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τών συμβούλων τοΰ Στέμματος δέν δυνά-Ιόντα της ιδιοτροπίας και ιδιοτέλειας σας,
ΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝΣΥΣΤΗΜΑ.
μέθα νά μή πιστεύσωμεν, ότι τό σύστημα[αλλά της ελευθέρας θελήσεως του· δέν ε
τούτο δέν ζητοΟσι νά διατηρήσωσιν έν τη πιθυμεί νά διοικήτε σεις αυθαιρέτως, άλλά
ζωή.
Έάν οί σύμβουλοι ειχον σκοπον ν αυτό τοΰτο.
Ένώ τό Σύνταγμα διαμαρτύρηται, το έ
άφησωσι
τό Συνταγματικόν πολίτευμα νά
"Επί έπταετίαν διοικείται ό τόπος ΰπό τό
θνος κραυγάζει, δτι τό μυσαρόν των προσω
λειτουργη
ελευθέρως
έν
τη
ημετέρα
χώρα
κράτος
τοΰ μυσαροΰ συστήματος σας, από
πικών Κυβερνήσεων σύστημα, τό περιαγαδέν
Ο
ά
συ'νεβούλευον
τον
προσφιλή
ηρών
επταετίας
έκλείσατε τον συνταγμ. χάρτην,
γόν τό έθνος εις τήν όόυνηράν και άπελπιστικήν ταύτην κατάστασιν, πρέπει νά παύ ηγεμόνα νά οιατηρη μέχρι τοΰδε τό μυριά- τί καλόν έπράξατε; Εξέλθετε τών ανακτο
ση, ή Αυλή, ίνα διατήρηση τό προσφιλές κις έγκληματίσαν Ύπουργείον δέν Οά έζή- ρικών θαλάμων διά νά ί'δητε, οποίον ζοφετοϋτο σύστημα της, άπεφάσισεν, ως φαίνε τουν τήν συνδρομήν τών ξένων, και δέν. θά ρόν πένθος καλύπτει τό έδαφος της δυστυ
χούς ημών Πατρίδος ! Εξέλθετε νά ίδητε
έπε
ται, νά εξακολούθηση τήν παράστασιν του τό ΰβριζον ενώπιον αυτών δέν Οά έπεσκέπτοντο
τους
άνρόους,
και
δέν
Ο
ά
έτά
χροους,
έτάρατ- είς ποιον βάραθρον οδηγείτε αυτήν. Άφοϋ'
τραγίκοκωμικοΰ πολιτ. δράματος δΓ άλλων
προσώπων, ίνα τοιουτοτρόπως όυνηθη, όπως τον τήν ήσυχίαν τών κρουόντων τάς θύρας λοιπόν ούτε δεκτόν, οΰτε ώφέλιμον εινε εϊς
τον τόπον τοΰτον τό έν ισχύει σύστημα σας,
μέχρι τούδε, νά εξαπάτηση και πάλιν τό τοΰ "Αδου.
Ά λ λ ' όμως μόλα ταΰτα δέν Οά δυνηΟίτε διατί επιμένετε νά τό έφαρμώσητε πάλιν,,
εύαπάτητρν έ'Ονος, συνειθισμένον άχρι τούδε
νά προσεχή εις τήν άλλαγήν τών προσώπων \ πλέον νά τό έξαπατήσητε. Τό έθνος δέ ζητοϋντες βοήθειαν από τούς άχρόους και
και ουχί τοΰ διέποντος ολέθριου προσωπικού ζητεί άλλαγήν προσώπων, αλλά μεταβολήν αδυνάτους; Αιατί κρούετε τάς θύρας αυτών
κυβερνητικού συστήματος. Απεφάσισε λο; τοΰ υφισταμένου ολέθριου συστήματος σας· και τούς ταράττετε τήν ήσυχίαν, Αέν άπελπόν νά άνατρέψγ] τό σεσαΟρωμένον ύπουρ-Ιδιότι εις τήν άλλαγήν αυτήν ελπίζει νά ευ- πίσΟητε άπό τάς ασθενείς Κυβερνήσεις, άλ
γικόν οικοδόμημα, άλλ' ώς έχ τών πραγ-]ριτ] τήν τάξιν, τήν ήσυχίαν καί τήν πρόοδον. λά θέλετε νά κάμητε νέα τοΰ συστήματος
ματων αποδεικνύεται, δέν έχει σκοπόν ν' Δέν επιθυμεί τάς ύπουργικάς μεταβολάς, σας πειράματα, ίνα χορέσητε τήν άχόρες"ον
απαρνηθώ, τό προσωπικόν κυβερνητικόν συ- > γινομένας κατά τήν ήρ.ετέραν βούλησίν καί μικροφιλοδοξίαν σας; Νομίζετε, ότι Οά δυίτημα, όπερ άπό επταετίας λυμαίνεται τον αρέσκει αν, αλλά κατά τούς συνταγματικού: νηθητε νά στηρίξητετό οικοδόμημα σας έπί
δύστυχη τούτον τόπον.
κανόνας· δέν επιθυμεί νά ΒλέΐΛ] εις ττν δι- τών σαθρών τούτων βάσεων; Νομίζετε, ότι
Βκ των μεχοι τοΰοε διάφορων ενεργειών 'ευΟυνσιν τών κοινών της Πατρίδος τά προϊ- Οά δυνηθήτε νά έπιβάλητε είς τό έθνος τήν
1

Κ Η Π Ο Σ
Ο ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ.
Της Ελλάδος μου τά κτήνη, διά ποίον μέ νομίζουν,
"Οπου τόσον ασυστόλως μέ συκοφαντούν και βρίζουν;
Μήπως ήμαι Δεληγεώργης, ή Συγγρός ό λωποδύτης,
"Π ό Βούλγαρης ό μέγας της Πατρίδος καταδύτης,
Νά άνέ/ωμαι τοσοΰ"ον τών κτηνών τάς προσβολάς ;
Λύσσα! τάς γαϊδουρινές των θά συντρίψω κεφάλας...

ΙΙροσπαΟοΰν μέ χίλια μέσα και διά της άγυρτίας,
Νά μέ παραστήσουν ότι εϊμ' εργάτης της δουλείας·
Και ζητούν μ" αυτόν τον τρόπον "ς τό ποδάρι νά σηκώσουν,
Της Ελλάδος μου τά κτήνη, διά νά μέ εξοντώσουν,
λύσσα! τούς διεφθαρμένους, τούς αχρείους συκοφάντας,
θά τούς στείλω μετ' ολίγον εις τήν λαιμητόμον πάντας.
"\ντί νά είποΰν πώς είμαι εις τον τόπον εγώ μόνος
Τοΰ Συ ντάγματος ό στύλος! και ούγϊ ό έΟνοκτόνος.
Ναι, άντί νά διαδίδουν ότι είμαι ό Μεσσίας!
Και πιστότερος άπ' όλους σύμβουλος της Βασιλείας!
"Οτι έκπληρώ καθήκον ιερόν άν συμβουλεύω,
Κ' ήδη όπου έν Α γ γ λ ί α κτήνη αντιπροσωπεύω !. .

......
Άγνοοΰν ότι τοΰ έθνους ειμ ό μέγας πρωτοστάτης!
ΚΓ όχι σύμβουλος της πλάνης, της δουλείας, της άπατης.
Πώς λοιπόν τολμούν ν ά λέγουν, ότι της Αύλης ό κόλαξ
Είμαι, κΓ ότι τήν Ελλάδα θέ νά φάγω ώς βρυκόλαξ ;
Νά μην ημαι ό,τι είμαι, άν τούς τόσους μου εχθρούς,
Δέν κρεμάσω, δέν συντρίψω, ώς αχρείους και αισχρούς!

Και πιστεύουν μ" όσο: λέγουν καί μέ όσα τυμπανίζουν,
"Οτι τον Βαλαωρίτην προς στιγμήν τόν έκφοβίζουν,
Κ Γ ότι δύνανται μέ ταΰτα ν'ανατρέψουν τούς σκοπούς μου,
Ή καν χαλινον νά θέσουν εις τούς διαλογισμούς μου·
Συμφορά τους! κατά κράτος θέλω νυν τους ξεκληρίσει,
"Αφοΰ έχω τήν Δουλείαν προ πολλοΰ έγκαθυδρίσει. . .

αύθαίρετον θέλησίν σας ·, Δέν άνεγνώσατε
τήν Ίστορίαν του δια νά ίδητε πώς άντήμειψε τους Οελήσαντας νά καθιερώσωσιν εις
τον τόπον τούτον τό προσφιλές σύστημα
σας ;
Διαδίδετε δια τών οργάνων σας, ότι Οέ?^ετε ίσχυράν Κυβέρνησιν, ίνα δυνηθή νά δι
οίκηση τον τόπον καί νά φέρη τήν τάξιν
καί τήν ήσυ-/ίαν, καί προς τούτο συνεβουΛεύΟητε καί έπίσημον ξένον άλλά που άλ
λοθι θά εύρητε τήν ΐσχυράν αυτήν Κυβέρ
νησιν, παρά εις τούς κόλπους τοΰ έθνους;
ποΰ θά εύρητε τήν τάξιν καί τήν ήσυχίαν,
παρά εις τήν ειλικρινή συμβουλήν τοΰ άγ
γλου υπουργού, όστις παραδειγματικώς σας
έρράπισε διά τοΰ απεσταλμένου έφιάλτου ;
Ά λ λ ά δέν πλανάται τό έθνος πλέον, διότι
ίσχυράν Κυβέρνησιν δέν επιθυμείτε* ό εγωι
σμός, ή ιδιοτέλεια καί τό μυσαρόν πάθος
σας δέν σας άφίνει νά ίδητε ενώπιον σας
Κυβέρνησιν έθνικήν καί άν ποτε τήν ίδατε,
τήν άπεκρούσατε ως Δικτατορικήν.
Τό έθνος λοιπόν ήννόησε τάς προθέσεις
σας καί τά φιλοδεσποτι/.ά φρονήματα σας·
έκ τών παρελθόντων αρκούντως έδιδα-/Οη,
τά δέ παρόντα τώ άφήρεσαν πάσαν άμφιβολίαν. Δέν επιθυμείτε έθνικήν ίκανήν Κυ
βέρνησιν, άντιστρατευομένην προς τά υπάρ
χον σύστημα σας· διότι οί έπιΟυμοΰντες δέν
κρούουσι τάς θύρας τών άγρόων καί αδυ
νάτων, άλλά τών εκλεκτών τοΰ έθνους· δέν
άδιαφοροΰσιν εις τήν τολμηράν καί άσεβη
καταπάτησιν τών Συνταγματικών θεσμών
καί δέν κωφεύουσιν εις τήν φωνήν ολοκλή
ρου τοΰ έθνους. Οί έπιθυμοΰντες τό Σύν
ταγμα φυλάττουσιν αυτό έν τοις κόλποις
των, ώς εικόνα, καί δέν έπιτρέπουσι νά τό
μιαίνωσι χείρες άσεβεΐς καί διεφθαρμένα*..
Ά λ λ ά χωρείτε, όσω άν Οέλητε· παρατεί
νατε τον άσεβη ύπουργικόν βίον, όσον θέ
λετε· κάμετε όσας θέλετε ύπουρνικάς μεταβολάς, δέν Οά δυνηθήτε όμως νά στηρί2ητε τό σαΟρόν οικοδόμημα σας έπί εδά
φους ένθα ακούονται ανατρεπτικοί δονισμοί·
δέν Οά κατορθώσητε τήν τάξιν καί τήν ήσυχίαν, δέν Οά δυνηθήτε νά καταπραύνητε τήν

μήνιν τοη έθνους, ενόσω δέν άφίνετε έλευθέραν τήν κίνησιν τής συνταγματικής μη
χανής, ενόσω οί καλούμενοι εις τήν διεύΟυνσιν των πραγμάτων τής Πατρίδος δέν
εινε προϊόντα της θελήσεως τοΰ έθνους· θά
τό έξαντλήσητε, Οά τό έξευτελίσητε, άλλ'
επί τέλους Οά σας άναγκάση νά κύψητε τον
αυχένα ενώπιον τής ακατάβλητου ισχύος
αύτοΰ, άν Οά σας έπιτρέψη νά μένετε επί
τοΰ έλληνικοΰ εδάφους.

ΔΙΑΦΟΡΑ,
Ουδέν νεώτερον έχομεν ν' άναγγείλωμεν
τοις ήμετέροις άναγνώςταις. Τό ύπουργεΐον,
όπερ άπό πολλών ήμερων πνέει τά λοίσθια,
άνευ ελπίδος σωτηρίας, διατηρείται εισέτι
εν τή ζωή διά δυναμωτικών φαρμάκων, μέ
χρις ου έτοιμασΟώσι τά τής θανής του καί
ληφθώσιν αί προσήκουσαι έκ Λονδίνου διαταγαί περί τοΰ καταλλήλου διαδόχου. Τοι
ουτοτρόπως ό Κυβερνητικός θίασος μένει
εισέτι ό αυτός μέχρις ου εύρεΟή έτερος κα
ταλληλότερος θίασος ηθοποιών, ίνα εξακο
λούθηση τήν αυτήν παράστασιν τοΰ τραγικοκωμικοΰ προσωπικοΰ Κυβερνητικοΰ δρά
ματος, όπερ άπό πολλών ετών άρξάμενον
δέν Ιφθασεν εισέτι εις τό τέρμα του, καί δέν
Οά φΟάση, άν δέν έκλείψωσιν οί έφιάλται οί
περιστοιχίζοντες τον Ορόνον.
— Ένώ τό έ'Ονος άπαν βοά, Οτι πρέπει
νά μεταβληΟή τό παρόν σύστημα των προ
σωπικών Κυβερνήσεων, όπερ άπό επταετίας
λυμένεται τόν τόπον καί νά έπανέλΟη ή έκτροχιασΟεισα συνταγματική μη·/ανή εις τήν
αληθή αυτής τροχιάν, κληΟείσης εις τήν
διεύθυνσιν τών πραγμάτων Κυβερνήσεως ε
θνικής, δυναμένης νά συγκράτηση τόν τό
πον καί νά ικανοποίηση τά συμφέροντα αύ
τοΰ, οί σύμβουλοι όμως τοΰ Στέμματος
έξακολουΟοΰσι τόν σκοπόν των, ενεργούντες
νά άλλάξωσι πρόσωπα καί ουχί σύστημα,
νομίζοντες ότι διά τής μέχρι τοΰδε παιζοίνης ταύτης κωμωδίας Οά δυνηθώ σι νά έξαπατήσωσι καί αύθις τό έθνος, όπερ μέχρι

τίνος προσειχεν εις την αλλαγήν τών προ
σώπων, αδιαφορών περί τοΰ ολέθριου προ
σωπικού συστήματος. Ά λ λ ' ό καιρός τών
τοιούτων κωμωδιών παρήλθε πλέον.
— Πώς, φίλτατοι άναγνώσται, νά μήν
Οαυμάση τις τήν μεγαλοφυίαν τοΰ Ι\ ικουτοπούλου, διότι δ,τι ούτος κατώρθωσε δέν
ήδυνήΟη τόσον καιρόν νά κατορΟώση όλόκληρον τό ύπουργεΐον μέ τούς 80 βουλευτάς του· δηλ. κατώρθωσε νά συλλαβή έπ'
αύτοφόρω ερίζοντας τους αντιπολιτευόμε
νους καί νά τούς παραδώση δια τοΰ Πρωινού
ΐνηρυκος του εις την κοινην καταοικην, σω^ων κατά συνέπειαν τό ύπουργεΐον άπό τούς
όνυχας αυτών. Μ'άλλους λόγους, επειδή οί
άντιπολιτευόρ,ενοι έξελέγ-/ ονται μεταξύ των
άρα ή Κυβέρνησες, εινε νόμιμος, άγνή, παρ
θενική, ικανή κλπ. καί πρέπει νά μένη εις
τήν Έξουσίαν· ράβδος εν γωνία, άρα βρέ
χει. Εύγε σου, Νικουτόπουλε, μεγάτιμε άνερ, όστις διά τής γανωματικής σου τέχνης
καί τής πρωτοτύπου λογικής σου κατώρΟωσες νά μουτζουρώσης όλους.
Τ

— ιν.οομεν εν τινι εφημέριοι οτι πλησίον
τών ανδριάντων τοΰ Ερηγορίου καί 'Ρήγα
πρόκειται νά έγερθη καί τοΰ άοιδήμου Κο
ραή. Ήμεΐς, ώς καί άπαντες οί έλληνες,
φρονοΰμεν ότι πρέπει νά έγερθη καί ό άνδριάς τοΰ Βαλαωρίτου, όστις τά πάνδεινα
έπαθε καί πάσχει προς χάριν τής Πατρίδος·
καί ένΟυμεΐσθε ότι προ ολίγων ήμερων α
κόμη έρραπίσθη άπό τον ύπουργόν τής Α γ 
γλίας Δέρβυ, διότι ύπερασπίσθη ένθέρμως
καί γενναίως τάς ελευθερίας τοΰ έθνους καί
τό μεγαλεΐον τής Πατρίδος. Ησύχασε, μέ
γα εύεργέτα καί λυτρωτά τοΰ ελληνικού
Γένους! ή Ελλάς δέν λησμονεί τάς μεγάλας ευεργεσίας σου· Οά σέ τίμηση υπέρ πάν
τα άλλον Οά σέ στεφάνωση χρυσώ στέφα
νο) καί Οά σέ ^τήση ζώντα έν τή Πλατεία
τοΰ Συντάγματος.
— Ή φωνή τοΰ Αριστοφάνους, καίτοι
βροντώδης, δέν ήδυνήΟη όμως νά εΐσέλθη
μέχρι τοΰδε εις τά πεφραγμένα καί δυσήκοα
τής Αστυνομίας ώτα, ίνα λάβη πρόνοιάν
τινα περί τής αγοραίας ακολασίας. Ένώ τό

Κνώδαλα τής πρωτευούσης! τών επαρχιών τά κτήνη
Τρέμετε, άφοΰ αυχένα εϊς έμέ θέλετε κλίνει . . .
θέλετε μέ προσκυνήσει, κΓ ώς Σωτήρα μέ δοξάσει !
"Οπως κΓ όλη ή Εώρώπη θέλει όντως μέ θαυμάσει !
Ναι, χαθείτε άπό τώρα πάντες οί μεμολυσμένοι,
Οί μολύναντες το έθνος, αισχροί καί διεφθαρμένοι! . .

Όλ' οί ευγενείς! τοΰ έθνους, δλ' οί τίμιοι! τοΰ τόπου,
"Οσοι νΰν ύπηρετοΰμεν μετά μόχθου τε καί κόπου !
"Οπως όώσωμεν όλίγην τιμήν "ς τήν πτωχήν Πατρίδα!
(Οέ νά τιμηΟή οπόταν δουλικήν βάλη χ'λαμύόα),
ΑίσΟανόμεΟα, τά λέγω, σήμερον λύπην μεγάλη ν !
"Οπου βλέπομεν δημίους νά συσφίγγη 'ς τήν άγκάλην...

Αρκετά έξηυτελίσΟη άπό σας πας πατρί.ότης !
Ένεπαί^Οη, έξυβρίσ')/], στιγμχτίσΟη ώς προδότης...
Αρκετά ώς τώρα πάσχει καί ή Αριστοκρατία,
Πρέπει πλέον νά ύψωση κεφαλή καί ή Δουλεία !
Πρέπ' άνδράποδα νά γείνουν οί έχ3ροί /.ου οί μεγάλοι !
Νά δουλεύουν καί νά τρώγουν τό ψωμί μόνον χαλάλι! . .

Ό καιρός λοιπόν επέστη, οπαδοί μου εγερθείτε!
ΚΓ οτ' έπράττατε ώς τώρα 'ς τό κρυφόν, νΰν εκτελείτε
Παρουσία κΓ άνευ φόβου... ρίψατε τό Σύνταγμα μας!
Δέσατε όλα τά κτήνη μέ τά άθραυστα δεσμά μας!
Παραδώστε τήν Ελλάδα 'ς τοΰ δεσποτισμοΰ τάς χείρας!
Καί ανοίξατε ταχέως τής Δουλείας μας τάς θύρας! . .

Πρέτε'. τέ .ος ν' άναλάμψη ό καιρός τής τυραννίας!
"Ινα ί'δω ν. τά κτήνη καί ήμερα; ευτυχίας!
"Ινα ίδη κ ή Ελλάς μου, ήτ:ς κρδ πολλοΰ στενάζει,
Κ ' ή ' μία σπορά κα/.ούργω; καθ έκάστην ατιμάζει,
Αληθή εύδαίμο «αν ! καί ημέρας έλευΟέ ρας !
"Ερρε! όλοι ας περάσουν νΰν εν στόματ: μαχαίρας . . .

Σήκω Βούλγαρη καί Γρίβα, καί σπαράξατε τά κτήνη!
Μεταβάλετε τό Έθνος εις σφαγεΐον καί καμίνι . . .
Σπείρατε παντοΰ τόν φόβον, άρχηγέται τών κινδύνων !
Ή φωνή μ' ισχύει έτι . . . καί ή φάρα τών Ελλήνων,
Τών αισχρών καί κακοηθών! κεφαλήν δέν Οά ύ ψ ω σ η . . .
Έρρε ! ή Ελλάς δικάσΟη έν δουλεία νά βιώση ! · ·
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χρέας πωλείται ουχί κατά τήν διατίμησιν,
ά7,λά κατά τήν Οέλησιν τών κρεοπωλών,
ένώ ό άρτος εινε άΟλιέστατος καί υπερτι
μημένος, άν καί οί σίτοι είσίν υποτιμημένοι,
ένώ τά σταθμά, άτινα μεταχειρίζονται έν
τοΐς τριόδοίς οί μεταπράται, είσίν έλλειπή,
ή Άςυνομία όμως βαδίζουσα παρα/νλήλως
μέ τό προϊστάμενόν της ύποτργεΐον δέν σκο
πεύει νά υστέρηση αύτοΰ, όθεν άγρόν αγο
ράζει. Δέν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία, ότι
τά πάντα βαίνουσιν εσπευσμένως εις τήν
παραλυσίαν καί τήν άποσύνθεσιν.
— Μετά μεγάλης εύχαριστήσεως άναγγέλομεν, Οτι άπό τής προσεχοΰς Δευτέρας
επαναλαμβάνονται αί Έλληνικαί παραστά
σεις ύπό τοΰ έκ νέων σπουδαστών συγκροτηΟέντος θιάσου, τή άό/.νω φροντίδι καί
ενεργεία τών υπέρ τής Ελληνικής σκηνής
πάντοτε ευγενώς εργαζομένων κκ. Βαρβέρη
καί Άρνιωτάκη.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
θορυβώδεις συζητήσεις ήρξαντο έν τ^
γαλλική έθνοσυνελεύσει* αί μέν άριστεραί
μερίδες ζητοΰσιν επιμόνως τήν άνακήρυξιν
τής Δημοκρατίας, αί δέ δεξιαί τουναντίον
τήν άνακήρυξιν τής Μοναρχίας* έκ τούτου
θόρυβος μέγας επικρατεί.Ό Μακμαών απει
λεί ότι θά παραιτηΟή, άν άνακηρυχθή ή δη
μοκρατία* άλλ' ή άπεΛή αύτη ουδόλως έκφοβίζει τούς δημοκρατικούς. Ή έθνοσυνέλευσις παρεδέξατο τό άρθρον τών συνταγμ.
νόμων τής έπταετοΰς παρατάσεως περί
σχηματισμού δευτέρας βουλής.
Δεκάς Καρλιστών αξιωματικών ανεγνώ
ρισε τόν βασιλέα Άλφόνσον ό Κάρολος ό
μως ώς καί οί οπαδοί του έκ τής λειποταξίας των δέν άπεΟαρρύνΟησαν, άλλά συνενώσαντες τάς δυνάμεις των βαοίζουσιν, ινα
έπιτεΟώσι κατά τοΰ βασ. στρατοΰ. Τά πολε
μικά σκάφη τής Γερμανίας κανονοβολοΰντα
τήν ύπό τών Καρλιστών κατεχομένην πόλιν
Ζαρώ, έτ;αμάτησαν, άπει7.ησάντων τών Καρ
λιστών, Οτι Οά φονεύσωσι τό αίχμαλωτισΟέν
πλήρωμα τοΰ «Γου'ς'αύου». Ό βασιλεύς τής
Ισπανίας Άλφόνσος, έπιΟεωρών τόν στρα-

ΜΟΥΣΕΙΟΝ.
Ουδείς ομολογεί, ότι έχ ; άδικον ενόσω
ευρίσκεται έντη παράφορα τήςπράξεώς του.
"Οσον καί άνπληρωθώσιν αίέπιΟυμίαι μας
πάντοτε άνακαλύπτομεν μικράν τινα έλλειψιν, ήτις μάς εμπόδισε τήν έκβασίν των,
ώς έπιΟυμοΰμεν καί έσχεδιάζομεν.
Ό έρως εινε τό όπλον, τό όποιον ό ύψι
στος έφεΰρεν ίνα δαμάση τόν άντάρτην άνΟρωπον, άφοΰ άπέτυχον πάντα τά άλλα μέ
σα του.
"Οστις στρώνει τήν κλίνην του μέ άκαν
θας καί περόνια δέν πρέπει νά περιμένη γλυκύν καί άναπαυτικόν ύπνον.
Έξ όλων τών έν τω κόσμω μαθημάτων
τό δυσκολώτατον είνε ν' άπομάΟωμεν ό,τι
εμάθομεν.
Ό ασθενής ούτε εύγνωμοσύνην ούτε χά
ριν οφείλει ποτέ εις τόν ίατρόν του.
Τρεις μόνον έκτιμοΰν τά τρία ταΰτα πρά

τόν τοΰ βορρά, έζητωκραυγήθη παρ' αύτοΰ
ενθουσιωδώς.
Ό Γλάδστων άνεκοίνωσε δΓ έπις·ο7»ής τω
Γράμβιλ, ότι παραιτείται τής αρχηγίας τής
αρχηγίας τής αντιπολιτεύσεως* ό δε Γράμ
βιλ απαντών εις τήν έπιστολήν τοΰ Γλάδςωνος μέμφεται πικρώς καί κατακρίνει με
τά τών λοιπών συναδέλφων αύτοΰ ώς καί
όλου τοΰ φιλελευθέρου κόμματος του τήν
τοιαύτην άπόφασιν τοΰ Γλάοστονος.
Τόν στρατηγόν Γαριβάλδην μεταβαίνον
τα έν τή βουλή πολύ πλήθος έπευφήμησεν
αυτόν αί δέ έν τή βου7^ή διάφοροι μερίδες
τόν ύπεδέχΟησαν ενθουσιωδώς.
Κύριε Συντάκτα,
Έν τή ένταΰΟα εκδιδομένη έφημερίδι τό
Πλήκτρον εΐδον άπάντησίν τινα προς όσα
σοι έγραφον περί τής διαγωγής, ην πράς
έμέ έδειξεν ό υπάλληλος τοΰ πράκτορος τής
ελλ. ατμοπλοίας κ. Ηανταζοπούλου, Στραβοσκιάδης. Έκ τής απαντήσεως του, κ. συν
τάκτα, νομίζω, ότι αρκούντως έπείσΟη ή
κοινωνία, ότι όσα σοι έγραψα περί αύτοΰ
εϊσίν άλήΟειαι αναμφισβήτητοι* διότι ή γε
νομένη άπάντησις ουδόλως ήδυνήΟη ν' αναί
ρεση τό γεγονός, περί ού ακριβώς σοι έγρα
ψα, ότι δηλ. ήρνήΟη νά μοί έκδώση φορτωτικήν πρός πλείονα δέ βεβαίωσιν τών λό
γων μου έπίκα"λοΰμαι τήν μαρτυρίαν αύτοΰ
τοΰ άδελφοΰ τοΰ πράκτορος κ. Ν. Ηαντα
ζοπούλου. Κρίνω περιττόν, κ. συντάκτα, νά
σοι γράψω περισσότερα, διότι δέν επιθυμώ
νά ερεθίσω τήν χολήν αύτοΰ περισσότερον,
νομίζοντος ύβριστάς τούς ελέγχοντας τούς
μή έκπληροΰντας τό εαυτόν καθήκον εξίσου
πρός τούς συμπολίτας αυτών.
Καλάμαι, 14 "Ιανουαρίου 1875.

Η. Η.

Σ. Σ. Α. Μέχρι τοΰδε είμεθα σχεδόν έν
αμφιβολία περί τών εν τινι προηγουμένω
ημών φύλλω καταχωρισΟέντων κατά τοΰ υ
παλλήλου τοΰ έν Καλάμαις πρακτορείου
Στραβοσκιάδου· άλλ' έκ τής απαντήσεως,
ήν έν τω Πλήκτρω είδομεν, άφηρέσαμεν %&αν άμφιβολίαν περί τών κατ' αύτοΰ γρα-

φομένων, άφοΰ δέν ήδυνήθη ν ' άναιρέοη όρΐσμένον γεγονός, ήτοι ότι δέν έξέδωκε φορτωτικήν κλπ. Επομένως δέν έχει δίκαιον νά
άπαντα άποκαλών ύβριστάς εκείνους τούς
συμπολίτας του, πρός οΰς δέν έκπληροΐ εξί
σου τό καθήκον του, πολύ δέ μάλλον νά
παραπονήται κατά τής δημοσιογραφίας, ής.
ό προορισμός είνε νά έλέγχη καί νά επιτιμά
τούς μή έκπληροΰντας τό εαυτών καθήκον
υπαλλήλους, καί όταν μάλιστα τυγχάνουσι
συγγενείς καλών οικογενειών είνε άξιοι μεγαλειτέρας μομφής, καί ώς έκ τούτου πρέ
πει νά ώσι προσεκτικώτεροι, διότι τά άξιόμεμπτα αυτών ελαττώματα επηρεάζουν α
διακρίτως καί αδίκως όληντήν οίκογένειαν.
ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ.

Είδοποιοΰνται οί καΟυς^εροΰντες τάς συνδρομάς των καί αδιαφορούντες εις τάς φιλικάς ειδοποιήσεις μας, ότι ό σατυρισμός
πάντων ανεξαιρέτως άρχεται άπό τοΰ προ
σεχούς φύλλου, ώς ήρχισε καί ή διά τής
δικαστικής όδοΰ έξόφλησις τοΰ δικαίου μας..
ΈδικάσΟησαν καί κατεδικάσΟησαν άχρι σή
μερον οί Κων. Φλέσσας έκ Καλαμών, Π .
Ο. Κουτσοΰ/ος έκ Πειραιώς, Ίω. Σαλτατζόπουλος έκ Ναυπλίου, θ. Όρφανίδης καί
Δημ. Κωνσταντίνου έξ ΆΟηνώτ. Τήν προ
σεχή εβδομάδα κοινοποιούνται καί εις ά λ 
λους δύστροπους καί αφιλότιμους άγωγαίΤαΰτα δΓ όσους έχουν συνείδησιν.
Τό κατά τήν όδόν Έρμου πλησίον τής
Ωραίας Ελλάδος κείμενο ν £ενοδοχεΐον «ή
Βενετία», διευΟυνόμενον παρά τοΰ κ. Λάμ
πρου Ηλιοπούλου, είνε έν τών καλλιτέρων
έν Αθήναις Ξενοδοχείων κατά τε τήν περιποίησιν, τήν καθαριότητα καί τήν οίκονομιαν. Συνιστώντες όθεν τό είρημένον τοΰτο
ώενοδοχεΐον εις τούς συμπολίτας ημών ώς
καί εις πάντα άλλον έκ τής αλλοδαπής καί
εκ τών επαρχιών άφικνούμενον, προτρέπομεν αυτούς νά προτιμήσωσι τοΰτο παντόςάλλου καί Οέλουσι μένει κατά πάντα ευ
χαριστημένοι.

σ

γματα, ό γέρων τήν νεότητα, ό φιλάσθενος
τήν ύγείαν, καί ό πένης τόν πλοΰτον.
"Οστις δύναται νά έμπνευση εις τήν ψυχήν ημών τήν γενναιότητα εινε ό άριστος
τοΰ κόσμου ιατρός.
Ή ζηλοτυπία γεννάται πάντοτε μετά τοΰ
έρωτος, άλλ' ουδέποτε αποθνήσκει μετ'
αύτοΰ.

παοά τοΰ βο^ανικοΰ Όρφανίδου νά εΓπη τήν
γνώμην του περί μιας ωδής του, έπιγραφομένης τή Α θ α ν α σ ί α , άπεκρι'Οη: Πιστεύω
ότι ή επιστολή αύτη δέν θέλει φθάσει εις
τόν πρός όν επιγράφεται.

Ό έξυπνος Κώνστας Φλέσσας, δακνόμενος νύκταν τινά ύπό τών ψύλλων, έσβεσε
ΠΟΙΚΙΛΑ.
τόν λύχνον του, λέγων: Ώ κάκιστα ζώα,
Οί άγιοι Φωκίδος καί "Υόρας επεσκέφθη τώρα δέ μέ βλέπετε πλέον!
σαν ποτε τόν ζωγράφον Λύτραν είς τό έργαστήριόν του καί έπέκρινον διαφόρους ερ
Άγαπήσας ποτέ νέαν τινά ό νεανίας Κογασίας του. Μεταξύ άλλων έκαμον καί τήν
ρομη7,άς,
ηθέλησε νά τήν νυμφευΟή* ήλθε
παρατήρησιν ότι ό απόστολος Παύλος είχε
δέ
νά
ζητήση
τήν περί τούτου γνώμην τοΰ.
παρά πολύ κόκκινον πρόσωπον. — Ενόσω
εζη, άπήντησεν ό καλλιτέχνης ζωηρώς, ίσως σοφοΰ φίλου του Καμπούρ-ογλοΰ, όστις τω
ήν χλωμότερος· άλλ' ήδη έν ούρανώ αίσχύ- είπε: «Σκέψου καλώς* κάμνεις Ουσίαν, τήν
νεται ότι ή Εκκλησία του κυβερνάται ύπό οποίαν εγώ δέν ήθελα κάμει ποτέ. Έχεις
τοιούτων ποιμένων καί λειτουργών, καί διά τετρακοσίας χιλιάδας δραχμών άλλοι, άντί
νά χάσουν τόσην ποσότητα διά μίαν γυ
τοΰτο έρυθριά.
ναίκα, ήθελον δώσει τετρακοσίας χιλιάδας
<·.'*-•ΈρωτηΟείς ποτε ό Φί>αππος Ιωάννου γυναίκας διά νά τήν άποκτήσωσιν.

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
ΤΟ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ

ΘΕΑΤΡΟΝ.

Επειδή οί αυλικοί προτίθενται νά μεταβάλλουν τό προσωπικόν τοΰ ελληνικού κυ
βερνητικού θεάτρου, συνήλΟον και συνεσκέφθησαν περί τών καταλλήλων διά την δια
δοχών προσώπων δυναμένων ν ' άντιπροσωπεύσωσ: τήν Καμαρίλλαν επαξίως και νά
δυνηθώσι νά εΰγ-αριστήσωσι τον λαόν περισσότερον τών προηγουμένων, οίτινες έπί
τοσούτον έφάνησαν ατυχείς ηθοποιοί εις τάς
κωμικοτραγικάς κυβερνητικάς πράξεις των,
ώστε έπέσυρον τό μίσος και τήν άγανάκτησιν τοΰ έθνους.

σθέντες, απεφάσισαν ν ' αναθέσουν τόΚυβερνητικόν θέατρο ν είς τόν Δοΰκα της Αίγίνης
Λογιωτατίόην, έχων ώς συνυπουργούς του
τούς έξης αξιότιμους κυρίους:
Τόν πανεντιμότατον άρχισυντάκτην τοΰ
«Έλλην. Ααοΰ» Κωνστ-Αγγελήν, τόν τετραπέρατον, ύπουργ'όν τών Οικονομικών, ώς
ενόντα χρηματολογικάς γνώσεις.
Τόν ξετσίπωτον συντάκτην τής γαλλικής
Νομιμότητος, έπί τών Εξωτερικών, ώς γινώσκοντα πολλάς ξένας γλώσσας, οίον κι
νεζικά, ταρταρικά, μογ'γολικά, βατραχικά,
βεγγαλικά, ούραγκοτογ'κικά κλπ. κλπ.
Τόν έρωτύλον συντάκτην τοΰ Μέλλοντος
Δήμον Αθανασίου, έπί τών Ναυτικών, ώς
έχοντα πλείστας όσας άτμοπλοεταιριστικοχρηματικάς γνώσεις.
Τόν πειρασμόν συντάκτην τοΰ Χρόνου
Βυθενόν, έπί τών Εκκλησιαστικών και τής
Παιδείας, ώς άποκτήσας έκ τών καλογήρων
και διδασκαλισσών ίκανάς θεολογ'ΐκάς και
διδασκαλικάς γνώσεις.
Τόνέξυπνον και δίκαιον έκδότηντοΰ ΙΙρω'ι'νοΰ Κήρυκος, έπί τής Δικαιοσύνης, ώς άπομαθόντα όλα τά σοφά δικαστικά διδάγ
ματα τοΰ πάτρωνός του Χικουτοπούλου.
Τόν άνδρείον συντάκτην τοΰ Θησέως Φε^
ταλίδην, έπί τών τρατιωτικών, ώς έχοντα
μεγάλην ειδικότητα, καθό -/ρηματίσας ςγοατάρχης τών Ούραγκοτάγκων και αριστεύ
σας έν τώ κατά τών Πιθήκων τελευταίω
αίματηρώ άγώνι.
Ό δέ πρωθυπουργ'ός Δούξ Αογιωτατίδης
έκράτησε τό ύπουργ'είον τών Έ τωτερικών,
διότι, ώς έχων διοικητικάς γνώσεις, θά δυνηθή νά εδραίωση έν τώ σκληρώ τούτω τόπω τό προσφιλές αύτώ προσωπικόν Κυβερ/νητικον σύστημα, όπερ ή απειρία και ή άνικανότης τών προηγουμένων δέν ήδυνήθη νά
στερέωση. Ά λ λ ά μέχρι της στιγμής ταύ
της δέν άνέλαβον τήν θεατρικήν παράστασιν, περιμένοντες και τήν συγκατάθεσιν τοΰ
έν Αονδίνω Άρχισυμβούλου.

γένιον, έν τώ ύπουργείω τών Οικονομικών,
τή συστάσει τοΰ κ. Τριγκέτα, μέ μηνιαΐον
μισθόν δρ. 70, όπως ούτω ό πτωχός, ουχί
τώ πνεύματι, Εύγένειος αποτελειώσει τάς
σπουδάς του. Ά λ λ έρωτώμεν τόν πατέρα
αύτοΰ, τόν είς πάντα τά σαλόνια, ώς είς τά
σταφιδαλώνια, συχνάζοντα και προσλιπαροΰντα τοις πάσι διά νά τοΰ δώσουν νά χόρ
ταση, νά μας είπη, εΐνε ίδιον άνθρωπου γηράσαννος έν τή ύπαλληλία και ευρισκομέ
νου είς άνθηράν οίκονομικήν κατάστασιν, νά
καταφ3ύγη είς τά τοιαΰτα, και νά ρίπτωνται προς χάριν του είς τάς οδούς οίκογενειάρχαι διά νά διορίζηται, ό μηδέποτε σχε
δόν έργ'αζόμενος ώς υπάλληλος, υιός του
Κύγένειος ό μαλαματένιος; ΙΙεριμένομεν
άπάντησίν του, ουχί τρεμουλιάρικην, άλλά
ζωηράν, διά νά μή έπανέλθωμεν και άλλην
φοράν, και τόν κάμωμεν ένα παράν, άφοΰ
κάμνει τόν φουκαράν.
Γ.
1

Έν πρώτοις "λοιπόν απεφασίσθη νά ζητήσωσι τήν συνορομήν άχρόων τινών, άλλ"
ούτοι, ώς φαίνεται, τούς έπρεψαν τά νώτα,
είπόντες ό'τι δέν εΐνε ικανοί ν ' άνταποκριΡΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ.
Οοΰν προς τούς πόθους της Αυλής. Άφοΰ
από τούτους άπελπίσΟησαν απεφάσισαν παμ
Κατάρα Κυρίου έν οίκοις άσεβων.
ψηφεί και έζήτησαν τήν συνδρομήν τοΰ βου
Βαλαωρίτης.
λευτού της Ζακυνθιακής πεντάδος περίφη
Οίκτείρησον Κύριε τούς φοβούμενους σε.
μου τ^οτ^οιοΐ» Βολτέρρα, άλλ" ούτος, ώς έΚαμαρίλλα.
μ,άθομεν, απέκρουσε τήν αΓτησιν ταύτην,
Και τοΰτο ποιήσαι κάκεϊνο μή άφιέναι.
ειπών ότι δέν παραβαίνει τον όρκον, δν έκαΒούλγ'αρης.
μεν εις τούς συρίξαντας αυτόν, ότι ποτέ
Ό γάρ θάνατος σου ζωή μου. Ζαίμης.
πλέον δέν επανέρχεται είς τάς Αθήνας. Κα
Κοντός ψαλμός αλληλούια. Γρίβας.
τόπιν προσεκά},εσαν τόν'Άχολον, άλλά και
Κύριε τών δυνάμεων μεθ' ημών γενοΰ.
ούτος τους ήρνήΟη, ειπών ότι δέν τω επι
Νικουτόπουλος.
τρέπει ό αφέντης του ό Βούλγαρης. Μετ'
Μακάριοι οί κρατοΰντες. Βα7νασόπουλος.
αυτόν προσεκάλεσαν τον Βωιδήν Μαυρομιχάλην, άλλά και ούτος άπεποιήθη, ειπών
νίπτομαι τάς χείρας.
Μεσσηνέζης.
ότι επιθυμεί μέν νά τούς ευχαρίστηση, αλ
Οί λίθοι κεκράξονται.
Δεληγεώργης.
λά φοβείται τόσον τον Βούλγαρην και Γρί"Οποιος έπρό7^αβε τόν Κύριον είδε.
βαν, ώστε εναντίον της θελήσεως των αδυ
Σερπιέρης.
νατεί νά τό πράξη. "Επειτα προσεκάλεσαν
"Οπου τό πτώμα εκεί κ' οί αετοί.
τον ρονομΛγοΊ Γ. Πετιμεζάν, τον άνδρεΐον
Συγγρός.
φουστανε)νθφόρον, άλλά και ούτος δέν εδέ
Και οίνος ευφραίνει καρδίαν άνθρωπου.
χθη, ειπών ότι φοβείται μήπως ό ΧικουτόΚόκκινος.
πουλος τοΰ ζητήση μονομαχίαν. Κατόπιν
προσεκάλεσαν τον μποΰοον της Αεβαδείας
ΜΕΣΟΝ ΣΩΤΗΡΙΑΣ.
Μπουφίδην, πλην και ούτος δέν παρεδέ·/θη,
Προσκαί^έσαντες οί υπουργοί τόνΖωχιόν,
ΠΕΡΙΕΡΓΑ.
ειπών ότι δέν επιθυμεί νά γίνεται γελοίος
ήρώτησαν αυτόν, άν γνωρίζη κανέν μέσον
κατά τάς τελετάς ένεκα της φαλάκρας και
Ό βοτανικός Όρφανίόης, δικαζόμενος όπως σωθώσιν έκ τώνπολλών αμαρτιών των.
κενής κεφαλής του. Ακολούθως προσεκά τήν προχθές έν τω Είρηνοδ. τής Ν. πλευράς
Ό Ζωχιός τούς άπεκρίθη, ότι υπάρχει τό
λεσαν τον Κάγκαν, άλλά και ό έντιμος ού Αθηνών διά τήν καθυστέρησιν τής συνδρο
εξής: Νά έλθετε, τούς είπεν, είς τήν οίκίαν
τος αντιπρόσωπος ήρνήΟη, ειπών ότι δέν πα μής του εις τόν «Άριστοφάνην», ηθέλησε
μου νά σάς ένω έπί εν έτος κλεισμένους
ραβαίνει τόν όρκον και τάς υποσχέσεις περί νάπαραστήση έκ τοΰ προχείρου τό προσφι
διδάσκων υμάς τά θρησκευτικά και κοινωνι
τυφλής υπακοής είς τούς δωρήσαντας αρ λές του πρόσωπον τόν Κ α ϊ δ α μ α ν , άλλ'
κά καθήκοντα* κατόπιν νά προσκαλέσω τέσγύρια τε και θέσεις Εκανάς. Έπειτα κατέ- ατυχώς ή ώρα ήτο προκεχωρημένη όταν ά
I σαρους αίδεσιμιοτάτους ιερείς, τόν Παπαφυγον είς τόν 'Ροντήρην, πλην και ούτος φίχθη και μόνον μικράν ίδέαν έδωσεν είς
φωκαν, τόν Παταγεμενήν, τόν Παπασκληαπέκρουσε τήν αίτησίν των, ειπών ότι δέν τούς παρευρεθέντας ό τε τρόπος, τό ΰφος
' ρόν και τόν Παπαοικονόμον τοΰ Ψυρη, νά
ξαναμασκαρεύεται πλέον έν τε τω καφφε- και αί φωναί του. θέλομεν γνωστοποιήσει
σάς διαβάσωσι τό τετραυάγγελον έπί τρεις
νείω της 'Φραίας Ελλάδος και τοίς Δικα- τήν ήμέραν καθ' ήν ό σοφός ούτος καθη
κατά συνέχειαν ημέρας, ίνα εξέλθουν τά α
•στηρίοις. Μετ' αυτόν κατέφυγον είς τόν μέ- γητής, ουχί τών Καϊδαμάδων, τής Βοτα
κάθαρτα δαιμόνια, άτινα εμφωλεύουν εις τάς
γαν ρήτορα Ιΐονηρόπουλον της ΖακυνΟιακής νικής, θέλει δώσει τήν έκτακτον και λαμκαρδίας υμών έπειτα ό Άχολος νά φέρη
πεντάδος άντιπρόσωπον, άλλά και ούτος πράν ταύτην παράς/ασιν, είς ήν, ίσως, παί
τήν κολυμβήθραν διά νά ξαναεμβαπτισθήτε,
δέν εδέχθη, ειπών ότι επιθυμεί μέν νά εύ- ξει και τό πρόσωπον τοΰ άθλητοΰ, όπως παίνα άποπλυνθή πάν ρΰπος· μετά ταΰτα θά
ναριστήση τήν Καμαρίλλαν υπέρ πάντα άλ ρευρεθώσι πάντες οί φίλοι τών έκτακτων
μεταβήτε είς τήν έκκλησίαν νά λειτουργηλον, άλλά φοβείται μήπως, ένεκεν φθόνου, κωμικοτραγικών παραστάσεων.
θήτε και τότε πλέον θά γίνετε άξιοι πολϊται.
έμπέση είς τήν οργήν τοΰ φίλου του Βολ
τέρρα. Έπειτα άπετάνθησαν είς τόν άγνόν
— Ό κ. Εϋγενειάόης κατώρθωσε τέλος ΤΥΠΟΓ Ρ Α ΦΕΙΟΝ ΑΡΙΣΚ >Φ ΑΝΟΥΣ,
και πολυθρύλλητον Βοΰλτσον, πλήν και ού
διά τής μεγάλης ε υ γ ε ν ε ί α ς του νά οιωτος τούς ειπεν ότι δέν ημπορεί νά δε-/0ή ά
(κείμενον πλησίον τοΰ παλαιοΰ θεάτρου).
ρίση τόν ε υ γ ε ν ή υίόν του Εύγένειον, τόν
νευ της διαταγής τοΰ προστάτου του ΒαΌ συντάκτης Γ. Διαμαντόπουλος.
άγένειον, τήν τσατσάραν και τό κτένιον και
λαωρίτου. Κατόπιν όλων τούτων άπελπι-!
πάντων τών φοιτητών τό μπακιρένιον λε"Επεται Δικαστ. Παράρτημα.

