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‘Ο  πρ ίββυς τής Α γ γ λ ία ς .
Αύτό; ό κ. πρέσβυ; τή ; ’Α γγλ ία ς ονομάζεται Νίκολσων.
Είναι άπλά ντυμένος.
Είναι συστηματικοί; μισέλληνας, διότι αΰτάς έγραψε τήν ά- 

λήθεια στήν ’Α γγλική κυβέρνησι, δτι είμαστε καταστραμένοι 
οΐκονομικώς.

Ό  κύριο; λοιπόν αΰτός έγγλίζος μέ τήν άξιότιμη κυρία του 
πήγε στά Ιΐεφκάκια , δπου ή εξουσία έχει φρουρά, υστέρα άπό 
όσα γράψαμε, διότι έκεΐ συμβαίνουν τά δσα μπορείτε νά φαν
τασθήτε.

Αυτός ό άγγλος Νίκολσων, ό πρέσβυς τής "Αγγλίας έπήγε 
εχεΐ δέν ξέρομε τ ί νά κάνη μέ τή γυναΐκά του.

Ό  χωροφύλακας πιστός εις τό καθήκόν του, τοΰ είπε :
— Δέν επ ιτρ έπετα ι, κύριε.
Αΰτός ό Νίκολσων, μέ τό ιγλες μάϊς του ήθελε καί καλά 

>α μπή μέσα καί όχι μόνο αΰτό, άλλά καί κονιακιαρισμένος, 
<-*)? λέγετα ι, εσπροξε τόν χωροφύλακα καί έπιασε καί ξερρίζ*ω- 
ϊε καί έ'να δενδράκι.
■ *Ο χ ωροφύλακας κ ι5 αΰτός εν κρασοκατανοίξει έ'σ;:ροξε τόν 
κυρ Νίκολσων ό όποιος τόν έπιασε άπό τόν λαιμό — ορίστε 
■πρέσβυς—καί τοΰ έσ/ισε τόν λαιμοδέτη καί ένα δυό κουαπιάX Ν , . * kσυν όυο τρεις μπαστούνιαις.

Τότε ό χωροφύλακας τοΰ ρίχτηκε καί τοΰ άλλαξε τόν Θεό, 
ένώ ή γυναΐκά. του έτρεχε καί γύρευε κλητήρες, τό ,βέβαιον 
ίμως είναι δτι ώς πού νά φθάση ή περιπουλία καί ο! κλητή
ρα, αΰιός ό Νίκολσων έφ·/γε τής χρονιάς του.

Ενα μεγάλο λάθος έκανε ί  χωροφύλακας ποΰ δέν τόν σκό
τισ ε  νά τοΰ συχωροΰμε τόν πατέρα του.

Ο κύριος αΰτός Νίκολσων ό πρέσβυς τής ’Α γγλ ία ς, έπρεπε 
•«.ρώτα πρώτα νά ξέρη πέν-ε δέκα ελληνικά, νά ξέρη τό έλά- 
χΐστον νά λέγη ,— είμαι ό πρέσβυς τή ; ’Α γγλ ίας.

Επρεπε νά γνωρίζη τήν μητέρα δλων τών γλωσσών, τήν 
έλληνική γλώσσα ί; οποία εξευγένισε δλον τόν κόσμο καί δέν 
ιναι βαρβαροτάτη ώς ή δική του γλώσσα καί διαγωγή.

L πρέσβυς ποΰ σέβεται τόν έαυτόν του πρώτον καί τό
ννος του καί τό έ'δνος τό όποιον έχει τήν τιμή νά ηναι
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άντιμούτσουνος, ποτέ δέν κάθεται σάν τραμποΰκος νά φιλο- 
νεικά μέ Ιναν άπλόν χωροφύλακα, ό όποιος έκτελοΰσε τό κα
θήκόν του.

Αΰτός ό κύριος Νίκολσο^ν ό πρέσβυς φαίνεται άφοΰ τάς I- 
γεύθη στά καλά , δτι έτραβατζάρισε άκόμα καί καλλίτερα, 
ίσως κάμμιά μποτύλια κονιάκ η βερμοντ καί τά λοιπά, κ α ί 
τότε τοΰ ξεθύμαναν ή ξυλια ΐς, τότε ίρχιβαν καί τοΰτσουζαν.

Ζευζέκης, δπως είναι δλοι οϊ αγγλο», δταν ^vat σέ ξένους 
τόπους, ποΰ νομίζουν πώς αΰτοί είναι κα ί δχι άλλοι καί δτι 
δπου βρίσκονται πώς τά κράτη δλα είναι δικά των.

Αΰτός ό Νίκολσων, άν αι’σθάνετο τόν εαυτό του, δέν θά γ ΐ-  
νώτανε σάν μωρό πα ιδ ί, καί νά άντισταθή έναντίον ενοίις ά- 
πλου χωροφύλακα, τό όποιον εΐναι τό ίδιο σάν νά τσακωθί* 
έγώ μ ’ ένα λοΰστρο.

Αΰτός ό χ. Νίκολσων ένόμισε πώς ί; Ε λλάδα  ήτανε ή Ί ν -  
δίαις καί δτι ήμαστε φόρου υποτελείς στήν ’Α γγλ ία  του, τό 
εΰγενικό έθνος, τό όποιον έσωσε νά έχη έναν τέτοιον αντιπρό
σωπον ε:’ς τό κέντρον τών φώτων της ’Ανατολής δλης.

Αΰτός ό κ. Νίκολσων έπερίμενε λέει νά πάνε άμέσως νά τλν 
προσκυνήσουν βασιλείς, υπουργοί καί δεσποτάδες, καί μόνο ποΰ 
δέν γύρεψε νά προσέρθη καί δλη ή Ε λλάδα  νά τοΰ φιλήση ·<,λ 
ποδάρια.

Χωρίς νά Ιξηγηθή καλά έτηλεγράφησε στήν ’Α γγλ ία , δσα 
τοΰ κατέβασε τό φουρκισμένο του κεφάλι, τ ίς ξέρει πώς τά 
παράστησε τά  πράγματα, καί δέν παράξενο νά τηλεγράφησε 
πώ ; ή κυβέρνησις εβανε τόν χωροφύλακα καί τόν έδειρε.

Έ νας εΰγενής άνθρωπο; δπιος είναι καί αΰτό; ό κύριο; Νίκολ 
σων, ποτέ δέν καταδέχεται γιά ένα τιποτένιο συμβάν νά Ικ- 
θέτη τόν εαυτό του καί ένα όλάκερο ελεύθερο κράτο;.

Αΰτός ό κ. Νίκολσων, άφοΰ τοΰ έστάλθηκαν τά συλλυπη
τήρια άπό τό π α λ ά τ ι= ή γ ο υ ν= εκ  τ ώ ν  α ν α κ τ ό ρ ω ν , άφοΰ 
πήγε ό πρωθυπουργός μα ; καί τά λοιπά, έπρεπε, άμέσω; σάν 
εΰγενή; άγγλο ; ποΰ είναι, νά άποσύρη κάθε κοινοποίησι άπό 
τήν κυβέρνησί μας καί νά θεώρηση ΰπεραϊκανοποιημένον τόν 
έαυτόν του.

Ε κείνα  τά μασιμένα λόγια ποΰ έγραψε ή χθεσινή N ea Έ - 
φημερίς , είναι κολοκύθια, διότι άλλα έγραφε τήν πρώτη μέρα 
καί άλλα τήν άλλη.
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"Ηγουν έφασκε και άντιφούσκωσε.
Καϊ τ ί σχέσι έχει άν ενας βρωμοχωροφύλακας έδειρε έναν 

μεθυσμένο άνθρωπον, εμέ.
“Επρεπε νότε νά παραταχθή ή χωροφυλακή στήν πλατέα 

τοΰ Συντάγματος καί να μοΰ φέρη δπλα ;
Νομίζομε οτι στή Γαλλία σφύριξαν τόν βασιλέα τής ’ Ισπα

νίας, τ ί έγινε ;
Έξέφρασε όπλώς τήν λύπη του στή βουλή ό πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας.
Ά ν  b Τρικούπης μας είχε λίγο φιλότιμο άπάνω του, καί 

δπως άλλοτε άνοιξε τόν χαρτοπόλεμο μέ τόν Δισδραέλη, έτσ ι, 
καί τώρα έπρεπε νά πή, σ’ αΰτόν τόν "Ιγγλες μάίς =  Σώνει 
σου τό παρντόν ποΰ σοΰ κάναμε καί μή γυρεύης παραπάνω.

Αΰτό: ό άθλιος Τρικούπης μχς είξερε νά βρίζη τόν μακαρίτη 
Κουμουντοΰρο, δτι έδέχθη τή “ ροσκόλλησι της Θεσσαλίας χω
ρί, νά γυρέψη καί τά Γιάννε .α, αΰτός ό μπουρδούσης μ ’ δλα 
τα ΰτχ  έπεσε καί φίλησε τά ποδάρια ένούς κυρίου Νίκολσων, 
ιίβριστοΰ τ ι ς  Ε λλάδος.

“Ένας βασιλέας μιά φορά, (δέν θυμούμαι τό δνομά του)> 
είχε μΐά Ιρωμένη, καί ή ερωμένη του είχε μιά φιλινάδα κα^ 
ένας έπρόσβαλε τήν φιλινάδα της ερωμένης του καί πετά- 
χτηκε και είπε :

—  ’Εκείνος ποΰ προσβάλλει τήν φιλινάδα της λερωμένης 
μου, προσβάλλει τήν ίδ ια  ερωμένη μου, καί κείνος ποΰ προσ
βάλλει τήν ίρωμένη μου, προσβάλλει έμέ.

Τό ϊδιο λοιπόν συνέβηκε καί τώρα, ή προσβολή τοΰ σώμα
τος τής χωροφυλακής, άπό ένα Νίκολσων, είναι προσβολή 
δλης της Ε λλάδας.

Ούτε Βεντουϊνοι νά ήμαστε αυτός ό κύριος Νίκολσων έ
δρεπε νά σκεφθή πρώτα τ ί θά κάνη, ή δέ σκέψις του έπρεπε 
νά nvat δξω άπά τά κονιάκ.

Μ εγαλείτερη ατιμ ία δέν μποροΰσε νά γίνη άπ ’ αυτή ποΰ 
μας έγινε, νά παραταχθή καί στό παλάτι μπροστά ή χωρο
φυλακή καί νά πα ίξη τόν βασιλικό ύμνο της ’Α γγλ ία ς,

Τίποτα παραπάνω, παρά δτι αΰτό είναι μιά καθαρή ατιμία 
τοΰ έθνους.

Ποτέ σέ κάνένα κράτος δέν γίνονται αΰτά τά πράγματα 
μάνι μάνι καί οί φελλάχοι της Α ίγυπτος ποΰ είναι φελλάχοι 
άντεστάθηκαν εναντίον δλης Εΰρώπης καί δέν υποχώρησαν 
παρά μόνο στόν βομβαρδισμό.

Έ δώ  δμως τ ί συνέβηκε, κύριοι μέ τόν έξευτελισμό της 
χωροφυλακής, ό δποΐος έγινε σχεδόν σάν αύθημερόν, άποδει- 
χτήκαμε στήν Εΰρώπη δτι είμαστε κνώδαλα.

κύριε Τρικούπη, αΰτή είναι ή εξωτερική πολιτική σου 
καί συμμαχία μέ τήν ’Α γγλ ία  ;

Αύτή τήν άναδρο υποχώρησι δέν θά τήν έκανε οΰτε ένα 
κτήνος.

Ά λ λ ά  δπως χιλιάκις φοραίς σοΰ είπαμε, εσύ δέν είσαι τ ί 
ποτα παραπάνω παρά ένας θρασύδειλος άνθρωπος, b όποιος 
χάριν της εξουσίας μπορη καί τόν Νικολαΐδην νά δώσης.

Αΰτά σέ συμβούλεψαν οί^κύριοι γάλλοι στρατηγοί καί 
ναύι^χΉ  ;

Ό χ ι βέβαια ;
Ά λ λ ά  δπως καί τής προάλλαις είπαμε άπό νικημένους άν- 

δρας μή περιμένετε καλό.
Αΰτοί είναι σάν τά κωλοβωμένα σκυλιά, τά όποια έπιθυ- 

μοΰν νά βλέπουν καί ^τά άλλα σκυλιά νά έχουν κομμένη τήν 
οΰρά τους.

*0 βασιλικός επίτροπος στό στρατοδικεΐον είπε, ένώπιόν 
μου, δτι τό σώμα τη ; χωροφυλακής φέρνει άτιμ ία  στον στρα
τό , ό δέ βασιλέας πάλι έδιωξε τοΰς χωροφύλακας άπό τό 
π α λά τ ι, ή δέ κυβέρνησις τούς άτίμασε μπροστά στό π α λά τι.

Κ ατά τό Σύνταγμα ό βασιλέας είναι άνώτατος διοικητής 
.τοΰ στρατοΰ^ πάσα δέ προσβολή ποΰ γ ίνετα ι εναντίον ένοΰς 
δώματος τοΰ στρατοΰ, θεωράται ώς προσβολή αΰτοϋ τοΰ ίδιου 
βασιλέω^.

Αΰτό; ό κύριος Νίκολσων τί μάς πήρε γ ιά  άραμπίδες, γιά 
κ ο νεά κ ε^ ες , η νομίζει δτι ή πρωτεύουσα τής Ε λλάδας κ α 
τάντησε νά γίνη άγγλικό εξευγενισμένο γουρουνοστάσιο σάν 
τά αγγλικά έξευγ;νισμένα γουρούνια ποΰ έστειλε ό γγαμ - 
πρός του διάδοχος τής Α γ γ λ ία ς  στό Τατόϊ γιά  νά έξευγενίση 
καί τά δικά μας γουρούνια, ένώ αΰτά τά δικά μας θαρρούμε 
πώς έχουν μεγαλείτερη εΰγένεια άπό κάτι άγγλ ικά .

’Ά ν  άφαιρέσετε τάς ’Ινδίας άπό τήν Α γ γ λ ία ,  πάει, ψό
φησε.

Δέν θάχη οΰτε κάρβουνα νά βάνη στά βαπόρια της·
Κράτος ποΰ κάνει πώς τάχα θέλει νά διαδώση τόν πολιτι

σμό ττήν Εΰρώπη, δέν θά κρατούσε 250 μιλιούνια υπεξουσίους 
στάς ’Ινδίας.

Κ ατ’ αυτόν τόν τρόπον ή κυρία Α γ γ λ ία  δέν έπρεπε νά πή ■ 
τής κυρίας Τουρκίας νά έλευθερώση τήν Βουλγαρία, προτοΰ 
εδινε πρώτη αΰτή τό παράδει/μα άπελευθερόνοντας τά τόσα 
μιλλιούνια τών ’Ινδών άπά τά όποια τρέφεται καί παχύνει.

Ά ν  ήμαστε 'μικροί, υποδούλους δέν έχομε καί οχι μόνο 
αΰτό, άλλά καί τό Σ ύνταγμά μας γράφει πώς κάθε δοΰλος 
ποΰ πατήση τό χώμα τής Ε λλάδας είναι ελεύθερος άλλά ή 
κυρία Α γ γ λ ία ,  νομίζει πώς φιγουράρει άν μπατσίζη τά μ ι
κρά κράτη, χωρίς νά σκέπτεται δτι θά έρθη μιά μέρα νά μείνη 
μόνο Σκωτία καί ’Ιρλανδία, καί έκεϊ άκόμα νά άλληλοτρώ- 
γοντα ι, δπως καί τώρα μέ τούς φινιάνας, μηδενιστάς και 
πνεματιστάς.

Ή  κυρία Α γ γ λ ία  γιά  ένας λάθος ένούς ψωροχο,ροφύλακα, 
δέν έπρεπε ποτέ νά καταδεχτή νά προσβάλη ολόκληρο έθνος,

'Ά ν  αΰτός ό κύριος Νίκολ^σων τή ; έτρωγε στή Γερμανία ή 
στή Ρουσία, οΰτε καν λόγος θά γινότανε, καί δχι μόνο αΰτό, 
άλλά άμέσως θά άπαιτοΰσε καί ή κυβέρνησις τού προσβλημ·έ- 
νου κράτου; νά άνακαλεστή ό κύριος Νίκολσων.

Καραλή Δερβέν μόνο ξέρει νά κάνη ό Τρικούπης μας, στρα
τηγούς ξέρει, καί τήν αξιοπρέπεια τοΰ έθνους νά τήν φυλάξη 
άπό αΰτόν τόν κύριον Νίκολσων δέν είξερε.

’Εγώ είπα καί άλλοτε, πώ ; αΰτός ο Τρικούπης μας δέν εί
ναι τίποτα άλλο παρά ένας Δον Κισσώτο;. ποϋ παντού κάνει 
τό παλλικάρι καί παντού τής τρώει.

Είναι προδότης τη ; εθνικής τιμής δπως καί ό πατέρας του,
Τώρα βέβαια αΰτή ή δουλειά δέν πιστεύομε νά μείνη έτσι 

καί πρέπει σύντομα καί γρήγορα αΰτός ό κύριος Νίκολσων νά 
πάρη τά διαβατήριά του καί άς πάη νά τόν στείλη στό Μα
ρόκο πρέσβυ ή φιλτάτη Α γ γ λ ία ,  γιά νά μάθη έκεΐ καλά τόν 
πολιτισμό, τόν Μαροκικό καί δχι τόν έλληνικά, τόν όποιον 
τόσα χρόνια πού μένει έδώ δέν κατώρθωσε νά τόν μάθη.

Ό  κατευθείας άπέναντι στό έθνος προσβληθείς βασιλέας 
μας, δέν πιστεύομε ν’ άφήση αΰτή τή δουλειά πίσω, ώς καθώς 
καί ή βουλή·

Πρέπει νά φύγ/) αΰτός ό κύριος Νίκολσων, ό μέγας καί μό
νος υβριστής τής Ελλάδος δχι μόνο μέ τά  λόγια άλλά καί 
μέ τά έργα.

Πρέπει νά φύγη.

Ι Ι ρ ό ς  τ ο ν  δ ιά δ ο χ ο .
Ά π ό  τόν καιρό ποϋ γεννήθηκες ώς τώρα βέβαια τής πα

τρίδας σου δέν είδες τέτοια προσβολή.
Γιά φαντασου, Διάδοχε, ξάφνα ένας άπά τό σώμα τών 

Εΰελπίδων τοϋ τής ,,έβρεχε αΰτουνοϋ τοϋ εξευγενισμένου 
πώ ; τάν λέν, ά ναί Νίκολσο,ν, και νά σέ έφερνε καί σένα μέ 
δλο τά σώμα μπροστά στό παλάτι νά τοϋ παρουσιάσης δπλα, 
καί νά σέ βλέπη ό πατέρας σου ό βασιλέας καί νά σέ καμα*- 
ρώνη άπό τά παράθυρα, γιά  τήν πρώτη παράδωσι τών δπλων, 
διότι τό παρουσιαστώ a m ,  τίποτα άλλο δέν είναι παρά κα 
θαρή καί ξάστερη παράδωσις τών δπλων.

Τοιαύτη εντροπή έπρεπε Δ'.άδοχε νά λάβης Σύ, άπό ενα 
κύριον ΝίκολσοΛ.

Πίπτομε άλλά τά δπλα δέν παραδίνομε παρά δταν μόνο 
κατά κράτος νικηθούμε.

*0 μακαρίτης ό Ό θω νας στό καιρό τού Πάκερ. δέν ένέδωσε 
άλλά προτίμησε νά έρθουν οί εΰγενεΐς ’Ί γ γ λ ε ; μάϊς στόν Π ε
ραία καί νά κατεβάσουν τούς ναυταις μας άπό τά δυό τρία 
ψωροκάραβα ποϋ είχαμε.

Καί αΰτό λέγετα ι, διάδοχε, υποκύπτω μόνον ε ί; τήν βία.
Καί στόν Κρημαϊκό πόλεμο, όταν τό κάναμε όξω, καί μά; 

είπαν οι άγγλο-γάλλοι πίσω, πάλι δέν ϋπόκυψε ό ’Όθωνας 
παρά δταν ήρθε ή κατοχή.

Είμαστε τότε έθνάριον δπως καί τώρα άλλά πολύ μικρού- 
τσικο, χωρί; τήν Επτάνησο καί τήν Θεσσαλία καί μέ πέντε 
δέκα χιλιάδες στρατό, καί μ’ δλα ταΰτα δέν ενδίναμε, καί τώ 
ρα μέ τάς παρασκευά; καί τά σάββατα τοϋ Τρικούπη, μέ τήν 
έπιδειξι τοϋ Καραλή ύστερα άπό τήν έπίδειξι τής Ά λεξάντρας 
ύστερα άπό τήν έπίδειςι τοϋ Μιαούλη στήν Α νατολή , νά μάς 
κάνη, διάδοχε, αΰτός ό κύριος Νίχ,ολσων ό πρέσβυ; ένα τέτ .ιο  
ρεζιλίκι, είναι μά τόν θεό μιά εθνική προσβολή πού τοΰ έρχε
τα ι νά δακρίση τινάς άν έχη λίγο φιλότιμο άπάνω του εθνικό.

Καί ό Βούλγαρης, άν καί ήμαστε άοπλοι, μδλα ταϋτα δέν 
ένέδωσε παρά μόνο είς τήν βία τοϋ Χοβάρτ, καί άφοϋ μάς 
ρίχτηκε δλη ή Εΰρώπη έναντίον μας καί μάς άνάγκασαν νά 
ΰπογράψη ό μακαρίτης ο Ζα'ίμης τό άτιμοτικό εκείνο πρωτό
κολλο.

Βλέπεις, λοιπόν Διάδοχε, δτι ποτέ τέτοιο ρεζιλίκι καί έξ- 
ευτελισμάς όέν μάς συνέβη, σάν κι’ αΰτάν ποϋ μάς έκανε ό 
Τρικούπης σήμερα μέ δλαις τή ; επιδείξεις του.

Α ποτεινόμαστε πρός εσένα, διότι ώς καθώς είπε ό πατέ
ρας Σου ό βασιλέας, Σύ είσαι “Ε λ λ η ν α ς .

Γρήγορα η άργά, βέβαια θά σέ δοΰμε βασιλέα μιά μέρα, 
άλλά νά μά; θυμηθής τότε τόν Τρικούπη.

Τόν υβριστή τοϋ πατέρα Σου βασιλέα καί τάν υβριστή τοϋ 
έθνους σήμερα.

ΤΠ Ο Φ ΤΛ Λ ΙΣ

ΔΡΕΑΚΕΙΟΝ
Τόπος ποΰ συνεδριάζαμε καί λέγαμε τά σχέδιά μας ήτανε 

τό περιβόλι τοϋ υπουργείου τών οικονομικών.
Μιά μέρα ό Κουκουβάγιας ήρθε καί μάς βοή'.ε λαχανια 

σμένος καί κίτρινος.
—  Τί τρέχει ; τόν ρωτούμε δλοι μ’ ένα στόμα.
— Νά τ ί νά τρεχη, είστε άνανδροι μ ’ άφήσατε μόνο καί 

μοΰ τής έπαιξαν.
—  Ποΰ μωρέ, πώς, πολλαίς ;
—  Πολλαίς; "Ηθελα καί πολλαίς ένας μπάτσος ήτανε καί 

■τράνταξε δλο τό κορμί μου. Τάν κέρατά χέρι ποϋ τά είχε.
—  ’Ή τανε μεγάλος ;
— "Ισα μέ 25 χρονών, κοτζάμ άντρακλας.
—  Καί σύ στάθηκες μ’ άνοιχτά χέρια;
—  Πώς ; Δέν λέτε καί πώς τοϋ ξέφυγα άπό τά χέρια, 

θαρρώ πώς μέ κυνηγά άκόμα, γ ια τ ί μέ πήρε τό καταπόδι.
—  Μά τέλος πάντων πώς συνέβηκαν δλα αΰτά ;
-— Νά βρέ αδερφοί. Είχε φτάσει ή Κατήνά μου κεΐ στό 

Πανεπιστήμιο, άλλα αΰτή τήν φορά μονάχη, δέν είχε τήν φι- 
λινάδα τη ; τήν συμμαθήτρια ποΰ πήγαιναν πάντα μαζύ. Έ - 
σκέφθη<·α, δτι θά τήν είχε χωρίση γιά νά κουβεντιάσωμε.
Αμα τήν είδα πλησίασα,τί γ ίνετα ι ή φιλινάδα σου; τήν ρωτώ.

—  Οϋ τή συ^αμένη, τή ζηλιάρα. Τά χαλάσαμε, η θαρρεί;
πώς δέν παρατήρησα πώς σέ κορτάριζε ;

— ’Εμένα ; Καί άμφιβάλλεις, Κατήνά μου, δτι δέν σέ 
αλλάζω οΰτε μέ άγγέλους.

—  Με άγγέλους μπορεί νά μή μ ’ άλλάζης, γ ια τ ί δέν κ α τε 
βαίνουν κάτω , άλλά μέ τή φίλη μου τήν Τασίτσα θαρρώ πώς 
κ αΰτή τήν ώρα.

Τίποτα άλλο.
"Ελα μεγάλωσε γρήγορα, ^μεγάλωσε, καί μαζύ μέ τό με

γάλωμά Σου είθε νά έρθη καί τό μεγαλεΐον τής Ε λλάδας μας.
Ό  Κωνσταντίνος ό ΓΙαλαιολόγος: έπεσε ^μαχόμενος στά 

τοίχη τής Κωνσταντινούπολις, ώς τελευταίος αστοατιώτης, 
άλλά τήν Πόλι δέν τήν παράδωσε εις τό φοβερό Μωάμεθ, ποΰ 
τράνταξε τόν κόσμο δλο καί τήν Εΰρώπη, φέρνεις τό ό'νομά 
του, καί πιστεύομε πώς θά θυμάσαι τήν προσβολή αΰτή ποϋ 
μά; έ/.χνε έπ ί τών ημερών τού Τρικούπη αΰτός ό κύριος Ν ί
κολσων.

ψ s ρ ο χ τ έ ς

έδιάβασα στής εφημερίδες ^πώς ή εταιρία τοΰ σιδτ,ροδρόαου 
τή ; ΓΙελοποννήσου βγάζει μετοχαίς.

Νά σάς πώ έγώ είμαι ενάντιος αΰτών τών κλεφτοεταιοιών, 
τών Κο,παΐδων, Λαυρίων καί λοιπών.

Έδώ δμως μέ τά μικρό μου τό κεφάλι έσυλλογίστηκα καί 
είπα.

Βρέ, αΰτός ό σιδηρόδρομος είναι έ'να εθνικόν έογον μ εγά λ ο  
ποΰ θά ένώση τήν Ε λλάδα  μέ δλη τήν Εΰρώπη, άφοϋ μ ά λ ι
στα κοντεύει νά φτάση ώς τήν Κόρινθο καί εντός ολίγου μέ 
τό Ναύπλιον καί ’Άργος.

"Ολοι οί Εΰρωπαΐοι πού θά ταξειδεύουν τήν Α νατολή άπό 
τόν σιδηρόδρομο αΰτάν θά περνούν.

Αΰτά σκεφτόμενος έσκέφθηκα νά σάς συστήσω τή ί μετο
χαίς αΰτουνοϋ τοΰ σιδηροδρόμου, δσοι θέλετε νά έχε-'- το 
ποθετημένα τά χρήματά σας σίγουρα,καί μεθαύριο νά'μοϋ θυ- 
μήσετε νά σάς αναπτύξω αΰτά τό πώς είναι σίγουρα, γ ια τ ί 
δέν θέλω νά μέ λέτε πώς σάς ψευτίζω.

Ά λλά  καί άν δέν μοϋ τό θυμήσετε σεϊς, βέβαια δέν θά τό 
ξεχάσω γώ , φτάνει μόνο ποϋ είναι έθνικό έργο, είς τό όποιο 
πρέπει δλοι νά συνδράμωμε, άφοΰ καί τά  χρήματά μας πάλι 
στή τσέπη τάχομε.

— "Εχεις άδικο Κατήνά μου..................
Δέν είχα τελειώσει τόν λόγο μου καί αίσθάνθηκα ένα 

χέρι νά μέ τσακώση άπό ν’ αΰτί άπό πίσω, γυρίζω καί βλέπω 
άγριομούστακο. Καί μοϋ λέει :

—  Κατήνά σου είπες ; Χαίρω πολύ, καί άπό ποΰ τήν γνώ 
ρισες, σοΰ είναι τίποτα συγγενής, ξαδέρφη, τ ί σοϋ είναι τέλος 
πάντων \

Καί φράπ ένα σκαμπίλι ποϋ άστραψαν τά μάτια μου, τδ- 
βανα στα ποδάρια, φαντασθήτε δέ τόν κέρατά τ ί θά μέ ταλ- 
λιάριζε, άν τού ξέφευγα , άφοϋ άπό τόν θυμό του μ ’ είχε βάνει 
καί μέ τής πέτρες.

— Μωρέ σύ έγινες ρεζίλι.
—  Ρ εζίλ ι λέτε μόνο ; έγινα σωστός μασκαβάς.

, —  Διάολε, καί δέν θάχης τώρα μούτρα Ιά περάσης καί 
απο τό σχολείο, γ ια τ ί βέβαια έκτός ποϋ θά τό έμαθαν δλα 
τά κορίτσα τ ί μασκαραλίκι σου, μπορεί νά σέ π α ραμονεύη κ ' 
εκείνος. Μά ποιός λές νά ήτανε ;

. ~  ρέ Τ ΐί-ΐά ’ ε ί" ε έ Π λατύ σταμνος, τ ί συμπεραίνω 
εγω και ετσι θά τ,ναι.

Άφοΰ έμάλλωσε ή Κ ατήνα μέ την φιλινάδα της τήν Τα
σίτσα. φαίνεται πώς ή Τασίτσα γιά νά τήν έκδικν.θή τό μαρ
τύρησε σέ κάνένα συγγενή της, ό όποιο; έχειροτόνησε τόν φ ι 
λαράκο μας. Περάστηκα σου καί είς άλλα μέ υγεία.

Γστερα α π ' αΰταίς τής κουβέντες στήσαμε συμβούλιο πώς 
επρε,.ε νά προφυλαχθοϋμε καί μεΐς άπό ένα δμοιο πάθημα.

Α ποφασ ίσαμε λοιπόν κάθε μέρα οί δύο νά συνοδεύουν τόν 
ενα ό'ταν περνούσε πρός προφύλαξι τήν άλλη δέ ήοιέρα έκεΐνος 
θά φρουρούσε τόν άλλον, καί τήν τρίτη θά έγίνετο τά ίδιο 
καί γιά  τάν τρίτο. Τά σχέδιο τό βρίκαμε καλό, γ ια τ ί άν μ ά ς  
ριχνότανε τινάς κάτι θά^κάναμε τρεις έναντίον ένούς. Κατα- 
δυστυχίαν δμως τό σχέδιό μας ίσα ίσα αΰτό ήτανε ποΰ αάς 
χαντάκωσε καί μεθαύριο σάς λέγω  πώς.



Τό εξευγενισμένο ντομ,ούζ του Νίκολσων.

Γ ιά

τόν πρέσβυ τής ’Α γ γλ ία ; άφοϋ είχαμε γραμμένα τά άπό 
πάνω άνοίξαμε κα'- εν* γράμμα ποΰ κοντά στά άλλα μάς 
γράφει καί αΰτά δτι :

κΜόν*ν οί άνανδροι στ·/ι ^δύναμί του; περ/,φανευόμί,νοι, πε- 
((ριφρονοϋν τοΰ; άδυνατωτέρους.»

Κ α ι
τό πώ ; δτι 
τώρα.

πά ; μή έλλην βάρβαρο;, ίδοΰ ποϋ έπαλήθεψε καί

Α υ τ ό ς
ό κύριο; Θεο; δεν έχει τόν θεό του γ ια τ ί κατάντησε νά (Λα; 
ξεθεώστ,.

Έ κε ΐ ποΰ είμαστε καλά ξυπνήσαμε τοϋ άγιοΰ Γιαννιοϋ μέ 
το χιονόνερο καί τόν βορειά, σάν νά πενθούσε καί b ουρανός 
μας τήν προσβολή αΰτοϋ τοϋ κυρίου Νίκολσων.

Τήν ά λ λ ΐ μέρα μας  ξεθέωσε πάλι στό κρύο καί περιμέναμε 
τά  χιόνια όπόταν ξάφνα μας ερριξε τή νύχτα βροχή ρέ τό 
καντάρι, εις τρόπον ώστε μά ; καθάρισε τοΰ; δρόμους,δέν εΐναι 
δέ καθόλου παράξενο γ ι ’ αΰτή τήν έκδούλεψι ποϋ μας  εκανε 
b κύριος θ εό ; νά μάς γυρεύιρ κχμμιά ίκανοποίκισι, άλλά Ν ί
κολσων, νά τοϋ παρατάξωμε δλου; τοΰ; καταβρε/,τάς τή ; Δη- 
μαρχίας σΰν επί κεφαλή; τόν Δήμαρχο.

Α υ τό ς
6 κύριος Ν.κολσων, εκανε άσχημα, έπρεπε ά ντ ί; νά γυρέψιρ 
Ικανοποίησι άπό ένα ψωροχωροφύλακα, νά πάνι νά μπατσίσ·/! 
τον Τρικούπν., καί τότε θά μας  ήτανε δχι εθνική προσβολή, 
αλλά εθνική ίκανοποίησις, διότι δσους μπάτσου; καί άν τρώη 
b Τρικούπης δέν βάζει γνώσι, ίσως λοιπόν τοϋ τήν έβαζε αύ- 
τδς ό κύριος Νίκολσων.

Χ π ο υ ^ ϊία  είδοποίηαις.
Είς τό γραφεϊον τοΰ Πρακτορείου τών εφημερίδων ΰπάρχου<Η 

τά έξή; σώματα γιά  πούλν,σι μέ τάς εξής συμφερτικάς τιμάς.
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Δέν άμφιβάλω δτι δλοι θά δείξετε τήν μεγάλων άπροθυ- 
μ ίτν σας διά νά πάρετε τά σώματα αΰτά . δποιος λοιπόν θέ- 
λει, είτε άπό τό έσωτερικόν είτε άπό εξωτερικών, άς στείλη 
γράμμα επιστολής εννοείται καί τόν παρά μέσα διά ta  τά 
λάβν;. Τό έπανόγοαμμα τής επιστολής νά επ ιγράφετα ι ούτως 
Κπρός τόν κύριον Σπϋρον Τσαγκάρην πράκτορα τών εφημερίδων 
καί διαχειριστήν τοϋ ((Π αλιανθρώπου».

Χ ρ έ ς χ τ ε
„’.ς τ ή  ©τείνία, έκεΐ κοντά εις τό σπ ίτ ι μου καί παραπλεϋρως από το 
^ π ίτι τοϋ πρώτ,ν δτ,μάρχου Π. Κυριακ-.ΰ εις τό γωνια ΐον μ αγαζί, ά~ο- 
θήκτ, γυαλ ιαώ ν καί λα μ π ώ ν τ ώ ν  άδελφών Φ ύ:ιζα . 'Έ χουνε δέ, καί λάδι 
τής Κγ,βν,σιας διά σαλάτα , γ ιά  φαγί καί γ ια  δτι άλλο εΐνα ι γλυκό σάν 
τό μέλι καθαρό σάν τόν ήλιο , τρ ίξετε  πριν τό σώσουν. ’Έ χουν φέρει καί 
κατ ι λάμ πες μ εγάλα ις Γσα μέ τύ μ π ί ϊ  μου τώ ν 120 κεριών φώς, c~oui 
φωτάν-: σάν ήαέρα καί τής δίνουνε σέ μ εγάγη  φτείνια  γ ιά  π τγα ίνετα ι 
νά τής δήτε καί μέ τά μ άτ ια  τας νά π ισ τέψ ετε .


