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Η Ε Π Η Κ Λ Η Σ Ι Σ Μ Α Σ . 

Π Ο Ι Α Ι σκληραι άναμνησεις! άλλά ποίοι ποίοι, ά φ έτερου ιεροί 
•πόθοι". κατά την αϋτην ημέραν άπεσπάσθημεν π | ό ό κ τ α ε τ ί α ς " τ ο ΰ 
γενεθλίου εδάφους, καΐ έν τ η αδημονία μας εΐ'δομεν' τον οΰρανόν έ-
στραμμένον εις τ ά κάτω καΐ την γην προς τ ά άνοω'.— άποχαιρετη-
σαντες μακρόθεν τήν Άκροπολιν τοϋ Φειδίου, έκογχλάσθησαν έν τ η 
άπομακρύνσει οί στεναγμοί καΐ τ ά δάκρυα! ησαν δι' ήμας τότε ό 
φωτεινός της έλευθεριας ηλιος ησαν διαυγείς μαργαρΐ'ται έλαμψαν 
έν τη αδημονία μας τ ά πελάγη , καΐ οΰριος άνεμος άναρπάσας έπι 
τ ώ ν πτερύγων αΰτοΰ τό άκάτιόν μας , μοίς εφερεν έπι τών βράχων 
Κυθηρης. . . . 'Τό δε τέρας της τυραννίας, οπερ ήνέφκτο τας θηρΐ-
ώδεις αύτού σιαγώνας, κατασχόν διά των όδοντων του πάσαν 
άκτην, 'ίνα συλλαβή καΐ καταβροχθήση μέχρις αδου τό θΰμα, ε-
μεινε στόματι κεχηνός, καΐ έντεΰθεν έκτοξευομένων διά τοϋ ' Ιο-, 
νιου 'Αστεριος· τών βολίδων, τω υπεβλήθη ό θάνατος ! . . . 

Ά λ λ ά τότε έγινωσκωμεν υπέρ τίνος το άγωνίζεσθαι, υπέρ τίνος 



έχουν χορτάρια δροσερά, παχαίνουνε τάρννιά μου, 

είναι καλά τά πράμματα ! καλά το Βουκολόγι ! 

—"Ολα καλά Γερόλυμπε ! χορτάρία γ ια δραπάνι, 

τό γάλα είναι πλούτιο καΐ τό τυρί μελάτω, 

τάρνάκια όλο-—·πάχωμα, τά γίδια περιστέρι 

μόν' άλλη είναι η συφορά, όπου θά σε λυπηση ! 

ι—Ποια εϊν' 'Αλέξη λέγετη ν' ακούσω τι μοϋ τρέχε ι . . . , 

ν' ακούσω ποιά η μοίρα μου τό έρμο ριζικό μου ! 

—Σ'εσένανε Γερόλυμπε, δέν έίν' κακό κανένα, 

βοσκούνε τά κοπάδια σου σ' ολόδροσα λειβάδια, 

οί εδικοί σου εϊν' καλά ! τό ξέρει ό θεός μόύ ! 

άλλο κακό συνέβηκε κ ι ' αυτά θά σέ πικράνη 

—Ποιό εϊν' 'Αλέξη λέγε το, — γ ιάτ ' έχασα τό νοϋ μου' 

μην ό βοσκός απέθανε όπου είδα στώνειρό μου 

μην έμεινε παντέρημη! εκείνη ή Βοσκόπουλα! 

—Σου είπα δά, Γερόλυμπε, δέν εϊν' κακό γιά σένα 

ένας βοσκό; απέθανε ! δέν ήταν ό δικός σου! 

εκείνος πάντα καλο-ζη" και ή Βοσκόπουλα ψάλλει·— 

τους ήχους, τά τραγούδια της, κακό δέν συλλογέται' 

βόσκει τά πραγματάκια της, γνέθη καΐ τό μαλλί της, 

καί προσκυνά τόν Ουρανό, νά ζη ό Μποιστικός της. 

Β'. 

'—'Σάν εΐν καλά οί Μποιστικοί, καλά τά πράμματάμου 

ποίος βοσκό; απέθανε, Αλέξη μου νά κλάψω ; . . . . 

—Απέθανε Γερόλυμπε της Τάσσος ό Άστρίτης 

του γυιοϋ σου τό ζεβλάστωμα άπο τά νειωτικά του : 

τόν ειχε γυιό μέ την καρδιά κ ι ' αυτός καλό πατέρα* 

γ ιατ ί τόν καλανάθρεψε μαζΰ μέ τά παιδιά του' 

αυτός όταν έπήδαγε σέ γάμους, πανηγύρια 

όρυιά έπεταγότανε μπροστά άπ' τό σημάδι. 

είχε φτερά στά ποδιά του, τό πρόσωπο σάν άστρο, 

και στη φλογέρα την λαλιά ποϋ έχουν οί Άγγελοι . 

——Πά, πα, πά, πά, στο Μποΐστικό! στην έρμη Βοσκοπούλα! 
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Κ α ι ποιά ηταν τάχα αυτή τόν ώμοιαζε τόν δόλι! 

—Τόν ώμοιαζε καί έπέρναγε ή μαύρη τά καλά του,' 

ηταν τό γάλα στη νυχτιά στόν ήλιο κυπαρίσσι 

και στην ημέρα η χαρά, ζωης ή παρουσία" 

•—Πά, πά, πά, πά, την άμοιρη, έχασε τό λειοντάρι! 

σέ ποιό βουνό απέθανε! 'Αλέξη μου νά ζήσης! 

'—Έλα κοντά ξαγνάταμε ! νά ΐδης κα νά θαμμάσης ! 

Βλέπεις εκείνο τό βουνό ταϋγουστοχιονισμένο, 

πούχαν οί κλέφτες τ η φωλιά, τάθάνατα λημέρια ! 

έκεΐ π' ό Τούρκος έτρεμε τό μάτ ι νά γυρίση 

τρομάζοντας την αστραπή, τοΰ κλέφτη τό τουφέκι 

έκεϊ ό Βοσκός απέθανε ! έκεΐ τά μυριολόγια ! 

— Π ά , πά, πά, πά, τόν άμοιρο! ραγίζει ή καρδιά μου: 

Κα ι ή Βοσκοπούλα πούτανε! πώς έμαθε τό χάρο ! 

—έμάζευε τά πράμματα, στη στροϋγκα νά τά πάη, 

ν" άρμέξη τά γαλαχτερά, νά πίξη τό τυρί της, 

νά ίδή τ η γρηά Μαννούλα της ! τόν υπνο της νά κλέψη 

και κει ποϋ τά ροβόλαγε μ ' όλόηχο τραγούδι, 

και ή γη άναγαλλιάζετο στην ήχολαλισιά της ! 

άκουσε θρήνο και κλαυθμό, στοϋ Μποιστικοΰ τή "Στάνη . . 

—Ποιό ήταν τά τραγοϋδί της, Ά λ έ ξ ' μ ο υ τό ξέρεις ; 

— Τ ό ξέρουν χλόες και κλαριά, λειβάδια καί λελούδια, 

ποϋ έδροσοποτίζονταν σάν άνοιγε τό στόμα. 

•τό ξέρουν κότζιβοι, πουλιά, αηδόνια καί περδίκια, 

ποϋ στά τραγούδι της αυτό, έκεΐνα σιωπαίναν. 

Τό ξέρουν τά αρνάκια της, τά γίδιατης τά κριάρια, 

ποϋ σάν αύτη τραγούδαγε, χόρευαν τά καϋμένα. 

τά ξέρουν γρηές καί γέροντες! κ' εγώ νά μην τά ξερω! 
**· ',.·.».ιίψ»Μφι&ό? *·* ~ 

Γ . 

—Πώς ήταν, πώς αρχότανε, Αλέξη μου νά ζήσης ! 
—Δόσε μου τή φλογέρα σου μ' αύτη νά στά λαλήσω 
ν' άφήσης γεροντάμματα, τόν τόπον ποϋ πατάεις. 
1—Πάρτην Άλέξημ ' , πάρε την, γιά πάντα στη χαρίζω, 



γίατήσαι νειός καί ώμορφος κ' έτένα καλοπρέπει. 

Είναι φλογέρ' άθύμητη, την έχω άπ' τά νειάτα ! 

την ηυρα άπ' τον πατέρα μου κ ι ' αυτός άπ' τόν δικό του' 

είναι καλάμι άγετοϋ λειοντάρο— πλουμισμένο" 

έχει φωνή παντάκουστη σ' δλη τήν Αρκαδία' 

σαν ήμουν νειός και έπαιζα άνοίγαν τά ουράνια, 

καί τά θεριά τάνημερα ! κ' έκεϊνα ημέρωναν ! 

τά δένδρα δίχως άνθισμα, καρπούς με μιας εύγάζαν, 

καί τους καρποϋς τους άγουρους, αμέσως έγλυκαίναν. 

— Σ ' ευχαριστώ Πατέρα μου! γ ιατ ί νά στή στερήσω ·, . : 

— Σ έ τήν χαρίζω πάρετην, καί πές μου τό τραγούδι, 

— Ακούς έκεϊνο τόν ηχώ ποΰ παίζουνε τάηδόνια! 

άκοΰς κοσιβολάλημα και πέρδικας μελίρη! 

άκοϋς τό έϊ, τό πρά, τό πρά, η θέλεις γιά νά παίςω; 

— Ν ά παίξης θέλω Άλέζη μου, φλογέρα άηδονόλαλη' 

— Σ ' ακούω δά Γερόλυμπε, καί κύτταξε τρογύρω, 

νά ϊδη; πώς άναδεύουνται στά δένδρα ή αχτίνες, 

πώς οι καρποί ώριμάζουνται, καί στάζουνε τό μέλι" 

« Έ ϊ , έϊ , έϊ, πρά, πρά, πρά, 

τά γιδάκια μου τάρνιά, 

" Που μέ δίδουν γαλατάκι 

Βουτυράκι καί μαλλιά, 

» Ποϋ μέ δίδουνε τυράκι 

καί μυτζίθρα τή γλυκιά, 

" Ποϋ μέ δίδουνε στρίγλιάτα 

κορκοφρίτζια μελωτά. 

» Έ ϊ , έϊ, έϊ, πρά, πρά, πρά, 

τά γιδάκιά μου τάρνιά 

» ποϋ μέ δίδουν γιαουρτάκι 

κ ι ' άπειρα τόσα καλά 

» και δεν έχω τήν ανάγκη 

ούδ' αυτού τοϋ Βασίλεια. ^ 
» Έ ϊ , έϊ, έϊ, πρά, πρά, πρά, 

τά γ ιδ*κ ιά μο*ι τάρνιά. 
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» Καί σάν θέλω γιά νά ψησω 

τό παχούτζικο αρνί 

» μοσχοβόλιστο θά γένη 

της Κλεινίτζας τό βουνί 

» καί θά έρθουν λιμασμένες 

μυθολόγητες θεές 

» κ ι ' όλοχόρταστες θά φύγουν. 

άπ' τάρνιοϋ της μυρουδιές. 

» Έ ϊ , έϊ', έϊ, πρά, πρά, πρα, 

τά γιδάκιά μου τάρνιά, 

» ποϋ μαζύτους βασιλεύω 

εις τήν κτίσι σάν κυρά 

» καί μέ προσκυνούν λειβάδια 

δάση, κρύσταλα νερά, 

» καί τήν νύκτα τάστεράκια 

ποϋ μέ φέγγουνε γλυκά. 

» Έ ϊ , έϊ, έϊ, πρά, πρά, πρά, 

τά γιδάκιά μου τάρνιά. » 

(ακολουθεί) 

Έγραψα έν Κέρκυρα κατά τό έτος 1 3 5 9 . 

Ό θ ά ν α τ ο ς τ ο υ κ λ έ φ τ η . 

βέλτε νά ϊδήτε λείψανο! τόν κλέφτη πώς τόν θάφτουν! 

πώς τά συντρόφια τόν θρηνούν, τήν όρφανιά των κλάφτουν! 

περνάστε στής άκροννυχές,Τρικόρφων τ ά λημέρια 

ν' ακούστε βογγολόγημα ! παράπον' ώς τάστέρια ! 

κε ί τ τετα ι ό Γιάννος, κ ε ί τ ε τ α ι ! σάν τό θεριό μουγγρίζει 

καί τό σπαθί στά χέρι του λάμψες διασκορπίζει, 

λάμψες άστραποκαίουσι τυράννους φοβερίζουν 

τυράννους τους παμμίαρους ! άχτίδες τους σπαθίζουν ! 
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μέ τώνα φέρει τό σπαθί, μέ τάλλο τό τουφέκι, 
καί εις τά δόντια του κρατεί τό φλογερό φουσέκι, 

Όλημερίς πολέμησε σάν άφοβο λειοντάρι 
έκοψε τούρκους μέ σπαθί, τό δίστομο χατζιάρι, 
καί σάν περπατά στά κορμιά κ' έμέτρα τά κεφάλια' 
αράπης άπό τά κορμιά μέσ' άπό τά τροχαλία, 
τόν άδη ποϋ έστέναζε ! τήν μαύρη του λαχτάρα ! 
ανάφτει μές τά στήθειά του δύο πιστόλια μαύρα! 
δεν πέφτει ό παλλήκαρος ! πετά καί τόν πετάει, 
καί σάν ό λύκος τό άρνί_έκεΐ τόν έξεσκλάει! 

ο Τρίχτε συντρόφια πιάστε με 
» λαβώθηκα ό καϋμένοςΙ 

Λ Τρεχτε συντρόφια πιάστε με, 
ί> όεν εΐμαι πεθαμμένος! > 

"Στά χέρια τόν έπήρανε, στά νύχια του πατάει, 
σάν άγετός σάν πέρδικα, καί ψυχοερωτάει, 
" Δέν είναι πουθενά παππάς ! δεν είναι Μοναστήρια! 
« γιά τήν αγία κοινωνία τά άχραντα μυστήρια!· . . .' 
» παντού ό Τούρκος έκαψε καί χώρες και χωρία. . . . 
» δεν άφησε μήτε παππά γιά κοινωνία τή θεία 
> κρίμα! κρίμα! στό τόπ'αυτόν, πατρίδα τήν αγία! 
» παντού τήν έλαχτάρισε τοϋ τούρκου ή τυραννία ! " 

Καί στό παράπονο του αυτό δακρύζουν τά συντρόφι» ! 
καί ή ψυχή του εξέρχεται ξεσκλίζουσα τάντώσθια. . . . 
μέ σκούξιμο καί τρίξιμο, σάν τρίζουνε τά δένδρα, 
πού ξεριζών' αυτά βόρειας άπ' τήν αγρία πέτρα. 
Καί εις τό ξέρχωμα αυτής, ό στεναγμός του βράζει, 
καί τά φουσέκι των δοντιών, στάν στεναγμό του σκάζει! 
αμέσως ! καί ψηλά πετά! μαζϋ μέ τήνψυχή του ! 
εκείνη μέν' εις τά έκεϊ! καί κάτω ή όργή του ! . . : 
Ανάφτει σάν τήν αστραπή, στά σύγνεφα συρίζει, 
καί σάν ανεμοστρόβιλος κάτω στή γή γυρίζει* 

γυρίζει, πετά, ρίχνεται κατά της τυραννίας, 
καί όρκο κάμνει ή κλεφτουργιά στό όνομα τσ' άντρίας' 
στό όνομα τοϋ Γιάννου της, πίστεως της αγίας! . . . 
η ν' άποθάνη στό Σταυρό υπέρ ελευθερίας! . . . 
η" νά τήν κάψη ή αστραπή, αφορισμός τοϋ Γιάννου, 
πιοχύθη άπ' τό στόμα του, σάν μουγγρισμός τοϋ αδου ! 

Τριά παλληκάρια σκαφτούνε τόν τάφο στή Σαλίστρια 
μέ γιαταγάνια μέ χαρμπιά, καί μέ τά δόλια γύχια' 
στον ίσκιο νά τόν θάψουνε, ήλιος νά μήν τόν καίγη, 
καί τό χαλάζι, ή βροχή άπ' τούτονε νά φεύγη. 
Καί σάν τόν μυριολόγησαν κ' επήγαν νά τόν θάψουν, 
σταθητε! λέγει ό Μήτραρος! στον τάφον μή τόν βάζουν 
Συγχώρησί στό γέροντα ! ακούστε νά μιλήση 
όσα τόν λέει ή γνώσί του, δέν κάνει νά τ ' άφήση' 

είδα στο κόσμο τούτονε 
καλλουδια κ' εύτυχιες! 

στή νειώτη, στα γεράμματα 
καί τόσες δυστυχιές. 

Καί ξέρετε πώς έρχουνταί τάνάποδα στό κόσμο ! 
άπό τήν άνακεφαλιά, τόν άπιστο τά φθόνο! . . . 
αυτός γυρίζει ανάποδα τόν κόσμο κάθε μέρα' 
αυτός φονεύει τό παιδί, καί τό παιδί πατέοα'. 
τέτοια η ανακεφαλια, πού ολα τα γυρίζει 
καί στή χαρά της τή πολλή, θάνατο συδαυλίζει. 
Είναι τυφλή καί άβουλη, ζουρλή σάν τόν αγέρα* 
ποτέ δέν νοιώθη τό καλό, τοϋ νόμου τή φοβέρα" 
έχει κατάρα άπ' τό θεό τόν άλλο νά κακίζη, 
καί μέ τά νύχια της αυτά, καρδιά της , νά ξεσχίζη 
σάν τήν όχιά όπου γεννά" καί τρώγουν τήν κοιλιά της! . 
τοϋ φθόνου τά γεννήματα! τά φίδια τά παιδιά τής'· . . 

Σρατιμμα διχως καπετάνιο, 
ειν' άτί διχως χαλινό, 



ριχνει τόν καβελλάρη 
καί πίπτει στό γκρεμνό. 

Γιά τούτο παλληκάριά μου πρί θάψουμε τόν Γιάννον 
τόν θαμμαστό μας καπετάνιο ! εγώ προτείνω άλλον 
πρώτο γιά νάναι μαρτυρία, στό κόσμο τόν απάνω, 
νά μή μού είπη πώς άφησα, χρέος ποϋ τορα κάνω. . .* 
Κάμετε σάν πώς κάμνουνε άρματωλοί καί κλέφται 
στά πόδι καπετάνιου μας άλλονε πρώτ' εκλεχτέ, 
και θάψετε τό Γιάννο μας τόν πρώτο καπετάνιο 
ώς θάφτουν βασιλειάδες τό βασίλεια τό άλλο, 
καί περνούν τήν κορωνα τους καί τήν κληρονομιά τους* 
σάν όρκισθοϋνε πρότερα μέσα στήν έκκλησιά τους* 
έτζι τόν καπετάνιο μας αυτός νά τόν έθάψη 
κι' απάνω άπ' τόν τάφο του μαζΰ μέ μάς νά κλάψη, 
καί τό σπαθί του τό λαμπρό, αυτός νά τό φορέση 
καί σ' όλους μας μέ μιά καρδιά, ένας νά βασιλέψη. 
."Ολ' ηστε παλληκάρια, όλοι καπετανέοι, 
μόν' ό Θεός έπρόσταξε ένας νά βασιλεύη 
Βασίλειο δικέφαλο ! αυτό δέν εϊν' Βασίλειο! 
μόν' είναι ώς τό λέγουνε, στό κόσμο μακελλεΐο (α) „ 
ό ένας κάμνει τό καλό, ό άλλος τό χαλάει, 
καί ό λαός κανένανε, τότε δέν αγαπάει 

Ποιό θέλετε γιά βασίλεια! στόν τόπο καπετάνιου ! 
έγώ προτείνω τόν Κοσμά τάν αδερφό τοϋ Γιάννου, 

(α) Ή τοιαύτη μορφή τερατώδους Κυβερνήσεως έφερε κατά τόν όπερ 
ελευθερίας άγωνα πολλάκις την πατριδα εις τήν άναρχίαν καί εις τό χάος, 
καί ενικά τής τοιαύτης κυβερνήσεως ώπισθοδρόμΐσαν τά ελληνικά οπλα 
καί θρηνοΰμεν ηδη την Κρήτην, την Σάμον, την Ηπειρον, τήν Μακεδονίαν 
καί Θίτταλιαν" ή τοιαύτη Κυβερνησις, διότι ο νΟθων ειχε τήν άνοησίαν 
να μερισθη τήν δόξαν του μετά της άφρόνου αΰτοϋ γυναικός κατέστρεψε 
τό διάσημα* του* ή βύτή επίσης κυβέρνησις, και κατοπιν ή παρούσα, ήμαϋ-
ρωσαν τήν δόξαν τής Επαναστάσεως, έφ" ώ καί διεκινδυνεύσαμεν τόν εσχα-
τον κίνδυνον' φαίνεται δε, ότι οί 40 κλέπται, έσκέπτοντο ορθώτερον από 
τους 400 πληρεξουσιους τοϋ "Εθους. Ποΰ οί τότε καιροί ποϋ τά ηθη! 
ποϋ οι ανδρες εκεινοι! 

καί ώς μικρότερ' αύτουνού κανένα σας δέν κάνω 
κανένα δέν καταφρονώ καί θέλησι δέν βάνω I . . . 
*Αν κ' οί σαράντα στρέγετε σταυρώστε τά σπαθιά σας 
σείρτε φιλήστε τό νεκρό ποϋ στέκει έμπροστά σας 
καί ξάναδα φιλήσετε τόν νέο καπητάνιο 
φιλήστε σάν αδέρφια κι' ο ένας τόν άλλο* 
καί πιάστε όρκο στά σταυρό, στή πίστι σας απάνω 
πώς θ' αγαπήσετε αυτόν σάν τόν καλό τόν Γιάννο. 
Σκύφτουν φιλοΰν τά λείψανο τόν πρώη καπετάνιο 
φιλοϋν καί τόν διάδοχο στόν όρκο τους έπάνω. 
Ξεπροβοδούν τόν Γιάνναρο μέ θλίψει; • μπουμπουνιές! 
καλοτυχίζουν τόν Κοσμά! μέ δάφνες παταριές, 

Θειός συχωρέσοι χρίζουνε 
να ζηση ό Ταϊφάς τους 

Θειος συγωρεσοί το Γαννο του; 
να ζησ'ό βασιλειας τους. 

ι.; 

Ή π ο λ ι τ ι κ ή μας ε ξ ο μ ο λ ό γ η σ ι ς . 

Καί ή έν τοις πιεστήριοις πολύμοχθος εργασία έπί τοϋ πολυ
μόχθου Συγγράμματος μας οί Σπινθηρες ούό Α'. Τόμος εγγίζει 
εις τά τέρμα του, καί ή των πραγμάτων τροπή καί λοξοδρομία, 
καί τό πρώτιστον, ή τών έν τέλει ευλάβεια πράς τούς πολλά η 
ολίγα θυσιάσαντας καί άγωνισαμένους, μάς έπηρέαζον πάντως 
εις το ν* άναλάβωμεν τόν δημοσιογραφικόν κάλαμον. 

'Αλλ' ηδη, αύτη ή τών πραγμάτων τροπή καί ακαταστασία, 
αυτός ούτος ό ζήλος τοϋ έν τέλει εις τό νά έξουδετερωσωσι όλα 
εκείνα τά στοιχεία, άπερ συνετέλεσαν καί έμόχθησαν εις τήν νέαν 
τών πραγμάτων μεταβολήν καί εις τήν έγκαθίδρυσιν της Βασι
λείας, μάς φέρει καί άκοντας εις τό στάδιον τής δημοσιότητος, 
διότι έν άπροσδοκήτω τινι αποτυχία τοϋ νεαρού ημών ήγεμό-
νος Γεωργίου ον άνηγόρευσεν ή οκτωβριανή έπανάστασις, ή ιστο
ρια θέλει κατακρίνει αυτήν ταύτην τήν έπανάστασιν, καί του; 



λαβόντας υπέρ αυτής μέρος ώς αναξίους καί φαύλους, οπώς ή ίστο-
ρία κατακρίνει τους περί τόν'Όθωνα, ών ή αβελτηρία κατέστρεψε 
τήν δυναστείαν αύτοΰ καί ήνοιξεν εις το κατόπιν καί πριν δεκα-
κισχιλιους εις τήν Ελλάδα τάφους. Καί βέβαια! ή ούδετερότης 
έν κρισίμοις περιστάσεσι λογίζεται προδοσία, οπως έλογίσθη είς 
τους περί τόν Όθωνα' διότι ο'ι αγαθοί ούτοι άνδρες, οιτινες διϊ-
σχυρίζονται ότι διετήρησαν τήν πρός τόν βασιλέα των πίστιν 
καί τόν ορκον αυτών, ώφειλον, η ν' άποθάνωσι μέ τό ξίφος μαχό
μενοι η* νά ταχθώσιν είς τήν έθνικήν μερίδα. 'Τοΰτό έστι τό καθή
κον παντός τιμίου πολίτου, καί ή νέα κατάστασις τών πραγμάτων 
όχι μόνον δέν ώφειλε νά τείνη πρός τους ριψάσπιδας πολιτικούς τε 
καί στρατιωτικούς χείρα, άλλά καί μάλιστα ώφειλε ΐνα συστήση 
δικαστήριον τής τιμής καί εκδίκαση αυτούς ύπό τούς αυστη
ρούς όρους τής στρατιωτικής καί πολιτικής νομοθεσίας καί τών 
εθίμων έν γένει - ό .λειποτάχτης άττολειπει τον βιον! ό ρίψα· 
σπις τουφεκίζεται ! ούτος έστιν ό μέγας τής τιμής ορος, έφ' ού 
έρειδόμενα βασιλεύουν τά έθνη. 'Αλλ' ή νέα τών πραγμάτων 
κατάστασις σας λέγει ότι ούτοι διετήρησαν τόν ορκον των πρός 
τόν βασιλέα* αρα οί άλλοι έξώρκησαν'— έξεταστέον καί τούτο. 
Ό δεσμός καί ό ορκος μεταξύ "Οθωνος καί λαού, μεταξύ Βασι
λείας πολίτου καί στρατιώτου. έλυθη άφ' ης ή Βασιλεία έπιορκή-
σασα, παρεβίασε καί έξέσχισε τό μεταξύ έθνους καί αυτής πολι-
τικάν Σύνταγμα" ήγουν, άφ' ης ήρξατο νά φατριαζη διαιρούσα τόν 
λαον είς αφοσιωμένους καί είς άντιδυναστίκούς, η οπως τούς άπε-
κάλει ή Αμαλία αναρχικούς" διελύθη, άφ' ης έπεμβάσα διά τής 
λόγχης είς τάς έκλογάς ήνοιξε χιλιάδας τάφους- διελύθη άφ' 
ής συνέστησε τόν άπάνθρωπον περί τύπου νόμον, καί άφ' ής έπεμ-
βήκεν εις τά δικαστήρια καταδικάζουσα τούτον τόν δημοσιογρά-
φον διά τήν λέξιν Συστημα εί; θάνατον, καί άθωώνουσαν εκείνον, 
όστις τη ύπεσχέθη ύπόκλησιν καί δουλοφροσύνην. Διελύθη άφ' ης 
ό Όθων έλάμβανεν άπό τάς τριόδους τούς υπουργούς, καί άπό τά 
ώτακουστεΐα τούς υπαλλήλους. Διελύθη, άφ' ής έξεβίασε τό απόρ
ρητον τών επιστολών καί τό άσυλον τής οικίας- διελύθη, άφ' ής 
ούτος διέρρηξε τάς σχέσεις του μέ τήν Βαβαρικήν αϋλήν, άρνού-
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μένος είς τό νά προσκαλέση πλησίον του, κατά τό Σύνταγμα, τόν 
Διάδοχον ΐνα μή τό έθνος ζήτηση νά βασιλευθη παρ' αυτού, καί 
προφασιζόμενος οτι ή Βαβαρία δέν δέχεται τό 40 άρθρον, έν ώ ή 
άντίρρησις αύτη είναι αυτόχρημα πλάνη, ώς θέλομεν κατάδειξει 
έν τώ οίκείω τοϋ συγγράμματος τούτου χώρω. Ναί, διελύθη ό 
μεταξύ έθνους καί "Οθωνος ορκος καί διά τάς ώς ειρηται έπιορ-
κίας αϋτοϋ, καί διά μυρίας άλλας, καί τελευταίως, διότι έβαψε 
τά πεδία τής Ναυπλίας καί τους βράχους τής Κύθνου μέ άδελφι-
κόν αίμα, έν ώ έπρεπε νά έχη ύπ' όψιν τήν ίστορίαν τής Ε λ λ ά 
δος άπό τους έκπαλαι καί μέχρι τών ήμερων αυτού χρόνους- ή 
ιστορία αυτή μαρτυρεί οτι ή Ελλάς έτυραννήθη μεν πρός καιρόν, 
αλλ' ουδέποτε έδεσμεύθη! πόσοι καί πόσοι τύραννοι είς τήν πνοήν 
αυτής ανετράπησαν ! Καί όμως παρίστανται ήδη τά Οργανα τής τυ
ραννίας καί λέγουν, οτι διετήρησαν τούς πρός αυτήν όρκους των'έν άλ-
λαις λέξεσιν ότι ήμεϊς έπιορκήσαμεν- και ότε ήμεϊς επίορκοι, διατί 
οί πιστοί τοϋ 'Όθωνος συνομνύουσι μεθ' ήμων; μήπως ό Όθων δέν 
βασιλεύει έξ ονόματος τών φαύλων καί τών δημίων, αποκαλού
μενος καί εισέτι βασιλεύς τών Ελλήνων διατί ούτοι τόν έγκατέ-
λιπον ·, έξεβιάσθησαν! άρα ή βία δέν είναι πίστις, άλλ' είναι καί 
λέγεται είς τους οϋτω προφασιζομένους απιστία - άνήρ πιστός 
δύναται μεν νά θυσιάση τήν ζωήν ουχί ομως καί τήν τιμήν η τήν 
πίστιν, καί τότε λογίζεται σεβαστός έν τη κοινωνία- τότε έξαγιά-
ζει τάς αρχάς του αποκαλούμενος μάρτυς. "Αν λοιπόν οί κύριοι 
ούτοι εϊχον άνατροφήν καί αρχάς, ώφειλον νά ίμμείνωσιν είς τήν 
πρός τόν 'ΌΟωνα πίστιν των, η τούλάγιστον νά άφήσωσι πρός 
καιρόν τό στάδιον ελεύθερον είς τούς άθλήσαντας καί άγωνισθέν-
τας, καί άν ούτοι έβάδιζων κακώς, τότε νά τολμώσι καί διά τοϋ 
τύπου καί διά ζώσης νά έκΟειάζωσι τήν δυναστείαν τοϋ Όθωνος' 
τότε νά κατακρίνιοσι τό ένεστώς καί τήν έπανάστασιν "Οταν 
όμως ή έπανάστασίς καί οί έπαναστάται καλη τή πίστει άφιο-
πλίσθησαν, είς τί δύνανται ήδη νά συντελέσωσιν άνευ οπλων πρός 
παγίωσιν τής νέας τών πραγμάτων καταστάσεως ·, πώς, έάν ο μή 
γένοιτο ! παρουσιασθή άντίδρασίς τις ·, Τούτο πρέπει νά τό μελε-
τήση καί νά τό σκεφθή ή Συνέλευσις ήτις ευρίσκεται δεσμευμένη 
ύπό τό κράτος τής πρώτης καί τής έσχατης ευθύνης. 

(ακολουθεί) 
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Ό Ναννοφρων έφημερίς έξαισία, κατέστη ακένωτος" άρύε-
ται τάς ακτίνας της από τά νέφη τοΰ παρελθόνος' είναι ξηντη-
ροσαλάτα ! . . . 

— Ή κατάρατος Ελπις αποκαλύπτει σημεία καί τέρατα ! 
άνωρύττει και άπό τάς γαλέρας τά σπανακόφυλλα α! είναι άσπλαγ-
χνος! πώς θά ζήση ή ό κόσμος Σιορ Λεβίδη όλίγη αιδώς 
εις τούς νομιμόφρονας! 

— Οί πελάται τοϋ κ. I. Παπαζαφειροπούλου παραπονούνται 
διότι ούτε τάς υποθέσεις των δικάζει, ώς δικηγόρος, ούτε τούς 
παραπέμπει εις άλλου;" είναι ό . . . . τί λέγομεν είναι ά υπουρ
γός τής Δικαιοσύνης, τών Εκκλησιαστικών καί τών Φώτων ! . . 
γένοιτο τό έλεος σου Κύριε ! γένοιτο ! γένοιτο '. 

— Εις Σύρον, όχι όμως ό εύάγωγος καί εμπορικός αυτής "Ο
μιλος, αλλά πειναλέα τινά ζωυφια,εκαμον πράξιν άγυρτικώ 
τω βουλεύματι, κατά τών άπόξηραθέντων φύλλων πώς θά φά
νουν τήν πίτα ! 

— Ο πρώην ίεροδιακός Κ. Ζηνόβιος Βάλβης προτίθεται ίνα λάβη, 
μέρος εις τάς νέας τών Άρχιερέων'χειροτανίας. Αντιτείνει ό αχά
ριστος αυτού συνυπουργό; Κ. Ζημβράκάκης. Τί διάβολοι ποϋ είναι 
αυτοί οίΚρήτες! Χθες ό Βάλβης άπολύτω δικαιώματι έκαμε τόν 
Κ. Ζημβρακάκην απόλυτον ΰπουργόν καί σήμερον ούτος τω αρνεί
ται τό χρίσμα. Τί άσεβης κόσμος! 

—• Ό πληρεξούσιος Βιαλέτης καί ά Χ. Σακελλαριάδης έχάλα-
σαν τόν κόσμον ζητοϋντες τους κλαπέντας κύνας των. Δέν είχε 
άδικον εις κ ό μ ς , όστις, ταξεΐδεύων τόν ώκεανόν, έρρίφθη εις τήν 
θάλασσαν ίνα σώστη τόν ίδικόν του" οί άγαπώντες τοϋς κϋνας 
είναι άνθρωποι ιδιότροποι, επίμονες, δραστήριοι καί αποφασι
στικοί* ότι τούς κατεβάζει ή κεφαλή τών δέν τούς τό εύγάζει 
ο διάβολος ! Κανένας δέν τούς σκιάζει ! . . . . 

•— Ό κ. Παράσχος έκοσμήσατο τήν αιθουσαν αυτού μέ τεταρυ-

χευμένον άετόν, όστι; θεωρείται σπάνιος διά τά ώραΐα αύτοΰ ποί-
κίλματα' πόσον αναγκαίος ήθελεν είσθαι διά τήν αίθουσαν τής 
Συνελεύσεως · , . . . . 

— Ό πρώην συντάκτης τοϋ Τοξότου κ. Θ. Όρφανίδης έφύ-
τευσε τόν περίβολον τής Συνελεύσεως μέ πικροδάφνας καί τόσα 
εις τά κατόπιν άκαρπα δένδρα. Διατί ό Τοξοτης σκαπανεύς της 
έλαίας ! . . . 

— Ό μυθολογικός συντάκτης του Αβδιρητου κ. Βρατζάνος ένη-
γκαλίσθη τήν Χρυσταλλιδα θά τήν ξεμαδίση ή Εύνομια, δι 
ότι τη ΰπέμνησεν άβδηριτικώς ημέρας θλίψεως καί οδύνης ! 

— Λέγεται ότι ά διαβόητος Παπουλάκης διαρρήξας τά δύκτια 
τοϋ αγίου Μητροφάνους μετέστη έπί πτερύγων άνεμων εις τάς Αθή -
νας* όφείλει ή Αστυνομία, άντί τοϋ νά φονεύη τούς μή δάκνοντας 
κϋνας, νά προνοήση περι τοϋ λυσσώδους τούτου άγύρτου! 

— Πατήρ τις έκλεψε τόν κϋνα τοΰ υίοϋ του καί τόν προσέφερε 
τω κ. Βιαλέτη ίνα παραμηθύση αυτόν διά τήν άπώλειαν τοϋ κυ-
νός του. Τί σληρός άνθρωπος! 

— Ό ποιητής κ. Π. Σοϋτζος έξέδοτο Συρραμμα ού τό όνομα 
άγνοοΰμεν, διότι δέν εΐδεν εισέτι τό φώς' παράδοξον ! πρώτην 
ήδη φοράν ό κ. Σοϋτζος αποκρύπτει τό τάλαντον! 

— Δύο έκ τών τριών πληρεξουσίων οϊτινες έδιωρίσθησαν έπ' 
εσχάτων τών ημερών διαγγελεΐ; παρά τη Α. Μεγαλειότητι, άνε-
χώρησαν έπαναστατικω δικαιωματι άνευ αδείας της Συνελεύσεως* 
οί δέ νομιμόφρονες έπετίμησαν αυτούς ώς στασιάζοντας κατά της 
κυριαρχίας τοϋ έθνους. Δέν είναι αληθές! ούτοι ύπεσχέθησαν μήτε 
νά ΐδωσι τήν Συνέλευσιν μήτε και νά τούς ΐδη μήτε καί νά πα-
ραιτηθώσι . . . . καί επειδή είναι έωλοι καί μετέωροι, δέν ήδύ-
ναντο νά ζητήσωσιν απουσίας άδειαν ϊνα μή έκληφθη" ότι παραν 
βαίνουσι τήν ύπόσχεσίν των καί τους δώσωσι τά παποΰτζα στό 
χέρι! άλλοι δέ λέγουν ότι ή άνευ αδείας άναχώρησίς των, εϊναι 
σιωπηρά παραίτησις τών καθηκόντων πληρεξουσίου, τοσούτον 
μάλλον, καθ' όσον ή Αύλή διετύπωσε τήν ίεράν ταύτην αρχήν είς 
τό πρόσωπον κ. Βότζαρη, οστις έν τοιαύτη περιπτώσει πρέπει 
η νά παραιτηθη προς διάσωσιν τής ύπολήψεως του, η νά ζήτηση 
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ώς στρατιωτικός εξηγήσεις άπό τόν άρμόδιον ύπουργόν' ώστε. 
δέν ύπάρχει τ ι σαφές καί όρισμένον έπί τοϋ' προκειμένου τά πε
ραιτέρω θά διευκρινήσωσι τά άγλαά της επαναστάσεως τέκνα, οί 
κύριοι Πάνος Θ. Κολοκοτρώνης και Γ. Α. Μαυρομιχάλης" άς ά-
κούσωμεν καί αυτούς. «μή δίκην δικάσης πριν άμφοΐν μϋθον 
ακούσης» έλεγον οί προπάτορε: 

— Προχθές οι λησταί εϊσήλασαν νύκτωρ εις τήν οϊκίαν δια
σήμου τίνος σηρατιωτικοϋ καί άστοχου πυρσοκροτήσεως γενομένης 
έγιναν άφαντοι ! ό κ. Βάλβης ετοιμάζει άπό τοϋδε τά έπιτίμια" 
γενόμενος επίσκοπος η μητροπολίτης θά τους δώση στό διάβολο 
μέ τούς αφορισμούς του. Βέβαια! σ''εχω χάρι κάβουρα να πη-
δας στά κάρβουνα! . . . έχε χάρι τους ληστάς νά παραπηδή-
σωσι μέ τόν κ. Βάλβην όταν ξαναφορέση τά ράσσα του ! 

— ' Λέγεται ότι ό υπουργός εκείνος, όστις έμελλε νά μετασχη-
ματίστι διά μαγνητικής δυνάμειος τά ελληνικά πλοία εις θωρα-
κωτά, μεταβαίνει τάχιον εις έπίσκεψιν τών φρενοκομείων Κερκύρας" 
κατευθύνοι κύριος τά διαβήματα του έπ' άγαθώ, καί έν έλέει 
τοϋ οίκτου του ! 

— Τί αχάριστος ποϋν' ό κόσμο 1,600 περίπου διατάγματα 
διορισμών, παύσεων, μεταθέσεων προβιβασμών κτλ. κτλ. έξέδοτο 
μέχρι τούδε τό ίερογλυφικόν ύπουργεΐον Βάλβη, καί πάλιν πα
ραπονούνται οί άνθρωποι" τοιουτοτρόπως άναγκάζουσι τόν ένάρε-
τον τούτον άνδρα νά ένδυθη, αύθις τά ράσσα καί νά μήν ίδή τόν 
άχάριστον κόσμον! 

— Πόσον έπροώδευσεν ή κοινωνία μας σήμερον! Εις τούς πάλ-
λαι ποτέ χρόνους ό σοφώτερος ελεγεν' «έν οίδε ότι εύδέν οίδε», 
καί σήμερον δόξα τω θεώ έγιναν πανεπιστήμονες καί οί έκθετοι 
τών τριάδων!!! "Εγινε καί ό Παπαζαφειρόπουλος υπουργός τριών 
υπουργείων. Θεέ μου ! πώς βαστάς τά κεραμίδια ξεκάρφωτα! 

—• Πόσον συκοφάντης ό κόσμος! βοα καί κραυγάζει ότι τό 
ύπουργεΐον δέν έχει τήν πλεινοψηφίαν εις τήν Συνέλευσιν! αρκεί 
ότι έχει δέκα πληρεξούσιους, δι' ών τό ύπουργεΐον κατορθώνει διά 
της απουσίας αυτών νά μήν υπάρχη Συνέλευσις! τί λοιπόν χρειά
ζεται ή πλειονοψηφία! 

— Πρώην τις υπουργός παρουσιασθείς εις τόν κ. Βούλγαφην έζή-
τησε παρ' αυτού ίνα τόν λύση τοϋ δεσμού τής φιλίας. Σέ λύω 
είπεν ό μάγος, άλλά φοβούμαι! 

— "Αλλος τις είπεν εις τόν κ. Κανάρην ότι αποχωρίζομαι άπό 
Σοϋ έντιμε Ναύαρχε, άλλά θά σοϋ κόψω τά δεξιό σου χέρι καλ-
λιο ενα παρά κανενα, άπεκρίθη ό πονηρός γέρων! 

—•Τινές έπαρατήρησαν ότι ή προσδιορισμένη ώρα διά τάς συ
νεδριάσεις τής Συνελεύσεως κατά τάς 2 Μ. Μ. δέν είναι ή κατάλ
ληλος. Δέν τό εδέχθη ό πληρεξούσιος κ. Δομενεγίνης! 

— - Ό έντιμος υπουργός τών οίκ. κ. Ζηνόβιος Βάλβης έζήτησεν 
άπό τόν κ. I. Κολοκοτρωνην τάς πρός άνέγερσιν Ναού, ό "Αγιος. 
Σώζων, εισπραχθείσας συνεισφοράς" ό δέ Γενναίος τώ άπεκρίθη ότι 
δέν καταδέχεται νά έχη άνταπόρισιν μέ κουρεμένους υπουργούς" 
ό Βάλβης έκάκιωσε, καί έζήτει τόν άρμόδιον δικηγόρον ίνα ένάξνη 
τόν προπέτην τοϋτον ενώπιον τών δικαστηρίων* αφήσατε, λέγει 
ό Παππαζαφειρόπουλος, αρμόδιος εΐμαι έγώ . . . . αυτά είναι χαρ
τιά τών τριάδων είπεν ό Ζαμβρακάκης' έγώ είμαι ό υπουργός τοϋ 

, πολέμου σήμερον καί θα ημαι έν όσω αί ήμέραι ανοίγονται καί 
κλείουν όπως τά φύλλα τής σπανακόπιτας ! 

— Επαναστάτης τις συναντήσας όθωνιστήν τώ είπε, ποϋ τρέ
χετε ! εϊς τά ίχνη σας φίλε μου, καί πάλιν εις τά ίχνη σας, άπε
κρίθη ό όθωνιστής' είναι τολμηρά ή άπάντησις! Σεΐς μάς έδιδά-
ξατε τολμηρού; καί τολμηρότατους είναι . . . 

— Καθηγητής τις προσεκλήθη νά δώση μάθημα οίκοι εις τό 
υίόν ενός φοβερού έπαναστάτου καί πρώην όθωνιστοϋ.—ι Διδάσκα
λε, σοϋ παραδίδω τόν υίόν μου νά τόν μάθης τήν πολιτικήν" —< 
Πρέπει νά μάθη τό πρώτον όλίγα γράμματα, τουλάχιστον όσα 
ήξεύρεις καί σύ' — Τί τά θέλει^ τά γράμματα, δέν κυττάζης πό
σοι αγράμματοι, πόσοι άγύρτται έγιναν μετά την έπανάστασιν 
υπουργοί ·, Λοιπόν τήν άγυρτίαν θέλεις νά διδάξω τόν υίόν σου ί| 
τήν άρετήν καί τήν σωφροσύνην ·, — "Ο,τι είναι καλόν νά φΟάση 
μίαν ήμέραν έκεϊ όπου πρέπει . . . νά γίνη τουλάχιστον υπουρ
γός. — Καί τ ί περισσότερον ζητείς ·, •— αν είναι ικανός καί δι' 
περίσσότερον άς γίνη. ·— Δέν εννοώ τί μάς λές — 'Εγώ διδάσκαλε 



σέ έφερα νά μέ διδάξης καί όχι νά σέ διδάξω" — Λοιπόν μέ έφε
ρες διά τόν εαυτόν σου καί ουχί διά τόν υίόν σου; — Νά, ποϋ το 
έμάντευσες' — Ναι, έμάντευσα καί άλλο τ ι περιπλέον' — Ποίο ·, 
— ότι έν όσω ζής δέν επιθυμείς ό υιός σου νά έκπαιδευθή ε
παξίως ΐνα μή καταλάβη τήν θέσιν σου. — Και νομίζεις τόν υίόν 
μου τοσοϋτον άχάριστον · ,— Πώς όχι, άφ' ού έσύ τόν έδίδαξες 
διά της φιλαργυρία; σου τά .σκληρά ταϋτα μαθήματα ; — "Αλλο 
φιλαργυρία και άλλο φιλοστοργία διδάσκαλε" — 'Ο φιλάργυρος δέν 
έχει ούτε ήθικήν ούτε πολιτικήν άρετήν έν τώ κόσμω, είναι βάρος 
τής γής, είναι ξύλον άπελέκητον ·, — (θά υπάγω είς τήν Συνέλευ-
σιν, αρκετά έως έδώ σήμερον καί άς μείνωσιμ εταξύ μας !—μάλι 
στα ! μάλιστα! 

ΠΡΟΒΟΥΛΕΜΕΝΑ 

Λαβόντες ΰπ' οψιν τήν κατάστασιν τοϋ κεντρικού ταμείου τοϋ 
Κράτους είς 8 χορεύουσι ποντικοί, κρίνοντες δέ εξ αναλογίας περί 
τε του ημετέρου τοϋ καί τών αναγνωστών μας έν μέρει, καί θέλοντες 
ΐνα προλάβωμεν πάσαν ένδεχομένην σύγκρουσιν αμφοτέρων, άκού-
σαντες καί τήν γνώμην τοϋ Τυπογράφου όστις είναι εμπειρότα
τος περί τά τοιαϋτα, άποφαινόμεθα κατά τά κεκανονισμενα υπό 
τοϋ Κ. Μάμουκα τάδε. 

Οί θέλοντες ,νά συνδράμωσι τους Αστερας θέλουσι πληρώνει τό 
άντίτιμον κατά φυλλάδιον άντί δραχμής έκαστον έν τη παλά
μη καί οΰτω" βοήσωμεν δέσποτα !» 

Ό μή παραδεχόμενος τήν έν τη άποφάσει ταύτη μοναδικήν ρή-
τραν, επιστρέφει κατά τά ξεκανονιοσμενα τό φυλλάδιον. 
& 

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Ή έπίκλησίς μας. —· Τά καταδικασΘέν άρθρον τής Συνταγμα
τικής περί συντάγματος σελίς 6. ——Ό ασπασμός μας πρός τους 
'Επτανησιους σε,λίς 13.—Βουκ*·*.κόν ασμα σελίς 17 .—έτερον 
ήρωϊκόν σελίς 2 1 . — π ο λ ι τ ι κ ή έξομολόγησις 2 5 . — • Ποικίλα περί-
ποικίλων υποθέσεων καί προσώπων σελίς 28 . 

(ΤΙΜΑΤΑΙ ΔΡΑΧΜΗΣ). 

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ν. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ. 



το μάχεσθαι..; νϋν δέ ποίους νά πολεμήσωμεν! εναντίον ποίων νά 
άντιταχθώμεν ·, . . . Πατρίς! διάχυσον αύθις έπί τών τετραυ 
ματισμένων ήμϊν στέρνων τήν φλογώδη πνοήν σου" έάν οί πόθοι 
μας ήναι πόθοι σου, έάν ή κατοικία σου ηναι κατοικία αγγέλων 
άς βασίλεύση ή δικαιοσύνη σου έν συνέσει καί όμονοία ! άν 
δέ τό πεπρωμένον μας καί τό πεπρωμένον Σου, είναι νά μάς 
ταράττωσιν άείποτε δαίμονες, γενηθείτω τό θέλημα τοϋ ΰψί-
σ καί μονου θεοϋ, άς χύση άπό τούδε τους κεραυνούς του ! . . ; 
Ναί, ποίους νά πολεμήσωμεν ήδη ·, ... έάν στηλιτεύσωμεν τό πα-
ράτολμον ένεστώς, δικαιώνομεν τά σκληρόν πεπρωμένον τοϋ πα
ρελθόντος" έάν αμφότερα, ή κατάκρισις στρέφει έπ" ονόματι Σοϋ, ώ 
Πατρίς, καί τότε ποϋ καταφύγωμεν —> Εις τήν φρόνησιν! Γενη-
θείτω τό θέλημα τοϋ Θεού ! Ό νεαρός ημών Βασιλεύς είναι σώματι 
καί κάρδια ώσπερ τόν χλιαρόν κηρον, έάν λοιπόν άναπλάσωμεν 
αυτόν ήθεσι καί δόγμασι τοϊς αρχαίοις, ιδού ότι έχομεν νέον έν τη 
πατρίδι ημών Περικλέα η 'Αγησίλαον, καί οπως εκείνος έλεγε, «μέ-
μνησο, ώ Περίκλεις, Αθηναίων άρχεις, ελευθέρων ανδρών άρχεις,» η 
όπως ό Αγησίλαος απέφευγε τούς διαβόλους καί συκοφάντας, «τους 
γέ μην διαβόλους η τους κλέπτας έμίσει» η όπως έτιμωρει αυστηρώς 
τους έν τέλει άπό τούς ίδιωτας « καί τάς μεν τών ιδιωτών αμαρ
τίας πράως ήγε, τάς δέ αυστηρώς έτιμώρει, κρίνων τους μεν ολίγα, 
τοϋςδέ, πολλά διατιθέναι... » "Οπως λέγομεν οί άοίδιμοί ούτοι άν
δρες, οίτινες έγνώριζον τήνάνατροφήν καί τά ήθη τοϋ Ελληνος, έθεσαν 
ώς δόγμα τής Βασιλείας των τήν αυστηρότητα καί δικαιοσύνην, έν 
η κατά τόν 'Αριστοτέλην, πάσ' αρετή έστιν, ούτω καί ό Βασιλεύς η
μών άπομιμούμενος τά διδάγματα τών πατέρων, θέλει άναδειχθή, 
σϋν Θεώ βοηθώ,ανώτερος τής δόξης έκείνων!... "Ινα λοιπόν ό ευγενής 
ούτος κηρός άναπλαττόμενος εις θεού άγαλμα, διατήρηση τό αίώ-
νιον αύτοϋ κάλος, απαιτείται Πραξιτέλης. Ποϋ ό τοιούτος ! 'Εάν 
εις τήν έστίαν τών φώτων καί τοϋ πολιτισμού δέν ύπάρχωσι Πρα-
ξυτέλεις, μάτην άγωνιώμεν! ό τόπος ούτος θεωρείται ίσως κατα-
δεδικασμένος ύπο τής πνοής τοϋ υψίστου" «έάν Θεός μή οίκοδομη-
σοι Πόλιν, μάτην ήγρύπνησαν οί οίκοδομοϋντες" έάν Θεός μή φυ-
λάξο, Πόλιν, μάτην ήγρύπνησαν οί φυλάσσοντες. »Μή λοιπόν, ώ 

έλληνες άναισθητώμεν εις τό υψος τής παντοδυναμίας! ή Ελλάς 
συνέτριψε τούς οδόντας τής τυραννίας καί έξήλθεν αλώβητος ώσεί 
περιστερά άπό τής κολάσεώς της τόν άδην! ή 'Ελλάς διεσώθη κα
τόπιν τροπαιούχος καί νικηφόρος τής απονενοημένης δυναστείας τοϋ 
Όθωνος. Τίς διέσωσε, τίς διεφύλαξε ταύτην,Ή πανάχραντος τοΰ υ
ψίστου πνοή, ε·'πε καί έγένετο ! Ό Θεός λοιπόν ό τόσον κηδόμενος 
τής Ελλάδος, δέν έφύτευσε καί κλίματα εύανδρα είς τήν έπαυλιν 
ταύτην, ίνα ποτίσωσι τά; ρίζα; «ΰτών προ; άναβλάστησιν νέων 
μέ τόν οίνον τοϋ μαρτυρίου ; . . . Μή βλασφημώμεν ! δέν υπάρχει; 
σπιθαμή γης ήτις δέν έποτίσθη μέχρι ζώνης διά τοϋ αϊματο; τών 
άποκλαδευθέντων σφαγίων δέν υπάρχει δεσμωτήριον είς ο δέν 
έστέναξεν ή άθωότης" δέν υπάρχει οίκογένεια,ήτις δέν έμελανειφό-
ρησεν, ώστε παντού καί πάντοτε άνεδείχθησαν άνδρες αύταπαρνη- ' 
σεως' άρα ύπάρχουσι πολλοί καί γενναίοι Πραξιτέλεις; 

Τίς καταβιβρώσκει αυτούς ό σάραξ τής διχονοίας κατά τής 
οποίας δέν άπευθύνομεν όργήν καί κατάραν ίνα μή έκληφθή" ώς; 
σημεϊον αδυναμίας, διότι δυνάμεθα έν τη άκραδάντω ημών πεποι-
θήσει νά έπικαλεσθώμεν άλλα κατ' αυτής όπλα, έχομεν έν ταΐς 
χερσί τό φλογώδες κατά παντός απονενοημένου δρέπανον' ή φωνή 
άληθοΰς δημοσιογραφίας, είναι φωνή τοΰ Θεοΰ, έφ' ώ καί έν όπο-
τροπη άπευθύνομεν κατά τής Διχόνοιας, ουχί κατάρας καί αναθέ
ματα, άλλά σφοδράν καί άμετάκλητον διαμαρτύρησιν, ής ό ήχος, 
η θέλει φέρει εις συναίσθησιν πάντας τοϋς διχογνωμοϋντας, η θέ
λει προκαλέσει κατά τών τοιούτων τόν θάνατον. 

Είς τό όνομα λοιπόν τοϋ Θεοΰ ! Δεύτε απορρίπτοντες τόν κορ-
νιοκτόν της αισχύνης μας, προσέλθωμεν εϊς τήν ίεράν Κολυμβή-
θραν τής Όμονοίας, άνακράζοντες έν μια καρδία, «έρρέτω ή δ ι 
χόνοια άφ'ήμών, έρρέτωσαν τά ζιζάνια καί οί σκώληκες !.. :»"Ινα 
δέ φθάσωμεν εις τόν ίερον τούτον σκοπον, τί απαιτείται ·, Δεϋρο 
πρός τους ' Αστερας ας ίνα άνεύρωμεν τόν έν τη φάτνη έσπαργανω-
μένον τής δόξης ηλιον' απαιτείται έξάλειψις τών κακών ή μαλλον 
άγιαστήρια λύτρα, διότι ήσεβήσαμεν άείποτε έν τω ονό
ματι τού Κυρίου! άντί τούτων, ή Πατρίς είναι μεγάθυμος, καί 
θέλει μάς αγιάσει διά τοϋ αγιασμού καί τοϋ μαρτυρίου της! Δόξα 



λοιπόν τώ Θεώ ! δεδοξασμένον τό όνομα του, οπερ τηρεί τήν Πα
τρίδα μας ζώσαν. Καί ποϋ ή Πατρίς ημών άνδρες Έλληνες ! Ποϋ 
τόΓεθσιμανί τό χωρίον ·, Ποϋ ή νέα Βιθλεέμ ·, Ποϋ ή Σιών πάσα·..: 
Σπαίρει ύπό τόν άπάνθρωπον τής τυραννίας ζυγόν, καί ήμεϊς έρεί-
ζομεν υπερ ποίων ! υπερ τις καταστολής ήμών. "Ομονοήσατε λοι
πόν ΐνα έν τή όμονία μας έπικροτήσωσι πάντα τά έθνη, διότι έν 
αυτή έγκειται ή ισχύς καί τό μεγαλεϊον, έν αυτή καί δι' αυτής ή 
άνάβασίςμας άπό βαθμίδος εις βαθμίδα, συν θεώ τώ γρηγοροϋντι 
υπέρ ήμών,είς τήν περιωπήν τής νέας Σιών. Δότε συναρωγήν ό είς 
πρός τόν έτερον" οί γέροντες άς δώσωσιν είς τους νέου; πάνθ' οσα 
παρέλαβον άπό τους Πατέρας αυτών, Λιπαρην Πολιν. Οί νέοι 
άς ένθυμηθώσι, τό «ήμμες γ' εσώμεθα«... Καί ταϋτα μέν ένθυ-
μούμενοι, άς μή άπομακρυνθώσι τοϋ οφειλομένου πρός τούς γέροντας 
σεβασμού, ΐνα σεβασθώσιν καί αυτούς οί κατόπιν «γενεώ προπορεύει 
ται καί γενεά έρχεται.» Άλλ' οτε ή μία γενεά πολεμεΐ τήν έτέ-
ραν η οτε εναλλάξ παραγνωρίζει ή μία τά τής άλλης δικαιώ
ματα, ή κοινωνία επανέρχεται είς τό χάος, καί ό ουρανός τιμω
ρεί τήν παραφροσύνην καί τήν άχαριστίαν επίσης. "Ινα προλάβωμεν 
πάσας τάς ένδεχομένας είς τό κατόπιν καταιγίδας τοϋ ουρανού, α
παιτείται "Ομόνοια. Τίς δώσοί τό ιερόν τούτο παράδειγμα ·, Ό 
Αριστείδης. Ποϋ ό τοιούτος ! Καί οτε ουδείς τών πολιτικών μας 
Αριστείδης! διατί ούτοι άξιόϋσι σέβας παρά τών άλλων, οταν 
αίσχύνωνται νά παρουσίασθώσιν ώς 'Αριστεϊδαι ενώπιον τής κρα-
ταιάς τών αρχόντων καί αρχομένων θεάς "Ομονοίας: Τότε διατί ή 
κοινωνία νά ανέχεται αυτούς οΐτινες δέν ανέχονται τους κρατίστους, 
η τανάπαλιν οί κράτιστοι τούς αρίστους ; Οί θέλοντες τό άρχειν 
οφείλουν ΐνα καταμάθωσι τό άρχεσθαι έπ' αυτών, καί έπί τών προ
λήψεων των" έπ'αυτών καί έπί τών συμπαθειών ή τών αντιπαθειών 
των. Τό άρχειν τοϋ άρχεσθαι εΐναι μέγα, καί διά τούτο ό Περικλής 
έλεγεν "ήμεϊς γε καί οί ημέτεροι οϋκ άξιοΰμεν δοϋλοι,ούδέ δεσπόται 
αλλήλων είναι, άλλ' είς όρος, ό δόξας σοφός κάγαθός, κρατείτω καί 
άρχέτω. »Είς ορος λοιπόν, ό έν σοφία τε καί δικαιοσύνη, άρχέτω 
τη" Πατρίδι ημών, αυτός τώ Βασιλεϊ καί τη Συνελίύσει, αυτός 
παντί τώ λαώ, πάντοτε καί εσαεί 

Δικαιοσύνη απόλυτο καθένας πρέπει νάχη 
άν θέλη ό μέγας κι' ό μικρός στή σφαίρα του να αρχή 

Καί ταύτα έν προιμίοις περί "Ομονοίας, κατόπιν τά ευφραδέστε
ρα η δηκτικότερα εις τους δάκνοντας την, Πατρίδα ! Ποϊαι δέ αί 
άρχαί τών Αστέρων, Ή Ελληνική κοινωνία δέν αγνοεί αϋτάς καί 
τόν έν κινδύνοις στρατιώτην αυτής. Αΐ άρχαί μας άναπτυχθεϊσαι 
καί καθιερωθεϊσαι διά τής Συνταγματικής καί Ιονίου' Αστέρος, 
άγιασθεϊσαι καί στεφανωθεΐσαι διά τοϋ μαρτυρίου τοϋ παρελθόντος, 
καί τής έν θριάμβω επιδοκιμασίας ΰπότοϋ έθνους, δέν επιδέχονται 
αναπτύξεως η εγγυήσεως άλλης. Απέναντι τής Πατρίδος, ημείς δέν 
εχομεν φίλους καί συγγενείς, αί άρχαί μας είναι, «οττι καλόν φίλον 
εστί, τοϋδ' ο τ τ ι καλόν, οϋ φίλον έστί». "Αν δέ οί λόγοι μας ε· 
πιφέρωσι τρικυμίαν είς σεσαθρωμένας καρδίας, οπως ποτέ καί ή 
διά τής Συνταγματικής, τούτο δέν θέλει μας έκπτοήσει παντά-
πασι, διότι έν τή τρικυμία προμηνύεται ή γαλύνη, καί έν αύτη 
τό σθένος καί ή άνάρρησις τής πατρίδος! Οι 'Αστέρες δέν θά στρέ-
ψωσιν ουδέποτε τά νώτα πρός τόν έχθρόν τής Πατρίδος ! Τούτο 
είναι τό σύνθημα των. "Αν δέ, καί πάλιν ψωραλέα τινα οντά άποκα-
λέσωσι τά έργα μας ώς λιβέλλους, όπως άπεκάλουν καί τά σω
τήρια παρακελεύσματα τής Συνταγματικής, οί Αστερες οί-
κτείροντες τούς τοιούτους οφείς, δέν θέλουν τους εξελέγξει ώς αρ
γυρώνητα όντα καί ανάξια συνταγματισμοΰ καί ελευθερίας, άλλά 
θέλουν παραπέμψει αυτά είς τόν χρόνον, διότι αυτός μόνος εστίν ό 
αδιάφθορος μάρτυς τής αρετής καί κακίας. Καί επειδή, ώς μανθά-
νομεν,μάς διέβαλον αύθις μεμιασμένα τινα οντα, παρά τώ συμβού-
λω τοϋ στέμματος ώς αναρχικούς καί ώς λιβελλογράφους, δυνά
μεθα νά διαβεβαιώσωμεν τον κ. Σπόνεκ,ότι είμεθα οί μάλαεύάγω-
γοι καί ειρηνικοί πολϊται οτιτον Οθωνα οχι δέν τόν έλιβελλογραφή-
σαμεν, ώς παρά τών δημίων αϋτοϋ συκοφαντούμεθα, άλλά καί τόν 
έσεβάσθημεν καί τόν σεβόμεθα έτι διά τινας έξιδιασμένας αυτού ά-
ρετάς, καί οτι άείποτε έλαλήσαμεν πρός αυτόν καί διά ζώσης καί 
δημοσία πάσαν καί γυμνήν τήν άλήθειαν περί τών .κοινών τής Πα
τρίδος πραγμάτων, καί μυριοτρόπως προσεπαθήσαμεν ΐνα τόν διασώ-
σωμεν προφανέστατου κινδύνου, αΰτον μέν τιμώντες, ούχί,ώς Βασι,-

ι 



λέα, διότι άνήρ όςις έγυναικοκρατεΐτο δέν ήξιζε τοϋ τοιούτον αξιώ
ματος, άλλά διά τινας άλλας ώς προείπομεν, σπανίας εις τόν χα
ρακτήρα τον άρετά:, τήν δέ οίκογένειαν αύτοϋ και διά τά φιλελ
ληνικά της αισθήματα, καί δι' ην έξέφερεν υπέρ ημών γνώμην διά 
τήν υπό τής Αμαλίας άποτράπαιον καταδίωξίν μας. Ταύτα δέ 
μαρτυρεί πάσα 'η Γερμανία, καί θέλει μαρτυρήσει καϊ ό ίδιος "Οθων 
έν τή Ιστορία του. Έπί πάσΐ τούτοις, μάρτυς αδιάψευστος είναι ή 
Συνταγματικη ήτις όχι μόνον έστηλίτευσε παρρησία τούς υποσκά
πτοντας τόν Ορόνον αυτού κακίστους Συμβούλους, άλλά καί προεϊδε 
καί προεκήρυξεν ώς μάντις κακών τήν πτώσιν αύτοϋ και τής 
Δυναστείας του. Ό Κ. Σπόνεκ άς εύαρεστηθή' νά διέλθη, τό έπόμε-
νον τής Συνταγματικής άρθρον δι' ο έκαταδιώχθημεν καί έκαταδι-
κάσθημεν ύπό τών δημίων τής Αμαλίας λόγω έξυβρίσεως τοϋ Βα
σιλέως 'Όθωνος εις επταετή κάθειρξιν καί εις δισχιλίων δραχμών 
πρόστιμον, καί τότε θέλει πεισθεί περί τής αληθείας τών ανωτέρω, 
καί περί τοΰ χαρακτήρος τών άποτροπαίων συκοφαντών μας. Έν 
τω άρθρω τούτω γέγραπται τό παρελθόν, τό ένεστώς καί τό μέλ
λον, τής ευδαιμονίας η κακοδαιμονίας τής φίλης Ελλάδος, έν αύτώ 
ή δόξα καί ή εύκλεια τοΰ Σ. ημών 'Ηγεμόνος' έν τούτω καί δι-
αύτοΰ εξελέγχονται οί δόλιοι καί οί δολοφόνοι τής ηθικής ημών 
ύπολήψεως, ώς καί οί άσεβήσαντε; καθ' ημών δικασταί. 

Σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ο ν π ο λ ί τ ε υ μ α . 

Γένικαι αρχαί — "Αρθρον Α'. 

Τι έστι συνταγματικάν πολίτευμα ; —— Συμμετρία ή αρμονία. 
κοινωνική. — Είναι Πλάστίγξ ανηρτημένη έπί τριών Πυραμίδων, 
ην συνέστησεν ή πνοή τού Υψίστου" «φωνή λαοΰ, φωνή Κυρίου.» ότε 
δέ ή μία τών Πυραμίδων τούτων διασεισθη, επέρχεται ή τού 
.Υψίστου όργή, συμπίπτωσΐ καί αί άλλαι δύω όμοΰ, καί σύν τή 
πτώσει αυτών έκκρύγνηται τά οικοδόμημα έν άλαλαγμώ, συντρί
βεται ή Πλάσηγξ, ανοίγονται οί καταρράκτα·. τοϋ Ουρανού, καί 

• 

ένσπείρεται ή φρίκη καί ή απελπισία! εντεύθεν άρα ή απείθεια καί 
ή στάσις τών αρχομένων πρός τούς άρχοντας' εντεύθεν αί κοινω-
νικαί μεταρρυθμίσεις καί αί καταστροφαί' εντεύθεν ή πτώσις καί ή 
άνύψωσις! (α) 

Τό συνταγματικόν πολίτευμα, είναι μία τριάς έν τρισίν ύποστά-
σεσιν, άντεγράφη σχεδόν ειπείν άπό τούς άφατους κώδηκας τής 
θείας προνοίας. Καί ιδού τά στοιχεία έξ ών απαρτίζεται ή τριάς 
αύτη, Βασιλεία διαδοχική Βουλισει λαου—Βουλή περιοδική ψήφω 
αυτού, καί Γερουσία ισόβιος, ίστορικοϊς άνδραγαθήμασιν η δικαιώ-
μασι, δόγματι Βασιλικω. 

Τί δ' έστι Βασιλεύς:Είναι ό ανώτατος άρχων παντός έθνους. 
Βασιλεύει καί δέν κυβερνά,-— διοικεί καί δέν φατριάζει, εΐναι πανο
μοιότυπος εϊκών τοΰ 'Υψίστου, καί θεωρείται έν πάση κοινωνία φύ
σει καί θέσει θείος. Διά τούτο ενεργεί τά προστάγματα αύτοϋ δι' 
υπευθύνων λειτουργών" πράξις οιαδήποτε Βασιλέως άνευ τής προσυ
πογραφής υπευθύνου λειτουργού δέν έχει ούδεμίαν ίσχύν. Περί τών 
λειτουργών άξιοϋσι τά Συντάγματα, ίνα ώσι τής εκλογής τών Βα
σιλέων, άλλ' ή ηθική επιτάσσει, ίνα οί Βασιλείς έκλέγωσιν ουχί 
τους τυχαίους καί ρυπαρούς, η τού; άσεβησάντας κατά τών δογ
μάτων τής θρησκείας καί τών μυστηρίων αυτής, άλλά τούς κρατί-
στους έν πάση πολιτεία (β). 'Ε.τί πάσι τούτοις ή συνταγματική έθιμο-
ταξίχ έκαθιέρωσενί ινα ζητώνται ούτοι έκ τών σπλάγχνων τοϋ λαοΰ 
καί ν' «ποτελώσι μέρος τής κοινής γνώμης, ήτις καί θεά παρά τοΐς 
άρχαίοις κέκληται' έκαθιέρωσε προσέτι ΐν' άπορρέιωσιν άπό τής πλειο
νοψηφίας τών Νομοθετικών σωμάτων" ένθα δέ, τ ' εναντίον επισυμ
βαίνει, έκεϊ χαρακτηρίζεται ότι προετοιμάζονται τά ναυάγια τοϋ 
συνταγματικού πολιτεύματος, καί εντεύθεν ύποσείεται διά τής 
μηχανής ουχί ή μία τών Πυραμίδων, άλλά καί αί τρεϊς όμοΰ, καί 
κατά συνέπειαν ή πτώσι; τοϋ οίκωδομήματος θεωρείται καί έσεται 

άφευκτος! (γ) 
• • 

(α) 'Η πτωσις του Οθωνος και αναβασις του Γεωργιου. 
(ο) Δεν ήτο κατα ετος 1857 οΚ.Βαλβης υπουργος αρα δεν αινιτομεθα αυτον ! 

(γ) Ποΰ ή τότε Βουλή ; Που ή Γηρουσία; έπεσαν, έπεσαν, ώς ό Λ :•• 
βελλογραφος προειπε και προκυρηξε.Τι κακος μαντις! 



Τοσαύτα τά δικαιώματα καί το ύψος πάσης έν τή γή Βασι
λείας" νύν έλθωμεν είς τήν δευτέραν τών εθνών δύναμιν. 

Τίς ή Βουλή ·, — Είναι τό πανομοίωμα παντός έθνους" είς τό 
πρόσωπον αυτής ενυπάρχει τό παρελθόν, τό ένεστώς καί τό μέλ
λον" ή αίγίς αυτής είναι φοβερά, ή φωνή της έπαξία τής μεγάλης 
αποστολής της" άνευ τής συγκαταθέσεώς της δέν έχει ούδεμίαν 
ίσχϋν νομοθετικόν προβοΰλευμα" καί διά τοϋτο ό τόπος «ημείς 
Βασιλεύς κτπ. ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά τής Βουλής καί 
τής Γερουσίας. » Είναι άναντίρρητον, ότι μία Βουλή καλώς συγκε-
κροτημένη δύναται ν' αντιπροσώπευση επαξίως τό ένεστώς, διατη
ρούσα τάς δάφνας τοϋ παρελθόντος, έάν "τό έθνος, παρ' ώ αύτη 
εκλήθη, έχει τοιαύτας, καί προετοιμάσει τόν θρίαμβον ενός γε-
ναίου και εύκλεοϋς μέλλοντος" καί πάλιν, έάν Βουλή τις είν' έκ-
λελεγμένη ουχί άπό τήν έλευθέραν τοϋ λαού θέλησιν, άλλά τή επι
θέσει καί τή επιβολή οίαςδήποτε Κυβερνήσεως, ή Βουλή αύτη δύ
ναται νά θυσιάση καί τό ένεστώς καί τό μέλλον, καί ν' αμαύρωση 
τό παρελθόν, συμπνίγουσα τήν φωνήν ολίγων έν αυτή πατριωτών 
είς τόν χείμαρρον τοϋ εγκλήματος, άπεικόνισμα τοϋ οποίου είναι 
μία τοιαύτη Βουλή. Άλλ' έν περιπτώσει τοιαύτη, όταν ή Βουλή 
επιβάλλεται είς τον λαόν έξ ονόματος τών Βασιλέων, άπό τούς 
υπευθύνους αυτών λειτουργούς, ή Βουλή αύτη δέν εΐναι εντολοδό
χος τοϋ λαοΰ, εΐναι αποκύημα υπουργικής ασέλγειας τε καί δια
φθοράς, καί οσω δύναται τις νά θεώρηση, ώς γνήσια τέκνα του 
νόθα, τοσούτον καί ό λαός, ή ιστορία καί ή δικαιοσύνη, Βουλήν τοι.-
αύτην ώς νόμιμον. 

Τούτων δ' οΰν ένεκα καί ή ψήφος Βουλής νόθου δέν δύναται νά 
έχη ούδεμίαν έπιρροήν είς τήν πλάστιγκα τής κυβερνητικής μηχα
νής, καί εντεύθεν επέρχεται ή νικώσα ψήφος τής Γερουσίας" — έξη-
γούμεθα. 

Αί κυβερνήσεις πολλαχοϋ, η προετοίμάζουσαι τά ναυάγια τοϋ 
Συντάγματος, η θέλουσαι νά διαινίσωσιν έαυτάς, διαφθείρουσι τάς 
συνειδήσεις τών πολιτών, καί αντί νά έορτάσωσιν, ώς οί ίερεϊς τής 
Θέμιδος τά ελευσίνια τοϋ Συνταγματικού μεγαλείου, περιβάλουσί 
τάς βουλευτικάς έσθήτας είς οργανα η έξηχρειωμένα άπό τό έγ

κλημα η κεκαυτηριασμένα συνειδήσεως καί φρενών, καί τοιουτο
τρόπως αύται μεν γίνονται δήμιοι τών θεσμών, αυτοί δέ ανάλγη
τοι νεκροτκόποι αυτών. Τότε κατά συνέπειαν εκλείπει τό σέβας 
τών αρχομένων προς τοϋς άρχοντας" τότε ή απιστία τών λειτουρ
γών επιφέρει τήν άποσύνθεσιν' έφ' ώ καί δικαίως βοά ό θείος Πλά
των, " πολλαί πόλεις διόλλυνται καί διολοίλασι καί έτι διολ-
λοϋνται διά τήν τών ναυτών καί κυβερνητών μοχθηρίαν.» 

Τούτων άρα πρέπει ν' άντιταχθή τά Β. κυριαρχικάν σώμα, ή Γε
ρουσία, είς τήν φωνήν τής οποίας οφείλει νά ύποκύψη ή εκτελεστική 
εξουσία" άν δέ καί πρόκυψη τό εναντίον, έναντιώτατα δυστυχήματα 
προοιωνίζοντα1, έν τή δυστήνω εκείνη χώρα, είς ην ή φωνή τοϋ 
νόμου κινδυνεύει νά κατασταθή θέλησις τών αρχόντων. 

Δοξάζουσι τινές ό'τι τό έπιβάλλειν τούς υποψηφίους βουλευτάς 
είναι δικαίωμα τών Ηγεμόνων τής γής' καί όταν οί Ηγεμόνες 
ούτοι έχουσι τοιούτον δικαίωμα, πρός τί τότε τό Σύνταγμα·, ποία 
τότε ασφάλεια είς τους λαούς ·, τ ί διαφέρει ό έμμισθος υπάλληλος 
τής εξουσίας άπό τόν έπιβεβλημένον νομοθέτην ·, Τίνα θ' άντιπρο-
σωπεύση αυτός ·, τόν λαόν η τήν έξουσίαν παρ' ης τόν διορισμάν 
έλαβε; Ποία φρεναπάτη, ποίον φρικτόν χάος ! Τό εκλέγειν τους βου
λευτάς είναι δικαίωμα τών ηγεμόνων.! Καί τότε εις ποίαν νά βαδί-
σωσι τά έθνη οδόν όταν ή εξουσία άριδήλως λέγει πρός αυτά, οτι 
έγώ γίνομαι επίορκος, σφαγιάζω καί καταλύω τάς ελευθερίας σας; 
Τότε άναντιρρήτως καίτά έθνη ανταποκρίνονται μέ τήν αυτήν φω
νήν άντιβοωντα" " άναιρώμεν καί ημείς τους ορκους μας 
"Εσεσθε ύμεΐς τίμιοι, διά νά ήμεθα καί ημείς πιστά" έσεσθε στα
θεροί εις τούς ορκους σας, νά ήμεθα σταθερώτερα.» 

'Εκ τούτων άρα κατανοείται, ότι πάς όστις θέλει νά άρξη έν τίί 
γή, οφείλει νά συμβαδίση μέ τό δίκαιον" οφείλει νά σεβασθή τόν 
θείον νόμον ονσπερ τό πνεύμα τό άγιον παριστά εντεύθεν διά μυ-

(δ) Πώς άλλως επιθυμει ό Κ. Σπόνεκ νά καταδείξωμεν τον χίνδυνον ον-
•περ διετρεχεν ό Βασιλεος νΟθων ; ήθελεν νά παρουσιαίθώμεν εις αϋτον με 
τήν φενάκην τοΰ ψεύδους, οπως παρουσιάζονται σήμερον εις τήν έξοχο-
τητ« του οί ανθρωποι. τών αιμάτων καί τής άπατης; ·, τοτε μή γενοτο! 
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ρίων φωνών' « ο σύ μισεϊς, έτέρω μή ποίησης, η 'ΐδοϋ ηθική βασίς 
έφ' ης στηρίζονται καί θεμέλια θρόνων έν τε τώ ούρανώ καί τή γή, 
καί θεμέλια οίαςδήποτε Βασιλείας ίσχυράς τε η αδύνατου" έφ' ω 
καί δικαίως άνέκραζεν ό μέγας τής αρχαιότητος ρήτωρ, ό κύκνος 
τής Π υκός'" ούκ έστιν, ού γαρ εστίν άνθρωπον έπιορκοϋντα καί ψευ-
δόμενον, δύναμιν βεβαίαν κτήσασθαι.» 

Πολλοί τών έν τή, γή έγκαυχώνται εις τόν κατά τής αρετής καί 
δικαιοσύνης αυτών θρίαμβον, άλλ' ή ιστορία μαρτυρεί, ότι ουδείς 
τούτων έμεινεν ποτέ ατιμώρητος" οί άδικοι παρά τήν μάστιγα τής 
ίστορίας τυραννοϋνται καί άπό τήν μάςτιγα τής συνειδήσεως, καί ζώσιν' 
έν τη γή ώς πτώματα, άνευ πνοής ηθικής. Ό θεός δέν είναι δι' 
άλλο θεός, ειμή, διότι είναι αύτη ή αυτόφωτος δικαιοσύνη. Είναι 
αδύνατον νά ύπάρξι θρόνος, έθνος, ούτε μία οικία, ούτε εις άνθρω
πος, άνευ δικαιοσύνης.Ιδέτε τά παραδείγματα τοϋ Θεού. 

Ποϋ μέν ρίπτει τάς πληγάς τοϋ Φαραώ, τήν έρυσίλβην, τήν 
πανώλην, τόν θάνατον. Ποϋ δέ, τόν πόλεμον, τήν κατοχήν, τόν 
άποκλεισμον" ποϋ δέ, άλλα δεινά άπειρα, ίνα τιμωρήσνη τό 
ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ, τήν οίησιν, τήν άσέβειαν εις τά θεία προστάγματα 
του. Εμπαίζει ό δυνατός μέ τήν άδυναμίαν τοϋ αδυνάτου" άλλά 
κατόπιν αύτοϋ έρχεται ισχυρότερος κάί τόν τιμωρεί πικρώς καί 
τόν ταπεινώνει' καί άν αύθις δέν σωφρονησθη « έστι δίκης οφθαλ
μός ος τά πάνθ' όρά" " ή θεία πρόνοια δέν άφίνει τό πλάσμα της 
ερημον καί άπροστάτευτον" τότε καί τό πλάσμα τούτο, ό άνθρω
πος καταφεύγει είς τάς ίδιας αύτοϋ δυνάμεις προς σωτηρίαν καί 
τήρησιν τών θ σμών του (ε) 

*Ας ποιήσωμεν οθεν τό πρόσταγμα τοϋ θεοϋ, άς ύποταχθώμεν 
είς τόν κοινόν νόμον, καί άς άποδώσωμεν δικαιοσύνην. Τό άρπάζειν 
καί κακοπραγείν δέν είναι θρίαμβος, ώς έλεγε τώ Άλεξάνδρω κάί ό 

(ε) Βλέπετε, ώ έλληνες, ποίας προρησεις μας ενέπνευσε τό δαιμόνιον τής πατρίδος ! Μάς είπε να είπωμεν τώ "Οθωνι κατά τόν Μάρτιον 
τοϋ έτους 1857, ότι έμελλε να πράξη τε ημείς πάντες κατά τόν όκτώβριον 
τοΰ έτους 1862, Πώς πόθεν εμαντεύσαμεν τοΰτο; Μας τό είπεν ο ουρα
νός τής έλλλαδος, οστις διά της πνοής τοΰ υψίστου εκδιώκει άείποτε τα 

ποτέ διαβόητος ληστής τής Ιλλυρίας, άλλά τό δικαιοπραγεϊν. Πάς 
ό μη σεβόμενος τήν δικαιοσύνην ούκ έστιν έκ τοϋ θεού. 

Η ιστορία μας διδάσκει,ότι έθνη μικρά άνυψώθησαν και έμεγα-
λυνθησαν δια τής συνέσεως τών-διεπόντων αυτά" αυτή ή ίδια μας 
«δεικνυει τα συντριμματα καί τά ναυάγια εθνών μεγάλων, τά όποια 
ή αφροσύνη τών διεπόντων κατέστρεψε. Εις κυβερνήτης, είν'ένδεχό-
μενον νά έχη καλήν θέλησιν, άλλά τοϋτο δέν άρκει, πρέπει νά έχη 
καί καλόν πηδαλιοΰχον καί γνώμονα άριστον άλλως τε, όταν ού-

_ 

νιφη τής τυραννίας τοΰ τερπνοτατου αυτής ορίζοντος. Ό "Οθων λοιπόν 
έάν είχε φιλοσοφικήν σύνεσιν, όχι δέν έπρεπε νά καταδιώξη ημας, άλλ' 
ωφειλε καινά λαβη ϋπ' όψιν ρηματα απερ έλάλεσί διά τής Συνταγματικής 
ή πατρίς καί τό δίκαιον! Όχ ι μα τους έν τω άγώνι προκινδυνευσαντας! τόν κά-
λαμον ημών δεν τόν εκίνησε τό παθος ούδίποτε, η τό έπάρατον χρυσίον όπως 
κινεί τερατολογων τινών όντων καί γλώτταν καί καλαμον" ή οδός ημών ΰ· 
πήρξε μία καί αδιάσπαστος· εΐναι δέ αυτη καί λέγεται, σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ή 
ά,λ η 0 ε ι α ! καΐ αν οί κυβιρνήται μέ αυτήν, καί ημεις μ* αυτούς· αν δέ, 
τουναντίον αυτής, και ήμεΐς εναντίον αύτων' είς τοιαύτας αρχάς έρείδόμενοι 
και θέλοντες ενα κρατύνωμεν καί εμπεδώσωμεν τήν δυναστεια τοΰ'Όθωνος έπί 
τών τοιούτων ακράδαντων βάσεων' θέλοντες ΐνα καταστησωμεν αυτήν κατά 
τόν 'Λγησίλαον διά τής δικαιοσύνης ϊσχυράν και μεγάλην, ο "Οθων μας 
εκαταδίωξεν άπανθρώπως και ή σύζυγος αϋτοΰ προσεφέρετο να πλουτηση 
τόν σφαγέα ημών μή δεκακισχιλιας δραχμας ώς τοΰτο κατεστη εκτοτε 
γνώριμον, Τά δέ πειναλέα δημοσΐογραφικούδια μας άπεκάλεσαν λ ιβε λ-
λ ογράφ ο υ ς ! Τί θά είπωσι πάλιν εάν καί αύθις ελθωμεν εις τήν λυ-
πηράν ανάγκην, ο μή γένοιτο, να στηλιτεύσωμεν μέ τήν αυτήν παρρησίαν 
τάς πρεςεις τής Κυβερνήσεως ή τών Συμβούλων τοΰ Στεμματος; θά τολ
μήσουν να μα; άνασκευάσωσι διά λόγου; Άμφιβάλλομεν | άρα θά μας 
αποκαλεσϊωσι καί αύθις λιβελλογραρους' άλλ' εις αυτούς λεγομεν μή προ
δίδετε, ώ άνθρωποι δι' ολίγα ψιχια τόν θρόνον και τήν πατρίδα, διότι καί 
αυτή καί αυτός έχουν ανάγκην φωτός πρός στερεωσιν καί πρός ύπαρξιν όπως 
ό άνθρωπος τοΰ επιουσίου άρτου. Μή λοιπόν άντίάρτου ζωής τοίς προσφέρετε 
δηλητήριον τοΰ θανάτου, διότι έ λ ε ύ σ ε τ α ι ή μ α ρ ! οτε θέλετε αΐσθαν-
θή τόν όφιν καταβιβρώακοντα τήν πεπαγωμένην εκ τής δουλοπρέπειας καρ-
διαν σας, και τότε ούκ εστι σωτηρίας ελπϊς" έ ν τ ω α δ η ο ύ κ ε στ ι 
μ ε τ ά ν ο ι α ! Γνώτε ταυτα ινα γνώσητε τόν θεόν τής Ελλάδος, όστις 
είναι μέγας και φοβερός έν τε τω νϋν αίώνι και εν τω μελλοντι, ήγουν είς 
χώρας ζωντων καί τεθεώτων 'Αμήν | 
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τος αποκρούει εμμένων εις « τό αυτός έφα, " φρονίμους συμβουλάς, 
καταφρονών τήν κοινήν γνώμην, ή διαγωγή του δέν δύναται νά 
θεωρηθή αθώα, μήτε καί άν καταποντισθή αυτός πρώτος μετά τού 
πλοίου' έχει κατόπιγ του τον φρικτον ελεγχον τής ίστορίας, 
ητις δυνεται να οσσιωδεστάτην επιρροην και εις πασαν 
α του την οιχογένειαν, 

Καί ταΰτα περί συνταγματικού πολιτεύματος. Νϋν δέ άς ρίψω-
μεν έ"ν δάκρυ είς τήν στενάζουσαν ανθρωπότητα. Μάτην αύτη έγ-
κατέλιπε τήν άγρίαν αυτής κοίτην. Τότε άν έστερεΐτο τά αγαθά 
τής κοινωνικής ευδαιμονίας άπερ ή φρόνησις τών ηγεμόνων εγγυά
ται πολλαχοϋ, είχε τουλάχιστον τό ευτύχημα ν' άναπνέη άέρα 
ελεύθερον" είς τί χρησιμεύουσι τά ώραΐα άνθη, όταν ταύτα φύωνται 
είς τήν ίλύν ; Τί οί μαργαρίτες είς πρόσωπον έρρυτιδωμένον; Τί 
χρησιμεύει καί είς τόν άνθρωπον ή σύστασις κοινωνίας, όταν αυτός 
έν αυτη τυραννήται καί επιβουλεύεται ! 

Εάν ό ευαίσθητος άνθρωπος αναμέτρηση τάς ερημώσεις πόλεων" 
έάν αρίθμηση τά σφάγια τών αιώνων, είναι αδύνατον μή άνα-
κράξη, αδύνατον μή είπή, κόσμε, κόσμε, ποϋ τό μεγαλεϊόν σου ! 
Άδύνατον μή έκφλογίσθή ή καρδία του καί μεταβληθώσιν οί ό-
θαλμοί του είς κρουνούς δακρύων, και είπή μετά τοϋ προφήτου. 
« Τίς δώσοι τοις οφθαλμοίς μου πηγήν δακρύων, καί κλαύσομαι τόν 
κόσμον τούτον ημέρας καί νυκτός ·, » 

Τί έκέρδησεν ή δυστυχής άνθρωπότης, έάν είδε μυριάκις τόν θά
νατον τών τέκνων της, τών αδελφών της, τί , τήν έρήμωσίν της! 
'ΐδοΰ γυμνητεύει, σενάζει, αδημονεί. Τί έζήτησεν η τί ζητεί άπό 
τούς δυνάστας αυτής ·, Δικαιοσύνην. Ποϋ αύτη, τίς ό ταμίας αυτής ·, 
Τής μεν γηϊνου είναι οί έπί γης βασιλείς, τής δέ ουρανίου, ό εις 
καί μόνος Θεός. Σ. Σ. Τούτο, τούτο έστι τό καταδικασθέν ώς ύβρστικόν καί 
ώς λίβελλος άρθρον τής Συνταγματικής! άς κρίνη ό κόσμος! (ό'ρα 
αριθ. αυτής 414 κατά μήνα Μαρτίου τοϋ έτους 1857. ) 

' ; . . . --^ ί ϊ ^ τ - -,-Τ-*~. '• ' • 

Α 

ο Ε Γ Κ Ά Ρ Δ Ι Ο ς Α Σ Π Α Σ Μ Ό ς 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΗΔΟΝΑ 

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Υ Σ Β Α Λ Α Ω Ρ Ι Τ Ο Υ 
ΥΠΟ 

Χ . Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ Ι Α Δ Ο Υ 

Αηδόνι νέο έφθασε άπό τ' 'Αδελφονήσι, . ' • 
κρυμμένο τάχα πούτανε κ'ήλθε νά κελαδίση ; ;'\ 
"Ήτανε Μάννα, πούτανε ! τεχνοαλυσσωμένο" 
Τόρα τής κόφτει καί λαλεϊ τό πικροφημίσμένο. 
Τά είχε τό Θερμόψυχο τό φίδι τυλιγμένο 
Τώσκιαζε τό φοβέριζε, μές τό κλουβί δεμένο. 
"Καλώς το τ' άηδονάκι μου ! Καλώς το, καλώς ήλθε !» 
'Ημέρες ποϋ μάς μάκραιναν" Χρόνοι Θέ νά μας σφίξουν, 
Κ' εκείνες ποϋ στενάζουνε ! κι' αυτές Θά τραγουδήσουν" 
Θά πουν τής πίκρες της παληές, τών Ξένων καταφρόνια'-
Καί τήν χαρά τή άμετρη, ποϋ φέρνει ή Όμώνοία. 
Θά ειπούν, Οά ειπούν ή έρημες θά ποϋναι καί θά κλάψουν 
*Αν έχουν πλέο δάκρυα στους κόρφους μου νά στάξουν. 

Δέν έχείς Σϋ Μαννούλα μου δακρύσματα νά χύσης 
Καί Άδελφάδες πώρχουνται νά τάς ψιλοραντίσης" 
Δέν έχεις ! τ ί στά ξήρανε τοϋ φθόνου ή διχόνοια ! 
Άλλ' ό Θεός έδίκασε ! καί βλέπει πάλι ή Πρόνοια! 
Καί Κείνες όπου σφάζουνται σε τούρκικες άλύσσεις, 
Καί τους ρουφούν τό αϊμά τους! θεριά μέ όνειδήσεις! 
Ποϋ ναύρουν Μάννα δάκρυα! Μαννούλα μου γιά σένα" 
Κι ' άν ητάν τά ματάκια του«, ποτάμια βουρκωμένα ·, , . 
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Β'. 

Δεν έχει ή Μάννα δάκρυα πουλάκι πικραμένο, 
Και πώς Λευκάδος τό πουλί, τ ' αηδόνι μας τό νέο! 
Πώς έχει τόσα δάκρυα ολοβραζουν και, στάζουν, 
Καί μές τής Μάννας τήν καρδιά, νά χώνονται νά σφάζουν 
Αυτό δέν είύε τήν σκηνή τού νέου μαρτυρίου, 

Δεν έκλαυσε σάν—πώς έσΰ, στά σίδερα δημίου' 
Δέν έπεσ' ώς κατάδικο, στής κόλασις τά βάθη ! 
Ούτε κατεφρονήθηκε μέ ύβρεις καί μέ πάθη. 
Δέν φέρνει μαύρο πένθιμο γιά τήν ελευθερία! 
Δέν κλαίει φίλους, συγγενείς, γιά Ενωσι τήν θεία! 
"Αλλα πουλιά έχασανε καί φίλους κ' ηλικία. 
Κ' έγίνανε αγνώριστα άπ' τήν αχαριστία ! 
Δέν τά γνωρίζουν σήμερα οί φίλοι τοϋ δημίου 
Μήτ' όσοι τά άπέδωκαν, βραβείο τοϋ άνδρείου 
Οι τέτοιοι Μάννα πρότερο, σ' έχασαν μεγαλεία 
Έκάμανε τής χώρες σου! τοϋ Τούρκου μακελλεϊα. 
Αυτοί καί τόρα Μάννα μου! αυτοί σέ λαχταρίζουν 
Ανδρείους στρατιώτας σου, σκληρά τούς αφοπλίζουν! 

Γ' . 

Μακρά, μακρά νυχτωσανε πρίν ιδούνε τ' αστέρι! 
Πρι βγάλουν άπ' τά στήθειά των τό δίστομο μαχαίρι! 
"Οπλα ποτέ δέν δίδουνε οσο τό αίμα βράζει 
Ή πούλια δέν σκαπέτησε! καί νάτην τόρα σκάζει! 
Τόρα ανοίγει τά φτερά στολίζει θυγατέρας, 
Μ' ελευθερίας βάπτισμα! Μέ λάμψι τής ημέρας! 
Τόρα τής κράζει στό χορό,—νά 'λθοϋνε νά χαρώσι, 
Λελούδια αίματάχνιστα κι' αυτές νά μυρισθώσι. 
Έζωσθης Μάννα κεραυνό μέ όλη του τήν κάψι 
Καί θυγατέρες φόρεσες τής πούλιας σου τήν λαμψί.' 
Ξερίζωσες Σφαλάχτίά σου, τά τόσο θεριωμένά 
Πώκάρφωναν τά στήθεια· σου σάν πυρώνια αναμμένα. 

Κ' έφύτευσες ! γιά ίδέτε ! χρυσένίο λελουδάκι. 
Ποϋ δροσοβασιλεύεται, ένα Πεταρουδάκι. . . . ." 

Σ' έλύπησε 'Αηδονάκΐ μου ή τέτοια τραγωδία. 
Είναι φωτιά πού καίεται καί σφάζει τήν καρδία. . . . 
Έσύ μεθαύριο έρχεσαι σέ νέο περιβόλι 
"Αν καί τ ' άστάχια σφάζουνε, τά χέρι οί τριβόλοι ! 
Ειν' οί φονεϊς πώ φόνευσαν τήν δύσμοιρη Πατρίδα 
Εξέσκλισαν καί'Κείνονε! μέ δόλια τήν κοπίδα! 
Πόσα πουλάκια άφησαν στους πάγους καί στά χιόνια. 
Καί νά, σιγούν στή στάχτη τους! μή φέρουνε διχόνοια... 
Καί τάχα άναγνωρίζουνε τήν τέτοια των Ουσία! 
'Ή θέλουν νά τά φέρουνε είς τήν απελπισία ; 
Θέλουν τής Πούλιας τους νά πουν, γύρισε πάλι κύμα 
Κ ' άς γείνη δτι έγινε, θανάτου άλλο τρίμμα ; . . . 
*Αν έλθ' εκείνη ή στιγμή, πουλί δέν θά λαλήση 
Τότε τό χαρο-δρέπανο, προδότας θά θερίση. 
Κι ' άπό τήν έρμη σάρκα των, κοράκια θέ νά σκάσουν 
"Αν τά λειοντάρια θυμωθούν, ανάψουν καί φρυάξουν.. 

Ε ' . 

Πολλές φορές έμάντευσε Μαννούλα τό πουλί σου 
'Αντηχοβράζει μέσα του ! στό στήθος του ή φωνή σου ! 
Είπε στον 'Όθωνα πικρά καί μαύρα μοιριολόγια, 
Τοϋ είπε στά περίφανα, έκεϊνά του τά χρόνια" 
Τοϋ είπε "Οθων πρόσεχε ! γιατί θά σ' απατήσουν 
Κοράκια ποϋ σέ τοιγυρνοϋν, αυτά θά σέ ξεσκλίσουν! .... 
Θά χάσης τό Διάδημα άπό τήν Αμαλία" 
Καί πάλι, πάλι ξάναυλα !θά πάς στην Βαβαρία 
Είπε καί στήν Επτάνησο ! Αηδόνι ένθυμεϊσαι! . . , 
Ψυχή μου μή ταράττεσαι μή πάλι θορυβείσαι. 
«Αφήστε έρημο πουλί, καί 'κεϊνο νά λαλήση 
"Κι' οπως πενθούν τ'αδέλφια του, καί 'κεϊνο νά πενθήση·. 
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Καί ποία ή άπάντησις ! Μάννα μή καταράσαι! 
"Πώς ξένο, ξένο, πώς έδώ ! τολμάς να αΐτιάσαι,— 
«Τήν Αμαλία τήν θεά, τήν άλλη Παναγία 
«Καί "Οθωνα τον άγιο μέ τόση αφοβία!» 
Τά ήκουσε τό έρημο χ,' έδάγκασε τά χείλη 
Άλλ' όμως δέν έδείλιασε νά ρίψη τό κονδύλι. 
"Έστρεψε βλέμμα φοβερό σ' εκείνους τούς αθλίους! 
«Τους είπε μή προσμένουνε "Ενωσι άπό δημίους». 
Αυτή θά γίνη, έφθασε, όταν ό "Οθων φύγη! . . . 
Ή θύρα νάτην, άνοιξε ! ή Μάννα την ανοίγει! . . . 

Σ Τ ' . 

Πολλές φορές έμάντευσες πουλάκι πικραμένο 
Καί τόρα δίδεις μια ευχή, αν καταφρονεμένο. 
Ζητάς άπ' τήν Επτάνησο κοινή ψηφοφορία, 
Καί νά'χη πάντα ή Μάννα της ! νόμου δικτατορία! 
Προτρέπεις ένα έκαστο νά κάμη μιά θυσία 
Καί κάμουνε τάς έκλογάς μέ κάθε ευταξία" 
Τήν εθνοφυλακή αύτη ώς γέρας νά συστήσουν 
Καί μ'όπλα τόν καθένανε άμέσως νά στολίσουν' 
Τό λέγεις μέ συναίσθησι κανείς δέν τό αρνείται 
Άλλ ' ή φωνή σου ή αγνή πάντοθε πολεμεΐται' 
Ά ς ηναι! σύ κελάδισε, κ' εκείνοι άς μουκρίζουν' 
Τά πρώτα τους δέν έρχουνται άνεμους φοβερίζουν. 
Εύχεσαι καί τρισεύχεσαι πουλάκι πικραμένο 
Πού ησαι στή καρδούλα σου σαγιτοκαρφωμένο* 
Τό νέο τ ' Αστεράκι σου νά σπιθολαμπιρίζη 
Καί ή σπίθα του ώς ήλιος! νά λάμπη, νά δροσίζη! 
Εύχεσαι καί τρισεύχεσαι!. τί μαύρη ειμαρμένη! 
Δικαιοσύν' άπύλυτή καί όχι χαρισμένη. 
Δικαιοσύνη ναι, ζητάς καθένας μας γιά νάχη 
"Αν θέλη ό μέγας κι' ό μικρός στή σφαίρα του νά άρχη ! 
Έάν ό Όθων έλαβε μαζύ τήν αδικία. 
Τότε χαρά σ' έμας! δόξα καί ευτυχία! • • . 

-
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*Αν δέ και πάλι άφησε οπίσω του λιγάκι 
Άπό εκείνο πώχυνε οχιάς τό φαρμακάκι 
Θά κατχφθείρη όλους μας δίχως κάμμιά ελπίδα. 
Κι' αλλοίμονο στή δύστυχη ! τήν έρμη τήν Πατρίδα! 

Ζ'. 

"Οχι! "Αηδόνι μου, όχι! Οχιά δέν θά σφυρίξη 
Μήτε τ ' άμάλλιαστα πουλιά άστρίτης θά τυλίξη' 
Αύτήνη έξεγλύστρησε σ' απέραντα σκοτάδια" ' ' ·' 
Καί τά φαρμάκια πώχυσε τής τρώγουν φυλοκάρδια.' 
Καί νά ! γιά τή σκασίλα της! πουλιά γλυκοφιλοΰνται 
Στους κόρφους τής Μαννούλας τους άχνοπαρηγοϋνται' 
Ξηράθη ή γλωσσούλα των νά λέν τάπερασμένα, . : ? 
Κι ' άς ήσαν άψυχα πουλιά ! άς ησαν βραχνιασμένα! 
Ά ς εΐχαν βράχους τή φωλιά, τά δάση καί τά ξένα." 
"Ας ησαν στά κατάβαθα, σκληροφυλακωμένα. . . .' 
Εκείνα δέν άπέκαμαν ! άλλ' είπαν ν' αποθάνουν 
Παρά μέ πίκρες γιά νά ζουν, γιά γάλα νά βυζάνουν. 
Τόρα κρυφαναδεύουνται ωσάν άγγελουδάκια. 
Τί λέν καί πώς χορεύουνε ! τό ξέρεις σύ αηδόνι! . : : 
Χορεύουν πάλι τό χορό στά βήμα Κατζαντώνη. . . . 
Τί λένε στά τραγούδι τους ! άνοιξε σύ το στόμα ! 
'Ρίψε είς τά Μνημόσυνα καί πάλιν ένα όμμα . ; ." 
Καί ψάλλε, ψάλλε άσμά σου μ' άχνί σου μελωδία 
Είπε πώς δέν έγήρασε ποτέ έλευθερία ! 

"Εγραψα καί έδημοσίευσα κατά τάς αρχάς "Απριλίου 

Ο θ ά ν α τ ο ς τ ο ΰ β ο σ κ ο ύ . 

Α . 

Καλώς τον τόν Αλέξη μου, καλώς τον, καλώς ήλθες! 
ήμερες ηταν πώλειπες καί χρόνια μ' έρανήκαν. 

πές μου πώς καλαπερασες ! τί κάμνουν τά λειβάδια! 
2 


