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ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. 

Έ ν Α θ ή ν α ι ς καϊ Π ε ι ρ α ι ε ΐ 
ετησία δρα·/. 1 2 , έξαμηνία δραχ. 7 . 
Δια τά δημόσια κατας-ήματα a 20 . 

Έ ν τ α ι ς Έ π α ρ χ ί α ι ς , 
ετησία δραχ. 1 4 , έξαμηνία δραχ. 8 

Έ ν τ ώ Έ ξ ω τ ε ρ ι κ ώ , 
ετησία φράγ. 1 6 έξαμηνία φράγ. 9 . 

ΤΙΜΗ Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Η Σ Ε Ω Ν 

Δι' έκας-ον στίχον διατριβών λε . 5 0 . 
Δικαστικών κατασχέσεων > 8 . 
ΑΕ αποδείξεις υπογράφονται παρά μ ό 
νον του Παν. U. Πηγαδιώτου. ΑΕ έπι-
στολαί απευθύνονται είς αυτόν. Ή !δέ 
συνδρομή εΐνε υποχρεωτική δΓ εν έτος 

και προπληρώνεται είς Αθήνας. 

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

ΠΕΡΙ ΘΕΑΤΡΟΥ. 

Ά ρ θ ρ ο ν δ ε ύ τ ε ρ ο ν . 

Οί πάντες έτελειοποιήθημεν έν τ ω πολι-
τισμώ, και έφιστώμεν όλη ν ημών τήν διά-
>οιαν και ως τυφλοί όρέγομεν τάς χεΐράς 
μας προς παν προερχόμενον έκ της σοφής 
Ευρώπης, μή ρίπτοντες ουδέ εν βλέμμα είς 
τής εθνικής ημών ιστορίας τάς σελίδας, και 
σαρδώνιον γελώντες πρό τών προγονικών 
διδαγών, και νομίζοντες ταύτας ώς κακών 
γραϊδίων μαγγανεύματα. Σήμερον θεωρείται 
«πλους και άγροίκος ό μή συχνάζων είς τό 
γαλλικόν Οέατρον, άλλοίμονον δέ εις τον 
ΐολμήυαντα νά έπέλθη Ορασύς κατά τοΰ 
γαλλικού θεάτρου, και νά παραστήση τά 
βίιχη του ύφ' δλην τήν ειδεχθή αυτών μορ-
ήνέν τω άμα λάβρος θά έπιπέση κατ' αΰ-
οδ ή εταιρία τοΰ α μ ο ι β α ί ο υ θ αυ μ ά 
μου , καϊ έπί πολύ θά τ»6 ψάλλη τον άνα-
«λλόμενον, αποκαλούσα αυτόν ήμιβάρβα-

ί*ν, χυδαϊον, άνάγωγον καί διας·ροφέα παν-
p'C καλοΰ και ωραίου. Ούτω δέ τό γαλλι-
Jta Οέατρον προσλαμβάνον όσημέραι πλει-

βτερους ένθερμους υπερασπιστας, αίρει γαΰ-
ρον κεφαλήν και κατακλύζει μέ Όφφεμπά-
ytia άσματα τον έλληνικόν κόσμον έκρι-
ζοΰν δέ παν ώραΐον άνθος έκ της ελληνικής 
σκηνής, παραλύει τήν ήθικήν και διαφθείρει 
και άποστρεβλοϊ τήν καρδίαν της μαθητιώ-
σης νεο'τητος, ήτις κατά φυσικόν νόμον ρέ
πει προς τάς ήδονάς. *Η μή νομίζετε, δτι 
δεν δύνανται νά διαφθείρωσι ψυ^άς τά ασελ
γή έν τω θεάτρω θεάματα; Τό θέατρον έχει 
άμεσον σχέσιν προς τήν ήθικήν και προς 
τήν διαμόρφωσιν χρης·ών και ενάρετων 
πολιτών τό θέατρον συνδέεται άδιασπάς-ως 
μετά τής πολιτείας, και αποτελεί τό πρω
τινό ν και κάλλις-ον αυτής μέρος· εΐνε σχο-
λεΐον διδάσκον διά ζώσης φωνής και άπο-
καλύπτον ένα κόσμον, μίαν κοινωνίαν. Εις 
οίαν κατάστασιν ευρίσκεται τό θέατρον, εις 
τοιαύτην και ή πολιτεία· τό θέατρον διδά
σκει, νουθετεί, εξημερώνει τά ήθη, διαφω
τίζει τήν πολιτείαν, παράγει και άνυψοϊ 
εις τον υπατον βαθμόν τήν αληθή ποίησιν, 
διατηρεί τήν θρησκείαν άκμάζουσαν, εμπνέει 

τήν πρός τήν πατρίδα άγάπην, και διανοίγει 

τής καρδίας τά βλέμματα πρός τής πατρίου 
γλώσσης τό φώς. Έν τω θεάτρω χαλινα
γωγούνται τά πάθη, εξευγενίζεται ή καρ
δία και ήμεροϋται τό πνεύμα, δικαίως δέ σο
φός τις ώνόμασε τό Οέατρον δεύτερον μετά 
τήν Έκκλησίαν σπουδαστήριον. 

Ή αρχαία Ε λ λ ά ς διά τοΰ θεάτρου άνε-
δείκνυεν Αισχύλους και Σοφοκλεϊς, δΓ αύ-
τοϋ διεμόρφωσε χρηστούς και γενναίους πο-
λίτας, καϊ παρήγαγε Σαλαμινομάχους και 
Μαραθωνομάχους· τό θέατρον έθεώρει ώ ς 
τό κάλλιστον αυτής σπουδαστήριον, και εί-
χεν αυτό ώς κύριον μέλημα. Ή νεωτέρα ό 
μως Ε λ λ ά ς , έκπολιτισθεΐσα διά τοΰ Φραγ-
κισμοΰ, θεωρεί τό θέατρον ώς άπλήν τινά 
διασκέδασιν και τέρψιν έν τω θεάτρω γίνον
ται συνεντεύξεις, όνειρα καί σχέδια μεγάλα· 
έν αύτώ γίνεται ή άμιλλα πρός τον συρμόν, 
ανταλλάσσονται τά ερωτικά βλέμματα , 
πλημμυρίζουσιν οΕ χαριεντισμοί, άγρεύον-
ται αΕ πολύφερνοι νύμφαι, και πολιορκούν
ται οΕ γαμβροί. Και δμως δαπανώνται πολ -
λαί χιλιάδες δραχμών διά τό Οέατρον, καί 
ό δυστυχής λαός πληρώνει υπέρογκους φό-

Κ Η Π Ο Σ 

Ο Φ Α Ν Α Ρ Ι Ω Τ Η Σ . 

" Ο λ ο ι , δλοι μέ φωνάζουν χαί μέ λέγουν Φαναριώτην, 
έγώ κάμνω τόν μεγάλον και γενναίον πατριώτην. 

» έ τόν βαγαποντικόν μου κ' Τσουητικόν μου τρόπον 
Περιπαίζω έναν κι' άλλον καί πλουτίζω χωρίς κόπον. 

Ι ΪΙότε μ' ένα πότε μ ' άλλο τό πουγγί μου πάντα Ιχει 
I Οσα μ ' εΐνε αναγκαία. . . δόξα ό παράς νά έ χ η ! 

Αέγω έξαφνα πώς 'βρήκα είς τήν Πάρο ή τ ' 'Ανάφι 
άρχαΐα μεταλλεία όπου βγάζουνε χρυσάφι, 

^αί φωνάζω με τόν ένα καί τόν άλλο κατεργάρη 
^ώς εκείνος όπου τρέξη μετοχαις πολλαϊς νά πάρη, 
*4 πολύ εις ένα χρόνο δίχως άλλο Οά πλουτίση, 

εκατομμυριούχος καί αντός Οά καταντήσ^. 

Περπατώ, καί όλη 'μέρα πρωί, βράδυ, μεσημέρι 
Φορώ γάντια 'ς τό κομψό μου καί ευγενικό μου χέρι, 
Καί γ ε λ ώ , καί καμαρώνω, χι* όπου είμαι, όπου πάω 
Τεντωμένος, κορδωμένος, τά φρατζέζικα 'μιλάω, 
Καί νομίζω πώς χωριάτης καί άπλοϋς θά καταντήσω, 
Έάν μιά στιγμή την γλώσσα τήν ελληνική 'μιλήσω. 

T iv μπακάλη, τόν τσαγκάρη, τόν ψωμά, τόν χαπνοπώλη, 
Τόν μανάβη, τόν χασάπη, τόν ψαρά, τόν οίνοπώλη, 
Ώ ς ακάθαρτα αγγεία καί ώ ς ζώα τους νομίζω, 
Καί μέ χίλια δυώ σαπούνια τό κορμί μου σαπουνίζω, 
Έάν τύχω είς ανάγκην κ' ή περίστασις τό φέρτ] 
Νά τους δώσω τ ' άπαλόν μου Φαναριώτικόν μου χέρ:, 

Εΐμαι κόντε Φαναριώτης, κ' έχω σχέσεις πολλάς μόνον 
Μέ τά σπήτια τών Πριγκήπων, μέ τά σπήτια τών Βαρόνων, 
Καί ποτέ δέν κάμνω φίλον έπιστήθιον κανένα, 
"Αν ό ίδιος δέν ίδω τά χαρτιά του ένα Ινα, 
Κι' άν μέ τίτλους δέν μοΰ δείξη δτι εΐνε Φαναριώτης 4 

Είτε Ηρίγκηψ, είτδ Κόμης, ή Βαρόνος, ή ιππότης. 

ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝΗΣ 



ρους eta νά γίνηται παχύτερα ή κοιλία τού 
Ααβέρν, eta νά ci-αφθείρωνται οί νέοι και 
at παρθένοι νά βλέπω ;ιν άνευ της ελαχί
στης αΐδοΰς δρχουμένας em της σκηνής 
γυμνάς τάς Βακχίδας -των Παρισίων. ΙΙώς 
δε Οά δυνηθή ποτέ ή Ε λ λ ά ς να απόκτηση 
αληθή δραμ'ματικήν ποίηαν άνευ της υπάρ
ξεως εθνικού θεάτρου; πως θά ύπαρξη ή 
προς τά χαλά άμιλλα των νέων, έφού ή 
Ελληνική φωνή έξέλειψεν έκ της ex jv i j^ j 
χίλιους ποιητικούς διαγωνισμούς άν έχω-
μεν, ποτέ δεν Οά ίδωμεν ένα ποιητήν, άνευ 
της υπάρξεως έδνίκοϋ θεάτρου. Ένδεχο'με-
νον ή "Ελλάς νά κρυπτή ενα μέγαν δραμμα-
τικόν ποιητήν, πλήν ουδέποτε ούτος Οά φα-
vr , ενόσω ό Λαοέρν χορεύει έπί τής σκηνής, 
και όγκανιζουσι και όργιάζουσιν αί Μαινά
δες της Γαλλίας. 

*Ας μή πλανώμεΟα λοιπόν εις τό σκότος* 
άς διανοίξωμεν τά βλέμματα και άς ύψώ-' 
σωμεν στεντορείαν φο>νήν υπέρ της περιφρο-
νουμένης Ελληνικής σκηνής· άς μή άνεχώ-
μεθα, χάρ tv ολίγων χαμερπών, οιτινες θέ-
λουσι τό Γαλλικό ν θέατρο ν μόνον και μόνον 
οιά νά ο ι α σ κ ε δ ά ζ ω σ ι μέ τάς μ π α λ α 
ρ ί ν α ς , καΟιστώντες ούτω τό Οέατρον ευ
τελές χαμαιτυπειον, άς μή άνεχόμεθα, λέ -
γομεν, νά έξευτελίζηται και περιφρονήται ή 
Ελληνική σκηνή· άς μή άφίνωμεν, χάριν 
των Φαναριωτών, ενα ποταπόν Φράγκον νά 
μολύνη τήν σκηνήν μας, τό ιερόν τούτο κει-
μήλιον των πατέρων μας· διότι άλλως , αν 
άφήσωμεν τόν Φραγκισμόν νά έπεκταθη 
πλειότερον, και ή σκηνή μας ουδέποτε θ ' ά -
ναστηθή, και ή ηθική θά παράλυση, και at 
καρδίαι των νέων και των παρθένων θά δια-
«ρΟαρώσι, και παν ευγενές οιιθημα Οά έξα-
φανισΟή, προς μεγίστην εύχαρίστησιν των 
Φαναριωτών. 

ήο'/ΐσε διά τής νομικωτάτης γραφίοοςτου 
νά "έκτοξεύη τάς φλόγας τής μανιώδους 
οργής του κατά του κ. Κουμουνδούρου, 
άποκαλών αυτόν διάδοχον τοΰ Κωλέττου 
ώς προς τό ψεύδεσθαι έπιτηδείως, άφυα πο-
λιτικόν, δόλιον, απατεώνα και έν συντόμω 
έκτρωμα πολιτικόν, μή έχον οΰδεμίαν άλ
λην αρετην η τό ψεύδος και την απατην 

Ό νέος συντάκτης τοϋ « Α α ο ϋ » , πρώην 
καθηγητής τοΰ Συνταγματικού Δικαίου, έν 
τη μεγάλη αυτού απελπισία, άφηνιο'σα;, 

όλον δέ τούτο τό λαμπρό ν και μέγα οίκο 
δ ν μ η μ α τής γλαφυρότητός του στηρίζει 
εϊς τήν πρώτην κατάστασιν τοϋ κ. Κου
μουνδούρου, δτε, ώς λέγει, ήτο άσημος και 
μίσθιος γραφεύς εν τω τοΰ Ναυπλιέως δι
κηγόρου γραφείω, ή έν τω συμβολαιο
γραφικοί των Καλαμών καταστί;ματι άν» 
τιγραφεύς συμβολαίων. Καλόν θά ήτο ό 
αξιότιμος καθηγητής τοΰ Συνταγματικού 
Δικαίου νά τ.ΐριορίτΐ] έπ' ολίγον τήν έλευ-
θερίαν τής χαριτωμένης γλώσσης του και 
νά παύση παλινωδών άστυστόλως έν πλή-
ρει μ.εσημβρία και άντλών έκ τοΰ θησαυρο
φυλακίου τής νομομαθείας του πασαν ίδέαν, 
όπως παραστήση άμωμον να\ πανάγιον 
τόν έπιστήθιον και άγαπητόν αύτοΰ φιλον 
Βούλγαρην, πλέκων υπέρ αύτοΰ τόν πανη
γυρικό1; στέφανον μέ τήν χρυσήν ελπίδα, 
5τι, άν ποτέ διαβολική συνεργεία άνέλΟη 
και πάλιν έπί τήν έξουσίαν ό Βούλγαρης, ή 
ό Γρίβας, ίσως γίνη και αυτός υπουργός. 
Δεινήνόμως άπατάται άπάτην ό αξιότιμος 
καθηγητής >αί όλα τά χρυσά αυτού όνειρα 
άποβαίνουσι φρούδα και απατηλά, διότι ό 
αγαπητός του Βούλγαρης, και άν τοΰ Μα
θού σάλα ζήση τά έ'τη, ποτέ πλέον δεν θά 
καθίση επί τοΰ υπουργικού εδωλίου. 

— Τέλος πάντων τό πολυθούλλητσν ζή
τημα τής ιθαγενείας έλαβεν όριστικήν λύ-
σιν, καΟά λέγει ό «Χεολόγος» τής Κων
σταντινουπόλεως. Εις τό σχέδιον τής λύ
σεως έγένετο δεκτόν νά άναγνωρισΟή τό 
δικαίωμα τής ξένης ύπηκοότητος εις πάν-
τας τους λαβόντας τήν υπηκοότητα ταύ-
την μέχρι τ ο ΰ 1 8 ο 8 , συμφώνως μέ τήν 
συνΟτκτν, ττν οποίαν ειγε συνάψει ή V. 
Πύλη μετά τής Τωσσίας περί τοΰ αντι
κειμένου τής ιθαγενείας. Τό σχέδιον τής 

λύσεως, υποβληθέν εις τό όπουργικόν συμ· 
βούλιον, ενεκρίθη· ή δ' έγκρισις αύτοΰ έ-
ννωστοποιήΟη εις τόν έν Κωνσταντινούπο
λ η πρειβευτήν τής Ελλάδος . Δόξαν νά ε;/;/] 
ο θεός. 

— Κατά τόν τελευταΐον χορόν τής Ξ η-
ρ ο κ ρ ή ν η ς έν Κωνσταντινουπόλει, καθά 
αναφέρει ό « θ ε ο λ ό γ ο ς » τής Κω-[πόλεως , 
ή Α. Έ ξ . ό Χρηστάκης Έφέντης Ζωγράφος, \ 
περιερχόμενος τήν αΐ'Οουσαν τοΰ χορού, έ-
πλησίασε προσωπιδοφόρον κυρίαν φέρουσαν 
-,τ^λήν άνθοπώλιδος και κρατούσαν >:άνι-
στ:ον ανθέων. Μεταξύ δλων των ανθέων 
προσείλκισε τ?ν προσοχήν του έν ώραίον 
ρόδον,οΐά τήν τιμήν τοΰ οποίου ήρώτησε τήν 
άνΟοπώλιδα· αύτη δέ τίο εΤπεν, ότι εινε τά 
άκριβώτερον δλων, και έπί τέλους λαβοΰσα 
παρά τοΰ Χρηστάκη Έφέντη τόν λόγον τής 
τιμής του ότι Οά τη πλήρωση όσον τω ζή
τηση, τω προσέφερε τό ρόοον, ειπούσα εις" 
αυτόν ότι αύριον τό πρωί θά τ ω παρουσίαση 
τόν λογαριασμόν. Τη επαύριον ή ευγενής 
άνΟοπώλις παρουσίασεν εις τήν Α. Έ ξ . τόν 
λογαριασμόν τοΰ ρόδου, όστις ήτο οωόεκα-
ετές μειράκιον, τέκνον άπορου και τίμιας οι
κογενείας, όρφανόν πατρός, εύάγωγον και 
επιμελές· ό δέ Χρηστάκης Έφέντης Ζωγρά
φος έλαβεν υπό τήν προστασίαν του τό δυσ
τυχές μειράκιον, και προσεχώς Οά εκπαί
δευση αυτό δι" ιδίων του δαπανών. Διά τήν 
φιλανθρωποτάτην και άγαθοτάτην ταύτην 
πράξιν οφείλεται πολύς έπαινος και εΰγνω-
μο ύνη εις τόν γενναίο ν και μεγαλόόωρον 
εύεργέτην τοΰ έθνους, καθώς και εις τήν ευ
γενή και εύφυά άνθοπώλιδα, ήτις δι' ενός 
ρόδου έσωσεν έ ι όρφανόν και άπορον παιδίον. 

— ΔιωρίσΟησαν ό μεν Κώνστας Φλέσ-
σας ύποπρόξενος έν Κα7νΧθύτα, ό Δημή
τριος Τζάννες Άρειοπαγίτης, και έ δεύτε
ρος διάσημος άνήρ τών Καλαμών Κωνστ. 
Δαγρές Νομάρχης Α χ α ί α ς και Ή λ ι δ ο ς . 
Και εις ανώτερα ! 

Κύριε Συντάκτα, 
Έ ν τω ύπ' άριθ. 338 φύλλω της Στοάς 

άνέγνωμεν άρθρίδιόν τι έπ,ιγραφόμενον «Έκ^ 

Μέ βελλάοες και μέ γάντια σπήτια υψηλά γυρεύω, 
Και τόν ενα και τόν άλλον ολοένα κολακεύω, 
Και μέ υπουργούς ακόμη κατορθώνω νάχω σχέσι, 
Κι" άν ό διάβολος τό φέρη, τρέχω νά μοΰ δώσουν Οέσι. 
Κ ' ένώ είμαι Φαναριώτης και τρανός αριστοκράτης, 
Κάμνω έξαφ-να 'ς τόν κόσμο ότι είμαι δημοκράτης. 

"Οπου δόλος καΐ άπατη τήν ουρά μου μέσα έχω , 
Και εις Αέσχας και Συλλόγους και εις άλλα πολλά τρέχω 
Γιά νά δείχνω πώς φροντίζω και έγώ γιά τήν πατρίδα, 
Κι ' άν καμμιά φορά μοΰ τύχη, γράφω και εφημερίδα, 
Και διά ν1 αφήσω δόξαν, και διά ν' αφήσω φήμην 
Καταγίνομαι εις μίαν και είς άλλην έπιστήμην, 

"Οταν έλθω εις ανάγκην όλα κάμνω πώς τά 'ξεύρω, 
Και παντού 'μπορώ και πάντα τό άργύριον νά εΰρω, 
Και ποτέ μου δέν πηγαίνω εις καμμίαν έκκλησίαν 
Γιά ν'ακούσω τών παππάδων τήν μεγάλην φλυαρίαν. 
Τόν Χριστόν, τήν Παναγίαν και τά άλλα δέν πιστεύω· 
Έ γ ώ μόνον τόν ά ρ γ ύ ρ η ν και δοξάζω και λατρεύω. 

Ή ζωή μου δλη είναι ψεύδος, δόλος και άπατη, 
Και πολλαϊς φοραις πηγαίνω κορδωμένος 'ςτό παλάτι, 
Και άγγλίζω και γαλλίζω και ρωσσίζω, και γυρεύω 
Μέ κομήσσας και κοντέσσας ολοένα νά χορεύω, 
Και μέ τόσαις ρεβερέντζες και μ' εϋγένειαν μεγάλην 
Τόν βραχίονα προσφέρω εις τήν μίαν κ' εις τήν άλλην. 

Έ χ ω δούλους, παραμάναις, και μαγείρους κ' έπιστάτας", 
θυρωρούς και γαντοφόρους ευγενείς άμαξηλάτας, 
Και πηγαίνω μέ τ ' αμάξι τακτικά εις τήν πλατεία, 
Και εις τό β ο δ β ί λ λ ακόμη έχω δύω ΟεωρεΤα 
Νά πηγαίνουν τά παιδιά μου, πλήν κ' έγώ , δταν μαθαίνι* 
Πώς ό βασιλεύς θά πάη εις τό Οέατρον, πηγαίνω. 

Και κοντά εις δλα τ' άλλα έχω κι' ώμορφη γυναίκα. 
Ποΰ τήν περιτριγυρίζουν Φαναριώται έως δέκα, 
Και τής λέγουν χίλια τόσα . . . μά έμενα δέν μέ μέλλει 
Τών Φαναριωτών ό νόμος έτσι απαιτεί και θέλει. 
Μεταξύ των πάντα θέλει τήν άγάπην, ιήν είρήνην, 
Τήν όμόνοιαν εις όλα, και τήν κοινοκτημοσύνην. 

ϊίλησιαστική Εΰκοσμία», οι" ου πανευλαβέ-
ςατός τις χριστιανός, έξ αλλοδαπής ορμώ
μενος, ώς λέγει, εκθέτει τήν ένδόμυχον του 
λύπην ήν ήσθάνΟη τη εορτή τών θεόφανείων 
έν τώ ναώ τής άγ. Γΐρήνης διά τήν κατ' αύ* 
τόν και μόνον κατ' αυτόν άκόσμίαν τών τε 
επιτρόπων και τών λειτουργούντων, ιερέως 
και ιεροδιακόνου. Καί τοι δέ έπρεπεν ημείς 
•—άτε συμπεραίνοντες έκ τών γραφομένων 
του δτι ούτος ό άλλων ιατρός αυτός έλκεσι 
βρύει — ν' άπευΟύνωμεν αύτω απλώς τήν 
εϋφυα τής αλώπεκος πρός τήν αύτοΰ έξο-
χότητα, τόν σκώληκα, έρώτησιν «και πώς 
άλλους ιώμενός σαυτόν χωλόν όντα ούκ 
Ιάσω ;ι> καί κατά χριστίανικόν καθήκον νά 
τω συμβουλ,εύσωμέν νά 'πα νά δίαβασθή, έν 
τούτοις όμω£ δέν ήδυνήθημεν ώς άνθρωποι 
νά κρατήσωμεν τήν άγανάκτησιν ημών κατά 
χριστιανού, τολμήσαντος νά κατηγορήση 
δημοσία ιερέως καί ιεροδιακόνου, ους σέβε
ται καί τιμα πρεπόντως πάσα ή αθηναϊκή 
κοινωνία, ώς τύπους τής θεοσέβειας καί α
ρετής, καί επιτρόπων, ων δ πρός τήν εύπρέ-
πειαν και εύκοσμίαν τοΰ ναοΰ ζήλος καί ή 
πρός αυτόν μετ' αΰταπαρνήσεως υπηρεσία 
εΐνε ήδη πασίγνωστος· δέν ήδυνήθημεν επί
σης νά μή έκθέσωμεν διά βραχέων τόν πρός 
τόν άρθρογράφον τής «Εκκλησιαστικής εύ-
κοσμίας» οίκτον ημών έπί τοις ψυχικοΐς τε 
καί σωμα'τικοϊς αυτού παθήμασιν, άπερ α
κουσίως μέν ίσως, άλλά σαφέςατα περιγρά
φει αυτός δ ί'διος έν τω άρθριδίω του. Καί 
ιδού πώς": «Δέν ήτο δέ, λέγει πού, σοβα-
ρώτερος καί ό συνιερουργών διάκονος· ένώ 
ό ιερεύς άνεγίνωσκε τάς εύχάς τοΰ αγια
σμού, ή ίερσλογιότης του διεσκέδαζε μέ έ
να άργυροΰν σταυρόν, 8ν έστρεφε καί περι-
έστρεοεν έν /ερσίκτλ.)) 

Ά λ λ ' ημείς οί πολλοί προση7^ώσαντες 
έν εκείνη τη ώρα τά Ομματα ημών τω ς-αυ-
ρω, δν έν τη δεξιά έκράτει ό συκοφαντού-
μενος,ούδεμίαν στροφήν ή περιστόφήν είδο-
μεν. Κατείχετο άρα ό πανευλαβέστατος 
αρθρογράφος έν τη ώρα τοΰ άγιασμοΰ υπό 
ουοϊν θατέρου, ή υπό στιγμιαίας σκοτοδίνης 
καί Οαμβώσεως οφθαλμών ή—όπερ καί πι-
Οανώτερον—υπό μέθης· Ουδόλως δέ περί-

έργον τό δεύτερον διότι φαίνεται οτι, του 
καιροΰ δντος ψυχρού έν εκείνη τη ήμερα, 

πλέον τοΰ τακτικοΰ, δπως άσφα-ετσου; 

—τ-—= 

λώς καί άνεπηρεάστως ύπό τοΰ ψύχους 
φθάση εις τόν ναόν τοΰ θεού· ένώ δέ άστα
το έν αΰτώ προσηλωμένους έχων τόν τε 
νουν καί τα όμματα αύτοΰ πρός τόν σταυ
ρόν, ον έν τη δεξιά έκράτει ό ευλαβής ιερο
διάκονος μετά φόβου θεοΰ κά! αγάπης πί
στεως, ένώ, λέγομεν, Γστατο ςυτως, ήρξα-
ιο φυτικω τώ λ ό γ ω , ενεργών έν αύτω ό 
εύφραίνων καρδίαν άνθρωπου καί περιδινών 
τήν κεφαλήν αύτοΰ, δπως δέ, ένώ ημείς κι
νούμεθα περί τόν ήλιον καί ουχί εκείνος περί 
ημάς, κατ' όπτικήν άπάτην αΐσΟανόμεθα τό 
άντίστροφον, ούτω, φαίνεται δτι, καί ό ά
θλιος ούτος τήν έν αύτω ένέργειαν άπέ-
δωκενείς τό άντικείμενον τής οράσεως τοι. 

Περιωρίσθημεν δέ, δπως βλέπει ό άνα* 
γνώστης, επίτηδες είς τήν ανωτέρω περι-
κοπήν τοΰ άρθριδίου του, Οεωροΰντες άσκο-
πον νά έκταθώμεν πλειότερον, άφοΰ έν αύτω 
ώς έν κάτοπτρο) φαίνεται ή ψυχική καί σω
ματική τοΰ άνθρωπου κατάστασις. Μή ύντες 
δέ χαιρέκακοι, ώς χριστιανοί καί μάλιστα 
ορθόδοξοι, παρακαλοΰμεν τόν σεβάσμιον 
ιερέα τοδ έπί εκκλησιαστική εύκοσμία απα
ράμιλλου ναού τής αγίας Ειρήνης, ιδία δέ 
τόν κατά πολλά σεβαστόν ίεροδιάκονον δ
πως—καθό άξιοι λειτουργοί εκείνου, όστις 
κατελθών έξ ύψους υπέρ ημών, ουδέποτε ε-
παυεν ευεργετών τούς πειράζοντας Αυτόν 
καί εύχόμίνος τώ Ούρανίω Αύτοΰ Πατρί 
υπέρ αφέσεως τών παραπτωμάτων αυτών 
—εύρωσι τούτο τό άπο?νωλός πρόβατο ν καί 
διά ψυχικών φαρμάκων, τών καλών δηλ. 
συμβουλών καί παραινέσεων, ίάσωσι τά άλ
λ ω ς ανίατα αύτοΰ πάθη. Τους δέ κκ. επι
τρόπους, ιδία δέ τόν κ. Κατσίμπαλην, .τής 
φιλανθρωπίας τοΰ οποίου ούκ ολίγα έλαβεν 
ήδη δείγματα ή Αθηναϊκή κοινωνία,προτρέ-
πομεν κατά χριστίανικόν καθήκον, δπως 
φροντίσωσΐ περί τής ώς τά·/ος θεραπείας 
τών σωματικών τοΰ περί ου ό λόγος άνθρω
που παθών Γνα ούτω, τη γενναία αυτών 
συμπράξει, νεκρός ων ό τάλας άναστηΟή 
άπολωλώς , ευρέθη. Πολλοί Χρις-ιανοί. 

1) Προσκαλούνται οσοι πρό τριών it&V 
Ινεταφίασαν συγγενείς των είς κοίνόν τό* 
πον τοΰ ά. νεκροταφείου νά προσέλθωσι χαΧ 
κάμωσΐ τήν άνακόμιδήν τών λειψάνων αυ
τών και ακολούθως Οέσωσιν αυτά είς τόν 
όίκειον καί πρόσδιορισμένον τόπον* δίδεταε 
δ' αύτοΐς προσθεσμία μέχρι τής 29 έλευ-
σομένου μηνός Φεβρουαρίου ε.ε. Παρελθού
σης ταύτης θέλει γίνει ή άνακομιδή αυτών 
διά τών έν αΰτώ εργαζομένων ανθρώπων, 

2) Προσκαλούνται επίσης οι έχοντες 
οστά συγγενών των ή είς σάκκους εντός 
τοΰ όστεουλακείου, τής εκκλησίας καί τοΰ 
παρακείμενου δωματίου, νά προσέλθωσι καί 
ούτοι νά παραλάβωσι ταΰτα καί Οέσωσιν 
εες τήν προσδιωρισμένην Οέσιν των έκτος, 
εάν έπιθυμώσι νά πληρώσωσι τό κέκανο-
νισμένον δικαίωμα καί τοποθετήσωσιν αυτά 
εις τάς εντός τοΰ όστεοφυλακείου θυρίδας* 
Ταττέται επίσης καί δι' αυτούς ή ανωτέρω 
ρηθείσα προθεσμία, ήτις άφοΰ παρέλΟη, θά 
τεθώσίν εντός τοΰ μεγάλου κοιμητηρίου. 

3) "Οσοι έπιθυμοΰν τήν έπίβλεψιν καί 
καλλιέργειαν τών έπιταφείων κηπαρίων 
των, προσκαλούνται επίσης νά δηλώσωσιν 
εις τό δημοτικόν εισπρακτορείον τήν Οέ'λη-
σίν των ταυτην, πληοώνοντες τακτικώς 
κατά μήνα τό πρόσδιορισμένον δικαίωμα 
αυτών καί λαμβάνοντες τακτικόν διπλό τύ 
πον παρά τοΰ δημΟτΙκόΰ εί<3πράκτορος· 
διότι πασα πληρωμή γενομένη είς άλλον 
τ.νά άνευ διπλοτύπου θεωρείται ώς μή 
ισχύουσα. 

' 4.) Εις όσους παρεχωρήθη γήπεδον πράς 
ταφήν συγγενών των, προσκαλούνται καί 
ούτοι νά προσέλθωσιν εις τό δημοτικόν 
εισπρακτορείον καί πληρώσωσι τό καθυστε-
ρούμενον τίμημα τοΰ γηπέδου* άλλως τε 
θέλει γίνει ή άνακομιδή τών λειψάνων των 
καί πωληθώσιν είς ετέρους τά γήπεδα ταΰ
τα . Τάττεται δέ καί δΓ αυτούς τέσσαρα* 
κόνταήμερος προθεσμία άπό σήμερον. 

Άθήναι,^Ί 6 Ιανουαρίου 1876 . 
Ό δημ. εΐσπράκτωρ 
Γ. Σ. ΜΛ.ΤΟΥΚΑΣ. 

Ο ΣΟΓΙΑΣ . 

"Ημουν κι' είμαι κρασοπώλης, καί μέ βάσανα καί κόπον 
Ταξειδεύω ολοένα είς τόν ένα κι' άλλον τόπον, 
Μήπως τύχη τά μπουκάλια τοΰ Β ο ρ δ ώ μου νά πωλήσω, 
Κ'Γ" έτσι μ.έ αυτόν τόν τρόπον είμπορέσω γιά νά ζήσω. 
Έ χ ω δμ.ως ό καϋμένος μιά πολυ μεγάλη χάρι . . . 
Σαν αρχίσω τό τραγούδι κελαιδώ σάν τό κανάρι. 

"Εως τώρα 'ςτήν Ευρώπη σάν αγνώριστος έζοΰσα, 
Καί είς δλα τά σαλόνια τών πλουσίων τραγουδούσα, 
Μά κανείς δέν μ ' έτίμοΰσε, καί εις τήν Ευρώπη δλη 
Μ! είχαν άνθρωπο τυχαίο, τιποτένιο κρασοπώλη, 
Καί καμμιά μικρή δέν είχε σημασίαν τδνομά μου, 
Κι' εις τόν ένα καί τόν άλλον έπωλοΰσα τά κρασιά μου. 

. Έ ν ώ είχα άπό δλους περίφρόνησι μεγάλη. 
"Εξαφνα μοΰ έκατέβη μιά ιδέα 'ς τό κεφάλι, 
Κι' απεφάσισα νά έλθω 'ς τήν ελεύθερη Ε λ λ ά δ α 
Γιά ν' αρχίσω τήν ωραία καί γλυκυά μου πατινάδα. 
Μήπως έτσι είμπορέσω τά πουγγί μου νά γεμίσω^ 
Καί πολύ μεγάλην φήμην καί τιμήν νά αποκτήσω. 

'Σάν πολύ καλό τό "βρήκα καί τόν περασμένο μήνα 
Έξεκίνησα καί ήλθα όλο ίσα 'ς τήν Αθήνα. 
Μόλις έμαθαν πώς ήλθα, πόσα μοΰ 'καναν καί πόσα 
Είν' αδύνατον νά είπη ή γλυκύτατη μου γλώσσα . 
"Ολοι "νόμισαν πώς ήλθα άπό 'πάν' άπ' τά ουράνια, 
Καί εγκώμια μοΰ είπαν, καί μοΰ έπλεξαν στεφάνια» 

Σόρία μεγάλε κάτω, Σόρία μεγάλ ' απάνω, 
Kat έγώ ό κακομοίρης τόν ιππότη σ' δλους κάνω, 
ΚΓ ολοένα καμαρώνω καί βαστώ 'ψηλά τήν μύτη 
Καί ελεύθερα πηγαίνω εις τό κάθε ένα σπήτι, 
Καί εις τό παλάτι 'πήγα καί παράσημον επήρα . . . 
Πήδα, Σόρια, καί γέλα . . . ποΰ τ / ν ειχές τέτοια μοίρα J 

Ιταλοί συμπατριώται, φίλδι Νεαπολιτάνοί, 
Βαγαπόντιοες μίγάλοί, ξακουσμίτνοι τζαρλατάνοΐ. 
Έάν θέλετε ποτέ σας νά μή πάθετ' άπό πείν*, 
"Ολοι τρέξετε αμέσως καί έλατε 'ς τήν ΆΟήνα. 
Τούς μεγάλους τσαρλατάνους αύτη μόνον τούς παχύνει. 
Τούς τιμα καί τούς δοξάζει καί παράσημα τούς δίνει» 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α 



Ο Σ Α Ρ Ι Π Ω Δ Ο Σ . 

Είμαι νομικός και £ήτωρ, συγγραφεύς, σοφός μ ε γ ά λ ο ς . . 
'Ως έμέ είς τήν Ε λ λ ά δ α δέν υπάρχει κανείς άλλος. 
"Ολων τών εθνών τούς νο'μους τούς έσπούδασα, κ' είξεύρω 
Ι ίώς καί ποδ καί πόθεν πρέπει τό ώφέλιμον νά εύρω. 
Τήν ήμέραν νύκτα κάμνω παρευθύς όταν θελήσω, 
Κ ' εις αυτό μικρούς μεγάλους είμπορώ|«ά καταπείσω, 
Καί οπόταν εις τάς χείρας τήν^σοφήν μου πέναν^δράττω 

Γήν καί θάλασσαν ταράττω. 

Τώρα έρχομαι, ώ "Εθνος, τολμηρός ενώπιον σου, 
Επειδή ποθώ καί θέλω έγώ μόνον τό καλόν σου. 
Τήν γραφίδα μου 0' άρπάσω καί θά σέ εξευτελίσω, 
Και θά ειπω ό,τι φθάσω διά νά σε παραστήσω 
Είς τήν οίκουμένην όλην ώς ημιμαθές καί κοϋφον, 

Και ώς μάνδραν τών άγροίχων, τών κλεπτών καί τών ταρτούφων» 
Καί Οά είΐϊω πώς δέν έχεις ούτε γλώσσαν, ούτε στόμα, 

'Αλλά είσαι άπνουν σώμα. 

'Α&οϋ έκαμες τά πάντα κ' έπροσπάθησες νά πνίξης 
Τόν σοφώτατονΤζουμπέν σου, κ'εις τόν κόσμον νά τόν δείξης 
Τοΰ Συντάγματος φονέα^ κι' άποστάτην, καί κακοϋργον, 
Δίδον πίστιν είς τούς λόγους τών πολλών σου ραδιβύργων, 
'Ενώ ούτος προσεπάθει διά νά σέ άνυψώση, 
Καί είς τά νεκρά σου μέλη νέαν δύναμιν νά δώστ;, 
Δέν Οά ήσαι πλέον έθνος τώνΤφωστήρων τών μεγάλων 

Τών Πλατώνων καί τών άλλων. 

Παρεδόθης ώς παιδίον είς τούς δύω σου τυράννους 
Κουμουνδοϋρον καί Ζαήμην, αμαθείς, μωρούς καί πλάνους;. 
Έάν εΐχεν έως τώρα ό Τζουμπές τήν έξουσίαν, 
θέ νά έβλεπες ταχέως τών Περσών τήν μοναρχίαν, 
'Αλλά τ ώ ρ α . . . έρρε έθνος . . . πήγαινε κατά κοράκων . . i 
Μέ τάς χείρας σου σύ μόνον ήνοιξες μεγάλον λάκκον. 
Είς τόν οιάβολον Οά στείλω νόμους, Σύνταγμα, πατρίδα, 
Καί με τήν νομικωτάτην καί νευρώδη μου γραφίδα 
Είς τόν Βούλ^αρην τόν μέγαν κάθεδίκαιον Οά δώσω 
Και έγώ" άπό τάς χειρας τών εχθρών του Οά τόν σώσω» 


