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Δι' εκας·ον στίχ'ον διατριβών λεπ. 50Δικαστικών κατάσχέσεω
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό.
. νον του Παν. 11. Πηγαδιώτου. Αίέπιστολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ
συνδρομή είνε υποχρεωτική δι' εν ' .
και προπληρόνεται εις Αθήνας.

ΕΚ Α Ι Δ Ο Τ Α I

Κ Α ΤΑ

λειμμένως Σέ έξηπατησαν. . . Ούτοι Οά Σοι
παρρησιασθώσι σήμερον ύτ ό τό πρόσχημα
του ενάρετου καί τιμίου πολίτου . . Οά περιβληθώσι τήν χλαμύδα τής ελευθερίας και
του πατριωτισμού, δπωςδιά ταύτης Σέ έξαπατήσωσι καί αύθις . . . Πρόσεξον . . α ί πα
γίδες, άς οί τοιούτοι Σοι σταίνουσιν, εϊνε
όλως αφανείς και ό οξυδερκέστερος οφθαλ
μός δυσκολεύεται ν' ό.να· αλύψη ταύτας . ..
Σύ λοιπόν δύνασαι, οιά : ή ; καταψηφίσεως
των προδοτών τούτων, νά ματαίωσης πάν
τα τά αντεθνικά καί δουλικά σχέδια τών ό
πισθεν του παρασκηνίου κρυπτομένων όλετήρων της Πατρίδος . . . Σύ,διά τής εκλο
γής φιλελευθέρων αντιπροσώπων Σου, δύ
νασαι νά θέσης τέρμα εις τά δεινά τής δύσ
μοιρου Ελλάδος, και νά δώσης νέαν ζωήν
εις τήν ψυχορραγούσαν έλευθερίαν, ήν ώς
ιερά ν παρακαταθήκην Σοι παρέδωκαν οί προ
γονοί Σου, και τήν οποίαν ένεπιστεύθη ή
.Πατρίς εις τόν Ηατριωτισμόν Σ ο υ . . . Σύ
λοιπόν καί μόνος Σύ, διά τής καλής εκλο
γής τών αντιπροσώπων Σου, δύνασαι ν' α
Μή ένδώσης εις τάς παχυλάς και πομ νόρθωσης πάντα τά κακώς κείμενα.
πώδεις υποσχέσεις εκείνων, οί'τινες έπανη' λοησον λοιπόν κατά μέρος τάς μικροΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ.
Λαέ τ?ς Ελλάδος! Σήμερον καλείται,
όπως έκλέξης τους εκλεχτούς Σου. Σήμερον
χαλεϊται, δπως οιά τής ψήφου Σου φανής
α> ήσαι άξιος καλλιτέρας τύγης. Σήμερον
καλείται, όττο)- εξάσκησης τό ίερώτερον των
δικαιωμάτων Σου. Σήμερον λοιπόν Οά φανή άν ήται λαός Ε λ λ ή ν ω ν . Σήμερον, ότε
παρουσιάζονται μυριάδες μυριάδων και αίτοϋτι τήν λευκήν ψήφόν Σου, Οεωροΰντες
εαυτούς, πάντες ούτοι, ως τούς μόνους ικα
νούς όπως Σέ άντιπροσωπεύτωσι και δια
των νέων φιλελευθέρων αρχών των κατα
στήσω τι τόν τόπον κήπον της Εδέμ... Ά π ό
Σε λοιπόν εξαρτάται τοΰτο. Σύ είσαι ό κυ
ρίαρχος, ό ισχυρός, ό βασιλεύς, ό αυτοκρά
τωρ... Σκέφθητι όθεν ως λαός νοήμων, ώς
λαός γιγνώσκων ποΰ έγκειται τό καλόν
Σου, εις ποίω/ ψείρας πρέπει να έμπιστευ6γ;ς τήν τύχην Σου, τό μέλλον Σου, τήν
ϋπαρξιν των ελευθεριών Σου, και πράξον
παν ό,τι Σοι υπαγορεύει ή φρόνησις και τό
συμφέρον Σου.

Κ Η Π Ο Σ
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΜΩΝ.

Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν.

-^ιλοτιμίας καί τάς υποχρεώσεις, άς τυχόν
έχεις είς τινας τών αιτούντων τάς ψήφους
Σου, καί διά τάς οποίας αναγκάζεσαι εις
έκάστην βουλ. έκλογήν νά τοις εμπιστεύε
σαι τά ιερά τής Πατρίδος συμφέροντα. Οί
τοιούτοι ένθαρρυνόμενοι έκ τής άσυγγνώς·ου σιωπής καί ανοχής Σου, γίνονται βοέλλαι καί άπορροφώσι καί τήν τελευταίαν ίκμάδα τοΰ αίματος Σ ο υ . . . Καταψήφισον
όθεν αυτούς ήδη άπαξ διά παντός, διότι
πολλάκις τούς έτίμησες καί είδες όποιοι έφάνησαν εις τάς μεγάλας άνάγκας τής Πα
τρίδος. Είπε αύτοΐς, ότι δεν δύνασαι νά τούς
τίμησης πλέον διά τής ψήφου Σου, διότι
διέψευσαν τάς ελπίδας Σου· διότι έφάνησαν
πάν άλλο ή αντιπρόσωποι Σου, ώς μεριμνήσαντες μόνον διά τά ατομικά των συμφέρον
τα, παραβλέψαντες καθ' ολοκληρίαν τά γε
νικά· διότι άπογυμνώσαντες τήν τάλαιναν
Πατρίδα, τήν παρέδωσαν δεσμίαν εις τάς
χείρας τής επαράτου Καμαρίλλας, όπως
τήν θέση ύπό ζυγόν.
Τούτους λοιπόν, Ααέ τής Ελλάδος, ους
καί Στηλίτας ώνόμασες, καταψήφισον . . .
Καταψήφισον όμοΰ καί εκείνους,οίτινες με-

* "Οσαι τρίχες απαρτίζουν τόν μεγάλον μύστακα μου,
Τόσα, τόσα, συμπολΐται, εινε καί τά σχέδια μου.
Τήν καλήν μας Καλαμάτα θά τήν πλακοστρώνω όλην,
Καί ώραίαν θά τήν κάμω, διασημοτάτην π ό λ ι ν
Κήπους, θέατρα Οά κάμω, καταστήματα μεγάλα,
Καί δέν 'ξεύρω πόσα άλλα.

Ο ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΤΖΑΝΕΣ.
Ή λ ν ε , ήλθε τέλος πάντων, συμπολΐται, ή ήμερα,
'Π φοβερωτέρα όλων, καί πασών κρισιμωτέρα,
Ποΰ Οά δώσετε τήν ψήφον εϊς εκείνους τούς ανθρώπους
"Οσοι διά τήν πατρίδα καταβάλλουν πολλούς κόπους,
Καί γνωρίζουν ποΰ νά εύρουν τήν τελείαν πρόοοόν σας,
Τό συμφέρον, τό καλόν σας.

Με τόν Γιώργη τόν Μπενάκη καί τόν Κωνς·αντή τόν Φλέασα,
Πλοΰτον, δόξαν θέ νά φέρω εις τήν Καλαμάτα μέσα.
Δ·.ά σάς τή νύκτα 'μέρα, συμπολΐται μου, Οά κάνω,
Καί τάς δίκας σας ακόμη δωρεάν Ο' αναλαμβάνω,
Καί τα ορφανά κορίτσια καί τάς χήρ^ί
'πανδρεύω,
Κ' όλοέν Οά έξοδεύω.

Έρχομαι λοιπόν καί πάλιν, συμπολΐται, νά ζητήσω
Τήν πολύτιμόν σας ψήφον, καί νά σας υπενθυμίσω
"Οσα άλλοτε σας είπα μέ μεγάλην συντομία·;,
Καί νά δείξω, φίλοι, πόση ν Οά σας φέρω εύτυχίαν,
Τί μεγάλη ευτυχία ! . . ώ ! τί δόξα καί τιμή σας,
Έάν γείνω βουλευτής σας.

Καί άν άπό ί ά ς κανένας, ο μή γένοιτο ! 'πεθάνη,
Είτε σκουπιδιάρης ΐν>ζ, είτε τό χαμάλη κάνει,
Έ γ ώ , φίλοι συμπολΐται, ευθύς λόγον Οά τοΰ βάνω,
Κ' επιτύμβια Οά γράφω εις τό μνήϋά του επάνω,
ι ό ν καθέναν μέ τό στόμα άπ' τήν γήν αυτήν τόν πέρνω,
Κ είς τον ουρανό τόν φέρνω.

του βουλευτηρίου τον διάσημου τής ύφη-' άδίκως καταοιωκομι ,όυ μεγάλου τούτου αν*
λίου άνδρα, δέν άφησεν εις τήν έπαρχίαν δρός τής Ελλάδος, παρακαλοΰμεν Οερμ.νς
έκείνην λίΟον επί λίθου . . . Τά πάντα με- τήν Κυβέρνησιν τοΰ κ. Τρικούπη >α π
τεχίνησε, τά πάντα έπραξε και πράττει, ό- πλέον τοΰ νά καταδιώ/.η τόν ά\Ό ωπον αυ
τως πατάξη και καταΓ-ήση πτώμα τον άήτ- τόν, ήδη ότε και οί χ ο ν δ · ο ι ακόμη άν-ϊ
:ητον εκείνον γίγαντα ί . . Φυλακίζει τούς δρες παΟαίνουσι κατά τό διανοητί
συγγενείς του, καταδιώκει τούς κομματάρ- μα, και χάριν φιλανθρωπίας νά τόν άπο-είχας του, και τό χείριστο ν πάντων προσωπο- λ η εις Κέρκυραν, όπως ούτω συνέλθη εις
κρατεΐ και αυτόν τόν ίδιον, επί τω λόγω εαυτόν έκ τοΰ φόβου και "ρόμου, εις ον τό-#
ότι οφείλει εις τό δημόσιον ρ,υριάόας δραχ ένέβαλεν ή πολιτι/ή φυλακή τωνΚ'αλα)
ΙϊεποίΟαμεν ότι ή ταπει-ή αΰτη τ. άκλημών, ένώ τό αληθές είνε ότι αύται τ ώ έχαρίσθησαν άπό τόν Δεληγεώργην και Βούλ· σίς μας θέλει είσακουσυή, χαθό δικαία χαί
,'αρην δι'ό'σας έκδουλεύσεις τοις παρέξεν ού νόμιμος
τος διά τοΰ νευρώδους καλάμου του, και
Τώ Άξιοτίμω Κυρίω Κυρίω
τέλος πράττει πάν ό,τι δύναται νά συντέλε
ση εις τόν πολιτικόν θάνατον του... Ή πα
Δημητράκη II. Τζάνε δικηγορώ
ράνομος! δέν σέβεται διόλου τάς άρετάς,
Χ· *Γ· /»·
Χ · Τ· Λ ·
τά πλεονεκτήματα και τήν νοημοσύνην τοΰ
Εις Καλάμας.
ανδρός!, δέν φοβείται παντάπασι τήν όργήν
αύτοΰ, όστις, έάν μίαν έτι φοράν άνοιξη το
Κύριε Τ ζ ά ν ε !
άρειον εκείνο στόμα του και γράψη ολίγας
'Έλαβον τήν άπό 30 π. μ. έπις·ολήν Σας,
μόνον γραμμάς εις τό έπίσημόν του Οργανον
και όσον μεν άφ' ενός έχάρην διότι έλύσατε
τήν «Ίθώμην», δύναται νά άνατρέψη τό
τέλος τήν σιωπήν, ήν, ώς έκ τής υψηλής θέ
Κ α ι κ ό ρ χ ο ρ σ ς έν λ α χ ά ν ο ι ς και Σα πάν, δύναται έν ριπή οφθαλμού νά τήν ρί
σεως Σας, οφείλατε νά τηρήσητε μέχρι τοΰ
ο ύ λ έν π ρ ο φ ή τ α ι ς , και ό Δ. Α υ μ - ψη ώς όπισΟοδρομικήν και άντεΟνικήν Κυ- πέρατος τών εκλογών, ώς έν τη ιδία έπις-οπ ε ρ ό π ο υ λ ο ς μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν κ ο μ μ α βέρνησιν.
λή λέγετε, ίνα μή έκληφΟή ότι θέλετε νά
Έπειτα, ευρέθησαν χαί τίνες καλοκάγα άντεπεξέλΟητε διά τά όσα καθ'υμών γρά^ω,
τ ά ρ χ ω ν τ η ς Μ ε σ σ ή ν η ς!.'!
Ό μέγας ούτος κομματάρχης της επαρ θοι νά έκλάβωσι τούς θρήνους και τους κο τόσον δέ άφ' έτέοου έλυπήΟην δ ί όσας άκρι
χίας Μεσσήνης, το αγλάισμα τοΰτο τών δι πετούς τοΰ επισήμου αύτοΰ ανδρός, ώς δή το?.ογίας και συκοφαντίας έν αύτη γράφετε,
κηγόρων Καλαμών, ό περιώνυμος αυτός πο- θεν ότι διά τών φωνών του αυτών θέλει ν' Σεις όστις ζητείτε ν' άντιπροσωπεύσητε τήν
λιτικός της Ελλάδος άνήρ, όστις μόλις ήδη άκουσθή εις τόν κόσμο ν, ότι είνε αντίπαλος έπαρχίαν Καλαμών, και όστις είσθε, ώς λέ
ήρχίσε νά έξέρχηται ό>ς; ρόδον του κάλυκος τοΰ κ. Κουμουνδούρου, άφοΰ είνε μύρμηξ α γουν οί περί υμών, ό νοτ^ο^έι^ε^ος και ει
του, και ν' άνατέλλη ώς άλλος πολικός πέναντι λέοντος.. Οί ανόητοι! δέν ήρκέσθη- λικρινέστερος άνθρωπος τόν όποιον έγέννη
αστήρ άνά τήν έπαρχίαν έκείνην, προοιω σα^ εις λόγους, ά λ λ α προέβησαν και εις έρ σαν αί Καλάμαι»
νίζων τό μέλλον τής ταλαίνης Πατρίδος γα, και ιδού διαψεύδουν διά τής υπογραφής
Ουδέποτε έπίστευον, φίλτατε, ότι ήθελα
τρισευδαΐμον και τρισόλβιον, έγένετο, φ ε υ ! των τρεις έκ τών λεγομένων κομματαρχών τε φθάσει εις τοσούτον βαθμόν (επιτρέψατε
θϋμα τής απηνούς καταδιώξεως τής παρα του, τά όσα ό μέγας ούτος άνήρ εγραψεν μο-ι τήν φράσιν) ανοησίας, ώ·τε νά λάβητ»
νόμου Κυβερνήσεως Τρικούπη. "Επεσε και εις τό έπίσημόν όργανον του, ότι δηλ. άνή- τό θάρρος και νά μοί τό γράψητε ακόμη, ότι
ετάφη, και μαζή του έτάφησαν διά παντός κουσιν .εις τήν μερίδα του και ότι συνεπεία εργάτης τών εις τόν «Άριστοφάνην» καθ'
τά χρυσά τής Πατρίδος όνειρα. Κλαύσατε, τούτου καταδιώκονται ΰπό τών έν Καλά- υμών γραφέντων είνε άλλος, εκτός έμον
κλαύσατε, Μεσσήνιοι, διά τό άνεπανόρΟιο- μαις άρχων, Οέλοντες οί μοχθηροί διά τοΰ αύτοΰ. Έάν άλλος τις μοί τό έγραφεν ήθετον αυτό δυστύχημα, θρηνήσατε πάντες οί τρόπου αύτοΰ νά παρας-ήσωσιν ότι, πάν ό,τι λον τόν συγχωρήσει, διότι έγνώριζον ότι
Ελληνες τήν άπώλειαν του άγλαοΰ αύτοΰ εγραψεν ό περινούστατος άνήρ, τό έγραψε εκείνος δέν μέ γνωρίζει. "Αλλά Σεις όστις
κατά τάς ημέρας τών κυνικών καυμάτων. μέ γνωρίζετε παρά πάντα άλλον, και όστις
τέκνου ! . .
Ύψοΰντες όθεν και ήμεϊς τήν φωνήν μας, μέ έξετιμήσατε διά τήν τόλμην ήν είχον νά
Ή παράνομος καίοπισθοδρομική Κυβέρόμοΰ
μετά τής γραίας « Α υ γ ή ς » , υπέρ τοΰ πολεμήσω δημοσίως τόν επί δεκαετίαν όλην
νησις τοΰ Τρικούπη, Οέλουσα ν' άποκλείση

τά Στηλιτών συνεδυάσϋηταν, διότι καί ούτοι
όπό των αυτών έμφοροΰνται αίσθημάτιυν,
άφοΰ απεφάσισαν μετά τοιούτων άπό κοινού
να συνεργασΟώσι καί νά συμβοηθώσιν αλ
λήλους. Ή είσοδος και ενός έξ αυτών εις
τον περίβολον τής Βουλής, Οά μολύνη ώς
ανίατος νόϊος τήν άτμοσφαίραν αυτής, καί
έπΐφέοη θανατηφόρα κρούσματα εις τούς
ελευθέρους θεσμούς - ο υ .
Έ ά ν λοιπόν έπιθυμης νά ίδης την χώραν
λαμπράν χαί ένδοξον έάν Οέλης ν' άνακουφισΟής των πολλών χαί επαχθών φόρων και
νά κατασταθής Λαός σεβαστός εις τον εξω
κόσμον, καταψήφισσν τούς αναξίους, τους
προδότας καί όλε-ήρας της Πατρίδος, χαί
έξέλεξσν αντιπροσώπους Σου άνδρας αλη
θείς φιλελευθέρους και δυναμένους νά τιμήοω~Λ τό έλλην. Γένος, άλλως ανάμενε μεθ'
Ίώβείου υπομονής την τύχην ήν Ιοί προητοίμασαν οί ί τ η λ ϊ τ α ι μετά τών Οπισθεν
του παρασκηνίου κρυπτομένων εφιαλτών
τής Ελλάδος.

Δεν Οά κάμω μόνον ταΰτα, αλλά χαί ακόμη ά λ λ α ,
Οέ νά φέρω 'ς τάς Καλάμας και τοΰ άηδονιοΰ τό γ ά λ α .
Αοιπόν, φίλοι συμπολΐται, εις τό μέσον σας προβαίνω,
Και τήν ακριβή ν σας ψήφον χωρίς άλλο περιμένω.
Επειδή έάν δέν γείνω ό καυμένος βου'λευτής σας,
θ" άπαγχονισθώ . . πατριώται, Οά μέ πάρτε ς τήν ψυχή σας.

"Οποιος άπό σας γ ι ά 'μένα κακόν λόγον έκστομίση,
Δέν Οά 'δή ποτέ χαίρι, Οά καταστραφή, Οά σβύση,
Επειδή καθείς σας 'ξεύρει πώς διά τόν τόπον τοΰτον,
ΈΟυσίασα τά πάντα, δόξαν, γράμματα καί πλοΰτον,
Καί έμάρανα προώρως τή ζωή μου καί τ ά νειάτα,
Μόνον γιά τήν Καλαμάτα.
Καί ακόμη πόσα, πόσα αγαθά γ ί αυτήν Οά ευβω,
Δέν τό 'ξεύρει κανείς άλλος . . . έγώ μόνος τό είξεύρω,
' Ά μ α γείνω βουλευτής σας, κ' έχετε τήν εύτυχίαν
Ό χρυσός μου Δεληγιώργης ν' άναβή 'ς τήν έξουιίαν,
""Αν δέν κάμω χίλιαις μάνδραις εις τήν Καλαμάτα μέστ,
Φτοΰ ! νά μή μέ λέτε Φλέσσα.

Ο ΚΩΝΣΤΑΣ ΦΛΕΝΣΑΣ.
Δεν τυνείΟισα ποτέ μου ποδιαΐς ξέναις νά φιλάω,
Και τόν ένα και τόν άλλο νά συννσπαρακαλάω,
Και στά τόοια των νά σκύφτω και σάν σκύλος νά τά γ λ ε ί φ ω ,
Και ψευτιαΐς νά τούς φουσκώνω νά μοΰ δώσουν άσπρη ψήφο.
Έ γ ώ έρχομαι 'μπροστά σας και σας λέγω ψήφο θέλω,
"Η ς τό διάβολο σας στέλλω.
ν

* Σας τό ξαναλέγω πάλι — και /.αλά προσέξατε το —
*Α.ν οέν γείνω βουλευτής σας, Καλαματιανοί, κ έφέτο,
Κάθε έντροπήν αμέσως κατά μέρος Οέ νά βάλλω,
Κζ; τόν άμπακο εις όλους κάθε 'μέρα Οέ νά ψ ά λ λ ω ,
Καί θά σας ειπώ γαϊδούρια, καί αγρίμια, καί ζαγάρια,
Κούκκους, χοίρους καί μουλάρια.
1

Αοιπόν έλθετε 'ς τό νσΰ σας, Καλαματιανοί πολϊται^
Τοΰ μεγάλου Παπαφλέσσα τό εγγόνι Όυμηθήτε,
Κ' έλθετε οίκοκυραΐοι, έμποροι καί σεις τραμποΰκοι,
Νά μοΰ ρίςετ' όλο: ψήφο, ποΰ νά ήνε μονοκοΰκι.
Επειδή σας ξαναλέγω, άν δέν 'βγώ καί τώρα πέρα,
θ ά σας γδάρω, Οά σας ψήσω ζωντανούς σέ μιά ήμερα.,

-τον Δήμον Καλαμών /αταζιεσαντα Ηετρον
Μαυρομιχάλην, όν, κ. Τζάνε, έτρέματε Σεις
καί οί φίλοι Σας, είσθε άξιος συγγνώμης ',
ΙΙώς λοιπόν τολμάτε νά μοί γράφητε ότι
γνωρίζετε τόν κάλαμον, όστις ανέλαβε νά
ύβρίση, ουχί Σας, α λ λ ά τόν αύτόσε κόσμον,
·«— Έφαντάσθητε, χ, Τζάνε, καί τό έπιστεύσατε μέ τά σως·ά Σας, ότι υβρίζων τις υμάς
υβρίζει όλους τούς Καλαμίους; είνε τοΰτο
Ορθόν ', έρχεται εις τήν ύμετέραν λογικήν ;
Έ γ ώ δέν τό πιστεύω, εί χαί βλέπω ότι είνε
^εγραμμένον διά τής ιδίας χειρός Σας, ότι
£είς έγράψατε τοιαύτην μωρίαν,

λατρεύοντας μδναρχίαν καί άκολουδοΰντας παντός τάς όημοκοπίας, ? χ γείνητε χρη
τά δουλικά τοΰ Βαλαωρίτου φρονήματα, στός πολίτης, καί συνάμα τοΰ νά έπιρρίπτητους βδελύσσομαι καί Οά τούς πολεμώ ενό τε πάν ό,τι έγώ γράφω εις τήν ράχιν τρίτων,
σω υπάρχω ; . . Τί δέ τότε προς όΐκαΐόλόγη- όπως κ' έκ τούτου ώφελήσθε κατά τι, :ιαθόσίν Σας μοί είπατε ; μοί είπατε ότι είσθε δη- σον τό τοιούτον εΐνε όλως μικροπρεπές καί
Λοκρατικώτατος, καί ότι άν αναγνώσω πα^ κακόηθες εις άνθρωπον, οίος μάλιστα εΐσθε
;ελθόντας λόγους Σας θά πεισθώ ότι είσθε ύμεις.
ό κιλελευθερώτερος άνήρ τής υφηλίου! "Αν
Αθήναι, 10 Ιουλίου 1 8 7 5 .
λοιπόν ήσθε φιλελεύθερος, διατι τότε νά γί"Ολως υμέτερος
νεσΟε Οργανον τών κατά καιρούς Κυβερνή
Π. II. Π η γ α δ ι ώ τ η ς .
σεων, νά ζητήτε τήν ήθΐκήν εκείνων ύπος-γ·ριξιν καί νά συνδυάζησθε μετ" ανθρώπων, ούς
Σεις, ό φι)>ελεύΟερος, έπρεπε νά πολεμήτε,
ΔΙΑΦΟΡΑ.
όπως
τούς καταστρέψητε ; . . ΛΌμίζω ότι, ό
Μοί γράφετε, ότι ή μυστική Σας αστυνο
μία άνεκάλυψε πολ'λά, τά όποια έπιφυλλάτ- φιλελεύθερος καί ανεξάρτητος άνήρ, ό άγαΏ ς γράφουσιν ήμϊν έκ Καλαμών, ή υπο
'τεσΟε νά μοί γράψητε μετά τάς έκ7,ογάς, πώμενος παρά τών συμπολιτών του, δέν δοχή τοΰ κ. Κουμουνδούρου υπήρξε λαμ
καί τοΰτο, διά νά μή υποθέσω ότι επιθυμείτε έχει ανάγκην συνδυασμών καί κυβερνητικών πρά. Μόλις άποβιβασθέντα τοΰ άτμοπλοίου
νά δικαιολογήσητε τήν ά'λλως άδικαιολόγη- υποστηρίξεων. Τών τοιούτων μέσων, κατ' τόν ύπεδέχΟησαν ενθουσιωδώς οί εις τήν πατον διαγωγήν Σας. Μά τόν πατριωτισμόν έμέ, μόνον οί οημοκόποι καί δημαγωγοί, μό ραλίαν άπό πρωίας καταβάντες κάτοικοι
Σας, αυτό μοί ζαλίζει τήν κεφαλήν, διότι νον οί κίβδηλοι καί ανάξιοι κάμνουσι χρήσιν. τών Κα?«αμών καί Μεσσήνης, παρέχοντες
οέν έπίστευον ποτέ ότι έχετε τοιαύτην άστυ- — "Οτι δέ έγραψα εις τούς γονείς μου καί ούτω τρανόν δείγμα τής μεγάλης ύπολήνομίαν, ώστε ν' άνακα"λύπτη πάν ό,τι έχω συγγενείς μου, καί τους φίλους μου ακόμη, ψεως καί αγάπης, τήν οποίαν τρέφουσι προς
έν τη διάνοια μου. Φαίνεται λοιπόν, ότι εί διά νά μή δυσανασχετώσιν άν γράφω ολίγα τόν κ. Κουμουνδΰΰρον, τόν πολιτικόν τού
σθε άλλος άνθρωπος, διότι, διά νά μαντεύη καθ' υμών, τοΰτο Σας τό διαβεβαιώ μεθ' όρ τον άνδρα, διά τόν οποίον δικαίως σεμνύνε
τις καί ν' άνακαλύπτη μυστήρια, δέν συγκα κου, καί Σας παραπέμπω νά έρωτήσητε ό ται ό Νομός τής Μεσσηνίας καί πάσα σχε
ταλέγεται πλέον μεταξύ τών ανθρώπων τοΰ ποιονδήποτε θέλετε συγγενή μου, ότι όγι δόν ή Ε λ λ ά ς .
μόνον δέν θά Σας δώση λευκήν ψήφον, ά λ
κόσμου τούτου.
— Άναγγέλλουσιν έκ Τριπόλεως, ότε
λά καί όσους άλλους συμπατριώτας μας δυ
Μέ παρακαλείτε νά γράψω προς τούς νηΟή έκαστος θ' άποτρέψη άπό τοΰ νά ψη- ό αξιότιμος ιατρός κ. Πύρλας απέκρουσε
συγγενείς μου καί ιδίως προς τούς γονείς φίσωσιν υμάς.
τόν στηλιτικόν συνδυασμόν καί εκτίθεται
μου, ίνα μή όυσανασχετώσι διά τά γραφόμεμόνος είς τόν βουλ. αγώνα. Πεποίθαμεν ότι
Τό Οτι δέν άνέλαβον νά υποστηρίξω καθ οί χρηστοί τής Τριπόλεως πολίται Οέλουσι
ν.α καθ' υμών, πρός τόν όποϊον πάντες ούτοι
άποδίδουσι τοσαύτην ύπόληψιν καί άγάπην, υμών άδικον ύπόθεσιν, άν Οέλητε νά τό (3ε- τιμήσει διά τής ψήφου των τά ευγενή φρο
όσην έγώ Σας αρνούμαι άνευ λόγου καί άνευ βαιωθήτε, ερωτήσατε τήν συνείδησιν τοΰ φι νήματα τοιούτου άγαθοΰ ανδρός.
αφορμής. — Κερίεργον! Σεις, όστις ανα λελευθέρου πολίτου, άν τοιοΰτος ήσθε, καί
-—Ό ντετόρος Βαλασόπουλος τής Σπάρ
καλύπτετε ό,τι άλλοι έχουν έν τή διάνοια, θέλετε πεισΟή ότι δικαιοΰμαι έγώ, όστις άλ της, προμαντεύσας οίκτράν άποτυχίαν εις
νά λησμονήτε τόσον ταχέως ό,τι ενώπιον λοτε Σας συνέδραμα καί διά ψήφων καί διά τόν έπικείμενον (3ουλ. αγώνα, διότι καί αυ
τοΰ κ. Δημάρχου Καλαμών Σας εΐπον ·, τοΰ τοΰ καλάμου μου, νά Σας πολεμήσω σή τοί οί στενότεροι τών φίλων του τόν εγκα
το δέν δύναμαι νά τό εξηγήσω. Σας αρνού μερον καί νά Σας καταστήσω πτώμα, καί τέλειψαν, ένθυμούμενοι τά Οργια, όσα έτζΐ
Σεις ν' άναγνωρίσητε τό δίκαιον μου καί νά τής ύπουργείας του διέπραξεν, απεσύρθη
μαι ύπόληψιν καί σ>γάπην άνευ λόγου. Δ
Σας ειπον, κ. Τζάνε, ότι πριν ή έκφωνί;σητε συνετισΟήτε εις τό μέλλον, άφοΰ ή σημερι τής βουλ. πάλης. Ιδού έξυπνος τωόντι άν
τόν δουλικόν εκείνον λόγον, Σας ήγάπων νή αποτυχία Σας, ήν ελπίζω, συνεπεία τής θρωπος, όστις γνωρίζει νά συμμορφοΰται
καί Σας ύποληπτόμην όσον ουδείς άλλος, οποίας έδείξατε διαγωγής, Σας κάμει τοΰ μέ τάς περιστάσεις.
οιότι Σας ένόμιζον άνδρα έχοντα αρχάς φι λοιποΰ νά γείνητε όποιος έφάνητε εις τήν
— Έκτακτον έρυθρόν παράρτημα τής έν
λελευθέρους, καί ότι άφ' ότου τόν έξειωνή· αρχήν τοΰ πολιτικού σταδίου Σας.
Μεσολογγίω εκδιδομένης έφημ. ό «Αίτωλ.
σατε Σας εμίσησα καί Σας άπες-ράφην, διότι,
ΗέποιΟα, μετά τήν ανωτέρω ειλικρινή έ- Αστήρ» περιγράφει επί τό ρωμαντικώτερον
ώς καί προσωπικώς Σας είπον, ανθρώπους ξομολόγησίν μου, ότι θά παύσητε πλέον διά τήν ύποδοχήν τοΰ κ. Δεληγεώργη, ώστε ένο

ΓΙΩΡΓΆΚΗΣ

ΜΠΕΝΑΚΗΣ.

Νά ! κ ί ό Γιώργος ό Μπενάκης τό μεγάλο παλληκάρι,
Ό χρυσός σας αστυνόμος καί τοΰ τόπου τό καμάρι,
Είς τό μέσο σας φυτρώνει καί ζητεί τήν συνδρομήν σας,
Νά τόν κάμετε, πολίται, καί έτοΰτον βουλευτήν σας,
Καί νά μή παραϊδήτε έναν τέτο;ονε άντάμη
Καί παντοτεινό σας βλάμη.
Μέσα εις τήν Καλαμάτα δέν ευρίσκεται σοκάκι,
Καί μιά τρύπα νά μή 'ξέρη τόν αγαπητό Γιωργάκη.
Ποιας δέν "ξεύρει τόν Μπενάκη, τόν γενναίο αστυνόμο,
Όπου τρέχει κάθε ώρα σάν τό σκύλο είς τό δρόμο,
Καί τήν μέση του λυγίζει μέ πολύ μεγάλη χάρι,
Καί μέ πόζα καί καμάρι;
'Έναν άλλον σάν κ" εμένα έάν είχ' ή Καλαμάτα,
θ έ νά έγεινόταν ρόϊδο, Οά περνοΰσε πάντα νειάτα,
Καί θά ήτανε πλουσία καί έξακουσμένη χώρα,
Καί δέν Οάχε, συμπολΐται, όση φτώχεια έχει τώρα.
ΙΙλήν παρακαλείτε, φίλοι, ό Γιωργάκης σας νά ζήση,
Καί αυτός Οά τήν τιμήση \

ν

Α "Οτι θέλει ό καθένας είς τήν Καλαμάτα κάνει*
Τοΰ Μπενάκη τ' αστυνόμου νάνε φίλος μόνο φθάνει,
Καί κανείς δέν τόν πειράζει. . . τρώγει χάρισμα καί πίνεί
Καί γ ι ά ό,τι κάνε! λόγον είς κανένανε δέν δίνει,
Κ' εχει πάντοτε παράδες είς τήν έρημη του τσέπη,
Κ' όλα ώμορφα τά βλέπει.
Μά γίά σας, γ ί ά σας, ώ φίλοι, πάντοτε πασχίζω, τρέχω,
Καί Κατάστημα μεγάλο μέ πολλαίς γυναίκες έχω
Μόνον, αγαθοί μου φίλοι, γιά τήν εύχαρίστησί σάς,
Καί άν γείνω μέ τόν Τζάνε καί τόν Φλέσσα βουλευτή σας,
θ έ νά π ά γ ω 'ς τήν Ευρώπη, νά σας φέρω καί Γαλλίδες,
Πριμαδόνες Ιταλίδες*
Αοιπόν, φίλοι συμπολΐται, άν αχάριστο» δέν ήσθε,
Κ' όσα είς τήν Καλαμάτα έχω κάμει ένθυμήσθε,
Τρέξετε αμέσως όλοι μέ αγάπη κ' ευταξία
ί':ά νά δώσετ' άσπρη ψήφο "ς τόν μεγάλο Καρχαρία,
Καί νά κάμετε τόν Γιώργο τόν Μπενάκη βουλευτή σας,
Γιά ν" άγιάση ή ψυχή σας.
*—-^ΓΟ.'/ΥΝ;—-

βουτιά "ει, καί οι χ τίνων μάλιστχ φαντατ;ιχών στίχων, τόν άναγνώστην εκεΐ>ον, όστις
τυχόν ήΟελεν αναγνώσει τά περί τής ύποοο/ής τοΰ Ήγέτου τών έ"λλην. ελευθεριών!
Η μ ε ί ς , κατενΟουνιασμέ-.οι έκ τής περιγρα
φή* της υποδοχή;, έρωτώμεν: Ό ήδη λαός
τοΰ Μεσολογγίου δεν ε! ε ό λαός τοΰ 187 1,
όστις κατεψήεπσε καί άπεδοκίμασε παοαδειγματικώς τόν άνδρα της8ης Ιουλίου 1 8 7 2 ,
δΓ όσα ώς Πρωθυπουργός τής Ελλάδος έπέφερεν εις τόν τόπον κακά ; Έρωτώμεν, διότι
άδυνατοΰμεν νά πιστεύσωμεν, ότι ό λαός ε
κείνος ει>ε τόσον έπιλήσμων, όσον άστατος
εις τας αρχάς του ό άνήρ τοΰ Λαυρίου.
— Κ ά τ σ ε κ ό ρ' α ν ύ π α ν δ ρ η ν ά κά
μ ω γ υ ι ό ν ά π ά ρ η ς . — Ή παροιμία αύτη
εφαρμόζεται εις όσα περί μεγάλης ατμο
πλοϊκής εταιρίας γράφει ή γραία «Παλιγ
γενεσία», ήτις καλά καί σώνει θέλει νά πείση τόν κόσμον, ότι υπάρχουν κεφαλαιούχοι
έτοιμοι νά καταβάλλωσι καί αυτήν ακόμη
τήν στιγμήν 30 έκατομμ. δραχμών ! όπως
κατασκευασθώσι πολλά καί μεγάλα ατμό
πλοια, προωρισμένα εις διάφορα ταξείδια
τής Κϋρώπης, τής Ανατολής καί τής Ε λ 
λάδος· ω ττε άπό τώρα,λέγει, άς παύση τούς
διάπλους της ή υπάρχουσα ελλ. άτμ. εται
ρία, παροτρύνει δέ καί τόν λαόν νά μή ταξειδεύη τοΰ λοιποΰ μέ τά μικρά καί ακάθαρ
τα ατμόπλοια της, διά νά μή ύποφέρη άπό
ναυτίασιν, άλλά νά περιμένη τά νέα, άτινα
Οά κατασκευασΟώσιν όμοια μέ τά τοΰ πορ
θμού τοΰ Καλαί προτρέπει τήν Κυβέρνησιν
νά παύση πάσαν έπιχορήγησιν εις τήν ύπάρχουσαν έταιρίαν καί νά έλθη εις βοήΟειαν
τής μεγάλης ταύτης εταιρίας, ήτις έχει τά
30 εκατομμύρια ! καί τέλος ενθαρρύνει τούς
έν Ελλάδι κεφαλαιούχους διά διαφόρων πα
ραδειγμάτων της, περί αποτυχίας τραπε
ζών, σιδηροδρομικών εταιριών καί λοιπών
βιομηχανικών επιχειρήσεων, νά σπεύσωσιν
εϊς τήν συγκρότησιν τής μεγάλης άτμοπλ.
εταιρίας, ήν οί συντάκται τής «Παλιγγενε
σίας» έφαντάσΟησαν έν ώρα γεύματος.

φει ό ^τη7.ίτης Ποΰλτσος εις τήν έ·> ΖακύνΟω έκδιδομένην έφημ. ή «Πρόοδος» καταγ
γέλλω·/ πράξεις έγκληματικάς, ας οί περι
αυτόν Αιουραϊοι διαπράττουν έν κρύπτω και
παραβύστω καί τάς οποίας προσπαθεί λίαν
τεχνηέντως νά έπιρρίπτη εις τήν ράχιν άλ
λων, επικαλούμενος καί τήν προσοχήν τών
εγχωρίων άρχων όπως τεΟη δήθεν τέρμα εις
τα έν τω τόπω έκείνω λαμβάνοντα χώραν.
Τά τεχνάσματα ταϋτα τοΰ άρχηγοΰ τής δια
βόητου Πεντάδος ίσως Οά έγείνοντο πιστευ
τά, άν μή ήτον έγνωσμένον τό παρελθόν του
καί οί περιστοιχ_ί,οντές τον δέν ήσαν ληστα·
καί δολοφόνοι.
— 'Ο Ειρηνοδίκης Αίγίνης μετά δεκα
πενθήμερο*/οιαμονήν του εις Λί'γιναν ευχα
ριστηθείς άπό τήν τερπνότητα τοΰ κλήμα
τος άπεφάσιτε ν' αποκαταυτηΟή έκεΐ, και δει
τήν παρελθούσα·/ εβδομάδα έμνηστεύΟη τήν
κυρίαν Μαριγώ Κοττάκη· προσεχώς τε/.οΰνται και οί γάμοι· εΰχό εθα εις τόν κ. Ειρη
νοδίκη·/ και την μ/ηστήν του πάν ό,τι νομί,ουσιν αγαθόν.
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Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΚΟΥΡΕΩΝ.
Π ρ ό ς ^ τ ό ν κ. Λ. Π ά σ σ α ρ η ν .
Έν τή σημερινή συνεδριάσει τής επιτρο
πής απεφασίσθη πκμψη^εί όπως έ/φρασΟή
παρά τής άντιπροσωπευούσης τήν ολομέλει
α·/ τών Κουρέων ή ευγνωμοσύνη αυτής πρός
υμάς, διά τήν δωρεάν συνδρομήν, ήντινα συ
νεχώς έπιδαψιλεύετε εις τήν συντεχνίαν ?>ά
τοΰ υμετέρου επαγγέλματος. Συνεπεία δέ
τών έν τω κατας·ατικώ διατασσομένων μετά
χαράς αναγράφει υμάς εΰεργέτην τής συντε
χνίας, τό δέ όνομα υμών θέλει μνημονεύεται
έν τή κατ έτος γενομένη τελετή έπ' ονόμα
τι τοΰ προβάτου τής Συντεχνίας τοΰ μεγαλομάρτυρος αγίου Ηαντ3λεήμονος. Τήν ευ
χάριστο-/ ταύτην άπόφασιν γνως-οποιοϋντες
ύμί', κ. Ηάσσαρη, δραττόμεΟα τής ευκαιρίας
όπως προσΟέσωμεν καί τήν ήμετέραν εύγνωμοσύνην.
'Λ'ήναι, 4 Ιουλίου 1 8 7 5 .
'Π ΈπιτροπήίΙΙ. Φιλιππίδης, πρόεδρος,
Ν. Π. Μωραίτης, Κ. Μ. Ζεράκης, Λ. Κόκ
κινος, Θ. Σπαγόπουλος.
Ό γεν. γραμματεύς Π. Αθανασιάδης.
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— Β ά ζ ' ό κ λ έ π τ η | ς τ ή φ ω ν ή νά φ ύ γ ' ό ν ο ι κ ο κ ύ ρ η ς . — Κ α ί ή παροιμία αύτη
εφαρμόζεται εις όσα άπό τίνος καιρού γ ρ ά .
Ο ΒΟΛΤΕΡΡΑ Σ.
Σεις τής άγιας Πεντάδας τό αμέτρητο κοπάδι
Κ' εις έμενα τώρα 'λάτε τό ακράτητο ζαρκάδι.
Μαζευθήτε τώρα ούλοι καί εις τόν τρανό Βολτέρρα,
Ποΰ τά κάνει ούλα σκόνη, στάχτη, θάλασσα, αγέρα,
Καί τσή κάουζες τοΰ κόσμου ούλουνοΰ άπόξω 'ξέρει,
ΚΓ όλους παίρνει εις τό χέρι.
Καί τή Σολομωνική μας τήν ειξέρ' άπόξω όλη,
Κ" όποιον θέλετε "ρωτάτε μές' 'ς τής Ζάκυνθος τήν πόλι.
Ούλαις τσή μπαγαμποντίαις, πατριώταις, άπεικάζω,
Καί καΟένανε οχτρό μου μέ τή γλωσσά μου ριμάζω.
"Οποιονε, μουρέ Αιουραϊοι, εις τά δόντια μου τόν πιάνω,
Ντιπ ρεντίκολο τόν κάνω.
'Σ τή βουλή τήν περασμένη σάν σκαρφάλωνα τό βήμα,
Λές καί είχα ένα μοΰτρο σάν άγριεμμένο κΰμα,
Καί σάν έβγανα δυώ πήχες τή μεγάλη μου γλωσσάρα,
Ούλουνούς, γιαμά ΑιουραΓοι, τσή άπόπερνε τρομάρα,
Και άπό τή μία άκρη εις άμέ τήν άλλη πέρα,
3Ι';ράβο, μούλεγαν, Βολτέρρα.

Καί σάν ήλθανε, πατριώταις, τοΰ Νοέμβρη ή τριάντα,
Ποΰ έσκούζανε τά γιοΰχα 'ς τής βουλής τήν κάθε πάντα,
Και οί άλλοι βουλευτάδες φύγαν άπό μέσα όλοι,
Καί σολντάτοι ούλο ένα βολτατσάρανε 'ς τήν πόλι,
Έ φ υ γ α κ' έγώ μέ τσ' άλλους, μά άφοΰ μ' έγιουχαίσαν,
Καί 'ς τό μοΰτρο μέ έφτυσαν.
Τώρα έρχουμαι, Αιουραϊοι, ψήφο γιά νά σας ζητήσω,
Και — διάολ' έπαρέ τ ο ν — τόν ν\.ομπάρόο νά νικήσω.
Κ' έγώ είμαι μέ τόν Βοΰλτσο, τόν μεγάλο αρχηγό σας,
Καί έγώ, μουρέ Αιουραϊοι, θέλω πάντα τό καλό σας,
Καί πολλαΐς μετάνοιαις κάνω εις τόν άγιο Διονύση,
Εύτυχιαϊς νά σας χαρίση.
Καιρός εΐνε, πατριώταις, καί έπλάκωσ' ή ήμερα,
Ν' άπεικάση ό Αομπάρδος τήν αξία τοΰ Βολτέρρα,
Καί νά πέση ό κανάγιας τήν ποδιά μου νά φιλήση,
Καί τήν άγια Πεντάδα μωρ'γιαμά νά προσκύνηση.
Έάν γείνω βουλευτής σας, μά τοΰ Βούλτσου τήν κεφάλα,
Οί οχτροί μας Οα τελειώσουν τή ζωή τους 'ς τήν κρεμάλα.

