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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ, 

Δι' έκα<-ον στίχον διατριβών λεπ. 50. 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8. 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον τοΰ Παν. Π. Πηγαδιώτου. Α ίέπ ι -
στολαί απευθύνονται είς αυτόν. Ή δε 
συνδρομή είνε υποχρεωτική δΓ έν έτος 

καί προπληρώνεται είς "Αθήνας. 

Ε Κ Δ I Δ Ο Τ A I Κ Α Τ Α Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Ν Κ Α Τ Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν. 

ΑΡΙΣΤΟ 
Π Μ Π ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. 

Έ ν " Α θ ή ν α ι ς κ α ί 11 ε ι ρ α ι ε ΐ 
ετησία δραχ. 12, έξαμηνία δραχ. β. 
Διά τά δημόσια κατας-ήματα τ> 20. 

Έ ν τ α ϊ ς Έ π α ρ χ ί α ι ς , 
ετησία δραχ. 1 ί, έξαμηνία δραχ. 8. 

Έ ν τ ω Έ ξ ω τ ε ρ ι κ ώ , 
ετησία φράγ. 16 έξαμηνία φράγ. 9. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ. 

Ή σύστασις καί ή ύπαρξις τοΰ Πανεπι-
(τημίου έγέ >ετο έπί σκοπώ τοΰ νά διδάσκων-
ται οί φοιτηταί τάς έπιστήμας καί τελειο
ποιούνται έν αύτώ,διδασκόμενοι όλα τά προ-
γραφόμενα μαθήματα, καθ" ά καί εξετάσεις 
νά γ ίνωνται .Ό προορισμός ούτος έξετελεϊτο 
άμα τή συστάσει τοΰ Πανεπιστημίου καί 
έκαστος τών τότε καθηγητών ήμ ιλλατο καί 
ύπό ζήλο» κατείχετο ίνα τακτικώτερον καί 
πληρέστερον διδάσκη, καί ώ ; πατήρ ένδιε-
φέρετο υπέρ τής άληθοΰς προόδου τών φοι
τητών. Ά λ λ ά καθ' δσον παρήρχοντο τά έτη 
άπό τής συστάσεως τοϋ Πανεπιστημίου το
σούτον ή φυγοπονία τ ινών καθηγητών προ
έβαινε, καί ώς επιδημία κατελάμβανε πλεί
ονας. Ούτω προϊόντος τοϋ χρόνου κατέστη 
τό Ινδαλμα τοϋτο τοϋ Πανελληνίου, καί ή 
μεγάλη δύναμις τοϋ πολιτισμοΰ, πρυτανεϊον 
τών αρχαίων Αθηνών , ένθα οι πλείστοι τών 
καθηγητών έπαρκοϋνται είς τό απολαμβά
νων τήν μισθοδοσιαν, άδιαφοροϋντες εάν πα-
ραδίδωσι τακτικώς καί έκπληρώσι τόν προ-
ορισμόν αυτών. "Εάν διερεύνηση τις αυτήν] 

Κ Η Π Ο Σ 

Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. 

Ιδέα ήλθεν υψηλή έπί τήν κεφαλήν μου, 
Κα ί ί σ τε ι λα 'ς τόν Γλάδστωνα μακράν έπιστολήν μου· 
Κι' άφοΰ μετά πολλών παλμών καί θλίψεως, καί κόπου 
Τω έγραφα τόν θάνατον τοϋ αρχιεπισκόπου, 
Τψ έλεγα, ότι ποθώ πολύ νά τόν γνωρίσω, 
Και μέ τήν έξοχότητα αύτοΰ νά ομιλήσω. 

Απέστε ι λα τό γράμμα μου μετά παλμών καρδίας, 
Καί έτρεφόμην μ' Ονειρα μελλούσης ευτυχίας, 
Καί χάσκων έπερίμενα είς χείρας μου νά λάβω 
Έπιστολήν τοΰ Γλάδστωνος, διά νά καταλάβω 
Πόοον ό Γλάδστων είμπορεϊ διά νά μ' εκτίμηση, 
Καί άν επιΟυμί) κι' αυτός πολύ νά μέ γνωρίση. 

Επάνω είς τά δάκτυλα έμετρων τας ημέρας, 
Καί έκτιζα παλάτ ια επάνω 'ς τούς αέρας· 
ΙΙλήν τέλος έφΟασ' ή στ ιγμή, ποΰ Ιλαβον τό γράμμα 
Τοΰ διασήμου Γλάδστωνος . . . ευθύς δέ έν τώ άμα 
Τά άπεσφράγισα ριγών, σφριγών, καροιοπάλλων, 
Ά λ λ ά αυτός . . ί α τα τ τα ί ! μοί έγραφ' άλλ' άντ' ά λ λ ω ν . 

Μοί έγραφε λεπτομερώς καί μέ πολύλογίαν 
Τοΰ μακαρίτου τά καλά, καί τήν πολλήν παιδείαν 
Πλην δι" έμέ δέν έλεγε κανέν άπό τά όσα 
Έπρόσμενα νά μέ είπή τοΰ Γλάδστωνος ή γλώσσα. 
Τόν μακαρίτην έλεγε μεγάλον θεολόγον, 
Καί δι' έμέ δεν έγραφεν ούδ" ένα μόνον λόγον. 

ίίύ',ύς δέ πάν μου ό'νειρον κ" έλπίς έμα'.αιώθη, 
Καί έγεινα ώς αστακός, κ' ό μύσταξ μου όρθώθη, 
Κ' έφούσκωσαν αί φλέβες μου άπό τήν ταραχήν μου, 
Κ' ήσθάνθην μέγαν κλονισμόν έπί τήν κεφαλήν μου, 
Καί άτενίσας υψηλά μετά απελπισίας, 
Άνέκραξα μέ δύναμιν — Βαβαί I ~%ς δυστυχίας ! 

δών των άνευ προσηκούσης διδασκαλίας, άνε-j 
ενδιαφέροντος τών καθηγητών, καί αναγκά
ζονται όπως άναπληρώσι τάς στερήσεις ταύ
τας δι' ιδίας μελέτης αύτοδιδασκόμενοι, υ
ποβαλλόμενοι ούτως είς κόπους καί δυσχέ
ρειας πλείονας καί ενίοτε ανεπαρκείς. Οί δέ 
εξετάζοντες τούς φοιτητάς καθηγηταί ά-
παιτοΰσι συνή(ο>ς απαντήσεις πρός έκε'ινα, 
άπερ πώποτε έδίδαξαν. 

Α ν ά γ κ η λοιπόν μεγίστη υφίσταται όπο>ς 
ή Κυβέρνησις έπιστήση ίδίαν προσοχήν είς 
τό Πανεπιστήμιον ανάγκη όπως είσάξη κα-
θηγητάς επιμελείς, άοκνους καί ζηλωτάς 
πρός διδασκαλίαν έπ' ωφελεία τών οοιτη-
τών. Α ν ά γ κ η άποκαθαρισμοϋ. Τούς μεν 
κεκμηκότας έκ τοϋ χρόνου ν' άπομακρύν/j 
τής έδρας τοΰ Πανεπιστημίου, τούς δ' οκνη
ρούς νά υποχρέωση να έργάζωνται, ά λ λ ω ς 
ν' άπαλλάξη τής διδασκαλίας· καί τ ο ύ ; μη-
δόλως παραδίδοντας νά παύση/ίνα μή κα-
τέχωσι τάς θέσεις ώς κηφήνις καί μισθο-
δοτοϋνται δωρεάν, ώς τέσσαρες τής Ιατρ ι 

κής Σχολής, ών ό εις μισθοδοτείται ώς κα
θ η γ η τ ή ς καί διευθύνει τήν Άστυκλ ιν ικήν , 
[χωρίς ποτέ ούτε νά διδάσκη είς τό Πανεπι-

τήν κεφαλήν τοϋ Πανεπιστημίου, τόν Πρύ-J 
τανιν, θέλει εύρει ότι ή διόλου ήεύάριθμάι 
τινα μαθήματα παραδίδει είς τούς φοιτητάς, 
τό μέν διότι έχει άλλας ιδίας φροντίδας καί 
εργασίας δικηγορικάς, τάς οποίας προτιμά 
τών παραδόσεων, τό δέ διότι πάσχων ουδό
λ ω ς μετά μεσημβρίαν δύναται νά επιτέλε
ση τόν προορισμόν αύτοΰ, κατεχόμενος ύπό 
έρυθρότητος τοϋ προσώπου καί έξάψεως τοΰ 
έγκεφαλικοΰ συστήματος, έξ ών φυσιολογι-
κώς έπιγίγνεται διατάραξις τής οικονομίας. 
Είς τοΰτο άποδοτέον τήν κακόζηλον καί έ-
μετικήν έκείνην έπιστολήν, ήν έπεμψε τω 
Γλάδστωνι ώς πρύτανις τοΰ ΠανεπίΓ-ημίου 
έπί τω θανάτω τοΰ άρχιερέως Αυκούργου. 

Ό τ α ν λοιπόν τοιαύτη ύπάρχη ή τοϋ Πα
νεπιστημίου κεφαλή, βεβαίως ή άμ ιλλα καί 
ό ζήλος παρά πολλοίς τών καθηγητών έ-
λαττοΰτα ι καί κατ' ολίγον εκλείπει· διά 
τοϋτο οί μέν τών καθηγητών διδάσκουσιν 
ολίγα, οί δέ διόλου, καί ατυχώς τοιούτους 
εχει πολλούς ή Ιατρική Σχολή. 

Έκ τής τοιαύτης καταστάσεως έπιγί-
γνονται πολλα ί βλάβαι έθνικαί, διότι οί ά-| 
τυχεϊς φοιτηταί διέρχονται έτη τών σπου-| 

ΦΑΝΗΣ 



στήμιον, ούτε τήν τής Άστυκλ ιν ικής ύπη- τες 
ρεσίαν νά έχτελή· οί δύω άλλοι μεταβαί-
νουσιν εις το πο7,ιτικόν νοσοκομείον και ένα-
ίσγολοΰνται εις τήν κλινιχ^ιν, χωρίς ποτέ νά 
παρα:ώτωσιν εις τό Πανεπιστήμιο ν νο~ολο-
Vtav διδάσκουιι κλινικήν άνευ νοσο,λογίας!!! 
Ό δέ άλλος διευθύνει κατάστημα όφΟαλμι-
©ντων^διδάσκει όφθα7,μ-.ατρίαν, χωρίς ποτέ 
νά όιδάξη ίατρικήν έν τω Ηανε-Λίστημίω. 
Μο'νον παρ' ήμιν ύπάρχουσι καθηγητά; άνευ 
οιοασζαλίας, οί διευΟυνταί καταντημάτων, 
ώστε δύναται τις ευλόγως ν'απαίτηση όπως 
και ιατρός του καταστήματος των έκ ί έ _ ων 
παίδων νά'ήνε καθηγητής του Ι1ανεπις·ημιου. 

Λέγοντες ταΰτα έν συντόμω ούδόλο>ς Οέ-
λομεν σταματήσει έως έδώ· ταύτα είσΐ προ
ανάκρουσμα άρξομέ-ης πραγματείας περί 
τής καταστάσεως τ ή ; έν τω Πανεπιστήμιο) 
διδασκαλίας. 

ς αρμο«αν αρχήν έπί τούτω τήν έπι- Εύγε τβ'υ του ευγενή, ποΰ τούς πάντα-
Εϊίΐ ' :ροπη> 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α . 1 1 

Ή Βουλή καταγίνεται εις πολλά καί διά
φορα έΟνωφελη νομοσχέδια, ων τήν έπιψή-

. φισιν επιδιώκει παντϊ σΟένει, καί τά οποία 
Οά λάβουν πέρας άφοδ τελείωση τό ντα-
ραβέρι τοΰ Μήτρου καί τοΰ μονομερή. 

— ΕςελέχΟη ύπό της Βουλής πενταμε-
7.ής επιτροπή, εις ή ν ανετέθη ή έξέτασις 
τοΰ κατηγορητηρίου τοΰ υπουργείου Βούλ
γαρη. Μετ' ολίγας ημέρας θέλει υποβάλει 
τήν έκΟεσίντης εις τήν Βουλήν,ώστε κατά 
πάσαν πιθανότητα εντός μικροΰ διαστήμα
τος ό γερο-Μήτρος με τό vjo τό Μήτρο, 
καί οι άλλοι οί κλεινοί Οά καθίσουν 'ς τό 
σκαμνί, άξυπόλυτοι γυμνοί, θά δεθοΰν μ'έ-
να σχοινί, κ' έ'για μόλα έγ?α λέσα θέ νά 
πάνε όλοι μέσα. 

— Τήν παρελ. Πέμπτην προσκληΟέντες 
ύπό τής επιτροπής της Βουλής εις τήν ά-
νάκρισιν οί κρουσάροι των Αρχιερέων Πα-
λασσόπουλος καί Νικολόπουλος, καί ερω
τηθέντες όπως αποκριθώ σιν εις τά όσα διά
φοροι μάρτυρες κατέθεσαν κατ' αυτών, ήρ-
νήθησαν νά υπακούσω σι, μή άναγνωρίζον-

τα τας όρΟάς ομως παρατηρή
σεις της επιτροπής ηθέλησαν ν' άποκριΟώ-
σι καί άνακριΟώσιν, είποντες ότι πανΟ' ΒϊΛ 
κατ' αυτών έχουν καταθέσει οί άνακριθέντες 
μάρτυρες εινε ανυπόστατα καί ψευδή ώς 
προερχόμενα άπ.ό εχθρούς των καί συκο-
φάντας. ΗεραιωΟείσης της άνακρίσειυς εξε
δόθη κατ' αυτών ένταλμα συλλήψεως καί 
τήν έπίοίσαν τής προφυλακίσεως μεθ' δ 
ώδηγήΟησαν εις τάς φύλακας τοΰ Καρμπο-
λα όπου τούς ύπεδέχΟησαν μετά βαίων καί 
κλάδο,ιν οί έν αύτοΐς κρατούμενοι, Σπεύσας 
ομο^ς ό είσαγγελεύς πα;έλαοεν αυτούς ε
κείθεν καί τούς μετέφερε ι ε ι ; τήν Διευθυν
τής Αστυνομίας . Ά λ λ α μή νομίσαντες κα-
τάλληλον ώς τόπον φυλακίσεως καί τό 
a-7TJv, κατάστη/.α, ενοικίασαν όι' αυτούς 
ίόιαιτέραν οικίαν. Πάντες επί τω άκαύσμ'ατι 
τούτω ερωτώσίν αλλήλους, προς τί έγένετο 
ή έξαίρεσις αύτη εις τούς διάσημους τού
τους κρουσάοιαυςί. 

— Χθες εθεάθη εις τάς οδούς μόνος με
ταβαίνων εις τήν οικίαν του ό κρουσάρος 
Νικολόπουλος. 

— Φρίττει τ ι ς έκ τών καθ' έκάστην διά 
τά έπισκοπιαά άνακαλυπτομένων μυς·ηοίων. 
Απεδείχθη τρανώτατα κατά τάς διαβεβαι
ώσεις όλων τών μαρτύρων, ότι ό μεν αρχι
επίσκοπος Αργολίδος έπλήρωσ3 δρ. 40 χιλ. 
ο δε Μεσσηνίας 2 3 , ό τών Πατρών 6 0 , καί 
ό τ ή ί Κεφαλληνίας 30. 

Ά ν καί πολλάς άριΟρή μέχρι σήμε
ρον ημέρας τό ύπουργειον Κουμουνδούρου 
•και όμως μικραί τ ίνες μεταβολαί έγένοντο 
εις τον διοικητικόν κλάδον, διορισθέντων 
νομαρχών τών Χ. Μελετοπούλου εις 7J-
κυνΟον, άντί τοΰ κ. Μαρίνου μετατεΟέντος 
εις Σπάρτην, άντί τοΰ θ . Περραιβοΰ απο
λυθέντος· τοΰ Α. θεοχαροπούλου εις Ά ρ -
καδίαν, άντί τοΰ παυΟέντος Τσιμπουράκη· 
τοΰ κ. Δημητριάδη εις Κεφαλληνίαν, άντί 
τοΰ Ζορμπά απολυθέντος· τοΰ Π. Περβανα 
εις Αργολ ίδα , άντί τοΰ απολυθέντος Σπ. 
Μάκρη, καί τοΰ εΰγενοΰς Εύγενειάδου εις 
Εύοοιαν, άντί τοΰ παυΟέντος Μιλιώτου. 

προσκυ.ει, κι ας τοΰ πρεπη το σχοινί. 
— Τη δραστήρια ενεργεία τοΰ Δημάρ

χου θουρίας κ. 11 ερ. Περρωτή διετάχθη ό
πως ή άπό Καλάμας εις Μεγαλούπολη δη
μοσία οδός διέλΟη τά χωρία ΑίΟία (Ντελή-
μεμη) καί Ά ν θ ι α (Βεήζαγα), προς εύκολίαν 
τών κατοίκων τών μερών εκείνων καί πρός 
μεγαλειτέραν έπίτασιν τής συγκοινωνίας. 
Επαινοΰντες όθεν τον νέον κ. Περρωτήν 

οία τάς υπέρ τοΰ δήμου του ευγενείς προ
θέσεις του, προτρέπομεν αυτόν νά έπισπεύ-
ση εις τήν έκπλήρωσιν καί τών άλλων α
ναγκών τοΰ τόπου του, ο'ον εις τήν σύστα-
σιν ελληνικού σ/ολειου έν θουρία, τηλε -
γραοείου, ταχυδρομείου κλπ. , όπως κατα-
σττ| τό παράδειγμα τών άλλων δημάρχων 
του νομοΰ Μεσσηνίας, οιτινες, άντί νά κα-
ταγινωνται εις δημοφελη έργα, κατατρίβουν 
τόν καιρόν των εις ποταπάς αντεκδικήσεις 
καί ματαίας επιδείξεις. 

— Έ-ριστώμεν τήν προσοχήν τοΰ υπα
στυνόμου τοΰ Δ'. τμήματος κ. Μ. 'Αζάπη 
επί τών έν τή δημοσία Πλατεία Παντελεή
μονος λαμβανόντων χώραν καθ' έκάστην. 
'Ι^άρχουσι προ πολλοΰ διοργανισμέναι έ-
ταιρίαι, εις άς συμμ.ετέ/ουσι καίτ ινα άστυν. 
όργανα, ών 6 σκοπός είνε ή λήστευσις 
παντός απείρου πολίτου. Αι έταιρίαι αύ
ται εξασκούν άφόβοις έν πλήρε.ι μεσημβρία 
τό έ ν τ ι μ ο ν επάγγελμα των, δημοπρα-
τοΰντες διάφορα πράγματα ευτελέστατης 
αςιας καί πωλοΰντες αυτά εις υπέρογκους 
τ:μ.άς, έξαπατουμένων τών απλοϊκών ώς 
έκ της έμοανίσεως καί πλειοδοτήσεως αν
θρώπων καλώς ένδεδυμένων. θά εύεργετηΟή 
ή κοινωνία μεγάλως άν ό κ. υπαστυνόμος 
καυτηρίαση τάς πρό πολλοΰ άναφανείσας 
καί κατά καιρούς ύποΟαλπομ,ένας κοινοινι-
κάς πληγάς . 

— Καί πάλιν έρωτώμεν τόν άξιότιμον 
πρόεδρο ν της Βουλής κ. θρ . Ζαήμην, διατί 
οιατηρεΐ εισέτι ώςσυντάκτην τών πρακτικών 
της Βουλής τόν διεκπεραιωτήν τοΰ κΈθνο-
φύλακος» Π. Τσαρτόλιαν, καί άφοΰ μάλι
στα ώς ήκούσαμεν εις πάντα τά παρ' αύτοϋ 

Σκέψου ολίγον, Κόκκινε, άν εΐχες εύτυνίαν 
Νά λάβης με τόν Γλάδστωνα μεγάλην γνώριμίαν, 
Πόσα καί πόσα ήθελες νά κάμης καί νά δείξης ! 
Ευθύς τόν σιδηρόλιΟον θά ήρχιζες νά τήξης, 
Κ* εις τοΰτο καί τόν Γλάδστωνα Οά είνες συνεργάτην 
Πλην τώρα αί ελπίδες σου απέβησαν εις μάτην. 

Νευρόσπαστον κατήντησα άφ' ότου στάκτην ειδον 
Τόσα ώραΐα όνειρα τών πρώτων μου ελπίδων. 
"Εχετ' ύνείαν Οαυμασταί σιδηρολι'Οων τήξεις, 
Καί βαλαντίων αγγλ ικών σπουδαΤαι διαρρήξεις,. 
"Οπου τοσάκις έκαμα με τόν καλόν μου Ξένον, 

όν σοφώτατον καί τετραπερασμένον. Τον ανορα 

Τί μ" ωφελεί ή Νομική, καί τ ί ή Πρυτανεία, 
'Π δόξα, ή ύπόληψις καί τόσα μεγαλεία, 
"Οταν δέν ήμαι άξιος νά παίζω κ' εγώ ρ ό λ ο ν 
Με ζώα τών μεσημβρινών καί τών βορείων πόλων, 
Νά μήν άνακατώνωμαι εις τόσα μεταλλεία, 
Καί νά μή τήκω τεχνικά εγγλέζικα πουγγία ; 

ΚαΟηγηταί καί ρήτορες, καί νομικοί μεγάλοι , 
Σοφοί πανεπιστήμονες, καί σεις άκόμ/ οί άλλοι , 
"Οπου ενδιατρίψατε εις τήν σοφήν Ά γ γ λ ί α ν , 
Ιί' έμάΟατε της τήξεως τήν τέχνην μ' εύκολίαν, 
Ενώπιον μου έλθετε, κ' είπέτε έν τω άμα 
Πώς ν' άπκντήσω εϊς αυτό τοΰ Γλάδστωνος τό γράμμα. 

Εις τήν άπελπισίαν μου παρηγορήσατε με, 
Τόν νουν σας συγκεντρώσατε καί βοηθήσατε με. 
Πώς πρέπει τώρα νά φερθώ καί πώς νά τ' απαντήσω ; 
Με τ ί , με τ ί επίθετα χρυσά νά τόν στολίσω ·, 
Νά τόν ειπώ διάσημον καί έξοχον πολίτην ; 
Νά τ' αναφέρω τίποτε οιά τόν μακαρίτην ; 

Πρέπει νά γράψω κάτί τι, καί ίσως τόν φωτίρη 
Καμμία θεία δύναρις διά νά μέ γνωρίση. 
Ά λ λ ' όλοι έβουβάΟητε, κ' έκλ3ΐσατε τό στόμα, 
Καί μίαν λέξιν σας σοφήν δέν μ' είπατε ακόμα. 
Φέρετε οίνον τοΰ Βορδώ, καί άμα τόν ροφή:ω, 
Μόνος εγώ Οά δυνηΟοί διά νά απαντήσω. 

γραφέντα έ'γ^'ραφα υπάρχου-ι χονοροειοε-
σταται άγραμματοσύναι ·, Μόνον εις "λόγους 
άοέσκεται, ή μή διά τών λόγων θέλει νά ί-
χανοποιή τούς πολυειδώς καί πολυτρόπως 

,,όπηρετοΰντας αυτόν ; θ ά έπανέλΟωμεν. 
.— Ό 3ου?,ευτής Καλαμών κ. Περ. Μαυ

ρομιχάλης άφηνίασεν άφ'ης ημέρας εμα-
Οεν ότι διδάσκαλος έπι τών ιερών μαθημά
των τοΰ έλλ. σχολ'ίου Καλαμών διωρίσΟη 
ό αί:εσιμότατος κ. Πουλάκος, ό καί Εδρυ 
τ)]ς τοΰ έκεΐσε ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου 
τον οποίον αυτός ούτος ειχε παύσει καθό 
πολιτικός εχθρός του. Καί δή ήρχι ιε μετά 
τ^ς διακρινούσης αυτόν ελευθεροστομίας νά 
στολίζ·/] με επίθετα, εδρεύοντα πάντοτε εις 
τήν γ λ ώ ί σ α ν αύτοΰ,τόν ύπουργόν της Ηαι-
δ:'ας κ. Μίλησην, ένώπην τώνκ.κ . Ζηνο-
π ύ λ ο υ , Γονίδου κλπ. Προτρέπομεν τόν έτι 
ίπποτισμώ διακρινόμενον ^οΑευτήνμα 

έκτος τοΰ ότι πρό ίο ήμερων κατεκερμάτισε 
διά τών ναυτικών του γνώσεων έν Γαλαςει-
δίω δυστυ/έστατον νέον,άλλά καί πρό 8-ήμε 
ρώνέξ "Ιτέας άναχωρών οιάΚόρινΟον,ένώτό 
εσπέρας μικροΰδεΐν νάκαΟίσητό άτμόπλοιον 
πρός αΐωνίαν του μνήμην, έκρινεν εύλογον 
συνεπεία τών μεγάλων γνώσεων του άντί νά 
διευΟυνΟή πρός τήν ΚόρινΟον νά προσέγγιση 
όπισΟοδρομών εις Γαλαξεί ί ιον, καί έκειίεν 
νά διευθυνθή πρός τάς Πάτρας ή τό Αΐγ ιον 
άφοΰ όμως' διήλθε τόν Άνδρομάχην καί έ
φθασε πλησίον καί αντίκρυ τοΰ Α.ίγίου εςρε-
ψε πρύμναν πρός τήν Κόρινθον πάντες οί 

να 
μή παρεκτρέπηται έπί τοσοΰτον, διότι, καθό 
στενοί φίλοι του καί επιθυμούντες τό καλόν 
το.», δυσαρεστούμεΟα ν' άκούωμεν τ' αχα
λίνωτα στόματα τών έχθρων του νά διαβά-
λωσιν αυτόν εις τούς αγαθούς εκλογείς του. 

— Άφ'ής ήμέραςέφυλακίσθησαν οί κρου
σάροι τών αρχιερέων έπλημμύρησαν ώς 
ακρίδες τάς οδούς της πρωτευούσης διάφο
ρα παραρτήματα, εις τά όποια γράφουσι 
τάς απολογίας των οί φυλακισθέντες, ό
πως διεγείρωσι τήν κοινήν γνώμην υπέρ 

:ήν κοινήν 

έν τώ άταοπλοίω έπιβάται ,'ανακ· :ησα' 

ζης άναβάντων εις τάς ά·, ω τέρας βαθμίδας 
τοΰ δυς-υγοΰς εκείνου τόπου, καί δή νά έξευ-
τελίση εαυτόν καθ' έκάστην δημοσία ύβριζό-
υ,ενος', μηκτυρι'Ιόμενος καί πιεζόμενος ύπό 
της ανωτέρω κρεοπωλικής σπείρας, καί τό4 
Ειοηνοδικεΐον νά καταντήση εις άΟλίαν καί 
έλεεινήν κατάστασιν. Ευχής όθεν έργον θά 
πράξη ,ή παροΰσα Κυβέρνησις ή νά καταρ-
γήση' τό ειρηριένον ειοηνοδικεΐον Κρίσσης, 
ή να φροντίση καί πέμψη άνΟρωπον μή άπο-
λέσαντα τήν αιδώ. 

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Ή Σ Ε Ι Σ . 

αυτών. Πρό πάντων δε εκίνησε 
περιέργειαν παράρτημα τι φέρον τ ί τλον κή 
πρώτη κατηγορία τοΰ Γρίβα». "Ολα, όλα, 
άλλ' εις αυτό φαίνονται αί μεγ?Λαι γνώ
σεις ενός ανδρός κ7,εινοΰ, τοΰ Γιάννη Βιθυ-
νοΰ, ποΰ εχει μές 'στόν νοΰ μυαλά τοΰ 
πετεινοΰ, καί γράφει πώς τό Κράτος δεν 
εφαγεν εσχάτως ώς ποντικός βαρβάτος αυ
τός ό σπιρουνάτος, μεγάλος κουδουνάτος, 
ό Γρίβας ό Πιλάτος . . . ώ ! ποΰ ανάθεμα 
τος ! Καί μούντζαι ; εις τόν Γιάννη, αυτόν 
τόν μπεχλιβάνη, τό μέγα χαϊβάνι, ποΰ εις 
τό χέρι βάνει όποια καί όποιον φθάνει. 

— Ό έν τω άτμοτλοίω «'Ίρις» πλοίαρ
χος κ. 'Ρές, μανΟάνομεν μετά λύπης μας, 
ότι έπαθε τάς διανοητικάς φρένας, καθότι 

κατά τοΰ π ο λ υ π ε ί ρ ο υ τούτου πλοιάρχου 
καί δικαίως, διότι ουδείς επιτρέπει τω κ. Ρε 
νά διασκεδάζϊ] καί λοξοδρομώ καί ν' άφικνή-
ται εις Κόρινθον τήν μεσημβρία , άντί ν' ά-
φινΟή, ώς ώφει7,ε, τήν 6 πρωινήν ώραν. Κα
λόν εΐ·ε ή διεύ')υνσις τ ή : ατμοπλοίας τόν 
τοηΰτον πλοίαρχον, έργον χριστιανικό·; 
πρά:τουσα, νά πέν-ψη εις τόν έν Τήνω ιερόν 
ναόν τής Ευαγγελιστρίας, • 

— Ά π ό "δώ καί κάμποσο καιρό έογήκε 
μ.ϊά εφημερίδα σατυρική ποΰ τήν λένε θερ-
σίτη καί εινε πιό καλλίτερη κι' άπό τόν 
Άσμοοαϊο κι'άπό τόν ΆστερώΟ κι'άπ'όλες 
τής σατυρικαις έφημεριοες τής Ευρώπης, 
επειδή τις καί έχει τής φιγούραις εκείνων 
ποΰ τήν γράφουνε με άρχαϊα μακεόονιστικα 
ροΰχα.Πιό επιτυχημένηεΐνετοΰ ΔευτεραίνΟ, 
γιατί'νε-πα7.ληκάρι,καί περπατεϊ με χάρι, 
καί πόζα κa^ καμάρι, κι' όποιον 'στά χέο5α 

θέ νά τόν σ;;υλογδάρη. Μούντζαις 

- Ϊ 70 υοε 

παοη, 
'στόν κατεργάρη, τόν νέον Δευτεραϊον, άν 
δρα πολύ γενναΐον,ώς τήν μαϊμοΰν ώραΐον, 
καί ίατρόν σπουδαΐον, καί κάλπην ώς Έ-
βραϊον, κ' εις όλα άναγκαϊον. 

— Μας γράφουτιν έκ Χρυσοΰ τής Παρ-
νασσίδος, ότι ό έκε? ειρηνοδίκης Ίω . 'Γιγά-
δης, δικηγόρος, κατόρθωσε διά πολλής έρ-
γα ίας καί κόπου οΰκ ολίγου, συνάμα δέ 
νη\ ναναοιβάάτων ού σίΑ'.κοών ν' άποκοιμι-

Ό «"Αριστοφάνης)) άρχεται άπό 
νά έκδίδηται τακτικώς Δ!Σ της εβδομάδος, 
ήτοι κατά Τετάρτην καίΣάββατο", εμπεριέ
χων εις εκαστον φύλλον καί άνά μίαν ή 
δ J ο γελοιογραφίας. Έκ τούτου ήναγκά-
σθημεν ν' αύξήσωμεν κατά δύω μόνον δραχ. 
τήν έτησίαν συνδρομήν. Πιστεύομεν ότι οί 
συνδρομηταί μας Οά εύχαριστηΟώσιν ε;ς 
τοΰτο, ώς ήμεϊς, όταν μας αποστέλλω σι 
ταχέως τήν συνδρομήν των. 

Ειδοποιούνται διά τελευταίαν .φοράν οί 
καΟυστετοΰντες τάς συνδρομάς των νά σπεύ-
σωσι καί αποστείλω ην αύτάς με πρώτον 
ΐχχυδρομεϊον άπ' ευθείας είς ημάς, ά λ λ ω ς 
)& διακόψωμεν τήν άποστολήν τοΰ φύλλου , 
Οά κλητεύσωμεν καί σατυρίσωμεν Λυτούς 
ανεξαιρέτως. 

Κατά σύστασιν φ ίλων μας τινών πέμπο-
μεν καί είς μή συνδρομητάς μας τό άνά 
γεΐΌας φύλλον τοϋ «"Αριστοφάνους)), ήτοι 
είς'Σύρον, Πάτρας, Πύργον, Χαλκίδα καί 
Κ,αλάμας, πεπεισμένοι ό'ντες, ότι Οέλουσι 
κρατήσει .αυτό πρόθυμους, ιδίως δέ οί συμ-
πατριώτα: ημών Καλάμιοι , οιτινες έδείχΟη-
σαν άχοι τοΰδε λ ίαν φειδωλοί πρός τόν α
γαπητού των «Αριστοφάνη·;», δν μετ' εν
διαφέροντος ζητοϋσιν έκ τοΰ ταχυδρομείου 
καί έξ άλλων μερών έπί επιστροφή, καί τοΰ 
οποίου τά σατυρικά Βέλη τούς τέρπουσιν. 
οπόταν ούτος τά στρέφη κατά τών τυράν
νων καί δημαγωγών τής ιδιαιτέρας Πατρί
δος του. 

και ναναρισματων 
η τήν δίκαιοσύνην, μ 

ου σμικρών 
;θ' ή ; παιδιόΟεν ouvs 

ζυμώΟη, καί νά περισφίγξη περιπαΟέστατα 
τήν άδικίαν συνεργεία καί τών έλέ ρ Τραπέ-

ΤΟ ΦΡΙΚΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ 
(Συνέχεια καί τέλος· ίδε αριθ. 1 27) . 

Ά φ ο ΰ Ιλυσε τά υποδήματα της, ή βα
σίλισσα έρριψε τόν πρώτον της χιτώνα έπί 
τοΰ* ερείσματος τής έλεφαντίνης έδρας· τό 
δέ ύφασμα, ούτω πως έξηπλω^,ένον, έφάνη 
εις τόν Γύγην πέπλος νεκρικός, εις δν 
περικα7νύπτουσι τούς νεκρούς διά νά τούς 
φέρωσιν εις τήν πυράν. Τά πάντα εντός τοΰ 
0α7,άμου εκείνου, τόν όπ^ον άφ' εσπέρας 
ένόμιζε τόσον χαρίεντα καί λαμπρό-»,έθεώ-
ρει ήδη άμαυρά, σκοτεινά καί απαίσια. *Τά 
με7,ανό7α0α άγ'ά7.ματα συνέτρεφον τούς 
δφ0α7^μούς των, καί έμειδίων άπαίσιον καί 
κατα^θόνίον μειδίαμα. Ή 7>υχνία έτρεμε, 
καί ή 7νάμψις αυτής έ7-ηγεν εις ακτίνας 
ερυθράς καί αίματηράς, ώς εις κόμην πυ-
,-όε^τος κομ·ϊτου· Εις τάς κακώς φωτιζο-
μένας γοι^ίας συνεκρούοντο φύρδην σχή
ματα τεοατώδη. Μορμόνών καί 'Εριννύω '. 

Α Ε είς τούς πασσάλους περικρεμάμ^εναί χλα
μύδες Ιλάμδανον έπί τοΰ τοίχου ζωήν 
πλαστήν καί σχήματα ανθρώπων. Ό τ 3 δέ 
ή Νυσσία, άπάβαλοΰτα τό τε/.ευταΐον της 
κάλυμμα, προέβη πρός τήν κλίνην γυμνή 
καί λευκή ώς φάσμα, ένόμισεν δτι ό θάνα
τος δίέρρηξε τά αδαμάντινα δεσμά, μέ τά 
όποια ό ΉρακΛής τόν είχε πότε δέσει προς 
τήν πύλην τοϋ αδου,έλευΟερώσας τήν Ά λ 
κηστιν, καί ήρχετο νά άρπάτη τόν Καν-
δαύλην. 

Ό βασιλεύς, ύποκύψας είς τήν ναρκω-
τικήν δύναμιν τοϋ νηπενθοΰς, εΐχεν άπο-
κοιμηΟή. Ή Νυσσία διά νεύματος προσκα
λε ί τόν Γύγην νά έξέλθη τής κρύπτης του, 
καί θέτουσα τόν δάχτυλον έπί τοΰ στήθους 
τοϋ κοιμωμένου, ρίπτει πρός τόν συνεργόν 
της βλέμμα τόσον ύγρόν, τόσον στιλπνόν, 
τόσον ήδύ, τόσον έλκυστικόν, ώστε ό I υ-
γης , παράφορος, μαινόμενος, όρμήσας έκ 
τής κρύπτης του ώς τίγρις παραρυλάττων 
έπί βράχου ύψηλοϋ, και διά μιας πηδήσας 
είς τήν κλίνην, έμπήγει μέχρι τής λαβής 

τό βακτριανόν του ξΐφος είς τήν καρόίαν 
τοϋ Ήοχκλείδου. κ 

Κάί της Νυσσίας ή τ ιμή έξεδιχή'Οη, καί-
τοϋ Γύγου τό ό'νε'ιρον έξττελέσΟη ! 

Οΰτω οε, καταλυΟείσης τής δυναστείας 
τών Ηρακλείδων μετά πεντακοσίων ετών 
αρχήν, ήρξατο ή τών Μερμναδών διά τοϋ 
Γύγου, υίοϋ τοϋ Δασκύλου.— Οί Σαρίιανοί, 
άγανακτοΰντες διά τον θάνατον τοΰ Ιναν-
δαύλου, ώρμησαν είς έπανάστασιν άλλ ' έ-
παδ . τό Μαντεΐον τών Δελφών έξεφράσΟη 
6τβ3 τοΰ Γύγου, ό όποιος είχε πέμψει δώ
ρα πρός τόν Οεόν πολλά σκεύη αργυρά καί 
εξ κρατήρας χρυσούς, βάρους τριάκοντα τα
λάντων , ό νέος βασιλεύς διετηρήΟη έπί τοΰ 
θρόνου τής Λυδίας, τόν όποιον κατέσχεν 
έπι έτη πολλά, έ'ζησεν ευτυχής, καί ποτέ δέ-, 
έδειξε τήν γυναικά του είς κανένα, ένΟυμαύ-
μενος τό πάθημα τοΰ Κανδαύλου, καί έχω-, 
ώς αρχήν τό « ά μ α χ ι τ ώ ν ι έκδ υο μ έν<$ 
σ υ ν ε κ δ ύ ε τ α ι τ ή ν α ί δ ώ γ υ ν ή.» 



ΒΑΣΙΛΗΣ. 

Χ3 03 Θαυμάζω, Β α λ α ^ Λ ο ^ ^ ^α^^^^ρραρατα σου, 
Ms τήν πολλή σου δρεξι, τήν τόση τή χαρά σου, 
IIοθ λές νά σοΰ έ-/άρισαν πολλά ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α . . . 
Λ ιν Βλέπεις, Γ«ά*>η άέε^ρέ,ΐπΐ τόοΙΙας ^«οτύρια, 
Τό ρεζιλίκι, τά-*ακό* την <ρο#ερή αντάρα, 

Τήν τόση μου λαχτάρα ; 

Δεν είμπορεϊς ώς τή στ ι γμή ετούτη νά πιστέψης * 
Πώς έδώ μέσα, Γιάννη μου, σάν τό σκυλί Οά ($έψης ; 
*ΙΙ μή Οαρρης όγρήγορα πώς Οά σ' ελευθερώσουν . . . 
ΆΧΟ|ΑΤΟ ,Ί|ιό β ^ ή ^ Μ ^ ^ Μ ^ Φ ^ " ( ^ μ Λ ^ Β σ ο υ ν . 
Ποιος "ξέρει πό-α.βάσανα ακόμη Οά μάς κάνουν, 

Δέν βάζεις, Βαλασόπσυλε κακόμοιρε, 'ς ο νοΟ σοι> 
Τήν ακριβή τήν κόρη σου καί όλους τοΰ σπητιοΰ σου ; 
Έ γ ώ στ ιγμή δέν άπερνά ποΰ νά μήν ένΟυμοΰμαι 
Τήν Νικολοπουλίνα μου, καί κλαίω, καί κτυποΰμαι, 
Καί τώρ' ακόμη, Γιάννη μου, γ ι ά κύτταξέ μ ε . . κλαίω, 
"Αχ, Τούρκε! σύ μέ έφερες έίώ, χωρίς νά πταίω. 

ΓΙΑΝΝΗΣ. 

Δέν βλέπεις, Βασιλάκη μου. πώς μας εμασκαρέψαν 
Δέν μας έδάλανε μαζύ μ' εκείνους όπου κλέψαν 
Δέκα καί είκοσι δραχμαΐς, άλλ ' ώς πολύ μεγάλους 
"Αμακατζίδες, χωριστά μάς 'βάλαν άπ' τούς άλλους , 
Καί μας έφεραν μέ πομπή, σφυριχτραις και 

ω 3 Σέ τοΰτα τά γουρούνια. ί' 3 0 ν$ 
fe. ω^Ηδ »V iO 3»ΛΙΪ3 Τίοϊοπ r^SrcjXixsx^ r-ύοΓ }ύοτύ» TJSS 

Μά ό,τι κι' άν μας χάμουνε, κανέν δεν μέ πε ιράζε ι . . 
ΙΙοτέ δέν βάζω 'ς τήν καρδιά, Βασίλη μου, μαράζι. 
Κ ι ' άν σου παραπονέθηκα είς τήν άρχή λ ιγάκι , 
Καί έ κ λ α ι α κ' εγώ πολύ σάν τό μωοά παιδάκι, , , -
Ολα τα ε/.ησμοντσα, και τωρα τρωνω, πίνω, ,„ ( Λ Ι 

Ακόμη να παχύνω. 

χΛίύχέ *3JOWO νέο ί*χ JTPOT ί*Χ χψ3νωχ3 »Τ 
Βασίλη μου, τι σκέπτεσαι χαί διόλου δεν κινείσαι ; 

ΚαΟμένε, πάντα μπουνταλάς καί μποΰφος Οέ νά ήσα ι ! 
Δέν ομιλείς ; βουβάΟηκες ; . . ή γλωσσά σου έκόπη ; 
Δέν βλέπεις πώς γινήκαμε γνωστοί είς τήν Ευρώπη, 
Καί όλοι μά"ς έμάθανε ; . . σήκ<ο, κοντά μου έλα, 

Και χ ό ·» ε υ - καί γέλα. 


