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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.

Δι' έκαςον στίχον διατριβών λε. 50.
Δικαστικών κατασχέσεων
»
8.
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον τοΰ Παν. Π. Πηγαδιώτου. ΑΕ έπιστολαί απευθύνονται είς αυτόν. Ή δέ
συνδρομή εινε υποχρεωτική δι' §ν ίτος
καί προπληρόνεται είς Αθήνας.

Έ ν Α θ ή ν α ι ς κ α ί Ηε ι ρ α ι ε ι
ετησία δρα^. 12, έξαμηνία δραχ. 7.
Δια τά δημόσια κατας-ήματα » 20.
Έν ταΐς Έπαρχίαις,
ετησία δραχ. 14, έξαμηνία δραχ. 8.
Έν τω Έξωτερικώ,
ετησία φράγ. 16 έξαμηνία φράγ. 9.
Ε Κ Δ Ι Δ Ο Τ Α Ι

ΟΙ

ΜΑΝΙΏΔΕΙΣ
ΤΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΑΙ

«ΑΑΟΥΪ.

Ό πρώην καθηγητής τοΰ ποιν. καί Συνταγμ. Δικαίου αποβληθείς καί πανταχόθεν
έκδιωχθείς δια τά γνωστά άνοσιουργήματά
του, έν δέ τή ' απελπισία του καταληφθείς
ύπό πρωτοφανούς λύσσης κατέφυγεν παρά
τω συντάκτη τοΰ κΑαοΰϊ όστις όμοιοπαθής ών, πάρέοωκεν είς τήν διάκρισίν του
το βδελυρόν αύτοΰ όργανον, τό δοχειον
πάσης καταχθονίου ύλης. Τοιουτοτρόπως ή
μανία εύροΰσα τήν καταχθονιότητα καί
συνδεθεισα άδιαρρήκτως μετ'αύτής ήρξαντο
σωρεύουσαι καθ' έκάστην δυσωδεστάτην ΰλην κατά τε της βουλής, της Κυβερνήσεως
καί κατά παντός εντίμου πολιτευόμενου.
Τήν πρωτοφανή ταύτην λύσσαν τών συν
τακτών τοΰ «Ααοΰ» ίδόντες, ήναγκάσθημεν έν προηγουμένω φύλλω ημών ν ' άφηγηθώμεν τόν πολυθρύλλητον αυτών βίον
καί τά·εσχάτως παρ' αυτών διαδραματισθέντα. Ά λ λ ' άντί νά φιμώσωμεν αυτούς,
τουναντίον ηύξήσαμεν τήν λύσσαν αυτών
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τοσούτον, ώστε έπετέθησαν καί καθ' ημών
υβρίζοντες καί άναιδώς διαψεύδοντες, οία
κατά τοΰ αποβλήτου καθηγητού είπομεν.
Μολονότι δέν είχομεν σκοπόν νά έπανέλθωμεν κατά συντακτών μαινόμενων, διότι
τοιοΰτος άγων εινε όλως μάταιος κα τών
κυνοκτόνων ίδιος, ούχ ήττον επειδή οί α
ναιδείς έτόλμησαν νά ύβρίσωσιν ήμας δια
ψεύδοντες, όσα κατά τοΰ αποβλήτου καθη
γητού είπομεν, διά τοΰτο άναγκαζόμεθα
και αύθις νά λάβωμεν έκ της κόμης τούς
σεμνολόγους τούτους συντάκτας καί νά
τούς φέρωμεν ενώπιον τοΰ κοινού ουχί ό
πως τούς καταισχύνωμεν, διότι ή αιδώς
καί ή αισχύνη εξέλιπε πλέον άπό τοΰ ές·ιγματισμένου προσώπου των, άλλ' ίνα καταστήσωμεν γνωστόν, όποια τέρατα κρύπτον
ται ύπό τάς καταχθόνιους στήλας τοΰ
« Ααοΰ».
Έν πρώτοις απαντών, ώ απόβλητε κα
θηγητά καί τοΰ Συντάγματος κατεργάτα,
διατείνεσαι άναισχύντως, ότι ουδέποτε άντισυνταγματικώς έγνωμάτευσες. "Ισως ή
καταλαβοΰσά σε νόσος σέ κατέστησε επι

Ν.

λήσμονα τών παρελθόντων κατορθωμάτων
σου. Ά λ λ α σύ δεν είσαι ό συντάξας καί έγχειρίσας τω τότε προέδρω τής βουλής
Ζάρκω τό κατάπτυστον εκείνο έγγραφον,
δι' ού έγνωμάτευες, ότι οί ένιστάμενοι πε
ρί μή απαρτίας ανάγκη νά ώσι δέκα του
λάχιστον, ένώ κατά τό Σύνταγμα άρκεΐ
εΤς καί μόνον; Σύ δέν συνέταττες άρθρα
καί παραρτήματα, δι' ών έπεδοκίμαζες τήν
διαγωγήν τών στηλιτών καί δέν προσεκα-^ .
λεΐσο εις όλα τά καταχθόνια αυτών συμ
βούλια γνο>μοδοτών κατά τό συμφέρον αυ
τών ; "Ηδη δέ υπερασπιζόμενος τούς έπί σι
μωνία κατηγορουμένους καί πραγματευόμενος περί τοΰ ζητήματος τής αρμοδιό
τητος τής τε βου)^ής καί τοΰ είδικοΰ δικα.
στηρίου δέν γράφεις έν τω «Ααώ» άντιφατικώς πρός τό σύγγραμμα σου ; Καυχάσαι,
ότι ή σπουδαιότης τών συγγραμμάτων σου
εκίνησε τόν Οαυμασμόν τής Ευρώπης· άλλ'
αν τοΰτο Ϊ) αληθές-, διατί, ότε ό συντάκτης
τοΰ «Αιώνος» έ.ξελέγξας κατά τό παρελ
θόν έτος τά συγγράμματα σου, άπέδειξεν
αυτά ανάξια αναγνώσεως, ώς σύρραμμα

0 ΛΟΓΙΩΤΑΤΙΔΗΣ.

"Ω ! καί ποιος δεν ειξεύρει τόν σοφό Αογιωτατίδη,
Τής δημοσιογραφίας τό ατίμητο στολίδι,
Όπου 'ξεύρει χίλιαις τόσαις καί μεγάλαις κουταμάραις,
. Καί σπουδαία άρθρα κάνει γ ι ' άραις, μάραις, κουκουνάρες,
Καί κεντά, καί φαρμακεύει, καί πληγώνει τόν καθένα
Μέ τήν κοπτερή του πένα ;

Ποιος άπ' όλους δέν ειξεύρει τόν καλό Αογιωτατίδη,
"Οπου όλοι τόν φωνάζουν βαγαπόντη καί κασσίδη,
Καί ό "Ανθιμος Αίγινης τόν ώνόμασε παιδί του
Γιατί έβλεπ' ό καϋμένος τήν μεγάλη προκοπή του,
Κ' έζητοΰσε νά τόν κάμη μέ τό ένα καί μέ τ ' άλλο
Άνθρωπο πολύ μεγάλο ;

Έγώ είμαι, έγώ είμαι ό τρανός Αογιωτατίδης,
Όχι όμως σαν καί πρώτα βρωμιασμένος καί κασσίδης*
Έβγαλα τήν βρώμα όλη καί τήν λίγδα κκί τήν ψώρα
Όπου ετρωγ' ολοένα τό κορμάκι μου, καί τώρα
Είμαι σαν τό φιγουρίνι έδώ μέσα 'ς τάς Αθήνας,
Καί για κόντη μέ ειξεύρει καί ό Τάδες καί ό Δεΐνας.

ΠοΤος τόν Αογιωτατίδη τόν μεγάλο δέν ειξεύρει
Που 'μπορει μέ χίλιους τρόπους τόν ά ρ γ ύ ρ ι ο ν νά ευρη,
Κ' όταν έλθη είς ανάγκην, καί ή πείνα τόνε σφίγκη,
Είμπορει ευθύς καί 'βγάζει καί άπό τήν μυίγα ξύγκι,
Καί ώς ποΰ νά 'πης κρεμμύδι γίνεται άντ' άλλου άλλος,
Αστρονόμος, γεω^έτρης, και νομομαθής μεγάλος
'

Είς τά πρώτα μου τά χρόνια όλοι μ' είχαν για σκουπίδι,
Καί δέν είξευρε κανένας τόν σ ο φ ό Αογιωτατίδη,
Καί αγνώριστος 'περνοΰσα ό καϋμένος τόν καιρό μου,
Κ' όλη 'μέρα κι' όλη νύχτα έβαστοΰσα τό μυαλό μου,
Κ' έσκεπτόμουν γιά νά εϋρω ένα μέσον, ένα τρόπον
Νά πλουτίσω δίχως κόπον*

ΚΗΠΟΣ
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οειοή δλην διαφόρων ευρωπαϊ τε παρ' ό7^ου τοΰ έθνους ; Ημείς έσμέν μίκών συγγραμμάτων ατάκτως καί άκαταλ- σθωτοί, ή σείς, οίτινες διά τήν άκόρεστον
λήλως ριφθεϊσαν καί αποτελούν ουδέν άλ7>ο αίσχροκέρδειάν σας, ένώ πρώτοι ήγειρατε
ή τραγέλαφον, δέν έτόλμησας νά είπης καβ φωνήν κατά τών δωροδοκηθέντων υπουργών,
τά τής ορθής εκείνης έξελέ ( ξεως ουδέ λέ- διότι συνέταιροι όντες δέν έ/.άβατε τό μερίξιν ; Διατί οί παρ'ήμΐν σπουδαιότεροι νο διόν σας, καί ήδη, λαβόντες, φαίνεται, τού
μικοί άποκαλοΰσι τά έν τοις συγγράμμασί το, ρηγνύεσθε ζητοΟνντ£ς τήν άπαλ7^αγήν
σου, σαριπόλεια ληρήματα ; Απαντών είς των ; Καί όμως το7^μάτε, ταλαίπωροι, νά
οσα περί αποβολής σου έκ τοΰ Πανεπιστη έξέρχησθε διά τής δημοσιογραφίας ενώπιον
μίου είπομεν, λέγεις άναισχύντως καί πά τοΰ κόσμου !
νυ πονηρώς, ότι δύω μόνον υπήρξαν οί έν
.
¡
,
τη νομική Σχολή εχθροί σου, όξινες σέ έξ#ο
Φίλτατε ΆριστΥ^νες!
πεμψαν. Ά λ λ ά διατί ψεύδεσαι τόσον άναι- i
δώς ; τίς τών φοιτητών τής νομικής Σ/οΔι*τε7νών παυσανίας άπό πο7λοΰ καιρού,
λής δέν σέ άπεδοκίμασε καί δέν σέ έσύριξεν καί μή γνωρίζων πώς νά διέλθω τήν άνυουχί άπαξ, ουχί δις, άλλά μυριάκις κατά τό πόφορον μονοτονίαν τής ημέρας,, νυχθημεπολυετές διάστημα τής καθηγεσίας σου ; ράν ρεμβάζω έν τοις καφεψείοις, σκεπτόμε
ΙΙροσέτι καυχάσαι κομπορρημόνων, ότι άεί- νος περί τού μέ7^λον|ος της πατρίδος, ταποτε έζήτησαν τάς συμβουλάς σου καί ήδη βλίζων, σκακίζων καί μπιλιαρδίζων, ενίοτε
σέ παρακαλοϋσι νά δεχθής τήν καθηγεσίας· δέ μετρώ κατά μήκος καί πλάτος τάς οδούς
Έπίστευσας, ταΤ. αίπωρε, ότι σπουδαίως ή τών ίοστεφάνων Αθηνών, καί μάλιςα κατά
θελε τις ζητήσει παρά σου συμβουλάς, πλήν τάς ημέρας αύτάς τών Απόκρεω, διά νά
τών στηλιτών καί τών καταχθόνιων, οίτινες β7^έπω μ α σ κ α ρ ά δ ε ς . Ούχ ήττον όμως
σέ μόνον εδρον τυφλόν όργανον των εις τά ώς καλός ποΤ,ίτης καί περί πολ7^ού ποιού
πονηρά σχέδια των, και σοι προσφέρει πρός μενος τήν ,Ηατρίόα μου, άναγινώσκω καθ'
έμπαιγμόν τοΰ ελληνικού έθνους τήν πανε- έκάστην ^άς Ιφημεριδας τής πρωτευούσης,
πιστημιαχήν εδραν;
διά νά ήμαι πάντοτε ενήμερος είς τήν πο·
Τί δέ νά είπωμεν περί τοΰ Ιδιοκτήτου του λιτικήν, καί καθ' έκάστην σχεδόν παρευρί
«Ααοΰ»; Ό αγαθός οΰτος στηλίτης αποδέ σκομαι πρώτος είς την πολύκροτο ν δίκην
χεται μεν τά κατ' αύτοϋ ευχαρίστως, ουχί τών πρώην υπουργών Νικολοπούλου καιΒαομως καί τά κατά τοΰ πεφιλημένου του, έφ' λάσοπούλου, άφ' ενός μέν διά ν' άκροάζωου αυτός τε καί οί συνέταιροι του στηρίζουσι μαι τάς ευφράδεις ομιλίας τών έν αύτη α
τάς ελπίδας των. Διά τοΰτο αποκαλεί τούς γορευόντων καί νά βλέπω τά διάφορα σχή
υβρίζοντας αύτον λιβελλογράφους καί ύπο- ματα τής ρητορικής, άφ' ετέρου δέ διά νά
μισθίους ί Ά λ λ ' , ώ αγαθέ Στηλϊτα, ό έξε- έργολαβώ μέ τάς έν τοις θεωρείοις εύειδεΓς
λέγχων καί στηλιτεύ*)ν τούς έγκληματοΰν- κυρίας, ώς ό αξιότιμος φουστανε7^λοφόρος
τας και τού» τάς τϊ}ς Πατρίδος ελευθερίας βουλευτής Χαλκίδος.
προδίόοντβς, ή ό υπηρετών καί ύποστηρίζων
Μιαν τούτων τών ημερών παρευρισκόμε
αυτούς, ώς σύ διά τοΰ καταχθονίου οργάνου νος Ιν τω είδικωδικαστηρίω, καί έχων τά
σου, έστί λιβελλογράφος καί μισθωτός ·, Η μέν ώτα πρός τόν παταγώδη χείμαρρον τών
μείς έσμέν λιβελλογράφοι, οιτινες ουδέποτε επιχειρημάτων τού νομομαθούς κ. Τυπάλ
άφήκαμεν τήν κακίαν καί τήν κακοήθειαν νά δου, τά δέ βλέμματα πρός τά θεωρεία τών
έγείρη θρασείαν κεφαλήν καί νά περιφέρηται κυριών, βλέπω ενώπιον μου τόν έν τοις μάελ3ϋθέρως, ή σεΐς, οίτινες κηρυχθέντες κατά λις·α Φαναριώτην κ. Παπαρρηγόπου7»ον,τόν
τών θεσμών τής Πατρίδος, έν μια φωνή ά- διαπρεπή τούτον ιστορικόν τής νεωτέρας
πεδοκιμάσθητε, έξυβρίσθητε, έσυρίχθητε, έ- Ελλάδος, όστις διά τής ογκώδους αυτού
ξεδιώχθητε, έκολαφίσθητε καί ές-ιγματίσθη- ^στορίας άπέδειξεν, ότι διά νά γράψη τις

τοιαύτην δέν έχει ανάγκην γνώσεων πο7^καί κρίσεως καί με/^έτης καί νοΰ, αρ
κεί μόνον νά μή έντρέπηται νά κατακ7.έπτη
άσυστό7^ως τόν τυχόντα ιστορικόν, καί νά
ψευδολογη καί νά 7.έγη πάν ό,τι τω φαί
νεται κα7.όν άνευ τοΰ έλαχίς·ου ερυθήματος.
Εισήλθε 7.οιπόνό κ. Παπαρρηγόπουλος, έξέβα/>ε τόν πΐλον έκ τής σοφής του κεφα7*ής,
έρριψε τά β7^έμματά του ένθεν κακεϊΟεν, καί
μέ τό κομπαστικόν καί περιφρονητικόν εκεί
νο ύφος, τά οποίον αρμόζει είς τούς κατοί
κους τοΰ Φα^&ρίου καί τούς έλκοντας τά
γένος έκ τούτων, είπε μετά σιγη7νής φωνής
«όχ7νος,,^7»<?ς,» καί έν τω άμα εξήλθε τοΰ
δικαστηρίου».
Ά ν ^ α , ί ενίοτε ήμαι θεόκουφος καί πλέον
αύτοΰ τοΰ θ,εοτούμπη 'Ροίδου, μο7^οντοΰτο
ή φ,α^^τίκή.-φωνή ταΰ διαπρεπούς ιστορι
κού δ ^ ά | α ξ ε καί τό 7νεπτότερον τής ακοής
μου όργανον^καί οί 7.όγοι του «όχ/νος, ό,χλος» μένουσιν ακόμη έναυλοι είς τά ώτά
μου. Πρέπει, άνέκραξα έν εκείνη τή στιγμή,
;|7νος παράφορος έκ θυμού, πρέπει ή γνήσια
έλληνική φυ7νή νά χωριοθη τής Φαναριω
τικής μάζας, πρέπει πάς αληθής Έ λ λ η ν
!ν' άποφεμγη πάντα Φαναριώ'ην ώς νόσον
κο7λητικήν. Έχουσι μέγα δίκαιον νά παριστώσι τούς Φαναριώτας έξαμβ7»ώμττα και
δοχεία πάσης πονηρίας καί αισχρότητος,
διότι αυτοί ούτοι κατά διαφό ρους καιρούς
πο7λαχώς έξηυτέλισαν τόν Ελληνισμό ν,
καί διά παντοίων αισχρών ραδιουργιών και
πολλών καταχθόνιων ιησουίτικων μέσων
προέδωκα ν τά έλ7>η\ΐκά συμφέροντα. ΟίΦαναριώται εινε μία έκ τών βαρύτερων καί έπικινδυνωδεστέρων πληγών, τάς όποιας ό
θεός έστει7>.εν είς τήν Έλ7νάδα· αυτοί ούτοι,
κυλισθέντες είς τόν παχυλόν βόρβορον τοδ
Φαναριού, έδιδάχθησαν καθ' ό>,ην τήν έντέλειαν τήν κ7.οπήν, τήν άγυρτείαν, τό ψεύ
δος, τήν διαβο/^ην, καί πάσας τάς ά'κΧας
αμαρτίας, οιτινες όρύονται άεννάως είς τό
αχανές τής κολάσεως σκότος. Αφού εις
καθηγητής τοΰ εθνικού Πανεπιστημίου, δι
δάσκων άπό τής έδρας τόν Έλληνισμόν, θε
ωρεί ώς II α ρ ί α ν τόν λα όν, τόν λαόν ε
κείνον, έν μέσω τοΰ οποίου ζή, καί άπό τόν
7νών

:

ΧΟές τό είδικόν δικαστήριον συνεδρίασεν
όποιον τρέφεται, οποία ά)ν)νη εναργεστέρα
— Άνεγνώσαμεν τό γ λ α φ υ ρ ο ν καί
ίς
τόν
οίκον
τοΰ
προέδρου
κ.
ΒάΤ^βη,
όπως
π
άπόδειξις τής Φαναριωτικής κακοηθείας καί ει
Γ ε ρ ι σ π ο ύ δ α σ τ ο ν εκείνο παράρτημα,
αίσχρότητος; Έλησμόνησε, φαίνεται, ό Φα- σ:κεφθή καί άποφασίση έπί τών ζητημάτων δ»ιά τοΰ οποίου εις Γ ι ώ ρ γ ο ς έκ τών Καναριώτης Καθηγητής, δτι άπό τόν λαόν αύ- τ'ης άναρμοδιότητος τού δικαστηρίου καί τιετανιάνων, έκτος τοΰ ότι λέγει ότι δέν
τόν, τόν όποιον αρέσκεται νά όνομάζη πε- τ ι•οΰ άκυρου τής ύπό τής βουλής γενομένης ε:ίμεθα πλέον τέκνα τοΰ Πηγαδιώτου καε
τ:ής ελευθέρας Αακωνίας καί λοιπά, έπί
ριφρονητικώς ο χ λ ο ν, έζήτησεν άλλοτε πφοδιχασίας.
— Τό παρελθόν Σάββατον αγορεύων ό τ:έλους μας προσκα7,εϊ καί είς μονομαχίαν,
προστασίαν καί ψήφον, οτε τω ήλθεν ή ίρεξις νά έκτεθη βουλευτής είς Βυτίνην ό λαός κ Αομβάρδος εκίνησε τήν φρίκην καί τόν Εμείναμεν έξεστηκότες πρά τοΰ παραρτή
όμως, μή είξεύρων πώς νά έκφραση τήν πρός τ:ρόμον ολοκλήρου τοΰ ακροατηρίου καί ρματος τούτου, καί έκ τών πρώτων λέξεων
τόν σοφό ν Καθηγητήν άγάπην καί'&πόληψίν αιΰτών ακόμη τών δικαστών, καί έκαμε τούς ο«νεγνωρίσαμεν έν τω άμα τόν ά ν θ η ρ ό τ α του, τόν επήρε μέ τά κ ο υ δ ο ύ ν ι α . Αυτά κιαταδίκους νά κύψωσι τρέμοντες τήν κεφα- ιΓον καί έ μ β ρ ι θ έ σ τ ατο ν κάλαμον τοΰ
έλεγον τότε, φίλτατε Άριστόφανες, μετά λ'.ήν διά τών έξης λ ό γ ω ν : «Δέν εΐχεν ά- ίΙόκτορος καί 'Ρήτορος τών Νεκρών τής
•άγκην τό έθνος καί ή βουλή νά διδαχθή ι'παρχία; Κα7^αμών. Άποροΰμεν όμως πώς
σφοδράς άγανακτήσεως.
Περαίνων ήδη τήν έπιστολήν μου, προ- πχαρά τής υπερασπίσεως τόν πρός τήν έκ- ιοί συγγενείς καί οικείοι τοΰ Γ ι ώ ρ γ ο υ )
τείνω όπως έν τω είδικω δικαστηρίω κατα- *Άησίανσεβασμόν,'τό έθνος σέβεται τήν έκ- {έπιτρέπουσιν εις τοΰτο ν νά ρίπτη εις τήν»
σκευασθή ιδιαιτέρα έδρα έξ έλεφαντίνου κέ- λ'^ησίαν, άλλ'όταν είδε τήν μίτραν καί τό <δημοσιότητα όσα ληρήματα τω γράφουσιν
ρατος, διά νά κάθηται ό κ. Παπαρρηγόπου- ^κήπτρον άτινα παρέδωκεν είς τούς,άρχιε- <άΧΧοι* ημείς, σεβόμενοι καί τιμώντες τήν»
λος, οσάκις εύαρεστεϊται νά παρευρίσκηται ρ5είς ό Χριστός,περιφερόμενα είς τάς αγυιάς, ίίστορικήν οίκογένειαν τών Καπετανιάνων,
είς τήν δίκην.
Ό φίλος σου
ττάς λέσχας, τα καφφενεΐα, όταν 'έΐδε ταΰ- ίδέν έδημοσιεύσαμεν τό7>.αμπρόν τούτο»
τα προσφερόμενα είς πλειοδοσίαν, Οταν ή- <παράρτημα· ά7νλως, άν έπράτταμεν τοΰτο,
ΕΓΩ.
*κουσεν ότι ό νοσών αρχιεπίσκοπος Άργο- •ή οικογένεια τών Καπετανιάνων ήθελεν έλίδος δέν είχε νά άγοράση ζωμόν, όταν ξευτε7ασθή καί κρυβή είς τά έγκατα τής
κατόπιν είδε τόν δανειστήν τοΰ αρχιεπισκό γής έκ τής προσγιγνομένης αυτή αισχύνης.
που άφαιροΰντα έν τω τάφω άπό τοΰ νε "Οσον δέ άφορα τό ζήτημα τής μονομαχίας,
Τό Σάββατον έξηκολούθησιν ή δίκη τών )κρού τήν άρχιερατικήν μίτραν, όταν 7νέγω, παραπέμπομεν τόν Γ ι ώ ρ γ ο ν τούτον
Νικολοπούλου καί Βαλασσοπούλου. Πρώ- ίειδεν όλα ταΰτα, ήσθάνθη τήν έκκ7*ησίαν νά συνεννοηθη μετά τού Δημητράκη Π.
τος έλαβε τόν λόγον ό κ. Βουλπιώτης, ιπερίϋβριζομένην έξέβαλε φωνήν άγανακτή Τζάννε, επιδόξου βου7νευτοΰ τής επαρχίας
Είσαγγε7^εύς τής Βου7νής, ύποστηρίξας διά <σεως· καί ή φωνή αύτη έ7νεγε: Τ ι μ ω ρ ί α ! Καλαμών, όστις έχει τήν καλήν διάθεσιν
μακρών καί 7ναμπρών ιδεών καί άκαταμα- 'τ ι μ ω ρ ί α ! Τιμωρία είς τους πομπεύον- νά ύπερασπίζηται δωρεάν πάντα άδικούμενον, καί όστις, πιστεύομεν, ότι καί είς τήν
χήτων επιχειρημάτων τήν αρμοδιότητα τοΰ ·τας τήν έκκλησίαν».
περίστασιν
ταύτην θά έχη τήν αγαθότητα
δικαστηρίου. Μετά τούτον ώμιλησεν ό κ.
— Άπαντωντες εις τήν έπιστολήν τοΰ
νά
άνα7>άβη
άνθ' ημών απέναντι τού ήρωος
Αομβάρδος· τό 7^αμπρόν, τό ευφράδες καί ιέκ Κωνσταντινουπόλεως α λ η θ ο ύ ς ε7>Γ
Γώρ
γ
ο
υ
τ
ά καθήκοντα τής μονομαχίας.
μεγαλοπρεπές τής ομιλίας τοΰ κ. Αομβάρ- λ η ν ο ς Φ α ν α ρ ι ώ τ ο υ , λέγομεν αύτώ,
δου διήγειρε τήν προσοχήν πάντων τών ά- <ότ: άμα τή παραλαβί) της, άφήσαμεν κατά
κροατών, βαθεία δέ σιωπή έπεκράτει καθ'ό- μέρος τήν πο7ατικήν γε7.οιογραφίαν, καί έλην τήν διάρκειαν τής ομιλίας του. Κατό Οέσαμεν, ώς βΤ^έπει, ' Φ α ν α ρ ι ω τ ι κ ή ν,
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
πιν ώμιλησεν ό κ. Τιμολέων Φιλήμων, ά- διά νά τόν ε ύ χα ρ ι στ ήσ ω μ ε ν μέ τό
νατρέψας πάντας τούς ισχυρισμούς τής υ π α ρ α π ά ν ω . 'Ηθέλαμέλ» δέ τόν ευχαρι
Κύριος τις πρόκειται νά έκδώση όσον
περασπίσεως.
στήσει πλειότερον, 'έάν εύηρεστεϊτο νά άπο- ού πω βιβ7νίον έπιγραφόμενον Α π ά ν θ ι 
Τήν Δευτέραν έξηκο7^ούθησεν ή δίκη. Ό στείλη ήμϊν καί ό/νά τά έγγραφα του καί σ μ α τ ώ ν κ α τ ω ρ θ ω μ ά τ ω ν τ ο ύ Ν ι κ. Μαυρομμαράς ώμίλησε καί πά7^ιν περί τούς τίτλους του, διά νά ίδωμεν'πόθεν έλ κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ . Έν τω βιβ7νίω τούτω θά
τής αρμοδιότητος τοΰ δικαστηρίου, ύπο- κει τήν καταγωγήν έκ Κομητών, έκ Πριγ- περιγράφωνται λεπτομερώς τά λαμπρά αν
στηριξας ότι πάσα ενέργεια αναγόμενη είς κήπων, ή έκ Β αρΟ ν ω ν ; καλόν όμως θά δραγαθήματα τού μεγάλου κρουσάρου τών
τήν προδικασίαν, ανήκει είς τήν δικαιοδο- ήτο νά άποστείλη προς;·ίόίς ά7λοις καί Αρχιερέων. "Οθεν παρακαλούνται όσοιγνωσίαν τής Βου7νής. Μετά τοΰτο έπεραιώθη τήν φ ι γ ο ύ ρ α ν τΌ'ιϊ,' διά Ψ& γίνη γνω^ός ρίζουσι ανέκδοτα τοΰ κ. Νικολοπούλου ν*
ή έπί τών προκαταρκτικών ζητημάτων συ- καί είς τάς Άθήνας'έΐς τοιούτος ά 7.ηθή ς άποστειΤ,ω-ιν αυτά εντός έπιστο7^ής εις τά
Έ λ λ η ν . _ ' 3 - 5 ,ν »«
ζήτησις.
γραφείόν μας.
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΜΗ.

Τί νά γίνω ; τί νά γίνω ; . σκουπιδιάρης ; δέν μοΰ π ά ε ι . .
Τό ώραΐό μου τό χέρι δέν αντέχει νά βαστάη
Τό φτυάρι, καί νά τρέχω μέ τό κάρρο όλη 'μέρα
Μές' 'ς τούς δρόμους, τά σοκάκια, νά μαζεύω κάθε λέρα.
Νά γενώ κ' έγώ τσαγκάρης;, μπά! μπά! μπά! θεός φυλάξοι!
Πώς 'μπορει σουβλιά βελόνια τέτοιο χέρι νά βαστάξη ;

Τί νά γίνω ; . . αί ! άς γίνω νέος δημοσιογράφος,
'Σάν τούς άλλους φουκαράδες καί σπουδαίος αρθρογράφος
Έεύρω όλο τ* αλφαβήτα, καί αυτό μόνον μέ φθάνει..
Τώρα δέν μοΰ λείπει άλλο παρά πένα καί μελάνι
Καί χαρτί μιας πεντάρας γιά ν ' αρχίσω νά συντάξω
Άρθρα, κ' όλους νά τρομάξω.

Τι νά γίνω ό χαϋμένος τό σακκοΰλι νά γεμίζω,
Νά αρχίσω τά ντουβάρια καί έγώ νά σοφατίζω ·,..
"Ω ! καλλίτερα τό έχω δίχως 'σώβρακό νά μείνω;
Παρά σ' όλη τή ζωή μου σοβατζής ποτέ νά γίνω,
Καί νά τρέχω ολοένα άπ' έδώ κι' άπ' έκεΐ πέρα
Μές"ς τήν βρώμα καί τήν λέρα.

Μόλις τό 'πα, καί αμέσως είς τό χέρι πένα πιάνω,
Τήν βουτώ είς τό μελάνι καί σπουδαία άρθρα κάνω.
'Σάν "ϊά διάβασα μονάχος καί πολύ καλά τά είδα,
Απεφάσισα νά 'βγάλω καί έγώ εφημερίδα,
Καί μέ τόν «Ααόν» έβγήκα 'ς τήν δημοσιογραφίαν,
Καί δοξάζω τοΰ μεγάλου Τζουμπελή μου τήν σοφίαν.-

Αυτό δέν τά έπίστευα, μα τώρα τό πιστεύω,
Καί γιά τό νταϊ7νίκι σου, Μιμή μου, σέ ζη7^εύω.
Σέ ειδα μέ τά 'μάτια μου τί πα7^ληκάρι είσαι,
Πώς στέκεσαι, πώς πιάνεσαι, πώς κάνεις, πώς κινείσαι,
Καί πώς κτυπάς καί χύνεσαι απάνω, 'ς τόν εχθρό σου...
Σέ είδα καί έθαύμασα τόν παλληκαρισμό σου.

Δέν γεννήθηκα 'ς τόν κόσμο γιά νά γίνω σκουπιδιάρης,
Καί ζωγράφος τιποτένιος είς τούς τοίχους, ή τσαγκάρης.
Δέν μοΰ έχ' ή τύχη τέτοιο έργο βάναυσο γραμμένο . .
Μ' έχει γιά σκοπούς μεγάλους καί σοφούς προωρισμένο,
Καί έγώ άν προσπαθήσω μέ τό ένα και μέ τ' άλλο,
Μετά Ινα, δύω χρόνια θέ νά κάνω τόν μεγάλο.

Τά σπουδαία μου τά άρθρα άμα είδαν τότε όλοι,
Έβγαλα μεγάλην φήμην είς τών Αθηνών τήν πόλι,
Κ' όλοι έτριψαν τά μάτια μ' ένα καυτερό κρεμμύδι,
Γιά νά μή κακομματιάσουν τόν σ ο φ ό Αογιωτατίδη.
Τέτοιος έγινα κι' ακόμη πιό μεγά7.ος θέ νά γίνω . .
Ά λ λ ά ό,τι καί άν κάμω, πάντα λ έ ρ α θέ νά μείνω.

Τού Κουπιτώρη έκανες σέ μια γωνιά καρτέρι,
Καί μια μαγκοΰρα "βάσταγες μεγά)^η είς τό χέρι,
Κι' $πό τή φοΰρκα σου 'πεφταν ή μίξαις καί τά σάλια,
Καί έβλεπες άπα μακρυά μέ δύω 'ματοκιάλια
Γιά νά ίδής άν θά φανί] κι' απάνω του νά τρέξης,
Καί μέτό μ π α σ τ ο υ ν ά κ ι σου καλαίς νά του τής βρέξης.

Δέν είξευρα, Μιμϊκό μου, ότι κοντά είς τάλλα,
Τήν ποίησιν, τά δράματα, τήν ώμορφη καββάλα,
Καί τά λοιπά καί τά λοιπά έχεις καί άλλη χάρι,
Νά ήσαι καί πολύ νταής, μεγάλο πα7ν7νηκάρι,
Πού είμπορεϊς άπ' τό θυμό σαν τό άσκί νά σκάσης,
Και έχεις δύναμι τ' αυγό μέ μια γροθιά νά σπάσ/,ς.

Μα τέ7^ος πάντων 'φάνηκε, καί έτρεξες 'ς τή μέση
'Σάν παπαρούνα κόκκινος, καί έλαβες μια Οέσι
Πού καί αυτός ό 'Ραφαή7^ ήθελε νά σαστίση,
Καί δέν θά είχε δύναμι γιά νά τήν ζωγραφίση.
Τόν κύτταξες, έστάθηκες σέ μια γωνιά_τού δρόμου,
Καί τοΰ 'πες «γιατί 'κτύπήσες, μωρέ, τόν αδελφό μου;»:
Τά 7νόγια τοΰτα 'τέ7^ειωσες, καί μονομιά θυμώνεις,
Καί τήν κ ο μ ψ ή μαγκοΰρα σου πο7\ύ 'ψη7νά σηκώνεις^
Καί πέρνεις φόρα, καί ευθύς τού καταφέρνεις δύω
Μέ ό7νη σου τή δύναμι απάνω 'ς τό κρανίο,
Κ' εκείνος ό κακόμοιρος νεκρός 'ξαπλώθη κάτω,
Καί σύ αμέσως έφυγες 'σάν ά7^ογο βαρβάτο.
Τειά σου, μωρέ δραματικέ . . . τό έδειξες καί πάλι,
Κι' άς σκούζουν, καί ας λέγουνε, Μιμϊκό μου, οί άλλοι
Πώς έφυγε ή «ντροπή άπ' τή χρυσή σου μούρη,
Καί έγινες τραμπούκαρος καί ξύστρωτο γαϊδούρι.
Γιά τέτοια μήν πειράζεσαι καί διόλου μή λ υ π ά σ α ι . . ,
Κ ο ρ ο μ η λ ά ς 'γεννήθηκες καί πάντα τέτοιος Οάσαιν

ίώφ*

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ.

ΙΙαντοϋ επήγα κ' eie αυτό ακόμη το πα,,αρι
Διά νά ευρω άμαξα, ώραΐό μου κανάρι,
• ι
Νά παμε εις τό θέατρο, άλ7νά... τί
α:
"Οπου κι' άν πΤίγα, πουθενά δέν ηυρα ούτε μία.
"Ολαις τής ενοικίασαν άπό^τό μεσημέρι,
Καί δέν ευρίσκεται καμμιά, γλυκύτατο μου ταίρι
Μά 'ξεύρεις, γυναικοΰλά μου, τί έσυλλογιζόμουν
'Σ τό δρόμο ποϋ ερχόμουν ;
Είξεύρω πώς τό πόδι σοσ τό λεπτοκαμωμένο
Απάνω εις τά πούπουλα εΐνε συνειΟισμένο,
Καί δέν μπορείς 'ς τό θέατρο νά πας χωρίς αμόζ'.,
Γιατί Οά πάΟ^ς τίποτε . . πώ ! π ώ ! θεός φυλάξοι!
Λοιπόν έσκέφΟηκα κ' έγώ, γιά νά η' ευχαριστήσω,
Σιγά σιγά καί απαλά νά σέ τοποθετήσω
Μέσα σ' έκεϊνο τό μικρό καί δίτροχ' αμαξάκι,
Ηοδ βάζ' ή παραμάννα μας τ ' ώραϊό μας παιδάκι,
Κ' έγώ νά κάνω τ ' άλογο, καί σύ τόν καρωτσέρη,
Νά παμε εις τό θέατρο, γλυκύτατο μου ταίρι.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ.
Καλά ποϋ τό έσκέφθηκες . . . κ' έγώ ανησυχούσα,
Κ' έγύριζα, κ'"έγύριζα, καί έκαρδιοχτυποΰσα,
Καί μοναχή μου έλεγα « π ώ ! πώ! τί δυστυχία,
Έάν δέν ευρη άμαξα ό άνδρας μου καμμία.
Είν' άδικον τό Zιροφλε απόψε νά μήν 'δοΟμβ,
Καί έν λαμπρόν μελόδραμα νά αποστερηθούμε.
Σ' ευχαριστώ, άνδρούλη μου. . είξεύρω πώς φροντίζει^
Μέ κάθε τρόπον κ' έξοδον νά μέ καλοκαρδίζης.
Είξεύρω πώς μέ άγαποΐς, πώς είμαι ή ζωή σου,
Καί μ' έχεις πάντα, άνδρα μου, εις τήν ένθύμησί σου
Ά λ λ α κ' έγώ σέ αγαπώ, ψυχή μου, σέ λατρεύω,
Καί μήν άκοΰς ποϋ λέγουνε'ότι σέ μασκαρεύω.·.
Μήν τούς άκοΰς, πουλάκι μου. . τέτοια έγώ δέν κάνω.
Έγώ εσένα αγαπώ, τό λοϋσο, καί τό πιάνο,
Καί γιά τά άλλα, μάτια μου, ένα παρά δέν δίνω . . ·
Ά ν σου τό λέγω ψέμματα, θεόστραβη νά μείνω.
Τράβα λοιπόν τό δίτροχο, ποϋ μπαίνει τό μωρό μας,
Καί έτσι θ' αποδείξουμε τόν Φαναριωτισμό μας-

