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Τή Συντάξει του Ά α ΐ σ τ ο φ ά ν ο υ ς . 

" Ε ν τ ι μ ο ι Κ ύ ρ ι ο ι , 

Ειμί χα! εγώ μία έκ των τακτικών ανα
γνωστριών της εφημερίδος σας, της οποίας 
ή πορεία ως έπί τό πολϋ μοί αρέσκει, μ έ 
δλας τάς παρεκτροπάς της εύφημου γλώσ
σης, εις τάς οποίας πολλάκις ή Σύνταξις 
ίνέπεσεν, είτε έκ παραδρομές σκέψεων, είτε 
σκοπίμως. 

Βεβαίως ως έγώ εις χεϊρας εχω την βε-
λόνην ήμεϊς τον κάλαμον μεταχειρίζεσθε, 
και, Οά ήτο ίσως παράτολμον έκ του στενού 
δωματίου μου συμβουλάς ν' απευθύνω προς 
ύμας περί της καλής και επωφελούς της 
εφημερίδος σας συντάξεως· ούχ ήττον όμως, 
νομίζω δτι δικαιούμαι τουλάχιστον παρα
τηρήσεις τινάς νά επιφέρω καθ' δσον άφορα 
ή έφημερίς σας τό φύλον, εις ο ανήκω. 

Καί τοι ουχί τοσούτον συχνά περί γυναι
κών γράφετε, Ο μ ω ς , οσάκις άπτεσΟε του λό
γου περί αυτών, τραχέως πάντοτε πράττετε 
τούτο καί πέραν τών ορίων της προσηκού
σης εύσχημοσύνης ό κάλαμος σας πήδα. 

σαν αν 
θυγατέρων αυτού έλευΟέραν άναστροφήν,τό 
σον, ή κατά μικράν τινα διαφοράν, ομοιον 
εΐνε καί νά έπιτρέπη την άνάγνωσιν εις ταύ
τας εφημερίδων ή βιβλίων άτασΟάλουγλώσ
σης. Γινώσκετε δέ καλώς, βεβαίως, δτι πάν 
δ 
λ 

Νομίζω, ότι̂ όσον εΐνε κακόν νά εΐσαγά- φίλων τά άριστα τών βιβλίων. Ταΰτα γρά-
γη τις ας τόν οΐκόν του αχρείους τήν γλωσ- φουσα, δέν έρχομαι νά σας διδάξω βεβαίως 

"ωπους, καί επιτρέπει τήν μετά τών] δ,τι γινώσκετε ισος πολύ έμοϋ καλλίτερον, 
άλλ' απλώς νά έφελκύσω τήν προσοχήν υ
μών έπί σφάλματος, εις δ λεληΟότως ευελ
πιστώ δτι εμπίπτετε. Πιθανόν πολύ, νά έ-
χητε άλλοίας ιδέας περί της απροκάλυπτου 
δημοσιογραφίας, τής τόσον συνήθους παρά 
τοις άρχαίοις ελλησι καί έξ ης τοσαυτα κα
λά, ομολογουμένως, απέρρευσαν. Άλλα, 
νομίζω, δτι είναι μέγα σφάλμα αναχρονι
σμού, τό νά ζητή ν' άναγάγη τις τήν νΰν 
έποχήν είς τους χρόνους τοΰ Άρι?οφάνους. 
"Ισως, μ' άντιρρήσετε, δτι οΐ νυν χρόνοι του 
πολιτισμού ημών πολύ κατά τήν διαφθοράν 
ύπερτεροΰσι τους χρόνους εκείνους του πο
λιτισμού. Συνομολογώ. Ά λ λ ' ειπέτε μοι, 
ύμεϊς πρώτοι δέε ήθέλατε έξαναστή σήμε
ρον, άν άσεμνος χρωστήρ εικονογράφου Ι3ι-
δεν εις τάς έκκλησιαστικάς εικόνας τον τύ
πον τής Αφροδίτης ή του Απόλλωνος, ή 
έί. μέσαις πλατείαις βαθρήτο άνδριάς πάγ-
γυμνος θεας τίνος ή θεού ; Νομίζω, δτι ταύ-
τό συμβαίνει, καί δταν ζητή τις τήν άπέρ-
ριτον και γυμνήν γλώσσαν τών αρχαίων νά 
γράψγ) σήμερον, άφοΰ ό αίών μας εΐνε αιών 

,τι ανήκει εις σκανδαλώδη λεγομένην φι 
,ολογίαν, καί παρά τών νέων καί παρά τώ· 

νεανίδων μετ' απληστίας καί επιζητείται καί 
άναγινώσκεται. Τώρα, ποία ή έκ τής ανα
γνώσεως τοιούτων βιβλίων ή εφημερίδων 
προκύπτει ηθική βλάβη, επακριβώς δέν δύ-
ναμαι νά είπω, τό βέβαιον δμως εΐ\αι, δτι 
πάντοτε προκύπτει βλάβη τις· τό ερύθημα 
τουλάχιστον εκλείπει έκ τών παρθένων έν 
μέρει καί ή περί τήν όμιλίαν εύσχημοσύνη 
τών νέων. 

Τά βιβλία καί έν γένει ό περιοδικός τύ
πος, άνέγνωσά ποτε εις τό ώραϊον σύγγραμ
μα Π ε ρ ί υ γ ι ε ι ν ή ς τ ή ς ψ υ χ ή ς του 
βαθέως ψυχολόγου γερμανού Φεουχτερ-
σλάβεν, εΐνε τά κάτοπτρα έν οις βλέπει τις 
δλον τόν κόσμον. Ή αρίστη διδασκαλία εί
ναι τό ηθικόν ανάγνωσμα, καί οί άριστοι τών 

Σ Τ Α Υ Λ Ο Σ 
Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ . 

Τώρα πλέον ή 'Α,θήνα έχει όντως καταντήσει 
Πρώτη χώρα άπασών, 

Καί πολύ ωραιότερα άπό τ ' άκουστόν Παρίσι, 
"Οπου εΐνε σ α ν φασόν 

Κάθε πράγμα, κ' Ύ\ γυναίκες περπατούν έδώ κ' έκεϊ, 
Δίχως νά φοροϋν βρακί. 

Τώρα πλέον ή Αθήνα άπερνα καί τό Παρίσι 
Εις τόν κάθε στολισμόν, 

Και για τοΰτο iyzt δλων τών σοφών ανδρών κινήσει 
Τόν μεγάλον θαυμασμόν, 

Rt' δποιος τύχη νά πατήση εις τόν Αθηνών τό χωμα, 
Μένει μ' άνοικτόν τό στόμα. 

Κάθε μήνα θα άνοιξη κ' ένα νέον καφενεΐον 
'Σ τάς οδούς τών Αθηνών, 

*Η κανέν πολύ ώραϊον καί καλόν ζυθοπωλεϊον 
Εντελώς ΓΙαρισινόν, 

*Η καμμιά τής Αφροδίτης εκκλησία εκλεκτή, 
Καί εις δλους ανοικτή. 

Κ' έπ3 ΐδή εις τής Ευρώπης τά πολιτισμένα μέρη, 
Ή γυναίκα τακτικά 

Εις τήν κάθε μπυραρία καί τόν καφενέ προσφέρει 
Τά πιοτά καί τά γλυκά, 

Κ' έδώ πέρα τής κυρίας Περδικάρενας ή κόραις 
Γίνοντ' δλαις σερβιτόραις. 

Καί έμβαίνουνε οι νέοι ποιηταί τών Σολωνείων 
Καί οί άλλοι οι πεζοί 

Είς τό Ινα καί τό άλλο έκλεκτόν ζυθοπωλεϊον, 
Κ' έκεϊ πέρα πια μαζύ 

Μέ έκείνας τάς ωραίας σεμνότατος σερβιτόρας 
Τής νυκτός περνούν τάς ώρας. 

Αριστοφάνης 



τής κατ' έπιφάνειαν αύςηράς ηθικής καί σε-
μνότητος περί τε τό λέγειν καί ένδύεσθαι. 

"Επειτα ή σατυρική δημοσιογραφία έχει, τ 
νομίζω, τήν ύψίστην θέσιν τής ήθικοποιή- τ 
σεως, τύπτουσα αυστηρώς πάσαν ήθικήν πα- ό 
ρεκτροπήν ή πολιτικήν έκφαύλισιν. Ά λ λ α π 
τοΰτο, δύναται, νομίζω, νά έπιτευχθή δι' τ 
αυστηρού όσον ο!όν τε λόγου καί καυστι- τ 
κοΰ, χωρίς τό παράπαν νά παρίσταται άνάγ- κ 
γκη νά προσφυγή τις εις έκτραχηλισμόν ε 
γλώσσης. "Ισως καί πρός τοΰτο, ήθέλατε τ 
μέ παρατηρήσει, ότι ή λεπτότης περί τό λέ
γειν τών Ά γ γ λ ω ν καί τά ελαφρά λογοπαί- } 
γνία τών Γάλλων, ήκιστα προσαρμόζουσιν > 

ζΐ :ήν ανδροπρεπή έλληνικήν σάτυραν καί } 

τόν υψηλόφρονα έλληνικόν χαρακτήρα, όςις ^ 
γελά εις λεπτούς τωθασμούς καί χαριτο- ^ 
λ ι γ ' α ς νωρίς ουδαμώς ύπό τούτων νά βελ- , 
τιουται, καί ότι στιβαρός κάλαμος καί ίο- , 
βόλος γλώσσα μόνον, ίσως δυνατόν νά έπι- , 
φέρωσι μικράν συνέτισιν. Σύμφημι. Ά λ λ ' ό | 
λόγος μου δέν είναι περί τούτου, άλλά κυ- ι 
ρίως κατά τής χρήσεως βαρυήχων λέξεων, 
αίτινες ρίπτονται, απλώς πρός μείζονα τοΰ 
λόγου ζωήν καί ίσως, ίσως πρός θήραν α
ναγνωστών. Τήν Ιδέαν ταύτην καταπολεμώ 
καί θαρρούσα, έρχομαι διά τής παρούσης μου 
νά παρακαλέσω όπως, όσον οιόν τε άποφεύ-
γητε , βέβαιοι οντες, έντιμοι Κύριοι, ότι ού
τ ω τό φύλλον υμών θέλει καθέξει μετ' ού 
πολύ τήν έμπρέπουσαν έν τή σατυρική τέ
χνη θέσιν, καθιστάμενον ούτω τύπος τής 
άναγεννωμένης ελληνικής σατυρογραφίας. 

Ευελπιστούσα πολύ είς τήν καλοσύνην 
υμών, πιστεύω ότι ή επιστολή μου αύτη 
θά εύρη οδς έπήκοον παρ' ύμΐν, έφ' ω καί 
έκ τών προτέρων έπί τούτω σάς εκφράζω 
τάς ευχαριστίας μου. 

Δέξασθε κτλ. 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ.. 

Σ. Α. Τί) εύγενεΐ καί εύμαθεΐ Κυρία, θέ-
λομεν, έν πολλοίς συμμεριζόμενοι τάς ιδέας 
της , ανταπάντησε* προσεχώς, είς όσα άν-
τιφάσκομεν^ 

Καί ό ένας πολύν ζήλον καί φροντίδα καταβάλλει 
Π ιό ωραίος νά φανη 

Ά π ' τόν άλλον είς τήν μίαν σερβιτόραν καί τήν άλλη, 
Κι' ολοένα επαινεί 

Τής κυρίας σερβιτόρας τόν λαιμό ή τά μαλλιά, 
*Η τήν μαύρη της έληά. 

Καί γιά τούτη τήν μεγάλην και πολλήν φιλοτιμίαν 
Τόσων νέων Ιπποτών, 

Κάθε βράδυ θέ νά γίνΐ) εις τήν κάθε μπυραρίαν 
Πατατράκα δυνατόν, 

Καί θά τσακωθούνε όλοι μέ μπαστούνια ή γροθιαϊς, 
Ή πιστόλια καί σπαθιαΐς. 

Προχθές Ινας εΤχ' απάνω ε!ς τά γόνατα του μία-* 
Σερβιτόραν παχουλήν, 

Κ' ενας άλλος μεθυσμένος άπό μιά έκεΐ γωνίαν 
Μ' άγανάκτησιν πολλήν 

Τοΰ φωνάζει, α κύριε μου, τήν κυρίαν νά άφήσης, 
Γιά νά μή μετανόησες». 

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ A I. ) 

Είς τάς παρούσας αμήχανους περις-άσεις ' 
ού ΙΙανελληνίου, έκαστος τών Ελλήνων 
ό κατά δύναμιν οφείλει νά συνεισφέρη πάν ^ 
,τι δύναται τή πατρίδι. Ό Αριστοφάνης, 
τωνός πλούτου, συνεισφέρει διά τό καλόν 1 

ής πατρίδος μέρος εκ τού περισσεύματος 
ού νοός αυτού, συμβουλεύων ό,τι καλόν , 
αί χρήσιμον τ ώ κράτει νομίζει. Δέκα δέ 
ίσίν αί συμβουλαί αυτού πρός εύπραγίαν 
;ού Ελληνισμού· αί εξής : 

1) Τάς 60 χιλ. δρ. άς ή Α . Μ. ό βασι
λεύς κατέθετο έν τή εθνική Τραπέζη έντό-
ιως, όπως έν εύθέτω περιστάσει διάθεση διά 
ιαλόν τι, ό Αριστοφάνης γνωματεύει, ινα 
ίι' αυτών έγερθή ΙΙολιτικόν Φρενοκομεϊον, 
scv Οχι δι' άλλο τι, τουλάχιστον πρός θερα-
τείαν τής φρενοτροπίας τού ομογενούς εκεί
νου, όστις μας διεκοίνωσε προ μηνών πρώ
τος τήν ύψηλήν του ταύτην ίδέαν, συνοδευο-
ιιένην μεΟ' ενός δεκαδράχμου, ώς προκατα-
βολήν τού μέλλοντος τούτου έθνοφελούς 
ιδρύματος, καί τό όποιον ό Αριστοφάνης 
ξεκοκκάλιασεν έν τινι ζυθοπωλείω είςύγείαν 
τού σοφού ομογενούς έμπληοθείς ζύθου. 

2) Διά τών τορπίλλ, δι' ών θά ώχυρώ-
σωσι τήν Εστορικήν Σαλαμίνα, όπου θά με-
τακομισθώσι, φαίνεται, ώ ς τό πάλαι όλοι 
οί Αθηναίοι έν περιπτώσει, δ μή γένοιτο,' 
πολέμου, ό Αριστοφάνης συμβουλεύει ότι 
καλλίτερον εΐνε νά ώχυρωθώσιν αί είσοδοι 
τών Υπουργείων κατά τών αντιπολιτευο
μένων. Τότε μόνον, ίσως, θά ύπαρξη έλπίς 
νά ίδωμεν διαρκή καί μακρόβια Υπουργεία. 

3) Άπάσας τάς μέχρι τούδε συνεισφοράς 
υπέρ τής εθνικής Αμύνης καί εθνικού στό
λου, συμβουλεύει ό Αριστοφάνης νά διανεί-
μη κατ' άναλογίαν ή Κυβέρνησις είς τάς 
αντιπολιτευόμενος εφημερίδας, όπως παύ-
σωσι τήν κατ' αυτής άντιπολίτευσιν. 

Α) Άντ ί τοΰ νομοσχεδίου τής στρατολο
γίας καταργουμένου, προτρέπει ό Αριστο
φάνης, νά κληθώσιν είς τά όπλα οί έκ τού 
δημοσίου ώ ς κηφήνες τρεφόμενοι δεκαπεν-
τακισχίλιοι δημόσιοι καί δημοτικοί ύπάλλη-

— Καί γιατί νά τήν αφήσω; — επειδή έγώ τό θέλω, — 
Είπε τούτος, καί κτυπά 

Μία μέ νερό μποτίλια εις εκείνου τό καπέλο, 
Καί τόν έκαμε παπά· 

Καί αυτός τής σερβιτόρας παραιτεί τά χωρατά, 
Κι' άπό τό σκαμνί πετά. 

Καί αμέσως καί οί δύω έτσακώθησαν 'ς τά χέρια, 
Αόγια λέγωντας κακά, 

Καί έβγήκανε 'ς τά φόρα καί πιστόλια καί μαχαίρια, 
Καί ρεβόλβερ αγγλικά, 

Και ενώ χαλούσ' ό κόσμος, δέν έφάνη είς τήν θυρα 
Ή σκιά ενός κλητήρα. 

Κ' έπειτα τολμούν νά δίνουν είς τήν έξουσίαν κτύπον 
Άξετσίπωτοι πολλοί, 

'Ενω έχομεν κλητήρας, οί όποιοι γιά τόν τύπον 
"Εχουν κόκκινη στολή, 

Καί άν τούτος καί εκείνος έμπροστά των σκοτωθή, 
Ά π ' τήν θέσι του κανένας ούτε καν θά κουνηθ^. 

'νοι . Ούτως ή Ε λ λ ά ς εντός δεκαπενθημε-
;ίας καί έκ τού προ-/_είρου θ' απόκτηση ςτρα-
ιόν άνευ ουδεμίας νέας δαπάνης. 

5) Προς έπαύξησιν καί πύκνωσιν τοΰ π'λη-
)υσμοΰ τής Ελλάδος ; ήτις κατ' άναλογίαν 
Γής εκτάσεως αυτής πρός τήν τών άλλων; 
κρατών είναι πολύ έλάσσων, ό Αριστοφά
νης παροτρύνει κατ ' άπομίμησιν τών πάλαι 
Σπαρτιατών, ν' άφήσωσιν έπί ορισμένα) χρό-
νικω διαστήματι πανελευθέραν τήν μετά 
τών γυναικών συγχρώτισιν τών ανδρών, έξ 
ής καί πολλά γεροντοκόριτσα θά ίκανοποί-
ηθώσι, και ήμεϊς ίσως άπό μισογύνεις φιλο« 
γυναικότατοι καταστώμεν, ώς εΐπέ ποτε κα
τηγορούμενος ώς μισογύνης καί ό Ευριπίδης 
— Έ ν γε τη κλίνη ού ! 

6) Άντί τοΰ στόλου, δν κατά νουν Ιχο -
μεν νά πήξωμεν π ώ π ο τ ε, ό Αριστοφά
νης γνωματεύει ν' άνωρύξωμεν ένα παμμε-
γιστώτατον βαθύτατον ύπόνομον, όπως έν 
περιπτώσει εχθρικής προσβολής, σύμπαντες 
οί έλληνες κρυφθώμεν καί ούτω έν ασφά
λεια πολλή διατελώμεν. Ά.ν θέλωμεν μά
λιστα, δυνάμεθα νά έπεκτείνωμεν τήν ύπό
νομον όδόν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως, καί 
ούτως έξ απήνης καί έκ μηχανής έκπορθη-
σωμεν καί πάρωμεν τήνΐΐόλιν έξ υπονόμου 
καί ιξ υπογείου. 

7) Προς τούτοις συμβουλεύει, ίνα άπαν
τα τ ά μέλη τών πολυπληθών έν Ελλάδι 
Συλλόγων, άτινα φωνασκούσιν αενάως τήν 
Ε λ λ ά δ α πάσαν δήθεν αγωνιζόμενα νά δια-
φωτίσωσι καί έκπολιτίσωσι, μεταχειρισθώσιν 
είς ιεραποστόλους καί έκπεμφθώσιν άνά πά-
σαν τήν Τουρκίαν, όπως έκχρισπανίσωσι 
καί έξελληνίσωσι τά διάφορα φύλα τά κα-
τοικούντα αυτήν, καί ούτω άναιμωτεί κα-
τακτήσωμεν όλην τήν Τουρκικήν Αύτοκρα-
τορίαν ώς οί Βυζαντινοί προπάτορές μας 
τό Τωμαϊκόν Βυζαντινόν κράτος. 

8) Όψέποτε ήθελε παραστή ανάγκη έπεί-
• γουσα πρός διομολόγησιν κολοσσιαίου τινός 
• δανείου πρός δόξαν τής Ελλάδος , καί δεν 
> ήθέλαμεν έχει πίστιν παρ' ούδενί ώς μή έ-
• χοντές τι πλέον νά ένεχυριάσωμεν, συμβου-
- λεύει ό Αριστοφάνης, νά πωλήσωμεν τήν 

ΝΕΑΝΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ. ' 
ό 

32 Σ Ί ' . 
) 

— Λ|ικράν καί αφελή παιόιάν. [ 

— Καί αυτή ή παιδιά έπο ον σκοπον Ιδίωκε ; Σε βο-
θώ άνταπαντών άντί σοΰ. — Τήν μετά τών δύω έκει- , 
υο»ν νεανίδων σχέσιν. Ναι ή ου ! 

— Ναί ! 
— Καλώς, /αί μετά τήν έπίτευξιν ταύτης, έρωτο- ' 

τροπίας πωλών εις τήν μικράν καί άπειρον νέαν, τί | 
προυτίθεσο ; Σέ βοηθώ καί πάλιν. — Νά όιέλθης τήν · 
ώραν σου γλυκυθύμως·—Πώς δε κατωρθοΰτο τ ο ΰ τ ο ; — ' 
Ζητών νά σαγήνευσης τήν νέαν διά τής ερωτικής σα
γήνης. Τούτου δέ γενομένου, όποιον το τελικόν άποβη-
οόμενον ; Ή άπατη ! Τοιαυτην δέ πράξιν σοί ύπαγόρευ-
οεν ή άσπιλος συνείδησίς σου; 

— Προτρεχεις, ζη Τ ών διά τών ρητορικών σου σχη
μάτων, νά έμβαθύνης είς τους σκοπούς μου· Σοι λέγω 
λοιπόν, κοπίδα είς τήν λαυροστομίαν σου θέτων, ότι τήν 
νέα» εκείνη·/ νά νυμφευθώ προεθέμην. 

— Προυτίθεσο ; "Εχει καλόις· Ά λ λ ' ή πρόθεσις καί 

Άκρόπολιν καί όλα τά αρχαία, άτινα άλ- γε 
λ ω ς καί τώρα κρύφα καί καθ' έκάστην π ω - δε 
λοϋμεν. λό 

9) Έ τ ι δέ έκ ψυχής συμβουλεύει πρός 
^ναγέννησιν καί κραταίωσιν τού μαρανθέν-
τος φιλελληνισμού, ν' άποσταλώσι σύμπαν- π ν 

τες οί βουλευταί, εις τραγικοκωμικόν θίασον ή[· 
μετασχηματιζόμενοΐ,ε'ις Εύρώπην, όπως είς π< 
τάς πρωτεύουσας αυτής βου7*ευτικάς παρα- μ< 
στάσεις δίδωσιν, έξ ών καί πολλά δυνατόν τ: 
τά έθνος χρήματα νά είσπραξη, καί °Ε 

10) Συμβουλεύει έν εσχάτη απελπισία, π ' 
καθ' ήν πρόκειται νά διατρέξωμεν κίνδυνόν τ < 

τινα κατακτήοεως παρά τίνος ευρωπαϊκής ^ 
μεγάλης δυνάμεως νά διακηρύξωμεν πάντες ^ 
οί Έλληνες , διά στόματος τού φιλόπατρι- " 
δος Αεωνίδα Βούλγαρη καί τών Τσούσιδων, κ 

δτι δέν είμεθα Έλληνες , άλλά γνήσιοι τών Ί 
Σλάβων απόγονοι καί ώς ό άπολω)*ός υίός * 
μετανοήσαντες έπιστρέψωμεν καί ριφθώμεν 
είς τήν φιλόστοργον καί πατρικήν άγκάλην 
τής ο μ ό δ ο ξ ο υ συμπεθέρας 'Ρωσσίας. 

Ά ν ταύτα πάντα ίδωμεν, τότε θά δυνηθή 1 

καί μόνον 6 Ελληνισμός νά έπιφωνήση:— , 
Νΰν απολύεις τούς δούλους σου, Κύριε, ότι 
εΐδον οί οφθαλμοί μας τήν πολλήν μας 
μωρίαν. Α μ ή ν . 

ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ. | 
•">»<"" 

Χθες λοιπόν δ κ. Κουμουνδούρος άνελθών 
κατέθεσεν έν τοις άνακτόροις τήν παραίτη-
σίν του. "Ηδη ή εξουσία έν γούνασι τού βα
σιλέως κείται. Τις θά τήν λάβη ; Ό είκο-
σιοκτάωρος πρωθυπουργός; Καί έχει πλειο
ψηφία^; Θά είπήτε ότι τόν βοηθούν οί σύμ
μαχοι. Μήπως δέν είχε σύμμαχον έως χθες 
καί τό ύπουργεϊον Κουμουνδούρου τόν Ά ν -
ταλκίδαν Ζαήμην, ή μήπως δέν είξεύρομεν 
δτι όπου εΐνε πολλοί πετεινοί άργεϊ νά ξη-
μερώση, καί ότι τά συντροφάτα πράγματα 
καί "Υπουργεία πάντβτε ημερόβια εΐνε. "Ο
πως δήποτε ό Ά ρ ι ς · ο φ ά ν η ς χαίρει έκ 
ψυχής χαράν μεγάλην μετά τών πειναλέων 
κηφήνων τοΰ κλεινοΰ Ααυριωτικοΰ Δελη-

ιεταβολήν πολλάκις ή μάλλον συνήθως προϋποτίθεσι-
Vi', φίλε, άπαντες τοΰ αυτοΰ φυράματος καί μάζης έσμέν. 

— Εΐεν. Περί μέν τοΰ σκοποΰ μου προσεχώς. Συ δέ, 
ίπαρνούμενος τήν συνείδησιν, διά τίνος αντικαθιστάς το 
ιενον αυτής. 

— Πάν μή υπάρχον >ενον ουδέποτε άβίνει. Συνείδη-
ιις δέν υπάρχει, έν δέ μόνον μέγα h τή ανθρωπινή ψυ-
^ή ένοικεΐ συναίσθημα, ευγενές όσον κα· ύψηλον, καΟα-
ίά απόρροια τής τον κόσμον διεπούσης Δυνάμεως η σ υ μ 
π ά θ ε ι α . Αυτη καί μόνη είναι το μοναόικον σώστρον 
πάσης κακουυργίας, ή άδιά.-ειστος άγκυρα τής κοινωνι
κής ευδαιμονίας, ή ούριος αυρα ή μόνη προς τον λιμένα 
τής ευζωίας καθοδηγούσα πλησιστίως τήν έν ήμϊν ζωϊ-
κήν δύναμιν. Ταλλα επη κενά. Τί είναι οί νόμοι ειμή 
προς τους αδικούμενους απλή συμπάθεια ; Τί ίΐναι ή θρη
σκεία, ειμή προς αρχάς τινας ήθικοκοινωνικάς συμπά
θεια ; ΐ ! τέλος ό έρως ; είμή καθαρότατη προς μίαν γυ
ναίκα συμπάθεια, ής έκλιποόσης συνεκλίπει καί ούτος. 
"Οταν δέ παύσω συμπαθών πρός τι, αυτή ή συνείδησίς 
σου πώς είναι δυνατόν νά μέ τύψη, άΐίοΰ ουδέν απολύ
τως δτι διέπραξα κακόν εννοώ ; *Λν ό κακούργος συνε-
πάθει τό ον, δπερ κακουργεί, Οά έκακούργει αυτό ; Αν 
συ συμπαθής προς νέαν τινά, ατιμάζεις ποτέ αυτήν ; 
Τοΰτο δέ πράττων, τί άλλο καταδεικνύεις $ ότι ουδέν 
συμπαθείας αΓσθημα προς αυτήν τρέφεις; ν Ετι δέ, τοΰ
το πράττων ποΰ άφίπταται ό ερως σου ή, κατακυλίεις 
το άγνον τοΰτο αίσθημα έν τ ώ παχυλώ τής στιγμιαίας 
ηδονής βορβορω -, Τον συζυγικον, λεγόμενον έρωτα, όστις 
ουδέν απολύτως ά/λο είναι ή1 καθαρά συμπάθεια προς 

,το ον, μεθ' ου συγκαταζής, ναί, το παραδέχομαι, καί 

λέγω ένυπάρχοντα, διότι έν αΰτώ μετά βραχΰ σβεσθέν-
τος τοΰ ινδάλματος τοΰ άγνωστου, επέρχεται ή Οετικό-
της καί ά πρός το έρώμενον πρόσωπον πρώην φαντασι
ώδης έρως αντικαθίσταται διά τής πραγματικής αγάπης, 
ήτις κυρίως συνίσταται έν τή αμοιβαία συναρωγή τοΰ 
οίκογενειακοΰ βίου, τή ταυτότητι -ών συμφερόντων καί 
μέρει τών διαθέσεων, καί τή συμπάθεια τών κοινώς πα-
ραχθέντο>ν νέων όντων, έν τή υπάρξει τών οποίων συγ-
κεντροΰνται πολλαί κοΰφαι τοΰ μέλλοντος ελπίδες, καί 
οίήσει, δτι έν νέοις σώμασιν άναβιοΰσι δήθεν οί παρα-
γωγείς αυτών, οΤτινες νομίζουαι ταΰτα ώς μέλη νέα τών 
ιδίων αυτών σωμάτων. Ή συμπάθεια αυτη είναι καθα
ρά τής φύσεως απόρροια, διότι έν πάσι τοις άλόγοίςζώ-
οις ανευρίσκεται καί ενυπάρχει έν μείζονι ή έλάσσονι 
βαθμώ. Τέλος αυτή αΰτη τοΰ σύμπαντος ή ΰπαρςις καί 
ή ενέργεια υφίσταται, καί τελείται διά τής τόν κόσμον 
διεπουσης συμπαθείας, τής ϋτό τών φυσικών λεγομένης 
ελςεως καί ώσεως, ήτις ουδέν άλλο είναι ή ό προαγωγός 
τοΰ σύμπαντος ύπό τών αρχαίων επιλεγόμενος ερως, αυ
τός ό έν άρχή Λόγος. 

— Πολλά λέγεις, καί είπες, άλλά πράγματι ουδέν 
είπες. 

— 01 λόγοι σου εΤναι αμήχανοι, ίσως σάς προκατέ-
λαβε πρός τήν συζήτησιν ταύτην άπαράσκευον, άλλ' 

' οΰο' έγώ παλαιούς λόγους τορνεΰω> οΰδ' ακολουθώ γνω 
. μας αλλοιν. "Ο,τι λέγω είναι καθαρά απόρροια τών ιδίων 
; πεποιθήσεων μου, πρός άς ελεύθερος εΤσαι ν' άντιτάςης 
ί ó.,Tt αν έ'χτ,ς πρός άντίρρησιν. 

ΐώργη, καθότι νέα ζωή καί "τροφή τώ δί- . να: 
:ται εις πόλεμον άμείλικτον κατά τών μελ- κα 
όντων εθνικών κνωδάλων. γα' 

= σα 
Κάποιος έκοιμήθη μέ τήν "Ωραν καί έξύ- νοι 

νησε χθες μέ τήν Ώ ρ α ν , έγραφε πρό τίνων τα 
μερών ή φίλη Έ φ η μ ερ ί ς . Κα)νά του ξυ- έα 
νητούρια, έπιπροσθέτομεν ήμεΤς, άν ήνε δέ κρ 
,αχμουρλής, άς κυττάξη τά μούτρα του είς Σε 
όν καθρέπτην, όπως ίδη ιδίοις όμμασι τήν έν 
Εκτρότητα καί έλεεινότητα τών άργά έςυ- το 
ινούντων. Χθες ό λεπτόλογος Ά γ γ λ ο ψ ι τ - κο 
ακός, ό δημοκρατικοβασιλικός Τρικούπης, τν 
:ροκειμένου περί γελοίας τινός συζητήσεως, σι 
πετάχθη ώς πετεινός έπί τού βήματος τής ρο 
ϊουλής, καί πο7νλά έκακάρισε καί έψέλλισε κ] 
ιαί πλείστα άνεμάσσησε καί ζήτημα ύπουρ- ν£ 
[-ικόν,ό αγαθός, έν τη άγαθότητί του έθετο, 
ιαί τά έκαμε σάν τα μούτρα του, καί τό 
Υπουργεϊον ήττήθη. λ 

= τ 
Αφόρητος κατέστη πλέον ή διαγωγή καί χ 

ή βάναυσος συμπεριφορά πρός τάς μαθητρί- μ 
ας τού Αρσακείου τής τε διευθύντριας καί έ 
υποδιευθύντριας, αίτινες ύβρίζουσιν άβροε- κ 
πέστατα καί αδιακρίτως πάσαν μή άρεστήν ν 
είς αύτάς μαθήτριαν, περιποιούμεναι χαμερ- ζ 
πέστατα καί κολακεύουιαι αντιθέτως τάς > 
εις αύτάς άρεστάς, διά λόγους μόνον βε- > 
βαίως είς τάς ιδίας γνωστούς. Ύπείκοντες < 
είς τάς θε^μάς παραστάσεις καί δίκαια πα- £ 
ράπονα πολλών, συμβου7νεύορ εν τάς άγαθάς 
κολοκυθένιας κεφάλας τών έν 7^όγω τών 
ιερών τούτων ζακούρων τοΰ τεμένους τής · 
Αθηνάς, νά βάλλωσι γνώσιν καί νά έλθω-
σιν είς τά λογικά των, "να μή μάς φέρωσιν 
εις θέσιν καμμιά ήμερα καί άνοίξωμεν τό 
χρυσό μας στοματάκι, άπό τό όποιον πού 
Οά ύπάγωσι νά τρυπώσωσιν ούδ' ήμεΐς, μά 
τά κουτρουλικοκέφαλά των, δέν είξεύρομεν. 
Ντροπή σας, κυράδες, ντροπή σας νά μπαί
νουν τά ονόματα σας είς τάς εφημερίδας, 
χαί μάλιστα σάν τήν 'διχή μας. Νά σατυρί-
ζηοθε πρέπει σεις ή νά έπαινήσθε; 

Πολλάς πληροφορούμεθα ότι καταβάλλει 
προσπάθειας ό Σάντος Καρύδης παρά τω ά

κριτη όπως καταπλακώση τήν κατ' αύτοΰ 
ταγγελίαν περί τής παιδοκτονίας του, ά-
>νιζόμενος νά παρεμπόδιση τάς μελλού-
ς καταθέσεις τών μαρτύρων, ίσχυριζόμε-
ς ότι ό μηνυτής δήθεν απέσυρε τήν κα-
,γγελίαν, ώς έξαπατηθιίς ύπό τού ιδίου 
υτοΰ. Έφιστώμεν τήν προσοχήν τοΰ άνα-
ιτού έπίτοΰ οίκτροΰ τούτουίσχυρισμοΰ τοΰ 
χντου όσον καί έπί τοΰ μηνυτοΰ, όστις, 
ώ ισχυρίζεται ότι έξηπατήθη είς τήν σύν · 
ιξιν τής μηνύσεως, αντιθέτως υπέγραψε 
ιί τήν ενώπιον τοΰ Εισαγγελέως έκθεσιν^ 
ί}ς έγχειρίσεως. ΙΙιστεύομεν ότι ή άνάκρι-
,ς άπροσκόπτως θα προχώρηση πρός πα-
ιδειγματικήν τιμωρίαν τιμωρίαν τών έγ -
^ηματούντων ταρτούφων καί τοΰ θέλοντος 
χ εξαπάτηση αυτήν μηνυτοΰ. Κ. 

Αί παραστάσεις τοΰ παρά τά ΧαυτεΓα έλ-
ηνικού θεάτρου άρξάμεναι τήν εβδομάδα 
αύτην, έξαχολουθούσι μετ' άριστης έπι->«-
(ίας πολύν έχλεκτόν κόσμον έλκύουσαι. Τ ά 
:έχρι τούδε παρασταθέντα δράματα, άπαντα 
Ονικά, έπέτυχον καθολοκληρίαν. Ό κωμι- ' 
:ός μάλιστα τοΰ θιάσου τούτου, πολλά δύ-
ιαται νά δώση μ«θήματα τώ άρχικαραγκιό-
|η Νικηφόρω, πολύ φυσικώτερος καί τεχνι-
ιώτερος αύτοΰ ών. Έν τούτοις ό κόσμος 
ιατανοήσας εγκαίρως τούς περί τόν Νικη-
ρόρον κιβδηλοποιούς ταχέως έγκατέλειπεν 
χυτούς είς τήν τύχην των. 

Πόσον άσχημον όνομα έχετε,έλεγον προ
χθές δύω χαριτόβρυτοι διδασκαλίτσαις, ή 
Σμαράγδα καί ή Νίνα, τω κ. ΙΙλατούτσα.— 
"Εχετε μέγα δίκαιον, άπεκρίθη ό ευφυής νε-
ανίας. Ά λ λ ' άν άφαιρέσητε τά τρία γράμ
ματα μετά τό άρχικόν, τότε πιστεύω, ευ
γενείς μου δεσποινίδες, ότι τό όνομα μου 
πολύ θά σάς άρέση. Αί κ ο ρ α σ ί δ ε ς γε -
λάσασαι άνευ ερυθήματος έπί τή άφελεΐχα-
ριτολογία τού κ. Πλατούτσα, ήπείλησαν ότι 
Οά τόν βάλλουν είς τήν εφημερίδα τού γε-
ροξεκουτιάρη τών Αθηνών, όπερ καί έπρα
ξαν, άλλ ' ό χ. Πλατούτσας ίπποτικώτερος 
αυτών δέν κατεδέχθη νά ταϊς βάλλη τίπο
τε, είς καμμίαν εφημερίδα. 



Τ ρ ι κ ο ύ π η ς , 

Είναμεν δέν εΓχαμεν τον 
έβροντί;αμε τέλος πάντων. 
Βαράτε τον καλά. Μωρέ βά
ρος που έχει! Παραχόνδρινε 
ό χαχόλος και έμάκρυνε πε
ρισσότερο κι' από 'μένα. Κου
ράγιο, φίλοι, νά τόν αποτε
λειώσουμε για πάντα. 

Δ β λ η γ ε ώ ρ γ η ς , 

Τί κουράγιο και ξεκουρά-
γιο ,έγώ δεν μπορώ νάσεισΟώ 
άπό τήν πείνα τόσων ετών 
Βόηθα, Ζαήμη, ντε που είσαι 
πιο δυναμωμένος. 

Ζ α ή μ η ς, 

Ά , α ! Έ γ ώ δεν ανακα
τεύομαι πλέον σ' αυτή τήν 
δουλειά, γιατί αυτός, μόλις 
κινήσει τά πόδια του, θά μας 
πάρη όλους σβάρνα. ΓΓ αυ
τό σας συμβουλεύω νά τόν α
φήσουμε εως έδώ, γιατί τόν 
βλέπετε πώς χαμογελάει ·, 

Δ ε λ η γ ε ώ ρ γ η ς , 

Δεν σοΟ τάλεγα ' γ ώ , Ζα-
ημάκο, πώς θά τόν φάμε ; 
Νά τα , τά βλέπεις τώρα, χα-
τεργαράκο μου ; Βάλλαμε ε
κείνον τον κουκουβόμυαλο 
Τρικούπη κ' έβγαλε το φεΐδι 
άπό τήν τρύπα του. Έ λ α τ ώ 
ρα ντε, μή μου κρεμνάς τά 
μούτρα ! "Ενοιά σου, Ζαημα-
κακάκι μου, και μ' έμενα τάς 
Ιδίας ωφελείας θάχης. "Εν
νοια σου, μή φοβάσαι, τους 
φίλους σου όλους θάτούςδιατ 
τηρήσω εις τάς θέσεις των. 
Γέλασε 'λίγο, χαϋμένε ! 

Ζ α ή μ η ς, 

θαρρώ πώς με κοροϊδεύεις. 
Σεις όλοι μ ' Ιχετβ σάν μαϊ
μού, και άμα κάμετε χαμμιά 
βρωμοδουλειά, τότε προσκα
λείτε έμέ νά τήν ξεπαστρέ
ψω, σάν τόν καιρό τοΟ πρω
τοκόλλου. Καλλίτερα είχα 
νά έμενεν 6 Κουμουνδούρος. 
Ά χ , ό'ϊ! ό ϊ ! Ói! 


