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Παν αντιτυπον μη y£pov ιήν ιδιόχειρον ΰπογοαοήν το5 
Συπάχτοο καταδιώκίται, ως καρατυπωμένον.
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Μ. Α . Μ.

Φ ΓΛ Λ Α ΐΤοΝ  Π Ρ Ω Τ Ο Ι
Πδριέχον την Αγγελίαν 

του Συγγράμματος.

« Σύ δε τ /j σ αυτοΰ  π ρ ο π ε τ ε ία  καί βρασύττοτι  λαβών εξουσίαν,

• πολλά άντ,λωκότας είς tijv πόλιν ανθρώπους, καί σου (3ελτιουί, 
»καί εκ βελτιόνων, ψευ<?ε'σι καί χαλεπόΙς ονεί£εσ(ν ωου oblj 
4KSptSd)).£t'j. ί Et^a ταϋ0’&υτοι πεισΟύσιν  ύττέο αυτών σε ττοίειν, 
»καί τ ίς  αναισχυντίας καί^πον^ρίας spy α Ιχυτούς ανα- 
■ ίεξωνται ; άλλα ρκτεΣν (ίικαιότερον ί ιά  ταϋτά σε ό^βίλουσιν, ij
•  σώζειν* τόν υπ έρ  τ ί ς  πόλεως π ρ ά τ τ ο ν τ ά  τ ι  <?ει τό  τ ί ς

•  τ τ ά / ε ω ς  ή θ ο ς  ρ ι μ ζ ΐ ι θ & ι .  ·  ( Λ / } α ο σ 9 .  κ α τ '  ’Α ν ί ο ο τ ί ω ν ο ς  )

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΑ
Τ Υ Π Ο ΙΣ  Τ Ρ Ω Γ Λ ϋΔ Υ Τ Ο Γ  ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ,
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ΤΡΩΓΛΟΔΤΙΉΣ

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α ,  

Π Θ Ι Κ Ο Ν ,  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν  Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Ν .

Μαρτυ; ούχ ατιμώρητος έσται*
Ο os έγκαιυν άίίκίας ού δίΛγίύξ&ται.

(Παρ. 10 f 5 )

IVlovov διότι εΓπομεν γυμνήν τήν αλήθειαν, ά<ροΰ λόγω 
ανικανότητας καί κακοηδείας επαυιεν ή μας τέλος πάντων προ 
εξ ήδη μηνών ο σκόδρα ίκανος καί ήδιχος υπουργάς Κύριο; 
Ν. Κορριωτάκης Ικ της υψηλής δε'σεως τοΰ Γραεε’ως, την 
δποίαν τέσσαρα ειη παρά τω Βασιλικώ 'Γπουργειω των Οικο
νομικών κατείχομεν παρ αξίαν δήδεν, κα! αυτοί οι φίλοι ημών, 
ώ άγαδέ Ά ναγνώοτα, καί αυτοί οί πρώην Συνάδελφοί μας, οί 
μέν φοβηδέντες, ώς φαίνεται, μη μολυνδώϊΐν i< της κ α /ο η -  

Οείας, οί δ* μη καταδεχόμενο: νά μ δ ; πληγιάσω;; διά την 

ανικανότητα καί ατιμίαν η μ ώ ν,  εις τά  όποΐα κϊτεδικάϊίΟημεν, 

απαντες άπεχαιρέτησαν ή μ α ς ,  απαντες  μ α ς  Οεωρώοιν ανάξιον 

της ακριβούς των οιλίας.

Άιρου δέ πρ4ς τουτοις δ μέν Μάγειρος μας άπεβαλε του 
Ξενοδοχείου του μέ ύβρεις, ο δέ 'Ράπτης μέ άράς μας έστη- 
λίτευσεν ε?ς το με'σον της άγορί.ς, καί αυτίς ό Οικοδεσπότης,
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ώς μ ή περιμένω» ου o' όβολόν ενοικίου άπό τήν παντελή άνένειαν 
ημών, μας εξέβαλε τής οικίας του μέ γρονδοκοπήματα , μιμη- 
δεντες κα! ημείς τ4ν Κυν«ό·/ εκείνον τής Άρχαιότητος Διογένην, 
καί άντ! Πίθου Τρώγλην τινα άπόκρυρον καί απρόσιτον τοΐς βρο- 

τοΐς εν βράχω τινί άποκέντρω ευρόντες, ούτως άριλοι, γυμνοί, ά 
στεγοι καί πειναλε'οι είσεδύσαμεν εις ταύτην μέ αταραξίαν, »;α1 
■προς μετάνοιαν και καθαρισμόν έκ της κακοηδειας άπεοασίσαμεν 
ν’ άσκητεύωμεν εις τό έξης άπομεμακρυσμένοι της πολυτύρβου 
Κοινωνίας, κα! νά ζώμεν Ιν έρημία παρά τη Πρωτευούσ^, μέ 
τά χόρτα της γης τρεφόμενοι, ώς τα άθώα άρνία.

Ιίλήν μόλις ολίγων μόνον μηνών παρελθόντων τοΰ ασκη
τικού βίου μας έν προσευχαΐς καί νηστίαις, μόλις εις τά πρό
θυρα τοΰ άσκητισμοϋ πατήσαντες, κατά δυστυχίαν, ώς άσυνή- 
Οισ:οι, κατεβαρύνδημεν αο' ενός μέν από την μονοτονίαν κα! 
τό οχληρόν της έρημίας, α<ρ ετέρου δέ, άφοΰ τό μέν α!μά μας 
ήρχισεν ολίγον κατ’ ολίγον νά παγόνη εις τάς φλέβας μας 
από τό δριμΰ ψύχος τοΰ χειμώνος, ή δέ υγεία νά μας απο
χαιρέτα ενεκα τών κακουχιών, της αϋπνίας και της άτροοίας 
τών χόρτων, και αυτός ο σκληρός θάνατος την ζωήν μας καδ’ 
έκάστην στιγμήν νά έπαπειλή, ούτως, ώς ΰπαρχοόσης προ 
όιθαλμών της καταστροφής μας, έκυριεύδημεν άπό δάκρυα, 
μελαγχολίαν κα! άδλιότητα, περιμε'νοντες ή βοήθειαν έκ τής 
θε ίας Προνοίας ή άφεύκτως τό τέλος τών ημερών μας !

Εις τοιαυτην λοιπόν άξ.οθρήνητον κατάστασιν ευρισκόμενοι 
εντός τής δυστυχούς Τρώγλης ήμών, ένώ μέ περισσοτέρων 
θερμότητα κα! συντριβήν καρδίας συνεχώς έπανελαμβάνομεν 
μετά δακρύων τάς προς τόν "ίύιστον ικεσίας καί δεήσεις ημών, 
•παραδόςως πως άποπερατώσαμεν τέλος πάντων αΰτοκίνητόν 
τινα Μηχανήν έκ ξύλου κα! σιδήρου λίαν περίεργον κα! ω 
φέλιμον ή καταστρεπτικήν. Τής Μηχανής ταύτης την κατα
σκευήν ειχομεν έπι^ειρισθή πρό δεκαπέντε έτών, άδιαλείπτως 
κα! με άτρύτους πόνους καταγινόμενοι εις αυτήν νυκτωρ τε
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κα! μεθ' ήμερα;, κα! βοηδουμενοι είς τοΰτο άπό τινα άγνωστα 
μέχρι τοΰδε χειρόγραφα τοΰ Αρχαίου Μαθηματικού καί Μη- 
χανίκοΰ Άρχιμίδου, τά όποια κατά τύ'/ην προ έτών έπεσαν 
εις χεΐράς μας, ευρόντες αυτά έκτοτε εντός τοΰ Μυστηριώ
δους έν Έλευσΐνι Σπηλαίου τής Δήμητροο, τό όποιον έκτος 
ήμών οΰδείς γνωρίζει τήν σήμερον διότι υπάρχει μέγα κα! 
σκοτεινόν χάος ΰπό τίνος λόφου, κεχωσμένη* εχον τήν είσοδον.

Η  αυτοκίνητος καί τεράστιος αυτη Μηχανή τοΰ {’Α ρχιμί- 
δου δΰναται κάλλιστα νά έφαρμοσθη κα! εις τήν ξηράν καί είς 
τήν θάλασσαν, κα! είς παντός είδους εργασίαν έπιδεξίως νά 
χρησιμεύση. Δύναται κα! όρη ριζηδόν ν’ άναποδογυρίση, και 
πόλεις ολοκλήρους έν ροπή όφθαλμοΰ νά καταστρέψη, κα! καδ 
έκατομμυρίω» στρατευμάτων γιγαντιαίως ν’ άντιπαραταχθή,. 
κα! μέ ταχύτητα αστραπής είς οιονδήποτε μέρος τοΰ Κόσμου 
νά φθάση, καί άοράτως ή όρατώς απειράριθμον πλήδος αν
θρώπων ή ζώων παραυτίκα νά κατακερματίση κα! ΰπό βρά
χω ν νά καταχώστ; !

Εφοδιασμένοι λοιπόν όντες ημείς μέ μίαν τοιαυτην τε
ράστιον κα! παντοδύναμον Μηχανήν, έδυνάμεδα βεβαίως νά 
καταστρέψωμεν δι’ αυτής ευκόλως κα! άκινδύνως άπαντας 

.  τους κακούς άνδρώπους τής Πατρίδος ήμών ή κα! ολης τής 
Οικουμένης, έάν ήθέλαμεν καί συν αΰτοΐς νά φονεύσωμεν ά- 
φεύκτως καί αυτόν τόν άδικήσαντα ήμας Υπουργόν τών Οι
κονομικών Κύριον Ν. Κορφιωτάκην διά νά τοΰ πάρωμεν τό 
ΎπουργεΤον συγκαταδεσει τοΰ Σεβαστοΰ ήμών Βασιλέως· δέ/ 
τό κάμνομεν ομως· άλλά τοΰτον μέν δίατηροΰντες πρός πλου
τισμόν κα! τελειοποίησιν τής οικονομικής Επιστήμης έπ’ άγα- 
θώ της Πατρίδος ήμών, ήτις εχει βεβαίως μεγίστην ανάγ
κην τών οικονομικών γνώσεων του, εκείνους δέ άφίνοντες πρός 
μετάνοιαν κα! επιστροφήν είς τήν αρετήν, ώμώσαμεν, έάν δέν 
άναγκαοδώμεν, νά μή μεταχειρισθώμεν είς ούδέν καταστρε
πτικόν έργον τό έφευρημί μας, άςιοΰ δυνάμεδσ δι’ αύτοΰ μαλ
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λον νά ώφελήσωμεν ή νά βλάψωμεν τήν ανθρωπότητα, πρός 
ωφέλειαν της οποίας έκοπιάσαμεν τοσοΰτον εις τήν πολύτιμον 
αυτήν έφεύρεσίν μας.

51 ή έπιθυμοϋνιες λοιπόν νά ήρεμώμεν έν τη Τρώγλη ημών, 
και άφοΰ έκοπιάσαμεν τόσον, ν άφήσωμεν ά'/ρηστον τήν 
Μηχανήν μας διά ιόν φόβον μή σκωριασθη, είτε έξ άνοήΐου 

έγωϊσμοΰ ωθούμενοι, είτε έκ πεποιθήσεως όρμηθέντες, άφοΰ έ- 
ψεύραμεν αυτήν, συνελάβομεν συγχρόνως και τήν υπέρ τήν 
δύναμιν ήμών ιδέαν, δτι δυνάμεθα τάχα  καί ήμεΤς, άφοΰ κατά 
τον Κύριον Κοοφιωτάχην δέν ήμεθα άξιοι ουδέ ν’ άντιγράφω- 
μεν τάς ανορθογραφίας του εις τό 'ΓπουργεΤον, νά χρησιμευ- 
σωμεν τουλάχιστον σμιχρόν τι εις τους φιλομαθείς ’Ομογενείς 
ημών, των οποίων τήν πρόοδόν εις το καλόν περ! πολλοΰ 
ποιούμεθα, οροντίζοντες διά του λόγου, ή κα! οπως άλλως 
δυνηθώμεν, νά κατασταθώμεν ωφέλιμοι τη Πατρίδι ήμών, τα  
δφειλόμενα είς αύτήν τροφεία κατά δύναμιν άποδίδοντες.

Διό άγοράσαντες διά δανείου τυπογραφικά στοιχεία, μελά
νην τε κα! χάρτην, κα! ιδίαις χερσί τήν αύτοκίνητον ήμών Μη- 
γανήν συναρμολογήσαντες επιδεξίως, έσυστήσαμεν εν τω χέν- 
τρω τής Τρώγλης μας παράδοξόν τι ΤυπογραφεΤον, οπερ ώς 
κόρην Οφθαλμού φυλάττομεν απρόσιτον παντός βασκάνου κα! 
οθονεροϋ δμματος, κα! οπερ έν καιρώ θέλ-νμέν έπιδείξει μό
νον εις τούς γενναίους τών Συνδρομητών ήμών κα! ιδίως προς 
τον Σεβαστόν Βασιλέα μας, εάν επιθυμήσω νά τό ίδη.

Δι αύτοΰ λοιπόν τούτου τοΰ πρωτοφανούς Τυπογραφείου 
ήμών άδεία τής Α ργής παραυτίκα τήν εκδοσιν τοΰ παρόντος 
Περιοδικού Συγγράμματος έπεχειρίσθημεν, άφθονα άντίτυπα 
ραδίως δι’ αύτοΰ τυπονοντες επ’ άγαθώ τών Ελλήνων.

Ό  κύριος δέ σκοπός του Τρωγλοδύτου τούτου Διογένους, 
καθώς κα! τοΰ παραθόξου Καταστήματος ήμών, είναι μέγας, 
απόβλεπε: εις ϋόηλόν προορισμόν άλλα τό Κατάστημά μας, 
ώς άρτισύϊτατον, είναι άτελές εισέτι. "Οθεν μεχρισου (3ελ-

τ.’ώτωμεν αύτό διά τ ι ς  πείρας κα! έπεκτείνομεν τόν σκοπόν 
του εις τό πρός δν στάδιον αύτοΰ, περιοριζόμεθα έπ! τοΰ πα
ρόντος εις μόνην τήν ηθικήν μόρφωσιν τών πρωτοπείρων τέ
κνων τών Ομογενών μας. Διότι ήμεΤς επί τοΰ παρόντος δέν 
έίμεθα άξιοι ούτε τους δεινούς 'Ρήτορας, ώς εκείνον, (1) της 
Βουλής νά διδάξωμεν, ούτε τους άξιοσεβάστους καί πολιοΰς 
εκείνους Γέροντας τής Γερουσίας νά παραινώμεν, ούτε τους 
προοδευτικούς κα! άξιοτίμους Καθηγητάς τε κα! Φοιτητάς 
τοΰ Ελληνικού Πανεπιστημείου κα! τών Γυμνασίων νά ώφε
λήσωμεν. Έν ταΐς πτω χα ΐς ’Αθηναις, ώς άλλος δυστυ·/ής 
Κλεάνθης, άτελώς πως πρό ολίγου σπουδάσαντες, κα! μικρά 
Μαθητάρια τών ταπεινών Γενναδιων, Άσωπίων κα! Βάμβα 
υπάρχοντες, ποτέ δέν δυνάμεθα νά συλλάβωμεν περί ήμών 
αυτών μίαν τοιαύτην υψηλόφρονα ιδέαν, ήτις δικαίω τω λό
γω  ανήκει εις μόνους τούς έν Ευρώπη φωτιζομένους καί έν 
τη Πατρίδι έπιστρέφοντας Δόκτορας κα! Προφέσορας, κα! ιδίως 
εις τούς άρίστους πολιτικούς κα! Οικονομολόγους τής 'Ελλά
δος, ώς τό έξαίσιον εκείνο Πνεΰμα, τό όπσΤον τήν μέν θεω-
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( 1 ) Κ α τ ά  τ ι ς  τ ε λ ε υ τ α ί α ς  σ υ ν ε δ ρ ιά σ ε ι ς  τ η ς  Α ’ Β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς  
π ε ρ ιό δ ο υ  ο ι ε  έ  Κ .  Π ρ ο β ε λ έ γ γ ι ο ς  έ δ η μ η γ ό ρ η σ ε  λ α μ π ρ ώ ς  κ α τ ά  
τ ίΟ  ν ο μ ο σ χ ε δ ίο υ  π ε ρ ί  τ ζ ς  ά μ έ σ ο υ  ε ί σ π ρ ά ξ ε ω ς  τοΰ φόρου τ£5 ν 
π ρ ο ϊό ν τ ω ν  τ ή ς  γ ή ς ,  6 Κ. Ν . Κ ο ρ φ ι α π ά χ η ς  ψ ι τ τ α χ ί σ α ς  ί »  τοΰ  
β ή μ α τ ο ς  μ ί α ν  γ λ α φ υ ρ ά ν  ε χ θ ε σ ιν  τοΰ  Κ. Τ ι σ σ α μ ε ν ο ϋ ,  τ ή ν  ί π ο ί α ν  
ε ι χ ε ν  έ χ σ τ η θ ίσ ε ι ,  τοσ ο ΰ το ν  ε υ χ α ρ ί σ τ η σ ε  τ δ ν  Κ. Π υ » χ α τ 6ρ η ν ,  ώ τ τ ε  ε ν -  
θο υ σ ιω ν  ουιις  ε ί ε ε  Γ α λ λ ι σ ι Ι  ι  Ε υ γ ε  δ ε ιν έ  £ ή τ ο ρ  κ α !  μ ε γ α λ ο -  
φυ ϊέ ς  ί η μ ι ο ύ ρ γ η μ α  τή $  π ε τ ρ ώ δ ο υ ς  Λ α κ ε δ α ί μ ο ν ο ς  I ■ Π λ ή ν  ε ίνα ι  
ά ς ιο ν  ά π ο ρ ί α ς  αφού  i  Κ. Π υ σ χ α ι ό ρ η ς  δέν  έ ν ν ο ε ΐ  οδδε  γ ρ ί ι  τήν  
γ λ ώ σ σ α ν  μ α ς ,  π ώ ς  ένόησ*  τ ά χ α  τ ή ν  δ ε ι ν ό τ η τ α  τοΰ  ρ ή τ ο ρ ό ς  το υ  ; 
ώς φ α ίν ε τ α ι  από τ ή ν  φ ω νή ν  μ έ ν ο ν .  Λ ο ι π ό ν  δ έ ν δ ο ξ ο ς  Π ρ έ σ δ υ ς  
•sb ί π α Ο ε ν  ώ ;  ό λ ί σ ώ π ε ι ο ς  έ χ ε ί ν ο ς  λ έ ω ν ,  ί σ τ ι ς  ά χ ο ύ σ α ς  μ α χ ρ ό θ ε ν  
τ ή ν  β ρ α χ ν ώ δ η  φ ω νή ν  το ύ  Γ α δ ά ρ ο υ  κ α ι  ν ο μ ί σ α ς  o i l  η τ ο  κ ά ν έ ν  
γενναΓον  ζ ώ ο ν ,  το σ ο ϋ το ν  έ τ ρ ό μ α ξ ε ν ,  ώ α τ ε  ά μ έ σ ω ς  έ χ ρ ά π η  ε ις  
φυγήν I ύστερον δέ γ υ ρ ίσ α ς  κα! ίίών τά μούτζοονά του, ίςέσχυε 
τόν δυστυχή ΓάδαρονΙ



ρητιχήν οικονομικήν ’Επιστήμην έσπούδασε βεβαίως εις την Α κα
δημίαν τη; Λϊχεδαίμονος κατά τούς χρόνους τοΰ Μεγάλου 
Οικονομικού καί Νομοδέτου Λυκούργου, την δέ πρακτικήν κατά 
την ένοίκιασιν τοΰ έλαιώνος Λακεδαίμονος, χα'ί^τήν Πολιτι
κήν κατά τήντότε δια παντοδυνάμων μέσων χειροτόνησιν των 
Δημάρχω/ τής αυτής επαρχίας επ! Γ . Οίκονομίδου Νομαρ-- 
•χοΰντος.

Ως μόνον λοιπον τήν ηθικήν μόροωσιν των έν ταΤς τρυ- 
οεραΤς άγκάλαις των λευκωλένων Έλληνίδων μητε'ρων θηλα- 
ζόντων. εισέτι άδώων νηπίων το σύγγραμμα ημών προς το 
παρόν σκοπεΰον, δέλει βλέπει με περιφρονητικόν όμμα πασαν 
πολιτικήν κατάχρησιν, πάσαν κακοήθη ραδιουργίαν τινων των 
νϋν έν τοΐς πράγμασιν, ώς αδιόρθωτων οντων. Διότι άροΰ ουτοι 
έν άμαρτίαις συνελήφθησαν, έν άνομίαις έγεννήθησαν καί άνε- 
τράφησαν, και έν ράδιουργίαις καί -τρομεραΐς καταχρήσεσι 
παρ’ αξίαν ύψώθησαν έπ’ όλέδρω τοΰ έδνους ημών, δέν επι
δέχονται πλέον αΰδεμίαν διόρδωσιν διά τοΰ όρδοΰ λόγου- έκτος 
μόνον άνίσως δ Σεβαστός ημών βασιλεύς, ό φιλόστοργος 
βκεΤ/ος πατήρ τοΰ δυστυχοΰς λαοΰ, ή μόνη χρηστή έλπίς 
τής πατρίδος, δέν κατακερματίση, ώς άλλος ροπαλοφόρος γεν
ναίος Ηρακλής, μέ τ6 κραταιόν του άδαμάντινον σκηπτρον 
το τέρας έκεΐνο των πολιτικών Θερσιτών, τήν μαύρην έκεί/ην 
έπτακέοαλον Λερναίαν "Υδραν, ήτις αΰδαδώς κρατεί υψωμένας 
τας δρασυδείλους αυτής κεφαλάς ένώπιον του ένδοξου αΰτοΰ 
Θρόνου, τόν όποΐον καλύπτει με τον δυσώδη καί δανατηφό- 
ρον εκείνον iiv, δσιις έξερεύγεται έκ τών μυκτήρων αυτής· 
καί δέν έκκαδαρίση μέ τήν αγνήν του καί στιβαράν γεΐρα τήν 
βορβορώδη καί βρομεράν έκείνην κόπρον τοΰ Αΰγείου, αΓτινες 
καθιστανουσι πάνυ δύσβατον καί κινδυνώδη τήν προς αυτόν 
όόόν τής αρετής, τιμιότητος καί παιδείας. Διότι τότε μόνον 
η ένδοξος Αΰτοΰ δίεγαλειότης, διαλυσομένης, ώς ίστδς αρά- 

τήί πέριζ τοΰ Θρόνου του πυκνής εκείνης ομίχλης,

m m

δέλει βλέπει καδαρώς πλησίον του τους έναρέτου; εκείνους Μέντο- 
ρας καί Νές-ορας, τους επί παιδεία καί τ:μιότητι τοσοΰτον διαπρέ- 
ποντας, τους τά μέγιστα τήν Ιίαιρίδα έ·/ καιρω ώφελήσαντας καί 
ώοελήσοντας^ οΓτινες μαύρης ραδιουργίας δίκη/’φεύγοντες, κεΤνται 
^νιλεώς παρερριμένοι έν τη κοπρία, ώς ά)λοι ’Ιώβ, τής κα
κίας καί άμαδείας δριαμβευουσης κατά τής ’Αρετής. Τότε 
όλοι έκεΤνοι οι καταχδόνιοι Δαίμονες, οΓτινες, ώς άλλοι Ή φαί- 
στιοι Κύκλωπες, σκληρώς χαλκεύουσι τάς βαρείας άλύσους 
τής Πατρίδος, εις οΰοέν τιθέμενοι τά σροδρά κτυπήματα, τά 
όποΤα αΰτη έγρήγορα Γσως ή αργά δέλει άναγκασδη νά κάμη 
διά νά συντρίψη αΰτάς γενναίως, έξανισταμένη μέ τ4 πΰρ 

καί το σίδηρον εις τάς βριαρέίους γεΤράςτης επί σωτηοία 
έαυτής τε και τοϋ ένδοξου Θρόνου της Αΰτοΰ Μεγαλειότητος, 
ολοι, λέγω, αυτοί οι κατα-/δόν>οι Δαίμονες μέ κρότον δέλουσι 
κρημσισδή, ώς ί  Εωσφόρος, εις τά βάδη τής δαλάσσης, τής 
αρετής έν δριάμβω άναλαμψομένης έν τη Πατρίδι ημών, καί 
άκράδαντον στηριζούσης, ώς Αιγιοΰχος Αδηνα, τον μεγαλο
πρεπή Θρόνον τής 'Γψηλής Μεγαλειότητος Αΰτοΰ !

Άροΰ, ώς προείπομεν, με·/ρισοΰ έτοίμασθώμεν ύλικώς τε 
καί ήδικώς, δέν εγομεν σκοπόν νά π ρ αγ ματ ευδώ μ εν περί κα- 

’ δαρών πολιτικών έν τώ παρόντι Συγγράμματι, ανατιθέμενοι 
ήδη τήν ypηστήν ί'λπίδα τής έπανορδώσεως εις μόνην την σύ- 
νεσιν τής Αΰτοΰ Μεγαλειότητος, κηρύττομεν έκ πεποιθήσεως 
ψη'/ής τε καί καρδίας πρός απαντα τον οιλόνομον καί φιλε
λεύθερον λαον τής Ελλάδος, οτι ό Σεβαστός Βασιλεύς ημών, 
ή άγαδή έκείνη ψυχή, ή ζώσα έπι τής γής Αρετή, οΰτ’ εΤχε, 
οΰτ’ έχει, οΰδ’ έ'ξει άλλην προσπάθειαν, άλλην φροντίδα, ειμή 
μόνην έκείνην τής ευημερίας τοΰ εΰγενοΰς λαοΰ του, εκείνην 
τοΰ χρυσοΰ αιώνος τής Πατρίδος ημών. Διότι τήν εύδαιμο- 
νίαν τοΰ λαοΰ του δεωρεΐ δόξαν έαύτοΰ- τήν έννομον έλευδε- 
ρίαν τών υπηκόων του δεωρεΐ πολύτιμον καί λαμπρόν άδάμαν- 
τα, δστις λαμπρύνει καί κόσμεΤ μεγαλοπρεπώς το ένδοξον
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Στέμμα της κεφαλής του. Κα! αν συνέβησαν πολλά κα! άαύ- 
γνωστα άτοπα μέχρι τοΰδε έκ μέρους τής Κυβερνήσεώς του, 
καί μάλιστα κατά τάς πρό ολίγου Βουλευτικάς έκλογάς, άν 
περιωρίσθη κατά μέγα μέρος ή ελευθερία τοΰ λαοΰ, διά τά 
όποια οΰτος βαρυθυμεϊ καί γογγύζει ακόμη, ώς καιρίως προσ- 
βληθείσης τής φιλοτιμίας του, ταΰτα δεν δύνανται δικαίω τω 
λόγω ν' άποδοθώσιν είς το άθώον και ιερόν έκεΐνο Πρόσωπον 
ταΰτα είναι ολέθρια αποτελέσματα τής ψευδοπολιτικής τοΰ 
χατακρημνισθεντο; είς τον 'Γάρταρον φιλοδόξου εκείνου άνδρός, 
καθώς καί τινιον τών νΰν Θερσιτών, κατά γράμμα άκολου- 
δούντων τά ολέθρια σχέδια αύτοΰ, ο-στις είτε έξ άμαθείας 
πλανηθείς, είτε είς δολίους και άγνώστίυς ήμΤν σκοπούς άπο- 
βλέπων, έρριψε πέτραν σκανδάλου μεταξύ Βασιλέως και έ 
θνους, καί ώς εκ τούτου έψύχρανε τήν ενδόμυχον εκείνην 
λατρείαν τοΰ εύγενοδς λαοΰ προς τόν αγαθόν Βασιλέα του. 
Κα! άς μή είπη τις « Σύ παίδίον, τολμάς τής κόνεως τοΰ 
Μεγάλου εκείνου άνδρός μέ λόγους νά καθάπτεσαι, κα! τόν 
Περινούστατον κληθέντα Κωλέττην νά λέγης έξ άμαθείας 
πλανηθίντα; » διότι, « εγώ, άποκρίνομαι, είτε παιδίον, είτε κα! 
νήπιον καλέσεις με, εγώ δεν δύναμαι ώς σύ, ώ ’Ανερ, έφαρπα- 
ζόμενος άπό τήν μεγάλην ύπόληψιν τοΰ άνδρός κα !μ έ '/ρ ιςά  
λογίας προκατειλημμένος, νά παραδεχθώ άβασανίστως έν τί( 
έμω λογικω, οτι βαθύς πολιτικός άνήρ, οίος ούτος δοξάζεται, 
δύναται ποτέ τά μέν σεβάσμια κα! ηρωικά έκεΐνα λείψανα, 
τούς Στρατηγούς τής ενδόξου έπαναστάσεως νά εγείρω κατ’ 
αύτοΰ εκείνου τοΰ έθνους, υπέρ τού οποίου έχυσαν έν καιρώ 
καί αυτά τά αίματά τω ν  τούς δ’ έναρέτους Συναδελφούς του, 
οίτινες τόν προσεκάλεσαν έκ τής έξορίας διά νά συσκεφθώσι 
μετ’ αύτοΰ κα! τοΰ Σεβαστοΰ Βασιλέως περί τής ευημερίας τής 
Πατρίδος, άλλους μέν νά λακτίση κα! νά ρίψη έν ττ κο
πριά λόγω φιλοδοξίας, άλλους δέ είς τραγικήν αυτοχειρίαν 
νά ώθηση, κα! παντας τους ώφελήσαντας κα! δυναμένους νά

ώίίλήσωσι τήν Πατρίδα, ώς σκόνην νά διασκορπίσω, κα} τοί» 
εύγενοΰς τών λαών τήν εννομον ελευθερίαν μέχρι αίματος νά 
παραβίαση, εναντίον καί ρητών Νόμων κα! αύτοΰ τοΰ Ίερου 
Συντάγματος, τό όποιον αυτός τε κα! Βασιλεύς κα! λαός καί 
πάντες ώμώσαμεν προ ολίγου νά τηρήσωμεν ιερόν καί άπα· 
ροίβΐαστον μέχρι καί τελευταίας ρανίδος οίματος ! Τοιοΰτο» 
άνδρα μακράν έγωγε νά δοξάζω ώς Μέγαν πολιτικόν, ή ώς 
έπιθυμοΰντα κάν τήν άκράδαντον στερέωσιν τοΰ θρόνου κα! 
τοΰ Συντάγματος, δύναμαι μάλλον νά παρομοιάσω μέ άνεπι- 
τήδειόν τινα άρμαλάτην, ώς εκείνον τόν Φαέθονα, οστις τό» 

πτων τούς θυμοειδείς ίππους τοΰ Ή λίου μέ ρόπαλον ονηλά
του, καταστρέφει αυτούς τε κα! το άρμα κα! τους έν αύτδ 
κα! πάντας τους διαβάτας (2) · . Κα! μή νομισΐ] τις, οτι, τών 
πραγμάτων μαρτυρούντων δήθεν τουναντίον, λο'γοις ζητοΰμεν 
νά δικαιολογήσωμεν άντάρτας, τούς οποίους μάλλον παντός 
άλλου έπεκρίναμεν πολλοΰ γε καί δεΐ· άλλά τό τύπτειν, ώ» 
θειν κα! δάκνειν ζώων ίδιον, ούζ άνδρών, νοΰν έχόντων, πρός 
οΰς άνωθεν προωρίσθη ή πειθώ κα! ό ορθός λόγος· διότι δέν 
πιστεύομεν ήμεις, οτι άνδρες Έλληνες κα! μεγάλοι Στρατηγό!, 
μεταξύ πολλών μυριάδων έπ! γενναιότητι καί πατριωτισμω 
τοσοΰτον δ'.ακριθεντες, νά υπήρξαν έν ταυτω κα! τοσουτον ά» 
φιλότιμοι, ώστε είς βαΟύνοβς πολιτικός άνήρ μέ τοσαύτην έ- 
πιρόοήν είς τά πνεύματα τών Ελλήνων, ώς έκεΤνος, νά μή

(2) ιερά και μακαρία σνιά τοΰ αθανάτου Κωλεττου ! πω ς 
«ερικταμένη πέρις έμ,οϋ βι3=ς ίπόσα δάχρυα Ι/_υσα γράφων 
■κϋτο t i  μέρος τοΰ συγγράμματος μου ! είδες ίπόσον ή χαρδία 
μου έατενοχωρίΐιο καί έταράττετο ix  βάθρων, ό δέ κάλαμός 
μου έτρεμεν i - i  τήν άγανάχτησιν καί τήν ΰπίρβολιχήι 6λίψ:ν, 
διότι δεν έϊΰνατο νά εύρη λόγους δια νά Ιγκϋ,νμ'.άση τά; τε 
λευταία; πράξί'.ς tod βίου ο ου, ώ; 6έλε: ΰψιίπει μεχρ'.ς ουρανού 
τ^ν προηγούμείον ήρ-ωπμόν σου, ττροϊ-ντο; τοΰ συγγράμματος 
τούτου!
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εδύνβτο μ ! πέντε μόνον λέξεις, ίπιτηδείως πρός αύτοΰς ά- 
ποτεινομένας, νά τους φέρι] εΐζ τήν ευθεΤαν οδόν, άφοΰ ο αν
θρώπινος νους κα! Τίγρεις θηριώδεις, κα! λέοντας άκαταδα- 
μαστους, καί δράκοντας φαρμακερούς έδυνηθη θίτυμασιως νά 
έξημερώση κα! συνοικειώσ»; έαυτώ. Α λλ’ εις το προκείμενον 
άς έπανέλθωμεν. r

*0 ενάρετος Βασιλεύς ήμών μαθών τήν βασιλικήν έπιστή- 
μην εις τά λαμπρότερα της Ευρώπης καταστήματα, ώς 
πάντες οί εύγενεΐς βασιλόπαιδες, καί τήν υψηλήν αρετήν εις 
τα αθανατα συγγραμματα τών Γερμανών συγγραφέων καί 
ποιητών διδαχθείς, διά νά διοικη ασφαλώς τους "Ελληνας, 
τοσουτους χρόνους εκ της δουλείας δηριωθέντας, ε ι/εν  ανάγ
κην καί από τήν λεπτήν εκείνην σοφίαν τών προγόνων μας 
Πλάτωνος, Αριστοτέλους χα Γ  Πλουτάρχου, ητις ώς μόνη 
ανεξάρτητος καί ανώτερα πάσης χαμερποΰς κολακείας, έδύ- 
νατο εξαίρετα νά τον διδάξη καί τών Πελοποννησίων τάς 
στυγεράς ραδιουργίας καί τών Νησιωτών τήν κουτοπονηριάν, 
κα! τών Σιερεοελλαοιτών τήν ραθυμίαν, καί τών Φαναοιωτών 
τήν χαμέρπειαν καί τάς πλεκτάνας (3)· ώστε ούτως έφωδια- 
σμενος με τάς Έλληνικάς ιδέας, νά έμπορη ευκόλως νά δια- 
κρίνη παρ’Έλλησι τήν αλήθειαν άπο το ψευδός. Τό σύγγραμμα 
τοδτο συντασσόμενον καί έκδιδόμενον άπαξ τοΰ μηνός άπό 
ενα νέον Έλληνα, τοΰ όποιου τήν ψυχήν ουτε ή χαμερπής

(3 )  Ο ΰ : ε  το ΰ ί  Π ελοποννηβ ίους  ν.ατηγοροΠμεν ώ ς  ραϊιεύργους* 
οϊίτε τους Ν η σ ιώ τα ς  ώ ς  χουτοπονήρους '  οΰτε τους Σ τ ε ρ ε ο ε λ *  
λ « 5 ί τ α ;  ώ ;  ράθυμου; ,  οΰτε τους Φ ι ν ι ρ ι ώ ι α ς  ώ ς  χ ό λ χ χ α ς  και 
δ ο λ ο π λ ό χ ο υ ς .  Ο λ ί γ ο ς  π ρ ό κ ε ιτα ι  ένταϋθα τ ε ρ ΐ  μόνων ό λ ίγ ω ν  
τ ίνώ ν χ α θ ιρ μ ά τ ω ν ,  όόχινα μολΰνοι>3ΐ χήν Ε λ λ η ν ι κ ή ν  κοινωνίαν 
μ έ  τ « ς  άνοο.’ουργίας τω ν ,  y.a! c y j  i tsoi  τώ ν  ενά ρετω ν  ά ν ϊρ ώ ν  
τώ ν  μ ερ ώ ν  έχε ίν ω ν ,  ο ί ι ι ν ε ς  5 : i  τώ ν π ρ ί ξ ε ώ ν  τω ν μ ά ς  ά » α γ -  
χάζουσι va ε γ Χ ω μ ιά ζ ω μ ε ν  τήν α ρετήν  τω ν ,  ώ ς  κ α τ ω τ έ ρ ω  θ ε λ ε ι  
Ι Ι ι ϊ  b ά ν α γ ν ώ  5της .

κολακεία ποτέ έμόλυνεν, οδχε ή μιαρά κακία διεφθειρε», έκτος 
τοΰ καθήκοντος, 2περ έχει, ώς έξεφράσθημεν, άναδέχεται 
ποοσέτι καί τό υψηλόν, κινδυνώδες, καί δυσχερές έκεΐνο χρέος 
τοΰ νά λέγη αείποτε καί αν ευ προσωποληψίας γυμνήν τήν 
αλήθειαν προς πάντας τους έπιθυμοΰντας αυτήν, καθαρώς 
ερανισμένη-/ άπο τά φιλαλήθη' συγγράμματα τών ρηθεντων 
καί άλλων προγονικών συγγραφέων.

Πλήν διά ν’ άνοίξωμεν χήν εύρεΤαν όδον εις τό δημοσιο
γραφικόν σχάδιόν μας· διά ν άρωμεν προηγουμένως παν πρόσ
κομμα εις τήν κήρυξιν χής καθαρας κ ιί  ευαγγελικής άληθείας, 
όφείλομεν άπαξ διαπανχός νά καθικετεύσωμεν μετά δακρύων 

τήν Αύτοΰ Μεγαλειότητα τον Σεβαστόν ήμών Βασιλέα νά μας 
υπερασπίζεται διά τής ΐσ-/υράς δυνάμεώς του καί νά μάς συν- 
οράμη εις τό επίπονον έργον ήμών.

Καί ΣεΤς, ώ άξιότιμοι Βουλευτα: κα! Γερουσιαστα! της 
Πατρίδος μας- σεις οίχινες εισθαι οί ’Αντιπρόσωποι τοΰ εύ- 
γενοϋς λαοΰ, καί οι αδέκαστοι Κριταί τών υπευθύνων' Γπουρ- 
γών τοΰ Β*σ!λέως· ο?τινες είσθαι οί εύεργέται τής 'Νεοελ
ληνικής ουλής, οί Λυκούργο:,° οί Σόλονες καί οί Μίνωες τοΰ 
Συντάγματος ήμών ! βοηθήσατε εις τό σχάδιόν μας· συνδρά
μετε εις τό κοινοφελές διά τον λαόν έργον ή μ ώ ν!

Καί ΣεΤς, ώ αμερόληπτοι Δικασταί, Εισαγγελείς καί πάντες 
οί σεβαστοί ύτηρέται τής ίερας θέμιδος, μή μας κατατρέξη- 
τε, άλλα συνδράμετε μας προς ώφέλειαν τοΰ Κοινού !

Καί σεις, ώ γενναίοι Δημοσιογράφοι! Ζυγομαλά, Φιλήμων, 
’Αντωνιάδη, Λεβίδη, Κλεομένη, Χαλκιόπουλε, Ράμφε, Σουρ- 
μελή, Σόφιανόπουλε, Χριστοφίδη καί πάντες οί λοιποί ιεροί 
κήρυκες τής ελευθεροτυπίας ! συνδράμετε μας· διότι καί ήμεΤς 
έκ τών υμεχέρων έσμέν. ΣεΤς δε οί λίδελογράφοι θερσΤται, 
τόσον οί μέχρι χαμερπείας αυλόδουλοι, καθώς κα! οί μέ/p t  
φανατισμού δημοκόποι! οΓτινες μέ τάς αγενείς ιδέας σας μο

λύνετε τάς εύγενεΐς τών νέων Έλληναν ψυχάς ! όξινες £*
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νεκα ευτελών κερμάτων έρπετε, ώς οί βρωμεροί σκώληκες, ε.’ί  
τόν βόρβορον τής κακοηδείας ! άφήσετε πλέον τάς βδελυράς 
κολακείας, άφήσετε καί τόν ανόσιο» φανατισμόν! άλλως σας 
βεβχιοΰμεν, οτι παραυτίκα «ίμώξετε καιασυντριβόμενοι υπό 
βράχων δια τής παντβδυνάμου μηχανής του Ά ρχιμίδου, εάν 
τολμήσητε ή μέ ιερόσυλον χείλος η μέ αγενές κάλαμον νά 
έκφράσητε τινά κολακείαν κατά του ίεροΰ καί άπαραβιάστου 
προσώπου τοΰ Σεβαστού Βασιλέως ημών, ή νά ΐγγίξητε καν 
μέ φανατισμόν τήν Βασίλικήν αξιοπρέπειαν αΰτοΰ !

Κα! σεΐς, ώ ’Αρχιερείς, 'Ιερεΐς καί Ιερομόναχοι! σείς οι 
Σεβάσμιο: ποιμένες τών λογικών Προβάτων τοΰ Κυρίου ! σεις, 
τών οποίων ή ύψηλή αποστολή είναι νά όδηγήτε τά πτω χά  αυ
τά πρόβατα ε?ς τους λειμώνας τής αρετής· εις τήν γνώσιν 
τοΰ Πλάστου ημών ! σεΐς οΓτινες εΓσδαι οί σημερινοί '’Αγιοι 
Βασίλειοι, Γρηγόριοι κα! Χρυσόστομο! τής Όρδοδόξου ημών 
Εκκλησίας ! μή δεωρήσητε, ώ Σεβάσμιοι Πατέρες, τήν Μ η- 
χανήν μας ώς καταχθόνιον έργαστήριον τοΰ Σατανα- διότι 
κανέν Πνεύμα πονηρόν δέν πλησιάζει ατιμωρητί * εις αυτό τό 
’Αγγελικόν Κατάστημα ! Λοιπόν μή μιμηΟήτε προς δίοΰ τον 
’Ανναν και τον Καϊάφαν, τούς ΰποκριτάς εκείνους Γραμμα
τείς και Φαρισαίους ! άλλά συνδράμετε ήμας διά τής επιρροής 
σας, διά τών πνευματικών συμβουλών σας, κα! διά τών προς 
τον "Υψιστον Πατέρα προσευχών καί δεήσεων υμών ήγγικε 
γάρ ή Βασιλεία τοΰ Θεοΰ- και ήμεΤς έκ τών έν υμΐν έσμέν* 
κα! οΰκ ήλδομεν καταλΰσαι τόν Νόμον κα! τούς Προφήτας, 
άλλά έκπληρώσαι αυτούς!

Καί σεΐς, ώ φ λάνΟρωποι υπάλληλοι τής Κυβερνήσεως, 
πολίτικο!, οικονομικοί καί δικαστικό!, πάντων τών όποίο>» ή 
στάσις είναι λίαν επισφαλής! δεχδήτε τό φυλλάδιόν μας, καί 
γενναίως συνδράμετε τόν ήδη δυστυγοΰντα προ ολίγου συνά
δελφόν σας ! συνδράμετε το ν  διότι ή τύχη κοινή κα! τό μέλ

λον αόρατον 1 συνδράμετε μας, δ ιά ν α  εύρεΟώμεν εις δέτιν νά
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άντευεργετήσωμεν ήμας, δταν ό Τρυγιτής σας δερίσ^ μέ τ6 
σκληρόν δρέπανόν του' διότι συλλογισδήτε καλώς, εάν ^σδαι 
τίμιοι καί επιμελείς εις τά χρέη υμών, κα! δέν ησδε κατα- 
χραστα!, πλησιάζει ή ωρα του θέρους, χαθ ην δέλετε φορε'- 
σκ τόν πενήχρόν ΐδιοτικόν μανδύαν ! έάν ησδ$ μ’ ελληνικό·/ 
χαρακτήρα άνδρες ή νέοι’ έάν έσυνηδείσατε νά λέγεται πάντοτε 
τήν σκάφην σκάφην κα! τό στραβόν $χι λίαν καλόν έάν ήσδε 
γενναίοι καί δέν υποφέρετε νά ΐστασδε ώς ανδράποδα ενώπιον τών 
δεσποτικών προϊσταμένων υμώ ν έάν μέχρι χαμερπείας καί 
έξευτελισμοΰ δέν κολακεύετε αυτούς- κα! έάν τέλος δέν δύ- 

»αο0αι νά προφέρητε μέ -/αριεντισμόν τάς λέξεις * 'Αφησε 
με νά άοπάζω καί τά μοιράζωμεν, · ώστε νά σας άνταπο- 
κρίνωνται μειδιώντες · "Αρπαζε όσα δυνηδής, δόσε καί μένα 
τά μισά, καί μή φοβοΰ κανένα, * άφεύκτως ιδού ή παΰσίς 
σας, ώ ενάρετοι υπάλληλοι, ιδού ή τύχη σας ! ώ ! τότε δέλο— 
μεν φιλανδρώπως σάς ύποδεχδή εις τήν πενηχράν Τρώγλην 
μας· δέλομεν σόϊς αγκαλιάσει μετά δακρύων δέλομεν εισδαι 
πάλιν συνάδελφο! ήγαπημένοι! καί δέλομεν συντρέφεσδαι μέ 
τά αυτόφυτα χόρτα τής γής, «οτιζόμενοι μέ τήν δρόσον τοΰ 
ούρανοΰ καί τούς πέριξ τής Τρώγλης ημών φλοισβορρέοντας 
κρυσταλλοειδεΐς εκείνους ρύακας ! τότε μακράν τών ραδιουργιών, 
τής χαμερποΰς κολακείας, τοΰ βδελυγμού καί τής άτιμώσεως 
δέλομεν άταράχως έντρυσα εις τούς τρυφερούς κόλπους τών 
Μουσών Χαρίτων καί Νυμφών, τερπνώς παίζοντες μέ τους  

μαστούς τών ευειδών Δρυάδων κα! Ναΐδων επί τής χλόης τοΰ 
άγροΰ, πηδώντες καί σκιρτώντες ώς τά άδώα όρνί* !!

Κ αί σ ι'; , ω άρειμάνειοι Στρατηγοί, αξιωματικοί καί στρα~ 

τιωτικο! τοΰ ίεροΰ άγώνος I σεΐς οί γενναίοι πρόμαχοι τής 
ελευθερίας ημών, οΓτινες εΤσΟαι τά σεβάσμια καί ιερά εκείνα 
λείψανα τής ηρωικής έπαναστάσεως I οΐτινες φερετε είσέτι επί 
τών άτοομήτων στηθών υμών τάς πληγάς τοΰ ηρωισμού, ε
κείνα \ τ ί  ένδοξα σημεΐα τής αρετής καί γενναιότητος! οΐτινε^
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έσώιαχε τήν Π ϊτρίδα μέ τά ήρω'ύά αίματα τών φλεβών σας, 
καί οίτινες ήδη άπολαύετε τήν δόξαν κα! το κλέος τών α 
γώνων ΰμών ! καταδεχθήτε νά λάβατε τό μικρόν τοΰτο ουλ- 
λάδιον εις τάς γενναία; εκείνα; χεΐρας, αίχινε; προ ολίγου 
έκράτουν τήν ρομφαίαν τή; Ελευθερίας, κα! τρόμον ένέπνεον 
εις τήν τυραννίαν! Τιμήσατε αύτό κ α ίμ ε τά βλέμματά σας· 
διότι, καί το: ευτελές κα! ανάξιον τής γεννα:ότητος ύμων, 
είναι ομως προϊόν τής νέα; γενεάς τών Ε λλήνω ν είναι μ ι
κρός καρπός τών αγώνων σας· είναι ψελλίσματα ενός νέου Έ λ -  
ληνος, οστις ήδη πρ οτον σας προσρέρει δι’ αύτοΰ τόν νεανι
κόν οόρον τή;]πρός ΰμας όρειλομένης ταπεινή; ευγνωμοσύνης 
του διά τήν ελευθερίαν τή ; Πατρίδος, καί οστις επ*:ζεν εις 
τάς άγκάλας τής μητρός, όταν αΰτη εκλαιε τον θάνατον τοΰ 

συζύγου, συναγώνιζομένου μεθ' υμών κα! πεσόντος εις τό π :-  
οιον τής μ άχη ; είς τό πλευρόν υμών /

Κα! σεις, ώ νέοι στρατιωτικό!, οι κάρρνες τών ρηθέντων 
έϊομενοι εις τοΰ; μέλλοντα; θριάμβου; τής Π ατρίδος! δεχ- 
θήτε αύτό και συνξράμετέ το.

Καί σεΐς, ώ αγαθό! Λικηγόροι, οίτινες εΐσθαι οί Δημοσθέ- 
ναι τών Δικαστηρίων τής Ελλάδος, οί γενναίο: προσταταί
τής ελευθεροτυπίας, οί ΰποστηρικται τή; δικαιοσύνη;, κα! τή; 
ΰι;ό τής στυγερά; κακίας κατα τρεχόμένης άθωότητος οί ρι- 
λόστοργοι πατέρες ! συνδράμεχέ μας καϊ διά τής Δημοσθενικής 
εύγλωχτίας σας, κα! οπως άλ? ω ; δυνηΐήτε!

Και σεΤ;, ώ άςιότίμοι Καθηγητα! τοΰ Πανεπιστημειου, τών 
Γυμνάσιων και τών Σχολείων οί ενάρετοι διδάσκαλοι! σεις 
οί Σωκραται, οι Πλάτωνες καί οί Αριστοτέλαι τή ; νεοελ
ληνικής ουλής ! βοηθήσατε μας διά τών υψηλών γνώσεων σας 
κ.α! οια τής γενναίας συνδρομής ΰμώ ν διότι είμεθα ε’κ τών 
πτωχών μαθητών σας ! κα! ΰμεΤς αυτοί εις το έργον μας 
συντρεςαι?, και τους νΰν Μαθητά; σας προτρέψατε νά έλθωσι

πρός βοήθειαν ήμώ ν διότι καί ήμεϊς τό αύ:ό σκοπεύομεν, 
υπέρ τοΰ οποίου καί υμείς μοχθείτε !

Κα! σεις, ώ φιλότιμοι Φοιτητα! τοΰ Ελληνικού Πανεπι- 
στηαείου, τών γυμνάσιων και τών Σχολείων, ει; τών οποίων 
τά ζωηρά στήθη αναβράζει ό καθαρό; Πατριωτισμός τή; νέα; 
Γ ίνε?.;! Σεΐς, οίτινες εισθε πάντες ενθουσιασμένοι άπό τά 
φιλελεύθερα αισθήματα τών Προγόνων ήμών, παραδιοόμενοι 
χα! μελετώντε; τά άθά/ατα Συγγράμματα εκείνων! Σ εϊ;, 
οίτινες εισθαι αί χρηστά! ελπίδες τής Πζτρίδο; ήμών, ό νέο; 
καί ώραΐος βλαστό; τή ; Ελλάδος ! συνδράμετε, οπως τά ί -  

. λιγαρκή μέσα Σας επιτρέπουν, συνδράμετε τό Σύγγραμμα 
τοΰτο, δπερ υπαγορεύεται άπό τά  αύχά εκείνα αισθήματα, 
τά όποια τρέρουσι καί αι γενναΐαι καρδίαι Υ μ ώ ν !

Καί σεις, ώ εύγενεΐ; Έλληνίδε; Κυρίαι, ΣεΤ; αί σεβασχα! 
Δέσποιναι τών Οικογενειών Γερόνχισσαι, αίτινε; καθ έκάστην 
παραινείται ηθικώς τάς Νέα; κα! τά μειράκια τών οικιών 
ΰμώ ν κα! Σείς αί τρυφερά! λευκώλενοι Μητέρες τών αθώων 
Ν ηπίων καί Σεις τά ώραια πλάσματα τής Δημιουργίας, αί 
ροδοκόκκινοι Παρθένοι τής'Ελλάδος! Σείς αί προοδευτικά! Μα
θήτρια! τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κα! τών λοιπών Σ χ ο 
λείων, καθώς κα! αί ενάρετοι Διδασκάλαι αυτώ ν! Σεις, αιχινες 
εισθε οί ώραΐοι "Αγγελοι τής Νεοελληνικής Φυλής, αι μελ- 
λουσαι Μητέρες τών Έπαμινώνδων, βεμιστοκλεων καί Δη
μοσθενών τής Νέας μας Ελλάδος I βοηθήσατε μας πάσα'.· 
συνδράμετε τό άθώον Φυλλάδιόν μας, τό όποιον συνχασσόμενον 
άπό ενα νέον "Ελληνα, σκοπεύει νά ποχιζη καθ’ εκασχον μήνα 
τά ’Α γγελικά σώμαχά Σας μέ τό άδολον γάλα τής Αμαλ- 

. θείας κα! μ ’ αύτό τό Νέκταρ τοΰ Δ ιός!
Συνδράμετε τό Σύγγραμμα τοΰτο καί Σεΐς, ώ έντιμοι Ε μ 

ποροι τής 'Ελλάδος! ΣεΤ; οί δραστήριοι 'Ερμεϊς τής Πατρίδος 
ήμών, οίτινες ούτε άπό κινδύνους τής θαλάσσης ταράττε- 
σθε, ούτε πόνους κα! ιδρώτας οοβεΤσΟ»,· ούτε άδρών χρημα-
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των φειοεσθε, χαταγινόμενοι άδιαλείπτως νά καταστησητι τήν 
μεν Σύρον, Πατρας και Πειραιά έμποριον εις το μέσον τής 
Οικουμένης κατα τον Πανηγυριστήν ’ίσοκράτην, τήν δέ Κ ό
ρινθον Άφνειόν καθ' Όμηρον, ΜουσεΤον τάς ’Αθήνας, και τήν 
Ελλαδα απασαν Λυοιαν καί Λονδΐ/ον· έλκύοντες έπιδεξίως τά 

φωτα, τους πολυτίμους λίδους καί τά Πλούτη τη; Ευρώπη;, 
Ασίας, Αφρικής χαί Αμεριχή;, χαΐ ©ροντίζοντες νά έπανα- 
φερητε τον χρυσοΰν αιώνα, εις τόν τόπον εκείνον, όπου έγεν- 
νηΟη, ανετράφη χαί άνδρώδη, καί έκ τοΰ οποίου πρό δυο περίπου 
χίλιαοων ετών φεύγων, άπεχαιρέτησ» τήν σιλόστοργον Μητέρα 
αύτοΰ 1

Καί συ τέλος πάντων, ώ Κυρίαρχί Λαέ της 'Ελλάδος ! 
Σΰ ό εΰγενε'στερος τών εύγενών λαών τής Οικουμένης, εις 
του οποίου τό πελώριον στήδος είναι έγκε/αραγμένη βαδέως 
ή Ελευθερία τής ΙΙατρίδος ! σύνδραμε κατά δύναμιν τό Φ υλ- 
λαοι,ιν μβς, το οποίον με τήν άπλουστάτην εκείνην καί άοελή 
γλαφυρότητα τής Νεοελληνικής μας γλώσσης δέλει σοί παρι
στάνει καταληπτάς τάς χαταγοητευτικάς έκείνας, τά ς  υψηλάς 
χαι ήθικάς ΐδεας τοΰ Σωκράτους, Πλάτωνος χα! Πλουτάρ
χου, τών έναρέτων Προγόνων Σου !

Ουτω λοιπόν το Σύγγραμμά μας, καθώς καί τό πρωτοφανές 
Κατάστημα ήμών, άφιεροΰντες εις τήν Δικαιοσύνην καί άμε- 
ροληψιαν τών Δικαστών καί Εισαγγελέων, εις τάς δεήσεις τών 
Πνευματικών Πατέρων τής Εκκλησίας, εις τήν μεγαλοψυ
χίαν τών Βουλευτών χαί Γερουσιαστών, εις τήν γενναιότητα 
τών Στρατηγών, είς τον Πατριωτισμόν τών Δημοσιογράφων, 
Δικηγόρων, Εμπόρων, Καθηγητών, Φοιτητών χαί έν γένει 
πάντων τών Ελλήνοιν χαί Ελληνίδων, και κατ’ έξαίρεσιν εις 
τήν γενναίαν καί απαραβίαστο·/ Προστασίαν τών ενδόξων Αυ
τών Μεγαλειοτήτων, τοΰ Βασιλέως και Βχσιλίίος ήμών, έκτος 
τής γενναίας συ/δρομής, τήν όποιαν περιμένομεν, έλπίζομεν, 
ότι δέν θέλομεν ΰποστεΤ καί οΰδένα χαταδιωγμόν, ούδεμίαν
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δυστυχίαν έχ μέρους τών μή άγαπώντων τή» αλήθείαν, ως 
θεατρίζουσαν τάς κακάς πράξεις αυτών. Καθότι, έκτος δτι 
£/ομεν τήν άπαιτουμένην ίσχΰν διά ν άποκρούσωμεν πασαν 
καθ’ . ήμών πρίσβολήν μέ τήν μεγαλητέραν γενναιότητα διά 
τής παντοδυνάμου Μηχανής τοΰ Ά ρχιμίδου, παρήλθον πλέον 
*4ί όί σκοτεινοί έκεΤνοι καιροί τής Βτρβαρότητος, τής Δεισι
δαιμονίας και τοΰ Δεσποτισμοΰ ! τοΰ αίσχους εκείνου τής 
άνδρωπότητος ! καθ’ οΰς ερόεον χαδ ολην τήν γην ρυακες αι
μάτων τών Μαρτύρων τής άληθείας ί καθ’ ούς οί Σωκραται 
επινον τό χώνειον, οι Χριστοί έσταυροΰντο χαί οί ΓαλληλαΤοι 

'έρόίπτοντο εις τό π ΰ ρ ! I καί τόρα είναι αιών Φ ώ τω ν αιών 
Ελευθερίας* αιών άληθείας καί ’Αρετής !

Τούτων λοιπόν απάντων λίαν καλώς εχόντων ήμΐν, προ- 
κηρύττομεν πρός πάντας τους άγαδοΰς Ά ναγνώστας ήμών, 
οτι ούδεμίαν συνδρομήν άπαιτοΰμεν προς ίδιον ήμών ίφελο;· 
διότι τά άναγκαΤα έξοδα τής συντηρήσεώ; μας ει«αι σχεδόν 
μηδέν, άφοΰ ή αΰτοΰ έκλαμπρότης ό Οικονομικός Κύριος Κορφιω- 
τάκης πρός ταΐς άλλαις οΐκονομικαϊς πράξεσιν ελαβε τήν κα
λοσύνην νά μας διδάξι; πραγματικώς νά τρεφώμεδα μέ χόρτα- 
ή δέ δαπά/η τοΰ Καταστήματος μας επίσης είναι πάνυ σμι- 
χρά, τής αυτοκινήτου Μηχανής τοΰ Ά ρχιμίδου θαυμασιως ά- 
ναπληοούσης ήμΤ/ έν ρυθμω Μουσικών οργάνων, εκ τών τα 
κτικών κινήσεών της λαλούντων, καί τήν ελλειψιν τών Στοι
χειοθετών, καί τήν τών Μελανωτών, καί τήν τών Πιεστών 
καί έν γένει πάντων τών άναγκαίων είς ΤυπογραφεΤον, καί 
τοΰτο εις μικρότατον χρόνου διάστημα* διότι εις μίαν μόνην 
ημέραν δύναται νά στοιχειοθέτηση, μελανώση καί έκτυπώση 
εκατόν χιλιάδας αντιτύπων τοΰ άθώου Φυλλαδίου μας πρός 
ώφέλειαν τών εχόντων - ανάγκην Ελλήνων, άφοΰ μόνον ό άναγ- 

καΐος χάρτης καί ή μελάνη έπιτεθώσι τω άρμοδίω τόπω. Ά λ 
λης δέ δαπάνης δέν έίχομεν χρείαν ούδεμιας- εκτός μόνον τής

άπαιτουμένης δι’ άγοοάν χάρτου καί μελάνη;, καί τούτων προ-
2 *.



σωοινώς- διότι σχόκεύαιιεν o: tSioi »’αρχΐσωμεν τήν χαταΐκευήν 
των μετ’ ολίγον. Όδεν κατά xi — αρi ν μόνον άναγκαζόμεθκ 
νά παρακαλέσωμεν τοΰ; Γενναίους 'Ομογενείς νά μ α ; συνδρά- 
μωσι το  κατά δύναμιν έκαστος ~ρός ένίσχνσιν κα! στερεωσιν 
το3 κοινωφελούς ημών Καταστήματος, τοΰ όποιου τά περίσ
σευαν Εισόδημα άφιερσΰται ε!ς τήν έπιτυχίαν του Μέλλοντος 
σκοπού του- τοΰτέστι el; τον μέγαν προορισμόν αύτοΰ. Διότι 
άφοΰ πρώτον ενδυναμωθώμεν ο τον τό δέον ύλικώς τε καί 2 α -  
νοητικώς· άφοΰ πραγματοποιήσωμεν κα! μίαν καθολικήν Γλώσ
σαν δι’ ολην τήν Οικουμένην, άπλουστάτην καί γραπτήν, ώς 
τά ’Αραβικά αριθμητικά στοιχεία, τήν όκοίαν σχεδόν εφεύραμε*· 
άφοΰ βάλωμεν ε ις  ένεργειαν καί του Ασκληπιού ή της Μ ή 

δειας τά αθάνατα φάρμακα πρός άπαθανάτησιν τής θνητής 
φύσεως τοΰ ανθρώπου, εις τά όποια καταγινόμεθα και πλη
σιάζομε* ν’ άνακαλύψωμεν χα! άφοΰ τέλος δια τής Μηχανής 
μ α ς  ύψωθώμεν εις τήν Σελήνην, τον Ή λ ιο ν  καί τ ο υ ς ’Α σ τέ 

ρας πρός φωτισμόν τοΰ λογικού ημ ώ ν,  ποοετοιμασμένο:  οΰτω 

μ έ  π ά σ α ς  τ ά ς  ανα γκα ίας  γνώ σ ε ις ,  θέλομεν α ρχ ίσε ι  τον δρό- 

μ ι ν μ α ς  μετά τοΰ Κόσμου α πα ντο ς ,  βαδίζοντες τα κτ ικ ώ ς  και 

κ α ι ’ εύθεΐαν προς τό άκρον άγαθόν, τό όσιον καί άε! ον τοΰ 

Πλάτωνος· πρός τό ήν, ον κα! Ισόμενον τοΰ Μ ω ϋσ έω ς '  κα! 

πρός τόν Λ όγον τοΰ Κυρίου ημώ ν.

Ε το ιμ ασ θήτε  λοιπόν, ώ  άνδρες "Ελληνες καί πασαι αί Φ υ λ α ί  

τής Γ ή ς !  έτοιμασθήτε εις τό λαμιϊρόν  στάδιόν σ α ς ,  εις τό 
όποιον προωρίσθητε παρά  τής Ηρονοίας ! Σε ΐς  δέ αίμοβόοοι 

τύραννοι τής Γ ή ς  1 σεΐς οι πολίτικο! κακούργοι τής ανθρωπό

τητας,  όποιοιδήποτε καί άν ή ϊθ ε  1 ή άφήσατε πλέον τ ά  κα- 
.■'.ουργήματά σας, ή κρυφθήτε εις τόν μαύρο* Τ άρταρον  τοΰ  

Ά δ ο υ ,  έΐς τό ύδωρ τής Σ τυγό *  ! ή π ράςατε  εογα  ώφε'λ ιμα, 

όδηγόυντες τούς δ υσ τνχε ΐς  λάους εις τήν ευδαιμονίαν κα! τήν 

αρετήν, η τ ρ έ μ ε τε ,  ώ ς  ό δολοφόνος Κάϊν ένώπιο* τής  οργής 

του Κυρίου, διότι δέν δυνάμεδα νά χαλ·.νώσωμεν τήν οικβίαν

άγανάκτησιν ημών I Μή νομίσητε βμως, Ζτι θέλομεν σας συν
τρίβει διά τής παντοδυνάμου Μηχανής τοΰ Άρχιμίδου, ρίπτοντες 
σωρούς βράχων κα! δένδρων άναμένων καθ’ υμώ ν πολλου γε 
κα!. δεΐ· τοιαυτα μέσα μετεχειρίσθησαν ο? ’Αλέξανδρο!, Καί- 
σαρες κα! Ναπολέοντεζ, κα! δέν ευδοκίμησαν. 'Η μείς εχομεν 
ϊσχ'υρωτέρας κα! εΰγενεστέρας δυνάμεις, τήν Πειθώ κα! τόν 
Λόγον. ΡΟθεν θέλομεν καταστήσει Δικαστήριον δλην τήν Ο ι
κουμένην, κα! αδέκαστους Δικαστάς απαντας τους Σοφούς τοΰ 
Κόσμου, απαντας τους δικαίους Βασιλείς κα! Αύτοκράτορας, 
κα! ενώπιον τούτων θέλομεν καταγγέλλει, στηλιτεύει καί ά- 
ποδεικνύει τά κακουργήματα σας κα! μέ τής εύρείας Γερμα
νικής Λογικής τους ασφαλείς συλλογισμούς, κα! μέ τής δει
νής 'Ρητορικής τοΰ Δημοσθένους, Μιραμπώ καί Κικερωνος 
τά λαμπρά επιχειρήματα, καί μέ τήν τοΰ Όμηρου, Βιργιλιου 
κα! Μίλτωνος καταγοητευτικήν φαντασίαν" χωρίς νά παρα- 
λείψωμεν ούτε τοΰ Σοφοκλέους, Αισχύλου και Εύριπίδου τό 
τραγικόν, ούτε τοΰ Άριστοφάνοιις, Λουκιανοΰ, Βολταΐρος χα\ 
Όρατίου τό κωμικόν και σατυρικόν, ούτε τοΰ Ρουσσώ, Ζουή 

και Θουκυδίδου τό νευρώδες κα! φιλελεύθερον, ούτε του Ξ ε -  
νοφώντος κα! τοΰ Φενελώνος τήν γλαφυρότητα' μεταχειριζο- 
μενοι τοΰ μέν Πινδάρου τό ύψοπετές ώς πτέρυγας, τοΰ δέ 
Βασιλείου, Γρηγορίου καί Χρυσοστόμου τήν ευσέβειαν ασπίδα, 
κα! τοΰ Ευαγγελίου τήν καθαράν αλήθειαν ρομφαίαν ! ή δέ 

φωνή μας, ηνωμένη μέ τάς φωνάς τούτων άπαντων, ως στεν- 

τώριος Σάλπιγξ 'Αρχάγγελου, κα! ώς βροντή κα! αστραπή, 
θέλει διασαλπίσει, αντηχήσει καί λάμψει διά τής καθολική; 
Γλώσσης κα! τής έλευθεροτυπίας τής Μηχανής τοΰ Αρχιμίδου 
εως εις τάς εσχατιάς τής γής Μ
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ΤΟΥ ΤΡΩ ΓΛ Ο ΔΥ ΤΟ Υ  ΔΙΟΓΕΝ ΟΥΣ 

Πρός ιοί»; 'Υπουργούς.

Πρός ΰμα;, & σημερινοί 'Υπουργοί τής Πατρίδος ήμών, 
μέ θλίψιν μ α ; άναγγέλλομιν, ότι δέν έπιθυμοϋμεν νά μολύ- 
νωμεν το Σύγγραμμά μ α ; μέ θερσιτιχάς πράξεις υμών, έπι- 
κρίνοντες αύτάς· έπιθυμοΰμεν μάλλον νά ίδώυ,εν πράξεις συμ- 
φερουσας είς τήν Πατρίδα κ ι!  είς τον ένδοξον θρόνον της 
Αύτοΰ Μεγαλειότητος. ΉμεΤς άγαπώμεν άΟ).ους Ήραχλείου; 
χαί i ' f i  Βατραχομυομαχίας. *Η λοιπόν δό^ετέ μ α ; αξίαν υλην,

ή παραχωρήσατε τά Υπουργεία εί; άλλους, οιτινες μας υ 
πόσχονται τοιαύτην.

Σΰ λοιπόν, Γενναίε Στρατηγέ Τ ζαβέλλα! Σΰ ό μικρός μέν 
τό δέμας, κρατερός δ’ αί^μητής, έλησμόνησες τήν Άπλιάνην 
καί έκεΤνο το Εκκλησίον της Κλείσοβας; ή μέμνησον θούριδος 
άλικες, Τζαβελλα, ή δος τό ΎπουργεΤον τοΰ Ά ρεως είς τόν άρει- 
μάνιον Δ. Καλλέργην ή τόν γενναΤον Γαρδικιώτην, οΓτινες κα! τήν 
ρομφαίαν της Κλείσοβας δύνανται νά κρατήσουν, κα: τόν κά
λαμον τοΰ Γχυζώτου νά διοικούν Σΰ δέ έτοιμάσου διά τήν μέλ- 
λουσαν εκστρατείαν, οπου Οά εγωμεν καί τήν Μη/ανήν τοΰ 
Ά ρχιμίδου.

Καί Σΰ 'Ρήγα Παλαμίδη, διατί έντροπιάζεις τόν ίμώ νυ- 
μόν σου Βελεστινόν ; Σΰ δέν είσαι ό Παλαμίδης εκείνος, οστις 
μίαν φοράν είς τόν ισθμόν τής Κορίνθου μόλις ειοες μαχρόδεν 
τους Τούρκους, τρομάξας εφυγες δρομαίος χαί άσδμαίνων είς 
τήν Τρίπολιν διηγούμενος είς τόν λαόν μετά φρίχης, οτι πάν
τες οί "Ελληνες έπέρασαν έν στόματι μαχαίρας, χαί μόνος 
Συ άρπαγείς έκ χειρό; Θεοΰ, διεσώδη; παραδόξω ς ,  διά νά 
εύεργετήσης τόρα τήν Πατρίδα μέ τό Υπούργημά Σου ; 'Ρ ήγα , 
ή Α λ ω π εκή  δέν δύναται νά διοίκηση τά εσωτερικά τοΰ Κρά
τους· αλλά χρειάζεται Αεοντή. "Οθεν δός τό 'ΥπουργεΤον είς
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τον Λέοντα έκεΤνον είς τό φωτοβόλον έκεΤνο πνεύμα, τό δποΤον 
μέ ζωηρά χρώματα δύναται νά ζωγραφίση τήν ευημερίαν είς 
ολας τά ; ’Επαρχίας τής 'Ελλάδος.

Σΰ δέ Κωλινε Κολοκοτρώνη, Σΰ i  άξιος γόνος τοΰ "Ηρωο; 
εκείνου ! ποΰ είναι τά  φώτα, μέ τά δποΤα ήλδες φορτωμένος, 
ώς ό Ά τλ α ς, έκ τής Γαλλίας, διά νά τά χύσης είς τήν σκο

τεινήν Πατρίδα Σου ; μή τά κρύπτης, Κολοκοτρώνη, χάριν τα 
πεινοφροσύνης· άλλ’ εκβαλέ τα , διά νά φδάση κάμμία άκτίς καί 
είς τήν ταπεινήν Τρώγλην μας, ήτις εύρισκεται είσέτι εις τό 

σκότος. Και ώς ηρωικός βλαστός τής λαμπρας οίκογενείας 
Σου, σύντριψε γενναίως τήν καταγδόνιον εκείνην μηχανήν τής 
Καραμανιόλας, ήτις πρό καιρού ολίγον ελλειψε νά καρατό
μηση καί αύτόν τόν "Ηρώα Πατέρα Σου πρός ανταμοιβή» 
τών ΰπέρ Πατρίδος ανδραγαθημάτων τ®υ ί !□ φιλάνθρωπε Κω- 
λΐνε, τί μας χρειάζεται αυτή τήν σήμερον ; οταν είχομεν α
νάγκην αύτής διά νά καρατομήσωμεν τοΰς Τυράννους τής 
Πάτριοος, καί τότε ό Πατήρ Σου κατά τό Βαλτέτζϊ, τήν Γρά- 
ναν, τάς Πάτρας, τήν Κόρινθον, Ρωμανόν, Δυτικήν 'Ελλάδα, 
Άχλαδόκαμπον καί τά λοιπά μέρη, χωρίς Καραμανιόλαν, 
μ εν ΙΙαλαιο'/άτζαρον έχοπτε καί έσώρευεν, ώς άγριοκρόμ- 
μυδα, τάς κεφαλάς τών Τούρκων! ή λοιπόν ΰπηρέτει τήν 
Παρθένον Θέμιδα μέ αγνότητα, καί μή πρόσφερε είς τά ιερά 
θυσιαστήριά της ανθρώπινον Ελληνικόν αίμα, ή δόσε τήν Λει
τουργίαν της εις τόν Προβελέγγιον, τόν Διομήοην Κυριάκου 
χαί εις τοΰς λοιποΰς όπαδοΰς τοΰ Βεκκαρία.

Σΰ δέ Γ . Γλαράκη ! Ποΰ ήσουν οταν b πολύμητις Α. Μαυ- 
ροχορδάτος έπολιορκεΐτο είς τό Μεσολόγγιον καί ετρωγε πον
τικούς, καί οταν έστράτευεν είς Τρίκορφα καί τήν Δυτικήν 
Ε λλάδα, καί όταν ώργάνιζε τήν 'Ρούμελην ; Ποΰ ήσουν οταν 
ό Νέστωρ Τρικούπης μέ τό Εύαγγέλιον είς τάς ‘/εΐρας έδη- 
μηγόρει καί ενθουσίαζε κατά τήν έπανάστασιν τά 'Ελληνικά 
Στρατεύματα μέ τοΰς θρησχευτικοΰς λόγους του, £>στε εν-



Οοασιασμένοι οί Έλληνες ώρμουν ώς λέοντες κατά των Τ υ 
ράννων ; Μά τόν Δία, Κύριε Γλαράκη, δεν είδομεν τό όνομά 
Σου εις κάμμίαν σελίδα τής ιστορίας τοο άγώνος. Δόσε λοιπόν 

τό μέν Ύπουργεΐον τών Μουσών καί τής Θρησκείας είς τόν 
φιλόμουσον κα! Ευαγγελικόν Σ. Τρικούπην ή είς άλλον ομοιόντου, 
τό δέ τοΰ Έρμοΰ είς τόν Πολύμητιν καί Ποντικοφάγον Μαυρο- 
χορδάτον* καί σΰ μένε Γενικός Γραμματεΰς είς τό τών Μουσών.

Σΰ δέ Κορφιωτάκη ελα εδώ, χα! μεταχειριζόμενος ολην 
τήν ρητορικήν εκείνην, μέ τήν οποίαν έςέπληξες τον Πυσκα- 
τάρην, λέγε μας, που ήσουν κρυμμένος, οταν ο Μέντωρ Α. 
Μεταξας έγκατέλειπε τό Κοντελικι, τα Πλουτη καί τους Θ η
σ α υρούς του, δημευόμενα είς τήν Κεφαλληνίαν, καί ειρχετο δια 
νά συμμεδέξη είς τή» Ελευδερίαν τής ΠατρΜος ,· Ποΰ ήσουν 

όταν οότσς έπρέσβευεν είς τους Μονάρχας τής Βερώνης, κα! 
άλλαχοϋ ήγωνίζετο υπέρ τής ανεξαρτησίας τοΰ Έ δνους; καί 
τόρα ποΰ είσαι σό, ενώ ούτος στερείται καί αύτοΰ τοΰ έπιου- 
σίου άρτου j  Κοροιωτάκη, Κοροιωτάκη, σΰ δέν μετε/_εις οΰτε 
τών άνδοαγαδημάτων τών ηρώων τής επαναστασεως, ουτε 
των φώτων καί τοΰ Πατριωτισμού της νέας Γενεάς τών Ε λ 
λήνων. Σΰ τόσον μόνον μέρος τής οικονομικής Επιστημης 
έμαθες, οσον σέ άρχει νά Οίκονομής διά τόν εαυτόν σου και 
%  διά το Έδνος. Σΰ λοιπόν είσαι άνήρ μιας τάξεως, ήτις 
ουτε έχρησίμευσεν, ούτε δύναται ποτέ νά χρησιμευση εις την 
Πατρίδα. Ό δεν δόσε τό Ύπουργεΐον τών Νεύρων τοΰ Πολέμου 
είς τόν Μέντορα τοΰ Άγώνος· σΰ δέ δπαγε Έφορος, κα! όχι 
Ταμίας, ,ώς Πρότερον !

Και Σΰ, τέλος πάντων, Βούλγαρε, οστις φορείς τά ένδύ- 
ματα τοΰ Κάλχαντος, οταν οί μεν ΚουντουριώταΙ προσεφερον 
τοΰς θησαυρούς κα! τοΰς Στόλους τών υπερ τοΰ Εθνους, οι οε 
Ποσειδώνειοι Κανάραί, ’Αντώνιο! Κριεζεις και οί λοιποί επυρ- 
πόλουν τοΰς Τουρκικούς Στόλους κατα τήν Χίον, τοΑιγαΐον 
πέλαγος, και καδ’ άπασαν τήν Μεσόγειον θάλασσαν, οί οε οανοι
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τών καημένων Ιχθρίκών πλοίων έοώτιζον τόν ουρανόν, τήν γην 
και τήν δαλασσαν, ποΰ ήσουν σΰ τότε; μήπως ήσουν είς τήν πολι
ορκίαν τής Τρωάδος τρυπωμένος εντός τοΰ Δουρίου ίππου; Δόσε 
λοιπόν και Συ τό υπουργεΐον τοΰ Ιίοσειδώνος είς οΰς ανήκει.

Ο ΤΡΩ ΓΛ Ο Δ Υ ΤΗ Σ Δ ίΟ Γ Ε Ν Η Σ
Πρός τόν ΛόγιΟν Χ αμάλη/ τής Πρωτει/ούσης.

Γνωρίζεις βεβαίως, Λογιώτατε, οτι δ άνδρωπος ώς φύσει 
κοινωνικόν ζώον, δέν είναι δυνατόν μεμονωμένος ζών νά ευ
χάριστή τα ι είς τοΰτον τόν κόσμον, οστις γε'μει άπό λυπας, 
Θλίψεις και ουστυχιας. Ε χει λοιπόν ανάγκη/ συναναστροφήν, 

ωστε συνοιχλεγομενος με τοΰς όμοιους του ν άνακουφιζη τρό
πον τίνα τοι»ς πο/ους τής καρόιας αύτοΰ· άλλ αί συνδιαλε’ξεις 
διά νά επιτύχουν τόν σκοπόν, είς ον άποβλέπουσί, πρέπει βε
βαίως νά γίνωνται πρός όμοίοος. Διά τοΰτο οί Βασιλείς κα! 
οί Μεγιστάνες συναναστρέφονται μέ τοΰς άλλους Βασιλείς καί 
Μεγιστάνας, και πρός αυτους εχουσιν αλληλογραφίαν.* οί Σοφοί 

τό αντό: πράττουσι πρός τοΰς Σ^φοΰς, οι Έμποροι πρός τοΰς 
Εμπόρους, καί |ν  γένει πάσα τάξις. ανθρώπων καδ' έκάστην 
έπασχολεϊ τάς συναναστροφάς μέ τάς συνδιαλέξεις κα! τά Τ α 
χυδρομεία διά τής αλληλογραφίας. Τούτους λοιπόν μιμούμε
νοι καί ήμεις, καλόν είνϋ  νά έξακολίυδόμεν αλληλογραφίαν 
τινά μεταξύ μας, κ«6’ οσον μάλιστα ειμεδα έν μέρει κα! δ- 
μοιοπαδεΤς- διότι σΰ μέ·/ είσαι λόγιος Χαμάλης, δημιούργημα 
τίΰ  Μεγάλου Κοιλεττου, έαν ή/αι άληδές οπεο παρά τοΰ 
κοινοΰ λέγεται, εγώ δέ, ώς Χορτοφάγος Τρωγλοδύτης* είμαι 
Τζυράκι τοΰ Μεγαλοφυ'ίοΰς Δημιουργήματος τής πετρώδους 
Λακεδαίμονος κατά τόν Πυσκατόρην. 'Ολίγον ελλειψε νά $- 
μεθα καί ομότεχνοι, γενόμενος καί εγώ Χαμάλης, ώς σύ· άλλά 
τότε πρός περισσοτέραν διασκέδασιν τοΰ φιλοδεί/μονος Έλλη* 
νικοΰ Λαοΰ ήδελον επιγράψει είς τό σαμάρι μου τό χ ίμ ά λ ι-
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χόν τήν έξης έπιγραρήν μέ μεγάλα καί ευανάγνωστα γ ρ ά μ 
ματα. * Δημιούργημα εύγενές τοΰ απογόνου τοΰ Μεγάλου 
Λυκούργου Ν. Κορριωτάκη, 'Γπουργοΰ τω* Οΐχονομιχών. · 
Καί οΰτω περιερχόμενος ολας τ ά ς ’Επαρχίας της 'Ελλάδος, 
ήθελον έξηγεΐ τήν επιγραφήν μου προς τους "Ελληνας, λέγων 
• Ή μουν ίχανος, επιμελής χαί τίμιος υπάλληλος τοΰ 'Υπουρ
γείου των Οικονομικών, ώς τό ομολογούν πάντες οί αρχαίοι 
έκ των υπαλλήλων τοΰ αύτοΰ υπουργείου χαί όσοι άλλοι μ : 
γνωρίζουν χαί μόνον διότι έχαμον μέ πολΰ εύτ/ημον τρόπον 
παρατηρήσεις τινας άληδεΐς προς τον Υπουργόν μου, αίτινες 
άπέβλεπον τήν έπανόρδωσιν ενός ατοπήματος τών πραξεών 
του, εύηρεστηδη νά μέ χάμιρ χαμάλην πρός βράβευσιν τών 
έν τώ Ύπουργείω κόπων μου, τ5ς έπιμελειας χαί τιμιότητος, 
μέ τάς οποίας υπηρέτησα, χαί πρός ανταμοιβήν τών υπέρ 
Πατρίδος Θυσιών τής οικογένεια; μου χαί τοΰ υπέρ τοΰ έθνους 
πεσόντος πατρός χαί πολλών άλλο»ν συγγενών μου. Σεις λοι - 
πόν οί Πατέρες τών "Ελληνικών Οικογενειών βλεποντες με, 
λάβετε υπ οψιν σας, οτι άνίιως ποτέ εις κανένα κίνδυνον τής 
Πατρίδος θυσιάσητε τάς περιουσίας σας χαι ρονευθήτε υπέρ 
τοΰ έθνους, τα άγαπητά τέχνασας, άν άϊξν ικανά, τίμια χαί 
γρήσιμα εις τήν Πατρίδα, άρεύκτως θέλουσι γείνει, ώς εγώ, 
Χαμάλιδες, εάν πάντε; οί κυβερνώντες τά  τής Ελλάδος υ- 
πάργωσιν ώ ; τον δεινόν Ρήτορα τοΰ Πυσχατορου, τόν αριστον 
Οικονομολόγον χαί τόν απόγονον τοΰ Μεγάλου Λυχουργου 
τής αρχαίας Σπάρτης · !  Ταΰτα ήθελον πράξει, άροϋ με ολας 
μου τάς προσπάθειας δέν έδυνήδην χατά δυστυχίαν να επι
τύχω  μετά τή ν  παΰσίν μου χάνέν άλλο εργον άρμόζον εις 
τήν αξιοπρέπειαν ένος πρώην τίμιου υπαλλήλου- χαι ταΰτα 
ποό τριών μηνών ανήγγειλα πρός τόν μεγαλόψυχον Υπουργόν 
Κύριον Ν. Κορριωτάκην άλλ’ αυτός αντί νά συγχινηδη χα ί 
νά μέ άποτρέξη, μέ άπήντησε μειδιών, oci * Ηδελε λάβη 
μεγίστην εύ'/αρίστησιν, έάν μέ έβλεπε χαμάλην μέ σαμαρι

επί τών ώρων χα! μέ σχοινιον εις τάς χιΤρα; «εριρερόμένο» 
είς τοΰς δρόμους τών Άδηνών, ώστε νά μέ έχύτταζεν, £σά- 
χις έξήρχετο καί νά γελα. · Καί εγώ λοιπόν περί χολλοΰ 
ποιούμενος τήν διασχέδασιν του- άγαδοΰ 'Υπουργοϋ μου, αντί 
νά γείνω Χαμάλης διά νά μ έ βλέπη νά γελα μόνον, πρός 
περισσότερόν εύχαρίστησιν αύτοΰ Ιγεινα Τρωγλοδύτης Διο
γένης, ώστε νά μέ βλέπη χαδ έκαστον μήνα έξεο/όμενο* έχ 
της Τρώγλης μου, νά γελα χαι νά χορεύη ένταυτώ άπό τήν 
μεγίστην του χαράν. Ταΰτα γράρων πρός σέ, Λογιώτατε 
Χ αμ άλη, παραχαλώ νά συνέργησες χαί σΰ, ίσον δύνασαι, πρός 
τέρψιν τοΰ σεβαστού 'Υπουργοϋ μου, όστις, ώς εϊπεν, ευαρε
στείται πολΰ άπό τήν λαμπράν θέαν τών Χαμάλιδων. Σΰ 
λοιπόν, Λογιώτατε, οστις είσαι βεβαίως ό Πρωτοχαμάλης τής 
Πρωτευούσης, οσάκις βλέπεις τήν αύτοΰ’Εκλαμπρότητα οιαβαίν9ΐ>- 
σαν έν τή άγορα, συνάθροιζε πέριξ αύτοΰ ολους τοΰς Μανιάτας 
Χαμάλιδας, τοΰς Πατριώτας του, διά νά τοΰς βλέπη ό άριστος 
Οικονομολόγος νά χα ίρεται, ώς παριστάνοντας τήν οικονομικήν 
χατάστασιν τοΰ Ελληνικού Λαοΰ επί τής Ύπουργείας του!

Πρός τόν Κύριον Ν . Κορφιωτάκην·
Κύριε Κορρκοτάκη! Σΰ επειδή σοί είπομέν γυμνήν τήν αλή

θειαν, τήν όποιαν έπρεπε δεόντως νά εκτίμησης, πρώτον μας 
ύβρισες « Παλιόπαιδον» διά τό όποΤον, έάν δέν εσεβομεθα μόνον 
τήν υψηλήν δεσιν σου, ή 5 έλα μ εν σέ κτυπήσει τότε κατά πρό 
σωπον δεύτερον αδίκως μας επαυσες, ενώ έ'ποεΐε νά μα 
δικαιώσζς- καί τρίτον πρός τινας τίμιους άνδρας χαί πρό; 
αυτόν άκόμη τόν Σεβαστόν Βασιλέα μας, τοΰ όποιου τήν εύ
νοιαν utpi πολλοΰ ποιούμεθα, ώς πάντες οί τίμιοι, σκληρώς 
μας έσυχοράντησας ώς · Αυθάδη, ανίκανον καί κακοήδη». 
Εζήτησες λοιπόν έξ ολοκλήρου νά μας καταστρέψης! Ά λλ’ή 
Αρετή δέν καταστρέβεται ύπό τής Κακίας, Κύριε Κοοριωτά-



κη ! ή ’Αρετή θριαμβεύει! 'Η μείς os άφοΰ έπάθαμε* τοσαΰτα 
Λαρά σου, δέν εΓμεθα άγενεΐς νά σέ στηλιτεύσωμεν, άν καί 
μ’ εν μόνον φυλλάδιον εδυνάμεθα νά σέ κατακερματίσωμεν. 
Τόρα δέ δέν χάμνομεν άλλο, άλλά παίζομεν, ώ ; παιδίον, μέ to 
χονδύλιον τοΰ Αισώπου, Λουκιανοΰ καί Αριστοφάνους· καί έλ- 
πίζομεν ότι καί σύ θέλεις στέργει τά αθώα παιγνίδια μ α ί, 
«α 'ς  μεθ ήμών γενόμενο;. Ανίσω; όμως ώς άνήρ δέν εύχα- 
ρ-.στηθης εις αυτά, άλλ’ αντί ποίίγν’δίων ετκθυμή^ς αγώνας, 
τοτε παραυτίκα τον μέν Τρωγλοδύτην Διογένην δε'λεις τον 
είδε? Κ ροτωνιάτην Μίλωνα, το δέ παλιόπαιδόν σου 6 άναγκα- 
σθη ν’ άφήση πλέον τάς παιδιά; του, καί θά λάβη τον πελώ- 
ptov κάλαμον τοΰ Λυκούργου κατά Λεωκράτου; καί τοΰ Δη- 
μοσθενου; κατά Πειδίου ή κατά Φιλίππου. Μή μας άναγκά- 
ζης λοιπόν, Κύριε Κορφιωτάκη I διότι γνωρίζομεν όλον τον 
βίονσου, όλας τάς πράξεις σο», καί αυτά ακόμη τά απόκρυφα 
τής καρδίας σου’ καί άν Μώσωμεν τά παραπετάσματα τών 
μυστηριωδών έκείνο>ν σκηνών ενώπιον τών Ελλήνων, τοτε δα και 
συ ήξεύρεις, ότι ουτ» ό Ευρώτας τής ιδιαιτέρας σου πατρίδος, 
ουτε αυτοί οί ωκεανοί τής Οικουμένη; δύνανται νά σέ πλυνωσιν.

«*£§> 23  <£§**

Εις τά ακόλουθον φυλλάδιον θέλομεν πραγματευΟή περί 
Οικονομικής Έ π ιιτήυης· καί επι τέλους θελομεν παραλληλίσει 
τήν θεωρητικήν επιστήμην τή; οικονομίας μέ τας περί ταυτην 
άρχάς τοΰ Οικονομολόγου κυρίου Ν. Κορφιωτάκη, διά νά Γδη 
τά κοινόν τά οικονομικά τάλαντα τοΰ άνορός, άν ήναι Αττικά, 

Βαβυλώνια ή Κινέζικα.
’Ey τϊ) Τρώγλη ημών τή 31 Τανουαρίου 1 8 4 8 .

Ο ευπειθέστατος 
τής ύμετέρας Έκλαμπρότητος πρώην ανίκανος Γραφεϋς, 

νυν δέ Συγγραφευς περιοδικού Συγγράμματος 
Μ . Α· Μουρικίδης.

Πας τις δύναται νά δημοσιεύη προφορικώ; τε, εγγράφω; 
καί διά τοΰ τόπου του; στοχασμού; του, τηρών τους νόμους 
τοΰ Κράτους. —  Ο τύπος είναι ελεύθερος καί λογοκρισία δέν 
Τίτρίπε-Χ! . . . . Πολ. Σύνταγμα τής ‘Ελλάδας. Άρθρ. 10 .



Εΰρίσχεται έν 'Αδήναις παρά τώ Βιβλιοπωλείο) τοΰ κυρίου 
Ανδρέου Πουλη, παρ’ ώ οί έπιθυμοΰντες δυνανται νά γρα- 

φώσιν είς τον κατάλογον τών Συνδρομητών τοΰ Συγγράμμα
τος διά μίαν τουλάχιστον τριμηνίαν.

: Η !

Τιμαται έκαστον ΦΛλάοιον, α-b  δυο περίπου τυπογραρικά 
ρΰλλα συνιστάαενον, διά μέν τοΰς ΚΚ.. Συνδρομητάς δρ. I .  
δ ιί δέ τοΰς λοιποΰς δρ. 1: ί | 2 .


