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Δι έκας·ον στι'-/ον διατριβών λ ε π . 40.
Δικαστικών κατασβέσεων
»
8.
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό.
νον του Παν. Π. Πηγαδιώτου. Αί έπιστολαΐ απευθύνονται εις αυτόν. Ή οέ
συνδρομή εΐνε υποχρεωτική δι" εν έτος
καί προπληρώνεται εις Αθήνας.
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Ε ν Α θ ή ν α ι ς κ α Ι 11 ε ι ρ α ι ε Γ,
ετησία δραχ. 1 0 , έξαμηνία όραχ. 6.
'Ε.ν τ α ΐ ς
Έπαρχίαις,
ετησία όραχ. 1 2 , έξαμηνία όραχ. 7.
'Εν τ ω " Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ,
ετησία φράγ. 1 6 , έξαμηνία φράγ. 9.

ΚΑΤΑ

Ε ΚΑ I ΑΟΤ V I

πιστικόν νά όιατεληή όυςυχής Ε λ λ ά ς πάν
Η Ε Π Ο Χ Η ΤΩΝΤΡΙΑΚΟΝΤΑΤΥΡΑΝΝΩΝ.
τοτε έν τω [/.έσω έ^αλτών και τυράννων ;
Καί π ώ ς ! ύπήρξεν ντάλαινα δια νά πάσχη
"Αφοΰ ή δυστυχής Ε λ λ ά ς υπέφερε τεσ αιωνίως; ΈγεννήΟη <ά νά γίνεται Οΰμα τών
σάρων αιώνων ξενικόν ζυγόν και μετ' ανυ εφιαλτών καί τυράνν>ν, δ·.ά νά γίνεται Οΰμα
πολογίστων Ουσιών και κινδύνων οιερρηςεν του Βούλγαρη καί τύ Γρίβα ;
Έπι του ελληνικό έόάσους αναφύεται
α υ τ ό ν αφοΰ οε μετά τούτον εοοκιμασεν
εσωτερικούς κινδύνους καί περιορισμούς καε | φοβερόν πάθος καί φ^οόοξία. Οί έν αύτώ
μετά πολλούς εσωτερικούς σπαραγμούς έ γεννώμενοι μετέχουσ» αμφοτέρων οί μή
;ηλΟεν των οεσμ ών, ήλπιζεν 6'τι τ 11 "Ο μετέχοντες δεν είνε έληνικής κ α τ α γ ω γ ή ς .
κτωβριανή ημέρα του 1 8 6 2 Οά ήτο ημέρα Ή έλλειψις τούτων ποκλείει πάντα νά
μελλούσης χαράς, ημέρα ζωής καί προόδου· ονομάζεται Έ λ λ η ν . Ινε τά μόνα ουσιώδη
ήλπιζεν ότι τά δεινά αυτής έπαυσαν πλέον αύτοΰ γνωρίσματα· είν ό μό\ος σπινΟήρ ό
καί ότι Οά συνάθροιση ύπό τον έρυΟρον πέ- ώΟών αυτόν εις τήν έλεΟερίαν καί τό ρ.εγαπλον της τά εαυτής τέκνα, Οά τά γαλού λεϊον. Ή μέν προς τό ά-χΟόν ώΟησις αυτών
χηση, Οά τά ανάπτυξη καί Οά τά καταςήση γέννα τήν άρετήν καί ήν πρόοδον, γέννα
ευτυχή. Ά λ λ α δυστυχώς αί ελπίδες της δεν τούς ένδοξους καί άΟαναους τής Πατρίδος
απέβησαν αληθείς* κακός οέ δαίμων, φΟονή- άνδρας· ή οέ προς τό καόν, γεν να ττν κα
σας, έρ,αταίωσεν αύ-.άς, καί ήδη ή τάλαινα κία ν. /εννα ούς εφιάλτη και τους τυράν
έπανήλΟεν εις εποχην οουνηί
επο·.ΊΨ νους. Ή Ε λ λ ά ς λοιπόν Όσα επί εδάφους,
σπαραγμών καί κινδύνων έπανήλΟεν εις ττ,ν ύο' δ ένοικεΐ τό πάθος κί ·? ειλοόοξία όέν
έποχήν του Κριτίου καί :ων τρΐακοΛ
Οά παύση μέν γεννώσα άν<ας ένδοξους, άλ
τυράννων.'
λα δεν Οά παύση τίκτουσαχί '\'· ροςγάτους.
Ή πατρίς λοιπόν δεν *η\εΐ διά τοΰτο·
Α λ λ ά όέν είνε λυπηρόν τό ιαινόμενον
τοΰτο ; Δεν είνε σπαραξικάρδιο-. καί άπε/ δέν οδύρεται, διότι έπί τοέδάσους αυτής
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Κ Η II Ο Σ
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΙΒΑΣ.

αναουονται

ΣΑΒΒΑΤΟΝ.
τεοατα· άλλο

ενίοτε τοιαύτα

ι
I
Ορηνεΐ,
διότι δέν έχει ήδη εις τούς
κόλπους
της τούς μεγάλους εκείνους άνδρας, ενώ
πιον τών οποίων οί τύραννοι έξηφανίζοντο·
οδύρεται, διότι, ένώ αί έλευΟερίαι της έόεσμεύΟησαν, ένώ ό Παρθενών έβεβηλώΟη, ή
Ζάκυνθος, ή Μεγαλόπολις, ή Ευρυτανία, ή
Κόρινθος
λ λ α ί άλλαι έπαρχίαι όιατελοΰσιν εις τά δεσμά τής δουλείας, δέν έχει
τούς Θρασυβούλους, δι' ών κατα^υνέτριβε
τούς Κριτίας καί τούς τυράννους καί ήλευΟέρονε τάς "Αθήνας, τήν ές·ίαν τής ελευθε
ρίας καί τών φ ώ τ ω ν ουδέ τούς συγχρόνους
ημών άνδρας του 1 8 4 3 , δι ών έθετε τ ά ς
βάσεις τοΰ συνταγμ. ημών πολιτεύματος.
Επομένως ή Πατρίς στενάζει, διότι, ένώ
έκ τοΰ τάφου τοΰ έφιάλτου καί τοΰ Ήροστράτου, έκ τοΰ τάφου τοΰ Κριτίου καί τ ώ ν
τριάκοντα τυράννων ανεφύησαν οί ήδη οιέποντες τά κοινά μετά τών ύπό τής λ ό γ χ η ς
συναχΟέντων, ώς όλετήρες της νεωτέρας
Ελλάδος, έπί τοΰ τάφου όμως τοΰ Θρασυ
βούλου, τοΰ Ιίερι λέους καί τών Λοιπών ένλλάδος ανδρών ουδείς σήμερον
οοξ
τούς κατασυντρίψη καί άπαλανεφύη,
1

Σύ, σύ όστις έπολέμεις έως χθες τήν τυραννίαν,
'.ήμερον ύψοΐς σημαίαν υπέρ ταύτης, καί δολίως
ο/.εμεϊς καί τήν πληγώνεις τήν Πατρίδα μας καιρίως,
Καί τήν παραδίδεις ούτω τήν ταλαίτωρον δεσμίαν
Γΐς τάς χείρας τής δουλείας,
υιέ τοΰ Θεοδώρου, τέκνον νυν τής άπωλείας ! . .

Ό υιός τοΰ Θεοδώρου είσαι σ ύ ! . ώ, συμφορά σου !
Σύ ανέλαβες τό έργον τοΰ Δημίου ! . . τήν Πατρίδα,
Σύ μ' άλύσεις Οά τήν δέσης, καί μέ δουλικήν χλαμύδα,
Ι ύ Οέ νά τήν περιβάλλτς ! . . Δείλαιε! τά όνειρα σου,
Πριν εισέτι εκτέλεσης,
Εις τό βλέμμα τής Πατρίδος κεραυνόπληκτος Οά πέσης.

Ία: πιστεύεις πώς Οά φέρης σήμερον έσύ εις πέρας,
"Λίντα τά σχέδια σου, ότι Οέ νά ταπείνωσης
Τήάγέρωχον Ε λ λ ά δ α , κι" ότι Οέ νά χαλινώσης
\ν Οεάν "ΕλευΟερίαν ! . . Ή Πατρίς τοιοΰτον τέρας,
ΈΟνοκτόνε, ;.έ έν βλέμμα,
Έν >κ"όφΟαλμοΰ τό πνίγει εις τό ίδιον τ υ αίμα ! . .

'Γυχήν μαύρην καί καρδίαν μή 'ς τά στήθη σου εγκλείεις;
Μή δέν είσαι καί σύ τέκνον τής θεάς Ελευθερίας!
Μ' έγεννήΟης κΓ άνετράφης μέ τό φάσμα τής δουλείας,

Ει άφρονες εκείνοι οΓτινες εις σέ ελπίζουν . . .
Καί ονενοημένος Σύ ό άνθρωπος τής πλάνης !
Σύ, υ - ο Θεοδώρου, όστις σήμερον έφάνης

Ά φ ο ΰ μάχαιραν δημίου εις τά στήθη της πηγνύεις ;
Δείλαιε! τά οργιά σου,
Άνεξάληπτον τό αίσχος άφησαν 'ς τό όνομα σου ! . .

υ

'ΕΛτ*ς καί προδότης ! . . Δείλαιε! δέν σ' έκφοβί'ουν,
Αί σκιαί τόσω/ φασμάτων,
ί.έβη'/,.νά ι'.έτης χεϊρα εις τά-κατωρΟώματό- των ! . .

ρογιαννοπούλου καί έπυροβόλησαν κατά
λ ά ξ η τό ΙΟνος από τάς χεΐρας των δημίων, ι Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ.
της αφόρητου συντροφιάς, έξ ής έφονεύθη
"Ηδη δέ ή Ε λ λ ά ς έπανί)λθεν εις έποΚαλάμαι 1 8 Νοεμβρίου 1 8 7 4 .
ό Πέτρος Κυταράκος, έκόπη ή δεξιά χειρ
χήν παρελθοΰσαν, είς έποχήν τοΰ Κριτίου |
Φίλε Συντάκτα,
τοΰ Πέτρου Φτυχιάκου καί έτραυματισθη
και των τριάκοντα τυράννων οί νυν επί τοΐς'
πράγμασι πιστοί τούτων οπαδοί, λαοόντες
Πρώτην ήδη φοράν γράφων ύμΐν δεν έπε- εις τόν αυχένα ό Κυριακής Φτυνιάκος. Έ ανά 7„ ^Ρ ? ζ ' ? ° ί
λόγχην, σφαίρας και Ούμουν νά λυπήσω ούτε υμάς ούτε τούς συν- τραυματίσθησαν προσέτι καί δύω αδιάφοροι
•πυρίτιδα καί τό φονικόν όπλον, κατώρθωσαν δρομητάς σας. Αί έν τ η πόλει μας λαμβά- ό Α.Τσιμόγιαννης, άπολέσας τόν όφθαλμόν
•δι' αυτών τ ά πάντα. Έδέσμευσαν τό έ'Ονος νουσαι χώραν φονικαί σκηναί τοσούτον μας του, καί ό Εύαγγέλης Κοψόχειρας ελαφρώς
:καί έφερον ως αντιπροσώπους αϋτοΰ, οίους | έτάραξαν, ώ^τε δεν δυνάμεθα νά μην άνα- εις τήν άπόφυσιν τής ρινός.
αυτοί ήθελον τούς δέ παρά τήν Οέλησίν τ ω ν κοινώσωμεν ύμΐν τά λυπη,οά καί σπαραξι
Δέν έφάνη δημοτ. άρχή καί τοι διαρκεσάέλθόντας έξεσφενδόνισαν κατεπάτησαν τούς κάρδια ταΰτα γεγονότα καί ταράξωμεν τήν σης τής συμπλοκής· πολύ ύστερον έφάνη ό
νόμους, τον δέ συνταγματ. χάρτην έρριψαν ήσυχίαν καί τον ΰπνον τάν, κακη μοίρα, αστυνόμος, όστις, άντί νά σ υ λ λ α β ή τούς
είς τό πΰρ. Συνεδριάζουσιν έν τ ω βουλευτη- οιεπόντων τά κοινά της τα^αινης πατριοος. πρωταιτίους, εϊπεν έϊς τόν πυροβολήσαντα
ρίω, όοηγόν έχοντες ουχί πλέον τούς νόθους Ά π α λ λ α χ θ έ ν τ ε ς έκ του προηγουμένου θη Κυρ. Φτυχιάκον νά κρύψη τό πιστόλιόν του.
καί τό Σύνταγμα, ουχί τήν λογικήν, ά λ λ α ρίου ένομίσαμεν, φίλτατε, ότι Οά ευρωμεν Έντεΰθεν εννοείτε καί τάς μονομερείς ανα
•τούς κανόνας της βίας καί της αυθαιρεσία.;. πλέον ήσυχίαν καί άσφάλειαν ζωής, ά λ λ ά κρίσεις του, έάν άνεχθή ό Ε'.σαγγελεύς ν '
Οί δέ ολίγοι διασωθέντες αντιπολιτευόμενοι παρ ελπίδα ένεπέσαμεν άς χειροτέραν πα άναθέση εις αυτόν τήν ύπόθεσιν ταύτην.
ν.κηθέντες κατά κράτος ένεκεν της άνανδρου γίδα. '<) Δήμαρχος, άν κα'όέν ήνε άνθρωπος
"Ολίγον τι μετά τοΰτο ετέρα εγκληματι
καί ιδιοτελούς πορείας τ ω ν , τοσούτον έξη- βίαιος, ά λ λ ' ή ύπ' αύτοϋδιατήρησις τοΰ α κή πράξις συνέβη έν Φραγκολύμνη μεταξύ
σθενήΟησαν, ώστε κατέστησαν άχρηστοι, αί στυνόμου Γ. Μπενάκη κχτέστησε τήν δημ. τών Πηγαόιωτών, έξ ών είς έτραυματισθη
δέ σκιαμαχίαι αυτών πνίγονται έν τ ω μέσω αρχήν μετά της αστυνομίας συμμορίαν κα δι' εγχειριδίου ελαφρώς είς τόν άριστερόν
των εγκληματιών. Ά λ λ ' ενώ όιατελοΰσιν έν κούργων. Ιίαραλείπων, άλτατε, τά άπό της βραχίονα ύπό ενός επικαλουμένου Άλοίμοτοιαύτη ασθενεί καταστάσει έξακολουΟοΰσι έλεύσεώς τ ω ν όιαπραχ(εντα, περιορίζομαι νος. Ούδαμοΰ αστυνομία, ίσως τό άγνοεΐ
μένοντες, Γνα μή άπολέσωσιν εν βουλευτικόν μόνον εις τά χθες λαβοτα χώραν τραγικά μέχρι σήμερον αύτη ασχολείται εις άλλα
ράκος, καί διά της παρουσίας τ ω ν καί ύπο- γεγονότα, διότι έξ α ι ώ ν δύνασθε νά έν- σπουδαία καί έντιμα αντικείμενα.
χωρήσεώς τ ω ν συντελοΰσιν είς τήν έκδοσιν νοήσητε είς ποίαν οίκφάν κατάστασιν δια
Τοιαύτη εϊνε, φίλε Ι,υντάκτα, ή ένταΰθα
αυθαιρέτων αποφάσεων νόθου πλειοψηφίας, τελοΰσιν ήδη αί Καλάμαι.
κατάστασίς μας. Σας επαναλαμβάνω δέ ότι
λησμονοΰντες, ήν φέρουσι μεγίστην προς τό
ΧΟές λοιπόν Κυριαήν οί έκ τού χωρίου ένόσορ διατελεί έν Καλάμαις ό ίδιος αστυ
έθνος εύθύνην, καί άγνοοΰντες ότι βουλή οιά
νόμος, ή κατάστασις τοΰ άτυχους τόπου
της λόγχης καί της παρανομίας συγκροτγ- Αείκων αδελφοί Ζαφεραΐοι, ών ενα άδελμας θά φΟάση εΐς Οέσιν άπελπιστικωτάτην.
θεΐσα θεωρείται κατ' αρχήν μή υπάρχουσα, φόν προ τριών ήμερων εΐχον φονεύσει έξ
Έν επομένη επιστολή θέλω Σας γράψει
αί δέ αποφάσεις της είσίν όλως άκυροι καί ενέδρας άγνωστοι ( ά λ ά γνωστοί ως Οετικολογειται
είς
τόν
ά^υνόμον
Γ.
Μπενάκην)
τά
αίτια τής φονικής συμπλοκής ως καί
άποκρουστέαί;
ήλθον κατά τό σύνηες είς τήν πόλιν μας· τινας ασχήμιας τοΰ αστυνόμου Μπενάκη.
Ένώ λοιπόν ή Πατρίς διατελεί ήδη έν τ ω ή συντροφιά τ ώ ν γνωστών φίλων τοΰ αστυ
μέσω τοιαύτη ςτυραννικής καταστάσεως δεν νόμου μας, συντρε·^μένη καί άπό τινα α
Π ρ ο κ λ ή ς.
βλέπει τον σωτήρα της, δεν βλέπει τούς άν στυνομικά όργανα, ρετέθη κατ' αυτών κτυδρας της παρελθούσης εποχής, δι' ων, κιν- πώσα αυτούς άνηλ&ς, καί τόν μέν έμαχαίΤρίπολις, 2ί Νβρίου 1 8 7 4 .
δυνεύσασα πολλάκις, έσώθη. Τό δέ δυστυχές ρωσε βαρέως, τόν ί έπυροβόλησε καί τούς
<[> ί λ ε !
έθνος μετά παλμών καί δακρύων προσβλέπει έτερους έτρεψεν είίφυγήν πυροβολοΰσα α
Ή ό ψ ι ς ή ν κατά τάς ημέρας ταύτας π α 
τον προ τ ώ ν οφθαλμών του παριστάμενον καταπαύστως αύτ^ς. <>ί δύω αδελφοί Ζαμέγαν κίνδυνον. ()ύτω λοιπόν τό σκάφος της φειραΐοι καί εΐς |λος τ ω ν Μπακέας, βλέ ρουσιάζει ή πόλις ημών, εινε τοσοΰτον θλι
πολιτείας πλέει έν τ ω ώκεανώ άνευ πηδα ποντες τόν Οάνα-ρ καί πονεμένοι έκ τοΰ βερά καί άπελπις"ΐκή καί τοσοΰτον μας έχει
λιούχου· ή δέ επερχόμενη φοβερά καταιγίς όολοφονηΟέντος |ρό ολίγων ήμερων άδελ- ταράξει, ώστε ούτε ή καρδία μου, ούτε αί
μέλλει άφεύκτως νά κατασυντρίψη αυτό εις φοΰ των καί έκ ψ έτερου προ τ ώ ν οφθαλ χείρες μου άντέχουσιν είς τήν περιγραφήν
τούς απότομους βράχους τοΰ Αιγαίου.
μών των πληγαέντος, ήρπασαν όπλα έκ τοιούτων σπαραξικάρδιων γεγονότων. Ό
τοΰ παρακείμενο/εργαστηρίου τοΰ Ν. Μαυ- οίνοπότης Δήμαρχος μετά τοΰ ύπαςυνόμου
καί τ ώ ν λοιπών οργάνων του τοσοΰτον έΓούμπου, τούμπου, μά, μ ά ! τούμπου, τούμπου, μά, μά!
Δυστυχή ! τετυφλωμένος άπό τήν δοξομανίαν,
<Ι>άγαμε τή "λευτεριά ώς κουρμά και λουκουμά . .
'Έγεινες τής Καμαρίλλας οπαδός πιστός καί δοΰλος,
Καί τό Γένος υπέρ ταύτης απατάς ήδη ύπούλως,
Χ ο ϊ ρ ο ς.
Παραδίδων τ ' όνομα σου εις κατάραν αίωνίαν ! . .
Έ γ ώ όπου δέν άφησα λιθάρι σέ λιθάρι,
"Αφρων, βάδιζον μέ θάρρος, καί ώς άμοιβήν σου μόνην,
Καί όπου τήν Ε λ λ ά δ α μας έκαμα διακονιάρη,
Έ σ ω βέβαιος, ταχέως Οέ νά λάβης τήν άγχόνην .
Φις, φις, φίς! φις, φις, φίς! φίς, φις, φίς! φις, φις, φ ί ς !
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Ε Ν Κ Ρ Α I Π Α Λ Η.
Φάτε καί πιέτε, βρέ παιδιά, χαρείτε νά χαροΰμαι,
Καί τούς εχθρούς μας τούς κουτούς νά τούς περιγελοΙ &>
Κοΰ, κοΰ,κοΰ! κοΰ, κοΰ, κοΰ! κοΰ,κοΰ,κοΰ! κοΰ,κοΰρΰ '
Κουμουνδοΰρος καί Ζαήμης Οέ νά πάγουν τοΰ κακο
Γιατί έμεϊς έμείναμε πάντα "ς τήν Εξουσία,
Καί γ ι α τ ί έσταυρώσαμε τή σκύλα 'λευτερία. . .
Τρίγκι, τρίγκι, κουκουνιάου! τρίγκι, τρίγκι, κούκο :ου :
Δότε μου νά πιώ νά φάου καί καλά νά τραγουδά
Π ε τ ι ν ό ς.
"Ολων τή μούρη έτριψα μέ τούς ώκύποδάς μου,
Προς δόξαν άνεξαληπτον αυτής τής συντροφιάς μ
Γκάρ, γκάρ, γκάρ ! γκάρ, γκάρ, γκάρ! γκάρ, γκά, καρ!
Τόν Δεληγιώργη 'σ-είλαμε εΐς τήν Μαδαγκασκ
Τήν Καμαρίλ7να τίμησα 'αάν γυιός τοΰ θοόωράκι
Ποτίζοντας τή 'λευτεριά προς χάριν της φαρμάκι
α

Καί "ς τήν Κίνα οί εχθροί μας 'πήρανε τό μονοφύς.
ΚΓ οί ευρωπαίοι τή γελοΰν, κι' οί τοΰρκοι τή χλευάζουν,
Καί πάντες εμάς σήμερον ώς μέγας μας θαυμάζουν !
Τρίγκι, τρίγκι, κουκουνιάου! τρίγκι, τρίγκι, κουκουνιάουΓ
"Αχ, άφήστέ με μονάχον τήν Ελλάδα νά τήν φάου.
^ Ιχθύς.
"Σάν τ ί τραγοΰδι νά ειπώ τόν κόσμον νά έκπληξη . .
θ ά 'πώ π ώ ς τήν Ε λ λ ά δ α μας ό Τζουμπελής θά πνίξη,
Γκοΰ, γκοΰ, γκοΰ! γκοΰ, γκοΰ, γ κ ο ΰ ! γκοΰ, γκοΰ, γ κ ο ΰ !
"Αμήν κατά διαβόλου άς πάη ή στρίγκλου.
Κι' ότι τήν έχει μέ πολλαΐς δεμένη αλυσίδες,
Καί τήν τραβάει 'σάν σκυλί πάντα ά π ' τής πλεξίδες. . .
Τούμπου, τούμπου, μά, μ ά ! τούμπου, τούμπου, μά, μά!
Είν' αλήθεια τήν Ε λ λ ά δ α π ώ ς Οά φάμ' ώς λουκουμά!
-—Ο^'όΌι.'Τϊ"-^

Έβίβα ! έβίβα ! έβίβα ! έβίβα !
"Σ τήν υγειά τοΰ Τζουμπελή μας καί τοΰ ήρωός μας Γρίβα !

θρασύνθησαν, ώστε δέν παρέρχεται ήμερα εναρξιν, περι οσων προηγουμένως εγραψαχωρίς νά άκούσωμεν έγκληματικάς πράξεις, μεν υπέρ τοΰ Δήμου θούριας; Έπαναλαμφόνους καί τά παρόμοια. Ούτω προχθές έν βάνομεν ότι εΐνε ανάγκη νά έπισπεύοη τήν
καιρώ νυκτός έν τινι μαγαζείω έπετέθησαν εναρξιν καί πραγματοποίησιν αυτών, διότι
κατά τοΰ αστυνόμου Σκάγιαννη. Ωσαύτως δέν έπιθυμοΰμεν νά Οέσωμεν τόν κάλαμον
πυροβολισμός έλαβε χώραν κατά τοΰ περι ημών έπί τής πίκρας μελάνης.
βόητου οργάνου τοΰ δημάρχου Κ. Τσαρου
— Καί αύθις άνεβλήθη ή δίκη τοΰ άτυ
χά ύπό τοΰ γραμματέως τής Δημαρχίας, χους Α. Παρασκευοπούλου όστις έμελλε νά
όστις ύβρίσΟη παρ' αύτοΰ τοΰ Τσαρουχά. δικασΟή έν Τριπόλει, παραπεμφθέντος παρ'
Επίσης χθες τό εσπέρας έφόνευσαν διά πι ελπίδα είς τήν περιφέρειαν τοΰ Εφετείου
στολιού έν τ ω μέσω τής πλατείας τόν οί- Κερκύρας. Αι κατ' αύτοΰ απάνθρωποι αύται
κογενειάρχην \ ρ . Τσαρούχαν μετά τόν φό- ένέργειαι δικαίως ένεποίησαν τήν φρίκην καί
νον τοΰ οποίου ό αδελφός τοΰ φονευθέντος τήν άπελπισίαν είς τήν κοινωνίαν διότι τοιέμβάς είς τό καοενεΐον τής Βελτιώσεως έ- αΰται άδικοι άναβολαί καί παραπομπαί,καθ'
πυροβόλησεν αδιακρίτως καί έπλήγο3σε τόν έκάστην έπαναλαμβανόμεναι, εΐνε ού μόνον
Ν. Ελευθερίου, τόν Μήτρακαν καί δύω άλ έμμεσος καταδίκη κατά τοΰ αθώου Παρα
λους πολίτας. Ή έπίτασις τοιούτων στυγε σκευοπούλου, ά λ λ ά καί τόν θάνατον αύτοΰ
ρών εγκλημάτων τοσοΰτον μας κατεφόβησε έπιταχύνουσι καί τήν φυγοδικίαν π ο λ λ α καί μάς άπεΟάρρυνεν, ώς·ε κατές·ημεν απέλ πλασιάζουσι, διότι ουδείς, συλλογιζόμενος
πιδες καί σκεπτόμεθα ν ' άποδημήσωμεν πα τήν τοιαύτην τυραννίαν, τόν έμμεσον τοΰτον
ρά νά μένωμεν ένταΰθα θέτοντες καθεκά^ην θάνατον, θέλει πλέον εκουσίως προσέρχετήν κεφαλήν ημών ύπό τόν πέλεκυν τ ώ ν σθαι. Τοιαΰτα μεροληπτικά καί εμπαθή τής
δημίων τοΰ Δημάρχου μας. Καί όμως τά εξουσίας μέτρα τείνουσιν είς τήν κοινωνικήν
στυγερά ταΰτα κακοργήματα ούδεμίαν, φαί παραλυσίαν καί άποσύνΟεσιν.
νεται, κάμνουσιν έντύπωσιν είς τούς φίλους
— Ό περιβόητος τής Ταρταρίας Τατατοΰ ένταΰθα δημάρχου κυρίους υπουργούς.
ράκης τοΰ 1 8 6 8 διωρίσθη Χ'ομάρχης Καλα
Υ, ύ τ α ξ ί α ς.
μών, άντί τοΰ απολυθέντος διά τήν άμεροληψίαν του καί δραστηριότητα του κ. Δη
μητριάδου. Τό κατά τήν κ'ΑνεξαρτησίανΛτοΰ
Ναυπλίου τέρας τοΰτο μεταβαίνων διά ξη
ράς
είςΚαλάμας τό ύπεδέχθησαν, μεταβάνΈν Στυμφαλία τής Κορινθίας άπεκλείτες
έπί τούτω είς θουρίαν, οί όμοιοι αύτώ
σΟησαν ύπό τής λόγχης οί πανίσχυροι αν
ό
αστυνόμος
Καλαμών Καρχαρίας καί ό
τιπολιτευόμενοι Χοταραΐοι· περί τούτου δέν
δήμαρχος'Αλαγονίας
Χρυσογελέκης, οίτινες
είχομεν άμφιβολίαν. ' Α λ λ ' άπορεϊ καί εκ
προς
μεγάλην
τιμήν
του
τό έφερον έπ'ώμων
πλήττεται ό Αριστοφάνης μέ τήν πορείαν
μέχρι
τοΰ
νομαργιακοΰ
καταστήματος. Οί
τών έν τή Βουλή αντιπολιτευομένων, οί'τιάκούσαντες ότι έρχεται τέρας, έ
νες, άφοΰ τό ΰτζουρ^οϊον καί ή ύπό τής λ ό γ  θούριοι,
τρεξαν
διά
νά ίδουν τήν μορφήν του, οί δέ
χης αύτοΰ εισαχθείσα πλειοψηφία ποδοπαΚαλάμιοι,
δειλότεροι
καί γνωρίζοντες τήν
τήσασα πάντας τούς θεσμούς κατώρθωσε τά
φοβεράν
αύτοΰ
Οψιν,
έτράπησαν
εΐς φυγήν.
πάντα, τό δέ έθνος προγράψασα αυτήν ετοι

ΑΙ ΑΦΟΡΑ.

μάζεται νά έκδώση τήν έτυμηγορίαν του·
ούχ ήττον έξακολουΟοΰσι νά μένωσιν έν τή
Βουλή, συζητοΰντες ήδη τόν προύπολογισμόν τοΰ[/1874·.
— Χαιρετώντες τόν δήμαρχον θούριας,
κ. Περ. Ηερρωτήν, έρωτώμεν αυτόν, έκαμεν

— Έμάθομεν ότι τ ή έπιρ.όνω ενεργεία
τοΰ δημάρχου 'Αλαγονίας Χρυσογελέκη καί
τοΰ αστυνόμου Καλαμών Καρχαρία, απε
λύθη τής υπηρεσίας διά τοΰ ενάρετου προέ
δρου τής βουλής Ζάρκου ό κ. Π. Σπετζόπουλος γραμματεύς τής Εφορίας Καλα

μών. Αυπούμεθα διότι ή έκδί/ησις φαύλων
τινών, φθάσασα μέχρι τοΰ προσφιλοΰς τ ω ν
υπουργείου, ερριψεν εΐς τούς δρόμους ύπάλληλον ένάρετον, Εκανόν καί έπί δεκαετίαν
ύπηρετοΰντα, διότι αί βδελυγμίαι αύται θέ
λουν ύπάλληλον, γεινόμενον όργανον τ ώ ν
καταχθόνιων σκοπών τ ω ν ά λ λ ' άπό τήν
κακοήΟειαν καί τήν αύΟαιρεσίαν τί καλόν
δύναται τις νά περιμένη ;
— Είς τόν δήμον Αθηναίων ύπάρ/ει λ ύ 
κος τις, καλούμενος Αυκόδημος ή παπα Νι
κόδημος λοφάζων άλλοτε είς τό "Αμαλιεΐον
καί πολλά διαπράξας
Ό λυκόδημος
ούτος καταληφθείς ύπό πρωτοφανοΰς λύσσης έρρίφθη διά τοΰ «Ταχυδρ. Αθηνών» κατά
τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, διότι
τόν κατεδίωξε διά τ ά διαπραχθέντα τερα
τουργήματα του έν τ ή μονή Πεντέλης. Κατ α γ γ έ λ λ ο ν τ ε ς όθεν τόν λυσσαλαϊον τοΰτον
λύκον είς τήν κοινωνίαν καί τήν 'Αςυνομίαν
τί) προτρέπομεν, ίνα λάβη προφυλακτικά
μέτρα κατά τοΰ θηρίου τούτου, πριν δηλη
τηρίαση τήν κοινωνίαν.
— ΙΙροχθές ό σιδηρόδρομος έξετέλεσε καί
έτερον κακούργημα κατά μιας γραίας κ α τακερματισΟείσης ύ π ' αυτόν. Τοιαύτα τρα
γικά φαινόμενα ευλόγως ταράττουσι τήν
κοινωνίαν. "Ηδη λοιπόν έχομεν δύω λ α ι μ η 
τόμους· ή μέν έν Ναυπλίω, ή δέ έν Αθήναις
έν τ ω σιδηροδρόμω· κατά τοΰτο δέ διαφέρουσιν α λ λ ή λ ω ν , ότι ή τοΰ σιδηροδρόμου
λαιμητόμος εινε τρομερωτέρα καί άπανθρωποτέρα κατακερματίζουσα αθώους πολίτας.
Προτρέπομεν τήν έταιρίαν τοΰ σιδηροδρόμου
νά όιπλασιάση καί τριπλασιάση τούς φ ύ λ α 
κας της, ίνα προλαμβάνωσι πάν άπευκταΐον
καί μή ζητη νά έξασφαλίζη τά κέρδη της
μόνον, χωρίς νά έξασφαλίζη καί τήν Γωήν
τών πολιτών.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Ζητείται θίασσος ηθοποιών, συγκείμενος:
έξ ολίγων προσώπων, διά τό έν Καλάμαις
θέατρον, όν εινε εφοδιασμένο ν μέ όλα σ ν ε δόν τά αναγκαία. Πλείονες πληροφορίαΓέν
τω γραφείω μας.
Π Ο I Κ I ΑΛΑ.
Σ υ γ κ ινη τ ικός αποχαιρετισμός.
Προτιθεμένου τοΰ κ. Ί ω . Τομαροπούλου
ν ' αναχώρηση διά τήν προσφιλή του ίδιαιτέραν πατρίδα ύπήγον προς άποχαιρετισμόν
του διάφοροι φίλοι· ό κ. Κουρκουτάς, ό κ.
Στρατηγόπουλος, ό κ. Σιβιτανίδης, ό καί
συντάκτης τής Συνταγματικής, ό κ. ΑογοΟέτης καί "λοιποί. Ά μ α ή ώρα τοΰ μισευμοΰ
έφθασεν, ό κ. Τομαρόπουλος εγερθείς έδιδε
χεΐρα αποχαιρετισμού· μόλις δέ έλαβε τήν
χεΐρα τοΰ κ. Κουρκουτά τοσοΰτον τόν συνεκίνησεν, ώστε δακρυρροών αγκαλιάζει αυτόν
ό Κουρκουτάς, τόν φιλει, κλαίει, οδύρεται,
φ ω ν ά ζ ω ν : «πολύτιμε μοι φίλε, ποΰ μέ άφίνεις μόνον ; Ά γ ν έ μου Ιωάννη ποΰ είσαι
μέ τό χρυσάφι ζυμωμένος, διατί μοΰ ανα
χωρείς; Σύ είσαι ή μόνη παρηγοριά μου· σύ
είσαι ό βάλσαμος τής τεθλιμμ'ένης καρδίας
μου· σύ είσαι ό άριστος οιωνός τ ώ ν κινδύ
ν ω ν έγώ κανέναν άλλον εις τόν κόσμον δέν
ήγάπησα, παρά μόνον σέ καί τό φίλτατον
χρυσίον, άσπλαγχνε!» — Κ α τ ό π ι ν δέ τού-

καί νά τούς οδηγήσω είς τόν Μενδρεσέ. Πε
ρισσότερα, Κύριοι, δέν λ έ γ ω , διότι εινε μυ
στήρια. Τελειόνων τόν πατριωτικόν λόγον
ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ.
μου εύχομαι νά διατηρηθούν καί ταΰτα καί
Προχθές έγένετο μεγαλοπρεπές συμπό- ή ίερά φιλία μας ύπό τόν πέπλον τής εχε
σιον εις τό Ζενοόοχεΐον τής "Αγγλίας έκ μύθειας.
μέρους συντακτών τινών άντιπροσωπευόνΜετά δέ τοΰτον ήγέρΟη ό αντιπρόσωπος
των τούς τρεις έν Ελλάδι πολιτικούς αρ
καί
γαμβρός τοΰ Βούλγαρη Χικουτόπουλος
χηγούς ώς καί τήν Αύλήν.
Μετά τινας λοιπόν φιλικωτάτας προπό όστις είπε τά έξης:
Φ ί λ τ α τ ο ι Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ! Όμιλών ε
σεις εγερθείς πρώτος ό αντιπρόσωπος τής
νώπιον
υμών, ομιλώ ώς δημοσιογράφος καί
Καμαρίλλας κ. Λογιωτατίδης συντάκτης
ουχί
ώς
υπουργός, διότι, ένώ ώς συντάκτης
τοΰ «Ααοΰ», είπε τάδε:
Κ ύ ρ ι ο ι ! Ευτυχής λογίζομαι, διότι ήξι- είμαι πάντοτε άβροφρονέστερος προς τούς
ώθην νά συμφάγω μεΟ' υμών, συναδέλφων εχθρούς μου, ώς υπουργός είμαι ανώτερος
πολυτίμων. Γνωρίζετε, φίλτατοι συνάδελ τοΰ Τάκου, επειδή είνε ανάγκη νά καλύπτωφοι, ότι μεταξύ ημών υπάρχει ίερά καί μυ μεν τάς τερατώδεις πράξεις μας διά τοΰ ευ
στηριώδης φιλία, ήτις μας συνδέει άδιαρρή- γενέστερου καλάμου, ίνα, όσον ένεστιν, έξακτως καί ήτις έχει ένα καί τόν αυτόν σκο- πατώμεν τούς άπλους-έρους,μολονότι άπαν
πόν, τόν σκοπόν τοΰ συμφέροντος. "Εξετά τες μας εννόησαν. Ενώπιον τής ειλικρινούς
σας, Κύριοι, αυτό πολυειδώς καί πολυτρό- φιλίας πρέπει, Κύριοι, νά έκμυστηρευώμεΟα
πως, τό εύρο ν μόνον έν τη αυλή τής Κα τάς αρχάς μας καί τά διανοήματα μας. Αί
μαρίλλας· διότι τά έξ αυτής κολοσσιαία άρχαί μας λοιπόν, φίλτατοι, είνε, ότι οσά
κέρδη είνε τιμιώτερα καί όιαρκέςερα. Έ γ ώ , κις έρχόμεΟα είς τά πράγματα είμεθα πάν
Κύριοι, απεφάσισα νά απαρνηθώ τό έθνος, τοτε τυφλοί τής αυλής οπαδοί καί πρόθυμοι
διότι απηύδησα πλέον -ά τρέχω είς τήν Ού- έργάται τοΰ όεσποτισρ,οΰ, ον ήδη μάλιστα
ραν τοΰ ενός καί τοΰ άλλου, καί ένΟυμεϊσΟε σπεύοομεν νά ίόρύσωμεν έν τή άγνώμονι
ότι δέν είχα αφήσει ούδεμίαν τών πολιτευ πατρίδι μας. Έκτος δέ τών πραγμάτων εί
όμενων Ούραν. Τώρα δέ ησύχασα πλέον άπό μεθα φοβεροί συνωμόται καί γνωρίζετε πάν
τοΰ νά έμβαίνω είς τήν αύλήν τοΰ ενός καί τες τούςλιβέλλους κατά τοΰ Βασιλέως. Σας
τοΰ άλλου, ά λ λ α πηγαίνω είς μίαν καί μό- διαβεβαιώ, κύριοι, ότι ή τοιαύτη πατριωτική
νην Αύλήν κάί ζώ ώς Κροΐσσος μέ πλούτη πορεία μας έφερεν είς τόν κολοφώνα τής
καί μέ δόξαν. 'Εάν οέ ό δαίμων εύδοκήση δόξης, τό δέ ονομά μας Οά δοξασΟή περισκαί κατορΟώσ ή Καμαρί7,λα νά ίδρυση από σότερον τοΰ Ήροςράτο.υ. Τελειόνων δέ, εύ
λυτον μοναρχίαν, (διότι τά πρώτα βήματα χομαι, ίνα ή χαρακτηρίζουσα ημάς ειλικρι
της έστέφΟησαν), τότε Οά ίδήτε τίς Οά όνο- νής φιλία μένη εσαεί αδιάρρηκτος.

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

μασΟή Δούξ τής Αίγίνης· τότε Οά ίδήτε τίνος
τό Οχημα Οά σύρεται ύπό οκτώ μεγαλοπρε
πών άοαβικών ί π π ω ν τότε Οά ίδήτε ποΰ Οά
σταΟή ό συνταγματικός Κουμουνδούρος, ό
Τρικούπης καί "λοιποί φιλελεύθεροι, Οά ίδή
τε πώς Οά τούς φέρω συνοδευμένους μετά
κουστοδίας ευζώνων τοΰ ήρωος Γρίβα είς
τήν πλατεΐαν τοΰ Συντάγματος διά νά ξε
σχίσω ενώπιον τους τό ξετχισμένον Σύν
ταγμα, νά τούς τό κρεμάσω είς τόν λαιμό ν
:ου καί έν τώ μέσω τής βαΟείας συγκινή
σεως καί τών δακρύων, εγερθείς ό κ. Στρατηγόπουλος είπε: «Λυπούμαι, κύριοι, νά
βλέπω υμάς κλαίοντας άνδρα, μή θανόντα
εισέτι. 'Αντί νά κινή τήν χαράν ημών ή πο
λύτιμος υγεία καί τό κοκκινώδες πάχος τοΰ
φιλτάτου μας Ιωάννου, κινεί τά δάκρυα.
Δέν ήξεύρετε ότι τοιαΰται συγκινήσεις καί
δάκρυα έχουν έπιρροήν είς τό παχέστετον
σώμα του", Καί δέν συλλογίζεσΟε, ότι άν χάσωμεν τόν μονάκριβον "Ιωάννην μας, Οά χάσωμεν τόν πο7α>τιρ.ώτερον Οησαυρόν, τήν
άγκυραν τής ελπίδος μας ·, Καί οιατί, κύ
ριοι, τόσον πολύ συγκινεΐσΟε; Δέν ρίπτετε
εν βλέμμα είς τήν Έσπερίαν, διά νά ίδη'τε
ότι οί αποχαιρετισμοί ούδεμίαν προξενούν
συγκίνησιν ·, 'Εγώ, μά τόν Λεφεληγερέτην,
ούτε είς τά υδραγωγεία δέν είδα ρέοντα τοσαΰτα δάκρυα, όσα είς τούς οφθαλμούς η
μών. Ναι, κύριοι! αναγνωρίζω ότι μεταξύ
ημών τών πιστών άΟυρογλώττων καί άφι"λοκερδών τοΰ αρχηγού μας εινε αστήρ όιαλάμπων, ή δέ ψυχή αύτοΰ πλήρης χ α ρ ί τ ω ν

/Ο δέ αντιπρόσωπος καί άδελίός τοΰ Δεληγ'εώργη εγερθείς κατόπιν είπε τάδε:
Κ ύ ρ ι ο ι ! Βλέπων ενώπιον μου οιλίαν ει
λικρινή καί πολύτιρ'.ον καταλαμβάνομαι ύπό
τοσαύτης χαράς, ώστε νά λησμονήσω καί
τήν άποτυχίαν τοΰ φιλτάτου άδελφοΰ μου
καί τάς κατ' αύτοΰ βιαιοπραγίας τοΰ υπουρ
γείου. "Αλλως τε, κύριοι, οφείλω νά ομο
λογήσω, ότι τό ύπουργεΐον δέν πταίει τοά λ λ ' έχει ανάγκην καί ή ιδιαιτέρα πατρίς
του νά νευΟή τών ηδονών του. Ησυχάσατε
λοιπόν, καί σάς διαβεβαιώ ότι Οά έπανακάμψη μέ πλήρη ύγείαν καί μέ αρίστους οιω
ν ο ύ ς » . — Μ ε τ ' αυτόν λαβών τόν λόγον ό κ.
Σιβιτανίδης έλεξε τάδε: Κύριοι, Εκαναν χρονον διέτριψα έν Αιγύπτιο καί πολλάς πόλεις
καί άστεα είδον, ά λ λ ά τόν Ορήνον τοΰτον
δέν απήντησα. ΒεβαιωΟήτε, κύριοι, ότι κατά
τήν στιγμήν ταύτην νομίζω ότι ευρίσκομαι
έν άραβικώ λειψάνω καί έχορ-εν έν τω μέσο)
Χότζαν καί τόν κλαίομεν. Μά τήν χρυσορροοΰσαν "Αλεξάνδρειαν, παύσατε τά δάκρυα
σας καί δείξατε άταραξίαν καί ίπποτισμόν,
διότι ό νεωτερισμός αυτό απαιτεί. — Μετ'
αυτόν άναστάς ό κ. Λογοθέτης είπε: Κ ά γ ω ,
κύριοι, λυπούμαι, διότι βλέπω ρέοντα άπό
τούς οφθαλμούς υμών τά δάκρυα, όπως ό
έν Καίρω χρυσός είς τό βαλάντιόν μου.' Ας
άφήσωμεν τόν προσφιλή μας Ίωάννην, τό
άγνόν τοΰτο τέκνον, ν ' αναχώρηση καί άς
τ ω εύχηθώμεν καλήν έπάνοδον.

σοΰτον, διότι καί τοΰτο εινε τυφλός θερά
πων τής Καμαρίλλας, όπως καί ημείς προ
αύτοΰ, καί ουδέν πλέον. "Αφοΰ, κύριοι, έδείχΟημεν άπειροι καί έγωϊσταί καί έκινήσαμεν
τόν γ έ λ ω τ α , ήΟελήσαμεν διά τοΰ μεγάλου
νοός μας καί αναστήματος μας, αποβλέπον
τες είς τήν Οεραπείαν τής ζώσης πενίας, νά
δείξωμενκαί διπλωματικήν μεγαλοφυίανκαί
νά λύσωμεν τόν γόρδιον όεσμον τοΰ Λαυ
ρίου. 'Αλλ" ό θησαυρός καί ό τοΰ Συγγροΰ
πατριωτισμός ήλέκρισε τήν Οεάν Ιίενίαν, ή
δέ απειρία μας έσκότησε τήν μεγαλοφυίαν
μας καί τοιουτοτρόπως έγείναμεν πτώρ.α.
Μόνον λοιπόν παραπονούμεΟα κατά τής φί
λης Καμαρίλλας, ήτις καί τοι συντρόφησα
είς πολλούς λ[σμούς, καίτοι ύπος·ηριχΟεϊ"σα
παρ' ηρών, εκείνη όμως πονηρά διά νά απο
φυγή τούς κινδύνους καί τάς μομφάς εγκα
τέλειψε τόν φίλτατον άόελφόν ρ.ου καί ήδη
οδύρεται έλεγχων διά τής Συζητήσεως τά
ήγαπημένα του βασ. προνόμια. Τέλος πάν
των δέν άπελπιζόρ,εΟα, διότι τά ρ.έν κολοσιαΐα κέρδη Οά ρ,ένωσι καί είς τούς απογό
νους μας, αί δέ φωναί καί αί καΟ' ημών ρ.ομφαί ταχέως Οά παρέλΟωσι, διότι ό έλλην.
λαός είνε λίαν έπιλήσμων. Μετά τό λυπηρόν
τοΰτο έπεισόδιον εύχομαι, ίνα ή ιδιαιτέρα
φιλία ρ.ας εύοδωΟή.
Ό δέ μικρός τοΰ Ζαήμη ΈΟνοφύλαξ εγερ
θείς είπε τά έξης:
Κ ύ ρ ι ο ι Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ! Χαίρω, άκούων
άπό τοΰ στόρ,ατος πολυτίμων φίλων έκτυλισσορένας μεΟ' όλης τής ευγενείας τάς
άγαΟάς πράξεις των καί τάς χαραχΟείσας
αρχάς των. Κάγώ δέ Οά σας είπω ολίγα
τινά καί σάς εξορκίζω εις τήν τιρ,ήν σας νά
ρ.ήν έξέλΟωσι ταΰτα έκ τών χρυσών χειλέων
σας,διότι έχοντες κεκαλυμμένος τάς κατα
χθόνιας αρχάς ρ.ας ύπό τόν πέπλον τής ει
ρήνης καί τής νομιρ.ότητος, δέν συμφέρει
νά γείνωσι καταφανείς είς τόν άπλοΰν κόσμον. Αί χαραχΟεΐσαι άρχαί μας, Κύριοι,
είνε νά προσπαΟώρ.εν, Οσον ένεστιν, νά κρύπτωρ,εν τά καταγΟόνια διανοήματα μας.
"Οντες οεΆοί καί ανίκανοι, α λ λ ά τ υ ^ λ ώ ς
αφοσιωμένοι καί ρ.ή δυνάμενοι νά έλΟωρ,εν
έκ τών κάτω, καιροφυλακτοΰμεν καί μετά
ταχύτητος άκολουΟοΰμεν τά αυλικά νεύμα
τ α , ίνα εις τό πρώτον αυτής νεΰμα είμεθα
παρόντες. Ή αυλή όπως κατευνάση πολλά
κις τόν έΟνικόν σάλον, κτυπά τόν κώδωνα
τής προσκλήσεως ρ.ας. Ήμεΐς δέ ερχόμενοι
ώς απόστολοι δήθεν τής ειρήνης τό καταπραύνομεν, τοΰ μαραίνομεν τόν ζήλον καί
πάλιν τό κατα'λείπορ.εν εις τά δεσμά. Διά
τής πορείας ταύτης, κύριοι, κατορΟώσαρ.εν,
ώς γνωρίζετε, νά γείνωμεν πρωθυπουργοί.
Τελευτών τόν λόγον μου, κύριοι, εύχομαι
φιλίαν ίεράν καί μυστηριώδη.
Μετά τούς λόγους τούτους λαβών έκα
στος ανά χείρας φιάλην πλήρη καμπανίτου
έπιον ευχόμενοι υπέρ τής ιδρύσεως τοΰ δεσποτισμοΰ καί τής ένταφιάσεως τοΰ νεκροΰ
Συντάγρ.ατος.
Ό συντάκτης

Γ. Διαμαντόπουλος.
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