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Λ έ ν
θέλησα νά μιλήσω τώρα τόσαις μέραις γιά  τό ζήτημα τής 
μονομαχίας τοϋ Χοϊδά μέ τόν Άργυρόπουλο γιά  νά ’δώ τ ί 
θά γράψουν πρώτα ή άλλαις έφημερίδες καί πώς θά τα μπά
λωναν.

Παρατήρησα τό λοιπόν, δτι δλαις έγραψαν τσάτρα πατρα 
κα'ι άλλοι τους μαλλί τους πέτρα στήν κεφαλή τους.

Έ γώ  τό λοιπόν, μ ’ όλη τήν αγάπη  ποΰχω στόν Χοϊδά, 
δέν μπορώ παρά νά τόν κατακρίνω κα ι γιά δσαις φλυαρίαις 
έύαλε τόσαις μέρες στή βουλή και κατατυραννοΰσε τόν κο- 
σμο, καί πρό πάντων γιά κείνο τό άστε ντουα ποϋ πήρε α- 
πά νω του, ποϋ καί στόν έλάχιστο λόγο, στό ελάχιστο πεί- 
ρ αγμα ποϋ θά τοϋ κάνη τινάς, δέν έχει άλλο παρά <ρώρα καί 
στό οβίδο, στό πιστόλι.

Πρώτο, άν πρόκειται γιά κάθε βρισά ποϋ θά δωση ο ένας 
τοϋ άλλουνοϋ νά παίζουν μαχαιριαίς και κουμπουριαις, δεν 
ξέρω, μά τόν Θεό, άν μπορή νά ΰπάρξη τότε κοινωνία, καί 
άν ή κοινωνία δέν θά μεταβληθη τότες εις κοινωνία ανθρωπο- 
φάγων, είς κοινωνία άλληλοσφαζομένων, εις κοινωνία άγριαν- 
θρώπων, είς κοινωνία δπου θά βασιλεύς τό εν τή μαχαιρα 
μου καί πιστόλα^μου ζήσωμε.

'Η μονομαγία σέ κείνον ποϋ ξέρει καλά τά δπλα πρός ένα 
αγύμναστο είναι καθαρά ώς δολοφονία, σε κείνον δέ παλι ποϋ 
χάριν φιλοτιμίας άν καί γνωρίζη τήν αδυναμία του παει και 
προτείνει τό στήθος του στόν δολοφονο, ^εν είναι τίποτε αλλο 
παρά μία καθαρή αυτοχειρία.

'Η  μονομαχία εϊναί έναι ένα άτιμο μεσο εκόικησεως κα·. 
γ ι’ αΰτό δλα τά έθνη τήν άπηγόρεψαν καί τήν καταδιώκουν 
ώς έγκλημα, δηλαδή η ώς φόνο έκ προμελέτης, γ ια τ ί βέβαι* 
προμελετημένα πάει νά σκοτώση ό ενας το άλλο, η ως έγ 
κλημα άποπείρας φόνου, άν δέν έγινε καί ήρθαν εστω καί α 
πλώς σέ προσκλήσεις. Έ τσ ι λέει καί ό δικός μας  ̂ νόμος κ*ί 
τά τοιαϋτα παλλικάρια καταδιώκονται καί κατά τόν νό- 
μΟν μας.

Είπαμε, δτι έκεΐνος ποϋ δεχθή προσκάλεσι μονομαχίας 
άπό ένα άλλον, είναι σάν νά πάη νά αΰτοχειριαστή, οί δέ νό
μοι δλων τών έθνών ώς καθώς καί ό δικός μας λέει, δτι δέν

έχει κάνεις τό δικαίωμα νά αΰτοσκοτωθή, καί οποίου το» 
κατέβη στό κεφάλι νά φάη μόνος του τό κεφάλι του, καί *- 
ποπειραθή αΰτοχειριασμο, αυτο τό παλλικαρι, λεει καί κ ε 
λεύει ό νόμος, δτι συλλαμβάνεται καί δικάζεται καί εις χάψ*. 
βάζετε, γιά νά μάθη, δτι δέν είναι κύριος τής ζωής τΓ.υ, δ ιότι 
ή ζωή κάθε πολίτου είναι υπό τήν προστασία τών νόμων, καί 
έκεΐνος ποϋ κάνει άπόπειρα εναντίον έστω καί τοϋ έαυτοϋ 
του είναι δολοφόνος, διότι κάθε πολίτης ανήκει σέ δλη τή ν  
πολιτεία, σέ δλο τό κράτος τό όποιο έχει άνάγκη καί τοΰ 
ελάχιστου πολίτου.

Εκτός τούτου καί ή θρησκεία αΰτή τό άπαγορεύει τό άλ- 
ληλοσκοτόνεστε καί τό αύτοχειριάζεστε, διότι ό άνθρωπος 
είς δλα μπορεί νά ηναι κύριος, όχι δμως κα ί τής ζωής το» 
τήν όποία μόνο ό θεός έξουσιάζει.

Έκεΐνος ό καιρός ιώ ν  μομαχιών ητανε άλλος, ητανε κα ι
ρός νά ποϋμε ετσι τοϋ γενιτσαρισμοϋ, έποχή ζούρλας, έποχή 
παλαβομάρας, διότι άποδείχθηκε πλέον καί μέ τή φιλοσοφία, 
δτι ώς καθώς είς κάθε έθνος πέφτουν κατά περιόδους ό \ ί-  
φοοαις, πανούκλαις, σκορδούλα, βλογιά και τά λοιπά, ε τσ ι 
υπάρχουν καί περίοδοι ποϋ πέφτει καί σε κάθε κράτος, καί 
μιά άσθένεια τοϋ κεφαλιού, ή όποία, είναι η φοβερώτεβη άπδ 
δλαις καί ή μάλλον κολλητική, και αΰτή ή ασθένεια είναι σάν 
νά λέυ,ε ό κουμουνισμός, ο σοσιλιασμός, ο μηδενισμός κα ί 
τόσαι άλλαι έγκεφαλικαίς άσθένειαις πού καταστρέφουν τόν- 
κόσμο, καί τα ΐς τοιαύταις έγκεφαλικαίς άσθένειαις της κ α 
ταδιώκουν οί νόμοι, γ ια τ ί καταστρέφουν την κοινονια.

Μπορούμε λοιπόν νά ποϋμε καθαρά πώς ή συνήθεια πού 
έγ ινε  άπό ’δώ καί ίνα  ίύο  χρόνια, νά βγαίνωμε σέ μονομαχ(- 
αις γιά  τό τ ίποτα , δτι είνα ι μία ασθένεια εγκεφαλική, γ ια τ ί 
κάνείς γενναίος άνδρας δέν παει να σκοτωθή για ενα λόγο 
υβριστικό ποΰ μπορεί νά τόν διόρθωση, αν εχη δίκαιο, με τα 
δικαστήρια, η άλλοιώτικα άς τόν φάη καί άς κάτση κάτω .

Ά ν  θέλη νά κάνη τό παλλικάρι ό Χοϊδάς, ας παη να κόψφ 
τό δεξί του χέρι καί τότ* άς προσκαλέση δλο τό κόσμο σέ αό- 
νομαχία, η άν τύχη καί ξέρει καί με τό ζερβί, άς τό κόψη κα ί 
κείνο καί τότε έτσι χωρίς χέρια τοϋ ΰπόσχομε πώς τόν τροβω 
κ’ έγώ στό σβίδο. ' (

Τέλος πάντων, πρέπει ή κυρία άστυνομία νά έφάρμωση τόν



νόμο ποΰ λέει πώ ; φυλακίζονται δχι μόνο εκείνοι ποΰ μονομα
χούν, άλλα χαί κείνοι ποΰ πηγαίνουν γιά μάρτυρες τους καί 
τότε θά δής τά παλλικάρια αυτά, δταν ξέρουν πώς είναι 
έτοιμες νά άνοιχτοΰν ί) πύλαις τοΰ άδου καί γ ι ' αΰτούς, ηγουν 
τών φυλακών, τότε λέμε νά δής πώς γίνονται αρνάκια, καί 
χερατά άκόμα άν πή ό ενας τόν άλλο θα τό καταπίνουν καί 
περί μονομαχίας οΰ θά μιλοΰν.

"Επειτα S& καθώς τήν κατάντησαν έδώ τή μονομαχία καί 
μάλιστα κάτι σπαθάτοι, είναι τοΰ ρεζιλικιοΰ, νά πυροβολούν ! 
δηλαδή στόν άέρα καί έπειτα  νά σιώνται καϊ νά λ ιγώ ντα ι 
πώς παλλικάρια τάχα τή ; ρίγανης καί τής φακής είναι κ ι’ 
αυτοί.

Ή  κυρία λοιπόν άστυνομία άπό τό ένα μέρος καί ή κυριω- 
δεστέρα Ε ισαγγελία άπό τό άλλο πρεπει άμα ποΰ γ ίνετα ι 
καί άπλώς λόγο; περί μονομαχίας νά βάζη τά παλλικάρια 
μας στή κατώγα καί έκεΐ άς κάνουν μονομανία μέ τούς ψύλ
λους καί τοΰς κοριούς, έ/'εΐ άς χύσουν τό αίμά τους γιά  νά 
μάθουν νά άγαποΰν ^καλλίτερα τή ζωή τους, καί πάρη δροσά 
καί τό κεφάλι τους.

Ό
φορατζής ποΰ είναι στή παράγκα τοΰ νέου Φάληρου τσάκωσε 
προχτές τή κυρά Κατήγ/ω Γ. Αλβέρτου νοικοκυρά γυναίκα 
καίήθελε καλά καίσώνει νάτήςφορολογήση ενα μπογαδάκι πού 
είχε πανί μέσα καί ανέβαινε άπάνω νά τό κόψη ρουχαλάκια 
τών παιδιών της. Ά φίνοντες πλέον κατά μέρος τήν παρά- 
μη φορολογία τήν όποία ήθελε νά κάνη σέ μία άπλή γυ
ναίκα ή όπο>'α είνε μία καθαρή ληστεία, άλλά ό κύριος αυ
τό ; άνοιξε καί ενα στόμα σάν τοΰ χανιού τήν πόρτα καί 
έβγανε δσαις ΰβραις μπορεί νά ξεστομίση μόνο τό στόμα ένούς 
αθλίου.

'Αλλού οί τοιούτοι ά/ρεΐοι καί λησταρχικοί υπάλληλοι τ ι
μωρούνται παραδε.γματικώ ;, έδώ δμως τοΰς έχουν καί τούς 
καμαρόνουν, δέν είναι S i καί καθόλου παράξενο, ό κύριος αύ-

φορατζής νά τοΰ κατέβη καμμιά μέρα καί ή υψηλή ίδέ,α 
νά θελήση νά φορολογήση καί τά πανταλόνια χβςΐ τά μισο
φόρια τών γυναικών ποΰ κατεβαίνουν νά λουτραριστούν στό

(8) Τ Π Ο Φ Τ Α Λ ΙΣ
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Άμα· πού εφυγε άπό τό σπήτι τού Νιανιαρδάκια ό κλητή
ρα; καί συνήρθε και αυτός καί σηκώθηκε καί κάθισε άπάνω 
στή καοέ*λα κάθισε καί ό παπάς άπάνω στό τραπέζι, γιά 
ξλλειψι κάθε άλλου καθίσματος, χαϊδεύοντας δέ τά γένεια 
του σ ίν  φουρκισμένος πού ήτανε άρχισε ώς εξής τήν ομιλία 
τή : κουβέντας του.

— Βρέ δάσκαλε, εΐπε, τώρα κατάλαβα πώς είσαι άνθρω
πος μέ άξία καί δτι ζηλοφθονούν τή θέσι σου, διότι άμα πού 
είδαν ότι πρόκιιται νά άποκατασταθής μέ τή κόρη μου, καί 
ότι έτσι θά γινόμαστε ή δύο δυνάμεις τοΰ χωριού, έφρόντι- 
σαν άμέσως νά σέ τσικουρώσουν, άλλά ένοια σου καί ή άξία 
σου δέν χάνετα ι, έχεις κεφάλι. "Εχεις περιουσία ; δέν έχεις, 
είναι πλούσιο τό νοιονιό, βάλτου ρίγανη, δέν είσαι άνθρωπος * 
γιά νά ζήσης στό κόσμο, έσύ λοιπόν, φα ίνετα ι, δτι, είσαι άν- j 
θρωπος μέ λίγο μυαλό καί γ ι’αΰτό σέ διώρισαν καί δάσκαλο 
γιά  νά φωτίσης καί τά παιδιά μας.

Κά'ζοιος λοιπόν κερατάς, καί ίσως ό βουλευτής μα ; πού 
δέν μέ χωνεύει ποτέ, καί μπορεί νά μέ πν,Ιξη καί μέσα στό 
δισκοπότηρο άν μέ βρή, έσκέφθηκε νά μέ έκδικηθή μέ τή πάψι 
σου, ?στ ..ιντας μέ τό νά έμαθε πώς θά σέ κάνω γαμπρό. Π ρέ-

Φάληρο καί νά θελήση νά τής κάνη καί κα τ’ οίκον ερευνά, 
ήγουν άπο κάτωθεν τών φούστα νίων γ ιά  νά δ$/*ν έ/ουν καί 
κεϊ τίποτα κρυμένο πράγμα ποΰ θά τοΰ ηναι τόσο εΰκολώτερο 
νά τό κάνιρ, άπό τόν καιρό ποΰ άνακαλύφθησαν εν* δύο στό 
τελωνείο τοΰ Περαία έχοντας μέσα στά βρακιά τών λαθρεμ
πόρια.

Νά υπάλληλος μιά φορά αυστηρός καί ηθικός, καί μέ/ρ< 
άχρειότητο;.

Μα «καρά.

Είρηνοδιχείον.
*0 Σπΰρος Χρήστου Πέτρου άπό τό χωριό Κοροκάδες τοΰ 

Καρπενησιοΰ ποΰ κοράκια νά τόν φάν χρουστά τοΰ Δημ. Πα- 
παγεωργίου καί δέν πληρώνει 83 δραχμαίς άπό τά 1877 
(παληά τεφτέρ’.α άνοίξαμε βλέπω), τό λοιπόν επειδή τό νά 
χρουστά τινάς καί νά μή πληριΛντ, είναι τρόπος μτερπάντικος 
και χανονιέρικος, διά ταΰτα επειδή αΰτός είναι τίμιος ά ; 
σπεύση νά πληρωτή άλλοιώτικα φοβερίζουν πώς θά τόν περά
σουν καί στόν Π αλιάνθρωπο  γ ιά  νά τόν μάθουν καί οί συγ
χωριανοί του ηντα κανονιέρης εΐνα ι, καί άυ.α ποΰ πληρώση 
πέρνουν τά λόγια τους πίσω καί δέν τοΰ γράφουν τίποτα .

2ϊτή
Σμύρνη στή συν οικία Σχοινάδικα ό παπά Διονύσης τού άγίου 
Ίωάννου εκτός ποΰ εΐναι μεθύστακας, πράγμα ποΰ δεν μάς 
πειράζει άλλά ό λόγος τό φέρνει, είναι καί κατάντησε πλέον 
καί σκάνταλο τή ; γειτονειάς καί τά βάζει καί δλο μέ τοΰς 
επιτρόπους τοΰς όποίους φοβερίζει καί μέ κάτι μαχαιροβγάλ- 
τας πού συναναστρέφεται καί ό δεσπότης τόν καμαρώνει. 
Αΰτό; δ τρόπος σου, κΰρ παπά Διονύση δέν εΐναι παπαδίστι
κος τρόπος καί πρέπει νά σκεφθής δτι φορείς ράσσα, κα ί δτι 
ή δουλειά σου είναι νά είρηνεύης τόν κόσμο και δ/ι νά γ ίν ε 
σαι σύ σκάνταλο ποΰ κακοχρόνο νάχης καί σύ κ’ έκεΐνος ποΰ 
σέχει καί σέ καμαρώνει μαγκούφη καί σύ τραγογέναρε τοΰ 
διαβόλου. / '

πει λοιπόν νά τούς εκδικηθούμε, καί νά τελειώνομε άπόψε. 
"Ακουσε τή σκέψι μου.

Ά μ α  πού τελειώσει τό στεφάνομα σέ πέρνω άμέσως στό 
σπήτί μο.», έσύ θά κοιμάτε χωριστά άπό τή γυναΐκά σου ώς 
πού νά μεγαλώση, καί τό πρωί θά βγαίνωμε μαζύ, θά τρώμε 
στό σπήτι μαζύ, τό κορίτσι χωριστά, θά κοιμώμαστε μαζύ 
στήν ίδια κάμαρα, δταν πρόκειται νά πάς πρός νερού σου θά 
μέ ξυπνάς, μόνο καλημέρα θά λές στό κορίτσι καί χέρι δέν 
έχεις νά δώσης. Κουβέντες τέλος πάντων δέν θάχης μέ τή 
γυναΐκά σου.

Εις τό διάστημα αΰτό τού ένούς χρόνου, έγώ θά σέ μάθω 
τά ψαλτικά, καί δλα τά ιερατικά τής εκκλησίας καμώματα 
καί στό τέλος τού χρόνου ποΰ θά πάρης τήν κόρη μου, ήγουν 
πού θά τήν περιλάβης, θά σέ χειροτονήσωμε παπά καί ετσι 
κατουρούμ* καί μέσα στό δασκαλίκι σου καί σέ ούλα τά πάντα .

— Σε εΰχαριστώ, πάτερ, εΐπε δ δάσκαλος, άλλά τώρα σέ 
αΰτή τήν περίστασι χωρίς θέσι είμαι έγώ γιά παντρειά;'

—  Έ γώ  θά σού δίνω τό χαρτσιλίκι σου, τά πλυστικά σου 
θά τάχης, τόν υπνο σου, νοίκι δέν θά πληρώνη; γλυκά μάτια  
θά κάνης, παντρεμένος θά ήσαι καί άνύπαντρος θά βρίσκεσαι, 
τό φαγεΐ σου ώς καθώς είπαμε τ ί άλλο θέλεις, μπάς θέλεις 
καί ξιλο ; Συμφωνάς.

—  Συμφωνώ, άλλά παπάς νά γίνω  θέλω μέσα, θέλω δώρα, 
θέλω. ...

—  Δέν θέλεις τίποτα , αΰτά είνχι δλα δική μου δουλειά. 
Καί ιδού άπό τά μετρητά τής προίκας σου, δέν πέρνεις τίποτα 
τά δίνομε στόν επισκοπικό επίτροπο, καί άν τοΰ κόψωμε καί 
τίποτα , πάλι δικά σου ε ΐνα ι. Πιστεύω μέ ένα κατοστάρικο 
τόν καταφερνομε, καί δταν πλέον σύν θεω βάνεις τά ράσα τοΰ

Κ ύ ρ ια
ποΰ είσαι στό Πύργο Π. Βασιλόπουλε, σέ κατηγορούν άδελφέ 
πώς χρουστάς 300 φράγκα καί δέν τά πληρώνεις, καί δτι 
έχεις ίνα ρωλόγι στή λωταρία καί δέν τό β γάζεις , ήγουν 
σου τάχα μέ τό νά θέλης νά κα.ν,ανιάρης τά λεπτά  τών άν- 
θρώπων* πράγμα πού δέν είναι τοΰ χαραχτήρά σον καί για  
νά1 μή σέ λέν άχαραχτήριστο πλήρωσε τους νά διάολο
καί νά τούς βουλώσης τό στόμα, γ ια τ ί αΰτοί δέν έχουν σκοπό 
νά τό βουλώσουν ποτέ καί θά σέ βάνουν μάλιστα καί εις τήν 
ΐΈ φημερίδα» τοΰ Κοοομηλά έπί τώ  επισημότερα».. Παραδέ
χεσαι σύ τώρα νά σέ κάνουν έτσι ρεζίλι ; Ποτέ. Π ώποτ«· 
Λοιπόν πλήρωσε καί βγάνε καί τό ροΛόγι. Δεν πληρώνεις ; 
Α ΐ, είσαι τότες κανονιέρης καί κρίμα πού είσαι καί αροα- 
βονιασμένος, ποΰ πρέπει στή περίστασι αΰτή άπάνω ν* ησαι 
σέ δλα σου ιππότη; καί νά πληρώνης άκόμα καί κεϊ ποΰ δέν 
χρουστάς, σάν φιλότιμος ποΰ είσαι καί δέν φαίνεσαι.

Ορός
τόν φυλακωμένο τοΰ Κόκλα Γ. Σ. Ή  αναφορα σου πρός τόν 
διάδοχο έδόθηκε, άλλά δέν πιστεύομε νά σού κάνη τίποτα , 
γ ια τ ί δέν θέλει λέει νά σάς καλομάθη πώς κάνει χάριτας καί 
άπό τώρα μάλιστα. Μπορεί δμως πάλι γιά να μάς βγανη 
ψεύταις νά σοΰ κάνη κάτι τ ι καί ειθε να τόν φώτιση δ θεος.

Ό
Σταύρο; δ Καλλίνης άπό τόν Περαία μάς ρωτά τήν εξής έοώ- 
τησι.

«"Ανθρωπος καί μάλιστα έμπορος πού δίνει τόν λόγο τής 
«τιμής του καί έπειτα τόν άθετά είναι τίμιος άνθρωπος καί 
((έμπορος μάλιστα; Σ ’ αΰτό θέλω νά μοΰ απαντήσης.

' Λχα> ι .  Πα.Ιηανθρ. Οί τίμιοι έμποροι στέκονται πάντοτες 
στό λόγο τής τιμής των καί δ έμπορίκός λόγος είνε συμβό
λαιο, άλλά επειδή τώρα χαλούν καί τά έπίσ/ιμα συμβόλαια 
μέ κάθε είδους στρεψοδικία είναι πολύ εΰκολώτερο νά χαλά
σουν καί τόν λόγο τους. "Ακου λόγια , νά γ ίνετα ι λόγος καί

στέλνεις καί σύ ό ,τ ι προαιρεΐσε. Κάνένα γάλο, κάπου κάπου 
κάμμιά χήνα, τυρί κάνένα κ ίφάλι κασέρι, γ ια τ ί άγαπά νά τό 
κάνη μέ τ ’ αΰγά. Ά  θά τοΰ κάνης καί μιά έπ(σκεψι μέ τή 
κόρη μου τή γυ;αΐκάσου καί καθώ; θά τήν ’δή έκεΐνος νά γυ- 
αλίζη θα γίνη δλος ενθουσιασμός, στό σπ ίτ ι σου δμω; δέν θά 
τόν μπάσης ποτέ, παρά δταν καί δσάκις φοραίς θά ημαι καί 
'γώ  παρών, γιά  νά έχωμε καί τόν νοΰ μας, διότι πρέπει νά 
ζέρης δτι έμεϊς οί παπάδες άγαποϋμε καί λίγο τά άρσίζικα. 
"Επειτα μπάς καί δέν είμαστε άνθρωποι.

  Νά σάς πώ παπά μου, αΰτά δλα πού μοΰ λές είναι
άγια τά λόγια σου καί κλίνω τή κεφαλή.

— Λοιπόν είμαστε σύμφωνοι.
—  Σύμφωνοι καί είσαι δ σωτήρός μου.
—  Α ί λοιπόν έγώ πηγαίνω καί σύ έτοιμά σου σέ μία ώρα 

σέ μισή, σέ ένα τέταρτο η καί στό μηνούτο είμαι ’δώ. Α ντίο  
γαμπρέ καί θά τούς δείξωμε μεΐς.

Καί σηκόσαντας τά καβάδια του άνοιξε τήν πόρτα καί 
βγήκε ό παπάς.

Μόλις ξεβγάλθηκε δ παπάς καί νά καί μπαίνη ένας ώς τρι
άντα χρονών νέος μέσα μέ τά κοντοβράκια καί μέ τά κρη- 
τικά υποδήματα μέ τή μαχαίρα του στό πλατύ του τό ζου- 
νάρι, μέ τό φέσι του τό μισορθό καί τή κοντή φούντα καλη^ 
μερίζει τό δάσκαλο καί πάει καί κάθετε άπάνω στό ένα σα
νίδι τού χαλασμένου κρεββατιοΰ του καί βγάζει τό φέσι του 
καί τό χτυπά άπάνω στό τραπέζι, έβγανε τή κόκκινη μαντι* 
λάρα του καί σκούπισε τόν ίδρωτα τοΰ προσώπου του καί 
εΐπε :

—  Το λοιπόν, κύρ δάσκαλε, έμαθα πώ ; άπόψε, σήμερα 
•ηγουν σου νοικοκυοεόεσα; ;

περί λόγον τιμής στά χρόνια ποΰ ζοΰμε. Μά «οίός είναι α ί-  
τός ;

Ά π ό
τή Λάρισσα δ Ν. Βαρδοκώστας καπνοπώλης καί άπό ’δ ώ ’χαΐ 
Ινα χρό^9 χωροφύλακας, παραπονάται καί λέει πώς ό δ ιαχει
ριστής της χωροφυλακής Παπαίωαννίδης δέν ξέρομε μέ τ ί εί
δος στρεψοδικίαις πολεμά νά τοΰ φάη 250 δραχ. τής δποίαις 
έλαβε άπό τόν Σπυρομήλιο δταν απολύθηκε κα ί δ άνωτέρω 
κύριος τοΰ τής πήρε πίσω γιά  τόν λόγο, δ τ ι έτσι ήθελε. Το 
πράγμα είναι άπλούστατο άς κάνη άναφορά στό μοίραρχο καί 
άς ήναι βέβαιος δτι κάμμιά άπάντησι δέν θά λάβη ποτέ καί 
άς διαγράψη μιά γ ιά  πάντα τής 250  δρ. άπό τά κατάστοι- 
χά του.

Χ ό
καφενείο ποϋ ήτανε στή Κρεμυίοροΰ τοϋ Περαία άνοιξε τώρα 
καί τό διεφθύνει δ κ- Άνδρ. Σαριβάνος, έχει κρύα φαγειτά , 
περιποίησι καί ρετσίνα καλή. Σ ’ τής Κρεμυδαροΰς τή θέσι, 
δποΐος πάει τοΰ άρέσει κ* όποιανοΰ δέν τοΰ άρέσει με’ τή θά 
λασσα άς πέση καί άς βγή έπειτα δξω ν* φάη μέ όρίξι.

Κάποιος
ΙΤετρόπουλος στόν Περαία χρουστά λέει δλου τοΰ κόσμου κα1. 
δέν πληρώνει. Αΰτό θορρώ πώς στήν έποχή ποΰ ζούμε είναι 
μία ίκανότης καί εξυπνάδα καί δποΐος κατορθώνει καί βάζει 
τόν άλλο στό χέρι θά πή πώς εΐναι ικανός άρθρωπο; καί ξε-ει 
νά ζήση καί εΐνα ι βλάκες εκείνοι ποΰ τόν ξέρουν καί τόν δα
νείζουν,

Ά π ό
δώ καί κάμπααο καιρό ήρθαν άπό τήν επαρχία τής Λ ιλίτσας 
τής Θράκης καί χωριό Όρτάκιοϊ τρεΐς άνδρες καί δύο γυναίκες 
γιά νά θεραπέψουν τά μάτια τους έστωντας μέ τό νά άκουαν 
πώς στήν Α θήνα υπάρχουν φιλανθρωπικά καταστήματα. Λοι-
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—  "Ογεσκε.
—  Πώς δγεσκε άφοΰ τά πάντα ούλα εΐνε τελειωμένα καί 

πάει καί δ παπάς γιά τήν ά ίε ια .
—  Μπορεί.
—  Μπορεί ; Α ί αΰτό λοιπόϊ τό μπορεί μπορώ έγώ νά τό 

κάνω νά ξεμπορή. Μέ ξέρεις εμένα ποιός ε ίμ α ι;
— Ό χ ι. Ά λ λά  μοΰ φαίνεσαι πώς είσαι Κρητικός άπό τό 

ζουναρλίκι καί τά παπούτσα.
—  Αί είμαι καί φαίνομαι. Καί σύ άπό ποΰ είσαι ;
—  Ε ίμ α ι  δάσκαλος καί κατάγομαι άπό τήν πατρίδα μου.
  Καί είναι μεγάλη ή πατρίδα σου Ισα μέ τή δική μου ;
—  Μ άλιστα. Είμαι άπό τήν Πελοπόνησος.
—  "Ηγουν τόν Μωριά. ΤΑ, τότε είμαστε πατρ ιώτα ι, γ ια τ ί 

ξέρεις δτι τόν Μωριά τόν κατοίκησαν οί κρητικοί, εΐναι δη
λαδή δπως λέτε σεΐς οί δάσκαλοι άποικία Κρητικών, καί μ ά 
λιστα είχαμε κυριέψει καί τήν Α θήνα καί σάς πέρναμε καί 
δώδεκα κορίτσα τόν κάθε χρόνο, καί τά δίναμε καί τά έ
τρωγε ό Μινώταυρος. ’ Εγώ λοιπόν σάν άλλος Μινόταυρος θα 
σού φάγω ένα κορίτσι.

Το κορίτσι ποΰ θά παντρευτής σήμερα. Τέτοιο κοκκό 
δέν τό τρώς σύ, δέν είναι γιά  τά δόντια σου. Σοΰ λέω λοι
πόν, δτι τό κορίτσι αΰτό τό άγαπώ έγώ , έδώ εμένα πού μέ 
βλέπεις καί σέ βλέπω.

Ό  δάσκαλος, δσο καί άν ήτανε δάσκαλος, άνθρωπος δη
λαδή κουτόβλα/ας, έπήρε φόρα δηλαδή τόν χτύπησε άπάνω 
σέ ζήτημα έρωτα καί φιλοτιμία; σηκώθηκε καί είπε στόν 
Κρητικό.

Τί τού εΐπε καί τ ί συνέβηκε σάς τά λέμε μεθαύριο, γ ια τ ί 
φαίνεται πώς δ δάσκαλος είχε νά τραβήξη πολλά μαρτύρια.

ι <£ Λ.



1

ί Γ ΐ ΐ ί Γ 4'  M f f i S γ ; " ? 01 ν *  Ό » » ; λ μ « γ .« τ Ρ. ί . „ ,  ί ,4  „ 5, .  V . J '  ,  „ ί4
“ ϋ !  11 ’ ! ^ 9ΐρ? “ * ^ λ4 Λ  » » ·* * ·* > "  I*» *  *Μ ~ Β » -*  I *  « Λ » ,  *4 « * τ . .  « i ,  « · ( * > »  ■ * £σήμερα καί τό αυοιο, ενω οί άνθρϋπΰι είναι πάμφτωχοι καί 
πούλησαν « ,τ ι είχάν γ ιά  νά κάνουν τά έξοδά τους%νά έρθουν 
εοω καί σέ λ ίγα ις μέραις θά πεθάνΟυν τής πείνα ;.

ulfp*

ώστε νά μήν ακούεται διότι θά τό μάθνι ή κυρία διευθύντρια 
και θά τήν μαλλώσν! άλλη μιά φορά. Κάτι δέ πάλι τρία κο· 
ρίτσα ιποΰ είναι στό όρόμο τής Μεταμόρφωσις νά μή χαλοΰν 
τόν κόσμο τή νύχτα στό δρόμο καί παρανοχλοϋν τούς διαβά- 
τας, διότι είναι περί διαντροπής καί μάλιστα τήν Κυριακή 
νά μ ^  ξΐλαρυγκιάζωνται στά τραγούδια τό καταμεσήμερο, 
διότι θ', άνθρωποι θέλουν ν ά  άναπαυθοϋν, καί νά ξέρουν πώς 
μεγάλωσαν πλέον και δέν Ε ίν α ι  τής ηλικίας των νά κάνουν 
άταξία ις, διότι ό'ταν παραμεγαλώσουν ίέ ν  θά τής θέλει κα
νένας κάι πρός γνώσί τους διά νά βάνουν γνώσι.

/*6

Μπαμπά ν* πάω ατό Φάληρο ; 
— Έτ« δά καθώς s l a t t i; ΙΙήγενε ατό διάολο.

Τό σκληρότερο δέ άπό δλα είναι ποϋ τοΰς >ένε, πώς άντί 
νά πουλήσουν τό λίγο τους ίχ ι ,  άς γινότανε βούλγαροι νά
«Γ.'λλι.». ί . . . . . . .  _Ι-ι„..ί_____  >0 >. . . ι ____ -

Ά π ά ν ω  ειναε ή κυρ ία σου ;

τίζουν τοΰς Έλληνας ενώ έμεϊς τοΰς σπρόχνομε νά γίνουν άρνι- 
σοπάτριδες. Κενέφία τοΰ διαβόλου, δέν ντρέπεντε βρέ λίγο. 
Κ αί σείς κύριοι μέ τά πονεμένα μάτια , τώρα ποϋ τοΰς γρά
φαμε αυτά νά μή ;τάτε νά σάς θεραπέψουν, διότι κακομοίρΐ- 
δες πρός έκδίκηρι θά σάς στραβώσουν γΐά^νά σάς μάθουν τ ΐ 
0ά πή έλληνική φιλανθρωπία.

Jor it '

Μονομαχία έλλληνική.

Μ ία
δ ««* ά λ«  ποϋ *Τνα· στό ρωλόϊ τής Σύρας στέλνει λέει τά  κο- 
ριτσα καί αγοράζουν ζουγραφιαίς γ ιά  ραβασάκια άπό τοΰ
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Τ όπος βουλευτοϋ δεοχμένου άπό τή βουλή. 

Β ο υλ ια γ μ ένη ς  /νουτρά
I Σ το  «ρομο τ η ς  Σ ω τή ρ χ ς  ί ,  Μ εταμόρ© ωσ:< σ τα θ μ ε ύ ε ι τό  λεω φ ο ρ ε ίο ν  πβΰ 
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Ε ίς  τό ΊΓυπογραφβ?ον
τοϋ κυρ Τρίμη, ποϋ είναι έκεΐ κοντά στοΰς αγίους θεοδώρους 
κα ί απέναντι τοϋ Γερμανικού φούρνευ, έχτυποΟνται προσ
κλητήρια κηδειών, καί μνγ,μοσύνων είς τιμάς πολύ συγκατα- 
βατικάς, ήγουν διά 50 άντίτυπα δρ. 5, διά 75 δρ. 6 ,50 , διά“**-«»* *«*· *-* 3— & : r e r x  m».■«”£ & & * .τ 6-δ0> *


