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de Constantinople, γιά τόν Τρικούπη σας.
«ΤΙ έκανε τόσα χρόνια ό Τρικούπης ποΰ διοικά τόν τόπο ;
«Καταχράστηκε δλας τάς δυνάμεις τή ; χώρας, ή όποια 

f «κατέχει πλουσίας πηγάς.
« ’Αποθάρρυνε τελείως έξυπνον καί εργατικόν λαόν.
((Προετοίμασε είς τήν πατρίδα του ημέρας μακρά; δο*ιμα- 

I ιίας, (τών μελλόντων κλαυθμών καί οδυρμών εννοείται).
«Μ’ ενα λόγο, καθόλου δέν διστάζομε νά είπωμε δτι ό Τρι- 

f ("κούπης οπισοδρόμησεν επί πολλά έτη τήν Ε λλά δ α , ένώ τοϋ 
κήτανε εύκολο στόν καλό δρόμο ποΰ τήν βρήκε νά τήν σπρώξ·/) 
!'~άρα πέρα μέ ησυχία.
: ((Καί τοΰτο πρέπει, λέει ή ’ Εφημερίδα τής Κω>σταντιννν.Ύο- 

I «.lie, πρέπει νά τό άποδοίσωμε ε;ς τό δτι ό Τρικούπης δέν 
| ((είναι πατριώτης άλλά δοζομανής.

«Ό  Τρικούπης είναι φιλόδοξο;, ασυνείδητος καί περνά γιά 
L < πατριωτισμόν δ,τι δέν είναι άλλο παρά ενα άγριο πείσμα, 
[ «70 όποιον βγαίνει άπό μιά αϋθχδεια νά νομίζη πώς δλα τά 
ί  «?έρη αΰτός.

ι- ((Ποτέ δέν θέλησε νά βάνν) τάς κατά άράδα άποτυχίας 
ί  ((του, τών οποίων τά -ξοδα έπληρωσε τό κράτος, ό χαμάλης 
I «Λαός. \ '

((Καί άκόμα κατά τήν ήμερα ποΰ θά πέση άπά τήν κυβέρ- 
I ((w;7i θά εξακολουθά σάν βλάκας μέ περικεφαλαία νά πιστεύη 
I Κττώς αυτός είναι μόνος καί οχι άλλος.

Κ  ((Ποτέ δμως ό Τρικούπης δέν θά ΰπάρξη πατριώτης,^άλλά 
ί(α~λώς ένας δοξομανή; χωρίς χαλινάρι ό όποιος δέν ΰπερ- 

! ϊοαίνει παρά κάτι λίγο τάν χυ$5-χ.?ον.
Αΰτά λεει καί γράφει ό Ζουρνάλος τής Πόλις κχί νά καί 

t '* ^ι*ά μας σχόλια τγουν παρατορήσεις.

Χ χ ό λ ί ϊ
Κ ” άνθρωπος βά πή «νβρωπος πρόστυχος,

*ν*ρωπος χαμάλμπασης, καί μας τόν περιγράφει έτσι ή Κων- 
t ’ "«ντίνουπολίτισα συνάδερφη τόν Τρικούπη *«ς.

Κατά εΰτυχίαν αΰτά τά  είχαμε προγραμμένα μεΐς χλιά~ 
κις πολλάκις φοραίς, ώς ποΰ βρώμησαν τά πράγματα καί τόν 
πήραν καί ώς καί στή Μπόλι μυρουδιά.

Υπάρχουν μερικά πράγματα ποΰ στήν άρχή φαίνονται γ ιά  
τό τίποτα , άνοίγει μιά μικρή πληγή καί καταντά υστέρα γά - 
γραινα ποΰ σοΰ τρώει σά θηρίο §λο τό κορμί.

Έ τ σ ι καί οί φόροι τοΰ Τρικούπη οί φοβεροί μά : φαίνονται 
ε π ί τοΰ παρόν γιά  τ ίποτα , αβριο δμως δταν θά χ τυπ ή σο υν  
δλοι μαζωμένοι στό κεφάλι μας, τότε δέν θά ξέρωμε ποϋ νά 
τρέξωμε σάν τής γυναίκες δταν πέονουν τά  φουστάνια τους 
φωτιά , καί θά έχωμε εΰρ«οπαϊκές συνδιασκέψεις, ά λ* . Α ίγυπτο 
τ ί  νά μάς κατάσχουν.

Ό που άκούτε πολλά κεράσα λέγει η παροιμία πέρνετε μικρό 
καλάθι, τά ίδιο έπαθε καί ό Τρικούπης μας, πού μέ τά πολλά 
του φούμαρα μας  έκανε καί καθίσαμε άπάνω στ ’ αΰγά.

Οί ’ Αλφειοί καί Πηνειοί ή Τσίχλες καί rt Κουροΰνες ποϋ 
μάς έφερε, δέν σώζουν τήν Ε λλάδα  άπά τ ',ν  ζωντανή χρεω- 
κοπία, στή θέσι ποΰ μάς έφερε, οδτε ό θεός ουτε ό διάβολος 
μπορεί πλέον νά βάνη τά χέρι του, μάς άφησαν καί οί δυό 
στά χέρια τοΰ Τρικούπη, ό όποιος άλλοιώτικα άναπληρά καί 
τάν φιλόδοξο διάβολο, άλλ’ δπως εκείνος μέ μιά κλοτσά έ- 
κρεμοτσακίστηκε άπά τοΰ οΰρανοϋ τά υψη καί πήγε στή Κό
λα σι έτσι καί ό Τρικούπη,ς μας όταν θά κοεμοτσακιστή άπό 
τήν εξουσία θά πάη στό ειδικόν δικαστήριο, ένθα κρίσιν τών 
αμαρτιών του δοΰναι καί λαβεϊν καθά έπραξε.

Κ α ί
ό Α ίων or  ποΰ τάν γράφει τώρα πλέον ό Φιλήμονας ό γερομπα
μπαλής νά τ ί γράφει γιά τάν Τρικούπη μας.

((’ Εάν κατορθωθή νά ξανα γυρίσουν πίσω δλοι οί άντιπολ».- 
Βτευόμενοι βουλιαχταί, και αυτά είναι τά πραγματικά συμφέρο 
3 τους, καί καθώς φαίνεται αληθινόν θά γυρίσουν δλοι, τότε 
»τοϋ υπουργείου ή θέσις είναι στά παλούκια, καί δέν είναι κ «- 
ϊθόλου παραξενο η τεως π.Ιειηνοψηρία  νά μετατραπή εις μ ε ιο -  

/jv. Μ’ άλλα λόγια νά πάρη ή άντιπολίτεψις τήν πλειο
νο ψ η φ ία .

»Τά ΰπουργεΐον λοιπόν, λέγει ό A iur πέφτει εντός σ’ «ύ - 
))τάν τον μήνα τόν Ρεναοη, καί πολυ γρηγορώ τερα μάλιστα 
δχπό ί* ο  έλπίζετο .



" Α λ λ α
o j p i . l i a  Πα,' .Λ'ϊθρώπου. Δέν σάς τ ίλ ε γ α  γώ  ;  Νάτα τό λοιπόν 
μ»ρέ καί προφήτης νά ήμουν σάν εκείνο ποϋ πήραν μέ τ* λε
μόνια προχτές ο:πό την πλατέα τή ; Όμονοίας, ποϋ Ινώ έπρ»- 
φήτευε τά μέλλοντα δέν -^ζερε τί θά τοϋ γίνη στήν ώρα καί 
τήν στιγμή.

Ά μ  ί  έν ξέρετε καί 2να άλλο, τέσσερα λέει μελλιουνάκια έχει 
ώ ; τόρα πληρωμένα, ποϋ νομίζετε j Μόνο είς μιστοί»; καί είς 
έξοδα οδοιπορικά τών εΰρωπαίων μηχανικών.

*Οφου μας κ ι’ άμάν άμαν,—  ’Αμάν αμάν πατρίδα.
Αυτός δ Τρικούπη; μας μοιάζει σάν τόν Μέγα Θεοδόσιον 

τόν αΰτοκράτορα τής Κωνσταντινούπολή, b όποιο; τόσο φι
λόδοξο; ητανε ώστε έστειλε τόν κόμητα Θεοδόσιον, τόν π α 
τέρα του, εΰγενή Ισπανόν, ποϋ ή ευγένεια έτρεχε καί άπό τά 
καλαμοβράκια, νά κάνη τ ϊ νομίζετε ; Νά σκοτώση δλους τοΰς 
ανθρώπους δσωνών άρχιζε τό όνομα άπό ΘΕΟΔ γιά  νά μεί
νουν μόνον έκεΐνοι οί δυό μέ τό όνομα Θεοδόσιος. Ά λ λά  καί 
δ γέρο κακούργος πάει στό διάολο σέ ένα πόλεμο, καθώς ψό
φησε στά Μεδιολανα σάν τό σκυλί εξόριστο; σχεδόν καί δ Θεο
δόσιος.

Τό ίδιο θά πάθη καί ό Τρικούπης μας, άφοϋ μέ τόν πατέρα 
του καταμουτσούρωσε τοϋ έθνου; δλου; τοΰς άγωνιστάς, μέ 
τήν ιστορία του είς τήν όποια ανυψώνει τοΰς τότε Πόσαπέρ- 
νιδες καί κατεβάζει έκεινοΰ; ποϋ έσωσαν τό έθνος γ ιά  νά τό 
κυβερνά ό γυό; του δ μοϋργο; τόρα, άλλ* δπως δ κΰρ Θεοδό
σιος δ αΰτοκράτορας θαρρούμε πώς θά πεθάνη καί αΰτός στή 
Δόντρα, δπου οί δμογενεΐς τόν προικοδότησαν.

'Ω ττε  ώ ; καθώ; πχρχτηράτε καί δ Τρικούπης μας εινε άρ- 
χιποσαπέρνιδας.

T<Sp*

θχ μά ; ρωτήσετε ίσως καί πώς ξάφνα άπό Τρικούπης 
ποΰ τόν λέγαμε έ’γινε Τρικούπης Ά πλούστατο

Γ Π Ο Φ Τ Α Λ Ι Σ

Ο ΠΟΣΑΠΕΡΝΗΣ
’Επήρε λοιπόν ό Κλαμμένος δ καπνοφάντη; τόν ποσαπέρνης 

τόν Μουρμουριάρη, καί μιά καί δυό πάν στό εργοστάσιο.
Μπαίνουν μέσα, κάτι ψιψίρυσε δ Κλαμμένος σέ ένοΰς τών 

προϊσταμένων τ ’ αυτί καί βγάζει καί τοΰ; δίνει ώς μισής οκά; 
άκοφτα φύλλα καπνοΰ καί έ'να μαχαίρι μαζύ.

Έ τ σ ι εφοδιασμένοι μέ τα  άτιμα έργαλια τή ; καπνοφαντίας 
πήραν τόν κατήφορο.

Πάν σ’ ένα μαγαζΰ ποΰ δέν πρέπει νά τό ονομάσωμε καί 
λέει ό καπνοφάντης στόν ποσαπέρνης.

—  Πάρε ’δώ γέμισε τής τσέπαις σου καπνό, έμπα μέσα 
στό μαγαζΰ κάθισε νά φά ; ψωμί καί τυρί πγέ καί ένα κατο
στάρι καί μέ τροπον άμολαρε τόν καπνό έκεΐ ποϋ κάθεσαι μα
ζΰ μέ τό μαχαίρι, καί έβγα υστέρα όξω μ* τρόπο καί υστέρα 
είναι τά  άποδέλοιπα δική μου δουλειά.

Ό  Μουρμουριάρη; έκανε σωστά κατά τάς οδηγίας. Μπαίνει 
μέσα σ’ ένα μαγαζΰ , κάθεται αρχίζει τό ψωμότυρο τό κρασί 
του καί τή χύμα τοϋ καπνοΰ έκεΐ ποϋ καθότανε ιεροκρυφίως.

Τά μπακαλόπουλα ποϋ κάνουν τό μάτι τους γαρίδα σέ κάθε 
νέον άγνώριστο άνθρωπο καί μάλιστα μονάχο ποϋ μπαίνει γιά  
πρώτη φορά στό μαγαζύ του;, είδαν τήν* καπνοαβαρία τοϋ 
Μουρμουριάρημας καί ειδοποίησαν τ ’ άφεντικό του;, καί τ ’ ά 
φεντικό του; τηλεφωνικώς σέ όσου; βρισκότανε μέσα νά μείνουν 
λ ιγά κ ι γ ιά  νά τού; δείξιρ μία άστεία κωμωδία.

*0 Μουρμουριάρη; άμα ποϋ άκουσε αΰτά έβανε τό κεφάλι 
TOU κάτω  καί συλλογιζότανε, έγύρισε δέ κρυφά κρυφά * a l είδε 
πό^οι άνθρωποι ήτανε καί είπε μέσα του :

’ An μέ τσάκωσαν στά πράσα, δέν θέλω πα ρ α π^ ω

Τότε ήτανε Τρικούπης τών ΙΙοσχπερνίδων, καί σ’ αυτού; 
λέγαμε τόν Τρικούπη β χ ς , τώρα είνε δικός μ α ;, ειδικόν δι- 
καστήριον σοϋ λέει δ άλλον τόν έχομε τόν κρατούμε στά χέρια 
μας και εινε πλέον '*λυσσόδετο; Τρικούπη; μ α ;.

Βάρδα νά μή μά ; τόν πάρη χανεί; γ ια τ ί μά τό θεό μαλ- 
λόνομε.

Α στε, βρέ αδερφοί νά φάμε καί μεϊ; λ ιγάκ ι οί πεινασμένο\ 
Βαρδάτε καί σέ φάγαμε ΙΙετρέλαιε, σΰν γκνα ιξί καί τέ- 

κνοις,— ξέχασα καί γατσούλαις,— γ ια τ ί σΰ δέν έχεις σκοπό 
καθώς φα ίνετα ι νά παντρευτή;, ήγουν νά ΰπογυναικωθής. Καί 
εινε φυσικόν, πώς μπορεί ένας άνθρωπος τόσο φιλόδοξος σάν 
καί σένα νά βάνη τό κεφάλι του άπό κάτω άπό τό φουστάνι 
μιανής γυναίκας.

Τέλος πάντων Οά έρθτ,ς σΰ κάτω καί θά έρθωμε καί μεΐ; 
άπό πάνω σου καί τότε λογαριάζομε πόσα σοϋ προικοδότησαν 
οί δίΑογρουνεϊ; τοΰ Λονδίνου, καί άν θά σέ φτάσουν αΰτά δω- 
ροδοκοϋντας τά πουλημένα κρέατα, τοΰς βουλευτάς σου, ποϋ 
έπεσαν σάν κοράκια άπάνω στή πατρίδα καί σΰ σάν άρχικό- 
ρακας καί μάς λυσσάξατε στοΰς φόρου;.

Άμ*
ποϋ ερθη ό Δεληγιάννη ; στά πράγματα πρώτο καί κύριο ρου- 
σφέτι ποϋ θά γυρέψω κ ’ έγώ είναι νά διοριστώ πρέσβυ; στή 
’Αβησσυνία, πέρνοντα; μαζύ μου καί ένα τάγμα εΰζώνοιν, 
στου; οποίους θά βάνω περί/.εφαλαίαι; σάν α ΰ τα ί; ποϋ φορούν 
οι πυροσβέστας καί χλαμίδες, άποκρηάτικες, αντίς γιά  τής 
γελο ία ι; μανδύαις ποΰ τοΰ; κάθισαν, εις τρόπον ώστε νά φ α ί
νοντα ι σάν αρχαίοι έλληνες.

Πρώτον ακόλουθόν μου θά πάρω τόν εΰσεβή Παλούκη κΰί 
Καζάζη, γιά  νά βαστά τό παλοϋκι άπάνω στό όποΐο
θά ψίνωμε τ ’ αρνιά.

Στρατηγό θά πάρω τόν κΰρ φίλο Φών Κολοκοτρώνη, τό 
σκυλί τής αστυνομίας, μέ ποιό μεγάλαις μπόται; ποϋ φορά

άπό μιά χαστουκιά. Ά τ ιμ ε , Κλαμμένε, ποϋ μ ’ έστειλες στή 
καρμανιόλα, άλλά έννοια σου καί δσαις π α π α λ .α ί; θά πάρω γώ 
από δώ τόσα χαστούκια θά ξεσπάσουν στά μούτρα σου άπό 
μένα.

Ά φοΰ έκανε αΰτή τήν κουβέντα άπό μέσα του, φώναξε τό 
μπακαλόπουλο καί τό ρώτησε πόσα κάνει δ λογαριασμ-ός του, 
άντίς δέ γιά  τό μπακαλόπουλο πάει δ καταστηματάρχης καί 
τοϋ λέει :

Τί άγαπάτε κύριε ;
—  ’Έ χω  ψωμί τυρί κρασί, πόσα κάνει ;
— Τίποτα, τοϋ άπαντά , δ μαγαζάτορας, είναι δλα πλη

ρωμένα γιά  τό καλώς όρισες, ποϋ έκανε; στό μαγαζύ μα ;. 
Καί δέν μά ; λ έ ;, πατρ ιώτη , γ ια τ ί μοϋ φαίνεται πώ ; κάπως 
σέ γνωρίζω, άπό τ ί τόπο καί β ιλαέτι είσαι ;

—  Είμαι άπό τήν Πάρο.
Μωρέ γειά  σου, πατριώτη, παργιανοί, λοιπάν καί οί 

δυό. Φέρε μ α ;, πα ιδ ί δυό κρασα. Καί ταΰτα λέγοντα ; κά
θισε άντικρύ του δ καταστηματάρχη;, ένώ οί άλλοι λίγο λίγο 
μαζεύτηκαν άπό πάνω του; καί έξακολουθοϋσε νά λέη δ κα
ταστηματάρχη; στόν Μουρμ,ουοιάρη.

—  Καί λοιπόν ποιους λές νά ψηφίσωμε στής έονόμενες έκλο- 
γαίς βουλευτάς ; '

Ό  Μουρμουριάρη; είδε τήν πολιορκία καί κατάλαβε τ* 
βρώμια καί λέει :

Μκ να σάς πώ, πατριώτη, έγώ κυττάζω  τή δουλειά 
μου καί σέ πολιτικά δέν ανακατώνομαι.

—  Καί τ ί δ^ λε ιά  κάνει; ;
—  Πουλώ ψίλί/.ά στό δρόμο, κουβαράκια κουβαρίστρε; καί 

τα ντέλα ι; μ ετα ξω τα ί;.
— Α ΐ καί βγάζει; μ ’ αΰτκ ίς τά έξοδά σου ώ ; ποϋ νά ζή- 

»ης σάν άνθρωπος ;
—  Αμ γ ια τ ί μέ βλέπεις κκ ί τρώγω ψωμί και τυρί, αΰτά 

ί ϊν « ι  Ιλχ τά κέρδη μου.

θά λέγω  πώ ; είναι απόγονο; κ«τ* εΰθεΐαν γραμμήν τοϋ 
Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Τόν Κοσσονάκο θά τόν κάνω, ίεροαπόστολο νά βαφτίζη δ
λου; τούς άβησσυνέζους Μχγκούφιδες, δπου σταθή καί βρεθή.

Τόν κΰρ Φιλήμονα θά τόν πάρω νά τόν παρουσιάσω ώς α ντ ι
πρόσωπον δλης τή ; έλληνική; έφημεριδογραφία; καί δτι τσα 
κώσει δώρα.

Γιά τή ; άνασκαφαί; ποϋ θά κάνωμε νά βρούμε τή ; άρχαι- 
ότηταις τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου ποϋ υπάρχουν έκεΐ άνα- 
ρίίμηταις θά πάρω τό κΰρ Ρου^σόπουλο, εις τρόπον ώστε 
μαζΰ μέ δσα θά κλέψωμε νά πάη νά πουληθή καί αΰτό; γιά  
αρχαία άντίκ* στή Β ιέννα, δπως πουλήθηκε.

’Εννοείται δτι δέν θά μοϋ λείψουν καί κάμποσοι λωποόύται; 
γιά νά παρασάξωμε κ’ έκεΐ τόν πολιτισμό.

Στρατάρχη θά πάρω τόν κΰρ Τρικούπη, έπί τή ; διοργάνω- 
σις τοϋ στρατού, καί επειδή είναι όλοι οί Άβυσσηνέζοι, καθίις 
λέν ξιπόλυτοι /αί θά θέλη αΰτός νά τοΰ; παπουτσώτη, θά 
τοΰ; χανταχώση μιά ώρα άρχίτερα, δπω; χαντάκωσε καί μά ; 
μέ τοΰ; διοργανωτά; του τοΰ; ξένου;.

Διοργανωτή τών ταχυδρομείων θά πάρω τόν κΰρ Μχνσολ® 
τόν διευθυντή τών τχχυδρομείων μας καί θά τόν στέλνω τόν 
ίδιο μέσα στά κατσάβραχα νά κάνη τόν διανομέα τών επ ι
στολών τών γραμμάτων, εις τρόπον ώστε κάνένα γράμμα νά 
μή πηγαίνη διά τής επιστολής στόν τόπο του παρά ύστερα από 
δέκα μήνου;, καί τούτο μέ συγκατάβασι.

Τόν φίλτατο Γούζαρη τόν αρχίατρο τή ; άστυνομία; θά τόν 
πάρω γ ιά  γενικό διευθυντή άπάσ/,ς τή ; ιατρικής επιστήμη;, 
καί γιά  νά πιστοποιά ιδίως δσοι άνθρωποι είνε πεθχμένοι δια 
μαχαιριών, μχναβέλων καί καθισμάτων.

Τόν φίλο κύρ Πύρλα τόν καθηγητή θχ τόν πάρω γιά διορ
γανωτή τοΰ Πανεπιστημίου καί θά τόν καθίσω πρύτανη.

Τόν φίλο Κ. Πλατούτσα γιά  νά μήν τόν αδικήσω καί αΰτόν

—  Τίποτα άλλη δουλειά δέν κάνεις ;
—· "Αμ τ ί άλλη, θέλω νά ζήσω τιμίως.
—  Έ τσ ι ; Δέν γ ίνεσα ι, καϋμένε καπνοφάντης νά σέ συστή

σω ’γώ κάμποσα μέρη, ποϋ κόφτουν καπνό τώρα ποϋ γνωρι
στήκαμε νά βγάζης καί τό έ'να σου καί τό άλλο ;

—  Αΰτά είναι άτιμες δουλειαίς.
—  Έ τ σ ι λ>οιπόν. Νά λοιπόν άτιμε.
Καί στόν αρχίζει στής μ π άφα ι;, τοϋ ρίχνονται τά μπακα

λόπουλα μέ τής μαχχίραις τοϋ ψοιμιοϋ καί μέ τή ; όκάόες καί 
σηκώνουν καί οί άλλοι τά μπαστούνια του;.

Ά πάνω  στή βροχή αΰτή ποϋ έβλεπε πώ ; θά τοϋ πέση, ό 
Μουρμουργιάρης κατουρήθηκε άπάνο) του άπό τόν φόβο καί 
πρόλαβε καί είπε κλαίγοντας

—  Σ ταθήτε, άδερφοί, χριστιανοί είστε καί σείς μή μέ βα
ράτε άδικα. Ε μένα μ’ έβαναν άλλοι νά φέρω αΰτόν τόν κα · 
πνό ποϋ έκανα χύμ.α, καί έκεΐνος δ κέρατά; ποϋ μοϋ τόν έδω
σε κάθεται καί στέκεται καραοϋλι άπόξω.

—  Ά π ό  πού τόν πήρες ;
—  Μά αΰταίς ί) σπουδαίαις δουλειαίς γίνοντα ι πάντοτε 

άπά τά καπνοεργοστάσιο.
—  Ποιό; είναι αΰτά; δ προμ-ηθευτή; σου, άν δεν μά ; τόν 

δείξη; είσαι τελειοτικός.
—  Σ ά; τόν δείχνω, σάς τόν δείχνω, νά κεΐ κάτω  κάθεται 

καί παραμονεύει πότε θά βγώ γώ νά μπή έκεΐνος νά κάνη τήν 
καπνοφα ντίαν.

—  Ά  πολΰ καλά , άφοϋ εΐναι έτσι άειντε φύγε μέ τοΰ; φ ί
λους έδώ καί μέ τάν άλλον κάνομε καλά.

Σηκόνεται καί φεύγει άφοϋ, έννοεΐται, ήτανε μεταξύ όύο 
ληστών, τοϋτ’ έστι μπακαλοπαίδων.

* Ά μ α  πού βγήκε δ καλός μας νά καί μπαίνει δ Κλαμμένος 
μ ’  ifvav μετημφιεσμένον κλητήρα μέσα, δ δποϊος έκανε το λά
θος καί φοροϋσε τά σπαθί του αποκατω από τά σακκακι του 
ΧοΑ μ*«οφαινότ«νε.

θά τάν πα'ρω γιά  νά βγάζη λίγους χωρί; νά τάν -ταλαβαίνγ 
τινάς κ* ί νά Γρέχη νά κατηχά δλη τήν Ά β η β ί ', ία  σάν * « -  
χυπίδαρος ποΰ είνε.

Διοργανωτή τώ ν τηλεγραφείων ποϋ ο εν υπάρχουν θά πάρω 
τόν φίλο Πρίντεζη γιά νά τοΰς βγάζη ημερολόγια έκκατοντα- 
χ ιλ ιάκ ις μηνών τοΰ χρόνου.

Πρώτο βιβλιοπώλη θά πάο·» γιά  τήν ίκ ε ϊ έθνική βιβλιοθήκη 
τόν χ. Ά νέστη  Κ ωνσταντινίδη, πού μέ τά χρυσά του β ιβλί« 
τά άριστουργηματικά, μπορεί νά έκίαμπώση δλους τοΰς Ά €υ- 
σηνέζου; ώστε νά τά πουλήση δλα σέ μ.νχ πρωτοχρονιά.

Γιά ταβερνάρη θά πάρω τ̂άν πρώτο ξυνίίρα , καί επειδή είνε 
πολλοί τοιοΰτοι κα ί διαφιλονιικοϋν τήν επίσημο αΰτή θέσι θά 
κάνω τότε εκλογή ποιός είνε δ π·.ά καλ.λίτερο<.

Ό λ α  δέ αΰτά είνε προσωρινά μέτρα, ή δέ μεγάλη μου ιδέα 
είνε άλλη.

Ά φοϋ μάθω ί/στερα άπά κάμποσα χρόνια τά Άβεσσυνέζι- 
κα, λάου λάου πηγα ίνοντε;, ίά  διιόξω τόν βασιλέα, ήγουν θά 
τού δωσω τά παποϋτσα στό χέρι ποϋ δέν φορίΐ.

Άμ-έσως τότε ανακηρύσσωμαι αυτοκράτορας εγώ καί κάνω 
τήν ένωΉ τής Άβυσσηνϊας διά ξηρά; καί θαλάσσης καί πάσης 
Λπαγοποντιάς, καί άνακηρύττω π ώ ; τά βασίλειον τή ; Ε λ λ ά 
δα ; είναι κολλημένο στόν ξυπόλυτο βασιλέα, εμένα, τή ; Ά -  
βυσσηνία;.

"Ολα αΰτά τά στέλνω μέ έκτακτο πληρεξούσιο τάν Μ ιτσάκη 
ποϋ κατάντησε σοϋρτα φέρτας τής Άβυσσηνίας στόν Δελη- 
γιάννη, δέν τά παραδέχεται αΰτός. Θυμώνίο έγώ καί κάνω 
έκστρατεία μέ εκατό χιλιάδες μπαοιμπουζούκου; ^αί θά ή
μουνα τώρα φτασμένος έδώ, άν δέν μάς έκοφτε τόν δρόμο δ 
Νείλος ποταμός, γ ια τ ί δέν είχαμε ούτε τής ψωρόβαρκαι; τοΰ 
Τρικούπη μας τής Κίσσες καί Καρακάτσαι;, ε:’ ; τρόπον ώστε 
μένω ε ί; τόν τόπον μου καί δέν πάω πουθενά.

Τά πολΰ πολΰ μπορεί να διοριστώ κάν^.νας διευθυντή; τών

Σάν τοΰ; είδε δ καταστηματάρχης, δ όπεΐ:ς ήτανε φάμπρι
κα ντέ κογιόνε, ήγουν Τριπολιτσώτη:, αμέσως τούς λέει καί 
στοΰς δυό μ’ ένα στόμα.

—  Μπάς καί σέ βαρένει, κΰρ χλητηρα τό σπαθί σου ; "Η 
μπάς καί είσαι κλητήρας μεταμφιεσμέ ,ος ήγουν μασκαράς, 
πρίν τών άπο*ρέω ; ’Επειδή λοιπόν, μπορεί νά ήσαι καί κανέ
νας κχκούργος, γ ι ’ αΰτά σοϋ κατάσχομε τή σκουριασμένη σο\» 
καί πήγαινε στόν Κοσσονάκο σου νά κάνης τα παράπονά σου.

Καί φράπ σοϋ τόν γραπόνουν τάν καλόν μας καί τοϋ πέρ- 
νουν τήν αρχαιολογική πέτσινη σπάθα vsj. τιοΰ είναι από τόν 
καιρό τοϋ κατακλυσμού.

Γ ίνετα ι έπ ;.ιτα  έφοδο; εναντίον τοϋ χαπνοφάντου,— (γ ι«τ» 
ήτανε πολλοί μέσα στό μπβκάλικο)—  καί τού δίνουν παρά 
μίαν τεσσαράκοντα, καί τοΰβγαναν καί τόν καπνό τόν ά λλ ι 
τόν αφορολόγητο ποϋ είχε στή τσέπη. Ά φοΰ τοΰδωσαν τής 
χρονιάς του, ήγουν τά καπνοφαντικά του κέρδη, τόν άμόλα- 

; ραν, κατά τήν ώρα δέ ακούοντας καί τά ρ.πακαλόπουλα τή ;
I παπαλιαί;.άμολάρουν κ ι’ αΰτοί τάν Μουρμουργιάρη κ»ί τρέχουν 
\ στό μ.αγαζύ.

Τρέχοντα; δ Κλαμμένο; μπρό; τρέχοντας ό Μουρμουργιάρης 
πίσω, νόμισε ό Κλαμμένος πώ ; τάν κινυγοΰσαν, ά'μα δμω; εΐόε 
πώ ; ήτανε Ινα ; στάθηκε καί πήρε μιά πέτρα καί λέει :

—  Πίσω, κέρατά καί σ’ έφαγα.
— Μα>ρέ στάσου άδερφέ κ’ είμαι γώ ;
—  Έ σύ ; Ά τ ιμ ε ,  έδώ θά σκοτωθούμε.
Τσακόνονται άπό τά μ αλλιά , έδωσε ό 2νας καί πήρε τοΰ 

άλλου δ,σαις σήκοναν φτάνει ή περιπουλία^ τοΰς μπαρκαρει 
μέσα καί τοΰ; δυό μέ σπασμένα μούτρα καί τήν άλλη μέρα 
τούς άμολοΰν δόσαντας στάν Ποσαπέρνης 10, δρ. γ ια τ ί είπε 
πώς έπληγώθηκε στή διαδήλωσι πο6 πήγε νά σκοτώση τόν Δε- 
ληγιάννη , δ δέ άλλος διωρίστηκε ίπ ισ τά τη ς στά Καπνοεργο- 
στάσιον ένώ ετιμωρήθηκε μέ πρόστιμο δ μπακάλης. Αυτό θα 
πή διχανχτννη ρωμαίϊχη. ΤΕΛ ΡΣ
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Ο στραταρχης, ΓΓετρελα'.ος, τά φόρτωσε στον κοκορα.

καπνοεργοστασ.ο,ν, νά τρωγο> τά μισά έγω χ-χΐ τά μισά τών 
χαπνοφαντών, έπε^ή  δμως καί γ ι ’  αΰτή τή δουλειά δέν εί<Λαι 
κατΑ λνιλο ; μένω στή θέσι μου, ζώ ώ ; Παληάνθρωπος καί 
απέχοντας ·,τάσης παληανθρωπιάς·

, ' 0 »τ* « ίν «  τά σχέδιά μας ε?ς μάτην. ’Ες άλλοτε λοιπόν 
τα σπουδαία.

I ls fii  οτόλου.
, Καί λοιπ6ν έ<?ίρε  ̂ χαί τον άρχιναύαρχο ό Τρικούπης σας, 

αυτός δμως ώς τώρα όέν ακούεται τ ι χάνει παρά μονάχα πώς 
ενοίκιασε τό κουβέρνο ενα σπ ίτ ι ποϋ είναι κοντά στό υπουρ
γείο γιά νά κατοικα ό ναύαρχος καί χάνει καραβάκια μέ -ά 
νεα τσιγαρόχαρτα τοΰ Τρικούπη μας.

Καί τ ί νά επιθεώρηση και τ ί νά διοργ«νίση, τής Τσίχλες 
χαί τής Καρακάξες, ά-ροΰ εις τά υπάρχοντα πλοϊα ‘δέν 6πάο- 
χουν πληρώματα ουτε γιά τό σκούπισμα, μέ τ ί λοιπόν νέους 
ναυταις θά γεμίση τά νέα παληά μας καράβια ;

Ώ σ τε  μας εφερε ενα μουσαφίρ έ<ρέντη, τοϋ όποιου ώς μόνη 
οουλειά θά ηναι, δρτσα άλα πάντα , σάν εκείνο τά αυστριακό 
βαπόρι σοϋ ηρθε προχτές καί εμεινε στόν άνεμο 24 ώραις στήν 
ίσια θέσι.

Τέτοιος ναύρχος γίνομαι κ’ έγώ καί κατι παραπάνω.
Ά ν τ ίς  γ ι ’ αΰταίς τής κου τοεπιδείξεις, κύτταζες πώς νά 

ντυσης καί νά παπου^ώσης τοΰς ναύτας ποϋ κατάντησαν 
σαν μπεχλιβάνη-;;, κύριε υπουργέ έπί τών Ναυτικών ;

Πόσους ναύταις £χει κάθε χαΐχη μέσα ; Δέν £χει οδτε τβ 
μισό πλιίρωμα ποϋ τοϋ χρειάζετα ι. Τί θά πάη λοιπόν να 
επιθεώρηση ό ναύαρχός σου τά πανιά καί τά κατάρτια , ί  
μπας οταν θά φεύγη άπό τό 2να πλοϊο θά κάνεταε άκταρμά 
τά πλήρωμα που επιθεώρησε σέ χεϊνο ποϋ θά πηγαίνη νά επ ι
θεώρηση, γ ιά  νά τοϋ <ραίνο>νται πολλοί οί άνδρες καί άς βρί
σκονται πάντες μπροστά του τά  μοϋτρά ποϋ είδε »τό ένα χα- 
ραβι γιά  κενούργια στά άλλο.

Δός τους τσόχα νά ντυθοϋν γ ια τ ί είναι ντοοπή νά αάς βλ ί- 
πουν οί ςενοι ςεβράκωτους.

Ο ναύτης πρεπει νά ηναι αξιοπρεπής, τσέντελμαν, ά'ταν 
έ συ, κυρ Τομπαζη, τόν καταντήσης κουρελιάρη, πάρ τόν καί 

χτυπά  τον σ τ ή  κοϋτρά σου ώς ποϋ νά βγάνη κάθε ναύτης 
μανιτάρια.

Α υ τ ά
τα κεριά ποϋ πουλούν κάμποσα κεράδικα τώρα, δέν είναι κε
ριά, είναι διαολοκέρια, δλο ξύγκι, άλειμα, βούτυοο τυρί, πίσα 
στο κολυβοζοΰμί τους καί δτι άλλο φαντασθήτε.

Αλλη σωτηρία δέν υπάρχει άπό αΰτή πάλι τήν ίεροσυ- 
χοκαπηλία, παρά νά παραμβοϋν οί Ιπίτροποι νά πέρνουν αΰ- 
.οί καθαρά κεριά στης εκκλησίαις, δπως τδκαναν μερικαίς 
ενοοιαΐ; καί νά μή δέχονται κείνους ποϋ πάν μέ κεριά άπόξω 
αγορασμένα, αλλά νά τούς εξορκίζουν είς τό πϋρ τό'ενδότερον 
τοϋ ^,ατανα, είς τρόπον ώττε νά χλείσουν τ» χεοάδικα καί 
να γίνουν οί επίτροποι κεράδες.


