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ΠοΑΛΑΚΙΣ, εις παραμονας οΐκτρών συμβεβηκότων^ 

Στην φύσιν πλήθος φαίνεται σημείων αλλόκοτων’ 

ή γη έξαίφνης σείεται, ό ήλιος εκλείπει, 
Και ζωηοά της πλάσεως εκφράζεται ή λύπη. 

Σεισμός συνέβη κ’ είς ημάς τάς δύο τού Μαιου 

Και τού ήλιου έκλειψις την τρίτην του ίδιου, 

Και η μορφή τού Σύμπαντος έφάνη τεθλιμμένη 

Διότι άσυμπληρωτον τό Υπουργεΐον μένει...
Και ποΐάτου τεράστια και ποιους του θριάμβου;

Δέν έμελλε νά ίδωμεν μέ οφθαλμούς έκθάμβους;

Νά καταβη δέν έμελλεν είς την Ελλάδα τώρα 
Τού Πλάστου ο παράδεισος μέ όλα του τα δώρα; 

Και πώς λοιπόν εις ταραχήν η γη μας νά μην πέση 

Και ολον τό στερέωμα νά μην μαυροφορέση;

Πλην μία εις τον γενικόν κλαυθμόν μας Γραμματεία 

Κρατούσα κηροψάλιδα και σκότους εργαλεία, 

Εχάρη ότι ό φωστηρ μάς έστρεψε τά νώτα 

Και ό'τι κ’ είς τούς ουρανούς έοβύσΟηκαν τά φώτα...
ό Μη'δεια βρεταννικη, τάς οχθας μας άφίνεις 

Kf όπίσω σου πυκνούς καπνούς και μαύρην λύπην χύνεις.

&
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Ναι, κατοικεί ελπίς εις σέ μέχρις αύτης της ώρας 

Και <ισ’ ακο'μα εις πολλούς ό πίθος της Πανδώρας·. 

Ναι, περιμενουσι πολλοί ανέκφραστου αγώνα 
Ειδήσεις από τους Κορφούς και από τον Αγκώνα. 

Αλλ εν τω μέσω τών πολλών πολιτικών μας γλάρων, 

Δια μικρόν των μάθημά ό άδδηφάγος Χάρων 

Στον σκοτεινόν Αχέροντα τόν Μαυρομαάτηυ φέρει 
k i 4 ik

Μέ Δίπλωμα νωπόγραφον Συμβούλου εις τό χέρι, 

Καί τούς φωνάζ» πώς κι’ αύτοέ Λ πέταλα θ’ άφη'σουν 

Πριν τοΰ πορθμείου την δραχμήν προφθάσουν νά κερδίσουν.
Σκηνα'ι κλαυθμών καί γέλωτος!.. Αυτός στό περιγιάλι 

Κυττάζων μέ δεκάπηχον Αγγλίας ματογιάλι,

Απο τον κόλπον τών Πατρών καί τ’ άκρα της Ναύπακτού 

Συμβούλου επεριμενε διορισμόν Εκτάκτου.

Εκείνος δέκα στρογγυλά πεντάδραχμα σημαίνω*, 

Τά επαιζε στάς χεΐράς του τόν Κλ/τορα προσμένων. 

Παλάτι ένοικίαζεν ό τρίτος μέ τρεις πάτους, 
έλπίζων μέγας άνθρωπος νά καταστη του Κράτους· 

Κι’ ακόμα την γυναΐκά του νά φέρη άλλος τρέχει 

Στην νέαν Επαρχίαν του, όπου δέν θέλει εχει... 

Πλην ηλθ: στην Πρωτεύουσαν, ω της κακής των μοίρας I 

Εςαιφνης ή Κυβέρνησις μ’ εύκαιρωμένας χεΐρας.

Εις τας Αθήνας σήμερον τι τρέχει ε’ρευνάτε;
Τόν Αργόν τόν άκοίμητον έμενα έρωτάτε, 

Εμενα το βαρομέτρου τα δεΐχνου τούς αέρας, 
Την τασιν της πολίτικης αστάτου ατμόσφαιρας. 
Καθώς οι οφεις εις καιρόν του παγετώδους ψύχους 

Τας κεφαλάς των έχουσι και τάς ούράς άψυχους, 
Κ’ εις κύκλους περιστρέφοντες τό κρυερον των σώμα 

Προσμένουν του ήλιου μας νά τούς θερμάυη τ’ ομμα,
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όμοίως αί φατρία; μας, νεκραί και ζαρωμένα; 
Και πρδς της Κυββρνήσεως τά βλέμματα στρεμμένα^. 

Ψωμοζητούν καμμίαν της ακτίνα ζωογονον 

Δέν έχουν, νεύρα και αρμούς, δέν έχουν πλέον τονον,. 
Αφ’ ου ό άκαρνανικός στασιασμός έσβύσθη 

KV ώς σύννεφον κονιορτοΰ έφανη κι αφανισθη 

Αφ* ου εις τά Παρίσια ό Γενεραλ Κωλεττος 

Εις τά τής εκστρατείας, του άπέτυχεν εφέτος, 

Και οδηγίας έδωκαν στον Λαγγρενε οί Γάλλοι.
Στην στάθμην ύπέρ Οθωυος τήν χειρά του νά^άλη* 

Αφ’ ου τού Ράϊτ άφθονος ό Πακτωλός θά ρεύση 

Κ’ επί κυμάτων αργυρών τό σκάφος μας θά πλεύση.

Τής Αμάλθειάς φέρουσα τό.κέρας ή Ειρήνη 

Εις τήν Ελλάδα σήμερον καρπούς άφθονους χύνει· 
Κ’ εις τούς αγρούς ό. άσταχυς, ή αύρα δταν πνέη, 

άς θάλασσα κατάχρυσος κυμαίνεται καί ρέει· 

Κι’ ό Βάκχος ροδοπρόσωπος, κισσοστεφανωμένος, 

Εις τάς αμπέλους τραγουδεϊ καί πίνει ξαπλωμένος* 

Κ<ύ Πάν μέ τούς δακτύλους του τάς αιγάς του αρμέγει 

Κ’ εις τήν σκιάν τών μυρσινών Ειδυλια μάς λεγε;· 

Ε?/ αληθές πώς ό Σωτήυ παλινωδίαν ψάλλων 

Ζητεί νά φέρη γενικόν εις τή/ πατρίδα σάλον, 

Καί σύρων τήν ρομφαίαν του από τήν μαύρην θήκην 

Σαλπίζει του Κωλέττου μας τήν νέαν Διαθήκην, 

Καί εις δευτέραν χείρονα τής πρώτης πιπτων πλάνην. 

Κηρύττει Εύαγγέλιου τό κατά ίωάννην

Ειν’ αληθές πώς μυστικοί τού ψεύδους σπερμολογοι. 

Φωνάζουν ό λεγάμενος πώς άχυρα δέν τρώγει· 

Πώς μέ τό αερόστατου, μέ χεΐρα; φλογισμένα;, 
0ς κεραυνός επάνω μας θά πέση Πρεσβυς ένας*
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Η πλοία τεσσαράκοντα 0’ αράζουν στήν Μοθώνην 
Τον Πρέσβυν αύτδν φέροντα μέ σπάθαν είς την ζώνην" 
Πώς μέλλουν τδ διάδημα τοΰ Κωνσταντίνου πλέον 

Να σχίσουν Ρώσσος αετός κι’Αγγλογαλλάτης λέων* 

Πώς η Ελλάς θά καταστή πολέμου αποθήκη 
Καί στέκει πάντη άδηλος κι’ αμφιρρεπής η νίκη. 
Αλλά τοιαύτα όνειρα και πάταγοι αέρων 

Δεν σείουν τον εγκέφαλον ουδέ τών άπλουστέρων* 
Αλλά τδ Κράτος στέκεται είς τεσσαρας άγκυρας 

Και δέν φοβείται τάς μικράς τών ραδιούργων χεΐρας- 

Ομοίως είς αιγιαλούς λιμενισθεις ήσυχους 
Κ2’ ανεμοζάλης μακρυνής άκούων κωφούς ήχους, 
Είς ύπνον παραδίδεται ό ναύτης γαληναίον... 

Πλήν θά κοιμάτε πάντοτε κ* η Εξουσία πλέον; 
Πλήν αιωνίως άπρακτος νά μένη αύτή πρέπει 
Και μ’ δμμα ξένον και αργόν την γην αύτήν νά βλέπη 

Εκατομμύρια δραχμών είς τούτην κάθε χρόνον 
ίπέρ τά δεκατέσσαρα τό έθνος μας πληρόνον, 

Δεν έχει δικαιώματα είς πρόοδον καμμίαν; 

Νά έχη δέν ειν’ άζιον ούδέ Ακαδημίαν, 
Ούδέ Σχολάς καν παιδικά; καλώς ώργανισμένας 

Και της ελευθερίας του τά; στηλας υψωμένα;; 
0ς πότε ξενικό; στρατό;; Ως ποτέ καταχρήσεις; 

Λς πότε άντελληνικαί τών ξένων προτιμήσεις; 

Ως πότε θάλασσα γυμνή άπδ Ελλήνων σκάφη, 
Κι’αντί ναών και πόλεων ερείπια και τάφη;..

Τά γενικά συμφέροντα καθείς όπίσω βάλλει 

Και είναι περί μερικών ή έρις ή μεγάλη· 
Καθείς περί τήν τράπεζαν της Εξουσίας τρέχει, 

Διά ολίγα ψύχαλα πολύν αγώνα έχει,
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Αοκεΐται καί είς τήν οσμήν τών φαγητών ακόμα 

Κι* ό σίελος του έρχεται στο λαίμαργόν του στόμα" 

Καί τά Γραμματικίδια, καθώς περί τδ θέρος 

Οί μύρμηκες γυρίζουσιν είς κάθε τόπου μέρος 

Και κοκκους σίτου κι όσπρια στας τρύπας των συνάζουν 
Καί διά τον χειμώνάτων τροφήν προετοιμάζουν^ 

Καί τά Γραμματικίδια δραχμίτσας μίαν μίαν 

Στοιβάζουν είς τήν κώχην των με σιωπήν βαθείαν.

ίδέ αυτούς τούς έως χθες θερμούς μας Δημοκράτας 

Πώς καμαρονουν τά χρυσά, οπού φορούν στάς πλάτας, 

Πώς εξετάζουν άνπολύ τό τρίκώχον τούς πιάνη 
Καί άν μ’ αυτό στον ουρανόν ή κορυφή των φθάνη. 

Ομοίως καί οί πίθηκοι, όπόταν τούς χορεύουν 
Κι’ ανθρώπου σχήμα καί μορφήν νά μιμηθούν γυρεύουν, 

Τον κουδουνάτον σκούφον των στήν κεφαλήν των φέρουν 
Κ’ είς τον καθρέπτην βλέποντες χοροπηδούν καί χαίρουν

Τής Μοναρχίας βαθμηδόν ύψόνονται οί στύλοι 

Καί νά μάς κλείη άρχινά ή Σιωπή τά χείλη· 

Καθείς Υπάλληλος φωνής ιδίας του στερείται 

Κι’ ώς κώδων από ξενικόν βραχίονα κινείται. 
Στού Κυβερνήτου τούς καιρούς συχνά είς τά Σχολεία 

Βιβλιοθήκα; έβλεπες μέ ξύλινα βιβλία, 

Πλήν φέροντα επιγραφήν μεγάλων συγγραφέων 
Καί τίτλον τού συγγράμματος πομπώδη καί ώραΐόν 

Κ’ αί Γραμματεϊαι σήμερον κατά τήν σημασίαν 

Βιβλίων είν’ έπιγραφαί ψευδών χωρίς ούσίαν.
Εις τάς τερπνάς Κυκλάδας μας, τάς ποντοφυτιένας, 

Εικόνας τερατουργικάς καί μόλις ξεθαμμένας 
Κρατούσα είς τάς χεΐράς της ή Δεισιδαιμονία, 

Φορολογεί καί γέροντας καί νέους καί παιδία’
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Εις Νάξον, μετά τελετής και κρότου τών σήμαντρων 

Συνάζει όχλον εις ενός βοσκού αγύρτου άντρον* 

Εις Σύραν, στα παράθυρα του Λίβις νυκτερεύει 

Και τον σοφόν διδάσκαλον, τον Βάμβαν, φυγαδεύει· 

Τούς οφθαλμούς της κάλυμμα σκεπάζει αιματώδες* 

Βιβλίων τέφραν φερουσιν οί μιαροί της πόδες* 

Κ’ ή Ιερά Εςέτασις κατόπιν της στους δρόμους. 

Περιπατούσα με πυράς και μ’ αιματώδεις νόμους 
Καί τό θυμιατη'ριον κρατούσα καί την δάδα, 

Γην Ισπανίαν άφησε και τρέχει στην Ελλάδα, 
δού τ’ αποτελέσματα της τόσης άμελείας 

ης τών Εκκλησιαστικών τρανής μας Γραμματείας/ 
πό τά Μοναστήρια καί από τά κελεια. 

ίσον έκατομμύριον δραχμών η Εξουσία. 
ινάζει κατ’ ενιαυτόν, καί πλούτη ταμιεύει 

χί ιερά κανδύλια και άμφια καί σκεύη· 

λλ’ εί; διάστημα ετών τεσσάρων όλοκλ/ρων. 

χνει τον λαόν τυφλόν καί αμαθή τον Κλήρον 1 

ίϊς πότε θέλει μόνον του το έθνος ταξειδεύει; 

ίπότε θέλει μόνον του βραδέως προοδεύει;

Ετης θαλάσσης το ύγρον καί αλμυρόν πεδίον. 

Οίως δίχως ναύκληρον περιπλανάται πλοιον, 

Ηένδρον, οπού γεωργού δεν προσεγγίζει χέρι,. 

Ο·ως εις την έρημον καρπούς αγρίους φίρει^ 

θές άνεαος την θάλασσαν έκίνει vS άνεκύκα*·

Μήλον μου φιλόσοφον εύρέθην εις την Πνύκα, 

Τάτάλαι κυααινόμενον της ευγλωττίας πόντον 

Αν.ρυ τό Συμβούλων, η Πνύξ ημών τών ζώντωνΧ 

Στίμματά μας ηρχετο, καί την μελαγχολίαν 

Πιχν συνησθανόαεθα εις την παραλληλίαν.I k 7 i

F

Στραφείς ό φίλος πρός εμέ καί προς τον Παρθενώνα, 

Μέ είπε τότε μέ ψυχής αληθινόν αγώνα*

« Δεν ομοιάζουν οί ναοί έκειν’ οί τεθραυσαένοι, 

■ Αί κολοβαί στηλαι αύταί, τά έλλειπη τεμένη, 

« Δέν ομοιάζουν, γίγαντας έκ τάφων έξελθόντας 

« Κ’ εις προαδημιαίους των καιρούς άποθανόντας;

• Καί ότι βλέπεις δέν φρονείς εις κρημνισμένον θρόνον 

« Καθη'μενον τό Φάντασμα τών παρελθόντων χρόνων; 

« Δέν θέλομεν έπανιδεΓ τον κόσμον τον άρχαΐον, 

«Καί δέν θά έπιστρέψωσιν οί Δημοσθένεις πλέον;

« Καί η Ελλάς μας πάντοτε λαμπρών ρητόρων χ/ρα, 

« Στά στηθη της κοχ λάζον τα θά κρύπτη τον κρατήρα; .. · 

Βραδέως έβαδίζομεν, κ’ εσπέρα άνεμώδης
Εις τάς άκτάς της Αττικής μάς εύρε τάς αμμώδεις* 

Κ’εις σκέψεις άφινομεθα, ορώντες τάς εκτάσεις 

Τού κυανού όρίζοντος της κυανής θαλάσσης* 

Αλλ’ αργυρά στον ουρανόν άνέτειλε σελήνή, 
Καί διεχύθη έξαφνα καί λάμψις καί γαλη'νη* 

Εις τό Αιγαΐον ηστραπτον μακρόθεν αί Κυκλάδες 

ής λευκοφόροι άδελφαί, ώς τ’ ούρανού Πλειάδες.

• Ω γη μεγάλη, έκραξα, ώ χώρα της εύκλειας, 
« Καί αύθις βλάστησε κάνέν φυτόν ελευθερίας!.. »

Σύ δέ, οστις την Μούσαν μου εμπαίζεις καί χλευάζεις 

Καί Αληκτώ καί Μέγαιραν πανδημως ονομάζεις, 

Σωτηρ πολυπαθε'στατε, την τόλμην σου οίκτείρω 

Καί άπό σέ τό κάλυμμα δέν θέλω ν’ αποσύρω.

Η Μουσά μου μισάνθρωπος δέν είν’, ώς λέγεις, όμως 

Καί ουδέ τού σταδίου της ανώμαλος ό δρόμος* 

Τάς προγραφάς δέν έψαλε καί τάς καταδιώξεις, 

Κ’ έφείσθη καν τά λείψανα της εθνικής μας δόξης’

- I
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Και όταν εις τοΰ Ιτσ-Καλέ κατάδετος τόν βράχον, 
0 γέρων ό αγαπητός ε’κρίνετο τών Βλάχων 

Κ’ή λαιμό τόμος ήγγιζε τάς γηραιάς του τρίχας, 
Δέν έπεμβήκεν εις άνδρός άδικουμένου τύχας.

. Το τρίκωχον δέν έθιγε την κόμην σου ακόμα, 
Και μέ ήπείλεις μέ θρασύ τής Εξουσίας στόμα... 
Ω! άς άκούση και αύτή φωνήν γενναίου στήθους’ 
Πολλάκις έθρεψεν έμέ ό οβολός τοΰ πλήθους· 
Διάγει ό Απόλλων μου προ χρόνων ιδιώτης, 

Και πένης Βελισάριος, τοΰ έθνους στρατιώτης, 
Να φέρη δέν έρυθρια εις χεΐράςτου τόν δίσκον, 
Στον Μάρκον ύμνους κελαδών καί εϊς τόν Καραίσκον.

ί «

ΑΟΓΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Α ΑΛΗΑΟΓΡΑΦΙ Α.

Κς Αθηνών , 5 Μζχυ.

Εις την πρώτην επιστολήν σ’ έγραφα, φίλε, περί της δια- 
τρεχούσης εις την Πρωτεύουσαν μεγάλης κινήσεως διά τήν 

συμπλη'ρωσιν τοΰ ύπουργικοΰ Συμβουλίου. Αλλ’ έκτοτε μυςη- 
ριώδης σκέπη έκάλυψε τήν πολιτικήν σκηνήν, και δΐ αυτό 
εις τό τελευταΐον γράμμα δέν έδυνήθην νά σέ αναγγείλω 
άξιόν τι λόγου περί τοΰ αντικειμένου τούτου. Σήμερον τό 
σκότος διεσκεδάσθη’ ό βασιλεύς άνεχώρησε, και τό ί’πουρ- 

γεΐόν έμεινεν άσυμπλήρωτον, τοΰ μέν Κυρίου Ρίζου κατέ
χοντας τρεις ή μάλλον είπεϊν τέσσαρας Γραμματείας, τοΰ δέ 

Κυρίου Αασσάνου ήμίσειαν αόνον. Είν’αληθές ότι αί ελ
πίδες τρέφουσι τούς κενούς βροτών, και ,ότι 
τοιοΰτοί τινες ματαιόφρονες νομίζουν μέχρι της ςτγμής τού
της πιθανόν τον διορισμόν νέων Γραμματέων. Αλλ’ αί προσ- 
δακίαι αύται θέλουν βαθμηδόν διαλυθή μετά τών ατμών της 

Μηΰείας μακρυνομένης άπό τήν Ελλάδα.
Ποΰ ό βασιλεύς μας ποντοπορεϊ, καί διατί έπεχείρησε τήν 

οδοιπορίαν τούτην; ίδού νέον στάδιον εις τήν γόνιμον φαντα
σίαν τών Ελλήνων, τοΰ μέν πλαστουργοΰντος εϊς τήν ιδέαν του 
βασίλισσαν ώραίαν καί θησαυρούς άκενώτους, τοΰ δέ υποθέ
τοντας ότι πρωτόπειρος ό μονάρχης μας, άπεδήμησεν εις τήν 

<σπ#ρίαν Εΐφώπην ώς ό μέγας Πέτρος διά να μάθη- τήν δυσκο-



170 )
λον τέχνην του κυβερνάν. Τό βέβαιον S^; ίτι ό όδων 
ψϊυγωυ είδε τά βλέμματα -7λ Ελλάδος
υδραύλακας τού πλοίου του, καί ότι μετ’ ολίγον θέλει ε'πανέλ- 
βη ποθεινότερος. Οί Ελληνες είμεθα εΤς έποχήν 

RC πρδς τήν Μοναρχίαν αγάπης, διότι βλέποαεν ύπό τήν 
συγκέντρωσιν της διοικητικής δυνάμεως εις χίΓρας ένός 
τήν καταπαυσιν τών εμφυλίων στάσεων καί τήν έ'ναρ^ιν τής 
έθηκής προόδου μας. Ευτυχής ή Μοναρχία άν, άκούουσα 

την φωνήν τού έθνους ζητοϋντος πολίτευμα ελεύθερον, προο- 
£υτ.κή καί όχι όπισθοδρόμος δύναμις, ε’χθρά των προνο

μίων καί τών προλήψεων, έγκαθήσ-ρ φρονίμως μεταξύ λαού 
ανέκαθεν δημοκρατικού, άπαιτοΰντος λόγον εις πάσαν πραξιν 
καί κυβερνωμένου άπδ μόνην τήν διάνοιαν!

Αναχωρών ό βασιλεύς, άφήκε δύο διατάγματα- διά μέν 

του ίνδς ένεπιστεύθη τήν εξουσίαν εις τό υπουργικόν Συα- 
εουλιον συνεργαζόμενον εις ’άναγκαίας -υποθέσει; -ζετά τών 
τριών Αντιπροέδρων του Συμβουλίου τής έπικράτείας καί 
προεδρευόμενον άπό τδν Αρχιγραμματέα- διά δέ του άλλου 
«δωκεν εις τον αύτύν Αρχιγραμματέα τήν πληρεξουσιότη
τα να διευθέτήση τό Κράτος, εις εκτάκτους περιστάσεις, 

όπως ήθελεν εγκρίνει, καί νά έξωση η νά διορίση όποιουσ- 
δήποτε πρώτους ίπουργηματικούς ήθελε νομίσει αναγκαίου. 

Καθείς ενταύθα κατά τά διάφορα συμφέροντα'του καί τάς 
διάφορους του σχέσεις κάμνει διαφόρους ύπομνηματισμού;

τά διατάγματα ταΰτα. Εις τήν Ελλάδα κατά δυστυχίαν 
ή μεγάλη έρις γίνεται ακόμη περί τών προσώπων, καί όχι 
^?ί τών πολιτικών δοξασιών όλοι σχεδόν, παραμελοϋντε'ς 
τ-ήν αλήθειαν καί τόν ορθόν λόγον, ζητούμεν νά ύποστήσω- 

μεν ώς καλόν καί δίκαιον ό',τι μόνον ιδιαιτέρως μάς ώφελή.
ϊ’ έγραψα έσχάτως, άν ένθμήσαι, ό'τι έψιθυρίζετο λό-^ς 
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περί ζαταλύσεως τών Νομαρχιών. £ν περί τουτου νομοσχέ

διου έσυζητη'θη τήν εικοστήν πρώτην Απριλίου εις το Συμ
βούλων τής έπικρατείας. Ψευδός ΐδημοσίευσεν έφημεριςτις 

οτι κατά τήν ημέραν τής συνεδριάσεως ό Κύριος Δροσος 
Μανσώλας έπαρουσιάσθη κρατών εις τήν μίαν χεϊρα το νο
μοσχέδιου καί εις τήν άλλην τδ περί αύξήσεως του μισθού 

τών Συμβούλων διάταγμα. Η ταπεινή στάσις όπου κατην- 
τησαν σήμερον οί Κύριοι Ϋπουργοί μας συγχωρεΐ νά πιστεύ- 

σωμεν τοιαύτην μεγαλειότητα εις τδν επί τών Εσωτερικών 
Γραμματέα, καί οί Σύμβουλοι έξ άλλου μέρους, άνθρωποι 

δλοιτοϋ άγώνος, τόσον εύκόλως δωροδοκούνται; Ο Κύριος 
Μανσώλας ούδ’ έφάν-η μάλιστα εις τήν συζήτησιν, καί μόνος 
ό Κύριος Σπυρίδων Αντωνιάδης, ώς βασιλικός Επίτροπος, 

ύπεστήριξε τδ περί καταργήσεως τών Νομαρχιών νομοσχέ
διου- αΰτδ δέ τόσον άθλιον εύρέθη, ώστε διά τάς πολλας επι
διορθώσεις δέν διετήρησεν ούδέ ‘εν τών συνθετικών του στοι- 

• χείων, άλλ’ επαθεν 8,τι καί ή τριακόντορος τοΰ θ-ςσεως ε
κείνη ναϋς,ήτις, καθώς ό Πλούταρχος διηγείται,^/, τής πολ
λής έπισκευής είχε καταντήσει νά μή σώζη ούδέ μόριοντης

ττρώτζίζ ύΤ.Τ4ζ Ήΐζ. Α
Αν οί δημοσιογράφοι κρίνωσιν άξιον -ά όμιλήσωσι περί 

τούτου, δέν πρέπει νά λυπα.θώσι διά τήν κατάθραυσιν ενός 
κρίκου τής διοικητικής άλύσεως, άλλά νά έλεεινολογησωσ-. 
τάς αιωνίους ποοπαρασκευάς καί ματαιοπονίας της Κυοερνή- 

σεως, έτοιμαζομένης πάντοτε νά έργασθή καί μη εογα,ομε- 
ντ,ς ποτέ, μοχθούσης πολύν χρόνον νά διοργανιση το Κρά
τος καί άφινούσης αύτό επί τέλους άδιοργάνιστον. Ιδού κα

τά τδ νέον νομοσχέδιου ίγινεν ίσως ή διοικητική μηχανη 
άπλουστέρα, καί τδ έθνος έμβαίνει πλειότερου εις άφή,ν μετά 

τής Κυβερνήσεω;· ιδού οί άνθρωποι τής πει-α.. ο- αν - -
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'τού άγώνος έσυστη'θησαν παρά τού Συμβουλίου τής Επικρα-- 
τείας είς την Κυβέρνησιν ώς άξιοι νάλάβωσι κατά προτίμη- 
σιν τάς διοικητικά^ θέσεις’ ιδού, Κύριε ίπουργέ τών Εσω

τερικών, ιδού ό νέος σου τρόπος τού διοικεΐν καθιερώθη· σε 

περιμένομεν λοιπόν νά βάλης πλέον εις ενέργειαν τούς δη'μους, 
τά δημοτικά και τά επαρχιακά Συμβούλια’ άπηυδη'σαμεν 

μεταβάλλοντες καθ’ ημέραν τύπους’ οι άνθρωποι τού πλήθους, 

οί συλλογιζόμενοι Ελληνες θέλομεν πράγματα.

Εις τό Συμβούλιον της Επικράτειας συζητούνται ακόμη 

τά φορολογικά σχέδια’ τό έπι τών επιτηδευμάτων τέλος 

'ένεκρίθη από το Οικονομικόν Τμήμα’ αλλά τό μέν έπι τού χαρ
τοσήμου δέν θέλει, ώς λέγεται, -γίνει δεκτόν, είμη άφ’ ού ελατ

τωθώ κατά τά τρία τέταρτα, το δέ έπι τών οικοδομημάτων 
άπεβλη'θη διόλου, και ό ποιμενικός φόρος ήδη έλαφρούται, 

ώστε τό Συμβούλιον, και άν διά τ’ αναπόφευκτα έξοδα της 

Επικράτειας κλίνη προς επιβολήν τινα δοσιμάτων μεγάλη τέραν 

της ένεστώσης, ζητεί όμως νά καταστη'ση όσον τό δυνατόν 
ισόρροπα τά επιτιθέμενα βάρη, διανέμον ταύτα κατ’ αναλο

γίαν προς δλας τάς κλάσεις τών πολιτών, ίπενθυμίζομεν έν 

τοσούτω εις τούς Συμβούλους ότι πατριωτικόν μέν είναι νά 

κατορθώσωσιν ώστε η Ελλάς νά επαρκή διά τών εισοδημά

των της είς τάς αναγκαίας της δαπάνας και ν’ άπαλλαχθη 

ούτως από τάς επήρειας τών ξένων, άλλ’ οτι συγχρόνως δέν 
είναι δίκαιον ούτε η τοιαύτη προς τούς Αξιωματικούς Παυα- 

ρους σπατάλη τών έθνικών χρημάτων νά διαμένη,ούτε ό πεαί 
προικοδοτη'σεως νόμος νά φυλάττεται ανέπαφος και διά παντός 

άνενέργητος. Τό έθνος έχει πόρους και μέσα ικανά ύπάρξεως. 

Οί γηραιοί πρόμαχοί μας δώσαντες είς νυμφίον την Ελλάδα, 

έπρομη'θευσαν προίκα πλουσίαν είς αυτήν· άπονίπτουσι τάς 

χείρας άν ό νυμφίος, j/,ή μεταχειριζόμςνος την προίκα, π·- 

( 75 )
νητεύη, και ουδέ χρεωστούμεν νά δίδωμεν νέους φόρους ημείς,, 

έν ω ή Κυβέρνησις έχει άφθονον πηγήν πλούτου έμπροσθέν 

της. Τό Συμβούλιον τού Κράτους, συντεθειμένον έκ τών άρι
στων τού έθνους, άν έχη αΐσθησιν δικαιοσύνης, άν έχη άληθώς 

τιμήν και τόλμην έλληνικην, πρέπει, νά την δείξη σήμερον, 

άπορρίπτον πάσαν περί νέων φορολογιών πρότασιν, έως ο του 

δέν έλαττωθώσιν αι προς τό ξένον Στρατιωτικόν υπέρογκοι 
μισθοδοσία*., έως δτου δέν ένεργηθη ό περί διαχειρήσεως της 

εθνικής γης. νόμος.
έρχομαι ηδη, φίλε μου, νά σέ αναφέρω περί τριών μεγά

λων ευτυχημάτων της Ελλάδος, θέτων συγχρόνως ύπ’όψιν 

σου καίτά έκ τούτων.αύτοσχέδιάμου πορίσματα.
Πρώτον εύτυχέστατον συμβάν, κλείον διά πολλά έτη, άν 

όχι διά πάντοτε, την άβυσσον της αναρχίας είς τήν Ελλάδα, 

είναι ή κατάπαυσις τού κατά τήν Ακαρνανίαν φοβερού στα- 

σιασμοΰ και της πλατυνθείσης καθ’ όλην σχεδόν τήν στερεά* 

έλλάδα ληστείας. Οί άποστάται, υπό τήν οδηγίαν τού ίωάν- 

νου Βαϊρακτάρη, ειχον κατά πρώτον κτυπηθή από τον Θεό

δωρόν Γρίβαν τήν δωδεκάτην Μαρτίου εις τό χωριον Βουτυ- 
ρον, καί τήν δεκάτην τρίτην εις τήν 'Καλλιδρόμην. Ο αυτός 

Συνταγματάρχης καί ο Ιωάννης Μα μούρης πολεμη'σαντες 
τους έπειτα είς τήν Φραγγίσταν, τούς κατεδίωξαν μέχρι της 

γεφύρας Τατάρνας καί, διαβάντες τον Αχελώον ποταμον, 
τήν εικοστήν τετάρτην του ίδιου μηνός έτρεψαν αυτους είς 

φυγήν, συγκεντρωθένταζ πλησίον της Μονής λεγομένης Βαρα- 
τάδας καί πολιορκουντας έκεί στενώς τον Στρατηγόν Κιτσον 

Ζαβέλλαν. Κατά τήν όγδόην πάλιν Απριλίου τούς έκλεισαν 

είς τό Λιαποχώριον, όπου τήν ένδεκάτην έσύναψαν μάχην 

καί τούς ένίκησαν’ τήν δωδεκάτην τούς έβίασαν ν’ άφήσωσι 

διά νυκτός τήν θέσιντων, καί τέλος τήν δεκάτην τριτην, κυ?
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νζγχ^αντδς του; εως εις το Θερεκήσιον πλησίον τών τουρκί- 

κών συνόρων καί φονεύσαντες ή ζωγρήσαντες πολλούς, διε- 

σκόρπισαν το στράτευμά των όλον έκτος της ελληνικής έπι- 
κρατείας. ΙΪ έπανάστασις εκείνη της Μεσσηνίας, ήτις έφάνη 
τόσον τρομερά και τής οποίας ή κατάσβεσις τόσον έξυμνήθη, 

η.ον παίγνιον και μικρόν τι, δια νά ειπω οΰτω, πυροτέχνημα 
παραβαλλόμενη προς τήν τής Ακαρνανίας. Αλλ’έλληνικαι μό

νον χεΓρες έδυνήθησαν ν’άποσβέσωσι τήν πυρκαϊάν ταύτης, 

«αι ούτως ή ς-νοκρατία και ό στασιασμος ετάφησαν συγ
χρόνως είζ τήν Ακαρνανίαν, ό λαός της Ελλάδος, αναφανείς 

σ/μερον πανταχού πολέμιος τής αναρχίας, και τούς εχθρούς 

του ελληνικού ονόματος άπεστόμωσε και δύο μεγάλα μαδή

ματα παρέσχεν οί μεν ταραξίαι εννοούν οτι μοχθούν εις το 
έςής ματαιως, διότι δεν ευρίσκουν πλέον εις τήν Ελλάδα 

ηχώ αί στίσιαστικαι φωναίτων, και οτι δεν έπικάθηται εις 
θρονον σαλεύοντα ή Μοναρχία· ή δε Κυβέρνησις εννοεί και 

αυτή ότι το έθνος όχι διά τής βίας, άλλα διά τής θελήσεώς 
του μο/ης διοικεΐται, και ότι ελληνικός μόνον ή Ελλάς δυ- 

ναμενη να ύπαρξη, δεν έχει χρείαν τών ξένων στρατευμάτων, 
διο.ι τι έβραζαν αυτα,· πού ήνόραγαθησαν; ποιαν μάχην έδυ- 

νήΟησαν νά δώσωσιν ή κατά τών ληστών ή κατά των αν

ταρτών ; Πίστις αμοιβαία και σωτήριος τής Κυβερνήσεως 
προς .ο έθνος και τού έθνους προς τήν Κυβέρνησιν άρχεται 
άπο τής σήμερον, και ή τάφρος, ή χωρίσασα μέχρι τούδε άμ- 

ψυ.ερα τα μέρη, κλείεται τέλος πάντων.
Δευτέραν ευτυχίαν ούχ ήττον μεγάλην φρονώ, φίλε, τήν παρά 

τού Ράίτ σύστασιν τής δανειστηρίου Τραπέζης. Τα κεφάλαιά 

της, συμποσούμενα είκοσιοκτώ εκατομμύρια δραχμών, χύνον
ται εις τήν Ελλάδα κατά τον Ιούλιον μήνα, και ό τόκος τού 
δανείου δέν δύναται νά ύ-ρβή διά μέν τούς ίδιώτας τά ε; επί 

( 7> )
τοις έκατόν, διά δέ τήν Κυβέρνησιν τά τρία. Οΰτω καί f. 

χορηγήτρια τής κοινής ασφαλείας Κυβέρνησις στερεούται^ 
και τών. ιδιωτών μεταβάλλεται ή τύχη επί το κρειττον. Οΰτω 
καί ή Κυβέρνησις μας άποκαθίσταται ανεξάρτητος από τάς 

άλλας. Κυβερνήσεις, καί οίπολΐταίτης άπο αύτήν. ή σύστα- 
σις αύτου τού καταστήματος δύναται δικαίως να θεωρηθη 
ώς ή δεύτερα τής ίίλλάδος ανεξαρτησία. ίπόθες αυτούς τούς 

ίπουργού; μας, τούς Συμβούλους τής Επικράτειας, τους μεγάτ 

λους καί μικρούς Υπαλλήλους, τούς Προκρίτους τών Επαρχιών, 
αυτούς δλους τούς πολίτας τής διανοητικής πλάσεως, ύπόθες, 

λέγω, τούτους πλουσίους μετά παρέλευσιν τινών ενιαυτών 
καί ικανούς νά ζώσιν άπο τα εισοδήματα των* ποσον το Οερ- 

μόμετρον τού πατριωτισμού των θέλει άναβή! Ποσον το φρο
νημάτων θέλει έξανδρωθή! Πώς ή ψιττακιζουσα σήμερον 
γλώσσα των το ναι, θέλει μάθει νά προφέρη τότε και το 

αρνητικόν όχι! Πόσον έκ τής έκπαιδεύσεως συγχρόνως ά 

έλλην άνυψούμενος εις τον χαρακτήρα, θέλει φανή άςιοτε- 

μος εις τον κόσμον 1
Τρίτον όχι μικρόν ευτύχημα τής Ελλάδος πρέπει νά θεω- 

ρήσωμεν καί τήν αποστολήν τής μέχ,ρι τούδε παρεμποδι- 

σθείσης τελευταίας δόσεως τού δανείου. Περιττόν είναι ν ανα- 
κοίνω ptv τά χορζγτιθέντα εις ττ,ν eUwtxr.v Κυβέρνησιν δα.· 
νΐια χΛώς 71 καχώς έζω^ύθτ.σαν. Πά; Ελϊτ,ν σκαπτόμενος, 

(δλοι δέ νάπο τον βοσκόν [χέχρι τοϋ σοφοϊογιωτά του σκε- 
■κτόμ.ε9α,) αναγνωρίζει την άλη'θειαν οτι άν, άντι νά ελϊωσι 

τά παυαρικά στρατεύματα εις την Ελλάδα, άπεφασιζετο πα

ρά της τριιτλής Συμμαχίας νά διαμένωσιν εις αύτήν τα γαλ

λικά μέχρι της δργανίσεως ελληνικού Τακτικού, και Τακτι
κόν έλληνικόν ηδελεν όργανισθη και δεκαπέντε περίπου έκα- 
τομμυοίων δραχμών οικονομία ηδελε γίνει. Ιλλά σημερο»
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ire και τά βθνος μετά τοσαύτας δαπάνα; εμεινεν άνευ τακτό» 

ποιηθίντος στρατεύματος καί ή Κυβέρνησές άνευ τών αναγ

καίων χρηματικών πόρων, δτε άλλο αγαθόν δέν έχομεν, εί- 

μη τήν ασφάλειαν τής πολιτικής μα; ύπάρξζως, έρωτώ τούς 

άγαπώντας την πατρίδα των έλληνας άν συμφέρη το της 

πολιτείας ημών οικοδόμημα ν’ άνατραπβ και αύθις. Πρώτοι 

ει; το να παραινώ μεν τήν οικονομίαν εις την Κυβέρνησιν,. 
πρώτοι εις το νά ζητώμεν την έλάττωσιν της πολυδάπανου 

μισθοδοσίας τών στρατιωτικών Παυαρών.καί τήν κατάπαυ- 

σιν τών κλοπών, δσαι καθ’ ημέραν γίνονται εις δημοσίου; οι
κοδομάς έκτελουμένας παρά τού Μηχανικού,. πρώτοι τέλος, 

πάντων εις το ν’ άπαιτώμεν την καθιέρωσιν τών συνταγμα

τικών ελευθεριών μας, δέν κρυπτομεν όμως δτι ίπιθυμουαεν έν- 

ταυτω και την διατηρησιν τών καθεστώτων. Εχοντες τοιαύτην 

άρχήν σταθεράν, ναι μέν χαίρομεν διότι τό γαλλικόν Ϋπουρ- 

γειον διά τού φθάσαντος κατά την τέταρτην Μαίου Ατμοκι- 

νητου ειδοποιεί την ελληνικήν Κυβέρνησιν δτι αποστέλλει 

αμέσως προς αύτήν πέντε εκατομμύρια δραχμών, αλλά κά* 

μνομεν συγχρόνως προ; τούς Κυρίους ίπουργούς μας την 

παρατηρησιν δτι τά χρήματα καταναλίσκονται, ό καιρός πα

ρέρχεται και ή νεολαία.τής Ελλάδος κινδυνεύει νά διαφθαρη, 

να μεινη πανταπασι τετυφλωμένη, και οτι χρεωστοΰν οί 
Κύριοι να συλλογισθώσι τέλος πάντων σπουδαίως περί τού- 

αντικειμένου τού πλέον ουσιώδους, τού πλέον ιερού, της έκ- 
παιδεύσεως τού έθνους. Κ. Θεέ έπουράνιε-! ή Χίος, ή μόλις 

έκατον χιλιάδας κατοίκων τρέφουσα, έδυνήθη επί Τουρκοκρα

τίας νά συστήση Ακαδημίαν, καί ή ελεύθερα Ελλάς, ή κατ’ 

έτος παρεχουσαεις την Κυβέρνησιν της υπέρ τά δεκατέσσαρα 

εκατομμύρια, δέν άπέκτησεν. εν Λύκ-ιον άκόαη! καί ύστερον 

υπάρχει I ραμματεια Εκπαιδεύσεως ! καί ύστερον υπάρχου-

♦
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βζ7 ί’πά)Ληλο·. αύτΐς! καί ΰστεί&ν οργίζονται &ότι «ψιλού- 

μεν υπέρ τού φωτισμού τών συμπολιτών μας, υπέρ τής έκτε- 

λέσεω; τού σκοπού, διά τον όποιον έκινήσαμεν τον κατά τών 

Τούρκων αγώνα!
Δέν έχω, φίλε μου, ώς άλλοι τινέ; το προτέρημα νά εύ- 

χαριστώμαι εις όλα,. ούδέ δύναμαι ως αυτοί με το μεγαλυ- 

νον τά πράγματα μικροσκοπίαν ν’ άνακαλυψω τα αόρατα 

τών ίπουργών μας αριστουργήματα... Αν, παρατηρών τήν 

νεαν εποχήν, καθ’ήν είμεθα, ευρίσκω αυτήν εποχήν στερεω- 
σεως τών καθεστώτων καί είρηνοποιήσεως εσωτερικής, δέν 

άρκούμαι όμως εί; την ησυχίαν μόνην. Ναι, μέγα καλόν 

ήδη έγεινε διότι άφήκαν οί Φατριάρχαι ήσυχους ημάς τα 

παίγνια τών χειρών των, και όιοτι αι φατριαι ηρχισανν απο- 
σβύνωνται. Αλλά πρέπει καί νά βαδίσωμεν πλέον πρέπεν 

καί νά φέρωμεν εί; τέλο; τό κοινωνικόν μας οικοδόμημα* πρέ

πει , όταν επιστρέψωσιν οί Κομματαρχαι μα; ούτοι, να εχω- 
μεν νά τούς είπώμεν « ιδού ήμεις οί νέοι καί διάδυχοί σας 

τί έπράξαμεν* έτακτοποιήσαμεν νομοθεσίαν, έκάμαμεν οργανι
σμού; διοικητικού;, συνεστησαμεν Εκπαιδευτήρια, διωργανί- 

σαμεν εθνικόν στρατόν, έςεπληρώσαμεν τα της επαναςτκ- 
σεως χρέη προ; τούς θεμελιωτάς της* ιδού δήμοι ελεύθεροι, 

τοπικά Συμβούλια ελεύθερα, Βουλή επίσης ελεύθερα, Δικα

στήρια ανεξάρτητα. Ελθετε καί σεις, αδελφοί, άλλοτε κιν

δυνώδεις καί σήμερον προσφιλείς* καθήσατε εί; τήν γωνίαν 

αύτην τή; Ελλάδος, οπού θέλουν συγκαθήσει αί ενθυμήσεις 

τών προς τήν πατρίδα εκδουλεύσεων σας μονον, οχι των 

διαιρέσεων καί διχονοιών σας. ·
Σ’ έγραψα, φίλε μου αγαπητέ, πολλά καί διεξοδικά, ύπερ- 

βαίνοντα τής επιστολής τά *ορια, πλήν αναγκαία, νομίζω, 

δια νά σέ δώσω κατά τήν επιθυμίαν σου ευκρινή τής ενες&ί.-

G
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Cq; μα; καταστάσεως ιδέαν, τήν οποίαν ο μή ευρισκόμενος

·*» την Καθ έδραν δέν δύναται νά ε/η.

Ο ΑΜΕΡΙΜΝΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΗΔΟΝΟΣ 

ΠΛΟΥΣΙΟΣ.

Καθείς έχει τον ιδιαίτερόν του τρόπον τού συλλογίζεσθαι- 

Ο μεν Τπουργος μας φρονεί ώς το μή περαιτέρω της ανθρώ
πινης ευδαιμονίας νά διαπερα μέ τήν άργυροκέντητον στολήν 

του δύω σειράς σπουδαρχών, χαρίζων ευνοϊκά μειδιάσματα 

εις τούτον, μονοσυλλάβους λέξεις είς εκείνον, και βάλλων τήν 
προστατιδα δεξιάν του εις τους ώμους τού άλλου, νά ύπογρά- 

?? ΧωΡ^ άκραν μεγαλοφυΐαν Του ν’ άναγινώσκη, νά 

προσκαλήται είς βασιλικά γεύματα χωρίς από τήν υπερ
βολικήν χαραν του να τρώγη, καί τέλος μίαν ημέραν νά συ- 

νεργασθή μετά τού βασιλέως χωρίς από τήν πολλήν σημαν- 

τικότητά του νά γνωρίζη πο'τε και πώς. ό δέ κλεινός Εφη- 
μεριδογράφος μας, (καθείς κανών έχει και τάς εξαιρέ

σεις του,) νομίζει επακρον ευτυχίας νά κερδίζη κατ’έτος 

τρεις ή τεσσαρας χιλιάδάς διστύλων , ύβρίζων, άν ε/η 

ορεςιν, εκ των οκτακόσιων χιλιάδων, ( συμπεριλαμβανο
μένου και τού ίδιου,) μόνον τάς επτακόσιας έννενήκοντα 

εννεα χιλιάδάς και τους έννεακοσιους έννενήκοντα εννέα κα

τοίκους τής Ελλάδος, νά περιπατη αγέρωχος είς τάς οδούς ώς 

παραστάτης τής κοινής ύπολήψεως, νά ύπογελα προς όσους 

σήμερον δεν κτυπα καί νά κατηφια προς όσους αύριον σκοπόν 

εχει νά τραυματίση, νά μή φοβήται διά τάς δημοσιευομένας 

ύβρεις του τά Δικαστήρια, έτοΐ[Λ; πάντοτε ν* άποστείλη προς 

αύτά ώ; υπεύθυνον τον ανυπόδητου Ελληνα του, καί νά δε/ ε-
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<χι ύπερηφάνως τους ταπεινούς χαιρετισμούς των Γραμμα* 

τέο.ν και των Συμβούλων τής Επικράτειας, προσκυνουντων 
τ ό/ι αυτόν, άλλα τήν επί τής πλάτης του εικόνα τής Ελευθε

ροτυπίας, καθώς τά του μύθου μετακομιζό μένα ιερά λεί

ψανα.
Αλλ’ εγώ, Κύριοι, δεν φρονώ άλλο ήδονικώτερον, παρα να 

ήμα: εις μαλακόν κάθισμα εξαπλωμένος, νά έχω τούς πο- 

δας μου τον ένα επί του άλλου καί νά εύρίσκωμαι εις εντελή 

άπραςίαν, ώρας ολοκλήρους μή προφερων ούόε γρυ και στίγ
μα; πολλά; μή σκεπτομενος τίποτε. Εις τοιαύτην σώματος 

θέσιν και εις τοιαύτην νοός στάσιν, (ζητώ συγγνώμην από 

τήν Εύαγγελικήν Σάλπιγγα,) στοχάζομαι ο τι εύρισκονται και 

οι όσιοί μας είς τον παράδεισον, απρακτουντες διολης τής 

αιωνιότητας καί άναμασσώντες τήν αργήν μακαριότητα. Αυ

τήν τήν ηδονήν έντελεστεραν όλων των άλλων ενομισαν και 
οί Ιταλοί, ονομάσαντές την γλυκυτάτην αεργίαν, (clolce far 

niente,) οί Ιταλοί, άφ’ ού άπελπίσθησαν νά πράξωσιν άξιόν 

·* τι επί τής γης καί τούς έδέσμευσαν ταζ χεζ?α» 01 Παραδου

νάβιοι. Είς αυτήν τήν ηδονήν κατέφυγα καί εγώ, άφ’ ού είδα 

ότι άλλ.ο καλ.ήτερον είς τήν Ελλαδα δεν εχει τις να καμη, 

παρά νά σταυροθση τάς δύω χειράς του καί νά χασκη, αφ ου 
είδα ότι πλησιάζουεν νά ομοιάσωμεν καθ’ όλα τούς δευτερό

τοκους μας αδελφούς, τούς Ιταλούς, οίτινες έχουν και αύτοι 

ώς ήμεις προγόνους λαμπρούς, φαντασίαν ζωηράν, ώραιον ου

ρανόν καί συνταγματικήν ελευθερίαν ούδέ ιώτα.

Πώς ονομάζομαι; δεν αξίζει νά τό μάθετε, διυτι ακόμη από 

τήν Βυζαντινήν δεν έξέ/ωσα κανέν αύτοκρατορικον όνομα καί 

νά τολισθώ μέ τούτο καθώς άλλοι. Ποιον είναι το επάγγελ

μά μου; ίί! ειμ’ έτοιμος νά σάς το ειπώ, Κύριοι, αφ’ ού 
μάλιστα έλάβετε τόσον σοεά μέτρα ύπεο τών επιτήδευμα- 

των είς τύ Σ>μβού).ιον τής έπικρατείας. Πού κάθημαι; ούδς
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ToSro σάς τδ λέγω, I

*?“*7 μου μ’ άφίνουν o. τ, 

, “’^ Ού ό'λαι γνωρίσουν; Μικροί μεγάλοι
τότε θέλετε μ- έπισκεφθή διά νί εύχαρεστήσετε μόνον τήν 

περιέργειάνσας· αμελής έγώ, δεν θέλω σάς έπιστρέψει τάς 

«πισκέψεις-ύπερήφανοι σεις καί μυιέγγιχτοι, θέλετε κατά την 

καλ-/ν σας συνήθειαν κολλήσει κάνέν άρθρον εις τον Σω- 
τχρα· θέλω σάς ζητήσει κρυφίως ίκανοποίησιν διά δ'πλων: 

ίλετε [λ’ ένάξει φανερά εις τά Κριτήρια έπ’ έγκλήματι μο

νομαχίας, καί θέλω πληρώσει Δικηγόρον Six νά μέ ύπερα- 
σπισθη, δικαστικά έξοδα διά νά καλοζήσωσιν οί Γραφείς των 

Λιχαγηρίων σας, και χαρτόσημου της δικαστικής πράξεως 
δια ναεχη αργύρια ή Κυβέρνησές σας νά καλοπληρόνη τους 

Γπαλλϊίλους της.

; Ελλην τήν καταγωγήν καί προ χρόνων ικανών έμπορος 

«ί Αγγλίαν, συνεισέφερα διά χρηματικών δόσεων καί εγώ 
εΐ; τον ιερόν αγώνα της Ελλάδος. Αλλά δεν κατεσκεύασα 

τότε Φρεγάτας διά τον Μεχμεδαλην, διά τούτο καί δεν 

ετιμήθην σήμερον μέ βαθμόν ελληνικού Προξένου. Αποκτή- 

σας εισόδημα τέσσαρας χιλιάδας Αγίων Γεωργιών στερλι- 

νάτων, ήλθα ιδιώτης εις την Ελλάδα επί κεφαλής τών τεσ

σάρων χιλιάδων χρυσών καβαλλαρέων μου, δυνατότερος 
ούτω καί του ίβραιαου.

Τριάκοντα τριών ετών μόλις, έγευθην αλα τά τοΰ κόσμου 

και κόρον έλαβα όλων. Είδα καί εϊς τάς Ακαδημίας τον πε- 

φυσημένον του λογιωτάτου τύφον, καί εις τά Κοινοβούλια τον 
ύποκεκρυμμενον τοΰ έλευθερόφρονος πόθον τοΰ νά διαδεχθή 
εκείνους, τούς οποίους ώς τυράννους έπολέμει. Επίστευσα 

κατ αρχας εις τον έρωτα- πλήν μετ’ ολίγον ένόησα ότι άλλο
τε μέν ώς ό Ζευς πρέπει νά καταβαίνη τις διά χρυσής βροχής

Χβι)
εις τά στήθη τών ωραίων, άλλοτε δέ ότι τά ρόδινα χείλη 

έχουν άκάνθας καί φιλοΰντα μάς πληγόνουν.
Εξ ήδη μήνας ·ζώ εις Αθήνας τον τρυφηλότατον, τον αμε- 

ριμνότατον καί τον εύτυχέστατον βίον. Αί ακτίνες του ήλιου 
άνατέλλοντος διαπερώσι μόλις τά μετάξινα καί χρυσοκρά- 

σπεδα παραπετάσματα τών παραθύρων μου. Στηρίζων τον 

άγκώνά μου εις μαλθακά προσκέφαλα καί τεντόνων τους πό- 

δας μου εις πολυτελείς ιωνικούς τάπητας, περιπλανώ τους 

οφθαλμούς εις -τον τριγύρω πλούτον τοΰ θαλάμου μου... Η 
θύρα μου κρούεται; διχτάττω τούς ύπηρέτας νά μή τήν άνοί- 

ξωσιν ούτε εϊς τον φατριαστήν, οστις από την αυγήν έρχεται 

νά μέ πονοκεφαλήτρ μέ τον Κωλέττηντου ή μέ τον Μαυρο- 

κβρδάτον του, ούτε εϊς τον ιατρόν, ό'στις έρχεται να κατασκο- 
πεύση την χροιάν τοΰ προσώπου μου καί νά μ’ εύχηθή ένδο- 

μύχως τον πυρετόν, μέλλοντα νά αίτιολογήση τάς πολυδα- 

πάνους επισκέψεις του, ούτε εις τον αργόν τοΰ άγώνος άν

θρωπον, ό'στις έρχεται νά πίη μετ’έμοΰ τό ποτον τής Μόκας 

καί νά χαρή τήν εύωδίαν, τήν όποιαν διαχέουν εις τον κοιτώ- 
■νάμου τά επί τής τραπέζης ρόδα καί κρίνα, ύστερον δέ ανα

χωρεί ωχρός από τον φθόνον καί καταρώμενος τήν επανα- 
στασιν.,.Μέ φέρουν φακέλλους επιστολών; κάμμίαν δεν α

νοίγω, ή, άν ενίοτε άποσφραγίσω τινάς, μόλις δύω τρεις λέ

ξεις άναγινώσκω μέ χασμηρυτά καί τάς ρίπτω αμέσως, αφι- 
νόμενος πάλιν εις τήν τερπνήν ήμιληθαργίαν του νοός μου... 

Ποιοι δέ μέ γράφουν; εις διακριτικώτατος τής Πελοπόννησου 
Δήμαρχος, ό'στις, μαθών ότι συχνάζω εις τοΰ Αρχιγραμμα- 
τέως Αρμανσπέργου, ζητεί δί αλλεπαλλήλων γραμμάτων νά 

καθιερωθή δίέμοΰ ταχέως ύ δημοτικός του προϋπολογισμός· 

εις Ναυπλιώτης κατάχρεως, ό’στις, άφ’ής ημέρας επατ-ησα το 
ελληνικό·,· έδαφος, δί επαν«λημμένων μυριάκις παρακλήσεων

r
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μί κυνηγεΐ καί μέ ζητεί δάνεια, δίδων μι εις ύποθηκην τά 

έρημα και τρις ηύη ένεχυριασμένα κτίριά του’ ιις Στρατιω

τικός της Αρκαδίας, δστις, βάλλων ύπ’ δψιν μου τάς παλαιάς 

νικάς του, μέ παρακινεί νά ύπάγω μέ τά καύματα εις τά ♦ 

Πατη'σια νά ομιλήσω υπέρ των δικαίων του τον Στρατηγόν 

Τσώρτσην, έν ώ ο Στρατηγός Τσώρτσης οδοιπορεί* έν τοσούτω 

εις Ακαρνανίαν.

Ανοίγω μέ χεϊρα βεβαρυμένην και πίπτουσαν έκ της αρ

γίας κάμμίαν του Βαλτερσκώττου μυθιστορίαν, διατρέχω 

σελίδας τινάς και μετ’ ολίγον έκ της ηδονης άποκαρού* 

μαι.,.η, ολος αίσθητικότης, πληρης φλογερών πόθων, άνι- 

γείρομαι και εις τδ παράθυρου μου ζητώ ν’ άναπνεύσω τήν 

δρόσεράν της άνοίξεως αύραν... βλέπω πέραν εις την έκτε- 

ταμένην χλόην νεανίδας μέ τά ποικιλόχροα γαλλικά σκιά
δια των περιπλανώ μένα ς, και γελών διά την βχι τόσον με- 

γάλην των έπιτηδειότητα εις τδ νά μιμηθώσι τδ ιύκίνητον 

καί τδ έλαφρόπουν των Γαλλίδων, επανέρχομαι εις την ποο- 

τέραν μου απάθειαν.

Εςαίφνης φορτικός τις σπουδαρχίδης, απατών την έπα- 

γρύπνησιντου θυρωρού μου, έρχεται νά μέταράξη’ ολος σχή

ματα, όλος κίνησις καί πάθος εις την φυσιογνωμίαν του καί, 

■ ακούεις με; ακούεις με;» φωνάζων συνεχώς, μέ διηγείται 

τάς μεγάλας θυσίας του, μέ πανηγυρίζει τά έξοχα προτερή

ματα του καί προσπαθεί νά μέ απόδειξή δτι άναξιοπαθεΓ, 

μη διορισθείς ακόμη ίπουργός* διά νά τον άποφύγω, αρχίζω 

νά περιπατώ εις τον κοιτώνα μου’ με ακολουθεί ό φίλος καί, 

κυνηγών ανηλεώς τά ώτά μου, μέ παρακινεί νά εμβω εις 

τά πολιτικά’ αντιστέκομαι’ μέ κλαυθμηράν φωνήν, έν όνό· 

μάτι της πατριδος εξακολουθεί νά μέ όμιλη’ ποιος έχει τά< 

άριτάςμου; εμέ η Ελλάς περιέμενε· προς έμέ προ πολλοί
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$δη χρόνου άπίβλεπε’ μέ προτρέπει νά μορφώσω νέον ίπουρ- 

γεΐον καί νά παραδεχθώ σύντροφον αύτδν, τον πιστότατου, 

τον ειλικρινέστατου, τον συλλαβόντα έρωτα πρδς εμέ.

ΪΙ συνδιάλεξές παύει νά ηναι μονότονος* άλλος έξωθεν 

άκούσας την ομιλίαν μας, έμβαίνει χωρίς άδειαν* τδ φρούριον 

του οίκη'ματός μου τοιουτοτρόπως βιαζόμενον, με παραδίδει 

ποδας καί γειρας δεδεμένον εις την συναναστροφήν δέκα και 

πολλάκις εϊκοσιν ανθρώπων.

Αύτδς, φουστανελοφόρος ρητωρ, άνθρωπος καθ’αύτδ το3 

άγώνος καί εις την παράστασιν τών δικαιωμάτων του ώς 

μόνον τών εικόνων του χρώμα μεταχειριζόμενος τδ αίμα, 

ζητεί ν’ άπακλίίση έκ της ελληνικής κοινωνίας πάσαν ίκα- 

νόηητα, πάσαν αρετήν μη αύτόχθονα.

έκεΐνος, άναγνώσας εις τάς Εφημερίδας περί τών Ούιγγ 

καί Tool της Αγγλίας, περί τών Καρολινών καί Φιλιππιδών 

της Γαλλίας, διϊσχυρίζεται ότι καί η Ελλάς πρέπει νά ηναι 

α διηρημένη συστηματικός εις δύο $ τρία κόμματα, έρίζον- 

τα καί διαπλη κτιζόμενα πρδς άλληλα* ό αύτδς τών ιδεών 
κύκλος, εις τον όποιον δύο ηδη χρόνους περιστρέφεται ύ 

Σωτηρ!
Αρχίζει έπειτα η έπίκρισις τών έν τοις πρζγμασι, δηλα

δή έκ τών εκατόν η διακοσίων ανθρώπων, όσοι διεκρίθησαν 

εις την δημόσιον υπηρεσίαν άπ’ αρχής τού ελληνικού άγώ

νος, μόλις άπομένουσι δύω η τρεις άδυσφημητοι καί ώσυκο- 

φάντητοι, καί αυτοί ακόμη διότι έλαβον την τύχην ν’ άπο- 

θάνωσιν. « II κοινή της Ελλάδος ύπόληψις! (τότε φωνάζω 

εγώ*) ηγουν η περί άλληλων ιδέα διακοσίων ανθρώπων δυσ- 

φημηθέντων αμοιβαίος εις τάς Εφημερίδας άπδ τά J 8a I 

μέχρι τών ι836!»
Γίνεται λόγος έπειτα περί Εύρώττης. II Ρωσσία μάς φα^
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βέίται ώς κληρονόμους του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ανοίγει 
άδου στόμα καί ζητεί έκ της Αρκτου νά μάς καταπίη. Η Με
γάλη Βρεταν/ία μάς φθονεί διά τούς ναύτας μας. Η Γαλλία 

μάς γνωρίζει φιλελευθέρους και μάς θέλει συμβοηθούς εις 

την καταστροφήν των θρόνων τής γής ... 0 Βάτραχος κατά 
τον μύθον ζητεί νά γείντι Βού;, τεντόνεται και κινδυνεύει νά 
διαρραγή!

Εν τοσούτω είς των συνδιαλεγομένων, άποκοπτόμενος των 

άλλων, πλησιάζει προς τά ώτά μου και μέ λέγει μυστικά 

νά τον δανείσω πέντε χιλιάδας δραχμών διά νά συστηση 

Εφημερίδα· μέ βεβαιόνει δέ δτι όχι μόνον θέλει με αποδώ

σει τό χρέος, άλλ’ on και μέγα κέρδος θέλει μέ προσπορί

σει· και διά τούτο μέ απαριθμεί λεπτομερώς είς τά δάκτυλά 

του ποσας πηγάς πλούτου έχει, και τάς ευρίσκει οκτώ* 

πρώτην, την κατά τού λρχιγραμματέως καταφοράν του· 
δευτέραν, την κατά τού Συμβουλίου τής Επικράτειας μά
χην του, καίάλλας ακόμη εξ, τάς κατά τών εξ Υπουργείων 
αδιαλλάκτους του έριδας.® Εν ΐπουργείον, (λέγει,) δύω Υ

πουργεία, εξ ί’πουργεια, τό Συμβούλων τού Κράτους, ό Αρ- 

χιγραμματεύς ... πόση άφθονος ύλη ύβρεων! πόσοι συνδρο
μή ταί! ποσά τάληρα! «Διά νά τον άποτρέψω εγώ, τον ενθυ
μίζω τά Δικαστήρια. « Μπά! (φωνάζει αυτός*) στέλλω τον 

υπεύθυνον συντάκτην μου και απολογείται προς τον Κουν· 

τουριώτην, ή Ζαιμην, ή Μαυρομιχάλην τον επέτυχα δέ τοι- 

ούτον, ώστε, καί άν καθήση επτά χρόνους είς την φυλακήν, 
θέλει έχει ακόμη επτά δάκτυλα πάχος είς τον λαιμόν του. · 

Τον άποδεικνύω τελευταίου ότι από τάς πέντε χιλιάδας 

δραχμών, τάς οποίας μέλλει νά καταβάλη εις τήν Κυβέρ- 

νησιν, θέλει λαμβάνει τόκον τέσσαοα αόνον εις τά εκατόν, 

καί ότι επομένως θέλει ζημιωθη. Καγχάζει εκείνος καί φω·
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^άζει*« έκατόν τοίς ίκατον... ήξιύρω ίγώ... ίκουσί με μό

νον, καί ηύρα τήν τέχνην...»
Ω μωρία! ώ άθλιότης! ρίπτομαι τότε είς τήν ώραίαν μου 

άμαξαν, άφίνων τήν φωλεάν μου είς τούς γόπας, οίηνες, περί 

Όνου σκιάς λογομαχοΰντες καί διασχιζόμενοι, φεύγουσιν ύπε

ρον καί αυτοί.
Διατρέχω τήν πόλιν τού Κέκροπος* εδώ τό Θησείον εκεί 

καλύβαι* εδώ δύμαι πλατύταται καί μεγαλοπρεπείς* έκεΐόδοί 

στενωπαί καί πλήρεις ερειπίων πανταχού ό σφυρό; κινείται, 
ό σίδηρος μαλάττεται, ό μόλυβδος ρέει, τό ζύλον τεκταίνι- 
ται, ό λίθος ζέεται καί ή πόλις άνεγείρεται! « ό Ράίτ! ΡαϊτΙ 

{φωνάζω κατ’ εμαυτόν) διάχυσε είς τήν έλλάδα τά θαυ

ματουργά εκατομμύριά σου, καί χόρτασε τήν πεινώσαν αυτήν 

καί πνευματώδη φυλήν τού Προμηθέως! ·
ίπάγω είς τό πρωτοφανές θέατρον* πλησίον τού αρχαίου 

Ω’δείου, όπου τό πάλαι τού Σοφοκλέους ή Αντιγόνη άπέσπα 

τριάκοντα χιλιάδων θεατών τά δάκρυα, επί σαθρών καί 
κλονουμένων ζύλων καθη'μενος, γελώ εγώ διά τήν απειρίαν 

τών άτέχνων σκηνικών τής νέας Ελλάδος.

Πολλάκις παρευρίσκομαι καί είς τάς εσπερινά; συνανα- 
στροφάς. Αι Ασπασίαι τού Περικλεούς δέν είναι πθ·'ον εις 
τάς Αθήνας. Πίση γέλωτος ύλη! Ποία ζώσα κωμωδία!.. 0! 

γλυκύταται περώσιν αί ήμέραχ μου εις Αθήνας, άφ’ου έξιμα· 

θατήν βιωτικήν τέχνην! Γελώ δί όλα, καί διά τά πράγμα

τα καί διά τούς ανθρώπους* δέν λυπούμαι διά κανέν* άπο· 
λαμβάνω τό παρόν πίνων σταλαγμόν πρός σταλαγμόν τό 

νέκταρ τής ζωής, καί άμεριμνώ διά τό μέλλον.
Βλέπων ενίοτε τούς ίπουργούς τής Ελλάδος, καταπλήτ- 

τομαι, (είν’ αληθές,) διά τήν έξέχουσαν διάνοιαν των, διά τήν 

μεγάλην των δόξαν, καί συναισθάνομαι γαργαλισμόν τινα 

νά φορέσω καί ίγώ τό σκιάδιόν των. Αλλ’ άναμετρών ίπιιτβ
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και την δουλείαν αύτών χάί τήν Ιδικήν μου ανεξαρτησίαν, 

μαχαρίζω τήν στάσιν μου, καί διά ν· αποσοβήσω τον βάσκα- 

νον δαίμονα πτύω τρεις εις τον κόλπον μου... **

Πλησίον των Αθηνών ήγόρασα κηπίδιον ώραϊον καί χω- 

φικδν οίκον. Εκεί έρχονται συχνά καί ό ίπουργηματικός 

και ο λογιος, καί εις τήν θέαν μου άποσπώσι τδ σκιάδων έκ 

της κεφαλής των εγώ δέ, χαίτοι βλέπων δτι χαιρέτώσι τάς 
στερλίνας μου μάλλον ή έμέ, ηδονήν κρυφίαν αισθάνομαι καί 

πληρονω τον κοινόν φόρον εις τήν ανθρώπινον αδυναμίαν. 

Πολλακις έκεΐθεν, όταν ό κώδων του αγροτικού ναού άναγγέλ- 

την εσπέραν καί μέ τό άροτραν έπιστρέφη ό γεωργός εις 
τήν πενιχράν στέγην του, δπάγω πρδς αύτόν καί τόν προσ

φέρω μέρος του χρυσίου μου διά ν’ άγοράσ, βόας, ή νά νυμ- 

φευ'σ, τήν ένήλικον κο'ρηντου· εύλογεϊαύτός τήν εύεργέτιδα 

χΒΪράμου, την καταβρέχει μέ τά δάκρυάτου καί τά ίδικά 

μου αφθονα ^έουσιν από ηδονήν... β πλούτε! σύ είσαι εις 

έμε ή πηγή όλων των ανθρωπίνων τέρψεων. Σύ καί εις τον 

φιλόσοφον ακόμη άρέσκεις, καί δί άλλο αύτος δέν σέ καταφρο- 

νει, παρά διότι δέν δύναται νά σέ άποκτη'σν).

• Σι5 S’ ούϊΰί (Λίστέ; ούϊεπωποτ.·
• άλλ’ίντώχντχτι; - ..;2xzi 

«ολο μάλλον tmejutj λαβεϊν έχχχ·$Μχ· 
Χάν txjt’ άνύτΛτχι, τεττχ?£«·,τχ βούλ«τχ(, 
5 φτ,οιν ού βιωτον αύτω τον βίον»

οί ΘΕΟΣΕΒΕΙΣ TOT ΚΑΙΡΟΓ ΜΑΣ.

. El9ai ή έπίδειξις τής θεοσεβεία-

«Γνεν ο γενικός συρμός τής Ελλάδος, άφ’ού αί γονυκλισίαι 

αστεία·. μάς έπανήλθον σώαι, καί όχι μόνον οί Σταυροί 

τοΰ Σωτήρος, άλλα καί οί προς τον Σωτήρα σταυροί και με- ·. 
τάνοιαι είναι ε’ις μεγίστην τιμήν. Γνωρίζω ένα του Βολταί- 

ρου καί τοΰ Ελβετίου οπαδόν, μετά τοΰ όποίου άλλοτε εις; 

ΙΓαρισίους έφιλονείκουν εγώ θερμώς υπέρ ύπαρξεως Θεού καν 

αθανασίας ψυχής, καί οστις σήμερον εις τήν Ελλαδα φιλο- 

νεικεϊ μετ’ έμοΰ θερμότερου ύπέρ των θαυματουργή ματων 
τής έν Τήνω Παναγίας καί των οπτασιών τοΰ έν Νάξω αγύρ

του βοσκού, ft μετάφρασις τής παλαιας και νέας Διαθήκης 

παρά Νεοφύτου Βάμβα φαίνεται κρίμα εφέτος εις εκείνον, 
δστις έζήτει συνδρομητές πέρυσι διά τήν τύπωσιν των παό. 

αύτοΰ μεταγλωττισθίντων Ερειπίων τής Παλμύρας του Βολ- 

ναίου. Αν ηχην δέ π?ό μικρού ε’ις Σύρκν, ίσως ήθελα λιθο- 

βοληθή κσίαύτός έγώ ώ; μή προσθέτων καί τύν ΐδ«άν μου.

>Ωον χατχ των παραθύρων τού Κυρ’.ου Λιοζ, Επίτροπου .ων 

αμερικανικών Σ/οΧών.
Μ’ ολον οτι κάμνω την αύγην και την έσπ-^αν τακακχ. 

τήν προσευχήν μου καί ώ; καλό; έπομένως Χριστιανός δέν εχαχ 

νά φοβηθώ τόνάφορισμόν τής ίερας μας Συνόδου, ακόμη όμως 

δέν κατεγοάφην υπό τήν σημαίαν κάνενός τών δύο ιερών φα
τριών, αί ύποϊαι διαχωρίζουν τό Αίγαων, καί δέν είμαι θια, 

σώτης τών θαυμάτων ούτε τής Ευαγγελίστριας τής Τήνου, 

ούτε τής Αργοκοιλιωτίσσ-ης τής Νάξου. Αγαπών να πίνω 

-αν οίνον καί τής Τήνου και τής Νάςου ε..ιση„ σάς έ^ορ 

γοΰμαι τήν αμαρτίαν μου ό'τι δέν βλέπω τόν δάκτυλον τοΰ 

Σατανά εις τά Σχολεία τών Αμερικανών. Αι λοιπόν, το πι

στεύετε; κατ’ αύτάς εύρεθείς μεταξύ λογίων τινών ύπηρν 

τησάντων άπ’αρχής εις τόν ελληνικόν αγώνα, έτόλμησα να 

προφέρω όχι μίαν περίοδον, όχι μίαν φράσιν, αλλά μίαν μο

νήν λέξιν ύπέρ τών αμερικανικών καταστημάτων ως εκ συν 
βήματος ήγέρθησαν όλοι κατ’έμοΰ φωνάζοντες « άρον, άρον^ 

σταύρωσαν αυτόν!» Οί θείοι όμως ούτοι Χρυσόστομοι καν
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Βασίλειον, βιβαιωθήτε, άπο τά iSai δέν εΐχοτ ακόμη κοβ* 

νωνήσει τών άχράντων Μύστηοιων. 1

Παρετηρήσατε εις τάς Αθήνας άνδρα τινά μεσαίας ηλικίας, 
ίνδεδυμένον ευρωπαϊκά, ψαλμωδούντα συχνάκις εις τας 

οδούς και είς τας συναναστροφές το Χερουβικον και ύμιλούν- 

τα πάντοτε δια ρητών τού Εύαγγελίου; Αγαπών αυτός νά 

γεμίζη την κοιλίαν του από καλά φαγητά και οίνου; ευώδεις 

και μετά το γεύμα πολλάκις κονδύλων από το βάρος τού ς*ο· 

μάχουτου, μας κράζει* · μη μεριμνάτε τί φάγητε καί τι πίη- 

τε.» Ακόρεστος χρημάτων καί ταμιεύων οβολόν επί οβολού, 

συχνά μάς ψάλλει λαρυγγιστα* « έμβλέψατε εις τά πετεινά 

τού ουρανού ο;ι ού σπείρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνά- 

γουσιν εις άποθήκας.» Φορών εις τάς τελετάς την άργυροκέν- 
τητον στολήν του καί υποβλέπων αυτήν ευχαρίστως, λέγει 

προς τούς ίόιώτας* «περί ενδύματος τί μεριμνάτε; καταμά
θετε τά κρίνα τού αγρού πώς αυξάνει* ού κόπια, ούδέ νήθει. » 

Συνευθυμών καί συγχορεύων μετά τών νεανίδων, λέγει μετά 

φιλοσοφικής έμβριθείας καί σοβαρότητας προς τούς νέους· 
• εΐσέλθετε διά τής στενής πύλης, δτι πλατεία ή πόλη ή άπά- 

ήρυσα εις την απώλειαν.» Διά να λάβω καί εγώ μέρος τής 

αγιότητας του, ήθέλησα νά έξελθώ μετ’ αυτού εις τον περί

πατον. Εις πάσαν στιγμήν ο φίλος μ’ έσταμάτει καθ’ όδον, 

λέγων και απο εν ρητόν. Διαβαίνων άπο οικίαν υπουργικήν 

και βλέπων δύω Γραμματείς τού Κράτους καθημένους εις 

τον έςώστην, ανέκραξε προς αυτούς* · ημείς έστέ το άλας 

τή> γί?, υμείς έστέ το φώς τού κόσμου. » Υπεμειδιασαν οί 

Κύριοι Υπουργοί καί ήθέλησαν, άπο μετριοφροσύνην ίσως, 

ν’ αποποιηθώσι τον έπαινον. 0 συνήθη; έν τοσούτω άνεμος 

τών Αθηνών έφυσα, και ή κονις πυκνή άνυύουτο* έκαμα εις 

τον Ευαγγελικόν μου την παρατήρησιν δτι έπρεπε νά έξακο- 

λουθήσωμεν τον δρόμον διά νά υ.ή τυφλωθώαεν άπο τον
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4κονιορτόν. Αυτός οίκτείρων με διά την υπέρ τών οφθαλμών 

μου φροντίδα καί συγχρόνως καλύπτων τούς ίόικούς του μέ 

τάς δύω του χεΐρας, με άπεκρίθη· · εί ό οφθαλμός σου ό δε

ξιός σκανδαλίζει σε, έξελε αύτόν καί βάλε άπο σου.» Εις 

μίαν έπειτα πολυάνθρωπον στενωπόν έστάθη πάλιν κατα 

την συνήθειάν του* τον είπα δτι έμποδίζοντες τον κό

σμον διαβαινοντα, έκινδυνεύομεν νά καταπατηθώμεν ύπό τού 

δγλου. Αλλ’ αύτος προς μόνην άπόκρισιν ραπίσας διαβάτην, 

δστις ήθέλησε νά τον σπρώξη καί νά προχωρήση, εστράφη 

προς εμέ συμβουλεύων με ούτως « εγώ δέ λ:.γω ύμίν, δστις 

σε όαπίση επί την δεξιάν σου σιαγόνα στρέψον αυτώ και 

την άλλην. ·
Συναναστραφείς, Κύριοι άναγνώσται, τον φίλον τούτον, 

έυιαθα καί εγώ παρ αυτού ^ητον προσφορώτατον εις τα δια- 

τρέ/οντα κατ’ αύτούς τούς καιρούς* παρακαλώ δέ νά μην 

ήθελε κάνέν μέλος τής μαυροφόρου κλάσεως έγγιχθή, επειδή 

ορκίζομαι εις δλους τούς Αγίους δτι δέν τρέφω κανένα ένο

χον σκοπόν.
« Προσέχετε άπο τών ψευδοπροφητών, οϊτινες έρχονται πρός 

υμάς ένδύμασι προβάτων, έσωθεν δέ εισί λύκοι αρπαγές.»

0ΛΙΓΑ TINA ΠΕΡΪ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ.

0 Σωτήρ προσέβαλεν έσχάτως τον εκδότην τής Ελλη

νικής Πλάστιγγος. Ημείς δέν θέλομεν προσβάλει, παρά τόν 

Σωτήρα μόνον, ό Σωτήρ έπεχείρησε την άνάκρισιν τού 

φιλούνογικοΰ μας έργου απ’ αρχής. Ημείς δέν θέλομεν επι· 

στήσει την προσοχήν μας, παρά εις εν μόνον φύλλον του το 

*άποβλέπον ημάς. Εδυνάμεθα τέλος πάντων διά στίχων άρι- 

στοφανικών νά καταστήσωμεν την μάχην φοβέραν. Δέν κά-
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^νομε> ούδέ τούτο. έλπίζομεν οτι ό Σωτήρ θέλει εκτιμήσει 

Την συγκατάβασίν μας ταύτην,.. εις τάς παρούσας μάλιστα 

περιπτώσεις του...
Ο Σωτήρ έχει δύο κείμενα, τδ έν ελληνικόν, και τό άλλο 

γαλλικόν.., και τδ περίεργον, δεν είναι πιστδς ούτε εις το 
tv, ούτε εις τδ- άλλο... έχει δύο γλώσσας* εις τήν Ελλη

νικήν, ( άν πρεπη να ονομασθή ελληνική,) μάς οίκονομει* είσ 

τήν γαλλικήν , μάς δυσφημεί... εις ποιαν του ν’ άποκριθώ* 

μεν;..

Εκτος του του ό Σωτηρ εις τδ καθ’ ημών άρθρον του έχει 
φλέγμα και μεγαλείου υπουργικόν. Υπουργικά! υποσχέσεις 

και άπειλαί έςέρχονται άπδ τδ στόμα του. ΐϊθελεν είπεϊ τις 

οτι και απυ της στιγμής εκείνης ό επί της Δημοσίου Εκ- 
παιδεύσεως Τπουργοίδιωτης Σωτήρ έθεώρει την Πλάστιγγα 

ταπεινη'ν του 1 παλληλον. Μάς αναφέρει περί μισθού μας* μας 

φοβερίζει περί άφαιρέσεώς του* και μά την αλήθειαν ηθέλομεν 

σπευσει να κάμωμεν ευθύς την άπάντησίν μας φοβούμενοι 
μη'πως εςαιφνης ήθελε φορέσει τδ τρίκωχον και μάς αφήσει 

ρητορεύοντας εις τδ μέσον, άν δεν είχομεν την πλήρη βεβαιό
τητα ότι δεν ετρέχομεν τον παραμικρότερου ώς πρδς τούτο 

κίνδυνον και οτι έτοιμάζετο ή Κυρία Διπλωματική νά τδν 

ιίπη, (καθώς και τδν λέγει σήμερον*)

« έχω λίγους ανώτερου; . ..

Αι Αύλαι. . . εγώ... το έθνος . . . έξ ένος, ές άλλου βέρους 

Θεωρουντες. .. Είχα zf άλλα νά σε ’πώ... πλτ,ν τί τδ χάβεις ;

Δεν σέ Θέλουν Γραυ.αατέα ... αι συα^αχικαί Δυνάμεις.. . »

Αλλά πολύ γρήγορα μάς έπήρεν ό Σωτήρ όπίσω την εύ

νοιάν του. Δεν λυπεΐται νά καταπατή εφέτος διά μιας τούς 

ωραίους και ανθηρούς στεφάνους, τούς οποίους μάς έπλεκε 

πέρυσιν. Ειν’ αληθές οτι ο Σωτηρ δέν είναι, παρά I I με ρολό· 
γιον ιδιωτικών σχέσεων και δύναται νά μάς άποκριθή* « χθέζ

ί 9« )
ϊσύμφερε νά ομιλώ κατ’ εκείνον τον τρόπον* ση'μερον συμφέρει 

νά όαιλώ κατ’ αύτδν . » Τδν βεβαιόνομεν όμως οτι, άν έρυ- 

θριάσαμεν άλλοτε διά τούς επαίνους του, δέν ώχριάσαμεν 

αυτήν την φοράν διά τούς ψόγους του. Γνωριζομεν ότι πασχο- 

μεν ταύτα κοινά μετά πολλών, οίτινες Θεοί ολύμπιοι τώρα, 

καταχθόνιοι Δαίμονες ύστερον αναφαίνονται εις την Εφημε
ρίδα του ... ό Κύριος Σωτήρ πάσχει, φαίνεται, συνεχή στέ- 
ρησΐν μνήμης... ή, κρατών μυθιστορικού τίνος ίίρωος την 

μαγικήν λόγχην, μέ την μίαν άκραν της πληγόνει και με 

τήν άλλην ιατρεύει... Ευτυχείς οι ίατρευόμενοι! ευτυχέ

στεροι οι άπολαύοντες τής σταθεράς εύνοιας του !..
0 Σωτήρ δποθέτει οτι δέν έχομεν σύστημα. Πλήν εις τάς 

υποθέσεις του ό Κύριος Σωτήρ, καθώς και άλλοι ο'μοιοι του 
Πολίτικοι, έχει τήν δυστυχίαν ν’άπατάται καθ’ημέραν ... 

Είναι βέβαιον ότι, άφ’ ού ε’ίδαμεν τήν λύσιν τού μεγαρικού 

δράματος, πολλήν δρεξιν δέν έχομεν Σείδαι φανατικοί, νά 

περιπλεχθώμεν εις κανένα μυστηριώδη Μωαμεθανισμόν. 
Αλλ’αί δοξασίαι ημών θεμελιούνται εις βάσιν έδραίαν, και 

άκολουθούντες άρχάς πολιτικής και ηθικής αμεταβλήτους, 

όχι ανθρώπους μεταβαλλομένους, τήν μέν περί ανθρώπων 
έριν φρονούμεν αγενή, τήν δέ περί προόδου τού έθνους -εύγε - 

νεστάτην. Αλλά τήν Ελευθερίαν ώς Θεάν αληθή έδοζάσαμεν 

πάντοτε, καί σταθεροί λάτραιτης, δέν αίσχυνόμεθα ούδέ νά 

φανώμεν άστατοι προς τούς έ-μπορευσμένους αύτήν. Η έκθρο- 
νισις τής ιδιοτέλειας και ή ένθρόνισις του πατριωτισμού, τδ 

τέλος τών φατριαστικών φιλονεικιών καί ή αρχή τών κοινω
φελών συζητήσεων, ή παύσις τού διαμελισμού τής Ελλάδος 

καί ή συνένωσίςτης εις εν σώμα, ιδού ό σκοπός μας, ιδού τδ 

σύστημά μας.

Ερχομεθα τώ ρα νά είπώμεν ολίγα τινά καί περί τής μι
σθοδοσίας, τήν οποίαν φαίνεται ό Σωτήρ νά μάς έλέγχη. Τήν
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ίξη'γησιν ταύτην χρεωστοΰμεν είς τούς φίλου; ημών, είς ημάς 

αυτούς καί εις το ίερον τοΰ ποιητοΰ και συγγραφέως έπάγ- 

γελμα, το όποιον μετερχόμεθα.

Η Κυβέρνησις προ μηνών περίπου οκτώ είχε προβάλει 

νά μεταφράζω κοινωφελή καί κλασικά συγγράμματα ή έκ 

της αρχαίας έλληνικής, ή έξ άλλων ξένων γλωσσών, εις τήν 

ήμετέραν, και νά λαμβάνω τριών χιλιάδων έξακοσίων δραχ

μών ετήσιον πληρωμήν. Εστοχάσθην τίμιον ν’ ανταλλάξω 

τον κοπον μου, καί την ανταλλαγήν αϋτην όχι πάντη άσύμ- 
φορον εις τό έθνος, έπειδή δέ ση'μερον όλα τά πράγματα 
λαμβάνουν βραδέως τέλος, καί ή μετ’ έμοΰ συνθήκη της 

Κυβερνησεως έβράδυνε μέχρι τοΰ παρελθόντος Απριλίου. Μέ 

ήλθε τότε ή δηλοποίησίς της, δΐής ούτε ί’πάλληλος καθι- 
στώμαι, ούτε ύποχρεοΰμαι νά λάβω τον της Υπαλληλίας ορ- 

κον. Καταγινόμενος λοιπόν εις τάς παρ έμοΰ προς την Κυ* 
βέρνησιν προβληθείσας μεταφράσεις, θέλω συγχρόνως έκδί- 

* δει καί την Ελληνικήν Πλάστιγγα, πάντοτε ανεπηρέαστου, 

πάντοτε ανεξάρτητον, καί άνακρίνων παρρησία τάς πρά
ξεις τών Υπουργών, ούτε αύτούς θέλω φοβηθή, ούτε διά 
την παραβίασιν της μετ’ έμοΰ συμφωνίας των θέλω ποτέ 

μεριμνήσει. έν ώ ούτοι εκ τοΰ δημοσίου άφθόνω; τρέφονται, 

δεν έρυθριώ έγώ διότι μέσα ύπάρξεως λιτά έκ τοΰ δημοσίου 
πορίζομαι, πράττων τίμια καί ελεύθερα καί φιλολογικούς 

ίδρώτάς μου μεταλλάττων. ΐϊθελα έρυθριάσει άν, διά ταπει

νά συμφέροντα κατεδεχόμην ν’ αλλάξω γλώσσαν, άν έκα- 

πήλιυα τήν ίεράν αλήθειαν καί τον λόγον τοΰ Θ;οΰ.


