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Γ. ι 
Έκοιματο ήσυχος και αφανής ό υιός τοΰ 

«νδόξου Ζαήμη, λυσιμέριμνος πάσης πολι
τικής μερίμνης, και εϊνε σχεδόν λησμονή
σει αυτός εαυτόν, ότε, έλθούσης τής εθνο
συνελεύσεως, πολϊταί τίνες, τιμώντες τήν 
μνήμην τοΰ "Ανδρέου Ζαήμη, ανέδειξαν τόν 
υίόν αύτοΰ πληρεξούσιον. Τότε μόλις άφυ-
πνίσΟη του βαρουγείου ύπνου της άφανείας 
του ό μικρός Ζαήμης. Γαργαλισθείς ό άνήρ 
διά τήν άξίαν, ή ν παρ' ελπίδα έλαβεν, ήρ-
ξατο κινούμενος, και διά της γνωστής ύ-
πουλότητός του και του ευτελούς χαρα-
κτήρος, ανεδείχθη ηγέτης του διαβόητου 
κόμματος τής κ ο ι λ ί α ς , του μετά ταΰτα 
έπι τόεύφημότερον σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ο ύ με-
τωνομασθέντος, όπερ τοσαΰτα δεινά διεπρά-
ξατο διά τής αμφίρροπου πολιτικής του και 
τ^σ* προσκόμματα έπέφερεν εις τάς καΟ' ό
λου εργασίας τοΰ ανωτάτου εκείνου νομο
θετικού σώματος. 

Μετά τήν άφιξιν του Γεωργίου, ό Ζαή
μης έκοιμήθι) και πάλιν ύπνον άφανείας 
βαρύν και μακρόν, ότε ό Χοβάρτ τήν Σύρον 

απέκλεισε. Τό κράτος τότε ήλΟεν εις δει-
νόν δίλημμα, μεταξύ εντίμου πολέμου και 
άτίμου συνθήκης ταλαντευόμενον. Πάντες 
τότε συνεβούλευον μια φωνή τό ανδρείως 
πεσείν ή ζην έν αισχύνη. Ό βασιλεύς έν ΊΎ\ 
συνέσει αύτοΰ μετεκαλέσατο παρ'αύτώ πάν-
τας τούς άνδρας τούς τιμής όπως δήποτε 
μετάσχοντας ,τάς γνώμας αυτών επιζητών. 
ΙΙάντες ούτοι, ώς και τά ίερά λείψανα τοΰ 
μεγάλου αγώνος,τοΰ Κανάρη και Σμόλεντς, 
συνεβούλευσαν τήν διά τών όπλων προάσπι-
σιν της τιμής τοΰ έθνους, έξ ής μετά τών 
αναπόδραστων καταστροφών καλόν τι πάν
τοτε θά προέκυπτε. Μόνος ό Ζαήμης κνί-
σαν θυμιάματος όσαραθείς υπουργικού χαρ
τοφυλακίου, άνέκραξ:ν ώς πειναλέος γύψ, 
« Έ γ ώ προδίδω, βασιλεύ, τήν τιμήν της 
πατρίδος μου. "Εγώ δυσί νερσί τό ατιμω
τικών πρωτό/ολλον υπογράφω, άν έπι της 
έδρας της υπουργικής ανέλθω». 

Ευρεθέντος ενός "Ελληνος ν' άναλάβη 
τήν εύΟύνην χαμερποΰς συνθήκης, ένέδωκεν 
ό βασιλεύς, άναβαλών τήν κατάσχισιν 
αυτής έν εύθέτω καιρώ, τοΰ έθνους έν νώ 
έχων τήν παρασκευήν. 

Ά λ λ ' ό Ζαήμης δειλός, ώς πας ευτελής 

φίλαρχος, ουδέ μνείαν καν ηθέλησε νά ποί
ηση έν τω προς τόν λαόν προγράμματί του 
περί της παρασκευής τοΰ έθνους, μόνον δέ 
μέλημα αύτοΰ έθεώρησε τήν καταδολίευσιν 
τών νέων εκλογών, όπως έν τή εξουσία 
συγκρατηΟή. 

Έν αύτη δέ ών, επήλθε δευτέρα δεινή 
πληγή, τά καίρια τήν τιμήν τής Ε λ λ ά δ ο ς 
προσδαλοΰσα. Τό δράμα τοΰ Δηλιου. Ό 
Ζαήμης τότε έν τή ποταπότητι αύτοΰ, ου
δόλως άπεδειλίασε ν' ανακήρυξη σύμπαντας 
τούς "Ελληνας πολιτικούς λησταποδόχους 
ενώπιον όλης τής Ευρώπης, ώς και πάν 
τό δικηγορικόν τής πρωτευούσης σωματείο ν. 

Έκτοτε , καταπεσών της εξουσίας, ήν 
διετήρησε διά βδελυρών μέσων, σπατάλης 
άφειδοΰς τοΰ δημοσίου πλούτου και διατη
ρήσεως εις δημοσίας θέσεις φυγαδίκων και 
ένταλματιών, δέν έπαυσε τό ειδεχθές πρό
σωπον νά ύποδύηται τοΰ χαμαιλέοντος και 
κοθόρνου πολιτικού, νΰν μεν παρά τούτω, 
νΰν δέ παρ' έκείνω μεταπηδών, κρίσεις άεν-
νάως ύπουργικάς έπιφέρων, προς έξουδέ-
νωσιν πάντοτε τής πατρίδος του απο
βλέπων. 

ΣΤΑΥΛΟΣ 
Τ Α ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΟΥ ΖΩΧΙΟΥ. 

Ό Ζωχιός, όπου είξεύρει άπό κάθε Κυβερνήτη 
Πιό καλά τήν Ναυτικήν, 

Χθες πρθ"/θές τό βράδυ ειχε δέν είξεύρω σέ ποιο σπήτι 
Όμιλίαν μυστικήν 

Μέ τόν ενδοξον Ήγέτην διά πράγματα πολλά 
Καί σπουδαία καί καλά. 

Και έσκέπτοντο κ' οί δύω μετά κόπου τι νά εϋρουν 
Γιά νά δείξουν καί φανοΰν 

Εις τούς Ισω καί τούς έξω τής Ελλάδος πώς είξεύρουν 
Καί αύτο'ι νά κυβερνούν 

ι Πιο καλά άπό τούς άλλους αμαθείς Κομπογιαννίτας, 
Ποΰ τού ; λέμε Κυβερνήτας. 

Ά λ λ ' άφοΰ έβασανίζαν καί οι δυώ αυτοί σωτήρες 
Τόν σοφώτατόν των νουν 

Γιά νά εύρουν κανέν μέσον, όπου νά 'μποροΰνε λίραις, 
"Οταν θέλουν, νά γεννούν, 

Έσηκώθη ό μεγάλος υπουργός τών Ναυτικών, 
Σάν νά τούλθε ξαφνικόν. 

Έμυγιάσθη κ' έσηκώθη κ' ευθύς ήνοιξε τά χείλη, 
Κ' είπε μέ Ουμύ πολύ, 

«Δέν μου λές, Επαμεινώνδα, τί σοΰ ήλθε τόν Απρίλη 
Νά καλέσης τήν Βουλή, 

Δίχως καν, προτοΰ ακόμη δι' αυτό ν' άποφασίσης, 
Κ αί έμε νά ερώτησης ; 

«Δέν έπίστευα, καϋμένε, ότι "μέρα μεσημέρι 
Τόσο βλάκας θά φανγ)ς, 

"Ενώ 'ξεύρεις πόσα έχεις έως τώρα υποφέρει, 
Μπουνταλα, γιά νά γενής 

Κυβερνήτης τής Πατρίδος, καί να δώσης κ' εις ήμας 
Υπουργεία κ»ι τ'μάς. 

Αριστοφάνης 



ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ 

Απεφάσισε, λέγουσιν, ό πολύμητις πρω
θυπουργός έν τή μεγάλη προνοία του, νά 
συγκάλεση τήν βουλήν περί τά τέλη Απρι
λίου, * α ι τούτο, όπως αί περί αυτόν σοφαί 
χεφαλαί λάβωσι καιρόν νά συναρμολογή-
σωσι τά πάνσοφα νομοσνέδιά των, εφάμιλ
λα των μέχρι τοϋοε έπιψηφισθέντων. Χαί
ροντες έπί τή αγαθή μερίμνη του Ααυριω 
τικοΰ Δεληγεώργη υπέρ των συμφερόντων 
του έθνους, εύχόμεθα έχ μέσων, όπως έν 

(^βάναυσος κατήντησε καί ό,τι του ζατέβη 
είς τό κλούβιο του κεφάλι έξεμεϊ έν τω μω-
ρολόγω « Α ό γ ω » άλόγω του. Συνέταιρον 
έχων έν τή κακοήθεια του τον εναγή Ίε -
ρόΟεον Μητρόπουλον, δέν παύεται τά έξ α
μάξης διασύρων κατά του Μητροπολίτου, 
έκ παντός επιζητών νά έξευτελίση τόν 
άρχοντα της εκκλησίας, καθ' ου λάβρος 
επιτίθεται, ακατάληπτα άνομασσών και κυ-
νικάς ύβρεις έξερευγόμενος. Οί δύω ούτοι 
άθλιοι Γρυπαρογράφοι, αν δεν συνετισθώσι 
και φιμώσωσι τά άπύλωτα στόματα των, 
θάττον ή βράδιον τά έπίχειρα της μωρίας 
των λαμβάνοντες, Οά πάθωσι των παθών 

* των τόν τάραχον, επαξίως τών μοχθηρών τή πολυασχόλω και κοπιώδει εργασία του, 
φυλάττη ή ευχή τοΰ πάτερ Άβακούμ την . 
χάραν αύτοΰ έχ παντός κακού ά π ρ ό σ β λ η - ' α τ α σ 0 α λ ί ώ ν τ ω ν ' Ε ι ν ε ά λ γ 1 ° ώ ζ οί*τιρμοΰ 
τον, διά τό καλόν τοΰ έθνους και δόξανί™ μ°"ΐ<.°υρωμέν« μο&τρα νά τολμώσι δη

μοσίως νά άντεπεξέρνωνται κατ' ανδρών, 
ους ουδέ ν' άτενίσωσιν άξιοι είσίν. 

άοίδιον αυτού. Γένοιτο. 

Διευθυντής της αστυνομίας διωρίσθη ό 
χ. Βουγιούκας. θέλομεν ακολουθήσει τάς 
ενεργείας τοΰ νέου διευΟυντοΰ,παρ'ού πολ
λά καλά προσδοκώμεν μετά μεγίστης προ
σοχής. Έλπίζομεν δέ, ότι ό κ. βουγιούκας 
άναλαμβάνων θέσιν, ήν και άλλοτε καθήξε, 
θέλει αξιοπρεπώς συμπερκρέρεσθαι και λη 
σμονήσει τους εις ους άλλοτε ένέπεσε, λε-
ληθότως ίσως, βιαίους τρόπους. 

Δεν μας λέγει ή φίλη α'Εφημερίς», θέ 
τουσα εις τά επίσημα πρακτικά τής βου
λής έξ ιδίων είς τό στόμα τοΰ ενός και τοΰ 
άλλου βουλευτού τους αηδέστατους εκεί
νους άστεισμούς, είς ποίαν τάξιν κακοήθους 
χαριτολογίας αί εξυπνάδες της αύται ανά
γονται ; Νομίζει δέ, ότι άτιμωρητει δύνα 
ται νά χατακιβδηλεύηται τάς συνεδριάσεις 
τοΰ νομοθετικού σώματος κατά τό δοκοΰν, 
έμπαίζουσα υπό τό κΰρος τής σπουδαιότη 
τος τόν μεν και τόν δέ ; Έφιστώμεν πολύ 
τήν προσοχήν τής «Εφημερίδος» είς τάς 
μωρολογίας της, διότι τήν άγαπώμεν και 
δεν Οέλομεν κ α κ ό ν τ ι ν ά π ά β η . 

Υπερέβη πλέον τά όρια τής φρονήσεως 
6 πάτερ Μαχράχης, χαί άχρειέστατος και 

Εύγενεστάτην και πατριωτικωτάτην πρα 
ξιν άσμενοι έρχόμεθα ν' άναγράψωμεν, τών 
αξιότιμων και φιλότιμων ανδρών, κ. κ. I. 
Καμπούρογλου, Δ. Κορομηλα, Άννίνου, 
και 'Ροίδου. Τά ευγενή ταΰτα τέκνα τής 
πατρίδος, συμβληθέντα και όμόρρυθμον έ-

αιρίαν καταρτίσαντα,προτίθενται κατά τήν 
ήμέραν τοΰ μεγάλου Σαββάτου νά ε ύ γ ω -
σ ι δι' ά ρ ν ι α κ ά, σύμπασαν τήν πόλιν πε 
ριερχόμενα. Τά έκ τής πωλήσεως δέ τών 
συναχθησομένων άρνιακών, (και πιστεύομεν 
όλοι οί πολϊται δωρεάν νά παράσχωσιν αύ 
τά) κέρδη,Οέλουσι προσφέρει υπέρ τοΰ έθνι 
κού στόλου. Ύπολογιζμένου δέ όντος, ότι 
κατά τήν εβδομάδα ταύτην πωλούνται συ· 
νήθως 150 ·χιλ. προβάτων, έπεται ότι ο 
άνω μνησθέντες φιλοπάτριδες κύριοι θ 
συνάξωσιν 150 χιλ. άρνιακών, ών ή αξία 
κατ* ελάχιστον όρον, 0' άνέλθη εις 200 χ 
δρ. "Ενδοξος αληθώς ή τοιαΰτα τέκνα γεν 
νώσα πατρίς. 

Ή φίλη ((Έφημερίςίάναγγέλλουσα τήν 
επί δικαστηρίου άθώωσιν τοΰ φίλου κ. Ά 
φεντούλη, καθυβρισθέντος άλλοτε ύπό ρυ 

εφιστά τήν προσοχήν πλαγίως ημών επί 
οϋ αποτελέσματος τής δίκης. Τή άπαντώ-
.εν, ότι ό «Αριστοφάνης» π?νήν τού καλά

μου και τήν χείρα στιβαράν έχει, πέρασιν 
δέ δέν έχουσιν εις αυτόν τά σιλιπορδίσματα. 
Ά ς ένθυμηθή δέ, ή άλλους Οέλουσα να 
συμβουλεύση «'Εφημβρίς», ότι ηθικολογού
σα καταγέλαστος καθίσταται, διότι και ό 
διευθυντής της έφυλακίσθη έπί τραμπουχτ-
σμώ, και δίκη επικρέμαται έτι έπί εξυβρί
σει κατά τής κεφαλής αύτο* τούτου τοΰ 
αυτοκλήτου Μέντορος παντός, φίλου κ. 
Καμπουρόγλου. Ναισκε, πού λές, πού 'ρί-
ζεις, Αφέντη, ποΰ νά σπορίση τό κεφάλι 
σου και ν' άνοιξη. 

Ό κ. Δ. Σουρμελής διά μακράς του δια
τριβής καταχωρισθείσης έν τω « Ν ε ο λ ό γ ω » , 
πειράται νά υπεράσπιση τήν κ. Κίτσουδιευ-
θύντριαν τοΰ σεμνού Αρσακείου, καθ' όσον 
έ φ η μ ε ρ ι δ ά ρ ι ά τινα κατ' αυτής έγρα
ψαν, επικαλούμενος υπέρ τής αδικούμενης 
και συκοφαντουμένης γυναικός τήν άρωγήν 
τοΰ ευγενούς συμβουλίου τής εκπαιδευτι
κής εταιρίας. Παρατηρούμεν εν πρώτοις τ ω 
κ. Σουρμελή ότι κακώς, κάκιστα έπραξεν 
ανακατευθείς όπου δέν τόν άνεκάτευσαν. 
Ας μάθη δέ ότι ό «Αριστοφάνης» δέν εΐ-

νε «Ψαλλίδω» , οί δέ ά γ ν ω σ τ ο ι οί γρά
φοντες ό,τι γράφουσι διά τήν άνάγωγον 
συμπεριφοράν τής προστατευόμενης του, 
εΐνε πολύ γνωστότεροι τών γνωστών κα-
ταστάντων, εκείνος οΐδέ πως. Ά ς καθήση 
είς τ ' αυγά του ό κ. Σουρμελής διότι, χρή
ματα άν άλλοι άλλοτε λαμβάνοντες παρ' 
αύτοΰ τόν καθύβριζον, ήμεις τό μέτωπον 
έγείρομεν ύπερήφανον μεγίστην περιφρόνη-
σιν άντιτάσσοντες καίγεις τούς ΣουρίΑελί-
δας και είς τάς Κίτσενας και εις τούς ε ύ -
γ ε ν ε ί ς σουφροποιούς του. Τί δέ παθόν
τες ή τί μαθόντες γράφομεν διά τήν μή 
καλήν συμπεριφοράν τής κ. Κίτσου, Οά 
μάθη κάλλιστα προσεχώς και αυτός και 
οι ε υ γ ε ν ε ί ς του ταχυδακτυλουργός. 
ΙΙρός τούς Χειμαριώτας δέ εκείνους, ίου ς 

παροφύλλου τινός έπαιτητικοΰ, και αύτη | τής κ. διευθύντριας συμπολίτας,οί'τινες κα 
χειρί ίκανοποίησιν λαβόντος δικαίως πολύ, ταζητούσι δήθεν τόπρό τών οφθαλμών τω< των 

«Για φαντάσου τώρα, βλάκα, έάν πάθης τότε πάλι 
"Εν δυστύχημα δεινόν 

Απαράλλακτο μ ' εκείνο, ποΰ σου ήλθε 'ς τό κεφάλι 
Προ τριών, θαρρώ, μηνών, 

Δέν μου λές , Επαμεινώνδα, τότε πλέον Οά τολμήσης 
Έξουσίαν νά ζήτησης; 

«'Επροσμέναμε μέ τόσο καρδιοχτύπι τήν ήμερα, 
Ποΰ Οά φυγή ή βουλή, 

Για ν' άναπαυθη και πάρη μίαν καν στιγμήν αέρα 
Ή σοφή μας κεφαλή· 

Και εσύ, Επαμεινώνδα, σάν μεγάλος μπουνταλας 
Τό χουζούρι μας χαλάς . 

« Ά λ λ ' άν πέσης τόν Απρίλη, γιά φαντάσου τί μεγάλη 
θέ νά πάθω συμφορά 

Κ' εγώ , πούδρωσα ώς ότου νά φορέσω 'ς τό κεφάλι 
Τρικαντό μέ τά φτερά. 

Δέν μού λέγεις, έάν τότε 'ς τοΰ λουτρού τά κρύα μείνω, 
,'Γπουργός θά ξαναγίνω ; 

« " Α χ ! προβλέπω πώς καί πάλιν τήν Κυβέρνησιν Οά χάσης 
Και 'ς τά κρύα θά βρεθής-|... a 

Αυτά είπε ό μεγάλος Κυβερνήτης τής θαλάσσης 
R ' έσιώπησε ευθύς· 

Καί ό φίλος του Η γ έ τ η ς εις αυτά χαμογελά, 
Καί τοΰ λέγει σιγαλά. 

«Βρε Γεράσιμε, τό σφάλμα, όπου έκαμα, τό είδα 
Καί ό ίδ-.ος έγώ ' 

'Αλλά έπρεπε νά δείξω πώς πολύ γιά τήν πατρίδα 
Κοπιάζω κ' ενεργώ, 

Καί γιά τούτο δά έσκέφθην τήν βουλήν νά προσκαλέσω, 
Ά ν καί τρέμω μήπως πέσω. 

«Μα καί τότε άν μέ ρίξουν, τό όποιον δέν πιστεύω, 
Υπουργέ τών Ναυτικών, 

Έ γ ώ πάλιν μετ' ολίγον είς τά πράγματα θ' ανέβω, 
Γιά τό πείσμα μερικών.» 

Τά ολίγα τούτα είπε ό Η γ έ τ η ς ευκρινώς, 
Καί ευθύς πσρηγορήΟη ό Σεβάχ Οαλασσΐ\ός. 

γραφειόν μας, λέγομεν, ε δ ώ ε ι μ ε θ α,καί 
«ί θέλωσι, μολόντες πεΐραν λαβέτωσαν του 
σθένους ημών. Κνώδαλα ! 

Καί εκείνη ή Ουρανία Γιαννακοπούλου ή 
δασκάλα, ήτις καί τήν χείρα μακράν έχει, 
καί τήν γλώσσαν παπούτσι καί τό πείσμα 
γαϊδουρινό καί τήν κακεντρέχειαν μεγάλην, 
ώστε νά φέρεται όπως φέρεται είς τάς μα
θήτριας, άς περισταλή, ή ευνοούμενη τής Κί-
τσου,άς έλΟη είς νοϋν,ίνα μή εις αμφότερα 
•τήν άναγκάσωμεν ημείς. 

"Ο διευθυντής τής έν Αλεξάνδρεια έκδι 
δομένης εφημερίδος «Ελπίδος» ΙΤ. Καζώ-
της, ίξεμέτρησε τό ζην ύπό κεραυνοβόλου 
•προσβληθείς νόσου, άφείς δυστυχή πολυμε
λή οΐχογένειαν, απέλπιδα καί όλως άπο· 
ρον. Χέοντες δάκρυ είς τήν μνήμην τού ά 
τυχοΰς καί άριστου ημών φίλου, έπικαλού-
μ,εθα εκ μέσης ψυχής τήν έπί τών ορφανών 
τέκνων αύτοΰ προστασίαν τής γενναίας έν 
Αλεξάνδρεια ελληνικής αποικίας. Εύελπι-
«ιτοΰμεν ότι οί έχει ζάπλουτοι ομογενείς, 
οί πολλάκις δείγματα παράσχοντες τής 
φιλοπατρίας καί άγα*)οεργείας αυτών, δέν 
€έλουσι φεισθή την ευγενή συνδρομήν αυ
τών τή ένδεεϊ οικογένεια τοΰ αποβιώσαντος 
χρηατοδ ανδρός καί ενάρετου πολίτου. 

τοΰ Πανεπιστημίου. Συνωκειοΰμαι, άπεχθαί-
νομαι, τέσσαραι, έρυθρούν, έν ύγια κατα-
στάσει, άντί συνοικειοΰμαι, απεχθάνομαι, 
τέσσαρες, έρυθρόν, εν ύγιεϊ καταστάσει. Καί 
τοΰ κ. Μπαλάνου, ημισεία, ή σίελος, άντί 
ημίσεια, τό σίελον. Ό φίλος Δράκων ύπι-
σχνεϊται νά μας πέμψη καί άλλους τοιού
τους κλασικισμούς. Καλά θά κάμη. 

Ο φίλος Τ α μ π ο υ ρ λ ο ν ι ά κ α ρ α ς 
μας γράφει τά έξης : Ηρό τίνων ημερών 
θηρεύων πτηνά είς Φάληρον, εΐδον έχεϊπου 
μέγαν ογκον κινούμενον. ΙΙλησιάσας δέ ει 
δον τήν προσφιλή Όλγα^ώφ μ.ετά τού Β. 
καί Κουζουλούδη τοΰ διοπτροφόρου, συμ-
πεπλεγμένους μετ ' αυτής. Τρομάξας έπί τό 
θέαμα, επέστρεψα α·ζα.υρο,αοπου[ΐΧΊος. Δέν 
μέ λέγεις άν ήσο σύ τί θά έκαμες ; — Ή -
Οέλαμεν έπαι»£ήσει τόν όγκον διά τής προσ
θήκης ημών αυτών 

Ή φίλη μας ,ώς λέγει, Μ αρ τ υ ρ ι ά ρ α 
μαθήτρια εξωτερική τής Β'. τάξεως του 
έλλ,ηνικοΰ τοΰ Αρσακείου μας γράφει τά 
έξης : "Εχω μια μαθήτρια διεφθαρμένη όνό 
ματι Θάλεια Μ 

Κ Ι Β Ω Τ Ι Ο Ν 

Κύριε Συντάκτα τοΰ Αριστοφάνους. 

Μετά βαθύτατου άλγους ψυχής έρχομαι 
•νά καταγγείλω διά της αξιότιμου έφημε 
ρ δ ο ς σας δανδαλικήν καί σκανδαλωδεστά 
την καταπάτησιν τών νόμων. Ώ ς γνωστό 
τού κ. Βαλασσοπού7νθυ, τοΰ άρχικρουσάρου 
τών αρχιερέων, ή ποινή λήγει τήν ά. τοΰ 
έλευσομένου μηνός Απριλίου καί κατά τή 
ήμέραν ταύτην δέον ν' άπολυθή τών φυλα 
κών ούτος. Ά λ λ ' οί νΰν υπουργοί παρανό 
μ ω ς άπεφυλάκισαν αυτόν δέκα ημέρας προ 
τής άποτίσεως τής καταδίκης του, ενώ έγώ 
μέχρι τής τελευταίας ώρας τής επιβλη
θείσης ποινής μου διέμεινον έν τή φυλακή. 
Ιδού πώς έννοοΰσι νά έφαρμώσωσι τόν περί 
ευθύνης τών υπουργών νόμον. Ά λ λ ' έστι 
δίκης οφθαλμός ος τά πάνθ' όρα. 

.','ή-ιςδέ'ν κάμει 'τίπο- Ρ ι ' " σ ' νά σ' άγαπήση, σύ θά τό τρομάξης. 
άλλο παρά νά έργολαβη. (καλά κάμει, ΐ ι ' & άν τό μάθη καί ή αστυνομία; πέταξε 

ζηλόφθονη Μαρτυριάρα.) Καί νά ητο καμ- ' α γρήγορα ή καλλίτερα φέρτα σ' ήμας 
μιά εύειδής ; (Δι" αυτό δέν μας μέλλει. Ή Φοιτητής τις μάς καταγγέλλει κακοήθη 
"δια δουλειά γίνεται.) ύποφερτόν, άλλ ' εινε τινα φενάκην τοΰ ανθυπολοχαγού τής Φά-

ζ πρόστυχη, (περισσο'τερον οχι βεβαίως λαγγος θ . Μιχαλοπούλου, όστις απέκτησε 
καί άπό σέ), καί νομίζει ή άθλια ότι τήν τόν βαθμόν, έξαπατήσας πολλούς φοιτητάς 
αγαπούν άμή δ έ ; τήν κοροϊδεύουν, καλέ μετά τών φίλων του, οίτινες συνίστουν αύ-
φίλε μου, σάν κορόιδο πού εινε κιόλας, τόν άντί τού κ. Παπαμιχαλοπούλου,όστις 
'Ώστε 

:εύξεις των, διότι ό μπαρμπα-Φόλιας πο
λύ ήγρίευσε. Ιδού αύτη. Αγαπητή Ευφρο
σύνη, χαίροις .' "Ελαβον τήν έπιστολήν σου 
καί εΐδον νά μού λέγης ότι έσύ Οά πας δι-
δασκάλα είς τό Μεσσλόγγιον έγώ θά τρε
λαθώ Οά παύσω πλέον άπό τοΰ νά σπουδά
ζω ιατρός καί θά έλθω καί έγώ μαζύ σου, 
άχ πώς νά κάμω πού θέλω νά σέ νυμφυεθώ, 
άχ καϋμένη Φρόσω δέν πειράζει καί άν σβ 
κλέψω νά καί ένας άλλος φίλος μου,όστις 
έκλεψε μίαν είς τό Αίγιον χαί αυτός ήτον 
δικηγόρος $χ ποΰ τό γράφω άσχημα επει
δή άπό τήν χαρά μου τρέμω. Άπήντησον 
ό εραστής σου Κύμων Αντωνακόπουλος 
φοιτητής τής ιατρικής. Τή Εύφροσύνην 
Καρκανδρα. 

Φίλος τις τοΰ φοιτητοΰ κ. Ασημάκη Δ. 
Αινάρδου έρωτα αυτόν, άν έξακολουθή νά 
φέρη άριστερόθεν κάμμαν καί δεξιόθεν ρε
βόλβερ, όπως μαθητής ών έν Πάτραις,γαυ-
ριών έπί τω τραμπουκισμώ του. ( Ά κ. Α 
σημάκη, τά πιστόλια καί τά μαχαίρια δέν 
σοΰ φέρουν τιμήν. Ά ν θέλη και κανένα κο-

τον 

ΔέξασΟε κτλ. 

Β α σ . Ν ι κ ο λ ό π ο υ λ ο ς . 

"Ο κ. Α . Π. αναγγέλλει ότι συνετάχΟη 
υπό τών έν Αθήναις κορασιών αναφορά 
προς τήν άστυνομίαν, όπως έμποδισθη ό 
Σπυρίδων Μωάτσος νά πλησιάζη αυτά, διό
τι πολλάκις τά καταρρίππει διά τής μεγά
λης αυτοΰ μύτης. 

Ό Γ. Κ. μας έπεμψε άναίρεσιν δι' όσα 
χατά τοΰ κ. Α. Σγουρού έγραψεν, δν απο
καλεί άξιότιμον. Ό Γ. Κ· εΐνε χαμερπέ-
στατος. 

Ό Δ ρ ά κ ω ν μιας έπεμψε τούς κάτωθι 
νεοελληνισμούς τών εύμαθών^ καθηγητών 

ττε τήν συμβουλεύομεννά διορΟωΟή.(ΙΙρώ- πολλά έμόχθησεν υπέρ τής ανασυστάσεως 
* νά διορθωθής σύ, ήτις έλαβες τήν κα- τής Φάλαγγος . (Κύριε Μιχαλόπουλε, ή 

κοήθειαν τάς μαθήτριας σου νά έκθεσης πράξις σου εΐνε άγυρτική καί άν ησαι φιλό-
άνόητη.) Επίσης σέ π?^ηροφορώ, ότι κά- τιμος ξύλωσε τά γαλόνια σου, άτινα δι' ά-
ποία Αγγελική Σταμ . . . . εις τήν τρίτην πάτης απέκτησες καί φέρε τό ξϊφός σου είς 
τάξιν, τά έβαλλε μέ ενα ώραΐον παιδάριον τό γραφεΐόν μας, διά νά τό κάμωμεν ψι-
τοΰ Β'. γυμνασίου, Α. Δ. άλλ ' έ/εϊνο τήν λούς παράδες). 
περιφρονεί, διότι κάμει εργολαβία μέ κορά- Θεοδώρα ή μοναχή μας γράφει ένας πα- · 
σια μεγάλης περιωπής! (Τί λόγος ; μοΰτρα πας ενός τάγματος έχει μια γεροντομαμή 
διά σιδέρωμα! 'Εν τούτοις, πολύ Οά μας Χ α ί διασκεδάζουν χα\ οι δύω σά μοναχοί, 
υποχρέωση ό όπισθεν τής Μαρτυριάρας κρυ- (Τί μασκαραλίκια εΐνε αυτά, παπα ; Κύτ-
πτόμενος Μαρτυριάρης, νά μας ξεφορτωθή.) Χ α ξ ε κ α λ ά , νά μή σέ πάρη μέ τά ράσσα 

Ανώνυμος τις μάς διεβίβασε τά εξής: σ ο υ ό διάβολος καθώς εΐσαι' καί ευρίσκεσαι. 
Πλουτήσαι βουλόμενος βιβλιάρια ύπερόγκω Αχούς εκεί μασκαροχαμώματα. 
τιμή έχδίδου. (Κ. Όρατίου ώδάς τιμ. δραχ. τ ο υ τ ω ν > π ο λ λ ο ί ύπολαβόντες τό 
ί,40.) Π. Κ. κιβώτιον τοΰ «Αριστοφάνους» έλευθέραν 

Διδάκτωρ τυγχάνων ήδύ ήδεται τούςκα - ^ έ ρ κ „ ρ α ν ) έ π λήρωσαν αυτό διά ρ"ητών άρρή-
λούς τών διδασκομένων Οωπεύειν, και ιδία, τ ω ν κ α < ^ ( ω Ί άλλων μωρολογιών χιλιά-
ώς παραινών αυτούς, ήδέσι λόγοις. II. Ιασ. δ ω ν π α ρ α σ α γ γ ώ ν τήν φλυαρίαν εχόντων, 

Διδάσκων ό κ. Αιακόπουλος καθ. τοΰ Β. νομίζοντες οί αγαθοί ότι δωρεάν έκλήΟη-
Γυμνασίου χρήται ταύταις ταϊς φράσεσι.— μ ε ν T ¿ Χ χ 0 ύ β ι α μυαλά των νά έξυπηρετή-
Τούτου τό κράμα. Κεντροφύγκου δυνάμεως, ^ω^εν. Ούτως ό Φ ο ύ δ ι α ς έκ Μενιδίου 
Μηχανή τού Άταυδ . Περί ταχυτήτος. γράφει ό,τι θέλει, ό Κ έ ρ β ε ρ ο ς περί 

Φίλος εύρων, μας έπεμψε τήν έξης ίδιο- τών παπάδων τής Τριπόλεως, εΐς άλλος 
χείρον χρυσοκονιασμένην έπιστολήν. — Κυ- περί τών ιερέων τού Ναυπλίου, ó Κ. Χ. 
ρία Μαριγώ ! 'Πλθον καί δέν σας ηύρον,χαί- περί δηλητηριάσεως τινός σύμβασης έν Πά
ρω διότι είσθε καλά, καί διότι τό είξεύρεις τραις, άλλος περί τού Αυγερινού, ό Δ. Χ α-
ότι είσθε. Ό σος Ν. Ααζαρίδης. (Αλήθεια β ο ύ τ σ η ς περί τής τρέλας τού θ s ο φ ί-
Ααζαρίδη, είσαι και άπό τοιούτος; Γιάσου λ ο υ , άλλος μας πέμπει στίχους περί τής 
λοιπόν, βλάμη! Γιάσου, καί φυλάξου άπό άτυχους Φωτεινής Καναβατζόγλου, ης πε-
τούς έπερ·/ομένους καύσωνας). ζόν ποιητικόν ΰμνον άλλος ό Ν ί κ ο ς διά 

Ό κ. Π." μας διεβίβασε τήν κάτωθι πρω- μακρών πλέκει. ΙΙρός τούς κυρίους δέν έχο-
τότυπον καί γνησίαν έπιστολήν, ήν εύρεν μέν τι άλλο νά συμβουλεύσωμεν, ειμή νά 
είς τά πεΰκα τά παρά τής β. π. τής γ α λ - τιμώσιν άλλοτε πλειότερον τούς ίδιους έ-
λικής Σχολής, καί μας παρακ*αλει νά δη-
μοσιεύσωμεν προς γνώσιν τών κ. κ. άπολε-
σάντων αυτήν, ών εφιστά τήν προσοχήν νά 
μή ξεριζώνωσ: τά πεύκα κατά τάς συνεν-

αυτους, και μη εκσετωσι τήν νεαραν των 
κατάστασιν τοις πάσιν- Είς τούς ϊ;ζμποντας 
ήμΐν μωρολόγους έπιστολάς,ά,^φασιν «χο-
μεν, όπως δει, νά στολίζωμεν -οΰ λοιμού. 



ΝΕΑΝΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ. 

Ό Ίου'δας διαπραγματευόμενος φ δέομευαν τής Πατρώος. 

36 Ζ'. 

'Αλλ ' εστω· Σοί παρατηρώ δμως τοΰτο. "Ωρμησας κατά 
τοΰ γυναικείου φύλου, τοΰ άλλου έαυτοΰ σου, Ικ μι
κρών καί ευτελών τήν άφετηρίαν λαβών, έκ τετριμ
μένων λογίδρ'ων και ισχυρισμών τών μυσογύνων. Ή 
άβρά διάπλασις τής γυναικός καί ό μαλακός αυτής χα-
ρακτήρ, διαστραφείς έν τή σκέψει σου καί χρίσει σοί 
ετερεν είς τήν έξέμεσιν τοσούτου πελάγους άκριτολο-
γΐών. Ευρίσκω δμως νόστιμους καί τοι άδικους τοος 
λόγους σου και επιθυμώ ν' ακούσω μέχρι τέλους αυτούς, 
όπο>ς έν ολίγοις τό έσφαλμένον αυτών σοί καταδείξω, τό 
κατά δύναμιν- Εξακολουθεί· 

— ΕΤπον δτι αρνούμαι είς τάς γυναίκας ψυχήν. ψυ-
γήν δέ λέγων, δέν εννοώ τήν ζωϊκήν έν ήμϊν δύναμιν, 
ην καί τά υδρόβια φυτά καί ό ελάχιστος μυρμηξ ενέχει 
κα'- τήν τό σύμπαν πληρούσαν, ψυχήν, ώς έννοοϋσιν αυ
τήν ουχί οί φυαιολόγοι άλλ' οί κοΰφοι ψυχολόγοι οί τ ί 
πάντα ώς Φρενοτρδπους νόμους ΰποτάσσοντες· 

— Παρακινδυνεύεις τό λογικόν σου. 
— Τοιαΰτα άκούουσι συνήθως οί τ ' αληθή λέγοντες. 
— Αί σοοιστείαι δεν εΐνε αλήθεια. 
— Τοιαύτας δμως έγώ, φρονώ, δτι δέν τεχνολογώ. 
— Το φρονείν παράλογα,δέν εΐνε φρονήσεως απόρροια· 

— Άφροσύνην σήμερον λέγομεν δ,τι απαρέσκει ημΐν, 
καί τανάπαλιν φρόνησιν. 

— Τό οδτω σκέπτεσθαι εΐνε εγωισμός· 
— Κ α ! τίς ό τούτου στερούμενος ; 
— Οί ορθώς τά ορθά κρίνοντες. 
— Τοιούτους άνδρας εζήτίι έν πληρει μεσημβρία 

τόν λύχνον αψας ό Διογένης. Δεν φέρεται δε οτι ευρε 
τοιοΰτόν τίνα. 

— Ουτω δοξάζων αρνείσαι έκ παντός τοΰ κόσμου 
τήν φρόνησιν. 

— Υπάρχει αΰτη μόνον έν τ ω άτομικώ έκαστου συμ-
φέροντι. 

— Σ; οέ λαλών οΰτως ί'ς ποίον συμφέρον άφίρας ; 
— Απολύτως είς ουδέν. 
— θ α σ'αποδείξω ψευίόμενον. 
— Δέχομαι. 
— *Αν δέν άπατώμαι, αί σκέψεις ας αγωνίζεσαι να 

συναρμώσης τείνουσι πράς τινα σκοπόν. 
— Τόν ποίον ; 

— "Οπως δια τών ιδεών σου δικαιολόγησες έν τέλει 
τό προς τήν νέαν έκείνην κακούργημα σου. 

— Τότε, αφες νά περατώσω τους λόγους μου, καί 
φέρε τάς αντιρρήσεις εύθέτως. 

— "Εστω· δός δέ ακριβή τής ψυχής σου όρισμόν. 
— Ή μεν έμή ψυχή, ώς έγυ> αυτήν ορίζω, εΤνε ή 

δύναμις εκείνη, ουχί ή εις τήν ΰπαρξιν τό σώμα μου 
τηροΰσα καί τήν αΤσθησιν παρέχουσα, άλλ' ή τον νουν 
έξ ου ή κρίσις καί σκέψις, συντηρούσα, ής καί ούτινος 
στερείται ή γυνή. 

— Ταυτίζεις λοιπόν τόν νουν καί τήν ψυχήν ; Τουτβ 
εΐνε πως γελοίον. 

— Ουχί γελοιωδέστευον τών κατακερματιίόντ63ν άνα-
τουιΐκώς, δός έ'πείν, τήν ψϋχήν ή* καρίίαν, όπερ ταύτό, 
χωρίζοντες ταύτην τοΰ νοί.· 

— Τήν ψυχήν καί καρδίαν θεωρείς Ιν καί ταύτό-
— θ ε ω ρ ώ τήν καρδίαν ώς κέντρον τής έν ήμϊν ζωι

κή; δυνάμεως, ούοε όύναμαι νά κατανοήσω διχασμόν τ ί 
να μεταξύ ταύτης καί τής ψυχής» Γΐνώσκο> δε καλώς 
δτι έν δσω ή καρδία μου πάλλει, τότε μόνον ζ ώ , ούδ* 
εΐδά τινα ά'νευ καρδίας κινοόμενον καί λαλοΰντα, έκτος 
τοΰ άνθρωπου εκείνου τής άνετίίτυχοΰς τοΰ Δουμα μυ-
θοπλαστίας, ή ν ά ρ γ υ ρ ο ΰ ν κ ι 6 ώ τ ι ο ν ώνόμασε. θ ε ω 
ρώ τόν άνθρωπον μίαν ζωϊκήν μηχανήν, μίαν ατομι
κότητα, ούδένα απολύτως χωρισμόν δεχομένην σώμα, 
ψυχή, καρδία, νους, διανόησις, κρίσις, βούλησις, κα τά 
τοιαύτα εΐνε όλα κοσμητικά επίθετα ενος καί τοΰ αύτοΰ 
άτομου. "Οταν παύση ό νοΰ; λειτουργών θεωρώ τόν ά'ν-
θρωπον ουχί πλέον ζώντα άλλ' εμψυχον νεκρόν, κατ'ού-
δέν τών άλογων ζώων διαφέροντα, καί ώς τοιοΰτόν μή 
ύπάοχοντα· "Ό,τι ή ψυχή έφίεται, ό νους επιτελεί "ιά 
τοΰ λόγου. Έκ τούτων άπορρέουσιν απασαι αί τοΰ άν
θρωπου πράεξις· 

— Παράδοξος φιλοσοφία, καί μά τόν θεόν σέ συμ-
ιυλεύω νά συστηματοποίησες ταύτην. θ ά καταστϊ|ς 

περιλάλητος άφοΰ τοσοΰτον ευχερώς έκ τοΰ προχείρου 
τοσαΰτα άθυροστομεΐς. Πλήν έν κιχοιβηνιι, νομίζεις 
δτι λέγεις τ ι , τοιοΰτόν πρεοβεύοιν κυκεώνα φιλοσοφιχόν, 
άν ηνε άξιον νά ώνομάση τ'.ς τήν άκαταλόγιστον Ιλευ-
θεοοστομίαν σου τοιαΰτην. 


