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ΉΟική
λέγετα ι ·η άνηθικότης σήμερα.

Πρέπει δηλαδή τινά ; νά Υ,ναι αχρείος, τιποτένιο; σ αυτκ 
τά χρόνια γιά νά ζήση και νά πέρνα σάν τίμ ιο ;.

Βλέπετε νά έχωμε βουλευτάς πρώην ποΰ πουλούσαν σηκοτα- 
χ:χ στά σκαλάκια τή ; κατακχϋμένης άγοράς.

Έ χομε άλλου', ποϋ μάς έκαναν τόν καθηγητή τή ; αρχαιο
λογία ;, καί έκλεφταν ο: ίδιοι τά αρχαία καί καταρεζηλεύτι- 
κχν στή Βιέννα.

’Έχομε άλλους ποΰ σοΰ κάνουν τόν βοτανικέ, με ψεύτικα 
διπλώματα τής Ι τα λ ία ς , καί παραδίνουν φυσική χωρίς νά ςέ- 
ρουν άπό ποϋ π ιάνετα ι ή αφύσικος αΰτή φυσική, η καλλίτερα 
παραδίνουν τό άφύσικον φυσικόν δίκαιον.

’Έχομε δούλου; ποϋ διοικοϋν τά αφεντικά του;.
Έ χομε Μαγδαλινέςάναγνωρισμένες ποΰπροσκαλοϋνται στοΰ; 

βασιλικούς χωροΰς, διά νά στολίσουν αΰτούς.
Έ χομε δεσποτάδες, ποϋ Ινώ πρίν γίνουν τέτγο ι είχαν και 

έχουν εντάλματα στή ράχη του; γιά παρθενοφθόροι.
’Έχομε μεγαλεμπορους, ήγουν τραπεζίτας, κ λέφ τα ι;. ποϋ 

δικάζονται γιά κλέφτα ι; καί πάλι όξω είναι.
Έχορ.ε τμηματάρχιδε; ΔεμάΟιδε;.
’Έχομε αστυνομία ποϋ α ντ ί; vi πιάνη τοΰ; κλέφ τα ι; τήν 

πιάνουν οί κλέφ τα ι; αΰτή.
Έ χομε δημαρχία χωρίς δήμαρχο.
’Έχομε πρωθυπουργό ποϋ σοϋ λέει, ετσι τό θέλω έγώ, καί 

καί κάνει δτι τοϋ κατεβάσει τό ξερό του καί τό χλωρό του.
Έχομε κάτι εισαγγελεόρ'.ια ποϋ α ντ ί; νά στέλνουν στή φυ

λακή τοΰ; φυσικούς κακούργους, τσακόνουν έχεινού: ποϋ θέ
λουν ίσα ίσα νά βάνουν γνώσι στοΰς κακούργου; καί τοΰ; στέλ
νουν φυλακή.

Έ χομε κάτι μπαγαπόντιδε; δικαιόρνιου; ποϋ άφοΰ σέ έςα- 
πατοϋν καί σοϋ τρων τά λεπτά , λίρες, ΰστεοα σέ φοβερίζουν 
κ ι’ δλας άν γυρέψης τό δίκαιό σου πώς θά σοϋ κάνουν καί θά 
σε ράνουν.

Γ ιλ μερικούς δικαστάς αστούς πλιά .
Κάθε βελτίωσις εΐναι καθαρή χειροτέρεψι;.
Ή  βελτίωσις τών φυλακώ; είναι νά σέ πεθάνουν μέσα ζων

τανό, άν δχι άπό πείνα τό έλάχιστόν άπό ψώρα καί ψύρα.

Σε σκοτόνουν στό δρόμο γ ιά  τό τίποτα καί σοΰ λέν ξηρά 
ξηρά στό αστυνομικό δελτίο πώς ό δείνας σκότωσε τόν τάδε 
καί ο αρμόδιος αστυνόμος συνελήφθηκε ανακρίσεων, ά λλ ’ ε- 
στοντας μέ τό νά μή vivat ζωντανός ό σκοτωμένος, ^&ν εινε 
δυνατόν ν’ άνακαλυφθη ό φονέας.

'Ανοίγουν μέσα στοΰς κεντρίκώτερους δρόμου; τά  κεντρί·: 
κώτερα μαγαζά καί σοϋ λέν έπειτα δτι έβρεχε.

Έ χομε στόλο άπό Τσίχλε; καί ’Αϊδόνια καί Μπούφους ποΰ 
ντρέπονται καί κείνοι ποϋ τόνεφεραν ακούονται τά ονόματάτους.

‘Η ζητιανιά κατάντησε έντιμο επάγγελμα ποϋ άν θελήσνι 
τινάς νά χόρταση τοΰ; ζητιάνου; πρέπει νά γίνη αΰτός ζη
τιάνος.

Μπροστά σταΐς έκκλησίαις εΐναι ιδρυμένα πορνοστάσια.
Τί άλλο θέλετε,
Σέ τέτοια λαμπρά χρόνια ποϋ ζοϋμε θά ήμαστε αχάριστοι 

άν παρ χπονιώμαστε.
Αΰτή λέγετα ι καλή εποχή, εις τήν όποία δέν μπορεί ν* 

ζήση τινάς παρά ώς άτιμος, καί άν ησαι δεκτός εις τήν συν
τεχνίαν τών αναγνωρισμένων άτιμων καί λοιπών άθλίων.

Ίδοΰ ή χρυσή εποχή τοϋ Τρικούπη σας.
Φτώχεια γδύμνια, ληστεΐαι, φόνοι, πυρκαγαί, στάσις εμπο

ρίου, καί κοντά σ’ αΰτά πολεμική τρέλα τοϋ Τρικούπη σας 
καί δάνεια έπί δανείων, ιδοΰ εποχή ποΰ μπορεί νά πάη τινάς 
καί ξεβράκωτος καί χωρίς λεπτό στόν άδη,ώστε νά μήνεχη νά 
πληρώση τόν χάρο ποΰ θά τόν πάρη νά τόν περάση μέ τή βάρ
κα του στή κόλασι, διότι καθώς καταντήσαμε, θά καταντή - 
σωμε νά γενοιμε δλοι κολασμένοι, εις τρόπον ώστε νά μή μάς 
σώσν) ούτε ό Μακράκης μέ δλα ι; τής παρακλήσεις ποϋ μπορεί 
νά κάννι στόν αδελφό του τόν Χριστό, καθώς λέγει ό θεομπαί- 
κτης, διότι σήμερα μόνον θεομπαίχται; καί λαομπαίχτες μπο
ρούν νά ζήσβυν.

Π ρός
τόν κύρ μονσέρ γάλλο στρατηγό ποϋ μάς κουβάλησε τό κλούβιο 
κεφάλι τοϋ Τρικούπη γιά  νά προγυμνάση εκπαίδευση πώς τό 
λέν, τόν στρατό μας.

Στό θεό σου, στρατηγέ, δέν είχες δουλειά στή Γ αλλ ία 'τής 
Φράντζας καί ήρθες έδώ η καλλίτερα σέ^εοαν εδώ γιά νά μάς 
ανοίξει; δουλεια ί;;



Πό«α πέρνει; ; Ε ξή ντα  χιλιάδες δραχμαίς καί είκοσι άπό 
τό άλλο χέρι ογδόντα. 'Ά μ  μέ ογδόντα χιλιάδες ίραχμαίς γ ί 
νομαι έγώ οχι στρατηγός σέ ένα χρόνο άλλά καί στρατάρχης 
τών στραταρχικών.

Ή  πατρίδα σου, αξιότιμε στρατηγέ, (μ’ δλον δτι δά λέν 
πώς δέν είσαι καί στρατηγός, άλλ ’ άς ηναι) έχει ανάγκη δχι 
νά στέλνη προγυμναστάς σέ ξένους στρατούς, άλλά πώς νά γυ 
μναστή αΰτή ή ίδια.

Τά νικημένα κράτη δέν γίνονται διδάσκαλο·, τών άλλων.
Μαθένομε, γενναιότατε στρατηγέ, δτι ή φ ίλτάτη πατρίδα 

σου Γαλλία  μας, έχει πόλεμο μέ τούς Κινέζους, δέν πήγαινες 
κεΐ νά δοξαστης μόνο ήρθες έδώ νά μάς μάθης τό έν δυό.

Μάθε στρατηγέ, δτι λίγο ψιυμί έλληνικό θά φάς στόν τόπο 
μας καί θά πας άναυλα δπως ήρθες, άπό κεΐ ποϋ ήρθες. Πρέ
πει νά ξέρης στρατηγέ,δτι έυ.εΐς οί έλληνες φοροΰμε στραβά τό 
φέσι μας καί τό καπέλο μας καί δέν παραδεχόμαστε νά μάς 
πατήση κανείς τήν κάππα , παρά μόνο δταν ήμαστε πτώ ματα , 
ηγουν σκοτωμένοι, ζωντανοί καί πεθαμένοι.

Είπες στούς ταγματάρχιδές μας, οί όποιοι έκαναν λάθος 
καί σέ έπισκέφθησοιν έν σώματι, ήγουν μαζωμένοι, τα ΐς μω- 
ραΐς δ ια ταγα ίς τοΰ φρουραρχείου πειθόμενοι, ένώ άκόμα δέν 
έχει; καμμία εξουσία, δτι καθώς είδες τόν μίκοούτσικο στρατό 
μας κατάλαβες πώ ; είνε άνδρες. Ά μ  τ ί , γ ά τ ε ; νόμιζε; πώ ; 
θά εΰρης;

Ε ίπε; πώ ; καθώ; βλέπει; τόν στρατόν μ α ;, ήρθε; νά διδα- 
χθής καί οχι νά διδάξης. Αΰτό είνε ενα γαλλικό κοπλιμάν, 
ήγουν κοροΐδεία, γ ιά  τήν όποια σέ εΰχαριστοϋμε πολύ, άλλά 
θά διδαχθης κύριε υποστράτηγε, δτι οί έλληνες δέν δέχονται 
ξένους νά τούς διδάξουν τό πώς δει πολεμεΐν.

"Εμαθα πώ ; έφαγες ένα ρικρό κανονάκι άπό τό πυροβολικό 
δπου πήγε; καί δέν βρίκες κανένα άξιωματικό μέσα καί έφυ
γες δπως πή γε ;, καί έστω ντα ; μέ τό νά μή ηυρες στρατιώτες 
έκεΐ καί άξιωματικού; καί επιθεώρησε; τά άλόγατα.

Δ ΐ πώ ; σοϋ φάνηκαν ί) καβαλίνε; του; ; Είνε σάν αών Γ α λ
λικών αλόγων ;

Τόρα άπό τό κανόνι τοϋ πυροβολικού ποϋ έφαγες, θ’ άνοίξη 
Λαί τό λιανοτούφεκο.

Τόν χάρτη τή ; 'Ε λλάδα ; ποϋ έκανε τό γαλλικόν έπιτο- 
λεΐον στά 29 δέν θυμούμαι πόσα, τόν ξέρει,; Δ ί μάθε λοιπόν 
δτι ό χάρτης τή ; Ε λ λά δ α ; δέν είναι είναι εκείνος, δ μι- 
κρούτσικο;, τώρα καθώ; είπε ό μικρός Γιώργος μας, τό βασι
λόπουλό μας δταν έξετάζετο ποϋ κεΐνται τά δρια τή ; Ε λ λ ά 
δας καί άπάντησε ξηρ,ά ξηρά.

— Λ έν ξέρω.
Τοΰτ’ έστιν σου, δέν ξέρει ώ ; ποϋ θά φτάσουν τά δρια μα ; 

γ ια τ ί είνε άπεριόριστα.
Ε ίπε; πώς ηρ^ε; νά μα ; διδάξη; τήν μετακούνησι τού στρα

τού.
Πρίν μά ; δ ιδάξη; αΰτό, έπρεπε νά διδαχθ?,; δτι ε :; τήν
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Είπαμε τά άντιπαραπροχτέ;, πώ ; δ Μπιρμπαντόπουλο; είχε 
βγάνει νά διαβάση τά γράμματα τής Μαρουδίτσα; καί δτι 
είχε μαζευτή άπό πάνω άπό τό κεφάλι του δλο τό συγγενο- 
λόγι τή ; Μαρουδίτσα;, πατέρα;, άδερφό;, μάνα συμπεθέρα 
καί θείο;, ώς καί αΰτός ό δούλο; είχε βγαλμένο τό κεφάλι 
του μισό άπό τήν πόρτα γ ι ’ άναρπάξη καί αΰτό; δτι θά έ- 
περνε τ ’ αΰτί του.

Ή  Μαρουδίτσα σουλάτσερνε,ώ; καθώ; είπαμε, δταν άρχισε 
τό διάβασμα τοϋ πρώτου γράμμα δ Μπιρμπαντόπουλο; χ ίν ί-  
τα ι καί τοϋ αρπάζει άπό τά χέρια στα ξάφνα τά σχίζει, τά 
μασά >ϊάν λέαινα καί τοϋ τά πετα στά μούτρα μασιμένα λέ- 
γοντα ; :

παραλαβή τή ; Ά ρ τ α ; τών άλλων μερών, δταν οί Εΰρωπαΐς*. 
παραδότορε; πήγαιναν μπροστά μιά ώρα καβαλαρία, δτι πρίν 
προφτάσουν νά μποϋν μέσα στή πολιτεία άκουσαν σέ πέντε 
βήματα τή ; έλληνικαίς σάλπιγκες από πίσω τους.

Τ ί είσαι σύ, ό όποιο; έτόλμησε; πριν βγή δ ιάταγμα τοϋ 
διορισμού σου, τί πράγμα είσαι, σέ ρωτούμε καί πήγε ; σάν κο- 
τζάμπαση; νά έπιθεωρήση; τόν στρατό μα ; ;

"Εχομε τόσου;, αρχαίου; καί νέου; αξιωματικού; πού έξε- 
παιδεύτικαν ίσα ίσα στήν Γαλλία , Βέλγιον, Ό λανδία καί 
Γερμανία, νομίζει; δτι αΰτοί είναι τόσο κτήνη ώστε νάρθη; 
σύ νά τού; μάθη; κείνα ποϋ ξέρουν ;

Έ πήγες καί επιθεώρησε; τό ίππικό καί έμεινε; δυό ώοαις. 
Καί τ ί είναι σήμερα τό ίππικό στον πόλεμο ; "Αχρηστο, καί 
χρησιμεύει μόνο γιά  προσκόπους, είναι σώμα τής πολυτελείας, 
ποϋ στόν πόλεμο πρέπει νά μένη πίσω άπό τούς πεζούς, δταν 
δέ πήγες καί επιθεώρησες τοϋ; εύζιονα; έμεινε; ένα τέταρτο.

Μάθε λοιπόν, κύριε υποστράτηγε, δτι τού; έζωνας έπρεπε 
νά τούς τίμησης περισσότερο, διότι, οί ελεύθεροι αΰτοί σκο- 
πευτα ί, είνα ι εκείνοι οί όποιοι έλευθέρωσαν τήν 'Ε λλάδα , ό- 
πόταν τό ίππικό τή ; καβαλαρία; ηταν σέ μάς άγνωστο, καί 
τώρα δέ άκόμα, στήν σπουδαιότερη άνάγκη, τού; ευζωνας 
βάζουν μπροστά.

’ Ηρθε; νά μά; μάθη; τήν ματακούνησι τοϋ στρατού ; ’Ο
ρίστε, κύρ κόπιασε μέ ένα απόσπασμα εΰζωνικό οζω στά δρη 
βουνά καί λαγκάδια  καί κεΐ μαθαίνει; πώς γ ίνετα ι ή μετα- 
κούνησις τοϋ στρατού.

Τέλος πάντω ν, επειδή έμεΐς οί Έ λληνες είμαστε μ,εαό 
ξ ε ν ο ε , δέν θά κάνη; άσχημα η νά κατχταχτής στόν στρατόν 
μας μέ βαθμό λοχαγού, η νά έτοιμάσης τά χαρτιά σου, πρίν 
σοϋ τά  δόσουν στό χερ’··

Βρέ άδερφέ, νά σοϋ πούμε, καθαρά καί .ξάστερα, καλός ε ί
σαι, θείος, άν θέλης μάλιστα σού στήνωμε καί άνδριάντα μέ 
επιγραφή δτι ((ήρθες είδε;, απήλθες)).

Πολύ λοιπόν θά μάς υποχρέωσης, πρίν σέ διόξωμε καί μ έ ; 
φέρη; καί σκάνταλ>α νά φύγης μονάχος σου.

Π απαί Βουσαί, πρός ποιους άνδρας έστράτευσε; ;
Τώρα αΰτό το γνωμικό δέν είναι πολύ ταιριασμένο, άλλά 

τ ι μα; πειράζει έμά ;, τό κάνωμε καί ταιριάζει, δσο ταιργ^ά- 
ζει καί γάλλος στρατηγό; μή γνωρίζοντα; τήν Ε λλά δ α , επί 
κεφαλής τού ελληνικού στρατοϋ-

Είναι σάν νά φορούμε φουστανέλλ,αι; καί ψιλό καπέλλο. 
Ά λ λ ά  μασκαράδες άκόμα έμεΐ; δέν γινήκαμε.

Νά φύγης.  ̂ _ (
Λοιπόν ν’ άοχίσωμε τώρα καί μεΐς τά γαλλικα οσο ,εο&ις

σύ τά ελληνικά.
Μπόν άριβέ εσύ έσέκ μπόν βουαγιάζ.
Καί σέ παρακαΧοϋρε νά μάς έπιδιρθώσης τά λάθη στήν 

γαλλικήν διαλεχτόν, γ ια τ ί εμένα έτσι μοϋ τά ΰπαγόρεψαν 
καί ετσι σοϋ τάγραψα, άν μέ κοροΐδεψαν μένει εις βάρος τουτ:

— ’Ά θλ ιε , νομίζεις δτι με πλαστογραφίαις ήμπορεΐς νά μέ
συκοφαντήσης είς τήν οίκογένειάν μου, διότι άπόοριψα τάς 
προτάσει; σου ποϋ μού έκανες νά κάνοψ.ε κόρτε καί μοϋ έσκάρω- 
σες αΰτή τήν συκοφαντία. Α δελφέ , αΰτό; είνε ένας άθλιος 
ό όποιος σάς έβανε μαζύ με τόν Βισβίκη νά σκοτωθήτε. Α ΰ
τός είνε ένας άθλιος κλέφτης ποϋ έκλεψε τά λεπτά  τοϋ Β ι
σβίκη καί ό όποιος ήρθε έδώ μέ χωροφύλακα, νά τόν συλλάβη, 
είσε άνανδρος άδελφός,άν δέν τόν κρεμοτσακίσης άπό τής σκά- 
λαις νά τόν φονεύση;, νά τόν σκοτώσης.

Ό  Μπιρμπαντόπουλος δέν ήτανε δμως άπό κείνου; ποϋ τά 
χάνουν εύκολα. "Ητανε μωρι.ίτικο κεφάλι, ποϋ σάν τόν μακα- 
ρ ίιη  Κουμουντοϋρο ποϋ έλεγε στή βουλή δταν τάφερνε σκούρα 
π ώ ; είχε πολ.λά σβυρταράν.ια στο κεφάλι, καί άνοιγε ένα ένα, 
έτσι καί αΰτός άνοιξε ένα σουρταράκι άπά τά μωραίτ.κο κα- 
τεργαρήσω κεφάλι καί καθίζοντας σάν άγάς τής Λάοισσας στόν 
καναπέ άρχισε καί είπε μέ μεγάλη άφέλεια, ήγουν άταραξία.

—  Καθίσετε, παρακαλώ, κύριοι, καθίσετε καί μή ενοχλήστε 
ποσώς καί τό παρχπαν. Έ δώ είναι α ινίγματα  τά όποια πρέ-

1
Ι Ι γ ο ί  είναι αΰτοί οί γιατροί κύριε διευθυντή, πού έπιθεω- 

ροϋν τοϋ Γκάζ τά γύναια ;
Πές τους χαιρετήσματα πολλά πολλά καί δτι άπά κεΐ κον

τεύει νά παθιαστή δλο; ό κόσμο;, ρώτα του; δέ κα ί πόσα 
πέρνουν γ ιά  ν’ άφίνουν της άρρωσται; έκεΐ ; Πιστεύομε δτι ό 
αρμόδιο; υπαστυνόμο; δτι θά έπιληφθή ανακρίσεων.

2
Sjj.\>pVEoOev. Μιά δούλα λέει πού κατοικά στήΜ πέλλα  

Βίστα ώ ; 40 χρονών κοντά στά καφενείο τή ; Προκυμαία; έ
γινε ταχυδρόμος καί μοιράζει γ-ράμματα στού; δρόμους καί τά 
μαγαζά καί μαζεύει όμοίω; τοιαϋτα πρά; μεγάλην ηθικήν δ ια
φθοράν τών νέων καί τών νεανίδων, ώστε άφοϋ πρόκειται 
περί διαφθορά; ό αρμόδιο; υπαστυόνο; τή ; Σμύρνη; ά ; έπιλη
φθή άνακρίσεων, καί τήν λένε μέ τδνομα Μυρσίνα, Μ ιτυλήνη;.

3
Πρός τάν Φώτη Κόλα ε ί; τόν Περαία. Καταστηματάρχη; 

άνθρωπο; τώρα σύ δέν ντρέπεσαι νά πειράζη; τής γυνα ΐκε;. 
Έ γώ  τό έλάχιστον άν ήμουνα στή θέσι σου θά ντρεπόπουνα, 
ντράπου λοιπόν καί σύ λίγο. Ά πά  κείνα δέ τά κερχσά καί 
τά κονιάκ ποϋ ποτίζει; τή ; γυνα ΐκε;, δέν μάς στέλνει;, πα 
ρακαλοϋμε καί μά ; κάμμιά μποτιλίτσα. Φτοϋ, α ί τά π 'θ ι 
μύτι.

’ JKo-j κυρία, δποια καί άν ήσαι ποϋ κάθεσαι αΰτοϋ κοντά 
στο στρατιωτικό νοσοκομείο, ποϋ δέν ξέρομε τά δνομά σου, μέ 
ολον δτι τό γνωρίζομε πολύ καλά, έσύ, λοιπάν, πολύ σέ παρα
καλοϋμε, νά μή πειράζε.; τόν κόσμο, διότι ό κόσμο; είναι κό
σμος, καί μέ τόν κόσμο δέν πρέπει νά τά βάζης.

Μά τ ί οργή Θεοϋ πάλι σοϋ κατέβηκε έσένα νά θέλης νά 
πειράζη; τον κόσμο ; Πειρασμό; έγ ινε ; ; Τέλο; πάντων μή 
πειράζει; τού; γείτονά; σου καί άσε τά χωρατά, γ ια τ ί νά, μά 
τάν Θεό είπαν πώ ; θά σέ μαρτυρήσουν καί μάλιστα δτι θά σέ 
[ίάνουν καίστάν Παλιάνθρωπο. Κάνε καλά μέ τόν έαυτόν σου.

*-Ο
Ο ρ ε α ιχ β χ χ ο ς . "Υστερα άπό δσα γράψαμε άπολύθηκαν 

άπά τό νοσοκομεΐον τών γυναικών ε<| γυνα ΐκε; ΰγια ίνοντε; 
καί μή άσθενοϋντε; καί έκεΐ κατο ικούν:»;.

6
"Γστερα άπό κείνα ποϋ πρωτογράψαμε έτέ- 

θηκε ένα ; πα πά ; σέ τριών χρόνων άργίαν. Τί λές κύρ ’Ά νθ ιμ ε, 
άγιε Όνούφριε, ό Παληάνθρωπο; φταίει, ή σεΐ; πομπιασμένοι; 
Μ’ δλα ταϋτα οί αρμόδιοι ύπαστυνόμοι τοϋ ((Παληανθρώπου)) 
έπελήφθηκαν καί γιά  σένα άνακρίσεων.

πει νά διαλυθώση ώ ; σκιαίς φαντασμάτων αΰτοστιγμή; καί 
ώσπερ δύσιν σελήνη;. Καθίσετε καθίσετε, παρακαλώ.

Αΰτή ή γλώσσα τοϋ Μπιρμαντόπουλου τού; μαγνίτισε δ
λου;, ήτανε σάν νά μιλούσε ό πρωθυπουργός μέσα σέ ξένο 
σπ ίτ ι, ποϋ τόν άκοϋν δλοι καί άνοησίαις άκόμα άν λέγη , καί 
κάθισαν δλοι σάν τά θεσσαλικά βουλευτικά ανδράποδα πλήν 
μερικών.

Καί άρχίζει ό Μπιρμπαντόπουλος άγ'ορεύοντα; τριέσπερο; 
σάν τόν Δεληγιάννη.

—  Κύριοι καί κυρίαις, γινώσκετε ότι είμαι οίκογενιακά; 
φίλος τή ; οικίας σας καί εκ τών μ άλλον μάλιστα , δστις κή- 
δομ αι τής τιμής καί τή ; ΰπολήψεώ; σα; έκ μή συμφέροντος. 
Έ άν ή θυγάτηρ σα ;, κύριε καί ή κόρη σα ;, κυρία, είνε ώραϊα 
καί νεαρά νέα, έγώ , οΰδέποτε συνέλαβαν μοχθηρόν σκοπόν, ού
τε λάγνον, ούτε βδεληράν, σεβάμενο; τήν σκέπην τή ; εσ τ ία ; 
έν ώ πολλάκις έσύχνασα . . . .

Ά π ά νω  στά λόγο τοϋ κόφτει τάν λόγο μέ τό μέλι ό Θειάς 
τή ; Μουσίτσα; καί τοϋ λέει.

7
Ά π ό  δώ καί κοντά καί ένα χρόνο, δ φυλακωμένο; ποΰ 

είναι στοϋ Γενηματά ’Ιωάννης Κλώσσης παρακαλά έκεΐνον 
τόν υποδεκανέα τοϋ πυροβολικού, ηγουν Εΰστάθιον Χρηοτέαν 
νά τοϋ πάη άν θέλη τό παλτό του ποϋ τούδωσε νά τό γυρίσρ 
μαζύ μέ ενα τάλλαρο, διότι δ άνθρωπο; έκτό; ποϋ είναι φυ
λακωμένο; κοντεύει καί νά άποφυλακωθη καί δέν έχει ρούχο 
νά βγή δξω, άφίνομε πλέον ποϋ κοντεύει νά ξεπαγιάση μέσα. 
Είναι αμαρτία. Κράτα τά τάλλαρο άδερφέ, καί πήγαινέ του 
τό γυρισμένο ή άγύριστο, τά δεχεται καί ξυλωμένο άκόμα ά» 
ήναι. Ά μ  έσύ πάλι, άδερφέ, ύστερα άπό ένα χρόνο θυμήθη
κε ; πώς σοϋ λ ε ίπ ίι τό παλτό ; Τέλος πάντων, ό άναρμόδιος 
ΰπαστύόνο; έπελήφθηκε άναρμοδίων άνακρίσεων γιά  τό παλτ^  
σου ποϋ έχασες άπά δώ καί ένα χ/-·όνο} τό όποιον άλλοιώτικοι 
κατά τόν νόμο παραγράφηκε.

8
Ό  αξιότιμος κύο κύριο; Γ. I. ΓΙαπαγεωργίου γράφει στήν 

((’Ακρόπολι)) πώ ; δέν ήτανε αΰτός πού φώναξε στή βουλή 
πώ ; δλοι οί έφημεριδογράφοι εϊνα; πουλημένοι, διότι άναγνω- 
ρίζει, δτι ό τ ό π ο ς  είναι σέ κάθε ελεύθερο κράτο; μιά δ λ ως 
διόλου ιδιαίτερη έ ζ ο ^ α ίχ , ή όποια φέρνει πολλά καλά στόν 
τόπο, καί λοιπόν γυρεύει παρντόν άπά τοϋ; πουλημένου; έφν)~ 
μεριδογράφους, δτι δέν τόπε αΰτ·.:;, ΙΙολύ καλά, άν τόπε; ft 
δέν τόπε; ό άρμόδιο; αστυνόμο; έπελήφθηκε άνακρίσεων. Καί 
πώ ; δέν μα ; έσκασες, δταν τά φώναζες.

1C
κύρ Κ. Μαυρόκοτα; άπό τήν Πάτρα παραπονάται πώς 

μούστειλε λέει μιά δραχμή γ.ά  νά τοϋ στείλω τη ; κωμωδί- 
α;ς τοΰ Σουρή, σάν νά ήμουνα ’γώ  Σουρής, καί άφου λέει δέν 
τοϋ τά στείλαμε τά βιβλία νά έπιστρέψομε τά λεπτά πίσω 
μέ τάν έπιφέροντα τήν παροϋσάν του. Καί ξέρετε ποιό; είναι 
αΰτά; ό έπιφέροντα; ; Τό ταχυδρομεΐον. Καί δέν μά ; λ έ ; κύρ 
Κ. Μαυρόκοττα ποΰ ξέρομε μεΐζ τό δνομά σoJ ώστέ καί άν 
θέλωμε νά σοΰ γυρίσωμε τής επιστροφή; τήν μία καί δέκα ; 
(Ξέχασα, δτι πάρα πάνω είπα μςνάχα πώ ; ήτανε μιά δραχμή 
ώστε κοντέψαμε νά σοΰ φάμε καί μιά δεκάρα) “Ό πω ; #7,- 
ποται καί γ ιά  σένα όάναρμόόιο; ΰπ«στυνόμο; έπελήφθηκε άνα
κρίσεων νά δοΰμε ποιό; κέρατά; σουφαγε τήν 1 καί 1θ χωρί; 
νά έχωμε χαμπάρι έμεΐ;.

10
ΙΛ η γε  δ αξιότιμο; συμπολίτη; μ α ; κύρ Β ϊλόκα; σέ 

ένα καπνοπολεΐο νά πάρη ένα τσιγαρόχαρτο τή ; δεκάρα; έν 
κοασοκατανοίξει. Πέρνει τό τσιγαρόχαρτο σφραγισμένο καί 
τοΰ φαίνονται λ ίγα  τά φύλλα καί λέε; μέ θυμό στάν καπνο- 
πώλη.

—  M i, μιά δεκάρα έχει αΰτό ;

—  Βρέ άδελφέ, πές μ α ;, τ ί θέ; νά πης ρωμαίϊκα καί άπό 
έλληνικοΰρες έμεΐ; δέν πέρνομε. Αΰτά τά ελληνικά είνε ποΰ 
μά ; έφαγαν καί έπήρε δ οιάολος co δωμαίϊκο.

—  Μ άλιστα, άπάντησε ό Μπιρρ,παντόπουλο;, νά σά; μ ιλή
σω καί μέ ρωμαίϊκα. Τά κορίτΉ κάνει εργολαβία « έ  τον 
Βισβίκη. r  t

Ό  ατ.’ρα ι; ζψ : Μαρονΰίζσα<:.— Αΰτά είνε δική τη ; δου
λειά.

Μ χ ίρμ η α r τόπον,Ιοί'. Έ γώ  ώ ; ^ί\ος φροντίζω περί τής τ ι 
μή ; σα ; κ α ί ............

Ψ ιψ ιχ άχψ ;, 6 άΰε.Ιφ ίκ τ/'/ς 3 !αρονά ίτσας . —Αΰτά είνε δι-ιή 
μ α ; δουλειά.

Ό  θειοι; ri/c Μ αρουδΙτσαΐ. "Ωστε, κύριε, ώ ; καθώ; βλέπετε 
δέν έχετε έδώ καμμιά δουλειά.

Ή πεθερά· Πώς ; "Οχι, έχει έδώ κάποια δουλειά, καί σπου
δαία . . . .  Δοϋλοί μας, δοΰλοί μας, κλ είστε τα ΐς πόρταις, φορ· 
κουλιαί; καί σκουπίδια δλοι στά χέρια.

Αύριον βλέπομε τ ί συνέβηκε.



Λ

Κα'ι τού άπαντά ό κ«πνο ποΛης :
  Πήγαινε νά κάνης παράπονά σου στόν Τρικούπη.
Καί -τοΰ λέει δ κΰρ Βελόκα ,.
 Νά y έσω εσένα και τό< Τρικούπη.
Μόλις πρόφτασε νά β γάν? τό χέσιμο τοϋ Τρι/.ούπη απο τό 

στό'./ α του καί νάσου κ α ί 'ctV , γόαπόνουν δυό κλητήρες καί 
τ * ταοον αρον μεσα. > >,
‘ Λοιπόν κύριοι, νά ξέρετε δτι άπό τόρα καί ε · . τ ο  εςης όεν 

ενε ι, οποίος χέζει τον Τρικούπη. μέσα, θαρρονμε δμως πώς 
μ'ποροϋμε νά τόν /έσωμε δλ ·. .αί ό άρμόδιο; άστυόνος ας επι-

ζουν,τώρα βρέ αδερφέ, γ ιά  νά πάψτι αΰτή η γκρίνια δεν βγά
ζεις ενα μανιφέστο νά μάς πής ορθά κοφτά καί ξάστερα πώς 
δέν σοΰ δίνει πίστωσι τό λαμπρόν δημοτικόν συμβούλιόν σου, 
οδτε γιά  φανάρια νά μάς βάνγ,ς ουτε γ ιά  τους δρόμους νά μάς 
φτειάσης. Ό π ω ς δήποτε επειδή καί μπορεί νά μάς κοροΐ
δευες ό άομόδιος ΰπαστυνόμος έπελήφθηκε ανακρίσεων.

Φ Λ·Λ Τ ' .ληοθή ανακρίσεων νά βρ?. τακανε.

'Ο  χ ύ ρ ιο ς
Γ. Γεωργόπουλος έδούλεψε στόν σιδηρόδρομο τής Ελευσίνας 
καί Περαία δέν θυμούμαι πόσαις μέραις πρός 2,ϊ>0 τήν ημέρα 
καί άφοΰ παρατήθηκε τοΰ βούιξαν κανόνι τον παρά^ πρός όφε
λος δ/ι βέβαια του ταμείου τής έταιρίας άλλά τοϋ διαχειρι- 
στοϋ. ’ Γ ι’ αυτό δέν μάς μέλει, άλλά σάς τό λέμε γιά  νά τό 
μάθετε καί νά τό ξέρετε δσοι πάτε νά δουλέψετ-; σ’ αΰτόν τόν 
σιδηρόδρομο, δτι καί οί κόποι σας καί τά λεπτά  σας θχ παν 
ραμένα. 'Α ν  σάς αρέση, ορίσσε.

Π ροσέχετε
εις τό μαγαζί δπου πουλά και διορθόνει μηχανάς ραφτικής 
ποΰ εΐναι έκεΐ στ*, Ρόμβη μέ αριθμό 2 , διότι γιά τά παρόν 
τίποτα δέν κάνει, Ικ ιός τούτου, πέονει άπό τήν συμοωνί* ο 
δρα/μαίς παραπάνω και έ;νοεϊ νά πληρώνετε ^πρίν πάρετε 
τήν "μηχανή γ ια τ ί ξέρει πώς δέν έκανε τ ίποτα , άν τολμήσετε 
καί τοϋ κάνετε παράπονο, σάς λέει μέ τήν πόζα του : Έ γώ  
είμαι εΰρωπαϊος !

Πολΰ καλά, κύριε εΰρωπαϊε, μπορεί νά ησαι δσο θέλεις ευ- 
ρωπαϊος, άλλά νά μάς χτυπάς καί τόν παρά καί νά μή μας 
κάνεις καί δουλειά, αΰτό τό εΰρωπαϊλίκι σου καθόλου δέν μάς 
αρέσει καί νά τό κόψης· Κόφ’ το ντέ.

Κ υ ρ ία  χηρεύετε ;
Κ υ ρ ία  — Μ ά ξέρω  κ - έγώ;

* 11
’A s o  τά Νέα Ψαρά μας γρχφουν δτι άφοϋ καταστράφη- 

χ«ν  στήν πατρίδα τους τά Ψαρά, τοΰς έδωσαν, λέει. προνό- 
μειο νά νιναι προνομιούχοι καί νά βγάζουν' μάλιστα^ καί δυό 
βουλευτάς, καί καυ/ώνται πώς στόν τόπο τους δέν άφίνουν ν' 
άνακατωθή κανένας,' άμ τά γρόύνια γ ια τ ί άνακατόνονται εκ
τός τοϋ Γουρουνουδίκη καί τοϋ λιμηναρχη, δέν είνε ξενα και 
αΰτά ; Ό  νοών νοήτο, καί έπειδή πολλοί μπορεί νά μήν εννοεί
τα ι ποιά είνε τά γρούνια που ανακατεύονται στα Ν ια ϊ  αρα, 
■παρηγγέλθηκε ό αρμόδιος υπχστυόνος νά ένεργησνι τάς δέον
τας άνακοίσεις κρί νχ επιληφθτί μαλιστα καί εζετασεων.

12
■ Ια ρ α κ α λ ο ΰ μ -έ ν  σας, κΰρ Νομάρχνι νά έξεταστϊ: -4 νέον 

σφαγεΐον ποϋ έγινε έπί τ ώ ν  ημερών τοϋ ΓΙχρέδρου κοντά στό 
παλτιό, γ ια τ ί είνε σέ αχρηστίαν, διορίζοντας εννοείται επιτρο
πήν άπό μηχανικό'ς, καί πόσα κουστίζει καί άν οΐκοδομήθηκε 
«τύαφωνα μέ τοΰς δοους τοϋ συμβολαίου, διότι αλλοκο.ικα ο 
αρμόδιος υπαστυόνος θά επιληφθν) εξετάσεων, ών γενιμένων 
ντροπή σας θάναι.

13
TVi π ά λ ι  κΰρ Δήμαρχε,οί κάτοικοι τοΰ Κολονακιοϋ έχουν π α 
ράπονα πώς πέρα κεΐ άπό τόν σταθμό τής αστυνομίας 150 μέ- 
τρ α ο ύ κ  έστι φανάρι,ε-ς τρόπον ώστε μεθυσμένοι καί αμέθυστοι, 
έκεΐ σωοοκουβαλιάζονταΐ. Έ γώ  τοΰς έγραψα μιά φορά πώ ; 
δέν έ/ε'ις πίστωσι γιά  φανάρι καί γιά  δρόμους αί)-*'. cmvx-

Ι 5 ο \> κ α τά < ϊτα « ς  « ρ * γ ,λ ά τ ω ν  ν ά  τ ιν ά ς  τ ά
μ .ο $ τρ ά  τ ο υ  κ α ι ά π ά ν ω  τ~ν. ά ν α μ έ ν *  φ α ν ά ρ ι* .


