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«Αϊσχρον σιωπαν» 

ΚΑΙ τω ο ν τ ι ! ώς αγγέλους ειρήνης προσεδόκα καί ηλπιζεν 
ή διά τοσούτοι αιμάτων καί θυσιών τον ζυγόν της τυραννίας 
συντρίψασα καί έκ τοϋ τάφου τά τέκνα της άνεγείρασα δυστυχής 
Ελλάς, τούς αδελφούς μας Επτανησίους* άλλ' όποια άπατη ! ποία 
τά σκληρά καί απεγνωσμένα της έν Κέρκυρα δημοσιογραφίας 
προοίμια! ποιος εγωισμός, ποία ασυνειδησία και καπηλεία έμ
προσθεν; 

Δεν ύπηρξε ψυχη ζώσα, ήτις δέν ηγανακτησε, δέν ωκτειρε,' 
δεν έθρηνησε τά άπεγνωσμένα κηρύγματα της Α ν α τ ο λ ή ς 
καί της Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς Κ ε ρ κ ύ ρ α ς " οΰτε κατακτητής βάρ
βαρος δεν ηθελεν έπιτεθη μετά τοσαύτης μανίας καί άσυνειδη · 
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σίας κατά τοΰ κατακτηθεντος, όπως επιτίθενται καθ' ημών τά 
έν λόγω όργανα τοΰ ευλαβέστατου άρχιερέως Κερκύρας κυρίου 
Αθανασίου. Τοΰτό έστι δικαιοσύνη καί αρετή άρχιερέως' τοϋτο 
δημοσιογραφία κατά τών πολλά παθόντων διά τήν Ηνωσιν. Ευγε 
τής ηθικής σου και μετριότητας πάτερ Αθανάσιε ! Τοιούτος έπρε
πε τοίς Κερκυραίοις'Αρχιερεύς, άνήρ στρατευόμενος ταΐς του βίου 
πραγματειαις' άνήρ κρατών μέ τήν μίαν χείρα τό ϋδωρ καί μέ 
τήν έτέραν τό πΰρ. Καί έν ω τά εσωτερικά τής Επτανήσου είναι 
τοσοΰτον έξαλλα, ίνα μή είπωμεν τραγικά, όπως έν τνί μέθη των 
μας τά διαζωγραφίζουσι τά έν λόγω όργανα, αφετέρου άντιγράφουσι 
καθ' ημών καί προτίθενται ίνα έφαρμώσωσι προς σωφρονισμόν 
μας τάς προκηρύξεις καί τά διατάγματα τοΰ μακαρίτου Βια-
ρου καί Γιανατά, διότι ουδέν έτερον προαγγέλλουσιν ή τήν αί-
σχυνην καί τόν θάνατον τών διά τών όπλων τής καρτερίας καί 
τής αύταπαρνήσεως τόν θάνατον θανατώσαντες ίν' ανεγείρωσι τήν 
πατρίδα έκ τοΰ θανάτου" ένω τά πράγματα μας τά παριστάνοι-
σιν οί κ. δημοσιογράφοι ευλογία τοϋ ευλογημένου Ίεράρχου το
σοΰτον τραγικά, είναι άφ' ετέρου καί κωμικά. 

Καί τή άληθεία ! οι κυριοι ουτι εξηλθον τής τροχιάς των, ή, ώς 
"λέγουν οι Επτανήσιοι έξετοπίσθησαν. Τολμούν νά παρασταθώσιν 
ώς ή ψυχή καί τό πνεύμα παντός τοΰ έλληνικοΰ έθνους, καί δέν 
διστάζουν νά λέγουν, ότι οί έν Αθήναις πολιτικοί καί ή Συνέ-
λευσις ήμαύρωσαν τήν έλληνικήν δόξαν, καί ότι τοιούτοι άν· 
τες φθονοϋσι καί άντιπράττουν είς τό νά έλθωσιν οί φωστήρες 
τοϋ πανιερωτάτου είς τήν έθνοσυνέλευσιν" ώ ! αποτρόπαιος συκο
φαντία ! ώ αισχύνη καί ονειδος ! Τις, ώ δούλια όντα, τίς, ώ ζωύ
φια , άντέπραξεν ή άντιπράττεί κατά τών φωστήρων υμών; 
'.Η Συνέλευσις καί οί πολιτικοί τής Ελλάδος, οΐτινες έθεσαν είς 
τόν κΰβον τήν όλην πατρίδα καί τήν βασιλειαν περιμένοντες δύο 
ήδη έτη νά έξωμαλυνθώσι τ ' άνεξωμάλυντα τής Επτανήσου καί 
προσέλθωσι καί * οί πληρεξούσιοι αυτής 'ίνα συζήτηθή τό έθνικόν 
τοΰ Κράτους πολίτευμα ·, πώς, έάν άνθρωποι σωας έχοντες τάς" 
φρένας παραγνωρίζετε τήν ήρωίκήν ταύτην θυσίαν ·, Καί ποίαν 
θυσίαν! τό έθνος χάριν άσυγγνώστου φρενοτροπίας τοϋ νά παρευ-
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ρεθωσι καί οί Επτανήσιοι πληρεξούσιοι είς τήν Συνέλευσιν, δια
κινδυνεύει ήδη τήν υπαρξιν τής Βασιλείας του" ετέθη έν μέσω 
σκύλλης τε καί χαρύβδεως" διότι, έάν έξαστράψη αΰριον ό ευρω
παϊκός πόλεμος, ποία θέλει εισθαι ή τύχη ημών, Αισθάνονται 
τοϋτο οί σύμβουλοι τοΰ στέμματος υπουργοί ·, Κατακρίνει ό Επτα · 
νησιακάς τύπος τήν έπανάστασιν καί τους έπαναστάτας' εξυβρίζει 
τήν 'Αγγλίαν καί κηρύσσεται υπέρ τής βασιλείας" ποία ασυνειδη
σία, ή ποία άντίφασις! Ό τ ε οί έπαναστάται έβουλεύθησαν κακώς 
δέν είναι κακή καί ή "Ενωσις ήν προεκάλεσεν, ήν έφερε καί έδη-
μιούργησεν ή αποτρόπαιος καθ' ημάς έπανάστασις •, 

Καί όταν ή Αγγλία κακή δέν είναι 'έπίση; κακή καί ή εκλογή 
τοΰ λαοφιλοΰς Γεωργίου ον μας ΰπέδειξεν αύτη ·, ποΰ τρέχετε, ώ 
άνθρωποι, διατί αναιρείτε αναιρούμενοι, πάν ό τ ι υποστηρίζετε ; 
Διατί τοσαύτη ασέβεια, τοσαύτη άγνωμοσύνη, τοσαύτη αχαριστία 
εις τούς ήρωας τής έπαναστάσεως, οίτινες διακινδυνεύσαντες καί 
ζωήν καί περιουσίαν καί ολα τά αγαθά, ανέδειξαν τήν πατρίδα 
μεγάλην καί διέθραυσαν τά δεσμά τής δουλείας σας ·, Όλίγη αι 
δώς κύριοι, όλίγη συναίσθηση ! καί τέλος, τέλος, πρέπει νά γνω-
ρίσητε τί είσθε καί προς πιους λαλειτε τί εισθε γνωρίζομεν τήν 
τερατουργωτάτην Ίστορίαν τών πολιτικών σας, μας δίδει καί ό 
ποιητής Σολομός άρκετήν νύξιν τής άνθρωποβορίας αυτών, υπάρ
χουν εισέτι νωπά τά έθνοκτόνα έργα τοϋ μεγάλου πολιτικού σας 
Βιάρου καί τής συντροφιάς τών δημίων, αύτοϋ, καί μή μας άναγ-
κάσητε ν' άναδιφίσωμεν τήν τοιαύτην αίσχράν ίστορίαν" ρίπτομεν 
πέπλον λήθης εις τά παρελθόντα, καί άν αγαπάτε, η άν σας συμ-
φέρη, ακολουθήσατε τήν όδόν μας. 

'Αλλά διατί τόσος τύφος ·, πρώτον, ότι δέν δύνασθε ν' άντιπα-
ραβληθήτε απέναντι τής νοημοσύνης, τής πείρας καί καρτερίας η
μών" άλλά, καί επί τή υποθέσει, ότι είσθε ημών κρείττονες είς 
τό λέγειν καί είς τά πράττειν, έπρεπεν έάν είχατε σώας τάς φρέ
νας νά μας εξυβρίζετε, ώς καταχραστάς, αναρχικούς καί άντιδυ-
ναστικοϋς, ύμεΐς, οίτινες προσέρχεσθε είς κοινωνίαν, ήτις ειδε τους 
γεννήτορας της άρπαγέντας καί αίχμαλωτισθέντας, τούς ναούς τών 
πατέρων της λάφυρον άσεβείας γενομένους, τάς πόλεις της καί 



τάς κώμας άρδην άνατραπείσας; ητον ή είναι φρόνιμον νά μας λέ
γετε τό της παροιμίας «έλα Τάττα μου νά σοϋ δείξω τά γονικά 
σου ;» Δέν ήξεύρομεν ήμεΐς τό πολιτεύεσθαι και θά μας τό διερ
μηνεύσουν τά κακόζηλα και τά ασυνάρτητα όργανα τού ίεράρχου 
Κερκύρας ·, Όλίγη αιδώς κύριοι! λαλείτε πρός κοινωνίαν και άν
δρας φιλοτίμους. Του Βιάρου αί προπηλακίσεις καί τοϋ Αυγουστί
νου ή μωρία, ήγουν αί φυλακίσεις καί αί καταδιώξεις παντός εν
τίμου προσώπου, ό περιορισμός τοϋ τύπου, ή κατάργησις τών σχο
λείων, ή κατασκοπία, καί μυρία τόσα, άπερ δυστυχώς έκληρονόμη-
σε ό "Οθων παρά τών περουκιζοντων,αύτά, καί οί τοιαύτης μωρίας 
καί ασυνειδησίας άνθρωποι δέν θά λάβωσι χώραν μίαν έτι φοράν 
μεταξύ ημών καί υμών, ώ Επτανήσιοι! "Οθεν προσερχόμενοι εις 
τούς κόλπους ασπίλου μητρός άπεκδυθήτε τόν παλαιόν άνθρω
πον ένδυόμενοι τόν νέον. Καί, άποσκυβαλίσατε τά αχρεία καί φαύ
λα ζιζάνια τής διαφθοράς, -κανονίσατε τήν γλώσσαν τοϋ τύπου 
σας, διότι ούτε δικαίωμα έχετε νά μας έπικρίνητε καί πολύ πε-
ρισσότερον νά μας ύβρίζητε, ούτε τόν αγενή καί χαιρέκακον τής 
δημοσιογραφίας σας τύπον άνεχόμεθα. Τί είσθε σεϊς κ. δημοσιο
γράφοι, οϊτινες τολματε έπιδειχθητε απέναντι ημών, άφ' ου 
ή έπανάστασίς μας ην άγνωμόνως κατακρίνετε έθραυσε τάς άλύσ-
σεις σας; Μά συνετελέσατε καί ύμεϊς·, Είς τ ί ; Είπατε ότι θέλετε 
τήν "Ενωσιν! Καί τοϋτο τάχα είναι ήρωϊσμός, είναι άνδραγάθημα 
νά παρακάλεση ό δέσμιος ίνα τώ διαρρήξωσι τάς άλύσσεις ·, Δέν 
τό βλέπομεν! "Ας έλέγατε λοιπόν τό εναντίον, τότε ή ιστορία 
ήθελε σας θεωρήσει ώς αναξίους ελευθερίας. Είς τί λοιπόν έρειδό-
μενοι φαντασμαγορεϊτε ·, Έτόλμησεν ό μή άνημιγνυόμενος συ
νετός άρχιερεύς σας είς τάς ραδιουργίας νά χειραπτάση σημαίαν 
καί νά ένδυθνί σάκκον.. Καί κατά τίνος έπολεμήσατε ·, Κατά 
της Αγγλίας! Μά τά τοιαύτα είναι κωμικά, είναι μειρακιώδη, 
είναι αισχύνης καί οίκτϊρμοϋ άξια! καί μή, μή, προς θεού πε
ραιτέρω ! διότι αί τοιαΰται αφηνιάσεις, τά τοιαύτα άντιπολιτικά 
έργα κατέστρεψαν τό Βίδο, καί άν ό κατακρινόμενο αγενέστατα 
παρά τοϋ επτανησιακού τύπου Κ. Βούλγαρης δέν έπέμενεν ώς 
πρωθυπουργός, δέν διετείνετο, δέν έπαρεκάλει, ήθελον καταστρα-

φή καί τά δύο έτερα φρούρια μέχρι λίθου. Καί έν τούτοις λαμβά-
νει ώς άμοιβήν τόν έλεγχον καί τάς υβρεις. 'Αλλά, δεδόσθω, ότι 
ούτός έστι κατακριτέος ! τοιούτοι εΐσί καί πάντες οί "Ελληνες, ους 
ό τύπος Κερκύρας άφειδώς κατακρίνεις 

Δέν βλέπετε, ώ άνθρωποι τά πρό τών οφθαλμών σας Σεϊς εί
σθε έθνος πρό αίωνων άποκαταστημένον, καί ποϋ τά σχολεΐά σας; 
ποϋ οί ναοί σας; ποϋ αί πόλεις καί ή ναυτιλλία σας; Δύνασθε ύ-
μεϊς νά παραβληθήτε γεωργικώς μέ μίαν μόνην έπαρχίαν τοϋ 
Κράτους, τήν Ηλείαν ή τήν Κορινθίαν ; Δύναται έμπορικώς όλη 
ή Επτάνησος ν' άντιμετρηθη μέ τάς Πάτρας ή τόν Πειραιά, ήναυ-
τικώς μέ μίαν πόλιν τάς Σπέτζας η τό Γαλαξίδιον ; Τί έχετε καί 
τοσούτον έπαίρεσθε; Ποίο ό πληθυσμό; σας; Η Ζάκυνθος δέν 
έχει ώς παρόντας ούτε τά τριτημόριον τών έγγεγραμμένων είς τά 
μητρώα αύτης, διότι πάντες ούτοι έχουν ώς μητέρα τήν Πελο-
πόννησον, ης τοΰς μαστούς έκβυζάνουν. Οί Κεφαλλήνες, οϊτινες 
διατηρούν καί ήθος καί χαρακτήρα άδιάφθορον, αυτοί έμπορεύον ! 
ται ώς επί τό πολύ είς τά έξω, τιμώντες καί τήν πατρίδα καί 
εαυτούς. Οί Λευκάδιοι, οί Παξοί, έχουν καί ούτοι ώς μαστόν των 

την ΑιτωλοΑκαρνιαν οι Πελοπόννησον καί τήν 
Σμύρνην. Συμπεπηγμένη οπωσδήποτε κοινωνία είναι μόνον ή τής 
Κέρκυρας, διότι μέχρι σήμερον έτρέφετο άπα τάς αγγλικάς λεγεώ-
νας, άλλά καί αύτη διαλύεται ήδη καί τοΰς έγκατοίκους. αύτης 

διαδέχεται ή Ακαρνανία καί ή Πελοπόννησος, διότι αυτόθι ελπί
ζουν καί αυτόθι δύνανται νά άνεύρουν μέσα ζωής καί υπάρξεως. 

"Ωστε ά ολικός αριθμός τών παρόντων μόλις φθάνει εις 40 
χιλ. σήμερον καθ' άπασαν τήν Έπτάνησον, καί κακώς έπραξεν ή 
Κυβέρνησις νά παραχώρηση τά δικαίωμα είς 88 πληρεξουσίους" 
υπάρχει άσύγγνωστος άνισότης καί υβρις απέναντι τής ολομέλειας 
τοϋ έθνους. Τά δέ άπροσδόκητον τοϋτο προνόμιον έξετράχυνε το-
συστόν τόν άπονενοημένον τύπον Κερκύρας, ώστε άντί ευγνωμοσύνης 
επιτίθεται μανιωδώς καί κατά της Συνελεύσεως καί κατά παντός 
έν Ελλάδι άτόμου, έφ' ώ καί δικαίως άνακράζει ό ποιητής, 

« Κ α ί τού; πονηρούς μποτ' αΰξη έν πόλει' 
κακοί γαρ έμπλησθέντες η πόλεως η χώρας 
σκιρτώσιν άδοκητ' εύτυχησάντων δόμων. 
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Τί είναι ή Επτάνησος ; ασκός ζέοντος άνεμου" είπομεν ότι το 
τριτημόριον αυτής απουσιάζει και συν τγί Ένωσει έξωρμοϋν ήδη τά 
•πλήθη εις τήν Στερεάν σΰν γυναιξί και τέκνοις, καί άφίνουσι τους 
κόμητας μέ τάς κοντείας των, τους φρουράρχους καί άντιφρου-
ράρχους μέ τά φρουραρχεία των καί τους στρατηγούς μέ τά στρα
τηγεία. Τοϋτο είναι ουχί πιθανόν, άλλά βέβαιον καί τρισβέβαιον" 
πρός τί λοιπόν ό τοσούτος πάταγος καί αί τοσαϋται επιδείξεις; 

Τίς ό σκοπός δι' όν ώ υπουργοί παρεκίνήσατε τόν ηγεμόνα νά 
έπισκεφθη τήν Κέρκυραν προ τοΰ ήρωϊκοϋ Μεσολογγίου, προ τής 
δευτερευούσης πόλεως τοϋ Κράτους, τής Σπάρτης., προτοϋ νά ίδη 
τά κατά πασαν τήν "Ελλάδα προλυΰμνητα τών ηρώων τρόπαια, 
τάς Θερμοπύλας, τά Δερβενάκια, τήν Φλεσσιάδα, τήν Βαλτέζην, 
τόν Μαραθώνα, τάς πόλεις εκείνας εϊς άς οφείλονται καί σκήπτρα 
καί αξιώματα; 

Τίς ή αιτία δι' ήν περιφρονήσαντες, ώ υπουργοί, τοσούτους 
κλεινούς ΐεράρχας άπεδώκατε τά τής νίκης σύμβολα είς τόν Κερ
κύρας Αρχιερέα, «ίση μοίρα μέντι εί καί μάλα τις πολεμίζοι; έν 
δι' η τιμη;ειμεν έσθλός, εί δέ καί κακώς; ώ τής. αφροσύνης καί 
τής αναλγησίας ! 

"Ίσος ό 'Αθανάσεως τοϋ Αργολίδος Γερασίμου, όστις έθυσίασε 
καί περιουσίαν κολοσσιαίαν καί εΐδε μετά στωικής καρτερίας τόν 
θάνατον τοσούτων αύτοϋ συγγενών, ηρώων καί φίλων; "Ισος μέ 
τόν ρήτορα τής Πλατάνου έν τη Ναυπλία, τόν κλεινόν τής νεο
λαίας διδάσκαλον καί ιεροκήρυκα Καλλίνικον τόν Φθιώτιδος ίε-
ράρχην, ου οί λόγοι κατά τάς αξιομνημόνευτους έκείνας ημέρας ή
σαν τοσαϋται κατά τής τυραννίας βολίδες, ίνα παραλείψωμεν τάς 
αλλάς τοϋ ανδρός τούτου υπηρεσίας; ώ αισχύνης ήμέραι! 

Ίσος ό πατήρ Αθανάσιος μέ τόν ίεράρχην Τριπόλεως Θεοφάνης 
τόν Σιατιστέαν, όστις έγκατέλιπε πατρίδα καί συγγενεις και 
έρρίφθη έκτοτε εις τήν φλόγα τής επαναστάσεως- διατηρήσας ως 
σύμβουλος τής κοινότητος Σπετζών άείζωον τόν πυρήνα είς τά 
στήθη τών ηρώων εκείνων τής παλιγγενεσίας μας; Ποΰ ήτον τότε 
ό πατήρ Αθανάσιος; πώς καί ούτος έάν φιλόπατρις δέν ήρχετο 
είς τόν αγώνα τής δόξης! 

Καί τί είπωμεν περί τοϋ Μητροπολίτου Θεοφίλου ! ούτος έάν 
δέν ήξιοΰτο τιμών ίσων τοϋ Αθανασίου ώς πρόεδρος τής ιεράς 
Συνόδου, έπρεπε τουλάχιστον τό ΰπουργεϊον νά λάβη, ΰπ' Ο
ψιν του ότι ό κλεινός ούτος ιεράρχης κατέσβεσε μέ προφανέστα-
τον κίνδυνον τής ζωής τήν πυρκαϊάν τής 19 Ιουνίου τοΰ έτους 
1 8 6 3 , ότε μέ τόν σταυρόν εις χείρας περιεφέρετο άπό προμα-
χώνος είς προμαχώνα παρακαλών καί δεόμενος μετά δακρύων, ώς 
ήμεΐς εϊδομεν ιδίοις όφθαλμοΐς, τήν κατάπαυσιν τοϋ πολέμου" 
καί άν ή θυσία αύτη, ήτις έβεβαίωσε τήν έλευσιν τοϋ σεβαστού 
ημών "Ανακτος, δέν έχρηζεν αμοιβής τής άξιας, τουλάχιστον έ
πρεπε νά ένθυμηθη ό Κ. Καλλιγάς, οτι ό ιεράρχης ούτος ήτο 
άρχιδιάκονος τοΰ πρωταθλητού τής επαναστάσεως κατά τών τυ
ραννων, τοϋ παλαιών Πατρών, καί ότι ήγωνίσθη καί άγωνίζεται 
άπό τοϋ έτους 1821 μέχρι σήμερον τόν καλόν τής Εκκλησίας 
αγώνα. 

Είναι λοιπόν, Κ. Καλλιγά, ίσος τούτων ό συμπολίτης σου 
Αθανάσιος; όχι ! είναι υποδεέστερος καί τών υποδεεστέρων 
ιεραρχών πρός' τάς έκδουλεύσεις" πώς λοιπόν σύ άντί τού
των βραβεύεις εκείνον; Διότι ώς άνήρ ρέκτης άνεμίχθη εις τά 
πολιτικά παρά "τα διδάγματα τοϋ Σωτηρος, καί έφοβήθης τήν 
ραδιουργίαν του" άλλαις λέξεσι κηρύττεις εαυτόν άνάξιον τής ό
ποιας κατέχεις εξουσίας καί έν τη άνίκανότητί σου, λέγεις είς 
τους Ίεράρχας καί είς τόν λαόν, ότι ή αποστολή σου είναι νά βρα-
βεύης, τούς ραδιούργους καί νά παραβλάπης,ς τά δικαιώματα τών 
τιμίων. Δικαίως άρα καί τά ζοώφια τής Κερκύρας έξανέστησαν 
κατά πάσης τής κοινωνίας, διότι κατεννόησαν τήν άδυναμίαν σου, 
άλλ' ούχ οϋτως, ούχ οϋτως κυβερνώνται τά έθνη καί οί λαοί' 
απαιτείται- δικαιοσύνη καί αύστηρότης. «Μακάριοι οί διψώντες 
τήν δικαιοσύνην ότι αυτών έστιν ή βασιλεία τών ουρανών"> οί 
έπιζητώντες τήν δικαιοσύνην, έν η συνυπάρχει καί ή ελευθερία, 
αυτοί είσιν οί βασιλείς έν τη γη, λέγει τά Δαβιτικόν τοϋτο' άρα 
πάς ό άνεχόμενος τήν καταπάτησιν τών δικαιωμάτων αύτοϋ δέν 
είναι άνθρωπος, είναι κτήνος, είναι άνδράριον, έφ' ώ καί δικαίως 
άνακράζει φιλόσοφος γλώσσα, είς τοϋς νουν έχοντας τοιαύτα, 
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Τι της κακίστης δαιμόνων έφίεσαι 
φιλοτιμίας, παΐ ·, Μή σύγ' άδικος ή θεος, 
πολλούς δ' είς οίκους καί πόλεις εύδαίμονας 
εισήλθε καξήλθ' έπ' όλέθρω τών χρωμένων 
έφ' η σύ μαίνη. Κείνο κάλλιον, τέκνον, 
ΙΣΟΤΗΤΑ τιμαν, η φίλος άεί φίλοις' 
πόλεις τε πόλεσι, ξυμάχους τε ξυμάχοις 
συνδεΐ' τό γάρ ίσον νόμιμον άνθρώποις έφη* 
τω πλέονι δ' άεί πολέμιον καθίσταται 
τοΰλασον, έχθρας θ' ημέρας κατάρχεταί. 

Ε Λ Ε Γ Ε Ϊ Ο Ν 

ΕΙΣ ΤΟΝ 

Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Η Ν Γ Ρ Ι Ι Γ Ο Ρ Ι Ο Ν . 

* « ^ ^ _ Α'. ( β Γ " " * " ^ ^ ' 
."Οτε, ότε τού δημίου θηριώδης ή φορα 
σ' έσειρε εις τήν αγχόνη, μέ λαχτάρα τρομερά. 
ΕΪπες τότε Πατριάρχα! νά μή μείνη ουτε είς! 
άπ' τήν άγρια τους τήν φύτρα, νά μή μείνη ποϋ κανείς, (α) 
Καί οί λόγοι ούτοι, ούτοι, έξεβρόντησαν πυρά, 
είς τον θρόνο τοϋ δημίου, γύρω, κάτω φοβερά. 

(α) 0ι Ίεροι ούτοι λόγοι έξεχύθησαν μετά της πνοής τοϋ μάρ
τυρος Γρηγορίου, καθ' α μας διεβεβαίωσεν είς τών τότε κληρικών 
νυν δέ άρχιερεύς έν δυνάμει" έχουν δέ καί άλλως τό μεγαλεϊον 
•τά έμψυχα ταΰτα ρήματα* ό άοίδιμος πριν άναβη εις τά ΰψη 
τής θείας μεγαλουργίας, ένθα τον προσεκάλει ή της πατρίδος φω
νή, εθεάθη διά τοϋ νοός τήν έν νεφέλαις πυρός μετεωρισθεΐσαν γε-
νέτειραν χώραν αύτοϋ* είδεν αυτήν ύψωμένην έπί τοϋ Αραράτ, 
καί εντεύθεν άρυσάμενος τό φώς, άνεμνήσθη τό πάτριον απόφθεγ
μα «φύτρα», όπερ σημαίνει φυτωριον ή φυλή,. 
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Καί ανέτρεψαν τάς βάσεις τοϋ θηρίου μέ όργή, 
καί τό άφησαν σάν φάσμα νά σπαράττη είς τή γή. 
'Εξεχύθη ή φωνή Σου, σά πυρόγλωσσος κρατήρ, 
καί άνέλαμψε στή λάβα, σωτηρίας ό σπινθήρ! 
Ή γενέτειρ' Αρκαδία, καί πεδία τά κλεινά, 
"Ηπειρος καί νήσοι τόσαι! Θάλασσαι καί τά βουνά. 
Είπαν, είπαν στή φωνή σου, μέ τών όπλων τή κλαγγή 
ποϋ έβόησε στή κτίσι μέ τυράννων τή σφαγή, 
Είς τό αίμα Πατριάρχου ! βάφεις, τύραννε σπαθί! 
στα κρανία τής φυλής σου! σπάσθη μας θ' άκονισθνί. 

Τρεις ήμέραις στή κρεμάθρα, έβλεπες είς ουρανούς 
καί ευλόγα ή δεξιά σου, δύσμοιρους χριστιανούς. 
Καί οί δήμιοι μέ λύσσα είς τό θέαμα αυτό 
όπου έδειχνε στάν κόσμο τό σημείο τό φρικτό. 
σέ άνέστρεφαν δακτύλους, μέ πικρό όνειδισμό 
καί σ' έρράπιζαν χανουμαι μέ θρησκείας εμπαιγμό. 
'Εφοβοϋντο ευλογίας μή άνάψωσι πυρά •—· 
καί φλογίσει τήν φυλή τους ή αγία σου άρά ! 

Σ' έρριψαχ εις τας αβύσσους διά έξουθενισμό 
μέ σχοινία βρογχιασμένον καί μέ πέτρες στο λαιμο; 
Τρεϊς ήμέραις στό βυθό σου, έκλαιαν οί ουρανοί, 
κΐ' άντεμάχοντο άνεμοι, τίς ανώτερος φανή, — 
τίς ν' άρπάση στά φτερά του, κάρα σου θεοστεφη 
από μαύρα τά πελάγη, τής αβύσσου τήν ταφή. 
Καί τήν φέρει εστεμμένη, άνω, άνω στον άφρό 
καί αΐσχύνει τόν Σουλτάνο, δήμιο τόν μιαρό. 

Μέ τό κΰμα τάφρισμένο καί τόν θαλασσοβρασμό, 
σ' άρπασε βόρειας καί νότος άπό τόν ισλαμισμό, 
καί σέ έφερε στό πλοίο Σκλάβου τό Ιονικό, 
όστις είδε τήν πρωία, θαύμα τόσο ξαφνικό. 
Καί μέ έκστασι ρωτάει πρωτοσύγγελο έκεϊ, 
πού τόν έκρυπτε ώς θυμα, διά νά φυγαδευθνη 
— Εις καλόγηρος ενταύθα μέ τό κΰμα όυμουλκεΐ* 
Μή τό σώμα πατριάρχου! μή μερίς Συνοδική; 



Πρωτοσύγγελος στην όψι, φώνησε πολύ δεινά, 
Πατριάρχης! Πατριάρχης! έκραξ', έκραξ', αλγεινά. 
Καί Νικόλαος ό Σκλάβος, με ατάραχο φωνή 
Σίγα, λέγει, μή φωνάζης ! μας ακούν 'Λγαρηνοί. 
Καί στή λέμβο του πηδάει, σαν πουλάκι στή φωλιά 
καί σέ βάζει ύποκάτω, είς τοΰ πλοίου τήν κοιλιά (α). 
Καί σάν έχυσε ή νύχτα, σκότος άγριο φοβερό 
έφερε έπί τού πλοίου, σώμα σου τό ίερό. 
'Τότ' αμέσως τήν πρωία, έτρεξε γιά ορισμό* 
έτρεξε γιά τό φερμάνι, τάχιο τόν μισευμό. 
Κ' ένώ δύσκολα τά πάντα, νέον σχέδιο νοεϊ 
καί τό στέφ' επιτυχία, ιστορίας ή βοή. 
Ανταλλάσσει έγγραφα του μέτι πλοίο ιονικό 
πουταν έτοιμο νά πλεύση είς τό κράτος 'Ρωσσικό. 
Καί έκπλέει τοΰ Βοσπόρου σάν πουλί φτερακιστό 
καί ασπάζεται ή Όδέσσα, λείψανο σου σεβαστό. 

Β'. 

Ηλθες, ηλθες, Πατριάρχα ! ευδοκία τοΰ Θεοϋ 
είς τούς -κόλπους της 'Ρωσσίας και γενναιου της λαοΰ» 
Ήλθες σύμβολο αγάπης, μεταξύ δύο εθνών, 

(α) Τήν ούτω τροπήν τών φιρμανιών, ώς καί τήν προσέγγι-
σιντοΰ ιερού λειψάνου ύπό τοΰ πλοίου, έβεβαιώθημεν άπό τόν 
πολλά τότε ισχύοντα, καί μεγάλα υπέρ τών αίχμαλωτων κα-
τορθώσαντα, άξιοσέβαστον γέροντα, κύριον Ζαχαρίτζα Ζαχά
ρωφ, άνδρα συνέσεως καί πατριωτισμού ακράδαντου- ό ίδιος 
μας προσέθηκεν, ότι οί δήμιοι εΐχον λάβει άμυδράν τινα γνώσιν 
περί τής διασώσεως τοΰ ίεροΰ λειψάνου είς τό πλοϊον τοΰ Νικο
λάου, καί ουχί Παναγιώτου, ώς τόν αποκαλούν οί ιστοριογράφοι, 
Σκλάβου, έφ' ώ καί νομίσαντες ότι είναι εκείνο μεθ' ού άντηλ-
λάχθησαν τά έγγραφα, τω έκαμαν κατά τήν έξοδον πλεϊστας 
έρευνας, έκφορτώσαντες καί φορτίον, άνασκάψαντες καί έρμα, 
έκτυλίσσαντες καί πανία καί πάν οτι ήδύνατο νά διεγείρη, αύτοϊς 
έλαχίστην ύπόνοιαν. 

ήλθες πύργωμα ειρήνης ! πόθων άλλων ευγενών 
Ηλθες, ήλθες στήν 'Ρωσσία, σύ θεόστεφος σκιά ! 
ίνα σύ σκιάζης πάντα, έθνη. φίλα κραταιά. 
Δώ Μουρούζαι, 'Υψηλάνται καί Άρκάδων αετοί 
έστησαν τά τρόπαια τους ! καί ποΰ τόρα εΐν' αυτοί 

Πού τά τοτε, τότε χρόνια ! ποΰ οί τότε αδελφοί ; 
πώς άνέχετ' ή 'Ρωσσία! αδελφών διαστροφή; 
Τί τών Σλάβων έξομώσεις, προπαγάνδας ανοχή ', 
θέλουν αρά γε νά σβέσουν δόξα καί υπεροχή ; 
Καί γιά τοϋτο έξωρίζουν τής Ελλάδος τήν φωνή,—* 
"Ητις εΐπε στή 'Ροισσία — σέ βαπτίζω Χριστιανή ! 
Καί γιά τούτο οί Βούλγαροι συνωμόττουν καθ' ημών 
κι* ή 'Ρωσσία δέν ίατρεύει νόσημα καί μαρασμόν \ . 

Δέν προβαίνομε στή κρίσι, ήτις εΐν' τόσο πικρά, 
Τί οί οφθαλμοί μας στάζουν δάκρυα φαρμακερά, 
Καί ζυμώνουν τήν μελάνη μ' αίματα ελληνικά 
πού αχνίζουν έως τόρα εις πεδία ρωσσικά. 
Τί ραγίζεται τό στήθος γιά νά φύγη ή καρδιά 
ποϋ έκράτει ή "Ρωσσία, εως χθες στή ναυματιά. 
Δέν προβαίνομε, ώ 'Ρώσσοι ! τ ί μας τάττει τή σιγή, 
φιλοξένημα Εθνάρχου καί ταφή Βασιλική! 

Γ'.. 

Εις σκιάσου δορυφόρος έρχετ' άλλη ιερά ! 
Συνοδός σου ή αγία, δεχόμενη τή θηλειά. 
'Έρχεται συνευλογοϋσα οπλα τά ελληνικά 
καί τά τρόπαια τής δόξης ! έκθαμβα ήρωϊκά. 
Έρχεται τοϋ Ύψηλάντου μεγαλόπτερος σκιά* 
έρχεται μετά τοΰ 'Ρήγα, κι' άναλάμπει· ώς θεά 
Έρχεται ηρώων πλήθος στον τρισάγιο βωμό 
κι' αναδεύει τοΰ τυράννου Ολεθρο κι* αφανισμό. 

Πόσοι ! πόσοι! στήν πνοή σου δεν έπεσαν μέ χαρά ; 
Πόσοι! πόσοι δέν δόξασαν άτρομο παλληκαριά ; 



Καρα'ίσκοι καί Βοτσάρεις. — ήρωες έξακουστοί" 
ένδοξοι Μαυρομιχάλαί, καί Τομπάζαι θαυμαστοί, 
ή οί Φλέσσαι, Νοταραΐοι, καί οί τούτων αδελφοί! 
όπου τούς σκεπάζει δόξα, αντί σήματος ταφή ! 

Όλοι , όλοι Πατριάρχα ! σ' όσους έδωκας ευχή" 
όλοι έδωκαν κ' επήραν μέ τό χάρο τήν ψυχή. 

"Αν δέν ήσανε παρόντα τέκνα σου τά προσφιλή 
όταν σ' έσερνε στους δρόμους τών έβραίιον ή φυλή 
Είχαν, είχαν έμπροσθεν τους πάθη αγια τοϋ Χρίστου, 
κι ' άντεμέτρουν στ' όνομα σου, λύσσα τοϋ έβραϊσμοϋ' 
Καί γιά τοϋτο έν Τριπόλει, σ' έφοδο τή φονική 
έκατέσφαξαν Εβραίους μέ δήμιους πανοικεί. 
"Επρεπε νά αγιάσουν αιμά σου τό Ιερό, 
εις τόν θάνατον δημίων, σύνθημα τά φοβερό ! 

"Αν δέ έβλεπαν τά μάτια, ήκουε όμως ή ψυχή, 
ότι πάντα ή 'Ρωσσία I πάντοτε τουρκομαχεϊ. 
Καί γιά τοϋτο Αλεξάνδρου ή μεγάλη κορυφή 
Έδωκε στό λείψανο σου τήν τρισένδοξο ταφή" 
ήτις έλαμψε στάς Οψεις όλου τοϋ έλληνισμοϋ, 
κι' έστεφάνωσε μέ δάκρια ! άνακτα τοϋ ρωσσισμοϋ" 
άνακτα δεδοξασμένον Κατερίνης τόν υιό 
έλληνόφρονα στήν δόξα ! τέκν' εκείνης άγλαό. 

Α'. 

'Εμεν', έμενε, ά τάφος ό τοσούτον ιερός 
έμενε τοσαϋτα έτη άμορφος καί πενιχρός. 
Καί νά τέκν' ευγνωμοσύνης, Βεναρδάκη ό υιός, 
Έστησε σοι μέγα βήμα, Οπερ λάμπει ώς ήώς. 
Ίερόπραξε εις τοϋτο Μπεγλερής μας ό κλεινός 
Γρηγορίων άλλο σθένος, έκ προγόνων Κομνηνός (α). 

(α) Ή ιστορία μας διέσωσε τήν θλιβεράν εϊδησιν, ότι μετά 
τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως τά διασωθέντα ναυάγα 

Χαίρε τέκν' ευγνωμοσύνης ! Βεναρδάκη μου σεμνέ 
κι' εϋκοσμε άρχιμανδρίτα! εκκλησίας μας φανέ. 

Άπό τάγιό σου μαρτύριο! δέσποτα μεγαλουργέ 
ρέει βάλσαμο καί μϋρο καί ίατρεύονται πληγαι'. 
Κ ι ' ή φωνή σου μόνη, μόνη, δύναται εις ουρανό 
δύναται νά κατάπαυση σάλο τόσο αλγεινό. 
Δέχθητι τάς παρακλήσεις, τοϋ τρισμάρτυρος λαού 
καί παράστηθι ικέτης ! ου ενώπιον Θεοϋ. 
Σύ ικέτευσον 'Εθνάρχα! άφεσι αμαρτιών 
ζήτησον τή σωτηρία! έθνους σου καί τών λαών.' 

Πάσχει, πάσχει ποιμενάρχα! ή αγία σου Αυλή 
οφεις Τοϋρκοι τήν δαγκάνουν! πάσα βάρβαρος φυλή. 
Ποϋ ή μάνδρα σου εκείνη ! ποϋ οί τότε λειτουργοί ; 
τούς καθήρπασεν ό φθόνος ! διχονοίας ή όργή. 
Καί πολιτικοί συνάμα έγειναν ούτιδανοί 
καί τά σπλάγχνα τής πατρίδος, σφάζουν, σχίζουν, άποινεί*. 
Σπεΰσον, σπεϋσον παρακλήσεις είς τόν ύψιστο θεό 
ίνα στείλη άνδρας δόξης ! είς πατρίδα καί λαό ! . . . 

"Εγραφον έν 'οδησσώ κατά τόν Όκτώβριον τοϋ έτους 1862 . 

τής βασιλικής οικογενείας, κατέφυγαν εις τήν Τραπεζούντα. Ταύ
της δέ άλωθείσης, διεσκορπίσθησαν, άλλα μέν έν Ι ταλ ία , έξ ών 
οί Κόρσικες, άλλα δέ έπανήλθον έν Κωνσταντινουπόλει καί άλλα 
διέμεναν αυτόθι ύπό τήν έπωνυμίαν Μπεγλερίδες, όπερ σημαίνει 
τουρκιστί βασιλικοί. Τήν γενεαλογικήν ταύτην φάσιν άρυόμενοι 
έκ τών Χρυσόβουλων τής ιεράς μονής Παναγίας Σουμελά έν Τρα-
πεζοΰντι, παραπέμπομεν τους περί τά τοιαϋτα ειδήμονας εις τό 
αυτό τοϋτο σημεϊον' ό δέ σκοπός καί τοϋ ελεγείου καί τών ση
μειώσεων αποβλέπει δύο τινά" τό μέν, ϊνα προσφέρωμεν τό τής 
ευγνωμοσύνης μας δάκρυ είς τόν άοίδιμον Πατριάρχην, τό δέ, 
ίνα διαφωτίσωμεν ιστορικά τινα γεγονότα τοΰ μάρτυρος άπερ οί 
μέχρι τούδε ιστοριογράφοι παρέλειψαν έξ αγνοίας. 



Δέν ήσύχαζά σταϋγά μου ·, τί τά ήθελα ή αλεπού τα κολοκύ
θια ·, ποίος τώξερε πως Θά μέ ξεμείτανισωσι στο κόσμο αυτοί 
οί διαβολοαστέρες* γιά τό ριζικό μου καί ό συντάκτης αυτών δέν 
ημπόρεσε νά πνιγη σέ τόσα ταξείδια ποϋ γύρισε, δέν ημπόρεσε 
νά τόν φάη τό φίδι, νά τόν φάγι ή πανούκλα, νά τόν φάη οποιοσδή
ποτε διάβολος, άλλ' έσώθη γιά τό διάβολο μου κ' αυτός, καί 
επήγε νά μέ έγγίξη στό κόκκαλο' εγώ καλά καθούμουνα στο Μι -
σολόγγι, έπουλοϋσα τό κρασάκι μου έπανωζωμένος μέ μιά τρα-
γώκαππα, τυληγμένος μέ τήν σερβέτα, καί καλά έκουτζόπινα μέ 
τους ψαράδες.Τι τά ήθελα τά τουγια ; Διάβολε, διάβολε, δέν ' 
με άφίνεις ποτέ ήσυχον!Με έκαμες νά κόψω γιά χατήρι σου τά 
γένεια, καί ενώ ένας άλλος διάβολος ίεροσύλησε τήν εκκλησία 
καί τόν Γέροντα μου εις τήν Μακεδονία, αυτός ό ευλογημένος Γέ
ροντας μου χωρίς νά καλοξετάση έπροκάλεσε έπιτίμια άπό τό 
πατριαρχείο τής Κωνσταντινουπόλεως κατά τοϋ κλεφτού καί τοϋ 
ιερόσυλου δραπέτου, Ιεροδιακόνου Ζηνοβίου. 

Μά έγώ τους τήν έφτιασα καλά" αυτός καί ή εκκλησία άφώ-
ρισαν τόν Ζηνόβιον, μά έγώ ήμην τότες Ζαφείριος Βάλβης, χωρίς 
ράσσα καί χωρίς γένεια' εκείνοι άφώριζαν τόν Ζηνόβιον καί ο 
Ζαφείριος εγέλαγε μέ τήν κουταμάρα των. 

Ά ! καλό ήταν αυτό τό καραμπόλη καί καλά έπαιξα μέ τόν 
μωρό καί ανόητο λαό τής Γελλάδος ποϋ έθεώρει τήν ϋπόκρισί 
μου γιά άρετη μεγάλη, καί έως χθες μέ έλεγαν Αριστείδη, καί 
τόρα μέ λέγουν ξέππαπα, καί ένω έπεριπάτουν μονάχος είς τους 
δρόμους καίέλεγαν όλοι νάτος ό Βάλβής, τόρά λέναι νάτος ό γησουί'-
της, νάτος ό Ξέππαπας, νάτος ό κουρεμένος υπουργός. Μά άν εί-
ποϋν αύριο νάτος ό ιερόσυλος, τί νά γίνω ·, Αυτά είναι μικρά πράγ
ματα, άλλ' αν τά παιδιά, ποϋ δέν ξέρω τί διάβολος τά έχώρησε 
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καί ακολουθούν τήν άμαξα μου μέ πάρουν μέ τά λεϊμόνια, τότες 
ποιος θά μέ σωση, άφ' οΰ καί αυτός ό διαβολοΖιμπράκης καί 
αυτός ό διαβολοΤατζέλος άρχισαν νά μέ παίζουν ·, Τί τά ήθελε 
τά το"για, ό Ξέππαπας ; δεν ησύχαζε νά πωλη τό κρασάκι του 
καί νά κουτσοπίντι μέ τους ψαράδες; καλά τό λέναι" πολλαίς 
φοραϊς πάει ή κολοκύθα γιά νερό, άλλά καμμιά φορά δέν γυρίζει" 
θά γυρίσω καί έγώ τάχα στό Μισολόγγι ή θά σκάψω τή γή μέ 
τά νύχια μου νά θαφτώ μέσα; Καί ποιος νά μέ θάψη ·, ο πρώη 
φίλος μου άγιος Μητροπολίτης επήγα χθες νά τόν επισκεφθώ, καί 
αυτός έσηκώθη αμέσως στό ποδάρι" ένόμισα ότι θέλει νά μέ δεχθη 
όπως άλλαις φοραΐ'ς έκαμνε, πλην άμεσως φωνάζει τούς διακόνους 
του, είναι έτοιμη ή άμαξα-, τά τρικέρια, τά άμφια, πάμαι νά θά-
ψωμε τόν νεκρό" εξέρχεται είς τό περιδρόμι, εΐς άπό τους διακό
νους του τοϋ λέγει ότι δέν είδες είς τήν αίθουσα τόν κ. Βάλβη . 
τόν είδα λέγει μεγαλοφώνως, τάχα γιά νά τόν ακούσω έγώ, 
πλήν κάλλιο μήν τόν έβλεπα, τί έτάραξε τήν χολή μου σάν τόν 
Ιούδα ! "Αν ήξερα πώς είναι . . . . δέν έπήγαινα εις τό παλάτι 

νά όρκισθη; ενώπιον του βασιλέως καί νά ψευδοπαλαμήση ό αθεό
φοβος τό ευαγγέλιο τοϋ Ιησού το οποίοι εξύβρισε μέ ασυνειδησία 
ό ασυνείδητος! 

Άκουσας τά τέτοια λόγια έκατέβηκα τής σκάλαις καί τά πο
διά μου έτρεμαν σάν τό ξεροκάλαμο' σπολάτη έως έδώ, είμαι έγώ 
όστις έχω τέτοια σιδηρά συνείδησι καί ζώ είς τόν κόσμο, άν 
ήτο άλλος ήθελε τρέμει στή γή σάν τόν Κάϊ" έγώ όμως αντέχω, 
γιατί τό ερριξα έξω καί δέν φοβούμαι τά μπουκλουκια ό βρεμ-
μένος δέν φοβάται τή βροχή" έγώ όμως δέν φοβούμαι μήτε τή 
αστραπή τοϋ ουρανού" καί γιατί νά μέ κάψη ; 

Τό ξεππαπάδησμα δέν ήτο κακό" άλλο μέ δαιμονίζει, πλήν 
δέν ήμουν είς τά καλά μου" ό διάβολος τώφερε νά πωλήσω δύο. 
βουτζιά κρασί τήν ήμερα εκείνη" εύγήκαν οί μεθυσμένοι άπό τά 
καπελιό μου, επήγαν μέ τό ιζι τους, έσκαψαν τόν τάφο τοϋ 
Μαρ-κοβότζαρη, εϋγαλαν τά κόκκαλά του, τά έστουμπάνισαν ή 
ψαράδες μου καί τά έλύχνισαν είς τόν αγέρα* δέν φταίω 
έγώ γιά τοϋτο — φταίει τό διαβολόκρασο* μά εκείνη τήν ή-



μέρα έκέρδησα 200 δραχμοϋλες κάτι τής λέναι στο Μεσολόγγι! 
Τ Α ! νοιώθ' ό ψωρολαγώς τί τοϋ γίνεται· φθάνει ένας άνθρωπος 

ναναι πανούργος, νάναι υποκριτής, νάναι ιερόσυλος και ό τ ι θέλεις 
είς αυτόν κάμνεις. Χά, χά! Έγώ έπαιξα καί τόν περίφημο Βούλ
γαρη. Αυτόν μονάχα ; έπαιξα καί τή . . . Συνέλευσι" τούς έπαι
ξα ολους, καί πεδινούς, καί ορεινούς, καί σαποκοιλιά καί θεριστι-

. ανούς" τοϋ Βούλγαρη τοϋ τήν έφτιασα νόστιμα έτζι ! νά μάθη ό 
τζουμπές ότι έγώ τοΰ κουρεύω τούς τζουμπέδες σάν πώς έκούρεψα 
καί τά γένειά μου ! Μέ έκαμεν υπουργό τήν 8 φεβρουαρίου τοϋ 
έτους 1863 έδωκα τόν όρκο γιά νά τόν κοιμίσω, ήλθα είς τήν 
Συνέλευσι καί άμέσως έδωκα τή παραίτησί μου μεταξύ 1 0 λε
πτών τής ώρας, καί κατόπι ή ξεμυαλισμένη Συνέλευσι; έκαμε τόν 
επίορκο, τόν ρίψασπη, τόν άπιστο φιλίας καί συνειδήσεως υπουρ
γό της. Μπράβο! μπράβο μου! 

Ηθέλησα νά παίξω καί είς τό παλάτι τό καραμπόλι μου, άλλ' 
ό διάβολος τώφερε" καί δέν εύγήκε σέ καλό μου* πλην έκατά-
λαβα αμέσως πώς μέ ένοιωσαν τί χοιψασύκι είμαι καί μέ Ικαμαν 
νά μοΰ φανη ό ουρανός σφονδύλη" μά τό καλό τό παλληκάρι ξέ
ρει κι' άλλο μονοπάτι" ηλθε τό πρώτο ό γραμματεύς τοΰ Κ, 
Σπόνεκ είς το σπητί μου" τοϋ είπα ό ίδιος ότι δέν ήμαΐ παρών" 
έφυγε τό Φιλημονάκι και δέν έβλεπε ποΰ έπάταγε! τοϋ έχρεω-
στοΰσα μία συναλλαγματική, διότι ό αυθάδης πατέρα; του μέ 
άνεβάπτισε διά τοΰ Αίώνος Ζηνόβιο, τάχα άφωρησμένον, ένώ 
έγώ, όταν άφωρίσθην είχα κόψει τά γένεια' δέν ήμουνα πλειό 
παππάς ήμουν Ζαφείριος. Τό παιδί εκατάλαβε πώς εγώ παίζω 
μαζύ του" ήλθε είς τόν κύριο του καί έπαραπανέίη" τοϋτο ήθελα 
και έγώ" ό κ. Σπόνεκ απόρησε γιά τό βάρβαρο τρόπο μου, καί έ-
περίμενε νά ίδη καί τό έξοχο πρόσωπό μου" φθάνω εϊς τά άνά-
χτορα, ό κ. Σπόνεκ μέ υποδέχεται καί θέλει νά μοΰ μιλήση — 
έρχεται καί ό αυλάρχης, μά εγώ δέν γυρίζω νά τούς κυττάξω' 
τούς είπα, ότι ό Βασίλειας μέ προσκαλεί καί θέλω νά τόν ίδώ καί 
νά μοΰ είπνί, τ ί μέ θέλει" μοΰ άνοιξαν άμέσως τή θύρα, ευγαλα 
τό καπέλο μου, έδεσα τό κεφάλι μου μέ μία σερβέτα ένώπιο 
τοϋ Βασίλεια καί τόν ζητώ όρδινο (!) ό Βασιλείας, άν καί νέος 
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μέ ένοιωσε ποιος είμαι" έγώ έκάθισα ενώπιον του ώς γέρων πρίν 
λάβω τήν άδεια" ό Βασίλειας μέ ένόμισε τότε γιά τρελλό μέ άφίνεί 
μονάχο καί λέγει τοΰ κ. Σπόνεκ — Να} ποϊος είναι ό Βάλβης σου! 
Μέ έπιασαν σπασμοί καί ένόμιζα πώς θά μέ βγάλουν μέ τό ξυ-
λοκράβατο άπο μέσα" εκεί ποΰ μέ είχαν ζώση τά φίδια μέ όδη'-
γησε ένας υπηρέτης είς τά δωμάτια τοΰ κ. Σπόνεκ" τότε σάν 
παλληκάρι άλλαξα μονοπάτι. Γιά νά δικαιολογήσω τόν βάρβαρο 
τρόπο μου πρός τόν κ. Σπόνεκ, άφ' ου είδα ότι μέ τό Βασίλεια 
δέν τά βγάζω πέρα, έκαμα πώς είμαι ζαλισμένος άπό τή θάλασ
σα, διετάχθη μία λεϊμονάδα, τήν έπια σιγά, σιγά, έκάπνισα καί 
τό τζιγάρο μου" τότες, τότες, μοΰ έφάνη ότι είδα καί τόν κ. 
Σπόνεκ, εξέφρασα τήν εύχαρίστησί μου, διότι τόν έγνώρισα έκ 
τοΰ πλησίο, ήλθαμεν είς ομιλία περί σχηματισμού υπουργείου," 
καί ή δουλειά έτελείωσε σά γαϊτάνι. 

Δέν είναι λοιπόν ό ξέππαπας πονηροτατο ζώον στή γή ·, ποιας 
γαΐδαρο δέν θαυμάζει τήν αρετή του, τόν πατριωτισμό του, τήν 
γνώσί του; ήλθεν έπειτα καί τό Φιλημονάκι, τό έχαιρέτισα καί 
αυτό γιατί είδα πώς κάτι σημαίνει" μά εκείνον τόν φαναριώτη 
αύλάρχην δέν ηθέλησα νά τόν ίδοΰν τά μάτια μου! έκαμα καλά 
γιατί ό φαναριώτης πατα καί δέν τόν πατοϋνε είναι καοατζοι} οί 
διαβολοφαναριώτες. Σοϋ κλεφτούν καί τό λόγο άπό τό στόμα; 

Έδώ ό Βάλβη; διεκόπη άπό τήν σύγχυσιν ητις έλαβε χώραν 
είς τάς τριόδους, διότι ή οικία του ουτω κείται, αντίκρυς είναι ή 
εκκλησία τοϋ Μεγάλου Μοναστηρίου, ευρέθη είπον έν βρέφος έκτε-
θειμένον είς τόν ναό, έπαρουσιάσθη ό υπουργός τών τριών υπουρ
γείων κ. Παππαζαφειρόπουλος, καί ούτως έληξεν ή σκηνή. 

0 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΚΚΡΗΜΝΟΥ 

ΚΑΙ 

Τ Ο ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

§ ά. Έναντι τής πόλεως Κυθήρας, σταδίου μακράν τής θαλάσ
σης καί υπό τήν όροφήν τοϋ τοξοειδούς Καψαλίου, ένθα ή φύσις άντε-
φιλοτιμήθη νά προικίσνι αυτήν πάν ό τ ι πολιτικαι περιστάσεις τήν 
άπεστέρησαν" αΰτοθι ίσταταί. εις βράχος απότομος; έστραμμένος 

6 . 
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επί τοϋ της Κρήτης, μετά του όποιου ό στενεγμόςτου άντιφλογιζό-
μενος και μυστηριωδώς πως ανταποκρινόμενος δια τών πτερύγων 
της αύρας, παριστά θρηνώδες φαινόμενον' ή δέ πυρίκαυστος πρόσ
οψις των εντεύθεν και εντεύθεν ορέων, καί κυρίως τά δεξιόθεν και έν 
κρασπέδοις πρός άρκτον παντοια όστέων απολιθώματα, άφιουσι 
τήν φωνήν, οτι ηφαίστεια τις εκρηξις, όμοία της πολιτικης, διεύζευ-
ξε ποτέ τήν μητέρα άπό τάς θυγατέρας. Έν μέσω τοϋ βράχου τού
του διακοσίων ώς έγγιστα όργυιών ΰψους υπάρξει έπι στέγασμά 
τ ι μοναστικών, άρτι άνωκοδομημένον, έξ αύτοϋ διερχόμενος τις δια. 
χωνοειδοϋς θόλου, άφίνει δεξιόθεν τά ερείπια αρχαίου τινός έκκλη-
σιδίου, καί μέτρων ώς έγγ ι τα εκατόν πεντήκοντα βαθμίδας, εισέρ
χεται εις διθάλαμον σπήλαιον, γηραιόν και σκιόφωτον, και ένθεν ' 
μεν υπάρχει ναός, ένθεν δέ αποστάζει άγιαστήριον ΰδωρ, ουπερ οί 
οί έγκάτοικοι μεταλαμβάνουσι μετά πολλής ευλάβειας" έξω δέ 
τοϋ ναοϋ τούτου υπάρχει ερκος, καί εν τω ερκει σταυροειδές έμ
βλημα, έφ' ου ήρτηται μικρόν τ ι κωδωνοστάσιον. Καί δίπλας μεν 
φέρει τό μόναστήριον τοϋτο έπικλήσεις. « Ό "Αγιος Ιωάννης εις 
εις τόν έκκρημνον — καί ό "Αγιος Ιωάννης εις τό σπήλαιον » πα-' 
νηγυρίζει δέ κυρίως τήν γέννησιν τοϋ Βαπτιστοϋ, και εντεύθεν 
γεννάται έξ αμάθειας έρις εις τίνα των αγίων ανήκει τό μονήδριον 
τοϋτο, ένω τά πράγματα διαστέλλουσι τό όνομα, καθ' όσον εισί δύο 
και ουχί εν. 

§ β . Ως ειπομεν, άναβαίνων τις εις τo σπήλαιον άφίνει κατό
πιν του δεξιόθεν έπί κρημνωδους βράχου τά ερείπια αρχαίου ναοϋ. 
Τι'ς δέ ό ναός ούτος; εις πότερον τών αγίων ανήκει; Βεβαίως εις 
τόν Βαπτιστην. "Άρα υπήρξε και έτερος ναός ό τοϋ Θεολόγου, όστις, 
κατά την μαρτυρίαν συγγραφειον Γάλλων, ηρξατο έν τω, ώς ειρη-
ται, σπηλαίω συγγράφειν τήν άποκάλυψίν του, ήν έξεπεραίωσεν έ-
Πάτμω και έπεμψεν αυτήν κατ' εμπνευσιν θείας επιταγής εις τάς 
εκκλησίας Εφέσου, Σμύρνης, Περγάμου, Θυατείρων, Σάρδεων, Λαο-
δικείας και Φιλαδέλφειας. Και ό μέν συνταγματάρχης Βορή απο
φαίνεται ούτω" « Έπι τών όρέων της νήσου Κυθήρων ευρίσκονται 
» αρχαία τινά λείψανα, άλλ' αγνοείται ή επίσημος αυτών άραι -
> ότης. Εις σπήλαιον τι διεσχισμένον έπι τοϋ βράχου καί ύπό τό 
» φρούριον κείμενον, διαφημίζεται ότι ένεδίητησεν ό άγιος Ιωάννης. 
» Τοϋτο σύρει την εύλάβειαν τών έγκατοίκων, και τό επισκέπτον
ται κατά πασαν νύκτα οί μοναχοί ενός πλησιέστερου μοναστηρίου, 
» όπερ καλείται άγιος Ιωάννης εις τόν έκκρημνον. » (όρα την έν 
έτει 1 6 3 3 ίστορίαν αύτοϋ περί Ιονίων νήσων σελ. 381.). 

§ γ'. Ό δέ Κολονέλης ου τω" < Ευρίσκονται έν τοις Κυθηροις 
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» μοναστήρια τινα τοϋ αγίου Βασιλείου κτλ. μεταξύ τών οποίων 
> είναι τό τοϋ αγίου Ιωάννου εις τό σπήλαιον έπι ενός βράχου άρι-
» στερόθεν τοϋ φρουρίου. Τό μονήδριον τοϋτο είναι λελατομημένον» 
» έπι του βράχου διά της σφύρας, και ένω ή προσπέλασις είναι έ · 
> π' άκρον δύσκολος, οί μοναχοί αναβαίνουν και προσεύχονται κα-
» τά πασαν νύκτα* οί βράχοι οι περιστοιχοΰντες αϋτά εμπνέουν 
» φρίκην εις τους θεατάς, καθότι εϊσϊ τοσούτον κρημνώδεις, ώστε 
» φαίνεται ότι θ' άνατραπώσιν. Έν τοσούτω οί πολϊται έχουν άπε-
» ριόριστον εύλάβειαν εις τόν τόπον τοΰτον, επειδή πείθονται ότι 
« αυτόθι ηρξατο την άποκάλυψίν του ό "Αγιος Ιωάννης.» (όρα 
περιηγ. Μορέως κτλ. έν έτει 1686 , σελ. 83 , έν Παρισίοις). 

§ δ'. "Ωστε έντεϋθεν ή θέσις έπιβεβαιοϊ τό πράγμα. Διότι παρά 
τίνος πλησιέστερου μονηδρίου άνέβαινον οί μοναχοί εις τό σπηλαι
όν κατά πασαν νύκτα; Βεβαίως άπό τά τοϋ αγίου Ιωάννη εις 
τόν έκρημνόν' έντεϋθεν άρα βεβαιοϋται η μαρτυρία τών Γάλλων 
ιστορικών, ότι ό θεολόγος ηρξατο έκεΐ συγγράφειν την άποκάλυ
ψίν του" άλλως έν όσω δέν παρουσιασθώσιν αντίθετα*, μαρτυρίαι, 
δεν δύναται τις νά διαψεύσει τάς εϊρημένας δογματικώς. Αί μαρ
τυρίαι αύται, άν και ανεπαρκείς, οϋχ ήττον ρίπτουσι μέγα εις τήν 
άρχαιολογίαν φώς, και οί εγκρατείς περί τά τοιαύτα δύνανται ν' 
άποφανθώσι περί τοϋ κύρους η μη τών μαρτυριών τούτων. Ενι 
σχύει δέ ταύτας και ή τών έγκκτοίκων παράδοσις, και πολΰ πε-
ρισσότερον ή έκ Ρωμης ύπό τών τυράνων έξορια του Άγιου, οςις 
πιθανόν νά διέβη, έντεϋθεν και νά ένεδιητησε παρά τω εϊρημένω 
σπηλαίω, Άλλως πως, πόθεν ή τοιαύτη τών συγγραφέων πιθανό-
της; Πώς, πόθεν και εισέτι τό προς τό σπήλαιον τοϋτο άπαράμίλ-
λον σέβας; Ταϋτα πάντα, αυτό τό ίδιον σπηλαιον, εις ο ό άν
θρωπος εϊσεργόμενος άναπτεροϋται ή διάνοια του, είτε διότι κατά 
κανόνας ανεξερεύνητους φώταυγάζεται έξ άφατου τινός μαγνητουρ-
γικοϋ φωτός, είτε διότι ή ιδέα τοϋ ότι ηρξατο έντεϋθεν συγγρά
φειν τήν άποκάλυψίν του ό Θεολόγος, παριστά τι άνώτερον της αν
θρωπίνου καταλήψεως, και ούτως ή φωταύγεια έξαρπάζει αύτοϋ 
τήν γνώμην « ότι τό σπήλαιον τοϋτο υπηρξε τό λαμπαδούχημα, 
έξ ου διεχύθη ή πρώτη άκτίς της θείας άποκαλύψεως.» 

§ έ. Τό δυστύχημα είναι ότι δέν υπάρχει κώδηξ ή άλλη τις 
αρχαία επιγραφή παρά τώ ναφ, ίνα φωταγώγηση τήν έκκλησια-
στικήν ίστορίαν* άλλ όμως τά έν αϋτώ λείψανα τοϋ τεμπλεου 
και τών βημαθύρων καί τινα άλλα ναυαγίων συντρίμματα, σεμνά 
δ' ώς παρίστανται αναθήματα μεγαλοδώρων κτιτόρων, βεβαιοϋσι 
τό πανάρχαιον τοϋ ναοϋ, Άλλ ' έντενθεν παρίσταται και άλλη θλι-
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βερωτέρα κατάστασις. Τό μονήδριον τοϋτο, μ' ολας τάς εκτεθείσας 
σεμνάς αναμνήσεις, αν καί διετήρησε τό θρησκευτικόν αύτοϋ κλέος, 
αν καί ϊσταται ώς αστήρ άντικρυς κυμαινόμενος ούτως ειπείν, της 
θαλάσσης, απώλεσε δυστυχές τήν έξωτερικήν αύτοϋ λάμψιν. Αί 
καιρικαί περιστάσεις συνέτρεχον εις την άποσύνθεσιν του, και μόλις 
ό άρτι διορισθείς έν αύτώ φιλοτιμότατος και εύμαθής ηγούμενος 
Κύριλλος ό Κεντρωτής ήρξατο συλλέγειν τα συντρίμματα τοϋ 
θλιβερού τούτου ναυαγίου, καί έν ω άνήρτησεν εύπρεπώς τάς μονα-
χικάς στέγας, φιλοτιμείται έκ βάθρων ν' ανοικοδόμηση περικαλλέ-
στερον τόν ιερόν τούτον ναόν. Άλλως τε δέν υπάρχει ή ελαχίστη 
αμφιβολία, ότι καί πάσα ή χριστιανική αδελφότης, καί ιδίως οί 
πολλαχοϋ της γης διαμένοντες καί πλουτοϋντες γενναίοι Επτανή
σιοι, θέλουν συντρέξει γενναίως εις τό κοινόν τοϋτο της πατρίδος 
ώράϊσμα! Καθόσον παν δημόσιον κτήμα θεωρείται κοινόν προς 
πάντας απόκτημα, καί πας όστις συντρέχει εις τά τοιαύτα, και 
ετι μάλλον εις τά ιερά, συντρέχει εαυτόν, καί εαυτόν πλουτεΐ καί 
θησαυρίζει άείμνηστον θησαυρόν, έχων ενταύθα ώς συναρωγόν την 
έξ ύψους άντίληψιν, ήτις ανταποδίδει έκατονταπλασίονα τά δω
ρήματα της.. 

§. ς;. Άλλ' όποιον μαγευτικόν θέαμα! Ιστάμενος τις έπί του 
ερκους τοϋ μονηδρίου τούτου έν πανσελήνω νυκτί καθορά δύω ου
ρανούς, τάν μέν έν τη θαλάσση, τον δέ ένθα ή άκτιστος κτίσις 
έστερέωσε' βλέπει τρέμοντας καί σπινθηροβολοϋντας τούς αστέρας, 
φρονεί έν τη άδυνάτω αύτοϋ φύσει ότι ήδη διαψεύει ή θα διαψεύ
σει αυτούς, άλλ' οποία απάτη! αισθάνεται παραχρήμα τήν άδυνα-
μίαν αύτοϋ. Είτα αναμετρά τήν κίνησιν απειραρίθμων πλοίων" βλέ
πει διερχόμενον έμπροσθεν του, ώς τά πτηνά, ένα κινητόν κόσμον, 
και μετ' ολίγας στιγμάς παρερχόμενον,τοτε συνεκλείπει καί ή φαν
τασιώδης ιδέα « ότι ό θεατής ούτος ήν ό βασιλεύων έπί της φύ
σεως ». 

§. ζ'. Όποια άφ' ετέρου συναίσθησις! Ό άνθρωπος είσερχόμενος 
έν τω σπηλαίω τούτω, καί άναμιμνησκόμενος ότι εντεύθεν έξεχύ-
θησαν οί πάσαν τήν κτίσιν φωταγωγοϋντες ιεροί μαργαρΐται, έκ 
στόματος ενός έξορίστου, άνακράζει/ α Κόρμε, κόσμε! όποιον τό 
πεπρωμένον σου!», , . » 

Έγραφον έν Κυθήροις κατά μήνα Ίοΰνιον 1857 . 

Η Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Α M A Σ . 

Τά άρχαϊα εθνη καί ιδίως οί Αιγύπτιοι, οτε ήκμαζον έπί πο-
λιτικνί συνέσει καί εθνική δυνάμει, οχι δέν έπέτρεπον εις απε
γνωσμένα όντα τήν διεύδυνσιν τών κοινών της πατρίδος των πραγ
μάτων, άλλα καί τούς έδίκαζον μετά θάνατον, καί αν εύρισκον 
τόν βίον αυτών άνεπίληπτον έπέτρεπον τήν έπίσημον τούτων τα -
φήν, άλλως έπρεπε να ταφώσιν έν μεσονυκτίω καί έν πάση σιγη. 
Σήμερον δέ τί γίνεται παρ' ήμϊν; οί κάπηλοι τών ίερωτέρων 
προσκαλούνται εις τάς άνωτάτας της υπηρεσίας βαθμίδας, καί 
άν τις εξέλεγξη αυτούς αποκαλείται ύβριστης. Τοΰτ' αυτό συνέβη 
καί εις ήμας, έξελέγξαντας έν παρόδω τόν θεοστυγή Βάλβηνί 
διότι ήσέβησε περί τό 40 έτος της ηλικίας του εις τά Ίερώτατα, 

- έμπαίξας Θεόν καί ανθρώπους, μας άπεκάλεσαν ύβριστάς τοϋ 
ενάρετου τούτου ανδρός, διότι δυστυχώς τοιαύτην ένεδύθη ψευδο-
νύμως χλαμύδα. 

Τούτων ούν ένεκεν προκαλοϋμεν τούς ύπερασπιστάς αύτοϋ νά 
μας είπωσι δημοσία. , 

ά) Έάν ό πρώην ιεροδιάκονος Βάλβης κατά τοϋ οποίου σφοδρά 
έπιτίμια έξεσφενδονίσθησαν ύπά της Μ. Εκκλησίας, δι ' άς τω ά-
ποδίδουσι δικαίως τε η αδίκως φρικτάς Ίεροσυλείας, έάν λέγωμεν 
έπρεπε νά ήναι καί δημόσιος λειτουργός σήμερον" καί 

β') Έάν ή πράξις περί ης κατηγορείται ό Βάλβης τοϋ νά κείρη 
τόν πώγωνά του είναι δικαία καί έντιμος, καί έάν οί κανόνες της 
Εκκλησίας μας δέν άποκλείουσι τούς τοιούτους ίσοβίως τών δη-
μοσίων επαγγελμάτων, τότε; η κηρύττομεν δημοσία τήν άπάτην 
μας, ή δημοσία θέλομεν καταδείξει ότι υπάρχουν άνθρωποι έν τη 
κοινωνία, οΐτινες, εϊτε έξ αγνοίας, είτε έκ φιλοπροσωπίας άνατρέ-
πουσι τάς βάσεις τοϋ παναμώμου ημών θρησκεύματος. Ενόσω 
όμως δέν τολμήσωσι νά ύπερασπισθώσι τόν κ. Βάλβην δημοσία η 
αυτός ούτος εαυτόν, δέν έχουν δίκαιον νά αίτιώνται τούς Αστέρας. 

. Κ α ί διά νά μάθωσιν οι μή εΐδότες τ ί έστι Βάλβης, καί πόσον 
έπίψογον καί βαρύ είναι τό έγκλημα εις ο περιέπεσεν έν γνωσει, 



άς ακούσωσι πώς τόν άπεκρίθη γεραρος καί σεβάσμιος ίεραρχης 
«Ήλθα, τώ λέγει ό Βάλβης, νά κάμω κάλο καί μέ εξυβρίζει ο· 
τύπος.» 'Όχι ό τύπος, τόν άπεκρίθη ό σεβάσμιος Αργολίδος, 
άλλ' αί'πράξεις σου καί τά εργα σου! Λοιπόν άνθρωπον ονπερ α
φορίζει ή εκκλησία πώς τόν φέρετε έπί κεφαλής τών πραγμά
των ; Καί ή τοιαύτη άναγόρευσις δέν εξυβρίζει τήν έκκλησίαν ; 
καί έξυβρίζουσα αυτήν, πού ΐσταται τότε ή πολιτεία·, Αϊ! κύ
ριοι! δύνασθε νά θυσιάσητε τήν πολιτικήν υπέρ της πολιτικής 
σας, ουχί όμως καί τήν θρησκείαν υπέρ της φρενοτροπίας σας, 
καί άν εντός τών Αθηνών υπάρχουν 5 η 10 έξαμβλώματα προσ
τατεύοντα τάς εξαμβλωματικάς πράξεις σας, δυνάμεθα νά σας 
διαβεβαιώσωμεν οτι έν ταϊς έπαρχίαις δέν έχετε ούτε δύο ούτε 
πλειοτέρας του μηδενός ψήφους. 

Έν τούτοις επικαλούμεθα, επειδή καί μας προκαλούν τά αργυ
ρώνητα καί κεκαυτηριασμένα όντα, τήν άποβολήν τοϋ Βάλβη πά
σης δημοσίας θέσεως* έν πάση δέ περιπτώσει καί δέν είσακου-
σθη ή φωνή μας θά έγερθώμεν εναντίον πάσης αυθαιρεσίας" 

Τ Ο Π Ο Υ Λ Ι Τ Ο Υ Π Ι Ν Δ Α Ρ Ο Υ . 

"Ηθελα νάμουνε πουλί, πουλί τοϋ παραδείσου* 
νά πέταγα ψηλά, ψηλά, νά πάγω στα ουράνια, 

νά ιδώ τάστέρια τά λαμπρά, 
ποία πελάγη τά χωρούν" 
ποιες ρίζες τά βασταίνουν' 
τό πώς τήν νύχτα φέγγουνε 
καί τήν ήμερα σβένουν. 

.Νά ίδώ καί τά ξαγνάντισμα, τοϋ ήλιου τήν αύγοϋλα-, 
ποϋ ή φύσις ολη έρημη, νυχτοσαβανομένη 
Ζητα βοήθεια άπ' τό Θεό, γυρεύει τή ζωή της 
Σάν οί νεκροί στον τάφο τους, τήν άλλη παρουσία, 

καί τήν Αθανασία! 
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Νά ίδώ τό θρόνο τοϋ Θεού, ποια λάμψις τον στολίζει" 
τούς αετούς ποϋ τόν κινούν κι ολο ψηλά πετιέται, 
καί δέν τόν βλέπει τό γιαλι, τάνθρώπινο τό μάτι* 
τ ί έχει τάστέρια φόρεμα, τά ήλιο του ανθώνα 

τόν κεραυνό κορώνα. 
«Ψεύδη τά Τηλεσκόπια 
κάΐ ή 'Ασρολογία" 
δέν ανευρίσκεται ό Θεός 
μέ τέτοια μαγγάνια». 

"Οταν προφήται έλέγανε στάν κόσμο τά καλά του 
τήν έλευσι τοϋ Ίησοϋ, καί τά προστάγματα του" 

ώ, ητο πάρα-κάτου. 
Τόρα μας άφησ' έρημους σένα σωρό φονειάδες, 
ποϋ τρώγουνε τά σπλάγχνα μας, ροφούν τά αίματα μας, 
ζητοΰνε καί τόν ήλιο (α), στο κόσμο νά μή φέξη" 
ζητούν κι' αυτόν νά σβύσουνε! ποϋ νά σβυσθνη τά φώς τους 
καί τυραννία πουθενά στόν κόσμο μή ύπαρξη" 
βοή λαοΰ άς σηκωθη, Θεός ας τά προστάξη ! 

Η Ζ Α Κ Υ Ν θ Ι Α Ε Ι Σ Τ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ι Α Λ Ι . 

Ξαναφαίνει ή αύγοΰλα, γλυκά, γλυκά 

καί χρυσώνει τήν κτίσι, πελάγια, βουνά. 

Τάστέρια άρηώνουν, ένα τοϋ άλλου πετα 

αγάπης γυρεύουν άγκάλη, χρυσή φωλιά. 

Τοϋ Ζέφυρου ή αυρα ζωή νέα σκορπά 

ποτίζει της γης τούς κόρφους, μύρα, δροσιά. 

Τά πουλάκια κελαδοϋνε μελωδικά* 

φτεροβολοϋν στα κλαράκια! χτίζουν φωλιά. 

Ηχοϋν οί λόγγοι, ώς νάχουν έμψυχο τι" 

κάθε κλαράκι βαστά τεράκι πουλί. 

(α) Τά φώς τής παιδείας, οπερ καταδιώκεται εμμέσως τε καί 
μέσως πανταχού τής γής σήμερον; 
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To κϋμα θαλάσσης βαίνει μουρμουριστά' 
πετούν στον αφρό του πλοία φτερακιστά. 
Η φύσις όλη ανθίζει κρυφογελα' 
σκορπάει λελούδια, ρόδα καί άνθη τερπνά. 

"Ρέουν τά πάντα μέ αρμονία ερωτική, 
καί μόνη μία νέα Ζακύνθου ή καλλονή, 
μέ τή φύσι μαλώνει! στο περιάλι θρηνεί ! 
«Φύγε τήν λέει ή άν φύσις αρμονική 
,»δός μου τήν αρμονία καρδία ερωτική. 

> καρδιά, που μου είπες, καί μοϋ ειπε νά αγαπώ 
."ή, άν ψεϋτρα ! πέφτω στο πέλαγος, θά πνιγώ 
>δός μου εικόνα που βλέπω στην κυματιά, 
>ποϋ μ' έζωγραφίσΘη τήν εσχάτη βραδιά, 
«ποϋ μέ είπε καί της είπα, κρυφά μυστικά! 
«μέσα εις τήν βαρκοϋλα, λόγια λαχταριστά! 

1—Πότε ψυχή της ψυχής μου! θέ νά σέ ιδώ·,». 
—Γρήγορα φώς μου! φτερά θά κάμω νάλθώ! _ 

— ε χ ε γειά λαχταρώ ! 
>—στό καλό, ττό καλό ! 
—σέ θωρώ, σέ θωρώ. 

Η Ι Δ Ι Α . 

Νυχτοβραδιάζει στην ακροθαλασσιά. 
δέν αναδεύει φωνή, φίλου, χείλη χρυσά 
νά της είπη, χαίρε, ώ κόρη, ψυχή, καρδιά! 
"Αχ! πώς νά άλησμονήση τή χρυσή της σκιά! 

Τάστέρια ανάφτουν καί σβένουν, βράδυ, πρωΐ', 
ή νέα στό περιγιάλι στενάζει, θρηνεί" -
τους θρήνους της τούτονς, άκούουσι τά πουλιά" 
κι' άνεπετοϋνε, παύουν, γλυκιάτους λαλιά" 
τά φτερά τους μαδούνε καί τά ρίχνουν στη γή' 

ώς νά συμπάσχουν κ' εκείνα όμοϋ μέ αυτή" 
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Ναύτης ωραΐος, ακούει όλολυγμούς' 
προβαίνει στή νέα μέ λόγους ερωτικούς. 
«χαίρε, ώ νέα, Ζακύνθου, άνθος, χαρά! 
«σέ προσφέρω μέ πίστι, ζωή καί καρδιά». 
» Αυθάδη ναύτη! λόγια δέν θέλω ερωτικά" 
«προκρίνω τάφο ! πελάγου τήν κυματια" 

.»τόν τάφον ώς αρραβώνα καί γάμου χαρά" 

.»άν άπιστήσω εις της αγάπης μου τή σκιά» 
"Εις τήν καρδιά μου δέν χωρεί άλλη καρδιά 
»Τήν καρδιά μου νά πάρτι, άπό τήν καρδιά . .. ' ί 
»ποϋ μέ είπε καί της είπα κρυφά, μυστικά" 
>μέσα εις τή βαρκοϋλα μέ δάκρυα λαχταριστά 
>ζωή νά μ' έχη καί νά τήν έχω διά ζωή* 
.»η} άν πεθάνη, νά πεθάνω κ' έγώ μέ αύτή».' 

Η Μ Α Τ Α Ι Ο Τ Η Σ . 

Χορτασμένος εις ταϊς πίκραις, είς τά πλούτη, τή χαρά, 
μάταια θωρώ τά πάντα ευτυχία, συμφορά" 
"Αν κανένας εις τόν κόσμο λέγει πώς αυτός κρατεί, 
σφαίρα π' άστραπογυρίζει, καί τοτέ δέν σταματεϊ" 
εΐναι άθλιος καί κουφός καί ποτέ εννοεί 
πώς θέ νάλθη μαύρη ήμερα, στή μωρία νά θρηνη. 

Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Σ . 

Λέγομεν διά τους όθωνιστάς, μά έχομεν καί οί έπαναστάται 
κουμάσια ποϋ τό πήρ'ό διάβολος. 

'Επαναστάστης. Διατί; ποίους έχομεν, 
Τί θέλεις καί δέν έχομεν, κλέπτας τών δημοσίων, ψεϋστας 

συκοφάντας, άφίλους, ασυνείδητους, άγυρτίαν εις τόν το'ίφα μας 
όγδοήκοντα καντάρια! Τί δέν έχομεν; 



Και ειναι πολλά εις ένα τίφαν όγδοήκοντα κανταρια άγυρτία; 
Όλίγα σοϋ φαίνονται; Ό Σϊμος έπώλησεν εις 17 ετών άντι-

πολίτευσιν κατά τοϋ 'Όθωνος όγδοηκοντάκις όγδοηκοντακις χίλια 
καντάρια άγυρτίαν. 

Τί λέγεις ; εΐναι ανώτερος αυτός τοϋ έδικοϋ μας Γοϋδα; 
Καί τ ί εκαμεν ό Γοΰδας, μήπως εκλήθη υπουργός τοϋ αίματος; 
Α ι ! ό Σϊμος έβαψε μίαν φοράν τήν γήν μέ τό αίμα καί μέ τά 

δάκρυα, άλλ' ό Γοϋδας ταράττει αυτήν καθ' έκάστην. 
Πώς; δέν πιστεύω ποτέ ό Γοϋδας νά ήναι αγύρτης, καί άν 

εχη καί ελαττώματα τινα μή τά μαρτυράς, γιατί θά μαρτυρήση 
καί αυτός τά δικά σου καί τότε θά γίνωμεν άπό δυό χωριά δέν 
θά μας ξεμπλέξη ό διάβολος. 

Ίσια, ίσια, διά νά γελάση ό διάβολος θά ειπώ έγώ τά ιδικά 
του καί εκείνος τά ιδικά μου καί νά χωρίση ή ήρα άπό τό σιτάρι. 

Είσαι επικίνδυνος άνθρωπος, καί δέν θέλω μαζύ σου λογα
ριασμούς. 

Ναί, άς τους ξεμπερδεύσωμεν ή άν θέλης άς τους ξελογαριά-
σωμεν. Μάλιστα ! — Ξελογαρίασέ μου λοιπόν τόν Γοΰδα I άρνη-
σαι ότι είναι επαναστάτης; 

Τό άρνοϋμαι!—• Διατί; — Διότι δέν ήξεύρεις τό αίτιον δι ο 
έπανέστη κατά τοϋ "Όθωνος καί διατί έστασίασε καί έφυλακίσθη. 

Σέ παρακαλώ νά τό μάθω' έλα γιαλό, γιαλό. 
Λέγε μου λοιπόν διότι έσκασα! — Ό Γοϋδας είναι ιατρός καί 

σέ ίατρεύει. Τά ήξεύρω" ήξεύρεις Ομως τί ιατρός είναι; . . . 
Μά, τί διάβολο ! δέν είναι μήτε ιατρός; —> Είναι καί της α

στυνομίας μαντατοφόρος. 

Τ ί ; κάμνει τόν κατάσκοπον;— 1 Ό χ ι , άλλ' ώς ιατρός κα
τήγγειλε μίαν νέαν ότι πάσχει άπό εύλογίαν, καί άφοϋ ή αστυ
νομία έστειλε τόν ιατρόν της πόλεως καί εύρε την νέαν- πυρέτου-
σαν, ό Γοϋδας άγανακτήσας κατά τοϋ ίατροϋ, διότι δέν έπρό-
δωκε το καθήκον αύτοϋ, εδραμε τότε εις τό ΰπουργεϊον, εκί
νησε τά άνω κάτω καί έπέμεινενείς τό νά σταλώσι πέντε ιατροί 
νά έπισκεφθώσι τήν νέαν βεβαιόνων έν γνώσει της επιστήμης του 
·οτι αύτη πάσχει άπό εύλογίαν, καί άφοϋ οί ιατροί κατέδειξαν 

•καί πάλιν αυτόν ψευδόμενον, ό Γοϋδας το γουδι το γουδοζερι, 
επιμένει νά θεωρη τήν νέαν πάσχουσαν, ένω υγιαίνει καί τόν δί
δει φάσκελλα, και τους έπισκεφθέντας τήν νέαν έπτά ιατρούς 
ψευδόμενους. 

Μά διατί κατήγγειλε τήν νέαν ; δέν έβαρύνετο νά τρέχη, έν 
μέσω τοϋ καύσωνος καί νά ταράττη τήν ήσυχιαν τών πολιτών , 
Μήπως λαμβάνει άπό τήν άστυνομίαν καμμίαν άμοιβήν; 

'Απο τήν άστυνομίαν δέν πληρώνονται ειμή οί ώτακουσται, οί 
κυνοκτόνοι, οί δήμιοι, οί άποπεμπόμενοι τοϋ κράτους κακής δια
γωγής άνθρωποι καί οί έπαϊται. Ό Γοϋδας δέν ήξεύρω τ ί είναι 
σήμερον. Γνωρίζω μόνον, ότι μέχρι τινός έπληρωθη έπτακισχι-
λίας δραχμάς τάς μέν άπ' ευθείας, τάς δε παρά της αστυνομίας" 
διά ποίον λόγον καί ύπο ποίαν ιδιότητα έλαβε ταύτας αγνοώ. 
νΕμαθον προσέτι ότι έζήτησε καί δάνειον παρά της Α. Μεγαλειο-
τητος 60 χιλ. δραχμών. 

Πώς, έθεωρησε τόν βασιλέα ώς τραπεζίτην ; — Αυτός ήξεύρει 
καί δύναται νά μας είπη πώς τόν έθεώρησε. Φαίνεται λοιπόν ότι 
είναι άργυρολόγος καί συκοφάντης. 

Μά ποίον έσυκοφάντησε ;—-Δέν ηκουσες ανωτέρω πόσας πικρίας 
έπότισε δεκαπενταετή νέαν καί τους γονείς της; (α) Δέν έμαθες 
πρότερον, ότι τά δικαστήρια ήλθαν άνω κάτω διά' μίαν άλλην 
καταγγελίαν περί φθοράς γυναικός τίνος; — Κ α ί τί απεδείχθη; 
— ή άγυρτία ! 

Δέν ήξεύρεις καί άλλα; — Ποία ; —- έδολοφόνησεν ηθικώς καί 
τόν συντάκτην της Μερίμνης. — Πώς;—-Τόν άφησε προσωρινώς 
ούτος ώς διευθυντήν της εφημερίδος του καί Ο Γοϋδας ένεθυμήθη 
τόν Βοϋρον, τόν καί τόν, καί έζήτησε νά ξεχύση διά της αθώας 
Μεριμνης τόν Ίόν της καρδίας του. 

(α) Ενίοτε ό φονεΰς δέν πταίει! Διατί κ. Γοϋδα νά ταράξης 
τοσοϋτον άπανθρώπως τήν οϊκογένειαν ταύτην καί ν' άποδειλιά-
σης τήν ασθενή; οΰτω πως θεραπεύονται οί πάσχοντες ; οΰτω 
πολιτεύονται οί ιατροί; καί άν ένας συγγενής της σοϋ έγούδιζε τά 
κόκκαλα, τίς νόμος ήθελε τόν καταδικάσει; Δεν έντρέπεσαι δυσ
τυχή άνθρωπε ; δεν ησυχάζεις! 



Μά είναι λοιπόν επίβουλος άνθρωπος καί κάτι περιπλέον. * * | 
Τ ί ; Τρελλο-πολιτικός. 

Τί λέγει;" τρελλοπολιτικός ! είναι σημαντικός άνθρωπος. Πώς 
τόν γνωρίζεις; 

Μά νά, μία ήμερα, κατά τόν Φεβρουάριον ν. ε. ευρεθείς είς τό 
ΰπουργεϊον τής δικαιοσύνης ήλθί καί αυτός, καί έκεϊ παρρησία δια
κόπτει τόν ύπουργον κ. Παππαζαφειρόπουλου καί τόν λέγει ότι 
απαιτεί έντός μιας εβδομάδος νά δικασθή καί νά ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΗ 
ό φόνευσας τόν Λύτρον, άλλως αναχωρεί τής Ελλάδος καί τό πα
ράδειγμα του θά άκολουθήση τό ήμισυ της πρωτευούσης. 

Καί τ ί τόν είπεν' ό υπουργός;·—Έζήτει νά τόν καταπραΰνη 
μέ νομικά έπιχειρήματα, ότι πριν ή έκδοθη βούλευμα καί παρα-
πεμφθη εις δίκην καί συστηθή κακουργιοδικεϊον δέν είναι εύκολος 
η έκδίκασίς του. 

Εύχαριστήθη είς τά; παρατηρήσεις τοϋ ύπουργοΰ ; •— "Οχι, οχι,' 
επέμενε. — Τί έζήτει ·, — Νά συστηθή έκτακτον δικαστήριον ; ώ 
τής παραφροσύνης του. 

Καί πώς έληξεν ή σκηνή αύτη; — Εις τών παρευρεθέντων ά 
πολέσας τήν ύπομονήν τόν είπε* κ. Γοϋδα, απειλείτε βλέπω 
τόν ύπουργόν καί τήν κοινωνίαν, οτι θά φύγητε καί θά σας άκο
λουθήση τό ήμισυ της πρωτευούσης. Δύναμαι νά σας διαβεβαιώσω 
ότι τά ίχνη σας δέν θέλει ακολουθήσει ουδείς, έπομένως ή φυγή 
σας ούτε νά ζημιώση, ούτε να βλάψη δύναται τήν Ελλάδα, άρκεΐ 
μόνον νά μή ζητήσητε έξοδα της αναχωρήσεως σας όπως έζητή-
σατε καί έλάβετε διά τήν έπάνοδόν σας, καί τότε κατευοδιον ! 
Ταύτα άκουσας έμεινεν εμβρόντητος καί άνεχώρησε τοϋ υπουργείου 
ξηρος και μαραμενος. 

Τί λέγεις ; είναι αληθή ταύτα ; καί πόσα εις τό κατόπιν πε-
ριεργότερα ! εύγε λοιπόν τοϋ δραχμοφόρου έπαναστάτου! 

Μά ό καύμένος εφαγε, μά έπαθε κατά τό παρελθόν. — Έπαθε 
διότι δέν τοϋ έδιδον νά φάγη. — Πώς είναι αυτά τά πράγματα; 
έγώ δέν τά ξεύρω, δέν τά'κουσα ποτέ μου. — Ποίος νά τά εΐπνί; 
•—Αί πατζαβοϋρες τών Αθηνών, είναι βουτημένες εις τήν λύγδα, 
είναι σχεδόν μουτζουρομένες δέν υπηρετούν, εξαιρέσει ολίγων, σύ
στημα καί αρχάς, άλλά κυττάζουν ποϋ τά ψιχία, ποϋ τά κόλ
λυβα νά δράμωσι σάν τά όρνια στή βοσκή. ~— Λοιπόν τρώγουν τά 
σπλάγχνα τοϋ έθνους. Ναι, φίλε μου, ναί! 

Τ ί έζήτει ό Γοϋδας; — Αυτός εξέδιδε τήν Μέλισσαν, εφημε
ρίδα, ώς ελεγεν έπιστημονικήν* τό ΰπουργεϊον τόν είχεν ύποσχε-
θή νά λαμβάνη, 50 αντίτυπα έν όσω δέν άνεμιγνύετο είς τά πο-
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λιτικά' ό Γοϋδας έπαλινώδησε, τό ύπουργείον διέκοψε τήν συν-
δρομήν τών 50 αντιτύπων, ό Γοΰδας επιτίθεται βαρύς κατά τοϋ 
ενάρετου ίατροΰ κ. Βούρου θεωρών αύτον ώς παραίτιον της λείας 
του, τά δικαστήρια τόν καταδικάζουν, καί ό Γοϋδας ένεκεν της 
μή πληρωμής τών 50 αντιτύπων, έγεινεν επαναστάτης! Τούτο 
είναι τό ιστορικόν τοΰ μεγάλου τούτου πολιτικού. Λοιπόν τ ί 
πταίει εις τά ενταύθα τό τότε καταχθόνιον Σύστημα, καί ό αφι· 
λοκερδής, ό φιλελεύθερος, ό, καί ό τόσα ό, Γοϋδας; άς άποφανθη 
τό κοινόν. 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α -

Μία ξενόφυλος έφημερίς είπεν οτι ο κ. Κουμουνδούρος εγάν
τζωσε τά νύχια του εις τό όρος τοΰ Αραράτ καί δέν τά ξεκολ
λάει ό διάβολος! έννοια σας, λέγει ό κ. Χρηστίδης, θά τόν ξε
ριζώσω τόν κιουλχανη πατόκορφα, καί θά τόν στείλω στόν Γολ
γοθά. Καί τόν σταυρόν ποίος! Νομίζετε οτι δέν τόν ήτοίμα-
σαν οί νομιμόφρονες ; Αυτοί είναι στενά συνδεδεμένοι μέ τόν κ* 
Κουμουνδοϋρον. ~Ά ! έλύθησαν προ πολλοϋ. Ό χ ι άπατάσαι. Κυτ-
τάξετε τή δουλειά σας, δέν ήξεύρετε σεις ακόμη, οί νομιμόφρονες 
δέν καταδέχονται -νά εχουν συνεφεια με τα αγρίμια τοϋ όρους, 
είναι οί άνθρωποι τής πήττας. Μά θαρρώ πώς αγαπούν καί ταϊς 
ξυνόρογες ποϋ περισσεύουν άπό τόν Καμπούρογλου* ή κοιλιά αΰ-
τοϋ χωνεύει καί ξυνόρογες καί κριθαρόπητες καί οτι άλλο βάλ-, 
λεις μέ τό νοϋ σου κύριε ριζοσπάστα. 

•— Καί άλλο δυστύχημα ! ό κ. Σπόννεκ κατελήφθη ΰπό τοϋ 
ίεροϋ πάθους της νοσταλγίας καί, ώς λέγεται, αποχαιρετά τήν 
Ελλάδα. Εύχόμεθα αύτώ κατευοδιον, καί είθε ή παρουσία του 
εις Κοπενχάγην άνεγείρη τήν πατρίδα του έκ τοΰ χάους εκείνου 
εις ο τήν έρριψεν ό εγωισμός καί ή φιλαυτία τών κυβερνώντων; 
Καί τω οντι, ό κ. Σπόννεκ, ώς άνήρ μετριόφρων, άμνησίκακος, 
άτυφος, θά κατορθώση πάν ό τ ι μάταιοι αγώνες κατώρθωσαν. 

Τίς δέ θά διαδεχθί αυτόν ; ήμεϊς νομίζομεν οτι δέν απαιτεί
ται ουδείς, καθ' όσον ό βασιλεύς ημών έχει τά παρά τοΰ νόμου 
πρεσβεία τοΰ συμβουλεύεσθαι, άντί παντός ανεύθυνου συμβούλου, 
τόν ηγεμονεύοντα νουν. 

— Μανθάνομεν ευχαρίστως, οτι εκλέγεται ανυπερθέτως ώς 
πληρεξούσιος έν Έπτανήσω καί ό μόνο επιζών Καποδίστριας υιός 
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του Γεωργίου, Δόξα τω Θεώ, ότι ένεθυμήθησαν οί "Επτανήσιοι 
τόν γόνον Καποδιστρίου ύστερον άπό τόσα έτη. Άλλά διατί μία 
κοινότης, ή επαρχία ή νήσος νά μην έκλέξη καί τόν περιφα-
νέστερον γόνον τοϋ ελληνικού γένους, τόν Υψηλάντην ; Δέν είναι 
αισχύνη, δέν είναι έντροπή οί "Ελληνες νά παραγνωρίζωσι τάς 
μεγάλας τοϋ ύψηλαντικοΰ οίκου θυσίας καί τάς ευγενείς των ά-
ρετάς ·, Υπουργοί, λαοί, ποιμένες, γεωργοί, βιομήχανοι, οσοι 
πνέετε τήν ζωογόνον της ελευθερίας αϋραν, καί σύ κλήρε σεβά
σμιε, ένθυμηθήτε ότι οφείλετε, άν όχι τό ολον, τουλάχιστον τό 
ήμισυ της ελευθερίας σας εις τόν 'Υψηλαντικόν οίκον'! μή πλέον 
αχαριστία ! 

— "Εχομεν κάτι εις τά κατόπιν* πρόκειται περί ενός κληρι-' 
κοϋ* άν έννοήστι ότι τόν έννοίώσαμεν, είμεθα ευτυχείς. "Αμποτε 
νά συνέλθη εις τήν ευθείαν όδόν. 

1—> Τόν πάληό καιρό, λέγουν οί μακαρίτες, αί θέσεις έπωλοϋν-
το καί αγοράζοντο καί ό κύριος Λουκάς "Ράλλης ήδύνατο τότε 
νά διορίζη ώς δημάρχους τους ληστοτρόφους* τόρα Ομως δέν ή-
ξεύρομεν τ ί διάβολο γίνεται* οί τότε υπάλληλοι άν καί ήγόραζον 
τάς θέσεις έν μέρει, δέν ήσαν οΰτε κλέπται τών δημοσίων, οΰτε 
χρεωκόποι* τόρα ομως ήθηκοποιήθησαν τοσοϋτο τά πράγματα, 
ώστε προχθές,'λέγει τό Μελλον, έφήμερίς συντηρητικωτάτων άρ
χων, ότι έδιωρίσθη ώς ΰποπρόξενος είς επαναστάτης άπό τους 
τετράκις χρεωκοπήσαντας. Είναι αληθές τοϋτο κ. Καλλιγά ; άν 
τω οντι, πρέπει νά ανακάλεσης τον αΐσχρόν τοϋτον διορισμόν.' τό 
διορίζειν καί παύειν δέν είναι ώς νομίζεις έλαστικόν όπως ή δι
κηγορία διά νά υπερασπίζεσαι τόν δολοφόνον, τόν ληστήν, καί 
νά δισχυρίζεσαι εις τήν αθωότητα του. Γνωρίζομεν οτι ή συνεί-
δησις τών δικηγόρων είναι ελαστική, ή έξις αυτών κατέστη δευ
τέρα φύσις, άλλά καί της κοινωνίας τό όμμα είναι άγρυπνο, καί 
ή όργή της μεγάλη! 

—ί Πρό ήμερων καλέσας είς συμβούλων ό έντιμος δήμαρχος 
Πειραιώς τους αξιωματικούς της εθνοφυλακής τοις έπρότεινεν ίνα 
διακόψωσιν έπ' άορίστω διά πρωτοκόλλου τά γυμνάσια. Είς δέ 
τών αξιωματικών έννοήσας τόν σκοπόν τοϋ δημάρχου, τόν έρωτα 
διακοπήν θέλετε κ. δήμαρχε ή διάλυσιν •, ή εθνοφυλακή, λέγει ό 
•δήμαρχος, είναι νομίζω περιττή είς τήν ήδη άποκατάστασιν τών 
πραγμάτων. Τώρα ποϋ μας εξηγήσετε τόν σκοπόν σας, τά οπλα 
δεν τά δίδομεν, άπεκρίθη τρίτος, καί ούτω διελύθη θορυβωδώς 
τό συμβούλιον' εύγε σου κ. Λουκά "Ράλλη! 

— Ερωτηθείς ό κ. Σϊμος διατί ή Αυγη άναδιφίζει τά κεκο-

νιασμένα ; ουτω λέγει τήν έσυμβούλευσεν ό τυμβοροϊχος Βάλβης,' 
Συ δέ, ποίαν συμβουλήν τη έδωκες ·, νά άναδεύη τήν νύχτα καί 
νά φαίνεται τήν ήμερα ασπροπρόσωπη όπως είμαι καί εγώ. Ευγε 
της Αυγής, πλήν άλλος τις μας είπε νά εϊπώμεν τω ΐδιοκτήτη 
αυτής νά παύση τοϋ νά κινη τόν άνάγυρον* θά μας άκούση; πι -
στεύομεν. 

— Διεδόθη ότι είς άπό τους εκλεκτούς ίππους της Αμαλίας 
ον έξέλεξεν αγαθή τις μερίς τών αρειμάνιων, έψόφησε' νϋν δέ 
μαθάνομεν ότι μετεμψυχωθεις ευρίσκεται ώς άρχαιότης σπανία 
εις Μόναχον" τ ί τρέχει ·, άς έξετάσωσιν οί αρειμάνιοι τόν πρώην 
ύπουργόν κ. Σμολένσκιον ενα κατά τόν ποιητήν κ. Π. Σοϋτζον 
είπωμεν. 

— Δέκα πληρεξούσιοι, ηγουμένου τοΰ κ. Καλαμήδα, έλθόντες 
..παρά τω) Κ. Χρηστίδη πληρεξουσίω της Αραπιάς, απάτησαν 'ίνα 

δημοσίευση τήν έπιστολήν του πρός τόν στρατάρχην τών τριόδων 
κ. Λ. Καλλέργην περί καταλύσεως τοΰ συντάγματος. Τί ζητεί
ται άπεκρίθη ό ευσυνείδητος άνθρωπος, τήν ένοχον έπιστολήν μου ! 

' ,τό έγκλημα είμαι έγώ, ό βίος μου καί ή ιστορία μου! έχε ύγείαν 
τώ άπεκρίθησαν πάντες. Μέ αφήνετε ! άπό τά θεό νά τό ευρετέ.' 
Ήμεϊς''άπά τό Θεό καί έσϋ άπό τό διάβολο είπαν όλοι μια τη 
φωννί. 

— ΤΙ Κλειώ, έφημερίς τής κερδοσκοπίας, λέγει ότι ό στρατός 
μας έδωροδοκήθή." Απο ποίους : έννοειται οικοθεν, άπό τήν Α γ 
γλία». Διατί; Διά νά ένισχυση τήν έκλογήν τοΰ Γεωργίου. Καί 
έν τούτοις, καί τό άναίσχυντον τοΰτο Οργανον, καί πολλά τών έν 
τη πρωτευούση συνηγορούν υπέρ τοϋ λαοφιλοϋς Γεωργίου, άποκα-
λοϋντες άφ' ένας μέν τήν έπανάστασιν, ήτις άνηγόρευσε τόν Γεώρ-
γιον ηγεμόνα, αίσχράν, άφ' έτερου τόν στρατόν, όστις υπεστήριξε 
τήν έκλογήν ταύτην δωρολήπτην. Ποίοι ; Αυτοί οίτινες προσ-
ποιοΰνται ότι λατρεύουν μετά πεποιθήσεως τόν Γεωργιον, καί φο
βούνται ίνα μή στασιάσωσιν οί έπαναστάται. Ποία άσύγγνωστος 
διαγωγή* ένώ έξυβρίζουσιν εις τό πρόσωπον τής επαναστάσεως 
καί τοΰ στρατού τόν λαοφιλή ηγεμόνα, ό κ. Σπόνεκ ΰπνώττει νύ-
δημον υπνον. 

Δέν έλαλήσαμεν μέχρι τοΰδε καί ούτε έχομεν όρεζιν νά δυσα-' 
ρεστήσωμεν τόν έντιμον τοϋτον σύμβουλον τοϋ στέμματος* άλλ' 
ούχ ήττον, άναγκαζόμεθα ήδη νά τώ είπωμεν 'ίνα σκεφθη ώριμό-
τερον καί έξετάση λογικώς τά διακωδωνιζόμενα πριν η αναγκασθώ 
ό τύπος, ό στρατός καί ή έπανάστασις νά λάβωσιν αύτοΰ αδια
φορούντος μέτρα σωστικά καί ελεύθερα διά τε τήν βασιλειαν καί 



εαυτούς. Συγγνώμην διά τήν παρατήρησιν ταυτην ήτις απορρέει 
έκ τών σπλάγνων βαθύτατης συνειδήσεως, τοσούτον μάλλον, καθ" 
όσον καί ό στρατός και ή έχανάστασις δέν έχουν σκοπόν ν" άφε-
δώσιν έν πάση περιπτώσει είς τό σκληρόν τής τύχης αυτών πε-
πρωμένον. 

— Εΐς πληρεξούσιος, ο σοφός Μιχαήλος Γ. Σχινάς, όστίς εϊπεν 
από τοϋ βήματος τής Βουλής άλλοτε, πρέπει, πρέπει να κοιμη-
θωσιν οί νόμοι, διϊσχυρίσθη προχθές, ότι ή Επτάνησος δέν θεω
ρείται ενωμένη, διότι δέν έθεσπίσθη εισέτι τό σύνταγμα" « άπό 
τήν Πόλι έρχομαι καί στη κορφή κανέλα.» 

Τί λέγει ό μύθος ·, άλλα εΐν' τά γράμματα, καί άλλο εΐν' ό 
νους" λέγε βάρβαρε" ως ουδεν η μαθησις αν μη παρή' ευ 
λέγεις σοφώτατε άνερ ! Τί νά εϊπη τις ·, λέγουν εις ένα κόσμο, 
καλλο ενα κουβάρι κλωσταις παρά, τέτοιους φιλοσοφους να 
γεννωσιν αί μητέρες. Καί έν τούτοις ό Κ. Σχινάς άξιοϊ._τήν 
διεύθυνσιν της πολιτείας. Μά τί διάβολο! τί κατάρα! αϊωνίως 
θά νηπιάζωσιν αυτοί οί σκουροφιλόσοφοι; Γίνεται ο σχοινάς -νά 
διϊσχυρίζεται καί νά έπιμένη, ότι ή ένωσις δέν έγένετο εισέτι; 
έν γνώσει λαλεί ούτω πως ή έν αγνοία ·, άν έν γνωσει, ούαί εις 
τήν φιλοσοφίαν! άν έν αγνοία, ούαί εις τόν άνθρωπον '. 

Ε I Δ Ο Π Ο I Η Σ I Σ. 
Επειδή ή κατά φύλλον συνδρομή τών 'Αστερων έθεωρήθη ό-

χληρά, παρακαλοϋμεν τούς κ. κ. συνδρομητάς μας ΐνα πληρώσωσι 
ταύτην όψέποτε λάβωσιν έγγραφον παρά τοϋ συντάκτου άπόδειξιν. 

Η διεύθυνσις. 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α . 

Όί άγγελοι της ειρήνης.— Έλεγεΐον εις τόν πατριάρχην Γρη-' 
γόριον σελ. 7 2 . — Μονωδία τοϋ Βάλβη 7 8 . — Ό άγιος Ιωάννης 
εις τόν έκκρημνόν καί τό σπήλαιον τοϋ Θεολόγου 8 1 . — Η απο
λογία μας περί Βάλβη 8 5 . — Τό πουλί τοϋ Πινδάρου 8 6 . — Η 
Η Ζακυνθία εις τό περιγιάλι 8 7 . — Διάλογος περί Γούδα 8 9 . — 
Ποικίλα 93.—Εϊδοποίησις κλπ. 

(ΤΙΜΑΤΑΙ ΔΡΑΧΜΗΣ). 

ΕΚ TOΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ν, ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ. 


