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Ή  έ φ ε τ ε ιν ή

παραμονή τή ; πρωτοχρονιάς ήταν ; άλλοιώτικη.
Τά παιδαρέλια μέ τη ; καραμούζες καί τής ρουκάνες,' σφυ-

ρικτρες καί λοιπά ητανε άραιά καί ξάστερα.
*0 κόσμος ητανε σάν σταφίδες παστωμένες, βέλω νά πώ

στίβασμ,ένες.'
\

Έ να κϋμμα κατέβαινε άπό πάνω χαί ενα άλλο άπό κάτω , 
σνοΰς δρόμους τοϋ Έρμου καί Αιόλου.

Πήγα κ ’ έγώ σάν βλάκας ποΰ είμαι πάντοτες σ’ αΰταίς 
τής περιστάσεις, νά δώ τά τρεχούμενα.

Δυό φίλοι ποΰ είχα μαζΰ τοΰς πήρε τό ρέμμα τοΰ ανήφορου 
καί κατήφορου καί ιδίως έκεϊ ποΰ είχε ένας βλάκας καταστη
ματάρχης κάτι μπουκετάκια καί τά πετοΰσε άπό τό μ π α λ 
κόνι, δπου τρωγότανε ή μαγκαρία σάν τά σκυλιά ποιός να 
πρώτ’ άρπάξη ενα.

Καί αΰτός δταν έγινότανε ή συρροή τής παλλίροιας τής 
Εΰριπος, τοΰ π\ήθους καθότανε καί έχασκε καί δός καί πε- 
τοΰσε μπουκετάκια, πρός δόξα τών λούστρων ποΰ άρπαζαν

ί Καί αΰτό τογραψε γιά  πλάγιο άβαντάγιο τοΰ Τρικούπη, 
j πώς τό εμπόριο ήγουν μας πήγε καλά σάν τοΰ κάβουρα τά

ποδάαοια.

Έ γ ώ

ρός βλάβη τής συγκοινωνίας τοΰτα ψευτομπουκετακια του, 
κόσμου.

Πάρα πάνω κ ά ΐι μοδιστράΰλϊς άπό τά μπαλκόνια είχαν 
ανοίξει πόλεμο μέ τής κάφτραις, ποΰ άκουγες καί πήγαιναν 
σάν πόλεμος :ρίξε μόυ'καί νά σοΰ ρίξω.

Αΰτά τά σοαιρίδια έπρεπε νά τά  εμποδίση ή άστυνομία 
γ ια τ ί μποροΰν νά βγάνουν καί μ ά τι άνθρώπου.

’Αλλά ό υποδιειθυντής τή ; αστυνομίας άγρόν άγόρασε, 
διότι ό φίλος Κοσσονάκος τόν έχν) άγορασμένον πρό πολλοΰ 
κοίί άν χαλάση ή 'Αθήνα πεντάρα δέν δίνει.

Οί έμποροι δέν έκαναν τίποτα , κεσάτι, μικρά πράγματα καί 
έβλεπαν στής μαγαζόπορτές των όλο εκείνο τό πλήθος τής 
έτκστρατείας τής παραμονής τοΰ άγίου Βασιλείου νά πηγαίντρ 
Κ«1 νά έρχεται χωρίς ν'άγοράζη τίποτα  καί έλεγαν.

—  "Ηλιος ! Μέσα τους εννοείται.
Τήν δέ άλλη ημέρα ή 'Ε φημερίδα  τοΰ Κορομυαλά έγραφε 

πώς τά έμπβρικά έδούλεψαν καλά , άλλά άπό νωρίς, όπόταν 
ψυχή δέν ήτανε δξω.

είχα πάρει δυό φίλους, η καλλίτερα μ ’ είχαν πάρει στό δρόμβ 
χαθή/.αμε ώς καθώς προείπαμε.

Νά φίλοι γιά  προφύλαξι, καλά καί βρέθηκαν δυό άλλοι έκ 
τοΰ προχείρου καί μ’ έσωσαν, γ ια τ ί μεΐχαν πάρει μυρουδιά κ*1’ 
μοΰ ρίχτηκαν μέ τής τράκες.

Καί πάλι ή σωτΛ,ρία μας ήτανε τό ξενοδοχεΐον τϊ\ςΕυρώπης 
ποΰ είναι τόσο περιποιητικοί δλοι, άπό τόν καταστηματάρχη 
ώς τόν τελευταίο δοΰλο, ώττε, καί χωρίς νά διατάξης τ ίπο τα  
μπορεί έκεϊνοι νά σοΰ φέρουν δ,τι άγαποΰν.

Ψυχρά τά πάντα . Στριμοξαίς δσαις θέλετε. Ή τα νε  δυό ρ£μ= 
ματα , ώς καθώς είπαμε, τό άπάνω καί κάτω , δπου δέ έπεφτβ 
ό άνεμοστρόβιλλος τής άνακατοσούρας έκλ.αιγε ό άντρας τή γιι- 
ναΐκά του καί ή γυναίκα τήν κόρη της. Έ χανότανε δλοι, 3ν 
καί εννοείται, πρός μεγάλην τους εΰχαρίστηπ, διότι καί καλ- 
τσοδέταις βρέθηκαν στούς δρόμους καί κάτι άλλα.

Γιά τά τσ ιμπίματα οΰδείς καί καί κανένας λόγος, αΰτά εί
ναι άπά τά συνήθεα συνήθη, ποΰ τήν τρώει κάθε μιά τήν τσ ιμ ; 
πιά καί δέν μιλά.

Γενικώς δέν μ ’ άρεσε καθόλου ή φετεινή παραμονή τής πρω
τοχρονιάς, διότι άν έλλειψαν γ] καρότσαις τής άναπλήρωσαν ?j 
πενήντα χιλιάδες περιπολίαις, ■ ποΰ φώναζαν καί αΰτα ίς, σάν 

^.αρροτσέριδες γιά  νά περάσουν,== Βάρδα μπρος, κύριοί

-Ε ν α ς
άξιωματικάς τοΰ κανονιέρικου περνώνταςμέ τά συγγενολόγι του 
τά γυναικεΐον, είχε τήν καλοσύνη νά μέ πιάση άπά τό χέρι εΰ- 
γενικώς κα ί νά μοΰ πή.

—  Πάρα πέρα, κύριε, νά περάσουν yj γυναίκες.
Τά λέγω  αΰτό, πρώτο διότι δέν έχει κάνένας πολίτης καί 

πολί) περισσότερο στρατιωτικός ν’ άγκίζγι πολίτη , μπορεί νά 
μιλήστι μόνο.

Δεύτερο, διότι ό γαλονάς μας θά νόμισε πώς θά είχε νά 
κάνη μέ κάνένα κοθώνι νεοσύλλεχτο, χωρίς νά σκεφθή, δτι τήν



«πάβα τον τήν πληρώνουν οί πολίτες γιά  νά -/αλί τά -ε£ο

$Ζιέν* ίσα ίσα αύτά; £π̂ ε νά k > ·Ϊ& ν ϊ ΐ
Εννοεΐται πώς ό λόγος δέν είναι έν γένει γ ,ά  δλου; τούς

καλούς μας αξιωματικούς, παρά γιά  δυά τρία γαδούρια ποϋ 
μοιάζουν σάν κ. αυτόν. r I Ir "

Καί ξέρετε τ ι συνέβει; Τήν ώρα ποϋ μοϋ είπε —  Παρντόν 
να περασουν „ γυναίκες,=  σάματις μέσα σέ τόσαις χιλιάδες 
χοσμου να ήμουνα μοναχός μου καί τής μπόδιζα τό δρόμο.= 
,  γυναιχέςτου σουρομαδιόστανε πάρα κάτω,άλά χάρτα π ιάγκα . 

Λαΰε σχολιον πλέον περιττόν.
Τρίτο, κάτι παιδαρέλια θέλησαν νά χάνουν λέει λαμπαδο- 

φορια, αφου ειχε φογει πλέον δλος ό κόσμος, τοΰτ’ έστι άναψαν 
κεοιια για να δουν τά μούτρα τό ένα τοϋ άλλουνοϋ.

’Αηδεία, δέν βρίσκω οΰτε έ',α ποντικάκι ν’ άγοράσω για 
μποναμα του ν*.ου γατσουλιοΰ μου, τό δποϊον άφίνω δτι <ρο- 
Βαται σαν το μακαρίτικο τού; ποντικούς, «πως μερικοί σπα- 
οοφοροι μ.ας τόν πολεμο.

Κ υ ρ ια κ ή
Τήν Κυριακή τό πρωί, μέ συμπάθειο, δταν πήγα πρός ου- 

ρος μου, χαί πάλι μέ συμπάθειο, άκουα, κάτι κανόνια άλ- 
λοιότικα. Γυρίζω καί βλέπω πίσω μου καί λ έ ω ,=  Βρέ έσύ τά 
ρίχνεις. r

Ο φουκαράς δέν έκανε τ ίποτα , απεναντίας είχε σφίξει. Τέ
λος πάντων είδα κ’ έπαθα νά καταλάβω πώς τά κανόνια εκεί
να ποϋ πήρα γιά_π . . . .  δές (ΝαΙ τόρα τάχα δέν σάς τόπα 
καθαρα. αλλ ' άς ήναι κάνετε καί σείς πώς δέν καταλαβένετε), 
ητανε κανόνια.

Εμπρός θυμήθηκα ήτανε πρωτοχρονιά. Βγαίνω  έξω. Βρο
χή του διαόλου. Τόρα δέν ήμουνα δά μωρό παιδ ί νά πάω νά 
άω την παράτα καί τόν βασιλέα ποϋ τούς βλέπομε κάθε μέρα,

Τ Π Ο Φ Τ Α Α Ι Σ

ΤΟ ΑΩΡΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ.
Ό  Μπάρμπα Μήτρος, άπό δώ  κα ί 16 χρόνια δέν ήτανε 

Μπαρμα Μήτρος, ήτανε μεσόκοπος ίσα μέ πενήντα πενηντα- 
πεντε χρονών νεος.
f ’Απάνω στά νειάτα του. "Οτι ωρίμαζε τό σϋκο νά π^ση 
απο τη συκιά. ν

Στά νειάτα του ήτανε καλός μαραγκός, έπερνε δλο μπρο- 
σταντζες, καί ποτέ οεν 7ηίγοανε νά ίουλέψγ).

_Τά μοϋτρά του άπό τό πολύ πιοτί είχαν λάβει τό νρώμα
της μ ίλ ιν τ ,ά να ς , ή δέ μύτη του μετεβλήθηκε σέ κολοκυθο- 
Χορφασα.

Ητανε κοντός σάν Μπεοτόδουλος, άλλά καλός τεγνίτης 
εςυπνος και φιλότιμος άνθρωπος.

Ειξερε καί ξέρει νά βγάζη τό μεροκάματό του χωρίς νά 
κανη δουλειά. r

Είναι τό κοράκι τοϋ νεκροταφείου, τόρα δπου άμα πεθάνη 
τινάς βρίσκεται πρώτος έκεΐ νά μοιράση τό κρασί γιά  νά πγή 
r-h μιση μουκάλα καί φάη δλάκερο τό καλάθι τά παξιμαδάκια ί 
λέγοντας σ οποίους του ζητουν πώς σώθηκαν.

Τώρα πλέον ποϋ γέρασε έχει μεγάλας σχέσει; μέ τής ζη-
τΐανα ις ποϋ είναι κεΐ στό δρόμο τοϋ Νεκροταφείου τοϋ πρώτου.

Λκει γ ια  τους νέους άστυνομικούς νόμους τής έλεύθερης
Κ-έρκυρας πασης κακοηθείας, μπορεί νά οικονομηθή τ(νάς καί
μ.έ μια οεκαρα, από της λεγόμενες στραβαίς κόυτσαίς καί 
•χατογέρισσες.

Οικονομικά τά πράγματα, χαί άπ ’ αΰτά τά οίκονομικά τά 
πραγματα των ζητιανισών άρχίζει ή φαυλότης τοϋ Παρισιοϋ 
*α! της Λόντρας, δπου εινχι φριχτό καί νά λέγη τινάς χαί ν’

λα ήθελα να δω  τον αντιστράτηγο τόν γάλλο, αΰτόν τόν 
ποστολιχον πως διάολο τόν λέν, κατά λάθος δμως έπήγα μέ

„ _ 0 Γ* r , Aa *ουνεΨα °τή *ρώτη ταβέρνα ποϋ βρίκα 
μπροστά μου. Απάνω στό δεύτερο καίτρίτο,νά κάτι πάφ πάύφ

—  Μωρέ, διόξε τήν γάττα  άπό κεΐ φωνάζω, τά κάνει.
υ χ ι ,  αοερφε, μοΰ λέει ό Μάης χαί οί άλλοι, είναι τά 

κανόνια τής παράτας.
—  Μά έτσι άκούονται.

I , ~  Α ! είναι β?°χεΡ0? ό καιρός, καί ό καιρός τό φέρνει νά 
I μην ακούονται.

, Τ  Τ°τε> άν πέ? ττυν Τά κανόνια έτοι κούφια πάω κ’ έγώ νά 
τ  ακούω από κοντά, κ* έφυγα.

, 1 ο  μ ,εαημέ,οε
αγκαλιά μέ τόν φίλο μου Βάκχο πάω σπ ίτ ι, ήγουν μέ μιά 
μποτιλίτσα τοΰ κρασοΰ, έκεΐ βρίσκω καί δυά συγγενείς δεκα
νείς, άφοϋ έφαγαυ καί ήπιαν καλά τούς έδωσα καί κάμ
ποσα ̂  φ»άγ-κα νά μοϋ κάνουν τή χάρι νά παραγγείλουν ένα 
στεφάνι γ ιά  τόν στρατηγό Πίσσα στοϋ Φασούλη.

Αλλ οί ανδρες συγγενείς καί πατριώτες έκριναν καλλ ί
τερα νά μοϋ φαν τά φραγκάκια μου, τις ξέρει σέ ποιά ρολέτα 

[ Π μπύρα η χαρτοπαίγνιο πρό; υγείαν τής βλακεία: μυυ.
Τά πρωί στ·?ίς̂  οκτώ μέ τ ίί ; κορδέλαις στή τσέπη πήγαινα 

I καμαρωτός νά παρω τό στεφάνι άπά τόν Φασούλη, καί βλέπω 
I καί τ ί νά δώ  ; Τής πύρταις τοίχο.
I Ειπα μεσα μου, ότι κάμμιά αμφιβολία δέν υπάρξει παρά 

ο,τι ο Φασουλης εκλεισε εξεπ ίτηδες γ ιά  μένα.
Δέν μέ μέλλει γιά τό ρεζιλίκι, δέν μέ μέλλει τά ολίγα 

[ φράγκα, δέν μέ μέλει γιά τή βροχή ποϋ έφαγα, δέν μέ μέλ
λει αν ν.μίζουν έκεΐνοι δτι μέ πήραν γιά κορόϊδο, δσο μέ μέ- 
λ&ι, οτι στρατιώτες όντες καταδέχονται νά κλέφτουν τα ιερά

άκούγι τά συμβαίνοντα δργια άπά τήν άχρεία φ τω χ ο λ ο γ ιά .  
Λές εκεί οί φτωχοί, δέν είναι πλέον άνθρωποι, άλλά ζώα

I κτήνη ανθρωπόμορφα.
Ι  ̂ Ο Μ,.αρμπα Μίτρος τωρα πλέον είναι αποξεκουστιασμένος 

άλλά πριν άποξεκουτιαττή ήτανε έξυπνος.
Μιά μέρα ό φίλος του παντοπώλη; Ρίζος έκεΐ ποΰ κουτσό

πιναν άπό τήν μπροστάντζα του τοΰ λέει :
—  Βρέ φίλε κύρ Μήτρο, σύ μάστορης είσαι, τεχνίτης είσαι 

τ ή 7 δουλειά σου τήν ξέρεις, εργατικός άνθρωπος είσαι νοικο
κύρης είσαι, κρασί δέν πίνεις παρά δπου τό βρεις δέν τ ’ άφί- 
νεις. Τώρα ήρθες ε:ς γάμου ηλικίαν, καί εΐναι πλέον καιρός 
νά νοικοκυοευττίς.

Και τοΰ άπαντα ό Μπάρμπα Μήτρο;.
—  Καί ’γώ τό θελω άλλά ποΰ νά τήν ευρης τώρα τή νύφη 

ποΰ έχουν άκοιβά.
 ̂—  θέλεις έγώ νά σοΰ κάνω τα προξενειά, νά τελειώσουν 

τά πράγματα ;
—  Μπροστά ό Θεός καί κάνε δ,τι θέλεις, άλλά νά μήν ή

ναι πάλι κάμμιά ξεροκαγκάγια, ασκημομούρα καί τά λοιπά.
— Ό χ ι βρέ είναι σάν τά μοΰτρά σου. "Αν τελίίώσγι τά 

συνοικέσιον σύν Θεώ καί τεκνοποιήσετε, θά άφήσετε ένα με
γάλο σόϊ οΰραγκοτάκων πρός δόξα τής ελληνικής Ε λλάδας 
ποΰ λεν πώς είναι ο τυπο; τής ώραιότης τών γυναικών σύν 
καί τών άνδρών. Συμφ«νάς ;

—  Μα εΐνζι πολύ άσχημη ;
—  Ό χ ι, καϋμένε περισσότερο άπό σένα.
— Μοϋ μοιάζει ;
— Μά είπαμε, θά ήστε τεργιαστό αντρόγυνο.
—  Καί τά χρόνια τη ς ;

"Οχ, αδερφέ, σάματις 0ά παντρευτής έσύ τά χρόνια της.
Τί τα θέλεις, άσχημη η ώμορφη ή γυναίκα εΐναι πάντα γυ 
ναίκα. Αν θά κάνωμε τίποτα νά τελειόνωμε.

Καί ποιά εΐνα ι, δέν μ,ποροΰμε νά τή μ.άθωμε, νά τή 
δοΰμε καί τ ί προίκα έχε*. ;

9

-ρήματα,έκεϊνα ποϋ ή τα ν : γ·.ά ιερό σκοπό προωρισμένα γιά νά 
«εθοκοπήσουν.

Τούς παρακαλώ χωρίς νά πατήσουν σπ ίτι μου νά μοΰ στεί- 
λουν τής δραχμαίς πρίν ονομαστικών τούς γράψωμε κύριο 
άρθρο, γιά  νά τούς μάθη κα ί δλος ό στρατός.

’Επί τοΰ παρόν τους εΐναι λ ίγα  καί αΰτά. ’Αφιλότιμα κορ- 
ρ,ιά.

Μ ά  δ ά ,
τόν Μάρτι λέει άν ζήση ό Τρικούπης μας θά πρεσκαλεσθή ή 
εφεδρεία καί θά σχηματισθή στρατόπεδο στό Γουδί άπό 25 
χιλιάδες εργατικού; άνδρας που θά άποούρη άπό τήν γεωρ
γία γιά  νά θεοαπέψη ιήν μονομανία του.

Αΰτός, άδερφοί τό μεγάλο πολύ κεφάλι είνε, ήγουν βώδι, η 
πολύ μικρό, ήγουν νήπιο, νά θέλη μέ τάς ναυτικάς του καί 
πολεμικάς παρασκευάς καί σάββατα, νά πνίξη.τό έθνος ογ ι ώς 
τόν λαιμό ποΰ είνε πνιγμένο, άλλά ώς τήν κορφή, θά πή πώς 
θέλει πνίξημο.

Τίποτα άλλο δέν μπορεί νά ΰποπτευθή τινάς παρά δτιαΰτός 
6 άνθρωπος έπαλάβωσε πλέον στά γερά, γ ι ’αΰτό φρόντιζε καί 
εβανε άπό τόρα τά θεμέλια τοϋ φρενοκομείου τοΰ Δρομακαΐ- 
του γ ιά  νά τόν κλείσωμε πρώτα μέσα καί άπά κεΐ πλέον νά 
ίιοικα τήν 'Ε λλάδα, ηγουν δλοβς τούς τρελλούς, διότι εις τήν 
θέσι ποΰ μάς έχει ώς τόρα φερμένους κοντεύει νά μάς τρελάνη 
δλου;. ’Αμήν, άλλά πρώτα άπ’ αΰτόν ό Θεός. Γένοιτο. 
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ό αντιστράτηγος άπέθανε άντιπροχθές.
Καί ποιός κενέφια, άπό σάς θυμάται τ ί ήτανε ό Πίσας ; 
"Οταν έφευγε τήν καταστροφή τής πατρίδος μας ’Αϊβαλιοΰ 

ΐγουν Κυδωνίαις, τήν εστία τών σπουδών τής ’Ανατολής, 
ρ ζ ύ  μέ τόσους άλλους φωστήρας καί παμμέγιστους διδα-

—  "Οσο πρός τήν προίκα θά έχη τό δικό της προικιό. . .
— Βρέ αΰαό τό ξέρω. Τί λεπτά έχει ;
— Μά δέν τό ρώτησα τό κορίτσι.
— Α ΐ μά τότε πρέπει αύριο νά τήν δώ καί νά μέ δή.
— 'Ως πράς αΰτό μάλιστα, έλα πρωί πρωί νά σοϋ τήν δείξω.
=  Καλά. ’Αλλά ξέρεις πώς άν θά τελειώση τά συνοικέσιο

εγώ ροΰ/α νά κάνω νυφικά στόν εαυτόν μου δέν έχω, νά, δές 
πώς έγινε τό πανταλόνι μου.

Καί γύρισε τόν νικολή του καί τόν τούρλωσε μεσα στη 
(ΐοίρη τοΰ προξενίτη γιά νά τοΰ δείξη πώς ήτανε μπαλωμένο 
τό πανταλόνι του καί τοΰ λέει :
f — Α ί, έτσι θά παρουσιαστώ γαμπρός, δέ, καί δώ, νά ί) 
|ΐασκάλαις τών μανικιών μου πάν νά φύγουν, τούς ράφτω καί 
ρ«μμό δέν έχουν, θά καταντήσω νά γίνω εΰζωνας, νά φορώ 
«ουρτοΰκο χωρίς μανίκια.

— Νά τά οικονομ.ήσωμε λοιπόν οικονομικά τά πράγματα. ...
— Μ άλιστα, σύμφωνοι. Λοιπόν νά μοΰ κάνη μιά προγαμι- 

®ία δωρεά, ήγουν της μιά φορεσά ροΰχα. Καί τής κανω κ εγώ , 
ϊνα έπανοφόρι.

μεσίτης, ήγουν προξενίτης, πάει στή Μαριά. Δοΰλα τό 
£*άγγελμ.α καί θηρίον στή μορφή ποΰ γιά  νά τή στείλωμε στα 
Μεθόρια καί νά τή βλέπουν οί τοΰρκοι καί νά φεύγουν, καί 

λ έ γ ε ι :
— Σοϋ βρίκα ενα καλά γαμπρό. Θά ζήσετε καλά. θ ά  

^ουλεύη έκεΐνος νά τρώς έσύ. Είναι τεχνίτης άνθρωπος. Βαρ
ετό ς .

Καί λέει ή νύφη.
— Μπάς καί ήναι γέρος;
— ΤΑ κνρία μου εΐναι τής ηλικίας σου, άπάνω κάτω στά ίδια 

Χρόνια, θά ηστε τεργιαστό άντρόγυνο . . . .  Και πώς μοιά
στε στά μοΰτρα, . . . .  ήγουν στο πρόσωπο . . . .  Να τα τε- 
λειόνωμε . . . .  "Ακου τ ί σοϋ λέγω γώ , καλλίτερο αντρα δεν

βρής. Είναι έργατικάς άνθρωπος καί άντίς να δουλεύης J

σκάλου; τοϋ έθνους, όχ ι [σάν μερικά ΰφηγητάρι* σήμερα ποΰ 
δέν μποροΰν οΰτε τούς λόγους των νά έξηγή·ουν, είδε μαζύ 
μέ δλα τά γυνα ικόπαιδα τών κλεινών Κυδωνιών πού μπαρκα- 
ρίστηκαν μέσα στά ψαριανά καράβια, είδε άπό μα<.ρυά δταν 
ξανοίχτηκαν στά πανιά δτι τά ταγκαλάκια  είχ*ν βάνει φω
τιά στή πατρίδα του, τήν καλλίτερη πόλι τής ’Ανατολής.

Καί αναστέναξε καί τ ί είπε μέσα του δέν ξέρω, «λλά  θαρ 
ρώ πώς θά ώμωσε έκδίκησι.

ΙΒέσα. !
"Ήτανε βροχή ί 'ι,ί μέρα ποΰ σέ θάβανε, καί οί περισσότεροι 
αξιωματικοί φοβήθηκαν μή χαλάσουν τα ΐς άλογοουραίς ποΰ 
πήραν χωρίς νά δούν τ ί θά πή μπαρούτι, πληγαίς καί σφαΐραις, 
ήγούν τά λοφία τους καί δέν ήρθαν.

"Επειτα δά έβρεχε, πώς ήθελες γιά τό χατίρ ι, 2£ο0, ποΰ 
τούς έδωκες τήν ελευθερία, μ·αχόμενος σάν λεοντάρι ξυπόλυτος 
καί πεινασμένος παντοΰ, πώς ήθελε; τού; άνθρώπου; νά χα 
λάσουν στή βροχή ταΐς στολαίς τους.

’Εσύ έχυνες τό αιμά σου γιά τήν πατρίδα, στή Κρήτη, στή 
Θήβα, στούς Μύλους, στό Ναύπλιο, στή Τριπολστά, στό Με
σολόγγι καί τέλος στήν ’Αθήνα δπου έκανες τήν περιβόητη 
είσοδο στήν Άκρόπολι μέ τά μπαρούτια στή ράχη,

Σέ τόν πρώτον διοικητήν έλληνα τοΰ τακτικού στρατοΰ
έπρεπε νά σέ είχαν περικυκλομένο, πρώτο τά βασιλόπουλα, 
διότι ήσουνα φίλοβασιλέας, οί εΰέλπιδες καί ή σχολή τών υ- 
παξιωματικών.

Είχον δλοι κύλλους, διότι έπασχε καί ο βασιλέας άπό τά
ποδάρια του καί δέν μ,πόρετε νά σοΰ ρίξη μιά ματιά είς τήν
Μητρόπολι, σέ ποΰ έπί είκοσι χρόνια διοίκησες τήν ’Αθήνα 
ώς φρούραρχοί.

Οΰτε τάς πέντε πληγάς σου καν έσεβάσθησαν.
Π ήγαινε, Πίσα, άφησέ με, γ ια τ ί μέ πήρε το παράπονο. 

ΤΩ δέν υπάρχει μεγαλήτερη άπελπισία παρά νά βλέπης κάτι

σύ— γ ια τ ί ήτανε δοΰλα— νά χορτένουν τ ' αφεντικά σου, θά
σέ χορτένη ψωμί έκεΐνος άλλά θέλει προγαμιαία δωρεά
γ ια τ ί τώρα έχουν κεσάτια θέλει μιά φορεσά ροΰχα καί θά 
σοϋ κάνη καί κείνος προγαμιαία δωρεά ένα επανωφόρι.

'Η  χοντροδούλ,α συμφώνησε, καί τό πρωί συνευρέθηκαν στό 
μπακάλικο τοΰ προξενίτου καί είδε ό ένας τόν άλλο. Καί λέει 
ή νύφη :

— Οΰ αΰτόν τό μυταρά τάν μ-πεκρούλιακα θχ μ.οϋ δώσης. 
Πώ, πώ, δέν τόν θέλω.

Καί λέει ό προξενίτης.
— Τή μύτη του δλέπεις ; Αΐ δσο είναι ή μύτη μεγάλη 

εΐναι καί τά έργαλεΐον τό μαραγν.ούδικο του τά μακρύ,σάν μα
ραγκός ποϋ είναι. Καί θά χορταίνης πράγματα καί φαγητά 
διότι οί μαραγκοί πέρνουν £ξ καί εφτά δραχμαίς τήν ημέρα.

Συμφωνούν, γίνονται τά προξενειά δίνει τήν προγαμιαία 
δωρεά, έβδο μήντα δραχμαίς γιά  νά ντυθή ή νύφη τοϋ γαμ- 
προϋ, ήγουν νά ντύση ή νύφη τόν γαμπρό.

Πήρε καλά καλά τή ; δραχμαίς ό γαμπρός ντύθηκε καλά  
καλά τήν πρωτοχρονιά καί τής στέλνει καί αΰτός γιά άντι- 
δωρεά ένα επανωφόρι άπό τό κατάστημα τοϋ Μάνεση, νά τό 
δή άν τής άρέση.

Τής νύφης τής άρεσε, άλλά τοΰ Μάρμπα Μήτρου δέν τοϋ 
άρεσε, καί στέλνει καί τό πέρνει πίσω τό πανωφόρι, διότι λέει 
δέν τής έκανε, άν καί ή γυναίκα έλεγε πώς τής πήγαινε καλά 
τέλος πάντων, τό πήρε πίσω, γιά  νά τής στείλη καλλίτερο-— 
ίσον δηλαδή τά τίποτα .

Τήν άλλη μ.έρα τοϋ άγίου Βασιλείου πάει στάν προξενίτη 
καί τοϋ λέει :

—  Τώρα γώ καλά μπαλώθηκα άπό ροΰχα, καί πές καί 
τής νύφης νά μπαλωθή δπως μπορή. Δεν μοΰ μοιάζει.

Καί φεύγοντας έλεγε στάν προξενίτη, —  «ν  έχης καί άλλη 
τέτοια νύφη νά μέ ντύνη πές της πώς είμαι πρόθυμος, αΰτή 
αΰτή δέν μοϋ κάν/ι. Ιστορικώτατον.
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•παιδαρέλια <7παθάτα καί μυζάτα νά περιφρονοϋν εκείνου; ποϋ 
έφαγαν τό μπαρούτι μέ τή χούφτα.
~ Κείταξε χαλά, υποστράτηγε, ποϋ δέν εΰδόκησε ό βα*ιλέας 
νά σοϋ στείλη ούτε ένα παραπάνω παράσημο στή θανή σου,
νά μή μπής άπάνω πώς δέν πάμε καλά.

’Απεναντίας νά τούς πής πώς πήραμε τό Καραλή Δερβέν
χαΐ τής Τράχωνες έξοδέψαντες μισό μιλιουνάκι.

 ̂ Στόν Κανάρη, που ήτανε φόβητρο στοΰς Τούρκους, καί τά 
Ψαρρά πρόμαχος τ ις  Ε λ λά δ α ; ποϋ πήγε νά χάψη τήνόρμάδα 
μέσα στήν Αλ'ξάντρα, μή καταδεχτής νά πής οτι στείλαμε 
δυό καράβια μας στήν Άλεξάν.τοα γιά  ουρά τής ’ Α γγλίας καί 
γιά νά σβύνουν πυρχαγιαίς άντίς ν’ άνχφτουν μπουολότα.

Μή τοϋ πή : πώς μπροστά στό Παναπιστήμιο έχαναν άδρι- 
άντα τοΰ Πρίξ Φλάζ Πλίξ κχί ό δικός σου άγριας ποϋ έπρεπε 
νά πυρπολά τό Φ.Ιογ/ρο - n u ln ,  μέ τή δάδα σου λείπει άπό'κεϊ.

Στόν Φαοιέ πές του, ότι τότε ένώ ερχότανε έθελονταί τα γ- 
ματάρχαι καί συνταγματάρχιδες ξένοι έχυναν τό αϊμά τους 
γιά τήν ελευθερία της τ.·, τρίχας, σήμερα έχομε γάλλους στρα
τηγούς γιά νά μάς μάθουν εκείνα ποΰ έ φ α σ κ ε ς  Σΰ στόν στρα
τηγό Φαβιέ.

Τ-λος -να μονο πες τους, οτι τοϋ Πίσα το όνομα θά μείνη 
εις τήν ιστορία, ο πως καί ήναι, γιά νά διαβάζουν οί χάχιδες 
οί σημερινοί καί άποθαυμάζουν πώς σεΐς τότε μέ τχ καργιο- 
φύλλια κάνατε τόσα σχεδόν υπεράνθρωπα θαύματα.
Χαΐρε καί έν οΰρανίαις μοναίς.

- t-c·  VT iiii- fv- rjj*·

i
ϊ ΐό η α  πέρνεις γεά νάρΟηςστή βουλή κύρ βαυλ ιαχτά .

Τ ί
θέλετε νά πηγαίνετε στής Μ αγδαλιναίς νά ξοδεύετε τά λε
πτά  σας καί δπου δλο τά ίδια μοϋτρα βλέπετε. Θέλετε νά 
διασκεδάσετε λαμπρά καί δωρεάν καί χωρίς τσακισυ.ένο νά 
ξοδέψετε, ιδοΰ, νά, ά ιντε στό Άρσάκειον.

Εκεϊ θά βρίσε δτι λογής έπιθυμάτε κομμάτια καί κομμα- 
τοΰκλες, ψηλές, λ ιγνα ίς , ροδοκόκκινες, στηθαροϋδες, άσπρες, 
μαϋρες ηγουν αελαχροινες, ξανθές, κονταίς καί κοντόγεμαις, 
θεοταρντάνες /.αί θεοταρντανοκόριτσα, ναζλοϋδες, γαμπάτες, 
δλα έκεϊ τά βρίσκε-ε έλεύθιρη Κέρκυρα. Ό χ ι εννοείται t/.έσα, 
άπόξω άπό τοΰς δρόμους. Καί ιδοΰ πώς.
{?· Στέκεσαι στό δρόμο διαλέγεις τό κομμά-si ποϋ θά σ' άοέση 
καί δταν θά περνά άπό μπρός σου κάνεις πώς σκύβεις χαί της 
χουφτιάζεις τήν γάμπα μέ τήν μεγαλείτερη ευκολία χωρίς νά 
σηκώνης φουστάνια καί μασκαραλίκια.

Τί θέλετε. Στήθια νά πιάσετε ; 'Εμπρός έκεϊ. Σταθήτε, 
διαλέξετε. Ποιά σάς άρέσει. ’Εκείνη ή βυζού ; ’Εμπρός κ α τα 
πάνω της. Τσακόστε την καί άρπά*ξετέ τα τά δυό της κυ- 
τρολέμονα, καί τραβάτε δουλειά σας.

Ά ,  τώρα, θά θέλετε καί νά φιλήσετε, εμπρός κ’  έδώ, ή- 
ρωες καί μαχηταί, άρπάχτε δποιο κορίτσι θέλετε, σφίξετε* το 
άπό τή μέση καί μάτς, κολλήστετό της. "Αν θέλετε μάλι
στα |καί νά γελάσετε λίγο ναί νά κάνετε γβϋστο πώς πέφτουν

Κ υ ττά ξετε  το  πρώτο λεοντάρε ή βουλή  «ώ ς άκο> 
λουθεε τώ ρ* τό ν  Τ ρεκούπη της μ έ  κάτω  τήν ουρά.
τά κορίτσα κάτω  καί γιά  νά ΐδήτε καί κάτι παραπάνω ώς 
ποϋ νά σηκωθούν ; ’Εμπρός. Βάνετε σ'δποια θέλετε μιά Τ9ε- 
κλιά κ*ί τήν έχετε μακρυά φαρδιά κάτω ανάσκελα καί μέ· 
τά πόδια άπάνω.

Ό λ α  δέ αΰτά δταν έκτελάτε άντίς γιά ευχαριστώ θάκοϋτε 
νά σάς λέν=Μ ασκαρά. Νά τό πώ τοϋ άδελμοϋ ιχου νά δής 
'Η  άλλη. Κακοχοονάχης συχαμένε. 'Η  άλλη· θά* σάς φτύση’ 
ή άλλη θά σάς μσυτζώση, άλλά σεΐς τή δουλειά σας. ’Α π ’ 
αΰτά τά νάζα είμαστε συνειθισμένοι, Σ' αΰτή τήν μοναδική 
διασκέδασι δταν πηγαίνετε καί θέλετε καί κάτι παραπάνω 
νά τσιμπολογήσετε ή νά κορφολογήσετε καί χειλιπ ιπ ιλήσετε 
φυλάξετε τής μέραις ποϋ βρέχει ή δταν τό βράδυ ποϋ νά ήναι 
συνεφιά. Ψυχή μου διασκέδασι.

Ά π ’ αΰτή τήν διασκεδαστική έργασία μας θά βγή καί 
ένα άλλο άπροσδόκητο καλό. Θά έχουν κεσάτι tj Μαγδηλη- 
νές καί μπυραδόρες, θά μπαταλέψουν ή δουλειαίς των ίά  
κλείσουν άναρρίθμητα μπορντέλα καί έτσι Οά ξεκα θα ρ ισ τή  η 
πόλις άπά κάθε διαρθορά, τήν οποίαν θά συμμαζέψωμε στάς 
Άρσακιάδας·'

Κ ι’ ·λα  α ΰ ιά  γ ια τ ί ; Πρώτο, διότι οί γονείς τών κοριτσών 
δέν στέλνουν νά τά συνοδέψουν καί δεύτερο, διότι οΰτε ή ά
στυνομία, ποΰ είναι καθήκον της, καί τά χειρότερο πάντω ν, 
διότι πλέον έκουφάθηκαν οί κύριοι διευθυνταί τοϋ Αρσάκειου 
καί δέν ζητούν ένα δυό κλητήρας νά φυλάγουν έκεϊ δταν πηγα ί
νουν καί σχολοϋν τά κορίτσα. Ά ν  δέν ληφθή φροντίδα, θά- 
κούσωμε πώς κάμμιά βραδυά έχάλασαν τό σπιτόπουλο κά- 
μμιανής μέσαστής μάντρες στά πεταχτά . ̂ Άμήν.

Τ ·
κορίτσι ποϋ πλάκωσε ό ίπποσιδηρόδρομος ονομάζεται Χριστίνα 
Χρήστου Αιακοστάνη, καί δχι δπως τήν βάφτισε δ διευθυντής.’ 
Γ ι’ αΰτό δέν μάς πειράζει έκεϊνο ποϋ μάς ένδιαφέρει ε?νε πώς 
έγεινε ό σκοτωμός καί θά σάς τάν περιγράψω καταλεπτομε- 
ρώ; μεθαύριο, διότι δλαις ή έφημερίδες έγραψαν σ’ αΰτή τήΥ 
ΰπόθεσι άπάνω παπαρδέλες. f

’Ο α κ*το φ ά γο ς σ*ς Κ * λ λ ε , 5 ς  γυρεύει μ.έ το  ο ώ ς  
τον εχυτο  του, γεχτε χάθηκε.


