
ΑΡΙΘ. 261 Κάθε ξύλο πο3 5εν κάνει καρπό, πρέπει να κοοεται και να ρίχνεται ς τή<ιωτια· 

ΟΡΦΑΝΙΔΗί· ΕΤ0Σ Ε'. 

T I M H ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΑΡΚΤΟΦΑΝΟΥί και ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 

Έ ν ΈλλάόΊ ετησία οραγμ. Ί ί 
Δια τα οημόσια γραφεία » 30 
'Κν τώ 'ίίξωτερικω Φρα'γ. 20 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Π,. ΠΗΓΑΔΙΩΤΗΣ 
ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ 

ΚΑΤΑ Π Ε Μ Π Τ Η Ν. 
Α Θ Η Ν Α Ι = Π Έ Μ Π Τ Η = 7 Ι Ο Υ Λ 1 0 Υ 1 8 7 7 . 

Τ Ι Μ Η Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Ι Σ Ε Π Ν 

Δι 1 ε/.αστον otiyov λεπτ. 50 
ΑΙ άποοείξεις υπογράφονται παρά 

μόνον του Π· ΠηγαίιοιτΟυ· ή Sì 
συνδρομή είνε imo-/ρεωτί'.η δι' ϊν 
ετο; καί προπλτ,ρόνεται είί 'Αθηνας. 

Κ Α Τ Ι ΚΑΜΟΜΕΝ. 

Ύ σ τ ε ρ - " άπό δέκα μηνών φωνάς, ταραχάς 
και νίλια παρατράγουδα, άρχίσαμεν τέλος 
πάντων αυτήν την εβδομάδα νά φαινώμεθα πώς 
χάτι κάμομεν. 

Έχαλέσθη ή εθνοφυλακή εις τά γυμνάσια. 
Έχαλέσθη ή πρώτη σειρά τών τακτικών 

έφεδρων όλου τοϋ στρατού εις τάς σημαίας. 
Έχαλέσθη ή πρώτη τάξις τών εκτάκτων 

έφεδρων εις τά όπλα, καί τέλος συμπληρουται 
ό στρατός καί δια τών εθελοντών. 

"Ολοιοί άνδρες, οί όπβΐοι θά όπλισΟώσι καί 
θέτονται έπί ποδός πολέμου, ανεβαίνουν εις 
37 χιλιάδας. 

Στρατόν τόσον πολύν καί το'σον χαΧώς ό-
πλισμένον ή Ε λ λ ά ς άπό τήν ημέρα που επα
ναστάτησε εως σήμερον ποτέ δέν απέκτησε. 

Τριάντα επτά χιλιάδας στρατιώτας ή Έ) . 
λάς ποτέ δεν ευτύχησε νά παράταξη εις τόν 
πόλιμο. Τριάντα επτά χιλιάδες "Ελληνες, αρ
ματωμένοι, σάν αστακοί, αϊ, μά τόν Θεό, μπο 
ρουν να χαλάσουν τόν κόσμο. Για συλλογιστή-

είναι τόσον πολύ ψοφήμι, όσον φαίνεται, κα' 
ότι είμπορεϊ μ' όλη τήν αθλιότητα της νά πα
ράταξη εναντίον μας πενήντα καί εκατό χιλιά
δες άραπάδες, βασιβουζούκους, ταγκαλάκια, 
ζεϊμπέκια, κούδρους, γκέκιδας. 

Αι καί τί μέ τούτο ; Δέν φέρνει καί άλλους 
τόσους; Ποιος τούς φοβάται; Στη στεργιά 
είμαστε ξεφτέρια, λεοντάρια, θηρία ανήμερα, 
λυσσασμένοι λόχοι; Στή στεργιά δεν φοβούμεθα 
ούτε τούς διαβόλους. Τό δείξαμε καί εις τό 
2 1 , χαί εις τήν Καλαμπάκα καί εις τήν Κρή
τη , χαί εις τήν Γαλλία, καί εις τήν Κριμαία 
καί παντού, όπου έτυχε νά πολεμήσωμε γιά τού 
Χρίστου τήν πίστι τήν αγία χαί τής πατρίδος 
τήν ελευθερία. 

Άπό τήν στεργιά λοιπόν δέν φοβούμαστε 
τίποτε, τά βγάζουμε πέρα βτά γερά χωρίς 
κανένα φόβο, αλλά άπό τήν θάλασσα; Έδώ 
βρισκόμεθα μπερδεμένοι, εδώ τά μουζτουρώνο-
με. Τέσσαρα πέντε θωρακωτά τουρκικά μπο
ρούν νά έλθουν μέ όλη τήν· ελευθερία στόν 
Πειραιά, καί νά μας σπάσουν τά μούτρα μας 
μ' όλη τήν επισημότητα. 

Έν όσω λοιπόν δέν άποκτήσωμε στόλο άπό 
τε ίο όλιγον. Θά είπήτε ότι χαί ή Τουρκία δέν 6 ή 7 θωρακωτά, όλαι τής ξηράς αί προετοι-

μασίαι παν στά χαμένα καί τίποτε δέν μπορού
με νά κάνωμε, ούτε κάν νά τό χουνήσωμεν, 
διότι οί εχθροί, άντί νά μάς πελεμοϋν στήν 
Ήπείρο-Θεσσαλια, μας άφίνουν έκει τόν τόπο 
ελεύθερο καί μας ρίχνουν 3 0 ή 4 0 χιλιάδας 
στρατό μέσα στήν Αθήνα ή τή Πελοπόννησο, 
καί τρέχα τότε γύρευε, καί άς σπάζωμε ήμεϊ£ 
τά ποδάρια μας έξω στά μεθόρια. 

Εϊναι λοιπόν μεγάλη ανάγκη νά προμηθευ
θούμε τό χωρίς άλλο καί γρήγορα στόλο μέ, 
κάθε τρόπο καί πασα Ουσία, πριν άκβμη μπερ
δευτούμε καί χωρίς νά θέλωμε μέ τήν Τουρκία, 
καί μας πλάκωση κάμμιά μεγάλη φουρτούνα 
στο κεφάλι, πριν προφθάσωμε νά πάρωμε τά 
μέτρα μας χαί νά προφυλαχθούμε. 

Άπό τόν καιρό, πού ήτο ό ηγέτης στήν κυ-
βέρνησι μόνος, ακούσαμε πώς εύρίσκετο οέ 
συμφωνίαις περί αγοράς Οωρακωτών, μά τίπο
τε δέν ιδαμε ακόμη. Προς τούτοις 
καιρό, 
γεϊον 
αγοράζει στόλον στήν Άμερικήν, στήν Ά γ -
γλίαν, στήν Ισπανία καί τώρα έσγάτως στήν 
Δανία, καί κύριος οΐδε σέ ολίγο ακόμη άν δέν 
παν στόν Βόρειο Πόλο, διά νά αγοράσουν αύ-

απο τον 
που ήλθε καί τό οικουμενικό ύπουρ-
στά πράγματα, όλο ένα άκούομε πώς 

Ο Ι Ν Ε Ο Ι ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ. 

Δέν πήγατε ακόμη στάς Σ τ ή λ α ς νά ίδήτε 
Γυμνάσια που κάνουν πολλοί Άνατολΐται, 
"Οπου μας ήλθαν τώρα έδώ εις τήν ΆΟήνα 
Κακαρωμένοι όλοι καί ψόφιοι άπ' τήν πείνα, 

Γιά νάμπουν στό στρατό μας 
Διά καλό δικό μας ; 

Έκεϊ μπορεί νά γάση κανένας τό μυαλό του 
Κι' ό σκύλος δέν γνωρίζει έκει τόν κύριο του* 
ΚΓ όποιος δουλειά δέν έ χ ε ι μετά τό μεσημέρι 
Σιγά σιγά άς πάη εις τών Σ τ η λ ώ ν τά μέρη 

Περίπατο νά κάνη 
Καί τίποτε δέν χάνει. 

Πην ·νετε τούς νέους έθελοντάς νά 'δήτε 
Κι' άπ τήν καρδιά σας όλοι θά εύχαριστηθήτε 
Κι' κόθυς θέ νά γεμίση τό στήθος σας μ' ελπίδα, 
Σάν δ·?}τε τούτους πούλθαν γιά τήν φτωχή πατρίδα 

Έδώ νά γυμνασθούνε 
Τούς Τούρκους νά κτυπούνε. 

Έκεϊ καθείς θά εύρη πολλαϊς καρικατούραις, 
Λογής λογής καινούρειαις καί ώμορφαις φιγούραις· 
Κουτρούλικα κεφάλια, μύταις στραβαϊς, καμπύλαις, 
Μπόγια ωσάν εκείνα που έχουν γ) καμήλαις, 

Μουστάκια ξουρισμένα 
Καί χείλια κρεμασμένα. 

Εις τήν αράδα μπαίνουν μ' ευλάβεια μεγάλη 
Καί όλοι περιμένουν τί πρόσταγμα Οά βγάλγ) 
Τό στόμα τοϋ λοχία, όπου τούς προγομνάζει, 
Κι' ό ένας καί ό άλλος λέξι ποτέ^δέν βγάζει, 

Καί δέν πατεί παοέκει 
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Άπό έκεϊ πού στέκει. 

Άπό αυτά τά νέα μεγάλα παλληκάρια 
Ά λ λ α φορούν μέ χάρι άσίκικα ζουνάρια 
Κόκκινα, μαΰρα κι' άσπρα, εις τήν λυγνή των μέση, 
Ά λ λ α φορούν καπέλα, άλλα καινούρειο φέσι, 

Καί άλλα πατατούκα, 
Τζουμπέδες ή σουρτοϋχα. 

Αριστοφάνης 



τον τόν περιβόητο στόλο. Μά τίποτε. "Ολα 
χάλτια ! 

Λέγουν πώς ή Κυίέρνησις εργάζεται μέ ζή-
λο χαί επιμέλεια, αυτό είναι αλήθεια, άλλα τό 
αστείο εΐναι πώς τίποτε ήμεϊς δέν βλέπομε από 
όλη αυτή τήν εργασία της, οΰτε τά χρούπ μας 
ήλθαν άχόμη, ούτε ή μύτη ο/ι θωρακωτού 
άλλ' ούτε βάρκας ξεπρόβαλε πουθενά. 

Οί "Ρώσοι όιέβησαν από δώ καί τόσον χαιρέ 
τόν Δούναβι έπέρασαν τόν Αίμο, και θά πάρουν 
χαί τήν Άνδριανούπολι και ίσως Ιυ-βουν και 
εις τήν ΙΙόλι και κάμουν έχει εις βάρος της 
ράχης μας τήν ειρήνη, και ήμεις ακόμη Οάφτιά-
νωμε τά καλύβια τών στρατοπέδων και θά βρι-
σκόμεθα σέ συμφωνίαις μέ τούς Κινέζους ή 
μέ τούς άγριους της Αυστραλίας περί αγοράς 
στόλου. 

Τα πράγματα έπαρα-/όνδριναν, χαί πρέπει μέ 
μεγάλη ταχύτηΐα νά πάρωμε τά μέτρα μας, 
και νά προτείνωμεν ό,τι έχομε νά άπαιτήσωμε, 
οιά νά μή φανώμεν έπί τέλους ότι είμεθα ά
θλιοι και μασκαράδες. 

ΚΟΥΛΟΥΒΑΧΑΤΑ-

Ή φιλοτιμία τής έλλην. κυβερνήσεως δεν 
θ' ά ν ε γ θ V) οπωσδήποτε ν ' ά π ο φ α σ ι σ θ ή ή 
νέα τύχη της Ανατολής, ήτις άλλοτε ήν απο
κλειστικώς ή χώρα του ελληνισμού, ά ν ε υ 
τ ή ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς τ ο ϋ έ λ λ η ν ι κ ο ϋ 
σ τ ο ι χ ε ί ο υ ϊ ν τ ω συ ν ε δ ρ ί ω , όπερ θ 
άποφασίση οριστικώς περί της νέας ταύτης τύ 
χης χωρών ανέκαθεν ελληνικών. 

«Τήν φ:λοτιμίαν ταύτην όφείλουσι νά αί 
σΟανθώσι βαθύτατα οί απανταχού "Ελληνες και 
ν' άποδείξωσι δια τών έργων και παντός εί
δους θυσιών, ότι είναι ή γενική του ελληνισμού 
φιλοτιμία. Ταΰτα έγραψε προχθές τό «Έθν 
Πνεύμα», τό δέ Πανελλήνιον ας έννοήση ότι ι 
ώρα της ύστατης δοκιμασίας εγγύς ε σ τ ί . . . 

Ή Α· Μ. ή βασίλισσα έδωρήσατο εις τή' 
έταιρίαν τοΰ 8 Ερυθρού Σταυρού» δραχμάς 
3 0 0 0 . Νιμίζομεν ότι αύται είσίν αί πρώται κκί 
πολύ έλπίζομεν, ότι θά ωσι /.αί αί τελευταϊαι 

Ό έξ Αμερικής έλθω ν "Ελλην, όστις έζή 
τησε τήν συνδρομήν τής Κυβερνήσεως,όπως κα 

τασ*ευάση τό ύποβρύν_ιον τορπιλλοφόρον πλοΐ-
ον, καταγίνεται έν Κανθάρω εις τήν κατασκευήν 
αυτού και πολλάς δοκιμάς έκαμεν έως τώρα. 
Δη'.αόή ρίπτεται εις την θάλασταν και πλέε; 
ολίγα λεπτά εις τό βνθος αυτής, καί έπειτα 
ά'ερχό[/ενος εις τήν έπιφανειαν, λέγει πώς αυ
τός είναι τό ύποβρύνιον πλοίον. Τί θα·;μασ:α 
έφεύρεσις ! 

Κατά τάς εφημερίδας τής Κω )πόλεως δ-.ε-
δόθη έκεϊ είς τούς εισήμους κύκΛους ή είδη-
σις, ότι ή Έλλας ήγόρασε τόν στόλον τής Δα-
ίας συνιστάμενον έξ 9 σκαφών, έξ ών 5 θω

ρηκτά και 4 ατμόπλοια. Ή είόησις αύτη είναι 
αληθής. ΙΙράγματι ήγοράσαμεν τόν Δαηκόν 
στόλον, όστις είναι ιδανικός και τόν όποιον 
λαμβάνομεν όανεικόν, "Αχ! πόσον άγαπώμεν νά 
έμπαίζωμεν τούς ιδίους εαυτούς μας. 

Ό έν Αονδίνω πρεσβευτής τής Γερμανίας έ-
δήλωσε καθαρά και ξέστερα εις τήν Άγγλίαν, 
ότι ή κυβέρνησις ή Γερμανική θά υποστήριξη 
τήν έπέκτασιν τών ορίων τής Ελλάδος , ή δέ αγ
γλική κυβέρνησις έδήλωσεν ότι και αυτή τό αυ
τό θά πράξη. "Ολα αύτα εΙ·»αι λόγια τού αέρος 
και κοροϊδίαις όιπλωματικαϊς. 

Οί 'Ρώσοι διέβησαν τόν Αίμον, όπως και τόν 
Δούναβιν, άμαχητεί και έκυρίευσαν τήν Νικό· 
πολιν αμάχητε-., παραδοθείσης τής φρουρδς αύ 
τής, ή οποία άπαρτίζετο άπό 6 χιλ. άνδρας και 
4 0 πυροβόλα, κοί ήμεϊς . . . κοιμώμεΟα ύπνον 
βαθύν, και ρογχαλίζομεν, βαυκαλιζόμενοι άπό 
όνειρα και φαντάσματα ευχάριστα. Άθλιότης 
αθλιοτήτων και τα πάντα άθλιότης. 

Πρύτανις τού Πανεπιστημίου διωρίσθη υπό 
του φίλου υπουργού τής Εκπαιδεύσεως κ. Δε 
ληγιάννη ό φίλος καθηγητής τής οφθαλμολο
γίας, ό κ. Αναγνωστάκης. Συγχαιρόμεθα άμ 
φοτέρους. 

Τ η έν τω «Έλληνικώ Λαώ» γραψάση κυρα 
λ ο υ λ ο ύ δ ω , κατά τής διευθύντριας τής Γ 
Δημοτικής σχολής, ότι αύτη προσλαμβάνει 
φοιτητάς έν τώ σχολείω ποός προγύμνασιν 
δη) νΟύμεν ότι τούτο είναι ψευδέστατον, όσον 
αληθές εΐναι ότι αύτη και αί Οπισθεν αυτής 
κρυπτόμεναι προσκαλούσιν οίκαδε φοιτητάς 
προς γύμνασίν των. 

λόρδος 'Ραπανσόν και ή Μυλλαίόη Μούνσαιη, 
χαί κατέλυσαν εις τό ξενοδοχεΐον τών Ξένων» 

Άνεχώρησε μετά τής υπηρέτριας της Μα-
οούλας ή κ. Δομνίτσα Ιίαπαρρηγοπούλου, πρός 
έτίσκεψιν τού έν Ελβετία σπουδάζοντος έξ-
αοελφου της. 

ΆφιχΟη ή κυρία 'Ραλλού Κοπανίτσα, συνο
δευομένη ύπό τήςτρυφεράς αυτής κόρης Κά/ιας. 

Ή κυρία Ναταλία 'Ρεπανάκη δίδει απόψε 
πολυτελή εσπερίδα, εις ήν εκλήθη ή αριστο
κρατία τής ημετέρας πόλεως και οί πλείστοι 

ών πρέσβεων. ( Ε κ τής «"Ωρας*.) 

Ό ιατρός και σύμβουλος τής Αθηναϊκής 
Λέσχης δόκτωρ Αλέκος Θεοδωρίδης έκαμεν 
εσχάτως σπουδαίαν και πολύτιμον άναχάλυψιν. 
Καθήμενος άπό πρωίας μέχρις εσπέρας έν τ ή 
λέσχη, έμέτρησεν ότι 5 6 μυίγαις ε'ισήλθον εκ 
τής θύρας τής λέσχης. Αί θύραι είναι έξ: άρα ει
σέρχονται ενοχλητικά ζωύφια 5 6 έπί 6 = 3 3 6 . 
Εάν εκαςΌν τούτων άτχημονί} έπί τών παρα

πετασμάτων τής λέσ/ης τετράκις τής ημέρας, 
έχομεν 5 6 έπί 6 έπί 4 = 1 3 4 4 , δηλαδή μυιγιο-
χέσματα 1 3 4 4 καλύπτουσι καθ" έκάστην τά 
πολυτελή παραπετάσματα τής λέσγης, άτινα 
συνεπώς, αν τό κακόν άκολουθήση, θέλουσι κα-
ταστή άχρηστα. Τούτου ένεκα καλέσας τό συμ-
βούλιον τής Ά θ η ν α ϊ κ ή ς λ έ σ χ η ς , έπρό-
τεινε μεταρρύθμισιν τού Καταστατικού, ήτις 
και παμψηφεί έγένετο αποδεκτή, και δι' ής ού-
δενί τών ευγενών συνδρομητών επιτρέπεται τοΰ 
λοιπού ή έξοδος, έάν μή παραδώση τώ θυρωρω 
έκαστος τούτων μυίας φονευμένας οκτώ. 

A T T I K O S Α Ν Θ Ω Ν . 

Αφίχθησαν οί "Αγγλοι περεηγηταί Ίόνσων 

"Οπως τά χαρτονομίσματα τών τραπεζών 
φέρουσι μετά τήν λέξιν δ ρ α χ μ α ί τό, π λ η -
ρ ω τ έ α ι ά μ α τ ή ε μ φ α ν ί σ ε ι , ούτω καί 
ό ερως σήμερον προσφέρεται μετά τοϋ στερεο
τύπου έ π ι θ υ μ ί α ι σύν τ η έπιτα ^ η π λ η ρ ω 
τ έ ο ι ά μ α τ ή ε μ φ α ν ί σ ε ι , αμφότερα δέ 
μή έκπληρουμένης τής επιταγής δέν έχουσί 
πέρασιν. 

* * * 

Καμπόσοι άπό τούτους τούς νέους στρατιωταις 
Φορούνε ως απάνω στα γόνατα των μπότα ις, 
Και άλλοι πάλι, πούναι τωόντι παλληχάρια, 
Ούτε τσαρούχια τρύπια στ' ανδρεία των ποδάρια 

Οί άμοιροι δέν έχουν, 
Γιά νά μπορούν νά τρέχουν. 

Λοιπόν συλλογισθήτε τί τρόμο θέ νά φέρη 
Αυτό τό στράτευμα μας στων Τούρκων τό ασκέρι, 
"Οταν ιδούν οί Τούρκοι εμπρός των στρατιώταις 
Μέ φέσια, μέ καπέλα, σουρτούκα και καπόταις 

Φαρδυαϊς χωρίς μανίκι. . . 
θέ νά τούς πιάση φρίκη. 

Τέτοιο στρατό ωραίο μέ ποικιλία τόση 
Δέν έχουν ούτ' οί Τούρκοι, ούτε αυτοί οί 'Ρώσοι, 
Οι Γερμανοί, οί Γάλλοι, οί Ούγγροι, οί Εγγλέζοι , 
Οί Ιταλοί , οί Σέρβοι, οί Πέρσαι, οί Κινέζοι, 

Ούτε κανένα άλλο 

Κράτος στή γή μεγάλο. 

i 
Δέν φθάνουν όμως τόσα κακά πού υποφέρουν 

Οί νέοι στρατιώται, μά σ' όλ' αυτά δέν ξέρουν 
Και τήν δική μας γλώσσα, και στά γυμνάσια των 
ΙΙρέπει νά η ναι κΓ ένας διερμηνεύς κοντά των, 

Γιά νά καταλαμβάνουν 
Τί χρειάζεται νά κάνουν. 

Τούς λέγει ό λοχίας «σηκώστε τό κεφάλι», 
Και οί μισοί μέ φόβο σκύφτουν στή γ ή , κΓ οί Λ,. 

Τεντώνουνε τά χέρια κι' άρνίζουνε το βήμα, 
Και τά γυμνάσια των πηγαίνουν έτσι πρίμα, 

Κι' ό γυμναστής άφίνει 

Νά γίνη ό,τι γίνη. 

Μά άπ' αυτά δέν πρέπει ποτέ ν' άπελπισθήτε 
Κι' αυτά τά παλληκάρια σέ λίγο θά τά 'όήτε 
Στά σύνορα μας έξω μέ τά σπαθιά στο χέρι 
Νά στρώνουν στο κηνύγι τών Τούρκων τό ασκέρι, 

Ένώ έμεϊς 'δώ πέρα 
@ά κοπαναμ' αέρα. 

Αί παρθένοι εις τήν έποχήν μας όμοιάζουσι μας κόψουν νέας στολάς Οερινάς λευκάς. άχ ! 
ιλ τά άνθη έκεϊνα,τά όποια καλούνται μ ή μ ο υ αυτά τά λευκά πέντε έτη έχω νά τά φορέτω 
α π τ ο ύ , και τά όποια περι "έλλουσι τα φύλ-|νάδί 
λα αυτών μόλις τά θίξεις, ένώ αντιθέτως ου
δόλως συστέλλονται, έάν Οίξης αυτά έκ τού κά
λυκος τό κάτω μέρος. 

* * * 
Ή πρόοδος τού πολιτισμού τού αιώνος η

μών άτ.έδειξε χαί διώρΟωσε και εν φοβερόν 
σφάλμα τής "Ιουδαϊκής μυθολογίας, καθ' δ αί 
γυναϊ/.ες καλούνται ά π τ γ ο ρ ε υ μ έ ν ο ς καρ
πός, ένώ πράνυ.ατι άποοέόεικται ότι είσίν υ
π α γ ο ρ ε υ ό μ ε ν ο ς, ώς συντείνουσαι__είς τήν 
συντήρησιν τής άνΟρωπότητος, όπερ προσμαρ-
τυρεϊ και είς καθηγητής τού ΙΙανεπιστημίου 
μ.ας έν τή χειρογράοω ανθρωπολογία του, \ί· 
γων, ότι αί γυναίκες έπλάσθησαν διά νά κο-
σμώσι και καλλύνωσι τόν κόσμον 

σμος εχet να κάμη μ' αυτόν, πώς είναι αυθάδης 
και δέν κάμει νά τόν άναγινώσκουν τά κορίτσα. 

. ι ι Λ . ι Α, - * τ > « - Λ * V 

* 
Qt ζηλότυποι όμοιάζουσι τάς γαλάς, αίτινες 

νιαουρίζουσιν έν όσω βλέπουσι τήν έπιθυμη 
τήν τροφήν,παύουσι δέ, άμα τύχωσι ταύτης. 

διασκεδάσω μετά τών φιλινάδων μου. Έάν ό Πω ! πώ ! και άν τό μάΟν). Νά ίδ^ς πού θά σέ 
r o ,,οιι έπ^ϋ,ένει και αϊ κααττιση και toi- τιμωρήση και Οά σέ περίορίσΥ) πολύ. Ά λ λ α 

έλα, άς ήναι. δέν Οέλομεν νά σέ άπελπίσωμεν 
πάλι. ΙΝά ήσαι φρόνιμη, να κυττάζγ)ς τά μαθή
ματα σου. Έπροβιβάσθης εφέτος ; "Εχε ύπο-

πατήρ μου έπειμένει και μέ κράτηση και ίφβ 
ος Οά δηλιτηριασθώ χαί αφήνω είς τήν ύμετέ-

εαν άξιότιμον εφημερίδα σας ύλην προτοτύπου 
έχ.δώσεως. Πάτερ, ένόησέ με άφοΰ είσαι συν
δρομητής τού Άρχ.λοχοαριστοφάνους και κα
τάστησε και έμέ εύτυνή νεανίδα καθώς αί λοι-
παί νεανίδες, ιδ τ ή Ελενίτσα η μακαρίτισα φι-
λινάδα μου. άπεΟανεν μόν»ν και μόνον διά τά 
δυστυχήματα τά όποια ύπέφερεν άπό τό σχο-
λεΐον. άπολέσασα τά χάδια τού πατρός της. 
Λιά τήν άποθανούσαν Έλένην Γ . . . θέλω σας 
πέμψη, ελεγεία μερικά κατά πάσαν δευτέραν 
διά νά τυποθώσι τήν πέμπτην. 

Ί ί όλοφυρομένη μαθήτρια 

Β 

* * * 
Ό γάμος είς τήν έποχήν μας, λέγουσιν, ότι 

κατήντησ3ν εμπόρευμα, χωρίς νά έξηγώσιν 
ομως τήν ποιότητα και άξίαν αυτού. Καθ' η
μάς ή ποιότης είναι πάντοτε ή αυτή, ή γυνή, 
ή δέ αξία είναι ή κουφόνεια τού ανδρός. 

ιονήν εως πού νά μεγαλώσης και ολα oixovc-
χοϋνταί. Τώρα φρόνιμα. Περιμένομεν άπάντη-
σίν σου μετ' ανυπομονησίας. 

* * 
Κατά τόν Πλούταρχον γυνή λέγεται ή με 

ανδρός συγκαθεύδουσα, κόρη δέ ή μή φωραθεϊσα 
ή ή λ α ν θ ά ν ο υ σ α μετ' ανδρός συγκοιμωμέ-
νη, ένώ τουναντίον παρά τοϊς "Αραψιν ή γυνή 
προσαγορεύεται ί μ π έ ν τ » — κ ό ρ η , είτε έγγαμος 
είτε άγαμος, είτε έντεκνος είτε άτεκνος. 

* 

Φίλτατε Άριστόφανες 

Πολλαί μαθήτοιαι τού Αρσακείου παραπο 
νούνται διά τάς ά<όμψους στολάς, τάς όποιας 
μδς αναγκάζουν νά ένδυώμεθα, έκ τών οποίων 
πρώτη είμαι εγώ μή δυναμένη νά βλέπω τάς 
άλλας νεανίδας, τάς εύτυχεστάτας, διότι έτυ-
χον νά εχωσι γονείς μαλακούς και συγκινητι-
τούς νά ένδύωνται εμπρός είς ημάς ώς βασί-
λισσαι και νά φορώσι καπέλα τριάκοντα και 
ιεσσαράκοντα δρανμών και ήμεϊς νά φορώμεν 
μόνον τεσσάρων ή πέντε δραχ. καπέλα, παρα-
καλούμεν θερμώς τούς κυρίους ευθυνόμενους νά 

Κ Ο Π Ρ Ο Φ Α Γ Ο Υ Ρ Α . 

Σ. Αριστοφάνους. Τήν καλήν μας φίλη ν τήν 
τόσω αφελώς γράψασαν τ' άνωθι και προσφε-
ρομένην τακτικώς κατά πασαν δευτέραν νά 
γράφη ήμϊν ελεγεία, εύχαριστοΰμεν έκ μέσων, 
δεόμενοι σύναμα αυτής θερμώς, όπως μή χου-
ράζη πάρα πολύ τά χεράκι της διά τής αλλη
λογραφίας μας, ήτις άν ήτο άλλου είδους και 
ημάς Οά ηύχαρίστει και είς αυτήν ίσως ού μό
νον ούδεμίαν κούρασιν θά έφερεν,άλ).ά και τέρ
ψιν. "Ελεγεία ! Νά ήναι τις τόσο νέα και νά 
γράφη ελεγεία, ά! είναι άπελπιστικόν. Πρός 
τούτοις, άς μας συγχώρηση νά τή είπωμεν έν 
ειλικρίνεια,—διότι δεν είξεύρομεν πώς μας ειλ-
κυσε μέ τά γλυκά της λογάκια—ότι δέν κάμει 
καλά νά αγαπά τόσο έμμανώς τά λευκά, ώστε 
και νά δηλητηριασθή δι' αυτά. Χριστός ! Τί 
λόγια εΐναι αυτά, καλέ, μπά, έντροπή. ΎΑ θά 
μας κάμης νά θυμώσωμεν και νά σέ έπιπλήξω-
ξωμεν, και πιστεύομεν αυτό νά μή τό έπιθυ-
μής ούτε σύ, και μάλιστα τώρα πού είμεθα 
μόλις είς τήν αρχή και δέν γνωριζόμεθα άχόμη. 
Πρόσεχε δά. Μή μας κάμης τόσο γρήγορα νά 
λυπώμεθα και άπελπιζώμεθα. Δέν υποφέρεις 
λέγεις τό σχολεϊον; Ά ! ο! θέλεις ξύλο, πολύ 
ξύλο. Δέν κάμης καλά. Τό σχολεϊον πρέπει 
νά τό άγαπας. Τ ί ; πώς επήγε μιά τρελή και 
απέθανε Οά ύπάγης και σύ νά κάμης τό ίδιο ; 
Κύτταζε καλά. Τοιαύτας ανοησίας δέν τάς 
θέλομεν. Λέγεις νά σέ έννοήση ό -πατήρ σου 
και να σέ καταστήση εύτυ·/ή, άφού είναι συν
δρομητής είς τάς εφημερίδας ημών, Πώ! πώ! 
και άν τό μάθη. Παρθένο κορίτσι σύ νά άνα-
γινώσκης τον Αριστοφάνη, πού όλος ό κό-| 

Γ Ν Ω Σ Γ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ . 

Π α ρ α κ α λ ο ύ ν τ α ι 

οί έν Λαυρίω συνδρομηταί μας νά πληρώσωσιν 
είς τόν έκεϊ ανταποκριτή·* μας τήν συνδρομήν 
των, διότι θέλομεν δημοσιεύσει τά ονόματα 
των και τούς έ^άξωμεν. Κατήντησαν ιίΜον 
ανοικονόμητοι. 

"Επειδή παρά τού κοινού έπεζητήθη ή άνα-
δημοσίευσις τής έν τώ Αρχίλοχο) Κ ο π ρ ο φ ά
γ ο υ ρ α ς, καταχωρίζομεν ταύτην έν τω « 'Α-
ριστοφάνει». Πάσαν δέ πρός τήν «Ηαλιγγενε-
σίαν» άπάντησιν, ήρωϊκώς έφορμήσασαν κατά 
τής Κ. ο π ρ ο φ α γ ο ύ ρ α ς, Οεωροΰμεν περιτ-
τήν, ώς περί περιττωμάτων μαχομένην. 

Ό Γεώρ. Μολοχάδης έλαβε τήν άδειαν τοΰ 
μετέρχεσθαι τόν ίατρόν, ζητεί δέ νύμφην πρός 
άποκατάστασίν του τελείαν. Ηλειότεραι πληρο
φορία-, παρά τω ίδίω. 

Ό κ. Περδιχάρης δέν έπήγεν είς τήν Αίγινα, 
άλλά είς τόν Πόρο, εις τό έκεϊ γνωστόν μονα-
στήριον. Ταύτα χάριν τής αληθείας. 

Η ε ρ ί λ η ψ ι ς α π ο φ ά σ ε ω ς . 

Τό δικαστήριον τών έν Αθήναις Πρωτοδικών 
διά τής ύπ' αριθ. 2 3 2 2 ε. ε. αποφάσεως τοι» 
δεχθέν τήν αίτησιν τών "Αργυρίου Καπανοριτοι» 
καί τής συζύγου του Ασπασίας, έκήρυξε θετόν 
αυτών υίόν τόν 'Αντώνιον Ν. δίακρυδάκην καί 
καί διέταξε τήν έν περιλήψει δημοσίευσιν τής 
παρούσης. 

Έ ν Αθήναις τί] 5 "Ιουλίου 1 8 7 7 . 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος τών αιτούντων 

ΓΓΩΡ. ΨΑΛΤΗΡΑΣ. 

Οί "Αγγλοι ναύται, πούχαν γιά λίγαις 'μέραις μείνει 
Στον Φαληρέα κάτω, έκόπριζαν κ" εκείνοι 
Σάν άνθρωποι πού ήσαν, καί τής κοπριαΐς έπαιρναν 
Τά κύματα καί ίσα στά μπάνια τής έφερναν, 

Κι' ή μυρωδιά έκτύπα 
Στων ρουθουνιών τήν τρύπα. 

Είς τήν «Στοά» έγράφη διά τήν βρώμα "κείνη, 
Κι" ό Ηρεβεδούρος, όπου τά μπάνια διευθύνει, 
'Απήντησεν αμέσως μέ δύναμιν καί ?,ύσσαν 
Π ώ ς ή κοπριαϊς έκείναις πού "φάνηκαν δέν ήσαν 

Τών ναυτικών έχείνων, 
'Αλλ' είναι τών Ελλήνων. 

Λοιπόν γιά νά 'συχάσουν καί τούτοι καί εκείνοι, 
Απεφασίσθη μία επιτροπή νά γίνη 
Ά π ό τόν Βερναρδάκη, άπό τόν Πανταζίδη 
Καί τόν Ελλανοδίκη τόν Βλάνο, γιά νά ίδη 

"Εάν αί λέρ" έκεϊναι 
Ντόπιαις ή ξέναις ήναι. 

Ευθύς λοιπόν επήγε αυτή ή τριανδρία 
Καί έκαμε απάνω στάς κόπρους αυτοψία· 
ΚΓ ό Πανταζίδης πρώτος, πού φέρνει σ' όλα κρίσι. 
Αρχίνισε στο θέμα αυτό νά συζήτηση, 

Καί εΐπ' αυτούς τούς λόγους 
Στους δύω φιλολόγους. 

—'Εδιάβασα, τούς εΐπε,τήν άρχαιολογίαν 

Καί τοΰ στραβού Όμηρου τήν κάθε ραψωδίαν, 

Μά πουθενά δέν εΐδα στον ποίητήν εκείνον 

Όποιον σχήμα έχουν οί κόπροι τών Ελλήνων. 

Καί δι' αυτό ακόμη 

Δέν φέρνω καμμιά γνώμη. 

Ά λ λ ά άπό τό σχήμα, τό μέγεθος, τό χρώμα 

Αυτών τών νέων κόπρων, καθώς κι' άπό τήν βρώμα 

Σού λέγω, Βερναρδάκη, καί σύ μονάχος κρΐνε, 

Ό τ ι αύται αί κόπροι έλληνικαί δέν εΐναι, 

Κι" άφού φιλολογήσω 

θέ νά τό συζητήσω. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 



Δούλους σ ο . 
χ ηφάλι μου άπο 

ΚΑΤΣΙΚΑΠΗΣ 
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ί k η σουφια. ±.χς φηρου τά πηρί σχύλουν νουμουσχήδιά μου, τά ούποϊα ήγραψα προύς κοινήν χρήσιν. 
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ΚΓ ό Βερναρδάκης τότε έπήρ' ευθύς τόν λόγον 

Ά π ό τον Πανταζίδην, τόν πρώτον φιλολόγον, 

Καί είπε.—Κύριοι μου, στοιχηματίζω ότι 

Αύται αί κόπροι εΐναι Ελληνικοί, διότι 

Είν' όμοιοι μ' έκείνας, 

Πού ηύραν στάςΜυκήνας. 

R a i Ιπειτα άν πάρης καί τον Αριστοφάνη 
Καί ίδης πόσον λόγον διά τάς κόπρους κάνει, 
Ευθύς θά^έννοήσης πώς ή χοπριαις τών πάλαι 
Κατοίκων της Παλλάδος ήσαν πολύ μεγάλαι 

Καί έχουν πολλή βρώμα 
Καί σήμερον ακόμα. 

Έάν λοιπόν κανένας έκείναις παραβάλλη 

Μέ τούταις, δέν θά ευργ) διαφορά μεγάλη· 

Καί διά τούτο λέγω πώς όλαις τούταις είναι 

Κοπριαις άπό έκείνας πού βγάζουν αί Αθήναι. 

Αυτό υποστηρίζω 

Και τό σι ^ χ η μ ^ Ί ^ ω . — 

ΚΓ ό Βλάχος τότε εΐπε.—έχετε μέγα λάθος . . 

Δέν χώνετε τήν μύτη στο πράγμα κατά βάθος-

'Αλλά έγώ, που σ'όλας τάς ύπο Ιέσεις 'μπαίνω 

Και μέ τήν μύτη μόνο ευθύς καταλαβαίνω 

Τι ειν' αυτό κι' έ;·εϊνο, 

Ακούστε τί προτείνω. 

Αυτά έδώ τά χόπρια δέν είναι ούτε ξένα 

'Αλλ' ούτε καί δικά μας, εΐν' άνακατεμμένα. 

Μέ άλλας λέξεις ήγουν έκεϊνα τά μεγάλα 

Μου φαίνονται σάν ντόπια κι' Εγγλέζικα τά άλλα. 

Αυτή 'ναι, κύριοι μου, 

Ή κρίσις ή δική μου. 

Στήν νέα τούτη γνώμη οί άλλοι δυώ στάθηκαν 

Μέ ανοικτό τό στόμα χαί τήν παραδέχθηκαν 

Χωρίς παρατηρήσεις - . . κι' έλύθη τότε πλέον 

Εις της κοπριαϊς απάνω εν ζήτημα σπουοαϊον, 

Πρός δόξαν τών γραμμάτων 

Καί τών λογιότατων. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 


