
0 f> t* | j.6 a p 5 (D tip * * a p o 5 ·
Μή γελάς πλέον Πετρέλαιε.
Κλείσε τά στόμα σου βούλωσε τό  πηγάδι τών ψευτιών.
Τί τρέμεις ; δέν σέ ψοφήσαμε χτές άμέσως, γ ια τ ί θέλομε 

νά παρατείνωμε τήν άγωνία σου, δπως ή γάτα  παίζνι τό πον
τίκ ι πριν τό ψοφήστ,.

Καί είσαι σΰ Πετρέλαιε, ποντίκι τώρα πιασμένο, και δεν 
εχεις τρύπα ποΰ νά τρυπώσης.

ΙΙεριφρονοϋσες τόν χαι/άλη Λαό, λάβε τώρα τοΰς μπα*,σους 
του.

Καί ποϋ ά/.ούστηκε υπουργός νά θέλνι νά πνίξη τόν Λαό ;
Φωνή Λαοϋ οργή Κυρίου.
Κάτω. Μή καφχάσαι πλέον, μή φουσκώνεις, χώσε τό κε

φάλι σου ρέσ’ τόν γιακά σου, καί άφησε τ ’ αυτιά σου μόνο 
όξω σάν σαλίγκαρος γ ιά  ν’ άκοϋς τά κακουργήματα τού Πε
τρελαίου.

Σοΰ τό'παμε, στό προ γνωστοποιώ,σωμε, ρ.ή κομπάζεις δτι 
είχες 55 ψήφους, διότι θά ερχότανε ήρ,έρα γρήγορα η αργά 
νά δής τήν απάτην σου, καί δτι ά πατούσες σΰ ό ίδιος τόν εαυ
τόν σου.

Μας έπνιξες στοΰς φόρους, μάς έγδυσες καί μάς πήρες τό 
ψωμί άπό τό στόμα.

Πέντε ψήφοι σοϋ μένουν άκόμα εΐνχι κ ι’ αυτοί δικοί μας, 
είναι τοϋ παντοδυνάμου Λαοϋ. Κάτ<ο τό κεφάλι, κάτω αυτά 
τά ξερό σου τό κεφάλι ποϋ ήθελε νά κάνη πώς τά ξέρει δλα.

Δέν ειξεοες δτι ο ΰπερυψόνων έαυτόν ταπεινοθήτετε ·
Τί μάς παρατάσεις εΰζώνους ; Μήπως νομίζεις ό'τι δέν ει- 

νε καί αΰτοι Λαός ;
Τόρα πλέον μή κυττάζεις πώς νά διοίκησης, άλλά πώ ; νά 

σωθής.
Κάτω Πετρέλαιε, κάτω τύραννε τής ιδίας πατρίδας σου, 

κάτω καταστροφέα τού Λαοϋ, καί δταν -πέσης νά φύγνι*, διό
τι δέν θά έχης πλέον πεζούς καί καβαλαρέους νά σέ φυλά
γουν.

Κ άτω, Πετρέλαιε, κάτω  σπυρτέα, κάτω άλατέα , καπνέα, 
δασμολογέα, Δεμαθέα, φορολογέα καί βλάκα μέ περικε
φαλαία .

Ά κόμα δέν έ'πεσες ; Αι κά.τ'ϊε λοιπόν ώς ποϋ νά σέ ρίξωμ». 
Κ άτω, μωρέ, κάτω .

C c
άρχαΐοι, δταν έπεφτε έ'νας πολίτης σέ ένα έγκλημα πολιτικό 
άντίς νά γεμίζουν της φυλακαίς μέ υποτρόφους τού δημοσίου, 
τοΰς άμολοϋσαν Ιλευθέρούς, καί τοΰς μέν μεγάλους έγκλημα- 
τίας τοΰς πατούσαν μιά βούλα στό κούτελο μέ άναμένο σί
δερο ποϋ έ 'λ εγε= ά·κμ .ος.

Γιά τοΰς δευτερεύοντας είχ«.ν κάτι κολώνες στό δρόμο με
γάλες, άπάνω στης όποίαις έσκάλιζαν τό έγκλημά του γ ιά  
νά τό διαβάζ η κάθε μέρα ό άλλος Λαό; καί σωφρονίζεται, αυ
τοί δέ οί τοιουτοτρόπως τιμωρούμενοι Ονομαζόντουσαν Χ τ ί]·  
>>ΐτε«, άπά τοΰς όποιους υπάρχει καί τά ρήμα, ενικός ονο
μαστική— στη.Ιιτεύω .

‘Ύστερα άπό τήν δικαιοσύνη ερχόντουσαν οί κωμικοί, ο! ό
ποιοι επερναν τόν βίο καί τάς κακάς πράξεις κάθε πολίτου κα ί 
τοΰς έκαναν θέατρο μέσα στά θέατρχ, καί άπ ’ αΰτόν τόν τρόπο 
πάλι βγήκε τό ρήμ α= βεχτρ £ ζω .

"Υστερα άπ ’ αΰτοΰς ερχότανε οι σατυρογράφοι οί όποιοι μέ 
τήν πλέον αΰστηρή γλώ σ ια  εξέθεταν τάς πράξεις κάθε πολίτου 
καί άπ ’ αΰτοΰς πάλι βγήκ» τό ρήμα=γενικος ή ονομαστική 
σχτυρίζω .
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Καί αΰτή ή πρώτη άρχή τής έφεύρεσις τής κωμωδίας παρά3 
χτηκε άπά τοΰς χωρικούς οί όποιοι δταν άδικότανε άπό κά- 
νέναν δυνατά, κατεύεναν τήν νύχτα στή πολιτεία καί γύριζαν 
τά σοκάκια, καί σάν τελάληδες διαλαλοϋσαν τάς κακάς νι'οά- 
ξεις έκείνοιν ποϋ τοΰ; ί.δικοϋσαν καί έτσι έσωφρονίζοντο.

Ά μ α  πού είδαν οΐ Αθηναίοι πώς μ’ αΰτό τρόπο πολλοί έ
βαζαν γνώσι, έτσάκωναν εκείνους τοΰς χωριάτας καί τοΰς άνέ· 
βαζαν άπάνω σέ ένα βήμα τριγύρω στά όποιο έμαζευότανε ο- 
Λαάς καί τοΰς έλεγαν νά δ ο α κ ω μ ,ω δ ή σ ο υν  οποίον θέλουν, 
καί έτσι δσοι είχαν φτειασμένη κάμμιά βρωμοδουλειά έφευγαν 
άστραπηδάν καί δέν εΐχαν μοϋτρά νά δοϋν ούτε τοΰς φίλους 
τοιν. Καί άπά ’δώ πάλι παράγεται τό ρήμα δοτικής ό λόγος 
= δ ι* κ ω μ .ω δ ώ .

“Ύστερα στά Διονήσια, σάν νά λέμε της άποκρηαίς της άρ- 
χα ίαις άνέβαιναν κάτι άπάνω στά αμάξια κάτι μέ λάσπαις 
πασαλειμμένοι καί περιέτρεχαν τοΰς δρόμους καί δποιον ευρι-.
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βκαν πομπιασμένον τούς έξέθεταν τής πράξεις του μέ τής 
πλέον χυδαίαις λέξεις, καί αΰτός b τρόπος τοΰ θε*τρισμοΰ λέ
γ ετα ι σοΰ σούρνω = τ« έ ξ  ά μ -ά ξη ς .
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Ώ ς  καθώς παρατηράτβ, b σκοπός τής σάτυρας είναι άγιος 
καί έφερε σ’ δλο τόν κόσμο ίτα ν  άνεπτύχτηκε τά μβγαλείτερα 
ευεργετήματα.

*0 σκοπός της σάτυρας είναι b σωφρονισμός.
Κάθε πολίτης εχει τό δικαίωμα νά έξετάζη τόν {βιοτικόν 

jiiov τοΰ άλλου, άλλον ίίγουν πώς ζή.
Αΰτή τήν ιδιωτική έξέτασις τό, πώς ζή τινάς τήν δίνει καί 

ό νόμος καί διά τοΰτο, δέν συγχωράται σέ συνοικίαις δχι 
μόνον πορνία νά υπάρχουν, όπως υπάρχουν τώρα καί απέναντι 
τών εκκλησιών, ά λλ ’ ούτε αστεφάνωτη νά έχιρ τινάς.

Και τούτο για  νά μή γ ίνετα ι παράδειγμα διαφοράς και γ ι ’
αυτό καταδιώκονται νομίμως καί φυλακίζονται δσοι ζοΰν πα-
ρανόμως.]
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Τώρα σοΰ λέει ό £/.'·.·,ς τ ι os μέλλει Ισένα πώς ζώ , φτά- 
νεινά μή σέ ενοχλώ. Εις .-οιαύτη περίστασι πρέπει ν’ άφήσωμε 
καί τούς ληστάς ελευθέρους καί τούς λωποδύτας έν δσω δέν 
μάς βλάφτουν τόν καθ’ Ενα κατευθείαν άτομικώς, ήγουν άς 
διαφθαρή δλο τό ψωροκρατίδιόν μας,άς ληστευθή δλο, δέν πρέ
πει νά βγάνωμε τσιμουδιά.

Δέν είναι δμως ετσι, άλλά είνα ι άλλοιώτικα , κάθε πολίτης, 
ώς καθώς είπαμε έχει τό δικαίωμα νά έξετάζη τήν δ ιαγωγή 
κα ι τοΰ γείτονά του, γ ι ’ αυτό κατά τούς νόμους τών ’Αρχαίων 
’Αθηναίων, άμα ποϋ εγκληματούσε, ήγουν παραστρατούσε ένας 
πολίτης τοΰ έβαιναν τιμωρία, οΰτε νερό ούτε φωτιά νά τοΰ 
δίνουν ο! γείτονες.

Σημειώσετε δέ, δτι τότε δέν υπαρχαν ούτε τό ΰδραγωγεΐον 
τ ο ύ ’Αδριανοΰ, άλλά ιδιωτικά πηγάδια , καί ούτε βρίσες τού 
Σούτσου, ώστε κόστιζε νά μή πάρη δ γείτονας άπό τόν γε ί
τονα νερό, καί φωτιά , διότι δέν είχαν σπύρτα τότε νά τά 
βάνη δ Πετρέλαιος φόρο.

Στά παληά μας χρόνια άμα ποΰ μιά γυναίκα ατιμαζότανε
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ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ
άρχή  xai τέλος.

Έ γώ  καί ό Σουρής συνευρεθέντες καθ’ όδόν τοΰ δρόμου πή
γαμε νά χαιρετίσωμε τών έκ τών πρακτόρων τών εφημερίδων 
κύρ Σπύρο.

Έ γώ  είμαι τής ιδέας τής επισκέψεις νά τής κάνη τινάς ύ- 
«τερα άπό τό μεσημέρι, εις τρόπον ώστε άν τά  ζαβώση νά μή 
φαίνεται καί τοΰ λέν δτι καταμεσήμερο τήν έκανε, ό Σουρής 
απεναντίας ήθελε νά τήν κάνη τής τικέτα ις πρό μεσημβρίας 
ίηλαδή  καί στό ποδάρι.

Έ γώ  δέν είμαι άνθρωπος νά μπώ νά πώ εις έτ ι πολλά καί 
ίρβιος καί μισοκαθισμένος καί μέ τό καπέλο στό χέρι νά ση
κωθώ νά φύγω μ’ ενα γλυκό, τό όποιο άφήστε ποΰ δέν τό τρώ 
γω , έγώ θέλω καί νά τό στρώσω λιγουλάκι, ό Σουρής απε
ναντίας είναι γλυκοφάγος, μπορεί καί όρθιος νά φάη δλο τό 
.^ολωνεϊον.

Τέλος πάντων τά συμβιβάσαμε καί πήγαμε. Εκείνος γύρε 
ψε κονιάκ, έγώ γύρεψα κρασί. Τσιγάρο εκείνος, μήλα έγώ. Καί 
αρχίζει ό Σουρής.— *0 χ , άδελφέ, δέν ξέρω τ ί διάολο γούστο 
|&ρίσκεις πρωί πρωί καί νηστικά τα μ ’ αυτά τά μήλα. Καί 
τοΰ άπαντώ  έγώ .—  "Αμ έσύ μ’ αυτό τό βρωμερό κονιάκ σου ; 
—  Έ γώ  πίνω ένα .—  Ά μ  κ’ έγώ ένα μήλο θά φάγω.

Καθόμαστε. Καί λέει ό Σουρής. —  Γιά νά σοΰ πώ , θά βγά- 
νης φύλλο τήν Κυριακή, μή βγάνης νά βγάνω έγώ , διότι δέν 
μπορώ νά γράψω στίχο άν δέν πέση τό υπουργείο. Τώρα κα-

τήν πά μ .π «υ% ν, ήγουν τήν έβαζαν άνάποδα άπάνω σένα γά- 
δαρο καί τήν γιίριζαν στό χωριό μέ τά τουμπελέκια νά τήν 
βλέπη ο κόσμος καί η άλλαις-γυναίκες καί παραδειγματίζον- 
τ * ΐ , καί αυτό τό ηομ,πΤ& ω είναι άπό τούς αρχαιότατους πα
τέρες μας ποΰ δσα έπίσημα πανηγύρια έκαναν, τά έκαναν μέ 
μουσικαίς καί τούμπανα καί πρό πάντων τά 
καί αΰτά έλεγότανε « ο μ .π ή , τό πομπεύω λοιπόν θά πή, σέ 
κάνω πανηγύρι,— παράδειγμα σ’ δλο τόν κόσμο, τρόπον τινά 
σέ σατυρίζω.

( Τόρα αντίς να βαζουν τής πόρναις άπάνω στά γαδούρια ά
νάποδα τής άφίνουν ελεύθερες νά περπατούν σάν πριγκηπέσαις 
στους ^δρόμους με τα λοντόν γ ιά  νά δίνουν παράδειγμα καί 
στής άλλα ις νά γίνουν σάν κ ι’ αΰτα ίς,

*
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ι  ̂ Μ αυτά τα ΰλίγα θελω νά σας πώ , πώς ή σάτυρα είναι ένα 
ί άγιον μέσον πρός σωφρονισμόν τών μπιρμπάντιδων καί σωτη

ρίαν τ ι ς  κοινωνίας, δπου δέ δπάρχει ελευθερία, έκεϊ μόνβν ij 
σατυρα βλαστένει καί φέρνει καρπούς καλούς, δπου δέ είναι 
τυραννία δέν μπορείς ούτε νά μιλήσης όχι σάτυρα νά βγάνης.
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Τορα άν υπάρχουν μερικοί ποΰ μεταχειρίζονται κακώς τήν 
σατυρα για  να γόυνουν τόν^κόσμο, τοΰτο δέν είναι καί άπόδει- 
ζις οτι r{ αληθινή σάτυρα εξευτελίστηκε.

Μή σάς κακοφαίνετε λοιπόν, άν ό Παληάνθρωπος σάς χτυ
πά τής κακαις σας πράξεις, αλλά ακούετε καί σο>φρονίζεστε
σαν θέλετε σάν δέν θέλετε τόν κακό σας τόν καιρό δέν θά
σκάσω παλι εγώ γιά τό χααήρί σας,

Βαααινεστήρ&ον Αΐ'γενας.
Κύριε συντάχτη τοΰ «ΓΙαληανθρώπου», έσύ δστις είσαι ό 

υπερασπιστής τοΰ φτωχού Λαοΰ καί κάθε δυστυχισμένου, σύ 
δστις ε^σαι ό μόνος άνθρωπος νά χτυπάς τήν κακοήθεια, έσύ 
δστις είσαι ό μόνος άνθρωπος έπί τής γης (μέ παραφούσκωσες, 
αδερφέ),δίκαιος,έσύ δστις είσαι ό μόνος ποΰ έχει τήν συνείδησί 
σου ελεύθερη δέν ρίχνεις μιά ματιά καί σέ μάς τούς ζωντα
νούς καί πεθαμμένους καταδίκους τβΰ βασανιστήριον τής Α ί
γινας νά δής τ ί ΰποφέρομε ;

θώς είναι άνακατοσούρα τά πράγματα δέν ξέρει τ ί νά γράψη 
τινάς. Πρέπει νά πέτη νά έλθη ένα άλλο υπουργείο, νά μή 
μπόρεση νά σταθή, νά πέση, νά γίνη διάλυσις τής βουλής, νά 
έρθουν γ; έκλογαίς ψυχή μου, τότε βρίσκει τινάς καί θέμματα 
καί ύλη νά γράψη μέ καρδιά, τόρα τ ί νά γράψης ποϋ είναι 
ψόφια δλα. ’Σάν καλό ήτανε τό κονιάκ έχει ή μποτύλια κ ι’ 
άλλο; Έ γώ  πίνω  ένα άκόμη.

—  Κ’ έγώ άλλο ένα κρασί.
Ό  Σπΰρος.Νά σάς φέρω κάνένα μεζεδάκι νάπάη κάτω  τόκοασί.

Σ οιρής. Βρέ φέρε δ ,τι καί άν ήναι, έγώ δέν τρώγω, άλλ’ 
άς ηναι. Έ τ σ ι ποΰ λές μωρέ Γιάννη, έγώ έάν δέν πέση ό Πε- 
τρέλαιος θά σκάσω. Δέν μπορώ νά τραβήξω στίχο. Έσύ έχεις 
τίποτα γραμμένα γιά  τό πέσημά του ;

—  Ά μ  κ ’ έγώ αΰτό περιμένω, νά πέση νά γράψω, τόρα δτι 
καί άν γράψης είναι άρες μάρες κουκουνάρες.

—  Τότε λοι πόν πρέπει νά πάψωμε δλοι οί έφημεριδογράφοι 
τής εφημερίδες ώς ποΰ νά πέση. Ά μ  μά τόν θεό. Καί τ ί ιδέα 
έχεις σύ;

’Έρχονται τά μεζελίκια κοτοπουλοκέφαλα, λαιμοί καί φτε- 
ρούγες. Σουρής χώνοντας τό πιρούνι καί μή τσακόνοντας τ ί 
ποτα, χώνει τή μύτη του μέσα στό πιάτο γουολόνει τά μάτια 
του καί λέει.

—  Μά έδώ άδελφέ είνα ι δλο κόκκαλα.
—  Ά  είναι ωραίος μεζές, λέει ό Σπΰρος.
—  Μά τ ί ώραϊος ποΰ οΰτε τό πιρούνι δέν τάν πιάνει.
—  Αΰτά τριόγονται μέ τό χέρι.
—  Μέ τά χέρια θά γίνη κάνεις σάν γουρούνι. ‘Ά ς  ηναι.
Α ρχίζει τρο>γοντας, τραγουδώντας, κουνώντας τά ποδάρι*

καί κουβεντιάζοντας.

Τάν Νοέμβριο μήνα μά; κρατούν 65 λεπτά χωρίς νά ξέρωμε 
τό α ϊτιο , 96 κατάδικοι μάς πέρασαν πώς μπολιαστήκαμε άπό 
3 δρχμαίς καί 40 λεπτά  χωρίς νά μπολιαστή μισός (αΰτό μας 
φαίνεται λίγο σάν χοντρό), ή ψώρα μάς έφαγε δλους μας, τό 
νερά ποΰ διάταξε τό υπουργείο νά μάς φέρνουν άπ ’ όξω τό 
βλέπομε στή χάσι κάθε φεγκαριοΰ, ένώ ό παράς τραβιέται 
τακτ ικά , τό ψωμί ποΰ μάς δίνουν είναι φαρμάκι καί λάσπη 
καί τό τρώμε διά τνίς βίας γιά  νά μή ψοφήσωμε της πείνας.

Μάς πεθένουν στά ξύλο μέ βούρδουλα άπό σαλαχονουρά καί 
μάς άφίνουν σάν μισοπεθαμένους, πολύ λιγοθυμούν άπό τό 
πολύ ξύλο, τής προάλλαις έκαναν έρευνα μέσα σέ ένα δωμάτιο 
γιά μαχαίρια καί τούς βγάναν δλα τά ρούχα όξο> τούς ξ ε γ ύ 
μνωσαν καί τούς άφησαν 48 ώρας γυμνούς μέσα, άφοΰ τούς 
λύσσαξαν στό ξύλο. 'Έ ναν άλλον τόν είχαν δέσει στή σκοπιά 
άπό τό πρωί έως τό βράδυ καί λιγοθύμησε ό άνθρωπος 12 
φοραίς, ί] ξιφοθήκες μετρούν κάθε μέρα τά πλευρά μας, μάς 
κλείνουν νά κοιμηθούμε άπό τό μεσημέρι καί μάς βάζουνε νά 
πέφτομε κατά γής χωρίς νά τολμήση νά κουνηθή κάνένας οΰτε 
στή βούτα γιά  νά πάη, διότι πρέπει νά εχη καί ώς αΰτή μέσα 
καί πολλοί τά άποτετοιόνομε άπάνω μας, άν τολμήσωμε δέ 
νά κουνηθούμε μάς πιάνουν μέ τής πέτρες καί άλλουνοϋ χέρι 
σπάζουν καί άλλου κεφάλι.

Ά ν  παραστρατούσε κάνείς πρώτα τάν έκλειναν σέ κλειστά 
δωμάτια, τόρα άφησαν αΰτά καί εΰκαίρεσαν ένα ΰτόγειο ώς 
δέκα σκαλούνια βάθος ποϋ ήτανε αποθήκη τοϋ μπακάλικου καί 
εκεί, άμα θά τιμωρήσουν τινά βάζουν πρώτα έναν καί ρίχνει 
50— 100 τενεκέδες νερό τοΰ πετρελαίου, κι’ άπέ τόν στριμό- 
νουν, ώστε άν σείς έχετε αΰτοϋ τά μπάνια τοΰ Δαμασκηνού 
έχουμε έμεϊς έδώ τοϋ μπουλντρουμιοϋ.

Δέν έχομε ποΰ νά κάνωμε τά  παράπονά μας ποϋ είμαστε 
μακρυά άπό τήν κοινωνία καί είς τά χέρια δυό μπόγιδων, ή 
κοινωνία μας άποστρέφεταί ή κοινωνία μάς έμίσησε, σεϊς είστε 
στόν παράδεισο καί μεΐς ζωντανοί στήν κόλασι, συγγενείς, φ ί
λοι, όλοι μάς εγκατέλειψαν κάνείς δέν γυρίζει νά μάς κυττάξη 
ζήσετε σεϊς έν ειρήνη καί άφήσετέ μας νά πεθάνωμε μιά ώρα 
γρηγορότερα, άς μάς παρατάξουν μέσα ττήν μέση τού προαυ
λίου καί άς μάς τουφεκίσουν τ ί τήν θέλομε τέτοια ζρ>ή, ξέ
ρομε πώς κάνένας δέν υπάρχει νά μάς λυπηθή καί τά γράφομε

—  Πού λές, μάς ψόφησε ό Τρικούπ/ις, ξέρεις μωρέ τ ί φτώ
χεια δέρνει τάν κόσμο ; Ωραίος μεζές. "Αν πεση ομως δέν θά 
ξαναϊδή θεοϋ πρόσωπο. Γιά νά δώ στά πιάτο σου; συ βλέπω 
δέν τάφαγες άκύμα, ρίξε δώ μερικά. Μωρέ φόροι ! Φόροι είναι 
αΰτοί αΰτός παλάβωσε, μάς παλάβωσε, αυτός πλέον δεν ξερει 
τί κάνει. Μωρέ Σπύρο έχει κι’ άλλ.α μεζελίκια κατω ; Φέρε 
μωρέ. Τί θά γίνωμε μ ’ αΰτά τά δάνεια. Μά παλάβωσε αδερφέ. 
Καί τέλο, πάντων μοϋ μυρίζει πώς δέν θά πέση. Εσυ τ ί λές 
θά πέση ;

—  Σιγουραμέντο. Καί άν δέν πέση σήμερα υστέρα από λί- 
γαις μέραις είναι σύξυλος.

—  "Υστερα άπά λίγες μέραις ; Καί πώς θά βγάνω γώ 
τότε τό φύλλο μου. Μάς λύσσαξε. Έ χ ε ις  έσύ φτώχεια; Κερα- 
τόπιστε έκανες τόρα τήν μ π ίζα  σου καί δέν μιλάς.

—  Τί λές μωρέ δουλεύω μόνο γ ιά  τά νοίκι.Καί δεν μοϋ λες 
ί  Τρικούπης σου δέν θά φάη κανένα ειδικό δικαστήριο;

—  "Οσο γ ι ’ αΰτό μή χανόμαστε. Ρέ ό Τρικούπης είναι έ£- 
ρνμαθέστατος πολύξερος, άνθρωπος μέ κεφάλι. Βανε καί αλλο 
κρασί. Καί άν πέση δέν μοϋ λές έσύ ποιός θα ερθη νά διοίκηση
5 Δεληγιάννης μέ τής ρεβερέντζες καί μέ τους τριμεριτικους 
λόγους του ; Δέν έχει νοϋ πολιτικό. Είναι ένας παπαρδέλας.

—  Είσαι βλάξ. Πρίν βγ« στήν τρυφερίτσα ό Τρικούπης σου...
— Εμένα νά μ ή μοΰ λές ό Τρικούπης JAOO, γ ια τ ί σέχω 

χεσμένα καί σένα καί κείνον καί δλους σας έδώ. Βάνε κρασί.
—  Αΰτό έπρεπε νά τολεγες στό δρόμο καί σουδειχνα πώς 

5' άρπαζαν οί κλητήρες, καί δοκίμαζες τ ί θα πή ίκ το .
— Έ αένα . Τούς έχω έδώ γραμμένα. θ ά  μου βάνης τόρα 

«ύ τ ίν  Δεληγιάννη ίσα μέ τάν Τρικούπη. Νά τ ί έχη ό Τεκου-

όχι μέ έλπίδα δτι θά σωθούν τά δεινά μας, δσο γιά νά τ ’άκοϋ* 
τε σεϊς ο: άπόξω καί προσέχετε νά μή πέφτετε σέ εγκλήματα 
έμεϊς δέ στήν έσχατη απελπισ ία , καί ξέρε το τοΰτο καλά, θά 
κάνωμε ρήξι καί θά πάμε καί μεΐς καί ή φρουρά στό διάβολο.

Έ χ ε ι καί άλλα μεθαύριο.
Σ . Πα.ΙγανΟρώπνυ. Νά άφήσετε τής ρήξες κατά μέρος, με

θαύριο δέ ποΰ θά τελεκόσωμε τό γράμμα τής έπιστολής δλο, 
τότες σάν λέμε και μεΐς τή γνώμη μας. Φυλακωμένοι, φρόνησις 
καί υπομονή, υπομονή καί φρόνησις.

Έχείνον
τόν δικηγόρο τόν Σταυρόπουλο αξίζει τινάς νά τόν φιλήση 
έκεϊ ποϋ τόν φίλησε καί ή μάνα του.

Μ<υρέ δέν άκοϋτε τ ί μάς λέει; Κατά τάν νέον νόμο τού χαρ
τοσήμου ποΰ θά ψ ιφιστή άπόψε θά πληρώνομε γιά  μιά άγωγή 
άντίς γιά 3 δραχ. 9 καί γιά μιά έ'φεσι ά ν-’ις γιά  9 δραχ. 35 
δραχμαίς. Τάκοΰς βρέ χαμάλη Λαέ ;

Καί ή φωνή τοΰ Σταυρόπουλου αντήχησε σέ όλη τήν Ε λ 
λάδα , καί δλοι οί δικηγορικοί σύλλογοι έπαναστάτησαν. “

Γειάσου, Σταυρόπουλε, καί άν δέν σέ βγάνωμε βουλευτή, 
φτύσε μας.

Κ  ωνατα,ντινούπολις
Έ δώ έχομε ένα καθηγή στά Ζάπειο ταρθεναγωγείο ποΰ ε ί

ναι στά Σταυροδρόμι τόν Κοινσταντίνο Παρίτσι τόν όποιο ό ά
γριος Εφέσου μάς τόν έκανε κληρικό καί καθηγητή στό Ζάπειο 
δπου ραθένει στά κορίτσα τήν σολομονική καί τά άνδραγαθή- 
ματα τοΰ γούμενου τή ; Πεντέλης, διότι τιμωρά τής μαθή- 
τριαις καί πηγα ίνει υστέρα καί τής χαϊδεύει.

Γιά τόν θεά δέν θά μάς γλυτώσης άπό τάν Ίμάμην τούτον 
ποϋ άντίς γιά  νά βγάνη τά κορίτσα μας δασκάλαις μπορεί 
νά τά βγάνη άλλοιώτικα. Αΰτά πές τοϋ "Ανθιμου ποΰ ξέρει 
νά σάς βρίζη άπά τόν άμβωνα. '7\ ΰπογραχρή.

Σημ. U a .lya r fip d jtcv . Τά ίερατεΐ'.ν θέλει γενικώς ξεκαθάρι- 
σμα. “Ένεκα τής άχρειότητος τοϋ Ιερατείου κοντεύομε νά χά- 
χάσωμε καί τήν λ ίγη  θρησκεία ποΰ μάς έμεινε. Ή  μεγάλαις 
πληγα ίς θέλουν βαθύ καυτηρίασμα, καί ί; μεγάλαις άσθένει- 
αις δραστήρια φάρμακα.

πης τόν έφαγε τά του, ποϋ θέλησε όλα νά τά κάνη
μονομιάς. "Επεσε οξω, είναι άλήθεια ό άνβοωπος, άλλά άλ
λοιώτικα τά υπολόγιζε καί άλλοϋ βρέθηκε. Καί άν πεση νο
μίζεις ο τ ι δπως τάχει τόρα όλα κουλοβάχατα καμωμένα δτι 
θά μπορέση άλλος νά διοίκηση; θ ά  βρεθή σέ ένα λαβύρινθο 
ποϋ θά άναγκαστή ό ίδιος νά παρατηθή τή ν  άλλη μέρα.

— Έ σύ βρέ κουκουβάγια φάσκεις κ ι’ αντιφάσκεις, δέν ξέρεις 
τ ί λές. Είσαι Τρικουπιστής ; Πόσα πέρνεις ;

—  Έ γώ  πέρνω ; "Οσα θά πάρης καί σύ δταν έρθη ό παπαρ
δέλας Δεληγιάννης σου στά πράγματα.

—  Έ γ ώ ; είμαι πρέσβυς στή Μαδρίτη καί θά σοϋ πώ ό'ταν 
θά σέ άποχαιρετήσω μέ τά τρικαντό μου στό χ έρ ι= Ά ντ ίο  κύ- 
ςιε Σουρή, πώς πάει ό Τρικούπης σου ;

— Κ’ έγώ θά έχω τήν τιμή νά κατουρήσω μέσα στό τρί- 
καντό σου. . . . Δηλαδή άν δέν πέση ό 1 ρικούπης δέν ξέρω τ{ 
διάβολο θά γράψω. Μά λές νά μήν πέση ; "Ακουσε ’δώ, άν θά 
βγάνω γώ φύλλο τήν Κοριακή έσύ νά μή βγάνης, καί άν δέν 
πέση θαρρώ πώς θά ξεθυμάνω πάλι στάν Περικλή καί Περικλέ-
το καί Οά τόν λυσσάξω στό ξύλο. Βάνε κρ ασ ί Καί μή
μοϋ συζητάς τόρα περί Δεληγιάννη καί Τρικούπη, διότι έχεις 
άδικο. Μωρέ δέν θά πέση ό μασκαράς.

Ανεβαίνουν οί πράκτορες τών εφημερίδάν φωνάζοντας=Ζή- 
τω  τοΰ Δεληγιάννη, ζήτω του.

Σουρής· Κολοκύθια στ’ αυτιά σας. Διώξέ τους.
Έ γώ . Στάσου λοιπόν τώρα νά στά πώ έξω άπό τά δόντια* 

Καί αρχίζω-
(Μεθαύριο τό τέλος)
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Έ ν δσω o', ίεράρχιδές μας δέν λάβουν μ,ιά σταθερή άπόφασι 
νά έπαναφερωσι τους φευγάτους λύκους τοΰ ιερατείου στή 
μάντρα τουςέν δσω δέν υπάρχει αΰστηρή έπίβλεψις στή δια
γωγή τών παπάδοιν, μή περιμένετε πλέον θρησκεία άπό μας, 
διό™ δταν σείς μας εξηγείτε τό Ευαγγέλιο, έμεϊς σάς βλέ
πομε καί γελούμε διηγούμενοι τής πομπαίς σας.

Ναί.

’Κ μ ε ί*
οι Γσιοιγώτες είμαστε πολΰ φιλήσυχοι άνθρωποι άλλά ό τελώ 
νης μας έδώ είναι έ'νας τσαναμπέτης καί τής προάλλαις μπή
κε σ ένα καφενείο ποΰ διασκέδαζαν κάτι άνθρωποι καί τοΰ 
αστειεύτηκαν καί τοΰς χάψωσε * 4 ώραις καί τοΰς έκανε καί 
καταγγελ ία  ταχα πώ ; τόν έβρισαν. Είναι πραγμάτων κα- 
τάστασις αΰτή ;

Σ. fTa.ltiirff^cirroL'. Δέν είναι άλλά άπό τελώνιδε; καί φα- 
ρισαιους τ ί καλό περιμένετε ; Τοΰλάχιστο άφοΰ τούς έκανε 
καταγγελ ία  γ ια τ ί τοΰ είπαν χωρατά δέν τοΰ τάλεγαν στά 
αλήθεια. Αν έχετε τίποτε άλλο σπουδαιότερο καί νεώτερο 
απ αυτό στείλτε το καί περαστικά σας καί τοΰ χρόνου.

'Λ ς  κα ί α-.όν ΰπνον μ ου  ολα  μ.%ϋρα τά βλέπω

Ά π ό
τήν Νέα ’Ορλεάνη τής Αμερικής μάς γράφουν οί άπό κεΐ έλ- 
ληνε;, νά παρακαλεσωμε τον Τρικούπη, τώρα ποΰ θά γίνη έ
κεΐ ή παγκόσμιος έκθεσις καί θά ηναι δλων τών έθνών πολε
μικά, νά στείλη κ ’ έ'να δικό μας νά δοΰν κ ι’ αΰτοί τήν εθνική 
σημαία άπάνω σέ ελληνικό πολεμικό πλοίο.

Τοΰ τό είπαμε αΰτά τοΰ κΰρ Τρικούπη σας καί μας άπάν
τησε, άγία  η παρακάλεσίς σας, ά λλ ’ επειδή ή Τσίχλες καί ί; 
Κουκουβάγες του δέν μποροΰν νά ταξειδέψουν ουτε στά δικά μας 
νερά χωρίς κίνδυνο, γιά  τοΰτο, γιά  νά μή σάς χαλάση τό χα- 
τήρι παράγγειλε κάτι γκαμήλες ξύλινες νά σάς φορτώση τήν 
Τσίχλα καί σά; τήν φέρη διά Άβυσσυνίας διά μέσου ποτα
μών καί ορέων. Μενετε ήσυχοι.

Α.ύτά
ποΰ μάς γράφετε, ότι μιά νέα παντρεύτηκε ένα νέον χωρίς 
τήν άδεια τοΰ πατέρα της, καί δτι ό πατέρας της δέν τής 
δίνει τό άνάλογό της, καί ό'τι ώς έκ τούτου τήν έδιωξε ό 
άντρας της είναι καί αυτά καθαρώτατα ατομικά, ώς πρός 
έμένα δέ, εΐμ.αι τή ; ι’δεός καί τής γνώμεω ;, δτι καλά έκανε 
ό πατέρας της νά μή τής δ (όση τίποτα μά ντίμπιντους διότι 
τόνε κάθε ένας ρεμπετκέρης θά ξελαγιάζη τοϋ κάθε νοικοκύρη 
τά κορίτσα γιά  νά άρπαξη τήν προϊκά της βιαίως. Ώ ς  πρός 
τό ζήτημα τώρα τό τ ΐ θά γίνη ή νέα, άς πάη νά βγάνη τά 
μάτια της, άς πάη νά πνίγη στά μ-πάνια τοΰ Δαμασκηνού 
ποΰ είναι καί ρηχά η άς πέση σέ κάνένα ξεροπήγαδο νά τήν 
φαν τά βαθράκια.

-"Ετσι καθώς πάμε άν άφήσίυμε τά κορίτσα μ.ας νά κάνουν 
δ,τι θέλουν τοΰ κεφαλιού των, θά καταντήσουμε πλέον σάν τά

σκυλιά ποΰ άμα μεγαλώσουν λίγο δέν γνωρίζουν τήμάνα του;Ι
"Οπως δήποτε τώρα καί σΰ πατέρα τής κόρης φρόντισε νά 

συμμαζέψης τό κορίτσι σου νά μή πάρη κακή στράτα, άν καί 
τήν πήρε άπό μιας κ ι’ άρχής. Τέλος πάντων νά αΰτά κάνουν 
κύρια κορίτσα οί στραβοί έρωτες καί ανοίξετε τά μάτια  σαςμή- 
ποις παντρευόμενα χωρίς τήν άδεια τοΰ πατέρα σας μείνετε 
έπειτα  καί χωρίς άνδρα καί χωρίς πατέρα. Βρέ δέν πάτε νά 
κάνετε δ ,τι θέλετε, γνώσι θά σάς βάνω γώ , άς σάς τήν βάνουν 
άλλοι- Ά μ η  δά.

Ο ί
νοσοκόμοι τοΰ νοσοκομείου τοΰ Στρατιωτικού έχουν εναντίον 
σου κΰρ άρχινοσοκόμε παράπονο, δτι ά ντ ί; άπό νοσοκόμους 
κοντεύεις νά τοΰς καταντήσης πλύστρες καί τοΰς έχεις όλη- 
μερής κλεισμένους σάν νά ηναι κατάδικοι.

Μά τ ί διάβολο καί σΰ πάλ ι, δλη τήν αΰστηρότης σου βρί- 
κες νά τήν έφαρμώση; στοΰς φουκαράδες τοΰς νοσοκόμους, κύτ- 
ταξε καλά, γ ια τ ί άν άρρωστήσης δέν θά σέ περιποιηθη κά- 
νένας καί θά σ' άφήσουν έκεΐ νά ψοφήσης ζωντανός.

Σμύρνη στήν Ε ΰαγγελική σχολή εφερε ό έμφορας Σωτήρις ρα- 
κοπινάτας ένα δάσκαλο τής χημείας τόν όποιο έστιοντας μέ 
τό νά μήν σκάμπαζε τ ίπο τα , τόν διώξαν τά παιδιά τής Ε\ 
τά ξ ις , ό έμφορας δέν ξέρομε μέ τ ί δύναμι τήν διάλυσε. Αΰτό 
δέ έχει νά κάνη τίποτα , διότι άνθρωπος ποΰ ήθελε νά διδάξη 
τά παιδιά μέ δάσκαλο άγράμμ.ατα καί διαλύει κα ί τό σχολείο 
κάν τήν τ* ξ ι, —  γ ια τ ί δέν μ.άς τά γράφετε εΰλογημένοι καί 
σείς κα λά — θά πή πώς είναι σωστός φωτοσβέστης καί νά τόν 
χαίρεστε άσκοστούμπανο. Δέν έρχεσαι δώ, κΰρ Σωτϋρι μέ τής 
ρακής τό ποτήρι στό χέρι νά σέ διορίσωμε υπουργό τής π α ι
δείας γ ιά  νά μάς διαλύσης δλα τά σχολεία. Φτοΰ εσεκ μπο
γ ιατζή .

" Ε να ς
φίλος άπά τή Σμύρνη μάς γράφει γιά  μιά δοΰλα πεθερό καί 
τά λοιπά, λίαν ατομικά, τά όποια άν τά  τυπώσωμ-ε θά μάς 
στείλη λέει τοΰ άγίου Βασιλείου μ.ιά βασιλόπηττα, άλλά δυσ
τυχώς πάτησε στή πήττα . Νά μή γράφετε τέτοια πράγματα 
άλλοτε ς.

ϊ ϊρ ο ς
τόν κ. X. Καρολάτον, εις Σμύρνη. Αΰτά ποΰ μάς γράφετε γιά  
τής δυό διδασκάλισσαις ποΰ κατοικούν στήν άγία  Αικατερίνη 
καί πειράζουν τόν κόσμο άπά τά παράθυρα είναι δχι άτομικά, 
άλλά άτομικώτατα καί δέν τυπόνονται. “Όπερ έδει δεΐξαι.

Α,αός. — Είετρέλαοε, έδώ μ-ία-/. Οά σέ β ρ ίσ ω .

Χ ρέξετε
στή ιρ :ε ίν ια . Έ κεΐ κοντά εις το σπήτί μου καί παρ απλευρ-,υ.; άττό το σπή-ι 
τοΰ πρώην δημάρχου Ι ΐα ναγή  Κυριάκου προ; τήν γω νία  ~ο μ αγα ζ ί ά'νοι- 
fαν ο' άδ ϊλοο ι Φ ΰτιζα. ΑποΟ/,κη άπό διάφορα γ ια λ ικα  π ια τ ικα  καί λά μ 
πες ίπου φωτοΰν σαν τ,;jlέf« . 1C αί γ ια λ ικα  δπου δεν σπάζουν ποτέ έκ?&< 
έαν πέσουνε απο ~'α χέρια γ ίνοντα ι χ ίλ ια  κομάτια >.αί ταπουλανε σ'ε με* 
γά λη  φ τίν ια . Έ π ή γα  καί έγώ  καί Ιψούνισα καί μοΰ Ιιράνηκα/ π ϊλ ίι ίρτεινά, 
γ ια  π η γα ίνετε  καί σείς να ί*κ ιμ ά σετε  γ ια  μια ιρορά.


