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Ά φ ο ϋ
πλέον o’ όλαις τής εφημερίδες εγινε ζήτημα α ; τό γράψω 
ν.’ εγώ τελευταίος γ ι ’ νά τό μάθετε καί βεις τελευταίοι.

Ό  Κορομυα)άς, αΰτός καλέ ποΰ βγάζει τήν Ε<ιηιΐί^1^α 
τήν μεγάλη μέ τά πολλά γράμματα ποΰ δέν τήν διαβάζει 
κανένας, αΰτός ποϋ παριστάνει θέατρα στήν αυλη και στό 
παλάτι σάν καρχκιόζης, κοτζάμ άντρακλας μέ τόσα μουιτακιχ 
και έφημεριδο,γρχφος μάλιστα , αΰτός λοιπόν πρωτοεγραψε, 
πώς ή βασιλοπούλα [/.ας Ά λεξάντρχ  άρριβωνιάζεται τόν ρ.ε- 
γάλο δςΰξ τής Ρωσσίας τόν Πχύλο τόν ξάδερφό της.

Βέβαια αΰτός σάν παλατιανός άνθρωπος και τής αυλής 
καί τής κουζίνας μάλιστχ θά πή πώ : είναι είς θέσι νά νά ξεριη 
τ ί τρέχει, η καλλίτερα ότι τρέχει κάτι τι.

Τό ξεφούρνισε λοιπόν ζεστό καφτό κχί τήν άρπαξαν αυτη 
τήν είδησι κα'ι η άλλαις εφημερίδες.

Τήν άλληi μέρα, τό Π αλάτι βγάζει ενα  μανιφέστο >.«ΐ δ ια -  
ψεύδη αΰτή τήν εϊδησι, έφερνε δέ υπογραφή άπό κάτω αυτή 
ή διάψευσις =  έκ τ ώ ν  α ν α κ τ ό ρ ω ν , σάματις τά άνάκ-ορχ 
νχ ητχνε όνομα άνθρώπου.

Κ χτ’ αΰτόν τόν τρόπο μπορεί νά διαψεύδω κ ι’ εγω ολο τόν 
κόσμο κα» νά γράφω =  εκ τοΰ ο δίτομου.

Ά π ά νω  σ’ αΰτή τήν κουταμαρίστηκη είδησι δέν εχομε παρα 
νά άποθαυμάσαμε δυό μεγάλχις κουταμάραις τοϋ Κορομυαλά 
πρώτη καί τή ; αΰλής δεύτερη ποϋ είγαναν τό 6vou.cc τοϋ 
,κ*ριτσοΰ τούμπανο.

Ανοησία εκανε 5 Κορομυλας διότι έτύπωσε μιά τοστ, σπου- 
δχία είδησι χωρίς νά γυρέψη τήν άδεια τοϋ παλατιού, θά 
νομίζη φα ίνετα ι, καί νομίζη,πώς ή έκθεσις [Λ ια νή ς  βχσιλοπου- 
λχς ότι είναι σάν τά [/.ούτρά του τά ούρακοτάγκικα ποϋ τά 
εκθέτει κάθε λίγο καί λ ιγάκ ι στό παλάτι σάν καραγκιόζ μπερ- 
ντές ώς καθώς καί στό φδεΐον.

Δεύτερη, κουταμάρα μεγάλη, πιό μεγάλη μάλιστα από τοϋ 
Κορομυαλά έκαναν καί τά di dxzc f a  τού Παλατιοϋ, τά οποία 
καταδέχτηκαν επισήμως νά διαψεύσουν μιά τόση γελοία ειΊησι.

Ό πω ς δήποτε τώρα τό όνομα τής βασιλοπούλχς μας βγήκε 
καί δέν θά ηναι άσχημα ο κΰρ Παύλος, άν θά τήν πάρη και 
τόν θέλουν τά ar dxzo f a ,  νά τελειών η ή δουλειά τοϋ αρρχ-

βωνιάσματος, εις τρόπον ώστε κοντά στοΰς άλλους φόρους xat 
τά δάνεια νά πληρώσωμε καί τ>,ν προίκα της, σάν γενναίοι 
καί φιλότιμοι ελληνες ποϋ μάς κοροϊδεύει όλος ό κόσμος.

"Άν δέ πάλι δέν πρόκειται νά γίν^ι τ 'πο τα , γ ιά  νά μή σούρ- 
νεται τό όνομα τής βασιλοπούλας μχς, καλά θά κάνη ό κΰρ 
δούκας Παύλος νά μάς άδιάζη τή γωνιά , γ ια τ ί ενόσω βρίσκε
τα ι μέσα στό πα λά τι τοϋ άνχκτόρου πάν τότες σκάνταλα θά 
μάς φέρνη.

’Ά ς πάη νά ξεχειμονιάση κχί άλλου.
Νέτα σκέτα καί νά τά λέμε καί νχ μή ξεροκοκκινίζωμε.

" Α λ λ η
σπουδαία είδη τις ποϋ επιβαρύνει κα τ ’ εΰθεϊαν της γραμμήν τή 
σακκούλα τοϋ χαμάλη λαοϋ, είναι η μικρή είδησις, ότι κοντά 
στό έλλειμμα τών 16 μελεουνιών ποϋ θά έχωμε αΰτόν τόν 
χρόνο γ ιά  τό ισοζύγιο,θά εχωμε, λέει, νά πληρώσωμε καί νέχ 
φορολογήματα άπά άλλα 20 μιλιούνια ποϋ προέρχονται άπό 
δ'.άφοραις έμποριχαίς επιχειρήσεις τοϋ Τρικούπη σας, ήγουν 
ρ. περ δεψοδουλειαίς, τής όποίαις, άφίνομε νά μάς τά ξεκαθαρίση 
ή κυρά ((Πρωία» *χί ί; ((Νέα Έφημερις» πού μάς τά γράφουν 
δλα μπερδεμένα καί δέν μάς δίνουν νά καταλάβωμε τίποτα  
ξάστερο, καθαρά καί νέτο σκέτο, άλλά μάς τά ξερομασοϋν σάν 
καμήλες τά χαμοΰρι

'Ο  πρώην
χωροφύλακας Ν. Βαρδικώστας κχπνοπώλης ποϋ βρήσκεται 
τώρα στήν "Εγρυπο μάς γράφει καί μάς λέει, πώς όταν ήτανε 
χωροφύλακας ό Σπύρο Μήλιος μαζΰ μέ τόν διαχειριστή του 
τοϋφαγαν τ ί νομίζετε ; Δυά δρχχμάς καί 32 λεπτά  καί ενα 
τέταρτον τοϋ τετάρτου τού μονόλεπτου του λεπτού.

”Ω, καϊμένε, γ ι ’ αΰτά είναι όλα τά παράπονά σου ; Έ -  
μεΐς τό απεναντίας θαυμάζομε πώς δέν σεφαγαν καί ’σένα, 
έδώ, φιλαράκο μου, τρών μιλιούνια καί σΰ φωνάζεις γιά  τής 
2 ,32  λεπτά  σου;

Γιά νά σοϋ πώ, εΐναι άλήθεια ότι όταν απολύθηκες σέδιω- 
ξχν χωρίς παποϋτσα ; Δ ί αΰτό τό κάνουν γ ιά  νά σάς μαθέ- 
νουν στή σκληραγωγία, έδώ τοΰς άπολοϋν κα ί χωρίς σώβρακα



κα ί μέ μόνο τοΰς μανδύα; μέσα πούφοβάται νά τοΰς βλέπτι άν 
δριβχος, ώς καί αυτοί οί ίδιοι τόν ίαυτό του;.

Ά ν  λοιπόν αυτά γ ίνω ντα ι στήν πρωτεύουσα τή , κλ ίΐνή ; 
‘Ελλάδας σεΐς οί έπαρχιώτες πρέπει νά ίσ τα ι ΰπέρπαρευχα- 
ριστημένοι και νά μτ, μ ιλάτε.

Έ δώ  είναι οποίο; φάει τά πλειότερα.

Χ τ ή  Χ μ ύ ρ ν η
η πολιτική άρχή δέν ξέρομε τέλος ποιά ηήδϊμοτική, αστρονο
μική η χωροφυλακή έχουν μιά καλή άρχή καί συνήθεια ν’άφί- 
νουν τους κυνηγούς νά πηγαίνουν ελεύθερα στό κονήγι καί όταν 
γυρίζουν νά τοΰ; πιάνουν στοΰς δρόμους, στής μπασια ί; τή ; 
πολιτείας καί τοΰς πέρνουν τά δπλα, διότι είπε λέει έτσι τό 
βρίσκουν γραμμένο στό κιουτάπι.

Άφοϋ λοιπόν τά λέει τό κιουτάπι νά τήν Ιφαρμώσωμε κ » ΐ 
μεϊ; αΰτή τή νέα μόδα. Έ χ ε ι: δέν εχει; άδεια όπλοφορία;, 
,τό δπλο είναι δικό μ α ;, ήγουν τ Γ, ζαπτιέ .

Έ μεϊς θαυμάζομε πώ ; μαζύ με τά δπλα σα; δέν σάς πέρ
νουν κα ϊσάς νά σά; πουλήσουν γιά άνδράποδα, ηγουν σκλάβους 
’Έννοια σας και αΰτά έχει ό πολιτισμό;, ρ-έχρις ό'του σάς ά- 
πογαϊδουρώσουν 6, καί γένοιτο.

' I I  ά ν » μ ό ρ φ ω β :ς
Τών Ταχυδρομείων τοϋ Τρικούπη σας είναι ό'τι ένα ; άπό δώ 
ϊγραψε στή Σμύρνη συστημένο γράμμα στόν άδερφό του φαρ
μακοποιό Δ. Κωνσταντινίδη καί τυϋ άνοιξαν έδώ τό γράμμα, 
(Ψ έμματα, καί αλήθεια άν ηναι άκόμα, τέτοια»; δουλειαίς έδώ 
$ ΐν  γίνονται καί μή τά θέλομε δλα δικά μας), καί πήραν τό 
Ιμπεριεχόμενο καί εφριξαν οί γάλλοι υπάλληλοι δταν είδαν αυ
τή  τήν κακοήθεια. (Α ί μά τότε πρέπει νά προσκαλεστοϋν άνα-
κρίσεις γ ια τ ί φαίνονται σάν άλήθεια). "Α λλο ς.................

Στόπ ϊ Τά πάρα κάτω καταντούν πολΰ σπουδαία και δέν 
είμαστε γ ιά  κα τα γγελ ία ις , άν μιά ίιπογραφάρα δέν τεθ-,ρ μα- 
κρυά πλατυά κα ί δχι μόνο κομμάτι, ήγουν μονογραφή.

Καί μ ’ δλα ταϋτα  θά τά γράψωμε δλα μεθαύριο γ ια τ ί φα ί
νονται νά ήναι δλα σάν άληθινά και φριχτάά.

Τ Π Ο Φ Τ Α Λ Ι Σ

ΔΡΣΑΚΕΙΟΝ
"Οταν ήμουνα νέος έως δεκαπέντε χρονών καί μαθητάοιον 

στό Βαρβάκειον έπηγαίναμε έγώ καί μιά άλλη παρέα άπό 
τρεις,στοΰς δρόμου; τοϋ Αρσάκειου νά πιάσωμε έργολάβες.

Δέν σάς γράφω καί τά όνόματα τών φίλων μου, γ ια τ ί δλοι 
τώρο» έχουν καλαίς θέσεις, ό ένας μάλιστα άπ ’ αυτούς είναι 
επιλοχίας τών εΰζώνιον, καί μέ τοΰ; εύζωνας δέν μοϋ αρέσει 
καθόλου νά χαλάσω τά ; φ ιλ ία ;, γ ια τ ί πετοϋν τήν κάππα τους 
σέ σωροτσουβαλιάζουν μέσα, καί σοϋ δίνουν παρά μία τεσσα
ράκοντα χωρί; νά βλέπνις άπό ποϋ σούρχέται ό κατακλυσμός 
τής γροθοπατινάδα;.

Έ γώ  λοιπόν ένα ;, καί οί φίλοι μου Κουκουβάγια;, Πλατύ- 
σταμνον καί Κουρούπη;, έπήραμε τοΰ; τέσσερους δρόμους τού 
Αρσάκειου, δταν πήγαιναν καί δταν σχολούσαν τά κορίτσα.

Διαμοιραστήκαμε πολεμικώς καί άκροβολιστικώς. Έ γώ  είχα 
πάρει τόν δρόμο τοϋ Σταδίου καί είμουνα καραούλι σ’ δσα κο
ρίτσα περνούσαν νά τά φτειάσιο μέ κάνένα. Ό  Πλατύσταμνος 
ίτ α ν ε  στά Χ αφτςϊα, γιά  τήν ίδια δουλ,ειά καί ό Κουρούπη; 
στό δρόμο ποϋ είναι τό κατάστημα τού κΰρ Ά ντωνιάδου.

Ό  τρίτος ό Κουκουβάγιας ήτανε αγγελιοφόρο; νά μάς φέρντ, 
τάς ειδήσεις τ ί συνέβαινε άπά καραούλι σέ καραούλι.

Ή  άγια μας τετράδα ήτανε δλοι αρματωμένη μέ γάντια  
γλανσέ πού τά  εκλεφτε ό Κουρούπης μέ τής ντουζίνες άπά τό 
σπ ίτ ι του, διότι -ήτανε πλουσιόπαιδο τής μάνβς του.

θ ά  ήμαστε άπάνω κάτω δλοι 15 ώς 16 χροιών, συνομή
λικο ι, ίγουν.

IV a καεί ε ν *
μασκαραλίκι. Ό  Γιώργης Ρούγας, συγκατοικούσε μέ τβν 
Βασίλη Ά γγελόπουλο μπαλοματζή ποϋ εργαζότανε έκεϊ. 
στή Τουρλοβρυτι. Τά λοιπον ό νέο; μά ; είχε μιά φιλινάδα 
στή καμαρά του κα· s μπαλοματζή; λ-.γο λιγο σάν ποντίκι 
τούφαγε τόν μισότοιχο καί τού άνοιξε μιά τρούπα καταμεσής 
στά δίά δωμάτια , ε ί; τρόπον ώστε ό άνθρωπος δέν μπορούσε 
καί νά μιλήσνι. Βάζει ένα μαντύλι νά βουλώστ, τήν τρούπα 
ποΰ μεγάλονε κάθε μέρα,καί τοϋ τόκλέφτει, δεύτερο καί τρίτο 
τά ίδια ώς ποϋ μιά βραδειά ξετρύπωσε ιό  κεφάλι του άπά 
τήν τρούπα καί τού τδσπασε ό άλλος, καί άμα ποϋ είπε πώς 
θά τόν περάστι στάσίΠαλιάνθρωπο»,οηκώθηκε καί τδ/.ανε *τρι- 
ψόνα άπά τά προχτές στή Τρίπολι.

Τώρα δ νέος θέλει λέει άπά τό ένα μέρος νά τάν έκθέστι 
γιά τήν κακοήθειά του καί άπά τό άλλο νά τοϋ γυρέψω τά 
τρία μαντύλια του, γ ια τ ί τάν άφησε χωρίς μαντύλι καί τιόρ* 
κάνει καραβάκια μέ τή χούφτα δίκην περ ώς νά λέμε μαν- 
τυλίου, έχει τά  χέρια του.

Τώρα είναι πράγματα νά γράφωνται αΰτά ; Μ’ δλα ταϋτκ 
έδώ πρόκειται περί διατάραξις οικιακής άσφάλειας καί μέ 
τά νά μή συμμαζεύωνταί, καί οί δύο δ ιαταράχταί, διότι καί 
ό ένας έσκαντάλιζε ιό ν  άλλο καί b άλλος τόν άλλον. Οπως 
δήποτε άς μάς δώσνι τά μαντύλια γ ιά  νά ξεμπερδεύομε, ά λ 
λοιώτικα δέν θάχο>με ξεμπερδεμά ποτέ;.

Εο3ήσεες
.τοΰ όΐ>· χ ά ρ ρ ιά  (ύ θ ίτη .

Ό  κ. Ζαφειρόπουλος προσκαλ,εΐ μιά κορδελιάστρα να τοϋ- 
γυρίσνι τί); εικόνες του πίσω, καί νά μή τόν φοβερίζει « τ ι θά 
βάννι τόν άδερφό της νά τόν δείρν). ‘Ω; καθώς παρατηράτε έ 
χομε καί έδώ διακοπή σχέσεων.

Ό λ ο ε
οί μαγέρειδες τού Ψυριοϋ είχαν συμφωνήσει νά μή μα

γειρέψουν τοϋ άγιου Βασιλείου άλλά ό Σ. Δ.δηριώτης συ- 
κώθηκε τήν νύχτα καί πήγε καί έσπασε τών χασάπιδων τή ; 
πόρτες γιά νά βρή κρέας καί μαγειρεύση,άλλάτάβοήκε σκούρα..

’ Ιδίως ή δουλειά τής εργολαβίας μας έδούλευε τό καλο- 
καΐρι, γ ια τ ί τόν χειμώνα ί) βροχαίς καί τά κρύο μάς έκανε 
κεσάτι καί δέν μπορούσαμε νά παραμονεύωμε.

Έ γώ  φορούσα ένα ψάθινο καπέλλο μέ κορδέλλαις από πισω· 
τό ζακάκι μου καί τά έπανωφοράκι μου πάντοτες στά χερι για 
νά κρύφτω τά βιβλία έκεϊ μέσα, εις τρόπον ώστε νά φαινιο- 
μαι πώ ; δέν ήμουνα μαθητής, άλλά μεγάλος.

'Οσάκις δέ φοραίς συναπαντιο,μαστε μέ τό καραούλι τάν· 
Κουκουβάγια καί περνούσαν τά κορίτσα άπά μπροστά μας, 
μοΰλεγε εκείνος :

—  Καί πότε θά πάς στά γραφείο τής Τράπεζας, θές νά 
φάς πάλι κάνένα πρόστιμο σήμερα σάν καί τής προάλλ^αις ;

Καί αΰτά τά λέγαμε γιά  ν’ άκοΰν τά κορίτσι πώς τάχα 
είμαστε άποκαταστημένοι νέοι.

Ό  άλΛος ό Πλατύσταμνος, δέν εί^ε άνάγκη άπό πολλαίς 
συστάσεις, τάν φωνάζαμε μέ τά ίδιο δνομά του καί δλα τά 
κορίτσα γύριζαν νά τάν δοϋν, γ ια τ ί ό πατέρας του ήτανε καί- 
είναι μιλιουνιστής καί αΰτός τώρα άξιωματικάς τοϋ ιππικού, 
καί μπορεί νά θυμώση, άν τοϋ βάνω τά γνήσιο δνομά του κα ί 
καί νά έχωμε μονομαχίαις.

Αΰτός δεν είχε άνάγκη άπά βιβλία γ ια τ ί, έκοβε τά φύλλα 
τοϋ μαθήματος καί τά έβαζε στάν κόροο του, καί επειδή 
τάχανε, κάθε λίγο καί λ ιγάκ ι είχε καί νέα ι; άγοραίς άπά 
τάν κΰρ Νικόλα Νάκη, ό όποιος τού είχε άνοιχτά λογαριασμό 
δταν δέ πήγαινε νά πληρωθή άπά τάν πατέρα του καί έβλεπε 
ό πατέρα; του πώς κάθε μήνα τό παιδί του αγοράζει καί 
κα.νούργια βιβλία έλεγε στή γυναΐκά του:

—- Α ί, τώρα πλέον πιστεύω πΰς τά παιδί μας θά μάθη
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Τώρα ό λόγος είναι δτι δταν κάνη τινάς μιά συμφωνία πρέ
πει νά στέκεται ντούρος στά λόγο του καί δ γ ι νά κοροϊδεύνι ό 
ενας τάν άλλον.

Τ ώ ρ α
θά μάς ρωτήσετε ,ίσως καί πώς δέν άρχισε άκόμα τής δου
λειαίς του καί ό περιβόητος ναύρχος Λεζένος.

Ά  μπά. "Αρχισε καί σχεδιάζει μάλιστα καραβάνια καί 
μέ τά άγκύστρια πώ ; θά πιάνη καί κείνος τά ψάοια στά γιαλό.

Ψ άρια  !

Π .,ό 5
τοΰς βουλιαχτάς τοΰς υπουργικούς τούς ονόματι καί πράγ
ματι βουλιαχτάς τού έθνους.

Τώρα ποϋ πήγατε στάς επαρχίας σας δέν μάς λέτε παρα
καλοϋμε πώς τά ,βρίκατε τά πνεύματα τοϋ Λαού ;

Σκούρα α ί ; Α ί δλα σκούρα ; Ά μ  έννοιά σας καί ’δώ θά 
τά βρήτε μαϋρα.

Καί λοιπόν κύριοι καί κυρίαις είπαμε καί λέγομε πώς άμα 
ποϋ αρχίσει ή βουλή ό Τρικούπης μας είναι πεφτάτος, έστων
τας μέ τά νά έρθϊΐ ή πλειονοψηφία ίσα μέ τήν μειονοψηφία, 
άν ή μειονοψηφία δέν πάγνι παραπάνω καί άπά τήν πλειονο
ψηφία, ώς ποϋ νά τνίς βγάνωμε καί τής δυό στά ίκάντο, άλά 
ούνα αλά . . τρέ . . . Κατακυρώθηκε στόν Δεληγιάννη.

Α υ τ ό ς
ό διευθυντής τής αστρονομίας οΰτε φαίνεται ούτε άκούεται. 
Πάν στάδιάολο καί τά μαγκουφαοιά καί οί μαγκούφιδες μαζύ.

Εμένα δμως δέν μ’ άρέσει έτσι, θέλω νά γ ίνετα ι δουλειά, 
νά δίννι χαστούκια, νά μπάζν] φυλακή άνθρώπους άδικα, καί 
να φωνάζουν γιά νά γ ίνετα ι ταβατούρι καί βρίσκουν καί ή ε
φημερίδες ύλη τού περί διαγοαψήματος. "Έτσι πάλι ν τ ίπ  στά 
κούφια δέν άξίζει.

"Αν δέν σκοτωθή κάνένας, άν δέν δαρθή, άν δέν τόν πλα- 
κώστ) ό ιπποσιδηρόδρομο;, άν δέν τοϋ κλέψουν τήν γυνα ίκα , η 
τοϋ αποφτουνόσουνε τήν κόρη του, άν δέν βγοϋν λνισταί στά 
βουνά καί στά Λαύριο καί στάν Μαραθώνα, άν δέν πληθύνουν οί

πολλά γράμματα, πάλι βιβλία άγόρασε αΰτάν τάν μήνα. Πού 
τά βάζει τά κεφάλι του τόσα γράμματα μέσα, άπορώ κ’ έγώ.
Εξυπνο παιδί τό διαολόπαιδο. θ ά  μάθη γράμιιατα.

Ό  Πλατύσταμνος ήτανε πάντοτες μέ γκράν ντουαλέτα, 
σάν πλ.ουσιόπαιδο, μιά φορά μάλιστα άντίς νά κλέψτ, τά γάν
τια  τής μάνας του έκλεψε τό κουτί τής ποϋντράς της τά όποιο 
αφού έγινε κατά λάθος τό φυλάξαμε γιά νά τό κάνιρ δώρο 
ό πρώτος επιτυχόντας στή πρώτη έπιτυχουσαμένη.

Ό  Κου ρούπης ήτανε άλλοιώτικος νέος, έκανε τόν τραμ
πούκο καί είχε καί ένα λάζο άπάνω του, φοροϋσε καί τό κα
πέλο του άλλά τραμπούκα, τό μισό αΰ~ί άπάνω καί τά μισό 
κάτω δπο ς̂ ήτανε τής μόδας.

Κρατούσε πάντοτες δταν πηγαίναμε στό κηνύγι τών κορι- 
τσών μιά μαγκούρα, τήν όποια άποθήκευε σέ ένα καπνοπιόλη 
δταν πηγαίναμε στό μάθημα.

*0 Κουκουβάγιας δέν ήτανε ονόματι καί πράγματι δπως 
μπορεί νά τόν φανταστήτε, τό άπεναντίας ήτανε ό πλιό έξυ
πνος άπά δλους μας, καί πηγαινοερχότανε κα ί μάς έφερνε 
τής ειδήσεις καί στρατολογούσε έργολάβαις.

"Εξυπνο πα ιδ ί. Καλοντυμένο καί μάς κοροΐδευε δλους. Αυ
τός είχε πιάσει τή δική του καί τόν χάναμε κάθε μέρα.

Στό δρόμο τοϋ Σταδίου ύστερα άπά δυό χίλια  βάσανα έξε- 
λάγιασα μιά.

“Ασχημη δμως, γ ια τ ί άλλοιώτικα τίποτες δέν θά γινώτανε, 
έστωντας μέ τό νά νίχαν ί; ώμορφαις κάθε μιά τόν δικό 
της, δηλαδή ήτανε άγκαζαρισμένες, ώστε σέ μά; δέν έμειναν 
παρά τά άποδιαλούδια.

Ή  δική του πού έπιασε μοΰ φαινότανε λίγβ μεγάλη καί

λωποδύτες τ ι διαβολοειδήσεις σπουδαίαις Οά βρούμε καί μεΐς- 
οί πατσαβουρογράφοι νά σάς γράψομε.

Γ ι’ αΰτό παρακαλοϋμε ν’ άλληλοφαγωνόμαστε, είς τρόπον 
ώστε νά ξεπαστρευτήτε δλοι, γ ιά  νά βγάζομε τότες τής εφη
μερίδες μόνοι καί τής διαβάζομε καί τής θαυμάζομε πάλι μό
νοι,'άλλοιώτικα θά σάς παρατήσωμε χωρίς εφημερίδες.

I*  όρ ινΟ ος.
Έ δώ  ήρθε πρό μηνών δύο ένας κομπογιαννίτης γιατρός γιά 

πάσα πόνο. Τό λοιπόν τόν προσκάλεσαν και δυό φ τω χ ο ί άν
θρωποι νά τούς για Γρέψνι τά λίγο παθιασμένα μάτια τους, 
άντρας καί γυναίκα καί τοΰς ξεστράβο>σε άφοΰ τούς σούφροισε 
200 φραγκάκια τήν δλη περιουσία τους καί τώρα κάθονται 
καί κλαΐν στό κρεββάτι τή μοίρα καί τό ριζικό τους. Αΰιοΰς 
τοΰ; τσαρλατάνου; δέν τούς βλέπει ή κυβέρνησις νά τοΰ: πε- 
ριοοίσν, ;

Σ. Πα.ίηανΟρ. "Εχει τώρα δουλειαίς σπουδαίαις γ ια τ ί έ'- 
χει σφιξι άπό τήν άντιπολίτεψις πώς νά ξεμπλαστρωθή. Ά λ λά  
άν μάς ξανα γράψης νά μάς γράφν.ς τής ίδέαις σου καθαρά άλ
λοιώτικα δέν θά π ιάνωνται. Ιερογλυφικά δέν έχει. Ό  σκο
πός είναι δταν μά : γράφετε τίποτα σεΐς οί επαρχιώτες κα ι 
τοϋ εξωτερικού, νά μάς δίνετε καί μάς ν̂ά καταλαβαίνομε τί 
τρέχει καί δχι νά τά καταλαβαίνετε μοναχοί σας. Είπαμε.

Τ ο ΰ
Ππάρμπα Μήτρου ή προχθεσινή ιστορία τή ; έπιφυλλίδο; εί/ε 
καί τήν άκολουθία τη ;.

Δέν ξέρω πγοί φίλοι πήγαν καί σρύριξαν σ τ’ αΰτί τοϋ κα 
λού μου φίλου μου κύρ Σταϋρο πώς αΰτάν έννοή ή υποφυ'λ- 
λίδα, καί δτι μέ έβ^νε καί τή / έγραψα ό κύρ Ριζόπουλο;."

"Ερχεται ό κύρ Σταύρος αγριεμένος καί μέ τσακώνει μέ τ/ι 
γροθιά σηκωμένη, πώς'τόν καταπράύνα δέ ξέρω ούτε γώ , άλ
λά ό Σταϋρος εννοούσε νά έκδικηθή, τσακώνει τόν Ριζόπουλο 
καί τοϋ σπάζίΐ τά μπαστούνι στή ράχη τάν τσακώνει καί 
αΰτόν ό άρχικλητήρα; Σ ταμάτης καί τόν μαντρίζει στό Έ κτο .

Ίδοΰ κύριοι μέ τά χωρατά έως ποϋ πλέον κατάντησαν νά 
φτάσουν τά πράγματα, άπό τά άστεϊα νά γίνουν σπουδαία,

ειδε καί έπαθε ώς ποϋ νά μάθνι πώς δέν ήτανε μαθήτρια άλλά 
δασκαλούλα ξεπεσμένη.

Ή τα νε  ώμορφη, γ ια τ ί ήτανε μελαχροινή καί νόστμη, κού- 
τσενε λίγο καί είχε ενα στόμα σάν χάνι, άλλά δέν πειράζει τά 
άλλα της ήτανε δλα καλά πλήν μοναχά πώς ήτανε λίγο κ«- 
γιαρή, καί νόμιζε; τήν ώρα πού σούορίχνε ερωτικά βλέμμα τα 
t: co;  πρόκειτο νά σέ φάη.

Έ γώ  δεύτερος κατώρθ^σα άφοϋ ξεθεώθηκα ώς καθώ ;είπ«με 
νά πιάσω καί γώ τήν δικήμουλερωμένη,δπως τάς λέγαμε τότε.

Ή  δική μου, κατά εΰτυχίαν στραβή μέν δέν ήτανε, άλλά 
μοϋ τήν βγάνανε μαυροϋκα, έστωντας τά κορίτσι νά ήτανε κι’ 
αΰτό λίγο μελαχροινό. "Ητανε κ ι’ αΰτό μεγάλο καί έ'περνε τό 

 ̂ δίπλωμα της, κατοικούσε δέ σε κατι στενάδια άπό πάνω άπό 
ι . /iv ΓΙλακα, οπου καθολου δεν με συνεφερνε να τήν συνοδεύω,
I γ ια τ ί οί πλακιώτες δέν παίζουν. “Εμαθα υστέρα πώς ήτανε 
\ κόρη ένοΰς άπόστρατου δεκανέα καί δτι είχε σχέσεις ένεκα τού 

βαθμού τοϋ μεγάλου τοϋπατέρα της μέ πολλούς ΰπαξιωματ,κούς.
Ά πό  τότες έσκέφθηκα νά διακόψω τάς σχέσεις, άλλά οί ά\- 

λοι μέ συμβούλεψαν πώς τί άνάγκη έχω, άφοϋ τά έχω μ* αΰτή 
καλά, μέ θέλει καί τήν θέλω. Τήν παραδέχτίκα γιά  ορθή τη 
γνώμητους καίέξακολούθησα τό κόρτε μου."

Ό  Κουρούπης τό άπεναντίας είχε βάνει στό κοντό ένα κο ν- 
τοπύθαρο, ώμορφο δμως στά σωστά τά κερατόπιστο, γ ια τ ί καί 
έλτιά είχε στό σβέρκο, καί ποδάρι βαρβάτο, άλλά ’ έλα πού 
πάντα  έσουρνε μαζύ της ένα στρατιώτη καί τής σήκωνε τή 
σάκκα καί έτσι πήγαιναν δύσκολα  ̂ δουλειαίς, δέν προώδευε 
ή επιχειρησι;, γ ια τ ί ό στραιωτη; άμα ποΰ γύριζε κείνη ’πίσω 
της νά δή τάν φιλο της, γύριζε καί ό στρατιώτης.

Μεθαύριο σάς λέγω τά δλον τής ιστορίας ποϋ πάθαμε ό'λη 
μας ή άγία Τετράδα.
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ώς ποϋ νά παίξουν καί μπαστουνιχί;. Θχύμα πώ ; τή ; γ λύ 
τωσα κ ’ έγώ.

Ά μ  παίζη ; μέ φουρκισμένους ανθρώπους.
Κχί μάθετε κχ ί τοϋτο, κυ-ι'.οι, με ό ~ ο ν ς φουρκι .ονται χω 

ρατά άλλη φορά νά μ ή κάνετε παρακαλώ.

Μά
αδελφέ κΰρ δήμαρχε, άφοϋ έοανες καί μάζεψαν τής λάσπχις 
«τό  τόν δρόμο τ ή ς  Κολ-κυθοϋς τ ί τή ; σώριασες^ στή; άκρχις, 
ποϋ έβρεχε προχτές κχ ί έγινε ό δρόμο; βούρκος, άφίνομε πλέον 
δτι τήν v i/τχ είχαν χαντακωθή ο: διχβάταις ώς τά γόνατα. 
£2.ΙΙήγες νά μά ; κάνη; ενα κχλό καί μά ; εύγανες τά μάτια . 
Τώρα τειχες' Γιάννη τειχχ πάντα , άπά την αρχή κχί άλλα 
έξοδχ, δ'.ότι δέν πιστεύομε γιά  νχ ησαι τόσο σκληρόκαρδος, 
ώστε ν’ άφήσης του; ανθρώπου; νά πνιγούν στό βούρκο. Νχ 
δοϋμε θά κάνης τίπο -α  κχί τώρχ κοντά η ξόλαμπρα ;

Εΐρε ά«<> ~<»·ϋ υεϋ'ανχν ετσι;
 W r .o  -τό οτο-ιτιω-κ-ΛΟ Ftfo:so**p.s£o.
—  ,Λ ι καλά εϊσ>ι.

··· ϋ ο
επίσκοπε Μαραγκέ των καθολικήν ό Α. Κ. δ καθολικό; ττοϋ; 
βρίσκεται άρρωστο; στής φυλακαίς τ^ϋ Τριγγέτα πχρχπονάτχι 
οτι ένώ σέ δλου; μοίρασες ελέη, α ΰ τό ν  τόν φουκαρά τόν ξέ
ρασε;,'θυμήσου τον λοιπόν τώρα ποϋ στόν θυμήσαμε.

*ο
Ά γγελούδης ό μουδίρης της Πάτμου, πουλοϋσε λέει πρώτα 
ίαρδέλαις, ( γ ι ’ αΰτό δέν μάς μέλλει), καί έδοσε 300 λίρες 
στό/ Άοίστάρ/η κχί τόν εκανε μουδίρη. (κ ι’ αΰτό άπίστευτο, 
εκτός άν τό μαρτύρησε μόνος του), τό λοιπόν αΰτός δ κύριος 
ποώην σχρδελάς κάθισε στό σβέρκο τών Πατμονιωτών κχί τοϋ; 
π ιέζει καί τοΰς κάνει τόν μεγάλο, καί δέν φέρνεται σάν  ̂άν
θρωπος άλλά σά γαϊδούρι.

Καί τώρα θά ρωτήσετε καί σάν τ ί καταπιέσεις * « ί κα
κουργήματα κάνει ; Ξέρω κ’ εγώ ; Ουτε αΰτοί ποϋ μάς 
τά γράφουν δέν ξέρουν νά τοϋ κολλήσουν τίποτα , καί τόν πέ
ρασήν τ#ν άνθρωπο ετσι γ ιά  ν’ ακουστή τδνομά του σ’ δλ· 
τόν κόσμο κΑ; είναι δχι μουδίρης, άλλά γάδχρος.

"Α ; ηναι καλά δ άνθρωπος καί μή πρός κακοφανισμόν τ·υ.

’f ie b
κυρία δασκάλα τών έργ°χε ρ̂°-*ν πού είσαι σ τ ό ................κ ;  μή
πούμε τ4 μέρος καί Ονομάζεσαι, άς αφήσωμε καί τονομά σου 
γ ιά  νά μή σέ έκθέσωμε. Λοιπόν κυρά δασκάλα, δταν τρέ/ης 
στά εμπορικά καί ψουνίζης νά μή σουφρώνης καί δ ,τι ψιλικλ 
σοϋ πέσει στή πάντα , γ ια τ ί κ«κομοίοα θά σέ κάνουν ρεζίλι άν 
σέ ξαναπιάσουν. Δέν ντρέπεσαι : Κυρά δασκάλα είσαι σΰ vj 
κυοί* κλεϊ«τοίνα. Αε·. κουοέβου.

ι I » »

Ου μάτ'.χ μου τ ί άσχνμο λήψανο ποϋ θά κάνης. Φτ»ϋ σου

Μ α ν δ α ρ ίν ο ς .
ϊ ίό σ α  πέρνεις νά μ,ή μ' άφήσης ; -— "ιίβο ε υ χ α ρ ι

στήστε.— Εύλογν/ϊός λο:πό / ό ερχόμενος.

Ε3οιός
Οχ τό πιστέψη δτι τώρα ποϋ υπερπλήθυναν ο; άστυίατροι, ή
γουν γιατροί τοϋ καθισοϋ, αΰξήνθησαν καί έπληθύνθησαν καί 
ή άκατανόμαστες άσθένειαις τών Μ χγδχλινών, μέ τής δποί- 
αις έμόλυνχν δλο τόν κόσμο τόν ανύπαντρο.

Θέλαμε νά ξέραμε δταν αΰτοί οί κύριοι ιατροί τά ; έπισκέ- 
πτοντχι τ ί είδους έπίσκεψΐ τχ ίς κάνουν, γιά  νά τάς επιθεω
ρήσουν ή γιά νά τάς φορολογ/,σουν.

Ά λ λ ά  έχουν δίκαιο, διότι μή φροντίζοντας γιά  τής άσθέ- 
νεϊς Μ αγδαλιναίς, τής άφίνουν έτσι γιά  φυτάριο πάσης.άσθέ- 
νειας των πολιτών καί έτσι βρίσκουν δουλειά καί οί γιατροί. 
Θά πήτε δτι αΰτό λέγετα ι μιά άσυνειδησίχ καί μεγάλη μάλι
στα. Δέν βαριίττε καί ποϋ τήν βρ'κχν αΰτοί τήν συνείδησι 
πού γιά  ενα πονοκέφαλο μπορούν νά σέ ρίξουν στό κρεββάτι 
βδομάδες.

Τέλος πάντων, κύριε υποδιευθυντή, παρακχλοϋμε διάταξε 
μιχ αυστηρή επιθεώρησι, o y μόνον τών καταστημάτων άλλά 
κχί κεινών Λού είναι στής μπυ:αρ ίαις, καί άν όέν γεμίση το 
νοσοκομείο φτύσε με, η καλλίτερα γ ια τ ί νά φτύσης έμένα φτύ
σε αΰτουνοΰς τοΰς γιατρούς ποϋ δέν έκτελούν τό καθήκον τους. 
Έ τσ ι πές τους.

Ο
άπόστρχτος Μάρκος συνταξιούχος έχασε τό φυλλάδιό υπογραμ
μένο, δθεν παρακαλά δποιο; τό βρήκε νχ τό φέρη στό τυπο
γραφεία, τοϋ κΰρ Τρίμη καί δ θεός νχ τοϋ συχωρέση τά ποθχ- 
μένα του. Είναι 60 χρονών άνθρωπος καί οικογενειάρχης.


