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ΜΜ
*Ιβ άρχή μου etvat νά μήν Εχω χάμ.μ.£α.ν άρχήν,

Δ ΙΑ Ρ Κ Ε Σ  —

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ
Είναι ό μόνος συντάκτης τοΰ Π Α Λ ΟΑΜ^ΡΩΠΟΓ και είς αύτόν πρέπει νά στέλνω ντα ι ουλα τά γράμματα τώ ν επ ιστολώ ν.
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σπιτονυκοκύριδε; ήτανε pi μάτυρες τών νοικατόρων των, 

πό τά κανόνια ποΰ έτρωγαν, ώς ποΰ κατώρθΐυσαν καί έψή- 
Ρ'βε ή βουλή τό περιβοητο προστατευτικό νόμο, ποΰ άμα δέν 
tV/,οώσωμε μας πετοΰν τά ροΰχα στόν δρόμο σάν άγριάνθρω- 
ΕΟΙ
Τώρα όμως κατάντησαν οί ίδιοχτήτες τών σπ ιθώ ν  οί τύ- 

ιννοι δλης τή ; πολιτείας καί οί ληστα ί δλου τοϋ πληθυσμού 
οδ άσπίτο του.
Τά νοίκια άσυνείδητα τά ανέβασαν κατά πενήντα τοΐς 
«τό κάΐ άβάντσοW .
Ό σπιτονοικοκύρης νομίζει τόν νοικάτορα του γιά  άνδρά- 

»ίο, ί; γκρίνια δεν λείπει άπό τά χείλια  των βλαστημιάρι- 
Γς, κουντζουφιομούτριδες άγριοι τέλος πάντών.
’Αλλοίμονο στό νοικοκύρη ποΰ εδωσε ό θεός καί έχει τρία 
™αρα παιδιά , αυτό; είναι καταδικασμένος νά μήν ηναι 
ΐχτός πουθενά, είναι σάν νοί τοΰς λένε σκοτόστε τά παιδιά 

γιά νά σας νοικιάσωμε τά σπ ίτια  μας.
"Ενας πτωχό; οικογενειάρχης πρέπει νά δουλεύη σάν σκυλί 

νά βγάνη μόνο τό νόΐκί του καί κάθε τέλος τοΰ μηνός 
αι καί ?]μέρα μαρτυρίου για  τό νοίκι.
Ποΰ νά ζήση πλέον μέσα στήν ’Αθήνα έστω καί μισαία; 

ίξεως Νοικοκύρης, πρέπει νά πάη νά κατοίκηση σέ καλύβια, 
ΐίιτόγεια σά·* τρωγλοδύτης.
Νομίζομε ομω;, δτι άφοΰ ή βουλή προστάτεψε τοΰς σπιτο- 

ΐι*οκυρέους' πρέπει καί μέ ενα άλλο νόμο νά προστατέψη καί 
τρία τρίτα τοΰ πληθυσμού τής ’Αθήνας, άπό τήν άπλη 

1« καί τήν ληστεία τών σπιτονοικοκυρέων, προσδιορίζουσα, 
κάθε σπιτονοικοκύρης πρέπει νά νο ιαάζη τό σπ ίτι του μέ 
τόσο τοΐ; έκατό άπέναντν εις τήν άξία τοΰ σπιτιοΰ, καί 

1} γιά Ί  να χαλάιχαντρο νά σοΰ γυρεύουν τό» θεό καί τήν Πα-

Τώρ# μάλιστα μεθαύριο ποΰ θά βγοΰν οί φορατζίδες γιά 
,lV έκτίμησι τών οίκοδομών τοΰ φόρου, πρέπει ν’ ανοίξουν τά 
Τ̂ια τους οί φορατζίδες νά τοΰς ζωματίσουν, γ ια τ ί κάνένας 
 ̂ πληρώνει άνάλογο φόρο άπέναντι είς τήν άξία τοΰ σπιτιοΰ 

ϊχει καί τών ληστρικών ένοικίων ποΰ πέρνουν.

Πρέπει νά σωθή ό μεγαλείτερο; πληθυσμός τή , 'Αθήνα; άπό 
τήν τυραννία καί τήν άχορτασά τών σπιτονοικοκυρέων, καί θά 
βάνωμε τόν Χοϊδά νά κάνη λόγο στή βουλή, γ ια τ ί πάμε νά 
χαθοΰμε πλέον.

Καί μεθαύριον θά σά; άναπτύξωμε τό ζήτημα κατά φάρ
δος μήκος καί πλάτος.
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Ο
δεσμοφύλακας τοΰ Μ εσολογγίου  ποΰ εΐναι οί ναυτικοί φυλα
κωμένοι, τοΰ κατέβηκε ή μανία νά ψοφα στόν βούρδουλα ενα 
ναυτόπαιδο φυλακωμένο, γ ια τ ί λέει θέλει καί καλά νά τόν 
κάνη σπιοΰνον τών άλλων ουνφυλακομένων του, νά τοΰ λέη 
καί νά τοΰ προδίνη τ ί κάνουν καί τ ί  λέν.

θ ά  ηναι, φα ίνετα ι κάνένας ευσυνείδητος άνθρωπος άφοΰ 
έ^ει καί λουμποΰτι.

Κάτσε ρέ μή τύχ-η καί τρελλάνης τό πα ιδ ί, μαγκούφη 
χαί σύ.

Ε έ ρ η ν ο δ ε χ ε ΐο ν
Σαι'ρνη. *0 Α. Μ παζάκας προσκαλά τόν Τζών Καλπα- 

κάκια ποΰ έχει αποθήκη πετραχαίων τοΰ Χατζή Στάμ ει’ς 
τό σοκάκι Καρά— καρσί στό κουρείο τοϋ 'Ερωτα  στά πλά
για τοΰ ’Αθηναίου νά τοΰ πληρώση 6 γρόσα άπό παληό χου- 
βαρταλίκι. Σ. Π. Κύριε Καλπακάκια δταν τρως νά πλη- 
ρώνης καί θά ήσαι κουτός άν τήν κάνης αΰτη· τή δουλειά. 
Κανονιέρη καί σύ.

Ν α ύ π λ ιο ν .
Ρέ ντενεκέ Παληάνθρωπε αΰτά ρέ ήτανε ποΰ μάς υποσχέθη- 
κες πώ ; θά διαλύση ό Ντεληγιάννης τή σ/ολή τών ΰπαξιω- 
ματικών καί μα ; γέλασες, εστω μέ τό νά σέ πιστέψαμε καί 
ξαναορκιστήκαμε ; θ α  σοΰ άλλάξωμε τόν θεό δταν έρθωμε 
αΰτοϋ. Ο; γελασμένοι καί ξαναορκισμένοι ΰπαξιωματικ/ι

Σ/γ*. Π α . Ι .  θ ά  τήν διαλύση, βρέ αδερφοί, άλλά πρέπει νά 
γίνη νόμος, καί άν δέν γίνη φέτος, θά γίνη τόΰ χρόνου η τόν 
άν?ίχρονον, όπόταν θά φτάση ν’ άπολυθήτε καί σεϊ; άπό τόν



a r

στρατό, καί δταν θά έρθετε έδώ μέ κακό σκοπό, χαθώ; λέτε, 
νά μέ ειδοποιήσετε νά ειδοποιήσω τό φρουραρχείο νά σάς πιάση.

Κ έρκυρα .
*0 Άναστάσης Χαριάτης ό άδεοφά; τοϋ δεσπότη ’ Αντω

νίου κηδεμόνευε τόν ορφανό Σπ. Μανιακή ό όποιο; έρθών σέ 
ηλικία τοϋ γύρεψε λογοδοσία καί βρέθηκε νά τοΰ δίνη 16 
δραχ. Κάνουν συμβιβασμό καί τοΰ χαρίζουν 8 χιλιάδες (με
γάλη ή μεγαλοδωρία του) τοΰ; πλήρωσε 700 τάλλαρα καί 
έγινε δικαστική άπόφασι; νά δίνη ό δεσπότη; Αντώνιο; 20 
τάλλαρα τάν κάθε μήνα ώ ; εγγυητή ; καί πληρωτή;, δου
λειά ποΰ τήν έκανε 13 μήνου;, υστέρα ό'μω; κόλωσ’ οξω καί 
έκοψε τά τα ίνι καί θέλησε νά φάη τοΰ όρφανοΰ 800 τάλ
λαρα ποΰ κάνει άκόμα νά τοΰ δίνη, βρίσκοντα; χ ίλ ια ι; δυά 
στριψοδικίαι;. Νά δεσπότη; νά μάλαμα, νά προστάτη; τών 
ΰρφανών.

Στ/μ. Πη\. Έ γώ  λέγω, πώ ; άφοΰ φανήκατε τόσοι μπό- 
σικοι καί τοΰ χαρίσατε τή ; 8 χ ιλ ιάδε; καλά θά κάνετε γιά  
νά γίνη, τέλειο τά ■'υ/ικό νά τοΰ χαρίσετε καί τά 800 τά λ
λαρα καί πρό; έςόφλησt σα; δίνει ένα συχωροχάρτι δλων τών 
αμαρτιών σα;, ώστε νά πάτε καί μέ τά παποϋτσα στόν παρά
δεισέ, ένώ εκείνο; έλέω διαβόλου θά πάη μπ ίζ μπιτούνιο; 
στή κόλασι, τέτοιο; διαολοδεσπότη; ποΰ είνα ι.

Φ ιλα κ α ί Γ*έου.
Κατηγορήθηκα ώ ; κλεπταπόδοχο; καί έμεινα υπόδικο; 11 
μήνε;. Στή δίκη κατώρθωσα καί άνακάλυψατάν αληθινό κλέ
φτη καί ά ντ ί; νά μέ άπαλλάξη τό κακουργοδικεϊον ώ ; άθωώ- 
τατον μέ καταδίκασε σέ 2ξ μηνών φυλάκωσι καί 350 δρ. δι-

' "ΣΤ ~ < τ * , f »χαστικα εςοόα ενω εγω ειμιαι τζχ\χτζτοχωτατος, καί η αονη 
μου περιουσία είνε τά τρία κοριτσάκια μο-υ τήν Άθηνά μου 
χρονών 5, τήν Κωνσταντίνα χρονών 3 καί τό τρίτο ημερών 
1 00. Τώρα ό άθλιο; ποΰ νά ’βρώ νά πληρώσω τά φοβερά 
αΰτά έζοδα ποΰ θά άναβοΰν ώ ; 800 δρ αχμ α ί;; Καί τ ι θά 
γινω , αφοΰ c νόμο; λέει δτι δέν πρέπει νά βγαίνη κάνει; άπό 
την φυλακή άν δέν πληρώση πρώτα τά δικαστικά. Καί τά

(6) ΤΠΟΦΤΑΑΙΣ

Ο ΝΙΑΝΙΑΡΔΑΚΙΑΣ.
X T ' .

’ Αφήσαμε λοιπόν τάν παπά μ α ; μπερδεμένο άπά κάτω 
από τό κρεββάτι τοΰ δασκάλου καί ανακατωμένο μαζΰ μέ τά 
περιεχόμενα τοΰ άγγειοΰ του.

Το εΰτύχημα ήτανε ποΰ δπαρχαν μόνον τά ψιλά μέσα 
καί έτσι δέν τήν έπαθε καί τόσο χοντρή.

Σηκώνεται φουρκισμένο; καί τινάζοντα ; τά καβάδια του 
γύρισε καί είπε πρό; τόν δάσκαλο.

Ιδου καταστασ ι; τώρα νά μα ; λέν πώ ; είμαστε καί 
κατουρημένοι. Τοέχα σπήτι μου νά ®έρη; ένα καβάδι καί π έ ; 
τή ; κόρη; μου νά σοΰ τό τιλύξη καλά μέσα σ’ ένα πανί, πε
τσέτα , δ ,τ ι κ ι’ άν ήναι μά γρήγορα. Ουφ, βρωμολόγησε ό κό
σμο;. Μά μιά βδομάδα ε ίχε; νά τά χύση; ; Έ δώ μπορεί νά 
σκάση τ ινά ;. Τρέχα λοιπόν.

‘Ο δάσκαλο; ποΰ έχασκε /.αί είδε δτι τή γλύτωσε στά 
φτεινά, χωρί; νά βγάνη συλλαβή άρπαξε τό καπέλο του καί 
εγινε αστραπηδόν, ενώ Ο/παπα; καταφουρκισμένο; άρχισε καί 
πλυνοτανε, δέν εΐχε δέ καθόλου σκερθή πώ ; έστειλε τάν δά
σκαλο μόνο του στά σπήτί του.

Ό  Νινιαρδάκια; στό δρόμο άρχι,σε τ ίί; σκέψει; καί τοΰ; 
συλλογισμου; καί τα καρδιοχτύπια ποΰ τοΰ ήρθαν τόσο βο
λικά να δή τη Νινίτσα του, τά δνειρό του καί καταμόναχο; 
μαλιστα. Απο τή χαρά του τά είχε μισοχάσει καί παραλογι
ζότανε λέγοντα ; άπά μέσα του.

τέκνα μου νά ψουφοΰν τή ; πε ίνα ;. 'Α χ , άχ , άχ δ.κβιοσύ.^ 
τής Έ λλάδο ;. Ίω ν . Μ ελίστ*;.

Σ. ffa .iy& r1p. Άπανθρωπότερο; νόμο;, θεριωδέστερο; νόμος, 
άνομώτερο; νόμος, σκληρότερος άπ ’ αΰτάν ποΰ έκανε ό μουγκή 
λος σας Τρικούπης δέν ήμπορεΐ νά ύπαρξη. Τέτοια παράπον* 
υπάρχουν χιλιάδες, καί κατάντησαν άνθρωποι καταδικασμε. 
νοι γιά 15 μέραις νά μείνουν ένα χρόνο στή φυλα/ή παραπάνω 
άπό τήν πεινή τους, γ ια τ ί δέν έχουν νά πληρώσουν τά δικα
στικά έξοδα τους.Καί δμως αΰτοί κάτι φωνακλαράδες βουλε,ι- 
τα ί ποΰ κάνουν τόν φιλόλαο, δέν ξέρουν ν’άνοιξουν τό γεμάτο 
σάλια στόμα του; καί άπά χ ίλια ις άνοησίαι; νά μιλήσουν γιί 
τάβασανιστήρια τής ίεράςέξετάσεω; ποΰίιποφέριτε σείς οί 
λακωμένο·.. Τ ίποτα, μήν έχετε πλέον τά ; ελπ ίδα ; σα; μήτι 
στοϋ; θεού; μήτε στού; ανθρώπου;. Έ κεΐ θά ρέψετε, έκεΐ μέσα 
σ’ αΰτα ί; τή ; τρώγλαι; ποΰ λέγονται φυλακαί; έλληνικαί;.

Κέρκυρα
Βοέ, βρέ, νά, νά, οΰ οΰ—  *Ω διάολε. Βρέ τ ι είνα ι ’δώ. Πώ, 
πώ. Ά ο υ  χαθηκα. Κλητήρε; βοήθεια.

Π εταγοντε; οί κλητήρε; καί βρίσκουν ένα άνθρωπο χαντα
κωμένο μέσα στόν άσβέστη. Τόν έβγαναν.

— Βρέ άδερφέ τοϋ; λέει έδώ καταμεσ/j; στή πλατέα ποϋ 
περνοΰν τρεΐ; δρόμοι ρίχνουν άσβέστη καί τάν σκεπάζουν pit 
άμμο ώστε νά χαντακόνωνται πλέον οί άνθρωποι στά τυφλά ; 
Τό επιτρέπει ό νόμο; ;

— Αΐ, κύριε, πέρασε αύριο άπά τήν άστυνομία καί κάν! 
τά παράπονά σου.

Πήγε τήν άλλη μέρα στήν αστρονομία καί έκανε τά παρά
πονά του, καί τοΰ άπάντησε ό άστρονόμο; πώ ; έτσι τά λέει ό 
νόμο; νά ρίχνουν τό άσβεστη οί πολίτε; δπου θέλουν καί ά( 
ανοίγουν τά μάτια του; έκεΐνοι ποΰ περπατοΰν.

Φαίνεται, δτι ό σοφά; άστρονόμο; τή ; Κέρκυρα; θά ί η  
δικού; του; νόμου;, άλλά δέν θά ήτανε άσχημο να τόν έπερνί 
τ ινά ; καί νά τόν χαντάκωνε μέσα σέ κείνο τό λάκκο γιά  νί 
λάβη πρώτο; αΰτό; πείραν τών νόμων.

"Αμ άπά Κερκυραίϊκο κεφάλι τ ί περιμένει; ;

— Λοιπόν σέ ένα δυά λεπτά  θά εΰτυχήσω νά τήν ’δ» 
και άπό κοντά, θ ά  φτάσω καί θά χτυπήσω τήν πόρτα καί 
έκείνη θά σ*ύψη άπό τό παράθυρο νά μέ ’δή. θά  -.ή; βγάν» 
έγώ τότε τό καπέλλο καί μέ τό καπέλλο σ τό ,χ έ»  θά τί( 
’πώ. Ό  πατέρα; σου μ’ έστειλε νά μοΰ δώση; ένα άλλο ράσσο 
καί καλή μέρα σα;. "Αν μοΰ άνοιξη δμως θά ήναι καλλίιερα, 
καί έτσι πρέπει νά κάνω, ν* άφήσω νά μοΰ άνοιξη πρώτα, 
καί ν» μή τής τά πώ άπόξω, άλλά δταν θά μπώ μέσα. "Οται 
λοιπόν θά μπώ μέσα θα τή ; βγάνω πάλι τό καπέλλο θί 
σκύψω τό κεφάλι θά κάνω £να βήμα κώλο κώλο, δπω; κά
νουν οί μεγάλοι καί ύστερα άπό τήν καλημέρα θά τή ; δώ « 
τό χέρι καί θά τή ; διηγηθώ τά αίτιον τή ; έπισ/.έψεώ; [/.ο»

1 και τά καθ’ έκαστα. Καί είναι 16 χρονώ καί σοΰ λέει δ X*- 
π α ; πώ ; δέν κάνει γιά παντρειά καί νά περιμένω ένα χρόνο,

 ̂ έδώ παντρεύονται καί έντεκα χρονών καί δχι κάτι μοΰ λέ» 
εκείνο;.

Μδλι; είχε αποτελειώσει τούς συλλογισμού; του αύτο'-Κ 
καί είχε φτάσει μπροστά στή μπόρτα τοΰ σπιτιοΰ τή ; Νινί
τσα ; τή ; όποία; χτύπησε καί γύρισε τά μάτια του στά παρά
θυρο νά ’δή άν θά ξεπροβάλη άπό κεΐ ή καρδιά τή ; καρδιίί 
του.

’Α ντί; δμω; ν ’ άνοιξη τά παράθυρο άνοιξε άμέσω; ί; πόρ
τα καί χώθηκε μέσα ό Νιανιαρδάκιας. Τάν βλέπει ή Νινίτ** 
καί τρομάζει καί κάθεται κάτω σάν τή ; κλόσσαι; γιά ^ 
σκεπάση τής γάμ πα ι; τη ;, καθότι φορούσε ένα κοντά με®5' 
φούστανο καί σκούπιζε τό κορίτσι έκείνη τήν ώρα, άνοιξε ” 
άςένοιαχτα τήν μπόρτα, γ ια τ ί νόμισε πώ ; ήτανε ό πα^' 
ρα; τη ;.

Έ τσ ι λοιπόν καθιτμένη άνακούρκουδα ήγουν καθισμίν' 
στά γόνατα ή Νινίτσα, καί ορθιος δ δάσκαλο;, κόκκινο; έ**'’ 
νο; κατακόκκιν/) κ ι’ αΰτή τή ; είπε.
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Κ ε ρ α ία ς
5νας δημότης άπά ’δώ χαί 10 χρόνια στήν ’Αθήνα έβγανε 
διαβατήριο γ ιά  τό έξωτερικό καί πήγε νά τοΰ τό ύπογρέψη 
ο Τοΰρκο; πρόξενος, δ δποίος τόν ρώτησε ποΰ γεννήθηκε 
καί άμα τοΰ άπάντησε, δτι γέννηθηκε στή Τουρκία, έπιασε 
καί έγραψε άπό πίσω άπό τό πασαπόρτι.

«Τούτος ποΰ φέρνει τό διαβατήριο αύτά είνε τοΰρκος βέ- 
ιρο; χαί κάνετέ του τό χαρτί ΰσφούγκιον καί χαψόσατέ τον 
8κιόλα;3.

Είναι αΰτά κατάστασις πραγμάτων ; Τί μά; τά δίνουν 
τότε τά διαβατήρια γιά  κοροϊδεία, άμ δέν μά ; τά λέν τότε νά 
"ίουρκέψωμε δλοι νά λείπωμε άπό τά βάσανα ;

Σ . Π αΛ ηηθρ. Αΰτά τά γράψαμε χιλιάκις φοραί;, άλλά ί) 
κυβέρνησί; μας άγρό άγόρασε. Ά μ  τ ί τή ; μέλλει γιά τήν 
εθνική έθνικότη;, τήν όποία ένα; ψωρότουρκο; πρόξενο; περι- 
βρίζει καταμεσή; καί ε ί; τό μίσο τή ; Έ λλάδο ;, Ε θνική τιμή 
θά πή σκατά.

© ρ ίά μ β ϊρ ο ς .
Ύ παρχε σέ ένα μέρο; τής Α ίγυπτο ; τόν καιρό τοΰ πρίν Χρι
στού ένα άγαλμα ποΰ άμα τοΰ έρριχνες κάμμιά πετραδίτσα 
άπάνω του μιλοΰσε, άλλά τό τ ί έλεγε δέν είξερε οΰτε τά ίδιο.

Τέτοιο ιερά άγαλμα μοΰ φάνηκε καί ή άγρία Σύνοδο; μα ; 
τή ; όποία; άφοΰ τή ; ρίχτηκαν τά πετοαδάκια περί σουφροποί- 
ησι; δηλαδή τών τόκων τών χρηιιάτων τοΰ I. Παπαϊάννου 
τριών χρονών, άνοιξε τά στόμα τη ; προχτέ; καί έξελεύσατο 
κρά.

Δημοσίεψε δηλαδή σέ μερικαί; έφημερίδε; ένα μανιφέστο 
ποΰ λέει σαν ρεντίκουλο, δ τ ι.—Ό σα  δημοσιεύτηκαν στη; εφη· 
μερίδε; περί κατάχρησι; χρημάτων άπό τό γραφείο τή ; I. Συ
νόδου είναι ψ ε ύ δ ϊ ]  οενυποοΐαετα .

Έ π ε ιτα  δε σάν βλάκα; όμολογά πώ ; έγυρίύτηκαν εξηγή
σει; άπό τά υπουργείο καί άπάντησε. ΤΑρα τό σκατόφιαρο 
είχε άπάνω κάτι τ ι καί μυρίστηκε ώ ; καί στο υπουργείο, 5 
έστί μαγαρισά ύπαρχε άλλά τήν ξέπλυναν αφοΰ ό Παληαν- 
θρωτο; έλάλησε.

Τώρα λοιπάν μά ; βγάζουν έπισήμω; καί ψ εύτα ι;, άλλά 
τέτο ια ι; διαψεύσεις είναι μάλλον έπικύρωσι; τής άλήθ·ιάς μας. 

Έ π ε ιτα  δά δέν σ ίς  είχαμε προειπή, π&ς 6πάρχουν πολ
λά λερωμένα μπαλώματα στά έβραίΐκα, τά όποια ίμ α  ποφ 
πλυθοΰν φαίνονται καθαρά. At, νά ποΰ συνέβηκε Ιτσ ι.

Τέλος πάντων συχωρεμένοι νά ^ναι άφοΰ προελήφθηκε 
κακό καί άλλη φορά νά ίνα ι πγιά προσεχτικοί, καί μάλιστα 
ε ί; τά περί σούφρας κεφάλαιον.

Ά μ
τά δυά καλαμάρια άπά 250 δραχ. τό ίνα , τ ί τάθελαν τάχα 
οί άγριοι συνοδικοί, δέν μπορούσαν νά γράψουν καί μέ τής χή
νας τά φτερόκαιμέ καλαμάρι άπό κολοκύθα κόκκινη καμωμένο. 
Ά ς  ήναι τέλος πάντων.

θ ά  τηλεγραφήσωμε δμω; στάν Πατριάρχη νά μά ; πή έχει 
καί αύτό; καλαμάρι 250 δραχμών καί άν δέν έχη νά τοδ 
στείλωμε τό ένα μπάρεμου νά κάνη καί κείνος τή φιγου· 
ρίτσα του.

Βρέ τ ί γινόμαστε.

’Ά μ .φ εοο ι* .
Ά π ά  τόν καιοά ποϋ έφυγε δ έφορο; μα ; ή έδώ εφορεία 

κατάντησε σκυλολόγιον μέ τάν γραμματέα καί τόν πρώτο* 
κολλιστή.

Αΰτοί οί άνθρωποι έχουν κάτι ΐδιοτροπίαι;. Πά; νά βγά 
νη; άδεια» γιά  κοασί, ποϋ λέν δέν τό δοκιμάσαμε καί πέρασε 
άλλοτε;, έρχονται άπό τά χωρία οί χωρικοί διά νά δηλώσουν 
τά κρασά του; καί τούς λέν περιμένατε αΰριο μεθαύριον, παν 
οί οΐνοπνευματοποιοί νά τούς βουλώσουν τά καζάνια, καί τούς 
λέν πώς χάλασαν οί βοΰλες, δλα δέ αΰτά εξαλείφονται καί ή 
δουλιά του; -τελειώνει άμέσως, φτάνει νά δουλέψη ή άριστερά 
χεϊρα ά ; ήναι μακάρι και κάμμιά μπουκάλα μαστίχα, ώς 
καθώ; θέλουν νά ποϋν tj κακα ί; γλώσσαι; έν γένει οί κύριοί 
μα; είνε λέει μικροί δχι σουφροποιοί άλλά τυραννίσκοι.

— Κυρία δεσποσύνη, καλή μέρα σα;. Έγερθήτε, έγερ- 
θήτε. Δέν είμαστε πλέον ξένοι. *0 πάτερ παπά πατήρ σας 
μέ έξαπέσ-.ειλε έδώ πρός μικράν έξυπηοέτη€ΐν.

Ή  Νινίτσα τάχασε, ντρεπότανε νά σηκωθή, άν καί τά 
μεσοφόρι τη ; δέν ήτανε καί τόσο κοντό άπά τά φουστάνια 
μερικών κοριτσών μα ; καί μέ μισοφαγωμένα λόγια είπε στό 
δάσκαλο.

— Μέ συμπαθάτε δέν είξερα καί άνοιξα νόμιζα πώς ήτανε 
ό μπαμπάς καί τ ί άγαπάτε ;

— Νά μοΰ δώση; ένα άλλο ράσο τοϋ πατήρ σα ;— (ένικό; 
ονομαστική δ πατήρ, γενική τοΰ πατέρο; πατρό;)— ά ναι μέ 
συγχωρεΐτε έκαμα λάθο;— τού ποτρό; σα; ίνα  ράσο.

— Καί τ ι έπαθε ό μπαμπά; μου ; ρώτησε τρομασμένη ή 
Νινίτσα.

—  Τ ίποτα, ούδόλω;, οΰδέν, τίποτα , ολίγε; πιτσουλίθραι; 
άπό άσβεστη έπεσαν άπάνω του καί θέλει νά τό άλλάξη, άν 
καί τοϋ είπα έγώ νά τό φορέση άνάποδα καί νά έρθη, διότι 
τά ράσα δέν φαίνονται άπό δπου καί άν τά φορέση τ ινά ;.

—  Ά  έτσι. Ά μ έσω ; καί σηκώθηκε πλέον χωρί; νά θέλη 
νά φέρη τό ροϋχο.

Ά μ α  ποΰ είδε τή ; γάμ πα ι; τη ; ό Νιανιαρδάκια; τόν 
επιασε τούρτουρα;, ξανακοκκίνησε σάν άστακό; καί ανέβηκε 
καί αΰτό; τή ; σκάλαι; άπό πίσω άπά τή Νινίτσα σιγά σιγά 
καί εφθασε καί στάθηκε στό πρώτο σκαλοπάτι σάν άγαλμα

*Η Νινίτσα δέν τάν είχε δή καθόλου, φόρεσε τό φουστάνι 
τη ;, έρριξε ένα μάτι στάν καθρέφτη, έφτειασε λίγο τά μαλλιά 
τη ;, κουμπόθηκε, άλλαξε παντοϋφλ .; καί τρεχάτη βγήκε δξω 
νά κατέβη νά δώση κάτω  τοΰ δασκάλου τό ράσο.

Εενοΐαστη καθώ; ήτανε καί βιαστηκή πήγε κι* έπεσε 
απάνω στό δάσκαλο μέ τά μούτρα. Χάνει τήν ι’σοροπίβ δ δά

σκαλο; καί πέρνει τά σκαλοπάτια άνάσκελα, στό πέσιμο του 
δμως, γιά  να στηριχτή είχε άρπάξει καί τήν Νινίτσα άπά τ*  
φουστάνια καί τήν πήρε κ ι’ αΰτή μαζύ του.

"Ώ θεέ τ ί έγινε στά κατρακύλισμα αΰτό, ό δάσκαλο; φώ
ναζε, παρντάν παρντόν, καί ή Ν ινίτσα, σώσε Π αναγιά μου, 
ώ ; πού έφτασαν σωρό κουβάρι κατω καί οί δυό καί η μέν 
Ν ινίτσα πετάχτηκε σάν ζαρκάδι άπάνω μέ ξυλωμένο τά μισό 
φουστάνι ποΰ τήν είχε τραβήξει δ δάσκαλο;, δ οποίο; ανα- 
σκελα έγογκοϋσε γ ια τ ί είχε σπάσει κατακόρυφα τό κεφάλι 
του στό μάρμαρο τή ; σκάλα; καί πλημμύρισε α ίματα καί 
είχε βαρέσει καί φοβερά στή κατηραχιά ποϋ κόντεψε νά μείν^ 
δ άνθρωπο; ξερό;.

'Η Νινίτσα τοΰχυσε νερό τοΰβανε καπνά στή πληγή τόν 
μαγουλίκιασε καί τοΰδωσε καί καρέκλα καί κάθισε. Ο δα- 
σκαλο; κατακίτρινο; κρατοΰσε τή ράχη του καί βογκοϋσε, 
δπότε; νά καί μπαίνη τρεχάτο; δ παπα ; μέσα.

Βλέπει τή σκηνή καί μένει μέ άνοιχτό τό στόμα, τόν 
πιάνει άμέσω; τό δαιμόνιο του καί μάλιστα άμα ποϋ είδε καί 
τό φουστάνι τή ; κόρη; του ξυλωμένο. Στή στιγμή ρίχνεται 
τοϋ δασκάλου καί τόν αρχίζει στή; χαστουκιαί; ένφ δ δάσκα
λο; φώ να ζε :

— Ά ο υ  άου, πέθανα πλέον. Μανοϋλά μου τ ί μέρα ητανε 
αύτή σήμερα, άου κοκκάλωσα καί έπεσε κάτω λιγοθυμισμένος 
Γυρίζει τότε δ παπά ; καί ρίχνεται τή ; κόρη; του, αλλά εκείνη 
στά πρώτο χαστούκι, π ρ ό φ τ α σ < · .  χαί τού ε ίπ ε :

—  Μή μπαμπάκι μου. Ά κου πρώτο τ ί συνέβηκε.
— Βρέ τί συνέβηκε δέν βλέπω γώ πώ ; είχατε δώ μ^ά- 

λεμα, νά μέ κερατώσετε μέρα μεσημέρι, καί φόραρε τάν λάζο 
του. Λέγε λοιπόν.

Ά ;  άφήσωμε λοιπόν νά δούμε τ ί τοϋ είπε ή Ν ινίτσ*
μεθαύριο.



Λ

Αΰτά κύριοί μ α ; Ά μφισσώτες είναι άπό τά συνειθισμένα 
έφορευτιχά καλαμπουράκια χαί χαλά. νά σάς χάνουν άφοΰ 
είστε χαί σεις τόσο ξηνταβελώνιδες, Ά φοΰ ξέρετε τό χούι τους 
τ ΐ  φωνάζετε;

*Εμφορα βλέπετε ; Γρόσα θέλει, καί τάν γραμματέα του 
βλέπετε ; άλλα κι* αυτός θέλει. "Ετσι τδχει τό ρωμαίϊ/.ο χαί 
χάνετέ μας τή χάρι νά μάς ξεφορτόνεστε.

Έ κ ε ί ν η
f) γιάτρίσα ποΰ κόφτει στόν Περαία τή θέρμη σέ μιά μέρα, 
χατοικά κοντά στόν άγιο Κωνσταντίνο στό δρόμο τοΰ Καραϊ- 
σχά<η, καί άριθμός 79 . Λοιπόν δσοι καί δσαις θερμασμένοι 
τρέξετε στή σωτηρία σας

Ό  Γβλάνιος 
Χίπος ποΰ είναι στά Πατήσια, τό Ιστοριχό χαί ώραΐο αυτό 
περιβόλι ενοικιάζεται καί μέ τά έπ ιπλα , χαί μέ χωρίς τ*  έπ ι
πλα , δσοι λοιπόν ένοικιασταί προσέρθετε', συμφωνήσετε, συμβό
λαια κλείσετε, εργασία αρχίσετε καί καλά κέοδη.

Κυρία μ ο * αυτός ό κορσές μέ όλο του τό μπόΓ 
3ίμα «οϋ μπήτε μέσα μπορεί νά σας κάν^ άνθρωπο.

Χτό
Πύργο στίΐς 20 τοΰ Περασμένου μήνα συνέβηκε μέσα στό γυ
μνάσιο άπό ϊνα  μαθητή τής γ '.  τάξις αισχρό τ ά τη πράξις καί 
μάλιστα κατά τήν ώρα τών μαθημάτων, rj όποια έφερε δλου;

άγανάκτησι, ό δέ γυμασιάρχης στόν όποιο καταγγέλθηκε 
ή πράξις, άγρόν άγόρασε.

Πρώτο, αγαπητοί Πυργιώτες, ό γυμνασιάρχης σας είναι 
4πό καλή πάστα φτειατμένος καί δέν έννοά νά χαλάση εκεί
νος τά σκότια του γιά  τής δικαίς σας μπερμπαντοδούλειαίς 
καί δεύτερο έπειδή αγαπά πολύ τήν ήθική προόδο σας, σά; 
άφίνει νά άλληλοδιαφθειρεστε ώςποΰνάβάνετε γνώσι μόνοισας.

'Ωραίος γυμνασιάρχης καί νά τόν χαίρεστε τούμπανο καί 
«είς ποΰ τόν έχετε καί ή κυβέρνησις ποΰ καμαρώνει ένα τέ
τοιο δασκαλιχό χεφάλι. Καλή πρόοδο είς τήν διαφθορά χαί 
εΓθε νά φτάσετε σείς ο! μαθητάδε< νά βγήτε χαί καθηγηταί 
πάσης κακοήθεια; πρό; δόξα τοΰ ελληνισμοΰ καί τοϋ γυμνα- 
«ιάρχη σας.

Α ύ :ά
ik  πάλι ποΰ μάς γράφετε άπό τόν Πύργο γιά τόνταμία σας και 
τόν διευθυντή τών φυλακών καλά ήτανε νά τυπονοτανε, άλλά 
βλέπετε τό γράμμα φέρνει μισή υπογραφή μονάχα χαί δη 
λαδή Ιτσι σάν νά πάγι χαί αυτό μαζύ τάλλα . Βαναγράψετε..

Οωλεϊτκ
ίν  Πείραu i πληνίον τής αγοράς ώραΐο ΚαφενεΙον μέ χαινοιιργή 
Ι**πλα είς λίαν συγκαταβατική «μ ή  πληροφορίαι δίδονται 
tl( τ6 ΠραχτορεΙον τών Εφημερίδων έν Άθήναις.

Ά λ λ ο
θριαμβάκι. "Αμα ποΰ μαθεύτηκε, στό παλάτι ή σουφροποίη- 
git τοΰ άγαλμα τοΰ πάτερ Λ άτα , ή βασίλισσα συγχίστηκε 
τόσο πολυ, ωστε αμέίϊως διέταζε νά γράψουν στόν σουφρο- 
λάτα  καί τοΰ γυρέψ,ουν εξηγήσεις ποΰ βρίκε τά άγαλμα χοΰ 
τής χάρισε, άλλά ό Λάτας ταξιδεύει τώρα στό άγιο "Ορος 
xal ζήσε Μαϊ μου νά φάς τριφύλλι ώς ποΰ να τελειώση ί) δι
πλωματική αΰτή έργασία τής άλλήλογραφίας.

Καλέ τ ί τσιριτσάντζουλες είναι αΰτα ίς; Ά φοΰ ό άνθρω
πος εχει δλα τά αποδειχτικά άπάνω του επίσημα, δτι τό 
πράγμα του είναι ποάγμά του, δέν τοΰ τό δίνετε μόνο μοΰ 
θέλετε διπλωματικά έγγραφα ηγουν νά μάς ψάλλετε τόν ανα
βαλλόμενο Ά^.ου κουβέντες.

Έφοδος έναντίον τοϋ τελευταίου σιδηροδρόμου 
τοϋ Φαλήρου.

Χ τ ίσ ο υ
ρέ, πούστικο, στάσου κέρατά τήν Παναγιά σου, τόν Χριστό 
σου, στάσουυ νά σοΰ άλλάξω τό θεο σου τουρκό πιστό, ποΰ νά 
μεσ’ τή κολυμπίθρα σου. στάσου μωρέ νά σέ πιάσω νά σέ σ/ίσω 
*ά σαρδέλα.

Καί ταΰτα λέγοντας ό παπά Στυλιανός στήν Α ίγινα  κυ- 
ν^γοϋσε μέ τά ράσα στόν ώμο άφοΰ πέταξε τό καλυμαΰκί του 
κάτω ενα παιδί ώς 12 χρονών πβΰ τό είδε xa l περνούσε άπό 
το μονοπάτι ένού; ψωράμπελου ποΰ έχει έκεΐ καί πήγαινε δου- 
λιά του.

Καί έτρεχε σάν λυσσασμένος. Πώς σώθηχε τό παιδί τά ό
ποιο είνεένός άπό τού; καλούς νικοκυραίους τοΰ Γ.Ι.Μήτρο,δέν 
ξέρει καί αΰτό, οΰδέ Κύριος οίδε τ ί θά τραβοΰσε άν έπεφτε 
στά άγια χέρια τοΰ άγριου Παπαστυλιανοΰ., ού ί; άμαρτίαι; 
βίναι καί άλλαις.

Αΰτή ή μικρά σκηνή συνέβηκε πρό ενός μηνάς, άλλά άπό 
'κείνη τή ’μέρα  τό φουκαραδιασμένο τό παιδί ευρίσκεται σέ 
ελεεινή κατάστασι γ ια τ ί τοΰ κόφτικε τό α ίμ α  καί καθόλου 
παράδοξο νά π ά γ  καί στα θυμαράκια.

Νά παπάς τουρκόπαπας μιά φορά.
■--.αίαΓ̂

Β ρ έ  άδερφέ πότε θά μας δεορέσουν, όταν κακχ. 
ρώβωμι τ^ς πείνας ;

Έγώ κακάρωσα.


