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THpOs
h i t  ένας ιγγλες μάϊς παπάς ίεροκόρακας ποϋ εΰγανε κάτι λό
γους περί θρησλειας εις τόν πάση; πορ . . . τ ιμ ή ς  άξιον σύλ
λογο Παρνασο καί μά; είπε, οτι δεν έπρεπε οΰτε νά τολμr.'sr, 
νά τό πή. Άνοησίαις.

Αφοϋ τόν κτύπήσαν άλλο', ά πάντοτε αε διά μέσου ενός άλ
λου σε μιά εφημερίδα, ό'πος έμεϊς ο": ρωμνοί εχομε τήν κα λλ ί
τερη θρησκεία, άλλά δέν τήν καταλαβαίνομε.
t ά^λ* λόγι* είνε «αν νά μάς είπε £ πάνσοφος ιγγλες μάϊς, 
ότι ύεν ςερομε τ ί θεό λατρεύομε.

Νά πας, κύριε αγριαπόττολε, νά διδάξης τό εΰχγγέλιον είς 
• oj, αγριάνθρωπους και όχι «έ μάς ποϋ <ιάς διδάξαμε το εΰ- 
χ·;'Υελιον πρώτοι.

-isv μάς λες καί σύ κύριε άγριαπόστολε, πόσα πέρνει; γιά 
νχ εοθτρς είς τό κέντρον τής ορθοδοξίας νά μά ; διδάξης τήν 
ορθοδοξίαν ;

y' at?  ̂ τ °ν πα^αιό τών προπατόρων μας, ΰπαρχαν 
Μτι άνθρωποι ποϋ μισθοδοτούντο άπό εταιρίαις καί περιέρχο
ν τ α ν  τήν 'Ε λλάδα, ’Ανατολή καί δύσι π ο υ λ ο ΰ ν τβ ^  σοφία, 

του; μισθομενους ανθρώπου; τούς ο^νόμ.αζαν οί άο- 
προπάτορες μας ά γ ύ ρ ια ς .  Μπάς καί είσαι καί σύ κά- 

ν:ι; χπ’ αυτούς ;

I  . > , ι ΐ ρ ί , ?γενική διεύθυνσι τής αστυνομία;. Κατά τόν νόμο κάθε 
"^γράμμα καί χαρτί πού τοιχοκολάτχι στους δρόμου; πρεπει 
".ΐυτκ νά επιθεωράται άπό τήν διεύθυνσι.

Τόρα είναι καμποσαις μέραις ποϋ έ'νας, καθώς έμαθα, μπα- 
-ωμ α τής, μοϋ τοιχοκόλλησε κάτι τυπωμέναις σάτυρες στόν δρό 
Γ /'α  ̂ ε'-’Υανε καί κάτι φυλλάδια ποϋ φωνάζουν μερικά 
&ν *  σ~° κακουργήματα τοΰ Πα.Ιψι>θρώπο<·.
&-ου αρέσει εσένα, κύριε διευθυντή,νά σοϋ τοιχοκολλώσω σά- 

στούς δρόμους και νά σοϋ λέγω ό',τι θέλω καί νά σοϋ 
1,Χνω φυλλάδια ποϋ νά φωνάζουν τά παιδιά τά Κακουργήματα 
'°1;'Διευθυντή της αστυνομίας;

Βεβαίως όχι.
καί μήπως ή τιμή ή ον/.τ, μου είναι κατ.1τ:ρη άπό τ/.ν 

σας.

;  ̂ Ας ερωτηθη ή ίερ& Σύνοδος άν πήγε καί της γύρεψε 100 
' δραχμαίς γιά νά μή δημοσιέψτι ένα παληοφυλλάδιο ποϋ λέει 

γιά κάτι παπάδες.

II είναι αυτά ; Οί μπαλωματίδες έγιναν δημοσιογράφοι, 
νά μετίρχωνται ώς έ-ά γγελμ α  τήν συκοφαντίαν ';

U δημόσιος Κατήφορος είναι αρμόδιο; νά επιληφθη ανα
κρίσεων, < W , καθώς μαθαίνω τό τέρας αυτό, διατάράξε καί 
εφορολόγησε πολλαϊς οίκογένειαις,έχοντας γ ιά  συμβούλους δύο 
&\\χ τέρατα λωποδυτικά, ποϋ λέγονται έφημεριδογράφοι χω
ρίς εφημερίδες. 1
, Ευχαριστώ ποΰ τόν συλλήψατε άπά τά καταγώ γεια  ποϋ 
εσυχναζε, άλλά τ ί μέ τοϋτο ; Πρέπει καί νά τιμωρηθή, καί 
παρά της αστυνομίας καί διά τής κα ταγγελ ία ς της τακτικής 
ποϋ τοϋ εγινε.

Αυτή τή δουλειά, κ. Διευθυντή,' καθώς ξέρεις τήν έκανε δ 
Κουρόπουλος, ό όποιος με τέτοιαις καί 'έτο ία ις  συκοφαντίας 
εντίμων ανθρώπων ψόφησε σττ,ς φυλακαίς.

θ ά  σοϋ τά πώ και μ ε το στόμα καλλίτερα, διότι πρέπει 
το κακό νά ξερριζωθί, τώρα αμέσως ποϋ άρχισε καί φυτρώ
νει τό κακό της δ ιά =

συκοφαντίας φορολογίας.

Χ ό
Σάββατο μοϋ στάλθηκε ένα γράμμα μυστικά άπά τά Φάληρο 
από μ-ta κυρία προς συνέντευξι σε ορισμένο τόπο καί χρόνο γιά 
νά μοϋ π ΐ, μυστήοια.

Εσκεφθηκα μήπως ή κυρία αυτή ήτανε κάνένας κύριος τραμ
πούκος καί μοϋ τής έβρεχε μυστιριωδώς.

Τέλος πάντων αποφάσισα καί κατέβηκα, μέ τόν νέον επί 
τής μαγκούρας ΰπουργο και με τον επί της βλακείας, ό δποΐος 
θέλησε κεϊ στόν σταθμά τοϋ σιδηρόδρομου νά πάνι λέει νά μοϋ 
δειξτι κάτι ξαδερφαόες ποϋ ειχε κομμάτια καί κομ.ματοΰκλες 
νόστιμες.

Ώ ς  ποϋ νά πάμε φεύγει ό σιδηρόδρομος καί πάει στά δι,ά- 
ολο ή ώρα τής συνέντευξις, καί οΰτε κομμάτια είδα οΰτε παρ- 
τσάδια, γ ια τ ί λέει ήτανε καλή ημέρα καί είχαν βγή στά 
γρασίδια γιά  περίπατο.

Τέλος πάντων με τον άλλον φύγαμε.

'II άρχή μου εεναι vi μ,ϊ.ν Ιχ«» χάμ.μ.έαν άρχήν.

ιπ λη ρ ω τία  ο τ ίΐ)ν* Ε λλϋα  12 δρ στό  δξω  ’K/.λνδθί 1». ‘ Kx<H£e 
ρησι δ*.ν ϊ χ «  πληρω μή, οΰτ* γ ι4  τά ς  γ -ω ο το π ο ιή ο ϊΐ:.  Κ ά μ μ ιά  x

.    γ ρ ίμ μ ,β τ*  «ρ ί.τε ι ν*  έχουν π £ ντοτ(ς υπογραφή, χ<*> ή ύπογραφή το υς  Οχ τυ π ό ν ϊ-α ι. Τ "  ’ V
** Β&ν σ'άλλ“ ? Ό —  ΪΡ*?ου; π,'Α'ά,



• i

Μέσα στόν σιδηρόδρομο ένας μασκαράς θέλοντας νχ κάνη 
φιγούρα πώ ; με γνωρίζει χωρ'ις νά τόν γνωρίζω γώ , μοΰ λέει.

—  Καί πώς έχετε, κύριε Παλιάνθρωπε, θά σέχωμε στό 
Φάληρο ;

Μοϋρθε νά τόν βρίσω, άλλά φοβήθηκα νά μή μοϋ κάννι 
καταγγελία» δπως έ'γινε τάρα τής μόδας καί σώπασα λέγον- 
τάς του μάλιστα— Πολύ καλά ευχαριστώ.

Μας πήραν μυρουδιά ί) γυναίκες καί άρχισαν τά γέλοια 
καί τά ψιψιψί. Μ?ϋρθε νά σκάσω. Ξεμπαρκαριζόμαστε στά 
Φάληρο, εκεί έ'να διαολάκι ίσα μέ δυό χρ'^νώ κορίτσι, άγγε- 
λάκι μοϋ κόλλησε άπό' πίσω φωνάζοντας :

—  Ό  «Παληάθλωπος» πέντε λερτά .
Τοϋ φώναζαν εκείνες ποϋ τό είχαν άλλά ποϋ νά μοϋ ξε- 

κολλήση εκείνο. Μάς πέρνουν μυρουδιά καί κεϊ καί άρχισαν 
τά γέλ ια . Στριψόνα έγώ. Πέρνω τόν κατήφορο γιά νά πάω 
ποδαριώντας στόν Ιίεράία. 'Βρίσκομαι σέ έ'να φαρδή δρόμο καί 
βλέπω.ένα σωρό π/ίδιά μαζωμένα κεΐ κοντά στόν σιδηρόδρο
μο καί κ<5σμός τριγύρω καί ίχασκε, πήγα κ* έγώ νά χαζέψω 
καί νά δώ τί διάβολος συνέβαινε καί άκόύω ξάφνα ένα γενικό 
= Ζ ήτω .

—  Βρέ τά κερατόπαιδα, είπα μέσα μου ποϋ οργή μ’ ανα 
κάλυψαν.

Βρέ ποϋ άνακάλυψαν, ποϋ έκείνη’ τήν^ώρα άνοιγαν φοβερό 
πετροπόλεμο. Πώς σώθηκα καί πώς βρέθηκα στόν Περαία ό θεάς 
τό ξέρει.

“Ό τι έμπαινα στά καφενεΐον τοϋ Παλιανθρώπου νά καί μοϋ 
ρίχνει εφτά κανόνια ή ρούσικη ναυαρχίδα. Τί διαβόλου σύμ- 
πτωτις. ’Αρχίζουν οί Περαιώτες τ ί  κανόνια εΐναι αΰτά καί πε
τά γετα ι ό καφεντζής καί λέει*

—  Τά ρίχνουν γιά  τόν Παλιάνθρωπο ποϋ κατέβηκε κάτω .
Σέ λ ίγα  λεπτά έγινε πλόκο τό καφενείο. Τριπόνω σέ μιά

ταβέρνα ποϋ είνε έκεΐ άπέναντι, |μόλις καθίσαμε άλλο πλό
κο. 'Η  οκάδες πήγαιναν καί ήρχοντο ποϋ καί κρασοβάρελο νά 
ήμουνα πάλι δέν θά της έ'περνα μέσα μου. Στριψόνα καί άπό 
έκεΐ Τά καλό δέ ή τανε ποϋ κερνοϋσα γώ καί πλήρωναν άλλοι.

Ουλα πληρωμένα.
Φτάνομε στό σιδηρόδρομο καί νά κάμμιά δεκαριά καί μέ 

τσακώνουν.
—  Μωρέ δέν μάς φεύγεις, είχαμε τόση ώρα παγανιά . Πά

με, πάμε νά σέ κεράσωμε έδώ πάρα κάτω , έχομε έ'να καλό 
κοκκινέλι. Άρον. άρον καί κουτρουβουλιώντας μέ κουβάλησαν. 
’Ά λλο  κέρασε καί φέρε μας τά ίδια έκεΐ .

Τέζα ό κύριος. "Υστερα ήθελαν νά μέ πάν σέ κάτι μπυρα- 
δόραις.— Βρέ νοικοκυρέοι άνθρωποι σείς δέν ντρέπεστε νά πη
γα ίνετε σέ κακαίς στράτες ;

—■ Αΐ πάμε μέ τή βάρκα.
Δέκα ή ώρα νύχτα καί νά σοϋ λέν, πάμε μέ τή βάρκα, νά 

μέ σκυλοπνίξουν νά πάιο στό διάολο. Πώς κατώρθωσα καί ήρθα 
άπάνω μή ρωτάτε, θαρρώ πώς κουβάλησα έγώ τόν σιδηρόδρομο 
καί όχι έκεΐνος εμένα.

Καί τό συμπέρασμα, θά ρωτήσετε ;
Σάς τό λέιο μεθαύριο ώς ποϋ νά τό ευρω.

Ε ιδ ή σ ε ις

άπό τάς έπιστοΛάς τωκ γραμμάτω ν.
1

* 0  δάσκαλος τοϋ Λεωνιδιοϋ Β ίστιλας εννοεί νά έφαρμώζη 
δική του μέθοδο δασκαλική νέα μάλιστα. Ά φοϋ ήγουν μας 
μουτζουρώνει τά πα ιδ ιά , βάζει έπειτα τά άλλα καί τά φ τύ
νουν καί λέν, (φτοϋ σου δάσκαλε), καί υστέρα τά βάζει σέ 
μιά σκοτεινή φυλακή εις τρόπον ώστε τά  παιδιά τά φτειάνουν 
καί τά κάνουν άπάνω τους. Εΐναί παρακαλοΰμε, κΰρ σχο- 
λάρχη κατάστασις πραγμάτων αί-τή ;

Αΰτή εΐναι ή νέα μέθοδος τών δασκάλων, ό φάλαγκας, τό 
μουτζούρωμα, τά δάρσιμο, τό ξύλο καί ή φυλακή ; Πολύ καλά 
σάς εΰχαριστοϋμε καί νά έ'ρθετε έδώ νά σάς διορίσωμε καθη ·

γητάς τοϋ μουτζουρώματος, γ ιά  νά κάνωμε δοκιμαί; στά μού
τρα τοΰ κΰρ Β ίστιλα πόσαις μουτζοϋρες λείπουν.

2
'<> ω ρ α ίο ς  κήπος τοϋ περιβολιού ποϋ είνε στά Πατήσια 

άπέναντι τοϋ Φίσερ, ό Γ  α λ ά ν ι  Ος ενοικιάζεται καί μέ τά έ
πιπλά, του καί χωρίς αΰτά . Γιά έναν ειδικόν στη δουλειά αΰ
τή , νά δουλειά νά βγάνη τό καρβέλι του, Οά ρωτήσετε ίσως 
καί γ ια τ ί τά άφίνουν αΰτοί ποϋ τόν έ'χουν ; Διότι δέν είνε ή 
δουλειά τους αΰτή. Τρέξετε κλητοί καί άκλητοι γ ια τ ί θά τόν 
νοικιάσουν, όσοι τό μάθουν.

3
Ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ά . Κυρία Πηνελόπη Καρατζούκλη, τό λοιπόν 

νά μή βρίζης, γ ια τ ί θά φέρης, λέει, εις τήν θέσιν έκεΐνον ποϋ 
βρίζεις νά σοϋ της βρέξη. (Τό καλό εΐναι ποϋ δέν έχε ι ό δή
μαρχος νερό), καί βρικε, λέει, καί τάς έπιστολάς σου, δταν 
ήταν στή Ζάκυνθον ποϋ έσυκοφαγοΰσες τόν πατέρα του, τώρα 
λοιπόν πρόσεξε καλά διότι θά σοϋ τηςβρέξει καί πάλι. Τί γλω- 
σοϋ ποϋ είσαι κάμμιά φορά καί σύ. Μάς γράφουν καί κάτι 
άλλα περιττολογήματα τά όποια είνε περιττά νά τά λέμε. 
ΦαγοΟήτε καί συμβιβασθήτε.

4
Ε ν α ν τ ί ο ν  τοϋ θυρωροΰ σου, άξιότιμε κ. Ρ ετσ ίνα , ε’ς ΙΙε- 

ραία καί κα τ ’ εΰθεϊαν γραμμήν, έχουσι πολλά παράπονα ό'τι 
| εΐναι πολΰ χοντρός καί φέρεται ώς τοιοΰτος πρός ό'λους καί 

δυσαρεστή δλο τό προσωπικόν. Τά λοιπόν επειδή πρόκειται 
περί γενικών, ώς λέγετα ι, παραπόνων, καί γίνονται παράπο
να, δέν είνε δυνατόν νά πάψουν αΰτά ;

5
l i a r ,  μάς γράφουν γιά  τόν δήμαρχο τοϋ ΜακαΟιοϋ καί 

I περί διά στίχων, εις τρόπον ώστε δέν ξέρουν τ ί μάς γράφουν 
] ΐνα μέ τρόπο σά; τά περιδιαγράψωμε καί μεΐς. Αΰτοί οί άν- 
ί θρωποι νομίζουν πώς είνε τινάς προφήτης γιά νά μαντεύη έ- 
j κείνα τά ιερογλυφικά ποϋ τοϋ γράφουν, ά λλ ’ έπειδή ή δόξα 

τών μετά Χριστόν προφήτιδον ανήκει σέ άλλους, Μακράκιδε; 
καί λοιποΰς, άς τήν έχουνε αΰτοί καί κατά μονάχοι τους. κα ί 
άς μείνωμε έμεϊς χωρίς δόξα τών μετά Χριστόν γαδάρων.

6
Ι ΐ ρ ο ς  τόν αξιότιμο καθηγητή κΰρ Χρστομάνο. Α δελφέ, 

άπό σένα περιμένουν ot φοιτητάί νά μάθουν καί αΰτοί κάτι τ ι ,  
άλλά σΰ άντί νά πάς σ τάςΐχτώ  πάς στάς 9 παρά 25 πέντε, 
εις τρόπον ώστε κρίμα καί τό νέο κατάστημα ποϋ γ ίνετα ι 
άπόξω άπό τό χημείο.

Δέν ξέρομε τ ί είδους άνθρωποι είστε πάλι σείς, ποϋ ά'μα 
ποϋ έχετε μιά μικρή αξία άπάνω σας ή καί μεγάλη, δέν εν
νοείτε άπό τήν μικ^/ι ή μεγάλη αΰτή άξια σας νά εΰεργετή- 
σετε κα ί τήν πατρίδα σας διδάσκοντας καί φωτίζοντας τοΰ; 
διαδόχους σας.

"Ηλιος κι άπό σάς.

7
Ι έ α λ ά μ ια ις  Έ δώ έχομε τρεΐς άδερφοΰς ονομαζόμενου; 

Ά ντω νάκιδες, τό λοιπόν δέν σώνει ποϋ μάς ταΐζουν καφέ 
άπό φουντούκια, άλλά έπεσε καί ένα μέρος άπά τήν μάντρα 
τοϋ σπιτιού τους καί κοντά στοΰς άλλους κατασκοτώδηκα κ ’ 
έγώ στό δρόμο μιά βραδυά άπάνω στά ντουβάριτου,καί έκανα 
τά παράπονά μου στόνάστρονόμο, καί μοϋ είπε :

—  Αΰτοί είνε τρεις ψήφοι καί μάς χρειάζονται γιά  τής έ- 
κλογαίς. Όρσε λοιπόν μέσ’ τό κουβέρνο σας ποϋ μάς διοικά, 
μασκαράδες κτλ.

Σ . ΓΙα.Ιηανθρ. Μά άδερφέ τ ί βρίζεις τό κουβέρνο άν κρεμο- 
τσακίστηκες σΰ αΰτοϋ ; Δέν έπερνες καί έ'να φα,ναράκι η μιά 
λουσέρνα υι έ'να κερί νά δής ποϋ βαδίζεις, η δέν ξέρεις τά χ α

a

ό'τι όπως βχδίζωμε πάμε δλοι σέ κακή στράτα τήν όποία έ 
λαβε καί τό κουβέρνο μας ;

9
‘Ο  κ. Φίλιππος Βούρδουλης, φούρναρης ποΰ κατοικά κεΐ 

κοντά στό στρατιωτικό νοσοκομείο πήγε νά πνίξη μιά βρα- 
δειά τή γυναϊκά του, άλλά πρόφτασε καί έβανε εκείνη τής 
φωναίς καί πρόστασαν οί στρατιώτες καίτήν έσωσαν,τής έπερ- 
νε δέ τά ροΰχα καί τήν άφινε καί κοιμώτανε κατάχαμα ώς I 
ποϋ τήν χτίκιασε τήν γυναίκα καί εΐνε τόρα στό νοσοκομείο 
μέ διορία θανάτου λ ίγω ν μερών. Ή θελε μάλιστα καί νά τήν 
φαρμακώση άλλά τό κατάλαβε καί πρόλαβε καί έφυγε, γιά 
νά άποθάνη μέ ησυχία.

"Ωστε, κύριοι, δσοι έχετε γυναίκες γιά  πνίξιμο προσκαλέ- 1 
σετε τόν κΰρ Βούρδουλα καί είνε πρόθυμος. “Εχει δμως καί \ 
ένα άλλο μυστήριο τό γράμμα μέσα, φοβερό, καί τό όποιον 1 
ίσα ίσα γ ι ’ αΰτά άφίνεται οξω. Υ π ά ρ χ ο υ ν  ΰπογραιραίς.

10
Ι ΐ ρ ο ς  τόν άγριον Ά νθιμον ποϋ μέ έβρισε στήν έκκλησά τής 
Βλασσαροϋς καί άπό τον έμβονα μάλιστα. Κύριε άγριε πριν γί- 
νης ρασοφορεμένος είχες ένα καφεναδάκι στή Πρόνοια τοϋ Ναυ
πλίου μέ έναν άλλον δμοιόν σου; Τά λοιπόν σώνει σου ώς έδώ.

Καί ποϋ θά μάς πάς τιυρα ποϋ μάς έπεσες στό χέρι. "Ενα 
ένα. Βλέπεις τώρα είναι εποχή ποϋ γράφουν τής βιογραφίαις 
τών ανθρώπων, τήν δική σου καί έπομένην άνέλαβε ένας άπά 
τοΰς συντάχτας τής Άκρόπολις νά τήν σκαριόση άν δέν προ- 
φτάση ό Κοντός ποϋ έκανε τήν δική μου.

Πρόνοια αί ; Ά μ  έπρεπε νά έχης καί πρόνοια δταν τόλμη
σες νά όμιλήσης περί Παληανθρώπου, άνθρωπε απρονόητε. 
Πρόνοια α ί ;

11
Ι Ι ρ ό ;  τόν άστρονόμον τοϋ Περαία. Ά π ό  πίσω άπό τά τελώ- 
νειον τοϋ Περαία έχει ένας καλός νέος ένα οίνοπωλεϊον καί 
πάν κάτι κουτσαβάκ.α καί τόν παρανοχλοϋν, τό λοιπόν δέν θά 
ηναι άσχημα νά λαβετε πρόνοια.

12
Α υ ό  επαρχιώτες πήγαν, λέει,στόν ΙΙεραία, σέ έ'να ξενοδο

χείο νά φαρμακώσουν σ τα ΐ; 9 ή ώρα τό βράδυ καί έστωντας 
μέ τό νά μή υπήρχε άλλο φαγειτό , τοΰς έδωσε κουνουπί
δια μέ κρέας τής ώρας ποϋ τά εΐχε βρασμένα άπό δώ καί 60 
ώραις, εις τρόπον ώστε ο! άνθρωποι ήταν δλ"« τή νυχτιά  μέ τά 
βρακιά στό χέρι καί κόντευαν μάλιστα καί νά άλληλοκατου- 
ρηθοϋν.

Τώρα παραπονοϋνται· είναι κατάστασις ξενοδοχείου αΰτή 
καί πώς δέν επιβλέπει κατά τόν νόμο ή άστυνομία ;

Μά νά έτσι είναι ποϋ θυμώνει τινάς καί περνά τοΰς ξενοδό 
χους ’όλους στόν ΙΙαληάνΟρωπο, άμα ποΰ τοΰς πιάνει κόψιμο. 
Βρέ δεν ξέρετε δτι τά κουνουπίδια είναι βλαφτικά ;

Μιά πεντάρα δέκα έχουν, μωρέ, καί νά μή τ ’ άφήσουν νά 
ξυνίσουν οί ξενοό'όχοι, άμ τότε άπό ποϋ θά βγάνουν τό έ'να 
τους καί τό άλλο τους.Μάπες ποϋ σάς λείπουν κΰρ έπαρχιώτες·

13
2 « τ 6  Τσερίγο ποΰ είναι εκεί κοντά στά Κύθηρα ίιήγαν λέει 

τρεΐς στρατεύσιμοι ΰπερυγειέστατοι καί ζητοϋν γυρεύοντας 
μέ μέσα τών βουλευτών τοΰς νά εξαιρέσουν ώς ασθενείς υγειαί- 
νοντες. Α ί α ΰ τ ό  θά πή νά έχη τινάς μέσα καί όγειής άν ηναι 
τόν βγάζουν παθιασμένο. Κ’ οί μασκαράδες καφχώνται πώς 
θά τοΰς έξαιρέση ό υποστράτηγος Κοντολέων Κορωναΐος, γ ια τ ί 
εΐναι συμπολιτευόμενος. Ποΰ τόν βρίκαν. Βρέ στόν Κορωναΐο 
αΰτά δέν κολλοϋν καί μή χάνεστε, τό πολυ πολΰ μπορούν νά 
έξαιρεθοϋν μέ μέσον του χωρίς δμως νά ά ν α ,κ ατευθή καί αΰτός 
κα τ’ εΰθεϊαν.

Αΰτό δέν έχει κάμμιά σχέσι με καμμιά σχέσι ποϋ μπορεί νά

έχη σχέσι με τής σχέσεις τοϋ κύρ Κορωναίου, μέ τής όποιας 
δέν έχει σχέσεις ό κΰρ Κορωναΐος. Τελείωσε.

14
Κ ύ ρ ι ε  ξενοδόχε Σκοτίδη ποΰ είσαι στά Πατήσια, δόσε 

μικρή προσοχή στοΰ; ΰπηρέτας τών δούλων σου διότι πολλοί 
άνθρωποι έχουν παράπονα εναντίον των καί τά λοιπά.

15
Γ ια  τόν δάσκαλο τοϋ σχολείου Τελώνεια τής Μιτυλήνης 

Μνχ. Βελότο έχομε τήν εΰχάριστο είδησι, δτι κοντά στά άλλα 
προτερήματα του εΐναι καί σουφροποιός καί ό'τι μιά μέρα πδ£ 
επέστρεφε άπά τά μπάνια έγέμισε τή βράκα του καρπούζα 
τόν τσακόνει ό νοικοκύρης, πάει νά πηδήση άπά τόν φράχτη, 
μπερδεύεται ή βράκα του καί μένει κρεμασμένος αΰτά; άπόξω 

 ̂ καί αΰτή άπό μέσα μέ τά καρπούζα, ό δέ νοικοκύρης, τσακό- 
νοννας τή βράκα του τής έκανε έγχείρισι κόψαντας αΰτήν στή 
μέση εις τρόπον ώστε ό δάσκαλός μας άπό βρακάς έγινε φου- 
στανελλάς.

Δέν τό πιστεύετε ; Ι ίεταχ τή τε τότε ώς τήν Μιτυλήνη μιά 
στιγμή νά καμαρώσετε τά χάλια  του.

16
’Ά κ ο ϋ α ε  κυρία, ποϋ κατοικάς στόν Περαία στήν συνοικία 

τοϋ Παπαπέτρου νά πής τοϋ νοικάρη σου νά μή καβαλά στήν 
κάμαρα του τήν Μ αγδαλινή ίταλίδα , διότι έχεις άθώα κορίτσα 
άνύψα καί λαβίν;·.ιν κακό παράδειγμα. Ώ ; καθώς παραττρας 
κυρία, τό πράγμα έγινε παρατηρητό στή συνοικία καί ή συν
οικία λυπάτα ι τά κορίτσα. Λυπήσου τα λοιπόν καί σΰ καί κόψε 
τόν βήχα τοϋ νοικάτορά σου. Τέλος πάντων νοικοκυρά είσαι 
μέσα στό σπ ίτ ι σου κα ί κάνε δ,τι θέλεις. "Ετσι δέν εΐναι ;

18
Γ α  είπαμε αυτά χ ίλια ις φοραίς πώς οσοι στέλνετε γράμ

ματα με πολλά γράμματα μέσα, ουτε καν διαβάζονται, σιότι 
πρεπει νά τά διαβάση τινάς μιά όλάκεοη ήμέρα καί άλλη μιά 
νά τά συντομέψη.

Μά τ ι βλάκες ποϋ είστε. Βρέ δέν σκέπτεσται δτι κοντά στό 
δικό σας τά γράμμα υπάρχουν καί χίλια δυά άλλα : Ποϋ νά 
τά χωρέση λοιπόν τό φυλλαράκι, η μπάς καί νομίζετε ό'τι θά 
βγαζωμε και κάθε φύλλο ιδιαίτερο γιά τής φλυαρίαις τοϋ καθ’ 
ένούς ;

Έ γώ  μπορώ νά γράφω γιά τά γατάαι μου ό'σαις κουταμά
ρες θέλω, γιά  νά γελάσουν οί βλάκες, σείς δμως δεν έχετε τό 
δικαίωμα νά διακδικάτε τά πάθη σας μέ μέσον τοϋ «Π αληαν
θρώπου.').

Α ιά  ταΟ τα
Σκεφθέν κατά τόν Παληανθρωπικόν νόμον, ΐδον τήν δικογρα 
φίαν, καταδικάζομε πάντα καί άπαξάπχσαν ποϋ γράφει πολλά 
γράμματα μέσα στά γράμματά του; εις μή άνάγνωσι. Τετέ- 
λεττα ι.

’ 19
Ό  κύριος Γ . Γκούμας μοϋ διηγότανε χτές τάδε καί 

μέ ΰποχρέωσι νά μή τά περάσω στόν Παληάνθρωπο, διότι εί
ναι λίαν σπουδαία καί άτομικά μάλιστα ποϋ δέ γράφονται.

Τά λοιπόν ό κύριος όταν ήτανε μεγάλος ώς εφτά χρονών 
στή Κύθνο έπήγαινε ένας στό καλύβι τους καί έκλεφτε τα 
γάλα τά άδολο ποϋ άρμεγαν άπό τή γελάδα τους κάθε βράδυ.

Ά π ά  δώ τόν έχουν τόν νοικοκύρη, άπά κεΐ μιά σκοτεινή 
βραδειά έκεΐ ποϋ φούρνιζαν, άκούει ή φουρναριά πατήματα .

—  Σ ταθήτε, είπε καί τόν τσακώσαμε.
Και χωρίς νά χάση καιρό βγαίνει μέ τή πάνα τοϋ φούρνου 

δξω ετσι καθώς ητανε ζεστή καυτή τσακώνει τόν κύριο καί 
στόν άρχίζει στά μοϋτρά ποϋ τόν £κανε τόν άνθρωπο έλεεινό.

Γυρίζει στό φοϋρνο καί σάν γυναίκα ποϋ ήτανε λέει στά 
παιδ 'ά  :

— Α νά ψετε  τό φανάρι νά πάμε νά δοϋμε μπάς καί σκότω-



Λ

σα τάν άνθρωπο : Βγαίνουν όλα τά .ταιδιά πανστοατιά όξω 
κρατώντας την ήρωίδα άπό τά φουστάνι άπά π ίσω  κα ί παν 
καί βρίσκουν ενα φουκαρά κυρμέντιο ζαρωμένο στάν τοίχο καί 
μπλαστρωμένο στά μούτρα άπά τήν πάνα τή ; φουρνάρισας.

Αυτά; ήτανε ποϋ τή ; έφαγε άντίς γιά τάν κλέφτη. θά  
πητε πώς τέτοιος γάδαρος ποϋ ήτανε τέτοια ήθελε, ο- δέ 
γαόαροι  ̂ ό',τι καί άν παθένουν δέν έχουν πλέον δικαίωμα νά 
μιλούν, απά τάν καιρό ποϋ μίλησε δ γάιδαρο; τοϋ Βαρλαάμ.

Τό ίδιο έπαθα κ’ έγώ, άντίς νά βαρέσω τά κτήνη έκεΐνα, 
τοϋ; αναγνωρισμένου; δηλαδή κακούργους, ποϋ μοΰκαναν τή ; 
σατυρες στά δρόμο καταδέχτηκα καί άπάντησα σέ ενα Κοντά, 
γαόαρο εξ επαγγέλματος λοϋστρος, καί τοϋ έδωσα άξίαν άν- 
Ορώπου.

Αλλη φορά παρακαλώ τόν εαυτόν μου τέτοια λάθη νά μη 
καννι, καί νά μοϋ τά θυμήσητε νά τοϋ τό πώ.

>ϋ εν Άμοργώ Ήγουμενεύοντος Ζα^αΕρωτική επιστολή 
ρίου Νομικοϋ.

Ά γ γ ε λ έ  μιου !
Γ ί είναι αυτα παλιν ποϋ μοϋ λέγεις, α ι ; περισσότερον θέ

λεις νά πληγόνωμαι : σοϋ έγραψα δτι θά κλαίω διότι δέν θά 
είμαι καί έγώ h .z l νά σε βλέπω ; σϋ δέ μοϋ γράφεις νά σοί 
εύχηθώ νά μή έξέλθη;, είναι « ί παρηγορίαι αιήοϋ ποϋ μοϋ δί- 
δ ί ς ,  μά σέ παρακαλώ σοϋ είπα εγώ ότι άμφιβάλλως ; αί καί 
μοϋ τά λέγεις αυτά ; ΤΗλΟεν ή Μαργιά τοϋ Σωφρονίου κλαίου- 
σα καί έρώτησον τήν Μ*ργ·.ώ νά σοϋ εΐπτ,. Ά ν  είναι δυνατόν 
νά ®λθγις ε ’ς τοϋ Κ. τήν οικίαν όταν έγερθή; ποϋ είναι ανάγκη 
νά σοϋ είπω. Μή πράς θεοϋ ψηχήμου στενοχώρησα-, διότι θά 
πράξω ό',τι ούδεμία άλλη εως τώρα ?ί:οαξεν.

Μή στενοχώρησα’ π^σώς.

_ Σέ φιλώ γλυκύτατα 
ή πιστοτάτη σου 

Μ α ρ ία  
W . l i .  Λ ίο κη φ ο ρ άκο ς

Σ. Π. Τι λ έ ; κυρ Ανθιμε τώρα, ποιοι είναι ο: κακοήθεις 
διαφθορείς τη ; KOtvwvia:
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4<> χ α μ ά λ η  Λ αύ^  ~οΰ κατάντησε.

Κ.Λ6
γ ια τ ί άργησε νά βγή δ «Π αλιάνθρωπος», καί πότε Οά βγη 
ο Π αλΤ,άνθρωπος, δέν θάχωμε ούτε σήμερα ((Παλιάνθρωπο»;

Καί τ ί ένδιαφέρεστε, κύριοι, έγώ δέν ένδιαφέρομαι ποϋ 
πρεπει να ενάιαφέρωμαι, καί μέ κάνετε νά ένδιαφέοοααι ά-,οϋ 
βλέπω πως τόσο ένδιαφέρεστε καί σεΐ.;. Νά λοιπάν νά σάς 
το πω. Δεν ειχα καθόλου κέφι, δέν έστρωνε ή πέννα, μ ’είνε 
πικσει μιά μελαγχολία ποϋ χ ίλ ια ι; φοραίς έτσι μοϋ ήρθε νά 
φαρμακωθώ, αλλά^έλα ποϋ δέν πουλοϋν τά φαρμακεία δηλη- 
τηριο διότι καθε άλλος θάνατος δέν είναι θάνατος ένδοξος κ ’ 
εγω όεν επιθυμώ νά πεθάνω καί νά φαίνομαι ώ ; νεκρός άδο
ξος, λοιπον γυρίζω πίσω, κάνω κέφι καί σάς γράφω τότε μέ 
περισσότερο γούστο, ήγουν μέ περισσότερες άνοησίαι;, σήμερα 
περάσετε οπως μπορέσετε,

Ε-?

του κ. Σκούρου τά οίνοπωλεΐον ή ((Περιστερά» ΰπάρνει ένα 
κρασί κοκκινέλι πού όσο πίνει τινάς τόσο κοκκινίζει. Γιά δο
κιμάσετε.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ
Ι1 ί>3φ/ ντ»} 4 Jex ejtC p icc IS84.

Σοφόν Συντάκτην έφημερίδο; «Πάλη,άνθρωπο;».

Καύχημα τοϋ έθνους χαίρειν Α θήνας. 
Ά ποστείλατε φϋλλον υμέτερον 1883 διχλαμβάνον θάνα

τον Κουμουνδούρου.

Απάντησις πληρωμένη 
Μ. ωνατ. Σ κάρλος.

’Λ .τα ,τΛ Π α.Ι^ θρώ .^ ν .Ψ  Βρέ άδερφέ, έσύ είσαι κατενθου- 
σιασμενος με μένα, καί πιστεύω ςτώς θά γίντ,ς καί συνδρομη
τής. Ιο φύλλο ποϋ^ζητάς στό <*τ£λνω.

Ε ις τοΰ Γύπαρ»;
τό έμπ^ορραοτάδικο ποϋ είνα·. στό δρόμο τοΰ Κ ολοκο^ώνη ή Ι Ια λ α μ ώ -  
του, 3 ευρίσκετε έ κ τ ί^ ίπ ό  ετ& :μ j  έ ν ιυ μ α ιί* :,-  καί - ;ώ τ τ , ί  κα -

S :»Y sv if καλής πβ1ότΤί-ο ί καί ί ν  γ έ .ε : κα'θε μανιφατούρες γ ιά  
ένδυμα ιία ις . Καί ολα>έ αυμφέρουια·.; τ ιμβ ίς . Τοϋ κΰρ Γΰπαρη τό κα 
τάστημα είνα ι έ'να άηό τα  κα λλ ίκρ α ' μας καί βττ&ιο: δεν τ:5ν ν’ αγορά
σουν πράγμα έκεΐ βα - ή  π ώ ν .ο ϊν  ξ έ ρ ο - ν α  ι}ουν.'ϊουν.


