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Ί α ο ζύγ ιο ν
ξέρετε τ ί Οά πη ; Ζυγαριά ποϋ νά ηναι τά δράμμια της ι^α 
κχ ί άπό τό ενα μέρος καί απο τό άλλο.

Έ δώ έμεϊς έχομε κ ΐίτ ι ζυγαριαίς ποϋ έχουν από τό μέρος 
τοϋ ισοζυγίου μιά οκά μολύβι, καί αλλαις τα δραμμια ξ.>κ.κα 
και ετσι κλέφτομε τόν άγοραστή έν συνειδήσεί και χωρίς να
τό ααταλάβη. τ

Ό  κλέφτης δμως καί ό ψεύτη ; λ ίγ α ι; μέραις χαίρεται^ την 
δόξα του, ό δέ κάλπικος παρά; γυρίζει πίσω σέ κείνον που τάν 
τοωτοέβανε σέ κυκλοφορία.

' Ό  λόγο; δηλοϊ, δτι τέτοιο είναι καί τό ίσοζύγιον τοϋ Τρι- 
κούπη σας, ζυγαριά μπαλωμένη άπό κάτω καί μέ όραμμια 
ξύκικα.

Οί Εΰοωπαΐοι πριν πάρομε έμεΐ; χαμπάρι ττ,ν μπερμπαντο- 
δουλειά του, τήν μυρίστικαν καί ή σπουδαιότερα·.; εμπορικαις 
εφημερίδες καί μάλιστα η Ά γ γ λ ικ α ίς  μας ρίχτηκαν και μάς 
λέν 'ίρθά  κοφτά, δτι μέ τό σοφό ΐσ ο ζ ύ γ ιο ν  τοϋ Τρικούπη, ε ί 
μαστε τό μόνο έθνο; ποϋ βρισκόμαστε εις τήν μπόρτα_ της 
νιεωκοπίας, άφοϋ τεζάρησαν τα χρεωκοπημένα εθνη  ̂ \ o jj 
κί'α, τό Μορόκο καί ή Α ίγυπτος, τά ϊδια γράφει καί ό γραμ
μ ατείς τή ; ’Αγγλικής πρεσβεία; επίσημα στήν κυβέρνησί του, 
gci είααστε χαμένοι άνθρωποι καί ανάξιοι πίστωσις πλέον 
εις τό' εξής, κα ί μάλιστα ίίστερα άπό τό ψευτοδάνειο τών 
170 μιλλιουνίων.

Ό  Τρικούπης σας τά εχει χαμένα καί δέν ξέρει πώ ; νά 
μπαλώση τά άμπάλωτα ποϋ μπαλωμό δέν έχουν πλέον.

Τό ίσοζύγιόν του εΐναι έλλειμμα 25 μιλιουνιών.
Ποϋ θά τά βροϋμε, ρωμνοί, νά τά πληριόσιομε αΰτά ;
Ε ί; αΰτή τήν άθλία κατάστασί μα ; άφοϋ πλέον, φα ίνετα ι, 

π ώ ; ό θεός άπόσυρε τό χέρι του άπό πάνω μας άς τό βάνη 
ό διάβολος ποϋ θά μας πάρη ολους.

Ά χ ο ύ β τ ^ κ ε
ενας λόγος, πώς τάχα 23 βουλευταί έπ ί τοϋ παρόν τά έστρι
ψαν άπά τήν κυβέρνησι καί έρχονται μέ τήν άντιπολίτεψ ις.

Ρωτήσαμε επίσημα μοϋτρά ποϋ είναι μέ τήν κυβέρνησι καί

ξ ε κ α ρ δ ίσ τη κ α ν  άπό τά γέλοια, καί μας μούτζωσαν μάλιστα 
ν ιχ  τ*Λν εύκολο tugtioc [/.ας.

Ρωτήσαμε, άλλα επίσημα μοϋτρά ποϋ είναι μέ τήν ά ντ ί-  
πολ ίτεψ ι;, καί μάς είπαν πώς τό πράγμα είναι «λε ιω μ ένο , 
καί οτι τά υπουργεΐον τ:έφτει άφεκτα εντός μεσα σέ λίγες 
μέοαις, καί τό σπουδαιότερον, οτι ό Δηλιγιάννης καί νά π α 
ρακαλεστή, δέν δέχεται νά σχηματίση &πουργεϊον, διότι δ
πως τάκανε τά οικονομικά μας ό Τρικούπης, δέν είναι πα λα 
βός γιά  νά βγάνη τά φειδι άπό την τρύπα.

Δηλαδή, κακαίς ήμέραις έρχονται τώρα κοντά άντίς γ ιά  
της χα .Ια ίς  ποϋ μάς έ»τασαν.

Ή ρ θ ε
ένας ποό ήαερων καί μοϋ είπε, πώς άνακάλυψε τόν τρόπο πώς 
νά ξηοάνη δλους του; βάλτου; τ ι ς  Ε λλά δ α ς , πιάνοντας καί 
χέλια μάλιστα, καί δτι γύρεψε προνόμιο γ ιά  τήν άνακάλυψέ 
του άπά τήν κυβέρνησι καί τοϋ τά άρνήθηκε.

— Μά, φίλε μου, τοϋ ε ίπα , δέν ξέρεις δτι τιόρα πλέον ή 
κυβέρνησις δέν δίνει προνόμια βλακείας, γ ια τ ί τά  έχει κρατη- 
ιιένα όλα γ ιά  τάν εαυτόν της ;

Ό  φίλο; καταευχαριστήθηκε καί φεύγοντας είπε πώς θά 
κάνη άναφορά στή βουλή.

Τοϋ είπα νά μή κάνη καί αΰτή τήν κουταμάρα γ ια τ ί έκεΐ 
μέσα βασιλεύει ολη ή κουτοκρατία, ή όποία θά βουλιάξη μέσα 
στοΰς βάλτου; του ποϋ γυρεύει νά ξαράνη ποίν αΰτός προ-
οτάσει δλο τό έθνος-

Μοϋ υπολόγισε πόσαι; χιλιάδες βδέλλαι; θά μπορέση να 
νά βγάζη κάθε χρόνο, ''-αί τοϋ είπα , δτι ποτέ δέν θά βγάνη 
περισσότεραις άπά'δσαις είναι μέσα στοΰ; βάλτου; τή ; βουλής
καί τής υπαλληλίας.

Ό  προνομιούχος φεύγοντας θυμωμένος μοϋ είπε τό τελευ-
ταΐον : _

Καθώς παρατηρώ καί σΰ τήν καταστροφή τοϋ ε)νους γυ-
οεύεις.

Καί τοϋ απάντησα :
—  Αΰτό νά τά πης τοϋ Τρικούπη.
Βρέ ποϋ έχομε καιρό νά άποξηρένωμε βάλτους ποϋ είμαστε 

πελαγωμένοι ύ>ς τόν λαιμό.



*

Τ ή ν
μαϊμού δταν τήν πρώτο βάνετε μπροστά σ’ ένα καθρέφτη νομί
ζει πώς είναι χαί άλλη μαϊμού άπό μέσα καί γυρίζει παντειο- 
τρόπως νά τήν βγάνη νά παίξτρ, χωρίς νά ξέρη δτι πα ίζει μέ 
τά  ίδ ια  τά μούτρά τνίς.

Τό ϊδιο παθαίνει τώρα καί δ Τρικούπης, βλέπει τής μα ϊ
μουδίστικες πομπαίς του στή βουλή ^άπό τήν άντιπολ(τ6γι, 
χαί νομίζ'·' πώς είναι σάν τά μοϋτρά του γ ιά  νά παίξη μέ 
αΰτή. Δέν γελάτε λίγο.

Κ .*τ«
τό νέον δασμολόγιον τοϋ Τρικούπη τά έσοδα τοϋ δήμου μας 
ελαττώνοντα ι κατά μισό μελεουνάκι. Ξέρετε τ ί είπε προχτές 
στή βουλή, ποϋ τοϋ εγινε παρατήρησις, πώς έπρόλαβε καί έ
κανε νέον νομοσχέδιον, μέ τό όποιον έπιτρέπεται οι δήμοι ν' 
αυξήσουν τοΰ; δημοτικούς φόρους, ήγουν νά πληρώσωμε άλλαις 
500 χιλιάδες δραχμαίς.

Νά σοφία μοναδική ποϋ δέν τήν ε ίχ ί οΰτε ό Μπερτολδΐνος 
ποϋ κάθισε άπάνω στ’ αυγά νά τά βγάνη κλωσσοπούλια.

λ έ ο ν τ α
— άλ-λους κί»υς γ'- ι ;  Οά βάνη, λέει ό Πετρέλαιος και 

στά καυσόξυλα, κούτσουρα καί λοιπά, έγώ λέγω πώς Οά ή
τανε καλλίτερο νά βάνη φόρο καί στά βρακιά τών γυναικών 
μας, είς τρόπον ώστε νά καταντήσουν καί αύταίς νά περπα
τούν ξεβράκωτες, δπιος κοντεύη νά καταντήση καί μας.

Ι τ ο
Όρφανοτροφεΐον τών κορχσίων δέν υπάρχει παπάς μετά τήν 
πάψι εκείνου ποϋ ήτανε, ώστε τά παιδιά πεθαίνουν καί θάφτον
τα ι κατά τήν παροιμία χωρίς παπά.

Ά μ  δέν προσκαλάτε έναν ιμάμη νά τά τουρκέψη δλα, νά 
μή πάν τό ελάχιστο άθρησκα κάτω καί δέν ε^ουν τά κακο
μοίρα- τόπο ποϋ νά σταθούν ;

Καί δμως, κύριοι μή μ ιλάτε, διότι είναι καί λέγετα ι φιλαν
θρωπικό κατάστημα, καί φαίνεται άπό τάς πράξεις του. Θοϋ 
Κύριε φυλακήν έν τώ στόματί μας.

" Ε να ς
π α ^ ά ς ποϋ είναι στή Πλάκα ξελάγιασε μιά δούλα 16 χρόνων 
καί τήν εϋγανε άπό ένα σπ ίτ ι πού ήτανε σχεδόν τρία χρόνια 
καί τήν πήρε στό δικό του, καί τό εΰγανε άπό τό δικό του 
καί τό σύστησε σέ άλλο, καί τό έδιωξαν άπό τό άλλο κα ί τό 
σύστησε σέ άλλο, καί τά διώξαν κ ι’ άπά τ ’ άλλο καί τά σύ
στησε σέ άλλο.

Τό κορίτσι ονομάζεται Παγώνα καί είναι άπό τήν Καβάλλα 
τό διώχναν δέ άπό τά διάφορα σ π ίτ ι»  γ ια τ ί έκλεφτε καί τά 
πήγα ινε, όχι, εννοείται, στού παπά , άλλά δπου ήθελε εκείνο 
ώς ποϋ συλληφΟέντας έπ ’ αΰτοφόρω, έφυλακώθηκε τρεις μήνες 
ώς υπόδικος κα ί άθωώθηκε έπειτα  δέν ξέρομε πώς.

Ό τ α ν  ήτανε φυλακή ό πρώτος ξάδερφός της έργατικάς άν- 
θρωπος τής κουβαλούσε κάθε μέρα δτι κέρδιζε άπό τήν εργασία 
του, καί τής έλεγε —Έ ννο ιά  σου ξαδερφούλα μου, μή στενά- 
χωριέσαι καί γώ έν δσφ ζώ , θά σέ προστατεύω.

Ό τ α ν  μιά φορά τής έκανε παρατήρησι ποϋ τοϋ γύρεψε πολ
λά λεπτά  καί τήν ρώτησε τ ί τά  κάνει τόσα ποϋ τής δίνει, 
τοϋ άπάντησε πώς έχει έναν έρωμένον στήν άνδρίκια φυλακή, 
ποϋ τοϋ πλύνει καί τά ροϋχα καί τοϋ τά δίνει γ ια τ ί λέει πώς 
θά τήν πάρη δταν βγή.

Πώς τόρα άπό τής γυναικείαις φυλακαίς γίνοντα ι εργολα- 
βίαις μέ τούς φυλακωμένους τοϋ Τ ρ ιγγέτα , αΰτό είναι όχι α ί
ν ιγμ α , άλλά τροφαντό ποϋ φύτρωσε άπό τήν βελτίωσι τών 
φυλακών τού Πετρελαίου σας.

Ό τ α ν  βγήκε τήν παράλαβε b ξάδερφος της καί πήγαν στοΰ 
παπά τό σπ ίτ ι νά τοϋ γυρέψουν 70 δραχ. ποϋ χρωστούσε στό 
κοοίτσί άπό μηνιάτικα. Έ κεϊ, ό κΰρ παπάς κρατεί τό κορίτσι

καί μπλαστρώνει στό ξύλο μαζΰ μέ κάτι άλλου; ποί τό / Ir.r.vt 
τοϋ αλατιού.

Τό δέ κορίτσι τό ξεφούρνισε στοΰ φίλου μου Καϊσα τού έμ
πορα τό σπ ίτ ι. Ώ ς καθώς παρατηράτε, ό παπάς μας ξεφύ
τρωσε αύτοχειροτόνητος προστάτης τοδ κοριτσοΰ.

Πάει ό ξάδερφός της νά τή γυρέψη άπ ’ τή αστρονομία,"καί 
παρουσιάζεται ό κ. Καϊσάς καί τόν συσταίνει πώς ε ίνα ι=  χα~ 
χής .Uei δ ιαγω γής, σάματις ό κ. Καϊσάς καί τόν γνώριζε τον 
άνθρωπο κ ι’ άπό τά προχτές καί τόν έδιωξε δ διευθυντής μέ 
τά χαστούκια πρός ίκανοποίησιν τής δικαιοσύνης καί προστα
σίαν τού σωματεμπορίου  τών παπάδων.

Σάς τά περιδιάγραψα μέ πολλά λόγια αΰτά γιά  νά δήτ: 
τί γ ίνετα ι άπό τους κυρίους παπάδες μας έν μέσαις Άθηναις 
έπί Μητροπολίτου Προκοπίου.

Τί λές, κΰρ Ά νθ ιμ ε , ίεροδιάβολε, δ ΙΊαληάνθρωπος διαφΟεί- 
ρει τήν κοινωνίαν, τήν όποιαν σώζει η σεϊς, οί μερικοί άλη- 
θινοί τραγωγένιδες ; Ά μ  στάσου καί δέν ήρθε ή άράδα com 
άκόμα, γ ια τ ί μαζεύομε μαζεύομε καί τά δικά σου.

Ό
Κοττίκας ό φοιτητοστραγαλατζής ήρθε δώ άπά δώ καί δυό 
χρόνια καί τό λοιπόν μέ τήν ΰπόσχεσι σήμερα θά σέ πάρω καί 
αΰριο φούσκωσε τήν κοιλιά ένοΰς φτωχού κοριτσοΰ,τό όποιον ά- 
πελπισμένο άναχωρεΐ φεύγοντας διά τά Τρίκκαλα. Τόρα, μά; 
ριοτα, αΰτός ποϋ μάς γράφει αΰτά , είναι τιμιότης καί φοιττ,- 
τοϋ μάλιστα αΰτή ;

Ή  άπάντησις είναι πρόχειρη. Οί φοιτηταί δέν είναι δλοι 
Κόττικες καί δεύτερον τό κορίτσι έπρεπε νά εχη άνοιγμένα τά 
μάτιά του καί νά μ,ήν άφινε νά τής παρθή τό κάστρο καί υ
στέρα λέει πώς έγιν» ή δουλειά μέ άπά τη. Τίς φ τ α ίε ι ; Ό 
Τρικούπης βέβαια ποΰ δέν ε'βανε φόρο καί εις τής έρωτικαϊ; 
άπάτα ις.

Α νο ίξετε καλά τά μ άτια  σας, κορίτσα καί κυττάξετε τί 
συμβαίνε1 σ’ αΰτάν τόν κόσμο οπού δλοι έμεϊς οί άνδρες άμ* 
ποΰ βροΐμε κάμμιά τοϋ χεριοδ μας γινόμαστε δλοι Κωττικά· 
δες άσυνείδητοι, καί άφοϋ σάς σπείρωμε καί σάς θερίσωμε, σά; 
λέμε έπειτα τό άντίο Λεονόρα.

Δΰτά δά έσεις τά ξέρετε δλα καί δέν είναι ανάγκη νά σά; 
δασκαλέψωμε, άλλά δέν χάνει καί τινάς νά σάς θύμηση ότι ; 
έρωτας συνίσταται σέ δύο λόγια.

Σ ’ άγκπώ  καί μ ’ άγαπας, 
τό στεφάνι κ ι’ δ παπάς.

Εις
τόν δρόμο τοϋ Πραξιτέλους καί πλησίον είς τά οίν&πωλεΐον το} 
Μάϊ καί πλαγίω ς άπά τά βιβλιοδετεϊον τοΰ Πετεφρή άνοιξε 5 
Γιάννης δ Νάκης βιβλιπωλεϊον, ένθα σας ευρίσ/.ετε δλου τοΰ 
κόσμ.ου τά βιβλία τυπωμένα καί ά τύπω τα , (δηλαδή πουλί 
καί κατάστηχα), καί δσοι έχετε άνάγκην βιβλίων πηγαίνετΐ, 
δσοι δέν έχετε μήνπάτε. Τελείωσε.

Ά λ λ ο ς
Νταυλαράς πάλι μάς ξεφύτρωσε δ διάκος τού άγιου Κωνσταν
τίνου πού τόν λέν Γερμανό πού έλεγε προχτές τής άγίας Αι
κατερίνης στήν έκκλησά στόν περισσότερο κόσμο=Πώς νά \Λ 
λαβαίνη υπ ’ όψι δσα έγραψε ένα πατσαβοΰρι εναντίον το"/ 
παπάΝεκταρίου, διότι δ συντάχτης του είναι άνθοωπος κακο
ηθέστατος φαύλος καί τά παρόμοια.

Ρωτούμε τήν εΰγενεία σας, κΰρ Ρογκόπουλε επίτροπε, εΐναι 
αλήθεια αΰτά ;

"Αν ήναι, ν’ άνοιξών ε τά τεφτέριά μας τά παληανθρωπιζ* 
καί νά καταστρώσωμε τοΰ: μπακαλικοΰς λογαριασμούς μας μ* 
τόν Γερμ,ανά, καί πές του χαιρετίσματα άπά τώρα, άν ηναι 
άλήθεια ,= Δ ιάκος θά γίνη η παπάς ; Περιμένομε.

Μπόλι είνα ι έ'να νησί ποϋ λέγετα ι ’Αντιγόνη άπάνω σ’ «ΰτό
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νησί υπάρχει ένα μοναστήρι ποϋ ανήκει στό Μέγα Σπήλαιον 
δ Ά γ ιο ς  Ά νδρέας, τά αοναστήρι αΰτό τό νοικιάζει γ ιά  κάθε 
δέκα χρόνια σένα γούμενο γ ιά  10 χ ιλ . δρ. Τά μοναστήρι αΰτό 
έχε δέκα κελιά ποϋ νοικιάζονται σέ οι’κογένειαις τό καλοκαίρι, 
έχει δύο χωράφια καί μιά εκκλησία τήν δποία ποτέ δέν λε ι
τουργεί δ τραγογούμενος δ Χρύσανθος Ρωμάνος, έστωντας μέ 
τό νά μή εΰκαιρά άπό τό μεθύσι καί άπό τήν παραμάνα ποϋ 
έχει στά κελί του γ ιά  νά τοϋ στρώνη τά κρεββάτι.

Τό βράδυ δταν μεθά δ μεθυσοκόταβας κλείνη τήν μπόρτα 
τοϋ μοναστηριού άπό τής 7 εις τρόπον ώστε άναγκάζει τοΰς 
νοικάτορας νά τριγυρίζουν μέσα στήν αΰλή σάν τραγιά, γ ια τ ί 
αΰτοΰς ρουχαλίζει μέ τήν παραμάνα του άπά τό μπεκριλίκι. 
Οί ποντικοί κοντεύουν νά φάν τά βιβλία τής έκκλησίας ή 
δποία βρωμά καί ζένει σάν χάνι, άν δέ κάμμιά φορά τόν φω
τίση ό διάβολος καί ίερουργήση, κάνει αΰτή τή δουλειά μέ τής 
παντούφλες, έσούροωσε δέ καί 500 λίρες γ ιά  νά έπιδιορθώση 
τόν ναό άπό συνεισφοράς καί έπιδιώρθωσε τήν τσέπη του.

Τώρα άπό δώ καί έξ μήνες έτελείωσε τό ήγουμενλίκι του 
καί τά Μέγα Σπήλαιον τόν άφίνει άκόμη νά τό τρυγά, γ ίά  νά 
χοντρίνη περισσότερο καί πάρη καί δεύτερη παραμάνα.

Τραγοπαπάδες, κακοηθέστατοι, δσοι είστε καί φαίνεστε, 
βαρδάτε καί σάς έφαγα.

Γερμανέ κα! ’Ά νθιμε στή γραμμή.

• ο
Παπανικόλας τής άγίας Ζώνης προσκαλέστηκε νά πάη τήν νύ
χτα νά μεταλάβη ένα άσθενή καί δέν πήγε λέει γ ια τ ί ήτανε 
νύχτα καί μποροΰσε νά σκοντάψη, ώς ποϋ πέθανε δ άρρωστος 
άκινόνητο:^ δταν πάη καί κάνη άγιασμά θέλει φραγκάκι, δέν 
ήθελε δέ νά σηκώση τό λε'ψανο γ ια τ ί ήθελε νά τό πάη στήν 
ενορία τή διν.ή του, ένώ άνήκε εις τόν άγιο Ά νδρέα,

Είναι αΰτά άλήθεια, άφοϋ δέν είναι ψέμματα, κύριε επ ί
τροπε Γαλανέ. Πώς ε ίπ α τ ε ;

Τραγοπαπάδες βαρδάτε καί σάς έφαγα.
’Ά νθιμε καί Γερμανέ στή γραμμή.

Χ ό
δεύτερο Νεκροταφείο κατάντησε ρουμάνι, ρημαξά, έκεϊ μέσα 
βόσκουν κατσίκες, γαλοπούλα, κοτόπουλα καί έκόφτηκαν καί 
δλα τά δένδρα καί κάμμιά πρόνοια τής φροντίδας δέν έλή- 
φθηκε άπό κάνέναν, καί κλέφτουν καί τό λάδι καί τά λοιπά.

Κ υττάξετε κακομοίριδες επίτροποι, καί πρό πάντων σΰ ά- 
ξιότιμε κ. Μ ιλιώτη, διότι Οά βορβολ.ικιάσουν κάμμιά νυχτιά οί 
πεθαμμένοι τών νεκρών καί θά σηκωθούν νά σάς πνίςουν.

Δέν φέρνετε καί καμποσαις γουρνοποϋλες, μουλάρια καί 
καμίλες νά τά κάνετε άνεξόδως σωστό κτηνοτροφεϊον, δπως 
ηστε κτήνη σεϊς ποϋ τά διοικάτί ;

Καί νά δήτέ,δτι έδώ δέν χωρά καί κα τα γγελ ία , διότι θά υ
ποστηρίξαμε, δυνάμει τής μεταμψύχωσις, πώς έχετε γαϊδά- 
ρου ψυχή μέσα σας καί θά περιμένομε ώς ποϋ νά ψοφήσετε νά 
δοΰμε άν θά γκαρίςετε δταν θά βγαίνη ή ψυχή σας.

Ό
άγιος δεσπόταρας τής Σύρας κατάργησε λέει πολλά άρχαϊα 
έθιμα τής εκκλησίας ήγουν τήν ώρα τής θείας μυσταγωγείας 
άφίνει τήν Ώ ραίαν Πύλην άνοιχτή γ ιά  νά κάνη φιγούρα. (Αΰτό 
δέν βλάφ-ιει, γ ια τ ί πώς θά δείξη καί τά χρυσά του άμφια άπό 
πίσω).

Κατάργησε τήν μέσην ακολουθίαν τών λειψάνων.(Κ αλά,γιατί 
έ τά  πολλά τεονενέ μπορεί νά βρωμήσουν), μπατσίζει τόν 
ιάκο χωρίς α ιτ ία  στή λειτουργεία. (Καί σ’ αΰτό δίκαι· έχει, 

γ ια τ ί κάποια α ιτ ία  θά εχη καί φουρκίζεται, καί τόν κάνει 
προσεχτικό μέ τοΰς μπάτσους νά μή πέφτη σέ λάθη), καί τά 
λοιπά καί μάλιστα νά μή βγάζη λέει λόγους άσυναρτήτους.

Τέλος πάντοιν δλα, αΰτά δ «ΙΙαληάνθρωπος» τά  διαψεύδει 
έπισήμως ώς προϊόντα παπαδοσυκοφαντίας, διότι ® δεσπότης

τής Σύρας είναι ένας άπο τοΰς καλούς μας |καί θέλουν νά τόν 
κάνουν χωρίς νά Οέλη νά γίνη κακός. Ά ν  τολμήση δέ κάνέ
νας νά πή δτι ώς άνθρωπος καί αΰτός μπορεί νά εχη τοΰς δ ια 
βόλους του μέσα, οΰτε αΰτό δέν κολλά, διότι τοΰς διόχνει μέ 
τήν πατερίτσα του, επομένως άπορρίφτονται δλα καί μ-ένει 
σωστός "/ίγιος Σύρου καί λοιπών νησίων.

Χ τ ή
Λειβαδειά οί ενορίτες τών άγίων Ταξιαρχών μένουν αλειτούρ
γητοι καί αΰτοί διότι κάνεϊς άπό τοΰς 4 παπάδες ποϋ έχουν 
κεϊ δέν πάει νά λειτουργήση καί πρό πάντων ό Παπατσικου- 
ράκης διότι είπε λέει τόν βρίζει ή συνοικία κα ί τάν λέει μπε
κροκανάτα, ένώ αΰτός δέν ρίχνει τά «ρωί μέσα στό δισκοπό
τηρο παρά ίσα μέ μιά λα ίνα . "Εκαναν αναφορά καί στά Δή
μαρχο καί δ δήμαρχός αγρόν άγόρασε Αστε παρακαλοϋν το>ρα 
τάν Δεσπότη τους νά λάβη πρύνοια καί γ ι ’ αΰτοΰς, γ ια τ ί &ν 
εξακολουθήσουν νά μένουν αλειτούργητοι θά προτιμήσουν νά 
πάν στήν Άβυσσινία νά τουρκέψουν κ « ί γίνουν^έβραϊοι τό θρή
σκευμα, άφοΰ κοντεύουν νά ξεχάσουν τό δικό τους. Τί. λές, 
κΰρ ’Ά νθ ιμε, δέν σοϋ φαίνεται ώραία καί αΰτή ή παπαδ ί
στικη τραγοπαπαδοσύνη σας ;

Κ φ ρ ε ε
δάσκαλε Σοϋγκρα αΰτό  μόνο σάς λέγομε, δτι δηλαδή κατάν
τησες πολΰ ενοχλητικός πρός τής γυναίκες καί επομένως πρέ
πει νά πάψη πάσα ένόχλησις καί νά κυττάζης τήν δουλειά 
σου, καί νά μήν άκοϋς τ ί  θέλουν νά σοϋ κολλήσουν αΰτοί ο! 
άντίθετοί σου.

Σέ ζηλεύουν, κ αΰμένε, σέ ζηλεύουν, αλλά είσαι καί σΰ λ ίγο  
ζιζάνιο.

Ι^ύριε
πρωθυπουργέ, ύποσχέθηκες πώς θά ΰποβάλης στή βουλή νομο
σχέδιο περί τοϋ νά πληρόνωνται κα ί οί φτωχοί συνταξιούχοι 
μέ νέαις δραχμαίς, ώς καθώς και ί; χήρες καί τά ορφανά καί 
άκόμα δέν τόκανες.

Ά μ ,  καϋμένε, σέ άνθρώπους ποϋ έφαγαν τήν ζωή τους στήν 
υπηρεσία βρήκες νά κάνης δλη τήν οικονομία σου ; μέ τή μιά 
καί τής δυό δραχμαίς αΰτών τών συνταξιούχο ν θά φέρης τό 
ίσοζύγιον ; ’Εκτός πού είναι μεγάλη άδικ.'α είναι καί ντροπή 
καί ντράπου λίγο πλέον καί μήν ήσαι ν τ ίπ  άδιάντροπος δπως 
καί κατάντησες.

Π ρ ό ς
τήν έπ ί τώ ν χαρίτων τών φυλακωμένων επιτροπή. Ό  Γ ιάν
νης Α. Λυκκόπουλος στρατιωτικός κατάδικος δυό χρόνια ποϋ 
έμεινε υπόδικος τρεϊς μήνες, θέλε: τώρα τρεις μήνες άκόμα 
νά βγή, τά λοιπόν άφοΰ βγάζετε τόσους καί τόσους άλλους 
βαουποινίτας σ’ αΰτάν τόν φτωχό τάν κακομοίρη δέν μπβρεϊ 
νά τοϋ γ ίνη κάμμιά χ ά ρ ι; Μά έτσι ε ίνα ι, δσο; είναι έρημοι 
καί άπίοστάτευτοι. Τώρα τά  βόλια καί τά μέσα κάνουν τής 
δουλειαίς, δικαιοσύνη δέ λέγετα ι τό συμφέρον καί τά μέσα.

Γ  ράμιμια.
Χ τές ήμουνα σέ ένα καφενείο τής Α νατολής καί περνούσε ένας 
γέρος κουλουρτζής μισόστραβος καί έπεσε άπάνω στά τραπέζα. 
Ρώτησα ποιός είνα ι : Καί μοϋ είπαν πώς είναι άδερφάς τνίς 
γυναίκας τοΰ Αθανασίου Ζάππα ! ! !

Καί λοιπόν νά ξοδεύετε μελεούνια, άγαπητοι όμογενεΐ; γ ιά  
τήν δόξα της πατρίδος ξέρετε καί νά περιθάλψετε ένα «υγγενή 
σας ελεεινόν καί τρισάθλιον δέν ξέρετε ; "Άστε καί είναι ντρο
πής πλέον νά γράφη τινά- αΰτάς τάς άφιλανθρωπίας σκληρό
τητες καί βαρβαρότητες τών χρυσογαδάρων.

Λ ίά
λοιπόν. ‘Ο δήμαρχος Μαλακασίου τής Κ αλαμπάκας ήρθε δώ 
υ.1 τήν τούρκικη ενδυμασία του καί φεσάκι, γ ια τ ί ξέχασε έκεϊ 
τό σαρίκη του, ένεργώντας λέε ι, γ ιά  νά κα τα ίικάση  γυνα ίκα



/..Vv, a’ 1 ΑΚχν επιθεώρησή τοϋ στρατού
* χ ·' ·

;  ν.,;4®’ίί4^ ώ ί *«*οΰργα, μέ το άλσουνοϋ κοκ ίστερι Μπάς, ρέ κο- 
^>0 ρόϊ$ο, φεσάτικο, νομίζεις πώς τά έλλτ,νικά δικαστήρια είναι 

χα νέγρας πασάς τών 'Ιωαννίνων ποϋ μέ κάμποσαις λιρούδες 
' · , £ /-άνΛυν.; τά κέφια τοΰ καθενοϋ; Τουρκολάτρα, νά προσέξ/,ς κα

λά , γ ια τ ί πήρε ό διάβολος τό σαρίκι σου που δέν φορείς.

τ  ε τ έ λ ε σ τ α ι.
Φέτος ν ' άπελπιστητε άπό καλά κρασά. "Όλα βγήκαν κοκινέ- 
%ν>> · - ■ >  s λ : ___£...... ' . ί . .  .τ   *_.·> .

έκτός τοϋ βιδανίου κα ί τοϋ νεροϋ ποϋ γ ίνετα ι έ'να δίς έκα- 
f ’ ' τομμύριο.

Αΰτός ό μασκαράς, αύτό τό τέρας, ό Πετρέλαιος τά κάνει 
δλα, αυτός είπε νά γίνουν τά κρασά παχειά , αυτός νά ξυνί- 
σουν, αυτός νά κοκκινίσουν, γιά  νά μί) τά πγιοϋμε, άλλά μεΐς, 

c Η*' ·’ j&V' δνδρέί έ'λληνε;,' θά τά δόσωμε φάερ γ ιά  νά καταλάβουν. 
1 ·.>.·' Δέν έχει, καλό κακό τώρα πρέπει νά τό πίνωμε χωρίς εζέ- 
1 ' τάσι «οκκινέλι, μαορέλι, άσπρέλι, ξυνέλι, νερουλέλϊ καί βιδα-

νέλ ι, ούλα κάτω , γ ια τ ί ό Πετρέλαιος ετσι θέλει νά μάς μάθ-/ι 
νά κάνωμε καλό «ίτομάχι, ποϋ νά τ ’ άλέ^γ ουλα.

·ν'  Λ ο ιπόν:
“ · · , Εμπρός πα·,διά, μέσ' της ταβέρνες,

κ ’ ή βαρέλα μας καλεϊ,
■κ* είναι άνανδρος έκεΐνος 
δποιο; π γ ί; τό ποιό πολύ.

(Κ ατά τόν ηχο τοϋ Ά λόν ζάν φάν μωρέ πα ιδ ιά .)
ΚΓ άν ζυ^ίάσνι ή βαρέλα, 
η κοιλιά (/.άς την βαστά 
καί φωνάζει έλα έλα 
ρούφηςε 5.ν σε βαστά.

Ώ ;  καθώς παρκ - '^χτε έδώ άλλαζε; ό ί/ος τών στίχων

Y2J ί I >

Έ π ρεπ ε νά ϋ '^ ΐ- ϊ ίρ ο υ ν  κ' ενα τετο :ον στρατηγό.

τοϋ τραγουδιού κ xi μέ τόν δικό μας ήχο τοϋ τραγουδιού 
Λ>, . ποϋ;λέει : ( ’Α π ’- -^ .^ χ ^ Λ ,,β γ α λ μ έ ν τ ,)^

1-.·,· Σ ταθητε νά·βάς, , τώρρι. καί ενα ‘χ α λ ί πού είναι αρχαίο
μά α/ϊτουνοϋ ·τ6ν :« 0 \̂:~0’ΐ λδέ,ν τόν ξέρ*..

άπό το γχράν Όφιτσιάλιον.
V ’  νά  jiv ; ί” ι /. £&ύ>; ω,

Κ .  * ,  V i  „ e « v „ ,  r t · » ! , '  5 , ί „ ,

-\JCT/l * Wy· ν<* τ ^ν ^Ζουν οί έ/θρο ί μου, 
.κα/βι όσα ζέσουν, νά μη φτάσουν νά μεθύσουν.

Ζ ήτω  ή βλακεία  τώ ν γρα ικύλλω ν.
/ ν” f Βάκχος δέν σφυρίζει κ η^ποτνίρα δέν γυρίζε^ 
η ζωη’ ν' τ?,|άληθεία αίωνία τυραννία.

Τόρα Οά ρωτήσετε πρός ποιό σκοπό κα ί άπό ποϋ καί ποϋ 
καί πόσα, Θόδωρος καί πεντακόσα, θυμιίθνικα νά σάς γράψω 
τραγούδια, ενώ έχομε τόσα άλλα σπουδαία.

Διότι είνε αΰτά τά τραγούδια τά απελπιστικά ποϋ τραγου- 
οοϋν οί ταβερνάριδες, σάν τοΰς σαλίγκαρους δταν ψηνωνται.

Δ -ν "Λ4?ϊ ^ΰρ Κ αλλιγά , συ πού είχες πγ) μιά φορά στό 
ΙΙαναπιστημιο πώς ο: πλουσιότεροι τών εμπόρων είναι ο: τα- 
βερνιάριδε; δέν μάς λές τώρα πγοί είναι οί φτωχότεροι ;

Β ρ έ
τόν τραγογενν,, βρέ τάν βρωμόπαπα, βρέ τόν άθλιο πρώην ττ< 
Πρόνοια: τοϋ Ναυπλίου μπακαλογατάκι, αύτόν τόν άθλιο 
Ά νθιμό  λέγομε, ό μασκαράς μοΰβγανε πάλι λόγό στόν άγιο 
Σάο-;«,^ καί είπε νά ηναι επικατάρατοι δσοι διαβάβουν τόν 
«Παλιάνθρωπο. Βρέ τοΰς κερατοπαπάδες μού ρ ίχτηκαν. Τί 
είναι αΰτά, κύριε Μητροπολίτη j

‘Η
c -τχο.ό-χ έληφθηκε, καί σάς εΰχαριστούμε ώς καθώς και γιά 
τά εΰγενικά αίσθημα τά σας, καί μεθαύριο θά νράψωμε ό « 
μάς γράφετ*.

Τ ό  Ε λ α ιο τρ ι6 ε?ον
τοϋ Νικολάου Δ. Α ίγινητου, φέρνει σέ εΐδοποίησι στοΰς ... 
λάτας του, τοΰς απειροπληθείς, δτι αγοράζει Έλτ,αΙς μέ αν
ταλλαγή Έ λλαίου, ηγουν σας δέχεται 31 οκάδες Έ λλϊΐα ίς ·/.*'> 
ίνει ένα ξ υ σ τ ΐ λ ά δ ι  Αγουν σας πεντέμισυ ΰκάδες, όξω 

Μεγαρίτ'.κες καί μαδητες. Κοντά σ’ αΰτό δίνεται καί άράίϊ 
σ όσους έχουν Ελγ,αΐς γιά  άλεσμα, καί έλαιον καθαρόν τ ι; 
άρεσκεία: παντος ερχομένου. Τρέζετε λοιπόν νά βρητε άοά *̂.· 
πρίν σας πάρουν άλλοι τίιν αράδας.’ Χ ιμ ,ιό τ η ς  ά κ ρ α .'


