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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΓΕ.
ΦΙΑΑΑΔΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΙ.

(ΙΟΥΛΙΟΣ —ΑΎΓΟΥΣΤΟΣ ΐ836. )

ΠϋίΗΣΙ 1

( Tb ιί{ Πειραιά μ,ιτά «ΰ Αθανασίου Χριστοδούλου eufusoW» ριου.)

I.

ΤοΤ αλόγου των κρατούντες καί τοΰ ίθνους τάς ήνίας 

Οί Μηνύστροι μας ύπάγουν εις Μαρούσι μετά βίας, 
Και άπο Μαρούσι πάλιν εις Αθήνας επιστρέφουν, 

Και σκοπούς μεγάλους τρε'φουν, 
Και καθείς άπο τούς πέντε πετακτούς Εκλαμπρότατους 
Τρέχει τρέχει., .καί τί κάμνει;.. μίαν τρύπαν ς·δ νερόν 
Και ό ήσυχος μας γέρων, τδ Συμβούλιον του Κράτους, 
Ασχολεϊται εις συνθέσεις ευπειθών αναφορών 
Καί δυο τρεις έφημερίδες μέ πολύν ελληνισμόν 

Κάμνουν μία προς τήν άλλην ύβρεων χαιρετισμόν.

Σύγχυσις γλωσσών καί λόγων, χάος ιδεών καί πόθων, 
Αφ’ ου εφυγεν ό 0θων.

ό κονιορτός μας, δστις ωσάν νέφος μελανόν 
Ανυψοΰται εις τούς δρόμους τών άκτιστων Αθηνών, 

Ειζονίζει αυτός μόνος
Καί το σκότος καί την ζάλην τοϋ πολλοΰ μας κυκεώνος.
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« έπαναστασιν! (φωνάζει ό Σωτήρ ό πατριώτης·) 
Και ό Αρμανσπέργης κάτω! κ’ ίπουργός εγώ έν πρώτοι;!· 

Συνταγματικήν ή Στάελ (ΐ) προκηρύττει Μοναρχίαν, 
Κα> ό Κύρ Ανςωνιάδης άκρατον Δημοκρατίαν, 

Και ό Σοφιανόπουλός μου 
Την συντέλειαν τοΰ κόσμου, 

Κ’ ένας κράκτης πετηνός, 
Κη'ρυξ μας ό Πρωινός, 

Ξεκουφαίνει μίαν πόλιν, 
Πλήν την δεκατίζει όλην.

Απ’ ΐδΰ Αρμανσπεργίσται ταΐς δραχμοΰλαις κυνηγοΰντες· 
Απ εκεί Κυρ Δημοκράται τήν πατρίδα των θρηνοΰντες 

Χωρίς ένα οβολόν,
Πλήν γεμάτοι φρονημάτων κ’αισθημάτων ύψηλών.

Εδώ σφοδρά πατριώται 
Δώδεκα Κωλέττικοί' 

Εκεΐ σφοδρά Φαναρίωται 
Ες Μαυροκορδατικοί’ 

Παρεκεΐ μακράν τοΰ δείπνου καί κυττάζοντες ύπο'δρα 
Κυβερνητικοί 'πενήντα, παραπονεμένοι σφοδρά, 

ϊδετε ποτέ μεγάλον, πεινασμενον μελισσώνα 

Μέ όρμήν νάπίπτη όλος εις στενόχωρον ανθώνα; 
Ενα με'ρος του βυζανει τήν τρισεύοσμον ουσίαν 

Μετά βίας μετά κόπου, 
Και τό άλλο μετά βόμβου καί χωρίς τροφήν χάμ.μ.ίαν 
Τριγυρνα εις τόν αέρα διά τό στενόν τοΰ το'που. 
ίδού τώρα αί Αθήναι, ιδού σήμερον οί όσοι

(ι) Η Ανχγιννηίι·.?* έλλάς χχίώς αλλαχοί τήν έινομασιν Η Λλλτ,νική 
Πλχστιγξ.
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0 λιμώττοντις φωνάζουν, ή χορτάτοι σιωπώσι...

Μέτήςπλώσκας μας τόν πλοΰτον, 

Με τήν ήβυχήνμας φρένα, 
Αθανάσιε, εις τούτον 
Ας σταθοΰμεν τόν λιμένα. 
Ας σκοτίζονται οί άλλοι-

Ποιηταί κ’ οί δυό ημείς,
Ας χαροϋμεν τής στιγμής 

Καί τής φύσεως τα- κάλλη.

a.

Τι παλίρροια Κομμάτων! Τί παθών κυματισμος! 

Τί αιώνιος σεισμός!
Τής φιλονεικίας όλης ή σειρά είναι αυτή· 
Τό πηδάλιον ό Οθων ως ανηλιζ να κράτη

Δεν μπορεί αυτός [/.ονος
Επρεπε λοιπόν κ εις άλλους νά παραδοθί) ό Θρόνος. 
Ζήτησεν ό Αρης-Αβελ καί ό Δοκτωρ - Μαουρ.έρος 
Τόν εχθρόν των Αρμανσπέργην· νά διώξωσιν εγκαίρως, 
Κ’ έδωκαν εις τόν Τρικούπην καί εις τόν Μαυροκορδατον 

Τά διαβατήριά των·
Αλλ’ ό Αρμανσπέργης όλους έβαλεν εις τό καρύδι- 

Απεδίωζεν εκείνους καί δεν έφερεν αυτούς. 
Ευχαρίστησιν μεγάλην μην ευρισκων ς·θ παιγνίδι 
Καί τούς λόγους ολους βλέπων ό Κωλέττης περιττούς, 

Συμμαχεί μέ Λεζουίρον, Εϊδέκ και Γρεΐνέρον, 
Κ’ έρχεται τό ρόπαλου του εις μονομαχίαν φερων. 
ϊδετε πληγάς γεμάτον λέοντα ψυχοραγοΰντα, 

Ιίλήν ακόμη πολεμοΰντα;
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Την δεικνύων όλην του βκπνέοντος θηρίου, 
ή; Σαμψών τούς στύλους όλους του πολίτικου κτιρίον 

Συναρπάζων ο Κωλέττης εις τάς δυο του άγκάλας 

Τούς σαλεύει, άλλα πίπτει μονάχος αυτός ό τάλας. 
Εις του λέοντος το δέρμα νά καθησουν οί Μανουσοι

Καί Κλονάραι προσπαθούσι·
Του Μαυροκορδάτου θέλουν την επάνοδον ταχέως, 

Η κτυπουν τον Αρμανσπέργην εις την Αθήναν αλλέως· 

Πόλεμος λοιπον έκ τρίτου·
Σύμμαχοι του Αρμανσπέργου οί χθες άσπονδοι εχθροί του^ 

Οί Κωλεττισταί κινούνται κατά τών Δογματιστών
Μ’ ενθουσιασμόν ζεστόν.

Πλην ζητουντες Τπουργεΐα 

Εις τό κάτω τ^ς γραφής, 

Μένουν 7θύ λουτρού τά κρύα 

Μουσκευμένοι, κατηφεις. 
έκ τετάρτου τώρα φέρουν ίναν κόσμον άνου κα'του 

Καί τά τέκνα τού Κωλίττου καί τά τού Μαυροκορδάτου. 
Παρομοίως γονείς παίδων αδυνάτων κι* ανηλίκων 

Πολεμούντις μ’ ένα ξένον εις τόν άθλιόν των οικον, 

Βλέπουν μέρος εις την μάχην τά μικρά των νά λαμβάνουν 

Καί τιόν ποδιάν τού ξένου νά τραβούν καί νά δαγκάνουν.. -

Σ’ όλων σας τήν δόξαν πίνω 

Πολεμάρχαι φοβεροί, 

Καί προς ποιόν σας νά κλίνω 
ή ψυχή μου άπορε u 

Αθανάσιε, νά ζη'σιρς, 
Αρχισε νά τραγουδτ(σης 

Οχι πλέον καθώς πρώτον 
Τραγουδάκια των ερώτων,

( ) 

όχι στίχους βακχικούς, 
Αλλά ύμνους, άλλ’ επαίνους 

Διά Ιξ έπτά τού Γένους 

ίίρωας πολιτικούς.

3.

Θέαμα πραγμάτων όντως εξαίσιων καί τρανών!
Το Συμβούλων τού Δη'μου των μεγάλων Αθηνών 

Εδώ φρύγανα στοιβάζει
Καί της Αναγεννηθεισης την πυράν προετοιμάζει.

Εις την δίκην τού Σωτηρος ένας κόσμος εκεί τρέχει r 

Καί σκοπόν νά μάθη έχει
Αν ’μπορη κάνεις πληρόνων δραχμών δύο χιλιάδας 

Νά ύβρίζη όσους θέλη οκτώ δέκα εβδομάδας.

Παρεκει καταπλακόνουν 
Υπουργοί μας έξ εφόδου 

Τόν συντάκτην τϋς Προόδου, 

Καί Εισαγγελείς σταυρόνουν 

Μετ’ άλαλαγμού καί κτύπου 
Τον συνθέτην τού Μενίππου ( ΐ)

(ι) Εις το νεοφανές τούτο βιβλίον άπαντώνται σποράδην ευτυχείς τινες 
στίχοι μεταξύ άλλων μαρτυρούντων το πρωτόπβιρον του ποιητού. 0 νέος αύ~ 

του συγγραφεύς Θεόδωρος όρφανίδης δίδει ελπίδας δτι, άν άφιερωθη έκτης 

σήμερον εις τδ κωμικόν είδος, θέλει μίαν ημέραν επιτύχει. Επρεπεν δμως είς 

των εθνικών συμφερόντων μόνον την σφαίραν νά περιορισθγ. ΔΓ ολον τούτο δέν 

φρονώ δικαίαν την τόσην και τόσων άνθρώπων καταφοράν κατά προσώπου 

νέου και απείρου, πταίσαντος μέν, άλλά μη δντος διά τούτο άξίου τοσαύτης 

χαταδιώξεως και ποινής. ΪΙ νιότης και άπειρία πρέπει νά εχωσι δικαιώματα, 

τινα εις την συγκατάβασίν μας.
ό θ. όρφανίδης ηθέλησε νά μέ προσφώνηση τά ποιημάτιά του, και δ έλλη- 

νιχδς Ταχυδρόμος έλαβαν έκ τούτου αφορμήν νά μέ προσβολή βανδαλικών
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Πλήν τα λάβη τών λογιών δημοσίως άν παιδεύουν,, 
ή Δη μόσιος Παιδεία καί τά φώτα προοδεύουν;

Κάνενδς καλού Λυκείου, κάμμιάς Ακαδημίας
Σύστασιν δέν όργανίζουν οι Μαικήναν της παιδείας· 
Το εμπόριον της Σύρας, των Πατρών και τοΰ Ναυπλίου* 
Αποθνήσκει, κι’ ούδέ ίχνος δέν μάς μένει ένδς πλοίου* 
Καί βαρύς έν τούτοις φορος ό τών Επιτηδευμάτων 
Την διάλυσιν σπουδάζει νά ταχύνη τών πραγμάτων.

Απαντήσατε μυρμη'κων εις τούς δρόμους φωλεάν-; 
ϊδετε την φίλαυτόν των καί μικράν των γενεάν;

0 καθείς άπ’ ενα κόκκον σίτου η κριθής συνάζει, 
Τοΰ χειμώνας του μέ βίαν την τροφήν προετοιμάζει, 
Καί τριγύρω οί μεγάλοι μύρμηκες μέ τά πτερά των, 
Υπουργοί μέ τάς στολάςτων καί μέ τά τρικέρατά των, 
Κυβερνούν την κοινωνίαν τών άοκνων έντομίσκων.
Ο χορδς νά τών δικών μας Μυρμιδόνων ΐπουργίσκων, 

Καί μικρών ίπαλληλίσκων.

ύποθέτων δτι συνειργάσθην *ίς τον Μένιππον. Αλλ’ έγώ ούδέ είδα. τούτον πριν 

της δημοσιεύσεώς του. Συκοφαντούμενος λοιπον καί ύβριζδμενος παρά του Τα

χυδρόμου, δέν έδυνάμην νά τον έγκαλέσω ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου, 

δπου εις τών συντακτών του ενάγει σήμερον τον συνθέτην τού Μενίππου διά 

προσωπικά;, ώς λέγει, κατ’ αύτου ύβρεις;

Αλλ’ας έπανέλθωμεν εις τον κατατρεχο'μενον Ορφανίδην. Δέν θέλω βέβαια 

ενώσει την φωνήν μου μέ την τών καταδιωκτών του. Παρακινώ μάλιστα τού

τον νά δοθη προβύμως εις το εύγενές της ποιησεως στάδιον το μο'νον παριχον 

δόξαν σταΟεράν, νά μελετηση τούς παλαιούς λογογράφους και ποιητάς, και 

νά θρέψη την νέαν Μουσάν του μέ τάς ίεράς των άρχάς. Οί Υπουργοί δύνανται 

νά καταδιώξωσιν* εξουσιάζουν τάςύπογραφάς των (αύτάς μο'νον και οχι πάν

τοτε*) έχουν Εισαγγελείς εις την εξουσίαν των. Αλλ’ οί μεν Υπουργοί παρέρ

χονται ώς σκιαί, οί δέ αληθώς ποιηταί επιπλέουν εις τον ωκεανόν τυύ χρδνου. 

Αν ό Ορφανίδης άναφανη ποτέ ποιητης, πατήρ ελευθέρων καί ηθικών πονη

μάτων, ο άποβαλών αύτόν έκ τού Γραφείου του Δρο'σος Μανσώλας ίσως μνη- 

μονευθη διά τούτρ εις την ιστορίαν.
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0 καθείς τδ ίδιον του*

Ο καθείς μέ τον σκοπόν του’ 
Αθλιότης

Καί μικρότης!
Καθαρός εγωισμός!

Γενικόν κάνέν συμφέρον! κανείς μέγας στοχασμός!
Νά οί ενδοςοι αγώνες, νά αί μόναι προσπαθη'σεις 

Τών σημερινών έλλήνων!
Δεκαπέντε χρόνων πόνοι καί φρικταί κοιλοπονη'σεις 
Γέννησαν εν Κράτος τέρας, ενα κολοβον Πασκΐνον.
Χωρίς στράτευμα καί στόλον, χωρίς χρήματα καί φώτα, 

Εκατόν μιλλιονίων χρέος φέροντες εις νώτα
Καί ψυχάς μή κυβερνώντες ούδέ δσας ένας Βώδας,
Απ’ επάνω Ιως κάτω, άπδ κεφαλής εις πόδας

Εϊμεθα επίσης δλοι οί μεγάλοι καί τρανοί 

νΛ Ερις μόνον καί φωνή'...Λ

Αθανάσιε, νά ζήσης, 

θέλησε νά μέ συστήστ,ς 
Είζ τον Βάκχον, εις τον μονον 
Φίλον σου τριάντα χρόνων.

Τύφλαις νάχουν, καλά λες,
Η’ σοφίαις η πολλαις, 

Κ’ή πολιτικαις, κ’ή άλλαις 
Τών φιλελευθέρων ζάλαις.

4· α ν
Αθηνών Εφημερίδες, αί σοφώταταί σας γνώμαι

Μέ αρέσουν, καί μ’ αρέσεις συ προ πα'ντων, Ταχυδρόμε!

Αλλ’ εν ώ σ’ ακούω πίνων,
Γύριζε τον Σκάπουλα'ν σου, τον Σουίδαν καί Βαρΐνον*
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Παραγέμιζε μέ τέχνην τά πλατιά πλατιά σου φύλλα <

Μέ*νωδδςκαί σοροδαίμων καί κακόχυμος Σίβυλλα, 

ό ρ ρ ω 5 ε Γ καί ρυμουλκεϊται, 

ΔυσποτμεΓ κ’ οίστρηλατεϊται*»

Καί το τύπτω, τύπτεις, τύπτει, καί πατί, πατά, πατούκα, 
Κι’ όΒενθάμ του Γ. Α., καί ή Ξυνωρίς τού Δούκα (ΐ).

Εις ύπόνομον πλησίον καί μέ άνα[Χ[χένην δαδα, 

Φιλελεύθερε Σωτηρ μου, φοβερίζεις την Ελλάδα. 

Αλλ’ οί Ελληνες γελώμεν καί δεν βάλλομεν πυράν 

Εις τον πατρικόν μας οίκον 
Αλλά τήν αποστασίαν θεωρούντες θλιβεράν 

Τρέμομεν την αναρχίαν, ώς τά πρόβατα τον λύκον. 

Εις τον μαγικόν του λύχνον καθώς ένας παριστάνει 
Ποτέ θέατρα καί πο'λεις, πότε μάχας στρατευμάτων

Καί χυσίματα αιμάτων, ।
Καί φωνάζει’ «τί ζητείτε; νά μέ *πήτε μόνον φθάνει* >

Παρομοίως καί συ κράζεις 
έν ω φύλλα συχναλλάζεις· 

« Θέλετε τήν νηνεμίαν;
« Ειμ* έδώ* ιδού τά πα'ντα μέλι γάλα, γάλα μέλι.

« Θέλετε τήν τρικυμίαν;
• Ειμ’έδώ* ιδού άκοσμος άνω κάτω* μή σάς μέλη.»

(ι) Αναφεροαεν τηνΞυνωρίδα του Κυρίου Νεοφύτου Δούχχ ώς εχουσχν 

έλληνιχην παλαιάν φρασεολογίαν. Κτ(ρύττο|χεν ο|χως ότι σεβόμεΟα τόν αλη
θώς άξιον σεβασμού χαί φιλογενε'στατον τούτον γέροντα, όστις όλην χατηνά- 

λωσι την περιουσίαν του εις ιχδόσεις ελληνικών συγγραφέων κ» τάς διένειμε 
δωρεάν εις τούς Ελληνας. ΪΙ έκ τούτου πενία του τιμά και καθιστά εις τά ομ- 

ματχ ημών Ιερόν τον άνδρχ. 0 Νεόφυτός Δούχχ; παριστά χατά τό ηθικόν του 

μέρος «ρχαρν Ελληνα.

( χ33 )
Εις τδ Κοινοβούλιον σου, δρέπανον τού Ζαχαρίου, 

Μετ’αληθινής λατρείας κ’ενθουσιασμού άγιου, 
Αθήνα, έκ τής ημέρας, άφ’ής σκέπτομαι, πιστεύω. 
Πλήν τδ έαρ μου παρήλθεν, δλους μου τούς νέους χρόνους 

Εις τάς λύπας, εις τούς πόνους 

Ν’ αναλώσω κινδυνεύω, 

Καί άκόμη τήν πατρίδα 

Συνταγματικήν δεν είδα.

Σέ κατέστρεψαν, γλυκύ μου ονειρον τόσων ετών, 
Σχέδια Μαυροκορδάτων, Τρικουπών καί Κωλεττών, 
Καί τών εσωτερικών μας διαιρέσεων ό αδης, 
Κ’ ή κατάκτησις τών ξένων στρατευμάτων ή αύθάδης. 

Πέρασα εις ύπνον δλην τήν αύγη'ν μου κ’ εις χίμαιρας, 
Καί τούς οφθαλμούς ανοίγω προς τδ τέλος τής ημέρας...

Αθανάσιε, τί βλέπεις τδ θαλάσσιον νερδν 

Οπού τρέχει καί πηγαίνει, 
Καί δεν βλέπεις εις τήν γήν μας καί κοντά μας τον καιρδν 

Οπού φεύγει καί δεν μένει;..
Αέν έγνώριζα ό τάλας (ώ νεότης κι’ απειρία!) 
Αέξεις μάταιαι πώς είναι καί πατρίς κ’ ελευθερία. 
Τάς επρόφερα ώς τώρα καί μέ σέβας καί μ’ ελπίδα. 

Πλήν άλλοίμονον! τοΰ κόσμου τήν απάτην πλέον είδα.

5.

Δέν μέ λέγεις ποιος σκώληξ μυστικός μέ κατατρώγει; 

Διατί αύτοί τοΰ πένθους καί τής θλίψεως οί λογοι; 
όμοιος μέ διαβάτην, δστις μέ σπουδήν μεγάλην 

Νύκτα καί ημέραν τρέχων άπδ μίαν πόλιν σ’ άλλην
¥



( 134 )

Βλέπει όλ’ άδιαφόρως, 
Ψυχρά όλα κ’ εγώ βλέπω κ’ είμαι ξένος οδοιπόρος.. * 

Ονειρα ελευθερίας διελύθητε βραδέως 

Και μ’ αφήσατε εις σκότος.
ίερώταται εικόνες, Αρετή! Πατρίς! ματαίως 
Λίβανον εις τον βωμόν σας εγώ έκαυσα ό πρώτος...

Ω ακράτητος χαραε,
Ω ψυχής παραφορά, 

όταν ήκουσα στών Γάλλων τάς Αθήνας κατά πρώτον 

Της έλληνικής μας δόξης καί των όπλων μας τόν κροτον! 
Νά ϊδώ έφανταζόμην τήν ελληνικήν Φυλήν 

Ελευθέραν έκ Μαλέου μέχρις άκρων τοΰ Εύξείνου, 
Κ’ έξ άνδρών τετρακοσίων Αντιπρόσωπον Βουλήν 

Στην έπτάλοφον Καθέδραν τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Κάτοικος ό Ελλην τώρα βασιλείου στενωτάτου, 
Μέ τάς δυο χεϊρας φθάνει καί τά δύο σύνορά του· 

Κ’ ή έλ.λάς ή πεινασμένη 

Απ’ τόν Βοετανόν πεοσσ-ένει ι Γ ί '
Ενα ψύχαλον νά πέση 
όταν κι' όπως τόν άρέση’

K? ή Ελευθερία στέκει σκυθρωπή, σιωπηλή, 
Κι' ουδέ δόξα πλέον έθνους, ουδέ δήμος ή Βουλή'.

Εις τήν πρώτην ηλικίαν τήν πολύ αγαπητήν 
Τον ορίζοντα τοΰ βίου όλοι βλέπομεν πλατύν.

Πλήν καθ’ οσον προχωροΰμεν 
Τό στενόχωρου τοΰ κόσμου μετά λύπης θεωροΰμεν. 
όλος έκθαμβος μακρόθεν μέ τό πρίσμα τής έλπίδος 

Τήν άνάστασιν ομοίως κ’ εγώ είδα τής πατρίδος. 
Αλλ’ αύτήν άπο πλησίον βλέπων τώρα, βλέπω μόνον 

Ευτελείς καρπούς μεγάλων θυσιών μας καί αγώνων,.,

( >35 )

ός εκείνα τά πτηνά 

Τ’ άγνωστα καί μακρυνά, 
όπου τρέχουν τάς έκτάσεις 

Τ’ ούρανοΰ καί τής θαλάσσης, 
Αθανάσιέ μου, ήλθες μετά χρόνων περιόδους 
Εις τήν γήν μας νά ζητήσης στέγην φωλεάς ευώδους.

Αλλά φεύγεις μετ’ ολίγον 

Λεύκάς πτέρυγας άνοίγων.

6.
Φύγε... ή Ελλάς ή νέα, 

Καί αύτή ώς ή αρχαία, 
Τούς υιούς της φθονεί ζωντας 

Καί τούς, άγαπα θανόντας.

Φύγε... ό κλεινός πατήρ μας, ό φωστήρ τής ιωνίας (ΐ\. 

όπου μετά θάνατόν του ένκολποΰντο επτά πόλεις, 
Μέ τήν λύραν εις τάς χεϊρας, μέ τόν δίσκον τής πενίας, 

Ψωμοζήτης, όσω εζη, τής Ελλάδος ήτον όλης.

Φύγε... πριν Εφημερίδες σ’εξυβρίσουν, σέ πληγώσουν, 
Καί εις τοΰ κοινοΰ τήν κρίσιν τήν ζωήν σου παραδώσουν 

Κολοβήν , παρηλλαγμένην 

Καί μέ ψεύδη μολυσμένην.

Φύγε... ειδεμή άλείψοΰ εις αιώνιον αγώνα 
Καί εις τον πολιτικόν μας καί σύ έμβα κυκεώνα, 

Εχθρός μέχρι συντέλειας 
Ασπονδος τής Τυραννίας,

Καί τήν ΰπαρξίν σου δίδων δωρεάν εις τούς συγχρόνους, 

Καί ακόμη μή έκφεύγων καί τά μίση καί τούς φθόνους.

(ι) ό διιηρος.
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Φύγε... είθε χ’εγώ, φίλε, τόν πλατύν ωκεανόν 

Να διέλθω ριετ’ ολίγον, και ΰπ’ άλλον ούρανόν, 

όστις άλλας χώρας στέφει, 

Να περάσω ριέ τά νέφη 
όταν κατασκοτισριένα τούς αιθέρας διατρέχουν 

Κ’ εις τά στήθη των κρυιχιχένας τρικυριίας ριαύρας έχουν Γ

Φύγε... φύγε... άλλα ποία εσωτερική φωνή 
όταν ζώριεν εις τά ξένα την καρδίαν ριας κινεί-, 

Και πρός την πατρίδα ολους κα'ι ριάς άγει καί μάς φέρεις 
Δέν εζήτησα [χακράντης έρηιχα πολλάκις [χέρη; 
Ηλήν ριέ φλόγα νοσταλγίας εις τά βάθη τής ψυχής 
Δεν έπέστρεψα δακρύων, άθλιος καί δυστυχής;
Μακράν ό'ντες τής Ελλα'δος, ώς τά βρέφη την ριητέρα, 

Μετά πόθου την ζητοΰιχεν’
Αλλ’ ώ; πνεύσωριεν ολίγον τής Ελλάδος τον αέρα, 

Παρευθύς ριετανοοΰριεν ...

Του σηριάντρου έπεθύιχουν
Η θρησκευτική νά ήριουν 

Καί περίλυπη φωνή 
όπου φεύγει καί θρηνεί, 

Η νά ήριουν ή σελήνη 
όταν εις την δύσιν σβύνη, 

Η το χόρτον τοΰ εδάφους 
Τό βλαστάνον εις τούς τάφους!..

ΛΟΓΟΓΡΑΦΙΚΑ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ.

έξ Αθηνών, αί Αύγούβτβυ.

Μέ παραπονεϊσαι, φίλε, δτι δεν σ’ έγραψα εις δύο ριηνών 
διάστηρια, καί ή τόση [χου σιωπή σέ καταδικάζει, λέγεις, εις 
παντελή άγνοιαν των εις τάς Αθήνας διατρεχόντων. Αλλά τί 
άξιον λογου είχα ή έχω νά σέ δηλοποιήσω; Τά αυτά πάντο
τε περί των αύτών ριονοτονία, ριικρότης καί άθλιότης. Ζητώ 
λοιπόν συγγνώριην αν, χασριώρ.ενος, έρχωμαι νά θέσω ύπ’ δψιν 
σου σήριερον τά ριικρά τοΰ παρελθόντος Ιουλίου καί τοΰ Αυ- 
γούστου συριβάντα.

0 Σωτήρ ύπήρξε το άντικείριενον τής χαράς ή τής θλίψεως, 
τοΰ ΰπερασπισρ,οΰ ή τής καταδροριής τινών τής Πρωτευούσης 
ριας. Οί ριέν ριέ άκραν εύχαρίστησιν έβλεπον αυτήν την Εφη- 
ριερίδα νά καταφέρεται βιαίως κατά τής έξουσίας, έλπίζοντες 
νά διαδεχθώσι τούς ριέλλοντας νά πέσωσινοίδέ ριέ σφοδράν 
άγανάκτησιν εζήτουν την ποινήν τής τόσης αύθαδείας της.

Καί κατ’ άρχάς ό συντάκτης τοΰ Σωτήρος, έριβαίνων πε
ρί λύχνων άφάς εις τήν οικίαν του, ε’κτυπήθη άπο στρατιωτι
κόν φουστανελοφόρον, τοΰ όποιου φεύγοντος ή όπισθεν ποδιά 
έιχεινεν εις τάς χεΐρας ενός Χωροφύλακας, ώς άλώπεκος ή ούρά 
εις την παλαρ,ην άρ,πελουργοΰ. Ποιος ή ποιου οργανον ήτον ό 
στρατιώτης ουτος; Αλλοι ριέν άπέδωκαν τό συριβεβηκός τοΰ- 
το εις ιδιωτικήν έκδίκησιν άλλοι δέ, (αδίκως κατ’ έριε,)
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έπωνόμασαν τόν Σωτήρα Πεισίστρατον, ώς ένεργησαντα καθ’ 

εαυτού την γρονθοκοπικήν αυτήν σκηνήν δια νά κερδίση όλί- 
γην δημοτικότητα.

Επειτα ό Σωτηρήρχισε νά κηρύττη την γενικήν άναστά- 

τωσιν τού Κράτους και νά παριστα την Ελλάδα ώς θέατρο7’ 
φόνων καί ληστειών. Το Δημοτικόν Συμβούλιου τών Αθηνών^ 

καλοθέσαν τά όμματουαλά του εις την μύτην καί ώς νόμιμος 

Πραγματογνώμων έλθδν αυτόκλητον εις την ύπόθεσιν, άνήγ- 
γειλεν εγγράφω; ότι αληθώς υπάρχουν άταξίαι καί στασια- 
σμοί. Το Συμβούλων της Επικράτειας, όργισθέν κατ’ αυτού διά 

την οποίαν έτόλμησε υά κάμη παρέμβασιν εις τά καθήκοντα 
της άρμοδιότητός του, ώς Δημογεροντία καθολική της έλλάδος 

έπεκύρωσεν έπισήμως την ήσυχίαν του Κράτους. Τοιουτο

τρόπως οί πτωχοί ημείς ίδιώται δέν εϊχομεν δρασιν διά νά 
βλέπωμεν, καί, άν τό εν Συμβούλιου ήθέλησε νά μάς λύπηση, 
το άλλο εσπευσε νά μάς παρηγόρηση.

Μετά τούτο διεσαλπίσθη τού Σωτήρος η δίκη, καί πριν 
της ένάρςεώς της ήκούετο κρυφός ψιθυρισμός μεγάλων κι
νήσεων καί ταραχών. Καί κατά συνέπειαν τούτου καί εις £να 
κάποιον τρόπον εύγενικώτατον, ό καλός μου φίλος Κωνσταν

τίνος Δούκας μετέβη έν ροπή οφθαλμού εις την Χαλκίδα, καί 
όύο τρεις άλλοι πολεμικοί συγχρόνως ήλλαξαν τόν άέρα των εις 
τάς Κυκλάδας, καί οί τρανοί μας ίπουργοί, μέ υπερηφάνειαν 
ύποβλεποντες την σπάθην της στολής των, ήρχισαν νά ςηροβη- 

χωσι διά τά κατορθώματά των ταύτα. Καί μίαν ημέραν εις 

ένα στενώτατον τόπον, Πουργατόριον της Δημοσιογραφίας κα

λούμενου, έπαρουσιάσθησαν οί Κ.Κ. Νικόλαος Σκούφος καί Αθα
νάσιος Πετστάλης διά νά ρητορεύσωσιν. Αλλ’ όΚ. Εισαγγε- 
λεύς, διά νά προφύλαξη τόν δικηγορικόν λάρυγγάτων άπο τόν 

βράγχον, τούς έσήκωσε τόν κόπου τούτον. Εφυγαν λοιπόν εκεΐ'-
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>οι φωνα'ζοντες πατατί πατατά. Τστερον τό Δικαστή - 
ριον κατεδίκασε τόν μέν Αντώνιον Ιωαννίδην, (οστις ούδέ εις 

τον ύπνον του είδε ποτέ πώς γράφουν,) εις ενός έτους φυλακήν, 
τόν δέ Νικόλαον Σκούφον, (οστις ήξεύρει μέ ξένα χρήματα 
νά πληρόνη,) εις πρόστιμου δύω χιλιάδων δραχμών, δίδον εις 

αύτόν πλήρη εξουσίαν νά προσβάλλη όποιον εις τό έξης θέλη, 

μέ συμφωνίαν όμως νά σύρη από καιρόν εις καιρόν συναλ
λαγματικά; προς τόν Κύριον Κόμητα Θεοτοκην διά τήν άνα- 

πλήρωσιν τών πεντακισχιλίων δραχμών τής έγγυήσεως τού 
Σωτήρος· καί τώρα φιλελεύθεροί τινες καί αστείοι Δικασταί, 

φιλικώτατα σφίγγοντες την έφημεριίογραφικήν δεξιάν του, 

τόν λέγουν καθ’ ημέραν χαμόγελώντες·

« Ειν’ Ελεύθερος ο Τύπος. Πως δέν γράφεις; Πώς δέν χαίρεις ; 

Ει/ «λεύθερος ό Τύπος, φθάνει uovcv νά αας φέρη;
Προστψ.ον καθ’ έβδοριάδα 

Δραχμών [Λίαν χιλιάδα. »

Εις δέ τάς παραμονάς τής δικασίμου ημέρας τού Σωτήρος, 
*οί άνθρωποι τί εκαμνον; Εστεκαν μέ κεχηνός στόμα, προσ- 
μένοντες νά έξέλθη από τό Δικαστηρίου σύσσωμος ή Ελευθε

ρία τής Ελλάδος, ή Πρόοδος ώνσμαζε τόν Σωτήρα Σωκρά- 
την,ζαίό βάτραχος Ταχυδρόμος, οστις έφούσκονε διά νά γίνη 
βούς, παρίστα την διπλήν του φύσιν διά τής φωνής καί δια

λεκτικής του κραυγάζων κατά τού Σωτήρος.
tv τοσούτω άηδιάσας εγώ καί τούς Ταχυδρόμους καί τούς 

Σωτήρας καί όλους τούς ύποκοιτάς τών πατριωτικών δρα
μάτων μας, τούς άφησα ύγείαν εις τάς Αθήνας καί διέτριβα 

εις τόν Πειραιά συμφιλοσοφών μετά τού Αθανασίου Χριστοπού- 
λου. Αλλ’ άναβάς τότε μίαν ημέραν κατά τύχην εις τάς Αθή- 

νας, ενσήλθον εις συχναζόμενον τής πόλεως Καφφενειον, το όποι

ον έξέλαβον ώς σχολήν (/.άλλον τού Πυθαγόρου βλέπων μέγαν
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^ιδμόν ανθρώπων ένασχολουμένων σιωπηλώς περιζ μεγάλης 
τραπέζης, οπού έκειτο σωρός έφημερίδων έχθρών καί. άντι- 

πάλων. Εθεώρουν εις τά διάφορα προ'σωπα των αναγνωστών 
τά διάφορα πάθη, τά όποια διτίγειρον εις αύτούς τά νοερώς 

άναγ ινωσκόμενα διαφόρων χρωμάτων φύλλα, και πχρετήρουν 

τήν άφωνον σύγκρουσιν τοΰ πατριωτισμού μέ τόν φατρια- 
σμόν, των αρχών μέ τάς προλήψεις καί τοΰ γενικού συμφέρον- 
τος.μέ τήν ϊδιοτε'λειαν. Καθείς λοιπόν έστεκεν εις άκραν σιγήν 

καί μελέτην, καί ούτως ή Αναγεννηθεϊσα μετά τοΰ Σωτήρος, ή 
Αθήνα μετά τοΰ Ταχυδρόμου, ή Εύαγγελική μετά τής Δια
τριβής τοΰ Βάμβα, ή « βήμα ταχύ! » φωνάζουσα Πρόοδος, β 
ουδέτερος Πρωινός Κήρυξ καί ή αθώα Πώς, Αρμανσπεργικοί 

καί Σωτηριανοί, πολιτικοί καί φιλολόγοι, ύλισταί καί θρή
σκοι, δλοι έζων έν ειρήνη, ότε ήλδεν ό Σωτήρ τής ημέρας. Κα
δείς ζητεί νά τόν λάβη· δίδεται εις ένα μόνον μέ συμφωνίαν 
νά τόν άναγνώση εις έπήκοον πάντων. 0 εις ευρίσκει τό τά
δε τεμάχιον πατριωτικώτατον, ό άλλος όλεδριώτατον, ό τρί
τος άληδέστατον, ό τέταρτο; ψευδέστατον. — Τοΰτο είναι ό 
έξαφανισμός τής Ελλάδος.—Η σωτηρία της. — Διατί δέν 

έγραφε καί πρότερον τά αυτά;—Διατί νά έξετάζωμεν ημείς 
τόν γράφοντα καί όχι τά γραφόμενα;—έρεδίζονται, δερ- 
μαίνονται δλοι" αυτός ϋψόνει τόν γρόνδον του- εκείνος άρπά- 
ζει μίαν καβήκλαν. 0 πόλεμος ήτον βέβαιος, ότε, πλησιάζων 

εγώ πρός τήν δύραν διάνα φύγω, βλέπω έξω εις τήν πλατείαν 
τούς Κυρίους Εφημεριδογράφους τής Ελλάδος συνομιλοΰντας 

μέ φιλικώτατον τρόπον καί συσφίγγοντας άμοιβαίως τάς 
χεΐράς των. «Ταλαίπωροι! (τότε φωνάζω πρός τούς έν τω 
Καφφενείφ διαφερομένους·) οί συντάκται των έφημερίδων 
εναγκαλίζονται άλλήλους καί συμφιλοΰνται σχεδόν, καί σείς οί 

άναγνώσταί των έτοιμάζεσθε νά διασχισθήτε ώς αίλουροι! καί
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φρονείτε λοιπόν δτι αύτοί αισθάνονται δσα γράφουν! Αμήν* 

Αμήν, λέγω ύμΐν! Ειρήνη πάσιν! · 0 γέλως διεδέχδη τήν ορ
γήν τών παρόντων, οίτινες ένόησαν δτι τά πάντα σήμερον 

είναι ύπόκρισις.
Φίλε, οί νόμοι μορφόνουν τούς άνδρώπ ους, καί οί άνδρω- 

ποι πάλιν τελειοποιούν τούς νόμους. At δύο αύται άρχαί 
συνδέονται μετ’ άλλήλων, καί είναι αί δύο θεμελιώδεις βά

σεις τής προόδου παντός έθνους.
Πολιτεία έλευθέρα, ήτις νά πλάση έξήμών τών άνδραρίων 

άνδρας, ιδού τό πρώτιστον έργον. όργανισμός καλός έθνικής 

έκπαιδεύσεως, οστις νά μάς καταστήση ανθρώπους ικανούς 
νά φέρωσιν εις έντέλειαν καί νά διατηρήσωσι τούς νόμους, ιδού 

τό δεύτερον έργον, άναγκαϊον ομοίως καί αδελφόν τοΰ πρώτου·
Είναι καιρός πλέον νά παύση τό προσωρινόν καί άβέβαιον 

αυτό τοΰ Πολιτεύματος μας, καί ή έλλάς νά λάβη τήν ηθικήν 

τηςάνάστασιν. ίπόθες καθ’ ήν ημέραν εις τάς Επαρχίας κηρυχ- 
θή ό νόμος τής έκλογής τών Αντιπροσώπων τοΰ έθνους καί τό 

έθνος ολον κινηθή πρός εκλογήν τών εμπιστευμένων του, ύπό · 
δες ποία χαρά εις δλων τά πρόσωπα θέλει έπιλάμψει. Ποτέ 
εις τά ίσθμια, δτε οί Ρωμαίοι έκήρυξαν τήν Ελλάδα έλευθέ- 

ραν άπό τον μακεδονικόν ζυγόν, ποτέ ή άγαλλίασις τών 
τότε Ελλήνων δέν ύπήρξε τόσον άμικτος λύπης, δσον ή δη

μοσία ημών εύφροσύνη, δταν έκ τοΰ θρόνου του ό Οθων ανα
γνώριση τό έλληνικόν Κράτος συνταγματικόν καί τήν έλ- 

λάδα εΤευδέραν. Τότε τών προτερημάτων καί τών φώτων τι
μωμένων παρά τής Αργής, τότε τής διαχειρίσεως τών πραγ
μάτων υποβαλλόμενης εϊς τήν κοινήν κρίσιν, καί δημόσιοι 

άνδρες θέλουν άναφανή, καί τά δημόσια ήθη θέλουν βελτιω- 
βή, καί τό έθνος θέλει προβαίνει μέ γιγαντιαϊα βήματα πρός 

τήν τιλιιοποίησίν του.
ΙΟ
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Σύστημα Κοινοβουλευτικόν! Σύστημα Κυβερνήσεως άζιον 

λογικών ζώων! Σύστημα ευθύνης των δημοσίων ϊπαλλη'λων! 

Σύστημα γόνιμον εις άρετάς και εις ευγλωττίαν! Σύστημα, 
το όποιον, αν πριν τής πολιτικής μας άναγεννη'σεως δεν ήτον 

έφευρεμένον, έπρεπε νά έπινοήσωμεν οί Ελληνες δΐ ημάς αύ- 
τούς, διότι δεν εχομεν ούτε τάςιν έξιδιασμένην εύγενών, ού

τε κλάσιν προνομιαίαν ιερέων! Σύστημα πραγμάτων τέλος 
πάντων, το μόνον δυνάμενον ν’άναπτερώση τήν φαντασίαν 

μου και νά δώση ζωήν εις τήν παρ ώραν θνήσκουσαν Μοΰ- 

βάν μου !

Είναι καιρός πλέον και ή Γραμματεία τής Παιδείας νά όργα
νίση τήν δημοτικήν, σχολαστικήν και άνωτέραν έκπαίδευσιν. 
Εν έθνος ολόκληρον, τέσσαρας ήδη ενιαυτούς άδιακόπως φω- 
να'ζον κατά τής αναλγησίας τής Γραμματείας ταύτης, πρέ
πει νά έχη λόγον τινά εις τά παράπονά του, καί οί Κύριοι 
συντάκται τοΰ Ταχυδρόμου, αντί μέ τούς νηπιώδεις των αστεϊ
σμούς ή τάς σκανδαλώδεις των προσωπικότητας νά μάς κινώ- 
σι περιοδικώς εις γέλωτα ή εις άγανάκτησιν, αντί μέ τάς πε- 

ριγραφάς των άρτεσιανών πηγαδίων των και με τούς κατα
λόγους των άναριθμη'των διδασκάλων των νά γίνωνται άξιο- 

χλεύαστοι, άς άσχοληθώσι κάλλιον εις σπουδαίας υπέρ τής 

μαθη'σεως τοΰ έθνους διατριβάς, και άς συναισθανθώσιν ότι ό 

πολύτιμος καιρός παρέρχεται άφίνων ημάς πάντοτε μέ τά 
τρία καί ήμισυ χωλά Γυμνάσιά μας καί μέ τά εικοσιέν μι- 
ξοβάρβαρα Σχολειά μας.

Εχομεν οί έλληνες δικαιώματα εις άπαίτησιν τελειοτέρου 

κλάδου έκπαιδεύσεως. Παρακατεθέσαμεν εις τήν έπιτροπεύου- 
σαν το έθνος Κυβέρνησιν τριακοσίων περίπου εκατομμυρίων 

εθνικήν γήν, καί καθ’ έκαστον χρόνον τήν δίδομεν δεκαπέν
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τε έκατομμυρίων φόρους. Ούτε στράτευμα μεγάλον, ούτε βό

λους αύτή έχει. Είναι λοιπόν μέγα έργον νά δαπανά κατ’ 
έτος όκτακοσίας χιλιάδας δραχμών διά νά προετοιμάση τήν 

νέαν γενεάν εις μέλλον εύτυχέστερον;
Αλλά πάσα έπίκρισις, πάσα γενική θεωρία περί Πολιτεύ

ματος μας, περί εθνικής μας έκπαιδεύσεως, φαίνεται λήρος καί 
ματαιότης εις τινας ύπογράφοντας τακτικώτατα τάς αναφοράς 
των καί τά έγγραφα τής μισθοδοσίας των, φοροΰντας άπαξ 

ή δίς τοΰ μηνος το τρίκωχόν των, ξηροβη'χοντας δταν πρόκει

ται λογος περί ουσιωδών πραγμάτων: καί κρύπτοντας ΰπό 

τήν σιωπήν τήν όλίγηντων ικανότητα καί μάθησιν.
έγγίζει σήμερον ή επιστροφή τοΰ βασιλέως· ιδού το μέ

γα μέλλον, όπου συγκεντροΰται ή προσοχή όλων. Αλλοι έκ τής 
στιγμής αυτής ετοιμάζουν τάς πλεκτάνας των άλλοι βα- 

δείας υποσκάπτουν υπονόμους. Σιωπή άκρα εις τήν Πρωτεύ
ουσαν νηνεμία, πρόδρομος τής τρικυμίας. Ο Σωτήρ θέλει 

καί αύτος μετ’ ολίγον ένώσει τήν φωνη'ν του εϊς τον γενικόν 
θόρυβον. Θέλουν πέσει μετ’ολίγον άπο τόν θρόνον ολίγα ψύ- 
χαλα, Σταυροί τινες, δύο τρία Υπουργεία, καί σιγή πάλιν 

θέλει διαδεχθή τήν μεγάλην ταραχήν, ακινησία τήν με- 
γάλην κίνησιν τής ημέρας... Ημείς δέ οί σκεπτόμενοι άνθρω

ποι θέλομεν μείνει πάλιν μέ τάς μελαγχολικάς ιδέας μας 

περί τής καταστάσεως τοΰ έθνους...

ή Αηδία.

Καν εν Λεξικόν δεν ώρισε καλώς τήν σημασίαν τής λέξεως 

< αηδία » , ουδέ τό μέγα τοΰ Κυρίου Ματακίδου τό από τά
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1828 εις δύω τόκους έκδιδόμενον, ουδέ τό μικρόν τού Κυρίου 

Ψύλλα τό προ μικρού τυπωθέν ... Κατ’ εμέ ό αληθής ορισμός 
της λεξεως « αηδία · είναι τό νά διατριβή τις εις Αθήνας μα

κράν τής θαλάσσης έν μέσω κόνεως υπό ουρανόν ξηρόν, νά 

βλέπη τά αύτά πρόσωπα, ν’ ά/.ούη τά αύτά πράγματα, ν’ άνα- 
γινώσζη τάς αύτάς Εφημερίδας, νά περιμένη την Τράπεζαν 

και τό δάνειον, και νά βράζη μέ τρεις τέσσαρας Ϋπουργούς 

διφορούμενους, μέ δεκαπέντε Συμβούλους τής Επικράτειας 

άπηυδημένους εις τον στενόν λέβητα των πολιτικών μας 

πραγμάτων.

Καί μή νομίσετε δτι τό αίσθημα τούτο, τό οποίον μέ κυ

ριεύει και μέ τυραννεί ανηλεώς, είναι ’ίδιον εις εμέ μόνον. Εις 

φιλόσοφος, (οστιςείςτόν καιρόν του έπέτα τόσον υψηλά οσον 
σήμερον ή Πρίοδος,) ό Πασκάλης, λέγω, ύπίκειτο καί αυτός 

εις την ασθένειαν ταύτην, την οποίαν άπέδιδεν εις την ατέ
λειαν τού οργανισμού μας. « Η ψυχή, ελεγεν, ε’ρρίφθη εντός τού 

σώματος μας διά νά κατοίκηση ολίγον χρόνον γνωρίζει δέ 

δτι δέν είναι ή ζωή αυτή, παρά μετάβασις εις όδοιποοίαν 

άλλην αιωνίαν δθεν λυπεϊται σκεπτομένη εις έαυτήν κ.τ.λ.» 

και αλλα τοιαύτα, τα οποία δύνασθε ν’ άναγνώσετε κατά 

πλάτος εις τήν Εύαγγελικήν Σάλπιγγα.

Αν θελετε δε ακόμη, πρός απολογίαν μου, σάς φέρω αν

θρώπους ευτυχέστατους, οίτινες μ’δλον τούτο άηδιάζον τήν 
ζωήν. Σάς φέρω τον Μέγαν Αλέξανδρον, δστις ύστερον από 

τάς κατά Περσών νικάς του έβαρύνετο νά κάθηται ήσυχος 

εις τόν θρόνον τού Κύρου καί δέν ευρισκε διασκέδασιν ούδέ 

εις τά όργια τής Βαβυλώνος, άλλ’ άκούων από φιλοσόφους 

θτι ό ουρανός περιέχει καί άλλας γαίας πολύ μεγαλητέ- 

ρας τής ίδικής μας, κατάκαρδα έλυπείτο διότι δεν έδύνατο
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νά ύπάγη καί έκεί νά καύση τό Ανακτόρων κανενος άλλου 

Δαρείουκ Αρκετά παραδόξου αηδίας παράδειγμα μάς άφησε 

καί ό Σύλλας, οστις περί τό γήρας του μή έχων πλέον Μι- 
θριδάτας νά δαμάση, Μαρίους νά έξολοθρεύση, Βουλευτάς 

τής Ρώμης νά σφάξζι, παρητήθη τής Δικτατορίας λέγων 

θοασύτατα ο τι τού ρωμαϊκού λαού ή ειρηνική κυβέρνησις καί 

αι εις τήν διοίκησιν τής Πρωτευούσης τού κοσμου λεπτομέ- 
ρειαι τού έφαίνοντο μονότονοι, κατώτεραι τής μεγαλοφυΐας 

του, καί τόν άηδίαζον.

Διά ν’ άποφύνωσι την αηδίαν αυτήν, οί Αγγλοι σήμερον 

οπλίζουν μέ σίδηρους όνυχας τούς πρωινούς των κ ή ρ υ- 
κ ας, τούς άλεκτρυόνας, καί τούς βάλλουν εις αιματώδη κατ’ 

άλλήλων πόλεμον, ή πληρόνουν γρονθοκόπους καί τούς βάλλουν 

διά σαμψωνικών πληκτισμών νά συντρίβωσιν ύ εις τού άλλου 

τάκρανία καί τάς σιαγόνας, καθώς ( ώρα των καλή! ) οί Κύ

ριοι Κωλέττης καί Μαυροκορδάτος, διά νά διασκεδάσωσιν 

ίσως καί αύτοί, έβαλλαν τούς λογίους καί όλους τούς Προ
κρίτους τής Ελλάδος νά γρονθοκαπώνται από τά 182ι μέ

χρι τής ώρας ταύτης.

Καί εις τί νά προσηλωθή κανείς; Εις τήν ζήτησιν τής Αλή

θειας; Εύρετέ την άν δύνασθε. Ο Βραχμάν δέν συγκάθηται 

μέ τόν λάτρην του πυοός. 0 Μωαμεθανός ονομάζει άπιστον 

τόν Χριστιανόν. ΪΙμείς καλούμεν φονείς Θεού τούς Ιουδαίους. 

Αύτοί λ.έγουν είδωλολάτρας ημάς. Ο Κύριος Γερμανός μεθ’ 

όλης τής ιεράς μας Συνόδου βλέπει κεκρυμμένον τό πυρ το 
εξώτερον ύπό τάς διδαχάς των Αουθηροκαλβίνων. Ο Πά

πας έν τοσούτω θεωρεί ολον τον ελληνικόν Κλήρον ώς Σχι
σματικόν. ό μή έχων ούδέ πλούτον, ούδέ τίτλους και κατα 

δυστυχίαν του Δημοκράτης οργίζεται κατά τού πλούτου, κατά
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τών τίτλων καί των Πριγγίπων. 0 αύτόχθων Αριστοκράτης, 

άποστρεφεται τό πνεΰμα της ΐσότητος, τό όποιον εισάγει ό έτε- 
ρόχθων λόγιος ό μή έχων ποΰ την κεφαλήν κλϊναι. 0 έκ του 

Τάγματος του Γαρδικιώτου φιλοπόλεμος φούστανελοφόρος 

καταφρονεί τον φιλήσυχου έμπορον τής Ερμουπόλεως. Αυτός 
δε δεν ευρίσκει επί τής γης στερεώτερον άλλο παρά τό μέταλ- 

λον του χρυσίου, περί του οποίου όμως δύο ή τρεις πρώτιστοι 
διδάσκαλοι του έθνους μας έχουν διαφόρους γνώμας.

Εις τί άλλο νά παραδοθη κανείς; Εις την Φιλοσοφίαν ; Και 
ποιαν από τάς τόσας νά έκλέξν); την τοΰ Πυθαγόρου,ή τήν 

τοϋ Θάλητος; την του Πλάτωνος, ή την τοΰ Αριστοτέλους; 
Αύτός έχει τάς δίνας του, εκείνος τό κενόν του, ό άλλος τόν 

έλκυσμόν του. Νά λάβη τις τήν στωϊκότητα τοϋ Ζήνωνος, ή 
τάς αμφιβολίας τοϋ Καρνεάδου; Νά παραδεχθή τις τά άτο
μα του έπικούρου, ή τάς μονάδας τοϋ Αεϊβνιτίου, ή τόν Γα
λαξίαν τοϋ φίλου Σοφιανοπούλου ;

Νά γίνη κάνεις λάτρης τής Ελευθερίας; Εις τήν Ρώμην οί 

στρατηγοί της Βροϋτος καιΚάτων ε’χειροκτονήθησαν. Εις τήν 

Γαλλίαν ό φιλόσοφός της Κονδορσέτος έπιε τό δηλητήριου λί
γων » έδυνάμην νά γίνω τύραννος, ή θΰμα τής τυραννίας. 

Προετίμησα τόν θάνατον, και άφήκα τήν οδόν τής άνομίας ». 

Ο εύ'γλωττός της ρήτωρ Μανουέλος, καταβιβασθείς βιαίως έκ 
τοΰ βήματος τής Βουλής, άπέθανεν από αίσχος’ και ό γενναίος 
τραπεζίτης της Ααφίττης έχρεωκόπησεν. Εις τήν ίίλλάδα σή
μερον ύ πρώτος βωμός της, ή ΐ’δρα, κατερημώθη ... καί ύστε
ρον ποιον έπαινον λαμβάνουν οί ψάλται καί άοιδοί της; Εις 

φλύαρος Εφημεριδογράφος τούς εξυβρίζει, οί t που ργη μάτι κοί 

τούς θεωρούν ώς εξωτικά όντα, οί διδάσκαλοι δεν τούς έκτι- 
μώσι διότι δεν γράφουν εις ιαμβικά έπη, διότι δεν συνθέ-
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’τουν κάμμίαν ί»ητορικήν ή Γραμματικήν, αλλά μόνον Λυρικά, 

Κούρκας, όδοιπόρους, Πανοράματα και Πλάστιγγας.
Προχθές πρός τό εσπέρας έπεριδιάβαζα μόνος εις τόν σκιε

ρόν και αρκετά ώραΐον κήπον τοΰ ίωάννου Βλάχου. Ηλθε νά 
μ’ εύρη έκεΐ μετ’ ολίγον εις λόγιος τής Πρωτευούσης, φίλος 
των Μουσών, κατόπιν δέ τούτου καί άλλοι επίσης πεπαιδευ

μένοι έλκυόμενοι από τήν τερπνότητα τήςφύσεως καί τοΰ τό

που. ϊίρχησεν ομιλία περί τής ζωής τώνλογίων εν γίνει.
« Εις τήν άρχαίαν Ελλάδα, (είπεν εις έκ των παρευρισκομέ- 

νων,) οί λόγιοι έθεοποιοΰντο. Οί επτά σοφοί της ήσαν άλλοι μέν 

βασιλείς, άλλοι δέ νομοθέται, άλλοι δέ διδάσκαλοι καί ποιητα^ 
τιμώμενοι ώς ή χρησμοδότις Πυθία. Ο Περίανδρος καί ό Πιτ- 
τακός έβασίλευον εις τήν Κόρινθον καί εις τήν Μιτηλύνην. 
0 Σόλων, ό Βίας καί ό Χίλων ήσαν πατέρες νομοθεσίας. 0 
Κλεόβουλος διά των ποιήσεώντου έπλούτει, καί ό Θαλής διά 

τής φιλοσοφίας του έζη ένδοξος καί άνενδεής. Οί λόγιοι τότε 

είχον μίγαν ορίζοντα ζωής. Τριήρης τοϋ Διονυσίου μετέφε- 

ρεν από τάς Αθήνας εις τάς Συρακούσας τόν Πλάτωνα. Εις 
τά όλύμπια ό ήρόδοτος άνεγίνωσκε τήν ιστορίαν του χει
ροκροτούμενος, καί ό Πίνδαρος, δαφνοστεφής καί θεόπνευςος, 
ίκρουε τήν λύραν του αδων

- Αναξιφοραιγρς ΐ|χ.νοι, 

τίνα θεόν, τίνα S’ άνϊρα 

κελαίήσωμεν;.. ·

Οϊ διδάσκαλοι τότε δέν παρέδιδον εις Σχολάς Κυβερνήσεων 

ούδ’ έπί μισθω, άλλ’ εις σκιερούς περιπάτους καί δωρεάν, καί 

ύ Αριστοτέλης καί ό Ξενοκράτης καί ό Δημοσθένης άνεμι- 
γνύβντο μετά των πολυαρίθμων μαθητών τοΰ Πλάτωνος «ίς 

τήν Ακαδημίαν. »
• Κατά τούς νεωτίρους καιρούς εί; τήν Γαλλίαν, (έπρό-
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άλλος,) εν μέσω κβινωνίας όχι τόσον ϋχηρκς ώς / 

ί της παλαιάς Ελλάδος, ε’πί δεκάτου τετάρτου Λουδο
βίκου, ήρχισαν κατά πρώτον οί πεπαιδευμένοι ν’ απολαμ
βάνω™ ολίγην τινα ύπόληψιν. Οί Μολιίροι, Ρακϊνοι καί 
Βοαλώ, οι Βοσσουέτοι, Πασκάλαι και Φενελώνες έλάμ- 
πρυναν τόν χαρακτήρα τοΰλογίου εις εποχήν, καθ’ ήν ό ελά
χιστος Υπαλληλίσκος προετιμάτο τοΰ Καρτεσίου. Αλλά τά 

επάγγελμά των λογίων κατεφρονεΐτο άκόμη. Κάνεις εύγενής, 
ούδέ ό βασιλεύς αυτός Λουδοβίκος, ε’γνώριζε ν’ά όρθογράψη, 

εκτός μόνον της Σεβινής καί τοΰ Ρωσεφουκώλτου· καί ό Κα- 
βοά, Αύλικός φίλος των λογίων, μόλις έτόλμα νά παρουσία- 
•θή άνερυθριάστως εις την Αύλήν μετά τοΰ αθανάτου Ρα- 
κινου. Κατά την ακόλουθον εκατονταετηρίδα ετέθησαν αί βά
σεις της άνυψώσεώς τφν, καί εις συναναστροφάς γυναικών εΰ- 
γενών καί πλουσίων είδαν τον Μοντέσκιον "νά συμβουλεύεται 
την Δουκέσσαν Λιγγιλώνος περί των Περσικών Επιστολών του, » 
τδν Δαλαμβέρτον νά συμφιλοσοφρ μετά της Κυρίας έπιναίης, 
καί τον δημοκράτην Ρουσσώ νά ρητορεύτ) κατά της προνο- 
μιαίας τάξεως των εϋγενών έμπροσθεν της Κυρίας του Αρ
χιστράτηγου Λουξεμβούργου, ό Βολταΐρος, μέ τό σκήπτρον 

τών Μουσών εις την χεϊρα, συνεκάθητο μετά τοΰ βασιλέως 
Φρεδερίκου, καί ό Διδερότος συνέζη φίλος μετά της ΑύΤο- 

κρατορισσης Αικατερίνης.

• Καμμια κλασις, (είπα εγώ,) δεν έβλάφθη τόσον εις 
την Γαλλίαν κατά την έπανάστασίν της, όσον οΐ λόγιοι της, 
εις τούς οποίους άδίκως την άπέδωκαν. Αναμφιβόλως αύτοί 
διά τών συγγραμμάτων των έζη'τησαν βελτιώσεις εις τάς τύ- 

χας τών έθνών. Αλλά μακράν τοΰ νά προκηρύξωσιν αίματα, 
χυσίας και σφαγας, ήθέλησαν μάλιστα νά τάς έμποδίσωσιν. 
Οθεν πρώτα θύματα της αναρχίας επεσαν ύ Βαλής, d Δα-

δόάζιε’όος, ο Κονδορσίτος, ό Σαμφόρτο; και ό Σενιερος. Εις 
πάντα καιρόν οί άνδρες, οί μοχθησαντες πλειοτερον εϊ: τον 

©ωτισμ,ΰν καί τήν ευδαιμονίαν τής -ά-Λρωποτητος, υπεφ-ραν 

άπό τούς συμπολίτας των μεγαλν,τέρας καταορυμας -’Ί- 
κίατ. Ολοι σγεδον δικαίως δύνανταινά ειπωσιν ως ο ι,.·...ων 

«ά'οίνω τ’δνου.ά μ.ου και τήν μνη^,νμου εις τ-’ ς.ν,·. ο.η 

ν.Α ει: του; μελλ.οντας αιώνας.» II αμ*νει« λ. *.'·>, 
■ ρονομικον αξίωμα πανταχοϋ, και προ πάντων σημν.ο, -·, 

τήν ί'.λλάδα, ότι δεν είναι οί λόγιοι άς·.οι να διαχειρισωτ: τα 
κοινά πράγματα, καί ότι άνθρωποι γνωστοί διά πονημάτων, 

τά όποια προϋποθέτουν πολυχρόνιον σπουδήν ζα·. β::;:.:ν 

γνλσιν τών οντων καί τής ανθρώπινης ζαρδία:, οεν ε//·-ν 

τήν θεόπνευστον γάριν μηγανορραφεον τινων εν κακοί: γ<- 

ρασάντων. Εκτος τουτόυ ο οιαπληκτισμ-ο, >.ι, .·,ν ..........
ί··ΐ'Μ σ·/'Λ:εον πεσί τόσων ουτιδανών πραγιιατων, τα παντκ 
είναι τόσον άύό.ι-ζ, (·:στε ώρ' όλν,ς τή: Ελλάδος μίαν ,.κ/.ν 

βλ·τ:ω υ.έ μεγαλα στοινεώ: -εγραμμί'.ην «ΑΠΛΙΛ».

ΠΕΡΙ ΣΑΤ ΪΆΣ.

-·γ/Λ,κλοπκιδ.κοί τινε: νέες ϊξήτ-.-.ταν εσχάτως νά 

δυσφν,'Λήσε.σι τήν σατυρικήν έν γενει ΙΙοιζ.οιν και να ..α .κ 
στήσωσιτούς περί ταΰτν.ν ιιαταγινομένους ώς ΐνεργουντα: τν,ν 

ανον.ίαν,θέ;.ο;.=ν ύν.'.λήτει όλ'.γα τινα περί ·ον μ.ί..ο-ς -.-.w 
τής «ίτλολογίας, περί τών διαπρεύάντων εί: τά μεγάλα ε 

Σατυριστών καί περί τών κανόνων της Σατυρας· Επιχει-υομ-ν 
ε:·’ον διδακτικόν, καί ίσως ενοχλήσωμεν τους άναγνωσ .α, 

υ.ας' δύονται οί αίτιοι...
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Η άποσείουσα τον οθωμανικόν ζυγόν Ελλάς 3ίν tlytv ιδέάν 

τής Σατύρας, καί οί πόλε μι στα ί της, κατά τό 18αΐ έτος, 
μαχόμενοι κατά των Τούρκων, τούς οποίους καί Περσάνους 
έκάλουν, δέν ε’γνώριζον σατύρας καί διατριβάς, 

«Σχτούρναις και λογοτριβαΐς καί άλλαις φλυαρία:;.» 

Πρώτη σάτυρα μετά την άλωσιν τής Τριπο'λεως έτοιχοκολ- 
λη'θη κατάτινων Οπλαρχηγών, οίτινες είχον τήν αμαρτίαν 

ν άγαπώσι παραποθώ τό άργύρεον καί τον χρυσόν ώς οί όμη- - 
ρικοί Ηρωες* αυτή δέ παρά του κοινού ώνομάσθη Σατούρνα.

Μ’ δλον τούτο ή αρχή τής Σατύρας άναβαίνει μέχρι τού 
ογδόου αίώνο; πριν Χριστού. Η Πάρος έγέννησε τον πατέρα 

της, τον περίφημου Αρχίλοχον. Η Πυθία προεμήνυσε την γεν- 
νησίν του, καίοί Ελληνες θαύμασα ντε ς την έντονον :ών επών 
του αρμονίαν, τάς πλήρεις εικόνων καί ιδεών ποιήσεις του, 
ώς ποός τό λυρικόν είδος τον κατέταξαν εις τον βαθμόν τού 
όμηρου. Ποτέ δμως ευφυΐα μεγάλη τέρα δεν έμολύνίη από 

χαρακτήρα ρυπαρότερου. Εις εχθρού; του, φίλους του, ερω
μένας του, εί; όλους έπέχυσε ίήν χολήν ταυ, καί, τό περιεργά- 
τερον, έξιστορήσας αυτός τόν βίαν του, δεν ε’ρυθρίασε νά ζωγρα- 
φήση καί τάς ποιητικά; παρεκτ.οπάς του. Διηγούνται ώς δείγ

μα μεγίστης σατυρικής του οεινότητος κα' κακοηθειας ένταύ- 
τώ την τραγικήν τελευτήν τής Νε/'ουλής, κατά τής οποίας, 
απελπιστείς νά τήν νυαφευθή, εγραψε ν Ιάμβους τόσον δυσφή- 

μου εύγλωττίας, ώστε ήνάγ/.ασεν αυτήν καί τούς γονείς της 

νά προτιμήσωσι θάνατον από /υήν άτιμον.

Μετ' αύτόν έφχνη εξαχώ τεροε ό Αριστοφάνης, οστις καί 
κωμωδίαν, τάς Νεφέθ.ας, έγρσ.φε :-7Γ*'- τ°ύ Σωκράτους, καί 

ποΑλακιζ εσατυριιεν επι της σκην.·.; και τον ιυιου ιιερικλην.
.. Τ;'ιν - . έ Σν.χ'Οα’.· ·ζ·.Τίζ 2.!:*

καθ’ οί Μίγαρή; δδύναι; πίφυσιγ-ρψ.ένοι 

άντεςίχλβψαν Ασπασίας πδ’ρνα δυο* 

κάντιΰθεν άρχη τού πολ.-ασυ χχτερράγη 

Ελλησι πάσιν yc τριών λαικχστριών. 
tmuOsv δργνί Περικλεής έ ύλύιχπιος 

ήστραπτεν, «βροντά, ξυνεχύκα τήν έλλάΛα, 
έάβει νψκυς ώσπερ σΧολιχ γεγρ χριιψ.ένουζ, 

ώς χοή Μ«~αρεας ρ.τίτε -pi, j/.ήτ’ εν άγορα, 

εν δχλάτΓΓ,, μήτ’έν ήπείρω μΜιν.»

II Σάτυρα εις την Ρώμην συνηνωσε την χάριν μέ την δύ- 

ναμιν υπό τον κάλαμον τού όρατίου. Εςευγένισεν ούτος τόν 
κλάδον αύτόν τής Ποιήσεως, περιέπαιζε τά όντως ά;ια χλευα

σμού ώς τίμιος άνθρωπος καί ήστειεύθη ώς φρόνιμός.

Συντομώτερος, άλλ’ δχι γλαφυρότερος ο Πέρσης εις τάς 
άγνάς του συνθέσεις, ένοπλίζεται μέ δλην την αυστηρότητα 

τής αρετής, καί, θαρραλέω; έμβαίνων εις τ’ Ανακτόρια, στη- 
λιτεύει την διαφθοράν των Αυλών, τούς κλειδούχους μα- 

στρωπούς, τάς προδιδούσας την Αυτοκρατόρισσαν θαλαμη
πόλους, αί όποΐαι κρυφίως μετά τού Καίσαρος υφαίνουν τον 

έρωτα, καί την χαμέρπειαν των αύλικών πιθήκων, οίτινες 
δεν έχουν κάνέν ίδιον φρόνημα.

Ο θερμός Ιουβενάλης παριστα μέ χρώματα ζωηρότερα 
την διιφθαρμένην Ρώμην. Κατ’ αυτόν ό Κριτής καπηλεύει 

τούς νόμους* ή Σύγκλητος εμπορεύεται τόν ρωμαϊκόν λαόν αί 

απελεύθεροι άνταλάττουν μέ χρυσόν περγαμηνούς χαρτας 
εύγενείας· αί γυναίκες, καί πρώτη μεταξύ αύτών ή Αύτο- 

. κρατόρισσα, κατεψιμμυθιωμέναι καί ύπό δάνειον χρυσήν κό
μην σκεπάζουσαι τό ρυτιδούμενον μέτωπάν των, μολύνουν 
τόν γυναικωνίτην καί τόν νυμφικόν θάλαμον. Αλλά ;τολλά- 

χι; με χ*ϊρ® ίβροσυλον ανασύρει από τον ιδιωτικόν βίον τδ 
κάλυμμα· Αλλά πολλάκις εξοκέλλει, εκθέγων ώς αντικείμενα

•
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σατυρισμού πσάγαατα, τά όποια έπ:επζ νά τον έμπνέωσι σ& 
βας. Πχνταχού, παραδείγματος χάριν, οπού υπάρχει αρετή 

και ηθική, τό γΐ'ρας είναι σεβαστόν. 0 Ιυυβενάλης ου. ως ηδύ

νεται να περιγραφή ε’μπαικτικώς του γέροντος το έσβεσριένον 

o'xjxa, το τρέιχον σιαγονιον, τό κυρτόν σώίχα και τάς [χαταίας 
του προσπαθήσεις νά μάσηση τον άετον, οστις όιατηοεΐ την 
έπώδυνον ύπατςίν του. II Ολιβεοά •"άτι; του εςεικονίίει την k k 1 \ k 3 - -

/ - V ~ χποοαγραν, η τις τον κρατεί κλίνη: η, την πέτραν, η τις τφν 
καθιστά εςω φρένων διά τών άλγηδΰνων, και αποδίδει την 

όλίγην ζωογονούσαν αυτόν θερμότητα εις τον πυρετόν, οστις 

τον κατατρώγει. Τέλος πάντων χωρίς σέβας προς την πο
διάν ηλικίαν, γελών δια την δευτέραν αυτής νηπιύτητα, πα- 

ριστά τον ΰπέργηρον οικογένειας πατέοα ώς ιχή ένΟυαού·χε- 

vov πλέον τίποτε και παεαγνωείζοντα όλα τα πεοις άντι- 
κείμενα, k

« Τούς θλιμμένους συγγενείς του δεν γνωρίζει αυτός πλέον, 
θύ )έ τον συν τράπεζαν του, φίλον του στενόν κ< άρχαιον, 

Ούΰ’ αύτην την λύπη μόνην σύζυγόν του, την όποιαν 
Ονομάζει Κύοιέ »χου. και τον δαυλόν του Κυρίαν. »

Εις την ξταλίαν ο Αριύστος, εις την Αγγλίαν ο Ποπ, εις 

την Γαλλίαν ο Βοαλω, Γιλβέρτος και Β-ρανζέρος, έςέτειναν. 
τό στάδιον της Σατύρας καί τό κατέστησαν ωφέλιμον εις την 

κορών ίαν.

Εις την νέαν Ελλάδα, πριν της επαναστάσεως, πρώτος ό 

Κύριος Ιάκωβος Ρίζος είσηγαγε την Σάτυραν, έκδώσας τά Κ ο- 

ρακιστικά,ή τον έμπαιγμόν τινών λίςεων καινοφανών 

καί στρυφνών τών Κοραϊστών, καί την Κο ύ ρ κ α ν , η παίχρια 

σατυοικδν κατά τού Φαναριωτισαοϋ. Εις αύτην πεειγεάοων 

ευ^υώς καί ποιητικώς τον Οοακικόν Βλ;πο:ον κα* τηνάγαπη- < ’ ’ k k *

( <53 )
τη* Φαναριωτών κατοικίαν, τά Θεραπεία, λέγει·

«Εκεϊ ώς καί οί κάτοικοι οί φίλοι Φαναριώταις 

Τά Θεραπεία τους τ’ αγαπούν σαν Σπάρτης πατριώταις, 

Καί [χεταςύ τους άσπονδοι καί [χέ διαφωνίαν, 

Σ’ τών Θειαπειών τον έπαινον ούλάττουν συ’ζφωνιαν.» 1 k k 1
Καί κατόπιν έςεικονίζων εύστόχως τον Φαναοιώτην λ 

έςακολουδ^ΐ*

«Εύρίτκετ ένας άρχοντας Λουκάς ώνο;χασ»χένος, 

Απ’ ουρανοκατέβατο είςτό Φανάρι γένος· 

ΐχλούσιος, έχει οιρμαθίαΤς γεράίς ύρΔογιαις 
Εις έγ:<ριταις, άκίνδυναις, υ.εγάλαις Επαρχίαις.. 
Λύτός άφ’ού συνάθροισε τους θησαυρούς τούΚροίσου 
Σ’τών Φαναοιότων τύ Πεοού σ’τον Δούναβιν οπίσου, 

Οπίτ’άπό τον Δούναβιν. εκεΐ’πού τδγρυσάοι 

Χλωαΐύζει τών ηδονικών τηνοψιν σαν τό θειάφι, 

ί’γύρισέ πα;χπλούσιΟς εις τό Φανάρι πλέον, 
Κ’ εις την τρυφήν σαν Λούκουλλος τών παλαιών Ρω;χαίων.._· 

Π .υρνό ά?.λα φορέυ.ατα, τό βράδυ φορούσ' άλλα* 

Ε·/ε καΑπάχΐκ άπειρα, γυαλιστερά, αεγάλα, 
Καί σ’ τού Το·χάζου πάντοτε πηγαίνοντας τον κήπον 
Τον δούλαν είχ’ όπίσω του μ’ ένα δε;χάτι πιπών. ■

ΐδέτε πώς παριστά την επαρσιν καί άλαζωνείαν του, βάλ-ν 

λων εις τό στο·ζα του τούς άκυλούδους στίχους·

« Ποτέ τόσο δέν ετυγε τό αίριά υ.ου ν’ άνάψη, 

Μητ’ όταν στην επιγραφήν ο Φώτης υ-’ε^χδ γραύεχ 

Το σοβαρό πανευ τυ γ ώ ς άντίς το εύδα ι[Λ ο ν ως, 

Ι*Ιητ’όταν ευ.νηυ.ύνευσεν ύ πρώην Ελασσώνος 
Εοιενα τον Ποστίλνι/.ον κατόπ’ άπ’τον Γ^ωργάκη, 

ΐ υ.ίνα τέτογ// άρχοντα κατόπ’ απ’ ο<ρχοντ:ί>:ι.·. *

ί
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Ας ίδωμεν τώρα έν γένει ποιους ύ εις τό κοινόν κα)Αν άπσ. 

βλέπων Σατυριστής δύναται εις τον έλεγχόν του νά καθυπο- 
βάλη χωρίς νά ύπερβή τά όρια της ηθικής και δικαιοσύνης* 

Πρώτον τούς συγγράφεις, επειδή πας ο έκδίδων σύγγραμαά 

του παραχωρεί το δικαίωμα της έπικρίσεως εις τούς άναγνώ- 

στας του- Δεύτερον τούς διαχειροΰντας τά δημόσια, επειδή 

πας ο υπηρετών δημοσίως δύνα ται νά θεωρηθήώ; βιβλίον, τα 
όποιον αγοράζοντας λαμβάνομεν την εξουσίαν νά τό άνακρί- 

νωμεν ή άνάκρισις δέ των πράξεων του δημοσίου άνδρός δύ- 

ναται να έκταθη και μέχρις αυτής τής ιδιωτικής του ζωής, 
όταν αυτή, αισχρά και σκανδαλώδης, δίδη κακόν παράδειγμα 

εις την Πολιτείαν καί την μολύνη.

Τούς κανόνα; αυτούς έλάβομεν ημείς ύπ’όψιν και σταθε- 

ρώς ήκολουθήσαμεν, επιχειρήσαντες τό εθνωφελές, άλλα βα
ρύ καί δυσχερές εργον τής Σατυρας. έχλευάσαμεν ενίοτε εγ

γραφείς τινας απειρόκαλου; Εφημερίδων, ποιήσεων ή πεζού, 
λόγου. Δεν έφείσθημεν κανένα εκ τών διασχιζόντων την Ελ

λάδα Φατριαρχών, περιορισθέντεςόμως ·ίς τό νά εξελέγξω μεν 

μόνον την περί τά δημόσια διαγωγήν των. Οταν περί τά τέλη 

τής κυβερνήσεώς του ό Ιωάννης Καποδίστριας, καταπατών 

καί όρκους καί νόμους, έξώριζε, προέγραφεν, έμίσθονε κατασκό

πους καί ήγόραζε τάς έκλογάς τών Πληρεξουσίων, ένομίσαμεν 
τότε χρέος μας νάτυν στηλιτεύσωμε ν, καί διά τούτο εις την 

προς τούς Εκτάκτους Επιτρόπους καί Διοικητάζ του έγκύ- 
κλιον τόν παρεστήσαμεν λέγοντα*

« ΒοηΟεΐτέ με, πιστοί μου, μέ στρεβλώσεις, με δεσμεύσεις. 

Με πυρκαϊάς, μέ φόνου/, μ’ εξορίας, μέ δημεύσεις...

Βάλετε τα δυνατά σας, καί τών χωρικών ανθρώπων 

Αγοράσετε τάς ψήφους μέ ψιυτιαΐς, μέ κάθε τροπον.

. ( ϊ55 j - η
Αν σάς λείπΐ} κάπου κάπου ή μονέδα ή χρυσή, 

Πέρνετέ τους εις τά σπήτια καί κερνάτε τους κρασί.. j 

Στείλετε μ’ Αντιπροσώπους γεωργούς καί ζευγηλάτας 

Καί άνθρώπους μέ τάς πτέρνας από χώματα γεμάτας... 

Στούς ΙΙληρεξουσίους ’πέτε πώς τόν ύστερόν μου γροππον 
Ξώδευσα εις τάς έκτακτους πληρωμάς τών κατασκόπων. ·

Αλλ’ όταν ύστερον οί τυραννομάχοι συνταγματικοί μας 

ίίρωες, διαδεχθέντες αύτόν, δεν εφερον είμή χάος καί κατα
στροφήν εις την Πολιτείαν, καί ούδέ νόμους ελευθέρους, ούδέ 

Βουλήν έθεαελίωσαν, τότε ημείς πάλιν δικαιωματικάς έφω- 

νάζαμεν*

«Ω αϊσγος! Ω αναίδεια! Οι πρόμαχοι τών νόμων, 
Αφ’ ού τό Εθνος έσυραν εις απώλειας δρόμον, 

θυσίασαν στα πάθη των καί νόμους καί πατρίδα... 

Εστία όλων τών κακών καί κόντραν διχονοίας, 

Εις δύο ή Κυβέρνησις έσχίσθηκε φατρίας, 

K? ή κάθε μία ένοπλος στάς πόλεις, στα χωρία, 

Κτυπα, κτυπάται, σφάζεται καί δέν νικά κάμμια... 

Αλλοίμονον! ολ’ ή Ελλάς εις χείλη κρημνού κεΐται, 
Κ< ο Καποδίστριας νεκρός τό έθνος εκδικείται... 

Τϊά ήν’ έθνοκατάρατος ίστις ποτέ θέληση 

Ενώσεις πατριωτικά; μαζύ σας νά συστήση, 
Ω ψεΰσται κατ’ επάγγελμα, ώ γέροι λαοπλάνοι! 

Αυτής σας τής διάγωj?!; ίο μάθημα μάς φθάνει...»

έν γένει επροσπαθήσαμεν νά γράψωμεν ύπέρ τού κοινού 

καλού, ύπέρ τής γενικής ωφέλειας’ καί, οσάκις έλυπήσαμεν 
κανένα, έλυπήθημεν ημείς πρώτοι, άναγκασθέντες νά τόν 
προσβάλωμεν. Ποτέ όμως, τό λέγομεν θαρραλέως, εις ιδιωτι
κά; κακίας, εις ιδιωτικά αίσχη δέν έβάψαμεν τόγ κάλαμόν
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μας. Καί υστέραν, μ«τά δέκα ετών αγώνας και μοχθώ/* μ£ς, 
ζητούσί τινε-ς σζίμερον να μάς συκοφάντη σωσιν (ΐ)! Λζλ’ αί 
πχησπς μας, εις τκς χειρας της Ελκάύος ο).χς εύς'.σκ'ίμεναι, 
μαβτυεούσιν ύπco ημών. Δυναμά &.·· κατά των το χυτών κα- 
τηγοοων ,αας νά είπώ'/.εν αείά του Σενχίεο’Γ

« Con li e moi re'unis, qu’ils me lancenl (Pen bas 
Des trails empoisonncs qui ne nPallcindront pus. 
Plus puissant qne la toi qui ge'.nil co silence, 
tn trail lance iPen haul punit leur insolence; 
El de.ieur non Uelri I’iiipda cable affront 
r’st corame un for bruianl imprime sur j’eur front.»

■ Λλλ’ ο: .στίχοι μου στζφάνου;, cv£’-αίνου; των ζ^τεύουν 

Τχν οαον.άκεοάν τ ον γλώσσαν ci εγΟοοί άοο ά; γχεούν· 

Kr.T’iiAGj συνδνοίυ.ΐ'νοι, κάτωθεν c.; u.- τ'.ς’ύίυν

gtcu ·Λτ'?ό νά ai ^Οάσουν 7.·».π:οούν.
1σ, υ : Jtsocv tcj νύ/ζυ, ό'σζις ό'ύν&άιν δεν έ/ει. 

Ανωθεν εν τ^-υν.ά *;ζυ υ.ε το αίλά των του; 

I ·’; τ: Ξ'.πον υ.·τωπ:ν των τ, α·’σ/,ύντ.

g: ttjtcv.’vlv £pcxvy.a ζα·. στ’Λ'.'.χ υ.-'νε·.. «

(ϊ'; Ε·Χ5υν5·ντες τας τειαύτας ώ’.^χ; ζα'. λ€γ:α.α7;χ;, κϊ· :.·.·}, ύύ.τντε; -ίς 

το 1:ζ·: 'J·' ίύτ’.σ/.ων.εΟχ ε·’; ίτ:7.φτ.ν «.ετχ τών 1'.φϊ.·7,ό:·ζ?ον3άτων, 

ρ.:ν τ;ύς συνο:€υ.τ.τοίς ν.ας ίτι, άφ'ού υζ;ν.ζσιεύσωυ.εν κα·. το Iztcv Ι·υ/.λά ? €ν 

τχ; ϊ·..,λ·Λ'.·./.ζ; ΙΙλάστη''?’’ 0^.cv.£v πχύσε·. ττ.ν έ/Λοω τ·.·.;· - ε

εις τ?.ν συ*·κ'.'.τάϋ-;σ’.ν, τχ.ν ό.τείαν το zctv'.v ύπ: ;//·'. τ.·:·;ν ότϊ τ:. τ.'-/τ.ν.χ- 
τχν.χ;, Ζ. '.ν·ΛΊ =ί;φω; υ.·χν τοα;ςό·κν y.x;.

ι


