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Φ ί λ ε "Α ρ ι σ τ ό φ α ν ε ς ! 

Ή χρυσή ξυ νωρίς κΈφημερίς» καΐ «Νεο-
λόγος Αθηνών» εν κωμική συναυλία ψάλ-
λουσιν από τίνων ήμερων τά έξ αμάξης xa-
τά τής προδοτικής του Άντιβασι7νέως κυ
βερνήσεως. Ώς δέ έρωτύλος γάδαρος έπί τή 
θέα ευτραφούς ερωτικής γαόάρας άρχεται 
κλαθμώδεις όγκηΟμούς αύτοληρίζων επί τή 
προσδοκώμενη άπο)^αύσει, ούτω και ó του 
«Νεολόγου» Ποταμιάνος έπί τηέλπίδι πτώ
σεως τής ένεστώσης αντεθνικής Κυβερνή
σεως και τή ανά δω έν τοις πράγμασι του 
πολύκαί περί την άρχαιολογίαν πολυμήτο υ 
πολιτικοδ κ. Δελήγεώργη, ήρξατο άρρητα 
θέματα έξερευγόμενος κατά του υπουργείου, 
αγωνιζόμενος ó άνθρωπος εκ παντός και διά 
πάσης άκριτο?.ογ£ας και αγοραίων έπων νά 
•έκφαυλίση τους έπί την έξουσίαν, ους και 
διά των εναέριων τών μυιών γάμων ακόμη 

πολεμεί. Ά λ λ α τίς ούτος τέλος ό κ. Πο-
ταμιάνος, ό υπέρ τής πατρίδος συν τω στό-
ματι και τον ν ι κ ο λ ή αύτοΰ σχίζων ; Ό 
κ. ΙΤοταμιάνος, φίλε μου, ήτο πάλαι ποτέ 
πρόξενος παράξενος έν τή Τουρκία, προς 
δόξαν τοΰ Ελληνισμού και εύδαιμονίαν 
των χρυσόμαλλων προβάτων δΥ αυτόν, 
υπηκόων Ελλήνων. Είναι δέ ό άνήρ λίαν 
αβρός και τους τρόπους και την γλώσσαν 
και τήν ψυχήν, ως μετά των αγάδων και 
κατήδων συναγελασθείς έπί μακρόν, και 
εγκρατής δέ τά μάλα τοΰ ΌΟωμανικοϋ δι
καίου τυγχάνει, και τά δεινά και παΟήμα-| 
τα τών έν Τουρκία βιούντων Ελλήνων έκ 
μακράς πείρας γινώσκει, και πονει, ώς λίαν| 
αβρός, όπου και άν Οίξη τις αυτόν, πολλω 
δέ μάλλον πονεΐ έπί τή οικτρά τής πατρί
δος χαταστάσει. Φωνασκεϊ δέ ήδη κατά τής 
Α .Υ .τοΰ κ. Κουμουνδούρου, ότι ούτος, έν-
τρυφών εϊς τά αγαθά τής αντιβασιλείας/ 

απολακτίζει καί περιφρονεί και ουδέ ψιχίον 
ρίπτει εις αυτόν λιμόττοντα ήδη. Έκ τού
του ή άκρατος φιλοπατρία αύτοΰ, καί ό σο-
φταδικός φανατισμός, καί τής γλώσσης το 
άτάσθαλον και τής κρίσεως το αμβλύ καί' 
ή πολλή μωρία άπορρέουσιν. 

Αυτόκλητος δέσυνεπίκουρος τούτου τυ-( -
γάνει καί το Πολιτικό πράγμα, ό Καμπού-
ρογλους, πονών καί οδτος ό πάλαι ποτέ άλ-
κιμος μειρακύλλος, καί υβρίζει :<αί ούτος 
καί εμπαίζει τά ιερά τής πατρίδος, καί εκ
μεταλλεύεται πρός έπίδειξιν τής νεότητας 
του τάς δεινάς τοΰ ελληνισμού περιστάσεις· 
Καί πώς όχι ; Τοΰ γαργαλίζει καί αύτοΰ ή 
νεάτης, καί θέλει παράσημον καί ούτος δια 
τά νεανικά του αΟλα, ώς ό πάτρων αύτοΰ 
ιστορικός κ. Κορομηλάς. Ά ν δέ πέση ή αν
τεθνική παρούσα κυβέρνησις καί ελθη ό αρ
χαιολόγος πολιτικός, Οά τοΰ το δώση τ,αϊ 
αύτοΰ τό παράσημον. Έπειτα είνε φιλόπατρι 

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. ΖΑΗΜΗΣ. 

Δαναός να μ ή μ α ς τ η ν πάρουν . 

ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ. 

Κ α : τήν πορδή μας δύναμι να τήν πάρουμε 

Αριστοφάνης 



τό Καμπουρογλίδιον χαί έγραψε IT er τ ρ ί
ο" α καί Ν ε ό τ η τ α , έν ίση μοίρα Οέσας τό 
ίερότερον τοϋ άνθρωπου μετά του φαυλό
τερου παρελθόντος. 

Τοιαύτη ή κατά τοΰ υπουργείου διαρρη-
γνυομένη ξυνωρίς του Ηοταμιανο—Καμ-
πούρογλου. Έν τούτοις κατά τον Έξαρ-
χόπουλον 
Ά κ ο υ τ έ τους, άκοΰτέ ΐους, της μΰταις πλην στουμποςε 

Κα ι πέντε μουντζες οόττε, 

τό όποιον χάμνω xai 
Ε Γ Ω . 

θνος πρέπει νά προετοιυ.ασθή. Kai έπειτα 
0έ? νομεν νά δικάσωμεν τόν Βούλγαρην, διότι 
έσχημάτιζεν άπαρτίαν xai με 50 μόνον βου-

ευτάς, ένω εις την παροΰσαν περίστασιν 
μία τοιαύτη απαρτία ήθελεν άποβή λίαν ω
φέλιμος είς τό έθνος. 

ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ 

Τό είδικόν δικαστήριον συνεδριάζει, δη 
λαδή περνά τάς ημέρας εις έξέτασιν μαρ 
τύρων. Οί μάρτυρες προσέρχονται xai λέ-
γουσι ποϋ έγεννήθησαν, ποίαν ήλιχίαν έ-
χουσι, τί επαγγέλλονται, ότι εινε Χριστία-
voì Έλληνες , και τά λοιπά και τα λοιπά. 
Μετά ταΰτα ορκίζονται, και ό μεν είς λέ
γει ότι δεν ένθυμεΐται, ό δ' άλλος ότι δεν 
ήχουσεν, ό άλλος ένθυμεΐται χαί δέν έν 
θυμεΐται, ό άλλος ήκουσε xai δεν ήκουσε 
xai τοιουτοτρόπως κανείς δέν ει£ε,ύθ£5 ti 
ποτέ. Έκ των μέ^ρι_ΐθυ'δε μαρτυριών έμά-
βομεν £ονβί*7"οτι οί κατηγορούμενοι ύπουρ-

_..γθί ίστελλον χρήματα είς τούς βου7^3υτάς 
δια νά ελθωσιν είς τήν βουλήν νά σχημα-
τισωσιν άπαρτίαν, ότι ήθελον νά κάμωσι 
το Σύνταγμα β α σ ι λ ι χ ώ τ ε ρ ο ν, ότι 
έζήτησαν τήν γνωμοδότησιν νομομαθούς τί
νος Γερμανού έπί του αντικειμένου τής α
μαρτίας, καί άλλα νόστιμα πράγματα, είς 
.τά όποια δεν δύναται νά μή γελάση καί ό 
μάλλον ζ ο χ α δ ι α κ ό ς άνθρωπος. 

Οί κκ. βουλευται συναθροίζονται είς τήν 
Βουλήν. Ό χ. Καλλιφρονάς σημαίνει τον 
χώδωνα, άναγινώσκεται ό κατάλογος καί ή 
συνεδρίασις διαλύεται, διότι απαρτία δέν υ
πάρχει. Ό δέ λαός κάμνει συναθροίσεις καί 
οί νεώτεροι Δημοσθένεις φωνάζουσι με ολην 
τήν δύναμιν των πνευμόνων των, ότι το έ-

Ό γ'άδαρος έχει ενίοτε τοιούτον πείσμα, 
ώστε, ένω δέρεται ανηλεώς, ούτε βήμα δέν 
προχωρεί προς τά εμπρός. Τό τοιούτον γα-
δουρινον προτέρημα φαίνεται ότι έχουσι καί 
πολλοί των κκ. βουλευτών, διότι, ενώ όλον 
τό έθνος διαρρηγνύει τά ιμάτια του κατά 
της απραξίας της βουλής, αυτοί κάΟηνται 
εις τάς Έπαρ·/ίας των, φροντίζοντες δ'.ά 
τάς έλαίας καί τάς σταφίδας των. Μά τήν 
άλήθειαν, εινε ανάγκη νά κεντήσωμεν μέ 
βούνευρον τούς κυρίους βουλευτάς διά νά 
τούς φέρωμεν είς Αθήνας. 

Ό Σουλτάνος έπεκύρωσε τό Σύνταγμα 
τής "Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δέν 
πιστεύετε ; εινε άληθέστατον. Τό εγραψ 
όλαι αί εφημερίδες. 

Διά τοΰ νέου συντάγματος τής Τουρκίας 
νΜ γίνωσιν έν Κωνσταντινουπόλει δύο βου-
λαί. Ή μ ε ι ; νομίζομεν ότι πρέπει όλη ή Κων
σταντινούπολις νά μεταβληθή είςΚοινοβού-
λιον, διότι άλλως εινε αδύνατον νά χωρέ-
σωσιν οί αντιπρόσωποι, τούς οποίους θ' ά-
ποστείλωσιν είς Κων| πολιν πάσαι αί φυλαί 
τής Τουρκικής Αυτοκρατορίας. 

Διά τοΰ συντάγματος αύτοΰ δίδεται από
λυτος εξουσία είς τούς βασιβουζούκους νά 
σφάζωσι, νά καίωσι καί νά λεηλατώσιν επι
τρέπεται δέ είς τάς όΟωαανίδας ν' άσελνώ-
σιν είς τάς έκκΛησιας των χριστιανών. 

γούς, εκδικούμενος ούτω τήν έχθρ6*νισιν τβϋ 
παράφρονος αύθέντου του. 

Ό υψηλότατος Σουλτάνος άνευ φόβου 
πλέον λέγει είς τούς Ευρωπαίους τό σ ι* 
κ τ ί ρ· διότι, ένω ούτοι όγκανί^ουσι διά τήν 
αύτονομίαν τής Βοσνίας, τ?ς Ερζεγοβίνης 
και τής Βουλγαρίας, ό Σουλτάνος έπιχυ-
ροΐτούς συνταγματικούς νόμους τής Τουρ
κίας. Ναι μεν εινε σωτηρία καί φρόνιμος ή 
πραξις αύτη τής Α. Μ. τοΰ Σουλτάνου, άλ
λα, πριν θέση τό χρυσουν όνομα του εις.τον 
συνταγματικόν χάρτην, έπρεπε νά συλλο-
γισθή ÓTt ούτος δέν θά χρησιμεύση δι' άλλο 
τι, ε ιμή νδιά τά οπίσθια παντός πιστού xai 
απίστου. = 

Οί Τούρκοι πολεμισταί έσκεύρωσαν, καί 
ούτε δύνανται πλέον νά κρατήσωσι τό του-
φέκιον τοσαύτην δέ άποχαύνωσιν ΙπαΟον, 
ώστε δέν είξεύρουσι πότε νικώσι καί πότε 
νικώνται. Διά τοΰτο καλώς Οά στράξγ] ή Υ. 
IIύλη εάν, άφοΟ δέν στέλλει είς τούς στρα-
τιώτας της πιλάφι καί τσιμποΰκι, τοις στεί-
λη τού7νάχιστον ολίγας γυναίκας καί τίνα 
όγλάνια, όπως ούτω τούς ένθαρρύνη xal 
άναζωπυρήση τό αίσθημα των καθότι, εάν 
ή άπο7αύνωσ:ς καί ή λύπη των παραταθί] 
έπί πολύ, άμφιβάλ)*ομεν άν εις έξ αυτών 
•ύτυχήση νά ίδη ημέρας βίου συνταγματικού, 

Έκτος τοΰ Α ό χ ο υ τ ή ς Έ κ π α ι δ ε ύ -
σ ε ω ς Οά προσκληθή εντός ολίγων ημερών 
είς τά όπλα καί ή Εθνοφυλακή, θά έχω-
μεν λοιπόν τήνΠανεπιστημιακήν Φάλαγγα, 
τούς μαθητάς τών Γυμνασίων, τόν Αόχον 
τής Εκπαιδεύσεως καί τήν Έθνοφυλαχήν. 
"Ωστε δέν μας λείπει τίποτε· μόνον τό τά
γμα τών ιπποτών. ΙΙλήν δέν είνε παράδο-
ξον νά καταρτίσωσι τοΰτο οί αξιότιμοι £δρυ-
ταί τής Α θ η ν α ϊ κ ή ς Α έ σ χ η ς. 

Κατά τά νεώτερα τηλεγραφήματα, ό έκ- = 
Ορονισθείς Σουλτάνος Μουράτ Έφένδης έπ- Ό μέγας Περικλής κατά τήν τελευταία» 
ανήλθεν είς τάς φρένας του. * Αν πράγμα-| στιγμήν τοΰ θανάτου του εύχαριστεΐτο, διό-
τικώς ίάΟη ό δυστυχής Μουράτ, ουδόλως ι τι ούδε ;ς τών Αθηναίων έμαυροφόρεσε ποτέ 
παράδοξον νέος τις Χασάν νά στείλη είς εξ αιτίας του. Ούτως ό έπί τών Ναυτικών 
τά όρη τών πιλαφιών τούς Τούρκους ύπουρ- υπουργός χ. Αυγερινός μετά τήν άπομά-

Σ Τ Α Υ Λ Ο Σ 

Ο ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Ν. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ. 

Τ» γ«λτΤτε , βρε γαϊδούρια ·,. . βρέ γοϊδούρια, τί γελάτε, 
Καί τά χέρια κ' εις εμένα όπως σ' άλ7ιθυς δέν κτυπάτε ·, 
Βρέ μπαγάσιδες, βρέ ζώα, Οά 'συχάσετε ολ ίγο ; 
Είδ' άλλέως, σας τό λ έ γ ω , Οά μέ κάμετε νά φύγω, 
Καί Οά χάσετε τό γοΰστο, καί κανείς σας δέν Οά Γδϊ} 
Τάς κινήσεις του μεγάλου δικηγόρου Στεφανίδη. 

Τ ί ; σας φαίνεται άστεΓο, επειδή κ' έγώ 'ς τό βήμα 
Ανεβαίνω σάν τούς άλλους μέ τοΰ ρήτορας τό σχήμα, 
Καί τό στόμα μου ανοίγω δυνατά νά ρητορέψω, 
Καί ποϋ εινε τό συμφέρον τής πατρίδος νά γυρέψω · 
Δέν μοΰ λέτε ποΰ υπάρχει ή μεγάλη άστειότης ; 
Καί έγώ δέν είμαι τάχα σάν τούς άλλους πατριώτης; 

Μήπως τάχα, βρέ γομάρια, καί οί ρήτορες οί άλλοι 
Άπα μέ*α lyouv πλέον μεγαλείτερο κεφάλι ; 
Καί οί τρεις εκείνοι όπου έρητόρευσαν 'ς τήν Π ν ύ κ α , 
Δέν μοΰ λέτε , άπό 'μένα είχαν πιό μεγάλη γλύκα ; 
Είς τά Δικαστήρια μας κάθε 'μέρα δέν φωνάζω, 
Κ .«ί τον £vec κ α ί τον ι ϊ λ λ ο μέ τήν γλωσσά μου τρομάζω; 

Αοιπόν παύσετε τά γέλοια καί τά άλλα τά αστεία, 
Επειδή, άν εις τόν λόγο δέν φυλάξετ' ησυχία, 
Θά ανάψω, Οά θυμώσω, καί 0'αρπάξω τό μπαστούνι, 
Καί άλλοίμονο σ' εκείνο τό ταλαίπωρο ρουθούνι 
"Όπου τύχη έμπροστά μου . . . μέ αυτό τό ντιλιχάτο 
Μπαστουνάκι μου αμέσως Οά τό φέρω άνω κάτω. 

Αοιπόν, ναι, αρχίζω τώρα για τό ΙΟνος νά 'μιλήσω, 
Καί τούς άλλους φαφλατάδες 'ς τά γερρά νά πολεμήσω, 
Καί νά δείξω ότι όλοι εινε τίποτε, σκουπίδι 
Έμπροστά εις τόν μεγάλο δικηγόρο Στεφανίδη. 
Αοιπόν τώρα θά αρχίσω . . . άλλα σεΐς γελάτε πάλι ; 
Μπα ! xaxò μεγάλο νάλΟη 'ς τό ζουρλό σας τό κεφάλι ί 

χρυνσιν του από τής πο7>ιτιχής τύρβης Οά 
καυνάται, δ«ότι ουδείς ευρέθη νά παραπονε-
0ή χατ* αύτοΰ χαθ' όλον τό διάστημα τής 
ύπουργείας του. Καί βεβαίως· διότι έπί 
τών ημερών τοΰ κ. Αύγερινοΰ έπραγματο-
ποιήθη ή κατασκευή τοΰ Λιμένος Κατακώ-
λου καί έκαΟαρίσθη ή «"Ολγα» είς τήν Του-
λώνα. Έάν δέ ό έν Ηόρω Ναύσταθμος δέν 
ί ΐχεν ούτε έλαιον, ούτε σανίδας, ούτε σχοι
νιά, τοΰτο δέν έγένετό έξ ολιγωρίας τοΰ κ. 
Αυγερινού, άλλά διά νά μή έςοδεύηται είς 
μάτην ό δημόσιος πλοΰτος* τώρα,ότε όμως 
υφίσταται αναπόφευκτος ανάγκη νά βελτίω 
0ή ό Ναύσταθμος, ό κ. Αυγερινός δέν Οά 
φεισθτ] ουδεμιάς διά τοΰτο Ουσίας ουδέ κόπου. 

Πολλοί παρατηροΰσιν ήμιν, ότι αδίκως 
κατηγοροΰμεν τόν άξιότιμον Εισαγγελέα χ. 
Μπένσην έπί άδρανεία καί νωθρότητι περί 
τήν έκτέλεσίν τών καθηκόντων του. Έ ξ έν 
αντίας μάλιστα μας λέγουσιν, ότι ό κύριος 
Μπένσης μετά θρησκευτικού ζήλου έκπλη· 
poi τά καθήκοντα του καί περί πολλοΰ ποι 
εΐται τήν Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ν. Τούς λόγους 
τούτους δέν διστάζομεν νά πιστεύσωμεν, καί 
τόσον μάλλον, καθόσον παρατηροΰμεν ότι 
τά σκέλη τοΰ κ. Μπένση ήμέραν παρ" ήμέ 
ραν καθίστανται ισχνότερα· τοΰτο δέ απο
δεικνύει κάλλιστα ότι ή Δικαιοσύνη ούκ ία 
αυτόν καθεύδειν. = 

Ουδέποτε άνθρωπος έδειξε τόσον φίλ· 
τρον προς άλλον, όσον ό έπί τών Οίκονο 
μικών υπουργός κ. Σωτηρόπουλος πρός τόν 
Χ . Ταμίαν Ύδρα;· διότι, ένω είξεύρει καλώς 
2τι οί Υδραίοι σταυροκοποΰνται, όταν ά 
χούωσι τό Ονομα τοΰ χ. Ταμία, καί παρ:-
στώσιν αυτόν ώς μυσαρόν μορμολύκειον, ό 
κ. Σωτηρόπουλος τυρλούμενος, φαίνεται, 
¿x τής πολλής πρός τόν χ. Ταμίαν αγάπης 
του, δεν δίδει τήν έλαχίστην πίστιν είς όσα 
ά<ούει περί αύτοΰ, καί κάΟηται αδιάφορος 
ί ίς τό έδώλιόν του. Έν τούτοις ήμεϊςπροσ-
φερόμεθα νά όδηγήσωμεν τόν κ. Σωτη:ό-
που7,ον μέ τόν μίτον τής Αριάδνης είς τόν 
σκοτεινόν λαβύρινθον τών άθλων τοΰ κ. Τα
μία, διά νά τόν κάμωμεν νά πιστεύση· πλ·Αν 

καί το'τε ένδεχίμενον εινε να τυφλωΟί) εχ|Πολλοί σχολιάζουσι τάς νυχτερινάς έκ
της πρός τόν εύνοούμενόν του άγάπης' καί δρομάς τοΰ κ. Μπενάκη, έγώ όμως διά τοΰ-
να μη « η τίποτε. = 

Δύω νέοι βιβλιοπώλαι εξέδωσαν τήνΚι-
0 ά ρ α ν τοΰ Σούτσου, καί αφιέρωσαν αυ
τήν είς τόν Διευθυντήν τ ή ; Εθνικής Τρα
πέζης κ. Μάρκον 'Ρενιέρην. Ά λ λ ' ό κ. 'Ρε-
ν.έρης όγΐ μόνον δέν εδέχθη τήν άφιέρωσιν, 
άλλ' ούτε έν σώμα έλαβε. Τοΰτο δεικνύει 
ότι ό κ. 'Ρενιέρης ανήκει εις τήν τάζιν τών 
ευγενών, καί κατά συνέπειαν δέν δένεται 
αφιερώσεις απλών ανθρώπων. Έν τούτοις 
ημείς, άναγνωρίζοντες τήν εύγένειαν τοΰ 
κ. 'Ρενιέρη, τώ άποδίδομεν τόν κατάλλη-
λον χαιρετισμόν προς περισσοτέραν τιμήν. 

Καλάμαι 24 7βρίου 1876 . 

Κ ύ ρ ι ε " Α ρ ι σ τ ο φ ά ν η ! 

Καί άλ).οτε σοι έγραψα πολλά καλά 
δια τόν άξ'.ότιμονδήμαρχόν μας κ. Μπενά-

το τόν τιμώ περισσότερον διότι ό χ. Μπε
νάκης, έκ πατριωτικών αισθημάτων ορμώ
μενος, έκτος τοΰ ότι είνε δήμαρχος, θέλει 
νά κάμνη καί τόν άστυνόμον, χαί δι'αυτόν 
τόν λόγον μόνον επισκέπτεται τήν νύκτα 
όλα τά υπόγεια και τά απόκρυφα μονοπά
τια τών Καλαμών. Έκτος τούτων ό χ. 
Μπενάκης έχει σχηματίσει χαί συμμορίαν 
έξ ανθρώπων εντίμων, τών όποιων μόνον 
έργον είνε νά κλέπτωσι, νά άρπάζωσι καί 
νά φονεύωσιν. Οί άνθρωποι ούτοι τοΰ κ. 
Μπενάκη τρώγουσι καί πίνουσι δωρεάν, 
παν τοΰ δέ εύρίσκουσιν έξαίρετον υποδοχή ν 
καί περιποίησιν διότι εις τήν εύδαίμονα Έ-
παργίαν τών Καλαμών ό καθείς είμπορεΐ 
νά τρώγη καί νά πίνη, χωρίς διόλου νά 
ένονλή τό πρυγγίον του, ό καθείς είμπο
ρεΐ νά ύβρίζη, νά μαλλώνη, νά κλέπτη, 
νά φονεύη καί νά έπισκέπτηται τάς ώραιο-
τέρας γυναίκας, φθάνει μόνον νά λέγη ότι κην, καί σήμερον πάλιν καλά Οά σοι γρά

ψω δι' αυτόν. Καί. βέβαια ποίος είμπορεΐ " v f Φ ' ^ ς τοΰ κ. Μπενάκη. Τοιαύτην Ισχύν 
νά μή λέγη ή νά μή γράφη καλά δι' έ ν α | κ α ί ύπόληψι; χαίρει τό δημοφιλές όνομα 
τοιούτον όημαργον, ώς τόν κ. Μπενάκην; 
Χάριτι θεία, ή Επαρχία μας προκόπτει καί 
καθ" ήμέραν κάμνει καί μίαν νέαν πρόοδον. 
Ό χ. Δήμαρνος ενδύεται μέ όλην τήν Εύ-
ρωπαϊκήν κομψότητα, καί μέτρα καΟ' ήμέ
ραν τάς οδούς τών Καλαμών μέ τήν ώραί-
αν του ράβδον, συνοδευόμενος ύπό τών πο
λυαρίθμων φίλων του· τώρα μάλιστα έγέ
νετό ωραιότερος, διότι ήρχ,ισε νά κτενίζη-
ται κατά τόν τρόπον, τόν όνομαζόμενον 
π ό λ κ α ρ ο κ ο κ ό . Έ ν καί μόνον κακόν 
εχει, ότι δέν φορεί χειροκτια· έάν είχε καί 
ταΰτα, Οά ήτο σωστός Ηαρισιάνος. Απορώ 
δέ πολύ διατί ό κ. Μπενάκης δέν φέρει είς 
τάς λεπτάς του γεΐρας τά κομψά χειρο
κτια, τά όποια έφόρει κατά τήν αποφράδα 
έκείνην ήμέραν, καθ' ήν άνεχώρησεν ή προσ
φιλής του Μαρύκα· φαίνεται όμως ότι Οά 
τά φυ7»άττη δι' έκτακτους περιστάσεις. 

Τάς νύκτας κάμνει πολλάς έκδρομάς 
μετημφιεσμένος, έχων ώς σύντροφον τόν 
περίκλυτον διδάσκαλόν του κ. Πετράκην. 

τοΰ κ. Μπενάκη. 
Έπί τοΰ παρόντος άρκοΰσι ταδτα, διότι 

δέν έχω διάΟετιν νά σοι γράψω περισσότε
ρα. ΙΙροσεχώς όμως επιφυλάσσομαι νά εγ
κωμιάσω έν έκτάσει τάς άρετάς τοΰ αξιό
τιμου δημάρχου μας, αί όποϊαι είνε τόσον 
πολλαί, ώστε δέν είξεύρει τις άπό ποίαν νά 
άρνίση. Ό φίλος σου 

Γ ε ρ ο-Μ α ν έ α ς. 

ΕΚ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ. 
Φ ί λ ε Ά ρ ι 9 χ ί ο α ν ε ς ! 

ΤΤρο-^Οέ; ό εύγλωττος ρ ' τ Μ ρ ΆΟανάσιοί Καθαρά 
εκαμεν άνα-ίοραν προς τον κ. Κουμουνδοϋρον, ί ι ' η^ζ 
αΐ-ιΐ αίειαν οπω; άτ.0Γ.-ίί\-^ -ζα κουνούπια καί τούί 
ψύλλου^· 

Ή κυρ'α Ο. Ν. Λ · ταρεκάλεσε τον κΰριον Νικολ ί» 
πουλον όπως τ η ; ίςιστορτ'σ·Γ, τα κα'λΛη τη? · Ό £ε Ν ι -
κολόπουλος ευρέθη πρόθυμος ε'ς τοΰτο. Δ ι α τ ί , 'ι^ ρ <-
σ τ έ ο α ν ε ί ; Ε Ι ς ο ι λ α λ ή θ η ς . 

Έ ρ. 'Λ ρ. ΠοΤον Νικολόπουλον, τδν καλαντζήν Βα* 

ο'λειον ?; τον κουρέα Νάατον ; 

Μά γιατί, κουφαϊδόνια, σάν τούς γάχιοες γελάτε ; 
Τ ί παράξενο εμπρός σας καί περίεργο κυττάτβ ; 
Τό ώραΐό μου μουστάκι μήπως ήνε ξυρισμένο ; 
Μήπως βλέπετε κανένα Νικολή ξεβρακωμένο *, 
Νά χαΟήτε, μασκαράδες, ποΰ μέ κάνετε νά λέω 
Αόγια άσχημα χι' αχρεία . . ¡*» s ' αυτό έγώ δέν φταίω. 

Λοιπδν λέγω καί φωνάζω πώς τό έθνος εΐν' ανάγκη . · 
-Αυτό δα τό "ξέρουν ίλο ι , μας τό λένε καί οί Φράγκοι.— 
Ναι, σας λέγω πώς τό έθνος . . . δέν θυμάμαι ποΰ απάνω 
Είχα μ ε ί ν ε ; . . . ν Αχ ! γαϊδούρια ! έξ αιτίας σας τά χάνω. 
Μά κ' έγώ Οά σας μουντζώσω μέ τά δέκα πέρα πέρα, 
Καί ό διάβολος Οά πάρη τήν κυρίαν σας μητέρα. 

Αοιπόν έλεγα . . αλήθεια τι σας έ λ ε γ α ; . . ά! τώρα 
Τό θυμήθηκα . . σας είπα πώς είς τήν ταροΰσα ώρα 
Πρέπει τάχιστα τό έθνος καί χωρίς ν' άργοπορήση . . , 
Είς τό έθνος ενθυμούμαι ότι εΐχα σταματήσει. 
"Ά ! vai ! μάλιστα 'ς τό ΙΟνος . . μορέ Ópvsia δέν 'μιλεΐτε ; 
Τίεριμένετε τόν λόγο να τελειώσω καί Οά 'δήτε ! 

Ναί! λοιπόν τό έθνος ζήτω ! . . Ή Ε λ λ ά ς , κουφαϊδόνια, 
Ήτον ΙΟνος μέγα, Οεΐον είς τ' άρχαΐά της τά χρόνια. 
Είς τό κάθε βήμα τότε απαντούσες μια κολώνα, 
Τότε είχε Έρεχθεΐον, τότε εΐχε Παρθενώνα 
Καί Ναόν τοΰ Όλυμπίου κι' άλλα τόσα, τά όποια 
θά ίδητε ςίς τοθ Δέλτα Πανταζή τήν ιστορία» 

Δι' αυτά λοιπόν ποΰ είπα xi * . *0¿* . .> ff?c τ ή ν πάγκα 
Τής Τραπέζης τής Ελλάδος πεντακόσια τόσα φραγκυ., 
Καί σας λέγω πώς, αν όλοι είς αυτό μέ μιμηθήτε, 
Καί γενναίοι είς ετούτη τήν περίστασί φανήτε, 
Ή Ε λ λ ά ς Οά απόκτηση μετά πέντε εξη χρόνια 
Πεζικό, ιππείς, βαπόρια, καί τουφέκια καί κανόνια. 

Αυτά ήθελα νά είπω άπ' έδώ καί £να χρόνο, 
Καί τά είπα τέλος πάντων, και τόν λόγον τελειώνω. 
Κι ' άν κανείς 'ς τόν λόγο Ολο ή κ' είς ενα μόνο μέρος 
Δέν έπρόσεξε, άς έλθη νά τό εΓπη ελευθέρως, 
Καί έγώ μέ προθυμία κ' εύχαριστησι μεγάλη 
'Σ . τή στιγμή θά τόν διαβάσω άπό τήν άρχή καί παλ:. 



Ό Κέρβερος του "Έθνους. 
a s 

ΝΕΑΝΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, 

ίΓ Β'. 
το πρώτον διεπλάίθησαν κατασταθεί ; Ό πολιτισμός 
χατεσττ,σεν αύτοΰς αθλίους, ασθενείς, ουστυνείς, οίοι εΐ-
σίν. ΊΙ συνείοτ,σις, ό ί'ρως, το μίσος, ή θρησκεία τ έ λ ο ς 
αύτη, εΐσίν απόρροια του λ ε γ ο μ έ ν ο υ π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ · Ή μ ε ϊ ς , 
οί κυλιόμενοι είς τα ίυσωοέστατα τ ο ύ τ ο υ νάματα, οέν 
είμεθα οί άληθ;Γς της φύσεως άνθρωποι. Οί αληθείς είσίν 
οί άγριοι τής Αφρ ικής , οί ανθρωποφάγοι των έρτ,μων 
τής Α μ ε ρ ι κ ή ς καί Ζϊ,λαν£(ας. ΙΙαρ' αϋτοίς ούοέν α'.'σθη-
μα ενυπάρξει, συνείοησις τ, ερως. Ζώσιν ύπδ τας φλο
γέρας αχτίνας του καυστικού θέρους και τους παγετού; 
τοΰ οριμυτάτου νειμώνος γυμνοί, ή μ ι κ ρ ό ν σκωληκόβρω-
τον οέρμα τυλίσσοντες περί τήν όσφύν. Ουίεμία «ροντί; 
περί τής τροφής τυ>ν· ε'ςευρίσκουσ'.ν εΰ · / ερώς αυτήν,_κα· 
Τ ί ί υ ό μ ε ν ο ι εις τους βαθυούνους πυθμένας τής πολυκυ-

μαντου θαλάσσης, ώς λάροι, προς ά'γραν ιχθύων, ή θη-
ρεΰουσιν ώς τίγρεις τήν λείαν αυτών εις τας ύγρας καί 
βαθυσκίους λόχμας καί παρθένα οάση, έν μέσω τών ε'σ-
ερπόντων καί προ τών ποοών αυτών άναλισσομε'νων πα
γερών όφεων. Οΰοεμία φΊλοοοξία κατατήκει αυτούς, 
ούοείς φθόνος μαραίνει, ούίεμία κοινωνική ανάγκη κατα
πιέζε ι , οΰοεμία ασθένεια φθί ίρει , ούοεν πάθος κ α τ α ν α 
λίσκει α υ τ ο ύ ς , καί ό έρως είναι λές ις άγνωστος ίν τ ή 
γλο)σση αυτών. Φονεύουσι τούς πατέρας των, άγνοοΰν-
τ ε ; τήν λέςιν π α τ ή ρ , όργιάζουσιν έπί τοΰ σώματος τής 
τεζάσης αυτούς, ο ι ό τ ι ούό" αυτή αυτούς, ούο' εκείνοι αυ
τήν γινούσκουσιν. Άγνοοΰντες τούς άοελφοΰς των κατα-
τρώγουσι τάς σάρκας αλλήλων, καί ό τ α ν αίσΟανθώσι 
τας αισθήσεις των έςεγειρομένας, συγκατακυλίονται οη-
μοσία τ ή τυχοΰτη, ή1 έλλοχώσιν αντιπάλου φυλής, τ Ι ς 
γυναίκας έν μέσω βάτων καί ορυμώνων ζοφερών, •>.: 
«ναρπάζοντες έξ άπίνης, παλαίουσι, καί ό'ταν καταβάλ-
λωσι, φέρουσιν έ π ' ώ μ ο υ καθημαγμένην τήν λείαν τ ω ν 
6ργ<άζουσι καιόταν ό κόρος έπέλθη, άχολακτίζουαιν αύ· 

τα ; εκ τών ύψιστων κρημνών, ή* άπορρώγων βράχων* 
εις τα παφλάζοντα κώματα τ ή ; πολυηχούση; θαλάσσης, 
ή βαρύν περιστρέφοντες τον κεφαλοθραυστην, /.αταφέ-
ρουσιν ώς κυνοκτόνοι Ιν καΐ μόνον έπί τ ή ; κεφαλής 
ίσγυρόν κτύπημα τών μ ή τερπουσών πλέον αυτού; γυ
ναικών, έπί τοΰ σώματος τών οποίων πρό μικρού έ τ ι 
Ινετρΰφων. Έ ρ ω ς , μητρικόν φίλτρον, τ ι μ ή , συμπάθεια, 
λέξεις κενβί εννοίας παρ'αύτοίς. Ιδού ο'. άληθεΐ; ά'νθρω-
ποι, οίοι εδει νά διαμε'νωσιν, ο!οι δει να ώσι καί ofol 
έσονται. Πατρίς , θρησκεία, Θεό; , μωραί ίδέαι, εςεορέ* 
σεις κοΰ*ων διανοιών, μορμολύ/εια παιδαριώδη δια τοές 
γελοίου; επινε·ηθέντα καΐ ύπό τών γελοίων πιστευόμενα. 
νΚζο>ν και ζώσιν οί άληθεΐ; άνθρωποι, ε ι ; μυχού; σπη
λαίων, έπί τών δένδρων, ε ί ; τρώγλα; val εις εφήμερους 
καλύβα;, ενώ ζώσιν ο! ψευδείς και Ι/.νευριοθέντες εις πο
λυτελή μέγαρα, έν σισΰραι; και μαλακαΐς στρωμναϊς 
έντρυϊώντες, έμπαίζοντε; και έςαπατώντε; ίαυτού; δ·.4 
τ ή ; ανυπάρκτου και »ςημέρου ευδαιμονία; των. Ή μω
ρία τού ανθρώπου ανύψωσε τού; ρασιλεϊ; , εχώρισε τ ί 
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