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επί τής κουνητοποιήσεως τοΰ στρατού, στρατάρχη; Βουσέρ ευ
δόκησε προχτές νά μάς κάνη τήν πρώτη κουνητοποίησι τοΰ 
στρατού στήν άγία Γλυκερία, καί κοντά στάν στρατό νά κου-^ 
νήση καί καμπόσους βλάκας μεταξΰ τώ ν όποίων, είχα τήν 
τ'.μή νά συγκαταλέγωμαι κ ’έγώ με δύο άλλους φίλους, για  νά 
πάμε νά δοΰμε τήν κουνιτοποίησι.

Πέρνομε μιά καρότσα καί παμε στά Χαυτεϊα στή μία νά 
βρούμε τόν στρατό. Ά λ λ ά  εΐχε φύγει J κερατάς.

Εμπρός τρεις ημείς φθάνωμε καί κυριεύομε τήν οπισθοφυ
λακή τών εΰζώνων ποΰ δέν ήθελαν νά μάς άφήσουν νά περά- 
σωμε γιά  νά καταδιώξωμε καί τόν ά'λλο στρατό, άλλά άμα 
■ποΰ μαθεύτηκε πώς ή Παλη ανθρωπιά περνά, μάς άφησαν ε 
λευθέρους καί ετσι καί μεΐς τοΰς χαρίσαμε τή ζωή.

*0 όμαξά ; ήθελε κ ι’ αΰτός νά μα: κάνη κουνητοπόίησι καί 
μάς βγάζει μέσα σέ κά τ ι αμπέλια γ ιά  νά πάμε τό συντο- 
μώτερο.

Πώς σώθηκα άπό αΰτή τήν άμπελοδρομία δέν ξέρω κ ’ έγώ , 
“Θεέ μου κάτι λάκκοι, κάτι εΰσεβή παλούχια, πώ : δέν χ α ν 
τακώθηκα καί πώς δέν εΰσεβοπαλουκώθηκα, έκεΐ, είναι θαΰμα.

Στήν άγία  Γλυκερία μέ μιά σπιθαμή τή γλώτσα όξω φθά- 
σαντες πολιορκίσαμε ενα τραπέζι χωρίς καρέκλες, άφίσαντες 
τήν οπισθοφυλακή τόν ένα μας νά φυλάη τό τραπέζι έκάναμε 
ο: δυό άλλοι έφοδο κατά καρεκλών καί αιχμαλωτίσαμε τρεις.

Τό έκεΐ μαγαζάκι ειχε άπά ούλα μεταξΰ τών δποίων υπαρ· 
χαν μόνο μαρούλια. Θελήσαμε νά ψήσωμε καί αΰγά , άλλά 
δέν είχε φωτιά. Τό κρασί του ήτανε τής ανθρωπιάς, δηλαδή 
"λάσπη, άλλά έμεΐς τό βρίκαμε θεά . Ό τ α ν  θέλαμε νά φύγωμε 
μάς γύρεψαν νά πληρώσωμε κα ί τ ’ αΰγά τά άβραστα.

Ά λ λ ά  ό τρέφων θεάς κα ί τά  π ίτε ινά  τοΰ ουρανού χωρίς νά 
μεριμνώσι τρέφει καί τοΰς ανθρώπους, διότι έκεΐ ποΰ κλαίγαμε 
τή μοΐρά μας μέ τά μαροΰλι, μάς προσβάλλει έ'νας λόχος υπαξι- 
τοματικών τοΰ μηχανικού. Έσκεφθήκαμε νά τοΰς κρεμοτσακί
σουμε δλους, άλλά παραδοθήκαμε άμα ποΰ ίόαμε, δτι άπό 
τόν φόβο τους έφερναν δώρα, σαλάμι, τόνους, ψάρια, ώς καί 
«ευτέδε ί.

Γενναία παλλικάρια ποΰ δέν καταδέχτικαν ουτε ένα κοασί 
νά τοΰς δόσωμε, γ ια τ ί είχαν της πλάσκε; τους γεμάτες κρασί, 
άντίς νεροΰ. ·

Διά ταΰτα τοΰς έξεφράζομε τήν ευγνωμοσύνη μας, διότι 
μάς έθρεψαν ώς καθώς μάς ξεβράζουν κ’ εκείνοι τή ν  ίδια εΰ- 
γνωμοτύνη γ ια τ ί τοΰς άφίσαμε καί ζοΰν καί δέν τοΰς πή 
γαμε αιχμαλώτους ιόν Βουσέρ.

Ό  στρατός είχε άμολυθή νά πάρη νερά καί μαζεύτηκαν 
στά ξεροποταμάκι τή ; Α γ ία ς  Γλυκερίας, ώς χίλιο ι. Ποΰ νά 
βρουν άράδα. Οί περισσότεροι μέ τήν ελπίδα νά πάρουν φρέ
σκο, ένώ είχαν γεμάτα τά παγούρια τους τά/υσαν καί έμει
ναν, μέ τάν τενεκέ στά χέοι, γ ια τ ί δέν πρόφθασαν νά πάρουν 
ουτε λάσπη.

Δέν ξέρω ποιός μά ; εύγανε στά φώρα πώς έμεΐς ήμαστε η 
Παληανθρωπιά. Μάς στίνουν τακτική πολιορκία, καί μέ γ ί -  
ζεβαν σάν νά ήμουνα κάνένα περίεργο τέρας, ώς καθώς πολ- 
λάκις φοραίς είπαμε.

Σ ’ αΰτή τήν φοβερή πολιορκία υποχώρησις πλέον δέν ύ 
παρχε, νά παραδοθοΰμε πάλι δέν τδφερνε τά φιλότιμό μας, 
γ ια τ ί "Ελληνες είμαστε καί μεΐς. Ά ρχισε λοιπάν ή δωροδο
κία τοΰ τραταμέντου, καί ετσι φίλοι καί εχθροί γινήκααε ένα,

Τ ι εγινε πλέον έκεΐ δέν θυμούμαι οΰτε γώ , φτάνει τοΰτο 
μόνο νά σάς πώ , πώ ; βρίκαμε καί ένα ανέλπιστο σύμμαχο. 'Η  
νοικοκυρά τοΰκαταστηματάρχη -Λρθε σταυροκοπούμενηλέγοντας:

—  Παιδί μου, σΰ είσαι, νά ποΰ άξιώθηκα νά σέ δώ.
Μοΰ ηοθε νά κλάψω άπά τήν συγκίνησι, άλλά μοΰ μπόδιζαν 

τά γυαλιά τά δάκρυα. Έ ν τούτοις τήν εΰχαριστώ άπό καρδίας.
Ά π ά νω  στήν ώρα, νά καί οί αξιωματικοί σάν δραγάταΐς 

καβέλλα  καί μάζευαν τούς στρατιώτα<·, λέγοντας :
—  Γρήγορα, κάτω ούλοι, γ ια τ ί δέν θά παίξη σάλπιγκα 

πρόσκλησις-
"Ωστε κατά τάν κ. στρατάρχη Βουσέρ μία νέα κουνητόποΐ- 

ησις τοϋ στρατού, εΐναι νά τρέχουν καί οί άξιωματικοί τών 
ταγμάτω ν νά μαζεύουν τοΰς στοατιώτας σάν κατσίκ ια .

Σ το καρσινά βουνό ήτανε παραταγμένος ό στρατός μαλλιά



*

κουβάρια, κα ί ρωτούσαμε δλοι μά τ ί κάνουν αυτοί οί άνθρω
ποι έκεΐ, καί κάνείς δέν είξερε νά μας δώση άπάντησι.

Σέ λ ίγη  ώρα εκείνες $ χ ιλιάδες άρχισαν καί ξεκολλούσαν 
καί γινόταν* αράδες στίι γραμμή ένα δυό καί τρία τάγματα .

Ά π ά νω  στό λόφο ητανε ό στρατάρχης καί έδίδασκε στούς 
διοικητάς τών ταγμ άτω ν, την φύσιν, λέει του τόπου μέ γ α λ 
λικά , καί κοντά σέ μερικούς ποϋ είξεραν φραντζέζικα έστηναν 
καί οί άλλοι τ ’ αύτιά  τους ν’άκούσουν ένώ δέν σκάμπαζαν γρύ.

Νοστιμώτερη άηδεία δέν μπορεί νά μεταγένη παρά νά 
έρθη ό Βοσσέρ νά μάς διδάξη τήν φύσι τοϋ τόπου μας, ήγουν 
τά κατατόπ ια  τών περιχώρων, τό όποιον εΐναι τό ίδιο σάν νά 
λέη τό παιδί στόν πατέρα

—  Έ λ α  πατέρα νά σοϋ δείξω τής μάνας μου τό σπίτι ποϋ 
είναι.

Περιμέναμε νά γίνη κάνένας πόλεμος γιά  νά τούς βάνωμε 
δλους μπρός, άλλά, νά, τούς πήγε ρεπετί, καί άς ήμαστε τρεις 
καί αΰτοί 4 χιλιάδες.

Ξάφνα μαθένομε πώς γυρίζουν πίσω, κολόνομε καί μεΐς καί 
μάς έχαιρέτισαν τά τάγματα  τοϋ περνώντας άπό μπροστά 
μας μηχανικοϋ. ’Ά λλο  μεγάλο ευχαριστώ καί σ’ αΰτουνούς.

Στό δρόμο μή ρωτάτε τ ί  γινότανε, καί επειδή μέ ενα λόγο 
δέν μπορώ νά εΰχαριστήσο> δλο τό κόσμο, . θά τυπώσω εΰχαρι- 
στήρια, γ ια τ ί τά έψημά μου καταργήθησαν μαζύ μέ τό στου
πόχαρτο τής αντεθνικής Τράπεζας.

Ά π ό  ολο τόν στρατό μας έθαύμασα τούς εϋζωνας, βρέ 
τούς κερατάδες, ξεφτέρια μοναχά, καί θαρρώ πώς άν έκανα 
συμμαχία μαζύ τους καί τούς άπολοϋσα εναντίον δλου τοϋ 
στρατού θά τούς κατακυριεύμαμε, εννοείται σ4 αΰτόν τόν πό
λεμο, έγώ θά στεκώμουνα άπό μακρυά, γιά νά μή γίνιρ κάμ- 
μιά αιματοχυσία.

Τώρα ίσως θα ρωτήσητε, άφίνοντες τά χωρατά, καί τ ί σκοπό 
εΐχε αΰτό τό βάδισμα τής πορείας τοϋ στρατού καί μάλιστα 
καταμεσής τών Χατείων νά γ ίνη ή συγκέντρωσις ;

"Η τανε, κύριοί μου, μία καθαρή στρατιωτική* έπίδειξις εναν
τίον τής Α θήνας, ποϋ ηναι σάν μάς λέη δ Τρικούπης σας*

—  Μή κουνηθήτε, γ ια τ ί σάς έφαγε δ στρατός, χωρίς νά 
δτι μπορεί νά τόν φάη αΰτόν. Καί ετσι έτελείωσε καί

αΰτό τό πάει κ ι’ έλα τοϋ στρατού, ποϋ κάνεις δέν κατάλαβε 
τ ί έγινε καί ούτε ό στρατάρχης ήξερε τ ί  τοϋ γινότανε.

Γιά δλο αΰτό τό μασκαραλίκι τής εκστρατείας καί τοϋ κο- 
ροϊδευόματος ποϋ δέν ίδαμε τίποτα , έγώ  καί ή συντροφιά ση
κώσαμε άγωγή εναντίον τοϋ δημοσίου νά μάς πληρώση τά 
έξοδα καί τέλη τής άμαξας σύν δμοϋ καί τή σκόνη ποϋ φά 
γαμε, καί καλά ξεπερδέματα.

Αΰτή ήτανε ή πρώτη κουνιτοποίησις τοϋ στρατού κ. Βοσ 
σέρ. Ά μ  τέτοια τήν κάνω κ’ έγώ καί πιό καλή. Βρέ άδερφέ 
τό έν δυό ήρθες νά μάς διδάξης ; Πολλή σου ή κουταμάρα, 
καί μεγαλείτερη ή δική μας πού ήοθαμε νά δοϋμε τής κουτα
μάρες σου.

I I  Ώ ρ α
η χθεσινή μάς τά ξεφούρν.σε δλα καί καθαρά καί ξέστερα, 
πώς ήγουν δηλαδή δ διάδοχος τής Άουστρίας ποϋ μας ηρθε ] 
σήμερα, ήρθε εξεπίτηδες καί έπ ιϊε ιχ τ ικ ώ ς  μάλιστα πεπειθώς 
βτή γενναιότητά μας καί άνβπαραδιά.

Έ δώ , Πανέλληνες τό ζήτημα είναι σπουδαίο, γ ια τ ί άπό 
πίσω άπό τήν Άουστρία κρύφτεταί καί ή μεγάλη Γερμανία 
κα ί δέν είναι πα ίξε γέλασε νά έχωμε έμεΐς συμμάχου;, κρά
τη , πού τό μόνο καλό του; ποϋ κάνουν, είνχ ; νά καταβρο
χθίζουν τά  άλλα μικρά κράτη.

Είναι ή άλήθεια πώς τήν Άουστρία δέν τήν χωνεύομε γιά  
δσους φρικαλέους καταδιογμούς μάς έκανε στήν έπανάστασί 
μας, καί τήν δποία κόντεψε νά κατοστρέψη.

Ά λ λά  δέν είναι έτσι. Τά περασμένα είναι ξεχασμένα, έτσι I 
πέρναμε κα ί τήν Ρουσία γ ιά  προστάτριά μας καί μάς ευγανε 
τό μ άτι μέ τούς Βουλγάρους ποΰ μάς τούς κάθισε μέσ’ τό

ρουθοϋνι καί θέλουν νά μάς πάρουι ώς καί τήν Μακεδονία τά 
χθεσινά κτήνη, καί γ ι ’ αΰτή τήν υπόθεσι έψήφισε ή βουλή 
τους μυστικά 30 μιλλιούνια εκατομμύρια φράγκων γιά  νά 
κάνουν τό κούνημα τώρα τήν άνοιξι.

Κοντά σ’ αΰτούς ποϋ θά κουνηθοϋν κουνήθηκαν άπό τώρ* 
οι Α ρβανίτες καί άνοιξε τό τουφέκι στήν Α λβα νία  τό όποιο 
είναι τό πρώτο σύνθημα τοϋ άνατολικοϋ πολέμου.

Δέν πρέπει, λέγομε, νά έχωμε ΰπ ’ όψει τά δσα μάς έκανε ή 
Αΰσ τρία, άλλά νά σκεφτόμαστε έκείνη τή παροιμία, ποϋ λέει, 
πώς γιά  τό κοινόν συμφέρο καί οί έχθροί γίνονται φίλοι.

Θά πήτε καί άπό τούς Άουστριακούς .τί καλό περιμένομε. 
.Κ αί μ’ δλα ταΰτα  κύριοι, νά ποϋ μάς έρχεται άνέλπιδα, άφοϋ 
δλη ή Εΰρώπη μάς έγκατάληψε.

Κατά τό σύνταγμα ό βασιλέας μόνος του καί καταμόναχο; 
έχει τό δικαίωμα νά κηρύττη πόλεμο καί νά κάννι μυστικαίς 
συνθ/ίκαι;, τώρα τ ί θά κουβεντιάσουν μέ τόν διάδοχο τής 
Άουστρίας καί τ ι θά υπογράψουν έμεΐς δέν μποροϋμε νά μά- 
θωμε, έστωντας μέ τό νά ήναι πολύ μυστικά πράγματα.

Ά λ λ ά , καθώ; γράφει ή "Ωρα τού πρωθυπουργού, τό δλο 
σχέδιο τή ; συμμαχίας μας είναι, νά μην άφήσωμε κάνέναν νά 
έπαναστατήση έδώ στή Τουρκία μέ τήν βοήθεια της.

Ά λλο ιώ τικα  δέν μποροϋμε νά πάρωμε κα ί τόν βασιλέα τόσο 
άφιλόπα τρι ώστε νά μάς προδώση στού; Άουστριακούς πυϋ έ 
χει έ'να σωρό διαδόχους καί έπιθυμά κοντά στό μεγαλεΐον αΰ- 
τονών καί τό μεγαλεΐον τοϋ κράτους, χωρίς τό όποιο δέν μπο
ρούν νά έχουν αΰτοί μεγαλείο.

Λοιπόν άς κάνωμε τόν σταυρό μας καί άς ριχτούμε εις τάς 
άγκάλας τής φΛ τάτης καί σύμμαχης άπό σήμερα Άουστρίας, 
γ ιά  νά μάς πνίξη μιά ώρα άρχίτερα.

Καί μ ’ αΰτή τή συμμαχία, 
πέρνομε Μακεδονία,
"Ηπειρο καί Α λβανία  
Θεσσαλία καί λοιπά. . . .

Ά  δχι τή Θεσσαλία, ξέχασα πώς τήν πήραμε, καί εΐναι 
δίκαιο νά τήν ξεχάση τινάς, άφοϋ άπό τόν καιρό ποϋ μάς τήν 
συγκόλησαν δλο γκρίνια είνα ι, καί κάνένα καλό άκόμα δέν 
ίδαμε άπ ’ αΰτούς, εκτός τά θεσσαλικά άνδράποδα μερικούς 
βουλευτάς ποϋ μάς έστειλαν καί έφαγαν τόν Κουμουντοϋρο.

Μπαρούτι βρωμά καί δ θεός νά μάς έλεήση άπάνω σ’αΰτή 
τή φτώχεια μας κα ί έτοιμαστήτε γ ιά  νέα δάνεια, τά  όποια 
βέοαια θά ήναι δ πρώτος φόρος τής λυκοσυμμαχίας μας ποϋ 
καί δ θεός μέ τή σημερινή άθλια μέρα τήν άποδοκιμάζη.

Χ τ ό
ίδιο επίσημο άρθρο δ Τρικούπης ριχτεί τό γά ντ ι στήν Α γ 
γλ ία  καί τήν περιφρονά καί τής λέει πώς ποτέ δέν θέλησε 
τό καλό μας καί πάντοτες, δτι γύρεψε μέ κάθε τρόπο ώς καί 
τόν έσχατο έξευτελισμό μας ποϋ βουλόθηκε μέ τήν ντροπή 

ί* τοϋ Νίκολσων μπροστά στό παλάτι.
■Ώστε δξω η Α γ γ λ ία  ποϋ τήν πέρναμε πώς μάς προστά

τευε, καί μέσα ή Άουστρία ποϋ δέν μάς. προστάτευε.

Γ ια
τήν εφεδρεία ποΰ έγραψε προχτές δ Αΐώ?ος πώς θά προσκα- 
λεστή ύστερα άπό τής έκλογαίς γράφει τό ήμιεπίσημο δργανο 
τού Τρικούπη ή 'ΑχρχΙτζοΜς, καί τά διαψεύδη άιτά αυθεντική 
■πηγή. “Ώ στε άς ήσυχάσωμε, ώς ποϋ νά μάς άνησυχήσουν.

Ά μ  κάτι βράζει καί θέλουν τώρα άπάνω στήν άναμπαμ- 
πούλα τών εκλογών νά μάς ρίξουν στάχτη στά μ άτια , μ ’ 
δλον δτις ημείς τάχομε τέσσαρα.

’Ά λ λ ο τ ε
ί  Αΰτοΰ Μ εγαλειότατος δ βασιλέας μας μοίραζε τά  πορτο
κάλια τοΰ Ταττογιοϋ του τής δωρεάς σέ φτωχούς φέτος δμως 
εβανε καί τ έ  πούλησαν πράς 20 δραχμάς τήν χιλιάδα σέ ένα
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|Χ*νάβι ποϋ δέν κάνει νά σάς πώ τό όνομά του γ ια τ ί μπορεί 
-τώρα στής έκλογαίς νά θυμώση καί νά μάς μαυρίση.

Οικονομία ώς καί τά  πορτοκάλια, ένώ ό μέγας μας Αλκι
βιάδης, ποϋ ήτανε ένας άπλός πολίτης στήν άρχαιότης, είχε 
υέ δλους τούς Αθηναίους τούς κήπους του άνοικτούς νά, πάν 

τσιμπολογοϋν μέ διάκρισι ό',τι ήθελαν, ώστε ό Α λκ ιβ ιά 
δης μας εΐχε άληθηνή βασιλική μεγαλοδωρία, κα ί δ βασιλεύς 
|χας τίποτα .

Ά λ λά  δέν τό ξέρει αΰτό, οί μασκαράδες οί αΰλικοί θά τοϋ 
τά έκαναν, έτσι γ ιά  νά τόν ριζιλξψουν,

Ά μ  θά τούς διιόξωμε καί αΰτουνούς.

Χ ό ν
σταυρό σας. Δεν τό μ ά θετε ; Τό σταυρό σας. · Μάς έρχεται ή 
πανούκλα καί ή βουβουνική μάλιστα ποϋ ώς νά κάνη τινάς αχ 
έτίναξε τά πέταλα .

Έ π ί τοϋ παρόν ή άξιότιμο; αΰτή κυρία βουβουνική πανού
κλα βόσκει τά σύνορα τή ; Περσίας καί πεθαίνουν 30 — 40 τήν 
ήμέρα, ώ ; καθώ; λένε τά λίμπρα τών Πέρσιδων, πού θά πη 
πώς θά ήναι χιλιάδες.

Θά πήτε, δχ άδερφέ, έχομε φόβο νά έρθη ή πανούκλα έδώ 
άπό τόσο μάκρος δρόμου. Ν αι, μάλιστα, σάματις τής είναι 
άργητα καί μ’ ένα μόνο έπ ιβάτη νά έρθη άγνωστος καί άφα- 
νής τηλυγμένη μέσ’ τά ρούχά του ώς ποϋ νά γίνη εμφανής 
μονομερής. Καί μήπως δλαις ή άσθένειαις άπό κεΐ δέν μά; 
έρχονται, Περσία, ’Ινδία καί Αραβία.

Τό λοιπόν ή μόνο σωτηρία γ ιά  νά τήν διώξωμε άν μάς 
χογτοζυγέψη, εΐναι νά βγάνωμε τά βαχτηοίδιά μας τοΰ Κε- 
φαλαριοϋ εναντίον της καί πιστεύομε πριν μάς φάει έκείνη νά 
τήν φάν, άφοϋ στόν καιρό τοϋ κοιλιακού τύφου κόντεψαν νά 
φάν δλη τήν Α θήνα .

Μ’ αΰτού; τού; πολέμους, πανούκλες, χολέρε; κα ί λοιπά 
καί αράπικη βλογιά, φα ίνετα ι, ό κύριος Θεό; μ α ; βάλ- 
6ηκε νά μάς ςεπαστρέψη, κχί άν έχη καί αΰτός κακούς σκο
πούς γ ιά  μά ; δέν θάναι άσχημο νά τόν διώξωμε κ ι’ αΰτόν, 
ήγουν νά τόν έκθρονίσωμε καί νά κάνωμε τόν Χριστά Θεό, 
ποϋ ήρθε κα ί τάν σταυρώσαμε, καί δέν ξέρομε άν παραλάβη 
κάμμιά φορά τόν θρόνο τοϋ πατέρα τοϋ Θεοϋ, τ ί σταύρωμα 
εχει νά μάς κάνη.

Ά ς  τόν άφήσο>με λοιπόν ώς ποϋ νά τελειώσουν τά τιμό
νια τών αεροστάτων καί τότε τοϋ κάνομε δλη ή υφήλιος μία 
αεροστατική έφοδο μέ τόν Βουσέρ μπροστά, τού κυριεύομε τά  

•σύνεφα, καί έτσι έστωντας έκεΐνος μέ τό νά μή έχη ποϋ νά 
σταθή πλέον άπάνω στά σύνεφα, δπως τάν ζωγραφίζουν, θά 
πέση κάτω , τόν τσακόνωμε έμεΐς ή ήφήλιος αιχμάλωτο, καί 
τόν βάζομε καί συνθηκολογά μαζύ μας, δτι θά πάψη νά μάς 
στέλνη πανούκλες καί χολέραις, βαχτηρίδια καί κοιλιακούς 
τύφους, χ,αί έτσι σώζεται κα ί κείνος σωνόμαστε καί μ ε ΐ;.

Ί - .χ ε ί
στή Νέα άγορά έστησαν κα ί έναν ώραΐο κοπρώνα καταμεσής 
στό οικόπεδο τοΰ Μακρυγιάννη, πού πάει- νά πεθάνη ουλη ή 
άγορά άπά τώρα άπό τή βρώμα καί δυσωδεία, καί Κύριος οίόε 
τ ί έχει νά γίνη δταν φτάση τό καλοκαίρι.

Μά γιά τόν θεό , αΰτή εΐναι ή καθαριότης τής πόλεως, τά 
υγιεινά μέτρα καί ή υγιεινή επιτροπή, ή άστύατροι καί οι ά λ 
λοι οί έπ ί τοϋ καλλωπισμοΰ τής πόλεως. Μά; πεθάνατε, 
μωρέ τοΰρκοι, πάτε νά μάς π ιθανετε, δέν έχετε καί λίγο 
συνείδησι άπάνω σας.

Στό διάολο μαγκούφιδες, γ ια τ ί εσάς δσα κα ί άν σάς γράφη 
τινάς τά διαβάζετε καί γελάτε σάν κτήνη ποΰ είστε καί νο
μίζετε πώς σάς μοιάζομε καί μεΐς.

Στό διάολο λοιπόν καί μ’ ένα μαύρο παραπάνω.

Α κ ο ύ σ ε τ ε
καί μιά νόστιμη ίσνορία. Ό  γουρουνοδίκης τής Θήβας κύρ κύ

ριος Μ άγγελ εΐναι καί χοροδιδάσκαλος. Τό λοιπόν άπό δώ 
κα ί 4 μήνους είχε νοικιάσει ό δήμαρχος γ ιά  γουρουνοδικειακό 
κατάστημα τά σπ ίτ ι τοϋ Δ. Βριζάκη. Ά λ λ ά  τοϋ κυρίου γου- 
ρονοδίκη μας δέν τού άρεσε γ ια τ ί δέν τόν χωρούσε γ ιά  χορό, 
καί ήθελε νά νοικιάση άλλο πιό εΰρύχωρο γιά  νά κάνη τή δου
λειά του μέ πιό άνεσι, τά κήρυξε λοιπάν έτοιμόρροπο ένώ τ4 
σπ ίτι είναι θηρίο, άφοϋ δέ άπότυχε άπά τάν σκοπό του έπαψε 
καί δέν δίκαζε γιά  τρεις μήνους αποφάσεις είς βάρος τοϋ χα 
μάλη Λαοϋ διεκδικώντας τό πάθος, γιά νά μαζευτούν δλαις 
σωριασμένες ή άποφάσεις καί έτσι μέ τό σώργιασμα τών πολ
λών άνθρώπων έλπιζε πώς θά χαλάση τή σκάλα τοϋ σπιτιού 
καί νά τό κηρύξη άνευ σκάλας, άλλ* τά βρήκε μπαστούνι ή
γουν εΰσεβή παλούκι.

Ιδού κατάστασις ενας άπλός είρηνοδικίσκος νά θέλη μέ της 
παραξενειαίς του νά κατατυραννά τάν κόσμο. Ά μ  άπό Πο- 
λονέζο τ ί καλό περιμένετε, ώς καθώς καί άπό τήν κυβέρνησι 
πού μάς διοικά, πού δταν έμαθε αΰτά δέν τούδωσε άμεσω; τά 
παποϋτσα γιά  νά μάθη νά έκτελά τά καθήκοντά του καλλίτερα.

Συχένεται τινάς πλέον καί νά διαβάζη τ ίτο ιιΐ :; παρανομίαις 
καί ίσα ίσα άπό γουρουνοδίκιδε;.

Διά ταΰτα  κύριε Μ άγγες, λάβε εις μέρους τών Θηβαίων 
μίαν πεντάλφα ώς παράσημο τής μεγάλης κουτομάρας σού, 
έπιφυλάσσονται νά σοΰ δόσουν καί τήν μοϋτζα τής τιμής. Καί 
σ’ άνώτερα.

Τ ίπ ο τα
οί κύριοι επίτροποι τή ; ά γ ία ; Ειρήνης τά έβαναν πείσμα νά 
μεταββάλλουν τήν εκκλησία είς έλεύθερη Κέρκυρα καί γ ίνετα ι 
άπό τόρα κάτω άνακατοσούρα στόν άνδρονίτη, ήγουν γυναίκες 
καί άνδρε; εΐναι συγκολλημένο ι.

Βρέ σεί; επίτροποι οί άνθρωποι τόρα πού είνε σαρακοστή 
έρχονται νά άκούσουν τάν λόγο τοϋ θεοϋ καί δχ_ι νά σκαν- 
δαλίζωντα ι.

Πολλή φιλελεύθερη μ ά ; τήν καταντήσατε αΰτή τήν καλλί- 
τερή μα ; έκκλησία, καί μά ; κάνετε τήν χάρι νά βγάνετε τήν 
επιγραφή ποϋ έχετε άπόξω = έν έκκλησία ι ;  εΰλογίΐτε τόν κύ- 
ρ ιον= καί νά βάνουν=έν έκκλησίαις σκανδαλίζετε τόν κύ
ριον,=

"Αμ έχεις καί τόν κύρ άγριο Μητροπολίτη ποϋ είνε τόσο 
ήμερο; ώστε σάν ζαρκάδι ακολουθεί τού; έπιτροπίσκου;, ώ ; ποϋ 
νά καταντήση κάθε έκκλησία νά έχη καί δικό τη ; μπαϊράκι.

’Ά μ  έχουν αΰτοί οί άνθρωποι ντροπή άπάνω του;.
Λοιπάν δλοι στήν άγία  Ειρήνη δπου είνε τά  πάντα έλεύθε

ρα, άνακατοσούρα δ θεάς, κ ί έκεΐ άντίς γιά  ν’ άκούσωμε τούς 
λόγους τοϋ Ε ΰαγγελίου θά τσιμπολογίσωμε ή θά χουφτιάσω- 
με καμμιά, χωρίς νά δώσωμε ούτε σφάντζικα.

Χ τή
Πάτρα ό άστρο #όμο; δέν ξέρομε τ ί διάολο; τοϋ μπήκε μέσο» 
του καί κατάσχει τά  ψωμιά καί τά  άλεύρια δσα έχουν άμμ» 
μέσα καί τά έξαφανίζει καθολοκληρίας, διότι βλάφτουν τά 
στομάχια τώ ν άνθρώπων.

Τόρα μά; γράφουν άπά κεΐ πώς γ .ά  αΰτή τήν αΰστηρότης 
του τάν εΰχαριστοϋν καί διά μέσων. άλλά άντίς νά πετά  τό 
ψωμί καί τό άλεύρι δέν είνε καλλίτερα νά τό μοιράζη σ-ρρύ* 
πτωχούς.

Μά μωρέ βλάκιδες δ άνθρωπο; φροντίζει γιά  τά  στομά
χια σας νά μή κακοστομαχιά βετε μέ τήν άμμο καί τά χαμού
ρια, καί σεϊς θέλετε μέ τά ζόρι νά τα  φάτε.

Τότε, κύριε άστρονόμε τή ; Πάτ^α; άφοϋ οί φτωχοί αΰτοΰ 
τρών καί μέ άμμο ψωμί, φτάνει νά ηνα; τή ; δωρεά;, κάνε 
τους τότε ένα δυό πέντ’ £ξ φουρνιά';; καββαλινοζυμωμένίς κα ί 
μοίρασε τε τους νά χορτάσουν.

Ά λ λ ά  τό σωστό είναι νά μοιράζεται τό ψωμί γ ια τ ί εκτός 
ποΰ έχονε γερά στομάχια, θά σάς χρωστούμε καί γιά  εΰγνω- 
μοσύνη.



«ί> βτ.'ϊχτάρχν,ς ϊ*ετ,οέ».<«ος υπ οδέχ ετα ι τόν δ ιά 
δ ο χ ο  τής βυμ.μ.άχου ’Αου«τ,ο£ας.

Κ νρ & χ
ίασκάλα  τοΰ δημοτικού τη ; Νεάπολ,ι; παράπονα έχουν μαζύ- 
-του οί πατέρες των γονέ-ον τών πα ιβ ιών, δτι έστω j/,έ τδ νά 
εχηςτήν έπ ιστάτρι* v i σοϋ συγερνά τό σπ ίτ ι βάζεις τά κο
ρίτσια καί σκουπίζουν τήν «ύλη , σάματις οί γονέοι σοϋ στέλ
νουν τά κορίτσα τους νά τά βγάνης σκουπιδιαρέβυς, ένεκα της 
δποίας αυτής ώρζίας σου δουλειάς, eivs τόρα ένα κορίτσι στδ 
κρεββάτι, μέ τό νά τό έβ «νε ; τό κακόμοιρο νά σκουπίση ίλη  
την αυλή κ*1 κο\οκόπη<ε.

Γιά πρόσεξε, καϋμένη, κα ί σΰ λίγο , καί μή φέρνεται στ* 
μικρά τόσο σκληρά, διότι θά σε καταρα ττοΰν, δταν παντρεΜ. 
τή ; σκληρός νά ηναι καί δ άντρας σου πρός εσένα ποΰ θά πά
ρη; καί τότε να δοΰμε «\ ζωή μέ γκρίνια χαριτωμένη θά πε
ράσετε.

Χ τ ά
εκλογικά δέν ανακατεύομαι καί γ ι ’ αΰτό δέν είναι άσχη», 
νά παψετε της βουλευτογραιρίαι;, γ ια τ ί δλαις θά ί ;άν χαμέ
νε; δσαις μοΰ γράφετε,, ώς καθώς γ ιά  τόν κύριο Κασιμάτΐ) 
ποΰ πάει πάλι στό Τσεοίγο νά ξαναβγή βουλιάχτής, καί δ· 
πάσχετε πώς θά τοΰ; κάνη καί σιδηρόδρομο άποκάτω άπό τή 
θάλασσα μέ τό υποβρύχιο τοΰ Γρυ.τάρη ποΰ εινε στόν φοϋντ» 
τοΰ πάτου τής θάλασσας άπό ’δώ καί δυό χρόνια.

Μαΰρο κΓ αΰτουνοϋ, άφοϋ σά; πέρνει γ ιά ’ κορόϊδα.

Ή  βυμ μ # χ ία  μ.ας μ έ  τήν ΊΕ λλαδοπνίχτρα Ά ο >
στρια.

« ς
τωρα τό εχω εστι αποφασισμένο νά βάνω καί ’γώ κάλπη βου- J 
λευτοΰ εστι γ ιά  γοΰστο, μόνο καί μόνο γ ιά  νά δοΰμε πόσου; j 
άλλου; κερατάδες πιό καλλίτερούς μουΐπό μά ; θά βάνωμε κάτω.

Ά λ λ ά  αΰτό τό ζητημ* είναι υπό μεγάλ,η σκέψι, γ ια τ ί δέν 
έχομε παραδες καί δέν εννοούμε κα ί για  ένα γοΰστο νά χρεω
θούμε, ■

Βρέ θά σά; την βάλλω καί ρίξετέ μου o'Xot σα; μαΰρο vi 
μέ κάνετε πλούσιο άπό τά σφαιρίδια τό ελάχιστο ποϋ θά 
πάρω νά τά πουλήσω.

Τέλο; πάντων μεθαύριο σά; μιλώ τά θ ε τ κ ά , ’ γ ια τ ί θέλουν ' 
νά μέ^μπερδέψουν ν . ’^έγώ δέν μπίρδΐύομχι.

Κ α ι  αυτός πάε: γ ια  τήν υποδοχή.

Ά λ λά  νά δείξη ;, δτι άπό τώρα καί μποό; πώ ; οί κεβατο- 
ψωμάδε; θά τά βγάζουν καθαρά. "Αμ τ ι τρελο ί; τοΰ; π ή 
ρατε.

Ώ σ τε  τρίψετε τήν κοιλιά σα; μέ μιά κεριμμύδα, δσοι π ε 
ριμένετε, κύριοι Πχτρινοί νά φάτε τής τσάμπα; ψωμί.

Τό πετά , αλλά στή φτωχολογιά δέν τό δίνει νά τό r.&c, 
«οΰ ώ ; καθώς είπαμε τό στομάχι τη ; χωνεύει καί πέτοαις.

*Ηλιο;.

Π ά ει χ ι’Λχύτό^ v i  ύποδεχΟή τόν δ ιάδο χο  τής 
‘Α,ουστ,οιχς.

Έ να ς
γέρο; 76 χρονών μα ; γράφει άπό τόν Περαία πώς αδικούμε 
τόν βασιλέα γράφοντα; έναντίον t o j .  Αΰτό είνε ψέμματα, έ -  
μ ε ΐ; δέν γράφομε έναντίον τον, άλλά άπεναντία ; τόν υπερα
σπιζόμαστε καί τοΰ δείχνομε τά λάθη του, άλλά επειδή αΰτός 
δ φιλοβατιλικό; δ 76  χρονών ποϋ λέγετα ι Νικολάκη; δέν τολ
μά νά βάνη τό παράνομα του διά ταϋτα  τόν έχομε καί αΰτόν 
κατά συνέχεια μετά καί άλλων.


