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Φ ίλ ε  Β Ιαλ»ιά νΟ ρω πε.
Χθες Τετάρτη έπισκεφθείς τήν Κηφησσιά Δευτέραν ήδη φο

ράν εϊδον αΰτήν κοσμουμένην άπό διαφόρους Έρρινύα; φυγά- 
δα ; τοϋ κύρ Κατσανδρή, (οστι; μέ τά μέτρα του κοντεύει νά 
έκπορνεΰσνι κα': τά ντουβάρια), δηλαδή τάς Nicoli καί συν- 
τϊοφ ία , συνοδευομένα; δέ μέ την μεγαλειτέραν αναίδειαν 
άπό έναν άνώτεοον άξιωματικάν άπό τόν ταμίαν τής αυτού 
μεγαλειότητας κ. Λέλτ.ν, άπό τόν κ. Πανανέλην καί άλλους.

Κατέλαβον δέ αυτα ι τρεις ολαι μέ τούς συντρόφους των 
τν,ν μόνην άμαξαν της πρώτης θεσεω; τού σιδηροδρόμου, ά- 
ναγκάσαται εντίμου; οικογένειας, άλλας μέν νά μεταβώσιν 
εις τήν δευτέραν θέσιν, άλλας δέ νά διανυκτερεύσωσιν έξω, 
διότι τ,τον ή τελευταία κάθοδος τού σιδηροδρόμου.

Τό σπουδαιότερον δέ δλων καθ’ ίιν ώραν έσύριζεν ο σιδη
ρόδρομος καί εδοθη τό σημεΐον ν’ άναχωρήσν, έφώναξεν ή de- 
ηκ iascll ! ! Nicoli τόν κύρ σταθμάρχην Κωνστ. Λεβίδην καί 
τόν παρ^καλεσε νά μείνγ] δ σιδηρόδρομος πέντε λεπτά έτι, ου- 
τος δέ δόσα; σημεΐον νά σταθή ό σιδηρόδρομος, (επειδή δε 
τούτο είναι σπουδαΐον, και ίσως σοΙ φανή αδύνατον, έρώτησε 
εξω ιίς  την Κηφτ,σσ.ά νά μάθη,;), έλαβεν αυτήν εις τόν α γ 
κώνα του μπράτσο, καί τήν έπήγε νά κάνΥΐ τά τσίτσα της εις 
ενα χωράφι, φυλάττων νά μή τήν τσιμπήσγ) κάνένα μαμουνάκι.

Ό τα ν  τήν έφερε εις τήν θεσιν της τότε καί έδωκε ση- 
μεΐον και εφύγαμεν, ώστε άν θέλωμεν κάμμίαν ήμέραν νά με- 
ταβώμεν είς Κϊ-,φησσά πρέπει νά έχωμεν ί»π’ δψ;ν μας, ό'τι 
θά περιστοιχούμεθα άπό π  καί θά φεύγωμιν ϊποίαν ώ 
ραν θέλουν έκεΐναι καί δχι τήν ώρισμένην.

Ταϋτα πρός γνώσιν τοϋ κοινού καϊ ’σοϋ Ε ν α ς

Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ις  Ο α λ ^ α ν θ ρ ώ π ο υ .
Τά γράμμα αυτά τής επιστολής τά τυπόνομί κατά αυ· 

λεξί, γ ιά τ ΐ κοντά στά οικονομικά τοΰ κράτους κατάντν
ΓΟ-

ζήτημα τής ήμέρας καί ή γυναικοφαυλοκρατία ποϋ βόσκε; 
τήν ’Αθήνα άπά ’δώ καί λ ίγα  χρόνια.

Δέν καταστρέφουν δέ τόσο ένα κράτος τά /ρέη» δσο ή ά- 
χρειότης, διότι τά χρέη, μέ οί’κονομίαΐς διορθόνονται ένφ ή 
άχρειότης, δταν προχωρήσΥ) δέν διορθόνεται γ ια τ ί μοιάζει 
σάν τόν καρκίνο, ποΰ δταν μεγαλώσνι τόν ξεριζώνεις και ξε- 
ρίζωμ* δέν εχει, ώς ποϋ νά φάτι τάν άνθρωπο.

Ό  νόμο; λέγει καί γράφει, πώς τά πορνεία πρέπει νά 
^ναι εκτός τής πολιτείας η σέ άπόκεντρα μέρη καί σεΐς μάς 
τά φέρνετε καί μάς τά καθίζετε μέσα στό ρουθούνι μας, μέ
σα στά σπίτια μας, στό πλάει μας, ώστε νά μή μπορούμε ν* 
άνοίξωμε καί τά παράθυρά μας, γ ια τ ί κοντά στής γυναϊκές 
μας θά τής πέρνουν γ ιά  δμοιαίς τους καί, θά χτυπούν καί τής 
πόρταις μας δπως καί τής δικαίς των.

Ό νόμος λέγει καί γράφει δτι ί) κνρίαις παστρικαίς δέν 
επιτρέπεται ούτε στής έκκλησίαις νά πηγαίνουν ούτε στούς 
περιπάτου; φανερά, τόση δέ αυστηρότητα εχει ο νόμος, ποΰ 
σέ λέει πώς δέν σού επιτρέπεται οΰτε μέ αστεφάνωτη γυνα ί
κα· νά ζή τινάς, δσο καί άν ζή μ’ αυτή τίμ ια καί δσο ήσυχα, 
καί τούτο, μόνο καί μόνο γ ιά  νά μή γ ίνετα ι σκάνταλο τών 
γειτόνων.

'Υποθέσετε πώς ένας άπό μάς βρίσκεται στό θέατρο μέ τά 
κορίτσα του καί κοντά σ’ αΰτά παοακάθεται ή Νίκολη *αί 
τήν Νίκολη τήν περικυκλόνουν πέντε £ξ αχύλλοε, άδιάντοο- 
ποι δηλαδή καί άκοϋν τά κορίτσα μας νά τής λεν:

—  Αί πώς πήγετε άπόψε.
Καί νά τού άπαντά εκείνη-
—  Ά ,  καϋμένε, έσεϊς <?ί άνδρες είστε μιά συχασά, άχορ- 

ταγ ιά  δέν έχετε δταν πέφτετε άπάνω σέ μιά γυνα ίκα , ποϋ 
νά έχετε ένα κορίτσι μπορήτε νά τά ξεζουμιάσετε.

Ή  δ άλλος νά λέη, στής Μ αγδαληναίς κνττάζοντας τΑ 
κορίτσα μας στά πλά ι της :

—  *Ρυχοΰλά μου, τή γαμπούλα σου.
Κ »ί άλλα τά παρόμοια.
Σάς παρακαλώ, λοιπόν τώρα, σάς, διότι δποίρχει καί στήν



ϋ*

Α θήνα  μία επίσημη πλέον σπείρα ρουφιάνων, ηγουν μέ συμ- 
πάθειο ποϋ εΐναι υπέρ τών iU ti9ipiat,6rxur ήθών γνναιχώτ, η 
μ’ άλλα λόγια υπέρ τής ελευθερίας τών πορνών καί νά μή 
συμμαζεύωνται δπου καί άν βρίσκωνται και τολμούν αΰτά καί 
τά γράφουν καί στής εφημερίδες καί παντού τά εκστομίζουν 
σας ρωτώ λοιπόν σάς τούς νοικοκυρέους, σάς αρέσει αΰτή ή 
ελευθερία τών ηθών;

Τότε, αφού στό πλά ϊ μου έκεϊ πού κατοικώ έχω καί μιά 
πόρνη, δέν ξέρω καί έγώ καί σεΐς γ ια τ ί νά παντρευτούμε, η 
τά κορίτσα μας αφού βλέπουν, δτι tj Μ αγδαληνέ; φορούν 
βραχιόλια, ότι έχουν σχέσεις μέ άνθρώπους τού παλατιού, νά 
μή ζηλέψουν καί γίνουν καί αΰτά σάν κι* αΰταίς.

Τότε άς κυρήξωμε τήν κοινοκτημοσύνη, μπαίνε βγαίνε καί 
άς χαταργήσωμε τήν κοινωνία.

Ά λ λ ά  δέν Οά ΰπάρχη τότε στό πλά ϊ μας στήν άσθένειά 
μας, μάνα κόρη καί γυναίκα νά μάς άνακουφίσνι, άλλά ί) ά- 
πόστραταις τής τιμής πού ενόσω είχαμε καί τή ; περιποιου- 
μεθα θά μάς άφήσουν μάρμαρο, ν’ άποθάνωμε σάν σκύλλοι η 
σκουληκιασμένοι άπάνω στά κρεββάτια μας, η άπόξω άπό τ/,Λ 
μπόρτα κάνενοΰς νοσοκομείου έστωντας μέ τό νά μή υπάρ
χουν μέσα σού λέει ό άλλος κλίνες.

Οί άρχαΐοι προπάτορές μας ποϋ ήτανε πιό έλευθεριάζον^ 
τες στά ήθη, χαθώ; λέγουν αΰτοί οί γραμματιζούμενοι μ α ;, 
είχαν μ’ ό'λα ταϋτα m ργοδοΐ’κονς ειδο; δαλαδή ΰπαστυόνων, 
οί δποίοι έπέβλεπαν τή ; Μ αγδαληναί; άν ·ρναι χάθε μιά στή 
τρύπα της καί νά τή ν  τιμωρούν, άμα ποϋ πήγαινε στή Κη- 
φησσιά η άλλοιώτικα έ'φερνε σκάνταλα στή κοινωνία, άν καί 
είχαν, άλά τοΰρκα τής γυνα ΐκέ; των καλά μανταλωμένα στά 
σπήτια του; ποϋ ήτανε ό'λα περιτριγυρισμένα μέ αΰλόγερο 
καί μάντρε;.

Καί δ νόμο; ποϋ εχει υπογραμμένα ή Α μ αλ ία  περί πορ- 
νοστασίων καί πορνών, εστωντα ; μέ τό νά εταξίδευε τότε ό 
"Οθωνα;, έτσι λέει, πώ ; δηλαδή, ί; Μ αγδαλενέ; πρέπει νά 
ήναι συμμάζομένε; σ’ ενα μέρο; ή σέ διάφορα κεντρικά μέρη, 
δχι δμως νά κάθωνται καί στό πλά ϊ τών κοριτσών μας καί 
γυναικών δπου καί άν πάμε καί οπού καί άν βρεθούμε.
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Ο ΤΕΝΕΚΕΣ! ΜΟΥ.
ΙΑ '.

Τ ά  αποτελέσματα.
Κατά τάς τρεΐς νά καί ό ιστορικός φίλος Προβατάρης κομ

μάτι στό κέφι, γ ια τ ί τό εΐχε ή ώρα, ήτανε καί αΰτό; σφαι- 
ριοδότης στό τμήμα τοϋ Μοναστηριού, άλλά τόν είχαν άφή- 
σει μοναχό του, τά αποτελέσματα καί αΰτουνοϋ ήτανε μπερ
δεμένα, γ ια τ ί τά θυμώτανε καί τά ξέχασε στό δρόμο.

— Καί πώ ; τά κατάφερε; μονάχο; σου ;
—  ’Ά σε πού ψόφησα στή πείνα άλλά δέν μπορούσα καί 

νερό νά πάω νά πγιώ γ ια τ ί ποΰ ν’ άφήσω τήν κάλπη μοναχή 
της. Έρρούφηξα όμως κάμποσε; μισαίς καί ήρθα στά σωστά 
μου. Καί ξέρεις τ ι έλεγα στή κάλπη, γιά  νά κάνω καί τόν 
σφαιριοδότη καί τόν βοηθό καί τόν άντιπρόσωπό ; "Ελεγα : 
Έ γώ  είμαι s Π^-,βατάρη;, αΰτό εΐναι τό σφαιρίδιον καί αΰτή 
εΐναι ή κάλπη έ·;εινοΰ πού βγάζει τόν Παλιάνθρωπο, ποϋ 
κάνει τόσα καλά στή κοινωνία καί εΐναι φίλος τού χαμάλη
Λαοϋ κ α ί ....................... Ά λλά  μοϋ απαγόρεψε ή επιτροπή, γ ια τ ί
λέει λόγου; δέν βγάζουν στή ψηφοφορία, ένφ έγώ μέ ενα 
λόγο μου πήρα όλου; τοΰς ψηφοφόρους τοϋ Κ αλλιγά στό Λαύ
ριο καί άφησα τόν γυιό του μόνο μέ τόν άμαξά του. Καί τί 
ξόδεψα ; ένα μαστέλο κρασί. Ξέρεις τ ί επιρροή έχομε κεϊ 
πέρα ; Ά λ λ ά  τί νά σοϋ κάνω ποϋ δέν ήσουνα μαζΰ, άδέ, θ ά  

πέοναμε ολο τό Λαύριο.

Άφαιρέσατε άπό τήν κοινωνία τήν ηθική καί τότε ελάτε 
νά κουβεντιάσωμε άν υπάρχει κοινωνία

Είναι, μάς λένε οί έλευθεριάζοντες, άναγκαίον κακόν, στή 
μύτη τους καί η Μαγδαληναίς γιά  κάθε πολιτεία.

Καί ποιός τοΰ; άρνίτα ι αΰτή τή δόξα. "Ά ; πάν δμω; έκεΐ 
πού διατάζει ό νόμος καί άς βγάζουν έκεΐ τά μάτια του;.

Δέν βλέπετε αΰτή ή i J e v i t f i a  τών ήθώκ ήγουν τών πορ
νών ποϋ κατάντησε καί τήν φ ίλτατη Ρουμουνία, όπου κάθε 
γυναίκα κοστίζει καί μιά δεκάρα ή καί πολλάκις φοραί; μιά 
μαστίχα,δέν βλέπετε,λέγομε,άπό τ^ν ελευθερία αΰτή τών κοι
νών γυναικών ποϋ κατάντησε σέ τρία χρόνια ή ένδοξο; Ρου
μουνία, ώστε άπό 5 μιλιούνια ποϋ είχε κατοίκου; νά εχη, 
τώρα μόνον τέσσερα.

Ά φίνομε πλέον ποϋ εκτός τής φοβερή; διαφθοράς πού εΐνε 
καταστροοφή ένοΰ; έθνου;, σπέρνουν καί κείνες τή ; φοβεραίς 
καί τρομεραίς άσθένειαις τής ά ν ία τα ι;, άπό τή ; όποίαι;, ά- 
-κόμη λίγο άν μένουν έλεύθεραι; αΰταίς ή Μ αγδαληναίς, θά 
καναντήσνι νά πάσχιρ όλος ο κόσμος, ώστε νά βροϋν καί οί 
γιατροί δουλειά.

"Όσο γιά  τόν Κατσαντρή, οτι μέ τήν αΰστηρότητα τοϋ 
συμμαζωμού τών Μαγδαληνών η δποίαι; φεύγοντα; τό δό
κανό του διασπάρθηκαν σέ όλη τήν Ε λλάδα , ώστε νά δια- 
φθείρουν καί τά ν τ ο υ β ά ρ ια ,  ά ; άνοίξουν τά μάτια του; τά 
πονβάρ ια . νά τνίς διώξουν πριν τοΰ; άποντουβαριάσουν.

Ώ ς τό τέλος καί μέ λ ίγα  λόγια , άφοϋ ί; Μ αγδαληναίς 
μέσα στή πολιτεία διασπαρμέναι; πανταχόθεν σας, δέν φέρ
νουν κάμμιά διαφορά, καί εΐναι άβλαβή καί μάλιστα χρήσιμα 
οντα, τότε δέν ξέρω, γιιχτί κοντά στοΰ; άλ^ου; δασκάλου; 
καί δασκάλαι; πού εχομε στά παρθεναγωγεΐά μ α ;, δεν διο
ρίζομε καί άπό μιά άρχιδιευθύντρια Μαγδαληνή γιά  νά διδά- 
σκνι στά κορίτσα μ α ; τό πώς δει γαμεΐσθαι.

Κερατάδε;.

β ρ ια μ β ά / ο ξ .
Ύ στερα άπό τά λ ίγα  κείνα ποϋ γράψαμε γ ιά  κάτι μι- 

κροδουλειαί; πού συμβαίνουν στή Ριζάρειο σχολή, άρχισαν

—  "Ας πάει στό καλό θά είχαμε δίκαις μέ τό Τσιγγρό έ 
πειτα . Α ληθ ινά , τώρα κοιμούνται καί οί άνθρωποι.

—  Ποϋ κοιμούνται ποϋ πρέπει νά ξημεροθούμε ώ ; αΰριο 
τό πρωί γ ιά  νά μάθωμε ουλα γενικώ ; τά άποτελέσματα άπό 
τά χωριά. Καί γιά νά σού πώ, καλά καί τό θυμήθηκα, δέν 
μ ιλά ; έκεινοϋ τοϋ φίλου σου δήμαρχου τοϋ Περαία νά δόση 
κάτι κουσουράκια τοϋ αδερφού μου, ποϋ ήτανε άρκαντάσιδε; 
στά νειάτα του;, καί τοϋ τά χρουστά άπό ιό  καιρό εκείνο τόν 
καλό ποϋ έ'τρωγαν καί οί δυό μπακαλέου; συντροφάτα. Τώρα 
σΰ θά τοΰ τά γράψνις μέ άλλο τρόπο, ε?; τρόπον ώστε νά τό 
καταλάβγ] μ έ ν  περί τίνος πρόκειται χωρί; ό'μω; καί νά 
πειραχθή.

—  ’Εδώ, κύριε, δέν είναι Ειρηνοδικείο·;, γ ια τ ί καί στό 
Εΐρηνοδικείον άν πάς τήν άπλούστερη ΰπόθεσι εννοούν νά σού 
τήν περιπλέξουν άντίς γιά νά σέ ει’ρηνοποιήσουν γιά  νά βρί- 
σκωνται σέ δουλειά κα ί καταστρέφουν τόν κόσμο μέ τής στρα- 
βαίς των άποφάσεις.

—  Ώ σ τε  εΐσαι άνανδρο;.
— Μά γ ια τ ί άδερφέ.
—  Γ ια τί δέν τολμά; νά πά ; στό δήμαρχο.
—  Μάθε, λοιπόν, κύριέ μου, ότι 5 ΙΙαληάνθρωπο; τοΰ Πα

λιανθρώπου, έννοά νά διατηρήση τό κούτελό του άσπρο, τά 
δέ μπασοβγαλσίματα σέ μ εγάλα ι; πόρταις δίνουν καί μεγά- 
λαις ΰπόνοιαις, ήγουν σας ΰποψίαις, ότι πάμε γιά  νά γ ίνω μ ε  
Ποσαπέρνιδες, καί γ ι ’ αΰτό άν καί χρουστώ καμποσαις επι
σκέψεις σέ κάτι αξιότιμα πρόσωπα δέν θά πάω.

—  Μά δέν ζοΰν έ'τσι οί άνθρωποι, γ ια τ ί σοϋ έ'ρχεταί ποτέ;
κάμμιά άνάγκη καί τότες βλέπεις άν πάς η δέν πδ ; ;

—  Μά στήν άνάγκη, καθώς λέγει καί ή πάροιμία, όέν 
, μπορούν οΰ-ε οί Θεοί νά άντιταχθοϋν.
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καί ένεργοϋνται άν*κρίσει; καί παρατήθηκε κ »5. μάλιστα καί 
ένα ;, ίσως γ ιά  νά τ ’ άφήστ, όλα τά βάρυτα στοΰ; άλλους.

Ά μ  κάτι λάκκο εχει ή φάβα.

καθώς κανένα; σα; όέν θα θυμάται πρά παμπολλοτάτων μη
νών είχα άλά Μακοάχη σά; ποόφητέψει πώ ; οί Κρητικοί μέ 
τά κουνήματά του;, εις τρόπον ώστε ν ’ άνακατώνονται καί 
πολλάκις του; έκεϊ ποϋ δέν τοΰς ανακατώνουν, κάτι σκαλεύ 
ουν χαί τοΰ; είπα μάλιστα νά ήσυχάτουν γ ιά  νά μή έχωμε 
ταβατούρια.

Ά λ λά  ποιό; σ’ ακούε·.;

Έ γ ώ  ακόυσα νά λέν πώ ; άμα τό τσουκάλι πιάσει στήν 
άρχή καί μυρίζει ρίχνουν νερό καί τό πασπατεύουν, δέν τό 
άφίνουν όμω; καί νά άνάψιρ καί έ'πειπα νά φωνάζουν =  για- 
γκίν βάρ.

Αΰτό λοιπόν συμβαίνει τώρα καί μέ τή Κρήτη μας, πού 
καί γ ιά  τοϋ ψύλλου πήδημα κρεμά τό ζουνάριτης γ ιά  καυγά.

Δέν ξέρω τ ί είχαν μέ τόν διοικητή του; τόν καλόν Φω- 
τιάδη βέη χαί τσακόθηκαν χαί τοϋ είπαν εκείνοι στή βουλή 
του; τά έξ άμάξη; καί τοΰ; εΐπε καί κείνος τά έφ ’ άμάξης 
καίΛπαρατήθηκε.

Έ γ ιν ε  λοιπόν συμβούλιον τών ίουδαίων καί Φαρησαίων, 
τούρκων καί χριστιανών, καί έγραψαν άναφορά στό μεγάλο 
Ντοβλέτι τή ; Μ εγάλη; Πόρτας τή ; Πύλης τοϋ βεζήρι τής 
Τουρκίας πώς θέλουν άλλο χρεστεανό ηγεμόνα εκτός τοϋ 
δείνα καί τοϋ τάδε, άλλοιώτικα θά βρεθούν σ ; «,θέσι νά κά
νουν διαδήλωσι έ ν ο π λ ο .

Ά π ό  τό άλλο μέρος πάλι η φ ίλτατη  γειτόνισσα Τουρκία 
ποϋ θέλει μέ τήν έξυπνάδα της νά παίζνι καί έν οΰ παικτοίς, 
δηλαδή νά χωρατεύη καί κεί ποϋ δέν περνούν χωρατά, τοΰς 
βρήκε γ ιά  τό χατήρί τους νά τοΰς στείλ-ρ ίνα  άλλον ηγεμόνα 
τή; άρεσκείας των καί μάλιστα καί στό χουνί χυμένο.

Τόν Άλέκο πασά Βογαρίδη.

—  ΙΙγοί θεοί ; Μά; κοροϊδεύεις ; καί κοντά σ’ αΰτόν πού 
θύμωσε καί σηκώθηκε καί έφυγε, φύγαν καί οί άλλοι.

Είμουνα στής φοϋρκές μου άπάνω όπόταν λαλούσαν τά 
κοκόρια καί άκούω τόν κόκκορά μου νά φωνάζν) καί αΰτός στό 
ΰπόγειο. Άμέσως φωνάζω τή ; γυναΐκάς μου πού μετρούσε 
κάτω τά ποτήρια μή μάς έκλεψαν κχνένα χαί τής είπα :

— Γιά νά σοϋ πώ. Αΰτόν τόν κόκορα νά τόν σφάξης αΰ- 
pio. Δέν σώνει τόσαι; φωναί; ποΰ είχαμε άπόψε μόνο έχομε
*αί τής δ ικα ί; του, Γενάδιο; μά; έγινε κ ι’ αΰτός γιά  νά μά ; 
ξεκουφάντ,.

Καί μοϋ άπαντά ή γυναΐκά μου :
—  Αί βέβαια άφοϋ έφαγε; τόν τενεκέ σοϋ φταίγουν τώρα 

ώς καί οί κοκόροι. Ά φοϋ δέν κουνήθηκε;, ώ ; καθώ; σοΰλε- 
γαν όλοι οί άνθρωποι.
 ̂ — Μά θέλεις δηλαδή καυγά ;  Δέν θά ξοδεύω γώ παρά-

<>ε; νά πρέφω κοκκόρου; ποϋ^οΰτε αΰγά κάνουν. Έ λ α  κάνε μου 
"ή χάρι τώρα νά μοϋ ξεφορτωθή;, γ ια τ ί ξέρω ’γώ , ώρα ώρα 
ο̂ϋ κάνω θάλασσα καί τόν κόκκορα κα ί τής κοκκορίνες μαζύ. 

Καί τόν γάττο ποϋ πάει καί κοιμάται άπάνω στ& καναπεδάκι 
Η·ου καί μέ γεμ ίζει ψύλλους θά τόν κρεμονσακίσω κάμμιά ώρα 
από τό μπαλΑΟνι νά τόν πιάσουν οί χασάπιδε; μέ τήν άπόχη,
**ί κείνο τό βρωμόσκυλο, νά τοϋ πής νά μή γαυγίζη δταν 
ϊνεβαίνγ) κάνεις, νά μή τό πάρη έ διάβολο; κ ι’ αΰτό. Αΰτά

τριγώνια ποΰ μά; τά χ ε ι; άμολυτάρια κάτω , τ ί τά θέλει; 
Υι* νά τρών τό στάρι μονάχα ; Καί κείνο τόν κέρατά τόν 
''·*ρακάξα, πώς διάολο τό λέν ποΰ μοΰχει κλέψει ώ ; τώρα 
τόσαις ττένες, εκείνο τό κλεφτόπουλο τό μαύρο, νά τό διόξη;

^Χ*ί κείνο αΰριο.
—· Καί μέ τ ί θά έχιρς αΰριο νά παίζνις;
—■ Βρέ νινί μ ’ έχανε;;

Καλός άνθρωπος καθώ; λένε, γέρος, δηλαδή ηλικιωμένος^ 
μέ νοϋ καί μέ μυαλά, άλλά λίγο έτσι ποϋ δέν τοΰς άρέσει 
τοΰ; Κρητικούς καί βρωμά μπαρούτι.

Καί θα πήτε γ ια τ ί ; Διότι πρώτο
Είναι βούργαρος. Ά κοϋτε ; Βούργαρο: καί δεύ.ερο ναΐ 

μέν είναι χριστιανός, άλλά σχεσμ.ατε*ός.
Ι ΐώ ; μπορούν λοιπόν οί Κρητικοί πού φοβ.έριζαν νά κάνουν- 

έπανάστασι τή ; προάλλαι; γ ιά  τά προνόμια τοϋ Πατριαρχείου, 
νά δεχθούν ένα σχηματικό ηγεμόνα στό κεφάλι του;, δπερ θά 
πή 0,τ ι θά γίνουν καί θά χυρηχθοϋν καί αΰτοί σχηματικοί.

Ώ σ τε  έδώ άπάνω στό πρώτο ζήτημα ή φίλη μ α ; Τουρ
κία πάτησε στήν άγκινάρο.

Ώ ; πρό; τό δεύτερο τό καί σπουδαιότερο.
Βούργαρο βρήκε ή Τουρκία νά στείλη νά διοικήση τοΰς. 

Ε λλήνω ν πάντων Έ λληνας Κρητικούς;

Καί σταθήτε γιά  νά μή νομίσνι τινάς πώς καί παρά ντίπ . 
τούς κολακεύομε, λέγοντας τους Ε λλήνων απάντων Έ λληνας 
διότι, έτσι λέει ή ιστορία πώ ; άπό τήν Κρήτη ήρθαν οί πρώ
τοι άποιχοι στήν Ε λλάδ α , άφίνομε δά πλέον ποϋ είχαν κυ- 
ριέψει είς τήν Α θήνα καί μάς βάναν οί μασκαράδες γ ιά  φόρα 
νά τοΰς στέλνωμε 12 κορίτσα κάθε χρόνο καί τά  ομορφώτερα 
γ ιά  νά τά  τρώη ό Μηνόταυρος δηλαδή έ/ας κερατάς ποϋ κα 
τηχούσε μέσα σέ ένα σπήλαιο, ώς ποΰ πήγε ό Θησαίας κ α ί 
τόν σκότωσε κα ί άπό τότε κάναμε καί τό θησεΐον.

Τί λέγαμε ; Ά  ναί. Πώς Βούργαρο βρίκε ή Τουρκία 
νά στείλη διοικητή στή Κρήτη. Βούργαρο; νά διοικήσν) Έ λ 
ληνα ; ; Μακρυά εΐνε κα ί ζεμερωθήκαμε.

Κακά σημεία τών καιρών καί κείνος ποϋ ρίχ,νει μπαροϋτ» 
στή φωτιά βγάζει πρώτος τά μάτιά  του.

Φαντασθήτε πλέον ότι καί αΰτό ί ό B o v y a f l J ης ντρεπό
μενο; νά γράψν) τό όνομά του Βούλγαρος, τό εξελλήνισε κα ί 
τό έκανε έλληνικό καί μέ κατάληξι ήγουν Βούργαρος
Βουργαρίδης.

Τοΰς Έ λληνας ο' Βούργαροι ποτέ δέν διοικήσαν
καί τοΰς κατακυριεύομεν καί μόνον μέ τήν Κίσαν.

—  Ά ε ι  κοιμήσου τώρα καί μή τ ίβ α νες  μέ τάς ζώα ποϋ 
σέ φταίνουν τώρα δλα τενεκέ.

Μοϋρθε νά θυμώσω άλλά γέλασα καί πήγα καί κοιμή
θηκα.

Χ ν μ λ έ ,ο α σ μ ι .
Στήν Ε λλάδα άποδείχθηκε, ότι δέν υπάρχει πνεύμα έκ- 

τιμήσεω; προσώπων, άλλά σνμπαθειών. Οί μεγάλοι πολιτευό
μενοι διέφθειοαν τάν Λαό, μέ τά ; φοβερά; πλέον καί φανε
ρά; δωροδοκία;, τής ΰποσχέσει;, τή ; κουμπουριαί;.

Πρέπει νά τά κάν/ι κχνεί; επάγγελμα καίτό βουλευτιλίκι, 
νά παρατήστ. ήγουν σα; κάθε δουλειά του, νά πουλήσνι καί 
τή σκούφια του, καί νά κάνν, δούλε; καί τών δούλων ώ ; καί 

ι τή γυναΐκά του καί τής άδερφάδε; του καί τά κορίτσα ΤΟ'* 
i γιά  νά έπιτύχτ,.

*11 άχρειότης έπροχώρησε πολΰ καί θά αΰξήστ, στην έρχό- 
\ μενη έκλογή περισσότερον, ώς ποϋ πλέον νά μή υπάρχουν άνε- 

ξάρτητοι ψηφοφόροι άλλά άνδρόποδα όνειτά δηλαδή; σας άγο- 
ρασμένα.

Αΰτά ποϋ σάς έγραψα καί θεωρώ τάν εαυτό μ^υ βλάκα, 
κα ί γ·:λάτε μέ τής κουταμάραις μου, θά δήτε ότι στήν έρχο- 
μένη έκλογή δέν θά πα ζ«με πλέον, άλλά θά σπουδάζωμε, 
διδαχθέντε; πάσα μπερπατοίουλεια καί πάσα ττακπ ινιά , τών 
οποίων τήν περιγραφή νούκο συμφέρει νά τυπώσωμε τώρα, δια 
ταΰτα  πάντα καί τά λοιπά μή λεγόμενα;

ϋΰχ α ρ εσ τώ
κα ί π ά λ ι το υς ά γ ν ε ύ ;  ψ ή φ ο υς  / .ιΐ ά γ ιο υ ς  το ύς οποίους  
ελα βα , το ύς τ  ρ t σ χ  ι λ  ί ο υ ς  κα! π '.ττεϋω , ο τ ι ή  ά λω - 
ποΰ ή κω λοβομένη  ο τ ι τί) σ ύ ;  γρ ήγο ρα  ο ιαλυΟ ηιομένη  
βουλ-?ί νά Ιχτ) τρ ιπ λ ά τ ια  ούρά κα ί τό τε  μετρούμε  
κολω βομένες ούρές τώ ν ά λ λ ω ν .
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Σ τό  αιδν}ρόδρομ.ο τής ϊΤελοπόνν^βος
— 14\>ρίχ, θχ «Χηρώβετε καί γ ιά  τήν όμ.«ρέλ«. 

■αας.

Είνε της άπελπισίας ποΰ γιά  τό τίποτα καταφεύγετε ό
λοι στόν Παλιάνθρωπο, «οϋ άν ήθελε νά σάς γράψγ, τά δσα 
τοϋ γράφετε, δέν θά τόν χωρούσε ουτε ό Χρόνος της Λόντρας.

ΤΙαραποναστε δτι τόσα μυστήρια ποϋ μοϋ λέτε η μοϋ 
γράφετε πώς δέν σας τά τυπώνω, άλλά ίσα ίσα Ιπειδή είναι 
μυστήρια γ ι ' αυτό καί δέν μποροϋν νά τυπωθοϋν.

Καταντήσατε πλέον άνοι*ονόμητοι καί π ά τε  νά (λέ τρε* 
Τ,άνετε πρέπει νά έ'χετε καί λ ίγη  διάκρισ: άπάνω σας δσοι
γράφετε, γ ια τ ί θά μέ φέρετε σέ θέσι νά μη τυπάνω πλέον 
κάνένχ γρβί[Λu α σα; καί εστω πρός γνώσίν σας

Τέλος πάντων τό βέβαιον είναι πώς θάχωμε ντράβαλα, ] 
άν ή φίλη Τουρκία, δέν πάψτι, ώς καθώς προείπαμε νά παίζτ, 
iv  ου παικτοϊς.

Ά«οχ*6ρε·«.βμ.ός Μ*γδ<*λν·,νής
Τέννη πρώτης, καί έπ ιτυχ ία  άρίστη* εχει φέρει καί τά< J  

τ ια α ίς  μέτριαι?· Προσέρθετε οσοι ουν βουλειθε

ΙΙά ε ι νά τόν βοβκήβν}

Ρωμ.'ίντβα ατή Κ,ηφν,σαιχ.

Τ ά
γράμματα τών επιστολών κατάντησαν πλέον κα· έγιναν βουνά 
χ,αΐ ουτε υπάρχει ελπίδα σωτηρίας νά ξεδιαλέζγ, τίνάς άπό 
μέσα άπό ’κείνο τόν λαβύρινθο τό ελάχιστο τά άξια λίγου.

Έ π ε ιτα  εινε φριχτό νά κάθεστε νά γράφετε τόσα μέσα, 
νά κάνετε εκθέσεις ποΰ θέλει μία ώρα τινάς γιά να δια βάση 
τό κάθε ένα. Ά γ α λ μ .»  «ο ΰ  6ά βτήαουν βτή βουλή

Ε ις  τό  φωτογρ*φε?ον
τοΰ κ. Κο>νστ. Δημητρίου, ποϋ είναι κεΐ κοντά στους άγι»1̂ 
θεοδώρους καί άπέναντι είς τόν γερμανικό φοϋρνο, γίνονται 
φωτογραφίαις στό μουμέντο. Ό  διευθυντές του ητανε αρχι
εργάτης καί στό φωτογραφεΐον του Μωραντη.


