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Α Ρ Χ Ε Ι Α Κ Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Ε Σ 

Γ Ι Α Τ Ο Ν Α Ν Δ Ρ Ε Α Λ Α Σ Κ Α Ρ Α Τ Ο 

Τ α τέσσερα τελευταία τεύχη του " Λ ύ χ ν ο υ " (1894, 1896)* 

Η ΓΝΩΣΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ του 'Ανδρέα Λασκαράτου Ό Λύχνος εκδό

θηκε σέ τρεις περιόδους: στην πρώτη περίοδο ανήκουν οι αριθμοί 1-43 

(1859-1863), στη δεύτερη οι αριθμοί 44-49 καί το Παράρτημα του αριθ. 

49 (1868), και στην τρίτη οι αριθμοί 48-51, με λαθεμένη αρίθμηση αντί 

50-53 (1894 και 1896). Άπο τους τέσσερις τελευταίους αριθμούς ό 'Αλέ

κος Παπαγεωργίου βρήκε μόνο τους δύο, τον δεύτερο καί τον τρίτο (49, 

γρ. 51, καί 50, γρ. 52) καί τους έπανεξέδωσε —άλλα πάλι με λαθεμένη αρίθ

μηση !— στα "Απαντα, τόμ. Γ', σ. 438-442, καί με τις αντίστοιχες ση

μειώσεις τους στη σ. 563.1 

Σέ μια επίσκεψη μου στο σπίτι τοϋ Αασκαράτου στο 'Αργοστόλι τής 

Κεφαλονιας το καλοκαίρι τοϋ 1937,2 ό Γερασιμάκης 'Ανδρέα Αασκαρά-

τος, γιος του ποιητή ( | 1952). μου έδωσε μεταξύ άλλων καί τα τέσσερα 

αυτά τελευταία τεύχη του Λύχνου. Παρ' δλον ότι τα δύο άπο αυτά, καθώς 

είπαμε, έχουν επανεκδοθεί άπο τον Παπαγεωργίου, αναδημοσιεύω εδώ καί 

τα τέσσερα τεύχη, για να έχουμε ολοκληρωμένη την τελευταία αυτή περίο

δο του Λύχνου, με αποκατεστημένη τήν αρίθμηση καί με ευρύτερη αναφο

ρά σέ πρόσωπα καί πράγματα τής εποχής εκείνης. 

Καί τα τέσσερα αυτά τεύχη είναι τετρασέλιδα, σέ σχήμα 8ο μικρό, καί 

έχουν τίτλο rO Λύχνος καί υπότιτλο εφημερίδα οικογενειακή καί ουσιωδώς 

άνταναρχική (για το «άνταναρχική» θα γίνει λόγος παρακάτω). Στο τέ

λος κάθε τεύχους αναγράφεται ως υπεύθυνος συντάκτης ό 'Ανδρέας Αασκα-

* Ή μελέτη αύτη αποτελεί μέρος άπο ευρύτερη άρ/ειακή ερευνά για τη ζωή καί 

το έργο τοϋ 'Ανδρέα Αασκαράτου (1811-1901). 

1. Το λάθος της αρίθμησης επαναλαμβάνεται στη βιβλιογραφία τοϋ Λύχνου, αυ

τόθι, σ. 579, διορθώνεται όμως στα «Περιεχόμενα», αυτόθι, σ. 620.— "Απαντα — "Α

παντα 'Ανδρέα Αασκαράτου. Είσαγωγή-Κριτική άνθολογία-Γλωσσάριο- Βιβλιογρα

φία 'Αλέκου Παπαγεωργίου, τόμοι Α'-Γ", 'Εκδόσεις «"Ατλας», 'Αθήνα 1959. 

2. Για τήν επίσκεψη μου εκείνη καί το 'Αρχείο τοϋ 'Ανδρέα Αασκαράτου βλ. 

Γιώργου Γ. Άλισανδράτου, «Αασκαράτος καί "Αβλιχος», έφημ. Καθημερινή, 19 Σε

πτεμβρίου 1946, σ. 2. 
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ράτος, και στο πρώτο αναγράφεται και «Τυπογραφεΐον " 0 Λέων "» . ' Ε 

πίσης σε κάθε τεύχος μετά τον τίτλο αναγράφεται ή χρονολογία και ό αύ

ξων αριθμός. "Ετσι έχουμε την ακόλουθη σειρά: 

Κεφαληνία 20 Φεβρουαρίου 1894. 'Αριθ. 48 

Κεφαληνία 28 Φεβρουαρίου 1894. 'Αριθ. 49 

Κεφαληνία 7 Μαρτίου 1894. 'Αριθ. 50 

Κεφαληνία δ 'Ιανουαρίου 1896. 'Αριθ. 51. 

Άλλα το «5 Ιανουαρίου» στο τελευταίο τεύχος είναι διαγραμμένο με χον

τρό μολύβι μπλε (θα δοΰμε παρακάτω γιατί). Και το μεν «Κεφαληνία», με 

ενα λάμδα, είναι κατά την ορθογραφία τοΰ Αασκαράτου* άλλα ή αρίθμηση 

των τευχών είναι λαθεμένη, γιατί ό παλαιός Λύχνος, τον όποιο προφανώς 

συνεχίζει ή νέα σειρά, τελείωνε, καθώς είπαμε, με τον αριθ. 49, 1 'Ιουλίου 

1868 ε.ν., και το Παράρτημα τοΰ αριθ. 49, 7 Ιουλίου 1868 ε.ν. "Ωστε ή 

σωστή αρίθμηση των νέων τευχών είναι 50, 51, 52, 53. Το ίδιο συμβαίνει 

και με τη σελιδαρίθμηση. ή οποία, ενώ συνεχίζει τη σελιδαρίθμηση τοΰ 

παλαιοΰ Λύχνου, είναι επίσης λαθεμένη: ενώ δηλ. το Παράρτημα τοΰ αριθ. 

49 τελειο')νει στη σ. 396. το νέο τεΰχος αριθ. 48 (γρ. 50) αρχίζει με τον 

αριθ. 377 και μάλιστα σε αριστερή σελίδα (δηλ. δεν υπολογίζεται ή σελίδα 

τίτλου* κατόπιν 378 δεξιά και 379 αριστερά) ! Το διπλό αύτο λάθος συνε

χίζεται και στα επόμενα τρία τεύχη και έτσι ή σελιδαρίθμηση τελειώνει 

στον αριθ. 388! , ενώ έπρεπε να τελειώνει στον αριθ. 412. Αυτά ως προς 

τήν περιγραφή των τεσσάρων αυτών τευχών. 

'Αλλά ποιος ήταν ό λόγος πού εκδόθηκαν αυτά τα όργίλα τεύχη τοΰ 

Λύχνου, πού επισφράγισαν και τους ατελείωτους δημοσιογραφικούς αγώ

νες ή μάλλον έ'ριδες τοΰ Λασκαράτου ; Για τα τρία πρώτα ό λόγος ήταν ή 

εφημερίδα "Εγερσις τοΰ 'Αργοστολίου (1893-1895)· για το τελευταίο ήταν 

τα οσα έγραψε ό θεολόγος 'Απόστολος Μακράκης για τον Κεφαλονίτη 

μητροπολίτη 'Αθηνών Γερμανό Καλλιγά ευθύς μετά το θάνατο του. 

α) Σύγκρουση με τήν "Εγερση 'Αργοστολίου (1894) 

Ή ιστορία μέ τα τρία πρώτα τεύχη έχει ως έξης: 'Από τις 29 Μαΐου 1893 

ως τις 20 Μαίου 1895 έβγαινε στο 'Αργοστόλι ή εφημερίδα "Εγερσις 

(αριθ. 1-104). Ή τ α ν εβδομαδιαία, σοβαρή, δημοκρατική, μέ σοσιαλι

στικές τάσεις, και γενικά πολύ αξιοπρόσεχτη. "Εως τον αριθ. 52, 21 Μαΐου 

1894 (είναι ή περίοδος πού μας ενδιαφέρει έδώ) ως υπεύθυνος συντάκτης 

αναγράφεται ό λόγιος Παναγιώτης Πανάς, παλαιός ριζοσπάστης, φίλος 

τοΰ Αασκαράτου και συνεργάτης του κάποτε στα πρώτα τεύχη τοΰ Λύ-
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χνον? Στη σύνταξη 6μο:>ς συμμετείχε τότε και 6 Θρασύβουλος Μομφερ-

ράτος, γιος του 'Ανδρέα, αδελφού του περίφημου ηγέτη τοΰ Ριζοσπαστι

σμού 'Ιωσήφ λίομφερράτου (1816-1888).4 Στην αρχή ό Αασκαράτος είχε 

αγαθές σχέσεις με τήν "Εγερση" το 1893 μάλιστα έδημοσίευσε και δύο 

γράμματα σ' αυτήν: ένα στον αριθ. 8, 17 'Ιουλίου 1893, σ. 3, «Προς τήν 

Διεύθυνσιν της Έγέρσεως», και έ'να άλλο στον αριθ. 19, 2 'Οκτωβρίου 

1893, σ. 3, «Φίλτατοι Λουκεράδες».5 

Άλλα ή "Εγερσις, έκτος των άλλων, έδημοσίευε ειδήσεις και σχόλια 

για τους αναρχικούς της Ευρώπης και τους σοσιαλιστές της Ελλάδας 

(Πλάτων Δρακούλης, Σταύρος Καλλέργης κ.ά.). 6 Αύτο ανησύχησε το συν

τηρητικό Λασκαράτο, ό όποιος, χαρακτηρίζοντας τους δημοκρατικούς συν

τάκτες της Έγέρσεως ώς αναρχικούς,7 έβγαλε πάλι το Λύχνο του για να 

τους αντιμετωπίσει ! 'Αφορμή στην επανέκδοση έ'δ^οσε ό θάνατος τοΰ νο

μάρχη 'Αττικής Γεράσιμου Π. Λρακόπουλου (άπο τήν Κεφαλονιά)8 στις 

3. Για τον Παναγιώτη Πάνα βλ. Έρασμίας-Αου'ί'ζας Σιαυροπούλου, Παναγιώ

της Πάνας (1832-1896), ένας ριζοσπάστη; ρομαντικός, διδακτορική διατριβή, Ε π ι 

καιρότητα, 'Αθήνα 1987. 

4. 'Από τον αριθ. 53, 28 Μαίου 1894 κ.έ., ό τίτλος της εφημερίδας έγινε α'Εγερ-

σις, όργανον του εν Κεφαλληνία Δημοκρατικού Κέντρου», και αντί του ((Συντάκτης 

Π. Πάνας» τώρα γράφεται «Γραφεΐον Διευθύνσεως παρά θ . Α. Μομφερράτω». 

δ. Το πρώτο γράμμα τελειώνει μέ τα έξης: (('Εκείνο πού μας χρειάζεται σήμερα 

εΐναι ό χωρισμός της 'Εκκλησίας άπο τήν Πολιτείαν. Θα γένη βέβαια μια μέρα, άλλα 

θ' άργήση· καί, έ'ως ότου αργή, ή κοινο^νία μας πάσχει και θα πάσχη». Το δεύτερο δεν 

Ι/ει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λονκεράδες είναι οι κάτοικοι του χωρίου Λονκεράτα, τά, 

κοντά στο Αηξούρι. 

6. Για τήν περίοδο πού μας ενδιαφέρει εδώ εχω αποδελτιώσει τα έξης: «Οι εν 

Βερολίνω αναρχικοί», αριθ. 7, 10 'Ιουλίου 1893, σ. 3. «Νέα βιβλία», για το Έγχει-

ρίδιον του έργάτον του Πλάτωνος Δρακούλη, το όποιο καί επαινεί, αριθ. 14,28 Αυ

γούστου 1893, σ. 4. «Σοσιαλιστικόν έπεισόδιον» [μέ το Σταύρο Καλλέργη στή Βου

λή], αριθ. 29,11 Δεκεμ. 1893,σ. 3. «Καταδίκη σοσιαλιστοϋ» [τοϋ Σταύρου Καλλέργη], 

αριθ. 30, 18 Δεκεμβρ. 1893, σ. 3. ['Αναρχικοί Σικελίας], αριθ. 35, 22 Ίανουαρ. 

1894, σ. 3. «Νέα αναρχική απόπειρα» [στο Παρίσι], αριθ. 38, 12 Φεβρουαρ. 1894, 

σ. 3. Για τους σοσιαλιστές Πλάτωνα Δρακούλη καί Σταύρο Καλλέργη βλ. Γιάν

νη Κορδάτου, 'Ιστορία τοϋ 'Ελληνικού 'Εργατικού Κινήματος, Β' έκδοση ξαναδου

λεμένη καί συμπληρωμένη, έκδοτης Πέτρος Δ. Καραβάκος, 'Αθήνα 1956, σ. 57-71, 

93-97. Μιχάλη Δημητρίου, Το 'Ελληνικά Σοσιαλάστικο Κίνημα, τόμ. Α', Άπο τονς 

ουτοπιστές στους μαρξιστές, Πλέθρον, 'Αθήνα 1985, σ. 113-171. 

7. 'Εκείνον τον καιρό εΐχαν εμφανισθεί αναρχικοί καί στην Ελλάδα: στην Πά

τρα καί τον Πύργο- βλ. Γιάννη Κορδάτου, ο.π., σ. 75-92. Μιχάλη Δημητρίου, δ.π., 

σ. 83-111, 173-243. 

8. Βιογραφία τοϋ Γερ. Π. Δρακόπουλου βλ. στοΰ ΊΙλία Α. Τσιτσέλη, Κεψαλ-
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13 'Ιανουαρίου 1894. Το "Αστυ /.cd άλλες αθηναϊκές εφημερίδες έγραψαν 

νεκρολογίες και εγκωμιαστικά άρθρα γι' αυτόν, ένώ ή "Εγερσις, προφανώς 

άπό κομματική αντίθεση, δεν έγραψε τίποτε. Έ σιωπή αυτή ήταν αρ

κετή για να εξεγερθεί ό Λασκαράτος, πού εκτιμούσε πολύ το Γεράσιμο Π. 

Δρακόπουλο. Με ενα γράμμα του στο "Αστυ της 3 Φεβρουαρίου 1894 επι

τίθεται μέ βίαιο τρόπο στην "Εγερση για τή σιωπή της αυτή. Έ "Εγερσις, 

λέει, δεν έγραψε τίποτε για τον Δρακόπουλο, πού για το θάνατο του λυπή

θηκε δλο το "Εθνος. Μα να μή νομίσει ό κόσμος Οτι ή "Εγερσις αντιπρο

σωπεύει τή γνώμη της Κεφαλονιάς, γιατί στην πραγματικότητα είναι όρ

γανο του δημάρχου 'Αργοστολίου, κομματικού φίλου του Θ. Δεληγιάννη.9 

Άλλα συμβαίνει καί τούτο: «Οι 'ίδιοι συντάχτες και ίδιοχτήτες της εφη

μερίδος του Έγέρσεως λέγονται προσβεβλημένοι, αν κανείς τους είπή 6τι 

υπηρετούν το κόμμα εκείνο ! 'Οποία δθεν ή φαυλότης της ομάδος εκείνης, 

οπού δεν συμπαθεί μέ τα προτερήματα τοΰ Γερασίμου Δρακοπούλου».10 

Ή "Εγερσις στο φύλλο της αριθ. 38, 12 Φεβρουαρίου 1894, σ. 2-3, 

απάντησε στο γράμμα εκείνο τοΰ Λασκαράτου μέ έ'να μεγάλο ανυπόγρα

φο άρθρο, πού επιγράφεται «Άπάντησις εις αγενή έπίθεσιν» καί αποτελεί 

πραγματικό λίβελο εναντίον τοΰ ποιητή. Οι «Έγέρτες» αρχίζουν μέ τα 

εξής: « Έ ν τω "Αστει της 3ης τρέχ(οντος) έδημοσιεύθη υβριστικότατη καθ' 

ημών επιστολή, έν τη οποία ή μοχθηρία άμιλλαται προς τήν χυδαιότητα». 

Παρακάτω υβρίζουν το Λασκαράτο μέ τον πιο βάναυσο τρόπο: γράφουν ότι 

είναι ακαταλόγιστος, ότι «πάσχει υπό της μονομανίας τών δημοσιεύσεων», 

δτι ή διανοητική του κατάσταση τώρα πια τοΰ επιτρέπει ((να λέγη καί δη-

μοσιεύη δ,τι αν βούλεται άνευθύνως», δτι είναι ανίκανος να εκτιμήσει τις 

ιδέες τους, «ως ύπήρξεν ανίκανος καί κατά τήν έποχήν της Προστασίας 

να εκτίμηση τον αγώνα τοΰ ριζοσπαστισμού, τον όποιον έν τοις Μνστη-

ρίοις τόσον κακοήθως έμυκτήρισε» κτλ. κτλ. Παρακάτω γράφουν δτι αυτοί 

λψιακά Σνμμικτα, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1904, σ. 136-138, καί τόμ. Β', έν 'Αθήναις 
1960, σ. 590, 591. 

9. Δήμαρχος 'Αργοστολίου ήταν τότε (1891-1895) ό Παναγής Κ. Βινιεράτος. 
Βλ. Η λ ί α Α. Τσιτσέλη, δ.π., τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1960, σ. 590, 591. 

10. Βλ. έφημ. Το "Αστυ 'Αθηνών, 3 Φεβρουαρίου 1894, σ. 3: «Επιστολή τοϋ 
Λασκαράτου». Καί έ'νας άλλος Άργοστολιώτης μέ επιστολή του στην αθηναϊκή έφημ. 
'Ελλάς εξέφρασε μομφή για το δτι ή "Εγερσις δέν έσυμμερίστηκε τήν πανελλήνια 
λύπη για το θάνατο τοϋ Γεράσιμου Δρακόπουλου καί δεν έγραψε τίποτε γι ' αυτόν. 
Καί ή "Εγερσις απάντησε μέ το άρθρο της (('Αδικος μομφή» (αριθ. 37, 5 Φεβρουαρ. 
1894, σ. 2-3), το οποίο τελειώνει μέ τα έξης: «Προκειμένου περί τοΰ αποθανόντος 
Δρακοπούλου, το προς τους νεκρούς σέβας έπέβαλεν ήμΐν σιωπήν. Λυπούμεθα δε οτι 
ή σιωπή μας δέν έξετιμήθη δεόντως». 
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(οι συντάκτες της Έγέρσεως), παλαιοί ριζοσπάστες καί τώρα δημοκρα

τικοί, δεν έχουν δάκρυ για νεκρούς σαν το Γεράσιμο Δρακόπουλο, πού ήταν 

αστυνομικός υπάλληλος (γι' αύτο και προστατευόμενος) της 'Αγγλικής 

«Προστασίας» καί τώρα «θεράπων της Βασιλείας και γελωτοποιός της 

Αυλής». Καί ξαναγυρίζοντας στο Αασκαράτο γράφουν τα έξης: «'Αλλ' εις 

τον τόσον άγενώς έξυβρίσαντα ημάς εν τω "Αστει ήναγκάσθημεν, μετά 

μεγάλης ημών λύπης καί παρά το σύστημα μας, ν' άπαντήσωμεν δια γλώσ

σης δριμείας, διότι ό άνθρωπος αυτός τοιαύτην μόνον γλώσσαν, δυστυχώς, 

εννοεί. Πρέπει το άλγος τής καυτηριάσεως να είναι Ίσχυρότατον, δπως το 

αίσθανθή. Τινές παρωμοίασαν αύτος προς τον Ίταλον Άρετΐνον, 1 1 ό 

όποιος, κατά τι επίγραμμα "πάντας έκακολόγησε πλην του Χριστού, δι-

καιολογούμενος δτι δεν τον έγνώριζεν". 'Αλλ' οι τοιούτοι ήδίκησαν τον 

ίταλον ποιητήν. Αύτος τουλάχιστον ύβριζε δια να φαγί]' ενώ ό συγγραφεύς 

τών Μυστηρίων τον ύπερηκόντισε, μηδενός φεισθείς καί υβρίζων, μόνον 

καί μόνον, δπως κορέση άκατανόητον μοχθηρίαν, ανθρώπους πολλάκις, οι 

όποιοι ουδέποτε τον έβλαψαν». 

'Εξοργισμένος ό Λασκαράτος από την απάντηση αυτήν τής Έγέρσεως 

επανεκδίδει το Λύχνο του ως «εφημερίδα οικογενειακή καί ουσιωδώς 

άνταναρχική». Αύτο το «άνταναρχική» δηλώνεται σθεναρά στο πρώτο τεύ

χος τής νέας σειράς, αριθ. 48 (γρ. 50), Κεφαλληνία 20 Φεβρουαρίου 1894, 

δπου κάνει καί τις προγραμματικές του δηλώσεις εναντίον τών «άναρχι-
~ ί ο « ty~ 

κων»1 Ζ ως εςης: 

« Ή εφημερίδα μου τούτη δεν θέλει έχει συνδρομητάς. Άλλα κάθε φρό

νιμος οικογενειάρχης προσκαλείται νάν την άγοράζη κάθε πού 'βγαίνει, για 

να βοηθήση με τη δεκάρα του να έλευθερώσωμε τον τόπο μας άπο το φο

βερό θηρίο τής αναρχίας, το όποιο φοβερίζει να μας καταστρέψη. Θέλει δε 

την παύσουμε την εφημερίδα τούτη, μόλις οι αναρχικοί μας παύσουνε να 

υπάρχουνε στη δημοσιότητα. Σκεφθείτε καλά. Δεν είμαι πλούσιος, για να 

δημοσιογραφώ με έ'ξοδά μου, καί να μοιράζω χάρισμα. Ά ν σεις δεν με 

11. Είναι δ σκανδαλώδης 'Ιταλός συγγραφέας Pietro Aretino (1492-1556). 
12. Γράφω εδώ το «αναρχικών» μέσα σε εισαγωγικά, γιατί οι συντάκτες τής 

Έγέρσεως ήτανε μόνο δημοκρατικοί ή έστω σοσιαλιστές, άλλα οχι αναρχικοί. Ε π ί 
σης προσθέτω τα έξης: Ό Λασκαράτος πριν άπο την επανέκδοση του Λύχνου φαίνεται 
δτι απάντησε καί με κάποιο άλλο δημοσίευμα σε μονόφυλλο. Ό Κ. Θ. Δημαράς, 
«Supplément à la Bibliographie Ionienne», περ. Δελτίον τής 'Ιονίου 'Ακαδημίας, 
τόμ. Α', Κέρκυρα 1977, σ. 282, αριθ. 363, αναφέρει μονόφυλλο του Λασκαράτου με 
τίτλο Άνταπάντησις δια τους γραφιάδες τής ((Έγέρσεως)), με υπογραφή A.A. καί 
χρονολογία 15 Φεβρουαρίου 1894. Δεν το είδα. 
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βοηθήσετε στον αγώνα πού 'μπαίνω, τραβιώμαι, και σας άφίνω με το θη

ρίο κατάμουτρα. 

»Κεφαλονήτες — Ό άναρχικισμος όπου σήμερα κάνει θραύση μέσα στην 

Ευρώπη, έρριψε το σπόρο του και στην πατρίδα μας την Κεφαλονιά, στο 

'Αργοστόλι. Ή απαίσια τούτη σπορά, πού δεν αναγνωρίζει Κυβέρνηση. 

άλλα οποίος έχει γρόθο, τρώει πεπόνι,*ζΐνα.ι τούτην την στιγμήν εις το 

σπορικο είναι της, ακολούθως μας είναι εύκολο ναν τήν πνίξωμε. 'Αλλ' αν 

την παραβλέψωμε και τήν άφήσωμε ν' άξήνη, τότε δεν θαν ήμπορέσωμε 

πλέον ναν της άνθέξωμε, και θα κάμη άνυπόφερτη τήν ύπαρξη μας. Για 

τήν ώρα περιορίζονται οι αναρχικοί μας τούτοι εις το να ρίχνουνε βόμβες 

άπο 'βρισιές και άτιμασίες εις τους καλήτερους της κοινωνίας, δια να καθι

δρύσουν' έτσι τήν τρομοκρατίαν τους. 'Αλλ' αν τους άφήσωμε να προοδέ-

ψουνε, να δυναμώσουνε, θα μας ρίχνουνε βόμβες άπο δυναμίτιδα. 

»Προσκαλώ όθεν τους φρόνιμους οίκογενειάρχας να σκεφθούνε τον 

κίνδυνον οπού τρέχουμε. Τούτοι είναι εχθροί τοΰ καλού, και μόνον φίλοι 

και ύποστηριχταί της χοντροειδότητος, της χυδαιότητος, καί της φαυλό-

τητος* είναι οί συνεχισταί εκείνων οπού άνωνύμως, τώρα χρόνους, έγρά-

φανε άτιμες προσβολές εναντίον εις τές οικογένειες: είναι απαίσιοι άνθρω

ποι, τών οποίων ό λάρυγγας είναι χρεία να κλείση, καί πρέπει να κλείση. 

Μήν αγοράζετε τα φύλλα τους, δια να μήν τους εμψυχώνετε. [...]. Κινη

θείτε προς ύπεράσπισήν σας, έ'ως δπου είσθε ακόμη εν καιρώ. "Επειτα θαν 

ήναι πάρ' αργά* καί θα μετανοήσετε». 

Κατόπιν, με το άρθρο του «Και σύ, Πανά! Και σύ, Βρούτε!», κατη

γορεί τον Παναγιώτη Πανά, παλαιό του φίλο, δτι αυτός έ'γραψε το υβρι

στικό εκείνο άρθρο της Έγέρσεως, «τον καταποντισμον εκείνον τών ύ

βρεων εναντίον μου» —κι ας τοΰ το αρνιόταν έως τώρα—, καί τον καλεί να 

το αποκηρύξει δημοσία. «Ποιος άλλος λοιπόν παρά εσύ να έγραψε το τε-

ράστιον εκείνο 'βρισολόϊ; Κατά διαταγήν τους βέβαια σύ το έγραψες, άλλα 

σύ το έγραψες, τουλάχιστον έως δτου δεν το αρνείσαι ε'ις τήν "Εγερσηνη. 

Καί παρακάτω: «Σύ δμως είσαι άνθρωπος ανωτέρας περιωπής, καί γνω

στής ικανότητος. Πώς καταδέχεσαι να δουλεύης ανθρώπους κατώτερους 

σου, καί σέ τέτοιον εξευτελιστικών έργον; Πώς ημπορείς να δουλώνεσαι 

σ' αυτούς τόσον, ώστε να υποχρεώνεσαι να σηκώνης καί χέρι βέβηλον άπά-

νου σέ παλαιόν σου φίλον, τον 'Ανδρέα Αασκαράτον, τον όποιον γνωρίζεις, 

καί καλά γνωρίζεις, ως άνάξιον ύβρεων; Έ ν α ς άνθρωπος 'σαν έσέ, δεν 

ημπορεί ευλόγως να προφασισθή τον αγώνα για τη ζωή. "Ανθρωπος με 

ικανότητα 'σαν τήν εδική σου, ημπορεί πάντα να 'βρίσκη έ'ργον εύπρεπέστε-

ρον άπο εκείνο ε'ις το όποιον σέ καταδικάζουνε οί Έ γ έ ρ τ ε ς . . . Καί πάλιν, 
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αν ο αγώνας για τή ζο^ή σε υποχρέωσε, —ας ήναι, δεν σε μέμφομαι παρά-

πολυ. Σε πονώ μάλλον». 

Στο ΐδιο άρθρο δε θεωρεί συντάκτη του άρθρου τον ποιητή Μικέλη 

"Αβλιχο (1844-1917): «'Αδύνατο λοιπόν να έγραψε αυτός [ό Θρασύβουλος 

Μομφερράτος] τον καταποντισμον εκείνον των ύβρεων εναντίον μου. Νάν 

τον έγραψε 6 "Αβλυχος [sic]; "Οχι. Ό "Αβλυχος υπαγορεύει, δεν γράφει». 

"Αλλωστε και ό 'ίδιος ό "Αβλιχος, με γράμμα του άχρονολόγητο, άλλα πού 

τώρα χρονολογείται στο Φεβρουάριο του 1894. τον διαβεβαιώνει οτι δεν 

έλαβε μέρος στη σύνταξη του άρθρου: Φίλε Κύριε Λασκάρατε, απαντώ συν

τόμως και ελπίζω να εκτιμηθή αληθώς και φιλικώς ή επιστολή μου. 

Εις τον πολιτικόν, κοινωνικοί' και ηθικόν σκοπον της «Έγέρσεως» είμαι 

σύμφωνος με τους αξιότιμους και παλαιούς φίλους μου, τους συντάκτας 

της. Εις την μεταξύ σας πολύ θλιβεραν δι εμε προσωπικην πάλην, ούτε 

μέρος έλαβα, ούτε λαμβάνω. Τοϋτο μου υπαγορεύει το καθήκον, ή ευγνω

μοσύνη, ή συνείδησίς μου. Εύχομαι δε να παύση ή πάλη αυτή ή μεταξύ 

αξιότιμων ανθρώπων και αγαθών φίλων μου, τής οποίας ή έξακολούθησις 

θα κάμη μόνον την χαραν τών κακών ανθρώπων. "Ο θυμός δεν είναι ούτε 

καλός σύμβουλος, ούτε δίκαιος κριτής. Φίλε κ. Λασκάρατε, Σε διαβεβαιώ 

δια το άμετάβλητον τής νπολήψεως, τής αγάπης και τής φιλίας μου, 

την οποίαν σου έδειξα πάντοτε. Ό ειλικρινής φίλος σον Μ. "Λβλιχος.1Ά 

Ό Πανάς δεν απάντησε προσωπικώς, άλλα στο επόμενο φύλλο τής 

Έγέρσεως, αριθ. 39, 19 Φεβρουαρίου 1894, σ. 4, στα «Διάφορα», δημο

σιεύτηκε το ακόλουθο κατευναστικό σημείωμα: «Κρίνομεν δλως περιττον 

να βαρύνωμεν επί πλέον τους άναγνώστας τής " Έ γ έ ρ σ ε ω ς " ασχολούμενοι 

περί του ύβρίσαντος ημάς εν τω ""Αστει". "Αλλως τε, δια τής ανταπαντή

σεως του τίθεται πως εν τέρμα εις το άνιαρον ζήτημα, ως οι άναγνόντες 

ταύτην δύνανται εύκολους να έννοήσωσιν. Έ ξ αυτής εν μόνον μας έλύπη-

σεν, ή ύπόμνησις ότι ό περί την " Έ γ ε ρ σ ι ν " αριθμός τών δημοκρατικών 

είναι ελάχιστος. Λέγομεν οτι τοΰτο μας λυπεί, άλλα και δεν αδικεί ημάς 

καθόλου. Έπεθυμοΰμεν βεβαίως ή αγωνιζομένη κατά τής έξαχρειοόσεως 

και υπέρ τής προόδου φάλαγξ να ήναι πυκνωτέρα' άλλ' οπωσδήποτε, εν τω 

σμικρώ ημών αριθμώ αίσθανόμεθα αρκετά την ίσχύν του δικαίου και τής 

αληθείας». 

Ό Λασκαράτος εξέδωσε δύο ακόμη τεύχη του Λύχνου εναντίον τών 

«Έγέρτων», τους οποίους θεωρεί αναρχικούς (αριθ. 49, γρ. 51. 28 Φε-

13. Βλ. 'Αριστείδη Ρουχωτα, Τα "Απαντα Μικέλη "Αβλιχον, 'Αθήναι 1976, 

σ. 182. 
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βρουαρίου 1894, καί αριθ. 50, γρ. 52, 7 Μαρτίου 1894), άλλα ή "Εγερσις 

δεν απάντησε, και έ'τσι το ζήτημα έληξε. Χαρακτηριστικά πάντως είναι 

όσα γράφει για τον Πάνα και τους «Έγέρτες» στο αριθ. 50 (γρ. 52), 7 

Μαρτίου 1894 του Λύχνου. Παρά τις προκλήσεις του «τ' ανθρωπάρια 

τούτα» δεν τολμούν «ν' ανοίξουν το βρομόστομά τους» εναντίον του. 

«Φανερον ακόμη δτι και ό κ. Πάνας τους αρνείται να 'ξακολουθήση πε

ραιτέρω την σύνταξην των άτιμασιών τους κατά των εντίμων οικογενειών 

του τόπου. Μα τόσο μόνον, κ. Πανά, δε δικάει. Παραίτησε εξολοκλήρου 

τη σύνταξη μιας εφημερίδος, ή κακοήθεια της οποίας είναι ήδη άνυπό-

φερτη» κτλ. Καί παρακάτω: «Οι Έγέρτες μας λέγονται δημοκρατικοί* 

αλλά, ή κακόγνωμη εκείνη τριανδρία, κρύπτει αναρχικές επιθυμίες. Φίλοι 

του κακοϋ, επιδιώκουν' την άναρχίαν, καί την άποσύνθεσην της κοινωνίας. 

Μην ξεγνοιάσετε [...]. "Οταν αισθανθείτε τη δυναμίτιδα τους άκουκάτου 

στα σπήτια σας, τότε θέλει 'θυμηθείτε τα λόγια μου· μα τότε θέλει είναι 

λόγια 'περασμένα, χωρίς ν' άφησαν' ώφέλειαν)).14 

Ή σύγκρουση του Λασκαράτου με την "Εγερση απασχόλησε καί 

τον σατιρικό της Κεφαλονιάς Γεώργιο Μολφέτα (1871-1916), ό όποιος 

έγραψε τα έξης στο Ζιζάνιον του 'Αργοστολίου, αριθ. 28, 20 Φεβρουαρίου 

1894: 

ΕΓΕΡΤΟ ΛΑΣΚΑΡΑ ΤΟΜΑΧΙΑ 

Ύπο τον άνω τίτλον παριστάνεται κατ αύτάς νοστιμώτατον κωμικο-

τραγικον καί λίαν σνγκινητικον δράμα, διηρημένον εις πράξεις απείρους 

καί σκηνάς πολυάριθμους. 

Ό θίασος ύπο του οποίου παριστάνεται είναι πολύ λαμπρώς κατηρτι-

σμένος, τα δε πρόσωπα τα αποτελούντα τον θίασον, εξοχότητες εις το 

είδος των. 

Έν τω <5ρά/̂ ατί. καταφαίνεται κατά μείζονα μεν λόγον το μεγαλείον 

του εν Κεφαλληνία δημοκρατικού στοιχείου, ακολούθως τα θαύματα της 

προόδου τού άλληλοϋβρίζεσθαι, καί τρίτον, το εν γένει μεγάθυμον τού 

Κεφαλλήνος. 

Πράξις πρώτη.— Ό γέρων ποιητής10 θαυματουργεί εν τω πεζώ, εμ-

14. Για την έφημ. "Εγερσις καί τή σύγκρουση της με τον 'Ανδρέα Λασκαράτο 
βλ. Έρασμίας-Λουΐζας Σταυροπούλου, Παναγιώτης Πάνας (1832-1896), ένας ρι
ζοσπάστης ρομαντικός, δ.π., σ. 154-158. 

15. Είναι ό 'Ανδρέας Λασκαράτος. 
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πνενσΟεις υπό τον αέρος τον ίοστεφονς άστεως.16 Πρωταγωνιστεί καί εν 

τΤ] ποιητική παράφορα τον διεγείρει την "Εγερσιν. 

Πραξις δεντέρα.— Έπέμβασις τον δημοκρατικού στοιχείου. 'Η'Έγερ-

σις ρίπτει το προσωπεϊον. Ό Μικελάκης εις ενέργειαν.17 Ό Θρασύβουλος 

κυριολεκτικώς ανάβει, και επί τέλονς ξεφανλίζεται 6 μακάρια τη λήξει 

Δρακόπονλος.18 

Πραξις τρίτη.— Σχέδια περί άποστομώσεο^ς τον προη άγων ιστού. Δια

σπορά ανοικτής επιστολής ξεφανλιζούσης τον ξεφανλίζοντα.19 Φιλόστορ

γος νιος προθνμοποιεϊται να ικανοποίηση τον πατέρα τον. Ό Θρασύβου

λος αποκαλείται δειλός,20 και ο έμπορος κ. Τζιρόλιας επωφελούμενος της 

περιστάσεως εκθέτει εις την μόστρα τον διάφορα είδη αγγλικών περι

στρόφων. 

Πράξις τετάρτη.— rO κ. Λασκαράτος δι ανταπαντήσεως τον21 αρ

νείται τον να Λέγεται πλέον δημοκράτης, καίτοι γεννημένος φύσει τοιούτος, 

πλαγιωτάτω δε τω τρόπω υποδεικνύει τα εΐδη τον άναρχικισμον Βινιερα-

τισμον22 (τα όποια όλα ανεξαιρέτως φοβείται). 

Πραξις πέμπτη.— "Εξόφλησις λογαριασμών (με τό 99 τοίς εκατόν). 
rO Θρασύβουλος ζητεί να ξεφορτωθή δύο, ώς ό Θρασνβονλος τής εποχής 

εκείνης τριάκοντα,23 πολέμων με... φόλες. 

(Λνστνχώς έπεται καί σννέχεια). 

Άλλα συνέχεια δεν έδόθηκε. 

16. Υπαινιγμός για το γράμμα του στην έφημ. "Αστυ 'Αθηνών, 3 Φεβρ. 1894. 
17. Είναι ό ποιητής Μικέλης "Αβλιχος (1844-1917)· στην Κεφαλονιά τον έλεγαν 

«Μικελάκη». Ό Αασκαράτος τον θεώρησε συνυπεύθυνο στην αρθρογραφία της Έγέρ-
σεως εναντίον του (εννοούσε την τριάδα Παναγιώτης Πάνας, Θρασύβουλος Μομφερ-
ράτος και Μικέλης "Αβλιχος), άλλα είδαμε οτι ό τελευταίος τον διαβεβαίωσε με γράμ
μα του δτι δεν έλαβε μέρος. 

18. Είναι ό Γεράσιμος Π. Δρακόπουλος (t 13 Ιανουαρίου 1894). 
19. Δεν ξέρω τί υπαινίσσεται. 
20. Είναι ό Θρασύβουλος 'Ανδρέα Μομφερράτος, πού ό Αασκαράτος υβριστικά 

τον αποκαλούσε Θρασύδειλο. 
21. Εννοεί το Λύχνο, αριθ. 48 (γρ. 50), 20 Φεβρουαρ. 1894. 
22. 'Εννοεί το κόμμα του δημάρχου 'Αργοστολίου Παναγή Κ. Βινιεράτου, πού 

ό κόσμος το ονόμαζε «Μαύρη Μοίρα» καί ό Λασκαράτος το θεωρούσε αναρχικό. 
23. Εννοεί τους Τριάκοντα τυράννους τών αρχαίων 'Αθηνών (404) και την κα

τάλυση τής τυραννίας τους ά,το τον Θρασύβουλο (403). 
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β ) Σ ύ γ κ ρ ο υ σ η με τ ο Λόγο τ ο υ ' Α π ό σ τ ο λ ο υ Μ α κ ρ ά κ η ( 1 8 9 6 ) 

Ό αριθ. 51 (γρ. 53) του Λύχνου εξακολουθεί να τιτλοφορείται, «εφημερίδα 

οικογενειακή και ουσιωδώς άνταναρχική», άλλα δεν έχει καμία σχέση με 

τους «αναρχικούς» πού είδαμε προηγουμένως. Βγήκε δύο χρόνια μετά τον 

αριθ. 50 (γρ. 52), τις 'Απόκριες του 1896, και σ' αυτόν ό Αασκαράτος 

επιτίθεται στο φανατικό θεολόγο 'Απόστολο Μακράκη (1831-1905),24 

για να υπερασπίσει τη μνήμη του μητροπολίτη 'Αθηνών Γερμανού Καλ

λιγά (1844-1896), πού τον εκτιμούσε πολύ. 2 5 

Ό Γερμανός Καλλιγάς, αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας και κατόπιν μη

τροπολίτης 'Αθηνών άπο το 1889, πέθανε ξαφνικά στις 18 'Ιανουαρίου 

1896. Ό 'Απόστολος Μακράκης. πολέμιος τοΰ Καλλιγά, αμέσως μετά το 

θάνατο του και παρά τή γενική αναγνώριση τού έργου του, έδημοσίευσε 

δριμύτατο άρθρο, πραγματικό λίβελο για τή μνήμη του, στην εφημερίδα 

του Λόγος, με τίτλο « Ό χαρακτήρ τοΰ αποθανόντος Μητροπολίτου 'Αθη

νών Γερμανού Καλλιγά».2 6 Παραθέτω άπο αυτό μερικά χαρακτηριστικά 

αποσπάσματα: 

Κατεχόμενος ούτος υπό σφοδράς φιλοδοξίας εξεδηλωσεν ώς μητρο

πολίτης τάσεις δεσποτικάς καί αυθαιρέτους και όλως παπικας τα πάντα 

θελήσας να καθνποτάξη εις την αύθαίρετον γνώμην του, εφ' ω και πολλών 

24. Για τον 'Απόστολο Μακράκη βλ. Δημ. Σ. Μπαλάνου, Ό 'Απόστολος Μα

κράκης, Θεσσαλονίκη 1920 (ανατύπωση άπο το περ. Γρηγόριος ο Παλαμάς, τόμ. Δ', 

1920, σ. 65-112). (Τον θεωρεί φανατικόν, οπισθοδρομικό καί θρησκόληπτον). Ε π ί 

σης: Έ κ τών καταλοίπων Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλου, 'Απόστολος Μακράκης 

κτλ., επιμέλεια Γρηγορίου Τίαπαμιχαήλ, έν 'Αθήναις 1939 (σ. 6-7 ή εως τότε βιβλιο

γραφία). Ί ω . Ν. Καρμίρη, «Μακράκης Απόστολος», Θρησκευτική και 'Ηθική 'Εγ

κυκλοπαίδεια, τόμ. 8 (1966), στήλη 514-517. 

25. Για το Γερμανό Καλλιγά βλ. Νικ. Λ. Φορόπουλου, «Γερμανός Καλλιγάς», 

Θρησκευτική καί 'Ηθική 'Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 4 (1964), στήλη 397-399. 'Ιωάννου 

Χρ. Κωνσταντινίδη, «Γερμανός Καλλιγάς, Μητροπολίτης 'Αθηνών (1889-1896)», 

περ. Θεολογία, τόμ. 41 (1970), σ. 669-689. Νικολάου Β. Μεταξά, Ό Μητροπολίτης 

'Αθηνών Γερμανός Καλλιγάς (1844-1896), εκδοσις της 'Αποστολικής Διακονίας της 

'Εκκλησίας της 'Ελλάδος, 'Αθήναι 1972. Για τη φιλία του με το Αασκαράτο βλ. Άρ-

χιμανδρίτου 'Ανθίμου Δ. Ρούσσα, Γερμανός Καλλιγάς, Μητροπολίτης 'Αθηνών 1889-

1896, έκ τών καταλοίπων αύτον, 'Αθήναι 1973, δπου, σ. 18-22, καί δύο επιστολές τοΰ 

Αασκαράτου προς τον Καλλιγά με τα αυτόγραφα τους. 

26. Ό Δημ. Σ. Μπαλάνος, δ.π., σ. 40, σημ. 2, γράφει δτι «μεταξύ άλλων ό 

Μακράκης δριμέως έπολέμησε τον ρέκτην Μητροπολίτην 'Αθηνών άοίδιμον Γερμα-

νόν» στους αριθμούς 803, 833, 844, 853 και «επί τω θανάτω του» 1143 του Λόγου 

του. 
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πο?.λάκις σκανδάλων εγένετο αίτιος. Θνμώδης και δργίλος μέχρι παρά

φορος, έπραττε κατά δόξαν και Ιδίαν άρέσκειαν, τα πάντα θυσιάζων εις την 

αύταρέσκειάν τον [...]. 

Πνευματικός ανθρίοπος δεν ητο ό Γερμανός, ουδέ περί ουσιαστικής 

αρετής εφρόντιΐεν ητο άνθρωπος των επιδείξεων, της λεγομένης ρεκλά-

μας, και της φαινόμενης αρετής. 7α έργα τον ήσαν μεγάρου οίκοδομαι και 

ναών διακοσμήσεις χειροποίητων, και φροντίδες εις έκμίσθωσιν τον κλή-

ρον και ύλικήν τούτον άποκατάστασιν, αλλ' από πνεύματος επιδεικτικού 

και ουχί εξ αγάπης προς την Έκκλησίαν είλικρινονς[...]. 

Φατριαστικώτατος εις άκρον ο Γερμανός εθνε τή πολιτική, και καθν-

πέταξε την Έκκλησίαν εις τάς διαθέσεις των πολιτικών, ών εξετέλει τάς 

θελήσεις πειθήνιους. Τυραννικός εις τους νπ' αυτόν, ητο κολακίστατος και 

δονλικώτατος εις τους Ισχυρούς τής ημέρας, εν ώρα δε λειτουργίας ύβριζε 

τους ιερείς, καί ερράπιζεν άλλοτε υπό θυμού καταλαμβανόμενος εις βαθμόν 

τοιούτον, ώστε δεν ενεθνμεϊτο κατόπιν δτι ύβρισεν ασυστόλοις και δια φρά-

σεων ήκιστα ευπρεπών ιερείς εν ώρα λειτουργίας! κτλ. κτλ. 2 7 

Ό Λασκαράτος, παρά τα 85 του χρόνια, αγανακτισμένος για την πρά

ξη αύτη του Μακράκη, με τον όποιον άλλωστε καί σε παλαιότερα χρόνια 

είχε συγκρουσθεί,28 έτύπωσε τον αριθ. 51 (γρ. 53) του Λύχνου του, για να 

27. Βλ. έφημ. Λόγος, αριθ. 1143, 27 'Ιανουαρίου 1896, σ. 3-4. Ό πλήρης τίτλος 
τής εφημερίδας αυτής είναι: «Λόγος, έφημερίς των άρχων του ίσοθέου Λόγου βαστά
ζουσα το πάντιμον καί μεγαλοπρεπές αύτοΰ όνομα ενώπιον εθνών καί βασιλέων υιών 
τε 'Ισραήλ. Έκδίδοται κατά Σάββατον. Διευθυντής Σ. Δ. Φιλάρετος. Συντάκτης Α. 
Μακράκης». Ευχαριστώ θερμότατα τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Γ. Άεράκη, στή βιβλιο
θήκη του οποίου είδα τον αλλως δυσεύρετο Λόγο τοΰ 1896. 

28. Με τον 'Απόστολο Μακράκη ό Λασκαράτος είχε συγκρουσθεί πολλές φορές. 
Το 1868, δταν εκδόθηκε ή 'Απόκριση του εί'ς τον Άφορεσμον τον Κλήρου της Κε-
φαλονιας των 1856, Κεφαλληνία, τύποις «Ή Πρόοδος», 1867 (καί στο εξώφυλλο: 
εί'ς τον Άφορισμόν καί 1868), ό Μακράκης έδημοσίευσε δριμύτατη κριτική στο Λόγο 
του, αριθ. 10, 4/16 Μαίου 1868, καί ό Λασκαράτος απάντησε μέ το Λύχνο του, αριθ. 
46, 21 Μαΐου 1868 ε.ν. (οπού καί το σονέτο του: «Ή Συνοδικο-Μακρακική ή Μακρα-
κικο-Συνοδική ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ») καί αριθ. 47, 10 'Ιουνίου 1868 ε.ν. (— "Απαντα, 
τόμ. Γ', 1959, σ. 420-428). Το 1871 έγραψε καί το σονέτο «Το Συνοδικό-Μακρακικο 
ή Μακρακικο-Συνοδικό Διαζύγιο)). Το π^,ώτο σονέτο απηχεί τις αγαθές σχέσεις τοϋ 
Μακράκη μέ τήν 'Ιερά Σύνοδο, δταν εκείνη το 1868 μέ 'ιδιαίτερη εγκύκλιο της έσύ-
στησε το Λόγο του στο χριστεπώνυμο ποίμνιο ως σύμφωνον μέ τή χριστιανική διδα
σκαλία (βλ. Λόγος, αριθ. 1, 2 Μαρτίου 1868)· το δεύτερο άπηχε~ τή ρήξη τής Συνόδου 
μέ το Μακράκη, δταν εκείνη μέ νέα εγκύκλιο, τής 10 Μαρτίου 1871, αποδοκίμασε το 
Λόγο, διότι παρεξέκλινε άπο τον προορισμό του. Βλ. γι' αυτά Χρυσοστόμου Παπαδο
πούλου, 'Απόστολος Μακράκης κτλ., δ.π., σ. 62 καί 68. Τα δύο αυτά σονέτα δήμο-
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υπερασπίσει τή μνήμη του φίλου και συμπολίτη του Γερμανού Καλλι

γά. Ό αριθμός αυτός έχει, καθώς είπαμε, χρονολογία «5 'Ιανουαρίου 

1896», άλλα στο αντίτυπο πού βρίσκεται στα χέρια μου διαγράφεται με 

μπλε μολύβι της εποχής το «5 Ιανουαρίου» και μένει μόνο το 1896. Φαί

νεται οτι έγινε λάθος κατά την εκτύπωση του τεύχους αύτοΰ ως προς τή 

χρονολογία, άφου δ θάνατος του Καλλιγά έγινε στις 18 'Ιανουαρίου 1896 

και το άρθρο του Λόγου δημοσιεύτηκε στις 27 'Ιανουαρίου 1896. "Αλλωστε 

6 Λασκαράτος είρωνευόμενος το Μακράκη του λέει «"Ελα τώρα πούναι 

ακόμη καρναβάλι» κτλ., και φυσικά καρναβάλι δεν μπορεί να ήταν στις δ 

'Ιανουαρίου. 

Ή επίθεση του Λασκαράτου εναντίον του Μακράκη είναι σφοδρή και ή 

υπεράσπιση της μνήμης του Καλλιγά γενναία. Στο ίδιο τεύχος δημοσιεύον

ται και δύο σονέτα του Λασκαράτου για το Μακράκη: το ενα έχει τίτλο 

«Προς τον φιλόσοφον των ήμερων μας, φιλόσοφον νέον και πρωτότυπον, 

σιεύτηκαν κατόπιν στα Στιχουργήματα Διάφορα τοϋ Λασκαράτου, εν Κεφαλληνία 

1872, σ. 174-175, μέ μικρή αλλαγή του τίτλου στο πρώτο, πού τώρα έγινε «Το Συνο-

δικό-Μακρακικο ή Μακρακικο-Συνοδικο Συνοικέσιο» ( = "Απαντα, τόμ. Β', 1959, σ. 

490-491). 

Το 1885 έγινε πάλι σφοδρή σύγκρουση τοϋ Λασκαράτου μέ τον Μακράκη, μέ 

αφορμή τώρα το φυλλάδιο τοϋ πρώτου Περί τον άπ αμβωνος επαγγέλματος. Για δλα 

τα σχετικά βλ. Γιώργου Γ. Άλισανδράτου, «Το φυλλάδιο τοϋ Λασκαράτου "Περί τοϋ 

άπ' άμβωνος επαγγέλματος"», περ. Νέα 'Εστία, τόμ. 70 (1961), Χριστουγεννιάτικο 

τεΰχος άφιερο^μένο στο Λασκαράτο, σ. 144-145, μέ τΙς αντίστοιχες σημειώσεις στις 

σ. 146-147. 

Το 1887 έχουμε νέα σύγκρουση, μέ αφορμή τώρα το μητροπολίτη Γερμανό Καλ

λιγά. Βλ. Άνωνύμως [ = Δίον. Τ. Κομποθέκρας], Ό Λασκαράτος καί ό Γερμανός 

Καλλιγάς [φυλλάδιο τετρασέλιδο], «Έκτοΰ^ε 'ου Κηρύγματος, εν Άργοστολίω τη 14 

Ιανουαρίου 1887» καί Νέον Κήρυγμα, 5 Μαρτίου 1887 και 24 Μαρτίου 1887. 'Επί

σης βλ. αρθρογραφία τοϋ Λασκαράτου κατά Μακράκη στην έφημ. Λαός Κεφαλληνίας, 

5 Δεκεμ. 1886, 6 Φεβρ. 1887, 20 Φεβρ. 1887, 13 Μαρτίου 1887, 2 'Απριλίου 1887 

κ.ά. (δεν τα είδα). 'Επίσης βλ. περ. Ποιητικός 'Ανθών Ζακύνθου, αριθ. 36, 17 Μαΐου 

1887, σ. 567, δπου το ποίημα τοϋ Λασκαράτου «Κατήχηση. Δια τους βουλομένους 

Μακρακακεύειν εν τω Κόσμω τούτω. ('Αφιερώνεται εις τον κ. Μακράκη)» ( = "Απαν

τα, τόμ. Γ', 1959, σ. 95: «Καμομένη επιτήδευμα ή θρησκεία»). 

Σημειώνω εδώ δτι το 1883 δημοσιεύτηκε στην Κεφαλονιά μονόφυλλο, 193 Χ 294 

χιλ., μέ ακροστιχίδα (('Απόστολος Μακράκης» τοϋ 'Επαμεινώνδα Γ. 'Λννινου, πού 

έχει τίτλο "Επαινος Α. Μακράκη καί χρονολογία «Έν Άργοστολίω, τή 16 Μαρτίου 

1883». Στο τέλος υπάρχει ή φράση «Τυποΰται ζήλω των έν Κεφαλληνία Χριστοκρα-

τών». Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη 'Αργοστολίου, Διάφορα ITI (καί φωτοαντίγραφο 

στή συλλογή Γιώργου Γ. Άλισανδράτου). 
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ου όμοιος ούκ έ'στι εν πάση τη Γη. — Ί δ έ Κήρυγμα 18 Δεκεμβρίου 1886» 2 9 

και το άλλο « Ό Διάολος υπέρ του Μακράκη». 3 0 Στο τέλος, σ. 387-388, 

διατυπώνονται απόψεις του ποιητή για την Εκκλησία, πού άπο «Σεβα

στή Συνήθεια» και «Σεβαστό τίποτε» πού έχει καταντήσει, «έ'χει χρεία 

άναμορφώσεως», με ιεράρχες «των οποίων το πνεύμα να αναπτύχθηκε, 

οχι πλέον στές γελοίες πρόληψες της άνθρωπομόρφου ύλης, άλλα εις το 

αληθές πνεύμα τοΰ Χριστού, και εις τές ήθικοκοινωνικές χρείες τών αν

θρώπων». 

Έ δ ώ τελειώνει και ή τρίτη αυτή περίοδος τοΰ Λύχνου —στή σ. 388. 

"Αγνωστο αν βγήκαν και άλλα τεύχη αργότερα, πού δεν τα ξέρουμε. Άλλα 

ή τελευταία φράση τοΰ Λασκαράτου « Ά ν χρειασθή, 'ξαναρχόμεθα εις το 

προκείμενον τοΰτο» (σ. 388) μέ κάνει να πιστεύω οτι δέν είχε υπόψη του 

να δημοσιεύσει άλλο τεύχος — και ασφαλώς δέν έδημοσίευσε. 

γ) Συμπέρασμα 

Ή επίθεση τοΰ Λασκαράτου κατά τών δημοκρατικών της Εγερσεο^ς 

οφείλεται μάλλον σέ προσωπικούς λόγους. Παρ' δλο πού ονόμαζε το Λύχνο 

του της περιόδου αυτής «εφημερίδα ουσιωδώς άνταναρχική» και παρ' δλο 

το πύρινο κείμενο του στον αριθ. 48 (γρ. 50) κατά τοΰ άναρχισμοΰ, δέ νο

μίζω οτι αντιμετώπισε συστηματικότερα τους σοσιαλίζοντες δημοκρα

τικούς και τους «αναρχικούς» τής εποχής του* άπόδειΕη οτι, μετά τή σιω

πή τής Έγέρσεως για τα άρθρα τών αριθμών 49 (γρ. 51) και 50 (γρ. 52) 

τοΰ Λύχνου, ό 'ίδιος έσιώπησε. 

'Εντούτοις ή περίπτωση αυτή μας επιβεβαιώνει τή γενικότερη εικόνα 

πού παρουσιάζει ή αντιφατική προσωπικότητα τοΰ Λασκαράτου" οτι δηλ. 

ο φανατικός και σέ πολλά απροσάρμοστος ιδεολόγος, πού σέ παλαιότερα 

χρόνια είχε παρεξηγήσει ή δέν είχε καταλάβει τήν ιδεολογία τών φιλελευ

θέρων (βλ. το στιχούργημά του α*Η Βάρκα Κανονιέρα ή Ή Φιλελευθερία 

Κεφαλονίτισσα») και τον ενωτικό αγώνα τών ριζοσπαστών (βλ. τα Μυστή

ρια τής Κεφαλονιάς. το τρίτο μέρος), ούτε στο τέλος τής ζωής του ήταν 

δυνατό να καταλάβει τις νέες κοινωνικές ανησυχίες, πού μια εκδήλωση 

τους ήταν και ή "Εγερσις 'Αργοστολίου. Ό Λασκαράτος τόσο στις πολι-

29. 'Αναδημοσιεύεται στα "Απαντα, τόμ. Γ' 1959. α. 95-96 («Μακράκη μου, 

σου εύχομαι κορόνα/σοφοϋ, αίρεσιάρχου, διδασκάλου»). 

30. 'Αναδημοσιεύεται στα "Απαντα, τόμ. Γ', 1959, σ. 105 («Είπε ό Διάολος 

μια φορά»). 
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τικές δσο και στις κοινωνικές του αντιλήψεις καί προσπάθειες έμεινε 

πάντοτε συντηρητικός. Μόνο στα θέματα της Εκκλησίας υπήρξε ανα

νεωτικός καί φωτισμένος. ΤΗταν αυτό ή μεγάλη αντίφαση της ζωής του. 

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Παρακάτω αναδημοσιεύονται τα τέσσερα τεύχη του Λύχνου, για τα όποια 

έ'γινε λόγος παραπάνω. Τα κείμενα αναδημοσιεύονται αυτούσια, με τις 

ακόλουθες όμως μικρές επεμβάσεις: α) διορθώνονται οι μεγάλες ανορθο

γραφίες του Λασκαράτου ή του τυπογράφου, π.χ. να σκευθοϋνε, γράψημο, 

ανδρία, άδράνια, ύπερίφανος, λεοφόρος, πρόλειψες, άμόρφοτα κ.ά.* β) τονί

ζονται με οξεία το αναφορικό πού καί το ειδικό πώς' γ) διορθώνεται σιω

πηρώς ή στίξη σε ορισμένα σημεία. 'Επίσης σε ιδιαίτερα σχόλια ερμη

νεύονται όλες οι ιδιωματικές λέξεις του Λασκαράτου καί δίδονται σύντο

μες πληροφορίες για οσα πρόσωπα καί πράγματα δεν έ'γινε ήδη λόγος. 

Ό Λύχνος 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΙ ΟΪΣΙΩΔΩΣ ΑΝΤΑΝΑΡΧΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΗΝΙΑ 20 Φεβρουαρίου 1894. Αριθ. 48. 

Ή εφημερίδα μου τούτη δεν θέλει έχει συνδρομητάς. Άλλα κάθε φρό

νιμος οικογενειάρχης προσκαλείται ναν την άγοράζη κάθε πού 'βγαίνει, 

για να βοηθήση με τη δεκάρα του να ελευθερώσωμε τον τόπο μας άπα το 

φοβερό θηρίο της αναρχίας, το οποίο φοβερίζει να μας καταστρέψη. Θέλει 

δέ την παύσουμε την εφημερίδα τούτη, μόλις οι αναρχικοί μας παύοουνε να 

υπάρχουνε στη δημοσιότητα. 

Σκεφθείτε καλά. Δεν είμαι πλούσιος, για να δημοσιογράφοι με εξοδά 

μου, και να μοιράζω χάρισμα. "Αν σεις δέν με βοηθήσετε στον αγώνα που 

'μπαίνω, τραβιώμαι, καί σας άφίνω με το θηρίο κατάμουτρα 

Κεφαλονήτες — Ό άναρχικισμος οπού σήμερα κάνει θραύση μέσα στην 

Ευρώπη, ερριψε το σπόρο του και στην πατρίδα μας την Κεφαλονιά, στο 

'Αργοστόλι. Ή απαίσια τούτη σπορά, πού δεν αναγνωρίζει Κυβέρνηση, 

άλλα οποίος έχει γ ρ ό θ ο, τρώει πεπόνι, είναι τούτην την 

στιγμήν εις το σπορικο είναι της,Άί ακολούθως μας είναι εύκολο ναν την 

31. εις το ατιοοικο είναι της = στην κατάσταση του σπόρου, στην αρχή της. 
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πνίξωμε. 'Αλλ' αν την παραβλέψωμε και την αφήσωμε ν' ό\ξήνη, τότε 

δεν θάν ήμπορέσωμε πλέον vàv της άνθέξωμε, και θάκάμη άνυπόφερτη την 

ϋπαρξή μας. Για την ώρα περιορίζονται οι αναρχικοί μας τούτοι εις το να 

ρίχνουνε βόμβες από "βρισιές και άτιμασίες εις τους καλύτερους της κοι

νωνίας, δια να καθιδρύσουν' έτσι την τρομοκρατίαν τους. 'Αλλ' αν τους 

αφήσωμε να προοδέψουνε, να δυναμώσουνε, θα μας ρίχνουνε βόμβες από 

δυναμίτιδα. 

Προσκαλώ όθεν τους φρονίμιυς οίκογενειάρχας να σκεφθοίνε τον κίν

δυνοι1 οπού τρέχουμε.32 Τοντοι είναι εχθροί κάθε καλόν, και μόνον φίλοι και 

ύποστηριχταί της χοντροειδόττβος, της χυδαιότίβος, και της φανλότητος' 

είναι οι συνεχισταί εκείνων οπού άνωνύμως, τώρα χρόνους, έγράφανε άτι

μες προσβολές εναντίον εις τες οικογένειες: είναι απαίσιοι ανθρωηοι, των 

οποίων ο λάρυγγας είναι χρεία να κλείση, καί πρέπει να κλείση. 

Μην αγοράζετε τα φύλλα τους, δια να μην τους εμψυχώνετε. "Οσοι δέ 

εγελ.ασθήκετε καί εγίνετε συνδρομηταί τους, επιστρέψετε τους τα φύλλα 

τους, α)ς απαράδεχτα. 'Έτσι, θέλει τους περιορίσετε σε μόνο το κόμμα 

τους' το όποιον, άγκαλα και33 πλούσιον, επειδή του Δημοτικού Ταμείου,3* 

Βαν εχη πάντα την απέχθεια της Δημόσιας Γνώμης, ή οποία, επί τέλους, 

θέλχι τους υποχρεώσει να ήσυχάσουνε. 

Κινηθείτε προς ύπεράσπισην σας. έως ότου είσθε ακόμη εν καιρώ). 

"Επειτα θάν ήναι πάρ' αργά' και θα μετανοήσετε. 

ΑΝΑ. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 

Καί σύ, Πάνα! Καί σύ, Βρούτε Ι35 

"Εως τώρα το επίστευα πού μού ελεγόσουνε αμέτοχος εις το γράψιμο 

της «'Εγέρσεως)>. Μα σήμερα ο προϊστάμενος σου Θρασύδειλες κ. Μομ-

φερράτος,36 με την ε ξ ό ψ λ η σ η ν τ ο ΰ λογαριασμού το υ,31 

σε εξεφαύλ.ισε. 

'Π εξόφληση εκείνη προδίδει χέρι ανήξερο να γράφη. "Αδύνατο λοιπόν 

32. τον κίνδυνον όπου τρέχουμε = ... πού διατρέχουμε. 
33. άγκαλα καί, επίρ. = αν καί. 
34. τον Δημοτικού Ταμείου' υπαινιγμό; για το δήμαρχο Παναγή Κ. Βινιεράτο. 
35. Και αν, ΠαναΙ εΐναι ό λόγιος Παναγιώτης Πάνας (1832-1896). 
36. Θραανόειλο; κ. Μομφεροάτο;· υβριστικός χαρακτηρισμός του Αασκαρά-

του για το Θρασύβουλο 'Ανδρέα Μομφεροάτο. 
37. Έξόφλησις λογαριασμοί}· μονόφυλλο ή φυλλάδιο ή άρθρο, προφανώς υβρι

στικό για το Αασκαράτο- δεν το βρήκα πουθενά. 
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va έγραψε αυτός τον καταποντισμόν εκείνον των ύβρεων εναντίον μου. Nàv 

τον έγραψε ο "Αβλυχος:™ "Οχι. Ό "Αβλνχος υπαγορεύει, δεν γράφει. Ό 

κυρ 'Ανδρέας;39 Μήτε. Ποιος άλλος λοιπόν παρά εσύ να έγραψε το τερά-

στιον εκείνο 'βρισολόϊ,Λ0 Κατά διαταγήν τους βέβαια ου το έγραψες, άλλα 

συ το έγραψες, τουλάχιστον εως ότου δεν το αρνείσαι εις την "Ε γ ε ρ-

σ η ν. 

Μα 'ξέρεις, φίλτατε Πάνα, οποίαν προσωπικότητα συνεχίζεις εσύ τώρα 

στον τόπο μας; "Ακουσε. — 'Επί "Αγγλων ά?Λοτε, ήτον εδώ μία γυναίκα, 

την οποίαν πολλοί ακόμη θάν ενθυμούνται. "Οποιος ήθελε, της έδινε ενα 

σελίνι, και της έλεγε «νά, και πήαινε να 'βρίσης τον τάδε» κ εκείνη επερνε 

το σελίνι, κ' επήαινε κ έβριζε! Έκείνην την προσωπικότητα συνεχίζεις 

σύ τώρα. 

Σύ όμως είσαι άνθρωπος ανωτέρας περιωπής, και γνωστής ικανότη

τος. Πώς καταδέχεσαι να δουλεύης ανθρώπους κατώτερους σου, και σε 

τέτοιον εξευτελιστικόν έργον; Πώς ημπορείς να δουλώνεσαι σ' αυτούς τό

σον, ώστο να υποχρεώνεσαι να σηκώνης και χέρι βέβηλον άπάνου σε πά

λαιαν σου φίλον τον 'Ανδρέα Αασκαράτον, τον όποιον γνωρίζεις, και καλά 

γνωρίζεις, ώς άνάξιον ύβρεων; "Ενας άνθρωπος 'σαν εσέ, δεν ημπορεί ευ

λόγως νά προφασισθή τον αγώνα για τη ζωή. "Ανθρωπος με 

ικανότητα 'σαν την εδική σου, ημπορεί πάντα νά 'βρίσκη έργον εύπρεπέ-

στερον από εκείνο εις το όποιον σε καταδικάζουν οι Έγέρτες. Kai πάλιν, αν 

ο αγώνας για τη ζωή σε υποχρέωσε, — ας ήναι, δεν σε μέμφομαι παράπολυ. 

Σε πονώ μάλλον. 

Είχα δοσμένη την απάντηση μου στες αισχρότητες των άναρχικώίν, 

όταν άκουσα ότι σπερμολογοϋν' κρυφά στην κοινωνία καί ατιμίες εναντίον 

μου! — Προκαλώ όθεν τήν φωλεάν τούτην τών εχιδνών νά εβγη από τον 

κρυψιώνα της, και νά είπή φανερά ό,τι κρυφά καί επίβουλα μοϋ σπέρνει 

στην κοινωνία, επειδή δικαιούμαι νά τους βουλώσω, τό λάρυγγα. 

ΑΝ Δ. Λ ΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 

01 γραφιάδες της σημερινής «Έγέρσεως» φαίνονται νά επιθυμούν 

38. δ "Αβλνχος' είναι, ό ποιητής Μικέλης "Αβλιχος (1844-1917), πού είχε τη 
φήμη αναρχικού. 

39. Ό κνρ 'Ανδρέας' εΐναι ό 'Ανδρέας Μομφερράτος, αδελφός του 'Ιωσήφ. 
40. ' βρισολόϊ, το = καταιγισμός ύβρεων, υβρεολόγιο. 
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την παύσην της πάλης μετάξι' εμοϋ και αυτών. Ή παύση της πάλης 

μας θέλει γένει, άλλα με την παύσην της εφημερίδας τους. 

Σαββάτο, 19 Φεβρουαρίου. 

Τούτην τη στιγμή λαβαίνίο από Πάτρα το ακόλουθο. Να δημοσιενθή 

και τοϋτο προς γνώσην των αποτρόπαιων αναρχικών μας. 

Πάτραι, 17 Φεβρουαρίου 1894 

Κύριε Λασκάρατε, 

Καλόν είναι να μάθη ό κύριος συντάκτης της «Έγέρσεως» δτι ο εν

ταύθα Σύλλογος των Κεφαλλήνων, όστις έχει περί τα 450 μέλη, αϋριον 

θα καύση την εφημερίδα του δημοσία, δι' δσα έγραψε περί τοϋ μακαρίτου 

Δρακοπούλου. 

Διατελώ μετά της προσηκούσης ύπολήψεως 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΙ 

rO υπεύθυνος συντάκτης 

ΑΝΑ. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 

Τυπογραφεϊον «Ο ΑΚΩΝ» 

Ο Λύχνος 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΙ ΟΤΣΙΩΔΩΣ ΑΝΤΑΝΑΡΧΙΚΠ 

ΚΕΦΑΑΗΝΙΑ 28 Φεβρουαρίου 1894. 'Αριθ. 49. 

Κύριοι Κοσμήτορες της «Έγέρσεως», 

Δύσκολη, πολύ δύσκολη έπιχείρησην άνελάβετε ν' αμαυρώσετε τή 

φήμη τοϋ Λασκαράτου. 

Φήμη βασισμένη άπάνου σε πράμματα, σε μάχες ζωής ολόκληρης 

εναντίον της πλάνης' σε καταστροφές μου κηρύττοντας την αλήθεια, δεν 

αμαυρώνεται με βρισιές. 

Πώς ημπορέσετε να πιστέψετε δτι μαζόνοντες*1 δλες δσες ήθικες ακα

θαρσίες υπάρχουνε στα στάματα \τών [αχθοφόρων, και ρίχνοντές τες άπά

νου μου, ήθεΑ έτσι άσχημίσετ εμέ, και δχι τον εαυτόν σας; ! Αλλά ή οίηση 

σας ύπερήρε την κεφαλήν σας, και το θράσος σας, το εθεωρηαετε θάρρος 

και ανδρεία! 

41. μαζόνο) (γρ. μαζώνω) = μαζεύω. 
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Δυστυχείς! *Αν εγώ ο Ιδιος εβανόμοννα42 τώρα νά καταστρέψω το 

μέγα παρελθόν μου, δεν ημπορούσα, εγώ ο ϊδιος, vàv το κατορθώσω. 

Καθένας ήθελε με πονέσει. «Ό Λασκαράτος κάτι έπαθε», ήθελε 'ποϋνε. 

'Αλλά ή φήμη τοϋ Λασκαράτου ήθελε μείνει πάντα εκεί άκλόνιστη. 

Έγίο σήμερα είμαι ο ϊδιος εκείνος Λασκαράτος των 1856, ό άφόβως 

πολεμήσας κατά της 'Εκκλησιαστικής πλάνης' κατά των ατελειών και 

ελαττωμάτων της κοινωνίας μας' κατά της δονλοφροσύνης τών τότε πολι

τευόμενων μας' και άπο τότε, και πριν από τότε, τώρα σαράντα χρόνους, 

δεν έπαυσα ποτέ ν' ανοίγω τα μάτια τοϋ πλήθους εις τα αληθινά του συμ

φέροντα, παρεννοούμενος πάντοτε άπο αυτό, και μισούμενος άπο αυτό ώς 

εχθρός του! Και μήπως τώρα, τούτην τη στιγμή, τα πλήθη τών χυδαίων 

δεν με μισούν ', επειδή πασχίζω πάντα νάν τά ύχρώσω, vàv τους δόσω 

άθρωπιά; Και μήπως τούτα δλα σεϊς δεν τά γνο^ρίζετε; Ή ανειλικρινείς 

και κίβδηλοι άνθρωποι! 'Αποθέσατε τήν οϊησην οπού σας κάνει γελοίους' 

παύσετε νά επιβουλεύεσθε φήμες ανθρώπων οπού, τιμώντες τον τόπον 

σας, τιμούν7 εσάς τους Ιδίους' πιάσετε έργον τιμιώτερον άλλο, και προτι

μήσετε να μείνετε μάλλον άγνωστοι στην κοινωνίαν μας, παρά νά γίνετε 

γνωστοί 'σαν έπιβουλευται φημών, τάς οποίας δεν ημπορείτε νά σιμώσετε. 

'Επαινώ τον Θρασύδειλον Μομφερράτον δτι δεν έδέχθηκε πρόκλησην 

μονομαχίας. 

Ούτε το σπαθί, οϋτε ή πιστόλα δείχνει πού το δίκηο, και πού το άδικο.-

'Αλλά ή πρόκληση τοϋ νά 'πή φανερά στην εφημερίδα του τά δσα κρυφά 

σπερμολογεϊ κατά της οικογενείας μου, δεν είναι τοϋ αντοϋ είδους. Και 

κάθε κρυφός δυσφημιστής είναι σε χρέος νά ' μιλή φανερά, όταν προκαλεί

ται, άν θέλη νά αποτίναξη άπάνουθέ του το παράσημον τής άτιμου συκο

φαντίας. 'Αλλ' ο Θρασύδειλ.ος Μομφερράτος δεν εννοεί έτσι το πράμμα, 

και προτιμά ν' αύτοβουβαθή αυτός, παρά νάν τόνε βουβάνω εγώ. 

ΣΥΜΠΟΛΊΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΘΝΙΤΕΣ 

Ζητήσετε τήν «"Εγερση» τών 12 Φεβρουαρίου 1894. 

Ζητήσετε το φύλλο εκείνο εις το οποίον θέλει ιδείτε τήν ψυχήν τών 

συνταχτών της ολην άδειασμένην άπάνου μου' τές 'βρισιές όσες υπάρχουνε 

στή γλώισσα μας, όλες ριπισμένες^ άπάνου σ' άνθρωπον εις τον όποιον 

τά δημοκρατικά εκείνα 'μπαίγνια έπρεπε νά σεμνύνονται! 

42. βάνομαι = προσπαθώ. 

43. ριττίζο) = χύνω, σκορπίζω. 
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Ζητήσετε την «"Εγεροην» οπού σας σνσταίνω' επειδή ή μόνη ανάγνω

ση της, είναι αρκετή μου Ικανοποίηση. "Οσοι ακολουθήσετε με προσοχήν 

την πορείαν της, θάν εϊδετε βέβαια τους γραφιάδες της εχθρούς κάθε κα

λόν, κ' εχθρούς ακολούθως των χρηστών συμπολιτών τους. 

' Αποσιοίπήσανε σκοπίμως την ενγνωμοσύνην όπου ή Κεφαλονιά χρω

στάει στον Μητροπολίτην της Γερμανον^ δια τα όσα δημόσια ευεργετή

ματα τον, κ' ερρίξανε πλαγίως μάλιστα μομφήν αδρανείας και αδιαφο

ρίας εις αυτόν! 'Εσνκοφαντήσανε τον ενεστώτα Αρχιερέα μας, 4 5 όστις μας 

τιμά δια τα πνενματικά και ηθικά τον προσόντα, αποδίδοντες τον χαμέρ-

πειες! ' Ασχήμισαν ε την υπόληψη τον Δρακοπούλον, του ανθρώπου εκεί

νον πού ετίμα τον τόπο τους, που το 'Έθνος μας έπόνεσε άποθαμένον, πού 

ό Βασιλέας μας ύπολήπτετο και αγάπησε. Δεν τους έμενε άλλο, για την 

ώρα, παρά να ατιμάσουν' κ1 εμέ, επειδή με βλέπουνε φημιζόμενον εις το 

"Εθνος μας! 

'Μπαίγνια, δημοκρατόπαιγνια! πού κάθεσθε στο διάβα και 'βρίζετε 

τους διαβάτες! πρέπει, πρέπει να σας δείξουμε στον κόσμον οποίους είσθε, 

έστω και φαινόμενοι ότι σας υβρίζουμε, όταν φωνάζουμε τες κακοήθειες 

σας. 

Μον λένε πώς είναι ακριβό τό ήμίφνλλο του «Λύχνου» μον και δεν το 

άγοράζοννε όλοι. 

Μά, καλοί άνθρωποι, εδώ δεν πρόκειται να ψωνίσετε, για να θέλετε να 

ψωνίσετε φθηνά. 'Εδώ πρόκειται νά σ ν ν εισφέρετε και σεις τον 

όβολόν σας, για νά πολεμηθή τό ειδεχθές τέρας της αναρχίας, οπού φοβε

ρίζει νά μάς καταστρέψη. 

Πρόκειται νά πληρώνεται ό τνπογράφος Ν. Κονρβισιάνος, με τον ό

ποιον εγώ εσνμφώνησα νά πληρώνεται από την πώλησιν του δημοσιεύμα

τος' με τον όρον ότι, αν πιασθη περισσότεροι' από την άπαίτησήν του, νά ηναι 

ύπερ αντοϋ' και αν ολιγότερο, νάν τον τ' άποσώνω1^ εγώ από δικά μον. 

'Από τό «Νέον Πνεύμα» εις Αθήνας 1 Φεβροναρίον. 

«Ή Ελληνική Πολιτεία απώλεσε ενα τών τιμιωτέροίν και ήθικωτέ-

ρων λειτονργών της, τον Νομάρχην 'Αττικής Γεράσιμον Δρακοπονλον». 

44. στον Μητροπολίτην της Γεομανόν είναι ό Γερμανός Καλλιγάς, πρώην αρ
χιεπίσκοπος Κεφαλληνίας. 

45. τον ενεστώτα 'Αρχιερέα μα;' είναι ό Γεράσιμος Λόριζας, για τον όποιον βλ. 
Γεωργίου Ι. Καββαδία, Γεράσιμο; Λόριζα;, αρχιεπίσκοπο; Κεφαλληνίας, 'Αθήναι 
1969. 

46. Λποσώνο) = συμπληρώνοο. 
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Δίνει έπειτα ένα είδος εντίμου βιογραφίας τον, από την οποίαν απο

σπώ το άκόλονθον. 

«Ή Κοητικη έπανάστασις των 1866, τον εϋρε Νομάρχην Κυκλάδων. 

Έπεισόδιόν τι συμβάν τότε, δίδει την εικόνα του πατριωτικού και υπερή

φανου χαρακτήρος τον Δρακοπούλον. Καταδιωχθεϊσα ή " "Ενωσις " εκ 

Κρήτης, ένθα άπεβίβαζε πολεμοφόδια, προσέφνγεν εις Σύρον. Ό Χόβαρτ 

πασάς, άποκλείσας τότε την νήσον δια τον στόλον τον, άπήτησε παρά τον 

Δρακοπονλον την παράδοσην της " Ενώσεως". Ή 'Ελληνική Κνβέρνη-

σις, από σιδηράς πιεζόμενη ανάγκης, τον διέταξε νά την παράδοση. 'Αλλ' 

ο Δρακόπονλος διατάξας νά άνελκύσωσι την " "Ενωσιν " εις την ξηράν, 

εδειξεν άνδρικώτατον και παράτολμον θάρρος· προκαλούσας δε την επέμ-

βασιν τών ξένων προξένων, έσωσε την έθνικήν άξιοπρέπειαν».*1 

Kai αν από το νύχι φαίνεται ό λέων, ιδον δ ανθροιπος τον οποίον κατα

φρονούν οι άνθρωπάκηδες τον Δημαρχικού μας Συμβουλίου και τά Δημο-

κρατόμπαιγνια της «'Έγέρσεως» ! 

Παρακαλ.ούμεθα νά δημοσιενσωμε το άκόλονθον. 

Εκ βάθους καρδίας εκφράζω τάς ευχαριστίας μου εις τον νπαστννό-

μον κ. Κατσιμίδην, ότι δια της δραστηριότητος τον μοϋ ενρηκε το ώρολό-

γιον άξιας 500 χρ. φρ., το όποιον άπό άγνωστον χέρι μοϋ άπεσπάσθη άπα 

την τσέπην την 22 τον μηνός την 10 π.μ. εις το Πταισματοδικεΐον, όπου 

η μην ανάμεσα εις πολ,ν πλήθος. 'Εάν δεν ητο ή Στρατιωτική Άστννομία, 

Κύριος οίδε πόσον καιρόν θά έπαιδευόμην ματαίως δια νά το εϋρω. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΓΑΡΜΠΗΣ 

Ό υπεύθυνος συντάκτης 

ΑΝΑ. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 

r0 Λύχνος 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΙ ΟΤΣΙΩΔΩΣ ΑΝΤΑΝΑΡΧΙΚΗ 

ΚΕΦΑΑΗΝΙΑ 7 Μαρτίου 1894. Αριθ. 50. 

"Ιδον πού και σήμερα βγαίνει τό 4ον, αν δεν σφάλλω, φύλλο της «Έγέρ

σεως», μετά τον καταποντισμόν τών άχρειοτήτων τον εναντίον μον άλλ' 

ονδε σήμερα τολμούνε τ' ανθρωπάρια τούτα, στανικώς τών τόσο καταναγ-

47. Το ϊδιο περιστατικό το αναφέρει και 6 'Ηλίας Α. Τσιτσέλης στη βιογραφία 

του Γεράσιμου Π. Δρακόττουλου, Κεφα?./.ηνιακά Σύμμικτα, τόμ. Α', 1904, σ. 137. 
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καστικών μου προκλήσεων*7* ν' ανοίξουν το βρομόστομά τους, το οποίον 

ήθελε τους κλείσω, με το στούπίομά18 της πραγματικότητας. 

Φανερον ακόμη ότι και ό κ. Πάνας τους αρνείται να 'ξακολουθήση 

περαιτέρω την σύνταξην των άτιμασιών τους κατά των εντίμων οικογε

νειών τοϋ τόπου. Μα τόσο μόνον, κ. Πάνα, ôè δικάει.*9 Παραίτησε εξο

λοκλήρου τη σύνταξη μιας εφημερίδος, ή κακοήθεια της οποίας είναι ήδη 

άνυπόφερτη, καθοίς βλέπεις, εις τους ανθρώπους, και όλούθενε, απ' όλα τα 

μέρη, μέσαθε και έξωθε από τον τόπο, σας επιστρέφουν τα φύλλα σας απα

ράδεχτα. Παραίτησε τα τα 'μπαίγνια τοϋτα εις την άτομικήν τους ικανό

τητα, για vàv τα βλέπωμε γραφιάδες Ε ξ ο φ λ ή σ ε co ν Λογαρια

σμών, και Πυ γ ο λ α μ π ί δ co ν00 καί σ αυτά τοϋτα οι εξω δημο

κράτες νά βλέπουνε μ εντοοπήν τους σε τι 'μπαίγνια είναι καταντημένος 

6 δημοκρατισμος εις τον τόπο μας. 

Δημοκρατόμπαίγνια τσή Κεφαλονιάς, αν τόσο επιθυμείτε νά μην ήσθε 

κατώτεροι άπα τους άλλους συντοπίτες σας' αν τόσο φλέγεσθε από την 

επιθυμία ν' άκουσθήτε και σεις στον κόσμο, καλοϋ έργου επιθυμείτε' άλλα 

νά πασχίσετε νά κάμετε τον εαυτόν σας καλήτερον, ώστε νά έξισώνεσθε με 

τους καλήτερούς σας' και οχι νά πασχίζετε διά της άτιμάσεως νά καταβι-

βάζετε τους καλήτερούς σας, διά vàv τους φθάνετε. 

Άλλα ό ένας τρόπος σας είναι εύκολος' ενώ δ άλλος σας είναι αδύνατος. 

"ΜΗΝ ΚΑΤΑΔΕΧΕΣΑΙ" 

Το συνηθισμένο μην καταδέχεσαι, που μου επώθηκε01 πάντα, 

κάθε πού εβάλθηκα νά παύσω τη θρασύτητα χυδαίων αντιπάλων είς το 'Αρ

γοστόλι, μου λέγεται σήμερα πού τιμωρώ τη θρασύτητα τών ((Έγέρτων». 

Μά, καλοί άνθρωποι, αν μου το λέτε γι άρέσκευμα, σας ευχαριστώ 

εξ όλης καρδίας μου' αλλ' αν το λέτε με την αλήθεια οτι δεν πρέπει νά 

καταδέχωμαι, σφάλλετε, φίλτατοί μου Κύριοι. — Ποτέ νά μην καταφρο

νείτε, ποτέ νά μην αψηφάτε τά μικρά' επειδή τά μικρά, άψηφούμενα, γέ-

νουνται μεγά/Μ. 

47α. στανικώς τών... προκλήσεων = παρά τις προκλήσεις (μου). 

48. στούπωμα, το = αποτύπωση. 
49. δικάει = άρκεΐ' ό Στυλιανός 'Αλεξίου, «Άπόκοπος», περ. Κρητικά Χρο

νικά, τόμ. 17 (1963), σ. 239, το γράφει με οι κατά τον Γ. Ν. Χατζιδάκι, Μεσαιωνικά 
και Νέα 'Ελληνικά, τόμ. Α', 1905, σ. 158 (άπο το «διοικώ»). 

50. Πυγολαμπίδες, οί" μονόφυλλο ή φυλλάδιο ή άρθρο, προφανώς υβριστικό για 
το Αασκαράτο- δεν το βρήκα πουθενά. 

51. επώθηκε = ειπώθηκε. 
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Οι ' Ε γ έ ρ τ ε ς μας λέγονται δημοκρατικοί· αλλά, ή κακόγνωμη 

εκείνη τριανδρία, κρύπτει αναρχικές επιθυμίες. Φίλοι τον κακόν, επιδιώ

κουν' την άναρχίαν, και την άποσύνθεσην της κοινωνίας. Μην ξεγνοιάσε-

τε ότι τάχα οι καθιδρνταί τούτοι της αναρχίας είναι, και για τον αριθμόν 

τους, και για την άθροιπιά τους, ευκαταφρόνητοι. Cattiva erba, cresce 

presto.™ Παραβλέψετε τους, και θέλ' Ιδείτε τι γένοννται. "Οταν αισθαν

θείτε τη δυναμίτιδα τους άποκάτου στα σπήτια σας, τόσε θέλει 'θυμηθείτε 

τα λόγια μον μα τότε θέλει είναι λόγια 'περασμένα, χωρίς ν' άφησαν' 

ώφέλειαν. 

Ή τάση των ανθρώπων τούτων είναι καϊ πάρα φανερή. Χτυπούν,' 

/,ασπόνουνε, τες κορυφές της κοινωνίας· η οποίες τους δείχνουν υποχεί

ριους, και προτιμούνε την χυδαϊκήν ισότητα, μέσα στην οποία κρύβουν το 

τίποτε τους. 01 δύο έντιμοι 'Αρχιερείς όπου τώρα υστέρα αξιωθήκαμε να 

λάβωμε, Γερμανός και Γεράσιμος, εμισηθήκανε άπα αυτούς, κ εστροχθή-

κανε5ζ και οι δύο, επειδή και οι δύο. άξιοι τιμής άνθρωποι. Ό Δρακόπου-

λος, όστις ετίμα τήν Κεφαλονιά, άσχημήθηκε από αυτούς για τούτο ως και 

άποθαμένοςΐ Ό Λασκαράτος. τον όποιον (ας είπωθή για πίκρα τους) ή 

Κεφαλονιά θά 'μπορή μια 'μέρα νά δείξη και στους απογόνους, λούεται 

άπα αυτούς για τούτο, με τρεις μεγάλες στήλες εφημερίδος από καθαρές 

'βρισιές και άτιμασίες. — Τι άλλο τώρα προσμένετε; Τη δυναμίτιδα; Τή 

λαβαίνετε, αν δεν τήν προλάβετε, αν άποκοιμηθήτε άπάνου στην ιδέα τής 

μηδαμινότητος των αφανών τούτων εχθρών τής κοινωνίας μας. 

Οι τρεις τούτοι άνθρωποι είναι επίφοβοι, επειδή φλέγονται από τήν 

επιθυμία τού νά άκουσθή τ' όνομα τους- και μην ήμπορώντες ν' ακουσθούνε 

επί καλού, ευχαριστούνται ν' ακουσθούνε κ' επί κακού.5* Σας προλέγω 

τή δυναμίτιδα τους, και σεις κάμετε όπως θέλετε. 

Νά παύση ή «"Εγερση». Οι Έγέρτες είναι εχθροί τής κοινωνίας μας, 

και εχθροί τής άνθρωπότητος. Νά παύση ή «"Εγερση» τους. 'Εξακολου

θείτε νάν τους επιστρέφετε τα φύλλα τους ως απαράδεχτα. Νά περιορι

σθούνε στο μόνο κόμμα τονς το αναρχικό' το κόμμα τής Μαύρης Μοίρας,55 

νά σνδανλίζονται ανάμεσα τους, εως ότου και ή 'Αστυνομία νά βάλη το 

52. Cattiva erba, cresce presto (ιταλική παροιμία) = το κακό (το βλαβερό) 

χορτάρι μεγαλώνει γρήγορα. 

53. στοόχνω (γρ. στρώχνω) = τσιμπώ, δαγκώνω, κεντρίζω (κυρίως για σφή

κες, μέλισσες κτλ.). 
54. επί κα/.ον· επί κακοϋ = για καλό- για κακό. 
55. το κόμμα τής Μαύρης Μοίρας- έτσι ονομαζόταν το κόμμα τών Βινιερατικών 
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χέρι της άπάνου τους, νάν τους κουβαλή στην Καμπάνα.0** Είναι άνθρωποι 

πού δεν αξίζουνε ευγενική μεταχείριση. 

"Οποιος θέλει να μάθη οποίοι είναι τούτοι που με τη δημοσιογραφική 

τους Ικανότητα επιχειρήσανε να ρίξουν όλες τες κορυφές της κοινωνίας, και 

να στηθούν εκείνοι στον τόπο τους' οποίος θέλει να μάθη οποίοι είναι 

τούτοι οι αύτονομιζόμενοι Χαλικάντσαροι57 τού Λημοκρατισμού φοβεροί 

Δημοκράτες (κατ άλλους δημοκρατόμπαιγνια) να πάρη να διάβαση τα 

γραφόμενά τους. Για την ώρα, έχουμε δύο, την 'Εξόφληση Λογα

ριασμού και την Π υ γ ο λ α μ π ί δ α. Τα δυο τούτα συγγράμ

ματα τους σας τα συσταίνο), άνθρωποι των γραμμάτων. Εις αυτά θέ

λει ιδείτε όλ.όγυμνην την ελεεινότητά τους! — Και όμως οι ελεεινοί τούτοι 

έχουνε μεγάλην ίδέαν τού εαυτού τους! — «Ευτυχείς άνθρωποι!» ηθε/,ε 

'πείτε. — Ναι, ευτυχείς πραγματικώς πρέπει νάναι τούτοι. Αλλά οι ευτυ

χείς τούτοι οϊηματίες δεν κάθονται ήσυχοι- καί ενοχλούν7 την κοινωνίαν, 

κάνοντες δουλειά του( τη δυσφήμηση των έντιμοηέρων προσώπου καί 

οικογενειών της κοινωνίας μας. Πρέπει όθεν, πρέπει να παύση το δημόσιο 

τούτο σκάνδαλο. Πρέπει να χτυπηθούνε δυνατά και να βαλθούνε στη θέση 

τους οι μωροί και κακόβουλοι τούτοι οίηματίες, οι αποφασισμένοι φημο-

θήρες, για όσο καί αν στοιχίζη ή επιδιωκόμενη φήμη τους. 

Θεε ύψιστε! Φώτισε t 'Αγγλικά βαπόρια 58νά φύγουν' εδώθε, καί να 

μην 'ξαναβρούν' το δρόμο τους να 'ξανάλθουνε' αν τουλάχιστον δεν φέρ

νουνε μαζύ τους καί το προς το ζην τους. — 'Π Κεφαλλονιά είναι φύσει ξη-

ρότοπος, τόπος άχαρος, πεινασμένος, επειδή ελλιπής από κάθε χρειώδες 

για τή ζωή. — *Αν εις τήν τόση στενοχώρια μας, έρχονται καί τ' 'Αγγλικά 

να μας άσηκόνουνε09 κ' εκείνο τό 'λίγο πού μας είναι απαραίτητο για τήν 

ύπαρξη..., θεέ των απάντων, 'σπλαγχνίσον μας! 

Ό υπεύθυνος συντάκτης 

ΑΝΑ. Λ ΑΣ ΚΑΡΑΤΟΣ 

στην Κεφαλονιά στο τέλος τοϋ περασμένου αιώνα- έβγαζαν καί εφημερίδα Ή Μαύρη 

Μοίρα (έχω δύο φύλλα της). 
56. Καμπάνα, ή- συνοικία στο 'Αργοστόλι, οπού υπήρχε ένα ρολόι πού έσήμαινε 

τις ώρες- εκεί τότε βρισκόταν ή 'Αστυνομία. 
57. Χαλικάντσαροι, οι = Καλικάντζαροι. 
58. τ 'Αγγλικά βαπόρια' μοίρα του 'Αγγλικού Στόλου επισκεπτόταν κάθε χρό

νο τήν Κεφαλονιά, στον Κόλπο Λιβαδίου (αυτό έως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο) 
καί τότε... εξαφανίζονταν τα τρόφιμα άπο τήν αγορά τοϋ 'Αργοστολίου ! 

59. άσηκόνω (γρ. άσηκώνω) = παίρνω. 
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Ό Λύχνος 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΙ ΟΎΣΙΩΔΩΣ ΑΝΤΑΝΑΡΧΤΚΗ 

ΚΕΦΑΛΗΝΙΑ 5 Ιανουαρίου 1896. 'Αριθ. 51. 

Καϋμένε ΜακράκηΙ Λεν α' εδίκαε να μείνης οποίος έγινες τους άπε-

ρασμένους χρόνους, γελοίος απέναντι των νοημόνων, ά?.λά επιθύμησες τώ

ρα και μισητός να γένης εις τους σημερινούς ανθρώπους, ψευδόμενος, 

υβρίζουν, και συκοφαντών άποθαμένον Ίεράργην, όστις οέν ημπορεί να 

άποκριθη τα άτιμα ψεύδη σου; Μά, 

"Έλα, καϋμένε, στην Κεφαλονιά να ιδης το «Λόγο» σου παοασημομένον 

με παράσψία άμελέτητα, και κρεμασμένον εις την κεντρικώτερην 

λεωφόρον τοϋ 'Αργοστολίου. 

"Ελα να Ιδής τα Δημόσια Ουρητήρια μας στολισμένα με το όνομα 

σου ... προς τιμήν σου βέβαια.60 

"Ελα φέρε τα μούτρα σου, να λάβουν κ' εκείνα το μερτικό τους...61 

"Ελα τώρα πουναι ακόμη καρναβάλι, να. σε καθίσουμε σε μία καθή-

60. Σχετικά με το γεγονός αυτό ό Μακράκης έγραψε στο Λόγο του. αριθ. 1145, 

10 Φεβρουαρίου 1896, σ. 4, στα «Διάφορα», τα έξης: Έν Άργοστολίψ σταυρο-

φορίαν ήγειραν κατά τοϋ ((Λόγου)) δι' δσα έγραψε πιστώς καϊ αληθώς περί τοϋ απο

βιώσαντος Μ. Γερμανού Καλλιγά οι θιασώται αύτοϋ, άσχημίσαντες δε φύλλον τοϋ 

«Λόγου» έτοιχοκόλλησαν άποδοκιμάζοντες, ανέγραψαν δε είς άσχημους τόπους το 

όνομα τοϋ σνντάκτου τοϋ ((Λόγου)) εις έκδήλωσιν της παράφορου οργής των. Ό δε 

άθρησκος Λασκαράτος έξέδωκε και παράρτημα καθ' ημών άξιον της φήμης τον ασυ

στόλως υβρίζων ημάς. 'Αλλ' οϋτω και τα δαιμόνια έφρναττον επί τη παρουσία τοϋ 

Ίησοϋ! Σάλος δαιμονιώδης! 'Αλλ.' ο ((Λόγος)) ουδέν πλ.έον εγραψεν ειμή όσα έγραφε 

ζώντος τοϋ Γερμανοΰ, καί δέν έπωφελήθη τοϋ θανάτου τον ha τον δυσφήμηση. Τω 

έγραψε μόλ.ιστα και όλιγώτερα ων εγραψεν εις διόρθωσίν του δτε εζη. Άλ,λ' οι σνμ-

φεροντολ.όγοι δέν κρίνουσιν έν αλήθεια άλλα κατά το συμφέρον των και το πάθος των. 

"Ας μάθωσιν δμως δτι προς κέντρα λ.ακτίζουσι, διότι την άλήθειαν πολεμοϋσι καί μετά 

τοϋ άθρησκου και της θρησκείας μας πολεμίου Α. Λασκαράτου σνντεταγμένοι, και 

ας αίσχννθώσι διότι ή αλήθεια μάλλον τιμάται μωρώς προσβαλλομένη καί θριαμβεύει 

τών υβριστών της. 

Τά εν Άργοστολίψ καθ* ημών νπό εύαρίθμο^ν τινών οικόσιτων τοϋ αποβιώσαν

τος Μ. Γερμανού διαπραχθέντα έξήγειραν την άγανάκτησιν τον σεβ. αρχιεπισκόπου 

Γερασίμου, δστις δι' εγγράφου του άπήτησε παρά της 'Αστυνομίας την άπάλειψιν τοϋ 

ονόματος ημών άπα τόπων άσχημων, και έξεφράσθη επί τω άκούσματι δτι ό «Λόγος» 

περιέχει ύβρεις κατά τοϋ αποθανόντος δτι ουδαμώς περιέχει ύβρεις, τουναντίον δε δσα 

περί Γερμανοΰ έ'γραψεν είναι άληθη, διότι τοιούτος ήτο ό αποθανών Μητροπολίτης κλπ. 

61. το μερτικό τους = το μερίδιο τους. 
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κΑα,62 και να σε γνρίσωμε να σε Ιδή ό τόπος. Nà Ιδή δ τόπος τον σιδηρό-

μοντρον έξνβριστήν τον ανδρός εκείνον πού ετίμησε την πατρίδα τον Κε-

φαληνίαν με τον άμεμπτον χαραχτήρα τον, με τες κοινωνικές και θρη-

σκεντικές τον αρετές, που την οιφέληοε με φιλάνθρωπες αγαθοεργίες τον 

πού 'ξακονσμένος πλέον, και γνωστός εις την Γενικήν Κνβέρνησην της 

'Ελλάδος, εκράχθηκε στάς 'Αθήνας να τίμηση, και να όχρελήση το "Εθνος 

όλον. Ώς πραγματικώς το ετίμησε και το ωφέλησε. 

Καϋμένε Μακράκη ! "Εκάμαμε δύναμη στον έαντό μας κ} εδιαβάσαμε 

τες σνχαντερες αισχρότητες σον, αποδομένες δλες εις τον σεβαστον και 

άγαπητον εκείνον Ίεράρχην μας' εθανμάσαμε την άναίδειάν σον και 

έπονέσαμε την γενέτειρα σον γήν. για τον παλη-άνθρωπον οπού έβγαλε 

μέσαθέ της. 

Τόσο μόνον εις άπόκρισιν τον «βρομό-λογον σον».^ Και για σε με

γάλη τιμή ή απόκριση μας. 

«Προς τον φιλόσοψον των ήμερων μας, 

ψιλόσοφον νέον και πρωτότνπον, 

ο ν όμοιος ονκ εστί εν πάση τη Γη». 

Ίδε Κήρυγμα 18 Δεκεμβρίον 1886 

Μακράκη μον, σον εύχομαι κορόνα 

Σοφον, αιρεσιάρχον διδασκάλον. 

Και να νιρωθή εις τιμήν σον μία κολόνα, 

Να λέη — Τον φιλοσόφον τον μεγάλον, 

Ον όμοιος ονκ εστί στον αιώνα, 

Σήμα τοντο άμίμητον εγκεφάλον». 

Καϊ όλόγνρά σον ναχης λεγεώνα 

Άκόλονθονς, περσσότερονς από άλλον. 

Μα τοντα νάν τα βλέπης στο ονειρό σον 

Και την αυγή να 'βρίσκης 'ξνπνητήρι 

Το Διάολ: όρθόνε στο προσκέφαλο σον, 

Μ' ενα γεμάτο θάλασσα γλνστήρι.^ 

Να σον τα 'βγάνη μέσα οχ τ ' αντερό σον, 

Μπομπονιέρες για κάθε άκόλονθό σον. 

62. καθήκλα, ή = καρέκλα. 

63. τον βρομό-λογον-σον είναι ό Λόγος τοϋ Μακράκη. 

64. γλνστηρι, το = κλύσμα. 
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' Η περίσταση τούτη, τον απαίσιου Μακράκη, με φέρνει να 'μιλήσω και 

δια την Έκκλησίαν μας εν γένει. 

"Ολοι, όσοι νοήμονες, γνωρίζουμε ότι, ή Εκκλησία μας διοικούμενη 

εως τώρα από Ίεράρχας γεροντίδια, και ώς επί το πλείστον γεροντίδια 

αμόρφωτα, εξέπεσε από το χριστιανικό της ϋψος, καταντημένη Σεβα

στή Συνήθεια και τίποτε περισσότερον επειδή δεν είχε πλ.έον 

επιρροήν επάνω εις τα ήθη της κοινωνίας. 

Με τούτον τον τρόπον ή 'Εκκλησία ημπόρεσε να ελθη εως εις ημάς. 

Τώρα όμως 'βρίσκει τες κοινωνίες πολύ περισσότερον ανεπτυγμένες- και 

δεν θέλει 'μπορέσει να εξακολούθηση να ύπαρξη ανάμεσα μας καθώς έκαμε 

εως τώρα, Σεβαστό τίποτε. Ή Εκκλησία όθεν έχει χρεία άνα-

μορφώσεως. "Εχει χρεία ναν της γενούνε πνευματικές εγχυσες καθαρού 

χριστιανικού πνεύματος. Μά, δια τούτο, τα Ίθύντορες-γρα'ί-

δ ι α πρέπει να λείψουνε' τον τόπον τους ναν τον πάρουνε άνθρωποι των 

οποίων το πνεύμα να αναπτύχθηκε, όχι πλέον στες γελοίες πρόληψες της 

άνθρωπομόρφου ϋλης, αλλά εις το αληθές πνεύμα τού Χριστού, και εις τες 

ήθικοκοινωνικές χρείες των ανθρώπων. 

"Ανθρωποι τοιούτοι εΐναι βέβαια λίγοι: μα είναι' και θέλ' είναι μά

λιστα και μεταξύ τού κλήρου, και των αρχιερέων των Ιδίων. Ζητήσετε 

τέ τους, καί τους ευρίσκετε. 

"Αν χρειασθή, 'ξαναρχόμεθα εις το προκείμενον τούτο. 

ο ΔΙΆΟΛΟΣ 

Ύπερ τον ΜΑΚΡΑΚΗ 

Είπε ο Διάολος μια φορά 

Τού Θεού, πούχε προθέσει65 

Το Μακράκη ν' άφορέση, 

«Τι θα κόμης, Ώσανά! 
Μού καρφόνεις την ορά! 

Ποιος πουλιά66 'θέλει 'μπορέσει 

Στην "Ελλάδα να εισχωρέση 

Να στρεβ).ώση τα μυαλά; 

Ό Μακράκης εΐν' παιδί μου, 

65. ποϋχε προθέσει = πού είχε πρόθεση. 

66. πουλιά, έπίρ. = πλέον. 
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Και μ} Εκείνον εγοί ζώ' 

Ναι, πού ναχη την ευχή μου, 

'Από αύτόνε άκαρτερώ. 

Kai δλη ή Κόλαση ενωμένη 

Το Μακράκη σον σνσταίνει. 

Ό υπεύθυνος συντάκτης 

ΑΝΑ. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 

Έ δ ώ τελειώνει, ή μελέτη μου για τα τέσσερα -τελευταία τεύχη του Λύ

χνου (1894, 1896). 'Ακολουθούν δμως και άλλες αρχειακές έρευνες για τον 

'Ανδρέα Λασκαράτο. 

ΓΙΩΡΓΟΣ Γ. ΛΛΙΣΑΝΛΡΑΤΟΣ 
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