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ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ.

—  Ανασκευή των εις τή κ 1 Ιστορίαν τ&τX6r\r&r ararps- 
poju 'rar nepi τον Στρατηγόν Όΰνσσε'ως ’ Λνδροντσου, τcS 
‘Ε.Ι.Ιηπχοϋ τακτικού, ical τού συνταγματάρχου Καρό.1όύ 
Φαβδύέρον, παρά ίου Λοχαγού ΚάρΛοϋ ΠαπαύοποΰΛου, 
έ> Άθψ-αις, ex τής Τυπογραφίας Πέτρου Μαντζαράχη, 
1 8 3 y.— Αύσκολον, μάλλον δε αδύνατον να γραφή μεγάλης 

επχναστάσεως, ή καί μέρους αυτ/ίς^ ιστορία παντάπασιν άςιό- 
χρεως, άπο αυτούς αυτής τους έργάτας ή μάρτυρας· διό 
χΛι συνήθως εις τάς έπερχομενας γενεάς αποταμιεύεται το 
επιχείρημα. Οι πρώτοι εχουσι μέν τας πηγαίας πληροφο

ρίας, άλλ’εχουσι και τα  πάθη* οί δεύτεροι δέ κατά την γενεάν, 
εν ω «ντλοΰσιν άπο του συνειλεγμενου θησαυροΰ των πληρο
φοριών και μνημείων, εχουσι και την κρίσιν άπαθεστέραν 
και την θέλησή έλευΟερωτέραν. Λλλ’ όμως τών συγχρόνων 
αί μαρτυρίαι είνε ή βάσις της ιστορίας, καί μάλιστα όταν 
λααβάνωσι την ες αντιλογίας διάκρισιν και δοκιμασίαν; 
Τοιοΰτον χαρακτήρα φερει και ή προκειμένη Ανασκευή του 
λοχαγού Κ. Κάρπου Παπαδοπούλου, άντιταττομένη πρδς τα  
προΐσ Γορηθέντα παρά του Κ. Σουομελή, του οποίου το ονο- 
μα εύδυς επρεπε νά σημειωΘη εις την επιγραφήν του βιβλί

ου, προς σαφεστε'ραν του αναγνώστου καταληψιν. Απλώς καί 
άκαλλωπίστως ΰ συγγραφεύς καταστρόνει τήν διήγησίν του, 
σπουδάζουν να επανόρθωση τα περιεχόμενα εις τήν άνασκευ- 

αζομένην πραγματείαν, και φιλαλήθης φαίνετα*. κατα τήν
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Ικθεσιν τών γεγονότων, καί παρέχει άνάγνωσιν χρη'σιμον καί 

μελέτην επαγωγόν. Πρόςτουτοις, "σοι ποτέ Ιλυπη'θησαν η ή - 
πόρησαν διά πίκρα δυστυχήματα τινών εκστρατειών, εϋρί- 
σκουσι την λυσιν αυτών, θεωροΰντες με πόσην άπροβλεψίαν 

εϊιοικοϋντο ενίοτε τα  κατ’ αύτάς, εκ των παραδειγμάτων τ*75ς 

δευτέρας σημειώσεως τής οελίδος 94) καί τοϋ πρώτου ήμί- 
σεος της σελίδος $ 5 ,  καί έξ άλλων -πολλών. Αί περί του Μα- 
κρυγιάνν/ι όμως ήθικαί κρίσεις τοΰ συγγραφέως- (σελ. 3·}) δεν 

είναι δίκαιαι- καί αναιρούνται άπό την κοινήν ύιτόληψιν των 
Ελληνων'ούδέ ρεμπτός είνε ό Μακρυγιάννης ,διότι είτε o>c 

πολίτης προσέχώρησεν εις μίαν τινά στάσιν, την οποίαν έπί- 
στίυεν ΰγιεστεραν, είτε ώς στρατιωτικός ύπηκουεν εις τ,',ν 
τ ό τ ε  Κυβέρνησιν της Πατρίδος. Αλλο παράλογον. Εν ω ό συγ- 
γραφεΰς δικαιολογεί ό'σας θανατώσεις πολιτών άδικάστους ε- 
π ρ α ξ ε ν ό  όδυσσευς, ώς αναγκαίας διά τον πόλεμον, κατακρί

νει την έπίοης άδίκαστον θανάτωσίν «ιΰ Οδυσσεως αυτοϋ. 
Η αδέκαστος ιστορία κατακρίνει η υποφέρει κλαίουσα καί 
ταύτην καί έ;<είνας,διότι δεν εχει σταθμά καί μέτρα διάφο
ρα διά πράξεις της αυτής φυσεως .Μάς συγχωρεΐτχι άραγε 
νά προσθέσιομεν εΐςτάς μέχ pi τοΰδε παρατήρησής ότι, ηδυ- 
νατο καί νί προς τους όδησσινοΰς προσφωνήτική επιστολή 

τοΰ συγγραφέως νά ηνε άφελεστέρα, μηδένά προαχΟ·^ εις 
βεβιασμένας μορφώσεις ιστορικών άποθειορησεων, πομπωδώς 

εκφρα-μένων; οτι ήδυνατο καί τό λεκτικόν του να -^νε, άν 
όχι κομψοτερον, τουλάχιστον γραμματικώτερον; Αλλά τό α- 

φρόντιστον λεκτικόν είνε ελάττωμα της εποχής μας, άσυγ- 
γνωστον μέν εις τ ο υ ς  νεωτέρους, όταν γράφοντες προέρχωνται 

εις το κοινόν, συγγνωστόν δέ εις τούς προβεβηκότας τη η
λικία, ό'ταν μάς παραδίδωσιν, ώς ό ανδρείος λοχαγός Κ. 
Κάρπος, μέρος πολύτιμον της ιστορικής άληθείας. Δια τοΰ* 
το δέ τό μέρος είνε μάλιστα αξιέπαινος ό συγγραφεΰς της 
Ανασκευής, άνήρ αρχαίος τοϋ ίέροΰ άγώνος, ευγνώμων και
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θεραπευτικός περί τήν μνη'μην το3 0δυϊσέως(όστις καί φίλος 

του υπήρξε καί πολλάκις άξίως ε’προμάχησε της πατρίδος 

καί διά την περί τον εχθρόν του Νέγρην μεγαλοψυχίαν 

θαυμάζεται,) καί τέλος τοΰ νέου Ελληνικού τακτικού καί 
τών ήγεμονευσάντω; αύτοΰ ακριβής καί οικιακός βιογρά

φος.
— Εύαγγε.Ιιχ}) Σά-Ιπιγζ, apifyi. 16 , Πβ.'ίοόος όεντί'α. 

Το γνωστόν τούτο περιοδικόν σύγγραμμα, διακοπέν διά 
τον εξαφνικόν, παράνομον καί τυραννικόν έξορισμόν τοΰ εκ
δότου, Κ. Γερμανού, γενόμενον έν απουσία τοϋ Βασιλέως 

περί την δυσιν τής ελεεινής υπουργίας τοΰ Νερουλοΰ ΐ'ίζου, 
αναφαίνεται σήμερον πολυ βελτιωμένον, όσον δυνάμεθα νά 
κοίνωμεν άπό τοϋ παρόντος φυλλαδίου· ώς εάν τά  παθήματα 
επεκρατυναν τον εκδότην, η ώς εάν έπεχυθη νέα τις χάρις 
εις τοΰ πρώην έξορίστου την κεφαλήν άπό τό / έν Σκιάθω 
καθαγν,σμόν καί άπό προσευχάς θερμοτέρας. Εύχόμεθα δέ 
νά διαφύλαξη τον όρον τής βελτιώσεως καί είς τό εξής. 
Ιόιαιτερως παρετηρησαμεν εις τον αριθμόν τοΰτον, την έπι- 
Τολιμαιαν διατριβήν τοΰ σεβάσμιου διδασκάλου καί πατρός 
Κ. Νεοφυτου Δούκα περί μοναχών καί περί προσευχής, καί 

το άρθρον περί τοϋ τίς ό σκοπός τής Σάλπιγγος, σχεδιασμέ
νων βέβαια παρ’άλλης τινός διδασκαλικής /ειρός, τής οποίας 
καλόν είνε ό Κ. Γερμανός νά έπικαλήται συχνάκις την χρυ
σήν και μεγαλοδωρον ευλογίαν. Εκλέγομεν δ ’εκ τοΰ άρ
θρου τουτου τα επόμενα. « Καί τοιοΰτο λοιπόν σάλπισμα 
Λεν υπάρχει ού'τε πνεύματος δειλίας η καί άνθρωπαρεσκείας 

βομβησις, ούτε παλιν φύσημα πολεμιστηριον καί τραχύ καί 

ταραχώδες, (άπαγε!) άλλα δροσώδης αυρα τοΰ λόγου τής 
ζωής, ακύμαντος και λαμπρα πνοή τής φιλαδελφίας, γαλή
νιο; τής ιεράς άλη θείας φωνή, πεπαρρησιασμένον κήρυγμα 
τοΰ Ευαγγελίου τής ειρη'νης. « Οΰ γάρ έ'δωκεν ήμΐν ό Θεός 
πνεΰμα δειλίας, αλλα δυναμεως καί αγάπης καί σωφρονι

σμού. » Τοιαυτην σάλπιγγά σημαίνομεν έκ τών άδυτων το

> 3  (



) 4 <

Θυσιαστηρίου παραλαβόντες, όλην ιερατικήν, καί καθαρεύου
σαν πάσνις ύλης εγκοσμίου καί χαμερποϋς- σάλπιγγα, όποιαν 

τινά καί έξ αρχής οί υιοί του Α αρων σαλπίζοντες, συνεκάλουν 
μεν την συν αγωγήν των Ισραηλιτών εις άνάμνησιν του ίψ ί-  
ς-ου, διήγειρον δε το σέβας αυτών επί τοΐς όλοκαυτώμασι 
καί τ*ϊς θυσίαις τοϋ σωτηρίου, έξύπνιζον αΰτοΰς εις προφύ- 
λαξιν άπό τών σκοτεινών επιβουλών τών αλλοφύλων, έσειον 

καί κατέστροναν τα ίερούντεια τε ίχη , δ ιώ ν είκονίζοντο τα  
υπερήφανα υψώματα τών άΐέων λογισμών τών κατεπαιοομέ- 
νων κατά τής γνώσεως του Θεΐϋ. Σαλπίζομεν τελευταΐον 

ενώπιον της τοϋ Χρίστου εκκλησίας, καθώς καί οί ιερείς επί 
του Δαβίδ καί του Σολομώντος έσάλπιζον ενώπιον τ?}ς τήν 
Εκκλησίαν προτυπούσης Κιβωτού τής Διαθήκης, έξυψοϋντες 
τοϋ λαοϋ τας διανοίας εις λατρείαν καί γνώσιν Θεοΰ . . . . 
Δεΰτε λοιπόν, ώ γνήσιοι τοϋ Χριστοϋ παΐδες, φωτόμορφα 
τέκνα τής μητρος τών εκκλησιών, υιοί πατέρων μεγάλων, 
τών πνευματικών διδασκάλων τής Οικουμένης, ορθόδοξοι 
Ελληνες! Δεΰτε καίπροθύμως ακούετε τής φιλοστοργοτάτης 
μητρος τάς θείας διδασκαλίας! Εις ταύτης τούς αγίους 
κόλπους εγεννη'θητε, άνετράφητε, διεσώθητε, βασιλείαν εκ 
δουλείας άντηλλάςατε, βασιλείας αιωνίου κληρονόμοι κατε- 
γράφητε. Ταύτης τας σωτηριώδεις έντολας καί νουθεσίας 

άκροάσθε πάντοτε καί πανταχοϋ! « Τέκνον, (εΧεγεν ό θείος 
Χρυσόστομος) εν όλω σου τώ  βίω ή ελπίς σου, ή Εκκλησία· 
ή καταφυγή σου, ή έκκλησία· ή σωτηρία σου, ή Εκκλησία. » 
Βλέπετε, αδελφοί μου, μη τις ΰμας εσται ό συλαγωγών διά 

της ψευδωνύμου γνώσεως καί κενής άπατης καί γλωσσαλ
γίας » , διά τής οποίας συνώμοσαν νά διαφθείρωσι τας ακε

ραίους ψυχας ή κακοήθης ψευδοπαιδεία καί σοφιστεία άγυρ- 

τική. Ελευθερίαν απεριόριστον καί πλατυσυνείδητον επαγ

γέλλονται αί τοιαϋται διδασκαλίαι, δελεάζουσαι τήν φαν

τασίαν τών άπλουστέρων* καί τοιαύτην ελευθερίαν όνομά-
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ζουσι τήν ύποδούλωσιν τοϋ πνεύματος είςτά θελήματα τής 
σαρκός, τήν έξουδένωσιν τής σώφρονος έγκρατείας, τήν κα- 
τάργησιν τών άγνιστικών νηστειών, τήν άπολάκτισιν τών 
ιερών προσευχών, τήν καταπάτησιν τών θείων κανόνων, τήν 
άθέτησιν τών Αποστολικών παραδόσεων, τήν παρεξήγησιν 
τών Θεοπνεύστων γραφών, τήν καταφρόνησιν τής ίερωσύνης 
καί τών άλλων τών θεουργών τής πί<ττεως μυστηρίων, τήν 
έξάλειψιν τοϋ φόβου του Θεοΰ, τήν συντριβήν τοϋ ζυγοϋ τοϋ 
Χριστοϋ! Ελευθερίαν όνομάζουσι τον οίστρον τών ύπερηφά- 

νων λογισμών καί τήν θρασύτάτην άπόνοιαν μεΟ’ης πολυ- 
πραγμόνως άνακρίνουσι τά  υπερφυή καί απόρρητα τής π ί-  
ςιω ; δο'γματα, καθυποτάσσοντες τοϋ 0:ίου λόγου τήν αύθεν- 
τείαν εις τών ανθρωπίνων φρενών τήν έπίκρισιν! Καί κριτη- 
ριον άσεβείας άνεγείρουσιν, εϊς ο κρίνει μεν ό άνθρωπος, κρί- 
νεται δ ’ ό ©εός! καί δϊ ού σφετερίζεται τήν εξουσίαν εχ,α- 
r-ος αυτών ιδιαιτέρως να καταπατή τούς ιερούς καί καθολι

κούς τής χριστιανικής κοινωνίας θεσμούς, καί να καθυποβάλ- 
λη τυρανικώς εις τας ιδίας αΰτοϋ πλάνας καί ορέξεις τήν 
άγίαν, τήν θεόσδοτον τής Εκκλησίας οικονομίαν καί διάτα- 
ξιν, τήν οποίαν διά τοσούτων αιώνων καί τόπων, καί τοσού- 
των αιμάτων καί θεσπεσίων αγώνων Αποστόλων, Μαρτύ
ρων, Διδασκάλων, Ιεραρχών, Συνόδων ό'λων οικουμενικών, 
συνεκρότησε καί έσφράγισε τό ΙΙνεϋμα το Αγιον εις σωτηρίαν

τοϋ πληρώματος τών πιστών !  Καί τοιαϋται λαοφθό-
ροι διδασκαλίαι συνέτριψαν καί συντρίβουσιν οίκους, δια- 
σπώσι πόλεις, σείουσιν έκ θεμελίων δλας κοινωνίας ανθρώ

πων, καν άλλως τύχωσιν εύνομούμεναι. Καί τότε κατα- 
τρώγουσι τούς τόπους εκείνους, ώς υπογείων κρατήρων φλό

γες άναφυσώμεναι, πάσαι τ/,ς οικιακής καί πολιτικής αναρ
χίας αί μάστιγες, σφαγαί, καί μίση, καί βίαι, καί ύβρεις, 
καί διχόνοια!, καί διαιρέσεις έθνικαι καί συγγενικά!, καί 

πάντα -τά βέλη τών οδυνών τοϋ θανάτου. Τότε, κατά τόν
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Προφητην, « συμπείεΐται ό λαό;, καί ανθρωπα* πρό; άν- 

θρωπβν, καί προσκόψει τό παιδίον προ; τον πρεσβύτην, καί 
ό άτιμος πρός τόν έντιμον, καί άνεΐται Ιερουσαλήμ, καί «ί 

γλώσσαι αύτών μετά ανομία;, τά πρός Κύριον άπειθοϋντες. » 
Μακράν άπό τών κατοίκων τη ; νέα; Ιερουσαλήμ, της Ορθο
δόξου καί Αποστολικης Εκκλησία;, τοιαϋται λαοπλάνοι καί 
κοσμοφθόροι διδασκαλία-., τάς οποία; περιλαλοΟσιν οί καθ’ 
ήμας άναφανέντες κ α ι ν ο τ ό μ ο ι . Η όρθόδοξο; Εκκλησία 

άναβρύει τό καθαρόν καί άκηρατον ρεϋμα τής ευαγγελικής 
διδασκαλίας εκείνης, ήτις και τον έσχατον τών τιμίων πο

λιτών άναδεικνυει ηθικωτερον παρά πάντας τους φιλοσόφους

τοϋ κόσμου « Μέγα στη'ριγμα (ελεγον οι ευσεβέστατοι

τών παλαιών προκατόχων τοΰ όθωνος) καί θεμέλιον τη ; ά
νωθεν πεπιστευμένης ήμΐν χριστιανικωτάτης βασιλείας καί 

πολιτείας, ή όρθη καί άμώμητος πίστις τών χριστιανών, καί 

κατάστασις της άγιω τάτη; τοϋ Θεοΰ καθολικής καί άπο<το- 
λικης Εκκλησίας τών ορθοδόξων, ατάραχος διά πάντων φυ- 

λαττομε'νη· δ ία ύ ιη ς γάρ τά  σκήπτρα της βασιλείας κρατύ
νονται, καί τά της πολιτείας εΰοδοΰνται καί εϋροοΰσιν iv 

εΐρηνη καί τ·/ί κατά Χριστόν ελευθερία. Οπου γάρ πνεύμα 
Κυρίου, έκεϊ ελευθερία· νόμος γάρ τέλειος της ελευθερίας 
ή πιστις Χριστού ! »— Τούτον τόν νόμον διατηρείτε σταθε- 

ρώς, ώ της αληθούς ελευθερίας υιοί! Ουτος ό νόμος έσωσε 
τ^ν Ελλάδα ε’κ της κοσμικής αΰτης δουλείας καί καχεξίας, 

«φ’ης αύτην ίάτρευσεν ό τοΰ κόσμου Σωτηρ, εΐπών προς αυ
τήν, καθώς ποτε και πρός την αιμόρ£ουν,« Θύγατεο, ή πίστις 
σου σεσωκε σε! » Ναι, ώ μεγάλε τοΰ Χριστοΰ κλήρε, τό 
ποιμ.νιον το μικρόν και πανταχοϋτης Οικουμένης έκλάμψαν, 
τό έθνος το άγιον, τό βασίλειον ίεράτευμα! Φύλαττε τόν 

πάτριον της πιστεως θησαυρόν, « καί μένε βεβαίως έν οίς 

έμαθες καί έπιστώθης, εϊδώς παρά τίνος έμαθες »! Ανατο

λ/ι ές ύψους σε εγεννησε, καί φωτός αδύτου λάμ.ψις εμαίευ-

®$ σε καί έθρεψε καί ην^ρωσε καί εκράτυνε, καί πεσόν πο- 
λιτικώς πάλιν σε άνηγειρε, μέγα θαΰμα δι’ όλων τών αιώ

νων καί τών της Οικουμένης εθνών καί δν καί «σομενον! 
Ακούε την φωνήν τοϋ ίψίστου Πατρός σου καί Βασιλέως, 
οστις σε καλεΐ εκ της άίννάου π/ιγης τοΰ φωτός! <· Ικαυε, 
ΐσρχη'λ! έ ξ  ανατολών ήλιου έγέννησά σε, καί ίν φωτι άγίω 
εφώτισά σε. Συ δε τάς εντολάς μου φυλάξεις, καί κολλη- 
Οήση τοϊς δικαιώμασί μ.ου. Μετά ασεβών ού μιανθη'ση, 
καί πΰρ άλλότριον ού μή προσενέγκης εϊς τό θυσιαστήριόν 
μου· ότι εγώ Κύριος. Εγώ έσωσα τόν Καόν μου άπό τώ·» 

εθνών, καί την ^ώραν αυτών ιασαμην. Εγω κατοικιώ τας 
πόλεις υμών, καί οίκοδομηθησονται έρημοι, καί γη ήφανι- 
«μένη έργασθησεται, κα\ έοοΰσιν ή γη εκείνη ή ήφανισμένη 

έγενήθη ώς παράδεισος τρυφής. Εγώ ήγειρα μετά δίκαιο ■ 
σύνης βασιλέα, καί ουτος την αιχμαλωσίαν τοϋ λαοϋ μου 
έπιστρέψει, καί τάς διασποράς τού Ισραήλ επισυνάξει. έγώ- 

Κύριος έλάλησα, καί ποι/ίσω. »

—- Ό  'E y ημερidvfiC or, κωμωδία εις τp t l t  itpufaic  

όΐΐίρηιιένη, cvrrsOeiffa vsto (tov πατρος τηc Ερωτηματι- 
xijc οίχογενείας), iv  Jibijracc, ix  tfjc τυπογραφίας A y*  
γέ.Ιον Ά γγε.Ιίδου , l 8 3 y .  —  « Πολλά μοι ένδον έντι φα

ρέτρας ώκέα βέλη- πολλά εντός της φαρέτρας έγω βέλη 

σφοδρά.» Η Ελλάς, ισως καί τόποι τινες τών έξω, κον
τά είς τάς ά’λλας υποθέσεις των, έχουσι ση'μερον και το θέα
μα ενός γέροντο; άπομωραμμένου, δστις, επειδή έλαβε πο 
παρά τών έφημεριδογράφων τά  επίχειρα τοϋ αγενούς πολί
τικου βίου του, η δη, αργός καί όπως έτυχε παρα τοϋ δημο
σίου τρεφόμενος, άντί νά ησυχάση καί va λησμονηθη, η αν
τ ί νά γράψη τ ι ωφέλιμον, άν δύναται, εϊς την πατριοα δια 
νζ την έξιλεώσνι, έργον άνέλαβε νά έκδικηθη μέ καμηλού 
μεν μ.νησικακίαν, ρυπαρίαν δε καμηλοβοσκοΰ, τούς δικαίως 

καί άπ’ αύτών τών πράξεων του κατα<7 ΐγμ.ατίσαντας την πο»

) 7 (



λιτείαν του, συσσωρευων κακολογίας μάνικάς καί ψεύδη χυ
δαία κατά τού βίου των. Νη'πιος! Αδίκων άπεκρούσΟη 
άπας παρά των άδικηθέντων, καί πάλιν τούς ενοχλείς 
Κλούβιον καί νερουλόν μυελίδιον! Τ ί φρονεί, καί τ ί  θέλει; 
Θέλει, διψά θεατρισμόν, ώς αν τις υποκριτής σεσυρμένος,άρ- 
χαΐον περίτριμμα την σκηνής; ίίμεΐς δεν τον φοβούρε&α. 
ΕπικαλούμεΟα ό'μως τήν δικαιοσύνην καί εύμε'νειαν του κοι
νού, διότι μας αναγκάζει μη θέλοντας εις αγώνα αηδή ΐκε;- 

νος αύτός, καί τοι άνάνδρως κρυπτόμενος ύπό τό ψευδόγρα- 

πτον καί άναρ&ρόφωνον ΒΔΖΚΜΞΠΡΑΘ. Φρονεί ότι 6έλεν 
νικη'ση άδικων, καί κατασιγάση τήν καυστειράν άμυναν τών 

άδικουμένων, γέρων αύτός καί εις προς πολλούς καί ώ*-. 
μαιοτέοους συμπλεκόμενος; Α λλα τούτο αδύνατον, καί χωλοί 
αν ήσαν οί κρουόμενοι, ακέραιος δέ ό κρουων. ΙΙώς δεν νο

εί τέλος ότι καί άλλως τάς ροπάς της μάχης άνίσους καί ε
ναντίας έχει, γράφων έκ διαλειμμάτων καί τοπικώς κατ’ άν- 
Ορώπων εχόντων άνά χεΐ’ρας καθημερινήν τού αμυντικού 
έ'πλου τήν ενέργειαν, πανταχοσε φερομένου καί διατυμπα- 
νίζοντος αύτόν; Α λλά πώς νά ϊδωσι ταΰτα τε&ολωμένοι 
οφθαλμοί παλίμπαιδος κεφαλής; Λέγει δέ άρα καί τ ί  πάλιν ; 

Αναμασσα ώ ςτό πολύ ό'σα πρώην έξέρασεν εις περίοδον σκο- 
τοδινιώσης παραφροσύνης. Ε μεΐ λοιπόν, καί πάλιν τά  έμε- 
τά  περιλείχει καί καταπίνει, καί πάλιν εκφέρει, ώςέάν ήδύ- 
ναντο διά τής στροβιλώδους ταύτης σκευασίας νά γείνωσιν 

η δ ΐ αύτόν καλλίτερα ή δΐ ημάς χειροτεοα· ώς εάν ήδύ\ιαντο 

ν ϊ  διύλισθώσι κα ινά  Ορέψωσι τό κατεσκελετευμένον κορμί- 

ον του, νά άνεγείρωσι τό ερείπιον τού σαθρού εγκεφάλου του, 

ΐχ  ζωώσωσι τήν μαραινορ.ένην χολη'ν του ! Πλήν ομολογεί 
αύτός- εΐνε έφημεριδοφόβο;, τουτέστι, φοβούμενος τάς εφημε
ρίδας (και ϊςεύρει δία τ ί)  ώς οί ύδροφο'βοι τό ύδωρ, γίνεται 
καθ’ ώραν άλλος ές άλλου· καί τώρα μέν ώς όνος όγκάται 

καί άπολακτίζει, τώρα δ& ώς πετεινός κουκουρίζει, εδώ μυ-

) 8 (
»αται καί κυρίττει ώς βούς, εκεί ώς αίλουρος άνάπτων τά 

βλέμματα άγρια μιαουλίζει καί χειλοστροφα, ο ώς αιγιδι · 
ον μηκάζει καί παραπηδα, η ώς λύκοςώρύεται' κλαίει, γελά, 
τραγωδεΐ, ψάλλει, στιχουργεΐ, χορεύει μέ ρ.ηρους σκελετού 
καί ώμους Αισώπου καί σιαγόνα όςύρρυγχον, θέαμα ελεεινόν 
καί γέλασμα εκτοπον ενώπιον τού πανελληνίου· τ ί Παν κε- 
κραιπαληκώς, τ ί Βάκχος Ικνευρος, τ ί  Φαϋνος άκρίδόπληκτος, 
τ ί  Τιτυρος πελεκοφόρος! όλος εις μάτην, όλος σκιά, ολος 
ούδέν, ό'λος στάκτη- καί ήρπασε τό τού ποιητού, ώς προς 

αύτόν κατά κράτος λεγόμενον

Μαινόμενε! φρένα; ήλε! 5ι·'φ0ορας· ή νύcot ούτως 
Ojxtt’ άκοοέμεν εττί, νόος δ’ άπόλοίλε και αϊοώς !

Ναι, διεφΟορας· ούδ’ ενθυμείσαι ότι

Οι η ττερ φύλλων γενεή, τοιηδε και ανίρΚν"
Φύλλα τά μέν χ1 άνεμος γοιυ.άοις χέει, άλλα δέ θ’ ύλη 
ΤηλεΟο'ωσα φύει, εαρος ο’ Ιπιγίγνεται (όρη-

O n  τοιαϋτα γράφων καί διανοούμενος, ήδη άπό σεαυτού η 
θικώς τε καί φιλολογικώς έφυλλορρόησας καί άπέληξας, ώς 
καί πολιτικές προεσάπης,καί τήν ζωήν ήρνήθης καί τον τάφον 
σου εσκαψας·

0Ω; κνδρνν γενεή ή ρ.ίν φύίΐ, ή δ’ απολήγει!

Εκ νέου μάς χαρίζει ό δυσκλεής ΰπατικός καί τήν άδδηφαγίαν 
έκτούϊδίου εαυτού θησαυρού, καί τήν οκνηρίαν. Α λλα τις δεν 
γνωρίζει πλέον τήν κλινικήν καί ζοφώδη εκείνην καρηβαριαν 

του, τήν διεσαλπισμένην άπό περάτων εως περατων τής π α - 

Οούσης Ελλάδος καί παροιμιώδη κατασταθεϊσαν, οτε περιφα- 
νώςήνδραπόδευεν αύτός, ψι·Λής χρυτανενούοης Λρ(ΐατσΛΐζ>- 
γβ ο ς ', Απονενοημένος κατη'γορος, παρεισάγει καί ψευδομαρ

τυρίας, άπονέμων εις τούς Γάλλους ό',τι περί ήμών ώς όκνη- 

ρδνούτε είπαν ποτέ, ού'τ’ έφοόνησαν, ούτ’ ήδύναντο νά είπωσι 
καί νχ φρονήσωσιν οί σώα; εχοντες τάς φρένας. Α λλ’ ικανά 

κατά τών αρρώστων αύτού ψευσμάνων άντιμαρτυροΰσιν ΰ-
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ι:έρ ήμών τα μελετητήρια τών ΓΙαρισίων έξ ών προίβημεν 
γενναίοι άποσκυβαλισταί τής μωρίας τοΰ κατήγορου, ικανά 
καί 0(701 ποτέ μαςειδον εϊς τό διοικητικόν γραφεΐον άγρύπνως 
και άκαμάτως κυνηγετοΰντας τό εργον, ικανά και foot καθ’ 
έκάστην μάς εΰρίσκουσιν εις τήν ιδιωτικήν μας γωνίαν. Και 
ενταύθα αρμόζει τό της κοινής παροιμίας· « Ε Ιπ (ν  ό γαεί- 
(Ίαρος τον πετεινόν κεψ ά ΐαν. «— Προσθέτει δε. την διαβο
λην o n , διορισθέντες ποτέ παρά τοΰ Καποδιστρίου με με- 
νιαϊον μισθόν φοινίκων τριακοσίων νά συντάξωμεν λεξικόν 
της Ελληνικής γλώσσης, άπελάβομεν υπέρ τάς τέσσαρας- 

/ ιλ ίά δ α ; φοινίκων, ποοχωρήσαντες μόλις εις τό άλφα μετά 

τοΰ γα'μμα! Ψεύδεται ασεβώς και άνεριθρυάστως, και τήν 
αλήθειαν διαστρέφει ώς ασυνείδητος καί αγοραίος συκοφάνν 
της, ώς άνδράποδον νηπιόθεν εϊς γήρας κεκροτημένον καί 
ρα/ιτιασμενον καί τεταριχευμένον υπό,τής τυραννικής νρον- 
θεκοπίας. Εχομεν εις τό χαρτοφυλάκων τά έγγραφα έξ 
ών άποδείκνυται οτι ό μεν μισθός Τίτο διακοσίων μόνον φοι

νίκων, ή δέ υπηρεσία περιελάμ-βανε και σχεδίασμα περιΕ λ

ληνικών σ/ολείων καί σύνταξιν λεξικού' καί αυτή δε διήρκε- 
σε αόλις πέντε μήνας, ήτοι άπό τάς άοχάς ίουνίου εωςτέλους 
όκτωβρίου τοΰ 1 8 3 1, διά τόν θάνατον τοΰ Κυβερνήτου 

καί τάς μετεπειτα ταραχάς, οτε καί καθ’ ημών ώς καί κατ’ 
άλλων πολλών εκινήθησαν πολίτικα! διαβολαί, πληγαί τοΰ 

καιροΰ εκείνου, τροφή τών πολιτικών διωγμών τοΰ Αυ

γουστίνου. Πόθεν λοιπόν ή ποσότης ή !ϋπέρ τάς 4 ° ° °
φοινίκων, έν ω καί ό μισθός έδίδετο είς τό τέλος έκάς·ου
αηνός, καί μέρος ετι όφειλόμενον έκ τής πενταμηνίας μό

λις έπληοώΟη αργότερα; II τά  δημόσια χρήματα έσνορ-
k Ο ) Λ ,\ »/,

πίζοντο τόοον είκαίως επί τοΰ Κυβερνήτου; 11 καν εΐΐ 

•/ομεν χρημάτων τινά διαχείρισή ώς άλλοι τινες, οι οποίοι 
βοηθούμενοι άπό την ανωμαλίαν τών περιστάσεων, ύφη'ρ- 

πασαν vj~e ίουδαικώς τά εις αυτούς π επ ι^ - 'υ -εν α , και

) ”  (

«τεσύρδησαν είς Αίγιναν, άγνωμονοΰντες περί τόν ευεργέ

την ; Καί τό περί σ/ολείων σχέδιον, καί τό δοκίμιον τής 

λεξικογραφίας εκείνης, σώζονται, μικρά μέν παρά τώ κατ/ιγό- 
ρω, σύμμετρα δέ καί)’ημάς καί τους απαθώς κρίνοντας,δχι 
μόνον πρός την φύσιν τών έργων, άλλά και προς τόν -/ρόνον, 
επειδή καί τά βοηθητικά βιβλία έοράδυναν νά μάς διαπεα- 
φθώτιν έκ Ναυπλίου είς Κορώνη ), δπου εΐογαζόμεθα. Ού
τως άρα ημείς, χεΐρας αθώας καί καοδίαν καθαράν έχοντες, 
καί τοιούτοι γνωριζόμενοι παρά τοΰ κοινοΰ τών Ελλήνων, 
δεν τρέμομεν Θερσιτών γερόντων βολάς.— Αποδοκιμάζει ό 
υβριστή; καί τόν είς την νομαρχίαν ποτέ διορισμόν μας. Κοϊ- 
μα δτι τότε δυνατός δεν ήτο, διά νά μή άφη'σν) νά γείνη τόσον 

μέγα άδικον είς τήν Ελλάδα! Καί ονομάζει μέν τόν εκδότην 

τοΰ Θεατοΰ αριρον, (πολλά παρόμοια άχυρα εύρίσκων, ώς 
φαίνεται, εις τον τοττον μ.ας) έχει δέ κέδρους τοΰ Αιβάνους 
και αετού; και ήλιου; καί τής πατρίδος σχεδόν σωτήρα', 

τα μυωπικά και αβέλτερα κουτάβια τά υπό τήν σκέπ/ιν τών 
ψωραλέων πτερύγων του Θερμαινόμενα, καί μόνον άπό τάν 
ύφαρπαζομένας ψίχας τής δημοσίου τραπέζης δυνάμεής 
κ//φηνικώς να τραφώσιν. Αλλ’, ώ πάτερ τής ψι/αρπαγικλο 
οίκογενειας! περί τής αξίας ημών άφες νά κρίνωσιν ά'λαλ- 
ελευθεροι άπό τήν λυσσώδη καί τυφλήν εχθραν σου- η μμέ- 
λον, προ πολλοΰ έκριναν ήδη· καίοί τότε ο'ιοικηθέντες κα- 
χρι τοΰδε τήν πολιτείαν μας έγκρίνουσι καί έπαινοΰσι, κατά 
Οι,οντές σε ψευδόμ,ενον καί άπατώντα.— Λέγει καί καί τοι 
τών πρεσβειών μας λόγους ίσους τώ μηδενί σήμερον, περί αΰ- 
πολλάκις τον ήκουσαμεν άλλοτε έπαινοΰντα ήμ ας ένας χαΐ 
τών. Αραγε τότε έψεύδετο, έν ώ ύγίαινε τάς φρένας καί; 
την ψυχήν, ή τώρα αληθεύει, έν ώ άαθεινϊ κατ’ άφρμφότερα 
Και τ ι εκ τών δύω είνε πλέον ήλικιωμένον έν αύτώ, τό ψεΓΐ- 
ύος, ή ή αλήθεια;. ίίμεΓς πεποίθαμεν ότι ουτε ή τιμάσαμεν 
ούτε άλλως έβλάψαμεν τήν Ελλάδα κατ’ έκείν^ν τήν διπλω 
ματικήν μας υπηρεσίαν καί π^ρί τούτου όμοφρονοΰντας ε
χομεν και τους εζω καί τούς έντός τής Ελλάδος άνθρώπους. 
Οσον δε περί τών δαπανηΟίντων είς τάς πρεσβείας ήμών,



άγαπά ό κατήγορος νχ βλέπιρ μέν τό κάρφος τοϋ άλλου-, νά 
παραβλέπη δέ τήν έκτυφλοϋσαν εαυτόν <W/v. Λ ρκεϊ νχ 
εϊπωμεν δτι τά έξοδίυ&ίντα παρ’ ημών, παραβεβλημένα πρός 
τα Sx  πανήαατα τών όμοιων, Οε'λουσιν εύρείΐή πολύ κατώτε
ρα, και άξια τ ί ;  γνωστής λιτότητος του βίου μας και ίδ<ω- 
τευο'ντων χ Ά  πολιτευόμενων. Πλήν οί συκοφάνται π:οσ- 
τρίβουσι πολλάκις τα ϊδιά των αίσχη εις άλλους, καί κρί- 
νουσι τάλλο'τρια έκ του οικείου σαρδαναπαλισμοΰ, Ιίμεΐς 
δέ, ασφαλείς κατά των παγίδων τής άσωτίας, δέν νομίζο- 
μεν κίνδυνον τούς περί τχς δαπάνας ημών ελεγχους των συ
νεδρίων τούς όποιους μας επισείει, επειδή ούτε τα ουνεδρια 
είνε άδι«α, ούτε ημείς όφείλομεν εις τό δημόσιόν, επικυρω- 
Οέντος προ πολλοΰ εις χεΤρας μ.ας του δλου τών λογαρια
σμών, κατ’ εΰδύδικονΟέλησιν τοϋ βασιλεως, καίΰπογραφέντος 
και παρά τού κατηγόρου αύτοϋί Θαυμαστόν δέ ούδέν αν 
έλησμόνησε τήν υπογραφήν του, η άν, ενθυμούμενος, μονον 
φροντίζω πώς να πυργώση και κορύφωση τό ψεύδος, καλόν 
στεφάνωμα τού βίου του, καλόν άναπαυτήριον τού γηρως του, 
καλόν άσυλον τοϋ θανάτου του !— Απιστε? ότι ζώμεν υγιείς 
in  τών κοπών μας; Τώ συγχωρεΐται· διότι αύτός ανίκα
νος είνε να ζή άπο τών ολίγων ( ι ) ·  Αεγει οτι συνδρομη
τές  δεν Ιχομεν, έπειδο δεν Οελει να εχωμεν; Τώ συγχω- 
ρεΐταινά έπιδεικν;'η άνυποστόλως τήν κακίαν του, και ημάς 
δεν πειοάζει εις τήν έ’κδοσιν τού Θεατοί". Και πώς άλλως 
λοιπόν ήδε'λομεν ζή μ ίχρ ι τοΰδε; .Τήν επαιτείαν ούτε γνω· 
ρίζομεν, ούτε ό'ρεξιν ε/ομεν να δίδαχΟώμεν άπό τούτον τον 
κορυφαίον αΐ,τής διδάσκαλον καί θιασώτην καί ασκητήν. 
Ημείς, δημόται και άτιτλοι και άς-αύρωτοι, πώς ήΟε'λομεν 
άντιβλίψη προς τον υψηλόν τούτον πανδέκτην του δραχμ ι
κού μαγνητισμού, τόν πατριάρχην τής μεγάλης νερουλικής 
και ποστελνικής εύγενείας; Κ ατ’ αύτόν « Φιλοστόργου π α - 
τρός χρέος είναι νά προσπαΟη νκ ΕΦΕΥΡίΙ ΜΕΣΑ. ώστε 
δϊ αύτών νά προβαίνη γιγαντιαίως εις τήν βελτίωσή τής

(ι) « Έοικας μέν ο3ν, ω ’Αντιιών, τήν ευδαιμονίαν οίομένω 
τρυφήν καί πολυτέλεια/ εΐναι. Έγω δέ νομίζω το μηδενος οεεσΟαι, 
Οεϊον sivott, το δέ ώς Ιλαχίστων, Ιγγυτάτω τοϋ θείου- καί τό μέν 
θειον, κράτιστον, το δε £γγυτάτιο τοϋ θειον, Ιγγυτατω τοϋ χρή
στου. Εενοφ. Άπομνημ.
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τύχης του, δια νά τήν συμμερισθώσι τά τέκνα του κατ’ α
ναλογίαν. » Ποια δ ί τινα μεσα, δεν λε'γει μέν, άλλ’ έφεΰρε 
τώ  fivTi καί ταΰτα καί τήν αναλογίαν καί τον γιγαντιαΐον 
•κοπόν!— Οσον πάλιν περί τής παιδείας μας, ολίγον μας 
μέλει τ ί φρονεί σήμερον οτε παραφρονεί· άλλοτε δ ’ ένΟυμού- 
μεθα ό'τι κατέταξε καί ημάς εις τόν κατάλογον τών επαινε
τών, εϊς βιβλίον γαλλιστί γεγραμμένον καί παρ’ αότού έκ- 
δεδομενον κατά τήν εσπερίαν Ευρώπην. ΗμεΓς δέ ού'τε 
εί'μεθα τνί άληΟεία σοφοί, άλλ.’ έρασταί μόνον σοφίας, ώς 
πολλάκις άνεβοήσαμεν καί πιστεύομεν, καί ψεύδεται μυρίον 
ψε5δος ό'τι κομπάζομεν, χωρίς νά δύναται νά άποδείξη τόν 
κομπασμόν ές ούδενός γραπτού η λεκτοΰ σημείου.— Πλήν 
ίόού *αί δείγματα τής δεινότητάς του περί τό δικάζιιν καί 
τεχνουργεΐν έν τοΐς λόγοις. Λέγει ότι γράφοντες καταχρί- 
νομεν δ,τι εγκωμίων άξιον, καιέγκωμιάζομενό,τι έπίψογον. 
Αρα ή Ερο)τηματική οικογένεια, ό Εφημεριδοφόβος, καί ό 
Με'νιππος, καί τά τούτων άδελφά, τά  όποια κατησβολώσαμεν 
άνευφημούντοςτοϋ κοινοϋ τών Ελλήνων, είνε έγζωμίων ά 
ξια; Καί τά τοϋ Οικονόμου, καί τοϋ Σιβή, καί του Εύγενίου, 
καί τοϋ Καίρη, καί τά τοιαΰτα, τά  όποια ένεκωμιάσαμεν συ- 
νεπικροτούσης τής ιστορίας, είνε επίψογα; Καί περί τής ό
λης δέ διανοίας καί τού φραστικού τών δοκιμίων μας έκ- 
κρούομεν τής έδρας τούτον τόν χολερικόν καί υποχονδριακόν 
δικαστήν, άγωνοδετούμενοι άπό ύγιεστε'ρους καί εύθυτερους, 
έ'τι δέ καί φΛανδρωποτε'ρους Ελλανοδίκας. Με'μφεται τήν 
λέςιν vufaM C eir(iy< m ;w  τό πράγμα). Αλλ’ ή λέξις, ά- 
δραν καί κυρίαν εχουσα τήν δύναμιν, είνε τό πολύ πολύ Ελ
ληνικός αρχαϊσμός. Τα δέ ϊδικάτου χ α ίρ ε ι νγεία.r ,  καί 
τόσον μ ε  τόνον άγνω στου άνθρωπον, καί άλλα πάμπολλα, 
δεν είνε άραγε ξενικοί βαρβαρισμοί; Τί δέ ύποφερτότερον; 
Το έλληνίζειν άκράτως, η τό βακχικώς βαρβαρίζειν; Καί 
αύτός δέ ούτος, καί τοι βάρβαρος τήν ψυχήν, δέν έγραψεν 
υπερελληνιστί τά  πομπίμους θεάς, καί v tftl-r \γερετρ ια ί, 
και υστεροφημία, κτλ; Αφίνομεν τάς κομψάς αγροικίας 
τής τών περιόδων του κααασκευής, οΐον « Μ ΟΛΟΝ0Τ’ οί 
λόγοι σου μέ δίδουν «φορμήν νά συμπεράνω 0 Τ Ι  έγινες 
εγγυητής εϊς κάμμίαν έξ αυτών, ΜΟΛΟΝΤΟΥΤΟ μέ φαί- 
νε ται πάντη άπίΟανον τό πράγμα, ΔΙΟΤΙ πρέπει νά προϋπσ*
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Οίσιο ΟΤΙ δέν υπάρχει αίθτ,μα φιλοστοργίας είς την καρδιάν 
σου.» Αφίνομεν και τα  απίθανα και τάς άγυρτικάς τέρα· 
τουργίας τοϋ δράματι&ς του, όπου δρ«ματουργεΐται μάλιστα 
αυτή ή ασιατική παράνοιά του κατά τήν εΰρεσιν τελών ,ν, 
λέγομεν, συνδρομητήν είς δέκα αντίτυπα έκάοτηςέφημερί- 
δος, και δανειζόμε/ον έπίτόκοις ύπερόγκοις , και πωλοΰντα 
τά  ϋπάρ/οντα, διά νά πληρόνη τάς συνδρομάς! Που τά τοι- 
αϋτα ήκούσθησαν εις τον υπαρκτόν κόσμον, τον όποιον έξαι- 
ρέτως έχει ΰπ’ δψιν ή κωμωδία; Ποΰ δε και τί> να στελ
λών ται παρά των έκδοτων και άπαξ και πολλάκις αίέφημε- 
ρίδες πρός τους παύσαντας συνδρομητάς; Ταμίας κακοζή
λων υπερβολών, ας καρποΰται ό νερουλό; μελανοτρι^ης τήν 
δόξαν εκείνου όστις είπε ποτέ καί όφθαλμ.ούς ωραίους καί μ.ε- 
γάλους καί ανοικτούς ώ ςΩ ν.Ιας  ή ώς τροπαιοψόρονς αψίδας! 
Ας παραληρώ δέ καί ό'τι δέν y ρήζουσιν οί ιστοριογράφοι 
τής τών έφημερίδων επικουρίας, όπο'ταν έφημερίδες σώ- 
ζωνται , μντίμεΐί* γραπτά τών ιστορούμενων χρόνων! 
Τό δέ κολακικόν πρός τους κρατούντας, η μάλλον, τό κορα- 
κικόν π ίός τά παρά τών κρατουντών βόεια ή λαγωα μερίδια, 
έξανθεΐ μέν εις αύτό τό προμετωπίδιον τών κωμικών σανι
δωμάτων τοϋ ‘/υδαίου γελωτοποιού, είνε δέ σύμ,φυτον αΰ- 
τοΰ νόσημα· ’/i<f oyvfcoc, to r  Λ ιόντα ’ (καί έκ τον ώτίοι) 
to r  o r o r l) Καί ποΰ εύρισκεται τό χρηστόηθες; ποϋ τό 
τερπνόν; ποϋ τό χρήσιμον εϊς τοΰτο τό Εφημεριδοφοβικόν 
άφρισμα καί ερευγμ* φάρυγγος καυτηριασμένου; ί> άνα- 
γνώσται! Γελάτε, ή οίκτείρετε τόν άνθρακέα χάρτινων φύλ
λων, όστις, έν ώ όλος φαίνεται κακοήΟεια καί αηδία καί 
συρφετός, συγκρίνει πλαγίως πως εαυτόν μέ τόν Σοφοκλέα, 
πανεύφημον αρχιτέκτονα τοΰ έπί Κολωνώ Οίδίποδος, χωρίς 
ούτε εις τών Ελλήνων ούτε καν νά ύποπτεύη τό δυνατόν καί 
ένάληθες τής συγκρίσεως, ούτε ν αποδε'χηται τήν απρόοπτον 
καί θρασεϊί:ν έξίσωσιν νάννου δυσειδούς πρός πάγκαλον γ ί
γαντα ; Ημείς άρα δίκαια πράττομεν, ό'χι μόνον μ ή λαμβά- 
νοντες όπίσω σήμερον ούδέν τών επιθέτων, τών οποίων τόν 
ορμαθόν προλαβόντως περιεδέσαμεν εϊς τόν τράχηλόν του, 
σημαίνοντα τήν ποικίλην μοχθηρίαν τής ασιατικής αγωγής 

ου, άλλά καί όλα συνάμα έκ νέου έπικυροΰντες, έπειδ* έκ 
νέου καταπειθόμεθα οτι ολα τώ άνήκουσιν, όλων πλουτεΐ
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V^v σημασίαν και τήν ποιότητα. Ας κρίνωσι δέ ή δικαιο
σύνη και ή μεγαλοψυχία τών Ελλήνων τήν κατάπτυστον 
κορωνίδα τής ώγενείας και φαυλότητος τοϋ εχθρού· όστις, 
έν ώ ρίπτει βέλη, κρύπτεται εϊς τά σκότος, έν ώ άδικων έγ- 
καλεΐται παρά τοΰ άδικουμένου είς λογοθέσιον ενώπιον τών 
τής πατρίδος νόμων, παράγει πάντη αγνώστους εις τόν άδι- 
κούμενον μισθωτούς καί αργυρωνήτους άνθρώπους ΐοΰ ο·/λου, 
ώς συγγραφείς υπευθύνους τών αισχρολογιών του, έμπορευό- 
μενος άκινδύνως τήν βλάβην τών πολιτών, εμπορευόμενος 
τήν ενδειαν κκί άμ.άθειαν τοϋ λαοΰ, καί έπιδιαφθείρων αύτόν 
μέ τά χρήματα άτινα αΰτός ό λαός ιδρών καί ταλαιπωρού
μενος τόν δίδει διά νά ζήση μηδέν ώφελών , καί άγωνάρνης 
εγειρόμενος άγώνος αίσχροϋ,τοΰ οποίου άς έχ·/), άν θέλη, τό πα
νάθλιον άριστεΐον! Καί βλέπει λοιπόν τό κοινόν χ&ί ύμολογε? 
ό'τι ό δεινός τής αισχρολογίας ήρως δέν έξήλθε τών μεγά
λων τής πολιτείας ϋπουργημ.άτων μέ κενόν τό βαλλάντιον, 
επειδή έχει νά έξοδεύη είς τΰπωσιν φλυκρημάτιον χωρίς βοή
θειας συνδρομητών, τήν οποίαν ούτε ζητεί ούτε ήθελεν εΰρεΐ, 
ό'θεν καί περιμανή; φέρεται κατά τών ζητούντων, πολλάκ· ς 
ύ ϊ μηδέ ζητούντων, καί εύρισκόντων. Χαρά δέ καί τιμή 
καί εις τόν τυπογράφον όστις εκδίδει τοιαΰτα ! Ημείς δ ’ έν- 
ταϋθα τόν λόγον καταπαύομεν, νιπτόμενοι τάς χεΐρας άπό 
τής βδελυρίας τήν όποιαν ό έχθρός προσήγγισεν είς αύτάς, 
καί πρός τόν εχθρόν τόν άρξα.ντα άδικων παρατρέποντες τήν 
ευθύνην πάλης άηδοϋς εϊς τε ήμάς καί είς τό κοινόν. Επρε- 
πεν ίσως μηδέ νά καταδεχθώμεν νά άνταπαντήσωμεν πρός 
εχθρόν φθονοΰντα καί τήν σπουδαίαν και μ-ετριόφρονα τής 
ϊόιωτικής γωνίας μας ησυχίαν, όπου ή ώφελοΰμεν όπωσοΰν 
τό κοινόν, ή καν δέν τό βλάπτομεν. Αλλά πολύτιμος μάς 
είνε ή τών Ελλήνων δικαίζ γνώμη, πολύτιμος ή εύνοια τής 
πατρίδος, καί ταύτας θηρεύοντες πάντοτε φιλοστόργως καί 
έν διχνοήμασι καί έν πράξεσι καί έν λόγοις, ούτε τά περί 
ήμ.ας αδικήματα άνεχόμεθα ν’ άφήσωμεν άναπόκρουστα, ού
τε τά φιλολογικά, ηθικά καί πολιτικά τής πατρίδος συμφέ
ροντα άπρομάχητα καί άνεπιμέλητα, όσον δηλαδή α ίέλ ά χι- 

* Ταί μας δυνάμεις, ύπείκουσαι είς τήν συνείδησιν, βοηθοΰσι τόν 
ζήλον μ.ας.
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ΙΊΑ Ρ Α ΣΗ Μ Ε ΙΩ Μ Α  ΊΑ .

0  Ελληνικός Ταχυδρόμος, έφημερίς πολιτική, φιλολογι
κή, καί βιομηχανική, άριθμ. 1 \ \ τυπόνει·

ά. μ ε τ ά  τρείς καί ι'ιμίσει; αιώνας. Γράφε, y/ίΤΥί rpii'c 

αιώνας και ημιουν, »}, καί ήμισυ.
S'. Π ερ ιστοί χούντας. Γράφε, περιστοιχίζοντας.
γ ' . '  Χ α ρ ίη ς ή γ ψ ο ν ίC (σολοικισμός). Γράφε, ^afiie rca .

S'. Κ ν ρ ία ι  καί χυριώ> (βαρβαρισμόςJ. Γράφε, χ^οίαί 

καί κυρίω ν.
ί. Ε κ  τοϋ γ/'/ρονς (σολοικισμό;). Γράφε, γήρας.
ς '. Ί ο νς  ενυπά ρχοντας νόμους. Γράφε, ζους υπάρ

χοντας.
ζ'. Ζ ω γραφ ίζετα ι. Γράφε, ζω γρα γεΐτα ι.
V). ' i i c ό παρά  του εχθρικού πυρυς περικυχΛννμενος  

πολεμιστής χαταπα .Ια ίει τών εχθρών τάς πνροβοΚοις 
σφαίρας άπτοήτως. Πώς καταπαλαίονται αί πυροβόλο» 

σφαϊραι;
θ'. Πώς γο β ή μ α  τοϋ θανάτου ε χ τε ίν α  τά δάχτυ.Ιά  

του επάνω  του ανθρώπου;

Κτλ.. κτλ. κτλ· εκ τε τών προηγουμένων ά ριθμών τής 

αυτής έφημερκδος, καί έκ τοΰ παρόντος, καί έκ τών μελ
λόντων.

Α λλ’αί τοιαΰται, λε'γει, διορθώσεις τοΰ νου καί τής γλώσ-

σης είνε ΐδια ι μακαρονιστών καί σχολαστικών Λέγει, καί
πέποιθε μόνοί εκείνος! Τύχη άγαθη !

-»TiT1»OOa^Q<SSiB»-------- -

ΆΟηνησι, παρ& Τυπογράφο) Γβώργί ;) Πολυμϊρτ|.


