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Β. Γαβριηλιδιις ΔΙΕΥβΥΧΤΙΙΪ

ΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΣ

Ό πρώην υπουργός τών ’Εσωτερικών, ό αντιπρόσωπος 
Επίδαυρου Λιμηράς, ό αρχαίος είρηνοδι'κης, ό πανηγυρί
σα; έν τή Βουλή την δεκάτην, ό άπό φοβερό!; πενίας 
καϊ αύτός άρξάμενος τοΰ πολίτικου του σταδίου, ό κατά 
τήν μαρτυρίαν στρατιωτικού φίλου μας κιτρινοπανταλο- 
νών πρό δεκαπενταετίας ϊσως έν μέσαις Άθήναις, ό κύ
ριος έπι τέλους ΙΙαπαμιχαλόπουλος, ήτο έν γνώσει 
τοϋ Θηβαϊκοΰ έλλείματος ;

* *
Α . Δυστυχώς διά τήν ύπόληψίν τοΰ αξιότιμου βου- 

λευτοΰ Έπιδαύρου Λιμηράς υπάρχει φοβερόν προηγούμε- 
νον έναντίον του. Ό κ. ΙΙαπαμιχαλόπουλος, πριν ή πα- 
ραπεμφθή είς Ειδικόν Δικαστήριον, είναι καταδεδικκ- 
σμένος διά βουλεύματος ύπό τοΰ Συμβουλίου τών έν
ταΰθα Έφετών. Άπαλλαττομένου δι’ αύτοΰ τοΰ έπί υ
πουργού τών Οικονομικών ΙΙαππαμιχαλοπούλου διευδυν- 
τοϋ τοΰ Λογιστηρίου X. Δροσίνη, συνεπέραινε τό Δικα- 
στήριον οτι ό «Ί·«ουρ>γός ΛΙ. ΙΙαπαμεχαλόπου» 
λος έγέυοχχχε τά τής πλημμβλοΟς χχτχστάαεως 
τοΟ Ί χμείου. )

Ό ένδιαφερύμενος άπήντησε διά τής Έφημερίδος ν^ζς 
οτι τό δικαστήριον έπλανήθη, άλλά δυνατόν καί ύπό 
τοΰ Ειδικού Δικαστηρίου καταδικαζόμενος ό ενδιαφερό
μενος νά είπη ; ότι τό Δικαστήριον έπλανήθη ! ’Απαράλ
λακτα ώς ό κ. Βαλασσόπουλος, οστις άκόμη καί τώρα 
άν δέν άπατώμεθα ζητεί αποζημιώσεις διότι κατεδικά- 
«θη έπί δωροληψία κατά τά ’Επισκοπικά.

Ο . Ερχεται κατόπιν ή μαρτυρία τοΰ ύπαλλήλου τοΰ 
υπουργείου τών Οικονομικών κ. Μπάσδελη βεβαιοϋντος 
τά ύπό τοΰ Δροσίνη κατατεθέντα ώς λεχθέντα πρό τοΰ 
ύπουργοϋ ΓΙαπαμιχαλοπούλου, οτε ούτος έχορήγει άδειαν 
πρός τόν Βελένδζαν διά νά μεταβή είς Θεσσαλίαν.

Γ . Ή επιστολή τοΰ υίοΰ του Κωνσταντίνου πρός τήν 
σύζυγον τοΰ Βελένδζα Κλεοπάτραν είναι άρκετά περίερ

γος. Δέν ένοχοποιεϊ βεβαίως φανερά τόν πατέρα τοΰ 
γράψαντος' άλλά καί δέν έπικυροϊ τάς διαμαρτυρήσεις 
υίοΰ καί πατρός οτι ούδέν έγνώριζον περί τής ύποστά- 
σεως άνθρώπου λεγομένου Βελένδζα. Πρώτον όέν έννοοΰ- 
μεν πώς οΐ ενδιαφερόμενοι δέν καταθέτουν τήν έπιστο
λήν τής Κλεοπάτρα; ^ι’ής αύτη έγραφεν, ώς λέγουν τώ
ρα, «παρακαλοΰσα τόν Παπαμιχαλόπουλον, ώ; ύπουργόν, 
9ά έπαναφέρη τόν σύζυγόν της είς Θήβας έκ Θεσσαλίας 
ΐνα y.ri φονευθή έκεϊ καί άφήση τά παιδιά του είς τούς 
πέντε δρόμους» ('Ίδε .τροχδεσιςηχ ’Εφημερίδα). Έπειτα 
πρέπει νά διευκρινισθή αύτό: ”Αν είναι άληθές ότι ή 
Βελένδζαινα έζήτει παρά τοΰ ΓΙαπαμιχαλοπούλου,ύπουρ- 
γοΰ εώ>- ΟΐχοΓθΐιιχύ)>', νά τόν σώση άπό τάς χεϊοας τών 
Τούρκων, καί οχι άπό τά; χεΐρας τών δικαστηρίων, διατί 
τότε άπηυθύνετο πρός αύτόν, ύπουργόν όντα τών Οικο
νομικών, μή έχοντα ειδικήν δικαιοδοσίαν έπί τής έπα
ναστάσεως, άφοΰ μάλιστα ούδεμία σχέσις συνέδεε μετ’ 
αύτοΰ ούτε τόν Βελένδζαν, οΰτε τήν γυναίκα αύτοΰ, 
ούτε τά τέκνα αύτοΰ, ούτε τό ύποζύγιον αύτοΰ. Λογικόν 
ήτο ή Βελένδζαινα ν’ άποταθή ή πρός άγνωστον ύπουρ— 
γόν, άλλ’ ειδικόν εις τά έπαναστατικά, ή προς μή ειδι
κόν μέν υπουργόν, άλλά μετά τοΰ όποίου είχε σχέσεις 
φιλίας ή γνωριμίας.—Ό δέ ΙΙαπαμιχαλόπουλος ειδικός 
μέν δέν ήτο, φιλίαν δέ ώ; λέγει μετ’ ούδενος Βελένδζχ
είχε. Πώς λοιπόν ή προθυμία του άπαξ μέν νά γράψη 
ήμιεπισήμως έκ τοΰ ύπουργείου τών Οικονομικών πρός 
τήν Βελένδζαινα—καί νά τής λέγη τί—καί περί τούτου 
δέν μάς λέγουσιν τίποτε—δεύτερον δέ διά τοΰ υίοΰ του 
Κωνσταντίνου ; Έκεϊνο δέ τό έν τή έπιστολή θά <ppar- 
τίση ο^τι deor τί δύναται νά σημαίνη; Οτι χάριν -ών 
παλμών τής Κλεοπάτρας θά μετεκάλει—αύτός — τον 
Βελένδζαν άπό τά θεσσαλικά πεδία, ένω έθεωρήθη ύφ* 
δλης τής κυβερνήσεως ώς άπαραίτητος άνθρωπος τής 
Θεσσαλίας ; ’Η ότι θά φροντίση ό,τι δέον,νά οίκονομήση 
δηλαδή τά τοΰ έλλείμματος ; Τό δεύτερον δέν είναι λο
γικώτερον τοΰ πρώτου ;

Α'. 'Υπάρχουν χείμ-Κυα έναντίον τοΰ Παπαμιχαλο- 
πούλου. ‘Υπάρχει τό ύπ’ άριθ. 1471 καί άπό 3 Άπρι—
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λίου 1878 έγγραφον τοϋ ύπουργοΰ τών Οικονομικών 
Ν. Παπαμιχαλοπούλου, δι* ού ό Ίω. Τραβαρσάρος διε- 
τάχθη νά παραλάβη, άπό τού Γ.Κχστάνΐχ (διευθύνοντος 
τότε το Ταμεϊον θηβών) τό χρηματικόν, τά άντίτιμα, 
τό χαρτόσημον καί τά γραμματόσημα Si iStaitipuv μι- 
ταζν αιτώ»' πρωτοχύ.ΙΑων, ήτοι, χωρίς λάβη γνώσιν 
ή ύπηρεσία τού ύπουργείου, ήτοι, χλέφτεχα.

Τά κείμενα αύτά έρχονται εις έπιβεβαίωσιν τών κα
ταθέσεων τοϋ κ. Δροσίνη, τόν όποιον ό ΓΙαπαμιχαλόπου- 
λος καί ή Έφημερίς θέλουσι μυθολόγον, συνάδελφον τού 
κ. Πολίτη, καταθέσεων δι’ών μαοτυρεΐται οτι, όταν πα
ρετήρησεν εις τόν ύπουργόν οτι ή τοιαύτη παράδοσις 
επιφέρει άταξίαν, ό Παπαμιχαλόπουλος άπήντησεν: • αύ
τοί σννεννοήθησαν I»

Ε'. Υπάρχει ή φοβερά μαρτυρία τού κ. Τραβαρσάρου, 
τόν όποιον Τραβαρσάρον ό Π απαμ ιχα.Ιόπου.ίος καί ή 
Έφημερίς σύν τή Νία Έφημερίδι δέν δύνανται νά ίσχυ- 
ρισθώσιν ότι ήδύνατο είδικώτερον τού κ. Πολίτου νά 
οιδάζη άπό τοϋ Πανεπιστημίου συγκριτικήν μυθολογίαν, 
διότι τής άληθείας τών λόγων του ύπάρχει αψευδές 
μαρτύριον τό έγγραφόν του έν τώ ύπουργείω τών Οικονο
μικών, τό ύπ’ άρ. 294 καί άπο 12 Μαίου 1878, δι ου 
κατήγγελλε τάς μεγίστας ελλείψεις τού ταμείου θηβών, 
καί τά έγγραφα πάλιν τού ύπουργοΰ (ύπ’ άριθ. 10482 
καί άπό 13 Μαίου 1878) —πάντοτε ένεογούντος τοϋ 
Παπαμιχαλοπούλου καί δι’ ού ένετέλλετο νά έξακολου- 
θή διευθύνων τό ταμεϊον θηβών, ώς νά τοϋ έλεγεν : 
Κύτταςε χριστιανέ τή δουλειά σου, xal μιήν 
άναχατόνεσαε σέ ελλείμματα.

Τά έγγραφα αύτά, είτε περιήλθεν είς γνώσιν τού κ. 
Παπαμιχαλοπούλου είτε δέν πεοιήλθον, προσεπιμαρτυ- 
ροϋσι την άλήθειαν τών έναντίον τοϋ Παπαμιχαλοπού- 
λου καταθέσεων τοϋ Τραβαρσάρου, όστις όταν λέγη ότι 
άπας καί δίς καί τρις ώμίλησε τού Παπαμιχαλοπούλου 
περί τοϋ έλλείμματος καί τής ανάγκης τής έπανόδου 
τού Βελένδζα, ότέ μέν έλάμβανεν άπάντησιν : χα.Ι.ίίτερα 
τίναι ri χ/?/»- εΑΑη (όπερ ό Τραβαρσάρος έζηγεΐ ότι έν- 
νοοϋσε ό Παπαμιχαλόπουλος νά φονευθή ό Βελένδζας είς 
την έπανάστασιν καί ούτω νά σωθή καί μετ’ αύτού ίσως 
καί ό ευχέτης τοϋ θανάτου του ύπουργός) ότέ δέ πάλιν 
ΐταράσσετο καί άνεχώρει ώς ό Καϊδαμάς πρό τού Μα
νιώδους καί άλλοτε πάλιν τού έζήτει νέας πληροφορίας 
περί τοϋ έλλείμματος, ώς νά μήν έφθανον καί αί πρώ- 
ται καί αί δεύτεραι, καί αί προφορικαί καί αί γραπταί, 
όταν, λέγη αύτά, ά.τ7ώ< αναμασσΛ τό Ιγγραφόν του.

XT'. Τήν καταδικαστικήν δύναμιν τών τε έγγράφων 
καί τών καταθέσεων τού Τραβαρσάρου προσαυζάνει αύτή 
ή άπολογία τοϋ Παπαμιχαλοπούλου. ’Εκ τής άπολο
γίας αύτής, ώς θά ίδη ό αναγνώστης άμέσως τώρα, θά 
έννοήση ότι άν μή ώς μηχανή νοούσα καί θέλουσα καί 
συνείδησιν έχουσα ό κ. Παπαμιχαλόπουλος, άλλ’ άναν- 
τιρρήτως ώς παχύδερμον θά καταδικασθή ό πρώην ύ
πουργός τών έσωτερικών,έρωτώντος τοϋ άθανάτου Βάλβη:

— Έχουσι πατριωτισμόν τά παχύδερμα ;
Τήν περί κατατάξεως τοϋ κ. Παπαμιχαλοπούλου έν 

τή κατηγορία αύτή τών άντικειμένων τής φυσικής ιστο
ρίας πεποίθησίν ήμών έσχηματίσαμεν, οτε έν εσωτερική 
έπαναστάσει τόν ήκούσαμεν έν τή Βουλή άγιάζοντα, έκ- 
ίειάζοντα, προσκυνοϋντα τό σύστημα τής δεκάτης, άπέ· 
•ναντι τής άκατασχέτου ίλαρότητος άμφοτέρων τών πτε
ρύγων τής Βουλής. Ούτε αί κραυγαί τής άκρωτηριαζομέ-

νης λογικής, οΰτε οί πόνοι τής γεωργικής τάξεως, οΰτε 
τά πρώτα στοιχεία τής έπιστήμης, οΰτε ή ίλαρότης 
αύτών τών συναδέλφων του ύπουργών ένυττον διόλου 
τόν άντιπρόσωπόν Επίδαυρου Λιμηράς. Έξηκολούθει 
ώς μαινόμενος νά λέγη : τό άγιον, τό ιερόν, τό θειον, 
τό έθνωφελές σύστημα τής δεκάτης.

— *Ε ! Είπομεν αύτός άφεύκτως είναι παχύδερμον!
Έν τή άπολογία του άπαντώμεν άπαραλλάκτους τούς 

χαρακτήρας τού τυφλού πανηγυριστοϋ τής δεκάτης.
Νομίζει ότι αί καταθέσεις τοϋ Τραβαρσάρου καθ’ άς 

τόν ’Απρίλιον καί τόν Μάϊον τοϋ 1878 τόν ώμίλησε περί 
έλλείμματος «liej^ijMorrai! ύπό τής ύπ’ άριθ. 244 τής 12 
Μαίου 1878 πρός τό Γεν. Λογιστήοιον Έκθέσεώς του 
«διότι δι’ αύτής ούδέν άλλο αναφέρει ή οτι παρουσιάζον
ται άταξίαι τινες περί τήν ύπηρεσίαν, τάς όποιας μόνος 
ό Βελένδζας δύναται νά τακτοποιήση.» Ξεύρετε τί εί
ναι ή φράσις αύτή τοϋ Παπαμιχαλοπούλου πρός τήν 
Έξεταστικήν Έπιτροπήν ; Πλαοτολογίαι παχυδβρ. 
μεκή τής εξής περιόδου τής έπισήμου Έκθέσεως τοΰ 
Τραβαρσάρου : «Πρό τεσσαράκοντα περίπου ήμερών άνα- 
δεχθείς τήν διεύθυνσιν τού ταμείου τούτου, εύρον αύτό 
λίαν ύστερόχρονον κ»1 μ,εγέατχς ε^ον ελλείψεις 
καβ’ ολα τά αντικείμενα τής υπηρεσίας χτλ.»

Αί μέγεατχε ελλείψεις εις τήν γλώσσαν τού παχυ- 
δέρμου γίνονται άταζίαι τινες, προστιθεμένων άναιδέ- 
στατα τών έλλειπουσών έκ τής Έκθέσεως λέξεων : μόνος 
ύ Βε.ίίνδΓ,ας δύναται νά τάς ταχτοποίηση.

Ώστε δέν εχομεν άνάγκην νά μάθωμεν άν ό Παπαμι- 
χαλόπουλος τό 1878 έγνώριζε τό θηβαϊκόν έλλειμμα καί 
τίνα περί αύτού ειχεν ιδέαν, άρκεΐ οτι γνωρίζομεν τίνα 
ιδέαν έχει ό Παπαμιχαλόπουλος τού I 8S2 περί με
γάλων έλλείψεων τών Ταμείων, ότι τάς παραδέχεται ώς 
Ιμιχρίς άταζίας, μηδενός άξίας λόγου !

■ Είς έπίμετρον έχομεν αύτήν τήν αύτοκαταδίκην 
τού Παπαμιχαλοπούλου, καταδίκην ειλικρινή, στρογγυ
λήν, παχυτάτην. Τήν άφήσαμεν μεταξύ τών τελευταίων, 
διότι είμεθα βέβαιοι, οτι άν οί άλλοι λόγοι θέλουν συν- 
τελέσει είς βεβαίαν καταδίκην τού Παπαμιχαλοπούλου 
έν τώ είδικώ δικαστηοίω, αύτή θά χρησιμεύση ώς άφορ
μή έξαιτήσεως χάριτος πρός άπονομήν τής λογισθησομέ- 
νης αύτώ ποινής.

”Αν καί τήν ειλικρίνειαν τής ένώπιόν τού άνακριτού 
αύτοκαταδίκης του ήλάττωσε πολύ διά τής άπολογίας 
του καί τών έν τή Έφημερίδι, Νεα Έφημερίδι καί Τη- 
.Ιεγράφιρ δημοσιευμάτων του, ένθα άπεδείχθη κακής πί
στεως άνθρωπος, άρνηθείς πάσαν μετά τού Τραβαρσάοου 
ομιλίαν καί μετενεγκών ώς θέματα συζητήσεως τά κου- 
βαλήματα τοϋ σπητιοϋ του, άπό ισογείου είς δεύτερον 
πάτωμα καί άπό τής μιάς είς άλλην όδόν, διά ν’ άποδεί- 
ξη τόν Τραβαρσάρον ψευδόμενον, ένώ έψεύδετο αύτάς ό 
ίδιος, κατά την μαρτυρίαν αύτού τού ίδίου.

Άντιγράφομεν τήν ενώπιον τού άνακριτού κατά
θεσίν του : ζάριδ. 11J «Δέν ένθυμοϋμαι δέ άκριβώς, 
άλλά νομίζω, ότι έπανελθών έκ θηβών ό Ίω. Τραο αρσά- 
ρος έγε.ίισε χάπως εις τό ούς μον Αέζεις τινας περί τής 
κακή: καταστάσεως τού Ταμείου η.

Καί ή μέν λέξις είί.Ι.ίισε είναι έκ τού λεξικού τών 
παχύδερμων, άλλ’ ή αύτομολογία άγει είς τό έζής συμ
πέρασμα : ότι ό κυριώτερος μάρτυς κατά τοϋ κ. ΙΙα- 
παμιχαλοπούλου δέν είναι ό κ. Δροσίνης, άλλ’ είναι κατά 
πρώτον λόγον ό κ. Παπαμιχαλόπουλος καί κατά δεύτε

ρον ό κ. Τραβαρσάρος, ύπ’ άμφοτέρων δέ κρατούμενος ό 
λιπαρώτερος όλων τών κουμουνδουρικών θά όδηγηθή πρό 
τής ήρέμου καί ολίγον σαρκαστικής φυσιογνωμίας τοϋ 
Προέδρου τού Άρείου Πάγου.

Μ. Μάς είναι περιτταί αί έναντίον τοϋ Παπαμιχαλο- 
πούλου μαρτυρία·, τού τε Ίω. Ζαίμη, ύπαλλήλου έν τώ 
ύπουργείω τών Οικονομικών, λίαν άξιοπίστου, καί τοϋ 
Ίω. Τοααοοπούλου λίαν άναξιοπίστου, άν καί αί κατα- 
θέσεις αύτού συιιφωνοϋσι πρός τάς τοϋ X. Δροσίνη καί 
ή άνάμνησις λόγου τίνος τού προϊσταμένου του διατυποΐ 
μ-αρτυρίαν ψυχολογικήν άκαταμάχητον.

Οτε, ώς λέγει ό μάρτυς ούτος, κατά τό έτος 1878 
ήννόησεν έκ τών περιληπτικών καταστάσεων οτι ύπάρ- 
χει έλλειμμα έν τώ Ταμείω θηβών καί έπανέλαβε προ- 
φορικώς τώ Ν. Παπαμιχαλοπούλφ τάς ύποψίας αύτού, 
ούτος άπήντησεν ότι ή άταξία—(πάντοτε βλέπετε περί 
άταζίας πρόκειται—) θέλει τακτοποιηθή, «άρκεΐ τό έξω
τερικόν πράγμα ιά ύπάγη καλά.»

Ή άνόσια αύτή λέξις έκ τών λιγδερών τοϋ ύπουργοΰ 
χειλέων έξελθούσα ϊνα προσκολληθή ώς λίπος έπί τού 
κυανού ονείρου όλων τών ελληνικών πόθων, τού έξωτερι- 
κού ζητήματος, ή έξ ειδών παντοπωλείου ληφθεΐσα αΰτη 
μεταφορά πρός παράστασιν τού ίεοωτέρου φυ.Ιαχτοΰ οπερ 
βωπεύομεν ολοι έν ταΐς καρδίαις μας, δέν ήδύνατο νά 
ποοέλθη ή παρά τοϋ Παπαμιχαλοπούλου, αύτού καί μό
νου έχοντος τήν δύναμιν νά έξομοιώση τήν μεγάλην 
ιδέαν πρός βούτυρον,πρός τυρόν, πρός έληά, πρός σπλήνα, 
καί νά τήν όνομάση τόσον χυδαίως καί τόσον έγκλημα- 
τικώς ίζωτεριχύ πράμα.

♦ ♦
Χυμπέρασμα. Κρίνομεν ώς έκτός πάσης συζητή

σεως τήν είς Ειδικόν δικαστήριον παραπομπήν τοϋ κ. 
Ν. Παπαμιχαλοπούλου, βουλευτοϋ Έπιδαύρου Λιμηράς, 
πρώην ύπουργοΰ τών Έσωτερικών καί κατά τό 1878 τών 
Οικονομικών.

Καλιβάν.

----------------------------

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

’Έχομεν πληροφορίας ούχί τόσον εύνοϊκάς διά τήν ύπη· 
ρεσίαν τού Είσαγγελέως τών έν Ναυπλίφ Έφετών κ. Κα· 
σιμάτη. Είς δύο ύποθέσεις άρκετά σπουδαίας δέν φαίνε
ται νά έπεστάτησεν είς τάς άποφάοεις του οΰτε ό νόμος 
οΰτε τό καθήκον. Πιστεύομεν ότι θ’ άπολογηθή κατά 
τών καταγγελιών αύτών, τών όποιων κρίνομεν περιττό·- 
νά φέρωμεν ενταύθα λεπτομέρειας. Άλλά καί τό ύπουρ
γεΐον τής Δικαιοσύνης, χωρίς νά περιμένη τήν αύθόρ- 
μητον άπολογίαν τοϋ κ. Κασιμάτη, οφείλει νά προκαλέ- 
ση τοιαύτην.

Κις τί» φύλλον τβΙςΤετάρτης δημοσιεύομεν έξοχο· 
καί περιεργοτάτην περιγραφήν τής έν Μαγχεστρία’Εθνική* 
Πανηγύρεως καί τού χορού έν τη έπαύλει τού κ. Χατσο· 
πούλου, τού περιδόξου άνταποκριτού μας Timeson
• Λ

ΑΡΑΜΠΗ
Μέ τούς Φελλάχους πάλι ό κόσμος έκινήθη” 
έκεΐ ποϋ τής ειρήνης τόν νάρκωνε ή μέθη, 
καί τοϋ πολέμου κάθε κακό έλησμονήθη, 
δ Άραμπής ό Μπέης γϊά σκάνδαλο εύρέθη.
ΚΓ αύτός ζητεί μέ πείσμα νά διώξη τήν ειρήνη, 
καί νέο νά άνάψη πολεμικό καμίνι.

Χθες ’μπήκαμε άκόμη ’στά μέρη τής Ηπείρου, 
χθές τέλείωσε άκόμη καί ή έπιστρατεία, 
χθές έπεσε έκεϊνος δ άνδρας τού σιδήρου, 
καί έπαψε ή τόση τού Μπούμπουλη μανία.
ΚΓ έλέγαμε πώς ’λίγο ό κόσμος θά ’συχάση, 
καί θέ νά νανουοίζη ό ’Έρωτας τήν πλάσι

Άλλ’ όμως τήν ούρά του ό διάβολος άπλόνει, 
νά κόψη μές ’στή γλύκα τού κόσμου τό ραχάτι, 
τοϋ Άραμπή τού Μπέη τόν νοϋν άναστατόνει, 
κΓ άμέσως φόρα πέρνει τ’ Αράπικο γεινάτι.
Τί τρέχει ; τρομασμένος ρωτά ό κόσμος όλος, 
καί εγία μόλα φεύγει καί ό δικός μ.ας στόλος.

Γιατί δέν θέλεις, κόσμε, ποτέ νά ήσυχάζης ; 
γίατί νά μή σέ δένη παντοτεινή άγάπη ; 
πάντα θά ’βρίσκης κάτι γϊά νά διασκεδάζης, 
πάντα θά θέλης αίμα καί πόλεμο χασάπη. 
Αιώνια σκοτούραις, πολέμους, Βερολΐνα, 
κίουτάπία, ίραδέδες, ζητήματα, Δουλσΐνα ;

Γιατί, Αγγλία, κάνεις τή μισοκακόμοιρα ;
ό κόσμος ξέρει ότι τήν Αίγυπτο γουστάρεις·
λοιπόν γιατί άπ’ έξω τά φέρνεις ολο γύρα ;
γιατί δέν λές άλήθεια πώς θέλεις νά τήν πάρης ;
Τί τό φυλάς άκόμη τού Μπέη τό κεφάλι ;
Κόφτου το τού ζευζέκη, κΓ άζ σού γενή χαλάλι.

Γϊά ενα παληαραπη ό κόσμος νά κινήται ; 
τόν μασκαρά τόν Μπέη αλήθεια κι’ άπ’ άλήθεια ϊ 
Μέ όλη σας τή λύσσα έπάνω του ριχθήσε, 
καί χύσετέ τα έξω καρδιαϊς, σηκότιχ, στήθεΐα.
Ό κόσμος νά ’συχάση, νά ’δούμε νέους νόμους, 
καί ή Ελλάς νά κάμη δυο τρεις σιδηροδρόμους.

Soiii-iw-
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ΔΙΚΗ ΣΕΦΗΚ.

XuveSpiataec αέμ,πτης.

Έξακολουθεΐ ή έξέτασις τών μαρτύρων. Έκ τών συν
ηγόρων τής ύπερασπίσεως ό κ. Δημοσθένης Αύλωνίτης 
•προσάγει γαλλικήν έφημερίδζ ήτις δημοσιεύσασα δτι 
τά πλεΐστα τών αντιτύπων τον φυλλαδίου τού κ. Σκα- 
Χιέρη έξηντλήθησαν, έδωκεν άφορμήν καταδιώξεως έπί 
απόπειρα βιασμού (tentative de chantage) καί τό 
σπουδαιότερον άκόμη οτι έξετάσας τόν Γραμματέα τού 
Βιβλιοπώλου Βίλμπεογ έμαθεν δτι δλα τά αντίτυπα 
τού έναντίον τού Σουλτάνου Χαμίτ φυλλαδίου τού κ. 
Σκαλιέρη μένουν άπώλητα, ένώ περί αύτού ό πολιτικός 
ένάγων ειπεν οτι ολα τά αντίτυπα τού βιβλίου του ή- 
γοράσθησαν ύπό τού Σουλτάνου διά τής γερμανικής ποε- 
σβείας.

’Εξετάζεται έπειτα ό μάρτυς Ιϊανχγεώτης Ι*ογ·| 
■χάνος, έκ Λακωνίας, αστυνομικός ύπάλληλος, μέ ιτα
λικήν φυσιογνωμίαν, μακρύ μακρύ μιςοπόλιον μούς, ό 
διαταχθείς νά συλλάβη τον Σεφίκ. Ένήογησε σωματι
κήν άνάκρισιν έπ’ αύτού' εύρε μίαν άπόδειξιν τηλεγρα
φήματος, πέντε λίρας, έν ρεβόλβερ καί μίαν ράβδον μέ 
ξιφίδιον (στόκον). Διενυκτέοευσε μετ’ αύτού μέχρι τής 
3 ώρ. μ. μ. έχων διέρμηνέα, διά νά δυνηθή νά τού ά- 
ποσπάση καμμίαν ομολογίαν. Τό μόνον δπερ άπέσπασεν 
είνε δτι ό Έσάτ τόν προέτοεώε νά φονεύση άνθοωπον δν 
δέν έγνώριζεν καί δτι αύτός ήρνήθη.

Έξέφρασε καί αύτός τήν έκπληξίν του έπί τή μεγάλη 
άταραξία τού κατηγορουμένου καί τή προσηνεΐ προθυμία 
μεθ’ ής τον ήκολούθησε. «Φοβερό πράγμα, ελεγεν ό μάρ
τυς, μού φαινότανε σάνα τόν έπήγαινα σέ πανηγύρι' ένώ 
μού τόν είχαν συστήσει ώς άγριον καί ριψοκίνδυνον.»

Ληξάσης τής έξετάσεώς τών μαρτύρων άνακεφαλαι- 
ούνται δλα τά κατατεθέντα είς τόν κατηγορούμενον καί 
έρωτάται ούτος τί άπολογεΐται, ποια έκ τών λεχθέντων 
εύρίσκει άληθή καί ποια ψευδή.

Χκφήχ. Ολα ψευδή. Έγώ τί άνθρωπος είμαι γίά 
νά μέ στείλουν άπό τήν Κωνσταντινούπολιν νά κάμω τέ
τοιο πράγμα' οΰτε εις τήν Κωνσταντινούπολιν έγώ κά- 
θησα' οΰτε τόν Σουλτάνον γνώρισα' βγήκα είς τήν ξενι
τιά νά μάθω μίά τέχνη νά ζήσω.

Πρόεδρος. Μέ τόν Έσάτ είχες καμμίαν συγγένειαν ; 
Ό Έσάτ έλεγεν δτι είσαι γυναικάδελφός του.

Σεφήχ. Μπορεί νά το ελεγεν έγώ δμως οΰτε πατέρα 
εχω, οΰτε μητέρα, οΰτε άδελφήν, οΰτε άδελφόν.

Ό Πρόεδρος έπαναλαμβάνει είς τόν διερμηνέα νά τού 
πή δτι είναι έλεύθερος νά πή ο,τι θέλει, δ,τι συντελεί 
πρός ύπεράσπισιν του.

Δέν έχω νά πώ τίποτε. Άπό τά λόγια τί 
βγαίνει ; Έγώ βγήκα νά περιηγηθώ, νά τελειοποιηθώ 
εις τήν τέχνην μου τής έπιχρυσωσεως.

Πρόεδρος. Άν καί έλεγε δτι ήτο πτωχός, ούχ' ήτ
τον έξώδευε πλουσιοπαρόχως.

Σεφήχ. (Μετά τίνος έξάψεως). Καί αυτοί ξώδευαν καί 
έγώ ξώδευα. Μιά φορά έκεΐνοι μέ κερνούσαν, δύω φοραΐς 
έγώ.

Επαναλαμβάνει δτι τό όνομα Σκαλιέρη δέν τό έχει 
ακούσει, άπλώς τού είπαν νά φονεύση ένα άνθρωπον, 
άλλ’ αύτός ήρνήθη.

Λαμβάνει τόν λόγον ό κ. Κέσχγγίλβύί. Προοιμιάζε
ται όλίγα περί τής βάσεως τού περί σνστάσεως rotiovfii 
ου πρόκειται νά δικασθή ό κατηγορούμ,ενος, καί κατά τοϋ 
όποίου προβλέπει οτι θά φέρη ένστάσεις ή ύπεράσπισις.

Μεταβαίνων δέ είς τήν έξέτασιν τών πραγμάτων, λέ
γει δτι πάντες είναι Γσοι ένώπιον τού νόμου. Καί τήν 
άρχήν αύτήν έλπίζω νά σεβασθώσιν οί πολιτικώς ένά- 
γοντες. Ή άρχή τής ίσότητος έπιβάλλει είς τάς άνω- 
τέρας τάξεις ού μόνον καθήκοντα, άλλά καί δικαιώματα. 
Έλπίζω λοιπόν οτι οΰτε ή ύπεράσπισις θά εύρεθή είς θέ
σιν νά ύπερασπισθή τόν Σουλτάνον, οΰτε ή κατηγορία νά 
κατηγορήση άνθρωπον άνυπεράσπιστον (τόν Σουλτάνον)· 
Πρός ύποστήριξιν τής πράξεως ήτις άποδίδεται είς τόν 
κατηγορούμενον, δέν έχομεν άνάγκην νά άνατρέξωμεν 
μέχοι τοϋ Σουλτάνου. Διότι άν άποδειχθή δτι ύπάρχει 
σύστασις, είναι περιττόν νά έξετάσωμεν τόν λόγον τής 
συστάσεως.

j "Τρεις κατηγορίαι γεγονότων κατετέθησαν πρώτον 
τά έξ ιδίας άντιλίψεως' δεύτερον τά έξ άκοής καί τρί
τον τά έκ συμπερασμάτων. Τά τελευταία δέν θέλομεν 
λάβει ύπ’ όψιν.

«Άν καί έκ τών δύο κατηγοριών ό έτερος, Άχμέτ Έ
σάτ, φυγοδικεί, ούχ’ ήττον εί'μεθα ήναγκασμένοι νά πε- 
ριλάβωμεν καί αύτόν έν τή άναπτύξει τής κατηγορίας.

«Αί καταθέσεις τού Σκαλιέρη, είς ού τήν ειλικρίνειαν 
δεν άμφιβάλλω, είς ούδέν συντελούσι, διότι ο,τι μάς είπε 
τό ήκουε παρ’ άλλων. Άλλ’ αί έπιστολαί τοϋ Άχμέτ 
Έσάτ, αΐ κατασχεθεΐσαι παρά τής άρχή; καί μεταφρα- 
σθεΐσαι δίδουσι πληροφορίας . . . .»

Ενταύθα γίνεται ένστασις έκ μέρους τής ύπερασπίσεως 
περί τοϋ άπαοαβιάστου τών έπιστολών. Γίνεται συζήτη- 
σις περί τούτου. Τό δικαστήριον άποσύρεται είς διάσκε
ψιν· έπανερχόμενον άποφασίζει δπως γίνη χρήσις τών 
έπιστολών αύτών, άλλ’ οχι ώς άποδεικτικόν μ.έσον.

Ή συνεδρίασις διακόπτεται καί επαναλαμβάνεται τήν
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Μ. Μ.
Λαβόντες άντίγραφόν τών περιεργοτάτων καί μυστη

ριωδών αύτών δύο έπιστολών, δημοσιεύομε» αύτάς έχού- 
|σας ώς έξής :

Μετάφρασις τοΰ ύπ' άριθ. ί 6 σχεδίου επιστο.Ιης 
τονρχιστί γεγραρ-ρένης.

Δραπετεύσας ό Κλεάνθης μετά τής Νικσά μπίντ 
Κάλφας, έγκατέλειπον ώς ένέχυρον τά πράγματά της 
εις _ - -
έλ

δτι ό Χαμίτ παρέλαβε αύτήν δωδεκαετήν ούσαν έν τοϊς 
άνακτόροις καί μετεχειρίζετο αύτήν διαφοροτρόπως, καί 
δτι τώρα μακράν αύτού όντες, τολμοϋσι νά διακηρύττω- 
σιν αύτά, καί μάλιστα είς τινα μέρη γράφων, καταδει
κνύει άναιδώς τάς αίσχράς πράξεις των. Έχουσι δε καί 
μετ’ αύτών, καί τινα φωτογραφίαν τής νέας κόρης έκεί
νης. Ωστε ήτο έπάναγκες νά μή ύπήρχεν έν τφ κόσμφ 
τό μεμολυσμένον αύτού σώμα, καί πρός έκτέλεσιν άοκού-

- * » - - Λ . «J Λ »

τάγματος πλήρους άμνηστείας, δπως έπιστρέψω είς Κων
σταντινούπολή παρά τή οίκονενεία μου, έκτελών είς τό
έξής πιστώς τά καθήκοντά μου, άν καί ή 'Τμετέρα έγκύ- 
κλιος μοί παρέχει άρκούσας έγγυήσεις, διά διαφόρων 
όμως μεταβολών εύρισκόμενος δε μεταξύ ζωής καί θα
νάτου, έξαιτούμαι τό είρημένον διάταγμα. Πρός 3οή- 
θειάν μου οθεν παρακαλεΐσθε νά μοί στείλλητε τον εν 
Άδριανουπόλει έν τώ^έννάτφ τάγματι δευτέρω λόχω δια- 
μένοντα έκ Κωνσταντινουπόλεως έπιλοχίαν Χακή έφέν- 
την, τόν όποιον άπό τής άποφοιτήσεώς μου έκ τής σχο
λής έγνώρισα ώς τόν μόνον πιστόν καί τολμητίαν έν αί- 
μ.ατηραϊς τοιαύταις περιστάσεσι. Χωρίς λοιπόν νά άνα- 
βάλλητε τούτο ούδ' έπί στιγμήν έτι, άμα λάβητε τήν 
παροϋσάν μου προσκαλέσητε αύτόν τηλεγρ.αφικώς είς 
Κωνσταντινούπολιν, καί άφοϋ προηγουμένως διατάξητε 
καί συμβουλεύσατε αύτόν δπως ύπόκειται είς τάς διατα- 
γάς μου, έξαποστείλατε αύτόν μέ πρώτον ταχυδρομεΐον, 
έάν δέ έρωτηθή παρά τών ένταϋθα περί τοϋ σκοπού τής 
έλεύσεώς του, νά είπη είς τό τάγμα ήτο ύπό τάς δια- 
ταγάς μου καί οτι τώρα άντ’ έμού θά διετέλει εκείνος 
ύπό άνάκρισιν, καί δτι έπί τέλους ήθελε πάθει, διά τούτο 
ήναγκάσθη καί νά δραπετεύση, στείλατέ μοι δέ μετ’ αύ
τού καί δύο ρεβόλβερ ή μέσον τού Σερκίζ, καί μίαν ρά
βδον μετ’ έγχειριδίου ή όποια θά χρησιμεύση ίσως είς 
φυγήν, καθώς καί χρήματα περιμένω μέ πρώτον ταχυ
δρομεΐον.

Μετάφρασις τοΰ νπ' άριθ· 21 σχεδίου επιστο.Ιης 
τονρχιστί γεγρχρρένης.

Προτιθέμενος νά μεταβή ά Μουσίού Λατή είς Κων
σταντινούπολή πρός πώλησιν τής οικίας μου, μή γνω
ρίζων δέ τήν τουρκικήν γλώσσαν, λαμβάνει μεθ’ εαυτού 
ώς διερμηνέα τόν ύπηρέτην τοϋ ςενοδοχείου δπου διαμέ
νει, γνωρίζοντα διαφόρους διαλέκτους (δέν έχει δμως ού
δεμίαν γνώσιν τής ύποθέσεως έκείνης). Άμφότεροι λοι
πόν ούτοι μή έχοντες χρήματα, σάς παρακαλώ νά άνα- 
λάβητε τά έξοδά των, συσκεφθήτε δέ μετά τοϋ Μουσίού 
Λατή περί τού τρόπου τής άποστολής τού Χακή. Επα
ναλαμβάνω δέ δτι άνάγκη νά προληφθώσι ταύτα έγκαί
ρως, διότι έπί τέλους άμα ό σκοπός έγκαταλειφθή, τά 
άποτελέσματα θά ώσι κάκιστα. Ινα μή έπαναλάβω καί 
πάλιν ταύτα είς άλλας μου έπιστολάς, στείλετέ μ,ου τόν 
Χακή μέ πρώτον ταχυδρομεΐον, καί έπειδή οί κάτοικο.

ένταϋθα συνειθίζοντες έν καιρώ θέρους νά συχνάζωσιν έν 
τοϊς κήποις, καί έν τή εύθυμία των νά πυροβολώσι, οί 
δέ πυροβολισμοί των μή έπισύροντες τήν προσοχήν τών 
άλλων καί οΰτω περί τού Κλεάνθη, εμπιστευόμενος νά 
έξέρχηται μετ’ έμού είς διάφορα μέρη, θά θέσωμεν πέρας 
είς τήν ύπόθεσιν. Τούτων ούτως έχόντων, καί ή είρημέν/χ 
Κάλφα μένουσα μόνη, πιστεύουσα δέ είς έμέ θά τής είπω 
ό'τι είναι έπίφοβον νά διαμένωμεν έπί πλέον έν Άθήναις, 
καί δτι πρέπει νά μεταβώμεν είς άλλο τι μέρος, καί χά
ριν άναψυχής, πιστεύω νά τήν επαναφέρω είς Κωνσταν- 
τινούπολιν,δέν έπιθυμώ δμως,γυναίκα ούσαν,νά βάψω τάς 
χεΐρας μου μέ τό αίμά της. Έκτελών λοιπόν οΰτω τή 
θεία βοήθεια ολα ταύτα, έλπίζω ν’ άξιωθώ έκ μέρους τοϋ 
Σουλτάν Χαμίτ τού χαρίσματος τών διακοσίων καϋμέ- 
δων, καί τότε, καθώς ή θρησκευτική μας δύναμις δέν 
έγκατέλειπε τόν Κλεάνθην νά στερήση τήν έφ' ήμΐν ύ
πάρχουσαν ίσχύν καί δόξαν τού Κράτους καί τήν τοϋ 
Μεγαλειοτάτου ήμών Ανακτος, οΰτε τάς εύγενεΐς προ
σπάθειας ύμών ύπέρ τής ευημερίας τοϋ Κράτους νά μα- 
μαιώση, οΰτω δέν θά έγκαταλείψη καί τόν βοηθόν αύτοΰ 
Άλή Σαφακάτ βέη συντάκτην τής έφημερίδος Σταρπου.ί 
(Προϋπάντησις) έν τω κόσμω τούτω, είμη θά άποστείλη 
καί αύτόν είς τήν άλλην ζωήν πρός σύσκεψιν καί συνεν- 
νόησιν μετά τού Κλεάνθη. Θά μεταβώ δέ είς Γένουβα

έπιτύχω καί τοϋτο, πιστεύω οτ: οι ισχυροίκαι όταν 
Λ -ϊκλάδοι, δσον ισχυροί καί άν είναι, χάνοντες οΰτως τούς 

οδηγούς καί τάς βάσεις των, θ’ άναγκασθώσι νά παραι
τηθούν τών ένεργειών των. Ίδού ταύτα έκτελούντες σώ
ζεται, έκ παντός κακού ή μεμακρυσμένη οθωμανική Κα- 
λιφία, τότε δύναμαι καί έγώ νά έπιστρέψω είς τήν πα
τρίδα μου μεθ’ δλης τής έλευθερίας μου άλλως τε καί. 
δι' έμέ τοϋτο άδύνατον.»

Τάς έπιστολάς αύτάς, άν ένθυμήται ό άναγνώστης, ό 
Έσάτ άναχωρών είς Κωνσταντινούπολιν παρέδωσεν είς 
τόν μάρτυρα Ήλιόπουλον, Έμπορορράπ.την, είς τόν ό
ποιον είπεν οτι άν δέν έπιστρέψη μετά δύο ήμέρας, ση
μαίνει οτι δέν Οά έπιστρέψη ποτέ καί τότε νά δημοσίευ
ση τάς έπιστολάς αύτάς.

«Έκ τών έπιστολών αύτών έξάγεται—λέγει ό Είσαγ
γελεύς—δτι ό Άχμέτ Έσσάτ—άδιαφορώ διά τίνα λό
γον—ήθελε νά δολοφονήση τόν Σκαλιέρην καί έζήτει νά 
τώ πέμψωσιν άνθρωπον πρός τοϋτο. Οϊ 'Οθωμανοί, 
γνωρίζετε, δέν είναι γνωστοί διά τήν πρός ήμάς ήπιότη- 
τά των. Έάν άποβλέψωμεν είς τούς χρόνους τής έπα
ναστάσεως, καί είς τάς ύπό τόν ζυγόν ετι διατελούσας 
έπαρχίας, θέλομεν ίδει δτι διακρίνονται έπί πολλή ώμό- 
τητι. Συγχρόνως βλέπομεν δτι πρός έκτέλεσιν ώμοτή- 
των οί Τούρκοι έμπιστεύονται είς Κιρκασίους. Τούτο 
συμβαίνει έν Ίωαννίνοις, τούτο έν Μακεδονία. Τί άλλο 
λοιπόν ήδύνατο νά ήνε ό παρών Κιρκάσιος, ό κατηγο
ρούμενος, ή δργανον φόνου ; Τί άλλο έξάγεται έκ τών έ
πιστολών άς άνέγνωσα ύμΐν ή τοϋτο ; Άς άναμνησθώ- 
μεν τάς καταθέσεις τοϋ Ήλιοπούλου. Ό Έσάτ τού έλε
γεν δτι περιμένει ένα συγγενή του, οτι κατήλθεν είς 
Πειραιά, άμα ήλθεν ό κατηγορούμενος, δτι τόν παρέ
λαβε καί τόν ώδήγησε άμέσως είς τού Ήλιοπούλου διά 
νά παραγγείλη ένδύματα.

• Τί άλλο είπε έν τή καταθέσει του καί ό κατηγορού
μενος, δτε άνεκρίνετο ; «Τόν Άχμέτ Έσάτ άμα έςελ—
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»θών είς Πειραιά εΐδον έν τινι καφενείω’ άμα με είδε, 
>μέ έπλησίασε καί μέ εΐπεν οτι ώς ’Οθωμανόν θέλει με 
»βοηθήσει.» Παραβάλετε αύτά μέ τά έν ταΐς έπιστολαΐς 
τοΰ Έσάτ οτι έπεοίμενε άνθρωπον έκ Κιρκασίας ώ; εκ
τελεστήν τοΰ φόνου και θέλετε πεισθή οτι ό κατηγορού
μενος ήτο ό περιμενόμενος Κιρκάσιος.

«Λαμβάνω ήδη ύπ’ οψιν δλως διόλου τό αντίθετον 
μέρος τοΰ ζητήματος· δτι δλα αύτά είναι απόρροια πλε- 
κτάνης, άπόρροια φαντασιοπληξίας τοΰ Σκαλιέρη. Άλλ’ 
είς τά κατασχεθέντα έγγραφα υπάρχει καί επιστολή τοΰ 
Μουσιοΰ Ακτή, δι’ής λέγει πρός τόν Έσάτ «δτι περί 
«τή; έκθέσεως εκείνης έκαμε λόγον πρός τόν Όσμάν 
πασσά» Τί μάς λέγει καί ό Σκαλιέρης ; Ότι ό Έσάτ 
εύρίσκετο είς άλληλογραφίαν μέ τόν Όσμάν πασσάν ;

«Έκ τής άναγνώσεως τών επιστολών ήδύνατο νά γεν- 
νηθή καί αμφιβολία : διατί νά μήν έκτελέσγι τόν φόνον 
ό Έσάτ μόνος ; άλλ’ ό Έσάτ ομολογεί εν ταΐς έπιστο- 
λ,αϊς του δτι δέν δύναται μόνος νά έκτελέσγι τήν πρά- 
ξιν οτι θέλει ειδικόν αύτουργόν:

«Άλλη αμφιβολία : Διατί επι οκτώ ημέρας,άφοΰ διέ— 
μεινον ένταΰθα ό Έσάτ καί ό κατηγορούμενος, δέν διέ— 
πραξαν τόν φόνον ;

«Καί ή αμφιβολία αύτή διαλύεται έκ τών έπιστολών. 
Ό Έσάτ διηγείται έν αύταίς δτι έννοοΰσε ό φόνος νά 
θεωοηθή ώς τυχαϊον γεγονός, ό πυροβολισμός νά πνίγη 
μεταξύ τών πυροβολισμών (!) τών εύθυμούντων έν τοΐς 
θερινοί; θεάτροις καί καφενείοις.

«Συσχετίσατε καί τήν έπιστολήν τοΰ Έσάτ ποός τόν 
Σκαλιέρην δι’ ής έζήτει νά συμφιλιωθώ μετ’ αύτοΰ καί 
θά άνεύρητε, άμέσως τόν ύποδεικνυόμενον έν ταΐς έπι
στολαΐς του σκοπόν : δπως έμπιστευόμενος ό Σκαλιέρης 
έξέρχηται μετά τοϋ Έσάτ.

«Άφοΰ δέ άπεκρούσθη'ύπό τοΰ Σκαλιέρη ή φιλία τοΰ 
Έσάτ, τότε κατέφυγε είς τούς δύο φίλους Χασσάν καί 
Μπανούς.

«Ό κατηγορούμενος κατέθεσεν οτι ό Έσάτ τοΰ έδω- 
σεν έν ρεβόλβερ καί ένα στόκον ό δέ Έσάτ έν ταΐς έπι- 
στολαϊ; του ζητεί ακριβώς ρεβόλβερ καί στόκον. Έάν 
δέν άπεδέχετο τάς περί έκτελέσεως τοΰ φόνου προτάσεις, 
θά τοΰ έδίδοντο ρεβόλβερ καί στόκος ; Έκ τής ίδιας 
άπολογίας του φαίνεται ό’τι έμεινεν όλίγας μόνον ημέρας 
έν Κωνσταντινουπόλει. Λοιπόν ήλθεν απεσταλμένος άλ
λων προσώπων διά νά συναντήση τόν Έσάτ.

«Μήπως ό Έσάτ άνεχώρησε διότι τό συνάλλαγμα με
ταξύ αυτού καί τοΰ Σεφήκ διελύθη καί επομένως δέν 
ύπάρχει αφορμή εφαρμογής τοΰ νόμου ;

«Άλλ’ ό Έσάτ, ώς έκ τών έπιστολών δήλον γίνεται, 
ούδέποτε ήθέλησε νά είναι αύτός ό ύλικός αύτουργός τής 
πράξεως. Οτι δέ έξηκολούθει ό δεσμός, προκύπτει έκ 
■τών λεχθέντων τοΰ μάρτυρος Ήλιοπούλου, είς δν ό Έσάτ 
έσύστησε τον Σεφήκ

« Ολα ταΰτα μέ πείθουσιν δτι ό κατηγορούμενος είναι 
ένοχος τής άποδιδομένης αύτώ κατηγορίας.»

Μετά τήν άγόοευσιν τοΰ Είσαγγελέως κ. Καραΰξιχ, 
ήτις ήτο καθαρά μέν καί στρογγυλή, άκόμη, καί 
λογική — έάν αί βάσεις δμως έφ’ ών έστηρίζετο ή
σαν στερεαί, καί δτι δέν ήσαν στερεαί δέν πιστεύο- 
μεν ν άμφιβάλλη ούδ’ αύτός ό κ. Είσαγγελεύς—ήρχι- 
σαν αί έξ υπαμοιβής αγορεύσεις τών Δημοσθενών τής ύ-

περασπίσεως καί τής κατηγορίας, άγορεύσεις κεναι είς 
έπιχειρήματχ, άερόστατα είς έλαφρότητα, βαρύγδουποι 
είς κόμπον λόγου, καί άκαλλαίσθητοι ώς έπί τό πολύ 
είς κάλλος λόγου. Έάν είναι άνάγκη νά περιορισθή ή 
φλυαρία τοΰ λόγου έν τή Βουλή, είς τό πέλαγος τής 
οποίας πνίγεται τόσος πολύτιμος χρόνος, δστις άλλως θά 
έδαπανάτο εις πρακτικήν έξέλιξιν ζωτικών ζητημάτων, 
άλλ’ έν τοΐς δικαστηρίοις ή φλυαρία τοΰ λόγου είναι 
έπιβλαβεστάτη είς τήν άπονομήν τής δικαιοσύνης καί. 
διότι ό νους τών δικαστών συσκοτίζεται καί διότι γί
νεται ύλική άφορμή, ώστε νά παρέλκγι δίκη, δυναμένη 
νά περαιωθή είς μίαν ώραν, δύο καί τρεις ήμέρας, καί 
νά παρατείνωνται αί προφυλακίσεις δύο καί τρία έτη 
καί νά μαρτυρώσιν ούτω οί ύπόδικοι καί νά ζημιοΰται τό 
δημόσιον καί νά γίνεται περίγελως ή δικαιοσύνη. Έάν 
ήμην δικαστής ούδέποτε θά επέτρεπον τήν μετά πάθους 
καί ρητορικής άγόοευσιν. Εκτός τοΰ δτι δέν έπιτρέπεται 
ύπό τοΰ νόμου ή διά δυνάμεως λόγου συναρπαγή ύπέρ ή 
κατά τοΰ κατηγορουμένου τής ψήφου τοΰ δικαστοΰ, άλ
λά καί οί άγορεύοντες δέν είναι ούτε Κικέρωνες ούτε 
Δημοσθένεις ώστε νά κατορθώνωσι τοΰτο. Άλλ’ ούδέ 
είναι ή έποχή διά Κικέρωνα; καί Δημοσθένεις. Ή πο
λιτική ρητορεία άργά ή ογλίγωρα θά έκλειψη· θ’ άντι— 
κατασταθή διά τής πρακτικής συζητήσεως. Έν Αμερι
κή, άν δέν άπατώμεθα, έξέλιπεν έκεΐ δέν άγορεύουν· 
όμιλοΰν. Άλλ’ έν τοΐς δικαστηρίοις όφείλομεν νά τήν 
καταργήσωμεν χάριν τής δικαιοσύνης καί ένεκα λόγων 
ήρέμου απονομής τής δικαιοσύνης καί ένεκα λόγων άδι- 
καιολογήτου σπατάλης χρόνου.

Καί οί δικηγόροι τής κατηγορίας άναγκάζονται νά ό— 
μιλώσι τοΰ λόγου άρχόμενοι περί δράματος καί μυθιστο- 
ρήματος, διότι ή όλη ύπόθεσις φαίνεται ολίγον ά.Ιήθεια 
καί ποίησες. Τό δράμα, λέγει ό κ. Χεγέλαε», έάν δέν 
είχε τήν σκηνήν αύτοΰ έν Τουρκία, θά (θεωρείτο ώς απί
στευτος υπόθεσες. Άλλ’ δταν εχη τις ύπ’ οψιν τήν κατά- 
στασιν τών χαρεμίων καί τών άνακτόρων, δέν θά δι- 
στάση διόλου νά τήν πιστεύση. Ένεκα τούτου όφείλο
μεν νά έξετάσωμεν τήν ποιότητα τών δρώντων προσώ
πων καί άφ’ ετέρου τήν τοΰ παθόντος. Διότι χθές έλέχθη 
δτι δέν ήτο δυνατόν ό μέγας Σουλτάνος νά συλλογίζη— 
ται τόν μικροσκοπικόν Σκαλιέρην.

Καί ά’ρχετ* έπειτα έκθειάζων τόν πελάτην του κ. Σκα- 
λιέσην, τόν όποιον,φίλον δντα ειλικρινή τοΰ πρώην Σουλ
τάνου Μουράτ, έζήτησεν ό νΰν νά θέση έκποδών, παρι- 
στάνων τήν δολοφονίαν έν Τουρκία ώς άποτελοΰσαν σύ
στημα, άναλύων καταθέσεις τών μαρτύρων καί περαίνει 
λέγων λίαν εύφυώς μετά τοΰ Μακιαβέλη δτι έάν ό Σκα
λιέρης είναι έν τοϊς ζώσι, τοΰτο δέν έγινε κατά λάθος 
τοΰ Σουλτάνου.

Ό κ. Σιγάλας πρό ολίγου έχειροτονήθη δικηγόρος, εί
ναι έκ τών μάλλον φιλότιμων καί φιλελευθέρων νέων καί 
φαίνεται δτι θέλει διαπρέψει είς τήν δικηγορικήν ρητορι
κήν, εις ήν ήμεΐς έν τούτοις ούδεμίαν έχομεν ύπόληψίν.

Ό κ. Αύλωνέτϊΐφ, έκ τών νεαρών καί αύτός δικη
γόρων, μέ ζωηρόν άντιληπτικόν καί δυνατήν νοημοσύνην, 
κατά τοσοΰτο περισσότερον εΐλκυσε τάς συμπάθειας μας, 
καθ’ δσον μάς έφάνη δτι δέν κλίνει πρός τήν ρητορικήν 
τοΰ ογκου καί τής ποσότητος, άλλά μάλλον πρός τήν

φαλαί είναι λαοκτόνοι ή άν οί λαοί είναι
Τό έπιχειοηματικόν του πολλάκις, εάν ειχον οι ,έπι/ειοηματικον του , , ■

ένορκοι ζώηροτέραν τήν μνήμην καί πλειονα την» α . - 
γ,,Ιν θά τούς έκαμνε νά έρυθριώσιν όταν έξέδιδον . η 
δΧόντιον απόφασίν της, έν ύποθέσειτόσ^ σκοτεινή 
πλοκή; καί φύσεως τόσον «γνωστού. Πω ... 

ά έγγραφα, τά όποια τό Δικαστήριον r<5v ^υνέδρω
<!' ..λ έ-,τ&έύαν άποδεικτικην αυτών χρήσιν,,,ατεδικασε, μη επίτρεψαν α,.υ^. , ·αυϊα

θά καταδικάσητε σείς τόν κατηγορούμενον ; Αλλά κβα 
ννήσια άν ύποτεθώσι καί άληθή τα έγγραφα 
-αυτότης τών προσώπων, ποΰ ή ταυτοτης τής ένεργείας , 
Πώς ό Έσάτθά^ένεπιστε’ύετο τήν έκτέλεσιν του φόνου 
εί; άνθρώπους έναντίον τή; ιδέας του ,

άγόρευσιν τοΰ είδους, καί τών επιχειρημάτων κα 
Ύον τή; είοωνίας. Καθ’ ημάς οι δικηγόροι μα; ώ? Ά 
ρηταί, άκόμα καί οί βουλευταί μας ως Ρ^Χ’Χ^

'Λγόρενσις Στονπη.

Άλλά τά άνθη τοΰ στεφάνου αυτου . . 
γυσις καί ή έξακρίβωσις και η ακριβολογια . . είναι 
ίά άνθη τά όποια συνελέγησαν _εκ των πεδίων του -

ή έςονυ-

,. ιστορία θά αναγραφή .... - — ίωαί,Χ «L ΣκΛ.ί?»..............°1
ό Χαδζή Ίβραήμ, ή έλευθερία, τα πολιτεύματα ο σ.ο

Ϊ dfA;, ,i »’· »’■’·

·: .Λλαίώ τ.ί Χίγ«> δτ.

τόν σύρη είς τόν τάφον. , , , ν·..„γ,χ:).Λ7 -όν
Αά -οοΕενήσω ανησυχίας εις τον κ. -καλιέρη ,

αυτ'Ζίν Οο/ .ο a-v.-j. » »
γεηχη ir ζφ ι^χαστη(ηω^·

διακριθείς εί; τό μέρος τοΰτο του λογου του.

Ύωγή του. Έχει δέ καί τήν φράσιν έπιμεμελημένην και 
άνευ τοΰ φόρτου τών μεταφορών—τοΰ αύτοΰ είδους πολ
λάκις—θά ήτο συνεχώς ευάρεστος.

Άλλά καί κρίσιν έπέδειξε πολλήν χθες και παρατηρη 
τικόν έναργέςκαί άνευ τή; πλάνης ή τή; προκαταλη- 
Δεως τών ένόοκων, βεβαίως ο Πονηρόπουλος θα ε.ω,. 
ιόν πελάτην 4ου. Τούλάχιστον,μετά την αγορευσιν του, 
μεταξύ τοΰ ακροατηρίου, έπνευσεν ισχυρός α&υωηαύς α-

"Οσον οί συνήγοροι τοΰ πολιτικώς έναγοντος εφαινον- 
πο λαϊκοί, τόσον ό Πονηρόπουλος έχρωματίσθη μοναρ- 
γικός. Διότι αί πεποιθήσεις έν τοΐς δικαστηρίοις αλ- 
Λάσσονται συχνότερον τών θεμάτων κουθεκτας εν τοι: 
ναοΐς. Τόν δέ κ. Πονηρόπουλον διέφυγε μία ωραία πράγ
ματι φρασις, είπόντα : Δέν ήξεύρω άν αί εστεμμένα-. κε-|λακην ,

• *■' · ........ : ·χειρονομών ζωηροτερον. · έκ Κωνσταν-
Λ Έάυ ή-χην έγώ τό άτομον το «ποσταλεν εκ
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'Ear ήμην έγώ ό έκ Κωνσταντινουπόλεως σταλείς καί 
ελάμβανα χιλίας καί δισχιλίας λίρας, έπί οκτώ ήδη μή
νας, δέν θά περνούσα καλλίτεβα είς τοϋ Κόκ.Ια καί είς 
τοϋ il/f'Jpefff, όπου ολοι γνωρίζουν ότι έτρωγα ξερή κου
ραμάνα καί νερό; Καί έπί τέλους δέν θά μού ήρχετο καμ
μία επιστολή, δεν Οά μ’ έπεσκέπτετο κάνεις φίλος ;

Οί συνήγοροι τοΰ πολιτικώς ένάγοντος δηλοϋσιν οτι 
παραιτούνται τής πολιτικής αγωγής, τρώγοντες μίαν 
^<>jinoteira παρά τοϋ κ. Προέδρου, είπόντος οτι δέν έ
πρεπε νά εκλέξουν αύτήν την ώραν ΐνα δείξουν οτι έζή
τησαν νά καταστρατηγήσουν τόν νόμον.

Μετά τούτο ό κ Γλαράχης, όστις κατά τήν διήμε
ρον διάρκειαν τής συζητήσεως άνέπτυξεν όλην τήν ίδιά- 
ζουσαν είς αυτόν δικαστικήν γαλήνην καί μεγαλειότητα, 
πρό παντός δέ άλλου έφάνη λεπτότατος καί λίαν προση
νής πρός τόν κατηγορούμενον, συγκεφαλαιοϊ τά ύπέρ καί 
κατά τοΐς κυρίοις Ένόρκοις, πρός οϋς παραδίδει καί τήν 
δικογραφίαν, απερχομένους εις διάσκεψιν.

ΑΠΟΦΛΪΙΪ T44IV EHVOPKttTV
ΔΕΚΑΕΤΗ ΔΕΣΜΑ

’Εκ τής όλης διαδικασίας, έκ τών καταθέσεων τών 
μαρτύρων, έκ τής άνακεφαλαιώσεως τού Προέδρου τού 
Δικαστηρίου, έκ τής άσθενείας τών επιχειρημάτων τού
πολιτικώς ένάγοντος, εκ τή; ποιότητος τών μαρτύρων, 
έκ τών δισταγμών τοϋ Είσαγγελέως, έζ όλων αυτών Κα
ταφαίνεται ότι οί κύριοι Ένορκοι, άσυνειδήτως—καί 
λάβετε τήν λέξιν αύτήν ύφ’ οίανδήποτε
άν θελήσητε—κατελόγισαν τήν ποινήν

σημασίαν♦ ' λαυτήν ε·,
κα;
τον

κατηγορούμενον.
‘Ημείς βεβαίως δέν έπείσθημεν ότι ό κατηγορούμενος 

ήλθεν έδώ νά τε/.ειοποιήση τήν τέχνην του ώς χρυσο- 
χόου- άλλά καί δέν είδομεν άποδειχθεϊσαν τήν ένοχήν 
του είς τήν απόπειραν δολοφονία; τοϋ κ. Σκαλιέρη. Καί 
τό καταδικάζειν τινα είς SftxasxiJ ειρκτήν ά'νευ άπο- 
δείξεως είναι έγκλημα μέ τό όποιον θά κατεδικάζομεν 
ήμεϊς τούς κυρίους ’Ενόρκους είς εικοσαετή ειρκτήν.

Ποιοι ήσαν κατά τήν πολιτικήν αγωγήν οί κυριώτεροι 
μάρτυρες εναντίον τού Σεφήκ ;

Ό Χασάν καί ό Μπανούς, αξιωματικοί λειποτάκται 
τοϋ τουςκικού στρατού, οΐτινες ποοσεποιήθησαν rbr tj>l- 
.lor είς τόν Έσάτ, είτα δέ καί είς τόν Σεφήκ, έζήτησαν 
νά λάβουν παρ’ αύτοϋ 600 λίρας ώς άπόύειζ,ΐΓ ! καί ά
φοϋ δέν τάς ελαβον είπαν τοϋ Σκαλιέρη νά άποταθή είς 
τήνΕ’σαγγελείαν ίνα συλληφθή ό Σεφήκ.

Δύνανται νά ληφθώσιν ύπό σπουδαιαν όψιν τοιοϋτοι 
μάρτ·ι:ς;

Προφανώς όχι.
Ποΐαι δέ ήσαν αΐ βάσεις τή; κατηγορίας τού Είσαγ

γελέως ;
Τά έγγραφα τά όποια ό Έσάτ άφησεν είς τόν έμπο- 

ρόρράπτην Ήλιόπουλ.ον, τών όποιων μετάφρασιν δημο
σιεύομε* σήμερον.

Είδομεν τά πρωτότυπα τών εγγράφων. Είναι σχέδια

έπιστολών, ανυπόγραφα, αχρονολόγητα, καταμουνδζου- 
ρωμένα.

Η παράδοσις τών εγγράφων αύτών είς τόν Ήλιόπου- 
λον είναι αληθές μυστήριον.

Διατί πρώτον νά παραδώση είς ένα ράπτην τόσω σπου- 
δαϊον μυστικόν :

Διατί νά δώση εντολήν δημοσιεύσεως, έάν δέν έπέ-· 
στρεφε μετά δύο ημέρας ;

Διά νά προφύλαξη τόν Σκαλιέρην άπό τού φόνου τον 
όποιον έμελέτα;

Δεν εφοβεΐτο μήπως κατά τήν απουσίαν του λάβη τις 
είδώς τήν τουρκικήν γνώσιν τοϋ μυστικού ;

Αμα λοιπόν παραλείψη τις τούς μ.άρτυρας, διά τό α
ναξιόπιστο* αύτών, καί τά έγγραφα διά τό μυστηριώδες 
καί τά ανεζηγητον, άμα λάβ'/j τό έναντίον ύπ* όψιν, ότι 
δυνατόν οί μέν μάρτυρες νά έψεύδοντο, τά δέ έγγραφα 
νά έδόθησαν τού Ήλιοπούλου μετά τήν σύλληψιν τού 
Σεφήκ, τότε πού στηριζόμ.ενος θά καταδικάσγ τόν 
Σεφήκ ; Όταν δ' έπί τέλους, κατά τήν άνάπτυξιν τού 
Προέδρου τοϋ Δικαστηρίου, άπεδείχθη καί αύτή ή σύσΐα- 
σ«ς διαλυθεΐσα, διότι ό Σεφήκ εστειλεν επιστολήν είς 
Κωνσταντινούπολιν δι’ ής κατηγορεί τόν Έσάτ ώς μέθυ
σον καί μή δυνάμενον νά κάμγ τίποτε, τότε δέν είναι 
παραλογισμός ή ώτί σιστάσει καταδίκη τού Σεφήκ είς 
δεκαετή ειρκτήν ;

Τήν δίκην αύτήν τήν παρομοιάζομεν ήμεϊς απαράλ
λακτα πρός τήν πρό ολίγου άκόμα καιρού διεξαχθεΐσαν 
έν Κωνσταντινουπόλει διαβόητον καί πρωτότυπον Αίχην 
των παπάδων διά τόν φόνον τόϋ Σουλτάνου Άζίζ, Κατά 
τοσούτον δέ είναι φοβερωτέρα ή ήμετέρα περίπτωσις, 
διότι εκεί μέν iy/rriilfc έδικάσθησαν καί κατεδικάσθησαν 
ύπό ώρέχπσω)·, άνευ αποδείξεων, άνευ μ.αρτύρων, έδώ δέ 
τό δικαστήριον τοϋ λαού κατεδίκασεν έπίσης άνευ απο
δείξεων, επίσης άνευ μαρτύρων, τόν Σεφήκ, έπί τή βάσει 
δύο μουδζουροχάρτων καί δύο ύποπτων μαρτύρων.

Τό στίγμα τοϋτο τής έλληνική; Δικαιοσύνης τό ένεκό
λαψε τό όρκωτικόν σύστημα, όπερ, ώς κατήντησε καί 
ώς διεφθάρη, πολλά καί άλλα στίγματα ένεκόλαψε καί 
έγκολάπτει. ’Αφού μάς είπον ότι μεταξύ τών τακτικών 
Ενόρκων συμπεριλαμ.βάνεται καί εις ψάλτης τοϋ νεκρο
ταφείου, έχων μ.ηνιαΐον μισθόν 15 δρ. ’Αφού χθές είς 
ένορκος μάς έλεγεν ότι άλλος ένορκος τόν ήρώτησε πότε 
νά λεγν) ναι καί πότε νά λέγη όχι. ’Αφού έν Σύρα, κατά 
τά Βελενδζικά, ένορκος μάς έπέδειξε ρητώς συναδέλφους 
του πληρονομένους. Άφοϋ δι’ όλης τής ελληνικής γής 
είναι γνωστόν ότι τό εύκολώτερον πράγμα, μετά την 
διαφθοράν εταίρας, είναι νά διαφθείργς ένορκους.

©ά έπανέλθωμεν είς τό έν γένει σκάνδαλον τών ε
νόρκων.

Έπί τής προκειμένη; περιπτώσεως προσκχλοϋμεν τόν 
κ. Κλεάνθην Σκαλιέρην νά άπολογηθή πρό τής κοινής 
γνώμης, διότι αύτός είναι ό ηθικός αίτιος τοιαύτη; κα
ταδίκης, ήτις έξωμοιωσε τό δικαστήριον τή; πατρίδος 
μας πρός διαδικασίαν άγριων.

ΓΕΑΦΕΙΟΧ *ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ»
O50J Μουνών, R»p® τήν Πλιτεϊχ» Σνντάγμιτος.


