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π Ρ ο ο I Μ I ο Ν.

Η  Ε’ί'ΧΑΡΙΣΤΗΣΙΣ την όχοίαν τ6 χοινλν ε&ιζεν ιίς την 
άνάγνωσιν τοΰ Μινίχπου μου, μΙ ενεθάρρυνε ίκρισσο'τερον είς 
την εκίοτιν τοΰ δευτέρου με'ρους, κοί ή.ΰπο'σχεσις τ};ν δτυοί- 
αν εί)^α δώσει εις το 5ίθΐν1ν με ηνάγκαζε εις τίιν δσον τδ 
δυνατόν τβχεΐαν Ιιίτύπωσιν αύτοΰ. Περιστατικά δμως διά
φορα όλί',Όν ελειψε ν’ ανατρέψουν τους σκοπούς, καΐ τάν 
ύπόσ^εσίν μου, τέλος πάντων ένικτ^θησαν τά έμπόδια, καΐ 
τό βιβλίον έτελείωσεν. Πριν τό άναγνώσετε, φίλοι, συγ^ια- 
^ α τ έ  ρϋ να σάς διηγηθώ δσα περίεργα συμβάντα μοί ήκο- 
λσυΟ·/,οαν ές αιτίας τοΰ πρώτου.

Τίιν ίμέραν καθ’ ην έφάνη εις την πο'λιν, έκαΟημην 
π-ερι τάς εξ ώρας (χετά μεσημβρίαν είς τον έξώστην τοΰ 
μιχροΰ οίκίσκουμου, καΐ εβλεπον τον ·ί?λιον δύοντα, καί 
άπογρυσόνοντα τόν ώραΤον των Αθηνών όριζονν ή νυξ 
έτοιμάζετο ν’ άνοιξη τάς έλαφράς πτέρυγάς τη ς , καΐ νά 
σκιώ(η  ̂ τόν αΐΟέρα’ |χας, ή δέ σελ’όνη άργυρόχρυσος προ- 
βαίνουσα Ικ τοΰ Ϋμητυΰ άνυψοΰτο ολίγον κατ όλίγον είς 
τόν Ουρανόν. Είς τήν θέσιν αυτήν ευρισκόμενος καΐ παρατη- 
ρών τήν φΰοιν, ίδοί> βλέπω ν’ άναβαίνη εις φ ^ ^  μου.... 
έρ,βαίνει ώχρός και λυπ·ημένος ....·.. κάθεται χω |ΐ^νά  προ- 
φέρτ) οΰτε λέξιν.— Τΐ γίνεσαι  ̂τυν ίρωτώ. — Συ τί θά γίνης 
τώρα! μοι άτ;οχρίνεται.-τ Ταραχθε’ι; είς αυτήν τήν ερώτησιν,



λέγω, τί τΜ /ίΐ;— Ε/άΟϊ;ς!! έφώνα-'. Σύ'χβονλοί ίττουρ- 
γίΛοΙ, Γρα|Λ}/.ατινς 1'πουργικοΙ, Ιατροί, Γραμ[Λατίΐς Δικκσττ, · 
ρίων, Εφτ,οϊρς^ϋγράφοι, 9ύ,}}.ι ^ ί  «τέβαινον ίΐς ττν Γρ«ΐλ{/.«- 
τίίαν των έσωτδριχων, ζητοοντε; οχ̂ ι 6ίβ«ίω; δλ5.ο, εί[χή ττν 
τϊαΰσίν του. Αλλοίαονον εις έτέ! έχίνγ,τες ττν άγανάχττιτίν 
των, και τι θά γίν-ρς, φίλε, δεν ^ςεύρω. — Τά γ,ς·υρον, και 
τ4 ήζεύρω· αλλά τό Κοινον τί λέγει τ:ερι Ιυ.οϋ; τύν έρωτή.— 
Τό Κοινόν, ριοί άτεκρίθη, τό κοινόν γέλα διά ττ,ν σττιλίτευσιν
τ·?/ς κακίας...... άλλ’ εις τί Οί'λει σε ίο^Οητει τό κοινόν  ̂κύτ-
ταζε 2τι σε βλ.άττουν........ σέ άτοβώλλουν άπόττ,ν Οέσινσου,
καΐ ε·τειτα.......—-  Ζτ,τουν λοιτόν νά ρ.έ τιριωργτουν διότι
τονςειτα ττ.ν αλήθειαν;.... αλλά φθάνει τό κοινόν νά ρ.ην 
όργισθ'ρ εναντίον ριου, οί δέ Υπουργοί, και ^ύίλβουλοι 1’πουρ- 
γικοΐ, «ς ρι’ αποβάλλουν άπό ττ,ν θέσιν |Λθυ, οί κύριοι ιατροί, 
άν άσθεΥΛτω άπό τγν λύπ·ςν {/.ου, «ς ρ-ή (λ’ έπισκεφΟουν, άλλ 
ας ρ,’ βφι!τουν ν' άποΟάνιν, οί ΓραριριατεΓς των Δικαστγρίω^ 
ας ρ.έ κατατρέξουν όπως νΐρ.πορέσουν, .ταΐ οί έφτρ-εριδογράφοι 
ας ρΐί καταχωρ/σουν εις τά π ρ ο σ εχ ή  φύλλα, καί είς τάς 
αθανάτους σπάλας τοίνέφ7:{Α:ρίδ(>)ν τω ν πολλά ολίγον ρ.οΙρ.έλ.- 
>41, και όλως αδιαφορώ. — ^ύ καθώς βλέπω πάντοτε ρ.ε αΰτά 
τά φρον/!|ΐ^τα εύρίσκεσαι! τί κάθεσαι, καί δέ^ τρέχεις ν’άν- 
Τϊνεργ-όσ/,ς ρΑ κάνεν ρ.έσον, διά νά στ/;ριχΟής είς τήν θέσιν 
σου;.........ευκόλως τό κατορθώνεις· νΐξεύρεις ότι οί πολιτι
κοί ρας ορέγονται Ουριιάαατος.— Πολλά καλά τό ήςεύρω, 
άλλ’ εγώ δεν θέλω γίνει ποτέ τό θυριαττζριον άς [χέ αποβάλ
λουν, τό έπιΟυ|χω, ποτέ οαωςδέν θεΟ.ω προσπαθ'/ίσει ρ.ε αισχρά 
{χέσα κολακείας νά σττριγθώ· Η Οε’σιςρ,Οϋ είναι άσΥΐααντος,
ιίς την ότΓοίαν και εύρισκόρ.ενος δεν ήριπορώ νά γίνω είς τί
ποτε ώφε'λΐ'χος.



έ^ώ, ίίΐώπ·/:®*. Και οί ^ύο Ιχαθιίι«θα σχετ«6}«νοι, χςά 
βλίποντίς δ βίς τδν άλλον, βτί ρ£τ’ ολίγον λύσας τ^ν σιωττ .̂ν 
6 φίλος, ρ.ί λ ιγ ίΐ.—  Σε ειδοποιώ πρδς τοότοις να {ΐίΐν έξ£λ- 
0-̂ ς άτΓΟ Η ν οικίαν σου ταύτην τίιν νύκτα, §ιδτι ^βδιθ(Αδς 
ώς ραγδαία βροχίι,Οελει «οΙ επιπέσει.—Ιγώ εις αύτίιντήνδ^λΐ- 
λίαν έγέλασα χωρίς νά άιυοκριΟώ—  Τί γελάς; (λοι είτη, βοΐ 
λέγω την άλ:/|θει«ν τρεΤς {ΑΐτθωτοΙ ραβοούχοι περιφερ^νοι 
9ε ζητούν άφρίζοντες καί. λοσσώντες, διά νά γυρινάσουν τάς 
χεϊράςτων εις τ·};ν ράχηνοοο, δΟεν λαβε ^έτρα ττροφυλακτικά 
{ί,νίπως σο\ άκολουθν,οη τδ «τΜοκταιον τούτο βι/{Αβάν.... ^γώ 
ύπάγω.......καΐ οτι {χά8ω τ«ρΙ σου ταχέως θε'λω σοΙ τδ αναγ
γείλει.— ϊ α ί τ  είπών «νεχο'ίρησε. ^

Τνά σάς είτίν 9̂ ^®̂  ύστερα δ[Αΐλία του φίλου τούτου τδ- 
σον ε^οησε την ψυχ·δν [εου, ώστε έζαλειψε όλως διολου ττάν 
δ,τι πρδ ολίγου διελογιζόριην. Πανικός φόβος [ΐ’ έκυρίευβε διά 
τό εΟκολοκατόρΟωτον της σκήνης, έξ αιτίας των λαβυρινθοει- 
δών, και («[Λονωαε'νων δρόμων των λθηνών, καΐ ΙνθυμηΘεΙς 
ό'τι τάς κωμικά'ς του μικρού μας βίου -ττεριστάσενς τάς διαδέ
χονται τραγικαι, έτι -περισσότερον δεν άμφίβαλλον δτι -ήθελα 
γρονθοκο-ττηδή. Διαλυθέντος έν τοσούτω αΰτοΰ του φόβου μου, 
ε-τεσα είς τήν κλίνην μου, καΐ ά-πεκοιμ-όΟην. Πλήθος ονείρων 
μοί έτταρίστα -η |ζηγριωμ8νη φαντασία μου. Πότε εβλεπα τον 
ί ’-τουμι-δν βαδίζοντα -τρδς την οικίαν τοϋ Αρχικαγγελαρίου
τί;ν -τηρ’ι της τταύσεώς μου αναφοράν είς τ-ην μασχάλην........
πότε έβλετον δτι έδιωκόμην ώ-δ φουστανελλοφυρους τινάς, 
κρα-τοΰντας είς τάς χειράς των υψωμένα ρόπαλα, ώς ό ώρα- 
κλης δταν έδίωκε την χρυσόκερον ελαφον, καΐ πότε όιαφορα 
άλλα, τέλος πάντων έζύπνησα. 0  Πλιος είχε διαλύσει τά σκό
τη της νυκτό;.,.. ένεδ’ύθην.... καΐ διεύθυνα τά βτίματά μο«



8
αγοράν. Εθρισκό;Α·(·.ν|ϋ.·προσΟεΜ τοΰφαρ^ΛΧΟ-ωλίίουτοΟ

κυρίου Θ.Κ.8τί(ΑθΙάχίντ-Λσεό1·7;αστυνόρς κύριο; 'Γσκγκαρό- 
λος, καί /̂.οι «ΐτα οτι ειγβ νά[Α5 ό̂ /.ιλ·/ί<ϊνι τηρίΰϊτοθέοίώ; τι- 
νύ;. ΙιευΟύνθηίΑεν λοι^ύν ά|Αε(τω; εί; τό κα·:αβτ·Λυ.α τ/;; Αστυ- 
νοριίας. Αφ’ ου Ι{Αβάντες «ίς δω>Αάτιον ΙκαΟ·/.ία(ΐεν [« τ.̂ άτη- 
σε, τρωτόν, τύβα άντίτυτα · τοϋ Μίνίττττου έςέδωκα, ετειτα, 
η6^χ ίττώλιισα, τ6αα μοί ειΑειναν, καί τελο; τοΰ τά εχω. Τον 
ίρ<υτώ τ^ν αιτίαν τ ις  τκριεργείαςτου.—  Κ α τά σ χεσ ις , αοί

»«7κκρίδ·/ι.... ΐίού...... καίριοι ταρργ,σιάζει τ τ ; Ενταύθα εί-
βαγγε'λείας έγγραφον, ίιά  τού ύτΛίου ίιατάττετο ή κατάτχε- 
^ις τ<Λ βιβλίου. — ΪΙ αιτία ττοία; ερωτώ. — Λεν τκν γνωρί-^ 
ζ(^ρ.θ\ άπεκρίθ·/!, έγώ ^ρεωοτώ νά σου κατασχε'σω τα ' βι
βλία, τα όποια να [χού είτ:τς πού ευρίσκονται, διά νά ρεί.ν ρ.έ 
βάλλης εις δυσάρεστον Ο^σιν. — 1Ιολ)α καλά δεν σάς βάλ
λω είς δυσάρεστου Οέσιν, άς ύπάγωΐλεν νά σάς τά παρα
δώσω, εΤπα, καί {λέ εταζεν επί κεοαλίίς των Αστυνοαιχών 
Κλκττίρων, από τους όποίους συντροφ^υοαενο; Ιπτ,γά είς τον 
οίχίσκονριουεΐςτοτυπογραοεϊον, είς τό βιβλιοδετεΐον όπου του 
παρέδωσα 0σα δεν εΤχον διανε[ΑΤ,0·/ί τούς συνδροατ,τάς. Εί; 
τ^νοδοιπορίαν(ίας τα’ύττ,ν ηκολούθη ι/.έ γε[Αατον )·,αρ«; προ
σώπου καί άγαλλίασιν καρδίας δ κιίριος Δ· Α. I. Κλάδος είς 
τον κατ7)ν»ίρωνριου, καί συντάκττ;ςτοϋπολοΟ||ρΐλλ·ιίτουΠρωΐαι- 
τάτου Κιίρυκος. ,

Μετά τν,ν κατάτ/εσιν ε'προσκλτ.Οτ!ν νά παρουσιασθώ εις 
την Εϊσαγγελλείαν άαέσως διευΟύνΟ̂ Λν καί έκει. ΕκάΟκσα δύο 
περίπου ώρας είς ττ,ν ριεγάλ'Λν αίθουσαν, περι;·ΐ4νων τόν αν- 
βρωτΓον τοϋ νόρΛυ διά νά ριάΟω τό αίτιον ττ,ς προσκλιζσεώς
|Αθυ· τέλος......  ιδού...... ό Κύριος Βικέλλας όπομειδιών |χε
προσκαλεΓ εις άλλον Οά^ριον. ΕίσΟε δ Θεόδωρος όροανίδτ,ς;
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|Α6 έρω·:*.—» Α:τδ •·4ί9^λΐ; ·πο5ών, τον απίκρίθην. θά 
σά; κά-Λω (/.ίρικά; έξετάσδΐ;. — Εΐ(ΐαι·;:ρόδυ[Αοςνάσ5ςάποκρ^^· 
θω.— Ιγράψατετάζττοιιίσίΐςό^ΐένιτττος;— Μάλιστα·— Κατπ- 
γΟρ-νσθίοτικακολογεΤτί Iς’̂ βρ^ζετε,7 λίυ άζετε,καίλοιίωρίϊτβ 
είί(«ρικατίρ.ά7 ΐα άτουΛτννά— βγώ,τάνάπεκρίθτ.ν, ουτείξυ- 
βρί^ω, ούτε χλευάζω, οΰτβλοιδωρώ άτο;Λα·έγραψαρ/ίνον φαν
τασίας ίταίγνια. — Πολλά καλά. . . . . .  γράφε γραρ^τικέ (εί
χε εί; τινα οστις λαβίον τον χάλααον εγραψδ τας άπαντ/ίσει; 
ρ,ου̂ . Αφ' οΰ καΐ άλλα χολλα, τοιαΟτα, ρ.ε έρωτν;9ε, ρ.ε ειχον, 
δτι εΤααι έ;χχο$ισρ.ενο; ν’ άνα/ωρν,σω άχό τας Αθΐνας χριν . 
τ·;·; ίικασίαου -ψέρας. — Λιατι:; — Διότι |ζτ;τ/)σ«ν τοϋτο οί 
κατκγορο.'σας. — Αλλά οί κατηγοροίρ-ου 5εν έζκτ/;σαν τ·/·,ν 
κατάσχεσιν του-βιβλίου. — Τθ3το, ροΐ άχεκρίΟχ ύ Αντισαγ- 
· τ̂λ£ΰς, τούτο διέταζεν άχ’ ευθείας ή είσαγγελεία διότι το έ
κρινε άναγκαΐον......ΚαΙ δεν θα δώσω ττερί ττίς κατασγ έσεως
εις έσε κύριε λόγον, εις τκν δικάσιρον Ϋ,ρ.εραν, ί  θά διαλυΟφ 
•δ κατάσ/εσις ϋ θα διαταχθΐ ή Δ·/,ρ.ευσις τοϋ βιβλίουσου.— 
Βιασρ.ενος λϋιχόν Ισκόχνισα, υχεγραψα τας έςετασειςκαί '>ηρί- 

λυχος άνεχώρν,σα.

ΔιευΟύνθχν κατ’ ευθείαν εις τν;ν ΓραρρΛτείαν Ι'Λβκκα εί; 
τό Γραφεΐόν ρ.ου, τό όχοΐονί,τονάντικρυ τν;ς Οόρας τΛΤχουρ-
γικοΰ θαλάυ.ου, ρ.όλις κ̂άΟ·/·,σα, καΐ ίδοΰ ό 1'χόυργός....... ,ερ.-
βαίνει.......ρε κυττάζει ρε όργίλον 3ρ.ρα .......... και χωρίς νά
ρΛϋ ειχτ] τίττοτε φεύγει. Μετά ταΰτα Ιρβαινει ό κλ'Λτ+,ρ τ ίς  
έχΐ των έσωτερικών Γραρρ.ατείας ρε εν έγγραφον εις τάςχει- 
ρας.— ·ί’χογράψετε, ροΐ λε'γει,-ροσφέρωντάς ροι συ·|-χρόνως 

καΐ το βιβλίον ττ;ς παραλαβές· υχσγράφω, τό άxοσφρα·^άζω, 
καΐ εΰίίσκω τ·?ιν χοινοτςοίησιν τ ίς  χαύσεώς ρου. Λαβών 
λοιχόν τον χίλον ρου, κα'. έχευχηΟϊΐς είς τον κύριον Δρόμον
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Μανβόλαν ζωήν πολυχρόνιον, χαΐ ΰπουργείόν πολυβτες^
άνεχωρ'/ΐΦα.

Εν τοσουτφ εγεινεν ήίη καΐ προανάχρισις τής ύποθε-κως, 
3ΐαΙ β(«λλον να είσαχΟω εις δίκ/.ν. 0  εύγενής κύριος Περικλής 
λρ^ρότΓονλος, γνονττός εις δλονς τούς Ελλτ.νας διά τήν 
“ίταιΟειαν χ*1 τά ε>ύγεν·Λ χαΐ σπάνια προτερήρίατά του, «να- 
δίχθιι τήν όπεράσπ-Λσίν ρφυ. Πεπεισμε'νος-λοιπόν εις τ'η- 
Λ^ιοττ,τα του ευυπολήπτου τουτου βνδρός, διά τήν κατ'εΰ·· 
χήν εκβασιν τής ΰτη>ι3ε'σεως, ήσύχαζον.

Δύο έβδο;χάδας μιετά τ-ήν πολυβρήλλττον δίκην τοϋ Σων 
τήρος, (Λοι έπαρο·υσιάσΟϊΐ τό κλ η τή ρ ιο ν  Θέσπισμια· τής 
είσαγγελείας, το όποιον έδκόριζεν τήν εναρξιν τής δίκης («τά 
τρεις ή(Λίρας. 'ΠαρήλΟον τέλος αί δύο, και ό ήλιος 
ήρχιτε νά φωτίζη τήν δικάσΐ(/.ον· περί τάς δέκα σχεδόν ώρας 
π .^ .  εφθασα είς το Δικαστηριον (ΐετά τοϋ κυρίου Λρ-,-υρο- 
πούλου, οπού πλήθος λαού ήτον συνηγριένον διά νά ΐδοϋν τήν 
παραστηθησΟιαενην κωαωδίαν. Οί κύριοι άντίδικοίριου άνυπά- 
(4θνοι, έπερίοενον τήν αρχήν τής δίκης. Τε'λος πάντων οί δι- 
κασταί 7.α|Αβάνουν τά; έδρας των, τ^άκρωατήριον ε’ρι^αίνει, 
»«1 ή συζτίτησις αρχίζει. 0  Κύριος είσαγγελεύς εκαρεε ριίαν 
δεινοτά^ν κατηγορίαν, ο(χίλησε περί ήθώ ν....περΙ ιηιή-  
σεως.... περί κω(λωδίας. .. .  άνε^ερε τον Μαίανδρον.... τον
Λριστοράν/,ν.... τον Γάλλον Μολιε'ρον......  τόν περίφτιαον
Γ^ουβεναλην........καί τόσα άλλα καλά πράγ(/.ατα... τέλος (ά-,
πάγε! (Α-η 0*λων)έσατυρισεναυτοςτούς κυρίους κατηγόρους(αοο 
τόσον ώστε τή άληθεία, επρεπε νά είσάζωσιν εκείνον είς δίκην 
Οια λεγό'Αενα, καί ν άπολαίσουν έρεε διά γραφεντα.

Μετά τήν κατηγορίαν τοϋ κυρίου είσαγγιλέως άνέλαβ& 
τ«ν λόγον ό κύριος Αργ-υρότ^υλος, ή στωρευλίατου τφ  δντι
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τλχ.υσδ τους κυοίους Δικαστάς. Ετ:«νε;.α&ε πάλ;ν ό Ε.·ύ̂ ;ιος Εΐ- 
σαγγϊλίίις τ·/;ν χατκγορίαν, άλλ’ έττΐΐίτ κ*ΐ ή τετάρτί τν,; 
(Λίστ.ίΛβρίας ώρ« ϊταρίλΟί, καΐ ίεν είλεινε καιρός ί ιά  τ>,ν έκ 
ίευτίρου άτεολογίαν, άν*βλ·-ίθ·Λ ^ια τ·/ιν αυριον. Ουτω λοι-όν 
διίλύδ-/; σονΐδρίατις·, καΐ οί κύριοι κατήγοροί |χου, εμχλ'.οι 
θυ[Λθΰ, Γκίικτ,'Τΐως, καί έλτπίιον άνεχοίρκσαν.

Ϊΐ6ΰαι ρκίιουργίαι 5εν 1ν·/ιρ*γ·/,0·/,οαν κατ’ Ικείνΐν ττ.ν νύ
κτα! -τπίσαι παρακλνίσειςΰτϊρτίςκαταίίκηςριου! ολατά ίσυμ- 
■περαινα, καΐ ριελαγ/ολικός Ιτηριφερόρ-Τιν εις τά Ιρείτπα τοϋ 
Ναού τοΰ ϋλυ;Λτ:ίου Διό; ρ.ε τό εΐρ'/ινκΐον φως τ ίς  βελτίντ;;, 
ττ ι;  ΰψοϋτο εις καθαρόν, καί άσύννεφον ουρανόν, ίιω^τή €«- 
θεία ^κυρίευε τό ττών! ή φύαις εκοιρεατο* Δεν ήκουΟετο άλλο τ< 
εί'Λτι ό 5ιακεκοΐΑρ.ίνος στεναγμός τού άτταισίου -κττ.νου, καί ό 
έναρνΛνιος ί^Οί κιντίσεως των ΰίάτων τ ις  αρχαίας Καλ- 
λιρέόγ,ς. ό  μακρόθεν φαινόμενο; λιμτ,ν τού Φαλήρου άστρα- 
τιτεν ώς κάτοτττρον, καί αί άρχαΐαι καί ύψνιλαΐ στήλαι τού 
Ναού, ώμοίαζον μακρόθεν γιγαντια'α φαντάσματα. Τό ?:αν 
έμάγευε, καί έκίνει εις [χελαγχολικτ,ν ή^οντ,ν τάς αισθήσεις. 
ίΐ! τί εύάρεστος μοναςία ί ι ’ εύαίσθτ.τον ψυχήν! τί έσπερα γα- 
λ·/;νιαΓα, καί άξια τίς^λυκείας συνεντεύξεως 5ύο έρας’ών...^. 
Εις αύτους τούς τότ»υς έκάθ·/;σα άρκετάς ώρας έκείντ,ν ττ,ν 
έστεε'ραν, καί ή καρίίαμου ίεν ήθελε κατ’ ούίενα τρόπον νά 
τούς άπομακρυνθ'ΐρ· τε’λος περί τό υ^σονύκτιον ίιευθύνθτ;ν εις 
τήν οικίαν μου, άναπαύθτ,ν έπι τής κλίννις, άνακαλών εις τήν 
συγκεχυμε'ντν μνήμην μου δσα ορατά τ ίς  φύσεως έσπε'ρια κάλ
λη ειίον χρό ολίγου, Ι<ος ού χαρείόΟην εΐς γλυκύτατον ΰττνον.

Μόλις τό λυκα'υγές της ίΙοϋς άνεφάνηείς τυν ουρανόν, καί 
^γερθείς άνυχομόνως έχερίμενα την ίεκάτην ώραν της ήμε'ρας, 
^ιά νά εΐ^ώ τό τέλος της κωμ.ικήςμου σκηνής· φθάνουν βι



Λικατϊΐίδίον συγχαλενται.... δχύριος Αρν*ρότΛυ— 
1ος ό^Λίλιΐ.. . .  καΐ ·ί συ̂ -ί̂ ΤΛ,οις τξλίιδνει· οΐ δ« ΔικασταΙ («- 
τίβ-ήσαν εις τδν θάλα[χον τ ί ;  δικαιοσύνης διά ν’άτ;οφασίσουν.

Μετά δύο ώρών διάστηρια ί'-οίθον........ώς τούς ειδον ·
δειλίατι; άγνωστος α’ εκ'^ρίευσε, νά εϊτω καλλίτερα,

6τ^ιαον, *αί ίβτικιΐί,τ,Μ [χίτ» φι'δβυ χμ  Λ γ ί;, 
ώ ; τ’ άβώιν ίτροβιτάχι ιΐ{ τ τν  ίά}Λ τ ί ;  βφ*·ρ;.

ό  κύριος Πρόεδρός άναγινώσκει τήν άπό^σιν, διά τηςτ 
όττοίας το Δικαστ^ριον θεωρούνρ.ε ώς ενογον ετταίσματος, μέ 
καταδικάζει είς τριών Τι[Λερων κράτησιν, και διατάττει τάν- 
β ρ σ ιν 'γλ;  κατασ^εσεως των βιζ)ίων, Τοιοΰτον τέλος ελα-. 
βε, φίλοι, τδ κωρ.ικδν τούτο δρά|Λα.

Εύχαριστ-ςθεις λοιτιδν εις τν,ν δικαίαν άττόοασιν των Δι
καστών, έύχαοίστΛσα καΐ τύν Ουρανόν διά τό τέλος των δει- 
νώνρ.ου.— άλλα θέλετε ριε έρωτησε», οί κύριοι άντιδικοί σου 
τ ΐ άττε'γειναν, φίλε όρρανίδη,·— έτιΟυίΛείτβ νά ριάΟετε τί εγει- 
ναν; ό εΤς, λέγουν, έλιττοΟυαησε ά'[αα ελαβε τλν άπαίσιον εις 
α·ύτόν ά*ρ(ΐλίαν, εις τόν άλλον [ΛοΙ ειπον^ οτι ολίγον ελειψε νά 
κ^ε'ον) άτΓοτληξία, και Ινας τρίτος, τόσον έλυτττ,Οηώστεεκιν- 
δύνζυσε ν’^σΟενηστι. 0  Αγ^ ί̂νους ό;κως συντάκτης τοϋ Πρωι
νού Κηρυκος, ηΟέλησε νά ριε βλάψη διά τού τύττου, οθεν άρ
χισε νά κανοναρχα άρατα θέματα, καΐ νά γεμίζ·  ̂ τό μονόφ-υλ-
λόν του με ύβρεις καΐ ανοησίας...... ΰ θεός νά τόν έλεηση τό>
ίττωχόν........μητως τάΟη τίποτε, καΐ ύτίμΛδοϋ̂ /Λν την όποι
αν μέλλει νά μάς έκδώσ·  ̂ε π ε τη ρ ίδ α ........

ίδο’ύ τα περιστατικά μο·υ, κ’ίριοι, ιδού ή καταδρομιίμου, 
την εδιηγνίΟην λετττΰυερέ^ατα· μένει τώρα νά ΐδοΰριεν τ ί  πε- 
ριε'χει τό €' μέρος. Πριν άρ/ίσω, φίλοι μου, την συνθεσίν του,



ένθυρθτ.ν δτι δ κύριος Είβαγγελείις εις τδ'- ένθου(ΐιασ[Λί,ν τίς  
χατ’ ί(λθΰ καττιγορίχς του, είτκν 2τι ίρ.πορουσα να λάβω διά 
ύλην, « ερ ιβ τα τ ικ ά  « ττο β λ επο ντα  τό  δ·/)[Λύοιον, κατ 
αύτίιν λοιπδν τίιν ουρβουληντου έγραψα τδ β! (Αε'ρος* εις αύτδ 
θά ίδητε τ/ιν (Π)|ΑερινΛν στάσιν τών τ:ραγ[ΐάτων μας, μ δλον 
όίτοϋ Ισιώττησα τά ουσιωδέστερα φοβούμενος τά δικαστήρια.

ή  απουσία του άγατϊητού μας Μονάρχ_ου άπο τδν Θρύνον 
Του,έστάΟη α ΐτίατΐς συμβάστ,ς πυργοποίας·άλλ ή αισιαεπι- 
στροφτίΤου μετά της ποθειτης συμβίας Του, θέλει διαλύσει 
τάν καλύτπΓΟυσαν χρος τό χαράν τάν έλλάδα ομίχλην, ώς 
διαλύει ά λαμπρός καΐ άκτινοβύλος ήλιος τάς έπΙ του όρίζ^- 
τος μαύρας, καΐ χυκνάς της καταιγίδος νεφεΤιας

Ζητών λοιπόν την συγγνώμην σας, δι οσας τυχόν απαν
τήσετε έλλείψεις, σάς παρακαλώ να μίι με καταδιχασητε είς 
τάν φ υλακήν τή ς  Κ ρ ιτ ική ς, καθώς με καταδίκασε προ- 
λαβόντως τό β ' φύλλον της έπταχρόου ίριδος^ άλλα χαμνον- 
τες με όλίγ·/ΐν συγκατάβασιν τάς έχικρίσειςσας νά με ενθαρ
ρύνετε είς εκδοσιν άλλων καλλίτερων πονημάτων.

< Ερρωσθε!
β· ΐ'. ο Ρ Φ λ η 1Λ Η ζ.
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τ ο  ΜΡ.ΜΠΙΙ1ΚΟΝ ΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Ε ΐ ϊ  τλν κόβ|ΐ(ιν δσον ειρχι άνεξάρτγ;τος Οά ζ»ίτω,
ΚαΙ -ποτέ δβν θ’ άπακδ-ίβω 

Νά γι>,ίι ρ  τά γιλοΐα, κ’ «λλο φίλο» γι>ρξύο>,
Παρά [λδνο'ί τ^ν 5βακίαν άφοδ* να στΛιτιύω,
■ Καί &ρ.νύω τα'>τα {ντε^ώς θβ νά οΆάξω 

<■ Κι’ δτ(. ·ρ<ώ̂ ί.Τιν δεν θ’ ά»Λ 'ω .

ΐά ν  5εαΙ ό Ιλλνινίζων Ταχυίρ(5|ΐος μας Οίλϊίσ^
Στα δεινότατα του φύλλα για νά με ϊεαττ,γορτίτ^, 
έτ«ί5ίΐ καΐ 5βν συμφερεβ στους ταχυποίάςτου ιπτοος 
Ι ί’ αναφέρω τ ’ δνομά του είς ϊΛίκσεις, καΐ ϊΙίνΕΤΤττους,
« Λυνατά πάλιν Ομνύω είς τ  αυτί του νά φωνάζω,

• ό τ ι  γνώμην δεν θ' αλλάζω;

Εαν υτϊουργοί θελήτουν διά νά μέ χατατρίζουν,
ΚαΙ εις τίιν Καγγελαρίαν με χαράν για τούτο τρίξουν 
Και γονυκλιτώς ζηττίσουν νά με πα’υσουν άχ’ την θεσι, 
Μέ κραυγαΐς μεγάλαις τΟτε, καΐ στραδόνωντας το φε'σι 

« Δυνατά θά τους φωνάςω,
• ό τ ι  γνώμην δεν θ’ αλλάξω.

ΐά ν  ΔικασταΙ θεληβουνιδιά μοίραν μου κακήν, 
( ΰ  γιά λίγους άνωτε'ρους,) νά εμβώ είς φυλακ’λν,



Μέ |ΐεγά\ον χαράς βήμα κί ιίς αυτίιν άκ()[«6 μβαίν^
Πλϊΐν βτον 5ρ*5(χον βαν «-βγαίνω,
■ Στεντορίως θε νά κράξω 
ο ό τ ι γνώριην ίέν θ αλλάξω.

Ϋλγίν άφίονον δόρίακω...... τάς μιεγάλας {ίας λθτίνας....
Στραβά έργα ενα πλήθος.......Πλήθος άπειρον κυφήνας

Πλήθος φώτων...... πλήθος νίριων.........
Πλήθος πόλεων, καΐ δρόμων......

Κ,αι πολιτικών μεγάλων μέ τά μούτρα κρεμασμένα,
Και μέ ^οΰχα κεντημένα—

Πλήθος....... τειάνεται ή γλώσσα, φίλοι μου, έάν θελήσω
Να σάς τά έπαρνθμήσω.

ί ν  φ τέτοιαν υ>ην έχω τρελλος ειμ’ άν δεν φωνάζω,
« ό τ  ι γνώμτϊν δεν αλλάζω.

τάς παραφθοράς των δλας Οα ακούσετε, ω φίλοι,
' ΚαΙ τ’ αδύνατόν μου χέρι πιάνει πάλιν τδ κονδύλι, 

έβαλαν αύτοί στύν νούν των και Ιμέ νά διαφΟειρουν,
Κα εις τά θολά νερά των μέ τήν βίαν νά μέ σύρουν 
« Πλήν έν ώ με έτραβούσαν άρχισα νά τούς φωνάζω, ^  

” δτι γνώμνιν δεν αλλάζω.

Είς τά 6'σα κα’ι άν λέγω, εις τά βσα κι άν μιλώ,
Αν οί υπουργοί θυμώνουν, έγώ τώτε θά γελώ,
Καί τραγουδιστά θά κράζω.«θύμωσαν ον υπουργοί μας! 
ηΧά. χά. '/ά. μέ οργισΟήκαν οί τρανοί τ«)λιτικοί μας!
«*̂ Πλήν καρφάκι δέν μέ κόφτει, εγώ πάντα θά φωνάζω,

« ό τ ι • '̂νώμτιν δέν αλλάζω.»
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Η ΕΟΡΤό ΤίΙΝ ΓΕΝΕΘΛίΩΝ ΤΗΣ Α.Μ.ΤΟΓ 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ όθΩΝΟΣ.

Ητον ή α-ΐιγίι ωραία, και «ρχη ίμερα;,
Κι' ή σελτντι Οα;χτ:ω{Λίν/ι, κΐ Οψωριεν/ι στοί/ί αίθεραί,
Σιωτ:-ίι ί:αντοΰ βαΟεΓα!.......  Δεν «κούοντ* μόνο'*
Αΐ φωναΙ τών ΰψτ.φώνων, καί ττολλων άλεκτριχ5νων, 
Αϊτινες ν,χολογϋϋ'ταν άκατάπαι«τα εις δλϊ,ν 

ττς καθέδρας (ίας ττ,ν τπίλιν.

Αι^ντ;ς βρόντοι θορυβώδεις πυροβόλων των κροτουντων, 
Κι εις τά όρ·/ι άντηχοόντων,

Βογι τίχηρών σαλπίγγων, τχος (Αουσικών οργάνων, 
κτύποι βροντερών τυριπάνων, 

Προανιίγγειλον στ·>,ν πόλιν ίορτί;ν πολλά λαμπραν,
Κι Ε^σαν εις τάς καρδίας μίαν άμετρον χαράν.

ή  ήώς ίδου.... έςηλθε!... 9ι ήμε'ρα άρχιν#,
ΚαΙ ό βλιο; ανατέλλει κ«1 χρυσόνει τά βουνά,
ΚαΙ τά ύ'|ϊίλά μνημεία τών έ’νδόζων μας προγόνων, 
ίίλιε! όποΰ φωτίζεις τάς ΐμ/ρας τών αιώνων!
Σύ που άλλοτε ε'φώτεις τά άρχαϊ' αύτά μνημεία, 
ό τ  ό Ελλην είχε κυγ^ι στών βαρβάρων τάν δουλεία! 
♦ωτεινώτερος ναι! πρεπει σήμερον νά άνατιίλλης,
Γης Ελλάόος σου στόν κν^μον την χαράν νά άναγγείλλης.



11 έλλας Ελ£υθ£(Μ{ ποΰ τύν χο5[χ’ ?Ι^£ ίοξάσεί,
2·/5ιχ«ρον Οα έορτ«ίΓ/ι

Τ* γίνίΟλια τοϋ ·τ:ρώτου Βασίλειος 0θων<5ς ττς,
Τοϋ ίίιοτίρος, 34αι τ:κτρός της.

Με λαατϊάίας άναι/.;χένας στον Ναονδλοι ε|Λβαίνθυν,
ΚαΙ τον Οψιστον θεόν |Αας νχ δοζάσωσι ττιγαίνοον.

2τρατ«υ[χάτων [χχχρεΐς στίχοι τά; όδου; τ:«ριστοιχοΰν,
ΚαΙ χρ6ς τόν θεόν ίετ^σεις στονς Ναούς ρια; αντηχούν, 
λριετρος χαρχ εϊζ δλων τάς καρ^ίας διεχύΟη,
Κι’ ένΟο-χσιασριό; (χεγάλος τάς ψυχάς των κοριεύει·
Τΐ /αρά, καΐ τά δικά ρχου ^κυρίευσε .τά σττ,Οη!
ΪΙ χαρά ιδού ^«ου τώρα στην Ελλάδα βασιλεύει·
Ζητ’ ό όΟων! ζ·^τω! ζητώ! ολοι στδν.νάύν φωνάζουν.
Ζητ’ ύ όΟων! ζτ^τω! ζι^τω! στάς οδούς τά πλνίδη κράζουν.

Ποιου Ελληνος "καρδία δεν θά Ινθουσιασθη,
Τον /αρίη άνακτά του όταν τόν ένθυ·χηθ·/:, (*)
ΚαΙ τό “ Ζ'/.τω! « άτειράχις δεν Οε νά το ΐκφων/σει 
ΚαΙ ώ~ό κατανυξίν του 'ένα δάκρυ δεν Οά χύστ) ̂
Με τό ’· Ζ’ίτω! Ζν̂ το»! 00ων » ... .  είδοναίφνης νάσεισΟοΰν . 
ϊ ά  άρχαΐάρχας ρινηρίε», καΐ οί τάφοι ν’ άνοι^Οοϋν,
Και σκιαΐ πολλαΐ νά ’βγαίνουν ριΙ λευκά ένδεδυ|χέναι, 
Τρεχο’υσαι [χ’ όρ(χην (χεγάλην, καΐ κατενθο’υσιασριέναι 

Με βο1:ν ίϊολλην νά κράζουν,
ΚαΙ [χε ύψωρ.ενας χειρας» ναΐ, £ς ζΫ.̂ ,̂ νά φωνάζουν.
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(*) Καθότι 5 Βα«λξύς υθων Ιλιιπιν.



ι8
I Ν»« α Μ ; ά; 5Μ,λι.ίη, ,τϊς έλΧάίο; |χ5,. βρίνον,

Β Πού τί) πλτδος '^ ν  αιώνων
" Αν κατέστρεψε πόλει:, το!>ί ναούς, ααΐ τά χαλά τον, 
■ Λ>ν ’ί',νάβχ ν' άφαιρέα·} τ6 ριεγάΧον όνοαά τον,
« ’Εάν ίοδοΜ αά 9ώτα, χαΐ έ-έχυαε τ4 οαίτος,
” Ίίο4 τι5ρα ιοϋ 6 "οβων α Λ .ν  9ά τ ’ άνάψ, χρ,ϊαος,
.  ΚαΙ αστέρες φ,οτό; πάλ;ν 9' άνατείλλοον ς ίν  έλ λ ιίί ι,
» Οΐτινες 94 γενν,βώσι ί π  των φώτων τήν λαριπάία.

ίλλά ; χαϊρε χαΐ άγώλλου! ότ’ ί  σ,'ρχρον ίριέρ*
Ατ4 άλλας σον ένίέξοος, -(ΐ4 οέ είναι λαιιαροτίρα.
•Ριίτορας 9' άαούσ,ς πάχ,ν^ τοιν,τάς βά Χάβ,ς νέους,
Και Οά Χάα'Ιονν στά; 'Αβΐνα; ο! ααιροί τοϋ ΠεριαΧέους,
Και έΧεόίερος ό 'ΈΧΧϋ,-χ, ρ„ μ  ~ο9ωνά του,
Κτ! ευφραίνεται -ίτΟ^ω;

'Ο φιλίτυχος τεχνίττι; τ4 έργέχειρέν του ίΧέτει,
Και ό Κτρατιωτιαος του ττ6 ααΧ4ν σου άαοίΧέτςει,
Κί ·έ ώραία «οσαοιιοόΧα (εέ αυτά τά τοί(ενιά τ/ις.
Καί μ  τ4ν άνατνιτόν τας τ6ν ?οταόν χ ' έχει σΐ(εά τίς  
δοτι; χαίζων τ4·, αύΧόν του, στους αίβέρας άντςχεΐ, 
χαίρονται τάς εύφροσΟνας ίχρΰ βέλει ή ψυχ,ί.

ίςοΧόίρε·υσαν οί νέοι -ίριοέςσου ίιά  μία;

τά; κακοτΛίά; λί^στίία;,
Π-Ί τοϋ τώρα βασιλίύει αθί.,ώττ;, κί ^^Γ^χίx.
Μ;τ -Αλί;Όν Θέ νά Γα0;̂  τλοϋτο;, καί ή ίύτυχία 

Μ άν*ρίΟατ;τα καλά,
Κι ο’τβυ τιίρ' ή φύσ,ς



'̂Ελ^τϊνβί* (χικροί [Λίγάλοι ! ε̂·/:ή·ί·τ8 στδν ίεΑν,
Αΐ αύτδν τύν ανακτά ρι,ας ”θθωνα τάν κραταιον.

Δίτιθήτβ νά ριάς ζνίβϊΐ,
Συνταγριατικώς, κί ΐ,τύχως, ίιά  νά [λά; κυβερντίατν 
’Ανυψώτατί τάς χε'.ρα; μέ θερριόν καρίίας πθθον,
Κ.ί άνβκράςατί τό ■> Ζϊ5τω1 Ζτίτ' ό Βασιλεύς (χας "θ6ων.
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*Ω'7αν σκύλο;, κατά έττρο^θέ; τ;οΰ τριγ^ρνοοσα,
Ατ: Ινύς πολλά.(Αβγάλοο ττιν οικίαν άπίρνοΰσα,
Κ,αΙ σταΘίίς ριέ τι>,ν ελπίδα, καί χαράν πολλά πλτ;σίον, 

Στό καλόν του ριαγειρβΐον,
’ Αρχισα ίιά  νά κρά^ω,

Κά κουνάω τλν ούρα ιχου, καΐ γαυγίζων νά φωνάζω. »
« Α'^τ/ιΟητέ μί λιγάκι,
» Δύστε ρ.’ ενα κοκκαλάκι,
>> Δοσίτέυ-ε νά τό γλύ}ω,
» Καί σάς τάζω ίέν 6ά λείψω 
“ Γ^ά σάς πάντα νά φωνάζω,
■ Κΐ ολο νά σας έκίίειάζω. »

Μ άπεκρίϋ·/5 τότε ένας· « ακούσε καλόν σκυλάκι,
» ί:άν 6έλ·/;ς -κοκκαλάκι,
» Πρέπει πρώτον νά άρχίσης 
>■ Λίγο νά ριάς Θυρΐ2ατίσ·/;ς 
’< Γίατί έτσι είν’ ή τάζις . . . .

Μαλιστα] τόν προλα[Αβανω, φθάνει αόνον νά ποο^άς·/ 
Κΐ έπαναλαιιβάνΐϋ πά\ιν 
Μέ ύποκλισιν ριε·̂ άλκν «
» Εύσπλαχνίσου |λ’ ολιγάκι,
» Δόσεν. ένα κοκκαλάκι,
“ Δόσε ρ.ε γ^ά νά τύ γλύψω,
» Καί σοϋ τάζω 5έν &ά λεί·}ο)



» Καθ’ ί^έιαν νά 0(ύ',άζω,
<■ Κΐ δλον να ίέ  εχθδίά,ω. »

Στήν έλλάία έτσι είναι συρμδ; τώρα, ρι’ άΓεκρίθτ,
ΚαΙ χροιχττα; χί έβθ νά χ,άΐίΊ}; τά συν/ίθεα (τννόθχ·
'Αν 5έν κο^ακεύστί' -τρωτόν στδν «ΐώνα ρεήν έλ·τί(Τ/:ς 
Δραχ̂ Λών ίεάα ρ,ίαν θεσιν, χαΐ έσί» νά άττοχ-ηίσηί,
ΚαΙ 5; ε'χασϊ; γ;ά 'κιίν,ν τοίι; γονιϊ; «αΐ τά χαλά σου,
^ * ί έξακουστό; άϊ ίσαι εις τήν άζιδ-ηιτά σου............
—  Ν«Ι ! σύ χύριε ! . .  . (ρωνάζιο, |ίέ κατάνυξιν (εεγάλϊι»,

Κΐ έπαναλαριβάνω πάλιν,
« Εύαπλαχνίσου ρι’ όλιγάχι,
» ^6α6 |λ’ ενα χοκκαλάχι,
" Δοσε (ΑΟυ γιά νά τό γλΰψω,
>■ ΚαΙ σου τάζω 5έν θά λείψω 
'> Γιά σέ πάντα νά φωνάζω,
» Κί δλον νά σέ εκθειάζω.

έςακολουθει να λέγ· .̂ » Ιψβουλο; είί Γρα{Α{Αατεία 
» έάν θέλτ;; γιά νά -̂έν-̂ ί, ίίού τώρα ευκαιρία!

Ευχολα τό κατορθώνει; !
» Στολ-ών ευ-ΑΟρφτ,ν θά ίχγ,ς, και μισθών Οέ νά σουφρώνη.-,
« αλλά.... πρέπει κϊ έσώ πρώτον.·... ώ; χαθώ; καί τώσοι άλλοι  ̂
« Διά νά μέ θ-υμίατίσ· ;̂ μέ εύλάβεια μεγάλη ....

—  ”Ω! ... τώ χρέος μου γνωρίζω, 
άλλά στών θεών σ’ ορχίζΐι),

" Εΰσπλαχνίσουμε λιγάκι 
 ̂“ Δώσε μ ’ ένα χοκκαλάχι,

Δώσε μ0'> γιά νά τώ γλόψω,
” Κ-Ι 'ϊ^ΰ τάζω ίέν θά λείύοι

*

■ · '  
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» Γίά ηϊ πάντα νά φωνάζω,
» Κ,ί δλο νά έ>ι6ίΐάζω·

—  ΐ,άν Οέλτι; ν’ άπολαύσ-ί̂ ς τώρα τ6 ποθο’̂ οίνίν βον,
·> Καί τ6ν ίΰ'(ΐ·ίτ, («οπόν σοι>,
» Πρέπει ίίχως >ά άργϊίϊτι;

» ΒΙια [ειχρ'  ̂ έ^η^χερίόα ίοιχ'έν σου να συσττ'σης·
" Καί ρι’ αΰτύν τέτε τον τιόπον 

» Τά στραβά νά χάριν,ς Γσ|α, είί τά αάτια τών ανθρώπων .. 
»Τ ίτ’ εΟρίσ/.ο;αεν καί θέσι 
" Ποΰ κΐ έ:ένα νά γωρέσ·/ι.

—  Ο,τι ΟέλεΐΓ γ>ά σε κάανω! φθάνει ;ιόνον νά σ’ αρέσω, 
Ι1ρ·^ιταςε. θέλει: νά πάγω εις τ/ιν θάλασσα νά πέσω  ̂
’Δλλά .... (Νά ρ.έ συ*,7 _<ορ̂ σ·̂ ,' αν πολΰ και σέ σκοτίζω,)

πάλιν σοΰ υπενΟ·υ[Λίζω 
» Νά 'ΐ’ εύσπλαχνισθης λιγάκι,
» Καί σ' δρκίζω στο Ηί6 σου!
}ΐ Π:ΰ ’νά κ.κκαλάκι,
» Κΐ εΐ; έαένα τον πιστό σο’*.
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ΤΑ ΚΑΛΑ ΛΙΑΣ

Προχβέ; ένας ^ατριώτ/*,; ρ-έυ* «’ ενα χαφφενείον 
’κάδ/,το 8ΐ; ρ1* γωνίαν ρ.’ ενα φίλον του πλησίον,
Κΐ άριΟρουσε 2να ενα τά έζακουστά χαλά ρα;,
Κί 2λεγε. » Καλά πηγαίνει για -ίτ.·!/ ώρα ή δουλειά ρας,
" ’̂ Εχ_0|Λ8ν το γηραλαϊον, τύ Συρβούλιον τοίί Κράτους 

» ρ' δλους τους έχλαρπροτάτους,
Ο ’'Κ/ορεν χαΐ ΟπουργεΙον, Ιχορβν και ύχαλλ:^λου;
ο Του πτωγοΰ ρα; του ταρβίου 8Ϊλιχριν8<7άτους φίλο·υς.....
>1 ^0 ©8ος νά τοί»; φυλάττ·  ̂ και νά τους χαρίζ·/; χρ'νους 1 
» 4ιά δσους χαταβάλλουν, διά τδ καλόν ρας, ττόνους.

Καταστ/ίρατα ρεγάλα ’κτίσθησαν είς τ-ην ί,λλάδα 
Κΐ ακούσε νά στά ρετρτ'σω 2να 2να ρέ άράδα.
Κίναι τό Τυπογραφβΐον.... τώ Νορισρατοκοίτβϊον
ΚαΙ άχόρα τ4 ώραϊον, καΐ τρανόν Τίοσοχορεΐον.
Εεΰρει; πόσοι Βαναροί ρας έπλο’/τίσαν άπ α·1τά; 
τάχα  πόσα πβριπλέον νά σούφρωσαν ρβτρητά;
Μ ‘0  θεός νά τούς φυλάττ^, καΐ νά τούς γαρίζη χρόνους,
■ Γιά τούς δσους καταβάλλουν διά τό καλόν ρας ί:όνο·υς!

’Έχορβν δικαίους φόρους, αχούσε διά ν’ αρχίσω 
Νά σου τούς έπαριΘρησω· 

Πρώτο; εΤν’ ό τών ποιρένιον 
Στους έοοοους πάντα (λένων.....



Λί’5τε^ος ίΤναι έχεϊνο; ό τΛν έΐϊΐ'ττδίυαάτων,
Γέννηαα τώ δντι φίλε, νοων ίτεριφανίίτάτων 
Τρίτο.-, καΐ πολύ (Αβγάλοζ, είναι ό του χ̂ αρτοστί̂ ιου,
Κι αΰτύν δταν άνα-^έρω -κιάνετ’ ή άναζνοιή μου. 
χάρις ίϊς του; φωτισμένου; τ?,ς Ελλάδος Οικονόμους!
Που μας φόρτωσαν τίιν ράχϊΐν μέ τοιθ'υτθ·̂ ς βαρείς νόμου;"
Β * Ο Θεός νά τούς φυλάτ-τνι καΐ νά τούς χσρίίγ. γρονους!
» Για τούς οσο’υς καταβάλλουν διά τό καλόν μας πόνους!

*Αλλά μίιν βαράει;, ώ φίλε, πώς δέν ί^ομεν βχολεϊα;
’'Ε/ομεν κΐ ΐμεΤς δυώ τρία. 

ϊ0έ νά κάμωμεν ακόμα καΐ μεγάλον κ? τρανόν 
Τό Ήανεπιστ/,μιον μας, εις την πόλιν λίκνων.
Τότε θό νά άναλάμψ·^ στά; ’Αό'/νας ή σοφία,
ΚαΙ τά καφφενεϊα 5λα θά νενοΰν διδασκαλεία.
Την σοφίαν τότε όλοι απ’ τ’ αΰτ^ά θέ νά βαστούν,
ΚαΙ σοφίαν κί οί βαστάί^οι άφευκτα θά έαπλησΟοΟν.
•Αλλά.....θά μέ πης, δεν βλέπω <7"̂ ; σ,στάτεως τόν νόμον
Τον Κα^ρην, καϊ τόν Βάμβαν, καΐ τόν θειον Οΐκονόαον·
6ά σ’ άπακριθώ εί; τούτο, δτι είσαι λανθασυ.ένο.*.
Και πώς δέν ’μπορούσιν ούτοι νά φωτίσωσι τό γένος. 
Τέτοια πάντα μάς σκαρύνουν οΐ τρανοί πολιτικοί μα; 
Βλέπεις; βλέπεις; τί ώραία είν’ ή στάσις ί  πα:ούσα 

ΚαΙ ή τύχ η ΐδικτί μα;,'
Αιά τούτο κί έγώ πάντα τόν Θεόν παρακαλούσα 

Κί έλεγα « νά τού; φυλάττη 
ίιΐήπως τού; εύγη τό μάτι.

Φίλε, έχομεν και στόλον, 
κί άκουσέ τον κί έσ*ύ δλον



Δώί$κ* )«νονο90ρο.ίί, «λλά «ν’ χολλά (χεγαλαΐί,
Και (Ιά κά’Λ(ύ|Α£ν και άλλαις.
’'£χ̂ θ[Α*ν τ-̂ ν ΜανΟ/ΐλα,

'Ο-οϋ ίίβκα έγενίκαν α/ώ6'» ολαττ); τά ξύλα...
©ά σκαρώσ(ο;Λεν Κορβέτα, κι οκτώ τρίκροτκ /ίκύαα,
Καί έ:άκροτα ....  δχ! φίλε, δεν τά χαρασταίνει στύ{λ«.
*'ϋνα κακύ ;χύνο'ν είναι χώς ί  ‘'Υδρα ή καύ;κένη 

£αίΐνεν έρηριω[χένϊΐ, ·>

Και εΐ; άλλα έθνη τρέ^οον τά τταιύΐά τ·/;ς, και χτίγαίνουν, 
Λιατί εΐ; τ/,ν Ελλάία άχ’ τήν χεΐνα άχοδαίνουν.
Εχειδί) κί οΐκον^οΐ είΐεσαν τοιούτο’̂ ; ορού;,
'Ωοτε δι.ώ;̂ _/0 ,τ8; το ναύτα;, ν’ αφανίσουν τού; έ,ο-Τϊόρους 

■■ 'Ο θεό; νά τού; φυλάττ/ΐ,
» Μ/,ν του; τσακισθ·  ̂ ί  χλάτη.

]ίχο;Αεν καί στρατιώτα;, φίλε ριου, τίγαχτ,ιχένε,
Καί αχό ίτρατώνχ; εΤ̂ χ·. χεδ-.άδε; σκετασκέναι,
ΠλΟον χρώτον τρκ; ^ιλιάδε; Βαυαιέζοι εκλεκτοί 
Γιά νά ριά; διδά'ουν τά ’̂ ιν, φρονιαάδα, κϊ άρετ/ί.
’ Αρχισαν λοιχόν νά χέρνουν άδροτώτα; χλ^ιρω^ά:,
Καί V άρπα ,Ουν τού τττω̂ ο̂Ο [χα; τού ταριείου τά; δραχρια;. 
’Αλλά ό θεό: άφίνει ^'Ελληνα γίά νά /αΟ^
Χωρί; νά τον έλεήοη, καί νά τόν εΰσχλαχνι^/;;
Σονεργεία Θεού ο')εν ον καλοί ;χα; ΒαυαροΙ,
’'Εκα;Ααν τόν Χάιωνά αα; διά νά ρ.ήν εύκαιρη,
Αλλά τ.'.ν ’Α^ερουσίαν διαβαίνων καί γελών,
Νά λα’χβάν̂ ρ ένα χλί,Οο; τ ί ;  έλλάδο; οβολών.

Τό έριχόριόν [χα;, φί>.ε, λουλο'υδίζει και άν(|·ΐ,
Γιατί ένα; κν άλλο; φόρο; χολύ ρνά; τό βοηθεΤ,
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Ζ*1 ·ίι βιθ|χϊΤ^αν(α,
Μδς υπ)$'5γ£τα» τά πλούτ/ι δτΛΰ ί^βι ΐ  ’Αγγλία. 
Για ΤΓ,ν ώραν β|Λω; 0έΐΛ6ν $άν$ιον -πολλά; δρα^ν.άς 
Γ 'ά  νά χάαο)ρι.ίν πέντ’ £;η |Ληνών £τι πλ·^ρωρι.ά;, 
*'Εο); 5του τ6 τα̂ Λεϊον παντελώς νά εΰκαιρ>̂ 5·{ΐ,
Κ.αΙ άπδ τους νέους θέρους της ίϋλλάίος νά γβριίσγ!.

α6

Τά καλά ρείες ίλα, φίλε, σου τά είπα ενα ενα,
ΚαΙ βέ νά εΰχαριστέθγις βέβαια άπ6 έριένα,
—  ΝαΙ, τά 'Χχουσα |λέλύ·ίΓην.... πλην οί ίηιχοσιογράφοι;
—  *0 χαθείς των καθ’ ημ,έραν, καΐ τά λέγει, καΐ τά γράφει· 
Αλλά άχουσε, ώ φίλε, νά σΐ ειπω χ’ εγώ [λίαν

Ακουστήν μου παροιμίαν,
» ίτοϋ κωφοΰ, λέγει, τ^,ν θύρα &ον χαΐ άν θέλης κτυπα,
" ΚαΙ εις τό νερόν προσπαθεί άν μπορης, νά κάμ-^ς τρύπα.



II ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ,ΤΟΓ ΦΙΛΟΥ ΜΟΥ.

Στον Οίκίσχονρ,ου τ̂6ες ηλΟβν ενα; φίλο;, να [ί.έ Γδ·̂ , 
Κ.ί'βρ/158 ίιά  νά λεγ:ρ, ” άκριβ* ;λο'̂  ’Ορφανίί·/;,
» Τού; καχίύ;, και τού; γβλοίον; 6έλ«ΐς νά τού; σατ^ρίζ·/;;,
» ΚαΙ ίναν φίλον ρια; {Λίγάλον, λίγο $έν ριοϋ τύν βολίζει;;
X Πού στύ ε5|χορφον ίίαροδσι άγαζα νά σο̂ (_νοτρέχ·̂ , 

α Κί άλλν,ν έννοια ττοα 5έν ιγιι
•  Παρά τ ΐ φαγί Οά φ*γ7> 'γΙ κραοάκι Οά ^ουφτίζνι,
» ΚαΙ υάν τζόαχ τ«ι;Λτοοκάκ?α εί; τ·«ν ώραν θά τραβίξ·ί,
" Κί άφοΟ δλ^ν τ/ιν Ϋ,αέραν ’ξα·7τλ(ΰρ.ένο; κοιαν,θ·̂
” Δύω ώρα; στά γραφεΐον θέ νά ένασχοληθη, ^
» 'Αφοΰ ττρώτον κατά έθο; τύ τ<τι;Λ7?3ύκι του άνάψνι,
» ΛΙδ τά μάτια σφαλισμένα |*|^ραφα νά ύχογρά-̂ Λτι;

Α^ίλφέ, του «Τζα τότε, τέτοιο; ναναι 5έν ελπίζω, 
έπειίή , καΐ καλά φίλε, νά σέ πώ δέν τύν γνωρίζω.

Πλτ̂ ν κί άν ηναι τΐ σέ μέλλει;
Υπουργό; μεγάλο; είναι, και ά; κάμ·/ΐ δ,τι θέλει.
Ταϊς ίραχμούλαι;'κατά μίνα τ ίν  ^^ιλίάία τήν σουφρένει^
Και τό ττλοίον μα; ά; τρέχη, <τά τ■̂ φλά, γωρΙ; τιμόνι,
Κί άν υπό σφοδρών ανέμων εί; σκοπέλου; συντριφΟη,
Ό  κύρ *Υπουργό; βεβαίο);, τίποτε δεν θά βλαφθί .̂

^Εχει; δίκιο, μ’ άπεκρίθν;, δί αυτόν δεν σοΰ ’μιλώ.
" 3ΐίαν «λλην δμω; ύλην θά σου βάλω στο μυαλό,
* ΚαΙ δέν ’ξεύρω εάν ήλθε αύτη στν)ν ένθύμησίν σου,

” Εΐ; τόν δίκην,· την δικν̂ ν σου



«Παρίττρτ,ιΐίς ττου 2να; έγελοΰσε σα·/*7:«ιίβκι, 
ϊ’ Κι Ιιτριιττι ιχΙ 2νχ υφο; ('ι^αϊον του [ΑΟυττάκι,· 

” Αύτάν νά {Αοΰ «ατ^ρίο* ;̂,
” ’Ορ^χνίδν, ’ΑΟυ νά ζτίστ,:,
” ΓΐατΙ χάχαν <τάν «ύτον,
” Κί κνΟρωτον τλέον /.Ο’̂ τόν 
» Δίν [Λχορεί; να άτταντ ο̂̂ /·,;,
«Κ ί ούτε εχααςν ή φύαις.
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■ντ Εί; τόν φίλον τότε λέγω, γΐχ τ6ν χότμον τί σέ {Α$λλεΐ} 
Ριν ελεύθερο; νά /.ά ν/ί 6 %χ3ένα; δ,τι θελν)·
Τών άν9ρώτ:ων βύ τά; πράξει; τ'ι ®έ χέλλει κί έιετά^ε·.-, 

Τά; ^ικκ; οου $έν κυττάζεις;
Κα ι  ων ουτω, τών ά\Λρώτων τίιν όργ-̂ ,ν υτοκινει;
6 ,τι εχει ένα; κί «λλο;, τι τ4 τολυτραγιχονεί;;

Εχει; δίκιο ειττ ό φίλο; .... ·άλλα «κουσ’ ένα άλλ<^
« Καί έλτι^ω Ορφανίδη δτι ό(,ν στο ’τώ δέν σφάλλω·
« Πράττει δΐί(ύζ αύτό φίλε, νά ριάν τ' άτο'τιωτ'/ίστ,;

Αλλά νά τ6 ίIενι^πίσ■Λς ....
« Δέν μοίί λέγει; αύτοί δλοι οί βαρβάτοι οΐ γ ΐα γ * .  ά δ ε  ; 
” Πού άρττοΰν έκ τοΰ τα{Λ.8ίου τών δραχο.ών ταϊ; χιλιάδε;
« Δέν ·|Αθΰ λέγει;, έως ττότε στέν Ελλάδα 6ε νά *χένο·;ν,
« Αττ έχει τοΰ ν,λΟαν δ).οι, γιατί τ:ίσο> δέν ττιγαίνουν;
» Αλλά τ:ώγο·^ν τ.ΰν έλλτ/;ων τά; Ο-υσία;, καί το αίαα,
« Καί αντί εύ-̂ 'νωιιοσύντ];, αέ στραβό ιχά; βλέτουν βλέ-χ’/.α; 
« Α; άναχωρτ'σονν όλοι, ττολύ Οχ εύγνωο.ονοΰ|Χ8ν 
” Τχν Ελλάδα άν άφησουν, κί βλου; το·ΰ; ξεφορτωθου-χεν 
« ί*ο·άφ7;ξαν τό δάνειον ρ/.α;, αύτοί ’στά&τσαν αιτίά 
« Κά βρεΟγ εΐ; τέν ά'/χγαν,ν ή ζτ'̂ χ̂;/. ι/.α; Βασιλεία,



Πολ).ούξ ^υσβα^τάχτου; 1ρόρο·̂ ς ι^ήν ιτατριί* μα; νά βάλ>η 
»Κί δζου δλοι αύτοί ττίίττουν στ:όν Ελλήνων τά Ζβφάλ'..
’’ Τ6 ί̂'̂ αρτόδγ,μον ό ‘'Ελλ7,ν ϋλαίεί, καΐ αναστενάζει 

Ιΐάντα όταν τ ’ άγο.-«^ίΐ,
« '  ρτ^ματα αίν.κτωμένα τδ τααεΤον μα; παγαίνουν 
^Κ ίάπ’ ^έκ'ίΐ <:αΐς οχρ^ΐαΐ; τσέται; των κΟρ 'Γττουργ .̂;

έμ βαίνουν,
" ΚΙ 6ΐς των άγαδών σ ;μβούλων τά ευρύχωρα τααεΐα 
" ’Λίβαίνει τώρα καΐ τό αίμ.α των Ελλτίνΐυν κΐ ή (ι'υβία,
" Και ίί;  τού....

—  ΛΓ! ·Λαΰσε χί.έον, χαϋσε τον» νά τ ’ άοαδίά^·/;;
Φίλε μου, τόν άχεκρίΟτιν, μή ματαίο»; κοχιάζει;!
Τώρ’ ό ‘■βλλ̂ ,ν 5έν κυττά^ει τό συμφέρον τό κοινόν,- 
’£σβ^σί αυτό τό άστρ ·ν το λαμχρόν καί φαεινόν 
Τίόρα γενικά»; κυττάζει 6 καόένα; χώ; ν’ άρχάση,
ΚαΙ διά τό μίλλον λέγει « δ,τι βρέξ' ά; κατεβάσι-,
ΚαΙ δέν βλέχει δτι δ·αον χρέου; φέρομεν ς·ν;ν ράχτ;,
ΚαΙ χιό; ολοι μα; οί κάμχοι, τά λαγκάδια μα;, κί οΐ βράχοι 
Ειν ένέχειρα 176 χρέο; χοΟ τρεΐ; χρώται βασιλεναι 
'ΐϋ7 ειλαν, διά νά χζύσο»ν αί φρικταί μα; δυτυχίαι.

’'Αν τ-ξεύρετ’ ώ μ,εγάλοι, βασιλείς τ ί ;  'Γφτλίου! 
Τ·/;< άναίσχυντον σχατάλγ;ν τον» έλλτνικοϋ δανείου, 
Ουτ, ένα λεχτόν νομάζω δέν δανείζετε σ’ αύτ'^ν. 
Αλλά διά τ/ιν μεγάλην καί λαμ.χράν σα; άρετόν,

^ ]ΐ0ελϊ5σατε ώ; χρ 'τον και αύτίι νά λαμχρυ»θ·^
Κα'ι εί; τά τΡεφωτισμένα έΰντ; νά καταταχθί.



^ *
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ΙΙλτ,ν το ένκντίον, φΛοι, τώρα είς αύττ.ν έστάίΐ'/ί,
Κ.ί ΐ  τραν·/; εύεργετία ::οϋ ρχς ’χάαετε έχ̂ άΟ·/ι. 
ο ι Τυ/οδιώχται δλοι, και τκντ’ εξ·/ι τ α τ ρ ιώ τ α ι ,
Και οί {Λίαροι, κΐ ά/ρεϊοι, σ-ζιν-ειωαένοι φανα^ιώται,
Τρώγουν τώρα [λέ γαράν τοιν τά έντύ; των ώ;Λυγ^άλων,
Κΐ ϊ ΐ ;  του; *'Ελλ·/ινά; υια; ρίττουν λείψανα ξτ,ρών κοκκάλων,

’Ττουργίις 5ιά νά γέ·/!̂  δ καθένα; τ(υν ττασχίζει.
Και τδν κι̂ τίΛΟν διά τοϋτο άνω κάτω τθν ρρίΐ^ει·
2τόν ριεγάλον τντς ά;Λέρα; τρέ̂ ;_ει ν' ά ι̂ερωθ-ρ 
Μέ ψ·υχ_χν και [α6 καρδίαν, σ’ αύτόν ν’ άφοσιωθρ,
ΚαΙ εϊ; τ-̂ ,ν γενν·/;σου.ένϊ,ν άλλαγ·};ν τοΰ ‘ΓτΟ'^ργείου,
Τ6 ·τ·/ΐδάλιον να άρί:ώτι  ̂ τοΰ Ελλγινικοΰ [Αα; -τλοίου, 

’Ατοβλέτων ό γεννάδας 
2τών δρα/|χών τά; ^τιλιάδα;,

Ω Ελλά; δυστυγισ’Αένχί εΐ; φαναρίωτίσκων χεΐρα;
’ΐτεσε;! ΟΪτινε; €λέτ:ουν ςΌϋ τα^αείου σου τά; Οόρα;,
ΚαΙ εί; ^αιαερτών κολάκων αναίσχυντου; συ;Αβουλά; 
•'Ετεσε;! ΠατρΙ; γλυκεία, και άγανοτή Ελ).ά;!
Πλά,ν έλττίζω πώ; θά τ.χ'λ<τγ̂  και ή ά[Αΐλλα α·ΰττ̂ ,
ΚαΙ τοΰ ”θ9ωνο; Οά λάα·|οι % ώγάτη κί άρετχ,
Καί οΐ φαναριωται ολοι δτοΰ τώρα σ’ αφανίζουν 
Γλίγωρα θά τοΰ; ΐδοΰαεν γενικώς νά τά  χατνίζουν.
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ΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΤ ΠΛΑΛΙΟΓ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ.

Τού; ζαλιου; [Λου ένΟ·̂ ιΑτ'θ̂ .ν, καΐ ίρωϊλού; καιρού; 
Καΰ οος δντα; ζατλο)ΐχένο; «ΐ; λίΐ;χώνα; άνΟ/ρού:,
Κΐ δχοντα;, καΙ ΐύ  γ$;χάτο καριο'ρυλλι ριοο ϊΐν.ά ;λοο 
έλαφρά ·7κιά τού ύπνΓυ εκλίΐϊ τά β>.έ'ραρά ;χβυ.
Μέ αουραο’̂ ριτδν π£ρνοΰ« -τό πλΥι-τίον ^οταχάκι,
Κί ίκου* τό άχύονάκι λοττγιρά ν’ άνχ7τενάζνΐ,

Και τ’ άίκοον τρ·.»γ(ϋνάκι 
Τύ χεράκι του νά κ:άζ·/ι.

ένθυα·ι(')?,ν, καί •αν σαν το νΤ··στε ύ ό'υϊι
Ελευίΐέ:ω; έτετοΰτα χ~ί} ενα σ’ άλλον ^ρά^ο,

Και •κάνέν ί>.λο τταίννίίι
'Α~' αύτό [χου τό τ6· έκ’, 5έν έτ·0·'7.οΰσα ν'νΜ.
έττεΟύ;χ·/;σ« ν’ άκοόσιο την βροντοκραυν^ οωνί'ν του

Ν άντ·̂ ·/·/<τη εί: τά '^άτη,
Κα'ι νά ^οκιακί; ίλιν, χβδώ' τότε, την 09 7'ν’του
Εί; Τι̂ ν δ).α^ν τ^ν ■τρώτην τι; -ηίίελ: ττεοάσει.

Οταν εττίοι-ττατοϋβα, κα>χ'7·άν ε̂ ιχορφ·̂  ζραι ι̂ά
Μέ την λά'Α-'.ν τη; σελήνή-,

Εΐ άΓίονούτ’ ά·-6 .̂·:'ώ^η-/οοτχοάκία. και κλα-' '̂ά,
Κΐ ε^ ε τα  τόν ϊσκ-.ι;ίν ριου στ^ ν«ρ6ν κάιχυ.ία; κρηνηη.
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2ιωπτι ιτολλά βαθίϊα στό βουνον ε~ΐ)ΐ3ατο^6, ’
Και 6 χρ^το; των, ’̂ ιχών μου τών βημάτων άντηχοΰβί.

Κΐ δταν -«μίή* μέ ίίνοιζιν ί  χαλοκαϊρι

Συναγμένοι βτό λΐιΙέρι,
Φέρναμβν τό μυρωδάτο τό αρνί μας τ6' ψημένο 
Εί.; τρατίέ^ι άτ;δ ^ύλλα, κΐ άνθη δροσερά στρωμένο,
Κ,αΙ μέ εκλεκτά κρασάκι* τραγουίθ';σαμεν γλυκά 

^Ασματα ηρωικά. . . .

Τώρα Ιλειψαν τά ττάντα, κ{ έγώ ό δυστυχισμένος 
'ησάν εις κλο'υβί στην ττδλιν ττεριοέρομαι κλεισμένος, 
τ ι  νά 5:Λ κ«1 ή νά χαρ^, ,α', νά γΛάσ,;
ϊ τ ίν  ·::ρωΤ5.5ο·Λάν ι^ας «ά;Λνίι ό «αβένας δ,τ. φ «άη ......
Τού; ;:ολ[τι»ού: ;χα; &£:;», ά

3Ιέ Λΐ);Μκρι6ιρα«λ;τοο; ίλου; τού; ττροο.ο;«'ω,
Καί οί [ίέν γιλοόν αοαίνω; καί -«ίοΟν άτδ χ«ρ4ν,
Ο! ίέ  «λαίοον ώ; νά ΐααν αί; (ίίγάλι,ν αναφοράν.

Μερικοί των νέων τάλιν, τταίδε; της άνοτσίας 
Τριγυρνώντες στάς Α&ηνας,

Δίδουν τ-ήν άφθονεστάτην ϋλην διά κωμωδίας 
Φανταίίμενοι τάς οχέσεις μέ τάς νέα;’παλατίνας.

Τι νά γείνω δέν ήςεύρω, δΐ έμέ δ κόσμος ’χάίΐη,
Σκο-υρίασε ή δαμασκίνη ή άγαΛ-Λ.τά μου στάΟη.
"Εσκασ’ ά-ό αηδίαν, καΐ αύτό τό καργίο^υλλι,
Καί έγώ νά άποθάνω κινδυνεώο σχεδόν, ρίλοι.



ο Π Ε Τ Ε ΙΝ Ο :

ΠρΙν το φβγγοφβιχχ 5ύσγι, καΙ άχ'5{Λα πριν εύγ^
*Η ίροσώίης, ή ύραία, καΐ ρ-χ^ίχρυσο; αύγνΐ̂
Τύν αύθένττν >χοο φροντίζω απ’ τόν ύπνο νά ξυττνδ^
ΚαΙ φωνάζω έπΐ το'>του ριέ Λ&\ά^ψα βραχνό,

" ΚιΛιρίχοο! Κιχιριχου!
” ’Αζ6 τό χρε?βάτι σήκον!

Για των ’ΑΟηνων ταΓς κίται; πάντα πάντα όριιλω,
Κ.Ϊ αότή, φίλοι τό χά>Λνω νά ριέ βλέπουν ρ-έ καλύ.
Ειρ,αι ετοιίΑο; για ρ,ίαν.......καΐ τό αιρ,α μιου νά χύοω,
Κί αν ό διάβολο; τό φέρτι διά νά ττ,ν άπαντιίσω,
Με έρωτευαένον οαΐΛα άφ’ ο5 πρώτον τ/ιν κυττάξω,

 ̂Κικιρίκου/ θά φωνάζω.

Μό δυό τρεΐ; έφ·/ιρ.ερίδα; απαράλλακτα όίΛΟιάζω 
Κατα τν;ν ουνν|θειαν ρ,ου τό πρ^νί όταν φιονάζιο,
*Οπου τα πλατια των φύλλα ’μπρό; καί 'πίσω τά γε[Αίζο·υν 
Ηλήν τί λέγουν;,... πι'76νσέ ριε ούτ’ έκεΐναι δέν γνωρίζουν. 

Αλλά, κικιρίκου! κράζουν,

Καί ψευτιαΐς μας άραδιάζουν

*0 α'ΰθέντΛ,; ι/.ου, ό γίγα;, ριέ ταυ-πάκον «τυνειθίζει 
Τον μεγάλον του τόν μυτον διά νά παραγεμίζ^ρ,
Τόν αύΟέντην μου νά *μοίάσω γωρ'ις νά άργοπορώ 
Αντί τού ταμπάκου τρώγω πίτνιρ» ενα σιοοό,

Και μέ ’· κικιρίκου! κράζω,
Τόν αύθέντην μου πώ; 'μοιάζω.



Η* ίτΓΟ ^ίτω , φ^λοι, ΰχζ το ^ λ β ,
'̂Εν ζΐ'.νάρι ;;.!Χτο··ιάλΐί ίί;  τ,·ν {λύττ,ν |αοο νά βάλλω,

Και 7,ω;1ς τ.ολ^λογίαν νά γίνάι τίσσαρον.άτγ;;,
Καί ^^«γάλο; διτ:λθ|;.άτΓ.;.

Κί εχοντα; |Αΐά ταμ.τ:αχέρα χί ένα ρόζαλον χονδρήν,
*·)5 να [λέ νοαίζουν όλοι ώ; τε^ίοχΊΟν Γ^ατιόν,
Τότί χαί τό ’· χιχιρίχον! ττλέον δε»; 6ά τό φωνάζω 
1'Λατί άτ: του; άσδενεϊ; {χου [Λ’ά στιχιχ'έ δέν 6ά αδειάζω.

Ο! άνάΟίαά Τί αοίρα! ότ:ου $λα ^ου στραβά 
Εί; τόν κοσαον ^/.*ςτά φέρει;, κΐ 0λα ι;άντα κολοβά!
Εν ω ώναν τόν αύ‘̂ έντ·ΛV όελτσα γ·.ά νά -'ενω 
Αντί {χέ τό κικιρνκου χ το χίω'ί νά τόν ξυζνίό,
'Αρ/_ισαν τά τουτ^.'λά [χου νά ;χοό τιίζτουν, και τά χάνω.
Φερτε τόν, γιατρό άαέσω;.......φίλοι ριου, 6έ ν’ άζοΟάνω.. . .
«,ευυχω.........αχ! δ:ν λυζεΐσθε πετεινόν ^οΰ άτ:οίΐντσ;^8ΐ... ·
“ -1̂7.“ ... ίϊλχν κατά τύχ-/;/ ό αϋ6έντκ; ότου ρι’ ίχ_έι ...

Ι.τειδή και σ νειΟ'.ζίΐ στού; τρανού; νά τ^χνοτρέχ·^
ΛΙέ έ;χέ το/ τ;τίΐ.όν το./ .... κοκκαλο,ν.... καλόν.... ευρίσκει....

]ιι~ αΰτα κΐ εύΟό; έ:;ό~Λ, φί .̂οι, ά άναττνοτί του,
Καί εύνν,κεν τ, ψ/χτίτου.

Τον συντρο-οευσεν 6 ’ιχλω; εω; καί εΐ τό ριν/ν.ε'ϊον 
Οί όε φΟ.Ο'. τ>ν χε? τ;αλιν ό); τνί; δόζτ; του σκ'χείον 
Ε'τε'ϊχν υ,.αν ώραίαν, 0αυ;χασίαν, καί καλήν 

’Α ρ χ  ι ;χ τ. δ ο κ ε ο α λ ή ν'.
Αίοίν.α σου ή αντζ/·/; αί})κέ αου ττετεινέ! 
λχ^ν,κε:, καί ·:.ί εσένα ’χά5·/;σαν χς αί ' ·̂.·.·γτηΙ.
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<11 ”ΚΛΕΪ·ΪΙ2 ΤΙ1Σ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΜΛΕΩΣ ΜΑ2. 

ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΠ2ΠΣ ’ΑΜΑΛΙΛΣ.

<0 ΒατιΥίν; ;Λ«ί Ιν/νζχ\ .... ταρΟένοι στ'ΛιοΘ/,ΤΒ 
Μ έν^ύιζατα τ̂̂ ονόλ νκα, ν« τόν ’'ιτΛ$εχ6?τϊ,
Κ.ΚΙ, μύρτου χλά^ον φέρο.σι 6κά5·τ·Λ «ϊ,- τά; χβίρας, 
Νά συνοίεύσ·(ΐ μέ χαράν οτ^ν Αθηνών τά. Ούρα; 

’Α·::0 τ^ν τ:αραλίαν,
Τ·/;ν ού.'ίροφον τοΰ ϋΟωνο:, ώραίαν 'Αμαλίαν.

Τ>ά, Ι^δασε.... ·;Γ*;χτγ,ρ ο, καΐ ίλέτω τ/.ν τριηρ·/)
Τά κύματα γωρςζουσαν μέ τά ίττί* τίλτ̂ ργ,.
Τ. δίααα 5;α;τι·)νΙ τω< ·}, καρδ ά μ.ου πάΥλει,
Και :̂■̂ ς ιά  έκ-'ρίευτε μία γαράμεγάλγ!
Γ>.·:κα γλυκά οί ^έμ<ροι -τ̂ ,ν Οάλαταν φυδυΛντες, 
ΔίλοΐΥίί ίέ  εύκί.γτοι στα κύματα τγύώντίς 
Τού πλοίου τροτΓορί'ίονται, και τ .̂ν μαράν δεικνύουν, 
Τό ττοδγτόν τιον ο(άτι·.'.ον στου; <'Ελλγνας ατ.νύουν.

Κα, .....μέ τ ’ άρμενα μισοκατεβασμένα
£ν.βαίνει εϊ; τοΰ Πειραιώ; τ6ν -τ.ραιον λιμένα,
Κί’ άτο τού; βρόντου; τού; ττυκνούς αύτών τών ίτυροβόλων, 
"Ακούω τον ορίζοντα ν’ άντιβοά·/: ολον.
Ιίί; τέν γ.α'λμ·^^ έμβαίνουσι τ'-ύ τειραιως τα ττλοϊα,
Με μέγα ιτλγί'ο; σ-Λμ̂ ι.ύν στολίζο^ν τά ιστία.



■'ω ! ?9^ασ«ν ·ί| πο6«ιττ, ώρ* ή μακαενα!
Κ.»θ’ ίν  6 ’'θΟο)ν, φΓλοι [λΟν, όιχοΟκΐ ί  ’Λααλί»
Τοϋ χειοαιως τίι ποθί’.τον £^αοος Οά τταη^σουν,
Κι οί ελληνίς τύν υψιστον Οί νά «ύ’̂ αρ,βτιίσουν. 
Πολίτα;, νέους, γέροντας, γυναίκα:, καΐ παι^ία 
Κγέα^βαν τού πίΐραιώς τα εύκαρ-α χείία.

’ΑΧλά έν’ ώ τά δάκρυα τάς ταρειας ριου βρέχουν,
Θεέ!... τΐ βλέττω  ̂ οί τρανοί ·Γθλιτικοί νά τρέχουν,
Καί χρ’υ<το<ϊτόλιοτοι ταοί, ’χέ δολειάς καρδ.ας,
Καί ττρώτος οΛος ττις αίοχρδς καΒίΙς των κολακείας, 
Μέ <τχ·?,αα '>::οκλ!σί'·)ς, καί Οίβαο;̂ ©  ̂Φυαδνει 
.Τον άδολον καί καθαρόν, σαν τό λευκό τό χιόνι.
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Πανούργοι ώς άλινζεκες, κί ένοχοι.* φοΡτιβ'^τε! 
ϊτόν Βατιλέα αα; αύτόν τί Οά ττροραίΐαθκτε;
Πο?ό; ά -' έβάς ριέ του κοινοί τό οέβας κυκλωαένος, 
Μέ κχΟαράν β’υνεκϊτ,σιν, ζοΐο; ΐΓυνοδευ[χένος,
5τόν βασιλέα |χας α’ΰτόν ττρώτο; θά πλ-ςσιάση,
Καί τ .̂ν ζαροΰσαν στάσιν ριας Οά τον παρθ’υσιάσ*,ρς

*Αλλά :;ού Γαρεκτρέ-ο;χαι; καί τι ιχαταίως κράζω; 
Κν’ ω τριγυρίι) έζαΐνα “λίιΟος λαοί κυττάζω 
ϊ ΐέ  ζρο'σωτον ζλκρες χαράς, καί ένθουσιασριένον, 
Καί τον χαρίη ’'θΟωνα Ιχοντα κυκλωχένον.
Εις τάς 'Λθ-ςνας [ΐί φι-ινάς, καί κρότους νά βαδίζ·(ΐ 
Καί τούς αιθέρας ;λέ εΰ/άς άπαυστως νά.



>» Ζητώ δ ’ ΟΟων, κι ή χαλη Βασ0.ΐ55 ’Α|χα^ί«ί 
“ 'Ας λάιχ<{.·η στ^ν πατρίδα μας ί^ξα, και εύρ-̂ >ί«) 

ο Λς ούγίοτιν οί ξένοι,
" Κι’ ό ελλην ό ελεύθερος, ελεύθερος ας μέτ^.



έΠΙϋΤΟΛΠ ΠΡ02 ΤΟΝ Κ. Λ. Ε Ιΐ ΝΑΪΠΛΙΛΝ.

ί ν  ’Λδγ(ν*ι; η  αο. Νοε;Λβ?ίου ι8 3 6 .

Μετά (Τ'.ωτ ν̂ «Λεγάλην ί ■̂4 έ^έκειν* έτΓίν 
Προχθές έλαβον, Μ φΟ,ε, Ινα σου άγα::γ;τ^ν.
Τ-̂ ν χαράν ό·τοΰ ιζσ(·άνΟ?,ν α-ΰτά να σέ τ·>,%’τ;·ύ 
<Ωσά·/ τερίττάν τ^  κρίνω, ξεύρει; τως σέ άνχτ-ό 
Άτοροΰσα ρ,’ δλον τοϋτο εις τ·^ν >,τθην σου αύτ/,ν 
*Ω; ά ϊ’υ;χ9ί')νον ίιόλου ριέ τί;ν φίλου άρίτ'/;ν,
ΕΤ·χα όίκαιον αεγάλον κατά σοΰ νά όργ;σν:ο·
Αλ>Λ ταΰτ* άς τ ’ άφ-ησω, καν ά; σοΰ άτοκριθω;

’Α·τ’ έαέ Ι̂ τιτεϊς νά ·’ά ·̂/ι- ν<ίστ-’Λα τ 'ν  ’Α''ην νν·
Τ-̂ ΐν ί ια γ ω γ \,  τκ τ^ν κατάττα^ν τ-.ν',ν......
Μ »ρρι·  ̂ εΐςχάος (ΐέγχ, καί (ϊέ -/-ατορ'ι νά €γίό, 
Με έβ''υ0ισ6ς, ώ φίλε, καί κον-ε·^ο νά τενιγ 
Ει.'.αι εί' τ·/;ν άτυρίαν άτό τοΰ νά χ-ά'-’-’ άογχ,ν,
Κϊ εω; ίτοϋ, νά τελειώσω τα-υτν;·- ν.ο·» τ-̂ ν ^α'/ϊίν 
Κ '.αι ατοτον τά; τρά 'ες  νά σέ 'τω τ  ΰ κα̂ ε··*ς, 
Π/.ν;ν θά κα;χω τθ> σταυρόν ρ,ο» ώ: καλός χριστ,ανός, 
Καί θ* αρχίσω ά σέ εΓ -ω ενα <̂μ  κων.ικά 
Τα όν.οΐα έσΰ μόνος νά •/ί̂ είρνις αυστνκά.

Να 7* Υί^’ί'ω ίέν τολ’Λοΰσα, α^-ως κα' έσί> άρχ'σ^ς 
Νά αο^ χάατί' βτ'.κρ-ίσ'ΐς, 

λΓ/ίτως, ®·λε, κατά τύχχν η >ί·.κν?ν μου ί  στ χ'αν 
βόλοντας ^-ά νά ίείζρς τολυμά.ειαν τελείαν,



ιΩζ πολλοί άχΛ'Λ* ίΖλλοι *ΤΓθϋ χαΟ'ίλου δεν άφίνουν 
'Α,λλά ο,τι 6έ V* Γίουν εΟΟυ; Οά τ6 επικρίνουν.
(Κ.αΘώ; τ ώ ρ α  στά; ’Αθ·/ίνα; που και άν στραβοπα-ΐΐίβ-^;

(θά άκθ’λτ/ι; έπικρίσει;,)*

ΜτΙπω; σαν αυτούς 6δλτί(7Λ.ς, καί έσύ 5ιά νά γί·ν(;ς 
Κ,ί εις τύν ριέγαν Τ α χ υ5ρο[Λον πάρ α ’υτα [Λε κατακριντις.

έπειδ’ είσαι φίλός δ;^ως,

Καί {α’ εσέ 5έν εχ̂ει σχέσιν δ σοφδ; δ Ταχυ5ρό;Αθ;̂
Σ’ έ;οαθλογοϋ;Ααν φί^ε, ωσάν είς πνευ'Αατικδν,

*Ό,τι β λ έ π ω  στάς ΆΘ-όνας καλόν είτε και κακδν.

Πρώτον α π ’ τ/,ν νεολαίαν πρέπει <ϊιά νά άρχ_ίσω,

Κ,αΙ γνωστούς σου ενα 5υο ζω·/;ρά νά ζινγραφίσω;
Εεύρεί; γενικώς π ώ ς  όλοι 5·υο γρ ά α α α τ α  ριαθαίνουν,
Κ ί  είς τ ά  π ρ ώ τ α  υπουργεία νά έργάζωνται παγαίνουν,

Κα ι  π ώ ς  έκατόν ί^ραχ^Αίτσαις προτιαοΰν ν’ άπολα;Αβάνουν 

Ποσ ώ ς  ον.ως δεν τούς [λέλλει τον καιρόν των εάν χάνουν.

Δεν σ τ ο / ά ζ ο ν τ ^ ^ ^ ς  §τι τ ά  παπο'ύτσία άν τούς, δώσουν

ςπτ,τιοΰ τω ν  καν τό, νοίκι δέν θέ νά/Ουν νά πλ·/;ρώσουν^ 

Κα Ι  π ώ ς  ότι π:ινασ;Λένοι εις τούς δρόαους Οέ νά τρέχουν 

Επειδή και φίρτωυ.ένα εις τού; πετεινού; τά  έχουν.

ΜΙ πλν.Οίις τιον εΐν |Α3·;άλ·/ι, κι’ έςακολουΟεΐ ν’ αύεάνγ,

Κ ί  ό καθείς των καθ* γ.[Αεραν και προβιβασ;Α0ν λαυ-βάνε"!. 
ϊίλήν, εάν [Α'Ι έρωτγσ-ί; —  δέν εργάζο-.ται καθόλου;

___” Ω! πεθαίνουν οΐ καϋν.ένοι! άν δέν κάνγντκι διόλου!

Τούς ριεγάλους υπουργού; των έχοντες παράύειγαάτων. 

Τάυ.εγάλα τω ν  στοχάσου, φί>.ε, κατορθώματα των.
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£ίς τοί»ς ίριίαονς ριέσα τρέχουν, |χέ χαρτία τυλιγ}ΐέν^ 
ΧαΙ [λέ β/,|Λ«τα άχ^^ι βίαια, χαΐ [ΑίτρηΆένα,
ΧαΙ τ ά ' χλί|ζαχας τν,ίώντίς έν6ς χ ί άλλου *ϊ·τουργίίου 
Ιτου [χνινύς τ4 τελο; τρέχουν «{; τάς θυρας τοΰ Τααίίου'.

Ιίλήν «ύτά ά{ τα  ρί,^τωί κατ’ βριοϋ Ου|Αώτουν̂
Χί ύ{Αθυ δλοι σ'υνοριώσουν,
ΚαΙ ριή χάνοντβ; καιρόν

Μέ καλαμαριών μίγαλον μέ σχίττασωσιν σωρόν, 
ϋ  βτό χέρι μέ κον<5ύλϊα ςλοι χατ’ έμοΟ όρμησουν,

Κ.αΙ το φώς μου υστβρτίσουν.
Εις τίΐν χρώττ,ν, φΛί, τώρα ας έλθώμεν όμηλίαν. 
θε να έστίχες βεβαίως άίρωνος, χαΐ μ.’ άτορίαν 
^Ενα φίλον σου άν Γί· ς̂, μ.έ τ/,ν μάστιγα στό χέρι 
όστις πάντα μέ οττ/ιρόν̂ α τρέχει νύχτα, μεσημέρι,
Χωρίς νά υτάρχ»; Γππος στήν μιχρηντου κατοικίαν, * 
Αλλ αυτά τά χαμνει όλα για νά ίείχντι φαντασίαν,
'Αν τόν Γί-ρς στολισμένον περί λύχνων τάς άφάς 

Εις τάς σ·ϋναναστροφάςβιν 
Τα έμπροσΟινα μαλλιά του ίχοντάς τα άφ·/;μ ν̂α 
Ωστε που τα ο'Λματά του είναι όλα σκεπασμένα,

Καν προς τούτοι; χτενισμένα 
Δεξιά κΐ αριστεία 
Μέ πομάίία αλειμμένα,
Είναι τρέλλα, καΐ χαρά.

Και τόν Δημοσιογράφον έταγγέλεται ακόμα 
Θέματ άρατα μας ψάλλει μέ το άνοιγμένον στόμα^ 
ηλάν το φυλλοντου σαν βγαίνει, χωρίς νά το άναγνώσουν 
’Ρ-̂ ν τιμήν αυτήν τού κάμουν,· σήν μπακάλη νά τό δώσουν.



4·
^Εκααβ ίέ  ώς Ϋ,ζεύρείί στήν Εύρώτηιν τα; σ■:%’̂ δάί»Γο;ι. 
Που ί έ  νά ίοΰ ίιτιγοΟααι τάς έχει διαφθοράς του,
Άφ’ ου τάλληρα χιλιάδες κατ-Λνάλωοεν άσώτως,
Κΐ Ιριεινε βττ.ς βριαθείας τ6 ττυχνότατον τό σχιστός
•Φιλί, ίφυγε ττ,ν νύκτα έπΐ τγ άπλ^ προφάσει..... '
ηλ:«ν τό πλοϊόν του δέν ενχε_ οτάς ’ΑΟτζνάς ίτ ι φθάσει, 
Κ.Ϊ έφθαίαν στόν γηραλαιον, και τύν δυς^^χη χατέρβ» 

Γράιεριατα μίαν τ^έρα,
'Απά (/.έρος των έ|Λχόρων, ζενοδύχων, χαΐ χουρέων 
’Αναγγέλοντα τό χληθος των χρεών του των <βαβέων.
Γνιορίζεις τόν...... (άς {ΑΥ;ν τόν<^ώ γ ’ατί θέ νά θυριώ<Γρ)
Ποϋ διάβολο τ^ν εΰρΐχε ευγένειαν τ^ν τύοη!
Τόν φαναρ2ώτν;ν καΐ α’ΰτός θέλει νά χροοχοιηται, 
Φαντάζεται τό ξάζνον χώς θέ νά έχαινεϊταιί 
Τά μάτια του μισοσφαλνδ, βαδίζει μετρημένα,
Κ-ί δταν μιλεϊ οοϋ δμιλεϊ με λόγια μασημένα*
"ίϊ! της χουφότγ,τος αΰτοΰ κα\ της άνοησίαςί 
Ποσώς νά μόν αΐσχύνεται σ αυτάς τάς άηδίαςί 

ί · ·

πίθηχες δλ’ οΐ νέοι μας καττ^ντηβαν νά γείνουν,ι 
Τά τίμια φερσίματα τά άφησαν, τ ’ άφίνουν,
Κ.αΙ μ’ όλος τάς χαραφθοράς τών ξένων ένωθέντες, 
Τό εθνικόν των φόρεμα όλοι άχεχδυθέντες,
Μας χεριχατοϋν σεινάμενοι, λαμ^ροι, χαι κορδωμένο 
Κ.ί όμοιάζουν άχαράλλακτοι χαρησιανοφερμένοι.

Τόν κό ρτ ε ζητούν βλοι των νά κάμουν μέ κυρίας, 
Κ,αΙ άραδιάζουν είς αύτάς πολλάς ανοησίας,



δ τ ι  κιβ»ίΜ·Λ, χάνονται, ζι' ί τ ι  αύτά; >ατρείοο»,
Κ.α1 ίτ ι  νά Οοιτιαοβοϋν ί ώ  αύτά; αοντεόουν. 
έ ζ ’ άλλο^μέροο; ιροοταίοόν ο1 άλλοι νά αανΟάνοον 
Πω; -τον ί ε ΐν κ  ττ,ν κυρά τίν  ίρωτά των κάνουν, 
Κΐ' ό £ρω; (Λίνον γ ίν ίτ ιι γ:ά ν’ άτερνούν τ ίν  ώοα,
Χι εκείνην του χ6έ; 'γνώριζον ίέν τόν γνωρίζουν τιόρα.

Τ’ άίόνατον κονίύλΐ(Λθυ έάν άκολουίία.
Τα; (Γννηδεια; ίλα ; των νά σο; τά ; -αρασττΐση 
Τό γρά;Λ<«α τούτο, φίλε (Λου, ίά 'γί,ετο ίιδλίο'ν’
Χί 6 ϊκού,,Μ: ίέν τ 6 ·5έχετο Ης τ4 Ταχοίρορ,εϊο’ν. {’ ) 
Λείτι χΛ τίν Μένιττον ΐίληοα νά τού ,τείλλ,ν.
Και πίοτε’ΛΟε, ίτληρωοα τρία λεττά τ ί  φύλλο,

Χαι τοϋτο χατά γά^ί
Γιατί τ7οτέ ίέν ίώνατα; βιβλία γιά νά χά^ίη.
Πολύ σ· αύτού; 'ατάνθ·„χ«, τώρα ά; άρχίτω 
Περί τον περιπάτου μα; νχ σέ πλνιρο^ρ-οσω.

τλν εορτήν βτάς τέοοαρα; ρ,Ετά ττ,ν {Λεσψ^ρίαν 
Απ τυν Αίίλου τ^ν ίίύν πηγαίνουν χ»τ’ εύΟεΐαν 
Πολϊται, Στρατιωτικοί, 'λ’πάλληλοι ριεγάλοι,
Κ.{ οΐ σοβαροί μας 'ΤπουργοΙ χ ί οί έν ’χβη'ναι; άλλοι 
Εΐ? τόν κοινόν περίπατον, ί,που χαθεί; Γασγίζα 

Κά 5ίίξτ) άξί^ίΐ^

4^

Ο  Μέ τ ο ^  σχοπόν <ίέν £χοικεν νά βλάψω(κεν τόν ν«ρα- 
χτ/:ρα του Κυρίο·υ Γεωργίου Σκούφου, άνίρό; τιαίου καί 
υυποληπτου, αλλά νά παραστησω^εεν τ>,ν «φΟονον ύλην τόν 
♦ίτοίαν «ύρίσχκ τ ι; έπΙ τοΟ άντικειριένου τούτου.



ίτρίοόριενοι ριουσι«·ί:ν ·’β ά ν ν  άλογο ς-' βλώνι 
Κ.«0£ΐ; (λΙ  τήν αξίαν του ανάλογα φο-Λχόνει.

*Άν ελ&ιις, φίλί, νά ττολυ Θά άπορ·/·σν;;
Του; υπουργού; ρ.α; βέβαια Θ’ άργγίβ·/ι; νά γνωρίτ^ί,
Μ^ν ςΌγασθί; πώ; λέγ’ αύτύ ώ; χρυοοχίνττριένου;!.....
'Α^ηλαυοαν όχ·/;ρ.ατα, Ιππους χαλοΟρεα^ένου;,
Κ.Ϊ εύγαίνουσα* έπΙ αύτών ώραίαι; ύπουργίναι^ 
Στολίΐ^ουν ταϊί Ά8·/ινα; ’Αβ'ίναι;,
Κΐ’ οΐ άργοντες κυρ υπουργοί καϋώ; τ7,ς βασιλεία; 
Οϋτω και τ7,; ά;Α«ξη; των^ κρατουσι τά; γ,νίας.

©εέ^ου! ... άκατάπα'υ^α εύγάζουν τά καπέλα!
"Ω άνδρωπίνη τρέλλαί...

*0 ένα; [ΐ.έ ύπ<5κλισίν ά;Αάξι πλτ,σιάζων,
ΚαΙ ώ; λατρεία; βύνθ·/·.{Αα τύν πίλον του εύγάζων 
Πώς έγ ε ι ς- ι̂ν υγείανττ .ς , ρωτά τ:ίίν υπουργίνα 
Κί άγ’ οδ [χέ σέβα; τ?,; είττί πέντ’ έξη τοϋτα ’κεϊνα 
Μέ λέγους κολακε'υτικού; τον ύπουργύν φορτόνει,
;ρ.ΐ ό ύπουργύ; [ί-ας φο-υσκωτό; σαν κούρκο;, σαν παγώνι 
Αί-̂ Όν αφού (τυλλογισΘ  ̂ χωρίς καιρόν νά χάση 
Άπύ τό υπουργεΐόντου, Λΰ λέγει, νά περάση.
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Κυρίων ποικιλέχροαι λααπραί έν^υ^λασίαι,
Κ.αΙ αί κυριατιζέα.ενα·. των πί>.ο)ν των ταινναι 
Των όφΟαλριών σου άφευκτα την προσοχήν Θά σύρουν, 
ΑύταΙ αΐ πολυτέλειαι, αϋταί 61 νά |Αάς φθείρουν,



’Άχοροι ΐν ώ ·#1|Αΐία Μ·χί·* πολϋτΑδί*ί,
Κ.αΙ αίκται γίνο^τ’ «Γ·παι |Αεγίβττ)ς απορίας

•'Ετυχ^ε στδν ττε̂ ίττατοΜ νά εΓδω νεανί$«
Πτωχ ·̂λν, έΜ§ε5υ|Λέν·/·,ν δέ λαι/ττρώς ώραν γαλλίία 
Πώς τ.ίΐΛ'/'θτι ό άν^ρ, ί  καΐ δ ρυγγεν/ίς τνις 
Νά πρθ[Λγ;6Γί<Γ̂  εις αύ^ν τά [λέρα τ?α Ρτολ·/;ς ττς; 
’Αλλοί|Λθνον στδν 5υρ^^χ' ί̂ έάν δεν ττρορτταΟτΙρ̂  ·
Μ’ άλλους κυρίους, ί  κυρά θέ νά τά άττοκτ/β^ ····
’ΐδοό' αί ·ττολυτέλειαι διαφθοράν {λάς φέρουν,
Κ.αι οΐ έ-̂ θρον -ϊοΰ Εθνους ^ .̂αί^ )̂^ζ<ίντες τοΰτο χαίρουν.

έστέκου|/.ουν ριωπτ,λδς, καί ρ.’ αδιαθεσίαν 
έπάνω [α' δταν Επεσεν εν πλί,θος ριέ τίιν βίαν,
τ ι  τρέχει;.......”ίΙ του θαυριατος! εφιττίτοι ;:λ·/:σιάίουν,
^ΐδέτους, ίτώς έταίρονται/ ίδέτους, τώς κοριττά^ουνί 
ΠοιοΙ είναι; —  *Τιτουργ(ίτ:ουλα, και εύγεγείς ριεγάλοι, 
Φαντάζονται χώς εΐν’ α'ΰτοί, πώς δεν ΰττάρχουν άλλον, 
Φαντάζονται χώς πάντοτε τόσον θά Οπερέχο-υν 
Όπόσον ΰψος των λοιπών ανθρώπων τώρα εχουν. 
Καθείς ριέ τδ άγέροχον, καΐ τδ γυαλί στδ χέρι 
Τά βτίρ,ατα τ^ϋ ίτχΛυ του προς τάς κυρίας φέρει.

Πλίθος γραριριατικίδια άφεύκτως θ’ άπαν'η((Γϊ̂ ς,
Κι’ εις τά κινή[ΐατα α-ΰτών βεβαίως θ’ άπορίσ^ς· 
Βαδίζουσιν ολόγυρα, κι' άλλτιν δουλειά δέν κάνΟ'υν 
Παρά στον ριέν, καΐ εις τδν δέ, τδν χΐλόν των νά βγάνουν.



Π^δς τάς γΝω̂ ΐ[Λουί εις αύτά κυρίας πληαάζουν,
Κ.«ι πλν,δος κο^χευτικδ·ί λίγων τοίς άραίιάζουν,
Τδ ενα λέ■̂ xι » ευ[λορφα τδ φίρεαα σάς πιάνει.
Τδ άλλο » Πώς τίς  εήχορφίάς σάς πρέπει τδ στεφάνι.
Τδ τρίτον ” Φώς κυρία (ζου, σεις εΤσθε τ ίς  ί|λέρας,
Κί ώς πρδς ταίς άλλαις λά{λπετέ,· σαν *'Πλ2ος «τ̂ υς α^έρβί.

Για τδν περίπατον πολλά σοϋ είπα, τδ γνωρίζω,
Ττ,ν ό[/.ιλίαν }ΐου λοιπδν ΐίου όποΰ γυρίζω.
© ά  οοϋ είπίο χαΐ |Αεριχά των συναναστροφώ/ριας,

' Καί των ριικ^ν χορών ρ.ας.
Σ’υχνάκις γίνονται χοροί δπου κί εγώ πν;γαίνω'
Καί δπου Οεατ·/;ς απλός ενίοτ’ άπθ|Λενω·
Είναι πολλά περίεργον να ίΐ/ίς έξ ένδς ρτ-έρους 

’̂Ε ν  πλϊ,θο; καβαλιέρους 

στέκοντ’ δ).οι ορθιΟι, σαν γυπαι; πεινοσ{;.ένοι 

Διά ν' άρπάςουν Εν |χικρδ πουλάκι ποΰ ίιάβαίνει.
Τι ,σύγχυσις! τι ταραγάί σωστ·λ πυργοποιΐα!
*'0,που εΰρίσκοντ’ *Έλλτ,νες Οπάργει κι’ άταζία. (*)

ΜΙ [Λουσική γλυκά χτυπά, άρχίζ" γ, κουαίρίλια.
”£τυχες εις λτ,νδν ποτέ όποϋ πατούν σταφύλια;
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(*) Κατά ίυστυγίαν τοϋτΟ αληθεύει δσάκις θέλο̂ Λεν νά 
{ΐΐ|Λτ,6ώρίν Ι9ιαα ξένων εθνών, καί ώνάρριοστα [λέ τδν πα
ρούσαν τ?,ς Ελλάδος ιίθικάν κατάστασιν. 3!·δν ριέ ριεαφθΐτε 
λοιπόν, φίλοι, ίιά  τδν φράσιν ριου ταύτΛ,ν, καθότι ών καί έγώ 
*’£λλην γνωρίζω την πολύτιρ'.ον αξίαν τοϋ λα|ΐπροϋ το’ύτου 
δνόριατος.



•'Ο̂ ΑΟί* κΐ άτΓβράλλβχτα! κ*1 ή «τενο^ωρία 
Χαλν* τί,ν εύχαρίδτ-οίιν, και (^ρες άτ,ίία, 
Σττρώ)^ ό είί τάν έτερον, και οί κυρ καβαλιίροι 
Εί; τανττ;ν τν,ν ιτερίοτασιν φερο’̂ ται ώ; σ-υμ'έίες; 
Κονιορκτο; τ/^κ^νεται για τ6 "ττενάν του τόΐτου, 
ΚαΙ ττνίγει τ-/;ν άνα^τ/οίιν τοϋ καΟίνο; άν6ρ(4-ου.
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Α^’ ου γ̂ ορεύσουν, κΐ ^τειτα ή μουσική σωττάση 
.Εΐ' τά; κυρίας σοϋ χορού χαθείς 6ά ττλ-,',οιάσ^
Νά τας είιτ^ » Σαν άγγελος γυρεύετε χυρά μου,
" ΕΪοδε ωραία ώς θεά, τδ 'φζω στά'σωττά μου,
• Οι δυω Οι ^ωστ?,ρες σας καρδίας σκλγ,ίά σοάζουν,
» ΙναΙ δύω άστρα τ  Ουρανού, κυρ ία, δμοιάζουν. .
’Αφού ταιαύτα ταϊς εΐ-τοϋν ύευτιαΐς καΐ καρκμ-ύΟια 
ΙΙετά ολίγον σιωπήν, έμβαίνουν στην αλήθεια.
—  Αν άγαττάτε, τον χορΰν τόν μέλλοντα, κ'.'ρια, ^
Νά τδν χορεύσωμεν μα^ή .... —  ”ωΙ κατά δυστυχία! 9  
’Ατδ ίτροχθές μέτόν κυρ Π ....  σχείδν εΤμ’ ίν γ κ α ζ α τη .....
—  'ϊτομονή! ε-ΰγ̂ αριστώ....  κΐ εΰίύς γυρίζων τλάτη '
Σ άλλην κυρίαν μέ αυτά τά λύγια του τηγαίνει,
*Εως ττοϋ τδ τοΟούμενον τελο; έτιτυχαίνει.

Δέν σέ τά γ ρ ά ^  φίλ’ αΰτά γ»ά νά κατηγορήσω,
Καί τούς μικρούς μας τούς χορούς ουτω νά σατυρήσω,
ΛΙήν στοχ_ασΟης αύτά ττητέ! Θεός νά μ ΐ φ·υλάςηί 
Αλλ έ-ειδή τά Ιρερεν τιΰν λόγων μας ή τά;ι 

Τα ειττα, κΐ αν ·τοτε κανείς διά αύτά (Ι’υμώση 
Μου (ραίνεται έςάζαντος τως υστερείται γνώσι'



Αί ^υνανα9τρ ^ ^ ι άν6ουν καΐ
Τίς κοινωνία; τ:ρά)ίον, νορ.ίζω, εΐκονίζουν.
Είναι πολλά εύάρίβτον νά βλέπνι τις [£ΐά νέαν 
Μέ προτερί^|κατ' αρκετά, σεΐΑνοπρεπ·/;, κι ώραίαν,
Τ6 πνεΟρια τό ίζυτατον ποΰ έχει νά ^εικνόη,
ΚαΙ' τάς καρ^ίας γενικώς των νέοίν νά έλκύ·̂ .
Πλ'^ν πιβΓευτε, Οά έ;χενα πλε>6 εύχαριστ·/;[Αένος 
έάν εΰρίσχετο εκεί κάνει·; πετταιδευαενος,
ΚαΙ 6 όποιο; άρχινόίν ίιά  νά όρικλ-ΐ̂ Φτρ 
2■^γχρόνω;, και τόν έτερον ίδελεν ωφελήσει.

Πλ'ίιν αυτά λείπουν, φίλε μου, καί κατά ^υβτυγίαν 
2  αυτά; τινα; 5εν άπαντα είμ^ μονοτονίαν.
Καί αΐ κυρίαι μας, αντί οΰτω νά μα; ευφραίνουν 
Εις τά πολιτικά κι’ αύταΐ; όργισαν νά έαβαίνουν, 
Καί Ιζαφνα άπό τό €άλ; ί  από τ:^ν γκα5^πτΐν 

δανείου σ’ όμιλοΰν, ^ διά τήν Εϋριόπτ;ν,

Σ'υχνά δέ, ί  και πάν^οτέ, έά·; π'αρ«τ/ϊρ·/ίσ·<:ς,
Τόν φίλον σου τόν Δ... Τ..^ άφεόκτω; άπανττίσγ,ς, 
Και τινα; άλλου; οιτινες είναι πολλά γνωστοί σου, 
Καί οΐ όποιοι, φίλε μου, στκν Αίγινα Όυμ'όσου 
Πώς υστερούντο οί πτιυγοί ψωμί διά νά φαγουν, 
Πλςν τώρα αί δουλίτσαι; των εξαίρετα υπάγουν 
Κόμγιτε; έκα·η;ντ·ςσαν καΐ άργοντες νά γίνουν, 
Χορούς, καί σ-υναναστροφάς ς·’ άργοντικά των δίνουν.

Τοϋ δέ πτωχού Ταμείου μας τ, στάσις χειροτεια 
*Ομ'Ίάζιι τού όρίζοντο; τυν δύοντα αστέρα,



ΧαΙ τΐταρτα ίραχ^λών στιλττνά, κ; ·ψ.{ίραχα« ί·^γά^κ 
ΧαΙ εις τού; ύ7;αλ>.̂ ?λο'̂ ; [χ«ς [Αέ τάζιν τβ |Α0ΐράζ«ι.
Χΐ’ &ν Ιερέα ετ^χε; νά είς ίκκλχσία
*Οτοδ [ιοίράζει κέλυβα εί; τά ρ.ικρά ζαι5ία
Που άλλα ψ^ε, τύν τραβούν άττύ τ6 ρ.αΰρον ρασιον
•'Αλλα φωνάζουν, χαΐ «Οτά; τό κάνι-ττρον τεινάδϊων
ίίτρτει τά  λίγα λείψανα |Αέ τδν Θυ-Αον, καΐ βίαν;
ϋ ί ίε ;  χαΐ του Ταριείου ρια; Τϊ^ν στάσιν τ ίν  άθλίαν.
*Αρπάζσυν τά τταιίάρια, άρτάζουβιν οί ξένοι
Κ.{ ό *Ελλχν, καΐ 4 Ικανό;, ριέ στόρι' ανοικτόν |Αενει.

’ΐίού ή τυχ·η, φίλε {Αου, των δυστυχών έλληνων,
Των τολ(Α7ΐρών εκείνων

Οίτινε; έθαυμάσδησαν στόν τατριωτισρ-όν των,
Χί άρπάσαντες τά δ-λ« των ίδραυσαν τόν ζυγόν των. 
Ποίό; τώρα ένθυ̂ αίΤται κάν τού; χρόνου; του εκείνους ή 
Καθ' οδ; έκαταφρόννισε κατάστασιν, κίνδυνου;, "
Καθ’ οδ; |Αέ αίμα τουρκικόν τό ξίφο; του έβάφη 
Για νά λυτρώση τά λαμτρά καΐ ίειά έδάτη;

’Ω σ^; κυφηνες, κΐ’ άνα ιίζ^  όττοΰ σκετάζετ’ όλ«ν 
Τί.ς ίτρωτε-υουσνι; μα; αυτί;; τ^ν οκμησμ-έντν ·πόλΛ.' 
ϊτόν μντίμτιν σα; δέν φέρετε τά; μάγα; κάν εκείνα;
Ποΰ έκαμον οΐ ^Ελληνες εί; τα-ύτα; τά; 'κΗ'Λς',
Καθ δναρ δέν σά; φαίνονται μέ βλέμματ’ όργισμένα 
ίκιαΐ, μ ΐ τά φορέματα στό αίμα των βαμμένα;
"/[ ϊτεριδιαβάζοντε; ιτρό; τ ί ;  ΓΙνυκό; τό μέρο;,
Ποτέ σα;, δέν ττροσέξατί στόν *^ον τού άί’.ο·
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Διά ν’ ά*0'>ιετε φωνάς, καΙ γογ*,'»α{χοί); εκείνων 
Των Σουλιωτών, χκίτών Κρ·/;τών, κί άλλων πολλών ί̂ λλνίνΜγ 
Οί'τινες δντε; πρόβυμοι στό χρέο; της πατρικός 
’φονίύθηβαν {ζ,αχόμενοι κατά τ ίς  τυραννικός;

Τδν Καραΐαχο;  ̂ βλέτϊοντες χάν δέν έρυδριχτε;
’Αλλοίριονον! τά ψεύ^η «ας, οΐ ίδλοι, κί αΐ άπάται, 
ΐ^μάραναν τ?,ν |Λθύρην «ας, καΐ ^υπαράν καρ5ίαν,
Κ2 άν λέγεται έλληνικ·ίι λέγεται παρ’ άζίαν 
Τά πάθη οας ’«τίρέω«αν αΐ«χράν ξενοκρατίαν,
Κ,αΙ «τήν πατρίδα ηνοιξαν πληγην πολλά βαθεΐαν....
’Ανωφελές δ,τι εΐπώ.....ώ άληθως Πιλάτοι!
ο ι *'Ελληνες οΐ δυστυχείς μέ 6ολωμμένο μάτι 
Πηγαινοέρχονται «υγνά εις τά αρχοντικά «ας,
Συνάζοντες τά ψυχαλα άττδ τήν τραπεί^ά σας.
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5’̂ γχώρη«έ με, οίλεμου, εΐ; τάς παραφοράς μόυ, 
’Ολίγον διεσχέδασα τήν λύπην της καρδιάς μου.
Οά μοΟ είπ^ς —  'Τπούργιμα μην ΘΙς κυρ ’Ορφανίδη, 

Κΐ άρχισες «άν τό φίδι
Κ,αθώς καΐ πλήθος ετεροι, νά χύνιρ; τή φαρμάκι,
^ίΐς που ν' άρπάξης, καΐ έσί» κανένα κοκκαλάκι;
=  έγώ; μέ τ ΐ δικαίωμα; καΙ πώς^θ’ άποτολμήσω 
Τοωΰτέν τι νά φαντααθώ, ή πώς νά τό ελπίσω;
Ειμ’ *'Ελλην ναι, πλήν ‘'Ελλην ε̂ς άλλοι μεγα'λοι, τόσόι, 
'Οποΰ δικαίως έπρεπε διά νά βραβ^^θώ«ι,
Κεϊνταν γυμνοί, ασήμαντοι, και παρημελημένοι* 
έξ  έναντίας βλέπομεν, τυχοδιώκται, ξένοι,



Νβ τ3αιγο'Λ τα; θνκηας των, τδ οΐίχ,α των να ιτίνονν, 
ί.α Ι 6ί; 6ίκτ:άν κατάβτασιν αύτοΰ; νά τού; «©ίνο·Λ.
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Προχβέ; ’χαί(·>ί{ΐγ:ν |Χ)ίνο; (̂ ο-̂  έντό; Ξενοδοχείου 
Πλησίον τοΰ ΛασσανικοΟ ρ,εγάλου ΰττουργείου, 
Χρψατα είόα έξα^α νά βάζουν εί; ά(ζάξα;,
Περίεργο; γιά νά _ ίδω, τ ΐ ;  εΤν’ ύ  αύχά δράξα;
Πρ6ύτ7ΐ®α ίτληίςον ριου ανθρωτον τινά νέον,

Τδ φόρεαα ‘̂ δραΤον.
" έ[Λένα, ε ίπ ,  έρωτά; νά ο ϊ  ττλτιροφορ-όσφ;
« άέν ζευρω γρυ νά βέ εΐτηο, )εαΙ νά σ’ εύγαρτ,στΐίσω 
** Διότι πρ4 τριών βτών ά^ν'σα; ττ;ν γλυ«1αν 
" Πατρίδα ρ.ου, ζώ εύτυχώ; εί; τ;ιν Μολδοβλαχίαν. (* *)

“ΐχ ε ϊ  άχίίνττΐσα ττολλου; ττοΰ οί δυστυχισριένοι 
»*Πσάν *ί-έ;χένα δ^ψώντε; ίτεινασν.ένοι
• *Π; χάσαντε; στον Ιερόν αγώνα ιχα; τά χάντα 
>· Και ύπο;ιείναντί; δεινά, και τραγικά σ-υαβάντά 
■> Ειόον χώ; εΤν’ αδύνατον έδώ διά νά ζτ'σο^ν,
» όθίν, καί άχεφάσισαν διά ν’ άναχωρΓ;σουν,
» ίίέ  δάκρυα στού; ό^^αλριού; άφν;σαν τ^ν χατρίδα,
" Καί στ̂ ρ,ερον να χαίρωνται χολλά καλά τού; είδα.

) Κα'ι αύτο; είναι ό κύριο; ΓεωργιΟ; Μχρουσκο;, ταΰ 
όχοίου ή Οικογένεια έΟυσέασε τά χάντα διά τνίν ελευθε
ρίαν της χατρίδος, καθώς καί τόσοι άλλοι χατριώται του
*νδραιοι. ’



^ϊττίν αύτά, καΐ ΒαυβροΙ οχτώ εύΟνς έλΜντες 
,Τ-ην γεαισ[Λέντιν ά|χαξ*ν [ΐέ χρ·̂ {Λατα λαβόντες,
Γλυκά άπε/αιρέτησαν του &τ:θυργοϋ τά ; θύρας,
Κ.{ έτρώβιξαν τόν ίρ<ίρι,θν των, μ ί δττλα εί; τάς χεΐρβί^'

Σ’ Ιγραψα, φίλε ρ.ου, -πολλά χαΐ νά συγχωρτίστις
.Παύω.....χα,Ι ^  -παρακαλώ νά μ·|ιν [χέ -̂ -ϊ5| ^ 9 ή̂<πις.
Εις ττ.ς φιλίας τύν βω|χ6ν καρίίαι ένωμένβα 
Τ4 πΰρ ττις ίττοθάλπουσι οδβαι ήγαπγ,μέναι.
Αοιπδν, [λέ γρά|Λ[Λατα συγνα πάντα νά ρ." ένθυρΐαο», 
Και οΰτω νά |χή λνιαρ.ονώ φίλος πιφτ^ς πώς εϊααι.

5ι



· θ β β · Μ 0 β θ « ε β β β 8 9 β « β 9 β θ · θ β 8 β β « β 9 8 0 β & 8

Η ΚΕΝΟΛΟΞΙΑ ΜΟΤ.

Μ !^ μυαλ^ μου έπνθυμία ’μβαίνβι
τόν Πϊΐραιΐ νά πάγω, φ(λθ(μοι ^ γ̂ατΐΤιμένοι,

: ό6(ν άναβάς ·ίς ώμον
Μαυροτρίχου τινάς ίνου, χχολούΘησβι τύν ίρ6μον.
*ΙΙ χβνοίοζία δμωί «ου φου<ικ<$νίΐ ·τά μυβλά,
χ ι' ίτΓου σπρώχνε» τοί»; «νβρώττους σ’ άτοττ/ματα «ο)Λά,
Μ' 6έλω, I»; τ:ερ{στασιν ^βιν^,
^ 1* ή ίιτίγησίς τη; μίντ» τ:ο>ί»ν γέλωτα αινεί.

Καθισμένο; φίλώι δντας, ςΌδ γαδάρου μου τ4ν ώμον,
Χαΐι του Πειραιώς περνώντας τδν δραχμές-ρ'ντον τ6ν ίρομον 
Μ’ ν,λΟε μία φαντασία, τ:ώ; τρανά; πολιτιαά;
Τής έλλά^ος δτι είμαι, χαί τετραπλοματιχά;,
Κ,αΙ λοιπόν τούς ίιαβατα; αρχισα γιά νά κυττάζω,
ΚαΙ είςτήν μιαρόττ,τάτων ν’απορώ, καϊ νά θαυμάζω.

Ολοι ώ; μικρά μυρμίγχ^ μου έφαι'νοντο εμπρός μου,
Κΐ όλους μ’ αδιαφορίαν χύτταζεν ό όφθαλρ.0; μου,
ΣαΙ προσκυνισμόν πρό; τούτοι; από ολου; απαιτούσα,
*̂ Οσοι δέ μ ’ έχαφετοίισαν, και έγώ τους χαιρετούσα 
Μέ τ' άγέρωχόν μου ύφος, χαΐ κουνώντας το κεφάλι 
Καθώς κάμνουν τής *Ελλάδος 'λ'πουργοί πολλά μεγάλοι.
Τόν πυκνόν μας ελαιώνα τόν φαντάσθιικα λαόν 
'Οπβδ τους πολίτικους του τους λατρεύει ώ; θεόν,
Χαιρετοδσ’ άκαταπα'ίστως δεζιά χι’ αριστερά,
Χί ήμΟ’Λ όλος ύπουλότης, φαντασία, καΐ χαρά.



, άΧογ’ απαντούσα ε{ς τύν ίρ<4[ΐον> γ> τ̂ίΔψίΊ(ί 
]^αΙ γοίάρουςπά'Γβράχου; ριέ τ  αύτιά τά κρί|Α«σριένα,
*'Ολους τους έχαιρίτοϋσα ρ.’ 1να ίφος σοβαρόν, 
και κατά τόν νέον τρότκν των ανδρείων Βαυαρών,
Μου ίφαίνοντο τ;ώς ίσαν, άλλοι σύρ,βουλοι {Αε̂ άλοι 
"Αλλου; δέ βυνυπουρ.γού; (Λου τους έφανταζόρ.·ιιν πάλι.

Κοντά ίΐς αΊτά, στήν ρ-έστ) ’φάντικεν ε·υθυ; του ίρόρ,ου 
Τό ταχ^ύτατον «ρ.άζι του χαλοίί (χα; Ταχυδρόρ,ου,
Κι έγώ όντας ρ.εθυ(Τρ.ένο; άπδ τόν κενοδοξίαν 
Λόν επρίσεξα στόν τόσην τη; ά{χάξη; του τήν βίαν,
Κΐ ^ακολουθων’τόν δρό[Αον χωρίς νά παρα[χερίσω,
*'£να δραρ,α {χοΐ συνέβη χ^ρις ποτέ νά τ  ελπίσω.
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"ίϊ ςΊγρ.·}) κατηραρ.ένη!
2άν τό βάλλω είς τόν νοΐ5ν ρ.ου ούτε νϋν φωνή ρ.ο\ μένει.... 
’Εν’ ω ήμουν στήν γλυχάδα, καΙ στ?,ς δόξη; μου τόν θρόνον 
Αλησμόνησα πώς εΤχα καβαλαευμένον όνον! ....
*0 κυρ γάδαρος, τρομάξας άπ’ τήν άμαξαν πολί»,
ΚαΙ ταράζων καΐ ποδάρια, καί αυτιά, καί κεφαλή,
Πηδά, τρέχει, και γκαρίξει . . . . ώ! τόν τρισκαταραμένον! 
Είς του Πειραιώς τόν δρόμον μ’ άφησεν εξαπλωμένου . . . .  
’Αλλοϋ πήγε τό καπέλον, άλλοι) πήγα έγώ, φίλοι,
’Κείνην την στιγμήν μ’ έφάνη, καΐ ό Ουρανό; σφονδίλι.

Έσ-ηκώθηκα ό τάλας, κί έκατάλαβα το λάθοςί 
^'Οτι τής κενο'5οξία; μ ’ έκυρίευε το πάθος,
Τό καπέλον μου τεινάξιο, καί τον δρόμον μου αρχίζω,
Και διά τόν γάδαρόν μου δέν μέ μέλλ’ οΰτε φροντίζω,



Ϊ4
Κί ένψ ’ΐΓϊίγαινα {λί δ<ίξαν ώς γα5οορο)ςβθι®;αίνύ· 
’Ετϊίοτρέφω |χέ τά πί^ια, ώσαν Ο-ουργύς ττιβ^νο;.

ΜάΟϊτέ το ώ [Χϊγαλοι, χα\ τρανοί τκ>λιτικοι!
ΚαΙ |ΐ·ίιν εΙσίε βτ·ί;ν *Ελνά5α τόσον (ιζίροττακο'ιΐ 
ΓϊατΙ κατά δυυτυ^ ί̂αν, έάν τέσετ' απ’ τόν δνυν 
Λίν θά πάθίτί νθ’Λ(̂ ω οσα έπαθα ’γώ [λόνον,
Δέν Οά χάσετε ώ φΛοι, τά; Δραχ|λάίσα; τάί^^λιας, 
Σεΐί θα πάθετε χαΐ άλλα, χα; σκιυνάς πλέον γελοίας, 
©ά γυρίζετε ίρόριους ρ.έ τον ρ.ουρν) κρε;/,ασαένγ}, 
ΚαΙ ή;Λίί; θέ νά γελούρεεν δκαΟε'ι; σας σαν διαναίνη.
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• ίίαιΛΐλία τνί !2θ Φί^ρουαρίου ΐβΒ^·

Σΐ ίπτ6(τχέ0ην, φίλε (Λ&υ, τίρΙν νά άν«χ<ο|η'σ(̂
Πώ; οαα τύ ίτοίάρι [ΑΟυ εΐ; Ναύττλιον τ:*τ»;ϊω 
'ΓΙ βίδα, και τΙ ·ίίκουσα εις τα-^την {Αας τν;ν πίλιν 
Νά σοΙ τά γράψω άχριβώς κατά τίιν τάξιν δλγ;ν· 
Πλτ;ρώ λοιτίδν το χρέος [ΑΟυ, καΐ τίΐ'< όττόσχε'ϊίν ρ,ο'ο 
Διά πληροφορίαν σοο, και διασκέίασίν ριου. 
Σο'ι'γώρτισον άν ώπ’ άρχγ,ς λίπτοΐΑερώς δελι^σω 
Νά πΐάοω τ·ί;ν'ί)πέθε<7ΐν, καΐ νά σ’ εύχαριστι^σω.

Κατεβντν εις τδν Πειραιά ρ.έ τ>,ν χαράν χ( έλπίία, 
Ει’ έ|Απρδς είς τδ Τελώνειον ριιχρδν τι πλοίον εϊία 

’̂ΚτοΐΆον 5ΐ ’Επί̂ αυρον ιστία νά άνοίζτ],

ΚαΙ πριν άκό;Α«, φίλε [Αθυ, τ-?,ν άγκυραν τραβγ'ξιι 
έ;Αβίκα |Αέσα εις αΰτό [αΙ  πάλλουσαν χαρίίαν 
’Αλλά έαβάς άπέαεινα «ίς άκραν απορίαν, 
ηλί,Οος ανθρώπων εις αύτο ίίών συσσωρευ{Αένους,

Κί ωσάν τριγίίας είς 'Αίκρόν χαδίσκον στιβασίΑένο·̂ ς.

]·̂ τ^0θ'ΑΕν τοϋ Πειραιωΐ χωρίς πολΰ νά άρ'ρίσγ,
Κ ίό άνεαος τό πλοΐον |Αα; σπρώχνει, νά ζεκιντν(1> 
Αύρα βορέως ουριος ’φυσοϋσε (α’ ί,συχία,
Εΐ’ έγέυιζε τοΰ πλοίου ;/α; τά ανοικτά ιστία· 
τά πάντα δέ οί ναΰται [Αας είς τάίιν ειχον βάλλε;, 

Ιναι άσ[Αατα καθείς γλυκά άρχίν·/;σε νά ψάλλη,



Ύ  ίνί|ϊο« τό γνΰ'ψΛ, κι δ ίχο ; «Καν κ·>(ΑίτίιΛ̂  
ί'̂ νίρ(ί<ρ̂ '̂ ον άρμ,οίικώ; αύτά τα α«ματά των.
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•ο Γλοϋ; |Αος ητον ιϋτν/ής· μ.βτά τ·/;ν τρίτην ώραν 
2̂  ’Ετίίβυρον έφθάβααεν, τ  'Ατκλϊΐτιον τήν ^ώραν, 
Ό:τοΙον φιλί Οέα[Ααί οΐ κίριοι ιών Γττων 
'Όλον; (α2; τίρτασαν σχέί'δν {α’ «λ'λαλ«γ»χδν καί κτιίττον 
Κ,αΙ μας δίτ'γνιααν ίύεδς έι'ς πλήθος ί;χ«5νων 
Ε{{ πλίδος Γτπτων ίύτραφων, καΐ άταράχων δνων 
Φωνά^ντε;, χτυτο^ϊνοι, τλ'λ ;  νά χατορΟιόσ^
Τίολλάς ίραχίΑά; τδν ϊτζον του ίι4  νά ριας |/.ισ0ώθ7.

Πρδς Ναυτιλίαν ’κίντ,οα /ωρίς άργοττορίαν 
Άττ’ τήν ό5όν τ>,ν ·τνέουσαν γλυκτάν {χελαγχολίαν, 
Ίΐκουα ίέ  σιωτττλδς, καΐ χαττφ·^;, καί μόνο<
Τδ λυττηρόν κελά(5κρια τίίί φίλτι; άκ^ονοί*
*Η βΰωίία των άνΟών, ό ^δχθο; των υίάτων,
*ίΙ τΛίκνιλία των ττολλών, και ζων̂ ρών -/ρωιχάτων,
ΑΙ άτταντού|Λεναι («κραί κοιλάδες, χαΐ τά δά(τν),
Άττ τά 6τ?οΐα ίβελεν ό ίτητος [χου ττεράσει,
Και των ποιριένων ή γλυκιά, καΐ λιγυρνί φλοέρα.
*Ήτις έτράνταζε α αύτδν τύν καθκρδν άέ:α,
£ϊς ίκσταοιν γλυκύτήτίς έκίνει -ίας αισθήσεις.
■'Ω ! ττδοον είναι 6ελκτικ:?ι, φίλε, τοιχΰτ/ι φδτις!
Ω! ιτδοον εΐαδε ευτχ^εΐς αθώοι <χου ττοΐ[χένες!

ΚαΙ £?εϊς ώ ττοιριενίδε; |χου, χίσον ε’/τυχισ-χέναις 
Χαίρονοαι ;χέ τάς κχλλονάς τ ίς  φύοϊως έκείνας.'
Ι^αΙ ττδαον διαφέρετε άτ7 του; αίο)̂ ροΊ); κ'̂ φτ;να?̂



<Κτινε; ^ιατρίβοντ»; στών ’Αθ·ίνων τίιν ϊ ^ ι ν , . 
Ν άδια^ίρ ίμν ίτάσ^ουσι τήν φύσιν σχείλν ολτιν..

Τλ Ναύτϊλιον άντάρυβα ! . . .  ώ φΟ.* (ίου, δποία! ·
*0«ο{«λυττηρά β’ αύτ6, φριχτή·(ΐελα·|γο\{«!
Παρθένον (ΐοΰ έφάννιχε ώραίαν πώ; &(ίθΐάζίΐ 
‘'<ι̂ τις στά χάλλη ώ; «ΰτδ; 6 ·ί!>.ΐος ίίαυγάζβι,
Κί ένδιίυριένν; ίλαφρίιν, καΐ δια·ϋγ·7; χιτώνα 

>5υχδν ώιαν χΐ'ίνα,
Ά π’τί»ν όποιον >άαπουσι τά Εσωθέν τγι; χάλλη,
Του βώαατοί οΐ χρίνοι τη;, χαΐ ή λίυχ·ή «γχάλη.

2την θέαν του βφώναζα « χαΐρε ωραία πόλις 
» Τό άλλοτε προπύργιον, καΐ τίί; Έλλάίο; όλης,
■ *Οπάτα# χάτ^ τών εχθρών έ{Αάχετο γενναίιος*
*» 2έ πρώτον ’πέπρωτο νά τό δ(ΐ.}Αα Βασιλέω;,,
• Και τόν λα[/.ηρόν τον θρόνβνΤου πρώτον «ί; βέ να Τ''ί*ί» 
» Καν πατρικώς του; *'Ελληνα; ουτια νά κυβ«ρνέσ·/ι,
>* τ ’ άπόρθητόν ®ου φρούριον, τό [χέγα Παλα(Αήίι 
»" Ποιο; τών περιηγητών (λέ βέβα; δέν θα Γ5τι;

• ^Οπόταν στοχαοθώ καλώς, καΐ φέρω «ΐς τήν [χν:ζ;χην .
• Πώς άν έ'κυριεΰετο άπότόν ’ΐ|Αβραί[Λην 
»ΐτου; ‘'Ελληνας δέν ί-χενε, έλπι; της σωτηρία;,
>» έλπ ι; της νίκης, και έλπι; γλυκείας ελευθερία;
» Πΰρ είς τά; φλέβα; ριου λεπτόν ^ξαίφ^Λ; διατρέχει,
» ΚαΙ σέβας, και εΰλάβεια, χαΐ θά|χβο; (χέ κατέχει. »

Τοιαυτα έν ώ Ελεγα πλ·ησίασα στην πόλιν 
Τ.ήν [*έ. ό[χίχλ·ην σ'κοτεινίιν κεκαλυ(χένην δλην,

&7



Καν ν’ άντ/·,χη<Γ^ £^οεν στά; άχοάζ [α’ η [/.οίρα 
Τοϋ Θεο^ώρου τοϋ τυολοϋ, ή χρΟ'Λαένη λύρα.
έ'λβ/,χα.... ;«ν άντί νά ΐ5ώ το ιτλϊ.Οο; των άνΟρώτω^
^Οποϋ άπ'ή'/τίυν άλλοτε <τ̂ εΐ̂ {>ν είς κάθε τόττον,
2τοο; ίράΐΑΟί*; εΐία 2;α^να [Α ίγά λη ν μοναςίαν,
Μεγάλ·/ιν σοβαρίττ,τα, πολλί,ν [Αελαγχολίαν.

Στον Αου^ο?ίχβ·ί τ^ν δ5ύν €χ^{ζοντας έ̂ :xνΟ’̂
<7τ«ν εύρύ^ωρον Πλατείαν τοΰ Πλατάνου,

Κΐ έχίΐ εΤο* σσ/αγι/.ένου;
Παν^α; ζολλους τοΰ "Αρεω; τϊολλά ά\ΐ^ρειωρ:.ένους, 
Οϊτινες τρνγ’υρίζοντε; ρ ιίτά -^ρυβά «τους ίορνου; 
Σκάζτουβι [εέ τά ζίοη των του; οκλ·/:ροτάτο·υς ίρδαοϋ;,^ 
Κ«1 εί; τα κα^^ενεϊα {χας ταϋτα και [χ’ Εκείνα 
Εοίεύουν τά; ία-έρα; των, ίτροσιχένοντε; τόν ρ,να.

’ίΐζευρω οίλε ριου στενέ, περίεργο; ίτώ; ε’σαι,
ΚαΙ δτι δλα ακριβώς δέ; νά πληρο^ορ^σαι,
ΚαΙ έττειδ'Λ το συ',γωριΐ τδ -τλάτο; τοΰ χαρτιού 
Γράφιι) δυώ λη'Ου; ριονα^ά ζερί τοΰ έρΐί;ορνου.
£ΐ(^ε; ποτέ σου άσβεν/ί ριόλις ψυχορραγοΰντα 
τά ναρκωιιένα ριέλη του σπασ;χοειίώ; κινοΟντχ^
£ι^ε; καΐ τδ έαπόριον τ ΐ ;  τ:δλεώ; ρια; ταύτ/ι;,
Ενς τ/ιν ύποίαν αχί πατεν πολλά οπανίω; να'ύτ/ίς.

,01 ζχποροι οΐ ίυστυ^εϊ; »χ·̂ ν Ι^οντες τούς πδρου;
Γιά νά πλκρόνΟ'Λ τοΰ; βαρείς, καί δθυλ.ικοός [ΐα; ^ρους, 
Πάντοτε ^ηαΐϋύαενοι /ιορίς ν’ άπολα|λβάνουν, ^
Κΐ αυτά των τά κεφάλαια κατν^τ/,σαν νά -ράνουν.
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“έκ  τούτου τ^ 6|Χ·τύριον -κάντα χειροτιρεόει,
Ναρκοΰται, θνί-τκει, ββύνεται, άντί νά «ροοδεύ^·

ΤρεΤς [χέρΛίς φίλ’ έπέρασαχ δττίταν περτατώντοί^
ΚαΙ πρό; τδ τί^ς ’Αρβανιτίά; τ’ όπίσω ρ,έροί ύντας 
Άττ/ίντησα άνέλττιοτ* στδν Ιργ,[Α’ αύτδν ρ̂ύ[Λον 
Τδν ριέγαν τυν διδάσκαλον, τδν θίΐον Οίκονύ[/.ον·
^Οπο(α δέα Ιερά, ώ φίλε ριου έκείνν;!
Στό ρ-έτωχύν του 'φαίνετο ατάραχος γαλ·/ίνη,
Σιρ,ά του δέ έστέκοντβ αί φ(λαι του κΐ (ΐοΰσαι,
ΚαΙ ή σοφία σοβαρά τοΰ τόν άκολουβοϋσε.
Αφ' ού τδν είδα ϊκραξα άίΐ6 χαράν μου " χαϊρε,
« Ω Οίκονύμε τηδειτέ! σεβάσμιε μου γέρεΙ 
• *Ως εΐί άγρδν καδι^μενο; στί» Ναύζλιύν. σου μένει;,
» Κί εί; τδν μεμολυσμένον μας άέρα δέν έμβαίνεις.

Τώ ίντι φίλε, εύτυχ·};;· ώ; τρδς έκεϊνος,
Οιτινε; ζώμεν είς βδμβοΰν τ^ς ττρωτευουστ,ς σμΐ,νος,
^α ΐ άναζνέοντες αύτΐς τδν πνιγτ.ρδν άέρα 
"Αλλο δέν -τεριμένομεν ήμέρα τγ γμέρα,
Εΐμ*ίΐ έζιόσεις όττουργων, καΐ άλλων ά,μιθέων,
ΚαΙ ττάλιν τους διορισμούς γιγάντων άλλων νέων.

Χωρίς τοτέ τδν κάλαμον είς ψεύδος νά τδν βάψω 
Τν,ν νεολαίαν τ^ν εδώ Οέ νά σοΙ περιγράψω.
Πέντ’ εζϊΐ τριγυρίζοντες στους ώμου; μέ μ.ανδυ«ς, 
Στολίζουν τοΰ Ναυπλίου των τους δρύμους, καΐ πλατείας, 
Κΐ’ έπΙ τδ Γαλλικώτερον σχεδδν ένδεδυμένοι,
Νομίζουν πώς. δοξάζονται ώς διακεκριμμένοι.
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?·*Λβοντα δέ ώς ϊΐάτοτΓΓρον τά ύ·τοδτ̂ ^αατά των,
Κ.αΙ |ατρϊ:[Αένβ χά|χνοντίς αύτά τά βήιχατά τί<»\ι, ,
Τρέ^ντες στάς καρδναςτων ·τοΰ Ιρωτος έΧττίδας 
Τρώγονκη ρ,Ι τα δριρ:ατα των οΓχων τά; θυρίδας* 
βέλοΐΛ να φαίνοντ £;ωθβν δλοι κτ/ρ'υβω|Λ6νο»,
Πλήν £βω ίΐναι {ΐΐίλυβδος^ ^ ο ι  *^νει.

Κ,αΙ 0( ποτέ τυρριαθηταί, τώρα όπαλλ)]λίαχοι,
Κ,αΙ σίτου χ^χχον Ιχαστος στ^ν θέσιν του εύρίσχει. 
ο ι δέ πολλοί γυ-ινάζογται έντάς τού γ-υιχνασίου,
ΚαΙ ΰπθ τόν [χουσή,πντυστον̂  ζήλον τοΰ Λεοντίου,
Του δνδαοχάλου Πιτταχοΰ, χΐ άκ<5ιχα τόσων ίΧλων, 

Μεγάλων Λιδασχάλων.

Τοΰ ’'Αρ«ως δέ θ\ υΐοΐ̂  χαθβις {χέ £ν% ΰφος 
’Αγέρβχον περίπατων, μέ χρεριασρένον ξίφος,
·ίί|χέραν, νύκτα, πάντοτε, ώ φίλί,ριΟυ, δέν παυεχ 
Τά; λιθοστρώσου; τά; δδοΰ; διά νά χαταθραυη.
’̂ Ισω; αυτό τθ σόρσιμον τής σπάθν,; εί; τόν δρόρ-ον 
Τ6 χά(χνθυν, για να; προξενούν εν; τοΰ; εχθρού; ιχα; τρό[χον, 
Πλήν κάλλιον νά £λ«ιπε· διότι νά σε εΓπω,
’Από τον άχατάπαυστον, καΐ ταραχώδτι κτύπο 
έχάλασαν όλοτελώ; βλοι οί έδώ δρόαοι,
ΚαΒώ; χαΐ οί των 'Αθτινιΰν έσχάφν,σαν άχό^ι·

Προ/Οέ; περιπλανώ;χενο; πρό; τή; ξνιρίς τςν πύλην̂ . 
Συνάζοντας ΒΙενιππιχήν έκ τοΰ Ναυπλίου ϋλτ;ν,
"ΐίκο’υσα £;αφνα φιονά; σ’ ενα πλτσίον οίκον,
Περίεργο; τ5ρώτ/;σα ενα έκ τών κατοίκων. —·
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Πολεα-ιχίν Σν|λβούλιον, [λοΙ λίγβι, ·συγκ̂ οτεϊ·τ«{Γ 
■ Κί ή εΓσο^ος είς ίχκίτον χολίττ;ν «νγ^ωρεϊτα;.»
■Ανέβη·»......αλλά Ι(ΐ8ΐνα εί; ίκζλτ,ζιν {Αεγάλτ,ν,

Εις ταραχήν, εί; ζαλ'ον,
Ακόυσα; ν ί  >εατηγοροϋν αναίσχυντα ώ; κλέττην 
Τής τψιιίττ,τος αυτής τ6ν καθαρύν χαδρέπτην,
’Έφριξα, οί).ε, κί £φυγ« ταραχήν, καΐ βίοΡΛ 
’ΐδου! καρ-οίις «οϋ βλέ7Τ0[Α6ν «τ:' τήν ξβνοκρατίανί 
Δέν παύουσιν οΐ Βαυβ^οί, γιά νά ριισοίίν τους δσοι 

'Ω ; άρτταγβς τόΟ ϊθνους των, δικαίως τους [χισώσι,
Δέν ταύουν τοΰ νά ένεργοΰν χωρίς ψ*υχής των φρίκην 
Γιά νά είσάγοντ’ άίικα, χαΐ άσττλαχνχ βίς ίίκην,
Νά το?)ς ττροσά^ττωσιν εύθΰ; αναίσχυντα, χηλί^α,

Μέ ρ,όνην τήν έλττίία
Πως έττιφέροντες σ’ αήτοΐις, κί εΐς τήν τι;χι(ν τίοΫ βλάβη, 
’Α[χέσως άλλος Βαυαρύς τήν (Ιέσιντου νά λάβη. 
Κ-υττάζετε χαριέρτςειαν! ί^έτε χαρακτήρα!
’ϊίέτβ στήν ττατρίδα μας ποιους Ιφερεν ή μοίρα!
’ΐίέτε τΜίΟΐ ίφΟασαν νά μάς δίΓ^άξουν τάξι,’
Κί αν δύναται ποτέ στρατύς μέ τούτους νά 'ίπάι^^. 
Καθείς των ήλθε μέ βαθμόν τοΰ ^εκανεως μόνον,
ΚαΙ λοχα'ι'έτης Ιγβινεν εύθυ; £ΐ; ενα χρόνον 
ΚαθίΙς των εο-υγ’ άσημος, πτωχός, γερμνωσχνος 
Κί άπήλαυσε κατάστασήν άπ’ τό πτωχόν μα; γένος.

Αχ φί).εμσυ, έςάπαντος πολύ Οά σ’ άνοχλήσω 
Τήν βρασιν τής μανία; μου κατά αύτων αν χύσω, 
Πισττίεις; εϊ5α Βα’υαρόν είς τά τριαντατρία 
Νά έλΟ έ^ώ εί; Ναύπλιον άπο τήν Βαυαρία
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ί1τωχ<5ταΥ0;, άστ.α*ν«ί, πολλά §ι>βτυχ«}Λένο;!
Μέ ^άκτι βίς τ6 σώ(Αα τον επαίτο'^ βνδυ ι̂ένο;,
Κ,αΙ <ιυν τοί; ίλλοις ‘'Γφ«ίσ■^ο; χωλό}, ρ.« εν ποίάρβ*
’ ϋ̂ Όιχοε των πυγ^λαίων αύτ6 τ4 παλληκάρι,
Κ̂ ’ δτπίταν ·ίι Κυβέ^νγ,-ινς {ΐετέβη οτά; ’Αδτ',νβς 

Παρνιλθίν ενα; [Λϊ,να;,

Κα\ ^ιώρίτδη φίλε [ίου, εΐ; τ.^ν.... (άς σιωτηίΐω!)
Μέ φαίνεται έννδνιβε;, άί [ΐήν τόν ξεστθ[Λν«ω. 
ϊραχδ'τιαίί πεντ/ίκοντ* χτυπά τον κάβε ρ,να·
’Αλλά έάν [Λετρη«ω|Αεν τά άλλα όλα ’κεΐνα
*'θσα πλέον έκ Φιϋ ρ.ι«Θοΰ εί; χεΐρα; των έ[ΐ.6αινουν^
φίλε, ταϊ' έπτακόσιαις Οέ νά ταϊς υπερβαίνουν.
’ΐΐςεύρει; καΐ τά φώτα του, τίιν άξιότ/ιτά του,
Τν,ν πείραν του, τάς_ γνώσεις του, καί τά φρον/ίαατά του, 
’Αφοϋ χαλά έπλούτισεν απ’ τό πτωχόν Τααεΐον 
Γϊίπείον τώρ αγόρασε πγχών όκτακοσί<ΰν.

Πλήν τί ρι2ς ρλλει αυτόν σέν ε7ναι τόσοι άλλοι, 
φαγάδες ίτλιό [ΐεγάλοι;

Πού τ?,ς ’Ελλάίος πίνο’υσ; τ ίς  ίυστυγοΰ; τό αΐαα,
Κ.ί άχό{Λα [Λα; κυττάζουσι [Λ2 όργισ[ΐέν5ν βλέ|Λ|Λο;. . . · 
*Γπθ!Λθν·/} [ καί ό θεό; κανόνα ί ;ν  άφίνει 
^Οπόταν ίέκσιν σ’ αδτόν ίακρυροων εΰθύνει.
Ελπίζω πώ; ριεταβολά; γλίγωρα νά ί̂ ώΐΛεν 
Κι’ άπό τοιαυτα κνώδαλα νά έλευβερωθ;ο|Λ?ν,
Ελπίζω πώ; ό Βασιλεύς πολύ δεν Οά άργ·/;σ·()
&ΐέ '̂Ελλγ;να; τόν θρόνον Του νά περιτριγυρίσ■/ .̂

^ίίτον έ;/0ές ευάρεστος, κα; σοβαρά εσπέρα,
Κ.αβ·/ι'σας στ/,ϊ "Αρβανιτιά υπό {/^γάλον βράχον
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’*Ηκου·>ν τΑν στινβζοντ* ΟκΑ «ΛτΑν άέρΛ.
ΤΑν έβ·/ϊΑν (λΟυ Ιβλιτ:* όλίγυρα (χονάχον!

χαρ>.;Λΐά φωνΆΙ ΘΑροβος χάνιις ι^λΰ;! 
Πλτ,ν τής 0«λάσβ·/;ς βλα^Α; *ψατΐ(Τ{ΛΑς, χαΐ «άλος·
*ϋ 1>αρά πανϊέλτίνοί «ίβέρ«ί,
Κί έν {ΐέσφ τοΰ γλυχοδ οωτΑς Ιβλβττϊ; τοί»; άστίρας.

’Εττάθην ώρας άρχετάς, φΛβ, β  άότΑν τΑν τΑττον,
£ίς τα’ίτην τ/;ν εύάρεστον, χι ώραίαν μοναξίαν,
Κι Α νοϋς [ΑΟυ ^  πρΟΦωρινΑν ’βυθίβθη των άνΑρώπων,
Κ). βΐς Α̂ίάν άνέχφραστον υχείΑν γλυχχιαν μελαγχολίαν. 
ΣτρέψοςτΑτε τΑ Αμμα μου, βτοΰ οΰρανοϋ τΑν ΘΑλον 
^τΑν ττλάττχν ενατένισα τΑ λογιχΑν μου. δλον, 
ΈχστατιχΑ; έχύτταζα τά ίργα -^ς χ«ρΑς του,
Τά έργα τής ^υνάμεως, χαΐ τ ίς  Οελήσεώ;του.

63

ΚαΙ τήν Σελήνην Αβλείτο πώς χύνει βτοΑς «ίΟέρας 
ΤΑ φως τνις τΑ γλυχύτατον, χαΐ £β)ίπα τά Αρνί 
ΚαΙ έολεπον τους τρέμοντας, χαι Αύοντας αστέρας, 
Κι’ Α ΑφθαλμΑ; μου μ’ ήίονήν τά πάντα έβεώρει...  
’Ω μελα','χ'ϊλιχή εΐχών! ώ ίίσχε τής Σελ·̂ νηςί 
πόσα; π ηγάς συλλογισμών είς τήν ψυχήν μου χύνειςί 
ΤΑ φώς σου τΑ γλυχ’υτατον παρχ',Όρεϊ τά πάντα, 
ΚαΙ μετριάζει, τά ίεινά του βίου μας (Τυμβάντα.

Ξυπνήσας άπΑ λήθαργον μ^γευτιχής εσπέρας 
Διεΰθυνα στον οιχον μου αργά τά βήματά μου,
Καί περιμένων τ ' άλλο φως, τής σημερινής ίμέρας



*'Ετοΐ(Λ« £)ΐ«{«ι ίύ6ί>ί δλ* τά τ:ράγ{ΐ«τά(ΐου,
Καί ταύτην τ .̂ν στ{γμ,^ν·κιν&χρ&5 τκς κλίΐνβς ’Αθη«ί;, 
Κά ίίω  πάλιν 'Γπονργώς, νά Γίω ύπβυργίνβς,
Νά Γ̂ ω καΐ ι̂ορΐ9[Λθ ς̂, χαΐ των ρεγάλων πτώηις,
Κ*1 'Τπβλλνίλων νά ίίώ  ύπουργικών έξωίίΐς,
Κ,αΙ [λάχα< πάλιν νά ί^ω, φριχτά;^ έ̂ ΐ)ΐΛΕρ{̂ ων,

ΚαΙ <>9α 9<λ>) καιροί̂  τάς ’ΑΐΚνάς (ι^ον.
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’Όριξις προχθέ; |αο0 ·ήλ9β νά άρχίβω δίχω; ίλλο,
'̂>ώ έκπτώτων 'Υπουργών (Αβς χβ-τορθώιίΛτα νά ψάλλ{ ·̂ 

Κί Ιχονταί ίΐς τ4 ίτλβυρί ιΑΟ'̂  τ6 πιθάρι μου γεμάτο 
Απ τ ις  Ναςου κχλδν οΤνον̂  δρχυν Ιχαμα « νά ζϊίοω» 

*'θτι οτάλκ δέν θ"'ά<ρτ<Γω,
’Αλλά θά τ ’ άδίΐάίω δλο μέ τραγούδι* ώς τύν πάτο.

Αρχισα λοιπόν νά ψάλλω μέχατάνυζιν, χαΐ τόνον 
νΟσα Οαύματ’ δ Μανσόλα; Ιδβιζεν εις ίνα χρόνον,
Τούς διορισμούς του όλους στών Διοικητών τάς θέσει;, 
Κ.αι την πρόοδον ποϋ δλαι ελαβον αΐ ύτϊοθέσεις 
Την παρέβαλα μ ’ έχείνας του Κωλέττνι, καΐ Πραίδη,
,Κΐ εΤδα δτι πλησιάζει νά μας φάγτ} μαύρο φίδι.
Γ’ά του Δρόσου λοιπόν τότε τό μεγάλο τό χατηρι 
Στράγγιζα εως τόν πάτο τό γεμάτο μου ποτήρι.

,‘ Οτι άνοιζα τό στόμα κί-ίΙ^λα δαά ν-άργίσω
Γιά τόν ιόιον υπουργόν μας χί άλλα γιά νά τραγουδησιο,
’ΐδού !μβαίνει ένας φίλος, χαί μοΰ λέγει «’Ορφανίδη,
» "'Εμαθα τού; ^Υπουργούς μας θέ νά πάρνις στό παιγνίδι 

• *^Ομως πρόσεχε μ:όν σφάλλ: ;̂
» Κι’άλλ’ άντ' άλλων σ’ αυτούς ψάλλη,ς,

• ΚαΙ σέ σύρουν, αίον I άρον! πάλιν στούς Πλημμελοδίχ 
ο ΚαΙ ι ΐ ;  τού; χαχουργοδίχας. »

—  ίΙήν αϊ  μέλλει! 3Ιην σέ μέλλει! είς τόν φίλον τότε 
χράζω,

Και διά τ»ί; Διχαβτά; μας τό ποτηρίμο-υ άδενάζω.



6(3
ν’

όπως ζ»ύρω, κι 3πω; 9£λω, \ ιρ ρ ά  νά τραγουίϊ'βω,
Κ,ΐ 4ς ρι’ *(βάζω«ιν ί ί;  ίίκτιν* πλγ,ν νο; |ΐέ κατ*ίικά70·^ν;..., 

Αΐν έλττίζω γ* τι* φάγουν^
Βέίαι* θά άποπύχουν, *{ άπ* τήν λύπην των Οά σκ*<ϊΟ’̂ ν, 

Κ.*1 βτΐ Αΐ*βολ« θά χάγουν,
φίλ«|Αθυ  ̂ προχθές ίέν βίί·ί ί ί ;  τίιν ${κην ρ.οο τίΐν άλλην 

ΠοΟ τ:̂ .ν Ιπαθαν
ΧβΙ βν*χωρη<τ»ν όλοι [*έ κά-ηί^βιαν ιχεγάλην,

Κ»1 (ΐέ χλ«;^^*β^1.έν* χίίλη;
Στί,ν ΰγ*ΐά των λοιπέν τώρα ώ; τόν πάτον τέ ποτήρι,
νάλιοτα γ^ά τοό κύρ Δέλτα, τ6 (ΐΓ|'άλο τ6 -χατίρι.

•'Τοτίρ’ άρχΐ9« νά κράζω, νά γελώ, νά τραγουδώ,
Νά γοζίΜ, νά πηίώ,

ΧαΙ νά πίνω εν; υγείαν τών ριεγάλων «ϊπουργιον (Αα?,
ΚαΙ τών ^ιπλώ'χατικών ριας.

Πλ^ν.... τ4ν Κηρυκα 'θυ;χ·/ίθην στ4 [ΐεθύσι {αοο επάνω,
ΚαΙ χονρίς καιρόν νά χάνω

Στ^ν ό*('*ιά τοϋ πνευ[χατώ(5ους, του Συντάκτου του ^νάζω ,
Χ{ ώς τ6ν πάτον τό ποτήρι, φίλοι ριου, ευθύς άίειάζω.

Άφοΰ ηλΟα μ' ίν» $ύω εΐ; ι̂άΟετιν καλήν,
Κατά τοΰ καλού |χου φίλου την ώραίαν <τυ|Λβί>υλήν 
’θέληοα νά χαιρετήσω ’τά; προόδους τής παιδεία;
Πού βάν κάβουρας π-^γαίνει, ώς έκ τής έπιαελείας,
Και χωρίς καιρόν νά χάνω, τό ποτήρι αου γειχίζοι,
Καί ;λ8 δίψαν τό αδειάζω γζά τόν παύταντα τόν ί'ίζο.



Κ «τί τύ·/τ,ν άπβρνοίΛβ, χι* ϊ·ίχς τι^τ’ άτ:4 τ4ν δρό|Λβν 
Φορτωαέι.0; στ’λν (Λασχάλτίν τύν χαλίν («ις Τα̂ ι̂»ίρ<ί{Αθν, 
ίίν6θ'>η«βθ,ίΙς δβ τ ίτ ί  ίί;τ?ιν ι:ο9ίΐττίν του 0έαν,

Λΐ6 ρ,ιά χίϊρ* θαραλαίβν 
Δια τόν κυρ Τ α/’̂ ίρ(5ι̂ ον τ4 ποττ^ι ρ υ  άρτ:ά>Μ 

Κΐ' ώ; τον ϊτάτον τ4 άίειάζω.

Πίνων, ·τίνων, εί; (»γϊίαν τοΰ χ?»ρ *Ρίζου, χαΐ -Μανοόλα,  ̂
Μοϋ ’ζΛίσθη τ^ κί?άλι, χαΐ τά λογιχά μου Λα,
Κί’ 2γίΐνα /ωρίς νά θέλω, τοΰ κυρ Βάκχου καλν,χάρι 

Εΐ; τ4ν οίνον βουτηγμένας,
Κΐ Λο; καταμεθυσμένο;,

’Πέταζα καί τό ϊτοττρι, £στ*<7α καί τ6 ττιΟάρι,
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ΤΟ ΕΝΤΠΝΙΟΝ ΜΟΥ.

’Αφ ον ̂ ΫβγνώβίΡΓί {«ραλ τΕ(ΐάχιβ του β' (λέρο-ί; το^ 
*1εν(η:ου, φίλοι (λον βναγνωβτβι, νο«ζ(ζω χρ ίοςρυ νά σ*; 
ι̂τ)γτι6ώ χαι £ν ιταράξεΝον ένύτνιον τ4 όποιον «ίίον, χαι τοϋ 

όποιου ή ζω»ρο /̂:ς έγχ-«ρβγ;χίνη ο ^α  ιί; τί,ν έν&ύ{χγ;(ϊίν ·ιον
δέν Οίλίΐ έ^ζλειφόπ πατέ.

Ενα έ»πέρα?, ένω έχαΟτί|χγ,ν ει; τόν <ϊΐωτητ;λδν καΐ ^ί|χ(Η 
νω»χένον οίκίοχον μου, χαϊ έουλλογιζο'μην τά; έν τ·̂  *Ελλά^ι 
οχγίνάί, (χοϋ -ΛλΟεν δρεξι; να κοιμτι6ώ, δΟεν εξαπλωθείς εις 
τί,ν χλ̂ ντινμο·υ παρεί(Λτ.ν ^εν; γλυχύτατον ύπνον.

Τεταραγμένη δμως ουσα ή φαντασία μου από τα χα5* 
ίμέραι» Λΐ; του; όφ(Ιβιλ;Αθύ;μου φαινόμενα ^έν £λιψε ααΐ 
αΰτοϋ, να β·^θισ^  ̂ εί; τά Γ̂ ια* χαΐ χατα τ^ν κοινήν παροι
μίαν » ’

« Ταχεν ή Μαρία στόν νοΰν της, κ£’ ίίλεπετα ς-τίνειρόν τα;. » 
•'Ονειριύ&νιν καί εγώ άλλόκοτον, καΐ παράξενον δνειοον, τό 
όποιον άκοόσατε καΐ σεϊς, φίλοι άναγνωσταιμου.

—  ΜοΙ έφάνη δτι ητον ημέρα χαΟαρα, καΐ δτι έςήλθον 
εις περίπατον πρός τό ’Ανατολιχόν των ’Α&ηνών μέρος, όπι
σθεν του Λυκαβ·/ττοΰ, εις τούς πρόποίας τοΰ οποίου εύρίσχον- 
ται ίιάφόροι κήποι· ένω ήκολούβουντήνύ^οιποοίανμου ήσΟάν- 
δην οτι χα'πποιο; ήργμτο κατόπιν μου, καί στρέψα; είς τά 
όπίσω εΐ5ον γ-ηραλαϊον τινα, όση; προσ-ηλωμένου; έχων τοό; 
όφδαλμο’ύ; του εί; έμέ,ίπαρετ-έρει όλα μου τά κινήματα, έκ- 
πληχΟεΐς εΐ; το τοιοΰτον φαινόμενου, κρχισα νά πεοιπατώ 
βραδύτερα έω; συ φΟάσ/ι πλ·ησίον μου, ίιά  νά ίυνηΟω νά



παρατηρήσω* έχ πρ(&της δψεω; μοί {χαρίίν |α ·  
·)τάλην έντίπωσιν ή γηραλαίο ριάρφή του* έν ω οδτωί'έβάίς- 
ζον {ΐίτ’ ου «ολίι |λ’ έπλησίασβν* κατ’ £θο; τ6ν έχαιρίτησα, 
ίπίοτ·/;; ίλιψί καΐ αυτός νά κάμη το Γίιον. ’Αφ’οδ' 
μβτά τοΰτο έπροχωρήσαμ«ν Λίγον, 6 ίγνωστος οδτο; άνί- 
λαβδ τδν λ(ίγον. ΕΤοβ* ζένος Γτως, μοί ίίπεν. —  έγώ  δΐ; 
τοιαύττ,ν ίρώτησιν ήπόρησα, ^δκίτι κατοικώ, δόζα τω θίώ, 
δίς τά; ένδ(ίζους, καΐ λαμπρά; ’Λθ'ήνας μας τρία τηρίπου 
ϊτη, δβίν τόν άποκρίθην* "Ο χι! φίλδ, δέν βϊμαι ξένος, αλλά 
*'£λλήν, και κατοικώ τρία σχεδόν £τη ίίς τάς ’Α&ήνας—— 
£ύΟίις τό έκατάλαβα δτι είσαι ξένος. —  ΚαΙ πώς;τόν είπα, 
ξένος λεγή«ι δστις είναι ·ρ>ήσιος *Έλλην, κοί εΰρίσκεται είς 
τήν 'Ελλ'άδα;:—  Μάλιστα, μοί λέγει, καΐ είμαι έτοιμος νά 
σοΙ τό αποδείξω. — "Περίεργο; βιν εις τάς όλλοκιίτους έκ- 
«ρράσειςτου, τόν’ άπεκρίθην δτι έπεθύμουν τοΰτο — "Εχε 
υττομονήν, ταχέως θέλεις πεισθη. Ποϊοι *’Ελληνε;
εις τήν ^Ελλάδα τώ |α περιθάλπονται; Ποιοι τιμώνται; Ποίοι 
άνταμοίβονται; μοί^ίνετα ι πολλά όλίγοι, καΐ αύτοί μένον 
και μόνον διίτι ήξευρουν νά κολακεύουν, καΐ νά φιλούν τά 
κράσπεδα τών ΐματίων των Μεγάλων της ήμάραί· έξ έναν- 
τίας, ποιος ξένος δέν βραβεύεται, ποιος Φαναοιώτης δέν 
τιμάται; καΐ ποιος τυχοδιώκτης δέν ανταμείβεται; ώστε 
τ χ  δκαιώματα τών ^Ελλήνων τά ηρπασαν οί ξένοι, καΐ 
πάλιν εκείνα τών ξένων τά έτυχον κατά δυστυχίαν οί '̂Κλ  ̂
ληνες* ιδού λοιπόν τΐ έννόουν απ’ άρχτ,ς μέ τήν λέξιν ξ έ- 
V ο ς . —  Θαυαάσας είς τον τρόπον της όμηλίας του έσκν- 
πησα. ’Ακολουθοϋντες όμως τόν δρόμον μας αργά έλαβον 
καιρόν νά ^  καλοπαρατηρήσω. ‘0  άνθρωπος ούτος έβά-
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ο%&πΤΜ«ιτατα* έν^(^υ(χένο; χον^ρ^ν )ίαΙ 'ττολύθυρον 
τρίδωνα^ ίήζραν^ίίς τΛς ώμους έξνιρτ-Λ,μέντιν /̂^ων, είς 
τάς χιϊρας ̂ άβίον χυρτήν, καν πο^αίκοαζον κρατών, έιραί- 
νετο ώς είς άπό τους ττεριγραφομένους άρ^α(ο>υ;μας χυνι> 
κοίίς φιλοσιί^υ;. Ειχεν ·πρ6; τούτονς ϊνα τ ι ,  τ6 6ττοϊον τ6ν 
έχαρακτί^ριζεν ώ; είδιίμονα «ολλων πραγμάτων, ά ίασ-υβρνζ 
καΐ τμΛίοκος πώγων αύτοδ, πρλ πάντων δέ αΐ τ<β μετώ- 
που του ^«τίίίς έμαρτύροιΛ» *τλν πολνπειρίαν, και φρίνκοί^ 
του, χαΐ έπιΘυμών νάόμιλϊίσω ολίγον μαζ·/ίτου· καλόν είναι, 
τόν είπα, να καθν1ο(>>μεν όλίγον ^ια νά άναπαυθώαεν. —  
*'Ας καθτ'οωμεν, άπεκρίθη. Πλϊ;βιάσαντε; λονπάν είς άρχαίαν 
τινά κατνι^αφιβμένην βτόλ·/)ν ΐκαΘήοα·Λεν 4π’ αΰτ?,ς. —  Θέ
λεις να ώίρς, έπανέλαβε, διάφορα νό<ττιμα πράγματα, δ-ηλ. 
μερικός κωμικοτραγικάς σκτινάςτίς *Ελλάδος} — Μάλιστα 1 
τόν άπεχρίθ-ην, άλλά πριν τάς ΐδώ σέ παρακαλώ νά μοΰ κά- 
μνίςμίαν χάριν, νάμέ «πτις ποιος είσαι, ποιας πατρίδας, καΐ 
τΐ κάμνεις. =  Καγχάσας τότε 6 φίλος, μοί λέγει· όλίγον 
Ιλιψε νά ΰπολάβω μέ τάς έρωτόσεις σου, 2τι εΰρίσκομαι 
*ίς τό άτυνομικόν κατάστν,μα τοΰ * * * . πλ·?ιν τ ι  θέλεις 
«καΐ έξετάζει; τοιαϋτα πράγματα μετέπειτα θέ)Λΐς μάθε, 
®ερΙ έμοΰ γα παντα, τώρα ας ίλθωμεν είς τό προχείαενον} 
θέλεις νά ίδ^ς τνιν στάσιν τών πραγμάτων τ?,ς Ελλά
δος σου̂  —  Λ’αΙ, τόν άπεκρίΟκν.—  Μ' ολον οτι τ·/·,ν βλέ
πεις καΟ κμεραν, θέλεις τνιν ιόν) σνίμερον ^ωνιροτέραν 
£ιπε, και έκτυπϊΐσε τνιν κυρπ^ν ^αβδοντου είς ττινγ^ν, καΐ 
ώς έκ ίίαυματος ευρέθ>ΐμεν αΓφνν,ς είς λόφον τινά τού Λυκα- 
βητοϋ, άπό τόν όποιον όλαι α; ’Λθίναι έφαίνοντο καΟαρώ- 

τατα. —  τότε, μοΐ λέγει* πρόσεχε, διότι ολα ΘΛουν σοΐ
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ώ; ^ι* [Λαγιχτ.; τ·,νό{^«ν*;ιε<ο; εΐ; του; ι5 ^ λ -  
(λούςσου.—  ΚαΙ τω δντι! έτει^ή, μόλι; έτδλείωσεν τόν 
λ(5γον του, υ λ \  είχών άλλόκοτο; έ;;α?ουβιάτθ·/ι έ|ΑΤ7ροσ0εν {λα; 
τ?;ς 6τ:οί*; τε:ιγρα^·/ιν είναι «^ύσκολον νά κά|ΑΤ) τι;. 'Αί:ίΐ· 
ρον τίλΐΘο; άνθρώτΓίον έν/;σχολουντο ρ.«τά ρ.εγάλ7ΐ; ζροσο 
γ ί , ς  νά καίουν θυ|χί«;Αα ί ΐ;  ενα τ;λ·/;σίον βω|Α6ν, καΐ άγαλρ 
Γότθου τινο; Οεοϋ, έ;ε/_όν των λοιτών τ ί ;  Ελλά$ο; 0;:<; 
κριτών, ίστατο έ~1 τοΰ β(ο;Αθΰ ριά ΐ5φθ; άγερ^χ_ον, καΐ άτί 
λά'λβανε τ*/;ν έκ του θυρ.ιά|χατο; ευωδίαν, ρέ όργίλον ι 
βλέααα ίταρέτ/ρεΐ τοίι; |χ·ίΐ θέλοντας νά προσφέρουν λίβαν 
εί; τόν βωρόν του. —  Τότε ό φίλο; έπαναλαρβάνει. ’'ΑκΓ 
οόν [χου, επειδή καΐ θέλορεν έ’χβει εΐ; συνδιάλεφιν, πρέ: 
νά κανο .ίσωαεν χαΐ τον τρόπον τής όρ.ιλία; ρ.α;. Εΐ; τ 
Ελλάδα ήςευρει; τώρα άρ̂ 'ί-̂ οΟν κάθε ρ/?.να, και φυτρόνο 
ωσάν τά ρι,ανιτάρια οΐ Φ^γγραφ2ΐ;, οί ποιητα'., και οΐ έφγ, 
ρ.ερΐδογράφοι, καΙ εγώ κατ’ ευτυχίαν εί;χαι ποιτιτή;, όσάκ 
δέ:ερ^ορ.αι εί; συνδιάλεςιν [χέ τ·.να τοΰ όρ.ιλώ πάντοτε έρ 
ρέτρω;, τοΰτο λοιπόν θέλει ακολουθήσω κα’ι ρ.αζή σου. — 
Μάλιστα! τόν είπον, ρ.έ εΰχαρίστνισιν ρεγάλαν 6έλω σ 
ακούσει, διότι αγαπώ πολύ τ/·,ν ποί·/;σιν. Ιίλήν σέ παρακαλί 
νά ρ·σν άφίνγς τά ουσιωδέστερα έιαζόρ.ενο; από τόν ^υθρό' 
κα'ι τό ό'χοΐοκατάλ·σ!»7θν.— ’'Ω! |χήν σέ ρέλλει! |χήν σ 
ρέλει' εκραςεν. ’Αρκεΐ'ρόνον 5,τν θέλει; έλεύΟέρω; νά ρο 
τό έρώτάς. Τό πρώτον ρου ζήτ/ιρα, τόν άπεκρίθ-σν, είνσ 
νά ρου επΓΐρ;, ποιοι δΐναι εκείνοι οί άνθρωποι, οϊτινε; ρ 
φιλοτιρίαν καίουν τό θυρία ρα εί; τόν βωρόν εκείνου τ 
0εσυ; Εΐ; ττ,ν έριόττισίν ρου ταύττιν, άπεκρίθτι»

—  ” Είναι πλάνοι Φαναριώται 
« ϊ,·;; πατρίδοςρα; προδόται,



η ι

» ΚαΙ χολλοΰν ωσάν άβδέλλαις (Π|ΐά πβίντα τοί>ς μβγάλους
■ Κι αύτά τώ^α δτοΰ χά(Λϋ’υν, τάκα^ιαν *ί εί; ττολλονς

άλλονς*
» Χβψίρττεϊς χατά τά ίδη τ6 σνίΛ̂ έρον των χυττάζουν,
» Τ ίς 'Ελλάίος τ6 ϊαΐλεϊον αύτοί μόνοι τ6 αδειάζουν.
—  Δυστυχισμένη έλλάςΙ έφώναζα, εις τΐ ψείρας χατϊίντησες' 
ολλοίμονον I ποϊον δυστυχές μέλλον περιμένει τόν άπηυδη- 
βμένον άπδ μάχας *'Ελληνα!... Πλήν... τι βλέπω 
^ 'λεμουί,.τδ ξόανον ώς έκ θαύματος κρημνίζεται, χαΐ ίσοι 
πρότερον εΖχον εις αυτό προσηλωμένα τά βλέμματα, χαΐ 
χαμερπώς έχυλιοντο εις τοίις πόδαςτου τώρα τού έστρεψαν 
τά νώτα, ποία ανέλπιστος μεταβολή!., είπέμοι φίλε, ποία 
■ίΐ αίτια της ταχείας ταυτης μεταβολής^

»— » *1Ι χαμέρπεια, ή πλάνη, ή απάτη, ί. κακία,
" Κΐ ή αισχρά ή κολακεία . . . .

» "Εργον τών ανθρώπων τούτων είναι, τά νά θυμιατίζουν 
» Αιωνίως τους μεγάλους, χαΐ εμπρός νά γονατίζουν,
« Νά τοός τρέμουν, καΐ στεφάνους νά τους πλέκωσι 

έπαίνιον
» Κΐ’ εις τίιν εύνοιαν καθείς των τοΰ μεγάλου ουτω'μένων,
■ Προσπαθεί μ’ αυτά τό μέσον και αύτο; νά δοζασΟη ,
·· Καί ιδιαιτέρως Ιτι, φίλε, νά ώ^εληΟη.

* Αλλ' 5ν ατνίς τΛλιτιχης μας τάν κυματισμάν, χαΐ σάλον 
» "Ανεμος σφοδρός φυσηση, καί κρημνίση τόν μεγάλον,
» έάν ό τροχός της τύχης δί αυτόν κακά γυρίση,
» Καί άττό τά (ιπερωα στον πυθμένα τόν βυθίση,
» Τά κακά τά ζώα ταϋτα όπου ίμπροσΟέν του κλίνουν



» Κ®1 έαν ή τύχγι τ:άλνν ίλ>ον άν-τΗ^αστ^τ^
• *0 καθεί; των 5έν θ’ άργτζστι 

» * Οτι ίκ®|χβ <ττ&ν πρώτον, χ{ είξ τόν δεύτερον νά ι«ίν·̂
» ‘0  δέ χαραχττίρ των πάντα ώς τοίοΟτος άνεφάνη.

»Ίδο·Μ ... βλέ πεις είχών άλλη ποριστανεται έ(Λπρ(ίς σο’/, 
» Και εις τούτον προσηλώσου. . . .

* Βλέπεις τούς ωχρούς έχείνούς τούς ή(Αΐγεγυρινω[Αένοος; ι  ̂
» Αυτοί ειν’ οί πρύ;ν.αχοί μιας, χΐ έλευΟερωταΙ τού γένους 
« Πληγας φέρουν εις τύ σώρια ό καθείς οκτώ ίϋ δέκα,
Η Κι έθυσίασαν τά πάντα, καΐ παιδία, και γυναίκα.
" Αο Ου Ιδιωζαν τού; Τούρκους, τού.* άγριους ρια; τυράννους, 
” ΚαΙ έπ/;ραν τού; ένδύζους των 'πολέριων τούς στεφάνους, 
» Τι άνταριοιβήν είπε ριε ή πατρίς τούς δίδει τώρα;

” Τί εύγνω̂ ΑΟσύνης δώρα;
»* Τού; ήνάγκασε νά γίνουν ^ λ-^σταί,  ̂ ψωριοζίται, 

ί  είς ξένην γην πλανΐται*·
» ’Επειδή τού έϊδέκου τού [χεγάλου, ή σοφία 
β Θέλησε νά διαλ'ύστι τά στρατεύ;Αατα τ ’ ανδρεία,
» Τα ήνάγκασε νά φ·ύγουν ριέ τά; (χαύρας τά; σηΓ/αίας, ·
» ΚαΙ νά κατοικούν εΐ; ξένα;, καΐ εις εχθρικά; {χας γαίας.
« Ειν γεχάτ’ αί φυλακαί |χα; άπ’ ανδρείους στρατιώτας 
Τού; όποιου; στών πολέ;χων τά; ήιχέρας ρχας τά; πρώτα;

” *ΙΙ ίίλλά; αυτή τού; είδε άνδρας, κί ·?ίρωας γενναίους,
” Και άξιου; απογόνου; Μιλτιάδου, Περικλεούς.....
»'ΠναγκάσΟησαν έσχάτίος κλέπται, καΐ λτιται νά γείνουν 
“ Κπειδή καί τά παιδιά των, χΐ αί γ'υναϊχεςτων έπείνουν,

—  Θεε! εχραςα, ποίαν δικαιοτυνην λοιπόν φυλάττείς εΐ; 
τόν κοσ'χον; είναι όίκαιον α·ΐτοι οιτινες εθυσίασαν τά τέκνα



.τϋ)ν, τβς *ρίναΐχίΐς’τί.)ν, τ/,ν κβτάστΛαίν των, οΓτινες έ̂ Αΐ- 
βτύχτ.σαν, 5̂ αι χατε::).ϊ;γώΙ^κν, εΤναι λέγ(ο δίκαιον νά λι
μοκτονούν; . . . .  ένΛ αύτά. {λίγον, είδα ολίγον μακράν άν- 
θρίΛΤΟυς σονδιαλεγομένουί, μέ άργυράς ένδυμααίαί κ«κο- 
κοσμκμένοι, χαΐ τρίχωμα ζτερωτά καλύμματα εις τά.ν κε- 
^ λ ή ν  φεροντίς κατί^ρύνουν του; ΙμΓροοθεν αύτών διαβοιί- 
νοντα; * Ελληνας* δύο Ϊ4 αύτών^έ^ίνοντο λυπημένοι, αΐ δέ 
χρυσαί ατολαίτων ?/7«ν ολίγον θαμβομέναι, χαΐ δέν α<-̂ α~ 
*τον ώς αί^τών άλλων, ήρι^τητα τιίτβ τύν άγνωστον, ιτοίοι 
ησαν οτύτοί οΐ ίτίλβοντίς, καί φθ'υ·τχωμέν;>ι ταοί.

—  » Αυτοί Λ αι τ?,ς ^Ελλάδο; οί ’Ολύμπιοι θεοί
" ίίς τιμ^,ν των πρέτβι νά άνυ(|ίωΟοΰν ναοί,
» Καί <»·̂ Ϋρύνο·̂ ν κατα μτ,^α' τα; γιλίας των δραγμά;,
•  Κ4 απ’ τού; ί'Ελλτ,νά; μα; θέλουν σέβας, δόξαν, καί τιμάς' 
>> ΑύτοΙ διοικούν, τό κράτος, για νά μάν τταραστρατίί,
" Κ> 6 καθένας ίτά; ήνίας ένό; κλάδου μας κρατεί, »

—  Γίαί.' αλλά διατί, οί δύοουτοι φαίνονται λυπημένοι; 
ήμτΛρώινά μάθω τ-^νβ^τία·/ τη; λ’ύπηςτων ;

—  * Α·/τοΊ)ς την προγ̂ Οέ; τού; ηυρί μία μεγάλη δυοτυγνα 
» Γιατί έτα'υσαν κι οΐ δ'ΰο άπ’ α^τά τά 'ΰπουργίία,
» Μάλιστα ό έν«ς φίλε, 6 Κυρ Δρόσο; ό Μανσόλα;
■ Εχασε τά λογικά του, καί τά; αναπαύσει; δλας,
" Κΐ ε’ύίΐ·ύ; πού τύ τρίκωχόν.του πέταξ’ άπύ τό κεφάλ_;
» Τόν κυρίευα αίφνιδίωςτή; αμηχανία; ζάλη.

" 'Ωσάν τίμιον πολίτην, τύν τιυ.ώ καί τόν δοξάζω,
» Έγίί άρίτα; μεγάλας, καί εί; τούτο τόν θαυ'χάζιν*
» Αλλά υπουργό; νά μείνρ τόσο τ^σο δέν μ ’ άρέσει,
*> Κι ίΓ ΐ ίτ ί  τό τίίκωγόν του ένα; άλλο; νά «•λ---
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*ΙΙλήν 5έν ί^ιινον, ώ ιρίλβ, ΤΓβλιν παραΐ|Γθνΐ|Λϊνθ(
• Στύ Σ■̂ !/.ροι̂ λιον τοΟ Κράτους, ίϊν έχει 5ιωρ[ο;Λένθ(,
■ ΊΙ έτττχοοάροι πάλιν άχ6 τ4 Τπριεΐον βγαίνει
■ Καί (ΐοϋ φαίνεται χί οί 4θο είναι εύχαριοτ-ςριένοι.

—  ΜΛις αύτά έπρίφερε χεςΙ, Οέααα ί^ιλο έ-αρουοιάσβ-,
ιϋ  ™ί':ι!5>β*ν'>"?(*'Ό.;ΕΜον έπ ίτ ιν9;  τραπέ!;,; ίν άγγεΤον 
^λιτος, χαί πλίθος άπειρον χυφίνων νά τ4 χατατρώγουν. 
ί  ςτλχΟύς τών ζωυφίων τούτων ίτον τοοαύτπ, ώοτε έσχίο- 
,πεν δλον τόν Έλλχνιχύν αίβέρείς χαί ή β„ί π-όν ύποΐαν 
αποτελοϋοε τύ πρείνος τούτο έχούφανε οχείύν τ ίν  άχοίν 
ρ υ ,  «1 ί έ  χλίοίον χοιλάίες ίβοιεδοϋιταν ά'πύ τ ίν  άχατά- 
παυατον ταύτχν βοίν......  τ ΐ τούτο !!] ε'χραζ» χρ6ς τον

άγνίαστον.

—  ” Αύτοί είναι χαλέ φίλε, δλ' ,οί ΐΛίοΟωτοΙ χυφϊνες
• Που (εετρουν πίτας ήαέρα; έχουτι χί αυτοί οί ριίςεες,
■ Αύτοί πίρνουν τού Ταρίο» ταϊς γιαλιφεραίς ίραχριίτζ,ις,

• Καί ταΐς τρώγουν κο’υφβτίτσαι;.
> Χρεωττούν εις τού; ίαπύρους τά ρ λ ;ά  τ ίς  χεφχλϊς των
• ηλ ίν  φουτχύνουν οάν παγώνια εις τ ίν  λάρεψιν τές οτο-

λής των.

« Μέ τα φώτα τά ϊτολλά των καΐ τοΰ; ύπουργοΐ>; θαριβίνουν,
» ΚαΙ νά τρέχουν σκοττού; των κάττοτε -πώς κατορ

θώνουν
·■ ^αΟ ·ψέραν αυξάνουν,

Και ίτροβιβαοριοΰί λαριβάνουν.
» Να του{ βλίτεις Οελω ^βιν ττέρνουν του; ριιοΟούςτων
• Χότβ νά παρατΛρ-Λο ;̂ -α ϊ; χαραΐ;, καί τους -ων, ’
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• ’’Ρ.;/.=οριιι, ζαχορικλώτ», ξενο5.ίχοι, « ιιτοτ^ρ ι,
■ Τήν ·ί|ΐέρ!(ϊ Μίνην φ(λί, είν γϊμ,άτοι 8λ' οί ίρι!|Λΐ)ι,

Που τ:ιιγαίνθ'υν [«τα αρίτου τλΙο; ιτρωτος νά ττ̂ οφθα'σγ;̂  
» Κι ατ τάς χ,ίϊρας των χ,ΐίβηνων τά; δρβχ^λάς του να 

. άρπάβ-ρ.
» 4 ΐ ηαέρα 'χίίγπ φίλβ, ε?ν’ χιντίτεω; -ήιχέρα ·
* Δί αύτοΰ; δέ τού; αυφηνα; Ι^' ή χλέον λα[χ^ροτέρα.

—  Δυττυχισ-Λεν* Γρα[4|/ατικ^5ι* ί εαραξα, εΐ; τΐ βόρβο
ρον κυλίεσθ!  ̂ καΐ φανταζετΟε οτι κάτι ώρελίϊσΟε! εισΟ* ό 
γέλω; -πιυ κά7[ΐου ολου, έν5είυ[Λένοι λαριττρίίτατα (ΐέ τοϋ 
νέου .^;χοΰ φο:έ;υ.ατα, πλί,ν [Λ·;ιν ε“χοντε; 6Ϊ; τύ βαλάντιο'ν 
οα; ούτε ενα :τεντάλί::τον φαντάζεοΟε ίτ· ψβ·/ίκατε εις 
βτάίιον δό;·/ις καΐ κέρδου;, άλλοίρ,ονον ! [ΛεΟαύριον τας δί
δουν |χέ ευγένειαν τά ττατουτσάκία σα;, (καθώς τά έδωοεν 
καΐ εί; εμένα ό ττρώτιν εκλαμπρότατο; Γραμματευ; μου κύ
ριο; Δρότο; Μανσέλα;, ) χαΐ τέτε μάν ίχοντες επιτήδευμα 
διά του όποίου νά ζ·/σετε, θέλει περιρέρετθε, καί περιπλα- 
ναοΟε ζ·/5τοΰντε; έπιχ_ίίρ·/>μα, ώ; πτηνά, τά ύπονα έν καιρω 
καταιγίΟος πετούν ζητουντα νά καταφυγουν εις κανένα σπη- 
λαιυν. ταΰτα ϊλεγον ύτε μοί έπαρουτιάσθη 'άλλτ, είκώνΓ 
Γυντί τις, ωραία τ^ν δψ̂ ν, μέξανθ-^ν καί έν/ίττλωμένην κδμην, 
στίγματα άλΰσσων εΐςτάς χεΐρα;, καί εις τού; πέδας Ιτι 
ίχουσα, εις δέ τ.ΐν κεφαλήν οτεφανομένη άπό άμαράντου;, 
νίκης καί ηρωϊκων κατορΟωμάτίον δάφνας, κατεβασανί^ετο, 
χαΐ παρίνοχλεΐτο από πληθο; ανθρώπων βαρβάρων, οΐτίνε; 
^ιατινων σωλήνων έκρουρο-^τες άνιλεώ; τό αίμα Τη;, καί 
μηδΛω; προσέχοντε; εί; τά; δεήσεις της, ίχαιρον εί; τό 
τοιουτον των κατόρθωμα· η δέ έκτείνουσα τά; άδ·υνάτου;



•/εϊοχς της χρδ; μερυοά ττλη-ϊίον τίχνα τ/ις, τά ττχρϊχάλίΐ νά 
τ·ίιν έλευίΐίοώσουν· άλλ’ έχβΐνα άχίν-/;τα ώς Οβαταί.—  
ώ ουρανέ! ίκραςα βίς τ6 τρ^ίγιχον τούτο {Ιέαιχα, δ·τοία βχλη- 
ρδτης έυ.φωλίύει εις τά; καρίία; τούτων των ανθρώπων ! καΐ 
άνυποαόνως ήρώτητατόν άγνωστον, τ ΐ  έτΛααινί τούτο, 07 ΐ? 
άναστενάξας (λοΙ άπίχρίδη.
4> ’ΐ$ού βλέττεις ΙαπροΟέν σου την πατρΰ^α σου α·ύττ,ν
■ Εΐ; χατάστασι» τώ οντι καΐ άίΙΧίαν, καΐ ορικτην 
” Νά τλν καταβασανίζουν ξένον κχ9ηυ.ιρινώς,
β Και νά την κατασπαράττουν $υστυγώ; κί έλεβινώς.
■ Πλήν έλπίζων χώς ό ”0θων Θϊ νά την εΰσχλαγγνισ&η
■ Και ταχέως ή 'Ελ>.άς |ΐα; 6έ νά έλευΟερωθη,
» κ ’ ο; αισχροί Τυ^οίιώται, χαΐ Ιί ξένοι Βα’̂ αροΐ 
• Θέ νά τά καπνίσουν ίλοι 'γενικώς έν άκαρεϊ.

—  ΠαροργνσΟίΙς τέτε άπύ ^ικαίαν άγανάκτησιν, αχόρ
ταστοι! αΙ|Λθβύροι! Τ'υχοδιωκται! έκραξα, ηυρατέ τέλος πάν
των στάίνον διά νά εκτελέσετε τά; αισχρά; παρανυυ.ία; 
σας ! . .  . . Δυστ,>χισ;χένη, καΐ αγαπητή 'Ελλά; όχύ'ρίρε άκύ- 
|χι/όλίγον, διότι όγλίγιιίρα ελπίζω νά παυσουν τά βάσανά 
σου* τώρα όιχοιάζεις πλοϊον κλ'υδονιζόυ,ενον άτ:6 τούς άνέ- 
{λου; εϊ; τη; Οαλάστης τάς πλατείας εκτάσεις, τό όποιον έπΙ 
τέλους προσορρνίζεται εις ησυχον, και «σφαλη λΐ|χένα . .  Πλην 
ιδού.. . .  νέα σκηνή έπαρουσιάσΟη εί; τούς ό^Οαλαούς ριου 
παριστάνουσα πλήθος λαού βαδίζόντος σκεπτικώτατα |Αετ’ 
άκρα; σιγ-ής, κοατοϋντος έπι των ώριων του βάρος ύπέρ|Λε- 
τρον.. . .  τά πρόσωπα ίλών έοαίνοντο ν’ άδ-/:[/.ϋνοΰσαν διά 
τό ενοχλητικόν α-ίτό βάρος.. . .  τ ί  σηααίνίΐ τούτο πάλιν, τό 
παράξενον θέαρ/.α; ήρώτησα.
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—  Αύτί ί  σιι,νί, ώ; βλέπει* βιρ-ϊ;
■ έβαλαν ίαγάτια; ς-οϋς τιχνίτχ;, καί εαταίρους,
■ Τ4ν Ραρ'άτατον αρό αάντων νιί|αον τψ  τον χαρτοα-όίαου,
• Ποϋ τό £6νο; 0' άρανίο-ρ,'ααΐ τού; 'Έλληνας ταιίί'(αον.
• Τά περ£φϊΐ[αα* κεφάλια, κ' οί μεγάλος οίκονάμοι
• Θένάμα; χεράοοον κρίκον εί; την μότανμα; άκίμι,
• 4ιά ν ί  μά; οέρ,ο,νν τότε μέ μεγάλα,ν ευκολίαν
■ Καβςΐ; κάμνοον ες; τά; "Αρκτοοί κατά έθος ,ττίν Αοίαν.

» ί̂ τπρί,ΕΑϊνβν ό *Έλλιιν έν«ά Ιχει Βα^ΐ>έα 
*■ ϋί; τοΰ; ώΐΑο̂ ς τίυ να φέργ) ^ιατώγ^εΐατα βαρέα,
• Καί δί άλλα ξένα κράτνι έν ώ ίααν χαλκεομένα

ά Νά τά βλέιη» ενα ένα-
■ Οί μεγαλοοικονέμος νά ζ-οτοϋν νά κατορβώοο-ςν
” Εί; τέ,ν Χάμχτωγον Έ λλά ία 'ϊ,ά  νά τά έφαρμώτοονς

Είεταότκντάν δχ, τώον χοΟειτίν θέαν, έοτρεψα το4; 
οφΟαλμοό; μοο χρό; τά ίε£ςά, καί εςό'ον γοναϊκα χερ;ο-οι- 
χςανένκνάχά Λίρα,, οίτςνε; άχ4 τά χαρακταρςστςκά τςο. 
εφαίνοντο, μέ κρίαςν καί φρον,τςν. 'ΙΙ νέα «ϋτη έκάί-,το έχ ί’ 
τςνο·; ,τ/,Χκ έχΐ τέ; 6χοςα; εγχαραγμένα, ί,άφορος 

εα,γραφαί, «νίρ,.,χάρ,α ίέ  τςνά μέ χ?οοοϋφάντο·θί οτολά;' 
έ!:>ίτο»ν νά κλονί,ουν τίν  ττ,λην,. καί νά κρ,μνίσοον καί 
^νε-ίτοον τήν νεαν,'ία, αλλά μέλς; έκ,νεβ-ο ήστόλκ·, καί 
αντί νά χέχ, ώ; ί λ χ ς ^ ,  καί νά γέν, 6ϋμα ά νεανς-, έττε- 
ρεώΟ, χερ,σοέτερον.. . .  τότε ά,ρώτ,οα τίν φίλον χερί 
τού χαραίό'οο τοότοο φαινομένου, καί χοία ίτον ί  ίν τη 
οτΛ·ρ καβκμέ,κ χαρβένο;· ο!το; Αέ μ ' «κκρίβ,, .

Ειν τοϋ 'Κλλϊΐ-'ο; ή ρίλη, έλϊΑΟεροτντία,
Είν· έκείν, χ· έάεβάβκ, κ' ά Άγ-ρλία, κ' ά'Γαλλία,
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β Κιν ή [Λον/; τΓο̂  ό *'Ε7.λ·/;ν άγαττά νά ττιοϊτατί'^Λ 
» ΚαΙ τά £^γαττί; κακία; ίΐαύτΛ; νά στηλιτίύ·/;.
” Δΐ αύτΐ; 6 καλό; ’̂ϋλλνιν ττ.ν φωννίν του άνυψόνίΐ 

ΐ’ I ν; του "ΟΟωνο; τον 0|50νον,
» Κι ό ενάρετο; ττολίττ,; δια τα'ΰτγ;; κατορΟόνες 
»* Τ δνο'χά του νά άφίτ·^ εί; τ«ν ρ.νϊ5|Λ·/5ν των αίωνων
• ΚκλονίοΟη, ■πλγ,'ν δεν πίπτει, ούτε (Ιέλεν τ?3τέ πέτει 
" Πλόν άν πέτ/;, καΙ [ζαζ·/ί τν;; ένα δυώ Θά άπολέτγ.

■ Γόν Μονάρχην του 6 ‘ Ελλην, και την ίεράν κΐ αγίαν
" Την ελευθεροτυπίαν,

• « Μόν αυτά τά δυώ λατρεύει,
» Κΐ άλλο φίλε, δέν γυρεύει.

• Οι κατηραιχενοι ζένοι, κΐ οΐ άχρεϊοι Φαναριώται,
» Κ.αι τοΰ ΙΟνου; οΐ προδόται 
” ΠροοπαΟοΰν μ ’ αναισχυντίαν,

■ Διά νά (Αά; άφαιρέσουν την έλευθεροτυπίαν
» ηλην τοΰκάκου κοπιάζουν, τά παπούτσια των χαλνούν,
» Και εΐ; Ελληνα; α; ριάΟουν τά τοιαΰτα δέν περνούν.

” Ηφηι^ερίδα; εΓκοσιν εΐ; την άοάδα
» Κΐ είναι ίκαναι νά σείσουν, νά κλονίσουν την 'Ελλάδα,
» Κΐ αν ποτέ άπηλπιο;αέναι αγριεύσουν κΐ όργισΟούν,
.  ΚαΙ αΐΟέρε;, καί πελάγη ριέ βογ.ν Θά έαπλισΟοΰν,
 ̂ Κΐ οΐ εχθροί τοϋ φωτύ; τότε, καΐ τοΰ σκότου; όΤ οΐ φίλοι

• θέ νά στέκουν τρο;Αασ;υ.ένοι, καί ;χέ χλω;Αΐασ;Αενα ^είλη. 

—  Ναι! πλ^,ν τΐ τό δφελο; όπου τά ζητηαατάτιον άπό
τό §ν αύτΙ τά βάζει ή έςουσία'|Λα;, και άπό τό άλλο τά 
εϋγα,ει.  ̂Ολαι φιονάζουν ϋ ύ ν τ  α γ  ρ*. α ! ίίλαι ζητούν την 
συγκάλεσιν τών άντε πρυσώπων τού έΟνο'υ;, πλην Ο'ύδεΆία
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άκρ'^αβν;.. . .  ία  <τα αΰτόν Ελίρν, ^άλλ' ουτος χωρίς 
νά [ΑοΙ άτΓοκριδ ,̂ ηκολούθνι να [λοΙ εζηγίΐται δΐ δσα φαιν^κνα» 
ίέν τον ήρώτουν.

—  Βλέττίΐς ’κείνου; οΐ όποιοι ωσάν λόχοι λυσσασριένοι,
■ ΚαΙ ώ; αίριοβόροι Τίγρεις, στέκονται «αροργισριένοι,
» ΚαΙ εκείνους τίοϋ παρέκβι, σχίζονται ριέ τοί>ς όίόντας,
■ ΚαΙ {αΙ δάίας είςτά; χείραςάλλους, κατ’ αύτών όριΑωντας; 
» Βλέπεις άλλους δ;«)ύ κεϊνται κατά κράτος νικη;χένοι,
■ ΚαΙ από τους νικτιαένους άλλοι [Αΐσοστκω|Αένοι
» Που ζητουν νά καταστρέψουν τους έχθροΰς καί νικήτα; των, 
» Καί ποτέ όπου ^έν πα'άί'Λ απ’ αΰτά; τάς ά;Αΐλλάς των;
» Τ·̂ ιν θεάν βλέτΛίς τ+,ν’̂ Κριν εις τίιν χεΐρα ρ,έ 'τί;ν ίαδα 
» *Οποϋ τοί>ς έ*ριαρ5ιόνει σχεδόν δλους στ ,̂ν αράδα;
* Αυτοί είναι οΐ [Αεγάλοι, κάΐ τρανοί φατριασταί σας,
" Κί ές αιτίας, φίλε, τούτων δέν 6ά παυσουν αΐ πληγαίσα,
» Μερισιχέν’ εΐ; πολλά μέρη, 6 καθείς μέ τόν σκοπόν του 
" Προσπαθεί νά καταβάλλ:^ τόν εχθρόν, κϊ Αντίπαλόν του,
» *Αλλά πίπτει καί ό Γδιος πριν τόν άλλον καταβάλλι^,
■ Κ.Ϊ Ουτιατόν “Ελλάδα φέρουν είς μιά σύ-'^υσιν μεγάλη.

» 2τοΰ μικρού αΰτού τού δάσο·υ; παρετηρησε τό βάθος·
" Βλέπεις έναν πού μέ σκέψιν, μέ ψ·υχης μεγάλον πάθος 
» Κατ/;φής κι’ ακουμπισμένος εΐς κορμόν μιας ελαία;
■ 2λέπτεται, νά ευρτρ Γσως εφευρέσεις πάλιν νέας;
» Αυτός είναι της “Ελλάδος ό μεγάλος οικονόμος,
»· Κΐ’άπό τούτον έχαλκεόθη ό των χαρτοστίμων γόμος.

» Καί οί φόροι ίλ ’οί άλλοι 
” 'Από τό ΓερμΛνικόν του, καί σοφό βγήκαν κεφάλι.
X Σκέπτεται δέ τώρα πάλιν, γιά κάνέναν Γσως φόρον 
• Πού νά κάμνι τό Ταμεΐον νά χορτάτη κατά κόρον.



—  Θίέ |Λθΐ»! «φώναζα, ώς ·ίι τοιαύτη κατάατασις;. ^ ' 
Παϋσϊ, φιλί, τ6ν βΤ-ον, παϋοί, δέν έζιθυ|ΐώ να βλέττω 
πράγ[Αατα έζ αίτΙας τών όποίων ή χ,θ|ΐ§ία{ΐου σπαράττε- 
τ α ι . . .
~  » ΤίτΛΤί 5)τεδον εΐ^ίζ, άλλα άν ί^ίς άαι^μα
■ Πο3 κονδύλι δέν τά γράφει, δέν τά διγιγειται στύ|Αα,
■ ”Αν ίδ ί;  [ΐίαν :τρή; |/.ίαν δλας τάς ραδιουργίας,
■ Και τάς χα^Αίρπεϊς, κι αύθάδβις, κ’ αΐσχροτάτας κολακείας,
» *'Αν ίδκς τά ; τ:ρο<77:α0είας των ση|Α8ρινων έλλτίνων

» Μ’ άναστεναγ[λδν καΙ βρ-̂ νον
* Θα φωνάζγις,«λίακράν! φεύγω! δέν ’|Λ7τοροΰν διά νά βλέιτουν
* Πράγ(χατα οί όφθαλαοί [λου, ττοΟ τά πάντα ανατρέπουν «
« ’'Αν ίδίς τίΐ'̂  γεωργίαν παντελώς ήρ-ελτιΐΛεννιν,
* ΚαΙ {λέ δυσβαστάκτου; φύρους κΐ αύτ·/;ν καταφορτω|ΐέντιν,

■ "Αν ίδγς καΐ τ^ν παιδείαν
■ Εΐ; κατάττασιν άθλίαν (*)

* Χωρίς τ ΐς ’ δποίας ίθνος ποτέ δεν άναγενναται
■ ’Αλλά πάντοτε είς χάος πυκνού βκότου; βά πλαναται,

■ "Αν ίδ^ς άκύαι άλλα
■ ’Απ’ αύτά πλέον ριεγάλα 
» Βέβαια θά άπορ-ζίσ^ς,
” Κι’ άπδ λύπην θά δακρύβης.

—  Παύβε!. . .  παυσε, σέ παρακαλώ δέν θέλω νά ίδώ

(*) Μέγρΐ τιΛδε τώ οντι ίτον είς κατάστασιν άθλίαν, 
άλλα (χέ 'Λν κατάλληλον διορισριόν τοΰ άζίου Κυρίου Α· 
Πολυζωίδου, είς τέν έπΙ της Α·/ιαοσίου Έκπαιδεύσεως Γρα[Α- 
ρΛτείαν, ποιος άαοιβάλλει περί τ?ις προόδου τών φωτιάν είς 
την *Κλλάδα:



τίτϊοτβ, διίτι κκνΓΐή; ‘'κ).λ^νο; καρι5ια <5έν ίι^οοερίΐ νά 
β')^-:{1 τν,ν φθοράν τ/;ς άγα·::γ;τίς”ου Δυβτυ^ία' άν
ό βαϊΐ^.Β'ί; |Λα; ’ΟΟων ίέν εΰσττ̂ α'ι' ν̂ιιτβ·̂  τον '̂ϋλλ·/)να, καΐ 
δεν τον ελα^ρώστ ά"6 τά δυαβάοτακτα βάρτ,, τά ό·::οϊα 
Ι̂̂ είρεί έτηβούλων ε0ε7αν εί; τ·/ιν χεγαλϊ1ν του.

Ταΰτα ενώ ϊλενα εις αύτάν, ετταυσαν πλέον τοϋ νά [Λοϊ 
παρουσιάζωνται έκεΐναιαί ρ.(χγικαΙ εικόνες, καί περίεργο; ών 
νά ριάΟω ποιο; ίτον, τοΰ εΤπον —  Φίλε ρ.ου, ένΟυρε/Ισου δτι 
ρ.έ υποσ̂ έ̂Ο·/;; νά ;ιοΰ φκνερώο·}; τό ονο7.ά οου, ®έ παρακαλώ 
λοιπόν νά [Λ·ίν [ΛΟυ άρν̂ Οί ί̂ ^όν [Λίκράν αΰτήν άκό;Λΐ γάριν. 
■ή.πολυπειρία, καί ·ό φρ'ίντ.οι; τόν όποιαν έδειξε; εΐ; ΤΓ,ν 
ένΛ*γ'·.9ΐ'ι' των ώς εκ ϋαύυ.ατο; παρουσιαζο’χένων εί; νλ&ί 
εικόνων, αΰξάνοοοννετι ΐλάλλον τ '/,ί περιέργειαν |εου; —  Τότε 
[/.’ όπεκρίΟ'/ι.

—  2τόν Λουκιανόν ΰά είδε;· βέβαια τό ίνον.ά ριου,
» Καί τά καίορΟών,ατά ·Λθυ.

'  Εια ό ΒΙενιππο; εκείνο;, πτωγό; ^ίλο; τκ; βο·ρία;,
» Κΐ έ^Ορό; άσπονδο; πρό; τούτοι; τό; οΐπάτ/;;, καί κακία;,
" Γελώ πάντα [Λε τόν κόσιλον, καΐ [κέ τά; άνο·/·,σίας,
" Τ/;ν κατάσταοιν δέ κλαίω τ<; ‘ Ελλάδος τό; άΟλίας.

—  Εΐ; τό απροσδοκτϊτον τούτο σΐΛ«πάντ/;>Λα, ο'υ είσαι 
ό ίΙένιππο; / έκραξα· ιοκα λέ 9ίλε, /̂.·όν άπατά; . . .  ό 
ΛΙένιππο; ΓΙοι···;τό; δέν -̂ τον,. ούτε έφρόντι’ξε διά τ/,ν τΛίν,- 
βιν, άλλ εκυτταξε ν άποτααιευνι εί; τ/,ν πόραν του κυά
μους, κ>αί τό; ΐκ α τ /ι;  τό δεϊπνονάλλα.... τό σ^όμα σου,, 
τοιοΰτον σε δεικνύει. "Λν λοιπόν είσαι αΰτός' είπέ μοι, πώ; 
εςκλδε; από τόν άδ·/;ν, καί περιφέρεσαι εΐ; την γ-όν «.αε; 
πώς δέν σε κττίσπάραξεν ό Κέρβερο;; καί πώ; ό Χάοων
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£<7τε̂ ξε νά σΐ χδρά<Τ(ΐ εις τύ αντικρυ|ρ.έρος τ ί ;  'Α^6:ο' '̂^(α;; 
« Ίο ’̂ ς διέταζδν δ Πλο’ίτων έλε'^Οέρωςν* ρι’ά^ίϊουν 

” ΚαΙ νά |Λ·̂ ν '/.έ ένο/λ/ίσουν.
• ’ίΙλΟα φίλε ριου, νά Γ^ω τ^ν άγαχητ>,ν χατρίδ*
» Που ε-έρασαν αιώνες καΐ κοΘόλου ίέν χ^ν εϊ5α·

V Πλήν άντί λα'χχρών κττρίιον 
*  Παρθενώνων, και θτ,οειων 

X Β>.έχω, φίλε, οτά εδάφη χέτρας [ζδνσν κρην.νΐ5|ζάνας,
« Και άκροτηριαυριένας,

" ’Αντι τοΰ λα|Α~ροΰ Λυχ^ίου, κα  ̂ άντί ’ΛκαδηΆία;
” Περιφέρο;χαι, και βλέχω τόοας χρώσεις σας γελοίας 
“ Πώς χαρήλλαξεν δ κ«5σ>χος! τΐ διαφορά [χεγίστη!
« Πώς είχέ |Α8 η χατρίς [χας αυτή τόσον έσυγγίσθη,
» ΚαΙ αίσχράς έχιθυαίας γιατί τρέφουν οΐ υιοί της;
» Δέν Οά άναλά|Α'γθ'υν χάλιν οί άργαϊοι οί καιροί τ·/;ς;. .  .■
" ’Αλλά ε|χαΟον στδν άδ/ν χώς ν .χώ θη έν βιβλίον 

« Γίόστιρ.ον, τχιλλά κι’ άστεΐον,
»' Κα; χώς 'αΙ το δνοριά̂ χου ητον έχιγεγραααένον 
" Και εχιΟυν.ώ νά ριάθω χοΐδς τδ εΤγε συνθειιένον.

—  ίίαλιστα ! τον άχεκρίθην, εγώ τδ έςέδωσα, τδ ονό
μασα δέ μέτό 0ι<ομά σου διότι έστηλίτευε ρ.ερικάς χράςεις 
γελοιωδεστέρας άχδ τάς τοϋ Μνίδου, καί Δαρδαναχάλου 
τους όχοίους σΰ, εί; αυτά τα καταχθόνια, καί ζοφώδη βασί
λεια τοΰ Πλούτοίνος δέν άφίνεις είς άσυγίαν. Νά ηξευρες 
φίλε, δί οΰτδ τδ βιβλίον τ ί  δχαθα^! Χειρ Κυρίου με δσωσεν 
άχο την ενιαύσιον φυλάκισιν, την όχοίαν δυνάμει της κα · 
τηγορίας του Κυρίου Κίσαγγελέως ηΟελον μοί εχιβάλλει. 
Είς την 4·/λλάδα βλέχεις, στ χ̂ερον εΓναι αμάρτημα, καί
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ά;Αά3Τ/·,[Λα {ΐεγάλον, νά ίίίτ^ τιν*ς τ̂ ,ν άλϊ!0««ν.
Τ6τί άνοιξα; τί» στ<ίρ·« του έπρόρβρβ |λ8 στβντιίρίΐον /χον 

τά έξί,ς.
—  " ’Αχολούβει, ρ.7.ν σέ [ΑέΧλιι, τύν βύρ’υχωρίίν βου ^ρόιχον 
« Μέ ψ«)τή; [χεγάλον βάορο;, καΐ χωρίς χαρίίας τρύιΛον.
“ Τ^ν άΧτΙθεΐαν λέγβ πάντα ριέ πολΧήν έλευΘερίαν,
» ΚαΙ χωρΙ; χάνίνα ί  κ?|Α|χίαν ύποψίαν.
"Δβΐγρ,α λάβ* άπ’. έμένχ ποδ καΐ ΒασιλεΤ; άκάαα 
■ Περιπαίζει τό μιγάλον, καΐ τά κυνικάν ρ.ου οτάαβ,
»Μην φοβήσαι τής έλλογος τους δεινού  ̂ Εισαγγελείς,
» Αλλά φίλε, καΐ $ιχαίω; πάντοτε νά ό[Αΐλης.

—  *0 βροντώδης ίχος {χΐ τάν όποιον έ75ρ«̂ φερ8 τους λά- 
γο·υς το-ΰτους ρ,’ εξύπνισε.^... *'Α;χα ίνοιξα τους όφΟαλ|χου; 
{χου 5έν είία ουτε τόν Μίνιππον, οΰτε τόν λόφον του Λυ- 
χαβητοΰ, άλλ’ ιΰρέθην είς τόν οίχίσχον ριου έπΙ τής κλίνης...,, 
άντιβοοίϋβαν άχόμι είς τάς άκοά; (χου αί ΰστεριναΐ λέξεις του. 
3υνελΘών ίό |χετ’ όλίγον, ά! δνειρον εΤιίαιίΙκραξα, πλάσ|χα 
τής τεταραγμίνης φαντασίας ρ.ου, ααΐ καθημενος σκυθρωπός 
έπι τής κλίνης ίιελογιζόμην τό πολυπλοκον, καΐ παράίοξον 
αύτοϋ. *0 ΜένιπποςΙ,,,, (ίλ^γα καθ’ έαυτον) 6 Μένιττπος 
ητον αυτός, ίστις μοί εξηγεί έκείνας τάς ε’ίκόνας.'... Δυστ>- 
χία είς έμέ άν 6 κύριος Εΐσαγγελεΰς μάθφ, ότι όνειρεύθην 
τοιουτον παράνομον ίνειρονί αμέσως θά μέ κατηγορήσ^ πά
λιν είςτό Πλημμελειο^ικεΐον ώς ένοχον έσχατης προδοσίας, 
καΐ ίσως μέ σύρουν άρον! άρον! είς έπίσκεψιν τής φυλακής.

Ρία σάς είπώ φίλοι, πολλάκις όνειρεύθην καΐ εγώ, καθώς 
χαΐ 6 πρώην συντάκτης τοΰ Πρωινού ΚνΙρυχος κύριος Α·
Κλάίος, ’Α ρχιμη^οκεφαλάς, καΐ Ξ υρ ιστικά ; μ η χ α -
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V α ς, β\>Α ί  ζ ω η ρ έ ς  του όνβίρου τούτου ύπιρέβαςνϊν βλα, 
δοα ίϊ^ον ριέχρι τ ίς  οτί[ί£ρον όνείρατα,

έγβρθίΐς λοιπόν άπο τλν κλίνην |ΐ.ου ένιίύθην, κβΐ βιωπη- 
λός διίυΟ-ύνθην πρό; τήν άγοραν. Νά σας βνπώ φίλοι την 
άληθίΐαν, ^ένβιριαι ^&ισι$αί|χων, βΐ^Ι, -ηδίλα κράζει χά|Χ{ίίαν 
γίρόντισαν ίιά  νά μοΐί το διαλύ<τ/ι άφ’ δτι δμως ιί̂ υννΙΟτιν 
V* έξη-ρίσω ρ,ιίνος [ίου, έχατάλαβα δτι έτοιριάζεται έναν'τίον 
ριου |ΐία κατηγορία, ένώτηον των Πληρΐ|χ«λβιθ$ικών.......
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τ ι  ώρα βιναι; —  ίέχ* καΐ [Χ’.σί, —  υπάγω λοιπον ιίς 
•ή γραφίΐον ίνίτι έπέρασβν ή προ«ίιωρισυ.ένη ώρα, υπάγω 
ί ιά  V* ένεργ·/5βω Ι*ρ|'ρβφβ, καΐ ^ιασαιρ'/ίσεΐί πβρί το5 νό;χου 
των γαρτοατ^αων* τΐ διάβολοί δλα εΐ; έ|χένα τά έ^ρτωααν. 
Μ’ δλον όποϋ ίέν |χένω παραπονεαένο;, ίιι5τι χάτι τι άπί» 
τ6 χαρτίον εί; τί> όποιον έπιστατώ, κάτι τ ι άπό τά ωρολό
για τ ίς  οϊΐαάνοεοί; τ» όποια Ιτπαοαν τγ;ν ΐιλλγ,ν 
οοράν £ΐς τό "ΐβγάλον Νο^χισαατοκοπίΐον |Λ4ς, ι^όςα τω Θεω 
ίΰγάζω τά οτραβά των παγωτών £'ο5α. —■ Ταΰτα ελεγεν 
ένας χαριέστατος υπάλληλος ίΐ; τό [χέτον της αγοράς συνο- 
|χιλών ριετά τίνος φίλου του· έγώ 5ιεβαίν»ν 'χατ' εκείνην 
την στιγρ^ν έστάδην εις τό μέσον, καί έβλεπα τό πλήθος 
των άνδρώπων, ’Απ’ έίώ άπερνοΟσαν οΐ περινοΰστατοι πο
λιτικοί μας, καί οΐ σοβαροί ϋυμβουλοι της επικρατείας βα- 
δίζοντες σκεπτικότατα, άπ’ εκεί, μέλη τινά τής νεολαίας 
μας, μόλις έςελδόντα άπό τό πλησίον καφφενεΐον τ . ;  ϋύ- 
ροίπης, δ,που ίπαιζον μετά σπουδής τό βιλλ'ιάρδον* παρέ- 
κει βνα τάγμα ύραιωτάτων κυρίων διέβαινε τόν δρόμον τιΛ 
Αιόλου μέ τάς κυ^χατι^ομένας _■ άπό τόν άέρα ποικιλο^ρόου; 
ταινίας τών πίλων^των άμαςαι θορυβώδεις περνε^ουσαι πο
λίτικους, καΐ Στρατιωτικούς έπαπείλουν κάθε στιγμ·ήν νά 
κατασ’υντρί’̂ υν  τους διαβαίνοντας (χέ τους ταχυστρεοομέ- 
νους τροχο·); των.... έδώ ό δημόσιος κ-ήουξ Παράσχος έκηρ’/τ- 
τε τά νέα μέτρα καί σταθμά έπϊ παρουσί^ τοΰ κυρίου 'Αρ- 
χιωμέτρου Γκεπχάρδου, παρεκεΐ στρατιώτα; βαδίζοντες 'χδ



'  ■ '

[Αΐυ5ΐκνίς χαν τ '̂ζ-ττάνων, ίΐρζΟύνοντο εΐ; της ^«;:ιτο- 
βρύτου 'Αααλία; το Πχλάτιον..... Ιαεινα εΐ; έκστασιν κυτ
τάρων τά; διαφόρους τον καΟίνό; κιννίσί»ς· τέλος παρεσύρθην 
βιαίως εις [λίαν γωνίαν, δςέτι ολίγον Ιλιψε νά πατηθώ άπά 
τόν γενναΐον ίππον, γενναιοτέρου τιν6; βα-ναροϋ, δττις έτρε- 
χεν άπρο^τέκτως εις την [χεγάλην 6ί5ύν ουλλογιζά[χενοί 
τάς περί τούτου διατάξεις. 'Αφ’ ού έυτηλώίΙην εις την γω
νίαν, συνεργεία διαβόλου ιχέ εί^εν ένας τύνύποϊον καχαΙ, χαΐ 
5ιεστραα;Λ·έναι γλώσσαι έχηρυττον δτι ητον κατάσκοπος τοϋ 
(ώρα του καλτίί) πρώην 'Αρχικα·|^,'ελαρίου ρίος, χι^ίου "Αρ_ 
|ζ.ανσπέργ· ώς ιι’ εϊίε [λ’ έπλησίασε. —  ϊ ΐ  στέκεις αυτοϋ 
εις τύν 5ρό’/.ονς {λ* έρωτα. —  Διασκείάΐ^ω παρατηρών τό 
πλήθος — Δυνάμεις Γσω; ύλην 5ιά τών Ιΐένιππον; —  ”θγι..
’Αλλά αοϋ αρέσει ή Οέσις αυτή...... Π λήν δεν ρ.οΐ λέγεις, τ ι
τρέχει σήν-ερονς βλέπω πολλούς λα|Λπροενδεδυμένους νά πη
γαίνουν [Αετά σπο'υδής οΐ αέν έίώ, οί $έ έκεΤ, καΐ παρατή
ρησε [χάλιστα αερικους, όπου [/.ας πλησιάζουν, ρ.ηπο)ς είναι 
κά[Αμία έορτή; —  ΚαΙ δεν ήςεύρεις ό’τι ηλ.λαςε τό ύπουργιΤ- 
ον; Τΐ διάβολο! έ;ύ δεν είσαι έδώ εις τάς ’ΑΟήνας; —  ’'ίΙλ- 
λα^ε τό ‘VπΟ'^ργεϊον αΓ; ΓΙ-ΐοι άντ^^ατ5στά^ησα/;εΐπέαε.—
‘0  Μπότασις εις τ/,ν Οΐκονΐ[Αίαν......—  Λοιπόν ύ κύριο^
Αασσάνης άπέν,εινεν εις τοΰ λ.ουτροϋ τά κρύα; κρί[/.|/.α! καΐ 
ητοΐ'Αάζετο ώς ρ.ανΟάνω 6 χριστιανός, νά κτίσι^ και άλλο 
όσπητιον.... —  Πολυζω'ίδης τής Παιδείας, καΐ των Κσω- 
τερ.ικών,.... —  Λοιπόν ό κύριος Δρόσος έδροβίσΟη; χρί;Α;Ααί 
καί ίγραψε, λέγουν, νά τού οέοο-υν και άλλην (Αίαν άααζαν, 
εις περίστασιν δηλαδή όπου σπάτ/^ ό τροχό; τής [Αίάς,

ν ά ίχ η τή ν  άλλην..,,— ^0 Πάϊκος τη; Δικαιοσύνης.....—.·
Λοιπόν ό ’ Ατλας, κυρ-.ος ‘Γίζ)ς ήλασρινΟη άπό τό βάρος
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τριών 'ΥπύυργΕ-;·ν·, άναταυΟη ολίγον!.... Δ’̂ βτ^γία^ . 
■ίτάιον τώρα νά έ^ύρωνται δΐ α6τί·,ν τίιν <ττέρτ,σιν· οΐ Λιό- 
οκοοροι, Κάστωρ καΐ Πολ'̂ $4ύχ·/1ς, όττοΰ διά ττ,; τυνίργίίβς 
του 6 ρ.έν ίγεινι ϊύαβουλο;, ό δέ Πάρίδρος. Ακατάληπτα 
τα [Αυβττίρια της Ελληνικής Πολιτικής!.··· Πλήν ττως; έκ&ΐ- 
νόι διωρίοδηταν υπουργοί, και αύτοί οή^υρον έορτάζουν. 
τούτο είναι άσυ|Λβίβαστον. —  ’Ό χι δά, δέν έορτάζουν, αλ
λά ίιπάγουν νά του; χαιρβτησουν, καΐ νά τους συγχαρούν 
διάτδν διορισρ-ύντων. —  Μεγάλην καλοσύνην πρέπει νά 
ϊ^ουν οΐ (ρίλοι ουτοι! —  "Οχ; δά! άλλά τοϋ·^ είναι συν/·- 
Οεια̂  καΐ στ,|εεΐον σεβασ|ΐοΰ, κα'. αποβλέπει ;̂.ήπως διορι- 
σδοΰν διά ριέσου των εις κα·ρ.ριίαν θέσιν, έπόιδή οί παλαιοί 
εκείνοι, και πρ6 πάντων δ κυρ Λασσάνης ι̂ας δίν άφησε τε- 
λωνεϊον, δέν άφησε τα[Λ6ΐον, ή δποιανδήποτε άλλην επιστα
σίαν χωρίς νά τ/,ν προικίσ7  ̂ (λέ έ'ναν εύνοϊκδν αΰτεΟ, ή της 
κυρίας του. — 'ίΐ  δουλεχά λοιπδν είναι διά τδ πάπλωρια! 
έγώ δριιο; δέν Θάΰπάγω νά χαιρετήσω τδιί κύριον ΙΙολυζωί- 
δην, καί ελπίζω να ρ.ήν πέσω εις τήν όργήν του. Νά σέ 
είπώ δρ.ως Εν« πραγρια; ας άναχωρήσωφ.εν άπ έδώ διά νά 
ριήν ε̂δς Γδουν συνοαιλουντας, και υποπτεύσουν τίποτε.— 
ΚαΙ στάσου διάνα όριιλήσωαεν ολίγον.. . .  έ|Ακθε; τδ άλλο 
τδ λυπηρδννέον; —  Ποΐον  ̂ —  Εις τον Πόρον ίοΟασεπλοΐον 
ρ,ολυσρεένον άπδ πανιόλην, καΐ άπέδανον αρκετοί έκ τοϋ 
πληρώριατος άφ’ ου Ιλαβον συγκοινωνίαν |Λέ τήν πολιν. 
ϊ ί  λέγεις; είναι αληθές; —  'Όταν σοΙ τδ λέγω έγώ πίςτυ- 
σέ τα, είναι κληΟέστατον, |Λάλιστα οοβοΰριαι ριήπως ρέας
£).ατ, έδώ, κ α ΐ___ 6 θεός νά [Λας φυλάξγ! τρέ;χω, νά τδ φαν-
τάσΟώ ριόνον. —  Νά σέ είπώ και έγώ, τον είπον, έλευΟέρως 
•τήν'νώί/.ην Λ̂Ου; διά κάνέν ’̂ έρος τής Ελλάδος δέν έπι6υι/.ώ
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ν’ άκο’ίσω πανώλ^ν ίιά  τ^ν τροττίύονσάν {/.ας δίίως ίτον 
αναγκαία, άν ^ωρίς νά βλάψγ) κανένα άλλνν ξίΓαατρέψγι 
{Χϊρικου; βαρ-βωΐΛίνου; τοΰ τΛλιτικοδ {ιλ ; όρίζοντος άατέρας. 
—  *'Αίταγε τη; βλασφημία;ί (/.ηί τά λέγ*/,; τα τοιαϋτα 
|Α·/ί~ως σέ άκούϊτι κάνεις! —  ίϊττε, καΐ ίττύσα; τρίς εις τίκ 
κόλπον του ε ^ ε  ρ.έ βϊ^ριατα βίαια, στρέφων βυχνά εις τλ  
όζί(?ο·

έστάθ-Λν δύο χερί-ου ώρας εις την θέβιν ριου χβρατηρών 
τάν τύρβιν τής ττύλεως. Αυτός γ,γάραζε άρνίον διά τ4 χά · 
σχα, έκεΐνος υχοδηαατα, 6 άλλος κάλυ|Λ|Λα τής κεραλ-ής, 
άλλος χαρέκει έρ<όναζε δυνατά, διύτι έζιίτει 6 άλλος νά τύν 
άδικητη χέντε λεχ '^ , εκείνος ίστεκετο λυχηαένος, διότι δέν 
εόρίσκετο εις τούς συγγενείς του, 6 άλλος ν,τον χαρούριενος 
διότι χρότινων ά'Λερών εϊγε διοριοΟ·ή τακτικός ύχάλληλος. 
χαρέκει ένας έφηρ^ριδογράφος, έφοβέριζε εναν άλλον δτΐ 
θά καταγιορτίτ/ί τό δνο;χά του είς την έρ’η|λερ(δα του ριέ 
κεφαλαιώδη στοιχεία, διότι δέν τοΰ έχλτίρωσε την έςαριη- 
νιαίαν συνδροαην. ’Ιατρός τις χάλιν εις τήν γωνίαν τοΰ 
δρό;/θυ έζητει χληρω|Λ·ήν έχισκέψεως «χό_ενα δυστυχή, οςις 
άαριβάλλω άν είχε λεχτά διά ν’ άγοράσ:;) άρτον τήν η- 
{/.έραν τοΰ χάσχα' ένας ^άχτης χαρέκει έζ-ήτει τό χοσόν 
των ρατττικών του αχό ένα ΰχαλληλίσκον, οστις ριεθ’ όρκου 
τοΰ υχόσχετο ότι είς τό τέλος τοΰ ριηνός άοεύκτως Οά τον 
χληρώσ-/;, και ότι μόνον είς αυτόν χρεωστεϊ, καί είς ένα 
ζχχαροτλάστην καμμίάν εκατοστήν δραχμάς. Κατ' έκείν-ην 
την στιγμήν ίερεϊς τινές μέ σταυρούς, καΐ λαμχάδα; είς 
τάς χεϊρας, σχί^οντες τό χλήθος, έβάδιζον ψώλλοντες, και 
όδηγοΰντες είς τον τά^ον, τό νεκρόν σώμα νέου τινός' ή δυ
στυχής μητηρ κλαίουσα, κα'ι βασταζόμενη, ήκολούθη νά Γδη

«9



τ»\Λ»?αίβ·( ^ρβν τΑν υΙΑν τ»;;, άπΑ τΑν Ατ»Γον έχρΒ,αβν- 
τ ί  ίλβι βΐ έληίίί; ττ;· Παρέχ» ίί;  οί%ο-ω).4Ϊον μίβύοντίς 
τινί;, έτρ«γώ4ο·Λ ίυνατά ·π\·/·ττοντ2; τΑν όίρα μ.έ τά; φω- 
νά; των. ’Απί3νοϋ9βν γ·^ναΐ«; γ·3|χν*1, χηραι των «ίτέο πα- 
τρΛο; χίίοντίον, κρατονται άτΛ -τχ; ^τιϊρχ; τχ  ισχνά τέ · 
χνχ των, χχΐ ).ι;χοκτονοΰσχι ίι^^Ο-^οντο χρΑ; τΑν Διο-.χν,τ/,ν 
’Αξκάτ/,ν ίιά  νχ λάβο-Λ ρΐίρο; εί; -τ/,ν χοσότ/·,τα ττ,; έλί?,- 
μ,οσύν»;, τχν Αχο·«ν Α ΒχσιλίΑ; £ίωσβν. ΚαΟεί; τελο; χάν- 

ιί;τΑ ν  σχοχίν του χωρΙ; νά φαντασΟη τΑ 
χροσωρινΑν τχς ζ<α·?,ς του, χωρΙ; νά φβντασΰί δτι ίέν ·ί;χ- 
χορίΐ νά ^ναι βέβαιο; χερΙ τ^ς ύγειου; τΑ έσχέρα; Ιχι^ρβ- 
<?·?,; ίΐ; τ>.ν οΐχίαν^υ. « Μ χΐ2 ιΑτ?,ς ματαιοτήτων! τά  χάν- 
τα ματαιΑτ»;;! {χραςα, καΐ ίχχρυρΑοών όνε^ώργ,σα.

Είχα άρ/Λτχ χροχωρήσίΐ, καί ΕύρισκΑμγ.ν'ίμχροσΟεν -πΓ, 
Βιβλιοχωλειου τοΰ Γερμανοί ί*ίτσου, χορατγρών τά; έχτι- 
θιμένα; ώ; ίίίγμ ατχ γελοία; είχΑνα; τ ί ;  Γαλλία;, όταν μέ 
άχτίνττσεν ίλλο; φίλο;. 'Ο νέ;; οίτο; ίτΌν ένίεί μένΟ; 
χψ ^ τχ τχ  κατά τον νέ»  γαλλ&Αν συρμΑν, έβαίι^ε χάν- 
τοτε ύχοβλέχων εί; τγν σκιάν τολ σώματό; του, χβρα.- 
τ/::ών άν τΑ «ρ'̂ ρενά του στέκει καλώς. 'Άν ί έ  Οελγσω νά 
οχ; χεριγρά;,ω τά μαλλία τ ί ;  κε9αλί;του, καϊ τΑν τρΑ- 
ντον τ ί ;  κατασ/.ετί; τινν, χολΑ &ά σά; ένοχλ*ω· «·ρχ;ϊ μΑ_ 
νον να σά; ενχι·) δτι έσχγμάτιί^ον 5υο ο·ρ.αίρα; τ ίν  μίν εκ 
οί,ιών, τ ίν  ί έ  ές όριοτερών, χωρίς νά έ;*χγ κ7.υ.υ.ία τρίγα 

Αιαρορα ίίί̂ ν; αρωμάτων μέ τά όχοία γτον 
ραντισμένο; έχρΑσβαλον τ.’;ν Ασμίν μ.ου άμχ μ' έχλν,σίασί.—  
Τί χαρατνιρεΐ; αύτολ; μ· λ£γ;·.—  Τά; άστεία; ταύτα; εί- 
κδνας, τΑν άχ;κρ.Ό/·.ν, καί μείνε, αν Οέλγ;, όλί'Όν νατά; χε- 
ρί.ρ* ασΟώμίν. —  Μ ίΤ'.ον δτι έντρεΓογαι νά στί:;ω'και εί; τον
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ίρό|λθν, ί ιλ  νά σ ίύχ^5ΐοτή«ω·ίΤ(λ(·); {Α5νω.... ά! είναι τ.ζα- 
σο/’ί ;  ά;ιαι, καΐ πολλά άβτεϊα-.! —  Π α^ττρίΐ;, τ^ν βΤ::*, 
τούτον τον οπιθααιχΐον, τ^ν χοΑον, όττού βαστά 8ν φύλλον 
έγτ,;Λ8ρίιϊ·3ς, και το κοττάζε: {ΐέ περιέργίΐαν, καΐ προσο/νιν;
Γσω; αΟτύί είναι κ α ν έ ν α ; ..................................... · ι α\
)Λ|Λβά;ει . , ίτεντ·έκο*.ιτα «^ρα^ν,ά; κατά |Αίνα.... ΚαΙ
εκείνο; ό «λλος, ό · όποϋ οαίνεται ώσά'ί νά ό-ι̂ ν.νιγορν;, 
ίέν σε ανακαλεί εί; τ/,ν [Ανν'υ.τ,ν ένα Κύπριον σνν.'νορον ...·· 
6ποΰ γ,τον εί; τά Κ.·έΟνιρα, δστι; όταν έττσρουσιάζετο εϊ; τ6 
β-ςκα τού Δικαστηρίου, από τά; ΔητοσΟενοκικερωνικά; έκ- 
φράτ3ΐ;του έγελοΰσαν, καΐ οί Γοιοι ΔικασταΙ ίΑ’ οί.ηντων 
τ·/·,ν σοβα:οτ/;τα·, —  Λ'αΐ!... Πλήν ί^οΰ, και έτερο; Ο^αιστο;. 
μέ όμματογιά),ια εί; τ /ν  μ·>Γ/;ν, φαίνεται νά συλλογίζεται 
Χ’υττάζων πρό; τον Ουρανόν. —  "ίσια; αυτό; είναι κανένας 
προφένωρ τϋ; Θεολογία; τοΰ ΠανεπιστΑμίου. .. ζγ,· Γαλλία;. 
Ιΐλγ,ν ι5έν κυττάζει; τούτον τον άλλον όπού τριόνει τά πα- 
γωτόν μέ τόσην νοστιμάδα;.... —  ’Από τν,ν φυσιογνωμίαν
του φαίνεται νά ηναι κανένα; μεγά).ϋ; ύπευργό;..... παρατ/,-
ργσε όπού ε/μι και έν γαρτίον πλησίον του Γσως αυτό είναι 
τό 5ιάτ*γ;κα τή; παύσεώ; του, καί ζεματισΟεί; άπό αυτό, 
τρώγει τό παγωτόν διά νά δροσισΟη....—  ΙΙρόσι/ε εί; τους 
λόγου; σου, τόν λέγω. ’Ανέφερε; τώρα τήν λε;ιν ^Γπουργός, 
άν κατά τύχην μά; ηκο-υεν ό συντάκτη; τού Ελληνικού Τα
χυδρόμου, τ ί  ηΟίλε μδ; κάμει; —  Τό καλλίτερου, μοί λέγει, 
είναι νά άναχωρησωμεν διότι είναι εντροπή νά στεκό'κεΟα 
εί; τον δρόμον, έγώ υπάγω εί; μ.ίαν φιλικήν έπίσκεψιν, καί 
άν άγαπα; συνδρόφευσέ με. —  Θαύμασα; πώ; κατεδέ/θη ό 
γεννάδα; νά με βάλλη εί; τό πλευράν του, διά νά σ..νεπι- 
σκε'ίφΟώμεν τον φίλον του, τόν ήκολούΟησα σιωπΓαν. Καθ

91



«ί6ν λΟ(Μς τ ίν  «τιωκί,ν, ριϊ ίρώτη-εν, άν εΤχ» Χϋΐιίν ι ί
' κάγ») ίί;τ·ίν  όϊί(!™λ·.ν----- Τ4ν ά-χρίβην, ό’τί παρίλθον

ό·Λτώ «.ϊνε;, άρ’ δ τ »  ί4ν άνί?·/·,ν. —  τέρατϊ *α! ίτΐ|;.£Μ 
|ΑθΙ λέγει, έε*|χον εττεταν τλν κρ·ε;χνισ;χένην ά-ό τδ έρε- 
χΟιϊΟν Κϋρ'χάτιίι, χαί 6 Ρωχάνο; λιβοξέο; δστ,ρ έ^ροιτχϊλέ- 
σΟτ. ν« έχι-ιχί'χά,η τά 3*ροτίριχ5[χέϊΐ «γάλ;Λΐτ« £ηίιώρ9ω«ν 
τδν Γλόκαχον τχ ; κδχτι; ττ!ί, φθχρ-χένον δντζ. —  "ΐΐκουσα
κ ρ ί τοϋ ά,ίρό; X

εγώ(«ρικά,;χο! ίκίνε-Γειδέλειςτ άκοδοει. “Ο άνίρ ο5το; £χει 
£να χρδ.ον ότιιΟ ίλθεν εί; τ£ν Ελλαίκ, ύ-ιεχέΟ-ε κά ίιο'ρ- 
ίώκρ τό «κροτΛρΜϊχέν* άγί«λ;χαη, κκΐ νά ρ,ετκίώιρ τ ϊν  
Τ ίγην τοκ, εί; έκτους τών ώ-ρυ.,τέριον Ελλ'ίνων έ-ιβυ;χοϋν 
νά τήν ιιάβοον, λαοβάνων ώ; «ντι;χιο9{αν ^αρ4 τολ Λ·«;χο- 
οιου Ίϋιχείου -ιριακοιτί»; ίρ*/_;χά·; κκτά .χί,ν». ’Λλλ’ ά-ρ' ο5 
τόνιχιοΟέντον, τακτικδ; 4ί £ν οχεΜν ίν>;1).·Αι, τά ,ιδνον 
■Ηράκλειο» άΟλοντου -τδ ό-οϊον ρε'ά; έ-αροοοί«οεν ώ; ίε ίγ - 
(κ* τ ί ;  Πρκξιτελικε; ίκανέητι^ τον ίτο» 4 ττλόκκω; «ό- 
νό;. Πόοου; ίέ  [ιαβίτά; έ-ϊρε; κκί ζοίοο;; τούτο τοο3; 5έν 
τ4 έςετάί^ονν οί ίιέτοντε; τκ  ττράγικατά ρι«ς· ενίοτε δ;κως 4 
χριοτιανό; τ:τ.γαίνι.. ί .ά  τερίτκτον εί; τ ίν  άκρότολιν, κκΐ 
πιοτό; εί; κάβε νεοικ-ίνικν λ»ν.?ά«ι τόν κδτον νά έτιοκέ- 
πτεται τόν κύριο» Φώτιον, —  Μόλι; έτελείωοκ, καί 6 φί
λο;, οτά; ίκτροοϋε» εί; (είαν Οίραν έίώ είναι, |κέ λέγει· 
Αφ' ο·ν έκτοττι!-ζα.εν, ρ,ία βεραταινί; ριά; ·?νοιζε. ά»έ- 
6κν.εν· (ιόλι; έ;κ?ίκκ;κεν εί; τ ίκ  ριε·-άλ>ι», αίΐονοαν 
καί Ιαεινα έκοτκτικό; ίίών έν αότ·ρ τλίβο; άνίρϊν., 
καί γυναικών έκαθ·ίοα;κεν, άφ' ο-ό κατ’ ίβο: έτροοφιέ- ' 
1>ψ!ν τό» άνκκοντα χοιρετ.ου,όν εί; τέν τερίοταοιν δαω; 
.κν.Ον^έ,ώ -ίείγβκν τολυ κατώτερο; ί ίιότι 4 ούντροφό;
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{Λου γνωρίζων νά ούρ·/ι κατά τον Γαλλικόν τρότον του; ί:όδ«ς 
του, και άτονέαων 6ΐ; έκαστον ά:;6 μίαν εύγεΉκ'λν φράσιν, 
•συνοίβύων αύτ'λν συ'ι'χριίνω;, μέ μίαν χειρονομίαν, μέ £κ«μ* 
νά μένω άκίνγ,το; ταραΤΑρών αυτόν, ώστε μόλις τον οΐκο- 
κύριον ελαβον καιρόν νά χαιρετέσοί. 'ΙΙ συνομιλία, ί τ ι ;  
ίΤ^ε ι̂ακοτΓ/ί ες αιτία; μας ές-ΛκολούΟ/,σε μέ τόν ί^ιον ζά
λον, 6 ίέ  λόγος ίτον ττ ε ρ Ι ττ ο λ ι τ  ι κ ί  ς’ τό ίέ  ττεριεργώ- 
τερον, ότοΰ μερικαί κυρίαι έφιλονείκουν μέ -τολυν άγώναι 

μία ίδελεν, οτι ή τρίττι σειρά *Γθϋ δανείου είναι ανάγκη 
νά σταλλη εις τ·όν ^Ελλάία* ελεγε ίέ  τοΰτο ταρακινουμένη 
από τό συμιρέρον τοϋ έραστοϋ της, δστις ητον υπουργικός 
Γραμματέ»); εις την έπΐ τών * * * * *  Γραμματείαν. *11 
άλλη Ιλεγεν, δτιοί Βασιλείς τής Εΰρώπ·/;; άπε^άσισαν νά μή 
στείλλουν ίάνειον, άν πρότερον 5έν λάβωσι λεπτομ.ερη λο
γαριασμόν ίιά  τά; δυο σειράς, τάς όποιας ή Α. Ε. ό ’Αρ- 
χικαγ^'ίϊλάρΐ'ίς) έμοίρασεν ί1>σάν τά κόλυβα εί; τους συντο- 
πίτας του. 'ΙΙ τρίτη, δτι ή τελευταία σειρά του δανείου 
•παρεμποδίζεται άπό τόν Κ,ωλέττην, φέρουσα μαρτυρίαν εις 
τοΰτο τόν στίχον τής Πλάστιγγο; τοΰ Κυρίου Α, Σούτσου. 

» ϊ ό  τελίυταϊον δάνειον ζητών νά έμποδίση,
» Καί οδτω τόν γονδρότατον μισθόν του νά ρινίση. 

”Αλλη δλεγε ενα, άλλη πάλιν άλλο, ώστε όπου η φιλονεικία 
άναψε πολλά όγλίγωρα, μερικοί κύριοι, (έν οΐς και ό ιρίλο; 
μου) Ιχοντες συμττάθειαν τινά εις μερικάς κυρίας συνερώνονν 
•μέ τήν γνώμ.ην των κατά πάντα* τό πνεύμα τήςεναντιώ- 
σεΐύ; έγαργάλιζε τόν καθένα,καί έζητει νά -υπερισχύσ·̂  ·ή 
γνώμη του* εγώ καΟ·ήμ.ενο; εΐ; τήν γιονίαν ηκουον τά πάντα 
μέ προσοχ'ήν, και έπρο^.επα κακά αποτελέσματα, ,(διότι 
μερικοί ηρχισαν νά όμιλο'όν εις τους εναντίους των πικρό-
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ο»
Τίΰα,) αν ό Θ:6; ό τλ τ.ί'η ϊ 5«·.κών, ίέν Ι τλ'κ ι  την <ρι)ιο- 
νειχίαν |χέ άνέλ::ιστον ίί;  ία ά ; ^τίριοτατιχ'ίν.

’ϋνίό ίΰρίιΐκοντυ δ).οι βί; τ·ί;ν βρϊβίν τ>ΰ βχαοΰ των, έ,»ον- 
τιονώαενοι ό ίΐ; κατά τη; μι4;, καΐ 0 ΙτείΟ; κατά τη; άλ
λη;, αΓφνη; σφο·̂ ρύ; σεισαύς έκννίύνεικίε νά *ρηανί(τγι τήν 
οικίαν· τό -ερΐ7*'ϊ'ΐι^^'' τοΟτο τόσον (χα; έ^βισε, ώστε ολοι 
όρ|χ-ιί(?α;χεν ·τρ6; τ·>,ν Ού;αν ττροίίΤίαΟοΟντε; :™ϊος νά έζέλβη 
ϊτρώτος· αί κυρίαι «Ι τόσον έτιι;.ένουσαι εις τ·/;ν οιλονεικίαν 
άρχισαν (χετά κραυγών καί θρτίνων ν’ «τοπέιχτΐουν ίεησεις 
ίτρός τ/,ν Θεοτόκον. ΓΙοία ταγεϊα [/.εταβολν  ̂ λόγων, και αι- 
σΟτ,|χάτων! τέλος έσώΟηαεν αβλαβείς εις το ττροαύλιον της 
οικίας τρέ;χοντες άζό τόν φόβον.·

Μετά την κατάτα'χιν το> κακολ άνέβηαεν τάλιν εις 
•τίϊν οικίαν δ,“ 0·υ κάνεις χλέον 5ΐν έτολ'χησε νά ό'χιλ.τ'σ·η 
περί όανείου, φοβουχενος |χ·/πως τόν ίιακόψτ; κάνέ·/ας σφο
δρότερος σεισ|χός· δ φίλος'χου μ ί  λέγει, ότι ·ητον ε-ίρα διά 
V άναχωρ5^σω_χεν, λαβόντες λο-.πον τους πίλους εί ς τάς γεΐ- 
ρα; άποχαιρετ/,σχχε·/ άταντας, καί διε^9υνό^^ί0α είς τ-ην 
(χεγάλην κλί;χακα. *0 καλός ;χου δαιο; φίλος, δεν ήρκέσΟη 
είς τοϋτο 'χόνον, «λλ' ·ηκολοό9η νά διπλασιάζη και νά τρι- 
πλασιάζνι τους χαιρετ;σ;χους του, καί ίγων τδ πρόσωπον 
στρε;χρ».ένον ττρδς τους κυρίους καί κυρίας, Γ<α|χνε τά βη|χατά 
του καρκινοειδή, όπότχν άλλης νέας κω|χικοτραγικ·ής σκηνής, 
ήνοίχΟη τδ πχραπέτασαα. Μ'ό προσέγων, ώς εΓπο|χεν, είς 
τους πόύχς του, καί προτηλωχένους £γων του; ότιΟαλ|χο·υ; 
του είς κ·υρίαν τινά, εί; την οποίαν δ|Λθ.η ρ;,έ πολύ πάθος, 
όλισθιίσας «πδ τδ χείλος τής κλίχακος, ό)ς άστραπ·/] εΰρέδη 
εί; την βάίιν της, κατατχράφας (χε [χεγάλον πάταγον 0λ·ην 
την οικίαν......... «χερικοί είς τά έ:;·; δω|'.άτ:α συνοχ.ιλουντες,



νοαίοαντ!; δ,τι νέϊς σίΐτχδ; τόί); έπΛζεί^ει έξ/λθόν ρ,έ βί«ν, 
'τϊλ' ν̂ άντί «ϊεισιΑοί, Ιγϊΐναν ;χ«οτ’̂ ρ6ς τ7ί; σκηνί; ταύτης.

φίλο; ητον βί; «θλίαν κατάστασιν, τά φο|;έ|χατΐΕ του 
έτ/^τΟήοαν, 6 πίλος του έπλακώΟη, κχι τί* πρδοωπδν του 
ϋ ;  ρ-έρν; τςν* έκί̂ άρδ·/;, τά (Ιαλλία του ριφί'έντ* άτάκτω; 
ίν.προβθίν ίί;  το’)ς δφΟαλν-ού; ίου, τδν έαπ(ίίιζον άτ;6 τ6 
νά ΐ(ϊη ποΰ εύρΐσχίται, τέλο; «κούβα; τ/;ν φωνήν ριου, ριέ 
έκραξεν, καΐ χωρΙ; ·ν« ίτρβ·}·/) κάν ^ιά νά Γ5/ι βί; τά όπίοω 
άνα ι̂·>ρήοαρ.ίν δρο;Λαίω; ί ιά  νά }ιρύψω|χίν τήν καταισ^ύ- 
ννιν ^ υ .

Ποιος 5ίακδ; ίαίάων, τϊν βΤπά άφ’ ου βςήλ6ου.εν, |Λά; |-  
ίπρωςεν ο^αβρον έίώ; —  ”Αφτ,τέ|χδ, αοί άπεκρίθτ:, ά·τ6 τό 
κακδν >χου κινίυνευω νά σκάοω, καΐ πρδ πάντων ίέν [χέ |/.έλ- 
λίΐ δίκλλο, παρά ίιοτι ήτον και ή έρω;χέν·/; ιχου παρούσα.—  
ΐΙήν σέ ιχέλλει, άίελφέ, του λέγω, σέ βίβαιόνω δτι καθό
λου ίέν τϊ,ς έκακοφάν·/) δ,του επίΤε:, 'χάλιστα τήν εΤ5α όποΰ 
έγίλοΰοε |χε [̂ ι.εγάλτ,ν δρεν-ν — ^Ιτοίχονή! £γε υγείαν φίλε, 
{χοί λέγει, έγω Οά υπάγω εις Τί̂ .ν οικίαν ιχου άτό τουτου; 
του; σΐένούς $;ό·χους, 5;ά ν' άποφΰ*.'ω τά δ|Χ'χατα των άν- 
ΰρώπων. Είτε, καί τρέ'α; δγεινε άφαντο; άπδ έ;χπρό; |χου.

ΛΙετά τδ άνέλπι'στον τουτο τοΰ φ-ίλου |χου συμβάν, $.ευ- 
Ουνό'χτίν εΐ; τήν οικίαν μου' άπερνοΰσα γ , ^ τ , άπδ τό κατάσττ,- 
μα τ?,; Δτ.'χοτικ·/;; ’Αοτυνοχία; δταν •■'κουτα άνθρωπον λέ- 
νοντα - Λόσεμε σ& παοακιλ'ό το διαβζτήριόν μου όγλίγωρα 
δ.ότι βιώζο·χαι. —  2ίτρέψας, εΐ·ία τδν κύριον Γραμματέα 
τ ίς  ’Αοτ'υνΟ'χίζ; μ' ολην του τ.'.ν σοβαρότατα καΟτμε'/ον 
καί έίωτώντα τον ίέλονττ το «^•.ανχτςριον.—Το δνομά σας; — 
Φίλιππος Γρακ.βελάϊζς. —  Πατρίς σας; —  Τδ πολυ- 
Ορύλλ'/)τον Ψ ανίρι.—  τό επ:;γγελυά:α;; — Π .ι/,τ/;;.—



Αχ?)ύ7*; ίίίτϊΐινίιν λέζιντου, τι διάβολο! είτα, α|)αγ4 
ποϋ V* .εΰρίσκιται τ6 7:ο■.·/;τιx̂ ν ταυ κατ««τ·/:[χα νά υπάγ<·>
διά νά μοΟ κατατκευάσγι [Λίρικου; στίχευς.....’Αφ/ίσαί δ;χο);
τόν τ ;ο ΐϊΐτ ·/;ν  [ιέ τάν’χύαιον Γραααατέα γ,χολούΘγισα αρ
γά τ/;ν έδόνμου.

Δΐ5υθ·αν(5[Λενος, ώς ειίτα, ίΐς τ/.ν οΐχίαν [χου, άπίρναΰυ* ά-^  
ρΐίγάλον έ;χ·τοριχύν χατάστΛ{χα, δτου τ:ρ1ν ττλτ.τιάσω'ί/Λυ- 
σα άλλαλαγρούί, κτύπου;, καΐ «ονά;* πβρίίργο; ΙφΟασα εί; 
ΤΛν Ούραν, καί είδα άνθρωπον όργισ;χένον τεσον, ώστε όριοία- 
ζε τίγρ·/,; άγρια ριάλλον, ά-ό τ/;ν [χανίαν του. ‘0  ί;χπορο; 
ίτον καΐ αύτδ» όργιτ^χένο; δίν έιρωναζεν ό’|χω; ώς τον πρώ 
τον τοΰ'δποίου αΐ <ρων«ί άνττ,γ_οϋααν εις τον λεω(ρορον. Στα- 
εΐ; τόν Ούραν, άρώτοτα τι "ρέχ_ίΐ; ΰποπτεύτα; [Χ'οπω; 
πάλιν ’οτον περ ί π ο λ ίτ ικ η ;  όλογος. ω άδελ^έ;χου, κρά
ζει ό δ’χπο:ο;, 2'χβα νά αού έζγγ'*οΟω|χεν διά νά κρίνος άν 
ϊχω δίκαιον, 6·/ι. —  ίΓ  όλον δτι, τ:ϋ; εΤπα, τδν δικαοτ,'ν 
άκό'χα δέν ίκααα, (έλει δαω; σά; ακούσω,λέγετε. —  Φίλε |χου, 
«ρ^ ι̂σεν όέριπορος άδί|χ«ίνων, όκύριοςουτδςΥιλ()ε7ίρο·ό;χερων  ̂

καί ήγόοασε άπό τ6 κατάστ·ο;χά [χου ταϋτα τά ^/.εταζωτα 
(δείςας ρ.οι έπί το; τραπεζη; κνχαάτια τινά μεταξωτών) 
διά δύ(ύ οορέαατα των θυγατέρων του, αϊτιν:; ηθελον νά 
υπάγουν τα ΐ; «περασιχέναις εΐ; τον '■'*? παρήλΟαν
άρκεταί ·ό;χέρϊΐ τον ζητώ τάχρ·/;χατα' δέν σε τά δίδω" [χο̂  
'ίάγει..·. —  κδώ τον διέκοψεν ό άλλο; άσΟ[χαίνων, καί κρά. 
ζων» ”θγι! δέν σέ είπα, οτι δέν σέ τά δίδω, σέ είπα δτι 
θά σοΰ ^έρω όπίσω τδ πρ«γ|χα σου. —  Πολλά καλά, άπεκρι- 
( /  ό £τ.πορθ;· άς ηναι! (έ;ακολθυΟ;ΐ) λοιπδν δ 9 '·^ο;, ιχετά 
τόσα; ή̂’Λε5α; ρι.οί (̂ ί̂ ΐΐ σ·.·!|χερον τά 'χεταςωτά εΐ; τοιαύτην 
κατάστασιν κό^ΐ|Λατΐασνενα, διότι αί θυγατέρες του τά έκο

9^



ψαν διά νά τά βάψουν, ττ^οβοιζήλίνος ίτ ι  δεν τά {/.ετβχ̂ ει» 
ρίσθη· κρίνε λοιτ:ύν άν τ ν̂αι δίκαιον νά τά λάβω όπίσω. 
ϋτάσο^! κράζει ό άλλος στεντόρειον φωντ,ν, έτελείωβες; 
άκονσε κύριε, τώρα και έ|Λενα. Τνιν ίτροπερασ|Αέν·/ιν Κυρια- 
κ-ίιΐ) δέν ιΐςεύρω πώς τιλ0εν Ιν.α; γερίλανές νά χαιρετΛίβη είς 
τ/,ν οικίαν [λοο, και έτειδή δέν γ,τον κάνεις έκεϊ, άφγσεν εις 
τον ΰπτ,ρέττιν έν γρα[/.[Αάτιον έτ:ισκέ|«ως λι6ογρα(Αρ.έν9ν· 
Ετιστρέ{<ας εγώ, ρ.έ τά; Θυγατέρας [Λου, εύροαεν αυτά, καΐ 
κατ’ έγνοιαν τ6 Οτελάβαν,εν ύς ττρύσκλγ,σιν ^ορού. “Εκρινα 
λοιτον άναγκαΐον νά τρο;Αν,Θεύσω τά ανάλογα φορέ;Αατα,καί 
ήλθα έδώ, Ιλαβα τά δύο [χεταξωτά διά νά τά ριετα^ειριβθοΰν 
αί θυγατέρες ριου δ ι ά τ λ ν  χ ο ρ ύν .  Μύλις τά έκοψαν, καΐ 
•/,λθεν κατά τύ^τ,ν ένας «ιτενβς ρ.ου φίλος, ό 6ποίος έπειδή κα  ̂
έ̂ ιτρ./ιίΑάτιτεν χρόνους αρκετούς είς τήν Εύρωτγν, ρ.άς έβε- 
βαίωσεν δτι τό γρα|χαάτιον εκείνο δέν γτο χρύσκλγτις χο- 
ρον άλλ' έπισχέψεως. ’Αο’ ού είχαΟον τούτο έφερα εις τέν 
κύριον το'ύτον το ·τράγ|υ.α του, διύτι δέν τύ [χετε5τειρίοθ7]ν 
διά τ6ν οκοτόν ότοΰ τίι έ.τγρα, δέν έχω. λοιζόν δίκαιον; —  
Τ6 ;:ραγυ-α[χου σέ το έδοσα ακέραιον, καΐέχρεώοτειςνά {χοΐ 
τό φέρτ.ς καθώς τύ έλαβες, τουναντίον τά χρή'χατα· άλλ 
άν λέγ·^ς 5τι δέν τό |χετεχειρί«θτις είναι ευκολον νά το [χε- 
ταχειρισθής. —  Πώς; —  ράψε το, ©ορεσέ το, καί χόρευε, εγώ 
θέ)Λ> τά  χρ·Λ|χατά ;χου. —  έγώ δέν σέ δίδω τίτοτε.—  Θά 
τά δώσνις, καί θά σκάο·(ΐς. —  Δέν οέ δίδω τίτοτε...·. καί 
(χήν ύβρίζ-ρς διότι τώρα [χεταχειρίζοο.αι τό ξύλον. — Πώς; 
ριέδα είς τό έργαστνίριον |χθυ;.... έαένχ;... —  Ναι, εσένα! —  
Είτε, καί ΰψώσας ριέδρ'χήν τ/;ν ράβδον του διά νά τον κτυ- 
•πήϊΥ., διαβόλου συνεργεία εύρέΟνι ένα {χεγάλον κάτοττρον 
έκανωϋέν του το όποιον διερράγη είς άπειρα τεαάχια.'—·
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Πλη(>ω9( τώρα και τύν καβρέπτκν, ^ιονά^εν Η ίαΐϊορος, κα  ̂
ριέ ύρ[Α·ίιν τρέχει βΐς την 0-ίραν κράζων ίΐ;  βοήθειαν τοΰ; ^ω- 
^οφύλαχας. —  ίιγώ ίόών «ϋτ/,ν την οκηνλν, ^βηϋεΐ; ρ,ηττως 
[ΐέ έγκαλέσοον ώ; ·;.άρτυρα βίς τό δικαστ/ίριον, και ·τρ6 -τάν- 
των {Ληΐϊω; ό ραβδιταό; αύξηο^, και ές άτροιεςί»; ριέ φι- 
^ω ρησοι« καΐ έ|χέ, Ι-ρτ '̂α 5ρο;Λ«ίω;, κ*1 το’>ς αψβ<χ. ϊ ΐ  
ά^ίγεινί ^ί\οι, δεν η'ευρω, Τοντο |κίνον εααΟον Ιττειτα βτι 
καΐ τα |Α4τα>Μτβ ειτληρωΟτίΐαν, καί τδ κάτοτττίον.

Ε'^χΰχ εις τήν οικίαν αου γΐλίνν διά τά δοα ε?δα 
καί τίκο■̂ οα. Τι διάβολοί βίτα, }̂ θέί [ΐ’ έτάραζεν ενα τϊολό- 
ίτλοκον, και τρο;χίρί*ν δνειρον, «τη;Α6ρον πάλιν νά ΐδή αέ του; 
δοΟαλαού; [αοο τδσα τεραοτια! ά; τά φυλάςω τοΰλώχ^ιστον 
|Χ’>3τικά, γράφωντώ; τα εί; τδν Μένιπχον! ’ΐδοϋ, τα κατα
χώρισα κύριοι, και σα; παρακαλΛ νά τα φυλάξετε καΐ βει; 
μυστικά ώ; εγιυ. Δί ανταμοιβήν δέ σά; όπύσχοααι, είζ κά 

.6ε δύο μήνας νά σά; τυπδνω καΐ από ενα Μένιππον διά νά 
διασκεδάζετε, έπΙ συμφωνί<|£ όμως είς τήν παραλαβήν του 
νά δίδετε δύο στρογ^Όλας, καΐ στιλπνά; στιλπνά; δ,<αχμάς 
διάνάκάμνω μέ α'ύτά; τά Ιξοδα τοΰ τύπου, διότι ώςΟπάλ. 
ληλος είμαι και πτω/ότατο;.

9»



ο  ΘΑΝΑΤΟϋ 
-  »

Αΰτ·Αν τ-̂ ιν λέςιν ό καθίΐ; προφέρει (α’ άευ;Αίαν,
ΚαΙ βυ0ΐ7[Αέναι αί, ψυχαΙ εΐ; τίιν [χελίγχολία·) 

|Α0νον αΰτ,',ν ΟυαοΠνται,
Και $ΐ αύτ/,ν (̂ ’̂ |Α^ερ«^αους εις τί.ν ψ'^χ'όν των φέρο 
πάντα κ' έ;Αέ τά ^είλη *Αθυ όττίταν τ^,ν προφέρουν 

Σπαταοειδώς κινούνται.
'Ο ρ.έγι«το; καΐ όψτιλά; βαΟμλς τν,; ευτυχία;,
ΚαΙ {λάιττιξ αναπόφευκτο; πν)γή ττί; 5'υστυχΐα; 

Αυτός πω; είναι λέγουν,
Του κό<7|χου δ).οι οί θντιτοι 5ιά τ·^ν ( ύ̂να’/.ίν του, 
Και $ιά τόν άκράτητον θυ|Α0ν, και τ^ν όργ·/ί» του 

Φοβούνται κΐ ολοι τρέ|;.οιν.
"'Ω ίίάνατε πικρότατε! πάντα παντού θερίζεις,
Τού κόσ{Λθυ το βασίλειον ολον ίσΰ τ ' ορίζεις,

Και εί; τά; προτταγά; σου 
•Ειρί̂ Οα- ολοι γενικίος, κάνεις όέν •«'5υν·/.0τι 
’Ατ:ο τά εω; σ/ί'Λβρον άναφανέντα πλι'ΰτ;

Κά φύγ·(ΐ τά ; πλτ,γάςσου.

Πού είναι τά βασίλεια; πού εΤν οΐ τόσοι θρόνοι;
* 05λ  σΰ τά ΐΑετέβαλε; εί; τέφραν καί εί; κόνιν,

Κί εν μοναχόν σου βλέμμα 
Νά καταστρίΰ·^ 5ύναται θνν;τών τά; προσπάθεια;, 
Τά πλουτν;, ίόςας, και τιμάς, στρατηγικά; αξίας, 

Και βασιλέω; ίτέα-Λα.

Κί δπόταν θυμόν πολϋν τό τόξον σου τανίζεις 
Μέ τό ίρε-άνι τό σκληρά τον κόσμ’ ό'λον θερίζει;, 

Και μέ ά'Ιτ̂ ,γτ,ηΐχν



·Το\*; νέους,ττέ^νεί;, )̂ αΛΛλ·/■,ρά τάς νέ*ς το ; (τττβράττίΐς, 
Καί είς τά αίΐΛθβ(̂ ρα ^ο^ τά βέλη δεν φυλάττει;

.Τά;ιν σ^ϊδόν χάριαίαν.

Τ/.ν τ^Οητίιν τοϋ έραβτοΰ άρζά^ίΐ; έρω;Αένην,
'Γϋς άδελφη; τόν άδϊλφίιν, καί την δυστυχισρ,ένην 

Εΐ; λύτο; ·η̂ ν βφίνη;  ̂
τά  τέκνα τοΰ; ·|ΌνίΙς ριέ άδιαοορίαν, ,
Τδν τρδ;ζον, -τ^ν κατήφειαν, καΐ την ^/.ιΐΛγ/οΙίΛν 

Στα ρΐΛτω“ά των_^ΰν!ΐς.

λύκο; ζοΰ στά τρόβατα σαν τ:έσ·η λ'^σσασ;/ένο;
Μ όρ̂ '̂ .ν άρτ:άζίΐ υττοιο *βρτ,, καί οΐ|Αα δΐ'^ασρ,ένο;

σκορπά καταξίσ^νζίΐ,
*Οκοίω; καί 6 Θάνατο; όπδταν όργισαένο;
Εί; τών άνθριόπων ρίπτβται τό δυστυχέ; τύ γένο;,
Μέ τό σκληρόν τό δρέτανον ώ; στάχβι; τού; θερίζει.

Ποϋ τίσοι άνθρωποι σοφοί, καί πονηταί [Λεγάλοι;
Πού είναι ή περίφην.ο; 'Ελέτ/ι εί; τά κάλλη;

Ποϋ σώζωνται; ποΰ είναι;

Πού είναι τοσοι στρατηγοί, οί ρ·/5·™ρε;, τά Φώτα,
*Ω; λύχνο; πού έφώτιζον τάν κύσ;αον δλον πρώτα,

Αΐ θοι>|χασταί ’ΑΟ-ηναι;
* ΟλΛ κατετεφρώΟησαν τά Οανααστά τά τόσα,
*Οπο3 νά τά διηγηθη δεν ήαπορούσε γλιύσσα,

Και νά τά περιγράψ^,
Κΐ 3ν το έπτχειρίζετο, ητο τών άδ'Λκτων 
ΧωρΙ; άπδ ριΐά ζωτ.ράν φλύγα τών «ίτΟηνάπΛι 

Ό  γραφών νά »ν*ν·/ι.



χάτοιχΟι αυτί; τ ίς  γ·?ί;ί ι»οϋ ^δτε; τΐ θαρρείτΕ̂ τ 
6 τ ι αιώνια βττ:ν γτ,ν ποϋ εϊσ(/ί (Ιέ νά ζ/τΕ; 

’Αλλο{|Λθνον ώς άνΟ·/)
’Ανθ·7,τε δλοι Ιςαφνα, νΐ ρόδα ζοϋ έβγαίνουν!
Κί οί χρόνοι δα; ώ; άστραζη έρχονται χαΐ ιτΛγαίνουν,' 

Ί ΐ  χόρτον τΜΰ μ.αράν&νι.
*0 τά'^ο;, δταν άνοιχθί πάντοτί καταπίνει 
Τους εύτυχεϊς, χαΐ κάποτε του; δ'.στυ^εΐς άοίνειΙ 
ΑΰτοΙ φωνάζουν... πλν;ν α’ΰτό; |Ααταίως! δεν άχοόει 
Των Ευτυχών, καΐ τών καλών, τας Ουράς 'τ̂ ρέχει κρούει· 
Μόνον αυτούς άνιλεως άρπάζϊΐ, καΐ άκαίρως 
πάντα πωντοΰ ευρΐοκεται εις κάθε κό<>|Λθυ ριέρος· 
'Α·|^ώ|Λοτ’ δ).θΐ γίνονται, καΐ δοΰ).ος, καΐ δεοπότ/ις, 
ΚαΙ εί>|Αθρφος, καΐ άσχ·/;|χος, τό γτ.ρας, κ’ ή νεότνις·

Τό μόνον που τόν άνθρωπον, άν καΐ άποΟανόντα 
ϊτού; μεταγενεστέρου; του ανακαλεί ώ; ζώντα,
Τό σπάνιον προτέρ/μα ή άρετ’ είναι μ.όν·<:,
Και τ  δνομά τυυ εΐ; τ/;ς γ ί ;  τά τέρατα ώπλόνε;··' 
Κύτταζε τούς Σωκράτας μ.ας, ϊδέ τούς Περικλεϊς μάς, 
Κύτταςε τού; Φωκίωνας, καΐ τού; Θεμιστοκλεϊς μας, ' 
Τούς ’Αριστίίδας, Σάλωνας, κΐ ακόμα τότου; άλλους, 
Ποϋ οΐ αιώνες άπαντες ώνό'Αασαν μεγάλους·
Τ^Όμίζείς πώς άπέΟανον, —  τό σώυ.α των έτάφ·/;,
Κ’ ή δοςατων αιώνιο; κί αθάνατο; έγράφη.

Πολύ επιθυμούσα
ίΙίαν στιγν- '̂ν στόν μ.ώταιον τον κόσμον νάυ/^/ ζούσα! 

11λ·/)ν δταν άποίάνω
Επιγρ«"·/ιν νά γρκ·|:τ: στο μν/μα μου επάνω.



Ιοα

» Ω 5ιαβάτ«, των ·::οννΐ4ων άνΟ:<ί):;ίον,
*·Ι1ώ; δλοι ώ; τό ύστερον κερδίζουν τίισονττ{::ον, 

Ότίσον τ»ί.ρ’ εγώ χρατω.'
ι> Τϊ κέρδος αν άπέκτνισαν κττ.ΐΑατ’ αγρού;, χαϊ π<5λ2ΐ:< 
ί ΚαΙ Κυριάρχαι £γειναν τ 7 '  'Υουλίου ολτ;;,

” βΐττέαοι τώρα α’ έρωτω^
» Τ’ άχύρεστα τ^ Τ7ά0/;των άκό;Α·/ΐ ίτρίν χορτάσουν 

» Κΐ άν τά χορτάσουν, |Αΐάν στιγ|Λ·;;ν πύν τάιρον 0έ νά φΟάσου/· 
» Τ($Τί ^ίΰ! ' '̂υριοί ίίε  [Αιχρύν, ·1̂ χ«ΐ ριεγάλον,
» Δέν βλάτίΐ; ο?λ\ο τίτΓοτε ε(;Α̂  σωρύν κοκκάΧων.
»Τί ^οιΧο; αν στ|Α5ρόν χόλίΐ;, και τείχν; κτίϊ^ουν,
» Κι ανθροίττους του; όρ,οίου; των μέ θάνατον φοβίζουν; 
* Τι κέρ^ο; έχν αρταξαν, φόνευσαν κάνέναΓ 
” Α’ΐτου; ίτοΰ βλέζίι; σηαίρον |ΑίγάΧου; φουσκο’χένου;
” Που ρΐίτα^υ των τρώγονται.. ω τού; ίυς·υχισαένου;ί 
» Κί αύτοί, κί Ο'ΐτοΙ ρΐίΟαόριβν, 6ά γίνουν σαν κ’ έαένα^ 
* Θά £Χ0ϊ; ναΐ, ρ,ία στιγιιή ί:ο0 ο),α Οά τά χάσουν,

- »'ΚαΙ|χ ένα |Α0νον σάβανον στοντάοον 6ένά φΟάσουν'
» 1·̂ υ;ΑοΙ άτο τ/,ν άρβ-τον, γε;Αάτ’ άπύ κακία;
»Θί να καΧυττ τ, σιωττή ιτρα^ει; των τά; δολίας·
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Ζ Χ Ν Α Ρ Ο Μ Η Τ ί ί ! ^ .

ο ι  «V Α^·^γαι^ Κύριοι.

Α· β. Ηαυρβχορ^άτο( 
Χρ·]νριο;Θ(ο}&9ΐί(4ιΚ 
Αντώ»ιο< Κωνβτα·τΛ«ι 
4 .  Χαλβινί'ήίη;
'Α ριντ. θ .  ΜανροΑορίάτκ
4 .  Γ . 'ΐ»«νν4τΐ)«
4 .  Π α πά  Π«ν»;
4λίζιβς Ν. Μίχ«ν 
4 .  Γρΐΐγ^ο(Μ ·ίρ« ΐ{ . 
’4π β « β λ β ί Γρν«*ρ «
Λ. Β«νιζ«λο;
4 .  Σβφβπβυλκ 
4 . 1. Χαραλάαιηι:·
4 .  Κοντβιράτβς.
Α . ΆΜτύπας 
4 ·  Ηιαούλης 
4 .  Π . X . ’4ναρ^ρβ« 
Ά λέζα»ίρβί ΓΛ«μλ«
4 .  Πλ(ΜΟ«
Ά ντΑ νίΧ  ΕΰπαΚ «»
4 ·  Τ άαΐ(
Η . Χ . Α - 4 .
Χγγ«λ»ς Α· ΧΜ|ΐαη«ν«« 
4 .  Αϊονάρι^οΐ 
'4κοατολθ{ Ζΐ{Μύλτί(
4 .  Κ· Α ^οβίττς 
4 .  Γλαράχ>ις 
4 .  θ .  ’ΙβΜννί^τϊς 
'4 β .  ϊκβντζοποολβς 
4 .  Βοχχβς 
4 ·  Μ&υρο[ΐΑηι; 
'ΑπΟΦΤολβϊ; Α·Σα(χάρα{ 
4 .  Ζα<ρ<ιρόπουλβ(
4 .  Μββχββάχη;
4 .  2· Ββαίβκ
4 ·  4 . Ά λ ιζή ^ρου. '
Ε . ΚΕνοφάο;
I .  Μιρτ^&ϋ^

Βρυζ«χΐ)«
4 .  Τ . ΟίΜρυ^ιις

Β. φ λογα ίη κ  
Γ(ώρ·^ΐί; ΖίΟτββς 
Γ. Α. Β α ρ ^α ίά » ;
Γ . Ζτ(ώρβ;
Γ . Έ λ ιυ Ο ιρ ο ύ ^  
Γ ίώ ρ γ ίί; Χρτ,ατβι» 
Γ*ώρ·γΐ6ζ Μ. Χρ«σβχβ«ί 
Γ . Παλαμάργι; Ττ,νιος 
Γιώρ-];ιος ί*αζ·ής 
Γ . Δ. Βω χβυ '
Γ. X. ηαππαίήτΜ >.·( 

Άθανασιά^γ;; 
ΓρίΗιβίρτ,ς 

Γ . Καλ&Δϋ;
Γιώρ-γιβί Πιροϋτβκ 
Γ·«ρ̂ (6{ 0λλα«4^
Γρηγβρίί; ί·α η %
Γ , ’Λθζνααίςυ 
Γ . Κ. Ίαχοι^ίαζκ 
Γ. ΣχοΟφ«{
Γ. Προσιτά;
Γ . 4 .  Μωραΐτη;
Γ, 4 .  β ιρη^ς 
Γ. Καρ,πούρ&γλου;
Γ . Βαβιλιίκυ

ΙΓ. 4 . Ζταρι.ατάρ«κ 
Γ(ώρ*^ο; Σκυλβίίΐμσ; 
Γίρασιριο; ΧχβντζοιτονΑις 
"" Κωνστανηνί^η;

ΧοΟτσο;
Δ. Α. Μαυροχβρϊάτβς 
Διονύσια; Βασιλιίοο 
Δ. X. Τβοντσο^έ;
Δη{Α. Γ . Ίωαννίτη;
Δ. Α. I. Κλάδος 
Δ. Σιλίβορπο;
Δ. Ν . Αο&^η;
Δη(ΐ,. 'Α ποστβλίί«; 
ΔτιρίΒτριο; Ζμτ»;
4· Βηρνα;
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Α. Χ η ίχ κ ικ
Α. £ιο€ύζιΐ(
Χ ΰ«τ;ά τκ ; Τ β '^ · (
Ε  Μ '.λν ·ί 
Ε . Ζ χχ:π^τη ;
Ε . 1^αβίλΐ!'ν 
Ε  Α. Μ-^Αί 
Ε .  Ά · π · '« ”ί ί  

&(ύ1λα;.
Αλ>2; γτ,;
Η. Γ Μ γτβίίτί,ίλβ:
Η Γ. ίΙατίηχτ.λΐ'.πΕυλ·# 
β .  Κ. Ζπαΐ'.'πιν;.»;
β .  ΚαακίνΤι$
β .  ΜώζιΜ ς

β  Κ. Κ ιε ·* « ; 
θ .  Κ. Μ«χαλ«ΐίΌ·^5« 
β<ιΐα«; Μ'.ββχρίΑκύτΑ; 
θ  Σ'ΐν3''*·^ηΕΐ*)>($ 
θ .  ΜακιΙβη; 
β .  Α κ ννρ ίΐ; 
θ .  Ιχ ιγ» ;
!*>αν. Κ ιυτνζΛ ^ικ 
Ί ν α ν ν τ ; λ .  Ζ«ίτ«β; 
Ι « ή .  'ΐΛ ΐ(α}ΐκί'Λ ί<  
ί.Μ\ίψτ,ί1. Γ. Τ;ιαν?αφολλ>^«;
I .  Α. ΚΜίνΑκ;
I- Ζορβτ^
I. η ίχβ νψ ί^ .ς  
I Χ«ριπ'.οκ7;ί}ι;;
1. Χ̂ ύβζνφς;
1. Βΐγ(ζ<λΐ(
I. Γ. Μ(υο«υ^αχΓ4
1. Ρίιβ'(
1 Τ«[ίΐΓα»Μΐΐ(
I. Μ Μ Τ ΐρ«τ$
I. Βλ>χ^^:9^{
I. λ  ϊ ϋ μ ή η  
1. ΖχχίΛαρίίτ̂
I. Μπχλί,;
I . Γ ι« ;·γ ιά ^ ·
I. Γςΰβ'.ς;
Ι.ω*νντ,{ 2ί2-{τβ{
1· Β ί^εβγλω - 
Ι  ο .  Μιΐί,τ.;.
Ι .Μ χ ρ ι ; ;
1· 0* Α«^ήκνλ«;

1. Μ. Αχ{ιΐ'ι«ν^
1 Ε χ α ιρ τ ;
I. Γλχρ»γ,(
I. Γ Αάτ^τ;

1. Στ^χτοι.ίάκ'η;
V θ .  Κ«'μχ'. ράντι' 
<»νβτιντ. Κ .οτ-ρχη·, 
Κ«·»βτχντ. Κΐ.Μδ',ίΤίϋί,ί^
•4. Γ ’ΑνίρΜίχςς 
Κ. Ατίαχτριά̂τ,;

Κ. ΙΟ.ίί',αΟρωίίί 
X. ΤςίΓΟΑί’ιτίνΧβς 
Κ X. υλ·βτ6;
X. Ν. Π«^α·>/λ>>«
Κι>ιν9τχντΐν<; Π ίρ χσ χιο ί;
Ιί Άντωκιχίγ;; >(ΐυρν·'ς(
Κ Π λχτν; Ζι^,υρνχκ;
Κυρ. Γ(ρχ>.ή(6υ/.(ς Ζ|Μρναΐς4 
Κ.
Κ Π Λ υίϊτ ,ς  
Κ. Μ. Λ (€ίΐιΐ(
Κχλχφχττ,;
Κ Μ. Κχλλ;χ«.
Κ. ί·ίζΐ{
Κ. Κ χλ α |ΐτ}χ (
Λι«ι«ί^?{ ΑραχΜοΐΙ 
Λίαινί^ας Κ χϊκλλο;
Λ4^ίρί^ί
Μ αχρυ^χνντί Σ «»τβγρι*τίρχί; 
Μ. &Μτου]ΐά(
Μ I. Μ χρκ;
Μ. Α ιχνςχτΕφίία^
Μ. X. Γ·αΐ9'((ά^ΐΐς 
Μ. ηχλλα^;9$
.Η' ΧαΛΧ9χίγίύλΐ){
(I. Κ«)«ττ{ 
η . Χ αριτΰχ( 
η. Ί(ι)ΐι.ννίίτ,;
Ν. Σ ^χυΓ;«(υλο<
Ν. Φ. ΗχχρΑ 
Ν. Λι'ρι««
Ν. Γίρίγτας 
Ν. 1'βχβιλχ(
Ν. όλ>.α># ;
Κ. Κ χΜ υ 'ί^»(
Ν. Ί<ϋχννί^ιΐ(
Ν· Χ<ι)ΐ*χηαν·ς 
Ν· ΙΙχ ^ ζλ ο ς
ϋ· Αβίτκ
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Κ. Β·νιζί>.ς;
Π. Ν.
Π. Κ«ληοβΐ')(;
Π{«:ο; Πιντι^ίχα;
Παρβίνιο; Βιίλ(«̂ ί-γ>$
Π. Παητά Κίιστ»6’«ι>
Π. Νυς%λ«ί^τ.ς ΣρΜρν. 
η. ΣαμΑυραχι;;
Π. ΝΐΜλαί^τ,; 6τ;ιιρΝΓΚ 
Π. &  Τα*ρς.πι<·/.«(
Π. θιι^ώρου
Παλα(&λί·{ς; Β·νιΐ̂ λ̂ ·
Π. Κ«κηίνρ&^λ»*; 
η. Κίν-Γαυρ̂ {
Π. Γαλανίπουλος 
Π. Χ. ’λβχνίβΙ» 
η. Ζβι-γράφοΐ 
Π. Π. Μιηνιίβύτηι 
Π. ΜοΟωνιο;
Π. Σ· ΧχχηΐΜ;
Ζ. Σταύρο;
Ζ. ΚαλλιφρΜβν
Ζ. Λικχτνι;
Ζ. ^αζή; Κωνντλντίτον 

Μάχο;
Ζ. λ· ΖίΓηλιωτάχη; 
ε. λ. ΧωρΛΤίαν^
Ζ. Α. Άγίλα»τβ{
Στ. Β)*χοτ«»λίς 
Σ. Νιχολαιίτ,;
Ζ. β. Χω{ΐατιαν»τ 
Ζ. ΠτΛιχα;
Ζ. Κοπανίβταβ 
χ. Βίριος 
Ιβχιλίίυ
Ζηνρίί»'> λ. ΖΜντββ«Μλκ 
Ζ. Π. Σίριβνίτβτ 
Σίτυρί^νν Βαλ-ην^ς 

- Τρ«*ντ. Μιιοιί'βουχλ'ίς 
φ, Τιφαρΐκιι; 
φ. Καστριβιχ^ 
Χαράλα[ΐ«ί; Χρνττ'-ιτοοΪΛ!

. Χριντίΐβυλβ; Παυλίδης 

. Χρϊβτκ Μιτίλ»>·τ,ί 

. ΧρίίΓΓΟί ΧριιζοποΜλχ 
, X. Μαργβιρίττ^
] X. Χανιλβκουλκ 
X. Α·ύλΜ(

X. Ζδτ^<
X. Ζ*;^ρίτ·*ί

Ι Τ ι ι ρ α ι& ζ .

Ά#*ι». Πίιο»
Άή«. Β»ρ>*ν<Χ»
Α· θ ·ο χ « ρ ίί« ;
Αβχν3(ΐ(ο; /,ωγ?*<ρβς 
Γ. Α αρ.πρν^ίίη;
Γ. Ατ,,υ.τ,τρ!οι>
Γιώρ*ρο; Παιτπαϊο'ιιβνΖ·; 
Α. X. \̂·»Λ·(<.ί 
Ατ,ιχ. λ Χυ^ωνίΜτη; 
Ιωχνντι; ΜίΓχλαιχηάνκ 
Μι;̂ *ίιλ Πλάτιι 
Μ. Λυ*τ*χ*«
Παν. □. Μαράτος

1ιΛ$γάρ<»ν̂

Ιοιάνν. Τβκτββν 
Α. Μάζτ.;
Α. I. ΠΜριώτκ;.

1̂  Αίγίπ{^·

Σ. Χχ«νάί
5. ^β^αxί 
Μ. Τολμιίίπί 
II. ’Α λ ιξ ή ϊρ Μ

Πατρωγ.

Α. Α. Πβλοΐίβλί·ί«ς 
λ .  Ζ. ΧαραλάρΛίΐ; 
Ά να γ. Τβίντζοί 
.̂ . Βλχβ|*α;
Ά 1. Μαυρουΐϊτκ 
Α. λ .  Ζυνοίινο;
Γ. Κο'γχος 
Γ- Ποινάΐ 
Γ. Α. Ζψή^ικ
&. Βζλλάβη; 
θρΜύβουλο; Ζιη!ρι«4 
1. |ΐΜΧ·(*(ιρ«;
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X  Γϊώ'ΛΑ 
\  ΚίντςπΜχ«<<
Κ·Μ«τ. λ. Άηΐ|*·*)ΐιβυλ|||ι

IV. Π αππαζ«^ι^«Μ ·λ«;
Ν . Σι£α«Τ(δ 
Π»ν*γί; φ«»ά;
Γί. Καλχρι.6^^οφπ)£

. η .  ί*αυτ!.’π:νλβ«
3. Β*νιτ«;

1· Οί«*6(«·ϊΐΛνβί 
Ζ. Θ. Μαντβλέήβς 
X. Αιβϋλας Τ η ϋκ β;
X . Παμη«ύ«η(
Ζ « ;ιλ . θ«ίχαρβη«ολβ; ·

Κα.ί{Τ ÎV .̂

Ά λ. Φα>χ« ;
Γ . Α. Δι λ ϊτ :* ;
Α. Α. 1Ι>.βτ«ν·'π(ΐ;)Νς 
Βραχ>.χ^ Μί»^*ρτ;
Ι μου^τ.; Π«υλ '̂η ι̂>λ6{ 
ΐΜάΐΊΤ,ς Κί4ν»ταντ(»{ί5ϊς 
Ίωχν^τ,; Ζ ιρ χ ί;
1ά χ« ιί( ; Κ ού??«Λ «ί 
I. Α. Κοντβλίνν 
Μ. Μπθ'^·«^ιβ 
ί ί .  Ζ. Κ*νςύβϊΐ{
Π . Μ χνχχαχ»;
Π. Κ»'·»1_α«7);ς

. Π . Χ ϋβτ'.πίυλο '
. Π. Γ. Σ ί* |* χ τ ιλ « « Λ ίϊ  

Π . Κύσαγ;;
Π . Δ. Οίχ«ν(ιι,%η(«^
Ζ. Α. Ββυλι^ιώτπζ 
Ν. ΑβκιβΑιρ

-<Γβ./«Α?ο<·

Γ. Β{υλ*^*ρί#η;
Γ . Μ·Αΐ[χί).«;
Α. Σταννίφ 
Α. κηκίγ3{ 
ΐ  Μ' Ααζ̂ ρςα 
1- Φ. φιΐΓτα;
1.1ί. Μχυρςαατης 
1ά). Φι-ρςχρίς 
Χ. 3(Κ-Π>}{<|

Κ. Μ. Καλλίχ;
Η . Α. Ζισίνιι;
Π. Καλιζρχ;
Ζ. Λ υ χ ί^ ;
Σ. Α. ΑβλΜνάς 
X. Γ . ΒλαχβηίΙ*;

Χηασίύτ·

Κι Α'· πή«υ 
Α. ^«^Α*νβ; 
ή λ '* ; Αβιύιβρ 
Λ. Δ· Χα|Α*ρϊ»Λ

Ι7όρον

Κ· !ί. Πα·γα·«ι'λιΐ{
Μ. ΆτΕολύρας
I. Ιίί7Ρ«βντ»ί 
Α. Κ. Τσιναιρί;
X. Α. Βώχου
Γ. Β χ φ ιχ ίά χτ ί 
Ερι. Ιω. Κ̂ Λ0νίλ̂ ;
II. Ζήν>κ.̂ «ι>α«τ,
’Ανίρ. X Δταττρι'ί,ν 
Χυνσταντΐ·£{ Κ χρ^ρχ 
Ζτχμβ; ΣιραιριΙρλ
Π. ί*ΧΙΑχρϊ::ιΐ'Λς;
Ιω. 11. Γιωρη^ίνΐβ’τκ'Λβς

Χχίά^ον»

Α. ΑίτΕ«ν»!ΐ;;
Α. 'Αί5̂βτολ;ί̂ .ί 
Κ. Γ. Πρςϋσβίί 
Ατ,ιιτϊρικ 1>60Γη*6 
Ίωχννγΐί Μαρς5χ*ς
X. Α ^ίζίγλιυ; “ 
■Ασκαίτυα X. ίΗί*|»

/^ανκΜ'αι;.

Α. ΚβρΜίτ'ιπίυλ»; 
Π αναγί- 
Νκ;>.αβ; 2Αν̂ ^̂
X. Ά 'βργύρευ 
V . Κνντβ(««π;ν:(ί^
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Γ*ώργ, I . ’ίατρ^ί ·
1. Π. Γχινάχα;
Ί « « τ « ί  Στρ»ττη·9Γί«λβ{ -
Μ. Σ*χλ»*Γχρτ.; *
’ΑνΜΤ. Μ*·^ρθΜ'φβλος'^ ·.♦·

♦ ’λ·*αβτ. Μ»«5Λ*Ας · * '■ 
♦ .  Σαΐϊ5υντιΐίΛ9ΐ»λ9ς V  ^
Μ . ' Ι»«ννί1η( ■

, Π .  Φι>.»ιτπίί«ζ ,
£ ,  Λουριώτης ,
Ε . Κ ύτ ίβ ς  ^
Κ . Κ (ϋνσ?ανηνί£κ ^
X . Τβανίτας »
Κ. Μ ι̂σχ>·α£οήιιιΐ(
Μ ιχβτλ Γλύρχς 
Μ. Οίχίνοαοϋ 
Κ ιχΐλαο; λ .  ’λντω νΐπ ίυ λχ  
Εΐρτ,νη Α. Π α ππά  
Χβνττβντΐνβς ΓΧιππητΑί 
Πανα’γίΜττ; Χ ιλα ί^ς  
Κ υρίλΜ ; Ιΐ9ντροπβυλ«ΐ 
Μ. Λιώσατΐ
Παν«*[ΐωτ9π(ΐ>λ9{ Άνβυιτ.

Κ^^α^Λτ)^ίαζ.

Κυριχχβ; Κ . Χ βρκφάΐ 
Μ *ρ«θί Π . Αουζτ,ς 
Αΐ'.νύσιβ; Ζ- Βιντβρβυ 
Κ βνττ. Μαρίνου φ<ι»χζ; 
Γ ιρασιμο; Π . Λιι>χ«Μΐλο« 
Γ ι«ρ . Σ. Καροϋ«4ί 
Παναγί.ί Πανάί 
Γιράσιρω; Πτίλυςαί 
Α γ^ ίλ ίί ί>»υ;άνοί 
Ί« ά νντ ; Λ ιδαίβί 
’Αβ. Γ. Μιταοίας 
Γιρ. Ν ιχ. Φωχβ; Τζανιτ^τοί 
Ατ'λΐτρ-.ο; Αοβίρίος 
Κιχ. σ '. Γιαννουλάτο;
ϊ π .  Λούζχί π .  Πανβγϋ 
Βαππατν:: Λ. Μ»λίταί 
Ανία. Ε . Βόν·τβ(
Ά β. 1. Καραριάνη
Γιρ-Τυπαλ^ο; Μαράτί« ,
Αιο·ύνΐ9( Μανιάτιι;
Ιωσήφ 5 .  Μ«[ΐφιρ*το; 
Ίω«·(ντ; ϊ ’. Ά λφίνβατίί

ΝιχολΜ: ΜίυΦ.ύρτ^
Κωνοτϊ<τη«ς Α. ^αζή$
Ιωάννης Ά ρ χ α ^ ΐ|β η ^ ο ς
6'λία< Ζι(ζ^^ ΊαχΜ|ΐάτΑ· 
Γιώρ'γιος Μάρκου Φωκά* 
'λντωνιβς ΆνΑρίου Μ ιλίκιρίβη; 
'Αλοδσιος Μαρίνβυ Αννινβς 
Γ ο ρ ά α ι^  Χ α ^ τ τ ί^ ς  
Αη|χ. Βοβροντος Ίω άν^ο  
Πανα*  ̂Καμηχτση;
ΑοΧ' Κων. £ϋπαβ(ί>ίκς Μ ιταζάς 
Βαγ̂ ίλης Κα>ογ»ρ*ς 
ΝιχΛαος ’Αγγιλάτος 
^Μβίρ^ος ΣτίΜνβς 
όράηβς Τζιτζιλιάνς 
Σκυρίίων Μηνά Λούζη« 
Γιρ*σΐ(οος Α αγ^ύοας 
Σ π. Μ ιταλά; Λιβιος

^ευκάδος.

Ά νίρ ία ς  Φίτοα;
Λημ-ητρκ; Βαβιλονοουλος 
Γιράβιωςς Ζ. Σίρβος 
Π . Σηφανίτζης 
Αηαήτριος Γχίνης 
Α νάρια; Σί^«ρη<
Α'λιςαν^ρος Κ. Κ αβία^άς 
Κιχολαος Α. Τσα-ραρολος 
Σ π. Σχια^αριβης 
Αντώνιος Χονί^αρης 
ΚιχολΜς Π . Μαρίνος 
ΤιωοβΕος θ ,  Ζήλιχα;
Μιχαήλ Αιτζορτης 
Άνηστολος Σφαίλας 
Σκ. Βαλαορίτης 
Ι. Μβύρρίουρας 
θΕοι^ωρος Ζουλαϊίβχουλος 
ΚιχοΧαος Ζταΰρος 
Ιωάννης Ν· Μαρίνος 
Σηυρ. Φίλιπποις 
Π. Άνηφαντής 
Βλάταιος Α. Χτκρανίτβη; 
Ίά χω ίβ ς  Βοαβινοντας 
Αηρο. Άναστάβιβ; Τυκάλ^ος 
ΙΙρο’ιίρο ι των Αιχχστηρίων. 
Σπυρίοων Κάγγ«<
Άλι’ξιος Κ . 1τα|Ε«-ηλ«κονλ·ς
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£{Μύιητο Λ ’!**<«« *Μί4 ·*^ Τ»*»γρ^φ* Η. η*ιι«»ί»β4λ·ι, ιμ* 
^  ΤΗ ί»ί»Γ», Μ(1 *«ρ·  ̂  |Κ)ι·ο«·Λ«ΐί >ίτσ, Κ·ρο|Ηλά.

Κ><Μτλ(«««ρ4η%Τι»Β·ρριίψΜϊΚ.Τί(ΜΐρΝΜ<ηντ;κ{^
Ί ν  Πβτρακ ιηιρί τΔ Κ. X. Κ ιρ α ρ ^ ινή λ ·.

>Ε9·*ΜΐηΙλΜ κ«ρί( «Ϋ X. Κ· >μ 1Γ. νύλΤΜ -^·
’2ν Τρ(«Α*( ηβρ« ^  Χ·«τζΊ! Χαρ4»τ̂ .
■Εν'ΧΒλκ^ιΐ^Α τ& Κ. X. 06Μ««(1̂ }̂
'Χ» λ · ^  ««ρ« Κ. ·.
’£» 'λ (^9  **?*
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