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ποίΗΣΙΧ

Α-ΫΤ0Ν τον μήνα λόγιοι και Ϋπουργοί μεγάλοι 

Και Σύμβουλοι Γραμματειών κ’ Υπαλληλίσκοι άλλοι 
Εφημερίδων έγιναν συντάκται στήν αράδα* 
Εφημερίδων επεσεν ακρίδα στην Ελλάδα* 

Εδώ η Αθήνα* εκεί Σωτήρ ο μέγας τρόμος’ 
Ο εις χελώνην έφιππος παρεκει Ταχυδρόμος, 

Κ’ ή Σάλπιγς μας, και η Ηώς, κ’ η Αναγεννηθεΐσα ... 
0 αύρα επιδημική Εφημερίδων, φυσά 

Και ύλην εις τήν Μούσαν μου κωμικωτάτην δίδε, 

Διότι δεν τήν έςαρκούν οί Ο Π Ο Υ Λ ΟI κ α ί IΔ AI. 
Τού Τύπου ση'μερον κ’ εγώ τδ κείμενον άς δράξω, 
Αφ’ ού δεν έχω άλλο τι καλητερον νά πράξω* 
Αφ’ ού και ή Κυβέρνησις στ’ αμμώδη μας εδάφη 
Με τδ κονδύλι κάθεται κ* Εφημερίδα γράφει.

Οπόταν εις τήν τρυφηλήν Καθέδραν τής Δακίας 
Ο Υψηλάντης εφθασεν ώς νέφος τρικυμίας 
Τής παλιγγενεσίας μας τήν σάλπιγγα βαστάζων 
Και εις τά όπλα τήν φυλήν τού Λεωνίδου κράζων, 
Και ή Ελλάς ήρωϊκον αισθανόμενη κλόνον 
Διά μιας ίσύντριβε δεσμά τριών αιώνων,
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ΚΤόΝεγρης «ΐ; Επίάαυρον κ’ εις Αστρο; δημοκράτης, 
Τήν έθετε τό Σύνταγμα λαμπρόν διάδημά της, 
0 Τύπος τότε καί ίσχυν και μέγα είχε κλέος, 
Και δι’ αυτόν ό Βότζαρης άπέθνησκε γενναίως.

0ς νέα, ήτις στέφεται μέ κρίνα καί μέ ρόδα 
Κ’ έκτος τοϋ προαυλίου της δέν έβγαλε τον ποδα, 
Παρθένος ήσουν κατ’άρχάς, Ελευθεροτυπία, 
Καί σήμερον κυλιέσαι εις τά χαμαιτυπεία... 
Θρασεία ΐσω; φαίνεται ή έκφρασις αύτη' μου 
Κι’ ολίγον φιλελεύθερος ό ποιητής του δήμου. 
Μετά καρδίας αληθώς, ώ φίλοι, πεοιλύπου 
Νά σάς έκθέσω έρχομαι θεατρισμόν τοϋ Τύπου. 
Πλήν τάς Εφημερίδας μας έν γένει άς ίδώμεν 
Πριν στοϋ Σωτήρος τήν πομπήν μέ θλίψιν μας έμβώμεν.

Η Σάλπιγξ, ευαγγελική στους λόγους καί στο ήθος, 
Περιπατούσα μέ σταυρόν κρεμάμενον στο στήθος 
Καί μέ τά κομπολόγια τοϋ όρους εις τάς χεϊρας, 
Κυττάζει μέ χασμουρητά τάς ουρανίους θύρας.

Γραμματικήν Αασκάρεως, Τετράτομου Πατούσα 
ή διδασκάλισσα Ηώς εις χεΐρά; της κρατούσα, 
Παντοΰ γυρεύει μαθητάς, κανένα δέν ευρίσκει 
Κι’ άπ’ τά πολλά της γράμματα της πείνας αποθνήσκει.

Μέ μετρημένα βήματα, ειρηνικά καί ίσα 
Μεσαϊον δρόμον τρέχουσα ή Αναγεννηθεΐσα, 
Φιλόσοφος ποιήτρια, τήν Στάελ ομοιάζει 
Καί δόγματα πολιτικά ρομ-αντικώς εκφράζει.

ϊδοί> κι’ ό Ταχυδρόμος μας μέ τ’ άρτεσιανά του 
Αρτιφανή πηγάδια καί μέ τον Πειραιά του· 
Βαστάζει κηροψάλιδον εις τήν σοφήν του χεϊρα 
Κ’ εις τό κεφάλι του φορεΐ κωνοειδή σβυστήρα-
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Πασκϊνον τον τής Αθηνάς έβάπτισε συντάκτην, 
Καί τον Σωτήρα μέμφεται πικρά ώς λειποτάκτην- 
Αί γνώσεις του είν’ άφθοναι καί τ’ άρθρα του ποικίλα Γ 
Πολλάκις τρία τέσσαρα συγχρόνως ρίπτει φύλλα 
Εις τό κοινόν ό φλογερός κι’ οργίλος Ταχυδρόμος. 
Ομοίως τής Ανατολής ό τρέχων πεζοδρόμος, 
Εις τοϋ Κυνος τά καύματα ίδρόνων καί άσθμαίνων 
Κ’ εις πολυπόθητου σκιάν μεγάλου δένδρου μενών, 
Τά έξω του φορέματα τινάζει ένα ένα 
Καί πέρνει τόν άέρα του μέ στήθη ανοιγμένα.

Η Αθηνά μας, Λιάπισσα μ’άμελημένον σώμα, 
Μέ λερωμένον ένδυμα, μ’ απύλωτου τό στόμα, 
Πολυλογοϋ, αυθάδισσα καί άλλη Μπουμπουλίνα, 
Μέ ύφος πατριωτικόν μάς λέγει τοϋτα κείνα’ 
Πλήν εις τάς συγχισμένας της καί φράσεις καί ιδέας 

Τοϋ Αστρου; μάς ανακαλεί καί τάς πορτοκαλέας 
,» Καί τούς ερημωμένους του καί σκιασμένους δρόμους, 

Καθ’ ούς έσχεδιάζαμεν Συντάγματα καί νόμους.
Κουφότης, επιφάνεια καί άστασία ολος 

Καί ώς συνήγορος γυρνών τάς φράσεις του ευκόλως, 
Περιπλανάται ό Σωτήρ άπ’ εν εις άλλο μέρος 
Σκορπίζων λέξεις ηχηρά; καί πάταγον άέρος. 
Πολεμιστής ακούραστος, εις τήν πυράν έμβαίνων 
Μέ ίππον άπο σιδηροϋν πλεγμάτι σκεπασμένου, 
Τρεις χοόνους αδιάκοπα μέ υψωμένου δόρυ 
Ι’πέρ ψυχής του μάχεται καθώς οί Σταυροφόροι.

. Αγανακτεί καί μαίνεται Σωτήρ ό πατριώτης, 
Σωτήρ ό φιλελεύθερος καί πάντα ιδιώτης, 
Τό Υπουργείου θεωρών καί ατελές καί κοϋφον, 
Νά στέκεται μέ κεφαλήν σκυμμένην χωρίς σκούφον.
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ήμέραι γενναιότητας, ήμέραι χαρακτήρας, 
Καθ’ άς ή τόλμη κι* αρετή έφάνη τοΰ Σωτήροςί 
Απδ εμπρός του έξαφνα τζς έπωμίδα ς χάσας, 

Την μέλλουσάν του εύκλειαν και τάς ελπίδας πάσας, 
ής λέων ωρυόμενος έσήκονε τήν χαίτην 

Κ’ έπρο'φερε στην λύσσαν του Γαλλίαν και Κωλέττην 
Και Αρμανσπέργην κι* όθωνα, ονόματα τρεις πήχαις- 

Κ’ οί Γραμματείς μας έντρομοι, μέ ώρθωμέναις τρίχαις 
Κ* εμπρός του ζαρονόμενοι ώς οί βρεγμένοι γάτοι, 

Τον παρεκάλουν νά σταθη, ν’.άκούση και κομμάτι’ 
Κι* αύτδς έκραύγαζεν « εύθύς ... αμέσως... τδ κονδύλι:». ► 
Κ’έκ θεμελίων νά σεισθοΰν τοΰ Κράτους ολ’ οί στύλοι!.» 
Μέ τδ αυτό ηρωικόν κι’ απελπισμένου ήθος 
έφώναζε στών Αλβανών τό φοβισμένου πλήθος 

Μεσολαγγίτης ό κλεινός, ό σώζων τήν Ελλάδα 
Καί στεκών στην υπόνομον μέ άνααμένην δάδα’ 
Φωτιάν εκείνος έβαλλε, κι* άπδ τδ Μεσολόγγι 
Οί λίθοι σφενδανίζοντο κ’ έσείοντο οί λόγγοι* 
Φωτιάν yS αύτδς μάς έβαλε, κι’ αντί αστροπελέκι 

Πυροτεχνίας είδαμεν ασήμαντου φισέκι...

Τδ γράμμα τοΰ Κωλέτταυ σου έτύπωσες, Σωτήοη* 
Πλήν, σ’ ερωτώ, τι σήμαινεν αύτδ τδ τίρι λίρι;
Εις τας πενηνταδύω του παχείας χιλιάδας 
έςαπλωμένος καί χαίρων ό γεννάδας, 

Σε γράφει ώς νά ξεψυχά’ « Σωτήρη μου, σ’άφίνω... 
« Σωτηρη μου, διάδοχον τής δόςης μου σ’ εγκρίνω.. . 
«Σωτήρη μου, τδ στάδιον, όπου σ’άνοίχθη, τοέ/ε 
• Κ’ εις μνήμην σου, Σωτήρη μου, τους Ελληνας μου έ/ε ... · 
ά κληρονόμε γνήσιε τοΰ ζώντος μακαρίτου, 

Γελώ μ’ εσένα τδ μωρδ καί ορφανό παιδί του.
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Τα τόσα σου Τροπάρια καί τά Χερουβικά σου, 

Που έψαλλες έως εχθές στδν Αρμανσπέργ, στοχάσου· 

Καθ’ εβδομάδα λίβανον τδν πρόσφερες μιάν λίτραν, 
Τήν τών Εκκλησιαστικών παραμονεύων μίτραν. 
Δεν έλαβες τδ Δίπλωμα καί διά τούτο, φίλε, 

Εγέμισαν αί γαλλικαί κ* Ελληνικαί σου στήλαι 
Καί άπδ τόσας έθνικάς διατριβάς ωραίας 
Καί άπδ τόσας ύψηλάς εκφράσεις καί ιδέας; 
νωτήρ μου, Σύνταγμα ζητείς; ’ ’ ή πατριώτη, χαιρε!.. 

Πλήν εις τδν νουν σου τούς καλούς καιρούς εκείνους φέρε, 
Οπόταν τοΰ Συντάγματος άφίνων τήν σημαίαν 
Τοΰ Αβελ καί τοΰ Εϊδέκ προσκύνεις τήν ρομφαίαν.

Γνωρίζετε τούς τωρινούς Εφημεριδογράφους, 

Τούς κυβερνήτας κι’ οδηγούς τοΰ έθνικοΰ μας σκάφους; 
Ακούσετε ανέκδοτον καί ιστορίαν νέαν, 
Καί λάβετε περί αύτών τήν πρέπουσαν ιδέαν.

Κατ’ έγκατάλειψιν θεοΰ καί πειρασμόν διάβολου 

Συναπαντήθην υ.’ ένα των εις τήν όδδν Αιόλου’ 
Τδν δάκτυλόν του κατ’ έμοΰ σαλεύων μέ φοβέραν, 

Δέν μέ οπισωγύρισεν ουδέ τήν καλή μέραν’ 
ής ύ Αμλέτος έμεινα τοΰ Σακεσπήρου, τρέμων 
Μή γράψη θέματ’ άρατα καί κατ’ έμοΰ ό δαίμων 

Εις τί λοιπόν τδν έπταισα έπιθυμώννά μάθω 
Καί νά προλάβω τδ κακόν πριν νόστιμην τήν παθω, 

Υπάγω στον Βελζεβουήλ τόν άπευκταιον οικον 
Συλλογισμένος κ’ έντρομο; ώζ τδ αρνί στον λύκον.

Στα μέγα του Κατάστημα έμβαίνω κατά πρώτον 

Αστέγαστου, ορθάνοιχτου καί προς βορράν καί νοτον, 

Καί εις σαθρά κιβώτια στοιχεία φαγωμένα, 
Καί τυπογράφων ποόσωπα μελανομαυρισμένα’
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Εις δέ την Suf αν, έκραζαν εμπόρων ύπηρέταχ 

Πώς εΐν’ οί φιλελεύθεροι κακοί χρεωφειλέται, 
Κ’ έγύρευαν την πληρωμήν μελάνης και χαρτιού 
Αγορασθέντιον πρόπερσι τήν πρώτην Απριλίου.

Της δοξασίας τής κοινής τον μέγαν Παραστάτην^ 
Των εθνικών δικαίων μας τον ένθερμον προστάτην 
Εζήτησα ... και μία χειρ τον οίκάντου μέ δείχνει* 

έμβαίνω ... εις τάς όροφάς χρυσοί αστράπτουν λύχνοι* 
Γαλλίας εδώ έπιπλα* Αγγλίας εκεί σκεύη .. . 
Αυτά παθαίνει όποιος το έθνος του δουλεύει!

Τών ί'πουργείων εμβαιναν Υπάλληλοι κρυφίως, 
Φιλοτιμούμενοι καθείς καί λαχταρουντες ποιος 
Τά μυστικά που έμαθε νά τον πρωτομηνύση, 
Καί τής εχεμύθειας του τον όρκον ν’ αθέτηση.. 
Εκεί τήν γενειάδα του Διάκονος πομπεύων 
Καί τέν Αρχιερέα του άτίμως στηλιτεύων, 
έκεϊ κ’ εκείνος ήρχετο* εκεί καί σπουδαρχϊδαι 
ήμίλουν πατριωτικά ώς άλλοι Αριστεϊδαι. 

Ακίνητος, ψυχρότατος, σιωπηλός ώς τάφος, 

Τούς ήκουεν αγέρωχα ό Δημοσιογράφος.
Με ύπεδέχθη σοβαρά, έγέλασεν ολίγον 

Κ< ώς Υπουργός μ’ έλάλησε τά χείλη μεσανοίγων* 
Εζήτησα νά τον ίδώ άλλου καί κατά μονας* 

Τρεις γλαφυρούς μέ άνοιξε πολυτελείς κοιτώνας* 
Μέ ειλικρίνειαν τό παν τον έξωμολογήθην, 
Καί τήν αιτίαν όλου μου τού φόβου δεν άρνήθην* 
ό Βρούτος μας μ’ αγκάλιασε, μου έσφιξε τήν χεΐρα, 

Καί μέ φιλίας φλογέράς χυνόμενον κρατήρα 
Φιλών μ· εις το μέτωπον δεκάκις κ’ είκοσάκις, 

Μέ είπεν εις τον οίκον του νά έρχωμαι συχνάκις...

/

, ( 99 )

Καί τήν εσπέραν; .. μ’ έχυσε βροχήν κακολογίας 
Εις πέντε του διατριβάς βαναύσους καί γελοίας.

Εις καταχρήσεις σήμερον τοιαύτας υποπίπτει 

Καί άπο αίσχος τήν κλεινήν πατρίδα μας καλύπτει 

Ο Τύπος, τού αγώνας μας το λάφυρον καί δώρον. 
Αλλα ό σπορος έπεσεν εις χώραν καρποφόρον, 
Καί θ’ άναθάλη ανθηρός αγρός ελευθερίας, 
Καί ήδη βλέπω τάς σοφάς Θεάς τής Πιερίας 

Εις τήν άρχαίαν κοίτην των νά επιστρέφουν όλαι, 
Ως αί Πλειάδες τ’ ουρανού άγναί καί φωτοβόλαι.

Αρχίζει πάλη νοερά κ’ εξέρχονται ίδέαι, 

Ως Νύμφαι από τον βυθόν ωκεανού ώραϊαι 
Μέ στέφανον κοράλλινον, μέ πέπλον έκ πορφύρας* 
Ακούω καλαδήματα καί ήχους θείας λύρας. 
Καθώς όπόταν ύετος Μαρτίου καρποφόρος 
Ν’ ανθοστολίσω έρχεται τήν πεδιάδα, τ’όρος, 
Μακρόθεν αναγγέλλεται μέ πάταγον αέρων 

Κ’ εις μαργαρίτας χύνεται τήν αφθονίαν φέρων, 
Ομοίως καί τού Τύπου μας ό συγκρουσμός ό μέγας 
Καλά θά φέρη στάς πτωχάς έλληνικάς μας στέγας.

Αν καί καλύπτη κάποτε σκοπούς μηχανορράφων, 
Το έργον είναι άγιον τών Δημοσιογράφων.
Τού κάτω κόσμου κάτοικος, καί τούτον μας έκπλήττων, 

Τυπογραφίας αρχηγός καί ό Φραγκλϊνος ήτον.
Οί Ελληνες τής ίεράς Ελευθεροτυπίας 
Τάς το'σας συναισθάνθημεν μεγάλας συνέπειας. 
Δέν θέλομεν τήν στερηθή χωρίς σφαγήν οίζώντες, 
Τήν δάφνην της τήν ίεράν ακόρεστα φαγόντες.

Εκήρυξε τον πόλεμον εις τάς Τυπογραφίας 
Βουρβώνος ό χιλιετής Μονάρχης της Γαλλίας.
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ή; πυροβόλων στόματα και τά Τυπογραφεία 

Νά κλείση έπιχειρισθείς, του Τύπου τά στοιχεία, 
Τών ιδεών έζήτησε τά βόλια νά συντρίψη.
Τι έκαμε; κατόρθωσε τον θρόνον του νά £ίψη. 

Φριχτή αύγή της εικοστής έβδομης’Ιουλίου ! 
ήμερα εις Παρίσια στασιασμού αγρίου!

« Στα όπλα! » έκραξε λαός άμετρων χιλιάδων 
Τον θούριον Διθύραμβον της Μασσαλίας αδων, 
Και όμοιο; μ’ άφρίζοντα, μέ γαυριώντα ίππον, 
Εις τάς πλατείας έτρεχε με πάταγον και κτύπον 
Ως ταύρος σφαγιζόμενος έγόγγυζεν ή πόλις, 

Ταραττομένη, ρέουσα και κρατούμενη μόλις. 
Πλήν αίμα αισθανόμενος πολίτου εις τάς φλέβας, 
Ο στρατιώτης στέκεται καί θεωρεί με σέβας. 
Αιών άδολου αρετής, ό Λαφαγέτης πάλιν 

Εύθύνει. τήν Εθνοφρουράν τών Γάλλων τήν μεγάλην, 
Κ’ εις τήν Γαλλίαν ή ορμή γαλήνια του δήμου. 
Αλλ’ επί πλοίου μισθωτού, άγνωστου καί άσημου 
Αποδημεί μέ ταπεινά καί πένθιμα ιστία 
Βουρβώνων ή παμπάλαιος μεγάλη Δυναστεία.

ίδού αφρόνων ίπουργών καί Αύλικών κολάκων 
Τι φέρουσιν αί συμβουλαί... Πλήν πλήθος Πολινιάκων 
Πολλάκις καί τού Οθωνος δέν έλαβεν ό θρόνος 
Καί ανικάνους Υπουργούς καί ξένους τού άγώνος; 
Το έθνος θέλει στιβαράν πηδαλιούχου χείρα, 
Καί ίπουργούς μέ δυ;ατον καί νούν καί χαρακτήρα. 
Πλήν εις Συμβούλους έμειναν τά Υπουργεία τώρα 
Καί εις αύτούς τού σκάφους μας ή πρύμνη καί ή πρώρα· 
Κ’ οί Γραμματείς μας; · · έκδοτοι στήν άργυρολογίαν 

Καί μόνον αποβλέποντας εις τήν νεομηνίαν,
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Τον πλήρη δίσκον προσκυνούν τής αργυρά; σελήνης...
Ω! /αί*οε, Πριβιλέγιε ό τής Δικαιοσύνης!
Καί σύ τών Εξωτερικών φιλότιμε Πετράκη !

Καί σύ τών Εσωτερικών ευνούστατε Κωστάκη!
Καί σύ ό τών Θρησκευτικών Βυζάντιε Σκαρλάτε, 

Απο εύχάς συνοδικά; πατόκορφα γεμάτε !
Καί σύ τής Εκπαιδεύσεως ώ φίλε Ραγκαβήμου!
Σάς χαιρετά ώς Υπουργούς ό άοιδδς τού δήμου.



ΛΟΓΟΓΡΑΦΙΚΑ.

i ΑΑΗΛΟΓΡΑΦΪΑ.

Εξ Αθηνών, 23 ίουνιου-

Ανέγνων, φίλε, την επιστολήν σου και ορδήν θεωρώ τήν 

παρατήρησίν σου δτι, οσάκις τδ έθνος λάβη τάς ήνίας της 
Κυβερνήσεως, αναρχία και άθλιοτης’ οσάκις πάλιν ή Κυ- 

βέρνησις έχη δύναμιν ανεξάρτητον άπδ την θέλησιν 

του έθνους, η κατάχρησις των Υπουργών της απεριόριστος. 

Δεν άρκεΐται ή επί των Οικονομικών Γραμματεία εις τά 
ύπδ την κατοχήν της οκτώ περίπου δέκατη μόρια της ελ

ληνικής γης’ θέλει καί *τήν τών παροίκων της Εύβοιας’ 
θέλει, και την ίδικήν σου. Απονέμουσα παραλόγως εις τον 

Σουλτάναν τδ παρά τών Πρωτοκόλλων άναιρεθέν προνομίαν 

της άπολύτου κυριαρχίας του έφ’ όλων τών ιδιωτικών κτη
μάτων της Εύβοιας, καί καθιστώσα τόν νόμιμον Βασιλε'α 
όδωνα Σουλτάναν, κληρονόμον του ανυπάρκτου αύτοΰ δικαιώ

ματος, προσβάλλει την ίεράν αρχήν της ιδιοκτησίας.
Φοβείσαι, φίλε μου, μήπως εν ω διάγεις βίον φιλοσοφικόν 

καί γαληναΐον εις τό αγροτικόν σου άσυλον αΐφνίδιον της 
Οικονομίας διάταγμα σε δίωξη άπδ τον οίκίσκον σου, άφαρ- 
πάση τούς άροτηράς σου βόας, διασκορπίση τδ ποίμνιόν σου, 
καί οι κηφήνες ημείς της Πρωτευουσης φάγωμεν τδν κη

ρόν καί τδ μέλι τών κυψελών σου. Αλλά τοιαύτης αύθαι- 
ρέτου πράζεως φοβος άς μη ταράττη την ησυχίαν σου. Η Δη- 

μ,οσιότης, κραταιοτέρα καί άύτου του Συμβουλίου της Επι-
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χρατείας, εγκαθιδρύεται εις την έλλάδα ύπερασπίστρια τών? 

άπαραγράπτων του πολίτου δικαίων.
Η παρούσα εποχή της Ελλάδος είναι αξιομνημόνευτος*’ 

έξετελέσθη σιωπηλώς έργον πλείστου λόγου άξιον* ή έλευθε- 

ρία τού Τύπου, μόλις πρότερον ανεκτή, καθιερώθη σήμερον. 

Η εξουσία, είτε στερουμένη πόρων χρηματικών καί στρα
τευμάτων ώστε διά της βίας νά κυβερνήτη την Ελλάδα, 

είτε ύπενδίδουσα εις τδν θέλησιν τών δύω συνταγματικών 
έκ τών τριών μεγάλων Δυνάμεων, είτε τέλος πάντων έξ 

οικείας της καλής προαιρέσεως, άνεγνώρισε την αρχήν τής 
έλευθεροτυπίας, καί προς τούς κατακρίνοντας τας πράξεις 

της άνέλαβε τδ έργον τής άπολογίας* όπου δέ ή Κυβέρνη- 

σις επιχειρεί ν’ άπολογηθή περιμένεται κατόπιν ή πρόοδος.

Ιδού λοιπδν άνηγέρθη Δικαστη'ριον κοινής δοξασίας, έμπρο
σθεν τού όποιου καί αύτή παρουσιάζεται ή Κυβέρνησις. ΐδοίχ 

λοιπδν ήνοίχθη στάδιον, όπου άρχεται κοινωφελών ιδεών 

έρευνα, καί πραγματοποιείται ήδη τδ προαγγελθεν εις τήν 
πρώτην επιστολήν μου μέλλον αί συζητήσεις τών αρχών 

διαδέχονται τάς λογομαχίας τών φατριών.
Δύω εφημερίδες νέαι, ό Ταχυδρόμος καί ή Αναγεννη- 

δείσα Ελλάς, άνεφάνησαν πρδ μικρού είς τδν πολιτικόν μας 
ορίζοντα. Δύω ακόμη άλλαι περιδένονται* ή Πρόοδος, ήτις 

προεκηρύχθη, καί ή Αλήθεια, ήτις κυοφορείται ήδη, ώς ψιθυ- 

ρίζεται, είς τδν εγκέφαλον λογιών τινών... Είθε νά μή φανώ- 
σιν ονομαζόμενα! ούτω κατ’ ευφημισμόν! Βλέπεις λοιπδν, 
φίλε, ότι ό περιοδικός μας Τύπος προοδεύει καθ’ ημέραν, 

καί οτι βαθμηδόν ή διανοητική τής Ελλάδος κλάσις πο- 
λυπλασιάζεται, διότι πώς αλλέως έδύναντο εφημερίδες τό- 

σαι νά ύπάρξωσιν;
Ο Ταχυδρόμος, ήμερολόγιον τής Κυβερνήσεως, είναι ύπό^
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τήν διεύθυνσιν τής επί τής Εκπαιδεύσεως Γραμματείας' άλλ" 
άθλίως καί διευθύνεται καί συντάσσεταΓ κάμμία νεοφανής 
ιδέα· κάμμία των πραγμάτων άνάπτυξις· ύφος έκνενευρισμέ- 
νον, εκφράσεις τετριμμέναι, καί πολλάκις προσωπικότητες 
έξερχόμεναι άπό τό έργοστάσιον του Σωτήρος. Νάνος πολε
μιστής ένεφανίσθη γελοιωδώς εις τό πεδίον της μάχης· 
ύπό την περικεφαλαίαν ή κεφαλή' του βαρυνομένη κλίνει 
προς τούς ώμους, τό σωμάτιόν του καταθλίβεται ύπό τόν θώ
ρακα, λογίζονται οί πόδες του ώς κάλαμοι, καί οί θεαταί συ- 
ρίζουσιν εις την παρουσίαν τοιούτου πυγμαίου.

Η Αναγεννηθεΐσα Ελλάς διακρίνεται διά τής έμβριθείας 
τών συλλογισμών της καί του σεμνοπρεπούς της βαδίσμα
τος" ακολουθεί" τό αυτό πολιτικόν σύστημα, τό όποιον σ’ εξέ
θεσα εις τάς προλαβούσας μου έπιστολάς, τείνει δηλαδή πρός 
τήν κατάπαυσιν τών φατριαστικών ερίδων καί τήν έναρξιν 
τών επωφελών συζητήσεων. Αλλά τά βήματά της, βραδέα 
καί αβέβαια, μαρτυροΰσι τόν φόβον της μη'πως ολίσθηση 
ή παρεκτραπή έκ τής μεσαίας οδού, τήν οποίαν ένεχάρα- 
ζεν εις έαυτη'ν.

Ο νοερός αυτός άγων, ό διαπληκτισμός ούτος τόσων Εφη
μερίδων μας πβύ θέλει μάς φέρει;., πού;., κατ’άρχάς εις 
τήν ανάπλασιν αληθούς Υπουργείου, καί μετέπειτα εις τήν 
καθίδρυσιν συνταγματικής Κυβερνη'σεως.

Επι τού παρόντος έχομεν έλευθεροτυπίαν, όργανισμόν 
Δήμων, Ορκωτούς Κριτάς, Δικαστήρια ανεξάρτητα,(διότιδεν 
επιβάλλει πλέον εις ταύτα ή Εξουσία ΐερόσυλον χεΐοα ώς 
έπί Μαουρέρου,) καί σκιάν τινα Νομοθετικού Σώματος. 
Η υλη λοιπον τής συνταγματικής οικοδομής ύπάρχει- 
άλλα το κτίριον ακόμη δεν άνηγέρθη. Παρεκτός τούτου, ή ελ
ληνική κοινωνία προέβη πολύ άπό τόν καιρόν τού Καποδιστρί-
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ου. Η κατασκοπεία τότε ύπεφέρετο· σήμερον τό έθνος όλον άνε- 
γείρεται άπο φρίκην εις μόνον τ’όνομά της. Τάφου τότε σιωπή 
έβασίλευεν εις γήν ερειπίων, καί οί πολϊται δεν έτόλμων νά 
προφέρωσιν ό'χι γογγυσμόν τινα κατά τής Κυβερνη'σεως, αλλ’ 

ούδ’ επίκρισιν απλώς τής διαγωγής τού μικρότερου Υπαλ
ληλίσκου της· σήμερον άνακρίνομεν καί ΐπουργούς καί Κυβέρ- 
νησιν καί τούτο ό'χι μόνον διά ζώσης φωνής, άλλά καί δια 

τού Τόπου· όχι μόνον άνεξάρτητοι άνδρες τινές, άλλ’ όλοι 
γενικώς ημείς μέχρι καί αυτών τών Υπαλλήλων τής 
Κυβερνη'σεως. Δεν είναι λοιπόν άναντίρρητον ότι δεν θέλο- 
μεν σταθή έδώ, ότι καί ημείς αυτοί θέλομεν ζητήσει βελτιώ
σεις, οτι καί άφ’εαυτών έτι τά πράγματα θέλουν βελτιωθή;

Πρώτη φωνή, άρχίζουσα έκτης σήμερον νά εξέρχεταιάπό 
τά στο'ματά μας καί μέλλουσα νά έξαπλωθή καθ’ δλην τήν 
Ελλάδα, είναι ή σύνθεσις Υπουργικοί Συμβουλίου άπό έμφρο- 
νας καί γενναίου χαρακτήρος άνδρας. Πάς κλάδος διοι
κητικός εις το έξης πρέπει νά έχη τόν ικανόν καί άξιον τής 
κοινής ύπολη'ύεως ί’πουργόν του'νευρόσ παστόν καί κολοβόν 
ί’πουργεϊον δεν άνεχόμεθα πλέον οί Ελληνες, διότι δλοι άπό 
τού μεγαλητέρου μέχρι τού μικρότερου θέλομεν άμεταστρε- 
πτεί τήν πρόοδον τής κοινωνίας· διότι όλοι, άπό τό 182 1 
έτος λαβόντες τόν πυρετόν της ελληνικής άναπλάσεως, έχομεν 
ετι τήν θέρμην αυτήν, καί τήν αυγήν έγειρόμεθα συλλογιζό- 
μενοι τί καλόν υπέρ Ελλάδος μέλλει νά πραχθή, καί τήν 
έσπέοαν πίπτομεν εις τήν κλίνην έρωτώντες ημάς αύτούς τί 
εκέρδισε σήμερον ή Ελλάς.

Αλλη φωνή, μέλλουσα νά διαδεχθή τήν πρώτην, είναι ή 
εθνική άντιπροσώπευσις. ίΐ πεφωτισμένη Εύρώπη άς μή νο
μίσει ότι τήν άντιγράφομεν, οτι έξ αύτής λαμβάνομεν τήν 
κίνησιν. Η Ελλάς, έχουσα τέκνα διανοητικά όλα και σκε-
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πτόμενα, ταχέως η βραδέως θέλει κυβιρνηθη άπδ Διοικησιν 
δίδουσαν εύθύνην των πράξεώντης. έκτος τούτου, διαχω

ριζόμενη άπδ θαλάσσας και ορη, εχουσα εις πάσαν νήσον και 

εις πάσαν Επαρχίαν επιτόπια ιδιαίτερα συμφέροντα, και έκ 
της τοπογραφικης αύτης θέσεώς της φαίνεται προωρισμένη διά 

παραστατικόν είδος Κυβερνη'σεως, οπού νά φιλονεικώνται 
δι Αντιπροσώπων ολα τά μερικά της αυτά συμφέροντα. 1ί 

Ελλάς, ευστοχώ; ειπεν Εφημερίςτις, κεΐτα: εις τά πρόθυρα 

των τριών κόσμων, έν μέσω της παλίρροιας των ιδεών. Διά
φοροι οδοιπόροι διαπερώσιν αυτήν καθ’ ημέραν, οί μέν, έκ 

της θέρμης και φιλελευθέρου φυλής τών Γάλλων, οί δέ, σύννοες 
και άπδ τριών ηδη αιώνων θηλάσαντες τδ γάλα κοινοβουλευ

τικής Κυβερνησεωζ Αγγλοι, και άφίνουσιν οί πολλοί ελευθέ

ρων ιδεών ίχνη.
Φωτισμού δράστηριον μέσον, του οποίου η δύναμιζ, άν 

καί μεγαλητέρα της τών εφημερίδων, δεν εκτείνεται όμως 
τόσον μακοάν, είναι καί αί εις την Ελλάδα είσαγόμεναι ηδη 
σκηνικαί παραβάσεις. Οί Ελληνες ηρχισαν νά αίσθάνωνται 
δυνατήν προς αύτάς κλίσιν, καί άναμφιβόλως αί τερψικάρ- 

διοι της ηθικης αύται Σχολαί θέλουσι ρυθμίσει μεγάλως την 
κοινωνίαν μας* θέλομεν μετ’ ολίγον χρονον ίδεΐ θέατρα, τού 
τοιούτου ονόματος άςια, νά διαχέωσιν εις πεντακοσίους καί 

χιλίους άκροατάς την υγιή φιλοσοφίαν τού Βολταίρου καί να 
έμπνέωσι τδν υψηλόν χαρακτήρατών ηρώων τού Κορνηλιου 
καί Αλφιέρου...

Ηθελα, φίλε, νά εξακολουθήσω την μετά σού διά τού κα
λάμου συνομιλίαν μου· άλλ' αναγκάζομαι νά παυσω. Σήμερον 
τδ προσωπικόν τού νέου διοικητικού οργανισμού έδημοσι’ 
εύθη, καί άλλοι μέ τριών πηχών πρόσωπα, άλλοι μέ άκτι- 
νοβολα μέτωπα έρχονται εις το δωμάτιόν μου* οί πρώτοι,
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’φρυάττοντες έκ της οργής, έπικαλουνται τά σατυρικά μου 
βέλη κατά της Κυβερνη'σεως· οί δεύτεροι, σκιρτώντες έκ της 
χαράς, θέλουν νά λάβω εις χεΐρας την κιθάραν καί νά ψάλω 

φαιδρός μετ’ αύτών

«Τδ θοίον τδ.των Ερώτων 
μ.ίξω{χεν Δίονύσω* 
τδ ρο&ον τδ κχλλίφυλλ&ν 

«ρτάφοισιν άρ^δσαντες, 
ϊΐίνωρ-εν αβρά γελώντες. ■

Εις έκ τούτων μέ παρακαλει καί Διθύραβον πινδαρικδν δί 

αύτδν νά συνθέσω, προσφέρων με ώς ύλην τού εγκωμίου του 
τάς νέας πόλεις, τάς όποιας μέλλει νά κτίση, τάς μεγά

λα; λίμνας, τάς όποιας μέλλει νά ζηράνη, καί τάς μα- 
κράς γεφύρας, διά τών όποιων μέλλει τάς διακεχωρισμέ- 
νας έπαρχίας νά συνενώστμ

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Εβαλα κατά νουν, (έλεγε χθές εις πλούσιος εις συνανα

στροφήν φίλων του,) νά μη φυλάξω παρά μίαν μόνον δραχ
μήν, την τού πορθμείου, διά τδν Χάρωνα. Φροντίδες λοιπόν 

φιλαργ υρίας καί υπολογισμοί Εξηνταβελόνου δέν καταζα

λίζουν την κεφαλήν μου, καί εις τδν δρόμον της ζωής ό- 
δοιπορών, σκορπίζω μέ τάς δύω χειρα; τούς χρυσούς μου 0- 

θιονας.

Είδα ότι τελειόνει τδ στάδιον τού βίου εις τριών πη

χών λάκκον, οστις περιμένει καί τδν άστεγον ψωμοζη'την και 
τδν δορυκτητορα Χαπολέοντα καί τδν ληστήν τών μεγάλων 
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ύϊών καί τον ένάρετον Αριστείων. Εγνώρισα ότι T(J ^αψι- 

λευό|Λενον προς τούς δυνατούς θυμίαμα πολλάχις άποσ-ά 

δάκρυα εκ των οφθαλμών των. Φιλοδοξίας λοιπόν καπνοί 

δεν διώκουν τον ύπνον άπο τά βλέφαρά μου όταν περί το 

μεσονύκτιον έξαπλο'νωμαι εις την μαλθακήν μου στρωμνήν.

Αλλοι, δια τους πολλούς των περισπασμούς και τάς με- 
γαλας μέριμνας των πάσχοντες αϋπνίαν, καταφεύγουν, ώς 
είς μεγα ναρκωτικόν, είς την Ευαγγελικήν Σάλπιγγα, η 
κάλλιαν εις τον Βενθάμην μεταφρασθε'ντα παρά τοΰ Κυρίου 

Γεωργίου Αθανασίου. Αλλ’ ό άφροντις ε’γώ, άπηλλαγμε'νος τής 

τοιαυτης νοσου, αγρυπνώ μονον οσάκις θέλω ή ν’ ακούσω 
απο τον εζωστην μου κιθαριστας ΖακυνΑίους τραγωδούντας 
το του φιλήδονου Σαλωμοΰ

« Τά τραγούδια αςυ τάλεγες ολα, 
Τςυτο uovgv δεν θέλει; ειπιι. . .»

η ν άναγνώσω επί τής κλίνης [ίου τήν θελκτικήν αλληλο

γραφίαν τού Φρεδερίκου μετά τού Βολταίρου καί τάς Εξο

μολογήσεις τού Ιακώβου Ρουσσώ. Τήν περασμένην δέ νύ

κτα, άπεκοιμήθην καί μέ τήν περίεργον εξιστόρησιν συμ
βάντων τινών τού υπηρέτου μου. Συγχωρήσατε'με, φίλοι, νά 

σάς τήν έπαναλάβω καθ’ οσον τήν ενθυμούμαι... Αλλά μήν 

ανοίγετε πλατύ στόμα διά νά χασμηρυθήτε... Μάθετε πρώ

τον τίς είναι ό ύπηρέτης μου.

Ο λεγάμενος μου δεν είναι άπο τούς συνήθεις εκείνους 
τής Ελλάδος, οί οποίοι δεν έμβαίνουν είς μίαν οικίαν είμή | 
διά νά κλέψωσι κάνέν περόνιον ή μαχαίριονάργυρούν καινά 

φύγωσιν, ή διά νά σπάσωσιν άπο άνεπιτηδειότητα κάνέν κά

τοπτρου πεντακοσιόδραχμον. Εχει μακρύ πλατύ Αντιστράτη

γου Δίπλωμα τού l8a5 έτους, δτε ό Κωλέττης, πολέμων 

τον Μαυροκορδάτον, έχάριζεν εις όλους πλουσιοπαρόγως
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πήν στρατηγικήν εμπειρίαν, καί περιμένει ώρα τή ώρα 
βαθμόν Ταγματάρχου άπο μίαν Επιτροπήν καί άργυ

ρούν Σταυρόν άπο άλλην. Ακούσας εν ή μι συ έτος το 
καταπειστικόν «Μάλιστα» τού Κυρίου Μαυροκορδάτου, 

έφαγε τά οσα έκέρδισεν επτά χρόνους είς τον ιερόν αγώ

να. Πιστεύσας δύο άλλα έτη εις τδ σειρήνιον «Πολύ καλα« 
τού Κυρίου Κωλε'ττου, έπώλησε καί τά ένδύματά του. Και- 

ροφυλακτών έως αύ να έπικυρωθή ο προσωρινός Πραιόης εις 
τήν επί τών Εσωτερικών Γραμματείαν, ύπέπεσεν είς χρέος 

δισχιλίων δραχμών. Προσωρινόν Θεωρών τόν Δρόσον Μαν- 

σώλαν καί περιμένων νά συμπληρωθή τδ ίπουργειον, έρρι- 

φθη τέλος πάντων άπδ τούς δανειστάς του καί είς τήν 

φυλακήν, άπδ τήν όποιαν μόλις και μετά βίας προ μικρού 

διεσώθη-

Διέτρεξεν δλην τήν ελληνικήν έπανάστασιν, ύπηρέτησεν 
ύπδ τήν οδηγίαν όλων τών Οπλαρχηγών, εμβήκεν εις όλας 

τάς όαδιουργίας, έγνώρισεν όλα τά Κόμματα και όλα τα ιςΌ· 
ρικά πρόσωπα. Αγχίνους, αστείος καί, (πράγμα σπάνιον αρ
κετά είς τήν έλλάδα,) όχι αγράμματος, ζή ώς φίλος μάλλον 
ή ώς ύπηρέτης είς την οικίαν μου, λαμβάνων μηνχαίον δέκα 

στερλίνας, τόν μισθόν δηλαδή ενός Συνταγματάρχου τής Ελ

ληνικής Φάλαγγας.

Βλέπων χθες τά μεσάνυχτα ότι δεν είχα διάθεσιν άκόμη 

νά κοιμηθώ καί δεν εύρισκα κάνέν τής όρέξεώς μου βιβλί- 

ον, «νάσάς διηγηθώ εγώ, αύθέντη, ( μέ είπεν) ολίγα απο τα 

όσα μέ συνέβησαν πριν έμβω είς τήν υπηρεσίαν σας* ίσως 
διασκεδάσετε ολίγον...» καί είς τήν άπόκρισίν μου «λέγε» 
ό Θρασύβουλος, (τοιαύτα πομπώδη ονόματα λαμβάνουν οι 

σημερινοί μας Ελληνες,) ήρχισε νάλέγη.
8
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« Ηλθα εις τάς Αθήνας πρόπερΰι, μηνυθείς άπό τον Γραμ- 

ρατεα των Εσωτερικών. Είχα πωλήσει ε’πί δημοπρασίας εις 
το Ναυπλιον ♦& ήμκτυ μέρος Τών φορεμάτων μου, και μόλις 

F είκοσι δραχμαί ήσαν όλα uou τά μετρητά'. Εμβαίνω κατά πρώ
τον εις tv μεγάλον Καφφενεΐον. Ενας απόστολος του έκλαμ- 
προτάτου Γραμματέως μου μόλις μέ βλέπει, καί χύνεται εις 
τάς αγκαλας μου, μέ κατασπάζεται, μέ ειδοποιέ? Sxi μέ 

προσμένει^ Δίπλωμα εις τήν Γραμματείαν των Εσωτερικών 
καί μέ λέγει νά πίωμεν εις υγείαν του προστάτου μου. Η- 
σαν καί άλλοι πολλοί παρόντες. Από τήν χαράν μου προ
σφέρω εις τόν ένα ζαχαρικά, κιρνώ εις τόν άλλον μα
δέραν καί άνθοσμίαν, έξοδεύω τάς δραχμάς μου έ’λας 
καί, βέβαιος διά τό Δίπλωμά μου, τρέχω είς τήν κατοικίαν 

του, Γραμματέως... λείπει ό Εκλαμπρότατος εις το Γρα- 
φεΐο'ν του. έπιστρέφω μετ’ ολίγον... τρώγει ό Εκλαμπρό

τατος. Επανέρχομαι πάλιν... κοιμάται ό Εκλαμπρότατος. 
Καί Τετάρτην φοράν έρχομαι... ά της ευτυχίας μου! τόν 
βλέπω... μέ κτυπα εις την πλάτην τρις... τόν ομιλώ 
περί Διπλώματος... άφίνει την ράχην μου καί μέ δείχνει 
τ^ν ίδικήντου... φεύγω κεραυνοκτυπημένος, μήν ήξεύρων 
που νά υπάγω καί τί νά γένω.

« Από πολύν καιρόν έγνώριζα ένα Πανοσιώτατον, ροδοπρό- 
σωπον καθώς ό Βάκχος, γεμάτον καί στρογγυλόν καθώς 
( ωρα των καλή! ) του Περροΰκα οί πίθοι, τούς οποίους έσπα
νε τό μεθυσμένσν μας Σύνταγμα εις το Αργος. Συνταγμα
τικός καθώς εγώ, ηγάπα τούς γάλλους, άλλά τούς γάλλους 
της Ινδίας, καί καθ’ ημέραν δύο τρεις άπ’ αυτούς τούς κα
λοθρεμμένους , φίλους του παρευρίσκοντο εις τό γεύμα του. 

Ανεφέρε συχνά τό ευαγγελικόν τούτο ρητόν .. ού τά είσερ- 
/ομινα, αλλά τΗςερχόμεναυ ξ.ς

( III )

βάσιν, κατεβίβαζε και κατεστοίβαζεν εις τήν μεγάλην άπο- 
βη'κην τής κοιλίας του και γάλλους καί γαλλίδας. ίΐζητησα 
μικρήν κώχην εις την εΰλογημένην του τράπεζαν, υποσχό
μενος νά τόν κάμνω τόν βωμολόχον καί νά τόν τραγουδώ 
μερικά τραγούδια ερωτικά, τά όποια ώνόμαζεν αυτός τού 
Σατανά, πλήν άκουε μέ μεγάλη·.· του εύχαρίστησιν. Μ’ 
έδέχθη, καί έίς αυτόν τον ήσυχον λιμένα έζασφάλισα 

τό δυστυχισμένου μου πλοιάριον. όλίγον όμως καιρόν 
έβάσταξεν ή εύτυχία μου. Εύρέθημεν κατά συνεργίαν διαβό

λου εις μίαν καί την αυτήν οικίαν, εις μιαν και την αυτήν 
Κυρίαν, Πνευματικοί καί οί δύω... Ο φίλος, οργισθεις διοτζ 
έπεμβήκα εις τά όποια ώνόμαζεν εκκλησιαστικά του δικαιώ

ματα, μ’ εδωκεν αμέσως τό διαβατηρίου μου.

. Περίλυπος ώς ό λδάμ δταν έξέπεσευ άπότόν παράδεισου 

καί εις τούς πέντε δρόμους τριγυρνών, απαντώ γνώριμόν μου 
παλαιόν. Ο φίλος, τέλειος τεχνίτης καί άγιον λείψανου της 
ελληνικής ραδιουργίας, ητον αφιερωμένος ψυχήν καί σώμα εις 
μίαν φατρίαν... δεν τήν λέγω ... Σε ώμίλει διά τό σύστη
μά του καθώς ά θρήσκος Δερβίσης διά τόν Μωαμεθανισμόν, 
καί τό Πιστεύω του ήτον ό Φατριάρχης του. Μ’ έχαιρέτησε 
φιλικώτατα,ΐΛ’έοώτησε διά τήν κατάστασίν μου, καί μαθών 

μόλις τήν αμηχανίαν μου, μ’ έπρόσφερε τήν κατοικίαν του. Ο 
άνθρωπος, όλος σχέδια καί φροντίδες, πότε ήθελε νά μέ δώ- 
«η ' γράμματα πρός τούς Καπετάνους τής Ρούμελης δια 

νά ε’αβωσιν εις τάς Αθήνας κατά τήν αναγορευσιν του 
βασιλέως, πότε ήθελε νά μέ στείλη ώς μυστικόν από
στολον ε’ις τήν Μεσσηνίαν, καί ύστερα πάλιν αλλα,ων 
.Λώμηνμέπα?εκίνεινά φωνάζω εις τάΚαφφεν.ία ύπέρ του αυ- 
θέντου του. Προσμένω·» τήν εικοστήν Μαίου, εμέτρατας ημε-
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‘ρας εις τά δάκτυλά του, και πολλαϊς φοραις από τον Αρχηγόν 

τουΚόμματος έγύριζε τά μεσάνυκτα εις τήν οικίαν του κατα- 
κόκκινος ωσάν Χερουβείμ άπο τήν χαράν και λίγων με μέ 

ξηροβηχήματα υπερήφανα* « εις όλίγας ημέρας μέ βλέπεις 

και δεν μέ γνωρίζεις.» Μ’ όλα όμως τά λαμπρά μας μέλλοντα, 

το παρόν μας δέν ή το·.· τόσον άξιολογον, και ό φίλος, όστις 

προσκαλέσας με εις το αρχοντικόν του μέ είχεν ύποσχεθή νά 
μοιράζη μαζύ μου το γευμά του, πολύ δέν έχανενείς την υπό- 

σγεσίν του, επειδή πολλαις φοραϊς ούτε φωτίαν άνάπταμεν 

εις τό μαγειρείου , και δταυ σπανίως έκαθήμεθα εις την τράπε
ζαν, μέ το κερί κανείς έζήτει το κρέας. Η εικοστή όμως 

Μαιου!.. Τι την κάμνεις;.. αυτή μάς έχορταινε καί μάς 
έθάμβονεν ή καταραμένη άπο μακριά μέ ποδιάν γεμάτην 
δραχμάς, Διπλώματα καί Σταυρούς. Ποτέ τά μεσάνυχτα του 

Αγίου Βασιλείου αί καλογραία», καί οί καλόγηροι όλου τού κό
σμου δένφυλάττουν μέ τόσην ανυπομονησίαν ν’ άνοιξη ό ου

ρανός καί νά φανη το άγιον φως, μέ όσον καρδόκτυπον αυτός 

καί εγώ παρεμονεύαμεν όλην την νύκτα της εικοστής Μαιου 
νά φέςη ο ήλιος.. .

« Εξημέρωσε τέλος πάντων. Αφ’ ού ειδαολας τάς βασι
λικά; πομπάς καί παρατάξεις, επέστρεύα περί τάς δώδε

κα εις την οικίαν. Πεινών καί περίεργος ένταύτφ νά μάθω τά 
νέα της ημέρας, δέν έβλεπα την ώραν πότε νά έλθη ό φίλος 
νά συμφάγωμεν καί ν’ άρτύση τό γεύμα μας μέ τάς χα- 

ροποιάς του ειδήσεις. Πρώτην φοράν είχαμεν καλά φαγητά. 

Ερχεται μετ’ ολίγον ό καλός μου, αλλά μέ φυσιογνωμίαν άλ- 
λοιωμένην καί μέ ούιν θανάτου, καί χωρίς νά προφέρη γρυ 
πίπτει ώσάν νεκρός εις τό στρώμά του ... « Αδελφέ! ©ίλε!» 

φωνάζω εγώ, καί ούκ’ ήν φωνή καί ούκ’ ήν άκρόασις... Κά- 
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θημαι τότε μόνος εις την τράπεζαν, τρώγω καλά, πίνω είςτ 
ύγείαν τού οικοδεσπότου καί της φατρίας του, καί αν μέ είδε 

πλέον άς το γράψη.

• Απελπιστείς άπο τήν άναθεματισμένην Πολιτικήν,γίνο
μαι τότε άρχιυπηρέτης εις τον Πρέσβυν μιας μεγάλης Δυνά- 
μεως... ονομα καί μή χωριό... Εις την Εξοχότητά 

του έσυχνοέρχοντο πολλοί φατριασταί μας, τον έκοινοποίου> 

τά μυστικά του Κράτους καί ήλπιζαν απ’ αυτόν

Και κουβούκλια. jxe σταφύλια, 

Και λαγούς |χέ πετραχήλια.

ό αοθέντης μου, άφ’ ού έφευγαν, τούς έπεριγέλα διά τή> 
μωρίαν των, τούς κατεφρόνει ώς προδόταςτής πατρίδας των, 

καί εις τάς μετ’ αυτών σχέσεις του σκοπόν άλλον δέν ειχ· 
παρά, φαινόμενος εις την Κυβέρνησίν του άξιος καί είδήμων 

όλων τών διατρεχόντων εις τή^ Ελλάδα, νά επιτύχα κανένα 

προβιβασμόν ή παράσημου. Οί Κύριοί μας μ’ όλον τούτο 
έπρόσμεναν απ’ εκείνον Υπουργεία, μεταβολήν τών καθεστώ
των, ερχομόν στόλων καί στρατευμάτων εις τήν Ελλάδα. 

Μέ πόσην ευχάριστησιν τον άκουαν νά ύβρίζη έμπρος των 
τήν Κυβέρνησίν μας, καινά τούς δίδη λόγον τιμής ότι θέλεν- 

άναγκάσει τον Αρμανσπέργην νά τούς παραχώρηση τάς λαμ- 
προτέρας θέσεις. ί’ποσχέσειζ Διπλωμάτου ! .. Μιαν ημέραν 
έξαφνα φθάνει ταχυδρόμος εις την Πρεσβείαν ... ό Εξοχώτα- 

τος κράζει ευθύς τούς Κυρίους τούτους εις τήν οικίαν του, 

τούς έπιπλη'ττει άσθμαίνων καί τούς παρακινεί να σέβωνται 
τήν Κυβέρνησίν των. Αλλ’ έφυγεν εκείνος από τήν Ελλάδα’ 

έφυγα κ* εγώ άπ’ εκείνον.

« Πού νά ύπάγω; ·. ίδού ό Κύριος Βλακ, Αστυνό

μος τής Πρωτευούσης, εμπρός μου κατά τύχην* μέ σ,υΤ
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βταίνιι ό φίλο; εις τοΰ Αρχικαγγελαρίου, και γίνοματ 

θυρωρό; και Κλητήρ τής Εξοχότητάς του... Ω!. νά δά τώρα 

καθ’ αυτό πυργοποιία!. . 0 ένα; ΐζήτει ίπουργεϊον, ό άλλος 

Συμβούλου Δίπλωμα, αύτδί Διοίκησιν, εκείνος Σταυρόν. Ανέ

βαιναν, κατέβαιναν, ήρχοντο, έξαναήρχοντο, οί Γραμματείς 

διά ψύλλου πήδημα, οΐ Πρέσβεις διά νά εΐποΰν τήν γνώμην 

των εις τά διατρέχοντα, οί Σύμβουλοι τής Επικράτεια; διά 

νά συμβουλεύσουν τά δέοντα. Εμβαζα τον ένα; έθύμονεν ό. 

άλλος. Εφευγεν αυτός μέ ξυνισμένον πρόσωπον; ήρχετο εκεί

νος χαμόγελών ώς νά ειχεν εις τδ κομπόδεμα τδ Υπουρ

γείου... του μέλλοντος αϊώνος. Πολλά?; φοραϊς έμβαινα εις 

ομιλίαν και μέ του; πλέον τρανού; των. Τι ερωτήσεις τάχα 

νά μ’ έκαμαν; « Ποιος άπ’ όλους συχνοέρχεται περισσότερον 
εις τδν Αρχιγραμματέα;.. όταν άναγγέλλης τ’ όνομά μου πώς 

σέ φαίνεται τόπροσωπον του Αρχιγραμματέως; » Δέν φθά

νουν αύτά· ένα μήνα μ’ ίπιλάτευεν ό θεοκατάρατος υπηρέτη; 
ένδς έφημεριδογράφου, ζητών τδ Δίπλωμα του αύθέντου του 

άπο έμέ ωσάν νά τδ είχα ύποσχεθή εγώ, και μ’ έφοβέριζεν 

οτι θά γυρίση τό φύλλον. « Γύρισέ με καλητερα τήν πλά

νην σου· · τδν είπα εγώ μίαν ημέραν, καί τοΰ έκλεισα τήν 

θύραν εί; τδ πρόσωπον....

«ϊίμουν έτοιμος, αύθέντη, διά νά νυστάξετε νά σάς φέρω, 

τδ αποψινόν φύλλον τοΰ άποκοιμητικυυ μας Ταχυδρόμου. Αλ

λα, βλέπω, σάς πέρνει ό ύπνος καί χωρίς την βοηθειών του. 

καληνύκτα σας, λοιπόν.»

( ;

ή ΠΑΡΑίΤΗΣΙΣ.

Δέν γνωρίζω διατί καί πώς ή Κυβέρνησες καί εγώ είχα- 

μεν αποφασίσει αυτή μέν νά δίδη όλίγ·α χρημάτια εις εμέ, 

έγώ δέ πολυν κόπον εις αυτήν. Μέ τδν κάλαμον λοιπόν 

εί; την χεϊρα καθη'μενος εις τόν κοιτωνίσκον μου, παρέφρα
ζα τδν Τιμολέοντα τοΰ Πλουτάρχου, τδν Συνταγματικόν 

αύτδν της Αρχαιότητας, καί ήμην εις αμφιβολίαν προ; 

ποιον ν’ αφιερώσω τδ πόνημά μου, πρδ; τους Συνταγματι
κού; τής έν Ναυπλίω Εθνοσυνελεύσεως η τη; έν Προνοία, ότε 

μ’ έφεραν την εφημερίδα τοΰ Σωτηρος. Εις έν άρθρον της 

ίαμβικώς συντεταγμένον είς λογιωτατίσκος τριακοσιοπεντη- 

κοντάδραχμο;, (άν τδν έμάντευσα,) μ’ έσκωριασμένας ελ
ληνικά; λέξεις, ίρανισμένας άπδ τόν Βαρϊνον καί τδν Σουί- 

δαν, μέάπεδείκνυε τετραγωνικώς οτι δέν έπρεπε ν’ άνταλ- 

λάττω έγώ. φιλολογικούς μου ιδρώτας μ’ευτελές μέπαλλον. 

Διά ν’άφήση αυτό; καί τό κοινόν καί έριό ήσυχον, κατα- 
πεισθείς εγώ ότι μέ τήν δάφνην τοΰ Ελ.ικώνος καί μέ τα 

νερά τη; Κασταλίας ζώσιν οί πσιηταί, εις τρεις εύθυς λο- 

γου; έγραψα την παραίτησίν μου καί την έστειλα εις την 
Γραμματείαν τής Παιδείας, ϊ’πηγα έπειτα πράς διασκέδα- 

«ιν εις τήν οικίαν ένδς μεγάλου της ημέρας. Τόν αναφέρω 
έν παρέργω περί τής παραιτησεώ; μου. 0 Εκλαμπρότατος 

μ’ επιπλήττει διά την πράξίν μου. Τόν ομιλώ περί ανεξαρ

τησίας χαρακτηρος, περί ελευθερίας συνειδη'σεως, περί σκο

πού μου νά ζήσω αγροτικόν ήσυχον βίον μακράν τής τύρ
βης των πόλεων. Μέ βλέπει άπδ κεφαλής μέχρι ποδών μέ 

δμμα οίκτου, ύπογελα διά τόν λογι ωτατι σ μόν μου 

καί φαίνεται ότι μόλις καταδέχεται τήν συναναστροφήν 

τοιούτου εξωτικού δντος. Θέλων όμως νά έπιδείξη καί εις
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εμέ ακόμη τά μεγαλεία του, στρέφει την ομιλίαν εις εαυτόν, 
μέ διηγείται τάς υψηλά;του ενασχολήσεις, μέ παρενείρει 

τά; πολλά; προ; αυτόν κολακεία; των ανθρώπων, την· με- 

γάλην προ; αύτόν υπόληψιν τή; Κυβερνήσεως, και, ώς ύ 
Κροΐσος τον Σάλωνα, Ετοιμάζεται ήδη νά ερώτηση και αύ* 

τδ; εμέ«τί; ό όλβιός;» ότε τον έρχεται βασιλικόν διάταγ

μα... Τό αποσφραγίζει ευθύς... ταράττεται... ήχριά καί 

μένει στιγμάς τινας άλαλος. Μέ την κώχην των οφθαλ

μών μου παρατηρώ τάς κινήσεις του ολας. Σηκόνεται, κινεί

ται μέ αγώνα, προφέρει μονόλογον διακοπτόμενον από τδ 

πάθος, έρχεται προς έμέ, στέκει και μέ. ζητεί συγχώρησιν 
διότι δεν μ’έβλεπε τόσην ώραν εμπρός του. «έδώ είμαι 
πάντοτε, τον λέγω* δεν έφυγα...» «Εδώ;..» αποκρίνεται, 

και πάλιν εξακολουθεί νά πεοιπατή. Πίπτει τέλος πάντων 

εις μίαν καθήκλαν, καί άναστενάζων. έκ. βάθους ψυχής με 
ομιλει περί ανεξαρτησίας χαρακτήρας , περί 

ελευθερίας συνειδήσεως, περί σκοπού του νά 
ζήση άγροτικόν ησυχον βίον. Με τά δάκρυα είς 

τούς οφθαλμούς με ψάλλει τόν Υμνον τού Αριστοτέλους εις 
Αρετήν, καί ειν’ έτοιμο; νά μ’ εκφώνηση ολα τού Θεόκριτου 
τά Ειδύλλια. Πιστεύω τόν κατάρατον κατά γράμμα, καί 
νομίζων δτι θέλω τόν έχει σύντροφον εις την αγροτικήν μου 

ζωήν τον προβάλλω νά παραιτηθή... « Νά παραιτηθώ!.. (φω 
νάζει μι άγρια βλέμματα*) νά παραιτηθώ’., (μέ άνωρθω- 

μένα; τρίχας*) νά παραιτηθώ!.. (μέ σπασμώδη χείλη.)** 
Λαμβάνων τότε τό σκιάδιόν μου, τον λέγω* «άνεξαρ- 

τησίαν χαρακτήρας, Κύριε Υπουργέ'! Ελευθερίαν 
συ νε ι δη'σε ω ;, Κύριε Υπουργέ! άγροτικόν ήσυχαν 

βίον, Κύριε Υπουργέ! »καί φεύγω καγχάζων.
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Είχα σκοπόν, άναγνώσταί μου, νά σάς εξυμνήσω τα θέλ

γητρα όλα τού αγροτικού βίου. Αλλά στοχάζομαι οτι κανείς 

άλλος εις τόν πανηγυρικόν τούτον δεν δύναται τόσον νά έπι- 

τύχη, όσον Ϋπουργός κατά την ημέραν τής εςώσεώς του. 

Υπομονήν λοιπόν λάβετε, Κύριοι, μέχρι τής επιστροφής τού 

βασιλέως μας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ίΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΠΕΡΙ ΑΥΛΙΚ0ΤΗΤΟΣ.

Πολλοί από σάς, αγαπητοί μου Υπάλληλοι τή; Κυβερ

νήσεως, είσθε συνδρομηταί είς την Πλάστιγγά μου. Νομί
ζω λοιπόν πρέπον, Κύριοι, νά φανώ κατά τι πρός σάς χρή
σιμος καί εγώ. Ιδού ό Βασιλεύς μας νυμφεύεται* ιδού Αύλή 

καθ’ ύλην την σημασίαν τή; λέξεως σχηματίζεται, καί κα
νείς ακόμη από τού; τόσους Δημοσιογράφους μας δεν έλαβε 

την διάκρισιν νάγράψη διά σάς ουδέ την παραμικράν δια

τριβήν περί τής μεγάλης αύλικής επιστήμης. Ερχομαι νά 

εκπληρώσω εγώ τό χρέος τών Εφημεριδογράφων, καί να σάς 
φωτίσω είς τδνέον ατάδιον, οπού έμβαίνετε.

Θέλετε ίσως μέ είπεϊ ότι τόσον πολλά πράγματα είς αυ
τήν τήν ύλην ό σατυρικό; εγώ δεν έπεται νά γνωρίζω. Βέ

βαια όχι* αλλά δεν δύναμαι νά έρανισθώ από συγγράφει; 

τά διδακτικώτερα περί τής εντελούς Αύλικότητο; πα

ραδείγματα και νά σάς τά ιγχαράζω είς τήν μνήμην;

i · Ο νέο; Καλίφης Μοτιλιλλάχ έπέστρεφεν από μακρυνήν
περιήγησιν είς τήν Βαβυλώνα δ·.ά ν’ άναβη επί τού θρόνου,.

ϊ
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διαδεχόμενος τόν πρό· μικρού άποθανόντα πατέρα του. Είχε 
διδάσκαλον και συνοδοιπόρον τον φρόνιμον Αλιβούρ, σστις, 

βλέπων τον πρωτόπειρον βασιλέα εύδιάθετον νά ώφεληθή 
από τάς γνώσεις του, τον κατέπεισε ν’ άφεθή, διά νά γνωρίση 
τούς ανθρώπους της Αυλής, εις μίαν του μέθοδον. Κατά συμ
βουλήν του λοιπόν εμβήκεν ό Μοτιλιλλάχ χωρίς πομπήν και 
άγνωστος εις τήν Καθέδραν του. Η φήμη όμως του ερχομού 
του διεκοινώθη παρευθύς, καί ο: Μεγιστάνες δλοι συνέρρευσαν 
κατά πρώτον εις τον Αλιβούρ διά νά μάθωσιν απ' αύτον τάς 
κλίσεις καί την διάθεσιν τού νέου Καλίφουτων. Τά Χρονικά 

λέγουν ότι κατ’ άρχάς ήλθεν ό μέγας Ιμάμης, άνθρωπος 
αυστηρών ηθών καί ήζεύρων έκ στήθους ολοντό Κοράνιον 
ύστερον ό μέγας Βιζύρης, γέρων κακοχυμος καί περάσας την 
ζωήν του εις τάς υποθέσεις μακράν των ηδονών* έπειτα ό πρώ^ 

τος Εμίρης, ανδρείος πολεμιστής καί διατρίψας πάντοτε εις 
τά στρατόπεδα* μετ’ αύτον δέ ό αρχηγός των Ευνούχων. 0 

πρώτος ελυπήθη κατάκαρδα, μαθών ώς μυστικόν άπότόν 
πνευματώδη Αλιβούρ δτι ό βασιλεύς ήτον έκδοτος εις την 
οινοποσίαν. Ο δεύτερος άφησεν αναστεναγμόν βαθύν, άκού- 

σας ότι ή Αύτου Μεγαλείο της είχε μανίαν διά νά στολίζεται. 
Ο τρίτος έχυσε καί δάκρυα πληροφορηθείς δτι ό Μονάρχης 
του έχανε τον νουν διά την μουσικήν καί τον χορόν. Ο τέταρ
τος έκεραυνοβολήθη, βεβαιωθείς ότι ό Μεγαλειότατας ήγάπα 
με υπερβολήν τούς πολέμους καί τάς εκστρατείας. ΪΙ ημέρα 

της παρουσιάσεώς των έφθασε, καί άπδ πλήθος Αυλικών 
ιγέμισε το Ανακτόρων. Εςαίφνης έρχεται ό ευλαβέστατος 
Ιμάμης κονδύλων από τήν μέθην καί μυρίζων όλος άνθο- 

σμίαν, ό γηραλέος Βιζύρης χαδεύων τήν ξανθοβαμμένην 
γενειάδα του καί ώς νέος ελαφρός πατών εις τούς όνυ

χας, ό άρειμάνειος Εμίρης ψιθυρίζων ένα νέον σκοπόν καί

( "9 )

εις τούς χαιρετισμούς του σύρων τούς πόδας ώς Επιτήδειος 
χορευτής, καί ό^Αρχι ευνούχος φορών περικεφαλαίαν καί θώ
ρακα. ό βασιλεύς εύρίσκετο εις μεγάλην έκστασιν δί αυτήν 
τήν παντομίμαν καί ήρχισε νά οργίζεται, δτε δ Αλιβούρ τον 

έδωκε τήν λύσιν τού αινίγματος.

Βλέπετε λοιπόν, Κύριοι, ο τι ό τεχνίτης Αύλικος πρέπει, αν 
ό βασιλεύς του ήναι χωλός νά χωλαίνη καί αυτός’ αν εκείνος 
κυρτός νά κυρταίνη καί αύτός, άν εκείνος μύωψ νά μυωπάζη 

καί αυτός* καί δεν είναι τρόπος νά μήν άνεγνώσατε δτι επί 
μονοφθαλμίας Φιλίππου τού Μακαιδόνος οί περί αυτόν έκάλυ- 
πτον τόν ένα των οφθαλμόν, καί διότι ό Μέγας Αλέξανδρος 

κατά κακήν έξιν έκράτει τήν κεφαλήν του κλιτήν προς τον 
αριστερόν ώμον, έκλινον δλοι καί τήν ίδικήν των ομοίως.,

έλπίζομεν δτι δ Οθων θέλει επανελθεί μετ’ ολίγον εις 
τήν Ελλάδα χωρίς κχμμίαν άπό τάς αδυναμίας καί κλίσεις 
τάς όποιας ψευδώς άπέδιδεν ό Αλιβούρ εις τόν Καλίφην 
του. θέλομεν μόνον τόν ίδει νά συντροφεύεται από μίαν νεαν 
βασίλισσαν. Σάς συμβουλεύω επομένως, φίλοι μου, νά λάβετε 

καί σεις όλοι γυναίκα, άν θέλετε νά ευδοκιμήσετε εις τά. πάλι- 

τικά σας.

Τόν παλαιόν καιρόν ή Γερουσία των Ρωμαίων έδωκεν εις 

τόν όκτάβιον Αύγουστον συζύγου δικαίωμα έφ’ όλων των 
Κυριών τής Ρώμης. Νομίζω λοιπόν ότι καί εις τήν Ελλάδα 

σήμερον ένας Κύριος έκαμε πολλά καλά καί φρόνιμα όταν, 
έρωτηθείς από ένα Βασιλέα περί τής γυναίκας του, άπεκρίθη' 
° είναι κάλλιστα... εις τάς διαταγάς σας, Μεγαλειότατε.»

Να σάς διηγηθώ άνέζ.δοτον ώφελιμώτατον ενός Αολι
κού· θέλει σάς χρησιμεύσει ώς μέγα μάθημα, καί θέλετε 
συγχωρεΐ* τήν ψυχήν μου άφ’ ού άποθάνω. Ενας Καοδινάλης
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παντοδύναμος έκυβέρνα την Γαλλίαν χατά τον δέκατον έβδο- 

αον αιώνα. 0 Δούξ Γραμμόντης, Φοίνιξ τόΛ Αύλικών τής 

εποχής εκείνης,έχων θάρρος μέ τήν Αυτοί Εξοχότητα, έμβαίνει 

μίαν ημέραν εις τον θάλαμόν του χωρίς νά π ροαγγελθή. Ευ 

ρίσκει τον πρώτον ίπουργόν τού Βασιλείου προς διασκε'δασιν 

συσφίγγοντα τούς πόδας και άναπηδώντα προς τον τοίχον, 
ό Δους συναισθάνεται παρευθύς τί φρικτον έγκλημα είναι νά 

εύρη τις ένα μέγαν Πολιτικόν εις τοιαύτην παιδαριώδη θέσιν. 

Αλλος τις όλιγώτερον άγχίνους ήθελεν άποσυρθη αμέσως μέ 
ταπεινάς έξαιτήσεις συγγνώμης, αί όποιαι ήθελον δείξη τότε 

εις τον Καρδινάλην δλην την άτοπίαν της στάσεως, όπου εύ- 

ρέθη. Αλλά τί κάμνει ό πονηρός μας Αύλικός; προχωρεί μέ 

βίαν και φωνάζει* « στοιχιματίζω εκατόν σκούδα ο τι πηδώ 

•ψηλότερα παρά ή Εξοχότης σας*» και ιδού αρχίζει νά πήδα 

και αυτός μέ τον έξοχώτατον. ό πνευματώδης Δούξ, ώς λέ

γουν, ή θέλησε νά χάση και το στοίχημα, πηδάν ολίγα δά

κτυλα παρακάτω άπο τον Καρδινάλην. Διά τούτο, αγα

πηθείς περισσότερον, εγινεν ύστερον καί Μαρεσάλος της 

Γαλλίας.

Καί σεις, Κύριοι Γραμμόνται της Ελλάδος, εξετάσετε μέ 

την συνειθισμένην σας έπιτηδειοτητα κανένα υπηρέτην τού 

Αρχιγραμματέως άν η Αύτού έξοχότης παίζη τάς ομάδας 

η άλλο τι παρόμοιον, Αν έχη τοιαύτην συνήθειαν, αφήσα

τε τότε κατά μέρος αίαν στιγμήν τάς ύψηλάς σας ένασχολή- 

σεις, και κάμετε τρόπον νά εμβετε εις το παιγνίδι με τον 

έξοχώτατον. Ανοίξετε τα όμως τέσσαρα* νά ρίπτετε πάν

τοτε την πέτραν σα; στραβά καί νά χάνετε, αν θέλετε νά 

κεοδίσετε...

( ’21 )

Η ιερατική κλάσις δεν είναι καί αύτή τόσον ανεπιτήδειος 

εις την κολακείαν δύναται νά σάς δώση καλά τινα μαθήμα
τα. Συγκροτούσα μέ τά έξαπτέρυγα ζώα τών Σεραφείμ την 

Αυλήν τού Θεού, συνειθισμένη εις τούς ναούς πάντοτε νά θυμιά- 

ζη, πάντοτε νά παρακαλή καί πάντοτε νά ψάλλη αλληλούια, 

ή πονηρά ήξεύρει καί εις τούς επιγείους Θεούς νά επιδα

ψιλεύεται τήν σμύρναν, τάς γονυκλισίας καί τούς ασιατικούς 

ύμνους τού Δαβίδ. Πλήν ενίοτε άπο υπερβολικήν εύλάβειαν 

καί άφοσίωσιν ύπερπηδα τά όρια. Ενας Καπουκΐνος, λέ

γουν, ιεροκηρύττων έμπροσθεν τού βασιλέως τής Γαλλίας, 

του δεκάτου τετάρτου Λουδοβίκου, ήρχισεν ούτω την διδα

χήν του’ « Αδελφοί μου, θέλομεν άποθάνει όλοι... ( Επειτα 

στεκόμενος έξαίφνης καί στρεφόμενος προς τον βασιλέα*) 

Ναι, Μεγαλειότατε, θέλομεν άποθάνει σχεδόν όλοι. » Ο 

ϊερεύς έστύχάσθη ανάρμοστου νά ειπη τις προς βασιλέα 
ότι δεν είναι αθάνατος καί δεν θέλει ζήσει εις τον 

άπαντα αιώνα ώς τά όρη τού Σινά. Αφίνομεν εις τούς 

Συνοδικούς μας νά έξετάσωσι το αντικείμενου τούτο, καί 

νά κρίνωσι το πράγμα μέ τήν συνήθη των οςυδέρκειαν.

6 αυτός Μονάρχης, γηρασάς, παρεπονειτο μίαν ημέ

ραν εις τήν τράπεζαν ότι δεν είχε πλέον οδόντας. « Ε! 

Μεγαλειότατε, καί ποϊος έχει οδόντας; » άπεκρίθη ένας 

Αύλικός, κρύπτων όσον τό δυνατόν τούς ίδικούς του λευ

κούς καί δυνατούς. Ων ήδη εξηκοντούτης, ό ίδιος πάλιν 

περί Αξιωματικού τίνος γέροντος, δστις έζήτει νά γίνη από

μαχος , ήρώτησε τον Μαρεσάλον Βιλλεροά’ * Ποιαν ηλι
κίαν έχει; — Τήν ηλικίαν, βασιλεύ , ( άπεκρίθη αύτός ) 

όλου τού κοσμου* εξήκοντα έξ χρόνους.» Καί ύστερον 

θαυμάζομεν δι«τί τόσον γλυκύ πράγμα είναι ή βασι-
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λεία καί τόσα αίματα χύνονται προς ύποστήριξιν ενός θρό

νου!

Μην εκλαμβάνετε πάλιν και ημάς τούς λογιωτάτους δί 
αυτόχρημα Αγίους. ίΐξεύρομεν και ημείς οί φιλόσοφοι ενίο

τε νά κάμωμεν εξαιρέσεις εις τούς γενικούς κανόνας μας. 
Ενθερμος οπαδός πρακτικής φιλοσοφίας, όμοιος μέ λόγι- 
ον μας άπο τυχόντα παρ’ αξίαν από θέσεις και ζώντα έξ 

ανάγκης χωρίς υπούργημα, ό σοφός Διδβρότος προσεκλήθη 
ποτέ εις την Ρωσίαν από την Μεγάλην Αικατερίναν, ητις 

εΐχεν άναβή προ μικρού εις τον θρόνον επί του πτώματος 

τού άνδρός της. Εμπροσθεν της μίαν ημέραν ήρχισεν αυτός 
ν’ άναθεματίζη δλην την σατανικήν φυλήν τών κολάκων 
και νά λέγ^ ότι έχρειάζετο δι’ αύτούς επίτηδες κόλασις 
χωριστή- Η Αυτοκρατόρισσα διεκοφε την ομιλίαν του καί 
τον ήρώτησε τί έφρόνει ό κόσμος εις τα Παρίσια περί 
τού θανάτου τού τελευταίου Κζάρου. έννοήσας παρευθύς την 
πονηριάν της ό Διδερότος, έψιθύρισε λέςεις τινάς περί ανάγ
κης πολιτικής ... περί λόγων άνωτέρων ... «Κύριε Διδερότε, 

τον είπε μέ τρόπον ψυχρόν ή Αικατερίνα, προσέξετε κα

λά- αν όχι προς τον αδην, τουλάχιστον προς τό πουρ- 

γατόριον διευθύνεσθε. «

Γνωρίζω, Κύριοι, ότι ώς επί τό πλεΐστον οί Αύλικοί 
μισούν τον θν-ητόν, τον όποιον διά τά συμφέροντα των θεο
ποιούν, καί ότι, άμα τόν ίδώσιν έκθρονισθέντα τής δυνάμε- 
ώς του, τον εγκαταλείπουν. Διά τούτο καί όταν ό δέκατος 

τέταρτος Λουδοβίκος, ύπέργηρος ήδη, έπεσε βαρέως άρρω

στος, άναλόγως μέ την πρόοδον τής άσθενείας ήλαττονετο 
τό πλήθος εις την Αυλήν του καί ηύξανε καθ’ ημέραν εις 
τήν τού Βασιλικού Παλατιού, οπού διέτριβεν ό μέλλων νά 

τον διαδεχθή Δούξ τής Αύρηλίας, όστις, διά νά μανίάνη 
τότε ακριβώς την στάσιν της υγείας τού βασιλέως, ή ρώτα 

μόνον αν την αύγήν ησαν πολλοί Αύλικοί εις τον βασι
λικόν άντιθάλαμον. Σεις όμως, φίλοι μου, άν (δ μή γένοι- 

το εις τον άπαντα αιώνα! ) έκπέση κανείς ίπουργός μας, 
προσέξετε καλά μή τον άφησετε μόνον ώς κάλαμον εν τη 
έρήμω, επειδή ό διάδοχός του θέλει σάς μυρισθή καί δεν 
θέλει σάς πιστεύση πλέον ώς ό προκάτοχός του. Τοιαύ- 

τηνπαρατήρησιν άναγκαίόν ένόμισα νά σάς κάμω, επειδή 
μέ απορίαν μου είδα τόν Κύριον Αβελ καί τον Κύριον Μα- 

ουρέρον, τριών όργυιών Αντιβασιλέα, περί τδ μεσονύκτιον 
άναχωρούντας διά τής μικράς τού αίγιαλού θύρας άπο 

Ναύπλιον χωρίς την συνοδείαν κανενός σας* επειδή ύστε
ρον, άφ’ ού ένα χρόνον έφάγετε τά καλά παγωτά τού Κυ
ρίου Μαυροκορδάτου εις τάς διπλωματικάς συναναστρο- 
φάς του, δεν τόν ειπετε ούτε εν « Εχε ύγείαν ! » όταν 

άνεχώρει διά τό Μονάχον έπειδή ακόμη ύστερότερα, άφ* 
ού δύο χρόνους «χορτάσατε μέ τό · Πολύ καλά » τού Κυρίου 

Κωλέττου καί κατεσκονίσατε μέ τά υποδήματά σας τά 
ώραΐά του γαλλικά έπιπλα, πολλοί άπδ σάς έγίνετε άφαν

τοι τήν ημέραν τής φυγής του καί δέν τόν έσυντροφεύσατε 
τουλάχιστον μέχρι τού έλαιώνος τών Αθηνών* επειδή τέ
λος πάντων, όταν ό Κύριος Πραιδης... ( τί νά τά λέ
γω;.. ) επειδή όταν ’ίσως ο Κύριος Μανσώλας. .. (τί νά 
προφητεύω τό μέλλον ;.. )

Οί Αύλικοί (ελεγεν ό μαθητής τού Σωκράτους Αντισθένης ) 
έχουν τούτο μέ τάς παλλακίδας αμοιον, ότι καθώς έκεΐναε 
καί αυτοί επεύχονται εις οποίον προσκολλώνται όλα τ’ αγα
θά έκτος της φρονήσεως.
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Οί κόλακες είναι καθώς οί κλέπται* ( ελεγεν άλλος προς 

τον συγγραφέα βιβλίου τίνος, οπού τον έγκωμίαζεν ούτος 

μέ υπερβολήν και άπεδείκνυε τον κίνδυνον της ύπέρ τόδεον 

διακεχυμένης εις τον λαόν παιδείας’ ) η πρώτη φροντίς 

των είναι νά σβύνωσι τα φώτα.

Αλλ’ άς τούς άφησωμεν εκείνους νά παραλαλουν. Εγώ είμαι 

γνώμης, Κύριοι Υπαλληλίσκοι, ότι το άλας της πολίτικης 
ζωής είναι η κολακεία, και δι’ έφάδιον του μακροΰ στα

δίου, το όποιον μέλλετε νά διατρέςετε, σάς συμβουλεύω 

νά βάλετε εις τούς σάκκους σας αρκετούς κόκκους θυμιάματος’ 

κάμετε' το, και θέλετε μίαν ημέραν ευλογεί τ’ όνομά μου. 

Οί δυνατοί της γης ομοιάζουν τάς εικόνας των ναών 

θέλουν λίβανον καί αύτοί. Ο Αρίστιππος είχ,εν είπεϊ 

ότι έχουν οί μεγάλοι τά ώτά των εις τούς ποδας. Παρε- 

τηρη'θη επειτα ότι έχουν τούς οφθαλμούς των εις τά γό

νατα, καί διά τούτο βλέπουν κακώς παν ο,τι άνυψόνεται 

ύπεράνω.

( Ειδοποιούνται οί συνδρομηταί οτι, άν καί δί ελλειύιν υλτ.ς αξίας λογου 

τ, δ» άλλα τυπογραφικά έυ.ποδια συαβαίνη ενίοτε ρ.ικρά βραδύττ,ς εις ττ.ν 

εκδοσιν της Πλάστιγγας, πάντοτε οαως δε'λουσιν έχει οι αέν καταγραφε'ν- 
τες δί εν έξά^τ,νον τά εξ χρεωστού^ενα Φυλλάδια, οΐ δέ δί εν έτος τά 
δώδεκα. )

■


