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(ΜΑΡΤΙΟΣ l836.)

•ΠΟίΗΣΙΣ.

ΕΘΝΙΚΗΣ ένοτητος κ’ ελευθερίας λύρα, 
Εξακολουθεί νά ηχης εις την άγνην μου χεϊρα ’ 
Η του όρφέως, άλλοτε κινούσα και τούς λίθους 
Και ημερόνουσα λαούς άγριωμένου ήθους, 
Ναούς και πόλεις ύψονε διά της αρμονίας. 
Διάδοχος της είθε σύ, ώ λύρα ύμονοίας, 
Αγριας άπο έριδας ψυχάς νά μαλακώσης 

Και την διεσχισμένην μου πατρίδα νά ένωσης!

Τί θέλουν οί πέντ εξ αυτοί χαλκεΐς της Διχονοίας, 
Οι τον σφυρον καί άκμονα κινούντες της Φατρίας; 
Ι2ς δαυλοφοροι Δαίμονες, τί τρέχουν είς τά σκότη 
Κ’ εξάπτουν την πυρκαϊάν τοΰ έθνους αύτοί πρώτοι, 
Ακίνητος καί είς οδόν έν ω κρημνωδεστάτην 
Η αμαξά μας στέκεται χωρίς αμαξηλάτην, 
Με ζεύγος εν υπουργικόν, τό ον έκ δύο όντων, - 
Μ’ αύτόν τόν ίπποκένταυρον, τόν γέλωτα τών ζώντων(ΐ);

(ι)Δέν έγγίζοαβν ρ,έ τούς στίχους αύτούς άτοαα και χαρακτήρας, άλλ’ 
άπλώς μ,ονον έ|Λ.·ταίζου.εν την υπουργικήν συζυγίαν, άρωστον ριέχρι τίίς οτϊ- 
jxicov εις την Ελλά&κ. έαελλεν άοα καί ή Πολίτικη, ώς η Μυθολογία, να 
«χη τούς Ερααφροδίτους της!
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Τρεις τέσσαρες οργίζονται, του έθνους το εν τρίτον 

Πώς μέ τον Στρατόν τον ληστήν συνένοχον δέν ήτον, 
Και πώς ή έπανάστασις ή τής Ακαρνανίας 
Δεν θελει φέρει λάφυρα ως ή της Μεσσηνίας, 
Κι’ αν τον Μανούσην πρόκειται, τον παρά τη Συνόδω, 
Να τον ύποσκελίσωμεν κρυφίως κ’ έν παρόδω, 

Κι’ άν ό Γλαράκης έπεσε και ό Αμβροσιάδης, 
Δεν μέλλει νά φυλακισθη ούδ’ ό Γρηγοριάδης, 
Ουδέ ό Πρωτοσύγγελος της Αρκαδίας πάλιν, 
Ουδ’ ό Νικήτας άρπαγεις εις την ανεμοζάλην.

Χρυσόνει μόλις ή Αύγή τον γέρον Παρθενώνα, 
Και κίνησις την νέαν μας κατέχει Βαβυλώνα. 
Που τρέχουν οί σπουδάρχαι μας, που, και μέ τόσην βίαν;. 
Στην γραίαν και χωλαίνουσαν του Κράτους Γραμματείαν. 
Τον δείνα Επαρχον αυτός σπουδάζει νά κρημνίση*  
Νομάρχην της φατρίας του ό άλλος να συστη'στΓ 
ό τρίτος μας έπιστολάς κρατών πλάστουργημένας, 
Της Καρυταίνης προσπαθεί νά δείξτ) τούς ποιμένας 

ής συνωμότας μυστικούς του Ζέρβα και του Στράτου, 
Κ’ εις μάτην τρέχει και χαλνά τά ύποδήματά του. 
Εκεί μέ ήθος εμβριθές, μέ πόδας βραδύτατους, 
Διά την στάσιν την δεινήν περίλυποι τού Κράτους, 
Νά μάθουν νέα έρχονται τού έθνους ο: Πατέρες, 
Καί ίλαρώς τούς δέχονται οί Δίδυμοι Αστέρες.

Παρατηρείς τούς τρέχοντας εις το Ταχυδρομείον, 
Τούς δίδοντας έπιστολάς στού Σκούφου τό Αρχείον (1);

(X) Ευχαρίστως άπονέιχο[χεν ενταύθα έπαινον εις τον ζήλον του Κ. Γεωρ
γίου Σκούφου, δστις πρώτος εις την ίίλλάδα έτακτοποίησε καί εις τελειό

τητα προάγει την ταγυ^ροιχικτ.ν ύπηρεσίαν.

(3ι)
Όι τόσο; αυτοί φάκελλοι τί τάχα περιέχουν; 
Ημέραν νύκτα διατί το Κράτος περιτρέχουν; 
Φαντάζεσαι πώς θά ίδής, άν τούς αποσφράγισης, 

Είδη'σεις οικογενικάς καί φιλικά^ έκχύσεις;
Εις την τρανήν Πολιτικήν δοσμένοι όλοκλη'ρως, 
Γυναίκες, νέοι, γέροντες, οί λαϊκοί, ο Κλήρος, 
Δέν γράφουν άλλο, είμή άν τό Υπουργείου πίπτη, 
Καί ποιος Φατριάρχης μας τόν άλλον κάτω ρίπτει*  

Καί ώς νά έπανηρχοντο οί παλαιοί αιώνες, 
Της όλυμπίας, τού Ισθμού οί ένδοξοι αγώνες, - 
Κινείται πάσα ή έλλάς δί εξ επτά τού Γένους 
Πολιτικούς, εις τό κοινόν ακρωτηριασμένους*  
Καί άπό την Πρωτεύουσαν στάς Επαρχίας δλας 
Αήρ εύγαίνει σύμμικτος μέ τύφους καί πανώλας.

Φατρία μία πολεμεί καί κυνηγεί την άλλην, 
Καί κάθε μία σχίζεται άνάμεσόν της πάλιν*  
Τρεις μέ τούς τρείς πληκτίζονται καί δέκα μέ τούς δέκα*  

Διά την Σπαρτιάτισσαν καί άπιστην γυναίκα, 
Ομοίως οί πολεμισταί Ασίας καί Ελλάδος 
Το πάλαι άντεμάχοντο στούς κάμπους της Τρωάδος.

0 εις τόν άλλον, άθλιοι, ώς πότε κατατρέχει; 
Εις τό τραπέζι τό κοινόν καθείς σας τόπον έχει, 

Καί εις της Μοναρχίας σας τόν ήλιον μπορείτε 
Νά θερμανθήτε ολοι σας, καί αλοι σας χωρείτε. 
Εις μέτωπον ένός πτωχού, εις μίαν του ρυτίδα, 
Αχρείοι σκνίπες έκλεξαν προσωρινήν πατρίδα*  
« Δέν φεύγετε; είπεν αύτός*  δέν είναι τοπος κι’ άλλος; 
« Δέν εΐν’ ό κόσμος δίέμέ καί διά σάς μεγάλος;" 
0 του Κωλέττου κώνωπες καί τού Μαυροκορδάτου, 

Σταθητε και μη φέρετε τόν κόσμον άνου κάτου!
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Καί διά σάς καί δί ημάς είν’ ή Ελλάς μεγάλη' 

Τροφήν ή γη της διά σάς καί δίήμας εύγάλλει.., 
ά καταισχύνη εθνική, καί ω πατρίδας λύπη !

ί)ς δέσμιοι καί ώς τυφλοί Αλευρομύλων ίπποι, 

Δι άλλους κοπιάζοντες οί λόγιοι του Γένους, 
Γυρίζουν εις τά σκοτεινά με οφθαλμούς δεμένους. 
Καποδιστρίων οπαδός καλείται μέν εκείνος*  

Πλην που ό Ιωάννης του; πλην που ό ΑύγουστΓνος; 
Ο άλλος Συνταγματικός*  πλην που τό Σύνταγμά του; 
Μαυροκορδατιστής αύτός*  πλην που Μαυροκορδάτου, 
Πλην που Κωλέττου ό άστήρ στην σκοτεινήν Ελλάδα; 
Ομοίως όλοι με ιππείς, οπού στην πεδιάδα 

Με κεκομμένην κεφαλήν, στής συμπλοκής τόν κτύπον, 
Ακόμη τρέχουν σφίγγοντες τούς χαλινούς των ίππων.

Χθες ήμουν εις τόν οίκον του... (δεν λέγω τ’ όνομά του*)  
Εντός θαλάμου γλαφυρού, λαμπρού καί μυρωδάτου 

Πολιτικοί έκάθηντο μέ ήλεκτρίνους πίπας, 
Αύτός Βερτοδουλος σωστός, εκείνος Τρακατρύπας· 

Μιάς φατρίας σύντροφοι, κατέκριναν τάς άλλας 
Μ’ εκείνο τ’ αθηναϊκόν της εύγενείας άλας*  
Δμίλει ό Κικέρων των, καί ήμουν εις ιδέαν 

Πώς εις καμηλών έστεκα αγέλην ψωραλέαν.

« Αν ήμουν, έλεγεν αυτός, τού Υπουργείου μέλος, 
« Τα πράγματα έλάμβανον έν συντομία τέλος*  
« Το σύστημά μας Ηθελα στηρίξει μ’ άφοβίαν, 
« Καί αν εις τούτο εύρισκα άντίστασιν κάμμίαν, 

« Των αντιπάλων ήθελα τάς κεφαλάς πετάξει 
« Καί ούτω τό έπίλοιπον τού έθνους απαλλάξει. 

«Να ηναι ομοιόμορφον τό Υπουργείόν πρέπει, 
< Καί μόνον πρός τό μέρος μας ύ Βασιλεύς νά ρέπη. »

( 33 )
• Τι κάμνεις καί τήν Θέμιδα; έγώ τόν άπεκρίθην-
• Καί τού δικαίου αί άρχαί πώς θέτονται εις λη'θην;
• Τό σύστημα είν’ ιερά τού στόματος σου λέξις, 
• Καί δι αύτό εισ’ έτοιμος τόν Πλάστην νά έμπαίξης. 

« Αλλ’ ό δημόσιος άνήρ (κριτήν σέ βάλλω, κρίνε,) 

« Δεν πρέπει αμερόληπτος καί δίκαιος νά ηναι; 
« όρέγεσαι τά Κόμματα, καί θέλεις κεκομμένην 
« Νά βλέπης την πατρίδα μας κ’εις αίματα πνιγμίνην !? 

« Ταλαίπωρε! θεώρησε τό παλαιόν^ης κλέος, 

« Την τωρινήν αισχύνην της, κι’ άναφανού γενναίος, 
« Καί σύντριψε τό ε’ίδωλον, την πέτραν πού λατρεύεις, 

< Κι’ άρχίνα τόν αληθινόν- Θεόν μου νά πιστεύης  
« Θεός μου είναι η Πατρίς καί η Ελευθερία, 
« Καί όχι σάρκες καί οστά καί ήπαρ καί καρδία, 
« Κι’ό Γενεράλ Κωλέττος μας, καίό Μαυροκορδάτος, 
<« Κι’ ό Αρχηγός ά φονευθείς εις Ναύπλιον εσχάτως.  
« Αρχάς .καί όχι άνθρωπον καί σέβου καί προσκύνεΓ'

*

*

«Γ « Ανθρώπους μόνον προσκυνούν, θεοποιούν, τά κτήνη..
« ΐδέ τούς Φατριάρχας μας... ανάλυσε καθένα,.
« Καί ν’ άποδώσης τόλμησε λατρείαν εις κανένα..
« Μετά τοσαύτην έριδα καί πάλην κι’ αναρχίαν, 
« Κοινωνικήν μάς άφησαν έγγύησιν κάμμίαν;

* Πού Σύνταγμα; Πού έχομεν γης νά ταφώμεν μέρος;
« Ο βίος των έγωϊσμός, πρωτείων ήτον έρως. 
« Ποθών ό ένας σταθερόν Φατριαρχίας θρόνον, 
■ Σάς τέκνα του, σάς έτρωγε μιμούμενος τόν Κρονον? 
« Καί τρίμων μην πετάξετε, ύπό τήν πτέρυγά του 
« 0 άλλος, ορνις, έκρυπτε σάς τά μικρά πτηνά του. * 

Είδωλολάτραι άφρονες τού μέν, τού δέ, ώς πότε*

Τής Αρετής, ώ άνθρωποι, γενήτε θιασώται,
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Καί ώς Θεάν πρεσβεύσατε αληθινήν καί ριίαν 
Την καθιστώσαν εύτυχή τά έθνη Εύνοράαν 
Αφήσατε των φατριών αΰτας τάς διακρίσεις' 

Την σκέπην όλοι ρίψατε στδ παρελθόν επίσης. 
Κανείς δέν εΐν’ άπδ ήριάς οΰτ’ Αγγλος, ούτε Γάλλος, 
Κανείς δέν είναι Μόσκοβος, άλλ’ Ελλην κι’ όχι άλλος- 
Καί ολοι άνδρες είριεθα^τοΰ ιεροί άγώνος, 
Καί ολοι τδ έγκαύχηρια_τού τωρινού αΐώνος, 
Καί όλοι ριέλη της αυτής, ρ,εγάλης έταιρείας, 
Καί δάκτυλοι ριιάς χειρός, καί τέκνα ριητρδς ριίας' 

II ρ. εις ναι όλοι καί χωρίς διαστολήν κάριριίαν 
1’πόνορ.ον άνάψαριεν εις ολην τήν Ασίαν, 

Καί εις της Πρωτευούσης της έφάνηριεν τάς θύρας 
έΚαί εις τήν Αλεξάνδρειαν ριέ τούς δαυλούς εις χείρας, 
Καί ριέ θριάμβους όλοι ρ,ας λαριπρύνθηριεν ρι,εγάλους. 
Πώς θέλετε σείς δύω τρεις ριάς τυραννεΐ τούς άλλους, 
ήριάς τά δέκα δέκατα, τδ όλον των Ελλήνων; 

Πώς ήρ,πορεϊτε Υπουργοί νά ήσθε σείς εκείνων, 
όπόσους κατατρέχετε ριέ ρι-ανιώδη λύσσαν 
ίΐσάν έπί της πάλης ριας όθωριανοί νά ήσαν;

Ας ένωθώριεν, λόγιοι, διά νά συσκεφθώριεν 

Ποϋ πρέπει νά βαδίσωριεν, τί πρέπει νά ζητώριεν. 
Ως πότε νορ,οσχέδια, καί νοριοδιορθώσεις, 
Καί Υπαλλήλων άκαρποι διορισρΛΐ κ’εξώσεις, 
Στρατάρχαι χωρίς στράτευρίΓ, Σχολαί χωρίς Σχολάρχας, 
Χωρίς έν πλοΐον Πλοίαρχοι, Νοριοί χωρίς Νοριάρχας, 
Καί Δήριοι άνοργάνιστοι, κ’ εις ριάτην κι’ άεννάως 
Κινήσεις, προπαρασκευαί, καί ή Ελλάς εις χάος;..

Τί ριέ τά ξένα χρήριατα τρυφώριεν τών άνθρώπων, 

Χωρίς να φέρωρ.εν καρπδν κανένα εις τδν τόπον;

ί («)

ής πότε δανειζόριε%ι ριέ τόκους υπέρογκους, 
Εις ύποθήκας βάλλοντες καί κάριπους ριας καί λόγγους 
Το έθνος, άσωτος υίδς πατρδς εύκαταστάτου, 

Ζη δίδον εις ένέχυρον τά ύποστατιζά του, 
Κ’είς τήν σπατάλην άναιδώς καί τήν παραλυσίαν- 
Νά φάγη τήν πατρώαντου ζητεί περιουσίαν.

. Εχάσαριεν καί χάνοριεν παν αΐσθηρια γενναΐον· 
Κανείς ριας δέν εργάζεται διά πατρίδα πλέον, 

Καί ολοι ξένην άριπελον ώς νά τήν θεωρώριεν, 
Τήν γην της άνασκάπτοριεν, τά κλήριατάτης σπώριεν.- 

Τδ έθνος ριας, φυράριατος λαριπροΰ κ’ ευτυχέστατου, 
Στερείται καί τήν έριφυτον έλαστικο'τητά του, 

ί ΐς κώδων δστις έχασε τδν παλαιόν του ήχον, 
ής ξίφος όπου- σκωρία κρεριάρ,ενον στδν τοίχον.

Βήρια κάνέν δέν κάρινοριεν εις νόριους ούδ*  εις φώτα, 

Καί άθλια εΐν’ όλα ριας καί όλα σεσηπότα.

*

Καιρόν καί'πλούτον δαπανά ή ριισθωτή Αργία, 

Τά δυο πάσης εθνικής ύψώσεως στοιχεία, 
ί.ν Υπουργείου άριορφον, κατακολοβωριένον, 
Κυλιέται ώς στέλεχος σαθρόν κ’έκριζοριένον 
Καί τδ Συρ.βούλιον, καλδς καί πατριώτης γέρων, 
Εις ρινήριην τάς έλληνικάς ανδραγαθίας φέρον 
Καί ψαϋον τήν άρχαίαντου καί άσπρην γενειάδα, 
Με οριρεα βλέπει σκυθρωπόν τήν τωρινήν έλλάδα. 

Τοιοΰτον ή διχόνοια, τοιοΰτον καρπδν φέρει, 
Καί τώρα δρεπανίζοριεν τών φατριών τά θέρη.

Αν ήριουν τέκνον ριακρυνδν τοϋ Μεξικού, τής Κίνας,. 

Καί πάροικος προσωρινός εις τάς κλεινάς Αθήνας, 

Μέ πόσον τότε γέλωτα θά έβλεπα έρ.πρός ρωυ 
Τδ κωρ,ικδν πανόραρια του νέου τούτου κόσρ,ου!



»
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Υπάλληλοι αληθινοί αύτοί δέν είν’οί τύσ^ 

Αλλ’ ίπαλλη'λους είς σκηνήν θεάτρου παριστώσ:·.· 

Αυτοί που στέκουν μέ κροσσούς αργύρου βαρύτατους 
λστείως υποκρίνονται τούς Ϋπουργούς τού Κράτους, 

ΐδέ αύτούς τούς είς βαθμόν κατώτερον σπουδάρχας· 

Δέν είναι παρά κωμωδοί καί παίζουν τούς Νομάρχας. 

Πλαστά ειν’ ολα καί ψευδή καί μίμων παραστάσεις*  

έκείνοι μέ τά σχήματα, μέ τών ποδών τάς τάσεις, 

Οι τοσον απαράλλακτοι μ’ εύστροφους σχοινοβάτας, 
ίποκριταί, νά μιμηθούν ζητούν τούς Διπλωμάτας*  

Αί φράσεις οπού κωδωνούν συχνά τά στόματά των 

Ψυχρά ειν’ έκστηθη'ματα καί ήχοι αύτομάτων 
Στο στήθος των το εύκαιρον δέν κατοικεί καρδία, 

Καί είναι οί γεννάδαι μας ή γλώσσα, ή κοιλία- 

Ω, τί γελοία πρόσωπα! Το δράμα τί ποικίλον!

Μωρίαν πόσην κρύπτετε, στολαί τών Υπάλληλων! 
Σκιάδι ά ριου τρίκωχα, τί μικροτάτας φρένας 

Καί τί άθλιας κεφαλάς κρατείτε σκεπασμένας!
Φατριασταί, σείς ες επτά τού έθνους ταραξίαι, 

Οί λο'γοι μου σάς φαίνονται μωρίαι κ< άταςίαι. 
Πλήν δέν φροντίζει διά σάς ό Ποιητής τού πλήθους· 

Δέν σάς ζητώ Σταυρούς εγώ, στολίσματα τού στήθους. 
Κινείτε τον σισύφειον, ώ ραδιούργοι, λίθον 
Στον διογενικον εγώ εύχαριστούμαι πίθον 

Φιλελευθέρων ιδεών Σχολήν άνοίζας νέαν 

Διά την ύγιύφρονα τού έθνους νεολαίαν,.
Ευχαριστούμαι στην λευκήν της νεολαίας ψήφον 
Κ’ εμπαίζω καί καταπατώ τον έδικον σας τύφον- 

Εις δύο σείς στρατόπεδα εν ώ διηρημένοι, 

Τοξεύεσθε καί μένετε κ’ οί δύο νικημένοι,,

(37)
Εν μέσω σας ειρηνικήν σημαίαν έγώ <?έ?ων, 

ΕκΘέτομαι είς των με?ών τά βέλη ά^ων.

Τά έΘνικάμας άρμενα άνοίξατε, ω νέοι,. 
Και πλέετε όπου τά νυν ή άνΘρωπότης ^λεει^ 
Με χεΐρας όλοι συνεργούς, με άγρυπνον φροντιόα 

Κ„Λ> ~ μ»» « Λ |*ίγ«  ™ τ.^· 
Nil, «?<ί·ί »»· ’ zi ζ"/

Αλλά αί τοεϊς Βασίλισσα·, της οικουμένης όλης, 
Χ?εϊςΛυνάμεις την κρατούν καί τήν κουνούν συγχρόνως, 

Κ< αντίζηλοι, βυζάνουσι τό νη'πιον συμφωνως.
” ΕσβύσΘη ό στασιασμός, έσβύσδη κ’ή ληστεία, 

ί!- φλόγες άναοπάσασαι τοΰ πλοίου τα ιστία, 
ΠλΖ 4-θ-σαι ™Ρ^ς

Η φωλεά των εγεινεν ύ άδοξός των τάφος, 

Καί την ίσχυν ανεστησαν Λ /? >
Τοΰ Γοόοα ό διάδοχος, ό Γρίβας και Ζαβελας.

ΐό'ού, ίδΛ ό Τάμεσις, όπου χρυσάφι στα,ει,^

Τόν Θησαυρόν του κ είς ημάς 7?^ 
ό Αγγλος Ράϊτ Τράπεζαν πλουσίαν μας ανοίγει, 
Κ’ή^τισ-χνηκαι φίλερις Πτωχίαμας Θα φυ^ 

■ 18Λ, ’»« ϊ" '
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ΛΟΓΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Α αληλογραφ/α.

Εξ Αθηνών, 30 Μαρτίου.·

Μήν ολόκληρος παρήλθεν, άφ’ ού, φίλε, δέν σ’ έγραψα κα- 
τα την ύπόσχεσίν μου. Μην άποδώσης όμως τούτο εις αμέ
λειαν, άλλ’ εις έλλειψιν ύλης άξίας λόγου. Ο άνθρωττος, επιδε

κτικόν τελειοποιήσεως ζώον, άκαταπαύστως έρνάζεται εις 

την πεφωτισμένην Ευρώπην, καί άποτελών έν των αεικίνητων 
στοιχείων τού σύμπαντος, άνακυκα τήν γην, τό ύδωρ, τον ατ
μόν, τον αέρα, καί παράγει τήν ποικίλην αυτήν πλάσιν τής 

κοινωνίας, τον τεχνητόν αύτόν κόσμον τόν ένυπάρχοντα εις 
τόν φυσικόν. Αλλ’ εις τήν Ελλάδα, οπού ό Προμηθεύς ανέκα

θεν έφερε τό ούράννον της σοφίας πυρ, οί Κύριοι Υπουργοί μή

πως ένομισαν ότι πρέπει ν’ άρκώμεθα μόνον εις τάς παλαιάς 
πατραγαθίας μας, καί διαμένοντες αμαθείς, άδιοργάνιστοι, νά 
έπισύρωμεν των άλλων εθνών τόν γέλωτα, παρόμοιοι μέ τούς 
εύγενεις εκείνους Βενετούς, οϊτινες εις τάς άγυιάς της Βενε
τίας περιφέροντας ρακένδυτων Κομητών καί Πριγγίπων τί

τλους, ζητούσι μέ τόν δίσκον εις χεΐρας ελεημοσύνην; Μή
πως οί μεγαλόνοες ούτοι άνδρες, άπό ύψηλάς οδηγούμενοι 
θεωρίας, ύπέλαβον δτε, καθώς ή αρόσιμος γη, τήν οποίαν ό 

γεωργός άφίνει ένα ενιαυτόν αργήν Ζ·«ι Ζ®Ρσον, ούτω καί ή 
Ελλάς ή τό πάλαι προαγαγούσα τα φώτα χρείαν ίχ« άνέ- 

σεως εις τόν παρόντα αιώνα; Οστις παρατηρήσει τήν δια

γωγήν των δεν δύναται άλλο νά συμπεράνη, παρ κατα
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τήν ιδέαν των, διατρέξαντες τό άλφάβητον τού πολιτισμού 
έφθάσαμεν εις τό ωμέγα, καί ή Ελλάς, έφευρούσα τά 
πάντα, έκτελέσασα τά πάντα, δεν έχει πλέον σήμερον τί νά 

πράξ'/ι.
Εις τήν προλαβούσαν επιστολήν σέ άνέφερα περί τών φα

τριών. Από τήν άδιάκοπον αύτών εριν, ήτις δίδει όλεθρίαν 

αφορμήν κινήσεως εις τήν Ελλάδα, οί Κύριοι Γραμματείς 

ωφελούμενοι, ύποκρύπτουσι τήν αδράνειαν και αργίαν των 
κρατούντες οί γεννάδαι δί εαυτούς τό κρέας, ρίπτουσι τό δερ
μάτων εις τήν σπουδαρχούσαν διανοητικήν κλάσιν, εις τούς 
λιμώττοντας αύτούς κύνας, οίτινες διαφιλονεικοΰντές το, ζη- 

τούντέςτο έκαστος άποκλειστικώς, σπαράττονται, ύλακτούσι 
καί μένουσιν ολοι χωρίς τροφής. Διά τούτο θεωρώ την εθνικήν 
ένωσιν ώς τό μέγα καί μόνον θέμεΟλον, έπί τού όποιου δύνα
ται νά οίκοδομηθή τό κτίριον τού εσωτερικού οργανισμού καί 

της εύνομίας.Ερχομαι ήδη νά σ’ εκθέσω τήν στάσιν τών πραγμά- 

" των μας.
Εις την Γραμματείαν τών Εσωτερικών ό μεγάλος βρα

σμός έπαυσε*  τό τερπνόν της ονειρον διελύθη· έξυπνη σεν ή 
άθλία, καί ειδεν έαυτήν δεδεμένην εις ξηρά ξύλα Γραφείου... 
Ο Κύριος Αμβρασιάδης έδιορίσθη πάλιν Νομάρχης, καί ό 
Κύριος Χρηστίδης αναχωρεί άπό τήν Πρωτεύουσαν· λόγος δέ 

ψιθυρίζεται ότι αί Νομαρχίας καταλύονται, καί ή έπικράτεια 
διαιρείται εις είκοσιτέσσαρας Επαρχίας. Εάν ή φήμη αύτή 

άληθεύη, ή Γραμματεία τών Εσωτερικών δέν έχει, φαίνεται, 
σκοπόν άλλον, παρά αιωνίως ν’ άνακινή τήν ύλην καί ποτέ 

νά μή μόρφωση τι.
Η έπί τών Οικονομικών Γραμματεία, διευθυνομένη παρά 

τού Κυρίου Λασσάνου, ήρχησε νά δίδη σημεία ζωής*  εις τούς
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l^iva τών πεντηκοντα Εφο'ρους

τε Οικονομικούς έπιτρο'πους, τούς Δχσάρχαςτζς>
τους ΐπιθεωρητάς της, καί βάλλει τάς περί

οικονομίας ιαταςεις του Συμβουλίου του Κράτους. Αλλ’ οί 
φορολογικοί νόμοι, τούς οποίους, ώ; άκούομεν, προβάλλει, εί

ναι ανάρμοστοι διόλου ε?ς την πτωχείαν τών Ελλήνων, καί 

οι tm του χαρτοσήμου, οίκων καί επιτηδευμάτων φόοοι δέν 
ηναιοδτε δίκαιοι, ούτε του παρόντος καιρού, ότε ή 'τακτό- 

ποιησις και ή έκπαίδευσις τού Κράτους προβαίνουσι, τότε αό- 
νον η Κυβέρνησες έχει δικαίωμα εις έπιβολάς νέων δοσιμά

των. Παράδοξον το σύστημα της Γραμματείας ταύτη,ςίΔύ- 

ναται να λαμβάνη κατ’ έτος Ιυ εκατομμύριου άπο καλη- 
τεραν διευθε'τησιν τών Τελωνείων, άλλο έν άπά την μεθοδι- 

ζωτεραν εισπραξιν τού ποιμενικοϋ φάρου καί τήν κατά τον 

πρώτον τροπον μίσθωσή τών άλικων μ’δ’λοντούτο παραμελεί 

τους προχείρους τούτους πόρους, καί ζητεί νά έφεύρη άλλους. 
Ειςχειρας της έχει τριακοσίων περίπου εκατομμυρίων εθνι

κήν γην, καί άντί διά προικοδοτη'σεως όλ-.γώτερον πίκρα- νά 
ώφεληθ^ άπό την διανομήν της, ώς ό Τάνταλος έν μέσω- 

του χρυσίου αποθνήσκει της πείνας.

Εις την επί τ’ης Εκπαιδεύσεως καί τών Εκκλησιαστικών 

Γραμματείαν τά Συμβούλων τού Κράτους, φειδωλόν εις τάς· 
αλλας, έχορήγησε κατ’ αύτά τά έτος έξακοσίας χιλιάδας δοαχ- 
μών ύπεράνω του ποουπολανίΓ-ΛΠ —„ £ ' ’ χ ‘ Λ

/ χ ‘ ^υΛογισ^ου ττ\ς όια οργανισμόν Πάνε- 
πιστημίου, διά σύστασιν δημοσίου Βιβλιοθήκης, δί αγοράν 

πειραματικών μηχανών καί διά μετάφρασιν ή σύνθεσιν στοι
χειωδών βιβλίων μεμφθεΐσα δέ ταύτην ώς ούδέν πράξασαν 

ύπέρ τής παιδείας, προέτρεψε τήν Κυβέρνησιν νά έπιστήση 

την προσοχήν της ολην εις τούτο τά ουσιωδέστερου πάΛων 

αντικείμενου. Εν ώ περιεμένομεν ώς πράς τούτο «νέργειάν τινα,.

1 /μ )
V ,

SI, 
w eW»” ™

·ι i«e*  ω ‘““ί'’" τ“.·’'ι“.·
Λ. λ»·.ί ο™. Π«τΙ?1! ■=““

Λ γϋ., Κ. α j
μέλιτος καί οίνου καί ελαίου καί σταφίδας κορινθιακής, 

οδδεμίαν διάταζιν ύποκείμενοι κατά την ίερατνκην φορο

λογίαν των, δύυανται ίσως νά ϋποπέσωσιν παρα.ασιν 
καμβάς τών δέκα εντολών ...Τοιαύτη ασεβής υποφ-.α δ 

έσκανδάλισε την χριστιανικήν Γραμματείαν, λπεφασισθη 

έν τή μεγάλη θεασεβεία τινών ό'τι τά Ιερατεϊον, ως μη ^· 
ταγινύαενον εις τά επίγεια, πρέπει νά ήναι ώς ό βασιλεύς 
άνεύθυνον, καί ούτως ή Θεοκρατία νά καταστη αδελφή της 

Μοναρχίας. Προσμένουν νά μας είπώσιν αύρων οι Κύριοι 
t-πουργο'ι ότι καί αύτοί, μή καταγόμενοι ούδαμως εις τα 
έγκάσμια, άλλά διά το καλάν μόνον τής πατρίδας και δια 

τ-ήνε’ιρήνην τής ψυχής των ύπηρετούντες, πρέπει έπίσ-ηςνα μη 

ύπόκεινται εις ευθύνην, νά ήναι απαραβίαστοι και ανεπι- 

κριτοι. Παραινοϋμεν τούς έφευρετάς τοιούτων σοφών νο

μοσχεδίων πρώτον, νά καταστησωσιν άνεξάρτητον και απο 
τάς ψωμοζητεία; έλεύθερον τάν Κλήρον, μισθοδοτούντο, αυ
τόν άναλόγως· δεύτερον, νά τάν έκπαιδεύσωσι, καθιδρυοντες 

Σχολήν ιερατικήν πράς μόρφωσιν Ιεροκηρύκων, Πνευματι
κών καί Ιερέων άξίων τού ναού τού ίψίστου· τρίτον , να μη 
άποκλείωσι τού αρχιερατικού βαθμού άνδρας έχοντας εις αυ

τόν αξιώσεις διά τήν άρετήν καί τά φώτα των. Κάνεις 
πλειίτερον ήμών δεν έπεθυμεϊ τήν στερέωσιν καί τήν ύπολη- 
ψιν τού πολλά ύπέρ πατρίδος μοχθήσαντος Ιερατείου. Αλλα 

φρονοϋμεν άνοσιουργίαν τήν έπιχείρησιν τής Τυποκτονίας. Ας 
L μή άπατώνται οί Κύριοι Γραμματείς μας- οί σκαπτόμενοι
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We; άναλογιζόμεθα τάς θυσίας 

μεγαλην αυτήν τών ξένων νόμων άντιγραφήν, τήν ό 

αουρερ, Α ελ χμ Συντροφιά είσήγαγον εις τήν Ελλάδα 
τρεις μονον εκ τούτων εύρίσχομεν ε’γγυωμένας την δπαρξιν 
ψ-ων την έλευθεροτυπίαν, τόν Δημοτικόν όργανισμδν καί 
τους όρκωτούς Κριτάς- αύτάς δέ τόσον εύκόλως δέν θέλοαεν 

στερηθή. 1
Η διεύθυνσις rffc & τών Στρατιωτικών Γραμματείας 

εόοβη παλιν εις τόν άνα^ώσαντα Στρατηγόν Σμάλτσην, καί 

° Ε^’ΐνΐκί? Φα7“ϊϊ°« θργανιστής Ριχάρδος Τσώρτσης 
ε,ηλθεν ήδη της Πρωτευούσης ώς επιθεωρητής τών κατά ξη- 

ραν στρατευμάτων. όκτώ εκατομμύρια έτησίως έξοδεύονται 
«ις τήν Γραμματείαν ταύτην, έκτος της εκτάκτου δαπά
νης, τήν όποιαν άπαιτουσιν ή μίσθωσις καί διατροφή τών 

νεοσύλλεκτων ελαφρών σωμάτων, τών άποσταλέντων προς 

κατάπαυσιν του στασιασμοΰ καί τής ληστείας. Αν δέ γίνω- 
σι δεκτοί καί δσοι ζητοΰσι νά καταταχθώσιν ετι εις τήν 

Φαλαγγα, τότε τά δώδεκα εκατομμύρια τών προσόδων ολου 
του Κράτους θέλουσιν έπαρκέσει μόλις εις τά έξοδα τοϋ 

Στρατιωτικού. Είναι άνάγκη καί ύ παυαρικός στρατός νά 
ελαττωθώ καί οί άμεριμνομέριμνοι αύτοί τών πολεμικών διο

ρισμοί καί προβιβασμοί νά παύσωσιν, έκτος μόνον διά πεν- 
τη'κοντα ή εκατόν τό πολύ τής Πελοποννήσου καί τής στερείς 
ΐλλάδος Αξιωματικούς, άδικηθέντας από τήν πρώτην Ere- 

τροπήν τήν συντάξασαν τό Μητρφον. Από τάς έπαρχίας 
δλας συσσωρεύονται σήμερον εις τήν Πρωτεύουσαν δσοι έλα- 
βον τα όπλα εις τον ελληνικόν αγώνα καί ζητοΰσι μισθούς· 

επειδή δέ ολοι ώπλοφορήσαμεν, πρε'πει άρα δλοι ημείς νά μι- 
σθοδοτώμεν ολους ήμάς αύτούς, καί έξ ενός μέρους φορολο

γούμενοι, έξ άλλου νά πληρονώμεθα.
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Κατά τον μήνα τούτον τδ Συμβουλών του Κράτους συνεζή- 

-τησε τον περί άποδεκατώσεως νόμον, καί διά φρονίμου τρο
πολογίας, τήν όποιαν έκαμεν είς αύτόν, άφηρεσεν άπότήν επί 

τών Οικονομικών Γραμματείαν τό δικαίωμα τοΰ ν’άρπάζη δια 
τών ίπαλλήλων της ιδιωτικά κτήματα, ώς αμφισβητού

μενα. Γνωρίζεις, φίλε, τήν επί Μαυροκορδάτου καί ©εοχάρου 
έτι τών ιδιοκτησιών διαρπαγήν, τήν όποίαν διέταξε μέν ή 

Γραμματεία τής Οικονομίας μή άρκουμένη εις τα ύπο την 
έξουσίαν της οκτώ σχεδόν δέκατα τής έλληνικής γής, έπραγμα- 
τοποίησαν δέ πολλαχοΰ οί έφοροι μή συμβιβασθέντες είς τας 
χρηματικός των διαπραγματεύσεις μετά τών ιδιωτών. Κατ’ 

εκείνην τήν έποχήν, οί διέποντες τήν Ελλάδα έφρόνουν αυτήν 

μή έχουσαν δμματα ώστε νά £λέπη τά διαβήματα των, μή 
έχουσαν ώταώστεν’ άκούη τάς περί αρχής έριδας των, και μή 

έχουσαν φωνήν ώστε νά έκφράσνι τήν άγανάκτησίν της. Σή

μερον όμως, δτε είς 'εν ελληνικόν Συμβούλων διαλύονται τοϋ 
δεινός ίπουργικοϋ Συμβούλου τά σοφίσματα καί τοϋ δει

νός Παυαροϋ αί θεωρίαι, δτε τοΰ έθνους οί Πατέρες επανέρ
χονται είς τά παρελθόντα καί αναφαίνονται ΰπέρμαχοι τών 

ελληνικών δικαίων, αναγκάζεται νά γνωρίση πλέον ή Εςουσια 

δτι έλληνικώς μόνον δύναται νά κυβέρνηση.
Τοιαΰτα, φίλε μου, τά είς τό εσωτερικόν διατρέχοντα1 κατα 

δέ τδ εξωτερικόν, τρία είναι τ’ αντικείμενα, τά όποια εφελ- 
κουσι τήν προσοχήν ημών τών είς τήν Καθέδραν κατοικουν- 
των ή δανειστική Τράπεζα, ή τελευταία τοΰ δανείου δόσις 

καί ή πολεμική τής Αγγλίας προπαρασκευη.
Είναι αληθές πλέον δτι ό Τραπεζίτης Ράίτ συνιστα δανει- 

στήριον κατάστημα εις τήν Ελλάδα, καί δτι εις τας καλας 

τροπολογίας, τάς οποίας τό Συμβούλων τοΰ Κράτους εκαμεν 
είς τον περί τής εθνικής Τραπέζης νόμον, προσθέτει δυο
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βαρετόςα>θ?α· πρδτον> .

' **ς\ε,'7ΐ SliXT0V ^Τίθο*> τό*«άς·ημ*&νθέλεε  δανείζω 
“ζΤ Κυβέρνησεν θ^

Κχ9’°"λ:τά ^4- 

„.Λ< λ"γ°ν’ζ ’Λ" "^^‘^-«νάργών Ελλάς θέλεε 
(Χ-ταοληθη ταχέως «; ?Λο^ων

Η τρίτη του δανείου σειρά, αναγκαία μόνο, καθ- £σον §ύ, 

Ζι νχ χχ1 νά
J .κ ,^ ,κ tlim; ν. χ^η Τ.ν ώο;
? ^τριδος, ανεβλήθη καί μέχρι τη; ,

ου χρονου έφθ^εν ό Ιωάννης Κωλέττη; είς Πάρεσής.
■ ελομεν ευγνωμονεί προς αυτόν άν 8ά της έν τη Γαλλία 
επερροηςτου εβράδυνε γ^ΰη τδν χρη;,ατ 
τ,ς Κυβερνησεωςμας, νά έπεταχύνη την καθιέρωσήν θε- 

σμοΟεσεων ελευθέρων, τών οποίων δίψα ή Ελλάς. Αλλά πράτ- 

τεε ανα εα έαυτοΰ άν τώ ο'ντε, ώς λέγεται, έν ώ μεσθοΰταε 
αίρως δια την αποστολήν του, αντιπολιτεύεται προς τήν άπο- 

στεελασαν αΰτδν Αρχήν, συγχέων τά ιδιωτικά του πάθη καί 
συμφέροντα μετά τών δημοσίων χρεών του.
, ή εμφάνισες μεγάλου αγγλικού στόλου εε’ς τήν Μεσόγειον 

εμπνεεε φοοον εες τήν Ευρώπην, καί ύπονοίας δίδει μεταβο
λών εες τα έν τη παλαια οθωμανική έπεκρατεία τρία διακ<- 

χωρεσμένα τήν σήμερον Βασίλεια· καί ήΤουρκία καί ή Ελλάς

; Αίγυπτο; στρέφουσι τούς οφθαλμούς πρδ; τήν θαλάσ- 
σεον αυτήν δύναμιν. Είναε άναντίρ^τον on τύ ελληνικόν Κρά- 

τος, όια να ύπαρξη, πρέπει ή νά λάβη μεγαλητέραν ε’κτασεν 

συνόρων, ή νά τρέφεταε άίεακοπως έκ τών μπάλων μαστών 

των τρεων Συμμάχων Δυνάμεων. Εε’ς ταύτας έναποκεετα. 
V2C ε/ζλε^ωσιν εν τών $ύο...
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ό Αγνωστος φιλοςοφος.

Πολλοί καταδεκάζουν καί δεόλου απαγορεύουν τον οίνον, 

ώς πολλών καί μεγάλων κακών πρόξενον. Ζητώ συγγνώμην 
έγώ άν καθ’ ίλην τήν έκτασιν δεν παραδεχωμαι την γνώμην 
των Τύπολύτεμον αύτύποτον καί τοΰ Προφητανακτος Δαβίδ 
τήν καρδίαν ευ'φραενεν αύτο καί τάς φροντίδας απατόν εγκέ

φαλόν μας δεώκεε· αύτά καί τών ποεητών τήν φαντασεαν ανα- 

πτερόνεε· καί μά τήν άλήθείαν ύποπτεύω πολύ οτε καε ο α- 
λελαεος, μέ πλήρη άνθοσμίου φεάλην είς τήν χεερα, εβλεπε 

τά πέρεξ δλα σαλεύοντα καί περεστρεφόμενα, οτε κατενοησε 
τήν κίνησεν της ύδρογείου μας σφαίρας περί τύν ήλεον πολ- 

λάκες δέ καί ό εδεος έγώ, άηδεάσας τήν άκραν τών ελληνεκων 

πραγμάτων άκενησεαν, έπρόστρεξα εες εν η δυο ποτηρεα νεκτα 
ρος άφρώδους, καί γλυκεία ζάλη με παρέστησε τότε την ηρε- 

μον μηχανήν τοΰ Κράτους ώς άπδ άτμούς κενουμενην.

« όρας; δταν «ίνωσιν άνθρωποι, τοτ· 

Πλουτουσι, &απράττουσι, νικωσι 5ίζας, 

Εύδαψ-ονοΰσιν, ώφιλούσι φίλους 

Αλλ’ έξίνεφοέ (λοι ταχέως οίνου χοα 

Τον νουν καί λέγω τι $»ξών. »

Τά έπη ταΰτα τοΰ Αρεστοφάνους χθές περί το δεελενύν έψε- 

θύρεζα μόνος είς τδ παράθυρόν μου, άφ’ οΰ πολλήν ώραν εμα- 

ταεοπόνησαζητών νά εδρω τί νά γράψω εες τήν Πλαςεγγα, καε 
είχα ήδη άρχίσεε δίάφθόνου χοής είς τδν Βάκχον να επεκαλω- 
4 - ·>—· »-’· * * Λ*”” ί

δπουκεεταεό χαμηλός οίκίσκας μου, παρετηρησα καθςμεν 

καί όμελοΰντα ε’ες'έν έργαςήρεον ύποκάτω μου αγνω^ον εν; εμ 
άνθρωπον, ό ίματεσμός του ήταν ξένος· άλλ’ απο το εμβρεθες
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ζΟος και τήν έλληνικήν ομιλίαν του έφαίνετο Ελλην γνήσιος- 

V' ήλιοκεζαυμένη χροιά του έδείκνυεν άνδρα διαιτώμενον 
«ί τούς αγρούς κα'ι προσφάτως ε’μβάντα εις τήν πο’λιν- εις * 
το μετόπωρον της ηλικίας του, συνδιελέγετο έσκεμμένως με

τά τινων πολιτών, καί Σωκράτης νέος, έφ&οσόφει περί των 
συμφερόντων τής πατρίδος. Κύκλος φιλοπραγμο'νων καί πε
ριέργων ακροατών τόν περιέζωσε μετ’ ολίγον έγώ δέ άπδ 
τύν εξώστην (ι) της ταπεινής οικίας μου τείνων τά ώτα 

*ρος τούς λο'γουςτου, συγχρόνως ξένιζα τά βλέμματα πρός 

το εσκαμμένον «πύ την σκέψην καί φαλακρούμενον μέτωπον 
του. Ηρώτησε κατά πρώτον τούς περιεστώτας εμπόρους καί 
εργαστηρας πώς διάγουσιν άκούσας δέ ο’τι ταπεινώς καί δτι 
«κρατά πάντα, «φευ! είπε- βαρύν φο'ρον άποήίομεν εις πά- 
σαν τήν Ευρώπην καί κατ’ έτος γυμνούμεθ», παραμελοϋντε; 
τα δώρα της ήμετέρας γής. Ακατέργαστου πωλοΰντες εις τούς 
ξένους τήν μετάξην, τύ λίνον, τήν εύβοϊκήν καί ακαρνανι
ών ξυλείαν, άγοράζομεν ταΰτα κατειργασμένα επί δεκα

πλάσια τιμή, καί πτωχεύοντες ημείς, πλουτίζομεν αλλοε
θνείς μεταξουργούς, λινοπώλας καί ξυληβο'?ους. Αντιγράψαν- 
τες τα; ξενας βίβλους καί νομοθεσίας, έπεχύσαμεν εις τήν 
-Ελλαδα οργανισμούς άναρμο'στους, καί ουδέ μίαν βιομηγα- 
ν-ν εζητήσαμεν νά φέρωμεν ει’ς αύτη'ν. ό μέγας Πέτρίς 

και ναυπηγός και ξυλουργός καί σιδηρεύς έτη πολλά χρήμα
τος εις την πεφωτισμένην Εύρώπην, είσηγαγε τάς Γέννας
** «γριάν, καί τούς γενειήτας καί βαλανηφάγους Σκύθας 

■του εξηγαγεν άπο τά λιμναϊά των ίίδατα καί τάς καλαμι'νους 

καλυοαςτων δορυκτήτορας τής Εύρώπης αύτης· ήμεϊς οί

( ) Αέξις ί, χρτ·7ει ε·( πολχ4 . , ,
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Αγόμενοι διά τήν εύφυΐαν των πατέρων μας οί πρωτότοκοι 

της γης υιοί και εις το κεντρικώτερον του κόσμου κείμενοι, 
,καθημεθα έπί τής λαμπράς αύτής σκοπιάς τής Μεσογείου 

αργοί, καί θρηνολογοϋντες την μεγάλην ναυαγιαν μας, ζητου- 
" νά τρεφώμεθα άπδ ελέη καί ψωμοζητείας. Εις ταυτην 

όμως την γήν, ( έξηκολούθησε να λέγη έκτεί,ων την δεξιάν 
-πρύς τόν Πειραιά καί τήν άριστεράν πρός την Ακροπολιν,) περί 

τάς δχθας αύτάς τοϋ ίλισσοΰ, έκυκλοφόρουν άλλοτε οκτα- 
κόσιαι χιλιάδες κατοίκων φιλέργων καί βιομηχάνων- οι μεν, 
λιθογλύφοι καί τέκτονες, ένέπλεον τήν πο'λιν άπδ ανδριάντας, 

στη'λας, στοάς καί ναούς- οί δέ, ίστουργοί και υφανται, ηρ- 
γάζοντο πέπλους χρύσίνους, άμοργίνους χιτώνας και πορ- 
φυράς έσθήτας- οί δ'ε, χρυσουργοί καί αργυροχόοι, κατεσκευα- 
ζον φιάλας καί άμφορε*,  λιθοδέτους μέ άδάμαντας και σμα- 
ράγδους. Τετρακόσιαι περίπου τριήρεις Αθηναίων επλεον την 
Μεσόγειον, έμπορευόμεναι καί φορολογοϋσαι τά παραλία της 
Εύρώπης,τήςέλάττονος Ασίας καί Αφρικής. Τά προϊόντα των 
•τριών τούτων μερών τής γής,άκδ Αθηναίους ανταλλαγμένα, 
ήρχόντο ε’ις τούς λιμένας τών Αθηνών, καί ήσαν ουτοι αι 
άποθήκαι τοϋ παγκοσμίου έμπορίου. Ε’ις τόν Πειραια και εις 
τδν έρημον την σήμερον Φαληρέα έκειντο άλλοτε σεσωρευμενα 
καίτήςΛυβίας τύ έλαφάντινον όστοΰν καί τ’ αρώματα, και 
τή,ς Αίγύπτου αί ίστουργίαι, καί τής Καρχηδόνος οι τάπητες, 

καί τής Κυρήνης ό χαλκός, καί τής Συρακούσης ό σίτος και οι 
δούλοι τής Φρυγίας καί Θεσσαλίας. Αί ίσχάδες της Αττικής, 

αί κολυμβάδες έλάϊαί της, αί νικοστράτειαι σταφίδες της 
ήσαν πανταχοϋ περιβόητοι καί εις τήν τράπεζαν του Βασί

λειος τών Περσών έπιζητητοι ..· · ·
Τόν λόγον του διέκοψαν αί κραυγαί καί ή παρουσία Ορα- 

συστόμου τιν'ος πολίτου, ό'στις ^έτρεχε την οδόν τοϋ Αίολου,
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άποτεινων προ; ολους σχεδόν τού; διαβάτα; άπο μ,ίαν αύ- 
ΐάδη φράσιν.

Η Πλάστιγξ, (ήρώτησεν οΰτος μέ στεντόρειου φωνήν, 
φδάσας ύπο την οικίαν μου και βλέπων επάνω προς έμε,) ή Πλά- 
στιγξ πότε μας φαίνεται;.. Εθνική ένωσις;.. Παυσις φα

τριών;.. Και τον Μαυροκορδάτον;.. Καί τον Κωλέττην;.. Ε;..
0 Σ τράτος, ό Μαλάμος καί Ζερβός... ( είπεν έπειτα πρός 

«να φουστανελοφόρον Πολεμικόν ) Εθνοσυνέλευσή;.. Συνταγ- 
μα;.. Ε;..

, δραχμής ... (είπε καί προς ένα λογιωτα-
τιζοντα Υπαλληλίσκον) όλα τεχνολογία, δραχμολογία;.. Ε;..

— Παραγραφαί, Κωδίκελλα... (έκραξε καί πρδς Δικηγό
ρον τινά κρατούντα ύπό τήν μασχάλην ογκώδη φάκελλον έγ
γραφων) καί πατατί καίπατατά;.. Ε;..

Purgare, segnare... Καθάρσια, αίματα... Signor 
Dottore !.. (έφώναξε τέλος πάντων καί προς ένα Ιπποκρά

τη·; μας έφιππον, όστις μέ τού; πόδας του βουκεφάλου του, 
πρύς μόνην άπόκρισιν, λασπώσας τδ άναιδές καί κωμικόν *·  
■αυτό πρόσωπον, έπέρασεν ώς αστραπή·.)

— Πήγαινε όπου ς-έλλεις τούς άρρώς-ους σου, ψευτοϊατρέ!» 
έκραύγασε σφογγιζόμενος- καίπρός αύτόν άπομακρυνόμενον ό 
άγνωστός μας φιλόσοφος έχων ακόμη τού; οφθαλμούς ίστρεμ- 
{χένους, επεφώνησε τό άριστοφάνβιον

“ Ω ϋ,ιαρέ, καί β<5ελυρέ, 
χαι χεχράχτα, τού σο5 θράσους 
πάσα ρ,έν γη πλεα, 
πάσκ δ’ εκκλησία, 
και τέλη, καί γραφαί, 
καί ίϊκαστηρί, ω -*
βορβοροτάραξι, καί 

την πολιν άπασαν η- 
Ρ·«ν άνατετυρβακώς, 

Ό,ΤΙ{ ήαών τ«ς Αέή,ας βοών .
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«θί τοιοΰτοι μ δ’λον τοΰτο, (είπεν ό έλλογιμώτερος των 

■ Λ παρευρισκομένων εμπόρων,) οί τοιοΰτοι εύδοκιμοΰν σήμερον εΙς- 

τήν πολιτείαν μας, καί άστεγος, άσιτος, έν ώ βρέχεται, χιο- 
νίζεται καί λιμώττει ό τίμιος, αύτοί έχουν σωρόν αγαθών εις 
τήν οικίαν των αί άποθήκαί των γέμουν άπδ λευκότατου 
αλευρου, αί στέρναι των άπδ καθαρότατον έλαιον και οί πί
θοι των άπο εύωδέστατου οίνον τρώγουν εις πινάκιά οχι πή
λινα, όχι ξύλινα καί σαπρά, άλλ’ ε’ις αργυρά καί χρυσά· ςρώτ 
νουν ύπδ τούς πόδας τωυ τάπητας ιωνικούς καί τρυφώσιν έν 

μέσω γαλλατικών επίπλων και κειμήλιων.»
« Δια τοΰτο, άπεκρίθη ό άγνωστος, καί ή πολιτεία μας εύηη 

μερεϊ! ίπόθες γεωργόν άπδ τδ θέρος έπιστρέψαντα καί άνα- 
μιγυύουτα τα έκ τής φύσεως διακεκριμένα, τον σίτον, τήν 
κριθήν καί τα όσπρια’ έκ τής άναμίξεως αύτής θέλει δυνηθή 

νά ζυμώση καλόν άρτον, η νά μαγειρεύση καλόν φαγητον; 
ft διάκρισις καί ή έκλογή των ανθρώπων είναι τδ πρώτιστον 
χρέος τής Αρχή?· Ανευ διανοίας καί σκέψεως ορθής τά με

γαλύτερα βασίλεια σμικρύνονται καί τελευταΐον καταστρε- 
φονται· πολλώ δέ μάλλον τα μικρά καί άνοργάνιστα δεν 
μεγαλύνονται. Ούτε τοϋ Ομήρου ή ΐλιάς δύναταινά προκύ- 

ψη ποτέ άπό αύτόματον καί τυχηράν συναρμογήν των 
είκοσιτεσσάρων. τοΰ αλφαβήτου στοιχείων, ούτε ή Ελλάς δυ- 

ναται νά όργανισθή ποτέ καί εις τόν μέγαν οροντης νά φθααη 

άπό τυφλήν καί άπερίσκεπτον. δύναμιν κυβερνωμένη.»
ft συνδιάλεξις έλάμβανε χαρακτήρα σοβαρόν καί πολλάς 

σοφάς ιδέας έςέθετεν ό άγνωστος, 5τε αύτοΰ καί τών περιε- 
στώτων άπέσπασε τόν γέλωτα τρανός τις Ϋπουργηματιας, 
φέρων σκιάδιον πτερωτόν εις τήν κεφαλήν, κροσσού; άργυ- 
ρώδεις καί παράσημα λαμπρά εις τό στήθος· έβάδιζε με 

ϋπερήφανον βήμα, ύποβλέπων εύαρέστως την διαυγά,ουσαν
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στολήν του καί χοίρων ώς ταώς, δστις είς τον ήλιον επιδει
κνύει τά σμαράγδινα πτερά του. Είναι ανάγκη νά όμολογη'- 

οωμεν οτι όσον ητον έξωτερικώς στιλπνός, τόσον έσωτερικώς 
ρυπαρός και κακοήθης· ίασπις καί πορφυρίτης έξωθεν, τάφος 
ένδον μεστός σηπεδόνος καί σκωλήκων.

« Να σάς διηγηθώ, φίλοι, (έξηκολούθησεν ό άγνωστος,) 
ίν περίεργον ανέκδοτον, πολλήν έχον σχέσιν pts τό θέα

μα τοϋτο. Φυσιολόγος τις μέγας της Ιταλίας, ό Σπαλαν- 
τσάνης, έπιθυμών νά παρατήρηση τον βίον των μελισσών,, 
έβαλε κυψέλην των εις σκεύος ύάλινον διά νά βλέπη έξωθεν 

καί άκινδύνως τάς εργασίας των. Αφ’ ου έλαβε πολλά δείγ

ματα της βιομηχάνου νοητικότητός των καί της μικράς νο
μοθεσίας, καθ’ήν κυβερνάται ή κοινωνία των, απόπειραν νέαν 

επιχειρών, είσήγαγεν έν τώ μέσω αυτών νεκρόν καί σεσηπός 
ποντίκων. Τό έθνος τών φιλόπονων εντόμων έμεινε κατ’άρ- 
χάς έκπεπληγμένον καί αργόν διά τό δυστύχημα τοΰτο. Αλ

λά μετ’ ολίγον, προηγούμενης της βασιλίσσης του, ήρχισε νά 
έξυφαίνη κη'ρινον ιστόν καί νά περιτυλίττη μέ τούτον τό δυ

σώδες πτώμαζ άφ’ού δέ κατ’αυτόν τόν τρόπον το περιέδυσε 

καλώς, ήσύχασε καί άνέλαβε πάλιν τά συνη'θη έργα του. 0 
λαμπρός ιματισμός του ί’πουργηματικοΰ τούτου είναι, φίλοι 

μου, ό κηρός, μέ τόν όποιον ένέδυσαν αί μέλισσαι τόν με- 
μιασμένον ποντικόν. Αλλ’ ή Εξουσία καλύπτουσα τούς τοιού- 
τους μέ τοιαύτας στολάς, αντί νά. καθαρίζη, δέν μολύνει άπ’ 
εναντίας έτι μάλλον την κοινωνίαν μας;»

« Αν τό πράγμα ούτως έχη, (εϊπεν άλλος, ) πρέπει 

να κρατώμεν όλοι τούς μυκτηράς μας κλειστούς, επει
δή άπό τοιαΰτα δυσώδη λείψανα έγέμησεν ή ελληνική κυ

ψέλη. »

ε>ίϊ! ναι, (άπεκρίθη ό άγνωστος·) καί εις μάτην πολλοί 

μέλισσαι πετάτε περί τά άνθη τών κήπων καί γεννάτε μέλι 
ευώδες καί ροδόπνοον. Από τήν πολιτείαν μας ζητεί πρό 
πολλοΰ ή αρετή ν’άποδημήση" αί άρχαί τοΰ καλοϋ καί δι

καίου λησμονοΰνται- Οΐ Πρώτοι καί νοημονεστεροι του έθνους, 
τετυφλωμένοι από τά πάθη καί εις φατρίας διηρημένοι, άσ- 

θμαίνοντες κυνηγοΰσι τήν σκιάν ψευδούς εύτυχίας. Η πεφω
τισμένη όμως Ευρώπη περιμένει άπό ημάς ταχεΐαν πρόοδον · 

καί άποζημίωσιν τών τόσων υπέρ ημών προκαταβολών της, 
καί ή λοιπή ελληνική οικογένεια, ή άπό τών συνόρων μας μέ

χρι τοΰ Δουνάβεως έκτεινομένη, ενατενίζει τά ό'μματα προς 

ήμάς, ώς προς ηγεμόνας όδοϋ ένδοξου καί φερούσης εις ευ
τυχίαν. Αλλά τά τοιαΰτα ημείς έχομεν πάρεργα καί ολίγου 

λόγου άξια φρονοΰμεν...
« Βαρύς, ( έπανέλαβε μετά μικράν παΰσιν, βάλλων τήν 

δεξιάν εις τό στήθος καί άνεγειρόμενος,) βαρύς καί πυκνός 

καί μεμολυσμένος ό αήρ της Πρωτευούσης, καί ή ψυχή'μου 

αποβάλλει τήν γαλήνην της, καί τήν καρδίαν μου αναταραχ
τεί πατριωτική οργή... Ας έπανέλθω εϊς τάς άγκάλας της 

φύσεως, εις τό φιλέρημον άσυλόν μου, όπου απολαύει τις νοε- 

ράν ΰπαρξιν καί λησμονεί τήν κακίαν. Είναι αληθές οτι παν- 
ταχοΰ τά ανθρώπινα σφαλερά, καί ότι κατα τόν γεωργικόν 
μου βίον καί χάλαζαι καί πάχναι καί αύχμοί καί ό'μβροι πο- 
λυη'μεροι καί νόσοι άφαιροΰσαι τά καλώς τεθραμμένα πρόβα
τα μέ λυποΰσιν ενίοτε. Αλλά ποΰ γλυκύτερον διάγει τις τό 
θέρος, παρά πλησίον τών ρυάκων καί ύπό τά σκιερά δάση; Αλ

λά ποΰ άρεστότερον χειμάζει τις, παρά πλησίον άφθονου πυ- 
ρός εις άγροτικόν οικίσκον; Ποία ζωή άλλη παρά τήν 
τοιαύτην προσφιλεστέρα εις τά θεία, ποθεινοτέρα εϊς τήν 

αρετήν, ήδυτέρα εις γυναίκα καί εις τέκνα, εύχαριστο- 
τερα εϊς φίλους; Εγώ θαυμάζω πώς ελεύθερος άνθρωπος
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κτήμα γλυκύτερον του αγρού θεωρεί άλλο τι, η επιμέλειαν 
γλυκυτέραν της γεωργίας άλλην τινά’» καί άποτινάσσων έκ 

των ίματίων και υποδημάτων του την κόνιν των Αθηνών, 
« φεύγωμεν, είπεν, εις τούς μεμακρυσμένους από τάς θυέλλας 

των παθών λειμώνας, όπου άθώαιΜούσαι ψάλλουσιν υμνους 
ελευθέρους εις Αρετήν.

« Χωρώμεν ες πολύποδους 

λειμώνας άνθεμώδεις, 

τον τ,ιχετερον τρόπον, 

τον χαλλιχορώτατον, 
παίζοντες, δν ολβιαι 

Μοΐραι ξυνάγουσι.

Μόνοις γάρ ημΖν ήλιος 

και φέγγος ιλαρόν έστιν. » —

Αυτός μέν έγινεν άφαντος, καί ολοι έκθαμβοι προσηλωμέ

νους είχον ακόμη τούς οφθαλμούς εις τον τόπον, τον όποιον προ 

μικρού κατειχεν, ώς έκ ζοφερού τίνος άέρος εις αιθρίαν καί 
μέγα φώς άναβλέποντεζ· έγώ δέ, παρατηρησας διαβαίνοντα 

τον περιηγούμενον την Ελλάδα Μουκλέρον Μουσκώ τον έκ 
Προυσίας,« εις ταύτην, (είπα κατ’έμαυτδν,) εις ταύτην την 
μερίδα τών πολιτών άς έλθη ούτος να μελετηστι τήν Ελλάδα 

καί να γνωρίσω τό άσβεστον πυρ τδ καταφλέγον αύτην. Ου
δέ οι παρήμΐν Πρέσβεις, ούδέ κανείς τών άλλων ξένων, προς 

τούς όποιους φοίτα καί συχνάζει, έδυνηθησαν να έννοη'σωσιν 

ημάς καλώς. Εκ της χωρικής καλύβης μέχρι τών βαθμιδών 
τού Ανακτορίου λαός σκεπτόμενος κατανοεί καί τά πταίσμα

τα καί τάς βουλάς τών αρχόντων, καί προαλείφεται εις δια

νοητικήν πάλην, ητις θέλει μετ’ ολίγον έπιστη'σει την προσο

χήν τών προοδευόντων έθνών της Εύρώπης... »

Εν τοσούτω χάριτι θεία, φίλοι άναγνώσταί μου, ιδού έν 
άρθρον αρκετά έκτεταμένον καί κατέχον οκτώ σελίδας όλο-
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κλήρους τού Φυλλαδίου μου. — Αλλά τό δραματικόν έκιΓνο 
πρόσωπον; ό άγνωστος εκείνος φιλόσοφος; τις ητον; πόθεν 
ήλθε, καί πού έφυγεν; — Επειδή, Κύριοι, μέ τόσην περιέρ

γειαν μ’ έρωτάτε, σάς εξομολογούμαι ότι ό άνθρωπος ούτος 

είναι διόλου ανύπαρκτος, καί ότι ό καλός μου Βάκχος, τού 
όποιου χθες, καθώς σάς έλεγα, είχα έπικαλεσθη την βοήθειαν 
υπέρ της πτωχής Πλάστιγγός μου, μέ την μαγικήν του δύνα- 

μιν μέ παρέστησεν εν τοιουτον φανταστικόν όν καί ολα τ 
άλλα όσα σάς έδιηγη'θην.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

Εις πάσαν ποίησιν ό άνθρωπος έπετη'δευσε πρδς χάριν της 
ακοής αρμονίαν τινά άποτελουμένην διά της διάφορου πρδς 

άλληλας θέσεως τών φωνών καί τών μερών τού προφορικού 
λόγου, καί αναλογούσαν πρδς τάς κινη'σεις της ψυχής και 
αυτού κατά τινα τρόπον τού σώματος, έντεύθεν τά μακρά 

καί τά βραχέα, τδ μετρικόν σύστημα καί η λοιπή άλλη έπι- 
τη'δευσις περί την ποίησιν τών παλαιών Ελλήνων. Αφ’ ού 
έξελιπεν η μουσική έκείνη μελοποιια διά την σύμμιξιν ίσως 

διαφόρων έθνών καί νέων πραγμάτων, ειση'χθη κατ’ ολίγον 

εις την ελληνικήν ποίησιν αντί τού χρόνου τών φωνών ο το
νισμός τών στίχων, καί αντί τού μέτρου τών ποδών ό αριθ
μός τών συλλαβών, επί τέλους δέ καί η ομοιοκαταληξία, ώς 

πρόσθετός τις καί παλλάκις χαρίεις ρυθμός τού ποιητικού 

λόγου.
Καθώς η γλώσσα μας σώζει μέχρι της ση'μερον μικρόν τι 

μέρος της παλαιάς έκείνης, διά νά εϊπω ούτω, μελωδίας κα

τά την σύνθεσιν τών συλλαβών, τών λέξεων καί ολου τού λο-
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γου, ούτω διατηρείται καί το^ άνσμοιοχατάληκτον της ατν- 

χουργίας βίίος είς διάφορα της έλλαίος μέρη, προ πάντων1 
δε εις την Στερεάν και τήν Πελοπόννησον. Λύτου ό λαός το 

μεταχειρίζεται «ς ολοατου σχεδόν τ’ ασματα, πολεμικά, ηθικά 

και ιστορικά, τά όποια εχοντα ώς έπί το πλειστσν δραματι

κήν τινα καί σύντομον οικονομίαν,- διαφυλάττουν συγχρόνως 
τήν αρχαϊκήν εκείνην καί άπέριττον απλότητα, ητις διαγρά
φει καί πλάττει ποιητικώτερον πάσαν ύπόθεσιν με όλίγας καί 

φυσικώς συντεταγμένας λέξεις. Κατά τούτο η ποίησις των 

παλαιών μας είναι πολύ ανώτερα της των νεωτέρων, οϊτινες 
μεθοδικοί μάλλον οντες καί ψυχροί παρατηρηταί της φύσεως, 

παρά θεαταί αύτης εύαίσθητοικαί ένθουσιωντες, εκλαμβάνουν 
πολλάκις ώς ποιητικάς εμπνεύσεις τάς τεχνικάς καί βεβια

σμένα; όρμάς της πασχούσης η άδυνατούσης φαντασίας των. 
Αλλά περί τούτων έν άλλοις.

Τάς τοιαύτας δημώδεις της Ελλάδος ποιήσεις οί πεφωτι

σμένοι Ευρωπαίοι φροντίζουν νά συνάγωσι, καί πολλάς εξ αυ
τών έθαύμασαν. Καταχωρίζομεν καί ημείς ενταύθα μίαν η 
δύο, αί όποϊαι μάς ετυχον πρόχειροι, βέβαιοι οτι θέλομεν, 

προξενήσει οχι μακράν τέρψιν εις τούς άναγνώστας μας.

« Τί έχεις, μνήμα, καί β°Ή?.ί **’· βαριαναστενάζεις;

Μήπως το χώμα σέ βαρεΐκ’ η πέτρα σου μεγάλη;
—Μηδέ τδ χώμα μι βαρεΐ κ’ η πέτρα μου μεγάλη*  

Δεν ηυρες τόπον νά διαβης και δρόμον νά περάσης, 

Μόν’ ήλθες και μ.ε πζτησες επάνω στο κεφάλι; 

Τάχα δέν ήμουν κ’ εγώ νιος, δεν ήμουν παλληκάρι. 

Τάχα δεν έπερπάτησα την νύκτα μέ φεγγάρι, 

Μέ δέκα πιθαμαϊς σπαθί, μέ μιάν όργυιάν τουφέκι; 

Τάχα δεν «πολέμησα σάν άξιο παλληκάρι;

Τριάντα Τούρκους έσφαξα εις ένα μερονύκτι,. 

Αλλους σαράντα λάβωσα στον πόλεμον επάνω, 

Και τδ σπαθί τσακίσθηκεν, έγινε δυώ κομμάτια,. 

Κ’ ένας εχθρός Τουρκόσκυλλος με τ’ άτι μέ προφθάνει..
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Τδ γιαταγάνι έβγαλε κ’ επάνω μου τδ σύρει*  *

Τδ γιαταγάνι επιασα μέ τδ δεξιό μου χέρι, 
Κ’ έβγαλε την πιστόλα του κ’ επάνω μου αδειάζει, 

Στδ χώμα μέ έξάπλωσεν, εδώ πού μέ κυττάζεις*  

Κλάψε με, φίλε, κλάψε με · . -.................................. »

Εις το ακόλουθον ποιημάτιον βύρίσκομεν φσσικωτατα ζω- 

γραφουμένην την συζυγικήν πίστιν Ελληνίδος, καί ένθυμού- 
μεθα την ώραίαν τού. όμηρου ποίησιν περί Πηνελόπης καί 

άδυσσέως.
« Μαλαματένιος άργαλιδς κ’ ελεφαντένιο κτένι 

Κ’ ένα κορμί άγγελικδ κάθεται καί υφαίνει. 

Πραγματευτης έπέρασε στον· Μαύρο καβό^λάρης, 

Κοντοκρατεΐ τδν Μαΰρό του καί την καλημεράει*  

— Καλή σου μέρα, κόρη μου. — Καλώς τδν ξένον πού ’λθε. 

— Κόρη, πώς δεν πανδρεύεσαι νά πάρης παλληκάρι;

— Κάλλιο νά σκάσ’ ο Μαύρος σου παρά τδν λόγον που ’π·ς.- 

Ανδρα έχω στην ξενιτειά δώδεκα τώρα χρόνους, 

Κι’ ακόμα τρεις τδν καρτερώ καί τρεις τδν άπαντέχω, 

Κι’ αν δεν έλθφ χ»’ φ*'*?  καλόγρηα θά γένω,

Κ’ εις τδ κελί θά σφαλισθώ, τά. μαύρα θά νά βάλω.

— Κόρη μ’ άνδρας σ’ άπέθανε.*  κόρη μ’ άνδρας σ’ έχάθη*  

Τά χέρια μου τδν κράτησαν,, τά χέρια μου τδν θάψαν 

Ψωμί, κερί του μοίρασα, κ’ είπε νά μου. τδ δόστις.

— Τδν κράτησες; τδν έθαψες; Θεδς. νά στδ πλερώσφ 

Ψ'ωμί, κερί τδν μοίρασες; εγώ σου τδ πλερόνω. 
— Εγώ φιλί τδν δάνεισα, κ’ είπε νά μου τδ δόσης. 

— Φιλί κι’ αν τδν έδάνεισες, τρέχα καί γύρευέ το. 

— Κόρη μ’ έγώ.’μαι άνδρας σου, εγώ ’μαι ό καλός σου., 

— Αν ησ.αι σύ ό άνδρας «χου, άν ίσαι ό καλός {χου, 

Δείξε σημάδια του σπητιού^ κι’ άπέκει νά σ’ ανοίξω. 

— Μηλιάν έχεις στην θύρα σου, καί κληιχα στην αύλη σου*  

Κάιχνει σταφύλια ροζακιά, καί τδ κρασί του {χέλι*  

— Αύτά τά ξεύρ η. γειτονιά, τά ξεύρ ό κόσμος όλος*  

Δείξε σημάδια του. κορμιού, κι’ άπέκει νά σ’ άνοίξω. 

— έλιάν έχεις στδ μάγουλο, ελιάν σην άμασχάλη, 

Καί στδ δεξί σου τδ βυζί μικράν δαγκαματίτσα*  

— Βάγιαις, τρεχάτ’ άνοίξιτε*  αύτδς εϊν’ ό καλός μου. ».
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όσον ή φαντασία όλιγώτβρα εμπόδια εις τάς εργασίας της 

άπαντα, τόσον ή δημιουργός της δύναμις, μένουσα τότε ελεύ
θερα, δύναται νά πλάση ποικιλότερα καί χαριέστερα. Διά 

τούτο φρονούμεν εύλογον καί συμφέρον εις την σημερινήν ημών 
ποίησιν νά μή μεταχειριζώμεθα πάντοτε την ομοιοκαταλη
ξίαν, ή'τις, αναφαίρετος ίσως από τά λυρικά καί σατυρικά 

ποιη'ματα, αναμφίβολος δυναται ν’ άφαιρεθή μετ’ επιτυχίας 

άπο τά ηρωικά καί δραματικά.

Πρότινων ημερών ό ίκε'σιος Λάτρης, άνηρ άγωνισθείς με*  

καί πολιτευόμενος έντίμως άπ’ αρχής της έπαναστάσεως, φί
λος δέ πάντοτε των Μουσών, μάς εδωκε παράφρασίν του τινά 
των Χρυσών έπώ\τ τού Πυθαγόρου εις στίχους ανομοιοκατά
ληκτους, την οποίαν δημοσιεύομεν ενταύθα οχι μόνον διά τά 

μεγάλα του Σαμίου φιλοσόφου παραγγέλματα, αλλά καί ώς 
καλόν τι δοκίμιον καί δείγμα του τοιούτου είδους της στι

χουργίας εις την μετάφρασιν τών παλαιών ελληνικών ποιη
μάτων, τών οποίων ή μελέτη μάς είναι άναγκαιοτάτη. Η πα- 
ράφρασις έγινεν επίτηδες πίστη προς τό κείμενον, φυλάττου- 

σα πολλάκις αύτάς τάς λέξεις καί φράσεις η την σύνταξιν 

τών πυθαγορείων επών, επειδή ο πκραφράσας φρονεί*,  καθ’ 

ημάς, όρθώς ότι κατ’ αύτόν τον τρόπον, καί άν ενίοτε άπομα- 

κρύνω μεν ολίγον έκτης συνήθειας την λάλου μένην ημών γλώσ
σαν, προσεγγίζοντές την όμως όσον τδ δυνατόν καί έντέχνως 
προς την άρχαίαν, δίδομεν εις αύτην φυσικήν τινα ώραιοτη- 

τα αντί του έψιμμυθιωμένου καλλωπισμού, τον όποιον λαμ
βάνει καθ’ έκάστην από τάς άτέχνους καί κακοζήλους μετα

γλωττίσεις. Πόσος δέ, παρεκτδς της λεκτικής ύλης καί καλ

λιτεχνίας, άφθονος πλούτος ιδεών, ηθικών καί πολιτικών 

αρχών, εύρίσκεται τεταμιευμένος εις τά συγγράμματα τών- 

αθανάτων προγόνων μας! Πόσας τά ολίγα ταύτα καί όντως 

Χρυσά Επη του παλαιού μας φιλοσόφου περιέχουν γνώμας 

άναγκαιοτάτας εις τον κοινωνικόν βίον, έκφρασμένας θαυμα- 

σίως εις την άρχαίαν ελληνικήν, καί μέ ικανήν χάριν μετε- 

νεχθείσας τάς πολλάς εις τήν καθομιλουμένην!

« Πρώτα μέν τούς άθανάτους θεούς τίμα κατά νόμον 

Καί τον δρκον πάντα σέβου, έπειτα τούς ηρωάς μας. 

Εις τούς δαίμονας τού Αδου πρόσφορο τά ώρισμένα, 

Καί τούς σεβαστούς γονείς σου-καί τούς συγγενείς σου τίμα. 

Απο δέ τούς άλλους κάμνε φίλον τον καλητερόν σου. r

ΙΙραείς λόγους άποδέχου και αγάπα καλά έργα.

Μην εχθρεύεσαι τον φίλον εις παραμικρόν του σφάλμα 

0σον δύνασαι, καθότι « δύναμις ανάγκης γείτων. · 

Ταύτα ένθυμού προσέτι*  μάνθανε νά κυριεύης 

Την κοιλίαν σου πρδ πάντων καί τον ύπνον κ’ άλλα πάθη*  

Αισχρόν δέ ποτέ μη πράξης μήτε μ’ άλλους μήτε μόνος, 

Αλλ’ αισχύνου υπέρ πάντας μάλιστα τον εαυτόν σου. 

έπειτα δικαιοσύνην ασκεί έργω το καί λόγω, 

Καί αλόγιστός νά ήσαι προς ούδέν μη συνειθίζης, 

Μηδο λησμονης καί δτι Θάνατος το μετά ταύτα. 

Χρηματ’ άλλοτε νά κάμνης, άλλοτε νά έξοδεύης· 

Καί άπ’ δσας θλίψεις έχουν οί θνητοί έξ ειμαρμένης 

όσον μέρος καί σύ λάβγ.ς πρέπει νά το ύποφέρης 

Αταράχως, εφεύρισκαν τρο'πους νά τδ θεραπεύης 

Χωρίς νά ύπερλυπησαι, άλλά μόνον λέγε, δτι 

Εις τούς αγαθούς η Μοίρα πολλάς θλίψεις δον άφίνει.

Πολλοί λόγοι διαφόρως αγαθοί καί ενάντιοι

Τούς ανθρώπους παρασύρουν έπιπίπτοντες, άλλ’ όμως 

Μην εκπλήττεσαι καί φεύγης, μόνον άκουε καί κρίνε. 

Προς τδ ψεύδος μένε πράος θεατής καί θαρραλαϊος, 

Και ποτέ την συμβουλήν μου την έξης μη παραβαίνης· 

Κάνεις μη σε καταποίση διά λόγου ή δί έργου
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fi νά κάμτ,ς η ταιιπιρς S,τι έντιμον δεν κρίνης. 

Πλην βουλεύου πρό τού έργου, ώστε νά έπιτυγχάντ,ς. 

Ίίαχχ ειν*  ό άνβη'τως πράττων άνθρωπος λέγων 
Αλλ’ έκτέλει όσα λύπας έπί τέλους δεν σΐ φέρουν, 

Μηδ*  έπιχιιρης καί όσα δέν γνωρίζεις κατά βάθος, 

Αλλά μάνθανε το δέον ουτω θέλεις καλοζησιπ 

θύδέ τάν περί τό σώμα πρέπει ν’ αμελές ύγιίαν, 

Αλλα ; μέτρον ποτού έχε καί τροφής χαί γυμνασίων 

Μέτρον λέγω τών τοιούτων, όσον μόνον δέν σι βλάπτιι. 

Μάθε δίαιταν νά έχτ,ς καθαράν χαι άπλουστιραν. 

Και φυλάττου νά μη χάμνης, όσα ιπισύρουν φθόνον. 

Αχαιρα μην έξοδεύτ,ς ώς έξ άπειροχοιλίας, 

Μηδι άνελευθιρίζτρς*  άριστον-παντού το μέτρον.

Πράττε όσα δέν σε βλάπτουν λογιζόμενος προ έργου· 

Χαι ποτέ τον γλυχύν ύπνον μη δεχθούν τά όμματά σου, 

Πριν των έργων της ημέρας χαθέν τρις αναπόλησης, 

« Τί χατώρθωσα, που σφάλλω, χαί τι έπρεπε νά χάμω*  · 

Αφού δέ από το πρώτον ελθης ώς το τελιυταΐον, 

Επιπληττου εις τά λάθη χαι προς τά χαλά ιύφραίνου. 

Ταΰτα, φίλε, όσα είπα φιλοπόνει χαι μελέτα*  

Ταΰτα μέλλουν νά σε βάλουν εις τη; άριτης τά ίχνη· 

Καί μά τον ιίς την ψυχήν μου παραδόντα την τετράδα, 

Πηγην ουσαν άενάως φύσεως της άνθρωπίνης. 

Λοιπόν έρχου προς το έργον τούς θεούς παρακαλέσας, 

Κ’ όταν φθάστ.ς νά χρατηστ.ς όλα τά χαλά εκείνα, 

'θέλεις χαι των αθανάτων χαι θνητών σύστασιν μάθει, 

Πώς παρέρχονται τά πάντα χαι τό πώς πάλιν κρατούντας 

δτ’η φύσις ειν’ όμοια παντού μέ δικαιοσύνην, 

ΐίστι μάτην μην έλπίζης μηδέ τί νά σέ λανθάνη*  

δτ’οί άνθρωποι πολλάκις πάσχουν αύτοπροαιρέτως, 

Αθλιοι, πλησίον έχουν τ’ αγαθά καί ούτε βλέπουν 

Ούτ’ ακούουν, χαι την λύσιν των χαχών νοούν όλίγοι. 

Φαίνεται χάμμία Μοίρα βλάπτει τών θνητών τάς φρένας
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^Καΐ ώς κύλινδροι είς άλλα άλλοτι κακά χυλούνται. 

Επειδή i καχ^ έρι< σύμφυτος χρυφά τούς σπρώχνει, 

Την οποίαν χαθείς πρέπιι ν’ άποκρούη και νά φιύγη. 

Ω Ζεύ πάτερ, πάντας σώσον άπό τά κακά τά τόσα 

Καί προς πάντας δείξε μόνον ποιον οδηγόν νά έχουν. 

Σύ δε, φίλε, μη φοβησαι. Είναι θειον θνητών γένος 

Κ’ είς αύτούς τά ιερά της φέρουσα η φύσις δείχνει*  

Αν αύτούς χαί σύ άκούιρς, έχεις όσην παραγγέλλω 

Θεραπείαν, κ’ από θλίψεις την ψυχήν σου θέλεις σώσει.

Σκέπτου, άπεχε, ώς είπα, την τρυφήν τού σώματός σου, 

Καί προσπάθει την ψυχήν σου λογικώς νά καθαρίσης, 
Γ

δς ηνίοχον τον λόγον στησας είς τον εαυτόν σου. 

δταν δέ τό σώμ’ άφησας άναβης ιίς τον αιθέρα, 

Είσαι εις τών άθανάτων, θνητός δχι, θεός πλέον. » 

Ο Κύριος Λάτρης εχει και άλλας τοιαύτας παραφράσεις, 
ές ών είναι και η τών Εμβατηρίων του Τυρταίου, της οποίας 

Λίδομεν την άοχην.

« Ω, τί θέαμα ώραϊον ό άνδριΐος στρατιώτης 

Πολεμών υπέρ πατρίδος καί είς τούς προμάχους πίπτων! 

Αν την πόλιν του άφηση καί τούς άνθηρούς ’ άγρούςτου 

Καί πτωχεύη, ποία θλίψις παρά ταύτην δριμυτέρα; 

Είς τον κόσμον περιφέρων την άγαπητην μητέρα 

Καί τον γέροντα πατέρα καί παιδία καί γυναίκα, 

όπου ελθ^ τί ευρίσκει; Οχληρός καί μισημένος, 

Ψωμοζήτης, επιτέλους άδακρύτως αποθνήσκει, 

Καί τό γένος του αίσχύνει, καί τό πρόσωπον ελέγχει, 

έχων πάσαν άτιμίαν καί χακότητα κατόπιν, 

έπειτα*  κάνεις τοιούτον άνθρωπον περιπλανητην 

Ούτε βοηθεΐ ώς φίλον, ουτ’έντρέπεται ώς άνδρα. 

Με ψυχήν λοιπόν, ώ νέοι, άς άγωνισθώμεν όλοι 

Περί γης πατέρων ταύτης, περί γυναικών καί παίδων, 

Καί άς πίπτωμιν γινναίως την ζωήν καταφρονούντες.

1
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Οθεν μάχισθ·, πλησίον «χε'νοντες δ ιις του άλλου*

Τνιν αίσχράν φυγήν, τον φο'βον etc τον νουν κανείς μ,τ,ν ίχτρ,

Ιλλά XXU4T0 {χεγάλην καί χαλκίνην τον καρ^ίαν,

Τού; εχθρού; καί τού; κινδύνους άτροιχτίτως πολειχούντες. »
*£ s

Εύχό[χεθα διά την πρόοδον της εθνικής ποιησεως, διά την 

ρ,όρφωσιν της γλώσσης ριας καί προς τιιχήν της φιλολογίας 
ριας νά ένασχοληθώσι καί άλλοι ομοίως εις παραφράσεις 
των αρχαίων η[Λων ποιητών, εις τάς οποίας το όριοιοτέλευτον 
είναι πάντη άνάρριοστον, ώς άγνωστον εις τούς παλαιούς.
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