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ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ. 

Ένώ ό ΦοΤνιξ άποτινάσει τήν τέφραν 
του, ένω έν τή Ανατολή μεγάλα κυοφο
ρούνται θαύματα, ημείς εδώ πομπεύομεν 
τούς σημωνιστάς παππάδες τε και υπουρ
γούς, καί σατυρίζομεν Κδρομηλάδας και 
τύπτομεν κακοηθέστατους Φαναριώτας καί 
μασκαρεύομεν τους φύσει μασκαρευμένους 
Άμοιβαιοθαυμαστάς. 

Ένω ή γείτων Τουρκία βαίνει εις πρόο-
δον άκατάσχετον δια τών νέων μεταρρυθ
μίσεων καί μεγάλων χρεοκοπιών, ενώ ή 
Ερζεγοβίνη τείνει να κηρυχθ/) ελευθέρα 
ύποτασσόμενη ές αεί τώ Σουλτάνω, ένω ή 
"Ρουμουνία καί το Μαυροβούνιον συνταράσ-
σωνται καί έξοπ?α'ζωνται δια ραβδωτών, και 
όπισθογεμών μη εισέτι παραγγελθέντων 
δπλων, καί ποιουσι κολοσιαΐα δάνεια, άτινα 
δεν θα-,.τοις παραχωρηΟώσι ποτέ, ήμεις ε
δώ διδασκόμεθα τήν ήθικήν ύφ' ένος έστε 
ρημένου έκ τών οργίων τών αισθήσεων του 
Οεοτούμπη 'Ροίδου, καί άναγινώσκομεν τάς 
φλυαρίας μιας μειρακιώδους εφημερίδος 

καί τον πολιτισμον διδασκόμεθα υπό μιας 
δραπέτιδος του γαλλικού νάοΰ της Κύπρι-
δος ασυστόλου καί φαύλου φαινομηρίοος 
δρχηστρίδος ΒερΟας. 

Ένω ή Α γ γ λ ί α έπαπειλεΐνά καταλάβη 
διά παντός τήν πολυτλήμονα Κρήτην μας 
κατά τάς φαντάσιοκοπίας μισθίων τίνων ον
ταρίων, ένω ό-Χεδίβ κατακτά τήν Άβυσ-
συνίαν' προσεγγίζων τά μεθόρια ημών, ένω 
έπα-έιλείται άρδην να καταστραφή ό ελ
ληνισμός ριά τών εμφυλίων σφαγών της 
Ισπανίας καί συγκλονεϊται ή Ευρωπαϊκή 
ειρήνη δια τών έν Κίνα ταραχών, ήμεις ε
δώ άποΟαυμάζομεν τάς κνήμας τών θεα
τρικών γυναίων, καί έπιτρέπομεν είς τον 
άποξεκουτιασθέντα καθηγητήν να όμι7^ή 
περί πατριωτισμού καί διδασκόμεΟα τήν ί-
στορίαν τών προγόνων μας κατακυβδιλω-
Οεισαν υπό ενός γελοίου έρρανιστοΰ καί ά-
βελτέρου συρράπτου πάσης άκριτολογίας 
ιστορικού, του αγλαίσματος τούτου του 
Αμοιβαίου θαυμασμού. -

Ένω ή ληστεία καταβιβρώσκει πάσαν 
ίκμάδα του μόλις παγιοθέντος ομοφύλου 

ιταλικού κράτους, ενώ τά θεμέλια τής θρη
σκείας μας κλονοΰνται διά τοδ εξαφανι
σμού του Πάπα, ένω πανόλεΟρδς έπαπειλεϊ 
τήν γη ν σύμπασαν διά τής άνακαλύψεως 
του Βορείου Πόλου, καί ό ρωσσικός τύπος, 
πάσει δυνάμει υβρίζων τήν Ελλάδα βέβαιον», 
τί] παρασκευάζει ολεθρον,'ήμεΐς έδώ πάρα* 
σημοστολίζομεν ένα κρασοπώλην, καί άνε-
χόμεθα.^ ένας βρωμάνθρωπος άτιμωριτί νά 
δέρη δημοσία τους διδασκάλους της νεότη-
τος, καί ένας αΑαός» ν'άντιπολιτεύηται 
'."ό ύπουργειον. 

Δέν Οά συνετίσΟώμεν λοιπόν ποτέ, δεν 
Οά ελθωμεν τέλος εις θεογνωσίαν καί ξύ-
λοις καί ροπάλοις όπλισΟέντες δέν Οά άπο-
κ^χΟάρωμεν έφ' άπαξ καί διά παντός τήν 
πόλιν τών παχυβορβόρων Αθηνών, έκ τών 
έν αύτοίς βοσκόντων χοίρων Ιάνθρωπομόρ-
φων, καί τόσων άλλων αληθών καθαρμά-
τω-', άτινα φθείρουσι καί έκμιζώσι πασαν. 
ίκμάδα του άτυχους τούτου λαοΰ; 

"Οντως ό ελληνικός λαός εινε άξιος τής -
αθλίας τύχης του έν Υίσυγκιλύεται άπό τίνος. 

Κ Η Π Ο Σ 

ΟΙ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ. 

Έπρβχοές ΐήν Τσικνοπέμπτη έμασκαρευοήκαν δλοί 
Οί έφημεριδογράφοι, καί έγύριζαν 'ς τήν πόλι 
Ms κιθάραις καί λαγούτα καί βιολιά καί μαντολΓνα, 
Φυσαρμόνικαις, σουραύλια, τουμπελέκια καί κλαρίνα, 
Κ' έπηδοΰσαν τής ^εταίναις, έγελουσαν, χωράτευαν, 
Έφωνάζαν, έσφυρίζαν, τραγουδούσαν καί 'χορεύαν. 

Πρώτος ήταν ό συντάκτης του «Aaoös Αογιωτατίδης, 
Και είς τό δεξί του πλάγ ι ό Γιωργάκης ό Γονίδης. 
Ό Γονίδης στολισμένος μέ ψαλτήρια καί τριώδι 
Καί 'ς τά μουτρά του φορούσε μια μουτσουνα άπό βώδι, 
Κ' ό Αογιωτατίδης πάλι ειχε του Τζουμπέ μια γούνα, 

• Και *ς τήν κλασική του μούρη μιά γαϊδουρινή μουτσοΟνα. 

Ήίσω άπ' αυτούς ερχόταν λυγιστός, καμαρωμένος 
Ό κυρ Δήμος μέ τόν Μπέσα τον μεθύστακα πιασμένος. 
Ά π ' αυτούς τούς δυώ ό πρώτος σαλεπτζίδικα φορούσε, 
Κ' ένα τενεκέ μεγάλο είς τό χέρι του βαστούσε, 
Καί 6 άλλος πάλι ήταν ένδυμένος σαν αρκούδα, 
Κ* έκτυποϋσε ενα ντέφι, καί έπήδα, κ' έτραγούδα. 

Εις αυτούς κοντά ερχόταν μέ τόν Βιθυνό τόν Γιάννη 
Καί ό γέρο Μαυρομμάτης, τό μεγάλο μας χαϊβαΜ. 
Ό Γιαννάκης έφοροϋσε 'ς τό κεφάλι μιά μανδήλα, 
Κ' ένα χάρτινο σουρτοϋκο άπ' του «Χρόνου» του τά φύλλα^ 
Καί ό Μαυρομμάτης πάλι έκανε τόν αστρονόμο, 
Κ' ενα μάτσο Καζαμίαις έκρατοϋσε είς τόν ώμο. 

Νά 'ς τή μέση χι' ό Τσαρτόλιας, και ό Νίκος ό Πολίτης.^ 
Ό καλός Τσαρτόλιας ήταν ένδυμένος σάν μεσίτης, 
Κ" έβαστοΰσε εις τό πλάι μία ψεύτικη κοπέλα, 
Κ' έλεγε είς τόν καθένα «είς τήν κάμαρα μου ϊλαη-
Καί ό Νίκος ό Πολίτης ειχε 'πίσω μιά καμπούρα, 
Καί τά μούτρα αλειμμένα μέ του τηγανιού μουτζού^*-, 

ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝΗΣ 



Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α 

Τήν Τετά( την συνε7ν0όντος τοΟ είόικοΰ 
δικαστηρίου, 5 πρόεδρος κ. Βαλβης άνέγνω-
σε τήν άπόφασίν του, άπορρίπτουσαν πά
σας τάς περίάναρμοδιότητος ενστάσεις των 
συνηγόρων των κατηγορουμένων, και όια-
τάσσουσαν τήν εξακολουΟησιν της δίκης. 
Μ ; τά τήν άνάγνωσιν της αποφάσεως ήρ-
ξατο ή έξέτασις των μαρτύρων. Πρώτος 
προσή7,θεν ό Σ. Αρχιεπίσκοπος Φθιώτιδος 
Καλλίνικος Καστόρχης, όστις έμ,αρτύρη-
σεν, ότι ό Αργολίδος έδανείσΟη 41 χ ιλ. 
δραχμών, και έμαθεν άτ.ό τόν Νικόδημον 
Σακελλαριάδην, ότι ό Άβέρκιος έδωσε 3 
χιλ. δραχμάς εις τον Οίκονομόπουλον, και 
πολλά άλλα ένοχοποιοΰντα τον Βαλασσό-
πουλον. Μετά τούτον προσή7,θεν ό κ. Πα-
παμιχαλόπουλος, όστις έμαρτύρησεν ότι 
τα επισκοπικά δέν άπεφασίσθησαν έν ύπουρ-
γικώ συμβουλίω, ότι γνωρίζει τήν κ. Νικο-
λοπούλου ως εντιμον γυναίκα καί μή ά-
ρεσκομένην εις τήν πολυτέλειαν, δέν γνω 
ρίζει. όμως άν καί ή κόρη του Βαλασσο-
πουλου ήνε τοιαύτη. 

Τήν ΙΙέμπτην έξηκολούΟησεν ή δίκη. 
Πρώτος μάρτυς προσήλΟεν ό κ. Πανάρετος 
Κωνσταντινίδης, όστις κατέΟεσεν, ότι καΟά 
ήκουσε ό Αργολίδος υπέστηρίζετο παρά 
του Νικολοπούλου, καί ήδύνατο ν* γίνη 
άρχιερεύς καί άνευ της θελήσεως του Βα-
λασσοπούλου, καί ότι έ Οίκονομόπουλος 
τ ω παρήγγειλεν, ότι Οά έπιτύχη τοΰ σκο
πού του, εάν δώση 10 χ ιλ. δραχ. καί είς 
τον Βαλασσόπουλον. Μετά τούτον προσ
ήλΟεν ό Νικόδημος Σακελλαριάδης, ειπών 
ότι ό Άργο /ν ίόος έδωκε πολλά χρήματα 
δια τοΰ Οικονομοπουλου καί Χαριτάκη εις 
τον Νικολόπουλον καί Βαλασσόπουλον. Με
τά τούτον προσήλθεν ό ΠαρΟένιος Ακύλας 
ειπών ότι επισκεφθείς τον Άργο7αδος ήκου
σε παρ' αυτοΰ, ότι δια νά γίνη άρχιερεύς 
Οά δώση 6 χ ιλ . δραχ. είς τον Βαλασσόπου
λον καί ί είς τον Νικολόπουλον. Μετά τού
τον προσήλθεν ό Τρύφων Παπασωτηρίου 

ειπών, ότι ήκουσε τον Γδιον Οίκονομόπου
λον λέγοντα, ότι ό "Αργολίδος έξώδευσε 
17 χιλ. δρ. είς πολύτιμα είδη, άτινα έοω-
κεν είς τον Βαλασσόπουλον καί τήν σύζυ-
γον του Νικολοπούλου. 

Χθες έξηκολούΟησεν ή έξέτασις των μαρ
τύρων. Αί καταθέσεις τών έξετασΟέντων 
καθιστών δυσχερεστέραν τήν θέσιν τών κα-
ττΓ'οοουαένων. 

— Κρήτες τίνες, ενοεκα τον αριθμόν, 
μισΟοδοτούμενοι έκ τοΰ δημοσίου ώς γεν
ναίοι όπλαργηγοί καί άγωνισταί τοΰ πο
λέμου της Κρήτης, απέστειλαν άναφοράν 
προς τον πρεσβευτήν της Α γ γ λ ί α ς κ. Έρ-
σκιν, διά της οποίας ζητοΰσι νά άλλάξωσι 
τήν έλληνικήν υπηκοότητα, καί νά τεΟί] ή 
Κρήτη ύπό τήν άγγλικήν προστασίαν.'Ο κ. 
Κουμουνδούρος οφείλει νά λάβη όσον τά
χιστα σύντονον μέριμναν περί τοΰ θέματος 
τούτου, διότι εΐνε έγκλημα, μά τήν άλή-
Οειαν, νά σπαταλώνται είς μάτην οί ιδρώ
τες τοΰ φορολογουμένου δύστυχους λαοΰ , 
καί νά μισθοδοτώνται άδρώς ένδεκα κηφή
νες, οίτινες άλλα μεν λέγουσιν, άλλα δέ 
πονηρά έχουσιν έν τω νώ. Τά ονόματα 
τών ένδεκα τούτων κηφήνων θέλομεν ανα
φέρει είς τό προσεχές, ώςκαί τά ποσά, τά 
όποια λαμβάνει έκαστος τούτων, διά νά ίδη 
πας τις είς ποίους άγύρτας καί «ροδβτας 
ρίπτονται οί ιδρώτες τοΰ λιμώττ·ντος λαοΰ. 
"Επί τοΰ ζητήματος τούτου θέ7,ομεν επα
νέλθει σοοδρότερον. 

— Μετά πολλής λύπης έμάθομεν, ότι 
β διευθυντής τοΰ ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου 
κ. Π. Αντωνιάδης απέλυσε τόν καθηγητήν 
κ. Κουπιτώρην, διά νά μή χάση τά έξ εικο
σιπέντε φράγκων δίδακτρα τοΰ έτεροθαλοΰς 
άδελφοΰ τοΰ χαριεστάτου Μογγόλου τών 
Αθηνών Μιμή Κορομηλά", όστις έχτός τοΰ 
ότι διά τβΰ βανδαλικωτερου τρόπου προσέ 
βάλλε τόν κ. Κουπιτώρην, ήπείλησε καί 
αυτόν τόν κ. Άντωνιάδην, ότι άν δέν τόν 
άποπέμψη έκ τοΰ εκπαιδευτηρίου του, δέν 
θέλει παύσει νά τόν ύβρίζη διά της «Εφη
μερίδος» του. Ή πράξις αύτη τοΰ κ. Άν-
τωνιάδου έπροξένησεν είς πάντας τήν χει 

ρίστην έντύπωσιν δέν έπρεπε τόσον πολύ 
νά φοβηΟή τους λόγους τοΰ Μογγόλου, 
διότι, εάν λαμβάνη ύπ' Οψιν τάς π α τ σ ά -
β ο ύ ρ α ς τοΰ δρόμου, δέν πρέπει νά όνομα-
ζηται διευθυντής Αυκείου. "Επρεπε νά μή 
προβή ποτέ είς τήν τ-ράξιν ταύτην, ήτις 
εινε ίκανή νά κηλίδωση τήν ύπόληψιν τοΰ 
Αυκείου του* άλλοίμονον είς τό έκπαιδευ-
τήριον εκείνο, τοΰ οποίου ό διευθυντής χά
ριν εύτελοΰς αργυρίου, αποβάλλει έν μέσω 
τοΰ σχολικού έτους, ικανούς καί δραστή
ριους καΟηγητάς, επισύρων ούτω τήν άγα-
νάκτησιν καί χαλαρόνωντόν πρόςτάγράμ-
ματα ζήλον τών παρ' αύτώ μαθητιώντων. 

— Ή έν τω είοικώ δικαστηρίω έπικρα-
τοΰσα ησυχία καί τάξις οφείλεται κατά 
μέγα μέρος είς τόν μοίραρχον κ. Κόκκον, 
όστις διά τοΰ χαρακτηρίζόντος αυτόν περί 
τήν έκπλήρωτιν τών καθηκόντων του ζή
λου προσπαθεί νά μή συμβή τι άπευκταΓον. 
Τοιοΰτοι άνδρες τιμώσι τή άληθεία τόν 
στρατόν. 

— Κριταί τοΰ Βουτσιναιου ποιητικοϋ 
δραχμαγωνισμοΰ έγένοντο οί /.κ. Άφεντού-
λης, Όρφανίδης καί ό ΙΙρύτανις τοΰ Πανε
πιστημίου, ό ε ρ υ θ ρ ό ς Κόκκινος. Ό « Α 
ριστοφάνης» προτίθεται νά δημοσίευση τό 
βραβευθησόμενον ποίημα τήν ιδίαν ήμέραν 
τής αναγνώσεως τής εκθέσεως, διότι ό βο
τανικός καί κριτικός Όρφανίδης έχει τήν 
καλωσύνην νά λέγη από τοΰδε ποιον ποίη
μα προτίθεται νά βράβευση. 

— Έλάβομεν έπιστολήν παρά τοΰ τε-
λώνου Ααυρίου κ. Βουδούρη, διά τής οποίας 
ούτος ζητεΐ νά τώ γνωστοποιήσωμεν τόν 
πληροφβρήσαντα ημάς περί τής μή επιθεω
ρήσεως τών 30 κάσσων. Έλησμόνησεν ό
μως ό κ. Βουδούρης νά άποστείλη ήμΐν 
μετά τής επιστολής και τά δικαιώματα 
τής κατανωρίσιώς της. "Ας άποστείλη 
ταΰτα, καί ημείς δέν δυσχολευόμεΟα ποσώς 
νά τώ δηλώσωμεν τό Ονομα τοΰ διατριβο-
γράφου. 

—• Ό κτηνίατρος κ. Τασούλης έξέδοτο 
κατ' αύτάς βιβλίον έπιγραφόμενον «Πραγ 

Παρά πέρα άπό τούτους 'περπατοΰσε ό Καρύδης, 
Κι* άπο 'πίσω του ερχόταν ό σοφός Σιβιτανίόης. 
Ό Καρύδης εΐχ' απάνω 'ς τό κεφάλ' ένα Φανάρι, 
Όπου είχε Φ ώ ς μεγάλο, καί 'ς τό χέρι ένα φτυάρι 
Καί έσκούπιζε τους δρόμους, κι' ό Σ-.βιτανίδης πάλι 
Έφαινόταν σαν μεσίτρα'Αλεξανδρινή μεγάλη. 

'Σ τόν Σιβιτανίδη δίπλα 'περπατοΰσε ό Διονύσης, 
Ποδ τόν «Ταχυδρόμο» γράφει ένδυμένος σαν Δερβίσης. 
Είς τό ένα χέρι εϊχα χαρτί, πένα καί μελάνι, 
Κ' είς τό άλλο χέρι πάλι τοΰ Μωάμεθ τό κοράνι. 
Έβαστοΰσ' άλαμπρατσέτα τόν καλό τόν Διανέζη, 
ΪΙοΰ φορούσε για καββαδία ένα κόκκινο μπαρέζι. 

Νά! xt'ó Άγγελόποβλός μας ό τρισκεχαριτωμένος 
Είς τήν μέση ξεπροβάλλει Τουρκογύφτισσα ντυμένος. 
Έφοροϋσε 'ς τό κεφάλι ένα βρωμερό τσεμπέρι, 
Κι' ένα κόσκινο μεγάλο έβαστουσε είς τό χέρι. 
Ά π ό πίσ' ό Μανουσάκης, ό αγαπητός του φίλος, 
Μέ παληάτζικα ντυμένος τόν άκλουΟαε σάν σκύλος. 

Άπό 'πίσω άπό τούτους περπατούσε ό Κροκίδας, 
Τής «Πνυκός» ό Μανταφούνης, καί κοντά ό Καλαμίδας, 
Ά π ' αυτούς ό πρώτος ήταν ένδυμένος σάν προφήτης, 
Καί ό δβύτερος Μαλτέζος, καί ό τρίτος Αρβανίτης. 
Καί οί τρεις άλαμπρατσέτα έπηγαίναν μ' ένα βήμα, 
Καί μονάχοι είς τόν δρόμον παρίσταναν παντομίμα. 

Νά! 'ς τή μέση καί ό Αούης μέ Έβραίϊκα ντυμένος, 
Καί κοντά ¿ Θερμογιάννης μέ βελέντζαις τυλιγμένος. 
Ό κυρ Αούης έβαστουσε ένα ώμορφο πανέρι 
Άπό γυαλικά γεμάτο, καί παληόρουχα 'ς τό χέρι, 
Καί ό θερμογιάννης πάλι μιά φλογέρα έκρατοΰσε, 
Καί μέ τένντ καί νλυκάδα ολοένα τήν φυσούσε. 

«7. fiEffc* <\Ui;. ·ο;τ .̂ ;»,·.·, Λτ^.ν. ' 

Άπό 'πίσω περπατοΰσε ό καλός Καλαποθάκης 
Μέ Ίμάμικα ντυμένος, καί ό ρήτορας Μακράκης 
Ένδυμένος ωσάν Πάππας μέ μεγάλαις γενεάδαις, 
Κ' έβαστουσε Συναξάρια καί πολλαΐς άλλαις φυλλάδαις, 
Καί οί δύω άλαμπράτσο βήμα βήμα περπατοΰσαν, 
Καί τό ((Ντόμινο μπαμπίσκο» καί οί δυώ καλλιναρχοΰσαν^ 

ματεία περί έπιζωοτιών». 'Όντως ό κ. Τα
σούλης εΐνε ό μόνος, όστις δύναται νά γρα
φή περί ζώων. 

' — Ή «Έφημερίς» τής 2 Φεβρ. γράφει: 
«Τό «'ΕΟν. ΙΙνεΰμα» έν Αθήναις καί ό «Πο
σειδών» έν Ηειραιεΐ άναφέρουσι πολλάς συλ
λήψεις κ/^επτών καί κλοπιμαίων πραγμά-
των. Πιστεύομεν οί κλέπται ούτοι καί όσοι 
ακόμη δέν συνελήφθησαν ν ' άποφασίσωσι ν ' 
άλλάξωσιν έπί τέλους έργον». 

Σημ. Άποροΰμεν πώς δέν τοις έσύστη-
σεν ό κ. Κορομηλας νά γίνωσι όιευθυνταί 
ε φ η μ ε ρ ί δ ο ς τινός. Σ. 

— Φθονήσας ό κ. Κορομηλάς τήν νοη-
μοσύνην τών θεατρικών ίππων, ουδέ μίαν 
λέξιν καλήν υπέρ αυτών έγραψεν έν τι] «Έ-
φημερίδι» του. Κακόν ή ζήλια. Σ. 
• • 

Σΰρα, 1 Φεβρουαρίου 1876. 

Καλέ σεις διαβόντρου μου Άριςοφάνη ! 
Δέν μας λέτενε άματις ίντα πάΟετεν καί 

δέν άπουτόνονε πληό γιά τή Σΰρά μας, νά 
μας ξνπνήσετεν τά αίματα μας λ ίγο . "Ιν
τ α ; Μονάγα νά μας παίρνετεν τόν παρα 
μας, ξέρετεν, κι ' όχονοΰς άλλη δου?.ειά νά 
μή κάνετεν παρά ν ' άπευτόνετεν τους Μα
νιάτες καί τούς Μανιάτες, γιατί καί σεΤς 
εΓσαστεν, διαβόντρου γιέ, Μανιάτης ; Δέν 
γράφετεν καί τά κανόνια ποΰ πέφτουνε πά
σα μέρα 'ς τή Σΰρά μας, καί θ' άπευτόνανε 
σέ λίγο όλο τό παζάρι άφ' τά τόπια ; Μου-
φλουζλούκια δεξιά, μουφλουζλούκια ζερβιά, 
ποΰ εμάς τών έμπόρω ίκ*νε στάσι τό τσερ-
βέλο μας, και δέν ρ,ποροΰμενε νά άπευτου 
χάσωμενε τό χάλι μας καί νά κάνουρ.ενε 
μπίλάντζο 'ς τό βιός μας ; 

Κι' άμέ τό θέατρο μας δέν γράφετεν καί 
γ ιά κείνο, καλέ σεις, ποΰ κοντεύουμενε νά 
χάσωμενε τά παιδιά μας, ποΰ ξεμυαλιστή-
κανε μέ τές πρίμες, τές κοντράλτες, κ»ί 
τές μπουφές. Καλέ, τοΰ δαιμόνου τά κου-
λούκια; δέν καταλαβαίνουνε μέ πόσον αγώ
να καί κόπο έμεϊς έκερδίσαμενε αυτά ποΰ 
εύρήκανε αυτοί ώτοιμα καί τά κοκκαλίζβυ-
νε όχονοΰς. Δέν σκαμπάζουνε, δέν δρώνει 
τ ' αυτί τους! Μόνο μπουκέτα καί περιστέ

ρια ξέρουνε κι' άρα πάρη ήλιος. "Πμαστένε 
κ' εμείς νηοί μιά βολά, κι' όπου καμμιά ώ-
μορφοΰλα έρριχνόμαστένε άπό κοντά, μά 
ήτανε καί συμφέρο τότες, γ ιατί έκάμναμένε 
καί τό χέρι όπου μπορούσαμένε σέ δαύτες 
καί άποφτουνόναμε τήν μπουζοΰ μας. Πήγα 
κ' εγώ ό κακόσουρτος μιά βολά 'ς τό θέα
τρο, κι' άπ' τά ρεζιλίκια ποΰ είδα νά κά
νουνε τοΰ ενός ή κόρη ποΰ άφ' τό κεφάλι 
του έφτώχεψε, μέ τ ' άλλουνοΰ το γυιό ποΰ 
ήτανε ένα παλιόπαιδο τοΰ σοκακιοΰ και 
γυρεύ3( τώρα νά κάμγ] άργολαβία, καί αϊ 
λα καί αλλ -
ποδά^ 

Κι' άμέ δέν γράφετεν γιά τό θεμέλιο τοΰ 
μαγαζιοΰ τής Πλατείας, ποΰ μπή/.εν, νά 
παινέσετένε τό Δήμαρχο μας λιγάκι , ποΰ 
είναι καλός πατριώτης, καί κάνει όσα δέν 
έκανε κανείς ώς τώρα 'ς τόν τόπο ; Χιώτες 
καί πάλι Χιώτες, γιέ μου, κι' άς λένε οί 
Μωραίτες. Τό ίδιο φωνάζουνε καί γιά τόν 
Αστυνόμο πώς δεν είναι κ α 7 ν ό ς , γ ιατί είναι 
Χιώτης ! Μά ποιος τό φωνάζει ! Μωραίτι-
κες εφημερίδες, γιέ μου, Μωραίτικες ! Δέν 
είναι, λέει, καλός γιατί δέν δεκατίζει σάν 
τούς άλλους, καί δέν τσιμπολογά, μόνο ά-
πουτουνόνει, καί, άφοΰ δέν μπορεί νά βάλη 
Νόμο 'ς τό σπήτί του, θέλει νά άπουτουνώ 
ση τον τόπο. 'Οχοΰ, γυιέ μου ! Ποιος τά 
λέει αυτά ; Φωνάζουν γιά τά παιχνίδια πώς 
τ ' άφίνει 7αμπερτά, μά τά παιγνίδια παί
ζουν 'ς τά φιλικά τοΰ Άπαστυνόμου. Φω
νάζουν γιά τά φανάρια, μά τών φαναριών 
τήν άργολαβία τήν εχει άλλος, καί τοΰτο 
δέν τοΰ περνά τοΰ Αστυνόμου. Τί πώς πα 
γαίνει, 7-έει, περιπο7^ία 'ς τόν άγιο Γιώργη, 
καί δέν βάζει νόμο 'ς τή φαμελιά του, καί 
μήγαρ καί ό άλλος δέν παγαίνει 'ς τά Ψαρ-
ριανά ; Οϋγοΰ γυιόκα μου ! Κατά ποΰ γε-
νήκαμεν έχασεν τό σκυλί (όχι, γυιόκα μου, 
εκείνη ή βρώμια εφημερίδα Σ κ ύ Κ ο ς, γιατί 
αυτή δέν έχει αφέντη) τόν αφεντικό του, 
"Εχω ένα τσουβά7α νά σοΰ γράψω, γυιόκα 
μου, μά δέν Οά μέ καταλαβαίνης, γ ιά δέν 
είμαι γραμματιζούμενος νά σοΰ τά γράψω 
περίδιά γραμμάτου,καίγιά δαυτο,Οαυρω ένα 
νά γρωνίζϊ] νά σοΰ τά γράψη ένα προς ένα 

χαρτί και καλαμάρι, καί τές άργολαβίες^ 
καί τές κλεψιές ποΰ γίνουνται καί σύ7να. 

Υ γ ε ί α καί χαιρετίσματα, γυιέ μου ! 
Ό συνδρομητής σου 

Μ ι σ έ Μ π ο υ ρ λ ή ς 
δοΰλός σου. 

Α -
τει 

ο ζ 

(Συνέχεια, ί'δε άριθ.Ί51). 
γ'.) Έξέδοτο δύο εταίρας έπιπληκτικάς 

καί πειΟαρχικάς αποφάσεις κατά τοΰ δη
μάρχου Καρδαμύ7.ης, έφ' ων βραδύτερον 

αί άλλα, έκαμα όρκο νά μή πατήσω θέ7^ομεν εγκύψει. 
άλλη μνιά. δ'.) Κατακρατεί παρανόμως πράξ:ν το5' 

γράοοντος 
Ιής οε ανικανοτητος του ό νομιμόφρων 

"Επαρχος καί έτερον παρέσχε δείγμα. '* 
νοήτως καί άνευ νομίμου λόγου άπή._ 
παρά τών δημάρχων κατά7^ογον ίδιοκτη 
τών περί άγροφυ7.ακής· επειδή δ' εκείνο 
π7νήν τοΰ δημάρχου Αεύκτρου, δέν συνέτα
ξαν τοιούτους, έξέδοτο κατ' αυτών πειθαρ-
χικήν άπόφασιν, έν η , επειδή τεσσάρας συμ
περιλαμβάνει δημάρχους, ύπο7.ογίζει τέλη 
δραχ. 1 2 , καί διατάσσει τήν άλληλέγγυον 
αυτών πληρωμήν. Ά λ λ ' , ώ Δικανικέ Έπαρ
χε! μά τήν Δικανικήν σου χεφα7.ήν, ό 
νόμος υπόχρεοι άλ7α)λεγγύω; τούς Δη
μάρχους ; 

Πεποίθαμεν όμως Οτι οί αμαθείς κκ. Δή-
μ αρχοι, καΟ' ών αί ανωτέρω αποφάσεις 
έξεδόθησαν, θέλουσιν έκκα7,έιει ταύτας καί 
είς τό ύπουργειον, καθόσον καί ό τήν Νο
μαρχία·/ Αακωνίας διευθύνων γραμματεύς 
Κοντάκης δέν υστερεί τοΰ άμερο7,ήπτοι> 
καί πο7α»μα0οΰς τούτου Έπαρχου, καί τεύ-
ξονται παρ' αύτοΰ δικαιοσύνης. Δέν άμφι-
βά7Λομεν δέ ότι καί οί κυβερνώντες, πρός 
ούς ή διαγωγή τοΰ τοιούτου τέρατος έγέ-
νετο γνωστή, θέλουσιν εξωθήσει αυτό κατά 
κρημνών καί μεριμνήσει περί τής ταχείας 
αντικαταστάσεως του. 

Πασαν εύθύνην διά τά ανωτέρω ώς καί 
τά έν τώ μέλλοντι δημοσιευθησόμενα άνα-
λαμβάνομεν ήμεϊς, κ. συντάκτα. * ¥ * 

Νά! καί ο κβυφός "Ροίδης μέ διάφβραις φιγούραις, 
Καί ό "Αννινος ποΰ κάνει τεχνικαΐς κα7ακατούραις. 
Ο Ροίοης απ όπισω ειχε μια ουρα μεγάλη 
Καί δυώ κέρατα έλάφου 'ς τό σοφό του τό κεφά7νΐ , 

Ka¿ ό Άννινος κοφφίνι ά*ό κέρατα γεμάτο, 
Κ' ήταν πούπουλα ντυμένος άπό 'πάνω έως κάτω. 

Νά! καί ό Βαμπάς 'ς τή μέση μέ μεγάλο τουμπελέκι, 
Κι' ό σοφός Κορέσιός μας δύω βήματα παρέκει. 
Ό Βαμπάς 'φοροΰσε ροΰχα χα7^βατζή, καί έβαστουσε 
"Ενανε ταβ7^ά 'ς τό χέρι, καί κα7;ό χαλβά πω7^οΰσε, 
Κι' ό Κορέσιος έφόρει μιά 'Εγγλέζικη γιακέττα, 
Έ ν α τρικαντό μεγά7^ο, κι' άπό πάνω μιά καρπέτα. 

Νά! έκει καί ό ΜιμΤκος, όπου κωμωδίαις κάνει, 
Κι' ό Καμπούρ-Έφέντης δίπ7,α ένδυμένος σάν όγ7.άνι. 
Ό Μιμής έφόρει ροΰχα νεκροθάπτου, καί έκράτει 
Μιά άξίνα είς τό χέρι, καί μέ χάρι έπερπάτε:. 
Κι' ό Καμπούρ-Έφέντης πάλι , μαθημένος άπ' τήν Πόλι, 
Σάν ολόγυμνος 'φαινόταν, καί τόν έκυττάζαν όλοι, 

Είς αυτούς κοντά έρχονταν δέν είξεύρω πόσοι αΧΧοι 
Μασκαράδες ξακουσμένοι μέ φανάρια 'ς τό κεφά7α. 
Ά7,7^οι ήταν μέ μουντζούραις καί αλεύρια αλειμμένοι, 
Ά7Λ· ι πά7νΐ μέ κουρέ7αα >c«tí ιΐροβιαΐς κουκου7,ωμένοι, 
Άλ?νθΐ ήταν σάν Σουλτάνοι κ' υπερήφανοι Αγάδες, 
Κι' ά7.7,οι πά/α χαν^βατζίδες, /.ουστρατζίδες, γα7,ατάδες. 

'Σ τοΰ πρωθυπουργοΰ τό "σπήτι, άπό κάτω.'μαζευθήκαν,ι 
Καί μ' ά»τάρα όλοι ρ.έσα ·είς̂  τήν σά7^α του έμπήκαν. 
Ό πρωθυπουργός, σά>» είδε δλο τοΰτο τό ασκέρι, 
Είς τήν σάλα μέσα 'μπήκε, κ' έδινε εις όλους γέρι, 
Καί έφώναζ' ολοένα «βρε χαρά 'ς τούς μασκαράδες.», 
Καί τούς τράτερνε μεζέδες, ρετσινάτο και σουμάδες, 

Τότε ό7,οι διψασμένοι έρριχτήκαν 'ς τήν ρετσίνα, 
Καί άργίσανε νά παίζουν τά βιολιά καί τά κ7.αρϊνα, 
Καί απάνω 'σηκωθήκαν, καί αρχίσανε τόν μπά/,ο, 
Κ' έπηδοΰσαν, έγε7νθΰσαν, καί έ7,έγαν ένα κι' ά7,7νθ, 
Καί 'ςτόν Κουμουνδούρο 'πήγαν, καί μέ τοΰτα καί μ'έκεινοί 
Τόν κατάφεραν αμέσως καί έμπήκε 'ς τήν ρπερ7^ίνα, 



Άφοΰ όλοι τον γέλασαν, καί του είπαν ava κι ' άλλο, 
Τον 'χαιρέΐησαν ώς κάτω, καί μέ θόρυβο μεγάλο 
Άπό τοϋ Πρωθυπουργού μας'μεΟυσμένοι όλοι φύγαν, 
Καί 'ς τό σπήτι τοϋ Ζαήμη μέ πολλά ις χαραίς επήγαν. 
Καί αυτός τούς ύπεδέχΟη καί τούς έκαμε τά tòta, 

Καί έκΐ έτραγουδήσαν, καί έκάμανε παιχνίδια· 

Άφοΰ "κάθισαν ολίγο, τοϋ 'πανε «πολλά τά έτη,» 
Καί 'ς τοϋ Δεληγίώργη πήγαν , τοϋ μεγάλου μας Η γ έ τ η . 
Τότ' ευθύς ό Δεληγιώργης είςέ μια πολτρόν' άνέβη, 
Καί άρ-ζίνισε σαν άλλος Μιραβώ να ρητορεύη, 
Κ' έλεγε καλά μεγάλα γ ιά τήν άμοιρη Πατρίδα, 
Κ' ίδινε είς τόν καθένα μάσκαρα καί μιά ελπίδα. 

Καί άπό τοΰ Δεληγιώργη τό αρχοντικό έφυγαν, 
Καί 'ς τό σπήτι τοΰ Τρικούπη μέ τά τούμπανα έπηγαν. 
Kt' ό Τρικούπης τούς εδέχθη μέ ευγένεια μεγάλη . . . 
Τότε ό κύρ Μανουσάκης εις τήν μέση ξεπροβάλλει, 
Κι' αρχινά καί λέγει τόσα γ ιά τήν «Παλιγγενεσία», 
Καί ρουφά ένα ποτήρι 'ς τοϋ Τρικούπη τήν υγεία. 

Νά! κ' ό Αγγελόπουλος μας τουρκογύφτισσα προβάλλει, 
Κ' εύχεται είς τόν Τρικούπη γ ιά νά τόν ίδ ί^και πάλι 
'Σ τοϋ Πρωθυπουργού τήν έδρα, καί Πρωθυπουργός νά μείντ| 
Ε^ τόν άπαντα αιώνα, καί ρουσφέτια νά δίνγ], 
Ά λ λ α πιό πολλά άπ' όλους εις τήν «Παλιγγενεσία» 
Διά νά τόν λέγη πάντα τής Ελλάδος ^τόν^Μεσσία. 

Τους έστρώσανε τραπέζι, καί έκάΟισαν νά φ ά γ ο υ ν 
Κι' άμα έφαγαν καί ήπιαν, απεφάσισαν νά 'πάγουν 
Κ' είς τοϋ Τζουμπελή τό ' σ π ή τ ι . . . έξεκίνησαν κ' επήγαν, 
Μά 'κεϊ πέρα τήν έπαθαν καί κακήν κακώς έφυγαν. 
Ό Τζουμπές ευθύς ποΰ ειδε τόσους παληομασκαράδες, 
Άρπαξε ένα μαστέλλο καί τούς έκαμε π α π ά δ ε ς . 

Τότε νάβλεπες αντάρα, φόβο, άναμπαμπουλίκι, 
Σύγχυσι, βοή μεγάλη καί κακό μασκαραλίκι. 
"Ενας έτρεχε εδώθε 'σάν τήν Ορνιθα βρεγμένος, 
Καί άπό 'κεΐ πέρα άλλος ωσάν γάττος τρομασμένος, 
Κι' όλοι τό 'βαλαν 'ς τά πόδια, κ' έφυγαν νά κοιμηθούνε , „ 
Και τοϋ χρόνου, καί τοϋ χρόνου έτσι νά μασκαρευΟσϋνβ, 


