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Β. ΓΔΒΡΙΗΛΙΔΗΣ λιευουντηζ

ΙΜΒΡΑΖΗΪ -ΜΙΣΤΡΑΗΣ-ΒΑΑΛΩΡΙΤΗΣ.
Έπήγαν κα.ί τά Τζουμέρκα μαζί μέ τόν Άμβράζη,
«Οϋ είναι όλος ώμορφ’ά, χαμόγελο καί νε’άτα, 
κ’’ αν τής γυναίκας του φονιά κανένας τον φωνάζη, 
μά λέει πώς τήν τάϊζε αύγό μέ σοκζολάτα.
Ποίός τοϋ Άμβράζη τοϋ κομψού τή μούρη 6’ άντικρύση 
καί θα πι,στέψη πώς αύτός ’μπορεί νά κακουργήση;

Μάς κάνει όρκο «ώς ποτέ δέν σκότωσε κουνούπι,
«ώς ούτε κόττα έσφαζε τό τρυφερό του χέρι, 
άλλά κ’’ αύτόν τόν έφαγε το πείσμα τοϋ Τρικούπη, 
καί οχι τό ανήλικον η τό χρυσό του ταίρι.
"Αν έμενε μές ’στή βουλή κι’ ή γλώσσα τοϋ Άμβράζη, 
τόν Καραπάνο ήθελε συχνά νά τουλουμ’άζη.

Κ’’ ό Νίκος μας ό Μισυρλής ό μοσχαναθρεμμένος 
πολύ μικρός γ’ά τή βουλή εύοέθηκε άκόμα, 
όμως αύτός δέν έφυγε καθόλου θυμωμένος, 
καί τήν άλήθε’α ’φώναξε τ’ άληθινό του στόμα. 
Νε’άτα θερμά, χαρούμενα καί ενθουσιασμένα, 
ποτέ δέν λένε ψέμματα καί λόγ’α μασσημένα.

Καί τώρα, άντιπρόσωποι τού έθνους, τί νά γίνη;
' νά έκλεχθή ό Πρόεδρος! . . λοιπόν ψηφοφορία. . . . 
|Ό Κουμουνδοϋρος έχασε τήν πρώτη του γαλήνη, 
καί βλέπει ’πίσω καταχνιά κ’’ έμπρός του τρικυμία. 
Μ' αύτά τά ξεκουμπίσματα δέν τοΰμεινε π’ά φίλος, 
καί σ’ ένα στύλο άκο.υμπά ακίνητος σάν στύλος

Ό Σίρ Τρικούπης έβαλε τόν Σπϋρο γ’ά ταμπούρι, 
καί όσο τόν πανίσχυρο Πρωθυπουργό κυττάζει, 
σ’ έκείνη τήν αγέλαστη κ’’ ’Εγγλέζικη του μούρη 
ζερό ξερό χαμόγελο γ’ά μ’ά στιγμή χαράζει.
Μά πέρνει κ’’ ό ’Αλέξανδρος ταμπούρι τόν Άντώνη, 
και νά ! άρχίζει πόλεμος, φωνή, τρεχάλα, σκόνη.

Ό Δεληγιάννης κάθεται μαζί μέ τούς εννιά του, 
πότε ’μιλεΐ μέ σοβαρό ’στον τάδε ή ’στόν δείνα, 
πότε ’μιλεΐ μονάχος του γ’ά τόσα τρόπαιά του, 
καί σκέπτεται Συνέδρια, στεφάνια, Βερολΐνα. 
‘Εκείνος μάς ετέντωσε μέ λόγ’α φουσκωμένα, 
καί όχι ή Άκρόπολις καί τό είκοσιένα.
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ΜΗ X Α Ν Ε Σ ΑΙ

Ταράμ τατάμ, ί πόλεμο: όγρήγορα άρχίζει,
*αί ή βουλή,εΰρίσκεται 'στήν αποθέωσί ·Της, 
τον εαυτό του μοναχά ο Θοδωρής ψηφίζει, 
και τέλος Πρόεδρος πέτα ό σΐρ Βαλαωρίτης.
Ζήτω, φωναϊς, φιλήματα άπ’ τής καρδιά; τά βάθη, 
μά πούναι ό ’Αλέξανδρος ; . . άπό παντού έχάθη.

Έ! τότε άφησα κΓ έγώ τήν ύψηλή μου θέσι, 
καί σάν κοιμήθηκα βαθυά τήν νύκτα μοϋ έφάνη 
σάν νάθελε ό κύριος Πρωθυπουργός νά πέση 
μές ’στής γνωστής Πλατείας του τ’ ώραΐο συντριβάνι. 
Μά πάλι σάν νά ετρεξε μές ’στ’ ανοικτό του σπήτι, 
διαβάζοντας εξάψαλμο γΐά τον Βαλαωρίτ».

Soui'ie.

καί προτείνει τήν άναθεώρησιν τών διπλωμάτων τών 
μεγάλων γαιοκτησιών. ?

θέλει τήν εντασιν τής κατωτάτης παιδεύσεω; καί τόν 
ριζικόν καθαρισμόν τοϋ Πανεπιστημίου.

θέλει στρατιωτικήν θητείαν ένός έτους, ών σύμφωνος 
έν τούτο» μετά τού κ. Τρικούπη- θέλει την αυξησιν τοϋ

,

στρατιωτικού σιτηρεσίου καί τόν οργανισμόν στρατιωτι
κού ταμείου διά τό πολεμικόν μέλλον τής Ελλάδος.

*0 κ. Οικονόμου έχει τόν λόγον δυνατόν, είναι ό καλ
λιτεχνικότερος τών ρητόρων τής Βουλής καί παρά τώ 
πολιτικώ αυτώ συγκιρνώνται τά πλέον άφγρημένα τών 
αισθημάτων μετά τών Οετικωτέρων ιδεών καί αί μετα- 
φορικώτεραι εικόνες μετά πληθύος ξηρών αριθμών καί 
γεγονότων.

Δέν
ξιν διά τά χρώμα τής πολιτικής του- είναι λαϊκός. Θέ
λει τήν υλικήν, ηθικήν καί πολιτικήν άνόρθωσιν τοϋ 

, λαού, άδιαφορών διά τό πολίτευμα. Είναι μάλλον κοι-
Εις τήν ΙΙουλήν τόν Λριατεέδζ^ν Οεκονόμ.ου. νωΤιστής ή δημοκρατικός, ύπό τήν στενήν έποψιν τοϋ 

— - τίτλου τοϋ αρχηγού τού κράτους.
Οταν μία θέσις τής αντιπροσωπείας τών Καλαβρύ-, Ελπίζει την διά τής έπιβολής τού λαού ριζικήν με- 

των υ.ένει κενή, εΐ; τόν κάλαμον παντός πολίτου ποθούν- τ*λλαγην τής τρεχουσης πολιτικής προς τό υλικόν και 
τος νά βλέπη όλα; τά: ύπεοοχάς συγκεντρουμένας έν τώ '‘θιχόν «^μφέρον τών μεγάλων λαϊκών ομάδων καί ιδία 
περιβόλω τής ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας αυτομάτως έμ-'τών ^έσων κχ1 **τωτάτων κοινωνικών στρωμάτων.

■προμελέτης, έναντίον τής συζύγου του. Έξεδόθη βού
λευμα αθωωτικόν, άναστέλλον πρός καιρόν τήν ποινικήν 
κατ’ αύτοΰ καταδίωξιν. Ό κόσμος ήτο περίεργος νά τόν 
ίδη- πώς θ’ άντιμετωπίση τήν Βουλήν ύπό τό βάρος τοι
αύτης κατηγορίας- περιεογότερος ήτο νά τόν άκούση πώς 
θ’ άπολογηθή κατ’ άποδιδομένου αύτώ τοιούτου έγκλή- 
μ,ατος. ’Ηδη καί τόν είδε καί τόν ήκουσε. Καί τήν χεϊ- 
ρά του εψαυσε" καί ίλαρότητα έκ τών λόγων του ήσθάν- 
θη· καί συνεκινήθη- καί εύρέθησαν οί άπολογηταί του- 
καί ήγέοθησαν οί διώκταί του. Καί τόν έξέωσαν τής Βου
λής σχεδόν μετά λύπης καί τίνος ένδιαφέροντος. Ό κό
σμος είναι τοιοϋτος- λησμονεί- έν αίσθημα πνίγει τό άλ
λο- ή παρουσία έπιβάλλει- ή έπιείκεια προχωρεί- έως ό
που συλλέγονται αί δυνάμεις καί έπανέρχεται πάλιν τό 
κράτος τού πρώτου αισθήματος.

Αλλ’ ό Άμβράζης δέν έξεδιώχθη τής Βουλής ώς ύπο- 
τιθέμενο; κακούργος- ύπεβλήθη ώς άνήλικος. Ποία άντί- 
θεσις ! Νά πολεμή είς άνθρωπος τήν περί κακούργου ύπό- 
ληψιν καί συνάμα τήν περί άνηλίκου πρόληψιν. ’Εγκλη
ματίας καί βρέφος ! Καί νά άρνήται καί τά δύω, έπικα- 
λουμενος Ούγκώ καί Βρωμοσπητάκην, θεόν καί διάβολον, 
μοιχόν καί Χρυσόστομον, μαρτυρικά καί γράμματα χω
ρικών.

ματα.

Άριθ. 3.

ς οτι τόσα θά προμηθευθή πιστοποιητικά, ώστε θά 
έξη πρό τής Βουλής νά τούς ίδη όφθαλμοφανώς,

των πολιτευτων ενεοαουνε μετά πΛειοτερου φίΛτρου si; ς- — -(........— -λ.· γ-----  --- .....— , , ,
τά τρωτά τής έθνικής ζωής μας καί έμελέτησε τά μέσα ‘’)ων όλοκλήρων. Αί υπερτετρακισχίλιαι ψήφοι άς ελα
τής θεραπείας των—τό όνομα τοϋ ’Αριστείδου Οι- ^ϊν Βουλευτή; Αττικής ήσαν ψήφοι πλατωνικαί. Όυ— 
κονόμ.ου. δεμία αίθουσα ύποψηφίου έδέχθη τόσα: έπισκέψεις καθ’

ε
ώς
βέβαιο 
παρατά
ένα πρός ένα, καί τούς τριακονταένα Μαρτίους ή Μαίους 
του, θά φέρη μάλιστα χιόνα έκ τών πρώτων καί γρασίδι 
έκ τών δευτέρων.

Ούδέποτε είδον κολοσσαιότερον έκτισμένον άνθρωπον.
Είναι ώ: τά πρωτόκτιστα τών άρχαίων τείχη, έσχημα-
τισμένος έξ όγκολίθων. Καί τοϋ Κυβεονήτου Πετιμεζά 
_1____ - ' ■” . - - - *

χονόμ,ου.
• ·

Ό πολιτευτής ούτος είναι ό θερμότερος ύπέρμαχος 
ιδεών σωτηρίων διά τό Έθνος.

Δέν είναι πολιτευτής έκ συμφέροντος, ούτε έκ τυ
χαία; φιλοδοξίας, ούτε ένεκα περιστάσεων- άλλά πολι- 
τευτής έκ φύσεως, έκ κλίσεως.

Έπολιτεύετο καί ώς φοιτητής καί’ώς δικηγόρος καί 
ώς Είσαγγελεύς καί ώ; Βουλευτής.

Πολιτεύεται τώρα καί ώς ιδιώτης.
Έχει κατασκευάσει έν τώ πνεύματι αύτού ιδεώδες 

έλληνικής πολιτικής καί ποθεί νά ίδη αύτήν έφαρμοζο- 
μένην, αδιαφορών περί τού έφαρμόσοντος.

Τό ιδεώδες τής πολιτικής αύτής είναι άρνησις τής 
τρεχούσης πρακτικής τών Ελλήνων πολιτικής, δι’ ής 
έχομεν Σύνταγμα καί έσμέν δούλοι, έχομεν πόρους καί 
είμεθα καταχρεωμένοι, έχομεν δυνάμεις καί δέν έχομεν 
στρατόν, έχομεν μέλλον καί δέν εχομεν παρόν.

Τού κ. ’Αριστείδου Οικονόμου τό πρόγραμμα είναι 
εύρύ.

θέλει τήν χρηματικήν πίστιν δι’ όλους καί προτείνει 
τήν κατάργησιν τού τραπεζικού μονοπωλίου.

θέλει τήν δικαιοσύνην δι’ όλους καί πολεμεΐ τήν δικα
στικήν ΐσοβιότητα, ύπό τό θάλπος τής οποίας διεκορεύθη 
ή Θέμις.

ομάδας πεπυκνωμένας. Τόν έπεσκέπτοντο τμήματα κοι
νωνικά.

Δυνάμεθα νά είπωμεν ό'τι αύτός έχει τό πολυπλήθέ- 
στερον κόμμα, άσχημάτιστον, ανεπίσημον, άλλά διαθέ- 
τον τούς μεγαλειτέρους αριθμούς τών ανεξαρτήτων πολι
τών, ο'ίτινες έκουράσθησαν καμφθέντες ύπό τής φαυλο- 
διοικήσεως καί θέλουν άνόρθωσιν τών πεπτωκότων καί 
εισαγωγήν ριζικών μεταρρυθμίσεων.

”Αν τώ κ. Οικονόμου, ύποψηφίου οντι ’Αττικής, τά 
Καλάβρυτα τω έξέθηκαν κάλπην, πολλφ μάλλον οφεί- 
λουσι νά πράξωσι τούτο τώρα, ότε έχήρευσε μία θέσις 
αντιπροσώπου των.

Είς τά Καλάβρυτα όφείλομεν τόν Οικονόμου τής Όγ
δοης Βουλευτικής Περιόδου- είς τόν πατριωτισμόν καί 
τόν ένθουσιασμον τών Καλαβρύτων δέον νά όφείλωμεν 
καί τον Οικονόμου τής Έννάτης Βουλευτική: Περιόδου.

Καλιβίν.

Τό Συμβούλιον τών έν Άθήναις Πλημμελειοδικών 
συγκείμενον ύπό τοϋ δικαστού Α. Χωματιανού προε- 
δρεύοντος^ κωλυομένου τοϋ Προέδρου καί τών άρχαιοτέ- 
ρων δικαστών, X. Σοφιανού άνακριτοϋ καί Ίωάννου 
Βουλπιώτη.

Συνελθόν έν τφ πρός διάσκεψιν δωματίφ τήν 30 Δε
κεμβρίου 1878 παρουσία τού Είσαγγελέως Γ. Μπένση 
καί τοϋ ύπογραμματέως Ήλία Γαβαλά, ΐνα συσκεψάμε- 
νον άποφανθή έπί τής έξής ύποθέσεως.

Ό Νικόλαος Άμβράζης κατηγγέλθη έπί φόνω.
Συνεπεία τής καταγγελίας ταύτης διετάχθη καί ένηρ- 

δ-Ιγήθη τακτική άνάκοισις κατά την δίοδον τής οποίας έξε
δόθη τό ύπ’ άριθ. 712 ε. ε ένταλμα φυλακίσεως ύπό τοϋ 
άνακριτοϋ X. Σοφιανού,καί ταύτης περαιωθείσης,ύποβα- 
λών πρός τό Συμβούλιον τούτο ό παρ’ αύτώ Είσαγγελεύς 
τήν σχηματισθεϊσαν δικογραφίαν διά τής ύπ’ άριθ. 1498 
ε. ε. εγγράφου προτάσεώς του έξέθεσεν ότι προκύπτει 
μέν έκ τής άνακρίσεως, ότι ό κατηγορούμενος βαρέως έ
φερε τήν πρό τοϋ γάμου του διακόρευσιν τής συζύγου του 

ι ταύτην διά τούτο καί δι’ άλλους τινας λόγους 
κριβωθέντα; έβασάνιζεν αίκίζων περιφρονών οίονεί 

φυλακίζων έν τή οικία του, άλλ’ αί περί τούτου ένδεί- 
ξεις συνδυαζόμεναι πρός τήν έκθεσιν τών ιατρών έπι- 
σκεψαμένων τήν θανοϋσαν σύζυγόν του καί μη δυνηθέν- 
των νά διαγνώσωσι τό αίτιον τοϋ θανάτου της ώ; έκ τής 
προχωρησάσηί σήψεως, δέν είσίν έπαρκεΐς καί πρός στή- 

”ημοσίας κατηγορίας κατ’ αυτού

άλλοι Μινώταυροι βουλεύονται περί τή; πατρίδος ΰπό 
ακίάγ. Καί όμως τό πρόσωπόν του δεν γρονθοκοπεϊται 
διόλου μέ τό βούλευμα ένθα παρίσταται ώς . . · κατα
χτητής καρδιών. Οί ζωηροί οφθαλμοί του συνδυαζόμενοι 
μέ τά κανονικά χαρακτηριστικά του καί γλυκαινόμενοι 
είς δυνατόν μειδίαμα πεοιάπτουν εί; τόν ογκόλιθον του- 
φερότητα. Ό Άμβράζης κομψεύεται καί δυνατά μάλι
στα. Μαρτυροϋσι τά φαβοριτάχιά του, άρχαιοτάτης άλη· 
θώς εποχής, άλλά κομψά.

Ύπό τοιούτο σώμα κρύπτεται βεβαίως ψυχή πολύ 
δυνατή. Τό άπέδειξεν έν τή ομιλία του είς τήν Βουλήν. 
Καί περ ύπό τό βάρος φοβέρας κατηγορίας ώμίλησε μετ:Λ ?__ —θ
δψ
ρυ , . · < 1 k Ζ-» ’
ραπάνος θά εύρισκε τόν μισητότερον άντίπαλόν του. 
τφ άγροτικώ ζητήματι θά έμορφούτο είς Πάρνελ 
τούς ’Ιρλανδούς τής Άρτας.

Έν
διάΝ. ΑΜΒΡΑΖΗΣ

Έξ όλων τών άντιπροσώπων ούς μάς άπέστειλαν αί 
Νέαι Έπαρχίαι, ό πρωτοτυπώτερος όλων ήτο ό έξωσθείς "Ηδη άρξαμένης τής συνεδριάσεως έκυκλοφόρει είς 

χεϊρας τών βουλευτών το.έξής άξιοπερίεργον βούλευμ,α.

ριξιν δν έπί φόνω, καί 
ποινικής

σιν του.
Άκούσαν αύτού καί προφορικώς έν Συμβουλίω άναπτύ- 

ξαντος τήν προκατατεθεϊσαν πρότασιν του καί άποχωρή-
σαντος.

Ίδόν τήν Δικογραφίαν. 
Σκεφθέν κατά τόν Νόμον.

τοϋ πρώην έπισκόπου Σταυρουπόλεως Κωνστ- Πλεζιώτου, 
έν Άθήναις τότε διαμένοντος, ύπό τό πρόσχημα δέ τοϋ 
φίλου εισερχόμενος είς τον οίκον αύτού κατώρθωσε καθ’ ό 
είχε σύστημα πολλάκις οικογενειακόν γενόμενον σκάν- 
δαλλον, νά έμπνεύση έρωτα εί; τήν άνεψιάν τοϋ πρώην 
Σταυρουπόλεως Άνδριάναν άποτέλεσμα δέ τοϋ έρωτος 
τούτου ύπήρξεν ή τέλεσις γάμου μεταξύ αύτού κκί τής 
ρηθείσης ανεψιά; τοϋ πρώην Σταυρουπόλεως. Πλήν μετά 
παρέλευτιν ολίγου άπό τού γάμου του χρόνου, είτε διότι 

έν εύρεν, ώς έλεγε, τήν σύζυγόν του παρθένον, (όπερ 
ίαν πιθανόν, άλλ’ ούχί καί βεβαιωμένον έκ τής άνακρί-

> Ζ ? · - ·«*■ ·
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ιν κατά τοΰ Ν. Άμβράζη έπί τή άποδιδομένρ κατ’ αίυπόνοια·. ότι τά έγγραφα ταΰτα συνετάχθησζν ύπό τοΰ ξ 
κατηγορουμένου έν σχεδίω, άντεγράφησαν δέ καί ύπε- τοΰπράζει 
γράφησαν τό μέν ύπό τής συζύγου του, τό δε υπό τοΰ
θείου αύτής ύπό κράτος τής βίας’) είτε διότι, ώς τινες 
μ.άρτυρες άναφέρουσι, μή λαβών όσην ήλπιζεν ότι θα 
λάβγ προίκα ή άλλας λαβών ελπίδας κρείττονος άπο- 
καταστάσεως καθ’ ο εις άκρον τετυφωριένος μετημελήθη 
διά τόν γάμον του, είτε τέλος ώς άλλοι μάρτυρες βε- 

,βαιοΰσι διότι κορεσθείς ύπό έρωτος πρός την μετ’ αύτοΰ 
συνοικούσαν γυναικαδέλφην του Ραλοϋν (όπερ καί τό 
πιθανώτερον,άφοΰ επιστημονική έξέτασις έοεοαίωσεν ότι 
ή γυναικάδελφός του αυτή ήτο‘διακεκορευμένη) καί πό
θων νά συζήση μετ’ αύτής, ώς μόνον κώλυμα εις πραγ- 
ματοποίησιν τοΰ πόθου του τούτου διέβλεπε τήν σύζυγόν 
του- μετά παρέλευσιν λέγομεν ολίγου άπό τοΰ γάμου 
του χρόνου ήρχισεν νά κακομεταχειοίζηται όχι μόνον τήν 
σύζυγόν του, ήν έγκλειστον εντός δωματίου τίνος τηρών 
έδερε σκληρώς καθ’ εκάστην ένεκεν άσηαάντων όλως καί 
άναξίων προσοχής αφορμών, έστιν οτε δέ καί άνευ τίνος 
αφορμής, άλλά καί αυτόν τον θειον τής συζύγου του, 
τόν πρώην έπίσκοπον Σταυρουπολεως, ον πλ.ειστάκις ρα- 
πίσας καί έπανειλημμένως τοΰ οίκου έκβαλ.ών έν ώρα 
νυκτός, έπί τέλους δέ καί δεινώς έπί τής κεφαλής τραυ
μάτισα; διά ράβδου, ήνάγκασε νά άναχωρήσνι έξ ’Αθη
νών καί μεταβή είς Ανδρον,τήν ιδιαιτέραν πατρίδα του’ 
μ.είνας δέ ούτως ό κατηγορούμενος απόλυτος έν τώ οϊκω 
κύριος, έπέτεινεν είς τοσοΰτον βαθμόν τάς κατά τής 
συζύγου του κακώσεις, ώστε συνεχώς έκίνει είς άγανά- 
κτησιν τούς πλησίον τοΰ οίκου του κατοικοΰντας, αύτό- 
πται δέ μάρτυρες άμφοτέρων τών φύλων βεβαιοΰσιν οί 
μέν ότι είδον πολλάκις τόν κατηγορούμενον δέροντα άνευ 
τίνος άφορμής τήν σύζυγόν του, καί οτι προσδραμόντες 
είς βοήθειαν αύτής έκτυπήθησαν καί ούτοι ύπό τοΰ κα
τηγορουμένου, οί δέ (καί ούτοί είσι γυναίκες) ότι πλέον 
ή άπαξ ή σύζυγος τοΰ κατηγορουμένου έπέδειξε πρός 
αύτάς τό σώμα της, όπερ ήτο καταμέλανον έκ τών ρα- 
βδισμών, έτεροι δέ έπίσης αύτόπται καί αύτήκοοι τών 
γοερών φωνών τής συζύγου του μάρτυρες, άναμφισβητή- 
του δέ αξιοπιστίας, βεβαιοΰσιν ωσαύτως οτι ό κατηγο
ρούμενος έδερεν αύτήν δίς καί τρις τής ήμέρας ανη
λεώς, καί ότι έπραττε τοΰτο είς συνήθεις καί ώρισμένας 
ώρας άφοΰ πρότερον προσέδενε ταύτην έπί τής κλίνης, 
όπως μή δύναται νά κινήται.

’Επειδή έκ τών περιστατικών τούτων προκύπτουσι βα· 
ρεΐαι ύπόνοιαι, οτι ό θάνατος τής συζύγου τοΰ κατηγο
ρουμένου, ύγειοΰς πρό τοΰ γάμου της ούσης, δέν προήλ- 
θεν έκ φυσικής αιτίας, άλλ’ οτι οφείλεται κυρίως είς 
τάς συνεχείς κατ’ αύτής κακώσεις τοΰ κατηγορουμένου 
συζύγου της, καί τήν έν γένει τυραννικήν καί άγροΐκον 
πρός αύτήν συμπεριφοράν τούτου. Πλήν έπί τών υπο
νοιών τούτων, άς, ώς όρθώς καί ό Είσαγγελεύς έν τή 
ποοτάσει του αναφέρει, ή πρός βεβαίωσιν τής αίτιας

ί* Ζ 1 ’ ’ Υ«uLuvgu του κπστ·Λΐ/.Γινι·ζτ,

Έδημοσιεύθη τήν 13 ’Ιανουάριου 1879.

Τόν κατά Άμβράζη πόλεμον άνέλαβεν ό βουλευτής 
’Αττικής κ Λεβίδης, όμιλήσας δίς μετά πάθους καί όρ- 

ής έν μέσω πολλοΰ θορύβου κατά τοΰ τέως Βουλευτοϋ 
σουμέρκων :
Αεδίδης. Τύ βούλευμα τοΰτο καί κατά τον Νόμον 

καί κατά τήν Νομολογίαν καί κατά τούς συγγραφείς εί
ναι βούλευμα αθωωτικόν. Άλλ’ έπιτρέπεται πλησίον τοΰ 
ίουλεύματος τοΰ αθωωτικού νά θέσω την ρΐνά μου καί. 
έγώ καί πάντες υμείς διά νά γνωρίσητε τά μέσα έκεΐνα, 
άτινα έτέθησαν είς ένέργειαν, όπως, κατόπιν καταθέσεων 
ώρισμένων καί ευρισκομένων έν τή δικογραφία, έπέλθη 

οιοΰτο. Είναι έπιτετραμμένον, κύριοι, άπό τοΰ βήματος 
ούτου, άπό τοΰ όποιου πρέπει νά λέγηται ή αλήθεια 

θαρραλέως, νά είπω ότι έγίνετο jjpijo&i όλων τών μ.4- 
αων, άτινα έλαβον χώραν όπως Εισαγγελείς καί Συμ
βούλιον έκδώσωσι τοιοΰτο βούλευμα απέναντι τής κοινής 
φήμης, απέναντι τής κοινής κραυγής, ήτις ήγείρετο 
όταν αύτάς έφόνευε τήν ιδίαν ού^υγον, (θόρυβός)·.

Λε6ίδ/1<. Πρόκειται νά δικάσω ώς δικαστής τής 
υσίας καί ούχί τοΰ τύπου’ δύναμαι νά είπω, ότι δέν 

είναι δεκτός νά είσέλθη είς τόν aejiror αύτόν περίβολον, 
ώς τόν ώνόμασεν ό ίδιος, διότι φέρει όπισθεν αύτοΰ 
έν βούλευμα, όπερ ρητώς καί καθαρώς φέρει, ότι βα

θόρυβος} Γινώσκω αληθώς ότι άλλα κοινοβούλια έδε- 
χθησαν καί ανηλίκους’ ούτε ό Φώζ ούτε ό Πίτ εϊχον 
συμπληρώσει τό 2 Ιον έτος, όταν είσήλθον είς τό Κοι- 
νοβούλιον τής Αγγλίας. Διότι ό μέν Φώξ ήτο 1 9 έτών 
καί 4 μηνών, ό δέ Πίτ ήτο ολίγον πρεσβύτερος έκείνου. 
Ήσαν όμως όμολογούμεναι αί μέγιστα·, άρεταί καί τά 
πολλά πλεονεκτήματα τών άνδρών έκείνων. Διά ταΰτα, 
ώς δικαστής τής ουσίας λέγω είς τόν Βουλευτήν ότι δέν 
έχει τό δικαίωμα νά είσέλθη άπό τάς πόλεις έκείνας.

X

τού Θανάτου τής συζύγου του γενομ.ένη επιστημονική 
έξέτασις τοΰ πτώματος αύτής δέν ήδυνήθη νά ένισχύση 
δέν δύναται νά στηριχθή έπιτυχώς δημοσία κατά 
κατηγορουμένου κατηγορία έπί προμεμελετημένω κατά 
τής συζύγου του φόνψ, ένεκεν δέ τούτου δέον νά παύση 
πρός καιρόν ή περαιτέρω κατ’ αύτοΰ καταδίωξις.

Διά ταΰτα

Παύει πρός καιρόν τήν περαιτέρω ποινικήν καταδίω

Εί; τόν κ. Λεβίδην καί τούς κατηγόρους του όλους 
συλλήβδην άπήντησεν ό κατηγορούμενος ώς εξής :

Αμ.6ράζϊΐφ. Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευταΐ. Μολονότι 
ό αξιότιμος Κ. Βουλευτής 'Αττικής κ. Λεβίδης προη
γουμένως έλάλησε καί έλάλησεν, όχι άφ’ έαυτοΰ, άλλά 
προκληθείς ΰφ’ ένός έτέρου, ό όποιος κάθεται είς τήν 
άριστεράν πτέρυγα, καί τόν ονομάζω, τοΰ Κ. Καρα- 
πάνου, καί δύναμαι νά τό άποδείξω, καί δέν προσβάλ
λω κάνένα άφοΰ τό άποδεικνύω............(ό'υθιρισρός) Κ.
Δεσποταΐε, εισθε έξάδελφος τοΰ Κ. Καραπάνου, καί διά 
τοΰτο ένδιαφέρεσθε’ άλλ’ ή Βουλή πριν μέ άποβάλη, 
πρέπει νά μέ άκούση.— Μολονότι, λέγω, όσα είπεν ό κ. 
Λεβίδης είναι όλως διόλου άσχετα πρός τήν ένστασιν, 
ήτις γίνεται κατ’ έμοΰ, έγώ σεβόμενος τόν άςιότιμου 
Κ. Λεβίδην, θά είπω όλίγας λέξεις, καθόσον άφορά τα 

_ κατ’ έμοΰ βούλευμα (θόρυβος).

Πιστεύω κ. Βουλευταΐ, ότι όλοι σχεδόν, εξαιρέσει 
■ολίγων θά άνεγνώσατε τό εύαγγελικόν μυθιστόρημα τοΰ 
περίφημου Βίκτωρος Ούγκώ, τό όνομαζόμενον «I.es mi— 
s6rables» ("Αθ-Ιιοι) καί θά παρακαλέσω τόν κ. Δεσπο- 
ταΐον νά μή μέ διακόπτη, καθό έξάδελφος τοΰ κ. Καρα
πάνου, άλλά ν.ά μέ άκού.η.

Έκεΐ, κύριοι, είδετε όλας τάς περιπέτειας καί ολας 
τάς φάσεις τής κοινωνίας. Είδετε τόν δυστυχή Γιάννη 
Άγίάννη καί τον Γ’αστούραν. Τίς έξ ύμών δέν έκλαυ- 
σεν, ότι ό δυστυχής Γίαστούρας κατηγορεϊτο διά πρά
ξεις τάς όποιας δέν έπραξεν ; Καί μάλιστα, έπαρουσιά- 
σθησαν καί μάρτυρες, ό Βρωμοσπητάκης καί ό Ψαθομά
νας. Κύριοι, έγώ είμι ό Γίαστούρας’ σείς οί δικασταί’ 
καί Βρωμοσπητάκης καί Ψαθομάνας είναι οί έχθροί μου 
οί ένταΰθα, καί πρώτον ονομάζω τόν κ. Καραπάνον.

Καραπάνος. Έγώ δέν καταδέχομαι . . . {θόρυβος}.
ΙΤρόιόρος. Δεν οϊς έπιτρέπεται νά έρχεσθε είς προσω

πικά {θόρυβος}.
Άμ,δράζης. Διά νά έννοήσητε, κύριοι, ότι συκοφαν- 

τοΰντες θέλουσι νά μέ έξώσωσι τοΰ Βουλευτηοίου, απο
τείνομαι είς τήν σεβαστήν μερίδα, τήν όποιαν σέβομαι, 
διότι έχει μέγαν σκοπόν είς τήν πατρίδα καί ιδίως πρός 
τόν άξιότιμον βουλευτήν Μεσολογγίου καί αρχηγόν τής 
άντιπολιτεύσεως’ ποίαν σχέσιν έχει ή ένστασις τής ηλι
κίας μέ τό βούλευμα, τό όποιον έτυπώθη καί διενεμήθη 
σήμερον .δαπάνη τοΰ χρυσοκανθάρου Καραπάνου ;

Είς βου.Ιευζής. Όταν βλέπητε, Κ. Πρόεδρε, τοιαύ
τας παρεκτροπάς, οφείλετε νά τόν άνζκαλήτε είς την 
τάξιν. ζ θόρυβος).

Πρόεδρος. Τόν άνεκάλεσα. (θόρυβος)
Άμβράζης. Άπό τούτου τοΰ βήματος ήκουσα τήν 

λέξιν Χρυσοχόιι θα,ρος προχθές καί διά τοΰτο ένόμιζον 
ότι εϊχον τό δικαίωμα νά τήν είπω καί έγώ.

Ό δυστυχής Γίαστούρας, Κ. βουλευταΐ, θά κατεδικά- 
ζετο άφεύκτως διά πράξιν, τήν όποιαν ουδέποτε έπρα
ξεν, έάν ή αρετή τοΰ Γιάννη ‘Αγίάννη δέν ήθελε συγκι- 
νηθή, καί σώση τόν δυστυχή κατηγορούμενον θά κατε- 
δικάζετο άναμφιβόλως. Είς τήν θέσιν ταύτην εύρίσκο- 
μαι καί έγώ σήμερον καί σάς παρακαλώ καί σάς έξορκί- 
ζω είς τήν εύσυνειδησίαν σας ν’άποβάλητε πάν ό,τι ένε- 
τυπώθη είς υμάς έκ τής συκοφαντίας καί νά μέ άκού- 
σητε ώς δικασταί κατά ταύτην τήν στιγμήν.

Αύτοί οί συγγενείς μου, κύριοι, οΐτινες έγένοντο αίτιοι 
τής κατηγορίας μου, αύτά μοί έγραψαν πρό ήμερών καί 
δύναμαι νά σάς άναγνώσω τήν έπιστολήν, «ότι σύ ύπήρ- 
ξες τό άθώον θΰμα καί έπέπρωτο σύ μέν νά πάθης ό,τι 
έπαθες, ήμεΐς δέ νά περιφερώμεθα ώς έρημα πουλιά άνευ 
προστασίας. Τί ήμην, κύριοι, όταν κατηγορήθην ; Φοι
τητής πτωχός καί ήναγκαζόμην νά ψάλλω είς τάς Εκ
κλησίας διά νά σπουδάσω, νά έκπληρώσω τόν μέγαν μου 
πόθον τοΰ νά σπουδάσω έπιστήμην. Εύρέθη, κύριοι, μία 
σπείρα κακούργων, ήτις μέ κατηγόρησε. Σάς παρουσιάζω 
τό πρόσωπόν μου, κύριοι, αύτήν τήν στιγμήν καί δύνα
σθε νά έννοήσητε έάν ήδυνάμην έγώ καί νά σκεφθώ τοι- 
οΰτόν τι, όστις φρικιά αύτήν τήν στιγμήν είς μόνην τήν 
άνάμνησιν, ότι έγώ ήμην ό κατηγορηθείς. Μέ κατεδίω- 
κον τότε, κύριοι, διάφορα πρόσωπα, τά όποια δέν θέλω 
νά ονομάσω.

Α. 'Ρά.Ι.ίης. Καλλήτερα νά τά όνομάσητε.
Τινες. Δέν είναι άνάγκη, δέν είσθε υποχρεωμένος.
Άμβράζης. Ό αθώος, κύριοι, δέν φοβείται, διότι 

έχει καθαρόν τό μέτωπόν του. ΊΙ άθωότης ούδένα φοβεί

ται. Κύριοι, όλοι έν γένει κατηγορήθημεν. Δέν θέλω νά. 
έξισώσω τό μηδαμινόν μου υποκείμενον πρός άλλα πρό
σωπα κατηγορηθέντα, άλλ’ άπλώς Οά αναφέρω παρα
δείγματα τής παλαιά; καί νέας ιστορίας’ έν τούτοις Οά 
μοί έπιτρέψητε νά σάς αναφέρω ολίγα παραδείγματα άν
θρώπων κατηγορηθέντων.

Τικΐς. Είναι περιττόν, Κ. Άμβράζη.
Άμ,βράζης. ’Ολίγα, Κύριοι. ’Ενόσω έζη αύτός ό 

Σωκράτης, δέν ήτο ό κακούργος τών Αθηνών ; δέν τόν 
κατηγόρησαν ώς κακοΰργον ; Καί όχι μόνον τόν κατηγό
ρησαν, άλλά καί τόν κατεδίκασαν. Καί έν τούτοις, τής 
μεγάλης αύτής αρετής αύτοί οί καταδικάσαντες αύτόν, 
τής έστησαν ανδριάντα. Άφίνω, Κύριοι, τόν Άριστείδην 
καί τόν Φωκίωνα, καί έρχομαι είς αύτόν τόν Ίησοΰν 
Χριστόν, τόν όποϊον όχι μόνον κατηγόρησαν, άλλά καί 
τόν κατεδίκασαν είς θάνατον. Καί έν τούτοις σήμερον 
300 περίπου έκατομμύρια άνθρώπων πίπτουσι πρηνείς 
έμπροσθεν τοΰ σταυρού τοΰ κατηγορηθέντος καί άποθα- 
νόντος έπί τοΰ σταυρού.

Τινές. Δέν έχουν σχέσιν αύτά.
Άμιδράζης. Ά ρά γε αύτόν τόν Χρυσόστομον δέν 

τόν κατηγόρησαν ; Δέν τόν κατηγόρησαν δι’ 65 έγκλή- 
ματα ; Τόν κατηγόρησαν ώς φονέα, ώς μοιχόν, ώς πόρ
νον καί τά παρόμοια. Καί όχι μόνον τόν κατηγόρησαν, 
άλλά καί τόν κατεδίκασαν είς έξορίαν. Λοιπόν, όσοι 
κκτηγοροΰνται δέν είναι καί ένοχοι, διότι δέν είναι δύ- 
σκολον νά κατηγορήση τις ή νά άποδείξη τοΰτο. Καί 
προκαλώ πάντα νά μοί άποδείςνι καί τό έλάχιστον, άν 
έγώ έπραξα άπό τά φρικώδη έκεΐνα, τά όποια οί άντί- 
παλοί μου ήθέλησαν νά φέρωσιν έν τή Βουλή σκοπίμως, 
διά νά μέ έξώσωσιν έξ αύτής.

Καί διατί θέλουν νά μέ έξώσουν ;
Διότι ή πατρίς μου μέ έστειλε μέ τήν έντολήν ούδέν 

νά ζητήσω, παρά μόνον νά φροντίσω νά έλαττωθώσι τών 
δυστυχών έκείνων χωρικών τά βάρη, τά όποια τούς βα
σανίζουν άδικκύπως, καί οί όποιοι έν ώ έργάζονται ά- 
διακόπως, έν τούτοις πεινούν καί γυμνοί περιφέρονται. 
Καί έάν, κύριοι, ήθέλετε έλθει είς αύτά τά μέρη τά 
ίδικά μας, ήθελεν σάς κάμει φρικτήν έντύπωσιν, διότι 
.οί άνθρωποι έκεΐνοι δέν είναι συνταγματικοί πολΐται, 
διότι έκτος τοΰ Νόμου καί τοΰ Συντάγματος, έκτος τοΰ 
βασιλέως, αναγκάζονται ν’ άναγνωρίζωσι καί άλλον αύ- 
θέντην, τόν Καραπάνον, ό όποιος έπικάθετζι έπί τής ρά- 
χεώς των κζί έκμυζά ώ; βδέλλα τό αίμά των. ΔΓ αύτό- 
θέλουν νά μέ έξώσωσιν κζί έπικζλοΰμζι τοΰ Κ. Αρχη
γού τής άντιπολιτεύσεως κζί τής Βουλής όλοκλήρου τήν 
εύσυνειδησίαν. Έάν πράγματι είμαι ένήλιξ νά μέ έξώσρ 
έκ τής Βουλής, έάν όμως όχι, άς σκεφθή, καλώς, διότι 
έν ώ είμαι ένήλιξ μέ έξώσν) ώς ανήλικα, τότε ή κοινω
νία, ή οποία θά μέ βλέπγι ένήλικα, θά έκτιμήσ-y) πολύ 
καλά τήν ψήφον τής Βουλής, ιδίως τών ψηφισάντων.

Ζυγορα.Ιας. ΓΙοΐος έχει μεγάλα κτήματα εις τήν ε
παρχίαν σας ;

•Αμ-δράζης. Ό Καραπάνος—Κύριοι, ένώπιον σας εί
μαι κατηγορούμενος, σείς είσθε οί δικασταί μου’ άλλά καί 
ώς δικασταί οφείλετε νά μέ άκούσητε προηγουμένως καί 
κατόπιν νά κάμετε ό,τι σάς λέγει ή συνείδησίς σας.

θά σάς διηγηθώ μίαν περίπτωσιν, όσον άφορά τό ζή
τημα τοΰτο περί τή; έξώσεως, διότι σάς θεωρώ πατέρας 
τοΰ Έθνους καί έγώ είμαι πατήρ τής έπαρχίας μου καί 
πατήρ τοΰ έθνους μέχρι τή; στιγμής ταύτη; καί οφεί
λετε νά μέ άκούσητε. "Οτε ένηργοΰντο αΐ έκλογαί έν τ·β



6 Μ II ΧΑΝΕΣΑΙ.

ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 7
επαρχία μου, μ’ έκάλεσεν ό κ. Καραπάνος καί μέ είπε, 
■πρόσεχε νά είσαι μ.χζί μου ή άλλως θά σέ καταπολεμήσω. 

Αηραπάΐ'ος. ψεύδος άναιδέστατον.
Άμ,βράζης. ’Εκείνος όστις θά έναντιωθή, είς τό 

έλάχιστον θά τιμωρηθ·7ΐ παρ’ εμού, διότι είμι εκατομμυ
ριούχος.

Π ρύζόρος. ΙΙερί τής ηλικίας πρόκειται.
Φωτή.Ιας. Μή τόν έμποδίζετε νά όμιλήσφ. {θόρυβος}
Άμ.βράζης. Έάν, Κύριοι, μέ διακόπτετε, δέν θά 

δυνηθώ νά ομιλήσω. Την ηλικίαν τήν έχω' διότι δυστυ
χώς έ ένστασις τών ένισταμένων δέν δύναται νά μετα- 
6άλγι τούς φυσικούς νόμους. ’Επομένως δέν δύναται νά 
μοί έλαττώσ·/) τήν έλικίαν, άφοϋ έ παρουσία μου γεγο- 
νυία τή φωνή μονονουχι κράζει ό’τι φέρω 31 μ,αίους ή 
μαρτίους' διότι είμαι τό θύμα. Τήν έλικίαν τήν έφεραν 
ώς πρόφασιν οι έναντίοι μου, διότι θέλουν έξ άπαντος 
•νά μέ άποβάλουν άλλ’ αυτό δέν έπρεπε νά γείντ), διότι 
είναι άδικον καί τέν αδικίαν πρέπει νά τέν καταπολεμέ 
έ Βουλή. ’Εάν έγώ, κύριοι, είμαι πράγματι ένοχος, άς 
αποδείξουν τέν ένοχήν καί τότε έγώ πρώτος νά πάθω' 
άν όμως δέν είμαι ένοχος, όπως δέν είμαι, τίς θά δυ- 
νηθή νά καταψεφίσγι κατ’ έμού ;

--------- Ο-ΐ—-------------

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ.

Διά τής αποτυχίας τού κ. «Ι»ελήμ.ονος ώς βουλευ- 
τού ’Αττικές έχήρευσεν έ θέσις τού ’Εφόρου τού Βουλευ
τηρίου, έπομένως τού Εφόρου Βιβλεοβήχης

«Βουλής. Λέγομεν έχέρευσεν, άν καί ό Έφορος 
δέν είναι ισόβιος, άλλ’ αιρετός, έπομένως ό κ. Φιλήμων 
ήδύνατο νά έκλεχθή Βουλευτές, χωρίς νά έκλεχθή καί 
Έφορος. Άλλ’ έ άπό εξαετίας, άν δέν άπατώμεθα, έρ- 
γασία τού κ. Φιλήμονος ώς ’Εφόρου τής Βιβλιοθήκες εί
ναι τοιαύτε, ώστε δικαίως ύφ’ όλες τής κοινές γνώμης 
νομιζομένου τούτου ώς αυτόχρημα Ίδρυτοϋ τής σπου- 
δαιοτέρας καθ’ όλον τό Κράτος καί καθ’ όλην τέν Ανα
τολήν δημοσίας Βιβλιοθήκες, δέν ητο δυνατόν νά ύπάρ- 
Ζή διπλέ γνώμε μεταξύ τών άντιπροσώπων τού Έθνους, 
είτε συμπαθουντων είτε μέ είς τά πολιτικά φρονήματα 
του κ. Φιλέμονος, είτε έκ τές πτέρυγος είς έν ούτος θά 
έτάττετο η έξ έκείνης καθ’ ής ούτος θ’ άντετάσσετο, 
ώστε δικαίως όλοι την αποτυχίαν του ώς Βουλευτοϋ Ατ
τικές εθρήνησαν καί διά τεν άπώλειαν ενός τών εγκρί
των τού Ελληνικού Κοινοβουλίου μελών διά τάς γνώ
σεις και τεν μεγάλην πολιτικέ ν αγωγήν του καί τήν 
καθόλου φιλελεύθερον πορείαν του, άλλά καί διά τήν 
Βιβλιοθήκην τές Βουλές ές τάς προόδους μετά φίλτρου 
ειδικού παρακολουθοϋμεν καί οί τές πρωτευούσες καί 
τών επαρχιών κάτοικοι, διότι τήν νομίζομεν έκ τών 
δροσερωτέρων πηγών τές διανοητικής άναπτύξεως, έν 
τοπω ένθα ή πνευματικέ άτμοσφαίρα είναι τόσον ξερά 
καί αυχμηρά και ανυδρος. Μετά τό Πανεπιστήμιον ή 
Βιβλιοθήκη τής Βουλές ήτο τρόπον τινα τό μοναδικόν 
ύδραγωγεΐον διά τούς ζώντας καί πνευματικώς.

• ·
Πρέπει νά σας όι χτυπώ σωιχεν (χερικού; ίριθριούς ΐνα 

£ννοζ4σ*<τε ποσον κοΧοσσαΐον είναι τό εογον ενός άτόιχου

μέ έχοντος νά διάθεση περιουσίαν, άλλά ζήλον άπειρον, 
ικανότητα θετικήν και πολλην νοημοσύνην, δι* έργον 
τοϋ οποίου ή άξια ύπερβαίνει σήμερον είς νοήματα τά 
2,000,000 δραχμών.

Οταν παρελαβε. τεν Βιβλιοθήκην ο κ. Φ’.λήαων ηρί—
θμει τόμους . ........................................... 3,50ft

Τήν στιγμήν δέ καθ’ ήν γράφομεν ή Βι
βλιοθήκη τές Βουλής άριθμεϊ, άν αγαπάτε,
Τόμους 80,000

Ητοι ό κ. Φιλήμων διά μόνου τοϋ ζήλου, τών σχέ— 
σεών του καί τής προσωπικής έργασίας του, ήτις άπερ- 
ρόφα κατά τά πρώτα έτη όλας τάς έμέρας του, άν μή 
καί τάς νύκτας, έργασίας τήν οποίαν μόνον αύτός έδύ
νατο νά κάμη, παροιμιωδώς άντέχων είς διανοητικούς 
μόχθους, χωρίς νά στερήται ουδέ τάς ώρας τοϋ περιπά
του, τής φαιδρότητος καί τοϋ Νέγρε του,κατόρθωσε νά 
προσθέση είς τήν Βιβλιοθήκεν Τόμους 70,300 κα
τέχοντας χώρον έν τή Βουλή εννέα μικρών καί μεγάλων 
δωματίων.

Οικονομ,ικοί πόροι πρός τό έπιβάλλον αύτό έργον έ
χρησίμευσαν πρώτον μέν αί δωρεαί τών απανταχού Ελ
λήνων, τάς όποιας δι’ ίδιάζοντος ήλεκτρισμοϋ, μυστη
ρίου ίδικού του, προύκάλει ό κ. Φιλήμων καί αί δα- 
πανώμεναι 30,000 κατ’ έτος δρ., άς ώς Βουλευτής καί 
Εφορος κατώρθωσε ν’ άποσπάση παρά τής Βουλής, μή 

δαπανώσης πρό αύτοϋ ούτε τρισχιλίας δραχμάς.
Μεταξύ τών μεγάλων, όντως αμερικανικών δωρεών, 

διεκρίθεσαν αί τών κ. κ. Κούπα, Βαλαωρίτου, Διδό, 
Δοσίου, Παρίσε, Μιχαήλ Μελά καί άλλων.

Και ήδη ό πλούτος τής Βιβλιοθήκες ώς πρός τά Νο
μικά, τάς Πολιτικάς Έπιστήμας, τήν 'Ιστορίαν, τήν 
Γεωγραφίαν καί τάς Περιηγήσεις, έξ ών τό τμήμα τής 
’Ανατολής είναι σχεδόν τέλειον, είναι πλούτος 'Εκατομ
μυριούχου.

Ο κ. Φιλήμων έπέστησεν ιδιαζόντως τήν προσοχήν 
του πρός συγκρότησιν μοναδικής συλλογές ένδιαφερούσης 
είς τήν πνευματικήν ιστορίαν τοϋ Έθνους, ήτοι ό
λων τών άπό Άλώσεως Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τοϋ 
1833 έκδοθέντων ύπό Ελλήνων βιβλίων, είτε πρωτο
τύπων, είτε έκ μεταφράσεων.

Συνέστησεν έπίσης Τμήμα χειρογράφων, τών όποιων ό 
πολυτιμότερος άδάμας είναι ή διπλωματική Άλλελογρα— 
φία τοϋ Μιχαήλ Βόδα Σούτσου πρός τον περίφεμον 
Gentz καί τούς άλλους πολιτικούς άνορας τής Εύρώπες.

Συνήψε τακτικήν άλλελογραφίαν μετά τών ξένων Κυ
βερνήσεων καί Κοινοβουλίων καί ήδε δι’άπλής ανταλλα
γής, ήμών έλάχιστα σχετικώς προσφερόντων, λαμβάνο- 
μεν όλους τούς έπισήμους θησαυρούς έκείνων.

Κατήρτισε τήν τελειοτέραν συλλογήν καθ όλην τήν 
’Ανατολήν καί τήν Εύρώπην τών Ελληνικών έφεμερίδων 
καί περιοδικών, προσενεγκών αύτός μόνος έξ ιδίων 300 
σώματα έφεμερίδων διαφόρων.

Έσχεμάτισε τελείαν συλλογήν τών Πρακτικών τών 
Ευρωπαϊκών Βουλών.

Συνέλαβε τήν λαμπράν ιδέαν τής συστάσεως Στρατιω
τικού Μουσείου τών όπλων καί τών στολών τοϋ Έλληνι- 
κοϋ Άγώνος.

Έπεισε τόν μέγαν έκδότην τής Γαλλίας καί φιλέλ
ληνα Didot νά μάς προμεθεύση βιβλία μέ τήν πρωτάκου- 
στον έκπτωσιν τών 30 */ , τού Εφόρου τής Βιβλιοθήκης 
τοϋ Πανεπιστημίου κ. Μελετοπούλου κατορθώσαντος νά

ζεις χίλια φιλήματα. — 'Ορκίζεσαι ; μέ είπεν έκείνη σο- 
βαοώς, άλλ’ οί όρκοι κατά τόν κ. Δουζίναν, δέν έχουν 
πλέον πέρασι !

Ιδού όποιαν φοβεράν χαλάστοαν μάς έκαμεν ό άθεόφο- 
βος βουλευτής : Νά μή πιστεύουν πλέον ούτε αί γυναί
κες τούς όρκους μας !

Άναγνούς τις τά πρός τόν βουλευτήν Μάνδαλον τηλε
γραφικά δεινοπαθήματα τών θεσσαλών, άτινα ύφίσταν— 
ται ύπό τών χωροφυλάκων,—Φαίνεται, είπεν, ότι οί φί
λοι Θεσσαλοί δέν θά εννόησαν ακόμη, οτι τούς τούρκους 
διεδέχθεμεν ήμεϊς νομίμως.

Βαληάνδρωπος.

προμεθεύση βιβλία παρά τοϋ Βίλμπεργ μέ ύπερτίμησιν 
μεγαλειτέραν ή ό κοινός αγοραστής ■ Κ ο/ο. ,

Έχει δ’ έν τώ νω αύτού πλήρες σχεδιον ιδρυσεως 
ιδίας οικοδομής Βιβλιοθήκης τής Βουλής, χωρητικότη- 
τος £500.000 Τόμων, μέ πληθύν αιθουσών καί 
αναγνωστηρίων, μέ ολας τάς αναπαύσεις, την ευρωπαϊ
κήν τάξιν καί ευκολίαν, δι ων και μονών εσται δυνατ/) 
καί ή τού τοσούτον δι’ "Ελληνας έπικινδύνου δανεισμού 
κατάργησις. Έχει δέ όχι μόνον τό σχέδιον τής οικοδο
μής έτοιμον, άλλά καί τά οικονομικά μέσα δι’ ών θέλει 
προβή είς τήν διεκπεραίωσιν αύτοϋ.

•
* *

Τοιούτο τό κολοσσαΐον έργον τού άνδρός, μή έχοντος 
δυστυχώς πολλούς συναδέλφους του—προκειμένου περί 
£ργων—καθ’ όλην τήν σύγχρονον ιστορίαν τής Ελλάδος. 
Ώς πρός τά αποτελέσματα, άνεφάνη ουχί Ελλην, αύ.λ 
’Αμερικανός πολίτης ό κ. Φιλήμων.

’Εάν ήθέλομεν πλήν τών άριθμών νά όμιλήσωμεν καί 
περί τές ήθικοπολιτικής έννοιας τής εργασίας ταυτης, I 
θά κατελύομεν''τό ολιγώτερον μίαν ετι σελίδα τοϋ eMj) 
Χάνεσαι.

Τό έργον είναι βεβαίως άκόμα ημιτελές’ αλλα ή δόξα 
τοϋ έργάτου τελεία.

Είς τήν Βουλήν άπόκειται ή συμπλήρωσις τού έργου, 
διά τής μή άποξενώσεως τού τέκνου παρά τού πατρός.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ:
Ούδέ ούσία, ουδέ τύπος συνταγματικός θά παραβια- 

σθέ έάν ή Εφορία τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής, χωρι- 
ζομένη άπό τής Εφορείας τοϋ Βουλευτηρίου, άνατεθή είς 
άνδρα μή Βουλευτήν.

’Αφού έπιτρέπεται νά έκλέγωνται υπουργοί έκ μή 
Βουλευτών.

Ή Βουλή οφείλει νά έχλέξη *Έφορον τής 
Βιβλιοθήκης τής Βουλής τον X. «1»ιλήμιον<χ-

Σώζει τό ίδρυμα καί άμείβει τόν ιδρυτήν.

Καλιβάν.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ
ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

'Ο έφετεινός χειμών είναι πλούσιος εις δοκιμασίαν 
καλλιτεχνών. Κλειδοκυμβαλισταί, βαρβιτισταί, ηθο
ποιοί, xorzραμπασισταιρήτορες, αναδύονται καί κατα
δύονται έπί τής άθηναϊκής σκηνής, ώς τό φάντασμα τού 
ΑΙπάνκου είς τόν Μάχβιθ χίχ·/Λ~~^ί διαδοχικώς κκί πά
λιν έξαφανιζόμενον.

Μετά τόν Αεχατβάν καί τούς νεκρούς μαθητάς του, 
ή φυσιογνωμία τού Ά,νδρονοκουλου επεβλήθη έπι 
τού φιλοθεάτρου δημοσίου διά τού έπιβάλλοντος άναστή— 
ματος καί παραστήματος τού περιοδεύοντας τουτου ηθο
ποιού. Ήθέλησάν τινες νά άντιτάςωσι τόν ενα κατά τού 
άλλου, ΐνα κολοβώσωσι τού μέν την δόξαν καί προσρά— 
ψωσιν είς τόν άλλον τ’ άπομεινάρια.

Καμμία σχέσις μεταξύ τών δύο. Άνήκουσιν -είς αντι
θέτους όλως σχολάς. Έάν δεν είναι καταχρησις, δυνα— 
μέθα νά όνοαάσωμεν ρωμαντικόν τον κ. Αεκατσάν και 
κλασικόν τόν κ. Άνδρονόπουλον. Είναι τής παναρχαίας 
σχολής αύτός καί τής νεωτάτης έκεΐνος. Ελληνικώτε- 

Ιρος ό είς καί εύρωπαϊκώτερος ό άλλος. Ο Ανδρονοπου— 
Ιλος δέν δύναται νά ύποκριθέ τον Χαιι.Ιιτ και ο Λεκα- 
τσάς τόν Άριστόβηροκ.

Είς τήν κλασικήν ύπόκρισιν τού Ανδρονοπουλου υπο- 
βοεθεϊ πολύ ή σωματική του κατασκευή. Μεγαλόσωμος, 
υψηλός, βροντόφωνος, εύπρόσωπος, ωραίους μαυρους 
οφθαλμούς, ό Άνδρονοπουλος ως /Iαπετέλει 
μεγαλοπρεπή έμφάνισιν, διακοσμομένην πλειότερον υπό 
'τής λαμπράς καί ευπρεπούς ενδυμασίας ην εφεοεν.

Βεβαίως δέν ικανοποιεί διόλου τά νεωτερίζοντκ γού
στα τών ’Αθηναίων. 'Π απαγγελία του διεκρίθη προχθές 
έπί μονοτονία. Μπορεί νά πέί κάνεις ότι άπ αρχής μέ
χρι τέλους τής τραγωδίας έκλαιε, ένώ μπορούσε κάποτε 
καί νά μήν κ.λαίη. Μονοτονία ίεροκήρυκος, συναρ,.ά^ουσα 
έν τή αυτή νότα τήν έκφρασιν τοϋ όδυνηροτέρου αισθή
ματος μετά τού: «Καί τώρα πάμε νά φύγουμε.. Αί 
κινήσεις του άποβαίνουσι παρά πολύ σπαρακτικαί. Π δε 
[φωνή του, καθά παρετηρήθε ύπό τών γνωρισάντων αυ
τόν πού δεκαετίας, αρκετά κατέπεσεν. Διότι άλλοτε ή 
φωνή τού Άνδρονοπούλου χα.Ιοϋσι χόσρου έν τώ θεατρφ. 
ΓΗ το ό βροντοφωνώτερος όλων τών συναδέλφων του.
I Ό Άνδρονοπουλος είναι ό μόνος έκ τών Ελλήνων ήθο-

ΟΡΝΙΘΟΣΚΑΛΙΣΜΑΤΑ.

ΤωγΙ.Ιω I. Καμποόρογ.ΐω. (ΙΙαρένθεσις. Καί έν πρώ- 
τοις, φίλε, αφού μάς έδίδαξες πώς πρέπει νά κλίνωμεν 
τάς ά.τόαρίω=(ϊποαρί'ω, πού νά θυμηθώ τόρα τήν κλίσιν 
των, παρακαλούμεν νά μάς πής καί πώς πρέπει νά κλί
νωμεν καί τό όνομά σου' ενικός ή ονομαστική ό Καμπού- 
ρογλος' έτσι ; ή ό Καμπούρογλους ; γενική, τού Ιίαμ- 
πούρογλου ε Καμπουρόγλου ; δοτική, τώ Καμπούρογλω 
η Καμπουρόγλω η Καμπούρογλου η Καμπουρόγλου ; Ε
χεις ένα <$ιαβολοόνομα, πού δέκα χρόνια τόρα δέν ’μπό
ρεσα νά τό κλίνω. Είναι τόσο στρυφνό, οσον καί τά γρα
φόμενα σου. ’Έκλεισεν ή παρένθεσις). Καί τώρα πού σοϋ 
είπα αύτά, είναι περιττόν νά σού πώ τά έκτος παρενθέ- 
σεως.

Καί έγώ έλεγα προχθές πρός τήν έξαδέλφην μου.— 
Σοϋ ορκίζομαι, έξαδέλφη, είσαι τόσον ώραία, ώστε αξί
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-ποιων όστις άνεγνώρισε τήν ειδικότητά του διά κύκλον I 
τινα δραμάτων καί κατορθόνει νά περιστέλλη εντός αυ
τού τήν ρωμαίϊκην φιλοδοξίαν του. Ό Ταβουλάρης θά 
τόν ώνόμαζεν ώς πρός την πτωχείαν αύτήν επαίτην, 
άλλά καί αύτός θά εδικαιούτο νά τόν αύτονομάση χρεω- 
κόπον.

’Ηδύνεται παοιστάνων τον 'ΛριστόδημΟΓ·, τόν Σαου.Ι, 
τον z/ιάαοα καί ολίγιστα άλλα.

Ώς Διάκος κατορθόνει προσωποποίησιν έκπληκτικήν. 
Γίνεται ή ζώσα είκών του. Καί θά τόν παρακαλέσω- 
μεν νά παράσχη είς την έκτεθηλυμένην πρωτεύουσαν τό 
άρρενωπόν αύτό θέαμα.

Είναι συμπαθητικότατος τύπος Βοημοΰ ηθοποιού. Ου
δέποτε εγκαθίσταται όριστικώς είς μίαν πρωτεύουσαν’ 
«υτε παρέχεται αύτός είς εταιρίας, ώς μέλος θιάσου. Θι- 
«σάρχης είναι πάντοτε αύτός, σχηματίζων θιάσους έκ 
τοΰ προχείρου.

Άκόμη ή αίθουσα τοΰ θεάτρου θά βοά άπό τούς γέ- 
λωτας ούς διήγειρεν όταν iGa.it σ’ τά αίματα τόν δημο- 
τικώτατον Νικολόπουλον τοΰ ναυτικού νά συμπαίξη μα
ζύ του τον Άβενίρ είς τόν Σα,ού.1. Άκόμα ξεκαρδίζονται 
γελώντες οί παραστάντες τό έσπέρας εκείνο, όταν ένθυ- 
μώνται την έζοδον τοΰ βασιλέως Σαούλ νά παρακολού
θηση ή αιχμή ένός κονταριού τό όποιον ήτο τόσον μακρύ, 
ώστε έπροχώρει, έπροχώρει μόνον του, χωρίς νά φαίνε
ται ό κρατών αύτό. Οτε έφάνη ό Νικολόπουλος, τό 
δημόσιον έκολύμβησεν αύτόχρημα είς γέλωτας έν μέ
ση τραγωδία. Ό Νικολόπουλος άφοΰ έκάθησε, συνεβού- 
λευε Sta νευμάτων τούς θεατάς νά παύσουν γελώντες, 
ύιύτι dir ctrat τρόπος.

’Άλλοτε πάλιν ό Άνδρονόπουλος ύπεκρίνετο τόν Ίεν- 
νάριον έν τη Λονχρητία Βοργία. Ών είς τό μέρος έκεΐν.ο 
όπου εκσφενδονίζει τούς κεραυνούς του κατά τοΰ μεγά
ρου τής Λουκρητίας, «ώς οίκου άσελγείας,οίκου μοιχείας, 
ηίκου άνοσίων συνδυασμών, οίκου ....

Ό Άνδρονόπουλος λησμονεί τά περαιτέρω καί μη δυ
νάμενος τίποτε άλλο νά είπη, λαμβάνει ύφος άρειμάνιον 
καί άντί πάσης άλλης συνεχείας λέγει μετά στόμφου:

ΈΜηχος ζράχηΛος ζνγύκ dir υποφέρει

— Αφοΰ δεν με πιστεύεσαι, λεγει πρός τον οχληρόν 
υποδηματοποιόν, νά, πάρε τό ρωλόγι μου.

Τοΰ 'υποδηματοποιού τείναντος τήν χεϊρα διά νά τό 
τσεπώση,

— Ε, άφοΰ τό παίρνεις, κ’ έγώ δέν σ’ τό δίδω, τοΰ 
λέγει ό Άνδρονόπουλος.

ΙΙερι τής άξίας του ώς ηθοποιού οί φίλοι του διαδί
δουν ύπερβολικοΰς έπαίνους.

Μεταξύ άλλων έλεγέ τις ότι όταν παρέστησεν έν Λι- 
βερπούλη,πήγαν νά τόν ίδοΰν ή 'Ριστόρη καί ό Ρόσσης 
καί έφυγαν άπό φούρκαν διά τήν μεγάλην τέχνην τού 
Άνδρονοπούλου.

— Καί μπορούσαν νά σταθούνε ; ήρώτησε σατανικό
τατα είς τών παρισταμένων.

Μεθ όλα ταΰτα χαιρετίζομεν εύαρέστως τήν επάνο
δον τοΰ κ. Άνδρονοπούλου καί πιστεύομεν ότι θά μάς 
δόση καί τον JtAxor έν μεγαλοπρεπεϊ παραστάσει, όσον 
άφορα τάς ένδυμασίας. Τό δημόσιον θά συόόεύση Οερμό- 
τερον καί πολυπληθέστερου άπό τόν Αριστόδημον είς τόν 
Α&άχον.

Καλιβάν.

«ΤΡΕΛΛΑΙΣ.»

11
ΙΙώ · πώ * πώ !

Άγαπώ εν’ αγγελούδι, μά είν’ όμορφο πολύ .
Κάτι χείλη ζαχαρένια, τρελλαμένα γιά φιλί.
"Εχει ’μάτι μαύρο μαύρο, σέ θωρεΐ καί μέλι στάζει, 
Ή.γλυκάδα τή καρδιά μου σά.ν τό φύλλο τή ταράζει.
Πω, πώ, πώ! είναι μϊά τρέλλα’ σοΰ ’μιλεϊ γλυκά γλυκά. 
Μ’ ένα λόγο σε τρελλαίνει, σού σταυρώνει τή καρδιά,
Καί πονεϊς, κχ’ αύτό γελάει, δέν τοΰ μέλει τί σού κάνει, 
Μϊά ματιά του μέ σκλαβώνει,πώ,πώ,πώ,θά μέ τρελλάνη.

καί εισέρχεται είς την σκηνήν.
Έπί τή έκπλήξει τών συναδέλφων του τ’ είν’ ούτο 

πού έκαμε;
— Τί θέλατε, νά χαλάσω τό δράμα ; Τοΐς άπήντησεν 

έν πάση άφελεία.
Ώς άνθρωπος είναι δ,τι γενναίου καί ελευθέριον έπλα· 

σενή φύσις. Τά καφενεία τών Αθηνών γνωρίζουσι τί λέ
γομεν. Δύναται νά δαπανήση έν μια εσπέρα ο,τι έχει 
Είναι ό πρύταυις τών ζραζαριστώ>·. Ό θεοδωράκης μας 
ό Κολοκοτρώνης δέν πιάνει χαρτοσίά πρό αύτού. Τού 
έρχεται ενίοτε νά κεράση είκοσι ή τριάντα θαμώνας, 
δλως διόλου ξένους πρός αύτόν. Keprii καί όταν έχει 
νά πληρώση, κερνά καί όταν δέν εχη. Έν τή τελευταία 
περιπτώσει, μέ ολον τό επιβλητικόν ύφος του λέγει καί 
αύτός τό περίφημον:

— Δικά μου είναι, τού ζαχαροπλάστου μή τολμώντος 
ούτε νά μουρμουρίσιμ

Έν Σμύρνη τόν έβασάνιζέ ποτέ ΰποδημ,ατοποιός, προς 
όν χρεωστούσε κάτι τι.

Μίαν ήμέραν εύρέθη είς τάς εξάψεις του.
- Καί έξαγαγών τό ώρολόγιόν του,

14*
IV ά ήθελες

'Στά χείλη σου, μελαχροινό, τραντάφυλλα ανθίζουν, 
τά χείλη μου έχουν δροσιά..

Νάθελες, νά 'στην έδινα, γλυκά νά τά ποτίζουν, 
τί ζηλεμένη συντροφιά ! !

13
’Χάν ζάχαρο

Λέγουν τ’ αστέρια τούρανοΰ τή νύκτα πώς ’μιλούνε 
Ki’ οποίος άγάπη έχει πολύ', πώς τόν παρηγορούνε. 
Μά ’γώ αστέρια κι’ ουρανό 'θώρώ στά δυό της μάτια, 
Πού στέλνουν τή παρηγοριά ’σάν ζάχαρι κομμάτια

Solo.

Τύποις «ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ·


