


ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΓΙΑΑΣΤΙΓΕ,
ft

ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΔΙΛΤΓΙΡΜΪ

ΕΠΙΚΓΪΝΟΥΣΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΪΪΝ feAAAA V , 

ΤΠΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΙΤΣΟΥ.
---------------------- ·Γΐη.· ---------------------------------------------------

Δεν ανήκω εις κχααίαν Κοασ.ατάρχου μας αερίδα, 
Αλλ’ εις ολην την πατρίδα.

Εως στίαερον Φατρία έθνους δέν έσχεδ*ιάσθϊϊ,  
KV Αρχηγός εκείνης είααι, ητις ετι δέν έπλάσθη.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

vJ'TE, περί τα τέλη του l8a5 έτους, το ιερόν του πα

τριωτισμού πυρ ήρχισε ν’ άποσβύνεται εις τήν Ελλάδα και 

τών φατριών ή ερις νά διαδέχεται την ύπέρτών εθνικών συμ
φερόντων άμιλλαν, έγραψα Σατύρας, αίτινες έπέτυχον,άν δεν 

άπατώμαι, της καλής ύποδοχής του κοινού. Εις ταύτας δ 
αναιδής Φατριαστής , ό γελοίος Σπουδαρχίδης, δ μιξοβάρβα- 

ρος Βουλευτής, ό κλέπτης Φροντιστής, ό ασελγής Κληρικός 
εβλεπον ώς εις κάτοπτρον τήν ασχήμιαν των, έσκυθρώπαζον 

αύτοί, τδ δημόσιον έγέλα, και ή κακία περιεςέλλετο. Ποιή
σεων όμοιων τήν σύνθεσιν επιχειρώ και αύθις. Εκ διαλειμ

μάτων ύπδ τ’ονομα ΕΛΛΙΙΝΙΚΙΪ ΠΛλ4.ΣΤΙΓΞ έκδιδόμεναι, 
θέλουσι μέν αφόρα και αύτα'ι εις τον ίδιον σκοπόν, διαφέρει δε 
τόσω μάλλον τών πρώτων, καθ’ δσον ό καιρός καί τήν Ελλάδα 

μετισχημάτισε καί τήν Μούσάν μου μετερρύθμισε.
Καθ’ ήν εποχήν αύτοσχεδίασα τδ τοιουτον είδος τής ποιηΖ- 

σεως, άπαρεισάκτου ετι εις τδ έθνος μας, ή κοινωνία ήτον, 
διά νά εϊπω ούτως, άνατετραμμένη , δυστυχής καί εις τών 
όπλων τήν τύχην παραδεοομένη*  ή Ελλάς ήτον τρόπον τινά 

Στρατών καί Νεώριον. Εν τώ μέσω τής γενικής εκείνης τών 
πραγμάτων ανωμαλίας καί τού διηνεκούς τών πολέμων σάλου, 
ήτον τότε καί ή Ποίησίς μου πολεμική όλη, απότομος, ατη
μέλητος καί όμοια με τήν εν στρατοπέδοις διαιτωμένην Ελ

λάδα. Ση'μερον όμως ότε, προϊόντος τού χρόνου, καί τής έπα- 

ναστάσεως αί θύελλαι κατευνάσθησαν,καίλογιωτέρα νεολαία 
άνεφάνη, καί πολλοί ομογενείς πεπαιδευμένοι ή ευκατάστατοι 
συνέρρευσαν έκ τής αλλοδαπής, καί ό βίος ημών κατέστη ανε
τότερος, δύναται αύτή καί χρεωστει νά έμφανισθή όλιγώτε- 

ρον έςηγριωμένη, άπηλλαγμένη τραχύτητας καί ύπ*δ  στολήν



(β')

εύπρεπισμένην, χωρίς ν’άποβάλτ, κατ'ούδέν την άζίαντης. 
Η Ελλάς παρουσιάζεται σήμερον ύπδφάσιν ποικιλωτέραν, 

και αφθονίαν παρέχει ζωγραφικής ύλης εις τον είκονογράφον. 
Εις την Πρωτεύουσαν του Βασιλείου έπέπεσε σμήνος παντο- 
δαπών ύπαλλη'λων, άναφυομένων άκαταπαύστως και μετά 
κηφηνικού βόμβου περί τον Θρόνον ιπταμένων

« ήότε ί)ν:α πολλά {Λΐλ’.σσχων ά'ΐ’.νάω?, 
.................................. ααι νέαν έρχου,ινάων. «

Ελληνες και αλλοεθνείς, νεηλυδεςκαί άγωνισταί, ιερείς και λαϊ« 
κοί, λόγιοι, Εφημεριδογράφοι, ί’πουργοί, Υπουργικοί Σύμβουλοι? 
Δικασταί, Εισαγγελείς*  Κωλεττισταί, Μαυροκορδατισται, Κα· 
ποδιστριακοί, πόσων διαφόρων προσώπων συνένωσις, πόσων 
παντοίων χρωμάτων προσέγγισις! Εςω δέ της Ελλάδος, ώς δ 
Α,δάμ έκπτωτοι του παραδείσου, περίσκεπτοι και μελαγχολι- 
κοί περιφέρονται οί πρώην μέν Ιρχιφατρια^αι, νυν δέ Πρέσβεις 
αύτης πολυδάπανοι, την πρώτην εύτυχίαν των μετά ςεναγμών 
ενθυμούμενοι και ζητούντες νά έπανέλθωσιν εις τούς κόλπους 
της, διά νά την κατασπαράςωσιν εκ νέου. Εντοσούτωη Θρησ
κεία μας, η γλώσσα μας, ο ύπέρ ανεξαρτησίας πρόσφατός μας 
άγων, αί λαμπραί αύτου αναμνήσεις, ό εθνικός μας ιματισμός 
καταφρονούνται καί θεωρούνται ώς ούδέν, εν ώ συγχρόνως η 
έσπερία Εύρώπη μετοχεύει άδιακόπως εις την προς ολους 
αναπεπταμένην Ελλάδα πολλά ηθη διεφθαρμένα καί πολλάς 
μωράς προλήψεις ευγενειών.. .Ποιον, ώς μη ωφελεν, ευρύχωρου 
καί νέον στάδιον ανοίγεται εις την Μούσαν μου! Αοκνος αύτη 
καί βχροχλεχ, έπικρεμα ηδη βαρεΐαν άπδ βέλη φαρέτραν εις 
τούς ώμους καί τανύει έκ της στιγμής αύτης το τοςον τηε.

II ΕΑΛΠΝΙΚί'ΐ ΠαΙςΤΙΓΞ θέλει δημοσιεύεσθαι εις Φυλ

λάδια, έκαστον των οποίων, παρεκτος τού ποιητικού μέρους, 
θέλει κατάτάς τελευταίας σελίδας περιέχει καί διατριβάςείς 
τον πεζόν )Ζγον,.πευίςφεφομένας ώς επί τδ πλεΐςον εις τάς κυ
ρ ιωτέρας των στίχων ιδέας, δσαι Οέλουσι χρηζει άναπτύςεως.
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I

ΦΥΛΛΑΔΙΟ N ΠΡΩΤΟΝ.

(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1836.)
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Π Ο1ΗΣΙΣ.

5ίΓ
JZjNNEA χρόνους άγρυπνος τοξότης των Ελλήνων, 

Τά βέλη μου προς τούς εχθρούς του έθνους διευθύνων, 

Επλήγωσα περαστικούς πολλούς κακούργους ζώντας, 
Ως κόρακας όπου χτυπούν οί κυνηγοί πετώντας, 
Κ' εις υπονόμου εθνικής πυρίτιδα κρυμμένην 

Λαμπάδα έπλησίασεν ή χείρ μου άναμμένην I * - I I ι ι
' Καί πάλιν σήμερον κραυγή πατρίδος μ’ ανεγείρει,

Καί φέρω την φαρέτραν μου άστράπτουσαν καί πλήρη.
Τι χάος, τί περιπλεγμός συμβάντων καί ανθρώπων 

Συσσωρευθέντων γύρω μου σ' ένα καιρόν καί τύπον ! 
Είκοσιεννεήμερος, ώς όφαιστος χωλαίνει 

Ο μην ο Φεβρουάριος καί κωμικά προβαίνει*  
Καί εις αυτάςτου τάς λειψάς ημέρας σκηναί πύσαι, 

Καί ποσών φατριών αισχρών συγκεχυμέναι γλώσσαι! 
Βροχήν ο Φεβρουάριος, ώς φαίνεται, δεν έχει, 
Καί Υπουργεία δροσερά πουρνό καί βράδυ βρέχει· 
Πλήν του Κυρίου Δροσού μας το χθεσινόν παιγνίδι 
Δεν δρ.όσισε, ζεμάτισε τον πράον μας Πραΐδη. 

Δημοπρασίαν άνοιξαν Γραμματειών ... Ελάτε! 
Μέ την τιμήν σας, Κύριοι, ή κάθε μιά τιμαται.



(*)

Μικρήν τιρχήν θά δώσετε... Τί στέκεσθε, αΰθένται;..
Νά Γραρψ-ατείαις [χιά, δυο, τρεις! νά τέσσαρες! νά πέντε!'..

Θεέ! πόσαι χαριέρπειαι, και πόσαι κολακεΐαι, 
Διά νά γένουν Υπουργοί πέντ’ έξ έγκληριατίαι.! 
Ξένης δυνάιχεως αυτός τον Πρέσβυν κολακεύει, 
Και ριεταλλεΐόν πλούσιον σιωπηλά δουλεύει. 
Εκείνος έχει κατά νουν είς την Αύλήν ν’ άρέση. 
Τον Καγγελάριον ζητεί δ άλλος νά πλανέση, 
Και του Κωλέττου κρύφιος και πρώτος θιασώτης, 
Την αλληλογραφίαν του κρυφήν κρατεί έν πρώτοις.

ός πότε [χέ τά πρόσωπα στην γην σκυιχιχένα κάτου 
Θά κλαίετε δογριατικαι σκιαι Μαυροκορδάτου; 
Τι κρΐρια έξω τοΰ χορού, ώς Αχιλλεΐς οργίλοι, 
Να στέκεσθε [χέ βλάσφημα και ριαραριένα χείλη! 
Μά τον Θεόν! ραγίζεται στην τρέριουσάν [χου χεΐρα 
Από την άκραν λύπην της ή συιχπαθής ριου λύρα... 
Πλήν, φίλοι, έχει ό Θεός, και παρηγορηθήτε- 
Της τύχης ό τροχός αύτά πώς έχει στοχασθήτε- 
Ενθυιχηθήτε τόν καιρόν εκείνον τον ριεγάλον^ 
όπόταν κατετρέχετε τόν ένα και τόν άλλον.

tv τούτοις εις τών πόλεων ύψουται τας τριοόους 
ίϊσάν άνεριοστρόβιλος κονιορτοϋ νεφώδους 
Ο αΐφνιδίως εκραγεις Στασιασριός τοΰ Στρατού. 
Αύτός ό Γιγας, βόρβορος εις τά έντόσθιά του, 
Τιάραν επισκοπικήν στην κεφαλη'ν του φέρει, 
Ροιχφαίαν εις την ζώνην του και Σθνταγρια στό χέρΓ 
Τόν βλέπει πλησιάζοντα τό κάθε άστυ τρέριον, 
Και σείεται ώς κάλαριος ύπό σφοδρών άνέριων 
Κι’ώς τής γαλήνης τό πτηνόν εις τόν τοιοΰτον σάλον, 
ό πνευριατώδης Ααγγρενέ [χάς έρχεται τών Γάλλων
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Τον Χάρτην, Εϋαγγέλιον τών τωρινών Ελλήνων, 
Στην γην μας μήπως έρχεται ώς άγγελος έκτείνων; 

Της συνταγματικότητας οΐ Παραβτάται ούτοι, 
Οί Γάλλοι, τί μάς στέλλουσι; τί δωρεάς; τί πλούτη;.. 
Εάν άκούσης δύω τρεις, τόν ΟΠΟΥΛΟΝ και ΙΔΗ (*),  
0 Λαγγρενέ δεν έκαμε δί άλλους το ταζείδι, 
Και Καρλισταί, Φίλιππισταί, καί σύσσωμ’ ή Γαλλία 
Τούς καθαρούς Κωλεττιστάς ζητούν στα Υπουργεία. 
Γαλλία! έλαφρότης σου εάν εις τάς μυρίας 
Προς την πτωχήν μητέρα σου λαμπράς εύεργεσίας 
Δεν έχης άλλην δωρεάν καί χάριν νά πρόσθεσης, 
Παρ εις τοΰ δεινός Ελληνας το δίκτυ ά<ρ’ ου πέσης, 
Νά βάλνις εις την ράχην της ώς Υπουργόν της πάλιν 
Τον πρώην τοΰ Συντάγματος μεγάλον Γενεράλην. 
Ο κόσμος ό μεσημβρινός καί ή Ελλάς προσμένει 

Ελευθερίας από σέ αθάνατα τεμένη ...
; ’* Αλλ’ άς μήν επεμβαίνωμεν εις την Διπλωματείαν,

Κι’άς στρέψωμεν τά βλέμματα στην έσω Πολιτείαν.

Τόδέσμιον καί ποδαλγόν Συμβούλιον του Κράτους 
Γενναίως αντιστέκεται προς Υπουργούς Πιλάτους, 
Καί ροκανίζει τόν παχύν προϋπολογισμόν των 
Καί τά εκατομμύρια τών στρογγυλών δραχμών των. 
0 Υπουργών αναίδεια! χωρίς τριηρη μίαν, 

Χωρίς στρατόν έλληνικόν, χωρίς Ακαδημίαν, 
Αδύνατον, κατάτυφλον τό έθνος μας κρατούντες 
Κι’ ώς σκώληκες εντός σαπροΰ στελέχους κατοικοϋντες, 
Εις ένατων ενιαυτόν καί άσημον καί στεϊρον

C) Συνήθεις καταλήξεις τών πατρωνυμικών ονομάτων Πελοπαννησίων κα’ι 
Στεροιλλαδιτών.
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Σκορπίζουν τόσον άρ-.θμόν στερλινών καί ταλη'ρων, 
όπόσον έπί των επτά ηρωικών ρέας χρόνων 
Δεν έςωδεύσαμεν ημείς έν μέσω των αγώνων 
Με δέκα μας στρατόπεδα, μέ ναός διακοσίας, 
Μαχόμενοι κατ'Αφρικής, Εύρώπης καί Ασίας. 
Διά χαρτί των μοναχά... (ώ Ελληνες, γελάτε...) 
Μισό έκατομμύριον κατ’ έτος δαπανάται- 
Χαρτί εδώ, χαρτί εκεί, έγέμισαν κ’οί δρόμοι, 

Κι’ άσπρο χαρτί καί άγραφο ειν’ όλοι ρέας οί νόμοι- 
Η Βασιλεία εις χαρτί επάνω στέκει μόνον, 
Καί χάρτινον οί ί’πουργοί κατέστησαν τον Θρόνον.

Δεν άπαρνεϊται ή Ελλάς την πληρωμήν τών φόρων- 
Αλλά ζητεί, ώ ί’πουργοί, ώς αμοιβήν, ώς δώρον, 
Το τέλος του στασιασρεοΰ, την παΰσιν της ληστείας, 
Κι’ άν όχι άλλο την σκιάν ολίγης ησυχίας. 
Τι θέλετε; στρατεύματα; Πειθόμεθα ρεέ σέβας- 
Τι θέλετε; τό αίμάμας; Ανοίγομεν τάς φλεβας- 
Την γραίαν φουστανέλα μας ευθύς φοροϋμεν πάλιν 
ένθυρεηθηται την λαμπράν κατά τών Τούρκων πάλην, 
Εις την οποίαν ή πατρίς, καί πτωχοτέρα έτι, 
έπαρατάττετο επτά τροπαιοφορα έτη 
Κατά Τουρκίας κι’ Αφρικής, στό ςομα μέ φισέκι 
Καί με βαρύ ςό χέρι της τρομπόνι καί τουφέκι.
Σεις όμως τούς Στρατάρχας μας, τούς αετούς τοΰ Γένους, 
Τρεις χρόνους έφυλάζετε εις τό κλουβί κλεισμένους, 
Κ’ έστείλετε στάς φυλακάς καί εις τάς γιλλιρτίνας (*)  
Στεφανωμένας κεφαλάς από χρυσάς ακτίνας.

(*) έπί Αντιβασιλείας, έριΜβοντο; λίγου περί των νεοσύστατων λαιμοτο- 
μείωνμας, ιι; πνευματώδη; άντ.ρ ϊλ τών πσ.ρ τ.μϊν άτιστϊλρ,ίνων Διπλω- 
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i) αναιδής αδράνεια καί ώ παραλυσία! 

Ω Υπουργών διαφθορά καί ώ αναλγησία! 
Εδώ χορεύομεν ήμεϊς οί καβαλιέροι νέοι, 
Τάς κώμας τών συνόρων μας ό Κλέφτης έν ώ καίει. 
Ειν' αληθές πώς ό χειμών μάς προστατεύει έτι, 
Και την χιόνα πρόφραγμα εις τούς χορούς μας Θέτει. 
Αλλ’ όταν φθάσ’ ή άνοιξις, καί δύο χιλιάδες 
Φουστανελόριαυροι κι’ ωχροί μάς έλδουν χορευτάδες 
Μέ τά χονδρά τσαρούχια των, μέ το μακρύ τουφέκι, 
Που τότε ή Κυβέρνησες εις τάς Αθήνας στέκει;

Εις τον λαιμόν σου, έϊδέκ, ώς μόλυβδος βαρεία 
Να πέση τόσων χωρικών πτωχών ή αμαρτία, 
όσων αί στέγαι καίονται ςο έρημο λιβάδι 
Καί ό'σοι βασανίζονται fxe φλογισμένο λάδι! 
ό μιαρός! διέλυσε τον εθνικόν στρατόν μας' 
0 μιαρός! κατέτρεξε τον κάθε πρόμ-αχόν μας. 
έγκληματίαι καί μωροί, φαντάσθηκαν οί ξένοι 
Πώς ή ξενοκρατία των παντοτινή θά μένει. 
Ειν’ ικανοί, έκήρυττον, νά εχωσιν εκείνοι 
Το Κράτος εις ασφάλειαν, τούς Ελληνας ώς κτη'νη... 
Ας έλθουν τώρα το λοιπόν στών Αθηνών τάς θύρας 
Οί Αλβανοί καί οι λησταί μέ δαυλοφόρους χεΐρας- 
Το άπληστόν των στράτευμα χρυσάφι δεν θά πάρη- 
Τούς περιμένομεν ημείς μ’ άκλόνητον ποδάρι- 
Προς δόξαν της πατρίδος μας κι’αύτοϋ τοϋ Βασιλέως, 
€>ά τρέξωμεν στον πόλεμον οί Ελληνες γενναίως-

jxxtmv είπεν άστεί»;· «Διχτί προσκλαίονται « φιλελεύθεροι τών Ελλήνων ότι 
χυβερναται άνελευθε'ρω; ή έλλάς; Mix τώ» πρώτων έφευρεσεων τής 7»λ- 

λικής έπανχστχσεω;, ή γιλλιοτίνχ, Sit έσυστήθη ποό (χικροϊ εις τήν ελλν- 

νίκην Πολιτείαν άπό γχλλεφρινχ (*ελη τής Αντιβχσιλείχ;; ·
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Πλην δεν θά τρέξουν οί δειλοί τυχοδιώκται ξένοι*  

Νά ρίπτουν την ασπίδα των αυτοί συνειθισμένοι, 

Μ’ ολίγους μας δογματιστάς και ξένους του άγώνος 

Θα κλαίουν και θά μάς ζητούν συγγνώμην όμοφώνως. 

Αλλά ημείς της εποχής οί άνδρες της μεγάλης, 

Οί βαπτισθέντες εις το πυρ της ίεράς μας πάλης, 

Τού νέου Βασιλέως μας πιστοί Σημαιοφόροι 

Και της έπαναστάσεως κραδαίνοντες το δόρυ, 

Θ’ άναφανώμεν Τσαμαδοί και νέοι Καραίσκοι*  

Διά την δόξαν μέ χαράν ό Ελλην αποθνήσκει.

Ληστείαι και στασιασμοί!.. Φεύ! που περιπατούμεν! 

Μονάχοι την πατρίδα μας εις τον κρημνόν ώθούμεν, 

Καί καίομεν τό σπητί μας οί Ελληνες μονάχοι, 

Το σπητί μας ’πού μ’ αίματα κ’ ίδρωτάς μας έβράχη !.. 

Εν δσω ή σαν εις ημάς προσωρινά τά πάντα, 

Υποφερτά διχόνοιαι κι’ αναρχικά συμβάντα*  

Πλήν τώρα μάς άπέστειλε Μονάρχην ή Ευρώπη, 

Κ’ η συνδρομή της έπαυσε, τό μέλλον μας έκόπη. 

Αλλοίμονον τού Οθωνος άν ραγισθη τό στέμμα! 

Με ποιον τόσοι Βασιλείς θά μάς ίδώσι βλέμμα;

Εχάθη διά πάντοτε η δυστυχής πατρίς μας*  

Ο Οθων ειν’ η μόνη μας καί ύπαρξις κ’ ελπίς μας.

Τό έθνος υπό ούρανόν θολόν έν ω πλανάται, 

Τί κάμνουν καί οί Πρέσβεις μας; — Τι κάμνουν, έρωτάτε; 

Στού δραχμοκάρπου δένδρου μας έπακουμβών την ρίζαν, 

Ο εις την προβοσκίδα του άπλονει στην Ταμίζαν, 

Καί μέ αυτό τό εύκαμπτον τού σώματός του μέρος 

Στους Βρεττανούς δεικνύεται Απόλλων Βε).βεδαίρος*  

Ουρά παχύσαρκος ενός Πρωτέωζ της Ελλάδος, 

Η στρογγυλόν μηδενικόν σιμά μιάς μονάδας.
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ή Δολιότης, ή κρυφή και συσσωματωμένη, 

Φρενήρης εις τό Μονάχον, πλήν σιωπώσα μένει· 

ΐποκριτής της ύψηλής του ψεύδους κωμωδίας, 

έν μ,έσω της άδοξου του λυπεΐται ησυχίας, 

Διότι ώς ό άσπονδος εχθρός του είν’ εξίσου 

Αδάμ κι’ αύτός εξόριστος μακράν τού παραδείσου. 

Αφ’ ού κ’ οί δύω έφεραν στο πλοΐον μας μεγάλην 

Επιβατών ναυτίασιν και ταραχήν και ζάλην, 

Στην θάλασσαν έρρίφθησαν σχεδόν τήν αύτήν ώραν, 

ό ένας άπ’ την πρύμην μας, ό άλλος απ’ τήν πρώραν (*).·

(*) Του Κ. Κωλέττου δεν ήρεσεν άλλο εσχάτως, παρά ή τολυ-η, τήν 
οποίαν έπεδειξεν εις τήν πολιτικήν τον {Λονο^.αχίαν , οτε ήτον Υπουργός των 
Εσωτερικών, όχι διότι έτρεφα εγώ προς τινα πάθος κάνέν, όχι διότι προε'θετο 

εκείνος εις τήν πάλην του ταύτϊ,ν εύγενή τινα και κοινωφελή σκοπόν, άλλ’ 
απλώς α,ονον διΰτι, πεοι των προτείων ριαχόρενος, έδειξε καν άνδρώδη ψυ

χήν. Θεωρώ ιαέν και τόν Κ. Μοίυροκορδάτον καί τόν Κ. Κωλεττην ώς επίσης 
άπου.ακρυνθένγας τής εθνικής οδού καί περί ριαταίων υπεροχών έρίσαντας 
πάντοτε προς άλλή).ους· φρονώ δέ ότι ό τελευταίος επεσεν άθλητικώτερον κα
τά τήν παύσήν τής Αντιβασιλβίας, παρά ο πρώτος επί τής πλειβψηφίας της.

Εις τήν μεγάλην καί λαμπράν των Παρισίων πόλιν 

Εκθέτων την στρατηγικήν τού πνεύματός του ολην, 

Ο Γενεράλ Κωλέττος μας τούς Τούρκους εκεί κόφτει’ 

Μέ ύφος καβελιέρικο, μέ σιδηρό χερόφτι, 

Τον Αρμανσπέργην προσκαλεί στην μάχην έπιμόνως’ 

Τό δένδρον οπού στέκεται τό πριονίζει μόνος, 

Τό τελευταίου δάνειον ζητών νά έμποδίση 

Και ούτω τόν χονδρότατου μισθόν του νά ρινίση...

Αφ’ού γηράσωμεν ημείς οί άνθρωποι τού πλήθους, 

Τά πάθη δλα φέρομεν νεκρά εντός τού στήθους, 

Κ’ εις τής ζωής καθήμενοι τήν κλονουμένην θέσιν 

Τόν κόσμον πλέον βλέπομεν χωρίς κάμμίαν ζέσιν

r
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Ακούομεν του σκελετού, οπού πέρνα, το βήμα 

Και σκυθρωποί έκτείνωμεν τδ βλέμμα πρδς τδ μνήμα. 
Πλην οί λευκοτριχες αυτοί τού έθνους ταραξίαι, 
ήσάν νά μην τούς έφθαναν αι τόσαι άμαρτίαι, 

Αντί νά τρέχωσιν εύθύν τον έσχατον καν δρόμον 

Και τήν προτέραν των ζωήν νά βλέπωσι μέ τρομον, 

ένφάπδτάς χειράςτωνκ’ ή βακτηρία πίπτει 

Κ’ ύπδ τδ γήρας κ’έγκλημα τ’ανάστημά των κύπτει, 
Αφ’ού Γραικόν δεν άφησαν άγέλαστον κανένα, 

Τούς Φράγκους νά γελάσωσι σπουδάζουν όλονένα.

Μ*  άπλοτητα έπίστευσα εις τά φρονήματά των 
Μέ άνεδείχθη ό καθείς Θρασύβουλος και Κάτων, 

Οποταν εις τά Μέγαρα γενναίοι άποστάται, 

Των νόμων έκηρύττοντο πατέρες και προστάται. 
Πλην δταν εις τδ Ναύπλιον^έμβάντες οί φυγάδες 
Εις τάς λρχάς έπέπεσαν ώς άγριοι νομάδες, 
Πλήν όταν εις την Πρόνοιαν καί νόμους καί πστρίδα 
Μ’ ολίγης αύλικοτητος άντηλλαςαν ελπίδα , 

Πλην δταν τδν ελληνικόν στρατόν των απομάχων 
Αφήκαν νά λιμοκτονή επί βουνών καί βράχων , 
Καί μέ ψυχής υπέγραφαν φρικώδη άπονίαν 

Τών Στρατηγών φυλακισμούς καί την Τυποκτονία*,  
Ψοφοδεείς ύπήκοοι της Αντιβασιλείας, 

Δεσμόν μου πάντα έκοψα μ’ αυτούς τούς πατραλοία^, 
Κ’ έν ω κολάκων έτρεχεν εις τάς αύλάς των πλήθος, 
Τούς είδα νά αίσχύνωνται τδ άκαμπτον μου ήθος.

Κ’ εις τήν Ελλάδα πέρυσι νά ζώ μην ύπομένων, 
Εις την Ασίαν έτρεζα μέ βήμα πλανεμένον 

Νά λησμονη'σω ήθελα κ’ εμέ, καί τήν πατρίδα, 
Καί δσα όνειρα τερπνά μ’ απάτης ποίσμα είδα,



(9)
Νά παραιτήσω τήν σκιάν της δόξηςτής ματαίας, 
Τάς φιλάνθρωπους ν’ άρνηθώ ύπέρ εθνών ιδέας, 

Κ’ εις Μουσουλμάνου κίδαριν, εχθρός της γενετής μου, 

Την Αίτναν της ποιητικής νά κρύψω κεφαλής μου.
Και εις την Σμύρνην εφθασα μετ’ άκρας άθυμίας, 

Στην κόρην την πρωτότοκον της γραίας Ιωνίας, 
Κι’ αντί νά εύρω πρόσωπα καί άγνωστα καί ξένα, 
Εμπρός μου εύρισκα παντού άρχαΐον φίλον ένα*  
Πατρίδας νέα μ’ έφερον αι αύραι του ανέμου*  

Εκ της Ελλάδος ήρχοντο καί συν άγων ισταί μου, 
Καί στρατιώται παλαιοί καί γέμοντες τραυμάτων, 

Καί Μοναχοί άφίνοντες τά Μοναστήριά των, 
Καί της Ελλάδος εφθανον στά ώτά μου οί θρήνοι, 
Καί τήν καρδίαν μου τό παν εις συντριβήν έκίνει. 
Τήν Σμύρνην τότε άφησα, καί νά περιπλανέσω 
Τάς λύπας μου έζήτητα εις τήν Ασίαν εσω*  
Καί καθ’ ημέραν άπαντών είς τήν οδοιπορίαν 
Λραίαν φύσιν καί αγνήν, πλήν πλήρη ερημιάν, 

Κ’ εις κάμπους πλατανοστεφεΐς κ’ εις χώρας μυρτοφύτους 
Μεμονωμένα Φρούρια καί Πύργου; κατάκοιτους, 
Κ’ Ελλήνων αμφιθέατρα, καί μνήματα, καί στήλας, 
Κ’ Υδραγωγεία, καί στοάς, κ< αγάλματα, καί Πύλας, 
Εις τήν Τρωάδα έ'φθασα ... εσπέρα γαληναία!.. 
Νά ξενισθώ ς*όν  Εκτορα , ούδέ ς*ον  Αχιλλέα, 
Ουδέ ςτό μέγα Ιλιον τήν νύκτα έδυνήθην, 

Αλλ’ εις ερείπια Ναού ερήμου κατεκλίθην.
Στήν κονιν τήν ποιητικήν τήν κεφαλήν μου θέσας, 
Τά βλέφαρά μου έκλεισα... Πλήν περί νύκτας μέσα£ 

Βημάτων κρότον ήκουσα κ’ έςύπνησα ... ώ θέα!.- 
Καί είδα σκελετομορφον Ελλάδος Ιερέα
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Με κατάσπρην, ώς ή χιών, βαθεΐαν γενειάδα 

Και μέ το πρόσωπον ωχρόν, ώς ή ωχρή λαμπάδα*  

Τδ ράσον του κατάσχιστον, μ’ έοβίκνυεν αγκώνα 
Κολοβωθέντα στον λαμπρόν του ίθνους μας αγώνα*  

Εκ τής Ελλάδος προ μικρού Αεβίτης διωγμένος, 

ΐδώνμε μ’άνεγνώρισεν ό γηραιός ασμένως*  

Και ίστορών με τραγικώ; τάς πρώτας ανομίας, 

Τούς πρώτους καταδιωγμούς τής Αντιβασιλείας , 

Και ταλανίζων τον καιρόν τον βίαιον εκείνον, 

Ο πατριώτης ίερεύς φωνάζει δάκρυ χύνων 

«Ω καταισχύνης μας καιροί, καθ' ους γυμνοί πορφύρας 

«Καί χωρίς σκήπτρον βασιλείς, μέ παρανόμους χεΐρας, 

«Τρεις Παυαροί φρονούντές μας εχθρούς καταχτημένους, 
«Τούς πρώτους μας άγωνιστάς έδέσμευον τού Γένους!.. 

«Τών εμφυλίων στάσεων etv’ ό καρπός τοιούτος.

«Αλλ’ ό ελληνικός λαδς , ό Γιγας ούτος Βρούτος, 
• Εις τα δεσμά τάς χειράςτου πώς ήπλονεν ευκόλως; 

«Πώς εστεκεν ακίνητος; Πώς έσιώπα δλος; 

η Μελέτη έκδικήσεως, ή βυθός άπαθείας 

«Αγγέλετο έκτης σιγής εκείνης τής βαθείας; .. 

«Αύθάδεις ξένοι, τρέμετε ! «. ή βόμβα μας ή κρύα 

«Εις φλογερά θά έκραγή τεμάχια μυρία ...
«Ανωφελείς κραυγαί! πατρίς ούτ’ έθνος δεν υπάρχειγ 

«Καί μία θέλησις τυφλή Ελλάδας όλης άρχει.»

Εκείνος αύτά έλεγε, κ' ή γη ραία φωνή του 
Ενόνετο μέ τάς πνοάς άέρος ζ;»φυρίτου. 

Αλλά έν τούτοις δλη φώς, γλυ^κύτης καί γαλήνη, 

Εις ούρανδν άσύννεφον ύψούτο ή σελήνη· 

Τδ παν εκεί έφαίνετο σιωπηλόν, ώραΓον , 

Καί κίνησιν ό οφθαλμός δεν παρβτή ρει πλέον*

«
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Κ’έγώ βαδίζων μοναχός μακράν τούίερέως, 

Περιπλανώμην εις πυκνά ερείπια βραδέως, 

Καί πρδς την Αρχαιότητα τον νουν μου άνυψόνων, 

Ανέβαινα την κλίμακα τριάκοντα αιώνων 

Εν μέσω δεν διέκρινα των άκανθων καί βάτων , 

Ειμή φαντάσματα λευκά μαρμάρων καί μνημάτων’ 

Τοιουτοι τόποι μαγικοί, αί μοναξίαι αυται, 

Σιγή τοσαύτη καί σκηναί φανταστικαί τοιαυται, 

Η μνη'μη τού ελληνικού μεγάλου παρελθόντος 

Κ’ή σύγκρισις τού ταπεινού κι’ αθλίου μας παρόντος, 

Εις σκέψεις μελαγχολικάς μ’ έβύθισαν τά πάντα*  

Εις κολοβόν, κοτάκοιτον καθήσας ανδριάντα, 

έστη'ριξα την κεφαλήν στον πηχυν τής χειρός μου 
Κ’ έσυλλογούμην κατηφής τό άστατον τού κόσμου.

Καί ήκουσα επάνω μου, χωρίς νά ξεύρω πόθεν, 

Φωνήν μεγάλην σάλπιγγας ήχούσης πανταχοθεν, 

Καί ύψωσα τά ομματα, καί είδα στους αιθέρας 

Γυναίκα, ήτις εστεκεν εις θρόνον απ’ αστέρας*  
έσάλευεν ώς αστραπήν ς~ήν δεξιάν της δόρυ, 

Εξ άδαμάντων στέφανον σδ μέτωπον έφόρει, 

Κ’ ύπό χρυσούν ιματισμόν , ελληνικόν άρχαΐον , 

Κατάστραπτεν ώς ήλιος εν μέσω φωτός πλέων’ 
Καί ή Ασία έστρεφε τούς οφθαλμούς προς ταύτην, 

Ομοια μέ τον βλέποντα προς τήν Πλειάδα ναύτην. 

«Ελλάς μου! εγώ έκραξα, ώ άστρον άνατέλλον ! 

« Δεν είν’ απάτης όραμα τό ένδοξόν σου μέλλον. 

« Εν οσω πνέω, διά σε ή λύρα μου θά π άλλη 

« Καί τούς λαμπρούς θριάμβους σου τό στόμα μου θά ψάλλ^.»

Τής Σμύρνης έξοχαί τερπναί! Ω Κουκλουζά ώραίε! 

Καί σύ Βουρνόβα παλαιέ, πλήν εις τά κάλλη νέε!
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Λαυδάνων τον Απόλλωνα και την Ελευθερίαν, 

Τους εφεστίους [χου Θεούς, ώς [χονην συνοδείαν, 
Εις σας νά ζη'σω ετρεξα εύθύς έκ της ημέρας , 
Καθ’ήν είδα τού ε'θνους [χου δεσ[χίοΐε$ τούς πατέρας, 

Και είδα τήν αυτόνομον Ελλάδος Πολιτείαν 

Θρηνώδες ολοκαύτωμα εις τήν Ξενοκρατίαν. 

Εις ταύτας τάς ποιητικάς κ’ήσύχους παοαλίας, 
ό άοιδέ τού Ερωτος και της έλευθερίας, 

Τήν τελευταίαν άγκυραν άς ρίψωριεν του βίου. 
Τίοί πατρδς κι’Απόλλωνος ενός και του ίδιου, 

Πολλάκις εκεί θέλοριεν ανακαλεί στήν [χνη'[χην 
Και τούς ολίγους φίλους [χας, καί τήν [χικράν [χας φη'(χην, 
Καί τα γραφέντα έπη [χας διά τούς άπογονους, 

Καί τούς χρυσούς τής τρυφεράς νεότητός [χας χρόνους, 
Καί εϊκοσιν ενιαυτών συ[χβίωσιν γλυκεΐαν 
Εις Χίον , εις Παρίσια, Ελλάδα κ’ Ιταλίαν.

Τού φθόνου τάς βραχνάς φωνάς, ώ Ελλην, [χήν άκούσης*  
Κ’ οί δύω παΐδες δίδυμοι φιλελευθέρου Μούσης, 

Τής ανδρικής ποιήσεως ό Ρώιχος καί Ρω[χύλος, 

Εις ερημίτου ποταιχού άγριωριένον χείλος 
Αυκαίνης δεν Οηλάσααεν το γάλα ώς εκείνοι, 

Κι’ άν ήχους ή κιθάρα [χας σκληρούς πολλάκις χύνη, 
Από τό δάκρυ [χας ύγράν χορδήν κάρψίαν έχει 
Καί απ’ αυτήν ή λυπηρά [χελαγχολία τρέχει.



1 ΛΟΓΟΓΡΑΦΙΚΑ.

αλληλογρ αφϊα.

ίξ Αθηνών, 2θ Φιβρουαρίου.

Εις τούς ήσυχους της Εύβοιας άγρούς σου ένασχολεισαι, 
φίλε μου, καί απ’ εμέ ζητείς τακτικήν την διήγησιν τών εις 

την Πρωτεύουσαν διατρεχοντων. Υπακούω εις την αίτησίν σου. 

.Αλλά γνωρίζων την πατριωτικήν σου καρδίαν, φοβούμαι μή

πως ταράξω τον άκύμαντον βίον σου.
Εις χορούς καί δείπνα διεσκεδάζομεν ενταύθα τον και

ρόν, πνοή άέρος δεν έφύσα εις τήν λίμνην τών ήρεμούντων 
πραγμάτων, δτε βρονταί θυελλώδεις έξερράγησαν εις τον ορί

ζοντα*  άνεκύψαμεν άπο τον βαθύν ύπνον, καί εις τα χείλη 

τού κρημνού εύρέθημεν κρεμάμενοι.
Το έθνος ήτον μήνας ολοκλήρους άνευ Αρχών ή Γραμμα- 

τεία τών Εσωτερικών άνευ Γραμματέως καί υπαλλήλων αί 
Νομαρχίαι, άλλαι άνευ Νομαρχών καί άλλαι ύπο Νομάρχαζ 
ερίζοντας προς τούς Διευθυντάς*  αί Επαρχίαι, άλλαι άνευ 
έπαρχων προ καιρού διατριβόντων εις τάς έκτος τών Επαρ
χιών οικίας των καί άλλαι ύπο Επαρχους διαφερομένους προς 

τούς Διευθυντάς ή Νομάρχας των*  αί Δημαρχίαι άνευ Δημάρ
χων τα δημοτικά Συμβούλια άνευ προϋπολογισμών, και το 
Κράτος άνευ στρατεύματος. Τι επρεπεν έκ τούτου νά προέλ- 
θη ; ή ληστεία καί ό στοίσιασμος, δίδυμα τέκνα τής τοιαύτης 

παραλυσίας.
έγινε λοιπόν χρεία συνετοί άνδρες ν’ άναλάβωσι τήν δι*·  

εύθυνσιν τών Γραμματειών, Εφθάσαμεν τότε εις τά ώδινη-

2
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ρά κοιλοπονη'ματα του προ της άναβάσεως ετι τού Βασιλέως 
εις τον Θρόνον συλληφθέντος ύπουργικού εμβρύου. Τέσσαρας 

ημέρας έτρεχον οί μεν έκ δεξιών, οί δε έξ αριστερών... τό 

βρέφος προέκυπτεν ήδη έκ της μητρικής γαστέρος ... έφωνα- 
ζεν ηδη ... ό κόσμος όλος ήτένιζε προς αύτό τά βλέμματα... 

έγεννη'θη τέλος πάντων ό δωδεκάμηνος Ηρακλής...

Ο Κ. Δροσος Μανσώλας μέ τό άκολουθοντου (*) τον***·  
άνέλαβε την επί τών έσωτερικών Γραμματείαν, ίπήρξεν ού- 

τος Αρειοπαγίτης τό πρώτον έτος της έπαναστάσεως, και 

τελευταΐον Σύμβουλος της Επικράτειας. Περί της καλής του 
ψυχής όμιλουσί τινες’ περί τής ίκανότητός του τά πράγματα 

μέλλουν νά όμιλήσωσιν ούτε την μέλαιναν , ούτε την λευ
κήν ψήφον μου είσέτι έχει. Εάν ίννοη'ση την στάσιν τής 

Ελλάδος, ζητούσης την κατάσβεσιν τών παθών, εάν δεν πε- 

ριπέση εις τάς πλεκτάνας τών περί αυτόν σαγηνέων, εάν, 
άφ’ ού έδέχθη τό χαρτοφυλάκων τού έπι τών Εσωτερικών 

Γραμματέως, δεν τό συσφίγγη με τάς δύω χεΐρας ώς ό 

προκάτοχός του, άλλ’εις πάσαν περίστασιν, καθ’ήν ό πατριω

τισμός άπαιτήση, φανή έτοιμος νά τόάποδώση, τότε δύνα- 

ται, τότε μόνον, νά δράξη τόν άριάδνειον μίτον εν μέσω τού 

δαιδάλου τών ελληνικών πραγμάτων.

(*) Το κ:·./ώς άκλονίο1*.

Ο Αντώνιος Κριεζής έλαβε την τρίαιναν τών Ναυτικών , 

καί ή χείρτου είναι αξία νά την κατέχη· αί γλώσσαι όλαι 

συνεφώνησαν προς επευφημίαν του. Αλλά κατά δυστυχίαν 
οί ανδρείοι θαλασσινοί μας, λιμοκτονη'σαντες τρία έτη, έξέρ- 

ρευσαν εκτός τής Ελλάδος’ όλος δε ό στόλος ημών σύγ- 

κίΐται από δέκα κανονοφορους ναύς, καί αύτάς σχεδόν άχρη

στους διά την κακήν των κατασκευήν, καί από δύω γολετίδια.
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Πόσαι δυσχέρειαι μεχρις °’-* «ποκτη'σωμεν Ναυστάθμους, 

πλοία, ναύτας, και άναφυώσι της Ελλάδος αί κεκαυαέναι πτέ

ρυγες!..

Το ύπόλοιπον μέρος τού ύπουργικου Συμβουλίου ακόμη 

δεν έφάνη*  ό ήλιος ακόμη δεν έζήλθεν από τάς θύρας της Ανα

τολής*  τό λυκαυγές του μόνον ύπολάμπει, και οί οφθαλμοί μας 

Ομως εκ της στιγμής αύτης έκθαμβούνται...

Μία Συμμορία ζητεί νά καταπίεση την άλλην ιδού ό μέ- 

γας σκοπός της ημέρας, ή μεγάλη ραδιουργία, της όποιας 

ό Υποκινητής ισταται μακράν τού σταδίου, όργανα δέ είναι 
οί Κύριοι... δέν είναι χοεία νά τούς ονομάσω· καθείς τούς 

συμπεραίνει. Μ’ ολον τούτο, καθώς διαβεβαιοΰται, ή μεγάλη 

έπιχείρησις παντελώς «πέτυχε. Δύο Εκλαμπρότητες ύπήγον 

μέν έπισήμως εις τού Αρχιγραμματέως καί άπητησαν του 
Υπουργείου την συμπλήρωσιν έξ ανθρώπων ενός μόνου φρονη'- 

ματος, τούς οποίους και ώνόμασαν*  ό δέ Αρχιγραμματεύς 

t εστρεψεν, ώς λέγεται, προς αύτάς τά νώτα, καί το Συμβούλων 

τού Κράτους έξεφράσθη χατά μεροληπτικού καί φατριαστικού 
Ϋπουργείου εις πράςιν, διά της όποιας ζητεί μετά παρρησίας 

καί τολαης.ελληνικής την κατάπαυσιν τών εσωτερικών σπα
ραγμών καί την καθησύχασιν τού έθνους.

Η Ελλάς δύναται νά διοικηθή άνευ Κομμάτων καί ομα- 

λώς, η, σκελετόν γαλβανικώς κινούμενον, θέλει αύτή δια- 

σπάται καί θραύει το εν όστέϊνον μέλος της κατά τού άλλου; 
ώ Κυβέρνησις τού Οθωνος δύναται νά διέπη το Κράτος άφ’ 

έαυτης,η, άφ’ ου άπεμάκρυνε τούς Κομματάρχες τής Ελλά
δος , θέλει σήμερον άναστη'σει άλλους άντ’ αυτών πολυαριθ- 

μοτέρους; ίδού το μέγα πρόβλημα.
Οσον τό κατ’εμέ, φρονώ, φίλε, οτι Κυβέρνησις δικαία, 

ζητούσα την καθησύχασιν, την έκπαίδευσιν , τόν πλουτισμόν 
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καί την αύ'ζησιν τής ελληνικής κοινωνίας, δύναται νά ύπαρ
ξη ελεύθερα καί ανεξάρτητος άπο έπηρείας Κομμάτων*  ότι 

κυρίως εις τήν Ελλάδα Φατρίαι καί συστήματα δεν ύπάρΤ 

χουν, άλλ’ απλώς μονον κρίκοι τινές μονήρεις τεθραυσμέ- 

νης αριστοκρατικής άλύσεως, οίτινες συναρμολογουνται όπως 
πάσα Κυβέρνησις θελήση. Η άπατώμαι, ή μία μόνη Φα

τρία εκ τής σήμερον άρχεται σιωπηλώς νά όργανίζεται*  αυ

τή δέ είναι ή τής πατρικός, συνισταμένη άπό εμπόρους, βιο- 

μηχάνους, ίδιοκτήτας καί λογίους , έπικριτάς όλων τών πρά

ξεων τής Α,ρχής, όλων τών εφημερίδων μας, όλων τών συγ

γραμμάτων μας. ώ ασχημάτιστος έτι του έθνους αύτή Φα

τρία θέλει μίαν ημέραν λάβει σύμπηζιν καί καταργη'σει ολας 
τάς άλλας. Καί δεν παρατηρείς, φίλε , οτι τά μέλη τών ήδη 

ύπαρχουσών έκ τής σήμερον έρυθριώσι νά φαίνωνται ύπερα- 

σπισταί αύτών; Ερώτησε τούς Κωλεττιστάς, τούς Μαύρο - 
κορδατιστάς, τούς Καποδιστριακούς, τίνος Κόμματος είναι*  

θέλουν άπαρνηθή τον σύνδεσμόν των, ώς γυναίκες ένοχον έρω

τα πάσχουσαι. Καί διατι νά μην αίσχύνωνται; Η συνένω- 

σίς των προτίθεται σκοπόν τινα εθνικόν, καί εις άλλο τι θε- 

μελιούται, παρά εις φιλαρχίαν καί εις δοξάριον;

Καιρός είναι νά σε γράψω τι καί περί τής έπαναστάσεως, 

τής άναφανείσης εις Αρκανανίαν. Αρχηγοί αυτής έκηρύχθη- 

σαν κατ’ άρχάς ό Μαλάμος καί Ζέρβας*  ό δέ Φοίνιξ καί ή 

Αθήνα, τά δύωταυτα εχθρά σύμβολα, έφάντσαν επί τών ση
μαιών των φίλα καί άδελφά. Επί τέλους άνεδείχθη επί κε- 

λής ό Σο^ήεης Στράτος. Αι προκηρύξεις των, τοξεύουσαι 

τούς φλογεροτέρους των κεραυνούς κατά τής Συνόδου καί τών 

καταλυσάντων τά Μοναστήρια, δίδουν ώς προς τό άντικεί- 

μενον τούτο αφορμήν συλλογισμού- καί ό συλλογισμός αύξά- 

vh, άν τω οντι, ώς αδεται, χορηγώσιν οί άποστάται αδρούς 
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μισθούς εις τούς στρατιώτας των. Οσον εκ μέοους μου, νομί
ζω ψευδόμένην την περί μισθοδοσίας αύτήν φη'μην, και οί ση

μερινοί ■' Ελληνες όμοιάζομεν πολύ τούς ομηρικούς εκείνους 

Ηρωας-, οίτινες και εις τάς μικροτέρας άλληλομαχίας των ύπέ- 
θετόν τον Ολυμπον ολον εις μεγίςην κίνησιν.

Αλλά ποια κεφαλή άνους διέταξεν οΰτω τά τής ήμετέρας 

Εκκλησίας; Εις τήν μικράν Ασίαν οί άδελφοί μας Ελληνες 
δεν θάπτουν ημάς άποθανόντας, επειδή μάς θεωρούν ώς αι

ρετικούς. Δεν ήτον άραγε τρόπος ή Εκκλησία μας νά διαμένη» 

ώς ήτον καθ’ όλον τον αγώνα μας, πραγματικώς ανεξάρ

τητος, χωρίς νά παύση ένταύτωτουνά συνδέη τήν έλευθε'ραν 

Ελλάδα μέ τήν δούλην, χωρίς νά διάσχιση τάς δύο ταύτας 

άδελφάς, προωρισμένας από τήν θείαν Πρόνοιαν εις μίαν καί 

τήν αύτήν τύχην καί συμβίωσιν , άν καί ή μία πρότερον τής 
άλλης ήρχησε νά βαδίζη προς τήν εύδαιμονίαν της; Κατηρ- 

ρίθησαν αί Μοναί, καί ή κατάργησίς των, ένεργηθεισα μέ τά

σην βιαιότητα καί σκάνδαλον, έπέφερε τούλάχιστον κάμμίαν 

ώφέλειαν εις τήν έκπαίδευσιν τού έθνους; Ιδού ύλη μετάνοιας 

εις τήν επί τών Εκκλησιαστικών Γραμματείαν. Λλλ’αύτή 

προ καιρού παρελύθη, νυν δ’ έΐε.ίργασται καί τέλος 
« χε ι κ α I πέρας αηδίας έ σ τ ί ν.

Εν τοσούτω έκ τής νωθράτητος τών Αρχών μας, έκτου 
εντεύθεν πηγάσαντος στασιασμού έκέρδισεν ή Ελλάς τήν άνά- 

στασιν τού εθνικού στρατού της. Οί παλαιοί στρατιώται καί 

Οπλαρχηγοί της αναφαίνονται πάλιν, καί ό καταχθόνιος Δαί
μων τού Εϊδέκ μέ σαρδόνιον γέλωτα σπασμωδώς κινεί τά 

κάτωχρα χείλη του... Ο καιρός, φίλε μου, είναι πατήρ τών 

μεταβολών , καί άπ’ αύτόν άς περιμένωαεν, όχι άπ’ άλλον, 

τών δεινών μας άπαλλαγη'ν.
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ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΙΙΣ.

Πριν της πολίτικης ημών παλιγγενεσίας, ποτέ μέν άνατρέ- 

χοντες εις τά; πηγάς της καταστροφής των Πολιτειών της 
αρχαίας Ελλάδος, κατηρώμεθα τάς προγονικάς εκείνα; διχο- 

νοίας, αίτινες, καταστησασαι αύτην ?ρμαιον της Μακεδονία; 

και Ρώμης, κατέλυσαν την άνε ξαρτησίαν της· ποτέ δέ άναθεω*  

φούντες τά αίτια της πτώσεως τού βυζαντινού ημιελληνικού 
Θρόνου, τού επισκιάζοντας την τετραυματισμένην Ελλάδα, 

κατηρώμεθα ομοίως τάς ιερατικά; έκείνας έριδας, αίτινες έπέ- 

φερον τον παντελή αυτής όλεθρόν. Τοιουτοτρόπως άρα μετά 

στεναγμών έζη'ρχετο κατά των φατριών και διαιρέσεων άπο 

τά χείλη ολα τών συνετότερων Ελλήνων.
Η έπανάστασις ημών έξερραγη’ ό Δημη'τριος ί’ψηλάντης 

άνεφάνη κατ’ άρχάς Αρχηγός της ελληνικής πάλης*  ό δέ Αλέ

ξανδρος Μαυροκορδάτος και Θεόδωρος Νέγρης, φατριάσαντες 

κατ’αυτού, πρώτοι έφεραν εί; την νέου ελληνικήν Πολιτείαν τό 
βαρύ και αποτρόπαιου κληρονόμημα τών παλαιών ελληνικών 

Πολιτειών. Εκ τούτου άνά πάσαν Ελλάδα και άνά πάσαν πό

λιν Εύρώπης καί Ασίας, κάτοικου μένην από Ελληνας, άρά 

ηκούσθη κατά Μαυροκορδάτου και Νέγρη, άρά, ητις διαμένει 

ώς κηλίς εις τάς πράξεις τού Μαυροκορδάτου ζώντος, καί 

ώ; άχλύς εις την μνημην τού Νέγρη δανόντος.
Κατάτά i8a3, ό Γεώργιος Κουντουοιώτης μετά τού Μαυ

ροκορδάτου έξεστράτευσε κατά ΐβραΐμου. ό Ιωάννης Κωλέτ- 

της έφατρίασε τότε κατά τού Κουντουριώτου, ώς συνδεθέντος 

αετά τού Μαυροκοοδάτου*·ο  τελευταίος δέ, άντί ν’άποσυρθη, 

άντεφέρθη πεισματωδώς προ; εκείνον, καί τών αντιπάλων 

τούτων ό διαπληκτισμός άπέβη ολέθριος εις την πατρίδα. 

Αοά πάλιν ύύώθη έν αέσω ημών κατά Κωλέττου καί Μαυ- 
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ροκορδάτου, άρά, ήτις επί Προεδρεία; Ανδρέου Ζαίμου κατέ

στη σεν άμφοτέρους απομάχους πολιτικούς.

Η κατά Ιωάννου Καποδιστρίου μεγάλη Αντιπολ ίτευσις, πα*  

ρουσιασθείσα ώς έχουσα θέμα την καθιέρωσιν ελεύθερων θεσμο- 

θεσιών, προ; την οποίαν βαδίζουν σήμερον ολα της Ευρώπη; 

τά έθνη, δικαίως έλογίσθη κατ’ άρχάς Αντιπρόσωπός τού μέλ

λοντος της Ελλάδος, συνάδελφη τών υγιών τού κόσμου μερίδων, 

αίτινες πανταχού άνακινούν και προς την πολιτικήν των τελειο- 
ποίησιν διευθύνουν τάς κοινωνίας. Διά τούτο και αλοι σχεδόν 

οίλογιοι τής Ελλάδος προθύμως κατετάχθησαν υπό την ση

μαίαν της*  διά τούτο και ημείς αυτοί έκηρύχθημεν άοιδοί 

και πανηγυρισταί της. Αλλ’ επί τέλους άπεδείχ^θη καί αυτή 

αντεθνική, άν καί άνδρες τινες άπό υψηλά καί πατριωτικά 
αισθήματα έμπνεόμενοι την εΐχον υποστηρίξει*  ήτονπραγμα- 
τικώς Φατρία ίδιοτελής ύπο ένδυμα σεμνοπρεπές’ ητον ο δη

μαγωγικός καί ωραίος Κλώδιος, ό ύπο παρθενικήν στολήν ερχό

μενός ν’ άσελγήση μετά τής γαμέτης τού Καίσαρος*  άνεφάνη 

δέ τοιαύτη κατά δύο έποχάς, τάς οποίας ημείς οί άνθρωποι 

τού λαού παρετηρούμεν καλώς’ πρώτον, οτε ύ Κωλέττης, αν

τί να κράτηση τόν τροπαιούχον στρατόν εις τό Αργος, νά συγ-

• κράτηση εθνικήν Συνέλευσιν καί νά διαγράψη τό. Σύνταγμα 
ημών, συνδιελλάγη μετά τών έν Ναυπλίιρ καί εις τά πράγματα 

έπέφερεν τόν τόσον ολέθριον εκείνον κυκεώνα*  δεύτερον, δτε καί 

ό Σπυρίδων Τρικούπης καί ό Μαυροκορδάτος καί ό Κωλέττης, 

οι τρεις αυτοί τής συνταγματικής Μερίδος αρχηγοί, αλληλοδια
δόχους επί τής Αντιβασιλείας διευθύναντες τό ί’πουργειον, ουδέ 

ίχνος φρονήματος εθνικού έτολμησαν νά δείζωσιν, άλλ’ άφ’ού.

• αίσχρώς περί -πρωτείων ‘διεπληκτίσθησαν προς άλλήλους, έπε

σαν καί αυτοί τελευταίον επί τών ερειπίων τής ελευθερίας. 

Εκ τούτου καί σήμερον πάλιν οί σκεπτόμενοι άνδρες τού έλ·
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ληνικού λαού, έςερχόμενοι της απάτης των, φωνάζουν « Αρχ 

κατά των Φατριών! Αρά κατά των Φατριαρχών! Εθνική 
ένοτης, και κατάπαυσις τού σπαραγμού της Ελλάδος!.. 1 f

Ας έπιστη'σωμεν ήδη ολίγον τον νουν εις την ένεστώσαν. 
Ελλάδα, και άς κάμω μεν σύντομον τινα των πραγμάτων άνά- 

λυσιν. Η/Ελλάς διαιρείται εις υψηλήν κλάσιν και εις λαόν. 
Η υψηλή αύτη κλάσιζ έπι Τουρκοκρατίας συνετίθετο άπδ.τούς 
Προκρίτους και Αρχιερείς έκαστης Επαρχίας· ση'μερον δέ προ- 

σετέθησαν εις αυτήν ολίγοι λόγιοι, ολίγοι έμποροι και κτημα- 
τίαι, έλθόντες νά ζη'σωσιν εις αύτόνομ,ον Ελλάδα, Η ολίγα- 

ριθμος αύτή κλάσις εμπεριέχει τήν διάνοιαν και τον πλού

τον τού ελληνικού λαού· αύτή μεν είναι ή ψυχή τής Ελλάδος, 
ο δέ λαδς είναι τδ σώμάτης. Αν λοιπδν δλη ή κλάσις αύτή, 
αντί άεννάως νά διασπαράττεται και νά τραυματίζεται 

αφ’ έαυτής, θελη'ση αύτή μέν νά ήσυχάση και νά ένδυναμω- 
θη επομένως εις φώτα, εις πλουτισμόν και εις αρετήν, .τον 
δέ λαδν νά διευθύνη πρδς τδ συμφέρον του, δεν θέλει εκ τού

του προκόψει μεγίστη ώφέλεια εις τδ έθνος, δεν θέλει παυσει 
τδ χάος αύτδ τής Ελλάδος;

Αν, της Αντιβασιλείας άναλαβούσης τάςήνίας της Κυβερ- 

νήσεως, οί τότε συστηθέντες Υπουργοί, άντι νά διχονοώσιν , 
ήριθμουν άφιλοπροσώπως τούς άνδρας τού άγώνος και κατέ- 

ταττον αύτούς άμερολήπτως εις τάς τόσας ύπηρεσίας, τάς 
οποίας έχει τού Οθωνος ή Βασιλεία, δεν ήθελε και ή υψηλή 
κλάσις τής Ελλάδος εύτυχήσει, καί ό λαδς εύχαριστηθή, καί 
ό Θρόνος παγιωθή. Αν έπειτα πάλιν, υποψίας άδικου κατά 

των στρατιωτικών έμπεσούσης, συνηνωμένοι αύτοί ήγγυώντο 
πρδς τήν Αντιβασιλείαν περί τής πίστεως τών υπόπτων καί 

τής ησυχίας τού Κράτους, ήθελον συμβή τόσοι φυλακισμσί, 

ή έπανάστασις τής Μάνης, ο στασιασμδς τής Μεσσηνίας;
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βέλομεν ση'μερον πρόοδον εθνικήν. Ας παύσωμεν μισούμε- 
νοι και καταδιωκόμενοί συναλληλως. Q άνθρωποι φατριών, 

μέχρι τίνος οί παραγκωνισμοί; Δεν άπηυδη'σατε ώθουντες καί 

ωθούμενοι, ύποσκελίζοντες καί ύποσκελιζόμενοι; Εγηράσατε 

οί ταλαίπωροι, καί ούδέ οίκον ετι έκτίσατε, ούδέ ζωήν ηθι

κήν άπηλαύσατε. Ηφαιστοι χωλοί καί ρυπαροί, κτυπάτε τον 
σφύρόν επί τού άκμονος, καί κατατρίβετε τον σφυρόν και.

• τον άκμονα, ύμάς αύτούς καί την πατρίδα ...
Ας άναζωπυρησωμεν, ώ άνδρες λόγιοι, τον ίερδν εκείνον 

πατριωτισμόν, δ’στις καί ύπό τον ζυγόν των όθωμανών 
κχτέφλεγεν όλους ήμας! θεέ! μετά πόσης προθυμίας, μετά 

ποιου ενθουσιασμού έβαδίζομεν τότε όμοψύχως προς την 
άναγέννησίν μας ! Συνωμόται όκτω έτη εντός του Βασιλείου τώΆ 
τυράννων μας, κατετρώγομεν την βαρειαν ημών άλυσον, φί
λοι και συμβοηθοί πρδς άλλη'λους. Η Ελλάς έστρεφε προς 

ημάς βλέμματα φιλόστοργου μητρός, καί *4  ποτνία ίχαιρε 
βλέπουσα όπισθεν της τρέχοντας συμφώνως τούς νεοσσούς της.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

ίΐ Ποίησις είναι θυγάτηρ της Ειρηνης. Αν καί πολλάκις 
εις πολλά έθνη, εν μέσω του θορύβου τών επαναστάσεων, τών 
εμφυλίων πολέμων καί τών στρατοπέδων, ύψώθη αύτη με
γάλη καί ηχηρά, τό αληθές όμως βάδισμά της, η εντέλεια 

τών ωραίων τύπων της καί η πλουσιοτης του ιματισμού της 
έφάνησαν μόνον έκεΐ, όπου η ευνομία καί ησυχία συνέχω ρη- 
σαν την άνάπτυςιν όλην της πλαστουργικης της δυνάμεως.

Η στάσις της ελληνικής κοινωνίας, ανωμάλου καί πολεμι
κής, ύπη pis μέγα πρόσκομμα εις την Φιλολογίαν μας, καί
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ολίγα Stat τούτο ύπο τον κρατήρα τής έπαναστάσεωζ άνεφυη- 

σαν τ’ άνθη καθ’ δλους τούς κλάδους της. Δύο άλλα έμπόδιϋ 

προσετέθησαν εις τούτο, και της Ποιήσεώς μας προ πάντων 

έβράδυνον την πρόοδον εν, ή ασχημάτιστος έτι γλωσσά μας, 

ητις δεν επιτρέπει τον ποίκιλαν των αισθημάτων και των 

ιδεών χρωματισμόν, εις τον οποίον περιστρέφεται η Ποίησις*  

άλλο, η κατά δυστυχίαν πολλή των πλειοτέρων επικριτών 

και αναγνωστών του καιρού απειροκαλία, ητις και τον ποιη
τήν Ισπανόν Αοπεσδεβέγαν κατηνάγκαζεν, ώς αύτος έξωμολο- 

γειτο, νά φεύγη άπο την όδον τού καλού και ωραίου, διά νά 

γίνεται αρεστός εις τούς συγχρόνους του. Εις τούτα, νομίζο- 

μεν, τά αίτια πρέπει ν’ αποδώσωμεν την μέχρι τούδε πζρ 

ημΐν μεγίστην σπάνιν τών ποιητών. Αλλο νεοφανέστερον 

ποίημα δεν έχομεν κατά το παρόν ύπ’ δψιν, εΐμη την άρτίως 

προκύψασαν εις φώς ΚΙΘΑΡΑΝ τού Παναγιώτου Σούτσου, καί 

αυτής έπιχειρούμεν ενταύθα την άνάλυσιν.

Το χαρακτηριστικόν της ποιήσεώς τού όδοιπορου ύπάρ- 

χει κυρίως ή άπομάκρυνσίς της άπο τάς περιπτώσεις τού έλ- 

ληνικού βίου και ή πε^ιπλάνησίς της εις κόσμον ιδανικόν. 

Ναι μέν,είς την εποχήν της έμφανίσεώς της, η ποίησιςαύτη, 

άν και διά της περί τά ελληνικά πράγματα σιωπής της ύπέ- 

φαινεν αδιαφορίαν τινά προς ταύτα, έθελξε κατά τι και φωνάς 

άνήγειρεν αισθημάτων μελαγχολικών εις τάς καρδιάς*  αλλά το 

.πλεΐστον μέρος τών Ελλήνων, έςερχομένων ήδη άπο αιμα
τώδη πάλην καί ζώντων έτι μεταξύ διαπληκτιζομένων πα

θών , ήτον ξένον εις τά μυστήρια της ρομαντικής αύτης 

καί φιλέρημου Νύμφης τών ορέων, καί ό Ελλην τού άγώνος 
ηγάπα μάλλον νά ένδιατρίβη τότε εις την αύχμηράν κόνιν 

καί τον βόρβορον της Ναυπλίας, οπού ή τύχη του έταλαντεύετο, 

παρά εις τούς ευώδεις λειμώνας τής φανταστικής δημιουργίας.
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( )8εν και με δλην του την εικονικήν παράστα&ιν, Ζαι μ· δλην του 
την νευρώδη στιχουργίαν, ο Οδοιπόρος έγράφη μάλλον διά την 
ειρηνικήν γενεάν, την μέλλουσαν νά ελθη,παρά δι εκείνην , ητις 

υπήρχε τότε*  εξαιρούνται δε της έπικρίσεως ταύτης τά κα- 
ποδιστριακά Ελεγεία, έκδοθεντα μετά του Οδοιπόρου.

Την τοιαυτην διεύΟυνσιν ό ποιητης τού Οδοιπόρου ηθελησε 

ν’ αποφυγή σήμερον εις την ΚΙΘΑΡΑΝ του· ηθελησε νά ένωση 

το ιδανικόν μέ το πραγματικόν, νά νύμφευση τον Ερωτα μέ την 
Ελευθερίαν, και νά περιπλάνηση την μύρτο στ εφη Θεάν τού 

κάλλους επι τών δαφνών τού ελληνικού άγώνος, έπι τών ερει
πίων της αρχαίας Ελλάδος*  νέος άρραβών, εύτυχης συζυγία δύω 

έρασμιωτάτων όντων, της Οραιοτητος και τού Πατριωτισμού! 

Ιδού πώς παριστα την ώραίαν αυτήν της φαντασίας σύλλη- 

' * ψιν, ομιλών περί της ερωμένης του*

« Χ6ές, άγάπηιχου, την είπα ιχ’ ένθουσιασαον πολύν 
Της ελευθερία; βχ/.ε την πολεμικήν στολήν, 

Περικεφαλαίαν φορει 
Κ’ εις τδ χέρι κρατεί δύρυ·

Ενωσε δύω θεάς ιχου εις τδ εύχαρί σου σώαα, 
Την Θεάν του Θρασυβούλου και του έρωτος άκο'ιχα.

Η άγάπη αου |χ*  άκούει, κ’ εις τούς δύω της κροτάφους 
Ρόδα βάλλει του ένδοξου ιχαραθωνικού εδάφους, 

Και εις θώρακας χρυσίνους
Του ερωτικού της στήθους τούς ευώδεις κρύπτει κρίνους /
Καί |χέ λέγει*  «Σ1 άρέσει τδ πολε»χικον μου σω;χα
Κ’ η Θεά τού Θρασυβούλου και τού έρωτος ακόμα; ·

Ειο*  εσύ λοιπδν, την είπα, η θεά Ελευθερία;
Εισ’ εσύ λοιπδν, πού εϊδα εις της δοξης τά πεδία

Το'σον άλλοτε ώραίαν 
Καί μέ ξίφος καί σηιχαίαν , 

Κ’ έκραζα κ’ εγώ κατόπιν ιχ? ένθουσιασιχένον στο'ιχα*  
Ω Θεά τού Θρασυβούλου καί τ;ύ έρωτος άκοιχα’.κ. τ. λ. »

Αλλαχού πάλιν ίίκονίζε: την λησμονηθεισαν τού έθνους 

όοςαν*  αναμιμνησκει το κλέος της επαναστασεως μας, οτε 
η Νίκη μάς έστεφεν εις τα πεδία τού Αρεως, οτε ο κόσμος εις
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έαπληξιν έκινεϊτο έκ τών θριάμβων [χας και προσηλωμένους 

είχε τούς οφθαλμούς προς ή[χάς , ή;χεΐς δέ, ζητοΰντες όχι άγ- 

γλογαλολατρείας ή ρωσσισ;χούς, άλλ’ εθνικήν ανεξαρτησίαν, 

έβαδίζο[/.εν άτρόιχως εις τον σκοπόν [χας· τά τοιαυτα ζωηρώς. 

άνακαλών, φωνάζει’

«Τότ*  ερχόμενοι καί Αγγλων καί Αυστριακών καί Γάλλων 
Ναύαρχοι μέ δάση στόλων, 

Παρετηρουν , κατεμετρουν κ’ ένεβάθυνον μ.ε δόλον· 
Τη; έπαναστάσεώ; μας τον πυθμένα τον μεγάλον 
Εδιδον τάς δύο χεΐρας καί Ανατολή καί Δύσις , 
Καί κατά λαοΰ άοπλου ώμνυαν ορίου κ’ επίσης*  
Αλλ’ ημείς καταγελώντες καί την μίαν καί την άλλην ,. 
Τον Θεόν έπροκαλούμεν καί την πλάσιν του εις πάλην.

Αλλοτε εις της έρημου Επίδαυρου τάς ελαίας, 
Αλλοτε υπό του Αστρους τάς χρυσάς πορτοκαλε'ας, 
Εκηρύττομεν πανδημως αδιαίρετον μονάδα 

Την φιλόνομον έλλάδα, 
Καί τό Σύνταγμα εις χεΐρας, καθιδρύομεν εις θρόνον 

Την απλήν Ελευθερίαν, 
Ητις έχει μικράν χρείαν*

Νομιμότητας άρχαίας και σειρά; πολλών προγόνων.»

Βλέπων δέ, μετά τοσαυτα τρόπαια, (χετά τοσαύτας θυσίας, 

την έγκατάλειψιν τών άνθρώπων τού άγώνος καί τήν συρροήν 

τών ξένων, ανακράζει »χετ άγανακτησεως·

«Τώρα τρίξετε, σεΐ; ξε'νοι, καί κυκλώσατε τον Θρόνον 
Ο δικό; μας νους στους βράχους έπαχύνθη τόσον χρόνον' 
Δεν ηξεύρουν νά χαδεύουν χέρι’ αδρά ’πό τό τουφέκι, 
Καί τά χείλη μα; ακόμα μελαν’ από τό φισέκι,.

Μέ τό στο μα μας σχισιαενον, 
Γλυκείς ήχους δεν ηξεύρουν κολακευτικών επαίνων. 
Καλλωπίζεσθε σείς τώρα αέ λααπράς ενδυμασίας, 

Με βασιλικά; ταινίας*
£χομεν /.’ημείς ταινία; καί στολάς πλέον ωραίας*  
Τά παράσημά μα; είναι αί άθάνατοι πληγαί μκ;*  
Καί με οσας στους πολέμους εχθρών πηραμεν σημαίας 
Κρύπτοντ’ εύκολα αί σάρκες αί άνδρεΐαι καί γυμναί μας.»

Τις δέν συναισθάνεται ίρυμείαν λύττην, θεωρών τήν Ϋίραν. 

?>,ι
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χηρεύουσαν τών ένδοξων άνδρών της, κεκολοβω[χένην τάς 

χεΐρας και λιιιώττουσαν; Τίνος δέν συντρίβεται ή καρδία, 

βλέποντας την Αλαζόνα [ΐητέρα τόσων ηρωικών τέκνων ίστα- 

[χένην έρημον εις την θάλασσαν, ώςναυαγησαντος πλοίου ναύ

κληρον, οςτζ περιδένει τον θάνατον έπι πέτρας ώκεανείου; Ιδού 

πώς περί αυτής όαιλεΓ της ΚΙΘΑΡΑΣ ό ποιητης·

« Υδρα τώρα χωρίς πλούτον, χωρίς πλοία και λαόν, 
όμοιάζεις πυροβολον εύκαιρον και παλαιόν, 
Καί ό ολμος σου δέν φέρει ούτε κρότον ούτε κλόνον 
Μέ την βόμβαν πού άφηκεν, άφ’ ου έθραυα’ έναν Θρόνον...

Εις την Υδραν ναύτην νέον κανείς τώρα δέν ευρίσκει, 
Καί αν άλλοτε άπηντα ναυτών μίαν μυριάδα

Εις τούς βράχους της καθείς· 
Παρομοίως μέ γυναίκα, ητις τίκτει κι’αποθνήσκει, 
Γέννησεν η νήσος Υδρα μέγα βρέφος, την Ελλάδα, 

Καί άπεθανεν εύθύς.»

Τών τελευταίων της ΚΙΘΑΡΑΣ φθόγγων η αρμονία είναι 

θρηνώδης και η ποίησις πνέει νεκρικού λιβάνουεύωδίαν*  εις τον 

έπικη'δειον κράββατον της ερωμένης του επιρρίπτει ό ποιη

τής τον κυπαρίσσινον κλάδον της θανούσης Ελευθερίας, έπι- 

φωνών

«Τού βίου γλυκά όνειρα, ώ έρως καί φιλία, 
Καί σείς ώ δόξα εθνική, πατρίς κ’ ελευθερία, 
Μ*  αφήσατε καί φεύγετε καρδίαν μαρανθεΐσαν , 
Καί χίμαιραι οι πόθοι μου καί οι σκοποί μου ησαν. 
Μ’ έγήρασαν τά πάθη μου καί η πατρίς άκόμα*  
Μονότονος ό βίος μου δέν εχει κανέν χρώαα, 
Καί φάντασμα τού ιερού ελληνικού άγώνος , 
Εις τών προμάχων κάθημαι τό Μαυσωλεΐον μόνος, κ.τ.λ. »

Ενθυριεισθε τον Οσιάνον οτε, έν [λέσω του νυκτερινού σκό

τους και της τέφρας τών /.ατακαέντων πατρικών του δωμά

των ένθουσιών, επικαλείται τάς σκιάς τών άποθανόντων συ
νάδελφων του και ζητεί νά τάς ψαύση, περιϊπταριένας γύρω του 

έν υ,έσω τών συριζόντων άνέριων; Ενθυ»ν.εισθε εις τον Γκέτην 

την λυπηραν εκείνην προσφώνησιν τού παραδόξου του Φαού^ον
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Τοιαύτην σγζδω ίντυπωσιν προξενεί*  και ή προς τούς άποθα- 
νόντας Μάρτυρας του ελληνικού άγώνος ακόλουθος άποστοοφη'·

* Εισθε σείς όπου την νύκτα, όταν άνεμος χειμώνος
Τό παράθυρόν {ίου σείτρ

Και μέ χείρας σταυρωμε'νας τούς αιθέρας βλέπω μόνος 
Και τό όμμα μου δακρύνι,

Εισθε σεις σκιαί των πρώτων στρατηγών μας καί προμάχων , 
Που ώχραί κ’αίματωμεναι καταδαίνετ*  έκ των βράχων;

Διατί τό πρόσωπόν σας ίχει τι αρχαϊκόν, 
Καί γλυκύν εμπνέει πόθον η αρχαία σας είκών; 
Φίλοι[χου των στρατοπέδων, πόσον [χεταβεολζιχενουζ 
Σας ευρίσκω καί συγχρόνως κατηφεΐς καί τεθλιμμένους!.. 
Ενθυμεΐσθαι τάς μεγάλα; του άγώνος μας ημέρας;
£φεξεν ό φωστηρ άλλας εις τον κόσμον λαμπρότερες;’
Τί άπέγειναν, ώ φίλοι, αί ημέραι μας αί τότε;

Που αί δόςαι μας αί πρώται; ..
Αλλ’ εις τούς ψαλμούςμου, φίλοι, τε'ρπεσθε κ’ ένθουσιάτε, 

Μέ κυκλούτε καί βοατε...
Χαίρετε, Οδυσσεύ , Γουρα, Παπαφλε'σσα, Κυριακούλη, 
Βότζαρη καί ί'ψηλάντη , Καραίσκε καί Μιαούλη !
£ρχεσθε ... καί την κιθάραν κρούοντες του ποιητού σας, 
Γύρω μου έπικαλεΐσθε τάς επικήδειους Μούσας. *

Αυτού παύοριεν την έπίκρισιν της ΚΙΘΑΡΑΣ. Αλλοτε θέ- 
λθ[χεν όριιλη'σίΐ περί νεοσυνθέτου τίνος ποιησεως τού γερα- 
ρού Ιακώβου Ριζου, ώς και περί των άνεκίότων ποιημάτων 
Αλεξάνδρου Ραγκαβη, τον όποιον τόσον [χάλλον παρακινούαεν 
ν’ άφιερωΟη εις τό ποιητικόν στάδιον , καθ’ όσον αί πλούσιας 
εικόνων καί πλέεις οίστρου συνίε'σεις του ύπόσχονται δόξαν 

εις τον Παονασον αας.

ΠΟΙΚΙΛΑ.
Ο ΣΠΕΡΜΟΛ0ΓΟΣ.

Ιΐτον χθες ήαέρα εαρινή, και ύ ουρανός των Αθηνών, όποιος 
άπο τον Βύρωνα ζωγραφειται. Λευκά, κυανα και ροδο- 



χροα τά σκιάδια τών Κυρίων μας έκύμαινον εις την μεγά- 

λην όδον του fcpuou, ώς άνθη Μαρτίου εις την πεδιάδα. ό 

φλεγματικός Υπουργός βραδέως έβάδιζε μετρών, ώς φαίνε

ται, τάςχιλίαςτου δραχμάς*  οί Σύμβουλοι, Αρειοπαγίται και 

έφέται επίσης βραδέως, σκεπτόμενοι ϊσως μέ ποιον τρόπον 

νά κάμωσι και τάς ιδικάςτων χιλίας. Αμαξαι διπλωματι- 

και ώς άστραπαί έφαίνοντο και έξέλιπον, καταπνίγουσαι μέ 

τον κονιοοτΓν τούς ζώντας καί μέ τον κρότον έςυπνούσαι 
τάς σκιάς των προγόνων μας, έκπεπληγμένας διότι έβλεπον 

τούς μεν σημερινούς Αθηναίους Σκύθας, τούς δέ επί των 

ημερών των Σκύθας Αθηναίους και κοσμοκράτορας.

Εγώ πεζός και μέ βήμα ανθρώπου κρατούντο; εις την χείρα 

πλάστιγγα, ητις απαιτεί προσοχήν εις το βάσταγμάτης, 
παρετη'ρουν την βαρύτητα και αξίαν τού καθενος διαβάτου· 

έβλεπα μεταξύ άλλων και πολλούς Σπουδάρχας, αύτδν άκτι- 

νοπροσωπον και σκιρτώντα εκ της χαράς διότι έλα .εν ένα 

χαιρετισμόν γλυκύν τού Αρχιγραμματέως’ εκείνον κάτωχρον 
καί κλονούμενον έκ της λύπης διότι τον είδεν ολίγον σοβαρόν. 

Εις μίαν γωνίαν τού δρόμου άπηντησα άνθρωπον ίχνο- 
γραφούντα μέ την ράβδον του επί της άμμου, ( επειδή αμμώ

δεις είναι ακόμη αί οδοί της πόλεως τού Κέκροπος,) Φρού

ρια, στρατόπεδα καί πολιορκίας. « Εδώ, έλεγεν, είναι το Με

σολογγίου*  εκεί ήσαν οί άποστάται· άπο το μέρος τούτο ώρμη- 
σαν οί βασιλικοί. » Πλήθος δέ περιέργων καί αργών τον ήκουε. 

«Ποιος είναι ό τόσον ρητορικώς διηγούμενος;» ή ρώτησα 

ένα Κύριον λογιωτατίζοντα, όστις έστεκε κατά τύχην πλη

σίον μου. « Είναι, μέ άπεκρίθη, ό περίφημος Σπερμολογος τών 
Αθηνών επισκέπτεται καθ’ημέραν δλας τάς Γραμματείας, 

ολα τά Καφφενεία, μανθάνει όλα τά νέα, καί περιτρέχει ολην 
την πολιν διασπείρων αυτά· είναι χωρίς εισόδημα, χωρίς «πη- 
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ρεσίαν, χωρίς επάγγελμά, και κατά τον Αρις-οφάνην τρέχει πει

νών καί ριγών περισσότερον από τριάκοντα ημέρας τόν μήνα*  ν

• Ριγών ts και πεινών αεί, 
πλεΐν, τ, τριάκονθ’ ήαέρας 

του αηνος έκαστου.»

Μόλις τό κωμικόν τούτο πρόσωπον είδε τόν γείτονα μου, 

άφίνει τάς πολεμικά; του διηγήσεις, καί πλησιάσας αύτδν, 

«τό έμαθες; τόν λέγει μέ χαμηλήν φωνήν*  τό νέον ί’πουργεΐ- 

ον μας κλονειται.... Α,κομη δέν έγεννήθη καί αποθνήσκει! εί- 

πεν ό άλλος χαμόγελών. Κρίμα λοιπόν αί τοσαι αδόμεναι 

Νομαρχίαι!.. Κρίμα αί έτοιμασίαι τών δύω οικημάτων τοΰ 

Γραμματέως τών Εσωτερικών!..» Αφήσας ό Σπερμολόγος 
τόν λόγιον, έστράφη τότε προς εμέ, καί βιάζων με νά όμόσω 

περί τής έχεμυθίας μου εις
«Α,οην, ένυώ καί φιλαί^χατον Φοβον»

« ό Βασιλεύς Οθων, μέ είπε, παραιτήθη από τά εις τόν Παυαρι- 
κόν Θρόνον δικαιώματα του, καί είναι πλέον Ελλην καθ’ εαυτό*  
θέλει μάλιστα φορέσει καί ελληνικήν ενδυμασίαν. Ζήτω ή Φου- ** 

στ αν έλα! » καί ύστερον άπεμακρύνθη, βάλλων τόν δάκτυλον 

εις τό στόμα του ώς σημεΐον τής σιωπής, τήν όποιαν έχρεώ- 
στουν νά φυλάξιο καί τράγουδών

« Η φουστανέλα υ.’ αίαατα εβάφηκ’ πολλάκις· 
Τήν φο'ρεσεν ο Μπο'τζαρτις καί ό Καραϊσκάκτ,ς. *

«Φίλε, έφώναξα έγώ πρός αύτόν, διά νά σέ δώσω μικρόν 

δείγμα τής μεγάλης έφημεριδογραφικής μυστικότητας, θέλω 

κοινοποιήσει τό χαρμόσυνον αύτό νέον εις ολας τάς Επαρχίας 

διά τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΓΓΟΣ μου, ή όποια πάσχουσα 

όχι περιοδικόν, αλλά διαλείποντα πυρεττόν, μ’ όλον οτι δέν 

είναι καθ’όλην τήν εκτασιν Εφήμερες, έχει τι αμφίβιον καί 

διπλουν τινα χρωματισμόν τοΰ καιρού, εις τόν όποιον ζώμεν.


