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<<θεον σέβου >> 

Εν Αθηναις τη15 Ιουνιου 1864-Ετος Ά.'Αριθ2. 

Η Ε Π Τ Α Ν Η Σ Ο Σ Κ Α Ι Τ Α Ε Ρ Γ Α . 

"Οτε διεσημάνβη έν Κέρκυρα τό θρηνώδες άκουσμα, ό θάνατος 
του άτυχους Καποδιστριου, πάντες έν γένει οί πολΐται, πλην τίνων 
εξαιρέσεων, έθρηνησαν την άπώλειαν τοϋ ανδρός, θεωρησαντες αυτήν, 
ώς την μεγίστην πρός τό έθνος ζημιαν' άλλα ποϊαι αί προς τόν ά'ν-
θρωπον ένστικτοι αντιλήψεις ! Είς τούτων, ό αδελφός αύτοϋ Γε
ώργιος, δεν κατελήφθη έκ της κοινής θλίψεως, ουτε σχεδόν ήλ· 
λοιώθη εϊς τό φρικώδες τοϋτο γεγονός· οί δέ περί αυτόν, τόν ήρώ-
τησαν έν τη λέσχη, ποϋ τά πρός άδελφόν δάκρυα ; ούτος δέ 
απαντών ειπεν' — "Ήδη νά θρηνήσω αυτόν; έκλαυσα και έθρηνησα 
τοϋτον, άφ' ής ηκουσα ότι παραλαμβάνει ώς Συμβούλους του τόν 
Βιαρον και Γιαναταν* έκτοτε είπον ενώπιον ΰμώνέν τη Λέσχη ταύτη, 
ό'τι ή μετάβασις των δύο τούτων καϊ των κατόπι θά προκαλέση 
τόν θάνατον εις τόν άδελφόν μου. Άφ' ου λοιπόν έθρηνησα έκτοτε 
τοΰτον, τά δάκρυα μου άπεξηράνθησαν και έν τώ λαρύγγίμου έγέ-



νειο πάθος. Καί τω όντι! ο πατριώτης Γεώργιος Καποδίστριας 
ευρεθείς εν τη Λέσχη οτε νικούσε τήν άπόφασιν περί τής μεταβά
σεως τών ώς εΐρηται προσώπων είς τήν Ελλάδα, έξέχυσε γοώδη 
κραυγήν καί γρονθίζων τήν κεφαλήν αύτοϋ, άνεφλέξατο έκ βάθους 
ψυχής τά θρηνώδη ταΰτα" Ω, δυστυχία σου Νάννη ! (άντί Ιωάννη) 
αυτούς καλείς ώς συμβούλους σου ! θά προκαλέσωσιν ανυπερθέτως 
τον θάνατον σου». Τοΰτο δ' αύτο συμβαίνει καί είς ήμας σήμερον 
ύπο όλως εΰάγγελον καί χαρμόσυνον εποψιν. Μας άντίγγέλθη έν 
Όδησσώ παρά φίλων έξεστηκότων υπό τής χαράς ή έκδίωξις τοΰ 
"Όθωνος έν ώρα τραπέζης εν τινι Ξενοδοχείω, ούτε ήλλοιώθη-
μεν, ούτε συνεκινήθημεν" ή πόλις ήλαλαξε καί ή τοΰ μετώπου μας 
αΐγλη ή τον ή έζωγραφισθεΐσα άπό τοΰ έτους 1852 , ότε αόρατος 
τις φωνή κατέστησεν όρατόν τόν έδόμυχον τής νίκης παιάνα 
εις τήν καρδίαν μας" ήλθεν ή ενωσις τών αδελφών Επτανησίων, 
ή μάλλον ειπείν, έγένετο ή άρσις έπί τής άρσεως τών πολιτικών 
δεσμών μας έπί τών αδελφών, πάντες έχυσαν πολιτικής χαράς δά
κρυα, ήμεϊς δέ οΰκ ίδυνήθημεν δακρύειν, διότι τά δάκρυα ημών 
ερρευσαν άπό 1 5 ήδη ετών καί κατόπιν, άφ' ης άπεδύθημεν εις 
τόν διαφλεγή υπέρ τής ενώσεως αγώνα" καί έν ω εις πεπονηρευ-
μένας καρδίας άρχονται ήδη, τά ημών άποστειρεύθησαν έκτοτε, 
διότι έκτοτε ημείς έθεάθημεν πάνθ' όσα θεώνται αί ήδη άνδρί-
ζουσαι καρδίαι. Τούτων ουν ένεκεν,συγχωρηθείτω γεγηρακότι εις τήν 
δημοσιογραφίαν πολίτη, άντί τοΰ νά διαφλέξη καί συγκίνηση τους 
Επτανησίους καί λοιπούς "Ελληνας μέ παρελθούσας όδυνηράς ανα
μνήσεις, συγχωρηθείτω ίνα ρίψη εν βλέμμα έπί της νέας τοΰ μαρ
τυρίου σκηνής καί χύση νέα έπ' αυτής δάκρυα, όποια έχυσε καί 
έπί τής ήδη άποληγούσης. Μανθανέτω δε πάς τις ότι ό κάλαμος 
αύτοϋ ουδέποτε έκινήθη μηχανικώς, ουδέποτε έπηρεάσθη ή θέλει 
έπηρεασθή παρ'ούτινος δήποτε. Μία υπήρξε καί έσεται ή οδός αύ
τοϋ, Πατρίς, Πίστις, καί τά ύπ' αυτών καί δι' αυτών κοινοϊς θεσπί-
σμασι δημιουργηθέντα, Βασιλεία καί Σύνταγμα! έν δέ ταϊς δυσί 
ταύταις έντολαϊς, απας ό ουρανός καί πάσα ή γή κατ'αυτόν κείται. 

Ποία ή τής Επτανήσου κατάστασις; "Αρτι έτελείωσε τό έν 
πολλοίς μικρόν καί ως ιστορικόν γεγονός μετέστη ήδη είς τάς δέλ-
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τους τής ιστορίας· τό δέ, έν ολίγοις μέγα, υπολείπεται ή άρχεται 
ήδη, καί θεωρείται μετέωρον καί άβέβαιον « ούκ έν τή κτήσει 
τά αγαθόν, άλλ' έν τί χρήσει τό μέγαέστι». 

Τά πράγματα ήλλαξαν έκτοτε φάσιν η προσάρτησις τής Επτα
νήσου είς τήν Έλληνικήν χώραν είναι έμμεσος άναγνώρισις ύπο 
τών Δυνάμεων τής απελευθερώσεως τών υπό τόν ζυγάν τοΰ βαρ
βάρου στεναζόντων ομογενών μας" ή δέ αποτυχία αυτής είς τό 
διοικεϊν καί τό διοικεϊσθαι ανατρέπει έκ βάθρων τήν άπόφασιν ταύ-
την, επιβαρύνει τόν ζυγόν είς τόν τράχηλον τών ομογενών μας, καί 
τοιουτοτρόπως καθίστα άμφίρροπον τήν Βασιλείαν έν Ελλάδι, 
'Εάν λοιπόν οί κρατούντες λάβωσιν ΰπ' όψιν τά ιστορικά αίτια τής 
πτώσεως και τοϋ μεγαλείου τής πάλαι ποτέ εύδαίμονος καί περι
φανούς ταύτης χώρας, έάν έξαλείψωσιν άπό τό ένεστώς τά αίσχη 
•τοϋ παρελθόντος, ή Ελλάς καλώς κυβερνώμενη, δύναται νά πρόσ
κτηση θάττον ή βράδιον τήν λάμψιν τοϋ εύκλεοΰς αυτής μεγα
λείου" άν δέ, ο μή γένοιτο! ό έγωϊσμός καί ή φρεναπάτη, άνα-
στρέψωσι τόν ήλιον, έξ ου προσδοκάται ή τών ομογενών μας άνάρ-
ρησις εις λαίλαπα φατρίας καί έκδικήσεως, προσημαίνεται ρήξις, 
καί σύν τή ρήξει νέος τη πολυστενάκτω πατρίδι κίνδυνος* εξη
γούμεθα σαφέστερον 

Η Επτάνησος ώς ουδέτερα τών μέχρι τούδε άγοίνων καί 
ρήξεων, δέν ώφειλε νά λάβη μέρος είς τά καθέκαστα τοΰ Κοινο
βουλίου καί παρούσα έάν ήτο, πολύ δέ περισσότερον, διότι απου
σιάζει" άρα ή αργία τής Συνελεύσεως εύθύνει μεγάλως τήν Κυ-
βέρνησιν. Καθ' ήμας, άφ' ής ό κλεινός ημών "Άναξ έπάτησε τό 
έδαφος είς τήν νέαν αύτοϋ Πατρίδα, ώφειλεν ή Κυβέρνησίς του ή 
νά διάλυση τήν Εθνοσυνέλευσην τη συγκαταθέσει τής ιδίας, καί 
νά συγκάλεση νέαν, ή τούτου μή γενομένου νά ύποβάλη είς συζή
τησιν καί είς έπιψήφισιν αυτής τόν αίώνιον τοΰ Κράτους Θεσμόν" 
ή δέ παράτασις μέχρι τής έλεύσεως τών Επτανησίων όχι δέν συ-
νωδά μέ τό αύστηρόν τής εξουσίας καθήκον, άλλά λογίζεται καί 
κατά τύπους, καί κατ' ούσίαν έγκλημα. Λέγομεν κατά τύπους, 
διότι δέν ήδύνατο νά καταδικασθή ή Κυριαρχία τοΰ έθνους οκτώ 
ήδη μήνας απο τής έλεύσεως τοϋ Βασιλέως, καί τίς οίδε ότιόσους 



προσέτι εις άργίαν ένεκα τοϋ μέρους* δεύτερον, διότι το μέρος 
τούτο έπρεπε νά το τηρήσωμεν, έάν είχομεν καί ημείς καί αυ
τοί σώας τά φρένας, άθικτον καί άμόλυντον τών αντιπαθειών μας. 
πολύ δέ περισσότερον νά προκαλώμεν αυτό εις έπικουρίαν θριάμβου 
αισχρού καί αποτρόπαιου! Τρίτον και πρώτιστον, δέν έπρεπε νά 
ταράξωμεν τήν ήσυχίαν ενός λαού έκθέτοντες αυτόν εις τήν έκλο-
γικήν πάλην πριν η γνωρίση αυτός ήμας καί ήμεϊς αυτόν, τούς λα-
βυρινθώδεις νόμους μας καί τους τραγελαφικούς νόμους του* ό λαός 
οϋτος εϊχεν ανάγκην ώς υπέρ ποτε ησυχίας καί τάξεως* εΐχεν 
ανάγκην καί έπρεπε νά έλθη άλλως πως πρότερον εις συνάφειαν 
μέ τους αδελφούς του, καί κατόπιν νά δοθή εις τήν πολιτικήν πά-
λην. Τέταρτον πάσα φρόνιμος εξουσία, όχι δέν παρατείνει σκαν
δαλωδώς τάς συζητήσεις τών κυριαρχικών σωμάτων, άλλά καί 
τάς ευκολύνει όσον οΐόν τε καί τάς επισπεύδει μέ πασαν αυτής 
θυσίαν. 

Ταύτα κατά τύπους* τί δέ κατ' ούσίαν; Έάν τό Σύνταγμα συν-
εζητεΐτο καί έθεσπίζετο σύν τή άφίξει τής Βασιλείας, οί οροι αυ
τού ήθελον εΐσθαι μετριώτεροι, νϋν δέ, ότε ή εξουσία στρατολογούσα 
καί διαρρήδην κραυγάζουσα κατά τών έλευθεροφρόνων η κατά τών 
καταλυσάντων τήν δυναστείαν τοΰ Όθωνος, διεγείρει ύπονοίας 
εύλογους, καί αί υπόνοιαι αύται, αντί νά μετριάσωσι τους ό
ρους, απεναντίας θέλει καταστήσουσιν αυτούς αυστηρότερους, καί 
κύριος οίδεν, αν θά δυνηθη νά άνθέξη ύπό τό άχθος αυτών τό 
κοινωνικόν σώμα. 

Έκ τών ολίγων τούτων καταδεικνύεται, οτι η Κυβέρνησις 
έβάδισε καί βαδίζει έπι σχεδίου όλως σεσαθρωμένου, και φαίνεται 
οτι τό έσωτερικόν αυτής δεν συνάδει μέ τήν έξωτερικήν αυτής 
πρόοψιν ομοιάζει σαθρόν και ξηρόν δένδρον οπερ περιτυλίσσε-
έξωθεν μεν ύπό τήν σκιεράν διφθέραν αγρίου κισσού, έσωθεν δέ 
εστί κόνεως καί κονιορτοϋ εμπλεον. 

Νϋν δέ, τί ποιητέον; Καθ' ήμας πρέπει νά έπισπευθη ή επάνο
δος τής Α. Μ. ή Συνέλευσις νά έπαναλάβη τάς εργασίας τών υψη
λών αυτής καθηκόντων, και πρό παντός άλλου τήν συζήτησιν τοϋ 
Συντάγματος επί τών καθ" έκαστα, καί μεχρισοϋ φθάση έπί τοϋ 
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συνόλου, τότε αναντιρρήτως έρχονται και οί πληρεξούσιοι τής 
Επτανήσου λαμβάνοντες καί ου τοι μέοος έπί τοΰ ολου. 

Ά ν δ' ο γένοιτο, καί παραταθη έπάπειρον ή συγκρότησις 
τής Συνελεύσεως, ή Κυβέρνησις αναλαμβάνει μεγαλωτάτην εύθύνην 
απέναντι τοΰ έθνους τε καί τής ιστορίας* ή παρουσία τών πληρε
ξουσίων τής Επτανήσου, οχι δέν δικαιολογεί αυτήν, άλλά καί 
έκ τού προφανούς τήν καταδικάζει, διότι υποτίθεται ότι στρατο
λογεί, υποτίθεται οτι φατριάζει καί κατά συνέπειαν κηρύττεται 
έκθεσμος καί επίορκος* άφ' έτερου γνωρίζοντες έκ τοϋ σύνεγγυς 
τά ήθη καί τάς αρχάς τών Επτανησίων, δυνάμεθα άπό τούδε ει
πείν, οτι οί Επτανήσιοι πληρεξούσιοι θέλουν εΐσθαι οί σημαιοφόροι 
πάσης φιλελευθέρου ιδέας* άρα μάτην ήγρύπνισαν οί στρατολό
γοϋντες. 

Ο ΙΕΡΑΤΧΗΣ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ . 

Ή ιστορία τών εθνών μας διδάσκει ότι ολαι αί καταστροφαί 
καί ολα έν γένει τά πρός τήν κοινωνίαν ναυάγια, προήλθον έκ τοϋ 
κλήρου μυριάκις ή κοινωνία έπεσεν εις τό χάος ! καί μυριάκις 
άνέλαμψε τη κραταιά τοϋ υψίστου παντοδυναμία* ή αυτή ιστορία 
διδάσκει τά έθνη, οτι παν ένδεχόμενον τών Κληρικών νόσημα 
πρέπει νά καυτηριάζηται εις τάς πρώτας αύτοϋ όψεις διά φαρμά
κων ηρωικών, πριν η τό νόσημα τούτο κατασταθή διαδόσιμον, 
καί άπολήξη εις αΐρεσιν.. 

Αί πολιτεΐαι, φρονίμως ποιοϋσαι, άφ' ού άνεμέτρησαν μυριάκις 
τό χάος αυτών, έταξαν ήδη, οτι πασαι αί έξουσίαι άπορρέουσιν 
έξ αυτών, κα'ι πασαί που περιστρέφονται έπί τοϋ ίδιου αυτών άξω-
νος* ούτος έστιν ό υπέρτατος τών πολιτειών νόμος* έπ' αύτοϋ τού
του βαδίζουσιν άπαντα τά εϋδαίμονα έθνη κατά τόν πεφωτισμένον 
τούτον αιώνα, καί έπ' αύτοϋ τούτου έβάδισαν καί οί περί ων τό 
κλέος άείμνηστον ένδοξοι ποιμενάρχαι καί σύμπας ό ευαγής κλή
ρος τής Εκκλησίας μας, είσπηδήσαντες κατά τήν επανάσταση εις 
τήν ήρωικήν παλαίστραν τοϋ μαρτυρίου, άγωνισάμενοι μετ' αύ-



ταπαρνήσεως τόν καλόν τής δόξης αγώνα μέχρί τής έλεύσεως τοϋ 
Καποδιστρίου, ότε τα πράγματα τής πολιτείας, έλαβον κανόνι-
κωτέραν τίνα ρύθμισιν. 

Άλλ ' όποιοι οί τότε άνδρες ποΰ ή ήρω'ίκή καί ή θεσπέσια 
αυτών αύταπάρνησις; Τίνεςδε οί κατόπιν αυτών; ίδετε, ακούσατε ! 

Οί αδελφοί Επτανήσιοι κολακευόμενοι άπό τό κλέος τοϋ Κα
ποδιστρίου καί Μεταξά, ηθέλησαν νά παρουσιάσωσι καί τρίτον έπί 
τής σκηνής άνδρα ! ούτος δε έστιν ό πατήρ Αθανάσιος, Ιεράρχης 
Κερκύρας* παραδόξως πως ηθέλησαν νά προσωποιήσωσιν εις τόν 
σεβάσμιον τοϋτον άνδρα τό μέγα εις τά χρονικά γεγονός τήν πο-
λιτικήν ενωσιν τής Επτανήσου μετά τής Ελλάδος, καί τό παρα-
δοξότερον ένέδυσαν αύτώ σάκκον καί ένέπηξαν εις τάς χείρας αύ
τοϋ τήν σημαίαν τοϋ Παλαιών Πατρών, όπερ χαρακτηρίζει παρά 
τήν άχαριστίαν εις τους πολλά καί μεγάλα μοχθήσαντας, η άσέ-
βειαν πρός τόν ήρωα εκείνον τής Εκκλησίας μας, η έμπαιγμόν 
εις τόν μηκέτι ένδόξως άθλήσαντα Άθανάσιον. 

Π ούτω παραξίαν τιμή εις τόν σεβάσμιον τοϋτον άνδρα ύπό 
τών Επτανησίων, καί αί κατόπιν απρεπείς προσηγορίαι καί φιλο
φρονήσεις, έξετόπησαν δυστυχώς τοϋτον τής αληθούς αύτοϋ θέσεως 
έν τή κοινωνία" καί, κρίμασιν οΐς οΐδε κύριος, έπεσκίασε τόν έγ-
κέφαλόν του χιμαιρική τις ιδέα, ήτις άν καί θεωρείται καθ' όλους 
τούς λόγους καί τύπους απραγματοποίητος, ούχ ήττον τό καθή
κον μας επιτάσσει ίνα ύψώσωμεν άπό τοϋδε φωνήν κατ' αυτής επι
καλούμενοι τήν συναρωγήν παντός τέκνου τής Όρθοδόξου ημών 
Εκκλησίας" ο πατήρ Αθανάσιος καθ'ά είμεθα άδιστάκτως έξ αλάν
θαστου πηγής πεπληροφορημένοι, άξιοι τήν διαίρεσιν η τό αύτο-
κέφαλον τής έν Έπτανήσω Όρθοδόξου Εκκλησίας, έπί τώ σκοπώ 
τοϋ νά άρξη έπί τής θεοσδότου τοϋ Κυρίου καί Σωτήρος ημών 
Μάνδρας, ώς άλλος Πάπας έν 'Ρώμη. 

Καί τοιαύτη τις ή θρηνώδης ύπόθεσις. Τί δέ ειπωμεν τώ πατρί 
Αθανασίω, τί τοις συμβούλοις αύτοϋ; Κάλλιον έν τοιαύτη έποχη 
καθ' ην τεκταίνεται νέον κατά τής Εκκλησίας ημών Σχίσμα, κάλ
λιον μή είχομεν τόν κάλαμον άνά χείρας ίνα μή εύρεδώμεν εις τήν 
άναπόφευκτον ανάγκην νά έξυπηρετήσωμεν τήν Πατρίδα προθύμως 

μεν, άλλά μεθ'οσης οίον τε πικρίας καί συναισθήσεως, προμαντευό-
μενοι τάς όλεθρίας εις τό κατόπιν συνεπείας, καί έξ άλλων μεν πολ
λών, κυρίως δέ, έκ τοϋ αλάνθαστου δόγματος « πολλάκις λαν
θάνει μεγάλη μετάβασις τών νομίμων,οταν παρορώσι τό μικρόν». 
Καί δυστυχώς, δέν είναι μικρόν τό τόλμημα τοϋ Αθανασίου, είναι 
μέγα! είναι έκ τών έσχατων! Ειναι έκ τών σπινθήρων εκεί
νων, οϊτινες άν αρριπιζόμενοι μεταδίδουσι τήν πυρκαϊάν και άνα-
φλέγουσι πασαν τήν χώραν. Η πυρκαϊά λοιπόν ήφθη ήδη καί διεδόθη 
έκ τοϋςόματος τού ίεράρχου,ώς άλλη τις φλόξ άνευ προανακρούσεως 
καί προσημάν σεως. Ναι, ή χορδή ήν παίζει ό ιεράρχης προμηνύει κα
ταιγίδας, άλλ' έν αύταΐς γέγραπται ή πικρά τής οδύνης του τρα
γωδία καί ή απώλεια τών εργασιών του μετ' ήχου! ήδη εξεγείρεται 
πασα ή κοινωνία καί έν λαμπάσιν άϊδίοις σβεννύει τήν δαδα τοϋ 
ίεράρχου, έν η γέγραπται Σχίσμα! ήδη προνοούσα ή Κυβέρνησις, 
έστω καί ή τοϋ Βάλβη, αποπέμπει τόν αίρεσιάρχην, ή εις τάς 
Στροφάδας πρός διάνυσιν τοϋ βίου του, η εις τά Αντικύθηρα πρός 
δικαίαν καί νόμιμον αύτοϋ τιμωρίαν, διότι, ουχί τό προφέρειν 
διαίρεσιν τής Εκκλησίας είναι μηδέν όλιγώτερον τοϋ έσχατου 
κατά της κοινωνίας κακουργήματος, άλλά καί τό διανοεΐσθαι 
τοιούτον τ ι είναι μηδέν όλιγώτερον τοϋ βλάσφημου. Έν εναντία 
δέ περιπτώ σει και ή Κυβέρνησις δέν λάβη τά προσήκοντα μέτρα 
πρός καυτηρίασιν τού μιάσματος έν τή κοινωνία, έσμέν βέβαιοι, 
οτι καί ό λαός τής Επτανήσου καί πάσης τής Όρθοδοξίας έν γένει, 
θέλει άνακράξει έν τή δικκαία αύτοϋ αγανακτήσει οτι ή Κυβέρ-
νησις τής Ελλάδος επιβουλεύεται τήν θρησκείαν τών Πατέρων 
της». Και ταύτα μεν περί τούτων. 

Νΰν δ' έξεταστέον τό ζήτημα καί ύπό έτεραν τινα έποψιν. Ζη
τεί η θέλει ο σεβάσμιος ιεράρχης αύτοκέφαλον τήν 'Εκκλησίαν 
τής Επτανήσου η έξηρτημένην, ώς μεχρι τοϋδε άπό τά πατριαρ
χεία τής Κωνσταντινουπόλεως; Ά ν αύτοκέφαλον, δέν έχομεν ένω
σιν, άλλά Κράτος έν Κράτει, καί τότε υπέρ τίνος ούτος έμόχθησε 
καί ήξίου παρά τήν εικόνα τής Α. Μ. ην δέν έλαβεν ουδείς τών 
έν Ελλάδι κλεινών Αρχιερέων, καί τόν μεγαλόσταυρον; 'Άν έξηρ
τημένην άπό τής Κωνσταντινουπόλεως, τότε δυνάμεθα ειπείν,οτι 
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υποκρύπτεται άλλη τις παγίς* ό σεβάσμιος ιεράρχης, όχι μόνον 
τους Επτανησίους δεν θέλει εντελώς ανεξαρτήτους της έπηρείας 
τοΰ Σουλτάνου, διότι ουδεμία πράξις τής έν Κωνσταντινουπόλει 
Εκκλησίας έξωτερικώς ενεργείται πριν ή κύρωση ταύτην ή Πύλη, 
άλλά καί τρόπον τινά ζητεί νά προσάψη καί πρός τήν άλλην Ε λ 
λάδα έκτακτον και βδελυρόν τι ' στίγμα, οπερ κατά τύπους πολι 
τικούς δύναται νά θεώρηση ώς προβληματικην τήν πλήρη τής 
Ελλάδος άνεξαρτησίαν εξηγούμεθα 

"Οτε ό Σουλτάνος διοικεί θρησκευτικώς τό μέρος τοΰ Κράτους, 
επηρεάζει τό όλον* ή δέ επήρεια αύτη, έκτάς τών εντεύθεν συνε
πειών, εγείρει εις αυτόν τήν ύπόνοιαν, ή όρθότερον ειπείν τήν βε-
βαίωσιν, ότι άρχει έπί τοΰ πνευματικού μέρους* άρα έπί τοϋ ημί
σεως Κράτους. Καί τω όντι! ή εξουσία του ήτο μέχρι τής ενώσεως 
τοιαύτη έπί τής Επτανήσου* τί λοιπόν θέλει ό πατήρ Αθανάσιος; 
Τήν προστασίαν τοΰ Σουλτάνου έπί τής Εκκλησίας τής Επτανή
σου ή τό αύτοκέφαλον αυτής; καί τό μέν καί τό δέ, θεωρούνται 
ώς χίμαιρα, καθ' όσον ή πολιτική ενωσις συνεπάγει καί τήν θρη-
σκευτικικήν' επομένως έν τοιαύτη περιπτωσει απαιτούνται νέαι 
«διεθνείς συνθήκαι καί νέα πρωτόκολλα* τίς λοιπόν θ' άναλάβη τόν 
αγώνα τούτον έστω άν ή άξίοισις τοΰ πατρός Αθανασίου θεωρηθη 
έκ τών ών ούκ άνευ; υπάρχει που ό φρενήρης υπουργός καί ή κακό-
δοξος καί κακόβουλος Κυβέρνησις; όχι βεβαίως! ανέμους άρα το
ξεύει ό Αθανάσιος! Άλλ ' ύποτεθείσθω ότι καί τοΰτο γενήσεται, 
Δέν εξετάζει καί άλλο τ ι όπερ παρελείψαμεν, πλήν πρέπει νά τό 
είπώμεν! Δεδόσθιο, ότι γίνεται κάπποια μ ε τ ά β α σ ι ς τ ώ ν νομ ί 
μων, καί ή Εκκλησία τής Επτανήσου αναγορεύεται ανεξάρτητος* 
ποΰ τότε θέλει είσθαι ή έδρα αυτής; είς τό άκρον τής Επτανήσου 
η τό κέντρον; ποΰ τό κέντρον; τις ή κεφαλή; ή Κεφαλληνία* άρα καί 
έν περιπτοωσει τοιαύτη Πάπας θέλει είσθαι ό Μητροπολίτης Κε
φαλληνίας καί ουχί ό τής Κερκύρας* τοιουτοτρόπως λοιπόν ό στα-
σιάζων μένει ε ί ς τ ά κρύα τοϋ λουτρού κατά τήν παροιμίαν, 
όπως έμειναν έκτος τών πραγμάτων καί οί κατά τοϋ "Οθωνος στα-
σιάσαντες!!! 

4 1 

Καί ταΰτα μέν έπί τοϋ παρόντος* εύχόμεθα δέ έκ ψυχής 
διαψευσθώμεν έκ τών έργων ή έκ τής μετανοίας τοΰ έν λόγω φι 
λοτίμου ίεράρχου. 

ι-

Ο Ι IHΣΟΥΤΑΙ 

Η 

Η ΘΡΗΝΟΣ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ 

Ούαί τί σοι έπέπρωντο, ώ Μούσα πικραμένα, 
άντί εντεύθεν άσματα, πεφοντολαμπρυσμένα ! 
άντί τοιούτων εύηχα ωδε νά διάχυσης, 
καί κτίσματος πανάρρησιν, μέ φθόγγους νά ύμνησης, 
δυστήνως φαρμακεύεσαι άπό τάς διαστάσεις. 
έχθρων δυστήνου πλάσματος! αγρίας τόσας φάσεις* 
καί κράζεις, κράζεις έκθαμβος 'έν τη αμηχανία, 
πρός τ ι ή παραγνώριση καί ή αυτοκτονία ! 
πρός τ ι τό χάσμα τ' άπειρον, τη Μία Εκκλησία ! 
πρός τί ή έπονείδιστος! παπών ακολασία! 
Δέν είναι ένας ό Θεός! Τριάς του ή αγία! 
δέν έχει άνωθεν τό φώς έν τή μεναλουργία; 
Καί ότε ενας ό Θεός, πρός τί ή διχοστασία, 
πώς, πόθεν νεοφώτιστοι πλάττουν θεογνωσία, 
νοθεύοντες τό Σύμβολον μέ πασαν μαγκανίαν 
τάς βάσεις ανατρέποντες! τήν έντολήν τήν θείαν, 
Αυτοί ημάς έδίδαξαν θρησκείαν τοϋ Σωτήρος* 
αυτοί ημάς έφώτισαν, ή μέγας μας! ό Κλήρος! 
ό κλήρος ό πανάγιος, όστις ένεσκηνώθη 
εις τοϋ Σωτήρος σκήνωμα κ' εντεύθεν έξυψώθη 
εις τάς άρρητους κτίσεις του πνεύματι χριστοβόλω, 
πνεύματι τό τρισάγιον, κόσμω θαυματοβόλω' 
καί είπε καί ήσπάσθηκε άγίαν τήν Τριάδα! 
ίνα δεσπόζη πνεύματι, τοϋ κτίστου τήν Μονάδα ! 
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2 . 

Κάι πόθεν ούτοι έλαβον τής πίστεως τήν γνώσιν; 

πόθεν έγαλουχήθησαν τοϋ νάματος τήν πόσιν; 
ποία ή τότε δόξα των, καί ποία ειμαρμένη! 
ποία αυτούς έσπάραττε ! τύχη απεγνωσμένη! 
είχον τά Ελευσίνια, άρρητους τους λαμπτήρας, 
έξ ών έδιεχέετο ή αυρα εϊς πλωτήρας 
καί έπλεον ουράνια μέ πνεύμα γηθοβόλον 
κ' έντεϋθεν συνεβάδιζον μετά θεού τών όλων; 
Ειχον τους Ελικώνας των, τόν "Ολυμπον, τά Τέμπη, 
έξ ών αί Μοϋσαι, χάριτες, διηύλιζον τά μέλπη 
καί σύμπαν γης τό πλήρωμα ! έφωτοδαδουχεϊτο 
καί μέγα τό στερέωμα! ύψοϋτο καί ύμνεϊτο! 
Ειχον Σωκράτας Πλάτωνας, καί άλλους χρησμωδότας 
Λυκούργους τε καί Σόλωνας, τοϋ Κόσμου θεσμοδότας, 
« καί πάντων τό τρισμέγιστον! τής θέμιδος τόν θρόνον, 
τόν σκηπτουχοϋντα έκτοτε, έρ' όλων τών αιώνων, 
έφ' όλου τοϋ πληρώματος, κ έρ' ολας τάς ημέρας* 
συμπάσης τής εκτάσεως τής υδρογείου σφαίρας; » 

Δεν είναι αίσχος άντικρυς! νεοφώτιστων δόξα ! 
τους μύστας νά τοξεύωσι μέ ίοβόλα τόξα; 
Δέν είναι τρισαπάνθρωπος ή τόσ' αχαριστία, 
τους μύστας νά ύβρίζωσιν έν τή διχοστασία; 
Δεν είν' επίσης άδικον, τήν γλώσσαν τοϋ Σωτήρος 
νά άποκρούη έξαρνος ά τών Σοδόμων κλήρος; 
Καί τίς ή γλώσσα Ιησού μεθ' ής συνεξηγήθη* 
τό κτίσμα τό ούράνιον κ' έν κόσμω έτιμήθη; 
Ά ν ην' ή γλώσσα τών Σκυθών, τών Ισπανών η Γάλλων, 
η, καν εκείνη Γερμανών, "ή εθνοτήτων άλλων! 
άς έλθωσιν, άς εϊπωσι, τίνες οί Πλάτωνές των 
άς έλβωσιν, άς δείξωσι, τίνες οί κήρυκες των. 
άς δείξωσι πλειότερον, τίνες οί μαθηταί των" 
Βασίλειοι, Χρυσόστομοι καί οί σχολιασταί τ ω ν ; . . . . 

Πώς, πόθεν ή άλλοίωσις καί ή άπογνωσία! 
τοιαύτα έδαδούχησεν ή πρώτη Εκκλησία ; 
τοιαύτα Διονύσιοι ειπον έν τή Γαλλία, 
τοιαύτα τά αρχέτυπα,, τής πίστεως βιβλία; 
Έν τίν' άντιστρατεύεσθε κατά τής Εκκλησίας* 
έν τίνι τόσα Σχίσματα, τέκνα διχοστασίας! 
ένώ τό φώς τό άρρητον, θεόθεν διαυγάζει 
καί ό σταυρός απέναντι τήν ένωσιν προστάζει; 
Τίς άρα έτρισδίχασε Θρησκείαν τοϋ Σωτήρος,—• 
ποίος ό έπονείδιστος τού Σχίσματος ό ήρως; 
—Πολιτική κατάρατος καί πάθη καλογήρων* 
πολιτική επίβουλος, αχρείων όλίτηρων!!! 
'Αλλ'έστω! συνδιέρρηξαν θρησκείαν τοϋ Σωτήρος, 
ϊν' άρχωσιν οί δαίμονες, φρενητιώντων κλήρος ! 
τήν γλώσσαν πώς ήλλοίωσαν τών θείων Αποστόλων, 
δι' ής τό φώς διέχυσαν μέ πνεύμα φωτοβόλον, 
δι' ής τήν πλάνην έρριψαν παγίδας ιοβόλων, 
δι' ηςπερ έμετέβαλλον τεμένη τών ειδώλων ; 
Έστω! οτι τά Σχίσματα είναι τά δόγματα των, 
ή πλάνη ην ένέσπειρον τά θρησκολογικά των. 
δεδόσθω, πώς τά άζυμα ήγοΰνται τών ένζυμων* 
κι' οτι τά Πουργατόρια εΐν' έθη τών εθίμων.. 
Έστω! οτι ή θεωρία των, δέν είναι αίσχους πλάνη, 
ζητούσα τήν άπόδειξιν, ένθα ό νους δέν φθάνει. . . . 
τήν γλώσσαν πώς ήλλοίωσαν μέ τόσας κατακρίσεις" 
μή φοβηθέντες νέμεσιν, μέλλουσας κλυδωνίσεις; 
Ειν' άρα ευγενέστεροι τών θείων Αποστόλων,— 
είναι τό βρόντολόγημα, Θεού τοϋ πάντων ολων, 
η είναι οί έμπαίκτορες τών θείων κηρυγμάτων 
εις τήν Θρησκείαν κρύπτοντες τά κακουργήματα των 
Αυτοί είναι οί παναίτιοι, τής τόσης ασεβείας" 
αυτοί, αυτοί καί σήμερον μέ τόσας δαδουχίας. 
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•πανίστρατοι εργάζονται λαών τάς δυστυχίας* 

πανίστρατοι προσέρχονται είς ανθρωποκτονίας, 

ίνας τοϋ άλλ' εργάζεται, πλείστας μιαιφονίας 

4. 

Πώς! άρα γε προβαίνουσι τοιούτοι νά διδάξουν 
το δόγμα όπερ έλαβον χωρίς νά τό φυλάξουν; 
πώς πόθεν τόση τόλμη των εις άγια τά έδάφη! 
μήπως τό ένανθρώπισμα εις αδην των ετάφη! 
μήπως δέν έξηρκέσθησαν εις τόσας τυραννίδας, 
άλλά καί πάλιν σταίνουσιν είς σφάγια παγίδας! 
Ούαί! είς τήν άσέβειαν καί είς τήν μιαρίαν 
δαίμων σκληρός έσπάραξε τήν μόνην Έκκλησίαν. 
τά πάντα διεσπάραξεν ή πλάνη καλογήρων 
προβαίνοντες μ' άσεβειαν, ή μέχρι τών βημοθύρων 
καί μ' έσχατον θυσίαν μας ή πλάνη έξαπλοΰται' 
καί αιμα τό έμμάρτυρον, βωμόθεν μηδενοϋται— 
βωμόθεν καί τό αίμα μας, αυτή απομακρύνει 
αγρία κοιμητήρια ϊνα διαπλατύνη! 
Καί πόθεν, πώς, αν άνθρωποι, ανθρώπους τυραννοϋσι, 
καί καθ" έκάστην εις αυτούς παγίδας πλαστουργοϋσι, 
διότι έτηρήσαμεν θρησκείαν τών πατέρων, 
κ' έκλήθημεν Σ χ ι σ μ ά τ ι κ ο ι παρά τών Μονσιέρων ; 
δια τοιαϋτ" έ γ κ λ ή μα τ α , τό έγκλημα μας θραύει" 
κι' ώς νεκροσκόπος πάντοτε, τό σώμα διαψαύει; 
Καί τίνες οί Σχισματικοί! τό ξεύρει ή Εύρώπη, 
ή λόγω γαλβανίζεται άπό τήν Πηνελόπη, 
ήτις καί πάλιν έβαλλεν, αισχύνης προσωπεΐον 
είς πάπας τους π α ν ά γ ι ο υ ς ! μ'οδύνης των σημεΐον 
Νά, πλέκουν έξυφαίνουσιν αισχύνης τόν ιστόν των, 
τά ιερά νοθεύοντες, υβρίζοντες Χριστόν των. 
Γνωρίζει ή Ευρώπη μας τά. τής διχοκτονίας, 
η πάντα παποσύρεται άπο τής ευπιστίας; 
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γνωρίζει τίς ήθέτησε τά νόμω ψηφισθέντα 
καί έργω εξουθένωσε τά τότε κυρωθέντα, 
ή ούτω έξαρπάζεται άπό τάς εισηγήσεις 
καί έρμαιον έγγίγνεται είς τάς παποκρατήσεις; 
Έχει τήν Ίστορίαν της ύπ' όψιν νά διέλθη, 
ή έκαυσεν ό κλήρος της είς γνώσιν μή έπέλθη; 
"Αν ταύτην έπυράκτωσαν, υπάρχουν άλλα τεύχη* 
υπάρχει Διονύσιοι παρ" ού έμαθητεύθη 
θρησκείαν τήν πρωτότυπον δι' ης έδαδουχήθη 
κι' ώς νύμφη Διονυσίου δικαίως έκαυχήθη. 
Υπάρχουν οί Χρυσόστομοι, πρώτυπα ευσέβειας* 
Βασίλειοι διάφωτοι, ερείσματα θρησκείας!— 
τά τούτων τεύχη σύμπαντα, Ευρώπη άς διέλθο 
καί τότε, τότε σύμπασα, δίχως χρόνος παρέλθη 
Ευρώπη μ' ενα στόμα της, κατάρας θά έκφέργρη 
τους Πάπας τούς παραίτιους, νόμω νά συγκαθαίρη, 
διότι εξουθένωσαν θρησκείαν τοΰ Σωτήρος· 
ϊν' άρχη στά έγκώσμια ό τών Σοδόμων Κλήρος. 

5. 

Καί ταύτα είναι γνώριμα άπό τής ιστορίας* 
ό Πάπας διεδέσμευσε λαών ελευθερίας* 
ό Πάπας ύπεδούλωσε πάσης τής Ιταλίας* 
αυτός Θρησκείαν έπαιξε! κατέστη μητραλοίας! 
κατέστη γης τά φόβητρον, καί πάσης βασιλείας 
έξαχρειώσας άνθρωπον μέχρι τής διανοίας. 
Αυτός εις τήν έκπόρευσιν τοΰ θείου μας Συμβόλου. 
έρριψε σπέρμα έριδος! όφεως ιοβόλου ! 
καί όπως ούτος κέντρισε καρδίαν πρωτοπλάστου* 
τό δόγμα άθετήσαντος, Θεοΰ τοϋ πάντων πλαστού, 
ούτω κ' ό πάπας έκτοτε έν πλήρει άπογνώσει 
τό Σύμβολον ένόθευσεν έν πάση αλλοιώσει. 
Διό κατέστη έκθεσμος τής Μόνης Εκκλησίας ! ! 
ήτις διεδαδούχησε τά κράτη Εσπερίας. 



Και ποία δέν κατέπραξε κατά τής Εκκλησίας! 
ποσάκις δέν έμόλυνε τάς άγιοθυσίας; 
ιδού τό πάντων εσχατον, βοά ο Ιορδάνης" 
βοά διαμαρτύρεται, έσχατης τόσης πλάνης. 
βοούν, βοούν τά ρείθρα του άκούσαντα φωνής του! 

λεγούσης τόδε κήρυγμα μεθ' όλης τής πνοής του" 
» ε ί μ α ι ό άρτ ιος τ ή ς ζωής, έν σώματι άγίω' 
έξέφερεν ό άκτιστος θαλασσή Τιβερίω" 
άνοιξαν τά ουράνια εις φώνημα Κυρίου! 

διέλαμψαν τά κύματα, άκτίσι τού ηλίου" 
ό "Άρτος γοϋν ό ένζυμος είναι τό σώμα θείον 
όπερ και ύποτίθησι, Τριάδος έκμαγεϊον" 
τά δέ, εκείνα άζυμα ανήκουν εις Εβραίους 
τούς θεοκτόνους ασεβείς κι' άείτε παλαμναίους. 

Ό πάπας ό πανάγιος ώς νά συνεορτάζη 
μ' Εβραίους τους παμμίαρους ! τά άζυμα διχάζει 
άναίμακτον θυσίαν μας, αΐματι θυσιάζει" 
τά έργα καί ή δόξα του, λέγουν, οτι Μωΰσιάζει. . 

6. 

Καί τί εντεύθεν είπωμεν περί Πουργατωρίου; 
τί περί τοϋ Βαπτίσματος, τοϋ πάντων μυστηρίου; 
ώ, κάλλιον επικάλυμμα εις άναξίας πράξεις" 
κι' ό κτίστης ό υπέρτατος! αίρει σκοτοδινιάσεις" 
"Ω, πόσα δεν κατέπραξε κατά "Ορθοδοξίας" 
ποσάκις δέν ήσέβησε λόγω κενοδοξίας; 
Κ' ένώ εκείνος έκθεσμος τής μόνης Εκκλησίας! 
βοάήμάς Σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ύ ς μετά ακολασίας. 
Καί τίνες οί Σχισμάτικοι! τίνες πεπλανημένοι; 
τίνες έπαρεσπόνδισανί τίνες άπεγνωσμένοι! 
οί Πάπαι τά αρχέτυπα τής τότε ευσέβειας 
οίτινες διετήρησαν τά κλέη τής θρησκείας, 
η οί κατόπιν δαίμονες καί οί διάδοχοι των 
θρησκείαν διαιρέσαντες μ' αγρία τήν ψυχή των; 

καί αν εκείνοι έκθεσμοι, πώς ούτοι τους γνωρίζουν, 
καί ώς αγίους έκτοτε αυτούς πανηγυρίζουν; 

Τί αίσχιστος αίτιασις! απεγνωσμένη κρίσις ' 
τ ί τέρας τρισαπάνθρωπον! ήλιθωμένη φύσις ! 
Κηρύττουσι Σχισματικούς ημάς οί άποστάται" 
ένώ τηροϋμ' αρχέτυπα, ώς άλλοι στηλοκραται" 
κι' αυτοί όπου ήθέτησαν τά νόμω ψηφισθέντα 
καί εργω έξηχρείωσαν τά θεοφορηθέντα 
ύπό τε τών Συνόδων μας τοσάκις κυρωθέντα 
μέ κρίσιν καί κατάκρισιν μήπω άλλοιωθέντα, 
κηρύσσονται εισάγγελοι μέ πάσαν εύτολμίαν" 
ουδόλως λογιζόμενοι, αισχύνης άτιμίαν 
καί όταν οί εμμένοντες εις Πίστιν τήν άρχαίαν 
κηρύσσονται Σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ί μέ γλώσσαν παλαμναίαν! 
οί έκσπονδοι, ανίεροι, πού τότε θά ταχθώσιν; . . . . 
—"Ας είπωσιν οί ίδιοι, δίχως νά αίσχυνθώσιν' 
ό Πάπας άν έμπνέετο άπό θεοσέβειας" 
κι' ουχί ώς άπεδείχθηκεν άπό θ ε ο β λ α β ε ί α ς " 
δέν έπρεπεν άν άγιος! προσθήκην τοϋ Συμβόλου 
νά κάμη ούτω έξαρνα δίχως τήν νεϋσιν όλου"— 
τού ολου τοϋ πληρώματος τής όλης Εκκλησίας 
ουχί τόσον αυθαίρετα μετά απελπισίας. 
Δεδόσθω ένεπνεύσθηκε πνεύματι κορυφή του" 
Συμβόλου τήν έκπόρευσιν, άλλοία τή μορφή του" 
ώφειλε, πάντως, ώφειλεν, ουχί νά δογματίση 
άλλ' έν Συνάδω έκτοτε έμπνευσιν νά σαλπίση 
καί άν ή ολη Σύνοδος έδέχετο προσθήκην, 
τότε δικαίως κέκτητο τοϋ κλέους του τήν νίκην 
άφ' οΰ δέ παρεσπόνδισε κατέστη μητραλοίας* 

κατέστη γοϋν Σ χ ι σ μ ά τ ι κ ο ς , λόγω κακοβουλίας! 

καί είναι ό παραίτιος πάσης διχοστασίας" 

ένεδυσάμενος άρας τής ολης Εκκλησίας, 

τών όλων τών Συνόδων μας πού αναθεματίζουν" 
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καινοτόμα ή πρόσθετα, δικαίως αφορίζουν. 

Συ δ', ώ θεε πανύψιστε! πάριδε άμαρτίαν, 
καί φρουρει καί συνένωσον τήν Μόνην Έκκλησίαν 
πάριδε κρίματα θνητών, ούκ οιδαν τί αίτώσι 
τό φώς άποφωτίζονται, τό σκότος άγαπώσι! 

Εγραφον έν Βουκουρεστίω κλπ. 

Κεραυνόν έζώσθης γίγα! τυραννόκτονον σπαθί. 
Ο ταν τοϋ πατρός σου αιμα ήκουσες νά άντηχη. 
> αϊλαψ έγινες είς Τούρκους! ένδικος καταστροφή 
Ο ταν κλέφτης είς τά όρη, έλεγες, ώ αδελφοί, 
Κ αρτερεΐτε είς τήν Πίστιν! μας τό λέγ' ό Ουρανός ! 
Ο ποΰ άνωθεν προστάζει! νά χαθή Άγαρινός. 
Η όρα είς άπελπισίαν θέ νά λάμψη ή έλπίς! 
Η οβολά καί ξαγνατίζει 'λευθερίας ή κρηπίς. 
Ω λεσας τους πολεμίους, ώςπερ ήρως θαυμαστός. 
Ν έος Άρης τών Τρικόρφων! είς τάς Πάτρας ξακουστός. 
Κ λθες εις τήν Αργολίδα ποϋ Δραμάλης φοβερός. 
Σ ταΰρωσιν άπήτει νέαν, καί ύψώθη ό Σταυρός. 

Μ Υ Θ Ο Σ 

TOΥ Γ Ε Ρ Ο - Κ Ο Λ Ο Κ Ο Τ Ρ Ω Ν Η . 

Παραφρασθεντος. 

"Ενας τρελλός βουκολιστής κοπάδια βουκολίζει' 
τά γίδια καί τά πρόβατα για βόϊδια ζευγαρίζει* 
τά κράζει πάντ' ανάστροφα σε βραχο-λειβαδάκια, 
νά φάγουν πέτρες γιά κλαριά, κλαριά γιά λελουδάκια* 
ντε, ντέ, ντε, τά πρόβατα, τάλογοβουκολίζει 
έϊ, έϊ, έϊ, τά βόϊδια του, στους βράχους τά σκαρίζει. 

Τον πήρε η νύχτα στά γκρεμνα τόν πιάσανε τά χιόνια 
ζητεϊ τά μονοπάτι του στά άγρια τά λόγγια' 
ζητεϊ τά πραμματάκια του, έϊ, έϊ, έϊ, φωνάζει 
ζητεί καί τάλογάκια του, κλαίει κι' αναστενάζει* 
ντέ, ντέ, ντέ, βοϊδάκια μου, συρίζει ξεσυρίζει 
χώτζ, χώτζ, χώτζ, τά γιδακια μου, φωνάζει ζεφωνάζει. 

Τή συριγμιά του τήν κακιά, άκούσανε τάγρίμια 
χουμίασαν τον έξέσχισαν, μέ δόντια καί μέ νύχια" 
χουμιάσαν καί κατέσφαξαν καί τάρημα κοπάδια 
στους βράχους ποΰ τά βόσκαγε, στ απάτητα λαγγάδια' 
ό τρωκανίτης τώμεινε πάνω σενα βραχάκι 
καί τό τρωκάνι έκλάγγιζε, μέ πίκρα, μέ φαρμάκι. 

Κλάγγ, κλάγγ, κλάγγ, παντέρημα άδελφοπροβάτάκια 
Κλάγγ, κλάγγ, κλάγγ, πανδύστυχα ! βόϊδια καί αλογάκια 
Κλάγγ, κλάγγ, κλάγγ, γιδάκια μου μέ χρυσομαλλουδάκια, 
σας τρώγει ό λύκος στά σωρό, μέσα είς τά βραχάκια* 
Κλάγγ, κλάγγ, κλάγγ, βουκολιστή νά ψάλλω στή ταφή σου 
Κλάγγ, κλάγγ, κλάγγ, στή γνώ σίν σου, στήν έρμη προκοπή σου, 

"Άνοιξε ήμερα τά πρωί, έδιώχθη τό σκοτάδι 
τρέχει ή μάννα γιά τά γυιο, τά δύστυχο κοπάδι" 
βλέπει παντοϋ τά αίμα του στή γή νά κοκκινίζει 
καί κρήατα ύλοσπάραχτα! ψυχή της λαχταρίζει ! 
"Αχ! άχ! τά κοπαδάκια μου! τά έσφαξαν τάγρίμια! 
Ά χ ! άχ! τά γυιώκα μου! τάν έφαγαν τά φίδια. 

έγραφον έν Κωνσταντινουπολει. 

Ο ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ 

Και μειζον οστις αντι της αυτου πατρος φιλον νομιζει,τουτον ουδαμσυ λεγω. 

Ό θεός κήδεται τής Ελλάδος! τά σαρκοβορα θηρια δέν θά τήν 
διασείσωσι τοϋ σημείου της μήτε και αν διαρραγώσι βοώντα" 



ηδη η κοινωνία, ο νους καΐ ή κρίσις, δικαιώνει τήν έξωστράκισιν 
τοΰ Χρηστίδου κατά την έπανάστασιν ήδη αποκαλύπτει τό μυ-
στήριον τοΰ Σουλιέ και τόν σκοπόν δι' ου ό έντιμος πρεσβευτές της 
Γαλλίας άνεδείχθη υπέρμαχος συνήγορος των υπουργών τοΰ αίμα
τος και διεπράξατο τοσαϋτα κατα της επαναστάσεως αδική
ματα, έν δειναϊς περιστάσεσι" θαρρείτε, ω "Ελληνες! έχομεν 
ανά χειρας τά πειστήρια τοϋ εγκλήματος! ό Θεός έτύφλωσε τους 
δημίους σας κα'. έν τη τυφλοτητί των απεκάλυψαν τά παμμίαρα 
αύτών σχέδια" ή'νοιξαν τον τάφον των μέ τάς ιδίας αυτών χειρας! 
ο μωραινει Κύριος ους βούλεται άπολέσαι ». 

Ό έν Γαλλία διαμένων Κ. Δ. Καλλέργης πρώην τυφλός πρί-
σβυς τοϋ "Όθωνος, απαντών δια της άπό 1 7 2 9 Απριλίου επι
στολής του πρός την τοϋ Κ. Λ. Χρηστίδου άπό 4 1 6 τοϋ αύτοΰ 
μηνός, δι' ης ό ατλας ούτος τόν προσκαλεί εις την πατρίδα του, 
λέγει σαφώς και ώρισμένως* οτι, δεν δύναται νά παραδεχθώ την 
πρόσκλησίν του έν οσω ό Βασιλεύς δεν κατάλυση τό Σύνταγμα, 

έν οσω δέν αναίρεση τήν παρά τοϋ άοιδίμου θείου του Φρειδερίκου 
έντολήννά κ υ β έ ρ ν α και ν ά μ ή β α σ ι λ εύη, καθ' ά ούτος 
έξϊθηκε πρός την Αύλήν της Δανίας σϋν τη αναγορεύσει τοϋ Γεωρ
γίου ώς Ηγεμόνας" έν δε, τω άποτροπαίω έκείνω ύπομνήματί του 
παρίστανε την Ελλάδα ώς φωλεάν θηρίων, και σχεδόν προέτρεπε 
τήν Δανίαν νά μήν άποστείλη τόν ηγεμόνα, πριν οί "Ελληνες σφα-
γιάζοντες εαυτούς καταλύσωσί τό πολίτευμα των, και θέσωσι τήν 
ΰπαρξίν των εις τον ζυγόν ξένης κατοχής" και έν ω διά των εκφρά
σεων του τούτων έξηπηρέτει ξένην πολιτικήν, σκοπώ τοϋ ν' άπο-
θαρρύνη την έλευσιν τοϋ Γεωργίου, νΰν δέ καταγνωσθείσης της προ-
δοσίας του, έξελέξατο έτέραν όδόν ϊνα φθάση εϊς τόν σκοπόν του. 

Αίσχυνόμενος ήδη νά παρουσιασθή ενώπιον τοΰ λαοφιλούς Ήγε-
μόνος, ού τόν λαόν ώς άναρχικόν και ώς θηριώδη παρέστησε, δει
κνύει ο αγράμματος και ο εγευστος ούτος ιστορίας, ότι είναι αδύ
νατον νά κυβερνηθη Συνταγματικώς ή Ελλάς, σκοπω τοϋ νά εξι
λέωση εαυτόν τοϋ θεοστυγοϋς κακουργήματος, και μετακληθη ώς 
ευπρόσωπος ικέτης, έν Ελλάδι ϊνα παρεμβάλη υπό τό πρό-
σχημα τοϋ πιστού Συμβούλου, νεα προσκόμματα εις τήν Βασ:-

λείαν τοϋ Γίωίγίου' τοιούτος ό σκοπός τοϋ παλίμπαιδος τούτου 
παρασίτου- τοιαύτη ή μοχθηρά και ή αποτρόπαιος αύτοΰ διάνοια 
διενοήσατο κακουργήματα" προσβετέον δέ, οτι εις ταϋτα πάντα 
ενοχοποιείται καϊ ο πατριώτης Κ. Χρηστίδης' τω λέγει ρητώς, οτι 
τοιαύτα διεννοηθησαν και ενήργησαν όμοϋ έν Παρισίοις" άρα αμ
φότεροι θεωρούνται ένοχοι τοϋ έσχατου εγκλήματος* και αμφότε
ρους οφείλουν ίνα καταδιώξωσιν οί εισαγγελείς και δικάσωσι τά 
δικαστήρια. 

Άλλα τίς ό Καλλέργης; διεκρΐθη πού εις τάς τάξεις τοϋ στρα
τού; ενθυμίζει η ίςορία ένδοξον αύτοΰ κατόρθωμα : είναι ό άνήρ των 
φώτων, τοΰ λόγου η τοϋ καλάμου; οχι δεν έχει έξαιρετικόν τι νά 
παραστήση, διακρίνεται μόνον ώς ό Ηρως τοΰ Φαραώ και μηδέν 
πλέον" τό δέ όνομα τοΰ αρχηγού της 37βρίου ψευδώς ένεδύθη 
ώς θέλομεν καταδείξει έκ τώ οίκείω χώρω καταστρέφοντες εσαεί 
την πλάνην και τήν φενάκην" άλλα, δεδόσθω, ότι θεωρείται ώς 
όμέγιςος της πατρίδος ηρως" πώς αποτολμά νά έξυβρίζη τό έθνος 
οπερ δικαίως τε η αδίκως τόν άνεβίβασεν άπό τάς τριόδους; Δει
κνύει λοιπόν, δτι δέν έχει τόν κοινόν νουν. Και βεβαίως ! έάν δέν 
ητο θεότρελλος δέν ήθελε συκοφαντεί το έθνος άφ' ενός ώς δυ-
σπολίτευτον, καΐ άφ' έτερου, αυτός ώς αρχηγός δήθεν της 3 τοϋ 
7βρίου ν' άποστέλλη εις τους έν Αθήναις και άλλαχοϋ τά ψηφί
σματα της μεταβολής,χαλκογραφημενα χρυσοϊς γράμμασιν είς άνά -
μνησιν της ένδοξου εκείνης ημέρας. 

Και τί άπέβλεπεν ή μεταβολή αύτη; τό Σύνταγμα" όταν λοι· 
πόν τούτο βεωρήται άνατρεπτικόν τη Ελλάδι, πώς ούτος άνεδέχθη 
υπέρ αύτοϋ τόν αγώνα, η άν έκ των κατόπιν έπεισθη, ότι το Σύν
ταγμα δέν θεωρείται έφαρμόσημον τοις Ελλησι, πώς αποστέλλει 
τά τότε ψηφίσματα έναβρυνόμενος εί; τό κατόρθωμα της νυκτός ' 
εκείνης; Δεν έντρέπεται τήν βεβαμμένην αύτοϋ κόμην ! δέν ησυ
χάζει σιτευόμενος έκ τών ψιχίων τών Γάλλων, άλλα, τολμά νά 
γνωμάτευση ό άγεωμέτρητος περί πολιτεύματος; τόν συμβουλεύο-
μεν ίνα κρυφθη καϊ νά ήσυχάση" τό έθνος δέν άγεται σήμερον 
άπό ανθρώπους οί τίνες δέν έχουν ουδέν οσιον έν τη γη, και άν 
πρόκειτα; νά δικσωθή δοϋλον, κάλλιον νά καταστροφη ελεύθερον. 
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ΟΙ ΔΥΟ ΠΕΡΙ ΠΟΛΛΩΝ 

Σε έζήτουν, ώ φίλε, άπό πρωίας νά βηματίσωμεν ολίγον πρός 
τόν Ναόν του "Ολυμπίου Διός, και να συνδιαλεχθώμεν περί τών 
κοινής της πατρίδος πραγμάτων. 

Ά ! βλέπω ό'τι ό νους σου είναι άείποτε εις τα πολιτικά και 
έγώ, φίλε, τά έκουράσθην και τα έμίσησα, όπιος ό δαίμων την Έκ· 
κλησίαν τοϋ Γησοΰ. 

"Εχεις δίκαιον άλλ'οΰκ έπάρτω ζήσεται άνθρωπος. 
Τό γνωρίζω- άλλ' έν όσω τις κατατρίβει τόν καιρόν του είς αΰ--

τήν τήν πολιτικήν χίμαιρα, θά έλθη η ήμερα καθώς πολλάκις τό 
επϊθες, και να μήν έχης οΰτε τόν έπι ούσιον της ζωής σου άρτον. 

Με συμβουλεύεις λοιπόν νά αφήσω τά πολιτικά; 
Δεν σοϋ λέγω μήτε νά τά άφήσης μήτε νά μήν τά άφησης, διότι 

οπως ό άνθρωπος λαμβάνει πολλάκις συνδρομήν ένθα δεν ελπίζει, 
οϋτω καί ή πατρίς ωφελείται η και σώζεται πολλάκις έξ ών δέν 
ελπίζει. Ακολουθεί τόν δρόμον σου, άλλ' έχε ύπ' όψιν, ότι ό κό
σμος δέν σκέπτεται οπως έγώ και έσυ, η όπως οί άνθρωποι τών 
χαφτείων. 

Ναι, είδες τόν λαόν της Ελλάδος, είδες τους έξω ομογενείς" 
δέν μέ λέγει;πώς ούτοι περί Ελλάδος σκέπτονται; 

Περί τών έξω ομογενών μέν μή έρωτας έν γένει, άλλ' έν μέρει 
πε_ρί αυτών μάνθανε. Οί έξω ομογενείς μετρούνται είς τους δακτύ
λους, και επ' αυτών πρωτεύει ό Σίνας, ό Βεναρδάκης καί τίνες 
άλλοι. 

Τά περί Σίνα καί Βεναρδάκη γινιόσκω* αμφότεροι ούτοι έπα-
φίουσι διά τών έργων των μνήμην άθάνατον τη πατρίδι. Ό Βεναρ
δάκης άφ' ενός έξώπλισε τους βραχίονας της πατρίδος διά τών 
περιφανέστερων της Ευρώπης όπλων, άφ' έτερου δι' αδρότατης 
ήδη δαπάνης τη ενεργεία τοϋ Πρυτάνεως, ώραΐζει καί τό Πανε
πιστήμιον, όπερ διά της δυσμορφίας του έπαρίστα άλλην όμηρικήν 
χίμαιρα" ό δέ Σίνας παρά τό λαμπρόν Άστεροσκόπεϊον όπερ άνη-
γειρεν ό αοιδιμος' άυτοϋ πατήρ", ουτος ανεγείρει ήδη πίρικαλλεστε-
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ρον οικοδόμημα, νέαν έν Αθήναις Άκαδημίαν, ήτις βεβαίως, ΰπερ-
τηρεϊ όλα τά μέχρι τοϋδε έν Ευρώπη δημόσια οικοδομήματα. 

Χαίρω, έξ ών μέ λέγεις καί γινώσκω έξ ακοής τά τών ανδρών 
τούτων έργα" άλλα τίς ό προκαλέσας τήν συνδρομήν τοϋ Κ. Βε-
ναρδάκη καί τών άλλων ομογενών πρός τελειοποίησιν καί ώράϊσιν 
τοϋ Πανεπιστημίου, Πρύτανις; 

Ό περί οϊ τοσαϋτα καταβοησας ό τύπος, Κ. Φρεαρίτης. 
Λοιπόν, ό τοιούτος τιμα τό Πανεπιστήμιον καί τήν Πρυτανίαν. 
Ναι, άλλά βλάπτει διά της αυστηρό τη τός του καί της δρα

στηριότητος εαυτόν" έάν μή ήτον τοιούτος δέν ήθελε διεγείρει τόν 
φθόνον εναντίον του, ώστε νά διακινδύνευση καί τήν ιδίαν αύτοϋ 
ΰπαρξιν. 

Άπό ποίους; — Άπό τά βδελυρά και σεσαπρωμένα όντα της 
• κοινωνίας. 

Ά ! στήθι, στήθι, μή μοϋ τά λέγεις" γνωρίζω τους τοιούτους, 
διότι έπαθον καί έγώ άπό αϋτοΰς άλλοτε. 

Καί τίς φίλε μου, εις τήν Ελλάδα δέν έπαθε ύπό τών τοιού
των ; υπάρχει άνθρωπος η οικογένεια ήτις δέν έμελανοφόρεσε; 

"Έστωσαν συγχωρημένοι οί τοιούτοι. — Τους συγχωρείς 
έσύ καί έγώ, άλλά τους συγχωρεί — ποιος — ; ό έλεγχος της 
συνειδήσεως τ ω ν — ή μάστιγξ αύτη είναι ικανή διά τους τοι-
τους. 

Ήξεύρεις τ ι ; — "Οχι !—άν καί διέμειναν ικανά άλλοτε ετη 
είς τάς Αθήνας δέν έγνώρισα κατά πρίσωπον αυτόν τόν καλόν 
Πρΰτανιν, καί έξ ών μοί λέγεις κολακεύομαι νά ζητήσω τήν γνωρι-
μίαν του. Είναι λοιπόν φίλος σου; ΰπάγομεν είς άντάμωσίν του! 

Τί νά σοι ειπω; Γνωρίζω μακρόθεν τόν άνδρα, άλλά φιλίαν 
μαζύ του δέν εχω, διότι, ώς ακούω έχει καί ούτος τάς ιδιοτροπίας 
του καί έγώ αποφεύγω όσον οίον τε τάς μετά τών τοιούτων σχέ
σεις. 

Διά τί; μήπως δέν έχεις καί εσύ τάς ίδικάς σου καί έγώ επίσης 
τάς ίδικάς μου; υπάρχει άνθρωπος χωρίς ελάττωμα· έν τη γη, 
μονος ό Θεός άναμάρτητος. 

Ναι; άλλα διά να χώνευση αυτός τά έλτττωματά μου και 
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έγώ τά ιδικά του απητεΐτο ή γνωριμία καί ή φιλία άπό τά παι
δικά μας· νϋν έξεβλυστήσαμεν καί οί δύο. 

"Εχεις δίκαιον τόρα έκατάλαβα διατί άνθρωποι καί αρετής 
καί φρονήσεως δέν δύνανται νά συνταυτίσωσι τά αισθήματα των 
μέ εκείνους όπου πρώτην φοράν γνωρίζονται. 

Τούτο δέν είναι ανάγκη νά μοϋ τό είπης, τό διδάσκει ή φύσις·· 
ζερίζωσον δένδρον άλλου κλίματος προβεβηκυίας ηλικίας, με-
ταφύτευσον αυτό είς διαφορετικόν κλίμα" δυσκόλως άναβλαστάνει' 
μεταφύτευσαν νεώτερον καϊ τότε αναγνωρίζεις πειραματικώς τήν 
άλήθειαν. 

Τω όντι! Διά τοΰτο λοιπόν δέν ευδοκιμούν και οί νόμοι ξένων 
ηθών καί έδίμων εις άλλο Κράτος. 

Τί λέγεις; Δέν ευδοκιμούν μόνον; τοΰτο είναι όλιγώτατον κα
κόν ή σκιά αυτών καταστρέφει τό Κράτος εκείνο ένθα ριζωθώσι. 
— Καί δέν θάλλουσι δέν γεννώσι καρπούς; — Ν α ί , οποίους καί 
όπόσους γέννα ό φοίνιξ είς τήν Εύρώπην ; οποίους καί όπόσους 
παντοία άλλα φυτά. — Πώς ; δέν γεννώσι; 

Εισαι αγεωμέτρητος βλέπω" — έγώ άγεωμέτρητος, όστις γνω
ρίζω κατά σπιθαμήν έξ ιδίας αντιλήψεως Εύρώπην, Άσίαν, κό
σμους τοσούτους.... — Στάσου πλέον. 

Στάσου ! μήπως γνωρίζεις καί τήν Άμερικήν; επήγες καί εις 
τόν εύδαίμονα τοΰτον κόσμον; 

Ειχον άπόφασιν νά υπάγω, πλήν άφ' ου ήκουσα, φίλε μου, οτι 
εϊσεχωρησε καί εις τά έκεϊ ή διχόνοια καί ό πόλεμος μεταξύ των, 
άπελπίσθην.—Διατί πολεμούν αυτοί σήμερον; 

Διατί έπολέμουν 30 έτη τό πάλαι οί Αθηναίοι μέ τους Πε-
λοποννησίους; Διατί οί Μακεδόνες κατόπιν μέ αμφότερους; 

Διά τους ίδιους αύτοϋς λόγους πολεμεΐ καί καταστρέφεται ό 
νέος αυτός κόσμος;—Διά τους ιδίους. — Λοιπόν έξασθενούμενοι 
είναι κίνδυνος μή έγκαταλείψωσιν εις τά τέκνα των άντί της δό
ξης τοϋ Βασιγκτώνος τόν ζυγόν άσπλάγχνου τινός τυράννου. 

Τάς παρατηρήσεις σου ταύτας τάς ύπέβαλλον καί έγώ έν Κων-
σταντινουπόλει πρός τόν τότε Πρέσβυν της Αμερικής, καί ό άγ-
χινούστατος ούτος άνήρ τάς συνεμερίσθη εν γένει" συγκινη-
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θεις δε εις τοΰς λόγους μου καί νομίζων οτι είμαι κατι τι μέ 
έπαρεκάλεσε νά νουθετήσω τόν πόλεμον ώς έξ όνόματος δήθεν της 
Άνατολής. 

Έπραξες τοΰτο; "όχι· Διατί; — πολλοί οί λόγοι.— Μήπως 
σε έλειπον τά εφόδια; ο χ ι ! τότε μάλιστα τό βαλάντιον ητο πλή-
ρες καί επομένως ό έντιμος Πρέσβυς ύπέσχετο και τήν δαπάνην 
του τύπου καί άμοιβήν πρός τοΐς άλλοις. Άλλά δέν ήδυνάμην νά 
εκπληρώσω τήν έπιθυμίαντου διότι ήθελε νά μέ θέση όρους τινάς. 
Ποίους!—Ούτος άνήκεν είς τήν μερίδα τών φαιουδαλιστών, ήθελε νά 
συνηγορίσω υπέρ της δουλείας τοϋ άνθρωπου" πρόσφυγξ λοιπόν κά
λαμος ν άναίρέση τάς αρχάς του κάί νά γίνη καταγέλαστος" επο-
μένως καί άν άπεφάσιζον νά γράψω τ ι πρός εΰχαρίστησιν τοϋ Κ. 
Πρέσβεως δέν θά ητο βεβαίως τό έργον τής προσδοκίας του, διότι 
ή φωνή τής συνειδήσεως έσύγχυζε τόν έγκέφαλόν μου καί έδε-
σμευεν άλύσσεσι τήν δεξιάν μου. 

Μέ συγχωρείς νά σέ ειπώ κάτι τ ι ; —Λέγε μου.— Mη πειραχθης 
όμως.-—Σε ακούω. — Τοιαύτην συνείδησιν δέν ήθελον νά έχω. 

Δέν τήν ήθελες, άλλά δέν ήξεύρεις οτι είναι ή κραταιοτέρα 
πασών δύναμις; Δέν ήξεύρεις, οτι οταν τις έκβιάση αυτήν, εκβιά
ζει πάσας τάς συναισθήσεις καί τότε παραλύει τό σώμα, όπως πα
ραλύει ή κοινωνία οταν οί άρχοντες αύτη; έκβιάσωσιν έμμέσω; τε ή 
αμέσως τόν Θεσμόν τοϋ Κράτους; 

Τω όντι! μέ πείθουν οί λόγοι σου καί σέ ζητώ συγγνώμην! Ά ς 
άφήσωμεν τά πράγματα έως έδώ σήμερον, καί αν θέλη,ς υπάγωμεν 
νά θεαθώμεν τά έργα τοϋ Πανεπιστημίου, άφ' ού γνωρίσωμεν καί 
τόν καλόν αύτοϋ Πρύτανιν. —-

Ά ς υπάγωμεν, πλήν ήτο καλά ν'άνταμώσωμεν καί τόν φίλον μας 
Χαρίανδρον νά μας συσχέτιση μέ τόν τέκτονα τοϋ Πανεπιστημίου, 
ώστε νά λάβωμεν ακριβή ίδέαν τών έργων. 

Τίς ό τέκτων; τόν Χαρίανθον απήντησα όδεύοντα είς Πειραιά. 
Ό καλός αυτός τέκτων είναι ό Κ. Θϊοφιλας υιός τοϋ κάλου 

'κάγαθοϋ γέροντος Θεοφιλά. — ώ γνωρίζω τόν αγαθόν τούτον γέ
ροντα τόν μικρόν Ίπποκράτην τής εποχής μας και πολύ σέ' παρα"-
καλώ νά γνωρίσω καί τόν υίόν του. 
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Περίμενε λοιπόν τόν Χαρίανθον όστις είναι φίλος του" εγώ σχέ
σεις δέν έχω μαζυ του. 

Τώρα μέ τάς ιδιοτροπίας σου μέ έπάγωσες. — Άδιάφορον εις 
έμέ άν παγωσεις η ξεπαγώσης" τό σύστημα μου δέν τό αλλάζω. 

Μα αδελφέ, είναι αμαρτία νά ζητήσωσι και νά ΐδωσι δύο φι-
λοπερίεργοι άνθρωποι, δύο άνδρας ους τοσούτον μέ εκθειάζεις;— 
Δεν είναι μητε αρετή νά προσέρχεται τις εις ανθρώπους ους δέν 
γνωρίζει και δέν τόν γνωρίζουνε. 

Έάν δέν έγνωριζον τάς φρενοτροπίας σου έπρεπε νά σέ εγκατα
λείψω έν τω μέσω της όδου. 

Τώρα πείθεσαι εις τους ειλικρινείς λόγους μου* άν δέν έγνώρι-
ζες τάς φρενοτροπίας μου ήθελες μέ εγκαταλείψει* άλλα γνωρίζεις 
τάς φρενοτροπίας εκείνων ους θέλεις νά ενόχλησης μέ τάς μωρο-
λογίας και ερωτήσεις σου; άν σοι στρέψουν τά νώτα, τί γίνεσαι; 

"Εχεις δίκαιον! Και νά σοϋ ειπώ μήτε εις τό Πανεπιστημιον 
θέλω νά υπάγω τώρα, διότι ημπορεί νά εύρεθνί κανένας αυτόθι βάρ
βαρος υπηρέτης . . . καί νά μας κακομεταχειρισθη. 

Μη φοβείσαι τούς Πανεπιστημίους αυτοί έχουν ώς πανεπιστή-
μονα άρχηγόν των τόν ΰπουργόν της παιδείας Κ. Παππαζαφει-
ρόπουλον καί ώς έπόπτην τόν χθες εξελθόντα τών φυλακών ένε
κεν δολίας χρεοικοπίας Πανταζή. 

Πα! πα! Αυτό τό κωφόν και άλαλον ον είναι ό επόπτης; κα
κώς λοιπόν έπραξεν ό "Οθων νά άμνηστεύση τό κακούργημα του. 

Αυτός, φίλε μου, καθά γνωρίζω έβύθισε τόν κλεινόν τοϋ γένους 
διδάσκαλον διά μυρίων τεχνασμάτων καί πλαστογραφιών εις το 
χάος 50 περίπου χιλ. δραχμών αυτός, πόσα δέν έπραξε και έν 
τούτοις είναι επόπτης σήμερον . . . . Τιμή καί δόξα εις τήν έπα
νάστασιν . . . 

Τί δαί; είναι ό εισηγητής τοϋ υπουργείου τής παιδείας, είναι 
τό δεσμεΐν και τό λύειν παρά τώ ύπουργείω τούτω.—Άλλοίμο-
νον εις τό Κράτος! 

Λοιπόν, άς φεύγωμεν. — Διατί; Ύπάγωμεν νά θεαθώμεν τά 
έργα έν τώ Πανεπιστημίω. 

"Οχι! δχι, δέν σέ ακολουθώ, φοβούμαι, αν όχι τούς ϋπηρετας 
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αυτόν τόν ίδιον Πανταζή", οστις ειν'ενδεχομένου νά εύρεθή κατά 
τήν στιγμήν ταΰτην εις τό Πανεπιστνίμιον καί τότε . . . 

Μή φοβείσαι, έάν μας ίδη θέ νά φυγή, διότι ήξεύρει οτι τόν 
γνωρίζομεν. — Ά ς ύπάγωμεν, πλήν παρέρχεται βλέπω καί ή ώρα" 
δέν μέ διηγείσαι τουλάχιστον τά έν τώ Πανεπιστήμιω εργα ίνα 
λάβω προηγουμένην τινά γνώσιν αυτών; 

Μάλιστα ! Τό Πανεπιστ/ίμιον, άφ' ης άνηγέρθη έτελειοποιήθη 
ή μία πτέριξ αύτοϋ" αϊ δέ άλλαι έπαρίστουν της δημιουργίας τό 
χάος" ουδείς τών κατά καιρούς Πρυτάνεων οΰδ' αυτός ό σοφός Φί
λιππος ελαβόν ποτε πρόνοιαν περί τελειοποιήσεως τοϋ έργου" ό 
νϋν Πρύτανις Κ. Φρεαρίτης, άφ' ης άνηγορεύθη τοιούτος, έστοχά-
σθη οτι τό πρώτιστον αύτοϋ έργον είναι ή τελειοποίησις καί ή 
έξωράϊσις τοϋ οικοδομήματος τούτου* καί ώς ευσεβής λάτρις τών 
Μουσών άποφεύγων τάς έναντιότητας τών συναδέλφων του δέν κα
ταφεύγει εις τά έναποταμιεύματα τοϋ Πανεπιστημίου ίνα έξωραίση 
αϋτό, άλλά τη συγκαταθέσει της Συγκλήτου στρέφει εις τούς έξω 
ομογενείς, πρωτίστως δέ εις τό σέμνωμα της Πατρίδος τόν Κ. 
Βεναρδάκην, δστις προΟύμως κατέβαλε πλέον τών 1 5 0 0 χιλ. 
δραχμών, καί δι' αυτών βλέπεις ηδη καί τήν χιλιόπηχυν αυτήν 
αϊδουσαν ήτις καί τελειοποιείται καί ώραίζεται ποικίλμασι τοϊς 
άρχαίοις, καί τά έσω καί έξω τοϋ Πανεπιστημίου επίσης, καί τάς 
κύκλω αύτοϋ μαρμαροστρώσεις, καί τήν εντεύθεν ώραίαν κρήνην 
μαρτυρούσαν έν οσω ρέουν τά ύδατα της τό κλέος τοϋ Βεναρδάκη. 

Χαίρω, φίλε μου, χαίρω" ή Ελλάς έχει άνδρας, άλλ' αποκρού
ουσα τούτους της αρχής σμικρύνεται καθ' έκάστην αντί τοϋ νά 
ΰψωθη εϊς τό κλέος της αρχαίας περιωπής της. "Ο,τι δέν έκατόρ-
θωσαν τριάκοντα Πρυτάνεις εις 30 ετών κύκλους, τό έκατόρθωσε 
βλέπω έν διαστήματι έξ μόλις μηνών,καί έν μέσω εμφυλίων ρήξεων 
καί ανωμαλιών ό Κ. Φρεαρίτης. 

Τώ οντι είναι τιμών άξιος ό άνήρ, καί αληθώς δέν διέψευσε τό 
παρά τοίς "Έλλησι δόγμα.— « Είς άνήρ κρείσσων πολλών, καί τό 
αρχή άνδρα δείκνυσι». 



ΠΟΙΚΙΛΑ 

— Ό Θεοφοβούμενος Μάμουκας απεφάσισε ν' άνεγείρη τόν 
Ναόν τοΰ Α γ ί ο υ Σώζοντος πλησίον τής οικίας του εις τό λε-
γόμενον Κολωνάκι" είναι αξιολάτρευτος ή διαγωγή του" άλλά τί 
νά ειπη τις μέ τόν άγιον Μητροπολίτην μας; τό είπεν όρβά κοφτά 
οτι ναόν τοΰ αίματος δέν εγκαινιάζει" τί αμαρτία ! 

— Επαναστάτης τις συνεπλάκη μετά τίνος όθωνιστοϋ μήτε καί 
έπαναστάτου" ό επαναστάτης ήρξατο καπηλεύειν καί φλυαρείν" 
τότε ο ετερος άπολέσας τήν ύπομονήν λέγει" βρε αγύρτη, βρέ 
πλάνο, βρέ εξωμότη; σύ επαναστάτης! έγώ έχω άνά χειράς 
μου τά υπομνήματα σου μέ τήν σφραγίδα τοΰ παλατιού πρός τόν 
Βασιλέα καί τήν Βασιλισσαν, κατόπιν τών Ναυπλιακών τά όποια 
στάζουσιν αίμα ! τότε ο επαναστάτης έμεινεν εμβρόντητος! τά 
έχασε ! Πόσα τέρατα τρέφει ή δυστυχής κοινωνία! πόσους πλά
νους ! πόσους άγύρτας ! 

— Ό Κ. Διομήδης Κυριακού θρηνών ώς άλλος Ιερεμίας τήν 
κατάστασιν τών πραγμάτων και κυρίως, διότι δέν εισακούεται ο 
φωννί του έν τη Συνελεύσει έπετιμήθη πικρώς άπό τόν Κ. Σαρί-
πολον άφησε συ άφ' ενός τω λέγει τάς δίκιας και τάς δικογρα
φίας καί έγώ άφ' έτερου τάς στρεψοδικίας ίνα μή δίδωμεν ήμεΐς 

,οΐ καθηγηταί καί διδάσκαλοι άφορμάς χλευασμού, άς λαλήσωμεν 
έν τί Συνελεύσει τήν αληθή τοϋ πατριώτου καί νομιμόφρονος 
γ λ ώ τ τ α ν καί τότε βλέπεις άν μας άκούουν. — Πώς δυνάμεθα 
ν' άφήσωμεν τάς δίκας καί τάς δικογραφίας μας ! τουλάχιστον 
έγώ δέν τό κάμνω. — Σϋ δέν ημπορείς νά τό κάμης όστις έχεις 
τόσα κεφάλαια καί τόν υίόν σου ύπότροφον δαπάνη τοϋ δημο-
σίου, καί έγώ, πώς νά τό κάμω μέ τόσα βάρη ; φίλε μου ! δώ
δεκα Απόστολοι ησαν καί καθ' ένας είχε τόν πόνον του" είμεθα 
.καί ήμεϊς 400 πληρεξούσιοι και εχομεν ό καθένας τόν ίδικόν του 
εχεις δίκαιον ενάρετε Άνερ! 

—Αΰθαδέςατός τις τών Όθωνιςών είπε τώ Κ. Καρύδη, οτι τό 
Φως έχασε την σκιάν του! οχι, κυριε μου αποκρίνεται ούτος, τό 

Φως δέν εβάδισε πώποτε εις τό σκότος,τήν σκιάν του τήν είχε 
καί θά τήν έχει πάντοτε καί εσαεί. 

— Νομιμόφρων «ς διετείνετο, οτι Νομάρχης τις παρανόμως 
έδιορίσθη · τοιούτος, διότι δέν ητον επαναστάτης! Δέν είνα* 
ουτε νομιμόφρων άπεκρίθη έτερ ος" τί ητον λέγει τρίτος ; ητον 
είναι καί θά ηναι ότ ι είναι" πώ, πώ, πώ, τριάκοντα απαρέμφατα 
μ' απαριθμησες αξίζει ό άνθρωπος όγδοήκοντα είπε τις πληρε
ξούσιος. 

— Ενας ποιητής έπαρχος, απεφάσισε ν' ανάπλαση τό Μήλο 
εις 'Ρόδο" αξίζει ό κόπος, πλην δέν έλύθη εισέτι ο κόμπος. 

— Συνέβη κάτι εις Κέρκυραν μεταξύ τών αυλικών μας" οταν 
τό εΐπωμεν θά γελάτωμεν. Διατί τίτόρα; δέν μας επιτρέπει τήν 
άδειαν ό διαβίβασας τήν κωμικήν ταΰτην άγγελίαν πρώην ϋπουρ-
γός" δυστυχώς, ο αυλάρχης έμεινε μόνος του, διότι ό Σταματέλος 
τά έμυρίσθη : Μπά τόν αχρεΐον ! 

— Λέγουν αί κακαι γλώσσαι οτι ό Κ. Χρηστίδης απώλεσε τούς 
φίλους του" είναι ψεύδος! ό κ. Χρηστίδης δέν είχε πώποτε φί
λους, διότι τίς δι' αύτοϋ ούκ άπώλετο ; 

— Ερωτηθεις ό κ. Χατζόπουλος έάν είδε τούς Α σ τ έ ρ α ς " 
τίς ή ανάγκη; έχω τούς διοπτήρας μου άπεκρίθηκεν ούτος. Σϋ 
λοιπόν μόνον νά βλέπης και νά τραγής θέλεις. Τί .εφαγον; μέ 
χρεωστοϋνται ακόμη πολλά. Θά τό ίδώμεν μέ άλγεβραϊκούς διο-
πτήρας άπεκρίθη έτερος. 

— Ανώνυμος τις έκαμε τήν διαθήκην του καί τήν έσφράγισε 
μέ έπτά ώς λέγουν σφραγίδας. Διά τά ήμισυ τών άρπαγέντων 
κατά τήν έπανάστασιν 200 χιλ. δραχμών τοϋ δημοσίου, κ α τ δ ι -
κάζει τόν ένα του υίόν" τί άδικος άπόφασις; αυτός οσα ελαβεν 
έδωκεν άπόδειξιν τω ταμία, οτι τά έλαβε δ ιά τόν ιερόν 
τ ο υ σκοπόν λοιπόν τί χάλτια είν' αυτά ; . . . . . ! μήπως ο 
υίός του είπεν δτι τά έλαβε διά τόν μιαρόν του σκοπόν καί τδν 
καταδικάζεις ερήμην; έτζι, γίνονται τά άδικα εις τόν κόσμον. 

— Συγγνώμη λέγει τις τώ κ. Θ. Δελιγιάννη εις Κέρκυραν έπε-
θύμουν νά μάθω την ευανδρον χώραν ήτις σάς έγέννησε. — Σας 
ευχαριστώ, κΰριέ μου, αποκρίνεται χθαμαλά, χθαμαλά ούτος, είμαι 
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Αρκάς τήν πατρίδα το δέ γένος Δελιγιάννης" ώ, χαίρω, χαίρω; 
πολύ* είσθε βεβαίως άπό τήν λαμπράν οίκογένειαν τών Λαγγαδίων. 
— Ναί, κυριέ μου . . . καί διατί αλλάξατε τό έπίθετόν σας ή άν 
μοΐ επιτρέπετε νά σας είπω κατά τό έθος τοϋ τόπου μας διά τί 
έξεφλεβίσατε;— ρήξις δέν συνέβη κάμμία' είμεθα πολϋ αγαπη
μένοι οί συγγενείς, άλλ' έγώ ηθέλησα οίκοθεν ν' αντικαταστήσω 
τό βάρβαρον Ντε η Δέ μέ τό Δ. αξιόλογα έποιήσατε τό Δή έχει 
κατά τους αρχαίους προστάτην τήν Δήλον καί άν μετατρέψητε 
τό Δ είς Τ, θά έχητε συναρωγόν και τήν θαυματουργοτάτην 
εικόνα τής Τήνου. Δέν δύναμαι νά κάμω άλλας μετατροπάς έπΐ 
τοϋ παρόντος, άλλά δέν μέ λέγετε παρακαλώ, τί σημαίνει ή λέ-
ξις είς τόν τόπον σας έ ξ ε φ λ έ β ι σ α ; έχει πολλά τά σημαινό
μενα, άλλ' είς τήν ίδικήν σας περίστασιν έννοεϊ ότι έξευγενίσθητε. 
Καί μήπως ό πατήρ μου ήτον αγενής; έγώ ένόμιζον ότι ή λέξις 
σας σημαίνει έξετόπησα ή έδυσηρέστησα καί διά τοΰτο σας άπε-
κριθην οτι μέ τους συγγενείς μου είμαι πολϋ καλά, άλλά τόρα τό 
πράγμα αλλάζει φάσιν! 

— Κ α τ ά λάθος άνεφέραμεν είς τό προηγούμενον φύλλον ότι 
άπέδρασε ό δυστυχής Παππουλάκης· ούτος άνεπαύθη πρό χρόνων" 
αιωνία του ή μνήμη! άλλά τό πράγμα δέν ήτον εντελώς άνυπό-
στατον ό κ. Βάλβης θυμωθείς μέ του; συναδέλφους του, διότι τό 
έρριξαν έ ξ ω ! έθεώρησεν ώς έντροπή του νά έργάζηται μέ αυτούς 
απεφάσισε νά γίνγι δραπέτης. . . . Φεύγοντος λοιπόν τοϋ ενάρετου 
τούτου ανδρός πεζή διά τόν Πειραιά έν μέσω τοϋ έλαιώνος μέ τά 
συνήθη αύτοϋ οδοιπορικά φορέματα, τής βλαχόσκαλτζες καί τραγό-
καππα, ανόητος καί μωρός μας τόν έπαρέστησεν ώς Παπουλάκη. 
Τοΰτο είναι τό μέγα κακόν, ότι οί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τους 
ανθρώπους καί κάμνουν τους ενάρετους άγύρτας και τανάπαλιν κ. 
Άβδηρίτα ! Οά έλθη όμως ό καιρός να κτυπήσετε τύ κεφάλι σας 
με μαϋρα λιθάρια καί νά μή τούς πονή. 

— Ό κ. Θ. Δηλιγιάννης κατέσπευσε διψασμένος είς Κερκυραν ίνα 
χειραγώγηση τά εκλογικά τών πληρεξουσίων. Είναι πολύ έμπειρος 
διότι είργάσθη ώς τοιούτος 1 5 ετη παρά τώ υπουργείω τών εσω-
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τερικών άφήσας ίχνη άνεξάλειπτα ! ελπίζεται λοιπόν καί εις Κερ-, 
κυραν ν' άναποδογυρίση όλα τά προσκόμματα! Λέγεται δέ ότι 
πρίν η περατώση τό σχέδιόν του θά έπιστρέψη είς Πειραιά ουχί 
διά τοϋ τακτικού άλλά δι' έκτακτου τινός άκατίου ! Επανήλθε 
κενός ελπίδων ! 

' —Υπάρχε ι βεβαιότης οτι ό ιστορικός Κοζάκης εκλέγεται 
αναντιρρήτως πληρεξούσιος έν Κεφαλληνία. Άμποτε και ό ποιη
τής κ. Γ. Τρετζέτης έν Ζακύνθω. . Ή Αμαλία είναι δυσαρεστη
μένη άπό τους λογαριασμούς αμφοτέρων τί ανόητος ! Νομίζει, 
τους έπαναστάτας εΰπειθεστάτους δούλους αυτής είναι; δέν έν-
τρέπεται; 

. — Ό κ. Ξυδάκτυλος. απεφάσισε τοΰ λοιπού νά γράφεται Ξά-
μοιρος ; ερωτηθείς διατί; δέν εύοδοϋται ειπεν ή έπανάστασις. 

— Κοινός τις άνθρωπος ηΰχετο ίνα τέξη τοϋ δεινός ή νύμφη 
καί αύθις υίόν. Διατί τόσος πόθος τόν ήρώτησεν είς περίεργος; — 
πόθος λέγεις, φίλε μου, ή καύλα καί φλόγα, άφησα άγιο ποΰ νά 
μή τάνάψω καιρί καί ρημοκλήσι λιβάνι; Διατί; — κουτός όπου 
είσαι καϋμένε" Διατί; νά σοϋ τό πώ θέλεις ; Ναί" διά τόν πρώ · 
τον αυτής υίόν επήρα σ ιχαρ ίκ ια άπό τόν Ναύαρχον τό δίπλωμα 
τοϋ Ναυκλήρου, διά τόν δεύτερον δέν θά πάρω τουλάχιστον τό 
τοΰ σημαιοφόρου καί κατόπιν τό τοΰ πλοιάρχου" ποίος Ναύαρχος 
είν' αυτός ποΰ κάμνει τόσα μεγάλα δώρα, σά νά έχη τά διπλώ
ματα κρεμμυδοτζιφλες; — δέν τόν ήξεύρεις ! ενας Ναύαρχος είναι 
στό κόσμο" ποίος αδελφέ νά τόν μάθω ; ό Κανάρης" χαρά σέ 
σένανε και μοϋντζες καί στρούντζες δικές μου, ποΰ έξεροστάλαξα 

είς τήν θύρα τοϋ Βούλγαρη μέ τόσα δικαιώματα καί μέ 
δύο πληγάς όπου εχω στό στήθος. Και γιατί καϋμένε δέν πας 
είς τόν Κανάρην ; είμαι Ύδραΐός! 

— Ό φίλος μας κ. Α. Δ. Κουμουνδουράκης μας διεβίβασε εν 
βιβλίδιον οπερ φέρει δύο τίτλους, άφ' ενός Κ α ν ο ν α σμ έ ς ή "Οθω
μανικός Κώδηξ, καί άφ' έτερου, Λόγοι έκφωνηθέντες τή 2 3 , 
7βρίου 1862 κτπ. υπό τοΰ Καθηγητού κ. Άσωπίου κλπ. Λαβόν-
τες τό βιβλίδιον τοΰτο τά διήλθομεν έδώ καί εκεί δέν εϊδομεν 
ουδαμοϋ φιλολογικών τινα ρήσιν άφ' ετέρου ένεθυμήθημεν οτι ό 
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σοφός Άσώπιος, δεν εξεφώνησε ποτέ λόγους άλλα μόνον άνα-
γινώσκει αυτούς· τό βιβλίδιον άρα δεν ανάγεται εις αυτόν* ιτοϋ ν'ά-
ποδώσωμεν τήν χάριν της δωρεάς; ό διάβολος μάς έφερεν εις τόν 
νουν τά Κεκανονισμένα τοϋ σοφού Μάμουκα. Τί κατάρα ! άνοί-
γομεν τήν 2 τοϋ βιβλίου σελίδα άπαντώμεν αφιερώματα (βουκά-
φια) χ α ρ ά τ ζ ι γ α ι ώ ν καί πάλιν, πάλιν παντού τό χάτζι τότ' 
εννοήσαμεν οτι τά κεκα νονισμένα είναι ο Κ α ν ο ν α μ έ ς ' το 
δε χαράτζι είναι ο φόρος, και επειδή ο μεταφραστής τοΰ Κανό
να με άντεπολιτεύετο πρός τα κεκανον ισμένα τοΰ Κ. Μά
μουκα, ϊδεσε κατ' έγκρισιν τοΰ Κ. Παππαζαφειροπούλου, άντι φό
ρου, τήν λέξιν χαράτζι, καί πρός βεβαίωσιν οτι δέν βαρβαρίζει πε· 
ριέβαλε τό σύγγρμμά του μέ ονόμα τοΰ Κ. Άσωπίου ώς φιλολό
γου. Ταύτα έως έδώ. 

Μας είπον οτι βέβηλος τις γλώσσα έξέμέσε κάτι εναντίον 
τών Α σ τ έ ρ ω ν δέν τό εϊδομεν' άλλ' ώς μανθάνομεν τό χαλ-
κεϊον ευρίσκεται παρά τη οικία τοϋ Κΰκλωπος. Μαύρα πουλία τους 
τρώγανε- έν τούτοις παρακαλείται τό τέκνον τοϋ Μίνωος ο λέρ-
μπαλέρ Κ. Βεβηλάκης νά μας είπή, τίς έξέμεσε τάς τοιαύτας 
βλασφημίας, καί κατόπιν οΰδ'άν ό πας αίών νύψοι νάμασιν 
ώκεανοισ ι , τόν άποτρόπαιον συκοφάντην. 

— Τί κεφάλια! Κ. Βάλβης ένόμιζεν οτι δά εύρη πακτωλούς 
εις τό Ταμεΐον της Επτανήσου. Νϋν δέ, οτε τό ευρεν εντελώς άπο-
ρον, διαβιβάζει αυτόθι τά ψιχία τοϋ καταπεπονημένου Γεωργού και 
ποιμένος" άλλα, διατί οί εϋλογημένοι Επτανήσιοι δέν έκαμνον 
όλιγωτέρας λιτανίας καί φωτοψία;, ώστε νά τοϋς μείνη μικρόν 
περίσσευμα διά νά μισθοδοτησωσι 300 στρατιώτας τουλάχιστον 
δι' ένα μήνα; όλοι θά γδέρνουν αυτόν τόν δυστυχή τόπον; τοιαύτας 
άπαρχάς έλπίζομεν άπό τους μεγαλοπλούτου;; Διατί δέν κάμνουν 
μίαν συνεισφοράν έκουσίαν ώστε ν' άπαντηθώσι τά προκαταρκτικά 
διά τήν φρουράν αυτών έξοδα! υπουργοί, δότε πρός τόν λαόν τού
τον ήμερων άνεσιν' αφήσατε αυτόν πρός στιγμήν νά άναψνχήση* 
μή τόν καταθλίβετε πλέον! 
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Τ Ε Λ Ε Σ Ι Δ Ι Κ Ο Ν . 

Κατά τά Κ ε κ α ν ο ν ι σ μ έ ν α ύπό τοϋ κ.Μάμουκα η τόν Κ α
ν ο ν α μ έ τοϋ πληρεξουσίου κ. Κουμουνδουράκη ον ώς λέγει μετέ
φρασε Σουλτανικώ δόγματι διά τήν εθνοσυνέλευση, αποφαινόμενα 
τάδε. 

"Οσοι τών έν τή πρωτευουση έλαβον τό πρώτον φυλλάδιον τών 
Αστέρων παρακαλούνται ίνα πληρώσωσι συν τη, παραλαβή τοΰ δευ
τέρου τήν συνδρομήν αμφοτέρων αντί δραχμής έ'καστον. 

Δεύτερον, οσοι άποποιηθώσι τό εν οφείλουν ίνα έπιστρέψωσιν 
αμφότερα, διότι ήμεΐς παίζοντες έξεδώκαμεν υπέρ τών χιλίων 
αντιτύπων άπερ έξηντλήθησαν μέχρις ενός, ο δέ λαός διψα υπέρ 
τών τρισχιλίων, εφ' ώ και έκβιαζόμεθα ίνα έκτυπώσωμεν έκ νέου 
τό πρώτον τευχος καδ' όσον, και έκ τών επαρχιών ζητείται ώς-
περ ό επιούσιος άρτος, καί έν τη πρωτευουση δέν έλαβον τούτο 
πολλοί τών φίλων μας. 

Τρίτον, προς εύκολίαν τών παραπονουμενων έκ τής απειρίας 
τοϋ διανομέως παρακατατιθενται αντίτυπα τινα τοΰ Β'. Τεύχους 
παρά τώ β,βλιοπώλη κ. Νικολάω Β. Νάκη κατά τήν όδόν Αιόλου 
άριθ. 377 , παρά τοϋ οποίου δύνανται νά λάβωσιν οί βουλόμενοι 
εύχερέστερον τό φύλλον προπληρώνοντες καί τό τίμημα, διότι ό 
Κ α ν ο ν α μ έ ς είναι συνέπεια τοΰ έν τ η παλάμνι κα ί οΰτω 
β ο ήσ ω με ν, και τό έν τή παλάμη ξεκαθαρίζει τους λογαριασμούς 
άνευ τού σε ίρτα φέρτα ! κ ά λ λ ι ο λ ό γ ι α ςό χωράφι παρά 
μ α γ κ ά ν α ς- ά λ ώ ν ι, λέγουν οί φρόνιμοι γεωργοί! 

Τέταρτον, οσοι τών έν ταϊς έπαρχίαις η πέραν αυτών ίλαβον 
φύλλα τοΰ Α'. Τεύχους παρακαλούνται σύν τή παραλαβή τοΰ Β'. 
νά μας διαβιβάσωσι τό τίμημα αμφοτέρων διά τοϋ αμέσως ταχυ
δρομείου, η έν περιπτώσει τά φυλλάδια, άλλως τε θεωρούνται 
ύπόλογοι και ποινής άξιοι κατά τήν ύπ' αριθ. 40,000 έγκύκλιον 
τού κ. Μάμουκα τετυπωμένην εις τήν συλλογήν τού ιδίου δαπάνη 
τοϋ δημοσίου καί συνδρομή τών πανταχού Μοναστηριών καί κλη
ρικών. 

Ταύτα περί τούτων εξωδίκως δέ άπαντώντες εις τοϋς πολλα-
χοϋ φίλους μας, διότι ένεκεν τών ασχολιών μας δέν δυνάμεθα 
ν' άπαντήσωμεν κατ' ιδίαν εις ένα έκαστον, οτι ό διάπυρος αυ
τών πόθος περί επαναλήψεως τής Συνταγματικής, έκπληρωθή-
σεται τάχιον. Διά τούτο μάλιστα έτάξαμεν τήν συνδρομήν τών 
Αστέρων κατά φύλλον, ώστε νά είμεθα ελεύθεροι έν παντί καιρώ, 
πάσης κατά τήν επανάληψιν λειψοδοσίας μετά τών συνδρομητών μας. 



Δέν ζή . . . . ποίος ! ό άνήρ εκείνος, όστις έδωκε τόν πρώτον 
κατά, της τυραννίας κτύπον μετά τοϋ άοιδίμου Ύψηλάντου. Τίς 
ούτος ; ό Μιχαήλ Σοΰτζος, ό τω ovτι νέος της πατρίδος Θησεΰς, 
οστις έθυσίασε τήν ήγεμονίαν του υπέρ τής ταλαίνης Ελλάδος, 
όπως εκείνος τό διάδημα του υπέρ τών Αθηναίων ώ, μακαρία ή 
μνήμη αύτοϋ- άΐδιος έστω ή δόξα του· ψυχρά πλάξ καλύπτει ήδη * 
τόν τάφον αύτοϋ καί ή ψυχή του μετεωριζομένη είς τήν βασιλείαν 
τών ουρανών άνακράζει τοις "Ελλησιν α ίδε ο Ισραηλίτης ! τοι
ούτος και τηλικοϋτος ό ήρως! 

Ετάφη τήν 13 τοϋ μηνός τούτου δακουρροοΰντος παντός τοΰ 
πλήθους, οπερ συνέρρευσεν αυθορμήτως εις τήν έκφοράν τοΰ νεκρού 
του" ή Κυβέρνησις έφάνη φειδωλή είς τάς ανήκουσας πρός τόν ποτέ 
"Ηγεμόνα τιμάς, οπως καί ό επάρατος 'Όθων ή βιογραφία τοΰ 
άοιδίμου τούτου άνδρα; γέμει ηθικών παραγγελμάτων ώς θέ-
λομεν διαζωγραφίσει αυτήν διά τους μετέπειτα· ευχομαι ειπε, 
τω Γραμματεϊ τοϋ άοιδίμου Ύψηλάντου Γ. Λασσάνη νά έλευθερωθή 
ή Πατρίς καί νά ζησω ώς ιδιώτης εις μίαν γωνίαν τών Αθηνών. 

Τοσαϋτα έπί τοΰ παρόντος περί τοΰ άοιδίμου τούτου ανδρός, 
έφ' ω καί πρός έπισφράγισιν τής αρετής του καί τοϋ σεβασμού ημών 
είς τους ήρωας τής Πατρίδος, μεταφέρομεν άπό τοϋ Β' Τεάχους του 
έν τοις Πιεστηρίοις Συγγράμματος μας τά περιφανή είς τόν ανδρα 
έπη προφερόμενα παρά τοΰ φιλοξενηθέντος ύπό τοϋ ήρωος, μεμνει 
στου Παππαφλέσσα. 

» Τοιούτοι οί άγωνες μας ! παιδες 'Ελλήνων νέοι ! 
και δράμετε στην ποίησι άγνοστεφανωμένοι. 
Εχει ή μοϋσα θέματα, εντευθεν να υμνηση 
και κεΐνα τά πανάρχαιοι γιά νά ύπερτηρήση 
— Υμνεΐται και δοξάζεται, Θησέως ή άνδρία, . 
ποΰ εδωκε Αττική ! το πρωτο λευθερία ! 
άφήσας το διάδημα εις τήν Δημοκρατία, 
και ελαψε ώζ ήλιος στοϋ Αρεως πεδία ! 
Κι ο Σουτζος οστις αφησε κλεινή ηγεμονία 
τήν χώρα τήν εΰδαίμονα! εκείνη Μολδαβία ! 
δεν πρέπει νά δοξάζεται με σέβας εις αιωνας 
κι' άντι τοϋ Στέμματος, ταφή, νά δώσ' ο Παρθενώνας; 
— Παρθένος μοϋσα αρά γε! δεν πρέπει γιά vα πλέξη 
στεφάνι άκτινοφωτο τον ηρωα νά στέψη, 
και τότε τήν Πατρίδα της, μ' ενάρετα τά έργα 
νά τήν κοιμήσ' αυτόφωτα· κόσμο άρχαΐον μέγα; 
τά τέτοια, τέτοια εργά μας είναι κληοονομία ! 
αυτά κρατύνουν σφίγνουνε ! Εθνοϋς αυτονομία. 
οστις τά μεταλλεύεται, προδίδει τήν Πατριδα ! 
ειναι θηρίο άγριο! δουλεύει τυραννιδα! 


