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ΕΜϊΠΙΟΧ

ΤΗΣ Θ'. ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

Διαμαοτύρησις
τοϋ ex Πά.ΐιις Bov.ltvTov Γβωργέου Τοηάλδου ‘Ια- 

χωβάτου χαζά τής σνγχΛήβίως τής ^ΐγο/ΐί> ης Βου
βής χαί χατά τών Β. Λιαταγ/ιάτωκ ztir ϊχδοθέττωχ 
ά.τύ τής .Ιήΐ.εως τής παρε.Ιΰούσης Βου.Ίής, τωχ έχύτ- 
τω>· νομοθΐτιχήν dvrajur, χαί

Προσβολή
χατά τής ΒονΛεντιχής' ίχ.Ιογής τής επαρχίας Πά.ΐης 

τής 20 Λεχεμβρίου 1881 προς άχνρωσιυ αύτής.

(Χυνέχειοι ιζε άρεΟ. ’2S54 καί τέλος).
Η . Φαίνεται έζ τών ύστερων οτι ή Κυβέρνησις συνε- 

φώνησε μετά τών πρακτόρων τής Ίονικής Τραπέζης, ϊνα 
ή μέν Κυβέονησις θέση ενα ύποψήφιον, τόν Ν. Μεταξάν, 
ή δέ Τράπεζα τόν Παναγήν Ίαχωβάτον ζαι τόν II. Ξυ- 
διάν. Έν τή λυκοφιλία ταύτη οί Καταχθόνιοι προέθεν- 
το ν’ άπατήσωσι την Κυβέρνησιν, ζαϊ άποτελέσαντες 
συνδυασμόν έζ τριών διά τής συμπαραλαβής τοΰ Μονο- 
κρούοου έτεινον ν’ άποβάλωσι τούς τρεις Ίαζωβάτους 
άφ’ ένός, άλλά ζαι αύτόν τον Μεταζάν άφ’ έτέρου, ώς 
έπρόδοσαν τοΰτον έν άλλη προηγουμένη εκλογή. Αι
σθανθείς τοΰτο ό Μεταξύ; έπαυσε τόν υγειονομικόν ια
τρόν Λιβιεράτον, πρωτεξά,δελφον ζκϊ δραστήριου πρά
κτορα τοΰ Πκ.νχγή )Ιαζωβάτου, ένεργοΰντα κατ’ αύτοΰ 
τοΰ Μεταξά. Τότε άπ^λπίσθησαν οί τρεις Καταχθόνιοι

ζαϊ εΐργάζοντο έζαστος ύπέρ έαυτοΰ, άποβλέποντες 
μόνον εις τήν αποβολήν τοΰ ύποψηφίου Νικολάου Ία- 
κωβάτου. Έν τούτοις τήν παραμονήν τής ψηφοφορίας 
έζηρύττετο ή πτώσις τών τριών Ίαζωβάτων, καί ή εκ
λογή Μεταξά, Παναγή ζκϊ Ξυδιά. Ιδού δέ πόθεν ή με
ταβολή.

’Ενώπιον τοΰ Άρείου Πάγου ύπάρχει δίκη έζζρεμής 
μεταξύ Μπασιαίων ζαϊ Δ. Πινιατόρου περί έξ έζατομ—

ύπεστήριξαν έπ’ έσχατων ολαις δυνάμεσι τόν Παναγήν 
Ίκκωβάτον ζαϊ τόν Παΰλον Ξιδιάν. Συγχρόνως δέ ό 
ζ. Δ. ΙΊινιατόρος ένήογει ύπέρ τής ύποψηφιότητος τοΰ 
Ν. Μεταξά, ώστε ή ιδιωτική εκείνη δίκη έπηρέαζεν άθε- 
μι'τως τήν μέλλουσαν εκλογήν τοιαύτη κπέβη ή βου
λευτική εκλογή τής Πάλης !

Γ. Ή ψηφοφορία ζαϊ ή εκλογή ένεργήΟησζν ύπό την 
πίεσιν τής στρατιωτικής λόγχης. ! Τό έπισυνημμένον 
πιστοποιητικού τοΰ προέδρου τής εφορευτικής επιτρο
πής τοΰ Α'. τμήματος τοΰ δήμου τών Κατωγητών υπο
δεικνύει οτι οί φρουροΰντες στρατιώται έφερον τόν κλά
δου τής έλαίας (σύμβολου τών αντιπάλων) είς τό στό— 
μιον τής ζαραβίνας των καθ’ όλην τήν ημέραν τής ψη
φοφορίας. "Αν τοΰτο δέν έπηρεάζη τήν έζλογήν, καϊ δέν 
άποτελή αύτήν άκυρου, άς διζάση ή Βουλή έπί ιδία 
έαυτής ευθύνη.

ΙΑ'. Ό κ. ταγματάρχης Μεταςάς έφερεν είς τήν Πά
λην πάντας τούς έπιστράτους φίλους του όπως τόν ψη— 
φίσωσι· τούς δέ φίλους τών Ίαζωβάτων έπιστράτους 
έστειλεν είς άλλην έπαρχίκν τήν Σάμην. Δέν άλλοιοΰ- 
ται άρά γε καϊ οϋτω τό άποτέλεσμα τής ψηφοφορίας; 
Ήσαν δέ οί τοιοϋτοι επίστρατοι φίλοι τοΰ Μεταξά τεσ
σαράκοντα !

IB'. Ό δήμαρχος Ληξουρίου Χαριτάτος, ζαϊ ό τών 
Άνωγητών Λιβιεράτος, έμμανεΐς έχθροί τών Ίακωβά— 
των, όλιγωρήσαντες τών καθηκόντων αύτών άνεμίχθη— 
σαν είς την έζλογήν ζαϊ ήλλοίωσαν τό άποτέλεσμα αύ-
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,<τΖί· Ό τής Θηναίας δη άτος κατ’έπι-: δέ άλλους κουμπάρους ενεργεί ό άγιο; Ιωάννης είς 0ή-

ΙΓ'. Είς τά;.' ανωτέρω παρανομία; προσετέθη καί τό ταΰτα ώ; ελληνικήν βουλευτική·* εκλογήν ; Τότε ζήτω- 
κακούργημα τής δωροδοκία;. "Ο κ. Μεταξά; έξώδευσε ^αν τοιοΰτοι βουλευταί! 
δέκα χιλιάδα; φράγκων πρός διαφθοράν εκλογέων οπω;
έκλεχθή. ’Αν τοΰτο άρνήται ό τίμιο; στρατιώτη; Με
ταξά;, έπάγομεν εί; αύτόν τόν περί τούτου όρκον. Άν ή 
δωροδοκία δέν έλάμβανε χώραν, πώς τήν επιούσαν τή;
έκλογή; έπλημμύρησαν την άγοράν τού Ληξουρίου τά 
ίΐχοηιυχτΰζ'ΐχ'τ, άλλασσόμενα ύπό χωρικών; Άνθρωπο; 
τού έαπορικοϋ καταστήματος τού κ. Τούλ έθεάθη έπι 
τού κατωφλιού τού έν Ληξουριω ρωσσικού ναού τών Δελ- 
λαπορδάτων παραδιδων ογκώδη δέσμην χαρτονομισμάτων 
εί; τόν κατά πάντα σύντοοφον καί άξιου φίλον του 
στρατιωτικού Μεταξά Σπυρίδωνα Κάρλον, εργολάβον 
τών οδών ύπό τήν προστασίαν τού κ. Μεταξά. Ό δέ 
Παναγή; Ιακωβάτο; συνήψε δάνειον πεντακοσίων δι-

τά; ψήφου; των, διότι έάν δέν έκλεχθή ό Παναγή; είναι 
κατεστραμμένοι ύπό τών χρεών.

Αςιον παράρτημα τή; δωροδοκία; τών αντιπάλων ει- 
·■"·. η ασεοεστάτη αυτών πράξις τών κουμπαριών εί; τά

σου είναι άτιμο;. Καί εί'; τινα; μέν κουμπάρου; τό φύ 
τιχι καί τα χαρίσματα αποτελούσι δωροδοκίαν εΓ; τιν«
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Αλλά .... άπό τού ψευδου; ώς τήν αλήθειαν ό δρό
μος δέν είναι πολύς. Μεταζύ τριών άστεϊζομένων, ό τρί
τος Άρχισε νά τά αίσθάνηται στ’ αλήθεια. Τής τριπλής 
αύτή; κωμωδία; θύμα έπέπρωτο νά γίνη ό εύπαθέστερο; 
χαρακτήρ. Νομίζετε ίσως ότι τό θύμα ήτο ή γυνή. ’Α
πάτη ! Ή Εύθαλία είχε καρδίαν καί διά δύο άκόμα 
έραστάς. Ένώ τού Θεαγένους Άρχισε νά πλημμυρή άπό 
Κύθαλίαν πλήν αύτή; δέν χωρούσε τίποτε άλλο’ δέν 
.χωρούσε αυτό; ό ίδιο; ώ; έραστή; παίζων πολύ ολιγώ- 
-τερον ήδύνατο νά δεχθή τόν Γιάννην ώ; έραστήν συμ- 
παικτορκ.^ Ολίγον κατ’ ολίγον ή Εύθαλία τόν κατέκτα· 
και όταν δεν έμεινε τίποτε πλέον νά κατακτήση, τό

'ft; «ρά; τό πρόσωπον τοΰ Κ.» W. Μδτοεξί.
Ή εκλογή αυτού είναι άκυρος’
Ιον. Διότι δέν έχει ούδέν προσόν πρό; έκλογήν έν τή 

έπαρχία ταύτη, ένώ ούτε αυτό; είναι επαρχιώτη;, ούτε 
κατάγεται έκ Πάλης, ούτε ό πατήρ αύτοΰ, ούτε' ούδείς 
τών προγόνων αυτού Λυτό; έγεννηθη έν Πελοποννήσιβ, 
έκεϊ έδημοτογραφήΟη, έκεΐ ένυμφεύθη καί έκεΐ έν'ήργήσε 
πάντοτε τά πολιτικά του δικαιώματα. Μόνον ό πατήρ 
αύτοΰ κατήγετο έκ τή; έπαρχία; τών Κρανίων, άλλ* αύ
τη δέν είναι ή επαρχία τή; Πάλης, ούδέ ό Ν. Μεταςά; 
ήτο έγκατεστημέν.ο; πρό δύο έτών τούλάχιστον έν ΙΙάλη. 
Ώστε έν τή' ύπο’Ψηφιότητι τού Ν. Μεταςά παρεβιάσθη 
ρητώ; τό 70 άρθρον τού Συντάγματος μετά μεγίστη; 
ζημία; τών έχόντων τοιούτον δικαίωυ,α επαρχιωτών.

2ον. Διότι μία τι; πρώτη εκλογή τού Ν. Μεταςά, ύ- 
παρχούση; ένστάσεως ημών κατ’ αύτού, δέν τώ δίδει δι
καίωμα νέα; εκλογή;, διότι τό έγκλημα τή; παρανόμου 
έκλογή; ουδέποτε νομιμοποιείται, ούδέ τό έγκλημα δύ- 
ναται νά κατασταθή κανών δικαίου. Ή έλλειψι; τή; 
ίδιότητο; τού έπαρχιώτου, ή έλλειψι; τή; καταγωγής 
καί ή^έλλειψι; τής διετούς άποκαταστάσεως έν τή ε
παρχία, δέν δύνανται νά καλυφθώσιν ύπό τίνος προη
γούμενης παρανόμου εκλογής.

'41; πρός τό ποεόν τών αντιπάλων.
Ο Κ Ν. Μεταξά; είναι άοικο; έν τή επαρχία τούτη,

Ψεύδος πήρε τά παστρικά του καί άνεχώρησε, κατε- 
πετάσθη ή αύλαία τής κωμωδία; καί Άρχισε νά λειτουρ- 
γή τό δράμα Πρώτον σύμπτωμα, τό μίσος τού Θεαγέ— 
νους έναντίον τού Θεαγένους, ώ; σύνεργού παιδιά;, ώς 
τήν ώνόμαζεν, άτίμΟυ, παγίδο; δύο ισχυρών—άνδρών— 
καθ’ ένό; άσθενού;—κόρης, Διατί ν’ άπατήση τήν Εύ—
θαλίαν ; Τί του έπταισε κόρη τιμία, γνωρίζουσα ότι μό 
νον διά τού έρωτος ήδύνατο νά τύχη Τού γάμου ; Έά

δέν θά έζελάμβανε τήν σύμπτώϊίιν αύτήν ώ; ύψιστον ευ
τύχημα ; Δέν θά τό άνεκοίνου κομ.παστικώ; εί; τούς

ί'απήσουν ; Τί άλλο έπραξεν ή Εύθαλία είμή ακριβώς

ά άπατήσουν, νά διασκεδάσουν ; Καί άν ή έλαφρότης 
υ·.η γέννηση έξι ν και ή έξι; φέρη τήν καταστροφήν, είς 

ποιον θά όφείληται ή καταστροφή αύτή είμή εί; τούς 
δύο ; Τούτο τον έπείραζε- τόν κατεδίωκε καί μελετών - 
τα καί εύθυμούντα καί κοιμώμενον καί δειπνούντα. Πρέ
πει νά όμολογήσωμεν ότι ήτο καί ολίγον προληπτικός

ούδέ κέκτηται οΰδεμίαν άκίνητον ιδιοκτησίαν. Άν εχη 
ποιαύτην τινά ώφειλε νά φέρη τήν άπόδειξιν καί προ-
καλεΐται καί αυθι; νά τήν φέρη. κει εί; αύτόν άποδαΐνον άκατοίκητον καί μέλλον

’Ελθών δέ ενταύθα καί μή έχων πού νά κατοικήση’πλειστηριασθή ώ; άδιαίρετον. ’Εκ δέ τού έπισυνημμένου
κατέλυσεν εί; τό ληστρικόν χάνι ένό; κακούργου κατα- πιστοποιητικού τοΰ ύποθηκοφυλακείου Ληξουρίου άπο- 
δίκου Αθανασίου Δελλαπόρτα Λουκάκη, καταδικασθέν- δεικνύεται οτι ή έξ έγκλημάτων εύτελή; περιουσία τού 
το; ύπό τού πρώην Κακουργιοδικείου Κεφαλληνία; εί; πατρό; καί τοΰ πάππου του είναι έπιβεβαρυμένη δι’ έ- 
δεκαοκτώ μηνών φυλάκισιν δι’ αίσχρότατον κακούργημα κατόν τεσσαράκοντα τεσσάρων χιλιάδων δραχμών προι- 
μετά τών άδελφών αύτού Ίωάννου καί Δημ.ητρίου, και κώων καί

ού συ 
βάνη,

κώ καταλόγφ τού Ληξουρίου ύπ’ άριθ. 440 ώ; ihxi)γόους 
έχει τά εισοδήματα ένό; Καλιγά ή ένό; Ράλλη· ούδέν

συμ.πενθέρου αυτού Αντωνίου ή Αντωνέλλου Άρδα- γραμμένων πιστωμάτων. "Ισως ήδύνατό τι; νά είπη οτι 
, πατρό; τού Βαγγέλη Άρδαβάνη, νεωστί καταδι- ό άΐ'Τιπρόσωπος ούτο; ώ; εγγεγραμμένο; έν τώ έκλογι- 

κασθέντο; ύπό τού Πλημμελιοδικείου Κεφαλληνίας, κομ
ματάρχου τού Ν. Μεταςά. Ή Βουλή δύναται νά δια-ματαρχου
τάξη τήν προσαγωγήν τού βιβλίου τών ποινικών άπο 
φάσεων έκ τού άρχειοφυλακείου Κεφαλληνία; οπω; ΐδη 
ποιοι τινέ; οί έν ΙΙάλη φίλοι τού ύποΨηφίου Κ. Ν. Με
ταςά και τών ύπουργών Κουαουντούρου καί Παπαμιχα- 
λοπούλου. Ή καταδικαστικη άπόφασις τή; 11 Δεκεμ
βρίου i 847 εύρίσκεται έν τώ τόμω 19ω Κακουςνιοδι- 
κεΐον Κεφαλληνίας άπο 7 Φεβρουρίου 1847 μέχρι 13η; 
’Οκτωβρίου 1849.

Λαμπρός καί άξιο; τού Μεταξά κομματάρχη; ήτο καί 
είναι ό έτερο; κακούργο; κακούργου υίό; (τού άνωτέρω 
Αντωνέλλου), ό καταδικασθε’ις ύπό τού νυν πλημμ.ελιο- 
Τίικείου Κεφαλληνία; ώ; άγύρτης, ό Εύάγγελο; Άρδα· 
βάνης τούπίκλην Κάβες, ώς μετερχόμενος τήν ιατρικήν 
άνευ άδεια; τού ίατροσυνεδριου. Ιίνέων έκδίκησιν κατά 
τού νόμου, αδίκως δέ κατά τών Ίακωβάτων έπί τοιαύ- 
τη άτίμω δυστυχία του, άπεξεδύθη παντός αισθήματος 
πατριωτικού καί δικαίου, έξακολουθών καί υ.ετά τήν κα- 
δίκην του νά έξασκή τήν ιατρικήν ά'νευ άδεια; τού νό
μου καί τών ’Αρχών. Ό δέ δήμαρχο; τού Ληξουρίου 
συγκακουργεΐ μετ’ αύτού έν γνώσει συνεπισκεπτόμένο; 
άσθενεΐς μετά τού καζ.ούργου.

καί πολύ φιλόζωο;’ ένόμιζεν ότι κάτι θά πάθη ένεκα αυ
τού τού άτιμου παιγνιδιού" τό είχεν άναλάβε·. τόσον 
ελαφρώς καί τώρα δέν τό έχώνευεν. 'Γπελάμβανε τόν 
εαυτόν του αμαρτωλόν ενώπιον τή; Εύθαλία;" συνησθά- 
νετο οτι διέπραξεν αδίκημα' ότι ώφειλε νά επανόρθω
ση τό αδίκημα αύτό' έσκέπτετο, ξαναεσκέπτετο καί 
δεν εΰρισκεν είμή ένα καί μόνον τρόπον έπανορθώσεως.

’Αργότερου εί; τήν αλλοίωσιν αύτήν τού θεαγένους 
ήρχισε νά επιδρά καί άλλη δύναμις, ήτις, ώ; ολαι αί 
φυσιολογικαί δυνάμεις, έπενεργούσίν άκουσίω; ήμ.ώυ, έπι- 
σκήπτουσαι άποτόμω; ή έπιπίπτουσαι έξ ένέδρας. Ή 
Εύθαλία ήτο θελκτική, ήτο εύφυής, ήτο πρό παντός άλ
λου θερμή' καί εΐλκυε καί πολλάκι; έδέσμευεν. Πολλά;

ήν αναπνοήν της, τήννύκτα;, ότε άπεχωείζετο άπό

πρίν. θά τήν εξέλεγα ώ; αποκλειστικήν μου έοωμένην. 
Καί όταν μέσω αύτών τών ρεμβασμών τον εκέντα αί·/ο.η- 
joc συνειύη^εως, τότε τκ οζζ.ουκ κνεολυζον απο
τών οφθαλμών του* έζήτει νά τά έυ.ποδι'ση, νά τα πνίξη, 
άλΰ.ά μόλις διά τή; παλάμη; του κατόρθωνε νά τ’ ά- 
πομάξη.

Τώ ήτο αδύνατον νά άναστείλη τήν βαθεϊαν άλλοίω- 
σιν ήν ύπέστη άπέναντι τή; Εύθαλία;· Άρχισε νά προδί- 
<Ίη τόν άληθή του έρωτα· περί εαυτού ήτο πλέον βί

Ό δέ εύγενή; Κ. Παναγή; Ιακωβάτο; είναι σχεδόν 
άοικο;, διότι έζ οίκίσκου τινό; πατρικού τό τρίτον ανή
κει εί; αύτόν άποβαΐνον άκατοίκητον καί μέλλον νά

τραπεζικών χρημάτων, έκτο; τών μή έγγε-

ψευδέστερον τούτου ! Ό Παναγή; είναι Παναγή;, άπαί- 
δευτος, ούτε εισοδήματα έχων, ούτε δικηγόρο; ών· έ- 
πλαστογραφήθη δέ δικηγόρο; ή ύφ’ εαυτού ή ύπό τού 
δημάρχου Χαριτάτου, τού γράφοντο; τό έαυτού όνομα 
άνευ τόνου !

Παρατηρεΐται δέ καί σύμπτωσί; τι;· κατά τόν δή
μαρχον καί οί Βουλευταί’ φερέοικο; ό δήμαρχο; Χαρι- 
τάτος, φερέοικο; καί ό βουλευτή; Μεταξά;, άοικο; δέ 
καί ό βουλευτή; Παναγή; Ιακωβάτο;. Φόρους καί βάρη 
δημοτικά δέν ύφίσταται ό δήμαρχος, οδτω δέ καί ό Πα
ναγή; ’Ιακωβάτο; καί ό Νικόλαος Μεταξά;.

’Ιδιαίτερόν τι παρατηρεΐται εί; τό πρόσωπον τού Πα
ναγή Ίακωβάτου. Ή έπαρχία γινώσκει ότι ούτο; είναι 
υίό; καί έγγονο; άδελφοκτόνων καί πατροκτόνων, δυνά- 
μενο; νά δώση καί τά; έκ πατρικών παραδόσεων πληρο
φορία; εί; τήν Κυβέρνησιν περί τών δολοφονιών τοΰ Μι
χαήλ Μελισσηνού, τή; Άλφονσαίνης, τού Νικολάου Ία- 
αωβάτου ποτέ Χαραλάμπους, περί τή; απόπειρα; πατρο
κτονία; τού Άλοϋσίου 'Γυπάλδου Ίακωβάτου, περί τή- 
άποπείρα; άδελφοκτονία; τού Νικολάου Τυπάλδου Ία
κωβάτου, ποτέ Άλοϋσίου, καί περί τών νυκτερινών κα_

βα
αύ

αιο; ότι άληθώ; άγαπά. Καί όμως έσυλλογίζετο οτι 
ύτή ή άγαπωμένη, την επιούσαν η καί τήν αύτήν 

άκόμα νύκτα θά έπανελάμβανε καί πρό; τόν Γιάννην τά 
αύτά, καί θά ώρκίζετο μετά τή; αύτής θέρμη; αιώνιον, 
άποκλειστικόν έρωτα. Τότε τόν έκυρίευε μίσος άγριον, 
μέχρι βδελυγμίας. Πολλάκι; ένψ ήτο παραδεδομένο; 
έίίί τού μαλακωτέρου έρωτος, ό λογισμός αύτό; διήρχετο 
τού εγκεφάλου του ώ; αϊσθησις εγχειριδίου καί ένώ ήτο 
άνειμ,ένο; ώσεί εκοιμάτο ύπνον βαθύν συνέλεγεν ύπεραν- 
θρώπου^ δυνάμει; καί άφίνων έκπληκτου τήν Εύδαλίαν 
έφευγεν ώ; παράφρων. Ούτε νά τήν ύποφέρη ήδύνατο, 
άλλ’ ούτε νά τή; έκμυστήρευθή τί συνεβαινεν εντός αύ
τού. Έάν δεν έφευγεν, ήδύνατο νά τήν άποκτείνη 
διά μιάς γροθιάς. Ή Εύθαλία δεν καταλάμβανε τίποτε- 
έκυριεύετο μόνον ύπό φόβου, άν καί ή καρδία τη; έπαι- 
σθητώ; ήρχισε νά ρέπη πρός αύτόν- έπερί^ενε μόνον νά 
βεβχζωθή ότι άληθώ; τήν άγαπά διά νά διακόψη πάσαν 
σχέσιν μετά τού Γιάννη- τόν ένόμιζε πλέον ώς πρόσκομ
μα είς τήν έπιτυχίαν τού σκοπού της- ό κακομοίρης ό 
Γιάννης εύρέθη έν μέσο) δύο πυρών- διότι καί ό Θεαγέ
νη; τώ προσφέρετο ψυχρώς- αί έλάχισται άφορμαί ερι- 
δος, έξ έκείνων αϊτινες πολιορκούν καί τούς τρυφερωτέ- 
ρους ανκιχετκςυ των συνοίκους, τον εζηγριουν, τον κκυι- 
στων άμίλήκτον. Είχεν άποφασίσει νά τού ’πή ένα πρωί 
καθαρά; Νά μή ξαναμιλήσης τήν Βύθαλίαν, θά εχης νά 
κάμης μαζύ μου. Άν καί σωματικώς πολύ έλάττων τού
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τοίκων έρευνών κτλ. κτλ. Έτι δέ αύτός ήδύνατο νά δώ- 
ση πληροφορίας είς τήν Εισαγγελίαν περί τοϋ προσφά
του κακουργήματος τοϋ βιασμού καί τοϋ φόνου τής ΙΙαρ- 
θενομάτυρος οκταετούς ορφανής Μαργαρίτας, ψυχοπαίδας 
τοϋ Γεωργίου 'Ρωμανού Ααγάκη, διαπραχθέντος έν τή 
•συνοικία τοϋ ΙΙκνκγή Ίακωβάτου καί τοϋ Ευαγγέλου 
Άρδαβάνη έκ Σουλάρων, ής το μαρτυρικόν λείψανον έρ- 
ρίφθη νύκτωρ καί έν δριμ,υτάτω χειμώνι εις την Οέσιν 
Μέγαν Λάκκον, περιοχήν τοϋ χωρίου Σουλάρων, κτλ.κτλ-

Τοιούτους υποψηφίους ήτο αδύνατον νά άντιτάςν) ή 
Πάλη κατά τών τίμιων, εύπαιδεύτων καί φιλάνθρωπων 
Ίακωβάτων. Μόνον ύπουργεΐον Κουμουντούρου είχε τήν 
•αυθάδειαν νά άντιτάξη τοιούτους ύποψηφίους είς τούς 
τρεις Ίακωβάτου;, ώς άλλοτε άντέταξε κατ’αΰτών Λιού- 
ριδες καί Σκαλτσούνιδες. Μόνα; αί έπί τής λόγχης στη- 
ριζόμεναι Ξενοκρατίαι ήδύναντο τούς μέν αδελφούς Ία- 
κωβάτους νά καταδιώκωσι, νά πιέζωσι καί φυλάκίζωσι, 
τούς δε εναντίους νά διεγείρωσι καί προάγωσι παρανο
μώ;. Ή έν λόγω έκλογή είναι ψευδοεκλογή καί κακούρ
γημα. Θαρρυνθέντα ύπό τής συμφωνίας τής Κυβερνή- 
σεως μετά τών Καταχθονίων περί έκλογής ενός υπουργι
κού υποψηφίου καί δύο Καταχθονίων ή δημαρχικών, 
πάντα τά κακοήθη στοιχεία τής Κοινωνίας συνέρρευσαν 
ϊνα ψηφίσωσιν αυτούς. Άκούσαντες τό όνομα τοϋ Νικο
λάου Μεταξά, άδελφοϋ τοϋ Άγαμέμνονος, πρώην υπουρ
γού τής δικαιοσύνης, τού χορηγήσαντος βασιλικήν χάριν 
είς πεντακοσίους περίπου κακούργους καταδίκους,έν δια- 
στήυατι ολίγων μηνών τής ύπουργίας του, πάμπολλοι 
ελαβον ύπόσχεσιν ύπέρ τής άπελευθερώσεως τών έν τοΐς 
δεσμωτηρίοις κακούργων. Πολλοί τοιοϋτοι προστάται 
τών κακούργων ειχον πέσει είς τούς πόδας τών Ίακωβά
των, βουλευτών οντων, άλλ’ ουδέποτε οί τίμιοι ουτοι 
βουλευταί έτεινον εύήκοον ούς είς έκπόρνευσιν τής δι
καιοσύνη; τής Κυβερνήσεως καί τοϋ Βασιλέως.

Δύο ημέρας έσκέφθη άν έπρεπε νά λύση τόν γόρδιον 
δεσμόν καί ούδεμία σκέψις ήτο δυνατόν νά κλονίση τήν 
άπόφασίν του. Ότε Sv μεσονύκτιον έπ&τρέφων είς τό 
δωμάτιόν του ήθέλησε πριν κλεισθή νά πάρη λίγο άέοα 
είς τόν κήπον. Ό άήρ τόν όποιον πήρε άπετέλει τά 
εξής θέαμα : ΓΙρό τοϋ μικρού κιοσκιού τοϋ κήπου, έπί 
τοϋ πρασινοβαφοϋς θρανίου, είς τάς άγκάλας τοϋ Γιάννη,

Ταύτα δέν είναι λόγ’α, άλλα πράγματα, φέρομεν δέ 
ημείς πολλών έπιστολάς, καί όνομαστί τών συγγενών 
ήμών καί πρώην φίλων Σπυρίδωνος Άλιβυζάτου καί λοι
πών, άποσκιρτησάντων άφ’ ήμών, ύβρισάντων καί προσ- 
κολληθέντων είς Μεταξάν καί Κοπελίτσαν δι’ αύτά τά 
μικρά ^ε.έ;/μαεάαια,ώς τό έλάχιστον τής άπελευθερώσεως 
δολοφόνων.

Οί συγγενείς καί προστάται τών προφυλακισμένων υ
ποδίκων έζύπνησαν καί οΰτοι καί έγένοντο πράκτορες τού 
Κοπελίτση καί τοϋ Μεταξά, έπ’ έλπίδι άπολυσεως η α— 
θωώσεως τών κατηγορουμένων, ό’περ είναι κατ’ άύτούς 
καί τούτο θε.Ιήματάχι.

Οί ύποψήφιοι Μεταξα: καί Παναγής κατέστησαν τήν 
Νομαρχίαν καί τό στρατολογικόν Συμβούλιον έμπάρϊκόν 
καφφενεΐον, καί τοϋτο διά τά Οεληματάκια (ρουσφετια), 
τά όποια πρό πολλοϋ, καί πρό τής παρανόμου διαλύσεως 
τής Βουλής έχορήγει ή Κυβέρνησις εις μόνους τούς μέλ
λοντας ύποψηφίους Βουλευτάς πρός σύστασιν αυτών κατά 
τών Βουλευτών Ίακωβάτων. θεληματάκια δέ ή ρουσφέ- 
τια ήσαν άπαλλαγαί στρατευσίμων, άδειάι στρατιωτών, 
παύσεις ύπαλλήλων κτλ.

Οί δημοδιδάσκαλοι μυρισθέντες τήν πνοήν τής Κυβερ— 
νήσεως έξήλθον ώς λακωνικαί κύνες πρός άγραν ψήφων.

Οί ρ.1ησιόά.τοξ>«: Λαλάος, Σκαφιδάς καί Σκαλτσούνη; 
είργάσθησαν Ιεροκρυφίως ύπέρ τών χαριτωμένων υποψη
φίων τοϋ συνδυασμού. Οί δε ίεροκρυφιοι λαθρέμποροι 
ΙΙρουντσάδες, Σακκάδες καί οί τούτων συναίτιόι πεοά- 
ται άπέβλεψαν είς τά άτιμα έργα των. Οί ΙΙαλουκάκι- 
δες ύπέσχοντο είς Μαρενταίους καί τοιούτους πάντα τά 
λιμενικά χρήματα, άν έψήφιζόν Παναγάκην καί Μεταξάν.

Οί δέ ύποψήφιοι έκεΐνοι τί δέν ύπέσχοντο είς τούς χω
ρικούς ; οδού; δημοσίας, οδούς έπαρχιακάς, οδούς δημο
τικά;, κατεδάφισιν τών μικρών έκκλησιών καί άνοικοδο- 
μησιν νέων εύρυχώρων μετά κωδονοστασίων θεόρατων,

απο νευρικήν εζαφιν.
Καί οί μέν δύο φιλιωθέντες μετέβησαν είς το πλησίον

ζυθοπωλεϊον ή δέ Εύθαλία κατακλιθεϊσα έψιθύριζε με
ταξύ τών πατα^ούντων έκ ρίγους καί μετάνοιας οδόντων:

— 14. αχ ή ωρα ήτχνε.
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Μούργος.

σχολεία, γυμνάσια καί τόν χρυσοϋν αιώνα, καί πάντα 
ταϋτα έζ ονόματος τής Κυβερνήσεως !

’Αλλά καί τό ώραΐον φύλον έπεμψε τούς αντιπροσώ
πους του είς τήν ποικίλην ταύτην κωμωδίαν. Χήραι 
πρός χήρον συμ,παθούσαι, Βαγγελάκαιναι καί Χρυσάνθαι, 
ήδέως ύφίστχντο τά δεινά τής ιππασίας πρός εύ- 
χαρίστησιν δομινικανών φίλων.

Είς τό τερπνόν τούτο πανόραμα τής κουμουνδουρικής 
βουλευτικής έκλογής κατέχει περίβλεπτον τόπον δ ένδο
ξο; δήμαρχος τοϋ Αηξουρίου, Ιωάννης Τυπαλδος Χαρι- 
τατος (άνευ τόνων). Ό ιστορικός ούτος άνήρ ώς φίλος 
καί συμπένθερος τών Σκαλτσούνιδων, τή προστασία 
τούτων, ή διά κομμάτιον ψωμίου, ή δι’ άλλον τινα μέ
γαν σκοπόν, διωρίσθη ποτέ πρό τής Ένώσεως ύγειονομ.ι- 
κό; ιατρός είς τόν σταθμόν τής 'Αγίας Εύφημίας τής 
ΙΙυλάρου. Έκεϊ άφίχθη έκ Κατοχής τής Στερεάς πλοΐον 
φέρον έπιβάτας άσθενούντας έκ χολέρας. Άμα ό διάση
μος ούτος ιατρός είδε τόν εμετόν καί διάρροιαν τών χο- 
λερκόντων, ή έντρομος ή τόν έντρομον ύποκρινόμενος, 
έλιποτάκτησε καί έφυγεν είς Ληςούριον, διέσπειρε τόν 
τρόμον είς τήν περιοχήν, ήνάγκασε διά τοϋ τρόμου καί 
αυτόν τόν φίλον του Μιχαήλ Λοβέρδον Στελακάτον νά 
φύγγ, καί άνέφξε τήν πύλην τής ΓΙυλάρου είς τούς χο- 
λεριώντας οΐτινες άκωλύτως έξελθόντες ήλθον έναγω- 
νίως είς τό χωρίον των Φαβατάτα τής έπαρχίας Πάλης, 
οπού άπέθανον οί πλεϊστοι. ”0 ιστορικός δήμαρχος, ό 
νϋν κομματάρχης τοϋ Νικολάου Μεταξα καί τοϋ ΙΙα- 
ναγή Ίακωβάτου έγένετο αίτιος τής παρανόμου καί 
προδοτικής συλλήβδην συλλήψεως καί έγκαθείρζεως είς 
τό δεσμωτήριον τών οκτώ ιατρών τού Αηξουρίου, είς ο 
συνέτεινε καί ό ένδοξος ιατρός τής τότε αγγλικής αστυ
νομίας ’Επαμεινώνδας Μεταξάς, αΰτάδελφος τοϋ Νικο
λάου Μεταξά, συναγωνιστού τού δημάρχου. Τοϋτο δέ 
έγένετο κατά μίμησιν προηγουμένου δράματος χολέρας, 
είς ο συνηγωνίσθη μετά τής αστυνομίας ό σύντροφος 
καί προστάτης δημάρχου καί Μεταξά, ό νϋν ιατρός τού 
Βασιλέως τών Ελλήνων Χαραλάμπης ΓΙρετεντέεης, έπα- 
γαγών έκ Μελίτης τήν χολέραν, ή; θύματα έπεσαν άν
θρωποι χίλιοι πεντακόσιοι. Ώστε καθ’ όλας τάς συμ
φοράς τή; Κεφαλληνίας,νοσηματώδεις τε καί πολιτικά;, 
αίτια άπεδείχθη πάντοτε ή κακούργος συμμορία Μετα- 
ζάδων καί Καταχθονίων.

Ίνα δέ μή λειψή μηδεμία δόξα έκ τών επισήμων 
πρώτων πολιτών τής Πάλης, τών έκ τοϋ δευτέρου κλά
δου τών Ίακωβάτων, όφείλομεν νά ύπενθυμίσωμεν οτι ό 
Παναγής Ίακωβάτος, καί ό άξιος πατήρ αύτοϋ, καί ό 
έπίσης άξιώτατος πάππος ειχον τήν φανεράν καί μυστι
κήν αστυνομίαν έν ταϊς χερσίν αυτών, κεκηρυγμένοι ον- 
τες έχθροί τής Ένώσεως. Ό δέ Παναγής έπί τής προ
κυμαίας τοϋ Αηξουρίου έκαυσε πυροβολών τήν ελληνι
κήν σημαίαν άναπεπταμένην, γελώντων τών περί αυτόν 
κακούργων.

Μετά τοιοϋτον άθλον δικαίως καί ένδόξως εισέρχεται 
είς τήν Ελληνικήν Βουλήν ώς πρώτος πολίτης τή; έ
παρχίας Πάλης έλαίω κουμουντουοικώ καί τραπεζικώ ό 
άοικος, ό χρεωκόπος, ό αμαθέστατος, βωβός ώς δ πατήρ 
αύτοϋ καί έχθρός τής ένώσεως Παναγής Ίακωβάτος.

Ότι έν τή, βουλευτική έκλογή τής Πάλης ένικήθη ού- 
σιωδώς ή Κυβέρνησις τοϋ βασιλέως μετά τών συνησπι-

σμένων συμμάχων δυνάμεων, Ίονικής Τραπέζης, Μπα- 
σιαίων, ΙΙινιατοραίων, Σαββαίων, Βαλσαμακαίων, Πα- 
λουκακαίων, Ταρταγαίων, Τσαρουχαριταίων, Κατσα— 
παίων καί Μπουρδοκουλαίων, Βόνζων, λιμοδιδασκάλων, 
χηρών, παρατυπιών καί μεταβολών εκλογικών τμημά
των, δωροδοκιών, νομαρχιών, ταμιών, εισαγγελιών, α
νακριτών, Σμολιών, κακούργων καταδίκων Αουκακαίων 
καί Άοδαβαναίων, καί έλαιοφόρου καραμπίνας χωροφυ
λάκων, ώμολόγηται παρά πάντων, άμα έκλεχθέντος ώς 
βουλευτοϋ τού Γεωργαντάρα οργάνου τών άδελφών Ία
κωβάτων, κατά τού όποιου έπολεμεΐτο ό πόλεμος καί 
έξετοξεύοντο τά βέλη τού υλικού καί ηθικού πολέμου ! 
Αλλά φιλοδίκαιος καί έλληνική ψυχή ούτε ανέχεται, 
ούτε πρέπει νά άνέχηται σιωπώσα, μή δημοσιεύουσα τά 
άτιμα καί δόλια μέσα τά έν χρήσει έν βουλευτικαϊς έλ- 
ληνικαΐς έκλογαϊς. Έν τούτοις καί μόνοι; άνέδειξεν ή 
Κυβέρνησις πρώτους πολίτας τής έπαρχίας Πάλης τούς 
ζένους, τούς άκτήμονας, τούς άμαθεστάτους καί τού; έχ- 
θρούς τής ένώσεως. Έν τούτοι; δέ καί μόνοις κατεδίωξε 
τόν Ελληνισμόν, τόν πατριωτισμόν, τήν παιδείαν, τήν 
αύτοφιλανθρωπίαν καί τήν ευεργεσίαν τοϋ καθόλου ελ
ληνισμού πρός εύαρέστησιν καί κορεσμόν παθών σκυθι- 
κών καί ανθελληνικών ! Αίσχος είς τοιαύτην Κυβέρνησιν, 
καί είς την ύπό ταύτης πιεσθεϊσαν, διαφθαρεϊσαν καί 
άτιμασθεϊσαν πλειονοψηφίαν τών έκλογέων τής έπαρχίας 
Πάλης ! Δόςα δέ καί τιμή είς τήν έπαρχίαν τής Πά
λης καί είς τήν μειονοψηφίαν τών έκλογέων αυτής, τήν 
ανδρείαν τε καί μεγάθυμου.

Άλλοτε θέλομεν έκθέσει διατί Κυβερνήσεις, λεγόμεναι 
έλληνικαί, προετίμων βουλευτάς Σκαλτσούνιδες, Μπίοι- 
οες, Κοπελίτσιδε; καί Μετακάδες.

Δυνάμει τών ανωτέρω λόγων προτείνομεν καί αίτού- 
μεθα.

Ιον Την αύτόμι'χτον βεάλυαεν τής αντισυνταγ
ματικής Βουλής τής θ', περιόδου, καί τήν πρόκλησιν 
τής συγκλήσεως Εθνικής Συνελεύσεως, πρός ματαίωσιν, 
τιμώρησιν καί πρόληψιν τών πραξικοπημάτων.

2ον Έν άτόπω άποτυχίχ τής πρώτη; προτάσεως, 
προτείνομεν τήν άκύρωσιν τής βουλευτικής έκλογής τής 
έπαρχίας Πάλης τής 20 Δεκεμβρίου 1881, ώς προϊόν
τος παρατυπίας, βίας, πιέοεως, καί δωροδοκίας, κατά 
τά άνωτέρω.

Ή Βουλή έπιτελούσα τό έαυτή; εύορκον καθήκον, καί 
είς ούδεμίαν άλλην άνασκοπήν άφορώσα, οφείλει νά άκυ- 
ρώση τοιαύτην έκλογήν, καυματίζουσα τούς παρανόμως 
καί αδίκως στηοιζομένους εις τά υπουργεία καί τήν δω
ροδοκίαν πρός παραδειγματισμόν τών όμοιων επαρχιών.

Έκ τού έξαγομένου τής κρίσεως τή; Βουλής θέλομεν 
όδηγηθή είς τήν πορείαν ήμών.

Έν Αηξουρίω τήν 30ην τού Ιανουάριου τοϋ 1882.

ί0 ΐχ Πΰ,Λης ΒουΛεντης

Γεώργιος Τυπαλδος Ίακωδάτος.
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ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ.

ΕΙΣ ΑΛΕΚΤΟΡΑ ΚΟΡΙ1ΝΘΙΟΝ.

Α'.

Πτωχό πουλί, δέν βρέθηκε μίά χόττχ χκΐ γίά σένα 
Καί μοναχός στήν παγωνιά αύτή τοϋ Γεναρίου,
,Μεσ’ σέ χαρέμι αδειανό περνάς ζωή παρθένα 
Χωρίς καμμία όρεξι....σάν κόρη ’Αρσάκειου.
ΙΙοϋ είν’ ή πρώταίς σου χαραΐς, τά χάδια σου τά πρώτα; 

•Κ’ γ κότταις ή Κοριθίαναΐς; Μοίρας κακής κατάρα 
Στην ξενιτειά σ’ έξώβισε, δέν σάοισε μίά κόττα,
Καί ζής ώσάν καλόγερος χωρίς καμμία κουμπάρα...
Τήν περασμένη δόξα σου μέ δάκρυα θυμάσαι,
Σάν τή Βουλή ό Κότταρης καί... μοναχός κοιμάσαι !

IV.

Αχ.' δίχως, δίχως όρνιθα ό πετεινός τί είναι;
Νεκρός χωρίς Φιλήμονα, τακούνι χωρίς Ρούκη,
Φαλέζ χωρίς τον πάππον του, καί Σοϋτσον αί Άθήναι, 
Καί Παναγής Συνοδινός χωρίς βρακά jctovi'.ovxi.
Στοά Ποικίλη, πλήν χωρίς Βαμβζ καί Μιλτιάδη,
Χωρίς τόν Πύρλα θάνατος, βολή χωρίς σημάδι....
Άκόμη κί’ ό δειλότερος ζωήν τοιαύτην τρέμει’
Κόλασις είναι σ’ αδειανό νά ζή κανείς χαρέμι !
Είναι Παράσχος μή κρατών της Λαύρας καρυοφύλλι, 
Καμπούρογλους, χωρίς πολύ λιβάνι στό κονδύλι"
‘Ομήρου Ίλιάς- χωρίς τόν Στεφανίδην όμως, 

Ή-ία-τωησμύς χωρίς Σκουζέν, καί υβριν ’Αστυνόμος- 
Είναι Πλατεία 'Αθηνών καί δρόμος, χωρίς ούρος,
Ό Λ/άρπος ΰ πίρσυ,’ός·, χωρίς τό ‘...Κουμουνδοϋρος.»

Γ’.

Δυστυχισμένε πετεινέ' καλλίτερα μαχαίρι,
Παρά νά ζής σάν ασκητής μονάχος χωρίς ταίρι.
Τέτοια ζωή αρνήθηκε άκόμα κι’ ό Γονίοης
Κί’ άς ονομάζεται κουτό τό ’Εθνικόν του πνεύμα.
"Ισως κί’ αύτόν τόν Δαμαλάν καμμιά φορά θά ΐδης,
Μέ παραμάνα Σιφινίά νά άνταλλάζη νεύμα.
Ά! δέν θά είσαι πετεινός Κοριθιανός καί πούρος!
Τί είναι ή ζωή χωρίς τόν έρωτα τόν πλάνον ;
Βελέντσας, χωρίς πρόεδρος νά ήν ό Κουμουνδοϋρος,
Καί βήμα τής Βουλής, χωρίς ίχθϋν καί Κατριβάνον. 
Έρως, χωρίς την καλλονήν τού προσφιλούς Μιστριώτου- 
Χάρις καί άλας αττικόν, πλήν άνευ Πατρικίου.
Νέγρης Αιμίλιος, χωρίς ρομφαίαν στρατιώτου,
Κί’ ό φίλος μου Βυζάντιος μακράν τού Ρουκιδίου.
Είναι τό «/γω την τιμήν· χωρίς τόν Δηλιγίάννην 
Ροίδης, δίχως ύλακήν κατά Μελετοπούλου,
Χορός καί Συναναστροφή, χωρίς Καρακατσάνην,
Καί Νιαγάρα ϋδατα, πλήν άνευ Ρηγοπούλου- 

' Είναι...ό,τι χειρότερον καί Σκόκου μούσα δίδει’ 
Έφημερίς Α/ή Χάπσαι χωρίς Γαβριηλίδη!
Ώ πετεινέ, παρά ζωήν τοιαύτην έπεθύμουν,
Νά ήμουν τί;.... ποιήματα Ίγγλέση' μήτε, μήτε ...
Κάτι χειρότερον αύτών- Κορέσιος νά ήμουν
Καθ’ ήν στιγμήν τοϋ Παρνασσού τάς Μούσας ενθυμείται.

Φελοηαίγμων.

ΨϊΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ.

Τί πανηγύρι ώμ.ορφο μές ’στά Νεκροταφεία !
Σήμερα έχουν άποκρηά οί τόσοι πεθαμμένοι,
καί πριν νά φθάση ή φρικτή δευτέρα παρουσία, 
ό ίσκιος όλων σήμερα άπό τούς τάφους βγαίνει.
Καθένας μ’ άσπρο σάβανο πηδά καί ςεφαντόνει, 
πού λές καί είναι μασκαράς ντυμένος μέ σεντόνι.

Έμπρός, νεκροί, γλεντίσετε μέ τό ψυχοσαββάτφ, 
άς ζωντανέψη μίά στιγμή ή πέτρινη καρδιά σας, 
χορέψετε καί κάμετε τόν κόσμο άνω κάτω 
κί’ εμείς έδώ οί ζωντανοί θά πιούμε 'στήν ύγείά σας? 
Τόκα λοιπόν καί πήτε μας τού Λδου σας τά νέα, 
ter.-fx έμεϊς οί ζωντανοί περνούμε πο’ό ώραΐα;

Γίά τά ’δικά μας σείς νεκροί, καθόλου μή ρωτάτε, 
αύτά καί πριν πεθαίνετε ήταν ’στήν ιδία Οέσι, 
καί τώρα τό Ρωμαίϊκο σάν πρώτα κυβερνάται, 
κί’ άκόμη ό ’Αλέξανδρος δέν ε’ιμπορεΐ νά πέση.
Ολα τά ίδια, ή Βουλή, τά λόγια καί ή 7ψ/α, 

όπου σηκονει καί νεκρό άπό τό κρύο μνήμα.

Είς ολα τό Ρωμαίϊκο τό ίδιο άπομένει,
τό ψέμμα καί ή κλεφτουρίά παντού ευρίσκουν χάρι... 
’Αλάργα άπό ζωντανούς εσείς οί πεθαμμένοι, 
μήπως κανένας ζωντανός το σάβανο σάς πάρη.
Έμάθαμε νά κλέβουμε ό,τι ’βρεθή 'μπροστά, μας, 
καί ή κλεψιά κατήντησε ή μοναχή δουλειά μας.

Ώ! πόσο σάς ζηλεύουμε, κορμιά σκελεθρωμένα ! 
έκεϊ δέν έχετε Βουλή, δέν έχετε Παλάτι' 
κατάκλειστα τά μάτια σας, τ’ αύτίά σας βουλωμένα, 
καί τίποτε δέν σάς ξυπνά ’στό κρύο σας κρεββάτι.
Δέν έχετε ’Αλέξανδρον γίά νά σάς κυβέρνηση, 
όλοι ’στόν "Αδη βασιλείς, πρωθυπουργοί καί ίσοι

Ολο χουζούρι, τίποτε τό νοϋ σας δέν σκοτίζει, 
δέν τρέχετε, δέν πίνετε, δέν τρώτε, δέν 'μιλεΐτε, 
γίά δόξαις, χρήματα, δουλειά κανένας δέν φροντίζει, 
καί δίχως κάν όνείρατα αιώνια κοιμάται.
'Ώ! τί ώραΐα! πώς κΓ έγώ επιθυμώ τόν τάφο,
νά πάψω στίχους γίά νεκρούς καί ζωντανούς νά γράφω !

Νά μή φροντίζω γίά φαγεϊ, νά μή μιλώ ποτέ μου, 
νά μή θωρώ τοϋ Μπούμπουλη τούς ξακουσμένους στόλους, 
νά μήν άκούω τρόπαια ειρήνης καί πολέμου, 
καί ή ψυχή μου ήσυχη νά παίζη μέ διαβόλους.
Καλό, κακό, δουλεία, ψωμί, παρά νά μή θυμούμαι, 
ούτε στιγμή νά μή ξυπνώ, καί πάλι νά κοιμούμαι.

Όμως εμείς οί ζωντανοί άς έχουμε έλπίδα
πώς γρίγορα θά σμίξουμε μέ τών νεκοών τ’ ασκέρι.·
Ό προσφιλής μας Δήμαρχος θά λάβη τήν φροντίδα 
τόν τύφο τόν αγαπητό καί πάλι νά μάς φέρη.
Λοιπόν εβίβα σας, νεκροί, κΓ είθε αύτή τή σχόλη 
τού^χρόνου νά τήν κάμουμε μέ μίά παρέα ολοι.

Souris-
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από μεσοκοπαις, άπό γραίδια, άπό τραμπούκους’ άλλά 
κανεν από τά κομψά δεσποινίδια, τά τιτρώσκοντα γε
ρόντων καρδίας, δέν φαίνεται έκεϊ. Ό τών Νεκρών Έ
φορος απελπίζεται’ ρηγνύει κραυγάς απελπισίας: «Σέ- 
βααας ! Σέβααας ! Δέν έντρέπεσθε! Φύγετε όλοοοι; άφή- 
στέ με μονάχοοο ;» Ήναγκάσθημεν καί ήμεΐς νά τραπώ- 
μεν έςω, κυττάζοντες είς τάς γωνίας καί κάτωθεν τοϋ 
στασιδιού μήπως είναι κρυμμένο κάνέν κομμάτι· άλλως, 
κάς ητο άνεςήγητον αύτό τό ύπό τού Κλάδου ρηθέν : 
«άφήστέ με μονάχο !»

*

Κατεθέσαμεν τούς έτησίους μας μενεξέδες είς τούς με
γάλους τάφους τής νεωτέρας φιλολογίας μας, τού Πα- 
παρρηγοπούλου καί τοϋ Βασιλειάδου, καί άνεχωρήσαμεν.

‘ Τούς άγαπά ό θεός περισσότερον άπό ήμάς, ώς όντα 
τόσον άβλαβή- ναί μέν, δέν τού απευθύνουν προσευχάς 
διά χονδροχειλέων Κολιάτσου, άλλ’ούτε εκπορνεύουν τήν 
ίερωσύνην του διά δωρεών Άβερκίου Τούς άγαπά, διότι 
κάνέν ψυχοσάββατου δέν γνωρίζω νά μή οννέπεσε μετά 
λαμπράς ήμέρας, καί περ συμ.πίπτον μεταξύ φθίνοντος 
χειμώνας καί μυρίζοντας έαρος- καί είναι τόσον βέβαιον 
ότι ό θεός κάμνει τόν καλόν καιρόν, όσον καί ότι ό Δή
μαρχος κάμνει τόν κοιλιακόν τύφον. Έκαστος τήν δου
λειά του. «

Έχει πολύ τό νεκρικόν ή άπό τών Στηλών πρός τό
Νεκροταφεΐον άγουσα. Στενή- μέσω κυπαρίσσων κονιο- 
στεφών πέραν εκεί χείμαρρος άπό βουνού, ώς αληθής Ά
χερων είς τόν Ίλισσόν καταρρέων. Έπαΐται μέ ήμισυ 
σώμα, δηλ. ήμίνεκροι- καί άνηφόρου άσθμα- καί κατή
φορου κύλισμα’ καί άμαξών ώς χερσαίων τού Χάρωνος 
άκατίων πομπεία’ καί πλησμονή μαυροφοοεμένων καί 
σταυροί, καί στέφανοι, καί αμάραντα, καί ζαμπάκια, 
καί φούλια, καί ζουμπούλια, κατακίτρινα όλα, πλήν πρός 
ώραίαν άντίθεσιν καί οί σεανοί έκεϊ καί «.υροβόλοι καί 
ολοζώντανοι μενεξέδες.

Τί πανόραμα' άπετέλει τό χθεσινόν πλήθος ! Όλα τά 
στοιχεία έκεϊ’ όλος ό κόσμος έκεϊ! Πενθοϋντες, μή πεν
θοϋντες, άπηλπισμένοι, φαιδροί, αδιάφοροι, λαίμαργοι 
διά κόλυβα, πεινώντες διά βλέμματα, διψώντες διά πε
ρίπατον, φιλόσοφοι, καλλιτέχναι, όλαι αί αντιθέσεις καί 
όλαι κί άρμονίαι.

Άλλά τό έφετεινόν πένθος ήτο θάλασσα άπό μαύρα 
καί μέσα είς τήν θάλασσαν αύτήν έπέπλεεν άπαίσιον τό 
σωσίβιον τοϋ δημάρχου, τοϋ άνοίξαντος τό πλήθος έκεϊνο 
τών λάκκων. Μετ’ άγριας χαράς έδώρησεν είς τό Νεκρο
ταφεΐον νέας πεδιάδας, βέβαιος ότι θά εξακολούθηση έπί 
πολύ τό έργον τοϋ δι* έπιδημιών θανατόνειν Αθηναίους’ 
καί ήνοίχθη έκεϊ ολόκληρος κοιλάς, είς ήν χωρεΐ νά ταφή 
ύπό Σοϋτσον δημαρχοϋντα ολ’ ή Ελλάς. ’Αξιος άνθρωπος.

*

Δέν πιστεύομεν ή Κόλασις τού Δάντου’νά περιέχη φρι- 
κωδέστερον θέαμα. Τόσοι σταυροί, τόσοι νεοπαγείς τά
φοι καί τόσαι σειραί έτοίαων γαινόντων λάκκων ΐνα 
δεχθούν ζώντας άκόμα. Ητο κατάρα.

*
Ό ίεροκήρυξ Κολιάτσος ένώπιον βήματος, μανδήλιον 

πάλλευκον λοφοειδές πρό αύτοΰ καί ποτήρι ρετσινάτο 
παρ’ αύτώ, ώμίλησε τάς χεΐρας κινών άνω και κάτω, ώς 
νά έκωπηλάτει κάνέν μονόκωπον, ώμίλησε περί άσθματος 
καί κοιλιακού τύφου. Ο άνθρωπος θά ήτο τής εναντίας 
μέ τόν Σοϋτσον μερίδος.

*

Ή σκηνή έν τώ ναώ τού Νεκροταφείου. Πλήθος πολύ 
κολυβοφάγων στρυμόνεται. Άλλο πλήθος άπό μάγκας,

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ»
Ελαβον λοιπόν καί εγώ χθές τήν πρός τό Α , Νεκρο

ταφεΐον άγουσαν—διότι είς τό Β . τό πρόστυχον, ποιος 
καταδέχεται νά ΰπάγη—καί διήλθον μετά τών πολλών 
την χέφυραν τών νεκρών.

Οδός τραχεία, πλήρης άκανθων καί τριβόλων, λίθων 
τε καί λάκκων καί κονιορτοϋ καί χωμάτων—ή οδός τής 
αιώνιας άναπαύσεως—φέρει πρός το διαβόητον Α'. τών 
Αθηνών Νεκροταφεΐον.

Ή όδός αυτή, ήκουσα νά λέγουν, ότι εύρύνθη ύπό τού 
νϋν Δημάρχου τοϋ άστεος τής Παλλάδος, έπεδιορθώθη 
καί, μά τόν Χάρωνα, μόνον τό άσβέστωμα τής λείπει.

Παράδοξος πάλιν αύτή ή μονομανία τοΰ Δημάρχου 
κας, άντί νά φτειάνη, χαλά, καί δύναται τις, μέ τό 
άζημίωτόν του, κάλλιστα νά τόν άποκαλέση

Καί παραδείγματα : Προνοών περί τής άνέτου κοιμή- 
σεως τών κεκοιμημένων έκ βακτηριδίτιδος καί άλλων 
νόσων καί μαλαχιών, έσκέφθη νά μεγαλώση τήν Αθηναϊ
κήν νεκρόπολιν κκτά φάρδος, μήκος, πλάτος, καί πράγ
ματι την έμεγάλωσε χαλάσας Βν τών περιτοιχισμάτων 
αύτής, άφείς καί τόν προστεθέντα χώρον άπεριτοίχιστον, 
ώστε νά λέγη ό κόσμος—μπήτε σκύλοι χορέψετε καί 
τούς νεκρούς ξεθάψετε. Καί άλλο’ έκείνη ή όδός τής Ά- 
θηνάς ήτο καρφί μέσ’ τό ’μμάτι τοϋ Δημάρχου μας καί 
είπε—στάσου νά σέ διορθώσω έγώ.—Καί ιδού αϋτη άπ1 
άκρου έως άκρον μεταβληθεΐσα εις τάφρους, χάνδακας, 
λάκκους καί .πηγάδια,. έν.οίς δύναται πάς βερουτιανός 
καί μή νχ εύρη ρίγουοο τό κοεμοτσά.κισμά .του. Έτερον 
δείγμα τής χαλασομανίας αύτοΰ κατάκειται καί ή νέα 
άγορά· ήθέλησε καί αύτήν νά τήν διόρθωση ό άνθρωπος 
καί τήν διώρθωσε τόσον καλώς, ώστε κατέστη αδιόρθω
τος. Άλλά καί τό κατερειπωμένον νέον θέατρον ήγειρε 
τήν συμπάθειαν τού Δημάρχου, άλλως τό έχει φάτσα καί 
πρό τής Δημαρχίας, καί έρραίζετο ή καρδία του, νά τό 
βλέπη τόσα έτη στά σκαριά. Έσκέφθη όθεν καί τούτο νά 
τό διόρθωση άγοοάζων αύτό, καί κύριος οιδε, τί έχει νά 
τραβήξη, άν' είς τά χέρια του, δός ό θεός, νά πέση.

Αΐ τόρα είνε ή δέν είνε ό Δήμαρχός μας μαστροχα
λαστής ;

*
* »
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Keel όλας αΰτάς τάς ιδέας μοϋ τάς ένέπνευσεν ή πρός 
τό Νεκροταφεϊον άγουσα, ήτις ήτο πλήρης άνδρών τε, 
γυναικών, παίδων, γερόντων, νεανίσκων, υπηρετών, ύ- 
πηρετριών, άμαξών, νεανίδων, χηρών, καί ορφανών. Έ- 
πζ,γαινον δέ όλα αΰτά τά πλήθη νά έπισκεφΟώσι τους 
νεκρούς των φίλους, συγγενείς καί ξένους.

”Ω νά καί είς άγιος επίσκοπος. Όπόσας εΰχάς έχει 
νά μουρμουρίξη σήμερον τό ιερόν αύτοΰ στόμα, έσκέφθην 
καθ’ εαυτόν, καί πόσους νεκρούς νά πατήση ό πούς αύ
τοΰ διά νά τούς λυώση ή καλλίτερα διά νά τούς βγάλη 
λυόμα, και είπον : Δέν έχει τόσην δύναμιν ό τής γυναι- 
κός πούς, καί τοι θεόθεν —εοωρίσθη νά πατήση μίαν η
μέραν την κεφαλήν τοϋ έξαπατήσαντος αύτήν όφεως. 
Ω πούς γυναικός, νενίκηκέ σε ό επισκοπικός. Ώ άγιοι 

επίσκοποι τών Ψυχοσαββάτων, άρά γε έως πόσα καθ' 
οναρ προϋπολογίσατε τά έκ τών λειτανιών καί διαβα
σμάτων κέρδη, καί έως πόσα τά χειροφιλήματα άβρών 
τε καί μή στομάτων ! Μεγάλη ή τών ευχών σας δύνα- 
μις, επίσκοποι, άλλ’ εμέ μ’ αύτάς μ’έκολάσατε.

Είσήλθον τέλος εις τό Νεκροταφείου.
Ητο έκεΐ πανήγυρις, γάμος, μουσική, γυμνάσια Τα

ξιαρχίας, παράδοσις σημαιών, παράτα τέλος ; — ’Όχι, 
ήτο θεοσεβής ιεροτελεστία, αρχιερατική μάλιστα, ύπέρ 
άναπαύσεως τών δούλων τοϋ θεού. Ιεροτελεστία στε
ναγμών, γόων, όδυρμών, δακρύων καί εργολαβίας.

ΪΙλήν σιγή, σοϋς ! Λόγος γάρ οίκοδομητικός τών ψυ
χών εκφωνείται. Τάς κεφαλάς υμών κλίνατε, γενή 
ολοι αύτι, όλοι προσοχή. Ακούετε; Ό ίεροκήρυξ βοά: 
ιΎ'πάρχιι χαί ζωη μετά (kiraTorl Φοικίασις καί ανατρι
χίλα μέ κατέλαβε. ΓΙώς, διελογίσθην, όλοι λοιπόν αύτοί 
οί νεκροί είναι ζωντανοί εντός τών τάφων των, είν 
βρυκόλακες; Καί άχάσταοκ: ra/tpuf. Mfcx τώ Θεώ, έπ» 
ρηγορήθήν. Διά νά τούς όνομάζη νεκρούς θά ’πή, οτι δέν 
είναι πλέον ζωντανοί. ’Ιδού δύο ποοτάσεις άλληλοαναι- 
ρούμεναι. ’Αλλ’ έγώ θά συμβιβάσω τά διεστώτα. Φαί
νεται, ότι ό άγιος Εύαγελιστής, βεβαίως όχι ό κ. Κα- 
λαποθάκης, όταν έγραφε το, ζωή μετά θάνατον, θά 
είχε ίδή καμμία νεκροφάνειαν, καί όταν τό, άνάστασις 
νεκρών, θά είχεν ίδή νά ξεθάψουν κανένα ζωντανόν. 
"Ετσι πρέπει νά έχη τό πράγμα.

Έν τή ροή τού λόγου ήκουσα νά γίνεται λόγος κα 
περί κολάσεως καί περί παραδείσου, καί ορών τήν κα
τέναντι μου φιλοπαίγμονα χρυσαλλίδα, κόρην ξανθήν 
καί γαλανομμάταν, μέ μετάξινα μαλλιά ξέπλεχα, μέ 
μόλις όγκούμενον στήθος καί στόμα νηπίου άνεβόησα,δη
λαδή έψιθύρισα μέσα μου.............................. γλυκύ
»··.... ...... βυθίζω,
Δέν θέλω τόν Παράδεισο, είς άλλους τόν χαρίζω, 

Παράδεισος έκεΐ !

”Ω τήν καΰμενούλα. "Ω είνε θέαμα σπαραξικάρδιον. 
Λυσίκομος, χαμαί έπί ψυχρού μαρμάρου τήν κεφαλήν 
κλίνουσα, κλαίει γοερά χήρα νεαρά γέροντος άποθανόν- 
τος συζύγου, ευτραφής, ώς κουκλίτσα, ροδόχρους, μέ 
κάτι καστανούς οφθαλμούς, ποϋ σφάζουν καρδιά ανθρώ
που καί πενθηφορούσα. ΓΙεριξ αύτής λεοντιδεΐς γαντοφό- 
301 μέ τά μαντύλια στο χέρι θεώνται αύτής περιλύπως, 
ότε ό είς τούτων, μή κρατών πλέον τήν συγκίνησίν του 
ψιθυρίζει :

Αύτά τά μαύρα ποϋ φορείς, έγώ’θά σοϋ τά βγάλω,
Νά σοϋ φορέσω κόκκινα,' κ’ έπειτα νά σε πάρω3

•ος ό χριστιανός και άς μη ήτο και χριστιανός

Άλλά κάτι συμβαίνει έκεΐ, οπού πέριξ τάφου κύκλος 
.υναικών σχηματίζεται. Α! ά! ύ δεσπότης μνημονεύει : 
— Καί ύπέρ ... ού ού ού . . . τής άναπαύσ . . . ού ού 
ού . . - τοϋ κεκοιμ. . . . ού ού . . . δαυλ . . . — Πώς 
τόν λέν ; — Παύλο . . . — Παυλ . . . ού ού . . . Ό 
θεός άναπαύσοι τήν ψυχήν του έν σκην . . . μακαρ . . . 
ού ού ού . . . Πάμε. Καί ταύτα λέγων ό Δεσπότης προ
ετοιμάζεται πρός άναχώρησιν, διότι τόν τραβούν καί 
άλλαις νά τάς διαβάση, ότε γραία λέγει πρός αΰτόν φι
λούσα τήν δεξιάν του. — Πάρε, Δέσποτα, φτωχή γυ
ναίκα είμαι. Καί έτεινε πρός αΰτόν χαρτοϋτσο. —■ Τί 
είνε αΰτά, έρωτά ό Δεσπότης, γαζέταις ; Άμ, ευλο
γημένη, δέν τάκαμνες φράγκα ;
Πάρ’τα, Διάκε

Πού νά τά βάλω τόρα ; 
άρ’τα, Διάκε καί φύλαξέτα. Καί απερχόμενος μουρ

μουρίζει. ’Αφού δέν έχουν τόν τρόπο τους, δέν πέρνουν- 
ίνα πκππά, μόνον μοϋ θέλουν έπιδείξεις μέ Δεσπότη. 
Ψε, διάβολε!

"Εφυγα καί έπήνα ν’ άποθαυμάσω τό μνημεΐον τού 
Κορκή, έπ’ αΰτοϋ δέ ών έκυψα έκ τών έπάλξεών του νά 

ατνιοάσω τό όπισθεν αΰτού υ.έοο-. καί είδον...νεανίαν-
θωτ 
.ΟΊ
θεού, μέ είδον.

•— Μωρέ, διάκρισι, άνέκραξεν ό νεανίας μετά θηριώ
δους άγανακτήσεως, καί ή κόρη άφελώς έπεπρόσθεσε :

—Νίκο, δέν θά μέ πάς καί είς τά εμπορικά περίπατο;

Τόρα άς τραβήξωμε καί λίγο παρά κάτω νά ίδωμεν 
τί γίνεται καί είς τά άλλα μέρη τών ιερών τούτων χω
μάτων. Καί ιδού Πλακιώτη; έν συγκινήσει πρός τόν συ
νέταιρόν του ύποτραυλίζει τό άποκρηάτικο :

Τούτη ή γή- ποϋ τήν πατούμε,
’ Ολοι μέσα θέ νά μπούμε.

’Ιδού τό ψυχοσάββατον I
Μά δέν τήν βουλόνουν καλλίτερα έκείνην τήν πόρτα 

τοϋ Νεκροταφείου κατά τήν ημέραν αΰτήν !

Ιίαλ^άνθρωπος.

Τύποι; .ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ,


