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Λεν έφΟάσαμεν εισέτι ειςτό τε'ρματοϋ'Ελ
ληνικού κόσμου διά του Περιοδικού μας συγ
γράμματος ό 'Ελληνόκοσμος. Και η στάσις 
μας αυτη έπήλθεν άπό ακριβή τινα ερευνάν, 
ή τις δεν μάς άφίνει νά ε’μπέσωμεν εις πτώ - 
χευσιν αληθειών.

11 Ευρώπη σπαραττομένη άπό παροξυ
σμούς τοΰ "Α ρ ίω ς, ήτοι οί λαοί διεκδικοΰν- 
τες τά  δίκαιά το)ν, άφησαν τον κερδωον 
Ε ρ μ ή ν :  το έμπόριον. Ό  'Ελληνικός Κό

σμος, κλονιζόμενος άπό τούς σεισμούς των 
άνταρσιών και ολίγον τ ι άπό τούς Κ υμα- 
τισμούς τής Ευρώπης, λειποτακτεΐ άπό τον 
φιλήσυχον 'Ε ρ μ ή ν , καΐτρε'χει εις τά  πλοΓα, 
διά νά ευρτι άσυλον ύπό τόν Ι ίο σ ε ιδ ώ ν κ .

Στάσεις μέ διαφόρους χαρακτήρας και 
εις διαφόρους κλάσεις. Στάσεις εις τούς ?μ-



πόρους καί είς τούς Κιομηχάνους. Στάσεις 
εις τους τοκογλύφους και 'Ιερείς. Στάσεις 
εις τούς ιατρούς καί δικηγόρους. Στάσεις 
εις τούς υπαλλήλους καί χαρτοπαίκτας. 
Στάσεις εις τούς δημίους καί εις τούς κα
κούργους, καί τής γενικής ταύτης στάσεως 
ή άλυσις καταντά  είς της οργίλου άχρημα- 
τίας τον παραχωμένον πάσσαλον.

Κουλευταί καί Γερουσιάσταί! ’Αφ’ ού ο 
καταρράκτης τού χρυσού επαυσε, νά κατα 
ποντίζω κατά  μήνα τούς κόλπους σας οέν 
έβουλεύθητε περί τής εύπολεμήτου ταύτης 
άχρηματίας ; ΐ ί  ε’καρτέρουν οί Ελληνικοί 
λαοί είς τήν παντελή καί γενικήν ταύτην 
ανομβρίαν τοΰ μετάλλου; ’Ηλπιζον, οτιάπό 
τήν μίαν εως τήν άλλην εσχατιάν τής γής 
ήίελον αντηχήσει αί βομβώδεις συζητήσεις 
σας περί τής άμεσου θεραπείας τής 'Ελλη
νικής υλικής ασθένειας. Η ’Ιρλανδία έσπα-

ράττετο άπο τούς όνυχας τής άνεχείας, και

ό άείμνηστος Οκκονέλλος παρουσιάζεται είς 
τάς Βουλάς τω ν’'Αγγλων, δεικνύει σφαγιαζο- 
μένην τήν πατρίδα  του, κτυπα το στήθος 
του,καί επικαλείται τήν εύσπλαγχνίαν τής 
άνθρωπότητος.

'Α λλά σεις οί Καθηγηται τού ΙΙανεπιζη- 
μίου, οί γνωρίζοντες τάς υπερφυεΓς ιδιότητας 
τοΰ φιλοσοφικού λίθου, δεν μάς μεταλλεύε- 
τα ι ολίγον άργυρον, ή τουλάχιστον χάλκω 
μα, διά  νά προφθάσωμεν τάς τριακοντα- 
δράχμους άπαιτήσεις των Γερουσιας·ών μας, 
οι όποιοι, αν χωλιάσο^σι, άν όργισθώσι, καί 
σάς, καί ημάς, καί δλους τούς "Ελληνας δεν. 
θά άπαθανατίσωσιν.

Οσον διά τον εαυτόν μου, Κύριοι, μ ά  το 
ν α ι! Δεν πολυφροντίζω. Ε ίμα ι τόσον χορ
τάτος, είμαι τόσον ευτυχής, ώστε ίσως ύπε
ρον απο εναν Αιώνα θά λάβω τήν ανάγκην 
εκείνην, ήτις έμφαίνεται είς τάς επί χαρτο
σήμου δακρυορεγμε'νας αιτήσεις τών Γέρου-



-παστών μας. "Αλλ’ εδώ φαντάζομαι τον πε
ρίεργον Άναγνώς·ην μου κινούμενον, ν’ άνοί- 
ξγΐ τό στόμα του, και νά ρίψη επάνω μου τα 
δ ι ά τ  ί — διότι, Κύριε, μ ’ έπλούτισαν αΐ 
πλούσιαι παραινέσεις των Ιίλουσίων διπλω
ματών μας ουτοι έρχονται διά νά μάς άφή- 
σωσι μίαν μεγάλην μεγάλην Κ ι β ω τ ό ν  
συμβουλών εις την όποιαν, ώς Ν ώ ε, εμφω- 
λευμε'νοι ΙπεΟύμουν, νά μάς σώσωσιν άπό 
τον Κ α τ α κ λ υ σ μ ό ν  της αναστατωμένης 
Ευρώπης. Οί φιλάνθρωποι ουτΛ με ολην την 
διπλωματικήν των αφέλειαν μάς τρώγουσι 
καμποσα συμπόσια, υστέρα χωλιάζουσι π ά 
λιν ξεχωλιάζουσι, καί, καί τέλος πάντων μάς 
φεύγουσι χωρίς νά μάς άφήσωσιν ουδέ τά  δέ
κα λεπτά διά  υγειονομικόν δικαίωμα. —  Οί 
Έ λληνες εχουσι ανάγκην άπό κιβώτια αρ
γύρου, καί οΰχί άπό Κιβωτόν συμβουλών, 
καί τότε δεν Οάδιακρινώμεθα άπό τους Νώε,  
Δευκαλίωνας, Δαιδάλους καί — Ό  παντουρ- 
γός χρυσός ε’λάλει, ό πτωχός σοφός έσιώπα.

11 ο ία Μεγαλουργός δύναμις μάς επισκιά
ζει ; Θεέ μου! 'Η  X ρ ι σ τ ι α ν ι κ ν ι  ' ΐ ’ωσσ ί α  
εις τις βραγχνόφωνος- ΰποψιθυρισμός μάς ά 
παντά. ’Αλλ’ η Κυρά αυτη Ρωσσία άπό την- 
Θρησκευτικήν της λύσσαν μάς καταπλακώ 
νει με τάς διακοινώσεις της, προτι&εμένας 
την έξουόένωσιν τής φυσικής αξίας του αν
θρώπου, μάς φοβερίζει μέ την σπάθην έν όνο 
μ α τ ι τοΰ Ίησοΰ Χρι-στοΰ καί τών Θεόπεμ
πτων κνούτων της, μάς άφορίζει μέ τοΰ; 
έξορκισμσύς τ»ΰ μεγάλου Βασιλείου. ’Α λλ’ 
ήμείς, οΐτινες έγείναμεν τό κλιοτζοσκοΰφι. 
όλων των αιώνων, τό παίγνιον τόσων κα- 
τακτητ ών . . . . .  'Ο Έλέφας σηκώνων τήν· 
τρομεράν προβοσκίδα του προσκαλεΐ" εις μ ά 
χην καί ταύρους καί ίπποποτάμους καί τό
σους έμήλικας άνταγιονιστάς του. Ό  1 Ιοντι
κός μέ πολιτικωτε'ραν πανουργίαν, καί μέ ευ 
κινησίας ε’πιδεξιότητα εισχωρεΓ εις τά  μεγά
λα του ο’;τα, προχωρεί εις τον εγκέφαλον



καί παθαίνει ε’κεΓνο το δυσκόλως ύπό των 
άλλων κατορθο)θεν.

Μας ένοήσατε τώρα, Κ. 'Αναγνώσται, 
εις ποια Οελει πραγμ,ατευθτ, το σύγγραρ,μ,ά- 
μας' όιέλθετέ το [u t j επιστασίας καί υπο
μονής.

Η Ε Λ Ε Ϊ0ΕΡ ΙΑ  ΚΛΙ ΟΙ ΛΑΟΙ.

Αγών μ.έγας, άγων ΰψη>ος, άγών μεταβιβά- 
ζων τόν άνθρωπον είς τάς όχθας*τής Αθανασίας 

παοσκαλει σνίμερον τόν όποιουδήποτε πολιτεύμα

τος και θρησκεύματος άνθρωπον, νά συνθραύσν; 
τους κρίκους τοΰ δυναστευόμενου πλησίου του, 
/.ο.' να. τον κατατάςνι είς τους κόλπους τής μιας 

καί μόνης παγκοσμίου οίκογενείας. Λαοί τρο- 
παιοφόροι αδουσι τά νικητήρια των ύπό τήν 

σκεπήν τίις ευδαιμονίας, καί λαών τυραννουμένων 

οί γόοι συνταράττουσι καί έςυπνοϋσι καί τόν 
θάνατον αύτόν.·

Μία παγκόσμιος Έ .Ιευθερ ία , μία παγκόσμιος

Θρησκεία  καί υπόσχεται παγκόσμιον Ε ύ ία ιμ ο -  
r ia r .  Της Ελευθερίας τά  σπέρματα εγκεινταιείς 
τόν πατριωτισμόν τής Σπάρτης, καί βλας-άνουσιν 
αφίνοντα τούς διακλαδισμούς των διά τής Θρη
σκείας πέριξ τής πάλαι ποτέ Μητροπόλεως τών 
-θνών Ιερουσα.Ιήμ, ή το ι εις τους δύω όμφαλοΰς 

τής οίκονομένης μέ τους δύω θεοδμήτους θρό
νους τής Έ Λ ενθερίας  καί τοΰ Χ ρ ίσ το ν .

Τί σ /ίμερον πίΛτΟυσιν άπό τά  στόματα τών 
Αα<Γ,ν, τά  όποια παραλαμβανόμενα άπό τούς 

ιστορικούς καταχωρίζονται είς τάς φωτεινάς πλά
κας τής Αθανασίας; —  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΛΕΥ

ΘΕΡΙΑ — ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΜΠΟ- 
ΔΩΝ Α ΪΤ Η Σ . Τοϋτο είναι ή ©έλησις τής θείας 
προνοίας, καταβάσα διά τοΰ ιθ. Αίώνος, νά συγ- 

κεντρωθώσιν όλα Λ  λογ,κά δημιουργήματα ύπό 

μίαν καί μόν/ιν σημαίαν, τήν λευκόχρουν σημαίαν 
• /ΐς ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Τοϋτο ζητεί ό ανθρώπινος 

πολιτισμός· 6 προορισμός τοϋ πλάσματος. Οί 
Α«οΐ έχουσιν ιδίαν τινα ηλεκτρικήν γλώσσαν, 
τήν όποίαν μεταχειρίζονται συναλλήλως πρός 

^«κοίνωσιν τών αισθημάτων των. ό τα ν  ή έλλάς



έβαρυστέναζεν ΰττο τόν ζυγόν τών Οθωμανών, 
ολοι οί Λαοί έκαταλάμβανον την γλώσσάν μας. 

Επομένως πας τις δυνάστης είναι αμύητος του 
Θεσπεσίου τοϋτου Μυστηρίου τών Λαών.

Τις ήλπιζεν έπ ί τοΰ γενικού τούτοο πολέμου 
τοΰ πνεύματος τής Ελευθερίας, έπαπειλοΰντος 

όλους τους θρόνους τών δυναστών της γης, οτι 
Ρωσσία ήθελεν άναβή εις τά  χιονοσκέπαστα όρη 
της, και νά περισκόπηση τους θριαμβεύοντας 
λαούς, οΐτινες ένθαρρύνουσι τους ύποδεδουλευμε- 

νους, νά κρημνίσωσι, φέρ’ είπε«, τάς ρωσσικάς 

τιάρας, ή Ρωσσία, λέγομεν, έμελλε, να καταλη- 

ψθ?ι άπό σπασμούς άπογνώσεως, καί εις τόν σάλον 
τοΰτον τών αισθήσεων της, να εκσφενδονίσει όια- 
κοινώσεις κατά παντός ελευθέρου έθνους, κατά 
τής εύεργέτιδός της Ελλάδος, η τις ακουμβα έπι 

τών νώτων δλων τών έθνών, καί ώς τά χερουβήμ 
άνίπταται εις την άθανασίαν; Ιίδυνατο, να συμβή 

μεγαλητέρα έξουθένωσις κατ’ ελευθέρου έθνους 

καί συνεκδοχικώς καθ’ απάντων τών μέ την πορ
φύραν τής Ελευθερίας καλυπτομένων έθνών; Ηδύ- 

νατο άλλη άγριότης, τυραννίας λύσσα άπό ”rtv

1’ωσσικην, νάέπιβάλνι θέλησίνείς έκείνους, οίτινε* 

με υπερηφάνειαν δζουσιν άρχαιότητος καταδει- 

κνυοντες τους στιβαροΰς βραχίονας των, τά  τ ι 
μαλφή κειμήλιά των, την παρ’ δλων τών λαών 
δρεπομένην αγάπην των, τάς υπέρ τής Ελλάδος 
εταιρίας τών Ευρωπαίων, τά  20 μιλιούνια τών 
γνησίων Ελλήνων, τους επιστήθιους φίλους των 

λαούς τής Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Αύ7ρίας. 
καί έκείνους, είς τών όποιων τά στήθη ή φωνή 

‘ ίς Ελευθερίας καί τής άνθρωπότητος άπαντά 

h/bi, καταδε»ςνυοντες ταΰτα ήδυνάμεθα αντί 
τής έπιβληθείσης είς ήμάς βαρβάρου ©ελήσεώς 
της, νά τής έπιβάλωμεν δικαίαν σιωπήν.

11 Ι’ο>σσια κρατούσα άφ ένός την ρομφαίαν 

τοΰ Νέρωνος, άψ ετέρου δέ τόν Σταυρόν ράπτε
ται εις τούς 3ύ»λώΤους άγριους λαοΰς καί κατα 

σφάζουσα τούς κατακτά. Μή γάρ τοΰτο ώνει- 
ρεύθη, νά πράξν; καί κατά τών άκαταδαμάστων 

έκείνων Λαών, οΐτινες τής παρέδωκαν τά Οΰρά- 

«ον θρήσκευμα, (α ) τό δί ού συντηρείται τό

(α) Αν.ν ρ ψ ο α ίζ ς , ίιο'Τι oW  5 Χ ριστός TOl, J TT,v



ρωσσικόν Μεγαλειον, Καί |/.ας έπαπειλεΐ —  

α Ελληνες μή κινηθείτε — ■ μή έξελθετε τών 
β άρίων Σας προς άπελευθέρωσιν τών αδελφών 

β  Σας, διότι Σας έξοντόνω. Τό Βυζάντιον, ώς μοί 
* παρήγγειλεν ό Θεός διά τοΰ Αγγέλου του, πρέ- 

β πει νά τό κατακτήσω εγώ » . —

Τοΰ Χριστιανισμού τό υψηλόν σκοπούμενον 

είναι ή παγκόσμιος ίσότης, ή διάδοσις τών φώ
των, ή διατήρησις καί ευδαιμονία τοΰ ατόμου. 

Αρα όστις ύπό τό πρόσχημα τοΰ Χριστιανισμού 

περιθάλπει τήν βαρβαρότητα, έμποδίζει τόν άν

θρωπον, νά φθάση είς την παρά τοΰ Πλάστου 
ποοορισθεΐσαν ευδαιμονίαν εϊναι Α ν τ ίχ ρ ισ το ι.

Βλέπουσα ή Ρωσσία, δτι ή Κλευθερία κρημνί- 
ζουσα δυνάστας, άνεγείρουσα Λαούς θέλει καταν

τήσει παγκόσμιος (α ), άπεΐράσισε, νά σύνδεση 
συμμα/ίαν μετά τής Αγγλίας, ώς καί επί Να-
I .    . I I

(α) Ενδυμουνται cl λναγνώσται τήν εις τα εθν/ι Siax^ou- 
ξίν τν,ς —  « 'ο Χείμαρρος τ ϊ ς  αναρχία; εφβασε (*έ κλονισμούς 
» πίριξ των δρί ων μας » —  ό X * ί μ  αρ ρ ο ς τ ϊ ς ά ν α ρ -
χ  ί α ς  |·ράψι —  i  Χείμαρρος τ ι ς  ϋλευβερίας εφβασε με 
κλονισμούς πίριξ τών 'ορίων μας, καί ώς χιίμαρος ακράτητος

πολέοντος μ ετ’ εκείνης τοϋτ’ αύτό εποαξε διά 

της ίερας συμμαχίας της, καί τοιουτοτρόπως 
ένθαρρυνομένη, νά κατας-ρεψη τάς Ελευθερίας τών 
Εθνών, καί νά έξαπατήβν) καί πάλιν τήν Αγγλίαν 
ώς καί τότε.

11 Α γγλία έκκαιομένη καί αΰτη άπό ιόν οι- 

Τρον τής απάτης συγκατατίθεται, νά συμμαχήση 
μετά τής Ρωσσίας, καί οϋτως έξαπατώσα εκεί
νην, νά περιποίηση είς έαυτήν οφέλη. Οθεν y.u\ 

υποκινεί τάς ανταρσίας είς τήν Ελλάδα διά τοΰ 

ί'εσίτ Πασσά, ,κατασκορπίζουσα τά  σπέρματα 
τής Αναρχίας. Οί δέ Ελληνικοί Λαοί θέλουν βα- 
Ρυθυμήσει καί ζητήσει τήν προστασίαν της, ή επί 
τής Αναρχίας ταΰτης νά ρίψη τάς άγκυράς της, 

καί νά προσαρτήσ·/) τήν Ιίλλάδα μέ τήν Ε π τά 

νησον. Η  δέ Ρωσσί* ρίπτει τό Τπουργεϊον τοΰ 
Ρεσίτ Πασσά, άντικατασταθέν διά τοΰ 2*οίν

Πασσά , ζώου άμαθεστάτου καί θυμιατιστοΰ

ρ.ελλϊΐ, νίι εϊσβάλιη και εις τάς έ-ικρατίας μ«{, και »rp\v 
μας καταττοντίϊτ), ας τά  -^ρίζωμιν, Νικόλαε, διά το δρβ£ 
τοΰ Αθ«νος.



τής Ρωσσικής επιρροής, ττρός εύστοχον έκβασν* 
τής μισανθρώπου Πολιτικής της.

Η Α γγλία πρέπει, ν’ άποσβέσ·/! τών συλλογι
σμών της την Απατηλήν ταύτην ιδέαν, δτι δύνα- 

τα ι, νά κατακτήστι τ^ν Ελλάδα, ώς καί την αδελ

φήν αυτής Επτάνησον κατεκτήσατο, συλλογι- 
ζομένη δέ τόν κατά τής Ρωσσίας πόλεμον πρέ 

π ε ι, νά συνδράμη την Ελλ.άδα καί διά χρημά
των καί δ ί οπλών καί διά παντοίων μέσων, διά 
νά στράτευση κατά της τουρκορρωσίας.

Ούτω πράττουσα ή Α γγλία, sa l της Ελλάδος 

άναφαινομένης επί τοΰ άρχαϊκοΰ της Κολοφώνος, 

έπιθεμελειοΐ τό Μεγαλεϊον της. Αλλως ή Ρωσσια 
κ υριεύουσα την Σουηδία ν καί Δανιμαρκίαν ν.χ 

προστιθεμένη Ναυτικόν έπί τοΰ Ναυτικοΰ της, 

Κ-όσμον έπί Κόσμου, δυνατά  νά άναφανϊ) 0α- 
λασσοκράτωρ. ϊό τ ε ,  Υπερήφανος Α γγλία , αο·> 

άφαιρεΐ τάς αποικίας, αέ περιορίζει εντός τής 
Νήσου 'Σου, καθισταμενην τοΰ λοιπού ώς τις σκά

φη έν τω  μέσω τών Πκεανών, καί στρατεύει 
είς τάς Ανατολικάς Ινδίας.

Πάσα όλοτελής αδιαφορία τών έθνών πο ός τ

άγρίαν Ρωσσίαν θεωρείται Νίκη, την οποίαν κα- 

θχρπάζει ύπούλως άπό τό σκιερόν στρατόπεδον 

τής Σιωπής. II ί ’ωσσία εχουσα τόν Μεγάλο ν της 
Π .Ιαη'ι τη τ  Ί ν p a rr  or, περί τόν όποιον τόσοι νε©ε- 

Λωόεις τυραννίσκοι περις-ρέφονται, όσα καί τιι/.ά- 

ρΐα, διασταυρώνοντες τάς τροχιάς τής δυναστείας 

της φοβερίζει όλον τόν κόσμον, ώς ποτέ ό Γίγας 
Γολιάθ. Ιίμεΐς δέ θέτοντες έπί τής λογικής πλα

τ τιγγος τόν Γολιάθ τοΰτον μέ Δαβίδειον ό'πλον 
ποριζόμεθα. H Ρωσσία, (κατά τό λέγειν αύτής 

— ώς έκ τοΰ Χειμάρρου τής Παγκοσμίου Αναρ

χία ς), κυριεύεται άπό φόβον χαρακτηριζοντα -τήν 
ύειλίαν, — ή άπί» άκαταμάχητον άνδρίαν έπαπει- 

λοΰσαν ϋποδεες-έραν την ΰπαρξιν έκάς-ου Ελευθέ
ρου Εθνους; ΐίάν τό πρώτον, ά'ρα είναι εύκολος ή 

καταστροφή τοΰ τυράννου τής Ρωσσίας, κατα- 

σκορπιζομένης (jttJ) τοΰ στοιχείου τής δειλίας. 

Ιίάν τό δεύτερον, άρα έπαπειλέΐται ή ΰπαοξις 
ιδίως έκαστου ελευθέρου έθνους.

Λαοί Μεγαλουργοί! Απλώσατε τους Βραχίο

νας Σας υπέρ τής άπελευθερώσεως τών δυνα
στευόμενων Λαών της Ρωσσίας. Περιζωσθήτε



τήν αδαμαντίνην ρομφαίαν τής Ελευθερίας, καίμε 

τούς καταπληκτικούς παιανάς σας βαρυβροντή- 
rsa.ii από περάτων εως περάτων τής γης: —  

ΟΛΕΘΡΟΣ ΤΗ 2 ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΟΣ, ΕΞΟΝΤίϊ- 
ΣΙΣ ΤΗΣ ΡΟΣΣΙΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ. 6  Κύμα- 
Ίΐσμος μόνον τής Ελευθερίας συνδιετάραξε τόν 

Νικόλαον. Η σοφία είς αύτόν δίν έγκειται. U 

Στρατηγηματικη τών Γάλλων, τό πολυμήχανον 

τών Γερμανών, τό ποσειδώνιον τών Αγγλων, τό 
Εφευρετικόν τών Ιταλών, τό έτοιμον τών Αυστ

ριακών, καί έντι άκατανόμαστον τών Ελλήνων. 
Κατασυντρίψατε τόν ©ρόνον Βαοβάρου καί Παγ

κοσμίου Λυμεώνος, έπαπειλοΰντος με τήν πανώλην 
τής βαρβαρότατος άπαξάπαντας τούς Λαούς τής 
Ευρώπης. Εθνη φιλελεύθερα, συνδέσατε συνθηκα; 

καί μέ μόνον τό άκουσμα τής ίερας ταύτης συμ- 
μαχίας σας, άρπάσατε τάς μ,υρσίνας τής πρώτης 

Νίκης. Πέμψατε τούς Ιερούς Αποστόλους σας καί 
ανοίξατε τήν δίοδον τοΰ Πνεύματος. Οί Ρώσσοι 

Λαοί καί αύτοί ζητοϋϊΐ, ν’ άποτεινάξωσι τοιοϋ- 

τον Δυνάστην. Ανοίξατε τούς κρατήρας Σας καί 

«I φλόγες μόνον τών Βεζουβίων Στρατών τής

Ελευθερίας καταρροφοϋσι τό  στοιχεΐον τής δυνα
στείας. —  Είς τήν στρατιάν τών Ελευθέρων καί 
φίλων τής Ανθρωπότητας προσφέρει τούς χρα- 

ταιούς Βραχίονας της ή Φύσις.

Ο i’.'zep τής όύζης τοΰ Λαοντον θυσιαζόμινοι: 

Βασι.Ιεύς.

Ο κλεινός τής άρχαιότητος φιλόσοφος όμιλών 
περί τοϋ ένδοξου Αθηναϊκού πολιτεύματος έθετε 
κρηπίδα τής ανθρωπίνου ευδαιμονίας τό ύ π  έ ρ 

τ ή ς  ε λ ε υ θ ε ρ ί ά ς  μ ά χ ε σ θ α ι .  — Ημείς, λέγει, 
εϊμεθα αδελφοί έκ μιας μητρός, γεννηθέντες είς 
τήν μαγευτικωτέραν ζώνην τής γής, ζώνην τήν 
όποίαν ζωννύεται ή ελευθερία, έπεται, δτι είναι 
εναντίον τοϋ Ελληνικού Μεγαλείου, νάνομιζώμεθα 
δούλοι ?) δεσπόται·άλλήλων , καθόσον ή φυσική 
αΰτη ίσογονία μάς αναγκάζει, νά ζητώμεν τήν 
ισονομίαν, χωρίς νά ΰπείκωμεν είς ούδένα παρά 

είς τήν δόξαν τής αρετής καί τής φρονη'- 
σεως. Ακολουθεί, ότι οί έν πάση ελευθερία τε~ 
θραμμένοι μεταξύ τών άλλων κοινωφελών των



έργων έθέσπισαν καί τοΰτο το ύ π έ ρ  τ ή ς  ελευ
θ ε ρ ί α ς  μ ά χ ε σ θ α  ι . — όταν,  λέγωμεν, ώμίλει 
ταύτα, ή Ελλάς άκτινοβόλει άπό τό υψος τ ις  

εϋκλεοΰς ακμής της, καί ούδείς Ελλην έπί της 
χαίτης του συνησθχνετο Ζυγόν, τά δέ πάντα 

ήμιλλώντο, νά προβώσιν είς τόν Κολοφώνχ, ί τί 

όμως ήθελεν εΐπεϊ σήμερον έπί τοΰ έλεεινοΰ κα
τακερματισμού τής Ελληνικής φυλής, ότε τό 
ι;.έν είκοστημόριον τών Ελλήνων αναπνέει την 
ατμόσφαιραν της Ελευθερίας, τά δέ λοιπά [ία- 
ρστενάζουσιν ύπό διαφόρους δυσβαστάσκτους 

δυναστών ζυγούς; *
Ακούω μίαν φωνήν, ήτις, διαπερώσα τά αγ

γεία τοΰ στήθους, εισέρχεται είς τήν καρδίαν, 
άναζωπυρρεϊ τάς δυνάμεις τής ψυχής, τής δει
κνύει τής Αθανασίας τό στάδιον. Αυτή οπλίζει 
τόν Ελληνα μέ τήν αδαμαντίνην πανοπλίκν της 
•Ελευθερίας. Οί λόγοι έκεΐνοι περιβεβλημένοι πορ

φύραν εΐνη  τοΰ Βασιλέως όθωνος.
(( Ελληνες! ooot αναπνέετε υπό τόν μεγαλο

πρεπή Ουρανόν τής Αρχαίας Ελλάδος, δεύτε συ- 

νέλθωμεν ήρωοψύχως υπό τά ; άκρωρείας τοΰ

Ολυμπου. Εκεί ύψώνοντες τάς χείράς μας άς άφή- 
σωμεν τόν διακάρδιον ήμών όρκον, διαβεβαιούντα 

τήν τών πρός τάς ίεράς σκιάς σφαγίων τής Ελευθε
ρίας ύπακοήν μας, μετοχετευόμενον είς τήν αιω
νιότητα.

Είκοσιν εκατομμύρια Ελληνικών Ααών έκκαιο- 
μενων υπό τοΰ αισθήματος τής εις £ν αδελφική; 

συγκεντρώσεως σάς προσμένουσιν είς τάς Εστίας 
των, τών όποιων τά άσυλον καρδιοφαγο; δυνά- 
νάστης βεόήλοΐ.

Συνθήκη οϋδε^.ία υπάρχει μεταξύ Ελληνας καί 
• Ουρκου περι αιωνίου είρηνης. Επομένως π ίστις 
ούδεμία έγκειται είς τόν Σουλτάναν. αΐ δέ π α : 
αυτού ποοτεινόμεναι φιλικαί σ/έσεις είναι δόλιας

Εις έκαστον μνημεϊον τής άρ^αιότητος έγκρύ- 
πτονται θησαυροί ανεξάντλητοι. Αί πνοαί τών 

αιώνων άφησαν καί τινας καλλονάς τού Μεγα 

λείου τού Ελληνος δρεψαμένου καί δρεπομένου 
τοϋς φόρους τών θαυμασμών τής Οικουμένης.

II κατά τού τυράννου αναβολή τοΰ Ελληνος 
έπίσυρε τά Βλέμματα τών Ααών τής γης. Τπο- 

/ωροϋντε; είς τάς δυναστείας, όσας οί αδελφοί



ήμων ύποφέρουσι, προσφέρομεν στεφάνους νίκης 
είς τους Βαρβάρους.

Η Ελληνική καρτεροψυχία τοϋ Ελληνος πει- 

ραματικώς έξέμαθε τήν τέχνην τοϋ Αρεως, ή 
δε φιλοσοφία τοϋ πολέμου είναι συμφυής μέ 
αύτόν. Στρατευόμενος οέ ύπό τήν πανσθενή 
Ομόνοιαν δύναται, νά κατακρημνήση Σουλτανι- 
κούς Θρόνους καί νά βομβαρδοβολήσνι εις τάς 
όχθας τής Αθανασίας.

Η προς τόν Ελλάδα καί Παλαιστίνην ίδιά- 
ζουσα Πρόνοια τοϋ Ϋψίστου, οί δΐ ήμάς ύπη&ετι 
κώς προσφερόμενοι βραχίονες τών στοιχείων, ή 
ευεργετική εξις τών Ευρωπαίων ο'φοδρώς έφιεμέ- 

νων τής έξοντώσεως τοϋ Σουλτάνου, Η Λεοντώ- 
δης ανδρεία τοϋ Ελληνος, ή Ενστικτος δειλία 
τοϋ τυράννου, είναι τόσα ακαταδάμαστα ςο f/ε ΐα , 
άτινα δαφνοστεφείς μάς μεταφέρουσιν εις τήν 
Επτάλοφον. Τά στόματα τών Αιώνων θά παρα- 
δίδουσιν εις τάς έπερχομένας γενεάς τά  άνδρα- 
γαθήματά μας.

Εγώ προπορευόμενος τοΰ ενδόξου Λαού μου 
ζητώ, νά πέσω θύμα εις τοίις βωμούς της Ελληνι

κής Ελευθεοίας. Τά δέ αϊματά μου άς χρησιμεύ

σ ο υ ν  ώς πειστήρια άδειάσειστα της πρός τους 

ίίλληνας αγάπης μου.
ϊ Ημείς άκινητοϋμεν κατά τήν Παγκόσμιον 

ταύτην κίνησιν; Οί Ελληνες, οϊτινες μυριοτρόπως 
ή σαν οί μοχλοί τοϋ Παντός, ώστε καί ό Αρχιμή
δης εκείνος έταράττετο άπό άδημονίαν, διότι δέν 
εΰρισκε πού νά σταθή, διά νά κατακλονίσγι καί 
αΰτάς τάς άμετατρέπτους βάσεις τής γης (α ).

ϊεραί καί αγιαι σκιαΐ τοΰ Καραΐσκου, τοϋ Αια
κού, τοϋ Βοτζάρβως, τοϋ όδυσσέως, τών Μαυρο- 
μιχαλαίων, τοϋ Βαρνακιώτου, τοϋ Ψλέσσα, τού 

Ζαίμη, τοϋ Σισίνη, τών Κωλοκοτροναίων, τού 
ϊτράτου  καί όσων τήν στιγμήν ταύτην έπί τών 

νώτων τών Αιθέρων περι'ί'πτασθε, σείς κινήσατε 
τάς Ελληνικάς καρδτας πρός τους ϋποδουλομένους 
Ελληνας. Ενθρονίσατε είς τά  στ/ίθη τών Ελλήνων 
τήν σύμπνοιαν πρός επιτυχή έκβασιν σΰμπαντος 
τοϋ Ελληνικού γένους ».

(α) Είναι όμολο^ουμενΐ) άλνίθεια, οτι όσ*χι{ ό iXkni εμ
ποδίζεται, νά 7Γθλιμιίσνι άλλους, πολεμεΓ ταυ; όμοιους τον, 
y.al τοϋτο ί ιά  νά μήν λΐβμονιίηι τοϋ πολέμου τ ΐν  τίχνην.



ίδοϋ ό Μεγαλουργό; Βασιλεύς τοϋ 1« Αίώνος 
κόπτει τόν Γορδιον δεσμόν, o'jyI τόν άπό σπαρ- 

τίων ύπό τοϋ Γορδίου συνεπιπλεχθέντος καί προ- 

σενεγκοντος δόξαν άμάραντον είς τόν Αλέξανδρον, 
άλλά εκείνον τόν οποίον τεσσάρων Αιώνων /εϊρες 

εδεσαν πρός άδια'κοπον δέσιν ένός Αρχαϊκού 
εύκλεοϋς έθνους.

-/ίμερον λο'.πόν δτε ό Ζέφυρο; τής Ελευθερία; 
διασχίζει τά ; ευρωπαϊκά; κοινωνία;, αναπτερώνει 
τά ύπό ζυγόν πνεύματα τών δυνα^ευομένων, συ· 

σωματώνει τού; ισχυρούς Ααοί\, κατασυντρίβει 

Ιΐφαιστειας άλυσίΐς καί ρίπτει εί; τά  σκότη τών 

Αβύσσων δυνάστας, θεωρείτε εύλογον, Μ εγιστά
νες καί Στρατηγοί, τ ι ;  Ελλάδο; οτι οί υποδου

λωμένος Ελληνες, πρέπει, μ ’ εσταυρωμένα; χεί- 

ρα; υπό τήν σκιάν Νεκρική;* ιτέα; v«i ραντίζωσι 
μέ τά δακρυατων τά τραύματα, δσα ή μαύρη 
τυραννία ανοίγει;

Πλούσιοι καί ς·ρατηγοΐ τής Ελλάδοςίοσοιέπι τού 
Κλύδωνο; τής έπανας-άσεως ήρπάσατε τά πλούτη 

κ*ι τουρκων καί Ελλήνων, πρέπει, νά τά δώσετε 
65? την Ελλάδα, είς τήν πηγήν εκείνην ά π ’ δπου

τά ήρπάσατε. Αλλως άπαραλάκτως με τό δίκαιον 

εκείνο λο οϊι έξεκεντήθητε, έγειρόμεθα καί ημείς, 

σάς βιάζομεν, σάς πολιορκοϋμεν, σας τά  χ,αθαρ- 

πάζομεν· *σ«ς δέ αϋτοί θέλετε δώσει λόγον διά 
z'jyoύσας απευκταία; συνεπείας.

Μαυοοχ.ορδάτε ! Πορευθητι εις την Ευρώπην, 

καί συνεργάσθηιι μετά τών μεγάλων άνδρών τής 

Ελευθερίας, πρός γενικήν απελευθέοωσιν τοϋ Κό
σμου εκείνου, δστις ητο ποτέ ό Πολιτικός Αζων 
τών φώτων καί Επιστημών. Μιμήθητι πρός τοϋτο 
τόν Καποδίστριαν, «στις διά τών Μυστικοσυμ
βουλίων κατώρθίοσε, νά άποφασισθή ή ΓΙαλλιγ- 

γενεσία τής Ελλάδος. Είσαι εγγύς είς τό τέρμα 

τοϋ βίου Σου. Ας σκεπασθή λοιπόν μέ τά  άμα- 
ραντα άνθη. Μ*υσωλείον ή πατρίς θέλει σοί ανε
γείρει, καί σέ κατατάξει είς την κεφαλίδα ΤΟΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝ- 

ΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ.



Ό  Ζωγράφος xal ό Μ εζαζάς v.rd της 
Φιλοσοφίας xpiriueroi.

Αν ή φύσις προϋτίθετο, νά πλαστουργήστ) κα- 
νέν νέον τέρας, τού όποιου τήν καρδίαν νά περι- 

βαλτι με ύπερτεραν Εριννύος σκληρότητα, ήμεΐς 

οί Ελληνες ήδυνάμεθα, νά τή δακτυλοδεικτήσω- 
μ.εν δύω Πολιτικάς τίγρεις, τάς καρδίας τών οποί
ων θέτουσα εϊς τό μέγα χωνευτήριον της ήμπό- 

ρει, νά τάς προσφέρνι είς δλας τάς άλλας φύσεις 
ώς τερατωδέστατον Εϊδωλον, _και πάσης θηριώ
δους ίδιότητος δοχεΐον. <;

ί ν  άπό τά  σοφά άξιώματ* τών Σινών είναι 

καί τό τά ε γκ λή μ α τα  τών φαύλων μι) χρύ-  
λγ», τό όποιον άπαραμειώτως συνάδει μέ τό Πυ
θαγόρειον εκείνο —  d ir  είναι χ α λ επ ό ν  τό  άμαρ- 
τ arstv , οσον o za r  ό άμαρτάνω ν der ε ξ ε λ έ γ χ ε 
τα ι’ και (ή πρώτη καί ή δευτέρα εντολή τής 
φιλοσοφίας έπιτα':τουσιν έκαστον, νά έ 'ελέγχη 
τών κακούργων τά εγκλήματα, κα'ι έτι μάλλον 
τών Πολιτικών εκείνων, οΐτινες, άντί μορφωτών 
Κοινωνιών, καθίστανται έμπάΐκται καί σφαγείς 
■τής Ανθρωπότητος.

όσάκις ήναγκάσθημεν, νάέκθέσωμεν τινών με

γιστάνων μας τάς Πολιτικάς τροχιάς των ύπό τό 
κράτος ίσόποδος Διαβήτου, δέν εΐχομεν σκοπόν 

διά κυνικών ύβρεων νά προσάψωμεν μώμον εις 

τά  " Α γ ια  ά τ ο μ ά  των, παρά ίστορικώς, νά κατα- 
δΐίξωμεν, ότι κατέστρεψαν πολλάκις πολλαχώς 
τόν προορισμόν τοΰ Ελληνος. Γίδη δέ μεταβαί- 
νομεν είς έπιτερπέστερον κύκλον, νά καταμετρή- 
σωμεν με τήν κριτικήν ’Επιστήμην Λον. τόν Ζω
γράφον, και Βον. τόν Μεταξάν,

0  μέν πρώτος κατάγεται άπό τόν Κλέωνα, ό 
δέ δεύτερος άπό *όν Αΐσχίνην. Αι πολιτικαί τρο- 

■/ιαί έκατέρων έπέφερον άείποτε οδυνηρά άκο- 

λουθήματα. ίΐς ρήτορες ουτοι όμοιάζουσι τάς τ ί

γρεις καί λυμεώνας τών πόλεων. ό  Ζωγράφος δέν 
είναι έ ; εκείνων τών ρητόρων, τούς όποιους ή φυ- 
σις καθιεροϊ εις ύπεράσπισιν τών δικαίων τού 
Ανθρώπου. Δέν γνωρίζει μήτε τό Ελευθέριον τού 
Δημοσθένους, ούδέ τό φιλ.όπατρι τοΰ Κικερωνος, 
ούδέ τήν φιλανθρωπίαν τοΰ Λαμαρτίνου. Ρήτωρ 
άνήκων εϊς τούς αύλοσκύλους τοΰ βαρβαρου 
Ρωσσου, μή πιστεύνις, δτι παραδέχεται τήν ιερό



τητα της Ελευθερίας. Η διάρροια τοΰ λόγου ίου 

δέν είναι έκ Μαθήσεως. Και δπως τις εκφράζεται 

οΰτω καί σκέπτεται. Καν ώς εύσημος χ«ρα- 
κτήο του 'Ρήτορος θεωρήται τό πολλά ταχέως 
λαλεϊν, αί χελιδόνες δικαίως δύνανται, νάδιεκδι- 

κήσωσι τά πρωτεία με τόν 'Ρήτορά μας τούτον 

'Ρήτωρ προτιμών τήν δύναμιν τ ι ς  σπάθης, καί 
oOyi τό παντοδύναμον τοΰ λόγου, άφοσιωμένος 

είς τήν άνθρωποκτόνον μαχαιραν, καί ούχί είς τήν 
Ούρανοβάμονα θεάν, ήςευρε, ότι καί αυτός πείθε

ται δτι δεν είναι 'Ρήτωρ* πιστεύει δτι αί δυνά 

μεις του είναι εΰκλόνητοι. .Μνησθητι τής έθνοσυ- 
νελεύσεως, όταν ό 'Ρήτωρ μας άναβαίνων έπί 
τοΰ βήματος, πώς περιεστοιχίζετο αμφοτέρωθεν 

μέ τούς δύω Λέοντας Κ . καί Γ . καί μάς έδει- 
κνυεν, δτι μεστόν βρυχηθμόν %τών Λεόντων θά μάς 

σαλεύσνί τάς καρδίας, παρά με τάς βόμβας τοΰ 
λόγου, όσάκις άνέβαινεν έπί της χα ίτης των διά 
νά. κατάπατήοη, μέ τήν δρομήν τών λεόντων του 

τους άνταγωνιστάςτου, έπεκαλεϊτο δ ,τ ι ή δυνα
στεία τοΰ 'Ρώσσου κρατεί είς τήν βαρβαρότητα 
τους αθλίους λαούς της. Το λεκτικόν του δέν

όμοιάζει ούδέ τό νευρώδες τοΰ Δημοσθένους, 
μήτε τό μεγαλοπρεπές καί γλαφυρόν τοΰ Α ’ινγί-  

νου, ςύδέ τό έπιτετηδευμένον τοΰ ίσοκράτους 
μηόέ τό κομψόν τοΰ Λυσίου αλλά είναι £ν ασθε
νές καί ξηρόν, τά όποια ή τέχνη καταδικάζει 

είς τους άφορισμούς της. Π άγόρευσίς του 
ομοιάζει μέ καλάμην τινά πρός σπινθήρα, ήτις 

ytrJ) τοΰ ανέμου ευκόλως εφαπτομένη, γίνεται 

φλό' καί συνδαπανάται μέ τό οίκεΐον γέννημα. 
II αισθηματική λεπτότης δέν καλύπτει τήν καρ- 

δίαν του. Λναλγής ων δύναται ποτέ νά σέ ένθου- 

σιάσν). ό  βίος του γέμει έπιλήψιμόν τ ι. II. 

Ι.θνοκτόνος συνθήκνίτου διακ,ωδωνίζει πόσον άγα- 
πα  τόν Ελληνα. Ας ένθυμηθώμεν, δτι έπρόδιοκε 
καί τόν Ζαΐμην. Π φύσις διά νά σέ βέβαιοί ευκό

λως όποιαν ό Ρητωρ μας ψυχήν έχει,, έρριψεν 

επί τοΰ μετώπου του τό άειδές εκείνο Κάλυμμα, 
ώστε αν ζητης, νά μάθ/,ς τόν χαρακτήρα τοΰ Θη
ριώδους, τρέχε είς τόν Ζωγράφον, τοΰ οποίου ή 

προσωπική θεωρία σοί αναπολεί δλους τοΰς δια - 
βοήτ( νς προδότας τής ανθρωπότητος. —  Εύμορ

φος ■ ής φύσεως Ζωγραφιά τοΰ Ζωγράφου!



6  Μεταξας, καταπλακωμένος τώρα άπό τό 
πικρόν γήρας, έλησμόνησε, μας λέγουσιν οί φίλοι 

του, τήν ρητορικήν. Καί δτι ή νεότης άμίλλω- 
μένη με τό γήρας τοϋ ΰπέκλεψε τό λαμπρό τερον 
τοϋτο τής φύσεως δώρημα. Καί ήμεϊς τοΐς άπην- 
τήσαμεν, έπειδή ί  νεότης δέν έπέτρεψεν είς τό 
γήρας νά σηκώση, μαζύ του καί την ρητορικήν, 
διά τούτο τό γήρας λαβραίως ήρπασεν άπό τήν· 
νεότητα την παιδικήν μωρίαν.

ί2ς 'Ρήτωρ ζυγίζομενος ό Μεταξάς είναι ελα
φρότερος τοϋ Ζωγράφου. ]\ΐία δύναμις άπό τά 

μεταλλουργεία της 'Ρωσσίας τοϋ συσφίγγει, τοΰ 
πιέζει τά  γλωσσικά Οργανα, ώστε ή άδολος 

καί απλήρωτος ρητορική δέν ευρίσκει ευκαιρίαν νά 

στήσν) τήν μηχανήν της. όταν κηιήται νά σοϋ 
ηλέκτριση τήν καρδίαν, καί νά σοί εγχειρίσ/, τό 
όπλον τής Ελευθερίας, εύδ^ς τόν καταλαμβάνεις, 
καί τό αύτό δπλον, μέ τό όποιον ζητεί, νά σέ 

όπλίση, μετατρέπεται είς όπλον γέλωτος, όμιλεϊ 

άξιωματικώς: θέλει νά εΐπτ), δτιέξεστήθισε 'Ρή- 

τοράς τινας. Οσάκις λοιπόν ό δυστυ/ής γέρων 

φορτώνεται κάμμιαν βαρεΐαν περικοπήν τοϋ

ΗΧάτωνος, ή τοϋ Αριστοτέλους η τοϋ Ξίνοφών- 

τος πλακώνεται, άπό £ν συνεχές άσβμα, καί άντΐ 

Ρήτορος κεραονοβολοϋντος άπό τοϋ βήματος σοί 
παρίσταται άσδενής ψυχομαχών επί τής κλίνης.

Ολοι οί 'Ρήτορες δυνανται, νά τόν καταμηνύ- 

σωσι δικαίως δί ό'σα ήδονικώτερα τεμάχια τών 
έ /ε ι κατακλέψει. Μέ αύτά τότε ζητεί νά σέ 6αμ- 
οώση. Αλλά σύ ά γ γ ινούστερος τοΰ άπεκδΰεις 
τάς ξένας στολάς, καΐκυττάζων τόν βλέπεις π ά 

λιν Μεταξά λησμονήσαντα τά ρητορικά του όρ
γανα είς τήν κατηραμένην νεότητά του.

Ιίαρετηρήδη είς τό χωνευτήριον ενός ρητορι
κού του λόγου, δτι είχε τούς δύω πόδας τοϋ μα
καρίτου Κοραή, τάς δύω ψείρας τοϋ Εενοφών- 
τος, ολόκληρον τήν κεφαλήν ενός Αλεξανδρινού 
σχολαστικού, τάς δύω πλευράς τοϋ Αημοσθένους, 

τήν γαστέρα ένός Βυζαντινού 'Ρήτορος καΐτουυ- 

τοτρόπως σχηματίσας τραγέλαφον Ιρριψε τόν 

μεταξωτόν του φερετζεν. Επί τού πέλαγους τό

σων άξιωμάτων μή προσμέν/ις, νά σοϋ πυρνώστ, 

κάνέν έδικόν του συμπέρασμα, διότι, κατ’ εύχήν,



ί.’.; τό προσεχές τεμάχιον τοΰ άλλου ιυγγραφέως 
έ ;  αυτομάτου ευρίσκεται σώον.

Λδελιν είτθχι πολλά περίεργον, πώς ούτως 6 
Κοντέ Πεινάος άφνίσας την πατρίδα τυυ κρατεί 
τήν κατοικίαν του επί τοϋ τράχηλου τγ,ς Κλλά- 
')ος. Επί τοϋ ύπερ τής Ανεςαρττ,σίας τών ί-;λ · 
ληνών ιερού πολέμου ε;·/ε δολοφον/ίση κάποιον 
γείτονα του· καταδκοκόμενος άπό τάς εκείσε εγ
χωρίους άρχάς κατεφυνε τότε, ώς είς κρησφόνε- 

τον, είς τήν π τω /ή ν  μας Ελλάδα άνευ λεπτού 

i/jo άλλου τίνος Ολικού εφοδίου. Αποβάς δε είς 

ΙΙΐλοπόννησον εύρεν Επτανησίου^ τινάς πραγμα

τικής άνδρας της Ελευδερίας. Αναγνούς δε τόν 

Μα/.ιαζέλην εύρισκεν κατά τόν δρόμον τών συλ

λογισμών ίου, δτι τότε δύναται, νά προβή, άν 

σηκώση εκ τού μέσου τούς ίκανωτέρους αϋτοϋ, 

Κατώρδωσεν οθεν έπί τής τρικυμιώδους εκείνης 
περιστάσεως τήν δολοφονίαν τών μάλλον δια- 
πρε πόντων Έπτανησίων, και οΰτω δραςάμενος 

τής ευκαιρίας είσεχώρησεν, Οί δυστυχείς Ε πτα- 
νήσιοι στερηθέντες Πέτα, Πανά και τινων άλλων 

ήναγκάσθφταν, νά προσλαβωσι τόνΚόντε μας.


