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ΐ έ ύ ρ ι ε  ταχυδρομικέ έπιστάτη τοϋ Ναυπλίου, θέλουν δη

λαδή νά σοϋ βγάνουν άβανιά πώ ; κρατείς τή ; εφημερίδά, .-ο > 
ανθρώπων ώς καθώς /.αί τόν Παλιάνθρωπο καί 5έν τόν μοιρά
ζεις σέ κείνους ποϋ στελλονται.

Σ’ αΰτό δέν φταις σΰ, καί άλήθΐ’.α άν ητανε, όσο ο Θεάς
Τ ί; π τα ίε ι, έπειτα  τ ί ταχυδρο-

Ποιο ισοζύγιον μασκαρά, ποϋ τδμαθες τό ίσοζύγιον, άπό τόν 
Τρικούπη ; Πολΰ καλά αυτό μας έλειπε, νά σοϋ πέρνουν τά  
λεπτχ σου και νά σοϋ λέν έπειτα  πώ ; είμαστε στό ίσοζύγιον.
Νά
μα

αντ 
κ.7.0η καί

τορα
r,

ποϋ σέκανε φιλοαναγνωστη.
τό δικαίωμα νάμικος έπ ιστάτη ; Οά ήσουνα, αν δέν ήχες και 

διαβάζης πνίς τσάμπας τής εφημερίδες τών άλλων ; Κ άτι ή
θελαν τάχα νά σε κατηγορισουν και σέν*, αλλα οεν κολλά

ό μασκαράς ό Τρικούπη; σας, νά 
τά ισοςυγι* τη ; σούφρας.

Τόοα Οά ψουνίζω δλο βερεσέ, και άμα μοϋ γυρεύουν παρά- 
δες δέν εχει παρά μία κα ί καλή και νέτη σκέτη άπάντησ ιΐ 

—  Βρισκόμαστε, ήτες έχεις νά λαμβάντ,ς ήτες έχω νά σοϋ 
δίνω στό ιβ ο ζ ύ γ ίο ν .

ϊ ε ς  τ ο υ ς .

Γης Μαύρης θάλασσας μι.άς γράφουν δτι 
'τα  καί

ΓΑ\-

Ά η ό  τόν Πύργο 
ό πρόεδρος έκεΐ τοϋ συλλόγου των, έκανε λεει ρεντικο 
κάνει τόν μεγάλο τόρα εν;ο είνε ένας εσεκογλους.

Λυτά, κύριοι έξω "Ελληνες, εινε καθαρώτατα ατομικά, 
καί αν φορή'τόρα ό άνθρωπος καπέλο άπό τό μ π ί τ - π α ζ ά ρ  δέν 
τόκλεψε. Έυ.ένα μοϋ λέν πώς εκλεφτα τά σηκοτάκια άπό

κολλημένεςστοΰς δρόμους
μου λεν πω ; εκλεφτ 

τά μαγειριά μέ κοτζάμ σάτυρες
y -χΐ θυμώνω. Μα ως το τέλος δεν 0α παύετε αΰταίς τ /",; 
άηδϊία ις, γιά  τόν Θεό.

’Α£Γ»ΰ> άπάνω σ’ αΰτή τήν κουβέντα τήν άποπανινή θυμή
θηκα νά σάς πώ , δτι καθώς πάμε, δέν θά μπορούμε νά φορέ- 
σωυ.ε και καινούργιο πανταλόνι στόν νικολή μας, χο>ρί: νά μή 
μάς περάεουν καί γ ι ’ αΰτό «της εφημερίδες.

Λΰτά λέγονται χαμερπέστατα πάθη καί μοχθηρών άνθρώ-
Υ*των αχρεία γενήαατα φαντασίας.

ϊ*ώ τν}β α  χθές τόν έπί τή ; σούφρα; υπουργό μας .ϋπϋρο 
Τσαγκάρη καί τοϋ είπα δτι έχει κάμποσαις βδομάδες νά μάς 
δείξη τό δοϋναι, ένώ τό λαβεΐν τό μαζεύει :

— Μά πιστεύω μέ τό προχθετινό φύλλο νά είμαστε 
^σ«ζύγιον. Μοΰ άπάντησε.

το

'Ό  κυρ Χρηστός λάει Πριτονιτάριο; πήγε μ’ ένα ταμπούρι 
στήν Α ίγινα  καί ίλονυχτίς δέν άφίνει τοΰς ανθρώπους τής 
συνοικίας Πλάκας νά κοιμηθούν.

Καί αΰτό είναι μιά ανοησία μεγάλη, διότι ϊσα ίσα έδώ πη
γαίνει ήμουσι/.ή στό παλάτι κάθε πρωί και ξυπνά τόν βασιλέα, 
καί σάς νά σάς ξυπνοϋν άπό τά μεσάνυχτα έχετε καί παρά
πονο.

Πρέπει μάλιστα κα ί νά τόν πληρόνετε άφοϋ άκοΰτί δωρεάν 
μουσική καί έστω καί χ<·;ρί; νά θέλετε. Βρέ ζώ α, δέν ξέρετε 
δτι ν) μουσική εξευγενίζει τόν άνθρωπο καί έξημεροινει τ  ά ζώα; 
Μά δέν σά; άφίνουν νά κοιμηθήτε. Σωστό, άλλά αΰτή ή δου
λειά γ ίνετα ι ώς ποϋ νά ζ(ΐιηρωθήΖ(.
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Ά π ο  τό Κάιρο μας παραπονοϋνται πώς έπήγε έκεΐ ένας 

έμπορα; άπό τήν Τοίπολι ό κΰρ Ά ναστάσης γιά  χασίς, καί 
δηλαδή έρριξε στοΰς πατρ ιώτας του καί σέ όσους τόν περι- 
ποιήθηκαν κάτι κανονάκια βερεσιδιών.

Αΰτό είναι μιά εξυπνάδα του καί θά ήτανε άνάξιος νά ονο
μάζετα ι μωραίτης άν δέν τοΰς γελοϋσε, εκείνο δμοος ποΰ μάς 
ένδιαφέρει πολΰ, εϊγαι δτι πρώτη φορά μαθένομε δτι άπό τά 
Κάιρο κουβαλοΰν εδώ τό χασ ίς , καί δεύτερο, τά σπουδαιότερο, 
ποϋ θέλομε νά μάθωμε άπό ποιά σκάλα ξεμπαρκαρίζεται έδώ 
αΰτό τό φοβερό χ α σ ϊς  χωρίς τελώνειο.

"Επειτα άποοοΰμε σάν βλάκες ποΰ τό βρίσκουν τά χα*ι<; 
■ ·ί φυλακωμένοι.
1 Νά άπά τό Κάιρο, καί τόν κνρ ’Αναστάσ*.



Στή Σύρα είναι ενα χωριό Τ άλαντα , (καλά ποϋ τή μά
θαμε κ-.’ αΰτό), και «τό χωρώ j/έσα είναι μιά έκκλησά δ ά- 
γιος’ Ιωάννης καί μέσα στήν εκκλησία αΰτή διορίστηκαν τέσ- 
σεροις έπίτροποι, δζο> οί τρεϊ; μένει δ ένας δ κΰρ Παναγιώτης 
Γιαννιός καί αΰτός κάνει δτι θέλει σάν απόλυτος κυρίαρχος 
τής έκκλησας, αΰτό; μαζεύει τόν παρά, αύτός παύει τούς πα
πάδες καί διάκου; καί ψάλτες κ α ί άμα ποϋ τοϋ λέν τίποτα οί 
άλλοι τοΰς άπαντά μέ δυό λόγια.

—  *Ό,τι £έλω Οα κάνω ’γώ.
Κοντά σ’ αΰτά πάει καί οίκογενειακώς κάπου κάπου καϊ 

τσουμπουσιάζει μέσα στήν έκκλησιά σάν νά ήναι καπελειό.
Τόρα λοιπόν μάς τά  λέν όλα αΰτά νά τά ποΰμε τοϋ δη

μάρχου καί νά τά μάθη καί έπί τέλου; νά φέρη μιά θεραπεία.
Ά πό  όλα άΰτά έγώ δέν θαυμάζω τόσο τήν αύθάδεια τοϋ 

κΰρ Γιαννιοϋ, ό'σο τήν κουταμάρα τών τριών άλλων συνεπιτρό- 
πων του ποϋ δέν τόν πετοϋν μέ τνίς κλοτσαί; όζω τή ; εκκλη
σίας λέγοντάς του κ ι’ αΰτοί :

·’— "O,Tt θέλομ.ε θά κάνωμε και μ.εΐ;.
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8
Ή  εθνική τράπεζα λέει, γ ιά  τάς λαχειοφόρους μετοχάς 

τνίς δέχεται καί χαρτονόμισμα, πότε ; Τόρα ποϋ έπληρώθηκε 
καί ή τελευτα ία ις δόσις. Καί δ ιατί αΰτή ή έκτακτος καί με
γάλη καλοσύνη της ; Διότι μεθαύριο ποϋ θά πληρών/) Οά βρη 
λόγο νά πληρών*] ό'χι σέ χρυσάφι, άλλά μέ τά στουπόχαοτά 
της ποϋ θά ήναι ξεπεσμένα, πέντε καί δέκα τοΐς εκατό.

Προσέχετε λοιπόν,άλλά τ ί νά προσέξετε ποϋ ή δουλειά έ'γι- 
νε. Καί έπειτα κυνηγοϋμε τοΰς λωποδίτα ; τών δρόμων.

9ΛΙά δά ένας τραγογένης Ά νθιμος Μανουσόπουλος εΰγανε 
προχτές λόγο στήν εκκλησσά τ ί ς  Βλασσαροϋς, περί(Cαγάπηςβ 
*καί κοντά σ’ αύτή τήν άγάπη ποϋ έ συμβούλευε νά κάνουν οί 
άλλοι, βρέθηκε άπό τόν ιερόν άμβωνα νά ξεβράση ολο τό μίσος 
του εναντίον τοϋ ΙΙαληανθρώπου.

Βρέ άθλιε, βρέ τραγογένη, βρέ υβριστή τών θείων καί τών 
ίε§ών, δέν έσκέφθηκες πρίν βγάνης γλώσσα εναντίον τοϋ Π α
λιανθρώπου, ότι έπρεπε νά τήν φας τέτοια άχρεια γλώσσα 
ποϋ έχεις.

Ά μ  πώς δέν μουσκασες. "Evvota σου, παπά , μένε ήσυχος, 
κα ί μεθαύριο άνασέρνομε τά  ράσσα σου καί βλέπομ,ε τ ί άπό 
κάτω  άπ ’ αΰτά κρύπτεις.

Εΰαγγέλιο α ί '; Βρισαί; τοϋ Παλιανθρώπου, ποϋ δέν είσαι 
ικανός νά τόν άτενίσης, αι ;

Τραγογένη, τραγογένη, σοϋ πήρε δ διάολος τό καληπάφκι 
σου. Ά θ λ ιε . Στάσου, στάσου, καί ανοίξαμε ψιλό λογαριασμό. 
Διδάσκοντας λοιπόν τήν άγάπη τοΰ πλησίον καί μέσα στήν 
εκκλησία μ.άλ:στα, διδάσκεις τό μ.ΐσος εναντίον άλλήλων; Ά α  
στάσου, τραγόπαπα, στάσου μωρέ καί Οά δούμε τ ί γράφει τό 
Ριζόκαστρο, όπου σά φεΐδι φωλιάζεις τόσο καιρό.

Τ ό
Ό  ίδιος δ τραγόπαπας αΰτός μοΰχει σταλμένο καί έ'να 

ανυπόγραφο γράμμα εξυβριστικό ποϋ άκριβώς λέει μέσα ό'σα 
είπε προχτές καί εις τήν εκκλησία. Μωρέ ποϋ τόν γραπόσα- 
με, μωρέ πώς μας έπεσε στό χέρι σάν νά τόν σκούντησε δ 
διάβολος ποϋ Οά τόν πάρη.
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Α η λα Π ή  ώραία δουλειά εΐνε νά μ.ή κάνη κανείς καν.μιά 

όουλειά. Πρέπει πλέον νά άπελπιστήτε άπό τήν Δημ,αρχία 
της Α θήνας. Δέν υπάρχει οΰδεμία ελπίς σωτηρίας άπό αΰτί?.

‘Όσο καί άν φωνάζωμε, είνε τό ιδιο σάν νά φωνάζίοαε άπό 
τήν κορυφή τού Λυκαβητοϋ νά σταθοϋν τά καράβια ποϋ πεο- 
νοϋν άπό τόν Φαληρέα.

Έκεϊνος δ άλλο; δ δήμαρχος τοϋ Περαία κάτι κάνει δ 
φουκαράς μολη τήν άντιπολίτεψ ι ποΰ έχει άπό τό δημοτικό 
συμβούλιο καί τοΰς χρυσογαδάρους,τούτος έδώ δδικόςμας τορρι- 
ξε τραβέρσο, καί έγινε τύπος δημάρχου, d r t i[ l* e . l . lc r ,  ποΰ εί
νε ήτες έχομε δήμαρχο ητες μή τό ίδιο.

Κοντεύουν νά βουλιάξουν όλοι οί δρόμ,οι της ΆΟηνας, ζώ 
νονται οι άνθρωποι στοΰς λάκκους καί στοΰς βούρκους κα ί 
στής λάσπαις ώς τόν λαιμό, καί κείνος λέει ξεριζώνει τά 
πεφκάκια τοΰ δρόμου τοΰ Σταδίου καί φυτεύει φυλήρες, σά
ματις yj Α θήνα  νά ήναι μ.όνο δ δρόμος τοΰ Σταδίου.

Καλό είνε νά φορη κανείς ορθιο καί καθαρό κολάρο καί γά ν
τια  αλλ όχι κοντά σ’ αΰτά καί τρύπια παπούτσα.

Ά πό  τόν δρόμο τοΰ Σταδίου, κΰρ Δήμαρχε, νά τά ποΰμε 
καθαρα και ςαστερα, ψήφο δέν πήρες, άλλά σε εΰγαναν δή
μαρχο τά βρωμοσόκακα τοΰ Ψυριοΰ της Πλάκας καί τοϋ 
Α γ ίο υ  Φ ίλιππα.

Σ αυταις της κεντρικαίς συνοικίαις δέν μΛς λές υπάρχουν 
δρόμοι ;

Στό δρόμο τοΰ 'Ηφαίστου ηγουν στά σιδεράδικα ποΰ πεονά 
τόσος κόσμος, ποϋ είνε κέντρο αγοράς πές μας υπάρχει δρόμος; 
’Ό χι. Τ πάρχει βοϋρκος, ή λίμνη της Ινωπαίδος ποΰ μόνον 
τά χέλια λείπουν νά μάς φάν η νά τά φάμ,ε.

Οί ένθρωποι αναγκάζονται δσάκις φοραίς πιάνει βροχή γιά 
νά πάν στά μ.αγαζά τους νά πέρνουν άλλους δρόμ.ους.

Θά μάς πής δέν υπάρχει πίστωσις. ’Έ τσι αί ; Καί γιά  τά 
δένδρα τοΰ Σταδίου ποΰ ξεριζοίνεις υπάρχει κα ί γ ιά  τήν έ- 
πιδιόρθωσι τών κεντρικστέρων δρόμων δέν υπάρχει ;

Μά; τά μ.αγάρισες, κΰρ Δήμαρχε.
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^ ο ν> γρ α ψ χ  τόσα πολλά, αγαπητέ δήμαρχε άμεριμνομέβι- 

μ.νε, γ ια τ ί είμαι φουρκισμένος καί έν τώ δι/.αίω μου.
Καί ιδοΰ δ ια τ ί. Διότι κάτι μασκαράδες της συνοικίας εκεί

νης πιό χειρότεροι άπό μέ ήρθαν καί μέ πήραν μ.·.ά βραδυά 
βροχερή νά πάν, λέει, νά με κεράσουν μέ τ!> ζόρι στή γειτο
νιά τους καί κεϊ στό δρόμο μέ χαντάκωσαν λέγοντας :

— Πές τώρα χαιρετίσματα στόν δήμαρχο ποΰ φώναζες πώς 
είναι καλός καί άειντε ξεχαντακώσου.

Οι αφιλότιμοι. Όπιος δήποτε μ.έ τό πλάτσα πλοΰτσα 
βγήκα, αλλά μέ τ ί ροϋχα χαντακωμ,ένα νά πάω στό σπ ίτ ι 
ποΰ θά φώναζε πάλι ή γυναΐκά μ.ου.

—  Πάλι μεθυσμένος είσαι, καί έπεσες στ?,: λάσπαις ;
Λόγο σέ λόγο τσακώνεσαι, φουρκίζεσαι μ.έσα στό σπ ίτ ι σου

μέ τή νοικοκυρά σου, ποΰ θέλει νά σέ ξετάση καί τ ί κάνεις 
όζω, καί όλα αΰτά κύριοι, γ ιά  τής λάσπαις τ?ΰ δημάρχου.

Νά, γ ι ’ αΰτή τήν ΰπόθεσι είμ.αι τώρα δέν ξέρω πόσαις μέ- 
ραις μ.αλωμένος μέ τήν γυναΐκά μου, γ ια τ ί εκείνη είναι δη* 
μαρχικη κ ’ εγώ άντιδημ,αρχικός τό δέ βράδυ πρός έκ δίκη σι 
μοϋ περνει τό μισό πάπλωμα καί μ’ άφίνει ξέσκετο γιά νά 
ξεπαγιάσω . Θαρρώ, ό'μως πώς κάμμιά βραδυά Οά της τό πάοω 
όλο τό πάπλω μα καί άς τρέχη νά μέ γυρεύη.

Καί όλα αΰτά τά κάνη δ δήμαρχος γιά  νά μη φτειάνη 
τοΰς δρόμους.
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M i  είσαστε βλάκες, καί μεγάλοι μ.άλιστα. Φ ωνάζατε ψω

μί φτεινό καί γώ σάς είχα προειπή καί προγράψει πώς Οά 
γίνη £να κατάστημα στήν Α θήνα  καν στόν Περαία ποϋ θά 
πουλά τό ψωμί φτεινά.

Τότε οί κύριοι άρτοπώλιδες μέ κοροΐδευαν, άλλ’ ιδοΰ, βλά
κες, ότι δ λόγος μου κα ί άλήΟεια έγένετο άπό τόρα. Τρέξετε 
λοιπόν στόν δρόμο της ’Αθήνας καί έκεϊ κοντά στή δημαρχία 
καί εις τό καφενεϊον το\>yia>ptov πουλεΐται ψωμί πρώτης 
ποιότης πρός 35 μόνον λεπτά ή οκά καί σ ιμ ιγδαλίτης.

3

Πώς είπατε, κύριοι, αρτοποιοί της σπείρας ; Καί ποϋ είστε 
άκόμα; θ ά  σάς ψοφήσωμε στό κεσάτι, ή θά μάς ψοφήσετε της 
πείνας. Δυοΐν θάτερον.
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"A vts πάλι σέ σκοτούρες βρεθήκαμε, διότι άρον άρον σταύ

ρωσαν αΰτόν θέλοντας καί μη πήγα καί κύτταξα πάλι άλλη 
μιά φορά τό νοσοκομεΐον τών γυναικών κα ί.........................

Καί, . . . μά νά αΰτό τά καί είναι ποϋ μάς τά ανακατώνει 
ό 'λ α , . . .  μεθαύριο σάς τά λέγω . "Αμ. εϊξερε πώς ήτανε όλα 
ψέμματα καί γ ι ’ αΰτό τά προχτές σάς τάλεγα  μασημένα. Τέ
λος πάντων μεθαύριο.
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Χ τ ό  χωριό Τελώνεια (τό μάθαμε κ ι’ αΰτό), υπάρχει έ'νας 

δάσκαλος δ Μ Βαλέτος, δ δποΐος υποστηρίζεται άπό ένα μ.ε- 
γάλο γαδαρο τοϋ χωριού, δ δποΐος ενώ αΰτός δέν ξέρει τό άλφα 
λέγει πώς δ δάσκαλος ξέρει τοΰ κόσμου τά γράμματα, καί δ 
δποΐος Μ. Βαλέτος, είναι ένας άλλοιώτικος δάσκαλος, δ δποΐος 
δηλαδή έκλεψε καί 30 μ ετζίτ ια  άπό έ'να μ,αγαζή, (αΰτό θά 
τό έκανε γιά χ(*ρατά), ώς καΟώς£ καί άλλαις ομοιαις κλεψαίς 
εις τρόπον ωστε δ μ.εγάλος γάδαρος τοΰ χωριοΰ ποΰ τόν υπο
στηρίζει, τό μικρό γαϊδουράκι τόν δάσκαλο έχει καί κάτι 
πομπαίς άπάνω του ποϋ δέν γράφονται, εις τρόπον ώστε, ένώ 
πηρε δυό γυναίκες, σκόνταψε μιά βραδυά καί άπάνω στή δοΰλά 
του καί μή ρωτάται τ ί έγινε καί τ ί γ ίνετα ι.

Καί ναι μεν, μ,πορεΐ μέσα στό σπ ίτ ι του κάθε ένας νά κά
νη ό',τι θέλει, δέν τοΰ επιτρέπεται ό'μως νά γ ίνετα ι καί κοινόν 
σκάνταλον καί κακό παράδειγμα τών άλλων.

Τέλος πάντων, δ λόγος είναι γ ιά  τάν δάσκαλο ποΰ δίδασκε 
καί νόίΑο δέν κρατοΰσε.

Μά ποΰ στά διάολο είναι πάλι αΰτό τά χο>ριά τά T iJ d r e ia  
εις τό όποιο φωλιάζουν αΰτά τά δυο τελώνεια ; Γιά ψάξετε 
τά χάρτη, δέν μπορεί, κάπου θά τύχη γραμμένο, άφοϋ δ εΰ- 
λογημένος αΰτός ποΰ μας γράφει ξέχασε νά μάς γράψνι καί 
ποΰ βρίσκονται αΰτά τά Τελώνεια.

16
χωριό Μ χλιαρή, (μωρέ εμ.εΐς Οά τά μάθωμε άπόξω όλα 

τά χωριά λίγο , λίγο) τοϋ δ η μ. ου Γυθείου δ παπά Δημήτρις 
Στεφαναίας άπά δώ κ’ έ'να χρόνο κατά λάθος έτσι δηλαδή 
ίιπέρ παραφούσκωσε τήν κοιλίαν ένοΰς κοριτσοΰ άπά τά ϊόιο 
χωριό, τώρα λέγει, δ κ. Φλωράκος ποϋ μάς γράφει αΰτά, τόν 
κατάγγειλε τάν ιερέα τοϋ παπά έκκλησιχστικώς καί πολιτικώς, 
άλλά δ έπίσκοπος τοΰ Γυθείου άγράν ήγόρασε τό νοστιμώτ.ρο 
δέ είναι ποΰ άφώρισε καί τοΰς κατοίκους ώς καί τοΰς ιερείς 
τοΰ πλησιέστερου χωριοΰ νά μ.ή πάν νά τοΰς λειτουργήσουν καί 
τοΰς έχουν τώρα τοΰς άνθρώπους εφτά μήνες αλειτούργητους 
σάματις νά φούσκωσαν την κοιλιά τοΰ κοριτσοΰ μαζή μ.έ τόν 
τραγόπαπα.

Τί λές, ρέ ’Ά νθ ιμε, γ ι ’ αΰτό είπες στήν έκκλησα νά μή δια- 
βάζη δ κόσμος τόν κ Π αλιάνθρωπο» καί μαθένει δ κόσμος τή; 
πομπαίς σας εσάς μερικών παπάδων. Ζώα.

17
Ά κ ο Ο τ ε  πάλι εκεί τοΰς μ,ασκαράδες στή Σύρα νά βαφτ 

σουν της ρέγκες καί νά τής έπωνομάσουν Παλιανθρώπους.
Ά ειντέστε μωρέ, κύριοι Συριανοί, καί ποΰ θά μοΰ πάτε. Ο: 

ρέγκες εξευγενίστηκαν καί έγιναν παλιάνθρωποι ;
ΙΙολΰ καλά καί νά ξέρετε τοϋτο πολΰ καλά , οτι άν δέν σάς 

φάν ·!) ρέγκες, θά τής φάτε σεϊς μ.’ όλη τή ΠχληανΟρωπιά σας.

χνουν μπογιά κίτρινη καί κερί γιά νά γ ίνετα ι κίτρινο x i i j ^ u  
τό βάρος, ένώ τά κουκούλια τής ’Απονιάς είνε άσπρα.

Καλό κ ι’ αΰτό ποΰ τά μάθαμε καί άς προσέχουν οί ψαρά- 
ΐδες. Μά σέ ό'λα ψευτιά .

19
‘ Ο  κΰρ II. ΙΙαπαζαφειρί.’π ιυλος νρθε χτές σπ ίτ ι μου νά 

διαβάσνι έφημερίδες, γραπόνει λοιπόν μιά κ ’Ακρόπολι» φρέ
σκια καί άρχίζει την 3α0:ΐα μελέτη, άφοΰ δε την διάβασε 
ολη καλά καλά καί ώς τάν υπεύθυνό συντάχτη, τότες τοΰ 
κατέβηκε ή μεγάλη ιδέα νά παρατηρήστ, τήν τμ.ϊρομηνία ποϋ 
έφερνε άπάνω 9 Νοεμβρίου^ Σηκόνεται, βάζει τά καπέλλο 
του καί κατεβαίνοντας την σκάλα φουρκισμένος έλεγε :

—  "Οχ, άδερφέ, δέν μάς λ έ ; πώς μάζοψες έδώ όλη τήν 
αρχαιολογία.

Νά τ ί κάνη μιά ημερομηνία ποΰ νά συμ.πέση νά ήναι π α 
ρασκευή, νά διαβάζης τά παληά γιά  νέα καί μέ μεγάλη προ
σεχή μ.άλιστα, καί υστέρα νά ξυπνάς καί νά τά βάζης μέ 
τοΰ; άλλους.

20
Df>e κύριε δεκαενέα τοΰ 13 τάγμα ποΰ είνε στή Κέρκυρα 

τ ί είνε αΰτά ποΰ μάς γράφοιν εναντίον σου ; Γιά συμμαζέψου 
λίγο καί είνε ντροπή νά σε κακολογούν. "Εχομε μιά παντα 
χούσα έναντίον σου ποΰ μή ρωτάς, καί τήν άφίνομε άπόζω 
γ ια τ ί είνε πολλή μ.ικρή καί δεν τήν πέρνει τά φύλλο. ’Ά λ λη  
φορά.

21
Λδια Κυριακή ερ/ετε ένας γέρος σά χτίττη ς καλό ντυμένος 

μέσα στού Μάϊ τήν ταβέρνα καί μ.οϋ λεει :
—  Γειά σου παιδί μ.ου, καλά γράφεις τ.ώ ; στή Σμύρνη κρκ- 

τοΰνται άδικα στή; φυλακαί; άλλοι άντίς γιά  τόν καπετάν 
Άνδρέα. Έ γώ  είμαι !

Τώρα δέν θέλει μεγάλη φιλοσοφία οτι κόντεψα νά κάνω τά 
τσίτσα μου άπάνω μου, άλλά δέν είχα καί άπ!) ποΰ νά φύγω 
μείχε στριμωμένα σ’ ένα μ.ποτσάκι. ’Έστριψε τά μουστάκι 
του ποΰ δέν στρίβεται, κερασε, ξανακέρασε, άλλά ποΰ πήγαινε 
σέ μένα κέρασμ-α κάτω , ποΰ όχι μ.όνο νόμ.ιζα πώς καθόμουνα 
σέ καρφιά, άλλά καί κύτταζκ  μ.πάς καί μοΰ δώ ΐη κάμμ.ιά 
λαζιά , μαχαιριά, πιστόλια καί τκ λοιπά .

Ά λ λά  δ καπετάν Άνδρέας δέν είναι τέτο ιος, καί άς τόν 
λέν ληστή έχει εΰγενο αισθήματα καί σπαράζετα ι ή καρόιά 
του γ ιά  τόν άθώο εκείνο άνθρωπο ποϋ κρατάται άδικα στη 
φυλακή τής Σμύρνης, καί καταδικάστηκε άντίς γ ι ’ αΰτάν σέ 
15 χρονών φυλάκισι.

’ΛΑς μή καυχάται δε ή άστυνομία πώ ; τόν ανακάλυψε άφοΰ 
ητανε γνωστός σέ μένα άπά τόν καιρό τοϋ Νώε.

Σπιοΰνος όμως εννοείται καί πώς δέν έγινα άκ^'μα. 'Ά μ  
έχομε μυστήρια στά χέρια μά : ποΰ άν θέλαμε νά τά βγάνωμε 
θά τράνταζε όχι ολη τήν αστυνομία άλλά καί τά Μέγαρα.

20
Κ ύ ρ :ε  Συντάχτη. Σ τη ; 17 Νοεμβρίου είδα στήν εφημε

ρίδα σας νά μέ προσκαλά ό Βασίλειος Γεωργίου ποϋ δέν γ νω 
ρίζω, τόν προσκαλώ όθεν του νά έλθη πρός άντάμωσίν μου 
είς τοϋ κΰρ Α. Σ .Α λεξίου είς δρόμον βουλής (κακός δρόμος σ’ 
αΰτόν δολοφονοΰν καί τό έθνος), γιά  νά τελειώσωμε τά ςδ ια -  
θήκας μας. //· Λ ενχάδιος,

Σ ημ . Πα.Ιηητθρώχον. βρέ άδερφέ, άν έχετε σκοπό νά σκο- 
τιοθήτε σεΐς δέν είναι άνάγκη νά μ.άς βάζετε καί μάς μάρτυ
ρας. Ά λ λ ά  θαρρούμε ή μονομαχία σας θά ήναι μονομαχία 
μεταξΰ δύο δειλών, άφοΰ κάνεις δέν τολμά ν' άντικρύση τόν 
άλλο. Καί πώς δέν μάς σκάσατε καί οί δυό ώς τώρα καί 
κυττάξετε καλά άν σκοτωΟή κανένας σας άλλη φορά τέτοια 
χωρατά νά μ.ή κά ετε.



Λ

η
Ί ’ Λ ίρ χ ο ΐ) '»  κάτι πράγματα ποΰ δέν τχ τρων ουτε οί 

βκύλοι πλέον καί κΰτά λ έγ ιν τα ι *ί) άδικίαις. Μιά άπ" αΰταίς 
της άδικίαις ποΰ δέν τής τρων καί τά  σκυλιά ε ϊ .κ ι καί εκεί
νη ποΰ ίκανε ό αξιότιμος συμπολίτη; μας  κα ί φίλος μου κΰρ 
αγροτικός αστυνόμος μέ τό νά έπαψε άδικα τρεϊ; τέσσερους 
αγροφύλακας υστέρα άπό πολυετή υπηρεσία στό κουβέρνο καί 
ίδίο>ς τόν Σατζημιχάλη ΐϊθϋ υπηρέτησες 18 χρόνια ώς άγοοφύ- 
λα.κας.

ί ίν .τ ζ ε τ  ΐ ν  Ά ν δ ρ έ α ς .

"Αν ό άνθρωπος ητανε στό έργο του κακός πως τόν δ ιατή
ρησαν τόσα χρόνια στήν υπηρεσία ώς καθώς καί τνΰ; άλλους 
^.αί τώρα βρέθηκε νά πέβη τό πελέκι σ’ αυτούς ;

Ά  κύριε, αγροτικέ αστυνόμε, άδικα έκανες καί δέν σκέ- 
φτηκες καλά. Θά πης πώς σέ πίασαν κομματικά συμφέροντα 
κα ί άλλοι ανώτεροι.

"Άν ηναι έτσι. Παρντόν, δέν ιρταίς σύ άλλά εκείνοι ποΰ σέ 
κάνουν νά φ τα ί; χωρίς νά θέλτς, και πρόσεξε καλ,ά νά μή
τούς ξαναπάψης τόρα ποΰ είνε παύμένοι δ ιό τ ι δέν ξα-
ναπαύονται, άλλά νά τό θυμάσαι.

21
Χ ήμ-ερχ . αυτό το βράδυ θά παρασταθη στό παλαιό θέα

τρο ό Κατζαντώ ιτης, Εθνικό ϊρά α α , εις τό όποιο ή είσοδος έχει 
2 ,2 0  μαζύ μέ κάθισμα ποωτη: Οεσις καί γιά τού; άξιω αατι- 
κούς μιά «.αί δέκα μονάχα ε ί; δέ τά θεωρεία τη ; τ ρ ί τ ε ς  σει
ρά; είνε ελεύθερη ή είσοδο;.

Τέλος πάντων αΰτή ή παράστασις είνε μία λίαν περ συγ
κινητική καί εθνική μάλιστα καί φανταστήτε ποϋ θά πάω κ ’
y tεγω .

Καί ξέρετε, κύριοι, τ ί πράγμα ήτανε ο Κατζαντώνης; Μά
θετε λο-πόν δτι ό Κ ατζαντώνης ήτανε γυιος τοϋ Κ ατζαντώνη 
καί . . . .

Μά πάλι δέν θά σά; πω δλη τήν Ιστορία του άπόξω έγώ , 
γ ια τ ί τότε; άφοϋ τήν μάθετε τ ί θά πάτε νά δήτε στό θέατρο. 
Τέλος πάντων άς πάμε νά δοΰμε τόν Κ ατσαντώνη καί νά 
τόν γνωρίσωμε έκ τοΰ πλησίον γιά νά γνωρίσωμε καί ποίου: 
άρναίου; toco ας είχαμε.

*5
Ε ί ς  τόν δρ^μο τοΰ Πραξιτέλους ποΰ είναι κεΐ κοντά στού; 

άγιους θεοδώρου; υπάρχει ενα σαντουρινιό κρασοπουλιό. Τά 
κρασά του είναι άδολα καί γνήσια, μαΰρα άσπρα καί κίτρινα. 
Γ ιά τά σπ ίτ ια  αΰτά τά κρασά είναι Θεός, άλλα καί όξω δταν 
τά πίνη εί\αι πιό θεοί. "Εχει καί νέκταρ, τγουν ενα μαΰρο 
πέντε χρονών κρασί άλλά αύτό είναι νά τό πίνουν μόνον ο: νε
κροί κα ί νά άναστηνονται. Λοιπόν, άλλο; κύριοι, είς τό σαν
τορινιό είς του Γεωργίου Ζάννε ολίγο παρα κάτω  άπό τό Γερ
μανικό Φοϋρνο.

26
Φ ο ι τ η τ έ ς  πτωχό; γυρεύει παραδόσε·.; ?, γραφική υπηρεσία 

μέ μέτρια άμοιβή. Πληροφορίαι δίνονται ε ί; τό ξενοδοχείο ή 
Περιστερά, ποΰ είναι στό δρόμο τής Χρυσοσπηλιώτισσας.

Βίαφενειον κΙΑαληάνΟρωπος».
Α· Κονρχου>άχη χα ί Σ ά ς .

"Ετσι ονομάστηκε ενα καφενείο ποΰ τό βάφτισε ό ΙΙαληάνθρωπος τοΰ 
Παληαν6ρώπου καί το διαφθύνει ό Α.. Κουρκουνάκης καί ό ΪΙπΰρος Τσα
γκάρης, ό επ ί τ ί , ;  σούφρα; υπουργό; μας. Ε ίναι καί βρίσκεται, κα ί δέν 
μπορεί νά τό μετακουνήστ, κάνεις άπό τή θέσι του κ ε ΐ κοντά  στήν άγορά 
/.αί ε ί; τά καταστήματα τώ ν άδελφών Λοΰμη κα ί ά π ίνα ντ ι εις τό φανο- 
πο'.εϊον ηγουν φαναρτζίδιζο τώ·< άδελφών Κ α),λ ινών καί είς τό συμβολαι- 
ογραφεΐον τοΰ κ. Βουτυρά.

Λοιπόν σ’ αύτό τό καφενείο οποίος άπό τοΰς Πε'.ρα'.υιτα; πη γα ίνε ι Οά 
βρίσκη τρία καλά . Ί π η ρ ε σ ία  στό μουμέντο. 'Ό λα·.; τή ς  εφημερίδες τής 
ΆΟήνα; κάρτα π ιάγχα  καί τόμπουλα τό βράδυ.

’Ά μ τ ί  ά'λλο θέλετε ; Γ ιά π η γα ίνετε  καί κάπου κάπου Ικεΐ, νά δοΰμε 
απα.- καί μας κοροϊδεύουν, καί ετσι φα ίνετα ι, γ ια τ ί κείνο ; πρΰ βγάζει τήν 
τόμπουλα σταυ :ώ  <ει τΰν κόσμο μέ τά  άστείά του.

Μόνον δσοι είνα ι σωστοί παλ ιάνθρω πο ι δέν θά πηγαίνουν είς τό καλό 
κα»ενείον τοΰ «Π αλιανθρώ που» ποΰ είναι στόν Περαία..

Ή  ά οτελπ ισ ε»  τ ω ν  π ε ινα σ μ .έ ν ω ν . 

Χΐ> Έ λ3.εοτρεί> 3?ον
τοΰ ΪΝικολάου Α. Α ιγινήτου, φέρνει σέ είδοποίησι στούς πε- 
λατας του, τούς απειροπληθείς, δτι αγοράζει Έ ληαίς μέ αν
ταλλαγή Ελλαίου, ήγουν σας δέχεται 33 οκάδες Έ λληα ίς καί 
δίνει ενα ζ υ β τ ΐ  λ ά δ ι  ήγουν σα; πεντέμισυ οκάδες, όξω άπό 
Μ εγίΐριτικε; καί μαδητες. Κοντά σ’ αΟτό δίνεται καί άράδα 
σ όσου; έχουν Έ ληαίς γιά  άλεσμα, ν.αί έλαιον καθαρόν τής 
αρεσκειας παντό; ερχομενου. Τρέζετε λοιπόν νά βρήτε άράδα, 
τ;ρίν σά; πάρουν άλλοι τήν αράδας. X i ; j i i 0 “7 ji α κ ρ * .


