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Κ ατάπτωοις
δυνάμεων καί κατάπτωσις αισθήσεων εΐναι δυό ασθένειαις στη 
για τρικ ή πολΰ παράξενες και σχεδόν ή μιά φέρνει τήν αλλη.

"Οταν δηλαδή τόν άνθρωπο τόν πιάσή μιά αρρώστια και
?_ _» _______ '   ^__L ~ trrtst rr«<yflra\(A-

καί έχει άνορεξά σέ δλα, ώς καθώς καί τή καλλίτερη γυ
ναίκα άν τοΰ δόσετε, τότε αΰτόν τον άνθρωπο βασκελοκου- 
κουλόστε τον.

Καί δέν είναι μέν γιά  θάνατο, άλλά καί ή ζωή ποΰ ζή, 
εϊνο» τής συχασάς καί προσπαθά νά πάρη τά άνάκαρά του 
μέ τεντοΰρες καί κορδιαλάκια.

’Έ τσ ι λοιπόν μποροΰμε πολΰ καλά νά πούμε οτι τό έθνος 
μας βρίσκεται άπάνω στήν άρρώστια τής κατάπτο»σις τών δυ
νάμεων καί αών αισθήσεων τών πολιτικών.

Καί ό κόσμος άν χαλά γιά τίποτα δέν δίνομε ενα παρά, 
είμαστε ντ ίπ  ψοφημιά καί ντ ίπ  άναίσθητοι, δέν έχομε δύναμι 
νά πάοο>με οΰτε τά ποίάρια μας καί τίποτα δέν μάς κάνει 
έντύποσι.

Μάς βρίζουν οί Βούλγαροι καί μάς κάνουν άπασπροΰ. Έ μεϊς 
τ ’ άκοΰμε σάν χάχιδες καί διαβάζομε τά ρεζελίκια μα$ στής 
εφημερίδες, σάν νά διαβάζωμε τόν πόλεμο τοΰ Σουδάν.

Κουνιέται ή Κρήτη καί φοβερίζει νά τό σηκώση καί μεϊς τ* 
άκοΰμε καί λέμε ώχ άδερφέ, δέν μάς άφίνουν κι’ αΰτοί στά 
χάλι α μας μόνο μάς θέλουν επαναστάσεις.

Γνωρίζομε πλέον δλοι δτι έφθασε τό έθνος σέ κατάστασι 
χρεωκοπίας καί δμως ένώ τό βλέπομε καί τό αισθανόμαστε 
δλοι καρφί δέν μάς καίεται καί περιμένομε νά σωθοΰμε άπό τή 
κρισάρα τοΰ Δαμασκηνού, ποΰ βρίκε γιά νά ξηραίνν) τήν στα
φίδα, χωρίς δμως νά κάνγ  ̂ καί συνθνίκη μέ τόν ουρανό γιά  νά 
κλείση τ>ΰς καταράχτας του καί μέ τής άστραπαίς καί βρον- 
τα ίς γιά νά μή ψοφήσουν τά σκουλήκια τής μετάξης.

Τίποτα δέν μας κάνει τώρα σ’ αυτή τήν εποχή εντύποσι, 
κινούμαστε μηχανικώς σάν νευρόσπαστα καί μόνον κάπου κά 
ποΰ μάς ξυπνοΰν ί) νυχτοκλέφται, $) μαχαίραις καί 7) δολοφο
ν ία ς .

"Ολη δέ αυτή ή άθλια εθνική κατάστασις προέρχεται άπό 
τήν αναπαραδιά, ή όποία ώς καθώς λέει καί δ σοφός κοντο- 
πύθαρος μυταράς Κ αλλιγάς είναι παροδική, -ίίγουν περαστική.

Αΰτά δμως τά Κ αλλιγίστικα λόγια είναι τεντοΰρες μπάλ
σαμο καί κορδικλάκια στήν άσθένειά μας τήν έθνικν, άπό τήν 
όποία μόνο ό δάχτυλο; τοΰ θεού μπορεί νά μάς σώστ,.

Elvat δέ άποδειγχένο, δτι υστέρα άπό τόσαις φλεβοτο- 
μίαις τοΰ βαλάντιου μας ποΰ μάς έκανε ό Τρικούπης, υστέρα 
άπό τόσο αίμα ποΰ χάσαμε χρυσό καί αργυρό, δέν έχομε 
πλέον δυνάμεις νά πάρωμε τά κάτια μας, να σύρωμε τά πο
δάρια μας, νά κουνηθοΰμε τέλος πάντων καί δτι καί άν γ ί 
νετα ι, γ ίνετα ι μηχανικώς, οΰτε μποριϊ ή φτώχεια καί ή κα
χεξία ή εθνική ποΰ μάς τρώει νά περάση μονομιάς και θά υ- 
ποφέρωμε πολΰ ώς ποΰ νά έπανέρθωμε στής πρώταις μας δυ
νάμεις, καί αΐσθανθοΰμε δτι ζοϋμε ώς έθνος καί κουνιούμαστε 
ώς άνθρωποι.

Είναι μερικοί γιατροί ποϋ έχουν ιδιαίτερο τρόπο ποΰ θερα
πεύουν τής διάφοραις άσθένειαις καί αΰτοΰς τοΰς γιατρούς 
μποροΰμε πολΰ καλά νά τοΰς ποϋμε σκαρτάδους, οί όποιοι 
στή ράχη τοϋ αρρώστου προσπαθοΰν νά εφαρμώσουν τής δό
κιμα ίς των, ώς ποϋ τοΰς φέρνουν στά χείλια  τοϋ τάφου καί 
υστέρα κολόνουν πίσω.

"Ετσι καί τέτγοι γιατροί είναι καί οί πολιτικοί μας ποΰ ό 
Θεός νά τοΰς θέριζε κα τ’ εΰθεΤα γραμμή καί νά μή έμεινε 
ρουθούνι άπ ’ αΰτοΰς, γ ια τ ί αΰτοί μας φέραν σ’ αΰτή τήν ά- 
πελπιστική κατάστασι, δ ένας ό μασκαρας μέ τής σπατάλες 
του τής φοβεραίς καί τρομεραίς, ό Τρικούπης, καί δ άλλος ό 
πιό μασκαράς μέ τής οικονομίας του τής ψεύτικες, διότι πλέον 
ώς καθώς κατάντησαν τά οικονομικά μας κατάντησαν άνοι- 
κονόμητα.

Μήν άκοϋτε πώς τό ν  χειμώνα θά είμαστε καλλίτερα, τόν 
χειμώνα εινα; ποΰ θά τά κακαρώσωμε καί μόνο ένας πόλεμος 
μπορίΐ νά δοίση λίγο ζωή στά νεΰρά μας τά χαλαρωμένα, ε 
ναντίον αΰτών τών κερατάδων τών βουλγάρω1), αλλά ώς τότε 
μπορεί νά ψοφ^ση ό στρατός μας άπό τήν πείνα καί έτσι 
όταν θά έρθουν έκεϊνβι οχι πλέον στή Μακεδονία άλλά άπόξω 
άπό τή Λάρισσα καθόμαστε καί ρωτούμε τ ί γ ίνετα ι στό Κα- 
ραλή καί στό Δερβέν Φούρκα στό λαιμό τους σάν νά συμβαί
νουν αΰτά σταίς Ίνδ ία ις.



Είμαστε έπί τοϋ παρόν τή ; έσχάτη; άπελπ ισ ία ; καί ά ; μή 
κρυβόμαστε άπό πίσω άπό τό δάχτυλό ρ.*;, καί γινόμαστε 
πγ ιό  ρεζίλιδε;, καί νά τά λέμε καί νά μή ξεροκοκκινίζωμε 
άλλά νά κιτρινίζωμε.

Μ α ς
πήραν πλέον στό μεζέ ώ ; καί α ΰ τα ί;  ̂ τούρκικε; έφημερίδε; 
γ ια τ ί ό Όσιιαί'.ίΐ/ς καί άλλοι κοροϊδεύοντά; μα ; γράφουν πώ; 
μέ τη ; κολακίαι; ποϋ κάνομε καί γράφομε γιά  τή Τουρκία, 
ηγουν μα ; δτι τά φέρνομε έτσι πλάγια γιά νά κάνωμε συμ
μαχία  εναντίον τών βουλγάρων μέ δαύτη μαζΰ, δτι μ ’ αΰτό 
τίποτα  άλλο δέν δείχνομε παρά την άδυνααία μα ; καί τόν 
έξευτελισμό μας καί «τ ι δσα τραβούμε τώρα άπά τοΰ; βουρ 
γάρου; τά θέλαμε καί τά βρίκαμε, γ ια τ ί οχι μό/ον οί περισ
σότεροι άρχηγοί τή ; βουλγαρική; προπαγάντα; είναι άρνισί- 
βρησκοι έλληνε;, άλλά καί αΰτό; ό πρύτανι; τή ; ρουμουνική; 
ακαδημία; καί οί άλλοι σπουδαιότεροι άνδρε; τή ; Ρουμανία; 
καί τή ; βουλγαοία; έ ξεπαιδεύτίΛαν στά Ελληνικό Π ανεπι
στήμιο, ωστε ά ; μην έχωμε παράπονα γ ια τ ί οί ίδιοι μεΐ; βγά- 
ναμε τά μάτια αα ;.

""Α; μα ; συγχωοέση ό κύριο; ΌσαανΛής νά τοϋ ποΰμε μέ 
δυό λόγια , δτι έμεΐ; οί Έ λλη νε ; ποτέ δέν άρνηθήκαμε σέ 
κάνίναν τήν πα ιδεία , καί δτι καφχώμαστε, δτι δπω ; στήν 
αρχαιότητα έξεπολιτίσαμε ολο τόν κόσμο, καί δπω; καί 
2ταν μα ; κυρίεψαν έξεπολιτίσαμε καί αΰτοΰ; τοΰ; ίδίου; 
τούρκου;, ετσι καί τώρα δ προορισμό; μα ; είναι, δηλαδή δ 
προορισμό; τοϋ ελληνισμού είναι ή δ ιαφώτισ ι; τοϋ κόσμου.

Έ μ εΐ; δέν καυχώμαστε δτι θά ζήσωμε έν τή μαχαίοα μα; 
κα ί τη γ ια ταγάνα  μας, γ ια τ ί αΰτά είναι δπλα ποΰ σκούργια- 
σαν πλέον στά χέρια έκεινών ποΰ τά κρατοϋν καί φοβερίζουν 
μ ιά χούφτα αρβανιτιά :, ά ; θυμηθή δέ ό κύριο; Όσιιακ./ής 
κα ί ί) άλλαις ήρωΐκα'ι; εφημερίδες τή ; Τουρκίας, δτι αλλοίμονο 
σ τ ΐν  άνδρεκ-ιμένο άν τόν πιάσουν δυά σπαρμένοι, καί δτι μέ 
μ α ; νά μή χωρατεύουν τόσο πολΰ καί κοροϊδεύουν μάλιστα , 
κχ ί δτι δλα αΰτά τά έθνη ποϋ έλευθερώθησαν άπό τήν Τουρ
κ ία , έλευθΐρώθησαν υττερα άπά τήν ιερά έπανάστασι τού 
21 τή δική μ α ;, η όποία γιά  δλη τήν ’Ανατολή έχει ίση καί
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Ο ΝIΑΝΙΑΡΔΑΚΙΑΣ.
Ι Α .

Είπαμε π ώ ; στήν άπάντησι τού γαμπρού του Νιανιαρδά- 
χια , δτι ό παπα ; ό πεθερό; του έθύμωσε καί σηκώθηκε μέ 
άνασκουμπομένα μανίκια καί είπε.

—  Βρέ δάσκαλε, έγώ σέπερνα γιά  κουτό, γιά μποΰφο, γιά 
Σκαμπαρδόνιο, άλλά σΰ, βλέπω, δέν είσαι τέτοιο;, έσΰ βλέπω 
εχ ε ι; γ νώ ιι καί νοιονιά, κόφτει τό κεφάλι σου τό ζερό, κατε
βάζει ί’δ έα ι;. Έσΰ πρέπει νά ησαι κάνένα; σοφό; άνθρωπο; 
κα ί σε άδίκησε ή φύσι; ποϋ σέκανε δάσκαλο. Έσΰ ήσουνα 
προορισμένο; γιά νά γ ίνη ; νομολόγο;, άφοϋ ξέρει; πώς τό 
κορίτσι μου πού παντρεύτηκες, δτι σού άνήκει καί προσήκει 
άπό τώρα γιά γυναίκα, χωρίς νά ξέρης δμως καί τά άλλο δτι 
τήν στεφανώθηκε; ΰπό α ί ρ ε σ ι .

—  ’Από αίρεσι δεν ξέρω, ξέρω μόνο διιίυΓσι, καί άν ή αί- 
ρεσι; είναι διαίρεσι; μπορούμε νά διαιρεθούμε καί άπά τώρα, 
νά πάρη; σΰ τά κορίτσι σου κ ’ έγώ τήν άφεσί μου καί έτσι νά 
τελειώνομε τήν δουλε.ά.

Είπαμε πώ ; ό δάσκαλος είχε τσουγμένα κάμποσαις καί δέν 
μιλούσε πλέον αΰτός άλλά ό έν τή κοιλία του εΰλογημένος οί
νος. Γ ι’ αΰτό, δταν σηκώθηκε ό παπάς σηκώθηκε κι’ αΰτός 
καί έλαβε τή θέσι του μέ τό ποτήρι στό χέρι.

— Ά κ .υ ϊε ,  γαμπρέ, τοϋ είπε ό παπας χαϊδεύοντας -ήν

μεγαλείτερη άξια άπό τήν Γαλλική Έ πανάστασι πού έλευ- 
θέρωσε τήν Εΰρώπη.

Δέν πρέπει δέ νά ξεχάση ό κύριο; Ό σμανλής, δτι καί άπό 
τήν ήμερα πού πήρε τήν Ππόλι μας ό Μωάμεθ δέν έπαψαν 
νά τοΰ; διοικούν στά μεγαλείτερα αξιώματα τά πολιτικά μόνο 
Έ λλη νε ; ώ ; καθώ; καί μέχρι σήμερον άκόμα, ά ; μάθη δτι 
τότε μόνο έπέσαρε υπό τήν κυριαρχίαν άλλων εθνών, δταν 
πλέον έφθάσαμε καί διαιρήκαμε άναμεταξύ μας καί μάς εύρι- 
σκαν Ινα ένα κιατήδιο έξασθενισμένο καί μάς έσπασαν.

Τώρα δμω; δέν ΰπάρχειΈ λλάς άλλά ελληνισμός, δέν υπάρ
χουν γελοία δουκάτα τής Σπάρτης, άλλά μια Έ λ λ ά ; καί 
ένας βασιλέας, καί ό βασιλέα; αΰτό; δέν ονομάζεται πλέον βα
σιλεύ; τή ; ‘ Ελλάδας, άλλά τών Έ λ λ ή ν ο ,ν .

Είμαστε συνειθισμένοι νά τρώμε άπά τοΰς μεγάλου; καί 
δυνατοΰ; μπάτσου; καί νά κλίνωμε τήν κεφαλή, τήν άνάγκη 
φιλοτιμία ποιούντε;, άλλά τό όβούζιο βράζει άπό μέσα μας, 
καί μόνο τό Καραλή Δίρβέν τό ξέρει.

Δέν θάρθη πλέον ό Χοβάρτη σα; στά έλληνικά νερά, κα ί, 
άν τό ψωροκάνονο τή ; Έ ννω σ ι; τού πέρασε πέρα πέρα τή 
φεργάία του άπόξω άπό τή Σύρα, υπάρχουν τώρα ολίγα κα
ΐκια θωρακωτά καί κάτι τορπίλλαι; η δποίαις μπορούν τάν 
Χοβάρτη σα; νά τόν κάνου< νά μή τολμά νά ξεμυτίση οΰτε 
άπό τά Δαρδανέλια.

Πρέπει νά θυμηθήτε κύριοι, κύριοι τούρκοι έφηδεριδογράφοι, 
δτι σά; πολεμήσαμε στά 21 χωρί; Κροΰπ καί Σασεπώ, χο>ρί; 
πεντάρα καί ξεβράκωτοι καί σά; διώξαμε, α ί, δόξα τφ  θ ε φ  
δέν πιστεύομε νά βρισκόμαστε καί τώρα στήν τότε ελεεινή 
καί τρισάθλια κατάστασι.

Μ πά; καί μά; πέρνεται τόσο κουτοΰ; ώστε νά νομίζετε 
δτι παραδόσαμε τά μυστικά μα ; καί άμύστικα στάν γάλλο 
στρατηγό καί ναύαρχο, οί όποιοι βρίκαν τάν στρατό μ α ; χ ε ι
ρότερο καί άπό τή ; Σερβία; καί κάνένα άπό τά πλοΐά μα; 
άξιόμαχο γ ια τ ί δέν έχουν μέσα πεντακόσου; καί όχτακόσου; 
ναύτα ; νά τοΰ; πετούν μέσα στή; βάρκε; σάν ψοφήμια, δπως 
συμβαίνει στόν Περαία στά δικά των πλοία.

Γιά διαβάσετε καλά τήν ιστορία καί δέτε στόν Κρεμαϊκό

γενεάδα του σάν φουρκισμένο; πού ήτανε, αίρεσι; θά πή, δτι 
σούδωκα τή κόρη μ£υ μέ τήν συμφωνία νά τήν πάρη; υστέρα 
άπά ένα χρόνο, έσΰ λοιπόν μού τήν γυρεύει; άπό τώρα, ένφ 
δέν είσαι σέ κατάστασι νά ζήση; τόν έαυτό αον.

—  Αύτό είναι δική μου δουλειά, καί άν ίμ α ι δάσκαλο; 
γνώριζε καλά δτι έκανα καλά τή μπάζα μου, καί δτι έχω 
καί μιά μικρή περιουσία καί δέν θά δώσω λόγο έγώ στόν έναν 
καί στάν άλλο, τ ί έχω καί τ ί δέν έχω καί τ ί θά κάνω καί 
πώ ; θά ζήσω.

—  Τό λοιπάν έβάλθηκε; μέ τά σωστά σου νά παραλάβη; 
τώρα άμέσω; τό κορίτσι μου

— Ποιά κορίτσι σου, τή γυναΐκά μου νά λές.
— Καί άν δέν θέλω γώ νά σοϋ τήν δώσω ;
—  Α ί τότε τήν πέρνω μέ τό χέρι μου, κάνω μία αναφορά 

στόν δεσπότη καί σού τήν γυρεύω καί άν δέν μού τήν δώση;, 
άς σού μένη καί έχε τήν καί χαΐρέ την.

—  Ναί, μά διαζύγιο δέν μπορεί; νά πάρη;, έστωντα; μέ 
τά νά μή ΰπάρχη λόγο; διαζυγίου.

—  Νά σοϋ ’πώ πεθερέ μου, τά πράγματα ώ ; καθώ; κα
τάντησαν άπό τώρα νά γκρινιάζωμε, φαίνεται πώ ; δέν θά 
πάμε καλά, καί τά καλλίτερο είναι νά τά ξεδιαλύνωμε άπό 
τώρα.

— Λ έγε, τ ί θέλει; νά πή ; ;
—  Πρώτο νά μοΰ κάνη; τό προικοσύμφωνο, ά ; ηναι καί 

ιδιωτικό καί δεύτερο νά μοΰ παραδώση; τή γυναΐκά μου σή-
! μερα άπόψε.
| —  Καί ποιά; μοΰ έγκυάται πώ ; δέν θά σέ σκοτώση άπόψ*
. ό κρητικό; καί νά μείνη τό κορίτσι μου χήρα τήν ίδια βρα

δεία τού γάμου τη ; ;
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ακόμα πόλεμο τί σάς κάναμε καί πγοί ητανε οί α ίτιο ι ποΰ 
δέν παρθηκε ή Κρημαία ταχύτερο καί κοντέψατε, δλοι οί 
ψευτοσύμβχοι νά καταστραφήτε εκεί ; Έ μεΐς, μέ τήν Κα- 
λαμπάκα, εις τρόπον ώστε έφέραμε σέ θέσι τόν γάλο άρχι- 
στρατηγό τής Κρημαίας νά γράψη στόν Ναπολέοντα, δταν 
μά ; έκαναν οί φραντζέζοι τήν κατοχή, δτι έπρεπε ή Ε λλάς 
νά μήν ΰπάρχη στάν κόσμο.

Σε τέτοια απελπισία είχαμε φέρει τήν Εΰρώπη μέ μία 
ψευτοεπαναστασί μας, σάς τό δείξαμε δά καί λ ιγάκ ι καί στή 
Μακρυνίτσα καί λιγάκαρος στή Κρήτη, άν δέ θέλετε νά δο
κιμάσετε '/αί τώρα.

Μολών πείραν λάβετε.
Αν βρέθηκαν ένα δύο κουτοεφημεριδογράφοι μας καί σά; 

έγραψαν όυό λόγια κολακευτικά σάς τά έγραψαν έκφράζοντε; 
τής ιόέαις τους δπως καί σείς τής δικαίς σας καί δέν έπρεπε 
νά τό πάρετε απάνω σα; γ ια τ ί είστε άπό παντού σπασμένοι, 
καί οταν μιά κοτζάμ Αΰστρία γυρεύει τ ί συμμαχιά μα ; σεΐ; 
νά λουφάζετε.

Ω; πρά; τοΰ; Βουργάρου;, είναι δική μα ; δουλειά, καί άν 
σεΐ; βαρβάρως τούς πετσοκόψατε στής ίστορικαί; βουργαρι- 
κα ί; σφαγα ί;,εμ εΐ; είμαστε πολΰ φιλανθρωπότεροι άπό σά; καί 
του; βγαζωμε τά μάτια μέ ένα νέο Βουργαροκτόνο Κωνσταν
τίνο οπω; καί τοΰ; τανοίξαμε ώ ; τώρα μέ τά φώτα καί τήν 
εκπαίδευσί του;, μέ τά όποια δπλα τού πολιτισμού θέλουν νά 
μ ά ; πολεμήσουν τώρα, ο βούργαροι αΰτοί ποϋ ούτε άλφαβητο 
δικό του; δ·έν έχουν άκόμα.

Καθε εθνο; έχει τήν άχμή του καί τή παρακμή του, σεΐ; 
πλέον παρακμάσατε καί διατηρήστε μέ κορδιαλάκια καί έλέω 
τή ; Ευρώπη;, τώρα είναι καί ήρθε ή δική μα ; άράδα, πρέ· 
πει λοιπόν νά μήν έχετε πολλά λόγια , γ ια τ ί τά πολλά λό
γ ια  φερνουν βήχα καί τάν βήχα ξέρομε καί σά; τόν κόβομε 
μεΐ; μέ ένα μποΰμ στή Μακεδονία, καί τή Σύρα, δπω; ώς 
καθω; είπαμε δέν τήν ξαναβλέπετε, ένώ έμεΐς μπορούμε νά 
δούμε τήν Θεσσαλονίκη, γ ια τ ί γιά  τήν Κρήτη δέν λέμε τ ί 
ποτα, καθόσον σας σάς είναι άπά τώρα τά νερά κομμένα.

Είναι λυπηρό ποϋ άναγκαστήκαμε νά σάς τρίψωμε στά μού
τρα αυτά τά όλίγα λογαράκια, άλλά σείς μάς δόσατε άφορμή

Σοϋ εγκυάμαι έγώ ποΰ ένδιαφέρομαι περισσότερο άπό 
σένα γιά  τή ζωή μου.

Πολυ καλά, είπε ό παπάς, είμαι σύμφωνος, άλλα άς 
προσκαλέσωμε καί τή νύφη νά δοΰμε καί τή γνώμη της.

~  ΤΙ γνώμη τη ; νά δούμε ; Είμαι άντρα; τη ; ; Α ί, γνώμη 
οέν έχει, ή γνώμη τοϋ άνδρά; είναι καί γνώμη τής γυναίκας. ν

- Τέλος πάντων πρέπει ν’ άκούσωμε καί τή γνώμη της.
Ως καθώς παρατηράτε ό παπάς άμα ποΰ είδε πώς ό γαμ

πρός του άρχισε καί τού έτριζε τά δόντια καί δτι δέν ήτανε 
δπω ; τόν είχε πάρει καί ν τ ίπ  κουκουμάουλα, άρχισε καί έκανε 
ταχτική  υποχώρησι. Έπέμενε τά λοιπόν νά φέρουν τή Νινί
τσα μέσα καί σάν πεθερά; δά ποΰ ήτανε ΰπερίσχυσε ή γνώμη 
του.

Φωνάζει τή ; Ν ινίτσα ; χτυπώ ντα ; καί τό ποτήρι άπάνω 
στά πιάτο γιά  ν’ άκούση καλλίτερα.

Η Νινίτσα στάν πρώτο χτύπο άνοιξε άμέσω; τήν πόρτα 
καί ω ; καθώ; φαίνεται, θά καθότανε καί παραφύλαγε καί 
κρυφοακουγε απόξω σάν περίεργα ζώα πού εΐναι δλα ι; ή γυ
ναΐκε;.

Μπήκε λοιπόν εύθΰ; μέσα μέ τά μάτια κάτω καί τή ; είπε 
ο πατέρα; τη ;.

—  Έ λ α  κάτσε τώρα καρίτσι μου, νά μιλήσωμε ’δώ καί μέ 
τάν άντρα σου λίγο γιά  νά ξεθαρέψετ». Κάτσε, κάτσε, μή ντρέ
πεσαι ώς ποϋ νά ξεδιαντραπής, γ ια τ ί κακόμοιρο κορίτσι έχεις 
και σΰ λίγο τά δίκαιό σου, μ| τό νά έγινε δ γάμος σου έτσι 
ξαφν;κός. Τώρα είσαι νοικοκυρά, λοιπάν άκου τ ί προτάσεις θά 
σοΰ κάνη δ άντρα; σου καί ’μίλησε ’λεύθερα τή γνώμη σου.

Μ.λα λοιπόν, κύριε σύζυγε τή ; κόρη; μου. Καί πρίν μι- 
ληση; σΰ καλλίτερα νά μιλήσω ’γώ ώ ; γεροντότερος ποϋ έχω

σείς θελήσατε στά καλά καθούμενα νά μάς κοροΐδέψ*τε γ ι*  
ανανδρία τάχα , καί δτι ώς έκ τούτης καταντήσαμε καί v i 
σάς κολακεύομε.

Σείς μοιάζετε σάν κάτι κόντιδε; πού έχομε καί μεΐ; στή 
Εφτάνησο καί οί όποιοι ένώ περπατούν μ* ίνα  παπούτσι καί 

ψοφούν τή ; π ε ίνα ;, θέλουν δμω; νά τοΰ; ονομάζουν κόντιδες 
καί τοΰ; ονομάσαμε καί μ ε ΐ;— Κόντε πειναίδες. Τά ίδιο κα· 
ταντήσατε καί σεΐ; οί Τούρκοι, νομίζετε άκόμα πώς κάτι ε ί
στε, ενφ ψωμοζήτε από τήν Εΰρώπη, ή όποία συζητά μπρο
στά στά μάτια  σας καί ρίχνει κλήρο έπί τών ίματίων σας 
καί καταγίνετα ι πώς νά σάς διαγράψη άπό τάν χάρτη τής Ε ύ- 
ρωπης ενώ τό δικό μας μαβι χρώμα προχωρά ϊσυχα καί ειρη
νικά μέσα στά σπλάχνα σα;.

Δέν θέλαμε νά σάς πικράνωμε τόσο, άλλά μάς δόσατ» 
αφορμή μέ τή άνόητο κομπορημοσύ/η σα; χαμένα κουρούπι* 
τοΰ Τσανάκ Καλεσί.

Καί άν θέλετε καί άλλα έχομε αναρίθμητα.

Ι Ι ρ ό ς
τόν κΰρ Δήμαρχο τή ; Α ίγ ινα ;. ’Ορίστε καί σένα βλίγ* σκο
λιανά . Οί συμπολϊτέ; σου έχουν παράπονα εναντίον σου δτι 
Τους άφησε; καί βρώμησαν οί δρόμοι του; καί πάν νά ψοφή
σουν δλοι ένφ σΰ κάθεσαι έδώ στήν ’Αθήνα καί βρωμοκυλιέ ■ 
σαι στή; μπυραρίαι;, πράγμα ποϋ δέν τά κάνεις, άλλά νά ποΰ 
έτσι λέγουν οί συμπολϊτέ; σου.

Τά βέβαιον είνα ι, δτι είσαι λίγο ζόρικο; καί πολλάκις φο- 
ραι; μά ; έκαναν παράπονα εναντίον σα ;, άλλά έστωντας μέ 
τό να μή σέ κρίναμε καί τόσο άξιο λόγο ώστε νά μπής καί 
στόν Παληάνθρωπο, σέ άποσιωπήσαμε καί νά ήσαι βέβαιος 
δτι ουτε θά ναταδεχθοΰμε νά κάνωμε καί άλλη φορά λόγο 
γιά  σά; καί μείνετε ή<;υχος.

μία ώραία είδησι;, δτι τάχα ό Συγγρά; άναχωρεΐ καί πάει 
στά Παρίσα, δχι χάριν τή ; υγε ία ; του άλλά χάριν τή ; υγείας 
μιανής τράπεζας ποΰ έχει έκεΐ σκοπό νά τήν φαλημεντάρη 
ήγουν νά τήν κυρήξη εις κατάστασι πτώχευσις.

καί πρώτος τόν λόγο, καί διότι μού πέφτει καί ίνας λόγος 
παραπάνω. Λοιπόν, κόρη μου, μέ τόν άνδρα σου θέλεις νά πάς 
η νά μένη; μέ τόν πατέρα σου ;

Ή  Νινίτσα έσκυψε πιό κάτω τά κεφάλι της, κοκκίνησι 
λ ιγάκ ι και πήγε καί συμμαζεύτηκε στή γωνία τής πόρτας 
χωρίς νά βγάνη μ ιλιά .

—  Μά, έπανάλαβε δ πατέρα; της, δέν σέ φέραμε ’δώ νά 
μά ; παίξης τόν μουγκό, τόν θελει; νά τόν παραλάβης τώρ* 
αμέσως, σημείωσε δμως, δτι κρεββάτι δέν έχει γιά  νά κοι- 
μηθήτε, γ ια τή  σήμερα τοΰ τόκανε άνω κάτο>, καί άφοΰ χά
λασε άπό τό κούνημα ένοΰς άνθρώπου μπορείς νά φανταστής 
τ ί μπορεί νά γίνη δταν θά κουνιώνται δύο άπάνω.

’Απάνω σ’ αΰτή τήν όμιλία τοΰ πατέρα της ή Νινί
τσα σήκωσε τά φουστάνι της, γ ια τ ί δέν φορούσε ποδιά, σάν 
νύφη ποϋ ήτανε καί τά έβανε στά μάτια  της καί άρχισε v i 
κλαίη έτσι κλάματα ανακατωμένα μαζΰ μέ λόξυγκα.

’Αλλά δ πατέρας της δ παπάς δέν ήτανε άπά κείνους ποΰ 
γελοιώνται εύκολα καί γ ι ’ αΰτό σηκώθηκε αμέσως καί τής 
τράβηξε τό φουστάνι κάτω καί τής λέει :

—  Κατεργάρα, γελάς η κλαίς ;
Καί πραγματικώς γελούσε ή Ν ινίτσα. Πέρνει θάρρος δ 

δάσκαλος καί σηκώνεται καί βάζει χέρι άπάνώ της καί τής 
λέγει :

—  Κυρία μου, τής νυμφεύσεώς μας γενομένης, γίνώσκεις 
ήδη δτι είσθε νόμιμος σύζυγός μου καί . . . .

— Βρέ άϊ σηκτήρ μασκαρά, ποΰ βάζεις καί χέρι άπάνω 
στή κόρη μου. ’Αγρίεψαν καί οί δυά καί μεθαύριο σάς λέω 
τά τέλος άν δέν άνακατευθή καί δ κρητικό;.



Λ

Εΰχόμαστ* νά άληθεψη αυτή ij ώραία είδησις, γ ια τ ί μα 
τόν θεό^άπό^τόν καιρό ποϋ μας ήρθαν καί έγιναν «ύτα ΐς  ί)

γάκ ι, μ’ ολον δτι πράγμα ποϋ βρωμά δέν εχει άνάγκη ν* 
τό μνρί«η τινάς.

Κ ύ ρ ιο ς
άξιωματικοί τοϋ λόχου τών νοσοκόμων μας γράφουν κάτι νό
στιμα νά γράψωμε έναντίον σας, τά όποια τά διάβασα κ εγω 
καί γέλασα καί μάλιστα μέ ενα άξιωματικό ποϋ έχει λέει καί 
σούρνει μαζύ του ενα άρνί καί γιά  έναν άλλον ποϋ παιδεύει 
τους αρρώστους, καί γιά έναν άλλον ποϋ έχει μανία μέ τοΰς 
αποπάτους νά ηναι πάντοτες καθαροί σάν καθρέφταις καί αν 
ήτανε μάλιστα δυνατόν δέν θ’ ίφ ινε  κάνένα νά πάη πρός νε- 
ροϋ του, ώστε νά καταντήση νά έχουν τοΰς αποπάτους γιά 
φιγούρα.

"Ολα αΰτά εΐναι άνοησίαιςκαί δέν έπρεπε νά γραφούν άλλα 
άφοϋ έσωσε καί διαβάστηκε τό γράμμα έπρεπε νά γίνη λογος 
καί γι* αΰτά.

Ά ς  ηναι διορθόσετέ τα  τώρα καί δέν πειράζει, λεει μαλι- 
στα τό γράμμα πώς ένα ; άρχινοσοχό μας τόσο πολυ αγαπά 
νά κάθεται μέσα στό νοσοκομείο, ώστε δενξέρει ουτε ποϋ είναι 
ή πλατέα τοϋ Συντάγματος, ώστε καί αν χαθή κάμμιά φορα 
δέν θά ξέρη νά γυρίση πίσω. Καί τά τοιαϋτα.

Κ Ιρώ ^ν π ο 'τα π έρ νν ις .

τράπεζες άπό τά πλούτη καί τά μελλεούνια ποϋ έσπειραν 
στόν τόπο μάς?κατάντησαν νά μήν έχωμε νά φάμε ψωμι.

Τέτγοι είναι αΰτοί οί χρυσογάδαροί άμα πού δέν έχουν 
νά φάν καί νά γδύσουν εμάς ιούς φτωχούς άλληλοτρώγονται 
αναμεταξύ τους.

Ά μ  πλούσιος|καΙ τραπεζίτης μάλιστα μπορείς νά έχη5συ- 
νείδησι ποτέ.

Κ ρ » σ ο * α τά ν ο ιχ το ς  α τη λ ώ ν «  τούς το έχ ο υς  

Χ ά ν
νk ήμουν» προφήτης καί τό μάντεψα πώς τήν κλεψά £ΐϊθδ I- 

ιν« ατό Λαύριο δτι τήν είχε κάνει ό ίδιος κύριος γάλλος τα- 
^ ί«« διότι λέει άπό τάς άνακρίσεις έδόθηκαν ΰποψίαι έναντίον 
£οδ άξιοτίμου αΰτοϋ μούτρου. Γιά άς περιμένωμ* άκόμα λ ι

Ι δ ο ύ  **τάστ*βες μ ’ * ύ τά  τ*  οχπονόνερα  

Κ ες τό  Χ υπογ^αφβΓον
τοϋ κΰρ Τρίμη, ποϋ είναι έκεΐ κοντά στους άγιους θεοδωρους 
καί άπέναντι τοϋ Γερμανικού φούρνου, εχ τυ ϊϊο Ο ντα ε  προσ
κλητήρια κηδειών, καί μ ν η μ ο σ ύ ν ω ν  ει’ς τιμάς πολυ ««γ* »™ '
βατικάς, ήγουν διά 5 0  αντίτυπα  δρ. 5 , δια 7 5  δρ. 6 ,5  ,
100 δρ. 8 , διά 150 δρ. 10, καί διά 200  δρ. 12, ™μπερι- 
λαμβανομένου καί τού χάρτου άρίστης ποιότητος. &JΟύ


