
ΕΤΟΣ Δ. ΑΘΗΝΑΙ - ΤΕΤΑΡΤΗ - 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1876 ΑΡΙΘ. 194 

Τ Ι Μ Η Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Σ . 

Έ ν Α θ ή ν α ι ς κ α ι Π e ι ρ α ι ε ì 
ετησία δραχ. 1 2 , έξαμηνία δραχ. 7. 
Δια τα δημόσια κατας:ήματα » 2 0 . 

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

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

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 

ΔΓ εκα-ον στίχο ν διατριβών 7.επ. 5 0 . 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8. 
Αι αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον του Παν. II. ΙΙηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ί Ι δέ 
συνδρομή εΤ·*ε ύπογρεωτική 2Γ εν Ιτος 

καί προπληρόνεται εις "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. 

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΒΟΥΡ. 

Χαίρετε Έλληνες ! Έν τω μέσω της 
μεγάλης ταύτης εξωτερικής Ουέλλης, καθ' 
•ην ό ελληνισμός διατρέχει τον εσχατον 
των κινδύνων και μάτην έπεζήτει τόν σ ω 
τήρα του,ή θεία πρόνοια άπέστειλεν ήμϊν 
τόν μέλ7*οντα νά λυτρώσϊ) αυτόν και λύσγ) 
οιά παντός τό μέγα της Ανατολής ζήτη
μα. Ούτος δέ είναι μέγας τις άνήρ τό τε 
ανάστημα και τόν νουν καί ό περίφημος 
ξυγγραφεύς των έν Όλυμπία αρχαιοτή
των , εφάμιλλος του Γλάδστονος, εκ Με
σολογγίου καταγόμενος καί καλούμενος 
Έπαμινώνδας Δεληγεώργης. Ούτος δια 
των νέων πρωτοφανούς μεγαλοφυίας δο
ξασιών του υποδεικνύει τήν είς την άγίαν 
Σοφίαν άγουσαν. Εύχαριστοϋμεν λοιπόν 
τ ω Ύψίστω, διότι δια της αποστολής του 
νέου τούτου Καβούρ θέλει απαλλάξει τόν 

νηνισμόν από τάς χείρας τών Μουσουλ
μάνων. 

Ιδού λοιπόν ποία ή αληθής οδός, τίς ό 
σωτήρ του Ελληνισμού. Καί όμως τινές 

ανόητοι έπίττευσαν είς μόνον τά δόγματα τήν πεφίλημένην Τουρκίαν μεγαλοπρεπών 
του Μακράκη περί της λύσεως του άνα- παρασήμων,τήν αυτήν αναμφιβόλως Οα τρέ-
τολικοΰ ζητήματος, νομίσαντες, ότι ού-' ξγ; καί ν υ ν , καί τότε αντί να πορευθώ εν εις 
δεις άλλος δέν Οά εύρεΟή καλλίτερος « δ - την άγίαν Σορίαν, Οά όδηγηΟώμεν είς τήν 
τοϋ· τινές δέ παραπονούνται, ότι ό νέος! Φαληρικήν άκτήν. Καί όρως μετά λύπης 
ούτος Μεσίας αίνιγματωδώς αποφαίνεται 
καί δέν τόν έννοοϋσιν αλλά δεν συλλογί
ζονται οί ανόητοι, ότι οί μεγάλοι άνδρες, 
ούτω γράφουσι καί λαλοϋσι άφίνοντες τούς 
ανόητους νά σκοτίζωσι τόν νουν των, ώς 
ό Μακράκης είς τήν έξήγησιν τοϋ Ά γ α -
Οαγγέλου περί τών τριών κεράτων κλπ. 

Ά λ λ ' έρωτώσι πολλοί άν ό νεοφα
νής ούτος Δεληγεώργης πρώτην ήδη φο
ράν άναφαίνηται επί τής γης ή υπήρχε καί 
πρότερον, διότι φοβούνται μήπως είναι ό 
Δεληγεώργης τών αειμνήστων ετών 1806 
καί 1872 καί τότε άλλοίμονον ! Όποίαν έ-
δόν ύπέδειξεν εις ους ώθησε νά έπαναστή-
σωσι Κρήτας, όποίαν είς τούς σπεύσαντας 
ν' άγοράσωσι Ααυριωτικάς μετοχάς, όποίαν 
είς τούς ζητήσαντας τήν άνασύστασιν τής 
Ηανεπισ'ημιακής Φάλαγγος φοιτητάς, ό - ]άλλά καί ήδη τολματ 
ποίαν πρός τόν Έλληνισμόν δ'ιά τών πρός^βητε; Δ:ν συλλογίζεσ! 

άναγγέλλομε- ' , ότι είναι ό αυτός Δελη
γεώργης , όστις, πιστεύσας ότι τα παρελ
θόντα κατορθώματα του έλησμονήΟησαν 
πλέον, ότι δια τής μέχρι τοϋοε ιιγης τ ο 
καί τής σχολαστικής ξυγγραφής έξιλεώΟή 
απέναντι τοϋ κοινοϋ καί ό~.: ή νϋν πεοί-
στασις είναι κατάλληλος, ό ~ ω - ά·ξητ-/ι 
τών είΟισμένων δημοκοπιών, ένΟ.υ ·ιασΟε:ς 
δέ καί έκ τών Γ»μνων τοϋ νεανίοο ποιητοϋ 
τής «Εφημερίδος» , παρίσταται αύθις Οαρ-
σαλαΐος ενώπιον τοϋ κοινού ώ ; έξοχος τις 
και μεναλοφυης ανηρ και τοϋ 
ό σωτήρ ! 

Αναιδείς ! Δν/ ήρκέσΟητε είς τάς συμ
φοράς, ας έδημιοΰργησεν ή νεανική άπερι-

όσάκις εκλήΟητε νά έπιλη-
ε τής λύσεως σπουδαίων ζητημάτων, 

-ε νά τάς. έπαναλά-
Οε τί έπράξατε έγεί-

Έλλν 

σκεψία σας. 

Κ Η Π Ο Σ 

ΕΙΣ ΤΟΝ Η Γ Ε Τ Η Ν ΚΥΡΙΟΝ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΝ. 

Εις τό μέσον τής φουρτούνας τής πατρίδος καί τής ζάλης, 
Τής πολλής απελπισίας καί τής λύπης τής μεγάλης, 
Είς τό μέσον τόσου φόβου, δυστυχίας και τρομάρας, 
Και πολλών φωνών καί κρότων καί πολεμικής αντάρας, 
Σύ έπρόβαλλες, Η γ έ τ η , για νά μας χαροποίησης, 
Καί μέ τά σοφά σου λόγια τούς άγροίκους νά φώτισης. 

Καιρό τόσο ήσουν μέσα είς τήν φίλη σου πατρίδα, 
Καί έμεϊς απελπισμένοι δίχως μια μικρή ελπίδα 
Έκυττάζαμε μέ τρόμο τής πατρίδος μας τήν ζάλη, 
Κ" έκτυπούσαμ' ολοένα είς τόν τοίχο τό κεφάλι 
Καί έλέγαμεν «Δέν Οάβγη ενας άνθρωπος ς τή μέση, 
Ι ιά νά σώση τήν πατρίδα οπως και άν ειμπορέσ^·, 

"Αλλά έξαφνα 'ς τή μέση σαν μεγάλο μανιτάρι 
Έξεφύτρωσες, κι" αμέσως από τό χ,ρυσό λυχνάρι 
Τής μεγάλης σου σοφίας φώς λαμπρότατο·/ έχύΟη, 
Καί σέ μια στιγμή ή Οέτις τής πατρίδος μετεβλήθη, 
Κ' έγινε ή μαύρη νύκτα Άπριλιάτικη ήμερα, 
ΚΓ ανασάναμε ολίγο, καί επήραμε αέρα. 

"Ολοι τότε, Δεληγιώργη, καί εγώ εύΟύς'ποΰ ειδα 
"Οσα είχες 'ς τήν τρανή σου καί σοφή εφημερίδα, 
Εϊπα «Νοΐος είναι τοϋτος ό λαμπρότατος>.ομήτης, 
Ποϋ ξεφύτρωσε 'ς τή μέση σάν μεγάλος άμανίτης 
Γ*.ά νά σώση τήν πατρίδα 'ς τήν περίστασι ετούτη, 
ΙΙοϋ ανάβει είς τά μέρη τής Ανατολής μπαρούτι !» 

Μά δέν άργησα νά νοΐο>-ω πώςαυτά τά λ ό . ι α , 5που 
β ά αλλάξουνε τήν Οέσι τοϋ πτωχοϋ ετούτου τόπου, 
Τά εύρή/' ό Δεληγιώργης, τής Ελλάδος ό ηγέτης, 
hai ό πάνσοφος τοϋ πλούτου τοϋ Λαυρίου εφεύρε.ης, 
Ό ύπομνηματογράφος τοϋ ζητήματος τής Κρήτης, 
Και τςυ εβδομήντα 5ύω ό μεγάλος Κυβερνήτης. 

ΦΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟ 



ραντές τήν δύστηνον Κρήτην και είτα χα* 
ταλιπόντες αυτήν εις τήν τύχην της; δεν 
Γυλλογίζεσθε τάς ζοφερας ημέρας του 
Λαυρίου, ότε χάριν υμών και των περί 
υμάς έληστεύθη ολόκληρος κότμος και 
έρρίφθή άσιτος είς τάς αγυιάς; δεν συλλο-
γίζεσθβ τί κατά των ζητησάντων τήν άνα-
ουστασιν της πανεπιστημιακής φάλαγγος 
φοιτητών έπράξατε; δέν συλλογίζεσθε τήν 
έξευτελιστικήν και άνΟελληνικήν πολιτι-
κήν των προς τήν Τουρκίαν παρασν μων, 
δι1 ών έφαντάσθητ3 τήν λύσιν τοϋ Άνατο 
λικοϋ ζητήματος, παρ' ής όμως ώς αμοι
βή ν έλάβετε ραπίσματα και κολαφίσματα 
και δτι δι' δλα ταΰτα έγείνατε πτώμα και 
άνέστητε ελέω άλλων, άλλ ' έρχεσθε ήδη, 
προσποιούμενοι άγνοιαν των παρελθόντων 
κατορθωμάτων σας, ώς προστάται και σω
τήρες τοϋ Ελληνισμού ! — Έ ν ώ δέν βλέ 
πετε πέραν της ρινός σας, θέλετε νά δει 
χνύετε μεγαλοφυίαν, $ομίζοντες, δτι δια
τελείτε μεταξύ Φελάχων. Τοσούτος και 
ρός παρήλθεν, άφ'ότου προεμηνύετο ό Σερ-
βοτουρκικός πόλεμος· τί καλόν καί ώφέ-
λιμον έν τώ μεταξύ συνεβούλευσας, ποίαν 
έθνοφελή πολιτικήν διέγραψας, ώ μεγα-
λοφυα άνερ ; Ό τ ε κατεχωρίσατε έν ττ\ με
γαλόσχημα) εφημέριοι σας τήν ύπουργικήν 
έγκύκλίον,' ην άνθελληνικήν και καταγέ-
λαστον, ώς τό πολυθρύλλητον υπόμνημα 
σου, αποκαλείτε, δ;ά τί δεν εξελέγξατε 
τότε αυτήν ώς τοιαύτην; "Οτε προεκλή-
θητε παρά τίνων δημοσιογράφων όπως καί 
σεις έκδηλώσητε τό επί του εξωτερικού 
Γητήματος φρόνημα σας, διατί ού μόνον 
δέν άπεδοκιμάσατε τήν πολιτικήν τής ένε-
ττώσης Κυβερνήσεως, άλλ' ακόμη και 
τήν έπηνέσατε καί έχάρητε, διότι δέν ύπέ-
πεσεν εις τήν σύγχυσιν, άκούσασα τον μέν 
και τον δέ, άφοϋ, ώς εΓπατε, ή κυβέρνησις, 
ώς έκ της θέσεως της είναι εις καλλιτέραν 
κατάστασιν νά γινώσκητί πρέπει νά πράξη, 
καί νυν έρχεσθε ασυστόλως καί κυνικώς 
νά καταμέμφθητε αυτής, ώς ακολουθού
σης δήθεν πολιτικήν, άντι^τρατευομένην 
•εις τά συμφέροντα .τοΰ Ελληνισμού ; 

Ά λ λ α διά τοιούτων ελεεινών καί παι-

δαριωδών σοφισμάτων δέν δύνασθε πλέον 
νά εξαπατήσατε ούδένα, διότι τό παρελ
θόν έκαστου είναι τοις πάσι γνωστόν, έ
καστος οε έχει ανά χείρας τήν ίστορίαν 
των μέν οι τούδε πολιτευθέντων, ών εκα-
ς·ον έκτιμα κατά τά έργα καί τήν άξίαντου. 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

Αί έκ του θεάτρου τοϋ πολέμου ειδή
σεις είναι πολλαί καί ποικίλαι. "Εκτακτα 
τηλεγραφήματα των εφημερίδων «Νεολό· 
γου» , «Μέλλοντος» καί «Παλιγγενεσίας» 
καθ' έκάστην σχεδόν πλημμυροϋσι τάς 
οδούς τής πρωτευούσης, καί άνακουφίζουσι 
τούς διψώντας διά πολεμικάς ειδήσεις. 
Πρέπει νά όφείλωμεν μεγίστην εύγνωμσ-
σύνην εις τάς αξιότιμους συναδέλφους, αΐ-
τινες τόσον πολύ φροντίζουσι νά μας διαβι-
βάζωσι τάς έκ του πολέμου ειδήσεις, μάλιστα 
δέ εις τον μεγαλ#φυα συντα'κτ. τάς γραίας 
προφήτιδος «Παλιγγενεσίας», δστις έχει 
τήν θαυμασίαν τέχνην νά κάμνη πολιτικόν 
δελτίον τάς πολεμικάς είδήσεις-

— Ή Όθωμανική κυβέρνησις διά νά 
έξεγείρη τό αίσθημα καί τον πολεμικόν εν
θουσιασμών των πιστών Μουσουλμάνων 
ανά πάσαν δευτέραν ήμέραν δημοσιεύει έν 
Κωνσταντίνουπόλει μεγαλόσχημα παραρ
τήματα, έν οίς φαίνονται έκ μέν των Σέρ
βων πολλαί χιλιάδες φονευμένοι, έκ δέ 
των Τούρκων ε'ς φονευμένος, δύω δέ ή 
τρεις τό πολύ πληγωμένοι ελαφρώς. Οί 
εύφυεΓς Μουσουλμάνοι, πιστεύοντες εις 
τάς εκθέσεις ταύτας, γίνονται παράφρονες 
έκ τοϋ ενθουσιασμού καί δ-.έρχονται τάς η
μέρας χαίροντες καί πηδώντες. 

— Κατά νεώτερον τηλεγράφημα, τά 
στρατεύματα τοΰ Χαφίζ Πασσά ήραντο 
περιφανή νίκην κατά των Σέρβων, οί'τινες 
έγκατέλιπον αμαχητί τά έν 'Ραβινέ-Γλά-
βα χαρακώματα αυτών καί άπεσύρθησαν 
ένδον τής οροθετικής γραμμής. Τό τηλε
γράφημα δμως τοΰτο δέν μας λέγει π ό σ ^ 

Τοϋοκοι έϊο-.εύΟ/σαν αλλά βεβαίως καί 
πάλιν δέν Οά έφονεύθη κανείς, άφοϋ οί 
Σέρβοι αμαχητί εγκατέλειψαν τά χαρα
κώματα των. Φαί-εται δτι ό μέγας Προ
φήτης πρεφυλάττει τά στήθη των προσ
κυνητών του άπό πάσης Σερβικής σφαίρας. 

— Καθά λέγεται, πολλοί των έν Κων
σταντίνουπόλει Ελλήνων προσεφέρθησαν 
νά ύπηρεσήσωσιν έν τω όΟωμανικω στρα-
τώ υπό τόν ό'ρον νά τοις δοθή ϊοιαιτέοα 
σημαία φέρουσα τον σταυρόν και την ημι-
σέληνον. Έάν τούτο ήναι αληθές, πρέπει 
νά όμολογήσωμεν απείρους εύγνωμοσύνας 
προς τούς φιλοπάτριδας τούτους Έ λ λ η -
νας, οΐτιν3ς διά τό συμφέρον τής πατρίδος 
κατώρθωσαν νά ένώσωσι τόν σταυρόν μετά 
τής ημισελήνου. 

— Παρακαλείται δ κ. Πρωθυπουργός 
νά συμμορφωθώ συμφώνως μέ τάς άρχά„ 
αύτου περί άποκεντρικοϋ συστήματος, καί 
νά μή άνέχηται επί πλέον συγκεντρωμένος 
πολλάς θέσεις εις ανθρώπους, μή δυναμέ
νους ουδέ μίαν νά έκτελέσωσι. Εις έκ τών 
τοιούτων είναι κα': ό αξιότιμος ιατρός κ. 
Δ. Όρφανίδης, όστις έχει τεσσάρας σπου
δαίας θέσεις, χωρίς ποτέ καμμίαν νά έκ-
τελή. Είναι τμηματάρχης του υπουργείου 
τών Εσωτερικών, καί ουδέποτε ώς τοιού
τος εργάζεται· είναι πρόεδρος του Ίατρο-
συνεδρίου, παρά τοϋ όποιου δις απερρίφθη· 
είναι καθηγητής τής νοο&λογίας έν τώ 
Πανεπιστήμιο), χωρίς ποτέ νά παραδώση 
ούτε Ιν μάθημα· είναι διευθυντής τής 'Α-
στυκλινικής, εις τήν οποίαν σπανίως μετα
βαίνει. Δέν εΐναι παράοοξον νά ί'ίωμεν εν
τός ολίγου τόν πολύξερον κ. "Ορφανίδη* 
και θεολόγον ή φιλόλογον, όπως ηύτηνή-
σαμεν νά Γδωμεν καί τόν κ. Δεληγεώργην 
οεινόν αρχαιολόγο ν. 

— Ό Διδάκτωρ τής Ιατρικής Θεόδωρος 
Κούσκουρης, δούς λίαν επιτυχώς καί τάς 
πρακτικάς αύτου εξετάσεις ενώπιον τής 
οικείας σχολής, έλαβε τήν άοειαν του με-
τέρχεσθαι τόν ϊατρόν. Συγναίροντες όθεν 
αύτώ άπό καρδίας, τώ εύχόμεθα τήν αυτήν 
πρόοδον καί εις τον πρακτικόν βίον. 

****** 

Μόλις ήλθες 'ς τήν Αθήνα, γιά νά μας κατατρόμαξες 
Ευθύς έτρεξες τήν πένα εις τό χέρι σου ν' άρπάξης, 
Καί αρχίνισες νά γράφης μέ μεγάλη ευκολία 
Γιά τά χώματα που σκάβουν εις τήν νέα Όλυμπία, 
Κι' αυτό τό 'καμες καί μόνον γιά νά δείξης ότι κρίνεις 
Διά δλα, καί χαμμία επιστήμη δέν άφίνεις. 

' Σ τήν τρανή σου χαί σπουδαία καί σοφή εφημερίδα 
Ά ρ χ ι σ ε ς νά γράφος άρθρα γιά τήν δύστυχη πατρίδα, 
Κι' έζωγράφησες μέ τέχνη τήν ελεεινή της θέσι, 
Καί έφώναξες καί είπες πώς ποτέ δέν θά 'μπορέση 
Νά άλλάξη , αλλά πάντα εις τό σκότος θά κοιμάται, 
,*Αν άπό τόν Κ,ουμουνδοΰρον καί τούς άλλους κυβερνάται. 

Ά λ λ ά ήτον αμαρτία τό χαρτί σου νά χαλάσης 
Καί τόν νου σου νά παίδευσης καί νά πονοκεφαλιάσης 
Γιά νά δείξ^ς τήν καρδιά σου καί τόν πατριωτισμόν σου . . . 
Έμεϊς ξεύρομεν, Η γ έ τ η , τό ώραιον παρελθόν σου, 

δτι πάντα τό συμφέρον τής πατρίδος μας γυρεύεις, 
Κ' εΤναι άδικον μεγάλος τόν καιρόν σου νά ξοδεύης. 

Εμείς ξεύρομεν τόν πόνο δπου εχει ή ψυνή σου, 
*Οταν βλέπης ποια καί πόσα υποφέρει ή πατρίς σου, 
Κι' όταν μάλιστα, Η γ έ τ η , σοϋ μυρίζν) παλαμήδα, 
Τότε πλέον ταλανίζεις τήν ταλαίπωρη πατρίδα, 
Καί 'ς τά δόντια μέσα σφίγγεις τήν ακράτητη σου πένα, 
Καί τήν νύκτα καί τήν 'μέρα γράφεις άρθρα ολοένα. 

Τότε είσαι πατριώτης, τότε δλα τά είξεύρεις, 
Καί 'ς τό πήδημα τοϋ ψύλλου είσαι άξιος νά εύρης 
Πολλήν υλην καί ουσίαν, καί αμέσως νά σύνταξης 
θαυμαστόν , μεγάλον άρθρον, που τόν κότμον νά τρομάξης, 
Τότε σείνεις τήν ουρά σου καί γαυγίζεις ωσάν σκύλος, 
Τότε εΐσ' Αριστοφάνης, Δημοσθένης και Αίσ·/ύλος. 

"Ολοι ξεύρομεν τήν θέρμην καί τόν ένθουσιασμον σου, 
Τήν καλήν πολιτικήν σου καί τόν πατριωτισμόν σου. 
"Ολοι πάντα σ' αγαπούμε, καί ό νους μας δέν ξεκάνει, 
Τ Ω γενναίε πατριώτα, τά καλά που έχεις κάνει. 
"Οποιος μοχθηρός γιά σένα κακό λόγο πή ή γράψη, 
Κεραυνός ευθύς θά πέση άπό πάνω νά τόν /άψη. 

— Αί ύπό τής νέας δραματικής εται
ρίας (ίΕυριπίδης» δοθεΐσαι έν τώ^θεάτρω 
τών «Ίλισσίδων Μουσών Λ τρεις παραστά
σεις εύηρέστησαν πολύ τό κοινόν, δπερ 
άθρόον συνέρρευσεν. Ό δραματικός ούτος 
θίασος τυγχάνει αληθώς επάξιος παντός 
επαίνου, διςτι κατώρθωσε νά δώση τρία 
δράματα, έγκυμνασθείς αυτά τήν ιδίαν ήμέ
ραν τής παραστάσεως, μετά πληρέστατης 
επιτυχίας. Ά π α σ α ή λογία νεότης τών 
Αθηνών καί ό εκλεκτότερος κόσμος πλη
ροί τά καθίσματα τοΰ θεάτρου τούτου, δ
περ αληθώς κατέστη οικογενειακό ν, έν ω 
οι πολϊται εύρίσκουσι καλλίστην ήθικήν 
καί ελληνοπρεπή διδασκαλίαν μετά τέρ
ψεως άντ' ευτελούς τιμήματος. Τήν εβδο
μάδα δέ ταύτην ό θίασος, μελετήσας καί 
έγκυμνασθείς καλώς τά νέα δράματα, καί 
πάλιν άναπετανύει αύριο ν τήν αύλαίαν τοϋ 
θεάτρου ευθαρσώς και μετά πεποιθήσεως, 
ότι οι κόποι καί ό ευγενής αύτοϋ ^σκοπός 
6έλεΐ έκτιμηθί) καί άμειφθί] επαξίως, ώς 
καί τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα. 

ΠΟΙΚΙΛΑ 
Έν περιπτώσει, καθ' ην ή Ε λ λ ά ς κήρυξη 

τόν κατά τής Τουρκίας πόλεμον, ό κ. Ζ ω -
χιός Οά διορισθί) ναύαρχος τών μαούνων τοϋ 
Πειραιώς. *^* 

Κατά τόν εύρωπαϊκόν τύπον, ή ίίρήνη 
τής Ευρώπης έξήρτηται όλη έκ τής ούδε-
τερότητος τής Ε λ λ ά δ ο ς προς τά διαμα-
χόμενα μέρη. Π'.στεύομεν μετά τήν ειρή-
νευσιν τής Ανατολής οί Ευρωπαίοι νά έ-
πιδείξωσι τήν προς ήμας εύγνωμοσύνην 
των δι' ύβρεων καί εξευτελισμών. 

* * 
Τεσσαράκοντα σειραί οστράκων ευρέθη

σαν ύπό τήν τρόπιδα τής καθαριζομένης 
« ' Ό λ γ α ς » . "Ολίγον άν διέμεινεν έν Πόρω, 
ουδόλως παράδοξον νά έβλέπομεν αυτήν 
όλην είς οστρακόδερμα μεταμορφουμένην. 

Ό Η γ έ τ η ς τής Ελλάδος άνεκάλυψε σπου
δαίους καί μεγάλους^θησαυρούς είς τήν πε-

ΣΚΗΝΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 

Ύ π ό 

ΣΤΩΙΚΟΥ. 

("Ιδε προηγούμενον αριθμόν.) 

"τοϋ πρώην διαναοϋς αίσθήματος,πόρρω δ 
μ ως απέχει πλέον αύτη νά καλήται έρως 
ώ ς οέν ειναι^φλόξ ό εναπομένων άνθραξ 
μετά τήν κατάσβεσιν εκείνης. Ή συμπά
θεια αύτη, έπιτεινομένη διά τής εξεως καί 
φίλιας,καλείται μετά τόν γάμον συζυγικός 
έρως. 

Επί τάςΓσκέψεις ταύτας ώρμήθην, άφε-
τηριαν λαβών τήν άφηγηθεισαν έρωτικήν 
συνεντευξιν μετά τής Ασπασίας , ήτις, γυ 
νή τελβια ούσα, καί όργωσα πρός τόν θε-
τικόν έρωτα ή τήν ήδονήν, έζήτει δΓ έμοϋ 

ριοδείαν του, τούς όποιους θά φανέρωση, 
άμα άναλάβη τό πηδάλιον τής πολιτείας. 
Προς τοΰτο δέ ένασχολεϊται άπό τοΰδε νυ-
χθημερόν μετά τοΰ γέρο-Χρηστίδου είς τήν 
άρίθμησιν τών οικονομικών τοΰ Κράτους. 

Ό συντάκτης τής έν Τριπόλει εφημερί
δος, ή ?Φωνή τών Επαρχιών» συσταίνει 
τον ί'Αριστοφάνην» τοΰ Καρύδου διά λό 
γους άλατος καί πιπερίου. Ό Κάρύδης ο
φείλει ώς ευγνώμων άνθρωπος νά δημο
σίευση τήν εικόνα τοϋ συντάκτου τής « Φ ω 
νής» διά νά γνωρίση τό κοινόν τί άνθρω
πος είναι, και πόσον ζυγίζουν οι λόγοι καί 
τό μελούλι του. 

Ό διευθυντής τής «Εφημερίδος» κ. Κο-
ρομηλάς άπήλθεν είς Ά γ γ λ ί α ν διά πολιτι
κούς σκοπούς τοΰ Ήγέτου . Καθά άνηγγέλ-
θη ήμιν τηλεγραφικώς, ό Δισραέλης έκαμε 
μεγάλας παρασκευάς πράς ύποοογήν τοϋ 
δαιμονίου δραματικού ποιητοΰ κ. Μιμίκου. 

Προχθές εις τόν έν Φαλήρω λόφον τοϋ 
Δ ρ α γ ά τ η Γδομεν είς γωνίαν τινά κυ-
ρίαν τινά καθημένην πλησίον κομψοϋ Φα-
ληριζομένου. ΈκάΟηντο πολύ πλησίον καί 
συνδιελέγοντο κρυφίως έπί πολλήν ώραν, 
ένίβτε δέ έξέπεμπον στεναγμούς εύχαρί-
στήσεως. "Εχει μέγα δίκαιον ό κ. Καμ-
πούρογλους νά λέγη ότι ό λόφος Δ ρ α 
γ ά τ η έχει πολλά νά αποκάλυψη. 

* 
Ό λόχος τής εκπαιδεύσεως έστρατο-

πέδευσεν ολίγας λεύγας μακράν τών Α 
θηνών. Ό κ. Φωτιάδης βέης, τί παράδο-
ξον ν' άναγγείλη πρός τήν κυβέρνησίν του, 
δτι ή "Ελλάς ιδρύει μέγα στρατόπεδον 
παρά τά μεθόρια; 

* * 
Καθά έμάθομεν, πολλοί πάσχοντες άπό 

δυσκοιλιότητα έπεμψαν πολλάς έπιστο-
λάς πρός τόν μεγάτιμον συντάκτην τοϋ 
« Φ ω τ ό ς » κ. Σοφοκλήν Καρύδην, εΰ/αρι-
στοϋντες άπό καρδίας αύτώ, διότι ή άνά-
γνωιις τοϋ «Αριστοφάνους» του τοις έ-
προξένησεν αμέσως μεγάλην εύκοιλιότητα. 

μικράν κόρεσιν τοΰ πάθους της, όπερ ήδύ-
νατο ν' άφήση όλως ελεύθερον έλά^/ιστα 
ή ουδέν έχουσα νά φοβηθη εκ τε τής νεα
νικής μου ηλικίας καί απειρίας. Τουναν
τίον έγώ , ερωμένος ΐδανικώς τής Ά σ π α -
σί*ς, έδημιούργουν έν αύτη" όλόκληρον 
φανταστικόν κόσμον ονείρων καί άθοιας ευ
δαιμονίας· ώς δέ ή Ασπασία μέ αφύπνισε 
τοΰ ιδεατού κόσμου, έν ω αύτοβαυκαλιζό-
μενος έλικνιζόμην, διά τών περιθάλψεων 
καί έτα/ρικών φιλημάτων της, ήσθάνθην 
διαμιάς #όρεσιν καί άηδίαν άπαραλλάκ-
τως ώς ο ί προσερχόμενοι μετά πολλής 
ορέξεως πρός τάς εταίρας, αμέσως αισθά
νονται άπέχθειαν καί έκ τής μόνης άσε 
μνου διαγωγής καί αχρείων τρόπων αυ
τής. Ό άνθρωπος ανέκαθεν ήγάπησε το 
άγνωστον και περιπεπλασμένον. Ούτος εί
ναι, νομίζω, ό λόγος , ού ένεκα εις τάς 
θωπείας τής Ασπασίας κατεδείνθην τοσού
τον ψυχρός καί δειλός, .ώς κόρη νεαρότα
τη καί δειλήμων είς τάς πρώτας περιπτύ-

'ξεις τοϋ έραστοϋ της, δν, έν τί) απειρία 

Αγαπητέ Άριστόφανες! 

Έκ Καλαμών τήν 5 Μαίου 1875. 

Ζήτω ό δήμαρχος μας ! ζήτωσαν οί vu-
κτοκλέπται ! 230 δραχμαί έσουφροποιήθη-
σαν πρό τίνων ημερών έκ τοϋ παντοπω
λείου τοϋ Παναγιωτοπούλου καί άλλαι 
850 έκ τοΰ Μιχ. Ηαππαδοπούλου, καί ούχ 
ήν φωνή καί ουκ ήν κλέπταΊ. Καί θέλετε 
ίσως μ' ερωτήσει, άμ ό δήμαρχος σας τί 
κάμνει ;—Τί κάμνει ; κάθεται καί τρώει κα: 
πίνει τάς επτά ήαέρας τής έδδομάδος μέ 
τά επτά γύναια τοΰ καφφέ-Σ-ηταν, τάς δέ 
Κυριακάς σοϋ κορδόνεται είς τήν άμαξα, 
καί φοιτά είς τήν Ψυτιά, όπου ό δυστυ·/ής. 
χάσκων καί τούς σιέλους του καταπίνω-, 
παοατηοεί ώ ς λουκούμια Συοιανά τάς νέο
μανίδας. 

Αυτά κάμνει ό φίλτατός μας χαριτόβρυ-
σος Νικόλαρος Μανόλος Μανολάκος, οΕ 
δέ κλέπται άς εμβουν ν' αλωνίσουν καί θε
ρίσουν καί αλέσουν καί αλεστικά μή δώ 
σουν. Έν γένει μόνον μέλημα τοϋ φιλτά-
του μας δημάρχου είναι πώς νά φυτεύη είς 
τήν Φ υ τ ι ά, είς τούς κήπους τών Γερμα
νίδων μας τά γαρούφαλά του, καί ό κό
σμος άς χαλάση. 

Σας χαράττομεν έν βία τάς ολίγας ταύ
τας γραμμάς , έπιφυλαττόμενοι έκτενέστε-
ρον νά σας γράψωμεν κατόπιν 

Τ ά σ σ η ς Χ ρ υ σ ο γ ε λ έ κ η ς , 
Τ ζ ά ν ε ς κ α ί Σα. 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. 

Διά τελευταίαν φοράν παραχχλοΰμεν 
τούς ολίγους εκείνους κακοπληρωτάς καί 
δυστροποϋντας συνδρομητάς μας , όπως ά-
πατίσωσιν όσον τάχιρν τήν ευτελή συνδρρ-
μήν των, έχοντες ύπ' όψιν τάς νέας καί ού" 
σμικράς δαπανάς, ε'ιςάς Οά καθυποβληθώ-
μεν ε'-'εκα τής καθόλου βελτιώσεως το$ 
φύλλου ρ,ας, άλλως θά κλητεύσωμεν αυτούς. 

καί άΟωότητί της, πολλά/.ις ώς δήμιον ύ-
πολαμβάνει. Είδον γυναίκας ού μόνον έπί 
ημέρας νά κλαίωσι διότι έφιλθ^ταν ύπο 
τών άνορών, ων έμμανώς έ ρ ώ τ ο , άλλά 
καί καθολοκληρίαν ν' άποστραφώσιν αύ-
τοβς, νομίζουσαι Οτι διά τοϋ φιλήματος 
ταις άφηρέΟη τό παν, αιδώς, παρθενία, καί 
τιμή. Ακριβώς ταΰτα ένόμιζον δτι απώ
λεσα, ύπό τών Οωπείών τής Ασπασίας , ήν, 
ώς άγγελον άγνήν φανταζόμενος ειδον 
κακοήθη ώς Φρύνην καί Ααίδα, καί λά -
γνον ώς Μεσσαλίναν και Φερδιγόνδην. 

Τήν επαύριον προσή'λθον είς τό Γυμνά
σιο ν κατη-ρής καί σύννους,πρός ούδένα τώ-> 
φίλων μου άποτολμήσας νά αφηγηθώ 
πάνθ' όσα μοί συνέβησαν. Έπί τρείς δέ συνέ
χεις ημέρας ουδόλως διήλΟον έκ τοΰ οίκου) 
τής Ασπασίας , ήτις, διελΟόντος τήν Τε 
τάρτη·/ τυχαίως τοϋ φίλου μου Νικολάου, 
μετά τής μεγαλειτέρας άφελιίας καλέσα-
σα αυτόν, τόν παρεκάλεσεν όπως μοί δή
λωση έκ μέρους της δτι πολύ επιθυμεί 
νά με ίδη,διότι έχει σπουδαιον τι νά μ' άνα-



0Ι ΣΟΦΤΑΔΕΣ. 

Σηκωοήτε είς τό π·δι, Δερβισσάδες Μουσουλμάνοι, 
Τοϋ Προφήτου Απόστολοι , 

Ποϋ πιστεύετε μέ ζέσι τό σοφώτατον Καράνι . Ü 

Σηκωθήτε πλέον όλοι, 
Καί τής Φατιμές τό Οεϊον κ' ιερόν βρακί ξαπλώστε , 
Κ«ί είς τούς πιστούς ανδρεία και φωτιά πολέμου δόστε. 

"Οποιος τώρα άπό δλους τούς Σοφτάδες κατορΟώση 
Μέ τό άγιον Κοράνι 

ϊ ο ύ ς πιστούς τοϋ Κορανίου είς τ · πόδι νά σηκώστ } 

Κ' έπανάστασι νά κάνη, 
Τούτος πλέον χωρίς άλλο 'ς τόν ΙΙαράδεισο Οά-πάγη, 
Και χανούμισσαις άφράταις Οάχη πάντα εις τό πλάγι. 

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ Τ Η Σ Ρ Ω Σ Σ Ι Α Σ . 

Γορτζακώφ, Ίγνατιέφ μου, ξακουσμένοι^διπλωμάται, 
Ά π ' εμπρός μου νά χαΟήτε, 

Καί οί δύω σας αντάμα είς τόν διάβολο νά πάτε , 
Καί κομμάτια νά γινήτε, 

Επειδή "ς τόν κόσμον όλο μέ έκάματε ρ'εζίλη, 
Καί έγέλασαν μαζύ μου οί εχθροί μου καί οί φίλοι. 

Πήγανε "ς τά κούφια όλαις ή φροντίδες καί οί κόποι 
καί τά υπομνήματα σας, 

Ri ' έλιγώθη άπ' τά γέλοια ή Α γ γ λ ί α κι' ή Ευρώπη 
δια τά καμώματα σας. 

Ά π ' τούς δύω σας κανένας δέν 'μπορεϊ δου7νειάνά κάμη, 
Καί τό 'Ρούσικο καρβέλι μου τό τρώγετε χαράμι. 


