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Ε χθές
5 Δεληγιάννης καθώς μάθατε, πνίγε στόν βασιλέα παλι πλην 
άλλά ιεροκρυφίως άπό τήν πλαϊνή πόρτα εις τροπον ώστε κα
νείς μας δέν τόν πήρε μυρουδιά, παρά όταν έφευγε καί τόν 
βάναμε τοΰ κυνηγιοΰ νά τόν φτάσωμε ώς τό σπ ίτ ι του να μας 
πή τά νέα.

Μας είπε λοιπόν πώς κουβέντιασε δυό ώραις με τόν βασι
λέα κα'ι τόν ξεκούφανε καί εγειαναν κα'ι τ ’ αΰτιά του ποΰ τοΰ 
πονοϋσαν λίγο προχτές.

Τί είπαν αναμεταξύ τους δέν κάνει νά τά μάθετε άμέσως 
γ ια τ ί ήτανε μυστικά, άλλά καθώς φαίνεται από τά μπεοοε- 
υ,ένα καί σκεπασμένα λόγια τοΰ Δεληγιάννη,δτι δ βασιλεύς τοΰτασμένα λόγι 

πε νά σχηματίσνι υπουργείο,
ηγιαννη

άλλά καί δ Δεληγιάννης τουι ΐ
είπε πώς τοϋ πονεϊ ή κοιλιά χωρίς τήν διάλυσι.

Τό λοιπόν τά πράγματα είναι άπάνο> στό ευσεοη παλούκι 
κρεμασμένα ήγουν στάοιμα.

Σήμερα θά πάν) καί δ Τρικούπης καί δ Πρόεδρος Κ αλλιγάς 
νά παρλάρουν έκ νέου στό παλάτι καί αύριον πλέον ίσιος ξ/)με- 
ρώσει ή αλήθεια.

Ά λ λά  γ ιά  νά φωνάζή ό Δηλιγιάννης από τό μπαλκόνι του 
κοντά στό ζήτω τό έθνος, ζητώ καί τοϋ βασιλέα, ποΰ δ^ν 
έλεγε άλλβτες, θά πή τά κέφια τοΰ βχ ίιλεα  τά β ρ ή κ ε  πολύ 
ζωστά γιά την άντιιιολ ίτεψ ι.

Περιμένετε λοιπόν σας ώς τάς 5 σήμερα ποΰ θά  σχηματίσει
τό υπουργείο δ Δηλιγιάννης, άν 
βασιλέα καί είναι σέ συμβιβασμό.

τά  συμβιβάσουν με

S έν
λέν£>π*ρχει μεγαλείτερη -κακοηθεΐα παρά νά θε$.η τινάς 

τήν ’μέρα νύχτα.
Τοιουτοτρόπως τήν προχθεσινή αΰθόρμητη Αιαόήλωσι όλης 

τής Α θήνας, θέλησε ή ’Ώ ρα  νά πή πώς ήτανε άπό ρεμπεσκέ
δες, άφοϋ μάλιστα είχαν καί κάϊδες και βιολιά μαζυ καί 
μουσικαίς καί σημαίαις.

Ποιος βρέ, κνώδαλα, τήν έκανε τήν πρωτοφανή αέτή δια- 
ίδήλωσι, παρά δ Λαός, δ δποΐος άφ1η*β τήν εργασία του *.*1 
ίτρεξε, έκεϊ, άποκάτω άπό πα λά τι, γιά  νά όή καί δ β

καί
ασι-

λέας, δτι πλέον έκουραστήκαμε, καταστροφήκαμε άπό τόν 
θηριώδη Πετρέλαιο.

Δέν ηταν διαδήλωσις σάν εκείνες τής σπιούνικες ποϋ κά-’ 
ναν στό Βόλο καί στή Αάοισσα τά ανδράποδα τοϋ Τρικούπη, 
καί μέ παράταξι μάλιστα τοΰ στρατοϋ, σάν νά ήτανε καί αΰ
τός κάνένας βασιλέας.

Τόσο τό είχε παρμένα άπάνω του.
Τριάντα χιλιάδες Λαός στά μάτια  τών Τρικουπιστών τούς 

φάνηκαν πώς ήτανε πέντε.
Δέν τόν έρριξε δ Δηλιγιάννης τόν Τρικούπη, άλλά έμεϊς δ 

Λαός δ δποΐος εγκαρδιώσαμε τήν άντιπολίτεψ ι.
Δέν είξερε λέει δ Τρικούπης, πώς ήθελαν νά τοΰ σκάψουν

μοζοΰν εις βάρος τοΰ φτωχοΰ φορολογούμενο Λαοΰ
Καί θεττει ή φαύλη κυβέρνησις τοΰ Τρικούπη στής φυλα- 

καίς τούς έντιμωτέρους πολίτας γιά νά πληρώσνι τούς σπιού
νους καί κατασκόπους.

Έ πήοατε τόν Λαό ψόφιο, καί δέν πιστεύατε εκείνο ποΰ 
σάς έγραφε δ Πα.ΙνάκΑρω.τη; πρό μηνών, δτι τό Βεζούβιον 
βράζει τής Λαϊκής άγανάκτησις καί θά ξεσπάσν), δπως ξέ
σπασε προχθές.

Α ΐ καί μήπως μόνο ή Α θήνα  έκάϊκε, μήπως εις τάς επαρ
χίας δέν έγινε τό άνάστα δ Θεός;

'Η  ποοχθεσινή διαδήλωσις δλου τοΰ Λαοΰ τής πρωτεύουσας, 
δέν άποδεί/νει τίποτα άλλο παρά δτι τό άλογο άρχισε νά 
χλιμιντρά καί νά τινάζνι τή χα ίτη του, καί δέν θά μείννι η- 
σηχο έν δσω δέν ρίξνι τόν άθλιο καβαλάρη του κάτω , ποϋ τόν 
καταπλήγωσε, νά τόν ποδοπατήσνι νά τόν ξεκοιλιάση, γιά  δσα 
μαρτύρια ΰπόφερε άπ’ αΰτόν.

Αϊ πλέον θέλομε νά ξανασάνωμε ν’ άναπνεύσωμε ολίγο 
αέρα ελευθερίας ύστερα άπό τριών χρόνων στεναγμούς, κατα- 
στροφαίς, φτώχεια , δάνεια καί φόρους.

Καί δέν θά μείνωμε ικανοποιημένοι άν δέν κάψωμε τόν 
Πετρέλαιο μέ πετρέλαιο.

Λαέ, χαΐρε, ξύπνησες τέλος, κο.ί άπό τήν βοή σου καί τήν



*

κατακραυγή σου τοϋ πόνεσαν καί τ* αυτιά  τοϋ βασιλέα, άλλά 
6ά γειάνουν καί θ’ άκούσνι βροντώρη τήν φωνή τοϋ Λαοϋ του, 
τοΰ παραπονεμένου Λαοϋ, τά δέ βυζικάντια ποϋ τόρα τόσα 
χρόνια εβανε ό Πετρέλαιο? στόν Λαό, καί τόν έτσουζαν καί 
δέν μιλούσε μόνο βογκοΰσε, Ιδού ποϋ ίρθε ή ώρα νά ξεθυμάντρ.

Δέν πας τόρα, Πετρέλαιε, νά κάννις έπ ιδειχτικα ίς επισκέ
ψεις στής έπαρχίαις, νά δοΰμε νταούλια ή πάπια  σέ περιμέ
νουν.

Τ ο
ίππικό τής καβκλαρίας δέν ξέρομε μέ ποιά ανώτερη διαταγή 
έτόλησε προχτές νά χτυπήσνι τούς πολίτας καί τό χειρότερο 
νά γεμίση καί δπλα, καί ποΰ, έκεΐ, ακριβώς ε:ς τήν πλατέα 
τοΰ Συντάγματος,δπου έπήρε άλλοτε δ λαός καί ό στρατός τ& 
Σ ύνταγμα , τό όποιον ώς καί έκεΐ θέλησε ό Πετρέλαιος νά τό 
ποδοπατηση.

Ποΰ μωρέ τολμήσατε νά γεμίσετε όπλα, σείς τοΰς οποίους 
τρέφει δ Λαός, εναντίον τοϋ Λαοϋ ;

θ ά  τά βρούμε.

Κ α ί
νά τ ί γράφει ή χθεσινή Πρωία τοϋ Δεληγιάννη «ό'τι διατη- 
ράται ακριβώς κατάλογος όλων εκείνων οί όποιοι άπό προχτές 
έτόλμησαν νά προσβάλουν τόν Λαό καί θ ά  τ ιμ ω ρ η θ ο ΰ ν  
π α ρ α δ ε ι γ μ α τ ικ έ ς .

Κάτω τά βασανιστήρια, κάτω ή φαυλοκρατία, ή όποία 
ένόμισε, δτι τό έθνος είναι κληρονομιά της νά εργάζετα ι αΰτό 
γ ιά  νά παχαίνουν οί Ποσαπέρνιδες καί τά άλλα οντάριά της.

Ά λ λ ά  ηρθε ό καιρός πλέον νά μετρηθούμε, ηρθε ό καιρός 
ν’ άνοίξωμε τά παλνιά τεφτέρια καί νά έξοφλησωμε τοΰς π α 
λ ιο ύ ; λογαριασμού;, ποϋ νομίσατε πώς τοΰς είχαμε ξεχασμέ
νους.

θ ά  μάς δόσετε λόγο γιά  δσα εναντίον τοϋ έθνους έπρά- 
ξα τε  ώς τώρα κακουργήματα, σεϊς οί πουλημένοι στόν Τρι- 
κούπη, καί ό πουλημένος στής τράπεζες Τρικούπης.

Ό  φίλος
Διευθυντής τής Αστρονομία, ό περιβόητος Δεμάθας ό δασμο
λόγος καί τό εΰσεβή παλοΰκι δ Καζάζης παρατήθηκαν.

θ ά  μετρηθούμε καί μ ’ αΰτούς, καί κάλλιον άργά παρά ποτέ.

Ε υ χ α ρ ισ τ ώ
καί πάλι άπό δλης ψυχής καί καρδίας καί σωθηκών τοΰς κα
λούς πολίτας εκείνους οί δποϊοι έδωσαν τόση τιμή στόν συν- 
τάχτη  τοΰ ΠαΛγανθρώπον, ώστε νά τοΰ κάνουν καί διαδήλωσι 
μέ λαρ*πάδες, τοΰς γυρεύω δέ συγχώρεσι γ ια τ ί δέν μπόρεσα 
νά τούς βγάνω καί ε ν α  κ ο μ μ ά τ ι  λόγο καθώς άπαΐτοϋσαν, 
γ ια τ ί είμουνα σταφίδα, δχι άπό κρασί, άλλά άπό τήν χαρά 
μου, μέθυσα χωρίς νά πγ ιώ  δπως μέθυσε καί δλος δ Λαός τής 
'Ελλάδος, καί δέν είξερα τ ί νά σάς πώ.

’Ά λλη  φορά άν μοϋ ξαναφτειάσετε αΰτή τή δουλειά, θά έ
χω λόγο στή τσέτουλα φτειασμένο καί θά σάς τόν βγάνω, 
περί διά γραμμής,

Ά λ λ ’ άς άφήσωμε τά χωρατά καί άς έρθωμε στά σπου
δαία . Τό κρασί ποϋ ήπιατε μερικοί άπό σάς στό γειτονικό μου 
ξενοδοχοταβερνεΐ·;ν τοϋ θεμιστόκλη ποιός θά τά πληρώσνι;

’Εγώ ; Ά ν  ήναι έγώ , σάς παρακαλώ άλλη φορά νά μή έρ
θετε, η άν έρθετε νά έρθετε καί μέ τής τσότραι; σας μαζύ. 

Καί πάλιν σάς εΰχαριστώ. ·

Ιέύρ ιε
αρχιεπίσκοπε Μαραγκέ τών Καθολικών οί φυλακωμένοι καθο
λικοί παραπονοϋνται πού δέν τούς στέλνεις τά ψυχικά εγκα ί
ρως στής μεγάλαις έορταίς, καθώς »ίσαι διαταγμένος.

Μπάς ήθελες μέ τά λ ίγα  ψωροελέη τών φυλακωμένων, νά 
κάν·|Β σύ τής μεγάλαις έορταίς. Ξένοι άνθρωπο*. ε ίνα ι, μ«ρέ,

καί δέν έχουν ποΰ τήν κεφαλή κλεΐναι παρά σέ σένα, τόν λε
γάμενο πνευματικό τους πατέρα.

Ά λ λά  έχεις δίκαιο γ ια τ ί πού περισσεύουν ή 25 χιλιάδες 
πού πέρνεις νά φάν καί δυό δραχμαίς οί φυλακωμένοι.

Σοίχομε πολλά καί σένα μαζωμένα, ώς καθώς καί άλλο- 
τες σοϋ προείπαμε, καί δένξέοομε πότε θά ξεσπάσνι τό καζάνι 
νά βγοδν ούλα τά  φασούλια δξω, ζεστά καφτά, καί νά σε 
μπλαστρώσωμε μ’ αΰτά.

Έψήφιααν
υπέρ τοΰ Πετρέλαιου καί βουλευταί Χ αλίλ Δερβί; βέης, κα* 
Σερήφ βέης, γ ιά  τό εΰχαριστώ πού τοΰ; ρήμαξε τήν Θεσσα
λία  καί έφυγαν δλοι οί τοΰρκοι, σαράντα χιλιάδες τόσοι καί 
εΐναι θαϋμα πώς δέν έφυγαν καί αΰτοί.

Ά λ λ ά  τά  ρουσφέτια τ ί δέν κάνουν. Τούρκο εΐδες, γρόσα θέ
λει, κ ι’ ά'λλον εΐδες ; κ ι’ άλλα θέλει.

Ά πό  τοΰς δύο τούρκους βουλευτάς μας, επεριμέναμε νεν- 
ναΐο φρόνιμο καί δχι όουλικότητα σέ έ'ναν προσωρινό υπουργό, 
στόν όποιον κάνουν τεμενάδες σάν νά ηναι κανένας γκράν βε
ζίρης ποϋ τοϋ φιλούν καί τής κατουρημένες παντούφλες.

θ ά  μάθετε δμως πιστεύομε καί σεϊς , τ ί θά ’πή ελληνικός 
Λαός καί σύν Α λ λ ά χ , πιστεύομε νά σάς δούμε νά πάτε νά 
βρήτε τούς συμπολίτας σας νά σάς βγάνουν έκεΐ βουλευτάς 
πάσης ψώρας καί τών γονέων.

Ε ις  ενα
χορό πού έκανε ένας υπάλληλος τού πυριτιδοποιείου Μωρϊτίνη 
Ή ρακλέου;, άφοϋ είχε μαζέψει έκεΐ >.άν καί κ ίν ,  έδιωξε μιά 
γυναίκα έντιμη, διότι φαίνεται τοΰ μυριστικέ δτι ή αρετή δέν 
χωρεΐ μέσα στή φαυλότητα.

Καλά έκανε καί εΰχόμαστε εις βάρος τοϋ αγαθού Μωραΐ- 
τίνη νά κάννι καί τού χρόνου τέτοιους χορού; αΰτός ό κ. Ή - 
ρακλέους. Αΰτά μά ; εΐπε καί μάς έγραψε ή προσβληθεί®* 
γυναίκα καί αΰτά τοΰ γράφομε, καί έχει καί άλλλις ποα- 
παίς τοϋ λέει νά τοΰ βγάννι στά φώρα

Ά μ ή ν , γιά νά μάθωμε καί τίποτα νεώτε:α .

Ά η '  τήν Κ έρκυρα .
Πρό πολλοϋ έχομε φέρει διάφοροι έμποροι οίνους τών κρα- 

σών άπό τάς επαρχίας μας καί πληρώναμε 80 λεπτά τή βα
ρέλα γιά δημοτικό φόρο κα ί τόρα μάς γυρεύουν 16 δραχμαί? 
άφοϋ ή κυβέρνησίς μας μάς εισπράττει ανομα καί παράνομα 
καί 2 δρ. τή βαρέλα, τόρα λέν πώς έψηφίστηκε ό νόμο; γ ιά  
τού; δημοτικού; φόρου;, πώς δέν τόν δημοσιεύουν, μόνο έχομε 
τά κρασά μας στής άποθήκε; καί κοντεύουν νά ξυνίσουν ; Σέ 
ρωτούμε σάν έφημεριδογράφο καί προστάτη τού καταπιαζομέ- 
νου Λαοϋ τ ι νά κάνωμε; Καταστραφήκαμε. I. Φ.

Σ ψ .  Π α.Ιγαϊθρώηοι·. Νά τ ί κάνατε, άμα ποΰ έρθη αΰτοϋ 
κάμμιά φορά δ Τρικούπη; μας δ επονομαζόμενος Πετρέλαιο; 
νά τόν πιάσετε καί νά τόν πνίξετε μέσα σέ μιά βαρέλα κρα
σί. Γιά ξετάξετε δμω; καλά τό πράγμα μπάς καί σάς γελά 
δ δήμαρχός σας, ώς πρός τήν άναφορά ποϋ κάνατε στόν Πε
τρέλαιο νά ήστε βέβαιοι, δτι ούτε τήν διάβασε καν γ ια τ ί έχει 
τόρα άλλαις κωλοπηλάλε;, έπεσε,τσακίστικε καί δέν ξέρει ποϋ 
στέκεται. Τοϋ χρόνου διορθόνονται δλα τά πάντα , άν δέν 
ψοφήσωμε ώς τότε άπό τοΰς φόρους του.

τήν Ι¥. Κ ό ρ ινθο .
’Εμείς έδώ μέ συνεισφορά έφτειάσαμε τήν εικόνα καί τό 

καντύλι τής εκκλησία; ό Ά γ ιο ς  Παύλος, καί πνίγαμε «τή ; 
29 τοϋ περασμένου καί δέν βρίκαμε τίποτα καί επειδή κά
ναμε παρατάρησι κόντεψε νά μάς βγάνη ό επίτροπο; Παντο
λέων ’Αβραάμ μέ τή ; κλοτσαΐ; δξω καί άφίνουν καί τής γυ 
ναίκες καί κάθονται στά στασίδια τών άνδρών καί είμαστε 
ανακατωμένοι. Δ. X. Α.

3

Σημ. Πβ,.Ιηατθρώ ιον. Πρώτον τήν εικόνα τήν έχουν παραγ- 
νείλει ώς καθώ; κα ί τό καντύλι, άλλά βρίσκεται δ επίτροπος 
Ι̂ ,έ τόν ταμία σέ άσυμφωνία πώς νά τά φκειάσουν οικονομι
κότερα, δσο γιά  τής γυναίκες ποϋ άνακατεύονται μαζύ σας, 
*ΰτό εΐναι τή ; μοδα; καί τοΰ έξευγενισμοΰ, έμεΐ; έδώ έχομε 
%ί\ κορίτσα τών παρθεναγωγείων καί κάνουν τόν ψάλτη στής 
έχκλησαίς, καί δέν φωνάζωμε, δχι σείς γ ιά  τά τιποτένια  πρά
γματα, καί δταν θά σάς φτειάσνι ό κΰρ επίτροπος Αβραάμ 
'Ι^αάκ τήν εικόνα καί τό καντύλι νά τά έκτιμήσετε, νά 
δούμε θά ήναι στό ζύγι σωστά. Ά μ  τ ί περιμένετε άπό ένα 
Αβραάμ ποΰ καί άπό τό όνομά του φαίνεται τ ί σκαρί είναι.

Ά π ’ τόν Ο ύργο.
Κύριε συντάχτη τοΰ ((Παλνιανθρώποο)), προστάτη τοϋ Λαοϋ 

ί. τ\  παντέπτα τών άτιμ ιών τοϋ κλήρου χ,αΐρε.
Έδώ εις τήν μονή τή ; κρεμαστή; ποϋ εΐναι ηγούμενος ό 

Παπαπαρθένιος πήγαμε τέσσεροις κυνηγοί καί δέν ράϊσε ή 
καρδιά του νά μάς τρατάρη άπά ένα κρασί ένώ τό μοναστήρι 
έχει 20 χιλιάδες δραχμαίς εισόδημα τά χρόνο, φαίνεται δ- 
ριως, δτι επειδή εΐχαν πάν πολλαίς γυναίκες άπά τά  περί
χωρα, θά νόμισε πώς θά καθότανε μαζύ τους νά κάνου έσπε- 
ρίδες. "Εχει δέ ώς καλόγρηα ε:’; τήν άγίαν μονήν τό πρό 
δέκα χρόνια ποϋ διεύθυνε χαμαιτυπείο λαδικό. Τά μοναστή
ρια εΐναι άσυλον τών οδοιπόρων καί ο/1  τών πορνών. Πέρασέ 
τον λοιπόν καί αΰτόν μαζΰ μέ τόν Ά νθιμο καί Γερμανό. Δ.Σ.

Σ. na.lrjaeffpcii.-tuL·. Τάν Γερμανό καί τάν ’Άνθιμο βασκε- 
τους, ώς πρός δέ τόν Ιΐαπαπαρθέν.ό σας είχε δίκαιο ό άν 
ίρωπος νά μή σάς δώσγ, ούτε νερό, γ ια τ ί ίσως τά λαδικά, 
άφοϋ ήτανε τόσαις γυναίκες έκεΐ νά τοϋ έκανε προξενειαίς σάν 
πάλη μαστόρισα.

Ά π ’ τον Ιβεραία.
Βρέ άδερφέ τ ί κα τά στα ϊις  εΐναι αΰτή, νά μή πέρνόυν τά 

μονόλεπτα έδώ στ άν Περαία ο! υ αγεΐροι καί μπακάλιδε;, ένώ 
έμεΐς τά πέρνωμε με τον ιδρώτα τοΰ προσώπου μας. Αΰτά 
δέν τά βλέπει δ Τρικούπη; ; θέλομε νά τά  περάσνις αμέσως

(1) Τ Π Ο Φ Τ Λ Λ Ι Σ

Κ  IT T Jk JP JL . Ξ ιειινγή:

Ή  κυρία Χρόνενα Μπιρμπιδομπαοδακαράκου, ήτανε παρά- 
Uvv) νέα.

Λέμε νέα, διότι μόλις είχε φτάσει τά σαράντα καί έλεγε 
"ώ; μόλις πάτησε τά είκοσι.

’Έτρωγε τά χρόνια της σάν τάν άοχαϊο θεό τών Ελλήνων 
τον Κρόνο ποϋ έτρωγε τά παιδιά του, ώς ποϋ κατάντησαν 
**τι παιδιά του, ο Δ1·* ;, ό Ποσειδώνας καί έ'να σωρό μελε- 
®Svt άλλοι, καί τόν έροιξαν άπά τάν θρόνο τοϋ θεού καί τάν 
βουλίαξαν στά Τάοταρα.

Τώρα άφοϋ έτρωγε τά παιδιά του άπά ποϋ ξεφύτρωσαν αΰτά 
τ* παιδιά-ιου δέν λέει ή ιστορία τής μυθολογίας τών παραμυ
θιών, φαίνεται, δμως ά'τι ή θεα Κρόνε ία, δχι ή άποπανινή δική 
Η·*; Χρόνενα Μπιρμπιδαμπαρδακαράκου, αλλά ή γυναίκα ή 
βεά τοϋ Κρόνου Οά τοϋ τά πετοϋσε πέντε πέντε σέ κάθε γέννα, 

έτσι ποόφτενε καί τούκλεφτε κζνένα, ώς ποϋ μεγάλωσαν 
τούφαγαν τό κεφάλι.

Νά αΰτό θά πή κάνε παιδιά νά δής χαίρι καί προκοπή.
[  Ο: όμόφυλοί μας όμως οί ’Ιταλοί λένε πώς άμα πού τάν 
ζορίσαμε άπά τήν Ε λλάδα , άλά Ό θω  α, τόν γέρο Κρόνο, 
*ήγε στήν ’ Ιταλία καί τούς εξημέρωσε ποϋ ήτανε άγριοι 
*al τούς έδειξε καί τόν τρόπο τής καλλιέογιας τών χωραφιών, 
ει? τρόπον ώστε οί συμπατριώτές μα ; ’ Ιταλοί γ ιά  τήν εΰ- 
Υνωμοσύντι αΰτή τοΰ έκαναν πανηγύρι κάθε χρόνο ποΰ ονομα- 
«τανε Κρόνια καί Σατουρνάλια, ήγουν μασκαρλίκια, καί

καί καταπε.γόντως η δέ μή νά πάς καί σΰ μ ’ αΰτού; ποϋ δέν 
μ ά ; πέρνουν τά μονόλεπτα στό διάο^Λ. Γ . Β.

Σ . IIa . im r 9ρώπου. Έ γώ  δέν πάιο πουθενά, ώ ; πρά; δέ 
τά μονόλεπτα πρέπει νά ξέρετε, δτι εΐναι νόμισμα τού κρά- 
τβυ; καί οποίο; δέν τά πέρνει καταδιώκε ται πο ινικώ ;, δι- 
καστικώς, κα ί περί διά νόμου. Ά λλά  άντίς νά σκοτίζεστε γιά  
αΰτά , πηγα ίνετε τρώτε πίνετε καί δίνετε τά  μονόλεπτα 
σας, καί άν δέν τά δέχονται πές τε του; νά πάν νά σάς κά
νουν έχεΐΊοι άγο>γή περί διά καταμήν^σις.

Μά πού στό διάβολο ξεφύτρωσαν τόσα μονόλεπτα στόν 
Περαία, έμεΐς έδώ άπάνω δέν εχομε ούτε τσακισμένο λεπτό 
νά καθαρίσωμε τά δόντι μας.

Α ΰ ρ ιο
εΐνα ι τά ψυχοσάββατο ήμερα δηλαδή πού κοροϊδεύουν οί ζων
τανοί τού; πεθαμένους καί τούς δίνουν κόλλυβα νά φάν.

Εΐναι ημέρα πού πάμε τάχα νά λυπηθούμε γιά  δσου; π ε
θαμένους εχομε καί δέν έχομε, άλλά μάλλον πηγαίνομε νά 
τούς έξυβρίσωμε τή μνήμη τους.

"Επρεπε αύριο αΰτά τά άχρεΐο πανηγύρι νά έλλειπε καί πρέ
πει νά λείψνι, γ ια ι ί  κάνένα σκοπό δέν έ'χει παρά τήν έξαχρείωσι 
καί τών έμπαιγμών τών θείων.

Ό λο  τό γυναικολόγι, παιδολόγι, γραιολόγι, γερρντολόγι, 
κοριτσολόγι, μπιρμπαντολόγι, τσακπινολόγι καί Ιργολαβολόγι, 
παπαδολόγι, διακολόγι, δεσποτολόγι, στό νεκροταφείο θά βρε
θούν καί τα λοιπά ζωντανά όντα δσα ζούν περπατούν καί κ ι 
νούνται. fffcCS,?···

Καί έκεΐ άντίς γιά  δάκρυα θ’ άκούωνται κακαρίσματα καί 
κρυφοφιλήμαηα άπό κάτω  άπό τά δένϋοα καί τσιμπολογήματα 
στά φανερά καί κρυφά.

Δέν εχει,ε ίπαμε κάνένα σκοπό αΰτό τό άχρεΐο σαρακοστιαν4 
πανηγύρι καί έπρεπε νά ήναι ή πόρτες τών νεκροταφείων κλει- 
σ τα ί;, η άφοϋ πάμε δλοι έκεΐ νά μάς κλείσουν μέσα νά κά
νωμε διά βίου ζωντανοί συντροφιά τον; νεκρού; άφοϋ δείχνομε 
π ώ ; τού; άγαποϋμε τόσο.

Καλά δέν λέγω ;

κοντά σ’αΰτό έλεγαν μάλιστα πώ ; ά'μα ποϋ πήγε κεΐ δ γέρο 
Κρόνο; άρχισε τότε καί σ’ αΰτού; δ γρναονς αίώ>, σάν αΰτόν 
πού μά ; έφερε δ Τρικούπη;.

Καί άπό τά  Σατουρνάλια αΰτά  ̂ Κρόνια βγήκαν ο; μασκα
ράδε;, δπω ; είστε ώς τά προχτές δλοι.

"Άς είναι αΰτά είναι δξω τού προκειμένου τής υποθέσεω; 
τή ; δμιλίας τή ; ιστορία; μ α ;.

Λοιπόν ή κυρία Χρόνενα ήτανε ώς καθώ; είπαμε ώ ; σα
ράντα χρονών κατά τά ; κακά; γλώσσας, κατά δέ τή δικτί 
της τήν καλή ήτανε ώς μέ είκοσι χρονώ, καί έλεγε φάγουσα 
νά φάη τά στόμα έκεινοϋ ποϋ ήθελε νά τής βάνγ) καί ένα 
παραπάνω χρόνο.

Πρέπει όμως να ίμολογήσωμε δτι εφιγουράριζε ή κερατόπι- 
στη, δέν τό'δειχνε πώς ήτανε σαρανταπ^νταρούσα, ντυνότανε 
σάν κουκλίτσα, καί τά σήκονε τά φουστάνια τη ; καί γιά  τό 
τίποτα  τόσο ψιλά ποϋ μόνο δέν φαινότανε καί τά κεντήδια 
τοΰ βρακιού τη ;.
Ά ν  τή ; εκανε καμυιά φιλινάδα τη ; παρατήρησι πώ ; τά  πα- 
ρασηκώνει, έλεγε πώ ; έτσι κάνουν καί -Jj μ εγάλα ι; κυρίαι;, ί) 
δποίαι; μάλιστα δέν φοροϋν καί τίποτα άπό κάτω , i l i  
φράντσα.

"Ητανε μοναχοκόρη τοϋ πατέρα τη ς, τοΰ γεροξεκουτιάρη 
Μπιρμπιδαμπαρδακάκου.

Αΰτός πάλι ήτανε άλλοιώτικος άνθρο>πος, γεροξεμοιραμένο<, 
άνθρωπος ποΰ δέν έδινε καί μιά πεντάρα καί τό σπήτί τον 
άν τοΰ κα ιώτανε.

Έ γ ώ , ίλ εγε , γλέντησα £τά νείάτα μου, τώρα θά γλεντήσω 
καί τ*  γεράματά μου καί άς γλεντήσουν καί οί νέοι ό'πως 
μπορούν.



2Ετή μαύρ>ι αημα ια  δ ιπλω μένος  
έτουμπάρ^βε ό καΰμένος.

& *  'Η  εθνική μουσική  ποΰ 2παιζε προχτές.

Ε ις  τό  αποικιακόν
Κ α τά σ τη μ α  d d i.b jw r  Μ ονστάχα

ποΰ ενα1. στήν π λα τε ία  τοΰ άγιου Φ ιλίππου ΙκομίσΟηκαν κεφαλοτήρια 0 τ -  
da'.Cxx καί Μ ωραΐτικα και πουλοΰνται μέ τόσον συγκαταβατικα ίς  τιμαίς, 
καϊ μέ τόση φ τε ίν ια  ώστε καταντα  κά νε ις  να  νομίζω π ώ ς  τά  δίνουν ιή» 
τσάμ πας, γ ια  τούς μεταπουλιτάς μάλιστα  γ ίνετα ι πιο συγκατάδαβις, τρί
ξετε, γ ια τ ί αρχησαν καί τα  πήραν μιρουδιά καί πέσαν μέ τά  μοϋτβα. Τά 
κουδαλοΰν δέ πάντο τες, παιδ ιά  τοϋ Κ αταστήματος καί στα Π ατήσια ίν 
κατο ικατε.

Ε ίς
το πρακτορεΐον τών Εφημερίδων πουλοΰν χαρτί μέ την ς·/.χ 
κα ί πολΰ φτεινό.

ovj«

Τρέΐςατε
etc τή  φτε ίν ια , ^εκεΐ κοντά ε!< τό σπ ίτ ι μου καί παραπλεΰρως άπό τ» 
σ π ίτ ι τοϋ πρψην δημάρχου Π. Κυριάκου εις τό γωνιαΐον μ α γα ζ ί, άπο- 
Οήκη γυαλ ιαώ ν και λα μ πώ ν τώ ν αδελφών Φ ύτιζα. “Εχουνε δέ, καί λάδι 
τή ς  Κηδησιας δια σαλάτα , γ ια  φαγ ί καί γ ια  δτι άλλο είνα ι γλυκό σάν 
τό μέλ ι καθαρό σάν τόν ήλιο, τρίζετε  πρ ίν τό σώσουν. Έ χουν οέρει καί 
κ α τ ι  λά μ πες μ εγάλα ις ίσα μέ τό μπόι μου τώ ν 120 κεριών ©ώς, δπου 
φ ω τανε σάν ήμερα καί τής δίνουνε σέ μ εγάγη  φ τε ίν ια  γ ιά  πη γα ίνετα ι 
νά ϊτή ς  δήτε καί μέ τά μάτ ια  σας νά πισέψε-τε.

Πότε εΰγενε άπό τό σ π ίτ ι  του ί; κόρη τοΰ Χρό^ενα *α\ πο
τ έ  έμπενε χαμπάρι δέν ίπερνε.

Ή  Χρόνενα ή'τανε αΰταξούσιο;, ψωροπερίφανη, έκανε τόν 
μεγάλο γ ια τ ί είχε πενήντα τη ; σοϋ λέει ό άλλος χιλιάδες δραχ- 
μαίς καί /στή τράπεζα μάλιστα καί περίμενε νά τήν παρακα- 
λέσουν οχι δμως καί νά παρακαλέση τινά , καί γ ι ’ αύτό κανείς 
δέν τήν'παράκαλοϋσε.

Ποτέ δέν έκανε υπηρέτρια στά χέρια της, ή μιά τής μύ
ριζε καί ή άλλη τής βροψ.οϋσε.

Ή  μιά δέν είξερε νά μαγειρέψνι, ή άλλη νά σκουπίση καί 
τά άπό τοιαϋτα.

Στή δοϋλα άμα ποϋ μαγέρευε πήγενε κ ι’ αΰτή νά κάνη 
τά  δικά της :

Ου πολΰ νερό ερριξες, ου δέν είναι τό φαγεΐ γιά  νά τό φάη 
π ινάς, οΰ τό £*αψες, ου είναι νερόβραστο, οΰ, ερριξες πολλή 
βούτυρο, ου δέν τ ’άφησες νά πγή τό ζουμί του, οΰ τά τεν- 
τσερέδια είναι άπλυτα, ου πολλά κάρβουνα βάνεις καί δέν 
άφίνεις τό φαγεΐ νά ζυγοβράση.

Καί άπάνω στήν κουβέντα αΰτή ποϋ εκανε σέ κάθε υπη
ρέτρια έλεγε καί τοΰτο ’

—  Σΰ δέ είσαι καθώς βλέπο) γιά  φαγεΐ, πάρε τή σκοϋπα 
κα ί πήγαινε νά σκουπίσης καλά καλά άπάνω .

Καί άφοϋ ξεθεονότανε ή δοϋλα στό σκούπισμα, άνέβαΐνε 
κα ί έ'λεγε :

— Οΰ τ ί σκούπισμα είναι αΰτό, έσΰ δέν είσαι γιά  σκούπα, 
ττηγαινε κάτω νά κάνης τό φαγεΐ.

Ε ίχε καί άλλαις παραξενάδες ποΰ θά σάς τάς περιδία- 
γράψωμε μεθαύριο;

Α ϊ  πώς αας φα ίνετα ι ή Χ ρ ό νενά  μ ας μ έ τά  
κ α τ ά ;  Μ ωρέ γάμπα.


