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3 0 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1876 ΕΤΟΣ Δ. 
Σαλυσβουρύ .—Σελάμ άλέκημ χαϊρουλα, ά-

φεντήμ βυζήρ αγά Μιγντάτ πασά, σερασκέρ τουρ-
λοΰ τουρλού. 

Μ t γ δ ά τ. —Βάϊ τσουτζούκγλου γκιαούρ. Ση-
κερήμ ά ! Τοΰρκα μπιλήρσημ ; 

Ί γ ν α τ ι έ φ. — ΙΙαρλέ (3ού φρανσέ ; 
Σ α λ ι σ β ο υ ρ ύ . — Σπίτ ίγκλες ; 
Μ ι γ δ ά τ . •— Βρε αδελφέ, τί θέλετε ; 
*Ι γ ν α τ ι έ φ καί Σ α λ ι σ β ο υ ρ ύ . — Σας φέ-

ρωμεν το αποτέλεσμα της συνδιασκέψεώς [/.ας. 
Κοτ' αύτο, ή Σερβία, το Μαυροβούνιον, ή 'Ρωμου-
Wa, ή Ερζεγοβίνη, ή Βοσνία, ή Βουλγαρία, ανα
κηρύσσονται ελεύθερα κράτη. Αί προτάσεις μας 
εϊνε, ώς βλέπετε, πολύ συνδιαλακτικαί, καί πι-
στεύομεν ότι θά τάς δεχθη ό Σουλτάνος. 

Μ ι γ δ ά τ. — Ό Σουλτάνος Oà τάς έδέχετο 
ευχαρίστως (κιοπέκια), άλλα ώς συνταγματικός 
μονάρχης αδυνατεί να πράξη τι άφ' εαυτού, άνευ 
τϊ}ς εγκρίσεως των βουλών. 

Ί γ ν α τ ι έ φ καί Σ α λ ι σ β ο υ ρ ύ . — Rai πό
τε θά συγκαλεσθώσιν αύταί ·, 

Μ ι γ δ ά τ. — Του χρόνου, ώστε τότε Οά συ-
ζητήσωμεν τάς προτάσεις σας. 

Ί γ ν. καί Σ α λ. (/.ατ' ιδίαν) — Αυτός ό παληό-
τουρχος μας κοροϊδεύει, άιντε να φύγωμε. 

Μι γ δ ά τ . (ομοίως). — Σηκτήρ πεζεβέν. 

ΣΤΑΥΛΟΣ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. 

Σηκωθϊ|τ8 και χαρήτε οί μικροί καί οί μεγάλοι, 
Rat μεθαύριον θά έλθη ή πρωτοχρονιά μας πάλι 
Μέ χαραις, με ώμορφάδαις, μέχορούς καί με στολίδια, 
Μέ γλυκύσματα, μέ πήταις, χαί με χίλια δυώ παιχνίδια, 
Μέ τζαμπούρναις, μέ σφυρίκτραις, σιδερένια ανθρωπάκια, 
Καραγκιόζιδες, κουκλίτσαις καί ξυλένια τουφεκάκια. 

"Ας χαροϋμε λοιπόν τ ώ ρ α καί άς φάμε τούρτα όλοι, 
Rai στο διάβολο άς πάνε τα κανόνια καί οί στόλοι, 
Οί ιππείς, οί στρατιώται, καί τα άλλα τ ά σπουδαία, 
"Οπου εΐνε γ ι α τήν ώρα τοϋ πολέμου α ν α γ κ α ί α . 

Εις τον διάβολο άς πάνε τά μεγάλα σ χ έ δ ι α μας 

Rai οί λόγοι καί τα £*.τ *» τα τοσα δίκαια μας. 

Διατί καλά καί σώνει δλοι πόλεμον ζητοΰμεν ; 
Μη για ψεύτικο παιχνίδι καί τόν πόλεμον Οαρροΰμεν ; 
Δέν είξεύρουμε πώς τούτος κάνει μαύρη την ημέρα, 
Rai μας φέρνει τόση πεΐνα καί άρρώστειαις καί χολέρα, 
Rai τόν άνθρωπον αμέσως σαν σπουργίτη τόν σκοτώνει, 
Ri' δ,τι εΰρη έμπροστά του 'ς τή στιγμή τ' άφίνει σκόνη ; 

Ά ν δέν ήμεθα ώς τώρα μέ τούς Τούρκους πρώτοι φίλοι, 
θα έχάναμε της πήταις γιά τόν Ά γ ι ο Βασίλη ; 
θ ά έτρώγαμε τους κούρκους, τά γλυκύσματα, τά φρούτα, 
θ ά άκούγαμ' δπως τώρα τά βιολιά καί τά λαγούτα, 

Της ^οκάναις, της σφυρίκτραις, τά νταούλια, τούς ζουρνάδες; 
Θά έδιναμε ό ενας εις τόν άλλον^μποναμάδες ; 

Τί μας μέλλει αν οί 'Ρώσσοι χολωθοϋν κι' αποφασίσουν 
Μέ τόν ενδοξον Σουλτάνον τώρα πια να πολεμήσουν ; 
Δέν μοΰ λέτε τ ί 'μάς μέλλει^έάν Ιμβουν είς τήν Πόλς 
Της 'Ρωσσίας οί Κοζάκοι κ' οί ατρόμητοι χαχόλοι, 
*Η τά άπειρα τά στίφη Λ τών^ αγρίων Μαμελούκων, 
Καί κανένα δέν αφήσουν ζωντανόν βασιβουζοϋκον ; 

Αριστοφάνης 



ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ 

Άπό της 4·ης Ιανουαρίου άρχεται ή εγ
γραφή εις τό δάνειον των 10 έκατομ., τό 
οποίον θά διατεθή δλον υπέρ των προπαρα
σκευών, τάς οποίας Οά κάμωμεν άφοϋ πλέον 
διανεμηθώσιν οί Σέρβοι, Βούλγαροι και Σλά
βοι όλην τήν Άνατολήν. Ό λ α στραβά και 
μισοκούτελα μας τά έκαμαν οί προκομμένοι 
βουλευταί μας. 

Έ ν τάγμα άπαρτισΟέν έξ Εβραίων και 
Τούρκων εθνοφυλάκων έν θεσσαλονίκη, έπε-
βιβάσθη έν πολβμικώ πλοίω, έξαπατηθέν 
υπό τοϋ διοικητού, και μετεκομίσΟη είς Κων
σταντινούπολη, δπως έπιδιχθή τω κραταιώ 
Σουλτάνω. Κατά τον διάπλουν όμως οί γεν
ναίοι εθνοφύλακες ήρξαντο κλαίοντες και 
όδυρόμενοι, ένω έν Θεσσαλονίκη αί Έβραιο-
πούλαις και Χανούμισσαις έπιάσθησαν μαλ
λιά μέ μαλλιά, αίτιώμεναι άλλήλας διά τήν 
ζαφνικήν συμφοράν των. Ό «'Αρις;οφάνης» 
δπως έπιδείξη τω Σουλτάνω δτι οι "Ελλη
νες εθνοφύλακες εΐνε Ονομα και πράγμα 
παλληκάρια, έξαιτείται τήν άδειαν νά μετα-
φέρη είς Κων[πολιν τήν φάλαγγα του Πα
νεπιστημίου, υποσχόμενος νά μή δυνηθή νά 
εκδίωξη αυτήν εκείθεν ούδ' όλος της Τουρ
κίας 6 στρατός. 

Ό «Χρόνος» τοϋ Αονδίνου λόγον ποιού
μενος περί των έν Μυκήναις άνευρεθέντων 
θησαυρών, λέγει ότι μεταξύ τούτων ευρέθη 
και ή ασπίς του Αγαμέμνονος, ήτις πρέπει 
νά κρεμασθή έν μέσω πολλών άλλων , πρό 
των οποίων πρέπει νά άντιπαρέλθωσιν όλοι 
οί μεγάλοι και σοφοί άνδρες του αίώνός 
μας, όστις δέ αναγνωρίσει ταύτην έκ πρώ
της όψεως και έπιφωνήσει «έμή έστί» εκεί
νος προώρισται νά καταστή ό αληθής ήγε-
μών τής Ανατολής όδηγήση, τους "Ελλη
νας κατά τών λειψάνων τών βαρβάρων και 
έξαγάγη ευχερέστατα έκ τών σημερινών 
περιπλοκών σύμπασαν τήν Εύρώπην. Ή 
προφητεία αύτη τοσούτον κατετάραξε τό 

πολυμήχανον πνεύμα τοϋ κ. Δεληγεώργη, 
ώστε καθ' ύπνον άείποτε έγειρόμενος έξαλ
λος έκ χαράς έπιφωνεΐ ο:έμή εστί» ó δέ 
ήχος τοϋ δώματος του αντιλαλεί «ή μωρία 
ή μωρία»· 

Δύω αβροί νεανίσκοι, μόλις χνοάζοντες, 
ó τρυφερός τεσσαρακοντούτης φοιτητής Κ. 
Κώνστας Φλέσσας έκ Πολιά νής τών Καλα
μών και ó πεντηκονταετής μειραξ άμύσταξ 
Τάσης θεοφιλόπουλος, δήμαρχος 'Αλαγο-
νίας και πρώην παράσιτος τοϋ δημάρχου 
Εύας, άφίκοντο κατ' αύτάς είς Αθήνας, ό
πως δώσωσι τάς απολυτηρίους αυτών εξε
τάσεις έν τη νομική σχολή, ής απόφοιτοι 
πρό δεκαπενταετίας τυγχάνουσι, διανύσαν-
τες τάς πανεπιστημιακάς αυτών σπουδάς έν 
μαθηματικώ δεκατετραετή βίω. Και ó μεν 
Άλαγόνιος δήμαρχος επαξίως της ευφυίας 
καί τοϋ ακαμάτου του ζήλου έτυχε τοϋ βα
θμού σ χ ε δ ό ν β λ ά ξ μετά πολλών επαί
νων, ó δέΊΦλέσσας, διαπρέψας Ιδίως έν τη 
πολυμηχάνω πολιτική επιστήμη, ελπίζεται 
νά τύχη και ούτος πτυχίου διδάκτορος έπα 
ξίως της μαθήσεως του. 

Ό δασονόμος Πτελεατών Κοντονικολάου 
ευρε τήν τύχην του. Άνακα),ύψας ó αγα
θός εν δημόσιον ύλοτομειον γαιανθράκων, 
εκμεταλλεύεται αυτό ως ίδιόκτητον, καί 
εκδίδων έπ' ιδία ωφελεία αδείας, φορολογών 
κατ' άρέσκειαν αντί 17 λεπτών τον στα-

ήρα, καί έκαστον ήμίονον αντί τριών δραχ
μών. Μακαρίζομεν τόν έξυπνον τοϋτον άν-
θρωπον καί θαυμάζομεν τόν πάτρονά του 
κ. Σωτηρόπουλον,ποϋ 'ς τό διάββλο ξετρυ 
πώνει Ολους τους πρωτοκλέπτας καί διορί
ζει είς δημοσίας υπηρεσίας. Είμεθα περίερ
γοι νά ίδωμεν έπί πόσον καιρόν αυτός ó 
παστρικός Κοντονικολάου θά καρποΰται 
τόν δημόσιον πλοϋτον ώς ίδιον, αδεία τοϋ 
κ. Σωτηροπούλου,καί τότε τά λέγομεν καλ 
λίτερα. 

Εφημέριος τις πολύσαρκος πλησιάζει νά 
έπαναστατήση σύμπασαν τήν συνοικίαν τοϋ 

άγιου Δημητρίου, έν χοροίς καί αύλοΓς,τυμ-
πάνοις καί ασμασι παννυνίδας διερχόμενος 
έν δώμάσιν άπολωλότος τινός προβάτου 
της ηθικής. Ό παππάς μας ώς άνθρωπος 
δύναται άνεξετάστως νά έκπληρή καί αυτός 
όλας τάς άνάγκας τοϋ άνθρώπου,δι' άςκαί 
έγένετο, άλλά νά πράττη τοΰτο συν^δά 
τοϋ ρήματος, μή γνώτω ή δεξιά δ,τι ποιεί 
ή αριστερά, ένω τά μασκαροκαμώματα αύ-
τοΰ τά έμαθον καί οί δεξιά καί οί αριστερά 
της συνοικίας κάτοικοι. "Ελα στό νοΰ σου, 
παπα μας, νά μή σέ στείλωμεν μ' όλα σου 
τά πάχη είς τήν κόλασι, κτήμα ές άεί όλης 
της μεγάλης γενεάς τών διαβόλων. Νά 
ίδωμεν θά ελθης είς Οεογνωσίαν ; 

Οί Έλληνες τής Φιλιππουπόλεως και 
Άδριανουπόλεως έπεμψαν είς τήν συνδιά-
σκεψιν διαμαρτύρησιν κατά τών αξιώσεων 
τών Βουλγάρων, διαρρήδην διακηρύττοντες 
ότι αν καταπατηθώσι τά δίκαια των, Οχι 
μόνον ήσυχοι θα διαμ.είν«σιν άλλά καί εύχα-
ριστήριον θά συντάξωσι προς τάς Δυνάμεις* 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. 

Τ ο ι ς Σ υ ν δ ρ ο μ η τ α ΐ ς ή μ ώ ν . 
Ά π ό τό νέον ετος ό «Αριστοφάνης» θέ·» 

λει αύξηθή είς τό μέγεθος του «'Αρχιλό-
νου» , καί θά έκδίδηται εναλλάξ μετ' αύτοΰ, 
τοΰτ' εστι τήν μεν μίαν Κυριακήν ό «Αρι 
στοφάνης» τήν δ' έτέραν ό « ' Αρχίλοχος», 
καί τοϋτο, ίνα ή σύνταξις, έχουσα ημέρας 
τινάς άνέσεως, συλλαμβάνει καί τίκτει καλ-
λιτέρας εύφυ(ας, πρός]μείζονα εύν αρίστησιν. 
τών άποθαυμαζόντων ήμας, οίτινες όμολο-
γοϋμεν ότι δέν έχομεν ούτε τό 3υκοίλιον 
πνεϋμα τοϋ Καμπούρογλου, ούτε τήν έφευ-
ρετικήν κάραν τοϋ γεροξεκουτιάρη φίλοι> 
μας Καρύδη, όστις συνταράσσει γήν χαί ού-
ρανόν, όπως συγκράτηση τούς σωρηδόν πα
ραιτούμενους συνδρομητάς του, οιτινες πάν
τες ενεγράφησαν καί εγγράφονται είς τό ή-
μέτερον φύλλον. 

Η ΔΙΕΤΘΥΝΣΙΣ. 

Τι μας μέλλει, άντών 'Ρώσσων τά στρατεύματα λυσσάξουν, 
Καί τάς πόλεις της Τουρκίας μέ όβούζια ρημάξουν, 
Καί ευθύς μετά τών 'Ρώσσων τήν περίφημον τήν νίκην 
Αί δυνάμεις της Ευρώπης ύπογράψωσι συνθήκην, 
Καί μοιράσουνε τήν Πόλι καί τήν άλλη τήν Τουρκία, 
Κ' είς εμάς αφήσουν μόνον τά αρχαία μεγαλεία; 

Έ ξ ' 6 πόλεμος αμέσως, είς τό διάβολο ας πάγη, 
Και εκείνος ποϋ τόν θέλει μισή τοϋρτα άς μή φάγη , 
Κι' όσα χρήματα κι 1 άν εχη, ή πολλά ή καί ολίγα, 
Νά τά χάση είς τόν Φάντε, ή 'ς τή Ντάμα, ή 'ς τό 'Ρήγα, 
Καί μέ λύπη καί βλασφήμιαις τό παιχνίδι νά τελείωση, 
Καί κανείς ούτε χαμμία μποναμά νά μή τοϋ δώση. 

Λοιπόν τώρα όλοι πλέον ας αφήσουμε 'ς τήν πάντα 
Τήν Μ ε γ ά λ η ν τήν 'Ι δ έα ν, τοϋ πολέμου τά συμβάντα, 
Τά τουφέκια, τά κανόνια, τά βαπόρια, κι' άς χαρούμε, 
Καί μέ ορεξι άς φάμε τά καλά φαγιά κι' άς πιοϋμε, 
Καί ας βάλλουμε στερλίναις ή ολίγα τσακισμένα 
'Σ τήν πασέτα, ' ς τήν όολίνα χαί 'ς της τύχης τά γραμμένα. 

Σαν σκυλιά άςφαγωθοϋνε καί οί Τοϋρκοι καί οί Τώσσοι, 
Καί ό ένας είς τόν άλλον μποναμά καλόν ας δώση, 
Καί ή κάθε μια μεγάλη οικοδέσποινα άς βάλη 
Τό ώραΐον ντεκολτέ της , τό κομψό της τό στιβάλι, 
Κι* άπό μόσχους καί κολόνιαις καί αρώματα γεμάτη 
Ά ς ύπάγη είς τόν μπ άλο ποϋ ία γί\η 'ς τό παλάτι . 

Ά ς μας πάρη ή Ευρώπη τήν καλήν μας Βουλγαρίαν 
Καί τήν Κρήτην και τήν θράκην καί αυτήν τήν Θεσσαλίαν» 
Κι' ότι άλλο ίδικό μας 'ς τή ν Τουρκία μέρος θέλει 

'ΚΓ άς μας δώση πέντε τύφλαις . . . ΔΓ αυτό άς μή μας μέλλη, 
Αλλ'άς έβγουμε 'ςτούς δρόμους μέ σφυρίκτραις,μέ τπουμπέταις 

Καί άς κλείνου με τό μάτι 'ς ττ,ς ώραίαις μας κοκέταις. 

Ά ς σκοτίζουν ολοένα τό ξερό των τό κεφάλι 
Οί Ε γ γ λ έ ζ ο ι , οί Φρατζέζοι καί οί Γερμανοί κ' οί άλλοι, 
Καί συμβούλια άς κάνουν είς τήν Πόλι κάθε ώρα, 
Μήπως έτσι είμπορέσουν νάπρολάβουνε τήν μπόρα. 
Εμείς φθάνει νά είποϋμε «καί τοϋ χρόνου τέτοια 'μέρα 
Ή Αθήνα μόνον ναναι, οπως τώ^>α, ελευθέρα». 

ΚΙΒΩΤΙΟΝ. 
Πολλά χαρτία ενείχε τήν εβδομάδα ταύ 

την τό μικρόν Άαστο^άνειον κιβώτιον, έν „ , · - Γ < „ „ ¿ . " T O τ , ' η
 Τ , , ' «υτα ιατρέ ·, Ντραπου ντε καϋμενε, ρεζίλης 

οις πολλά και ποίκιλα ανεγραφοντο μυ- t , L e , ' I J . < Λ ν η C, Γ , ' 
r εγεινες και συ ; Ο οε Φίλος Γραφευς μας 

νέας του σχέσεις μετά τοϋ Γεωργίου Α γ 
γελοπούλου ή Τσατσούλια γνωστοΰ τω 
Άθηναϊκώ κοινώ υπό τό επάγγελμα κομι-
σιονέρ ντέ ζαμέ. — Τί μασκαραλίκια εΐνε 

τις καί δέν θά μποροΰνε μήτε τά Ιχη τών 
άνθρώπωνε νά κλεφτούνε, μήτε τσή κοπε
λιές, μόνο θά μποϋνε στά κουφάρια σάν καί 
τσή μανιάτες, ποϋ γενήκανε αρνιά και δέν 
ακούονται, καί ούλοι οί Κρητικοί ένα μόνο 

στήρία καί μή. Ό «Αριστοφάνης» ούτω 
πλησιάζει νά καταστή δημόσιος εξομολο
γητής ό«ον καί δημόσιος κήρυξ πάσης παν
τός πομπές καί άχρειότητος. Έκ τών πολ
λών επιστολών δημοσιεύομεν έν μεγίστη 
περιλήψει τινάς, διότι προς περιληπτικήν 
δημοσίευσιν όλων δέν θά έξήρκει ό τοϋ Λον
δίνου «Χρόνος». 

Έν πρώτοις ό φίλος Μη Κές έκ Πει
ραιώς μή δυνάμενος νά λησμονήση τήν συν 
δρομήν, ήν^τοϋ εφαγεν ό «Πειρασμός» αί 
ωνίως κοπανίζει αυτήν, έφ' ω καί έρωτα 

Μητως θέλεις, να σου γράψω ·ιτώ< συνέβη μέ τον φίλον 
τον κΰρ Πάνο· καί πώς ήλθε /.αί μο·3 τράοηξε σαν βοέλλα 

δεκατρε'ς οραχμά; και κάτι, συνδρομών μρυ είς το φΰλλον 
του διαβολο-Πειρασμοΰ του ; ώ αυτό 'ναι μία τρέλα. 

Δια τέτοια δέν σοΰ γρά^ω, έττειδή χαί τον κυρ Πάνο 
τον γνωρίζεις ό'τι εΐνε άτζο 'κείνους τούς τε^νητας, 

οΤτινες μέ έ'να δυο λόγια, εί'τε τταρεπάνω 
οοϋ-τραβούνε χαρτζιλίκι για να "τρώγουν τηγανητά;. 

Τίποτα, τίποτα, ό φίλος ΜηΚές όσον καί 
4ν άγωνισθή,δέν θά κατορθώση νά γίνη πο 
τέ ποιητής. Μετά τόν ΜηΚέν, ό αγαπητός 
μας Δ. Πρόατος— Πρώτος, Υδραίος, μας 
γράφει ότι, επειδή δέν είξεύρει διατί, όταν 
6 «Λριστοφάνης» είπή τι είς μερικούς αν
θρώπους, αμέσως τόν άκοϋνε καί τόν τρέ
μουν, όταν καί τό όνομα του μόνον άκούουν 
διά τοϋτο μας παρακαλεί νά είπωμεν είς 
τόν χονδροειδέστατον Αάμπρον Χαραμή 
(Οχι τόν ζαχαροπλάστην) νά τοϋ πλήρωση 
τάς 8 καί 50 δρ. τάς οποίας τοϋ χρεωστεί 
βίς τόν Πειραιά καί μή τοϋ τής φάγη χ α 
ρ ά μ ι, διότι, άν δέν τβΰ τής δώση, θ ά τ ο ΰ 
τ η ς δ ώ σ η . Πρός δέμας παρακαλεί νά τω 
είπωμεν ό τ ι ά ν α π ε τ ά ν ν υ τ α ι τ ά ί -
σ τ ί δ ι α , ό γ ά ρ μ π α μ π ό ρ η ς ά φ ι -
κ ν ε ϊ τ α ι, διότι διά τής μαγευτικής του 
ταύτης φράσεως Οά τόν πλήρωση," καθότι 
εΤνε ι α τ ρ ό ς σ ω μ ά τ ω ν . Μετά τοϋτον 
ανώνυμος τις συγχαίρεται τόν κ. Παναγιω-
τάκην ίατρόν βουλευτήν Ναυπλίας διά τάς 

ca
l va 

γράφει ότι, έπειόή ό άντιπρυτανις κ. Κόκ
κινος παρεμβάλλει προσκόμματα είς τήν 
πρόοδον της φάλαγγος, καλόν εΐνε οί κκ. 
φοιτηταί διά συνεισφοράς νά έξιλεώσωσιν 
αυτόν, αγοράζοντες καί δωροϋντες μερικάς 
βαρέλας άγγλ . μπράντ, όπερ δεί νά πράξη 
καί ό κ. Χρηστομάνος όπως απόκτηση τήν 
διά τάς παραδόσεις του άναγκαίαν λυχνίαν 

Προς τούτοις είς ενδιαφερόμενος (ό λό 
γος περί γυναικοδουλειών) ό Α. Κ. Χ. π: 
ρακαλεί τόν ύπολοχαγόν κύριον . . . . Γ 
μή είς τό έξης συνοδεύων τήν νεανίδα . . . 
περιέρχηται τάς λίαν απόκεντρους οδούς 
τής II λάκας μετ' αυτής ώς τήν 17 Δεκεμ
βρίου ώραν 7 μ. μ. (μπρέ χαρά 'ς τήν ύπο-
μονήν του) καί ότι άν έκ δευτέρου φοραθή, 
πράττων τοϋτο, (Οά ήνε κουτός άν οέν τό 
ξανακάμη), Οά δημοσίευση τό όνομα του 
(είς ποίαν εφημερίδα ;) καί ότι θά άναφερΟή 
είς τόν διοικητήν τοϋ τάγματος, είς δ ανή
κει (καί θά τοϋ κόψη τό νερό νά μαραθούν 
τά λάχανα. Δέν πηγαίνεις κατά διαβόλου, 
φίλε Α. Κ. Χ.) Μετά τόν ζουρλόν τοϋτον 
ό Ν. Δ. Ο. προτρέπει τούς σπουδαστάς τοϋ 
Πολυτεχνείου νά έπαναλάβωσι παρά τω κ. 
πρωθυπουργώ τάς υπέρ τής συστάσεως φά
λαγγος αυτών παρακλήσεις των, διότι εινε 
έντροπή τά παιδάρια τών γυμνασίων, άτινα 
δέν είμποροϋσι νά σηκώνωσι τήν μπαγιο-
νέτα, νά εχωσι φάλαγγα, αυτοί δέ, οίτινες 
εΐνε κοτζά γαϊδούρια, σωστοί άνδρες, νά μή 
ε-/ωσι φάλαγγα. 

Μεταξύ τούτων '¡0 γέρος τοϋ Ψηλορίτη, 
σφόδρα κατηγορεί μερικούς προδότας Σφα-
κιανούς, οίτινες ζητοϋσι νά κάμωσι τήν 
Κρήτην πριντσιπάτο με τσή ψευτιαϊς τοϋ 
παπα-Γρηγόρη καί τοϋ Κελαϊδή, τούς ο
ποίους έστειλαν είς τόν Ύψηλάντην διά νά 
γείνη πρίγκηπας τής Κρήτης, διότι δέν θέ
λουνε νά ενωθούνε μέ τήν Ελλάδα , επειδή 

όρκο ένουνε όμώσει έ ν ω σ ι ς μ ε τ η ν Έ λ -
λ ά δ α ή θ ά ν α τ ο ς . Τελευτών δέ έν τω 
οίστρω του ό γέρος τοϋ Ψηλορίτη έπιφωνεΐ. 

Ανάθεμα τον Κρητικό ττοΰ θέλει πριντσιπάτο 
και να βούληση σύψυ-/θς-ώς.του γιαλού τον πάτο : 
Ανάθεμα το» Κρητικό που πριντσιπάτο θέλει, 
ςαρμάκι μές' 'ς το στόμα του v i γίνεται το μέλ ι ! 
Ανάθεμα τον Κρητικό ποΰ θέλει τήν Α γ γ λ ί α , 
κι' αρνείται τήν Ελλάδα μας καί τήν ελευθερία. 

Καί ταϋτα μεν κατά τόν φιλοπάτριδα γερο-
Ψη7,ορίτη όπου "μπαίνει μές' στή μύτη. Ό 
δέ φίλος μας Σπετσέρης, μας έπεμψε μα
κρόν πανηγυρικόν τοϋ αγαπητού μας θ . 
Ορφανίδου, όστις εισερχόμενος ένα τέταρ
τον μετά τήν εναρξιν τοϋ μαθήματος καί 
εξερχόμενος 20 λεπτά πρό τής λήξεως αύ-
τοϋ,διά νά άφίνη είς τούς άκροατάς του τήν 
ώ ρ α ν τ ο ϋ σ ι γ ά ρ ο υ , παραδίδει καθ'έαυ-
ròv τό μάθημα του, καθότι ή φωνή του δέν 
ομοιάζει τό σώμα του καί βλέπει μόνος του 
τά λα-^ανικά, άτινα θέτει πλησιέστατα αύ-
τοϋ ώς άλλοίθωρος.*Αν δέ τις τολμήσηνά 
τω είπη «δέν άκούομεν, δέν βλέπομεν τί-· 
ποτε» ό κ. Όρφανίδης έφαμίλλως τοϋ κ. 
Στεφανίδη έπιφωνεΐ — Βρέ έλα 'δώ σύ ποϋ 
φωνάζεις· όποιος μπεχλεβάνης εΐνε άς έλ-
θη έδώ νά τοϋ δείξω ποίος εΐμαι έγώ. Έ γ ώ 
τά έσπούδασα αυτά πιο μπροστά στό Το-
λόγι τής'Αθήνας κλ. «Πρός τούτοις δέ ου
δέποτε έκαμε τάς ύπό τοϋ προγράμματος 
όριζομένας έκδρομάς, καίτοι κατηγορεί τάς 
κυβερνήσεις, αίτινες δέν τοϋ δίδουν χρήμα
τα διά νά κάμη σ π ο υ δ α ί α ς α ν α κ α λ ύ 
ψ ε ι ς . Έ τ ι , τί έγεινε ή κρίσις τοϋ ποιητι
κού Διαγωνισμοΰ τοϋ 1875—6 καί δέν έ-
τυπώθη εισέτι, όπως καί ή λογοδοσία τοϋ 
έρυθροϋ Κόκκινου; κτλ. — Είς όλα αυτά 
έ-/ει δίκαιον ό φίλος Σπετσέρης, τω υπό
σχεται δέ ό «Αριστοφάνης» τό κατά δύνα-
μιν καί τήν φοράν ταύτην νά ένεργήση τά 
δέοντα διά τόν μεγάλον πανεπιστημιακόν 
κηφήνα. 

θητέ τ ι περί τής προικός αυτής, σας δηλώ, μετά β*0υ- δαιότητος τοΟ θέματος, σας παρακαλώ ti Οερμότατ* 

ΝΕΑΝΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ j & f S 
λογουμένου αύτη; πνεύματος, ούτινος πείραν έλά£ετε 

1 - ' ~~' — — — κ α ; à/ρατητου προς τα συζυγικά βάρη έμφυτου ρο· 
πής καί άκaτaσyέτoυ εφέσεως προς το έρασθαι, όπερ αλ 
λως όρμέμφυτον ενστικτον, 5ν μοί έπιτρέπηται ή φρά 26 

— Εμμένω εις ην έδωκα τν) θυγατρί σας ΰπότχεσιν 
— Α γ α θ ή τύχη ! Κϊς τήν άπόφασίν σα; ταύτην, φρο

νείτε, κύριε, δτι εΐνε αναγκαία καί ή έμή συγκατάθεσις ; 
— Σκώπτετε, κυρία ; 
— Ουδόλως· Τουναντίον καί Ιδού ή χείο μ.ου-, χειρ 

μητρική, ήτις αναθέτει τήν τής θυγατρό; της τύχην 
δλως ε'ις τήν τιμιότητα υμών. 

— Σας εΤμαι ευγνώμων. 
— Τό χρέος μου, κύριε. 
—- Ή κυρία μοί επιτρέπει επεξηγήσεις τ ινάς; 
— "Λσμενος. Μή επιθυμείτε να μάθητε τήν ήλι/.ίαν 

τής μνηστή; σας, εΤνε νεαρότατη, μόλις αγει τό δέκα-
τον πέμπτον· Τήν ήθικήν άνατροφήν αυτής ; Έ:επαι-
δεύθη έν τώ Άρσακείω. *Αν κέκτηται δέ κακόηθες τ ι , 
τό έδιδάχθη έκεΐ, άλλω; περί τής αύστηρότητο; τής α
γωγής της, εΤσθε εις Οέσιν ϋμεΤ; αυτοί να κρίνητε έκ 
τής εσπερινής ταύτης συμπεριφορά; της, 01 ην, πιστεύω 
οτι ήκιοτα ευθύνομαι έκτος άν επιθυμητέ τα ; μητέρας 
Ιοοβίως έπόπτας καί σκοπού; να καταστήσητε τών ίδίω 
α 
ά 

• "»ων υ πρ 

σις, εις τούς αγωνιζομένου; υπέρ τή ; αυτοσυντηρήσεως 
αυτών, καί έχοντα; άπάσας τα ; έαυ ών ελπίδα; ανατε
θειμένα; έπί τής ιδίας καί μονη; αυτών ικανότητος. Ευ
ελπιστώ μετα τας πλατυτάτα; επεξηγήσεις να μή εχη-
τε ανάγκην καί άΟ.λων, δι' ας θα μέ εΰρητε προθυμο-
τάτην, οι; μή επιθυμούσαν να παρεμβάλλω ουδέ τό ελά
χιστον κώλυμα είς τον ευτυχή υμών σύνδεσμον. Μετά 
τα λεχθέντα, ϊχω δι' ελπίδος ότι Οά ήσθε κατά πάντα 
ευχαριστημένο;, καί κολακεύομαι πιστεύουσα ότι ούίε-
μία μετατροπή θά έπήλθεν είς τας άρχικάς σας άποοά-· 
σεις· Έχω δέ τήν γενναιότητα πρό; τούτοις ού-εμίαν 
απολύτω; να ζητήσω περί υμών άφ'ύμών πληροαορ'αν· 
Κϋχομ^ι πρός ευτυχή συμβίωσιν καί μέλλον τής θργα-
τρός μου, να εΤσθε οίος ήσθε, καί οίος εικάζω έκ τού 
παραστήματος υμών. Τί λέγετε ; 

— Απολύτως ουδέν, κυρία, είμή μόνον δτι ευρίσκω 
τήν γλώσςαν υμών, πάν άλλο ή μητρικήν, καί τόν τό-
νον σα; προσήκοντα μάλλον εϊς εύτράπελον διάλεςιν ή 
σπουδαιολογίαν. Γινώικετε δέ, πιστεύω κάλλιστα, Ζ-
άπό τή ; σπουδαιότητας μέχρι τοϋ γελοίου εμπίπτει τ 

όπως μή με παρεςηγήσετε· 
— "Λ! μπα! Πιστεύσατε δτι ,δν τούτο συνέβη, εΐνε 

απόρροια τήτ, νεανικής μου απειρίας. ΒεβαιωΟήτε δτ' 
πρώτην ήδη φοράν συνομολογώ διαπραγματεύσεις νυμ-
φεύσ:ως, έ/.τός αν ύπολαμβάνητε ότι ο')ς δεύτερον γά-
μον διαπραγματεύομαι τήν μετά τ ή ; θυγατρό; σας σύ-
ζευξίν μου· 

— Ό χ ι δά. Δέν φρονώ τοΰτο. 
— 'Κλεγον. Ώς παρατηρείτε είμαι πολύ άπειρος. 
— Ι'Γίσθε αρκούντως ευτράπελος. 
— "Οσον ύμεϊς αστεία. 
— Όπως δήιχοτε, άφίνοντε; τά ; χαριτολογίας έν μέ

ρει, δς προσέλθωμεν 7ν'άναγγείλλωμεν τό εύχάριστον α
ποτέλεσμα τής ομιλίας ημών τή μνηστή σας,ή'τις άνα-
ποφεύκτως άνυπομόνως 0' αναμένη αμφότερους. 

— Ει; τάς διαταγάς σας, κυρία. 
Μετά τινα βήματα εδρέθημεν παρά τάς δύω νεάνΐ-

οα;, ές ών ή μέν Εΰλαλία έρρήγνητο εις βεβιασμένοΛ 
γέλωτα πλατύν, ή δ' Ευανθία έ'τυπτε τόν πόδα ανυπο
μονούσα έπί του καταστρώματος, τήν κεοαλήν πρός το 
πέλαγος έχουσα έστραμμένην. Ό τ ε προσήλθομεν, ήγέρ-
θησαν άμφότεραι. Διέκρινα έπί τού προσώπου τ ή ; Εΰ
λαλία; ζωηράν διαλάμπουσαν τήν εύχαρίστησιν, ένι]> 

ιύτων θυγατέρων, οπερ οαολογουμενω; τυγχάνει καπω; 1 " , , ί , , , 1 Γ ~ } Γ g _ί Λ ·δι ενος και μονού Βήματα;, ίνέφικτον. Αλλοίμονον ει; τον μη έχοντα συναισθησιν j" s 1 Γ . ~ 
ιών Ιδίων αυτού ποάςεων. Τ έλος αν επιθυμητέ νά μά-· — Σα; διαβεβαιώ άτι ili λησα προσηκόντω; τή;σ^ου 

μειδίαμα ευκρινές διέστειλε τά χείλη της, έφ'ών έπλα-
νϊτο ιταιδρά ειρωνεία. '4ντιθέτως ταύτη; ή Εύανθί» 
ιστατο' σοβαρά, ώς κατάδικος αναμένων τήν τελίίίδ'.κον 
ετυμηγορία-/· 



ΕΣΠΕΡΙΣ. 

ΛΕΒΙΔΗΣ, 

Σοϋ πρέπει να ή ια ι , 
δεσποσύνη, Οχι κόμητσα 
φαντασιώδης, άλλα βα
σίλισσα, ίνα είς όλους έ-
πιτρέπτ,ς άρειδώς νάγβύ-
ωνται των χαρίτων σου, 
ωραίε μου άγγελε . 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, 

Επειδή ώ ; γέρων δέν 
ήουνάμην πάντοτε νά η-
μαι άπ' επάνω σου, ώς 
επίτροπος του θεάτρου, 
δια τούτο παραιτήθη*, 
πάππια μου. 

ΑΣΠΠΙΟΞ, 

Ά ν μο·. επιτρέπατε νά 
βάψω τον κάλαμόν μου 
είς τό μελανοδοχεϊόνσας, 
θά έγραφον τήν στιγμήν 
ταύτην τήν άρίστην των 
δσων Ιγραψα παραφυλ-

λίδων, υμνούσαν τά κά^ 
λη σου. 

ΑΜΠΕΛΛΑΣ, 

Είμαι ποιητής καί ήδυ^ 
νάμην ώς ό Ιίετράρχης, 
επί των γονάτων τ^ς 
Λαύρας νά γράψω καί 
εγώ έπί των ιδικών σου 
το άριστον των ποιημά
των μου. 

ΡΩΚ, 

"Ανήμην Τωσσίνης 04· 
έμελοποίουν τούς φθόγ-
χους της φωνής σου, καί 
θά άπετέλουν το θαυμα-
σιώτερον των μέχρι τού
δε μελοδραμάτων. 

ΟΛΓΑΝΩΦ, 

Είσθε δλοι χαριέστα-
τοι ! Κρίμα δτι δέν ζ η ό 
Αίσωπος σας,νά Γδη τούς 
μύθους του αληθείς, τά 
ζώα λαλοΟντα ένύπερμε-
σοϋντι δεκάτω έννάτω 
αίώνι. 

ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ· 

"Ελα,Ζαήμη μου, χρυ
σό μου Ζαημάχη,σύ είσαι 
βύκολόπιστός άνθρωπος, 
Ιχεις καλήν γνώμην, εί
σαι ένα κομμάτι μάλαμ-
μα, ελα, ελα καί είθε νά 
οιατηρής τήν δόξαν ίσό-
βιον καί άθάνατον, τήν 
οποίαν ανέκτησες δια της 
υπογραφής του πρωτο
κόλλου, έλα πατεράκο 
μου, συνενώσου μ' έμέ, 
όπως, τώρα που θά εθλη 
ή βουλή, δίψωμβν τόν 
προδότην Κ,ουμυυνδοϋρον 
καί γ ίνω έγώ πρωθυπουρ
γός.Σοϋ ορκίζομαι είς τό 
Ααύριον, νά σέ εχω πάν
τοτε συμβουλόν μου, νά 
κάμω ό,τιμοΰ λές καλάή 
κακά.θάμοιράζωμενμαζύ 
τά αγαθά της εξουσίας, 

και άν εύρεθη, άν δώσρ 
ό θεός καί ιύρεθη κανέν 
νέον Λαύριον,έννοια σου, 
μή σέ μέλλει , μαζύ 0ά 
τό μοιρασθώμεν. "Ελα 
τώρα, κάμε μου τήν χά
ριν, δός μου τόνλόγον 
σου δτι θά μέ υποστήρι
ξης, αρνήσου εκείνον τόν 
Οεομπαί/την Κουμοον-
δοΟρον. ""Αν ένωθή μάλι
στα καμμιά επαρχία μέ 
τήν Ελλάδα, θά σε κάμω 
άντιβασιλέα. 

ΖΑΗΜΗΣ. 

Πήγαινε στο γέρο διά
βολο, ξεφορτώσου με, 
άϊντε άπ' έοώ πρωτοψεύ-
ταρε, άγιογδύτη, κατερ-
γάρε, άδιασέ μου τόν τό-

!πον, κορόιδο, που ήλθες 
νά μέ κεριπαίξης πρωί 
πρωί. 


