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Ε Κ Δ I Δ Ο Τ Α I 

ΦΑΝΗΣ 
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ, 

Δι' εκας-ον στίχον διατριβών λεπ. 4 0 . 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8· 
Α ί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό. 
νον του Παν. Π. Πηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ 
συνδρομή εΐνε υποχρεωτική δι" εν ετος 

και προπληρώνεται εις Αθήνας. 

Κ Α Τ Α Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν. 

Η Σ Υ Γ Κ Α Α Ε Σ Ι Σ . 
Ή Κυβέρνησις του νεαρού ημών ήγεμο'νος 

ύποσχεθεΐσα ειλικρινώς,ινα έκτελέσητά σχέ
δια τήςΚαμαρίλλας , επί τω δρω τοΰ να κα-
ταστή δσον ένεστι μακροβιωτέρα και δρέπη 
άταραχως τους γλυκείς της εξουσίας καρ
πούς, συγκαλεί και αύθις εκτάκτως τούς 
αντιπροσώπους του έθνους, ινα τ η βοηθή-
σωσι ν' αποπεράτωση τά ύπ' αυτής ύποσχε-
θέντα κοϊ μήπω πραγματοποιηθέντα. 

Μετά τά τραγικά εκείνα γεγονότα κατά 
των συνταγμ. θεσμών ύπό της ένεστώσης 
Κυβερνήσεως τελεσθέντα κατά τήν παρελ-
θοΰσαν σύνοδον, και ιδίως μετά τό πραξικό
πημα της 30 Νβρίου ουδείς συνταγματικός 
πολίτης, κατοι/.ών μακράν της Ελλάδος , 
ήθελε ποτέ πιστεύσει, ότι ή Κυβέρνησις των 
οργίων εκείνων διέπει έτι τά πράγματα της 
ημετέρας πολιτείας και ότι προς έμπαιγμόν 
τοΰ έθνους και τών συνταγ. αύτοΰ θεσμών 
προσκαλεί και αύθις τούς βουλευτάς, δπως 
συγκαθήσωσι μετ' αύτης και έκόντες άκον
τες συνοργιάσωσι, διότι τοιούτον τι δεν ή-
όύνατο ν' απάντηση ούδαμοΰ τών συνταγμα
τικών πο/ατειών. Και όμως εΐνε γεγονός, 

εξουσία ; τίς ποτε εΤδεν, δτι Κυβέρνησις, 
ήτις τοσαΰτα αίσχρά μέσα μετεχειρίσθη κα
τά τήν παρελθ. σύνοδον, όπως δελεάση αν
τιπολιτευόμενους βουλευτάς προς κατάρτι» 
σμόν απαρτίας, ζή εισέτι και ήδη συγκαλεί 
αΰθις εκτάκτως τήν Βουλήν; Ήξεύρομεν 
μέν, δτι, δπου άνεφάνη τάσις τις δεσποτι
σμού, έκεΐ έλαβον χώραν διάφορα αυθαιρε
σίας επεισόδια, άλλά δέν υπήρξαν τόσον εκ
τεταμένα, καί τόσον αυθαίρετα καί απελπι
στικά. "Αν αί πράξεις τής ένεστώσης Κ υ 
βερνήσεως έθεωρήθησαν πράγματι δίκαια*, 
καί ωφέλιμοι, έπρεπε ταυτοχρόνως νά τγ | 
χορηγήθή καί ή αιτηθείσα διάλυσις, ί'να τα-
χύτερον καθαρισθή τό ζήτημα καί ό λαός 
ίδη τήν τύχην του* άλλά νά έγκρίνωνται 
δλαι αί έγκληματικαί αυτής πράξεις, και 
μή δυναμένης νά κάμη άπαρτίαν νά παρα
τείνεται ό υπουργικός βίος της , μετά δέ 
ταύτα νά τή χορηγήται καί τό δικαίωμα 
επανειλημμένης συγκαλέσεως,χρωμένη όλα 
τά έκνομα καί αίσχρά μέσα προς άγοράν 
βουλευτικών ψήφων, ταΰτα οϋ μόνον είς 
τάς συνταγματικάς καί εύνομουμένας πολι
τείας δέν συμβαίνουσιν, ά)νλ' ουδέ είς τούς 

Κ Η Π Ο Σ 
Η Γ Υ Ν Η . 

Έγνώριζον πώς ό καιρός τά πάντα μεταβάλλει, 
Και μ' όλα ταΰτα ό μωρός έπείσθην στιγμήν μίαν 

"Οτ' εις τά στήθη γυναικός ό έρως πάντα θάλλει· 
Αησμόνησα πώς ασταθή έχ' ή γυνή καρδίαν. 

Ή μάγος με τό βλέμμα της πρώτον μας μαγνητίζει, 
Μέ υποσχέσεις έπειτα, μέ όρκους και λατρείαν, 

'Γπούλως τήν καρδίαν μας ελκύει και φλογίζει, 
Πλήν τέλος είς τό πάθος μας δεικνύει άπιστίαν. 

"Ω ! διατί 'ς τά στήθη σου ό Οφις εμφωλεύει, 
*Η διατί ό ουρανός σέ έπλασεν, ώ γύναι, 

Άφοΰ τό παντοδύναμον βλέμμα σου γοητεύει 
Και έξ αύτοΰ εξέρχονται τοΰ κόσμου αί όδύναι. 

Ό ν δόλιον και ύπουλον ! τό κάλλος της μορφής σου 
Τον κόσμον όλον άπατα, και έκαστος νομίζει 

Όμοία τοΰ προσώπου σου ότ' εΐνε κ' ή ψυχή σου· 
Ακούει, οϊ'μοι! ό μωρός τούς όρκους σου κ' ελπίζει. 

Πλήν τέλος έρχεται στιγμή, στιγμή πικροΰ θανάτου, 
Καθ' ήν ό τάλας πείθεται παράκαιρα ότ ' όλοι 

Οί όρκοι ήσαν χείμαιραι, φροΰδα τά Ονειρα του 
Καϊ ζοφεροί οί φωταυγεΐς τοΰ ούρανοΰ του θόλοι! . Π. 

Ο'ΊΓΟΓΤϊΓ^-— 

Ο Ι Δ Υ Ω Β Α Τ Ρ Α Χ Ο Ι . 

Εις λίμνην δύω βάτραχοι κατωχουν μέ είρήνην. 
Εις θέρους 0' ύπερβολικήν θερμότητα μεγάλην, 

Τοΰ ύδατος έκλείψαντος, κατέλιπον έκείνην 
Καϊ βήμα έφερον ταχύ , αναζητούντες ά λ λ η ν . 

Εις φρέαρ τέλος έφθασαν βαθύ, καϊ χαίρων λέγει 
Ό εις: «Έλθέ, συνέταιρε, έδώ νά καταβώμεν !» 

Τό βάθος όμως θεωρών ό άλ7^ος αντιλέγει : 
«Έάν τό ύδωρ ξηρανθη, πώς τότε θ' άναβώμεν;» 

Τό έπιμύθιον χαθείς, ώ άναγνώστα, έννοεΐ, 
"Οστις πριν τρέξϊ) σκέπτεται, ποτέ του δέν μετανοεί". 

ΑΡΙΣΤΟ 
ότι ή Κυβέρνησις εκείνη ού μόνον ζή καί έ 
άκμαζε-, άλλ ' ένδυθεΐσα τό παρθενικόν τής -/ 
Αυλής ένδυμα παρίς-αται ενώπιον τοΰ ελλ. ι 
λαοΰ, εξαιρούσα έαυτήν, ότι εινε αγνή καί 1 
άμωμος παρθένος, υπέρ ής τά πάντα θυσιά- ι 
ζονται. ι 

Ή Ε λ λ ά ς λοιπόν πρέπει νά χάρη , διότι | 
ευρέθη τέλος πάντων τό μέσον, δΓ οΰ πάσα ι 
κυβερνητική ρυπαρότης καί ακολασία, πάσα ι 
έκθεσμος καί εγκληματική πράξις δύναται · 
διά μιάς νά έξαγνισθή. Δέν απαιτείται ούτε ι 
τιμωρία, ούτε μετάνοια, ούτε αποχή παντός 
κακοΰ, άρκεΐ μόνον ή Κυβέρνησις νά ένδυθή ; 
τό νυμφικόν τής Αυλής φόρεμα καί ιδού ή 
αδικία καί ή ανομία μεταβάλλονται είς θεάν 1 

θέμιν! 
Αφότου ή Ε λ λ ά ς ανέκτησε τήν έλευθε-

ρίαν της ουδέποτε ειδε παρόμοια γεγονότα. 
Συνέβησαν μεν κατά διαφόρους καιρούς 
επεισόδια τινά, άλλά τήν άλλόκοτον καί ει
δεχθή τώνένες-ώτων χροιάν ουδέποτε έσχον. 
Διότι τ ίς ποτε εΐδεν, ότι Κυβέρνησις, ήτις 
τοσαΰτα διεπράξατο άπό τής έλεύσεώς της 
εγκλήματα καί καθ1 ής όλόκληρον τό έθνος 
έκτοτε βοά, έμεινε μίαν κάν στιγμήν έν τη 



μάλλον βαρβάρους και αγρίους λαούς. 
Ά7νλ' έάν ύποτεθη, ότι έν τη έκτάκτω 

ταύτη συνόδω ή Κυβέρνησες δια πολλών θυ
σιών ήθε7,ε κατορθώσει ν' απόσπαση βουλευ-
τάς τινας αντιπολιτευόμενους, ώς·ε νά κάμη 
άπαρτίαν, τά αισχρά και πειθαναγκαστικά 
ταΰτα μέσα εΐνε νόμιμα; εΐνε καν επιτετραμ
μένα ·, δεν θ' αύξήσωσιν έτι μάλλον τά δει
νά της Πατρίδος ; 

Συγκαλείται εκτάκτων ή Βουλή και προ
τρέπεται ή άντιπολίτευσις, ίνα παρευρέθη 
εις τάς τελεσθησομένας θυσίας. Ά λ λ ' άφοΰ 
ή άντιπολίτευσις, συνεπεία δλων τών κυ
βερνητικών άνοσιουργημάτων, ών τον χεί-
μαρρον ούνε ό λόγος , ούτε ό νόμος ήδυνή-
βησαν νά σταματήσωσιν, ήναγκάσθη νά δια-
μαρτυρηθη και άποσυρθη, ήδη εινε έντιμον, 
εινε πατριωτικών, εΤνε καν δίκαιον, λησμο-
νήσασα τον δρκον της, τήν προς τους εκλο
γείς της έντολήν και τό προς τήν Πατρίδα 
μέγιστον και ίερώτατον καθήκον της , νά 
συνέλθη και σύμπραξη μετά τών αυτών εγ
κληματιών ; Έάν δε προς στιγμήν ήθελε τις 
τολμήσει νά εγκατάλειψη τήν συνείδησίν 
του και τά τιμαλφέστερα της Πατρίδος συμ
φέροντα, καϊ κλείσας τούς οφθαλμούς νά 
εΐσέλθη εις τον μυανθέντα βουλευτικών πε-
ρίβολον, ήθελε πλέον ή Πατρίς του τον όε-
χθή εις τάς άγκάλας της ; ήθελον καν πλη
σιάσει τοιούτον έπίορκον και άσυνείδητον οι 
εκλογείς του ; Δεν πρόκειται περί απλής 
τίνος κυβερνητικής πράξεως,ήτις μή θίξασα 
-έλοτελώς τούς συνταγμ. θεσμούς δύναται 
νά παρέλθη απαρατήρητος και ατιμώρητος-
οί συνταγ. θεσμοί άνιέρως κατεπατήθησαν, 
τά δε δικαιώματα τοΰ λαοΰ έδεσμεύθησαν 
πώς λοιπόν εΐνε δυνατόν χωρίς οί ένοχοι 
ν ' άποπεμφθώσι και νά ίκανοποιηθώσιν οί 
εθνικοί πόθοι, νά προσέλθη ή άντιπολίτευ-
σις ; Τίς γνήσιος "Ελλην αντιπρόσωπος ή-
θελεν άπομωρανθή τοσοΰτον,ώςτε νά σπεύση, 
ίνα ΐδίαις χερσϊν άνορύξη τον τάφον της 
Πατρίδος του ; 

Έάν ό ανώτατος ημών άρχων εξαπατη
θείς μέχρι τοΰδε υπό τών συμβούλων αύτοΰ 
έβράδυνε νά τιμωρήση τάς κυβερνητκάς ά-

θεμιτουργίας· έάν, λέγομεν, εξαπατηθείς ύπ' 
αυτών, δεν έσπευσε νά εμπόδιση αυτούς άπό 
τοΰ νά έξακολουθήσωσι τοιούτον όλέθρίον 
έργον, εΐνε καιρός τέλος νά σπεύση νά θέση 
φραγμόν εις τον χείμαρρον της κυβερνητι
κής ακολασίας, ήτις απειλεί νά κατας-ρέψη 
ού μόνον τό έθνος, άλλά και τον θρόνον. 'Η 
κυβερνητική άκο"λασία και ή προς αυτήν υ
περβολική αγάπη τοσούτον έξησθένησαν τήν 
δύναμιν τοΰ έθνους και τοΰ θρόνου, ώστε ή 
επί μακρόν έτι χρόνον παράτασις αυτών έξει 
δΓ αμφότερους όδυνηράς συνεπείας. Ό θρό
νος και τό έθνος ενισχύονται μόνον δια της 
αμοιβαίας και εΐλικρινοΰς αγάπης · ή αμοι
βαία και ειλικρινής συνενόησίς και σύμπρα-
ξις καθιστώσι τον μεν θρόνον στερεόν και 
μακρόβιον, τό δέ έθνος ευτυχές· άλλ ' άπό 
τίνος χρόνου τοιαύτη συνενόησις και σύμ-
πραξις δεν υπάρχει, ή δέ διατήρησις εις τά 
πράγματα της πολιτείας Κυβερνήσεως, μή 
άπορρεούσης έκ της θελήσεως τοΰ έθνους 
και προς τούς ελευθέρους θεσμούς και τά 
συμφέροντα αύτοΰ άντιστρατευομένης, αίρει 
σπουδαίως, έπί μεγίστη συμφορά, τήν αγά
πη ν τοΰ λαοΰ. Μόνη δέ ασθενής κυβερνητι
κή αγάπη δεν δύναται νά εδραίωση και ισχυ
ροποίηση τόν θρόνον. 

Τό ελλ. έθνος δεν δύναται νά βλέπη άπα-
θώς έπ' άπειρον τά δικαιώματα αύτοΰ προσ
βαλλόμενα· ή μόνη επιθυμία αύτοΰ εινε νά 
ζήση υπό τό κράτος συνταγμ. πολιτεύμα
τος· άλλ ' άπό της 30 τούλάχιςον Νβρίου 
οί συνταγμ. θεσμοί ετέθησαν ύπό της ένε-
στώσης Κυβερνήσεως εις άργίαν και όμως 
αύτη εξακολουθεί ζώσα, και περιβαλλόμενη 
της έμπις-οσύνης τοΰ Στέμματος προσκαλεί 
αύθις τήν Βουλήν. Ά λ λ ' αν ή επιθυμία ήνε 
νά̂  παραταθη ή ζωή αυτής και νά επικρά
τηση άπαξ διά παντός τό προσωπικόν κυ-
βερνητικόν σύςτημα, πρέπει ή επιθυμία αύτη 
νά χωρήση έτι πρόσω· πρέπει νά δοθή αύτη 
και ή διάλυσις, ή τι άλλο, ίνα τό έθνος έξέλ-
θη μίαν ώραν ταχύτερα τών πολιτικών τού
των περιπετειών και παύση ό κοινωνικός μα
ρασμός· δεν εινε ούτε δίκαιον, ούτε άνθρώ-
πινον νά ζητήται τόσον άσπλάχνως ή πα-

ράτασις τής αμφιβόλου και απελπιστικής 
ταύτης καταστάσεως και νά έπιδιώκηται 
δι' όλων τών αισχρών μέσων και τοΰ φόβου 
ό πειθαναγκασμός και ή πρόσαψις άνεξα-
λείπτου στίγματος βουλευτών τίνων, οίτι-
νες, λησμονοΰντες παν ό,τι όφείλουσιν εις 
τήν Πατρίδα, ήθελον τυχόν σπεύσει νά συμ-
παρακαθήσωσι μετ ' άνιέρων και εγκλημα
τιών, έπί καταστροφή τών ελευθέρων θε
σμών, οίτινες εινε ή μόνη έγγύησις τοΰ πα
ρόντος και μέλλοντος τοΰ έλλην. έθνους. 

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ . 
Τά κόμματα τής αριστεράς τής γαλλ ι 

κής συνελεύσεως άπειλοΰσιν, ότι Οέλουσιν 
απευθύνει έπερώτησιν περί τής παρατάσεως 
τής υπουργικής κρίσεως.'Η δημοσίευσις τών 
συντακτικών νόμων έπροξένησεν άρίστην έν-
τύπωσιν καθ' άπασαν τήν Γαλλίαν. 'Η έν 
Γαλλία υπουργική κρίσις εισέτι δέν έληξεν* 
ό Βυφέ εδέχθη μεν τήν έντολήν νά σχημα-
τίση ύπουργεΐον, άλλ ' ό Μακμαών ζητεί νά 
τω έπιβάλη ώς υπουργούς και πρόσωπα τινα 
τής δεξιάς πτέρυγος, άτινα κατεψήφισαν 
τών συντακτικών νόμων τοΰτο μή αποδε
χόμενου τοΰ Βυφέ, φαίνεται, ότι ό σχημα
τισμός τοΰ νέου υπουργείου άπέτυχεν ορι
στικώς. 

Ό Πάπας, έν συμβουλίω, άνέδειξεν εννέα 
νέους καρδιναλίους. 

Αί έκ τοΰ βορείου μέρους τής Ισπανίας 
άφικόμεναι ειδήσεις ε'ισίν ασήμαντοι. Α ν α 
μένεται μεγάλη μάχη πάντοτε περί τήν 
Έστέλιαν. 

Ό αυτοκρατορικός πρίγκηψ τής Γαλλίας 
' προτίθεται νά έπισκεφθή τήν Ίταλ ιαν , τήν 

Ελλάδα και τήν Αίγυπτον. Μετά ταΰτα θά 
• ζητήση νά υπηρέτηση ώς αξιωματικός εις 

τόν γαλλικόν στρατόν έάν δέ δέν τω δοθή 
άδεια, ώς εΐνε βέβαιον, θά εξακολούθηση 
τάς σπουδάς του έν τω άγγλικώ πανεπις·η-

• μίω τής Όξφόρδτς. 
Ή ιδέα περί τής πραγματοποιήσεως τών 

ανατολικών σχεδίων τής 'Ρωσσίας έκ τής 
Μικράς Ασίας έχει ύπόστασίν τινα· διότι ό 
κόμης Σολλογάλ ομιλών έπί παρουσία πολ-

μόνιον, μαραΐνον τούς ωραίους καρποΰς τής 
ειρήνης και τής βιομηχανίας, άρπάζον, λ εη -
λατοΰν, φονεΰον άνόμως, αδίκως, μόνον 
προς εύχαρίστησιν τής άπληστου φιλαρχίας 
σου ; Παν ό,τι εγώ έπραξα εις έν χωρίον 
μετά εκατόν οπαδών, σύ έκαμες εις ολόκλη
ρα έθνη μετά πολλών χιλιάδων. *Αν έγώ 
άπεγύμνωσα έν άτομον, σύ κατηφάνισας βα
σιλείς και ηγεμόνας· αν έγώ έκαυσα ο λ ί γ α ς 
κώμας, σύ κατερήμωσας τάς πλέον εύδαί-
μονας βασιλείας και πόλεις τοΰ κόσμου. 
Εις τί λοιπόν συνίσταται ή μεταξύ μας δια
φορά, έκτος τοΰ ότι σύ, βασιλεύς γεννηθείς, 
ήξιώθης νά γείνης ανώτερος 7^ηστής έμοΰ 
τοΰ ίδιώτου *, 

'Αλ. Ά λ λ ' άν ήρπασα ώς βασιλεύς, έ
δωκα και ώς βασιλεύς· άν κατές·ρεψα κράτη, 
έθεμελίωσα μεγαλήτερα· περιέθαλψα τάς 
τέχνας, τό έμπόριον και τήν φιλοσοφίαν. 

Αηστ. Ά λ λ ά και έγώ αφειδώς έδιδα εις 
τούς πτωχούς ό,τι ελάμβανα άπό τούς πλου
σίους· συνέστησα τάξιν και πειθαρχίαν με
ταξύ τών άγριωτάτων, και πάντοτε υπήρξα 

Α Α Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ο Μ Ε Γ Α Σ 

ΚΑΙ Ο ΘΡΑΞ Λ Η Σ Τ Η Σ . 

Ά λ έ ξ . ΕΤσαι σύ ό έκ Θράκης ληστής, 
περί τών ανδραγαθημάτων τοΰ οποίου το-
σαΰτα ήκουσα ; 

Αηστ. Ναι, είμαι θράξ και στρατιώτης. 
Ά λ . Στρατιώτης! είπε μάλλον δολοφό

νος, κλέπτης, άρπαξ, έν ένί λόγω ή μάστιξ 
τής άνθρωπότητος! Τιμώ τήν άνδρείαν σου, 
ά λ λ ά βδελύττομαι και πρέπει νά κολάσω 
τά εγκλήματα σου. 

Αη"τ. Τί άξιόμεμπτον έπραξα και παρα
πονείσαι ; 

Ά λ . Δένπεριεφρόνησες τήν έξουσίανμου; 
δέν παρεβίασες τήν δημοσίαν εϊρήνην, και 
δέν έζη-ας βλάπτων τά π,οόσωπα και τήν 
ίδιοκτησίαν τών συνυπηκόων σου ; 

Αηστ. Δΐχμάλωτός σου είμαι, Αλέξαν
δρε ! όθεν πρέπει νά ακούσω τούς όνειδι-
σμούς σου, ή νά υποφέρω τά κολαστήριά 
σου· ά λ λ ' ή ψυχή μου εινε άκαταδάμαστος, 
και άν αποκριθώ εις τούς όνειδισμούς σου ί 

πρέπει ν' αποκριθώ ώς ελεύθερος. 
Ά λ . Αάλει ελευθέρως· δέν θέλω νά ωφε

ληθώ άπό τήν δύναμίν μου και νά δεσμεύ
σω τήν γλώσσαν κανενός. 

Αηστ. Δοιπόν εις τήν έρώτησίν σου α
παντώ δι' άλλης ερωτήσεως. Πώς έ'ζησας 
μέχρι τοΰδε ; 

Ά λ . Ώ ς ήρως· τήν φήμη ν έρώτησον, και 
θέλεις μάθει τά ανδραγαθήματα μου. Μετα
ξύ τών ανδρείων υπήρξα ό άνδρειότατος, με
ταξύ τών κυρίαρχων ό ευγενέστατος, μετα
ξύ τών δορυκτητόρων ό κραταιότατος. 

Αηστ. Φαίνεται ότι δέν ήκουσας τήν φή-
μην διαλαλοΰσαν επίσης και τάς ίδικάς μου 
ανδραγαθίας. Υπήρξε ποτέ τολμηρότερος 
άΡΧ,ΤΓ°£ άνδρειοτέρας συμμορίας; υπήρξε 
ποτε . . . Ά λ λ ά δέν καταδέχομαι νά καυχη
θώ- σύ αυτός γνωρίζεις ότι 'εύκόλως δέν 
καθυπετάχθην. 

Ά λ έ ξ . Ά λ λ ' όμως τί άλλο είσαι παρά 
ληστής χαμερπής και άτιμος ; 

Αηστ. Και ό δορυκτήτωρ τί τάχα εΐνε ·, 
Και σύ δέν περιήλθες τήν γήν ώς κακόν δαι-

λών μεγάλων δουκών και ανωτάτων λει
τουργών τοΰ κράτους περί τοΰ ((λαμπροΰ 
μέλλοντος τοΰ Καυκάσου» εΐπεν, ότι εκεί
θεν θά διαδοθή ό πο7^ιτισμός ανά πάσαν τήν 
Άνατολήν και ότι θά έπεκταθη τό ρωσσι-
κόν κράτος κλπ. 

Ή γερμανική κυβέρνησις, συνεπεία* τής 
παπικής εγκυκλίου, δι' ής παροτρύνονται οί 
επίσκοποι νά μή πείθωνται ε(ς τούς πολιτι
κούς νόμους τής αυτοκρατορίας, θέλει προ
σκαλέσει τούς επισκόπους ίνα έπιβάλη αύ-
τοΐς τήν προς τούς νόμους ύπακοήν έν πε
ριπτώσει δέ αρνήσεως θέλει τούς στερήσει 
τής κυβερνητικής έπιχορηγήσεως. 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α , 
Παρακαλούνται οί κύριοι συνδρομηταί οί 

καθυστεροΰντες μέχρι τοΰδε τήν συνδρομήν 
των, νά σπεύσωσιν εις τήν άποστολήν αυ
τής , άλλως θέλομεν προσεχώς ένάξει πάντα 
δυς·ροποΰντα και σατυρίσει αυτόν πρεπόντως. 

Μετά πλείονος αδεται Οετικότητος, (άλλ' 
ημείς εις τά άδόμενα τής Αυλής δέν πι<-εύ· 
ομεν) ότι τό ύπουργεΐον αποπέμπεται όσον 
ούπω, περί δέ τής αντικαταστάσεως τούτου 
πολλαί φήμαι κυκλαφοροΰσιν άνά τήν Κε 
κροπίαν ώς θετικώτερον 7>.έγεται, ότι θά 
προσκ7^ηθή άχροον ύπουργεΐον. Ώ ς β7νέπου 
σι λοιπόν οί ημέτεροι άναγνώσται δέν γίνε
ται σκέψις πώς νά διορθωθη και νά κανο 
νισθήή συνταγματική μηχανή σύμφωνα προς 
τάς προσδοκίας τοΰ έθνους, άλλά πώς νά 
οίκονομηθή ή περίστασις μέ προσωρινάς μό 
νον διορθώσεις. Άφοΰ τό ήξεύρουσι και δΧο< 
ό κόσμος τό φωνάζει, ότι, όπως έπέ7^θη έν· 
τελής θεραπεία τής συνταγματικής ταύτης 
άνωμα7α'ας και πο7^ιτικής καχεξίας, πρέπει 
τό πηδά7αον τής πο7ατείας νά παραδοθή εις 
τάς ύπό τοΰ έθνους ύποδεικνυομένας στιβα 
ράς και ικανάς και ουχί εις χείρας άχρόων 
και ασθενών ύπό τής αύ7.ής ύποδεικνυομέ 
νων, διότι τοιουτοτρόπως ού μόνον δέν Οέ 
λουσΐ διορθωθη τά πράγματα τής ήμ.χώρας, 
άλλά θά κατας-ώσιν έτι χείρονα· ούχ ήττον 

οί υιοί τοΰ άπολυτισμοΰ ού βούλονται συνι-
έναι, άλλ ' έπί τής αυτής λαοφθόρου όδοΰ 
σκέπτονται νά βαδίσωσι πά7αν. 

— Πο70ναί συνάδε7^φοι 7,έγουσιν, ότι ού 
μόνον ουδείς τών αντιπολιτευομένων βου
λευτών 0έ7^ει προσέλθει, άλ7^ά και πο7Λοί 
τών συμπο7ατευομένων. Και ήμεΐς πιστεύο
υ ν άδιστάκτως, ότι ουδείς γνήσιος έ7^ην 
αντιπρόσωπος θέλει γείνει αιχμάλωτος ά-

ομικών παθών και μικρών συμφερόντων, 
ώστε νά μή άκούση τήν φωνήν τής Πατρί
δος του, άλλά νά σπεύση, ίνα γείνη συνένο 
χος τής επιδιωκόμενης εθνικής συμφοράς. 

—Προχθές επρόκειτο νά δικασθη ύπόθε-
σίς μας τις κατ ' άνακοπήν, άλλ ' ό κ.Είρηνο-
δίκης τής Νοτίου πλευράς, μό7ας ειδεν, ότι 
επρόκειτο περί ημών, κατέ7απε τήν έδραν 
είς τινα πάρεδρον ειπών στεντορία τη φωνη 
ότι, ώς ή συνείδησίς του τοΰ λέγει, δέν εινε 
αρμόδιος νά δικάση, όπου δικαίως δέν δικά
ζει. Πάντες έθαύμασαν τόν κ. Ειρηνοδίκην 
διά τε τήν εύθυδικίαν και άνεξικακίαν του 
ό δέ Κουτσα7,έξη<ς και έχειροκρότησεν αύ· 
τόν. Ά7^λ' αρά γε θά πράξη τό ίδιον και έπί 
τής υποθέσεως τοΰ φίλου μας Όρφανίδου, ή 
θά άκολουθήση τάς υπέρ αύτοΰ πρωτοτύπους 
αποφάσεις του ; Ήμε ΐς πειθόμενοι είς τήν 
έπίσημον διαβεβαίωσίν τόυ άδυνατοΰμεν νά 
πιστεύσωμεν, ότι θά Θε7νήση ποτέ νά 7\άβη 
μέρος είς έδικήν μας ύπόθεσιν. 

— 'Η έφημερίς «Σκοπιά» λέγει, ότι διά 
τόν θάνατον τοΰ αρχιεπισκόπου Κορινθίας 
έχάρησαν οί υπουργοί Νικουτόπουλος και 
Βα7^ασόπου7νος· ά7νλ' έ7νησμόνησεν ή συνά
δελφος νά πρόσθεση και εν τρίτον πρόσωπον 
Γυμνασιάρχου ένταΰθα θέσιν κατέχοντος 
έκ τίνος παρακειμένου νησίου, όστις, ώς 7̂ έ· 
γεται, είς τούς αρχιερατικούς θησαυρούς ουκ 
άμοιρεΐ, διότι ή μεσιτεία ένταΰθα αμείβεται 
αδρότατα και, τών δώρων εραστής ών, ούκ 
ολίγα απολαμβάνει· τά δέ έκ Κεφαλ7^ηνίας 
αρχιερατικά ρώμια κ7^π. οζουσιν είς τε τήν 
οίκίαν τοΰ κλεινοΰ γερμανο7νόγου και τοΰ 
ύπουργοΰ τών Εκκλησιαστικών διά τοΰτο 
αί κεφα7,αί αμφοτέρων κατέστησαν άπό τί
νος βακχικαί. 

— Τήν παρελ. εβδομάδα Ίτα7νθί σχοινο-
βάται παρίστανον έν ταΐς στήλαις διάφορα 
περίεργα. Μεταξύ τούτων νεάνίς τις κρατοΰ-
σα ξίφη έβαλλε και έξέβαλ7^εν αυτά έκ τοδ 
στόματος της άβ7^αβώς. Ό κ. Βούλγαρης, 
ό<τ/ις παρήν έφ' αμάξης, έζήτησε παρ' αυτής 
έν έξ αυτών. Οί παριστάμενοι έξεπλάγησαν 
και οί μεν Ι7^εγον ότι θά αύτοχειριασθη, οί 
δέ, άποβ7.έποντες τούς άγριωμένους όφθαλ-
χούς του, ότι θά φονεύση έχθρόν του τινα 
έκ τών παρόντων άλλ ' ούτε τό πρώτον δυ
στυχώς συνέβη, ούτε τό δεύτερον ευτυχώς. 

— Τό έν Καλάμαις έκδιδόμενον «Καθή
κον» έν κυρίω άρθρω 7^έγει, ότι ό αείμνη
στος Ζάππας διά τής διαθήκης του ένετεί-
λατο, όπως δοθή χρυσούς στέφανος, δημο
σία δέ στεφθή κλπ. όστις ήθελε προτείνει 
μέγα τι καλόν διά τήν Πατρίδα. Επειδή δέ 
ό μεγαλοφυής αρθρογράφος προτείνει τοι-
οΰτόν τι, ήτοι τήν ενωσιν δύω μικρών πο-
7ατικών προς κατασκευήν ενός μεγάλου, 
άρα εινε άναμφιβό7^ως άξιος τοΰ Ζαππείου 
βραβείου. Παρακα7^οΰμεν όθεν τούς αρμο
δίους νά σπεύσωσιν, ίνα έκτελέσωσι τήν έν
τολήν τοΰ μακαρίτου Ζάππα, στεφανοΰντες 
δημοσία τόν μέγαν τοΰτον τοΰ έ7^ηνισμοΰ 

ευεργετη\ I 

Χθες (23) άπό πρωίας μετημφιέσθη και δ 
ε μ ε τ ι κ ό ς Καμπούρογ-βοΰς φορέσας λευ-
κόν δόμινον και έρυθρόν σκοΰφον' άλλ ' όλοι. 
τόν έγνώρισαν αμέσως. (Έφημερίς). 

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Ή Σ Ε Ι Σ . 
Τό Εενοδοχεΐον τοΰ Αονδίνου, κείμενον 

αντίκρυ τής Καπνικαρέας και διευθυνόμενον 
παρά τοΰ κ. Κο7^όμβου, παρέχει μεγά7^ας 
περιποιήσεις είς τούς είς αυτό προσερχόμε
νους, διακρινόμενον έπί τε καθαριότητι και 
οικονομία. Προτρέπομεν όθεν πάντα επιθυ
μούντα νά διαμένη έπί Ξενοδοχείου νά προ
τίμηση αυτό και έσεται 7νίαν εύχαρις·ημένος. 

Είς τό κατά τήν όδόν Αιόλου και απέναν
τι τοΰ ύα7νοπω7^είου τοΰ κ.Καλιοντζή Παν-
τοπω7νεΐον τοΰ κ. Π. Δερβένεγα έκομίσθη 
εσχάτως χαβιάρι μαΰρο τής Γέ7^βας άρίςης 
ποιότητος, πωλούμενον είς μετρίαν τιμήν» 

ό προστάτης τών καταδυναστευομένων. Εΐ
νε αληθές ότι περί τής φιλοσοφίας τήν ο
ποίαν ανέφερες δέν γνωρίζω τίποτε, ά7Λά 
πιστεύω ότι ούτε είς έμέ ούτε είς σέ εΐνε 
δυνατόν ν' άποζημιώσωμεν τόν κόσμον δι' 
όσα κακά τόν έπροξενήσαμεν. 

Ά λ . Άρκεΐ· αφαιρέσατε τάς άλύσεις του 
και περιποιηθήτε αυτόν καλώς. Τόσον 7^οιπόν 
όμοιάζομεν ! . . . ό Ά7^έξανδρος 7,ηστής!!! 

Αναμφιβόλως οίδορυκτήτορες όμοιάζου-
σι πο7α» τούς ληστάς· άλλ ' άν ήνε πεπρω-
μένον νά ταράττηται ή άνθρωπότης κατά 
καιρούς ύπό τών δορυκτητόρων, εύκταΐον 
νά ήσαν αυτοί Αλέξανδροι, έξημεροΰντες 
και συνδέοντες τά έθνη διά τής παιδείας και 
•τοΰ πολιτισμοΰ. 

Π Ο I Κ I Λ Α. 
Τό έμάθατε ; αφίχθησαν προ ημερών έκ 

Σμύρνης έλληνες ηθοποιοί και προπαρασκευ
άζονται διά νά παρατήσουν, απόψε μάλις·α, 
έλεγε προχθές ό τσελεπής Γιαννάκης Κα

μπούρογ-βοΰς πρός τόν τετραπέρατον Βαμ-
πάν .— Και τί μέ τοΰτο; άπήντησεν ούτος, 
μήπως και τό ύπουργεΐον δέν προπαρασκευ
άζεται διά τάς κοινοβουλευτικάς συνεδριά
σεις ; 

Σοι δίδω τόν 7^όγον τής τιμής μου, έλε-
γεν ό πρώην θεατρόνος Όρφανίδης πρός τόν 
σ ο φ ό ν Σαρίπολον, ότι τό έλ7^ηνικόν Οέα-
τρον (τή ημετέρα προτροπή) θά δίδη τακτι
κώς και παντομίμαν. — Τό πιστεύω, άπε-
κρίθη εκείνος, ά7Λ' άμφιβάλ7,ω άν θά δυνη-
θή νά ύπερβή τήν πολιτικήν π α ν τ ο μ ί μ α ν . 
— Ά . ! τ$ΰτο, εΐπεν ό λάτρης τοΰ Καϊδαμά, 
εξαρτάται άπό υμάς, μεγάλε καθηγητά! 
άρκεΐ νά σ υ μ β ο υ 7 ν ε ύ σ η τ ε καυτούς ηθο
ποιούς. 

Έβαρέθην όλα τοΰ κόσμου τά καλά, έ
λεγε μία κοκκέτα πρός τόν συντάκτην τοΰ 
«Χρόνου» Βυθινόν, και τά θέατρα, και τούς 
περιπάτους, και τάς συναναςροφάς, και τάς 
διασκεδάσεις, και τά πάντα, και τώρα κά-

θουμαι κεκλεισμένη εις τήν οίκίαν μου και 
καλογηρεύω. — Τό πιστεύω, άπήντησεν ού
τος , ότι κ α λ ο-γ υ ρ ε ύ ε τ ε. 

Έπεθύμουν νά μέ κατασκευάσητε άπό τόν 
καπνόν τοΰ στήθους σας, είπε προχθές πα
λαιά τις χρυσαλλίς πρός τόν ίππότην τής 
εφημερίδος «Έφημερίς» Κορομηλάν, όν εί
δε ν' άναστενάζη, εν τ σ ι γ ά ρ ο ν. — Ευχα
ρίστως, κυρία μου, τής άπεκρίθη- άρκεΐ νό 
μοί δώσητε έν άπό τά φύλλα τής καρδιά 
σας, διότι, ώς γνωρίζετε, ό καπνός τοΰ ςρ' 
θους δέν δύναται νά τυλιχθή είς άλλο τσ 
γ α ρ ό χ α ρ τ ο ν . 

Προ ήμερων ό δικηγόρος Ν. Στεφανίδης 
έβεβαίου τόν διάσημον τής υφηλίου Ιατρόν 
Άρις-οκράτην Δόκτ, ότι ή Κυβέρνησις θάτόν-
διωρίση ιατρόν τής Βουλής.—Δέν εΐμαι κτη
νίατρος, άπήντησεν ό μέγας ούτος Άσκλη-
πιάδης, και δέν δέχομαι τόνδιορισμόν αυτόν, 
Ό βροντόφωνος και άθυρός-ομος Στεφανίδης 
έβωβάθη έκ τής σοφής ταύτης απαντήσεως. 



ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 
ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΟΚΟΤΟΙ. 

Ή « Βελτίωσις » ομοιάζει θυμιατήριον, 
ίπερ κρατείεϊς δ ί κ α ι ο ς Οικονόμος και εϊς 
π ε π α ι ' δ ε υ μ έ ν ο ς ντετόρος. 

θυμιατίζουν, θυμιατίζουν, 
"Οσους πρότερον υβρίζουν. 

Ό «Λαός», μέ τό ούραγκοταγκικόν μού-
τσουνόν του, τήν πρασίνην μπερούκαν του, 
τήν έρυθράν χλαίναν του, τά ασιατικά πα-
σουμάκια του, και τούς όνίους όγκανισμούς 
του, ομοιάζει βρυκόλακα δραπετεύσαντα έκ 
του άδου, όπως χρησιμεύση νεκροθάπτης 
τών ελευθεριών τοΰ έθνους. 

ΚΓ όγκανίζει, κι' όγκανίζει, 
Τήν Πατρίδα μας υβρίζει, 
Δίχως καν νά φοβηθή, 
Πώς 'μπορεϊ νά κρεμασθη 
Μ' άλλους δύο τρεις όμοΰ 
Χάριν τοΰ δεσποτισμού. 

Ή «Έλλην . Έπιθεώρησις», ομοιάζει κα-
ρακάξαν έκφυγοΰσαν έκ τών τάξεων τών φι
λελευθέρων και είσελθοΰσαν εις τον κλωβόν 
τ ^ ς Καμαρίλλας, και ενώ πάσαν αύγήν το
νίζει τον δουλικόν υμνόν της, είς σ ο φ ό ς 
καθηγητής κρατεί τό ίσον άπό της κλίνης 
του κράζων; 

'Πέ το, και σύ κακομοίρα, 
Ί Ι έ το, χάριν της Δουλείας, 
Ή Ε λ λ ά ς πώς πρέπει στείρα 
Ά π ό τάς ελευθερίας 
Αιωνίως γιά νά μείνη . . 
'Πέ το, καϊ διπλό ταΐνι 
θ ά σοΰ δώσουνε νά φας, 
Διά νά τούς τραγουδάς, 
Νά χορεύης νά πηδάς, 
Καϊ ποτέ νά μή ψοφάς . . . 

Ό «Πρωινός Κήρυξ» ομοιάζει σεράγι ά-
πηρχαιομένον, είς ό που καϊ ποΰ αναφαίνον
ται π ν ε ύ μ α τ α . 

Πνεύματ' άπειρα κακά, 
Κι' ως αυτόν αρπακτικά. 

Τό «Μέλλον», μέ τήν ώραίαν του πόλτ 
καν, τούς γλαυκοειδεΐς οφθαλμούς του, τήν 
πυρρότριχον γενειάδα του, τήν κόσμιον συμ-
περιφοράν του, καϊ τό ς-αθερόν βάδισμα του, 

Σάν λεβέντης περπατεϊ 
Μέ τήν πένα είς τ ' αύτϊ, 
Καϊ μάς γράφει . , τραλαλά, 
Πόσα 'πέρνει στρογγυλά . . 

απεικονίζει τήν άστασίαν, τήν ϊδιοτέλειαν, 
τήν χαμέρπειαν καϊ τήν άχαριστίαν. 

Ή αποπλανημένη «Αλήθεια» ομοιάζει 
ενίοτε όκτάπουν τρώγοντα τούς ιδίους πλο
κάμους του· μία όμως λύτρα κηροΰ ύπουρ-
γικοΰ, ή ολίγος λίβανος λαυριακός, τήν κά
μνει καϊ χάνει προς ς-ιγμήν τήν όρεξίν της. 

Τό κερί καϊ τό λιβάνι, 
Τήν Αλήθεια ψεΰτρα κάνει. 

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ , 
κ ρ ι ό ς . 

Ό ύπό τό ζώδιον τοΰτρ γεννηθείς άνήρ 
θά έ-/η μορφήν διαβόλου, ως ό Βολτέρρας, 
καϊ θά τον αποφεύγουν πάντες, ως ό Βοΰλ-
τσος τούς συριγμούς, θ ά πάθη τρία μεγάλα 
κακά· θά τον γδάρουν οί φίλοι του, ως τον 
Μανιτάκην, θά τον ψήσουν αί έρωμέναι του, 
ως τον ίππότην τής «Εφημερίδος» Κορο-
μηλάν, καϊ θά τοΰ αργάσουν το δέρμα οί 
εχθροί του, ως τοΰ άλλοτε Σκαπανέως Στρα-
τηγοπούλου. θ ά συλληφθη είς τινα νυκτε-
ρινήν έκδρομήν, ως συλλαμβάνεται συνήθως 
ό τσελεπής Καμπούρογ-βοΰς ώς ψευδολό-
γος , καϊ θά ύποστί) θάνατον όδυνηρόν, ώς 
αί 2 8 χ ιλ . δρ. τοΰ Δενδροκομείου καϊ Βοτα
νικού κήπου έκ μέρους ενός Ιπποπόταμου, 
δ^ότι θά τον σουβλίσουν, ώς σουβλίζει ό μο-
νόχειρ Γρίβας τούς μή υπακούοντας τυφλώς 
είς τάς θελήσεις του στρατιωτικούς. 

Ή δέ γυνή, θά αγαπά τούς πογωνοφό-
ρους, ώς άλλοτε ήγάπα ό Νικουτόπουλος 
τήν γανωματικήν, καϊ ώς σύζυγος, θά κα-
ταστήση τοιοΰτον τον σύμβιόν της, ώστε 
νά μή ήξεύρη τί είς τήν κεφαλήν του έχει, 
ώς δεν ήξεύρει ό έλλ. λαός τί ό Τζουμπές 
τοΰ μαγειρεύει, θ ά ήνε τοιαύτη προς τούς 

φίλους της, ώς·ε θά προσφέρη έαυτήν θυσίαν 
υπέρ αυτών, άπαράλ?^ακτα ώς ό Βαλαωρί
της τήν Πατρίδα είς τον δεσποτισμόν χάριν 
άτομικοΰ συμφέροντος. Τό τέλος της όμως 
θά ήνε σκληρόν, ώς τών μετόχων τοΰ Λαυ
ρίου, διότι οί πριν φίλοι της θά τής βάλουν 
τό μαχαίρι είς τό λαιμόν, ώς ό μεσίας Δε-
ληγεώργης τής Ελλάδος , άλλ ' αύτη θ' ά-
ποθάνη μάλλον άπό τον φόβον της, ώς οί 
όπαδοϊ τής Καμαρίλλας είς τήν έξέγερσιν 
τοΰ κοιμωμένου ελληνικού λέοντος. 

ΣΠΟΥΔΑΙΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. 

Προ πολλών μηνών άπωλέσθη ή ύ π ό
λ η ψ ι ς τοΰ ύπουργ. Βούλγαρη· παρακα
λείται ό εύρων αυτήν, νά τήν έπιστρέψη πά
ραυτα, καϊ θέλει λάβει, εκτός τής γενναίας 
αμοιβής, και τάς μ ε γ ά λ α ς εύ7^ογίας τοΰ 
πατριάρχου Τζουμπέ. 

— Ό βουλευτής Σύρου κ. Σεβαστόπου-
λος ομιλών ήμέραν τινά εντός τοΰ ύπ. τών 
Οικονομικών μετά τοΰ καλατζή Νικουτο-
πούλου περί τοΰ έκ τής πυρκαϊάς καταγρα
φέντος μ ε γ ά λ ο υ βιομηχανικού καταστή
ματος του, απώλεσε τήν σ υ ν ε ί δ η σ ί ν του* 
θερμοπαρακαλεϊται, όστις τήν ηύρε, νά τήν 
δώση αμέσως τω ίδίω, καϊ θά λάβη άμοιβήν 
άνταξίαν τοΰ ευρήματος. 

—Οί συντάκται τής «Βελτιώσεως» Νικου-
τόπουλος καίΒαλασσόπουλος, εύρον είς τάς 
αγυιάς όρμαθούς τινας ύ β ρ ε ω ν ειδοποι
ούνται όθεν οί άπωλέσαντες αύτάς νά μετα-
βώσιν είς τό δημοσιογραφικόν γραφεϊόν των 
διά νά τούς τάς δώσωσιν. 

— Ό άγγελόμορφος νεανίας Μαργαρί
της, ό μ α ρ γ α ρ ί τ η ς τών μελών τοΰ Βύ
ρωνος, ό καϊ ποιητής τοΰ περίφημου δρά
ματος «Πετραλείφα», μεταβάς μετημφιε-
σμένος τήν έσπέραν τής παρελθ. Κυριακής 
είς τινα φιλικήν οίκίαν, έχασε τον ν ο υ ν 
του· καθικετεύεται ή λουλούδω, ην αυτός 
υποθέτει ότι τοΰ τον έπήρεν αστειευόμενη, 
νά τοΰ τον άποδώση τάχιστα, καϊ τή υπό
σχεται ούτος νά τ ή προσφέρει κ λ α ί ω ν άντ' 
αύτοΰ τήν εύαίσθητον κ α ρ δ ί α ν του. 

Σ Τ Ε Ρ Ε Ο Τ Υ Π Ο Ν. 

ΑΕΝΑΡΟΚΟΜΕΙΟΝ δ Ρ 13000 
έξοδεύει ετησίως τό ύπουργ. τών 
Εσωτερικών. 

ΚΗΠΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 15000 
έξοδεύει κατ ' έτος τό ύπουρ. τής 
Παιδείας καϊ τό Πανεπιστήμιον 

Τό όλον 28 ,000 δρ. έξοδεύονται ετησίως, 
φιλε άναγνώστα, εις αυτό τό τουρκικόν νε-
κροταφεΐον. 

Φ Ι Λ Η ΠΡΟΣ Φ Ι Λ Η Ν . 

"Οπου ρίψεις τό βλέμμα σου πέριξ 
είς λειμώνας, εις άνθη, είς κάλλη, 
παντοΰ πάντοτε βλέπεις νά π ά λ λ η 

ή τοΰ χρόνου όλέτειρα πτέρυξ. 

Ύπό γήν, υπέρ γήν δέν ισχύει 
τόσος σμάραγδος ούτε χρυσίον, 
όσον μόνον εν αίσθημα θεϊον, 

""ποΰ τό στήθος τών φίλων έγκ\είει . 

'Ρόδου έαρος ανθηρότερα 
ή άγνή διαλάμπει φιλία· 
είς τούς φίλους ψυχή είναι μία 

καϊ συζοΰν ύπό ένα αστέρα. 

Άλλο ιο ΐ καϊ τό πάν μεταβάλλει 
καϊ πάν πλάσμα ό χρόνος μαραίνει, 
ή φιλία πλήν μόνη εμμένει, 

ζί) καϊ πέραν τοΰ τάφου καϊ θάλλει. 

Νεαρά ή ψυχή μου ήσθάνθη 
τον παλμόν τής φιλίας ε γ γ ύ ς σου, 
καϊ θνητή, εντρυφώ παραδείσου, 

πανευδαίμων, γλυκύπνοα άνθη. 

Ιερά , τρισολβία φιλία 
ή φιλία ημών, ώ φιλτάτη· 
εντός ταύτης ύπάρχ' υπέρτατη, 

μυστική αληθής ευτυχία. 

"Αχ ! μέ σέ αενάως ας μένω, 
τόν αυτόν ν' αναπνέω αέρα . . . 
Μέ θερμούς ς·εναγμούς τόν αιθέρα, 

όταν ήμαι μακράν σου θερμαίνω. 

Ά ν τοΰ τάφου άνοιξη τήν πύλην 
ό — πρόωρος έλθών—θάνατος μου, 
ένθυμοϋ πώς ποτέ μ' εΐχες φίλην 

καϊ προς μνήμην έν δάκρυον δός μου. 
Άλλοιο ΐ και τ ό ι ι ά ν μεταβάλλει 

και πάν πλάσμα ό χρόνος μαραίνει* 
ή φιλία πλήν μόνη εμμένει, 

ζή καϊ πέραν τοΰ τάφου καϊ θάλλει. 
I . Π . 


