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Ά π ό κ ρ εω .
Α ύταίς ί; μέραις περνοϋν σάν νά μήν νιναι αποκρηαι; αλλα 

βυνειθιομέναις μέραις, φαντασθήτε ποϋ καί ό Π ρο β ατα ρ ης μας

παντοϋ καταστροφή καί άηδία. Έ ισ ι  ρήξαμε καί τόν μόνο 
ώραΐο δρόμο μας τοϋ Σταδίου, ποΰ ξερίζωσε τής θεώρατες 
εκείνες λεύκες ποϋ έκαναν τόν δρόμο σάν δάσος νά φχ ί,ετα ΐ.

----------   - - - k ; ν j
Τρικούπης, Φελλάχους καί λουστρατσίόες).

Ό  κόσμος δεν έχει παρα. Νέκρα σέ δλα τα παντχ και ο; 
περισσότερη φτωχολογιά πέρνα άπό μαχρυά από τά χασαπιά 
γ ια τ ί τής βρωμοϋν τά κρέατα.

Οι λίγοι μασκαράδες ποϋ βγήκαν, θέλουν νά ποϋν πως τους 
πλήρωσε ή κυβέρνησις τά έςοδα γιά να φανή πώ ; υπαρχ=.ι 
ζωηρότης, άλλά εΐναι ψέμματα, ώς καθώς καί όμοιως είναι 
Ψέμματα πώς ή άστυνομία πληρώνει κάτι νταούλια^ ποΰ γυρί 
ζουν έτσι μονάχοι τους στοΰς δρόμους γιά  να μα ; ξυπνοϋν τά 
α ίματα καί φαίνεται πώς είνα'ι άποκρηα.

Μωρέ τ ί άποκρηά νά κάνη τ ινά ; y_toρις πεντχρα σ τ t, τσο../ι 
ποΰ ό ενχς πολίτης βλέπει τόν άλλον καί άντίς γιά  καλή 
μέρα, κλα ίγετα ι πώς δέν έχει νά ψουνίϊνι στό «πήτι του νά 
φχν έ'να κομμάτι ψωμί τά παιόιά του;

Οϊ μεγάλοι όμως διασκεδάζουν καί οργιάζουν, άλλά καί 
αΰτοί έγιναν μικροί,γιατί τό έρριξαν δλο σέ χώρους παίόων, η 
γουν στήν οικονομία, μέ τοΰ; οποίους όμως παίδας και  ̂ π* ι- 
ίίνα ς δεκαοχτωχρονίτισε; διασκεδάζουν και οι μ ε γ ά λ ο ι ,  
καθώς έγραψε καί ό ’ Λ σμιόα ϊος  προχτές και ή οποία θά ήν- ι 
ίσως ή μόνη του εξυπνάδα ποϋ γεννησε ο>; τωρα από τόν 
καιρό ποϋ βγήκε.

Άκοϋς έκεΐ. Διασκεδάζουν οί Μεγά.ΐχ ι μέ του; μικρούς . 
Καί έτσι πραγματικώ ; καταντήσαμε. ΙΙαίγνια τών μεγάλων, 
καί εΐναι μέν άλήθεια δτι τό μεγάλο ψάρι τρώει τό μικρό, 
άλλά εΐναι έπίσης άλήθεια δτι καί τά μικρά ψάρια θεργεύουν 
κάμμιά  ̂ορά καί τρών τά μεγάλα εκείνα ποϋ τα ε . ρώγαν 
μικρά.

Καί τό όποιο ίσως τό δοΰμε στής ήμέραις μας, αν έχωμε 
f/μέραις, δποις μάς κατάντησε ό Τοιχουπης.

“Ό π ο υ
■χώνει τό κεφάλι του τό υπουργείο παντοι» χαλασμό; κυρίου,

ιμαρ
λα ιο ,, σέ κακή μέρα, φα ίνετα ι, νά γεννηθηκε 
θά τόν βρή.

Ά μ ήν Παναγία μας.

καί κακή μέρα

Τ ά  κουνίεντα.
Χθές πήγα νά παλαβώσω γ ια τ ί νόμισα πώς παλάβωσα 

καί ακούσετε στό θεό σας τ ί μοϋ συνέβηκε στά καλά κ α 
θούμενα.

Έ κεΐ ποϋ ξαπλώθηκα λ ιγάκ ι έβλεπα καρσί μου τής ζου- 
γραφιαίς τοΰ ημερολογίου τοϋ Κωνσταντινίδη μέ μεγάλη 
προσοχή. Σέ λ ίγα  λεπτά  ή ζουγραφιαίς άρχισαν καί κουνιόν- 
τισαν, ή μιά γυναίκα έπαιζε τό τέφι ή άλλη κινοϋσε τά  φτερά 
της καί φτερίγιζε καί ή άλλη κουνοϋσε τό βιβλίο ποϋ διά
βαζε, σάν ζωντχνά πράγματα.

—  Αί είπα μέσα μου, πας καύμένε Γιάννη, παλάβωσες. 
Τοίβω τά μ ά π α  μου καλά, κυττάζω πάλι έτσι πώς τό λένε 
άτενώς πάλι άρχισαν τά κουνιέντα.

Σηκώνομε γυρίζοι τό ημερολόγιο άπό πίσω μπάς καί είχε 
κάμμιά μηχανή, τίποτα , Ε ίνα ι  έ ν α ;  ξερός μουκαβας.

— Βρέ γιά νά δώ είπα καί πάλ·. γ ίνετα ι αύτό καί στής 
άλλαις ζουγραφιαίς ; Κατεβάζω ένα παπά φλάρο ποϋ πίνει 
κρασί καί χαμωγελά, τόν καθίζω μπροστά μου, τόν κ υ ΐτά ζω  
άτενώς, σέ λ ίγη  ώρα ό κερατάς άρχισε καί κουνούσε τό πο
τήρι του καί γύριζε τά μοϋτρά του πρός έμένα καί μέ κορόΐ- 
δευε χαμογελώντας, ήθελα νά τοϋ σπάσω τά μοΰτρα άλλά ή
τανε άπά μέσα άπό τό τζάμ ι.

Σ υ λ λ ο γ ίσ τ η κ α  δτΐ γιά  νά κουνιώνται ί) ζουγραφιαίς, καί 
κάννι κάθε μία τά μέρος της, θά πή πώς μπήκαν δλα τά δαί
μονα μέσα, καί έσκέφθηκα νά προσκαλέσω τάν Ά νθ ιμο , τόν 
πρώην καφεντζή τοϋ Ναυπλίου ποΰτανε σ’ έ'να καφενεδάκι 
παράμερα τής «Πρόνοιας», νά μοϋ κάνγ) άγιασμά καί βγάνη 
καί άφορισμοΰ; σάν έκείνους ποϋ βγάζει, ό άθλιος στής έκ- 
κλησίαις εναντίον τοϋ «Π αλιανθρώπου», γ ιά  νά μας φάν) τό



«κ . . . . Ά λ λ ά , παρατήθηκα άμέσως άπ ’ αΰτή τήν ίδέα, 
διότι άντίς νά διώξω τά δαιμόνια θά έμπαζα ένα άρ/ιδιάβολο 
μέσα στό σπ ίτ ι καί ε ίπα , πίσω  μου Σατανά.

Νά τ ί συμβαίννι καί τό λέει ή φυσική θαρρώ, πώς δταν 
κυττάζγι τινάς ενα κάντρο μέ προσοχή άτε^ώι., «άν νά θέλτι 
νά τό μαγνητίσγ) σέ λ ίγα  λεπτά  θαμπώνουν τά μάτια του, 
καί βλέπει δλαις τής ζουγραφιαίς νά κουνιώνται κατά τήν πα- 
ράστασι ποϋ κάνει κάθε μ ία , πρέπει δμως νά κάθεστε καί νά 
ίσ τε  δυό τρία βήματα μακρυά άπ4 τήν εικόνα καί νά τήν βλέ
πετε δπως ποΰ ν’ αρχίσουν τά  κουνίεντά της.

Μιά κερατόπιστη ό'μώς, τήν ώραία έκείνη πώς τήν λέν, ποΰ 
προσεύχεται, πήγα καί κορδόθηκα άπέναντί της καί τήν κύτ- 
ταζε καλά καλά στά μάτι χ, τ ίποτα , δέν ηλεκτριζότανε, τήν 
ξανακυττάζω  μέ πιό προσοχή, μοΰ φάνηκε πώς άνοιγόκλεινε 
τά  μάτια  της σάν νά μούλεγε φεΰγα γ ια τ ί προσεύχομαι.

Τέλος πάντων έγώ βρίκα τώρα μιά καλή διασκέδασι, καί 
γελώ  μοναχός μου σάν Λαρτάδος: Ά ν  θέλετε δοκιμάσετε 
καί σείς, αλλ’ δχι νά κοροϊδεύετε, έκεΐ νά κυττάζετε άτενώς 
στής ζουγραφιαίς ώς ποϋ νά κουνηθοΰν.

Καί αΰτά είναι τά λεγάμενα κουνίεντά της οπτικής άπάτης, 
δηλαδή τοΰ όφθαλμογελάσματος. Καί όταν είστε σέ συνανα- 
στροφαίς καί μαγν ιτ ίζετα ι εικόνες νά μή λέτε =  Νά, νά κου
ν ιέτα ι ή δική μου, γ ια τ ί άμέσως παύτ,.

Τ έλο ς
πάντοιν τής λ ίγα ις ζουγραφιαίς ποΰ Εχω τής κούνησα καί τής 
κουνώ δλαις μόνο τό κάντρο της Ε λλάδας δέν μπορώ νά 
κουνήσω, καί άπ αΰτό συμπαιρένω πώς ψόφησε καί άπάνω 
«τό χαρτί

Τ ά
πολεμικά μας πλοία μαζΰ μ’ αΰτά ποΰ έφερε ό Πετρέλαιος 
γ ιά  νά βγάζουν σφουγκάρια είναι 26 τόν αριθμό κα ί μέ πλή
ρωμα άπό χίλιους μόνον άνδρας ναύτας καί ναυτόπουλα, δσους 
δηλαδή μπάζει ένα θωρακωτό καί μόνο ιταλικό, γαλλικό,

(2 ) Τ Π Ο Φ Τ Λ Λ ΙΣ

ΕΝΑΣ ΜΑΣΚΑΡΑΣ
Τώρα άς σάς περιδιαγράψωμε μέ συντομία καί τόν χαρα- 

χτήρα τοΰ Κολοκυθακόπουλου τοΰ φίλου καί προξενητοϋ τοΰ 
Πετειναρόπουλου.

Αΰτός ηρθε άπό τήν Δημητσάνα ώς δεκάξι χρονών καί 
μπήκε δοΰλο; σ’ ενα μπακάλικο. Λ ίγο, λίγο άρχισε καί ξα- 
νοίγετο, μπιρμπάτευε, ξυπνοΰσε. Σέ ένα χ£βνο άπάνω έγινε 
φωστήρας στή μπακαλική κατεργαριά, έπειδή δέ ητανε πα
χύς, ξανθός, αμούστακος καί νόστιμος τά δουλικά δέν τούς 
έκακοφαίνετο νά έχουν σχέσεις μ ’ αΰτόν καί κρυφομιληματα.

Σέ τρία χρόνια εΰγανε μουστάκι κάμποσο καί είχε καζαν- 
τήσει άπό τα ίς οίκονομίαις του δυό τρεις χιλιάδες δραχμαίς, 
γ ιά  τούτο έλεγε στόν αφεντικό του δτι βαρέθηκε πλιά δούλος 
γ ια τ ί μεγάλωσε, καί ήθελε νά πιάση κάμμιά δουλειά μονάχος 
του, τό άποτέλεσμα της φοβέρας του αΰτής ποΰ βγήκε σέ 
καλό, γ ια τ ί τό άφεντικό του, ποΰ τοΰ ητανε δεξί του χρέρι 
τοΰ αύξησε τόν μισθό καί εμ,εινε.

Ό τα ν  έγινε σαράντα χρονών βρέθτκε σύντροφος μέ τόν ά 
φεντικό γ ια τ ί πήρε μιά άνυψά του, δχι τόσο καλοφτειασμένη, 
άλλά μέ 10 χ ιλ . δρ. προίκα καί τά  ρουχαλάκια της.

Τέτοιος ητανε ό Κολοκυθακόπουλος, σπύρτο μονα/ό, απα- 
καλόγατος σωστός ποΰ πέρνει μυρουδιά τά  ποντίκια καί άπο- 
μακρυά.

Μυρίστηκε λοιπόν τόν Πετειναρόπουλο πώς βρισκότονε μέ 
π έ ν τ ’ £ξ χιλιάδες και τόν έκρινε καλόν νά τοϋ καλουπώστι τή

φραντζέζικο, ίγγλέζικο καί δτι άλλου κράτους θέλετε πολεμικά.
Βρέ τ ί κουβαλάτε σαπιοκάρκβα άφού δέν είστε ικανοί οΰτε  ̂

ένα νά έξοπλίσετε, δπως γενηκατε ρεζίληδες καί στόν Γάλλο 
ναύαρχο.

Ά ν τ ίς  νά κρύβετε τής πομπαίς σας τής βγάνατε στά φώ:α 
καί στούς ξένους, στούς όποιους παραδόσατε σάν προίότες 
τήν καρδιά τής Ε λλά δ α ς , τήν διοίκησι τοϋ στρατοϋ, γιά νά 
μάθουν και τα καλα μας και τά κακά καί μάς κοροϊδεύουν 
έπειτα  γιά  τό εΰχαριστώ καί έχουν καί τό κλειδί τών στρα
τ ιω τικώ ν δυνάμεών μας στό χέρι.

Προδότες, άντεθνεΐς μασκαράδας τέλος πάντων.

Φ ιλ ιπ ο ύ π ο λ ί ξ .
Βρε κύριε Π αλιάνθρωπε δέν μάς λές σέ παρακαλοΰμε αΰτό 

ποΰ έζωγράφισες μέσα στόν Παλιάνθρωπο τής προάλλαις 
γροϋνι είναι η άνθρωπος ; Βρέ δέν πάτε στόν Φαληρέα καί 
οί δυό σας νά κάνετε μακροβοϋτι ποϋ κάνατε τό έθνος ρε- 
ζ ίλ ι. Εύάγγε.Ιος Ί ω ά η ο υ .

Σημ . Πα.Ιτ)ατβρώπον. Πόσαις μέραις τό συλλογιζόσουνα 
να μάς τό γραψτ^ς αυτό. Εγω δέν είμαι γροϋνι νά πάω νά 
πελαγωσω σάν τούς δεμονισμένους χοίρους τοϋ Εΰαγγέλιου, 
ο Τρικούπης είναι γροϋνι, ποϋ τοϋ έτριψε ένας Νίκολσων τά 

. μοΰτρα μέσ’ τής μαγαρισαίς του καί ό όποιος έχει τώρα 
j πλέον παλαβώσει καί είναι γιά  πελάγωμα.

7 -----------------------------------------

’Ιωάννη
Ξεσκούφωτοι κ ι’ άπό καρδιάς μέ δάφνι είς τό /έοι, 
δίκαιον ζήτω κράζωμεν τοϋ Γιάννη τοϋ Βερβέρη, 
ποΰ έγραψε στόν Παλγ]άνθρο>πο τοΰ Νίκολσων τά πάντα , 
ποϋ άγρυπνά στό έθνος μας ώσάν σκυλί στή μάντρα. 
Αΰτόν λοιπόν κ ι’ έγώ παινώ , ώς θεσσαλός έν Σμύρντ,, 
ποΰχει έλληνική καρδιά κ ι’ ανάβει σάν καμίνι.

J ι ψ ή τ ρ ι ο ς  T p o r 6 a p 0 n o v M x ;  

Σημ. Πα2ΐ)αγ0ρά>πΐ)υ. Μωρέ γειά σου, άδερφέ, σύ μέ κα
ταενθουσίασες, τόκα μία στάσου νά μά μπέσωμε στή θάλασσα

; ξαδέρφη του, ή όποία έχει καί αΰτή 7 -  8 χ ιλ . δραχ. καί ένα 
οικόπεδο άπό πίσω άπό τόν Λυκαβητό.

Είναι ώς 40 χρονών, άλλά δέν της δείχνει, έχει δέ τη 
! μανία καθώς δλαις δσαις περνούν τά χρόνια των νά φτειασι- 

δόνεται καί άς ήτανε καί μελαχροινή, γ ι ’ αΰτό τά μοϋτρά της. 
ήτανε μιά συχασά νά τά έβλεπε κάνεις τό πρωί. Είχε άνά- 
στημα άψηλό καί ητανε γεμάτη, _μέ στήθος δμως κούφιο καί- 
έβαζε πανιά.

Ή  γειτόνισσες θέλουν νά ποϋν, κάτι κακογλωσσούδες πώς 
άπό τά πολλά κορφολογηματα της έπεσαν τά βυζά, άνώ τό 
κορίτσι ητανε πολύ προφυλαχτικό, άν καί άγαποΰσε έναν 
έπιλοχία 5 χρόνια καί περίμενε νά πάρη τό γαλόνι νά τόν 
παντρευτή, κατά τό διάστημα αΰτό όμως της εί^ε κάμπο- 
σαις δραχμοΰλες βαλμένες στό χέρι, πότε γιά  στολή καί πότε 
γ ιά  νά συμπληρώσω τόν λογαριασμό ιού λόχου του ποϋ ητανε. 
έλλειμματίας ώς σιτιστής, καθότι τοϋ είχε γύρει τό καζάνι 
ή σοΰπα μιά μέ^α καί χύθηκε δλο τό σισίτιο καί ό λοχαγός 
-£θΰ τά φόρτωσε στή ράχη του, καί μέ λ ίγα  λόγια μέ χ ίλ ια ις  
δυό προφάσεις τήν φορολογοΰσε τακτικά·

Τόν έρωτά τους αΰτόν τόν έβλεπαν οί συγγενείς της άλλά 
δέν μπορούσαν νά μιλήσουν, γ ια τ ί ό έπιλοχίας δέν χοράτιυε... 
Κάτι θέλησε ό Κολοκυθακόπουλος μιά μέρα νά τοϋ κάνγ) πα- 
ρατήρησι πώς δηλαδή δέν άφίνει τό κορίτσι ή'συχο, καί κόν
τεψε νά τόν σπάστι στό ξύλο.

Ό  έπιλοχίατ τώρα είναι στή, σχολή καί έπειδή μ,εγάλωσαν 
ί; δουλειαίς του, καί έπειδή ή θέσις του δέν τό φέρνει, ούτε 
περνά νά τόν δή τώρα.

Τώρα τά Χριστούγεννα το ίχε στείλει ένα έκατοστάρικο κα ί 
μέ ένα γράμμα παρακαλεστικό νά περάσ-j νά τόν δή μιά σ τ ιγ 
μή κ ι’ άς ξεψυχίστι.

’Εκείνος τό μεν κατοστάρικο κράτησε στό παιδί δέ ποΰ τοΰ

3

γ ια τ ί είμαστε μακρ »ά; κα ί άληθέψ^ ό λύγος τού άποπανινοϋ. 
Λοιπόν άπό μακρυά. Γειά σου, άδερφέ, γειά  σου, βλάμη, γειά 
6ου ποιηταράκο μου, καί είς άλλα μέ ΰγεία ις , καί εΰχαριστώ 
πολύ πολύ διά τό κοπλιμέντο καί σάς τό χρεωστώ.

καί μερικά ονόματα άπό τών πρέσβεων καί προξένων ποϋ έ- 
^ομε στήν Α θήνα  καί φάτε τή γλώσσά σας γ ιά  νά τά δ ια 
βάσετε. ’Ιταλίας Ίππόλιτος Φρειδερίκος Κουρταπάσης καί 
γραμματυφλός πρώτος ό Πανεράϊ. Γαλλίας. Ό  κόμης ντέ 
Μούΐ καί γραμματυφλός ό υποκόμης Λαβάμ. Α γ γ λ ία ς , ό 
Φριδερ^κος Κλάρ Φώοδ καί επιτετραμμένος ό Νίκολσων, ό ευ- 
γενής άγγλος ποΰ θέλησε νά δείξ/ι τήν παλλικαβιά του στήν 
’Ελλάδα. Γερμανίας. Βαρ-όνος ντε Μπρίνκερ καί γραμμα
τυφλός πρίγκιψ ντε Τούο καί Ταξίς. Ρωσσίας. Ντέ Βουνώφ, 
γραμ. Βακχμετέφ καί ακόλουθος Πρωτοποππέφ. 'Ισπανίας. 
Κόκης Σονάφ. Τουρκίας. Σεβφίκ μπέης καί Μουνίρ γ ρ α μ 
ματυφλός. Βρασιλίας. Ντέ Οΰϊτ Ρ ίλλεϋ. Γαλλίας πρόξονος 
στόν Περαία Ε. Οΰατμ.επλέδ.

Καί τώρα θά μέ ρωτήσετε γ ια τ ί σας άράδιασα αΰτά τά 
παράξενα ονόματα. Νά, κουτοί, πρώτο γιά  νά μάθετε άνά- 
γνωσι καί προφέρετε αΰτά τά  ονόματα καλά γιά  νά μή σά; 
λέν αγραμμάτους καί δεύτερο γιά  νά σάς σχετίσω καί μέ τά 
υψηλά των μοΰτρα.

''Ενα μόνο θέλαμε νά ξέραμε αΰτοί ο: κύριοι κόμιδες και 
βαρόνιδες έχουν άραγες κομητάτα καί βαρονάτα, η είναι σάν 
τόν διάδοχό μας πού είναι δούκας της Σπάρτης χωρίς δου 
κάτο :

επειδή δέν θά τρων οί Άμφισσεΐς κρεάς, θά τρων οί κλ ’/h 
:ήρες.

Μπό μπό ψέμματα, συκοφαντία. Στεΐλέ τε μου, καϋμένο», 
καί μένα κάμμιά όρνιθα, άς ηναι καί κοτόπουλο δέν θά μέ 
βλάψ·/ι· Μωρέ εσείς είσαστε αδικημένοι νά καθόσαστε αΰτοΰ 
ελάτε δώ, ποϋ έ/ει πολύ δουλειά νά σάς κατατάξωμε στάς 
φάλαγκας καί συντάγματα τών κλεφτοκοτάδων μπουγ&δά- 
οων καί λοιπών.

'Ο
δημ-αρχος τής Καλαμάτας διάταξε νά διαγράψουν άπό τόν 
κατάλογο τόν έκλογικό τόν Ί .  Κιταράκον στρατιωτικό κατά- 
δικο είς θάνατον.

Ποώτον, ό δήμαρχος πρέπει νά μάθν) οτι ό άνθρωπος αΰτός 
άκόμα ζη καί είναι καί ΰπόκειται στάς στρατιωτικάς άρχάς, 
διά μέσο τών όποίων έπρεπε κυρ δήμαρχε νά στείλγς τό στου
πόχαρτό σου ποϋ τό έστειλε στόν μεγάλο ΰπόνομ-ο μαζύ μέ 
τή μ.ουτζουρουμένη σφραγίδα ποϋ ητανε άπάνω.

’Έ π ε ιτα , άνθρωπο καταδικασμένο είς θάνατο τί ήθελες σύ 
νά τόν πικράννις σάν μοχθεοόν θηρίον, στής λ ίγα ις  η πολλαίς 
μέραις ποΰ έχει νά ζηση ;

Δέν βλέπεις νά διαγράψγ,ς τούς τόσου; καί τόσους δολοφό
νους φυγόδικους καί λοιπούς ρεμπεσκέδες, μόνο βρήκες πρώτον 
πρώτον έναν δυστυχή, ένα πτώμα γιά νά δείξτ,ς τήν μοχ θηρία 
σου άπό τό ένα μέρος καί ττ,ν κουταμάρα σου άπό τό άλλο.

Ό
υπαστυνόμος της Ά μφισσας διώρισε κλητήρας δύο φοβερούς 
κλεφτοκοτάδες ποϋ πάν νά ρημάξουν τήν πολιτεία καί τοΰ 
πηγαίνουν κι’ αΰτουνού πεσκέσι έτοιμες στό φούρνο, ώστε εί- 
δοποιάται τό εΰγενές κοινόν, καί ή γενναία φρουρά τής "Αμ
φισσας σύν καί τούς ιερείς τών παπάδων νά προσέχουν τής 
κότταί; τους καί μάλιστα τώρα ποΰ έρχεται σαρακοστή, καί

τό πήγε, είπε νά πή σττ. κυρά του, δτι δέν εΰκαιρά, διότι 
εκτός ποϋ τούς έχουν καί κατάκλειστους έχουν καί πολλά μα
θήματα, καί χαιρετίσματα.

Ξέχασα νά σάς πώ καί τδνομά τη;· τό λένε θεονίτσα 
ξέρει καί άνάγνωσι καλή καί είναι μία άπό τής ταχτικα ίς 
άναγνώστριαις τοϋ Πα.Ιηανθρώ.'ΤΟ’ ,τό'/ όποιον συχένεται, διότι 
γράφει άνοστιαίς καί τό παραξεσχίζει κάμμιά φορά καί δέν 
θέλει νά τόν δή στά μάτια της καί γ ι ’ αΰτό τόν άγοράζει κάθε 
ημέρα.

'Ο Κολοκυθακόπουλος άμα πού άφησε τόν Πετειναρόπουλο, 
διευθύνθηκε ισα στής ξαδέρφης τοϋ τό σπ ίτ ι κα ί διασκελίζον
τας την πόρτα έκανε τόν σταυρό του καί ύστερα πήγε καί 
φίλησε τή Θεονίτσα πού τόν έβλεπε μέ απορία της νά σταυ- 
ροκοπιέται, καί τό βέβαιον είναι δτι άπάνω σ’ αΰτό τό φίλημα 
κόντεψαν νά τά χαλάσουν γ ια τ ί μέ τά σάλια του τής χαλασε 
την πούντρα τό ρτειασίδι μέ τό δράμμι.

Ό  Κολοκυθακόπουλος κάθισε καί είπε καί τής θεονίτσας νά 
καθίστι, γ ια τ ί έχει νά τής πή μιά χαροποιά είδησι, ποΰ θά 
τήν χαροτοιηση πολύ. "Ητανε έκεΐ καί ό σύντροφός του ό 
μπακάλης.

Καί αρχίζει έτσι σάν ρήτορας.
— Ά κουσε, Θεονίτσα μου, καί είθε νά δοίσνι ό θεός αΰτό 

τό—Θεονίτσα μου νά τό άκούστις καί άπό άλλο στόμα— βλέ
πεις καθώς τήν κατάντησαν τώρα τήν ’Αθήνα δέν είναι κάνεις 
γιά νά μπή σέ κόσμο, δχι μόνο γιά  τήν άκρίβεια, άλλά καί 
γ ια τ ί τήν γέμισαν άπό πορνεία καί μπυραρίαις, καί ο λόγος 
λέει, δπου βρίσκει καί πορεύεται, τύφλα του άν παντρεύεται. 
Τώρα σύ, θεονίτσα μου, έδώ ποϋ είμαστε μοναχοί μας καί 
συγγενείς, ξέρεις δτι άρχισες νά γέρντ,ς λίγο στά χρόνια καί 
τώρα ό κόσμος ώς καί αΰτοί οί γέροντες γυρεύουν 18 χρονών 
κορίτσα νά πάρουν, και άς τούς κερατώνουν κιόλας. Τό λοι.

Πανάρετε Γεωργιάδη ποϋ ήρθες άπό τή Γερμανία μάς γρά
φουν νά σοΰ γράψουμε πώς τάχα δέν κάνεις καλά νά περνάί 
άπό κοντά άπό τή Γαλλική Σχολή, ποϋ κατοικούσες πρώτα, 
διά πολλά έπειδή καί διότι.

Ά φοϋ λοιπόν τούς βγάζεις τά μάτια μ-ή περνάς καί σύ παρά 
νύ^τα νύχτα γιά  νά μή σέ βλέπνι τινάς.

Νά ποΰ σάς συμβίβασα.

πόν είναι καιρός νά σκεφτούμε γιά τό μέλλον σου. Κάνε λοι
πόν τόν σταυρό σου δπως τόν έκανα κ* έγώ καί απορούσες.

*Η Θεονίτσα κοκκίνισε, γ ια τ ί έν γένει δλαις -/) πάσαις γα- 
ναΐκες καί κορίτσα κοκκινίζουν δταν τά  πρωτομιλήσουν γιά  
παντρειά, ενώ δπως κατάντησε ή κοινωνία μας μπορούμε νά 
πούμε πώς τά περισσότερα κορίτσα μας ξέρουν καί κάτι παρα
πάνω άπό τής παντρεμμένες, καί μ.ή πρός κακοφανισμόν σας 
δσαις είστε τέτοιαις.

Έ κανε λοιπόν έτσι χωρίς νά θέλη τόν σταυρό της, γ ια τ ί 
γυναίκες είναι φιλοπερίεργα ζώα καί θέλουν νά μαθένουν καί 
τά μυστικά δλου τοϋ κόσμ.ου, πολύ περισσότερο, δταν πρό
κειται γ ι ’ αΰταίς τής ίδιαις.

Εξακολούθησε λοιπόν λέγοντας ό Κολοκυθακόπουλος :
—  Τό λοιπόν, φ ιλτάτη  μου, ξαδέρφη, σού βρίκα ένα γα μ 

πρό καί είναι τε)ε·.ωμένα δλα καί δέν έχει άλλο παρά νά σέ 
δή καί νά τόν δής καί βάνε λίγο πούντρα παραπάνω άπό 
κείνη ποΰ ξέρεις γιά  νά τού φιγουράρνις περισσότερο, άν κα ί 
σύ δέν έχτ,ς άνάγκη άπό καλλωπισμούς, σού φτάνει τό φυ
σικό σου μούτρο.

— Μά έτσι γρηγοοχ γρήγορα, εΐπε ή Θεονίτσα μέ κάτω  
τά μάτια , ^ωρίς προηγούμενη σχέσι, νά ίδωμε τά έλαττώ - 
ματά του, τάς ίδιοτροπίας του καί μέ λ,ίγα λόγια τ ί λογής 
άνθρωπος είνα ι, έτσι μόνο λέγω , άποφασίζουν στά τυφλά καί 
παντοεύουν τά κορίτσα μέ ένα άγνωστο άνθρωπο ;

—  Ά ,  θά θέλνις νά στόν φέρω ’δώ, νά σού τόν συστήσω 
καί νά σάς άφήσωμε ελεύθερα νά σπουδάζετε ό ένας τοϋ άλ- 
λουνοϋ τά ελαττώ ματα , ώς πού νά βοεθή κανένας κροκόδει
λος μέσ’ τήν κοιλιά σου. Μέ θέλεις νά σου κάνω τόν ρουφιάνο 
δηλαδή- Α ντ ίο .

Καί πήρε τό καπέΧλο του καί έφυγε καί έλαβε τόν λόγο ό 
σύντροφός του καί τής εΐπε δσα μεθαύριο θά πούμε.



Μκίου σου, (ΗΟασκπ; καί χορό καί άλλοι σέ λέν χ « ϊ?Ε 
χοροΜασκαλε και άλλοι, αντίο γουρουνουδίκη. Μεθαύριο 4  
λ ο ς > ϋ  τα γράφομε πιό καλά μαζύ μέ τ ’ άλλα θηβαίϊ/α

Χ ο ρ ό ς  χρυσογαδουρ/ιβών.

Ό  στρατιώ της
Μ,.ραοάκο, Δημ-ήτριο; ό όποιο; έπαθε στήν υπηρεσία καί 
ίμεινε ,,εσσερα χρόνια στό νοσοκομείο χωρί; νά γίννι καλά 
ακόμα, ιοττι τό τρα ίνα  του είναι φοβερό, ευχάριστά πρώτο 
τ^ν * . Μ. τί,-ν Βασίλισσα ποϋ τοϋ παραχώρησε 25 δραχ. τόν 
μήνα j' μισθό καί τήν κ. Κολοκοτρώνη γιά τήν καλοσύνη καί 

ν -υγενικο τη ; τρόπο ποϋ τόν υποδέχτηκε, δεύτερο, δλου; 
to j ,  ια τρου; καί νοσοκόμου; τοϋ στρατιωτικοΰ νοσοκομείου 
Kj ’j ζ ν πς.ριποιηθν;καν σάν άδερφό, καί τρίτον τήν κυβήρνησι 
K? J r r ' r5tPαχώρησε τήν ά ίε ια  νά κάντρ 'μιά παραγκούλα 
μεσα στά νοσοκομείο νά ψίννι καφέδες καί βγάζει τόν έπι 
ουσιον. Εύγε του; όλωνών λοιπών.

Έ ν α ς
άνανδρος γ ια τ ί δέν £χει υπογραφή μάς γράφει έ'να υβριστικό 
γραμμα γιά δσα λέει γράψαμε γ ιά  τόν Γερμανό τόν παπ* 
τοϋ αγίου Κωνσταντίνου, ό όποιο; χαίρει υπόληψι, (χάρισμά 
του άφοϋ τόν θαυμάζει; μόνο σύ πού γράφει; τό υβριστικό 
γράμμα σου) Καί μά ; έδωσε >έει καί πνευματικά; σύμβουλός. 
Τον κακο του τάν^ καιρό, π έ ; του, καί άπά συμβουλά; ά; 
ερθγι νά τού δώσω δσαι; θέλει καί πρώτα πρώτα νά τάν οάδω 
νά ηναι άνεξίκακο;, νά μήν ήναι μοχθηρό παπαδάριον καί νά 
μή θελνι να ακούεται πώ ; υπάρχει στόν κόσμο καί ένα ; δ ιά 
κο πα πα ; Γερμανό; £ποΰ είναι άγνωστος ώ ; καί στόν έαυ
τόν του.

Μάς φοβερίζουν ̂ κ ιόλα ; πώς Οά μά ; γράψουν καί σέ σπου- 
όαία εφημερίδα, ού μωρή μάνα μπαμπάους. Καί υπάρχει βρέ 
βλάκες σπουδαιότερη έφημΓρίδα σ’ δλο τό Πανελλήνιο άπό 
τή δική μας ;

Σ ά; έζω καί τού; δυό.

πχράίχ ίμχρες τών χορών.
Ο ί

άρρωστοι τοΰ πολιτικού νοσοκομείου λέν πώς ρήμαξε τό περι
βόλι ποΰ είχαν και έβλεπαν κ ι’ αΰτοί καί ξανέσεναν καί λίγο 
χέ τήν πρασινάδα, τότε λέει είχαν ενα περιβολάρη μέ μόνο 
45 δραχμαίς τόν μήνα καί έκανε πιό καλή δουλειά άπά τούς 
δυό πού έχουν σήμερα καί τραβούν 120 χωρίς νά φτειάνουν 
τίποτα.

Καί τοΰτο λέγετα ι μία πρόοδος Τοικουπική, τό νά πέρνουν 
dr,λαδή μισθούς βαρβάτους χωρίς νά κάνουν τίποτα . "Επειτα 
ασθενείς άνθρ-οποι σεΐ;, δέν κυττάζετε τή ; άσθένειαί; σας μόνο 
μάς'θέλετε καί πρασινάδα.

Β ρ έ
άμάν γιά τέν Θεά αΰτό τό σχέδιο τής πολιτείας δέν θά εγ- 
κριθή ποτέ. Μωρέ θεοήλατοι έχουν τόσοι άνθρωποι πέτρες

ί ριχμεναις καί θεμέλια καί δέν τούς άφίνετε νά οικοδομήσουν, 
π<Λ εκτός δτι καταστρέφονται ο: νοικοκυρέοι πάσχουν καί 
τόση εργατική τάξις μαζύ τους ποΰ δέν έχουν δουλειά νά 

>1 βγάνουν τά καρβέλι.
Μά νά έτσι είναι ποϋ κάμμιά ώρα θά μάς πάρη καί θά μάς 

τκώσν) ό'λους ό διάολος.

ΊΙΟ :κ ή  στί}ς μπυραρίαις.

Έ αζΖ ζ
ύριοι Π. Κ. καί Α. Δ. ποΰ ξεσφραγίσατε το συστημένο γράα- 
α τοΰ πολιτοκρατουμένου Κ. Δ. Λουκίδη, νά μάς κάνετε τή 

χάρι, σάν φιλότιμοι ποϋ είστε νά τοϋ πάτε τά λεπτά τοϋ 
ανθρώπου, διότι νά ήναι τινάς φυλακή καί νά κάνγ, τό μάτι 
του γαρίδα γιά λεπτό καί νά τοΰ τρών οί άλλοι άπόξω, αΰτό 
θαρρώ πώς δέν τό σηκώνει οχι ό ουρανός, άλλ’ ούτε ό βόο- 
βορο; τής λάσπης

κυ
μα

Ό
παπάς ποϋ δέν ξέρω τ ί έ'κανε καί τοΰ γράψαμε στήν επαρχία 
Καλάβρυτχ ονομάζεται Άνδρεας ’ΛΟανασόπουλος δήμο ’Αρ
βανιτιάς χωριό Σωπετοΰ, καί ταΰτα  γ ια τ ί τσακωθήκαν εκεΐ 
ολοι ο: παπάδες τή ; επαρχίας ποιόν εννοούσαμε, άς ξετσακω- 
θοΰν λοιπόν τώρα.

Ε ις
το πρακτορεΐον τών εφημερίδων πωλοΰνται σώματα τών εκα
τόν εκατομμυρίων,


