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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 

Δι' εκας·ον στίχον διατριβών λε. 50 . 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8 . 
Δί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον του Παν. Π. Πηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή !δ& 
συνδρομή εΐνε υποχρεωτική δι" Εν Ιτος 

και προπληρώνεται εις Αθήνας. 

Ε Κ Δ Ι Δ Ο Τ Α Ι R A T A Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Ν Κ Α Ι Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν. 

Ο ΕΚΜΑΝΈΙΣ ΕΦΙΔΔΤΗΣ 
ΚΑΙ Ο ΣΤΗΛΙΤΗΣ. 

Ή επάρατος νόσος λύσσα, ή άρτίωςτον 
πρώην καθηγητήν τοΰ ποινικού και Συνταγ
ματικοί» Δικαίου καταλαβοΰσα καί Sta του 
στηλιτικοΰ κΔαοΰ» την κοινήν ύγείαν καί 
ήσυχίαν καθεκάστην απειλούσα, ήνάγκασεν 
ήμας ν ' άναγγείλωμεν δια τοϋ προηγουμέ-
νου ημών φύλλου το λυπηρόν τοΰτο γεγο
νός, δπως άφ' ένόςμέν προφυλάξωμεν πάν
τα πολίτην από τοιαύτης επικινδύνου νό
σου, άφ' έτερου δέ ποιήσωμεν τοΰτο γνω
στόν τί} αστυνομική άρχή, υποχρεούμενη 
να προλάβη παν άπευκταϊον. Α λ λ ά μόλις 
ή είδησις αύτη άφι'χθη εις τα ώτα των 
μαινόμενων αρθρογράφων του κΑαοΰ»,καί 
ευθύς τήν έπιοΰσαν έσπευσεν ό Ιδιοκτήτης 
αύτοΰ να διάψευση δια τοδ ίδιου βέβαια αρ
θρογράφου τήν είδησιν ταύτην, παριστών 
αυτόν δΓ αύτοΰ ούχι μαινόμενον, άλλα συ-
νετόν καί σπουδαΐον νομομαθή ! Κομίζων 
δέ εαυτόν άγνόν καί άτρωτον προκαλεί 
κατ'αύτοΰ πάντα. 

Α ς άνοίξωμεν λοιπόν τάς μέλανας σε
λίδας τής συγχρόνου ημών ιστορίας, ής 
τήν επικεφαλίδα κατέχουσιν, ίνα ίοωμεν 
τις αμφοτέρων ό βίος. Ά ς άναμνησθώμεν 
τάς αξιομνημόνευτους αυτών πράξεις, ίνα 
καί οί τυχόν άγνοοΰντες μάθωσιν ήδη ό
ποιοι είσίν οί άνθρωποι ούτοι. Καί πρώτον 
πρόβηθι σύ, ώ απόβλητε καθηγητά καί τοΰ 
Συντάγματος έφιάλτα, διά νά ακούσης τίς 
ό πολυθρύλλητος βι'ρς σου, ουχί ό ιδιω
τικός, ως Σύ καθεκάστηνσπουδαίως γράφεις 
περί πάντων, άλλ ' ό δημόσιος. Σύ δεν είσαι 
ό συντάξας τό υπέρ τών στηλιτών κατα-
χθόνιον εκείνο εγγραφον, έφ' ου ούτοι έζή-
τουν νά στηρίξωσι τους καταχθόνιους αυ
τών σκοπούς, γνωμοδοτών άνιέρως καί 
προδοτικώς, ότι 82 μόνον βουλευταί δύ
νανται ν ' άποτελέσωσιν άπαρτίαν καί άλλα 
τοιαύτα; Σύ δεν συνέταττες άρθρα καί 
παραρτήματα, δι' ών έπεδοκίμαζες τήν δια-
γωγήν τών στηλιτών, προσπαθών ούτω ν ' 
αποπλάνησης τό κοινόν ν ' άποδεχθή τάς 
άπονενοημένας δοξασίας σου; Σύ δέν έγέ-
νεσο όργανον Ολων τών καταχθόνιων συμ-

βου7α'ων, τήν άνατροπήν τοΰ Συντάγματος 
έπιδιωκόντων; Ποία εΐνε τά έν Ελλάδι 
αγαθά σου ; Αί πολυετείς παραδόσεις σου ; 
Ά λ λ ' άν ήσο ωφέλιμος καί άξιος ακροά
σεως, πρός τί καθεκάστην άπεδοκιμάζεσσ 
καί αισχρώς έξεδιώκεσο ; Τά κατάπτυστα 
συγγράμματα σου; Ά λ λ α ταΰτα τ ί άλλο 
είσίν ή σύρραμα τραγελαφικόν, αποτελούν 
τήν σύγχυσιν, τήν πλάνην, τήν άηδείαν 
καί τον έμετόν ; Ά λ λ ά καί νυν τί πράτ
τεις, ώ τοΰ Συντάγματος κατεργάτα; Μη 
τήν αυτήν δέν ακόλουθης πορείαν ; έξεβλή-
θης κακήν κακώς έκ τής πανεπιστημιακής 
έδρας, ήν επί τοσαΰτα έτη έμίαινες· έστιγ-
ματίσθης παρ' όλου τοΰ έθνους διά τάς 
πρός τούς στηλίτας καταχθόνιους συμβου-
λάς σου, σύ όμως ού μόνον ουδόλως έσω-
φρονίσθης, άλλά τουναντίον ή χριστιανική 
τοΰ έθνους επιείκεια, ή άσύγγνωστος αύτοΰ 
ανοχή τοΰ νά διατελής νΰν έκτος τοϋ σω-
φρονηστηρίου, διότι τοΐς τάς φρένας πάσ-
χουσιν ουδεμία άλλη ποινή επιβάλλεται, 
σέ κατέστησε θρασύτερον μεν καί λυσσωδέ-
στερον κατά τών προασπιζομένων τάς έθνι-

Κ Η Π Ο Σ 

Ο ΣΑΡΙΠΩΑΟΣ. 

Άφοδ ίχασα 6 τάλας πδσάν μου χρυσήν ελπίδα, 
Ευθύς ήρχισα νά γράφω αύλικήν εφημερίδα, 
Καί λαβών τόν κάλαμόν μου είς τάς στιβαράς μου χείρας 
Γράφω μέ θυμόν μεγάλον τάς ωραίας μου σατύρας, 
"Οπου όστις τών ανθρώπων μέ σπουδήν τάς διάβαση, 
Χωρίς άλλο θέ νά γίνη μανιώδης καί θά σκάση. 

Κι' δ Αρχίλοχος 6 μέγας, πρώτος όλων τών Σατύρων, 
Μέ φαρμάκι είς τά χείλη, σκώπτης φοβερός καί είρων, 
"Δμα Ιλαβεν ό τάλας τά παπούτσια είς τό χέρι 
Άπό τήν καλήν μνηστήν του, μή δυνάμενος νά φέρη 
Τήν μεγάλην αυτήν λύπην, έσκωπτε τήν έρωμένην, 
(Έως ου τήν είδε τέλος άπανθρώπως κρεμαμένην, 

Ούτω καί έγώ ό μέγας, τών νομομαθών 6 πρώτος. 
Ά μ α είδα νά σκεπάση τούς σκοπούς μου μαΰρον σκότος, 
Raí έχάθη άπ' εμπρός μου ώς ψευδής σκιά ονείρου 
Πασά μου έλπίς γλυκεία, Οψιν έλαβον Σατύρου, 
Ri' ήρπασα τόν κάλαμόν μου κι' ήρχισα σατύρας γράφων,, 
Διά νά ανοίξω μαΰρον είς τούς λυσσαλέους τάφον. 

Rat προβάλλω μέ μανιαν καί θυμόν πολύ μεγάλον, 
Rai υβρίζω καθ' ήμέραν καί τόν ενα και τόν άλλον. 
"Ολους, όλους τούς υβρίζω καί τούς λέγω λαοπλάνους, 
Αμαθείς, τυχοδιώκτας, κλέπτας, ψεύστας καί τυράννους, 
Rvώδaλa, αναιδέστατους, ανάγωγους, μωρούς, βλάκας, 
Ποταπούς, χυδαίους, βρώμας καί γαϊδούρια τής Πλάκας. 

Ηύρα τοΰ καλοΰ «Aaoüs μου τάς σελίδας ελευθέρας, 
Καί τάς καταπλημμυρίζω μέ τής πένας μου τάς λέρας* 
Ri' ό καλός Αογιωτατίδης, ό στενός μου αυτός φίλος, 
Όλοέν μέ ξερογλύφει καί μ' ακολουθεί ώς σκύλος, 
Διά νά τοΰ γράφω άρθρα μέ τήν θείαν μου γραφίδα^ 
Nù στολίζω τον «ΑαόνΛ του τ^ν καλήν ίφημερίδα^ 

ΑΡΙΣΤΟ 
ΑΘΗΝΑΙ- ΤΕΤΑΡΤΗ- 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1876 

ΦΑΝΗΣ 



κάςελευθερίας, καχοηΟέστερον δε καί προ-' 
δοτικώτερον οπέρ τών έ.:ιβουλευΟέντων 
τούς Οειμούς και το ίερατείον κερδοσχοπι-
κόν δημοπρατήριο ν άνιέρως καταστάντων. 
Τοσούτον Ss της άναιδείάς τα opta υπερέ
βης, ώστε έπιθυμών 2Γ εκτεταμένου κυρίου 
άρθρου να προσέλκυσες τήν εύνοιαν καίτήν 
έπιείκειαν των δικαστών υπέρ τών δικαζο-
μένων επί σιμωνία υπουργών, ων ή ενοχή 
elvi αναμφισβήτητος, έτόλμησες νά έπΐ-
καλεσΟ^ς τον Άριστοτέλην, χωρίς νά συλ-
λογισθϊ)ς άθλιε, ότι αν κατά τήν στιγμήν 
τ :ύτην ήΟελεν έγερΟη έκ του τάφου κχί 
ίδϊ] σέ τον πρώην καθηγητήν του πανεπι
στημίου τοιαύτα άΟεμιτουργήματα πράτ-
τοντα καί τοιαΰτα επί του μετώπου σου 
στίγματα φέροντα, ήθελε σέ καταδικάσει 
εις τήν άτιμοτικωτέρανποινήν του θανάτου. 

Α λ λ ' ας σέ άφήσωμεν, Γνα μή τήν λϋσ-
σαν σου έτι μάλλον αύξήσωμεν και ελθω-
μεν εις τον αύλικόν, τον πρώην βουλευ-
τήν Αίγίνης, καί Οετόν υίαν του ηγουμένου 
Άνθιμου, τον ίίιοκτήτην του κΑαοϋ». ΓΙρό-
βηθι καί σύ, ώ μαργαρίτα της Αίγίνης,ίνα 
σέ ίδωμεν. Είσαι τόσον αγνός καί άτρω
τος, τόσον άμωμος, ώστε απεφάσισες ν' ά-
ναλάβης έπί τών μικρών ώμων σου τον 
πολύσαρκον άρθρογράφον σου, τήν πάλαιαν 
ταύτην άμαρτίαν, άφοΰ τήν ί δικήν σου δεν 
δύνασαι να βαστάσης ; Σύ δεν είσαι ό κατά 
τήν Βουλγαρικήν έποχήν λαβών τό χρυ-
σουν όνομα, Στηλίτης, καί νυν φέρων αυ
τό υπερηφάνως, κεχαραγμένον μεγάλοις 
γράμμασιν έπι του καθαρού μετώπου σου; 
Συ δεν είσαι ό εις τα σαλώνια πάντων 
τ ώ ν πολιτευόμενων είσελθών, κ ϊ ί έκοιω 
χθείς δια τήν αισχροκερδειών σου υπό πάν
τ ω ν , κατέφυγες εις τήν αύλικήν προπα-
γάνδαν, ης τα καταχθόνια σχέδια προΟύ-
μως, άλλ ' αισχροκερδώς υπηρετείς μένρι 
τούδε, υβρίζων καί θεσμούς καί έθνος καί 
πολιτευόμενους ; Τολμάς λοιπόν συ ό βε-
βαρυμένος εγκλημάτων ν ' άναλάβης τήν 
ύπεράσπισιν ανδρός, κρουοντος τάς θύρας 
του φρενοκομείου, χωρίς να συλλογισθής, 
οτι σύ είσαι άξιος ανωτέρας ποινής ; Τολ-

μάς σύ, ό άναδεχόμενος έν ταϊς στήλαις 
της καταπτύστου εφημερίδος σου πασαν 
λιβελλογραφικήν καί καχθόνιον ΰλην κατά 
παντός φιλελευθέρου καί εντίμου πολιτευό
μενου καί κατ' αυτού του έθνους, ν 1 άπο-
καλης τούς άλλους λιβελλογράφους ; 

Ιδού ποιοι εισίν οί άνθρωποι, οίτινες, 
ηττηΟέντες κατά κράτος έν τω άτιμωτικώ 
άγώνι , δν κατά του έθνους άνέλαβον το 
παρελθόν έτος, απεφάσισαν αύθις να τον 
άναλάβωσι δια τής δημοσιογραφίας ! Αντ ί 
οί άθλιοι νά κρυβώσιν εις τά έγκατα της 
γης, φοβούμενοι τήν κοινήν άγανάκτησιν 
δια τάς άθεμιτουργίας των , τουναντίον έ-
ξήλθον άφόβως καί άπροκαλύπτως, ώς 
λυσσαλαιοι κυνες, υβρίζοντες δια του βδελ-
λυροΰ αυτών οργάνου αδιακρίτως, νομίζον-
τες, ότι τά στίγματα, άπερ όλόκληρον 
τό έθνος έχάραξεν έπί του μετώπου των, 
φέροντα δύο εύκλεή όνόρ.ατα, Εφιάλτης 
καί Στηλίτης, έξηλείφθησαν πλέον, κατα-
στάντα αφανή, καί ότι νυν εισίν άξιοι ύπο-
λήψεως καί ακροάσεως παρά τω κοινώ. 
Ά λ λ α πόσον, ώ ταλαίπωροι, πλανασδε ! 

Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, Ο ΑΙ Μ Η Ν ΚΑΤΑ Κ Ω-
ΑΟΥ RAI ΑΙ ΟΔΟΙ ΤΗΣ ΗΑΕΙΑΣ. 

- Ό «ΈΟνοφύΤ,αξ» απαντών εις όσα περί 
Αυγερινού εγραψεν ό «Αριστοφάνης» δια 
τόν λιμένα Κατακώλου, λέγει ότι ό αξιό
τιμος υπουργός τών Ναυτικών ήναγκάσΟη 
νά παραχώρηση τόν λιμένα Κατακώλου εις 
τήν γαλλικήν έταιρίαν Desire Michel καθ' ό
σον ή προκυμαία Κατακώλου, δια τήν ο
ποίαν έδαπάνησε τό έθνος· έν περίπου έκα-
τομμύριον δραχμών, κατασκευασθείσα δίς 
υπό Ελλήνων εργολάβων, κατεστρέ^ετο 
υπό τών ελαχίστων τρικυμιών, τελευτών 
δέ αποκαλεί ημάς λίβελλογράφους καί συ-
κοφάντας, ώς θέλοντας νά μεμφθώμεν αδί
κως του κ. Αυγερινού καί νά παραστήσω-
μεν αυτόν μέ χείρας όχι πολύ καθαράς, 
ενώ ούτος καθ' όλον τόν πολιτικόν αύτοΰ 
ß co ν ύπήρξεν αγαθός, άμωμος καί πανά
γιος. Εις τούς λόγους τούτους του «Έ-
θνοφύλακος» συμφωνεί πληρέστατα καί ή 

«Παλιγγενεσία», ήτις πλέκουσα τόν π«« 
νηγυρικόν υπέρ του κ. Αυγερινού, άποϊ ί ί ε ι 

ήμΐν τά αυτά εύη·/α επίθετα, τά όποια καί 
ό « ΕΟνοφύλαξ». Καί εις μεν τήν .«Παλιγ. 
γενεσίαν» δέν άπαντώμεν ουδόλως, διότι 
αύτη ανήκει εις όλα-τά πολιτικά κόμματα, 
καί ουδέν τούτων αντιπροσωπεύει ποτέ ς-α. 
θερώς* είναι αναιδής καί παμπόνηρος γραία, 
πίπτουσα πρό τών ποδών εκάστου καί τρε-
φομένη έκ τών ψιχίων της τραπέζης " το5 
ενός καί του άλλου. Εις δέ τόν «Έθνοφύ-1 

λ α κ α » , ώς έπίσημον όργανον του κ.Ζαήμν), 
φιλτάτου τω κ. Αύγερινώ, /έγομεν ότι πι-! 

Οανόννά άγαπα τήν πατρίδα του,καί έκ της 
άγαπης ταύτης ορμώμενος παρεχώρησενεί; 
τήν γαλλικήν έταιρίαν δια τούς ανωτέρω 
λόγους τήν κατασκευήν του λιμένος Κατα
κώλου, έπρεπεν όμως έν τή υπερβολική, 
προς τήν πατρίδα ·;ου αγάπη νά μή λησ-
μονήση καί τόν νόμον, καθ' δν ώφέιλε νά 
έκθεση τό έργον εις μειοδοτικήν δημοπρα-
σίαν, καί κατ' αύτον τόν τρόπον δέν θά έ-
μελλεν ημάς, είτε Γάλλοι τό άνελάμβα-
νον, είτε Ά γ γ λ ο ι , είτε Κινέζοι. Κατά τού
το ό άςιότιμος υπουργός έσφαλλε μεγά-
λως , όσην άγάπην καί άν ύποτεθή ότι τρέ
φει προς τήν φίλην αυτού πατρίδα. "Επει
τα, έάν πράγματι άγαπα τήν πατρίδα του 
καί μεριμνά καί τυρβάζη περί αυτής, ώί 
άπέόειξε τούτο εις τήν παροϋσαν περίστα-
σιν, διατί ποτέ δέν έμερίμνησε περί της 
άθλιότητος καί οικτράς καταστάσεως τών 
οδών της επαρχίας του ; διατί δέν έμερί
μνησε ποτέ περί της γεφυροποιήσεως τών 
ποταμών καί τών χειμάρρων, οίτινες κα
τέκτησαν φόβητρον τών από Πατρών εις 
Ηΰργον μεταβαινόντων; Δεν ένθυμειται 
ποίον μέγαν διέτρεξε κίνδυνοι ή Α. Μ. ό 
βασιλεύς τών Ελλήνων , ότε κατά τόν μή
να Ίανουάριον του σωτηρίου έτους 1869 
διήρχετο παρά τόν Πηνειόν ποταμόν; δια
τί δέν λαμβάνει σύντονον μέριμναν περί ό
λων τούτων; ας σκεφθή νά όμαλύνη τάς 
όοούς, καί νά γεφυρο^οιήση τούς ποτα
μούς, καί άς παραχώρηση τά έργα ταύτα 
είτε εις Γάλλους, είτε εις Ά γ γ λ ο υ ς , είτε 
εις οιανδήποτε ξένην έταιρίαν νομίζει καλόν 

,· Καί κρατών σφιγκτά τήν πέναν καί τό τακτικόν μου ποϋρον 
Όνομάζω λαοπλάνον καί μωρόν τόν Κουμουνδοΰρον, 
Ιίνώδαλον, άγύρτην, ψεύστην, άμαθέστατον, χωριάτην, 
Καί τών νόμων της Πατρίδος δολοφόνον, παραβάτην, 
'Ωμόν τύραννον, σατράπην, καί ακόμη άλλα τόσα, 
"Οσα είμπορεΐ νά είπη ή νομομαθής μου γλώσσα. 

Καθ' ήμέραν εις τά φύλλα του «Ααοΰ» μου όγκανίζω, 
Καί τόν ενα καί τόν άλλον μέ άναίδειαν υβρίζω, 
Δίχως νά σκεφθώ ολίγον, ότι ήμουν κ' έγώ βρώμα, 
Καί μεγάλος τζαρλατάνος, καί τοιούτος είμ' ακόμα. 
Τίποτ' ιερόν καί μέγα εις τήν γήν αυτήν δέν έχω . . 
Μόνον τόν παραν λατρεύω, κ' εις αυτόν μόνον προσέχω. 

Έχασα τήν δόξαν όλην καί τήν πρώτην εύτυχίαν, 
Καί του Πανεπιστημίου τήν χρυσήν καθηγεσίαν. 
Ά π ό της καθέδρας πλέον δέν θά εξηγώ τόν νόμον, 
Καί δέν θά πωλώ ό τάλας του Δικαίου κάθε τόμον 
Μέ δραχμάς πενήντα δύω . . τ ώ ρ α . . φεύ ! περιφρονούμαι, 
JKai μηδενικάν μεγάλον άπό όλους θεωρούμαι. 

Φεύ! παπαί του Σαριπώλου!. ώ! κατάστασις φρικώδης! 
"Ω έκδίκησις άγρια ! . . ώ ! τ ί λύσσα μανιώδης. 
Τήν νευρώδη μου γραφίδα εις τό αίμα θά βουτήσω, 
Καί μέ λύσσαν θέ νά έβγω τόν καθέναν νά υβρίσω, 
R' εις τήν γλώσσαν τών τραμπούκων όλους κνώδαλα θά δείξω 
Και τών μισητών εχθρών μου τάς φωνάς θά καταπνίξω. 

Μόνον, μόνον τόνΤζουμπέν μου τόν σοφόν δέν θάπειράζω^ 
Πάντοτε θά τόν λατρεύω, κ' ώς θεόν θά τόν δοξάζω 
Μέ ελπίδα, έάν τύχη κι' ό διάβολος τό φέοη, 
Kt' ό Τζουμπές τήν έξουσίαν πάρη πάλιν εις τό χέρι, 
Μήπως τότε είμπορέσω υπουργός κ' έγώ νά γ ίνω 
Ν' απολαύσω μεγαλεία καί νά τρώγω καί νά πίνω. 

'Εβαρύνθην τώρα πλέον του Καθηγητού τήν φήμην, 
Καί τοΰ Ποινικού Δικαίου τήν μεγάλην έπιστήμην. 
Ά λ λ η ν φήμην, άλλην δόξαν τρέχω τώρα καί γυρεύω . 
Τήν ύπουργικήν καθέδραν ό τρισάθλιος ζηλεύω. 
Σύρετε λοιπόν, εχθροί μου μισητοί, κατ?ά διαβόλου . . , 
Τό.ν Τζουμπέν λατρεύει μόνον ή ψυ*χή·τοΰ Σαριπώλου. 

χαι σωτήριον, αφού τόσον πολύ απεχθάνεται 
καί περιφρονεί τούς Έλληνας τεχνίτας. 

Ά ς παύση λοιπόν ό παράσιτος του «'Ε-
Ονοφύλακος» νά μας όνομάζη λιβελλο-
γράφους καί συκοφάντας. Ό «Αριστοφά
νης» ουδέποτε διενοήΟη· νά συκοφάντη 
ψευδώς ανθρώπους καί μάλιστα άνδρας 
πολιτικούς, πριν ή μάθη λεπτομερώς καί 
καθ' όλην τήν άκρίβειαν τάς πράξεις των. 
Ουδέποτε παρέκκλινε της οδού, ήν έγει 
χαράξει, ούδ' έζήτησε ποτέ τό ψευδός καί 
τήν διαβολήν περί της αληθείας πάντοτε 
ώμίλησεν άνευ του ελαχίστου φόβου, καί 
έν τη άληθεία πάντοτε θά έμμείνη. Είπε 
καί εγραψεν, άμαρτίαν ούκ έχει. 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α 

Τήν Δευτέραν ήρξατο έν τω καταστήμα-
τ ι του παλαιού βουλευτηρίου διασκευασθέν-
τι καί καλλωπισθέντι,ή δίκη τών δύωκρου-
σάρων τών Αρχιερέων Βαλασσοπού7^ου καί 
Νικολοπούλου, καί τών συναιτίων αυτών 
Σπυρίδωνος Κομποθέκρα, αρχιεπισκόπου 
Κεφαλληνίας, Άβερκίου Ααμπίρη, αρχιε
πισκόπου Πατρών, Στεφάνου Άργυριάδου, 
αρχιεπισκόπου Μεσσηνίας, Ν. Πετρή, πρώ
ην γυμνασιάρχου, έν κακοΤς γηράσαντος, 
Περικλέους Οίκονομοπούλου, πολυχρονίου 
π ε π ε ι ρ α μ έ ν ο υ υπαλλήλου, καί Δημή
τριοι» Χαριτάκη, δικηγόρου, τών μέν δύω 
πρώτων πρώην υπουργών κατηγορουμένων 
έπί δωροδοκία καί εκβιάσει, τών δέ λοιπών 
μόνον έπί δωροδοκία. Άπό πρωίας τό πλή
θος συνωθεϊτο περί τά προαύλια καί τά 
πέριξ τοΰ βουλευτηρίου, άναμένον τήν ε-
ναρξιν της δίκης. Τήν 11 ώραν π. μ. προσ
ήχθησαν έφ' α μ ά ξ η ς οί κατηγορούμενοι 
υπουργοί, καί οί συναίτιοι αυτών. Περί τήν 
11 1)2 π. μ. είσήλθον οί μάρτυρες καί οί 
συνήγοροι, καλούμενοι όνομαστί ύπό τίνος 
δικαστικού κλητήρος, τέλος δέ αφέθη ελευ
θέρα ή είσοδος εις τό άναμένον πλήθος,τό 
όποΓον άθρόον συνέρρευσεν ωθούν καί ώθού-
μενον. Τήν 12 καί 20 μ. μ. οί δικαστα^ 
κατέλαβον τάς θέσεις των , οί δέ πέντε εί_ 

σαγγελεις της Βουλής μέ βελλάοας καί 
λευκούς λαιμοδέτας κατέλαβον τήν δι' αυ
τούς προσδιωρισμένην Οέσιν αναλόγως της 
ηλικίας. Οί είσαγγε?*εϊς καί πάντες οί κα
τηγορούμενοι ήσαν παρόντες, έκτος του 
àρyιεπισκóπoυ Μεσσηνίας, παρισταμένου 
Ótà του πληρεξουσίου τον κ .Ε. Κωνσταν-
τινίδου· τό δικαστήριον παρεδέχθη τήν δια 
συνηγόρου παράστασιν του Αρχιεπισκόπου 
Μεσσηνίας, ώς μή δυναμένου τούτου νά 
παρασταθή ένεκεν ασθενείας. Μετά τήν ύπό 
του γραμματέως άνάγνωσιν του κατηγο
ρητηρίου, ό πρόεδρος κ. Βάλβης έκάλεσε 
τούς κατηγορουμένους, και τοις ανέπτυξε 
τήν κατηγορίαν, μεθ' δ μετά πολλάς συζη
τήσεις περί της άναρμοδιότητος τοΰ δικα
στηρίου, διελυθη ή συνεδρίασις περί ώραν 
Αην καί λ. 30 μ. μ. 

Ούτως ήρξατο καί έτελείωσεν ή πρώτη 
ημέρα της πολύκροτου ταύτης καί πρωτο
φανούς δίκης έν Ελλάδι . Τό έν τω δικαστη-
ρίω θέαμα παριστά μεγαλοπρεπές τι καί 
μελαγχολικόν. Ή άκρα ησυχία τοΰ παρευ
ρισκομένου πλήθους, αί σοβαραί μορφαί τών 
Εισαγγελέων της βουλής καί τών λοιπών 
δικαστών, ιδία δέ τό άμερόληπτον, συνετόν 
καί έπιβλητικόν τοΰ προέδρου κ. Βάλβη, 
τοΰ διαπρεπούς τούτου της θέμιδος λει
τουργού, ένέπνεον εις πάντα σεβασμόν καί 
έκπληξιν. Καί Οντως έξεπ/^ήσσετό τις καί 
έσταυροκοπειτο βλέπων τό Δειποτικόν ρά-
σον επι της εορας του καταοικου και ουω 
ανωτάτους λειτουργούς της Επικρατείας 
ισταμένους μετά φόβου καί τρόμου εις τό 
μέρος εκείνο, ένθα άλλοτε ώργίαζον καί 
τά πάντα ένέπαιζον ώς παντοδύναμοι υ
πουργοί. 

Χθες έξηκο).ουθησεν ή δίκη μετά τής αυ
τής ησυχίας καί τάξεως έν μέσω παμπλη-
θοΰς ακροατηρίου. Καθ' όλην τήν διάρκειαν 
τής δίκης συνεζητήθη τό περί άναρμοδιότη
τος τοΰ δικαστηρίου ζήτημα. Ό κ. Βαλσα-
μάκης δΓ ομιλίας ευφράδους υπεστήριξε τήν 
αρμοδιότητα τοΰ δικαστηρίου. 

— Ά π α ν τ ε ς οί προβιβασθέντες αξιωμα
τικοί παρουσιάσθησαν τήν παρελθ. Κυρια

κή·; ενώπιον 7οΰ υπουργού τών Στρατιωτι
κών, όστις τούς έδέγΟηκαίσυνε-ζάρη αυτούς 
διά τόν προβιβασμόν των. Τήν αυτήν ήμέ-
3αν ό κ. Καραϊσκάκης συνοδευόμενος υπό" 
τοΰ ύπασπιστοΰ του κ. Βασίλειάόου καί το& 
λοχαγού τοΰ μηγανικοΰ κ. Τσαμαδού, έπε-
σκέφθη τούς στρατώνας τοΰ πεζικοΰ, ένθα 
μετά χαράς τόν ύπεδέχΟησαν οί διοικηταε 
καί αξιωματικοί τών δύω ταγμάτων καί τόν 
συνώδευσαν κατά τήν έπιθεώρησιν. Ό κ. υ 
πουργός είνε αξιέπαινος ^οιά τήν ακριβή έκ-
πλήρωσιν τοΰ καθήκοντος του. 

— Ώς μας γράφουσιν έκ Καλαμών ό έχει 
δήμαρχος κ. Έμμ. Μπενάκης προτίθεται νά 
υποστήριξη έν τω δημ. συμβουλίω άναφοράν 
τινα τών ενοικιαστών τοΰ όημοτ. φόρου τοΰ· 
1875, διά τής οποίας ζητοΰσιν ούτοι νά τοις 
χαρισΟήτό ποσόν τών χιλίων πεντακοσίων 
δραχμών, έπί τω λόγω ότι έζημιώθησαν έκ: 
τής ενοικιάσεως ταύτης. Ά ν τοΰτο ήνέ α
ληθές, ό κ. δήμαρχος θά κατακριθη παρά 
πολλών ώς σφετεριστής τοΰ δημ. πλούτου.. 
Ήμεϊς συμβουλευομεν αύτώ νά σκεφθη κα
λώς πριν ή προβή εις τήν πράξιν ταύτην, άν 
θέλη ν ' αγαπάτε παρά τών συνδημοτών του. 

— Έ ν Καλάμαις υπάρχει μεγάλη ελειψις 
σιτηρών καί αποικιακών. "Οθεν άς σπεύσωσιν 
οί ταύτα εμπορευόμενοι κερδοσκόποι νά έφο-
διάσωσι τόν νομόν Μεσσηνίας, εύεργετοΰν-
τες καί ευεργετούμενοι. 

— Συνιστώμεν εις τόν άρμόδιον ύπουρ-
γόν τόν έπί πολλά έτη διατελέσαντα δημό
σιον ύπάλληλον, Είρηνοδίκην, ύπαστυνόμον 
καί δημόσιον κατήγορον κ. Α- Τσάνταν, δια
κριθέντα έπί ίκανότητι καί άκριβεΤ έκτελέσεε 
τών καθηκόντων του, διότι είνε άδικον νά 
μένη έκτος τής δημοσίας υπηρεσίας είς τοι
ούτος ικανός καί δραστήριος υπάλληλος. 

Παρακαλουμεν καί πάλιν τούς συνδρο-
μητάς μας τους καΟυστεροΰντας δύω καέ 
τριών ετών συνδρομάς νά μας άποστείλωσί 
ταύτας εντός συστημένης επιστολής διότε 
3ΐνε άδιακρισίανά άδιαφορώσιν έπί τοσούτον, 
άφοΰ μά7αστα ό «Αριστοφάνης» τούς άφ-'ι 
νει είς τήν φιλοτιμίαν το>ν. 

Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΩΝ ΔΕΣΠΟΤΑΔΩΝ. 

Ποιος τό "πίστευε ποτέ του πώς εμείς οί Δεσποτάδες 
ΕΊς τήν οίκουμένην όλη θά γενούμε μασκαράδες 
Κι' άλ?α]λούϊα απάνω 'ς τό κεφάλι μας θά ψάλλουν, 
Κ,αί κοντά είς όλα τ ' άλλα τά κακά πώς θά μας βάλλουν 
'Σ τό σκαμνί τοΰ καταδίκου μέ παράταξι μεγάλη ; . . 
Βρέ φουρτοΰνα ποΰ μας ήλθε καί κακό είς τό κεφάλι. 

Έμεις ποΰ 'μαστε απάνω 'ς τήν Δεσποτική πο7^τρόνα, 
Κ' είχαμε είς τό κεφάλι τοΰ Δεσπότου τήν κορώνα, 
Κ' οί μικροί καί οί μεγάλοι σαν αγίους μας 'τιμοΰσαν, 
Κ' έγονάτιζαν εμπρός μας και τό χέρι μας 'φιλούσαν, 
Ποΰ ελπίζαμε ποτέ μας νά μας φέρουνε είς δίκη, 
Καί νά πάθουμ' ένα τέτοιο φοβερό μασκαραλίκι ; 

Τώρα 'χάσαμε για πάντα τήν ύπόληψί μας όλη, 
Καί ήκαύσθη τόνομά μας εις τήν κάθε μία πόλι, 
Καί θ' αρχίσουν όλοι τώρα για νά μας περιφρονοΰνε, 
Καί τό όνομα μας πάντα θέ νά τό κακολογούνε, 
Rat δέν θά φιλούνε πλέον τό δεσποτικό μας χέρι 
Ούτε γρηαΐς, ούτε κορίτσα, ούτε νειοί, παιδιά καί γέροι. 

Τώρα, τώρα σάν κακοΰργοι οί καυμένοι θά κριθούμε, 
Rai είς όλους τούς ανθρώπους θά καταμασκαρευθουμε. 
Rai οί δικασταί τούς νόμους έμπροστά των θά ανοίξουν, 
Rai ώς ψευτοδεσποτάδες είς τόν κόσμο θά μας δείξουν, 
Rai θά 'ποΰν τό ενα τ ' άλλο για νά μας κατηγορήσουν, 
Rai τό κάτω κάτω ίσως καί τά γένεια μας ξυρίσουν. 

Έχαθήκαμ' οί καυμένοι . . . τέτοια συμφορά μεγάλη 
Δέν ελπίζαμε ποτέ μας νά μας έλθη 'ς τό κεφάλι. 
"Ω/ ? καί τί θέ νά γενούμε ; . ". μας έρρήμαξαν οί σκύλοι ! . 
Ό αφορισμένος Γιάννης μέ τόν κλέφτη τόν Βασίλη. 
Rai δέν φθάνει ποΰ κι' αυτό μας τό 'ποκάμισο έκλεψαν, 
Μά καί σ' όλονε τόν κόσμο μας έκαταμασκαρέψαν. 

Στείλε, στείλε, Παναγία, καμμιά δυνατή χολέρα 
Για νά κόψη τόν Βασίλη καί τόν Γιάννη πέρα πέρα." 
Ά ς μή 'δοΰν ποτέ χαίρι, καί ποτέ άς μή γελάσουν, 
Rai με βάσανα, μέ πόνους καί μέ λύπας νά γεράσουν, 
Rai νά έλθουνε σέ Οέσι, ποΰ τό κρέας των νά φάνε, 
Rai οί δυώ μέ έναν πόνο είς τόν διάβολο νά πάνε. 



ΓΙΑΝΝΗΣ, 

Δίχως φόβο καί τρομάρα πρώτος έρχομαι εμπρός σας, 
Καί σας λ έ γ ω , κύριοι μου, πώς τό δικαστήριο σας 
Εΐνε άνομο/ καθ' όλα καί καταπατεί τούς νόμους„ 
"Οπως είς του Σαριπώλου αναφέρεται τούς τόμους, 
Κι' άναρμόδιον νά κρίνη και 'ς τή φυλακή νά στείλη 
Δυώ ανθρώπους σάν κ' έμενα καί τό φίλο μου Βασίλη. 

ΙΙοιός σας είπε, κουτεντέδες, έδώ πέρα νά έλθήτε, 
Καί σάν δικασταί μεγάλοι 'ς τά σκαμνιά νά τεντωθήτε, 
Καί ζητείτε τώρα λόγον τών μεγάλων πράξεων μας ; 
Τ' είσθε σεις ; . . έσεις δέν είσθε όλοι έργα τών χειρών μας ; 
Σεις δέν είσθε όλοι 'κεϊνοι που έπέφτατε "μπροστά μας, 
Καί έγλείφατ' ολοένα οάν σκυλιά τά κράσπεδα μ α ς ; 

Ποιος σας έδωσ' έξουσίαν έδώ πέρα νά έλθήτε 
Και κριταί τών πράξεων μας σεις οί βλάκες νά γενήτε ' τ 

'Β. Βουλή ; . . άλλά δέν "ξέρει τό ξερό σας τό κεφάλι 
Πώς οί υπουργοί καί μόνοι ειν' άπ' τούτη ποιό μεγάλοι ; 
Ή Βουλή μονάχα εΐνε νομοθετικόν τ ι σώμα . . . 
Λοιπόν έχετε καί μούτρα δικαοταί νά η«θ' ακόμα } 

Ποιον άρθρον, ποίος νόμος, ποιος κώδηξ, μποϋφοι, δίνει 
'Σ τγι Βουλή τήν έξουσίαν υπουργούς ποτέ νά κρίνη ; 
*Αν εύρήτε τέτοιον νόμον είς τούς κώδηκας γραμμένο, 
Υπουργός ποτέ μου πλέον δέν επιθυμώ νά γένω. 
Λοιπόν βλέπετε μέ τούτα τά ολίγα που σας εΐπα 
Πώς 6ά κάμετε μονάχα 'ς τό νερό μεγάλη τρύπα. 

Καί άν θέλετε νά 'δήτε ότι σείς δέν είμπορεΐτε 
Δικασταί δύω μεγάλων υπουργών σας νά γενήτε, 
Ερωτάτε τόν Βασίλη, τόν μεγάλον ά β β ο υ κ ά τ ο , 
"Οπου έχει τό κεφάλι άπό κώδηκας γεμάτο, 
Α ί ! τ ί λές καί σύ, Βασίλη,μέ τήν κούτρα τήν μεγάλη 
Βλέπετε, βρέ μπουνταλάδες ; . . λέγει Ναι μέ τό κεφάλι. 

Μήν ανοίξετε εμπρός σας τήν σοφήν Δικονομίαν 
Διά μίαν αίσχροτάτην καί ψευδή συκοφαντίαν. 
Τό 'πα και τό λ έ γ ω πάλιν πώς τό δικαστήριο σας 
Εΐνε άνομον, κι' αδίκως θά μας πάρτε 'ς τό λαιμό σας. 
Ά ν μάς κάμετε έτοϋτο τό μεγάλο όεζιλίκι 
Σας άφίνουμε χι* οί δοώ μας νά σας χρίν' ή θεία Δίκη. 


