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Ε Κ Δ Ι Δ Ο Τ Α Ι 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ, 

ΔΓ έκας·ον στίχον διατριβών λεπ . 4 0 . 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8. 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό. 
νον τοΰ Παν. Π. Πηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ 
συνδρομή εΐνε υποχρεωτική δΓ εν ετος 

και προπληρώνεται εις Αθήνας. 

Κ Α Τ Α Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν. 

ΑΝΑΓΚΗ ΗΡΩΙΚΩΤΕΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ. 
Όποτε τό κακόν έκορυφώθη, ή δέ έλπίς 

περί της θεραπείας αύτοΰ έξέλιπεν όποτε 
οί ταχθέντες να θέτωσι φραγμόν κατά πά
σης έκνόμου καί αντισυνταγματικής πρά
ξεως και φέρωσι τά πράγματα Τής πολι
τείας εις τήν όμαλήν καί κανονικήν όδόν 
έξομόσαντες έξέσχισαν ίδίαις χερσί τό προ-
σωπειον καί μέ όψιν ειδεχθή καί άποτρό-
παιον παριστάμενοι έκόηλοΰσι πλέον ανε
πιφυλάκτως καί άναισχύντως, ότι τό έθνος 
πρέπει νά κύψη τον αυχένα ενώπιον της 
ρομφαίας αυτών, πάσα δέ άρχή καί εξου
σία παύσει τοΰ λοιποϋέκπορευομένη εξ αύ
του, ήθελεν εΐσθαί τις λίαν μωρός ζητών 
έν άπειρον νά έπαναφέρη αυτούς διά λό
γων καί συμβουλών, διά διαμαρτυρήσεων 
καί εκδηλώσεων εις τήν όδόν τοΰ καθήκον
τος, εις τήν ευθείαν καί Συνταγματικήν 
όδόν ήθελεν έίσθαι άνάξιον καί τοΰ ελα
χίστου ελευθέρου πολίτου, ζητοΰντος διά 
των παρακλήσεων νά σώση έκ χειρών δο
λοφόνων τήν Πατρίδα αύτοΰ. 

Παρήλθεν πλέον ό καιρός των συμβου
λών, τών κενών καί ατελεύτητων λόγων 

καί τών Ικεσιών τω καίριο έκείνω πλείστα 
έρρέθησαν καί πολλά συνεβούλευσαν αυτούς, 
άλλ ' εις μάτην πάντα ταΰτα αντήχησαν 
εις ώτα μή άκοόντων. Οί λόγοι ϊσχύουσι 
παρά τοις άκούουσι τήν φωνήν της συνει
δήσεως, τήν φωνήν της αληθείας καί τοΰ 
δικαίου, τήν φωνήν τοΰ έθνους. Αί συμ-
βουλαί συνετίζουσι καρδίας συναισθανομέ-
νας τήν ιερότητα τοΰ όρκου καί τάς συνε
πείας της έπιορκίας· συναισθανομένας τάς 
θυσίας τοΰ έθνους υπέρ της καθιερώσεως 
τών ελευθεριών του καί υποχωρούσας ενώ
πιον τής ακατάβλητου ισχύος αύτοΰ. "Ηδη 
δέ, ότε πάσα έλπίς εξέλιπε πλέον είναι 
καιρός έργων, καιρός πράξεων αποτελε
σματικών καιρός ένότητος φιλίας, ενθου
σιασμού καί κοινής συμπράξεως προς σω-
τηρίαν της κινδυνευούσης Πατρίδος. Οί α
τελεύτητοι λόγοι, αί μεμψιμοιρίαι, αί διαι
ρέσεις, ό. εγωισμός καί ή φιλοπρωτία ας 
σταματήσωσιν ενώπιον της συμφοράς της 
Πατρίδος. "Εκαστος πρέπει νά λησμονήση 
τήν θέσιν του, τήν ζωήν του, τήν περιου-
σίαν του καί νά σπεύση υπέρ τής Πατρίδος 
του, ουχί ώς στρατηγός διατάττων καί 

φεύγων, άλλ ' ώς στρατιώτης εκτεθειμένος 
εις τάς έχθρικάς σφαίρας· ουχί ώς λ ο γ ι ό 
τατος κεκρυμμένος έν τω σχολαστική 
γραφείωτου καί τήν άτμοσφαίραν πληρών 
διά πτερο.έντων επών, άλλ ' ώς έθνοφύλαξ 
μαχητής αμυνόμενος έν τω πεδίω τής τι-
ίίΤζ κατά τών εχθρών τής Πατρίδος του. 
Ό πιπτων είναι πρώτος, εν οε τη ισϊΟρίϊ 

ατελεύτητος. 

Ά λ λ ' άφοΰ διά τών κενών καί ατελεύ
τητων λόγων ζητοΰντες μέχρι τοΰδε νά 
λυτρώσωμεν έκ χειρών δολοφόνων τήν Πα
τρίδα μας μάτην έκοπιάσαμεν άφοΰ διά 
τών απειλών καί διαμαρτυρήσεων μάτην 
ήλπίσαμεν, άντί ν' άρκεσθώμεν εις ταΰτα 
καί νά σπεύσωμεν έπί τά έργα άναλαμβά-
νοντες άνδρικωτέραν έκδίκησιν τών κατα-
πατηθέντων δικαιωμάτων μας, αίφνης βλέ-
πομεν καθιερούμενον νέον προς άμυναν 
δόγμα, όλως άντίθετον εκείνου, τό όποιον 
οί πρόγονοι ημών ώς καί πάντα τά φιλε
λεύθερα έθνη άκολουθοΰσιν, οσάκις προ-
ασπίζωνται τής εαυτών ελευθερίας· τήν 
βίαν καί τήν αύθαιρεσίαν, διά τής ησυχίας 
καί τάξεως, τήν θρασύτητα τοΰ άπολυτι-

Κ Η Π Ο Σ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

Δέν είμπορώ ούτε στιγμήν νά ξεμυτήσω έξω, 
Ούτε φαιδρός 'ς τήν άγοράν, ώς άλλοτε, νά τρέξω. 
Δέν είμπορώ ν' αναπαυθώ στιγμήν εις καφενεΐον, 
Ούτε νά φάγω μ' άνεσίν εις τό ξενοδοχεΐον, 
Ά λ λ ' όπου καί άν στέκωμαι, όπου καί αν πηγαίνω, 
Συρίγματα, αφορισμούς καί φάσκελα χορταίνω. 

Κατέβην χθες εις Πειραιά διά νά συργιανίσω, 
Κ' εις ένα άλευράδικο έμβήκα νά ψονίσω, 
Πιστεύων πώς 'ς τον Πειραιά κανείς δέν μέ είξεύρει· 
Πλήν μόλις άπεζύγισαν οί δοΰλοι τό άλεΰρι, 
Φωνή ήκούσθη έξωθεν ενός λωλοΰ πολίτου, 
«Μή δίδετε, μή δίδετε άλεΰρι τοΰ στηλίτου!» 

Μ' έφάνη ή φωνή αυτή ώσεί αστροπελέκι, 
Κ' έβγήκα έξω νά ιδώ . . . πλήν τί νά 'δώ ; . . παρέκει 
Έστέκετο μέ ρόπαλα άγριανθρώπων σμήνος. 
Δέν εΐμ' έγώ, άνέκραξα, δέν εΐμ' εγώ έκεΐνος· 

Έ γ ώ ^μαι ό Χατζή-Κωστής . . . άφήτέ με νά φύγω, 
Καί μέ τιτάνος πήδημα τήν δίοδον ανοίγω. 

"Ετρεμα, ρόπαλα θαρρών πώς έβλεπα εμπρός μου, 
Πολλοί δ' αφροί έξήρχοντο άπό τοΰ στόματος μου. 
"Ετρεχα, έτρεχα πολύ, κ' έπέτων ώς ξεφτέρι, 
Τό ύψηλόν καπέλον μου βαστάζων εις τό χέρι. 
Κ ' ένω ό τάλας έτρεχον ώσεί δαιμονισμένος, 
Έφώναζον οπίσω μου : «έλύσσαξ' ό καύμένος!» 

Πλήν τέλος έφυγα μακράν άπό αυτόν τον τόπον, 
Μακράν έχείνων τών κακών, ανηλεών ανθρώπων, 
Καί ήλθον χαί έκάθισα εις έρημόν τι μέρος, 
"Οπου νά πάρ' άναπνοήν είμπόρουν ελευθέρως . . . 
Τί φοβερός κατακλυσμός ! . . τί μέγα ρεζιλίκι!. . 
Τί συρ ιγμο ί ! . . τί φάσκελα ! . . τί τρόμος καί τί φρίκη. 

"Ω ! πόσα, πόσα έπαθα, καί πόσα ύπορ.ένω ! 
Ά π ό τό σπήτι 'ς τό έξης εν βήμα δέν έβγαίνω. 
Τόν ήμισύν μου μύστακα άφεύκτως θά ξυρίσω, 
Μήπως μ' αυτό αναγκασθώ 'ς τό σπήτι νά καθίσω, 
Ώ ς ού παρέλθ' ή θύελλα, κ' έβγάλω έξω μύτη ν, 
Χωρίς νά μέ μουντζώνουσι, καλούντες με ,στηλίτην. 

ΦΑΝΗΣ 



<ηιοΰ δια της άβροφροσύνης, και των τρυ
φερών και ήπιων μέσων, ιδού τό νέον των 
αεταγενεςέρων ηρώων δόγμα! Ά λ λ α πότε 
6 άπο7.υτισμός, ύψώσας θρασεΐαν κεφαλήν 
χαί τα δεσμά της δουλείας είσαγαγών, 
έξηφανίσθη δια τοΰ δόγματος, όπερ ήμεΐς 
οί νάνοι ζητοΰμεν νά καθιερώσωμεν; Πότε 
έπί τοϋ ελληνικού εδάφους παρουσιασθέν τό 
νόσημα τοΰτο ίάθη καν μέ τό ασθενές 
τοϋτο φάρμακον; 

Μη δε οί κενοί λόγοι μόνον; μη τό σφα-
λερόν τοϋτο δόγμα μόνον; Έτερον άναν-
δρίας και ταπεινότητος, ευτέλειας και δου-
λΐκότητος μέσον περιυβρίζει την γην τών 
ηρώων. Ποιον, εν αγνοία διατελοϋτα, ζη-
τοΰμεν νά πείσωμεν δια τών ικετευτικών 
αναφορών περί τών τελεσθέντων άνοσιουρ-
γημάτων της Κυβερνήσεως και τών οπα
δών αυτής στηλιτών; Τίς αγνοεί, ότι οί 
προδόται ούτοι δεν έδέσμευσαν έν ταΐς έ-
χλογαΐς τάς ελευθερίας τοΰ έθνους και δεν 
έσφαγίασαν τους Συνταγματικούς θεσμούς 
£ν ταϊς έξελέγξεσι; ϊ ί ς αγνοεί, ότι τήν 
30 Νβρίου δεν κατεδικάσθη τό Συνταγμ. 
ημών πολίτευμα εις θάνατον, τή δε 19 
Μαρτίου δεν έξετελέσθη ή θανατική αύτοϋ 
ποινή; Τίς αγνοεί, ότι όλα τά άνοσιουρ-
γήματα ταϋτα δέν είσήλθον εις τό ιερόν 
άνακτορικόν γραφεΐον και δέν έτυχον έν 
συνειδήσει πλήρους επιδοκιμασίας και ε γ 
κρίσεως; Τίς αγνοεί, ότι άπασα ή επιστή
μ η τοΰ Συνταγματικού δικαίου, πλήν ενός 
τκρούοντος τάς θύρας τόΰ φρενοκομείου, 
δεν έξηγέρθη επί τοις γενομένοις άθεμι-
•τουργήμασι και δέν διέλυσεν ή φωνή αυτής 
τήν έν τω άνακτορικώ γραφείω άγνοιαν ή 
άμφιβολίαν; Και Οταν οί αρμόδιοι νά θέ-
τωσι φραγμόν εις τοιαύτα πρωτοφανή άνο-
σιουργήματα, έν γνώσει και έν τοΐς όμμα-
σι τών οποίων τελοΰνται, έπιτρέπουσι τήν 
διάπραξιν αυτών όταν άθετώσι τον όρκον 
των και προς τούς ιερούς της Πατρίδος 
θεσμούς άσεβώσι δέν είναι απελπιστικών νά 
πιστεύωμεν ότι οί τοιούτοι δύνανται νά δώ-
σωσι καν προσοχήν εις τοιαύτας ίκετευτι-
κάς εκδηλώσεις, όσον ταπειναί και αν ώσιν; 

Ο Ρ Η Τ Ω Ρ ΤΩΝ ΧΑΥΤΕΙΩΝ. 

Τ ' ειν' αυτά όπου συμβαίνουν 
εις αύταϊς μας τγ|ς ήμέραις ; 

Έγεινήκαμε ρεζίλι 
εις τον εξω κόσμο, φίλοι, 

άπό τρεις, τέσσερες λέραις. 

Δέν άκοϋς· τά μπιρμπατόνια 
ό,τι θέλουνε νά φτιάνουν ! 

Μέ εξήντα απαρτία ! . . 
Ά ! μά ειν' απελπισία . . . 

"Ω ! αυτοί τό παρακάνουν. 

Κ' ένώ όλοι τώρα βλέπουν 
πώς τό έθνος μας βουλιάζει, 

γελοΰν, χάσκουνε σάν μπούφοι, 
και βαροΰν τό κλωτσοσκοϋφι, 

και κανείς φωνή δέν 'βγάζει. 

"Αλλως τε δέ δέν είναι έξευτελιστικόν εις 
εν ελεύθερον έθνος νά ζητϊ) διά τοιούτων 
εξευτελιστικών μέσων νά ύπερασπισθϊ) τάς 
ελευθερίας του ; Ή είναι ανάγκη νά τοις 
δηλώσωμεν δι' αυτών τήν θέλησιν και τό 
φρόνημα τοϋ λαοΰ; Και τί άλλο είναι οί 
Συνταγματικοί θεσμοί ή θέλησις και τό 
φρόνημα ολοκλήρου τοΰ έθνους; Επομέ
νως ό καταπατών και υβρίζων αυτούς, δέν 
υβρίζει και δέν προποιλακίζει τήν θέλησιν 
σιν και τό φρόνημα αύτοΰ; 

Αοιπόν μή πλανώμεθα. Μή ζητώμεν διά 
τοιούτων ευτελών μέσων νά έξιλεώσωμεν 
τούς εχθρούς τών ελευθέρων της Πατρίδος 

θεσμών. Μή ζητώμεν νά είσαγάγωμεν εις 
τήν γήν τών ημιθέων τά προϊόντα της δει
λίας και της δουλοφροσύνης. Ούτε οί κενοί 
και άτε7^εύτητοι λόγοι, ούτε τό νέον καθιε-
ρωθέν δόγμα, ούτε αί δουλικαί ίκεσίαι δύ
νανται ν' άποσοβήσωσι τον κίνδυνον και νά 
παράσχωσιν άποτελεσματικήν θεραπείαν 
τοιαΰτα ασθενή και ανίσχυρα μέσα ουδέποτε 
έφερον αποτέλεσμα αίσιον. Μάρτυς είναι ή 
αλάνθαστος ιστορία. "Όταν ή νόσος αύξηση 
και βαθείας θέστ, τάς ρίζας, απαιτείται ίσχυ-
ρόν φάρμακον, ίνα εκρίζωση αυτήν και φέρη 
τήν εντελή θεραπείαν. Ή δέ Πατρίς ημών, 
πνέουσα ήδη τά λοίσθια, δεΐται ήρωικωτέ-
ρου φαρμάκου. 

ΔΙΑΦΟΡΑ, 

Νομίζομεν, ότι είνε όλως περιττό ν νά 
γράψωμεν περί της απελπιστικής καταστά-
σεως'είς ην άπό πολλοϋ διατελοΰμεν, διότι 
εινε/ τοις πασι γνωστή. Ή Κυβέρνησις μετά 
τωγ οπαδών αυτής στηλιτών κατορθώσασα 
ό,τι επεδίωκε και τάς προς τήν Αύλήν ύπο-
σχέσείς της έκτελέσασα, ήδη επαναπαύεται 
επί τών απροσδόκητων κατορθωμάτων της, 
άφοΰ ούδένα έχει νά φοβηθή, ως ή αυτή μά
λιστα τό διακηρύττει διά τών όργάνδ&ν της, 
μετά πρωτοφανοΰς θρασύτητος. Ά ς κοιμά
ται ό έλ7νηνικ. λαός ήσυχος, οί δέ αρχηγοί 
αύτοΰ άς άρκοΰνται εις τάς εκδηλώσεις 

Τί νά σας ειπώ ! θά κάνω 
κίνημα πολύ μεγάλο. 

Δέν 'μπορώ πιά νά βαστάξω 
κ' εθνικότητα θ' α λ λ ά ξ ω . . . 

Θά τό κάνω χωρίς άλλο. 

Πάει, χάθηκαν γιά πάντα 
'κεΐνοι οί παληοί πολϊται . . . 

'Αλλά σεις ; . . κορμιά χαμένα 
κοροϊδεύετε μ' έμενα . . . 

νά χαθήτε, νά χαθήτε. 

Γιά τό πείσμα κ' έγώ τώρα 
γλύκυσμα θά φάγ' αφράτο. 

Φέρε μου ζαχαροπλάστα 
μιά παρή γεμάτη πάστα, 

γ ιά νά παν' τ\ πίκραις κάτω. 

Ο ΔΑΝΙΜΑΡΚΑΣ. 
'Σ τή Βουλή προχθές επήγα 

μέ πολλούς άλλους μεσίταις 
γιά ν ' ακούσω τί θά 'ποΰνε 

γιά τά Λαύριο οί στηλίταις. 

και τάς διαμαρτυρήσεις και ταχέως Οά X-
δωσιν εις ποιον βάραθρον άγονται. 

Δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν τί σκο-
πόν εχουσιν αί ένεργούμεναι άναφοραί· διά 
νά πείσωσι τούς αρμοδίους περί της έκνό-
μου και αντισυνταγματικής πορείας τής 
ένεστώσης Κυβερνήσεως, ή διά νά δείξωσιν 
αύτοΐς τό έπικρατοΰν φρόνημα τοΰ έθνους 
περί τής επιθυμίας τοϋ νά διατηρηθώσιν 
άθικτοι οί Συνταγματικοί θεσμοί; 'Αλλ ' 
όταν οί δυνάμενοι νά θεραπεύσωσι τό κα
κόν οιατελώσιν έν πλήρει γνώσει τών τοι
ούτων τής Κυβερνήσεως πράξεων, τό δέ 
φρόνημα και ή θέλησις ολοκλήρου τοϋ έ
θνους είναι εκπεφρασμένη έν τω ύπό τής 
εθνοσυνελεύσεως ψηφισαμένω Συντάγματι 
δέν είναι περιττά και μάταια τά διά τών α
ναφορών ενεργούμενα, άφοΰ ουδέν άλλο δι' 
αυτών επιδιώκεται; Ά λ λ ω ς τε δέ εινε ίδιον 
εις ελεύθερον έθνος νά αμύνεται κατά τών 
παραβιαζόντων τάς ελευθερίας του έν γνώ
σει και επισήμως διά τοιούτων εξευτελιστι
κών μέσων ; 

— Τό Βαρβάκειον Αύκειον, χάριν τής 
ησυχίας τών υπουργών, ίνα άκωλύτως όρ-
γιάζωσι, και τοΰ είλικρινοΰς φίλου τοΰ ύ-
πουργοϋ τών Εκκλησιαστικών Γυμνασιάρ
χου κ. Πετρή, έκλείσθη· διότι ό πολυθρύλ-
λητος έπ' άφιλοδωρί'α ούτος γυμνασιάρχης 
πιστός τής Κυβερνήσεως και τής άπολυτο-
φροσύνης οπαδός δέν ήδύνατο ν' άκούη τήν 
φωνήν τής ελευθερίας έκφερομένην έκ τοΰ 
στόματος τής γυμνασιακής νεολαίας ως και 
άπαντος τοΰ έθνους. Διό έσπευσε και κατήγ
γειλε τούς φιλελευθερωτέρους τών νέων, 
ων πολλοί έδάρησαν άνιλεώς, πολλοί δέ 
και έφυλακίσθησαν τό δέ λυπηρότερον εινε, 
ότι χάριν τοΰ περίφημου τούτου γυμνασιάρ
χου έπαύθη και ό ανεξαρτήτου και ακεραίου 
χαρακτήρος κ. Αιακόπουλος καθηγητής 
τών μαθηματικών τοΰ αύτοΰ Γυμνασίου, 
διότι ύπερασπίσθη τούς μαθητάς κατά τήν 
έπιδρομήν τών κλητήρων. Ή παϋσις αύτοΰ 
κατελύπηπεν απαντάς τούς μαθητάς, ώς 
και τούς γινώσκοντας τήν άνεξαρτησίαν και 
τιμιότητα αύτοΰ, διότι διά τής εξαίρετου 

Έκαθόμουνα σάν χάχας , 
και τριγύρω μου κυττοΰσα, 

έξερόβηχα, ξυνόμουν, 
και μονάχος μου 'μιλοΰσα. 

Μά έκεΐ όπου καθόμουν, 
σάν έβούϊξε 'ς τ ' αυτί μου 

πώς οί φόροι γείναν δέκα, 
ρίχτηκα άπ ' τό σκαμνί μου, 

και κτυπώντας πόδια, χέρια, 
Ζήτω ! είπα, κ' οί μεσίταις, 

Ζήτω ! έσκουξαν κ' εκείνοι, 
Ζήτω ! είπαν κ' οί στηλίταις. 

Ζήτω ! έσκουζα μέ τρέλλα . . . 
Τον κακό ψυχρό τους χρόνο, 

Οσοι τέτοιους βουλευτάδες 
'ξέρουν νά τούς φτύνουν μόνο. 

Ά χ ! ξαλάφρωσα λιγάκι* 
τώρα πλέον δέν θά κλαίω, 

τώρα πιά 'ς τής μετοχαΐς μου 
μοιρολόγια δέν θά λέω. 

παραδόσεως του προσεγίνετο αύτοΐς σπου
δαία εις τά μαθηματικά πρόοδος. Τοιουτο
τρόπως ό Πετρής δέν έστερήθη τής προση
κούσης αμοιβής τοΰ ύπουργοΰ Βαλασοπού-
λου, όπως και τών επισκοπικών δώρων. 

— Ή ένωσις τών τριών τής αντιπολι
τεύσεως αρχηγών, ήτις παρ' όλων έχαιρε-
τήθη, δέν φαίνεται ένεργοΰσα άποτελεσμα-
τικώς κατά τής κατακλυσάσης τήν Ε λ λ ά 
δα αυθαιρεσίας· διότι τά τρυφερά και ήπια 
μέσα, δι' ων ζητεί νά θεραπεύση τό κορυ-
φωθέν κακόν, είναι όλως ασθενή και ανίκα
να προς θεραπείαν αύτοΰ. Δέν έχομεν μέν 
τήν επιπολαιότητα και τήν άκρισίαν νά θέ-
λωμεν νά ίδωμεν πάντας ύπό τήν σημαίαν 
ενός, άρκεΐ μόνον έκαστος νά μάχηται 
ίπέρ τής ελευθερίας τής Πατρίδος του, ού
τε τά μυστήρια τών αρχηγών έπιθυμοΰμεν 
νά μάθωμεν, διότι ταϋτα ρυθμίζοντες συμ-
φώνως προς τάς περιστάσεις και τά συμ
φέροντα τοΰ τόπου, άλλά βλέποντες τό 
νόσημα σπουδαίως άναπτυσσόμενον και τά 
σπλάγχνα τής Πατρίδος επικινδύνως ύπο-
βιβρώσκον έπιθυμοΰμεν φάρμακα δραστη-
ριώτερα και άποτελεσματικώτερα. 

— Τήν παρελ. Πέμπτην έξετάσθησαν οί 
μάρτυρες τής μεταξύ ημών και τοΰ αντιδί
κου μας κ. θ . Όρφανίδου υποθέσεως. Μετα
ξύ τών κληθέντων μαρτύρων ήτο και ή σύ
ζυγος του, ήτις άπροσδοκήτως παρουσια-
σθεΐσα ουδόλως έφοβήθη τον θεόν νά όμο-
λογήσν), ότι ουδέποτε έλαβε φύλλον τής 
εφημερίδος ημών κλπ. Περίεργον έφάνη εις 
^ολλούς 7:ώς ό κ. Όρφανίδης κατεδέχθη νά 
φέρη διά 20 δραχ. τήν σύζυγόν του ε'ις τό 
ε'φηνοδικεΐον άλλ ' εάν οί άπορήσαντες ή-
ξευρον, ότι ό κ. Όρφανίδης επιθυμεί νά ήνε 
πάντοτε πρωτότυπος εις τά πράγματα του 
δέν θά ήπόρουν. Τό αληθές όμως περίεργον 
εινε, ότι κατά τήν στιγμήν τής εξετάσεως 
τών μαρτύρων είσελθών ό ειρηνοδίκης κ. Οί-
ν.ΟΊΟψ.ό'πουΧος έζήτει τότε νά διόρθωση τήν 
έσφαλμένην άπόφασίν του, υβρίζων συγχρό
νως και τον συνήγορόν μας, και διά τής δια 
κρινούσης αυτόν ρητορικής δεινότητος εΐπεν 
αΰτώ τά έξης: «εις τήν Πατρίδα σας (φαί
νεται ότι ούτος δέν εινε έλλην) δέν ύπάρχου-
σιν ώς έμέ υπάλληλοι. ' ! !» Και ήμεΐς πι-
ςεύομεν, ότι εις τήν Πατρίδα μας δέν ύπάρ-
χουσι τοιούτοι υπάλληλοι, διότι αν ύπήρχον 
ή δικαιοσύνη τότε θά εύρίσκετο εις τον κ ό
λ ο φ ώ ν α τής δ ό ξ η ς της ! ί ! 

Νά! αμέσως θέ νά τρέξω 
κ' εκατό θά ξεφουρνίσω. 

Χθες τό είδα 'ς τ ' όνειρο μου, 
ότι τώρα θά π)^ουτήσω. 

Ζήτω τέτοιο υπουργείο ! 
Ζήτω Μπόγδανος, Μπουφίδης, 

Ά χ ο λ ο ς , Δουζίνας, Φλέσσας, 
'Ροϊλός, Κυριακίδης. 

Ζήτω Καρδάρας, Πετούσης, 
Κανελλόπουλος κ' οί άλλοι, 

ποϋ έκαμαν νά χορεύη 
Δανιμάρκα τον Μιχάλη. 

— Άντ ί τοΰ πρό τίνων ήμερων αποβιώ
σαντος έν Πύργω τής Η λ ε ί α ς άρχιμανδρί-
του Παππαδιπλάρη ό αρχιεπίσκοπος Πα
τρών και Η λ ε ί α ς εύηρεστήθη νά διορίσΥ} είς 
τήν θέσιν αύτοΰ κάποιον Παππανικολή Ζα-
κύνθιον, ένώ ύπήρχον άλλοι αρχαιότεροι, 
ικανότεροι και έναρετώτεροι αύτοΰ. Ό διο
ρισμός αύτοΰ έλύπησε πολύ τούς κατοί
κους Η λ ε ί α ς , ώς όλως αναξίου διά τήν ε?-
ρημένην θέσιν. 
. — Ήρώτα τις ύπάλληλόν τινα τοΰ υ
πουργείου τών Εσωτερικών διά τί ό Ό θ ω ν 
Άγγελιν ίδης γραμματεύς τοϋ υγειονομι
κού τμήματος, ό απόβλητος τής Στρατιω
τικής σχολής* καίτοι έν τω Σολωνείω καθ' 
έκάστην δρώμενος προεβιβάσθη εντός εξ 
μηνών υπουργικός γραμματεύς, ένώ άλλοι 
καίτοι τακτικ,ώτεροι και πολύ παλαιότεροι 
δέν προεβιβάσθησαν; Διότι, άπάντησεν, ό-
λαι τοΰ υπουργείου αί πράξεις πρέπει νά 
ήναι άρμονικαί. Επίσης τον ήρώτησε διά 
τί τουλάχιστον ό Τιμολέων Αδαμόπουλος 
διωρίσθη γραμματεύς ά. τάξεως, άφοΰ έπί 
τρεΐς μήνας τό άρχεΐον ουδέν εϊδεν έγγρα-
φ ό ν τ ο υ ; διότι είχεν εύρωπαϊκόν δφφίτσιο 
και προωρίσθη μόνον διά τά μετεωρολογι
κά φαινόμενα. 

— Ήρώτα τις ετερόν τινα, διά τί ό Βούλ
γαρης ετοιμάζει άπειρα βοηθήματα μόνον 
και μόνον διά τούς πατριώτας του; διότι, 
άπήντησεν, Οταν Οά πέση, αν. δέν κρεμα-
σθί], εις μόνην τήν ίδιαιτέραν του Πατρίδα 
δύναται νά εύρη άσυλον. 

— Ο ' ϊ 'πουργός τών Ναυτικών ήρώτη
σε τον συντάκτην τών Άνεμων, άν δ και
ρός είναι κατάλληλος νά ταξειδεύσωσιν οί 
Υπουργοί μετά τών Αυλικών, άφοΰ τά 
πάντα έτελείωσαν, και ποίον άτμοκίνητον 
είναι κατάλληλον προς τούς πνέοντας άνε
μους. Ό δέ άπήντησεν περιμένετε ολίγας 
ημέρας, μέχρις ου έτοιμασθώσι και τά και
νούργια πανιά ή δέ Σκύλα είναι τό μάλλον 
κατάλληλον διά τούς άναχωροΰντας κατε
πειγόντως. 

— Ή Κυρία Ε. Ρ . πολύ αρέσκεται νά 
κατηγορί) τάς νεανίδας. Φρονοΰμεν ότι 
είναι καλόν νά παύση τοϋ λοιποΰ τοιαύτας 
έκφέρουσα άσχημίας, έάν έπιθυμή νά μή 
κατας-ϊ) γελοιωδεστέρα. 

ε. ε. μέχρι τής 8 τοΰ αύτοΰ μηνός· κατά τό 
διάστημα δέ τοΰτο δύναται νά λάβη γνώσιν 
τών απολογισμών τούτων πας δημότης και 
έπιφέρη τάς παρατηρήσεις του. 

Ή παροϋσα θέλει δημοσιευθή διά τών ε
φημερίδων, αίτινες θέλουσι λάβει τήν πρός 
τοΰτο έντολήν. 

Έ ν Αθήναις, τί) 2 4 Μαρτίου 1 8 7 5 . 
Ό Δήμαρχος 

Π. Κ υ ρ ι ά κ ο ς . 

— Είδοποιοΰμεν τούς έν Αεβαδεία, Αα-
μία, "Υπάτη, Χαλκίδι, Άραχώβγ] καί' Α τ α 
λάντη συνδρομητάς μας, νά μή'πληρώσωσι 
τήν συνδρομήν των εις όν τινα τοΐς παρου
σίαση αποδείξεις μας, διότι ό άνθρωπος ε
κείνος κατεχράσθη όσας άχρι τοϋδε εισέ
πραξε συνδρομάς· άλλά ν' άποστείλωσιν αύ-
τάς άπ' ευθείας είς ήμας. 

Άριθ. 1330 . 
ΒΑΣΙΑΕΙΟΝ Τ Η Σ ΕΑΑΑΔΟΣ. 

Ό Δ ή μ α ρ χ ο ς Α θ η ν α ί ω ν 
Γνωστοποιεί, ότι 

Συνταχθέντες οί Α π ο λ ο γ ι σ μ ο ί τής διά 
τό έτος 1 8 7 4 διαχειρίσεως τών εσόδων και 
εξόδων τοϋ Δήμου, ώς και οί τών Αγαθοε
ργών Καταστημάτων Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο υ τε 
και Ν. Ό ρ φ α Λ ο τ ρ ο φ ε ί ο υ , τών Υ δ ρ α υ λ ι 
κ ώ ν έ ρ γ ω ν και αμφοτέρων τών Ν ε κρ ο-
ταφείων, εκτίθενται είς τό Δημαρχ. Κατά
στημα, κατά τά αρθ. 110 και 111 τοΰ περί 
Δήμων Νόμου, έπί οκτώ ημέρας μετά τών 
απαιτουμένων γενικών Π ι ν ά κ ω ν , φ ύ λ 
λ ω ν λ ε π τ ο μ ε ρ ία ς, ε ν τ α λ μ ά τ ω ν , απο
δ ε ί ξ ε ω ν π λ η ρ ω μ ή ς α υ τ ώ ν και πάντων 
τών είς τήν διαχείρισιν ταύτην αναγομένων 
έγγραφων. 

'Η έκθεσις άρχεται άπό τής 1 Απριλίου 

Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ι Σ . 
• — Α γ α π η τ ή ! 

— Είμαι εις τάς διαταγάς σας, φίλτατε. 
Τί αγαπάτε ; 

— Α γ α π ώ νά κάμης μίαν έπίσκεψιν. 
— Έπίσκεψιν; "Ω, χαρά ! και ποΐον 

αρά γε θά έχω τήν τιμήν νά επισκεφθώ 
κατά διαταγήν σας ; 

— Έ χ ε ι ς νά κάμης έπίσκεψιν ίπίσημον 
— Έπίσημον ; τί, μή σκοπεύητε νά μέ 

στείλητε είς τήν οίκίαν τοϋ κ. Δεληγεώργη, 
όπου συνέρχονται οί αρχηγοί τής αντιπο
λιτεύσεως ; 

— "Οχι-
— Είς τήν Αύλήν τής Καμαρίλλας ; 
— Ούτε. 
— Είς καμμίαν πρεσβείαν, διά νά μάθω 

τί διανοούνται οί πρέσβεις περί τών πραγ
μάτων τής Πατρίδος μας ; 

— Μήτε. 
— Ά μ μ ' τότε ποΰ ; 
— Είς τήν οίκίαν τοϋ γέροντος Πρωθυ

πουργού μ α ς ! 
— 'Ώ ωωωωω ! ! ! Ά μ μ ' και τί επίσημος 

επίσκεψις είναι αυτή ; . . . Μέ στέλλετε εις 
οίκίαν, είς ήν συναγελάζονται οί έγκλημα-
τίαι! μέ στέλλετε είς οίκίαν, είς ήν, οί 
δολοφόνοι τής ελευθερίας, οί σταυρωταί 
τής Πατρίδος, συσκέπτονται περί άπαισίων 
πραγμάτων ! εις ή ν τέλος υπάρξει φωλεά 
δηλητηριωδών όφεων, προσπαθούντων διά 
παντός αθεμίτου μέσου νά παραδώσωσι 
τον έλληνικόν λαόν είς τάς άλύσεις, και 
με λέγετε έ π ί σ η μ ο ν έ π ί σ κ ε ψ ι ν ; Β λ α 
σφημείτε, φίλτατε, ομιλούντες ούτω. 

— Ουδόλως, αγαπητή. Όμ ιλώ , ώς όμι-
λοΰν ήδη μεγάλοι τινές άνδρες. Αποκαλώ 
έ π ί σ η μ ο ν έ π ί σ κ ε ψ ι ν , διότι, ό,τι δήπο-
τε και άν ή ό κ. Βούλγαρης, εινε σήμερον 
Πρωθυπουργός τής Ε λ λ ά δ ο ς ! Άνήρ έπί-



σαοΰ διά τής άβροφροσύνης, καί τών τρυ
φερών καί ήπίων μέσων, Ιδού τό νέον τών 
ρ,εταγενεςχρων ηρώων δόγμα! Ά λ λ ά πότε 
6 άπολυτισμός, ύψώσας θρασεΐαν κεφαλήν 
καί τά δεσμά τής δουλείας είσαγαγών, 
έξηφανίσθη διά τοΰ δόγματος, όπερ ήμεΐς 
οί νάνοι ζητοΰμεν νά καθιερώσωμεν; ΙΙότε 
έπί τοΰ έλληνικοΰ εδάφους παρουσιασθέν τό 
νόσημα τοϋτο ίάθη καν μέ τό ασθενές 
τοΰτο φάρμακον; 

Μή δέ οι κενοί λόγοι μόνον; μή τό σφα-
λερόν τοΰτο δόγμα μόνον; "Ετερον άναν-
δριας καί ταπεινότητος, ευτέλειας καί δου-
λΐκότητος μέσον περιυβρίζει τήν γήν τών 
ηρώων. Ποιον, έν αγνοία διατελοΰτα, ζη
τοΰμεν νά πείσωμεν διά τών ικετευτικών 
αναφορών περί τών τελεσθέντων άνοσιουρ-
γημάτιυν τής Κυβερνήσεως καί τών οπα
δών αυτής στηλιτών; Τίς αγνοεί, ότι οί 
προδόται ούτοι δέν έδέσμευσαν έν ταΐς έ-
κλογαΐς τάς ελευθερίας τοΰ έθνους καί δέν 
έσφαγίασαν τους Συνταγματικούς θεσμούς 
2ν ταΐς έξελέγξεσι; Τίς αγνοεί, ότι τήν 
30 Νβρίου δέν κατεδικάσθη τό Συνταγμ. 
ημών πολίτευμα εις θάνατον, τή δέ 19 
Μαρτίου δέν έξετε7νέσθη ή θανατική αύτοΰ 
ποινή; Τίς αγνοεί, ότι όλα τά άνοσιουρ-
γήματα ταΰτα δέν εϊσήλθον εις τό ιερόν 
άνακτορικόν γραφεΐον καί δέν έτυχον έν 
συνειδήσει πλήρους επιδοκιμασίας καί ε γ 
κρίσεως; Τίς άγνοεΐ, ότι άπασα ή επιστή
μ η τοΰ Συνταγματικού δικαίου, πλήν ενός 
κρούοντος τάς θύρας τοΰ φρενοκομείου, 
3έν έξηγέρθη έπί τοις γενομένοις άθεμι-^ 
τουργήμασι καί δέν διέλυσεν ή φωνν- ~'·οί0'ί1 
τήν έν τώ άνακτορικώ ΎΩΠ- - > - " , Γ 
άμφιβολίαν; Καί ότα' ωπλισμενους 
τωσι φ ρ α γ μ ό ν » - " ^ ? ^ « " ο ν τ α ς την θυ-
σ ι ο υ ρ γ ί ι / - , ' α λ ' 1 ς α ι θ ο υ σ ϋ ς · Μ α ν τ _ ε υ ε ί « ™°< 

" ιυΐ τέσσαρες ; . . Ιδού, εϊσήλθον εντός 
τής αιθούσης καί Γσταμαι ενώπιον τοΰ Πρω
θυπουργού καί τοΰ ύφηπρωθυπουργοΰ 
Δέν μέ βλέπουν, ώς δέν βλέπει ό φίλος τοΰ 
φίλου τά προ τών οφθαλμών του λαμβά
νοντα χώραν, αν καί τους ενοχλώ Οχι ο
λίγον . . . Πότε αναποδογυρίζω τόν λου-
λάν της τσιμπούκας τοΰ ενός, καί πότε 
συρω τό ξίφος τοΰ άλλου, καί πότε ρίπτω 
τήν φέσαν τοΰ πρώτου καί πότε στρίβω 
τούς μύστακας τοΰ δευτέρου. Σταυροκο-
ποΰνται δι' όσα βλέπουν νά γίνωνται, άλλά 
καί εκπλήττονται διότι δέτ βλέπουν τίς 
ταΰτα πράττει· ώς συμβαίνει καί εις τόν 
φίλον τοΰ φίλου, όστις θά έκπλαγή πολύ 
περισσότερον εκείνων μίαν ώραν. Τούς ά-
φίνω ήσυχους διά νά ακούσω τί θά εί'πουν... 
Πώ ! πώ ! πώ ! Παναγία μου ! . . ή γ7^ώσ-
σα τοΰ Πρωθυπουργού, ήτις εΐνε δεμένη 
πάντοτε ενώπιον τών πολλών, ήδη έ λ ύ θ η 
καί δέν έχει χρατημόν . . . Καλέ τί ρητορι
κή δεινότης ! τί στεντώρειος φωνή ! τί τρί-
ξιμον τών οδόντων! Νομίζω, φίλτατε, ότι 
ευρίσκομαι εις τραγικήν τινά, άλλά καί 
θεατρικήν, παράστασιν . . . Φοβοΰμαι μή μέ 
καταλάβουν, ότι ευρίσκομαι έδώ, καί γνω
ρίζουν τό μυστικόν νά μέ συλλάβουν, καί 
γ ε λ ώ διά τά απονενοημένα σχέδια των. 
Φαίνεται, ότι εκλαμβάνουν τόν έλληνικόν 
λαόν, λαόν Φελλάχων, καί διανοούνται 
τ ά τοιαΰ'τα. Λέγουν, ότι άφοΰ τό Σύνταγ
μα κατελύΟη· άφοΰ ό στρατός εΤνε ψυχή 

"Αλλως τε §έ δέν είναι έξευτελιστικόν εις 
εν ελεύθερον έθνος νά ζητή διά τοιούτων 
εξευτελιστικών μέσων νά ύπερασπισθη τάς 
ελευθερίας του ; *Η είναι ανάγκη νά τοις 
δηλώσωμεν δΓ αυτών τήν θέλησιν καί τό 
φρόνημα τοΰ λαοΰ; Καί τί άλλο είναι οί 
Συνταγματικοί θεσμοί ή θέλησις καί τό 
φρόνημα ολοκλήρου τοΰ έθνους; Επομέ
νως ό καταπατών καί υβρίζων αυτούς, δέν 
υβρίζει καί δέν προποιλακίζει τήν θέλησιν 
σιν καί τό φρόνημα αύτοΰ; 

Αοιπόν μή πλανώμεθα. Μή ζητώμεν διά 
τοιούτων ευτελών μέσων νά έξιλεώσωμεν 
τούς εχθρούς τών ελευθέρων τής Πατρίδος 

θεσμών. Μή ζητώμεν νά είσαγάγωμεν εις 
τήν γήν τών ημιθέων τά προϊόντα τής δει
λίας καί τής δουλοφροσύνης. Ούτε οί κενοί 
καί ατελεύτητοι λόγοι , ούτε τό νέον καθιε-
ρωθέν δόγμα, ούτε αί δου7ακαί ίκεσίαι δύ
νανται ν' άποσοβήσωσι τόν κίνδυνον καί νά 
παράσχωσιν άποτελεσματικήν θεραπείαν 
τοιαΰτα ασθενή καί ανίσχυρα μέσα ουδέποτε 
έφερον αποτέλεσμα αίσιον. Μάρτυς είναι ή 
αλάνθαστος ιστορία. "Όταν ή νόσος αύξηση 
καί βαθείας θέση τάς ρίζας, απαιτείται ϊσχυ-
ρόν φάρμακον, ίνα εκρίζωση αυτήν καί φέρη 
τήν εντελή θεραπείαν. Ή δέ Πατρίς ημών, 
πνέουσα ήδη τά λοίσθια, δεΐται ήρωικωτέ-
ρου φαρμάκου. 

Α Ι Α Φ Ο Ρ Α , 
οΧΧο« 
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ν . συης ενώπιον μ ο υ ; . . Ιατανα : συ, όστις 
ήλθες νά μέ διατάραξης καί έκφοβίσης έμέ 
τόν άτρόμητον 'Υδραΐον, δν πάντες φο-
βοΰ/νται καί τρέμουν, καί τοΰ οποίου τήν 
δύ\(αμιν, σύ πρώτος έδοκίμασας, φΰγε άπ' 
έμπροσθεν μου ! . . . Κρημνίσθητι, κρημνί-
σθητι εις τά τάρταρα τοΰ "Αδου . . . "Υπά
γε έκεΐ, καί έκεΐ θά εύρης τούς λάτρας 
σου . . . έκεϊ υπάρχουν οί άνδρες εκείνοι, οι-
τινες έχυσαν τό αΐμά των διά τήν άνάστα-

καί τάς διαμαρτυρήσεις καί ταχέως Οά ϊ-
δωσιν εις ποίον βάραθρον άγονται. 

- τ - Δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν τί σκο-
πόν έχουσιν αί ένεργούμεναι άναφοραί· διά 
νά πείσωσι τούς αρμοδίους περί τής έκνό-
μου και αντισυνταγματικής πορείας τής 
ένεστώσης Κυβερνήσεως, ή διά νά δείξωσιν 
αύτοϊς τό επικρατούν φρόνημα τοΰ έθνους 
περί τής επιθυμίας τοΰ νά διατηρηθώσιν 
άθικτοι οί Συνταγματικοί θεσμοί; Ά λ λ ' 
όταν οί δυνάμενοι νά θεραπεύσωσι τό κα
κόν διατελώσιν έν πλήρει γνώσει τών τοι
ούτων τής Κυβερνήσεως πράξεων, τό δέ 
φρόνημα καί ή θέλησις ολοκλήρου τοΰ έ
θνους είναι εκπεφρασμένη έν τω ύπό τής 
εθνοσυνελεύσεως ψηφισαμένω Συντάγματι 
δέν εΐναι περιττά καί μάταια τά διά τών α
ναφορών ενεργούμενα, άφοΰ ουδέν άλλο δΓ 
αυτών επιδιώκεται; Ά λ λ ω ς τε δέ εΐνε ίδιον 
εις ελεύθερον έθνος νά αμύνεται κατά τών 
παραβιαζόντων τάς ελευθερίας του έν γνώ
σει καί επισήμως διά τοιούτων εξευτελιστι
κών μέσων ; 

— Τό Βαρβάκειον Αύκειον, χάριν τής 
ησυχίας τών υπουργών, ίνα άκωλύτως όρ-
γιάζωσι, καί τοΰ είλικρινοΰς φίλου τοΰ ύ-
πουργοΰ τών Εκκλησιαστικών Γυμνασιάρ
χου κ. Πετρη, έκλείσθη· διότι ό πολυθρύλ-
λητος έπ' άφιλοδωρία ούτος γυμνασιάρχης 
πιστός τής Κυβερνήσεως καί τής άπολυτο-
φροσύνης οπαδός δέν ήδύνατο ν' άκούη τήν 
φωνήν τής ελευθερίας έκφερομένην έκ τοΰ 

— Μέ έκοψες εις τήν μέσην, φίλτατε, 
όπου μέ έξύπνησες τήν στιγμήν, καθ' ήν 
εϊσήλθον οί τέσσαρ3ς φρουροί εντός τής αι
θούσης, όπως ξελιποθυμήσωσι τόν περιφα
νή Προεδρόν των. Φαντάσου τί κωμική σκη
νή θά έλαβε χώραν. 

— Τά κωμικά ας τά μανθάνωσιν οί παί
δες καί οί εύήθεις, οΐτινες ευχαριστούνται 
εϊς ταύτα. Ήμε ΐ ς άλλα πράγματα πρέπει 
νά μάθωμεν. 

ΤΟ ΦΑΣΜΑ Τ Η Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. 

παραδόσεως του προσεγίνετο αύτοις σπου
δαία εις τά μαθηματικά πρόοδος. Τοιουτο
τρόπως ό Πετρής δέν έστερήθη τής προση
κούσης αμοιβής τοΰ υπουργού Βαλασοπού-
λου, Οπως καί τών επισκοπικών δώρων. 

— Ή ένωσις τών τριών τής αντιπολι
τεύσεως αρχηγών, ήτις παρ' όλων έχαιρε-
τήθη, δέν φαίνεται ενεργούσα άποτελεσμα-
τικώς κατά τής κατακλυσάσης τήν Ε λ λ ά 
δα αυθαιρεσίας· διότι τά τρυφερά καί ήπια 
μέσα, δΓ ών ζητεϊ νά θεραπεύση τό κορυ-
φωθέν κακόν, είναι όλως ασθενή καί ανίκα
να προς θεραπείαν αύτοΰ. Δέν έχομεν μεν 
τήν επιπολαιότητα καί τήν άκρισίαν νά θέ-
λωμεν νά ίδωμεν πάντας ύπό τήν σημαίαν 
ενός, άρκεΐ μόνον έκαστος νά μάχηται 
ίπέρ τής ελευθερίας τής Πατρίδος του, ού
τε τά μυστήρια τών αρχηγών έπιθυμοΰμεν 
νά μάθωμεν, διότι ταΰτα ρυθμίζοντες συμ-
φώνως προς τάς περιστάσεις καί τά συμ
φέροντα τοΰ τόπου, άλλά βλέποντες τό 
νόσημα σπουδαίως άναπτυσσόμενον καί τά 
σπλάγχνα τής Πατρίδος επικινδύνως ύπο-
βιβρώσκον έπιθυμοΰμεν φάρμακα δραστη-
ριώτερα καί άποτελεσματικώτίρα. 

— Τήν παρελ. Πέμπτην έξετάσθησαν οί 
μάρτυρες τής μεταξύ ημών καί τοΰ αντιδί
κου μας κ. θ . Όρφανίδου υποθέσεως. Μετα
ξύ τών κληθέντων μαρτύρων ήτο καί ή σύ
ζυγος του, ήτις άπροσδοκήτως παρουσια-
σθεΐσα ουδόλως έφοβήθη τόν Θεόν νά όμο-
λογήση, ότι ουδέποτε έλαβε φύλλον τής 
εφημερίδος ημών κλπ. Περίεργον έφάνγι ρ?ς 
- υ&οομ&νων αΰτω δώρων, διότι εινάι τά μόνον 

τοΰ άνθρωπου γνώρισμα. Ή τιμή αύτοΰ δέν 
δέν ίσοσταθμίζει προς τά επίγεια πλούτη καί 
αγαθά· τοιαύτη παραδοχή αίρει τήν άνθρω-
πίνην άξίαν, μεταβαλ/^ομένην τότε εις κτη-
νωδίαν. Τών καρπών τοΰ πολυτιμωτάτου 
τούτου δώρου εις μέν τάς ελευθέρας πολι
τείας γεύονται οί λαοί, εις δέ τάς μοναρχι-
κάς ή ακόρεστος φιλαρχία τών αρχόντων. 
Των ελευθέρων θεσμών ή ζωή είναι ή αύτο-
διοίκησις, έξ ής παράγεται ή εθνική πρόο 
οος καί ή ευημερία. Ή βίβλος αύτη, συν
ταχθείσα ύπό τών πληρεξουσίων τοΰ ελ
ληνικού έθνους συνωδά πρόςτό φρόνημα καί 
τήν θέλησιν του καί έπί τοΰ πενιχρού βου-

— Άντ ί τοΰ πρό τίνων ήμερων αποβιώ
σαντος έν Πύργω τής Η λ ε ί α ς άρχιμανδρί-
του Παππαδιπλάρη ό αρχιεπίσκοπος Πα
τρών καί Η λ ε ί α ς εύηρεστήθη νά διορίση είς 
τήν θέσιν αύτοΰ κάποιον Παππανικολή Ζα-
κύνθιον, ενώ ύπήρχον άλλοι αρχαιότεροι, 
ικανότεροι καί έναρετώτεροι αύτοΰ. Ό διο
ρισμός αύτοΰ έλύπησε πολύ τούς κατοί
κους Η λ ε ί α ς , ώς όλως αναξίου διά τήν εϊ-
ρημένην θέσιν. 
. — Ήρώτα τις ύπάλληλόν τινα τοΰ υ
πουργείου τών Εσωτερικών διά τί ό "Οθων 
Άγγελιν ίδης γραμματεύς τοΰ υγειονομι
κού τμήματος, ό απόβλητος τής Στρατιω
τικής σχολής* καίτοι έν τω Σολωνείω καθ' 
έκάστην όρώμενος προεβιβάσθη εντός έξ 
μηνών υπουργικός γραμματεύς, ένω άλλοι 
καίτοι τακτικώτεροι καί πολύ παλαιότεροι 
δέν προεβιβάσθησαν; Διότι, άπάντησεν, ό-
λαι τοΰ υπουργείου αί πράξεις πρέπει νά 
ήναι άρμονικαί. Επίσης τόν ήρώτησε διά 
τί τουλάχιστον ό Τιμολέων Αδαμόπουλος 
διωρίσθη γραμματεύς ά. τάξεως, άφοΰ έπί 
τρεις μήνας τό άρχεΐον ουδέν ειδεν έγγρα-
φ ό ν τ ο υ ; διότι έιχεν εύρωπαϊκόν δφφίτσιο 
καί προωρίσθη μόνον διά τά μετεωρολογι
κά φαινόμενα. 

— Ήρώτα τις έτερον τινα, διά τί ό Βούλ
γαρης ετοιμάζει άπειρα βοηθήματα μόνον 
καί μόνον διά τούς πατριώτας του ; διότι, 
άπήντησεν, όταν θά πέση, αν δέν κρεμα-
σθη, είς μόνην τήν ίδιαιτέραν του Πατρίδα 
δύναται νά εύρη άσυλον. 
' ό7άγου γρονόυ άποκα/Λψαντες ^ ^ / . ) τ γ ι . 
πεΐον έτό7νμησαν νά είπωσι μετά πρωτοφα
νούς θρασύτητος, ότι «ό έ7νλην. λαός δέν 
είναι άξιος τοΰ δώρου τούτου, δέν είναι ά
ξιος ελευθερίας· ούτος προωρίσθη νά διατε-
λή ύπό τά δεσμά τής δουλείας· δέν εΐναι 
άξιος κρείττονος τών Φε7νλάχων τύχης, άρ
κεΐ αύτώ ή ζωή καί ή περιουσία του έπί τώ 
όρω νά τε7νί] αγογγύστως ήμΐν φόρους!» 
"Ο,τι εΐπον έπρεπε νά γείνη, καί έγένετο ! 
Μάρτυς τών κατά τοΰ συνταγ. πολιτεύμα
τος τραγικών γεγονότων ύπήρξεν ή 30 Νο
εμβρίου καί ή 19 Μαρτίου ήμερα, καθ' ήν 
82 συνομώται είσελάσαντε,ς εις τό ιερόν 
τής Βουλής τέμενος ήρπασαν τήν ίεράν βί

ε, ε. μέχρι τής 8 τοΰ αύτοΰ μηνός· κατά τό 
διάστημα δέ τοΰτο δύναται νά λάβη γνώσιν 
τών απολογισμών τούτων πας δημότης καί 
έπιφέρη τάς παρατηρήσεις του. 

Ή παρούσα θέλει δημοσιευθη διά τών ε
φημερίδων, αίτινες θέ7^ουσι λάβει τήν πρός 
τοΰτο έντο7^ήν. 

Έ ν Αθήναις, τη 24 Μαρτίου 1 8 7 5 . 
Ό Δήμαρχος 

Π. Κ υ ρ ι ά κ ο ς . 

— Εϊδοποιοΰμεν τούς έν Λεβαδεία, Λα
μία, 'Υπάτη, Χαλκίδι, Ά ρ α χ ώ β η καί' Α τ α 
λάντη συνδρομητάς μας, νά"μή 'πληρώσωσι 
τήν συνδρομήν των εις όν τινα τοις παρου
σίαση αποδείξεις μας, διότι ό άνθρωπος έ
κεΐνος κατεχράσθη όσας άχρι τοΰδε εισέ
πραξε συνδρομάς· άλλά ν' άποστείλωσιν αύ-
τάς άπ' ευθείας είς ήμας. 

Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ι Σ . 
• — Α γ α π η τ ή ! 

— Εΐμαι είς τάς διαταγάς σας, φίλτατεν 
Τί αγαπάτε ; 

"•γ--Αγαπώ νά κάμης μίαν έπίσκεψιν. 
έκθρασυνθειυ'ί/κ; "Ω) χ α ρ ά ! καί ποΐον 
λεηλατούσης αύτη·, .^μήν νά επισκεφθώ 

Ά λ λ ά τίς έξ ημών σιω. 
εθνικής ταύτης συμφοράς δέν *^ί.πίσημον 

ιχος ; τίς άνεχόμενος τήν ύποδούλ.ι.ζ νοΊ 
τής πατρίδος του δέν καθίσταται προδότης; 
τίς αρνούμενος τήν έκπ7.ήρωσιν τοΰ πρός α&-
τήν όρκου του δέν καθίσταται επίορκος καί 
ανάξιος τοΰ έ7<ληνικοΰ ονόματος; τίς κα-
τα7απών άπροστάτευτον τήν ίεράν τών πα
τέρων παρακαταθήκην, ήν έξηγόρασαν διά 
μυριάδων πτωμάτων, δέν εΐναι άξιος θανά
του ; Σεΐς πρό πάντων οί προεξάρχοντες 

Κ Η Π Ο Σ 
φ»*»— 

Ε Ι Σ Σ Τ Ο Ν Ο Σ . 

Αυτή ή γη ποΰ β7>.έπετε, αυτή ή άγια χώρα 
Έ β γ α ζ ε άλλοτε παιδιά κάθε στιγμή καί ώρα, 
Ποΰ πάντοτε τά φώταγε έ7^ευτερ7ας αχτίδα, 
Καί εΐχαν ένα όνειρο «ελευθερία, πατρίδα», 
Καί μιά φωνή τούς έβαζε 'ς τό χέρι τά δοξάρια 
Πού λές καί νάταν αετοί, αβάσταχτα 7,2οντάρ2α. 

Μά σήμερα, μά σήμερα τέτοια παιδιά δέν βγάζει, 
Κανένα της πα7.ηό παιδί ή δόλια δέν κυττάζει, 
"Ολα δέν έχουν σήμερα φωτιά μέσα 'ς τά στήθια, 
Καί τά παληά της τά παιδιά θαρρούνε παραμύθια, 
Τήν άμοιρη Πατρίδα τους 'ς τά σάβανα κυττοΰνε, 
ΚΓ αυτά, αυτά χορεύουνε, καί παίζουν καί γελούνε. 

θωρούνε τύραννους σκ7α]ρούς τό αίμα της νά πίνουν 
Καί τοΰ θεού της τή χολή καθ' ώρα νά τής δίνουν, 
Καί νά της ς-ρώνουν της φτωχής τό ύστερνό κρεββάτι, 
Κ' ένα δέν στρέφει νά τήν 'δη μέ δακρυσμένο 'μάτι* 
Καί αν κανένα μιά φωνή ελεύτερη άφίνη, 
Δέν 'βρίσκει στήθια ν' άκουσθη καί χάνεται καί σβύνει. 

Καί πώς ; μήπως καί άλλαξε τής γης αυτής τό κλήμα, 
Καί ή μεγάλη δόξα της βουβό εύρηκε μνήμα; 
Δέν εΐν' ό ίδιος ή7^ιος, πού τώρα τήν φωτάει, 
Δέν εΐν' ό ίδιος ουρανός, π ' απάνω της γε7.άει; 
Καί δέν θά 'βγά7;η πιά ποτέ τέτοια χρυσή πατρίδα, 
Έναν παληό Θρασύβουλο, μεγάλο Λεωνίδα ; 

Κάμμιά φωνή ελεύτερη άν δέν γροικιέται τώρα, 
θέ νάρθη πάλ' ένας καιρός, θέ νάρθη πάλι ώρα, 
"Οπου μιά σπίθα 7^ευτεριας τά στήθια θέ ν' άνάψη, 
Και τής γλυκείας Πατρίδας μας τούς τύραννους Οά θάψη. 
Έτσι κ' ή θάλασσα έκεΐ πού ήσυχη γαλάει, 
Σηκόνετ' έξαφνα άγρια, παλεύει καί βογγάει. 



τοΰ λαοΰ διατί κωφεύετε είς τήν φωνήν τής 
Πατρίδος ; Σεις, είς ών τήν φωνήν πάντες 
κλίνουσι τήν κεφαλήν, διατί δέν συλλογίζε-
σθε τον όρκον σας και τάς θυσίας τών πατέ
ρων σας ; Σεις, οϊτινες περιεβλήθητε τήν 
έθνικήν ίσχύν και εις ων τάς χεΐρας·τό παν 
έγκειται, διατί τήν Πατρίδα σας άπροστά-
τευτον καταλείπετε ·, Νομίζετε, δτι ή αρχη
γία εδόθη ύμΐν, όπως τήν μεταχειρίζεσθε 
κατά τήν ιδίαν βούλησιν και ίδιοτροπίαν ; 
Νομίζετε, ότι εδόθη ύμΐν, όπως άμόχθως 
και άνευ πικριών γεύεσθε τών ηδονών αυτής; 
Καί σεις οί τον στρατόν άγοντες και τά α
ξιώματα φέροντες διατί άφίνετε απροστά
τευτους τούς συνταγματ. θεσμούς, υπέρ ών 
έκρημνίσατε τριακονταετή δυναστείαν ; Σεις 
δέν ώρκίσθητε νά φυλάττητε αυτούς πιστώς 
καί είλικρινώς; Διατί άλλο άπέστειλεν υ
μάς ή Πατρίς ή διά νά φρουρήτε τούς θε
σμούς της ; Διατί άνήγαγεν υμάς είς τά α
ξιώματα ταΰτα δαπανώσα τον ιδρώτα τών 
τέκνων της ή διά νά φυλάττητε τάς ελευ
θερίας τ η ς ; Ό τ α ν σεις, οίτινες έτάχΟητε 
νά φρουρήτε τούς συνταγμ. θεσμούς, κατα
λείπετε αυτούς είς τήν διάκρισιν αυθαιρέτου 
εξουσίας παρά τίνος άλλου πρέπει πλειότε-
ρον νά ηροσόοκα ή Πατρίς ; Αγνοείτε, ότι 
ό προορισμός υμών είναι νά μάχεσθε υπέρ 
αυτής ; Αγνοείτε , ότι ή αποστολή σας είνε 
νά πίπτητε υπέρ τής ελευθερίας ; 

Λοιπόν πάντες έχομεν καθήκον, καί κα
θήκον μέγιστον, όπως σπεύσωμεν πρός σω-
τηρίαν τής κινδυνευούσης Πατρίδος· τό δέ 
110 άρθρον κατέστησεν ήμας μάλλον ύπο 
χρέους είς τήν έν ανάγκη έκπλήρωσιν τοΰ 
ίεροΰ τούτου καθήκοντος. Είς ούδένα επι
τρέπεται νά σιωπά καί κωφεύη είς τήν γοε-
ράν τής Πατρίδος φωνήν καί καθεύδη ήδέως 
ύπό τήν ζοφεράν τής δουλείας σκιάν πάσα 
τοιαύτη σιωπή απαγορεύεται είς πάντα έλ 
ληνα, πατώντα έπί τοΰ ίεροΰ τούτου έδά-
φους τοΰ ζυμωμένου μέ τό αίμα τών πατέ
ρων μας. 'Λπαγορεύεται είς πάντα πολίτην 
πατώντα τήν ίεράν ταύτην γήν ύπό τήν ο
ποίαν κείνται τεθαμμένα τά όστά τών υπέρ 
τής ημετέρας ελευθερίας πεσόντων. 

Ν α ί ! πρέπει ν'άμυνθώμεν, άλλά ν ' ά -
μυνθώμεν ουχί πλέον μέ κενούς λόγους, 
ουχί μέ διαμαρτυρήσεις καί ίκετευτικάς α
ναφοράς· τοιαύτη βατραχομαχία επιτρέ
πεται μόνον είς τού,ς άπολέσαντας πάν αί
σθημα ελευθερίας, τοιαύτη πρωτότυπος 
άμυνα επιτρέπεται μόνον είς τούς Ονήσκον-
τας είς τον πρώτον αυτής ή χ ο ν δέν επι
τρέπεται όμως είς τούς ά7^η0εΐς υιούς τών 
ηρώων τοΰ 1821 , ούτε είς τούς υιούς τών 
ανδρών τοΰ 1843 καί 1862 . Ή αληθής 
άμυνα θραύει τά δεσμά* ή αληθής άμυνα 
σώζει τά έθνη· δι' αυτής δέ ύπήρξεν, ύπάρ 
χει καί Οά ύπαρξη ή Ε λ λ ά ς . Μόνον οί 
τυφλώττοντες πρός τήν άλήθειαν τής Ι 
στορίας καθιεροΰσιν έξ ιδίων φρενών εναν
τία αυτής δόγματα. Μόνον οί αποθνήσκον
τες εις τον πρώτον ήχον εκπυρσοκρότησαν-
τος πυροβόλου άναγράφουσι τοιαΰτα οου· 
λείας καί άνανδρίας δόγματα. 

Τό Έλληνικόν έθνος ουδέποτε ήνέχθη 
αγογγύστως τήν καταπάτησιν τών δικαιω
μάτων του· οπότε δέ ήλθε τό πλήρωμα 
τοΰ χρόνου καί εΐδεν ενώπιον του τά δε
σμά τής δουλείας έθραυσεν-αυτά ήρωϊκώς 
διά τοΰτο άπροσδοκήτως ανέστη, καί διά 
τοΰτο ήδυνήθη νά καθιέρωση τούς ελευθέ
ρους τούτους θεσμούς. Έάν εναντία πρός 
άμυναν ήκολούΟει δόγματα· έάν διά κενών 
λόγων, διά διαμαρτυρήσεων καί αναφορών 
ήμύνετο, δέν θά ύπήρχεν έν τγί ζωη καί 
δέν θά εΐχε Συνταγματικόν πολίτευμα, άλ
λά θά έκοιμάτο καί Οά έστέναζεν έν τω ζο 
φερώ τής δουλείας σκότει. Ή δ η δέ, ότε 
πανταχόθεν πνέει ή αύρα τής ελευθερίας, 
όοείλει έτι μάλλον νά καταστήση σεβαστά 
τά δικαιώματα του· οφείλει νά δείξη, ότι τό 
προγονικόν αίμα δέν έπαυσε ρέον είς τάς 
ολέβας του, καί ότι επαξίως φέρει τό έλλ 
όνομα· οφείλει νά δείξη, ότι έκαστος πά
των τό έλληνικόν έδαφος πρέπει νά σέβηται 
τάς δι' αίματος καθιερωθείσας ελευθερίας 
του καί ότι δέν τω επιτρέπεται ν' άνατρέπΥ 
ατιμωρητί τό συνταγματικόν οικοδόμημα 
Οπερ άνηγέρθη διά τών οστών τών προγό 
νων αύτοΰ. 

ΔΙΑΦΟΡΑ. 

Ουδέν νεώτερον έχομεν ν' άνακοινώσωμεν 
'οΐς ήμετέροις άναγνώσταις, ή ότι ευρισκό
μεθα έν ήμέραις πονηραΐς. Τό έδαφος τής 
ημετέρας χώρας άπό πολλοΰ ήρξατο εγκυ
μονούν καί ήδη ευρίσκεται έν παραμοναΐς 
οδύνης τεξούσαις τήν αληθή «Σωτηρίαν» 
τής Ελλάδος . Είθε νά παύσωσι τά δεινά τής 
ταλαίνης Πατρίδος τάχιστα καί άνευ μεγά
λων καί εκτεταμένων οδυνών ! 

— Ώ ς ήκούσαμεν άφίχθη διά τοΰ έκ 
Μασσαλίας γα/^λικοΰ ατμοκίνητου ό έν Πα-
ρισίοις πρεσβευτής τής Ελλάδος κ. Λ. Γ. 
Κουντουριώτης, προσκληθείς τηλεγραφι-
κώς, έν αγνοία τής Κυβερνήσεως. Ό λόγος 
τής προσκλήσεως του εινε γνωστός μόνον 
είς τούς υποσκάπτοντας τά θεμέλια τής 
Πατρίδος. 

— Τον έκ Ζακύνθου είκονικόν βουλευτήν 
Πονηρόπουλον άναχωροΰντα πρέπεμψαν οι 
κάτοικοι Πειραιώς διά γιουχαϊσμών καί συ
ριγμών, έπιφωνοΰντες καί τον έντιμον τί-
τλον τοΰ Στηλίτου, δν μετά τών άλλων 
συναδέλφων του έκτήσατο διά τά έν τγ| 
Βουλή ανδραγαθήματα του. 

— Πανταχόθεν άκούομεν, Οτι οί Στηλΐ-
ται όθεν καί άν διέρχωνται, παθαίνουσι τά 
πάνδεινα. Ά λ λ ο υ ς πτύουσιν, άλλους συρί-
ζουσιν, άλλους κολαφίζουσιν, άλλους καί-
ουσι μέ ταΐς ρουκέταις καί τά παρόμοια. 
Φόβος εΤνε μή τήν ήμέραν τής Άναςάσεως 
τούς καύσωσιν άντί τοΰ Ιούδα, άφοΰ οέν 
διαφέρουσιν. 

— Ήκούσαμεν, ότι οί υπουργοί έκποι-
οΰσι μυστι/ώς πάν ό,τι έχουσι. Τοΰτο οέν 
εξηγείται άλλως ή , άν άναγκασθώσι καί έγ-
καταλείψωσι τάς Αθήνας, νά μή άπολέσωσι 
καί τά πράγματα των. 

— Ό αναφερθείς πρό τίνος καιροΰ πρός 
τον Βασιλέα διά τίνος αντεθνικής αναφοράς 
ονομαζόμενος Πετροπουλάκης δέν έχει ού-
δεμίαν συγγένειαν ή φιλίαν πρός τούς λοι
πούς έκ Γυθείου Πετροπουλάκιδες, οίτινες 
τον απεχθάνονται. 

Έ χ ε τ ε θάρρος, καί θάρθη, θά φέξη πάλι 'μέρα, 
"Οπου βροντή Οέ ν' άκουσθη απάνω 'ς τον αιθέρα, 
Καί Ο' άναστήση μιά φωνή, μία φωνή καί μόνο 
Δόξα παληά ποΰ σβύστηκε κ' έθάφτηκε 'ς τό χρόνο, 
θαρρείτε καί μή χάνετε κάθε γλυκεία ελπίδα . . . . 
Γιά δόξες έχει ό θεός τή δόλια μας Πατρίδα. 

ΕΚ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΟΓ ΤΟΥ Π. ΣΟΥΤΣΟΥ 

Ό Μ ε σ σ ί α ς 
(στρεφόμενος πρός τούς Αρχιερείς). 

Ούαί ύμΐν ύποκριταί οί άποδεκατοΰντες 
Τον άνυθον καί κύμινον, καί δμως άθετοΰντες 
Του νόμου τά βαρύτερα καί τήν δικαιοσύνην, 
Καί τήν σεμνοβιότητα καί τήν άγιωσύνην! 
Ούαί οί διϊλίζοντες τοΰ κώνωπος τό σώμα, 
Καί Οάπτοντες τήν κάμηλον είς αδηφάγου στόμα ! 
Ούαί οί καθαρίζοντες τά έξω τής φιάλης, 
Μεστής σφαγών, καί αρπαγής, καί ανομίας ά λ λ η ς ! 

Ούαί οί ομοιάζοντες τούς μαρμάρινους τάφους, 
Τούς φαινομένους έξωθεν στιλπνούς καί χρυσογράφους, 
Ά λ λ ' ένδον γέμοντας σαπρών όστέων, καί σκωλήκων ! 
Ούαί δρακόντων γενεά! Ούαί αγέλη λύκων! 
ΔΓ αυτό θέλεις καί πολλούς προφήτας σου σταυρώσει, 
Καί άλλους είς συναγωγάς άτίμως μαστιγώσει, 
Έ ω ς ου έλθη έπί σέ τό αίμα τοΰ δικαίου, 
Ώ ς βρύσις έχυνόμενον άπ' "Λβελ τοΰ αρχαίου, 
Ά π ' Ά β ε λ , μέχρι προφητών καί μέχρι Ζαχαρίου, 
Σφαγέντος μεταξύ ναοΰ καί θυσιαστηρίου ! 
'Ώ γώρα ή φονεύουσα σοφούς Εεροφάντας, 
Καί τούς απεσταλμένους μου λιθοβολοΰσα'πάντας ! 
Ποσάκις είς τον κόλπον μου νά θάλψω συνηγμένα 
Ηθέλησα τά τέκνα σου τά διεσκορπισμένα, 
Καθώς ύπό τήν μητρικήν συνάγει πτέρυγα της 
Ή όρνις ύποθάλπουσα τά νεογέννητα τ η ς ! 
Τήν πρόρρησίν μου άκουσε, αθλία Παλαιστίνη ! 
Ώ ς οίκος θέλεις έρημος είς τούς αιώνας μείνει. 
Καί σέ, ώ Ιερουσαλήμ! καί σέ, κατησχημένην, 
Παρ' δλων β?νέπω τών εθνών, ώς πέτραν, πατουμένην ϊ 

— Πανταχόθεν τής Ελλάδος αποφαί
νονται οί Δικηγορικοί Σύλλογοι κατά τών 
έκνόμων καί αντισυνταγματικών τής ένε-
στώσης Κυβερνήσεως πράξεων, τών λαβου-
σών χώραν τήν 30 Νβρίου καί 19 Μαρτίου* 
άλλ' ό αυλικός σύλλογος αποφαίνεται τό 
εναντίον. Τίς λοιπόν θά υπερίσχυση ; Τίς 
θά λύση τήν άναφυεΐσαν άμφισβήτησιν τών 
έριζόντων μερών; Οί.μέν λέγουσιν δ ατε
λεύτητος χρόνος, οί δέ ό ταχύς τοΰ πυρο
βόλου ήχος· ήμεΐς έχοντες όδηγόν τήν Ί -
ς-ορίαν άποφαινόμεθα υπέρ τών τελευταίων. 

— Ή αναίδεια καί ή κακοήθεια τινών 
συντακτών υπερέβη πάν όριον. Οί συντάκται 
τών «Ήμερησ. Νέων» συκοφαντοΰντες τον 
συντάκτην τής «Εφημερίδος» κ. Καμπού-
ρογλουν διακηρύττουσι μετά κυνικής αναί
δειας, ότι ούτος συνελθών μετά τών φαινο 
μένων συντακτών τής «Βελτιώσεως» έπε 
θύμει δήθεν νά γείνη υπουργικός, λόγω χρη
ματικών αμοιβών. Ά ν καί δέν έχωμεν τήν 
τιμήν νά γνωρίζωμεν αυτοπροσώπως τόν κ 
Καμπούρογλουν, ούχ ήττον ουδέποτε δυνά
μεθα νά πιστεύσωμεν είς τοιαύτας αναιδείς 
σπερμολογίας τοιούτων περιτριμμάτων. 

— Εξεδόθη νέα τις έφημερίς ύπό τόν 
τίτλο ν «Ό,τ ι θ έλω» . Ή άνάγνωσις τοΰ 
πρώτου καί δευτέρου φύλλου τής εφημερί
δος ταύτης αίρει πάσαν άμφιβολίαν περί τής 
νοεράς καί υλικής πορείας της. Ή έφημερίς 
αύτη μικροσκοπική ούσα, νομίζει, ότι καθί
σταται αφανής τής Κυβερνήσεως φίλη. Ά λ 
λά συμβουλεύομεν τούς νέους συντάκτας 
αυτής νά μή έμπορεύωνται τόσον άσπλάγ 
χνως τά ναυάγεια τής Πατρίδος καί ρίπτω-
σιν εαυτούς τόσον ευκόλως είς τόν βόρβο-
ρον τής κυβερνητικής ανομίας. 

— Έξεδόθησαν κατ' αύτάς πολλαί εφη
μερίδες, οίον «Αγγελιαφόρος», «Ήμερήσ 
Νέα», «Εθνική» κλπ., δαπάνη τοΰ δημο
σίου. Τά φύλλα τών νέων τούτων έφημερί 
δων, καί τοι δωρεάν διανεμόμενα, πάντες τ 
άποκρούουσι μετ ' άγανακτήσεως. Δέν τά δα
πανάτε καλλίτερα είς τούς πτωχούς, ώ ά
θλιοι Υπουργοί, παρά τά ρίπτετε είς τάς 
αγυιάς ; 

— Τό παρελθόν Σάββατον συναντήσαν-
τες είς τήν όδόν Πειραιώς ενα κάρρον πε-
πληρωμένον τριανταφυλλιαΐς, άμυγδαλιαΐς 
καί διάφορα άλλα δένδρα, καί έρωτήσαντες 
πόθεν προέρχονται ταΰτα, μας εΐπον «έκ 
τοΰ Δενδροκομείου καί Βοτανικού κήπου». 
Έρωτώμεν όθεν τόν κ. Όρφανίδην, καί ουχί 
τόν ' ίπποπόταμον, δυνάμει τίνος υπουργι
κής αδείας επετράπη ή έκδοσις αυτών έκ τοΰ 
Δενδροκομείου ; Μή έδωρήθησαν παρά τινι 
ίσχυρώ, ίνα μή δύναται τις νά αφαίρεση άπό 
τάς στιβαράς χείρας σου τάς γογγυζούσας 
28 ,000 δραχμών ; 

— Ό έκ Χαλκίδος κ. Α. Παπκανδρέου 
ιας επέστρεψε τό φύλλον τής εφημερίδος 
χας, λέγων, ότι επιστρέφει αυτό διότι έξυ-
βρίσαμεν διά τοΰ προηγουμένου ημών φύλ
λου τόν συγγενή του Παπαγεωργίου τόν 
Στη7^ίτην. Άλλά τόν παρακαλοΰμεν νά μάς 
στείλη καί τήν καθυστερουμένην συνδρομήν 

ου, καί έστω βέβαιος, ότι ουδέ ήμεΐς έπι 
θυμοΰμεν νά στέλλωμεν φύλλον πρός συγ
γενείς Στηλιτών. 

— Δύω υπεύθυνοι τών «Άνεμων» συν
τάκται συλληφθέντες άπήχθησαν εις τήν 
Άστυνομίαν. Έ ξ αυτών ό είς, Κελεπούρης 
καλούμενος, έδάρη ανηλεώς. Τό δέ χείρις·ο 
εινε ότι απολυθείς συνελήφθη καί αύθις καί 
υπέστη ό δυστυχής τ ' αυτά κ' έτι χείρονα 
βασανιστήρια. Ή αιτία τής συλλήψεως των 
εινε γνωστή μόνον εις τήν Κυβέρνησιν καί 
τά εύπειθεΐ όργανα της* διότι οί κατά τάς 
ημέρας ταύτας πνεύσαντες ά ν ε μ ο ι δέν ή 
σαν τόσον σφοδροί, ώστε νά ύποθέσωμεν, ότι 
ήσαν επιλήψιμοι. Ά λ λ ' έως πότε τό κοι-

ώμενον έθνος θά άνέχηται τήν κορυφωθεί-
σαν άνομίαν καί τά βασανιστήρια ; 

— Μανθάνομεν, ότι οί υπουργοί Νικολό-
πουλος καί Βαλασόπουλος, άφοΰ άλλας θέ
σεις δέν έχωσι νά πωλήσωσι πλέον, απεφά
σισαν νά πωλήσωσι καί τά οικεία ύπουργι 
κά χαρτοφυλάκια. Τήν μεσιτείαν άνέλαβεν 
ό εμπειρότατος κ. Πετρής. 

— Ό φιλολογικός σύλλογος «Βύρων» 
προσεβλήθη ύπό μηνιγγίτιδος. Όλίγαι ελ
πίδες υπάρχουν περί άναρρώσεως. Ή νόσος 

προήλθε κατά τάς διαβεβαιώσεις τοϋ παθο
λόγου Χρυσολόγη, έξ επανειλημμένων κρυ
ολογημάτων, άτινα υπέστη ό σύλλογος κα
τά διαφόρους αύτοϋ έκδρομάς είς τό περυ-
σινόν θέατρον τοΰ Απόλλωνος , είς τό ζυ-
θοπωλεΐον τοΰ Φίσελ, είς τά Φαληρικά 
λουτρά καί πρό πάννων είς τό βορειοανατο-
λικόν μέρος τής πόλεως Πειραιώς 
Κατά πάσαν δέ πιθανότητα όλίγαι ήμέραι 
ζωής υπολείπονται είς τόν ασθενή. Οί κκ. 
Δάτζικας καί Ζησίου ανήγγειλαν, δτι δέν 
δύνανται έν περιπτώσει θανάτου ν' άπαγγεί-
λωσι τόν έπικήδειον, ένεκα τής μεγάλης 
αυτών . . . συγκινήσεως. Οί δέ τεττιγόφωνοι 
Μαργαρίτης καί Ξένος, ότι δέν δύνανται ού
τε στίχον νά γράψωσιν έν τή προκειμένη 
περιπτώσει, διότι αί χείρες αυτών κατέστη
σαν παράλυτοι έκ τής π ο λ λ ή ς . . . . λύπης. 
Ευτυχώς ό Αριστοφάνης εινε πρόθυμος νά 
τούς αναπλήρωση άπαγγέλλων έν καιρώ 
τήν άρμόζουσαν έλεγείαν. 

— Έν τω προλαβόντι ημών φύλλω έ-
γράψαμεν κατά λάθος, ότι ό κ. Όθων Ά γ -
γελινίδης ήν απόβλητος τής Στρατιωτικής 
σχολής άντί νά γράψωμεν ήν παρητημένος. 

— Ελήφθη επιστολή τις έκ Χαλκίδος 
πλήρης ανοησιών καί ύβρεων, χαρακτηρί-
ζουσα λαμπρώς τήν μωρίαν τοΰ γράψαντος. 
Επειδή δέ ό πρός δν απευθύνεται απουσιά
ζει τών Αθηνών, δέν δημοσιεύομεν αύτή ν 

ήμεΐς σήμερον πιστεύομεν δτι, άμα έκεΐνο 
έπιστρέψη, νά δημοσίευση αύτήν, ίνα ίδωσι^ 
οί πάντες τόν βαθμόν τής βλακίας τοΰ έπι ν 

στολογράφου. 

— Πληροφοροϋμεν τόν έκ Πύργου άν-
ταποκριτήν μας, ότι ό διαβόητος Καραβε-
λόπουλος άφίχθη είς Αθήνας καί θηρεύει 
τήν θέσιν τοΰ γραμματέως τοΰ ένταϋθα Δι
καστηρίου, ήν οί πολυπληθείς φίλοι τής 
'Ρεβέκας του τω ύπεσχέθησαν. 

— Ό πρώην ταμίας Άμφίσσης καί Λε-
βαδείας, κ. Δ. Γιαννόπουλος, παρακαλείται 
νά εξόφληση τάχιστα τήν όφειλήν του. 

Επίσης καί δ έν Σμύρνη κ. Ν. Ζαχαρίου, 
άν αληθώς ήνε ζαχαρένιος κύριος. 

Ό Π ό ν τ ι ο ς Π ι λ ά τ ο ς , 
κάθηται άφειμένος είς βαΟυτάτην σιωπήν. 

(Έξωθεν δέ ακούεται λιτανεία πιστών προπορευόμενων 
είς τόν τάφον τοΰ Μεσσίου). 

Ή Μ ή τ η ρ τ ο ϋ Μ ε σ σ ί ο υ , 
(θρηνοΰσα). 

'Ώ γλυκύ μου έαρ ! γλυκύτατε υίέ ! 
Μ α ρ ί α ή τ ο ϋ Ι α κ ώ β ο υ . 

Ή ζωή έν τάφω κατετέθης θεέ ; 
Ή Μ ή τ η ρ τ ο ΰ Μ ε σ σ ί ο υ . 

Λάλει τέκνον ! μή σε ύπνος μέλπη γλυκύς ; 
Μ α ρ ί α ή τ ο ΰ Ι α κ ώ β ο υ . 

Ή ζωή, π ώ ς ; θνήσκεις! π ώ ς ; έν τάφω οικείς! 
Ή Μ ή τ η ρ τ ο ΰ Μ ε σ σ ί ο υ . 

Ίησοΰ! γλυκύ μου καί σωτήριον φώς ! 
Μ α ρ ί α ή τ ο ϋ Ι α κ ώ β ο υ . 

Ό ζωής ταμίας π ώ ς ; δράσαι νεκρός! 
Ή Μ ή τ η ρ τ ο ΰ Μ ε σ σ ί ο υ . 

Ω υιε ! ω τεκνον ! ή χαρα η εμή : 
Μ α ρ ί α ή τ ο ΰ Ι α κ ώ β ο υ . 

' Ώ θ ε έ ! ώ Πλάστα! ή χαρά ή κοινή! 

Ή Μ ή τ η ρ τ ο ϋ Μ ε σ σ ί ο υ . 
Φθονουργέ ! φονουργέ καί άλάστωρ λαέ ! 

Μ α ρ ί α ή τ ο ΰ Ι α κ ώ β ο υ . 
Φονευτά μαθητά ! καί προδότα τυφλέ ! 

Π ό ν τ ι ο ς Π ι λ ά τ ο ς , 
(ανακύπτων είς τούς τελευταίους λόγους). 

Κλαυθμός, κλαυθμός γλυκύτατος τάς άκοάς μου κρούει, 
Καί ή ψυχή μου στεναγμούς, καί όδυρμούς ακούει. 

Ή Μ ή τ η ρ τ ο ΰ Μ ε σ σ ί ο υ , 
(ερχόμενη καί βλέπουσα τόν Ίησοΰν άναβαίνοντα είς ουρανούς). 

Σέ βλέπω πάλιν τέκνον μ ο υ ; . , άγάλλου ή ψυχή μου ! 
Πλήν πάλιν σέ χωρίζομαι ; . , θρηνείτε οφθαλμοί μ ο υ ! 
' Ώ τρόμος, καί ώ έκπληξις! ώ τέρψις καί πικρία! 
Υίέ, μέ φεύγεις ; . . ώ μητρός τερπνή παρηγοριά ! 
Οί ουρανοί ήτοίμασαν τόν θρόνον σου, καί νέφη 
Ή θεία σου έπίβασις, καί φώς σέ περιστέφει* 
Κροτήσατε, κροτήσατε τά έθνη πάντα χείρας ! 
Τ Ω Ά γ γ ε λ ο ι ! ανοίξατε τάς ουράνιους θύρας. 



Μέ έκαλέσατε, φίλτατε ; 
— Μάλιστα. 
— Καί τί μέ θέλετε; 
— Τί σέ θέλω ! Λόστιμος έρώτησις. Έ -

λησμόνησες, αγαπητή, τό έργον μας ; Έξέ-
χασες, ότι Οά μεταβής πρός έπίσκεψιν ενός 
έκ τών μεγάλων, ίνα τόν ερώτησης ή μάλ
λον τόν βολιδοσκόπησης τί σκέπτεται νά 
πράξη διά τήν τάλαινα Πατρίδα; 

— Λοιπόν, τίνα επιθυμείτε νά επισκε
φθώ, άντιπολιτευόμενον ή ύπουργικόν ·, 

— Καί άντιπολιτευόμενον καί συμπολι-
τευόμενον. Πρέπει νά μάθωμεν τί Οά πρά
ξουν οί μέν, όπως σωΟή ή Πατρίς, καί τί 
ένεργοΰν οί δέ πρός ματαίωσιν τών σχεδίων 
τών συνταγματικών. Πρέπει τά πάντα, α
γαπητή μου, νά μανθάνωμεν ήμεΐς οί έν 
τώ σκότει τής τυραννίας ευρισκόμενοι. Πρέ
πει τέλος νά μας είπωσιν εκείνοι, πρός ο'ύς 
ή Ε λ λ ά ς ανέθεσε τάς ελπίδας της, πότε 
θά άνατείλη ό ήλιος τής ελευθερίας· πότε 
θά έξαφανισθή τό φάσμα του δεσποτισμού. 

— Καί κατά ποίαν ώραν θέλετε νά κάμω 
τήν έπίσκεψιν ; 

— Αυτήν τήν στιγμήν. 
— Αυτήν τήν στιγμήν ! αδύνατον. 
— Καί δ ιατί ; 
— Διότι, ώς βλέπετε, δέν είμαι έτοιμος. 

Πρέπει νά ετοιμασθώ πρώτον, φίλτατε· πρέ
πει νά κάμω τήν δουαλέτα μου· πρέπει νά 
στολισθώ, νά γίνω καί έγώ, ώς είμαι νέα, 
φυγουρίνι τών Παρισίων διότι, ώς καλώς 
ήξεύρετε, σήμερον τά λοΰσα έχουν τιμήν 
καί ύπόληψιν όπως σέ Γδουν ένδεδυμένον Οά 
σέ εκτιμήσουν. Έπε ι τα , πώς θέλετε νά με
ταβώ είς μίαν τοιαύτην έπίσκεψιν μέ τά νυ-
κτικά μου ; Ένδεχόμενον νά συλληφθώ, καί 
τότε οποία προσβολή δΓ έμέ! Τότε τά α
στυνομικά όργανα, άτινα διακρίνονται έπί 
ώμότητι καί κακοήθεια, β7^έποντά με είς 
τοιαύτην κατάς-ασιν, δέν Οά μέ δέσωσι, δέν 
θά μέ μουντζουρώσωσι, καί ούτω δέν θά μέ 
όδηγήσωσι διά τής άγορας είς τά υπόγεια 
της Ιεράς Εξετάσεως, όπου, Κύριος οιδεν, 
όποια καί όπόσα βασανιστήρια θά υποστώ ; 
Ένω, άν ήμαι ένδεδυμένη ώς μεγά"λη Κυρία, 
θά μέ σεβασθώσιν οί πάντες καί θά ζητή-
σωσι νά μέ ύπηρετήσωσι παντοιοτρόπως. 
Υ π ά γ ω λοιπόν καί αμέσως επιστρέφω. 

— Νά πάρ' ό διάβολος μέ τήν λέξιν, δέν 
εΐμ' έ τ ο ι μ ο ς . Σήμερον είς οποιονδήποτε 
καί άν άποτανΟής καί τοΰ είπης: Μεταβαί-
νομεν είς μίαν έπίσκεψιν ; Ύπάγομεν είς 
κυνήγιον; Κάμνομεν τοΰτο ή εκείνο ; θά 
σοι απάντηση: «Δέν εΐμ' έτοιμος· πρέπει νά 
ετοιμασθώ πρώτον». Ά λ λ ά μήπως καί με
τά ταΰτα ετοιμάζεται; μόνον τόν καλόν λό-
γον Οά σοι είπη καί ουδέν πλέον. Αδιαφορεί 
είς τά τ:άντα· άναισΟητεΐ, καί άν ακόμη πρό-
κηται περί της ιδίας ζωης του. Τοιούτοι εί

μεθα οί Έ7νληνες! Μόνον είς κενούς 7*όγους 
είμεθα γενναίοι* είς τά ζ ή τ ω καί τά γ ι ο ΰ -
χ α είμεθα ήρωες ! είς τά έργα, είμεθα μω
ρ ά ί Π α ρ 0 έ ν α ι ! . . Τα7,αίπωρος Πατρίς! 
άν καί β7*έπωσιν οί πάντες τόν ό'φιν τοΰ ά 
πολυτισμοΰ, όστις ήμερα τή ήμερα σέ περί-
σφίγγει περισσότερο ν, καί όμως ουδείς δέν 
κινείται· ουδείς δέν ετοιμάζεται όπως κατε 
νέγκη καίριον τραΰμα είς τήν κεφαλήν τοΰ 
τέρατος . . . . 

— γΗλΟον, φίλτατε . . Διατάξετε με ποΰ 
αγαπάτε νά μεταβώ. 

— Νά μεταβης είς τήν Αύ7*ήν . . . της 
Βου7^ης.. . τής Ε ξ ο υ σ ί α ς . . . τής Καμα-
ρίλλας . . . . 

— Ευρίσκομαι έκεΐ όπου επιθυμείτε. 
— Λέγε μοι τί βλέπεις. 
— Βλέπω . . β7νέπω . . βλέπω . . σκότος 

βαθύ καί σιωπή άκρα . . . Βεβαίως οί πάντες 
Οά κοιμώνται ακόμη . . — Τυφλά ! — Τίς 
διάβο7νος εΐν' εκείνος, όστις φωνάζει; — 
Φέρετε φώς . . . Ικάψετε βαθυά. . . Καρφώ
σατε κα/νά . . . Δέσατε στερεά . . . — Πώ ! 
πώ ! πώ ! 'Βαγγε7.ίστρα μ ο υ ! . τ ' εΐν' αυτά 
ποΰ ακούω χωρίς νά β7νέπω πρόσωπα ; Μή 
άρα εύρίσκωνται οιαβόλοι πέριξ μου ; Ά μ μ ' 
τί άλλο νά ήνε . . . 'Σ τά σκοτεινά νά έργά-
ζωνται καί νά φωνάζουν, τοΰτο π7νέον ομοι
άζει τοος μηχανικούς εκείνους, οίτινες ύπό 
τό φώς τής σε7νήνης στήνσυν τήν λαιμητό-
μον. Ά7^7Γ έδώ δέν εΐνε τόπος τοιοΰτος . . 
εΐνε τόπος σεβαστός . . ιερός . . . . Μπρέ, τί 
β7νέπω;. άνθρωπον φοροΰντα ένδυμα άσιατι-
κόν . . νά, καί ά7^ον . . αυτός δά φορεί στο-
),ήν έ7,7//]νος ς·ρατιώτου . . τά πρόσωπα των 
έχουν κα7νύψει διά προσωπίδων ομοιαζόντων 
•ψ. μοΰτρα τοΰ Πρωθυπουργού καί ύφηπρω-
Ουπουργοΰ, ένω πράγματι δέν εΐνε αυτοί. . 
σύρουν δέ παΐδά τινα ένδεδυμένον φουστα-
νέλ7*αν. . . θεέ μου ! τί αρά γε νά έπραξε 
τό παιδίον αυτό, καί τοΰ έχουν περιβάλλει 
τόν τρά /η7νθν μέ σχοινίον ; . . Χριστέ μου ! 
τί εΐν' έκεΐνο τό παράπηγμα ; . . Α γ χ ό ν η ! . 
Παναγία μου ! βοήΟησον τό δυστυχισμένον 
παιδίον . . Φύ7.αξέ το ύπό τήν σκέπην σου . . 
Τό άμοιρον . . οιό/νου δέν άνΟίσταται. . ακο
λουθεί τούς λύκους ώς άρνίον... Ί δ έ . . ίδέ . . 
ρίπτουν σχοινίον άνωθεν της Α γ χ ό ν η ς . . . 

τό 7^αμβάνουν είς χείρας . . τό σύρουν . . 
τό τα7ναίπωρον.. ίδέ. . ίδέ, πώς σπαρταρεΐ.. 
"Ω, φρικτόν θέαμα ! . δέν αντέχω . . κ/,είω 
τούς όφθα7>μούς . . . ά ! . ά ! . ά ! . θηρία ! . . 
είς τί σας έπταισεν αυτό τό μειράκιον, καί 
τό άπαγχονίζεται ; . . — Στήτε ! στήτε δο-
7νθφόνοι ! . . — Όπο'ιαι φωναί! . Υίέ θεοΰ ! . 
7ώτρωσον άπό τούς όνυχας τών άρπυιών 
τό άκα/.ον άρνίον . . . "Ιδού, έφθασαν πνευ-
στιώντες οί αρχηγοί τής άντιπο/,ιτεύσεως.. 
Χριστέ μου ! βοήΟησον αυτούς . . . Νά, κό
πτουν τό σχοινίον της αγχόνης . . 7,αμβά-
νουν τό παιδίον . . άΧκά. πτώμα . . . Φωνά
ζει ό μέν, φέρετε διάφορα αναζωογονητικά 
φάρμακα νά μυρίσωμεν αυτό. . . Τρίψωμεν, 
λέγει ό δέ, τάς κ7^ηδώσε·ς καί τά νεΰρα τοΰ 
σώματος, όπως κυκλοφορήση τό αίμα . . . 
Ταντίσωμεν μέ ύδωρ τό πρόσωπον, αναφω
νεί ό τρίτος, καί άνατινάξωμεν σφοδρώς τό 
σώμα, ίσως καί συνέ7>θει. . . Ανάγκη φ7^ε-
βοτομήσεως, κραυγάζει ό πρώτος. "Οχι· α
νάγκη θερμάνσεως, φωνάζει ό δεύτερος. Ναι, 

ανα γκη ανα γκη . . ανάγκη . . και κλαίγει 
ό τελευταίος . . . "Αχ, ανάγκη, 7νέγει, Ε 
θνοφυλακής . . . ανάγκη ανασυστάσεως τής 
Πανεπιστημιακής Φάλαγγος . . καί τά πάν
τα διορΟοΰνται. . — Εΐνε άργά . . πο7,ύ αρ
γά . . άπαντα γελών ό είς τών δημίων . . . 
Λάβετε τό πτώμα, φωνάζει χοροπηδών, ό 
έτερος . . Σας τό χαρίζομεν . . Κάμετε το 
ήδη ό,τι 0έ7^ετε. . . Κ/Λαίετε έπ' αύτοΰ νύ
κτα καί ήμέραν, όπως ούτω παραγορήσΟε. 
Σας γνωρίζομεν, ότι είς τούς θρήνους καί 
τούς κοπετούς εΐσθε μόνον 7α'αν κατά7Γλη-
λ ο ι . . . — Οί τρεις έλαβον τό σώμα, ζεστόν 
εισέτι, ίνα τό μεταφέρωσιν είς τήν οίκίαν 

ης τε07αμμένης μητρός του. 
— Υπάρχει έ7>πίς νά άναζωογονηΟή ; 
— *Αν ούτοι καταβά7,7,ωσιν οί'αν προσ-

πάΟειαν έδειξαν είς τάς αρχάς, τό παιδίον 
Οά ζήση· άν οί τουναντίον, τότε τό πάν ά-
-όλλυτα ι . . τότε καί ή μή~ηρ θ' ά^οθάνη. 

— Έξύπνησον 7^οιπόν, αγαπητή μου, καί 
μετάβηΟι έ ξ υ π ν ο ς είς τούς τρεις, ίνα τούς 
είπης καί σύ, ότι ό Λαός Ο' άποΟάνη ύπό 
ζυγόν, άν δείξωσι τήν έλαχίστην ολιγωρία ν. 
Σπεΰσον.. σπεΰσον, διότι ό καιρός επείγει. 

— Πράττω κατά τό θέλημα σου. 
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