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Ε Κ Δ 1 Δ Ο Τ Α I 

Τ Ι Μ Η Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Η Σ Ε Ω Ν , 

ΔΓ εκαοον στίνον διατοιβών λεπ. 5 0 . 
λ ι 

Δικαστικών κατασχέσεων » 8 . 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό. 
νον τοΰ Παν. Π. Πηγαδιώτου. Αί έπι-
στολα: απευθύνονται είς αυτόν. Ή δέ 
συνδρομή είνε υποχρεωτική δΓ εν έτος 

καί προπληρόνεται είς Αθήνας. 
ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ. 

λοιπόν, ότι, όπως εύτυχήση ή Ε λ λ ά ς , α
νάγκη πρώτον νά ά λ λ ο ι ω Ο ή ό π ο λ ι τ ι 
κ ό ς β ί ο ς τ η ς (υπερέβησαν τούς 'ίησουί-
τας!!!), νά ένισχυΟή έπωσοΟν ή έκτελεςική 
άρχή, άλλά— έδώ παρατηρήσατε, κ. συν-
τάκτα, τήν τέχνην των — άλλά χωρίς νά 
άφαιρεΟή άπό τής βουλής τό δικαίωμα τοΰ 
ψηφίζει*/ τους «όρους καί όρίζειν τήν δύνα-
μιν του στρατού. Δεν αρκούνται είς ταΰτα· 
καί δημοσία καί κατ' ιδίαν, κηρύττουσιν ότ·. 
ό βασ. Γεώργιος δεν δύναται, δέν θέλει να 
κυβερνήτη διά τ-ΰ συντάγματος, καί ότι ή 
παραίτησις τοΰ βασιλέως άφεύκτως Οά έπέλ-
£η έάν μή αύξηΟώσιν αί προνομίαι τοΰ Στέμ
ματος. 

Νομίζετε Γ"ως ότι οί οπαδοί τής εταιρίας 
εινε έν συνειδήσει βασιλικοί; "Ολίγον,πολύ 
ολίγον μέλει αύτοΐ: περί τοΰ βασιλέως· με
τέρχονται όμως μέχρις έσχατης αηδίας τήν 
κολακείαν, αότι εργάζονται πρός ίδιον Οφε
λος, διότι εινε εύευεΐ: κερδοσκόποι. «Έμα-
«Οον (έλεγε προ ήμε;ών ε ς τών κορυφαίων 
ίόμογενών) ότι τά περί Ελλάδος άρθρα τών 
«αγγλικών εφημερίδων στέλλονται άπ'εΰ-
«θείας και πρός τόν βασιλέα τών Ελλήνων 

Κ Η Π Ο Σ 

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ. 

'Από μάΟησι, πολΐται, ειμ' ακένωτο πιθάρι, 
Καί τό γένος μου κρατιέται άπ' τής πόλις τό Φανάρι. 
Ό μπαμπάς μου έχ_ει γράψει χίλιαις τόσαις ίστορίαις, 
Λεξικά, δέν 'ξεύρω πόσα, καί μεγάλαις κωμωδίαις. 
Αυτός μόνος έχει φέρει είς τήν γλώσσαν άρμονίαν 

Καί πολλήν καλλιλογίαν. 

Τήν έλληνικήν τήν γλώσσαν αυτός μόνον τήν π7>ουτίζει, 
Καί συγγράμματα μεγάλα 'ς τά σχολεία μάς χαρίζει. 
Τόν τιμούν καί τόν δοξάζουν οί μικροί καί οί μεγάλοι, 
Καί τοΰ δίνουνε πεσκέσια καί δασκάλαις καί δάσκαλοι. 
Τ ' όνομα τοΰ Βυζαντίου άπό όλους επαινείται, 

Καί θαυμάζεται κ' ύμνεΤτπ:. 

Τέτοια, φίλοι συμπολΐ,τα:, τέτοια είναι ή γενειά μου, 
Κ Γ άπό τέτοιο μέρα γέ/ος κρέμεται τό όνομα μου. 
Κ ' επειδή τήν δόξαν θέλω τού σπιτιού μου νά πλατύνω, 
Μοΰ κατέβη 'ς τό κεφάλι βουλευτής διά νά γείνω, 
Βέβαιος, ώ συμπολΐται, 'ς τήν καλήν προαίρεσιν σας, 

Καί 'ς τήν τόσην φρόνησίν σας. 

Έ γ ώ , φίλοι μου, δέν είμαι ωσάν άλλους μασκαράδες, 
Όπου 'βγαίνουν βουλευταί σας, γιά νά τρώγουνε παράδες. 
Έ γ ώ είμαι Φαναριώτης, κ" όλο ένα θησαυρίζω, 
Κ Γ άν διψώ βουλευτιλίκι, καί γιά τοΰτο λαχταρίζω, 
Μά τό διπλωματικό μου φαναριώτικο καπέλο, 

Μόνον διά σάς τό θέλω. 

11 Ό λ ω ν τών εθνών τούς νόμους άπό έξω τούς είξεύρω, 
Καί γνωρίζω, συμπολΐται, τό καλόν σας ποΰ θά εϋρω. 
Ό Βυζάντιος δέν είναι, Αθηναίοι, καθώς άλλοι, 
Όπού τίποτε δέν κόβει τό ξερό τους τό κεφάλι, 
Καί είς τήν βουλήν μας μέσα περπατούνε κώνν, κώχη, 

Κ." όλο "λέγουν Μα: κα: Όχι . 

ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝΗΣ 
ΑΡΙΘ, 110 

γμα απέχθεια, ήτις εινε ό διέπω ν τά έν Ε λ 
λάδι πράγματα μοχλός, ήσχολήθη αμέσως 
εις τήν έπινόησιν άλλων προσφορωτέρων 
μέσω . Έττενοή'η ώς φόβητρον ή παραίτη-
σις του προσφιλούς βασ. Γεωργίου, εστάλη
σαν υπομνήματα πρός τούς κορυφαίους τών 
έν Ευρώπη δημοσιογράφων, μεστά ψευδο-
λογιών καί διαβολών, προσηνέχθησαν ίκα-
ναι χιλ. φράγκ. πρός καταχώρισιν άρθρων 
καί πολλαί καί παντοΐαι άλλαι έγένοντο 
π,οσφοραί. "Εφαντάσθησαν ότι διά τοιούτων 
μηχανών ήδύναντο νά καταοοβίσωσι τήν 
κοινήν γνώμην τών Ελλήνων καί νά τήν 
"ε· ακίσωσίν όσον έ'-εΓΐ έπί τό τεχνικώτερον, 
παριστώ τες ώς γνησίαν ά π ό φ α ν σ ι ν τής 
Εύ ώπης τά κα-'οήθη πλαπουργήματα γνω-

: στοϋ μανειοείου. 
1 «Βλέπετε ότι ά π α ν τ α σχεδόν τά περί: 
Ελλάδος άρθρα τών εφημερίδων, καί ιδίως 

| τών ενταύθα, ένα καί τόν αυτόν έπιδιώκου:ι 
σκοπόν— -τόν π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό ν τοΰ συντά-

. . . » .· ι ~ | 
γ μ α τ ο ς . "Επειδή δέ αί "λέξεις περ ιορ ι 
σ μ ό ς τοΰ σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ήχησαν καί ή - ; 
χοΰσι κα,ώς, τάς ά- επλή-.ωσαν δΓ άλλων 
μαλα/ωτέρων και έλαστιζωτέρων. Λέγουσι 

Άντι παντός άλλου άρΟΓου όημοιεύο-
μεν έπιστολήν τινα, ήν έχ Λο-'δν ου έπίς-έλ-
λουσιν εις τ/ν σύνταςιν τής «Κλειοΰς», διά 
νά μάΟωσιν οί άναγνώ ;ται ήμώντάςμηχα
νορραφίας καί τούς σκοπούς τής επαράτου 
Καμαοίλλας. 

αΕίς τάς τελευταίας ειδήσεις τής «Κλει-
οΰς» ανέγνώ' ό- ιήπ-ωσ. ΐνή - ο ιτική έ έ-
χεται δή .εν είς τά περί πα'αι ή -εω; - οϋ βα
σιλέως τών'Γ.λλ·^ ων διασπάμε.τα. Δέν δύ-
ναμαι νά ίιαφιλο· ιε-.ήτω απολύτως τόν ΐ τ/υ-
ριτμόν τής «Κλειού.» δν αγνοώ πό ε ή -
τλησεν άλλά κα',' άς ε /ω Λε-ικ.·ς πληρο
φορίας, δύναμαι νάβαναιώτω :ήν ύντ ξ:ν 
τής «ΚλειοΟς», ο ι τά πλείστα τώ · ίιβρί 

• Ελλάδος δημοσίευσε "ω , άρθρων, ί.ίως έν 
Λο 'δί"ω, ει ε προ·.ο < έ ντε/νου δαΐΥουρ ίας. 

ε'Αο" ου τ, διά τοΰ Ιίούλ αρίη έπινείρτ.-
Οειτα άπότει;α άπέτυ ε κα: εΓο- οκτ'.ώ.γι 
τυφλό: τά τε ό ιματα τό-· τε νουν, ότι ή κοι
νή γνώμη τ ώ ν Έ λ λ ή ω έξα ές-η σύσσωμος 
ύπ'ιρ τοΰ έν έ . . ι ; · ώ ει αθετούνε ου συντά
γματος, ήλλαξζ/μέν τακτική ·, άλλα δέν 
έγκατέλιπον τά σχέδια των. Μί προ-ωττική 
συμπάθεια καί αντιπάθεια, ή πρός τό ούντα-



«ζιός άπόδειξιν ότι 'ό αγγλικός τύπος τάΠΓχτρίοα καί τόν Έλληνιτμόν./α· όττις ει
χε τήν αναιδή τόλμη·/ ν' άονηθη τήν παρά-
δοσιν τής υπηρεσίας είς τόν γραμματέα τής 
έν Λονόίνω έλλην. Πρεσβείας κ. Γεννάδιον, 
έπαυσε τοΰ νά Οεωρήται αντιπρόσωπος τοΰ 
έλλην. έθνους, συνεπεία επισήμου μηνύμα
τος τοΰ υπουργού τών Εξωτερικών πρός 
τον ενταύθα άντιπρόσωπον τής αγγλικής 
κυβερνήσεως. Το-.ούτον έπρεπε νά όοθη ρά
πισμα είς τόν άτίθασσον άρχηγόν τής Κα-
μαρίλλας. Ό κ. Τρικούπης πρέπει νά τίμω-
ρήση παραοειγματικώς τόν άπειθήσαντα 
τούτον ύπάλληλον, διότι άλλοίμονον είς 
ημάς, έάν μένωσιν ατιμώρητοι οί άσεβούν-
τες πρός τούς νόμους ανώτεροι ύπάλλη'λοι. 

— Είκοσι καί πέντε Κύριοι άνεκηρύχθη-
σαν ύπό τοΰ Πρωτοδικείου Αθηνών ώς υπο
ψήφιοι βουλευταί "Αττικής, είσί όέοίέξής: 

'Αντ. Βλάχος, 'Αναστ. Βυζάντιος, Τω. 
Βυθηνός, Κανέλ. Δημητρόπουλος, Λέανόρ. 
Κ. Δόσιος, "Ιο). Ζυγομαλάς, Δ/;μ. Μ. Καλ-
λιφρονάς, Δημ. Λ". Καλλιφρονάς, 'Αλκίβ. 
Καμπάς, 'ΑΟ. Κατσανδρής, Στυλ. Κολιά-
τσος, ΙΙάνος Ιίορωναΐος, Χρ. Αέκκας, ΌΟ. 
Μακρυγιάννης, Τω. Μεσσηνέζης, Άλές . Νέ-
γρης, Φίλ. ΙΙάλλης, Περ. ίίετράκης, Δημ. 
Τάλλης , Σκαρ. Σούτσος, Κών. Σταυρόπου-
λος, Τιμ. Φιλήμων, 'ίωαν. Χριστόπουλος, 
Άλέξ . Μ'ύλλας, Ψίλιπ. Ί 'ύλλας. 

Προσεχώς Οέλομεν δημοσιεύσει καί τών 
λοιπών έ κ λ ε κ τ ώ ν ύποζ,ν,οίων τά πατοι-
ωτικά των προγράμματα. 

Ο διευθυντής τής "Αστυνομίας κ. Χ α 

«βέλτιστα μεν γράφει περί αυτού, τά χεί
ρ ι σ τ α δέ περί τών Ελλήνων. Λυτό δέν μοί 
«φαίνεται νάήνε πολύ πατριωτικό·/ έργον..» 

«"Οπιυς νοήσητε μέχρι τίνος κακεντρε-
νείας έξετραχηλίσθησαν, αναφέρω έκ τών 
πολλών τό εξής παράδειγμα. Δ'.ατρίβει έ> 
Λονδίνο) Κύριος τις (πρώην ρώσσος υπάλ
ληλος, παρα τής ρωσσικής δε κυβερνήσεως 
αποπεμφθείς), όστις είνε έκ τών όραστηριω-
τάτων οπαδών τής εταιρίας. Ό Κύριος ού
τος, κατασκευάζει ανταποκρίσεις έξ Αθη
ν ώ ν , συκοφαντεί τον Κουμουνοοΰρον και τόν 
Λομβαρδό·/ ώς μισθωμένους ύπηρέτας τής 
ρωσσικής πολιτικής, διαβαλλει τόν έν Κέρ
κυρα σύλλογον κ'Ρ'/ινάν Φε,οαΐον;) ώς σύλ-
Λογον πανσλαβιστικόν, κηρύττει ότι ο ρασι-
λεύς Γεώργιος περιτοιχίζεται υπό κλεπτών 
καί συνωμοτών, ούδένα δέ έχει ειλικρινή φί
λο·/ καί λάτριν, π λ ή ν έ ν ό ς, ότι το σύν
ταγμα είνε ή κυρία πηγή τών οεινών τής 
ουστυχοΰς Ελλάδος καί ούτω καθεξής. Ε 
σχάτως έγκατεστάθη είς ίΐάρισίους καί άλ
λος τις Κύριος, όστις είνε επιτετραμμένος 
νά φ ω τ ί ζ η τούς δημοσιογράφους τών Πα
ρισίων περί τής «έν Ελλάδι συνταγματικής 
συγχύσεως». 

«Καί άνευ τών ιδιαιτέρων τούτων πληρο
φοριών, ή άνάγνωσις τών περί "Ελλάδος έ-
μοιομόοαων άοθρων τών ευρωπαϊκών έφη-
μερίδων Οά πείση έκαστον ότι άπαντα εινε 
αντίγραφα ενός καί τοΰ αύτοΰ πρωτοτύπου. 
Δέν βλέπετε, κ. συντάκτα, ότι άπαντα τά 
άρθρα, άρχονται άναγγέλλοντα τήν παραί-
τησιν τού βασιλέως Γεωργίου, καί τελευ-
τώσιν ευχόμενα υπέρ τής αυξήσεως τών δι
καιωμάτων του Στέμματος ! θά άποτύχωσι 
βεβαίως τά τεκταινόμενα, άλλ' εινε καλόν 
νά μάθη ό αναγνώστης τάς έν τω κρύπτω 
γινομένας σκευωρίας». 

ΔΙΑΦΟΡΑ. 

Ο αξιότιμος ιατρός κ. Τω. Πύρλας 
απήλθε κατ' αύτάς είς Τρίπολιν, όπως ά-
ποδυθή είς τόν βουλευτικόν αγώνα. Περί τού 
κ. Ηύρλα αποβαίνει περιττή πάσα σύστασις, 
άφοΰ παρά πάσι σχεδόν τοΐς συμπολίταις 
του χαίρει πολλήν άγάπην καί ύπόληψιν 

Τέλος πάντων ό κακός τής Ελλάδος δαί- δια τα ορθά του φρονήματα. Ό κ. Ηύρλας 
μων, ό καταπροδώσας καί έξευτελίσας τήν | ειχε ν έκτεθή καί κατά τάς προπαρελθούσας 

βουλευτιζάς έκλογάς, αναμφιβόλως δέ Οά 
εξήρχετο νικητής, άν μή ή τότε Κυβέρνη-.ις 
τοΰ Βούλγαρη έπήνεγκεν αίσχράν καλπο.ό-
Οευσιν. Ή δ η πιστεύομεν ότι οί αγαθοί τής 
Τριπόλεως πολΐται Οελουσι τιμήσει διά τής 
ψήφου το/ν τόν καλόν καί συνετό·/ τούτον 
άνδρα. 

— Μετά πολλής εύχαριστήσεως μανθά-
νομεν ότι ό κ. Πάνος Κορωναΐος κατέρχε
ται είς τόν βουλευτικό·/ αγώνα. Ό κ. Κορω
ναΐος καί άλλοτε υπήρξε βουλευτής τής 
πρωτευούσης, διετέλεσε δέ καί υπουργός 
τών Στρατιωτικών, πολιτευθείς άριτ/α κατά 
τόν πολιτικό·/ αύτοΰ βίον. Πιστεύομεν ότι 
πάς όρΟοφρονών πολίτης δέν θέλει διστάσει 
νά ψηφίση άνδρα, διακρινόμενο·/ έπί φιλο
πατρία, εύθύτητί καί άκεραιότητι χαρακτή-
ρος. Τοιούτοι άνδρες, οίος ό κ. Κορωναΐος 
τιμώσι τή άληθεία τό βουλευτήριον καί τόν 
έλληνίσμόν. 

— Ό κ. Υπουργός τής Παιδείας παρα
καλείται νά 7<άβη ύπ' όψιν του τήν διαθή
κη·/ τοΰ άοιδίμου Πέτρου Δημάκη, καί νά 
φροντί'η ού μόνον περί τής εφαρμογής αυ
τής άλλά καί λόγον νά ζητήση άπό τούς 
εκτελεστά;, οίτινες έπί πολλά έτη τά ίερά 
ταΰτα χρήματα μάλλον εμπορεύονται. Επί 
τοΰ ουσιώδους τούτου ζητήματος Οέλομεν 
επανέλθει. 

— Εξεδόθη κατ" αΰτάς ύπό τού γνωστού 
αλλείων δια-

I I 

όέλλα λεπτομερής περιγρα
φή οΐαφόρω > μεταλλευτικών προϊόντων τοΰ 

ρος απέσυρε τήν παραίτησίν του, άφοΰ ΛΑΥΡΊΟΥ καί ΏρωποΟ εκτεθέντων κατά τήν 
ήλΟεν είς εξηγήσει; μετά τού υπ, τής Παι-|σρίτην τών Όλυμπίων περίοδον. 'Π πραγ-
δείας· ούτω οέ έλύθη τό πολύκροτο·/ χατα- [ματεία αύτη διακρινόμενη έπί έπιστημονι-
στάν άστυνομ. ζήτημα, κ' έμεινε μέ τήν χα-1 πολυμάθεια περιέχει_ πολλάς νέας καί 
ράν ό πολυχρονεμένος Πολύχρονος 

Λ, 
συγγραφέως πολλών περί με 
τριβών κ 

ενδιαφέρουσας γνώσεις· δέν δυνάμεθα δε νά 
μή άπονείμωμεν δίκαιον έπαινο·/ είς τόν κ. 
Κορδέλλαν, όστις διά τών πρωτοτύπων καί 
ωραίων αύτοΰ συγγραφών προσπαθεί νά 
πλουτιση τήν μεταλλευτικήν έμπορείαν. 

— Βεβαιοΰται ότι πάνθ' όσα έγραψε τό 
«'ΕΟνικ. Πνεϋμα» κατά τοΰ κ. Ξανθού Πι-
κουλάκη εγράφησαν ύπό τάς εμπνεύσεις τοΰ 
κ. 'Αντ. Μαυρομιχάλη. 'Πμεΐς διαβεβαιού-

"Εγώ γράμματα είξεύρω . . . έχω γλώσσαν καί παιοειαν, 
Τών Ψαναριωτών γνωρίζω τήν μεγάλην άγυρτειαν. 
Καί αν τύχη, συμπολΐται, βουλευτής κ' έγώ νά γείνω, 
Σ ' όλους, σ' όλους τούς πολίτας τό δικαίωμα τούς δίνω 
Νά μέ φτύσουνε "ς τά μούτρα, άν είς ένα μόνον μήνα, 
Σάν τής Πόλις τό Φανάρι δέν τήν κάμω τήν Αθήνα. 

Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ ΧΑΣΑΙΙΟΗΟΤΑΟΣ Σ Κ Ε Μ Ε Ρ Ε Σ . 

Σεις τό φιόρε τής Ζακύνθου, οί Λιουραΐοι οί μεγάλοι, 
"Οπου έχετε γεμάτο πονηρίαις τό κεφάλι, 
Καί περνάτε τραγουδώντες καί χαρούμενοι τό χρο'νο, 
Καί δοξάζετε τόν Βούλτσο, τόν Βισβάρδη, τόν Δραγόνο, 
Έλθετε καί τώρα, φίλοι, είς τόν Πονηρόπουλό σας, 

"Οπου θέλει τό καλό σας. 

Ό τροχός τής τύχης, φίλοι, άνω κάτω τριγυρίζει, 
Ό μικρός γίνεται μέγας, ό πτωχός μυριοπλουτιζει, 
Ό απλούς, ό τιποτέ-ιος όπου χαμηλά πατάει 
Κάνει έξαφνα φτερούγες, καί πολύ ψηλά πετάει. 
Τέτοια, φίλοι μου Λιουραΐοι, θαύματα ή τύχη κάνει· 

Έν" άφίνε! κΓ άλλον πιάνει. 

Έ5ώ μέσα 'ς τής Ζακύνθου τά χαρούμενα λουλούί,ια 
Έγεννήθηκα, Λιουραΐοι, μέ βιολιά καί μέ τραγούδια. 
Ό μπαμπάς μου ό καύμένος είς τής Ζάκυνθος τήν χώρα 
"Ετρεχε μ' ένα γαϊδούρι, όπως κάνη έως τώρα, 
Κ ' έπουλοΰσε είς τούς δρόμους Ουμιατήρια, γαβαθίτσες, 

Κανατάκια καί σταμνίτσες. 

Άπό τ' άλλο μέρος πάλι ή μαμά μου ή καΰμένη 
Δέν περνούσε ούτε 'μέρα όπου πάντα νά μήν πλαινη. 
Καί ό ένας καί ό άλλος'γιά έμενα προσπαθούσαν . . . 
"Οταν έκλαιγα έκλαιγαν, κ' όταν γέλαγα γελούσαν. 
Κ ' επειδή καλό μέ είδαν κ' έξυπνον πολύ παιδίον, 

Μ' έστειλαν είς τό σχολεΐον. 

Ποΐα θαύματα καί πόσα έκανα εις τό σχολεΐον ! 
Ό χρυσός ό δάσκαλος μου πάντα μούδινε βραβεΐον. 
Εί'ξευρα τό μάθημα μου πάντα σάν νερό άπ' έξω, 
Καί δέν ήθελα ποτέ μου μέ παιδιά άλλα νά παίξω, 
Κ ' ό καλός ό δάσκαλος μου σάν παιδί του μ' αγαπούσε, 

Καί κοτσύφι μ' έκαλοΰσε, 

μεν τον κ. Λ. Μαυρομιχάλη·/, ότι μέ όλας 
τάς απρεπείς συκοφαντίας, τας όποιας προ
σάπτει είς τόν κ. Πικουλάκην, δέν δύναται 
νά ελάττωση τήν έπιρροήν και τήν άγάπην, 
τήν οποίαν χαίρει ούτος παρά τοΐς συμπο
λίταις του, παρ' οίς ή υποδοχή του έγένετο 
πολύ καλλίτερα τής ιδικής του, μέ όλα τά 
χρήματα, τά όποΐα καυχάται ότι έχει, καί 
δύναται, ώς λέγει, δΓ αυτών ν' άγοράση ο
λόκληρο·/ τήν έπαρχίαν Οιτύλου. 'Λς ένθυ-
μηΟή δέ ό κ. Μαυρομιχάλης, ότι ένδεχόμε-
νον νά έλΟη καί πάλιν καιρός νά παρακαλή 
τόν κ. Πικουλάκην, Οπως έκαμεν είς τήν 
τελευταίαν βουλευτικήν έκλογήν. 

Ε:ς Λ άκων. 
— Αντίθετος συνδυασμός τοΰ κ. Περ-

ρωτή κατηρτίσΟη έν Καλάμαις έκ τών κκ. 
Κώνστα Φλέσσα, Δημητρ.Τζάνε καί "Ιωσήφ 
Μπενή. 

— Ό μαθητής τού Β ' . τών ένταΰΟα Γυ
μνασίων κ. Δημήτριος 'Αφεντάκης διεκρίθη 
κατά τάς εξετάσεις, έφ." ω συγχαίρομεν αύ
τώ τε καί τοΐς γονεύσί του. 

— ΈπισκεφΟέντες κατ' αύτάς τό ύποθη-
κοφυλακείον Αθηνών, εϋρομεν έναύτώ πολ
λήν τάξιν καί αρμονία·/. Γνωρίζοντες τήν 
κακήν καί άνώμαλον κατάστασιν, είς ή ν τό 
παρέλαβεν ό κ. Νικόλαος Στρατηγόπουλος, 
δεν δυνάμεθα νά μή άπονείμωμεν είς αυτόν 
τόν δίκαιον έπαινο·/ δΓ όσην έπέφερεν έπαι-
σθητήν βελτίωσιν, ασχολούμενος άνενδότως 
περί τήν τακτοποίησιν τών εργασιών, και 
τήν σύνταξιν ευρετηρίου αναγκαιοτάτου είς 
τήν ύποΟηκικήν υπηρεσία·/. 

— Είς διάφορο·/ τι τής Αυγής μετά πολ
λής απορίας άνέγνωμεν ότι ό σταΟμάρχη; 
τής Κολοκυνθούς κατές-η ή μάστιξ τών εκεί 
πολιτών! Έάν ό συντάκτης τ ι ς Αύγης έ-
οωκε πιστιν εις εσφαλμενας πληροφορίας 
άλλων, άς μάς έπιτρέψη νά τώ είπωμεν ότι 
οεικνύει διαγωγήν ανοίκειο·/ είς τόν δημο-
σιογραφικόν χαρακτήρα, παραμορφών καί 
οιαστρέφων οίκτρώς τήν άλήθειαν πρός βλά-
βην τής ύπολήψεως ενός τιμίου άνθρωπου* 
καθόσον ουδείς έκ τών ήσυχων καί τιμίων 
κατοίκων τής Κολοκυνθούς έχει παράπονο·/ 

τΐ'έναντίον τοΰ ίΐρήμ.ένου ο ιαΟμαρχου, εξ 
εναντίας δέ ούτος διά τής δραστηριότητος 
καί τής πιστής τοΰ καθήκοντος αύτοΰ εκ
πληρώσεως έφείλκυσε δικαίως τήν άγάπην 
αυτών καί τήν ευγνωμοσύνη·/. Διά νά ήνε 
δέ ό συντάκτης τής Αυγής εντός τής αλη
θείας ώφειλε μάλλον νά είπη, ότι ό στα-
Ομάρχης τής Κολοκυνθούς κατέστη ή μά
σ τ ι ξ τ ώ ν κ α κ ο ύ ρ γ ω ν καί ά τ ι μ ω ν , ων 
διαφόρους έγκληματικάς πράξεις άνεκάλυ
ψε·/ έν βραχεί χρόνου διαστήματι. Κατά 
τόν ριήνα 'ϊούνιον καθ' όν έτοποθετήθη ώς 
σταΟμάρχης είς Κολοκυνθοΰν άνεκάλυψε τά 
έξης κλοπιμαία πράγματα; I) δύω αμνούς, 
ίξ ων τόν ένα ζώ /τα τόν δέ άλλον έσφαγμέ-
νον 2) μίαν πατατούκα·/, έν γελέ/.ον, πέν
τε ύποκάμισσα, τρία βρακιά, έν πιστό/.ιον 
καί οκτώ οραχμάς, πάντα κεκρυμμένα εν
τός κόπρου, καί 3) ένα γάλον τοΰ ένοηχα-
τάρχου. Έκτος δέ τούτου άνεκάλυψε καί 
αυθημερόν συν£λα?εν έμπρηττην τινα Οέσαντα 
πύρ εις τά έλαιόδενδρα τοΰΣπετσεροπούλου. 

"Λοά γε διά ταύτα κατέττ τ. ιχάστιξ τών 
πολιτών ; Ό συντάκτης τής Αυγής αποδί
δων δικαιοσύντ·/ είς τόν παο' αύτοΰ αδίκως 
συκοφαν :7.0 έ ντα, ειλε ι ν αναιτεστ. οσα 
περι αυτού εσφαλμένως έγραψε οους ισο^ς 
άκρόασιν είς τάς είοηγήσεις κακόβουλου τι
νός ύποβολέως. Ταύτα έπί τού παθόντος. * 

ιι (Συνέχεια-

Ξεβούλωσε τό λοιπός τ 

προηγ. αριθμόν.) 

/λωσε τ 
κΓ άνοιξε τά στραβά σου, κύρ Φίλιππα, για 
ν' ακούσης μέ 'λίγα λόγια τί πράμμα είνε 
αΰτοι πού τούς ανέβασες έσύ μέ τής κου-
ταμάραις σου 'ς τά μισά ουράνια . . . . Καί 
πρώτα, ό Κώνστας αυτός, ποΰ καυχάται 
ότι πώς είνε άπογόνι τοΰ Παπαφλέσσα, δέν 
είνε ό ποιο μεγάλος μπουνταλάς τής IIο 
λιανής ; αυτός ό Κο/νστας, ποΰ λές, ότι 
πώς σάς είπε, Οτι θά μάς κάνη τόσα καί 
τόσα καλά πράμματα (όσαις δηλαδής τρί 

χες έχ' ή απ&λάμη του), τ. μας έκανε τήν 
πρώτη βολά ποΰ τον 'βγάλαμε βουλευτή ; 
Τή μάντρα είπες. Κουτέ, ποΰ εινε εκείνη ή 
μάντρα; "Πίστεψες κ' έσύ ότι πώς εινε αυ
τή ποΰ υπάρχει κι" όχι εκείνη ποΰ θά κτι-

ή , μά 'ς τήν άλλη ζο)ή, 'ς τήν άλλη άκρη 
τοΰ ποτάμιου ; . . Κ ' έπειτα, τί βγήκε άπό 
χιά μάντρα ; Εμε ί ς έχουνε ανάγκη άλλων 
πραμμάτων . . . έχουμε ανάγκη νά μή πλε
ρώνουμε φόρους μεγάλους· έχουμε ανάγκη 
άπό ησυχία, νά πάψουνε ή δολοφονίαις, ή 
κλεψιαΐς καί τά τόσα άλλα κακά ποΰ γέ* 
νουνται κάθε "μέρα 'ς τόν τόπο μας· έχου
με ανάγκη νά 'δούμε τήν πολυβασανισμένη 
Πατρίς νά ξαναστενάξη μια μέρα καί νά 
δή κΐ' αυτή ήμέραις εύτυχισμέναις, νά δο-
•αστή καί νά τιμηΟή άπό ουλον τόν κόσμον, 
καθώς τόν παλαιόνε τόν καιρό· έχουμε ά-
'άγκη άπό τόσα καί τόσα πράμματα, τά ο
ποία αμα γενούνε Οά μάς κάνουνε μεγάλους 
καί σεβαστούς, σάν τούς Προύσσους. . . Είνε 
τό "λοιπός αυτός άξος νά τά κάνη αυτά; 

V·/ ήνε, γιατί δέν τά έκανε τότες πού ήτα
νε καί τό κόμμα του μάλιστας 'ς τά πράμ
ματα δεκοχτώ μήνες; τί τόν εμπόδιζε τότες 
κ' έρχεται τώρα ό αδιάντροπος καί λέει, 
ότι πώ; Οά κάνη όσα μοΰ προεΐπες ; Αυτά 
τά ίδια δέ μάς τά έλεγε καί τή πρώτη βο
λά ; τά "ξέχασες ; . "Ε , Φίλιππα,Φίλιππα, 
άνθρωπος πού γελάει μια βολά τόν κόσμο, 
Οά τόν γελάη πάντοτες . . . Λοιπός ό Κ<ό\-
στας μάς έγέλασε τήν πρό/τη βολά θα μάς 
γελάση καί τή δεύτερη, θά μού 'πής γιατί; 
Γιατί ό Κώνστας, καθώς σοΰ προεϊπα, εινε 
μπουνταλάς καί κανένας άπό τούς μεγά
λους δέν δίνει άκρόασι 'ς τής άνοησίαις του, 
παρά γελάνε άμα τόν ακούνε νά τούς γυ-
ρεύη τίποτες, καί τοΰ "λένε : «τώρα δέν είνε 
καιρός νά σοΰ κάνουμε τίποτες· μεθαύριο 
μάλιστα;·» δηλαδής τόν παιζογελάνε σά 
μωρό παιδί, καί καθώς είνε . . . Ά ν λοιπός 
ήτανε καλός, άν είχε ρητορική πο7,υλογία, 
άν είχε ένα δράμμι μυαλό 'ς τό ξερό του, 
κ' ένού λεφτοΰ φιλοτιμία άπάνου του, δε θά 
τούς έτριβε τή μούρη τών μεγάλων "ς τή 
Βουλή, καθώς άλλοι βουλευτάδες, καί νά 

Έμεγάλωσα, Λιουραΐοι, κ' ήλθα είς τήν επιστήμη·/, 
Και γιά ν' άποκτήσοι δόξαν, μέγα όνομα καί φήμην, 
Τής πολιτικής τόν δρόμον απεφάσισα νά πιάσω 
Μήπως έλθη μια ήμερα καί τό σπίτι μου δοξάσω. 
Άρχ_ισα λοιπόν νά τρέχω άπό ένα σ' άλλον τόπον, 

Κ ' έκαμνα τόν δημοκόπον. 

Χασαπόπουλο Δημήτρη Σκεμερέ μέ λέγαν όλοι, 
Καί τό όνομα μου τούτο αντηχούσε μές 'ς τήν πόλι, 
Κ επειδή είς τό αυτί μου δέν κτυπούσε μ' αρμονία, 
'Ι,οαλα ευθύς είς έργον μιά μεγάλη πονηρία. 
Απεφάσισα, Λιουραΐοι, καί μέ όλά τά σωστά μου, 

Νά αλλάξω τ" όνομα μου. 

Τό συνέθεσα αμέσως έκ τοΰ π ο ν η ρ ό ς καί π ο ύ λ ο ς, 
Πονηρόπουλον δέ τώρα μέ είξεύρ" ό κόσμος ούλος, 
Καί διά νά μάθω, φίλοι, τής πο)^ιτικής τούς τρόπους, 
Προσκολλήθηκα αμέσως'ς τοΰ Λομβαρδού τούς άνθρο/πους, 
Κ ' έκρυβόμουν 'ς τοΰ σπιτιού του τής κουζίνες σάν τή γάτα, 

Κ ' έγλυφα ;σανακες, πιάτα. 

Πλήν μετ' ού πολύ άφήκα τοΰ Λομβαρδού τήν παρέα·/, 
Καί έτάχθην είς τοΰ Βούλτσου τήν μοναρχική·/ σημαίαν. 
Τέτοιος ήμουν, συμπολΐται . ... άλλά τώρα είμαι άλλος· 
Έγεννήθηκα μικρούλης, άλλά έγεινα μεγάλος. 
Λοιπόν, φίλοι μου Λιουραΐοι, είναι δόξα καί τιμή σας, 

Έάν γείνω βουλευτής σας. 

"Σ τό βουλευτικό τό βήμα άν μέ κάμετε ν' ανέβω, 
Σας υπόσχομαι, Λιουραΐοι, ότι πλέον δέν Οά κλέβω 
Τά λεπτά τών χαρτοσήμων . . . σεΐς Οά ήσθ' ό λογισμός μου, 
Καί 'ς τής δίκαις σας, Λιουραΐοι, Οά ξοδεύο/ μοναχός μου, 
Καί γιά τούς κακούς εχθρούς μας Οά ανοίγω μαύρη γλώσσα, 

Καί Οά λέγω χίλια τόσα. 

Τής έξακουστή; Πεντάδας εΐμαι καί έγώ βλαστάρι, 
Κ Γ ό τρισένδοξός μας Βούλτσο; μ' έχει μόνον του καμάρι· 
Έάν όντως αγαπάτε τήν Πεντάδα τήν άγίαν, 
Βάλλετε ευθύς είς πράξιν κάθε είδους άγυρτίαν. 
Κάμετε με βουλευτή·/ σας, καί πιστό·/ υπέρμαχων σας, 

Προς τ-μήν ζα: πρός καλόν σας. 



τβύς ε/.ανε θέλοντας και μή θέλοντας νά 
κάνουνε Οσα χαλά έζήταγε ; . . *Αλλά πού 
μυαλά. Σ 1 άλλα γράμματα, καθώς κ' έσύ 
μοΰ προεΐπες, εινε καλός . . . Τήν πρώτη 
λοιπός βολά τί έκανε ; τήν πρώτη βολά, 
μουρλέ Φίλιππα, έκύτταξε πώς νά φάγη 
κάτι παοάδες τοΰ Κουβέρνου που τούς έχρό-
σταγε άπό ενοικίασες, φόρους και λοιπά. 
Καί τούς έφαγε. Πώς ; Μ" αυτό τό πώς εινε 
πολύ περίεργο. Ό Ντεληγιώργης, ποΰ λές, 
ξεμυαλισμένε Φίλιππα, επειδή τις κ έπροσ-
παθοΰσε τότες νά πούληση τό Λαύριο για 
νά 'πή Οξω φτώχεια, όπως καί τό ειπε, είχε 
ανάγκη νάχη πολλά ζωντόβολα (βουλευ-
ταίς) μέ τή γνώμη του, έχάρισε τότες σέ 
πολλούς πολλά πράμματα, έχάρισε τό λοι
πός καί τοΰ κύρ Κώνστα μας τά όσα έχρό-
σταγε, καί τοΰ άδερφοΰ του, τοΰ τσελεπή-
Λιά, τοΰ έδωκε δέκα μόνο μετοχαΐς, κ' έτσι 
έδώκανε ψήφο καί τά δυώ τά ψοφήμια γιά 
νά πάρη τό Λαύριο ό άρχικλέφτης ό Συγ
γρός. Λοιπός, ερωτώ εσένα, δέν είνε κΓ αυ
τός ένας άπό εκείνους ποΰ μέ τόν ψητό τους · 
έληστέψανε τήν Πατρίς κ'έγόύσανε τή φτω 
χολογιά τόσο άτιμα ; . . Μά καί τί νά σοΰ 
πρωτοπώ γιά δαύτονε ; . . Δέν αξίζει, καϋ-
μένε Φίλιππα, τόν κόπο νά 'πώ κΓ άλλα 
γιά ένα τέτοιο μούτσουνο, γιατί Οά τοΰ δώ
σω τιμή ! . . Τούτο μόνο σοΰ λέγω, ότι ά -
Ορώπους ποΰ πουλάνε τήν Πατρίς γιά ολί
γο αργύριο· ανθρώπους ποΰ έρχουνται 'ς τά 
πράμματα μόνο καί μόνο γιά νά γδένουνε 
τή φτωνολογιά καί νά γεμ'λουνε τή σακ 
κουλά τους· ανθρώπους ποΰ μας λένε πράμ 
ματα, τά όποια ό^ι μόνο δέ 'μποροΰνε νά 
τά κάνουνε, άλλά ούτε καί νά τά νοιώσουνε 
καί νά τά φανταστούνε· ανθρώπους ποΰ οί 
πεθεροί τους τούς έχουνε σέ κηδεμονία, αυ
τούς, λέγω, τούς άνθ.ώπους πρέπει, αδερφέ 
Φίλιππα, νά τούς καταψη';ί ουμε καί νά 
τούς αποφεύγουμε σάν ό διάβολος τό λι
βάνι, γιατί οί τοιοΰτοι γιά τόν παρά "μπο
ρούνε καί τήν Πατρίς νά προδώιουνε κ' ε
μάς 'ς τούς Τούρκους σκλάβους νά παρα
δώσουνε . . . Αύτα λοιπός πρέπει νά σκέφτε
ται κάθε άνθρωπος ποΰ νοιώθει μ·.ά στάλα 
άπό κόσμο. Σκέψου λοιπός κ'εσύ κΓ άν εύ-
ρής εσφαλμένη τά λεγόμενα μου, δηλαδής 
ότ: πρέπει νά ψηοΓουμε τούς προδόταις, 
τούς κλέφταις, τούς μ.που'ταλάδαις καί 
τούς μπαγαμπόνταις, τότες δός μου άπάν-
τησι, κύρ Φίλιππα. 

— Κ ' έγώ θά σοΰ απαντήσω άαα ποΰ 
μοΰ 'πής καί γιά τούς άλλουνοΰς. 

— *Ας έρθουμε λοιπός τώ "α καί 'ς τό 
Γιωργάκη τόν Καρχαρία σου. Μ' άπό ποΰ 
ομως νά πρωταρχίσω γιά δαύτονε ; τί νά 
πρωτοπώ γΓ αυτό τό χαριτωμένο χαϊβάνι 
σου, ποΰ τοΰ κατέβηκε καί καλά νά γενή 
βουλευτής μας ; . . Τί τοΰ 'ζηλέψατε, κα
πετάν Φίλιππα; Μοΰ είπες ότι πώς γιά 
τούς φίλους του θυσιάζεται, κΓ ότι χαλάει 
τόν κόσμο γιά νά σκεπάζη τά κακά ποΰ κά
νουνε όσοι τόν αγαπάνε. Λοιπός ποιά ασφά
λεια Οά έχουμε άμα ποΰ γενή βουλευτής 
μ α ς ; οί φίλοι του, πούνε ούλοι τοΰ σκοι-
νιβΰ καί τοΰ παλουκιοΰ σάν κΓ αυτόν, δέ θά 
σηκώσουνε κεφάλι καί δέ θά μας δέρνουνε 
σά ραγιάδες εμάς τούς φορολογούμενους; 
£έ θά μας σκοτώνουν* ; οϊ Οά μας κ?.έφτου-! 

νε ζ,τ: άν έχουμε ; . . Ένας λοιπός τέ
τοιος προστάτης τών κακούργων, πρέπει, 
άδεροέ Φίλιππα, νά γενή βουλευτής μας ; 
Τί τότε θά 'πή 6 κόσμος γιά'μάς ;. Έχα-
Οήκανε οί καλοί άνθρωποι άπό τή Καλαμά
τα ; Τέτοιους μόνο 'βγάζ' ό τόπος μας κΓ 
όχι ανθρώπους μέ νου, μέ παιδεία, μέ πα
τριωτισμό, ποΰ ν' αγαπάνε τήν Πατρίς ; .. 
Λοιπός, κύρ Φίλιππα, αγαπάς κ' έσύ μέ τά 
σωστά σου τούς τοιούτους ; θέλει; νά "βγά
λουμε βουλευταϊς, ανθρώπους ποΰ υποστη
ρίζουνε τούς φονιάδες, τούς κλέφταις κΓ 
ούλους τούς μπιρμπάταις; ανθρώπους ποΰ 
δέν έχουνε ένοΰ παρά φιλότιμο ; ανθρώπους 
ποΰ δέ νοιώθουνε νά μοιράσουνε δυώ γαί-
δουργιών αγέρα; ΊΙές μου "ς τό θεό σου, 
Φίλιππα, τί'ζηλέψατε άπό ένα τέτοιον Καρ
χαρία ; τήν κουταμάρα του; τήν αχαριστία 
του ; τήν άδιαντροπιά του; Τί άλλο λοιπός; 
Ένας λοιπός άνθρωπος ποΰ δολιεύεται ε
κείνους ποΰ τον έβάλανε σέ μιά θέσι γιά νά 
λάβη μιά στάλα τιμή ! ένας άνθρωπος ποΰ 
φορολογάει τούς ψαράδες, τούς χασάπιδες 
καί τόσους άλλους φτωχούς* ένας άνθρω
πος ποΰ πέρνει τής ξέναις γυναίκες καί 
τούς ανοίγει σπίτια· ένας άνθρωπος τέλος 
καθώς αύτόνε ποΰ έκλεψε τό Ονομα όπου 
έχει, κΓ όπου κάνε: τό μ ε σ ί τ η σέ μερι-
κούς εδώ καλούς καί δυνατούς γιά νά βα
στιέται 'ς τή θέσι όπου ε'ίνε, πρέπει νά 'βγή 
αντιπρόσωπος μας ; Ό άνθρωπος αυτός που 
δέν 'μπόρεσε νά ζήση μιά γυναίκα, 'μπορεϊ 
ν' άντιπροσωπέψη τον τόπο μας ; Αυτό.ε 
ποΰ/ τόν οαχτυλοδειχτοΰνε καί τά μικρά 
πακιά γΓ αυτά ποΰ κάνει ώς αστυνόμος, 
πρέπει, νά τόν 'ογάλουμε βουλευτή μας ; 
"Ησουνα 'ς τά λογικά σου, μωρέ Φίλιππα, 
όντας μοΰ κουβέντια"ες, ή μπάς καί σέ εί
χανε μεθυσμένο;.. Τί Οά 'πή, βρε Οεό/.ου-
τε, ό κόσμος άμα ποΰ μάθη ότι πώς έδώκα-
με, έστω καί πέντε άσπρους ψήφους, σ" αυ
τό τό μουντζουρωμένο ψοφημι; Ποια με
γάλη "ντροπής 'ς τόν τόπο μας ; ποιό άνε-
ξάληφτο στΐ/μα σ' εμάς, άμα ποΰ άντι-
προσωπευτοΰμαι άπό ένα τέτοιο ζωντανό ;.. 
Κακόμοιρε Φίλιππα, σοΰ βουλώνουνε τά 
"μάτια μέ 'λίγους παράδες, καί σοΰ οένουνε 
τή γλώσσα μέ καμπόσαις ποτηργιαΐς, καί 
γι' αυτό δέ βλέπεις καί δέ 'μιλας, καθώς 
πρέπει νά μ,Γλήση ένας δυστυχισμένος φο
ρολογούμενος κ' ένας αληθινός πατριώτης. 
Αυτά λοιπός έπρεπε νά σκεφτήτε σεΐς ποΰ 
λέτε ότι πώς έσκεφτήκατε γιά νά 'βγάλου-
με αυτή τή βολά βουλευτάδες παιδιά της 
Καλαμάτας κι' όχι χωριάταις. Ναι, κύρ Φί
λιππα, έπρεπε νά σκεφτητε ότι πώς πρέπει 
νά 'βγάλουμε βουλευταΐς Καλαματιανούς, 
άλλά τίμιους, γραμματισμένους κΓ άληθει-
νούς πατριώταις, κΓ όχι σάν αυτά τά ζων
τόβολα ποΰ μοΰ θυμιάτιζες τόσαις ώρα:ς. 

— Μωρέ τί μοΰ λές, Ναθαναήλ ; Έσύ 
μ' έκαμες νά χάσω τό μπούσουλα μ' αυτά 
ποΰ μοΰ κουβεντιάζεις; Ποΰ 'ς τό διάβολο 
τά Ουμ,άται ή γκλάβα σου ούλα αυτά τά 
πράμματα ; . . Έσύ λοι τ.ός είσαι θησαυρός 
ά-ίμητ:τ . . . Άμμ" ποΰ "ς τ ' ανάθεμα νά 
τά συλλογιστοΰμαι εμείς τοΰτα . . . Μωρέ 
πώς διάβολο δέ γυρίσανε κ?.ί τό "δικό σου 
τό κεφάλι μέ τίποτες παράδες ποΰ νά πε
τσοκοβόσουνα ·'·ά δαύτους; 

— Έ , φτωχέ Φίλιππα, δέ Οά 'ξ'έρης φαί-
νεται ότι πώς ούλα σου τά δάχτυλα δεν εινε 
ίσια. Έτύ κ' οί όμοιοί σου έσκεφτήκατε νά 
υποστηρίξετε τούς ασυνείδητους καί τιπο-
τένιους, γιατ' είσαστε ούλο: άνθρωποι τής 
κανάτας· μα έγώ ποΰ "βγάνω τό ψωμ.ί άπό 
τών παιδιών μου τό στόμα καί τό δίνω τοΰ> 
εισπ:άντοοα, ενώ ποΰ βλέπω ποΰ ο:ν ένου-
με καμμιά ασφάλεια τής ζωής μας, έγώ 
ποΰ βλέπω τ/ν Πατρίς καί κλαίει "μέρα νύ-' 
ν τα, επειδή τις καί τή βασανί Όυνε τά παι
διά της χειρότερα άπό Τούρκους, σκέφτου-
μαι διαφορετικά καί κα'ώς μ'άκοΰς. 

— Λεγε μου 'ς τό θεό σου, αδερφέ Να
θαναήλ, καί σοΰ τό ύπόσχουμαι ότι πώς Οά 
πάου νά γυρίσω ούλουνώνε τών βλάμιδων 
τ' άνύριστα κεφάλια. Μά πιστεύω ομως ότι 
τώς γιά τό Δημητράκη μας δέ (άχτς νά 
'πής τίποτες, γιατ' αυτός εινε άπό 'κνίνους 
ποΰ επιθυμείς. (ά/ολουΟίΐ). 

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α . 

Ή νομολογία τοΰ ανωτάτου δικαστηρίου 
εις όλα τά εύνομ,ούμ.ενα κράτη, δημοσιεύε
ται διά τοΰ τύπου, οπως «τυμοουλεύωνται 
αυτήν άπαντες οίπερί τό δίκαιον άσχο'λού-
με οι. Τοΰτο δέ προέολεψεν και ό δμέτερος 
νόμος· άλλά δυστυχώς λίαν ευάριθμοι είσιν 
οί κτησάμενοι ταύτην ή δ' εΰρεσις αυτής 
καθίσταται αδύνατος, άτε μή ύπαρχ_ούσης 
έν τώ έθνικώ Τυπόνραφδίώ. 

Ό φιλόπονος κ. Ν. Σπετσερόπου"λος έπε-
·. είρησε τήν άνατύπωοιν της Νομολογίας· 
τοΰ Αρείου Πάνου,· διά τρόπου εύμεΟόδου 
καί μετ' αλφαβητικού πίνακος τών λυομέ
νων ζητημάτων, καί ήδη έξέδωκεν έτερον 
τόμον περιεχΟντα τάς πολ. αποφάσεις τοΰ 
έτους 1 8 18 , συγκείμεον εκ 47 τυπογραφ. 
νύ/,λων καί τινώχε - ον άντί ο>. 9 . 
• » 4 I 

Και ήμεις άλλοτε καί πολλοί τών συνα
δέλφων ύψώσαμεν φωήν υπέρ τής ταχείας 
έ/.τυπώ'.εως της προκειμέ ης Νομολογίας, 
προετρέψαμ.εν μάλιςατήν Κυβέρνησιν, όπως 
έλΟη είςσυμφωνίαν μετά τοΰ κ. Σπετσερο-
πούλου και αναθέσει εις αυτόν τήν τύπωσιν 
της Νομολογίας, καθόσον ουδέποτε τό έΟν. 
Τυπογραφ εΐον ύπήρξεν ένήμ.ερον εις τήν τύ
πωσιν αυτής, επομένως δέν είνε δυνατόν νά 
τήν συμβουλευΟώσιν οί νομικοί, καί ούτω 
ματαιοΰται ό α> οπός τοΰ νόμου καί σπου-
οαίως παραβλάπτονται τά συμφέροντα τών 
πολιτών. 

Ουδείς, πιστεύομεν, δύναται νά παραγνώ
ριση τήν χρησιμότητα της Νομολογίας, ού
τε δύναται τό παράπαν αύτη ν' άναπληρωθή 
εντελώς διά τίνων περιοδικών συγγραμμά
των, περί τήν Νομολογίαν αυτήν άσχολου-
μέ· ων, διότι ταΰτα περιέχουν τό μέρος, ενώ 
ή ύπό τοΰ κ. Σπετσεροπούλου εκδιδομένη 
περιέχει τό όλον. "Οθεν κρίνοντες περιττήν 
πάσαν σύστασιν αυτής, ουδόλως άμφιβάλ-
λου,εν ότι θέλουν σπεύσει πςός άπο'κτησίν 
της όλοι οί περί τό δίκαιον ασχολούμενοι. 
Ούτω δέ Οά κατασταθή εφικτή όσον ο.όν τε 
τάχιον καί ή όλη έκδοσις, ης ένεκεν καί κό
πους πολλούς και δαπανάς ού σμικράς ό έκ
δοτης καταβάλλει. 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Α ΡΙΣΤΟΦΑΝΌΥΣ, 
(κείμενον πλησίον τής Βρύτεως τιΰΒορρ'.5)< 


