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ΗιΣίΓΗΣΑ ώς τό πτηνδν οπότε τοΰ χειμώνας

Κενόνεται ή λάγηνος επί τοΰ Μαραθώνας
Καί πλημμυρει ό Ιλισσός καί μανιώδης νότος

Μάς φέρει μέ τά σύννεφα καί δετούς καί σκοτος*

Καί περιτρέχω σκυθρωπός καθώς περί τά όρη

Συστρέφονται τών ουρανών οι μαΰροι οδοιπόροι.

Την φωλεάν της κτίσασα επάνω τών ύδάτων, 
ή Ϋδρα, χήρα σήμερον ηρώων αθανάτων, ?

Ως άλκυών τόν νέον της Μιαούλην πικρά κλαίει.
Θρηνώδης, ολος δάκρυα καί ό Εύρώτας ρέει'

Ματαίως τόν Κατσάκοντης ή Σπάρτη περιμένει*

Εκείνου την νεότητα κατέφαγε γη ξένη·

Καί Βάρδος όσσιάν εγώ, επί ερη'μων βράχων

Ζητώ την νύκτα τάς σκιάς νά ψαύσω τών προμάχων.

Τοΰ εθνικού άγώνός μας αίτόσαι αναμνήσεις,
Αύγάζουσαι ποιη'σεως καί ιστορίας βρύσεις, 

Από την χώραν βαθμηδόν εκλείπουν τής Ελλάδος 

Ως εις την πάχνην οί αγνοί αστέρες τής Πλειάδας.

Με ποιαν δάφνην εύοσμον τήν Μοΰσάν μου νά θρέψω;

Που τά ψυχρά μου βλέμματα, που σήμερον νά στρίψω;

II
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Εις το παρόν;..Και τί τερπνόν ζητούν τά όμματάμοο 
Εις έρημίαν ά'δενδρον κάίπλη'ρη ξηράς άμμου;

Καθώς μέ λύχνον μαγικόν τήν νύκτα είς τόν τοίχον 
Παρίστανται όντα μικρά χωρίς φωνήν και ήχον, 

Τιαροφόροι βασιλείς επί χρυσής άμάξης, 

Πολιτικών, πολεμικών πομπαί και παρατάξεις, 
Και πόλεις και οίκοδομαί και πλήθος θεαμάτων, 
Καί ολα είν’ ανύπαρκτα καί πλάνη τών δμμάτων, 
Ομοίως θεωρώ μικρά, είκονισμένα μόνον, 
Καί Κράτος καί στρατεύματα καί ίπουργούς καί θρόνον.

©έρμοι εδώ Βασιλικοί χωρίς αρχήν κάμμίαν, 
Αλλά πιστοί προς τήν Αρχήν καί τήν νεομηνίαν, 

Είς τό χρυσίον έμπροσθεν μέ κεχηνός τό στόμα, 
Μέ όψιν ώς τοΰ ποθητού μετάλλου των τό χρώμα, 
Τά πάντα βλε'πουν κίτρινα μέ οφθαλμούς τών όσοι 
Τήν κιτρινάδα έτυχεν ίκτερου νά νοσώσι.

Προσφέρουν εκεί Κάσσιοι καί Βροΰτοί μας λατρείαν 
Καί πίστιν χωρίς όρια πρός τήν Ελευθερίαν, 
Απελπισμένοι έρασταί, άσθμαίνοντες κατόπιν 

Εις σώφρονα καί φεύγουσαν μακράν των Πηνελόπην.

Το γυναικεϊον φυλάν μας περιχαρές παρέκει, 
Προσμένον τήν βασίλισσαν εις τόν λιμένα στέκει, 
Καί φανταζομενον χορούς ζητεί άνυπομόνως 

Τήν ποικιλόπτερον ούράν ν’ άπλώση τοΰ ταώνος.

Αύτός, εύχέτης πέρυσι τοΰ Αρχιγραμματέως, 
Νά τόν φορέσουν ήθελε καί στέμμα βασιλέως. 
Πλήν στερηθείς τούς χαλινούς έξαίφνης τής Συνόδου, 
Ελευθερόφρων έγινε καί τέκνον τής Προόδου.

Εκείνος Αρμανσπεργικός, αλλά προσμένει κάτι 
Καί πίστιν εις τούς φίλους του καί όρκον δέν φυλάττει.

( »59 )
ώς τό ήλιότρόπιον γυρνά ευθύς καί μένει 
Πρός τής Αρχής τόν ήλιον έν οσω τόν θερμαίνει- 

Ψυχραινομένου δέ αϋτοΰ, ή όντος είς τήν δύσιν, 

Εν άκαρεΐ στρεφόμενος λαμβάνει άλλην κλίσιν.
έν τούτοις τό τερατουργόν του Κρα'τους ί’πουργεΐον,. 

Επιθυμούν ύπάρξεως νά δώση έν σημεΐόν, 
Τόν Γερμανόν, καλάγηρον άλλά πολίτην όντα, 
ϊπ’ούρανόν ελεύθερον καί υπονόμους ζώντα,· 

Α ρπάζει ώς είς τούς καιρούς τών Τούρκων τών βαρβάρων 

Καί είς τήν εξορίαν του τόν- σύρει άρον άρον. -' <
Αργός, Κωλέττη, κάθεσαι, καί σύ Μαυροκορδάτ.ε! _ 

Λυκοφιλίας δέσετε δεσμόν, ώ Αιπλωμάται, 
Καί πάλιν δώσαντες ό είς τήν^χ^ϊρία.«ς.τόν άλλον .... 
Τόν άγριον άρχη'σετε χορόν τών Κανιβάλων.
Τήν άσπρην πάλιν κεφαλήν τοΰ γέροντος τών Βλάχων 

Εις λαιμοτόμον βάλετε, ή κλείσετε είς βράχον.

Νά λάμπη μήν άφη'σετε κάμμίαν Φουστανέλλαν, 
ίϊς αετούς είς τό κλουβί τόν Γρίβαν, τόν Ζαβέλαν 

Καί τόν Γριζιώτην κλείσετε καί:τόν Μαμούρην πάλιν, 
Καί πριν τούς τουφεκίσετε ώς τόν Μαυρομιχάλην 

Τούς Στρατηγούς μας στείλετε είς τούς Εισαγγελείς σας 
Με μαϋρον ύποκάμισον, μαυρότερΟν τής πίσσας. 
Τήν κυανήν σημαίαν μας καθώς ό Γαλαξίας, 
Τό ιερόν μας σύμβολον τής Παλιγγενεσίας, 
Βιάσετε τόν έλληνα μέ πένθος νά τήν βάψη 
Καί είς Τουρκίας σπη'λαια τήν λύπην του νά θάψη ...

Θεέ! τί περιοδική μάς κυριεύει λύσσα 1
Σωτήρ, έλπίς καί Αθήνα καί Αναγεννηθεϊσα! ,-.'τ
έφημερίδες εϊκοσιν!.. Αί νέαι μαί Αθήναι

Ακολασίας θέατρον καί γή ερίδων είναι, Jr



( )

Ω! ποσας κρύπτεις} tepee χλαμύς Ελευθερίας 
Υποκριτών σου οπαίων κακίας καί μωρίας! 
Αδύνατον ένόμιζεν ό ρη'τωρ τών Λατίνων 
Δυώ Μάντεις ν’ άν τα μόνον το εις τδν καιρόν εκείνον 
Χωρίς ν’ άρχη'ση νά γέλα ό εΐς διά τδν άλλον. 
Καί σεις, ώ φιλελεύθεροι, μέ γέλωτα μεγάλον 
Δέν άπαντάσθε, βλέποντες μέ τί παχείας λέξεις, 
Μέ ποια ψεύδη, τοΰ κοινού πλανάτε τάς ορέξεις;

Τψόνων πατριωτισμού σημαίαν εϊζ τήν πρύμνην} 
Εις γαληναίαν θάλασσαν καί ήρεμον -ώς λίμνην 
Εμβαίνων καθείς λόγιος^ υπόσχεται νά φέρη 
Το χρυσοΰν δέρας εις ημάς α—δ τά ξένα μέρη. 
Πλήν δλοι των ίάσονες, εκπλέουν μέ ιδέαν 
Ν’ άρπάσωσι δϊ έαυτούς κάμμίαν νύμφην νέαν.

Από τά πράγματα πολλούς αιώνας μακρυσμένος, 
Αύτδς παρουσιάζεται άπδ αγγέλων γένος 
Καί βλέπει τόν πολιτικόν ορίζοντα, ώ γέλως! 
ί\ μέ τό τηλεσκοπίαν τούς πόλους ό Ερσχέλος.

Εις τοΰ Λαγκάστρου τάς Σχολάς σοφός τις νεανίας. 
Γεμίσας τήν φαρέτραν του οξείας καί βαρείας, 
Νά τάς τοξεύση έρχεται καθ’ όλων άσύστόλως, 
Εφημερίδος συγγραφεύς δεκαέξ χρόνων όλος.·

Τής Αναρχίας ένδυθείς εκείνος τήν ε’σθήτα, 
Ν’ άρχήσωμεν πάλιν ζητεί άπδ τδ άλφα βήτα, 
Τά πάντα ν’ άνατρέψωμεν καί οίκους καί αμπέλους, 
Διά νά λάβη τίποτε ό φίλος έπι τέλους.
Τοΰ Πεισιστράτου τήν γνωστήν μιμείται πονηρίαν} 
Καί τήν δολοφονίαν του ώς τήν δολοφονίαν 
Τοΰ Νικολάου άπασών τών Ρωσσιών κηρύττει* 
Μέ τίσσαρας δέ φύλακας περίπατε?, καί φρίττει

( ιβι )

Διότι ολος ό λαός, πιστή εθνοφρουρά του, . 
Δέν δέχεται ύπέρ αύτοΰ τά βέλη τοΰ θανάτου. 
Παρουσιάζεται σωτήρ καί φίλος τοΰ Κωλέττου. 
Πλήν τοΰ Κωλέττου οί σκοποί καί τρεις έπιστολαί του 

Τρεις μήνας επροδίδοντο άπδ αύτόν τδν φίλον 

όπότε ύπέρ Κόμητος έγύρισε τδ φύλλον.
« Μάς φεύγει ό Παυαρισμός, καί ή Ξενοκρατία 

« έσήκωσε τά σίδηρα καί άνοιξεν ιστία.
« όμοίως όταν ό'ρνεον άπηυδημένον πίπτη 
« Εις δένδρον, οπού φωλεά πτηνά ώραϊα κρύπτει, 
« Τέ υποβλέπουν έντραμ,α εκείνα κατά πρώτον 
« Καί φεύγουν τδν άπαίσιον τής πτέρυγάς του κροτον. 
• Πλήν σώματος καί γήρατος έφάνη αδυνάτου;
« Συμπαίζουν μέ τό ράμφος του καί μέ τδν όνυχά του. » 

Αύτά φωνάζουν έκατόν ίφημεριδογράφοι- 
Αλλά εις τ’ όνυχάκι του ό Παυαρδς τδ γράφει.
Μάς έρχεται μάστιξ σκληρά μέ τ’ όνομα Ρουτχάρδον 

Νά σπάση τήν έλεύθερην κιθάραν κάθε Βάρδου.

Ειν’ έρασταί οί Παυαροί τής κλασικής μας χώρας’ 
Ο ένας δέν έπρόφθασε νά φάγη τάς οπώρας, 
Από τδ πρώτον φαγητδν αρχίζουν άλλοι πέντε, 
Καί ό Σωτήρ τούς προσκαλεϊ: « ορίσετε, αύθένται! » 

ΪΙ Παυαρία είλοτας μάς έχει καί άποίκους;
Χθές έστειλε τδν έϊδέκ μέ τρισχιλίους λύκους, 

Καί Κυβερνη'τας σήμερον ή μητρυιά μάς στέλλει 
Χρηστίδας, Κυριακίδας της (ΐ), πρδς ίδιά της τέλη.

(1). Αναφέρω·» τούς Κυρίους Χρκιστίίην καί Κυριακίίην, σκοπόν Δεν έχω 
νά τους προσβάλω- θέλω μο’νον νά παρασοίσω έξ αναλογίας ποιον κατά 
τό μάλλον καί ήττον βαθμόν έπέχουσιν «ς Παυαρίαν οί ϊκεϊθεν άλλ^ο·; 
ίιαίοχως άποστνλλομτνοι Διά νά κυβιρνώσι τήν έλλάίϊ,
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Αν μάς όρίζης, δεΐξέ μας, ώ Παύαρε, τον χάρτην, 
Μέ τον όποιον έλαβες ώς δούλην σου. τήν Σπάρτην 

Και ώς θεραπαινίδα σον κατέχεις τάς Αθήνας. 
Ενθυμηθήτε, ήρωες, τάς έποχάς έκείνας, 
Οπότε είς τ’Αχίλλειον, είς βράχον φλογισμένου, 
Εκάθητο τό φάντασμα της Μάνης ώργισμένον, 
Τό ξίφος είς την δεξιάν βαστάζον, κ’ είς τήν άλλην 

Τής θεία; Μεταλήψεως τήν άργυράν φιάλην 
Οπο'τε είς τό Γύθειον φρυάττων αποστάτης, 

Σάς έρριπτεν είς τούς κρημνούς ό άγριος Μανιάτης, 
Κ.’ είς τούς κλεισμένους οίκους σας με φλογερόν τουφέκι 
Από τό δώμα έπιπτεν ώσάν τ’ αστροπελέκι...

Ανωφελείς φωναί!.. Πατρίς, έλευθερία, χαϊοε ! 
έδύσατε τής πρώτης μας λαμπρότητας ήμέραι!

Κάμμία δόξα εθνική'! Κάνεις γενναίος ζήλος! 
Ουδέ αυτών τών αγαστών Γραμμάτων κάνεις φίλος! 

Εις μάτην καθημερινώς εργάζεται ό Τύπος 
Καί τών πιεστηρίων του ακούεται ό κτύπος. 

Εκ τής κοιλοπονη'σεως είς τά Τυπογραφεία 
Γεννώνται τραγελαφικά, εκτρώματα βιβλία, 
έκτος τοΰ μόνου εμβριθούς πονήματος τοΰ Σίβι, 

Εν γένει όλα τ’ άλλα μας σκυβάλων είναι στοίβη, 
Μέ τής όποιας τήν πυράν εύχόμεθα ν’ άρχήσουν 
Οί συγγραφείς κ’ έκδόται των τό έθνος νά φωτίσουν. 

Τής Θεανους τραγούδια, Γραμματικών τυπώσεις, 
Καί μεταφράσεις τοΰ Βενθάμ καί Χαλιμάς εκδόσεις, 
0 Ταχυδρόμος, ό Σωτήρ, ή Αθήνα, ό Κλέπτης, -----
Καθείς των του συντάκτου των πιστότατος καθρέπτης, 
Ιδού τ’ αριστουργήματα, μέ τά όποια τώρα 

Λαμπρύνεται τοΰ Κέκροπος ή θρυλλουμένη χώρα.

( 163 )

Κλειστάς κρατεί τάς πτέρυγας καί πέρυσι κ’ εφέτος 
0 έετός τοΰ Αμβωνος, ό Ελλην Βοσσουέτος (ι). 
Αακτύλους θέλει μουσικούς ή λύρα τοΰ όρφέως. 

0 κύκνος εσιώπησεν, ό Ραγκαβής ό νέος. 
Ο Ρίζος, τής ποιήσεως φωστήρ ώχρός καί δύων, 

Ακτίνας μόλις άμυδράς και φέγγος χύνει κρύον. 

0 γέρων Αθανάσιος άπό άρκτώαν χώραν 
Ως σέλας εδώ βόρειον ε’φάνη μίαν ώραν. 
Καί σύ, ώ διωκόμενε άπό φωνάς άδικους, 
Μή τής Φιλολογίας μας όπλίζης τούς πιθήκους 
Τάς αθανάτους άδελφάς, τάς Μούσας μας άφίνων. 
Η θεία μόνον έμπνευσις έδύνατο εκείνων 
Τής Μνημοσύνης τόν λαμπρόν ναόν νά σέ άνοιξη 
Καί νικητήν τών φθονερών κραυγών νά σ’ άναδείξη· 

Μέ τήν τοΰ Προφητάνακτος άρχαίαν άρμονίαν 
Εξακολούθει νά ύμνής τόν μέγαν σου Μεσίαν (a)· 

Παρίστανέτον κλείοντα τής πλάνης τάς αβύσσους, 
Καί τούς ανθρώπους άδελφούς κηρύττοντα καί ίσους· 

Καί είς τούς πο'δας του τής γής τά είδωλα ιστορεί, 
Καί διψαλέους τούς λαούς άπό τ’ άρκτώα όρη 
Προστρέχοντας είς τάς πηγάς τής θείας διδαχής τον, 
Καί προσκυνοϋντας είς αύτόν τήν δόξαν τοΰ ίψίστου- 

Καί τόν Σταυρόν του δείκνυε λαμπρότερον ήλιου 
Επάνω άνατέλλοντα καί τοΰ Καπιτωλίου, 
Καί είς τά διαδήματα τών βασιλέων όλων
Τήν λάμψιν άμαυρόνοντα τών άλλων των συμβόλων ... 

Αλλά εγώ μονότονον τόν βίον πώς νά ζήσω;
Πώς τών πικρών μου λογισμών τό βάρος ν’ άποσείσω;

(1) ό εύγλωττος Κωνσταντίνος Οίκονο'(ΐος.
(a) ίποδισυ Ϊ»?ο6 Οράματος σνγγρα<ρ»(ε·ν·ν δπ» Πκναγιώτοο Χούτεεν.
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Νά όνειρεύωμαι λαόν, Βουλήν και Παραστάτας 
Και όλας τάς γλυκείας [ίου πολιτικά; άπατας, 
Καί ώς το άποθνήσκον φώς τοϋ δύοντος ήλιου
Νά ρίπτω βλέμμα κατιφές εις τάς οδούς τοϋ βίου; 
Η, άτιθάσσευτον ζωήν βιώσας έτη τόσα, 
Ϊ2ς άρκτος εϊς τής πόλεως τάς άγυιάς σκιρτώσα 
Μ’ «λύσεις νά περιπατώ εϊς τόν λαιμόν βαρείας, 
Απαρνητής έμοϋ αύτοϋ καί τής έλευθερίας;

Ψυχρός πρός δλα διατί κατήντησα ώς τάφος; 
Καθώς τόν Αγαμέμνονα ό παλαιός ζωγράφος 
Με σκεπήν εις τδ πρόσωπον εικονισμένον είχε, 
Τό μέτωπόν ριου διατί έκάλυψαν αί Τύχαι,
Καί διατί μ’ έσκίασε ριελαγχολίας νέφος;
ίπδ ιτέαν κλαυθμηράν έγκατελείφθην βρέφος;
Η Μοΐραι ρι’ άπεκοίμισαν εις τ’ άκρα τών μνημάτων 
Μέ τά θρηνώδη καί πικρά μοιρολογήματά των;..

έν ω εις τδ κατώφλιον του κόσμου εύρισκόριην, 
Παρθένος κυανόφθαλμος καί μέ ξανθήν την κόμην, 
Φορούσα εις τά στήθη της τοΰ Μαραθώνας ρόδα,
Πλήν αλυσίδα συρουσα εις τόν λευκόν της ποδα, 
Μ’ έφάνη ... Τήν αγάπησα ώς τής αυγής ακτίνα, 
ίΐς αύραν τής άνοίξεως, ώς τά ευώδη κρίνα.

Τίς ήτον;.. — Η σεμνή πατρίς, μαγευτική μου Μοϋσα, 
Τόν Πίνδον καί τό Μαίναλον εις όπλα προσκαλοϋσα. 
Τήν ήκουσα... (Τις έμεινε κωφός εις τήν φωνήν της; ) 
Καί ήγγισαν οί πόδες μου τήν φλογισμένην γην της. 

0 ουρανός της... ή Θεοί! τί φώς άκτινοβόλον !
Α,ί φλόγες τόν έλάμπρυνον τών καιομένων στόλων.
Εις ενθουσιασμού πυράν εγώ έθερμαινόμην 
Οπότε εις τής Αμπλανή; τούς πάγους έκοιμώμην...

\ ι66 >
ίίλήν άνοιξα τά βλέφαρα καί, ώ τής πλα'νης! είδα 
Τά πάντα μας μικρότατα καί δούλην τήν πατρίδα...’ 

0 Ρώσσος Καποδίστριας μέ τόν ζυγόν του πρώτον 
Κατόπιν του τό Σύνταγμα μέ αναρχίας κρότον, 
Καί ύστερον μέ τρόμον τ α εις χεϊράς των ηνία, 
Τής έθνοσυνελεύσεως φανείς τής έν Προνοία, 
Μαυροκορδάτοι Αΰλικοί, Τρικοΰπαι Διπλωμάται, 
Κ’ έξαίφνης από Παυαρούς αί πόλεις μας γεμάται, 
Καί μέ δεσμώτου πένθιμον, βαθεϊαν γενειάδα 
Οί σώσαντες Οπλαρχηγοί τοσάκις τήν Ελλάδα!..

Αλλ’ έως πότε ταπεινή Εφημερίδων ύλη 
Απασχολεί τής Μούσης ριου τά μαραμμένα χείλη; 
Αντωνιάδαι, χαίρετε, καί Σκούφοι καί Δεβϊδαι (ΐ) 

Καί τής Δημοσιότητάς οί άλλοι Αριστεΐδαι!

—Δέν έχει τι επάξιον καί ύμνου καί λατρείας 

Η εμπνευσμένη αύτή γή τής μεγαλοφυίας ; 
Καί τό Προσκυνητήριον αυτό τών τόσων ξένων 

Από τά πέρατα τής γής μέ σέβας ερχομένων 
Εϊς μνήμην δέν ανακαλεί τόν Βάρδον οδοιπόρον, 
Τής νέας Παλαιστίνης μας τόν Αγγλον σταυροφόρον; 

Καθώς τοΰ άνατέλλοντος ήλιου του τδν δίσκον 
Ο Πέρσης προσευχόμενος μέ ομμμ βλέπει θρήσκον, 
■Προς σέ ό νοϋς μου στρέφεται, ώ Βαϊρών, ώ νέε 
Τής άθανα'του πάλης μας αθάνατε Τυρταίε !

(ι) Εϊς αυτήν τήν περίοδον δέν ένυπάρχει κάνεις σκοπός πολέμιος κατά των 
Κυρίων έμ. Αντωνιάδου καί Κ. Αεδίδου. ό πρώτος, άν καί πολλάκις εις τήν 
Εφημερίδα του ήδίχν,σεν εμέ καί άλλους, έζήττσεν όμως πάντοτε καί ζητεί 

αντιπροσωπίαν έβνικήν. ύ δεύτερος δέν παλινώδτ,σεν εΐκοσάκις καί δέν κα

ταφρονεί τήν κρίσιν τοϋ κοενοϋ ώς ό'Κώριος Ν. Σλιοϋφος.



( ι«6 )
Την τετριμμένην παράιτών κονίαν των αιώνων, 
Τούς διαβήτας τΰν κ>ασιχΰν κανΛων’ 

Ως βρέφος τά παιγνίδια της χθεσινής ημέρας, 

Και άνοιξες ποιήσεως άγνωστους ατμόσφαιρας. 

Μεγάλου φήμην έλαβες, καί μέγας είναι μόνος 
Ο ε’ννοών τό βάδισμα, τήν τάσιν τοΰ αιώνος, 
Κ έν ω οι άλλοι σύρονται άπό αύτοΰ τό ρεύμα 
Τόν σύρει ούτος ώ; ταχύ πελαγιαΐον πνεύμα.
Τα ίδια σου ζωγράφων τρικυμιώδη πάθη 

Και εις αβύσσων θλιβερών πλανώμενος τά βάθη, 
Τα δάκρυα μας αποσπάς μέ τούς πικρούς κλαυθμούς σου, 
ί ξιων συστρεφόμενος επάνω τοΰ τροχού σου· 
6 Μοΰσά σου δέ πένθιμος καί μεγαλείου τόσου 

Τψόνεται ώς Πυράμίς έπί του μνήματός σου.
Από τα σπλάγχνα έμελλε λοιπόν τής Βρεττανίας 

Αύτός ό ήχος ν’ άκουσθή τής τόσης θρηνωδίας 
0 τήν Εύρώπην άπασαν εις συντριβήν κινήσας! 
Από τάς ο’χθας τής χρυσής, τής ζηλωτής Ταμίσας 

Και η'τις εις τήν δόξαν της, είς τόν πολύν της πλοΰτον 
Καί τήν ελευθερίαν της ε’παίρεται τοσοΰτον, 
Νά έκχυθη έπέπρωτο φωνή δακρυ^ροοΰσα 

Τήν ολην αθλιότητα τοΰ κόσμου μαρτυρούσα!
δ Βαϊρών, τής νήσου σου καί ή μεγαλειότης 

Και τών αρχαίων της ηθών ή τόση αύστηρότης 
Καί ή νομοθεσία της ή τόσον θρυλλουμένη 
ίίς τύπος τελειότητας εις τών θνητών τά γένη, 

Αυτό τό οικοδόμημα δεκαοκτώ αιώνων 
Ανεκαλύφθη άπό σέ σκηνογραφία μόνον.
Διέσχισες τό κάλυμμα κ’ έφάνη, πικρά θέα! 
Ι’·ί ίλην της τήν γύμνωσιν ή μήτηρ σου ή γραία.

( 167 )
Λι αύτό τούτο κατά σοϋ εκείνη όργισθεϊσα 

Καί πάσαν ,έκτοτε πρός σέ στοργήν άποδυθεϊσα, 

Πλανήτην καί πανέρημον άκομη σ έτυραννει, 
Τάς άμαράντους δάφνας σου ζητούσα να μαρανη. 
Καθώς δέ τήν ρομφαίαν του έφ όλης τής γί, σειων 
Ο Βρέννος τών Κορσικανών, έπί τών Παρισιων 
Τόν χάλκινόν του ίδρυσε καί μέγαν άνδριαντα 
Είς στήλην παριστάνουσαν τεράστια συμβάντα, 

Ομοίως τής ποιήσεως καί σύ δ Ναπολέων, 

Τό άγαλμά σου έστησες επάνω τών τροπαίων, 
Κ’ έπί τοΰ θριαμβεύοντας ελληνικού έδάφους 

Τόν τάφον σου συνένωσες μέ ημιθέων τάφους ...

Κάνέν ποιητικώτερον τής μεγαλοφυιας 
Είς μάχην αδιάλλακτον μετά τής δυστυχίας! 

0 Δάντη, Τάσσε, Βαϊρών καί σύ ώ Ναπολέων, 

Μελαγχολίας αίσθημα μ’ εμπνέετε ωραιον 
Καί δακρυβρέχω διά σάς τόν έμμόυσόν μου χάρτην. 

Ο βράχος αν άφαιρεθή άπό τόν Βοναπάρτην, 
Ο βράχος, όπου έζησεν ώς Προμηθεύς δεσμώτης, 
Τί μένει τότε; Γίγαντας ψυχρά μεγαλειότης...

« ό έλαφρός σου Πήγασος μακράν μας πού πλαναται; 
(Συγχρόνως τρεις τών Αθηνών μέ κράζουν Διπλωμάται.) 

« Αντί ώς άερόστατον μετέωρος νά τρέχης, 
α Καί είς τήν Διπλωματικήν ολίγον δέν προσεχείς; ·

0 Αγγλος Ποσειδών έδώ τούς κόλπους του άνοίγων 

Καί είς αυτούς κατάκλειστον τήν γήν κρατών και πνιγών, 
Μέ χεϊρα συνταγματικήν καί τών Ελλήνων φίλην 

έ)ς σάλπιγγά του έλαβε βραγχόφωνον κογχυλην 
Καί προσκαλεΐ τάς πόλεις μας εις τήν έλευθεριαν, 
Μέ ομμα βλέπων ύποπτον τήν Ρώσσην Παυαρίαν.



t

( ι«8 )
I ,ήκεϊθεν ό γαλατικός Αλεκτρυών (ι) φωνάζει-'

• Ημέρας συνταγματικής ιδού αύγή χαράζει-
« Ιδού ό Ιωάννης σας- ανοίξετε τάς θύρας·

«Ο Εύαγγελιστής ιδού μέ Χάρτην εις τάς χεϊρας. »· 
ός Ατλας ύπερβόρειος εις θρόνον ε’κ κρυστάλλων

€> Ρώσσος το πελώριον ανάστημά του βάλλων, 

Με το μακρύ του ροπαλον τούς 8ύω πόλους φθάνει- 

Πλήν και αύτός τάς φλογέράς εύχάς μας προλαμβάνει,, 

Και μέ τούς τρεις δακτύλους του σταυρούμενος αρχίζει 
Τό ιερόν μας Σύνταγμα σιγά νά ψιθυρίζη.

Μάς έπανήλθον άρά γε οί ίσθμικοί αγώνες, 
Καθ’ ούς οί κοσμοκράτορες τής Ρώμης λεγεώνες 

Εκ τής Ελλάδος φεύγοντες, ενδόξους κ’ έλευθέρας 
Διά κηρύκων εις αύτήν άνήγγελλον ημέρας;. . 

Ω ύποσχέσεις δολεραί ψύχρας Διπλωματείας 

Μη άπατώσαι ούδ’ αυτόν τόν όχλον της πλατείας!

Εις μέγας της Απόστολος πρός τούς Συμβούλους τρέχει,, 
Εις κολπους του τό Σύνταγμα τής Νορβεγίας έχει, 
Καί τόν Ρουτχάρδον παριστών Ούαζεγκτώνα νέον 

Τά μέλλοντα μας αγαθά μάς διηγείται κλαίων. 
Αλλά δέν πίπτουν εις αύτά τά δίκτυα τής πλάνης 

Ζαίμης, Τσώρτσης, Βότζαρης, Βουδούρης, Δελιγιάννης, 

Μαγγίνας, Βενιζέλος μας, Ρενιέρης, Μοναρχίδης, 

Καί κράζουν πρός τό έθνος μας- « Ακρόασιν μη δίδης 

Εις εισηγήσεις πονηράς Φατριαστών καί ξένων.» 
έκπαίδευσιν δέ αληθή καί Κλήρον φωτισμένον

(ι) ό πιτιινός, έπαγρυπνία; χορυφο'νον έκπαλαι τας γαλατικός
ακμαίας, τώ; κρίνα?; «ίς τήν Γαλλίαν μετά τήν έπανάοτατιν τιϋ
JeuXiw.

( 169 )
Καί Σύνταγμα ελληνικόν καί παϋσιν φόρων νέων 

Καί τήν φυγήν τών Παυαρών ώς εργον άναγκαΐον 

Καί άλλα πατριωτισμού ζητήματα γενναία 

Ζητοΰσι δί αναφοράς άπό τόν βασιλέα, 
Πιστοί καί εις τούς Ελληνας, πιστοί καί εις τον θρόνον, 

Καί όχι φίλοι χαμερπεϊς τών εύτυχούντων μόνον, 
ήμέρα ευτυχής, καθ’ ήν, εύγνώμων μέν επίσης, 

Πλήν φοβούμενη τάς χρυσάς τών Δυνατών «λύσεις, 

έπιτηδείως ή Ελλάς κ’ εύγενικώς τήν πλάτην 
Γυρίσει καί εις Μόσκοβον καί Αγγλον καί Γαλα'την ! 
« Το σκάφος της, (λέγουν πολλοί,) ω τής καλής της μοίραςI 

• Εις τρεις επαναπαύεται τήν σήμερον άγκύρας. » 
Πλήν δί αύτό, φρονώ έγώ, δέν ήμπορεϊ νά πλεύση 

Καί δεδεμένον, δύναμιν δέν έχει νά σαλεύση. 

Χρυσαΰ διψώμεν; Η Ελλάς παρέχει μεταλλεία.
Καί άλλας χεϊρας θέλομεν; Τάς φέρεις, Εύνομία, 

Τάς φέρεις συ, γλυκύφθογγο; ελευθερίας Μούσα, 

Διάλεκτον ελληνικήν πρός Ελληνας λαλοΰσα. 
Ζητοϋμεν χώρας εκτασιν, ίσχύν καί μεγαλεία; 
Ιδού ή Κρήτη έμπροσθεν ιδού ή Θεσσαλία. 
Πλήν άλλα λέγει ό Σωτήρ, ό χθές ακόμα Γάλλος, 

0 Ρώσσος τήν στιγμήν αύτήν καί μετ’ ολίγον άλλος- 
Καί ό γεννάδας συγκαλεϊ διά σκόπούς τών ξένων 

Βουλήν άμφικτυονικήν λογίων ενωμένων.
Σωτήρ τής γής, διά κοινήν τοΰ κόσμου σωτηρίαν 

Νυκτερινήν συνέστησεν ό φίλος Εταιρείαν, 

Καί τάύτης μέλη γίνονται τής Νομικής ό Αρης, 

0 τής Ελλάδος Ανριών, ό άτρομος Κλονάρης, 
Μανοΰσος ό Κοβελικός, ή φλόξ ό Φαρμακίδης 

Καί ό άπό τήν Αίγιναν νεοφανείς Πραίδης,



( υθ)
ό Δρόσος, όστις άχυρα, καθώς θαρρούν, δέν τρώγει; 

Και τόσοι λογιώτατοι καί τόσοι θεολόγοι, 
ίζκεΐ τά ύπουργήματα, εκεί τά Υπουργεία 

Πώς μοίρασεν ή φίλη μας κωλεττική Φατρία, 
?2 άναγνώστα, ρια'θε το και δάκρυα μη χιίννις.

0 Σκούφος μας βαπτίζεται ό της Δικαιοσύνης, 
0 Κλεομένης χρίσται ό τής Οικονομίας, 
0 Δούκας τών Πολεμικών, ό Ρήγας τής Παιδείας 

Και εις τά έσωτερικά ό Δρόσος μας Μανσώλας, 
Ως άξιος νά διοική τάς Γραμματείας δλας· 

Εις τόπον δέ τοΰ γέροντος καί ήρωος τής Μάνης 

Ο Θεοτόκης Σύμβουλος καί ό Καρακατσάνης, 
Καί ό Χρηστίδης έκτακτος Επίτροπος άπάσης 
Ανατολής καί Δύσεως, ξηράς τε καί θαλάσσης. 
Τής δέ μαυροκορδατικής Φατρίας νά ίδήτε 
Τάς έκλογάς τών ίπουργών καί τούς σκοπούς ζητείτε 

Κλωνάρης Εσωτερικός, Μανοϋσος τής Θρησκείας, 
Τρικούπης Εξωτερικός, καί τής Οικονομίας 
Ο προκηρύξας έθνικάς καί τάς αύλα'ς μας έως (ι) 
Μαυροκορδάτος, ό βαθύς Ριχάρδος μας καί Σαΐος. ..

Αλλά ποΰ παρεκτρέπομαι; Ανεπαισθήτως πάλιν 
Εις δημοσιογραφικήν περιεπλέχθην πάλην. 
Αντωνιάδαι, χαίρετε, καί Σζ,οϋφοι καί Αεβΐδαι 

Καί τής Δημοσιότητας οί άλλοι Αριστεΐόαι!

— Κάμμίαν ζώσαν αρετήν ή γή αύτή δέν τρέφει; 
Κροτάφους Ελληνος τίνος ό Φοΐβός μου δέν στέφει;.. 
Προς σέ τάς τελευταίας μου εκπέμπω μελωδίας, 
Απόστολε τής Αρετής καί τής Ελευθερίας,

(■) Εις ο«ας 5ηλαδή φύεται X ° ρ | ο ν.

( *7* )

Σοφέ μέ ήθος παλαιόν, σοφέ μέ φρένα πλήρη, 
ίεροφάντα τών Μουσών καί φίλε μου Καΐ'ρη ! 
Δέν σέ ζητοϋν οί στίχοι μου εις πόλεις εύστεγάστους 

Θηρεύοντα δόξας ψευδείς καί τέρψεις έπιπλάστους, 
Ουδέ εις έπιπλα λαμπρά πολυδαπάνων οίκων 
Συμπαίζοντα καί χαίροντα μετ’ αύλικών πιθήκων. 
Διδάσκων καί φιλοσόφων εϊς Ανδρον τήν ώραίαν 
Καί βλέπων τοΰ ήλιου σου τήν δύσιν γαληναίαν, 

Εν μέσω ζής απλοϊκών τής φύσεως εικόνων 
Καί προακούεις εύμενή τήν κρίσιν τών αιώνων.

Εις δουλικάς είδες τό φώς καί άκλεεϊς ημέρας.

Ως ή σελήνη φέρουσα κατόπιν της άστέρας 
Δέν ήτον πλέον ή Ελλάς ή τών εθνών εκείνη 
Ακτινββόλος πρόδρομος ... βαρβάρους έπροσκύνει. 
Τά πάντα ήσαν ά'θλια, καί ό καιρός δέν ήτον, 
Καθ’ όν ό Ξέρξης, οδηγός στρατών άναριθμήτων, 

Καί εις τό Αρτεμίσιαν καί εις τήν Σαλαμίνα 
Κατεΐδε τά ναυάγια τής δόξης του εκείνα. 
Δέν ήτον πλέον ό καιρός, καθ’ ον ό Πραξιτέλης 
Εις ήρωας μετέβαλλε τούς λίθους τής Πεντέλης, 
Καί ό Ηρόδοτος υιούς έγέννα Θουκυδίδας 
Καί ό Αισχύλος Σοφοκλεϊς κ’ εύγλωττους Εύριπίδας.

Τάς έμπνευσμένας άδελφάς, τάς κόρας τάς εννέα 

Ζητήσας εις τά Τέμπη των, εϊς τ’ άλση των τ’ αρχαία, 
Καί κατά γής τούς πέπλους των ευρών άπερριμμένους 
Καί τούς μυρτοστολίστους των βωμούς ερημωμένους, 
Εις τήν λογίαν έδραμες πλήν δούλην Ιταλίαν, 
Τοΰ Ιουλίου Καίσαρος τήν χήραν τήν άθλίαν. 
ένεπιστεύθης, ώ σοφέ, τόν πόδα σου έν πρώτοις 
Εις χώραν, όπου κλείεται τής Ρώμης ή λαμπρότης



( ϊ?2 ) 

ϋζ βασιλισσης παλαιάς ή τέφρα εντός κάλπ^ϊ,' 
Εις χώραν, ό'πουχείρ Θεού τχς ηολοσσαίας 

Π; τείχος της ανωφελές κατά τυράννων θέττει 
Καί ό τής Βιέννης Αείός πλαν’άται τόσα έτη. 
. Αλλά είς τά ηφαίστεια πλευρά τής Γαλατίας 

Επταετής έκόχλαζε κρα-τήρ ελευθερίας. 
^σ(Λ0ς τής γης έξέ^ιπτεν, είς φλογέράς ίκγύ^ς, 

Τον Βοναπάρτ^; Γίγαντα μέ ξίφη κα1 
Μωαμεδ επί κεφαλής γενναίων στρατευμάτων, 
Εκρατει τό Κοράνιον τών γαλλικών δογμάτων 
Τό τροπαιοΰχον άρμα του ώς εκ τής Ειμαρμένης 

-υρομενον έφέρετο επί τής οικουμένης, 
Καί τρε'μοντες οί βασιλείς άπό τά Φρούριά των, 
Κοχλίαι, ύπεκρύπτοντο είς τ’οστρακόδερμα των’.

Εκεΐ σ’έδίδαξαν, μακράν καί ψαλτριών καί μίμων, 
Οι Κονδορσέτοι καί Τρασεΐς τά δίκαια τών δήαων. ’ 

Εις τήν παγκόσμιον αυτήν Βουλήν τών φιλοσόφων, 
Καθ’ήν τής βαρβαρότητας σκεδάζοντες τόν ζόφον 
Τό παλαιόν διέσχτζον εκείνοι κάλυμμά της, 
0 Κοραή; συνέδρευεν Ελλήνων Παραστάτης.

Εις τοΰ αρχαίου μας άνδρός (() προσηλωθείς τό νεύμα, 
Ενεφυσήθης άγιον ελευθερίας πνεΰαα- 
Και δί αύτό σέ είδομεν εις τών Κυδωνιέων 
ΤόΛύκειον ν’άναπτεροις τό φρόνημα τών νέων,

(ε) Βαίέως ήεβγΰ^νη ^β'ραξε, ,{ς
.υνοιχης φέ 5(ββέσίως
? φω,η; , ε77?άφως άπ^ωχχ χιτ.¥ ? ,ρον τ.¥ 

™ «φΐε?ωσα„^;ζωΤ;ν Του
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( ’73 )
Καί θστερον εις τά; Βουλάς καί είς τάς Συνελεύσεις 

ίπέρ τών νόμων καί θεσμών πολλάκις νάπαλευσης’ 
Καί δί αύτό, ερχόμενον μετά πομπής καί κρότου 
Τόν Ρώσσον Καποδίστριαν επί λαμπρού Δικρότου 
Προϋπεδέχδης, ώ χαρά καίθάμβος τών Ελλήνων! 

" Μέ τοϋ εύγλωττου λόγου σου τόν κεραυνόν εκείνον.. · 

λλλ’ ώ σοφέ μ άτάραχον καί φρένα καρδιαν!

Μετάδοσε καί είς εμέ όλίγην νηνεμίαν,^
Καί βάλλων είς τό στήθός μου τήν ίεράν σου χεΐρα 

Κατάσβεσε τής λύπης μου τόν φλογερόν κρατήρα’ 
,ΐπίχυσε τά νάματα είς τούτο τής θρησκείας- 

Ειν’ ανεξάντλητος αυτή πηγη παρηγοριά,.

Πολλάκις όταν ήσυχος τής Αθήνας ή πόλις 
Εις τών γλαυκών τάς οίμωγάς αποκοιμάται μόλις 

Καί σέλας νυκτεροφεγγές ή άγρυπνος Σελήνη 

έπί τών ερειπίων μας έκ τοϋ αΐθέρος χυνη, 
Τήν σύντροφον τής λύπης μου λαμβάνων είς τάς χειρας 
Αυτά εκφράζω μέ παλμούς τής ευσεβούς μου λύρας.

. Ψευδείς εικόνες τής ζωής, σκοποί, έλπίδες, πόθοι! 

« Τοϋ βίου όντα πρόσκαιρα, ώ απολαύσεις νοθοι! 
. Φιλία, έ'ρως, χίμ«φ« γθιυκύταται τοΰ κόσμου! 

«Καί σύ, ώ φύσις, άλλοτε τερπνή παρήγοροςμου.

«Καί σύ, ώ δόξα εθνική, πατρίς, ελευθερία!
«Σάς αποχαιρέτα νεκρά, πολυπαθής καρδία- 
«Κατεφυγεν είς του Θεοΰ τόν κόλπον ή ελπίς της 

«Καί μόνη της ειν’ άγκυρα εις το εξής ή Πιστις.
12
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« Εις <s$i τό βλέμμα μου πλανώ, αιθέρια τεμένη,
• Και ή θερμή μου προσευχή άγνώς έξερχομένη 
« έξ δλης της καρδίας μου, έκ τής ψυχής μου πάσης, 
• ής γης ύψοΰται καθαράς αί αναθυμιάσεις.

« Και αν εις τον ώκεανόν του βίου πλανωμένη 
« Κάμμία Μοΰσα φίλη μου καί συγγενής κυμαίνη, 
« ή προσευχή μου τήν ζητεί, μακρόθεν τής Θρησκείας 

• Το φώς εις ταύτην δείχνουσα ώς Φαρον σωτηρίας.

« Καί άν εύρίσκεται κάνεις, τής τύχης οΐκτρδν θΰμα,
« έπιθυμών καθώς εγώ τό γαληναϊον μνήμα,

« Αύτή τόν λέγει: έλπιζε" ίδέ άνεωγμένους 
« Τούς ουρανούς, καταφυγήν τοΰ ανθρωπίνου γένους.

« Ναι, εις τ’ ώχρον μου μέτωπον αυτή μέ τήν σελη'νην
« Τήν νύκτα χύνει άνωθεν καί λάμψιν καί γαλήνην. 
« Αύτή, ναι, καταβαίνουσα μέ τής αυγής τήν δρόσον 

« Εις τήν ψυχήν μου βάλσαμον γλυκύ σταλάζει τόσον.

« Ω! είθε καί εϊς τό έζής, οπότε τής θαλάσσης
« Νυκτοπορών διέρχομαι τάς αχανείς εκτάσεις, 
« ής άστρον μου παρήγορον ή Πίστις ν’ άνατέλλη 

« Καί φίγγος εις τοΰ σκάφους μου τό πλεύσιμον νά στέλλη!»

— Αν άφησα τής στέγης μου τό άσυλον πολλάκις, 
Αν πάλιν ονειρεύομαι άγνωστους άλλας γαίας, 
Αν πάλιν τόν χιτώνα μου βραχέντα μυριάκις 
έκθέτω εϊς ναυάγια οδοιπορίας νέας,

Δέν φεύγω κατοικίαν γής τήν θέαν μου μισούσης. 
Αφίνω σύντροφον μ’ εμέ θηλάσαντα τό γάλα 

Μιας μητρός καί Μούσης.
Αφίνω ενθυμήματα τερπνά τοΰ βίου άλλα 
Καί φίλους μου έκτείνοντας τάς χεϊρας πανταχόθεν, 
Προς τούς οποίους ομιλούν τά έπη μου μακρόθεν.

Λ g

Τί αναγκάζει τά πτηνά νά παραιτοΰν τά δάση, 

δ που τάς πρώτας ύμνησαν ακτίνας τοΰ ήλίου; 

0 Πλάστης άφησε ποτέ κάνέν των νά πεινάση, 
Καί δέν τ’ αρκεί ό άσταχυς τοΰ πατρικού πεδίου; 

Εύχαριστοΰμαι ώς αυτά κ’ εγώ ώς κοκκον σίτου, 
Καί όμως πάλιν ώς αύτά καί φεύγω κ’ επιστρέφω, 

Καί ποιητοΰ πλανήτου
Νά ζήσω άστατον ζωήν τόν μόνον παθον τρέφω· 
Καθώς δέ φέρονται αύτά προς τής Αυγής τά μέρη,. 

Πρός τήν Ανατολήν κ’ εμέ ή φαντασία φέρει.

Δέν είδα νά σαλεύωσιν αί κέδροι τοΰ Λιβάνου 

Αρχαίαν έπιχύνουσαι σκιάν μ.ελαγ/ολίας.
Δέν έπια τό άγιον νερόν τοΰ ϊορδάνου,
όπου τό θειον βάπτισμα έδέθχη ό Μ—'

Τής Μέμφιδος τήν εκατόνΔέν είδα εις τού' μ’ έκπεπληγμένον δμμα. 

ή φίλοι μου, δέν είδα
Τήν παλαιάν Περσέπολιν, τήν κόνιν της ακόμα, 
Καί τής ψυχής μου νά ήχή δέν ήκουσα τήν λύραν 
Εις τήν κειμένην κατά γής καί κλαίουσαν Παλμύραν.



• ( »76 )

Αυτά ο νους μου πάντοτε, αύτά και ή ψυχή μου 

Ζητεί καί ονειροπολεί καί δί αύτά στενάζει. 

Τό άγριον είμαι πτηνόν, ό Φοίνιξ της έρημου. 

Αλλά ό βάναυσος λαός « που τρέχεις; » μέ φωνάζει3 

« Αναίσθητε, τόν άρτον σου δέν τρώγεις εις τά σκότη; 

• Τι τούς κανόνας τούς κοινούς σπουδάζεις ν’άνατρέψης^» 

Αναίσθητοι σείς πρώτοι!

Του ποιητού είναι τροφή η πλάνησις καί σκέψις...· 
Αντωνιάδαι, χαίρετε, καί Σκούφοι καί Λεβίδαι 

Καί τής Δημοσιότητος οί άλλοι Αριστεΐδαι!

ΛΟΓΟΓΡΑΦΙΚΑ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ.

Εξ Αθηνών.
' :ζ,. u?’? ..'λ. . .■· · ... . ■ ϊ ' ,·I . ·

Δεν σ’ έγραψα, φίλε μου, τέσσαρας ολοκλήρους μήνας, βα- 

ρυνθείς καί την μονοτονίαν καί την μικρότητα καί τήν α

θλιότητα των πραγμάτων μας. 0 Κύριος Νικόλαος Σκούφος 

μας διότι δέν τόν έκριναν άξιον ούτε μιας ταπεινής Τπογραμ- 

ματείας φέρων εις την Ελλάδα τόν κατακλυσμόν τού Νώε, 

ό Κύριος Κωνσταντίνος Λεβίδης διά προσωπικη'ν του αντι

πάθειαν κατά τού Διευθυντού της Οικονομίας έπιχειρήσας 

τήν σύνταξιν τής Ελπίδας, οί Κύριοι Παναγιώτης καί Ιωάν

νης Σούτσοι διά νά μη προστριβή καί εις αύτούς ή κηλίς, 

τήν όποιαν ή Εξουσία έν γένει άφίνει εις πάντα Επάλληλον, 

συγγράφοντες τήν συνταγματικήν Αναγεννηθείσαν, Ο Κύριος 

Εμμανουήλ Αντωνιάδης έν μέσω τών νέων αυτών Εφημερί

δων στερηθείς όλους σχεδόν τούς συνδρομήτάς του καί κιν- 

δυνεύων νά χάση καί τόν νούν του, ό πλήρης φαντασίας Κύριος 

Παναγιώτης Σοφιανοπουλος διά νά έκδικηθή τόν Αρμαναπέρ- 

γην, (όςτις έτυχε κατά τά ι835 νάείπή ότι δέν έχει χρείαν 

τών φώτων του ή Κυβέρνησις,) συντάττων τήν πνευματώδη 

του Πρόοδον καί βαθμηδόν καταντήσας νά πιστεύη καί ό ίδιος 

εις όσα γράφει, ό Κύριος Ιπποκράτης Κλάδος έκδίδων καί αύ- 

τός τόν Πρωινόν Πετεινό ν του έως ού, κατά τήν παροιμίαν?

Λ
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καλός πετεινό; τον ελαλησεν, έν ένί λόγω Δημοσιογραφία πε

ριστρεφόμενη ώς επί τόπλεΐστον εις τόν άξονα τής ιδιοτέλεια; 
μέ τον οχληρόν ήχον αλέθοντας μύλου, ιδού ποία υλη έτρεφε 

τήν ομιλίαν και την προσοχήν τη; Πρωτευουση; μα;.

Εξαιφνης, οι με τό τηλεσκοπίαν βλέποντε; τήν μητέρα πα
τρίδα τής Ελλάδα; και περιμένοντες έκ τοΰ Μονα’χου τήν μετά" 

βολήν τή; τύχη; τη; παυαρική; αύτή; αποικία; μίαν ημέραν 

μας ανήγγειλαν ότι Ρουτχάρδο; τι; θέλει αΰθεντεύσει μετ’ ολί
γον εί; τήν ελληνικήν Δακίαν. Η νεοφανεϊσα μεγάλη Επε- 

τηρι; τοΰ Κυρίου Κλάδου περιέχει πολλούς Πρίγγιπας, Κό- 
μητας, Βαρωνους, Αρχοντα; ζ.τ.λ. Εζητήσαμεν μέ τόν λύχνον 
εί; αυτήν τόν Κύριον Ρουτχάρδον,άλλά ποΰποτε δεν τόν άπήν- 

τήσαμεν, έπραστρεςαμεν εις Επετηρίδα γερμανικήν, καί μόλι5 

μέ τό μικροσκοπίαν άνεκαλύψαμεν τό βασιλείαν τή; Παυαρίας. 

Εκεί, πλησίον εις κλαδον τινα τοΰ Ρήνου εύρομεν ένα Διοι

κητήν, Ρουτχαρόον καλουμενον. Κατ’άρχα; τ’ όνομα μάς έφά- 
νη σκληρόν. Επειτα ήρχησαμεν να το τεχνολογώμεν, καί τέ
λος το συνειθισαμεν καθώς και άλλα τόσα παντάπασιν άγνωσ
τα, τα οποία ελαβον εις τήν Ελλαδα βωμούς, λατρείαν καί 
ιερείς,^ .

«Τι; ύπήρξεν άλλοτε ο Ρουτχάρδος αυτός; (ή ρωτήσαμε ν 

καιτινα; συμπατριωτα; του.)—Βουλευτή; τής Παυαρίας.— 
Εις εξ εκείνων, οσοι, επειόη ωμιλησαν υπέρ Ελευθεροτυπία;? 

εφυλακισθησαν από τόν βασιλέα των, ή γονυπετείς επέτυχαν 
μόλις τήν άφεσιν τή; μεγάλης των αμαρτία; Οχι- προλα- 
βών αυτό; φρονίμως τό πράγμα, έλαβε τότε μίαν καλήν Διοί- 

κΐισιν καθώς καί ό καλός Δ,βελ έλαβε σήμερον άλλην άφ’ ου 
διέπρεψεν ώς προανάκρισής φιλελεύθερο; όλων τών περιοδικών
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Συναξαρίων τής Παυαρίας. — Διά ποιας δέ μεσιτείας έρχε
ται Κυβερνήτης τής Ελλάδος; . έδώ μάς διηγήθησαν τό ακό

λουθον ανέκδοτον. 0 Κύριος όρλόφος, (επειδή πεπρωμένον 

είναι οί όρλόφοι νά πράττωσι τα τής Ελλάδος,) διπλωματι

κός απόστολος τής Πετρουπόλεως εις Μονάχον, ένήργησε τήν 
άνάκλησιν τοΰ Αρμανσπέργου ζητήσας νά διορισθή άλλος τις 

^ντ’ αύτοϋ. Καί κατ’ άρχάς ή παυαρική Αυλή έρριψε τό βλέμ

μα πρός τόν Μίγγ· εκείνος δέν μάς κατεδεχθη. Η αύτή Αύλή 
κατέφυγεν έπειτα πρός τόν Λερχεφέλδην καί εκείνος ομοίως 

μάς άπεσκυβάλισεν, άλλ’ εύσπλαγχνία κινούμενος μάς έξετρύ- 

πωσε τόν Ρουτχάρδον από μιαν τών δέκα Διοικήσεων τής 

Παυαρίας.
ϊδου, φίλε, τό ιστορικόν τοΰ ί>ουτχάρδου. Ποια δε αποτε

λέσματα ό άδόμενο; διορισμός του έπέφερεν εις τήν Ελλάδα 

έρχομαι τώρα νά σ’ εκθέσω.

Τό έθνος απολαύει πολλάς ειδικά; θεσμοθεσιας συνταγμα
τικής Κυβερνήσεως, αλλά στερείται τοΰ κέντρου εκείνου, τοϋ 
μόνου εγγυωμένου τήν διατήρησίν των, τής εθνικής, λέγω, Α_ν- 
τιπροσωπίας εις τήν ύπερτάτην διαχείρησιν τών πραγμάτων. 
Διά τοΰτο πάσχει καχεξίαν καί κατατρώγεται από ενδόμυχον 

πόθον όστις καί εις τά Δημοτικά Συμβούλια πολλάκις ανα
φαίνεται καί τούς καλάμους κινεί καθ’ ημέραν τών λογι
ών. Εί; τοιαύτην ηθικήν κατάστασιν τής Ελλάδος, ή προαγ
γελλόμενη έλευσι; τοΰ Ρουτχάρδου, ξένου έπιβαλλομένου 

άπό Παυαοίαν άσύντακτον δΐ ένεργειας Ρωσσιας επίσης ασυν 
τάκτου, φέρει ταραχήν καί σάλον γενικόν εις τα πνεύματα. 
Οί εύ φρονοΰντες φοβούνται μήπως ό'χι μόνον δέν λάβωμεν 

τήν τόσον ποθητήν Αντιπροσωπίαν, άλλά καί στερηθώμεν
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οσας έκερδίσαμεν θεσμοθεσίας,τήν Ελευθεροτυπίαν, τους Ορ
κωτούς Κοιτάς, τό Δημοτικόν Σύστημα καί τά Επαογιακά 
Συμβούλια, τάς τεσσαράκοντα ταύτας μικράς Βουλάς μ.ας.

... < ' Ο ' · ι · ■ · ·’· <* ·' · w · »/ «ι) 3
Κατ’ αυτήν τήν κρίσιμου περιστασιν, τό Συμβούλιου της 

Επικράτειας άνεδείχθη άξιου της θέσεώς του. Παρεδέχθη άνευ 
ούδεμιάς τροπολογίας σχέδιον πατριωτικής αναφοράς προς τον 

βασιλέα, συντεθέν παρά τοΰ Γραμματέως. Περί τοΰ έγγραφου 
τούτου, έτι αδημοσίευτου, πολλά ετοιμάζονται νά γραφώσιν 
είς τάς Εφημερίδας άπό φατριαστάς, οΐτινες δεν τήν άνέγνων. 
Την έχω άνά χεΐρας" ιδού έν περιλη'ψει το περιεχόμενον.

Το Συμβούλιου τοΰ Κράτους παριστάπρδς τόν βασιλέα ότι 
έπιχαίρει τό έθνος είς τούς ελευθέρους θεσμούς, τούς οποίους 

απέκτησε, και ότι περιμένει από την παρουσίαν του εθνικήν 
Αντιπροσωπίαν- ό'τι αντί της ξένης στρατιωτικής δυνάμεως 

σωτήριον ήθελεν είσθαι νά ένεργηθή άπογραφή ελληνικού 
στρατεύματος είς τάς Επαρχίας· οτι άλλοι φόροι δεν επιβάλ
λονται πλέον, και ότι έγινεν ή τελευταία θυσία τοΰ ελληνικού 
λαού- ό'τι τά έξοδα τοΰ Κράτους πρέπει νά μετριασθώσιν ότι 
ο Κλήρος πρέπει νά διευθετηθώ καλη'τερα καί νά φωτισθη" 
ότι δεν αρκεί του Πανεπιστημίου ή σύστασις, και ότι πρέπει 
νάπραγματοποιηθώ πλατύτερον σύστημα δημοσίας έκπαιδεύ- 
σεως· οτι ή Αύτοΰ Μεγαλειότης θέλει ευεργετήσει τήν Ελλά
δα συνιστώσα τήν δανειστη'ριον Τράπεζαν, και ότι ή Κυβέρ- 

νησίς του πρέπει νά μεταχειρισθή τήν τρίτην δόσιν τοΰ δα
νείου είς κοινωφελείς επιχειρήσεις. Είς ένα λόγον δεικνύει 

πρός τόν βασιλέα όλα τά έναποκείμενα εις χεϊράς του μέσα 
τής ελληνικής άναγεννήσεως.

I
I *
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Είς τήν συνεδρίασιν τοΰ Συμβουλίου παρευρέθησαν οι Κύ
ριοι Κουντουριώτης, Ζαΐμης, Δελιγιάννης, Τσώρτσης, Βότζα- 

ρης, Βουδούρης, Μοναρχίδης, Βαλτινος, Λοιδορίκης, Μαγγίνας, 
Αίνιάν, Βενιζέλος, Βότασης, Ρενιέρης, καί Ζαχαρίτσας. Οϊ μεν 
Κύριοι Κουντουριώτης, Βαλτινος καί Βοτασις διϊσχυρίσθησαν 
οτι άλλο δεν έπρεπε νά έκφράσωσι πρός τόν βασιλέα, είμή το 
« καλώς ώρισες » · οί δέ λοιποί όλοι οτι έπρεπε καί νά παρα- 
στήσωσι τάς άνάγκας τοΰ έθνους, Εννέα έξ αύτών, οί Κύριοι 
Ζαΐμης, Δελιγιάννης, Τσώρτσης, Βοτζαρης, Βουδούρης, Μοναρ
χίδης, Μαγγίνας, Βενιζέλος καί Ρενιέρης ύπεστη'ριξαν εΰ- 

γλώττως τό σχέδιον τής αναφοράς, ήτις άνευ ούδεμιάς προ- 
σθαφαιρέσεως καί κατά πλειοψηφίαν τόσον διακεκριμμένην 

έγινε δεκτή.
Αύτά, φίλε μου, μέ ανήγγειλε πρό μικροΰ είς Σύμβουλος 

τής Επικράτειας, άνθρωπος σεβάσμιος διά τό γήρας καί τήν 

αρετήν του.
Εδώ ζητείται ή λύσις ενός αινίγματος- πώς ό Κύριος Γε

ώργιος Κουντουριώτης, ό παρά τοΰ Σωτήρος έπονομασθείς 

Πατριάρχης τής Συνταγματικότητας, έπολέμησε τοιαύτην φι
λελεύθερον καί όντως ελληνικήν αναφοράν, τήν όποιαν ό Πέ
τρος Μαυρομιχάλης καί ασθενών έζήτησε νά ύπογράψ-η; Επο

πτεύουν τινές μήπως οί περικυκλοΰντες τόν Κύριον Κουν- 
τουριώτην λόγιοι εξηπάτησαν τήν πατριωτικήν του καρδίαν...

Αλλο επακόλουθου τής περί τοΰ όρλοφικοΰ Ρουτχάρδου 

διακοινωθείσης φήμης είναι καί ό νέος κνισμός, τόν όποιον 
έδωκεν είς τάς ήδη κατευνασθείσας Φατρίας τής Ελλάδος.

Ρωσσικός Ρουτχάρδ!.. Τ’όνομά του δεν ηχεί θαυμασίως 
ώς τό τοΰ Ρουκμάν, ώς τό τοΰ Ρικόρδ;.. Δάκρυα κατανύ- 

ξεως έχυσαν παλαιοί τινες έν παοαβύστω κείμενοι Καπο- 
^ιστριακοί. Καθώς ό Ιούλιος Καϊσαρ πολλούς ενιαυτούς με-
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™ τήν κατάλυσιν τοΰ Map ίου έξέφερεν είς τ'ο πλήθος eix&. 

νας τοΰ καταδιώκτου αύτοϋ καί άνεζωπύρει τόν έσβεσαέ- 

νον ενθουσιασμόν τών Μαριανών, ομοίως καί οί λησμονά 
θέντες Κυβερνητικοί μας έτοιμάζονται σήμερον νά διασπεί- 

ρωσιν είς τήν Ελλάδα εικόνας τοΰ Ιωάννου Καποδιστρίου, 

τας όποιας ό Κύριος Φόρστερ παρεκαλέσθη νά ίχνογραφήσιρ 

ίσον τάχος. Διατίό θαλασσοκράτωρ Βρεττανός δέν παραχωρεί 

τήν κυριαρχίαν του είς τον Ρώσσον; Διατί δέν έρχονται πάλιν 

«ς τούς λιμένας μας Δίκροτα Ρωσσικά, ώστε νά τρέξωσιν 

«’κείνοι νά τ’άσπασθώσι .σταυρούμενοι, καθώς έκαμαν οί Μα- 

νιαται είς τά 1828 μή προβλέποντες ότι έμελλον οί ίδιοι νά 
τά πυροβολήσωσιν άπό τούς βράχους των είς τά ι83ΐ ■—- 

Ιίου λοιπόν ένεψυχώθη πάλιν ή ρωσσική Φατρία.

Αλλ’ ό Κύριος Μολέ, Υπουργός Γάλλος, είναι Ρώσσο; τήν 

καρδίαν καί ό πολίτη; Βασιλεύς Φίλιππος συνεμάχησε δέ 

ολιγας ημέρας μέ τον Αύτοκράτορα Νικόλαον είς τά τής 
έλλαόος· καί ό Κύριο; Ρουτχάρδος, απόστολος ταύτης τής 

πολιτικής συζυγίας, θέλει άναμφιβόλως περιποιηθή καί τό 
έίώ γαλλικόν Κόμμα.· καί οί Κωλεττικοί δίδουν επομένως 

τας χειρας είς τούς Κυβερνητικούς, όμνύοντες ότι αί χεΐρές 
των αύταί δέν φέρουν πλέον τήν μάχαιραν, μέ τήν οποίαν τούς 

^δολοφόνησαν είς τά ι83$. Εκτός τούτου ό Ρουτχάρδος δέν 

«ιναι άναντι^η'τως άξιος ώς ό Αρμανσπέργης νά ύποστήση 

τας προσβοΛας του Τύπου καί τών διπλωματικών άντενεργειών 

του Κυρίου Κωλεττου. όθεν ή άντικατάστασις τοΰ Ρουτχάρ- 
δου φαίνεται πάντοτε προκριτωτέρα της παρούσης ελεεινής 

καί άξιοδακρύτου στάσεως, καθ’ήν ό μέν Κύριος Κωλέττης 

καταβροχθίζει μ1σ0όν ετήσιον πεντηκοντα δύω χιλιάδων δραχ

μών, οί δέ Κύριοι Σκούφος, Κλεομένης, Καρακατσάνης καί 

•«οτόκη; δέν έχουν κάμμίαν θέσιν μέ δλας τάς καθημερινώς

( ι83 )
κεραυνοβολήσεις τοΰ Σωτήρος. Πρός τήν γαλλικήν Μερίδ* 

κλίνει καί ό Αγιος Ελευθέριος Δρόσος Μανσώλας, όστις βλέ

πει μέ δερβισικήν αδιαφορίαν τήν Γραμματείαν τών Εσωτερι

κών πετώσαν άπό τάς χεΐράς του’ καί συνέπεια τής μεγάλης 

του αυτής στωϊκότητος είναι βέβαια καί τών Δημοτικών Συμ
βουλίων αί άναφοραί καί ολου τοΰ διοικητικού κλάδου ή πα

ραλυσία. — ϊδού λοιπόν ένεδυναμώθη καί i γαλλική Φατρία..
. Αλλ’ ό Κύριος Ρουτχάρδος, (λέγουν οί Μαυροκορδ'ατικοι,) 

ήτον τρόπος νά μείνη ποτέ είς Μονάχον χωρίς νά λάβη καμ- 

μίαν ιδιαιτέραν συνδιάλεξιν μετά τοΰ Κυρίου Μαυροκορδά- 

του;.. Γράμματα τής Κυρίας Μαυροκορδάτου, (επειδή και 

Κυρίαι ή,ρχησαν νά βαρύνωσιν είς τήν πολιτικήν στάθμην 

μας,) δέν εγκωμιάζουν τόν φιλελεύθερον χαρακτήρα του Κυ 

ρίου Ρουτχάρδου;.. Δεν αναφέρουν ότι μετά τέσσαρας πε
ρίπου μήνας, τελειωθείσης μιας σημαντικής διαπραγματεύ

σεις, επανέρχεται ό Κύριός της είς τήν Ελλάδα δια να ο ι- 
κονομήση τό Κράτος ;,. Συμπερασμός λοιπόν άλάνθα-, 

στος! Συμφωνία έγγραφος, (ίσως έμπροσθεν και Συμβολαιο

γράφου,) έγινε μεταξύ τών Κυρίων Ρουτχάρδου καί Μαυροκορ-, 

δάτου. Είς τήν λαμπροτάτην αυτήν ιδέαν, ο Κύριος Κ. .. σκιρ- 
τα έκ τής χαράς, ό Κύριος Φ... ψάλλει αλληλούια, καί ιδού 

ή μαυροκορδατική Φατρία καί αύτή ομοίως άναπτερωθεισα. 

Τά μέλη της όμως είναι ολίγα καί αδύνατα...Συμμαχία 

λοιπόν μετά τών Καποδιστριακών, συμμαχία μετά των Κω- 
λεττικών, καί οί Κύριοι Δογματισταί, κλίνοντες είς τα ωτα 
ποτέ μέν τής μιας Φατρίας, ποτέ οέ τής άλλης, άλλα ψιθυ- 

ρίζουν είς αυτήν και άλλα εις εκείνην. Κατα συνεχείαν «ου 
του ή [λέν Ελπίς έπηνεσε τον Κύριον Κωλέττην, ό όέ Σω«./ιρ . 
τρν Κύριον Μαυροκορδάτον, καί ίακωβινικη Λέσχη συνεσ ,η'θ/ι^ 

«που ό αέν Κύριος X. Κλονάρης ορκον έπί τού Εύαχ-
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γίλίου νά μή προφέρη ποτέ πλέον τά επίθετα Π ρ ωτσπα. 

Μκαρον καί Γενίτσαρης, ό δέ Κύριος Ν. Σκοδφος 

Φην λεξιν Φαναριωτης.

Καί τών τριών τούτων Κομμάτων οί οπαίοι σιγά σιγά 

παρουσιάζονται ύπδ τον εξώστην τοΰ Κυρίου Γ. Κουντουριώ- 

του, καί καθείς, ώς ή άλώπηξ του Μύθου, ύπερεκθειάζει τον 
μΑφίικον φωνήν τοΰ ΰψηλοΰ ίέρακος διά ν’άρχήση’αύτδς 

το κελάδημά του καί ν’ άρπάση εκείνος πίπτοντα τδν τυρόν άπά, 

το στόμα του. Καί ιδού ή έξήγησις τών ύπέρ του Κυρίου Κουν- 
τουριώτου πανηγυρικών τοΰ Σωτηρος καί τής Ελπίδος, τών 
προς αύτόν επισκέψεων τών Κυρίων Α. Σ. Κ. καί Λοιπών.

Αυτά τ’αστεία περιέχει ση'μερον ή Καθέδρα τοΰ βασι- 
λείου μας. Αλλ’ύπόθες, φίλε μου, διά μίαν στιγμήν τδν μέν Κύ
ριον Υουτχάρδον μένοντα εις τήν Διοίκησίν του πρδς εύτυχίαν. 

τοΰ παυαρικοΰ του λαοΰ, τδν δέ Αρμανσπε'ργην μένοντα καί 
αΰτον ει, τήν Ελλάδα ώς Πρόεδρόν τοΰ Υπουργείου. Η κω

μική αύτή σκηνή δέν θέλει γίνει κωμικωτέρα; Κατ’ άρ- 
χάς πρόσωπα ωχρά καί κατηφή, στόματα κεχηνο'τα καί άφω

να· ύστερον υποσχέσεις ένορκο; άφοσιώσεως απεριορίστου, γο- 
νυκλισίαι θερμής λατρεία; καί γράμματα ζητοΰντα ταπει- 

νως τδ 1ν Πρεσβείαν τών Παρισίων ή μίαν τούλάχιστον εκ 

τών τεσσάρων ^Γραμματειών τοΰ Κυρίου Ρίζου, τδ άλλο αύ- 
ξησιν μισθού ή έπιχορήγησιν ... όλα ταύτα βάλλω κατά 

νουν και καταφρονώ τήν ανθρωπότητα. Φαντάσου όμως καί 
ίια υ.ίαν άλλην στιγμήν τδν Ρουτχάρδον τω ο’ντι ερχόμενον 

«ις τήν Ελλάδα καί τόν Αρμανσπε'ργην άναχωροϋντα εις Παυα- 
ρίαν. Οί ση'μερον σύμμαχοι καί στενοί φίλοι, εχθροί αύρων 

άσπονδοι πρδς άλλη'λους, θέλουν έκκωφαίνει τδν πτωχόν Παυ- 

«ρόν με τα; αμοιβαίας των συκοφαντίας, ό εις θέλει τόν λέγει· 

« πιστευσε «ίς έμέ τόν καθ’ αύτδ >δσσον » ό άλλος· « μή δίΤ

ι
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δής άκρόασιν εις εκείνον είναι ούρα τοΰ Κωλέττου· » ο τρι- 
to;· . άφες τόν άλιτήριον τούτον ζητεί νά φέρη τόν Μαυ- 
ροκορδάτον εις τδν τόπον σου.· Ω έργα υψηλή; Πολιτικής! 
ό σοφότατοι, ώ ηθικότατοι άνδρε;, σας συγχαίρω διά τήν- 

βαθείαν επιστήμην σας, διά τδ εΰγενες επάγγελμα, τδ όποιον 

τόσον εύσυνειδήτως μετέρχεσθε!
Ιδού, ώ άνθρωποι τών Επαρχιών, ποιοι ζητούν νά σάς όδη- 

γη'σωσιν! Από τοιαΰτα μεμολυσμένα χείλη προφέρονται τό
σοι άμωμοι καί ιεροί λόγοι! Αύτοδς ακούσετε διά νά κερδίσε

τε καί ηθικήν καί βελτίωσιν τής πατρίδος!..
Ο βασιλεύς, φίλε μου, επανερχόμενος εις τήν Ελλαδα- 

χρεωστεϊ πρώτον νά συστήση άντιπροσωπικήν Κυβέρνησιν,. 

δεύτερον νά έπιβάλη χεΐρα στιβαράν εις τό πηδάλιον τολ. 
Κράτους διά νά έκτελώνται οί νόμοι, καί τρίτον νά μείνη έλεύ- 

Οερος άπδ πάσαν επίρροιαν ξένη; Δυνάμεω;· Χωρίς τών τριών, 
τούτων, προβλέπω η δεσποτισμόν, οστις θέλει μετ’ ολίγον επι
φέρει γενικήν άναστάτωσιν, η οχλαγωγικά; σκηνάς, εις τάς 

οποίας ή Μοναρχία θέλει παίξει τδ κωμικότερου πρόσωποζ... 

Ο Συντάκτης τοΰ Σωτήρος ν’ αντιπροσωπή τδ έθνος, εν ω at 
Συμμαχικαί Δυνάμεις καί οί Ελληνες έθεσαν τδν Οθωνα τής 

Ελλάδος Αντιπρόσωπον, είναι ή γελοιωδέστερα καί ρυπαρότερα 

κωμωδία, ήτις έπαίχθη ποτέ εις την υφήλισν... -
Αλλά διακόπτομαι... Κρούεάαι ή θύρα μου... Δια μιαν 

στιγμήν άφινω τον χ,αλα[χον ...
Ϋστερο'γραφον.

Ταχυδρόμος τοΰ Λόρδου Παλμερστώνος, (επειδή καί τδν 

Λόρδον Παλμερστώνα πρέπει νά μάθωμεν,) μα; έφθασε πρό 

μικρού, καί ήλλαξε τοΰ πολιτικού θεάτρου μα; ή ^σκηνο
γραφία. 0 Ρουτχάρδος έπέστρεψεν εις τήν έπαρχιαν του, 
καί πολλοί σφόδρα πατριώταί μ.ας απεμειναν με τ* ·χ^
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ίιά των μόνον εις τά κρύα του λουτρού. Κρίμα τόσαι Λρο,^ 

τοιμασίαι, τόσοι ρητορικοί και φιλελεύθεροι λόγοι εις τήν- 
ίακωβινικήν Λέσχην τοΰ Σωτηρος! Αθλία πατρίς, πόσων έξό-, 

χων νοών διά μιας έστερήθης!. .

, Αξιοπαρατήρητος, φίλε μου, σύμπτωσις, την όποιαν πρέπει, 
νά μνημονεύσωσι τά Χρονικά της Ελλάδος! Τήν ένδεκάτην τοΰ- 

τρέχοντος, τήν αύτήν ημέραν, κα&’ήν συνεδρίαζε το Συμβού

λων της Επικράτειας συσκεπτόμενον περί τής προς τον βασιλέα 

πατριωτικής αναφοράς του, καί ό Συντάκτης τοΰ Σωτηρος, 
συγκαλέσας το ίακωβινικόν του Συμβούλων, άνέγνωσε μίαν 

άλλην ΐδικήν του, όπου μέ τά ζωηρότερα χρώματα έζω- 
γράφει προς τόν Οθωνα ό’λα τά πάθη του άπό την άπευ-, 

κταίαν εκείνην νύκτα, ότε ή Λύτου Μεγαλειότης, τήν πα

ραμονήν τής άναχωρήσεώς της, τον άπεχαιρέτησεν εις έν» 

χορον του Κομητος Αρμανσπέργου. Επειδή δέ εις παν- 
Συμβούλων εύρίσκεται πάντοτε καί μία εύλογημένη γλώσ

σα, ήτις διαδίδει καί τά μυστικότερα πρακτικά του, έφθα- 

σεν έως εϊς τάς άκοάς μου κάί ή περί ής ό λόγος αναφορά, 

τής οποίας έκφράζων ενταύθα τήν έννοιαν μόνον, άφίν<* 

τήν ποιητικήν μου γραφίδα τρέχουσαν έλευθέρως εϊς το·*, 
χάρτην.

• Βασιλεΰ, στοΰ Αρμανσπέργου τόν χορόν κ’ εγώ σέ είδα.
* Σαβαρα εν ώ σ ελαλουν δια θρόνον καί πατρίδα 

« Ωσάν μελλων ί'πουργός σου, δςτις έχει κι αύτός θέλω, 

* E‘« τίι Μονάχον μέ είπες τόν Σωτηρα νά σέ στέλλω.
« Τής απελπισίας δράκων μοΰ έτύλιξε τό σώμα

« Κ’ έμεινα ώς Λαοκόων. ..
« Μοΰ έδέθη καί ή γλώσσα, μοΰ έκλείσθη καί το στόμα, 

« Και ακίνητος εστάθην ώς αγάλματα ηρώων.

(.8,)

« έχυσα κ’ εγώ εις άλλον τ’ ασιατικά μου μΰρα’ 
«Αντί σοΰ, τοΰ Αρμανσπέργου έψαλα τόν Αετόν 

« Καί πιστός ακόλουθός του, τό κατόπιν του έπήρα 

« ός ό γερανός πετών
« Πριν δέ φύγης νά σέ κράζω ήρχησα: — Δεν φεύγεις πλέον, 

« ίίλιε μέ τάς ακτίνας τάς θερμάς και οχληράς, 

« Στην σκιάν τοΰ Αρμανσπέργου νά χαρώμεν μέλλον νεον 

«Καί ημέρας δροσεράς;—
«Πλήν θεέ ! ό Διπλωμάτης επιτήδεια μέ παίζει.

« ίΐς έλέφας άκουμβήσας εις άπατηλον κορμόν, 

« Επεσα χωρίς αρμόν.
«Στην Γαλλίαν ό Κωλέττης ώσάν τάχα νά μήν έζη, 

« Γίνομαι ό κληρονόμος Αλεξάνδρου Μακεδονος 

« Καί τούς Στρατηγούς του ολους προς βοήθειαν καλώ. 

« Διπλοΰν θώρακα ενδύω τόν Σωτήρά μου συγχρόνως, 
«Δόρυ τρίπηχον τον δίδω και τον κοσμον απειλώ.

« ένθυμεΐσαι ό πατήρ σου όταν ήλθε στην Ελλάδα-

« Αναμμένην τότε είχα εις ύπόνομον λαμπάδα

« Κ’ έδιδα φωτιάν, όπόταν ό πανούργος Αρμανσπέργης

« Σιγά μ’ έκραζε καί μ’ εΐπεν: — ίπουργη ματάκι στέργεις,

« Τοΰ Φρουρίου μου τιμίως τόν παρέδωκα τάς κλεϊς

« Λέγων: — Είσαι Περικλής 1
, Εισ’ ενάρετος Φωκίων 1 Αριστείδης είσαι νέος 1

< Επρεπε νά μ’ άπατήση άν αυτός ήτον γενναίος ;..
« Βασιλεύ, που είσαι,.. Τρέξε στής Ελλάδος τά εδάφη,

« Καί ό κόσμος κατεστράφη 1
« Εις τά αίματα τοΰ έθνους φέρεται ή Κιβωτός,

·■« Καί τοΰ Αρμανσπέργου μαύρος έγινεν ό Αετός.
Εις τά πράγματα, τό βλέπεις, δέν λαμβανω εγω μέρος·. j 

« Βασιλεύ, μήν άργης ’■ φθασε !
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« ίπουργεΐον νέβν πλάσε!..

« Με υπαγορεύει ταυτα ό προς την πατρίδα έρως, .·?
« Αθλιος! ώςνυκτηκόραξ πανερη'μου οικοπέδου 

« Διά τήν Ελλάδα κλαίω ...

* Στρατηγός καταστραφέντο; ομοιάζω στρατοπέδου...

“ Εις το πέλαγος ώς πλοίου συντριφθέντος σανίς πλέω...

« Χαίρετε, ώ Γραμματεΐαι τοΰ Δικαίου, τάς παιδείας !..
«Καπνοί δόξης, σκορπισθέντες ώς οί της σκληράς Μήδειας 
« όταν μ’ αρπασε τάς δύω άργυράς μου έπωαίδα ς

«Καί τάς δλαςριου ελπίδας!..

« Δεν τό κρύπτω· είπα είπα πάμπολλα κ’ έχ περισσού, 

« Βασιλεύ, καί κατά σοϋ.
« Βλέποντες ότι δεν έχω αργόν λάρυγγα καί χείλη, 

« Νά μου φράξωσι τό στόμα έπροσπάθησαν οί φίλοι.

« Εσπασα, πλήν όχι όλα, τά δεσμά τών Κριτηρίων,

« Κι’ ομοιάζω τό πτηνον,
« ό,που έκοψε τό ράμμα τό λεπτόν τών παιδαρίων 

« Καί μέ δέμα εις τούς πο'δας τριγυρνα τόν ουρανόν.

«Βασιλεύ, άφ’ης ημέρας τής βρεττανικής Μήδειας 

« Τό ήφαίστειον βουνόν,
“«Ως ή Αίτνα διαχύνον ατμόν μαΰρον καί πυκνόν, 

« Χωρίς Δίπλωμα μ’ άφήκε καί σ’ έπήρε μετά βίας 
«έκυρίευσε τον κοσμον γενική βαΟεϊα λύπη, 

« Κ’ εγώ μάλιστα αϊσδάνθην ότι κάτι τι μέ λείπει.,. 
« Αλλ’ αυτά παγαίνει πάντα δςτις, τύπος χαρακτήρας, 

«Τήν πατρίδα του δουλεύει μέ τήν πίστιν τοΰ Σωτήρος. »

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΔΗΝΙΚΒΣ ΠΛΑ.ΣΤΙΓΓΟΣ-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ;

in δ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ (ί).

JOURNAL DES JOURNAUX,
PAR

ALEXANDRE SOUTZO (a).

(i) Διά νά καταστησωμεν πληρεστέραν την παρά τοΰ συγγραφε'ως της 
έλληνικης Πλάστιγγος τεθεΐσαν υπ’οψιν μας έξεικόνισιν της Ελλάδος κα- 
τά την διάρκειαν του 1836 ετούς, έπισυνάπτομεν ώς παράρτημα εις τύ 
τέλος τοΰ περιοδικού τούτου πονήματος την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕ
ΡΙΔΩΝ, δημοσιευθεΐσαν ηδη διά της Αναγεννηθείσης έλλάδος. Ο αναγνώ
στης, έλπίζομεν, θέλει εύχαρίστως εύρει και την γαλλικήν αυτής μετάφρασιν 
απέναντι τοΰ ελληνικού κειμένου. (Σημείωσες τοΰ έκδοτου.)

(a) Pour completer le tableau que I’auteur de la Balance Helle- 

nique a trac6 de la Gr£ce pendant Pannee i*836, nous joignons en 
appendice Δ la fin de cet ouvrage periodique le JOURNAL DES 
JOURNAUX qui a deja parti dans la Grece Regener£e. Le le- 
cteur nous saura sans doute gre d’en reproduce aussi la traductiori 

fran^aise eu regard dutexte grec. (Note de 1’editeur.)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ.

προκηρτξις.
Προς τους Συντάχτας τής ' Λχαγενχηθείσης ΈΛΛάδο'ς.

0 βροχερός όκτώβριος βροχήν μάς έφερε καί νέων έφη- 
μίρίδων. έκτος τοΰ έκ νεκρών άναστάντος Σωτήρος καν 

τής Γραικογερμανιοος έλπώος μας, ιδού και ή χρυσοπτέ- 
ρυγος ϊρις καί ό Άγγελιαφορος έρμης κ. τ. λ.

ϊίθελα και έγω ιδιαιτέρως νά συνθέσω μικρήν μικρήν 

έφημερίδα, ώς ό Πρωϊνο'ς μας Κη'ρυξ, και νά τήν όνομά- 

σω εφημερίδα των εφημερίδων. Αλλ κατά τήν νο- 
μοθίσιαν μας καί τήν επικρατούσαν τής έλλάδος συνήθειαν 
έπρεπε νά μεταβάλω εί; ξύλινον ύπεύθυνον Συντάκτην τόν 

υπηρέτην μου, αυτός δέ μέ χρειάζεται* άλλ’ επειδή όλοέν 

ή αγγλική Τράπεζα μάς έρχεται καί ποτέ δέν φθάνει, έπρεπε 
δέ διά ν’άποφύγω τήν χρηματικήν έγγύησιν νά προστρέξω 

είς Πραγματογνώμονας, οΐτινες ενώπιον τοΰ Πταισματοδι

κείου ν άποδειξωσιν επιστημονικήν τήν πολιτικήν Εφημε
ρίδα μου· διά τοΰτο καί δι’άλλα καταφεύγω εις τήν ϊδικήν' 

σας καί ζητώ, δι οσον καιρόν κρίνω εύλογον, μίαν τό πολύ 
στηλην δις τής έβδομάδος.

0 ζητούμενος τύπος δέν είναι πολύς- αλλά τό άνπκείμε- 

νον, περί τοΰ βποίου θέλω πραγματεύεσθαι, εΐναι άπειρον 
έπιθεώρησις των αρχών τών έφημερίδων μας όλων, αληθή; 
έπαινος ενίοτε, ολίγχ σατυρικά βέλη άλλοτε καί δικαιοσύνη 
■πάντοτε εις τήν επίκρισιν.

JOURNAL DES JOURNAUX.

PROSPECTUS.

A Messieursles Redacteurs de la GreceRegeneree.

Le pluvieux Octobre nous a soudainement appor- 
te une averse de nouveaux Journaux; le Sauveur qui 
a tant souffert, la Greco-tudesque Esperance, 1’Iris 
aux ailes dor, Hermes le messager, etc.

Je voulais a moi seul aussi faire un Journal tout 
petit comme notre Heraut Matinal et 1 appelei 
Journal des Journaux. Mais, comme d’apres no
tre legislation et 1’usage recu, je devais transfor
mer mon domestique en Gerant responsible et que 
j’ai besoin de lui; comme, la Bauque d’Angleterre 
arrivant toujours et ne paraissant jamais, il me fal- 
lait pour satisfaire au cautionnement trouver des 
Experts qui certfiassent devant le Juge de Paix que 
mon Journal politique elait scientifique ; j’ai pense 
que je ferais mieux d’avoir recours a votre Feuille,’ 
et je viens vous demander tout au plus une de vos 
colonnes deux fois par semaine.

La place que je demande nest pas etendue, mats 
le sujet dont je traiterai est tres-large; l analyse des 
principes de tous nos Journaux, la critique ou la 
louange de leurs idees et toujours une justice impar
tial sur eux.

De cette maniere il existera un nouveau Journal 
dans le yotre, et vous conyiendrez avec moi que, s'



( *<P )

ΚΛ αυτόν τόν τρόπον, Κύριοι, θέλει ένυπάρχει pfa νι'α 
έφημερίς βίς τήν Εφημερίδα σας... & δέν φωτισθή ση'- 

μβρόν τό έθνος, είναι πολύ βαρυκέφαλον. Ιδού οί λόγιοι' ρ-ας 

δλατά μέρη κοπιάζουν νά τοΰ ε’γχύσωσι μέ τό νω- 
νων γράμματα εις τά ώτα, καί τούτο έν ελλείψει της έπί 

της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματείας. 0 Θεός ηύδόκη- 
«ν ώστε άλλοι μέν λόγω; ε’ξήλθον άπο τά Γραφεία , άλλοι 

όε οεν κατώρθωσαν νάεμβωσιν είςαύτά, άλλοε δέ θέλουν νά 
^αμίνωσ.ν εις τριπλάς Γραφε'ων θέσεις, καί σήμερον ημείς 

ο χυδαίος λαύς εχομεν ν’ άναγινώσκωμεν στοίβας έφη- 

μερίδων, των όποιων έν παρόδω ή κορυφαία είναι ό Τα· 
χυδρόμος.

Επειδή, καθώς βλέπω, άποστρέφεσθε ώς τάς αμαρτίας 

σας τάς προαωπικάς ύβρεις, σας ύπόσχομαι ότι δέν θέλω 

σάς αναγκάσει ποτέ νά έπικαλεσθήτε νέαν τινά νομολογίαν 

του ’Λρείου Πάγου διά ν’ άπαλλαχθήτε άπό καταδίκην 

κάνενός Πλημμελειοδικείου, ή ά.άκρισίς μου θέλει περιο- 
ρίζεσθαι εις πράγματα μόνον καί ιδέας,

, ™ *Ζ8Τί υποψίαν δτι έξ αιτίας μου θέλετε
ίΐς ένα κάποιον τρόπον χάσει τήν ζυγοσταθμίαν, τήν όποιαν 

φυλαττετε εις τό μεταξύ έθνους καί Κυβερνη'σεως περιπά- 

τημα σας, σας ομνύω, Κύριοι, ότι πιστεύω εις ένα Πατέρα 
Μονάρχην, εις ένα ϊίόν του Λαόν καί εις έν Αγιον συνταγ

ματικόν Πνεύμα, Τριάδα αδιαίρετον. Σάς. πληροφοοώ δέ 

συγχρόνως ό'τι ούτε Ϋπουργός ζητη'σας νά γένω άπέτυχα, 

ούτε Υπουργός ζητών νά γένω ραδωυργώ, καί δτι επομένως 

ούτε μίσος τρέφω κατά τής Κυβερνη'σεως, ου’τε πόθον ε’χω 
μεταβολής ταχείας πραγμάτων διά νά συμμεταβληθή καί 

■ή τύχη μου,

( ’9(i) * 3 )

(i) Allusion au proces du Sauveur dont, la condamnalion, pro
noncee par le Tribunal de police correetionnelle/ fuf jllegalcment

anuulee par la Cour de cassation.

la nation ne s’ eclaire pas, c’est qu’elle aura la tele 
bien dure: tous nos liommes de lettres sefforcent de 
lui transmettre par le cornet acoustique des idees 
nouvelles, et cela a defaut du Ministere dn 1’instru- 
ction publique. Le bon Dieu a permis que quelques- 
uns d’entf eux soient sortis des Bureaux, que d’au- 
tres n’aient pu y entrer et que d’autres ne veuillent 
y demeurer qu’ en cumulant trois emplois. Voila, 
comment il se fait que nous autres pauvres ignorans 
nous avons a lire aujourd’hui tantde Journaux dont, 
par parenlhese, la parangon et la quintessence est le 

Courrier. .
Comme je vois que vous avez une antipatbie bien 

prononcee contre les personnalites, je vous promets 
de ne jamais vous obligor d’avoir recours a une nou- 
velle jurisprudence de ΓArdopage pour vous absou- 
dre d un jugement du Tribunal de premmre instan
ce (i). La critique nc portcra que sur des faits ou 
des idees.

Et, afin que vous ne craigniez pas que mes cents
vous fassent perdre 1’equilihre de votre marche en-
tre le gouvernement et la nation , je vous protes e 
que je crois en la Sainte Trinite constitutionnelle, le 
Monarque, le Peuple et la Charte. Je n’ai jamais e- 
cboud cherchant a fitre Ministre; je n’ai meme pas 
envie de le devenir; de sorte que je n’ai de ce co- 

.«-.I · __ ___1« rt/Mtvornimif’nt. Ctte-la aucunmotif de liainecontre le gouvernement, et 
1’impatiencene me persecute pas pour clierclier ma

_ v _ ,1 λ. λ ·>ο zv ΤΙ ΤΛ O Qfortune dans un cliangement de personnes.



( ’94)

Ελπίζω λοιπόν, Κύριοι της Αναγεννηθείσης, ότι, χωρίς 

να προσβάλητάς αρχάς σας, ή fi®flMEPts τΛν εφημερίδων 
βσλει φερει έμψ.ίχωσιν καί ζωήν μεγαλητέραν εις τήν πλή- 
ρη δογμάτων καί συλλογισμών Εφημερίδα σας.

Τ αρθρα μου όλα θέλουν σάς άποστέλλεσθαι με τήν υπο

γραφήν μου. Προλέγω δέ ότι, άφ’ής στιγμής ήθελα ίδει έν 
εξ αυτών κολοβωθέν εις τήν έφημερίδα σας, πα,'ω άμίζω-, 

τήν ίδικήν μου καί γίνομαι άφαντος μέ τον ταχύν εκείνον 

τροπον, μέ τον όποιον είς δύω τρεις μήνας θέλουν άναληφ- 
θη δυω τρία έκ τών δώδεκα περιοδικών μας Φύλλων. Εχω 

τήν δυστυχίαν νά μήν αγαπώ τάς ακρωτηριάσεις τών φρο

νημάτων καί ούτε ν’άφίνω νά μουμαδώσι τά πτερά καθώς 
δ Δημοσιογράφος μας Πετεινός, δστις κατ ολίγον ολίγον άπέ- 

μεινεν απτερος και γυμνός ώς ό άνθρωπος τοΰ Πλάτωνος, 
μονομάχων μέ τόν θειον ο’ρνιν τοΰ Διός, τόν ΰψιπέτην φίλον 

μας της Προόδου. η

Δεν έχω νά είπώ γρΰ κατά τής έφημερίδος σας. Είμαι 
μάλιστα έτοιμος, κατά τήν εύγενή συνήθειαν τών όσοι απευ

θύνονται προς Εφημεριδογράφους, νά τήν ονομάσω άξιότι- 

μον, τιμαλφή, αμίμητου κ. τ. λ. Αλλ’ ό Ελλην ό φύσει έν
θερμος και φιλονεικος, άλλ ή παροΰσα γενεά ή μόλις άπό 

πάλην επαναστασεως έςελθοΰσα , δέν απαιτεί πόλεμον 
ισχυρότερου ιδεών; Τοΰτο ίσως θέλη άναπληρωθή παρ’ 

έμοΰ εις τήν Άναγενυηθείσαυ.

Γνωρίζω καλώς ότι τόσον πολύ δέν γεύεται τό νέκταρ 

τής Αναγεννηθείσης ό Πατήρτής Προόδου, Πατήρ άνδρών τε 

Θεών τε, και χθές είς έν Δικας-ήριον σοφόν άπεδείκνυε 

τρανωτατα ότι τό παρά τής Αναγεννηθείσης πρεσβευόμενον 
?υνταγμα είναι ολέθριον, είναι καθ’ αυτό Κοράνιον , και

(’95 )

De fa^on que je crois, Messieurs de la Grece Re-< 
generee, que, loin de nuire au developpement de vo& 

principes, mon JOURNAL DES JOURNAUX sera assez 
avantageux au votre si rempli de doctrine, en lui 

pretant un peu plus d animation.
Tous mes articles vous seront adresses revetus dc- 

ma signature, et je vous avertis que, si par hasard 

1’un d’eux etait mutile par votre Journal, je suspen- 
drais le mien a 1’instant etjedisparaitraisavecautant 
de rapidite que les trois ou quatre dc nos Journaux, 
dont ou ne parlera plusdans trois mois. Vous voyez 

que j’ai le malheur de tenir a ce que mon opinion 
paraisse tout entiere , et que je ne laisserais pas vo- 
lontiers rogner mes ailes comme ce pauvre Coq du 

matin (i) qui, apres s’etre laisse enlever toutes ses 
plumes, est demeure avec sa peau comme 1 homuie 
de Platon, expose ala pluie et au soleil et s’escrimant 
de son mieux contre le divin oiseau de Jupiter, no- 
tre ami du Progres (a\ qui plane dans les cieux.

Je n’ai pas un mot a dire contre votre Journal, 

et je suis de trop bonne compagnie pour ne pas me 
conformer a 1’usage qui veut qu’on ne s'adresse ja
mais a une Gazette sans la trailer d honorable, d esti
mable, d’incomparable, etc. Mais le Grec si ardent, 
si-causeur, qui sort a peine du vacarme et du tu 
multe des batailles revolutionnaires, n’exige-t-il pas, 
crovez-vous, un peu plus de choc entre les idees,,un 
peu plus de vie dans la discussion? Pour moi,jeu 
suis convaincu; etc’est ceque je tacherai dappoitci 

a votre Journal.
Je sais bien que lePerc duProgres, Pere des horn

(i) Sobriquet que le public a donne au Hcraut Matinal, (a) Out, 
j-age pcriodique.
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διά τούτο βέβαια τδ έπολέμει καί ό χριστιανός Σωτήρ βίς τά 

ΐ834· Ερητο'ρευεν εκείνος, και ό Κύριο; Είρηνοδίκης κα'ιοί 

παρεστώτες έμενον πεπεισμένοι δ τι ή Προ'οδο'ς του είναι 

σύγγραμμα ίπι^ημονικώτατον , τδ Συμπο'σιον τοΰ ήρώδου 

παράφρασις τοΰ Συμποσίου τοΰ Ξενοφώντος, τδ σπηλαιον 
τοΰ λέοντος μΰθος τοΰ Αισώπου και ή επιστολή τοΰ Πάπα 
της Προο'δου πρδς τον όθωνα επιστολή τοΰ Αριστοτέλους 
προς Αλέξανδρον τον Μακεδόνα. Λέγουσι δέ ότι ό Κύριος 

Καλευράς, Ε’ρηνοδίκης άπδ κορυφής μέχρι ποδών προοδευ
τικότατος, άνεγνώρισε προ πάντων την πρδς τόν βασιλέα 

επιστολήν, ήτις, πλήρη; σοφίας καί αρχαϊσμού, φέρει έπι 
κεφαλής τδ ελληνικόν τών προγο'νων μας « Χαίρειν ». Αβυσ
σος ή σοφία των Εΐρηνοδικών μας και πολλών ετι Δικαςών 
μας, χάρις εις τήν μεγαλοφυή εκλογήν τής έπ'ι τής Δικαιο
σύνης Γραμματείας, ή τις έγέμισε τάς έδρας τών Κριτηρίων 

μας άπδ κριτικωτάτους άνδρας!
Αεήϊαι, τί 8 όκτωβρία» 1836.

Αλέξανδρος ςοττςος.

( ’97 )

mes et des Dieux, ne savoure pas avec delices le ne
ctar de la Grece Regeneree. Hier encore il prouvait 
devant un docte Tribunal que la Constitution qu’elle 
proclamc serait funeste et que e’est du Coran tout 
pur. C’est par la meme raison aussi que le tres-chre- 
tiea Sauveur la combattait en 1834- Le saint Pere 
perorait; le Tribunal et les assistans demeuraient 
convaincus que le Progres est tout scientifique, que 
le Banquet d’Herode est une paraphrase du Banquet 
de Xenophon, que 1’antre du lion est une fable d’E- 
sope etque Γ epitre du Pape du Progres au Roi Olhon 
uue epitre d’Aristote a Alexandre leMacedonien. On 
dit que le Juge de Paix, M. Calevras, homme pro
gress! f jusqu’a s’en casser les jambes, a surtout re- 
connu la sagesse antique de Γ epitre au Roi, qui por- 
te en tete 1’ancienne formule de politesse. Quelle 
abime que la profonde sagesse de nos Juges! Hon- 
neur au Ministere qui a encombre les places judici- 
aires d’hommes si judicicux!

Athene?, le 8 Octobre i836.
Alexandre Soutzo.



(ΐ9θ ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ Λ'.

( ι99)

NUMERO I.

Ούτε προνομιαΐδν ίερατειον, καθώς εις τήν Ισπανίαν, νί

βεται τδ ήμισυ τής εθνικής μας γής κήρυτταν συγχρόνως 

τήν βασιλείαν των ούρανών οΰτε πλούσια και δυνατή Αρισ
τοκρατία, καθώ; εις τήν Αγγλίαν εις τδ πείσμα τοΰ όκον- 

νέλου, έχωρίσθη άπδ τδν λαόν τής έλλάδ'ος ώς τδ άλευρον 

απδ τα πίτυρα καί λέγει « εγώ είμαι τδ άνθος τής κοινω

νίας, ή κορυφή τοΰ γάλακτος ·· οΰτε χιλιετής Δυναστεία, κα
θώς εις τήν Γαλλίαν, θέλει έπιμόνως εν σύστημα πραγμά
των άντικείμενον εις τήν θέλησεν τοΰ ελληνικού έθνους...

Η Κυβέρνησες τής Ελλάδος!.. Ω! ή πτωχή δεν εξουσιά
ζει ουδέ τούς ίπαλλη'λους της... ίδέτε τδν άκακον Γραμμα

τέα των Εσωτερικών, καί είπέτε άνδέν ήναι δλος ελευθερία, 
αυτόχρημα ό Αγιος Ελευθέριος. Τδ Δημοτικόν Συμβούλιου 
των Αθηνών έςορκίζει τδ δαιμόνων άπδ τήν Αναγεννηθεΐσαν; 
0 ίπουργός μας μέ άκραν εΰλάβειαν ψάλλει« αλληλούια ». 

Τδ Δημοτικόν Συμβούλων τών Θηβών καθιδρύεται αυτόκ
λητος Βουλή όλης τής Ελλάδος ; 0 ίπουργός μας μέ κεφα

λήν σκυμμένην κανοναρχεί « γενηθήτω τό θέλημά σου ». Πι- 
στεύσατέ με καί πάρετε το κατά γράμμα' ό τυχών άνθρωπος 
τοΰ δρόμου ήμπορεΐν’άναβή ση'μερον εις μίαν Γραμ,ματείαν, 
(τήν οποίαν έγώ ήξεύρω,) καί νά θρονισθή επί τής υπουργι
κής καθέδρας χωρίς κάνεις νά τόν εΐπή « Ση'κου, καλέ- που 

κάθεσαι; » Εως καί ό καλός μου Δδν-Παρασκευάς, πρώτος 
Διεκπεραιωτής τής έλπίδος, εις τούς τέσσαρας δρόμους 

τών κλεινών Αθηνών συνδιαλέγεται μέ τήν σκιάν τοΰ Σόλω- 

χος περί νόμων. 0 αήρ τών Αθηνών διεφύλαξεν, ώς φαίνε-

En Grece point de Clerge privilegie qui, comms 
en Espagne, jouisse de la moitie de notre sol, tout 
en proclamant le regne des cieux; point d’Aristocra- 
tie riche et puissante qui, comme en Agleterre en 
depit d’O’Connel, se separede la plebe comme le bon 
grain du mauvais en disant: Je suis le sommet de la 
pyramide sociale; point de Dynastie opiniatre qui, 
comme en France, reclame malgre la volonte naiio- 
nale un droit de tradition, un pouvoir absolu renie 

du peuple...Le gouvernement grec!.. 11 ne peut arriver le 
malheureux a dominermeme sur ses Employes...Ao- 
yez notre bon Ministre de 1’interieur. N est-ce pas 
une incarnation du liberalisme? Le Conseil munici
pal d’ Athenes prononce I’exorcisme sur la Grece Re- 
generee dont il traite charitablement les Redacteurs 
de demons, et le devotieux Ministre chante lui-me- 
me a genoux 1’alleluia de la ccremonie. Le Conseil 
municipal de Thebes s’etablit enAssemblee Constitu- 
ante, etle Ministre, la tete pencheesurson livre d’O- 
raison, murmure encore: Que ta volonte soit faite! 
Oh! vous pouvez m’en croire; aujourd’hui le premier 
venu peut entrer dans le Bureau d’un Ministre que 
je connais, et s’etendre tout de son long sur le fau- 
teuil ministeriel sans que personne lui vienne dire: 
Que fais-tu la? leve-toi et sors. Aussi n’ y a-t-il pas 
jusqu’a Don-Paraskeva, le premier expeditionnaire 

' de 1’Esperance, qu’on ne rencontre dans les rues et 
les carrefours d’Athenes s’entretenant libremcnt avec



( aOi )
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ται, μόρια παλαιά επιδημικής δημοκρατίας καί μάς τά φέ

ρει ση'μερον κατά πρόσωπον.
Εν ώ λοιπόν άντίστασις πουποτε καί πούποΟεν δεν φαί

νεται κάμμία, προς τί τέλος αί τόσαι καί τόσαι πολεμικαί 

προετοιμασίαι τοΰ Τόπου;
Σάς βλέπω καί σάς χαίρομαι, ώ έφημερίδεςνέαι, δίκροτα 

καί τρίκροτα παρατεταγμένα εις μάχην μέ άνοιγμένα τ’ άρ
μενα καί μέστίλβοντα τον χαλκόν τών οπλοστασίων σας... 
Αλλά σάς ερωτώ· εκατόν τό πολύ Ελληνες η ξένοι δεν εί

ναι οί σημαντικότεροι μας όλοι; Αφ’ ου είς όλίγας ημέρας 
ή κάθε μία επιδαψιλεύσετε τήν ΰβριν είς δέκα έξ αύτών 
καί κατεξοδεόσετε ούτως δλα σας τά πολεμεφόδια, τί θέ

λετε κάμει δλαι ύστερον; Πώς θέλετε ζη'σει δλαι μετέπειτα ; 
Είς δύω ή τρεις εβδομάδας θέλω σάς ΐδεΐ, ώ; οί χάρτινοι 
εκείνοι αετοί τών παιδαρίων οί μένοντες έξαίφνης είς νηνε

μίαν, νά κολοκυνθίζετε εις τόν ορίζοντα. Καί συ προ πάν
των άθλιε Ταχυδρόμε, Ναυαρχίς υπουργική, ό'ταν αί πυρώ
δεις σφαΐραι τών εναντίων σου κατασπάσωσι τά πλευρά σου 

ολα καί φθάσης εις τήν ακμήν του νά καταπόντισές, δεν 

θέλεις καί σύ, πριν γένης άφαντος, ρίψει μίαν καν βόμβαν 

κατά τοΰ έχθροΰ;..
Μάς έφάνη πάλςν ό Σωτήρ, είς τους πόδας μέ τά στίγ

ματα τών αλυσίδων τοΰ Πρωτοδικείου και είς τά; χεΐρα- 
μέ τοΰ Αρείου Πάγου τήν έγγραφον άδειαν νά συκοφάντη 
άτιμωρητως ένα κόσμον. Γύρο! είς τήν ασπίδα του έχει μέ 

μεγάλα γράμματα « ΣΥΝΤΑΓΜΑ. », πρός τδ όποιον όμως 
μ.όλις τολμά νά στρέψη τά ομματα, διότι ύποκάτω τής λέ- 

ξεως αυτής είναι μέ ανεξάλειπτα στοιχεία λέξεις άλλαι του 

1834 έτους άπό τόν ίδιον χαοαχθεϊσαι « ΜΗ ΣΥΝΤΑ
ΓΜΑ ! ΦΥΑ4Κ.1ΣΜ0Ϊ! »,

1’onibre de Solon sur la legislate des peuples, et, 

eQ verite, on est tente de croire qu’on respire en
core dans 1’air d’Atlmnes quelques contagleuses mo

lecules de I’antique democratic.
Ainsi done, lorsqu’il n’y a nulle partaucune resis

tance, a quelle mysterieuse entreprise doivent servir 

les immenses priiparatifs de la Presse.
Je vous voiset je me rdjouis, ό Journaux nouveau- 

ηέ<’ Semblables a une flotte superbe, voila que va 
X, et frigates vous vous ranges en bata lie les 
voiles an vent et les sabords Iwrisses <1 one, rdutsan- 

... · Mais ie vous le demande, tous 
eombattre, Gross on

T ° ers sont-ib plus decent?Et lorsque dansquel- 
X P chacunde vous aura prodigue 1’outrage 
>! une dizaine d’entr eux et que vous aurez epuise 
toutes vos provisions d’injures, comment ferez-vo

I nr vivre3 Ah! je le sais d’avance; dans quin- 
‘dlOrSP X ours je vous verrai tous tomber a plat 

Xmmede^ cerf-volans auxquels le vent vient tout a 
coup a manquer. Et toi surtoutmon pauvre Cour- 
XT forteresse flottante du Mmistere , quand 
les boulets rouges de tes adversaires. t auront bnse 
toutes les cotes et que, faisant eau de toutes parts, 
tuseras sur le point de t’ abimer, disparaitras-tu 
sans lancer une seule bombe al’ennemi...

Void revenirle Sauveur, portant encore aux 
. . lamarque des fersdu Tribunal de premiere in

stance et tenant ala main la sentence de 1 Areopage, 
permission bien et diiment Idgalisee d’insulter et de 

calomnier. B a inscrit sur son ecu en caracteres gi 
jrantesques le nom de la Constitution vers laquelle 
il ose a peine tourner les yeux, car depuis 1834 une
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Μας εφάνη πάλιν δ Σωτήρ· χαθώ; εκείνος ό άπδ τον Δάν- 

την ιΐς την κόλασιν ζωγραφούμενος, ό τρίζων τούς όδόντας 

Λερί τό κρανίον τοΰ έχθροΰ του, μάς έπαρουσιάσθη και αυ

τός μέ άφρίζον στόμα κατά τοΰ’Αρμανσπεργου... Ω άστασία 
των ανθρωπίνων πραγμάτων! Που είναι, Σωτήρ, οί γλυ

κείς εκείνοι λόγοι σου, οΐτινες εις τάς πατριωτικάς σου έκ- 

χύσεις καί διά το χαΛον βέβαια του ίθι-ους ώς μέλι έρρεον 
άποτα χείλη σου; ήσουν έτοιμος νά κρέμασες, ώ Σωτήρ, ώς 

παράσημον του Σωτηρος εις το κομβίον του Αρχι^ραμμα- 

τέως προς στολισμόν της διπλωματικής Λύτου Εζοχότητος 

καί πάλιν διά τδ xalor βέβαια του έλκους...Καί όμως, ώ 

ουρανέ! ποια της τόσης σου άφοσιώσεωςή ανταμοιβή!.. Μα- 
ταιότης ματαιοτη'των καί τά πάντα ματαιότης!

Μάς εφάνη πάλιν ό Σωτηο* σύμβολόν του έχει ό αρειμά
νιος τόνκάλαμον διευθύνοντατήν μάχαιραν. 0 Θεός νά εύλο- 

γη'ση τον πατριώτην, δστις μέλλει νά όδηγη'ση τάστρα
τεύματα μας εις τόν νέον της δόξης αγώνα! Φωνή Κυοίου 

μάς άπεκάλυψεν τόν Μεσσίαν αυτόν της πολιτικής μας πα
λιγγενεσίας. Ας έμβη τό ελληνικόν έθνος εις νέας πάλιν δο

κιμασίας. Ας βαπτισθ^ πάλιν εις το αίμά του-θέλει κερδίσει ε
θνικόν τι; μέγα τι. Δέν βλέπετε; δ Σωτήρ ενεργεί ελληνικήν 

Βουλήν, υπευθύνους Υπουργούς, Δικαστάς άπαρασαλεύτους, 
δικαίωμα αναφορών, εθνικήν Φρουράν.

Ομοιος μέ τον Βότζαρην πριν εφόρμηση κατά τοϋ στρα

τοπέδου τοΰ Μουσταφά τής Σκόδρας, όμοιος μέ τόν όλύμ- 

πιον Γεώργιον πριν ύπό τούς πόδας του βάλ^ πυρ εις τήν 

υπόνομον τοΰ Μοναστηριού τής Σέκας, ό χριστιανός μας Σω
τήρ, πριν άνασηκώση τήν ποδιάν του καί ριφθ-ζί κατακέφα

λα εις τήν υπέρ τοΰ έθνους πάλην, μεταλαβάνει τών άχράν- 

των μυστηρίων, ζητεί τήκ 6.1ου τοϋ ίθχους, τητ 

autre inscription, trac^e par sa propre main, n’apu 
encore etre recouverte par la derniere; elle porte: 
Pointde Constitution! La proscrip tion!

Voici revenir le Sauveur; seinblable a ce damne 
de Dante, qui grince des dents en pressant avec rage 
le crane d’une victime, il apparait la bouche torse et 
laissant repandre sa have sur le Comte d’Armans
perg... O inconstance des choses de ce monde! Ou 
sout, ό doux Sauveur, ces tant donees paroles que, 
dans tes epatichemens patriotiqueset pourle bien 
de la nation, tu laissais si complaisamment cou
lee de teslevres mielleuses? Oh! certainement alors 
tu aurais volontiers consent! a orner, nouvelle 
Croix du Sauveur, la boutonniere du Comte, toujours 
pourle bien de la nation. .. Et pourtant, ό 
ciel! quelle fut la recompense de ton sublime de- 
vouement! . . Vanitas vanitatum et omnia vanitas!

Voici le Sauveur,· son ton est maintenant mar
tial; son symbole est une plume dirigeant 1’epee. 
Dieuprotege et benisse lepartiote qui va guider 
nos armees dans une nouvelle carriere de gloire ! 
C’est la voix du Tres-Haut qui nous a revele I’Apotre 
d une nouvelle revolution politique. Que la nation 
subisse done de nouvelles epreuves. Qu’elle se plon- 
ge de nouveau dans le bapteme de sang. Elie y gagne- 
ra quelque chose: came voyez-vous pas que le Sau
veur travaille pour une Assemblee legislative, des 
Ministres responsables, des Juges inamovibles , le 
droit de petition et la Garde nationale?

Tel que Botzaris avant de fondre sur le camp de 
■Moustapha-Pacha, telque Georges 1’Olympienavantde 
mettre le feu a la mine duMonastere de Seka, le tres- 
chretien Sauveur, avantde se jeter tetebaissee dans
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οΛων των χρηστών ποΛιτων·, όλων των χρισ
τιανών. Ας εχη και τήν ΐδικήν ρωυ εύχήν ! ό Θεός νά δι- 
ευθύνη τά βήματά του εις το μέγα εργον, το όποιον άνα- 

Λαμβανει, τήν μεταρρύθμισιν τής διοικητικής μηχανής!.; 
Αλλά τί βλέπω!.. Πλάνη, έλληνες, και ψευδός ! Μάς 

άπατά ό πονηρός· φέρει γράμματα εις τούς κόλπους του προς 

τον Μιγγ· θέλει άλλον πάλιν αΰθέντην. Ακούσετε· μάς τον 

παριστά ερχόμενον κρΐναι ζώντας καΪΓίκρούς·εσήκωσεν άπο 
την Φραγκφόρτην τόν καλόν γέροντα και ριάς τον περιφέρει 
μέ τόν βασιλέα, ή φιλονεικία λοιπόν δεν είναι διά σκοπόν 

τινα εθνικόν, δεν είναι υπέρ Συντάγματος. ό δοξομανής θέ
λει ένα πάλιν Βαυαρόν διά νά τόν σύρη άπο τήν μύτην

0 ένας τόν Αβέλον του- 
ό άλλος τόν Κ. ο βέλον του.

Λαε τής Ελλάδος, ζής εις γην δυναμένην νά θρέψη δε
καπλάσιους παρ’οσους έχει σήμερον κατοίκους. Δεν έχεις τήν 
φθειρίασιν τών προνοριιαίων εύγενών καί ιερίων. Χρηματικά 

κεφάλαια, συνταγριατική Κυβέρνησις καί οργανισμός γενικής 
έκπαιδεύσεως, αυτών έχεις χρείαν, αϋτά χρεωστεϊς νάζητης...

Ιδού κα ή έλπίς... Ούδέ οι παλαιοί πώς νά παραστή- 

σωσιν εις τήν Μυθολογίαν ήξευρον τήν ΐδικήν των, οΰδ’ 

εγώ πώς νά παραστη’σω εις σάς ήξεύρω τήν ΐδικη'ν μας. 

Μη'γαρ ένόησα ποιου γένους ή ποιου είδους είναι; Φαίνεται 

[Λεν Γερμανίς ρομαντική άπο τ’ άνθη τών πορτοκαλεών τοΰ 
Αστρους, έκ τών όποιων εύοδιάζει κατά τήν πρώτην έμφάνι- 
σίν της. Μήν τήν νοριίσετε όριως πάλιν παντάπασιν αισθη

ματικήν έρ^ιψε παρευθύς καί βλέμμα ΰίικώτατον εις το 

τοΰ χαρτοσήμου ώρολόγιον, καί, βασιλικήν περιβάλλουσα δύ- 
ναρειν εις τόν χαρτόσηρεον Πλούτον, έστειλεν εις τήν Αυλήν 
του ώ; Δορυφόρους τούς Κυρίους Συμβούλους τής Επικράτειας,
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la melee, recoit le saint sacrement; il invoque les 
voeux de la nation et le concours de tons ceux qui 
croient en Jesus-Christ. Ah! qu’il re^oive aussi mes 
benedictions, et puisse Dieu lediriger dans la grande 
reforme qu’il entreprend de notre societe ! ..

Mais que vois-je, oGrecs?.. Duplicate et mensonge! 
Il porte Jins son sein des lettres a M. Mieg. Il veut 
s’ infeoder a un autre maitre. Ne voyez-vous pas qu 
il nous presente Mieg comme venant pour juger les 
vivans et les morts? 11 a enleve le bon vieillard de 
Francfort et le fait courir a la suite du roi. Ainsi 
la querelle n’est pas nationale. Seulement 1’ambitieux 
veut encore un Bavarois pour le mener par le nez. 
C’est toujours comme avant; 1’un pour son Abel, Γ 
autre pour son Kobel.

Peuple grec, tu vis dans un pays qui peut nourrir 
dixfois plus d’habitans qu’iln’en possedeaujourd’hui. 
Tu n’ es pas ronge par la plaie des vieilles societes, 
TAristocratie et le Clerge. Des capitaux, un gouver- 
nemcnt constitutionnel, une bonne organisation 
de I’instruction publique; voila tes vrais besoins, voi
la ce que tu dois demander...

Voici poindre 1’Esperance... Les anciens ne savai- 
ent pas comment representer la leur,etje ne sais 
pas non plus comment peindre la notre. Ai-je com
pels de quel genre et de quelle espece elle est? Sem- 
blable a une romantique Allemande, elle sort com
me un bouquet des Grangers d’Astros, dont elle re- 
pand le parfum autour d’elle. Ne vous y trom- 
pez pas cependant; elle ne vit pas seulement de 
reveries et de sentimentalisme: car elle jette tout 
d’abord un regard tres-materialiste stir le cadran du

i4
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ώς Κλειδούχους καί Αύλάρχας τον Κύριον Κουντευριώτην, 
(βις τό πείσμα της Προόδου,) και τον Αυλικον Σύμβουλον 
■Ζαίμην. Είναι φρόνιμα έν τούτοις δσα λέγει ττερι τοϋ Ρός. 

Καιρός είναι οί ξένοι νά μάθωσιν οτι, τρεφόμενοι από τούς 
ίίλληνας, δέν πρέπει νά τούς έξυβρίζωσιν. Ούτε κατεκτη'- 

θημεν από αύτούς, ουτετής Βαυαρίας αποικία είναι ή έλλάς, 
καί το ελληνικόν Κράτος ίφθασεν εις την ενηλικιότητά 

του συγχρόνως μέ τον όθωνα έκ της 20 Μαΐου 1835.
ή ’Αθήνα, (είναι ολόκληρος μην,) δίδει σημεία φρονη'σεως 

αρκετής καί πλησιάζει νά κερδίση μέρος τοΰ ονόματος της. 
Ανατροφής καλιρτέρας, έξέκοψε σχεδόν τήν κακη'ν της 

των ύβρεων εξιν. Αλλά το παράδειγμα τής αίματωμένης 
Ισπανίας, το όποιον εσχάτως έβαλεν ύπ’δψιν μας, δεν ήτον 

πολύ θελκτικόν, ί’πουργεϊον υπεύθυνον ζητεί, καί κατά τού
το έχει δίκαιον. Πλήν παρουσιάζουσα το Πολίτευμά μας, ό
ποιον σήμερον είναι,καί παριστώσα άνεύθυνον τόν Α,ρχιγραμ- 
ματέα, δέν αντέγραψε τήν Αναγεννηθεΐσαν, τήν οποίαν όμως 
προλαβόντως δ’αϋτό τούτο και μόνον κατέκρινεν αύστηρώς; 
ίπουργεΐον πραγματικώς ύποκείμενον εις ευθύνην καί ίπουρ- 

γεϊον καλώς συγκεκροτημένον, ιδού τί ζητοϋμεν όμοφώνως 

οί φρόνιμοι δλοι.

Εχομεν τόν ολίγον νοϋν οί Ελληνες νά μή πιστεύωμεν εις · 
τόν πολύν τινών ίπουργών μας με τήν εντελή τών όθω- 

μανών εκείνην πίστιν εις τό πεπρωμ.ένον. Οί ανόητοι! δεν 
θέλομεν πλέον Υπουργούς γράφοντας πρός τόν βασιλέα μέ 

προσθέτους χεερας ύπουργικών Συμβούλων, ή όμιλοΰντας 
πρός τό Συμβούλων τής Επικράτειας μέ δάνεια στόματα 
βασιλικών έπιτρόπων. Ειν’ αληθές 8τι ευρίσκουν οί έξοχώ- 

τατοι τήν μέθοδον ταυτην δπωσοϋν άναπαυτικη'ν. Τό έθνος

(2<ψ 
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controle du Timbre, et, voulant entourer le Plutus 
timbre d’une splendeur touteroyale, elle lui envoie 
pour pages et pour courtisans tous les Consei Ilers 
d’Etat, pour Cbambellanset pour Marechaux deCour 
M. Couuduriotis, (au grand deplaisir sans doute du 
Progres,) et le Conseiller Aulique Zaimis. Tout ce 
que dit d’ailleurs 1’Eperance sur M. Ross est d’une 
grande justesse. 11 est temps que les etrangers, nour- 
ris par les Grecs, apprennent a ne pas les outrager. 
Nous ne fumes paS conquis par eux,· la Grece n’est 
pas une colonie bavaroise et le peuple grec a atteint 
Sa majorite en meme temps que le roi Othon, le 20 
mai 1835.

La Minerve, enfin, donne depuis un mois entier 
Res signes d’une louable sagesse et s’approche de la 
conquete de sonnom. DepUis lors, mieux elev^e et 
plus polie, elle parait avoir renonce aux gros mots. 
Mais 1’exemple de 1’Espagne ensanglantee , qu’elle a 
etale dernierement atlx yeux des Grecs, n’a pas paru 
tres-attrayant. Elle demande un Ministere responsa- 
ble, et encela elle a raison. Cependant, en expliquant 
notre organisation politique et en representant 1’Ar- 
chichancelier cotnme non responsable, n’a-t-elle pas 
copie la Grece Regeneree qu’elle avait pourtant ver- 
tement reprimandee sur cette faute pretendue? Un 
Ministere reellement rerponsable et bien combine, 
voila ce que reclament tous les hommes sages du 
Royaume.

Nous autres Grecs, nous avons si peu d’esprit que 
nous ne saurions nous fier a tout le grand genie de 
quelques-uns de nos Ministres avec la foi parfaite 
que les Musulmans ont dans la fatalite. Sots que 
nous sommes, nous ne voulons plus de Ministres qui
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όμως, ωφελούμενου άπο τήν ακραν εύμίνειαν, κατά συνέ

πειαν τής όποιας ή σεβαστή Κυβέρνησις παραχωρεί τήν 
’Ελευθεροτυπίαν εις αύτο, εκφράζει αναφανδόν τάς περί 

τής μεγάλης των ίκανότητος αμφιβολίας του μέ όσην αυθά
δειαν άρνεϊται τδ άςιόπιστον του Κινέζου Ταχυδρόμου εκ

θειάζοντας τήν έφετεινήν αυζησιν των εθνικών προσόδων, αί 

όποϊαι έξέπεσαν 20 τοΐς ιοο. Δεν αρκεί τούτο· πληρό- 

νον τδ Χαρτόσημον, τολμά και μέμφεται τούς ί’πουργούς 
χωρίς νά συλλογήται τό άδιάκριτον ότι ό φόρος ούτος διά 

τούς Εκλαμπροτάτου; και τούς Υπάλληλου; των σμικρύνει 

τουλάχιστον κατά πέντε ήμερα; τον μήνα, καί δτι των μι
σθών των ή ταχύτερα πληρωμή τούς φέρει καλή τέραν χώ- 

νευσιν καί καλητερον χυλόν. ’Αλλ’δσον το κατ’εμέ, μά τήν 
ΐεράν αλήθειαν! όταν καταβάλλω τον τοΰΧαρτοση'μου δασ

μόν, έρχομαι καί εΐ; κατάνυξιν στοχαζόμενο; διά ποιους 

εύγενεϊς στομάχου; δίδω τήν δραχμήν μου.

------------- τγγ» OVC -------

n’ecrivent au roi que par la main de Conseillers mi- 
nisteriels , ou qui ne s’expriment devant le Conseil 
d’Etat que par la Louche de Commisaires royaux, 
Il est vrai que lours Excellences trouvent cette ina- 
niere de se tirer d’affaire fort commode. Mais la na
tion, profitant de la haute condescendance 
pari a quelle 1’auguste gouvernementlui 
octroielalibertedel a Pr ess e(i),sepermct d’ 
exprimer sans gene sesdouter sur leur grande capaci
ty de mem^qu’elle nie la veracite du Courrier Chi- 
nois, quand il lui vante 1’heureux accroissement des 
revenue de 1’annee qui ont baisse de 20 pour 100. 
Ce n’est pas tout encore ; en acquittant le droit du 
Timbre, elle ose murmurer contre les Ministres. Elie 
n’a pas la bon esprit de songer que pour ces honora
bles Messieurs et leurs subalternes cette taxe reduit 
le mois a 25 jours, et que la promptitude avec la- 
quelle ils touchent leurs appointemens aide puis- 
samment a la celerite de leur digestion. Quant a 
moi pourtant, j’atteste que, chaque fois que je paye 
le Timbre, je me sens attendrir pensant aux nobles 
estomacspour lesquels je deboUrse mes drachmes.

(t) Expressions du Courrier.
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ΑΡΙΘΜΟΣ Β'.

Το προβλέπω καί το προλέγω· θέλω κολασθή άδικα τών 
“δικών. Τον Κύριον Ιάκωβον Ρίζαν καί αγαπώ καί τιμώ. 
Αλλα και δια τήν ίδικήν μου καί διά τήν ίδικήν του καί δί 
άλλων πολλών αμαρτίαν τον έθαψαν ζωντανόν ύποκάτω είς 

τεσσαρας Γραμματείας, έν ω ήτον άξιος ό χριστιανός άρκετμ 
καλά νά οίκονομήση μίαν. Τί μέ συμβαίνει λεπτόν;..

1 πάγω νά είπώ είς ένα κάποιον τρο'πον δτι αί τριακόσιαι 
χιλιάδες δραχμών, αί κατ’ έτος είς τά. Σχολεία μας δαπανώ- 

μεναι, είναι τόσαι δραχμαί ριπτόμεναι εις τήν θάλασσαν, 
με ολον τον μακρύν, τον πλατΰν καί τον ευθύγραμμον Πί
νακα τών εκπαιδευτικών Καταστημάτων, τόν όποιον ό Κύ
ριος Νικολαίδης Λεβαδιεύς μάς εξάπλωσεν είς τόν Ταχυδρό

μον; « Σιωπή'! (μέ λέγουν οί φίλοι μου·) ό Κ. Ρίζος.
ίπαγω να προφε'ρω κάτι διά, τήν έκπαίδευσιν του Κλή

ρου, διά τήν δικαιοτέραν διανομήν τώνέκκλησια^ικων Εδρών; 
« Βοΰβα! (μέ λέγουν) ό Κ. Ρίζος. .. »

ίπάγω νά επικρίνω καί έγώ κανένα Φετβάν^ επί τής 

Δικαιοσύνης Γραμματείας, μ’ δλον ο’τι ού'τε του Καρμινιά- 
νου ποτέ είδα τό πρόσωπον, ούτε του Εϊνεκίου ποτέ μ’έγαρ- 
γάλισαν τά Λατινικά; « Γρυ! (μέ λέγουν)δ Κ. Ρίζος...» '

Είς τήν άνάγνωσιν του Ταχυδρόμου, ο’λος ναυτίασις εκ
φωνώ ; « ό είς τήν σφαίραν τών Συναξαρίων τό άνοστότερον 
Συναξάριον! ή κατάξηρον Ψύλλον, ώς τά του φθινοπώρου 

πιπτοντα φυ'λλα τών δένδρων, σϋ, τό όποιον τό ιατρικόν 
τής Πρωτευου'σης μας Συνέδρων χρεωστεΐ νά συστήση ώς τό 
δραστηριώτερον υπνωτικόν είς δλας τάς έπαρχίας! . « ψάγε 

τήν γλώσσαν σου! (μέ λέγουν πάλιν) ό Κ. Ρίζος.., *

Je le prevois et le predisjje serai damne sans I avoir 
merite. J’ aime et j’estime M. Rizo. Mais, pour mes 
peches et pour les siens comme pour ceux deplusi- 
eurs autres, on 1’a enterre toutvifsous quatre Ministe
rs, tandis qu’en verite il etait capable lui aussi d en 
diriger un. Que m’arive-t-il <Ionc? ..

J’aurais presque enviede dire d’une certainema- 
niere que les trois cent mille drachmes consacrees a 
1’instruction publique sout employees aussi bien que 
si on les jetait a la mer, n’en deplaise aulonget lar
ge Tableau des Ecoles que M. Nicolaides vient de 
nous etaler dans le Courrier. « Taisez-vcus me di

sent mes amis; M: Rizo...»
Jedirais bien quelque chose sur 1’instruction du 

Clerge etsur la distribution de nos Chaires ecclesias- 
tiques. « Mais chut! me disent encore mes amis; M.

Rizo ...»
Je critiquerais bien moi aussi quelques-uns des 

fetvas du Ministere de la justice, quoique je ne 
me sois jamais trouvd en face de M. Carminiam et 
que le latinde M. Heineciusnem’ait jamais chatouille 
les oreilles. «Mais silence done! me repetent mes a- 

mis; M. Rizo ...» 1 . . ,.
A la nauseabonde lecture du Gourrier, je m eerie: 

« O de tous les Breviaires le plus insipide et le plus, 
ennuyeux! O Feuille mille feis plussecheet plus pale 
que toutes les feuilies dautomne; toi, que le Con 
seil Medical d’Athenes aurait du recommander dans 
toutes nos Eparchies comme le plus efficai e de tous 
les soporifiques!» « Molds ta langue! secrient mes 

amis; M, Rizo ...»
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Σάς χαμνω δε, φίλοι μου, όρκον χαι το πέρνω εις την, 
ψοχιίν μου" τόσον είναι αθώος άπδ την σύνθεσιν τοΰ Ταχυ
δρόμου ό πνευματώδης συγγραφεΰς της Κούρκας, όσον εγώ 

αυτο'ς. Ενας κάποιος μ’ ενα κάποιον άλλον τον μαγειρεύουν 

καί τον φέρουν ψυχρόν καί άνάλατον έμπροσθεν τοΰ τετρα

πλού Υπουργοΰ εις την κρίσιμον εκείνην καί φοβέραν στι
γμήν, οτε εις τα εξακόσια έγγραφα των Συμβούλων του φω- 
ναζόντων με θαυμασμόν <■ τί χαρτιά τί χαρτιά—γράφομεν 

£!C [Αίαν νυκτία! » βάλλει τάς έξακοσίας καθημερινά; ύπο- 
γραφάς του. Εκ της ύπουργικης τότε καθέδρας τοΰ Βασιλι
κού Οίκου ρίπτων εν βλέμμα εις τον Ταχυδρόμον , ψιθυρί
ζει μέ χασμηρητά « exequatur! άς έκτελεσθη η δημοσίευ- 
σίς του ! ·

Αποδιδων ανθρώπινον και όχι ύπέρ φύσιν προτέρημα εις 
τον Κ. Ρίζον , άναγνωρίζων συγγραφέως παιδείαν καί ποιη- 

τοΰ ευφυΐαν εις τούτον, τόν παρακαλώ, καθώς εγώ άφίνω 
αυτόν κύριον απαραβίασταν εις την Γραμματείαν των Εξω- *
τερικών, οΰτω καί αυτός ν’ άφνίσφ εμέ κύριον άνοικΐόστομον 
εις τά; άλλας τρεις Γραμματείας του καί εις τόν παραπλη

ρωματικόν του σύνδεσμον , τόν άσύνδετον Ταχυδρόμον.
Μ’ δλον ότι εσχάτως εί; την Πλάστιγγα μου είχα τάξει 

και όμόσει νά παραινήσω διά πάντοτε την Δημοσιογραφίαν, 
όμως , διά νά δείξω πόσον τά ταξίματα καί οί όρκοι των 

αληθών ποιητών είναι άξιοι πίστεως , έμβηκα πάλιν, κα

θώς βλέπετε, εις τόν χορόν.
Ολον αυτό τό προοίμιοντό έστοχάσθην άναγκαϊον διάνα -J 

ημαι εις τό έξης μάχαιρα πλέον κοπτερά καί πρόχειρος εις 
την όπλοθη'κην της Α,ναγεννηθείση;· τό έρριψα δέ μέ βίαν εις 

τους άναγνώστας μου, ωφελούμενος άπό την ανακωχήν, 

την οποίαν δι’όλίγας στιγμάς μέ δίδει ό, Σωτνίρ. έπειδηου-

Mais sur mon ame, mes bons amis, je vous pro
teste que le spirituel auteur du Coq d’Inde (i) est 
comme moi-meme innocent de la redaction du Cour
rier. C’est un certain ouidam , assisle d’un certain 
autre, qui le cuisine et le sert tout froid et sans sei 
devant le quadruple Ministre au moment critique, oil 
il appose ses six cents paraplies aux six cents actes 
de rigtleur que lui presentent ses Conseillers en s’e- 
criant avec admiration: « Que de papiers nous bar
bouillons dans une nuitI · C’est alors que, du fauteuil 
ministeriel de la Maison du Roi et jetant un regard 

fatigue surle Courrier, M. Rizo murmure: «exequa
tur ! »

En accordant a M. Rizo des qualites humaines et 
non point surnaturelles, en lui reconnaissant un ta
lent d’auteur et meme de poete, je le prie, de meme 
que je 1c laisse en paix dans le Ministere de 1’exteri- 
eur, de souffrirque je me serve en liberie de ma lan
gue quant a ses trois autres Ministeres et a sa par- 
ticule conjonctive, 1’insignifianl Courrier.

Quoique dernierement dans ma Ralance j’aie jure 
de renoncer au publicisme, pour prouver que les ser- 
inens de poete sont chose sacree, je reviens encore 
dans le choeur des Journalistes.

Tout ce preambule que je viens de faire n est pas 
inutile: il servira a me rendre comme une arme tran- 
cliante et prompte dans Γ Arsenal de la Grece Rcge- 
neree. Jel’ai jete enhate a meslecteurs, profitant de 
la treveque m’accorde le Sauveur pour quelques ins- 

tans. Car celui-ci, resolu de m’ attaquer a outran - 
ce, sonde deja le terrain sur lequel il vent mar
cher , et, pour me servir d’ une des prompeuses

(i) Poe m3 R6roi-comi<jue deM. Rizo·,
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το;, αν δέν απατώμαι, άποφασίσας *δη' νά μέ πολεμήση* 

παρατηρεί εςωθεν. προτερον τό στάδιον τής μάχης, καί 

κζτα μίαν των πομπικών παραβολών , τά; όποιας ό ί- 
διο; μετεχειρίσθη τόσον καταλλήλως εις την εγκωμιαστι

κήν έςεικόνισιν τοΰ Κόμητος Αρμανσπέογου κατά τά; αργά; 
τη; Αοχιγοαμματείας του, ομοιάζει Λετόη οτεκοττα καί 

βΛέποχτα γομω πριν άπΜσ^ τά πτερά του. έκτο; τούτου 

δέν έχω πρός τό παρόν καί πολλά; έφημερίδας νά επικρίνω, 

επειδή ό προμηνυθείς Αγγελιοφόρος Ερμής, όμοιο; μ’ εκεί

νου; του; νυκτερινού; μα; αγγελιοφόρους , τού; οποίου; εΐ; 
τήν έπανάστασιν οί Οθωμανοί συνελάμβανον καθ’ όδύν, έγι

νε καί αυτό; άφαντος εις τόν δρο'μον του- μόνη δέ ή ίρις, ένω 

έπεριμενομεν εκ νέου ραγδαίαν βροχήν Εφημερίδων, μά; άνε- 

φανη έκτυλιττουσα, δια να έκφρασθώ ποιητικώς, τήν ποι- 
κιλο'χροον ζώνην τη; εις τον ορίζοντα.

Ει; τήν Ελλαδα, άφ ου διά τήν ησυχίαν καί τήν ΐδικήν 

των καί τήν ΐδικήν μα; οί Κύριοι Κωλέττης, Μαυροκορδά- 
το; καί Μεταξάς, θρασει; σχοινοβάται πολιτικοί, χάσαντες 

τήν ισορροπίαν των εις το τρέμον σχοινιον τη; Τύχη;, έπεσαν 

ει; τά μαλακά στρώματα των Πρεσβειών, έκτοτε τά Κόμ

ματα έλειψαν και οι άνθρωποι ετεθησαν υπό τά; σημαία; 

όχι προσώπων πλέον, αλλά δο'ασιών. Τριών δέ ειδών άν

θρωποι ση'μερον είναι εΐ; τήν Ελλάδα, όλίγοι τινές ε’ν ίπουρ-. 

γήμασιν, εΰρίσκοντε; τά πάντα λίαν καλά, επιθυμούν μόνον, 

προ; ταχυτέραν πληρωμήν τών μισθών των, διά βασιλικού 
διατάγματος οί μήνέ; μα; όλοι νά μετεβάλλοντο εί; σελη

νιακούς τουρκικού; τριάκοντα ημερών, ή κάλλιον νά έγίνον- 

το είκοσιοκτωήμεροι κολοβοί Φευρουάριοι. Αλλοι πάλιν, κρα
τούντες τον δογματικόν διαβήτην εις χείρας, νέοι Ροαγεκολ- 
λαρδοι και Βενιαμίν Κώνσταντες, μετρούν τά δικαιώματα

; - -·- ■ ■ · ■ - : - > 
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comparisons qu il employaltlui-memeen tracant un 
portrait flatteur du Comte d’Armansperg a son debut 
dans la Chancellerie, il ressemble aunAiglequi 
se prepare avant deprendre son essor. 
En outre, je n’ai pas pour le moment beaucoup de 
uouveaux Journaux a critiquer, puisque notre Her
mes le messager annonce, pareiLa ces messagers de 
nuit que dans notreguerrelesMusulmans saisissaient 
souvent,a disparu chemin faisant, et,tandis que nous 
etions dans 1’attente d’une nouvelle averse de Jour
naux, Uris seule(i), pour m’exprimer poetiquement, 
a deploye ses vives couleurs dans les cieux.
Depuis que, pourle repos de la Grece et pour leleur 

propre, Messieurs Coletti, Mavrocordato et Metaxa, 
temeraircs acrobates politiques , out perdu lequilii 
bre en marchant sur la corde vacillante de la Desti- 
nee et sont tombes sur le moelleux edredon des Am 
bassades, les partis ont disparu du payset leshommes 
ont de plus en plus quitte les drapeaux despersonnes 
pour suivre ceux des idees. On pent distinguer au- 
jourd’hui en Grece trois classes d’individus. Certains 
Employes, optimistes fervens, sont contens de tout 
et n’ont rien a desirer. Seulement, impatiens qu ils 
sont toujours de toucher leurs appointemens, ils vou- 
draient qu’une ordonnance royale changeat tous les 
grands mois de 1’annee en petits mois de vingt-huit 
jours comme le court Fevrier. Dautres, tenant en 
main le compas doctrinaire, nouveauxRoyer-Collard 

, et Benjamin Constant, mesurent avec scrupule les 
droits populaires et les droits royaux dans une mo- 
narchie constitutionnelle. D’autres, enfin, qui sont 
en petit nombre, ayant perdu 1’espoir de s’elever, s

(i) Feuille periodique.
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του λαού ζαί τοΰ βασιλέως εις συνταγματικήν Μοναρχίαν. 
Αλλοι τέλος πάντων όλίγιστοι, άπελπισθέντες ν’ άναβώσιν 

εις την υψηλήν κλάσιν της κοινωνίας, ζητοΰν νά χαταβιβά- 
σωσιν αυτήν είς την ίδιχη'ν των και θέλουν την κατάλυσιν

Ζ X ' Ζ «. Ζ X »
της Μοναρχίας, τα συσσίτια του Λυκούργου και ίσως την 
κοινότητα τών γυναικών. Οί τελευταίοι ούτοι φορούν είς τήν 

κεφαλήν τόν αίματωμένον της Αναρχίας σκούφον, καί είς 
τάς αγοράς τρέχουν συνάζοντες φρύγανα διά νάκαυσωσι την 
Θεάν της τάξεως, καθώς καίομεν οί χριστιανοί τον Εβραίον 

της Μεγάλης Παρασκευής. Η ίρις, το νέον αυτό ουράνιον τό- 
ξον μας, θέλει παριστα, ελπίζω, καί τά τρία ταΰτα χρώμα

τα τών ανθρώπων της Ελλάδος.
Ονομάζει αυτή τον Αθανάσιον Χρις-όπουλον πρώτον ποιη

τήν τής νέας Ελλάδος... Κατά τήν εποχήν μάλιστα. Αλλά 
στιχουργός αρμονικός μάλλον ή ποιητής, ό Χριστόπουλος 
δεν ύμνησε τήν Ελευθερίαν, ήτι; μόνη κατά τόν αιώνα τού

τον κινεί τάς χορδάς δλας τής ανθρώπινης καρδίας.
Αναφέρει αύτή ώς έν παρόόω τόν αθάνατον Ρήγαν έγώ 

δέ κα'ι ανακαλώ εις τήν μνήμην τους ακολούθους στίχους του, 
οϊτινες δυνανται νά δείξωσιν εις τούς Κυρίους ί’πουργούς μας 

πόσον ό έρως τοΰ άντιπροσωπικοΰ συστήματος ήτον ανέκα
θεν εις τάς ψυχάς ημών ένριζωμένος.

«Συμβούλους προκομμένους, μέ πατριωτισμόν, 
Νά βάλωμεν είς ολα νά δίδουν ορισμον* 
Ο νομος νάναι πρώτος καί μονος οδηγός , 
Καί της πατρίδας ένας νά ηναι αρχηγός. >

Ιδέαι, άναφαινόμεναι και εις τήν πρώτην πρός τό έθνος 

προκη'ρυξιν τοΰ ενδόξου πλήν δυστυχούς Αλεξάνδρου ί’ψη- 
λάντου, καί εις τήν τελευταίαν πρός τούς Ελληνας προκή- 
ρυξιν τών τριών Συμμάχων Δυνάμεων.

Η ϊρις είς εν άρθρον της εξεικονίζει τήν ενεστώταν δια-
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efforcent d’abaisser les hauts rangs de la sodete a 
leur niveau. C’est pourquoi ils desirent le renverse- 
inent du trone, les repas conmmuns de Lycurgue 
et peut-etre aussi la communaute des feinmes. Ces 
derniers sont coiffes du sangiant bonnet de 1’Anar- 
chie, et dans'les marches publics ils vont ramassant 
des copeaux dont ils se promettent de faire un bu- 
cher pour le Dieu del’ordre, de meme que le Vendre- 
di Saint dans quelques pays de la chretiente on bru- 
le le Juifimmonde qui trahit I’Homme-Dieu. L’lris, 
notre nouvel arc-en-ciel, represented, j’espere, tou- 
tes ces trois couleurs.

Dans un article de 1’ Iris Athanase Christopoulo 
est appeld le premier poete de la Grece moderne. .. 
Pour 1’epoque, d’accord. Mais versificateur lieureux, 
Christopoulo n’a point chante les hymnes de la Li
berte, qui de notre terns font vibrer toutes les cor- 

des du cceurhumain.
L’lris cite comme en passant Riga d’immortelle 

memoire; et moi,je rapporterai ici le sens de quel
ques vers de ce Martyr de la Liberte pour prouver 
a nos Ministres combieu 1’amour du gouvernement 
representatif fut de tout temps grave dans le cosur 
de Hellenes. « Nommons, s’ecrie Riga, des Deputes 
instruits et patriotes afin qu’ ils president aux des- 
tinees de la patrie! Que la loi soit notre seul guide 
et qu’elle regne sur le pays ! » Ces memes idees se 
retrouvent (encore dans la premiere proclamation 
d’Alexandre Hypsilanti, chef aussi malheureux qu,’ 
illustre, et dans la derniere proclamation adressee 
aux Grecs par les Puissances Alliees.

L Iris signale encore le mouvement intellectuel 
de la nation. « De toutes parts, dit-elle, des Jour-
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\·οητικήν κίνησιν τοΰ έθνους. « Πανταχόθεν, λέγει, έφημερί- 

Ss;‘ πανταχόθεν βιβλίων εκδόσεις. » Μή διά τούτο άρά γ» 

•καί ό έν Γαλλία Πρέσβυς τής Αΰτοΰ Ελληνικής Μεγαλειό
τητας Κ. I. Κωλέττης, προοδευτικότατος απάντων Πρέ

σβεων , έθυσίασε μικρόν μέρος τοΰ μεγάλου μισθοί του και 

προς τον Συντάκτην τοΰ Σωτηρος έ'πεμψε κατ’ αύτάς μίαν 

ώραίαν Τυπογραφίαν; Πρέπει δέ νά πιστεόσωμεν δτι έςέ- 

τεινε την μεγαλοδωρίαν τού μέχρις αποστολής καί μετρη

τών , διά νά δύναται ό ΰπέρμαχος τών ελευθεριών μας Σω- 

τηρ νά γεμίζη τά πυροβόλα του με άργυροΰς και χρυσοί; 

δθωνα;; ..

Αλλά διακόπτομαι... Ιδού ό Ταχυδρόμος μας. . ι Μέ 

φωνήν διαλείπουσαν καί άσθμαί·/ων μας λέγει’ « ?/ αξιο

πρέπεια τώτ όιεπόττωτ τά πράγματα καί ή κοίτη ησυχία, 

άπαιτοϋσι ra γαάΐιναγωγηθη ό γι.Ιοτάραγος καί άναρχί- 

κος τρόπος τοΰ γράγειτ. »

Προανάκρισιν, καλέ μου Ταχυδρόμε, μάς ετοιμάζεις; Νο- 

μοσχέδιον καταθλίψεως τοΰ Τόπου μάς φέρεις εις τούς τα

χυδρομικούς σάκκους σου;.. Ακούσε λοιπόν τώρα καί εμέ. 

ή έλευθεροτυπία είναι το πολυτιμώτερον λάφυρον άφ’ δσα 

έκέρδισεν ό ελληνικός λαός όμοΰ με τά φρούρια τών όθω- 

μανών, όμοΰ μέ τήν προγονικη'ν του γην. Μετ’αΰτής συνανε- 
τράφη δεκαπέντε ήδη χρόνους. Προσέξετε μή βάλετε χεΐρα 

ΐερόσυλον εις τήν τροφόν αύτήν καί διδάσκαλόν του. Το έθνος 
πλέον δεν είναι νη'πιον. έφθασεν εις ηλικίαν έφηβον καί δύ

ναται νά εκδίκηση τήν τροφόν του. Εχετε Δικαστήρια’ περι- 

στείλετε τάς καταχρη'σεις τής Δημοσιογραφίας. Εχετε Συμ
βούλων έπικρατείας, Συμβούλων Υπουργικόν’ διορθώσετε 

το ατόπημα τών υπευθύνων Συντακτών, αληθών καπήλων

r
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tiaux; de toutes parte des livres nouveaux. » Et c’e4t 
pourquoi, ajoute-je aussi, I’Envoye de SaMajestellel- 
lenique en France M. JeanColetti, le plus progrcssif 
de tous lesDiplomates du monde, a dernierementsa- 
crifie une mince portion de son enorme traitement 
pour envoyer une Presse au Redacteur du Sauveur; 
et, a en croire quelques-uns, sa generosite a etejus- 
qu’a lui fournir aussi des especes sonnantes afin que 
les canons du Sauveur puissent etre charges avec 
•des othons d’or et d’argent...

Mais je m’arrete... Voici notre Courrier qui arri
ve... Tout haletant et d une voix entrecoupee il s’e- 
crie: «La dignite du gouvernement etla 
tranquillite publique exigent qu on im
pose un frein a cette an arc hi que maniere 
d’ e c rire.»

Serait-ce pas, gentil Courrier, une petite censure 
<jue 1’on nous prepare? Serait ce pas un charmant 
projet de loi sur la Presse que tu nousapportes dans 
tes depeches?... Alors je demanderai aussi qu’on m’e- 
coute un peu. La liberte de la Presse est la plus pre- 
cieuse conquete que la Grece ait jamais faite en 
delivrant son sol du joug ottoman. C’est avec la li
berte de la Presse que la Grece a grandi depuis quin- 
ze ans. Qu’on prenne done garde d’y porter une main 
sacrilege. La nation nest plus mineure. Elle pour- 
rait bien la venger de loute offense qui lui serait 
faite. Il existe des Tiibunaux pour reprimerla licen
ce du Journalisme, un Conseil d’Etat et un Conseil 
des Ministres pour remedier a 1’inconvenient de ces 
Gerans responsables qui trafiquent des libertes pub- 
liques. Mais la liberte de la Presse!., Craignez 1’in- 
dignation de tout un peuple
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άνακρινόντων ίλην την κοινωνίαν. Αλλοι την ελευθεοοτυ- 
πίαν !.. Φοβηθήτε την άγανάκτησιν ολοκλήρου έθνους !..

« Σιωπή'! (φωνάζει ό σοφός και φιλελεύθερος Συντάκτης 
της Αθήνας Κυρ ’Αντωνιάδης·) εγώ μόνο; έχω τό δικαίω

μα ν ά ομιλώ περί ελευθερίας. — Σύ μ,όνος έχεις τό απο
κλειστικόν δικαίωμα του νά ύβρίζης καπηλικώς.— Συνέγρα

ψες Σατύρας.— ’Αλλ’ ει’ςαύτάς ύμνησα πολλάκις τήν αρε
τήν και την ελευθερίαν. — Ζητείς νά καταστήσης γελοΐον 
τον Τύπον. — Αλλά σΰ τον κατέστησας ήδη μισητόν μέ 
τάς ακολάστους ύβρεις σου, και καταφρονητόν μέ τάς άσυρ- 
ράπτους φράσεις σου. — Υπήρξες Φαναριώτης άστατος.— 
Σταθερός λάτρης τής ελευθερίας, δεκαπινταετής ποιητής του 
άγώνος, έζησα πάντοτε μακράν τοΰ πολίτικου σταδίου. — 
Γνωρίζεις τό πρός καιρόν πολιτευεσθαι. — ΐίδωκα όνομα 

εις τόν Κωλέττην ίτε ήκολούθει τάς άρχάς μου, και δέν 
έλαβα ούδέν άπό αύτόν τότε, και ούδέν δ Αρμανσπέργης 
να μέ δώση δόναται σήμερον.— Σ’έβαλαν νά γράψης.—Αν

θρωποι ώς σύ βάλλονται. Αλλ’ε’γώε’μπνεομαι μόνον άπό Μού
σαν ανεξάρτητον.— Θέλω καταστρέψει τήνύπόληψίν σου μέ 
άρθρα μου.—έγώ μέν άφίνω μετά θάνατον τά έπη μου εις τήν 
έλλάδα, σου δέ και ζώντος οί μαρτυοοΰντες παχυλήν άμά- 

θειαν και σόλοικοι λίβελλοι λησμονοΰνται μόλις γραφόμενοι.»

( «I )

. < Silence! me dit le docte et liberal Redacteur de 
la Minerve; il n appartient qua moi seul de parler 
de liberte.— A toi seul appartient le privilege de 
parler le langage des cabarets. —Tu as ecrit des Sa
tires. — Mais dans ces Satires j’ai souvent celebre 
la vertu et chante la liberte. — Tu veux ridiculiser 
la Presse. — Mais, toi, ne 1’as-tu pas fait hair par tes 
paroles licencieuses et mepriser par tes phrases de- 
cousues? — Tu as vecu en Fanariote inconstant.— 
Adorateur constant et fidele de la liberte, chan tre 
durant quinze ans de nos glorieuses guerres,j’ai tou- 
joursvecu loin de la politique et de ses intrigues. — 
Semblable aux roseaux, tu sais plier sous tons les 
vents. — J’ai contribue, quand ses principes s’ac- 
cordaient avec les miens, a donner du renom a Colet- 
ti,et je n’en ai point acquis par lui. Quant au Comte 

' d’Armansperg, il ne peut rien me donner. — On t’a 
charge d’ecrire. — Des hommes comme toi pourrai- 
ent obeir a de tels ordres. Mais je ne m’inspirerai ja
mais que d’uneMuse independante. — Je te diffame- 
rai par hies articles. — A toi permis; apres ma mort 
la Grece hdritera de mes poesies, et les ridicule3 
fruits de ta honteuse ignorance seront oublies de ton 
iivant.»

is
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... Καί ό φίλος παρέχωσε το$ς δύω τόυ [«γάλους δακτύ
λους εις τήνταμβακοθήκην του, επε-.τατούςίσηκωοί φορτωμέ

νους καί, παραγεμίζων τού; ρώθωνάς του, « ανάθεμα! (μέ 

ειπεν) υγεία γενική ! κάνεις εις τάς Αθήνας δεν έχει δρεξιν 
διά τον άλλον κόσμον. Από τήν χολόσκασίν των οί καλοί 

μας ιερείς έχασαν τά ροδοκόκκινα πάχη των, καί ήμεϊς οί 
δεκαπέντε ιατροί τών Αθηνών θε'λου.εν άποθάνει άπδ άτοο- 
φίαν πριν κάνεις δημότης η πάροικος τινάςη τά πέταλα. » 

Και, άκολουθών νά δίδη τροφήν εις την προβοσκίδα τοϋ, 
« ώ! τον περασμένου χρόνον, (έπέφερεν,) ήτον εΰλογία Θε- 
οΰ. Αί Αθήνάι ή σαν μία χαρά, σωστόν Νοσοκομείου. 
—0 Θεός βοηθός, και μην λύπησα:· (άπεκρίθην ε’γώ-) ίσως η 
χολέρα, ίσως ή πανώλης έλθη και ήσυχάσετε και σείς καί 
ήμεϊς.— Εφαντάσθην, (έπάνέλαβεν εκείνος,) δτι θέλω κά
μει κάτι μέ την έφημεριδογραφίαν καί, άκουων ·τους Jla- 

γους fie πετραχήΛία—τά χον6οί'χ.ί>α fie σταφύλια ° ενός 
τρανού μας Πολιτικού, έρρίφθην εις την άντιπολίτευσιν. όλα 

όμως μέήλθαν άνάποδα. Οί ευλογημένοι μας Υπουργοί, ώς 
ν’ άπέκαμεν ό γεννητικός των νους, δεν εφευρίσκουν πλέον 
κανένα νέον Χαρτόσημον , κανένα νέον νόμον περί έπιτηδευ- 
μάτων. Πώς θέλεις λοιπόν νάγεμίσωμεν τάς στη λα ς μας;.. 
Τί νά σέ εΐπώ; ό διάβολο; εβαλε τό δάκτυλόν του. Διά τάς 

αμαρτίας μας ησυχία γενική , καί δλαι μας αί Εφημερίδες · 
υπάγουν νά πέσουν.—ΕΖ·’ΐ δά ό Θεός· μην άπελπίζεσαι, 

πατριώτα. Οί Γραμματείς μας νά ήναι καλά, καί μέ τό πνεύ
μα τό πολύ τοϋ ενός, μέ τήν μεγάλην δραστηριότητα τοϋ 
άλλου κάτι θά βρέζη. ίσως μά; φανρ κάνεις νέος κατάλογος

>
• ·.·„
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NUMtRO 3.

... Et 1’ami, plongeant ses deux enormes doigts 
dans sa tabatiere et les retirant charges de tabac 
dont ilse farcil les narines, a malediction !medit-il; 
tout le monde se porte a merveille, et personne ne 
veut mourir dans Athenes. Le chagrin dont nosbons 
pretres sont devores leur a faitperdre leur teintver
meil, et nous autres quinze medecins de la Capitale 
nous mourrons de faim avant qu’un indigene ou un 
etranger se decide a 1’eternel voyage. » Puis, conti
nuant toujours a se garnir la trompe, il poursuivit: 
« Oh ! 1’annee passee ce fut une benediction du ciel. 
Athenes etaitun vrai paradis; on eut dit un grand 
Hopilal. —· Dieu vons soit en aide! lui repondis-je; 
ne vous desolez pas; peut-etre que, vous protegeant, 
le ciel enverra le cholera ou la peste pour vous con
soler. —- Je me suis imagine, reprit-il, que je pour- 
rais faire quelque chose dans le Journalisme, et, 
apres avoir entendu le deluge de promesses d’ un 
grand homtne d’Etat, je me suis lance dans 1’opposi- 
tion. Mais quelle fatalite ! Il semble que tout me 
doit etre contraire . Nos grands Ministres ont, a ce 
qu’il parait, epuise les ressources de leur esprit in- 
ventif; ils ne trouvent plus une seule pauvre petite 
loi du Timbre ou des Patentes, dont je puisse m’ali- 
menter; et, dites-moi, comment voulez-vous que je 
remplisse mes colonnes, mon pauvreami? . . C’est le 
diable qui s’en mele. Pour comble de inisere , une 
tranquillite parfaite regne dans le pays, cri sorte 
que tous les Journaux vont de mal en pire. — Dieu 
est bon; ne vous desesperez pas, patriote.. Que noe 

15*
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Σταυρών δια νά στανρυφορέσουν οί άξιοι σταυρώσεως. ϊσως 

μας γένη πάλιν εις την Σύνοδον κάμμία εκλογή άπ’ έκείνας... 

—Αδελφέ, χαμός Θεοΰ! Κάμμία έιπανάστασις ούτε εις τήν 

Ακαρνανίαν, ούτε εις τήν Μεσσηνίαν. Μ’ ολον ότι κολάζε

ται κάνεις νά ε’πή γρΰ διά τον Κύριον Μανσώλαν, κάμμία 

Δημοτικού Συμβουλίου αναφορά δεν μάς ήλθε , και ό πτω
χός μας Σ·ωτήρ κατάντησεν οινόπνευμα, τδ όποιον εξα- 

τμίσδη και άπέμεινε νερδν ανούσιον. — Παρηγορη'σου όμως, 
καλέ μου* δέν πάσχδις σύ μόνος. Από τήν παγκόσμιον ει

ρήνην του άνω και κάτω ημισφαιρίου οί έμποροι τής Ερμουπό- 

λεως ύπάγουν νά χρεωκοπήσουν , καθώς άπδ τήν γενικήν 
ησυχίαν τής Ελλάδος σείς οι Δημοσιογράφοι νά σβύσετε. 
Είθε, κοσμοπολΐταί μου, ν’ άνά^νι ό ένας καί ό άλλος πό

λος , ή Μεσόγειος νά κοκκινίσνι άπδ αίμα, ή Ελλάς νά έλθη 

άνω κάτω, καί δλων σας αί ύποθέσεις νάύπάγουν κατά ροΰν! 

—Απδ τδ στόμα σου, φίλε μου, καί εις τοΰ Θεοΰ τ’ αύτι, κα 
θώς λέγει δ λόγος !. . Φέρε , φέρε με, υπεύθυνε Συντάκτα 
τά υποδήματα νά πάρω έξω τον άέρα μου ολίγον καί νά 

διασκεδάσω... »

Εις αύτήν τήν περιφρονητικήν διαταγήν ποδς ένα υπεύ

θυνον Συντάκτην , νά σάς είπώ τήν άλήθειαν, ένόμισα ότι 

τδ δώμα έμελλε νά πέσιρ καί νά μάς πλακώση σύσσωμα, 
ϊίμην έτοιμος καί νά τον ζήτη'σω ίκανοποίησιν διά τήν 

τοιαύτην ΰβριν προς ένα των σεβαστών Αντιπροσώπων 
τής γενικής γνώμης, ότε είδα τον βασιλέα τούτον τής 

κοινής δοξασίας, τον κριτήν τής υδρογείου σφαίρας, δεκαπεν- 

ταετή σχεδόν νέον μέ χεϊρας ρυπαράς καί μ’ έμπροσθοπο- 

διάν παραμάγειρου νά φέρη τά υποδήματα τοΰ αύθέντου 

του. « Ας προσμένη νά λάβη τδ μηνιαΐόν του- (είπεν ό Δόκ- 

τωρ·Δημοσιογράφος πρδς εμέ, άφ* ού έφυγεν ό υπεύθυνος-

Ministres se portent bien, et il finira par sortir quel
que chose du grand esprit de 1’un et de 1’activite 
sans pareille de 1’autre. Nousverrons encore des de
corations pleuvoir a foison,et tousceux qui 1’auront 
merite porteront leur croix. Peutetre verrons-nous 
aussi dans le Synode quelque nouvelle election du 
genrede cellesque vous connaissez . ..—Frere, c’est 
une desolation! Pas une seulerevolution en Acarna- 
nie ni en Messenie; et, bien qu’on soit damne pour 
parler de Monsieur Mansola, pas un seul Conseil 
communal qui fasse quelque adresse contre le gou- 
vernement. Aussi notre pauvre Sauveur ressemble- 
t-il a ces liqueurs insipides dont le gaz s’est evapore.
—— Consolez-vous, mon cher; vous n’etes pas le seul 
dans la souffrance; et, grace a la paix generale des 
deux hemispheres, les negocians d’Hermopolis vont 
faire faillite, de meme que par la tranquillite du pays 

■ les Journalistes semeurent d’inanition. Plaise aDieu, 
mes cosmopolites, que le monde s'embrase d’un pole 
a 1’aulre, que la Mediterrauee rougisse de sang et 
que la Grece soit sens dessus dessous, afin que vos af
faires aillent leur train! —Que Dieu vous entende, 
mon ami!.. Hola, Gerant responsable! apporte-moi 
mes bottes; il faut que j'aille prendre 1’air. . ,»

• En entendant cet ordre meprisant donne a un Ge
rant responsable, j’avoue que j’ai craint un instant 
que le toit de la maison ne s’abimat sur nos tetes.

·· J’etais pret a protester contre cette injure a 1’utides 
• respectables representans de 1’opinion publique, 

quand je vis paraitre ce prince de la pensee, ce juge 
du globe entier. C’etait un garcpn de quinze a seize 
ans aux mains noires, decore d’un tablier de mar- 
miton, et il apportait les bottes de son maitre. «Qu.’
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υπηρέτης.) Οι Κύριοι συνδρομηταί μου ούδέ καν αποκρίνον

ται εις τάς αλλεπαλλήλους περί πληρωμής προσκλήσεις 
μου.—Καί πο'σους έχεις, φίλε; —Διακοσίους είκοσιν... 

ονομαστικούς όμως καί όμοιους μ’ εκείνους τούς υποθετικούς 

βτρατιώτας , τούς οποίους έπλήροναν οί Στρατηγοί μας εις 
τον καιρόν τοΰ Συντάγματος. — Καί δεν σέ γράφουν, λέγεις;

—Οΰδέλέξιν εξ μήνας, οί κατάρατοι! —Δεν είπες όμως, μβ 

φαίνεται, εις το χθεσινόν Φυλλον σου δτι, Αντιπρόσωπος 
τοΰ ελληνικού έθνους, διαμαρτύρεΛιι κατά της Αγγλίας 

χορηγούσης τήν τρίτην σειράν τοΰ δανείου; Αντιπρόσωπος 

των έλλήνων δλων , καί δεν λαμβάνεις ουδέ άπόκρισιν άπο 

διακοσίους είκοσι μόνον πατέρας οικογενειών ! έγώ , άναγι- 
νώσκων τήν φιλαλη'θη έφημερίδα σου, ένομιζα πάντοτε 

οτι έφερες εις τούς κόλπους σου επί καλοΰ χαρτοσήμου γε- 
γραμμένον κάνέν νόμιμον επιτροπικόν τών εκατόν πεντήκον- 
τα χιλιάδων οικογενειών τής Ελλάδος.— Ω,δά’καίσύ 

τά πέρνεις όλα κατά γράμμα!.. Αύτά είναι σχη'ματα ρητο
ρικής, τρόπος μας τοΰ λέγειν... Πρόσεχε δμως καλά μήν 

τύχη καί βάλης εις τον τύπον τά δσα είπαμεν τά έν οίκω 

μή έν δη'μω .. . ■—έγώ! καλήτερα νά φάγω τήν γλώσσάν 

μου.»
έξήλθομεν δμοΰ εις περιδιάβασιν καί διευθυνόμεθα προς 

τό μέρος τής μεγαλοπρεπέστατης οικοδομής τοΰ Θεάτρου, 

δτε εϊς έφημεριδογράφος σκυθρωπός έχαιρέτησε τον σύντρο

φόν μου και ήθέλησε νά τον εΐπή καεί μυστικά. « Ο φίλος 
αύτος, (είπα κατ’ έμαυτον,) είναι λυπημένος βέβαια διότι 
έφάνηταν Εφημερίδες νέαι καί τοΰ επέταξαν οί πλειότεροι 
συνδρομηταί... Τί οψις τοΰ θανατά! Αν δεν τον έλθη μα
νία, νά μήν ήμαι ποιητής!» Επεριπάτο’υν εκείνοι όλίγα βή
ματα μακράν μου, καί άλλοτε εϊς Σύμβουλος τής Επικρά-
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il attende ses gages; me dit le DocteOr-Publiciste 
quand le domestique-responsable se fut retire. Mes 
abonnes ne repondent seulement pas a mes invita
tions reiterees de paiement. -— Et combien en avez- 
vpus, lui demandai-je?Deux cent vingt;.. mais 
en chiffres seulement, comme les bataillons que 
payaient nos Gdneraux du temps de la Constitution. 
— Ils ne vous ecrivent point, dites-vous?—· Pas un 
mot depuis six mois, les maudits! — Mais, si je ne 
me trompe, vous avez dit dans votre dernier Nume- 
ro que, representant de la nation, vous protestiez, 
contre le paiement de la troisieme serie de 1’emprunt. 
Comment done! representant de tons les Grecs, vous 
ne pouvez obtenir de reponse de deux cent vingt 
petes de famille! Moi, a la lecture de votre veridi- 
que Journal, j’ai toujours cru que vous aviez dans 
Japoche une belle et bonne procuration sur papier 
timbre des cent cinquante mille peres de famille dont 
a pen pres se compose la population de la Grece. — 
Oh, mon Dieu! vous prenez done tout a la lettre!.. 
Ce sont des figures, des manieres de parler... Gar- 
dez-vous bien de publier notre dialogue au moins... 
— Moi! Dieu m’en preserve! »

Nous sortimes la-dcssus et dirigeames notre pro
menade vers le magnifique theatre.Un sombre Jour- 
naliste que nous rencontrames salua mon compagnon 
et voulut lui parler a 1’oreille. « Le pauvre homme, 
pensai-je, est triste probablement parce qu’il vient 
de paraitre de nouveaux Journaux, ce qui lui a fait 
perdre la pkipart deses abonnes... Quel teint bleme 
et quel visage de reprouve! S’il ne devient pasfou, 
que je ne sois plus poete! »Ils allaient a quelques pas 
devant moi, et tantot passait un Conseiller d’Etat

v
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γιίας Λύς επραβχύνει ταπεινότατα, άλλοτε εις ίπουργός 
τούς έκβαλλε το σκιάδιον ύποχλινέστατα. « Φρίκη καί τρό

μος κυριεύει τα Γραμματικίδια όταν μάς άντικρύζουν! (εϊ- 
πεν δ Δόκτωρ-Εφημεριδογράφος πρδ; εμέ καί προς τον περί

λυπου συνάδελφον του Ιερεμίαν.) Ας δμολογήσωμεν δτι έχει 
και τά καλά της ή έφημεριδογραφία.—Εισθε, Κύριοί μου, 
(άπεκρίθην εγώ,) οί αντίζηλοι τοΰ όθωνος. έκεϊνος έχει, 
δύναμιν ώς διανέμων αξίας καί τιμάς· σείς εισθε δυνατοί, 

ως διαμοιράζοντες την άτίμωσιν καί τάς εξυβρίσεις. Οι 

μέν Υπουργοί, ύβριζόμενοι, τρέφονται παρά τοΰ κοινού’ σεις 
δέ φορολογείτε το κοινόν καί ύβρίζοντες.»

Αφησα τους δύω συνρμιλοΰντας μέ αγώνα, καί μόνος ΐ- 

προχώρησα ολίγον, ιδού καί δ Συντάκτης τοΰ... Μέ ανοικτάς 
αγκόλας, ώς νά έπέστρεφατήν στιγμήν εκείνην άπό τό Περού, 

πίπτει επάνω μου. «Φίλε μου!., αδελφέ μου!.. Αιώνες 
είναι άφ’ού δέν σάς είδα...—-Είδα έγώ τήν έφημερίδα 
σας. Μέ ονομάζετε το έλαφρόν σώμα τοΰ βαρύτατου Πυρο
βολικού της Αναγεννηθείσης. Είμαι το Ιππικόν της , τό ό
ποιον ήξεύρει νά άρμα κατά τοΰ έχθροΰ... — ώμεΐς εχθροί!. * 

φίλοι αιώνιοι... φίλοι αθάνατοι... — Δέν έχετε όμως μνημο- 
νικον ευτυχές εις το περί κολάκων κεφάλαιον. Αλλον ίσως κά~ 

νένα παρ' εμέ είδετε εις τήν αυλήν καί είς τάς τραπέζας όσ- 
ποδάρου τίνος τής Βλαχίας μέδερμάτινον πύργον Φαναριωτί- 

σκου εις τήν κεφαλήν ’ άλλον ίσως κανένα είς τάς έσπερινάς 
συναναστροφάς τοΰ Αρμανσπέργου στεκόμενον όρθιον καί 
τηκόμενον ώς κηρόν , έως ού λάβν] ευκαιρίαν νά ομιλήστε 

μετά τοΰ Αρχιϋπουργοΰ... διά τό χαΛόν βέβαια της ΈΛ~ 
Λάδος.— Ας τ’ άφήσωμεν αυτά, φίλε. Αλλα τά πολιτικά , 

καί άλλα τά ιδιωτικά.»
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qui leur faisait la reverence tres-humblement, tanlot 
un Ministre qui leur tirait son chapeau avec beau- 
coup d’empressement. « Quelle frayeur ont done les 
Employes quand ils nous rencontrent! dit le Doc- 
teur-Publiciste en s’adressant a moi ct a son confrere 
Jeremie-je-dcsole. Il faut avouer que le Journalisme 
a aussi ses attraits. — Sans doute, Messieurs, leur 
dis-je a tous deux; vous etes lesrivaux du roi Othon. 
A lui appartient ledroit de distribuer les honneurs, 
et a vous le privilege de repandre I’injure. Les Mi- 
nistres, insuites, sont entretenus par le public; et 
vous mettez le public a contribution tout en insul
tant. »

Je les lessai s’entretenant avec chaleur, et voila 
queje rencontreleRedacteur du... Les brasouverts, 
11 s’avanca vers moi comme si je venais de retourner 
du Perou. «Mon ami!., monfrere!.. Il y a bien 
long-temps que je ne vous ai vu...— Tai vu, moi, 
votre Journal, lui dis-je. Vous m’y appelez le corps 
leger de la Grece Regeneree. Jen suis la Cavalerie 
qui sait poursuivre 1’ennemi... —Nous ennemis!.. 
des amis perpetuels... eternels... immortels... — 
Mais vous n’avez pas, ce me semble, bonne memoi- 
re sur le chapitre des flatteurs. Ce nest pas moi, e’est 
un autre que 1’on avu brigand les faveurs et rodant 
autour de la table de I’Hospodar Soutzo. C’est un 
autre encore que 1’on a vu roide comme un cierge 
dans les salons du Comte d’Armansperg et fondant 
comme la cire jusqu’a ce qu’il ait pu s’entretenir un 
moment avec rArchichancelier... pour le bien e- 
tre de la nation, s’entend. — Laissons cela, mon 
cher. La vie privee est une chose; la vie politique 
en est une autre.»
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Χάλαζα έφημεριδογράφων!.. Ιδού καί βτερος Καπάδό- 

Κης!.. Στρέφω τό πρόσωπόν [ίου διά νά τόν άποφύγω , καί 
απαντώ άλλον... 0 τελευταίος ούτος μέ σταματά λ έγων 

« έγραψες οτι είναι ατόπημα νά έχωμεν ζυλίνους ύπευθύνους 

Συντάκτας... Θέλεις λοιπόν την κατάργησιν της Ελευθερο

τυπίας;—Θέλω νά υπογράφεται χαθείς σας ώς εγώ μακρύς 

πλατύς, καί νά μή κρύπτεται όπίσω άπό την πλάτην άλ
λοι».— ϊυγώ ένόμισα ότι έζήτεις την Τυποκτονίαν , καί ίρθ- 

ρον ετοίμασα κατά σου εις την Εφημερίδα μου.—Αλλάτώρα 
ιδού σ’ έδωκα διασαφίσεις’ όθεν.------ Αν ητον άλλος τις, τον

όποιον γνωρίζω , ήθελε, Κύριε , καταχωρήσει τήν διατριβήν 

του, άφ’ ού μίαν φοράν έλαβε τον κόπον νά τήν σύνθεση.

Προς σάς αποτείνομαι, Κύριοι Δημοσιογράφοι! Αγυρτέία 
χαθ’αύτύ και ό ίπουργηματισμός καί ή Εφημεριδογραφία. 

Εϊσελθε εις τήν οικίαν ένός Τπουργοϋ . Ω! άφαν ίσθη ό άθ
λιος δουλεύων διά τό έθνος· άνέλυσεν ώ; λαμπάς φωτί- 
ζων τήν Ελλάδα- ό πατριωτισμό ς εις τά χείλη του· ή ’Αρετή 

καί ή έλευθερία αί δύω Θεαί τοΰ Εικονοστασίου του. Εμβά- 

&υνε ολίγον τό πράγμα· φιλαυτία καί ιδιοτέλεια.

Ακούσε τώρα καί τά ώραΐα προοίμια ενός έφημεριδογρά- 
φου. « 0 μεγας πατριωτισμός μας ... ή άκρα προς τό έθνος 

άφοσίωσίς μας... ό διακαής προς τήν ελευθερίαν έρως μαςκ.τ.λ.» 

Παρατήρησε καί τό κάτω της γραφής· καθόλου ή ολίγη καί 
εις ολίγους ή αγάπη τοΰ κοινού.

’Αλλ’ ώ Δημοσιογράφοι! ε ισθε αναγκαίοι πάντοτε καί μέ 

ολας τάς παρεκτροπάς σας, διότι ό λαός ημείς, ωφελούμενοι 
άπό τάς μετά των Υπουργών έριδάς σας, προβαίνομεν εις 

τήν άπόκτησιν των δικαιωμάτων μας. Αναγινώσκοντεςτ’άρ- 

θρα σας, λαμβάνομεν ημείς τάς σποοάδ.ην ε’ρριμένας καλάς

Grele de Journalistes!.. Encore un autre Capa- 
d o c i e n!.. Je me retourne pour 1’eviter, et je tombe 
sur un autre... Celui-ci m’arreteen medisant: « Vous 
avez ecrit que c’est un grand mal d’avoir des Ge- 
rans responsables depaille... Vous voulez done l’a- 
bolition de la liberte de la Presse, n’est-ce pas? — 
Je veux que comme moi-meme on signe son nom 
tout entier, et qu’on ne se cache pas derriere les e- 
paules d’un autre. — J’ai cru que vous demandiez 
la chute de la libre pehs^e, et j'ai prepare un article 
contre vous. — Mais voici que je vous donne des 
eclaircissemens; ainsi... — Un tel autre que je con- 
nais aurait insere sa dissertation apres 1’avoir une 
fois composee. »

Je m’adresse a vous, Messieurs du Journalismc! 
Vous memes, veritables charlatans avides de porte- 
feuilles, allez, entrez dans la maison d’un Ministre; 
il vous dira: « Je me suis epuise en travaillant;je me 
suis consume comme une lampe en jetant ma lumie- 
re sur la Grece. » C’est toujours, le patriotisme sur 
les levres, qu’il vous parle. La Liberte et la Vertu 
sont les deux idoles de son Oratoire. Mais approfon- 
dissez son coeur; vous n’y trouverez qu’egoisme et 
que froideur.

Ecoutons maintenant les preambules de rigueur 
et les protestations brillantes d’un Journaliste: « No
tre ardent patriotisme... notre devouement ala 
nation... notre amour de la liberte, etc. » Voyons le 
revers de la medaille; nous n’y trouvonspas la moin- 
dre parcelle des choses promises.

Cependant, ό Publicistes! vous etes toujours ne- 
cessaires malgre vos ecarts et 1’hypocrisie de vos 
paroles, parce que, nous autres proletaires, profitant

I
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υ ρεις. Αλλ’ ύπερασπισθητβ τον πολίτην κατά τών κατα
χρήσεων των ϊ'παλληλων φωτίσετε τό έθνος εις την πολι- 

Τίχην επιστήμην, της όποιας ακόμη Καθέδρα διδασκαλική 
ίεν συνεστη'θη κατά δυστυχίαν εις χάνέν Σχολεΐόν μας, χα 
«ναπτύξετε τάς άρχάς της συνταγματικής Μοναρχίας, ζ’τις 

Κ6Τ ολίγον θίλβι στεφανώσει τούς αγώνας ίλών ημών!

(*33)

de vos querelles avec les Mmistres , nous avan^ons 
touiours a la conquete de nos droits. En lisant vos 
articles, nous glanons parfois ca et la quelques bons 
conseils, et nous vous abandonnons vos injures. Mais 
protegez les citoyens contre les abus du Pouvoir; 
devoilez a la nation la science politique qui n’a pas 
encore de Cbaire parmi nous, et developpez les pnn- 
cipesde la Monarchic constitutionnelle qui doit bien- 
tot nous recompenser de tous nos travauxl

\
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ότε εις τα 1833 ή σεβαστή Αντιβασιλεία έθεμελίονε τδ 
οικοδόμημα της βαυαρικής κατακτη'σεώς της εις τήν Ελλά

δα , εγώ τότε γέλων έλεγα πρός τινας συνεργάτας της· « Κτί

ζετε σήμεοον σείς. Θέλει έλθει αυριον καί τοΰ έθνους ή ήμε

ρα. Θέλει το κτίριόν σας πέσει ώς τά έκ χαρτοπαιγνίων εκεί
να οΐκίδια τών παιδαρίων μετ’ ολίγον, οτι καταναλώσαν- 

τες τδ δάνειον εύρεθήΐε αναγκασμένοι νά συλλογισθήτε 

οτι και ήμεΐς ύπάρχομεν. »

Ματαίως ό μέγας ήρως της Αθήνας, άφ’ ου κρυφίως 

παρεκίνησε τήν Αυλήν τοΰ Μονάχου νά περιστοιχίση τον 

ερχόμενον βασιλέα μας μέ ξενικά στρατεύματα , άφ’ ου ά- 
θλίως άνέτρεψε τήν Συνέλευσιν τής Πρόνοιας καί άφήκε τδ 

έθνος έστερημένον συνταγματικών θεσμών, ματαίως έγραφε 

μετά πομπής μεγίστης προς τους Ελληνα; « tr orouazi 

τοΰ ΒαοιΜως και τον Κυρίου μου ». Οι Ελληνες έβλέπο- 
μεν ύπδ τον γελοϊον αυτόν τύφον τήν αθλιότητα και τοΰ 
Προέδρου του ϊ’πουργείου και όλων τών συνάδελφων του. 

Εγνωρίζομεν οτι και ό Τρικούπης και οι άλλοι τοΰ Συντάγ

ματος μα; ύπέρμαχοι, Κωλέττης και Μαυροκορδάτος, δεν 
έξουσίαζον όχι μόνον τήν ύπογραφη'ν των, άλλ’ ούδε τδ 

μέγεθος τών στοιχείων της , διότι ΐχνογραφουμένην πρότερον 
διά μολυβδίνου καλάμου άπδ τδν Αβελ ήναγκάζοντο νά τήν 

βάφωσιν ύστερον αύτοί διά βαθυτέρου χρώματος, τής με

λάνης.

Ηλθε τέλος πάντων αυτή τοΰ έθνους ή ημέρα. Ειν’ αλη
θές ότι, καθ’ όσον αυτή έπλησίαζε, καθ’ οσον ό λε'ων εξύ-

Lorsqu’en 1833 la Regence d’auguste memoirc tra- 
vaillait a fonder Γ edifice de la conquete bavaroise 
en Grece, je disais en riant aquelques-uns de sescoi- 
laborateurs: « Vous batissez aujourd’hui. Mais la na
tion aura bientdt son tour. Vos travaux s’ecroule- 
ront comme des chateaux de cartes; ils s’ evanoui- 
ront comme une vapeur, des qu’ ayant consume Γ 
emprunt il vous faudra de nouveau avoir recours 
a nous.

En vain le grand heros de laMinerve, apres avoir 
sourdement suggere a la Baviere d’entourer le trone 
naissant de la Monarchic grecque de troupes etran- 
geres, apres avoir traitreusement amene la catastro
phe de 1’Assemble'e de Pronia et laissd la nation sans 
aucune garantie constitutionnelle, en vain ecrivait- 
il aux Grecs avec une morgue solennelle sous la for- 
mule « au ncm du Roi mon Maltre ». Tous les 
Grecs ne voyaient dans une si risible emphase que 
1’abjectiou du President du Conseil ministeriel et de 
ses collegues. Ils savaient que Tricoupi aussi bien 
que Mavrocordato et Colleti, tons braves champions 
de la Constitution, n’etaient pas seulement libres de 

• leur signature et qu’on leur imposait meme de ne 
tracer leur noin qu’ en caracteres dont le crayon d’ 
Abel leur donnait la mesure, de facon que la plume 
des Ministres ne servait qua passer de 1’encre sur 
le dessin qui leur etait apporte.

Toutefois il etait ecrit quele jour de la nation se 
leverait enfin; et, a mesure qu’on le voyait appro- 
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ma- iαί άφινε βρυχηθμούς άλλοτε εις Μάνην , άλλοτε βίς 

Μεσσηνίαν και άλλοτε εις Ακαρνανίαν,ή Αρχή διά να τόν 
καθησυχάση έρριπτε προς αυτόν ποτέ μέν τούς αγαπητούς 

του ανθρώπους τοϋ άγώνος λυτρουμένους από τάς φύλακας, 
ποτέ δέ μίαν Φάλαγγα, έν ελληνικόν στράτευμα, έν Συμβου

λών της Επικράτειας. Αλλ’ ή τροφή αυτή έχωνεύθη πλέον. 
Τό έθνος θέλει ση'μερον τήν έλευθέραν συζη'τησιν παραστατι

κού Σώματος καθημένην εις τάς βαθμίδας τοϋ Θρόνου” θέ
λει συνταγματικήν Κυβέρνησιν. Ιδού ή θέλησις τοΰ έθνους.

Η έζουσία, διά νά κατευνάση τό πϋ§ αυτό τό καταφλέ- 

γον όλην τήν Ελλάδα, τό καλύπτει συνεχώς μέ σωρόν τέ
φρας” τό πυρ φαίνεται πρός μικρόν άπεσβεσμένον” άλλ’έ- 
ξαίφνης εκχύνει τάς φλόγας του λαμπροτέρας και ύψηλο- 

τέρας. Ιδού τό έργον τής έξουσίας.

Εις τά σπλάγχνα τοΰ Βασιλείου υπήρχε συστηματική 

τις συνωμοσία εναντίον τοΰ βασιλέω; και τοΰ έθνους, έναν-· 
τίον τών δύω στοιχείων πάσης κοινωνίας, τής τάςεως καί 

τής έλευθερίας” συνωμοσία σκοπόν έχουσα τήν ωφέλειαν τι- 

νών Φατριαρχών και Φατριαστών, οΐτινες έζήτουν από μέν 

τόν βασιλέα νά ύποκλέψωσι τήν δύναμίν του, εις δέ τό έ
θνος νά διαιωνίσωσι τούς ολέθριους σπαραγμούς του. Η με

γάλη αύτή συνωμοσία, τήν οποίαν ό Σωτήρ ήθέλησε νά 

λαμπρύνη μέ ονοματοθεσίαν εΰγενή « τά σωτήρια Κιψριατα 

τής 'Ε.ΙΛαδος », κατεστράφη μέ τήν άπομάκρυνσιν τών Κομ
ματαρχών. Αφησεν όμως λείψανά τινα, τά όποια κατέφυ- 

γον εϊς τήν έφημεριδογραφίαν. Η Αθήνα, τήν παραμονήν 

τής Άρχιγραμματείας τοϋ ’Αρμανσπέργου, έψαλε καί αύ

τή γλυκύτατα τούς εσπερινούς της ύμνους, έπειτα μέ άηδό- 
νειον λάρυγγα έξηκολούθησε καί τό Χερουβικόν της πρός τόν 

νέον Αρχιγραμματέα, Εις τήν άπόλυσινόμως τής Λειτουργίας, 
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then, a mesure que le lion populaire, se reveillant 
pen a peu, commen^ait a rugir dans le Magne, en 
Messenie et dans 1’Acarnanie, pour 1’appaiser on lui 
jelait de terns en terns ou Γ elargissement des hom
ines bien aimes de la lutte, ou linstitution d une 
Phalange, ou 1’organisation d’une armee grecque, ou 
{’installation d’un Conseil d’Etat. Mais cettc nour- 
riture etait trop legere pour que les robustes ent- 
railles du peuple ne la digerassent pas rapidement. 
Aujourd’ hui la nation demande que la liberte de la 
discussion dans un Corps representatif soit assise 
sur les degres du trone; elle veut un gouvernement 
constitutionnel. Telle est la volonte de la nation.

Le Pouvoir, voulant eteindre ce feu qui embrase 
toute la Grece, le couvre a chaque instant de cend- 
res; ses flammes paraissent un moment etouffees; 
puis tout a coup se raniment et s’elancent plus hau- 
tes encore. Tel est 1’effort du Pouvoir.

Dans le sein meme du royaume existait une con
juration systematique contre le roi et la nation, con- 
tre les deux elemens de toute societe, 1’ordre et la 
liberte; conjuration dont le but etait de servir les 
interets des partis et de leurs chefs , de s’emparer 
du pouvoir royal et de perpetuer la discorde au mi
lieu de la nation. Ce vaste complot que le Sauveur 
avait voulu decorer du titre de· partis salutai- 
res » a ete dejoue parTeloignement de ses premiers 

- moteurs. Mais ses debris se sont refugies dans le 
• Journalisme. La Minerve, la veille de linstalla- 

tion de la Chancellerie, commen^ait a moduler sur 
un ton doux et caressant les louanges du nouveau 
Chancelier. Mais lorsqu’ apres la ceremonie elle vit
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Sit τόν είδε να κράτη δλον το άντίδωρον δί έαυτόν καί να μή 
δίδη ούδέ ψύχαλον εις τούς Κυρίους Μαυροκορδατικούς και 

Τρικουπικούς, κάμνουσα τον σταυρο'ν της έψιθύρισεν «ύπαγε 

οπίσω μου Σατανά!» Και κατ’άρχάς μέν, (πρέπει νά το όμολο- 
γη'σωμεν,) έζη'τησε μέ το καλόν το άνήκον εις εκείνους μερι- 

διον, άναφέρόυσα μεταξύ διαφόρων ηθικών του Σενέκου άπο- 

φλεγμάτων και το τοΰ Ευαγγελίου ρητόν « αγάπα τον πλη

σίον σου ώς σεαυτόν » . Απελπισθεϊσα δέ ύστερον, ή'ρχησε 

τάς μεγάλας της φωνάς καί την γενναίαν της άντιπολίτευ- 

σιν. 0 Σωτήρ, μέ δλους τούς νομίμους τύπους καί φέρων εις 

χεΐρας τήν υϊοθετικήν διαθήκην τοΰ Κυρίου Κωλέττου,ήρχησε 

καί αύτος νά ζητή το άνάλογόν του μέρος. Διαβόλου δμως 

συνέργεια! ή άπις-ος Μήδεια, άφη'σασα εις αυτόν τούς μελανούς 

μόνον ατμούς της, έγινεν άφαντος. Ο πόλεμος λοιπόν άναψε, 

καί ση'μερον καίεται ό ένας καί ό άλλος πόλος, έν φ δέ είς 
την Ελλάδα τρώγονται αναμεταξύ των καίμε την Κυβέρνησιν 
οί διάδοχοι τών Κομματαρχών, ό μέν Κύριος Τρικούπης στε- 

ρϊώσας τήν πλάτην του εις τήν τρίαιναν της ’Αγγλίας ώς 

έλέφας επί κορμού δρυδς άσειστου, ό δέ Κύριος Μαυροκορδά- 
τος μή δυνάμενος νά έν νόηση τίποτε άπό τήν ποίησιν τής 

παυαρικής Αυλής, ό δέ Κύριος Κωλέττης κινδυνευων νά χά

ση τό παλικαρικόν περιπάτημά του είς τήν κινουμένψ άμ
μον τής άστάτου Γαλλίας, βλέπουσι καί οί τρεις τάς μάχας 

μας ώς αετοί έτοιμοι νά πέσωσι πάλιν επάνω είς τό κόκκι- 
νον άπό αϊμα φόρεμα τής Ελλάδος καί νά τό διασχίσωσιν. 
Ιδού ό σκοπός τών φατριών.

Αλλη λοιπόν ή θελησις τοΰ έθνους, άλλο τό εργον τής Ε
ξουσίας, άλλος ό σκοπός τών φατριών, ό πόλεμος είναι με
ταξύ τών φατριών καί τής Εξουσίας. Ποιος θέλει ώφεληθή; 
Τό έθνος μόνον.

039 )

’que ce dernier ne voulait pas faire part de son pou
voir a Messieurs les Mavrocordatistes et les Tricou- 
pistes, elle demeura toute stupefaite et parut tom- 
ber des nues. 11 faut avouer quelle chercha d’abord 
a obtenir par la voie de la persuasion la part a la- 
quelle ellepretendait, et qu’en cette occasion elle 
sut habilement citer plusieurs apophthegmes mo- 
raux de Seneque, voire meme la maxime evangeli- 
que « aime ton prochain comme toi-meme ». Peu de 
temps apres cependant, desesperee de voir que son 
Eloquence ne menait a rien, elle jeta les hauts cris 
et se lan^a tete-perdue dansTopposition. Le Sauveur, 
le testament bien et dument paraphe de Coletti a la 
main, se presenta lui auSsi et demanda sa partiod 
contingente du gateau de la fete. Mais le diable s’en 
mela! la perfide' Medee partit et lui enleva ses plus 
cheres illusions qui se dissiperent comme la fumee 
noire laissee derriere elle. Voila les premieres 
causes du cri de guerre qui fut pousse entre le Pou
voir et le Journalisme. Mais tandis qu’en Grfece les 
heritiers en ligne directe ou collaterale de nos chefs 
de partis fontun train d’enfer, M. Tricoupi s’adosse 
au trident anglais comme un elephant contre un che- 
ne, M. Mavrocordato ne peut comprendre rien a la 
poesie de la Cour de Munich, M. Coletti tremble de 
perdre sademarche de Palicare sur le sable mou- 
Vantde I’inconstancefrancaise; ettoutefoistoustrois, 
semblables a des aigles, fixent des yeux ardens sur 
le spectacle de nos luttes intestines et sont prets a 
se jeter sur les vetemens encore sanglans de la Grece 
pour se les arracher en lambeaux. Tel est le but deS 
partis.

Ainsi autre chose est la volonte de la nation, au
tre 1’effort du Pouvoir, autre le but des partis. La 

16*
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Ναι, μοοφοΰται και αύξανβι σήμερον ή μεγάλη κλάσις 
τοΰ έθνους, πίτες, βαρυνθεΐσα τάς όλεθρίας συγκρούσεις τών 
φατριών, τά προσωρινά καί αβέβαια κινήματα της Εξουσίας, 
ωφελείται άπο τάς Εφημερίδας, χωρίς νά πιστεύω τόσον εις 
την αγνότητα τών γραφόντων, και πλουτίζει καθ’ ημέραν το 
σημειωματάριόν της μέ νέας γνώσεις και μέ νέας ιδέας. Απο 
πόθον μεταρρυθμίσεως καθολικής κυριευόμενη, δεν ευχαρι
στείται πλέον εις τήν φουςανίλλαν τοΰΚωλέττου, αλλά ζη
τεί τον αρχαϊκόν χιτώνα τοΰ Περικλέους. Δεν ύποφέρει τον 

άρπαγα ϊάπυγα τής Αλβανίας, άλλ’ επιθυμεί τον τακτικόν 
στρατιώτην τοΰ Ιφικράτους. Ζητεί ολα τά στοιχεία τοΰ συν
ταγματικού αλφαβήτου" Βουλήν, έθνοφρουράν, όρκωτούς 
Κριτάς, άμετακινήτους Δικαστάς, ίπουργεΐον υπεύθυνον, δη

μοσίαν έκπαίδευσιν άνεπηρέαστον. Δεν θέλει πλέον τήν Ελ
λάδα διασχιζομένην εις Κόμματα, αλλά μονάδα ολοσχερή. 
Δεν θέλει νά λάβη πέτρας εις τάς χεΐρας καί μετά τοΰ Σω- 
τήρος νά λιθοβολήσω τον θρόνον τοΰ Οθωνος, διότι θεωρεί 
τήν συνταγματικήν Μοναρχίαν ώς τον εντελέστερου τύπον 
των εύρωπαϊκών Κυβερνήσεων, αλλά δι’ όδοΰ ειρηνικής βα

δίζει προς πάσαν νεοράν της τελειοποίησιν. Αυτής τής με
γάλης μερίδας τοϋ έθνους Δημοσιογράφος εγώ καί άπο τοι- 
αύτην σκοπιάν θεωρών τά γινόμενα, γελώ διά τάς μωρίας, 
διά τήν αδυναμίαν τών άντιμ.αχομένων μερών, καί χαίρω 
διότι βλέπω τήν Ελλάδα κερδαίνουσαν εξ αυτής τής πάλης 
τών έφημερίδων.

■^ός νεόνυμφος, ή έλπίς έστολίσθη με όλα της τά λαμπρό

τερα ενδύματα, μέ ολους της τούς τιμαλφεσΐέρους άδάμαν- 

τας. Εύχόμεθα ώς ό πρώτος ευτυχής μήν τοΰ γάμου της νά 
ήναικαίολα·. τής ζωήςτηςαί λοιπαί ήμέραι!—Εν μέσω τών 
πολλών τη; φιλελευθέρων εκφράσεων, ή έλπίς έχει καί μί-
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guerre est entre les partis et le Pouvoir.- Mais la na
tion seule en profitera.

Oui, c’ est maintenant que se forme et s’accroit 
cette grande classe de la nation qui, lasse des inter- 
minables conflits des partis et de la marclie incer- 
taine du Pouvoir, sait profiler du Journalisme sans 
beaucoup Croire a la purete des intentions des Jour- 
nalistes, et sans cesse enrichit ses tablettes de nou- 
velles idees. Dominee par un ardent desir de re- 
forme, lafoustanelle de Coletti ne peut plus 
la seduire ni la satisfaire, et c’est a 1’antique tu- 
nique de Pericles qu’elle vise. Elie ne recherche 
plus le guerrier rapace de 1’Albanie, et veut revoir 
le soldat discipline d’lphicrate. Elie veut quele nom 
de la Constitution soit en toutes lettres inscrit sur 
la Grece; Chambre deDeputes, Jury, Juges inarnovi- 
bles, Ministres responsables, instruction publique 
independante du Pouvoir. Elie ne veut plus voir la 
Grece dechire'e par des factions, et ne desire que 
1’unite la plus complete. Elie ne veut pas demolir le 
trone par le belter du Sauveur, parce qu’elle consi- 
dere la Monarchic constitutionnelle comme le type 
le plus parfait des gouvernemens europeens, et elle 
poureuit pacifiquement sa marche dans le progres 
intellectuel. Et moi, partisan de cette grande classe, 
je ,yois de la hauteur de son point de vue tout ce 
qui se passe entre les partis belligerans, et je ris de 
leur faiblesse etde leur aveuglement, surtout en pea
sant que la Grece gagne a cette lutte de Journaux.

L’Esperances’ est paree comine une nouvelle-ma- 
riee de ses atours les plus beaux et de ses diamans 
les plus precieux . Puissent tous les jours de sa vie 
s ecouler doux comme la lune de miel! — Parmi ses 
fleurs de rhetorique liberate, elle parle d’une apo- 



()

αν άπσθέωσιν τοΰ όθωνος. Αλλ’ αί θεοποιήσεις των θνητών· 

έγίνοντο πριν ό Θεός Λόγος καταβή έκτων ουρανών εις τήν 
γην, πριν τόμέγα των ιδεών μετοχετευτήριον,ό Τόπος, έφευ- 
ρεθη. —Είμεθα σύμφωνοι οτι τό ελληνικόν ίπουργεϊον έπρε
πε νά γνωρίζρ τά περί συνοικεσίου τοΰ βασιλέως καί ό έν 
Παυαρία Πρέσβυς της Ελλάδος νά λάβη μέρος ενεργητικόν 
εις την περί τούτου διαπραγμάτευσή. Δέν δυνάμεθα όμως 

νά έννοη'σωμεν πώς, κατά τό εξαγόμενον παρά της Ελπίδος- 
πόρισμα, ό όθων εις την έπιστροφη'ν του θέλει ύργισθή κα
τά τοϋ αθλίου του Ϋπουργείου, εις τό όποιον μ’ δλον τούτο 
κατ’ αύτήν την ιδίαν Ελπίδα δέν ελαβεν ή Δύτου Μεγα- 
λειότης την καλοσύνην νά διακοινώση ούδέ ιώτα περί της 

νυμφεύσεώς του.

ή Αθήνα, άπό παραφοράς μανίας πεσοΰσα εις ληθαργίαν, 
ειχεν ησυχάσει ολίγον καί άφη'σει καί ημάς ήσυχους. Πλήν 
έπηρε πάλιν τούς δρόμους καί πάλιν ηρχησεν ώς Μαινάς 
νά λέγη τά έξ άμάξης. Με κατηγορεί ώς άθεον. Αλλ’έγώ δύ
ναμαι νά την όρκισθώ ότι ώς αληθής όρθόδοξος μέ τούς τρεις 

δακτύλους μου κάμνωτόν σταυρόν μου όταν ακούω τά παρα- 
λαλη'ματά της. —Ιδέτε πώς εις τήν λύσσαν της σπαράττει 
τόν Κύριον Ρίζον . . . Αθλιότης αΰτοΰ διότι είναι ίπουργος, 
καί ίπουργος τεσσάρων Υπουργείων 1 Ποιος θέλει νά 

τον ύπερασπισθή ; Καθείς δίδει τά δίκαια εις τον Δημοσιο

γράφον καί την μέλαιναν ψήφον κατά παντός Γραμματέως. 
Αρκεί νά πλησιάση τις τήν Εξουσίαν διά νά νομίζεται ώς έ

νοχος . . . Αλλά σιωπώ· ό μέν Κύριος Ρίζος έχει τέσσαρα 

ίπουργεϊα διά τάς «μαμτίας του, όιά τάς αμαρτίας μου 

χαι όιά τάς άμαρτίας ποΛΆωτ ά.ΙΛων, ό δέ Κυρ Αντωνιά- 

δης τέσσαρας ήδη χρόνους μίαν έφημερίδα, εις τήν οποίαν. 

(*43)

theose du roi Othon. Mais les deifications des rois 
de la terre ne sc font plus depuis que 1’imprimerie, 
ce grand organede laPensee, a eteinventee.—Nous 
accordons a 1’Esperance ipic le Ministere grec de- 
vait connaitre le manage du roi et que notre Am- 
bassadeur en Baviere aurait du prendre une part 
active dans cette negotiation. Mais nous ne compre- 
nons pas comment 1’Esperance, en parlant logique, 
pentinferer de-la pour consequence qua son retour 
Sa Majeste, qui n’a pas eu la complaisance de leur 
communiquer ses projets, puisse disgracier ses pau- 
vres Ministres.

La Minerve, passant de la ftlreur a la lethargic, 
semblait pendant quelque temps s’ etre calmee et 
nous laissait en repos. Mais la voila de nouveau cou- 
rant les rues et nous jetant comme une Menade son 
injurieuse parole. Elie m’accuse d’atheisme. Cepen- 
dant je puis lui certifier que je ne lis jamais son gri- 
moire quotidien sans me signer de mes trois doigts 
ainsi que tout hon Ortliodoxe doitle faire. — Voyez 
comme elle verse son yenin sur M. Rizo. ..Malheur a 
lui d’etre Ministre, et surtout d’occuper quatre fau- 
teuils ministeriels! Qui osera prendre sa defense ? 
Tout le monde rendra justice au Journaliste et de- 
posera la boule noire dans 1’urne contre le Ministre. 
11 suffit d’approcher le Pouvoir pour que la Presse 
vous dechire a belles dents... Mais je me tais; car 
pour ses peches, pour les miens et pour 
ceux de beaucoup d’au t r es, M. Rizo est afflige 
de quatre Ministeres; etdepuis quatre aus le citoycn 
Antoniades dirigeun Journaldans lequeljil est vrai,il 
a insulte et calomnie outre niesure, mais ou il a aussi
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βσυχοφάντησε χαί ύβρισε πολλάχις πολλοί, εψαλεν δμως 

δ χριστιανός καί τινα Τροπάρια πρός την αγαπητήν μας Βου
λήν, χαί διά τούτο χριστιανικώτατα τόν συγχωρώ και αυ
τός εγώ Si’ Saa εγραψεν ά^ετα θέματα κατ’ έμοΰ.

ό Σωτήρ πλέκει στέφανον έπι τής κεφαλής τοΰ ίδιου Αρ
χηγού τής Χωροφυλακής, τόν όποιον προ μικρού προσέβαλε, 
καί οδύρεται διά τήν μέλλουσανεπιστροφήν του εις Παυρίαν. 
Ανεξιχνίαστα τά Μυστήρια τοΰ πατριωτισμού του ! ό Σω- 

τήρ πάσαν στιγμήν, ώς φαίνεται, λαμβάνει εμπνεύσεις ρέας. 
£λλην άλλοτε φανατικός, δέν θέλει ψυχήν γεννητήν Παυαροϋ 

εις τήν Ελλάδα. Παυαρός άλλοτε από κεφαλής μέχρι ποδών, 
είν’ έτοιμος νά ύπερασπισθή όλου; τούς Παυαρούςί τοΰ κό
σμου καθ’όλης τής Ελίάδος. — Αγρυπνος παρατηρητής των 
κινημάτων τοΰ Κυρίου Κουντουριώτου, προκηρύττει τήν δι’ό- 
λίγας ήμέρας χαρμόσυνόν του μετάβασιν εις Αδρανώ; θλιβεράν 

πατριωτικήν του άπόφασιν διά νά μή παρευρεθή τάχα εις 
την κηδείαν της Έ,Ιενδεροτυπίας. Αλλ’ ό φόνος τής Θεάς 
αυτής,Sv, ρμήγένοιτο! συμβη, δέν θέλει έκτελεσθή παρά εις 

το Κατάστημα τοΰ Συμβουλίου, τοΰ οποίου τάς κλεΐς κρατε 

ό Κύριος Κουντουριώτης, καί ούτος μόνον μετά τών συνάδελ
φων του θέλει τήν αποκεφαλίσει. Επειτα δέ ό Κύριος Κουν
τουριώτης, ό ύπέρμαχος αύτής, φεύγων εΐςτοιαυτην στιγμήν, 
δέν ομοιάζει στρατιώτην, όστις μίαν ώραν προ τής μάχης 
λειποτακτεϊ; .. Πλήν ό Σωτήρ αστειεύεται, ή μάλλον εϊπεϊν 
συνειθίζει νά φονεύη εκείνους, τούς οποίους φαντάζεται πολι
τικούς φίλου; του, διά νά λαμβάνη έπειτα τήν εύχαρίστησιν 
νά προφέριρ επί τοΰ νεκρικού κραββάτου τόν επιτάφιόν 

τ«ν. ,.
Εδώ παύω, επειδή ό Σωτήρ μέ κεφαλαιώδη θεοχάρακτα 

γράμματα εις τό δημόσιον αναγγέλλει «τι χατά τάς οποίας

(145)
en bon chr&ien psalmodie sa priere pour la Cons
titution ; aussi en bon chretien moi-meme je lui 
pardonne tout ce qu’ il a ecrit d’ absurde contre 

moi.
Le Sauveur tresse une couronne qu’il depose sur 

la tete de ce meme Chef de la Gendarmerie qu’ il a 
d’abord attaque, et se lamente sur son depart pour 
la Baviere.o Sauveur, que les Mysteres de ton patrio- 
tisme sont impenetrables! On ne sait vraiment d’ou 
luiviennent ses inspirations. Tantot, Grec fanatique, 
il se dechaine en faveur des Grecs contre tous les 
Bavarois. Tantot, Bavarois de pied en cap, il est pret 
a defenflre tous les Bavarois du ■ monde envers et 
contre tous les Grecs.—Observateur vigilant de tous 
les pas de M. Coundurioti, il annonce que le prochain 
retour de celui-ci a Hydra n’est qu’une decision pa- 
triotique afin de ne pas assister aux funerailles 
de la Liber te de la presse. Mais si la Deesse 
doit etre condamnee a mort, la sentence ne peut 
etre prononcee que par le Conseil d’ iitat dont M. 
Coundurioti tient la clef, et lui seul avec ses confre
res peut la guillotiner. Et puis, si c’etait vrai, M. 
Coundurioti, quittant son poste dans un pareil mo
ment, ne ressemblerait-il pas a un soldat qui deserte 
la veille de la bataille?.. Mais le Sauveur plaisante en 
tout cela, ou plutot il est possede de la manie d’as- 
sassiner ceux qu’il lui plait d’appeler ses amis poli- 
tiques, afin de se donner ensuite la satisfaction de 
prononcer leur oraison funebre...

Je termine ici, puisque le Sauveur nous annonce 
en majuscules eclatantes qucd’apres des nouvel- >·" 
les qu’il a revues les voeux dela Grece se

ι



ε^ει θετιχάς είδι'ιαεις al ενχαι τω? ίΕ.12ήνων είσηχον- 

σθησαν. άμφιβάλλων λοιπόν ότι ό βασιλεύς μας όθων 
συνέταξβ διά την Ελλάδα συνταγματικόν Χάρτην, τόν όποι

ον θελει μας προσφέρει επανερχόμενος , τρέχω νά φωτίσω 

τά παράθυρα όλα της οικίας μου καί νά έξοδευσω τδ τελευ- 
ταΐον ελαιον .του πίθου μου διά την δόξαν του Συντάγ

ματος,

(ϊή?) 
lis Etmoi,aans 
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Κύριοι της Αθήνας, της έλπίδος, τού Σωτήρος και τής 
Αναγεννηθείσης, ανακωχήν μίαν στιγμήν! Λΐ βρονταί τών 
πυροβόλων σας μοΰ έξεκώφανον τά ώτα και δ καπνός 
της πυρίτιδάς σας μου κατεσκότισε τά δμματα. Ας παύ- 
σωμεν ολίγον τον πόλεμον, διά νά ίδωμεν έν ειρήνη και 
ησυχία τί θέλομεν δλοι και ποια τά αίτια τών δεινών μας.

ή έφημεριδογραφία είναι ιερόν εργον δεν πρέπει νά 

χρησιμεύη οΰτε ώς με'σον έκδικήσεω; εις ανθρώπου; άναγ- 
κασθέντας νά δεχθώσι διπλωματικά; άποστολάς μακράν της 
Ελλάδος, την οποίαν κατεσπάραττον , και ζητούντας έτι 
νά κρημνίσωσιν έκ θεμέθλων τήν Πολιτείαν, ούτε ώς δρ- 
γανον δοξομανίας εις χεΐρας ενός, τον όποιον ή κοινωνία 
μας αποβάλλει καί κρίνει ανάξιον νά κατέχη όποιανδήπο- 
τε δημοσίαν θέσιν, ούτε ώς δπλον ύβρεων καί συκοφαν
τιών εί; άλλον, δστις, κύριον σκοπόν έχων τήν αυξησιν τών 
συνδρομητών του, προσβάλλει όπως τύχη δλους τούς έν 
πράγμασι και πολεμεΐ όλα τά καθεστώτα, μόνον διά νά 
τρέφη άδιακόπως τήν περιέργειαν τοϋ κοινού καί νά τδ 
φορολογη. Ειρηνική έν μέσω τών κυβερνώντων καί τών 
κυβερνωμένων, άναδεικνυουσα εις τούς πρώτους τάς φυσικάς 
καί ηθικά; άνάγκας τών δευτέρων, ή Δημοσιογραφία πρέ
πει νά τείνη άκαταπαυστως εις τδ νά συμβιβάση τδ παρόν 
μέ τδ μέλλον, τά πράγματα με τάς ιδέας, καί τοιουτοτρό
πως νά φέρη τήν κοινωνικήν αρμονίαν, χωρίς τής οποίας 
καί αΐ μονιμώτεραι κυβερνήσεις ύποσκάπτονται καί τά ευ
τυχέστερα έθνη δυστυχοΰσι.

(*49 ) 

numero 5.

Messieurs de la Minerve, de FEspdrance, duSau- 

veur et de la Grece Regeneree, treve pour un mo
ment, je vous prie! Le retentissement continuel de 
votre artillerie in’ a assourdi, et son epaisse fumee 
m’aveugle. Suspendons un instant le combat, pour 
examiner en paix les motifs de nos maux et pour 
voir sice sont les choses on les hommes a qui nous 

devons nous en prendre.
Le Journalisme est une puissance trop sainte pour 

devoir sei’vir d’arme offensive a ceux qui out ete 
obliges d’accepter des missions diplomatiques loin 
de la Grece qu’ ils tourmentaient et ou ils veulent 
encore aujourd’hui bouleverser 1’ ordre social. II 
ne doit pas etre un instrument d’ ambition en· 
tre les mains d’Un homme que la societe repous
se comme indigne d’occuper aucun emploi, non 
plus qu’ un moyen d’injure et de calomnie en- 
tre les mains d’un autre qui, dans le seul but d’ 

augmenter le nombre de ses abounds, attaque a tort 
et a travers toutes les choses etablies et met a con
tribution le public dont il alimente ainsi la curiosi- 

, te. Organe de paix et de conciliation entre les gou- 
vernans et les gouvernes, son role est de faire com- 
prendre aux premiers les besoins physiques et mo- 

I1 raux des derniers, de tendre sans cesse a relier le

present a 1’avenir, les faits aux idees, pour aniener 
1’harmonie sociale,sans laquelle les gouvernemens 
les plus solides finissent par s’ecrouler et les nations 
les plus heureuses tombent dans les plus grandes ca- 

larnite's.



( a 5o)

Με ψυχρό» καί «τάραχον νουν έρχομαι νά έκθέσω έν 
συνόψει τήν πολιτικήν τής Ελλάδος κατάστασιν. *1

Σήμερον η Ελλάς παρουσίαζα φαινόμενου μοναδικόν βΐς 
τήν ιστορίαν τών εθνών. Αφ’ ενός μέρους Ορκωτοί Κριταί, 
Δημοτικά Συμβούλια καί απεριόριστος πραγματικώς Ελευ
θεροτυπία· άφ’ ετέρου Δικασταί μετακινητοΐ, Νομοθέται πα
ρά της ’Αρχής εκλεγόμενοι καί ίπουργοί ανεύθυνοι· έν ένί 

λόγω, θεσμοθεσίαι αντίθετοι προς άλλήλας καί όμως συνυ- 
πάρχουσαι, ή εθνική καί ή κυβερνητική δύναμις δχι συγκε- 
ρασμε'ναι καί όργανικώς συνεργαζόμεναι προς τον αυτόν σκο
πόν, άλλα διακεχωρισμέναι καί θλιβερώ; άνταγωνιζο'μεναι 
προς άλλη'λας.

’Ας έμβαθύνωμεν τώρα είς τήν αρχήν καί εις τά 
ολέθρια επακόλουθα τής άντενεργείας αυτής τών κοινωνικών 
δυνάμεων.

Οί Ελληνες άπολαύομεν ση'μερον τδ σύστημα τών όρκω- 
τών Κριτών, στηριζόμενον εις τήν αρχήν του οτι δύναται ή 
κοινωνία τά έκφράση κατά συνείδησιν τήν παρά τής έξου- 
σίας άμφισβητουμένην αλήθειαν. Η θεσμοθεσία 8μως αυτή, 
ήτις επαναπαύεται είς τήν κυριαρχίαν τής κοινωνίας καί εί
ναι άμεσον αύτής αποτέλεσμα, άπάδει προς τά λοιπά Δικα
στήρια εξαρτώμενα ώς ή άλ.λη τοΰ Κράτους ύπαλληλία 
έκ τής Αρχής. Εκ τούτου τί συμβαίνει; όσάκις αί δικαστι- 
καί αποφάσεις φαίνονται ώφελοΰσαι τό ίπουργεΐον καί τέί- 
νουσαι προς ύποστήριξιν του, πάντοτε ή Ελευθεροτυπία θέ- J
λει στιγματίζει τά Δικαστήρια ώς κυβερνητικά; Επιτροπάς, 
καί άν αύτά έξεπλήρωσαν τά χρέη των καθ’ ολην τήν έκτα- 
6ιν θέλει δέ πάλιν άνυψόνει καί δοξάζει τά; εναντίας απο
φάσεις των, καί άν δι’ αυτών παρεβιάσθη ό νόμος ή παρε- 

μορφώθη. Θέλετε παράδειγμα τούτου πρόσφατον; Τό Πρω-

(a5i)
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Cest avec caltne et sang froid que je vais tracer 
uno esquisse de 1’etat politique de la Grece.

La Grece presente aujourd’hui un phenomene 
inoui dans les fasteS des nations. D’une part un Ju
ry, des Conseils communaux et la Liberte de la pres
se s’exercant sans aucune restriction ; d’un autre 
cote des Jugesamovibles,un Corps legislatif choisi par 
le gouvernement et des Ministres non responsables; 
en un mot, des institutions opposees les unes aux 
autres et cependant co-existantes, et les puissances 
nationale et gouvernementale s’entre-cboquant tou- 
jours au lieu d’etre temperees 1’une par 1’autre.

Tachons maintenant d’approfondir les causes et 
les tristes consequences de cet etat de lutte, dans 
lequel se trouvent en Grece les puissances sociales.

Nous jouissons de 1’institution des Jures, fondee 
sur le principe que la societe peut prononcer sui- 
vant sa conscience une confirmation de la verite, 
quand elle est contestee par le Pouvoir. Mais cette 
institution, basee sur la souverainete nationale, fait 
contraste avec notre Magistrature qui comme les 
autres Employes depend du Pouvoir. Il resulte de-la 
que, lorsque les Tribunaux prononcent une sentence 
qui se trouve etre en faveur du Ministere, la Liber
te de la presse ne manque jamais de le sfletrir comme 
des Commissions gouvernementales, lors meme qu’ 
ils auraierit juge avec la plus stride observation de 
leur devoir; et en vertu de la meme raison la Presse 
est toujours prete a elever jusqu’aux nues toute de
cision judiciaire qui se trouve en opposition avec 
les intentions du Pouvoir, lors meme que dans cette 
occasion la loi aurait ete violee ou mal interpretee. 
Si 1’on veut un exemple de ce fait, qu on voie le pro
ems du Sauveur. Le Tribunal Correctionnel confor-
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τοδϊκεϊόν τών Αθηνών καταδικάζει τδν Σωτήρα δυνάμει τδδ 

νομού ώς υβριστήν και λοίδορον. ό Αρειος Πάγος άκυρόνει 
ίναντίον του νόμου τήν άποφασιν τοΰ Πρωτοδικείου. Μ* δλον 

τοΰτο ό μέν Κ. Δημήτριος Αΐνιάν κινδυνεύει νά κατακριθή 

ώς φιλοτύραννος, ό δέ Κ. Χριστόδουλος Κλονάρης υπομει
διά επαινούμενος ώς άλλος *Ανριών της έλλάδος.

Οί Ελληνες άπολαύομεν σήμερον Δημοτικά Συμβούλια, 
δηλαδή τδ δικαίωμα τοΰ νά έκλέγωμεν κατά τόπους τους 

Αντιπροσώπους μας προς συζήτησιν τών κοινοτικών συμφε
ρόντων. Δυνάμει όμως τής αρχής ταυτης άναγνωριζομένης 

παρ’ αύτοΰ τοΰ νόμου, δτι οί εκλεκτοί τοΰ λαοΰ είναι οί άξι- 
ώτεροι νά άρχωσι καί δτι δικαίως έχουν τήν εμπιστοσύνην 
τοΰ κοινού, τί παράδοξον άν ό Τύπος καθ’ ημέραν ζητή νά 

έπεκτείνη τάς αυτά; βάσεις τοΰ κοινοτικού συστη'ματος καθ’ 
δλον τδ Κράτος καί νά οικοδομήση επ’ αυτών τήν γενικήν 

τοΰ έθνους κυβέρνησιν ; Τί παράδοξον άν ζητή Βουλήν εθνι
κήν καί δεν άρκήται εις τδ έκλεχθεν παρά τής έξουσί- 
ας Συμβούλιον τής έπικρατείας; έκ τούτου λοιπδν ό άκα- 
τάπαυστος διαπληκτισμδς τών ιδεών καί τών πραγμάτων, 

ή πολιτική τοΰ έθνους συνείδησις μετέωρος καί αόριστος, ή 
καχεξία τών κυβερνωμένων καί ή αδυναμία τών κυβερνών- 

των, οϊτινες, μή τολμώντες νά προσκρούσωσιν εις τήν λογικήν 

αλήθειαν, θυσιάζουν εις αυτήν τδ σωτήριον κράτος τών 
νόμων.

θί έλληνες άπολαύομεν σήμερον τήν έλευθεροτυπίαν, ή'- 

τις, άν καί δέν έρμηνεύιρ πάντοτε τήν κοινήν γνώμην , καυ- 
χάται δμως άδιακόπως δτι είναι ή καθαρωτέρα ταύτης 

απόρροια. Οθεν θέλει καί αυτή νά έγκαθήοη μεταξύ τών άλ
λων εθνικών θεσμοθεσιών , θέλει νά έξευγενισθή λαμβάνου- 
σα μέρος εις τάς νομοθετικά; συζητήσεις καί προανακρίνουν 

moment a la Ιοί condaftine ce Journal pour delit d’ 
insulte, et 1’Areopage au contraire sans tenir compte 
de la loi casse cette sentence. Cependent M. D. Ai- 
nian court risque de passer pour un suppot du des- 
potisme, tandis que M. Chr. Clonares triomphe et 
se donne des airs d’un autre Henrion de Pansay.

Nous jouissons del’ institution des Conseils com- 
munaux, cest-a-dire du droit de choisir dans les 
localites des representans charges de soutenir et de 
discuter les interets respectifs de chaquc Commune. 
Mais eh vertu de ce principe reconnu par la loielle- 
iheine, que les clus du people sont les bommes les 
pluspropres a le gouvehner, est-il etonnant que la 
Presse veuille tous les jours (itendre le systeme des 
Conseils municipaux et faire arriver le pays a etre 
gouverne par un Pouvoir representatif? Est-il eton
nant qu’elle demande un Corps le'gislatif elu par le 
gouvernement? De-la ce conflit perpetuel des faits et 
des idees, cet ebranlement de la conviction generale 
en matiere politique, ce malaise des gouvernes et 
cette impuissance des gouvernans qui, n’osant s’ele- 
ver contre la verite et la logique, lui sacrifient 1’au- 
toritd salutaire des lois.

Nous jouissons de la Liberte de la presse qui, 
quoiqu’ellene soit pas toujours 1’interprete de 1’opi- 
nion publique, se vante pourtant sans cesse d’en etre 
la plus pure e'manation, de facon qu’elle veut pren
dre place aux rangs des institutions nationales et s’ 
ennoblir en prenant part a la discussion des lois, 
avant meme qu’elles ne soient publiees. Mais, com- 
me en 1’absence d un Corps representatif, en 1’absen- 
ce de la discussion libre et publique de la Tribune

’7
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βα τούς νόμους τού Κράτους. Αλλ’ ίπαδτι, μή ούσης Βουλής, 
μή όντος Βήματος φανερού ελευθέρων συζητήσεων, ένεργεϊ- 
ταιαύτήμετά τήν δημοσίευσιντών νόμων, οργίζεται διά τού
το, επιπίπτει κατά της Κυβερνήσεως με τά όπλα, τά όποια 

έδημιούργησεν αύτος ό νόμος, προκηρύττει τήν ανάγκην τής 

συζητήσεως των γενικών συμφερόντων άπό άνδρας εκλεγό
μενους παρά των κυβερνωμένων , ζητεί λόγον τών πράξεων 

των άπό τούς κυβερνώντας καί αγανακτεί διατί ή μεν Αρχι- 

γραμματεία νά ήναι ανεύθυνος, τύ δέ ί’πουργεΐον νά έχη τήν 
μόνην εύθύνην τής έκτελέσεως των νόμων καί διαταγμάτων.

Τοιούτον είναι το σημερινόν μας Πολίτευμα. έάν δέ α

πλώς εμπορική τις εταιρεία δεν δυναται νά προβνί χωρίς 

τής συμπράξεως καί άρμονίας των μελών της , πώς είναι 
δυνατόν ολόκληρος πολιτική κοινωνία νά εύημερήσρ έν ω έμ- 
φωλεύουσιν εις τούς κόλπους της ετερογενή καί συγκρουόμε- 

να στοιχεία;
Ορκωτοί Κριταί άντιπφοσωπεύόντες τήν συνείδησιν τής 

κοινωνίας καί Δικασταί μετακινητοί δημιουργούμενοι πχρά 
τής Κυβερνήσεως , Δημοτικά Συμβούλια εκλεγόμενα παρά 

τού έθνους καί νομοθετικόν Σώμα καθιδρυμένον παρά τής As- 

γής, Ελευθεροτυπία, ήτις, δημηγορούσα εν όνόματι τού έθνους, 

ανακρίνει τάς πράξεις τών ϊ’πουργών καί ί’πουργεΐον α
νεύθυνου ώς προς τήν κοινωνίαν, κυκεών θεσμοθεσιών σεσω- 
ρευμένων μιας επί τής άλλης , άλλ’ άσυγκράτων καί πο
λεμίων, ιδού ή παρούσα τού Πολιτεύματος μας κατάστασις.

Αι θεσμοθεσίαι μας κεϊνται εις το ελληνικόν έδαφος με- 
μονωμέναι καί τμηματικαί ώς αί στήλαι καί τά κιονόκρανα 
τών ωραίων μνημείων τής Αρχαιότητας. Αϊωνία δόξα καί 
τιμή εις τον όθωνα, άν τάς άνεγείρη καί άναπληρώση τάς 
ελλείψεις των! Η χειρ αύτοϋ μόνη δυναται νά κατιυνάση

ι
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legislative, le controle de la Presse ne pent s’exercer 
qu’apres la promulgation des lois, elle s' irrite alors, 
attaque le gouvernement avec les armes que la loi 
a creees, proclame la necessite de la discussion des 
interets generaux par les elus de la nation, exigeque 
les gouvernans soient responsables de leurs actes et 
s’indigne de Γ inviolabiiite de la Chancellerie tandis 
que le Ministere n’a que la responsabilite de 1’execu- 
tion des lois et des ordonnances.

Telle est actuellement lorganisation politique de 
la Grece. Cependant, s’il est reconnu que la moindre 
societe industrielle oucommercialenesaurait semain- 
tenir sans le concours harmonique de chacun de 
ses membres, comment peut-on se flatter qu’un Etat 
puisse prosperer tant qu’il renferme en lui des ele- 
mensheterogenes qui se combattent continuellement?

Un Jury representant la conscience de la societe 
et des Juges amovibles elus par le Pouvoir; desCon- 
seils communaux choisis par la nation et un Corps le- 
gisUtif installe par le gouvernement; la Liberte de 
le presse qui, en haranguant le peuple, 1'excite con- 
tre I’administration et un Ministere non responsa- 
ble envers la nation; en unmot, un assemblage d’ins
titutions entassees les unes sur les autres, reais ab- 
solument incoherentes et sans liaison entre elles, 
voila la Grece.

Nos institutions gisent sur le sol classique de la 
* Grece fractionnees et en desordre comrae les debris 

des tnonumens de notre antique gloire. Honneur an 
roi Othon, s’il parvient a les relever, a leur donner 
un ensemble et une relation d’ordre et de sagesse! 
Il n’y a que sa main qui puisse mettre fui a nos con
vulsions morales, aux secousses si douloureuses de 
notre naissante societe. Ce n’cst ni Abel, ni Wrede,

17*
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τον σάλον τή; κοινωνία; μα;. Αέν είναι δ Αβελ, ή δ Βρέδ, 

η ό Μίγγ, ή άλλο; τι; αΰθέντη; τοΰ Σωτήρο;, οιτινες Θέλουν 

φέρει τήν γαλήνην εί; αυτό το Κράτος. Δεν είναι ό Κωλέτ- 
της, δεν είναι ό Μαυροκορδάτος, όϊτινες, έλατήρε; αναγκαίοι 

καί ση'μερον έλλείποντες, άφίνουσιν ατελή την κυβερνητικήν 

μηχανήν. Δεν είναι ό Αρμανσπέργη;, ή ό Φρέης, πρώτη; μα; 

συζητήσεω; αντικείμενα. Είναι αί άντιφατικαί αύταί θεσμο- 

θεσίαι μας, αϊτινες δεν δύνανται νά ύποστήσωσι τάς προσβο- 

λά; τοΰ όρΘοΰ λο'γου. Ανεκύψαμεν μόλις από πτώσιν παυαρικής 
κατακτήσεως, και δεν έχομεν ετι δύναμιν να φέρωμεν είς 

τέλος τδ εθνικόν μας οικοδόμημα. Εύρισκόμεθα μετα

ξύ ερειπίων κατακρημνισθέντος συστήματος καί στύλων κτι
ρίου άτελειώτον εις κάνέν δέ τούτων δεν δυνάμεθα νά εδ- 

ρωμεν στέγασμα εναντίον των χειμώνων.

Ο αθάνατος Ααφαγέττης , θέλων εις τά 183ο νά συμβιβά

σει τάς αναμνήσεις τοΰ παρελθόντος μέ τάς απαιτήσεις τοΰ 
ένεστώτος , έφαντάσθη νά καθιδρύση Μοναρχίαν μέ δημο- 

κρατικάς θεσμοθεσίας. Οσοι έγνώριζον καλητερα τον οργα

νισμόν πάσης κυβερνητική; μηχανής δέν έπείσθησαν τότε 

εϊς τούς λόγου; τοΰ ήρωο; τή; Ευρώπη; καί Αμερικής· καί 

τω δντι τά πράγματα κατέψευσαν τά; ελπίδα; του. Αλλ’ 

ήμεϊ; ση'μερον είναι ποτέ δυνατόν νά πραγματοποιη'σωμεν 

τήν πατριωτικήν ευχήν τοΰ Λαφαγέττού μέ Μοναρχίαν έ- 

χουσαν κατά μέγα μέρος απολύτου; τύπους;
ίΐ έλπίς, ώ; φαίνεται, συναισθάνεται καί αύτό ότι, καθ’, 

οσον άφορα τήν σύνθεσιν τοΰ Υπουργείου, τό περί προσώπων 
ζήτημα είναι επουσιώδες. Αλλά δέν συμμερίζεται άράγετά; 

έχθροπαθείας τοΰ Σωτηρο; , δταν άποδίδη τήν ανησυχίαν, 

ήτι; κατατρύχει τήν κοινωνίαν μας, εις μόνον τό άτομον τοΰ 
Αρχιγραμματε'ως; ί’ποκεκρυμμένως πω; δέν λέγει δτι δ *Αρ-
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ni Mieg, ni aucun des patrons du Sauveur qui pour- 
rout ramener le repos en Grece. Ce n’est pas 1’ab- 
sence de Coletti ou deMavrocordatoqui laisse la ma
chine gouvernementale comme priveede sonmoleur. 
Ce n’est pas non plus sur le Comte d’Armansperg ou 
sur M. Frey que nous devons faire reromber la res- 
ponsabilite de notre situation. Le vice cst dans 
nos institutions contradictoires qui ne peuvent pas 
meme supporter 1’examen du bon sens. Nous venons *
de nous degager des decombres de la conquete bava- 
roise, et nous n’avons pas assez de force pour ache
ver notre edifice national. Nous nous trouvons par- 
mi les ruines d’un systemeccroule etles premieresco- 
lonnes d’un edifice nouveau. Mais ni d’un cote ni de Γ 
autre nous ne pouvons trouver d’abri contre latempetc-

Lafayette d’immortelle memoire, voulant en i83o 
concilier les reminiscences du passe avec les exigen
ces du present, imagina de fonder une Monarchic 
entouree d’institutions republican nes. Ceux qui con- 
naissaient mieux 1’ensemble des ressorts d’un gou- 
vernement ne crurent point aux predictions du heros 
des deux mondes; et en effet les resultats dementi
rent ses esperances . Mais serait-il possible de reali
se!’ aujourd’hui en Grece les reves patriotiques de 
Lafayette avec une Monarchic revetue en grande 
partie de formes absolutistes?

L’Esperance parait bien convenir qu’en ce qui 
concerne la formation du Conseil ministeriel la ques
tion des personnes est secondaire. Mais ne partage- 
t-elle pas les animosites du Sauveur, quand die n’ 
attribue le malaise social qui nous travaille qu’ a la 
personne de 1’ Archichancelier ? D une maniere de
tournee ne donne-t-elle pas a entendre que c’est le 
Comte d’ Armansperg qui s’oppose a l etablissement
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μανσπέργης παρεμποδίζει σήμερον την σύστασιν συνταγματι
κής Μοναρχίας, μή φρονών έαυτόν ικανόν νά συνεργασθρ με 
κοινοβουλευτικόν Σώμα, επειδή δέν γνωρίζει την Ελληνι

κήν γλώσσαν; ’Ας συστη'ση ό Οθων Βουλήν, καίό ’Αρμαν
σπέργης, άν αληθώς ηναι φιλέλλην, χρεωστεϊ νά μένη Σύμ
βουλός του ή Πρόεδρος Υπουργείου άνευ Χαρτοφυλακίου. Δό- 
y » / / * λ / ’ 9 \ fςζ αιώνια π«ρψ.ενει αυτόν, αν συνεργησ^ εις την ρυυμισιν 
έλευθέρας Πολιτείας. Καί Ίαϋτα μέν περί τής Ελπίδος. Αλλ’ 
ώ; πρός τον ’Αρμανσπέργην ιδιαιτέρως. . .

0 Αρμανσπέργης...— Σιωπή'! (με λέγουν) δέν έχεις δι
καίωμα νά τόν προσβάλης. Δέν είσαι σύ Πρέσβυς μέ μισθόν 
τεσσαράκοντα ή πεντη'κοντα χιλιάδων δραχμών, ώστε νά 
ύποστηρίζης με άδράν δαπάνην Εφημερίδα ΰβοιστικήν κατ’ 
αύτοϋ. — ’ ' , '

Ο ’Αρμανσπέργης. . .—Σφράγισε τό στόμα σου! δέν ί· 
χεις δικαίωμα νά τόν τοξεύης τά σατυρικά σου βέλη. Δεν εί
σαι σύ, δστις, άφ’ οϋ εις την Εθνικήν καί εις τον Σωτήοα έ
πλεξε; αειθαλείς στεφάνους διά την κεφαλήν του, έλαβες ο- 
σας μεγάλας άνταμοιβάς του πατριωτισμού σου έπρόσμενες 
άπο τον Πρόεδρον κατ’ άρχάς τής Αντιβασιλείας καί ύστε
ρον άπό τον Αρχιγραμμάτέα.—

0 ’Αρμανσπέργης...— Φάνε την γλώσσάν σου! δέν έ
χεις δικαίωμα νά τόν πολεμής. Δέν είσαι σύ, τον όποιον έ- 
πήρεν άπό την χεΐρα νέον άγνωστον καί άνεβίβασεν εις ί- 
πουργήματα, ώστε, μέ την άριστεράν λαμβάνων τόν μισθόν 
σου, μέ την δεξιάν νά γυμνάζη; κατ’ αύτοΰ τόν ελεύθερον 
κάλαμόν σου. Δέν είσαι σύ, δστις, όρμώμενος άπό τό καλώς 
έφωδιασμένον παρ’ αύτου Φρούριον τής οικίας σου, νά δυνα- 
σαι άκινδύνως καί ρωμαλέως νά τόν κτυπας.—■

[ Ο ’Αρμανσπέργης., ,— Βουράσου, θεομπαίκτα! δέν έχεις
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d’un gouvernement constitutionnel, se croyant, corn- 
me il ne sait pas la langue du pays, hors d’etat de 
prendre une part bien active dans les discussions d’ 
un Corps representatif ? Que le roi Othon etablisse 
une Chambre de Deputes, et le Comte d’Armans- 
perg, s’ il est reellement philhellene , doit demeurer 
ou son Conseiller ou President du Ministere sans 
portefeuil. Il rattachera son nom a la gloire de la 
Grece, s’ il coopere a Γ etablissement definitif de 1’ 
ordre et de la libertd dans notre patrie. Voila tout 
ce que j’avais a dire de Γ Esperance. Mais quant a 
ce qui est du Comte d’Armansperg en patriculier...

Le Comte d’Armansperg... — Silence, me dit-on; 
tu n as pas le droit de le critiquer. Tu n’es pas Am· 
bassadeur a gros appointemens pour soutenir a grands 
frais un Journal qui lui adresserait des injures quo- 
tidiennes. —

Le Comte d’Armansperg... — Ferme ta bouclie; 
tu n’ as pas le droit de lui lancer tes traits satiri- 
ques. Ce n’ est pas toi qui, apres avoir tresse dans 
le National et le Sauveur des guirlandes pour en 
orner sa tete, n’ as pas manque d’obtenir toute la 
recompense de ton patriotisme d’ abord par le Presi
dent de la Regence, puis par le grand Chancelier__

Le Comte d’Armansperg...— Mais tais-toi done; 
tu n’ as pas le droit de le combattre. Est-ce toi que. 
le Comte a rencontre jeune homme obscur, qu’il a 
eleve aux emplois et qui, tout en recevant de la 
main gauche tes appointemens, puisses de la droite 
donner champ a ta plume? Est-ce toi qui, retranebe 
dans ta famille bien approvisionnee par les soins 
du Comte, puisses, sans beaucoup risquer, decharger 
oontre lui ta grosse artillerie ?—■

Le Comte d’Armansperg. .. — Chut encore une
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δικαίωμα νά τον χατασπαράττης. Δέν είσαι συ, Ζστις έζή- 

τησες μέ αναφοράς ταπεινός αΰξησιν τοΰ μηνιαίου σου και 
την επέτυχες. Συ δέν ζητείς γην. Σύ δέν ζητείς Σταυρούς. 

Σΰ πρός αυτόν δέν έβαλες μεσίτην κανένα Πρέσβυν ξένης 

Δυνάμεως. —

Δούλοι σεΐς , όσοι έτρέμέτε εις Ναύπλιον νά διαβήτε 
τήν οδόν τοΰ Αβελ διά νά μην έξυπνίση ό ήχος των βημά

των σας τον εύερεθιστόν σας αΰθέντην σείς, δσοι έφοβεϊσθε 

ν άποκριθήτε μ’έ'να στεναγμόν σας εις τά οϊχτοά παράπονα 

των εις τάς φύλακας άποθνησκόντων προμάχων τοΰ άγώνος! 

προτείνετε μας εύσυνειδη'τωςσχέδιον εθνικής εύτυχίας, και 

πρώτος εγώ ρίπτω, &ν πρέπη, τον λίθον μου κατά τοΰ ξένου... 
0 λίθος αυτόςδέλει ριφθή καν'άπόγεΐρα όχι δούλην, όχι μι

σθωτήν, όχι άγνώμονα, άλλ’ έλευθέραν, άλλα ξένην παντός 
ΐδιοτελοΰς σκοποΰ .. .

Πλήν ακούω ήχον ταχυδρομικής σάλπιγγος . . . έπι φο
ράδας ισχνής, άντιζη'λου αξίας τής ροσσινάντης, ό Ταχυδρό

μος είναι εις τήν θύραν μου. Εις τό δισάκχιόν του έχει, 

λέγει, γράμματα επίσημα πρός εμέ. Μέ συγχωρεϊ όμως· 

ούτε καιρόν, ούτε περιέργειαν εχω νά τ’ άνοίξω τώρα, ίσως 

ρίψω αύριον εν βλέμμα εις αύτά καί άποκριθώ, καθώς πρέ
πει, πρός τό ίπουργεϊον, παρά τοΰ οποίου στέλλεται.

Πρός δέ τόν Σωτήρα, επειδή καθ’ ήν στιγμήν μέ δίδε

ται νωπός και δροσεροβρεγμένος έτυχε νά εχω άνά χεΐρας 

τόν Πλούταρχον, άπευθύνω μόνον τό ακόλουθον άν έκδοτον 
τοΰ φιλοσόφου τής Χαιρωνείας. « Εις τήν Αακεδαίμονα, α
κόλαστός τις άνθρωπος έπρόβαλε γνώμην άρμόζουσαν, άλλ’ 
ό δήμος τήν άπέρριψεν οί δέ έφοροι έκλη'ρωσαν ενα των 
γερόντων καί τόν έπρόσταξαν νά εΐπίί τόν αυτόν λόγον, με- 
τακεράσαντές τον τρόπον τινά εκ ρυπαροΰ εις καθαρόν άγ- 
γεϊον διά νά γένη εύπρόσδεκτος. »
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fois, impie; tu n’as pas le droit de t’acharner contre 
lui. Ce n’est pas toi qui lui as demande par d’lium- 
bles petitions une augmentation de traitement et 
qui l as enfin obtenue. Tu ne lui detnandes pas que 
je sache. ni terres ni decorations. Tu ne t’espasservi 
pres de lui de 1’intervention dun Ministre etranger.—

Esclaves, vous qui trembliez, en traversant a Nau- 
pliela rue d’Abel, de peur que vospas nereVeillassent 
votre maitre irascible; vous qui craigniez de repon- 
dre par un soupir aux sanglots des defenseurs de 
notre liberte mourant dans les cachots;proposez, si 
vous lepouvez, un projet d’organisation pourlebon- 
heur national, et moi le premier jejeterai, s’il le faut, 
la pierre contre Γ etranger... Et cette pierre sera 
lancee non point par une main servile, ingrate etsa- 
lariee, mais bien parune mainquine porte 1’emprein- 
te d’aucunes entraves, par une main d’ homme fibre 
et dans le coeur duquell’egoisme n’a jamais penetre...

Mais j’entendssonner du cor ... C’est le Courrier; 
juche sur sa monture etique, digne rivale de la ros- 
sinante, il est a ma porte . Il a, s’ecrie-t-il, des let- 
tres officielles pour moi. Je lui demande bien mille 
excuses; mais je n’ai ni assez de terns ni assez de cu
riosite pour les ouvrir. Demain peut-etreaurai-je un 
moment pour les parcourir et repondre convenable- 
ment au Ministere qui I’expedie.

Quant au Sauveur, comme a 1’instant oil ilm’arri- 
ve encore tout baigue de 1’humidite de la presse je 
suis a lire mon Plutarque, je lui adresse Γ anecdote 
suivante que cite le philosophe de Cheronee « A La- 
cedemone, un homme de mauvaise vie ayant propo
se une opinion assez bonne, el!e fut rejetce par le 
peuple; et les Ephores tirerent au sort parmi les 
vieillards pour que celui qui serait designe parle ha- 
sard fut charge de presenter la meme proposition, de 
meme que 1’on verse une liqueur d’un vase souille 
dans un vase pur pour ne pas revolter le gout de 

celui a qui on foffre. » ...
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤ.

έμβαίνων, έστρεψα κατά πρώτον τά βλέμματα εις μίαν 
γωνίαν · εκεί έμπροσθεν σωρού Εφημερίδων έκάθητο γραφών 
πατριωτικόν άναμφιβόλως άρθρον εις γνώριμο'ς μου λο-, 
γιώτατος, ώχρδς και ισχνός ώς -ή ταλαίπωρο; Ελλάς, τής 
οποίας τδ σκελετώδες σώμα δεν άφίνουν ούδε στιγμήν οί 
σφοδρά πατριώται νά λάβη όλίγην σάρκα. Η κόμη του ή- 

τον άνω κάτω, και ή κεφαλή του όμοια εις τήν ευταξίαν 
μέ τήν έλλάδα καθώς αύτοι φαντάζονται νά τήν καταφέ- 
ρωσιν.

Εις τδ απέναντι μέρος έκράτει τδν Ταχυδρόμον καί τον 
άνεγίνωσκε ρογχάζων εις πολύσαρκος ίπάλληλος.

Παρεκεΐ συνδιελέγετο σπουδαίως εις έκ τών άποίκων του 
Πειραιώς έμπορος Χίος μετά τίνος βιομηχάνου έπιχειρήσαν- 
τος νά συστήση μεταξουργικής κατάστημα εις τήν Ελλάδα 
καί μετ’άλλου γηραλέου γεωργικού ζητούντο; νά εισάξη τήν 
σποράν τού ινδικού και τού οπίου εις τήν Αργολίδα.

Αμφιβαλλα πού νά καθήσω , οτε ό Χίος, αποτεινόμενος 
προς εμέ, « λάβε τόπον πλησίον μας » είπε-

« Δεν άντίκομεν ιί; μίαν Κομματάρχου μας μερίδα, 

’Αλλ’ εις ολτ,ν ττ,ν πατρίδά. »

« ή! (εφώναξδ συγχρόνως, βάλλων έπι του ώτιου τον 

καλαμον του και άποτβίνόμενος προς εμέ ό Δημοσιογράφος 
λόγιος.) ΐίμην έτοιμος νά σε καταχωρήσω μακρύν πλατύν 
εις τδ Μαρτυρολογίαν τής Αθήνας και νά σε κατατάξω με 
τούς χιλίους μας Μάρτυρας, τών οποίων άλλων στρεβλόνο- 
μεν τους πόδας, άλλων τας χεΐρας, τέσσαρας τώρα χρόνους 

όπως ήμπορώμεν ci χριστιανοί. Αλλ’ ή παρουσία σου «νέβαη

ί1
■ *
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NUMERO 6.

_____

En entrant, je tournai les yeux vers un coin de 
la salle, ou pres d’un tas de Journaux etait assis un 
homme de ma connaissance occupe a ecrire et redi- 
geant sans doute quelque article patriotique. Pale 
et decharne comme le squelette de la Grece que nos 
ultraliberaux secouent avec tant de violence, il ayait 
les cheveux en desordre, et sa tete offrait la parfaite 
image de la situation ou ses pareils yeulent reduire 
le pays.

De 1’autre cote, un enorme Employe, largement e- 
tale sur un siege, ronflait et lisait par intervalles le 
Courrier.

Plus loin, un des colons du Piree, honnete nego- 
ciant Chiote, s’entretenait avec un industriel en
trepreneur d’une manufacture de soieries et unpro- 
prietaire qui se propose d’introduire en Grece la 
culture de 1’indigo et de 1’opium.

Je balancais encore oil je devais m’asseoir, quand 
le Chiote me dit: « Nous n’appartenons a aucune fa
ction, mats a la patrie. Prenez done place pres de 
nous; nous vous y convions. »

« Ha! s’ecria simultanement le publiciste, en s’a- 
dressant a moi et accrochant saplumesur son oreille. 
J’etais pret a vous mettre tout vivant dans le Mar
ty rologe de la Minerve avec les mille victimes que 

• nous tourmentons a qui mieux mieux depuis quatre 
ans. Mais votre presence me fait ajourner mon des- 
sein. .. Cependent expliquez-moi, de grace, ce qui 
me parait une enigme. N’est-ce pas vous qui ecri- 
viez naguere contre la tyrannic? fourquoi yous ele-
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τον σκοπόν μου... Αΰσέ με, σέ πεοακαλώ, τδ αίνιγμα. 
Δεν είσαι σύ, οςι; έως χθες ακόμη έγραφες κατά τής τυραν-

; Διατί μας πολ εμείς σήμερον τήν Δημοσιογραφίαν; 
Διατίίέν ένόνεις την φωνήν σου με τήν ίδικήνμας εναν
τίον όλων αύτών των ολέθριων καθεστώτων ; — Προκρού

στη νέοι, (τον άπεκρίθην,) ελπίζω καν ότι, πριν μ ακούσε- 

τ8 τον πτωχόν, δέν θέλετε μ’ εξαπλώσει επί του εφημεριδο- 

γραφιχου κραββάτου σας διά νά συντέμετε η νά εκτείνετε 
■ βασανιστικώς τά μέλη μου. Δεν προσβάλλω εγώ την Δη

μοσιογραφίαν, άλλά τούς όσοι καταχρώνται αύτήν, χαθώ; 
πάς αληθής Χριστιανός, φοβούμενος μήπως άμαυρωθή του 

Χρίστου ή θρησκεία διά τάς παρεκτροπάς ακολάστων ιερέων, 
οργίζεται χατ αύτών καί τούς στηλιτεύει. Οϋδ’ επιχειρώ, 

καθώς σεις, την έκ θεμελίων άνασκαφήν τής πολιτείας μας, 
ίιότι το ε’ργον ήθελεν είσθαι όχι μόνον αδύνατον, αλλά καί’ 

άσύμφορον αδύνατον, καθότι τής Κυβερνήσεως ή δύναμις 

y τήν παρούσαν τών πραγμάτων μας στάσιν είναι πολύ 

ανώτερα πασης ένοπλου ’Αντιπολιτεύσεων, ήτις ήθελε συγ- 
κεντρωθή έντδς, τής Ελλάδος· άσύμφορον, καθότι το έθνος 
ευρισκεται, άν δεν άπατώμαι, εις όδόν ηθικής χαί φυσικής 
άναπλάσεως. Τέλος δέ ή Κυβέρνησις αύτή δέν ζητεί ουδέ 

υ/αται, πνευματική άντλεία δεσποτισμοΰ, νά μάς άφαι- 
ρέση πάσαν αύραν ζωογόνον ελευθερίας καί νά μάς άφή- 

ση άπνεύστους. Δυνάμεθα, ναι, καί χρεωστοΰμεν νάτήνμεα- 
φθώμεν διά πολλάς ελλείψεις της, άλλ’ όχι καί ν’άποδώσω- 
μεν εις αυτήν σύστημα πολέμιον του έθνους. Το μόνον μέ
σον, κατ’ έμέ, τής εις τά κρείττω ημών μεταβολής είναι, 
οχι βέβαια ή διά Γενίτσαρων ανατροπή τής πολιτείας, 
αλλ’ ηδιά τής ειρηνικής συζητήσεως τελειοποίησες τών 

ιανοιών μας καί βελτίωσι; τής ύλικής μας καταστάσεως.
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vez-vous aujourd’hui contre le Journalisme? Que ne 
voulez-vous unir votre voixa la notre contre ce fu- 
neste ordre de choses? — Procrustes nouveaux, Im 

repondis-je, j’ose esperer qu’avant de ra ecoater vous 
ne m’etendrez pas sur votre lit de tortures, pour m’y 
alonger ou me reccourcir a volonte. Ce nest pas le 
Journalisme que j’attaque, maisceux qui en abusent; 
de meme que tout bon Chretien, dans 1’interet de la 
religion chretienne, poursuit les pretres qui la desho- 

uorent. Je ne cherche pas non plus, comme vousau- 
tres, it tout renverser: une telle oeuvre je la crois 
impossible, altendu que la force dont peut disposer 
le gouvernement est de beaucoup superieure a toute 
opposition armee qui chercherait a se concentreren 
Grece; et je la crois meme nuisiblc, parce qu il me 
semble que la nation se trouve dans une voie assez 
belle de restauration morale et physique. Apres tout 
le gouvernement ne cherche m ne peut nous ravir 
1’air de liberte necessaire a fexistence de la nation. 
On peut sans doute lui reprocher des defauts, mats 
non pas un systeme despotique et corrupteur. Le 
seul moyen propre a favoriser le progres de la nati
on, loin d’etre 1’emploi de la force brutale, est, a mon 
avis, le developpement de nos intelligences et 1 ame
lioration de notre situation materielle, que la paix 
seule peut operer. L’immortel Corai doutait, (et 
sans beaucoup de raison,) qu’il fut bon pour le peu- 

ple Grec de se soulever contre la tyrannie ottomane, 
croyant la revolution graduellement et tacitcment 
operee par la propagation des lumieres; et vous, a- 
potres imprudens de 1’anarchie, parce que es uns 
vous avez perdu vos places, les autres, bien que lam 
pant comme de vrais reptiles, vous n’avez pu vous 
glisser dans les Bureaux, et que d’autres enfin vous
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0 αείμνηστος Κοραής έδίσταζεν, (όχι εύλόγως κατ’έμό,) 
άν έπρεπε νά επιχειρήσωμεν την κατά των όθωμανών αι
ματώδη έπανάστασιν, φρονων αυτήν βαθμηδόν και σιωπη- 
λώς ύπενεργουμένην διά της νοεράς άναπτύξεως τ“0ϋ έθνους· 
και σεΐς, άφρονες απόστολοι της αναρχίας, θέλετε' σήμερον, 
διότι άλλοι έξε πέσατε των Γραφείων , άλλοι δεν έδυνήθητε, 
καίτοι ερποντες, νά εϊσδυσε-ίε εις αυτά, καί άλλοι τέλος επι
θυμείτε την επάνοδον του Πρέσβεως των Παρισίων η τοϋ 

Μονάχου, θέλετε νά σάς άκολουθήσωμεν ημείς όλοι κινοϋν- 

τας τόν ηλεκτρικόν τροχόν του στασιασμοΰ, νά ΐμβωμεν εις 
τόν χορόν των γαλβανιζομένων και νά μεταδώσωμεν πάλιν 
νέον κλόνον εις την έλλάδα! Θέλετε νά συνεργήσώμεν 

καί ημείς εις την ανατροπήν τής Κυβερνη'σεως , τής οποίας 
καί ή οϋδετερότης αύτή ώς προς τό έθνος ήθελεν εισθαι ακό
μη ωφέλιμος, καθό δυναρίένη διά τής ησυχίας νά έπιταχύνη 
την άφ’έαυτοΰ προόδευσιν του έθνους! ·. Α,λλ’ ή έλλάς δεν 

πρέπει ν’άποκτήση τήν έλευθέραν εκείνην νομοθεσίαν, ήτις 
μόνη δίδει ανατροφήν γενναίαν ίίς τά έθνη καί παράγει α
ληθείς άνδρας; ’Αναντιρρήτως· καί φρονώ χρέος απαραίτη
τον υμών των Δημοσιογράφων νά ίεροκηρύττετε όλα τά δό
γματα τής συνταγματικής Μοναρχίας καί νά καταστήσετε 
αύτήν πολιτικήν, διά νά ειπω ουτω, θρησκείαν του έθνους. 
Διά τούτο καί αυτός εγώ ανέλυσα εσχάτως την μεταξύ 
των άντίφασιν των θεσμοθεσιών μας ... — Ολα σου καλά 
καί άγια! (μου διέκοψε τον λόγον ό Υπάλληλος , άνασηκό- 

νων μόλις από τήν υπουργικήν έφημερίδα του βαρείς καί 

νυσταγμένους οφθαλμούς.) Πάρα πολύ όμως, ευλογημένε, 
μοϋ ίκτύπησες τόν Ταχυδρόμ-ον. » ήθελα νά σιωπήσω, εν

θυμούμενος τήν προς τούς παχεϊς περιφρόνησιν τοϋ Ιουλίου 

Καίσαρος. λλλ’ ό βαρύσωμος Υπάλληλος, νέος Μίλων Κρο
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desirez le retour de 1’Ambassadeur de Paris ou de 
Munich, vous voudriez que nous suivissions vos pas 
tandis que vous mettez en mouvement la roue elec- 
trique de 1’emeute, et que nous nous fissions galva- 
niser pour donner des secousses de revolte dans le 
pays! Vousvoudrieznous engager a nous liguer avec 
vous contre le gouvernement dontla neutralite me
me serait encore utile a la Grece, en ce qu elle pour- 
rait au moins par 1’ordre aCcelerer le progres ins- 
tinctif de la nation! . . Mais la Grfece ne doit-elle 
pas acquerir ces institutions desquelles naissent les 
grands hommes et les grandes ehoses? Oui, sans 
doute; et je crois qu’un des premiers devoirs de nos 
Publicistes est de se rendre les Apotres des dogmes 
de la Monarchic constitution nelle et d’en faire, pour 
ainsi dire, la religion politique de la nation. Et c’est 
pourquoi j’ai aussi dernierement analyse la nature 
duconflit de nos institutions...—Oui; oui; tout cela 
est bel etbon! s’ecriale lecteur ventru duCourrier, 
en fixant sur moi des yeux ecarquilles et fatigues de 
sommeil. Mais, morbleu! vous avez par trop atta- 
que le Courrier. » J’aurais voulu me taire, en me

1 rappelant le mepris de Jules Cesar pour les gros et
gras personnages de ce monde. Mais le corpulent

i ^Employe, nouveau Milon, persistait dans son defi, et 
voulait a toute force entamer bataille avec moi. 
« Si je vois, dis-je alors, le Journalisme de 1’opposi- 
■on si loin de la vraie route, je vois de meme le Jour- 

. nalisme ministeriel tout aussi loin de la ligne qu’il 
devrait suivre. Le Courtier n’est-il pas un Journal 
ministeriel? Mais a-t on jamais vu qu’ il se fut in- 
quicte de developper le systeme du Ministere ? Ce 
Ministere est-il avec ou sans principes ? Veut-il la

J
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τονιάτής, έπέμενεν εις τήν μετ’έμοΰ αθλητικήν μονομαχίαν. 
« Αν βλέπω, (είπα τότε,) τόσον άπεπλανημένην τής. αλη
θούς όδοΰ την δημοσιογραφίαν της Αντιπολιτεύσεως, βλέ
πω επίσης και την τοΰ Υπουργείου απώτατα της ευθείας 
γραμμής. 0 Ταχυδρόμος δεν είναι υπουργική Εφημερίς; 

Ποΰ είναι λοιπόν εις αυτήν ανεπτυγμένου το σύστημα τοΰ 
ϊ'πουργειόυ ; Δεν ε/et κάμμίαν αρχήν αυτό τό Υπουργεΐον ; 
θέλει τήν συνταγματικήν Μοναρχίαν, ή δεν τήν θέλει; Την 
θέλεν ταχέως, ή βραδέως; Καθ’ δλους τούς ορθώς σκεπτο- 
μένους άνδρας, μία έφημερις Υπουργείου δέν είναι αξιοκα
ταφρόνητος' είναι εϊς των αναγκαίων έλατη'ρων. εις τήν πο
λυσύνθετον μηχανήν τής πολιτείας. Εξ ενός μέρους ή Αντι

πολίτευσή ρητορεύουσα ύπέρ τοΰ έθνους και απαιτούσα πάν
τοτε τήν υπέρ τό δέον ταχεΐαν κίνησιν, πολλάκις δέ καί τό 

αδύνατον έξ άλλου τό ΥπουργεΓον’διά τοΰ περιοδικού οργά
νου του ζητούν αναβολήν τινα καί άναπτύσσον τάς δυσχε- 
ρείοες εν γένει της έκτελέσεως, καί ούτως ή θεωρία εις πά
λην διηνεκή μετά τής πείρας , κριτής δέ τούτων ό δπεράνω 

καδη'α.ενος απαραβίαστος καί ανεύθυνος Μονάρχης' ιδού ή 
συνταγματική Μοναρχία. Ακολούθως μέ τάς ιδέας μου ταυ· 
τας, φίλοι ομογενείς, (έπέφερα εύθύνων τήν ομιλίαν μου 
πρδς τον έμπορον, τον βιομη'χανον καί τον γεωπόνον κτημα
τίαν,) επειδή λόγος πολύς γίνεται ση'μερον εις τάς Εφημε
ρίδας μας περί συστάσεως Υπουργείου, έρχομαι νά σάς εκ
θέσω τήν ώς ποος το άντϊκείμενον τοΰτο γνώμην μου πάν- 
τη διαφέρουσαν άπότήν των άλλων. —ό Σωτήρ ύπέρ τίνος 

εργάζεται; ύπέρ τοΰ Κωλέττου.— II Ελπίςύπέρ τίνος φω- 
νασκεϊ; ύπέρ τοΰ Μαυροκορδάτου.— Η Αθήνα ποιον εύχε
ται νά ίδή επί κεφαλήςτοΰ Υπουργείου; τον Τρικούπην.— 
Αλλ’ ερωτώ· οί άνδρες ούτοι άντιπροσωποΰν άράγετάς παρ’
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Monarchic constitutionnelle ou ne la veut-il pas? La 
veut-il bientot ou dans une epoque plus reculee? D’ 
apres 1’opinion de lous les gens senses un Journal 
ministeriel n est pas chose meprisable; c’est un des 
ressorts de la machine gouvernementale. D’un cote 
1’opposition voulant toujours itnprimer un rnouve- 
ment trop rapide et souvent meme impossible; de 
1’autre le Ministere demandant par son organe perio- 
dique un delai necessaire et faisant comprendre les 
difficultes de 1’execution; ainsi la theorie en lutte 
perpeluelle avec la pratique, et au dessus de la lice 
assis en Juge supreme 1’inviolable et le non respon- 
sable Monarque; voila la Monarchic constitutionnel
le. Par suite de ces idees, ajoutai-je en m’adressant 
au commercant,a 1’industriel eta 1’agriculteur, com- 
me il est question dans les discussions du Journalis- 
me d’un changement de Ministere, jeviensvous faire 
part de mon opinion a cet egard.—Pour qui travail- 
le le Sauveur? pour Coletti.—Pour qui declame 1’Es- 
perance? pour Mavrocordato. — Pour qui sont les 
voeux de la Minerve? pour Tricoupi. — Mais je le 
demande; ces homines professent-ils les principes de 
ces Journaux? Par quels travaux, par quels sacrifi
ces les ont-ils soutenus ces principes? Seraient-ils 
prets a donner leur demission s’il s’agissait, par 
exeipple, de 1’abolition de la fibre Pensee, ou bien si le 
roi refusaitd’admettre linamovibilite des Juges? Ont- 
ils jamais fait leur profession de foi politique a la 
nation? Sait-on s’ils sont pour la loi d’abeas corpus 
et le Jury d’Angleterre, s’ils veulent une Chambre 
ou deux? Sait-on s’ils veulent un Corps legislatif elu 
directement ou indirectement, s’ils exigent un cen»

18
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αυτών των έφημερίδων πρεσβευομένας άρχάς; ίπέστησάν 

ποτέ αγώνας ή θυσίας προς ύποστήριξιν αύτών των αρχών ; 
Ειν έτοιμοι νά δώσωσι παραίτησιν προκειμένη?, λόγου χά- 

ριν, της καταργησεως της Ελευθεροτυπίας, ή μη γενομένου δε- 
κτοϋ παρα τοΰ βασιλεως οργανισμού τίνος άμετακινήτων 

Δικαστών; Εςεφράσθησαν αν ενχωσιν ώς πολιτικόν των Πι
στεύω την ατομικήν ασφάλειαν ή τούς Ορκωτούς τής Αγ
γλίας, 2ν Θελωσι Βουλήν μίαν ή δύω, άν θέλωσι Βουλήν εκ* 

λεγομενην αμέσως ή εμμεσως, 2ν θέλωσιν εκλόγιμους και εκ

λέκτορας μετά τιμήματος;.. όχι· οϋδεμία φροντίς γίνεται 
περί του'του. Αλλα τι λέγεται; « 1 Ο Κύριος Κωλέττης ήτον 

εις τα Μέγαρα. — ‘Ο Κύριος Μαυροκορδάτος έκινδύνευσεν 
εις το Μεσολογγίου. — ό Κύριος Τρικούπη; είναι τίμιος.— 

Ναι, τους τιμώμεν, Κύριοι Δημοσιογράφοι, δΐ δλα ταύτα; 
Πλην παν 1 πουργεΐον πρεπει να έχ·ρ σύστημα ιδεών και αρ
χών άποτελουσών τήν εθνικήν ευδαιμονίαν, και ό βασιλεύς 
μας πρέπει άπύ ιδέας μάλλον, ή άπδ προ'σωπα νά συνθέσνι 

το λ πουργεΐον του, επειόη τα μεν πρόσωπα υπηρετούν κα
λώ; ή κακώς τήν Κυβέρνησιν, αί δε ΐδέαι το έθνος. Ας λά- 
βη λοιπον ό όθων τούς καταλληλοτέρους ύπηρέτας τών ιδε

ών, ας απαίτηση απ αυτους, πριν τούς έμπιστευθή τόσον 
υψηλά χρέη, εκθεσιν τών κυβερνητικών των μέσων και τών 
αρχών, κατά τας όποιας φρονούν ότι δύναται ή ϊύλλάς νά 
ευτυχησιρ. Τότε και η Ελλάς θέλει αναγνωρίσει ότι άπέ- 
κτησεν αληθώς ίπουργεΐον, και ό Τύπος θέλει άγωνίζεσθαι 
όχι περί προσώπων, αλλα περί άρχών, καί οί σπου- 
δαρχαι θέλουν τουλάχιστον σκέπτεσθαι πριν άποβλέψωσιν 
εις κατοχήν ϊπουργείων. Οταν οΐ Γάλλοι λέγωσι τ’ όνομα 
τού Γιζοτου, δέν εννοούν τον άνθρωπον, άλλ’ άντίστασιν 

εσωτερικήν κατά του επαναστατικού πνεύματος καί ούδεμί-

ι
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des electeurs et des eligibles?.. Mais non; pas un 
jnot de tout cela. On ne sail que nous repeter: « M-. 
Coletti etait a Megare. — M. Mavrocordato s’est ex
pose a Missolonglii. —· M. Tricoupi est un honneto 

, homme. » Certes, nous ne manquons pas d’estimer
autant qu’ ils le meritent Messieurs Coletti, Mavro
cordato et Tricoupi. Mais tout Ministere doit etre 
un systeme de principes et didees formant le bon- 
heur national, etle roi doit plutot composer son Mi
nistere d’idees que de personnes, les personnes ne 
servant bienou mal quele gouvernement et les idees 
servant la nation. Que le roi done s’entoure d hom- 
mes qui professent des idees et des principes dont 
1’application peut faire prosperer la Grece. C’estain 
si que le pays aura un vrai Ministere, que la Presse 

S luttera non plus pour des personnes, mais pour des 
principes, et que les ambitieux reflechiront murc- 

> mentavantde pretendre aux porte-feuilles. Quand
les Franqais citent M. Guizot, ils ne veulent paspar- 
ler de 1’homme , mais d’un systeme de resistance a V 
esprit revolutionnaire tant a 1 interieur qu a 1 exte· 
rieur. Quand ils rapportent le nom de M. Carrel, ils 
ne veulent pas.parler de 1 individu, mais dun gou
vernement represenlatifayant un President a sa tele 
et agissant a i’exterieur par la propagande. 11 est 
temps que nous aussi nous abandonnions les chefs 

• des factions vermoulues pour nous rallier a des hom-
Ί mes*principes . Ce sont ces hommes-priucipes quit
U vous faut a vous homines de la classe moyenne et !a-

borieuse, vous qui ne songez jamais aux personnes et 
ne pensez qu’aux principes. Mais par malheur vous 
p’ites pas encore assez nombreux, votre voix ne peut 
encore se faire entendre, et e’est pourquoi les ideas
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αν διάδοσιν αΰτοϋ βίς τα έξω Κράτη, όταν άναφέρωσι 

τον Καρρέλον, δεν θέλουν νά παραστήσωσι το άτοιιοτ, αλλά 

Κ,υβέρνησιν έσωτερικώς παραστατικήν, έχουσαν Πρόεδρον 

?πί κεφαλής, και την έξάπλωσιν έξωτερικώς του αύτοΰ συσ

τήματος. Είναι καιρός νά ζητώμεν καί ημείς ανθρώπους 

τοιουτους άντιπροσωποΰντας άρχάς, καί όχι πλέον Κομμα- 

τάρχας πεπαλαιωμένους, καί όχι πλέον την τετριμμένην εκεί
νην κόνιν των καταστραφέντων Κομμάτων. Τοιοΰτοι αν- 
δρες συμφέρουν εις σάς την εργατικήν μεσαίαν κλάσιν δεν 

σάς μέλει περί προσώπων σάς μέλει περί αρχών. ’Αλλ’ 
ακόμη σεις δέν έπληθύνθητε εις τό έθνος, άλλ’ ακόμη σείς 

δεν έχετε φωνήν, καί διά τούτο ή πατρίς χωλαίνει, καί διά 

τούτο αί νέαι της βιομηχάνου Ευρώπης ίδέαι ακόμη δεν έρι- 
ζώθησαν εις τό ελληνικόν έδαφος. » Αυτά εϊπών, έξηρχόμην 

της Λέσχης. «Μήσέάκουσωσιν όμως, φίλε μου, οιΣυντάκται 
τής έλπίδος καί του Σωτήρος. » (είπε κατ’ ιδίαν πρός έμέ 

φεύγοντα καί μέχρι τής θύρας συνοδευων με δ καλός Χίος.)

— ή έλπίς, (έσυλλογούμην καθ' οδόν,) ζητεί μόνον δυω 

η τρεις έκ των προνομιαίων ανθρώπων, τούς οποίους ή ελ
ληνική έπανάστασις υψωσεν επί τής μεγάλης άσπίδος της, 
νά επανέλθωσιν εις τάς ΰπουργικάς των έδρας, επειδή κατά 
συνέπειαν άπεκρύφου τίνος διπλωματικής λυκοφιλίας ή συν
θήκης, την οποίαν ημείς οί άπλοι καί χυδαίοι δέν γνωρίζο- 

μεν, εύρίσκονται συνενωμένοι σήμερον οί από τά 1821 μέ

χρι των ι835 σταθερώς πρός άλλήλους διχονοήσαντες. 
Άλλ’ ή Ελπίς έχει κάμμίαν βεβαιότητα οτι δέν θέλουν οί 
άνδρες αυτοί διαιρεθή πάλιν, άμα έπιστρέψωσιν από τάς 

Πρεσβείας εις τάς ύπουργικάς των θέσεις; Οί Ελληνες τούς 

δεχόμεθα με ανοικτάς άγκάλας ώς παλαιούς μας συναγωνι·
1
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industrielles n’ont pas encore pu prendre racine sur 
le sol de la Grece. » A ces mots, je melevai pour sor
tie; et le negociant Chiote me reconduisit en me 
disant a 1’oreille: « Prenez garde que les Redacteurs 
de 1’Esperance et du Sauveur ne vous entendent. ·

— L’Esperance, me disais-je en cliemin, veut que 
trois ou quatre de nos personnages privilegies que la 
revolution a eleves sur sonpavois soient replaces dans 
leurs postes ministeriels , attendu que, par suite de 
quelque pacte mysterieux pour nous autres hommes 
vulgaires, ceux qui s’entre-dechirerent pendant qua- 
torze ans se trouvent maintenant reunis dans une 
meme enceinte d’interets. Mais quelle certitude a 
1’Esperance decroire qu’une fois reintegres dans leur 
position, ces Messieurs ne se dechireront pas dere- 
chef a belles dents? Nous les accueillerions sansdou- 
te parmi nous a bras ouverts. Mais nous ne voudri- 
ons pas les revoir dans le Ministere, de peur qu’ils n’ 
entrainassent de nouveau la nation des discussions 
de principes dans les querelles de personnes et ne 
1’ecartassent ainsi de son veritable but, la Monarchic 
constitutionnelle. Nous 1’ avons deja vu; ce ne fut 
qu’apres leur eloignement que l esprit de faction 
commenca a se dissiper. Quant au Sauveur, ce n’est 
plus un Journal grec. Anssi ne s’occupe-t-il plus des 
interets de la Grece. Desespere depuis long-temps de 
pouvoir en imposer a la nation, il a ostensiblement 
abjure tout caractere national et n’ecrit plus que 
pour les etrangers. Francais au commencement de 
1836, Francais et Anglais au milieu de la meme an- 
nee et enfin aujourd’hui Francais, Anglais et Russe, 
ou plutot ni Russe, ni Anglais, ni Francais, tantot il 
cherche a contrefaire le cri penjant du Coq gaulois, 
tantot il livre la Grece en pature au Leopard d’An· 
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βτάς. Αλλά δεν Θέλομεν πλέον νά καθέξωσι τά Υπουργεία, 
διότι Θέλουν πάλιν αποπλανήσει τδ έθνος από τήν συζήτη- 

σιν των ιδεών εις την περί προσώπων έριν καί τδ άποτρέψει 

άπδ τδ προς την συνταγματικήν Μοναρχίαν βάδισμά του. Το 
εΐδομεν* έγινε χρεία νά μακρυνθώσιν αυτοί άπδ τά Υπουρ

γεία, διά νά παύσωσι τά ολέθρια Κόμματα καίν’άρχη'ση νά 

μορφοΰται ή μεγάλη του έθνους Μερίς, ή ζητούσα έλευθέρας 
θεσμοθεσίας. όσον δέ περί τοΰ Σωτήρος, δεν είναι πλέον 

Ελληνική έφημερίς, ούδέ πραγματεύεται πλέον περί ελληνι

κών συμφερόντων. Απελπισθείς προ πολλοΰ τοΰ νά έξαπατη'· 
ση τήνέλλάδα, άπηρνη'θη αναφανδόν τους Ελληνας καί γρά

φει μόνον διά τους ξένους. Γάλλος εις τάς άρχάς τοΰ 183G 
έτους, Γάλλος και Αγγλος περί τά μέσα τοΰ ίδιου, καί 
ση'μερον περί τά τέλη τορ Γάλλος Αγγλος και Ρώσσος, δη
λαδή ούτε Ρώσσος, ούτε Αγγλος, ούτε Γάλλος, ποτέ μεν 

σαίνει την ουράν καί προστρίβεται εις τους πόδας τής Γαλ
λίας, ποτέ δέ παραινεί την ’Αγγλίαν κατά ποιον τρόπον νά 
λάβη σταθεράν υπεροχήν εις τήν Ελλάδα, ποτέ δέ ψαλαω- 
δεΐ Τροπάρια τής ορθοδόξου ανατολικής Εκκλησίας καί, νέος 

Χρυσόστομος, μ.άς κηρύττει τον λόγον τοΰ Θεοΰ. Άφ’ ου 
ήλλαξε γλώσσαν έκατοντάκης, άφ’ούμετεμορφώθη γιλιάκις’, 
κατη'ντησε ση'μερον ή παρωνυχίς τής Ελπίδος καί Αθηνάςί 

’Αλλ’ είναι πιθανόν εις τό εξής νά μεταβάλη φύσιν καί νά 
λάβη τήν μόνην μορφήν, τήν οποίαν ακόμη δέν ένεδύθη 

Απαγε τής βλασφημίας! ή ένανθρώπησις τοΰ Σωτήρος δέν 

γίνεται πλέον. —

ΤΕΑΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΪΑΟΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΛΩΝ.
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gleterre, tantot enfin il psahnodie les louanges de Γ 

Eglise orthodoxe et, nouveau Chrysostome, il preche 
la parole divine. Apres avoir cent fois change de 

langage et successivement subi mille metamorphoses, 
il est maintenant devenu comme un diminutif de 1’ 
Esperance et de la Minerve. Mais croirait-on qu’il 
put desormais prendre la seule forme qu’il n’ait ja
mais revetue?. . Pensee sacrilege! Est-il possible 

«pie le Sauveur se fasse encore homme? —

Fin du journal des journaux,


