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Ζοφώδης, φρικαλέα νθξ αίσχους, έπικειμέν*!, 

ϊ ά  ιερά, έκάλυπτεν, αρχαία μας τεμέν/-,

Καί άλλο δεν ήκούετο στο μαϋρον τακτής σκότος, 

Ειμή άλύσσων δουλικών, ό θορυβώδης κρότος·
Τών ελευθέρων τράχηλον, τα  στηΟη τών ανδρείων 

ΐΐβάρυνεν, ό σιδήρους τυραννικός βραχίων,'
Καί άντι δάφνης στέφανον, αισχρόν χιτώ να δούλων 

Εφόρουν τά  στενάζοντα τέκνα, τών Θρασυβούλων 

ΙΙλί,ν με βροντής τρομακτικής άσρχπηφ<ίρον κρότον 

II δόξζ ενθρονίζεται, στόν θρόνον τνίς τόν πρώτον.

Χαϊρε, ημέρα ένδοξος της π αλιγγενεσίας! 

‘Ροδόχρυσος άνέτειλες, ΙΙώς Ελευθερίας!



Λαμίτρότίρον έπέχυσεν ό ήλιός σου σέλας,

Διώκων της δουλείας μας τάς σκοτεΐνάς νεφέλας ·

At φλογεραί αχτίνες του, κι’ ή λάμψις των ή τόση, 
Εις όπλα χρυσος-ίλβοντα, λαμπρώς άντανακλώσι.

Κινεί ό Ελλην έξυπνων, κεραυνοβόλους χεϊρας, 
Διώκων, μ  ενθουσιασμόν, τυράννους ολετήρας,

Καί διά θείας, τοϋ σταυρού, δυνάμεως πυρίνου, 
Θαμβόνεται, τό άμυδρόν φως, τ ις  ημισελήνου,
Κ. ή νίκη στέφει κεφαλας ένδοξων απογόνων,

Μέ δάφνας των Θερμοπυλών, με ρόδα ΜαραΘώνων.

Α λλοτε, Αγγελος φωτός, μ ’ όρμήν τά νέφη σ^ ζω ν, 
Καί, την παρά τοϋ Ούρανοΰ /ά ριν, εύαγγελίζων,
ΙΙλίου φέρων πρόσωπον, μ ’ ακτίνας έστεμμένον,

Κρίνον προσίφερε λευκόν, εις την αγνήν παρθένον, 

Δυτρώσας τό ανθρώπινον γένος, τό πρό αιώνων 
Εις τάς π αγίδα ; έμτεσόν, αποστατών δαιμόνων,
Κ ή Οεα του, έκλόνισε την γνίϊνόν μας σφαίραν'

Εις την αύτήν, και σήμερον, ^αρμόσυνον ημέραν 

Δεσμά δουλείας Οραύονται, μέ πάταγον και κρότον, 

Καί τήν ελευθερίαν μας λαμβάνομεν, ώς πρώτον.

Ελευθερία! ώ θεά, τοϋ Ελληνας, φιλτάτη!

Οπότε ποΰς βαρβαρικός την γην σου κατεπάτει 

Δραπετης έκ της παλαιάς, ένδοξου ooj  έστίας, 
Πολεμικούς, έμόρφονες, λαούς της εσπερίας.
Η θεα σου, φέρει ηχώ, νίκητικών παιάνων,

Κ είν ή φων< σου, κεραυνός στα ώτα τών τυράννων

Αί πράξεις δε αί υπέρ σοϋ, γενναΐαν καί μεγάλαι· 

Νικήτρια της φύσεως ! συ ή ιδία, χάλαι 

Γϊπλισας Τιμολέοντα, κατ’ άδελφοϋ τυράννου,

Καί παιδοκτόνον, εδειξας, ψυχήν πατρός ‘Ρωμάνου.

Ως ό κοχλάζων, αφανής, κρατήρ τοϋ Βεζούβιού,

Μετά φρικώδους κλονισμού, και συριγμοϋ αγρίου 

Εξαίφνης έκρηγνύμενος, καπνοϋ εκπέμπει νέφη,
Καί φλόγας αδου έξεμών, τά  περίξ καταστρέφει, 

Φλογώδεις, μέχρις ούρανοΰ, μύδρους έκσφενδονίζων,

Καί άπό λάβαν, ποταμούς πυρίνους σχηματίζω ν’

Οΰτω, καί ή έκδί/.ησις, ή βράζουσα στά στήθη 

Κατά τυράννων, σήμερον, βιαίως έξεχύθη,
Καί παρ’ έλπίδα, έξαφνα, λαών τών εύρωπαίων 

Ξυπνά, ό άλυσσόδετος, βαρέως ρέγχων λέων.

Αύστριακοί δουλόφρονες! τοϋ κράτους σας τό στέμμα  
Εβάψατε, στοϋ ‘Ρήγα μας το τρισαθωον αίμα!

ΓΙλήν, τοΰτο έκ τής μνη'μης μας, χρόνος δέν θέλει σβύσει, 

Ούδέ τής 'Ιστορίας μας- ή σάλπίγξ, σιωπήσει.

Ματαίως, μέ ΰπόκρισιν, καί υποσχέσεις πλάνους 

τοϋ Ελληνος έθάλπατε, τούς βδελυκτούς τυράννους! 

Ματαίιος πρός την δόξαν μας άντηνεργεΐτε τότε! 

Εδείξαμεν, πώς ή με θα γενναίοι στρατιώται!

Ινι’ ούδέ πενία, ·?, λιμός, ούδέ Αράβων πλή()η 

Ν ά δειλειάσουν δυνανταί ποτέ, ανδρείων στήθη.

Εις Θήβας, κατά τούς καιρούς ποτέ τούς παρελθόντας,

0  Κάδμος, όταν έ'σπειρεν τοϋ δράκοντος όδόντας,



Γιγάντειοι τ ’ ανάστημα, καί πάλλοντες τό δο'ρυ 

Από τήν γην έφύτρωσαν, άντρες άσπιδοφόροι- 

Κι άπό τοΰ Ρήγα, σήμερον γεννήθησαν τό αίμα,

2τας κεφαλας των φ:ροντες, τής νίκης λαμπρόν στέμμα, 
Καραϊσκάκης, Βότσαρης, Κανάρης, καί Μιαούλης,

Γρίβας, Νικήτας, Περραιβός, Φλέσσας, καί Κυριακούλης, 
Αστερες χρυσοστίλβοντες, στον τρέχοντα αιώνα, 

Ζωσθέντες μ’ ενθουσιασμόν, ξίφη τυραννοκτόνα.

Φωτίζει τόν άτερωπόν, Ουρανόν μα; Οόλον 

II  μαυροπορφυρος πυρα, των καιομένων στόλων,
Καί ιαχαί ακούονται είς μακρυνάς εκτάσεις'

Καί μέ τό κΰμα τό γλαυκόν, της ήχηρας θαλάσσης 

Φερεί, <ρυσών δ Ζέφυρος, μέ αύραν γαληναίαν 

Νέων Ιίερσών ναυάγια, πρό; δόξζν πάλιν νέαν.

Α σματα θούρια, ν’ιχοΰν είς όρη, καί κοιλάδας,

Κι απο κρανία, βδελυκτών άράβων, χιλιάδας 

Τρόπαια νέα ς-ήνονται, είς είδος πυραμίδων,

Εικόνες των άρχαίων μας ηρωικών αψίδων.

Πλην είς τάς αδυνάτους μου, καί πρωτόπειρους χειρ ας 

Θραύονται ήδη αί χορδαί, της λυγιφθόγγου λύρας,
Κ οί οφθαλμοί δακρύουσι, καί ή φωνή εκλείπει____

Και τό ωχρόν μου μέτωπον σ /.αζεί, μαύρη λύπ/j. . . .

Μή κλαίετε στενάζουσαί, μαυροφορούσαι χήραι, 

Οσων, τούς άνδρας, τοϋ έχΟροϋ ο κεραυνός έπήρε,

Μή, ορφανά, δακρύετε, οπόσων τούς πατέρας 

Καί συγγενείς, άφη'ρπασε τό άδδηφάγον τέρας.
0  θάνατος, παρέδωκεν εκείνους, σ* αίωνίαν 

Των ερχομένων γενεών, ίσόθεον, λατρείαν- 

Κ ι’ ό'σον καιρόν ό ήλιος, μέ φώς άκτινοβόλον 

Τόν κυανοϋν τοϋ Ούρανοΰ, θά σταδιεύϊι, Οόλον,
0  έλλην, είς τοϋ τάφου των, θά κάθηταί τήν ά'κρη 

Τό κρύον βρέχων μάρμαρον, μ  ευγνωμοσύνης δάκρυ.

όποιος ενθουσιασμός κατά τυράννων τότε !

Καί πόσοι, οι τής αρετής καί δοςης, θυασώται!

Καί σήμερον, δ αριθμός όπόσος, των ύπούλων,

Των ραδιούργων, των κλεπτών, τώ ν άναισχύντων δούλων 

Αλλοίμονον ! άπέβησαν εις μάτην, τόσοι κόποι,
Καί διά τής διαφθοράς τό μέλλον μας έκόπη!

Παρήλθεν, καθώς ό'νειρον, ή πρώτη εϋ'κλειά μας,
Καί, ό τοϋ πατριωτισμοί» πολύτιμος άδάμας
Λεν ς-ίλβει πλέον ς-άς ψυχάς, τελείως ήμαυρώθη ! . .  . .

Τήν δόξαν, διεδέχθησαν, τής άδοξίας πόθοι!

Τάς πρώτας τής πατρίδας μ ις , σημαντικάς αξίας  

Χαίρονται, τά  καθάρματα, τής φίλης Παυαρίας,

Κι’ αντιγράφεις, καί δεκανείς, είς ταύτην έκεϊ πρώτον 

Τρυγώσι τώρα, τούς καρπούς τών τόσων μας ιδρώτων.

Κι’ ώς ά'ρπυαι, άρπάζουσαί τό γεΰμα τοϋ Φοινέως, 
Δραχμάς αρπάζουν, φέροντες τάς ύβρεις μας γενναίως. 

Ματαίως γράφουν κατ αύτών οί δημοσιογράφοι! 

Ακολουθούν τό έ'ργον των σιωπηλοί, ώς τάφοι-



ύ χ ρ α  Γϊ&υάρου παρειά, καθείς μας τό γνωρίζει,

Εις λέξεις, νά έρυθρια ποτέ, δέν αυνειθίζει.

Στρέφω προς πρός σας, λευκότριχες άγωνισταί του γένου 

Πρό σας, τούς utpvov άτιμον σήμερον κοιμω μένους,

Εις έδρας οΐτινες λαμπράς, κι’ ένδοξους, άναβάντβς,

Ως έκ μαρμάρου, μένετε, σιγώντες άνδριάντες,

Καί τον αυχένα κύπτετε εις προσταγάς τών ξένων, 
Κρατούντες τό τρισάθλιον έθνος, ήδικημένον.
Που εϊν εκείνος ό καιρός, καθ’ ον εις τάς Τροιζήνας 

2υντάττετε Συντάγματα, υπό τερπνάς μυρσίνας,
Καί γννίσίος, έφαίνετ), απόγονος Ελλήνωί,
Τό σκάφος της πατρίδο; μας, καθείς σας διε υθόνων;

Ποΰ εϊν, εκείνος ό καιρός, καθ ον μετά καρδίας 

Γενναίας, καί μέ έρωτα άγνής ελευθερίας,
Στοϋ Αρεως τά  ένδοξα, έτρεχατε πεδία,

Κ  έκάματε, στών ποταμών τά ρεύματα τά  λεία 

Λίθοι νά μη κυλίωνται, καί δρε~ς έκριζωμέναι,

Πλήν πτώ ματα, καί κεφαλαί άράβων, κεκομμέναι ■
Ποΰ ειν’ εκείνος ό καιρός, καθ’ ον οί πάντες "ajC,
Χωρίς φατρίας σπαραγμούς, χωρίς κακίας μίση 

Ζωήν έζήτε αδελφών, με μόνην τήν ελπίδα  

Νά ϊδετε ελεύθερον, καί εύδαίμονα, π α τρίδα ;

12 α ίσ χος! κατεστρέψατε τά  πρώτα τρόπαιά σας,

Κ είς τά  ώχρά, μα^άνθησαν, αί δάφναι, μέτωπάσας, 

l i t  ως αστραπή έξέλιπε, κι’ ή δόξα σας, κι ή φήμη, 

Και, τώ ν πρωτέρων έργων σας δέν θέλει μείνει μνη'μη! .

Σείς, άλλοτε δαφνο<τεφε~ς, πατέρες τής πατρίδος, 
Προστάται ελευθεριών, εχθροί τής Τυραννίδος.

Μέ αρετήν αρχαϊκήν, καί νοΰν καί χαρακτήρα,

Σείς σήμερον, μ ’ έπίβουλον, καί κερδοσκόπον χεΐρα 

Τοϋ έθνους, σας, προδίδετε τήν εύκλειαν σιγώντες, 
Καί ζώντες, κατηντήσατε σχεδόν άποθανόντες.

Σεις, άλλοτε, άγέροχοι πρός κρατερους δέσποτας 

Τής δόξη; ’λησμονήσατε, τάς έποχάς τάς πρώτας,

Καί σήμερον, νά κύπτετε προστρέχετε, εις ξένους 

Τυχοδια>κτας βδελυρούς, άδικητάς του γένους,
Καί λάμψιν άμαυρώσαντες τοσούτων σας  προοδων, 

Κατέστησε ανδράποδα αϊσ^ίστων ανδραπόδων.

ΣεΤς, άλλοτε, περίδοξοι υιοί τής χρυσής νίκης,

Σήμερον φαίνεσθ ένοχοι, άξιοι καταδίκης 

Πιθίΐκικώς μιμούμενοι τά έθιμα τών .ξένων,
Καί συμβουλάς, άκούοντες άνδρών, διεφθαρμένων. . .

Κι* άπεκδυθέντες τον ΐσχυν, γενναίων φρονημάτων 

Τύποι, άντί νά γίνεσθε, λαμπρών παραδειγμάτων, 

"Εγειν’ ό μέν, υπόδουλος του Ρήγα, καί τοϋ Ασσου 

Κι’ ό ετερος, έκθειαςός θερμός, τής Ρίτας Βασσου (1 )

(1 ) Ως νά ρας «ρκουν τά  $ίάγορκ  κόαρατα, οί Ναπαιοι καί Συντα

γμ ατικοί, οί Καίρειοι καί Svvo'Ji/olj οι Ά γγλιζο ντες , Γαλλίζοντες, ‘Ρωσ- 

σίζοντες, Γερρανίζοντες, Φαναριωτίζοντες, κ. τ . λ. Α λλά  καί τρεϊς γ υ 

ναίκες τ>5ς σκηνές κατώρΟωσαν άλλα τρία. Ε χω ρεν λοιπόν τώρα τούς 

Βασσίους, ‘Ρ ιτσίους, καί Λουλίους θεατρικούς φ ατριαστάς. Δεν είναι τ£  

α λ ι ε ί α  λυπηρόν, καί γελοιω ίέστατον ε’ντάυτώ , νά βλεη γ  τις πολιΟυς 

πατέρας τού έθνους, νά γίνω νται παλίρπαι^ες, καί καταλειποντες πασαν



2τόν νέον ημών Ανακτα, τήν ζώσαν μας ελπίδα  

3Νά παραστήσ/τε ποτέ άκόμι δέν σας είδα 

Μέ παρρησίαν "Ελληνος, τό έθνος όσα θέλει·

"Ως πότε, Οά μας τυραννή τών ξένιον, ή αγέλη;
"Ως πότε, οντα άθλια, καί άτιμοι άλϊταί;

"Ως πάτε, καί τό μέλλον μας αύτό, Οά άπειλήταί;
Καί δύβη/α  ονόματα, θ άκούωνται ώς πότε;

Χέδερ, καί χλάφ τζ, καί Π ρίτζ, καί χνούτζ, οί τόσοι δραχμοπόταί;

'Ως πότε, Οά άργοποργί μ ΐ πάντα δόλου τρόπον 

Τοϋ έθνους ή συγκάλεσις, καί τών αντιπροσώπων;

Καί ή συγκρότησις Βουλής έκ τών προκριτοτέρων ·
Κ ή καθιέρωσις θεσμών, καί νόμων ελευθέρων;

Διστάζετε να δείξατε γενναϊον χαρακτήρα,
Φοβούμενοι μήν οργισθνί εις τοΰτο, ή πορφύρα;
Μη τρέμετ , υπακούσατε εις του λχοϋ τό νεΰμα!

0  Βασιλεύς, έγνώρισε τοϋ ελληνος τό πνεϋμα 

Εγνώρισε, πώς ελλην ζή , καί άνευ τοϋ άέρός,
ΙΙλήν οχι, άν δέν άρχεται νομίμω; κ’ έλευθερως.

2τ/ιρίξατ’, εις ακράδαντα θεμέλια, τόν θρόνον,
Διά νά δρέψητε καρπούς τών τόσων σας αγώνων,

Κ ή δόξα σας αχώριστος της εθνικής εύκλειας,

Νά λ ά μ π -j στόν αιθέρα μας, μή λάμψεις ό'ντω; θείας.

σττουίαίαν ομιλίαν, ν« ^ιλονϊΐκώσι ί’π ί τοιούτων αντικειμένων, αναξίων 

τοϋ Ελλονιχοΰ χα ρχχτη ρο; ;

”Ω ! εΐθε, ή αδύνατος νεανική φωνή μσυ,
Νά μή παρέλθη, ώς φωνή, έντΐ-ς φρικτής έρνίμου!
ΙΙχώ νά κάμ·(ΐ, είθε καν στά βάθη της ψυχής σας! . .  . 
Τήν λύραν μοο τήν ήχηράν, ε ϊςτό  έςής τονίσας,
Τήν δό£αν τ?ίς πατρίδος μου, τλ,ν δόξαν σας θα ψάλλω, 

Καί κρίνα στους κροτάφους μου ευώδη, θέλει βάλλω.



Σ Η  Μ Ε I Ω  Σ I Σ .

Α φοσιεύοντες τήν απέναντι Σάτυραν, σκοπόν άλλον δεν εχ ο μ εν , elu.ii 

νά σζηΙιτεΊσΜ μεν τούς ο'ιηματίας εκείνους σ χολαστικού;, το ύ; ε -

γ^Ορούς τού  άλ<)9ούς της νεολαία; φ ω τισμού, οϊτινε; μετερχόμενο ι τ ό ν  δ ι

δάσκαλον, νομίζουσιν o n  ζώσιν ακόμη κατά τούς χρόνους  Εκείνους τής 

βαρβαρότητας, κατά τού; όποιους τα. λογικά όντα , ύπέκειντο είς τούς 

«νιλεεΐς δαρμούς, καί τάς α’ισ χρ ά ς  ύβρεις τω ν, ώς ζώα άλογα, καί ο’ιτινες  

φρονοΰσιν άνώ τατον τής σόγιας β αθμόν, τόν ορμαθόν έσκωρασμίνων  

φράσεων καί λεξιδίων. Οί άναγνώσται ρ α ς , Οελουσιν απαντήσει σ τ ίχο υ ς  

τ ιν α ς ,δ ιά  τών όποιω ν, πιθανόν νά  ύποπτεύσω σιν, ότι διαγράγομεν τόν ιδιω

τικόν β ίον τινός ίξ  α υ τώ ν  ΙΙ'λήν κηρύττομ ιν ό τ ι  τούτο δεν τό ε'φαντά- 

σΟιιμεν ποτέ. Άλλ’ επειδή είναι φανερόν, ότ ι δ ι είκόνος τίνος τραγήν, 

πρέπει νά μ ετα χειρ ισθ η  ό γραφών πολλά χρ ώ μ α τα  πρός τελείαν τής 

φύσιως α πομίμ ησ ιν , δια το ύτο , θέλοντες καί ημείς να παραστήσωμεν  

ζω-ηρώτερον τό π ρ ά γμ α , καί νά φανερώσωμεν ότι τά  άδλια τα ύ τα  όντί- 

δ ια , τα  όποια  σήμερον δια. τήν τ ις  Κυβερν^σεως μας αμέλειαν δ ιαστρε- 

©,όνουσι τόν νοΰν τ«ς νεολαίας, φέρουσιν iv  έαυτοΐς πάσαν κακοήθειαν 

καί διαφθοράν, ίιεγράψ αρεν τ ινάς  πράξεις τω ν ,  καί κατά τούτο  ν ο μ ί-  

ζομεν ότι δ ϊν π ρέπει νά κατακριθώμεν.

Έ άν δέ τις εκ τών σχολαστικώ ν τούτων λειψάνων, τ?ς 'Ασιατικής 

βαρβαρότατος, άνατραφεις είς φαναριω τιχά μα γειρεία , περ ίχρυσ ος έξω- 

Οεν διά τήν Ίαρτουφικήν αυτού ύπόκρισ ιν, εσω θεν δέ μόλυβδος καί σκωρία, 

διά  τό  καταχθόνιον τί?ς ψυχής το υ , εά ν , λέγοαεν, ό "λεξιθήρας οΰτος, 

Ιδών τήν θερσιτικήν αυτού μορφήν είς τό κάτοπτρον τούτο όργισθή, 

καί ώς οφις ιοβόλος, θελήσγ νά ρίψ-φ φάρμακον ίκδιν.ήσεως κ α ί’ ήμών, 

άμεριμνοϋντες ί ιά  τήν λύσσαν του , προλαμβάνομεν νά  τοΰ είπώυιεν, ότι 

ή καταφρόνησις μας θέλει χρη σ ιμ εύσει ώς καταλληλότερα απάντησις, εις 

τάς τετορνευμένας φράσεις το υ , τάς ε’ξηγμένας από τά  βάθη τοϋ Βαρινου, 

τού 2ου ΐδα , τ?ς Κ ιβω τόν, καί τοΰ Μεγάλου 'Ε τυμολο μν.ού.

Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ.

Οταν, μικρόν καί ά'κακον παίδίον, ίτ ι  riv/,,v,
"Εχον τόν νοΰν μου καθαρόν, καί ζωηράν τήν μνη'μην,

Οί φίλτατοί μου οί γονείς, ώς χ.1 οί γονείς τών άλλων, 

-τό ν  εξοχον μέ επεμψαν τών τότε διδασκάλων, 
ίΐτον αύτός άνδράριον, καθώς Ουμοϋμ’ ακόμα, 
Κακοπλασμένον, άμορφαν, άλλόκοτον στό σώμα, 

Ασύμμετραν, άλλοίΟωρον, τό έ'καμεν ή φύσις,

£ ιχ ε  παράδοξον φωνήν, γελοίας τάς κινήσεις·
Τήν μέν πατρίδα έ'τυχε Κ ω νσ τα ντινούπ ολης,

Μαύρος, καί στρεβλοπόδαρος, Ομηρικός Θερσίτης.

Μέ σκούφον πυραμοειδή, δερμάτινον ζωστήρα,

Μέ νεΐίρον τρομερώτατον στήν δεξιάν του χεϊρα,

Αύτό τό όπλον τό σκληρόν, της τρυφεράς μας πλάτης, 
Κι’ δνοι μέν ήμεΟα ημείς, αύτός δέ ονηλάτης.

» ί 2 ! .  . .  τρεις, αν ήχεν, ώς αύτόν τό έθνος, διδασκάλου 

u Γαδουρολάτας ήθελεν έμπειροτέρους άλλους;

Τις δλη του, άν θέλετε νά μάθητ’ ή σοφία,

Ακούσατε την, φίλοι μου, έδώ έν συντομία· 

ό/.τάηχος Απόστολος, ψ α λ τ ή ς , καί Μη ναι ον 

ΐϊσαν τ;ά διδασκόμενα έκεϊ, είς κάθε νέον.
Οί δέ επιστημονικήν διδάσκοντες παιδείαν 

ΐίδίδασκον, ώς έλεγε, φθοράν και αθεΐαν.

Αφ’ ου μέ φοβεράς κραυγάς, λύσσαν φοβερωτίραν 

Μάς έ ξυλοκοπ άνι (Γεν όλόκληρον ημέραν,



Πριν τής ήμερας τό λαμπρόν άστρον ακόμα δύσν)
-τή ν εκκλησίαν ήθελε νά μας καθοδήγηση,

Καί μ ’ αηδείς όγκανισμούς έκ δεξιών νά ψάλλν)
Βίε σ τ ίμ χ  δέκα σπιθαμάς, καί κουνιστά κεφάλι·

—  Ώ !  . . .  Τρεις, ά ν^ χεσ ά ν αύτόν, τόέ'θνος διδασκάλου; 

Ψάλτας, εϊπετε, ήθελε στ/,ν εκκλησίαν άλλους;

Εάν τυχόν άπέθνησκε κάνεις εκ τών κατοίκων 

Κλείων ή μας τους μαθητάς εις τόν μικρόν του οΐκον, 

Αυτόκλητος ανέβαινε προθύμως εις τό βήμα 

Καί λόγον επιτάφιον έκφώνει παραχρήμα,

Καί ώς άποζημίωσιν τοϋ στήθους του έζήτει 

’'ίΐ ζακχαρη ή καί καφφέ απ’ του νεκρού τό σπήτι.

Κ* εις πάσαν δέ Κυριακήν, μετά τήν λειτουργίαν 

Τακτικωτάτην έ'καμνε μακράν δημηγορίαν,

ΙΙροτρέπων τους χριστιανούς μ  αναίδειαν, καί λήρον,

Αντί Οεοΰ, νά προσκυνάΰν, νά τρέμιοσι τόν Κλήρον.
—  ί ϊ  !. . .  τρεις, ά'ν ί)χε σάν αύτόν τό έ'θνος, διδασκάλους, 

Διά ‘Ιεροκήρυκας εΐχεν ανάγκην άλλους ;

» Τά πάντα αύτοδίδακτα στόν κόσμο \ α ι  παιδιά μου 

» Μάς έλεγε, μέ βλέπετε μ  αύτά τά  γερατϊά μ ου;
» Παιδάκι τόσο δά μικρό δέν ήμην χρόνων δέκα, 
χ Καί σάν έμέ δέν ήξευρε κάν:νας τά  1’ ω μ α ι  κ α ,

Καί χάρις εϊς τήν θαυμαστήν μεγάλην μ  εύφμ'ίχν 

χ Εις τρεις «μέρας έμαθα καί τήν αστρονομίαν,
» Εις δυό τ ά  Μαθηματικά, τήν Φυσικήν εϊς δέκα,
» ΙΙλήν έτη πέντε πέρασαν νά μάθω τά  Ρ ω μ  α ϊ  κ α .

» -Αύτά είναι τά δύσκολα! ολα σχεδόν τά  άλλα  

ι. Ψωμάκι είναι μαλακό, καί μέλι μέ τό γάλα·

» Λπόδειξις δέ είν’ αύτή, μ ’ δλον ‘ποΰ ήμην νέος 

» Ολίγον σχεδόν άλειψε νά γείνω Γαληλαΐος,

» Καί Γιαλουσάκ στήν φυσικήν, κ’ ήθελεν ίσως ΐδης,

» Καί εϊς τ ά  Μαθηματικά, νά γείνω Αρχιμήδης.
—  "Ω! . . .  τρεις, ά ν^ χε  σάν έμέ τό έθνος διδασκάλους· 

Α π’ αστρονόμους, καί σοφούς εϊχεν άνάγκην άλλους;

Αν 'φέρετο στους μαθητάς βαρβάρως, καί όργίλως 

Στους ιερείς έφέρετο ώς αδελφός, καί φίλος,

Καί κάθε ψυχοσάββατον μετά τήν εκκλησίαν 

Τό δέκατον τών προσφορών τουστελλον στήν οικίαν.

Κ.’ εις μαγειρεία σύχναζεν ένίοτ ό γεννάδας.
Καί μετά δούλων έγλυφε τριβλία, καί λοπάδας.

Στους αδυνάτους 'φέρετο, καί άλαζών καί κοϋφος,
Στους δυνατούς άνδράποδον, υποκριτής, Ταρτούφος,

Καί κόλαξ επιτήδειος μέχρι αναισχυντίας 

Τής αύθερέτου, μισητής, τότε Τουρκοκρατίας.

Ώ! . . .  τρεις, άν η /ε  σάν αύτόν τό έθνος, διδασκάλους 

Κηφήνας πλέον ήθελε, καί φαναριώτας άλλους ;

» Δέν ειναί κρίμμα, ελεγεν, δταν κάνεις παιδιά  μου 

» Επάρη τήν κουμπάρα του εις κοινωνίαν γάμου.
» Πλήν πρέπ* άπό τόν άνδρατνς πρώτον νά τήν χωρίβντ, 
ϊ  Καί ό νόμος τότε δεύτερον νά τοΰ τό συγχώρηση.

» Αρκεί μέ αύστηρότητα κι ακρίβειαν μεγάλη  

» Κρέας ή λάδι, πρός Οεόϋ, μήν φάγνι η μήν βάλλη



» Τετάρτην καί παρασκευήν καθόλου εις τό στόμα,

» Καί συγχωρεΐτ’ αν έ'καμεν χειρότερα άκόμα.

» Πρέπει νά κάμντις πάντοτε μετά την αμαρτίαν 
» Μετάνοιαν, καί προσευχήν, νηστείαν κι αγρυπνίαν.
—  νί2! . . τρεϊς, άν έμέ έθνος, διδασκάλου;
» Διδασκαλίας ηθικής ήκουεν άπό άλλους ■

Επρόκρινεν (ώς κ’ οί λοιποί Τουρκοαναθραμμένοι)

Κ ’ ήγάπα τό αρσενικόν, άπό τ ά  τρία γένη,
Καί καταφίλει τούς καλούς, μετά αναισχυντίας,

Υπό τό πρόσχημα πατρός, καί της διδασκαλίας.
» Σάς άγαπώ παιδάκια μου, μάς ελεγεν, ώς φίλους,

» Καί ν άγαπώμεν, πρόσταζεν ό κύριος, άλλήλους»

Κ εις πάσαν σχεδόν φράσιν του, πάσης του ομιλίας 

'Ρητόν τι σου άνέφερεν, έκ της γραφής τής θείας.

Είπε ποτέ όνειδισΟείς διά οινοποσίαν 

» 0  οίνος κατά τον Δαυίδ ευφραίνει την καρδίαν»
.—  νΩ! . . τρεις άν ηχε σάν αύτόν τό έ'Ονος διδασκάλους 

Κρασοπατέρας εβλεπεν εις Αργος πλέον άλλους ;

έζνίτεί καί τοϋ εφερον οί μαΟηταί του όλοι 

Αλλος καφφέ ή ζάχαρην, άλλος ρακί ροσόλι.
Αλλος άρνί καί βούτυρον, άλλος γιγοϋρτι γάλα.
Καί άλλοι δώρα εφερον άπό αύτά μεγάλα, 

ί ί  ‘Ροϋχον, ή ολόκληρον Αμερικής πανίον 

νϋ σ τ  ητον τό σχολεϊον του, πολλών ειδών ταμεϊον,

Κι’ οσοι μέν συχνοέφερον έθεωροΰντο φίλοι,

Καί τούτους ΰπεδέχετο μέ μειδιώντα χείλη,

Α λλ’ όσοι δέν έφρόντιζον έκείνους ό'λους πάλιν 

Μ’ οργήν καί μέ κχτη'φειαν, ύπ ίβλεπε μεγάλην,
Κι* επάνω εί„ τό μάθημα έζήτει την αιτίαν

Αύτη'ν των νά εκδικηΟγί τήν αδιαφορίαν.

yi2 ! .  . .  τρεις, άν ήχε σάν αύτόν τό έ'Μ ς, διδασκάλους,
« Τους φορολόγους τούς τρανούς τ ί ήθελε τούς ά'λλους·}

’ϊημέρωσεν άνάποδα μιά ‘μέρα δι’ έμένα 

Γιατί δέν πήγα εις αύτόν τά  έπιτεταγμένα  

ΙΙρόφκσιν εύρεν παρευΟύς.. . σάν πείνασμένη γύπα  

Γιατί» σ τ α υ ρ έ  β ο νί 0 ε ι μ ο t >> στό μάθημα δέν είπα, 

"ίϊρμησε κατ επάνω μοο μέ βούνευρον στην χεϊρα,

Κ έξέσπασε τόν βράζοντα στά στηθη του κρατήρα.
! . . . τ ί στιγμή διά έμέ φρικτή, κατηραμένη ! . .  .

ΙΊοτέ, ποτέ! πιστεύσατε, θάλασσα φουσκωμένη 

Τοσοϋτον δέν άντιβοϊ, τοσοϋτον δέν αφρίζει, 

όσον εκείνος μαίνεται, κι όσον σκληρά υβρίζει- 

Ιίοτέ ραγδαίος ΰετός, άπό βορράν η εδρον

Δέν φέρεται τόσον σφοδρά,
Οσον αύτός αλύπητα, κατίφερε τ ί  νεΰρον 

Εις τά  άΟώα μου πλευρά.

”ί ί ! . . .  τρεις άν ήχε σάν αύτόν τό ε^νος διδασκάλους 

Δημίους θά έφρόντιζε νά τρέφγι πλέον, άλλους ;

Βλέποντες ό'τι ελεος καί σπλάγχνο; δέν γνωρίζει,
Καί καθ’ ημέραν άδικα, ταϊ; ράχαις μας μαυρίζει- 

Εσυνομώσαμεν κ’ ήμεις άπό άπελπισίαν,

Κι’ ενώ ήτοιμαζώμεθα διά τον εκκλησίαν,



ή ρρίσαρεν τον ’δέβαμεν, με κόμβους πολυπλόκους,

ΚΙ* ολατου τ ά  κεφάλαια ’πλΥΐρώσα(/.εν ρ·έ τάκους. 

Εκραύγαζεν, έσπάραζεν, ώς άγριον θηριον,
Κι’ ΰπο φωνών, ήντήχησε μεγάλων, το σχολειον, 

Ελάκτιζεν. ύπδ οργής ώς άρουραϊον κτήνος·
Αφ’ ου δέ τοϋ τάς ’βρέξ«[/.εν, καθώς σ ή ρ ς  εκείνος 

£'i; αστραπή έχάθημεν άφήσαντές τον ρ ν ο ν  
Λεαένον, καί πρός ρ θ / μ *  τών ακολούθων χρόνων.

Ώ! . , . τρεις, αν ήχε σάν αΰτ'.ν τ ι  έθνος, διόασκάλους. 

"ίππους Οά έχρειάΐετο αλευρομύλων ά λλου ς;
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Π  Θ ΕΑΤΡΙΚ Ή  Ε Ρ ΙΣ.

V. · ’

. . .  Τό καφφενεΐον ήτο πλήρες ανθρώπων- έδώ είς 
μιαν γωνίαν έκάθητο, εχων τόν ενα πο'δα έπί του άλ
λου, φουστανελλοφο'ρος τις, έν ΙΙειραιεΐ κατοίκων, έξ ε
π α γγέλμ ατος χαρτοπαίκτης, πλησίον δέ τούτου, γέρων 
τις μέ όμματοϋάλια επί της ρινός, άνεγίνωσκε τάς  
Εαλλικάς εφημερίδας προσεκτικώτατα. Εις τό απέναν
τι μέρος, έξοχώ τατός τις πρώην υπουργός, έγραφε συν- 
ταγάς (llccettes) διά τρεις άσθενεΐς του, οίτινες ώς άνθρω
ποι τοΰ άγώνος, άδικηθέντες επί τών ημερών τής υπουργί
ας του, καί διά τήν στέρησιν τών πρός τό ζην επιτηδείων 

άσθενήσαντες, προσεκάλεσαν τόν παύσαντα υπουργόν διά 
νά θεραπεύση, δ,τι ό ίδιος έπροξένησε. Εις τούτου δέ τά 
δεξιά, ιστατο καπνίζων, μ’ δλον τό μισάνθρωπον ήθος 
αύτοϋ, βαυαρός τις πρώην μέν είς τήν πατρίδα του μ  υ
λ ώ ν  α ς  νϋν δ' έν Έ λλάδι εχων άποδοχάς μεγάλου βα
θμού, καί πλησίον τούτου αουστανελλοφόρος τις α γω 
νιστής, τρεις έπί τοΰ σώματος φέρων πληγάς, τήν δέ 
κεφαλήν ίστηριγμένην έπί τής χειρός εχων, έσκέπτετο, 
ίσως πώς νά δώκη τροφήν κατ’ έκείνην τήν ημέραν, είς 
τά λιμώ ττοντα τέκνα του- άριστερόθεν δέ πάλιν τούτου, 
δύο πανέκλαμπρα μέλη τής πηθικιζούσης Αθηναϊ
κής νέολαίας, καθήμενα έπινον ρ έ  πολλήν ευγένειαν

2*



τό παχύτατον τής Σ ι ο κ ο λ ά τ τ α ς  ποτόν. Εις ο» 
τήν άπ έναν τι του φουστανελλοφόρου άγωνιστοΰ γωνίαν, 
ό καφφεπώλης, έφυλλολόγει τό όγκωοέστατον αύτοΰ κα- 
τάστιχον, τό όποιον, έάν ή χε στόμα νά ομιληση, Ocv ή- 

ξεύρω πόσον ήθελε τόν ζημιώσει.
Έ ν τοσούτω έκαστος τών παρόντων, ένησχολεΐτο εις 

τι, καί σιωπή. βαΟεϊα έπεκράτει, ^πράγμα σπάνιον, εις τά  
τοιαΰτα τής άδολεσχίας καταστήματα, ο τεμ ετ  ολίγον, 
λύσας τήν σιωπήν είς τών νεανίσκων, ήρωτησε τόν χα -  
ριέστατον αύτοΰ σύντροφον, έάν χΟές παρευρεΟ/] είς τό 

Θέατρον. Ε ις τήν έρώτησιν τούτην, ό νεανίσκοςήσΟάνΟη 
συγκίνησιν τινά, καί χωρίς νά άποκριΟή μέ το σύνηΟες 
» ν α ί » ή ρ ξ * τ ο  οι’ ύφους ρ ο μ α ν τ ι κ ω τ α τ ο υ  νά 

έκΟειάζη τά διδαχθέν δραμα τής Ν ό ρ μ α ς ,  καί τήν 
περίφημον αύτοΰ πρωταγωνίστριαν διά τής φωνής τού
του, ώς από λήθαργον έξυπνήσας, τί παρέστησαν χθες  
τό εσπέρας ; ήρώτησε μέ περιέργειαν, ό χαρτοπαικτης 
του Πειραιώς.— Δέν ηχούσατε; τήν Νόρμαν, άπεκρίΟη 
προς αύτόν <5 νεανίσκος; αλλά τί δράμα! τί σκηνογρα
φία! ! τί σηρήνεια άσματα! τί μαγευτικοί φωναί άδυ- 
νατώ νά σοί τά περιγράψω.— Καλλίτερον, ύπεψυΟήρισεν 
ό χαρτοφόρος, καλλίτερον ήτοννά υπάγω χΟές είς το Θεα- 
τρον, παρά είς του κυρίου Συμβούλου τής Επικρατείας 

αν εύρισκόμην είς αυτό δ ' Ρ ή γ α ς  Κ ο ύ π α ,  δέν ήδύ- 
νατο νά μέ κατατρ έξη τόσον. Εν ώ ουτος έλεγε ταΰτα  
καθ’ εαυτόν, ό καπνίζών βαυαρός, στραφείς πρός^τους  
διαλεγομένους, είπε ψ ε λ λ ίζ ω ν -Ω ! τίτ,άβλος! κέ ταρρεις

κύριε, δτι είστε χάλον τέατρον τικός σ α ς; όκ ι! όλο μ έ
ρες λέγκετε αύτό πράμμα, ήμεις εκοιμεν είς τήν Παυά- 
ριαν, κίλιαις φόρες καλλίτερον.—  ΈσυνειΟίσατεγενναιότα
τε, έπρόσΟεσε μέ ειρωνικόν γέλω τα  ό πληγω μένος έλ -  
λην, έσυνειΟίσατε άπό τής είς τήν Ε λλάδα  άφίξεώς σας 
νά μεταχειρίζεσΟε, τούς έκ περισσοτέρων τών τριών ψη
φίων, συγκειμένους αριθμούς. —  Β λέμμα περιφρονητικόν 
ερριψεν ό γενναιότατος επί του φουστανελλοφόρου—  
"Οπως καί άν έ'χη τό πράγμα, έξηκολούθησε ό νεανίσκος, 
τόΘ έατρόν μας είναι τέλειον, τούτο τό ήκουσα παρά πολ
λών, κα&τό πιστεύω, διότι χΟές τό εσπέρας έκινδύνευσα 
νά χάσω τό λογικόν μου1 άν ήκουες, έξηκολούθησεν ά- 
ποτεινόμενος είς τόν σύντροφόν του, άν ήκουες χΟές τό 
εσπέρας τήν κυρίαν ΊΡίταν Βάσσου, (1) ήθελες λειποΟυμή- 
σει έκ τής ήδονής.— ΑΓ! παϋσε τόν πανηγυρικόν σου είς 
τό προοίμιόν του, διότι ή κυρία 'Ρίτση, είναι άσυγκρί- 
τω λ ό γ ω . καλητέρα, άπεκρίΟη πρός αύτόν, ό τρώγων 
σύντροφός το υ .—  Με συγχωρείς, έπανέλαβεν ό πρώτος, 
ή καλητέρα, καί μελωδικωτέρα όλων, είναι ή κυρία Βάσ
σου, καί όχι ή κυρία 'Ρίτση, καί άν έξετάσης μάλιστα  
καλώς, Οελεις εύρεϊ τήν κυρίαν 'Ρίτση, κατωτέραν 

καί τής Κ. Αούλης. —  Ώ  ! ! άπεκρίΟη μέ ζωηρότητα

(1 ) Ά να γ ίρ ο ντ ις  τά  ονόματα τ?ς Κ. Βάσσου, 'Ρ ίτση ς, καί Λουλάς, ϋέν 

c/.o-KiuAfifj νά  προσάψ&ψε» ρώ ρον τινά  et; αΰτάς, ά).)ά Οέλοντες νά  

παοαστβσωαεν τάς καταγέλαστου; «ν το?; καyj/ενείοι; ^ιλονίίκιας, π ρ ά τ -  

τομ ιν  τούτο , uy; δννάριενοι κατ’ οΰ& να τρόπον  ν α  τό άτΓ0}>ΰγωρεν.



ό φίλος του, άπατασαι, και ή δεν κρίνεις καλώς, η τυ- 
φλώς παραδέχεσαι δ,τι οί άλλοι λέγουσιν.—  Συγχώρη
σών με, κύριέ μου, νά σέ είπώ, δτι δέν ήξεύρεις τί όμι- 
λεΐς, καί είναι μεγίστη ανοησία σου, νά λέγη ς δτι ή κυρία 
'Ρίτση είναι καλητέρα της κυρίας Βάσσου.— Μήπως δέν 

ηναι μεγάλη αΰΟάδειά σου, νά διϊσχυρίζεσαι δτι ή Βάσ- 
σου είναι μελωδικωτέρα της ’Ρίτσης ; — είσαι αναίσθη
τος λίθος. —  Είσαι ζώον τετράποδον. —  Μήν υβρίζεις 

διότι σου σχίζω  το κεφάλι. —  Μή κινηΟής διότι σέ 
κάμνω καί μετανοείς. —  Πείθεσαι δτι ή Βάσσου εί
ναι καλητέρα ; — "Ομολογείς, δτι ή 'Ρίτση είναι τε- 
χνικωτέρα ;— εγώ ; ;  ποτέ ! ! — Λαβε λοιπόν καί χύσας 
έπ’ αύτοΰ ποτήριον πλήρες ΰδατος, τόν κατέβρεξεν 
εις ταύτην τήν προσβολήν, λαβών καί ό έτερος εν ξύλον 
τοΰ σφαιροπαιγνιδίου ώς δόρυ, καί κάΟησμά τι ώς άσπι- 
δα, ώρμησε κατά τοΰ έχΟροΰ, δστις κατεγείνετο νά προ- 
φυλαχΟη διά μιας τραπέζης. Έ ν ω λοιπόν ουτοι διεμα- 
,χοντο προς άλλήλους, οί παρόντες, (πλήν τοΰ κυρίου 
δόκτορος,) καταλιπόντες τάς θέσεις των, έπλησίασαν, καζ 
άρπάσαντες από τών χειοών των τά πρόχειρα όπλα των 
έπροσπάΟουν νά εϊρηνεύσωσιν αυτούς. Μέ τήν ταραχήν 
ταύτην, έγερΟείς καί ό γράφων έςοχώ τατος —  Ά μ έτε-  
νε στό γέρο διάβολο δ:αβόντρου κουλούκια, έκραξεν, έκά- 
μετέμε κ’ έφαλάρησα ταΐς ρετσέταις μου, καί λαβών τον 
πϊλον, καί τήν δοκτορικήν αύτοΰ ράβοον έξήλΟε τής Ου
ράς. —  Πήγαινε νά δώκης διαβατήρια δ-.ά τόν κάτω κό
σμον, έκραξε προς αυτόν, γελώ ν ό αγωνιστής.

Μετά τήν άναχώρησιν τούτου, ό γέρων, δ τάς έξω- 
τερικάς εφημερίδας άναγινώσκων, 0έσας τά όμματοϋάλια 
αύτοΰ εις τήν θήκην, καί προς τούς πρότερον διαμαχο- 
μένους πλησιάσας, είπε, λαβών τόνον διδασκαλικόν. « Ε ν 
τροπή έλληνόπαιδες, εντροπή νά φΛονεικήτε περί πραγμά
των, τά όποια σας άναδεικνύουσι μικρόνοας, καί μικρο
πρεπείς, είς δημόσια μέρη διαπληκτιζόμενοι! Ά φ ετ ε  τήν 
ύλην ταύτην είς τούς αργούς εκείνους, καί μικρολόγους, 
οΐτινες εχοντες περιορισμένον τόν νοΰν, κάμνουσι λεπτομε
ρείς ίπίτοιούτω ν αντικειμένων παρατηρήσεις, νομίζοντες 
δτι σπουδαιολογώσιν. Π λήν δέν πταίετε σείς, άλλ’ οί αίτιοι 
τής συς-άσεωςτοΰ 'Ιταλικού θεάτρου είς τόπον, δπου έπρε- 

πενά προηγηΟή τών ηθών ή μόρφωσις. Ταΰτα εϊπών ό γη 
ραιός, όπισΟ:δρομήσας έκάΟησεν ρόδα τής αίδοΰς έκάλυ- 
ψαν τά πρόσωπα τών νεανίσκων, καί δι’ δλίγας στιγμάς  
έπεκράτει, σιωπή. Αύτός ό άνθρωπος, είπον καθ’ έμαυτόν, 
φαίνεται δτι είναι άσπονδος τοΰ θεάτρου εχθρός, μήπως 
είς τήν νεότητά του έρωτευΟείς τινά τών έν τη Ι τ α 
λία γυναικών τής σκηνής, ήφανίσΟη δι’ αύτήν ; Καί 
έπιΟυμών νά λαλήσω μ ετ’ αύτοΰ, πώς κύριε, τόν εϊπον 
πλησιάσας. δέν σας διαα^δάζουσι τά μελοδράματα, ή 
εύρίσκετε τούς έν τή Έ λλάοι ύποκριτάς κατωτέρους 
εκείνων τής Εύρώπης; — Ιίάνέν τούτων δέν είναι, μοί άπε- 
κρίΟη, διότι καί τής μουσικής είμαι εραστής καί είς τούς έλ- 
Οόντας ύποκριτάς άπέοωκα τόν χρεωστούμενον φόρον, διά 

τών χειροκροτημάτων μ ο υ .—  ΙΙώς λοιπόν, τόν είπον ,  
μέ τοσαύτην αυστηρότητα έπεπλήξατε τούτους τούς κα-



ριους, οιτινες, δι’ άλλο βέβαια δέν έφιλονείκουν., παρά 
διά νά άποδώσωσι καί αύτοί, τ  ό ν ό φ ε ι λ ό μ ε ν ο ν φ  ό
ρ ο ν ; — Β>έπω, έπανέλαβε προσηλώαας τους οφθαλ
μούς του εις τούς ίδικούς μου, βλέπω ότι ζητείς νά εξη
γηθώ σαφέστερον έπ’ αΰτοϋ τοΰ αντικειμένου, άκουσόν 
με λοιπόν. Δέν αγνοείς, νομίζω, δτι τό Θέατρον, ή θαυ- 
μασία αυτή τών προπατόρων μας έφεύρεσις, γείνεται 
ούχί μικρας ώφελείας πρόξενον είς τούς κοινωνικώς ζών- 
τας ανθρώπους, διότι είναι τρόπον τινα σχολειον τοΰ λαοΰ. 
"ΌΟεν καί είς τήν Ε λλάδα , η τις άπό τοΰ βορβόρου της 
άμαΟίας κοί βαρβαρότητος έξελθοΰσα, άρχεται ήδη νά 
κατατάττεται είς τήν σειράν τών πεφωτισμένων καί 
εύνομουμένων τής Ευρώπης έΟνών, ήτον άναντιρρήτως 
άναγκαΐον εν θέατρον, τό όποιον ήΟελεν όχι ολίγον συν- 
τελέσει είς τήν ταχυτέραν τών ελληνικών πνευμάτων 
άνάπτυξιν διότι διά μέν τής τραγωδίας, ήΟελεν έξάπτε- 
σΟαι τό γενναιον τοΰ πατριωτισμού φρόνημα, καί διε- 
γείρεσΟαι ή επιθυμία τής μιμήσεως πράξείον σπουδαί
ων, καί κατορθωμάτων ηρωικών· διά δέ τής κωμωδίας 
ήθελον μορφόνεσΟαι τά είσέτι έκ τής πολυχρονίου δου
λβίας βαρβαρικά ήθη μας· ούχ ήττον δέ, καί ή πολλάς  
έλλείψεις έ'χουσα γλώσσα ήμών, ήθελε βελτιωΟή, καί 
ό μικρός τών ποιητών μας αριθμός αυξήσει· οί δέ Ά λ . καί 
ΙΙαν. Σοΰτσος, Ιάκωβος καί Ά λ . Ραγκαβής, πατέρες 
γενόμενοι τής νεωτέρας δραματικής μας ποιήσεως, ήθε- 
λον ς·έψει τάς κεφαλάς των μέ νέας τοΰ Παρνασσού 

δάφνας, νέα ποιοΰντες δράματα. Τοιοΰτον τό θέατρον
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ήτο κατάλληλον διά τήν παροΰσαν τής 'Ελλάδος ηθικήν 
κατάστασιν. Τώρα άς έξετάσωμεν, όποιον τό ύπαρχον, 
καί όποια τά αποτελέσματα τών έν αύτώ σήμερον διδα- 

σκομένων. (1)
Είς τό θέατρον τοΰτο, ώς γινώσκεις, φίλε μου, διδά

σκονται μελοδράματα είς γλώσσαν ιταλικήν, άπό τών 
οποίων εάν άφαιρέσης τό μέλος, δέν θέλεις εύρεϊ άλλο, 

είμή λήρον ερωτικόν άνευ ούδεμιας πιΟανότητος καί 
τέχνης δραματικής έσκευωρημένον. Έ κτος τούτου, καί 
πράξεις πολλάκις κακοηθέστατα! γείνονται τό κύριον τών 
μελοδραμάτων άντικείμενον, ώς λ. χ . είς τό τιτλοφ ο
ρούμενων » ό Κουρεΰς τής.Σιβιλίας» είς τό όποιον πας 
χρηστοήθης έρυΟρια, καί δστις έξ υμών ώδήγησε είς 
αυτό τήν γυναίκα, ή άδελφήν του, ώραΐον τή αλήθεια 
μάθημα τής έδωκε ! Α λλά μήπως καί αυτή ή μουσική 
τοΰ μελοδράματος εχει καλόν αποτέλεσμα; - -Ώ  ! κύριε, 
κόπτω  τον λόγον σου μέ τό μέλι, εκραξεν ό χαρτοπαί
κτης, έγώ άνέγνωοα είς πολλά βιβλία, δτι ή μουσική έξη- 
μερόνει τήν ψυχήν, καί καταπραόνει τά πάθη ! — Τί τιά- 
βλος ! έπρόσθεσε μ ετ’ αύτόν καί ό γενναιότατος Βαυαρός 
σκυΟρωπάζων, τί εκετε νά λέγκοιμεν τιά τόν μουζίκον; 
τέν έκοιμεν νά λέγκοιμεν τί ποτε σακραμέντο !—  Μολονό
τι δέν έχω  λεπτόν είς τό βαλάντιόν μου, καί τά πεινών

Ας u i'j όργισΟρ ό φίλος μ χς Σχνσόν»;, s«ν ύ π ϊρ  τοϋ  κοινοί y p u -  

γοντζς είπώρ,εν τήν «).ή0ειαν Oi).optsv τόν ‘Ku.oui'l.'O.ivu. ρε τόν Θ εσπιν 

εάν πε’κψη είς τ ίν  Υ.ύρώπην i t ’ ε’ξόίω ν του νέου;ελλ«νκ ;, δ ιΰ  ν» σ π ου- 

δάτω τι τήν δραματικήν ύττόζριαιν, ί  γέρη ε/.είΟεν, άξιου; τ ί ;  τέχνης  

τα ύτζς  διδασγ.κ ίον;.



τα τέκνα μου θέλουν ζητεΐ άρτον, είπε τότε προς τόν γ έ 
ροντα καί ό ελλην, σέ παρακαλώ όμως νά άκολουθήσης τήν 

ομιλίαν σου.—  Α ς μήν έφαρπαζόμεθα, ήκουλούθησεν αυτός 
από μίαν λέξιν ή φράσιν, οσάκις Οέλομεν νά κρίνωμεν περί 
ολοκλήρου πράγματος, μή μέ διαχόπτητε λοιπόν σας 
παρακαλώ. Είπομεν ότι τό μελόδραμα άποκαΟίσταται. 
όπωσοΰν άξιον τής προσοχής τοΰ κοινοΰ, ούχίδι’ άλλο, 
είμή διότι περαιόνεται διά τής μουσικής, ήτις, έπειδή 
είς ταύτην τήν περίστασιν είναι άπλή, ηδονή μηδαμώς 
μετά του ωφελίμου άναμεμιγμένη, είναι βεβαίως καί βλα
βερά· ή χαύνος αυτής αρμονία δέν καταπραόνει, αλλά μαλ  
λον έξαπτει τών παθών τήν κάμινον, καί περί τούτου, δύ- 
ναται έ'κας-ος υμών νά πεισθή, παρατηρών όποιον απο
τέλεσμα έπέφερ3ν εις τούς κατά τήν πρωτεύουσαν νέους, 
καίτινας παλιμπαιδας γέροντας. ΙΙερισσότερον δέ θέλει 
γνωρίσει τήν απάτην του, όπόταν ρίψη εν βλέμμα επί τής- 
οουλης Ιταλίας, ήτις έγέννησε καί έτελειοποίησεν αυτό 
οιά τής προστασίας Δεσποτικών Κυβερνήσεων, αιτινες 
τρεμουσαι μή ό λαός δια£ρήξ/] τά δουλικά αύτοΰ οεσμά 
τόν όιασκεδάζουσι διά του τοιούτου, κάμνοντές τον νά 
τραγωδή άλυσσό3ετος· ή 'Ιστορία σώζει πολλά  τοιαΰ- 
τα παραδείγματα, άγχινόων τυράννων επινοήματα, οι- 
τινες φοβούμενοι τήν πτώσιν τοΰ ύποσκαπτομένου θρό
νου των, διά τών τοιούτων συνήθως μέσων ήντιπερί- 
σπων τά ζωηρά του λαοϋ πνεύματα, μεταμορφόνοντες 
πολλάκις τά φιλελευΟερώτερα έθνη είς άγέλας δουλι
κών κτηνών. Τοιούτους έπιθυμοΰσι τινές να ιδωσι σή
μερον καί τούς ελληνας· πλήν άς βεβαιωθώσιν ότι τά  
έντιμα σχέδιά των δέν θέλουσιν άποβή κατά τήν όλέ-

θριον αυτών επιθυμίαν, καθότι, ή χειρ τοΰ ελληνος ά- 
ποτεινάξασα σιδηροΰν ζυγόν είκοσι αιώνων, δέν άλυσ- 
σοδένεται διά τοιούτου Σηρηνείου δόλου. Καί έλπιζω  
ότι, έάν ή Κυβέρνησις επιθυμεί αληθώς τήν εντελή ά- 
νόρθωσιν τοΰ έθνους, θέλει αποσκορακίσει, ή τοΰλάχις·ο* 
περιστειλει τό τοιοϋτον φθοροποιόν μίασμα, ώ ς πάντη 

ακατάλληλον εις τήν παρούσαν κατάστασιν μας. ΙΤε- 
ριήλθον κύριοι, τήν Ευρώπην, ήκουσα είς τούς ΙΤαρισίους, 
τά με)^οδράματα, άλλ’ ήκουσα προσέτι καί τάς Τραγωδίας 
τοΰ Βρούτου καί Τιμολέοντος, καί αί τρίχες μου ήνορθώ- 
θησαν άπό τάς φιλελευθέρους αυτών έννοιας· ήκουσα τάς 
άμιμήτους Κωμωδίας τοΰ Μολιέρου, τό κάτοπτρον αύτό 
τών άνθρωπίνων άδυναμιών λυποΰμχι δέπροβλέπων σήμε

ρον είς τήν ‘Ελλάδα τήν χαύνωσιν παντός γενναίου φρονή
ματος. Νέοι τήςπαρούσης εποχής, ήκολούθησε μ ’ ενθου
σιασμόν, στοχασθήτε ότι σείς, μετά τινα ετη θέλετε α
παρτίζει τό σημαντικώτερον μέρος τοΰ έθνους! παρ’ 
υμών έξαρταται ή εντελής άνόρθωσις καί δόξα τής 
πατρίδος, σείς θέλετε παρουσιασθή είς τήν βουλήν διά 
νά Οέσητε τά άκράδαντα Οέμεθλα τοΰ πολιτικοΰ μας 
οικοδομήματος, μή καταδεχθήτε νά άμαυρώσητε τό τ ι
μαλφές όνομα τοΰ ελληνος, μηδέ χαυνόνετε τάς ψυ- 
χ ά ς  ύμών, άποκαθιστώντες εαυτούς γυναίκας άνδρο- 

μόρφους.

Είπών έκάθησεν, πάντες δ’ έθεώρουν αύτόν με
τά περιεργείας. —  ’Ολίγον έλει,ψε νά κοιμηθώ, εί-
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πεν ό χαρτόπαιτης ταπεινή τη φωνη προς τόν πλησιά- 

ζοντα νεανίσκον άν έξηκολούΟη, ίσως ήθελον όνειρευΟεΐ, 
δτι έχασα χίλια  δίστηλα εις τόν Φ ά ν τ ε Σ π  α 0 ί. Έν το- 
σούτω κατ’ εκείνην τήν στιγμήν τό κρ εμάμενον του καφ- 
φενείου μέγα ώρολο'γιον, έσήμανε τήν δεκάτην, ό δέ γ έ 
ρων έγερΟείς, ας υπάγω εϊπεν, εϊς τόν συνήθη μου | περί
π α το ν .—  Τ ίτιά βλος! τέκα ώρας είναι τώρα ; εκραξεν ό 
Βαυαρός, μέ έκπληξιν χαράς* καλό πρ ά μ α ! γκούτ ! νά 

παγαίνοίμεν τώρα νά πέρνοιμεν τράχμαις από τό τάμειον. 
— Νά υπάγω καί εγώ, έπρόσΟεσεν ό ελλην ς-ενάξας, νά ευ
ρώ άρτον διά τά τέκνα μου.— 'Η μείς ειπον οί νεανίσκοι άς 
σφαιρίσωμεν ολίγον.— Τί θέλετε νά σφαιρίσετε, είπε πρός 
αυτούς ό χαρτοπαίκτης, ύπάγομεν εις τόν οίκον μου νά 
παίξωμεν ολίγον Φ α ρ α ώ, ολίγον 15 ί σ τ, ολίγον έ ν- 
δ ε κ ά μ ι σ υ, ή μίαν Π ρ έ φ α ν  —  νΟ χι όχι, Οά σφαι- 
ρίσωμεν, άπεκρίΟησαν αυτοί.

Ό  μέν λοιπόν γέρων έξήλΟεν, ό δέ Βαυαρός έρευνή 
σας επ’ αύτοΰ, καί ίδών ότι εφερε τό ρινόμακτρόν του 
διά νά [3άλλη τά χρήματα, ήκολούΟησε τόν γέροντα μετά  
τοΰ έλληνος, όστις έξελΟών ελαβε διαφορετικήν από τόν 
Βαυαρόν διεύδυνσιν εγώ δέ έγκαταλιπών τόν χαρτοπαί
κτην μετά τών σραιριζόντων νεανίσκων έν τώ καφφενείω, 
άνεχώρησα.

Γ Έ χο ντες  ανεκδότους, εύτραπέλους τινάς δημοτικάς ποι 
ήσεις μας, έκρίναμεν εύλογον νά τάς δημοσιεύσωμεν διά 
τοΰ Τ ο ξ ό τ ο υ ·  διό καί καταχωροΰμεν εϊς τό παρόν 
φυλλάδιον μίαν έξ αυτών. Νομίζομεν δέ περιττόν, νά κά- 
μωμεν τήν παρατήρησιν, ότι ή αφέλεια, καί τό δημοτι
κόν τοΰ λεκτικοΰ , δίδει είς τό τοιοΰτον τών ποιημά
των έΐδος, πάσαν χάριν καί γλαφυρότητα. 'Ός-ις δέ π ε
ρί τούτου αμφιβάλλει, άς ρίψη βλέμμα προσεκτικοΰ πα- 
ρατηρητοΰ είς τά ανακρεόντεια τοΰ ΆΟ. Χριστοπουλου 
λυρικά, καί θέλει πεισΟεΐ ότι ή φυσικότης καί εύτραπε- 
λία τοΰ χαριεστάτου τούτου ποιητοΰ, πηγάζει ώς έπί τό 

πλεΐστον, από τό ύφος τοΰ λεκτικοΰ του.

Α Σ Ω Χ  Ε Ι Α

Στό ποττίρι ρ.ου έ·.εΐνο 

Ορκον κάμνω φοβερόν,
Τό κρασάκ; νά τό πίνω  

Πάντοτε, ώσάν νερόν.

Ιίσάν Βάκχο;, καθ’ τ,<χίοχ 

Βίε τ jv κόσμον τόν τρελλό, 
Μέ τ>,ν άστατον [/.«; σφαίρα 

Λά φωνάζω, νά γελώ.



Νά τ'} τσούζω μέ γλυκάδα,
Μέ τραγούδια, μέ χαραις,

Στί,ν δροσιά, στήν πρασινάδα,
Χωρίς ώραις θλιβεραΐς.

Ν ά λατρεύω τχ?ς ώοαίαΐς,

Κ’ εϊς κρεββάτια μαλακά 

Είς σαράντα μεσα νέαις 

Ν ά κοιμοϋμ ήδονικά.

Μακράν άπό κολακείαις,

Καί άπό πολιτί'.αϊς, I

Κι άπό άλλαις αΛοίαις,

Καί άπό γρχμματικαϊς·

Καί άπό ψευτιαΐς μεγάλαις 
ΤΙοΰ άλήθειαις άπερνοΰν,

Καί άπό φροντίδαις άλλαις, Α
Ποΰ tjv άνθρωπον γερνούν.

Ο θεος νά μέ φυλάγ·/)!

—τόν χρυσόν μου τόν καιρό 
Μ έ τήν πλόσκα εις τό π λά γι,

Τήν ζωήν μου 0ά ^αρώ.

; |
Λησμονώ οταν τό στρόνω .» ; φ

Είς τρα γούδα , είς χορούς 

ΓΙώς χαρτόσνιμον πληρόνω,

Καί χορταίνω βαυαρούς,

30
ΙΙώς τοσοΰτοι κοπιάζουν 

Στόν μεγάλον μας χαϊμόν, 
Καί ζυγόν κατασκευάζουν 

Δι’ ελεύθερον λαιμόν.

Είς τοϋ φίλου Διονύσου 

Οταν ϊ)μ*ι ταΐς χαραΐς 

Ευτυχέστερος τοϋ Κροίσου 

Ε ίμαι εκατόν φοραΐς.

Είς τοΰ έρωτας δέ πάλιν 

"Οταν ήμαι, τήν γλυκιά, 
Κι’ άλαβάστρινον αγκάλην, 

Τότε εΐμ ’ δλος φωτιά.

Τρέμεί όλον μου τό σώμα, 

Καί χωρίς νά ’πω μιλιά 

Δίδω στό γλυκύ του στόμα 

Απειράριθμα φιλιά.

Μέ αύτόν νά παίζω  θέλω,

Μέ τόν πρώτον νά ρουφώ, 

Μέ τούς δυό έντάμα, μέλλω  

Αιωνίως νά τρυφώ.

Ν ά ζωή ευτυχισμένη!

Ζηλευτή, άλν,θινά 

Π οΰτ ό άνθρωπος πεθαίνει 

Ούτε γλίγω οα γερνά.

*&§§> 31



32

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ .

Α'. ’Επειδή, δσα χρήματα εχουσιν οί κύριοι Βαυαροί οί 
έλΟόντες άπό τά 1 8 3 3  μέχρι σήμερον, είναι βαμμένα είς 
τά αίματα άναριΟμήτων τής έπαναστάσεώς μας ήρώων 
διά τοΰτο κυρύττομεν δτι βαυαροΰ συνδρομήν δέν οεχό- 

μεΟα, ουδέ φυλλάδιον είς κανένα τούτων, πέμπομεν,

Β'. ’Επειδή, κατά δυστυχίαν, ό υπηρέτης μου, οστις ή- 
ξευρεν ελληνικά έως είς τόν β’. το'μον τής εγκυκλοπαί
δειας τοΰ Ιΐατοΰσ!·, άν και δέν έτρωγε τήν τεσσαρακοστήν 
έλαιον, κλέψας τά λεξικά καί βιβλία μου άνεχώρησε (χά 
ρις είς τήν αΰστηράν επαγρύπνησή τής ’Αστυνομίας Πει
ραιώς) ήδη δέ εύρίσκομαι άνευ λεξικών καί άρχαίων συγ
γραφέων, ειδοποιώ τούς συχνάζοντας είς τό θέατρον μα- 

Οητάς ότι Οέλουσι μέεύρει πρόθυμον καί πλειοδοτοΰντα 
άγοραστήν είς τά πωλούμενα βιβλία των. ”Ολαι αί ελ
πίδες μου διά τήν άντικατάστασιν τών κλαπέντων βι
βλίων μου, στηρίζονται είς αυτούς.

Έ ν ’ΑΟήναις τήν 2 5  Μαρτίου 1 8 4 0 .

ψ
O S u y y p a y e O ;  κ α ί  Έ  κ <J ό ϊ  « ς 

Α Ν Τ ί Ι Ν Ι Ο -  Α Ν Δ Ρ Ι Α Κ 0 Π 0 Τ Λ 0 2 .



Ή  συνδρομή διά μέν τούς έντός τής πρωτευούσης

/.ατά ρ , ^ ν α ................................................  . . . . δρ, 1.

Διά δε τούς εκτός τ α ύ τ η ς ................................  1 1 0 .

Η  συνδρομή είναι δεκτή, τουλάχιστον διά τριμηνίαν.

Ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι
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