Αριστοφάνης
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«Άριστόφανες»

Αφού έχετε τήν καλο^ύνην νά φιλοξενήτε
παν ευφυές ή άφυές άρθρον εις τό δημοφιλές
σας φύλλον, «τόλμησα καί έγώ, καί τοι γυνή
ούσα, ν ά σοι πέμψω τήν έπιστολήν ταύτην, δι' ης
προτίθεμαι ν ' αφηγηθώ δημοσία δι" υμών τά
παράπονα μου.
Είξεύρετε, πιστεύο), πολύ καλά, ότι ήμεΤς αί
υ Η ες, μακράν τών πολέμων, των βιωτικών
ι ε μνών κα! πο'ΐτικών παθών όιατελούσαι,
έ'ει τών ύτουργί-'ων καί βουλευτίνων,
ά/.· ο με/.ημι, φροντίδα καί. ένασ όλημα δεν
έχομε , παρα ·ούς στο/.ισμούς καί ερωτάς μας.
Γα :ύο ταύτα είσΐν οι δύο άξωνές μας, πεοί
-ού; οποίους περιστρέφομεν τ Γ ν σφαΐραν της
ζωής ημών. !\α/:ός δμως δαίμων ηθέλησε, τε
λευταίο·; 'ΐά διατάραξη τήν ήσυχον τρο-/ιάν μας
καί να μας αφαίρεση κα; τήν έλα/ίστην τέρ
ψιν μας.
Ή πόλις μας, φίλε μου, είναι πόλ'.ς τής άμερ'.μνομερίμνης, κηφηναριό πανελλήνιον, μέ
γας τεμπελχανάς της Ε λ λ ά δ ο ς , εις τήν οποίαν
ουνι-.θροίσθησαν έξ όλων τών γωνιών του κόσι>μου, όπου Έ λ λ η ν ε ς , χίλιοι μυρίοι άνθρωποι

Η ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΙΣ ΤΟΥ ΠΗΓΑΔΙΩΤΟΥ
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ΑΘΗΝΑΙ = ΠΕΜΠΤΗ = 1 6 ΙΟΥΝΙΟΥ
ό'ιαφόρων ειδών καί ποιοτήτων,
καλοί καί
κακοί. Έ χ τούτων, άλλοι εχουσι τό βαλάντιον
βαρύ καί άλλοι κενώτερον καί τοΰ κεντρικού
ταμείου μας. Πλήν τούτων ύπάρχουσιν εις τήν
πόλιν μας καί ίκαναί χιλιάδες σπουδαστών. Ό 
λοι αυτοί οί άνθρωποι, άλλη δουλειά δεν ε-/ουσι παρά άπό τήν πρωίαν μέχρι τού μεσο
νυκτίου, νά φλυαρώσιν εις καφενεία περί όσων
γινώσκουσι καί άγνοοΰσι καί νά περιφέοωνται
εις τους δρόμους, στενωπούς καί πλατείας,
έρωτοτροπίας πωλοΰντες εις τάς τυχούσας.
Τούτο μας ήρεσε, διότι ούτως έσχοτώναμε τάς
ώρας μας καί διεσκεδάζαμεν τήν άνιάν μας.
Ά λ λ ά άπό τίνος χρόνου εΓδομεν ΰφεσιν μεγίστην τής καλοσύνης ταύτης τών ανδρών. Ή
ελεεινή αύτη κατάστασις ολίγον ακόμη άν εξα
κολούθηση, δυνατόν νά μας φέρη εις δει'νόν άττελπισμόν. Κατά φυσικόν λόγον έπελήφθημεν
τής συντόνου εξετάσεως τών αιτίων τής προς
ημάς αδιαφορίας τών ανδρών, καί μετά φρίκης
μας άνεκαλύψαμεν τό βάραθρον, προς τό ό
ποιον άκρατήτως φέρεται ή ηθική τής κοινω
νίας ημών. Ή πόλις μας πάσα περιχαρακώΟη
πανταχόθεν υπό αίσχίστων καταγωγείων, έξ
ων ω ς έκ τόσων πηγών άχρειότητος καί έκ-

Δι'

Π.

στίχον

λεπΐ.

ΠηγαίιώτΟυ·

εΤνε ù~oyρεωτική

Όσοι ήσαν μαζεμμένοι έκεϊ πέρα ά β ο υ κ ά ^
Τον καλόν μας Πηγαδιώτην τόν έβλεπαν μ' ενα μάτι.
"Ενας μάλιστα μεγάλος καί χοντρός Εισαγγελέας
Κ Γ ίνας άλλος μέ γυαλάκια, μά σπουδαίος ξυγγραφέας,
Αυτοί πιά οί δυώ τόν 'βλέπαν μέ ακράτητο θυμό,
Σάν νά 'θέλαν νά του βάλλουν τήν θηλειά είς τόν λαιμό.
Σοβαρός δ "νίος Μ ί ν ω ς, όπως εΐν' ό Τ ζ α ρ λ α τ ά ν ο ς ,
Κι' άπ' τό άλλο μέρος πάλι ό σοφός Ποταμιάνος
Έζυγίζαν μέ τό δράμι τήν καλή δικαιοσύνη,
Κι' οί σοφοί των λόγοι είχαν τόση λαύρα καί καμίνι,
Όπου όλοι φοβήθηκαν καί έλέγανε μέ τρόμο
Πώς ό φίλος Πηγαδιώτης 6ά ίδί} τήν λαιμοτόμο-

ή δε
εν

I

ε τ ο ; καί προπλτ,ρόνεται εις 'ΑΟηνας.

Ι

δι'

φαυλισμοΰ άν:ορρέουσιν εις τήν κοινωνίαν τοσαύτα βιοφθόρα πάθη καί χαλάρωσις τής ηθι
κής. Πλήν τούτων άνηγέρθησαν έν μέση ττ[
πόλει καί εις τά κεντρικώτερα αυτής μέρη τόσα
επίσημα έκφαυλιστήρια, ή ζυθοπωλεϊα, όπως
πρό τών οφθαλμών συμπάσης τής κοινωνίας,
διδάσκηται ή ακολασία καί άσχημοσύνη. Τήν
ίόρυσιν τοιούτων καταγωγείων οί νόμοι άπαγορευουσι, πώς δέ ή αστυνομία ανέχεται; Τούτο
είναι κάπως σκανδαλώδες, καί τό χείριστον
καί σκανδαλωδέστατον, ότι ού μόνον ανέχεται
ταύτα, άλλά καί σχεδόν ειπείν υπό τήν προστασίαν της ανέλαβε, διότι τί άλλο σημαίνει ή
άδεια, ήν δίδει εις αύτάς, όπως άνέτως τό ε
πάγγελμα των μετέρχωνται ; Ενταύθα, ως
ειπον, παρεπιδημούσι τόσαι χιλιάδες σπουδα
στών, όλοι δέ ούτοι έξοκέλοντες εις τοιαύτα
ληστρικά καταστήματα, ού μόνον καί τον εσχατον όβολόν αυτών κάκιστα καταναλίσχουσιν,
άλλά καί ζημίας ανεπανόρθωτους υφίστανται,
τάς σπουδάς αυτών παραμελοϋντες καί τό σώ
μα σύν τγ\ ψυχ-?] φθείροντες. Τό ζήτημα τούτο,
φίλτατε Άριστόφανες, είναι ζωτικώτατον καί
τά μέγιστα όλη τ η κοινωνία ενδιαφέρει. Πρέ
πει άπαξ χαί δια παντός νά έξοστρακισθώσι

Κ Γ έκαθόταν ολοένα ό καλός μας Πηγαδιώτης
Μέ τά χέρια σταυρωμένα καί μ' ευλάβεια μεγάλη,
Δίχως ούτε μία λέξι άπ' τό στόμα του νά 'βγάλη.
Καί άν ήθελε ν' άφήση κατά μέρος τήν 'ντροπή
Κοινά βγάλη μία λέξι, τί 'μποροΰσε νά ε ί π ί ] ;
Είς τους δικαστάς κανένας δέν 'μπορεϊνά εΓπϊ) λέξι,
Γιατί

80

υπογράφονται παρά

Στο σκαμνί του καταδίκου σάν καινούριος στρατιώτης
Ό καλός μας Πηγαδιώτης έδικάσθη τήν Δευτέρα
Στο Πλημμελιοδικειον. . . Είχαν έλθει εκεί πέρα
Πολλοί φίλοι καί εχθροί του γιά νά "δούνε τί Οά γίνΥ),
*Αν θά πάτ] είς τό φρέσκο ή ελεύθερος Οά μείνγ],
ΚΓ ό Καμπούρογλους ό φίλος παρευρέθη έκεϊ πέρα
Γιά νά κάμη κι" αυτός χάζι και νά πάργ] και αέρα.

!

άν ή γλώσσα λίγο κατά λάθος παρατρέξη,

Τ ό κουδούνι του αμέσως ό κύρ Πρόεδρος σημαίνει,
ΚΓ είτε θέλει ή δέν θέλει ό κατάδικος σιωπαίνει·
Καί άν μιά φορά

ακόμη Ι χ η

θάρρος νά 'μιλήση,

Ή δικαιοσύνη τότε είμπορει νά τόν φουρκίση.
Τέλος πάντων έσηκώθη άπ' τήν Οέσι του απάνω
Ό χοντρός Εισαγγελέας φουσκωμένος σάν τόν 'διάνο.
Τά μηνίγγια του έκαιγαν, έκοκκίνιζαν τ' αυτιά του,
Κ ι ' ολοένα ξεφυσούσε ή ευρύχωρη κοιλιά του·
Κ Γ άφ'οΰ έφτυσε στον τοϊχο κ' έξέρόβηξε σιγά,
Είπ' αυτά τά 'λίγα λόγια είς τους δικαττάς αργά.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
μετά συντόνων και πεισματωδών εξετάσεων,
τοϋ 'Α,ττικοΰ εδάφους τα υπηρετικά γύναια τών Τ ήν έπιοϋσαν 6 διατριβογράφος άνήρ πρόσεχα- ¡J
κατεοιχάσθη ό κ. Ηηγαδιώτης, (αποσυρθείς), ε
ζυθοπωλείων, ώς πολύ καταλλήλως προσωνο- λ εϊτο ίνα δώση τήν δέουσαν ανδρική ν ίκανο· >
ρήμην εις 1 0 μηνών φυλάχισιν. "Ηδη ανακομάσατε αυτά, χαθώς έξωστραχίσθησαν καί τα οίησιν, όστις έντρομος προσήλθε τω κ. 11η- f
πείσα
παρ' αύτοϋ εκδικάζεται μετά βραχύ, αμα
ωδικά καφενεία, εις τ ά οποία χα8' έχάστην έσ- Υ αδιώτη,έκλιπαρών τούτον,όπως, σώζων αύτβν, ι
τών μαρτύρων καταφθασάντων.
πέραν έγένετο χαλασμός κυρίου,
ά ρη τήν οηλωσιν ότι ούτος ήτο ό γράψας. Ό '
Μετά τό πέρας τής δευτέρας ταύτης εκδικά
Προς τούτοις συγχωρήσατε με νά σδς έκ- * . ΙΙηγαδιώτης ύπείχων τοις έπαπειλουμε-'οις
σεως
τής έν λόγω υποθέσεως, καθ' ήν ή αλή
φράσω το μεγάλο παράπονο μου, διότι με αύ· δ εινοις έπραξε τούτο παρουσία καί ενός έτερου ι
τάς τάς πολεμικός συζητήσεις, θεωρίας, σχέ- *:ροσώπου. Μετά τινας ημέρας έγένετο κατ' θεια άπο'δεινθήσεται τρανώτατα, θέλει καταγδια, φαντασίας, λογοδιαρροίας, παραμύθια, μέ ύτού έπίθεσις δολοφονίας ύπό μισθίων όργά- ·γελθή ό έξαπατήσας έπί ψευδει μηνύσει καί
αύτάς τάς έν φαντασία πολεμικόςπαρασχευάς, ν ων τρίτου τινός προσώπου, όπερ διό τής έν ισυκοφαντία
Ί ν α έννοήση τό κοινόν πόσον άμερολήπτως
και έπί χάρτου εξοπλίσεις, καταντήσατε νά ^•όγψ διατριβής προσεβάλετο δήθεν. Γνωσθένδιεξήχθη
ή έν λόγω δίκη, άρκούμεθα νά δηλώος
αύθωρεί
τού
ονόματος
τού
μισθώσαντος
;
λησμονήσητε δτι ύπάρχουσι και περίπατοι, καί τ
σωμεν
ότι,
πλήν του σπουδαίου καί σοφού δι
μουσικά·, καί τό σπουδαιότερον θέατρα. Τού- ":ούς δολοφόνους, ό κ. ΙΙηγαδιώτης έπεμψεν
/.άχιστον, άν δεν σδς άρέση τοΰ Φαλήρου το οιύτώ άξιωματικόν, ζητών επεξηγήσεις καί ά- καστού δικηγόρου κ. Ιίοταμιάνου, ό Χ . Άντεισμελόδραμα, το έλληνιχόν τοΰ Απόλλωνος δέν ιιαιτών ίχανοποίησιν. Ό δειλός όμως νεανίας αγγελεύς Μίνως Σαπουντζακης είχε φάγει τά
τιμάτε ; Ά λ λ ' έχετε δίκαιον, έχάσατε πλέον ιί ίρνήθη διαρρήδην τήν πραξιν αυτού, έγραψε δέ μανίκια του καί έξήντλησεν όλην τήν βραγτον προσφιλέστατων σας παληάτσον, καί τα 1:ή έπιμόνω απαιτήσει τού κ. ΙΙηγαδιώτου έπι- χνώδη ρητορικήν του δεινότητα.όπως τόν κατηαηδή καραγκιοζλεύματα αύτοΰ.
Υπομονή. (Γτολήν, δι' ής άπεδοχίμαζε τήν πραξιν τής δο γορούμενον πέμψη, εί δυνατόν, ε.Ις τό ικρίωμα·
Αληθινά, πώς σας φαίνονται του Φαλήρου αί ιλοφονίας ώς κακοήθη χαί άτιμον.
έτόλμησε δ' ό άνήρ, χωρίς τό παράπαν νά έν
Έ ν τούτοις ό διατριβογράφος Σακκόρραφος νοήση τό γελοϊον, εις ο έξ οίήσεως ένέπεσε, νά
θεατρ-όνες ·, Μανθάνω δτι είναι έκ των εξώλης
και προώλης και ότι, είς τήν θέαν των άσχη- < ίνήγαγε τόν χ. Πηγαδιώτην επί συκοφαντία, να ψελλίσηκαί άρθρωση ασυνάρτητους και μ ω μιών αυτών και ό διευθυντής τής αστυνομίας < επαιτών ώς άποζημίωσιν τής τιμής του, τόν ροτάτας τινάς κρίσεις καί ιδέας περί σατυροάνετριχίασε καί επιτιμήσεις ταίς απηύθυνε.
:<. Σάντον Κασύδην βεβαίως συμβουλευθείς, γραφίας μετα στόμφου πολυμάθειας, νομίσας
Έ ν τούτοις εύχομαι τανέως να παρέλθη ή < δραχμάς ουδέν ήττον ουδέν έλαττων 2 5 χιλιά ό αγαθό; ότι άπήγγειλεν έκ στήθους άρθρίδια
πολεμική τρέλα, ήτις κατέλαβε πάντας, καί ι δων. Ή δίκη αύτη έξεδικάσθη τήν Δευτέραν δικονομίας γνωστά καί είς τούς δικαστικούς
τάχιστα νά έπέλθωσι καί πάλιν αί ήμέραι του ίν τω ΙΙλημμελιοδικείω, ούτινος είσαγγελεύς κλητήρας.
έτύγχανεν ό κ.Μι'νως Σαπουντζάκης, φίλτατος
ήσυχου βίου καί τερπνού.
Εις τόν χ. Μίνωβ, όπως διδάξωμεν αυτόν νά
παιδιόθεν τω κ. Σακκορράφω. Πρό τής δίκης ό σιωπά εις όσα αγνοεί, θέλομεν δώσει άπό τού
Χαΐρε.
Κ Α Α Η.
Μίνως διχαιοκρίτης Σαπουντζάκης, όστις εδέ προσεχούς φύλλου πολλά καί συνεχή μαθήμα
χθη τήν καταγγελίαν xal διεξήγαγε τας ανα τα περί σατυρογραφίας καί τί θά 'πή σάτυρα,
κρίσεις, διεβεβαίωσε τόν κ. Πηγαδιώτην ότι ή καί καταδείξωμεν τό καταγέλαστον τών ιδεών
Η Π Ο Λ Υ Κ Ρ Ο Τ Ο Ι Δ Ι Κ Η
καταγγελία ήτο γελοία καί άναξία λόγου και αυτού, άρκούμενοι νύν νά τω έφελκύσωμεν τήν
ήθελεν έν τ ή δίκη χαταρριφθή άφ' εαυτής. Αί
• προσοχήν, όπως τού λοιπού, όταν ζυθοποτή έν
φνης ό Μίνως λ ί α ν κ α τ ε π ε ι γ ό ν τ ω ς έ' Φαλήρω μετα τού φίλου Σακορράφου, νά η εύΜ Ε Ρ Ο Σ Α'.
ξέδοτο τάς κλήσεις τήν 7 τρέχοντος,όπως τήν
' σχημονέστερος καί νά γέλα ώς άνθρωπος, καί
1 3 τού αύτοϋ έχδικασθή. Ό δοθείς χρόνος ήτο
' όχι ώς έγέλα, όταν τό εσπέρας τής ημέρας τής
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ Λ Ι Τ Η Σ.
τόσον βραχύς ώστε ό κ. Πηγαδιώτης ευρέθη
δίκης ημών έ τ σ ο υ μ π ο υ σ ί α ζ ε ν έν Φ α IIpò μηνών ό κ. Σακ<όρραφος έπέδωχε τω είς δεινήν άμηχανίαν,τών μόνων καί σπουδαίων
' λήρο) μετά τού Σακκορράφου καί τού^νεανίου
χ. Πηγαδιώτη διηγημάτιόν τι χειρόγραφον με μαρτύρων αυτού απουσιαζόντων τών Αθηνών
' Γεωρ. Σκουζέ.
τά 5 6 δραχμών, ώς άντίτιμον καταχωρίσεως κατά τά παρουσιασθέντα πιστοποιητικά, έφ ω
Ό κόσμος άς κρίνη τόν άνδρα δικαστήν Μίόπως δημοσίευση τούτο εις τον α Α ρ χ ί λ ο χ ο ν». και κατά τήν ήμέραν τής δίκης έζήτησε δια
'
νωα
τόν Σαπουντζάχην.
Το διηγημάτιόν τούτο συμπληρωθέν καί διορ- παντός νομίμου μέσου τήν έπί όρισμένην ήμέ
(ακολουθεί)·
θωθέν όπα του κ. I . Βερβέρη έδημοσιεύθη, τήν ραν άναβολήν αυτής, όπως δυνηθή καί φέρη
ο' αυτήν ήμέραν έγνώσθη ότι καθήπτετο τής τους μάρτυρας του. Ό κ. Μίνως όμως έν τ ή
ύπολήψεως εντίμου και ευυπολήπτου οικογε δικαιοκρισία του, άπορρίψας πάσας τάς ενστά
Τ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ν Ο Μ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α .
νείας, προς ήν ό χ. Πηγαδιώτης άφορμάς είχε σεις, διέταξε μετά του προέδρου τήν πρόοδον
π

α

1

πλείστος υποχρεώσεων καί σχεδόν ειπείν εύγνωμοτύνην ετρεφεν. Έ ν τ ή δικαία δ' αύτοϋ
αγανακτήσει, ότι εξαπατηθείς όργανον έγένετο βδελυρός συκοφαντίας έν άγνοια, εσπευσεν
έμπυτευτιχώς νά δήλωση το όνομα τού διατριβογ^άφου πρός τινα τών ενδιαφερομένων προσώπι ν, άτινα σχεδόν εϊχον υπονοήσει τούτον.

τής δίκης. Καί τάς μεν 2 5 χιλιάδας εσχε τήνν
καλοσύνην τό δικαστήριον νά μή δώση τω κ.
Σακκορράφω, ζημίωσαν τόν άνδρα τά μέγισται
καί πολλάς κούφας, γλυκείας ελπίδας καί χρυσά όνειρα κατάστρεψαν άρδην, όπερ μικρού δεϊν
ν
είς φοβερόν άπελπισμόν νά φέρη τόν φιί.ότιμον
ν
ίνεανίαν. Ε ί τ α τής κυρίας δίκης διεξαχθείσης
ς

Επειδή ό Πηγαδιώτης, δικασταί καί σεις οί άλλοι,
Οταν ήμουν είς τήν Σύρα είς τά τόσα είχε βάλλει
Δεν είξεΰρω σέ ποιο φύλλο Ιδικό του τόνομά μου,
Ri* έσατύριζε με πίκρα καί με πάθος τήν κοιλιά μου,
R a t ή σάτυρά τον» ήτο φοβερά, άχρειεστάτη,
Καί τόν εχω δια τούτο άπό τότε είς το μάτι.
Επειδή καί ή κοιλία καί ή μύτη καί τό στόμα

Χαίρετε "Ελληνες ! Τέλος ή Έ λ λ ά ; άνέρριψε τόν κύβον, τον περί όλων. Μεγάλαι προπαρασκευαί έγένοντο καί συνετελέσθησαν ύπό
τού κ. Δεληγεώργη.—Διά τού δανείου, όπερ
ό κ. Κουμουνδούρος έψήφισε.—Ηαρηγγέλθησαν πυροβόλα, όπλα, πολεμεφόδια καί Γπποι.

Επειδή έάν καί τώρα αυστηρά δεν τιμωρήσω
Τόν καχούργον Πηγαδιώτην, δέν θά πάω νά γλεντίσω
Είς τό Φάληρον, νά πάρω'τής θαλάσσης τόν αέρα,
"Οπου είναι αναγκαίος στήν μεγάλη μου γαστέρα,
Καί δέν θά ρουφήσω μπύρα ούτε δυώ σταλαγματιαϊς,
Ένω είναι τόσον θειαις εις τό Φάληρον νυχτιαις.
Διά ταύτα, μελετήσας καί τού κράτους μας τούς νόμους,

R a i τά χέρια καί τά πόδια έχουν σχέσιν μέ τό σώμα,

Τοϋ μεγάλου Μακιαβέλη τούς ογδόντα

R a i τό σώμα, κύριοι μου δικασταί καί σεις οι άλλοι,

Τόν Αυκουργον χαί τούς άλλους καί τά άρθρατών κωδήκων,

Είναι μέρος τής ψυχής μας, καί είς τήν ψυχή μας πάλι

Λεγω ότι είναι πρέπον κι' άπαραίτητον καθήκον

Ή συνείδησίς μας όλη κι' ή τιμή μας κατοικεί,

Νά δικάσετε

Καθώς ξέρετε βεβαίως κι' όπως λεν οί φυσικοί.

Τόν κακοϋργον Πηγαδιώτην είς δεσμά τριάντα χρόνων.

Επειδή μ' α ύ τ α που είπα, δικασταί, έν συνειδήσει

τόσους τόμους,

συμφώνως μέ τά άρθρα τών κανόνων

"Ολα αυτά ςοιχίζουσιν είκοσι εκατομμύρια, πα-1
ρηγγέλθησαν δέ ύπό τοϋ κ. Δεληγεώργη δι' υ
ποχρεωτικών κ α ί μ ή συμφωνιών. Ό λ α δέ αυ
τά θά παραδοθώσιν τ ό ν Ν ο έ μ β ρ ι ο ν ή τ ό
ν έ β ν έ τ ο ς καί μ' όλαν ότι στοιχίζουσιν είκοτιν εκατομμύρια θά πληρωθώσι διά τοΰ δα
νείου τών 1 0 εκατομμυρίων. Μή παραξενιύεσθε. Ό
τοϋ χ. Δεληγεώργη είναι αιών
ι ώ ν θαυμάτων. Δϊν είναι αυτά μόνον, παρήγγειλεν ό κ. Δεληγεώργης, ότε πρωθυπουργός
ή τ ο , χαί στόλον μέγαν,'κολοσσιαΤον άξιας 3 0
εκατομμυρίων, (δλο μέ εκατομμύρια έχει νά κάμ η καθώς βλέπετε ό μέγας πρώην 28ωρος πρω
θυπουργός, συνειθίσας έκ τών εκατομμυρίων τοϋ
Ααυρίου), καί ό 3 0 εκατομμύρια στοιχίζων αυ
τός στόλος θά πληρωθή ύπό τοΰ κ. Δεληγεώρ
γ η διά τού δανείου τών' 1 0 εκατομμυρίων, όπερ
ό κ. Κουμουνδούρος έψήφισε. Δεύτερον μετά
Χριστόν θαύμα, θά αύξηθή ό στρατός κατά 1 7
χιλιάδας χαί θά σν^ηματισθώσι
στρατόπεδα
τρία τέσσαρα έκ πέντε χιλιάδων, όλα δέ αυτά
είνε σχέδια τού κ. Δεληγεώργη καί θά πληρω
θώσι διά τοϋ δανείου τών 1 0 εκατομμυρίων τοΰ
χ. Κουμουνδούρου. Τέλος ό κ. Δεληγεώργης
θά κηρύξη τόν πόλεμον κατά τής Τουρκίας καί
6ά διεξαγάγη αυτόν, καί θά πάρη τήν "Ηπειρον θεσσαλίαν χαί τάς νήσους, χωρίς νά δαπανήση ούτε μίαν δεκάρα πλέον τοΰ δανείου τών
4 0 εκατομμυρίων τοΰ κ. Κουμουνδούρου. Ό λ α
δέ αυτά άξιων ό κ. Δεληγεώργης νά διάπραξη ,
χωρίς φόρους καί δάνεια, ήλθεν είς διάστασιν
μετά τών κούφων συνυπουργών του καί ήπείλη- ^
σε νά παραιτηθή και παρήγγειλε νά γράψη καί ^
ή «Έφημερίς» 'όσα έγραψε μωρά. Διά τούς με
γάλους καί φοβερούς εξοπλισμούς τοΰ έθνους
επέβαλε φόρους δυσβάστακτους καί δάνεια κο
λοσσιαία είς τόν λαόν, ανερχόμενα είς Ι ν α
έατο μμύριον μόνον.

αιών

;

Αυτά είναι τά πολυθρύλ)νητα οίκονομι/ά νο
μοσχέδια, άτινα καθυπέβαλεν είς τήν βουλήν.
Ίδέ λο·.πόν, κοΟφε λαέ, 'δέτε, αχρείοι κηφή
νες οποίος ό ηγέτης σας, οποίος ό φενακίζων
σε χαί τούς μεγίστους πόθους σας εκμεταλ
λευόμενος. Ό λ α δέ ταΰτα διαπράττει ό Δε
ληγεώργης ώς έπί τών Ααυριωτικών, δωροδοκηθείς ύπό τής Τουρκίας ! ! Α ί ! ό κόσμος συμ
πάς β ο ά !

Είς εκείνον, πού σατύραις στης κοιλιαΐς απάνω κάνει,

Τήν κοιλιά μας ή τήν μυτη ή τ* αυτιά ή το μερί μας,

Καί γιά τούτο λέγω ότι είναι πρέπον κατά νόμο ν

Μασκαρεύει, κύριοί μου, άπ' ευθείας τήν τιμή μας,

Νά κοπή ό Πηγαδιώτης παρ ευθύς στήν λαιμοτόμον,

R a i ό Πηγαδιώτης άρα, άν «ειράζη τήν κοιλιά μου,

Γιά νά μάθη ό κακούργος νά μή βγάζη πια μιλιά

Σατυρίζει άπ' ευθείας τήν. τιμή μου, τόνομά μου.

Γιά τοϋ τάδε καί τού δε!να τ ϊ ρ ^ ό ν ^ ρ ν ι

τοΰ Τηγοράκη έδειρε αυτήν ανηλεώς, ένώ συγχρόν ως ό πατήρ τοΰ 'Ρηγ-οράχη έδωκεν είς αύτόν ίενα σουλτάν μερεαέτ. Οί δύω δαρμένοι
έρασ ταί ζητοΰσιν ήδη παρήγορους.

Α υ τ ά έλεγε στήν φίλη
τό πτωχό τό παλληκάρι·
μά εκείνη ή μαρνιόλα

·

είς αυτά τά λ'όγια^λα
έκυττοΰσε τό φεγγάρι.
'
1

1

Γ

Καί εκείνος άμα είδε
τήν σκληρότητα εκείνη,
βλασφημά ευθύς, θυμόνει,
χαί είς τό τραπέζι μόνη
τήν Άνετα του άφίνει.
Τώρα πιά καθένας πρέπει
νά πιστεύη πώς θά πάρη
ή πτωχή Ε λ λ ά ς τήν Π ό λ ι,
έάν ήν' οί άνδρες οίοι
σάν κι' αυτό τό παλληκάρι,

• Ό φίλος σ α ς ' Ε . Ε.
ά μας κο'μη τ ή ν χάριν ό κ. Σ. Ε. νά μ ά ς
ιρτωθή ό δέ Ν. I I . ό ρίψας έν τω κιβωτίω.
ίθλια εκείνα ρυπαρογραφήματα. περί τής
ιΐκίας άγ. Αποστόλων, άς μάθη ότι είναι
^
ίηθέστατος όσον μωρός αυτός τε καί οί όμοιο ιΐ αύτοΰ, οι περί γυναικών πέμποντες ήμϊν
χυσολογήματα.
?
®

σ υ ν

x a x <

α ν ί

ΚΟΥΛΟΥΒΑΧΑΤΑ
*iΗ Α . Μ. ό βασιλεύς διαμένει μετά τής ο[χογ•ενείας Αύτοϋ, είς Δεκέλειον ή (Γατόϊον) χατέρ·χεται δέ ενίοτε είς Αθήνας και συνεργάζεται μετά τών υπουργών του. Σπουδαίον πράγμα
καί πρωτοφανές.

ΚΟΠΡΟΤΛΗΣ.

Ή βουλή εξακολουθεί τάς τής εκτάκτου
ιόδου τακτιχάς εργασίας αυτής. Έπεψήφιι άπαντα τά στρατιωτικά νομοσχέδια καί ήδη
κα'ιαγίνεται είς τήν έπιψήφισιν τών οίχονομιΉ παχύσαρκος κυρία μέ τήν λ ί α ν τ σ ά κ α κώ ν νομοσχεδίων ή μηδενικών. Καλή ή παεά )η προχθές είς τούς κήπους τοΰ Ίλισσοΰ, τρι:ωτική εργασία.
τά τοΰ τεχνουργοΰ αυτής, έφελκύουσα όλων
ν προσοχήν καί ιδίως τών κυριών, αίτινες άπεΕίς τό Φάληρον καταπλέει, κατά τήν φι'λην
ύμαζον την λ ί α ν τ σ ά κ α ν αυτής. Πλειό- «·]Εφημερίδα» μοίρα τις τοΰ τούρκικου στόλου,.
pai πληροφορίαι δίδονται είς τό παρά τήν κα:ως φυλάξη τόν άγγλικόν. Ά ς τά βλέπουν
/ίκαρέαν καφενεδάκι ύπό τοΰ ιδίου μάστορη αύ- { κύρ υπουργοί μας. Τώρα άν είχαμε καί ή Κ·
Μαρτυριάρα.
„ g;ίς τρία τέσσαρα, πέντε δέκα πολεμικά, άς
*
ηαιαν καί ξύλινα, δέν θά τά έλιμενίζαμεν είς
Έπιτάττεται ό κ. Χ . τοΰ Παλ. νά προσέλθη * άληρον διά νά κάμουν συντροφιά μέ τόν τουρημερον έκεϊ ποΰ γνωρίζει, δηλαδή όχι είς τό'ν I κόν στόλον ; Α υ τ ό θά πή άθλιότης πού μας
ύλλογόν του, άλλα
Ά λ λ ω ς τε καθίστα- δοιίρνει.

ΚΙΒΩΤΙΟ
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καταγέλαστος, διότι, έάν όπως θεωρή έαυνομίζη και τους άλλους, τότε άς μή εχη
Ό έν Δαφνί έστρατοπεδευμένος λόχος τής
γελοίαν άξίωσιν νά αύτοκαλήται π α ι δ ί έ)(παιδεύσεως διελύθη, οί δε άνδρες αύτοΰ θένφαναριωτών.
Μ.
λ
ουσι μεταβη είς τά έν θήβαις καί Άγρινίω
χηματισθησόμενα μεγάλα στρατόπεδα, ών έαστον άπαρτισθήσεται έκ πεντοκισχιλίων άνΦίλε Αριστοφάνη !
κ ρών, όωμαλαίων, ίππων, ήμιόνον, πυροβόλων,
Προχθές διερχόμενος πρό τής αγίας Είρή- ί καπανέων, χωροφυλάκων, ιππέων, τεχνιτών,
η ς όπου τό κιβώτιόν σας, ειδον κυρίαν τινά 'εφυροποιών,
πυροσβεστών,
πυροβολιστών,
ιπηρετρίαν ρίπτουσαν εντός αύτοΰ χαρτίον τι. ">ιυροβολιστών, ευζώνων, νοσοκόμων ενός τάγ1
ΊJλησtáσaς ήρώτησα τί ήτο εκείνο," αυτή γε- ιατος πυροβολικού, δύω ευζώνων, ενός μηχα',ώσα μ' άπεκρίθη απερχόμενη. Ηέλω νά σατυ- ^'ΐκοΰ,δύω συνταγμάτων πεζικού ή τεσσάρων
(
)ίςω τόν εργολάβο μου. διότι εχει τρεις ήμέ- "ιοιραρχιών καί ημισείας μεραρχίας. Τά φοβερά
'>ας νά μέ ίδή.
Ό φίλος Σας
Η:αΰτα στρατόπεδα ^θά διαλυθώσι πριν εισέτι
Γχηματισθοϋν.
Χ ά χ α ς.
Συγχαιρόμεθα τόν φίλο ν μας Χάχαν διά τάς *
μετά τών υπηρετριών ύψηλάς αύτοϋ σχέσεις.
Ιεν μας λέγει, παρακαλούμεν, ό κ. Μασ
* *
*
ιιών, ό τόν άσφαλιστήν έπαγγελόμενος πόσο>ν
Φίλτατε Αριστοφάνη
•ίδών ύπογραφάς έχει και ποίαν έξ αυτών με
Απέναντι τής βουλής τών Πεντακοσίων ·ταχειρίζεται είς τάς επισήμους συναλλαγάς
κατοικεί είς μεγαλόσχημος μέ χρυσήν άλυσσον ιαύτοϋ ; Ά ν δέν μας εννοεί, τόν έρωτώμεν ελ
ερωμένος τάς απέναντι οίκουσας άδελφάς τοϋ 'ληνιστί ή άγγλιστί
υπογράφει τά συμβό
Σιάμου οίτινες πλείστων μέχρι τοΰδε βαλάντια 'λαια του ; Προς δε, δέν μας λέγει, νομίζει ό η
έκένωσαν.
αυτός αλλοεθνής ώ ν , δύναται έν μέσαις Α θ ή 
Εις συνδρομητής σας.
ναις νά έμπαίζη τούς " Ε λ λ η ν α ς ; ΉμεΓς τόν
^ Ό καλός συνδρομητής μας καλά θά κάμη προκαλοΰμεν καθαρά καί ξέστερα νά μας είπη
νά μά χώνη τή μύτη του σε ξέναις δουλειαΐ'ς χρεωστεΐ πρό ετών και δέν πλερώνει και έπί
I
γιά νά μή πάθη κανένα μασκαραλίκι.
τέλους καταφεύγει είς τήν άρνησιν τής υπο
* *
γραφής του ; Άφοΰ τάς χιλιάδας τάς οποίας
*
οφείλει και οτι ουδέποτε υπέγραψε συνάλλαγ
Κύριε Συντάκτα τβΰ Αριστοφάνους,
μα τοιοΰτον πώς λέγομεν δέν άρνείτο άπ' αρ
Ό έκ Μάνης 'Ρηγοράχης σπουδαστής τοϋ
χής τήν ύπογραφήν του, άλλ' έπραξε τοΰτο
γυμνασίου περιεπλέχθη είς τά ερωτικά δύκτια
μετά παρέλευσιν ετών καί άφοϋ κατεδικάσθη ;
τής δεσποινίδος Φ . . . κατοικούσης πλησίον Μάσσων, Μάσσων, είσαι βλάξ,θά πλήρωσης χαί
τοΰ . . . τμήματος, άλλ' έπί τέλους ή μήτηρ θά σκάσης καί τήν δίχην σου θά χάσης.
Σ.
τής έρωτιώσσης συλλαβούσα τάς έπιστολάς

* *
*
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μέ « γ α ί α ς , Ά ν ε τ α ; —
έλεγ' ενα παλληκάρι
χθ?ς τό βράδυ στά Χαυτεϊα
σέ μιά νόστιμη κυρία
μέ íí¡iOL καί μέ χάρι.

—Δεν

— Ά ν δέν μ' αγαπάς τωόντι,
πες το τώρα νέτα σκέτα,
γιατί πιά δέν υποφέρω,
κι' είν* άνάγχη νά τό ξέρω. . .
Έ λ α , πες μου τ ο . Άνετα.
Ά λ λ α σύ γελάς. Άνετα,
κι' ολοένα κοροϊδεύεις ; . .
Κ α λ ά . . . αύριο σ' άφίνω
καί εθελοντής θά γ ί ν ω ' . . .
Τί γελάς ; δέν τό πιστεύεις ;

Μά τί λέγω, κύριοι μου ; ό καιρός αυτός δέν φθάνει

Φανερώνεται αμέσως ότι όποιος σατυρι'σει

Δεν πιστεύω δα χαί τότε,
πώς θέ να μέ κοροιδέψης . . ,
Τό νομίζεις γιά αστεία ;
άλλα σαν τό 'δής, κυρία,
Τ ό τ ε πιά θά τό π ι σ τ έ ψ η ς . —

Ά ν δέν μούπεσε ό κλήρος,
Μά θά πάω χωρίς άλλο
και έγώ στήν εφεδρεία
μέ τήν πρώτη ευκαιρία,
καί τά φράγκικα θά βγάλω.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
Τέλος πάντων κατά τά τηλεγραφήματα οί
Οί Τούρκοι νικήσαντες μέ τήν ιδίαν των Βαγιαζήτ. Αύριον πάλιν θά τό άνακτήσωσιν [
Ρώσοι διέβησαν τον Δούναβιν αβρόχοις ποσί των καταστροφήν τούς Μαυροβούνιους, είσήλα- Ρώσοι. Ώραιος πόλεμος,
καί άναιμωτεί.
σαν εις τήν καρδίαν τού Μαυροβουνίου. Τ ό χ ω 
ρίον Κετίγνη, ή πρωτεύουσα τού μεγάλου κρά
>α-| Μαχαρίτισσά τις γυνή υπανδρος, πάσχουσα
Κατά τά αυτά τηλεγραφήματα οί Ρώσοι τους του Μαυροβουνίου έζεκενώθη ύπό τώ'
ων έ παραφροσύνης ( ί δέν είξεύρομεν ποία γυεισέτι δέν κατώρΟωσαν νά διαβώσι τον Δούνα κατοίκων διά νά πληρωθή ύπό τών Τούρκων
•»ν. ναΓκα έχει σωστά τά μυαλά της) ένώ έχοιματο
βιν. "Οπως δήποτε έν μέσω τών δύο τούτων Τό ίδιον είναι.
4 σύζυγος της, δήλητηριασθεϊσα άπέθανεν. Είθε
ειδήσεων κείται ή αλήθεια, ώστε οί Ρώσσοι
δλας ά ς γυναίκας νά χατελάυ,βανε τοιαύτη
διέβησαν καί δέν οιέβησαν τόν Δούναβιν.
Οι Τούρκοι είς τήν Άσίαν επανέκτησαν "ο τρέλα.
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ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,

Για νά σου πώ, αφέντη κυρ λοχαγέ, άντί νά μέ γυμνάζης γιά νά με στείλης στο πόλεμο, δέν είναι καλλίτερα νά μέ βάλης νά φυλάγω τά
εκατομμύρια τής τράπεζας,^καί νά ξ η λ ώ ν ω 'κεί μέσα τήν αρίδα μου σαν τόσους άλλους, καί νά ντυθώ κιόλας καί νά γεμίζω τήν παραδαρμένη μου σαν κ' έσας ; Αί τι λες ; Δέ / λέγω καλά; Έ λ α τώρα δός μου μια δεκάρα, καί υπόθεσε πώς τήν έδωκες στο ταμείο τής Έ β . Αμύνης.
ΛΟΧΑΓΌΣ,

Φέρτε άρμ! Μετά-3ολή. Κινητού, γομάρι ! Ώρίστε, κδτζά τραπεζίτης έγώ, νά γυμνάζω Μπουρδουσιδε; . Πού χαταν ιήσαμεν! Εις προ-σοχή,ν
Έ χ ε ι τό γούστο VJI μοΰ φτιάση κανένα μασκαραλίκι. Παρουσι-αστέ !
Τ ί νά σοϋ παοουσιασω. κύη

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,
*\ην«»/»*»»ΛΜ

·

