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ΑΓΓΕΛΙΑ

Έχδίοω ιέ» Τ020ΤΗΝ, 5ύγγρ*{*(ί* ψμίΐρβν χαι πε
ζόν, τό όποιαν θέλει άνα^βινεεθαι κατά μψα εΓς φυλλάδια 

' έχ δύω Τυπΰγραριχων φύλλων, ίν{οτε δέ χβΐ μέ είχύνκς , . .
—  Πδς Ι Α0ν Τοξίτην ; ίρωΐώσιν οΐ περίιργοι· (χβΐ πε

ρίεργοι εΓμεί* ολοι οΐ ‘'Ελλν1V8ς) θέλβε περιέχει; Σϊτύ- 
ρας;. Ποιητιχάς μελέτας; Έρωΐιχά; Βουχολιχά; Ελε
γεία} . . .  —  Μα ·;όν θεόν, Κύριοί μου, μήχ’ εγώ δέν ήζεύ- 
ρω χαλά χαλά τί θέλει περιέχει, διότι τούτο έςαρτάταί άπό 
τάς περιοτάτεις της ημέρας, χαΙ άπό τάς διαθέσεις τ1);·ψυ- 
χ^ς, πράγματα τόσον άόριστα δσβν α! δημηγορίοι Ρητόρων
τινων έν τη Έθνοσυνελεύσει.......... Συμπεραίνω μ' 2λον
τούτο 2τι ή Πολιτιχή Σάτυρα (χάρις είς τους άπειραρί- 
θμους Πολίτιχούς Δον-Κισσότας) θέλει απαρτίζει σημαντι
κόν μέρος έχάστου

Κρίνω περιττόν νά σάς εΓπο (ώ; σάς λέγουσι πάντες οΐ 
Συγγραφείς, ΜετοφρασταΙ, Ποιητα’ι, Τυπογράφοι χαΐ Βιβλιο- 
πωλαι έν είδει τυπιχού Ιπιλόγου εις τάς σχοινοτενείς άγγέ- 
λίος των, εις τάς όποιας προλογίζβυσι μ ό τή ν* Ε λλά δ α ,  
μά τό χλέο'ς τω ν π ρ ο γ ό ν ω ν ,  μ ί τ ή ς π α λ ι γ -  
γ ε ν ε σ . ί α ς  τήν χρυσήν  α ν α τ ο λ ή ν  κ . τ . λ )  8τι 
τό περιοδικόν Σύγγραμμά μου θέλει τυπωθε! με χαλους 
χαραχτηρας τοδ Διδότου, μέ μαύβην μελάνην επάνω εις 
λευκόν χάρτην, οτι τό σχήμα του εΤναι είς όγδοον, χαΐ τά 
λοιπά, θεωρώ δμως σπόυδαιότατον νά προσυμφωνησω μέ 
δντινκ μέλλει νά ιΑιταγραφή είς τό μαρτυρολόγιον τ&ν Συν
δρομητών μου, δτι χαθώς έγώ ταχττχώτατα θέλω τού ηέλ- 
λε: τά φυλλάδια μου, ούτω άπαιτώ νά μέ στέλλη χαΐ αυ
τός τ α X τ (X ώ τ α τ α τήν συνδρομήν του.}

Τιμή δέ τής Συνδρομής προσδιορίζεται δρβχμή μία χατά 
μήνα διά του; έν τή πρωτευουση, χαί δραχμή μία χα( 20 
λεπτά διά τους εκτός.

θ. Γ. Ό|φ|ρίδης.
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ΘΕ Ααΐ·ΟΥ Γ. ΟΡΦΑΝΙΛΟΥ. 

Σύ')η·{ΐαιηια χατά μ ή να  (xΜ6ι^^^^ο^^

0 1  Σ Ε Π ΙΈ Μ ΒΡΙΑ ί^Ο Ι.

’Οπό̂ αν χρίίΤΐίλλοπνοίΐ έτ:£ίχων:αι χε:μών£;
Μέ καταιγίδων συριγμου;, σιγοίίν α'ι άηδδν:;,
ΚαΙ διαδέχονται Ραρεΐ; τά χελαδήίματά των 
Οί πάταγοι τόίν κεοαυνών, κ’ οί κρίτοι των όδάτων 
Καδι'οί αυτά; ε5ίγ»}α* εΐς ώ:*ν τρικοιχία; 
ΆνΟοοτεροδ; άνοίξεως Ιλπίζων νηνεμία;,
Πλήν δ γειμών εκτείνεται τ ί ;  ρύ«ώς του πέραν, 
ΚαΙ δί αύτδ τήν γλώαοάν μο'ο βρινω έλευΟέοαν 
’Αρ’ ον το γρόρειν παριατα τον άνδρβ Ιΐατριώχην 
Σιγώντα, ή αννείδηαις μέ ηλεγ'̂ ε προδότην.

Δέν 6ά αας ψάλλω ηοωα;, ουδέ ερώτων μέλη’ 
Βαστάζω τήν φαρέτραν μοιι γεμάτην άπδ βέλη,
Κί Άπόλλοιν νΐ'κτοπρόίωπο; μ’ όργίλον «ϊττλαγχνίαν 
Νά τά τοξεύσω έρχομαι εί; προδοτών χβρδίβν'



Κ ϊν ΐ 'ις  5«ς ας μ.̂  αΐ Ρραδυναντι ίλίγον,
Άλλα, Κ33 σ^Ι^ω, 4; μ.* ίίπ5|, "ϊΐ βέλη μιοϋ έμπή̂ -ω'̂  
Κ' ίάν Οϋμίς ίαράΐητος μοο άμήρώο^,
Κ’ ί*  τών ένίχων Είτρίμος χάνένας μου γλυτώοη,
Τ ν  χιΤρα ά»α«ίνατ8 «ράς ϊλν διαρυγίντα,
Κ,' Εμνυω &τι αα\ αΰτίν 3έν 6ά ά^ήαω ζωντι.

Τριχρίβωποι'τοδ Εθνους μας χοληιχβί μιγάλοι!
Σάς, τοίις έχοίοος,υψωοΐν ή Ενδοξίς 'μβς χάλη,
Κ’ ή άδοξος ι?|ς εριδος, χαΐ των χάΟών μανία I 
Στοίις λίγους μου, άν οτρΕψητκ χοοευοηα ώτία,
Δέν 6ά οιγήοω* άν δ«ιλο), τους χεραυνοίς των νίμων 
Φλογώδίίς άχονχί'σητ* ινοχίίροντϊς ύ ν  τρίμον,
Δέν δά τρομάξω* έχϊίδή, τρομάζει οιχις σφάλλει*
Αλλά χερδία Ενοχος στδ στήθος μου 8έν πάλλε·...
ΟΙ λάγο(, αέ ίδέαι μου, δέν είναι έμου μίνον,
Αλλ’ «ν’ έχιίνου του λαοίϊ 'τσδ χλάοαντος τ̂ ν θρόνον, 
ΚαΙ τβδ δηοίου σήμερον χολιτίχοΙ θερσΤτα·.
Μέ υπουλον άναίδειαν τά Κχαια πατεΐχε.
'ΙΓπδτέ μόνον πρόσχημα Συμβουλών χαΐ πατέρων 
Πάντοτε, πλάνοι, εβρετε τό ίδιον συμφέρον,
Καί πάντοτε έπνίξατε μέ παιδοχτόνους χε*ρ«ί 
'Γοίΐς δβους έπλησίασαν είς τάς χλεισχάς σας θυρας.

^  6

Τδ προσοπειόν σας, υφ’ ο χρυπτόμενο: όπέσω 
Τους δόλους μηχανεύεεΟε, λοιπόν Οά διασχίσω,
Καί μυστικός ι^άσχοπος πασών χών πράξεων σας, 
'ί'ων λόγαν, τών^σχεδίων σας, των διαλογισμών σας, 

δυελλώδης ίνεμος άρπάσας έχ των ώμων
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Τή» λίίττήϊ 8ί παντοϋ, ίνστϊίίρϊτε ΐί·* ιρ4μο*, 
Μ? χα'^α^μίν σ«υριβιο3, χαΐ Ε(ρωνιία^||^ς 
Τιί ί^ιχα ώτία νας θά δείξω είς ι6  «ληθ9<.
Καλέ^ατε μβ ύδρίΦτην, χαΐ νεανίαν̂  **
Η σοκβφάντηΤ ίτ(μόν μβ βέβηλοι» ι̂ιρδία»* '

*Ως οΐ χαχοϋργοι ττ»(γβντ6ς στά στήθη των τ ϊι τρίμο» 
Αχσχαλουσιν £δ(χο« τβν τιμωροϋνκι νέμο».

• 'Οκ^τιν του Καταχλυβμοδ έλύθηβαν τά βχβτη,
Κ’ ή χάρι<; ηάλίν έλαμψ» της 9’̂ εω; ή «ρώτη, 
Φοβούμενοι, μή δεύτερον τά άνομήματά των 
£ατέβωσ:ν α1 άβυσσοι νά ηνίξοον των ύδάτων,
ΟΙ άνθρωποι, ήθέλησαν μέ χύηους χαΐ άγωνα 
Νά χτίσουν πύργον μέγιστον παρά την Βαβυλώνα.
Τύ ίργον των βψάνετο στά νώτα των άέρων,
£αΙ είς τ6ν θύλον ι ,̂πιζον νά οθάσρ των άστέρων. 
Πλήν δ θιδς, έσύγχισε μέ νεΰμα του τάς τύσβς 
Των τολμηρών πλασμάτων του ίεροσύλους γλώσσας, 
ΚαΙ διελύθη δ σχοπδς, ώς νέρο« λεπτής πάχνης,
'ύς άνυψούμενος χαπνδς, ώς ύρασμα άράχιης,
Κΐ ουδέ έννάει χατ’ αυτήν τήν δίποδον άγέλην 
Ό  Βαυαρδς τδν Έλληνα, τδν Βαυαρδν δ Έλλην.

Τδ σχεπτιχάν σας ί̂ψατε είς την Ελλάδα βλέμμα, 
Τήν βαπτισθεΐσαν είς έχθρών, χαΐ είς ηρώων αίμα, 
Επάνω είς τά σκυθρωπά μνημεία τής άρχαίας,
Κ’ είχάνα θέλετε εύρει Πυργοποιιας νέας.
Χθές μόλις έπαυσε κατακλυσμός πολέμων,
Χθες μόλις δ τυραννικός κατετροπώθη Δαίμων,
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ΧΟίί μ ίλι; ^.ιος λαμπρδς, μ’ ά»τϊ»ας φωτοβΛδυ; 
Τή·̂  05ς*ν μα  ̂ 8ιέχΐ)36 χαΐ εί; ιοίις δυο χόλου; 
,ΕΧχϋοΐς χρό; *τδ χλέος μάς μέ θάμ^β; χίλιν νέον 
Τά βλέμματι τών έχΐ γης Λαών, χαι Βαϊίλέων,
Κ: έχ νέου διβίδ^εται χήν λάμψιν χου, τδ ^όχος, 
Κα\ χήν άγ^ήν ϊ;γάιηιν μας, της έρ',δος δ χρόχος. 
Ίοχυν Βχόμι Θεμιτλ> δέν Ιλαδ’ ή φωνή μας,
Κα'ι των γλωοοων ή βυγροις γενναται μεταξύ μας. 
ΑνχΙ νά άνυ-̂ ιώοωμεν είς βάσεις αιώνιας 
ΑχόρΟητον όχύρωμα κατά τηςτι)ρανν(ας,
Άντ'ι νά άνίγείρωμεν ισόνομον Πατρίδα 
Μίαν χροοθέντες εις πολλάς αθάνατον σελίδα,
Ώ; κάμινον φλογίσαντες τοί? στήθους μας χά βάθη 
']ζ* νέου έζανάπτομεν τ’ άποσβεσθέντα πάθη,
Κϊ δ ξένος, ύκό πρόσχ’/ιμα χαΐ φίλου, χαΐ προστάτου 
Μ’ Ελλήνων χεΤρας τ’ αφανή άπλόνει δύκτιά του.

Τί άναργία ιδεών Ι τί βάγχυσις πνευμάτωνί 
Εις είδωλα φανταστικά καπνούς θυμιαμάτων 
Λσυνεττης χ’ εις εαυτόν χαθείς προθυμως καίει,
'Ο */__θίς άνδράποδον αίσχρόν, ελευθερίαν πνέει,
ΚαΙ '/̂ είμαρρο; ακράτητος έκιθυμεϊ άχαίρως 
Αιμοχαρής ν’ άποδιιχθή Μαρας, 'Ροδισπιέρος,
.0  τυραννόφρων, Λαϊκός, καί σφόδρα Σαν-χιλόττης,
Καί Δημοσθένης χρίεται τοίϊ έθνους δ προδότης...
Των Σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ώ ν ,  αυτός βαστάζων τήν σημαίαν 
Τήν πάμπτωχον Πατρίδα μας ’Αγγλίαν θέλει νέάν,
Καί Λ ό ρ δ ο ς ά ν ε υ σ τ ε ρ λ ι ν ω ν ν ’ άναδειχθή σπουδάζει. 
Ε/.ίΤν;ς, χολσξ Αυλής τό μέλλον έτοιμάζεΐ'



Τοδ Σίπτεμβρίοϋ έχαυσβ τά σχέδια άδρόα 
’Ελπίζων νά αυναυλιβθ  ̂μέ *ιά μεγάλα ζω&.

Ποδ εΤβθε; «οδ έ^ύγετε, χρσβπτεροι ελπίδες ; 
Άλλοίμονον I έσβέσβγιτε, χαΐ δχλπραί φροντίδες,
ΚαΙ φό6οι, τδ άμφίδβλον αεριχοχλοδσι μέλλον*
ΩΙ άς τό̂ >ίδΐι>' ώς ποθώ ένδόξως άνατέλλον,

Κί άς ηναι ή ημέρα μου έχείνη τελευταία 
Καθ ην θά ίδω όμιλον παρά τδν Βασιλέα 
’Απ' άνδρας φιλοπάτριδας. .  .. άλλ’ άνδρας, ουχΙ νάνους, 
ΟυχΙ ταους θηρευοντβς στολάς ύπερηφάνους,
Τιμάς, χρυοίον, χαΐ βαθμούς,  ̂χαί θεϊχάς λατρείας,
Κ’ είς στηθν̂  χλείοντος σαθρά χαρδίας σεσηπυίας.

> Τά δάνειά μουΙ > ’εως χθές, έφώναζ’ ή ΐυρώπη,
Κ’ είς την φωνήν της πρόθυμοι, άλλ’ όμως χρεωχόποί, 
Έδιαλύομεν στρατούς, πεζών, χ’ ιππέων μοίρας,
Τδν άρτον άπεχόπταμεν είς ορφανά χα! χήρας,
ΚαΙ προς τάς Οίχονομιχάς έστρέφομεν ψαλίδας 
]1εφοβισμένα βλέμματα, πλήν γε'μβντα έλπίδας.
ΙΊως αφθονία έξαφνα έχύθη ^Παραδείσου ;
Κρυμμένους μήπως εΓχομεν τοδς θησαυρούς του Κροίσσου, 
*Η μή θαμμένα εΰρομεν της Χαλιμάς τά πλούτη;
Κάνέν έχ τούτων, φίλοι μου. άλλ* οί χρυσβϊ μας Βροδτοί 
Μέ χε'ρας τοδ Σουλτανιχοδ αρχαίου μεγαλείου 
Τδ τελευταίον σπαταλοδν λεπτδν τοδ Δημοσίου*
*Ως θέμεθλα τβδ τύφου το)ν χ«1 τής κενβδοξίβις

Ιθ · 9



ϊίά  βάλουν μιλίτήοαντίς ίο3 ηλήβοος τ(1ί χβρξίϊς^
Κα\ θέβιις ${ΐμθ!ραοαν, χα\ άμμον παραβήμων,
Κί Ιλπίδαζ ε{; "(Λν χβτχοντα, *α\ θκωροΰντα Αίμο ν  
'£ξαπαΐών(ΐς Ιαυτοΰΐ, χω^κύοντις ι(ς ψέγους, 
Αηομένηοαν χως χριωστοδν ·ϊων πράξίων ιθί)ς λόγους, 
Ε.αΙ ΙχειΒή, ώς λέγουσιν, χρα ε̂ΐ ιό μέλι
Την {)3ονήν τοΰ μέλιτος νά όοχιμάτη ϋέλκί,
*0 ·Ι< των έλοιβ* άμβιβάς, χΕ δ άλλος μ’ άχληστίον 
Τά έχταχτά του έξοδα χατά τήν 'Ιοηανίαν.

Δίν ε!οΟι βεις, τά λι(ι|ιανα ^εβΟέντος *ΗφαιοτΕου  ̂
Δέν εΤο9ε οεΤς, οΐ *Ηρωες τΐ)ς Τρίτης Σεπτεμβρίου; (*) 
ΕαΙ οάς μέ τάς άχτΤνας του τάς διβιρβ ι̂στέρας 
Δέν ίοτεψιν δ Ήλιος έχιίνης τής Ημέρας;

^  10 ^

( ' )  Χ^Μίτοΐμΐ') ι ί  τ) ^{ΐβΧ«γΐ|βν^ν ίκί^ογ^ι «ί<χτχ «ιριζτ;- 
7 ^ « « { .  Κ ίιβ ς  ί<τβ τβ&( Χιιττιμβριχνο^; δΗη{ρ<]« δκ^ροκβ* «Χν ’Χβιιχδν 
ια ί φιΧ«λ«ιί4ιρ9') ι̂ρακ-ΐήρά « η  2 Σ»νταγ|»ηάρχΐ]ς Δ. Καλλίργικ, χαΙ 2 
7ίλβ< | ΐ ι ;  ΓιΔ^ιης Κη κ « ;· 2 μιΐν δ ρ ιη ^ ιβ ;  ριΐ)ρι2φ6αλμθ( Άργος, ηίντβτι
άγρυιηδι ύκίρ τΐ!ς χοηής ήηχίας, 2 21 ήηιχίζ«>ν μ; 2γ<01ς ητριύηκ, 
χαΙ 2Μυβ(·ς ηη̂ ζ̂ ν Ιβάχις ΙλΙκκ τ2ς κα ι̂κροίς -χ̂ β Ι̂βς. ΕαΙ 2* 
Ιιντχζινκ ιΐς τβδτβ, «Ις λ2γβ(ΐ«ν Ιχ «»»π3|ΐ(̂ ’ * 2 Σχ»9ς ·2 ϋ ο ^
{ ΐ1 'Ρ ΐύ τ« (χ 2  οχοοίι ιιίχης ΐο2ς «ιοτ(ύβ''Μς ιΐς ’Ιηοοΐ» Χρ(«τ2ν· Ό 
Λ2ηβς, («2 μί) ειιχββ^} ένΟηΝίχββι'ις 2η2 τ2ι 2φρύ$<ι Καμιιηίΐς 
οΝοι έίΜβήΜίοι Γ·λλκΔ Στρϊτιύ|ΐαΐ« ι ΐ ;  τ2ι ΠρΑΐ*«̂ Μ>ν 2 Δρ2βος 
|ΐ2ς Ι2ρβοΐ9* τ2< )>ψιλ<Ις βςη ί̂ας ΐ2ς 2ικ(ις 2 Ο ΐ ιο ν ο ^ ιχ ύ -  
τ ■ τ  β ( Λαββ̂ νης Ιη^ργηοΊ 2η1ρ τδν Ύ«αΧλιίλ«*. Ό Ηιλδς, {ΐ3ς 2^· . 
λίΜ·, τ2ς «ρ«ττζγ2( οίς τ2« πζτριύΐη'· Μιτζίχ>;-< «ιρί χζταϊιέξινς 
«νκ»ν. Ό ϋΐΐΐΕ ίς {ΐΔ (ΐ$τιξ»ζ 'κολιτιζΔ 2νχηα ίψβρίυΜ «ο2ς νηιζαν· 
ταικίροος ΙχβΟς 2ι2 τ ν̂ ΓιρονοΙα». <0 Πνρηολι·«2ς Κ<ιάρης χαΐ αΜς 
21ί χΟιαΒιΤ̂  2[2τι «Τμι (ηΧοχίν χηαρι, χβ'ι 2̂ λ*ιχΔ 'χα\ τ2 λβιπδ. ■ * 
€<ρυ»«{Μΐι ν2 τ2 {κΚο̂ ' Αζ, χζΊ διΙ ν ι ίχ^ζζδΟ χβλ̂ 'τιρχ ΑΓΑΝΑΚΤΩ·



Οί Ελληνίζ δεν ώ|Ανϋον «ροχδές β(ς ■? ονομί σας 
Άρμονιχω; ©8ρό[ΐ8νον εί; νη>, χαΐ εις θαλαασβς;
’£γ('ι> αύτδς, 3έν £χαι>σα θυμίαμα λατρείας 
Εις τύν βωμδν της δίξης σας; πώς τώρα της δουλειάς 
Χβλχευετε τήν Ιλυσον; πώς τώρα της Ποτρίδος 
Βυθίζετε τά πράγματα εις άναργίας είδος;
Πώς στέργετε ώς έσχατοι σεΤς οί κληθέντις πρώτοι 
Τδ χλίβς σας νά δά'̂ ίητε στοΰ τάρου σας τά σχδτη,
Έφ’ ου ώς Μαυβωλεΐόν σας σωρδς πετρών θά γεινη 
Διά νά ίπιχάΟηται τδ μίσος χ’ ή οίσχυνη;

3 -  π

Χρισθέντες μέ τί5ς Ααϊχης βουλήσεως τδ μύρον 
Έν πρώτοις, μ’ όποσχέοεων τετορνευμένον λήρον 
ϊ ’ έπτά τοϊ3 Κδσμου θαύματα, άγύρται φουσκωμένοι 
Έτάζάτε πώς άπδ σας χαΐ δγδοον Οά γένη.
Παρηλθεν έτος 'ζμισν, * *’ επέκεινα άχομο 
Καθ’ δ ένατενίζοντες δξδ Αυγχέβς δμμα 
Δδν ειδομεν χαρζδν γλυχδν νά φερη δ άγων μας,
Δεν εΐδομε» τήν ίασιν τών παλαιών πληγών μας* 
Ά λλ’ είδομεν στου μέλλοντος τήν μαύρην καταιγίδα 
Άηοσβεσθεΐσαν, καί αυτήν τήν έοχατον ελπίοα*
Ά λλ ’ ,ειδομεν ώς θε'μεθλα πολιτικών θαυμάτων 
Αίσχράς του Σύλλα προγραφάς, σειράν αδικημάτων, ( )

( * )  Λΐ* δ ιή ιντ» ι ίΐ «ι^ζπβνιίδβι·· βΐ Φιλιλ(ύ6<ρβ> ερβϋνοι |ΐ<ς τΐ)( 
τ̂ Ιίης Σιπτί̂ ιδρΙβΒ ΪΔ τί< ί1ι■̂^̂ίο̂ ί̂ [ΐ*ί, Βΐίτι αΐ «ριίίιΐί τ*» »4τ»ϊ
*ιτ«(Μί^τ»^βσί« τ ί  βίβχβί τ ·ν . Α; ά?ήί·ι»ίν «5{ τδ^ ΒζΜρο- 
03νλ«»* Χρηϊτίδοιι, >Ραλλ>ι, Κραζί, 'Ρ ίζ » , Πρι6ιλ*ιι^ί»ϋ (τβ5 «βτ^ρβ» 
Οβοτςβ Οβηιϋη ου Ιο ιοατΐ ΐοειι·) χαββζι τα^τι^ ή ν̂'Ό'τβ ν ί ! ι ·  
χιΐίλ ίγΐίβ ιι Χγβιτίς [ΐ«{. « Ό λ ϊί ;,  Βιίρ;οι, ίτ;ν έ·Λ·Β9ίί9[ΐίνβ{, 1|ΐ;ί-
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Το3 Δημοιίβϋ Οηΐίϋ^βυ άναίιγοντον σπατάλην;
Ρβδιοϋρ·]·{*ί ξ ΐ ϊ ΐ χ ί ] ;  ^πίρ^οι«ν μ ^ γ ά λ ν ,

Κ’ αίσχρίν χατοιχηχηριον τδ βχήδο; σις -ρί) γρόνων 
Ολων του α5οο των φριχτών, χαΐ δολϊρο« δαιμόνων.

Τ^; δίξη; λάτραι, τρέχετε μέ όμματα χλειομένα,
Κι «ντί ν’ άρΟζτε, ττίπτετε εις δδοξον πυθμένα,
ΚβΙ ιίς αυτόν, ναΐ, εί· αυτόν λυίοώία, όογυμένη,
Ή ίττίγης Έλληνιχή φυλή σας περιμένει 
ΛΙέ δαδας εις τήν δεξιάν, χαΐ λίθους είς τήν άλλην 
Νά ψαλλη τήν χατάρβν της έχείνην τήν μεγάλην 
Ε?ς τήν φωνήν της, χάλαμοι υπό πνο/,ν άνεμων 
θ ά  τρέμετε, ώς έτρεμεν ό αποστάτης δαίμων,
ΚαΙ ώς ήλλάξατε ψυχήν, θ’ άλλάξητε καί σώμα·
Φλόγας, τό άδδηφάγον σας θά έξεμε'ση στόμα,
Αί τρίχεις, όρεις θά γενουν, τά πρόσωπά σας, μαΰρβ,
Κα! πάγος, ή χαρίια σας, ή Βέ πνοή σας, Ααυρα.

■ ί «  τβ ΐ; ίνβ^ώιιβϋ; βί>τί«{, βαίίτι ήνβιξ»·· 1ιι\ « 3  βώ^χατίς ΐ ίυ  τ ίς
• ιιληγί,- τί3 Φϊ^ϊώ, ί ι ΐ  τ·5τβ ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΪΘΕΡΟΙ του; 
« 1ξ'.)̂ Ιβζ|χι>, π^βλβ{ΐ6^βντ«ε η ΐιζ ν  νΙ>ν νύγχνιιν, ν̂νζ|χΙνην >ζ 
» ^λί^^ιϊ άιΤ9Τ»λίϊ(ιΐ,»τ*. X Τί ίιίιιντα ι β|<.«ς ιι3ς «Ιπίίβι ί ιζ  τήν 
·»5?{·ν τί3 Γ ιννϊίίκ  ΚβλΜβτ^ύη), Τί3 θτν^ινίίβν, τβ3 'Γίκ^-^ίίυ Στ^ι- 
^τίΐί,ΤΜλβ, το3 Ά νΐϊτχ ϊίζ»  Στρι^τ^|χι:βλ*·, ΤΙ ή;ίΐ!ορ;3ίΐ ·<4 [ΐ3ς ·Ιηββι 
ίι3  τβϊϊΒιβ άνίιι* ά ία ίχ ϊτ ζ  τά ά^βΓ» Ιηριξζν·, ϋ ν  χζτίνιιττίον χ»^ 
βντήν τήν Στοιτίϋτιχήν Ιι^ζρχίαν ·, 'Α< τ ϊ  άρντ,6δκ, χβΐ ίιά .ά τβ ίί άιτβ- 
ίιίξωμίν ψ«ι»ίβ[ιέν9νί, βΙλβ|χ(ΐ τβ ί; ϊϋ ’ξ ίΐ τ ϊ»  ΠζντβΧίίντβ Βζβιΐι^ϊ»:», 
Ανχιγή» ίΛ  ίλίκληρι ιΤχοίί |τ») ζΙχαιλΜΤίτίίντ·, ιΙιΐ9[ΐίΐν«ντ» 
τ1 ίιιν ά  Τ6ν πίλΙχων, χ*Ι γτνίμιγίν ϊήχι^βν β3,αι τ ί«  ηλίϊν βνηχβνηίν
χ«\ Γ^ναιρϊί β^ ί^^ ι5 ίί;...............Άλλβήιονβν ! « λ λ ά  ν'Γΐτί?ί(Χ«ν .' ί ς
ί « . 5>ί?»(χ€ν χζΐ τ«·ίτ» έλπίζβντ*5 ίΐς  άνϊττλήν Δ«ιι*β ;·,τ;; νά δ«ωϊΐν τά 
<χ:ς τ?,{άνθ{χΙα;.
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’]ς:5«ί πολιτίίδ’ I χϊμ«ιλ€0ν·{ων γένν®!
ΙΙ̂ ωτεΤί, [ΐδία^αλλίμε/βι εί; ώρις λε::τίν ενχ,
Κ«Ι μ’ ενχ μόνον τ.ρέοβίωί οολιεομενον γεδμϊ,
Μ’ ολίγον ψο/ρόν μέϊαλλον, μ’ εν Ήγεμόνβς νε3μ« 
ΙΙροοίδονιε; ιόε'θνοςοαί. φοιδρώς χβοητ· τώρα,
Ά αλ · εοχετ*{ χα- νΟν έττί . ή τρομερά σας ώρα,

Γίροχ̂ Οίς δί®, ε«ε:γου-αν ό:;όΘε7ίν μοΜ μίαν 
Γ·.ί έϊός ξ-νβϋ ίυνατον έτηγα την οιχίαν,
Κί άρ εΐ) κατ βρΘρόν τι μιαρόν, ένό; άγράροο νόμοα 
1 ον; τοίχου; με “ϊραίτηταν νά. ?οω τβΰ ττροοόμου 
Μι τά λαμ-ρά των ε”πιπλα, χαι τά; χρυοα; εικο'να;, 
Μόλι; μεΟ ωρβ;, μ εμβαοαν νχ ί?ω χβτά μόνα;
Ι ον 8υο9εώ?ητον θεόν ο' εχεινου; του: Όλυμπου;·
Με οεβα; έπλ'ητίααα . . . .  πολυτελή; τ ι; σχύμπου;
Γό·ν ' ί];ωα είαιτα^ε εν μέαω μεγαλείου,
Κ. ΰπέΟεοα πώ; εδλεπα τον Δία του Φειδι’ου.
Νομυα; με έχ τή; φυλή; των παοοοίτων δντων 
Ιωνει ;  Θεοί»; πχντοόαποΰ; θυμίαμα χαιόντω»,
ΚαΙ προίιοόντων ακαντα τά τιμαλφή μέ. ζεοιν 
Δ'ά όλίγον μετβλλον, οιά ,χάμμίαν Οεοιν,

Μ' ήρώτητε το αίτιον τη; επυκέψεω; μου*
Ιίλήν μόλις τω έξε'βεσα τ!ς ήτον ό σχοπό; μου,
Κ’ ϊοοΰ ώς από ευρωοτον χ»[ ^ωμαλαίαν χεΤρα 
Ανοίγεται μέ πάεαγον ή τής αίΘούοης 9ύρ«,
Κ’ ε’οέρχονται ιελ-ί,ν δαηβ ίαοοηδ, ώ; φίλοι - ρ ί;  οίχεία»; 
’£να; μεγάλος Υπουργό; μέ τρε?; πλιιρεξουαίου; (')

(*} 'Ά ς ν ί μ ϊ; διιδάλλϋϊίν βΐ |χβ(59ί;ϋ:, .«Ι ο'φιλ·λ.;βιρ3ΐ «ϊ·ΐΓ»«ρ- 
76ί, ί ί  ίΐΓίϊί!ξι·>τ«; ίτ ι .  ό Μνγ2 ; ίτβ» 3ι4 τδ *ίιιλ·><<« .· λί^βί-
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Ήσαν ώγ^ο\, χιθώ; νβχροί ά^ήίϊ>:β; τ ί 
Καί τά θολά έλίμματα, των βήμα
Κακούργους μο\ παρίοτανο» μ ί πρόοωπα Βαιμόνων 
Άρτίοίς Ινιργήοαντας άνθρωπον τινύς (ρύνον.
— · Τί ίγςΓΛ; στήν θί«ν των ίλίγο» ουγχυσμένοί,
• Τ( Ιγ«»ΐ{ χα\ Βίύτιρον ήρώτηοίν ό ξένος. —

· *λς £χι; Βόξαν 6 θιος, χχΐ ή ΠατρΙς άχέμα 
( Είπιν Β μεγβς *ΥπονργΒς άνοίξας δΒου. στ ίμ α)
« Κιχέρωνις οτήν Σύνοδον ίν*πίίραντες τήν
• *Εδώ οο} Ιπυτρέ^μβν ογγέλλβντις την νίχην »
—  « ϊίλήν πως; είμ’ άνυπύμονος, είπέ μοι τά συμβάντα—
—  τ Καθώς μας χανονάρχησες, έ<|;άλαμ(ν τά πάντα, 
1 Μίαν Βουλήν Οά έχωμεν, χαΐ μίαν Γερουσίαν
• Έχλεγβμένην, ώς ποθείς, οπΒ τήν Εξουσίαν,
> Ίσάβιον, άχράδαντον, χί αθάνατον άχόμα.
V Δυω τρεις ξεβράκωτοι, θρασύ με ήνοιξαν τύ στάμα,
»  Αλλά τούς χατεση ασβ μ ’ βρχαίαν ευγλωττίαν ·
» Βουλήν τ̂ούε λέγω) Κύριοι, Βέν αγαπάτε μίαν;
• Ά ς  ήναι μία ή Βουλή, ή δ’ άλλως Γερουσία,
> Κ ί αυτή, χατά τήν γνώμην σας, χί αυτή άς γίνή μία·
?  Γ(αΙ, είναι Βυω πράγματα, άλλ’ όμως τύ χαθε'να
• Δέν είναι δύω . . . .  βλέπετε πώς είναι άπύ ενα.

νι; το&< |)ΐΜ̂ ιι(η«ν( «χβπνύβμιν νί ηρββ(ίλλ«;Μν ΐβ&{ «λημζβν- 
βΙμι;  τ·3 01 κΧη^νξούνΐΐΐ 21 ήνιχε ι ΐν »  Μ&>ανί« ·ηρΐί»κχ  π«μ-
«τ&ττα τ ί  ΐενοι* Αλλ' ^ϊον ει«ρο3|ΐ·ν τ^,ι ίλιχήν ·&τ3> βύγβϊβν |χΙ ΐϊιλχ· 
σ*Ην, τ^$ν τ»υ; ρι2·»υ'^γ«(χατχτΐ]^είιιτίΐ( ύηί τλν
(ίνης «θλιΤΜίχ «η|*αίΐ(. Κχ\ ηβ^αξίνιυίδ}!! ή^κβριΐ ί«  ίΚ η  να
^Μΐ χαλ&ν, χα\ |(1ρη τινβ α5τς3 άίήΜντχ, νέ ιΙ·β( νβΐ33τβ· 'ο  
Δι24«κ«λ^( (ΐΜ Κ ^ τ ίΗ  έ«ννι:ειζ( λ*γη 7τ( < ά*} Πιον ξνλβι γ ί-  
ν ιτ ι ι  β<ανρ)( σι> χρονχν'ντυίν) χχΐ χννίριβν )(3 χένΕρου;. *



>»*Αν Γβρβΰϊίΐν εχωμεν, ούτ μα; πεφβζΐί;’
» Ό Κ(̂ 7μο; 01 να μ3; μας Οαυμάζ̂
• Έαίγων........ χαΐ μ1 εκαμον νά ύποθίαβ φρίχεων
> Έν μ{σ({> πώς εύράχομαι ζοάναν ίχινήτων.
·~> · Διά -την ευγλωττίαν σου τήν θαυμαστήν συγχαίρων
• Σέ λέγω, 2τι ίγεινε; του Ιθνους σου Κιχέρων,
> Απόψε θά συμφάγωμεν . * . .  χα} &ά ^τορείας
> *0 οΤνος εΤν’ ώρέλιμος, θα̂ ώ̂, τής Καμπανίας. —
Έίπε δ1 στρέψας πρίς τους τρεις ( & είς έχ των Οποίων 
Είς τάπητα πολύτιμον άναίδην συχνοπτύων 
Έσχάλιζε τά δάχτυλα το3 ευτραφούς ποδύς του)
.· Σας θεωρω ώς δανειστάς, μ ύπύχλισιν χρεώστου,
• ΚαΙ θά πληρώσω τάς πρύς σας δοθείσας υποσχέσεις 
V ΚαΙ μέ χρυσόν άνάλογον, χχΐ μέ τιμάς χαΐ θέσεις. 
Εμβρόντητος άπέμκνα, μ’ έπάγωσε/τό αΤμα,
Πλήν συνελθών ήχόντισα έν χεραυνώδες βλέμμα,
Κί έζήλθον......... ώς παρά^ρος μ1 δρθωμένας τρίχας,
• Ιδού λοιπόν, άνέχραζα, του έθνους μας τάς τύχας
> ΚαΙ τάς έλευθερίας μας τάς αίματοβα^είσας
> Πώς χαίουν όλοχαύτωμα, γιυόμενοι τάς χνίσσας*
> Ώ( μάθε, λαέ ένδο,ξε, ήρωιχέ, χί άνδρεΐε I
• Μετά τούς Λεωνίδας μας πώς ζώσι Παυσανίαι. »'

^  15

(*) 'Οπότα» άλγος τής ψυχής τό στήθος μου βαρύν|,' 
■ΚαΙ τυραννή τά σπλάγχνα μου άνέχ^ραστος οδύνη, 
Κα! σοβαρώς σχεπτόμενος τήν τύχην τής Πατρίδος 
Βυθίζμ* είς έχστάσεως, χαΐ ληθαργίας είδος

(') Τί «αροΊ τψ>χ(βι  ̂̂  πΐ<ν̂ ·«



Τήν βαρνΐότην λύπην [Αου διά ν’ αναχίϋ^ίζω 
Πρδς τ^ς σϋνίδφ'  ̂ 9Χ6ΐϊ·ςιχ1ς τήν οιβουην βαδίζω* 
Έμδαίνω . . . . χαΐ εολάδεια με πε^υπα μεγάλη,
ΚαΙ ή χορδίο μο  ̂ σχιρτα άπ4 *χ,«?άν, χα'ί «άλλεί. 
Εύγνωμοαόνης βλέμματα μ ενθουσιώδη πένον 
Εί; τίιν ώοαΐον Ούρανδν τη; Άττιχη;, ίιψόνων 
Ευ'^αριστώ τδν “ΙΓψιστον ΐ;ώ; μ’ εδω)ρεν ήμερα; 
Συνηνωμένου; νά ίδώ τοΰ ’Έδνου; τοίι; πατέρα;. 
'Ιη; βαντασία; μου είθί»; χρυσοίϊται ό δρίζων,
ΚαΙ Ιλαράν ανατολήν του μέλλοντο; έλπίζων,
Κ’ εΙ; ατμόσφαιραν Ιδεών ταχυπετών επάνω 
ΕΙ; τοί3 Βοσπάρου μαγιχώ; του; Παραδείσους φθάνω.

^  16 «βΝ-

ΚαΙ 6λέπω τή; μια; μητρδ; τά τέχνα ηνωμένα 
*ϊπο τίν Γο;ον θεδν, χοί υπδ σχήπτρον ενα, %
Καί τοΰ; λαοΰ; τή; Δΰσεω; μέ χεχηνδ; τό βτομβ, 
ΡΙά ρίπτουν πρδ; τδ χλ<ο< μα; έχθαέωμε'νον ομμα, 
Και τδν μεγάλον άετΰν του πρώτου Κωνσταντίνου 
Νά έλέκη υπερήφανο; το χΰμα τοΰ Ευξείνου 
"ο,που ή χυματίζουσα αημαία μα; άχάμα 
Μέ τά νερά φιλονειχεί τοΰ Ουρανοΰ τΰ */ρώμα,
ΚαΙ δ,που πλοία Ιλβφρά, ώ; χΰχνοι* τή; θαλάσση; 
ΙΙετώντα, τοΰ δρ̂ Ιοντο; χαλυπτουν τά ; έχτάσει;.

ΚΙ άχουω τά; πολεμικά; φωνά; των Λεγεώνων 
Νά αντηχώ» ο̂δαραί, χαί νά χλονοΰν τδν θράνον 
Τοΰ Πέρσου, χαίτου "Α ραίο;, χαθώ; χλονεί χαΐ ρίπτει 
Τήν δρΰν, οπότε χεραυνέ; μετά πατάγων πίπτει.



θ '  ί ς

βαί βεω^3ώ.. .  πλΐ)» [λέ *αλο3ν στάς πρώιας {ίου βίβΟή ε̂ι; 
Το3 χρουομενοΰ χώ5ωνο; «ί ήχηδ*1 δο/ήιίίξ,'
ΚαΙ το3 Πρβεδροϋ ί) φων/ι. . .  χαΐ στρέρων χί^'.'ί, τ’ οαρι,α 
Εί; τάς Αθήνα; έννοώ «ω; μενομεν βκβμα,
ΚαΙ ε?; τή; άντιθέτεω; τό ρριχαλέδν χ-ήσαα 
Σβι>ν̂ μενον παρατηρώ τδ θελχτιχόν μου ράομα,
Κα0ώ; είς ζοφερδ; νυχτδς τά; παχυλά; ιχοτίβ;
Ουράνιον μετέωρον^ί; λάμψεις έξαιοία;.

Ανάπτει ή ουζήτηοις μέ λόγων πυχνά; οτοίδν;·
Πλήν μ’ Ιχρραοιν λακωνικήν εγείρεται δ Γρίβας,
Ό ; ρρούριον «πόρβητον χαΐ εΐ; τά νέρη ββάνον 
Τιμών τήν άρχαίζουαον φυλήν των Άχαρνάνων,
Καί τή; Εύβοια; ή ψυχή, ό ήρω; Κριεζώτη;,
Κί’ ό Μακρυγίάννη; δ όπλου; χαΐ σύννου; Πατριώτη;, 
Καί άλλα δόξη; λείψανα το3 ίεροΰ άγώνο;,
ΚαΙ λέγουσι μέ στόμα ε ν , μέ πνεύμα εν συμρώνως. »
• Δεν θελομεν νά σπείρωμεν χα̂  νά Οερίπουν άλλοι,
- Ούδέ ή χειρ μα; δυνατοί ΟεμΛια να βάλη
• 'ΙΓπδ τή; Βασιλεία; μα; τδ δενδρον τδ αύξάνον
• Οί θρόνοι νά ανυψωθούν τριάχονχβ τυράννων.»

*Ως όφεις συστρεφόμενοι, χαΐ μ’ ελιγμού; άπειρου; 
Εγείρονται οί ρήτορες* χ̂ ’ άφ’ ου όγχώδει; λήρου;,
ΚοΙ σχνίματα πολύτεχνα, χαι φράσει; σοφιστεία;
Εί; τδν άέρα χύσωσιν άπόζοντα λυχνίας 
Έν τέλει κατά του ενδ;, Ιπίση; χα'ι του οίΛου,

’ύττονται, δι’ εύνοιαν του ' Αγγλου χαΐ τ̂οΰ Γάλλου*
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Κ’ έν ώ χ$ν είς τήν βτιγμήν έκείνην χινδυνεύει,
Τους Λέονεβς ή δολερά ’Αλώιηιξ παγιδεύει,
Ά φ ’ ο’υ χατείπατάλησαν ιάς ώρα; ιής ημέρας 
Ό  ένας μέ Φιλιππικούς, κϊ’ δ άλλος μέ φοβέρας.

θεέ μου ] μήπως πέπρωται νά βω πάλιν Γσως 
Των ταραχών ι6ν Δαίμονα άνάπτοντα τύ μίσος,
Κ’ ε(< μεσονύκτιον σιγήν αγρίως χαδεσθέντα 
Σ’ έρείπια χαπνίζοντα χαΐ άποτιφρωδέντα,
ΚαΙ μέ λυσσώδη βλέμματα πλήν στηλωτά καί κρύα 
Άπλήστως ^οκανίζοντα Ελληνικά κρανία I 
”Αχ1 μη ! .  . . Ιν βλέμμα ίλαρέν καΙ πρδς ήμδς νά στρέψν»;·. 
Πιστεύω πώς δέν έπλασας διά νά χαταστρέψης,
Κι’ έχ των άβμών δακτύλων Σου, ή χτίσις είργασμένη 
Όσον άπαρχαιίνεται, τοβουτον νέα μένει.

Πρύς σέ, ώ υπερήφανε Λαέ τής Μεσογείου!
Πρύς σέ, ώ λέων ήμερε τής Τρίτνις Σεπτεμβρίου!
Πρδς σέ, ώ ζώσα γενεά έν μέσφ έρειπίων 
Τούς τελευταίους στίχους μου έπεχφωνώ δακρύων,
Κ ’ ή πάλλουσα καρΧα μου μοί τδ ύπαγορεύει*
'Η τύχη, τδ συμφέρον σου, μεγάλοις κινδυνεύει 
Εί’ς Πλάνους, τάς ευπίστους σου άν στρέψη; άχοάς σου 
Παχύναντας τδ σωμάτων άπδ τά αίματά σου.

£Γχοσι δυστυχής, δαχρυ ί̂̂ οών, καί στένων, 
Τούς ορούς τής 'Γπομονής πβρέβης ύπομένων



Των έλίϋΟέρων νά Οε?μών 5οΐί ί)
Έν ω υΙοΙ άχβριστοί πρά; τήν Κοινήν Μητέρα 
Δΐ άτιμον άνάπαιΐϊΐν ένος άτίμοο 6ίου 
Ύψονον χειρα βεβηλον μέ μάχοιραν δημιοα. 
ΐ5ού! άνέτειλε φαιδρά ώς ε?ς καιροί*; άρχαί»;,
Κι δ ήλιός ττ)ς, ζωηρά; άχτινας ρίκτει κλέους 
Χρυσένων τά αμάραντα τοί5 Σεπτεμβρίβ» ρ̂όδα·
Κ  ή άλυαο; ή δένουαα τδν Ιλαφρ^ν σου πόδα 
Έ^^άγη ώ; ή ύαλο;· κ’ εί; ιλαρά;- έίκέρχ;
Το5 μέλλοντος παρατηρεί; τοί»; λάμποντα; άοείρας.
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’Ηξεύρει; πλήν τι ή9ελον οΐ άτιμοι Ιχβροί σου 
Χδέ;, δτε ή Ιλεύδερο; έβρέντησε φωνή σου;
Ήζεύρει; ^ . σοΙ ήτοιμαζον άλέθρου νέον είδος 
Δί άφανοϊί; πολιτικής, αίσγρας, χοΐ μοιχολίδος,
Κ’ έπόθουν τά δζέα σον τυρανν^φίν-ζ €έλη 
Νά χώση; εί; τά ίδια άδύνα,τά σβυ μέλη,
Κ’ έσκδπευον εις τδν λαμπροί τοΰ ΌΟωνδς σου θράνον 
*'Ενα των Μολδοδλαχικών νά 0?σοϋν •Ηγεμάνων.- 
Πλήν Ιπλανήθη άντί σου, ό πλάνος Διπλωμάτης 
Μέ χρώματα φανταστικά ζωγραφ'κής(^άπάτης . . . .

•Γπάρχεις στήν Μεσόγειον μικρά σκανδΑοο πέτρα· 
Λοιπόν πρίν Ιτι κΐνη9ής παν κίνημά σου μέτρα.
’ΆΙδχιΙ δέν Ιξέλιπον οί δόλιοι προδόται·
Πλήν δέν σέ έγκατέλιπον χ’ οί όντως πατάται,



’Αλλ’ "Αργοί μϋρι^^αλμοι σχοπωοον έπΙ βράχοι* 
Φολά-ϊτοντεί τΐΐν Δάξαν σου, ώς χίρην ίου 1»άχοϋ.
Ό  ΒασΛιϋς βου ευτυχές τέ μέλλον σου ώρχίσβη,
Κ ’ είς τ^ς Ιλιυθερίας σου τά ρείθρα έβαπτίσθη* 

ϊ υ  μένεις τώρα* δδΐ)γον τήν ρράνησίν σου £χβ,
Κ είς τέν μεγάλον χαΐ γνωστδν προορισμόν σου τρεχε.
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ο ΜΑΓΝΓΙΤ1ΣΘΕΙΣ

ί λ ς  λέγωτιν ο?α θέλΰϋ^ιν α\ μή ποιτεύοντίς εις Ία -τε- 
τια το3 Μαγνητιομίϋ, ε?ς έποχί|ν μάλιτίβ καθ’ ηνί)ά- 

νάπτυξις Ί ς̂ μυσΐΐ;ριώε9ΐ>ς ταύΐης οϋνάμεως τοί! μαντεύε- 
σβαι γιγαν-ζίαίοις βήμασι «ροχωρεΤ, κλ\ «ολλοΐ ’Ασχληπιά- 
δαι 6?ς Παρισίοος, χαΐ άλλας τ^ς Εόρώτιη; Ώολυανθρώποος 
πόλεις, σπου§α(ως καταγίνονται, υποατηρίζοντες τάς περί αυ- 
τοΰ ίδεας των, πρ ς̂ άναπλήρωτιν του κενοΰ, τ4 όποιον ά- 

ί̂νει σήμερον, ή Ιλλειψις των άρχοιίων προφητών, χαι τών 
έΟνιχων μαντείων. Οί κύριοι 'Ιπποχράται μας ποτέ δέν συμ- 
φωνοΰσιν είς τίποτε, χαΐ διά τών διαφωνιών των αυτών, πολ- 
λάχις λαμ6άνουσ( τήν χαλοβύνην, νά μάς βτέλλωσι είς τδν 
άλλον Κόσμον, άνευ διαβατηρίων. 01 δέ άνθρωποι είναι φύ
σει περίεργοι διά νά μανθάνωσι τί μέλ}>ει νά συμβη, ληομο- 
νουντες παν οτι παρηλθεν* χα'Ι άν ένίοτε, προς Ικπλήρω- 
σιν της θέρμης ταύτης έπιθυμίας των, μέ της άπατης χαΐ 
πλάνης τό μιχροβχόπιον, διορώσι τόν ψύλλον Ιχοντο μέγεθος 
*£λέφαντος, τούτο δέν πειράζει* ορκεΤ δτι βλέπουσι δι’ ίλ ί·  
γον ε ν α  Ε λ έ φ α ν τ α .  Και μήπως πάηα τά άνθρώπινα 
δέν θεωρούνται ουτώ πως. χαθ’ δλας τάς φάσεις τής ζωής, 
και κατά πάσας τάς ώς φυσσαλίδας παρερχομίνας γεννεάς; 
Ά ν λείψϊ) διά μίαν στιγμήν δ Ήλιος τής γλυκείας πλά
νης, έζηφανίσθη ολος δ υποθετικός Κόσμος τών πόθων χαΐ 
των ελπίδων μας.
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*0 3χοτ:3ς|ί5ΐ) όμως ενταυΟβ, Αναγνωίται μοα, 
Εέν εΐ'/*ι 5ιά νά βα; χάμω νά νυϊτάξητε’ &■* ε?χον ΐοιοίί- 
τβν χα*έν ϊχβπλν, ήθελα σάς "ϊοπώσει «ροθίμως άποσιεα- 
σμά:;α ά·,:ά χά ε̂μίαν Οεολογιχήν έγχύχλιον ίου χμ’ αύτάς 
π^ραιτηΟεντος Γοαμμαχέω; Έχχλησιοστιχων μας, 
μου Μί'/αήλ ΐοΰ Σγινά, ή άπο χάμμίαν ίημηγομαν^Ιρ 
Μ;ραδώ ·?ής «υνιλεύσεώς μας. *0 σχοπάς μου εϊναινάβα; 
ε!π(ο, ο,τι ίΒίοις άρΟαλμοΐς ε^ον, χαΐ ο,τι ίοίοις ώσίν ήχουσα 
■πίρ\ μαγνη·:(7μ3ΰ, ίςων νά εύχαρ(τ·τήσ5 τήν περιέργεια»

Π ρό τινων ήμερων προηχλήθην παρά ιινο; μλου μου εις 
δεΤπνον συνδαιτημάνεςήσαν, ένας χονδρές χαΐ παχύς υτάλλη· 
λος,οστ'.ς συχνά (χάρινάβτεϊσμοΰ) παραπονεηαι, διαίΐ έ άν
θρωπος νά μήν Ιχι; ιρεις στομάχους, χαΐ έ Βασιλεύς νά μή δί 
δϊ) τρεΤς κατά μήνα μισθούς· δύο φοιτητοί τής νομικής του Πα 
νεπιστημείου σχολής, ίχοντες άχατβπαύστως είς τέ στο'μα τ 
Ινστιτούτα, τό Ί*ωμαίχέν Δίκαιον, τάς Νεαράς, τά Βασι 
λίχά, χάι τού; Κώδηχας* ένας νέος Ίατρές, τέν δποΐον 
κατά πρώτν̂ ν ?βράν εΐδον δ οικοδεσπότης, χαΐ έγώ. Δέν 
θέλω νά σας οιη̂ 'ηΟω άά φαγητά μας μέ τήν λεπτομε'ρειαν 
έχείνην, με τή< δποίβ» διηγείται ένίοτε τά συμβάντα του βί
ου του εντές των Φαρμαχοπωλείων, έ ’Αρχιμανδρίτης Πά- 
τερ Άρσε'νίος, μή^ νά σας είπω, οτι ή τράπεζά μας ώμοία- 
ζι τράπεζαν Πρέσβεως, διδομένην (χάριν φιλίας πολοιας) 
εις Πληρεξουσίους, προιτην ήδη φοράν έλδο'ντας είς τήν Πρω- 
τιύουσαν· Ιελω όμως σάς είπή, χαϊ τούτο ώς εν παρόδω, 
δτι μόλις ό Δι^μοσθένης οίνος ήρξατο νά ενεργή, κα\ δ λό
γος εύνίις έστράρη είς την Πολιτικήν τής ημέρας. *0 είς



ίιπίρ των αυτοχθόνων, ό £λλο; ΰιτέρ τω ροχθονων*
3 ίΐζ έπρέοβευε τήν Ιιοβι^τητα των Γεροϋϊΐαβτων, & £λλο; 
■τήν δεχοετίαν έγώ δέ μήτε τά πρώτα, μήτι τά δεύτερα. 
Ό δπάλληλοί, γρονθ·χοπών συχνάκις τήν τ^πεζαν, ίλεγε 
μετ’ ένθουοιασμου, δτι άιταοαι α\ μέχρ( τοίδε πράξεις τοΰ 
του Σεπτεμβριανού *ϊπουργείου ήσαν χβλαΐ κ*1 άγιαι, καΐ 
οτι δ τολμήαας νά φέρ  ̂ χβμμίαν έπ’ αυτών χρίαιν δέν είναι 
Σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ό ς .  Οί μαθηται, υπεστήρι^ον δτιπολλαΐ 
πράξεις τοϋ *Γπουρχείουήοαν παράνομοι. Ό ’ίατρδς έοίγο, 
ίσως διότι δέν ήδυνατ· νά φλεβοτομήσ ,̂ μήτε νά χλυστηρώ* 
ση τάς πράξεις, εκτός άν του £»ιπτον είς τάς χεϊρας 
οί ίδιοι Υπουργοί. Έγώ όμως μετά του Οικοδεσπότου ά»ε- 
μίχθην είς τόν θερμόν διάλογον του Υπαλλήλου χαΐ 
των μαθητών, τών οποίων 0 πρώτος, διά νά εύχολύνη τάς 
^ητοριχάς ιδέας του, χαΐ διά νά χαταστήση ευστροβωτέραν 
τά,ν γλώσσαν του, άντί τών ψηρίδων τοΰ Λημοσθενους Ιθε- 
τεν είς τό στόμα του μεγάλα  ̂τεμάχια πλαχουντος, χαΐ 
Ιρ ό̂^α άκαταπαύστως τό εύωδεστβτον έχεινο νέκταρ, το όποιον 
δίδει τήν δύναμιν τού 'Ηραχλέους είς τους αδυνάτους, τό 
τάχος των ποδών του Άχιλλέως, είς τάς άνθρωπομόρφους 
χελώνας, καί τήν στωμυλία#του Περιχλέους, είς τους βω
βούς χαΐ αλάλους. V

Ήξευρετε, δτι είς δυω πολεμουντ^στρατεύματα δταν 
φθάσωσιν αμφοτέρωθεν βοήθειαι, ή μάχη γίνεται πεισμα- 
τωδεστέρα, διότι καθείς ελπίζει νά λάβη τόν στέφανον τής 
νίκης. Το αυτό συνέβη καΐ είς ήμας. Έγώ συνεμερίσθην τήν 
γνώμην τών μαθητών, χαΐ ό Οικοδεσπότης, Ικείΐ(η* του •Υπαλ
λήλου, δχι απλώς και ώς ίτυχε, αλλά διότΓήξευρε βέβαιό-
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τ*τα »■;» τβδ 'Υποϋργείου λό'̂ οι του, ήθιλβν μίτα-
βιβ«0?, ε?; τ^^τία των 'Υπουργών, διά μέσου μιχροΰ τίνος <1 

οχρουθίου, ιδ  οποίον μετεχειρίζοντο άλλοτε οί την μυστι- 
χήν Αστυνομίαν συστήσαντες ΒαυβροΙ, χο\ μετ«7,εί?ίζο''·'β4 
σήμερον οί ^ιλ^εΰθεροι Βροΰτο! μας. ΚαΙ τί συμοέρον άραγε, 
μ’ έρωτάτε, «ι·/εν ό οίλος μου Οίχοδεσπότης διά να βυμ- 
μερυθ^τάςίδεας του Υπαλλήλου ; —  είχε, σας άποχρίνομαι, 
μιχοον τι συμσ/ρον, τδ δποΐον Ιχουσι σήμερον πολλοί 
Ορωποι, είχε σταΟερώς κχτοιχοϋνχε; είς τήν Πρωτεύουσαν, 
ε’τε ώς ταχυδρόμοι μεταβιβαζόμενοι εις ταύτην, άπό τάς εσχα
τιάς των επαρχιών. Έπεθύμει νά γίνη Ι σ ό β ι ο ς ^  Γ ε 
ρ ο υ σ ι α σ τ ή ς ,  το όποιο»,εάν δέν επιτυχή, είμαι βέβαιος 
δτι θέλει δειχ̂ 9ή σ ο ό δ ρ α  ά ν τ ι π ο λ ι τ ε υ ό μ ε ν ο ς ,  
κατά χοινόν τόπον τής έν ‘Ελλάδι πολιτικής.

'Π οιλονεικ'α. λοιπόν, ήναψε μέ δίζυγον καΐ άχοτάπαυ- 
οτον πΰρ, χαΐ έν ώ Ιγώ, χαΐ οί όμόρρονές μου, δι’ εκφράσεων 
ζωηοών άντεκρ;ύ·.)μ:ν τά ε̂λοΓα ίιπέρ τών *Τπουργών δι- 
καιολογήματα των άντιπάλων μας, παρεχήρησα τόν Ιατρόν 
δστις, ώς είπον, εμεινεν αμέτοχος τής σπατάλης των λόγων 
μας. δ:ι άνυπομό>ως πάσαν στιγμήν έσυμβουλεύετο τό ώ- 
ρολόγιόν του, ώ; νά έπεριμενίιτι'— τί διάβολο I είπα, αυτός 
ό άνθρωπος εΝσ: παράδοξος I πε'ντε βιλόνεικοι φλυαροΰσι 
ένώπιον του τοσαύν,ν ώραν, χαΐ αυτός 5έν είπεν ούτε γρυ, 
0Λλ’ άεαταπαύϊτω: χυττάζει τό ώρολόγιόν του· μήπως σπου- 
?«Γη ν’ άναχαλβ^  ̂ πόσας ώρα; δύνανται ν’ άνδε'ξωσιν οί 
ανθρώπινοι.^ ;̂εύμονες εις διηνεχή φλυαρίαν, ή μήπως εύζ· 
ρεστήτ-ί' νά ^ιαλέγεται μέ τό τ'κ, τάκ, του ώρολογίου του;

‘ι ί  άπορ'α ρ^υ έλυθη, δτε μετά πε'ντε λεπτά είσήλΟεν ύπη-



ρέτης τις, λαβών χατ’ ?δίαν τ^ν ΠυΟαγόρ*ιβν, Ίπποχρά- 
^  την, του είπε λέξεις τίνάς εις τδ ώτίον. Ήνοψα τίτε άπ4 

■περιέργειαν! Πλήν ό έξοχώτατος, στραφείς πρές τίν οΐχο- 
βεσπότην, είπεν · —  αφήσατε, Κύριε, ταύτας τάς περιττο
λογίας, ααΐ άς υπάγωμεν πρ^ς Ιπίσχεψιν τοδ ασθενούς [ίου, 
καδώς σας υπεσχέθην · —  Τιίοστιμώτατον ! άνεβοησεν δ 
•Γπάλληλος, τοΰ όποιου τά Μηδιχά ώτία κάριμία λέξις δέν 
δι/«ευγε » ν’ «φήσωμεν τέσον καλήν συναναστροφήν, τόσα 
καλά ποτά, διά νά ίδωμεν τούς άσδενεΐς σου, χαΐ ίσως τούς 
άποΟαμ.. . . . .  —  Σιώπησε, τόν είπεν δλίγον προσταχτιχώς
δ Οικοδεσπότης, χα’ι στραφείς πρός άπαντας, Κύριοι, προ- 
σέδεσεν. ό εξθ);_ώτατ5ς Ιατρός Σιληνός (δείςας τόν εχεμύθη 
σϋνδαιτημ·ίνα μας,) δ'.αβαίνων έξ ’Αθηνων, μ ύπεσχεΟη οτι 
ταύτην τήν εσπέραν θέλει μας δείξε; διά τίνος, κατά τήν 
νέαν μέθοδον μαγνητισΟέντος ασθενούς του, τήν μηστυριωδη 
προφητικήν δύναμιν τής ανθρωπίνου ψυχής· ον αγαπάτε λοι
πόν, άς πούσωμεν τήν φιλονεικίβν, χαι ας διευθυνθώμεν είς 
τήν οικίαν του, θέλωμεν ίδεϊ, χαΐ θέλομεν ακούσει, ελπίζω, 
Ονυμαστά πράγματα. —  ώ1 έπανέλαβεν ό χονδρός Τπάλ- 
λη/.ος, ν’ άφήσωμεν τόν πόλεμον χονρϊς νά ήξεύρωμεν ποιος 
είναι δ νικητής! ώραΤον πράγμα 1— Σας παραχωροΰμεν τόν 
στέφανον τή; νίκηο, είπον μειδιάσαντες είρωνικώς, οίμαθη· 
ταί .— ”Ογι !  ο/ι! δέν θέλω κατά χάριν, και κατά παρα-, 
γώρησιν νά λάβω τά νικητήριο, θέλω διά της σπάθης του 
όρθου λόγου· άς γίνη λοιπόν πρό; ώραν  ̂ «ναχβχή, καΐ 
μετά ταυτα έξαχολουθουμεν τόν πόλεμον χατ’ αυτό τό διά
στημα, άς έφοδιοσθή έχαστος μέ νέα πολεμεφ^δια, καΐ ακού
ραστα στρατεύματα. Κα! στραφείς πρός έμέ^ίπε’ ενθυμησου,
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Κ6ρ«, δ·κ ύίΛτήρίξες τήν μίαν Βίϋλήν» είς ένον^αν 
«ερίστασιν τήν ίεκαιτίβγ . . .  ΈνΟομηΟεκι χαΐ σείς. . .  —  
» Άλλ’ ά« ϋ*άγω[Αε», είπεν ά*ϋκ6μονο; δ Ί«χρσς, ή ώρα 
•πβρέρχεχβι, χαι είναι «ολϋχιμος. —  · ^Ας όπάγωμεν ! εί- 
«ον απαντις, *«1 ίξήλδομεν χη; οίχίβς.

Καθ’ δ5δν, μσι εί-ηεν δ Ύχάλληλος, οστις ήχον πλησίον 
μου, — Έίδίδεις χδν Τοξότην, «?; ·— Να), τόν άπεχρίθην'—  
Τον Τοξότην! πρόσεχε όμως! βάλε χαλά τά ποιητικά σοι> 
όμματοΰάλια. —  Τί έννοεις} τόν ήρώτησα' —  Τί εννοώ Ι 
Ιδού* έννοώ νά μήν έχπάση είς παρεχτροπβς δ πήγασός σοσ, 
ήξεύρεις, είναι ίππος άχβλίνωτος, ίππος αχαλίνωτος, παΐ άν 
άπαξ, μή προσέξχς άναβες πολλά υψηλά, είναι πιθανώτατον 
νά πέσης από τά νέ η̂, ώς δ Φαεθων, κεραυνωθείς άπδ τδν 
μέγιστον ιών θεών, —  ΚαΙ ποιος είναι δ μέγιστος των θεών  ̂
τδν ήρώτησα. —  ώ! δέν τδ καταλαμβάνεις; είναι δ Πρωθυ
πουργός, είναι τό Ύπουργείον τόσον πραγμα δέν εννοείς ; 
χρΓμο I έγώ β' ε'νόμιζα πνευματώδη νέβν. —  Δέν φοβού
μαι τοιούτους κεραυνοδς, τδν είπα. — Σιωπή! νά μή' σέ 
άχουση κανείς ! δέν φοβείσαι; άλλα κινδυνεύεις νά έξορι- 
σθής χαΐ δεοτέραν φοράν. . . Ενθυμείσαι δταν σ’ έξώρισαν 
οΐ Βαοαροί —  Χαίρομαι τδν άπεκρίθην, μέ πιχρδν
μειδίαμα, διότι παραβάλλεις τδ σημερινόν ΤπουργεΤον, μέ 
του; τότε Βαυαροός- εις τοδτο δέν σοΙ άντιλέγω ποσώς.—  
*0 *Γπάλληλος έσιώπησεν.

£ΐσηλθβμβ>*είς τήν αίθουσαν τον άγνώστου μοι Δόχτωρος. 
— Μή χάμνετε ταραχήν, μάς λέγει μέ λεπτήν φωνήν χαΐ 
έμβάσας μας εις κοιτώνα, ο,που έχειτο άνθρωπος γυμνός 
χαΐ άπνους έπΙ πλίνης, μας προσθέτει· » Τδν ασθενή τούτον



με«βί6«σα είς ιλν ί>π>οβαιιβμ6ν, έ’ίεργ/̂ 'τβς ^·ίο; μβυ ο,ιε 
ί*ρετ.6, χαΐ «ροττάξας -ϊά χρειώδη δταν ά*εχώρηΊ«, τδίβν 
διά τήν έιτιτυχίαν το5 σχοπου, δβον χ«1 διά τήν ίν χαίρω 
πρδϊχλητίν μας' είς τοιαύτην χοτάβτασιν τΑ σώ[εα εινβι 
χαδνον κοί νεχρΑν, ή δΑ κατοιχοΟαα έν αυτώ Ψ'ίχ'̂ *
«τιχή χοΐ ένεργάς· άν καί ?χη χεκλειαμέϊοοί Ι2υί οφθαλ
μούς, μ’ δλον -ϊοοτο, Α άχινητος ουτος νεχρΑς βλέπε: ιεανια 
τά γενάμενα Ιν γη, κβΐ τά έχτΑς αύτίίς, δθΐ'·, δννάμεθα 
να ιΑν έρωτήσωμεν δ ,ιι Οέλομιν, χβά θέλει μας άποχριθη' 
—  Κύριε, έλέηαονIάνε'χραξεν Α χονίρΑς 'Τπάλληλος, 
φιλονεικήσω μ’ ενα άποθαμμένον;  . . .  —  Σιωπή! άπεψιθι*· 
ρίοαμεν απαντες· μή φω;άζης, τώρα είναι ανακωχή.

Έπλησιάαααεν πρΑς τον κράβδατον του ήμιτεθανοΰς, 
χαΐ πρώτος τΑν ήρώτηαεν*

Ό  Ίατράς. Πώς διάκειααι κατά τήν υγείαν;
*0 Μαγνητισθείς. Κακώς.
Ό  Ιατρός. Ά -Α  τί πάβχεις ;
*0 ΜαγνητιοΟείς. Άπο οναργυρίον.
Ό  Ιατρός, ΑύτΑ τΑ πάθος δέν είναι βημειωμένον είς 

τήν παθολοχίαν.

*0 Μαγνητυθείς. Δέν είναι, τΑ πιατεύω* αλλά δεν αρ- 
νεΤααι οτι εχαατον κλίμα, καΐ έκάττη χώρα, έχει ίδιαι,ου· 
οος ένδημιχάς άτθενείας. *Η άναργυρία ^οεπΑν, είναι ενδη
μική οοθένεια τί ς̂ νμύτέρας 'Ελλάδος.

Ό  Ιατρός. Πώς υπέπεσας είς τΑ τοιουτον πάθος;
*0 Μαγνητιτθδίς. Έθυτίατα τήν κατάεταοίΐΙ μου διά τήν 

Πατρίδα, έπολέμησο οκτώ Αλόκληρα έτη ηβτά των τυράν
νων άνευ μισθού, πληρόνων έζ ιδίων τούς συστρατιώτας μου,

^  27
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£χασα “τά ϋπΙ|̂ /_φντά μου, τους γονε*ί μου, τ^ν γυνβΤχά 
μου, τα τέχνα |ιου, τους α^ελ^ούς μου, χαΐ τώρα ε^μις 
δένίρον, ξηρανΟέ» άι;δ τίν ηγειά·; τού χειμώνος, ε?ς του 
6τ[θίου το ς̂ χλά^ους βρυχζται ό βορέας, χαΐ & βρυχιομ&ς 
τοδ βοοέως εϊνβι ο\ οτενα-^μοί μου. *Η τϊάη^ουια ψυχή μου 
έπεφερε τ  ̂ πάθος του σώματος. — Δυιτυχή ! £χεις πολλούς 
συνασδενουντας, ύκεφιθυρίσα στενάξας.

^ Ό  ’Ιατράς. Ποιον εϊνοι τύ δχτριχόν οου;
Ό  Μαγνητιοβείς. *Η βεββά άπολαυή των προς τύ ζ·/ίν 

άναγχαίων, χαΐ ή ευοαίμβνία της Πατρίδος.
*0 Ιατρός. Πόδεν Ιλπίζεις νά τήν απόχτησης;
Ό  ΜαγνητισΟείς. Άπό τήν Διχαιοσΰντιν.
Ό  Ιατρός, θέλει άργοπβρήσει νά ελδη αΰτη;
•Ο Μαγνητισθεί'ς. *Η Ήώς αυτής ανατέλλει φαιδρά, χοΐ 

χρυσόνει τήν χορυφήν του Τμηττου.

» Έχστατκό,* άπε'μειν*· Έπιστηριζο'μενος δέ είς τήν έξέ- 
χβυσαν τής βυρίδος γωνίαν, ήχουον τήν ισχνήν του άσθε- 
νοδντος φωνήν, ώς φωνήν μυστηριώδη, χατερχομένην άπδ 
των νεφών τής αιωνιότητας, χα! έσίνων, — Έρωτήσατέ τον, 
Κύριε, χα'ι σεις, ο,τι. θέΧετε, μο'ι ε?πεν δ Ιατρός, διότι τόν έσ - 
χέτησα μό πάντος.— νά τόν έρωτήσω; τό^άπεχρίδην τετα- 
ραγμένος; — Ό,τι δΑετε, μοί έπανέλαβεν. Στραφέντων δέ τυ- 
χαίως πως τών βλεμμάτων μου πρός τήν άνατέλλουσαν Π αν 
σέληνον επί τββ άσυννέφου ’Αττιχουδρίζοντος, συνέλαβον τήν 
ιδε'αν (μή μέ περιπαίξητε. Κύριοι] νά τόν έρωτήσω περί 
τής Σελήνης* μέ χεχρυμμε'νην δειλίαν ψυχής, πλησιά- 
σας πρός τήν χεφαλήν του ασθενούς, τον ήρώτησα.



Έγώ. Λ υν«« ί νά τ«ξΕ[δείσΐί)ς μέχρι τΐ5(^Σ£ληνϊΐς 8ιά νά 
μας δώση; πληροφορίας αινας περί αυτής ;·'

‘0  Μαγνητιοδείς. Τ ψ  στιγμήν ταύτην χαδ' ήν αποδημεί 
ές αυτής τ ί μέγα πνεύμα του Βαχάλ, τδ δποΤβν έπΙ τής γης 
Ιλέγετο Ναπολέων, δύναμαι. —  · Οί περιεστδτες έρριξαν.·

Έγώ. Καί που άποδημει τδ πνεύμα του Βαχάλ ;
*0 Μαγνητισβείς. Εις άλλας σφαίρας, «ρδς χατάχτη- 

σιν νέων Κύσμων.
Έ^ώ. Αοιπδν οΐ κάτοικοι τής Γής μετά δάνατο», γί

νονται κάτοικοι του δορυφόρου της ;

^  29

Ό  Μαγνητισθείς. ’Ό χι δλοι· άλλ’ οί μεταβάντες διατη- 
ροΰσι τήν έπΙ ζωής φυσικήν ο̂ττην των, καί τά έζ άπαλων δνύ« 
χων έθιμά των μέ περισσοτέραν δραστικδτητα ψυχής.

Μόλις δ οοθενής έδωχε τήν άπάντησιν ταύτην, καΐ ηχούσα 
τδν *Υπάλληλον δπισθέν μου λέγοντα πρδς τους λοιπούς* 
• Πρέπει, πρέπει χ,ωρίς άλλο, δ άσθενής ούτος νά υπήρξε 
μαθητής τοί3 Καίρη. » —  Έξηχολοόθησα τάς έρωτησεις μου.
' Έγώ. Είπέ μας ο,τι ήξεύρεις περί τής Σελή'/ης καί των 

κατοίκων της.
Ό  Μαγνητισθείς. Όταν μετά τήν πρώτην τή; Δημιουρ

γίας στιγμήν διεχωρίσθησαν τά υδατα ΙπΙ τής Γης, διεχω- 
ρίσθη τδ πϊ5ρ ΙπΙ τής Σελήνης· αί θάλασσαι αυτής, ε?ναι λάβα 
ρευστή, χα'ι αΐ των δρέων της κορυφαί, μύ9}η φλογεροί* τδ 
ήμερονύχτιον αυτής 27  ήμερονύχτια* αί κοιλάδες αυτής βα- 
θύταται, μετά χασμάτων με)>άλων καί φριχτών εά φυτά αυτής 
έκ μετάλλου τικτού, οΐ δέ καρποί αυτών δπέρ τδ μέλι γλυκείς.

Έγώ. ο ι δέ κάτοικοι ^



)

*0 Μ α γ ν ^ ϊίϊίί.  Οί μέν ανθρωπόμορφοι, οΐ δέ άνίρω· 
ποτγημοι δκΐ^ρων ζώων Ιχονιες χεφαλάς. Δ(α(ροΰννα( δΙ, 
ώς χοΐ οΐ έπ\ Γή;, πατά γένη καΐ φυλάί· Ή Γη μας εινα: 
ή Σελήνη τής ^ελήνη;, χαλουμένη παρά των κατοίκων της 
Γεαάς, χαΐ ) ^ ά  ταότην τήν στιγμήν τήν βλέπω, φλογέράν 
<ί>ς τδν δύοντβ ήλιον, ν’ άνατέλλη από τήν κορυφήν του μεγά
λου βρους Φαλφοίιλ, τό όποιον κειται άνωθεν τοδ ύπνωτιαοΰ 
Ακρωτηρίου* δ 2έ άατρονόμος Βοίιρ, κάμνει διά των τηλε
σκοπικών έργαλείων ^ υ  τάς επ’ αυτή; παρατηρήσεις του. 
"Εκαστον δέ σημείον τη; Γης, έγει μεγάλην έπι̂ ο̂ήν ΙπΙ του 
άντιθέτου σημείου τής Σε^νη;, ώστεοί λαο’ι αυτής είναι άπει- 
χίνισμα τών λαών τής Γής, μέ'τινας μικράς διαφοράς.

Έγώ. ΠοΤος λαός κβετοικεϊ άντικρυ τής Ελλάδος;
Ό  Μαγνητισθείς. *0 πολεμικός λαός τοδ Λι/λΙ, Ινδέ· 

δυμένος σχεδόν τήν αυτήν ίλληνικήν στολήν, εκτός των «ορε- 
πιδημουντων διαφθορέων τ6υ.

Έγώ. Τ ί οξιοσημείωτον συμβαίνει κατά ταύτην τήν 
ώραν είς τόν πολεμικόν ^αόν του Λ ινλ ί;

*0 ΜαγνητισΟείς. *Η άγρα τών {χΟυοκεφάλων’ άνδρες 
•ύπουλοι, υπό τό π ρ ά γ μ α  φίλων, ΙχθροΙ, υπό τό πρόσχημα 
προστατών, πβρεισε'φρυσαν διά τής ίσγυος είς τήν ποτέ άθώ- 
ον κοινωνίαν των, ,^αΐ συνομώσαντες τήν καταστροφήν των  ̂
ίνεργοδσι κ·ατά παυτην τήν στιγμήν τήν άγραν τών ίχθυοκε- 
φάλων, άποιβ9#{)ντων με'ρο; του περιφήμου λαού τού Λινλί. 
ΈπΙ του λά^ου του ’Αχράκ, ο,που έχάθηταν οΐ αιώνες σκυ
θρωποί, χώΙ κεΤνται τά μεγαλοπρεπή έοείπια τών ναών ά»ε- 
γερΟέντων τ4 ΐέ είς τιμήν τών θεών Βουζνέρ καΐ Ίτλαμουκ, 
βεβήλω; ίστάμε^ο» δυο δολιόταςοι άλιεϊς, άνατείνουσΐ τους

\  ^  30
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άλ(*ι>ίΐκού; χίλάμο;); το>ν Ί̂  πλίνθος α&> ?γθϋοχί^«· 
λων τ4 δόλωμχ των άγχύιτρων των είναι καΐ ϊϊλα-

 ̂ χβί3ντεί, συσχευα^μένοι άπλ μαγείρους των πί)4ων Παρι* 
ονέρ χαΐ Λονδρίν ϊυμβο^α Ιπ\ της χεφαλης ^ρουτιν 6 μίν 
άλεχτρ^ωνα, δ δέ άγκυράν. ΚάΘΐ)ται δ’ άντικρο δεωρδς, υπδ 
σκιάν ελατής, άχουμβών είς άρκτον χοιμωμέν^ δ μίγας 
Κοζάχ', χαΐ άγαναχτών βλέπει την άγραν δ λαδς του Αινλί.

Έγώ. ΚαΙ διατί οΐ πανούργοι ουχβΐ άλιεΐς Ινεργοΰσι 
τήν άγραν ταύτην;

*0 ΜαγνητισΟείς. Διά ν’ άποχαταστήσωσι τους οτιίάσ- 
βους υΙους τοΰ ΛινλΙ, δουλους χαι ανδράποδα.

• Δεν καταλαμβάνω τίποτε άπ* αυτά, είπεν δ χονδρδς 
Υπάλληλος, οστι; άχαταπαυοτως κινούμενος, Ιδιδε διά σχη
μάτων γελοίων να έννοησωμεν δτι έπεΟύμει νά έρωίήση χαΐ 

,αύτδς τδν άσθεν55· άπεμαχρυνΟην λοιπδν έγώ, χαΐ πλτισιά- 
σας έχεΤνος, —  θά τδν έρωτηοίε, μ5ς λέγει μέ βλαχδς 
γέλωτα, δλίγα πολιτικά.

*0 Τπάλληλος. Οί χάτοικοι τί|ς Σελήνης, οι λε)^μινο» 
ΛινλΙ, είναι αυτόνΟονες, ή έτερά'χΟονες ;

*0 Μαγνητισθείς. Έτερόχθονες, καί ούτδχθονες.
*0 ‘Τπάλληλος. Μίαν Βουλά,ν εχουσιν, ή δύω;
Ό Μαγνητισθείς. Δύω έχουσι, πλήν δίν έχβυσ: κάμμίαν·
'ϋ  ·Τπάλληλος. Είπέ μας, είς τήν *Ελλάδσ, μέλλει 

κατ’ αυτός νά γίνη αλλαγή υπουργείου, ή οχ ι;
*0 Μαγντιτισθείς. Ό ταν οΐ Πλανήται τής Αφροδίτης 

και τοΰ Έρμου δύοωσιν έπ) του ορίζοντας δεκαπεντάκις, 
τότε οί παρ’ αυτών έπιρρεαζομενοι 'ϊπουργοι, ο είς ορποξ, 
ό ετερος άχροτής, Οέλουσιν ιδίΐ, ώς την δρόσον της πρωίας,
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ί-ατ-ιιζομένί; τα; ελπίδας ίων ά π ί χΰν α/Λίνων ιοδ ΊΙλίί»  
τ5]ς άλη0ο^3ς^Λης, *«ϊ της οληθ(5ί3ς τιμής.

•Ο *Γπάλληλος. Ά λλ’ οί Σεπτεμβριανοί όπουργο̂ Τ δέν 
λοϋΐιν είοΟαί. πάντοτε τδ άντικείμενον της λατρείας το3 
*Ελλην«οδ Ά α ο ϋ ;

Ό  ΜαγνητιαΟείς. Έχτδς τριών, ή μνήμη πώτων των 
λοιπών ίέλε: σβετθή ώς ονειρον ρανταοίας άδυνάτοι». 'Π 
οίώνίον α?σχο; των πράξεών των 6έλι; μείνει μίνον, ώς 
ίχνος άνθρωποι» είς άμμώδες παραθαλάοιιον,

—  · Φθάνει.πλέον, είπεν ό ίατρδς διβχδψας τδν Ύπά'.- 
ληλον έτοιμαζόμενον νά έζαχολουθιίοη, χαΐ λαβόντα φιλο- 
•νειχον Οέίΐν, πολλά ήρωτήσομεν, κ αΐ έάν είακολοοδήοωμεν 
είναι πιθανδν νά βλοΐφθ̂  δ άσθενής· έξέλδετε λοιπέν καΐ ά ^ -  
σατέ με μδνον διά νά φροντίοω περί αύτοΰ. —  « Απδ τον 
βεδν νά τδ είόρης, άν ϊχ_ι άπδ τον διάβολον! μέ διέκοψα* 
ε!ς τδ ούοιωδέστερον μέρος τών έρωτήσεών μοο I είπε μέ 
άγανάχτηοιν δ 'Τπάλληλος.—  ΈξήλΟομεν, καί καθείς δι- 
ευθυνθη είς την οίχίαν ο̂ι>.

Μετ’ δλίγον, ούτε δ Ίατρδς, ούτε δ οοθενής, ούτε δ υπάλ
ληλος, ούτε οί μιθηταί, ούτε δ χαλέτας ήμας οίχοδεοπό 
της ύπήρχον είς τάς Αθήνας· διάτι εξύπνητα, καί είδον 
τούς τέσοβρας τοίχους της βίχίας μου φωτιζόμενους άπδ τδ 
άμυδρδν φώς '̂ τοδ ψυχορραγοδντος λύχνου μου* έννο'ηοα 
λοιπδν, δτι ·!δον ονειρον.
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