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Τ Ι Μ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. 

Έ ν "Αθήνα ι ς και Π ε ι ρ αιεΤ 
Ετησία δρα·/. 1 2 , έξαμηνία δραχ. 7 . 
Δία τά δημόιια κατας-ήματα » 2 0 . 

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

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

Τ Ι Μ Η Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Η Σ Ε Ω Ν 

Δι' έκας-ον στίγον διατριβών λε. 5 0 -
Δικαστικών κατασχέσεων » 8 . 
Αι αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον του Παν. Π. Πηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαι απευθύνονται εις αυτόν. Ή δε 
συνδρομή είνε ύπογρεωτική δι" εν έτος 

και προπληρόνεται εις Αθήνας. 

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

Φίλτατε Άριστοφανες ! 

Μοί επήλθε μία Εδέα πολύ μεγά7»η, 
ν.αλ ταύτην σπεύδω να σοι διακοινώσω ταχύ 
και ταχέως, ίνα μή τυχόν .και μου φύγη. 
Σε διαβεβαιώ ότι τυγχάνει λίαν ενδιαφέ
ρουσα και σπουδαία, όσον σπουδαία και εν
διαφέροντα είσί τά περί τής Καμή'λας καί 
τοΰ Γαϊτανάκι και των άλλων μωριών παι-
δαριώδη διάφορα τής «Εφημερίδος» καί 
του «Νεολόγου», όστις δέν είξεύρω τί πα
θών ήρχισε ν' άποβλακοϋται, άπομιμούμε-
νος τάς γελοιότητας της έν λόγω συνα
δέλφου του. Δεν εννοώ δ α τά δεκαπεντά-
δραχμα κύρια άρθρα του έκ Κηφισίας γρά
φοντος Κανελλίδου. Ό χ αδελφέ, δέν μας 
άφίνει καί αυτός μέ τάς πολιτικός του 
κουταμάρας. Ώμίλησέ του παρακαλώ σας 
καί σύ Αριστοφάνη, ώμίλησέ του καί πές 
του πώς το 'Ρωμαίικο δέν φτιάνεται μέ τον 
Πίλ και μέ τον Πίτ, καί ότι πολύ πιθα-
νώτερον είνε να γείνη πήττα το κεφάλι του 
ή τά άρθρα του να φτιάσουν τα στραβά ε λ 
ληνικά κεφάλια. Καυμένοι κ α ι ρ ο ί ποΰ 

καταντήσατε; Ά λ λ α — κ ύ τ τ α ξ ε εκεί,ολίγο 
ακόμη καί θ α έχανα μέ τούς καιρούς τόν 
καιρόν μου καί τήν μεγάλη ν μου ιδέα, τήν 
οποίαν έρχομαι να σου διακενώσω, ώς ή -
θελον κενώσει - ευχαρίστως έν μαστέλο 
κατά τής κεφαλής του τραμπούκαρου 
Μογγόλου. Άκουσον λοιπόν Άριστάφα-
νες, άκουσον, άν δέν ήσαι θεόκουφος ώς το 
Άσμοδαϊκόν κάθαρμα, άκουσον καί Οαύμα-
σον το έφευρετικόν μου πνεύμα καί όμολό-
γησον ότι εΐνε έφευρετικώτερον καί της 
κάρας του γε7,οιογράφου Άννίνου, όστις, 
λέγεται,ότι δέν εΐνε τόσον κουτός όσον φαί
νεται, καί όσον εΐνε ó χορηγός τοΰ Άσμο-
δαϊκου λαχανοφύλλου Σούτσος ó κομψός. 
Καϋμένε Σούτσε, πόσον σέ κοροϊδεύουν τά 
ά μ ο ι β α ι ο θ α υ μ α ζ ό μ ε ν α κωθώνια,καί 
πόσον σέ μαδούν ώς χήνα παχύδερμον. Ό 
θεός να σέ έλεήση καί να σέ φωτίση καί 
να σοϋ βάλλη ολίγο μυαλό, πριν σέ άπο-
ξεκουτιάσουν καθολοκληρίαν αυτοί οί κα-
τεργάριδες ά μ ο ι β α ι ο θ α υ μ α σ τ α ί . — - Ά 
ναι αληθινά, καλά ó λόγος ήλθεν. Ή με
γάλη ιδέα ή οποία μοΰ κατέβη εΐνε να κά. 

μωμεν και ημείς εναν άλλον ά μ ο ι β α Γ ο ν 
θ α υ μ α σ μ ό ν, καινά έπαινώμεν τούς φί
λους μας καινά ύβρίζωμεν μά ς-ά γεμάτα 
χωρίς ντροπή,ξετσίποτα δηλαδή, καί μέ λέ
ξεις χονδροτέρας καί αυτής της «Εφημερί
δος» καινά ύβρίζωμεν όσους δέν εχομεν φί
λους μας ή βλέπομεν ότι εΐνε κίνδυνος νά 
μας'περάσουν 'ς τήν εξυπνάδα π.χ. θά έπαι
νώμεν τόν Μπαλάνον διότι αυτός εΐνε δικός 
μας φίλος, τόν Όρφανίδη καί άς λέγη πώς 
δέν εΐνε καλός Ιατρός· τό λέγει από μετριο-
φροσύνην του, τόν Βενιζέλον, δικός μας 
εΐνε καί αυτός, τόν Κόκκινον, εΐνε ψυχ^ τε 
καί σώματι δικός μας, τόν Παπαρρηγόπου-
λον τόν θέτομεν υπό δοκιμασίαν, εΐνε κό-
θορνος ώς φίλος τών Φαναριωτών άλλά 
μπορεί νά τόν προσηλυτίσωμεν, τόν Βαμβά, 
εΐνε καλός μπαμπάς καί άντιπολιτεύηταε 
στά κρυφά τόν Μεσσηνέζην, νά έπαινώμεν 
δά καί τήν δεσποινίδα Φ . 0 . τό καϋμένο τό> 
κορίτσι τό κατά δύναμι κάμει καλά ποιή
ματα, όπως δήποτε εΐνε καλλίτερα άπό τοϋ, 
νεωτέρου Σκόκου, καί τήν δεσποινίδα Ζ. και 
αυτή νά τήν έπαινώμεν, έχει μέλλον, μέ 

Κ Η Π Ο Σ 
ο>*»ο 

Η Α Π Ο Κ Ρ Ε Ι Α Ι Σ . 

Τι μεγάλο νταραβέρι!. . τί ώραιοι μασκαράδες! 
Τι βιολιά καί τί λαγοΰτα, τί κορίτσια, τί κυράδες! 
Τί οχλοβοή 'ναι τούτη, τι κακό, και τι αντάρα ! . . . 
Ά λ λ ο ι τρέχουν μέ γαϊδούρια, άλλοι μέσα εις τά κάρρα 
Κ Γ άλλοι πάλι μες ς τ ' αμάξια, καί πετοΰν καλά κουφέτα 
Καί ώραϊα μπουκετάκια εις τήν κάθε μιά κοκέτα. 

"Ολοι, όλοι τρελλαθήκαν, καί αυτοί άκόμ' οί γέροι, 
Καί αυτοί βαστοΰν ακόμη λουλουδάκια εις τό χέρι, 
Καί γιά μιά στιγμή τά μαϋρα γηρατειά των ξεχάνουν, 
Καί κυττάζουν 'ς τά μπαλκόνια, καί εργολαβία κάνουν. 
Καί αυτός ó Στεφανίδης κορδωμένος καμαρώνει, 
Καί κυττάζει μιά κουζίνα σ' ένα ξύλινο μπαλκόνι. 

Παρέκει ó Μανουσάκης μ" ένα μαΰρο μπαστουνάκι 
Μέ πολΰ καμάρι στριφτεί το βαμμένο του μουστάκι, 
Κ ' ένα ποϋρο τής Άβάνιας 'βγάζει μέσα άπ' τήν τσέπη 
Rat τ ' ανάβει και φουμάρει, κι' ολοένα γλυκοβλέπει 
Μία ΰπανδρη μέ δύω της Ευρώπης ματοκιάλια, 
R a l τά δόντια τ ' όλο τρίζει, καί του πέφτουνε τά σάλια. 

R a i του «Μέλλοντος» ó Δήμος σ' ένα γάιδαρο καββάλα 
Τρώγει όλο μακαρόνια μέ μιά ξύλινη κουτάλα, 
R a i πετάει 'ς τή σ ο φ ί α του λουλουδάκια καί μπουκέτα 
Μέ τραγούδια τής αγάπης, καί διάφορα κουφέτα. 
Καί του «R8pauvo0» ó Μπέσας άπό τό κρασί κουτουκε 
Άπό 'πίσω άπ' τόν Δήμο τραγουδά μ' ένα μπουζούκι. 

Πώ ! πώ ! πώ ! πώ ! Χριςτέ μου ! . τ' εΐν' εκείνο τό συνάφι { 
Γιά κυττατε . . . εΐνε όλοι οί έφημεριδογράφοι. 
Ό Κορέσιος, ó Αούης, ó ζουρλός Αογιωτατίδης, 
Ό γκαβός ó Μαυρομμάτης, ó Διονύσης, ó Γονίδης, 
Ό Βαμπας καί ó Τσαρτόλιας μέ τό κλούβιο τό κεφάλι, 
Τής «Πνυκός» ó 3Ιανταφούνης, καί δέν 'ξέρω πόσοι άλλο^ 

ΦΑΝΗΣ ΦΑΝΗΣ 



τον xafpò Οά γείνγ) καλή συγγραφις. Έπεί- μεν za! με τάς στηλιτικάς εφημερίδας τάς 

τα το συμφέρον μας εινε να εχωμεν την 
εύνοιαν των γυναικών. Ί ην iòta δουλειά κά
με; και ό Καμπούρ—Έφέντης επαινώ ν πό
τε την μίαν δια το πιάνο της, πότε την 
άλλην eia τα κάλλη της κλπ. Αντιθέτως 
8έ πάλι να ύβρίζωμεν τον Βλάχον,διότι εί-
νϊ Ορασήτατος και μοχθυρότατος και φαν
τασμένος άνΟρωπίσκος. *Αν πτ,ς età τον 
Κορομηλα ; αυτόν δα να τόν σπάσωμεν, 
διότι ενώ εΐνε τόσον βλάξ καί αμαθής ό 
βρωμάνθρωπος τολμά να σου κάμη μέ ξένα 
έργα τον συγγραφέα και πότε π · > τ ε ι ν ο ύ ς 
καί πότε έ ρ ω τ ι κ ά ς Ουσ ίας μας βγάζει. 
"Οσον δια τον Καμπούρ—Έφέντην, αυτού 
δα θα τοϋ πάρη ό διάβο)νος τον πατέρα, 
θα τόν ψωφήσωμεν αν τον φωτίση ή κου-
ταμάρα του να τύπωση πάλιν καμμία νέαν 
πατρίδα καί νεότητα. Τόν Τοίδην όμως πρό 
πάντων να τόν λυσσάξωμεν. Ka i έν γένει 
ό'λην την φάραν του α μ ο ι β α ί ο υ θ α υ μ α 
σ μ ο ύ συστηματικούς νά πολεμώμεν δια 
παντός μέσου ήΟικοϋ, καί τό κάτω κάτω ά
μα μας καπνίση καμμιά ημέρα έξεγείρομεν 
όλο τό Ψυρί κα'ι συλλαμβάνομεν τόν Καμ
πούρ—Έφέντην, καί τόν εύειδή Μογγόλον 
καί τους σαπίζομεν 'ς τό ξύλο. Τώρα, άφοϋ 
σοι έδήλωσα τόν σκοπόν μου, άς σέ δηλώ
σω καί τα μέσα της πραγματώσεως αΰτου. 
Atà và ίδρύσωμεν καί ημείς τόν ίδικόν μας 
ά μ ο ι β a ì o v Οαυ μ α σ μ ό ν ανάγκη να 
εχωμεν πέντε δέκα εφημερίδας τών φρονη
μάτων μας, ha έκ συμφώνου ψέγωμεν καί 
επαινώμεν όν τινα Οέλομεν. Λοιπόν, τόν 
«Λαόν», άμα παύση ό Αριστοφάνης γρά
φων κατά του Σαριπώλου, καί του θετοΰ 
υιού του ηγουμένου Αίγίνης, δεν θέλει πο
λύ σοφία ότι τούς καθιστώμεν πειθήνια όρ
γανα μας. Επίσης καί την κΠαλιγγενε^ 
σίαν» τήν φέρομεν εις τα νερά μας, αρκεί 
νά άφήση ό Αριστοφάνης νά κτίση ό Ά γ - Τήν Τετάρτη ν έν τώ ειδικω δικαστηρίω 
γελόπουλος 'ς τό οικόπεδο του μετοχίου j έξηκολούΟησεν ή έξέτασις τών μαρτύρων 
τής μονής Κλειστών, τό « Εθνικό ν Πνεϋ- ' ΙΙρώτος προσήλΟεν ό Β . Τερζόπουλος εί-
μα», αρκεί να μή λέγηςτόν Γονίδη ψάλτη, πών, ότι ό αδελφός του Καλλίνικος τώ εΐ-
ήμποροϋμεν νά ρίψωμεν τά δύκτια μας πε μίαν ήμέραν μετά τό γεύμα, ότι έδωκεν 

διά νά 
. Μετά 

εχομεν ο/.ας ως νευρόσπαστα, περι του 
«Άλή-ΙΙασσα» καί συντροφιάς δεν μαίς μέλ
λει τίποτε, ήμέτεραι είσί. Καί ό ισραηλί
της Λούης τής «Αυγής» καί αυτός δικός 
μας εινε καί μά τό Β ' . Νεκροταφεΐον καί 
αυτήν τήν «Ήμέραν» τήν προσυλιτίζομεν, 
άν καί έ'γραψε καί αυτή υπέρ του αμοι
β α ί ο υ θ α υ μ α σ μ ο ύ , άρκεΐ νά συνηγο
ρώ ό/«Αριστοφάνης κατά τάς έκλογάς υ
πέρ του Βυζαντίου, καί τό «Βέλος» καί ή 
«Ιωνία» τής Σμύρνης καί αύταΐς δικαΐς 
μας εινε αρκεί νά τούς γράφωμεν εις τόν 
Αριστοφάνη τίποτε Σμυρναϊκά. Διά τόν 
«ίΝεολόγον» τής Κωνσταντινουπόλεως ου
δείς λόγος, ημέτερος καί ούτος. Άφίνω 
τόν άλλον συρφετόν τών Αττικών εφημε
ρίδων, αϊτινες δίκην σμαρίδων θά έπωνται 
ημών αί μέν φοβω αί οέ παρασυρόμεναι. Ού
τω, φίλτατε Άριστόφανες, κινοΰμεν φοβε-
ράν σταυροφορίαν κατά τοϋ νυν α μ ο ι 
β α ί ο υ θ α υ μ α σ μ ό ϋ,τόνέξευτελίζομε ν, 
τόν μηδενίζομεν καί ολίγον κατ' ολίγον 
τόν στέλλομεν κατά διαβόλου. Έάν έγκρί-
νης τήν πρότασίν μου, σέ παρακαλώ ειδο
ποίησε με όπως φροντίσω καί εύρω τόν 
Σ. Καρύδην, τόν I . Βερβέρη, τόν Γ . Σου-
ρή καί τόν I I . Καλογερόπουλον καί τούς 
θέσω εις ένέργειαν,διότι αυτοί οί άνθρωποι 
θά έκπνεύσωσι φωνοΰντες,πόλεμος ισόβιος 
κατά τών λυμαιώνων τής φιλολογίας καί 
διαφθορέων πάσης ηθικής, βεβηλωτάς παν
τός ίεροϋ· Αμήν. 

Σέ εύχομαι καλά Κούλουμα. 
Ό ©ίλος σας Φίλος 

Ε Γ Ω . 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α 

καί εις τήν «Έλληνικήν Άνταπόκρισιν», εις τόν Χαριτάκην 1 2 χιλ. δραχ 
άν μάλιστα καταδεχΟώμεν νά συμμαχήσω- τάς δώση είς τόν Βαλαστόπουλο 

τούτον προσήλθεν ό Χρήστος Τερζόπουλος 
ειπών, ότι ήκουσεν οτι ό αδελφός του έδω-
κ ε 7 . Ρ ή μ α τ α «-Γ τους υπουργούς καί εις τήν 
/.. Νικολοπούλου, ότι ό αδελφός του κατε-
στράφη αφότου έγινεν άρχιερεύς καί θά έζη 
ακόμη, άν δέν έγίνετο δεσπότης. Μετά τού
τον προσήλΟεν ό Ξηνταράκος Γρηγοράκης 
ειπών, ότι ό Αργολίδος παρεκατέΟεσε 1 2 
χιλ. δραχ. είς τόν Χαριτάκην διά νά τα ς 
οωση είς τόν Βαλασσόπουλον. Μετά τού
τον προσήλΟεν ό κ. Παπαγεώργόπουλος 
ειπών, ότι ό Μέρμιγκας τώ εΐπεν ότι εδω
κεν 8 χιλ. δραχ. εις τόν Τερζόπουλον, καί 
ότι επισκεφθείς ό Μέρμιγκας τόν Αργολί
δας εις Ναύπλ:ον, τόν ήρώτησε πόσα χρεω-
στεΐ, ούτος δε τώ εΐπεν 2 5 , 0 0 0 δραχ. καί 
στρέψας τήν κεφαλήν πρός τά άνω, άς ζ-
ψωνται, εΐπεν, εκείνοι οι όποιοι μέ κατέ
στρεψαν. Μετά τούτον προσήλΟεν ό I. Κα-
ζάκος ειπών, ότι συνεβούλευε τόν Αργο
λίδος νά φύγη, διότι δέν βλέπει πολλάς έλ-
πίοας καί θά καταστραφή ή υγεία του, οδ-
τος δέ τώ εΐπεν «ο,τι ήτο νά όοθή εδόθη, 
καί ή επισκοπή εινε ιδική μου». Μετά του» 
τον προσήλΟεν ό Κ . Αναγνωστόπουλος ει
πών, οτι πολλάκις ό Αργολίδος τω έλεγε 
οτι έχει χρέη και παρακαλεί τόν θεόν νά 
ζήση διά να τά εξόφληση. Μετά τούτον 
προσήλΟεν ό κ. Φιλοσοφόπουλος ειπών, ότι 
έδάνεισεν εις τόν Αργολίδος 6 χιλ. δραχ., 
καί ότι ό Αργολίδος τώ εΐπεν ότι θά δάη*/] 
είς τούς υπουργούς 1 2 , 0 0 0 δρ. Μετά τού
τον προσήλΟεν ό 11. Αντωνόπουλος ειπών, 
ότι ήκουσεν ότι ό Αργολίδος έδάνείσθη άπό 
τόν Κόκκινον 5 χιλ. δραχμάς. Μετά τοδτον 
προσήλΟεν ό Α. Μέρμιγκας ειπών, ότι έδά-
νεισε τόν Αργολίδος 8 χιλ. δραχμάς. Μετά 
τούτον προσή7νθεν ό Δ. Δημητρακόπουλος 
ειπών, ότι ήκουσεν ότι ό Αργολίδος έδάνεί
σθη άπό πολλούς έως 4 0 χιλ. δραχ. 

Τήν Πέμπτην δέν έγένετο συνεδρίασις. 
Καί χθες δέν έγένετο συνεδρίασις ένεκα 

κακοδιαθεσίας ενός έκ τών δικαστών. 

— Οί αδελφοί Τερζόπουλοι διαστρέψαν-
τες τήν άλήΟειαν ενώπιον τοϋ δικαστηρίου, 
κατηγγέλθησαν έπί ψευδορκία. 

— Πολλά ακις εγράψαμεν μέχρι τοϋδδ 

Άπό τό πολύ μεθύσι έχουν γίνει όλοι σκνίπα, 
"Ολοι εινε σαν μαλτέζοι καί βαστούνε μία πίπα, 
Κ ' εινε όλοι μέ μουντζούραις καί αλεύρια άλλειμμένοι, 
Καί μ' οκτώ σχοινιά μεγάλα καί πολύ χοντρά δεμένοι, 
Καί φωνάζουν ολοένα μέ χαραΐς καί μέ κουδούνια 
«Καί πηγαίνει 'ς τά περμπόλια καί μαζεύει καρντερούνια.» 

Νά ! εκεί καί ό Μιμής μας, ό μεγάλος καββαλάρης, 
Ά π ό 'πίσω άπό τούτους έντυμένος αρκουδιάρης. 
Τόν γνωστό Καμπούρ—Έφέντη για άρκοΰδά του βαστάει, 
Καί τοϋ λέει νά τοϋ δείξη μέ τά σχήματα πώς πάει 
Είς τή γρηά τό βράδ' ό γέρος . . . καί κτυπάει ένα ντέΦΐ, 
Καί του λέει ολοένα «χόρευε, μωρέ κενέφηϊ. 

Νά ! εκεί χι' ό Κανελλίδης, ποΰ για όλα 'βρίσκει λόγο, 
Κ ι ' άρχισε νά βάζη άρθρα θαυμαστά 'ς τόν «Νεολόγο», 
Καί μας γράφει άραις μάραις κουκουνάραις κι' ό,τι θέλει, 
Και μας λέει ότι τάχα άπ' τήν Κηφισσιά τά στέλλει 
"Ένας Γερμανός μεγάλος καί γραμματισμένος γέρος, 
Ιΐοϋ τόν άφησε γιά πάντα ή νεότης καί ό έρως. 

Μά κυττάξετε ολίγο καί έκεΐ είς τήν ΙΙλατεία 
Τοϋ Συντάγματος μεγάλη γαϊδουροκαββαλαρία. 
Νά ! έκεΐ ό Κουμουνδούρος ό πρωθυπουργός . . κοντά του, 
Ό καλός του Ζαημάκος, ή ψυχή καί ή καρδιά του, 
Ό ηγέτης Δεληγιώργης, καί κοντά σέ τούτον πάλι 
Η) Τρικούπης κι" ό Λομβαρδός, ςί φωστήρες οί μεγάλοι, 

Ά π ' τόν ένα ως τόν άλλο εΐνε σλ' άλευρωμένοι, 
Καί απάνω 'ς τά καπούλια τών γαϊδάρων καθισμένοι. 
Έμπροοτά ό κύρ Χρηστίδης μέ τά πόδια περπατάει, 
Κι ' ενα αψηλό κοντάρι είς τό χέρι του βαστάει. 
Άπό κάτω άπ' τό σπήτι τοϋ καλοΰ Τζουπμέ μας στέκουν, 
Καί ευθύς αρχίζουν όλοι, καί τό γαϊτανάκι πλέκουν. 

Ά λ λ ά νά! καί ό Φιλήμων, ό μεγάλος δημοκράτης, 
Κι ' ό Γεράσιμος Ζωχιός μας, ό καλός χατζαϊβάτης, 
Καί ό Χοϊδάς ο Τόκος , ποϋ σάν χόντζας πάντα σκούζει, 
Καί ευθύς όπου Ουμώση κοκκινίζει σάν καρπούζι. 
Άξυππόλυτοι κ' οί τρεις των τρέχουν μέσα 'ς τή" ΙΙλατεία 
Τής Όμόνοιας, καί σκούζουν «Ζήτω ή δημοκρατία», 

«"ίερι τής πολύκροτου υποθέσεως τοϋ Ζαχα-
'ράκη. Δεν έπιστεύομεν όμως ότ{ πολλοί 
εύήΟεις Καλάμιοι ήΟελον πιστεύσεϊ, καί 
άλλοι άλλοι έκ συμφέροντος ορμώμενοι η« 
Φελον διαδώσει, ότι πάνθ' όσα εγράφησαν 
έν τω «Άριστοφάνει» περί τής υποθέσεως 
ταύτης εγράφησαν κατ' είσήγησιν τοϋ υιού 
τοϋ κ. Ζαχαράκη Κωνσταντίνου^ Καί άλλο
τε ότε ό «Αριστοφάνης» άντεπεξήρχετο 
©ρασύς κατά τής Μαυρομιχαλικής σπείρας, 
ΐιολλοί εκ τών Καλαμιών έπίστευον, ότι 
πάντα τά γραφόμενα κατά Μαυρομιχαλών 
'ήσαν προϊόντα τοϋ καλάμου τοϋ οοκτορος 
Καλαμών καί ρήτορος τών νεκρών, όστις 
«χι μόνον δέν δύναται νά κατακεραυνοβο-
λή τούς Έφιάλτας τής πατρίδος του, άλλά 
καί αυτήν τήν σκιάν του φοβείται* τό αύτο 
συμβαίνει καί τώρα έπί τής υποθέσεως Ζα
χαράκη. Λυπούμεθα ένδόμύχως διά τήν 
τοσαύτην μωρίαν πολλών συμπατριωτών 
μας Καλαμιών, τοις γνωστοποιοϋμεν δέ 
επισήμως, ότι πάνθ' όσα γράφονται έν τω 
«Άριστοφάνει» περί τής υποθέσεως Ζαχα
ράκη προέρχονται αμέσως έκ θετικών πλη 
ροφοριών τής ιδίας συντάξεως. Ήμεις οεν 
συνηγοροϋμεν υπέρ τοϋ νέου Ζαχαρακη, 
διότι δέν εχομεν σχέσεις μέ αυτόν, απλώς 
μόνον τόν γνωρίζομεν, άλλ ? όμιλοϋμεν υ
πέρ τοϋ δικαίου. Ό «Αριστοφάνης» ούοε^ 
ποτε συνηγόρησεν ή συνηγορεί υπέρ άτο
μου· υπέρ τής αληθείας καί τοϋ δικαίου ώ-
μίλησε, καί υπέρ αυτών πάντοτε άφόβως 
θά δ'χιΚτ. 

4 ι" 

— Ένώ ή Έ λ λ . Ατμοπλοϊκή εταιρία 
έχει ναυτικόν έργοστάσιον καί πολλά ατ
μόπλοια, τά όποια έπαρκοϋσι πρός συγ-
κοινωνίαντοϋ κράτους, έάν δέ αί εκάστοτε 
Κυβερνήσεις τή έχορήγουν τάς συνομολο-
γηθείσας επιχορηγήσεις, θά είχεν ακόμη 
πέντε ατμόπλοια πλουσιώτερα καί εύρυχο-
ρώτερα τών υπαρχόντων, ή εταιρία τών 
ΙΙεταλάδων μέ τό σαπιοκάραβόν της καθ' 
έκάστην κάμνει διαμαρτυρήσεις καί στέλλει 
έκ τών επαρχιών άν*φοράς πρός τήν Κυ-
βέρνησιν, είς τάς οποίας, ως λέγει πάντο 

φαίνηται ουδεμία. Έκτος δέ τούτων, καί · 
ισραηλίτης Λούης τής «Αυγής», άγνοοϋν-
τες πόθεν ορμώμενος, πλέκει συχνά πυκνά 
στεφάνους δια τό σαπιοκάραβόν τών Πετα-
λάδων^ καί έπϊφέρεί ναυτικά σοφίσματα καί 
γνώσεις περί ατμοπλοίας, χωρίς νά βλέ-
πη πέραν τής ρ'ινός το'ύ' επερχόμενος δέ 
κ χτά τής ελληνικής ατμοπλοϊκής εταιρίας 
καί άποκαλών τούς διευθυντάς ταύτης ά-
γύρτας, ψεύστας, φαύλους καί καταχρα 
στάς, υβρίζει καί τήν ένεστώσαν κυβέρνη· 
σιν, ουχί δέ καί τάς προηγουμένας, διότι 
δέν σπεύδει νά καταστρέψη τήν έλληνικήν 
άτμοπλοϊκήν έταιρίαν, καί νά προσφέρη 
πάσαν συνδρομήν είς τό έκ 3 5 χιλ> φράγ
κων σαπιοκάραβόν τών ΙΙεταλάδων, τό ό 
ποιον, θεού εύδοκδϋντος» δεν Μ βραούντ, 
νά ταξείδεύση διά τόν άλλον κόσμον *μέ-
όλους τούς έπ'ιβάτας. Λυπηρον τη άλήθεία 
τοιούτοι μεγάλοι άνδρες, ώς ό Λούης, νά 
μένωσιν εκτός τών πραγμάτων· πρέπει πάν 
ό,τι υπάρχει κα?νόν καί ώφέλιμον έν τώ 
έλληνικώ βασιλείω νά παράλυση καί κατα 
στραφή, καί νά μένη μόνος δικτάτωρ 
Λούης καί οί όμοιοι αύτώ, όπως όσον τα 
χριστά βελτιωΟρ ή αθλία κατάστασίς μας 

— Έκμανείς ό συντάκτης του «Ααοΰ» 
Λογιωτατίδης δι' όσα έγραψε κατ' αύτοϋ 
έν τή «Έφημέρίδι τών Συζητήσεων» ό ή 
γούμενος τής μονής Αίγίνης Άνθιμος Ά ν 
τωνόπουλος, λέγων ότι αυτός τόν υίοθέ 
τησε καί πολλά έδαπάνησε υπέρ αύτοϋ 
σπουδάζοντος έν Γερμανία, έν τώ τής 11 έμ 
πτης φύλλω του «Λαοϋ» επέρχεται 
σέως κατ' αύτοϋ, καί διά τοϋ βαναυσοτέ 
ρου καί αισχρότερου τρόπου αποκαλεί αύ 
τόν τέρας, αίσχρόν> άθλιον καί ελεεινό ν 
χωρίς νά σεβασθή τουλάχιστον τό καλογ*/ 
ρικόν ράσον. "Εχει όμως μέγα δίκαιον 
Λογιωτατίδης νά έκτοξεύη καπηλικάς καί 
βάναυσους ύβρεις κατά τοϋ ηγουμένου Α 
γίνης, διότι άφοϋ ούτος τόν άπέκήρυξεν, 
έχασε πασαν περί κληρονομιάς ελπίδα καί 
τήν βου'λευτικήν Οέσιν, ήδη δέ απελπισθείς 
δέν κάμνει άλλο παρά νά όγκανίζη ώς Πή-

;άσα νά εύρεΟή Αιβέριός τις, όπως μή 
Γπώδης λύσσα του λαβή μεγαλειτέρας. 

τε, έπονται πολλαι ώπογραφαί, χωρίς νά γασσος τής Πλάκας. Ό κόσμος εινε εις Οέ 

σιν νά γνωρίζη κάλλιστα τήν ποϊότήτ* 
τοϋ ύβριζομένου, δν πάνυ σέβεται καί τι* 

ώς καί τοϋ υβρίζοντος, όστις άπό τίνος 
καιρού κατέστη έπιφοβώτερος ώς πρός τήν 
'̂ ύσσάν καί αυτών τών σκύλων, καί άνάγ ; 

ή πασα 
μανιώδη: 

οιαστάσεις. 
— Μετά χαράς άναγγέλλόμεν, ότι ό ια

τρός κ. Ηύρλας, δούς τόν νενομισμένον ορ-
κον, ανέλαβε τά καθήκοντα του ώς τακτι
κός καθηγητής έν τώ Πανεπιστήμια). Συγ-
χαίρόντες έπί τούτω άπό καρδίας τώ κ* 

Ιύρλα, εύχόμεθα αύτώ όπως άπροσκόπτως 
εισέλθη είς τό ακανθώδες και πολύμοχθο-/ 

ής καθηγεσίας στάδ'ιον, καί μετά τοϋ χα-
5ακτηρίζοντος αυτόν ζήλου έξακολουΟί] 
πάντοτε τήν άνατεθεισαν αύτώ λειτουργίαν, 
χή δίδων τήν έλαχίστην άκρόασιν είς τούς 
άγριους όγκανϊσμούς τής φαυλότατης έται·-ι 

π'ας τών Ά μ ό ι β α ι ο θ α υ μ α σ τ ώ ν . 
— Τήν χειρ.ίστην έντύπώσιν προξενεί εις 

πάντας ή διαγωγή τοϋ Π. Οίκονομοπού-
λου έν τ·ώ είδικω δικαστηρίω, όστις ένώ ώ-
φειλέ νά άπαγχονίσθή ώς ό Ιούδας, άν εΐ-
χεν ενός παρά φιλότιμον, γελα καί χαριεν
τίζεται καί μετά τής μεγαλειτέρας άπαθείας 
έρωτα τον ένα καί τόν άλλον μάρτυρα.Φαί-
νεται, ότι Οά τό έχ_η τιμή του, διότι δικάζε
ται μέ υπουργούς καί αρχιεπισκόπους, έπρε-
πεν όμως νά τόν τύπτή ή συνείδησίς του, 
άν εΐχέ το'ιαύτην, δι' όσα άθλα έπραξε. 

— "Ενεκα τών Άπόκρέώ πάραλ^έίπόμεν 
πάν άλλο άρθρον> καί ασμένως καταχωρι'-
ζομεν τήν ανωτέρω έπιστολήν, τήν άνά-
γνωτίν τής οποίας συνίστώμεν είς πάντα 
φιλοπερίεργόν καί άστείον άναγνώστήν. 

—- Ή έκ Λαυρίου έπισταλεΐσα ήμι > δια
τριβή καί πραγματευομένη περί πο7νλών 
καί διαφόρων πράξεων τοϋ έκεϊ τελώνου κ. 
Βουδούρη, θέλει καταχωρισθώ] εις τό προσε
χές φύλλον, ένεκα ελλείψεως χώρου έπί 
τοϋ παρόντος- "Ωστε άς έχη όλίγην ύπομο^ 
νήν ο κ, Βουδούρης, καί εντός ολίγου Οά μά
θη τόν διαΐριβογράφον καί πολλά άλλα πε» 
ρίεργαν 

Μά γιά'δετε έκεϊ πέρα είς τήν βρύσι Καλαμιώτη 
Τόν Παπαρρηγόπουλό μας, τόν μεγάλο Φαναριώτη, 
Όπου έγραψ' ιστορία είς οκτώ μεγάλους τόμους . . . 
Ένδυμένος τζαρλατάνος περπατάει είς τούς δρόμους, 
Καί βαστά iva κοφφίνι μέ ιστορικούς μεγάλους, 

Γερμανούς, Έγγλέζους,Ρώσσους,Ίσπανούς,Κινέζους,Γάλλους. 

Μά γιά 'δέτε καί ολίγο είς τόν δρόμο τόϋ Σταδίου 
Κόκκινον τόν δικηγόρον, καί τοϋ Πανεπιστημίου 
Πρύτανιν σοφόν, μεγάλον . . . έχει κόκκινα τά χείλια, 
Καί βαστάει εις τό χέρι μια χιλιάρικη μποτίλια 
Μέ κρασί τής Σαντορήνης, κι' όλο τρέχ' απάνω κάτω, 
Καί γεμίζ' ένα ποτήρι, καί τό φέρνει ώς τόν πάτο. 

Μά γιά 'δέτε κ' εκεί πέρα σ' ενα δίτροχο απάνω 
Τόν γιατρό τόν Όρφανίδη μέ τόν φίλο του Μπαλάνο. 
Είς τό χέρι των βαστούνε γιατρικά καί έργα7.ε1α, 
Κι ' άπ' έδώ κ' έκεΐ πηγαίνουν γιά νά εϋρουν πελατεία, 
Κ ' εις τούς μασκαράδες κάνουν τόν γιατρό καί τόν μεγάλο, 
.1' «.άζονται μονάχοι, κ' επαινεί ένας τον άλλο. 

Γιά κυττατε καί τόν φίλο Χατζηπετρο σ' έν' αμάξι, 
Πού μέ νοϋ πολύ καί γνώσι, μ' αυστηρότητα καί τάξΐ 
Τήν κα7/ί]ν Άστυνομίαν 'μέρα νύχτα διευθύνει. * 
Ά ν καί δέν τό 'χε 'ς τό νόϋ του μάσκαρας κι' αυτός νά γίνβ, 
Μά σάν είδε τόσους άλλους, απεφάσισε νά βάλλη 
Άρλεκίνικα ωραία, κ' έναν κούκκο 'ς τό κεφάλι» 

Μά γΐά 'δέτε 'λίγο πέρα ενα τάγμα δίκήγόρων> 
Παπουτζίδων καί δασκάλων, τοκογλύφων καί έμπόρο^ν. 
Μέ τά μοϋτρα μασκαρένία τρέχ^όυν μέσα έίς τούς δρόμους, 
Καί βαστούν δικογραφίαις, πολλούς κώδηκας καί νόμους, 
Λεξικά, γεωμέτρίαΐς, ΐόκολόγία μεγάλα, 
Σουβλιά, πήχες καί ψαλλίδια καί κατάστιχα καί άλλα» 

Γιά κυττάξετε ολίγο κ' έκεΐ πέρα είς τήν Πλάκα 
"Εναν νεοπαντρεμμένο καί πολύ μεγάλο βλάκα. 
Μέ τήν νέα τόυ κυρία περπατάει μέ καμάρι, 
Καί τριάντα άπό 'πίσω τού βαστούνε τό φανάρι. 
Όλοι εινε μασκαράδες, καί εκείνος καί ό άλλος, 
Μά εγώ ποϋ γράφω τβϋτα εϊμ' άπ' ό'λ©ύς πιό μεγάλθ^ 



Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 

Δέν ενθυμούμαι καί καλά, άλλα θαρρώ τήν Τρίτη 
"Εγινε μπάλος πλούσιος 'ς τοΰ Μπαλτατζή τό σπητι. 
Έκεΐ έπροσχαλέσθηκαν όλοι οί Φαναριώται, 
Οί Πρίγκηπες', οί Κομήτες, κι' οί κάλπικοι ίππόται 
Μέ της γραββάταις τής πλατειαΐς, μέ τά ορθά κολλάρα, 
Ηοϋ κάνουνε τό μάτι τους γαρίδα γιά πεντάρα. 

Έ κ ' ήταν καί ό ψεύτικος γιατρός Θεοδωρίδης, 
Καί ό Μπαλάνος ό γνωστός, έκεϊ κι' ό Όρφανίδης, 
Καί ό Παπαρρηγόπουλος, ό Κόκκινος, καί άλλοι 
Πεπαιδευμένοι κύριοι καί εύγενεΓς μεγάλοι, 
Κυρίαις Φαναριώτισσαις καί ή κ ο κ ε τ α ρ ί α, 
Ό Α μ ο ι β α ί ο ς Θ α υ μ α σ μ ό ς κ' ή αριστοκρατία. 

Έ κ ' ήταν καί ό Άννινος καί ό κουφός 'Ροίδης, 
Ό Φρά—Βασίλης, ό Βαμπάς καί ό Μωραϊτίόης, 
Ό Βλάχος μας ό ποιητής, ό Σούτσος ό λεβέντης, 
Καί ό τραμπούκαρος Μιμής, καί ό Καμπούρ—Έφέντης, 
Καί ό Παναγιωτόπουλος μέ τό πλατύ κεφάλι, 
Που κάνει τόν βαρύτονο καϊ μές' 'ς τόν δρόμο ψάλλει. 

"Αλλοι σαν σβούρες 'γύριζαν μες" 'ς του χορού τήν σάλα, 
Καί έπιναν δροσιστικά καί τσάι μέ τό γάλα, 
Ά λ λ ο ι γελούσανε μέ μιά καί άλληνε κοκέτα, 
Ά λ λ ο ι σέ μία κάμαρα έπαίζανε π α σ σ έ τ α, 
Καί τ ' Α μ ο ι β α ί ο υ θ α υ μ α σ μ ο ύ ή νέα εταιρία 
Καλαμπουράκια έκανε καί έλεγε αστεία. 

Λος, Μά έξαφνα έπρόβαλλε 'ς τή μέτη ό Μογγό/ 
Καί ό Καμπούρ—Έφέντης μας, χαρά καί ερως όλος. 
"Ενας τά γένεια τράβαγε, κι' ό άλλος τό μουστάκι, 
Κι ' οί δύω έπαιξαν λαμπρά τόν βλάκα τόν Κ ο υ κ ά κ η , 
Έκείνην τοΰ Μιμίκου μας τήν θεία κωμωδία, 
Που πλούτισε τήν ποίησι καί τήν φιλολογία. 

Άφοΰ κι' οί δύω τε-/νικά τόν βλάκα παράστησαν, 
Μιά κωμωδία Γαλλική αμέσως άρχινίσαν, 
Καί είπαν τόσα νόστιμα ανέκδοτα άστεΤα, 
Που σέ μεγάλη 'βρίσκομαι ώς τώρα απορία 
Πώς δέν τά καταχώρισαν εις τήν Ε φ η μ ε ρ ί δ α . . . 
'Μπορει όμως νά τά "βαλαν, κ' εγώ νά μήν τά είδα. 

ΠΗΔΗΣΕ, ΒΑΣΙΛΗ 
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