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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ 

ΔΓ εχας-ον στίχον &ατ;?β'ών ;λεπ. 50. 
Δικαστιχών^Λα^ΑϊίΥΪσΐώ^ 5^ όύΟ 8 , 
Αί ^ττοοείξβ^-ο^^άΒ%^?αί ν ^ι3βίΦΗΐ ( ί -
νον τρ% Ηβ* &\. (Η^Φ^ιώτου. Αί έπι-
στολαί άπευθάίβ^ίβί Ifcfáev&O^H §¡s 
συνδρομή εΐνε ύποχρβώΦνϊτ^I 

και προπληρόνεταΐ'- εις Αθήνας. 

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

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ. 

Τήν Τετάρτην συνήλθε τό είδικόν δικα-
στήριον δια ν ' ανάγνωση τήν άπόφασίν του. 
Πλήθος άπειρον συόρεΰσαν ανέμενε μετά 
παλμών καρδίας τήν άνάγνωσιν τής απο
φάσεως. Τέλος 6 σεβαστός Πρόεδρος του 
Δικαστηρίου κ. Βάλβης έν μέσω βαθύτα
της σιγής ήρχι^ε νά ά π α γ γ έ λ λ η τήν άπό
φασίν, ή άνάγνωσις της όπίας διήρκεσε 
περί τάς δύω ώρας περίπου. Ή άπόφασις 
άπαλλάττει τους δυο πρώην υπουργούς της 
αποδιδομένης είς αυτούς εκβιάσεως, κη
ρύττει δέ ενόχους πάντας, τ·ύς υπουργούς, 
τούς άργιεπισχόπους και τούς μεσίτας, 
έκτος τοϋ Ν. Πετρή* τον μέν I. Βαλασσό-
πουλον, διότι ώς υπουργός κατά τό 1874· 
έλαβε παρά των αρχιεπισκόπων εις τιμαλ
φή κοσμήματα και χρήματα δρ. 56 ,200 , 
τον δέ Νικολόπουλον, διότι ώς υπουργός 
έχορήγησεν ε!ς τόν Βα7,ασαόπουλον τήν 
βοήθειάν του, άνευ της οποίας ούτος δέν 
ήδύνατο νά μή φέρη τάς ποοτάσεις των 

αρχιερέων εις τό υπουργικών Συμβούλιον, 
και τούς Π. Οίκονομόπουλον και Δ. Χαρι-
τάκην, διότι έν γνώσει έβοήθησαν τόν Βα-
λασσόπουλον πρός έκτέλεσιν τής δωροδο
κίας. Μετά τήν άνάγνωσιν τής αποφάσεως 
έγένετο'μικρά συζήτησις περί τής ποινής, 
μεθ' ήν τό δικαστήριον απεσύρθη πρός συν-
διάσκεψιν καί επανήλθε μετά δύω ώρας. Τότε 
ήγέρθησαν πάντες οί κατηγορούμενοι, έ δέ 
ΙΙρ·εδρ·ς κ. Βάλβης άνέγν«σε τήν άπόφα-
σιν, ήτις καταδικάζει τόν μέν Ίωάννην Βα-
λαβσόποΐ>λον είς φυλάκισιν ενός έτους και 
εις τριετή στέρησιν όλων τών δικαιωμάτων 
καί πλεονεκτημάτων, τών έκ τής αρχής 
καί τής δημοσίας υπηρεσίας πηγαζόντων, 
καί εις ίσον διάστημα πρός ένάσκησιν αρ
χής, καί υπόχρεοι αυτόν νά κατάθεση τά 
δοθέντα δώρα, συμποσούμενα είς δραχμάς 
56,200, καί εν ζεϋγβς ένωτίων καί μίαν 
καρφίτσαν είς τό έν Αθήναις Ταμεϊον τώ\ 
π τ ω χ ώ ν τόν δέ Β. Νικολόπουλον είς δε-
κάμηνον φυλάκισιν τόν Περ. Οίκονβμόπου· 
λον είς τετράμηνον, τόν Δ. Χαριτάκην είς 
δίμηνον, καί τούς αρχιερείς είς τήν πλη-

ρωμήν του διπλασίου τ ω ν προσφερθέντων 
δώρων, ήτοι τόν μέν Σ πυρ. Κομποθέκραν 
είς πληρωμήν 5 0 , 0 0 0 φράγκων, τόν δέ 
Στ. Άργυριάδην είς πληρωμήν 2 0 , 0 0 0 
δραχμών, και τόν Άβέρκιον Ααμπίρην βίς 
2 2 , 4 0 0 δραχ. Καταδικάζει απαντάς τούς 
κατηγορουμένους είς τήν άλληλέγγυον 
πληρωμήν τών εξόδων καί τ ελών τής δί
κης. Α π α γ γ έ λ λ ε ι κατ' αυτών προσωπιχήν 
χράτησιν, καί άνατίθησι τήν έχτέλεσιν τής 
αποφάσεως είς τόν παρ' Έφέταις Εισαγ
γελέα. 

Τοιαύτη είναι ή άπόφασις έπί τής πβλυ-
κρβτου, πολυθορύβου καί πολύπλοκου τ α ύ 
της δίκης. Οί πάντες έπεκρότησαν είς τήν 
καθ' 5λα δικαίαν καί συνετήν ταύτην άπό-
φασιν, χαί τοιαύτην τήν άνέμενον πάντες 
έκ δικαστηρίου, τό οποίον άπαρτίζουσιν 
άνδρες άμερόληπτβι, νουνεχείς, εμβριθείς 
καί διαπρεπείς τής θέμιδος λειτουργοί. Δι
καία δθεν οφείλεται ευγνωμοσύνη είς τόν 
σεβαστόν Πρόεδρον του Δικαστηρίου κ. 
Βάλβην, όστις καθ' όλην τήν διάρκειαν τής 
δίκης έδειξεν άπάθειαν θαυμαστήν, άμερο-
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Κ Η Π Ο Σ 

Π ΜΕΓΛΑΙΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 

Καί πάλιν εξημέρωσε Παρασκευή μεγάλη, 
Καί πάλιν Επιτάφιοι, καί θόρυβος καί ζάλη, 
Ααμπάδες, τράκες καί κεριά, καί 'φώσφορα μεγάλα, 
Καί λουλουδάκια ώμορφα καί μουσικαις καί άλλα. 
Πάλιν τσιμπιαίς, φιλήματα, κι' ώραίαι συναντήσεις, 
Καί τόσοι χαριεντισμοί, καί τόσαι συγκινήσεις. 

Τό λοΰσο, τά τσακίσματα καί r¡ κοκεταρίαις 
Περνούν καί δίνουν σήμερα σ' όλαις τής έκκλησίαις, 
Καί Ϊ) κοππέλαις καί r¡ γρ^αίς, οι vsoi καί οι γέροι 
Βαστβϋν μέ γέλοια ώμορφα λουλούδια είς τό χέρι, 
Καί είς τά Επιτάφια με πόθο τρέχουν 5λοι, 
Καί έχουν τήν ήμέρ' αυτή για πιό μεγάλη σκόλη. 

Σήμερα λοΰσο γίνεται μεγάλο 'ς τήν Αθήνα, 
Καί 'μπαίνουν είς ένέργειαν τά νέα καππελινα, 
Ή στόφαις ή μεταξωταΐς, καί τ ' άλλα τά στολίδια, 
Καί ή ώραίαις μυρωδιαϊς καί τά καλά φτιασίδια, 
Καί τά παπούτσια τά κομψά μέ φιόγγους χαί κορδέλλαις, 
Καί σαν τής νύφαις φαίνονται Υ) γρ^αΓς και r¡ κοππέλαις. 

Σήμερα ολοι οί γαμπροί ωραία κτενισμένοι, 
Καί μέ τής μόδας τά κομψά σουρτουκα κορδωμένοι, 
Άλαμπρατσέτα άπ' έδώ καί άπ' εκεί πηγαίνουν, 
Καί όπου εκκλησία 'δοϋν αμέσως μέσα 'μπαίνουν 
Μέ γέλοια, μέ πολλαΐς σκουντιαΐς, καί ταραχή μεγάλη, 
Καί βλέπουν και πειράζουνε τήν μία καί τήν άλλη . 

0? Λ ^ Λ íYty1 Λ̂*ψ52? 
"Ολαις γ] νύφαις σήμερα καταφτιασιδωμέναις, 

ΕΤνε σαν κούκλαις ψεύτικαις μέ χάρι ένδυμέναις. 
Ή μια μέ τό φουστάνι της τούς δρόμους μας σαρώνει, 
Κι' όπου πατεί σηκόνεται ένα καντάρι σκόνη, 
"Αλλη φορεί ένα σωρό λουλούδια 'ς τό κεφάλι, 
Κ' ή άλλη έχει άνο'.χτά του στήθους της τά κάλλη. 

ΦΑΝΗΣ 



ληψίαν χα'ι σύνεσιν, ώς και εις πάντας τούς. 
άλλους δικαστάς, οΐτινες μετά ζήλου καί 
αύταπαρνήσεως έξεπλήρωσαν τό ανατεθέν 
αύτοϊς καθήκον. 

Ό «Αριστοφάνης», έπικροτών χερσίτε 
ποσί τε εις τήν άπόφασιν του δικαστηρίου, 
εύχεται από καρδίας, όπως τό πάθημα 
τοΰτο γίνη ώφέλιμον μάθημα εις τούς διέ
ποντας τήν πολιτείαν και τήν έκχλησιαν 
έπ 'άγαθω της πατρίδος. Γένοιτο! 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α 

Μετά τό τέλος της συνεδριάσεως του 
εΗικοΰ δικαστηρίου, ό παρά τοις ενταύθα 
Έφέταις Είσαγγελεύς, παραλαβών τούς 
ούω κρουσάρους των αρχιερέων και τούς 
μεσίτας Οΐκονομόπουλον καί Χαριτάκην, 
άπέστειλεν αύ:ούς εις τα δροσερά ανάκτο
ρα του Τριγγέτα, όπου οί έχει φυλακισμέ
νοι τούς ύπεδέγθησαν μετά φανών και 
λαμπάδων. Έκεϊ πιστευομεν, ότι Οά με-
τανοήσωσιν έκ βάθους ψυχής και καρδίας 
δια τάς πολλάς αμαρτίας των , καθόσον 
μάλιστα εύρισκο'μεΟα εις τάς αγίας ημέρας 
τ ώ ν παθών του Σωτήρος, καθ' ας μετα
νοεί πας αμαρτωλός. 

— Ό κ. Κακουλίδης, επισκεφθείς τον κ. 
Κουμουνδοΰρον, τον παρεκάλεσε νά μετα-
φερθώσιν οί υπουργοί εις ίδιαίτερον οίκη
μα, καθότι τά άνω δωμάτια τών φυλακών 
είναι υγρά. Ό κ. Κουμουνδούρος τω άπήν-
τησεν, ότι γνωρίζει ότι τά δωμάτια είναι 
πολύ καλά, διότι και ό Γδιος τά έπεσκέφθη 
καθ' ήν έποχήν ό κ. Τρικούπης έφυλακί-
σθη παρά του Νικολοπούλου διά τό τ ί ς 
π τ α ί ε ι ; 

— Κατ' αύτάς άπωλέσθη έν τοις Άνα-
κτόροις ό άδαμαντοχόλλητος αστήρ έκ του 
τουρκικού μεγαλόσταυρου τής Α. Μ. του 
Βασιλέως. Πάντες λέγουσι μετά βεβαιότη-
τος, ότι ό αστήρ ούτος εκλάπη υπό τίνος 
έχ τών αυλικών θιραπόντων ό δε Είσαγ-
γελεύς τών Πλημμελειοδικών καί ό διευ
θυντής της αστυνομίας ήρχισαν νά κάμνω-

σιν *άνα/ρίσεις προς άνακάλυψιν του κλέ-
πτου. Κατά τήν ίδέαντού «Αριστοφάνους» 
ό αστήρ ούτος πιθανόν νά παρέπεσε καί 
Οχι νά εκλάπη· διότι δεν δυνάμεθα νά πι-
στεύσωμεν ότι υπάρχει τις Θεράπων τόσον 
αναιδής καί Θρασύς, ώστε νά έπιχειρήσϊ] 
τοιαύτην κλοπήν. 

— Πολλά περίεργα καί άστεϊα λαμβά-
νουσι ^ώραν εις τήν Φάλαγγα. Οί κ. κ. 
Φρεαρίτης καί Κουμουνδουράκης έμάλλω-
σαν διά ψύλλου πηδήματα· καί ό είς καί ό 
άλλος θέλει νά έχη τά γενικά διατάγματα. 
Κατά δέ τήν τελετήν της βαπτίσεως της 
βασιλόπαιδος όλίγιστοι φοιτηταί είχον πα-
ραταχθή, οί δέ άλλοι περιεφέροντο τ^δε 
κάκείσε, καμαρόνοντες τούς συναδέλφους 
των. Τούτο συνέβη, διότι δέν έπροβιβάσθη-
σαν όλοι. Έάν οί κ.κ. φοιτηταί ήρχισαν 
άπό τώρα τά συνειθισμένα, μά τήν άλή-
Οειαν εινε άξιοι της Φ ά λ α γ γ γ ο ς. 

— Ό έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβυς 
τής Περσίας κ. Χοσνή Χασάν έγένετο έν
θερμος υποστηρικτής του Ελληνισμού. 
Προσέφερε πολλάς βοηθείας εις τόν έν 
Κωνσταντινουπόλει φιλεκπαιδευτικόν Σύλ-
λογον Ζωσιμάν, χαθώς καί εις πολλά ελ
ληνικά σχολεία. Οί ελεύθεροι καί οί υπό 
τόν ζυγόν "Ελληνες πρέπει νά έκφράσωοιν 
απείρους εύγνωμοσύνας εις τόν φιλέλλη
να τούτον άνδρα. 

—. Λέγεται ότι επίτιμος πρόεδρος τ·^ς 
«Αθηναϊκής Λέσχης» έξηλέχθη παμψηφεί 
ό έν Λονδίνω ευρισκόμενος έκ τής Αυτο
κρατορικής τών Βυζαντινών οικογενείας 
ελκών τό γένος Πρίγκηψ "Ροδοκανάκης, 
αντιπρόεδρος δέ ό έν Κέρκυρα Κόντε Στα-
μούλης. Ούτω λοιπόν ή τών ευγενών φά-
λ α γ ξ νέας όσημέραι προσκτάται δυνάμεις, 
συγκεντροΰσα έν αυτί] πάν ό,τι σπάνιον 
καί χλασικόν. 

— Άφοΰ έπί τρεις κατά συνέχειαν εσπέ
ρας έδιδάσκετο άπό σκηνής ή κυρία Ε ύ-
φ ρ ο σ ύ ν η καί όχι ή κυρά Φ ρ ο σ ύ ν η 
του κ. Βερναρδάκη, τό νέον τούτο ύπνωτι-
κόν φάρμακον, ό ελληνικός δραματικός 
θίασος άπεχαιρέτησε τό κοινόν, εύχαριστή-

ύποστήριξιν τού έθνικοδ 8«άτρο». Εύχαρι-
στήθημεν καί ημείς καθ' ύπερβσλήν, ίδόν-
τες τήν έν τή «"Ωρα· έπιστολήν του χ. 
Άλεξιάοου, ώς αντιπροσώπου τών υπό τ·ψ 
διεύθυνσίν του ηθοποιών, έν ί) λέγει ότι θα 
προσπαθήσωσιν όλοι νά διορθώσωσι τά 
σφάλματα των. Εϋχόμεθα τώ έλληνικώ 
Οιάσω καλήν προχοπήν καί πάσαν εύτυχίαν. 

— Λέγεται μετά Οετικότητος, ότι εΓς 
τινα συγγενή τοΰ εκτελεστού της δια
θήκης τοΰ αειμνήστου Εύαγγέλη Ζάππα, 
καλούμενον Άναστάσιον Ζάππαν, πρό
κειται νά γορηγηθή τό παράσημον τοΰ 
Σωτήρος. Τό τοιούτον δέν δυνάμεθα εισέτι 
νά. πιστεύσωμεν διότι γινώσκομεν, ότι μό
νον οί προσενεγκόντες εύεργεσίαν ή άλλην 
όμοίαν ύπηρεσίαν τή πατρίδι, είσίν άξιοι 
τοιαύτης επισήμου αμοιβής, ουχί δέ καί οί 
συγγενείς τών εκτελεστών τοιούτων διαθη
κών, όταν μάλιστα υπέρ αυτού ουδέν συνη
γορεί, ώς έπί τού προκειμένου. Πιστευομεν 
όθεν άδιστάκτως, ότι ή Κυβέρνησις, ή επι
σταμένως εξετάζουσα τά τοιαύτα, ουδέποτε 
θέλει υποπέσει εις τοιούτον άτοπον θέλο-
μεν δέ κατέλθει δριμύτεροι, έάν άκούσωμεν, 

οτι η ειοησις αυτ η λαμβά ανει υποστασιν. 

σας αυτω οι οσην προθυ μιαν εοειςε προς 

— Ό ά κ ρ ι β ο θ ώ ρ η τ ο ς κατά τόν 
«Νεολόγον» καί χ α ρ ι έ σ τ α το ς κατά 
τήν «Εφημερίδα» φίλος «Άσμοδαϊος» διά 
νά έπιδείξη περισσοτέραν εύφυιαν, έγελοιο-
γράφησε καί τόν κ. Δήμαρχον,έπί τώ λόγω 
ότι ούτος ουδόλως μέριμνα περί της κατα
στάσεως τών οδών. Παρακαλούμεν τόν 
θεόκουφον 'Ροιδην καί τούς περί αυτόν 
Άσμοδαϊστάς νά περιορίσωσι τήν εύφυίαν 
των έφ' ά δεϊ, διότι ή άνάπτυξις αυτής μας 
κάμνει πολλάκις νά αίσθανώμεθα ά ν α-
γ ο ύ λ α ν . Ό κ. Δήμαρχος έκπληροϊ τό κα
θήκον του όσον ουδείς άλλος, πάντοτε όέ 
φροντίζει καί μέριμνα περί της όσον οιόν 
τε καλής καταστάσεως τών οδών, καί πολ
λάς καταβάλλει προσπάθειας προς καλ-
λωπ»σμόν της πόλεως. Πάντες οί κάτοικοι 
τών Αθηνών ύπολήπτονται καί άγαπώσι 
τόν κ. Δήμαρχον, καί άς λ έγη ό,τι θέλει 
τό Άσμοδαϊκόν κάθαρμα. 

Φιλοτιμούνται όλαις των ή μία μέ τήν άλλη, 
Ποιά λούσα περισσότερα τήν σήμερα νά βάλλη. 
Τά άσπρα μανδυλάκια των μέ μυριοδιαϊς ρ'αντίζουν, 
Καί εις τά Επιτάφια μέ νάζια τριγυρίζουν, 
Λυγίζουν τό κορμάκι των, γελοΰν καί χωρατεύουν, 
Καί τούς τρικούβερτους γαμπρούς μέ τό κερί γυρεύουν. 

Κυττάξετε έκεϊ κοντά εις τήν Ά γ ι ά Ειρήνη . . . 
Ό νέος Μανουσάκης μας σέ μιά κυρία δίνει 
Έ ν α ώραϊο γιασεμί, χί' εκείνη καμαρώνει, 
Καί μέ της ρεβερέντζαις της τό στήθος του πληγόνει. 
Κυττάτε καί τόν φίλον μας κρασοπατέρα Μπέσα 
Μέ πόσαις κορταρίζεται 'ς τόν "Αγιο Γιώργη μέσα. 

"Ω ! νά κΓ δ Δήμος . . . έχασε ό δόλιος τά νερά του, 
Καί τρέχει σαν τόν παλαβό νά εύρη τήν Σο φ ι ά του. 
Βγαίνει καί 'μπαίνει είσέ μιά κ' εις άλλη εκκλησία, 
Καί σάν τόν χάχα γύρω του κυττάζει μ' άπορια. 
Μά τέλος 'ς τήν Μητρόπολι κοντά τήν άνταμόνει, 
Και τής πετα γλυκειαϊς ματιαϊς, κι' αυτή τόν καμαρώνει. 

Μά για κυττάξετε κ' έκεϊ κοντά 'ς τό Μαναστήρι. . 
Έκεΐ δα πλέον γίνεται σωστό τό πανηγύρι. 
Ό νέος Στεφανίδης μας έκεϊ σέ μία πάντα 
Κάνει μεγάλον έρωτα μέ μία κουβερνάντα, 
Καί ένα τριαντάφυλλο ώραϊο της προσφέρει 
Καί κάπου κάπου τήν τζιμπα 'ς τό σβέρκο καί 'ς τό χέρι. 

"Ω ! νά ! ώ ! νά! έκεϊ κοντά 'ς τή 'Ρουσσικ' εκκλησία 
Καί ό τραμπούκαρος Μιμής καί όλ' ή συντροφιά, 
Ό "Avvivo ς ό έξυπνος, ό Σούτσος ό λεβέντης, 
Καί ό "Ροίδης ό κουφός, καί ό Καμπούρ—Έφέντης. 
"Ολοι αυτοί περιπατούν μαζύ άλαμπρατσέτα, 
Καί παίρνουνε άπ' τό κοντό τήν κάθε μιά κοκέτα. 

Ό κάθε ένας σήμερα άφίνει τήν δουλειά του, 
Καί τρέχει έξω νά εύρή τήν άγαπητικιά του. 
Σήμερα όλοι έχουν; τήν πιό μεγάλη τρέλλα, 
Κ' οί φουκαράδες βάζουνε τά υψηλά καππέλα. 
'Εγώ μονάχα τίπο:ε δέν έχω νά φορέσω, 
Μήπως καί τύχη σέ καμμιά κυρία νά αρέσω. 

Θ Ρ Ή Ν Ο Σ 
ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ω Ν TOΥ Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Η . 

Β α λ α ω ρ ί τ η ς. 

Σήμερον ύψοΰται έπί πάλου, ό τήν φά-
ραν μας δοξάσας. 

Σήμερον καρφούται έπί πάλου, ό αστήρ 
τής Μοναρχίας. 

Σήμερον παλουκόνεται, ό φάρος της 
σκοτίας. 

Σΐέφανον έκ ρεπανίων περιτίθεται, ό 
τών Σατραπών Ήγεμών. 

Κόκκινην γούναν περιβάλλεται, ό περι
βάλλων τήν Ελλάδα έν άλύσσοις. 

Κολάφισμα κατεδέξατο, ό έν έχλογαϊς 
νικήσας διά τής λόγχης. 

"Ηλοις προσηλώθη ό Νυμφίος τής δου
λείας. 

Λόγχη έκεντήθη ό υιός τής Τυραννίας. 
Προσκυνοΰμεν τά πάθη σου Τζουμπέ. 
Προσκυνοΰμεν τήν κάραν σου Τζουμπέ. 
ΠροσκυνοΟμεν τήν φέσαν σου Τζουμπέ. 
Δεϊξον ήμϊν καί τήν φοβεράν έξέγερ-

σίν σου. 
Γ ρ ί β α ς . 

Όρων σε παλουκούμενον, Τζουμπέ, ό 
Γρίβας ό σος, άνεβόα· Τί τό ξένον, ο ορώ, 
μυστήριον Τζουμπέ μου ; πώς έπί πάλου 
ήρτησαι, τής απολύτου μοναρχίας χορηγέ; 

Τ ρ ι γ γ έ τ α ς. 
Τών συμμάχων τών τριών γένος άνο-

μον προς Κουμουνδοΰρον άνακράζων έλεγε. 
Παλούκωσον Τζουμπέν τόν άνεύθυνον ού
τος γάρ μάλλον συμφέρει άπολεσθήναι. 

Ήμεϊς δέ φθεγγόμεθα ώς φίλοι ευγνώμο
νες τήν φωνήν προς αυτόν. Μνήσθητι καί 
ημών Τζουμπέ, όταν έλθης, έν τή Υπουρ
γεία σου. 

Λ ο γ ι ω τ α τ ί δ η ς. 
Έξηγόρασας ήμας έκ τής κατάρας τοΰ 

λαοΰ τοις πολλοίς σου παθήμασι, τω πασ
σάλω στηλωθείς καί εις δίκην έναχΟείς τήν 
σωτηρίαν έπήγασας τοϊς πάσι. Σωτήρ 
ημών, δόξα σοι. 

Κ α σ σ ι μ ά τ η ς . 
'Επαλουκώθης δι' ημάς, ίνα ήμϊν πήγα

σες τήν άφεσιν έπιες όξος καί χολήν, ίνα 
κρουνούς χαράς ανάβλυσης ήμϊν· πασσάλω 
άνηρτήθης, καί ήμεϊς τώ βάθει τών παθη
μάτων σου, τό ΰψος τοΰ κράτους σου πι-
στούμενοι κράζομεν, ζωοδότα Τζουμπέ,δό-
ξα τω παλουκίω καί τω πάθει σου. 

Ζ ά ρ κ ο ς. 
Τόν δι' ήμας πα?,ουκωθέντα, δεύτε πάν

τες ύμνήσωμεν αυτόν γάρ κατεϊδεν ή Κα-
μαρίλλα έπί πάλου, καί έλεγε· εί καί πα-
λούκωμα υπομένεις, σύ υπάρχεις ό Τζου-
μπές ό υίός μου. 

Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ . 
Τζουμπελή, έν τώ πασσάλω αναβαίνον

τας σου, φόβος καί τρόμος τί] Καμαρίλλα 
έπέπεσε* καί αυτήν μέν έκώλυεν καταπιεϊν 
τούς παλουκούντάς σε, αύτοϊς δέ επέτρε
πες έναγαγεϊν σε δέσμιον εις άναγέννησιν 
τών σών. γΩ σατράπα Τζουμπελή, ζωήν 

ήλθες παρασχεϊν τή Καμαρίλλα, παντοδυ* 
ναμαι δόξα σοι. 

Δ ο υ ζ ί ν α ς . 
Ή φέσα σου Τζουμπέ, ζωή καί άνάστα-

σις υπάρχει τοϊς πιστοϊς σου· έπ' αυτή πε-
ποιθότες, σέ τόν παλουκοθέντα σωτήρα ύ -
μνοΰμεν, βοήθησον ημάς. 

"Α χ ο λ ο ς. 

Τόν Τζουμπέν καί τόν Βασίλειον καί Ί ω -
άννην όμοφρόνως οι πιστοί δοξολογεϊν ά-
ξίως εύξόμεθα, Μονάδα βαρβαρότητος έν 
τρισίν ύπάρχουσαν ύποστάσεσιν, άσύγγυτον 
μένουσαν, άπλήν, άδιαίρετον καί άπρόσι-
τον, δι' ης έκλυτρούμεθα τής του λαοΰ μα
νιώδους οργής. 

Β ο ΰ λ τ σ ο ς . 
Σήμερον οί πάντες εορτάσω μεν καί γάρ 

τό Πάσχα ημών, υπέρ ημών έτύθη ό Τζου-
μπελής· πληρώσωμεν εαυτούς παντός μο-
λυσμου, καί είλικρινώς δεηθώμεν αύτώ. 
Ανάστα, Τζουμπελή, σώσον ημάς ώς παν
τοδύναμος. 

Π ά ν τ ε ς ό μ ο ϋ . 
Μακάριοι οί πιστοί τώ Τζουμπελή, ότι 

αυτών είσίν -της Μοναρχίας τά αγαθά. 
Μακάριοι οί όγανίζοντες, ότι αυτών ές-ίν 

ή βασΓλεία τών αρπαγών. 

Μακάριοι οί υμνοΰντες τόν Τζουμπέν, ότι 
αυτοί άνταμείφθήσονται. 

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ Σ Ω Τ Η Ρ Ο Σ , 
ΥΠΟ ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ 

Κρίνω κατακρίνω καί καταψηφίζω εις 
θάνατον σταυρικόν τόν Ίησοΰν, λεγόμενον 
ύπό του πλήθους Χριστόν, Ναζωραϊον, καί 
άπό πατρίδος Γαλιλαίας, άνθρωπον στα-
σιώδη κατά τού νόμου τού Μωσαϊκού καί 
εναντίον τού μεγαλοπρεπούς βασιλέως 
"Ρωμαίων Τιβερίου Καίσαρος, καί ορίζω 
καί αποφαίνομαι τόν θάνατον αύτοΰ σταυ
ρικόν μετά τών άλλων κατά τό σύνηθες 
καταδίκων έπεί συνήθροισεν αυτός πλήθος 
ανθρώπων πλουσίων καί πτωχών, ούκ έ
παυσε θορύβους έγείρων ένοχλεϊν τήν Ίου-
δαίαν, ποιών εαυτόν υίόν θεοϋ καί βασι
λέα τής Ιερουσαλήμ, απειλών φθοράν τής 
Ιερουσαλήμ καί τού ιερού ναοϋ, άπαρ·'ού-
μενος τόν φόρον τού Καίσαρος, καί τολμή-
σας είσελθεϊν μετά βαίων θριαμβευτής και 
πλείστου όχλου, ώσπερ τις 'Ρίξ, εντός τής 
πόλεως Ιερουσαλήμ εις τόν ίερόν ναόν. 
Καί διορίζομεν τόν ημέτερο ν πρώτον έκο-
τόνταρχον Κοίντιον Κορνήλιον περιάξα' 
τούτον παρ'ρησία εις τήν χώραν Ίερουσα 

λήμ, δεδεμένον, μαστιζόμενον, καί ένδεδυ-
μένον πορφύραν, έστεφανωμένον άκανθίνω 
στεφάνω, καί βαστάζοντα τόν ίδιον σταυρόν 
έπί τοΰ ώμου αύτοΰ, ίνα Ύ\ παράδειγμα τοις 
άλλοις καί πασι τοϊς κακοποιοϊς, μεθ' ού 
βούλομαι συνάγεσθαι δύο ληστάς φονεϊς 
καί έξέρχεσθαι διά τής πύλης Γιαμπαρό-
λας, τής νΰν Άντωνιανής· άναχθήναι δέ 
αυτόν τον Χριστόν παρ'ρησία έπί τοΰ όρους 
τών κακούργων, ονόματι Καλβάριον ου 
τίνος στα,υρο^έ^ηος καί θανατοθέντος μεϊ-
ναι τό σώμα έν τω σταυρώ εις κοινόν θεώ
ρημα πάντων τών κακούργων καί άνω τού 
σταυρού τίτλον τεθήναι τρισί γλώσσαις τόν 
ι'Ιησοΰ Ά λ ό ν ό Ίλής Ίοδαμ (Έβραϊστί) 
«Ίησοΰς' ό Ναζωραϊος Βασιλεύς Ίωδαίων 

(Ελληνιστί.) 
«Ίεζοΰς Ναζωραίου 'Ρέξ Ίουδαιόρουμ 

('Ρωμαιστί.) 
Όρίζομεν ούν μηδένα τών ήστινοσοΰν 

τάξεως και ποιότητος τολιιήσαι άπερισ/.έ-
πτως τήν τοιαύτην έμποδίσαι δίκην, ώς 

ύπό έμοΰ ώρισμένην μετά πάσης σεμνότη-
'τος εις ποινήν τής αύτομαλίας τούτου, 
Εβραίου οντος, κατά τά ψηφίσματα καί 
τούς νόμους τής τών "Ρωμαίων βασιλείας. 

Μάρτυρες τής ημετέρας αποφάσεως. 
Άπό τής φυλής Ισραήλ. 

'Ρωάμ, Δανιήλ, 'Ραμπινήλ, Ίωνακείν, 
Μπανικάν, 'Ρωτάμ, Ίουταβέλ καί Μερι-
αουλάμ. 

'Από τής βασιλείας και ήγεμονείας 
τών "Ρωμαίων. 

Λούκιος, Σεξτίλιος, καί Μαξιμίλιος. 
'Από τών Φαρισαίων. 

Μπαρπάς, Συμεών καί Μπονέλη. 
Άπό τών υπάτων καί δικαστών 

τών "Ρωμαίων. 
'Ραμπάν, Μαντάνης, Μπακαρόλας. 

Άπό τής άρχιερωσύνης. 
'Ρωάν, Ίουάδους, καί Μπουκασόλης. 
Νομικός δημόσιος έπί τών εγκλημάτων 

τών Εβραίων. Μπουτάν. 




