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Αμερόληπτος θα ζώ 
Μόνον την άλήθειαν είπα 

Κι' αυτήν θ' ακολουθώ. 

Δεν ορέγομαι φλυαρίας 
Ουτε ψευδοκολακίας 

"Οπου τέρπουν τους Πασάδας 
Κι' όζουν μαύρης τυραννίας. 

Τους Συνδρομητάς καΐ Φίλους 
Τσ* εχω όλους στή καρδιά 

Και τούς εύχομαι έκ βάθους 
"Ετη ανώδυνα πολλά. 

Και μ* άνέκφραστον άγάπην 
"Αδολον καΐ ειλικρινή 

Εύχομαι το νέον ετος 
Νικηφόρον ν* άποβή. 

Kai νά ίδοϋμε το Βασίλβιον 
Αύξημένον κραταιόν 

"Ανευ ταραχών φροντίδων 
Κι* επάρατων σπαραγμών. 

Κι' ούτως σκάσουνε οί εχθροί 
Τουρκολάτραι μιαροί 

"Οπου θέλουν να τό χάσουν 
Μυριοτρόπως απ* τή γή. 

Ο ΑΜΕΡΟΑΗΠΤΟΣ. 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 
Τό έτος 1 8 8 0 ήλθεν παρήλθεν xai άπέθα-

νεν, ai δέ πράξεις καί τα κατορθώματα του 

μετά τον θάνατον του άποτελοϋσι κληρονομι
κών περιουσίαν της Ιστορίας καί του Νέου έ
τους. Διό χρήσιμον καί διδακτικών αποβαίνει, 
φρονοΰμεν νά άναχαλύψωμεν χ,οΛ άπαριθμήσω-
μεν προς διαφώτισιν τών ημετέρων αναγνω
στών, ποΐαι Πράξεις, καί ποία Κατορθώματα 
περιήλθον εις την Ίστορίαν, καί ποΐαι, καί ποια 
εις τό νέον ετος, ίνα έπ' αμφοτέρων φέρωμεν 
τάς παρατηρήσεις κα\ επικρίσεις ημών. 

Αί εις τήν Ίστορίαν περιελθοΰσαι Πράξεις 
καί Κατορθώματα αύτοΰ έξ ανυπερβλήτου α
νάγκης έγένοντο σήμερον Ιστορικά άμετάτρε-
πτα γεγονότα και είναι. 

Οί έπαναληφθέντες καί ώς έκ θαύματος α
ποτυχόντες κατά της.ζωής του Αύτοκράτορος 
Αλεξάνδρου Β'. Πασών τών 'Ρωσσιών φόνοι, 
και αί ένεκα αυτών συλλήψεις, προφυλακίσεις, 
αύστηραΐ ανακρίσεις, εκτακται κατασκοπεύσεις, 
κατ* οίκον ερευναι καί τιμωρίαι τών ενόχων και 
συνεργών αυτών, καταθορυβίσασαι καί έκθέσα-
σαι ούκ ολίγον τήν όλην ^ωσσικήν κοινωνίαν, 
καί άποδείξασαι τω όλω κόσμω ότι καί ή 
'Ρωσσία επί ύφαιστείου καΟεύδει. 

Ό θάνατος της θεοσεβοΟς και φιλελεήμονος 
Αύτοκράτηρας Πασών τών 'Ρωσσιών, καί ό α
προσδόκητος μετά παρέλευσιν ολίγων μηνών 
άπ' αύτοϋ γάμος του Αύτοκράτορος χήρου συ
ζύγου Της μετά τής εύηδοΰς Πριγκιπίσσης Δο-
Ύουρούσκης, όστις καί έπέφερεν ώς είκώς δυ-
σαρέσκειαν τή Αυτοκρατορική Οικογένεια. 

'Η έν παραβιάσει τών 'Αρχών τών εθνικο
τήτων καί τής θελήσεως του λαοΰ έν ύπερμε-
σοΟντι δεκάτω έννάτω αΐώνι ληφθείσα κατοχή 
παρά τής έθνικοτιτοκτόνου Αΰστρο-Ούγγαρίας 
του μεταξύ Σερβίας καί Αλβανίας , σλαβικού 

>Νοβιβάζαρ, όπως δολίως πλησίαση τήν έλλη' 
νικήν Μακεδωνίαν. 

Τό παρά του Χαριλάου Τρικούπη καί ώς Υ 
πουργός τών Εξωτερικών καί ώς Πρωθυπουρ
γός τοΰ Βασιλείου τής Ελλάδος διαπραχθέν 
άσύγγνωστον πολιτιχόν λάθος να πεισθή νά κυ
βέρνηση τό Βασίλειον ημών έν κρισιμωτάτη κα^ 

ι 
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δυσεπανορθωτάτη ώρα κατά τάς εμπνεύσεις της 
έλληνοκτόνου τουρκολάτρου πολιτικής του με-
σαιωνίκοφρόνου έθνικοτιτοκτόνου Ααϋαρδοβισ-
κονφίεηλδ. "Ητις και τω έπέβαλεν ώς δόγμα 
πίστεως τήν άπραξίαν του Βασιλείου μας και 
τήν δι* αύτοΰ κατόπιν έπίσημον άναίρεσιν, ε
νώπιον της εθνικής Βουλής αύτοΰ, κατά τήν 
μαρτυρίαν του βουλευτού κ. Δεληγιάννη, ότι 
ύπήρχεν εκκρεμές τότε έλληνικόν ζήτημα δια-
οηλών μάλιστα δτι ένεκα τούτου τό Βασίλειον 
ώφειλεν δια φειδωλοΰ οικονομίας νά κυβερνηΟή, 
διαλύον καί των έκ δεκαοκτακισχιλίων ανδρών 
καταρτυσθέντα και έτοιμοπόλεμον έθνικόν ξη
ράς τε και θαλάσσης στρατόν αύτου, δπερ καί 
έγένετο. Πολιτική ήν δεν εγκατέλειψε ούτε και 
μετά τά έπελθίντα έθνοφελή πολιτικά συμβάν
τα· καίτοι τό Πανελλήνιον, ή αμερόληπτος Έφη-

.μεριδογραφία και οί φιλελεύθεροι Φιλέλληνες 
όλης της ήφιλίου δέν έλλειψαν νά τήν άποδο-
κιμάσωσι και στιγματίσωσι ώς έθνοβλαβή και ά-
νοίκειον ώς αί συνέπειαι αυτής μας έκαμαν νά 
τό αίσθανθώμεν ατυχώς βαρύτατα. 

Τήν διά μεγάλης πλειονοψηφίας νίχην εν τώ 
κοινοβουλευτικοί άγγλικώ άγώνι τών προοδευ
τικών καΐ φιλελευθέρων Ούίγγων κατά τών ο
πισθοδρομικών μεσαιωνικολατρών Τόρυδων, συ-
νεπιφέρουσα ώς έπόμενον τήν έκ της εξουσίας ά-
μεσον πτώσιν του κουφοεγωϊς-ικοΟ τουρκοφίλου 
Βισκονφελδιανοΰ υπουργείου· καΐ τήν αύθωρί ά-
ναρύχησιν έν τή εξουσία του φιλοπροοδευτικου 
φιλελληνίου Γλαδστωνίου Υπουργείου. Του ο
ποίου και πρώτον μέλημα ύπήρξεν ή προαγοιγή 
και έξασφάλεισίς τη άκαταβλήτω έντίμω συ
νεργεία τών αξιότιμων αύτου Συνεργατών φι
λελλήνων Γαμβέτα και Βάδιγκτων,τή συναινέσει 
καί τών λοιπών φίλων Δυνάμεων του έν τω Συ-
νεδρίω του Βερολίνου εκκρεμούς ελληνικού ζη
τήματος* κατά τών παντίων φανερών καί κρύ
φιων άτιμων καί απάνθρωπων ενεργειών τών 
τούρκων και φιλοτούρκων εχθρών αύτου, διά 
της θριαμβευτικής επιτυχίας της ομοφώνου και 
αμετακλήτου Αποφάσεως τοΰ Βερολινίου Συ
νεδρίου υπέρ τών έν Ήπειροθεσσαλία δικαιω
μάτων ημών. Γεγονός τό όποιον έλάμπρυνεν 
τάς σελίδας της ιστορίας του έτους τούτου καί 
άπεθανάτωσε τά ονόματα τών άφιλοκερδών εκεί
νων πολιτικών ανδρών διά τής τιμίας εφαρμο
γής τών φιλελευθέρων Άρχων τών εθνικοτήτων 
προάξαντες ουκ ολίγον τά ελληνικά ημών συμ
φέροντα συν τη ικανοποιήσει τής εθνικής ημών 
φιλοτιμίας. 

Τό έπινοηθέν και εκτελεσθέν ταξείδιον χά
ριν προστατεύσεως τών εθνικών ημών δικαιω
μάτων και προς ταχεϊαν έκτέλεσιν τής διεθνούς 

ημών Αποφάσεως παρά τής Αύτου Μεγαλειό
τητας του Βασιλέως ημών έν ταΐς εύρωπαϊκαϊς 
Αύλαΐς, δ καί ωφέλησε βεβαίως πολύ τά συμ
φέροντα του Βασιλείου ημών. 

Τήν όλως άπροσδόκητον και άπρόοπτον πο-
λιτικήν μετεμφίεσιν έν ροπή οφθαλμού τής τρι-
κουπίου Κυβερνήσεως από πιστωτάτης οπαδού 
καΐ λάτρσν τής ανθελληνικής πολιτικής του 
λειπολόγου Βισκονφιέλδ εις έθνικήν καί ένερ-
γητιχήν ενεργούσα κα'ι διατάττουσα πρωτοφα-
νώς άντισυνταγματικώς άνευ τής προηγου
μένης Αποφάσεως τής Βουλής του Βασιλείου 
Επιστρατεύσεις και Εξοπλίσεις άπορροφυσά-
σας άκαριαίως δχι μόνον δλους τούς πόρους 
του Βασιλείου άλλα χαΐ ρΊίψάσας αυτό εις ά-
διέξοδον ώκεανόν χρεών, στερήσεων και αμη
χανιών "Οπως διά του πραξικοπήματος 
της τούτου θαμβήση τούς πάντας κοί τυχη νά 
μή τήν εξέλεγξη καί ρίψη ή Βουλή διά τήν πο-
λιτικήν αυτής διαγωγήν καί διά τάς άντεθνι-
κάς περί μή υπάρξεως ελληνικού ζητήματος ε
πισήμους ομολογίας της και ούτως σωθή ώς 
δήθεν εθνική. 'Αλλά ταύτα σκεπτόμενη και ένερ-
γήσασα ήπατήθη οικτρώς, διότι ή παρ' αυτής 
κατόπιν τών πεπραγμένων προσκληθείσα και συ-
νελθοϋσα Βουλή έξέλεγξεν αυστηρώς κα'ι τήν 
πολιτικήν της, και τάς πράξεις της καΐ τήν 
διαγωγήν της· ήν διά τής προς τόν βασιλικόν 
λόγον Απαντήσεως της τήν άπεδοκίμασε και έ-
στιγμάτισεν ώς άντίσυνταγματικήν. Διαγωγή 
ήτις μεγάλως βεβαίως τιμα τήν άνεξαρτη-
σίαν του χαρακτήρος τής Βουλής, τοΰ Βασι
λείου, και σωφρονίζει εν τω μέλλοντι τάς έ-
λευσομένας Κυβερνήσεις αύτου ώς προς τήν δια-
τηρητέαν παρ' αυτών συνταγματικήν διαγω
γήν των. 

Τήν όμόοωνον 'Απόφασιν τών ύπογραψασών 
τήν Βερολήνιόν Συνθήκην και Συνδιάσκεψιν με
γάλων Δυνάμεων τοΰ νά καταναγκάσωσι τήν 
δυστράπελον Τουρκίαν εις άναγνώρισιν καί έκ
τέλεσιν τών συνθηκών εκείνων δι' ηθικής βίας 
ήτις κα>. έπέτυχεν πληρέστατα διά τής μόνης 
παρευρέσεως τοΰ συνημμένου Στόλου των έν τή 
'Ραγούζη τής 'Αδρίου θαλάσσης, ίνα πείση αυ
τήν νά παραδώση αμαχητί τοις Μαυροβουνίοις 
Στρατοις τήν κατοχήν τοΰ πολυθρυλλήτου Δουλ-
σίνου· οπερ και μετά δυστροπίας επραξεν. 'Α-
ποδεικνύουσα διά τής πορίας της ταύτης έν 6-
λω τώ κόσμω δτι τό μορμολύκειον τοΰ άλβα-
νικοΰ Συνδέσμου ουδέν άλλο ητον καΐ είναι ή ή 
ηχώ καί τό μηχανορράφημα'αύτής δπως αντίμως 
ή δυνατόν κατά τήν άνόητον κρίσιν της υπεκ
φυγή τάς διεθνείς υποχρεώσεις της έξαπατοΰσα 
τήν εύπιστον διπλωματίαν τής Ευρώπης. 
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Τήν έκ τής εξουσίας κατ' άναπόφευκτον α
νάγκην πτώσιν τής Τρικουπίου Κυβερνήσεως· 
και τήν. έπάνοδον έν τή εξουσία τής Κουμουν-
δουρίσυ Κυβερνήσεως ήτις σεβόμενη τά παρά 
τής προκατόχου της γενόμενα υπό όλως έθνι
κήν έποψιν διά του Προγράμματος της έπι-
κυροθέντος παρά τής πλειονοψηφίας τής Βου
λής έδήλωσεν δτι θέλει εξακολούθηση νά προ-
ετοιμάζη στρατίωτικώς τό Βασίλειον δπως τα
χέως εύρεθή εις κατάστασιν νά εκτέλεση τήν 
τοΰ 'Αρίου Πάγου τής Ευρώπης υπέρ αύτοΰ 
έκδοθεΐσαν τ.α\ έπιδοθεϊσαν αύτώ 'Απόφασιν τή 
ενδεχομένη καί έλπιζομένη συνεργεία τής Εύ 
ρώπης, άνευ βλάβης τής ελευθέρας αυτοβού
λου ενεργείας του Βασιλείου ημών. "Οπερ άπε-
δειξεν δτι αρκούντως αυτή και ή έπιοοκιμά-
σασα τό Πρόγγραμα αυτής Βουλή έσκέφθησαν 
και προεΐδον τό αίσιον τής εθνικής ημών επι
χειρήσεως. 

Τά πολυάριθμα σκληρά ναυάγια και κί έκ 
τούτων άπώλειαι τοσούτων δυστυχών Επιβατών 
Εμπορευμάτων , Πλοίων·, Χρημάτων ένεκα 
τής ώς έπΙ τό πολύ αβλεψίας καΙ απειρίας τών 
Πλοίαρχων καΙ τής ελλείψεως προφυλακτικών 
μέτρων, τόσον έκ μέρους τών διαφόρων Κρατών 
δσον δέ καΙ τών ναυτιλλομένων. 

Αί έκ τών πλημυρών καταιγίδωνκαί σεισμών 
προελθοΰσαι κατερηπώσεις, φόνοι τραυματισμοί 
και άνυπολόγισται ζημίαι άποδεικνύουσαι κα
θαρά τήν άνθρώπινον ματαιότητα και άδυναμίαν. 

Αί καταπληκτικαΐ καί φρικαλέαΐ συγκρού
σεις τών άτμαμαξών και πυρκαϊών αυτών, ου
δέν άλλο άποδεικνύουσών ειμή άσύγγνωστον καί 
άξιοτιμώρητον άπρονοησίαν τών ευθυνόμενων 
ένεκα τής λαιμαργίας καί άκορίας αυτών ίνα 
ώφελιθώσι έκ τών πολλών όδοιποριών μεγάλα 
κέρδη. 

Τήν άτιμον καί άντιβαίνουσαν εις τήν έλευ-
θερίαν, τήν πρόοδον, τήν άλληλοβοήθειαν και 
τήν χριστιανικήν προαγωγήν τών λαών άδικον 
διαγωγήν τών τουρκολβτρών και άργυρονήτων 
παρά τής Τουρκίας οργάνων των διαδίδοντες 
άνά στιγμήν προς άθυμίαν και ζημίαν ημών 
ψευδείς ειδήσεις, ανοίκειας ύβρεις και σαρκασ
μούς *αθ' ημών, τοΰ έθνους ημών και τοΰ ίεροΰ 
αγώνος μας. "Οπερ αποδεικνύει Οτι μεθ' δλης 
τής άπαγγελομένης αναπλάσεως των δέν ήδυ-
νήθησαν εισέτι νά έγκαταλείψωσι τάς κακάς 
και αρχαίας έξεις των και δτι εχωσιν ανάγκην 
έκριζώσεως αυτών έκ της προόδου. 

Τό άξιοσομείωτον καί άξιοθαύμαστον γεγο
νός τής βιαίας εξορίας έκ τοΰ γαλλικού δη
μοκρατικού εδάφους όλων τών Καλογήρων, Ί η -
σουϊτών έν φανερδ παραβιάσει τής καθιερωθεί

σης αρχής τοΰ ελευθέρου και ανεπηρέαστου φρο
νήματος και τής θρησκευτικής ελευθερίας τών 
λαών, αναπολούν εις τήν μνήμην ημών τήν τυ -
ραννόφρονα φενακηφόρον έποχήν του 1 4 Λουδο
βίκου Βασιλέως τής Γαλλίας, ανάξια τοΰ ύ -
περμεσοΰντος δεκάτου έννάτου αιώνος μας, εάν 
δέν θέλωμεν νά έννοήσωμεν καΙ νά παραδεχθώ-
μεν σκληράν καί άπάνθρωπον τυραννίαν υπό 
τό άπατηλόν πρόσχημα τής ελευθερίας προς 
φανεράν έξαπάτησιν καΙ βασάνισιν τών λαών. 

Τόν πρόωρον θάνατον τής Βασιλόπαιδος "Ολ-
γα-ς δστις καΙ έπέφερεν τό πρώτον ο ίκογ3νεια-
κόν πένθος τή Βασιλική Οικογένεια. 

Τόν θάνατον τοΰ Βουλευτού Καλαβρύτων 
καί πολιτικοΰ ανδρός κυρ. Θρασιβούλου θ . Ζαί
μη όστις έστέρησεν τό Βασίλειον ημών πεπει
ραμένου πολίτου. 

Τό σκανδαλώδες έπεισόδιον τό λαβόν χώραν 
έν τή δημοκρατική Βουλή τής Γαλλίας κατά 
τήν συ/εορίασιν τής 1 1 Νοεμβρίου, τής διά 
ς-ρατιωτικής βίας έξώσεως έκ τοΰ Κοινοβουλίου 
αυτής τοΰ αντιπροσώπου Βωδρών δ* 'Ασσόν, 
διότι εκφρασθείς κατ' άλλην ήμέραν υβριστι
κώς έν αυτή είχε καταδικασθή παρ' αυτής δια 
τήν παρεκτροπήν του ταύτην εις δεκαπενθήμε-
ρον έκ τής Βουλής άπουσίαν ήν αυτός ώς αν
τιπρόσωπος τοΰ λαοΰ ένόμισεν δτι δέν έ'χει 
καθήκον νά σεβασθή, καί τοΰθ' ένεκα έπήλθεν 
δτι καί έπήλθεν καί τό όποιον εις άλλην έ
ποχήν καί υπό άλλην Κυβέρνησιν έάν έσυνέ,βαι-
νεν θά έχαρακτηρίζετο ώς τό τυραννικώτερον 
άνουσιοΰργημα τό όποιον ποτέ ήδύνατο νά δια
πραχθώ) κατά τοΰ απαραβίαστου τής αντιπρο
σωπίας τοΰ λαοΰ καί τής ελευθερίας τοΰ λό
γου, ήτις δέν δεσμεύεται άπο τό Ταλλεϋράν-
διον δόγμα, δτι ή γλώσσα εδόθη εις τόν άνθρω-
πον, ίνα κρύπτη τάς ιδέας του, δπερ αποδεικνύει 
χαμέρπειαν, δειλίαν, ταπεινοφροσύνην καί έλ-
λειψιν πολιτικού θάρρους, Ί'δια ανελεύθερων πο
λιτών καί δουλοφρόνου εποχής, 

Τήν παραδογήν τοΰ προϋπολογισμού τοΰ έ
τους 1881 έκ μέρους τής εθνικής Βουλής ώς 
τόν ύπέβαλεν ό υπουργός τών Εσωτερικών Σ. 
Σωτηρόπουλος τοΰ οποίου καί τά έσοδα άνήλ-
θον εις Δρ. νέας 5 1 , 4 8 1 , 5 0 0 , τά έξοδα είς δρ. 
ν. 113 ,852 ,722 , τό δέ έλλειμμα εις δρ. νέας 
62 ,137 ,162 . Καί τοΰ πρός κάλυψιν αύτοΰ καί 
τών έκτακτων αναγκών τοΰ Βασιλείου πελω
ρίου μετά τής εθνικής τραπέζης συναφθέντος 
έθνοβλαβεστάτου δανείου. Τό όποιον ώς έκτης 
μεγάλης ποσότητος τών εις κυκλοφορίαν τε
θέντων άνεξαργυρίτων τραπεζιτικών γραμμα
τειών άναστάτωσεν τήν μεταλλικήν χρηματικήν 
άγοράν τοΰ Βασιλείου τοΰ οποίου τό πελώριον 
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εξοδον τής έπιστρατεύσεως άπερρόφησεν είς έ-
πτάμηνον μόνον διάστημα 40,000,000 νέων 
δραχμών !!! χωρίς εισέτι νά άρχήση ό πόλεμος! 

Την μεταξύ Χιλλής καί Περουβ'ας άδελφο-
σφαγίαν καί τάς έξ αυτής αμοιβαίας νίκας καί 
ήττας προς βλάβην των συμφερόντων τής αν
θρωπότητας. Καί έκ ταύτης τό τέχνασμα του 
ΠερουβιανικοΟ στόλου νά κατασκευάση καί ρί
ψη είς τήν θάλασσαν ώραίαν λέμβον κενήν έ-
χουσαν ύπ' αυτήν άόρατον έκ δυναμίτιδος μηχα-
νισμόν ην ίδών ό πλοίαρχος του εχθρικού αυ
τής στόλου τοϋ χιλιανοΰ θωρηκτού Καβαδόγγα, 
απέστειλε πάραυτα μίαν κανονιοφόρον μετά ναυ
τών όπως τήν έξετάση καί μη εύροΰσα έν αυ
τή ουδέν τό υποπτον τήν προσέδεσεν καί τήν 
ρυμούλκησεν ύπό τό πλοΐον της ως λάφυρον 
πολέμου καί άμα άνέσυρεν αυτήν έπί του κα
ταστρώματος του πάραυτα έγένετο φοβερά έκ-
πυρσοχρότησις αποτέλεσμα τής οποίας έστάθη 
ή βύΟισις έν διαστήματι ολίγων λεπτών αύτοϋ 
καί του πλείστου μέρους του πληρώματος του 
συγκειμένου έξ 139 ανδρών. "Οπερ άφ'ενός έ-
πεσφράγισεν τήν όπισθόδρόμησιν τών εθνών 
είς τήν άνειλικρίνειαν τών αμοιβαίων μέσων 
του πολέμου, διά τής επανόδου αυτών είς 
•δολερός πανάρχαιας βαρβάρους έποχάς· άφ' ε
τέρου δέ κατέστησεν αυτά προσεκτικώτερα είς 
τάς έκ δυναμίτιδος νέας ταύτας πλεκτάνας 
τής θαλασσίου ευφυΐας επινοήματα. 

Ή έν Ιταλία καταδίκη του γαμβρού του έ-
λευθερωτοΰ τής Ιταλίας Γαριβάλδου Γάντζιου 
καί αί παραιτήσεις πατρός καί υίοΰ Γαριβάλδου 
έκ τής θέσεως βουλευτών τής Ρώμης. "Ή προς 
αυτόν συνδιαλακτική συμπεριφορά του ιταλικού 
υπουργείου όπερ άπέδειξεν υπέρ τό δέον αυστη
ρότητα έκ μέρους τής Κυβερνήσεως, καί έπιδιο-
κόμενον προνόμιον ατιμωρησίας ένεκα εθνικών 
έκδουλεύσεων έκ μέρους του Γαριβάλδη. 

Αί φρικαλεοφόραι πυρκαϊαί αί άποτεφρόσα-
σαι έν δυπή οφθαλμού περιφανείς οίκοδομάς, 
καί πολύτιμα εμπορεύματα, φέρουσαι τον θά
νατον είς πολυάριθμα θύματα ώς του έν Βου-
κορεστίω Νομισματοκοποίου, τοϋ έν Νεαπόλει 
εργοστασίου τών {Καπνών, του έν Φιλαδελφία 
Φρενοκομείου τοϋ 'Αγίου Πέτρου, μαρτυροϋσαι 
ώς έπί τό πολύ τήν άξιοτιμώρητον άπερισκε-
ψ ί α ν καί άδιαφορίαν τών επιμελητών καί ερ
γατών έν τή εκπληρώσει τών καθηκόντων των. 

Τήν λυπηράν καί άξιοδάκρυτον έμφάνισιν έκ 
νέου έν τω Βασιλείω ημών του τρομοφόρου τέ
ρατος τής ληστείας είς Μύλους τής Λαμίας 
δια τής αιχμαλωσίας του Μανταφούνη καί έν 
χωρίω Γραμματικού τοϋ Μεσολογγίου διά τής 

αιχμαλωσίας τών αδελφών Ρωτίνη καί Γ. Κο-
τρόζαν καί τα απαιτούμενα πρός έλευθέρωσιν 
αυτών λύτρα ήτις μας υπενθυμίζει φρικαλέα α
πελθόντα διά τό Βασίλειον συμβάντα τα όποια 
ώς έλληνες έπευχόμεθα ποτέ νά μήν εΐχον έπα-
ναληφθή. 

Οί ^συνέχεις φόνοι, αί αναιρέσεις, οί τραυμα
τισμοί, αί δηλητιριάσεις, αί κλοπαί καί ή έν γέ
νει έπιπόλασις τών εγκλημάτων ουδέν άλλο 
άποδεικνύοντα ή ελλειψιν θρησκευτικής πεποι-
θήσεως καί ηθικής μορφώσεως τών λαών καί 
θράσος πρός τήν άτιμωρησίαν λυπηρόν φαΐνό-
μενον τών νέων κοινωνιών μή εξαιρουμένου 
ατυχώς καί τοϋ μικροΰ ημών Βασιλείου. 

Ή μετανάστευσις τών χριστι*>ών τής 'Αμα-
σείας, ένεκα τών επιδρομών τών αιμοβόρων α
πάνθρωπων Λαζών καί Κιρχασί»ν καί τής εις 
τοΰτο ενθαρρύνσεως τής επιτόπιου αίμοχαροϋς 
χρις-ιανοκτόνου τουρκικής διοικήσεως ήτις επι
διώκει τήν έξαφάνησ^ν αυτών ουδόλως φροντί-
ζουσα περί τής παρ' αυτής έμπαιζομένη'ς χρι
στιανικής Ευρώπης. 

Ή απόπειρα δολοφονίας δι' εγχειριδίου κατά 
τής ζωής τοϋ Βρατζάνου, καθ' ην ώραν έξήρ-
χετο τής ρΌυμενικής βουλής, ήτις είναι ολέθρια 
άρχή πιέσεως τών δημοσίων λειτουργών. 

Τήν κυρωθείσαν διακανόνισιν μεταξύ Βαυαρίας xaì 
'Ελλάδος δλων τών εκκρεμών αυτών λογαριασμών 
υποχρεωθείβης τής Ελλάδος να πλήρωση αύτη π ά 
ραυτα^ τοις μετρητοίς δραχμάς νέας 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . "Ο
περ ούκ ολίγον τ ιμά το συναλλακτ^δν αυτών πνεύμα" 
ανακουφίζει το Βασίλειον ημών και άνυψοΐ τήν έθνι-
κτν ημών πίστιν. Τήν άξιομνημόνευτον ελληνοπρεπή 
άπάντησιν, ήν δ Βασιλεύς ημών μετά τοΟ Πρωθυ
πουργού αυτού Κ Κουμουνδούρου έδωκαν τοις Παροτρύ-
νασι αυτούς άπραξίαν και υπαμονήν Πρέσβεσι Γερμα
νίας καί Γαλλίας, Ιμφαίνουσα έσκεμμένην" καί άνεπί-
στρεπτον Απόφασιν εθνικής πολεμικής ενεργείας προς 
καταληψιν τοΟ δτι έξεδικάσθη νά λάβωμεν,' δπερ με-
γαλως κολακεύει ήμ*ς ύπό τήν έθνικήν εποψιν. 

Τήν γενομένων κατά τήν 29 Νοεμβρίου έπίσημον 
ίν τη Βουλή όμολογίαν του Βουλευτού κ Ρούφου ήν 
εκαμεν άπολογούμενος κατά του βουλευτού Δ. Α ν τ ω 
νοπούλου, δτι ή κυβέρνησις του Τρικούπη κακώς επρα-
ξεν νά έκδώση τδ περί έπιστρατεύσεως Β. Διάταγμα, 
ήτις περιποιεί τιμήν είς τήν άνεξαρτησίαν καί τδ πο-
λιτικον αυτοϋ θάρρος. (Ελ. άριθ. 4 7 0 . . . ) 

Τήν έπικυρωθείσαν σύμβασιν δι'Ιτερα 4 2 ϊ τ η μετά 
έπιχορηγίας καί δρων βελτιώσεως υπηρεσίας δι' άγο-
pàv τριών ^ νέων ατμόπλοιων μεταξύ Κυβερνήσεως καί 
τής Ελλ. Ατοπλο'ί'ας ήτις περιποιεί τιμήν είς τ δ ν Έ λ -
ληνισμδν καί ασφαλίζει τάς τής'ύπηρεσιας καί συγ
κοινωνίας άνάγκας. 

Αφ' ου έξακριβώσαμεν τήν είς τήν ίστορίαν *» · 
ριελθοΰσαν αύτοϋ κληρονομίαν £ς έρευνήσωμεν τώρα 
f i «ς άνεύρωμεν ποΐαι πράξεις καί ποία κατορθώμα-
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τ α αυτού άποτελούσι τήν είς το νέον έτος έπελθοϋσαν 
κληρονομιών αύτοϋ, ήτις ε ίνα ι .— Η κατ' έξακολούθησιν 
φανεοά καί ύπόκριφος, ανώμαλος καί έκρυθμος κ α τ ά -
στασις δλων τών κοινωνιών και τών ες αυτών συγκει
μένων κρατών, εγκυμονούσα καί ποομηνίουσα άνευ 
δισταγμού θάττον ή βράδιον μεγάλα κοινωνικά καί 
πολιτικά συμβάντα. 

Τό τρισβάρβαρον πολιτικόν σύστημα τών μο
χθηρών αναβολών τής Πύλης είς όλα καί κα-
θόλα όπως ματαιώνη τά πάντα διά τής παρε
λεύσεως τοϋ χρόνου καί βλάβην τών συμφερόν
των της καί τών τής Ευρώπης. 

Τήν ύπέρποτε σήμερον άκροσφαλή ένεκα τών 
μεγάλων δαπανών και έκτακτων δανείων οίκο-
νομικήν θέσιν τοϋ Βασιλείου τής Ελλάδος καί 
τήν περιμενωμένην ύπερτίμησιν τών αργυρών 
καί χρυσών νομισμάτων ένεκα τής αναγκαστι
κής κυκλοφορίας τών τραπεζητικών χαρτονο
μισμάτων καί τά επίφοβα αποτελέσματα αυτών. 

Τας ύποκρύφους φιλόδοξους ματαίας επιθυ
μίας τής 'Ρουμουνικής Ηγεμονίας νά κατα-
στήση έαυτήν Βασίλειον, αιτινες καί τήν άμφι-
ταλαντεύουσι πάντοτε μεταξύ 'Ρωσσικής καί 
Αύστρουγγρικής συμμαχίας. 

Τήν παρά τής Λύστρουγγαρίας έπιδιωκομέ-
νην ύπεροχήν έν τω ζητήματι τοϋ Δουνάβεως 
καί τών Σερβικών σιδηροδρόμων πρός άντιπερι-
σπασμόν τής ρ'ωσσικής επιρροής. 

Τήν ανάγκην όπως οί φιλότουρκοι πολιτι
κοί πείσθώσι τέλος ότι ή Τουρκία δέν παρέχει 
πλέον στοιχεία ζωής καί ότι τήν "Ηπειρον, 
θεσσαλίαν, Μακεδωνίαν, θράκην καί τάς νή
σους τοϋ Αιγαίου όφείλουσι νά τάς κληρονο-
μίσωσι οί δικαιούμενοι ομόφυλοι, όμόγλωσσοι 
καί ομόθρησκοι "Ελληνες τοϋ Βασιλείου τής 
Ελλάδος. Οίτινες θά εΐναι τό άπαραβίαστον 
προπύργιον κατά τής πλεονεξίας τών σλάβων 
καί Αύστρούγγρων κατά τάς επιθυμίας καί τά 
συμφέροντα τής Ευρώπης· καί ιδίως δέ τά τών 
φιλελευθέρων Ούίγγων τής Α γ γ λ ί α ς . 

Τον Ίρλανδικδν σάλον καί τήν άδη,λον λύσιν αύτοϋ 
καί τά απρόοπτα αυτής έπακολουθηματα. 

Τήν έν τή Α γ γ λ ί α περιμενομένην μετά τήν ϊναρ-
ζιν τοϋ Κοινοβουλίου μεταξύ τουρκολατρών αναδρο
μικών Τδρυδων' καί φιλελευθέρων, προοδευτικών φι 
λελλήνων Ούγγων, διαπάλην καί τήν σπουδαιότατων 
αυτής εκβασιν, νίτις μεγάλως θέλει επίδραση επί τής 
τύχης ημών. 

Τήν τακτοποίηβιν τοϋ Αρμένικου ζητήματος και 
τήν άπαλλαγήν τών άτυχων Αρμενίων έκ τοϋ δεκα 
τίζοντο: αυτούς àvà ήμέραν λιμοϋ καί τής κακοδιοι-
κήσεως. 

Το ζήτημα τών επιβληθεισών παρά τής Ευρώπης 
Τουρκία μεταρρυθμ. ίσεων'καί ή μ.ή έκτέλεσις α υ 

τών , δπερ καί αναγκάζει τούς μεγάλους πολιτ.κού; 
να οκεφθώσι ώρίμως καί ταχέως περί τοϋ πρακτέου 

καί τοϋ βιώσιμου αυτής. 
Τήν άσβεστον ελπίδα τής γαλλικής δημοκρατίας 

νά ανάκτηση έν ταχεΧ χρίνω τήν άπολεσθεΐσαν Λωραί-
νην καί Ά λ σ α τ ί α ν έκ τών γερμανικών χειρών, δι ευ
ρωπαϊκού συνδιασμοϋ τών μεγάλων Δυνάμεων ή τ ι ί ν 
ίορκ ειρήνης, ήτε ιν ώρα πολέμου. 

Τά αντιμαχόμενα τής Αύστρουγγαρίας συμφέροντα 
μετά τών σλαβικών καί ελληνικών, καί τδ άνάπαλιν 
τά όποια θαττον ή βράδιον 6ά περιπλέξωσι αυτήν είς 
πόλεμον. 

Τήν συμμαχίαν μεταξύ Αυστροουγγαρίας καί Γερμα
νίας προς άπώθισιν τών γαλλορωσσικοελληνικοσλαβι-
κών Κρατών καί πραγματοποίησιν τοϋ έλληνοκτόνου 
σχεδίου τής κατοχής τής ελληνικής χαλκιδικής χερ
σονήσου τής Μακεδονίας, καί οδτως γείνη κυρία τοϋ Α-
δρίου καί τοϋ Αιγα ίου πρδς βλάβην τών ιδιοκτητών 
αύτοϋ έπαναφέρουσα τήν εύρώπην είς τούς πανάρχαιους 
χρόνους τών Πορθητών διά τής έξωμόσεως τών φιλε
λευθέρου άρχων τής ελευθερίας, καί τών εθνικοτήτων 
δπερ παράγει φρυκίασιν τή μόνη ιδέα.. .·. . 

Τήν κατά καθήκον Ινδιαφέρουσαν' καί άποβλέπου-
σαν τήν τιμήν τών υπογραψασών τήν Βερολινιον Συν
θηκών καί Συνδιάσκεψιν μεγάλων Δυνάμεων καί τ ά 
ζωτικά συμφέροντα τοϋ μικροϋ Ελληνικού Βασίλειου 
άφευκτον κατανάγκασιν τής άπειθοϋς Τουρκίας εις α-
ναγνώρισιν καί έκτέλεσιν αυτών, ώς περί Μαυροβου
νίου ϊπραξαν. "ίνα μήν άλλως άδιαφοροϋσαι η άπο-
πειρόμεναι νά άλλοιώσωσι τδ οτι οριστικώς καί αμε
τακλήτως έδίκασαν είς έν καί τδ αύτδ ζήτημα διά 
πορίας δλως αντιθέτου εκείνη; ήν ετήρ/ισαν ώς πρδς 
τδ Μαυροβούνιον, εκουσίως έγκολποθώσι τδ άνεξάλι-
πτον στίγμα τ ή ; αδικίας καί τής άτιμου προδοσίας 
τοϋ αδυνάτου. . . . δπερ καί αδύνατον. 

Ττ,ν εκβασιν τής υπονίας ήν^έξέφρασεν έν τή αγο
ρεύσει του δ διάσημος φιλέλλην άγγλος Κόμης Ροσβερί 
ειπών οτι δέν είναι δύσκολον ή φιλότουρκος πολιτική 
τής εδρώπης νά εχη σκοπδν νά διαιώνιση τήν λύσιν 
τοϋ ελληνικού ζητήματος, οπως ταφή τδ έλληνικδν 
Βασίλειον ΰπδ τά ερείπια τής οικονομικής καταστροφή; 
του, δπερ δεν έπευχόμεθα νά άκούσωμεν, αλλ ού
τε άποβάλλομεν τήν υπόνοιαν ταύτην καί έπικαλούμεθα 
καθά έκφερομέντ,ν έκ στόματος δειλού φίλου πολιτικού 
τήν προσοχήν τών πολιτικών μας, οί όποιοι μας έφε
ραν είς τοιούτον σημεΐον διά τής πολιτικής περινοίας των 

Τήν δολεράν άπόπειραν τής τουρκικής διπλωματίας" 
δπως διά νέας προτάσεως δήθεν συμβιβασμού πρδς τήν 
Ελλάδα τή μεσολαβήσει τών μεγάλων Δυνάμεων τύχη 
διά τής ενδεχομένης παραδοχή; αυτής έκ μέρους τής 
Ελλάδος τ ή ; ακυρώσεως τής αμετακλήτου Αποφάσεως 
τής Βερολινίου 2υνδιασκέψεως. Ένώ δεν πρόκειται πλέον 
σήμερον περί συμβιβασμού, άλλά περί εκτελέσεως. 

Τήν αίσίαν έκτέλεσιν καί έπιτυχίαν τοϋ πολεμικού η 
μών Προγράμματος, ίνα μήν έπαληθευθή ή ρήσις τών ε
χθρών αυτού, δτι αύτδ καί τά έκτελεστικώς αύτοϋ ά -
παντηθέντκ αναρίθμητα έξοδα έγένοντο πρδς έξαπάτησιν 
τών έύπίστων άνευ ούδενδς αποτελέσματος η εκείνου 

τ η ; σπατάλης. ΓνΗ' .τ^Γ νώΓ£* 'ΪΙΤΤ «ο. 
Τον ειοετι εφισταμενον μεταςυ τών Δημοκρατιών 

τοϋ Χιλή καί τής Περουβίας άτελεύτητον αδελφό· 



ΑΜΕΡΌΛΗΠΤΟΣ. 

μαχίαν καί τάς απρόοπτου; συνεπείας αυτής. 
Τον κάθαρι'σμόν των ίρίων των παραλίων τοϋ Δουλ-

τσίνυυ καί δευτερεύοντα άλλα τινά τά όποια δυνατόν 
εάν δεν άξομαλινθώσι νά γίνωσιν άντικείμενον διαταρά 
ζεως 'τής μεταξύ Μαυροβουνίου, Αλβανίας καί Τουρκίας 
είρηνης. 

Τό σημαν'τικόττχτον σχεδιόν τοϋ σιδηροδρόμου του 
Εύφράτου και τά άλληλομαχόμενα συμφέροντα* άπει 
λοϋνσα τήν μετά τοσαύτας μέριμνας καί διηνεκείς 
δαπάνα; άπραγματοποίησιν αύσοϋ. 

Την υπέρ τ ή ; Έλλάδο; έπεκφρασθεΐσαν μυριοτρό-
πω; συμπάΟειαν τών φιλελευθέρων λαών" όπερ απο
δεικνύει ότι η ""Ελλάς δεν άπώλεσεν τά ήθικά' και εν 
ανάγκη υλικά κεφάλαια βοηθείας και αγάπης, ατινα 
καί την έμψυχώνΰυσι και την ώΟούσι εις τήν έκτέλϊ· 
σιν τοϋ ιερού αυτής αγώνος. 

Την έξακολούθησιν μετά τοσαύτα; έθνικάς μερίμνας 
καί πολυδάπανους Ουσίας νοημάτων ετι τοϋ απο
τρόπαιου καί έντροπαλοϋ βαρβαροτουρικοϋ τών φυλα
κών τοϋ Βασιλείου συστήματος καί της διατηρήσεως 
τών καταδίκων, δπερ προξενεί εις πάν εύαίσθητον άν -
θρωπον άπελπισίαν, λύπην και άκατάσ.χετον οργήν κα
τ ά τών Κυβερνήσεων καί τών Βουλών τοϋ Βασιλείου, 
αί όποΈαι έδαπάνησαν δεςιόΟεν καί άριστερόθεν τά 
χρήματα τοϋ τών φορολογουμένων πρό; βελτίωσιν δή
θεν αυτών, καί εν τούτοις άφίνουσι πάντοτε το Βασί-
λειον μέ τάς αύτάς έντροπαλάς ελλείψεις διά νά χλευα-
ζόμεθα δικαίως ώς βάρβαροι καί ανάξιοι προόδου ! ! ! 

Τ6 άνακαλυφθέν έν τη Βουλή παρά τοϋ βουλευτού 
Κ. Φλέσσα, άξιοδάκρυτον διά τον πτωχόν φορολογού-
μενον λαόν τόϋ Βασιλείου έλλειμμα 3 ί χιλιάδ. δοα-
χμών άπωλεσθέντων ώ; έκ τ ή ; στρατιωτικής διαχει
ρίσεως κατά τήν δικαιολογητικών άπολογίαν τοϋ Υ 
πουργείου τών Στρατιωτικών Μαυρομιχάλη άπό το έ
τος 1 8 7 8 έως σήμερον, καί κύριος είδεν εάν ποτε έκ-
περαιωθή το ζήτημα τοΰτο. , . . Αίσχος! καί θέλομεν 
κατόπιν νά μας έμπιστευθώσι χρήματα δι' έθνικάς ε 
πιχειρήσεις! ! ! 

Τήν άγρυπνον φροντίδα τών πολιτικών, δπως μή 
εις τ α πίσμα αυτών υπερβή ποτέ ή Ηγεμονία τής 
Βουλγαρίας, το φυσικον αύτη; δριον τοϋ Αίμου καί συ-
νενωθή μετά τής Ρωμηλίας προς βλάβην τοϋ Ε λ λ η 
νισμού καί τής δλης Ιίύρώπης. 

Τήν άκμάζουσαν έπανάστασιν τών Κούρδων καί τήν 
άδηλον εκβασιν αύτοϋ καί ή έκ ταύτης πάσχουσα άν-
θρωπότης καί τ ά συμφέροντα αυτής. 

Το άνεκτέλεστον ένεκα ψευδών προφάσεων τής θα
νατικής ποινής τοϋ δολοφόνου Βελή Μεχμέτ' καί τά 
ενδεχόμενα νά έπέλθωσι ένεκα τούτου τη Τουρκία κα
κά. Διότι ή Ρωσσία ουδέποτε θέλει άνεχθή βεβαίως 
τήν άτιμωρησίαν τοϋ δολοφόνου τοϋ επιτετραμμένου 
της Κουμαρόφ. 

Τά επιζήμια αποτελέσματα τής εν Έπτανήσω συ-
στηθησομένης Πιστωτικής Τραπέζης, ένεκα τοϋ υπέρογ
κου, καί δυσαναλόγου τόκου, τής ελλείψεως μεταλλη-
κοϋ τής καταναγκαστικής κυκλοφορίας τοϋ χαρτοσή
μου της καί τών χορηγηθέντων «υτή προνομίων. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
Περί Ερμηνείας των άρ6. 212 καί 213 

τής Ποινικής Δικονομίας. 
'Γπό τοϋ Πρωτοδίκου κ Λ Φασι.λάχη. 

Άθήναισι i Όκτωβρίου 1 δ^Ο. 
Εκ τών δια τοΰ τύπου αναπτυχθέντων επί τ ή ; 

γνωστής υποθέσεως τών Καλογήρων τ ή ; Πεντέλη; α
νέκυψε καί το νομικόν ζήτημα, «εάν ¿ ανακριτή; διε
ξάγων άνάκρισιν καί υποβάλλων ai; έξέτασιν κατηγο
ρουμένους μή όνομασθέντας έν τή παραγγελία τοϋ ει
σαγγελέως καί μή καταδιωκομένους δι 'εντάλματος υ
ποχρεούται δυνάμει τών άρθρων 2 1 2 καί 2 1 3 Ποιν. 
Δικον. αμέσως μετά τήν έξέτασίν των νά λύση το ζ ή 
τημα τής προφυλακίσεως τή προηγουμένη άκροάσει τοϋ 
εισαγγελέως. Το ζήτημα καθ' Ικάστην απαιτείται έν 
τή ανακριτικ-ή υπηρεσία, καί συνήθως λύεται άνευ αν
τιρρήσεως, ότι δύναται ó ανακριτής καί κατόπιν νά 
πράξη τοϋτο, προφυλακίζων ή μή (άπολύ'ων) τον π;ό-
τερον Ιςετασθέντα κατηγορούμενον, καί άνευ εντάλ
ματος προσαχΟέντα ενώπιον του. Ή τοιαύτη βεβαίως 
εν τή πράξει λύσις δεν δικαιολογείται, άν μή στηοί -
ζηται καί ει'ς' τον νόμον οί νέοι ψηφισθέντες νόμοι, 
καί μάλιστα, οί εις το δημόσιον δίκαιον αναγόμενοι, 
οίοι είσίν οί περί Ποιν. Δικονομίας, δέν επιδέχονται 
τροποποίησιν η άναίρεσιν έκ τ ή ; συνήθειας καί έκ τ ή ; 
πραζεως. Πάσα ενέργεια εναντίον τών ορισμών τοΰ νό
μου, καί άν χωρή έξ εσφαλμένη; πεποιθήσεω;, ότι ού
τω νενόμισται, καί ούτως είθισται έν τη πράξει, οΰ 
μόνον ουδέποτε παράγει κανόνα δικαίου, αλλά καί α 
ποτελεί παράβασιν καθήκοντο; τοϋ δημοσίου λειτουο-
γοΰ' το «κατά πλάνην καί συνήθειαν κράτησαν ου δή 
κρατείν έν το"ί; όμοιοι;» διακελεύει το έν ισχύει Έω-
μαϊκόν δόγμα. Ουτε το άδικον, το κακόζηλον, καί ά-
νεφάρμοστον τών κειμένων νόμων δικαιολογεί παρέγ-
κλισίν τινα τών επιτετραμμένων καί προωρισμένων τήν 
πιστήν έφαρμογήν αυτών" οίο;δήποτε νόμιμο;; κυρωθείς 
νόμο;, εστίν νόμος μέχρι καταργήσεως του' dura lex 
sed lamen lex καί τω παρεμφερές τών ημετέρων προ
γόνων «νόμω καλόν, νόμω κακόν.» 

Ενεκα τούτων ίσως ή ένταϋθα εισαγγελία περί 
πολλοϋ ποιούμενη τήν κατά τά ανωτέρω δόγματα π ι 
στήν έφαρμογήν τών νόμων καί θέλουσα νά σ τ α μ α -
τησ·/ί τον χείμαρον τής συνεχούς παρανομ-ία; τών α 
νακριτών, έσπευσε νά παρέμβη καί καταγγείλη διά δη
μοσίου αυτής εγγράφου καί διά τοΰ τύπου τήν άνακα-
λυφθεϊσαν παρανομίαν απολύσεως, δήθεν τών κατηγο
ρουμένων καλογήρων άνευ ακροάσεως της. 'Π τοιαύτη 
όμως αιφνίδια άντίθεσις προς τά κοινώς παραδεδεγμέ
να έν ν ί πράςει, προς ά έφαίνετο συνευδοκοϋσα μέχρι 
τοϋ νύν καί ή εισαγγελία, άνευ επισταμένης μελέτης 
κα'ί4άποδείξεως δτι ή έννοια τών επικαλουμένων άρ
θρων αποκρούει τήν πράξιν, δεν φαίνεται ούτε εύλογος 
ούτε άξιομίμητος· ουδέ παρέστη ή κατάλληλος περίστα-
σις, δπως άναφανή ή ανάγκη τής τοιαύτης αντιθέσεως 
έξ ανωμαλίας υπηρεσιακής καί άνακινηθή το ζήτημα* 
έξεναντίας ήδύνατο νά δώση χώραν εις παρεξηγήσεις, 
αδίκους βεβαίως, ευνοϊκής διαθέσεως είς τήν υποθεσιν, 

ΑΜΕΡΌΛΗΠΤΟΣ (?) 

έφ' η ; ανέκυψε τό ζήτημα μετά τήν επακολούθησιν καί 
άλλων συμπτώσεων. Καί $ου οί τά μάλα διαφερόμε-
νοι εί; τήν υπόθεσιν β Ηιόη^' πιοπιεηΐ ήντλησαν νέον 
επιχείρημα, άφέντε; ώ; αβάσιμα τά πρώτα* έλαβον 
τήν εύκαιρίαν νά παραστήσωσι του; καλογήρου; τ ή ; 
Πεντέλη; αγνού; καί άσπιλώτου;, έμέ τήν αυτήν ίδέαν 
τ ή ; άγνότητο; αυτών έχοντα! καί άδικος θορν,βήσαντα, 
φοβηΟένιε; δε ένδεχομένην τινά παρεξήγησιν τοϋ κοι
νού διά τήν δήθεν υπέρ τών καλογήρων υπέρμετρον έ-
νέργειάν μου, διενήργησαν, ώ; ίσχύοντε; τήν μετάθεοίν 
μου, ίνα παρασταθή ει; τά ύμματα τοϋ κόσμου ή Δι
καιοσύνη αληθώς άδωρο; καί άνέντευκτος. 

Τό καθ' ήμα; φρονοϋμεν άδιστάκτως οτι ή έν τη 
πράξει λύσις τοϋ ζητήματος ού μόνον συμφωνεί προ; 
τό γράμμα καί πνεύμα τών άρθρων 2 1 2 καί 213^ καί 
τών λοιπών σχετικών τ ή ; Ποιν. Δικονομίας, αλλ οτι 
καί τό ανάκυψαν ζήτημα είναι ξένον τής διανοίας τοϋ 
νομοθέτου καί τοϋ τών γάλλων, άγνωστον δέ καί ει; 
τους συγγράψαντα; ημετέρου; καθηγητά; τοϋ Ποινι-
ιού Δικαίου* καί άσκοπον οΰ θεωροϋμεν, δπως δια-
τραγματευθώμεν τό ζήτημα πλατύτερον τών οσων ε-
,'ράψαμεν έν τώ «Έθνικω ΙΙνεύματι» τής 1 5 Σεπτεμ
βρίου* έκ τούτων δέ δοθή νέα αφορμή είς τους επί 
τούτοις κρείσονας ει; έπισταμένην μελέτην καί εΰστω-
'ωτέραν λύσιν κανονίζουσαν τήν μετέπειτα πορείαν 
ών απανταχού ανακριτών κινδυνευόντων νά υποπέ-
^σιν είς πειθαρχικά παραπτώματα.^ 

( Ακολουθεί.) 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 
(Συνέχεια) 

ΠΑΥΣΙ2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ Μ1ΣΘΟΛΗΨΙΑ. 

Διά νά εχη δικαίωμα είς μισθοληψίαν ό παρανό
μως απολυθεί; υπάλληλο; δέν αρκεί μόνον ή παρά τά 
νενομισμένα Ικδοσι; καί κοινοποίησι; εγγράφου παύ-
σεώ; του, αλλά προαπαιτείται "να ό ουτω παυθείς υ 
πάλληλος ποιήσηται πραγματικήν προσφοράν εί; υ -
πηρεσίαν καί ν' άποκρΐ,υσθή υπό τών^ροϊσταμένων του. 

'Απόφ. αριθ. 2 0 του έτους 1 8 ^ 0 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ. 

Ό "Αρειος Πάγος διά τής υπ'αριθ. 21 τοϋ 1 8 8 0 
αποφάσεως του, καθιέρωσεν τήν Αρχήν δτι ή κατ ά-
νακοπήν δίκη δέν υπόκειται είς ίδιαιτέραν άνατροπήν, 
άλλα παρελθόντος τοϋ πρό; άνατροπήν βριζομένου χρό
νου ανατρέπεται δλη ή δίκη καί αυτής τής ερήμην α
ποφάσεως συμπεριλαμβανομένης συμφώνως τοις άρθροις 
2 0 1 . 4 8 3 , 1 8 0 , 5 0 7 , καί 8 0 7 , έδάφ. 5 τ ή ς Πολ. 
Δικονομίας. 

ΛΑΘΟΣ. 

'0 "Αρειος Πάγίς διά της υπ αριθ. 2 1 τοϋ 1 8 8 0 
αποφάσεως του, εδέχθη δτι ή ελλειψις ?1 ή παραλλα
γή τοϋ ονόματος τών διαδίκων δέν καθιστοί τήν έ*γ-
γραφήν τ ή ; δίκη; άκυρον εάν άλλοθεν βεβαιοΰται ή 
τ β υ τ ό τ Υ - τ ω ν δ ιαδίκων. 

(Άκολουθ:*- ) 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Η ΓΚΟΡΔΩΝ. 

Έν τ ώ Άγί ίρ Φραγκίσκω ήγόρευσεν έσχάτω; ώ; 
υπερασπιστή; Δικηγόρο; ενώπιον τοϋ Ορκοδικείου καί 
Δικαστηρίου τών Συνέδρων προ; υπεράσπισιν άνδρόε 
κατηγορουμ.ένου έπί φόνω μετά ιδιαζούσης νομομα-
θείας εύγλωττίας καί χάριτος, μέλανα ένδεδυμ.ένη καί 
φέρουσα έ- ί τοϋ στήθους της εν ώραϊον τριαντάφυλ-
λον ή δεσποινίς Γκόρδων τυχούσης δι' άντάλλαγμ.α 
τών κόπων της έν τω μέσω μ,υρίων χειροκροτημάτων 
τήν άθώωσιν τοϋ υπαιτιαζομένου καί παρ'αυτής ύπε-
ρασπισθέντος, 

(Έφ. Ά σ . ) 

ΤΟ Ε Γ Κ Α Λ Υ Π Τ Ο Ν . 

Θαυμάσια αναγγέλλονται τ ά αποτελέσματα τοϋ 
ευκαλύπτου καταστρέφοντος τους πυρετο&ς καί έλώδη 
διαμερίσματα, δπου ύπάρχουσι δάση ευκαλύπτου είς 
τά πκρακείμ.ενα έλώδη μέρη, οί πυρετοί είναι άγνω
στοι. Είς Κορσικήν όέ καί Άλγερίαν οπου τό δένδρον 
Ιφυτεύθη χάριν τών φημιζομένων ιδιοτήτων του, οί 
πυρετοί έξέλιπον. Πειράματα γενόμενα έν Όλανδία 
μεσημβρινή Γαλλία, Ιταλία:, Καλλιφορνία καί πολ· 
λαΐς άλλαις χώραις τής γής μαοτυροΰσι τάς άν-
τιπυρετικάς τοϋ δένδρου διινάμ,εις. Έν τ ω Μοναστη-
ρίςο τών Τριών Πηγών τής Ρώμης δσοι κατώκουν ά-
φεύκτως προσεβάλλοντο υπό θανατηφόρου πυρετού, 
άφ' δτου δμως ευκάλυπτοι έφυτεύθησαν πυρετοί δέν 
ύπάρχουσι. 'Β χώρα δμως έν ή τό δένδρον έξετέλεσε 
θαύματα, είναι ή Αλγερία δπου μεγάλα διαμερίσμα
τ α γ ή ; ήλλαξαν όψιν διά τ ή ; ενεργείας τοΰ πυρετοκα-
ταστροφέως τούτου. 

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ. 
/civjf/tJCà 

Ό Φίλιππος Ερρίκος ξελεγεν περί δύο πραγμάτων· 
πρέπει νά προσέχωμεν (α) ουδέποτε νά αίσχυνώμεθα 
διά τό Ευαγγέλιο»* (β) ουδέποτε νά ήμεθα αίσχόνη 
τοϋ Ευαγγελίου. 

Ο Λ Α Σ Κ Α Ρ Η Σ . 

Κατά τήν έπίσημον μαρτυρίαν τοΰ χ. Δαμαρτίνου 



(8) ΑΜΕΡΌΛΗΠΤΟΣ. 

τήν περιεχομένων εις τδ λαμπρδν αύτοϋ σύγγραμμα η 
Περιήγησις έν τη Ανατολή ί Λάσκαρης ητο είς τών αρ
χαίων ιπποτών τής Μελίτης, αποσταλείς παρά τοϋ Να -
πολέοντος τοϋ Α μετά την συνθήκην τοϋ Τολον είς 
Ανατολην, δπως παρασκευάση τους λαούς είς μεγάλα 

γεγονότα. Ιστορικόν πρόσωπον τδ όποιον έάν ίνίκα 6 
Ναπολέων Α . τους Ρώσσο-ις καί "Αγγλους θα ητο 
σήμερον ενδοξότερος τοϋ Ταλλεΰράνδου και Μεττερνίχυο. 

(Έφ. Τηλ . ) 

ΤΟ ΙΑΜΛ 
κατά τής ανθρωποφάγου Διφθερίτιδος 

*£γχυσον εν κοχλιάριον της Τραπέζηςτοϋ άνθους θείου 
είς έν ποτήριον πλήρες ύδατος. Ανάμοιξον τα δυο όμοΰ 
δια τοϋ κοχλιαρίου καί^κάμε χρήσιν ταϋ μίγματος ώς ά-
ναγαργαριστόν. Οταν ό άμανίτης έχει κλείσει τον 
λάρυγγα ώστε να μη έππρέπη τον άναγαργαρισμδν, 
τότε τ ο ξηρον θείον πρέπει νά έμφυσηθή είς τδν λά
ρυγγα τοϋ πάσχοντος δ ια καλάμου ή σωλήνος καί ά
μα συσταλή αρκούντως δ άμανίτης τότε άς γείνη χρή-
βις τοϋ άναγαργαρισμοϋ. Η άνακούφισις είναι βεβαία, 
διΑτν τδ θείον καταστρέφει πάν είδος άμανίτου δστις 
ώς γνωστδν σχηματίζεται έντδς τοϋ λάρυγγος έν τή 
ασθενείς τής Διφθερίτιδος ( Αστ. Ανατ.) 

ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ 

Ό Κυπριακός λαδς δ μόλις προ δύο ετών έζελθών 
τών χειρών τής δεσποτιίας τοϋ Σουλτάνου καί έν π α 
ραβιάσει τών άρχων τών εθνικοτήτων άνευ τής προη
γουμένης {«εκφρασθείσης θελήσεως αΰτοϋ, υποβληθείς 
είς τήν άγγλικήν κατωχην χάριν τών σατανικών ε
νεργειών τής μεσαιωνικολάτρου άγγλοδυσφήμου τυραν
νικής πολιτικής τοϋ λυπολόγου Λδρδ Βισκονφιέλδ ίνα 
ίπισφραγί ·η καί αύθις επισήμως τδν έλληνικδν αύτοϋ 
χαρακτήρα καί τα ελληνικά αύτοϋ γνήσια φρόνημα 
τ α καί αισθήματα υπέρ τής κοινής μητρός Ελλάδος υπό 
τήν φιλάνθρωπον καί προοδευτικήν διοίκησιν τοϋ Κυρ. 
Γλάδστωνος, άκωλύτως δι* εράνου του ήγόρασεν καί 
έδώρησεν τοις άδελφοΤς αύτοϋ Ελλησι δ ι α τάς εκτά
κτους άνάγκας τής κοινής Πατρίδος καί τοϋ γενναίου 
αυτής στρατοϋ 4 0 7 Ημίονας. Αί δέ φιλοεθίιε'ϊς Κυπρίαι 
Νεανίδες κατεσκεύασαν έξ έγχοιρίου μετάξης, κωμψο-
τ ά τ η ν πολύτιμον χρυσοκέντητον έλληνικην Σημαίαν μέ 
την έπιγραφήν «Κύπρος τή μητρί Ελλάδι 1 8 8 0 . » Καί 
ίνα έτι μάλλον συνδεθώσι μετά τών αδελφών αυτών 
ελλήνων δια νέας σπονδής κοινοϋ άδελφικοϋ αίματος 
επί του βωμοϋ τής ελευθερίας και τής κοινής πατρίδος 
Ελλάδος, προσίφερον ώς εκουσίαν θυσίαν εκατόν γεν

ναίους αδελφούς των Κυπρίουςς ίνα ένισχύσωσι ώς έθϊ.-
λοντάς τάς τάξεις τοϋ έθνικοϋ ημών Στρατοϋ. Ή υπέρ 
τής μεθ' ημών Ενώσεως των είναι ή διακαής επιθυμία 
των ό ακράτητος έθνικδς πόθος των 8ν ήμεΐς έκ μέσης 
καρδίας συμεριζόμεθα καί έπευχόμεθα την ταχείαν αύ
τοϋ έκπλήρωσιν κατά τήν κοινην ημών πανελληνιον έ· 
πιθυμίαν. 

Ό δήμος Κερκυραίων δημαρχεύοντος τοϋ Μπιτζάρου 
κατά μίμησιν τής νέας παραθαλασσίου δδοϋ τής ένω-
σάσης πρδ χρόνων τά Προάστεια Γαρίτζης καί Άνεμο • 
μύλου μετά τής πόλεως Κερκύρας, Εκρινε ώφέλιμον δι 
ετέρας όμοιοειδοϋς παραθαλασσίου όδοϋ νά ενώση τό 
πολυάριθμον έμποροβιομηχανικδν Προάστειον τοϋ Μαν-
δουκίου μετά τής πόλεως Κερκύρας. Διδ δι εργολαβίας 
νομίμως γινομένης καί έπιδοκιμασθείσης ήρχισεν καί 
προόδευσεν ή πρόχωσις τοϋ παραθαλασσίου άπδ τοϋ 
λιμένος τής πόλεως Κερκύρας εως τδ τοϋ Ηροαστείου 
Μανδουκίου. Ά λ λ ά πριν έκπαιρεωθή τδ δλον έργον καί 
λιθοστρωθή κατά τούς κανόνας τής τέχνης, ένεκα α υ 
τοχειρίας τοϋ εργολάβου του έμεινε άτελείωτον καί 
παραμορφωμένον είς την έλευθέραν διάκρισιν καί έ-
νέργειαν τών βίαιων κυμάτων τά όποια καί παρά πολύ 
τδ έβλαψαν καί καθημερινώς τ6 καταστρέφουσι. 

Καί επειδή μετά τοσαύτην χρηματικών δημοτικήν 
δαπάνην δεν εΐναι ουτε δίκαιον ούτε ώφέλιμον νά έγ -
καταληφθή άτελείωτον τοιούτον δημοφελές έργον ά-
ναγκαζόμεθα νά ύπενθυμήσωμεν τ φ άξιοτίμω Κ. Δη-
μάρχω Κερκυραίων τήν άναπόφευκηον δημοτικήν άνάγ-
καν τής ταχείας τελειοποιήσεως αύτοϋ. 

Τδ ΣφαγεΧον τοϋ δήμου Κερκυραίων δέν δύναται νά 
έζακολουθή νά υπάρχη εκεί δπου σήμερον ευρίσκεται 
Διδ καί εύσεβάστως παρακαλοϋμεν τδν Κύρ. Δήμαρχον 
νά τδ μετάθεση εκείθεν εις τδ παραθαλάσσιον τών ποτέ 
αλυκών Γαρίτζης δπου βόσκουσι τά πρδς σφαγήν κ τ ή 
νη καί υπάρχουσι τά βωοστάσια, καί προχειρώτερον 
και άκινδυνώτερον αποβαίνει τδ μέρος καί εύκολώτερον 
τδ τής συγκοινωνίας μέσον παρέχει. 

Ένώ άπας δ παραθαλάσσιος δρόμος Γαρίτζης δια 
τών τελευταίων καλλοπισμών του παριστά: έν τ ι ώ -
ραΐον, προς χλευασμδν αυτών καί τής φιλοκαλίας ημών 
τδ ώραιότερον αύτοϋ μέρος απέναντι τοϋ παλαιού α γ 
γλικού Κοιμητηρίου παρρησιάζει έν τ ί έπονείδιστον καί 
βάρβαρον, διότι άφ'ής ημέρας ή ακατάσχετος ίρμή τών 
κυμάτων ρέριφθαι καί άπόλεσθε τδν περιστοιχίζοντα 
αύτδν μετά τών όπισθεν αύτοϋ χωμάτων τοΧχον του 
ουδείς πλέον έφρόντισεν νά ανοικοδόμηση αυτόν. Διδ καί 
παρακαλοϋμεν τάς εύθυνομένας αρχάς δπως συναισθαν-
θώσι τήν έπονείδιστον αυτών άμέλειαν καί σπεύσωσι τδ 
ταχύτερον είς άνασκευήν καί καλλώπισιν αύτοϋ' καί 
ούτως παύση ή αξιογέλαστος αυτή κατάστασις ή έξευ-
τελίζουσα ήμας ενώπιον τών επισκεπτόμενων ξένων. 

Τυπ. ΚΑΔΜΟΣ. 


