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ΤΑ ΙΝΔΑΛΜΑΤΑ ΜΟΥ.
"Ινδαλμα θά πη, μιά φαντασία ποΰ σχηματίζει τ ινά ; μέ 

τήν ίδέα του, μια ε:*όνα τής ζωγραφιάς τοϋ κεφαλιοϋ του, 
ποϋ ξυπνά καί δέν τήν βρίσκει χαί μοιρολογδ καί προίσκει, η 
δταν τήν βρή δέν τοϋ αρέσει, ένώ εΐναι τ ΐ ;  άρεσ*.είας του, 
δπω; τήν ήθελε, δπα>ς τήν φανταζότανε.

Έ γώ  δέν είμαι τέτοιο;, έ’να τραγμα ποϋ άγαπώ φανταστι- 
χώς, άν τό βοώ πραγματικώς τό άγαπώ πολΰ περισσότερον.

Στή νεότης μου, δλα τά ώμορφα κορίτσα ήτανε ινδάλματα 
μου, καί τά έπλαθα έγώ δπως ήθελα στά όνειρά μου, καί εϊ- 
■μουνα έτοιμος καί ούλα νά τά παντρευτώ,άλλά εμποδιζόμουνα 
έστωντας μή τό νά έσκεφτόμουνα πώ ; ήτανε τής ντροπής καί 
μέ τίνα τρόπον νά βγάνη τινάς καί τνίς κάλτσαις του μπροστά 
ΐ:ς  τό ίνδαλμά του ποϋ ήθελε νά άπολάψη.

Καί £τσι έχανότανε ολη ή φαντασία μου καί τά ινδάλματα 
(ΐέσα στής κάρτσαις μου.

Τ ώ ρ α
ποϋ μεγάλωσα καί φαντάζομαι πώ ; έβανα γνώσι καί άνα- 

'κατεύτηκα καί στά πολιτικά μάλιστα έχω άλλα ινδάλματα 
άλλα δηλαδή τής φαντασίας μου αγαπητά αντικείμενα τής 
ομιλίας ή δποία γ ίνετα ι άπάνω στή κουβέντα.

ΙΙρώ το
ίνδαλμά μου ήτανε πώς νά διορθώσω τά άνοικονόμητα οικο
νομικά τής πατρίς, κ α ί  επειδή άπό οικονομικά δέν σκαμπάζω 
χ_ράπ, τό ίνδαλμά μου ή-ανε b Ν τεληγιάννης, τόν δ ποιον τόν 
αγάπησα άπό τόν καιρό ποϋ ήμουνα μιά φορά στή Σμύρνή 
καί ήτανε υπουργοί ό Ντεληγιώργης καί b Ν τεληγιάννης καί 
έλεγαν οί Τοϋρκοι πώ ; θά τούς τρώγαμε τότε, άφοϋ^τήν 
"Ελλάδα κυβερνοϋσαν δλο ντελίδες.

Καί νά σάς πώ , άφοϋ πέθανε ό μακαρίτης b άλλος μοϋ 
εμεινε μόνο ίνδαλμα ό Ντεληγιάννης μου. "Επειτα μοϋ έκανε 
εντύπωσι πιό περισσότερη άπό τά τόσα παράσημα ποΰ είναι 
φορτωμένος καί άπό τά γένειά του.

Τόν Τρικούπη δέν μποροϋτα νά τόν χωνέψω ποτέ γ ια τ ί 
φοροϋσε ορθά κολάρα.

Μ ο ΰ μ ,ε ιν ε
λοιπόν μόνο ό Δτελιγιάννης γιά μόνο καί μοναδικό ίνδαλμος 
μου καί έλεγα μέσα μου :

—  Πρώτο. Ά ν  έρθη ό Ν τεληγιάννης θά ίν α ι  τό κουβέρν^ 
δικό μας, συν βοηθεία τής βουλή;. Παύω λοιπόν τοΰ; καπνα- 
φάντας, κάτω  τοΰς φόρους τοϋ κρασοϋ, κάτω τά δάνεια,  ̂
εθνοφυλακή στό πόδι καί διάλυσις τοΰ στρατού ουλου έκτός 
τών καββαλαρέων καί τών κανονιέριδων, ποϋ δέν μποροϋμϊ 
νά τοΰς γυμνάσωμε σέ ένα μήνα.

Τά καράβια τά πολεμικά ουλα στή ξηρά γιά  νά μή σαπ ί
ζουν καί τήν νύγτα κατάβρεγμα γιά νά α,ή ξηοένωνται.

Γΐάΐιες δλων των υπαλλήλων κα! διορισμοϋ μονάχα έμένα 
ε:ς δλαις τής θέσεις, χάριν οίκονομίας.

Ά ρνησις τή ; πλιιρωμης τών δανείων, ώς ποΰ νά βαρεθούν 
καί μή μάς τά ξαναγυρέψουν.

Δ’.άλυσις δλων τών τραπεζών και νά οίκονομίται τό έμπό- 
ριον χωρίς δάνεια, γ ια  νά μή καλοσυνειθίζουν οί έμπορδοι καί 
τά γυρεύουν δλα έτοιμα καί δλα μέ τά χουζοϋρί του:.

Διορισμός δλων τών παπάδων σέ οδοστάτας γιά νά βρί
σκονται σέ δουλειά /ωρίς νά κάνουν τίποτα.

Καί χίλια δύο καί άλλα τόσα ήτανε τό ίνδαλμά μοι>, ή 
φαντασία μου, τό μόνο ποθητό.

" Ε δ ω «
τέλος b Θεός καί ξημέρωσε μιά μέρα καί ηρθε b Ν τεληγιάν- 
νης υπουργός, τό ίδαλυά  μου.

"Οτι έπιασε νά έφαρμώζη μερικαίς άπό ταίς έπιθυμίαις μου, 
καί άμέσως άρχισε νά-μήν ην?ι έπιθυμητός, καί μάλιστα άφο$ 
δέν μπόρεσε νά τά κάνη ούλα διά μιας.

Πάει λοιπόν τό Iνα ίνδαλμά μοι».

Τ ο
δεύτερο ίτα ν ε  ό διορισμό; ένοΰς διευθυντοΰ τής Αστρονομία? 
ποϋ νά διαφθύνη καί νά μή τόν διαφθύνουν.



Κλείσιμο δλα ι; ή μπυραρίαις, κλείσιμο τά  χβρτοπαίγνια, 
χλείβιμο τχ  δουλικά, διώξνμο τής Μ αγδαληναίς, σφάξημο 
4λους τον»; κοκκόρουί γ ιά  νά μή μάς ξυπνούν, πέταγμα τά  ξύγ- 
χικα δράμμια καί άπαγόρεψις νά μή σφάζουν δλοτελώς χρέας, 
χάριν τής υγείας τής πολιτείας.

Πάψιμο δλων τών κλητήρων γιά  νά φυλάγετα ι ό κόσμος 
μονάχος του καλλίτερα.

Διόξημο δλων τώ ν ζητιάνων εις τρόπον ώστε νά μή φαίνε
τα ι φτωχός στή πολιτεία , παρά μοναχά δσοι ήθελαν χάνουν 
πτωχέψεις χαί τοΰς στέλναμε στό Πτωχοχομεϊο, χαί αύστηρώς 
απαγορεύεται τό ούρεϊν στοΰς δρόμους, άφοΰ ί) γυναΐχες τέ
τοια δουλειά δέν τήν χάνουν χαί είναι μιά πολυτέλεια είς εμάς 
τοΰ; άντρας.

Μ ό λ ις
ίοθε καί αύτά τό ίνδαλμά μςυ,ό αγαπητός Κατσανδρής,καί μό
λις άρχισε νά έφαρμόζη τινάς καί μεριχάς άπό τάς μεγάλας 
Ιδέας μου, καί άμέσω; επειδή δέν μπόρεσε νά διώξη καί τά 
Κουνούπια χαί τοΰς ψύλλου; άπό τά σπήτια ρας άρχισε κ ι’ 
αύτός καί μάς βρωμά.

Πάει λοιπόν κι* αύτό τό ίνδαλμά μου, καί δέν μάς μένει 
άλλο πρός σωτηρία μας, παρά τό ρέμχ τής Καλιρρόη; έν ώρφ
μή βροχής γιά  νά σωθούμε δλοι χαί πάψει χαί χάθε παρά
πονο.

Πιστεύω δέ πώς καί ό Χριστός άν ξανακατέβη χάτω πώ ; 
δέν θά μάς εύχαριστήση μέ τό σταύρωμα ποΰ θά τοΰ κάναμε 
τήν πρώτη ημέρα ποΰ θά τόν βλέπαμε.

ΕΙΔΗ ΣΕΙΣ
ΙΙρώ τη.

"Εστειλε λοιπόν b νέος διευθυντής μας χάμμιέ σαρανααριά 
Μ αγδαληναίς ποΰ ήτανε σπαρμέναις στής γειτονειαΐς είς τόν

(9 ) Τ Π Ο Φ Τ Α Λ ΙΣ

Ο ΤΕΝΕΚΕΣ ΜΟΥ.j

βτιΌ ταν Ιφυγαν οί λωποδύτες χαί κόντευε πλέον μιά ή ώρα 
φίχώθηκα νά πάω νά υπνώσω, άπό·: ας νά καί μοΰ ξεφυτρώνει b 
βλος Περιοβολόπουλος, ξεσκούφωτο; μέ ενα φίλο του, είχε δέ 
γή  άπό τοΰ γείτονά μου τοΰ κ. Κυριακοΰ καί ηρθε νά περά- 
«ωμε τήν ώρα μας.

Κ αί ήτανβ χαί σεββάτω βράδυ χαί τήν άλλη ημέρα είχαμε 
τήν εκλογή.

— Καλησπερούδια σ * ;, μοΰ λέει, χαί ξαπλόνεται στον κ α 
ναπέ. /

Έ γώ  τόν είδα σάν διάβολο μπροστά μου.
—  Καλησπέρα σας. Καί πώς ήτανε αύτό τό καλό καί τέ

τοια ώρα ;
—  ΤΙ νά σοΰ πώ , μωρέ Γ ιάννη, τάρα σέ θυμήθηκα καί άπό 

τή βία μου μάλιστα $ρθα χωρίς καπέλο.
—  Καί ποϋ τδχεις ;
—  Στόν γείτονα.
—  Καί άν κλείσουν τήν πόρτα ;

Ου χαί δέν πάω χαί έτσι στό σπήτι καί δέν στέλνω τό 
πρωί νά τό πάρω ; Πιστεύεις ; Δέν έχω υπνο, κάτσε νά λι- 
μάρωμε.

—  Βρέ αδελφέ, έγώ κουτουλάω καί σΰ μοΰ θέλεις βεγκέρα ;
—  Έ χ ω  νά σοϋ *πώ πολλά καί θά σοΰ χρησιμέψουν. Τής 

κάλπες σου τής έπιθεώρησες ;
—  Ά φοϋ ητανε ή επιτροπή έκεί.
—  Καί μ’ δλα ταΰτα έκανες μεγάλο λάθο; καί θά χάσης 

πολλοΰς ψήφου;.

πρός δρον τους. Μία δέ άπό δχύτα ι; πήδησε στό δρόμο i - r  
τήν καρρότσα καί κόντεψε νά πάη καλλιά τ·/,ς.

Καί μ’ δλα ταΰτα  μερικοί κακοήθεις έχουν τήν τόλμη ■<} 
λέν πώς η Μ αγδαληναίς δέν έχουν φιλότιμο άπάνω τους.

■ ι —■■■■— ι .......
Λ ε ύ τ ε ρ η .

Μία άλλη πάλι κόντεψε νά βγάνη τό υπομούσιον ένοΰ; κλη
τήρα ποϋ δέν τήν άφινε νά φύγη άπό τήν αστρονομία καί 
άπό κείνη τήν ημέρα βγήκε άστρονομική δ ιά τα ξ ι; νά μά ; τϊ 
ξουρίζουν τά  γένεια οί κλητήρες πράί άποφυγή παντό; ξεριζώ- 
ματος.

Ί ’ρ ίτη .
γΗρθε καί ο βασιλέας μας άπό τήν Κέρκυρα.

Τ ετά ρ τη
"Ολος ό στρατός μας είναι 23 χιλιάδες κα ί θά ήτανε τρι

άντα άν δέν έπιαναν fj κάψες.

Ι1έμ.πτη.
Ο Δηλιγιάννης έδανείστηκε έπ ί τοϋ παρόν έξ μόνο μελεού- 

νια γ ιά  νά πλγρωθοΰν τά κουσουράκια τοΰ Α πριλίου καί γιά 
τόν Μάιο εχει ύ Θεός, ποϋ τρέφει καί τά πετεινά  τοϋ ούρα- 
νοϋ χωρίς νά σπείρουν καί χωρίς νά θερίσουν.

" Ε κ τη .
Σέ οΰλα τά  υπουργεία εξακολουθούν η εξελέγξει; γ ιά  v i 

βρεθούν πόσα μελεούνια λείπουν, πράγμα ποΰ ό'έν είναι τίποτα 
άλλο παρά μιά κουταμάρα, άφοΰ παράλαβαν τά ταμεία χω 
ρίς πεντάρα

Έ β δ ο μ η .
0/ βούλγαροι μάς έσχισαν τήν σημαία στή Φιλιππούπολί 

καί έσπασαν καί τοΰς δικούς μας στό ξύλο ποϋ ήθελαν νά κά
νουν διαδήλωσι τήν ήμερα τοΰ άγιου Γεωργίου.

—  Ά ς  χάσω μακάρι καί τής κάλπαις.
—  Δέν είναι έτσι. Τοΰς άντιπροσώπους σου τοΰ; έχεις τ α 

χτοποιήσει ;

—  θ ά  πάνε μοναχοί τους, ώς καθώς μοϋπανε. Τί νά τοΰ; 
ταχτοποιήσω μπάς καί η ν ιι κούκλες ;

—  Καί μ ’ δλα ταΰτα δέν γίνοντα ι έτσι τά  πράγματα» 
θ ά  χάσης πολλοΰς ψήφου;.

— Ά ;  τοΰ; χάσω μακάρι καί ίλους.
— Καί δέν σέ είδα νά κουνηθής διόλου.
—  Μά δέν ε?μαι νευρόστατο τών ’Ολυμπίων. ’Έ πειτα  κου- 

ν.ώμαι αΰριο.
— Ε ίσαι πολΰ αμελής, καί θά χάσης πολλοΰς ψήφους.
—  Έ γώ  βλέπω πώ ; χάνω τόν iijtvo μου.
—  Ά ,  οί υποψήφιοι δέν κοιμούνται, τώρα ποϋ μπήκες στό 

χορό πρέπει νά χορέψης.
—  Έ γώ  δέν μπορώ νά περπατήσω καί σΰ μού ψάλλης χο

ρούς.

—  Οΰ, θαρρώ πώ ; άκούω τόν γυιό μου. Ξέρεις b κερατό-
πιστος, είναι αμελής καί δλο κωμωδία·.; ά ν τ ί; γιά  εξηγήσει;
γράφει. Δέν θά μάθη γράμματα καί σκέπτομαι τ ί νά τόν 
κάνω.

— Νά τόν άφήσης νά γράφη.
—  θ ά  χαταστραφή.
—  Τόσο τό καλλίτερο, θά έχης κέρδος τήν κληρονομιά του. 

Τώρα θά μ ’ άφήσης νά κοιμηθώ.
—  Οί πολιτευόμενοι δέν κοιμούνται, υποφέρουν τά πάνδεινα, 

μήπως νομίζης πώ ; τό βουλευτιλίκι είναι νά γράφης εφημε
ρίδες ;

—  Δηλαδή μουγίνες φόρτωμα, νά τά ποΰμε καθαρά.
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Τώρα τό λοιπόν ή κυβέρνητί; μα ; γυρεύει ίκανοποίησι καί 
οί βούλγαροι λένε πώ ; μπορούν νά μά ; ράψουν μιά καινούργια 
υ τ μ α ία ,  άφοϋ μάλιστα ή δική μας ήτανε καί λίγο τσαλακω-
**έ <η·

'Ο γ δ ο η .
Ό  μπόγιας τών σκυλιών ποϋ βγήκε, έχει δικαιοδοσία νά 

τσα/.ώνη καί δσου; τραγουδούν στοΰ; δρόμου;, γ ια τ ί κι* αύτοί 
μέ τά γαυγίσματά του; μά ; διαταράζουν τήν ησυχία.

Έ ννάτη.
Τό δημοτικό τυμβούλιο άπό τήν ημέρα τών εκλογών δέν 

προσκαλέστηκε νά κάνη κάμμιά συνεδρίασι, έστω ντα ; μέ τό 
νά έπιασαν ή κάψες, καί ή βλογιά τοΰ Ά λμπέρτη.

Ιίκατη .
Δυό μελλεούνια ποϋ πήρε δάνε·ο άπό τήν Τράπεζα ό Δήμό; 

μα.'; τά πλήρωσε ουλα στά μικροδάνειά του καί τώρα συλλο
γίζεται πώ ; νά πληρώση τό έν* καί μεγάλο αύτό, ού ούκ έστι 
ή πλνρωμή ποτέ;.

ΔΙΑΦ Ο Ρ Α
Μωρή κλησάρισα, ποϋ είσαι μωρή ποΰ νά πάρη ό διάολο; 

τόν πατέρα σου, δλους Οά σάς βγάνω δξω άπό τήν έκκλησά. 
Βρέ ψάλτη σΰ άπό αύτοΰ πέρα, τ ί  μού τά  τερνερίζεις λέγετα  
γρήγορα γ ια τ ί μέ βαστά κόψιμο.

Αύτά καί τά παρόμοια ευαγγέλια  ψέλνει κάθε ’μέρα ο 
παπά Πονηρός στήν έκκλησία τοΰ δεύτερου νεκροταφείου, γ ια τ ί 
τον έπαψαν άπό έπίτροπο, πού κατώρθωσε σέ έξ μόνο χρόνια 
νά εΐσπράξη 165 δραχμαίς, ένώ οί νέοι επίτροποι είσπραξαν 
τρεις φοραί; τόσαις καί εισπράττουν τόν κάθε μήνα κα ί όέν 
τόν θέλουν αύτοι καί b Μητροπολίτη; τόν θέλει, καί τοΰ έ 
χουν τήν πάψι του καί άλλο παπά καί δ Παπαπονηρός δέν 
έννοά νά τό κουνήση καί άς μή τόν θέλη καί 5 δήμαρχο;.

Ά μ  άπό πατά  καί Πονηρό τ ί περιμένετε.
'Γ π α γ ε  πίσω μας πνεύμα πονηρόν.

— Αύτό είναι τό εύχαριστώ γιά  τήν παρέα, καί νά σοΰ 
πώ καθαρά γ ια τ ί ήρθα ; Έ χ ε ι ;  κρασί ; κέρασε νά φύγώμε, 
ά νάτο, άμ τώρα πού τό βρί/.αμε έδώ Οά τό στρώσωμε, άει 
κοιμήσου τώρα σύ. Καλό είναι. Ά πό  ποΰ τό ψουνίζει; ; Βρέ 
άδερφέ, τό πιστεύεις δλα τά  κρασά φέτος γλύκαναν. Καί π ώ ; 
τά βλεπει; τά πράγματα, λ έ ; νά κερδίση ή ά ντ ιπολίτεψ ι; ; 
Πολΰ μπερδεμένες είναι η φετεινέ; έκλογα ί;. Ά λ λά  ποϋ νά 
τόν κλονήση κάνείς τάν Τρικούπη. Κεφάλι τρικούβερτο. Τό 
πιστεύεις πώς δέν κοιμάται παρά άπάνω στή πολιθρόνα, έτσι 
αρπαχτά.

— Μά τέλος πάντω ν, εννοείς νά μ* άφήσης ;
—  Οΰ, έχομε καιρό Τ ί ώρα είναι ; Δύο καί κά τ ι, άμα ποϋ 

φθάσουν τρεις πάμε καί πέρνομε τόν καφέ μας στά καφενεία 
τής άγοράς.

Αύτό; ό άνθρωπος ήτανε τής άπελπισίας καί μοϋ φα ί
νεται πώς τδκανε εξεπίτηδες γ ιά  νά μέ παιδέψη, έχασα τήν 
υπομονή μου καί σηκώθηκα νά φύγω νά κοιμηθώ.

— Ά ε ιν τ ε  μουπε, κα ί δώ μεΐς κάνομε καλά. Καλή νύχτα , 
τό σπ ίτ ι είναι δικό μας. Βρε Γιάννη, ξέρεις άν καί έγώ ημαι 
αποκλειστικός τοϋ συνδιασμού, θά σοΰ τόν ρίξω δμως κα ί σένα 
έξαιρετικώς καί θά σοΰ τόν δαγκώσω μάλιστα.

— Ευχαριστώ, εύχαοιστώ, άλλά επειδή θά ηναι πολλοί 
δαγκωμένοι, άς ηναι b δικός σου άδάγκωτος.

Καί έφυγα, τ ι  ώρα δέ έφυγε κείνος πλέον δέν §έοώ, συμ- 
πέρανα δμως γ ια τ ί είδα τήν μπουκάλα εΰκαιρη καί δέν ξέρω 
άν έβαναν καί άπό τή στάμνα.

X *  Α π ο τ ελ έ σ μ α τα .
Τά τ ί μοΰ συνέβηκαν την Κυριακή τήν μέρα σάς τά περι- 

ίιάγραψα μέ συντομία, τά βράδυ λοιπόν, σάν υποψήφιος ποΰ

Χτό
δρόμ.ο τοΰ Μιαούλή στόν Περαία τά κάρρα καί rj άμαξα·.; μέ 
τής τρε/άλα·.ς τους πάν νά τσακίσουν τάν κόσμο. Ά ν  ηναι 
αύτόν -.άν δρόμο γιά νά τάν κάνουν ιπποδρόμιο νά ρά ;  ειδο
ποιήσουν τό έλά/ιστο, ώστε δσοι είμαστε γιά  σκοτωμό νά πή
γα ίνωμε κα τ ’ ευθεία έκεΐ καί στά σίγουρα χαί μέ άδεια μ άλ ι
στα τή ; αστρονομίας.

Ό
κΰρ Γιάννης ό Δασκαλάκης βρίσκεται κάθε μέρα άπό -.ή; 10 
ώ ; τής 11 στοϋ Πυρρή τό παντοπι^λεϊον χαί θεραπεύει καί 
ρευματισμούς.

‘ Ο
κύριος Ίγγλέσης ποϋ βγάζει τά  μυθιστορήματα νά στείλη τά 
φυλλάδια τοΰ Ίαννουαρίου καί Φεβρουάριου στοΰς συνδρομη- 
τάς τής Κέρκυρας άφοΰ τόν παρά τους τόν σαβούρωτε καί άν 
τά ξέ/ασε άς τά θυμηθή.

Α π έ ν α ν τ ι
τής μαγευτικής θέσι; τής άγίας Γλυκερίας στά Γαλάτσ ι υπάρ
χει κήτος εκτεταμένος που τόν διαφθύνει 3 γνωστά ; Ή λίας 
μας ό Κονδύλης, δίνει υπηρεσία πρόθυμη, κρύα φαγειτά  καί 
κρασί θεάς καί τ ιμ α ί; ποϋ μοιάζουν σάν νά μή πληρώνη τ ι- 
νάς οΰτε τόν κόπο. Δέν πιστεύετε ; Ίδοΰ ή Ροδος ΐδοΰ καί 
τό πήδημα, πηγαίνετε μιά στιγμή ώ ; τ»  Γαλάτσ ι νά τά 
δήτε δλα αύτά καί πρό πάντων τό κρασί ποϋ είναι ό θεός 
τών θεών.

Ο
παμφίλτατος σκύλος τοϋ καλοϋ μας άρχιμουίικοΰ Σάϊλερ ό 
Ι Ι ά ζ  χάθηκε καί είναι άσπρος καί αγγλικής καταγωγής 
*Όποιος τόν βρήκε καί τόν έχει καί θέλει νά τοϋ τόν πάει 
ί γ ζ ι ρεγάλο 100 δραχμαίς. Καί νά μή ξεχνάτε τάονουά του 
δτι τάν λένε Ϊ Ι ά ξ  Έ κατά  φράγκα σάς λέει ό άλλο ;. Μά 
ποΰ πάει αύτός b ΙΙαζ, δέν θά τάν βροϋμε τέλος πάντων. Πΰζ
Π άζ !

περιμένει τά μέλλον του πήγ* νωρίς νωρίς σπ ίτ ι άθλιος καί 
τρισελεεινός άπά τήν κούρασι χωρίς νά χάνω τίπο τα , εις τρό
πον ώστε κ ι’ ό άμαξα; ποϋ μέ πήγε σπ ίτ ι άφοϋ μέ γύριζε ό'Χη 
τήν ημέρα λυπήθηκε νά μοΰ γυρέψη καί τόν ναύλο, καί τόν 
γυρεύω δέν μπορώ νά τόν βρώ άκόμα. Γενναίος άμαξα; κα ί 
μακάρι νά ήτανε δλοι σάν κ ι’ αύτόν.

Ξαπλώθηκα. ’Ό λα μοϋ έφτα ιγαν χ ίλ ια ις  φοραίς έοανα τά 
τσιγάρο στό στόμα άπά τό άναμένο μέρος. ’Ερημιά,· κάμμιά 
ψυχή δέν βρέθηκε ήτανε δλοι στή διαλογή. Ά ρ χ ισα  λοιπόν 
τοΰ; λογαριασμού; μου καί έλεγα :

—  Τό Ψυρρή μ’ άγαπά , δλοι οί ψυριώτε; μέ γνωρίζουν καί 
1 μοΰκαναν μαλιστα χαί μισοδιαδήλωσι, έπειτα έκεΐ είναι χαί 
ί  ό σύγγαμβρος ό δάσκαλο; ποϋ Οά μοΰ δώση τό ελάχιστο 
J έκατά ψήφου; άπά τοΰς πατέρα; τών παιδιών ποΰ διδάσκει, 
! καί έκατό οί φίλοι, διακόσοι, βάνε τώρα κα ί διακόσου; τά ε

λάχιστο αύτουνοΰ; ποϋ μοΰ φώναξαν ζήτω , τετρακόσοι, κάτ» 
άπά ’δώ κάτι άπό κεΐ ποϋ θά σγηματιστή τά ρεύμα, πεντα- 
κόσους. ’Έχομε λοιπόν από τάΨυρρή στά χέρι πεντακόσου;. 
Πολΰ καλά . Ά λ λ ά  αύτοί δέν θάχουν άλλους πεντακόσου; 
φίλου;; Λοιπόν 500 καί 500 χ ίλιο ι, καί πέντε τά  κρατούμενα 
χίλιου; π έντε . Τό ψυροή είναι δικό μ α ;, τοΰ; έφαγα δλους.

Ά π ά νω  στόν ενθουσιασμό μου νά καί οί άγγελιοφόροι.
— Ζήτω ό Παληάνθρωπος.
—  Τι τρέχει ;
—  Τοΰς φάγαμε στά Ψυρρή, έκατόν έντεκα.
—  Στά μαύρα ;
— Μαΰρα ά?πρα οέν ξέρορ.ε, 111.
Νά καί άνεβαίνουν άλλοι ;
—  Τι νέα τοΰς ρωτώ ;

(Μεθαύριο σάς τά λέγω).



ΈοΙ>
ποΰ είσαι στή Σύρα νά στείλγ;; τά 25 φράγκα στόν πυροβο- 
Χ-ϊΐ-r-ii που ξέρεις καί άφησε τά χωρατά, ρωτά? άν εχτι καί 
άλλα; Καί Λν θά τά στείλη ; νά νιναι έπί συστάσει γιά  νά χ α 
θούν σίγουρα, είδέ άλλέω; Οά σοϋ τυπώσουνε καί τό δνομά σου.

Χ τ ή
προχθεσινή ΠαΛουχογενεοΙα τήν εφημερίδα ύπαρχε τυπωμένη 
καί ή έξη; καταχώρησι; ποϋ λέει ετσι κατά γράμμα καί σάς 
τήν μεταφράζομε.

«Κύριε Συντάχτη τή ; «ΓΙα λουκογενεσία;».
«Ά π ό  αρκετό τώρα χρόνο ή άθηναίικη κοινωνία ίιποφέρνει 

«ρυπαρογράφον τινά ονομαζόμενον Βαρβέρην, ό όποιο; κά- 
«μ νοντας'τάχα  πώ ; βγάζει εφημερίδα, έξέβρισε τήν μία κα- 
if-τόπι στήν άλλη δλα; τά ; εντίμου; οίκογενεία; τή ; πολι- 

•Κτεία;, τώρα δέ πλέον μή έχοντας τίποτα άλλο ερρίχτηκε 
((καί κατά τών άνηλίκων τέκνων μα ; ποϋ σπουδάζουν είς τό 

«Ά ρ σάκειον  παρθεναγωγεΐον, έστωντα ; μέ τό νά έγραψε άπό 
<ί ’δώ καί καμπόσαι; ήμέραις, τίποτα όλιγώτερον παρά δτι 
«αΰτά  αίαχρουργούοι.»

«Φρονώ λοιπόν, δτι έδώ εΐναι j  άνάγκη νά σταματήσωμε 
.« τή ν  ασέβεια ημεΐ; οί γονεΐ; μ.0νοΐ άφού ί; κατά διαφόρου; 
«έπο/α ί; άρχαί; του κράτου; .δέν φροντίζουν καθόλου γιά τήν

■ «δημόσιο ηθική». *
κΌ θεν παρακαλώ τούς^γονεϊ; καί κηδεμόνα; τών κοριτσών 

«τού ’Αρσάκειου νά μαζευτοϋνε τήν παρασκευή στής έξ ύστερα 
. «άπό τό μεσημέρι στή Δημαρχία, γιά  νά σκεφτοΰμε μέ τ ί 
«τρόπο πρέπει νά υπερασ*ίσωμε τήν τιμή τών θυγατέρων μ ας».

« ’Έ στωντας μέ -ο νά γνωρίζω πολύ καλά τά ελληνικά 
ιμα, φρονώ, δτι δέν θα’ βρεθή\>ύτε ενα ; νά άδιαφορήσγ, γκθ

«τούτο». TV. Μ α κ ρ ύ ς .

τήν δέ ηθική ποϋ διδάσκει τώρα τόσα χρόνια ούτε είσαι β; 
κατάστασι σύ νά την εννοησν;;.

-  ύ π ο ς  Μ * γ δ * )Λ ν ή ς .

’ Α πά ν τη σ ις .
Βρέ άδερφέ Μακρή ποϋ ήσουνα πάλι καί σύ κα ί μού ρίχτη 

•κΐ; σάν λυσασμένος;
Κύριε έλέησον. Βρέ έμένα ύποφέρνει ή ’Αθηναϊκή κο ινω

νία ποϋ μέ θεωρά σωτήρά της η έσένα τόν γνωστό μόνο από 
τήν κουταμάρα σου ;
* *0 Κ Π αλιάνθρωπο;)) ποτέ του δέν καταδέχθηκε όχι νά 
βρίσγ;, άλλά οΰτε νά τειράξνι οικογένεια εστω καί γ ιά  χωρατά 
καί είσαι ενα ; άχρεΐο; συκοφάντη;.

Ό τα ν  σύ τρώ; άχυρο, ό « Παληάνθρωπο;» έσχιζότανε κα 
σχ ίζεται γιά  τήν τιμή τών κοριτσών καθε πολίτου κα ί έφερε 
τόσα καλά άποτελέτματα ποϋ μόνο τά στραβά σου δέν τά 
είδαν.

Στά άλλα άηδιάζω νά σέ άπαντήσω γ ια τ ί φαίνεται άπό το 
ποιό σου, δ,τι δέ γράφει ό «Π αλιάνθρωπο; είναι ευαγγέλιο

* 0  χποχχιρετεσμ.6ς τών ιχπυραδοριβών.

Πρέπει νά τρέμετε μπροστά στήν άλήθεια καί μή τολμή
σει; ν ’ άνασκελεψη; καί κατά τό έλάχιστο τά  Άρσακειακά, 
διότι μόνο ή φοβερή μουτζούρα θά σού μείντ, στό πρόσωπο, δ
ταν Ινα καί μόνο λόγο θέληση νά ξεστομίσνι ό ((Παλιάνθρω
π ο ;» , καί σοϋ δείξει πώ ; αίσχροργοϋσι καί πώ ; δέν αίσχρουρ- 
γοΰσι.

Κάτω τήν κεφαλή καί μή ανασκάλευε τή φωτιά μέ τό μα
χαίρι, έκτό ; άν ή :α ι βλάκα ;.

Βρε έμένα έπρεπε νά μέ θεωρά; σάν άγίο μπροστά σου, ό 
όποιο; γιά  τήν σωτηρία σα; καί γιά  τά τόσα άλλα καλά πο£ 
σάς έκανα καί σά; κάνω, έχετε τήν τόλμη καί νά μέ βρίζετε.

Βρίσε Μακρή καί σύ, βρίσε νά χορτάστ, τό στόαα σου, βρίβ: 
ίσέκ μπογιατζή καλοκαιριάτικο ποΰ μοΰ ξεφύτρωσε; λχ\ ο  
μπροστά μου.

Φτοΰ τά π ίθι μ ίτ ι.

Σύρα στή μπύρα ό Μ ιχάλη; ό Πυσία; καί ό Νικολής ΙΙυιία ; 
ξυλέμποροι άνθρωποι μάλιστα βρίζουν τους Μωραίτα; σκατο- 
χώματα καί έτσι λοιπόν θά βρεθή κανένας Μωραΐτης νά τους 
τρίψτι τά μοΰτρα μέσα στά χώματα καί νά κυττά ξετΐ καλά 
καί 'νά συμμ«ζέψ?"ε τή γλβ»*»*' τα ; πρίν σά; βγάνουν και 
άλλα σα; στά φανερά.

A t ,  κ»1 τ$ θά-μ.οΟ κάνιτ,ς.
— Α .ΰτά θά τά βρούμε ·3το ε ιδ ικό .


