
Τ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Ζ Η Τ Η Μ Α . 

ΑΙ μηχανορραοίαι και τ α πονηρά τής Πύλη; 
βουλεύματα έξετόπισαν το έλληνοτουρκιχόν ζή-
ημα έκ του αληθούς όμαλου εδάφους καί άπεμά-

χρυναν αυτό πολύ α π » τής φυσικές αύτοΰ λύσεως. 
Ή Πύλη κακή τή πίστει ενεργούσα, νέα εκάστοτε 
εξευρίσκει μέσα υπεκφυγές, θέλουσα δια τοϋ τρό
που τδύτου ν' άναβάλλη έπ' άπειρον την λύσιν 
του ζητήματος τούτου, η" ν £ητώς χαί σαφώς ή βε· 
ρολίνειος συνθήκη ώρισε, και αύτη δια τής ύπο 
γραφές αυτής παρεδέξατο. 

Άποφεύγουσα σκοπίμως δπως ελθη εις οίανδή-
ποτε συνεννόησιν μετά τής ελληνικές κυβερνήσεως 
ώς προς τον διορισμον τής μικτής επιτροπές, κυ-
ριον τής οποίας έργον εινε ή διαπραγμάτευσις έπί 
των βάσεων τής έν Βερολίνω συνθήκης «ερί τής 
δροθεσίας χαί διαχανονίσεως του ελληνικού ζητή
ματος, ίπραξε τοΰτο, δτβ είδε προσεγγίζσυσαν 
την στιγμήν, χαθ' ην έμελλε να έξοφλήσγ) τούς 
μετά τής 'Ρωσσίας λογαριασμούς της. Ά λ λ α χαί 
τότε ουχί έν ειλικρίνεια χαί α γ α θ ή προαιρέσει· διό 
χαί ότί μεν τους Κοκκωτούς ώριζεν ώς τόπον 
συνεντεύξεως τών επιτροπών, ότέ δε τό "Αννινον 
χαί σήμερον μεν διώριζβ καί αυριον έπαυε καί δι' 
άλλων αντικαθιστά μέλη τινά τής έαυτ3|ς επιτρο
πής, πράγματα ούτω παρέχουσα εις την ταχείαν 
έναρξη τών διαπραγματεύσεων υπό τών δύο επι
τροπών. 

Κ,αί ταΟτα ή Πύλη έμηχανεύετο μέχρι τής ύπο-

συρΟώσι τών συνεδριάσεων άπρακτοι και νά άνα-
μένωσι τάς διαταγας τ·^ς κυβερνήσεως έάν πρέπη 
νά άπέλθωσινέχείθεν,όπερ καί ή Τουρκία έπεθύμει. 

'Αλλ ' ή Τουρκία έκαμνε τούς λογαριασμούς 
της άνευτοϋ ξενοδόχου. "Αλλως δέ έδοξε τί) έν-
δόξω καί κραταιά Γαλλία. Ό έν Κωνσταντινου-
πόλει πρεσβευτής τής Γαλλίας, κ. Φουρνιέ, έκοι-
νοποίη^ε προς τόν Καραθεοδωρή πασσάν, ύπουρ-
γόν έπί τών εξωτερικών, τηλεγράφημα τοΰ κ. 
Βαδδιγχτώνος, δι' ου δ Γάλλος πρωθυπουργός εκ
φράζει τήν λύπην του έπί τή 3ραδύτητι, ήν δει
κνύει ή Πύλη εις τάς διαπραγματεύσεις αυτής 
μετά τής Ελλάδος, καί επιμένει εντόνως καί ζωη 
ρώς είς τήν διακανόνιοιν του έλλη <ικοϋ ζητήμα
τος έπί τών βάσεων του συνεδρίου. Συνεπεία δε 
τής διαχοινώσεως ταύτης ή Πύλη διεβιβασεν είς 
τούς επιτρόπους αυτής εύρυτέρας οδηγίας. 

Ήμεΐς άκολουθήσαντεςτήν τουρκικήν πολιτικήν 
υπό πολλάς χαί διαφόρους περιστάσεις, δια μα
κρών έξεΟήκαμεν τό δόλιον χαί πονηρόν αυτής καί 
κατεδειξαμεν ότι ή Τουρκία ουδέποτε έ-έόωσεν 
είς άπειλάς μέ/ρι λόγων, ουδέποτε τάς υποσχέ
σεις αυτής έτήρησεν, ότι πάντοτε περιεφρό-
νησε καί κατεξέσχισε καί συνΟήκας καί συνδιασκέ
ψεις, διά τόν άπλούστατον λόγον ότι ήσαν γε-
γραμμέναι έπί τοΰ χάρτου μόνον, καί ότι είς τήν 
πίεσιν καί τήν βίαν αναγκάζεται νά ένδίδη. 

Ή δημοκρατουμένη λοιπόν Γαλλία, ή λαβοΰσα 
τήν άρ^εβουλίαν νά προστατεύση καί υποστήριξη 
τά δίκαια ημών, πεπεισμεΟα ότι δεν θέλει σταμα
τήσει μέχρι λόγων,άλλάθελει εξασκήσει έπίτήςΙΙύ 

έγει νά ένισχύσγ) τό έλληνικον στοιχείο ν, δτιως 
έχει τοΰτο άρωγον έν t?j "Ανατολή χατά τών 
πλεονεξιών του πανσλαβισμού. Τοΰτο δέ μή ποι
ούσα, προδίδει ουχί έχέφρονα και δεξιάν πολιτικήν. 

ΝΕΑ. 

Μ' δλο τον κακό καιρό ποϋ £κανε τήν Κυριακή, 
ασκαράδες έ/άλασαν τόν κόσμο μ ' δλον τοϋτο. 
αλλίτεροι ήτανε δσοι ίσαν χωρίς μουντζοϋρβς. 

τ 

Επιτροπή; τό ανάγνωσμα. Λοιπόν ή επιτροπή μ α ; ε ' ; 
τήν Πρέβεζα κάνει τ·/); άπο/.ρηαΐς της μέσα είς τήν « Α μ 
φιτρίτη», όπου έμασκαρεύθηκαν καί έπροσκάλεσαν καί 
τόν Μουχτάρ καί τόν μασκάρεψαν είς τά ψέμματα, ένί.ι 
αυτός τους μασκαρεύει στα αληθινά. Νά λέμε τήν αλή
θεια καί νά μή ζεροκοκκινίζουμε. 

* * 

Ό Μουχτάρ λοιπόν είς τό μασκάρεμμά του έπάνΜ 
είπε είς τους επιτρόπους μας νά μή φύγουν, αλλά νά 
περιμένουν 2να δύο τρεις ήμέραις ακόμη, έως ότου τοΰ 
έλθουν νέαις οδηγίαις άπό τήν Πόλι, ό'που έτηλεγράφησε. 
ΟΪ επίτροποι μας του είπαν πέκεϊ έφέντημ. "Αιντε μπα-
καλοϋμ νά δοϋ'με ποϋ Οά 'βγνί μ ' αυτό τό σήμερα καί 

γραφής καί επικυρώσεως της οριστικής ρωσσο 
-τουρκικής συνθήκης τής ειρήνης, έλπίζουσα ότι|λης πίεσιν, άχρις ου έξαναγκάση αυτήν νά πραγ 
ήδυνατο νά αποφυγή τήν έκπλήρωσιν τών εαυτής | ματώστ) και τήν είς τήν Ελλάδα άναφερομένην 
υποχρεώσεων, άτε ευχερώς καταπονούσα τήν μι-ιδιάταξιν του βερολινείου συνεδρίου, ότε επέρχεται 
χράν Ελλάδα. Δια τοΰτο καί οτβ ή συνθήκη αυτη πλήρης ή εφαρμογή αύτοϋ. Πολλοί λόγοι περί 
έπεκυρώθη χαί ή συνέντευξις τών δύο επιτροπών 
χατωρθώθη έν Πρεβέζη, ό πρόεδρος τής τουρκικής 
επιτροπής Μουκτάρ πασσάς κατά τήν δευτέραν 
χαί τρ;την συνεδρίασίν έδήλωσεν δ ti δεν έχει δια-
ταγάς παρά τής κυβερνήσεως του νά διαπραγμα-
τευθί] τό ζήτημα έπί τών βάσεων τής έν Βερολίνω 
συνθήκες. 

Οί ημέτεροι δε επίτροποι αντιθέτους έχοντες 
διαταγάς,δέν ήδύναντο νά προχωρήσωσι συζητοΰν-

τούτου πείθουσιν ήμδς, τούς όποιους δεν εΐνε τοϋ 
παρόντος νά άναφέρωμεν διό και ούδένα Ιχομεν 
ένδοιασμόν ότι ή έκθύμως άναλαβοΰια τήν ύπε-
ράσπισιν τών δικαίων ημών Γαλλία θέλει εμμένει 
μέχρι τέλους τής ανακτήσεως αυτών, έφ' ω χαί 
θέλει ανακτήσει τήν ζωηράν τής Ελλάδος εύ-
γνωμοσύνην, προθύμου ούσης, χρείας τυχούσης, 
χαί εμπράκτως ν' άποοείξη αυτήν, 

'Π λύσις άρα τοϋ έλληνικοϋ ζητήματος ούδα 

αύριο. 

Μεταξΰ ε'ς τό 5ιάστ/,μα αυτό ή κυβέρνχσίς μας ίκαρ.ί 
τά άτα της καί τά παρλαμέντα τνις είς ταΐς Λυνάμε·.; 
ρ.' δλϊ) τή ίύναμί της, δτι πώς δηλαδή ή Τουρκία μάς 
περιπαίζει. Τότε δ ΒάΜικτων επήρε φωτιά καί έςεφούο-
νι<7ε έ'να αυστηρό τηλεγράφημα &;ς τόν Φουρνιέ, είς το· 
ϊποΐο τόν διέταττε νά κάμη παρατηρήσει; σπουδαίζ'.ί 
είς τόν μεγάλο βεζύρη για τά μασκαραλίκια ποϋ μας 
κάμει. 

τβς μετ' ανθρώπων έκ διαμέτρου αντικειμένων και ; μώς άμφιβάλλομεν ότι θέλει γείνει κατά τάς δια 
σκοποϋντ*·ν νά μή συμμορφωθώσι μέ τάς όμοθύ 
μους τής Ευρώπης διατάξεις, οΰ ένεκεν ήναγχά· 
οθησαν, μετά τήν υπογραφήν πρωτοκόλλου, ν'άπο-

τάξεις του συνεδρίου καί κατά τάς προσδοκίας 
ημών. Ή δε Τουρκία, ήτις όσημέραι καταρρέει 
χαί είς τήν οίκτροτέραν ευρίσκεται Οίσιν,συμφέρον 

Είπε καί ίγεινε. Ό Φουρνιέ έβι'ασε τόν βεζύρη, 0 ih 
βεζύρης έτηλεγράφησε είς τον Μουχτάρ νέας οδηγίας, 
δηλαδή νά πρόσθεση ακόμη ολίγα νωράφια άπό τό αέ
ρος τής Θεσσαλίας άντί γιά τά Γιάννενα, τά όποια δέν 
εννοεί κατ ' οΰδένα τρόπο νά τά δώση, οΰτε επιτρέπει νά 
κάμωμε λόγο περί δια αυτά. Λυτά καί άλλα συνέβησαν 
έως τήν Τρίτη. 

* 
Τέλος πάντων ύστερα άπό χίλια δύο βάσανα έτελείω-

σε τό δάνειον τών έςήντα έκατομμυρι'ωνείς τ α Παρίσια. 
"Ολοι τό περιμένομε μέ ανοικτό τό στόμα καί πρό πζ ' ν 
των ή αντεθνική τράπεζα, ή οποία έ τοιμάζεται νά τ / 
νάψη όλο, έω: ότο > νά τήν χάψη ό διάβολος καί γ).υ-
τώσωμε μ·.ά v i i πάντα από άγριο στόμα της. 

ΕΤΟΣ Ζ'. 
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Α Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Α Ν Η Σ . 
Ό "^λλογος «Παρνασσό;» ανέλαβε νά κάμη τήν κα-

ταμέτρησι τών κατοίκων τώ ί Αθηνών. Ό λύκος νά φάγη 
τόν 'χετρητή. 

1 * * 
¥ • 

Τά βαπόρια της ίταλ.ικής και αιγυπτιακής εταιρίας 
έ*κοψαν τά ταξίδευα των ένε ι̂α τι,; πανούκλας και της 
κουραντίνας. M i τ ί διάβολο, ακόμη δεν πανουκλιάσαμε 
και μα; φεύγουν δλυΐ σάν σκουρδουλιασμένους. Mr, χει
ρότερα. 

"Αρχισαν νά ξετρυπώνουν ένας ένας οί κύριοι υποψή
φιοι δήμαρχοι. Τοιουτοτρόπως εί; τόν Πειραιά θά έκτε-
Οή ó Ααμήσκος και εί; τάς Άθηνας ó κ. Κατσαντρή;. Οί 
τραμποϋκοι άπό ιόρα ετοιμάζονται διά τραμπούκο. Καλή 
επιτυχία και είς του; μεν και εις τους δέ. 

* * 
Την ερχόμενη εβδομάδα φθάνει ή φρεγάτα « 'Ε )λάς» 

οπό τήν Τεργέστη παστρική και διορθωμένη και εως 
την κορυφή έξωπλισμένη. "Αμα Γλθγι 'θά 'τήν στείλωμε" 
εις την λίμνη των Ιωαννίνων διά ξν,ρας Sia νά κάμη 
κατοχη'. 

* * 
'Aro τάς δέκα χιλιάδας εθνοφύλακας κατετάχθησαν 

Εως τόρα μόνον τρεις χιλ.ά^ες, οί άλλοι έπτά χιλιάδες 
0α καταταχθούν τού χρόνου, έ*ταγ θά πάρωμε και την 
ΊΙπειροθίσσαλία. Φυλάγουν βλέπετε την ο'ρεξί των διά 
κάθε ενοεχόμενον. 

Ή Τουρκία ϊστειλε εί; τόν Β ώ λ ο καί την Πρέβεζα 
νέα πολεμεφόδια και στρατό. Λέγει δ » δτι αυτό τό μέ-
μέτρο τό έ"λαβε διά τό καλό μας, μή τύχη δηλαδή καΐ 
συμβή καμμία έπανάστασις άπό τους ντόπιους Τούρκους 
εναντίον των Χριστιανών, δια νά τους ύπερασπισθή. Και 
έ"πειτα £/ομε καί παράπονο δτι ή Τουρκία δέν μας αγα
πά και δέν φροντίζει δια τό καλό μα;. Τέτοιοι άγάρι-
»τοι είμαστε. 

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. 

ΑΓΓΛΙΑ. 

*ΙΙ Α γ γ λ ί α έστειλε επικουρίας κατά των Ζουλού, και 
ευρίσκεται είς ιδιαιτέρας διαπραγματεύσεις μέ τήν Γαλ
λία διά τό ελληνικό ζήτημα. *Αν περιμένωμε καλό άπό 
τους "Αγγλους δα προκόψωμε μια χαρά και τρεις τρο-
μάραις. 

ΑΥΣΤΡΙΛ 

'ίΐ Αυστρία κάτι άρχισε πάλι νά μουρμουριζη διά τήν 
θεσσαλονίκη. Παλαμήδα της μυρίζει μά ντιιμεντέ νά 
φάγη κολιό. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 

Ή Γερμανία έπΙ του παρόντος κυττάζει πώς νά εμπό
διση τήν πανούκλα νά μήν έμβη είς τό κράτος της. 
*Εβαλε δέ είς τά σύνορα της 40 χ ι ) , στρατό νά τήν φυ-

λάγουν. Βρε όταν θέλη νά εμβη εκείνη, και δλοι οί Γερ
μανοί αν σηκωθούν στο πόδι τίποτε δέν Οά κάμουν. 

ΓΑΛΛΙΑ 

Τό γαλλικό υπουργείο έπαυσε όλου; τούς ανωτέρους 
διοικητας του στρατού, όσοι ήσαν μοναρχικοί, καταγίνε
ται δέ τόρα πώς νά βολέψη τό δικό μας τά ζήτημα κα'ι 
πώς νά τελείωση τό δάνειο της Τουρκίας. Καί τά δύο Οά 
τά τελείωση Οπως θέλει δ Θεός ¡tai ó Γαμβέτας. 

ΙΤΑΛΙΑ. 

Ό πρωθυπουργός της Ιταλίας είπε είς τήν Βουλή, δτι 
τ; Ι ταλ ία θά υποστήριξη μέ τά όλα της τήν Γαλλία όσον 
αφορά τό ελληνικό ζήτημα. Ά ς £χη τήν ευχή τού πάτερ 
Μακράκη κα'ι τού δσίου Βλαχάκη. 

ΡΩΣΣΙΑ . 

Ί Ι Ρωσσία ευρίσκεται ε'ς μεγάλη ανησυχία διά τάς 
διαδηλώσεις τών φοιτητών, οί όποιοι γυρεύουν σύνταγμα. 
"Οσο διά τήν πανούκλα, αυτή δέν ΐ'καμε καμμία π:όοδο 
ττρός δυστυχίαν τών φίλων μας χαχόλων, τους δποίου; 
θά ίξεπάτωνε δλου; άναποφεύκτως, άν έπαιρνε τά εμ
πρός. *Λς ευχηθούμε νά πάρη πάλι επάνω της. 

ΤΟΥΡΚΙΑ. 

Ί Ι φίλη μας γείτώνισσα καταγίνεται νά διόρθωση τά 
οικονομικά της και μαζύ μ ' αυτά νά διορθιόση και ημάς. 
Και τό μεγάλο δάνειο της τών 200 έκατομ. λιρών κον
τεύει νά τό τελειοΊση, τό όέ ζήτηαα τών συνόρων μας 
έχει άπόφασι νά τό άναβάλη είς τήν άλλη ζωή και άν-
ταπόδοσι. Πάλι πρέπει νά είμαστε ευχαριστημένοι. Δόξα 
σοι δ θεός. 

Ο ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ 

Ί Ι μανία τού Μακράκη και τών αφηνιασμένων οπα
δών αυτού υπερέβη πάν οριον. Μέ τόν άχρείον «Αόγον» 
του καί τό κακοηθέίστατον «Κήρυγμα» του υβρίζουν 
βαυνασότατα πάν Ιερόν κα'ι οσιον. Αι κατά τού 2. Μητρο
πολίτου ύβρεις κα'ι της Ιεράς Συνόδου, εϊνε αίσχρόν καί 
λέγειν και άκούειν. Εινε φοβεράν νά βλέπη τις τήν κυνι-
κότητα πέντε δέκα ανθρωπάριων αμαθέστατων κα'ι ίνός 
αναιδέστατου ταρτούφου ιερόσυλου, προβαίνουσαν μέχρι 
τών ίεοοτέρων τού έθνους, Ί Ι αρμόδιος δικαστική άρχή 
δέον δσον τό δυνατόν ταχύτερον νά περιστείλη τήν άτα-
σθαλίαν τού βάναυσου κουτσο-Μακράκ* καί θέση τέριια 
εις τάς θρησκευτικάς φληναφίας αυτού. 

Ή τιμωρία του δέον νά ήνε τοσούτον μάλλον αυστη
ρά, δσον τό θράσος καί ή άχρειότης αυτού. "Οταν έπι-
τρέψωμεν ένα Μακράκην άλήτην καί έξόριστον της Κων
σταντινουπόλεως νά καθυβρίζη τήν άνωτάτην έκκλησια-
στικήν αρχήν τοΰ κράτους, τότε, μά τόν Θεόν, δέν μας 
μένει άλλο π.νρά νά σχίσωμεν κα'ι τά εκκλησιαστικά 
άμφια κα'ι ταχθώμεν υπό τάς άντιχριστιανικάς πτέρυ
γας τού μονομανούς καί δαιμονισμένου τούτου θεομπαί-
κτου. 'ίϊς πολϊται έπικαλούμεθα τήν σύντονον προσοχήν 
της Εισαγγελίας επί τών Μακρακείων ρυπαρογραφιών, και 
τήν αΰςηράν τιμωρίαν της άθυροςόμου Μακρακείουσπερας. 

ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 

KAI Δ Ε Ν Σ Y M A Z E Y O N T A I . 

Ό «Αριστοφάνης χνλ'.άκις έγραψεν, θτι οί φυλακισμί^ 
voi μέ τήν έλευθερίαν τήν ςποίαν ίχο\»ν να έςέρ/ωνται δ,τι 
ώρα θέλουν, κάθε άλλο κατήντησαν νά ηνε παρά φυλα-
κισρ,ένοι. Προχθές είδαμε είς τόν σιδηρόδρομο τόν κατά-
δικον Κωνστ. 'Ρήγα μέ ένα χο>ροφύλακα, ί όποιος τον 
έσυνώδευε διά νά υπάγη εί; τόν Πειραιά νά δ ι α σ κ έ δ α σ η , 
εί/ε δέ εξέλθει είς τάς 9 π. μ. μέ άδεικν δήθεν δτι θ ά 
έξετασθή ώς μάρτυς καί έπέστρεψεν είς τάς 9 τό εσπέρας, 
*Αν ηνε έτσι αύριο θ ά σκοτώσωμε και ημείς όλο τόν y.ó~ 
σμο κα'ι θά περιφερώμεθα ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι . 'Αφού είς τάς φω-
νά; μας ό Νομάρχης και 6 Είσαγγελεύς κάμουν τόν κουφό, 
έρωτώμε\ τόν Φρούραρχον,διατί αφού καταγγέλλουν τόσα, 
καί τόσα «ερί φυλακισμένων, δέν λαμβάνει τ ά μέ-
τρκ του ; Μήπως είνε και αυτός ένοχος ; ΊΙμεϊς έν τούτοις 
δέν Οάπαύσωμεν καθ1 έκάστην βοώντες είς τ α αυτιά τών 
φρουρών τών νόμων, μέχρις Οτου ίδούμε αυτούς νά περι-
στείλουν τάς παρανομίας προς ίκανοποίησιν της κοινωνίας. 

ΜΗΝΥΣΙΣ 
'Α[ί"τοφ^ν>υς, κατοίκου Αθηνών 

κατά 

Δημήτρη Καρακατσάνη ωσαύτως. 

Πρδς 
τόν έπί τών Έαωτερ{κών ύπουργόν. 

Κ ύ ρ ι ε υ π ο υ ρ γ έ . 

Ό έν λόγω Καρακατσάνης έκ Καρακατσαναίων, υπάλ
ληλος τακτικός, και έμμισθος μάλιστα ; έν τ ω καθ' υμαί 
ΰπουργείω, εΐνε κάθε άλλο παρά υπάλληλος. Ποτέ δέν 
πατεϊ εις τό υπουργείον, ποτέ δέν μπορεί νά τόν ευρ·/) 
κανείς. 'Αν ηνε άξιος ελεημοσύνης ζ> άνθρωπος, διώρισέ 
τον τουλάχιστον ϋπάλληλον κατ ' έπιφάνειαν, ήτοι έκ-
τακτον, νά τραβφ τόν λουφέ διά Οέσιν άμεριμνομέριμνον 
καί νά ζνιμιώνη μόνον τό δημόσιον ταμειον δχι δμως κα\ 
Τΐύς πολϊτας. Ί Ι γαϊδουριά αυτού τού άνθρωπου ύπερ-» 
βαίνει παν δριον. Οί προϊστάμενοι του ποτέ δέν τόν βλέ-· 
πουν νά πατ-ϊί είς τό γραφεϊον, ο\ δέ έχοντες υποθέσεις 
περιμένουν πότε Οά γίνη τό κέφι τού δημοσίσυ τούτου 
άνθρωπου, διά νά τελειώσουν αΰτάς. Νομίζομεν, κίριε 
υπουργέ, δτι τούτο λέγεται καθαρά άνδιαντροπιά τού; 
έν λόγω κυρίου, καί οφείλεται κατά καθήκον η νά του 
δώσετε τά παπούτσια, ·ί| νά τόν πιθαναγκάσετε νά κυτ-> 
τάζη καί τήν δουλειά του καί όχι νά τό έχη τροβέρσο. 
προς βλάβην τών άλλων, θά ηνε πολύ λυπηρόν δι ' αΰ« 
τόν, άν άναγκασΟώμεν καί τρίτην φοράν νά έπανέλΟωτ 
μεν, διότι τότε πλέον οέν Οά χυρατεύοω^εν, άλλά θά 
τόν στείλωμεν στο διάβολο μέ δλα τά δυνατά μας. Ουκ 
έάσωμεν αυτόν καθεύδειν ϋπό τό της άμεριμνομερίμνης 
αναιδές τρόπαιον. 

"Ενας ωραίος μασκαράς, ντυμένος φουστανέλλα, 
"Ασπρος, παχύς κα'ι νόστιμος, μά ίδιος σάν κοπέλα, 

Τχε προχθές τήν Κυριακή φανή σ' ίνα σαλόνι, 
Πουταν κορίτσια ζηλευτά 
Και παλληκάρια διαλεχτά 
Καί χίλιοι δυό δακμόνοι. 

Είχε τή φέρμελη χρυσή μέ πούλιαις καί τιρτίρι, 
Τό φέσι φόραγε στραβά, ωσάν τόν κυρ Σωτήρη, 
"Αμα πού ήνε υπουργός τ ' ολόχρυσο καπέλλο, 

Σάν κυπαρίσσι αψηλός, 
Τί μασκαράς ! μά τί καλός ! 
Νά ιόν υμνήσω θέλω. 

Τά φουντωτά τουζλούκια του,κα'ι τ'άνοικτά του στήθεια 
ΪΙοΰ ήτανε κατάλευκα, ήταν, μά τήν αλήθεια, 
Χίλιαις φοραϊς καλλίτερα άπό καλής κοπέλας, 

Καί τό πουκάμισο αυτό, 
Τό άμορφο, τό κεντητό 
Ή τ α ν κι' αυτό της τρέλλας. 

"Όλαις στέκονταν κ" έβλεπαν μέ μία απορία 
Τόν μασκαρά, μά τίποτα, οέν μπόρεσε καμμία 
Κα τόν γνωρίση, ήτανε άγνο!>ριστος καθ' δλα, 

Ένώ αυτός, μά τόν Θεό, 
Έγνώριζε σας βεβαιώ, 

Τήν πάτα μιά μαργιόλχ. 

Ί Ι μιά κυρία έλεγε, τού μασκαρά ή μύτη 
Μοιάζει μιας φιλενάδας μου . . ά ! εϊν' ή Αφροδίτη, 
Ί Ι Αφροδίτη μασκαράς . . καί όλοέν έγέλα, 

Ί Ι άλλη πάλ' άπ' τή φωνή, 
"Ελεγε : εινε ή Φανή 
Της Φρόσως ή κοπέλα. 

Ί Ι τρίτη, λέγει, στοίχημα βάνω μέ δποια θέλει, 
"Οτι αυτός Ό μασκαράς εινε τού κυρ Βαγγέλη 
Ί Ι κόρη ή άσίκισα, αυτή ίπού γυρεύει 

Νά παντρευθή μέ υπουργό, 
Μέ πρέσβ·ι, η μέ στρατηγό, 
Και μ' δλους κοροϊδεύει. 

Μιά άλλη ντελπεντέρισα καί έξυπν' δσο παίρνει, 
Λέγει, αυτός ό μασκαράς πού άνω κάτω φέρνει 
"Ολων 'δώ πέρα τά μυαλά, είνε Ό παιγνιδιάρης 

Ό Παπαδάκης Παντελής, 
Ό ερωμένος της Καλής, 
Αυτός δ κατεργάρης. 

'Όχι, δέν ειν' ό Παντελής, ό φίλος Παπαδάκης, 
Ά λ λ ά . . . ναι, βάζω στοίχημα, εινε 1 Σαπουντζάκης, 
Λέγει μιά άλλη νόστιμη κυρία καί αφράτη, 

Τόν είδα πάλι χθέ; έγώ, 
Μέ τήν καλή του Μαριγώ 
Στό σπήτι του Δεκάτη, 

Καλέ, τ ί λέτε σεις αυτού καί τ ί μωρολογείτε ; 
Τόν μασκαρά αυτόν ποτέ, κυρίαις, δέν Οά βρήτε, 
Ειπε μιά νέα γαλανή, κουνιόντας τό κεφάλι, 

Μόνον έγώ νά σας χαρώ 
Τόν ξέρω . . ειν' ή Μαργαρώ, 
Ή φίλη τού κύρ Τσάλη. 

Ούτε ή φίλη Μαργαρώ, ούτ' ή κυρά 'Ρεβέκα, 
Δέν ειν' αυτός δ μασκαράς, δχι δέν ειν' γυναίκα, 
Δέν ειν', φωνάζει μιά ξανθή πνιγμένη στό φτιασίδι, 

Εινε . . σταθήτε νά σάς 'πώ, 
Εινε αυτός πού αγαπώ . . , 
ψυχούλα μου Σκαλίδη. 

Να'ι, δ Σκαλίδης είν' αυτός δ μασκαράς δ φίνος, 
Να'ι, ναι, δ κύρ Αλέκος μας, vai, vai, εϊνε εκείνος. 
Είπανε δλαις καίμέ μιά απάνω του χύθηκαν 

Σάν μέλισσαις μέ τά κεντριά, 
"Ηταν κορίτσια γ ι α παντριά 
Κα'ι τόν ερωτεύθηκαν. 

Άπό τό τράβα το πολύ που τούκαναν μ° άκάκια 
Τού σχίσαν τή μουτσούνά του /.ai νά σας τ ά μουστάκια 
Σάν τό μπαμπάκι κάτασπρα . . . μά τότε τ ί νά '.Sv 

Ό μασκαράέ μας é καλός, 
•Ίΐταν δ γερο-Ν'.κολός 
'0 μπαρμπα-Στ»φανίδϊ£, 

- 7 * ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. 

ΤΩ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΖΑΠΠΑ 

Έρωτώμέν σε, χρήστε Χρηστάκη Ζάππα, 
γόνε του μεγάλου ευεργέτου Ζάππα, ·:( 
γυρεύεις χαΟεκάστη ήμερα άπό τάς 4 εως 
τάς 5 ύστερα άπό τό μεσημέρζ είς τήν πλα
τεία τής α Ελευθερίας» τακτικά, /αί χυτ-
τάζεις άπό κάτω άπό κάτι παράθυρα σάν 
κομπογιαννιτης ; Ημείς έμάΟαμε οτι θέλεις 
νά χάμγις *όρτε, καί ότι λέγε·ς καί ομολο
γείς, έχει που ξέρεις, ποϋ νά ξεραθής, δτι 
είσαι ελεύθερος, ένώ είσαι παντρεμένος εις 
τό Λόμποβο τ^ς Ηπείρου. Βρε μωρό μας, 
£έν Οά βάλγ^ς γνώσι ; δέν θά έλθγ]ς «έ νοϋ; 
τί κατάσταιις εινε αύ'.ή ; Έπαλάβωσες ·, 
θέλεις ξύλο ·, Όλο ι γίνονται μασκαράοες 
τ^ς Άποκρηαϊς χαί σύ θέλεις νά ήσαι πάν
τοτε ; Έ λ α στό νου σου, μάζεψε τά λογικά 
σου καί μή γίνεσαι άλογον χαί ζώον μο-
λ^σσο'ν. Εινε ντροπή σου, χαϋμένε, παν-
τρεμμενος άνθρωπος και Ζάππας τό γένος 
νά γίνεσαι £εζίλης. Ήμεΐς διά τό καλό σου 
τά λέγομε όλα αυτά, καί άν θέλωμεν τό 
χαχό σου, οπως σύ τό δικό μας, ό θεός άς 
μας βγάλη καί τό άλλο σου μάτι. Γένοιτο. 

ΑΦΙΞΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΔΡΟΣ 

Έφθασε άχό τάς Καλάμας διά νά Ιοί) \ 
ταΐς 'Αποκργ)αϊς ό χαπετάν-Τζαμαλής, έπά-Ι 
νω είς τό όπερήφανο ά τ ι του καββάλα χαί 
ίχατοίκησε μαζύ μ' αυτό είς τό χάνι τής 
Κουρμαδιδς. Ό μέγας ούτος Γολιάθ, όστις 
άνεδείζί τόσους καί τόσους μεγάλους άν
δρας πολιτικούς μέ τήν επιρροή του, ήλθε 

ΚΟΛΑΣΙΣ . 
Μπρε τ ί γ ελά τ ε ; . . τ ί βλέπετε κα'ι ξεκαρδίζεσΟε ; Μήπως νομίζε

τε δτι ή Κόλασις εϊνε θέατρον $ Αγνοείτε δτι εινε τόπος πάσης οδύ
νης και θλίνεως; Δέν είξεύρετε δτι δ αμαρτωλός, άμα συλλογίζεται 
μίαν μόνον φοράν τήν ήμέραν αυτήν μετανοεί και συγχωρείται; Δέν 
ακούσατε τούτο νά κηρύττη δ άγιος ίεροκήρυξ Λάτας; Δέν προσέξατε 
είς τάς διδαχάς αυτού τάς περί Κολάσεω; καί Παραδείσου; Ά ν όεν 
τάς ακούσατε, υπάγετε και ερωτήσατε τόν μακάριον αυτόν ά'νθρωπον 
και Οά μάθετε και θά πιστεύσετε πάν δ,τι σάς γράφω . . . Σέ καλό 
σας. Σείς βλέπω κα'ι εξακολουθείτε γελώντες άδιακόπως, ώς νά κυττά-
ζετε κανένα Καραγκιόζην, ή ώς νά βλέπετε τόν βοτανοφάγον Όρφα-
νίδην παριστάνοντα είς τήν αίθουσαν τού δόκτορος Μπαλάνου τόν 
Κ α ϊ δ α μ ά . — Δέν άκούεις, καλέ Αριστοφάνη, τάς φωνάς τού κολα- ι 
σμένου; . . "Ακουσον. Εινε δυνατόν νά συγκινηθής καί νά λυπηθής αΰ-! 
τόν ; Πρόσεξε, πρόσεξε κα'ι άν ήμπορής μή σκάζης και Σύ άπό τά γε
λοία. . . Άκουσον πώς φωνάζει. 

Μουρ'ι πιδιά, τ ί ίκανα ό κακουμοίρης κί μί ίχουνι σΐ τούτ»υ τδ 
ρίμμα ριμμίνουν μί κάτου τού κΐφάλι κι άπάνου τής άρίδεις; Σι τού
του τού ρίμμα πού τού Ιχουνι γιμάτου άπού πίσσα κί κατρ^μ» ; 'ΐδοΰ, ! 

μουρ'ι πιδιά, κ'ι πουντικούς άν βάλουν, κ'ι 'κεϊνοι Οά σκάσουνι κί οΰχι 
ίγού οί) άθρουπους. Τί ίκανα οΰ χλιβιρούς; Ίγού δίν Αϊκούτουσα, δίν 
ί/.λιψα, δίν ίπήρα στού λαιμού μου καμμιά τσιούπα- Ίγού αγάπησα 
τή γειτόνισσα μου σάν κί τά μάτια μου. Ίγού ά'μα ίγλιπα καμμιά 

ίφτουχή κί πεινουσι τήν ίπαιρνα στού κουνάκι μου κί της ίδινα κί 
ίτρουγι. Ά μ α ίγλιπα κανίνα γυμνού τού ίδινα τού βρακί μου κ'ι φού-Ι 
ραγι. Ίγού, πού λιέτι, μουρ'ι πιδιά, ίκανα ου,τι καλού μπουρεϊ νά κάνη 
άθρουπους στούν κόσμο τρύτου. Κ ί τούρα άντ ίς νά μί ίχουνι στούν 
Παράδεισου, μί γκριμίσανι σί τούτου το« Ρ'μμ* τού χλιβιρού κί μί 
τραβούνι οί σκιούλοι της Κούλασις σάν ίκεϊνα τά παληοτουμαρα. Οΰ-
χο«, ούχου, δ χλιβιρούς . . . ΛυπηΟ·^τι τούν κακουμοίρη. Κάνιτι καμ
μία *παρακύ.λιαι στού Θκ>0, μπίλτα κ'ι μί βγάλει άπού ιδού πριν 
ψουοίσου σάν παληόσκυλου κί ίνι κρίμα κί αμαρτία άπό τούν Θιού, 
νά χαθή ϊτσι ίνας καλούς χριστιανούς σάν κί μίνανι . . . . 

Αί, είμπορείς, Αριστοφάνη μου, νά μή γελάσης καί νά μή λειποθυ- , 

μήσ·/ις άπό τά γέλοια, δταν άκούης ίνα κολασμένον νά λαλή τήν 

γλώσσαν τού 

Α κ ό λ α σ τ ο υ Κ α τ σ ι κ α π η ; 

μέ τό σκοπό νά έκπληξη τούς Αθηναίο;;; 
μέ τό παιλόριο ανάστημα του, χαί τή χρυ
σή φέρμελί του, μέ τήν όποια έμασχαρευ? 
Οήχαμε προχθές. "Οσα χορίτσα τόν εΐδον 
έτρελλάθησαν μ' αυτόν χα'ι όλοι οί άνδρες 
έπαθαν άπό συγχίνησ: μεγάλη. Ό Τζαμα-

| λής εΐνε άξιος κάθε επαίνου, διότι δεικνύει 
ότι οί μεγάλοι άνδρες της γεγάλης γενεάς 
τοΰ 21 ξέν άφ-ίνίσθησαν άπο τό πρόϊωτον 
τής Έλλάδρς· Ό θεό ; νά πολύχρονη τό·/ 
πολυχρονψένο μας Τζαμά}.·}], νά μάς ζψη 

χαί τρΰ χρόνου νά τόν ξανοϊοουμε τέτθ{ς> 
καιρτ. 

A Y O ΦΙΛΟΙ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ 
ΜΕΧΡΙΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Ό φίλος Ιωακείμ Ιωσήφ, ριχηγορος, γ ί » 
νος του Ισαάκ, υίοϋ Αβραάμ, υίοϋ Ζεβε-
δαίου, εντολή του φίλου διευθυντού της 
αστυνομίας χ. Μπούτου, πιριήρχετο ί ν-
κ ό γ ν ι τ ο, δηλαδή τεπτίλη ή αγνώρι
στος, τά σαλόνια τών συναναστροφών χά
ριν τής ευταξίας χαί τής τάξεως. Ά λ λ ά 
ί τήν σπουδαία του αυτή εργασία τοϋ τήν 
διέχοψεν ό φίλος Μπαλτής, δικηγόρος άν
θρωπος χαί αυτός, κατά τήν όδόν Σωχρά Τ 

τους, σκουντουρίσας τή μύτη του μέ τή 
!μύτη της μουτσούνας τοΰ φίλου Ιωακείμ. 
Τόρα οί δύο φίλοι δικηγόροι ενεχα τοΰ α
πευκταίου αύτοΟ συμβάντος, ένήγαγον άλ Τ 

λήλους, χαί ό μεν Ιωσήφ ζητεί άποζ^μι'ω-
σιν περί «χαλασμού μούτσουνας καί με το· 
νά μή έπιδιορθό »ετα(,» ό δέ Μπαλτης περί 
Ιωακείμ Ιωσήφ χαί νά μή συμμαζεύεται 

ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ. 

Ε ί ς τ ό ν Μ ι χ α ή λ Ά ζ ά π η ν . 

filo καλά, αντί νά μένης, παστρικέ μου, στήν Αθήνα, 

Είς τό Φάληρον νά πέσης, άφού εγεινες τζορτζίνα. 

Έ,Ι ς τ ό ν Σ τ ρ α β ο χ ρ η σ τ ά κ η . 

Μπρέ, σύ είσαι παντρεμμένος, τ ί ζητείς νά παντρευΟίίς; 

Μπρέ κορόιδο, δέν πηγαίνεις μόνος σου νά κρεμασθής. 

Ε ί ς τ ο ν δ ι κ η γ ό ρ ο ν Σ τ α υ ρ ό π ο υ λ ο ν . 

Στό θεό σου, άφού ήσαι έξυπνος καί προκομμένος, 

Γιά είπε μου, ντελμπεντέρη, άπό τ ί είσαι φτειασμενος; 

Ε ί ς τ ό ν Φ ο υ ν τ ο ϋ κ ο ν . 

Ιίίς τό Γουρουνοδικίίον, δέν μού λές, άμα δικάζ^ς 

Τάς ωραίας αποφάσεις αληθώς εσύ τάς βγάζει ; ; 

Ε ί ς τ ό ν Γ ε ρ ά σ ι μ ο ν Α . ι β α δ α ν . 

Μέ τουφέκι σάν σέ βλέπω καί πουλάκια κυνηγάς, 
ιΣέ νομίζω δτι είσαι Τούρκος μπέης ή αγάς. 

Ε ί ς τ ό ν Σ τ α μ π ε λ ό π ο υ λ ο ν . 

Μ' οίους μοιχού; καί πουμαίκ, μ' 2>ταΐί μυρουϊΐίίί κ ι ' δ ν β ά ν ^ 
Πάντοτε καλέ, κύρ Γιάννη, Οά μυρίζης σάν τσοπάνης. 

Ε ί ς τ ό ν Μ α ν ό λ ο ν Μ π ε ν ά κ η ν. 

Μπρέ Μανόλαρε λεβέντη, δήμαρχε της Καλαμάτας, ·' 

Γιατί γίνεσαι φορτίον της Καλής της τσιμπλωμάτας,. 

Ε ί ς τ ό ν ί ό χ τ ο ρ α Μ π α λ ά ν ο ν . 

'Κάν άλλος σάν κ' εσένα δόκτορας δέν γεΥνηθη, 

Τότε ή δοκτορική σου, δόκτορα μου, θά χαΟίί-

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ· 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

"Εχων ημέρας 28. 

8 θίοδώρου τοΰ Σ τ ρ α τ . καί Ζαχαρίου τοΰ 

προφήτου. 

•9 ΝικηφΑρο^ Μα'ρτυρος. 

1 0 (ΨΐίχΟίάββατον) καί toü αγίου Ιιρομαρ-

τυρο; Χ α ρ α λ ί μ « ο υ ; . Ά ρ γ ( α. 

11 Τ? 4 ; Τυροφάγου, Βλαβίου Ιερομαρτυρο; 

καί βιοίώρας τ ^ ; Αύγουατη«. 

Τού i* άγ· Πατρο; ημών MtXtxíou Ά ρ -

yiixivxóicou 'Αντιοχεία- τη," Μιγάλης. 

Μαρτινιανού ίου όσιου· 

Ai Τού όϊίου Πατρο ; ί,μών Αϋ, ιντίου. 

Π Ρ Ο Φ Η Τ Ι Κ Ο Ν. 

Ν Ε Α Σ Ε Λ Η Ν Η . 

Σήμερον τήν πρωί'αν εί; τάς 5 κα'ι 37 λεπτά £γεινε ή νέα σελήνη. Επομένως 
ή σήμερον ημέρα εϊνε ημέρα τών σεληνιαζομένων. Πρώτος £παθε αυτό τό καλό δ 
νέος αρχηγός της νέας αντιπολιτεύσεως κύρ Απόστολος Μακράκης. "Οσοι γεννη
θούν σήμερα θά Ιχουν τό καλό προτέρημα, άν ζήσουν, νά έχουν διάρροιαν είς υλην 
τήν ζωήν των. Ί Ι νέα αύτη σελήνη εϊνε ευτυχιών άγγελος διά τήν Ελλάδα, επει
δή δλοι οί Αλβανοί Οά σεληνιασθούν καί θά πέσουν είς τήν λίμνην τών Ιωαννίνων. 
Ό Αυγερινός Οά εμβη είς άερόστατον κα-ί θά άπέλθη είζ ουρανούς, δ ι* νά καθέξνι 
τήν θέσιν του είς τόν ουράνιον αυγερινόν. Μ̂ ία γά τ τα λυσσασμένη θά βγάλη κα'ι 
τό άλλο μάτι τοΰ -Στραβοχρη<Γτάκη. Ό Μακράκης θά δκορίση πρωθυπουργόν του 
τόν Βουρδούση. Ό Σωτήρακας Πετμεζάς θά δαιμονισθή. Τό ζώον τό Μολοσσόν Οά 
£μβνι ζωντανόν είς τόν τάφον του, δ-ιά νά άξιωθή της ευτυχίας τού μνημόσυνου, 
τό όποιον δ ίδιος τελεί διά τόν ίδιον εαυτόν του. "Ένας γάδαρος της Πλάκας θά 
πετάξη κα'ι Οά καθίση είς τόν σβέρκο τού Μανσόλα, δ δποίο; θά τόν διορίση 
κόντρα μπάσο είς τό ίταλικόν θέατρον. Ό Κωστόπουλος Οά αϋτοχειριασΟή μέ ένα 
ψαλλίδ·., επειδή είς τό θέατρο του δέν θά πατά κανείς. Θ' άνακηρυχθή δ .παπά-
Φωκάς άγιος Νούφριος, καί θά εορτάζεται είς τό πιάσιμο τών νέων κρασών. Ό 
Μπενσης θά διορισθή άρχιμανδαρίνος είς τό Πεκϊνον. Ό Παναγιωταράς θά παλον-
κωΟή υπό τών ρ.ουστερίδων τού παντοπωλείου του· Ό μπαρμπέρης Σπανόπουλος 

, ώς α κ α τ α λ ό γ ι σ τ ο ς κεκηρυγμένος επισήμως ΰπύ τοΰ δικαστηρίου, θά κόψη 
τά λαρύγγια δλων τών πελατών του καί θά άθωωθή. Ό Φών Κολοκοτρώνης θά 
διορισθη καθηγητής τών ήθικοπολιτικών επιστημών καί δ δικηγόρος Φουντούκος 
ισόβιος ειρηνοδικειακός πάρεδρος κα'ι σύμβουλο; επίτιμος της δημαρχίας, θά κρί-
μνισθή δ Λυκα^ητός καί Οά πλάκωση δλους τούς Αθηναίους. "Οσι-.ι εύγουν νά ίο;-
τάσουν τά κούλουμα θά παλουκ(οθούν με τά ραπάν.α. 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

>Έχων ημέρας 28· 

8 Ή Ί ιρα Συ'νοίο- τοδ βα«λε (ου τή< Ί ί λ - | 
λάοο; έκίΐίει Ιγκόχλιον itpOJXaXfùsa ιούίΙ 
h Ναυπλίω £πανα»τάτας να ΰποτανΟώσι-
4862 . L 

9 Η τ ώ α ι ; τ ή ς ΠροσωρινήςΚυβ£ρνήιεως.48Γ)3-
·<0 Ό Μαχμούτ πασσας Sia τών βερμοπυ 

λών ίπανακα'μπ,τει είς Ζητοΰνι Ί82ί ) . 
Ί Ι Κ α τ α ι τ ρ ο ΐ ή τών ονυρωμάτων τ ή ; Τρ·.-

πόλεοι; uro του Ίμβραίμ r a s a <aì μ ε τ ά -
βασις αύτοΰ ε!ς Μεθώνην. 4828 . 

•12 'Κχσιρατεία τοΰ Φαβιέρου είς EJSoiav. 
1826. 

Ί3 Ό Ίβρα 'μ χανονοβολεΐ τό Μίσολόγγιον. 

Ί 4 *Α·ίΐ£'.< τοΰ Φαβιέρου ε'.ς'Ανη^ορίτηνΛδ^Ο 

Ο ΜΑΣΚΑΡΑΣ. 



Α Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Α Ν Η Σ , 


