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ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. 

Έ ν Α θ ή ν α ι ς κ α ι Π ε ι ρ α ι ε ΐ , 
ετησία όραχ. 10, έξαμηνία όραχ. 6. 

Έ ν τ α ΐ ς Έ π α ρ χ ί α ι ς , 
ετησία δραχ. 12, έξαμηνία όραχ. 7, 

Έ ν τ ω Έ ξ ω τ ε ρ ι κ ώ , 
ετησία φράγ. 16, έξαμηνία φράγ. 9, 

Έ Κ Δ I Δ Ο Τ Α I 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ, 

ΔΓ έκας-ον στί-/ον διατριβών λεπ. 40. 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8. 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό. 
νον του Παν. II. Πηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ 
συνδρομή εινε υποχρεωτική δι' εν έτος 

και προπληρόνεται εϊς Αθήνας. 

Κ Α Τ Α ΣΑ Β Β Α Τ Ο Ν. 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ. 
Ώς οί κόρακες καί,γΰπες, οίτινες ε'ις πάν 

νέον πτώμα έπιπίπτουσιν, ί'να καταφάγω-
σιν αυτό, ούτω και ό έλλην. τύπος, εξαιρέ
σει τεσσάρων πέντε οργάνων, έπέπεσεν, άμα 
τή έλεύσει του κ. Τρικούπη εις τα πράγμα
τα τοΰ Κράτους, ψάλλων διθυράμβους και 
ωδάς υπέρ τοΰ νέου Υπουργείου, και ά-
μιλλώμενοι οί συντάκται τίς τόν έτερον νά 
ύπερβή κατά τε τα εγκώμια και τους επαί
νους. Ή εποχή αύτη άναμιμνήσκει ήμΐν τήν 
τής 8ης Ιουλίου 1870, ό'τε άπεπέμφθη ή 
τότε Κυβέρνησις Βούλγαρη και ανέλαβε τό 
πηδάλιον τοΰ σκάφους της Πολιτείας ό κ. 
Δεληγεώργης. Δεν ύπήρξεν έφημερίς, ήτις 
νά μή άπεκάλει αυτόν ώς τόν μόνον της 
Πατρίδος Σωτήρα. Δεν ύπήρξεν ελληνική 
καρδία, ήτις νά μήν ηύχετο εις τόν "Υψι-
στον υπέρ της μακροημερεύσεως τοΰ 'Ηγέ-
του της νεολαίας, τοΰ τοσαΰτα και τηλι-
καΰτα υπέρ τοΰ ταλαιπωρουμένου έθνους 
ύποσχεΟέντος αγαθά. Πάντες λοιπόν ετά
χθησαν ύπό τήνφιλελεύΟερον αϋτοΰσημαίαν 
και έμακάριζον εαυτούς και τήν Πατρίδα διά 
τήν είς τά πράγματα έλευσίν του. Πάντες 

άπεκάλεσαν αυτόν, άμα τήν πρωθυπουργι
κών ένεδύθη χλαμύδα, Μεσσίαν τοΰ πολύ
παθους μας Γένους, προάγγελον λαμπροΰ 
καί ένδίξου της Ελλάδος μέλλοντος, διότι 
τά πάντα παρ' αύτοΰ ήλπιζον. 

Δέν παρήλθεν όμως πολύς χρόνος, καί 
τά εγκώμια, οί ύμνοι καί αί ώόαί έκεϊναι 
μετετράπησαν είς Ελεγείας καί αράς· διότι 
πάντες εϊδον, πάντες έπείσθησαν, ότι ό Μεσ
σίας εκείνος, μετεμορφώθη δήθεν είς Άντ ί -
χριστον ό σωτήρ εκείνος, έγένετο ό μέγας 
καταστρο^εύς της τε ΙΙατρίδος καί τοΰ δύ
στυχους φορολογουμένου λαρΟ' ό προάγ
γελος εκείνος τοΰ μεγαλείου της Πατρίδος, 
ύπήρξεν ό κακός δαίμων, ό τό ελλ. έθνος 
λϊ]στεύσας, άτιμάσας καί έξευτελίσας, ώς 
τότε έλεγον οί σήμερον τό νέον Ύπουργεΐον 
μέχρι τρίτου ούρανοΰ άνυψοΰντες. 

Δέν προτιθέμεθα, αναφερόντες τά όσα ή 
Πατρίς υπέστη επί τών ήμερων τοΰ περιλα-
λήτου εκείνου Πρωθυπουργού, νά προφη-
τεύσωμεν ότι τοιαΰτα Οά ύποστή καί επί 
τών ήμερων της ένεστώσης Κυβερνήσεως. 
Ά π α γ ε ! τοιαύτην ίδέαν ούτε νά φαντασθώ-
μεν δυνάμεθα. Αέγομεν ταΰτα, ίνα καταδεί-

ξωμεν είς τό κοινόν, ότι οί νΰν τά της Πο
λιτείας διέποντες θά ύβρισθώσι βαναύσως, 
θά συκοφαντιθώσι κακοήθως καί Οά όιασυρ-
Οή ή τιμή καί ή ύπόληψις αυτών είς τάς 
αγυιάς καί τάς ρύμας παρ' αυτών εκείνων, 
οίτινες σήμερον άποκαλοΰσιν αυτούς Χερου
βείμ καί Σεραφείμ. Ναι, αυτοί ούτοι οί σή
μερον τούς υπουργούς θυμιατίζοντες καί 
έγκωμιάζοντες ώς τους μόνους φιλελευθέ
ρους καί συνταγματικούς έλληνας, αυτοί, 
λέγομεν, πρώτοι αύριον θά κτυπήσωσι μέ 
τά δηλητηριώδη της συκοφαντίας βέλη τούς 
χθες ύμνουμένους. — Καί διατί ; 

Διότι, οί μεν, θ' άποτύχωσι τοΰ τίτλου 
τών ημιεπισήμων οργάνων. 

Διότι, οί δέ, δέν θ' άπολαύσωσι τό ύπουρ-
γικόν χαρτοφυλάκιον, (αν τινές αληθώς τοι-
τον ονειρεύονται). 

Διότι, οί άλλοι, δέν θά δυνηθώσι νά τυ-
χωσι της κυβερνητικής υποστηρίξεως κατά 
τάς βουλευτικάς έκλογάς. 

Διότι, οί έτεροι, δέν Οά ίκανοποιηθώσι πο
σώς μέ όσα καί αν λάβωσι ροσφέτια. 

Διότι, οί λοιποί, δέν θά λάβωσι τήν ά-
δειαν τής είς τό Ταμεΐον ελευθέρας εισόδου. 

Κ Η Π Ο Σ 
Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΙΡ ΒΑΑΑΩΡΙΤΟΥ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ. 

Ό κλεινός εγώ καί μέγας, ισχυρός Βαλαωρίτης, 
Είς τό μέσον σας προβάλλω χρυσοΰ μέλλοντος προφήτης. 
Έλθετε είς τόν κρατοΰντα της σοφίας τούς στατήρας· 
Έλθετε ενώπιον μου καί σταυρώσατε τάς χείρας, 
Καί ορθώσατε τά ώτα, ώ μεγάλα πλάσματα μου, 

Είς τά θεια ρήματα μου. 

Μή θρηνήτε, πλάσματα μου, άν ή δόξα σας έσβέσθη, 
Ά ν τό τόσον μεγαλεϊον κ' ή ισχύς σας άπωλέσΟη. 
Μή πληρήτε μ' ελεγείας καί μέ γόους τόν αιθέρα· 
Έ γ ώ έρχομαι δεικνύων της ελπίδος τόν αστέρα. 
Προς έμέ έλθετε πάντα, πρόβατα άπολωλότα, 

Τόν δωρούμενον τά φώτα. 

Ά ν απέβησαν άπατη τά γλυκέα όνειρα σας 
Κ" είς τάς αγυιάς καί ρύμας βλασφημείται τ ' ό'νομά σας, 
Μή λυπήσθε . . . έγώ είμαι ό μοχθήσας υπέρ τούτων, 
"Οπως έν ύμΐν συνάγω δόξαν, δύναμιν καί πλοΰτον. 
Δίδωμι ύμΐν είρήνην . . . έλθετε ενώπιον μου 

λαμπρά έργα τών χειρών μου. 

Έ γ ώ έπαιξα καί μόνος τούς μεγάλους δημοκράτας, 
Τόν Αομβάρδον καί Τρικούπην, καί τούς άλλους άποστάτας. 
Έ γ ώ έδωσα είς τούτους τής πολιτικής τό ράκος, 
"Ινα δείξω είς τούς πάντας πόσ' απίδια βάζ' ό σάκκος. 
Κ' ό Τρικούπης κ' ό Αομβάρδος εΐνε έργα τών χειρών μου 

Καί οστά έκ τών οστών μου. 

Διατριβών τόσα έτη εις τήν εύανδρον Α γ γ λ ί α ν , 
Έδιδάχθην τήν μεγάλην καί στρεβλήν διπλωματίαν, 
Καί ταράττων μέ πλεκτάνας πάντα μέγαν διπλωμάτη ν 
Άνερρήχθην εις τής δόξης τήν βαθμίδα τήν ύπάτην. 
Ό πιστεύων είς τούς λόγους, τήν έμήν διδασκαλίαν, 

Ού μή ίοη τήν σκοτίαν. 

ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝΗΣ 



Κα' διότι, πάντων και πασών αί απαιτή
σεις δέν Οά έκπληρωθώσι κατά γράμμα. 

Διά τούς λόγους λοιπόν αυτούς 0' άναγ-
κασΟί) ό φ 17. ε λ ε ύ 0 ε ρ ο ς τήςΈ7ν7νάόος Τύ
πος νά ύψωση αύριον φωνήν υπέρ τών κατα-
πατουμένων δήθεν δικαιοτάτων τοΰ λαοΰ, 
υπέρ τής μή ειλικρινούς εφαρμογής τοΰ Ηο-
7.ιτεύματος ! θ ά διάρρηξη τά ιμάτια του υ
πέρ τών άσυστό7^ως τρόπον τινά παραβια-
ζομένων δικαίων τοΰ έθνους! θ ά φωνάξη τέ-
7̂ ος δΓ ό/.ης τής δυνάμεως τών πνευμόνων 
του, όπως έξυπνήση τον υπό μανδραγόρειον 
καθεύδοντα ύπνον έλληνικον 7,αόν. —• Και 
ό λαός, ό σήμερον διά δοξολογιών και φω-
ταψιών έορτάζων τήν έ7>ευσιν τοΰ υπουρ
γείου Τρικούπη ; 

Ό Λαός, ή άεροκίνητος αύτη μηχανή, θά 
πεισθη τότε, ώς σήμερον πείθεται ότι τό έ-
νεστώς ύπουργεΐον είνε τό έΟνικόν, άπό τάς 
φωνάς τοΰ τύπου, θά ύπακούση εις αυτόν, 
και θ' άντιπολιτευθή τήν παροΰσαν Κυβέρ-
νησιν ώς άντισυνταγματικήν, προοοτικήν, 
τυραννικήν και άντεθνικήν, και Οά ζητήση 
διά παντός μέσου τήν πτώσιν αυτής, έκπλη-
ρών ούτως τήν έπιΟυμίαν και τάς ορέξεις 
τοΰ Τύπου μόνον, χωρίς νά 7,άβη ύπ ' όψιν 
τάς πράξεις τοΰ υπουργείου ή τά αί'τια, ων 
ένεκεν, οί άγρυπνοι τής Πατρίδος φρουροί, 
καταφέρονται κατά τής Κυβερνήσεως. 

Αα7νθΰντες ούτω σήμερον, ίσως μας χα-
ρακτηρίσωσι τινές ώς φίλους τής ένεστώσης 
Κυβερνήσεως. "Οχι· ούτε είμεθα, άλλ ' ούτε 
και ποτέ θά γίνωμεν τοιοΰτοι. Όμιλοΰμεν 
άμερο7νήπτως. Γράφομεν ώς ανεξάρτητοι 
και κατακρίνομεν εκείνους, οιτινες έκ συμ
φέροντος ύλ-.κοΰ, και ουχί έξ άλλης αιτίας, 
ορμώμενοι, γράφουσι σήμερον πανηγυρικώς 
•έπινίκεια υπέρ τής νέας Κυβερνήσεως, ήτις, 
έάν κρίνωμεν έκ τών πρώτων πράξεων της 
χαι τής καταπατήσεως τών άρχων της, δέν 
«φαίνεται ότι θ' άνταποκριθή πληρέστατα εις 1 

τάς άναγκας τοΰ τόπου καϊ τάςπροσδοκίας! 
τοΰ δύσμοιρου 7-αοΰ. 

Γοΰτο και μόνον παρεκίνησεν ημάς, νά 
γράψωμεν πάν ό,τι έγράψαμεν. 

<«"ί3«?ί§®9!Η-° 

Δέν θά ίδητε ακόμη πο/,7νάς δύσεις τοΰ ή7.ίου 
Και Οά εύρητε τήν πρώτην έποχήν τοΰ μεγαλείου, 
Πάντες δέ Οά π'ληρωθώσιν οί προφητικοί μου λόγοι, 
Και Οά φύγωσιν οί θρήνοι, και Οά παύσωσιν οί ψόγοι, 
Και θά καίετε λιβάνους εις τον σίρ Βαλαωρίτην, 

Τής Ελλάδος τον κομήτην ! . . 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ. 

Γ ' Α φ ι ε ρ ο ΰ τ α ι τ ω « Ά σ μ ο δ α ί ω » κ. Χαρ. " Α ν ί ν ω . 

^ Πάλι "μπροστά μου βρέθηκες, καθρέπτη συ/αμένε, 
Καθρέφτη, μόνε μου εχθρέ, και τρισκαταραμένε. 
Πάλι μπροστά σου έρχομαι νά 'πώ τά βάσανα μου 
Κ α ι 'ς το γυαλί σου νά ιδώ τήν τόση ασκημιά μου. 
Πω . πώ . . . τί μύτος εϊν' αυτός . . . τ: μούρη συχαμένη . . 
"Αλλο στοιχειό ωσάν κ' έμέ νά ζη 'ς τήν οικουμένη ; 

"Εχει μεγάλο δίκαιο και ή χρυσή μ' αγάπη, 
\ ά μου γυρνά τήν πλάτη της καϊ νά μέ λ έ γ ' αράπη. 
"Εκείνη όταν έρχεται, καθρέφτη μου, σ' εσένα, 
Γελά 'ς τά τόσα κάλλη της τά πολυζηλεμμένα. 
Βλέπει αφράτα μάγουλα μέ τοΰ ροδιού τό χρώμα, 
Μυτούλα ώμορφη, χυτή, καϊ ζαχαρένιο στόμα. 

Ά λ λ ά έγώ ό άμοιρος δέν έχω κάμμιά χάρι, 
"Εχω τό στόμα 'σάν χωνί, τή μύτη 'σάν κοντάρι, 
Τά μάγου7,α αδύνατα και καταφουσκωμένα, 
Και τά στακτιά τά γένεια μου έδώ κ' έκεΐ σπαρμένα. 
Ποιος είμπορεΐ νά μέ ίδή χωρίς καϊ νά τρομάξη ·, 
Πώς ή αγάπη μου 'μπορεΐ στιγμή νά μέ κυττάξη ; 

"Αχ ! άν δέν ήσουνα έσύ, καθρέφτη, είμποροΰσε 
Καϊ ή χρυοή αγάπη μου πιστά νά μ' άγαποΰσε, 
Γιατί δέν θάχε τότε πιά εσένα νά κυττάζη, 
Κ' έγώ Οέ νά τής έ7^εγα πώς 'σάν αρκούδα "μοιάζει, 
Πώς έχει μοΰτρο άσχημο και μαΰρο 'σάν κ' έμενα, 
Και θά μ' έπίστευε, γ ιατ ί δέν Οάβλεπε εσένα. 

Μά τώρα . . . τώρα ήσυχο ποτέ δέν μέ άφίνει. 
Καθώς μέ 'δή άπό μακρυά, τά παραθύρια κλίνει, 
Τήν πιάνει ό ξερόβηχας, κι ' αράπη μέ φωνάζει, 
Και κάθε ώρα και στιγμή τήν πίστι μου μοΰ 'βγάζει. 
Ά χ , μή ! άχ, μή μέ τυραννης, και μή μέ λές αράπη . . . 
Μήπως το Θέ7*ω και έγώ χρυσή, γλυκεία μ' αγάπη ; , .· 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ. 

Παραβιάζεται, φωνάζουσιν οί πεσόντες 
υπουργοί, τό 80ον άρθρον τοΰ Συντάγμα
τος! Εναντίον τής ρητής διατάξεως τοΰ 
άρθρου αύτοΰ, ή παροΰσα Κυβέρνησις, διά 
τοΰ Εισαγγελέως τών Π7νημμελειοοικών, 
επελήφθη ανακρίσεων κατά πράξεων υπουρ
γικών, εξετάζει μάρτυρας, κατάσχει έγ
γραφα καϊ πράττει πάν ό,τι δύναται νά δυ
σφήμηση τήν ύπο'ληψιν τοΰ πρώην υπουρ
γού τών Εκκλησιαστικών και συντάκτου 
τής « Βελτιώσεως» 1>α~λασοπού7νου. Ή 
πράξις αύτη, άναφωνοΰσιν οί στύ7^οε ούτοι 
τοΰ Συντάγματος, εΐναι ό7^ως αντισυνταγ
ματική! καϊ ή ένεργοΰσα Κυβέρνησις Οά 
δώση εΰΟυνας ενώπιον τής Ι$ου7νής, ώς σφε-
τεριζομένη τά κυριαρχικά δικαιώματα τοΰ 
σώματος τών αντιπροσώπων τοΰ "Εθνους!.. 

Ά ν δύνασθε μή γε7.άτε·- άν ήρμπορήτε 
μή οίκτείρετε και έ7^εεινο7*ογεΐτε τούς πε-
πτο/.ότας υπουργούς διά τά σήμερον φι-
7^ε7,εύ0ερα αισθήματα τιον, διά τάς σήμε
ρον υπέρ τοΰ Συντάγματος ειλικρινείς δια
θέσεις τ ω ν ! 

Δέν ήδύναντο ποτέ νά φαντασθώσι, 7\έ-
γουσιν, ότι τό ύπουργεΐον Τρικούπη, τό ό
ποιον ίσα ίσα έμάχετο διά τήν Ορησκευτι-
κήν τήρησιν τοΰ Συντάγματος, — όμο7,ο-
γοΰσιν ώς μωροί ότι έπί τών ήμερων των 
κατεπατεΐτο τό Σύνταγμα· — και διά τήν 
πιστήν αύτοΰ έφαρμογήν ήλΟεν εις τά 
πράγματα· δέν ήδύναντο ούτε καν και νά 
τό φαντασΟώσιν, έπιλέγουσιν, ότι ή0ε7^εν 
υποπέσει εις τοιαύτην προφανή παραβίασιν 
ρητού άρθρου τοΰ Συντάγματος. 

ΔΙηλαδή ήθε7^ον, οί συνταγματικοί ούτοι, 
τό ίνεστώς ύπουργεΐον νά μή παραβή τό 
Σύνταγμα. Και μήπως παρέβη αυτό; μή 
δέν πράττη πάν ό,τι τό Σύνταγμα ορίζει ; 
Κατά τό Σύνταγμα λοιπόν τό έδικόν των 
θεωρείται παραβίασις Οταν καταδιώκωνται 
ποινικώς δωροδοκηθέντες δπάλληλο·. 

Ή παραβίασις τοΰ 80 αρθρ. τοΰΣυντάγ-
ματος —• εις τήν προκειμένην εννοείτε περί-
ς-ασιν •— είνε πρωτάκουστος εις τά συνταν. 
κράτη, κηρύττουσιν οί ένθερμοι τοΰ Συντάγ. 

θιασώται· εις ουδέν κράτος, 7,έγουν, έπε7νή-
φθη ποτέ ανακρίσεων καθ' υπουργικών πρά
ξεων Εΐσαγγε7νεύς. Αοιπόν, κατά τάς σοφάς 
αυτών κεφάλας, όταν υπουργός τις φονεύση 
πο7νίτην τινά, ή ληστεύση οίκίαν, ή δικαστ. 
άρχή δέν πρέπει νά καταδίωξη αυτόν, άλ7Γ 
ή Βου7νή. "Αρα καϊ τον Βα7^ασόπου7νθν διά 
τά επισκοπικά, είνε αναρμόδιος ό Είσαγγε- · 
λεύς νά άνακρίνη και καταδίωξη αυτόν, διότι 
και ή δωροδοκία τών υπουργών δέν υπάγε
ται εις τάς έγκληματικάς πράξεις, ά λ λ ' εις 
τό 80 άρθρον τοΰ Συντάγματος. Εύγε τής 
μεγα7.οφυίας τοΰ συγγραφέως τοΰ εις τό 
ύπ ' άριθ. 77 τής «Βε7,τιώσεως» δημοσιευ
θέντος άρθρου περί τής παραβιάσεως τοΰ 
80 αρθρ. τοΰ Συντάγματος. 

Ή παραβίασις αύτη,7.έγουν παρακατιών, 
θέλει έχει τάς ό7^εθριωτέρας συνεπείας. Ό 
θεν ή διά τά επισκοπικά άνάκρισις και κατα
δίωξες, θέ'λει, κατά τήν όρθήν αυτών γνώ-
μην, επιφέρει γενικήν αναστάτωσαν εις τό 
κράτος· διότι τά πάθη τά πολιτικά 0έ7νουν 
έξαγριωθή και τά προσωπικά μίση θέλουν 
άφεΟή αχαλίνωτα, βοώσιν οίάχα7,ίνωτοι συν
ταγματικοί. Ή πεΐρα τών αιώνων, λέγουσιν 
οί προαιώνιοι ούτοι συνταγματικοί, ήθέ7\.η-
σε νά εξασφάλιση τήν πο7ατείαν διά τής 
ευθύνης τών υπουργών, άΧΧα τήν εύθύνην 
ταύτην περιέβα7^ε μέ τάς άπαιτουμένας εγ
γυήσεις και άνέθεσεν εις τό σώμα τής αν
τιπροσωπείας και ουχί εις ένα Είσαγγε7^έα. 
Ιδού και έν προαιώνιον νομοθέτημα τής γη
ραιάς κεφα7.ής τοΰ Βού7^γαρη και τής κλα
σικής τοΰ Βα7^ασοπούλου. 

Τά αυτά και παρακατιών άναμασσοΰν, οι 
παρανόμως καταδιωκόμενοι συνταγματικοί. 
Τούς έπνιξε τούς δυστυχείς τό δίκαιον και 
αναγράφουν έπανεΓλημμένως τό 80 άρθρον 
τοΰ Συντάγματος. "Αποφεύγουν, φωνάζουν, 
τούς π7\ατυσμούς, ώς θ' αποφύγουν τοΰ νά 
δώσουν 7.όγον τών τρομερών πράξεων των, 
διότι έπί τοΰ προκειμένου 0" άναγκασθώσε 
νά συγγράψωσι βίβ7,ους και νά φέρωσιν ώς 
μάρτυρας δΧους τούς διάσημους όημοσιο7νό-
γους τής ύφη/,ίου μηδ' αύτοΰ τοΰ σοφοΰ Σα-
ριπώ/νου εξαιρουμένου. 

Έν τέ7,ει διαβεβαιοΰν, οί πεσόντες συν
ταγματικοί υπουργοί, τούς προστάτας τών 
νόμων και τοΰ Συντάγματος, ότι και τής 
νέας Βου7.ής μή κατηγορούσης αυτούς, αυ
τοί 0έ7.ουν δώσει λόγον τών πράξεων των 
και ζητήσει τήν έπ' αυτών άπόφασίν της. 
Έδώ εφαρμόζεται τό: ( ψ ά ζ ' ό κλέφτης τή 
φωνή νά φύγ ' ό νοικοκύρης». 

Ά ν 7^οιπόν, οί νυν θερμοί συνταγματικοί 
πο7ατικοί, εΐσίν αθώοι τών αποδιδόμενων 
αύτοΐς αθέμιτων πράξεων, διατί τοσοΰτον 
γοερώς φωνάζουσι ·, τίνα έχουσι νά φοβηθώ-
σιν, όταν ούτοι ά7νη0ώς δέν έγκλημάτισαν; 

Μή 7^οιπόν ζητήτε διά τών άγυρτειών νά 
έξιλεωΟήτε απέναντι τοΰ \.αοΰ, διότι τά εις 
τά στήθη τής Πατρίδος έπενεχθέντα θανα
τηφόρα τραύματα είσί νωπά έτι και έκπέμ-
πουσι φωνήν ήχηράν. Παύσατε π7,έον, δή
μιοι τών έ7,ευ0εριών τής Ελλάδος, καϊ μή 
όμιλήτε τοΰ7^οιποΰ περί Συντάγματος, διότι 
οί πάντες καλώς σάς έγνωρίσαμεν όποιοι 
είσθε. 

ΔΙΑΦΟΡΑ, 

Αέγεται ότι Οά προφυλακισΟή διά τό 
δεσποτικά ό τέως υπουργός τών Εκκλη
σιαστικών Βαλασόπουλος. Ήμεΐς άμφι-
βά7Λομεν περί τούτου. Πιστεύομεν όμως 
ώς ά7,ηθές, ότι όσα καϊ άν ένεργοΰνται 
περί τής υποθέσεως αυτής θά κατα7.ήξωσι 
εις έν π ο ύ φ. 

— Αυριον Κυριακήν τήν 10ην ώραν Π. 
Μ. 0έ7^ει άναγνωσθή έν τη Μεγάλη Αίθού-
ση τοΰ Πανεπιστημίου ή κρίσις τής "Επι
τροπής τοΰ Βουτσιναίου ποιητικού διαγω
νισμού έπί τών εις αυτόν ύποβ7νη0έντω\ 
ποιημάτων. 

— Εις τούς διορισμούς τών Νομαρχατ, 
ό κ. Τρικούπης δέν επέτυχε δυστυχώς καθ 
όλο/.7νηρίαν, διότι τινά τών νεοδιορισΟέντω-
προσώπων είσίν ό7νως ακατάλληλα καϊ α
νίκανα. Τά αυτά λέγονται καϊ περί τών νε 
οοιορι._ομένων έπαρχων. 

— 'Π Κυβέρνησις έκ τών πρώτων δια-

ΑΤΤΙΚΟΝ ΔΕΙΠΝΟΝ. 
(Συνέχεια και τέλος. "Ιδε προηγ. αριθμόν). 

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ. 

Φ ί λ ω ν κ α ι Δ ά μ ω ν . 

Φ ί λ ω ν. 
Αγαθή τύχη! Ό χιτών σου πανταχό

θεν μειδιά, ένώ τό πρόσωπον σου παριστά 
ερείπιο ν. 

Δ ά μ ω ν . 
Φεΰ, ή έφοδος ήτο δεινή, ήν χθες ύπέ-

στην έν τω συμποσίω τοΰ νεόνυμφου Με
γακλέους. 

Φ ί λ ω ν . 
Ιλαροτραγωόίαν οί συμπόται μή παρέ

στησαν ; 
Δ ά μ ω ν . 

Μικροΰ δεΐν και φονικήν. 
Φ ί λ ω ν . 

Ω λάλη. Ή διήγησις θά ήν τερπνή. 

βημάτων της φαίνεται οτι διαψεύδει τάς 
έ7νπίδας τοΰ 7^αοΰ και καταπατεί τάς υπο
σχέσεις αυτής, διότι ούτε τόν καθηγητήν 
Σαρίπο7.ον άπο7.ύει, ούτε τόν γυμνασιάρχων 
Πετρήν, άλλ ' ούτε και τά τόσα έν τή Αύ-
7νή και άλ7^αχοΰ ευρισκόμενα νευρόσπαστα 
τής Καμαρίλ7νας. Ή δειλία αύτη τών κκ. 
Τρικούπη και Αομβάρδου είνε δυσεξήγητος. 

— Τρομεραί άνεκα7όφ0ησαν καϊ ανακα
λύπτονται καταχρήσεις καϊ σπατάλαι τών 
πεσόντων υπουργών, ιδίως δέ τοΰ υπουργού 
Τριγγέτα, όστις, σύν τοΐς ά7Γλοις, ειχε διο
ρίσει ώς ύπαλλή7.ους πολλούς μή υπάρχον
τας έν Αθήναις, ίσως και εϊς τήν ζοήν, και 
ά'λ'λους εις δύο και τρεις θέσεις. 

Ή δέ Β ε 7 ^ τ ί ω σ ί ς των έν διαστήματι 
εννέα μόνον υ,ηνών έ7^αβε παρ' όλων τών 
υπουργείων 24 χι7^. δραχμών. Τοΰτο Οά ε'ί-
πη ότι, βε7^τιωθέντα έπϊ τών ημερών των 
τά οικονομικά τοΰ κράτους, τό Ταμεΐον ήτο 
π7^ήρες, ώστε έδικαιοΰντο νά 7ναρ,βάνωσιν 
άοειδώς πάν άναγκαΐον έξοδον. 

— Πρό τίνων ήμερων ηύτοκτόνησε κό-
ψας τόν 7.αιμόν διά ξυραφιού, ό Δαμιανός 
Δημητριάδης, ό πρώτος έν Κα7.άμαις συ-
στήσας τυπογραφεΐον. Αιτία τής άπονενοη-

. μένης ταύτης πράξεως ύπήρξεν ή άπώ7.εια 
τής χρηματικής του περιουσίας εις ναυαγή-

• σαντα πλοία. Ό Θεός συγχωρήσαι αυτόν. 
— Τρεις κατά τήν εβδομάδα ταύτην 

• έγένοντο αύτοκτονίαι, δύο έν Αθήναις καϊ 
• έτερα έν Πειραιεΐ, τοΰ έκ Κα7,αμών έμπο

ρου Α. Στρούμπου, όστις έρρίφΟη εις τήν 
• 0ά7,ασσαν και έπνίγη, άναγγεί7^ας προη-
• γουμένως τόν θάνατον του εις τούς έν Κα-
• 7νάμαις άδε7^φούς του, καϊ γράψας έπιστο-
• λήν προς τούς συνεταίρους του Σουρ7νήν 
1 και Κο7.ύμβαν, δι" ης έλεγεν ότι, μή δυνά

μενος νά ζή ευχαριστημένος εις τόν κόσμον 
ι τοΰτον, απεφάσισε νά θέση τέρμα εις τήν 
' ζωήν του, άν καϊ γνωρίζη ότι ή πράξις αύ-
» τη εινε απονενοημένη κ 7 , π . Τό παράδειγμα 
- αύτοΰ Οά μιμηθώσι και οί τέως υπουργοί. 

— Μάς γράφουσιν έκ Πύργου ότι τά η
μερομίσθια τών εργατών άνή7,0ον εις φράγ-

• κα έπτά και τοΰτο διότι ό κ. "'Αχο7^ος έ. 

Δ ά μ ω ν . 
Συμπόται δέκα, μάλ7νον τοΰ νυμφίου 

γνώριμοι τών ά7ν7»ων άπε7^θόντων έμειναν 
έπϊ τω δείπνω σύμμαχοι κα/,οί. \ ί τράπε-
ζαι αί πρώται ήδη ήρθησαν και αί δεύτεραι 
προσήχθησαν άνά δυσί συνδετημούς μια. 
Σύν οέ τω πότω ή7,θομεν εις λόγους μ ά 7 ν -

λον ζωηρούς. Τά σώματα αί αύ7,ητρίδες 
μάς παρεΐχον ευχερώς, και αφειδώς φιλή
ματα διένειμον, στήθη προβά7^ουσαι ροδό-
κο7^πα και άπα7*ά. 'Ένιαι ουδέ δυστρόπως 
είχον θωπευόμεναι και τούς μοιρούς. Οίνο-
χόει δέ 'Αμφίπω7^ος, μελιχρόν οινον τρι-
κύαθον καϊ άφροδίτης γά7^α άρτι έκ τοΰ 
πιθεώνος έξαχθέν. Πρός τούτοις παρετέ-
θησαν και σταφιδίτης μέ7.ας και 7,ευκός. 
Παρέκειντο δέ και οί έκ ρόδων θάμνων και 
δαφνών μεμιγμένοι μέ παχέα έ'7,αια πο7νύ-
τιμα. Φαιδρός δέ κρατήρ έν μέσω έστηκε 
λευκοΰ νέκταρος παλαιγενοΰς πλήρης α
φρίζων έκ πολυτε7.οΰς Μενδαίου οΓνου παρ' 
ω και ό τής Αέσβου και Χίου ό γ7,υκάζων 
οίνος. 

φρόντισε νά ποιήση δυστυχείς τούς έργα- ' 
τας διορίζων αυτούς εις δημοσίας θέσεις· 
ιδού ποΰ καταντώμεν όταν άφιέμεθα νά 
διοικούμεθα παρ' Άχό7^ων· οί κάτοικοι Πύρ
γου πρέπει νά ζητήσωσιν άποζημίωσιν άπό 
τόν κ. "Αχο7νθν διά τήν ζημίαν, ήν υφί
στανται. Μάς γράφουσι προσέτι ότι οί το-
κισταί ΙΙαππακυριακόπου7^ος, Γκάβας κλπ. , 
τοκίζουσι πρός 50—60 τοΐς 100· ή πα
ροΰσα Κυβέρνησις μεριμνώσα υπέρ τοΰ τό
που καθήκον έχει νά φροντίση όπως συστη-
Οη έν ΙΙύργω Πιστωτική Τράπεζα Γεωργι
κή και άπαλλαχΟώσιν ούτως οί δυστυχείς 
κάτοικοι τοιαύτης κατας-ρεπτικής μάς-ιγος. 

— Ώς έπ7^ηροφορή0/μεν ό κ. Παν. Κυ
ριάκος κοσμήτωρ τής Ιατρικής σχο7νής 
προσπαθεί διά παντοίων μέσων, νά δε7,εάση 
τούς φοιτητάς μεταχειριζόμενος ώς ξΐ©ος 
τοΰ Δαμοκλέους τό άξίωμά του, και μάλι
στα όταν οί φοιτηταϊ ούτοι έχουσι τό ατύ
χημα νά ηναι έκ τής "Επαρχίας Καλαμών, 
πρός τόν σκοπόν νά στηρίξη διά τούτου 
τόν γαμβρόν του Ζάρκον τόν άρχιστηλί-
την, άλλ ' άς μάθη ότι διά τοιούτων μέσων 
ουδέποτε Οά στηρίξη έπιρροήν, μάλλον τήν 
άγανάκτησιν τών φοιτητών προκα"λεΐ και 
7,υσσωδεστέρους καθιστά αυτούς άμα άξιω-
θώσι ν ' άπα"λ7,αχ0ώσι τών χειρών του, ά7>-
7^ως τε δέ τοΰτο ούοό7νως τιμά τόν κ. Κυ-
ριακόν και μάλιστα καυχώμενον έπί τή 
προστασία ή ν παρέχει τισί. 

— Π7νηροφορούμε0α ότι πο7Γλαί συστά
σεις γίνονται εις τόν ύπουργόν τής Παιδείας 
διά κάποιον 'Ανδρέαν Καμπούρην, ώς έπι-
στάτην τοΰ Βαρβακείου. Κα7.ώς θά πράξη 
ό υπουργός, έάν, πριν ή προβή εις τόν διο-
ρισμόν τοΰ ανθρώπου τούτου, έξετάση τόν 
τε παρε7\0όντα και παρόντα βίον του, ώς 
και τήν έν τω Βαρβα:είω ά'λ7,οτε διαγω-
γήν του· Οά εύρη δέ όχι ολίγα νόστιμα 
παιχνίδια. Ψ. 

— Ό αξιόλογος νέος κ. Έμμ. Αυκού-
δης διωρίσθη άντεισαγγε7νεύς τών έν Αθή
ναις Πρωτοδικών. "Επιτυχεστέρα έκ7>ογή 
δέν ήδΰνατο νά ύπαρξη, πεποίθαρ.εν δέ ότι 
ο κ. Λυκούδης θέλει άναδειχθή άξιοςέαυτοΰ. 

Φ ί λ ω ν . 

Μά τόν Βάκχον τόν κησοστεφή, μεθύει 
τις και μόνον έκ τών 7>όγων σου. 

Δ ά μ ω ν . 

Και ό μάγειρος δέ Σικε7^ός, τό δεΐπνον 
παρεσκεύασ' άριστα. Ά"λφιτα, χόρια- διά 
μέ7ατος καϊ γά7^ακτος τάς τράπεζας μας 
έκόσμουν μεγα7^οπρεπώς.Βάκχ^υλος άρτος, 
μυε7^ός, πλακούς καρύων και τυρόης, πρός 
πότον άριστοι προαγωγοί, έξώθουν τούς 
συνδείπνους τάς γαστέρας νά έμπλήωσι 
και άκοντες. Ού μόνον ταΰτα, ά7,λ' έκό
σμουν τάς τράπεζας καϊ έπιδορπίσματα 
άλ7^α πολ7^ά. Διός βά7νανοι, μελίτειον πό-
μα σζυθικόν, τυρός νεόθρεπτος, οίνος γα-
7^ακτώδης και άνθινης άπα7^όστομος, έν 
γένει δέ και τω Σαρδαναπάλω έσοντο αί 
τράπεζαί μας ζη7^ευταί. 

Φ ί 7ν ω ν . 

Πολ7νώ δέ μάλλον εις έμέ, Οστις και 
τάς σιέ7^ους μό7ας συγκρατώ. 



ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 

Νά! ό τάφος, όστις κλειεί 
Τά ώραΐα πλάσματα μου ! 

Νά! ό τάφος, όστις κλείει 
Τά μεγάλα σχέδια μου. 

Τών σχεδίων μου οί μύσται 
Φέροντες εγγράφων σάκκον 
Έπεσαν σ' αυτόν τόν λάκκον 

Μέ κατάραν καί βοήν. 

Άνοιξον μονήρες μνήμα, 
/ Ανασήκωσον τό χώμα^ 
/Τά ώραΐα πλάσματα μου 

Νά φιλήσω είς τό στόμα, 
Καί θερμώς τά περισφίγξω 

'Σ τήν εύρεΐάν μου άγκάλην, 
Μήπως καί τούς δώσω πάλιν, 

Πνεύμα, γλώσσαν καί ζωήν. 

Άνοιξον σε λ έ γ ω , μνήμα, 
Νά ιδώ τόν Βούλγαρήν μου, 

Τόν μονόχειρά μου Γρίβα, 
Τόν γενναΐον πα7^αιστήν μου. 

Άνασήκωσον τήν πλάκα -

Άφησε τούς αετούς μου 
Νά τούς εί'πω τί ό νους μου 

Τρέφει πάλιν όΓ αυτούς. 

Αοιπόν, τάφε, βωβός μένεις, 
'Σ τήν θερμήν παράκλησίν μου ; . 

Πλήν καί σύ θά προσκύνησες 
Τήν μεγάλην δύναμίν μου. 

Πάλιν θά τούς αναστήσω, 
Καί τό θαύμα θά κηρύξω, 
Κ' είς τόν κόσμον θά τούς δείξω 

Νέους πάλιν αετούς. 

— Χΐ! χΐ! χΐ! χΐ̂ ! χά! χ ά ! χ ά χ α ! 
Είς κενάς ελπίδας χαίρεις . . . 

Μή φαντάζου τούς πιστούς σου 
Είς άνάστασιν νά φέργ]ς. 

"Ο,τι καί άν κάμης πλέον 
Σύ κ' εκείνος θέ νά σβύση . . 
Τούς νεκρούς σου ν ' άναστήσϊ] 

Δέν θά όυνηθη κανείς. 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 

Τής Όλυμπιακής πανηγύρεως τών Κυριών. 

Α'. Δ ρ ό μ ο ς . 

Είς άπόστασιν χιλίων βημάτων Οά τεθί) 
εν ζεΰγος "λαμπρών στηβαλίων. Αί άθλή-
τριαι θά τρέξωσιν όλαι όμοΰ μέ τά π ο υ φ 
των , διδομένου τοΰ σημείου παρά τοΰ Δεν-
δροκόμου Όρφανίδου, καί ή πρώτη φΟάσασα, 
λαμβάνει αυτά καί άφίνει τά εδικά της, τά 
όποΐα λαμβάνει ή κατόπιν αυτής ώς ΒΛ 
άΟλον. 

Β'. Ά λ μ α . 
Έν μέσω μεγάλου κύκλου Οά στηθή έν 

π ο υ φ , τό όποιον λαμβάνει ώς άθλον εκεί
νη ήτις τό υπερπηδήσει τρίς. 

Γ'. Δ ί σ κ ο ς. 
Ό δίσκος Οά ήνε έκ σύρματος τοΰ κ ο ρ-

σ έ, τόν όποιον Οά λάβη ώς νικήτρια, εκείνη 
ήτις τόν ρίψει μακρύτερα τών άλλων . 

Δ'. Α κ ό ν τ ι ο ν . 

Είς είκοσι βημάτων άπόστασιν θά τεΟή 
6 άνδριάς τοΰ Κορομάντζου· εκείνη δέ ήτις 
τόν κτυπήση πρώτη μέ τό άκόντιον είς τό 
μέρος τής καρδίας, προικίζεται πλουσιοπα-
ρόχως δια νά λάβη ώς σύζυγον εκείνον τόν 
όποιον θέλει. Ό άγων ούτος εΐνε διά μόνας 
τάς ανύπανδρους νεανίδας. 

Ε'. Ί σ τ ο ΰ ά ν α ρ ρ ί χ η σ ι ς. 
Είς τήν κορυφήν ίστοΰ τίνος θά κρέμαν-

ται κουτιά μέ πούδραν καί κικκίδι, φιάλαι 
μέ κολόνιαν, σάπωνες, πομάδαι καί τά τοι-
αΰτα· εκείνη ήτις δυνηθή νά φθάστ] είς τήν 
κορυφήν άναρριχωμένη, λαμβάνει έν εξ αυ
τών κατ' έκλογήν καί πουδραρίζεται ή αλεί
φεται. 

Ό άγων θέλει γείνει τήν προσεχή Κυρια-
κήν έν τω πεδίω τοΰ Άρεως . 

"Αθήναι, 8 Μαίου 1875. 
(Έκ τοΰ γραφείου τής Επιτροπής). 

Δ ά μ ω ν . 
Έ τ ι δέ αί τράπεζαί μας έβριθον, σκόμ-

βρων βατράχων, τετ ίγων, τριγώνων, κοκ
κύγων, κρέα χ,ηνόο, χοίρου, βοός, άρνός, 
στός, κάπρου, αίγός, άλεκυρύονος, πέρδι-
χος, άλωπεκίου. Τούτων δέ παρατεθημέ-
νων , πας έξ ημών ήρξατο μάττων, πέτ-
των, τ ί λλων , κόπτων, τέμνων, χαίρων, 
παίζων, πηδών, δείπνων, πίνων, σκιρτών, 
κεντών, έγώ δέ κείμενος παχύς, ύπτιος μό
λ ι ς , λαλών καί τό πνεΰμα έχων άνω, έ-
σθίων, σηπόμενος ύπό τής ηδονής. 

Φ ί λ ω ν . 
Όμνύω χήνα, ότι σήπομαι καγώ καί μό

νον έκ τών λόγων σου. 
Δ ά μ ω ν . 

Ή μέθη πάντας ήδη άποκοταβεΐ, καί, 
ώ Φίλων, πάνυ ήδη πρόσεχε τόν νουν, 
διύτι ήλθομεν είς τό κεφάλαιον τών πραχ-
θέντων.—Οί δοΰλοι άνά μίαν όρνιθα έφθήν 
παρέθεσαν έ/.άστω έξ ημών. Έν τή αύτη 
τραπέζη δέ έκάΟ.̂ το ό Ζηνόθεμις καί Έρ
μων, γ ά σ τ ρ ι ς ό καλός. Ή δ'όρνις ή προ 

τοΰ Έρμωνος πιμελεστέρα έτυχε, ήν ό Ζη-
νόΟεμις τήν παρ' αύτώ άφείς τήν πρό τοΰ 
Έρμωνος άφείλετο ώς πιεστέραν. Ό δέ 
άντιλαμβάνετο καί προς εαυτόν όλαις δυ-
νάμεσι συνεκρότει μάλα ισχυρώς. Έν τού
τοις συμπεσόντες έπαιον αλλήλων μέ τάς 
Ορνιθας τά πρόσωπα καί έπειλημμένοι τών 
πωγόνων έπεκαλοΰντο είς βοήΟειαν τούς 
φίλους έκαστος αύτοΰ. Έν τούτοις οί μέν 
τω δέ, οί δέ τω άλλω συνταξάμενοι, συνε
πλάκησαν πάντες έν βοή, ότε ό Ζηνόθεμις, 
σκύφος άράμενος έκ τής τραπέζης ρίπτει 
επί τόν Έρμωνα, τούτου δέ λαθών, διεΐλε 
τοΰ νυμφίου τό κρανίον βαθεΐ τραύματι, 
έφ' ω βοή παρά τών γυναικών έγένετο πο
λύ καί ή νύμφη φοβηθεΐσα άνεπήδησεν. Έν 
τούτω δέ ό Άλκιδάμας συμμάχων τω Έρ-
μονι, ήρίστευσε πατάξας βακτηρία τόν Ζη-
νόθεμιν, όστις όρθω δακτύλω τόν όφθαλ-
μόν τοΰ Έρμονος έξώρυττεν, ενώ εκείνος 
τήν ρΐνα αύτοΰ περισφίγκων ισχυρώς συν-
έστρεφεν, ότε Ίσταΐος ό γραμματικός, έ-
πιχειρών νά διαλύσν) τούτους, γρόνθον είς 

τούς οδόντας έλαβε σφοδρόν ύπό τοΰ Ά λ -
κιδάμαντος, όστις ένόμισεν αυτόν αντί τοΰ 
Ξηνοθέμιόος. Μέγιστον δέ ήν κακόν ό Ά λ 
κιδάμας πάσιν, όστις καί τούς οίκέτας βοη-
θεΐν έξήλασε παίων τή βακτηρία, μέχρις 
ου άνατρέψας τήν λυχνίαν σκότος μέγα έ
φερε καί τό πράγμα χαλεπώτατον κατέστη
σε, διότι έν τω σκότει δεινά πολλά έπράχθη-
σαν, ότε δέ προσήλθε φέρων λύχνον τ ις , 
κατελήφθη ό μέν Άλκιδάμας αύλητρίδα ά-
πογυμνών καί σπουδάζων νά συνέλθη μετ ' 
αυτής· ό δέ Εύρυμέδων άλλο τι έφωράθη 
πράξας. Έγειρόμενος έκ τοΰ σκίμποδος 
σκύφος 3 κ τοΰ κόλπου του κατέπεσεν, όπερ, 
δικαιολογούμενος ύπ' έμοΰ, εΐπεν, ότι έλα-
βεν. Έ γ ώ δέ αίσχυνόμενος, κηδεμονικός έ-
λεγον, ότι τοΰτο έπραξα. 

Φ ί λ ω ν . 
Γελοία πάντα ταΰτα, μά τούς Εύδείπνους 

θεούς. Ά λ λ ' άγωμεν είς τήν Άγοράν Γνα 
καινόν τι μάθωμεν. 

Τ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Χ ΑΡΙ ΣΤΟΦ ΑΝΟΥΣ, 
(κείμενον πλησίον τής Βρύ&εως τοΰ Βορρ5ά).. 


