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1·^ *·* I  έχθίσω διά ν’ άπολογηθώ είς τάς
.1  τρομερά; χα_τηγορίας, αϊτινες £γέ-

/*\ 3S u l " '* . νοντοΊναντίον μου, χαλκέυθεϊσαι
'""■ i /ιπ ί τδν Ιχθρών μού. Παραχαλω 

^ J T ~~χj f 1 νξ»" J— WE'' a » t  v 8 « 7ά '. μέ άχουσφ,
• ·' ^ 7 - . όπως τήνπαρέχάλεσεκαί ο πρω

θυπουργό; εί; ¡¿(«y1 τών τελε'υταίω*/συνεδριάσεων. Παρα
χαλώ τά έντιμα * ακροατήρια να μΤ αισθανθ&σι τόν αοτόν : 
χνι?μάν είς 'τοϋς’πί ο ac,̂  τόν δ̂ ΐΟΥ ,̂πάντοτε προξενούν ε?ς 
βντά οί λόγοι μου. *άς ενίυμήδουϊ τά'¿¿άριστά'δη εγώ · 
τόσον τά δπεστόριξ«', 5η έ γώ' τους ίδωχα *τόσον·Ιπωφελν). 
¿^γασίάν^ϊχρι; εσχάτων κ«1 ας ,'ίίβασί}θϋντδ παρελθόν μου ί 
άν αχμ τά παρόν μου. " ' ;ν' "  - '■

Ζητούν νΐά (2ε?ϊιλώσόυν 'vii·^ τήν̂ πόληψίν·
άμού, τού όποιον τάν (2ίον γνωρίζετε δ̂ Οί' 'wp&ĵ 'τόν ήκοό*1 
σατε τετρά*« τής έβδομά.δος τουλάχιστον από τά στόμα| 
τσύψγαπητόύ μάύ φίλουί̂ Ρόχόν. ’ΕτΛ· τριάχόντα Λέ<τ$| 
.έτη, xaff’ S· πολιτεύομαι, διά' δύο πράγμάτα έφρόντισα,διά! 
τά χόχκινάν μου μανδύλ» χαϊδιά'τϊν· ί̂ ίόλνίψί-ν μου. Καί· 
τά δύο αυτά ¿φρόντιζα πάντοτε-νά' τά πλύνω Ταχτιχά άσά-ί
χ« ίΒέλον λερώ^«'πολύ/^ο«τύ^ω<'ή 7  *Α>τριλίο»· ¿πήλ-|
'θέν απροσδόκητο  ̂χat' μδί 'χάτέλά’&εν Γ1νδτάείνöue ν δλαΐ 
'ά π λ υ τ α  ! .  .  ' ' · ’ ^ "  '.’ 1 ~ /  ;  > ■ ' . ' · > ■  j

Κατΐγορόϋν¿μέ ^ιά'+ήν^ιά^είρΐόιν τού' υπουργείου τών 
/άσωτερίχώνΐ'Και τίς ¿λλόί.'δποό̂ νάς '{μερίμννισε: περν τοϋί 
’ .̂ πδ τΐιν ι̂καιο^όσίάν 'τ ό υ  αιίπόι(ργείόό ίσον γ̂<ό$·' Διά'νά 
τά χάταστ-ίσω _ βεβά'ττόνερον-'μίτ^αλά' ''!̂ ιν άρχιτεχτο- 
-νίχήν τού άπόίόυ< ε?< &ÖV3' ροδμό'*' χα’ίολίχόδ Virtö. ‘'Έγό;

ίνοιζα  τόσα ; Βύρας ε ις  αύτά δβας- 0 iv  έοχε^Β« ν’ άνοίξνι
χανεάς άλλος έχ τών. προκάτό^ων μοικ Κ ιί ίτο άνάγχΐ): 
ν’ άνοιχβώστ Βύραι #<ά χά ε̂ σάλθωσιν όσον τό άυνατόν πε
ρισσότεροι φίλοι χαί προοήλυτοι, ίώ  νά ι̂ευχολυνΒ  ̂ 4]

. κυκλοφορία. Τ ό  αυτά σύατχμα- τώ ν  Βυρύν χ α ί βυριίων άφήρ- 
μοσα χαί ε ίς  τάν προϋπολογισμόν, χ α ί όξ ά γ ά π π ς πρός αο- 
τάς πράοάλαβα χ α ΐ ε ίχ α  υφυπουργόν μου τάν κλεινόν τμΌ- 
ματάρχην ώ ; χαΒ«γτντήν .«άσνις-Β ά ρ *  θ ε  ν οοφίας.

M i κατηγορούν & ά  · «ά  .ουοτιιΒέντβ ·1ν τ φ  Ύ π ο υ ρ γ είφ  
τυπογραφ εία! 0 * ie tG *U  x a i  οπιαβοίρομ»κοί ! K a l  έπ ρ επ ε 
λοιπόν ν’ άφήσω όπροοτάτευτον τάν τόπου, τάν τότεον ε ις  
τάν άπάίον όφ είλω  τά ο α . Ή τ ο  ανάγκη νά προατατευβ-?,· x a i  
ί) ίημοοιογραφία·· ί τ ο  άνάγχη νά. μάίνι ij Ευρώπη τήν' « ν

* .ατάοτα«ιν ί ι ά  νά Ιχνι π ίσ τ ί» .-■ ^ ά ΐ-  ,εόρέθη 
ιΐ άφιλοχερδίκ άνίρ, ό  χ ·  Σ ιβίνης, Ιιά  νάΊ πα - 
• Ifiv o frx a i τήν  άπηρεοίαν: ταύτνιν, ίεό'Λν αντί 
ν χ α τά  μήνα, π^>σφίρων «εύτσχρόνω ; τ α ;  
φημερί'δος του ε ις  τάν χ . '  Κ ά ζά ζη ν  πράς Ιξά - 
ν γα λλιχά ν -Βεματ^^ραφίαν. ■

Ά ς  συλλογιβά  ̂ή Βουλή 'δη ή έποχά' χαθ* ίν έχυβερ- 
νώμεν ήμεις η το έποχά 2χταχτος. *&< μΐ ¿»πλαγγί λοιπόν 
έάν έγένοντό τΐ'«ς άνωρίαλίαι άοόμβντον περί τήν διεξα
γωγήν της άπηρεοίας. Οι άμαξηλάτκι ίδίυ»ς μάς παρέσχον 
μεγάλας καί απουΙβίάς ύπηρ*σ<ας/ ^Ολοι οί τυπογράφοι 
:τής πρωτευούοης χατνγίνουτο έ?ς τήτ εποίχεςοΒέτησιν των 
έργων ταΟ χ. ίάήμιτβα .'' x«iv το0 X. Άντωνιάδο«.' ν̂αγχά- 
βίίημεν λοιπάν ν’ άναΒεηεμεν τήύ «τβοΛέτησιν τού έκλογν 
χοΰ καταλόγου-εις άμάξηλάταςί '01α τά άβτυνομιχά όρ
γανα: ¿χρησιμοποιούντο τότε είς'τά'Βεωρεΐα τής βουλής* ¿ζ 
ανάγκης λοιπάν ή δημοσία ασφάλεια άνετέΒη εις τούς ά- 
μαξηλάτας. Έπρεπε νά μ^5ήθή“δ πληθυσμός τής πόλεως 
δπά τού κ. Καζ^^®: $1' ^*ι περιερχόμενοι
τήν πολιν μί+fc* τοίί τμημ*-«(5χου )?*ί τέν'δπαλλήλων χαί 
προσφίροντες άξιαλόγους-έ̂ δουλεόσε»̂ ·«' τήν στατιστικήν, 
Ή  χολέρα μάς ήπείλει* Ιπβεπε νά έχωμεν άμαξας έτοιμους 
διά νά φύγουν εύθΰ( εις τά πρώτον κρούσυα οί τρεις ανεψιοί 
μου, ό· Λούντζης,' 0'Ι̂ 'ρψέΐ'χά^ςϊι λοιϊκόί'.' ’ Ιδού λοιπάν. οί 

'άρίάξηλάται άαρέχόνΐίς Ικ^υλεέ&ιε»^ χάί έΓς την ύγιεινήν.



ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ

Πού εϊνε λοιπόν αί φοβεραί καταχρήσεις τά; όποίάς 
μάς έπιρρίπτουσι μετά. τόσου θόρύβου ·, ’ήγοράσαμεν ωρο
λόγια λέγουσιν. Άλλ’ άφαύ είμ'εθα συντείχται κα> ίό«ικτή- 
ται τΫΐί'Ό ρ α ; ίτο δίκαιον νά μή εχωμεν ωρολόγια ·,.? Α 
φού ¿φροντίζομε» ««ρί τήέ’διαδόσεως των φώτων η το δυ
νατόν νά μή άγορ&ηομεν κηροπήγια «ολόφωτα ; Άφού ε- 
πρόκειτο νά έπαναφέρώμε» τό ’Ανατολικόν ζήτημα έπί τού ' 
τάπητο;,„..πού θά είιρίσκετο ό  τάπης αν δέν τό» ήγορά- 
ζομεν ; Έξωδεύσαμεν διά μανδύας κηρωτούς τών κλητή- 
ρων και καπνοφαντών. ’Αλλά πολλόέ έξ ύμών πρόκειται 
νά έζοδεύσωει τόσα παραδεχόμενοι τή» μέθοδο» τού. Δ α
μασκηνού η των άλλων διά νά προφυλάξητε τήν ΦϊίφδΓμ, 
οα; καί αγανακτείτε διότι ήθελήσαμεν νά προφυλάξεεμεν- 
τήν ράχιν τών ωφελίμων άνθρώπω:».;... άπό τή» βροχή».· 
Έπίνομεν ύδωρ τή; Καισαριανής, μάλιστα, ,άλλά λησμο
νείτε τό δξος μέ τό όποιον μάς έποτίζετί καθ’ έκαστη». 
Ήγοράζομεν σιγαρέτα, άλλ’ άφοΰ ή Κυβέρνηαι; επιβάλλει 
φόρον εί; τόν καπνόν ηθέλετε νά μή· συντελέσωσινοί 'υπουρ
γοί ?ίς, τήν.κατ ν̂άλωφίν.του ; .........

Πού εϊνε αυταί αι φοβεραι καταχρήσεις διά τάς όποιας 
μάς απειλείτε ; Είς:: τμήματάρχη; διοριοθεις Νομάρχης 
Κυκλάδων έλαβε 500 δραχμάς σι’ όδοιπορικά άπό Πει
ραιώς εί; Σύρον. Άλλ’ εδώ εϊνε τυπογραφικόν λάθο; προ
φανώς, ό τμηματάρχης έκεϊνος μετέβη δχι εις Σύρον άλλά 
εις Τύρον, μετέβη Ισως εις την Συρίαν, καί ή Συρία απέχει 
πολύ· απέχει όσον καί ό άστήρ Σείριος. Εις αστυνομικός 
κλητήρ έλάμβανε μισθόν καί ώς ιερεύς τών έν Δαφνίφ 
φρενοβλαβών, άλλ’ ώς γνωρίζετε, οί φρενοβλαβείς εϊνε ώς 
έπί τό πλεΐοτον μανιώδεις χαί θά έχαχοποίουν πάντα έτε
ρον ιερέα; διά τούτο άνεθέσαμεν τόν ■ ιερουργίαν εις τόν 
κλητήρα, δσης όπωσδήποτε ένέπνεεν εις αυτούς φόβον; 
Έχορηγοΰμεν 125 δραχμάς τόν μήνα διά σφουγγάρισμα 
καί άπολύμανσιν. τ«ΰ ίιπουργείου- Μεγάλο» πράγμα ! Καί 
νομίζετε ότι ήτο μικρά ή λύμη- καί ή ακαθαρσία τού υ
πουργείου δπεφ εϊχα τή» τιμή» νά διευθύνω εγώ ; Νομίζω 
μάλιοτα ότι ή δαπάνη -πρός τοιοΰτον σκοπόν ήτο σχετικώς 
πάρα πολύ.μιχρά.

Τοιύται εϊνε αί.: άποδιδόμεναι εις εμέ κατη^^^^Β Ιέ 
αυτά ζητούσι νά χηλιδώσωσι τήν ίιπόληψίν 
αυτή εϊνε άνωτέρα πώσης .συκοφαντίας :

Σάν τό βράχο πού άφίνει - ^ ^ ^ ^ Β
Κάθε ακάθαρτο νερό, τ Β Β
Είς τά πόδια του νά χόντ,

• Εΰκολόσβνστον άφρό·
‘Ως'εϊπεχαί ό συμπατριώτης μου Σολωμός, δχι δ μηχανι- 
κός τών- εξελέγξεων τής όδοποιίας, αλλ’ ό ποιητής-

Ά ν  εΐς ταύτα πάντα άνεύρνι ή Βουλή έν τ  ̂ευθυδικία 
της στοιχεία κατηγορίας άς,-παραπέμψφ καί εμέ καί τούς 
συναδέλφους μου ε/ς τό Είδιχόν Δικαστήριο». Δέν θά έκ- 
πλαγώ άφοΰ τοιαύ,τας καταδιώξεις υπεστησαν δλοι οί με
γάλοι «ολϊται της ‘Ελλάδος, ό Μιλτιάδης εις τήν αρ
χαιότητα καί ό Σχουλούδης εις τούς νεωτέρους χρόνους

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Η  Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η  
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Οίχονομιχή χρίσις, οίχονομιχή καχεξία, οικονομική αναι
μία, οΐχονομιχή πυαιμία ! · ’Ιδού οι τυπιχαί πλέον παθο- 
λογιχαί έκφράσεις, ίι’ ών χατά τά τελευταία έτη, όσάχις

γίνεται συζήτησις περί αυτής., χαραχτηρίζεται ή, οίκο-.ο"
ιική χάτάστασις τού_;τόπου.. Άλλ’ ό'σον όυμφωνούσιν δλοι»
πολιτικοί ?, ίπιστήμονες, αδιάφοροι ή ενδιαφερόμενοι, όρθο-
1 ιρυνούχτες ή παραλογιζόμενοι, είς τήν διάγνωσιν τού βα-
σανιζοντος· ημας χάκού, τρση ακαταμέτρητος άπόστασι;
τούς χωρίζει ώς πρός τήν περί τής-βμτίας, έξ ής προήλθε»
ή πατάστασις αδτη, γνώμην. Χωρίς νά* θΐλωμε» νάναμιχθ»-
ιεν καί ήμεΐς είς τήν μεταξύ τών κκ. Σούτσου καί Καλ-
λιγά κατά τάς ήμέρας ταύτας επιστημονικήν μονομαχία»
τολμωμεχ νά παρατηρήσωμεν μέ τό άνήχον σέβας δτι μετά
τάς τελευταίας'-·έ* τ^Βουλφ αποκαλύψεις οΰδείς τών μέχρι
τουδε αναχενησάντων τό ζήτημα τούτο φαίνεται ήμΐν ό
: π\τυχών τόν ζηΤούμενον όρισμόν. *Η καθ’ αυτό αιτία τής

. ΐΛΟτιζοόσης τήν τ* πολιτείαν καί τήν κοινωνίαν σημερινής
ιαταστάσεως’; νομίζόμίν ότι «ρέπει νάναζητηθή εντός τών
θυλακίων τών χχ;. Αομβάρδου, Σκουλούδη, Βαρελίδου, κλπ.

•

Απίστευτα σχεδόν διά τό Θράσος καθίστανται τά ώς 
έμφαίνέται Ικ τής προχείρου γενομέκης-έξελέγξκως- τελε- 
σθέντα έν τοϊ; δπεφόροις κλάδοι; τής διοικήσεως. "Ετι μάλ
λον όμω;άπί?ευτον εϊνε δτι οί διά τούτων καταγγελλόμενοι, 
αντί νά σιγήσωσι, κραυγάζουσι- δι’ δλης τής δονάμεως τών- 
π̂ ευμόνων των δτι πάντα ταύτα - .δέν εϊνε ή,συκοφαντίαι. 
Έν ττ5 περιστάσει ταύτφ έπομένως ημείς δέν γνωρίζομε» 
τί να ιϊπωμεν καί τί νά σκεφθώμεν ευρισκόμενοι ενώπιον 
δυσεπίλυτου διλήμματος : Τμ άποκαλυφ|έ>  ̂ εϊνε τοσού- 
τον ανεπίδεχτα άμφισβητήσεως καί προφανή, ωστε δέν δυ- 
νάμεθα νά μή πιστεύσωμέν άύτά- άλλ* έξ άλλου πώς δυ- 
νάμεθα νά μή προσέξωμεν καί εις τάς περί συκοφαντίας 
κραυγας τών πεπτωκότων, αφού γνωρίζομεν δτι ούτοι πάν- 
τοτε εϊχον τόσφ στενάς σχέσεις μετ* αυτή; καί φυσικόν 
επομένως εϊνε νά ηξεύρουν τί λέγουν οσάκις ομιλούν περί 
τοιαύτης; '

Δυστυχώς μ* δλην τή,ν καλήν ημών φέλησιν δέν ίυνάμεθα 
η νά κλίνωμεν εϊς τήν παραδοχή» τής πρώτη» τών «»ωτέρω 
δύο περιόδων. Διότι άνοίγοντες τό πολύτιμο»; τριχουπικό» 
λεξικόν, τό άπό τόσων έτών διά τόσών γλωαάόλογικών άρ
θρων τή; *Ό ρ « <} λόγων τού άρχηγού καί τών όπαδών, 
ενεργειών τών άκολουθούντων τήν σημαίαν τού κόμματος 
καί παντός άλλου μέσου χαταρτ«ζόμενον, εύρίσκομεν τό» 
ακόλουθον ορισμόν : Χυχοςραντέος λέγεται πάσα δι’οί- 
ουδήποτε μέσου επίδειξις ή άποκάλυψις είς τό κοινόν τού 
τέλματος, έν φ κυλίεται τό κόμμα· απεναντίας η άπό τού 
τέλματος τούτου δι* οπουδήποτε μέσου έπίρριψις παντός εί
δους βορβόρου έπι τών. καθαρών ένδυμάτων τών άλλων λέ
γεται ’Α λ ή θ ε ια .

Έπί τή« ιστορίας·-ταύτης τών άποχαλυφθεισών κατα
χρήσεων παραχαλοΰμεν νά μάς έξηγηθ? έν πράγμα. Δέν έν- 
νοούμεν διατί μεταξύ τών χυριωτέρων κατηγοριών τών 
προ:απτομένων είς τούς χάριν υπηρεσιών πρός τήν φατρίαν 
λαβό̂ τας χρήμ*Ί* έκ τού δημοσίου ταμείου' συγκαταλέ
γεται καί τό επιχείρημα δτι έλαβον ταύτα άνευ διχαι'ο- 
λογητ ι κών .  Νομίζομεν δτι άν ύπάρχφ τι ,δυνάμενον 
νά Ιξαγνίσφ τούς ανθρώπους «ύτούς εϊνε τούτο, οτί Ινθυλα- 
χώνοντες τά χρήματα δέν συνέτασσον_ τά άπαιτούμενα χαί 
κατάλληλα δικαιολογητιχά. ‘Η είλικρίνεια αυτη πρέπει νά 
τοΐς άναγνωρισθφ. Οί εύθεΐς τό «νεύμα κύριοι ούτοι δέ» 
•ζννόουν χαί οί ϊδιρι πώς ήδύναντο νά ζητήσουν νά δικαιο- 
λογήσωσι πράγματα αδικαιολόγητα.

Ε Ξ Ρ Μ Τ ί Κ Η

Τίι συγχαρητήριά του.ό Άσμ οδ αΐό ς

’Ενώπιον τού δικαστήριο».

-•ΟΤμχοόπηίϊΙπεστή'ΒοΛή'πδς ϊλειπαν ¡1#

’Αλύ^ιιί'Γ*^* *ν μΛ αΰτοίίβΐ είχε απαρτία 
χάί ώς άντιπολίτενσις 11.··

"  "—Ο·"'’ πότε ΐίί νπάγωμέν ' *1; τό κυνήγι ϊ ' η ■' 
■ ' τάς διαΤάήάΐ ««'·· εγώ ό »»«*«<· ϊ*«-

-·■ ( δεύτερος σχόλης-ο«*·-ί · -■
—Τόν έπηρχ- καί.,βύτό)· ή βεομηνί*

Χάριν της υγείας του (Διχαιολογητικόν)

ΕΝ ΑΙΓΙφ . . -

ις τό · Δαμασκηνό ; Σπουδαίος άνδρώπος ! 
'Ανεχάλυψ» τή θάλασσα 'ς τή» ’ΑΔηνα, Ιπειτ» τή

<ρω»ΐά γίά,τή σταφίδα  ·.> . > ·;
Τ̂ άλασσα» Λνρ χαί δάσκαλος ;

.  «' ί*

Νέα φάσις τού φίλον μας Δεχάστρου εν Κω»)πθλει
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Πρό« τήν λογικότητα τής περί έπεκτάσεως τών έξελεγ- 
ξεων χ*1 ώς πρός τήν διαχείρισιν τών προκατόχων Υπουρ

γείων προτάσεως, ήν υπέβαλον πολλοί τών άνηπολιτευομ,έ- 
νων, δέν εύρίσκομεν δυναμένην νά παραβληθή άλλην η 
τήν ιδέαν ήπς θά επήρχετο εις άνθρακέα, δη άν δυνηθή νά 
μελανώση τάς χείρα; η τά πρόσωπα καί άλλων θά κατορ- 
θώσγ̂ νά φαίνεται καί αυτός όλιγώτερον μαύρος.

Πρός άσφαλεοτέραν επιτυχίαν τού άξιαγάστου τούτο« 
σκοπού τινές τών οπαίων τού παραγνωριζομίνου μεγάλου 
άνδρός έσκέφθησαν νά ζητήσωσι τήν ¿πεκτασιν τής εξε- 
λέγξεως όχι μόνον επί τών αμέσως προκατόχων αλλά καί 
έφ’ όλων εΐ δυνατόν τών παλαιοτέρων. Πληροφορούμαι ότι 
είς τών ευφυών τούτων κυρίων εΐχεν έτοίμην καί έτέραν 
πρότασιν, ¿τι εύρυτεραν, όπως ή εν λόγω έξιλεγξις συμ- 
περιλάβη καί τήν διαχείρισιν τών πρό τής έπαναστάσεως 
διοικησάντων τάς διαφόρους κοινότητας τής ‘Ελλάδος τούρ- 
χων παστάδων καί εντοπίων δημογερόντων, άλλ’ έγκαί- 
ρως έμποδισθείς δέν ήδυνήθη νά τήν ανακοίνωσή.

Πολλοί έθαύμασαν τό θάρρος δήθεν τού κ. Τρικούπη, 
£ητήσ*ντ©ς αυτού άλλην πάλιν έπέκτασιν της έργασίας 
τής εξεταστικής επιτροπής έφ* όλης τής χρηματικής δια- 
χειρίοεως τής κυβερνήσεώς του. Προθύμως συμφωνούμεν καί 
ήμεΐς ότι όμολογουμένως μέγα θράσος χρειάζεται διά νά 
φαίνεταί τις ζητών πράγματα τά όποια γνωρίζει πολύ καλά 
ότι άναγκαίως δέν θά δυνηθή νά άποφύγφ.

Τί θησαυρός αύτή η Ώ 'ρ  α ! "Εν τινι τών τελευταίων 
άρθρων της, καίτοι οί πάτρωνες αυτής διατελοΰσιν ύπό τό 
βάρος τοσούτων κατηγοριών, άποκαλεΐ τούς πολιτικούς αυ
τής άντιπάλονς κ λέπτας  ¿στ ι γ ματ ι σμ έ ν ου ς .  
Χάριν τής άκρας, ώς γνωστόν, συμπαθείας, ήν τρέφομεν 
πρός αυτήν, είμεθα διατεθειμένοι νά παραδεχθώμφν τήν 
ακρίβειαν τής μαλακής ταύτης εκφράσεως. Κα# τών 
¿στιγματισμένων όμως τούτων κλεπτών ή μερίφ τής Ώ 
ρας, καίτοι Ιχουσα πάσαν τήν δύναμιν καί τά μέσα, είς 
ουδέ* ¿τόλμησε ποτέ νά προβή· απεναντίας δέ οδτοι φθά- 
νουσιν ήδη μέχρι τής καταδιώξεως καί τής παραπομπής 
¿κείνων, οδς υπερασπίζεται. Χαρίζομεν είς τήν συνάδελφον 
δύο ολόκληρα σώματα τής δευτέρας περιόδου τού Ά  σ μ ο- 
δ α ί 0 υ χρυόόδεμένα, άν έν τφ έπομένφ αυτής ούλλφ λάβη 
τήν καλωσύνην νά λύσφ τό ανωτέρω αίνιγμα.

Έν τώ μεταξύ, μετά τό περί ου ό λόγος άρθρον τής 
πρφην πρωθ«πο«ργιχϋς έφημερίδος, ήρχι'σαμεν νά συννάζω- 
μεν τακτικώς είς τό κακουργιοδικείον έπί τή έλπίοι ότι 
θάκούσωμεν ''Υπόδικό* τι να ¿ποκαλούντα τόν ποόεδρον ή 
τόν εισαγγελέα ά τ ι μ ο ν  ψεύστην ή__ τουλάχιστον 
δ ολοφόνο ».

Άρά γε πρός · καθαρισμόν του από τού ρύπου τούτου 
απέρχεται..»« τά εν Ευρώπη λορτρά, ώς ήγγέλθη, ό κ. 
Τρικούπης ; *Δν εινε διά τούτο, πολλά εξ αυτών θ’ άναγ- 
κασθή άνεπιτϋχώς νά περιέλθη.

Μετά τά τελευταία γεγονότα ¿σχημάτισα τήν πεποί- 
θηαιν ότι άν τό ύπο υργεΐον Τρικούπη ί  π ι|π τ ι»  έν άθη*

ναιχή τινι δδώ καθ’ ήμέραν βροχεράν θά άφινε κηλΐδα καί 
έπ ’ αύτής τής λ :σπης.

Κ ρ ά κ
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Ε Π Ι Κ Λ Η Σ Ι Σ

Ύ ψ ισ τε  θεέ μου, σώσε τήν πατρίδα, 
λάβε πλέον οίκτον χάριν τών 'Ρωμηών. 
όλοι καρτεροϋμεν μ έ κρυφήν ελπίδα 
πώς δα έλθη κάτι από τον θεόν.
"Αν δέν μάς ά κούση ς. τούτη τ ή  φορά, 
πνίγεται το  έθνος σέ βαθηά νερά.

Ύ ψ ιο τε θεέ μου, μή π οτέ θέλησης 
νά ίδής έξαίφνης ποταμούς αιμάτων, 
φαγωμούς καί φόνους μ ετ’ άγριας λύσοης. . .  
πάριδε τά  πλήθη των έμών πταιομάτων.
Μ η τούς "Ελληνας σου τόσον παράβλεψης, 
μή τή ν  γήν τ ή ς  δόξης άρδην καταστρέψης.

Ξ έ ρ ε ις  καί τήν φτώχια καί τά  βάσανά μας, 
ξέρ εις  τοΰ Τρικούπη τά ς  άναμορφώοεις, 
ξέρ εις  τούς στρατούς μας καί τά  ναυτικά μας, 
ξ έρ εις  τά ς  εκτάκτους καί συχνός πιστώσεις.
Μ ες  ’στην τόση χαύρα, μ ες ’στην τόση κρίσι, 
καί θεού ακόμη νους θά οταματήση.

’Α λλά σύ, θ εέ μου, σώσε τήν πατρίδα, 
νέφη μή σωρεύης ε ίς  το ύ ς ουρανούς, 
σώσε κάν εφ έτο ς τήν πτωχήν σταφίδα, 
άλλως φόνευοέ μας μ έ το υ ς  κεραυνούς.
Μόνη σωτήρια ή σταψίς μάς μένει, 
κι’ ε ίς  εκείνην στέκουν όλοι κρεμασμένοι.

Κ α ί τους πόνους βλέπεις καί τήν πίστιν οίδας· 
δέξου παρακλήσεις, άκουσον αίνέσεις 
κΤ ώ ς θεος έλέους σώσε τά ς σταφίδας 
άπο τήν βροχήν οου καί τ ά ς  εφευρέσεις.
Μ έ  τόν ηλιόν σου αποξήρανε τα ς , 
δίχως νέους τρόπους, δίχως έφ ευρέτας.

’Ε κ  τοΰ μαύρου χάους σπεϋσον νά μάς σύρης· 
κι’ αν σταφιδαμπέλων κύριος δέν ήμαι,
¿μω ς μετά  φόβου καί δακρύων πλήρης 
όπως ό Τ ελώ νη ς έμπροστά σου κεΤμαι.
Σ ώ σε τή ν  σταφίδα, δώσε μας παράδες, 
ειδεμή σου τρώ με όλους τους παπάδες.

S ouris

EIS ΤΑ «ΕΚΛΕΚΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ»

"Αγχεται ά*ό τής σήμερον ή δημοσιευτώ τής «Λε νχοφόρου» 
τοΰ Οΰΐλχη Κόλλινς, περιεργοτάτου άγγλιχού μυθιστορήματος, χο* 
σμονμένου ύπό 47 «ίχόνων, κατά μετάφρασιν Ιπτνχεστάτην. ‘Εκα· 
στον φΰλλον τών τ’Εχλεχτών ΜΆιστορν̂ ιάτων», «χονσγραφημενον πε· 
ροδιχον έχ&όομένυν x ark  Κυραχήν, ημάται λεπτών 10.


