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ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΜΑΣ

Δύο είναι τά όργανα διά τών όποιων άπεκτήσαμεν την 
ελευθερίαν μας, λέγει ποϋ ό ’Αριστοτέλης Ραλαωρίτης : 
τό βροντόφωνον καρυοφύλλι τοϋ κλέφτη καί τό βωβό κα
λαμάρι τοΰ δασκάλου.

Καί τό μέν βροντόφωνον καρυοφύλλι Τοΰ κλέφτη τό 
διεδέχθη τό ίσχνόφωνον Γκρά τών φαντάρων μας,τύ προο- 
ρισθέν νά μένη αιωνίως άκίνητον ώς μολύβδινον τουφε- 
κάκι εις τάς χείρας μολυβδίνου στρατιώτου, εκτός μόνον 
όσάκις έμφανίζεται είς τάς οδούς καί τάς πλατείας πα- 
νηγυρίζον έν όνόματι τοΰ ελληνικού έθνους την γέννησιν 
κάμμιά; ’Αλεξάνδρας κανενός ’Αλεξάνδρου, ή πενθούν 
έν όνόαατι πάλιν τοϋ έλληνικοΰ έθνους διά τόν θάνατον 
κανενός άλαταποθηκαρίου ιππότου τοϋ αργυρού σταυροϋ.

Τό δέ βωβόν καλαμάρι τού δασκάλου, τί τό διεδέχθη 
σήμερον ;

Άπό τό βωβόν έκεΐνο καλαμάρι έξήρχετο ή γενναιοτέ- 
ρα, ή εύγλωττοτέρα κραυγή, ή ήλεκτρίζουσα είς έξαλλον 
ένθουσιασμόν τούς άπάτριδας καί δούλους, άπό τό μαύρο 
έκεΐνο μελάνι ώς άπό μαύρον σύννεφον έξεπέμποντο οί 
κεραυνοί οί πλήττοντες κατακέφαλα τόν Τούρκον.

Καί έν μέσφ αύτής τής θ έλλης τής έπαναστάσεως τό 
καρυοφύλλι καί τό καλαμάρι ήσαν αχώριστα· άμα οϊ Έλ
ληνες έκυρίευον μίαν σπιθαμήν γής, πρώτιστον μέλημά 
των ειχον νά ίδρύσωσι σχολεία, ώς οϊ γερμανοί κατά τόν 
γαλλογερμανικόν πόλεμον νά στήσωσι τηλεγραφικούς πασ
σάλους.

Διότι τά γοάιΛματα τότε δέν έθεωιοϋντο άπλώς ώς πα- 
ράγων τής καλής άνατροφής, ούτε ώς πολυτέλεια άχρη
στος, ούτε ώς βιοποριστικόν έπάγγελμα πρός ψωμισμόν,

άλλ’ έθεωροϋντο ώς ή θεία πνοή,ή έμφυσώσα ψυχήν, ζωής 
κ’ ελευθερίας ή μεταβάλλουσα τήν λάσπην είς άνθρωπον 
καί τον «κλάβον είς Έλληνα.

Τί δέ άπέγεινε τό βωβόν καλαμάρι τού δασκάλου άφ' 
οτου ίδρύσαμεν ελευθέρους νόμους καί θεσμούς ;

Τό καλαμάρι αύτό πρέπει νά τό άναποδογυρίσωμεν έπί 
τών σελίδων τής μετά τήν άπελευθέρωσιν ήμών ιστορίας 
καί νά καλύψωμεν μέ τό μελάνι τής λήθης ολην τήν α
τασθαλίαν καί τήν κακοήθειαν τών κυβερνησάντων ήμάς 
έπι τοσαϋτα έτη. Έπήλθεν ομω; μία στιγμή κατά τήν ο
ποίαν τά πράγματα εφθασαν είς τό άποοχώρητον ή προ
κατακλυσμιαία μέδοδος τοϋ Κοκκώνη κατέπεσε μόνη της 
ώς σκωληκόβρωτον ξύλον, χωρίς εννοείται κάνεις εκ τών 
'Ελλήνων νά έχη τήν τύψιν τοϋ συνειδότος οτι τήν έ- 
σκούντησε μέ τόν άγκώνά του.

Τότε άπό τοϋ 1870 κυρίως μάς κατέλαβε πυρετός 
σφοδρός παιδαγωγικής άναμορφώσεως· δέν είξεύρω πόσους 
σφυγμούς έμέτρει ή φιλοπατρία μας· τό βέβαιον όμως 
είνε έστειλαν μερικού; είς τήν Γερμανίαν ν* ανάψουν τό 
κανδύλι των καί νά έλθουν νά μάς φωτίσουν.

Ποΐύι δέ ήσαν αύτοί οί όποιοι έστάλησαν;
Μερικά φοιτητάρια φανέντα οτι γνωρίζουσι καλλίτερα 

τών συντρόφων των τήν ιστορίαν τού Τσιβανοποίλου ή 
τήν Αρχαιολογίαν τοϋ ’Ρουσοπούλου, μκθόντα όπως δή
ποτε πράγματα έντελώς άσχετα μέ έκεΐνα τά όποια έ- 
στέλλοντο νά διδαχθώσιν, έντελώς άπροπαράσκευα, άγνο- 
οϋντα τήν γλώσσαν τού τόπου, οπού μετέβαινον, καί έπε- 
μένως ήναγκασμένα νά σπαταλήσωσι μέγας μέρος τού 
χρόνου είς έκμάθησιν τοϋ οργάνου, μέ τό όποϊον θά έπι- 
δείκνυον γνώσεις καί μέ τό όποϊον θά ήδύναντο κατόπιν 
μεταφράζοντες άπό τό γερμανικόν νά παρουσιάζωσι τά 
ξένα πράγματα ώς ίδικά των, πρός επίμετρον δε έχοντα 
τόν εγκέφαλόν των κεκαλυμμέ,ον ύπο πυκνής ομίχλης σχο-
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λαβτικότητος διά τής οποίας άπέβαινεν αδύνατο; νά 
διέΆβγ) καί φωτίσγ τίς έπιστήμης τό φως.

Τί άπέγεινε λοιπόν ;
Γιάννηδες έπήγαν καί Γιάννηδες έπέστρεψαν· έκαμαν 

τό ταξείδι των ώς τό μπαούλο των· μέ μόνην την διαφο 
ράν δτι έπήγαν κενοί καί έπέστρεψαν κενοί· έπέστρεψαν 
γυμνοί, άντί δέ μέ φύλλα συκής περιεκαλύφΟησαν μέ δί
πλωμά τι αμφιβόλου προελεύβεως- καί ούτω έγκατέστη- 
βαν έδώ" έστησαν την σκηνήν των έν μέσαις Άθήναις- 
Χ*1 γ1?ΧιΟύ£ν νά έκδίδωσι νόμους καί διατάγμ,ατα παιδα
γωγικέ, καί ήρχισαν νά έκδίδωσι βιβλία καί νά χρημα- 
τολογώσι, νά έκπέμπωσιν αναθέματα κατά τών άντιδο- 
ζουντων, νά τρώγωνται άναμεταζύ των ώσεί έφιλονεί- 
κουν περί κανενός κοκκοίλου.

Δι αυτούς ή Παιδαγωγία έγένετο άπλή έφεύρεσις πρός 
κερδοσκοπίαν, έχουσα καί τό πλεονέκτημα τοΰ νεωτερι
σμού έν Ελλάδι- άντί νά γίνωσιν οί έμπεπνευσμένει ίε- 
ροφοίνται αυτής έγειναν οί κωδωνοκροΰσταί της- καί τό 
κωδωνοστάσιόν των δέν έπαυσε Θορυβούν- ώ ! ειχον δίκαιον 
άφ' »ύ δέν έκαμαν τίποτε άλλο, έπρεπε τούλάχιστον θό
ρυβον νά κάμωσι, οί κομπογιαννϊται τής παιδαγωγίας, οί 
γύφτοί τής εύγενεστέρας έπιστήμης τοΰ κόσμου!...

’’Εχωσαν τάς χεΐράς των εις τά Θυλάκια τών γερμανών 
άαδηγητών των- έπήραν παιδαγωγικά; τινας συνταγάς 
καί μάς τάς έφεραν- δέν έσκέφθησαν οτι οί κλιματολογι· 
κοί, οί έΟνολογικοί, οί ιστορικοί ήμών Spot εΐσίν έντελώς 
διάφοροι άπό τούς τών Γερμανών ο,τι άλλο ζαουερκράουτ 
καί άλλο ρετσινάτο- ότι έδώ πληροί τόν έγκέφαλόν μας 
καί τάς φλέβας μας ό φλογερός μεσημβρινός ήλιος, έν ώ 
έκεΐ άναπνέουν ομίχλην είκοσιτέσσαρας ώρας τό ήμερο- 
νόκτιον- οτι τό συμβαΐνον διά ταΐς τομάταις καί τ’ άγ- 
κούρια δυνατόν νά συμβαίνγ καί διά τόν άνθρωπον.

Τινές μάλιστα αύτών συνέστησαν καί ιδιωτικά Παι- 
δαγωγεΐα- άνέβησαν εις τάς στέγας καί διελάλησαν ώς 
«λέκτορες τά νέα των δόγματα, τήν γερμανικήν μέ
θοδόν των, τάς μεταρρυθμίσεις των,τούς νεωτερισμούς των.

Αύτοί είχον δίκαιον- αύτοί σκοπεύουν ν’ αγοράσουν οι
κόπεδα- πώς δέ Θά τ' άγοράσουν τά οικόπεδα, άν δέν συρ- 
ρεύσωσι πολλαί κεφαλαι μαθητών ; Σημειώσατε δέ οτι 
τούς μαθητάς τούς μετρούν κατά κεφαλάς, ούχί διότι συ
ναισθάνονται δτι αύτάς έχουσι καθήκον νά γεμίσωσιν, 
άλλά διότι έκάστη αύτών αντιπροσωπεύει μίαν μηνιαίαν 
μισθοδοσίαν διδάκτρων, ένα κεφαλικόν φόρον.

Καί τί έπραζε τό ύπουργεϊον τής Παιδείας ; έλαβε τόν 
κόπον να έζετάσγ τί είδους είναι αύται αί ίδέαι των, τάς 
οποίας ζητούν αύτοί νά φυτεύσουν έδώ καί τάς όποιας 
μάς παρουσιάζουν ώς δάσος εύκαλύπτων, οπερ Οά μάς ά- 
παλλάζγ άπό τούς πυρετούς τής άμαθείας; ‘Ώρισεν έπι
τροπήν νά έζετάσρ τό πρόγραμμά των, έπί τή βάσει τού 
οποίου θά διαπαιδαγωγηθοΰν οί Έλληνόπαιδές μας ;

Άλλά πρό πάντων έξήτασεν άν έκτελώσιν όσα υπό
σχονται είς τά στομφώδη των προγράμματα ;

Αύτοί υποσχόμενοι οσα υπόσχονται καί δπως τά ύπό- 
σχωνται συνάπτουσι συμβόλαιον μέ τούς γονείς- θά μέ δί- 
δγ; τόσα, θά σέ διδάσκω τόσα- οί γονείς πληρόνουν τα- 
κτικώς τά δίδακτρα, άλλ’αύτοί έκτελούσιν άρά γε τούς 
όρους τοΰ συμβολαίου ;

Και δταν καταδικάζεται τις καί τιμωρείται καί στιγ
ματίζεται διότι κατεχράσθη δέκα δραχμάς τοΰ δημοσίου 
χρήματος, δεν πρεπει νά καταδικάζηται, νά τιμωρήται, 
νά στιγματίζηται αμείλικτο»; καί ανηλεώς ό κλεπτών 
απο τού μέλλοντος τού έθνους διακόσια; διανοίας κατ’ 
έτος,διακοσίου; παράγοντας τού μεγαλείου τής πατρίδος, 
ό καταστρέφων ού μόνον τό παρόν, άλλά καί τό μέλλον 
τής 'Ελλάδος, μόνον καί μόνον διά νά χορτάση ώ; Μι
νώταυρο; τήν άγυρτείαν καί άπληστείαν του μέ θύματα 
Αθηναϊκά ;

Είς τήν πόλιν τού Θησέως δέν Οά εύρεθ-Ti έπί τέλους 
κανείς θησεύς ;

Ώ ! τό βωβό καλκμάρι του δασκάλου ! 'Επίτρεψε, φίλ- 
τατον «Μη Χάνεσαι», είς έν τών προσεχών φύλλων σου 
να τό πετάζω είς τά μούτρα τού άγυρτικωτέρου τών ψευ- 
τοπαιδαγωγών μας.

Απόμαχος.

Φ Ρ Ο Γ—Φ ρ ο Γ

Γό μόνον αποτέλεσμα τών άρθρων τού Ευρώτα είς 
τόν «Αιώνα» είναι δτι περιποιούν είς τό φύλλον ευ
ρώ τ α.

Χαιρετίζομεν από μακράν, άλλά καί άπό τόσον πλησίον, 
τους γάμου; τού φιλτάτου μας συνεργάτου Δημητρίου 
Κόκκου, ύποπροξένου, μετά τής δεσποινίδος Πηνελόπης 
Βόττη, τελεσθέντας έν Τεργέστη.

Έντός ολίγου έπαναλαμβάνεται καί αύθις ή περιώνυ
μος Αεκη Χκαυ'ζέ. Έλπίζομεν ό’τι ό κ. Τσάτσος, ώς 
συγγενής, δεν θα λάβη μέρος είς τόν σχηματισμόν τού 
Δικαστηρίου. Γπό υπουργόν τόν κ. Ράλλην αύτά τά σκάν
δαλα δέν πρέπει νά συμβαίνωσι;

ΑΝΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ

Τουρενον 5/17 'Ιουνίου 1882.
Δεκαπενθήμερον παρήλθεν άπό τού θανάτου τοΰ Γαρι- 

βάλδη- τήν αυτήν ημέραν άπηρχόμην τοΰ Πειραιώς, καί

έκτοτε έν σπουδή έπί αφρώδεις καί σιδηράς γραμμάς διε- 
λάσας τό Α’ιγαϊον καί τά Ίόνιον και την Γυρρηνικην καί 
άπό Νεαπόλεως τήν ’Ιταλικήν χερσόνησον, έφίσταμαι έν- 
ταύθχ παρά τούς πρόποδας τών Άλπεων, έν τή σ ι δ η 
ρ ά Πρωτευούση τού ΓΙεδεμοντίου, δθεν τό καθήκον μου 
τελώ πρός τά «Μη Χανεσαι».

* *
* -

Καί ούχί περί άλλου νά γράψω δύναμαι- τέ όνομα τού 
θχνόντο; ήρωος πληροί τήν ’Ιταλίαν διά πατάγου καλύ
πτοντας μέχρι τού νύν πάντ’ άλλον ήχον, πάν άλλο ζήτη
μα- κατά τάς πρώτας ήμέρας οί κοπετοί, ό θρήνος, τά 
δάκρυα- εΐτα αί άνακραυγαί τής άποθεώσεως- τώρα τά 
μνημόσυνα, αί παροτρύνσεις πρός τούς ζώντας, τής Ιστο
ρίας τά ήττον λυρικά αποφθέγματα.

Άμα καταφθάς έν τψ λιμένι τής Νεαπόλεως — τρεις 
μετά τό γεγονός ήμέρας, καθ’ άς διήοκει ό πλους — εμα- 
θον τής ’Ιταλίας τό πένθος άπό τού προσελθόντος ϊνα με 
ύποδεχθή άδελφοΰ μου.

— Τί κάνει ή Μητέρα ; . . . τόν ήοώτησα.
— Άπέθανεν ό Γαριβάλδης- τό ήξεύρεις ; μοί άπήν

τησεν.
* *

*
ΙΙαρεγενόμην έν Ρώμη τήν ήμέραν τού Θριάμβου, ον 

ύπέρ τοϋ έλευθερωτού τη; έψήφισεν ομόθυμος ή ’Ιταλία, ή 
έπαναστάτις, ή έλευθέρα 'Ιταλία,

Μετά τούς θριάμβους τών πρώτων στρατηγών τής Ρώ
μης ούτο; ύπήρξεν ό μόνος αληθης θρίαμβο; καί μειζων 
παντός άλλου- μεταζύ τοϋ Καίσαρος θριαμβεύοντας καί 
τού Γαριβάλδη, ού ή προτομή μόνον άνήγετο έπί τό Κα- 
πιτώλιον, μεταζύ τής Ρώμης εκείνης καί -τής σημερινής ι 
Ρώμης, έπί τήν χρονικήν αύτήν παύλαν εϊκοσιν αιώνων, ' 
έν μόνον σημεϊον έπιφαίνεται έζηγοΰν τήν διαφοράν, είς 
άλλος Μέγας, ό Χριστός.

'Π έντός τοΰ ανθρωπίνου μέτρου σύνθεσις τοΰ Καίσαρος 
καί τοΰ Χριστού—τοιοΰτος έπεφαίνετο ό Γοοιβάλδης έν 
τή αποθεώσει ήν έτέλει αύτψ ό Λατινικός λαός—Ιταλοί 
καί Γάλλοι —έπί τό Καπιτώλιον άφ’ ού έκεΐνος, άνα- 
αείων τήν αιχατόφυρτον σπάθην του, είχεν άνακηρύζει 
έκπεπτωκότα τόν Καίσαρα — αύτοκράτορα καϊ τόν Χρι
στόν—Θεόν—αύ τ ό ς, δ Καϊσαρ τής Έλευθερίας, ό Χρι
στός τών δούλων λαών.

Είναι μεγάλη ή μορφή τοΰ Γαριβάλδη καί θά πληροί 
αύτή μόνη τόν αιώνα τούτον παρά τάς πύλας τοΰ δποίου 
ϊσταται ό Ναπολέων καί δστις είδε τού; ηρώα; τή; Ελ
ληνικής Έπαναστάσεως καί τόσας μεγαλοφυίας. Είναι 
μεγάλη τοΰ Γαριλάλδη ή μορφή καί ώς πάν δ,τι μέγα 
δέον νά κατοφθή μακρόθεν καί έπί βάσεως μεγάλη; καί 
μεμονωμένης ορθωμένος.

“Ιδετε αύτόν μ,αχόμενον ώ; μυθικόν ιππότην ύπέρ τής 
δημοκρατίας, είς τά παρθένα δάση καί τάς άγριας θα
λάσσας τή; Αμερική;- Γδετέ τον καθ’ήν στιγμήν έν έθνος 
παράφορου έκ θαυμασμού τόν αναγορεύει στρατηγόν του 
καί άν θέλετε νά τόν ίδήτε μέγαν αληθώς, μή τόν κρί
νετε έν τφ θοιάμβφ ού ήζιώθη- άλλά κατασκοπεύσατε

τόν στρατηγόν νύκτα τινά . . . έν τή οίκίφ του τήν 
νύκτα είναι αόρατος- δέν έχει ολίγα λεπτά ϊν’ άγοράση 
άλειμματοκήρια, Είς στρατιώτης του ερχεται νυκτωρ εις 
τό στρατηγείο V τόν καλεϊ έζω καί τψ παραπονεΐ- 
ται διά τάς στερήσεις, άς υποφέρει . . . δέν έχει χιτδνα- 
καί ό στρατηγός άφ αίρει τόν χιτώνα του τόν μονα
δικόν καί τόν δίδει είς τόν στρατιώτην, παρακαλών 
αύτόν νά μ,ή είπη τίποτε . . .

Έν τούτοις ό στρατηγός αύτός, δ τυχοδιώκτης 
αύτός, ό αύτοσχέδιος αύτός στρατηλάτης συλλαμβάνει 
πλοία, έκπορθεΐ πόλεις, καταλαμβάνει έχθρικά χρήματα 
τά όποια αποστέλλει εί; τήν κυβέρνησιν τή; Δημοκρα
τία;- καί όταν ημέραν τινά τψ άπομένουσιν ολίγα φράγκα 
έκ γενικής τίνος διανομής χρημάτων, τά δίδει ύπέρ τών 
ορφανών τών φονευθέντων στρατιωτών του.

* * 
♦

Καί ένψ ούτως αγωνίζεται ύπέρ τής έλευθερίας τών 
άνθρώπων, ονειροπολεί την άπελευθέρωσιν τής πατρι- 
δος του.

"Ιδετέ τον τρις όρμώντα ώ; Οεοΰ έν μανία έπι την 
Ρώμην, τό μέγα του όνειρον, έπί τήν Ρώμην, ήν οί αυ- 
τοκράτορες τοΰ κόσμου Οέλουσιν ευτελε; ύποποδιον τής 
Εδρας τοΰ μεγάλου των συμμάχου, τοΰ Πάπα. Ιδετε τον 
έκεΐ, προκαλοΰντα τούς αύτοκράτορα; καί περιφρονοΰντα 
τόν Πάπαν- έκεϊ, πάν κτύπημα τής σπάθη; του—ώ; άν 
ήν τιτάν πεπρωμένο;— έπιτελεΐ τό μεγιστον έργον τοΰ 
αίώνος τούτου—τήν κατάρριψιν τοΰ Παπικού κράτους.

* *
*

"Ιδετέ τον έπί κεφαλής μιάς δράκος ανδρείων — χι
λίων—δταν όρμήται άπό τής Ι’ενούη; σώζων τήν 'Ιταλίαν 
καί καταβάλλω·; τούς τυράννου; τών λαών.— II αλήθεια 
λαμβάνει τάς διαστάσεις τοΰ θαύματος — ό ρύαζ μετα
βάλλεται είς δεινόν καταρράκτην, δστις πλημμυρεΐ τής 
ιστορίας τάς μεγάλα; σελίδας καί άφρίζων μανιωδώ; εκ· 
χέεται είς μύθον. Έντός τριών μηνών κατακτά δύο βισί- 
λεια* καί έπειδή γνωρίζει δτι ή Ιταλία δέν σώζεται η 
ύπό τό σκήπτρον ένός βασιλέως—και επειδή πλέον παν- 
πός είδους ελευθέρου πολιτεύματος άγαπά τήν πατρίδα 
του—ποοσκαλεΐ τόν βασιλέα αύτόν, τψ προσφέρει τά δύο 
βασίλεια, καί άποσύρεται, πτωχός πάντοτε, έπί τόν έρη
μον έκεϊνον βράχον, τόν μεταζύ Σαρδοϋς καί Κορσικής, 
δν τοσοΰτον ήγάπησε, SioTt έπ’ αύτοΰ πρός τήν μεγάλην 
του ψυχήν έλάλουν άντί τών μικρών ανθρωπίνων φωνών, 
αί όργαι τών άνεμων καί τής φίλης
σμαοαγδοΰντα κύματα.

του θαλάσσης τά

* * 
♦

"Ιδετέ τον επί τής Καπρέρας. Έπί τοΰ κυματοκλυστου 
έκείνου βάθρου μειζων έπιφαίνεται ή ύπεράνθρωπος μορ
φή του. Τούς βραχίονας σταυρών έπί τοΰ στήθους άτενί- 

ει πρός τήν γηραιάν Ευρώπην εγγύς, άπέναντι, η πα- 
ρίς του, ή ’Ιταλία, είναι έλευθέρα καί είς αύτόν οφείλει 
ήν ελευθερίαν της- άλλά περαιτέρω άλλων αδελφό

ζει π 

τρί 
τήν 
άλλων

»ων του,
ι,ων άνθοώπων αί πατρίδες στε\αυσιν ύπό τούς τυράν- 
ς’ οί Πολωνοί τείνουσι πρός αύτόν ίκέτιδα; χεΐρας καί 

έλπίζουσιν—οί Σέρβοι τά όπλα σκοποϋντες ν’ άναλάβω- 
σιν υπέρ τής έλευθερίας, τόν προσκαλοΰσιν—ολίγοι τινες 
‘Έλληνες τό πΰρ τής έπαναστάσεως ύποδαυλίζοντε; εγ

ί



ΙΙπείρω καί θεσβαλίγ, ύπ’ χύτου έμπνέονται κα'ι οδη
γούνται καί αύτόν άναμένουσιν . . . είναι ή Καπρέρα τό
ορος άφ’ ού άναμένουσιν οί δούλοι λαοί την ανατολήν τοΰ 
ήλιου τής ελευθερίας.

4
MU ΧΑΝΕΣΑΙ

* * 
*

Ίδετέ τον έκεϊ τόν Γαριβάλδην, καθ’ ήν στιγμήν ή 
σωτήριος αγκάλη του ανοίγεται πρός τόν κόσμον όλον 
τών αδελφών του, πρός τούς λαούς τούς πάσχοντας, τούς 
δούλους, ούς θέλει πάντας ελευθέρους καί πολίτας, καί 
άπό τών όμ,μάτων του, είς ά ή θάλασσα καί ό ουρανός έ
δωσαν τό χρώμα των, καταρρέει έν δάκρυ, καί τά χείλη 
του τρέμοντα ψιθυρίζουσιν έρχομαι...

Οί άνεμοι άρπάζοντες τήν λές ιν αύτήν τήν φέρουσιν 
εις τού; δούλους ώς τήν μεγίστην τών ελπίδων.

* * 
*

Έπί τοϋ Σταυροϋ καί ό Χριστός έδάκρυσε καί είπεν 
«άφες α ύ τ ο ϊ ς».

Τό δάκρυ καί τόν λόγον αύτόν τού Χριστού παραβάλετε 
πρός τό δάκρυ καί τόν λόγον τοϋ Γαριβάλδη· έκεϊ ό Θεός· 
έδώ ό άνθρωπο;· έκεϊ τό θειον μαρτύριον καί τό άπειρον 
έλεος’ έδώ ολα τά δακρυχ τών πχσχςντων έκεέοντχ εί; 
έν μόνον δάκρυ άπό δύο όμμάτων καί ή αγγελία τού έν- 
σκήψαντος έπί τούς τυράννου; κεραυνού. Μετά δισχίλια 
έτη ό Γαριβαλδη; συμπληροϊ τόν Χριστόν.

Τοιοΰτος πρέπει νά κκτοφθή ό Γαριβάλδη;· ό Ίναλός 
πατριώτης, ό θαυμάσιο; τολμηρός στρατηλάτης, ό μεγα
λοφυή; στρατιωτικός είναι μερικαί μόνον απόψεις τής

«η, ό i=a; «;Τ{.

Η =ΕΠΙΦΤΛΛΙΣ " ΜΙ-ΓΣμ^αΓΪ'μ

ΜΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ0ΪΣΤΑΝ1

("Ιδε άριθ. 305)

Οί φοιτηταί διοικηταί τής 'ϋλλ.άΠος.— ΙΙρώ* 

τος λόγος Κώστα τοΰ ρήτορος.

ΊΙ τών φοιτητών διαδήλωσις διεδόθη καθ' ολην τήν 
πόλιν, ό δέ λαός ήρχισε δρομαίω; συρρέων ποός τά ανά
κτορα. !

Ό φρούραρχο; Λαζαρέτο; ηγούμενος τού στρατού ήθέ
λησε νά διακόψϊΐ τήν πρός τά ανάκτορα πορείαν τού λαού, 
άλλά βληθείς ύπο ραγδαίων λιθοβολισμών ήναγκάσθη νά
ύποχωρήση συνιστών τοϊ; στρατιώται; φρόνησιν και με
τριότητα.

Έτο ήδη ύπερπληρωμένη ή τε πλατεία τών Άνακτό- 
οων καί τού Συντάγματος ύπό τού λαού, ότε κατέφθασεν

έπρεπε ν’ άναφανή άκριβώς έν τώ αίώνι τούτφ, καθ’ δν 
αί δημοκρατικαί ίδέαι άναζώσι οιζικώτερον καί ή άρχή 
τών εθνοτήτων ύπαγορεύει τόν σχηματισμόν τών κρατών.

* * 
*

Έν τή ήμετέρα έποχή ζή καί έτερος άνήρ, τό όνομα 
τού όποιου ή ύφήλιος γνωρίζει όσον καί τό τοΰ Γαριβάλ- 
δη, — ό Βίσμαρκ.

Ό παραληλησμός τών δύο τούτων άνδρών δύναται νά 
χορηγήση φιλοσοφώ τινι εύρύ πεδίον θεωρίας, έφ' ού εξε
λίσσεται όλοκλήρου τού αίώνος ή ιστορία" όλόκληρος ή 
πάλη, έν γ τά δύο τής συγχρόνου άνθοωπότητος άντίθετα 
ρεύματα ύπερβάλλουσιν εναλλάξ άλληλα.

Ό Βίσααοκ, είιαι ό Οεοάπων ένός αύτοκοάτοοο; —Οε- 
οάπων μεγαλοφυής όμως.

Ό Γαριβάλδη; είναι-ή φράσις καΟιερώθη τάς ημέρας 
ταύτας — ό ιππότης τής άνθρωπότητος·

Ό Βίσμαρκ έπετεύξκτο τήν ένοποίησιν τής πατρίδος
του—άλλά κατέκτησεν καί τυραννεϊ αύτήν ύπέρ τού κυ
ρίου του.

Ό Γαριβάλδη; απελευθέρωσε καί ήνοποίησε τήν πατρί
δα του ύπό ένα βασιλέα—άλλά προσωρινώς μόνον ώς α
παραίτητον αποδεχόμενος τούτον—καί ή Ουσία αύτη ήν 
έποιήοατο τών δημοκρατικών του άρχών ύπέρ τής πατρί
δος του άνωμολογήθη ύπό τού κόσμου ώ; ηρωισμός θαυ
μάσιος.

ΊΙ διπλωματία τεκταίνει δεσμά διά τούς λαούς έν Βε-
ρολίνφ, έν τω μεγάρφ τού πολυμήχανου ύπηρέτου τών 
Χοενζόλερ.

'Από τή; Καπρέρας οί λαοί ήλπιζον άπελευθέρωσιν.
Τό έργον τοϋ Βίσμαρκ είναι έφήμερον· καί θ’ άφανισθή

μετά τού ονόματος του έν τή μνήμη τών λαών.
Τό έργον τού Γαριβάλδη θά μείνγ· και ύπέρ τό έργον

ύπό τόν Πτολεμαίον οί έφιππος χωροφυλακή καί οί λογ
χοφόροι ιππείς οΐτινες έτετέθησαν κατά τού πλήθους. 

'Αληθής μάχη ήρχισε τότε.
Ό λαό; έξηγριώθη, διά βροχής δέ λίθων έτρεψεν είς

φυγήν τόν στρατόν, πολλούς τών ιππέων δεινώς τοαυ-
σ.ατίσας.« *

Κατά τήν ώραν έκείνην κατέφθασε τροχάδην καί ό
Καρύδης άφεί; τό επαναστατικόν παράρτημά του .ημι
τελές.

Οτε είχε φθάσει παρατώ ύπουργείω τών εξωτερικών, 
τώ έν τω οΐκω τής παρά τήν πλατείαν τοϋ Συντάγμα
τος οικίας τού Κολοκοτρώνη έγκαθιδρυμένφ, όλόκληρος 
λόχος πυροσβεστών έπετέθη κατ’ αύτού μανιωδώς.

Δέν Οά ήτο τόρα ζωντανός ό Καρύδης διά τήν σωτη
ρίαν τών δανειστών του, άν μή ά Λαζαρέτος παρενέβαινε 
μετά παρακλήσεων και έσωζεν αύτόν αίματόφυρτον καί 
καταπληγωμένον.

Τό πρώτον σπάσιμον τής χιλιοσπασμένη; φαλακρά; 
κεφαλής του έκεϊ συνέβη. Τόν μετέφερον σχεδόν άναίσθη- 
τον είς τό σπίτι του.

Ό λαός έν τούτοι; περιέζωσε τ' ανάκτορα λυσσωδώς 
κραυγάζων—Κάτω τά ύπουργεΐον.

Τά ύπουργικόν συμβούλιον έκλήθη είς τ’ ανάκτορα, ότε 
δέ κατέφθασε καί ό έπι τής παιδείας ύπουργός Ράλλης,

του βέβαιον ότι αθάνατον θά ζήση τό όνομά του, οπερ ή 
παράδοσις θά μεγαλύνη άκόμη.

’Άλλως τε ό Γαριβάλδη; ώς άνθρωπος δέν παρα
βάλλεται πρός τόν Βίσμαρκ’ πιθανόν ό Πιλάτος νά ήν 
ίκανώτερος διπλωμάτης τού Χριστού.

* *
♦

Άντί νά σάς αναγγείλω γεγονότα έφλυάρησα 
άκρατήτως μέχρι σημείου άφ’ ού μοί είναι αδύνατον νά 
έπανέλΟω είς αρχήν τινα οίανδήποτε.

Ίνα έν μι? μόνον άνταποκρίσει έξαντλήσω ολα τά 
Γαριβαλδινά, οφείλω νά προσθέσω έτι τά περί τής μή 
τελεσθείσης, άλλά τελεσθησομένης άποτεφρώσεως τού σώ- 
μ.ατος— τάς περί τής παρασκευαζομένης επισήμου κη
δείας—όσα είδον έν Λιβόρνω, έν Φλωρεντίγ, έν Γενούη.... 
ενταύθα . . . βλέπω τόν διευθυντήν άνακραυγάζοντα, ύ- 
περασπιζόμενον τάς στήλας τού «Μή Χάνεσαι» κατά τής 
Γαριβαλδινής πλημμύρας, καλοϋντα είς βοήθειαν τούς 
συνεργάτας ών τά άρθρα καί αί στροφαί βραχύνονται καί 
άποσύοουσι τού; πόδας ΐνα κάμωσι τόπον...—Ές άλλοτε.

Α,ΐγησέλχος.

ΣΪΝΔΙΑΣΚΕΊΊΣ
sza^szxc

Ά'άθεμά σε, Άραμπή, Αράπη, μ.ούργο, μπόγϊα, 
πού νέα Συνδιάσκεψι μάς έβγαλε; 'στή μέση· 
έσύ μάς άνεστάτωσες μέ τάγριά σου λόγια, 
κι' όμως δέν ’βρίσκεται κανείς νά σέ άλυσσοδέση. 
Ανάθεμά σε, Άραμπή, καί τρις ανάθεμά σε, 
κρεμάσου, πνίξου, φρένιασε, μά έπί τέλους σκάσε.

δ υιός αύτού καί νύν ύπουργός μετ’ άλλων πεοικυκλώσας 
τήν τού πατρός αύτοϋ άμαξαν έκραύγαζε;

— Νά παραιτηθή;, νά παραιτηθή; ! ΙΙές τού βασιλιά 
τόρα πού θά πάς απάνω, οτι άν δέν παραιτηθήτε σήμερα 
Οά σά; σκοτώσωμε όλους.

— ’Πσυχία, παιδιά, λέγει ό 'Ράλλης, ησυχία, καί θά 
οίκονομηθούν τά πράγμταα.

— Δέν έχει ησυχία, πατέρα, άπαντά δ Ράλλης υίός, 
δεν έχει ησυχία, πριν πέσετε.

— Ντροπή «ου, παιδί μου.
— Ντροπή σου σένα.
— Νά παραιτηθήτε, έβόα ό λαός.
Μόλις καί μετά βίας τέλος κατώρθωσεν δ Ράλλης ν’ 

άνέλθη είς τ’ ανάκτορα, ύπό τά όποϊα ήκούοντο βροντώ
δεις φωναί;

Κάτω τό ύπουργεΐον.
Ζήτω ό βασιλεύς, άν πέση τό ύπουργεΐον.
Διάλογοι δέ ήκούοντο σποράδην.
— θά 'βγή ό κουφός ή θά τοϋ σπάσωμε τά τσάμια.
— “Εβγα, κύρ βασιλέα, πριν άκούση; καί γιά σένα τό 

κάτω.
— "Η κυρά 'Αμαλία Οά τού φάη τό κεφάλι.
— Κουφέ, έβγα !
— Νά πάη επιτροπή απάνω.

Άκούω Συνδιάσκεψι καί τούρτουρα; μέ πιάνει, 
δέν ξέρω πώ; μού φαίνεται ό κόσμο; καί θαρρώ, 
πώς κι’ άλλο νέο ζήτημα Ελληνικό έφάνη, 
καί μέ τό νοΰ μου έρχομαι ’στόν πρώτο μας καιρό.
ΚΓ αύτή νομίζω πώς γιά 'μάς τούς Έλληνας θά γίνη, 
καί ένας κρύος ίδρωτας τά κόκκαλά μου λύνει.

Θαρρώ πώς νέος πόλεμος τούς ‘Έλληνας προσμένει, 
πώς πάλι θά άδεΐάσουνε τοϋ κράτους τά Ταμεία, 
νομίζω πώς κι’ ό βασιλεύς ’στό Τεμ,πελχόφ πηγαίνει 
νά στείλη διατάγματα γιά τήν έπιστρατεία.
Θαρρώ πώς πάλι θούρια καί κουμπουριαϊς θ’ αρχίσω, 
πώς πάλι θά στρατωνισθώ καί θά λογχομαχήσω.

Θαρρώ πώς άρματόνονται τού Μπούμπουλη οί στόλοι, 
θαρρώ πώ; ό Γλυκύτατος αστράφτει καί βροντά, 
κΓ δ κύριος Θεόδωρο; πώς φεύγει γιά τήν Πόλι 
μέ όλα τά παράσημα καί μέ τά τρικαντά.
Καί τοϋ Ροντήρη έξαφνα κυττάζω τά στεφάνι 
νά κατεβαίνη 'στή γυμνή κορφή τού Δεληγράννη.

Ώ ! τί καλά, άν πήγαινε ό Δεληγιάννη; πάλι ! 
ναι μέν, εμείς δέν έχουμε 'στήν Αίγυπτο συμφέρον, 
ναι μέ ι, οί “Αγγλοι τρώγονται, οί Τούρκοι καί οί Γάλλοι, 
άλλ’ δμως ’πάτησαν κι' έκεϊ οί πόδες τών πατέρων.
Καί έπρεπε γιά μιά μικρή ένθύμησι έκείνων 
να πάη κι’ ό Ήικέτβρος, καθώς 'στό Βερολϊνον.

— Καί πράγματι ή έκ τού ‘Ράλλη, Φιλήμονος, Χοϊδά 
καί άλλων έκ φοιτητών επιτροπή, κληθεΐσα παρά τού 
βασιλέως, άνήλθε τ’ ανάκτορα.

Ό βασιλεύς μετά τής βασιλίσσης τεταραγμένοι ύπε
δέχθησαν αύτούς φιλοφρονώ;.

Ό βασιλεύς έρωτά ψυχρώς.
— Τί ό λαός μου κάτω βοά ; τί θέλει; Πρός τί ή τόση 

ταραχή;
— Βασιλεύ, άπαντήδ Φιλήμων, ό λαός έκακώθη παρά 

τού στρατού έν τή έξασκήσει μιάς τών συνταγματικών 
ελευθεριών του, καί ζητεί ίκανοποίησιν.

— Καί αϋτη ποία ;
— Ή παραίτησις τού ύπουργείου σας.
— Καί τοϋτο δέν τό θεωρείτε ώς τραχύτητα ;
— Παρανομεί.
— Κάλλιστα, άφοϋ ό λαός μου τό θέλει, θά γίνη. ’Α

νακοινώσετε τούς λόγους μου τούτους κάτω καί είπέτε νά 
διαλυθούν ήσύχως.

— Θέλομεν ύπουργεΐον φιλελεύθερον.
— Θά γίνη. Έχετε νά υποβάλετε πρόσωπα; ■
— Όχι* ζητοϋντες τήν έφαρμογήν τού Συντάγματος, 

διέκοψεν ό Χοϊδάς, έννοοΰμεν πρώτοι πάντων νά σεβα- 
σθώμεν τά; διατάξεις αύτού. Ό βασιλεύς κατά τοϋτο

( διορίζει καί παύει τούς ύπουογούς του, ήμεϊς οθεν ουδό

J



β ΜII ΧΑΝΕΣΑΙ

"Αν στείλαμε—Οά έλεγε—*βτήν Αίγυπτο τό στόλο, 
μά κατά λάθος έγινε τό κίνημα α>ύτό· 
δέν 'θέλαμε νά παίξουμε εις τήν Ευρώπη ρόλο, 
ούτε ν’αποβιβάσουμε 'στην Αίγυπτο στρατό.
Ε’ιξεύρετε πώς ή 'Ελλάς την ήσυχία θέλει,
και ούτε γιά τήν Αίγυπτο, ούτε γιά σά; μάς μέλει.

"Εντιμε λόρδε Δούφφεριν, Χάτσφελ, Τισσώ κ>’οί άλλοι, 
ώ ! μή παρεξηγήσετε τό βήμα μας αύτά* 
ή ζέστη μάς έκτύπησε βαρειά εις τό κεφάλι, 
καί τώρα τήν συγγνώμην σας μέ δάκρυα ζητώ.
Γελάσετε 'στή ζευζεκ^ά τών φίλων σας ‘Ελλήνων,
*1* άν θέτε, παραιτούμεθα κι’ άπό τό Βερολϊνον.

'Ανάθεμά σε, Άραμπή, Άράπη, μούργο, μπόγια, 
ποΰ νέα Συνδιάσκεψι μάς έβγαλες 'στή μέση· 
εσύ μας άνεστάτωσες μέ τάγριά σου λόγια, 
κι' όμως δέν 'βρίσκεται κανείς νά σέ άλυσσοδέσγ,. 
’Ανάθεμά σε, Άραμπή, καί τρις ανάθεμά σε, 
κρεμάσου, πνίξου, φρένιασε, μά επί τέλους σκάσε.

Sovuii.

Ιί Λ Ρ Λ Μ ΚΛΑ I ϊ

Ο κύριος Γιαννίσης γεοοντοπαλλήκαρο μεταβαίνων δι’ 
όλίγας ήμέρας είς Αίγιναν λέγει εις τον υπηρέτην του :

— Μιχάλη, iv έλθη ό φίλος μου Κώστας καί μέ ζη- 
τήση πέ του πώς Οά ε,τιστρέψω τήν άλλη τετάρτη.

λως δικαιούμεθα νά παρέμβωμεν είς τάς βασιλικά; προνο
μίας.

— ‘Εχει καλώς, άπήντησεν ό βασιλεύς, σάς ευχαρι
στώ διά τά συνταγματικά σας φρονήματα.

Παρενέβη τότε καί ή 'Αμαλία, μέ τό βασιλικόν της 
έκεϊνο ύφος, τήν άληθή άξιοπρέπειαν τήν γυναικείαν ευ
γένειαν, τήν Ά μ α λ ί ε ι ο ν άδρικότητα καί μειδιώσα 
ήρώτησε:

— Καί δυνάμεθα, άν μάς τό επιτρέπετε, κύριοι φοι- 
τηταί, ΰπό ποιους όρους, εννοείτε νά σχηματισθή τό νέον 
ύπουργεΐον, άφοΰ έχετε τήν καλοσύνην ν' άφήσητε είς τήν 
Α. Μ. τήν εκλογήν τών προσώπων, κατά τό σύνταγμά 
{*««;

'Βρήκες Ράλλη, ’βρήκες Φιλήμονα καί Χοϊδά νά μή 
απαντήσουν άμέσως όπως δεϊ, χρή και πρέπει.

— θέλομεν, είπεν ό τελευταίος, βασίλισσα, καί τοι 
πρός τόν βασιλέα άποτεινόμεθα, τό νέον ύπουργεΐον σας 
ν’ απαρτίζεται έκ προσώπων ελευθέρων τό φρόνημα. Έ ξ 
άνδρών θέλομεν,—καί όμιλοϋμεν έξ ονόματος τοΰ κά
τωθι τών άνακτόρων λαοΰ,— λαοΰ, νοούντο; νά ύπεεα- 
σπίση τά δικαιώματα του, όπως καί άλλοτε, λαού 
ζητούντο; νά ήναι όλα 'δικά του, λαού, τέλος, ώς ήμάς.

άδικουμεν τόν βασιλέα μας . . .

1- 1- "· ' "=-ί'-'-ί' ίί JU.—U-

— Καί άν δέν έλθνι, άφεντικό, τί νά τού πώ ;

Προχθές βλέπω τόν φίλον μου Ν. κρατούντα τήν χεϊρα 
ένός αχρείου εμπορομεσίτου

— Πώς ; τοΰ λέγω, τού δίδεις καί τό χέρι σου ;
— Αΐ φίλε μου, έν ω τού μιλώ τού πιάνω τό χέρι...

γιά να μήν τό χώσνι μές 'ς τήν τζέπη μου.

— Τ’ αγαπάς τά βερύκοκκα ;
— Τρομερά’ άλλά δέν τά τρώγω.
— Γιατί;

Γιατί ό έςάδελφός μου έφαγε πέρυσι καί μετά μία 
ώρα άπέθανε.

— Από τό στομ,άχι του ;
— *θΖ?’ τ°ν πάτησε ένα κάρρο.

<. —
Ο κρεοπώλης Σοφράς όταν μεθά συνειθίζει νά δμιλΐΐ

πάντοτε περί λόγου τιμής· προχθές λοιπόν έλεγε τρι- 
κλίζων.

— Έγώ, μπρέ, στέκω 'ς τό λόγο μου.
— Μωρ συ δέν μπορείς νά σταθ'Τΐς στά πόδια σου πού

τα πατάς καί θά σταθή ςτδ λόγο σου πού δέν τόν πα
τάς j τφ άπαντά έν άνταμάκι.

' "Ενας Μενιδιάτης εισέρχεται προχθές είς τά καλλιτε- 
χνικώτερον φωτογραφεΐον τών Αθηνών, τό όποιον δέν 
λεγομεν δια νά μη φαν·71 οτι κάμνομεν ρεκλάμα.

— Ηλθα νά μού φωτογράφηση; τόν πατέρα μου.
Ό φωτογράφος παρατηρεί κατόπιν του μήπως έρχεται

καί δ πατήρ.

Ομιλεΐτε, διέκοψεν ο βασιλεύς, εΰσχημότερον καί 
μή παραφέρεσθε.

— Ο βασιλεύ; είναι πάντοτε βασιλεύς, άπήντησεν δ 
Φιλήμων, δ βασιλεύς ένός Κράτους δέν έχει άνάγκην τού 
τίτλου τής Αυτού Μεγαλειότητες. Μεγαλειότη; ούδεμία 
υπάρχει. Καί ημείς, οί παριστάμενοι έδώ ώς άντιποόσω- 
ποι τού Πανεπιστημίου καί τού λαού, είμεθα, μεγαλείο- 
τατε, μεγαλειότητες.

— Καί τί θέλετε, μεγαλειότατε ; ήρώτησεν ή Αμα
λία προσποιητώς πλατύν γέλωτα άφίσασα.

— Απλούστατα πράγματα, βασιλεύ, άπήντησεν ό 
Φιλήμων, σχεδόν περιφοονητικώς στρέφων τό μέτωπον 
πρός τήν βασίλισσαν. Τό πρόγραμμά μας είναι:—Ή σύ- 
στασις τής εθνοφυλακής, αί έλεύθεραι έκλογαί καί δ δυϊ
σμός τού διαδόχου.

— Μόνον αύτά ; ήρώτησεν ώ; άπαντών ό "Οθων σαρ- 
καστικώς.

— Μόνον, βασιλεύ.
— Καί διατί ζητείτε τόν τού διαδόχου καθορισμόν, 

φοβεΐσθε μή φύγω ;
— Όχι· μή σάς διώξν) ό λαός σας !
Ητο όβούζιον ή άπάντησις αύτη.
II Αμαλία εζηγέρθη άναφορφουλιασμένη, τά μάτ'α 

της ήσαν κεραυνός, είχε γείνει θηρίον.

ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

— ΙΙοΰ είνε δ πατέρας σου ;
— Πέθανε.
— Πέθάνε έχεις τουλάχιστον τήν φωτογραφία του ; 
1— Μ’ άν είχα τή φωτογραφία του τί ήθελα νάρτω

σέ σένα.
— ΓΙώς λοιπόν θέλεις νά σού τόν φωτογραφήσω ;
__ Νά μέ τούτο, πού λέγει πώς ήταν τό πρόσωπό του,

τά μαλλιά του, ή μύτη του, τά μάτια του.
Καί τφ έγχειρίζει τά διαβατήριον τού πατρός του !

---- —

ΕΝ ΧΑΑΚΙΔΙ

ΖΧΉΖΑΖΓ· ΦΑΣΑ

Παρά τήν πλατείαν τοΰ Άγιου Λίικολάου.

ΝΕΟΣΓΣΤΑΤΟΝ. — Έν λαμπροτάτφ μεγάρω.—Πο
λυτέλεια πρωτοτυπιάνικη.—Διά ξένους όχι καλλίτερον. 
—Κυρίως δια ταξείδια ύγείας καί διασκεδάσεως.— Ψά
ρια πάντοτε τής ώρας. — Αστακοί, θαλασσινά, τά περί
φημα θαλασσινά τή; Χαλκίδος. — Καθαριότης καί άνά- 
παυσίς είς τά δωμάτια άξία Μπέηδων.

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ ΝΕΡΟ
δι’όλην τήν Ελλάδα, τό έκ τής Αίρφίός. Άπεδείχθη 
ότι ζωντανεύει καί τάς πλέον μαραμμένας παρειάς. — Έκ 
τού νερού αύτού βλαστάνουν ρόδα ύγείας.

Οί είς Χαλκίδα μ,εταδαένοντες κατ’εύϋείαν 
είς τό ’ξενοδοχεΐον τοΰ Φάσα.

— Κύριοι, είπεν, ύπάγετε, καί τό «δ βασιλεύς βασι
λεύει καί δέν κυβερνά» θά τό ίδωμεν ... Μεγαλειότατε, 
«υοιον, σήμερον τέλος, νά παύσής τούς ύπουργούς σου, ά
φοΰ τό λέγει τό Σύνταγμα, κατά τό λέγειν τών κυρίων, 
καί τό θέλει καί ό λαός σου, κατά τό λέγειν τών αντι
προσώπων αύτού. Κύριοι ύπάγετε . . .

"Οταν δέ ΰποκλινώ; άπεσύροντο οι τών φοιτητών αν
τιπρόσωποι, ή βασίλισσα εύμενώς πως τοΐς είπε :

— Σάς παρακαλοΰμεν νά μάς άφήσητε ήσύχους καθη- 
συχάζοντες τόν λαόν, Κύριοί μου.

Κατήρχοντο τή σκάλα τού ΙΙαλατιού, οτε ό Χοϊδάς 
είπε πρός τόν Ράλλην :

— Καί πώς σού φάνηκε ή κυρά βασίλισσα ; Δέν μάς 
κοροΐδευε ; Χού ! Θά τό ύπογράψη τό Σύνταγμα τή δευ- 
τέρα φορά μέ τά δυό της χέρια.

— Τήν ξέρεις τί πεισματάρα είναι ;
— Άς ήναι ο,τι είναι.
— Σάν νόστιμη μού φάνηκε όμως, άς άφήσωμεν καί τ 

αστεία, τώρα πούδρα πολλή φορούσε, έχει βάλει άσπρο, 
δέν ξέρω, μά ή πιτσουλάδες της δέν φαίνονταν. Σάν κά
τι νά είχε βαλμένο. Αϊ; τί λές καί σύ ;

— Ώχ, άδιλφε, άπαντά ό Ράλλης, δέν άφίνει; κάτω 
τήν γυναίκα.

— Μωρέ γυναίκα είν’αΰτή ή άνδρας ;

Τ

Ό αΰτοκράτωρ τής Ρωσσίας δέν τρώγει άλλο χκ- 
βιάρι άπό τό κομ.ισΟέν εσχάτως

BIS το

ΖΥΘΟΠΩΛΕΪΟΝ ΜΠΕΡΝΙΟΥΑΑΚΙΙ
(Παρά τήν οδόν Έρμ,οΰ)

Ρωσσδκό Χαβδοφδ
ί! Γεύσασθε και Πληρώσατε !!

’15πέ ευκαιρία, τοΰ μ,οναδικοΰ αύτοΰ μ.εζέ 

Ανοίγουν φρέσκα βανέλια

Βιενναιου Ζύθου — Ζύθου Βιενναίου

ΖΕΣΤΑΙΣ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΪΙ’ΛζίΟΓΗΓΪ
νευρ.

άλπακάδω vs λδνών

έφερε τό Μέγα Έμ.πο:ορραπτικόν Κατάστημα

ΦΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ 2ΠΠΑΙ0Π0ΥΑ0Υ
(ίπίνϊντι τής Πιστωτικής, Όοός ϊ τ α δ ί ο υ)

— Αύτό δέν τό ξέρομε, ούτε μάς μέλλει.
— Eivat όμως άνδρογυναΐκα.
— Αί, μά τής αξίζει. Νά πούμε καί τήν αλήθεια.
— Είδες τί ώραία πού καββαλικεύει ;
— Ζήτω δ βασιλεύς ! Ζήτωωω !
’Ητο φωνή λαού.
Ό "Οθων έκ τού εξώστου τών άνακτόρων έξαποστεί- 

λας έ'να τών διαγγελέων αυτού, είπε :
— Κύριοι, κατ’ εντολήν τής Δ. Μ. τού βασιλέως, σάς 

αναγγέλλω, ότι απόψε άπήλλαξε τούς ύπουργούς του τών 
καθηκόντων αύτών. Σάς παρακαλεϊ νά ήσυχάσητε.

Άπ’έδώ καί πέρα είναι τά χονδρά.

(e-ησταε συνέχεια).

Παλιάνθρωπος



β ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΑΤΟΙ ΔΙΑ ΘΕΡΙΝΗΝ ΕΠΟΧΗΝ.—ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ.—ΔΡΟΣΕΡΟΙ—ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΥΣΙΝ. 

ΚΑΛΟΙ ΔΙ’ΑΝΔΡΑΣ ΚΛΙ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. — ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΙ ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. 
(Κεντρική Άπυβήκη, ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ απέναντι τοΰ Ταχυδρομείου).

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΟΥΤΡΑ ΑΟΗΜ
“=£Ιαρά ταίς στήλαις τοΰ 'Ολυμπίου Αιός—

ΤΙΜΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ :

Είσητήριον λουτροΰ · ......................... λεπτά -40
’Ενδύματα (ποδήρης έσθής, περισκελίς, χει-

ρόμακτρον...........................................» ®Ο

Τά μικρότερα τών ί» έτών παιδία γίνονται δεκτά 
δωρεάν, όταν συνοδεύωνται ύπό τών οικείων.

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ διά τούς έντός ολίγου έχδίδο- 
μένους Αΰο Τόμους ποιημάτων τοΰ κ. Χουρή, 
έγγράφονται, προπληρόνοντες καί μή, έν τοϊς γραφείοις 
τοϋ Αίώνος, τής Έφημερίδος, Νέας Έφημερί
δος, Λίέων ’Ιδεών, Ραμπαγά καί Μή Χ,άνεσχί.

Καταστιχογραφίας, Αεπλογραφίας και Λογι
στικής έν γένει, έφηρμοσμένων έπί τοϋ ’Εμπορίου, Τρα
πεζικών καί Βιομηχανικών έργασιών ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ 
κατά μέθοδον ο λ ω ς νεω τάτην καί σύντήζον ύπό τοϋ κ.

ΙΑΚΩΒΟΥ I. ΔΡΑΓΑΤΣΗ
Έπίσης άναδέχεται διά τακτοποίησιν ανωμάλων λ/σσ.ών 

καί τήρησιν έμπορικών βιβλίων.

Μέ τιμήν όλιγωτέραν 20 0)θ
ΕΙΣ ΤΟ

MVPEIH-APiilliMHMIilOS ΦΙΛΙΙΙΠΟΪ ΓΒΡΙ’ΜΤΙ
'Οδός Αιόλου (ΚάτωΟ τ'ής Μεγάλης οικίας Μελά) 'Οδός Αιόλου 

τ.
nUAOV.VTAI ΠΡΟΪΦΑΤΑ - *» - ·»·»■. φ, . .

Lait d’lris.— Lailanlcphelique (κοινώς διά τάς πανάδας τού προσώπου). 
EaudcLys, Poudre de Veloutine και Creme d’lmperatrice (Ch. Fay). — 
Eau Allemande (Gastellier). — Poudre και Eau dentifrice (M. Bolof). — 
Vinaigre de toilete (Jean Vicent Bully). — Poudre dentifrice και Vinai- 
gre de Toilette (Soeiete Ilygienique).— Eau de Cologne (Cuerlain).—Ba- 
φαι τριχών (Dr Pichards).—Creuie Pompadour.—Creme de Lys.
Πάσαι αι συλλογαί αρωμάτων τών ειδικών αποθηκών Atkinson, Violet καί Pinard. 

ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΤΕ τηχ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 
Διότι είναι όλα πρόσφατα

ΚΥΡΙΑΙ! ΚΥΡΙΑΙ!

ΤΟ ΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑΚΕΜΓΙΟΡΕΙΟΝ Ο “ΣΩΤΗΡ,,

ΕΦΕΡΕ

90— ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ—ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ—90

Διά Σάς έζ είδιχών Καταντημάτων τής Εύρώπης :
Καλύπτρας έκ καουτσοϋ διά τά Λουτρά»
Πέδιλα έκ καουτσοϋ διά τά Λουτρά.
5βώναι κοιλίας άπό μαλακώτατο σατέν εκτάκτου πολυτελείας.

Δια toys ιατροϊχ

Ετι δε

κ αυτηριοφόρα έν Οήχαις έπαογυιωμέναις.
Τρ ιπλάς τριγωνικάς ακίδας, διά παρακεντήσεις.
’Ιατρικών οργάνων έκ καουτσοϋ τήν μεγαλειτέρκν συλλογήν. 
Όδοντοψήκτρας περιψήμους διά τήν ύγείαν.


