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ΣΥΓΓΡΑΜ ΜΑ ΕΜ Μ ΕΤΡΟΝ Κ Α Ι ΠΕΖΟΝ  

Κατά πασαν τριαχοατήν πέμπτην ήμέραν, έκδιδομενον.’
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EUOnofflZIS.

Εί£οπ·οίοΰι«.εν τοΰ; χνρίοχις συνδρομητάς μ ας, ότι τοΰ  λοιττοΟ τό φνΏ,άδιον 

ρα; j δίλει ΰνκγχ ίνεσΰχι εχάςην τρ ικχοςή ν π ίμ π τη ν  ημέραν, χιάτοΰτο , έ ν ιχ χ  

πολλών «ιτιώ ν, ίξ  ων ή χυριω τέρα , είνα ι ό ψ ό ο ο ς  τ  ώ ν V ο υ ο α ί  ω ν. Θ ί-  
λουσι οΐ κ ίνρόνει διά  vrav ρυλλάίιόν μας τήν γνωστήν μονίαίαν συνδρομήν.

ΕΝ ΒΑΕΜΜΑ ΕΙΣ Τ Π Ν  Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΙΝ  ΜΑΣ.

-Ε'ράνη τοϋ 'Γοζότου μου τδ πρώτον, μόλις, φύλλον, 
Και, βλέμμα τών αρχόντων μας, έπέσυρεν όργίλον,
Κ.' εισαγγελείς, ίίρακες άρπα/.τι/.οΐ, πεινώντες,

Κατ άηίόνων, καί πτηνών αθώων, έφορμώντες,

Τους σΐονιρούςτων όνυχας, ήτοίμασαν προΟύμω;, 
ΐδόντες ποίαν έδειξεν υποδοχήν, ό 5ημος·



Καί μόλις, στήν διάκρισιν τοΰ πεπρωμένου μείνας 

Διέφυνον, τάς «φανείς >τών άρθρων των σαγνίν^ς.

Νά μέ κρημνίσουν ήθελον, είί βάραθρα, είς βάτους,

Καί δραχμοβόροι ΠαυαροΙ, καί Σύμβουλοι τοΰ Κράτους 

Εϊς Γιουβενάλειον χολήν, είς βέλ/i Α ρχιλό/ων,
Συνήθως τρέμει, ή δειλή καρδία τών ενόχων.

ΐδοΰ λοιπόν, και δεύτερον, προβαίνει δ Τοξότης, 

Καθώς είς μά'χνίν, άτρομος, κι’ ανδρείος στρατιώτης, 

Ίϊλέμμα άστράπτον, καί ταχύ, παντόθεν περιστρέφει, 
ί-'ς όταν σχί&π κεραυνός τοΰ ούρανοϋ τά  νέφη,

Καί εις τά ΰδατα, καθώς, ειρηνικής θαλάσσης 

Γεννά ό δύων Ηλιος λαμπράς αντανακλάσεις,

Φαρέτρα πλήρης, χάλκινος, στους ώμους του αστράπτει· 

Στα στήθη του τά  λάσια, οργήν, καί μίσος θάπτει· 
Νευράν « v W  άργυράν, καί τάς όορεϊςτου νευων 

Στήθη τοξεύει προδοτών, αλάνθαστα σκοπεύων- 
Καί σήμερον τό τόζον του άφόβως θά τανύση,

Και τής νευράςτου ή κλαγγή, βαρέω; Οά ήχήσνι.

—  Λν άλλοτε έμολυνα μέ πρωτοπείρους χεΐρας 

Είς προσβολας ιδιωτών, τό τοξον τής Σατύρας,
Λν γράψας άλλοτε μικρά, παρέβλεψα μεγάλα,

II μοΰσα μου, έΟήλαζε μικρού νηπίου γά λα - 

Πλήν σνίμερον, ότε αύτή Υ,ύξήνθη, καί ήνδρώθη,

Καί α^ίδέαι ηλλαξαν, καί τής ψυχής οί πόθοι,

Μέ σπουδαιότερον σκοπόν, καί Οαρραλαίαν χειρα 

"Ρηγνύω τόν κογ/λάζοντα στά στήθϊ) μου κρατήρα,

Καί, δρακοντώδη μάστιγα, κρατών, τών Εριννυων,

Θά πλήξω τήν αναίδειαν άνδρών καταχθονίων, 

Θ ά ^ ύσ ω τή ς κκρδίας των, τό έβενώδες αίμα,

Καί θέλω μόνον σεβασθή τοϋ όθωνος το στέμμα.

ί ΐ  κολοσσοί τοϋ τύπου μας, ακλόνητοι, μεγάλοι, 

Λντωνιάδη συνετέ, Ψιλή μων, καί Π ετσάλη! 
ί ί  σείς, τοϋ γενικοΰ καλοΰ, ακάματοι έργάτ;:ι!

Τών Ιερών δικαίων μας, ατρόμητοι προστάται!

Να εμβω, συγχωρήσατε, μέ βέλη φλογισμένα
Στάς τάξεις σας, ώς είς σκοπόν τείνων, συμφωνως, ενα.

Εύδαίμων, εάν δυνηΟώ ποτέ, ή κατορθώσίο,
Τά λελεγμένα παρ’ υμών, ν άνακεφαλαιώσω,

Καί τρισευδαίμων, φίλτχτοι, άν μέ επιτυχίαν,
Εί; τάς σοφάς ιδέας σας, προσθέσω κ έγω μίαν.

Είς a y ανή ωκεανόν, καθώς όπόταν πλοϊον,

Μέ νύκτα προμηνύουσαν τήν πάλην τών στοιχείων 

ΓΙλανάται- καί τους χαλινούς άφήσας τών άνεμων 

Λνακυκά τήν θάλασσαν, τριαινοφόρος δαίρ.ων,
Κ εϊς τής νυκτός τό παχυλόν, καί φρικαλέον οκοτος 

Βροντοσυριζη ό βορράς, βαρυβογγά ό^νότος,

Κι ό έπισκήπτων κεραυνός άπό αιθέρων υψ<ι 

Τοΰ πλοίου τό πηδάλιον δΐ'/άσν), ή συντρίψνΐ,
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Καί πότε, έπί κορυφής ύιΐοΰται τών κυμάτων,'

Πότε, ^αταποντίζεται στα βάθη τών ύδάτων,

’II τοϋ μαστίζει τάς πλευράς ή θάλασσα, αγρίως, 

Ζητούσα τό ναυάγιον* καί ή Ελλάς ομοίως,
Μέ κύματα δεινότερα παλαίει, καί κτυπάται,

Κι ώς πλοΐον εις ωκεανόν άφρίζοντα, πλανάται·
Και τώρα, πλήθος άπειρον απατηλών δαιμόνων, 

Πλήθος κολάκων χαμερπών, κυκλόνουσι τόν θρόνον, 
Καί τώρα, μέ έπίπλαστον μορφήν ελευθερίας, 

Χαλκευομένας βλέπομεν, λυσσώδεις εταιρείας. 

Εξαπλωμένοι υπουργοί εις Σιβαρήτου κλίνην, 
Κοιμωνται, μή ταράττοντες τοϋ υπνου τήν γαλη'νην, 

Τά δέ σμηνώδη τάγματα τών δραχμοϋπαλλήλων, 
Μετρώσι, μετά προσο/ής, πηδήματα τών ψύλλων.

"Εθνος αυτόνομον, έν ώ μάς θεωρούν οί ξένοι,

Κ οί τους όδόντας ξύοντες παράσιτοι, έν γένει 
Βίας θέλουν στό πολίτευμα μετά τών Γάλλο>ν ίσοϋς, 

ή μ εϊς , τήν χεΐρα έχομεν δεμένην μέ άλύσσους·
Καί τών άρχώνμας τήν χολήν, άν θέλνις νά άνάψ·/ις, 

Αρκεί, τρεις στίχους μ  έννοιαν ελεύθερον, νά γράψνις, 

Αρκεί, τάς καταχρήσεις των, νά εί'πνις μ’ εύτολμίαν, 

Καί βλέπεις ποίαν παρευθύς λαμβάνεις τιμωρίαν. 
Δούλοι τών ξένων υπουργοί, άνοίγουσι τόν τάφον,
Τών ελευθέριον ποιητών, καί δημοσιογράφων,
Καί κύνες εϊσαγνελικοί, διώκουσι μ αγώνα 

Φίλον Λαοϋ, καί Αθήναν, καί Πρόοδον, κ* Αιώνα.

Κ ά^ν, έθνο,ίατάρατος έκεΐνος ό προδότης,

Εκείνος ό απάνθρωπος, καί ζών ίσκαριώτϊΐς,
Εκείνος, δστις δίκτυα, μ ί.ϊσχρόν τοϋ τύπου νόμον, 

~τών δημοσιογράφων μας έξήπλωσε, τόν δρόμον . . .

Εν μίσω τής υπουργικής μεγάλης άδρανείας,

Εν μίσω τής πολιτικής αύτής παραλυσίας,

Υπάρχει είς το σώμα μας άλλη πληγή καιρία,

Π τόν λαόν μαστίζουσα επάρατος ληστεία,

Καί μ’ όλους τούς ανωφελείς τών υπουργών αγώνας, 

Είσέτι δοκιμάζομεν, έκ ταύτης άλγηδόνας·

Τούς δραχμικούς λογαριασμούς, έν ώ καλά ήξεύρουν, 

Διά λγ,στείας φάρμακον δέν δύνανται νά εϋρουν,

Κι’ ώς σοφοί δοκτορες, έν ω νομίζουσι τελείαν 

Διά τής διαγνώσεως, πώς φέρουν θεραπείαν,
Υπουλος αύτη, έξαφνα άναγεννάται πάλιν,
Καί τούς άφίνει, χάσκοντας μέ έκπληξιν μ εγάλην  

II δ’ εξουσία, ίΐρακλής μετά ροπάλου πλήττω ν,

ΑΟλον νά π ρ ά ς’ αδυνατεί, αύτό, δέκατον τρίτον.

Δέν εννοείτε, άνθρωποι, τυφλοί τής εξουσίας, 

ό τ ι  δει,νά δεν παύοΰσι ποτέ, δί άγυρτείας;
Τί χέετε, έπί δεινής, φλογωδεστάτης νόσου,

Αντί βαλσάμου, κώνειον, καί φλόγα, αντί δρόσου; 

Τοίς κλάδους έν ω κόπτητε, μέ κοπτερόν δρεπάνι, 

Τήν ρίζαν παραβλέπετε ήτις άναβλαστάνει1



Τούς γογγυσμούς μας πνίγοντες, μέ ψεύδους μαύρα σκότη,

Τοϋ θρόνου υποσκάπτετε τ ά  θέμεδλα, σείς πρώτοι,

Σείς πρώτοι, (κί ας Θεωρηθώ, άν τό είπω, ώς πτα'.'σας)

EicOi, διδάσκαλοι ληστών, αυτοί δέ μαΟηταί σας.

Ποιοι λησταί ήςεύρεΊε, καί ποιοι Οπλοφόροι,
Φωλεύουσιν ε ς φάραγγας, καί κρύπτονται είς όρη,
Καί ζώσιν, ώ; οί λέοντες, είς τάς δασώδεις νάπας ■
Οσοι τους Ασιατικούς νικήσαντες Σατράπας,

Α ντί νά λάβουν άμοιβάς τών άθλων των δικαίως,
Δακρυρροοϋντες Ι'φυγον, με μελανάς σημαίας - 

Οσοι ποιμένες, πώλησαν μέ Ολίψιν στν,Οοβόρον,

Το τελευταΐον πρόβατον, πρός πληρωμήν τών φόρων.

Οσοι πατέρες, έχασαν υίούς άπό άγκάλας, ^

Διότι εΐχον έριδας μετά Δημάρχων άλλας- 

όσοι καταπιέζονται, ώς ύπ ’ άμίτρου βάρους,
Από τους μ ε τ α β α τ ι κ ο ύ ς ,  καί άλλους Γ ε ν ι τ σ ά ρ ο υ ς . . .

Τοιοϋτοι εΐναι οί λησταί, καί ό καθείς πιστεύει,
]£ν ώ τρανά ληστεύωνται, πώς Οέλουσι λ/,οτείει.

Α πχίδ  ευτοι, μην έ^οντες φωνής, έκ ταίτου, τόνον, 

ίΐς μόνον καταφύγιον τά όπλα εύρον μόνον.

-> ψ
Λοιπόν, Συνταγματάρχα Χ ’.τζ, παρακαλώ νά παύσης,

Μη στέλης πλέον στό εξής πυραύλους, νά τούς καύσης,

Καί πλέον, άς μή φίρωνταί έντ^ς τής Πρωτευούσης,

Αί κεκομέναι κεφαλαί, ώς κεφαλαί Μεδούσης. (*)

( I )  Κ α τ’ αΰτάς iyUvapiVJ αριχτοϋ  θεάματος μ ύρτνρζ;· Χ ω ρ ο γΆ αχί; 

τιν'ες, ίπ ισ τ ρ ίγ ο ν τ ι;  άπό τάς χατα ίρορας  τών ληστών, fjseov μ-ίΟ !« υ -
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Τήν ηθικήν, ώ ίπουργοί, νά παύοητε αιτίαν,
Κΐ άν μ ετ’ αύτό άκούσητε στό Κράτος μας λϊ,στείαν,

Γραφήν εις χάρτην σφραγιστόν, σας δίδω κατά νόμον,

Νά μέ καρατομήσητε εύθυς, στην λαιμοτόμον.

ί ΐ  έδρα ή υπουργική έν ώ ώς φΟονουμένη 

Ο νεκροφόρος κράββατος κατήντησε νά γένη, 

ΐίν ω έσυνειΟίσαμεν, νά κάμνωμεν εξίσου 

Τήν άλλαγ/,ν τοϋ υπουργού, καί τοϋ ύποκαμύσου, 
ύ  Σ^μάλτς, τό άτρομον αύτό τοϋ ‘Ρίνου παληκάρι,

Στην έδραν του έστήριξεν άκλόνητον ποδάρι 
Κ έμμένων εις τήν Οέσιντου, ώς κολοσσαιος δαίμων, 
Αμέριμνα είς τάς πνοάς ορμητικών ανέμων 

Στους φίλους του τούς Ιίαυαρους καί τούς συμπατρίωτας 

Βαθμούς μεγάλους έ'δωκε, καί τάς τιμάς τάς πρώτας- 
Μέ ένα Φέδερ άξιον εις δόλον, καί είς πλάνην 

Μαστίζει έτη τέσσαρα τήν τοισαΟλίαν Μάνην,
ΚΪ έν ω κραυγάζουν κατ’ αύτοϋ αυτός είσέτι μένει, 

ό ς  έπί πέτρας ή λεπάς σφιγτά συγκολλημένη.

Ας μένωσιν έξόριστοι μακράν άπό τό Κράτος,

0  άετός Κωλέττης μας, καί ό Μαυροκορδάτος,

τών καί τ ινα  ϊ'ρστήν κρατοΰντα από  τάς τ ρ ίχ α ς , τήν Υ.ιψί&χν τοϋ yovsu- 

βίντος ίτ χ ίρ ο ν  του. ϊ ό  πλ’ίβος κρχετ«  δυσήρεστϊβ'ο εις τό τοιοϋτον 6«α(*α, 

καί τινες Ευρωπαίοι ήρώτων, ε’άν sOfizovTKt είς Ιωάννινα. Πτον καλόν, 

τα  τοιαύτ* νά γείνω νται τουλά χιστον ρέ κά’πποιαν εΰ σ χ ΐρ ο σ ν ν ϊν , <Jt« t iv  

αξιοπρέπίΐΜ τ ις  Άρχ?,;.
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Και είς τό παρ’ αυτών στρω',ίέν με βάσανα τραπέζι,

Α ; τρώγουν, κΐ ας μεθοκοποϋν, si ξένοι ΙΙαυαρέζοι. . .

Οι Ελληνες ειν αγροίκοι, δεν ’ξεύρουν κολακείαν,

Τέλος δέν έσυστήθησαν άπο τήν Παυαρίαν.

Τόν νοΰν τοϋ Σχμάλτσ άν 7)χες καν, ώ φίλε μου Κωλέτ:η, 
ί'ίς υπουργός Οά έμενες είς τήν Ελλάδα έ'τι,

Κΐ οΰτ έφθανες, άναγκασθείς άπό μεγάλον σάλον,
Στήν ένδοξον Πριοτεύουσαν τών έλευθέρων Γάλλω ν  

Καί σύ πολιτικώ τατε πάντων, Μαυροκορδ-'.τε,
Μάθε πώς ζοΰν οί Παυαρο1. μεγάλοι διπλιομάταί.

Ασθμαίνων ροδοκόκκινος, άφ ου μεγάλον βάρος,

Ν ά φέρ·/) είς τούς ώμου; τόυ, άπ/,ύδησεν, ό Γλάρο;,

Τήν τν'βενον τοϋ ύπουργοΰ, καί έκ δευτέρου πάλιν, , 4
12 Θεοχάρη, ελαβες, πρός δόξαν σου μ^γάλ/,ν  

Σέ λέγουν άνδρα τί[λΐον' σ’ αύτό δέν άμφιβάλλο>·

ΓΙλήν [Λίαν λέξιν αν είπώ, θαρρώ ποσώς δέν σφάλλω·

Δέν ώφελεϊ παντάπασιν μεγίστη τιμιότ'/ις,
Δεν ωφελεί πολιτική σπανία ίκανότης,
Αν (as ψυχήν ελληνικήν, δέν προαπι,φασίσ/,ς,
Κ άνΟίστασαι είς σχέδια, καί ξένων εισηγήσεις.

Μή, τό χαρτοφυλάκων τοϋ υπουργείου, σφίξης, *. »
Λν χαρακτήρα, πρόκειται, έλεύΟερον νά δείξης-

Τοΰ Βάκ/ου προκατ ίχου σου, μ αδίκους έ κ τ ο π  ί σ ε ί,,

Μή, προς θεοΰ! τό σύστημα και σΰ ακολούθησες!

Διόνυσος κισσοστεφής, έν μέσω αμπελώνων 

Εκεΐ/ος, ταΰτχ εκραζεν, τήν π  λ  ό σ κ α ν έκκενόνων.

«*■£#» ·11

«Σοφοί δόκτορε;, σείς πάντες οί τοϋ ΙΙανεπιστημίου,

» Μ η! μή ξύνετε ακτίνας λαμπροτέρας τοϋ ήλιου !
• Στόν θεόν σάς έξορκίζω περιΟάλψετε τό σκότος,

»Κ ϊ άς ήχησν) στήν Ελλάδα τώ ν άλύσσων βαρύς κρότος.

» Μή άρχάς φιλελεύθερα;, μή διδάσκετε τους νέους!
» II Ελλάς, δέν θέλει φΟάσει τοΰς καιρούς τοϋ Περικλεούς.

» ίί Γεννάδιε, ΒενΟύλε, ΙΙερικλη, Μαυροκορδάτε,
» Χείμαιραι ειν’ δλα ταϋτα, τοϋ νοός σας είν ά π ά τα ι!

» Δίδετε ν’ άναγινώσκουν (τό πολΰ καθ έβδομάδα,)

» Τοΰ Σπανοϋ, τοϋ Τρακατρύπα, τοϋ Γαδάρου τήν φυλλάδα, 

» ’'il τοΰ κυρ Παλαυολόγου την καλήν οινοποιίαν,

» *'ϋ καί τοΰ Λγαθαγγίλου τήν μ εγάλη ν προφητείαν,

» 'ίΐ τά  συναξάρια πάντων τών άγιω ν, καί μαρτύρων,
» Καί τόν τωρινόν άφητε αγκωδεστατόν σας λήρον. 

λ> Καλόν τίποτε, τά  φώτα τά πολλά, δέν κατορθόνουν,

* Καί ώς ιατρός σάς λέγω, πώς τά ό'μματα θαμβόνουν.

» Πλην σοφώτερος νά γ έν /i ό καθείς σας, έάν θέλν),

» Εν ποτήρι άς ραφησν), άπ' αύτό μου τό βαρέλι.

» Τί κραυγάζετε σείς τόσον, φίλοι δημοσιογράφοι;

» Δεν, κουράσθγι ό καθείς σας νά φωνάζν), καί νά γράφ·/ι;

» ί i !! άκοΰστε με, ά'ν θέτε, σάς λαλώ ώς αδελφός σας,

>> Τίποτε δέν κατορθοϋτε με εφημερίδας τόσας 

*> Παύσατε λοιπόν, ω φίλοι, καί άς γένη δ,τι γένη,
» Καί άφητε τό κονδύλι, και καθίστε στό βαγένι- 

» Αλλ έάν τήν συμβουλήν μου, νά άκούσν,τε, δέν Οετε,
» Εϊς τάς προσταγάς σας εΐναι φυλακαί, καί βαγ^ονεται,



» Δίκαστ/ίρια, τυφλώσεις, πρόστιμα, κ α ί. έςορίαι,
" Γκιλωτίναι, μαστιγ(ί>σεις, καταδίκαι, τιμωρίαι·
» Α; έκλές·(ΐ ό καθείς σας έξ αύτών, ό',τι Οελήση,

» Καί δέν δύναται είςτο/το νόμος νά τον έμποδιβη·

» Ε/. του άλλου έγώ μέρους, μέ κρασί γλυκύ σάν μέλι 
» Είς υγείαν σας Οά πίνω, κι’ άς κενώσν) Οά βαρέλι.

D Δεν γνωρίζετε άκόμι κατά βάθος τούς σκοπούς μου,
» Καί τ ΐ σχέδιζ μεγάλα, ό μεγάλος τρέφει νους μου'
» Στάκτην νίθελχ νάκάμω  ολας τάς Βιβλιοΰήκας, 
n Και μεγάλα; νά συστήσω ά ντ ’ αύτών, ΒαρελοΟή^ας,
» ϊ ά  σχολεία νά κρημνίσω, κ’ έπί της Ελλάδας πάσνς,
" Ρωσσικον στρατόν νά φέρω,δί ένδεχομένας στάσεις,

» Ολους σας τούς φωτισμένους στ» παλούκι νά καθίσω,

>- Καί τούς Ελληνας, Μουζίκους, κ’ Είλωτας, νά καταστήσω· 

» Καί συστήσας σαρκοβόρους κριτάς, ώς είς Ισπανίαν,

» Τόν Καΐρηνσας νά καύσω, μέ φχνατικήν μανίαν·

» Καί σι γη νά βασιλεύ/) καί κκτή :εια, καί φρίκη,
» Καί τό αίμα σας, νά πίνουν άπειροι λυσσώντες λύκοι,
« Καί ν’ άκούωντ όσημέραι έςορία! ελευθέρων,
» Καί τά  τέκνα, ν’ άποσπώνταί α π ’ άγκάλας τών μητέρων, 

* ΚαΙό Δαίμων της δουλείας μέάλύσσων βαρείς κρότους 

>· Φρικαλέως νά χορεύν] έν τω μ ίσφ  πυκνού σκότους,

» Καί νά γείνωσιν τά πάντα, όπως ό καθείς μκς Οέλν;, 

ί Πλήν καί έγώ, 0 αδειάζω τότε, φοραίς δέκα τό βαρέλι

Εκείνος ταϋτα ελεγεν . . . .  καί αναμένουν τόσοι 
Τάς έλευΟέρας σου άρχάς ό χρόνος νά δ/ίλώση,

Τοΰ ίεροϋ άγώνος μας τό τέλος, εσύ φέρε,
Κι’ άς άνατείλλουν διά σού, ελεύθεροι ήμέραι. 

ΐίξάλλειψον τά αίτια της δημοσίου βλάβης,
Τήν δημοσίαν, άν ζ ’Ίτης, ύπόληψιν, ν« λάβ/,ς. 

Οργανισμόν δέν εΐδομεν τού Πανεπιστημίου,
Τό παλαιόν Γυμνάσιον τής πόλεως Ναυπλίου,
Τό φέρον είς τούς κόλπους του φοιτώντων νέων πλήθη, 
Κ* έκεϊνο ποό πολλού καιρού, κ έκεϊνο διελυΟη- 

Κ’ ένας ταρτούφος δυσειδές, αμέτοχος παιδείας,

Νάνος σχολαστικότητας, άσ/.ός κακαηθείας,

Δραχμάς διά τήν τύφλωσιν τών νέων καταπίνων,
Τόν Λάσκαριν προσκέφαλον έ'χων, καί τόν Βαρίνον,

Τάς άσπρας. κάΟηται μαδών, τοϋ μύστακός του τρίχας· 

Οί δέ Βερνάρδο:, Πιττακός, Φαβρίκιος, καί Ψύχας, 

Φιλότιμοι καθηγνιταί, μ  άπόφοσιν γενναίαν 

Φυγόντες, καν δέν βλέπουσι τ/ιν συκχαντήν του θέαν.
Κ ’ εις ταύτην τήν άπαισΟητ/,ν, ω Υπουργέ, ζημίαν, 

Ζητούμεν τήν κατάλληλον, τχχέω ς θεραπείαν.

Αλλα ι δ ο ύ ! . . . .  μ’ έντόσΟια σιδήρου, φλογισμ'να, 
Λτμόπλοιον, σ τΛ  Πειραιώς αράζει τόν^αμένα,

Καί χαλκοστόμων ν άντηχνί ακούω πυροβόλων, 
Αστραπηφόρος πάταγος, στού ουρανού τόν Οόλον.

Τις ΙΙρίγγυψ τά χα  εφΟασε; καί ποίας βασιλείας;

Τίς Ναύαρχος, έτίμησεν αύτάς τάς παραλίας;
Καί πόθεν φθάνει προς ήμάς, τό μέγα τούτο σκάφος, 

—  Ο Διπλωμάτης έ'φθασε, μοί λέγουσι, Ζωγράφος,



Καί στρέτων άπό Βόσπορον, p i θρίαμβον, καί νίκην,

Ζωγραφιστήν μας έφερεν, εμπορικήν σονΟήκην. 
ί2! τώρα στους λιμένας [/.ας, χωρίς αμφιβολίας 

Τά πλούτη Οά συσσωρευθούν, τής Αφρικής κΐ Ασίας,
Κΐ άπό τά  αχανή αύτά πέλαγη  τής αβύσσου,
Θέλει tj έθνος μας αντλεί τούς θησαυρούς τού Κροίσσου.

ΙΙηδατε φίλοι Παυαροί! κανείς σας νά μή φύγ*ι!
Αργά, πλήν έπετύχαμεν έξαίρετον κυνήγι!

Η δε Ευρώπη βλέπουσα, Οαμβεΐ τά  ομμχτά τ η ς !
Ν ά ! τ ί αξίζει άξιος, καί μέγας διπλω μάτες !

Τά έξοδα αποστολής άν πήρε, καί μ ’ εκείνα,
Ε ξ χιλιάδας έλαβε δραχμάς, τύν κάθε μήνα,

Λν άλλα τόσα έκτακτα, δί άμοιβάς, καί δώρα,

ίδέτε ποιον θησαυρόν μεγάλον, φέρει τώρα! ,  *
Κΐ ακούσατε προσεκτικά γυναίκες, άνδρες, παΓδες- 

>· Οί Ελληνες Οά κρίνωνται άπό τούς Μ ε κ χ ε μ έ δ ε ς .
» Δεν θεωρούνται Ελληνες παρεξ εκείνοι ό'σοι,
u Είς τήν Ελλάδα σήμερον καί κατοικούν, καί ζώσι. ^
» Λν Ελληνες ύβρίσωσι τοϋ Τούρκου τό καβούκι,

» Θέλουν λαμβάνει θάνατον είς Τουρκικόν παλούκι»

Καί τά  λοιπά, καί τά^λοιπά . . . .  κί άν θέλ·/) ό καθείς σας,

Ας μάΟ·/], μέ τόν ϊδιον Ζωγράφον όμιλήσας, t  ί

Ας ρ.ή γογγύζν) άδικα, λοιπόν, τό ά'νουν πλήθος,

Κατά ανθρώπου, μ’ ΐ φ τ ι χ  άρ  κοσμήσαντος τό στήθος . . . .
Καί σύ Δουρούτη, Λαζαρή, Ιατρέ κύρ Μιχαλάκη,

Παυλίδη, Τσοϋχλε, Βάβουλα, Γεωργούλα, Λιμπεράκ/Ϊ,
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Καί απαν, τής Ελλάδος μας τό πλήθος τών εμπόρων,
Σ.βας προσφέρατε βαθύ στόν ϊ φ τ ί χ α ρ ο φ ό ρ ο ν .
Α λλ’ δμως, άκου-ον κ έμέ, Ζωγράφε διπλωμάτη,
Καί μή με^ άλως μ ’ οργισθής άν σ’ εγγισα κατά τι,
Μάλιστα, άν έπιθυμής, νά σ ικανοποιήσω,

Τά όσα είπον άνωθεν, ιδού, τά  πέρν όπίσω,

Και στεντόρεια, τή φωνή, έσέ κηρύττω πρώτον 

Απάντων τών Διπλωματών, κατά βορράν, καί νότον·

Τού κόσμου τά  βασίλεια παίζεις στά δάκτυλά σου,

Καί όπασένας άπορεϊ τήν ικανότητά σου,

Καί διά τήν συνθήκην σου, καθείς καλά τό βλέπει,
Πώς ογΐ έ ν α  ϊφτιχάρ, π έ ν τ ε  νά λάβης πρέπει.

Πλήν τώρα, άφού έ'δωκεν ή άγαθη' μας μοίρα 

Ι\ά τρέμωσιν οί Βασιλείς τήν γραφικήν σου χεΐρα,
Καί Γραμματεύς έ ξ ω τ ι κ ό ς ,  μάνδρας μεγάλου φρένα,

Τού κόσμου τά  β'/σίλεια κυττάζεις ένα ένα,

Καί τά μετράς, μέ τοϋνοόςτόν μέγαν διαβήτην,
Θίλω σέ μεταχειρισΟή, εις πράγμα εν, μεσίτην,

Νά γράψ/,ς άπό μέρος μου, ολίγα τινα νέα,
ΙΊρός Λουδοβίκον Ποιητήν, Μονάχου Βασιλέα.
Καί άνευ διπλωματικών φράσεων, καί σχημάτων,

Είπε τά  κάτωθεν, πιστώς τήν Ιννοιαν φυλάττων.

» Πρόθυμοι ήμεθα, είπέ, σ ό',τι ποθεί, καί θίλει,
» Αρκεί, τούς υπηκόους του ίδώ , νά μή μάς στελλντ

/



» Πώς τήν Ελλάδα άγαπά, κ.' ή μάς πολϋ έπίαης,

» Τούτο, τό άνεγνώσ*μεν σ’ αύτάς του τάς ποιήσεις·

» Κ’ είς τήν Ελλάδα άφιχθείς, δέν λησμονοΰμεν πο'ας,
» Προσέφερε, μέ δαψιλή χε-ρα, ευεργεσίας.
»» Πώς έπεσκέθη, ιδαμεν, παν λείψανον άρχαΐον,
» Καί τδ έξέτασεν καλώς, η, καί ΰ π  ε ρ τ  ο δ έ  ο ν. ( I)
» Πλήν, άν έπιθυμνί, (καθώς άρμόζ’ είς άλουργίδα)

» Είς τάς ευεργεσίας του νά θέση κορωνίδα.
.. Ας μάςπροστάξν) παρευθΰς μέ εν διάταγμά του,

» Κι* αυτή νά ήναι εύκρινώς, ή μόνΛ έ'ννοιά του."

« Ν ά πέμψωμεν είς Μονάχον εντός τοΰ Ιουνίου,
« Τοΰ Σχμάλτσ, τόν φέδερ, καί τόν Γράφ, διά άεροπλοίου.»

ή  θεα!. . . άπό σπηλαία φρικώδη τών δαιμόνων,

Από τά καταχθόνια, μέ συριγμόν Τυφώνων,

Εξέρχεται, σειον τήν γνίν, άνοϊγον μέγα χάσμα,
Τό μαϋρον τοϋ Φανατισμού καί κολοσσα'ον φάσμα.

"Ε/ει φωνήν, ώς κεραυνών αναρίθμητων κρότους,
Καί νέφη προπορεύονται πυκνοϋ, ζοφώδους σκότους’

Κρατεί αίμοσταλάζουσαν στάς χεΓράς του ρομφαίαν,
Λάδα είς τήν άριστεράν πυρφόρον, φρικαλαίαν,

Καί δοεις πρασινόμαυροι, μετά θορύβου πλειστου 

Σαλεύουσι συρίζοντες έπί τής κεφαλής του·

(1 ) Παράδοξον πρά γμ α .! αν χαι ψ α \  έντροπή μ ου , ίμ ω ;  3έλω σάς τό 

ΐξ ο μ ο ΐο γη θ η , κύριοι. Ολους τούς σ τ ίχου ς  τ?ς π α ρ ο ύ σ κ  ποιιίσεως τούς έ'γρα- 

ψα X'·’/515 ν“  άπαντήσο> τό παραμιχρόν πρόσκομμα, δεν τ,δυνήΟνν όμως να  

εΰρω τ^ν ομοιοκαταληξίαν τ ι ;  λέξεως ά ρ χ α ΐ ο ν .  Η άλίΟεια είναι αυτό

Τό στόμα του ώς κάμινος φλογώδης κι' άναμίνη,
Τό αίμα τοΰ Καΐρου μας, νά π ίη  περιμένει.

Αλλοτε, φίρον οπαδόν τήν δεισιδαιμονίαν,
Τ·ήν αμαθή έρη'μονεν, άσπλάχνως, Ισπανίαν,
Κι ώς θύματα ελεεινά, δακρύοντας, β ο ώντας,

Επι πυρών τρομακτικών κατέκεε τούς ζώντας·

Τούς δέ βωμούς του έ'βρεχεν, αντί μέαΐμ α  ζώων,
Μέ αίματα ανθρώπινα, μέ αίματα αθώων,

Καί ιερείς απάνθρωποι, σκληροί, καί σαρκοβόροι,

Πιστοί του η σαν οπαδοί, πιστοί του δορυφόροι,

Καί μετά ζήλου, κατ’ αύτοΰς, καί θείου, καί μεγίστου, 

’'Εσφαζον τους όμοιους των, προς δόξαν τοΰ ίψιστου·

Δήμιοι, δεισιδαίμονες, ταρτούφοι, λαοπλάνοι,

Φίλοι τοΰ σκότους, ασεβείς, απάνθρωποι! δέν φθάνει,

καί πιστεύσατε μζ· βιασμένο; "λοιπόν έγραψα την γ ρ ίσ ιν  ί ί ΰπερ  τό δέον1ί 
καί παντελώς δέν ε’ν»οώ τά  τρία  (’κείνα αργυρά "αγγεία, τά  όποια εϋρέθησαν 
παρά τών spy ατών  είς τί-,ν άν α.σχαψ,ν τ ί ς  γ?ς τών οίχοδομουμένων ανα
κτόρων, καί τά  όποια , κακαί καί διαστραμμέναι γλίοσσαι ϊέγο υ σ ιν  ότι. 
ό Μεγαλειότατος Βασιλεύς Λουδοβίκο; ελαβε f/sfl’ έαυτοϋ ότε ίλόε νά π ε -  
ρ ιτ ,γφ ή  τήν 'Ελλάδα. Αυτό είναι μία  αδέσποτος γήμϊ), δ ιότι χα ι βασιλικόν 
δεν «το , νά λάβ/j ό Μεγαλειότατος Λουδοβίκος, ά'νευ τ?; συγκατανεύσεων 
τών Ελλήνων τά Ιερά λείψανά των, καί πάλιν ε’άν ίτ ο  τ ίς  άξιοπρε'πειάς του 
ίδιον, δεν τό “έπ ρ α ττε , καθότι πάντες γινώσχομεν τά ψ ιϊιχώ τατα  προ; τόν  
Ελλάδα αισθήματα του. Τ ις πιστεύει ότι «5ελε χα ταδεγβη  νά ν,γαιρέσϊ) 
εξ αΰτ^ς ά ψ υχα  μέταλλα, εν  ω β ϊίπ ο μ εν  καθημερινώς νά μάς στέλλϊΐ αξιο
θαύμαστα  εμ.ψυχα όντα πρός φωτισμόν ημών τών αγραμμάτω ν χαι ά π ο -  
λιτίύτων ; ώς καί αυτούς τούς σπουδάζοντας ελλϊΐνας ε’λέγετο βέβαιον, ότ ι  
ΐίελεν «πι/διώξει τοϋ Κράτους του , καί τοϋτο, δ ι«  νά α .ξ ij j j  τόν πληθυ
σμόν μας. τόσον κήδεται περί ήμων !
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Δέν φθάνει που έμπέξατε μέ τους συνήθεις τρόπ'.υς,

Μέ τάς υποκρισίας σας, τους έπί γης ανθρώπους,

Αλλ άναιδώς έτόλμησε τό αναιδές σας στόμα,
Ν ά δυσφημίση, καί αυτόν τόν ί'ψιστον ακόμα!

Πλήν άν άφ ίσα λέγατε κάνένα άληθεύη,

Καί ή δικαιοσύνη το ι, τούς ασεβείς παιδεύη,
0  τρομερός του κεραυνός ό μένουν είς τά  8ψη,

Τάς ασεβείς σας κεφάλας Οά πέση νά συντρίψη.

2έ σέβομαι, καί σε τιμώ, ω τ ις  ίλλ ά δ ο ς  Κλήρε!

Τοϋ παραδείσου, διά σοϋ άνοίγοντοι, αί θύραί,
Kj άν πλέω στών αμαρτιών, ώς κοσμικές, τό κύμα,

Με ολον τοϋτο σέβομαι τ ’ αγγελικόν σου σχήμα. J
Είς μίαν χεΐρα μέ σταυρδν, καί μ  όπλα εις τήν άλλην 

Καθείς σέ είδε τρέχοντα στην έθνικη'ν μας πάλην,
Καί σταυροφόρον ΰψωσε, με τόλμην Οαυμαστεαν
Εν πρώτοις, είς Καλάβρυτα, ό Γερμανός σημαίαν. 4.

2ε σέβομαι, καί δι αύτδ, κηλίς δέν Οίλω τόση
Την στίλβουσάν σου αρετήν ποτέ νά άμαυρώση"

Δέν θέλω, στον Ταρτουφισμόν, νά λέγωσιν οί ζέ'νοι,
Ο Κλήρος ό Ελληνικός, τούς άλλους υπερβαίνει.

Πριν ό'μως αναφέρω τι περί σοφοϋ Καΐρη,

Μεγάλης πεποίθήσεως, καρδίαν έ'χων, πλήρη,
Καί έν νυκτί ομολογώ, κ’ έν κάΟαρα ημέρα 

ό τ ι  πιστεύω, είί Υιόν, είς ΙΙνεΟμα, είς Πατέρα,

Ομολογώ εν βάπτίσμα, καί μέ βραχυλογίαν 

Πιστός στί,ν Ανατολικήν υπάρχω ’Εκκλησίαν 

Λοιπόν μή φίλοι, ά'Οεον, κ αιρετικόν μ ’ εΐπήτε 

Αν, υπέρ άΟωότητος νά γράψω, άπαιτηται,

Μ?, μέ κατηγορήσετε ώς υβριστήν τών θείων,

Αν φαίνομ’ άσπονδος εχθρός δαιμόνων επιγείων.

Μέ τήν ευχήν σας ερωτώ ‘· ώς πότε τόν Καίρη 

Είς παλαιόν Οά έχετε κλεισμένον, μοναστήρι;
Τί έπραξε; —  ΐδ ού ! ζητεί, μέ λέγετε ταχέως,

» Αίρεσιάρχης νά φανή εις τήν Ελλάδα νέος »
Είς τόσον μέγα, δύναται, αμάρτημα νά πέση 

Μυστήρια, καί δόγματα, ζητών νά άναιρέση 

Εκείνος, δστις έφερε τά  οπλα μετ’ ανδρείας 

Υπέρ πατρίδος, και αυτής τής ιερας θρησκείας;

Εκείνος, ό'στις τοϋ Χριστοϋ σταυρδν, κρατών είς χεΐρας 

Εσύναζε ώς καί αύτόν τόν οβολόν τής χήρας 

ΤΙρό; σύστασιν, κ ι ’ άνέγερσιν λαμπρού παιδευτηρίου, 

Κεντούμενος ΰπ’ αρετής, καί ύ~δ ζήλου θείου ; 

Α λλ’έσαω· ας θεωρηθούν τ ά  άθλα του τά  τόσα 

ΰ ς  τδ μηδέν κ;’ ό ϊδιο; υποκρισία ζώσα·

Αν τώρα ηναι ένοχος, πρός τί εΐπέτε μένει 

ή  ψυχοφΟόρος ένοχή είσέτι κεκρυμμένή ;

Καί ή θρησκεία, διατί, ώς πρέπει κι απαιτείται,
Διά τής καταδίκης του δέν Ικανοποιείται;
Αν ην’ αθώος (κ* είς αύτό κάιένας δέν διστάζει)

11 άθωότης, διατί αδίκως νά στενάζη;

/
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Τόπνεϋμα τοάμόλυντον αύτά της άλϊιθείας,

Auto; ό ίδιο; Θεός, μάς λέγει απ’ ευθείας »

» Tr,v δόξαν μου δέν Οέλουσίν ίδεΐπ οτέ, ώς πταϊσταί,

» Ουδέ οί πλάνοι σοφιρταί, ούδέ οί φωτοσβέσται· 

Πο'.αίνες ευσεβέστατοι τών λογικών ποιμνίω ν!

Αν ό Καΐρης επταισεν, τ ί πταιει τό σχολεΐον;
Πώς τούτον φ υλ»$ζοντες, έκεϊνο δίελύΟνί;
Εδώ όΓόρδιος δεσμός, μοί φοιίνεται, έλύΟη. . .

Τίλήν ποϋ π λα νώ μ αι; . . . .  τί ζητώ νά εϊπω τελευταϊον 

Τί ψάλλω; το κατά Αουκάν; η τό κατά Ματθαίον ■
Τοϋς λόγους άς άφησωμεν τους διοακτικωτάτδυς 

Στους επιγείους πωλητάς, τοϋ ουρανίου Κράτους,

Καί τοϋ ίεροκτ'ρυκος Καστόρχη, μετά βίας 

Ας μήν άναλαμβάνωμεν ήμεϊς διδασκαλίας,
Ας ρίψωμεν, μη φεύγοντες το κύριόν μας θέμα,

Κ’ εις άλλα αντικείμενα, τό τελευταϊον βλέμμα.

ή  αίσχος! της πατρίδος μας, ά<ρ ού τό κλέος ολον 

Εκάμαμεν νά άκουσΟ^, άπ ενα, σ’ άλλον πόλον,
Καί τήν όρμήν έφράξαμεν βαρβαρικοϋ χειμάρρου 

Από ψυχάς πληρώσαντες τά  σ;'.ότ·/) τοϋ Ταρτάρου,

Α©’ ου μέ /εϊρας στιβαράς ήρω'ων, καί γιγάντων 

Επί ΟεμέΟλων ’στη'σαμεν τόν θρόνον, ά'.ραδάντων,

Κ’ ηνοίξαμεν στό έ'Ονος μας, αιώνα δόξης νέον

Δι’ αμοιβήν έλπίζοντες βίον γαληνιαιον
Τάς χρυσοπτέρους, πάσας μας, ελπίδας περιστέλλει,

II ξενική; τών Παυαρων, ακόρεστος αγέλη  
Καί σχέδια , άντί λαμπρά, νά φ :ρωμεν εϊς τέλος,

Τών Ευρωπαϊκών λαών κατέστ^μΐν 6 γέλως.
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>· Πλήν, τι κραυγάζεις άδικά, νέε καί συ, άκόμα,

» Τών παρασίτων, τό σαπρόν, Οά εκφώνησή στόμα·

» Μέ νοϋν διαπεραστικόν, άνοίκειον εϊς δούλους

■· Δέν έ'χομεν. τους πολιους τοϋ Κράτους μας Συμβούλους;
» Κι’ ώς χρυσοπτέρους, στίλβοντας, ταώνας φουσκωμένους 

» Δέν έ'/Ομεν, τους υπουργούς άργυροστολισμένους;

“ Στόμα δέν έ/ουν, νά είποϋν αυτοί τά  δίκαιά σας ;
» Ανακτοβοΰλους παυαρους, μέ τάς δυνάμεις πάσας,
» Εϊς την ψυχτίν των, φίροντας ακτίνα ζήλου θείου,

» (Φίλοι υπάρχοντες πιστοί τοϋ έθνικοϋ ταμείου)

» Σπανίους, κχί εις τάς αύλάς μεγάλων βασιλέων,

* Δεν έ'χομεν, παράγοντας στήν γην μας, κλέος νέον;
■> Είς σέ ανήκει, άπειρε τοϋ κόσμου, νεανίσκε,

» Νά εϊπτις τλν άλη'Οειαν; είς σέ, ώ άνΟρωπίσκε,
- Νά στηλίτευες, την ζωήν άνδρών γεγηρακότ&ίν;
» Τολμάς καί σύ, ώ έσχατε, νά γράφ/ις κατά πρώτων; (1)

(1) Εϊς τίνα  ε’ν Ά 9ίν«ις  συναναστοοιρίίν, συγκειρίνυν ε’κ διαφόρων 

περινουστάτων πολιτικών ρεταςύ άλλων πολλών, έγϊΐνε λόγος, και

περί τοϋ Τ οξότου. Οί f ib ,  ϊδελον, δτι ό Συντάκτες του ιφάρτησε μ ε -  

γάλως, δ ιό ΐι  είς τό πρώτον φυλλάδιόν του , δέν ε'σε§άσ0'β τ ίν  αδράνειαν 

τβν αναλγησίαν, καί τ®ν δ ο Λ κ ό τ « τ α  τών ε'ν ένεργεία σήμερον πολιών αγω

ν ισ τώ ν  οί δέ, ύ π εσ τΐρ ι’ζον, ότι έσφαλλε είς τό όαοούσιον, εΐπών tvjv 

«)?ί5ει*ν (*έ τοσούτον αναιδή τρόπον, ρίψας τά  βελκ) του κατ ανθρώπων 

σε6ασ«ίων· άλλοι πα λιν, Αγανακτούν, διότι είπεν α υτούς, ανδράποδα 

τών ανδραπόδων, ε’ν ω πραγριατικώς εινκι αύδενται, λα^βάνοντες, καί 

καταναλίσκοντες ε’ν πάσϊΐ άνέσει τόν jxigvtatov μισθόν  των, καί ριε στω ΐ- 

κήν απάθειαν δεωροϋντες τό βοθιζόμενον, τι5ς πολιτείας μ α ζ , δ υ σ τ υ χ ί-  

στατον σχάγο;. Εϊς ι’κ τών παρόντω ν, άνθρωπος π α ρά σ ιτο ;, και δούλος

4
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Ακούσατε παράσιτοι, καί δούλοι παρασίτω ν!

Θρασύς πρός σας άν φαίνωμαι, τά  άληθνί κνιρύττων,

Μεγάλως τούτο μέ τιμά· Σείς, καί οί Παυαρέζοι 

Είς έτοιμον καΟησαντες, καί δαψιλές τραπέζι,
Προς χάριν της κοιλίας σας, δέν παύετε, εύγλώττως,

Λευκόν, τό μέλαν λέγοντες, καί τήν ημέραν, σκότος,
Και άντιστοόφως βλέποντες τά  άνισα, ώς ΐσα·
Τό οέρει τούτο φαίνεται τών φαγητών ή κνίσσα.

2*ς έ ι χλε τό ε ν ν ο ώ , ό κάλαμος τών νέων, 

ϋ λή ν έθνος, δέν Οά γείνωμεν Ειλώτων, άγελαϊον.

/  ’ ου πατέρες, πνέοντες αδίκως τόν αέρα 

Το κλέος των κατέΟαψαν σ’ αύτην των την γαστέρα,
Καί τοϋ Συντάγματος, αντί νά θέσωσι τάς βάσεις,

Αύτοί, μετρώντες δραχμικώς, σελήνιαίας φάσεις 

Αφίνουσιν ώς περιττάς, καί παρημελημένας,

Ελευθερίας, ακριβά τόσον, ήγοραπμένας, Α

Τίνα, Οά Οέλξη έζ ίιμώυ, αισχρά τοιαύτη στάσις;

ΗμεΓς λοιπόν, υπάρχοντες τοϋ έθνους νέα πλάσις,

— .......... ............— 1 ■ "■   ι ■ ' '■ *..<::■·„» ·

Ϋ

τδ.» κυρίων Άνακτοβοΰλων (λ«;, ίιακόψας τόν λόγον, εΓπε , ,  Bps r i ρ.ας 

{Λίλϊΐ 7>" κ ’τά 7τοΰ τσαρπουνίζουν τά  ΧΓΚιΟιά, x«t «ί ίγηρ-ίρίδες ; 
άς βγάλλουν τόν λάρυγγα τους })ων£<ζωντκς, isv  προσμένω διδαχαϊς  ίγώ  

κπό  τά  τταλιόπ-κιοα, ’ξέρω τα γουλιά αου, / j ’ ά -ό  κΰτά <?ίν παραζκλί- 

ζορ ,α ί.,, Νομίζομεν, κ ύ ρ ιο ι,π ερ ιττ ό ν , νά χάμωιιεν  τόν πανηγυρικόν τούτου  

τοϋ έτττκχοσιοιδράχμον  κτήνους, κ κ ίο ΐί , ό "«Jtoj i f  ράντισε περί αύτού.

‘II έννοια τών ανώτερων λόγων του, προδίδει τόν ν ά ό τ ψ ο ι  χαραχτξρά ,τοϋ .

(

Πμεις, θά έξετάζωμεν μέ προσοχήν, καί τάξιν,

Ιίάν βήμα τών αρχόντων μας, παν σ /έδιον, καί πράζιν, 

ίίτ ις , ώΟεΐ τό πλοίον μας έπί δεινών σκοπέλων,

Καί εμποδίζει, πρός καιρόν, τό ευτυχές μας μέλλον.

Καί άν εύημερήσωμεν, Οπό τάς κυπαρίσους 

Οί τάφοι των Οά στέφωνται, μέ κρίνα, καί ναρκίσούς, 
Καί πάλιν άν στενάςωμεν, ΰπό βαρύ φορτίον,

Θά τούς καλύψνι όνειδος, άντί λαμπρών μνημείων,
Καί λίθον αναθέματος, είς χεΐρας καθείς ά'ρας 

Θά έκφωννί άγανακτών, τρομακτικάς κατάρας.

Δέν γράφω, δια φατριών λυσσώδεις προσήλυτους,
Δέν γράφω, διά κόλακας αισχρούς, καί παρασίτους, 

Ουδέ τόν κάλαμον κινώ, δι ίδιον συμφέρον,
Αλλ_ΰπ’ αρχών κεντούμενος γενναίων, κ ελευθέρων.

/
Ε ισαγγελείς! τό εκφωνώ μέ Οαρραλαΐον στόμα,

Τό μαϋρον ετοιμάσατε της φυλακής μου δώμα !
Αφ’ ου σ’ αύτόν, τόν πνιγηρόν έπί της γης μας αδην, 
*Κλείσατε τόν Φιλήμονα, καί τον Αντωνιάδην,

Αφ ου τόν Σοφϊανόπουλον, μέ επίβουλους ψείρας 

Καθείρςατε άνιλεώς, στό ασθενές του γήρας,
Κ έμέ βεβαίως σήμερον, φρο.οϋντα έλευθέρως,

Εις ζοφερόν, Οά κλείσετε, Οανατ/ίφόρον μέρος·

ΙΙλήν, φρ_όνημα ή φυλακή γενναΐον, δέν δαμάζει,

Ουδέ καρδίαν δείλια, ουδέ ψυχήν τρομάζει.
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$  τών εισαγγελέων μας φρικτή άπανΟρωπία ! 

ίΤί αναιδής αδράνεια! ώ ξένων απληστία!

Μέ πείνασμένον στόμαχον, καί «δδηφά^ον στόμα  

Αφ’ ού ώς γύπες έπεσαν, οτό κάτισχνόν [/.ας σώμα,

Αφ* ού δι’ εξισώσεων, άλγέβρν,ς Οαυμασίου,

Καί τήν έσχάτην, έφαγον, μονάδα του δάνειοι»,

Ιίάν ©υλακήν, δέν έκτισαν είς τήν ΚαΟέδραν, μίαν! 

κ ’ ήξεύρετε, ώ Ελληνες, τήν αληθή αίτναν;
Διά νά σπείρουν, στάς ψυχάς τών έλευΟίροιν, τρόμον, 

Φροντίιοντες περί ποινών, κ αίόχιπε,ρ ΐ νόμων,
Είς πέντε τρώγλας, δυσωδων, καΟύγρων υπογείων,

Τούς αύξηθέντας, ρίπτουσιν, εντός σπουδαστηρίων,
Καί ώς μεγίστου, καί δεινοΰ εγκλήματος ένοχους,

Μέ τούς λτατάς συγκλείουσι, και τούς λησταποδόχους,
Καί βλέπεις τόν Φιλνίμονα, έζαίφνης στήν αράδα 

Μέ τόν κακοϋργον Μπίμπίσην, καί τόν λν]<?τν·,ν ϊρακάδα,

Τί, μέ θλίμμένην, νά είπ/ίς, βαρυπενθή καρδίαν,
Τί πρώτον, καί τ ί ύστερον; άν ζής είς κοινωνίαν,

Ο,που τυφλώς βραβεύεται ό δόλος, ή απάτη,

Καί θεωρεΐτ ή άρετή κακία αίσχροτάτη; 
ό,που κακούργοι βδελυροί, ό',που κολάκων π λή 1;-/), 

ΐ ’ αθώα διαφθείρουσι τών κοινωνούντων ΫίΟνι;

Α π η ύ όη σ α !. . . .  καί άν οργήν πολλήν, τό στήθος κρύπτει, 

Η χειρ ομως, τότόξον μου χαλαρωμένο·; ρίπτει,
Α κιν/τεΐ τό βλέμμα μου, καί κόπτετ’ ή φωνή μου 

ί'ίς Αίβυς παύων έξαφνα, εντός φρικτής ερήμου,
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Είς σάς, ώ υπουλοι εχθροί τοϋ έθνους, και τοϋ θρόνου, 

Εις σας, δοχεία κακιών, είς σάς, ασκοί τωϋ φθόνου, 

Ακόρεστοι τής μάνδρας μας καί Φρικαλέοι λύ .οι,
Τήν κατ’ έμου, νά χύσητε τώρα χολήν, άνή-ει.
Καί άν μέ άποδείξητε, τρανόν εγκληματίαν 

Ανταμοιβήν Οά λάβετε μεγίστην, καί πλουσίαν·
Αλλά τάς τελευταίας μου, ακούσετε, προσρρήσεις!

Καί σάς, καί τούς δέσποτας σας, καταφρονώ επίσης,

Κα,Ι μέ καρδίαν άτρομον, θέλω τοξεύει βέλη 

2τά  φοβισμένα στήθη σας, στά ένοχά σας μέλη·
Ούδ άν μέ καταΟάψητε στών δόλων τάς αβύσσους 

Τήνχεΐρά μου Οά δέσητε μέ δουλικές άλύσσους.

Δέν ζώ μέ τάς Υπουργικά? γελοίας υποσχέσεις,

Ούδέ ζητώ γονυκλιτώς τιμ άς, βαθμούς, και θέσεις- 
ί'ίς ρύαξ μικρός, κ* ήσυχος, ή ρέουσα ζωή μου 

Ας ρετι, κελαρίζουσα τά  δίκαια τοΰ δήμου- 

Τοΰ δήμου μόνον μ ’ έξαρκεΐ, φίλος νά'^μαί πρώτος, 

Σ τά ω τά σ α ς ν’ άντιβοα τών στίχων μου ό κρότο:,
Ν ά τρέμετε στους λόγους μου, ώς λαγωός που στέκει 

Οταν εμπείρου κυνηγού άκούνι τό τουφέκι.

I
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ΤΟΥ ΤΟΞΟΤΟΥ.

  - » ί ϋ β © β « ϋ — ---------

Πολλοί μας λυπούνται φοβούμενοι μή κακοπάΟωμεν 
δολίως, από τούς Βαυαρούς, καθώς επαΟον οί Κύριοι 
Αεβίδης, καί Άντωνιάδης, φιλελεύθεροι Συντάκται τ^ς 
Έλπίδος καί ΆΟηνας. ΙΙαρακαλοϋμεν τούς φίλους μας 
νά μή τρέμωσιν, επειδή νομίζομεν δτι ζώμεν εις τήν π α 
τρίδα μας ύπό νόμους, δτι έχομεν δικαστήρια, καί εισαγ
γελείς δραστήριους, εις τούς οποίους δύνανται νά κατα- 
φευγωσιν οί νομίζοντες οτι ύβρίσΟησαν. Χρέος μας κρί
νομεν ιερόν, νά βάφωμεν πάντοτε εις χολήν τόν κάλα
μόν μας οσάκις πρόκειται λόγος, περί ξένων, καί κηφή
νων, Τάς καταδρομάς καί άπειλάς των όχι μόνον δεν 
φοβούμεΟα, αλλά καί καταφρονοΰμεν. Αύτοί πρέπει νά  
φοβούνται ήμας, διότι είναι περιττά βάρη επί τής πα- 
τρίδοςμας, τρώγουσι τόν άρτον μας, πίνουσι τά αί
ματά μας, καί χρεωστοΟσι νά σιωπώσι εις τά κατ’ αυτών 
δικαίως γραφόμενα· διότι αν εϊς τήν αδικίαν προσθέ- 
σωσι τήν άλαζωνείαν, τήν καταφρόνησιν, και τό δεσπο- 
τικόν, θέλομεν χάσει τήν όλίγην υπομονήν μας, καί τ ό τ ε ... 
—  Κ ατ’ αΰτάς εγεινεν ελλειψις χρυσών νομισμάτων εις 
Αθήνας. Μίαν δραχμήν περιπλέον της αξίας, έζήτουν 
οί αργυραμοιβοί διά καΟέν νόμισμα· θέλετε νά μάΟητε
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τήν αιτίαν ταύτης της έλλείψεως; ιδού! ή κυρία βίτα  «άσ
σου πρωταγωνίστρια είς τό ένταΰθα ’Ιταλικόν θέατρον, 
εοωκε προχθές τήν ε ΰ ε ο γ  ε τ ι κ ή ν τ η ς έ σ π  έ ρ α ν· 
ετρεχον λοιπόν πολλοί, συνάζοντες τό χρυσίον μέ προ
θυμίαν, όια να το άναθεσωσιν είς τόν βωμόν ταύτης της μα
γευτικής Σ ε ιρ ψ ο ς .  "Αμιλλα μεγίστη εγεινε διά ποσοτήτων 

χρηματικών, τό δέ περίεργον είναι, δτι πολλοί άκριτοι νέοι 
θελοντες νά φανώσι μεγαλόδωροι πωλήσαντες φορέμα
τα, κατώρθωσαν νά προσφέρωσι διά τής τιμής αυτών, 
τά ανωφελή οώρά των. Π ολλοί υπαλληλίσκοι έδανείσθη- 
σαν πρός τριάκοντα τοΐς εκατόν έπί του μηνιαίου μισθοΰ 
των, καί άστειοι τινές διηγούνται δτι έρρίφθησαν εις τόν 
δίσκον όμολογίαι. "Αλλοι πάλιν γέροντες παλίμπαιδες π ε-  
ριερχόμενοι, ένΟουσίαζον τά πνεύματα τών ανόητων, καί ►
ματαιοφρόνων tv συντόμω πασα ομιλία περιεατρέφετο 
κατ έκείνην τήν ημέραν, είς τό άντικείμενον τοΰτο. Ή  
συναχθεΐσα ποσότης, λέγουσιν δτι ύπερέβη τάς έπτα- 
κισχιλιας δραχμάς !!! άξιέπαινοι οί ευεργέται! άλλά πλέ- ►
ον άξια έπαίνου ή κυρία Βάσσου, ήτις ώφελήθη έκ τής 

ανοησίας αυτών. Ερωτώμεν τώρα τούς κυρίους τούτους 
νά μας είπώσιν έν συνειοήσει· "Αν έπρόκειτο λόγος περί 
άνεγέρσεως κοινωφελούς τίνος καταστήματος ήδελον 
συνδράμει τόσον γενναίως; άν έπρόκειτο λόγος περί λ ι- 
μοκτονούσης τίνος πολυαρίθμου οίκογενείας ήΟελον προσ
φέρει ενα καν οβολόν; άν έπρόκειτο λόγος περί βοήθει
ας ουστυχοΰς τινο; άγωνίστοΰ, δστις κολοβωθείς κατά
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τόν ιερόν άγώνα, δέν δύναται νά άκολουθήση τούς π α
λαιούς συστρατιώτας του, περιφερόμενους ληστρικώς 
σήμερον είς τά όρη τής Ε λλάδος, ήθελον οείξει τοσαύ- 
την προθυμίαν;

, ,  Λχπχνώιχινο; i f ' ά  μ!) δ ε ι, ολίγος sap i f  i  <!ti. , ,

Τι ρίπτετε τά χρήματά σας, πάμπτω χοι Ελληνες, ύ- 
πό ματαίας καί άλογου κεντούμενοι φιλοτιμίας ; Σείς 
Οίκογενειάρχαι, σεις Σύμβουλοι, Υ πουργοί, καί υπαλλη
λίσκοι, τί κατωρθώσατε διά τοΰ τοιούτου; Έδώκατε 
χρήματα είς μίαν κυρίαν, ήτις αυριον άναχωροΰσα θέ
λει σας λησμονήσει, ώς έλησμόνησε καί πολλούς άλ
λους· προσεφέρατε δώρα πολύτιμα είς γυναίκα, ήτις 
παραβάλλουσα ταϋτα μέ τ άς ύλικάς καταστάσεις σας, 
μολονότι ώφεληθεΐσα, θέλει περιπαίζει τήν κουφότητα 
σας ένδομύχως, άν ήναι φρόνιμος· τί βλέπετε τά είς 
τήν Ευρώπην είς τοιαύτας περιστάσεις προσφερόμενα; 
άλλοι έκεΐνοι οί άνθρωποι, άλλοι σείς, άλλα τά ήθη τών 
τόπων έκείνων, άλλα τά τής 'Ελλάδος. Ζητείτε να φθά- 
σητε τούς Ευρωπαίους είς τόν πολιτισμόν, άπό τών τοι- 
ούτων άρχόμενοι; ζητείτε νά περιθάλψητε τήν εύγε- 
νή ταύτην ληστείαν, σιμά είς τήν δραχμοβόρον π ολυτέ
λειαν τήν παρά τών ξέν^ν, πρός πολιτικήν διαφθοράν εΐ- 
σαχθεΐσαν, είς τήν τάλαιναν πατρίδα μ α ς; Γογγύζετε, 
ώ Έ λληνες, πληρόνοντες τούς φόρους τοΰ χαρτοσήμου, 
τών έπιτηδευμάτων, τών ποιμ,νίων, τών άμπελώνων, τών 
οικοδομών, είς τήν νόμιμον άρχήν, καί σήμερον δια-
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βαίνετε τά προπύλαια τοΰ Θεάτρου, ένορκος άλλ’ έκόντως 
φορολογούμενοι διπλασίως, παρά μιας γυναικός; Ε ν 
τροπή μας τη αλήθεια!!! εχουσι δίκαιον οί ξένοι, καί 
νά μας άδικοΰσι, καί νά μάς περιπαίζουσι·.

—  Οί έμποροι τής ΙΙρωτευούσης μας, εύγνωμονοΰντες 
διά τήν νέαν εμπορικήν συνθήκην, καί μή δυνάμενοι νά 
δωρήσωσιν εις τόν κύριον Ζωγράφον κανένα Ί  φ τ ιχ ά ρ, 
συνεδριάσαντες, άπεφάσισαν παμψηφί νά προσκαλέσω- 
σιν ίδίαις δαπάναις, τούς περιφημοτέρους ζωγράφους τής 
ύφηλίου, διά νά ζωγραφίσωσι τήν εικόνα τοΰ κυρίου Ζω
γράφου. Φιλονεικειταί δμως εΐσέτι, άν τά άντιτυπα αυ
τής, καθώς καί εκείνα τής συνθήκης, πρέπει, προς τιμήν 
τοΰ πρωτοτύπου, νά τά φέρωσι πάντες περίχρυσα, ώς 
εγκόλπια άπό τοΰ τραχήλου των έξηρτημένα, ή πρέπει 
δι’ αύτών νά κοσμήσωσιν  τά έργαστήριά των. ’Ακο
λούθως θέλομεν κοινοποιήσει τό αποτέλεσμα τής έμβρι- 
θοΰς ταύτης διασκέψεως.

—  Τό έπροβλέπαμεν, καί δέν ήπατήΟημεν. ΙΙολλοίπα- 
ρεξήγησαν τήν σάτυραν, τήν υπό τόν τίτλον » ό π  α λ  α ι
ό ς  μ ο υ  δ ι δ ά σ κ α λ ο ς »  είπόντες ότι διαγράφοριεν 
τόν κύριον Αεόντιον Άναστασιάδην Γυμνασιάρχην Ναυ- 
πλίας. Φεΰ τής άδικίας! Φεΰ τής συκοφαντίας! IIόΟεν 
τό έννοήσατε κύριοι; Δέν παρατηρείτε ότι ή σατυράμας 
περιγράφει ένα σχολαστικόν δυσειδή, κακοηΟέστατον, άμα- 
Οέστατον; ένα ταρτούφον καταχθόνιον, έξαμβλονοντα

τόν νοΰν τής νεολαίας; είναι ό κύριος Αεόντιος τοιοΰτος; 
οί Ναυπλιείς γινώσκουσι τόν άνδρα έκ τοΰ πλησίον, καί 
άς κρίνωσιν αύτοί περί τούτου. ’Αδικείτε, κύριοι, καί 
αύτόν καί ήμάς διά τών παρεξηγήσεων σας. Αύτόν μέν, 
λέγοντες ότι έχει όλα τά κάκιστα έκεινα χαρακτηρι
στικά, ήμάς δέ, έπιβαρύνοντες μέ τό πταίσμα, τοΰ ότι 
έδυσφημήσαμεν άνδρα ένάρετον καί σοφόν. Φέρομεν μάρ
τυρας τούς κυρίους καθηγητάς Βερνάρδον, Φαβρίκιον, 
Ψ ύχαν, καί Ιϊιττακόν (οιτινες δακρύοντες προφέρουσιν 
μέ κατάνυξιν τά όνομά του) ότι ποτέ τά τοιοΰτον δέν 
τό έφαντάσΟημεν. Είθε νά πέση ή γλώσσα μας ! είθε νά 
παραλύση ή χειρ μας! έάν σκοπεύωμεν, νά είπωμεν, ή 
νά γράψωμεν τίποτε, κατά τοιούτου λαμπροτάτου φω
στήρας, κατά ταύτης τής ζ ώ σ η ς  ή θ ι κ ή ς ! ! !
—  Σοι παραδίδω τήν 'Ελλάδα άλυσσόοετον, ειπεν ένας μέ- 
γα ς διπλωμάτης, είς τόν ‘Υψηλότατον Ά μ π το ύ λ  Με- 
τζίδ, παρουσιάζων είς αύτόν, τήν έμπορικήν συνθήκην 
τοΰ κυρίου Ζωγράφου. ΉπατήΟη ό δείλαιος! ό κάλα
μος τοΰ Βασιλέως ’ΌΟωνος, τήν κατέστησεν όχι τόσον 
εύανάγνωστον διά τών προσθαφαιρέσεων.
—  "Αδεται είς τήν πόλινμας, ότι ό κύριος Αεόντιος 
Άναστασιάδης Γυμνασιάρχης Ναυπλίας, προσεκλήθη διά 
νά διοργανίατ] τά Γυμνάσια τοΰ Κράτους.
—  Αέν έπαρουσιάσθη μέχρι τοΰδε προς ήμάς ούδείς 
τών μαθητών, ώς πωλητής βιβλίων. Έρευνήσαντες τήν
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αιτίαν έμάθομδν δτι ό Γυμνασιάρχης Αθηνών κύριος 
Γεννάδιος, άπηγόρευσεν τήν εϊς τό Θέατρον είσοδον τών 
μαθητών. Θά ένάξωμεν είς τό Είρηνοδικεΐον τόν κύριον 
Γεννάδιον, διότι γείνεται αίτιος νά στερούμεΟα λεξικών, 
καί άλλων χρησίμων βιβλίων, καί έλπίζομεν δτι ή άπό- 
ωασις αύτοΰ, δικαίως θέλει τόν καταδικάσει νά μας δώ- 

ση τά ίδικάτου.

—  Μάς επληροφόρηβαν δτι είς ’Ά ρ γ ο ς, ίερεύς τις α
γράμματος, έμελλε κατά τήν εορτήν τοΰ αγίου 
Γεωργίου, νά κ α ύ σ η  τ ό ν  Κ α ι ρ η ν · δηλαδή, καθώς 
τά μικρά παιδία συνειθίζουσιν εις πολλά τής Ιουρκιας 
καί 'Ελλάδος μέρη, νά καίωσιν κατά τήν μεγάλην παρα
σκευήν χάρτινον τι ειοωλον ανθρώπου, ονομαζοντες αυτο 
Ε β ρ α ί ο ν  ούτω καί ό φανατιών αύτός, κατά τήν ε
ορτήν εκείνην εμελλε νά κάμη ολοκαύτωμα, τεχνιτόν 
τινα άνθρωπον, κατασκευασΟέντα, έκ διαφόρων πυροτε
χνημάτων. Πόσον τό πράγμα είναι σκανδαλώδες καί 
γελοΐον, καθείς τό βλέπει σαφώς, καί έλπίζομεν, δτι ή 
αγία Σύνοδός μας δχι μόνον θέλει έπιπλήξει, αλλά καί 
τιμωρήσει τόν ιερέα τοΰτον, κατά τούς εκκλησιαστικούς 
κανόνας· διότι τά τοιαΰτα προσβάλλουσι πολύ τήν αγνό
τητα τής ίεράς μας θρησκείας, καί δίδουσιν είς τούς ξέ
νους, καί είς τούς ολίγον φροντίζοντας περί αύτής, ά- 
φορμάς λόγων, τών όποιων κυρία ούσία, καταντά ακο
λούθως ή καταφρόνησις τοΰ ιερατείου.
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—  ίϊμαι,/ομεν προσέτι έξ Ά ρ γ ο υ ς δτι οί έκει κατοικοΰντες 
ώργίσθησαν καθ’ ημών, επειδή έν παρόδω είπομεν είς τό 
πρώτον μας φυλλάδιο ν, δτι είς τήν πόλιν ταύτην εύρίσκον- 
ται πολλοί κ ρ α σ ο π α τ έ ρ ε ς .  Δέν ήλπίζαμεν ή αλή
θεια αυτη, νά κεντήση τόσον πολύ τό ακουστικόν τών 
Άργειω ν τύμπανον. Οί κύριοι Ά ργειοι, τούς όποιους 
άλλω ς τιμώμεν, άς μάς συγχωρήσωσι νά τούς κάμω- 
μεν τήν παρατήρησή, δτι ό Αίλιανός, καί άλλοι πολλοί 
Συγγράφεις, τούς κατατάττουσιν είς τήν σειράν τών περί
φημων κρασοπατέρων τής άρχαιότητος· επομένως δέν 
έπράξαμεν έγκλημα, είπόντες, δ,τι καί άλλοι είπον. Είμεθα 
βέβαιοι δτι άν τούς ή λ ε γ χ έ τ ις  διά τήν αμέλειαν τήν 
όποιαν δεικνύουσιν είς τήν έκπαίδευσιν τής νεολαίας των, 
καίτοι ευκατάστατοι όντες, δέν ήθελε τόσον έξυπνήσει 
τήν φιλοτιμίαν των. Οί λόγοι μας αυτοί, δέν αποτείνονται 
προς δλους, ά λ λ  είς εκείνους οίτινες εκαμον τήν 
γελοίαν ταύτην παρατήρησιν.. Καλλίτερον ήτο νά φρον- 
τισωσι περί ίερέων λογικών, καί μή ζητούντων 
διά χάρτινων Καιρών νά έρεΟίζωσι τήν δεισιδαιμονίαν 
τοΰ χυδαίου όχλου, παρά νά μάς κάμνωσιν Άβδηρι- 
τικάς περί όνου σκιάς παρατηρήσεις. Ό  κύριος Ζου- 
λουφιάδης, δστις πρώτος έσκέφθη τόν κατά κρασο

πατέρων στίχον μας, παρακαλεΐται, νά διακοινώσ'/) 

είς τούς ομοίως σκεπτομένους μέ αυτόν, τήν ανωτέρω 

άπάντησίν μας.



6  4

Περίεργος τις είκών κατ’ αύτάς φανεΐσα, εύρισκεται 
δίς χειρας πολλώ ν. Διά νά δώσωμεν δέ ιδέαν είς τούς 
μή ϊδο'ντας αυτήν, ιδού, τήν περιγράφομεν λεπτομερέ
στατα. Ζωγραφιστός τις γάδαρος άνΟρωποπρόσωπος φέρει 
επί τών ώ μω ν σάκκους περιέχοντας διακοσίας χ ι 
λιάδας δραχμών, πατών επί τών πρακτικών τών κατά 
καιρούς Συνελεύσεων · είς τήν ούράν του εχει περασμέ- 
νον άδαμάντινον δακτυλίδι, καί εϊς τον λαιμόν του έξηρ- 
τημένην πολύτιμον σφραγίδα τοΰ αντίχριστου, άπό τοΰ 
στόματος αύτοΰ εξέρχεται έν έγγραφον τό όποιον βλέ- 
ποντες δύο κάτωθεν ίστάμενοι Έ λληνες, πυροβολοΰσι 
κατ’ αύτοΰ. Αύτή είναι ή είκών τΐδέ σημαίνει ή νέα 

αυτή Χείμαιρα, άγνοοΰμεν.

—  "Οσοι λαβόντες τό φυλλάδιόν μας δέν έπλήρωσαν, 
παρακαλοΰνται νά πληρώσω®!- διότι ό Τυπογράφος διά 

τόν τύπον του, οί έμποροι διά τό χαρτίον των, ό Τ αχυ
δρόμος διά τά ταχυδρομικά του, ό διανομεύς δ ιά τά π έ-  
δηλά του, πολιορκήσαντες ήμάς, ζητοΰσιν έπιμόνως 
χρήματα.

Έ ν ΆΟήναις τήν 3 0  ’Απριλίου 1 8 4 0 .

Ο Σ V / y ρ α γ  t ύ ς κ « ί «’ κ ί  4 τ 9 ς. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΓΛΟΣ.'
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