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ΑΡΙΣΤΟ 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. 

Έ ν " Α θ ή ν α ι ς κ α ι II ε t ρ α ι εΤ 
ετησία δραχ. 1 2 , έξαμηνία δραχ. 7. 
Δια τα δημόσια κατας-ήματα » 20. 

Έ ν τ α ϊ ς Έ π α ρ χ ί α ι ς , 
ετησία δραχ. 1 4 , έξαμηνία δραχ. 8. 

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

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 

Δι' έκαςον στίχον διατριβών λε . 50. 
Δικαστικών κατασχέσεων 2 8. 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον τοΰ ΙΙαν. II. ΙΙηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή(δέ 

^ συνδρομή εΐνε υποχρεωτική δΓ εν έτος 
και προπληρόνεται είς 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. 

Ααύριον 13 Μαρτίου 1876 . 

Φίλτατε Άριστόφανες ! 

Ειχον πολύν καιρόν νά σοι γράψω, διότι 
εύρισκόμην εις πολλάς καί διαφόρους ασ
χολίας· τώρα όμως, δτε εχω εύκαιρίαν, 
σπεύδω καί πάλιν νά σοι γράψω ολίγας 
γραμμάς προς συμπλήρωσιν της άφηγήσεως 
τών έν Ααυρίω λαμβανουσών χώραν πολ
λ ώ ν κλοπών, άγυρτιών και καταχρήσεων, 
τάς οποίας είχες τήν καλήν διάΟεσιν νά δη
μοσίευσης εις τρία κατά συνέχειαν φύλλα 
της αξιότιμου εφημερίδος σου. 

Οί ασυνείδητοι και απαίδευτοι όπάλλη7^οι 
τής εταιρίας τών Μεταλλουργείων τοΰ Ααυ-
ρίου μετά τών κατά καιρούς διευθυντών κρα-
τοΰσιν άνά Εν λεπτόν έφ' εκάστης δραχμής 
επί τών έξοδευομένων χρηματικών ποσο
τήτων προς περίθαλψιν δήθεν τών βλαπτο-
μένων εις τά έργα της εταιρίας πτωχών 
εργατών. Ημείς ίδομεν άνθρωπον τραυμα-
τισθέντα επικινδύνως είς τά έργα της εται
ρίας, ψυχορραγυΰντα εκ τής πείνης καί μή 
έχοντα που τήν κεφαλήν κλιναι* καί όμως 

ή ελεήμων καί φιλεύσπλαχνος εταιρία τών I 
ανωτέρω υπαλλήλων ουδέ καν ελαβεν έλα-
χίστην πρόνοιαν περί τής ελεεινής κατα
στάσεως τοΰ δυστυχούς τούτου εργάτου, 
ουδέ εν λεπτάν τω έδωκεν προς βοήθειαν. 
ΙΙοΰ λοιπόν δαπανώνται τά έκ τών κατα
κρατήσεων συναθροιζόμενα χρήματα, άφοΰ 
δεν έκπληροΰται παντάπασιν ό σκοπός, διά 
τον όποιον συναθροίζονται; ΙΙάντα ταΰτα 
διεπράττοντο παρά τών πρώην Διευθυντών 
Μαρκοπούλου καί ΙΙαπαγεωργίου έν γνώσει 
καί αύτοϋ τοΰ συμβουλίου. Οί υπάλληλοι 
προξενοΰσι καί άλλην μεγάλην βλάβην είς 
την έταιρίαν, διότι τά έξ Α γ γ λ ί α ς άφικνού 
μενα μέ φορτίον ανθράκων πλοΐα ποτέ δέν 
παραδίδουσι συμφώνως μέ τήν φορτωτικήν 
άλλά πάντοτε χάμνουσι τήν παραδοχήν έλ· 
λειπή κατά εκατόν ή καί πλειοτέρους τό· 
νους* τοΰτο ήδυνήθημεν νά ίδωμεν ιδίοις 
όφθαλμοϊς κατά τήν έκ του πλοίου «Κων 
σταντουσίου» παραλαβήν ανθράκων, ότε οί 
ανώτεροι υπάλληλοι ύπεχρέωσαν τον επί 
της ζυγίσεως υπάλληλοι νά βεβαίωση Οτι 
τό φορτίον ήτο σώον χαί άκέραιον, ένω ήτο 

as 

έλλειπες κατά έβδομήκοντα καί έπέκεινα 
όνους. 

Ό δέ οιευθτντής τοΰ Μηχανουργείου κ. 
Γαλλάν, εις τον όποιον ή εταιρία πληρώ
νει 700 φράγκα κατά μήνα, ουδέν πράττει 
περισσότερον ενός κάλου έλληνοςτεχνίτου, 
άλλως τε ό κ. Γαλλάν μεταχειρίζεται τήν 
οποίαν κατέχει θέσιν προς κορεσμόν τών 
ιδίων αύτοϋ ποΟύν καί ορέξεων, διορίζων 
καί παύων τους δυστυχείς τεχνίτας τοΰ Μη
χανουργείου καί πολλά άλλα διαπράττων, 
περί τών οποίων ούοεμίαν πρόνοιαν έλαβε 
ποτέ τό Συμβούλιον. Επίσης οί υπάλληλοι 
τής εταιρίας μετά τοΰ πρώην Διευθυντού 
Μαρκοπούλου ήμέλησαν τήν έκ τής προ
κυμαίας τής θέσεως Πουνταζέζης παραλα
βήν τών έκεΐ έσωρευμένων σκωριών τοΰ ερ
γολάβου Πέπα εναντίον τών συμφωνιών 
των. Ώς έκ τούτου, τρικυμίας γενομένης, 
ή θάλασσα παρέσυρε πάσας τάς σκωρίας, 
οδτω δέ ή εταιρία έζημιώθη καί πάλιν 
πλέον τών 20 ,000 δραχμών. Τοΰτ' αυτό 
συνέβη καί εις τόν Μιχαήλ Μουνιούθ, όστις 
ειχεν έπί ένδεκα ολόκληρους μήνας έσω-

Κ Η Π Ο Σ 

ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ. 

"Ώ καλοί άντάμιδές μου, ώ πιστοί μου Άκαρνδνες, 
Αεοντάρια λυσσασμένα, λύκοι άγριοι, Τιτάνες, 
""Ω άσίκιδες μεγάλοι, ξακουσμένοι τσαρουχάδες, 
Φοβεροί μαχαιροβγάλτες, άμπατζίδες, γαλατάδες, 
Αετοί , κοράκια, όρνεια καί αβάστακτα ξεφτέρια 
Όπου έχετε χαρά σας τόν καυγά καί τά μαχαίρια. 

Όπου, όπου καί άν ήσθε, έξυπνήιτε 'ς τή φωνή μου, 
Όπου βγαίνει μέ αντάρα άπ' τήν άγρια ψυχή μου 
Καί βροντάει σάν κανόνι αψηλά εις τόν αγέρα . . 
Έξυπνήστε 'ς τή φωνή μου, καί αμέσως έδώ πέρα 
'Σ τόν ασίκη σας τό Γρίβα σάν κο τόπουλα έλΟήτε, 
Καί σε μια αράδα όλοι μονομιά παράτα) Οήτε, 

Τά λαμπρά σας γιαταγάνια, τά μαχαίρια σας γυαλίστε, 
Καί τάμαΰρά καρ:οφύλ'.α γ.Ι τόν μπαλαρμα γεμίστε, 
Καί τόν τουλαμά φορέστε καί τά κόκκινα τουζλούκια, 
Καί φωτιαΐς 'ς τά χέρια πάρτε κι' άθεόρατα ματζούκια, 
Και αμέσως, βλάμιδές μου, μέ σπαθιά καί με πιστόλι 
Μ' ένα πήδημα μονάχα μαζευθήτε έδώ όλοι. 

Βλάμιδές μου, καί καλοί μου Άκαρνδνες άπό τώρα 
Ά ί γ α ι ς 'μέραις θα περάσουν, καί θ' άκοΰστε καμμιά ώρα 
Έδώ μέσα 'ς τήν Αθήνα τό τουφέκι νά βουίξη 
Καί ν ' άστράψη τό μαχαίρι, καί ό πόλεμος ν ' άνοιξη, 
Καί τό βήμα τοΰ πολέμου νά άρχίση ή τρουμπέττα, 
Καί νά σηκωΟί] τοΰ Γρίβα ή μεγάλη μπαγιονέτα. 

Αοιπόν θέλω, βλάμιδές μου, νά τό δείξετβ πια τότε , 
Καί νταίδες νά φανήτε καί γενναίοι στρατιώται, 
Κ α ί ' ς τ ά βόλια καί 'ς τής μπάλαιςμετά μοΰτρα νάριχθήτε, 
Καί ν ' αρπάξτε τά σπαθιά σας καί κομμάτια νά γινήτε, 
Κι' όποιον εύρετε εμπρός σας νά τόν σχιστέ σάν σαρδέλλα, 
Κι' άπό αίμα νά γέμιση ή λερή σας φουστανέλλα, 

ΦΑΝΗΣ 



ρευμένας τάς έκ θαλάσσης έξαχθείσας σκω 
ρίας, τάς οποίας ουδέποτε έφρόντισαν νά 
παραλάβωτιν οί αδρανείς καί ασυνείδητοι 
ανώτεροι υπάλληλο:, ώς έκ της αδρανείας 
δε ταύτης παρεσύρθησαν καί αϋται υπό της 
θαλάσσης έν καιρώ τρικυμίας, υπόστασης 
και πάλιν της εταιρίας ζημίαν 40,000 
δραχμών. Οί υπάλληλοι όμως ούτοι, αντί 
νά άποβληΟώσι κακήν κακώς τών θέσεων 
των, διατηρούνται εισέτι εις αύτάς προς 
μεγίστην βλάβην τών συμφερόντων της 
εταιρίας. Άλλ 'ώς νάμή ήρκουν όλα ταΰτα, 
παρεχωρήθη εις τον ΙΙέππαν ή εργολαβία 
της εξορύξεως τών σκωριών πρός 4,50 δρ. 
τόν τόνον, λόγω αποζημιώσεως της υπό 
της θαλάσσης παρασυρΟείσης σκωρίας, ενώ 
αΰτη έπρεπε νά παραχωρηθή εις τόν Ήλ ίαν 
Λαμπρινάκον, όστις προσεφέρΟη μέ τρεις 
δραχμάς μόνον επίσης έγένετο συμβιβα
σμός μέ τόν ανωτέρω ΜουνιούΟ, εκτός δέ 
του ότι έλαβεν ούτος 4,000 δραχμών, διω-
ρίσΟη και επιστάτης μέ 300 δραχ. κατά 
μήνα, χωρίς νά υφίσταται ουδεμία ανάγκη. 
Ιδού τά πραξικοπήματα τών Συμβουλίων 
και έν γένει τών κατά καιρούς Διευθυντών ! 
Τώρα τίς πταίει διά τάς τοσαύτας και τη-
λικαύτας ζημίας, αίτινες έπέφερον τόν έκ-
πεσμόν τών μετοχών και την καταστρο-
οην πολλών πτωχών ανθρώπων ; τούτους 
τό κρίνωσιν οί ενδιαφερόμενοι. "Επειτα τίς 
ή ανάγκη νά φέρωσιν Εγγλέζους ώς διευ-
Ουντάς, χημικούς και όρυκτολόγους και νά 
τούς πληρώνωσιν αδρότατα, ένω ούτοι δεν 
πράττουσι τίποτε ; τίς ή ανάγκη νά έξοδεύ-
ση ό κ. Νέγρης άρκετάς χΛιάδας φράγκων 
διά νά φέρη έξ Ευρώπης μηχανικόν προς* 
χρήσιν του νέου πλυντηρίου, εις τό όποΐο^ 
έδαπαΝηΰη έν έκατομμύριον δραχμών και 
πλέον τούτου ·, όλα ταΰτα δέν συντελοΰσιν 
πρός βλάβην τών συμφερόντων της εταιρίας; 

Έάν, φίλτατε Άριστόφανες, έκαστος 
τών υπαλλήλων δεν δίδη ακριβή λόγον τών 
πράξεων του και τών έξοδευομένων χ^ρημά-
των , και έάν τό πρό ολίγων ημερών έκλε-
χθέν νέον Συμβούλιον, τό διαδεχθέν τό 
πρώην, τό όποιον συνίστατο έξ ανθρώπων 
εμπείρων και τιμίων, δέν λάβη φροντίδα 

περί τών διαπραττομένων καταχρήσεων, ή 
εταιρία óyi μόνον Οά προοδεύση, αλλά δέν 
Οά βραδύνη νά φΟάση είς την καταστροφήν 
με όλα là κέρδη, τά όποια έχει. 

Εις φίλος σου. 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗ. 

Μεγάλως έχάρημεν, ίδόντες έν τω ύπ' 
αριθ. 41 φύ7νλω της «Στοάς» διατριοήν 
άφηγουμένην έν έκτάσει τήν πολύκροτον 
ύπόΟεσιν του κ. Ζαχαράκη. "Ιδομεν έν αύ
τη τήν πονηράν κατά του κ. Κωνσ*. Ζαχα
ράκη σκευωρίαν, τήν οποίαν έπλεξαν κατ' 
αύτοΰ οί Δ ι ό σ κ ο υ ρ ο ι γαμβροί του κ. κ. 
Γρηγόριος ΙΝικολόπουλος καίΚωνστ. Φλέσ-
σας, πολυτάλαντοι καί πολυμήχανοι έμ
ποροι Καλαμών, ώς καί τήν αθωότητα τοΰ 
Κωνστ. Ζαχαράκη, ήτις καταφαίνεται τρα-
νώτατα έκ τών έν τή διατριβή ταύτη ανα
φερομένων αριθμών τών επισήμων μεταξύ 
αυτού καί του γέροντος πατρός του συμ
βολαίων, έκ της επιστολής τούτου πρός 
τόν έν Καλάμαις δικηγόρον του Παναγ. 
Αυκουρέζον, καί έκ του επισήμου δωρητη-
ρίου, τοϋ σχεοιασθέντος υπό του δικηγόρου 
Γεωργίου Μελισσουργού, καί μεταγραφέν-
τος εις τά έν θουρία καί Καλάμαις υπο
θηκοφυλακεία ύπ' αυτών τών Διοσκούρων 
γαμβρών τοϋ κ. Ζαχαράκη. Ά ν καί γνω-
ριζωμεν πάντα ταύτα καί πολλάκις έγρά-
ψαμεν έν έκτάσει, θέλοντες νά καταδείξω-
μεν είς πάντας τήν όμολογουμένην αθωό
τητα του Κωνστ. Ζαχαράκη, μολοντούτο 
καί πάλιν δέν ήδυνήΟημεν νά μή άνατριχιά-
σωμεν πρό της μυσαράς σκευωρίας τών 
Διοσκούρων γαμβρών, οιτινες πάντα δόλον 
καί παν ψευδός μετά-/ ειρίζονται καί πάντα 
λίθον κινοΟσιν, όπως μή συμβιβασθή κατ ' 
ούδένα τρόπον ό πατήρ μετά του υιοΰ. Καί 
διατί τοϋτο ; διότι ό Κωνστ. Ζαχαράκης 
ήρνήθη νά παραχώρηση είς αυτούς 120 χιλ. 
δραχμών έκ της δωρηΟείσης αύτώ περιου
σίας. Αυτό καί μόνον εινε τό κύριον έλατή-
ριον, τό όποιον εκίνησε τούς χαριτωμένους 
Διοσκβύρους είς τήν πλοκή ν της κατάτοΰι 
νέου Ζαχαράκη σκευωρίας τ ω ν ένεκα τούτουΊ 

συνετάχθησαν μετά του γέροντος Ίω. Ζα
χαράκη καί παρώτρυναν αυτόν διά πολλών 
καί παντοίων τρόπων είς τήν κατά του υίοϋ 
του δίκην, της οποίας τά αποτελέσματα, 
είτε καλά, είτε κακά, Οά ξεσπάσουν βεβαίως 
είς τό κεφάλι των. Είμεθα όμως πολύ πε
ρίεργοι νά μάθωμεν τί εμπεριέχει ή προς 
τόν Κωνστ. Ζαχαράκην σταλεισα επιστολή 
έκ μέρους του ενός τών Διοσκούρων, Γρη-
γορίου Νικολοπούλου· τίς είξεύρει πόσα μυ
στήρια μεγάλα κα'ι σπουδαία Οά έμπερικλείτΐ 
ή επιστολή αύτη· όπωςδηποτε άς έχωμεν 
όλίγην ύπομονήν, καί δέν Οά βραδύνωμεν 
νά μάθωμεν καί άλλα ανδραγαθήματα, τι-
μώντα καί λαμπρύνοντα έπί. μάλλον τήν 
μεγαλοφυίαν καί τό παραγωγόν πνεύμα 
τών Διοσκούρων γαμβρών. Τώρα πλέον ηύ-
τυχήσαμεν νά μάθωμεν καί τήν λύσιν τοα 
πολύπλοκου εκείνου προβλήματος, ένεκα 
τοϋ οποίου ό Γρηγόριος Νικολόπουλος εινε 
πϋρ καί σίδηρος υπέρ τοϋ γέροντος Ζαχα 
ράκη. Ή λύσις του εινε απλούστατη. Ό 
πολυμήχανος Γρηγόρης κατώρΟωσε νά κα-
ταπείση τόν πενθερόν του Ίω . Ζαχαράκην, 
όπως σύνταξη τό ύπ ' άριθ. 13,716 συμβό 
λαιον τοϋ έν Καλάμαις συμβολαιογράφου 
Βασ. IN. Κόκκινου, διά τοϋ οποίου υπόσχε
ται νά παραχώρηση είς τόν Γρηγόρην μετά 
τό πέρας της δίκης μέγα μέρος έκ της πε
ριουσίας του. Όλίγη έντροπή κύρ Γρηγόρη! 

Ιδού ποίοι άνθρωποι μετέρχονται τόν 
έμπορον και μεγαλαυχώσιν έπί άχεραιότητι 
χαρακτήρος καί συναλλάττονται μετ' ευυ
πόληπτων καί αξιότιμων έμπορων άνΟρω 
ποι, μή έχοντες ούτε συνείδησιν ούτε έν 
τροπήν, καί προσπαθοϋντες διά παντός θε 
μιτοϋ καί αθεμίτου μέσου νά καταστρέψωσιν 
εξ ολοκλήρου τιμιώτατον καί άγαθότατον 
νέον, καί νά έξαφανίσωσιν έν τή πατρική 
καρδία τό υϊκόν φίλτρον, όπως ούτω κατα-
στησιυσι βαρύτερα τά βαλάντια των καί 
οιάγωσι ζωή ν εύδαιμονεςέραν της παρούσης. 

Πιστεύομεν ότι οί συμπολΐται μαςΚαλά-
μιοι καί ή κοινωνία Οά έννοήση τήν αθωό
τητα τοϋ νέου Ζαχαράκη καί δέν θα δίδη 
πλέον τήν έλαχίστην προσοχή ν είς τούς 
ψευοει.; *αί δολίους λόγους τών άσυνειδή-

Ίΐέρετε, άντάμιδές μου, τ ί σκοπεύουν νά μοϋ κάνουν ; 
Απεφάσισαν κ' έμενα τόν παλληκαρα νά βάνουν 
'Σ τό σκαμνί του καταδίκου μέ τόν φίλο Τζουμπελή μου, 
ΙΙοΰ για τοϋτον θυσιάζω καί αύτήνε τήν ζωή μου, 
Κ' έκεϊ πέρα Οά αρχίσουν τ ' αλληλούια νά μοϋ ψάλλουν, 
Κ'όλαις, όλαις τής πομπούς μου είς τό φόρα Οά της βγάλουν. 

Δέν άκοϋτε, Άκαρνανες; . . 'ς τό σκαμνί θα μέ καθίσουν, 
Κί 1 ώς παράνομον στηλίτην θέ νά μέ κατηγορήσουν, 

Καί θά 'ποϋν καί Οά φωνάξουν εμπρός σ' όλους τους ανθρώπους, 
Ηώς μέ ψευματα καί δόλους καί μέ χίλιους άλλους τρόπους 
Ό Τζουμπές, ε γώ , καί όλο τό μεγάλο μας φουσάτο 
,ΤΙαίξαμε τό Σύνταγμα μας καί τό κάναμ' άνω κάτω. 

πιστοί μου γαλατάδες πώς Οά τό καταδεχθήτε 
'Σ τό σκαμνί τοϋ καταδίκου μέ τούς άλλους νά μέ "δητε; 
Τώρα, τώρα πια θά δείξη ή καλή μ' Ακαρνανία, 
"Οτι έχει παλληκάρια καί πολλή φιλοτιμία, 
*Αν αμέσως σύσσωμ' όλη σηκωθή είς τό -ποδάρι, 
Καί (ρωτιαις κι' αστροπελέκια γιά τόν ήρωα της πάρν;. 

Τό πιστεύετε, κουρούπια, ώς έκεϊ νά καταντήσω, 
Καί είς τό σκαμνί απάνω μέ τούς άλλους νά καθίσω ; 
Ηοιός', έγώ ό Δημητράκης, τό παιδί τοϋ γέρο-Γρίβα, 
Που περνοϋσε 'ς τήν ανδρεία καί αύτόνε τόν Αννίβα, 
Καί άν ήθελε ολίγο νά κτυπήση τό ποδάρι, 
Έγον^τιζε εμπρός του τό καθένα παλληκάρι ; 

"Σ τό σκαμνί έγώ ν ' ανέβω ·,.. ώ ! έκδίκησις αγρία ! 
ΎυΙ θυμός, οργή καί λύσσα, δίψα αίματος, μανία! 
Είμπορώ αυτήν τήν ώρα, άν απάνω τους χημήξω 
Μέ τήν λύσσα όπου έχω, σαν κατσίκια νά τούς πνίξω 
Καί μέ τόνα μου τό χέρι νά τούς ρίξω όλους χάμω, 
Καί μέ μια γροθιά μου μόνο καπνό στάκτη νά τούς κάμω. 

Αοιπόν, φίλοι Άκαρνάνες, εις τό νεϋμά μου τό πρώτο 
Τρέξετ' όλοι είς τήν ζάλη τοϋ πολέμου καί τόν κρότο 
Καί γενήτ ' ένα μεγάλο, λυσσασμένο, άγριο κΰμα, 
Καί τήν ώμορφη Αθήνα μεταβάλλετε εις μνήμα, 
Γιά νά δείξετε, αδέρφια, πώς ζυγόν δέν υποφέρει 
Καί é τράχηλος τοϋ Γρίβα τοϋ ανδρείου μονοχέρη. 

των τούτων ανθρώπων,έως ούκαί ήΔικαιοσύ-
νη,έπιρρίψασα φως έπίτή; υποθέσεως ταύτης, 
άναδείξη καθ' ολοκληρίαν άθώον τόν νέον 
Ζαχαράκην, πρός αίσχος καί έξευτελισμόν 
τών Διοσκούρων γαμβρών, οΐτινες δέν παύ-
ουσι νά γράφωσιν είς διαφόρους εφημερίδας 
ό,τι έπικάθηται συνήθως είς τάς γλώσσας 
αυτών. 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α 
»>Κϋ»-<ϋ1>ι— 

Έν τή τής Τετάρτης συνεδριάσει τοϋ εί-
δικοδ δικαστηρίου έτελείωσε τήν άπολογίαν 
του ό ξετσιπωμένος Περικλής Οίκονομόπου 
λος, αρνηθείς πάντα τά κατ' αύτοϋ μετά 
κυνικής αναίδειας, και προσπαθήσας νά συγ
κίνηση τούς δικαστάς καί τό άκροατήριον 
διά τών συνειθισμένων τζαρλατανειών του 
Άποροΰμεν μέ τήν πρωτοφανή άναίδειαν 

ι τοϋ Οίκονομοπούλου. Ένω τά μυσαρά του 
όργια διεσαλπίσθησαν υπό τόσων στομάτων 
καί έγένοντο .ηλίου φαεινότερα, αυτός καί 
καλά προσπαθεί νά τυ<ρλώση τούς δικαστάς 
καί τόν κόσμον. Μετά τόν Οίκονομόπουλον 
Ιλαβον τόν λόγον ό συνήγορος τοϋ 'Αβερ 
κίου κ. Ηλιόπουλος, καί ό τοΰ Κομποθέ 
κρα Κόκκινος ό Ε ρ υ θ ρ ό ς . 

Έν τή συνεδριάσει τής Πέμπτης ώμίλη 
σαν οί συνήγοροι τοϋ Εαλασσοπούλου κ. κ 
Διαμαντόπουλος καίΤαμβακόπουλος. Μετά 
τούτους ώμίλησεν ό Βαλασσόπουλος, ίσχυ 
ρισθείς ότι δέν έλαβεν ουδέ λεπτόν, καί τε 
λευταΐον ό Νικολόπουλος, ειπών ότι εχει 
πολλά νά είπη, άλλά δέν λέγει τίποτε. Με
τά ταϋτα τό δικαστήριον απεσύρθη εις διά 
σκεψιν. 

Τήν προσεχή Δευτέραν αναμένεται ή κα 
ταδικαστική άπόφασις. *Ας περιμένωμεν 

— Ή Έλλην. Ατμοπλοϊκή εταιρία εκα 
μεν, έκτος της είς Κυπαρισσίαν γραμμή 
καί άλλην γραμμήν, καθ' ήν τά άπό Καλά-
μακίου είς Πειραιά άφικνούμενα ατμόπλοια 
προσορμίζουσιν είς Μέγαρα καί εις Ελευ
σίνα. Ά ν ή Κύβέρνησις έδιδεν είς τήν εύερ-
γετικήν ταύτην έταιρίαν όσα τή καθυστε

ρούνται πρό χρόνων, πόσα ατμόπλοια ήθε
λε κατασκευάσει καί πόσας ευκολίας ήθελε 
παρέξει πρός συγκοινωνίαν καί άνάπτυξιν 

οϋ εμπορίου. *Ας φροντίση ό κ. Κοομουν-
όοϋρος, όπως πρός τά άλλα καλά πράξη 
καί τό μέγιστον τοϋτο καλόν, συντρέχων 
μίαν τοιαύτην έταιρίαν, ή όποΓα τιμα αλη
θώς καί τήν άτμοπλοίαν καί τό Έθνος. 

^ - Τό εσπέρας τής Τρίτης παρεστάΟησαν 
υπό τοϋ έλληνικοϋ θιάσου «Οί Ερωτευμένοι 
Μυλωνάδες». Οί ηθοποιοί άπέτυχον οικτρό 

ατα είς τήν γελοίαν ταύτην παντομίμαν, 
και αύτη ακόμη η κ. Χέλμη, ήτις άλλοτε 
όπεκρίθηθαυμασίωςτόπρόσωπον τήςγραίας 
Σιλβέστρας. Ενθυμούμεθα άλλοτε, έτι ό 
μακαρίτης ΣούτσαΓ όκτάκις άνεβίβασεν έπί 
τής σκηνής τήν παντομίμαν ταύτην, τό δέ 
κοινόν συνέρρεενάθρόον νά Γδη τόν Σούτσαν, 
παίζοντα τόν κυρ Γεώργη τόν Μυλωναν μετ' 
αμίμητου τέχνης καί προξενοΰντα είς τούς 
θεατάς γέλωτα μέχρι διαρραγής. Ό κ. Νι
κηφόρος μέ όσην κωμικήν τέχ^νην καί άν 
έχη δέν έπρεπε νά παίξη τό πρόσωπον τοϋ 
κύρ Γιώργη, είς τό οποίον έδρεψε πολλάς 
δάφνας ό αμίμητος εκείνος κωμικός τεχνί
της, όστις είξευρε νά παριστά εύάρεστον 
καί ευπρεπή εις τά όμματα τοϋ κοινοϋ καί 
αυτόν ακόμη τόν Καραγκιόζη ν . 

Ή αύτοϋ πανεξοχότης, ό κοσμήτωρ 
τής ιατρικής σχολής Μπαλάνος επέφερε 
λ ώ β η ν είς τόν κ. ύπουργόν τής Παιδείας, 
γράψας έκ προσωπικής αντιπάθειας κατά 
τοΰ καθηγητοΰ κ. Πύρλα, καί διαστρέψας 
καί παραμορφώσας καθ' ολοκληρίαν τήν 
άπόφασιν τής ιατρικής σχολής, ήτις έπε· 
δοκίμασε καί απεδέχθη τόν διορισμόν τοΰ 
κ. Πύρλα, εύχηθεΓσα Οπως εις τό έξης τ< 
ύπουργεϊον λαμβάνη ύπ' όψιν και τήν γνώ 
μην τοΰ Συμβουλίου, όταν πρόκηται περι 
διορισμού άλλου καθηγητού* ούτω δέ καθη 
σύχασεν ό φόβος τοΰ καθηγητοΰ τής Μαι 
ευτικής κ. Βενιζέλου, όστις έφοβειτο, μή 
πως αίφνης διορισθή καί δεύτερος καθηγη 
τής πρόσωπον τής πατρίδος του, τό όποιον 
ούτος δέν ανέχεται. 

Τό ύπουργεϊον, καλώς ποιοΰν, οφείλε 
νά άπολύση τής καθηγεβίας τόν έξοχότα 

coi Μπαλάνον, όστις ειχε τήν τόλμην καί 
τήν άναίδειαν νά παραμόρφωση καί δια* 
στρέψη τήν άπόφασιν τής σχολής. 

— Τήν Πέμπτην έγένοντο καί πάλιν είς 
τό πεδίον τοϋ "Αρεως τά γυμνάσια τής « 
οάλαγγος. Τά γενικά προστάγματα εΐχεν 
ό κ. Φρεαρίτης, όστις μέ πολύ καμάρι καί 
μέ πόζα καί μέ χάρι έκαμνε τόν καββαλά-
ρη. Τήν αυτήν ήμέραν έγένετο έναρξις τών 
ένοπλων ασκήσεων τών μαθητών τοϋ Βαρ
βακείου καί τοϋ β'. Γυμνασίου. Τώρα πλέον 
Οά πάρωμεν χωρίς άλλο τήν ΙΙόλιν. 

— Ό χαριέστατος «Άσμοδαιος» απέ
κτησε κατ' αύτάς καί έτερον διαβόητον 
συντάκτην, τόν Ίπποπόταμον τοϋ Δενδρο-
κομείου, όστις ένθυμήθη καί πάλιν τήν νεα-
νικήν του ήλικίαν καί ήρχισε νά άναμιγνύη-' 
ται καί είς οίκογενειακάς υποθέσεις. Συγ-
χαίρομεν άπό καρδίας τω χαριεστάτω « Ά σ -
μοδαίω» διά τήν άπόκτησιν τοϋ ιπποπότα
μο», τοϋ τσιγκούνη, τοϋ κασσίδη, ποϋ φω
νάζει σάν τό γίδι, καί τοΰ πρέπει γιά νά 
τρώγη δροσερότατο γρασίδι. Επίσης θαυ-
μάζομεν και γεραίρομεν τόν σοφόν φιλό-
λογον 'Ροίδην, όστις άνέτρεψεν άρδην σύμ
παντα τόν περί αγχιστείας νόμον, αφορι
σθείς δέ ύπό της -εκκλησίας διά τήν II ά π -
π ι σ α ν Ί ω άν να ν , τό μόνον καύχημα του 
καί σέμνωμα, απώλεσε τήν άρμονίαν τοϋ 
νευρικού συστήματος του, καί δέν δύναται 
πλέον νά γευθή τής ουρανίου τέρψεως,άλλά 
λείχει διά τής γλώσσης ώς πεινών κύων 
τό μέλι τοΰ Ε π ι γ ε ί ο υ Π α ρ α δ ε ί σ ο υ . 
Τώρα πλέον είμεθα βέβαιοι, ότι ή «Έφη-
μερίς» τοϋ Καμπούρ—Έφέντη θά αναβί
βαση μέχρι τρίτου ούρανοϋ τόν «Άσμο-
όαϊον»,όνομάζουσα αυτόν καθ' έκάστην χ α -
ρι ε σ τ ε τ έ τ α τ ο ν . 

— Ό ξετσιπωμένος Αογιωτατίδης γρά
φει καί προκαλεί τό ύπουργεϊον νά δημο-
σιεύη μηνιαΐον πίνακα τών ένταλμάτων,διά 
νά βλέπη πώς καί ποΰ έξοδεύεται ό δημό
σιος πλοΰτος. Εύγε τής ευφυίας τοϋ υιοΰ 
τοΰ ηγουμένου ΑΕγίνης, όστις διά τών τοι
ούτων προκλήσεων θέλει νά φανή ότι εινε 
ε π ί σ η μ ο ς κύριος. 

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΝ ΓΡ1ΒΑΝ. 
ΎΩ ! τοϋ Γρίβα τοϋ μεγάλου μόνο άξιο βλαστάρι, 

Ποϋ ή θεία σου λαλιά 
'Αετοΰ πτερά μας δίνει, καί έβγήκες παλληκάρι 

Άπό μέσ' άπ' τήν κοιλιά 
Έκεινής τής ανδρειωμένης καί καλής σου μαυρομάννας, 
Καί τιμήν μεγάλην κάνεις "ς τούς γενναίους 'Ακαρνανας. 

Έσύ μόνος, Δημητράκη, είσαι μόνο μας καμάρι, 
Μοναχή παρηγοριά, 

Καί εσένα έχει στύλο καί ελπίδα καί φανάρι 
Ή μεγάλη κλεφτουριά, 

""Οπου 'ς τά βουνά απάνω και 'ς τούς βράχους πάντα τρέχει, 
Καί τό κόκκινο τό αιμα γιά νερό της μόνο έχει. 

"Ολοι, όλοι, Δημητράκη, σέ τιμούμε σάν πατέρα 
Κι' αρχηγό παντοτεινό, 

Καί παρακαλοΰμεν πάντα τόν Οεόν χας κάθε 'μέρα 
Νά σέ έχη ζωντανό, 

Γιατί άν ό γυιός τοϋ Γρίβα, ό μή γένοιτο, 'πεθάνη, 
Ή καλή Ακαρνανία τήν άνδρείαν της -ήν χάνει. 

"Ο,τι, ό,τι μας προστάξη τό βροντόφωνόν σου στόμα 
Κ' ή ανδρεία σου ματιά 

θ ά τό κάνουμε αμέσως., καί άν μας είπής ακόμα 
Νά χυθοϋμε 'ς τή φωτιά, 

Οά μας ίδης, Δημητράκη, νά κατακομματιασθοϋμε, 
Καί 'ς της φλόγαις καί 'ς τής μπόμπαις μέ τά μοϋτρα νά χυθούμε» 

Αοιπόν 'πές μας, Δημητράκη, τί προ^άζεις ,·· θέλεις ςέμμα 
Νά φορέσης βασίλεια ; . . 

Ά ς γίνουμε στάκτη όλοι, καί τό μαϋρόν μας τό αίμα 
*Ας χυθή σταλιά σταλιά 

Γιά εσένα, Δημητράκη, τόν μεγά7.ο τόν φωστήρα 
Τών γενναίων 'Ακαρνάνων, καί πατέρα, καί σωτήρα. 

Όρκιζόμεθα πώς πάντα 'ς τό μεγάλο όνομα σου 
θέ νά μένουμε πιστοί, 

Καί τά λόγια σου 0' άκοΰμε, καί είς τά προστάγματα σου 
Οά γινόμαστ' αετοί, 

Καί έκεϊ ποΰ Οά μας δείχτης Οέ νά τρέχουμε σάν λύκοι,, 
Καί θά λέμε πάντα «ζήτω, Δημητράκη μας ασίκη». 




