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π  Ρ  ο  Α  ο  Τ  ο  Σ.

Έχόίίίω τΙ)Υ Πιςιίτ̂ ,Ιανύ̂ ΐίνογ, ποίημα αηΰαρο)·, 
χα'ι ίΰο αΙΛΛονη,τηγ Μεηππιίαν χα'ι τητ Αμγι- 
Λίαν, τον μεν έμμετρον, ιόν Λό πεϊ,όν-

Εις τόν Περικ.Ιανώμενον ηθέΧησα να έναπο- 
Οέσω ά>·αμνήσεις τινάς της εετράτης περιηγήσεοις 
μον χατά την έσχερίαν Ενρύχην. —  ΑΛ Λ ο, ποιος 
/) την Απόι/ηΤηΕΡ Τ'/ ////χ/ τηντη Α-
Ι̂Ον Λ ΙΛ ί,ί.^  ι^ \ ιχ , ι ,  εξ /  ,

ό ηρ,ας τον όράριατος; ΤΙ ριίΛει τοντο εις τον α -  
' στην; —  Σ ιατί 6 ΠεριχΛανώμενος ίΐεενθννε-

Γ),<___  ί . /I / Λ
“̂'αγ)'0)ΟΖΤΐν̂ ---- V -X ε ιη,
ται χατ’ άργάς εις την Ρώμην", Αιότί ΰιενβνΐ'θη 
εις την 'Ροψην, —  Αιατί ριεταΰαίνει εις τοί’ς Πα-



^ΜσΙονς;^ιόχι μετίδη εις τούς Παρισίονς, —  ^ ίη - 
τί ετκο,γέρ^εχο,ί εις χι(υ ΜΑ·̂ ο>δ(ί̂  ^ιδχι έίΚο,γ^Χθεγ 
εις χηγ ΈΛΛο,δα*

Ανριογ,χαχά την χαΧην^ΕΛΙψιχ^ν συνήθειαν, 
ισύύς Λνγιός χις^ ζηΧίον νά επιδείζτ^ χόν θηοανρόν 
της άγ^]^ινοίας χ ον , χα^ αζαν σαρχασμών
£^ί Χον Λοιήμαχός μ ο ν . Ο τΐνενματωόης οΐ'- 
χος Λόγιος είναι χό'ριος χό ν̂ Λόγων χον, ώο 
εγώ χών αχίχων μον. -̂ '̂ ΛΛ ονό ανχός θέΛει 
χερόηαει^ ονό' ίγίύ Χ,ημιωθη μ ίγ α  χι* Τ ά οχωτιζί' 
χά του ^έΛη ΰέΛονσιν απαντήσει θώραχα οχωϊ- 
χής χαρόιας. *0 Μ εσαίας, πόνημα πΛήρες ν-^ονς 
χαΐ αρμονίας, ό^ν χαχώρθωσε νό, θέΛί,η χό άχον- 
ατιχόν χύμηανον άνωνύμον χινός, Ο ΠερίπΛανω- 
μενος περιμένει χην αυτήν χόχτ(ν.

Ί1  ΠοΙησις όμως τί/ς >'̂ α̂  'ΕΛΛάόος είρίσχεται 
εις τά σπάργανα ' ή γΛώσσα της αχόμη δεν έμορ)- 
ψώθη · ό ρνθμνς της δέν εχανονίσθη . δχον 
άπεσεΐσαμεν τόν ^Οθωμανικόν ζυγόν, πόση ποιη- 
μάχων άψθονία χαϊ πόσιι ηοιηχων σπανις! ^ ΐα -  
τί α ί δυσχΙρειαι της αρτιγενούς ημών Ποιέισεω<: 
δεν σχαθμί^.ονχαι εις ζυγίον χών σημερινών 
^ ρισταρχώ ν ;

Π Ρ ό  Λ Ο Γ  Ο Σ.



Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο  2. Ί '

ο ι  χριηκώζατοί οίτοι τ6ι<; ίσως ε π  ριε χα- 
Τ7)γορήσωσι διότι δ ίχ  εΥα,σχοΛςνιιαι εις ανε- 
θεσιν ουσιωδέστερων Λονηράτων. Γράψων ίγώ  
στιχάρια , άγησα τά, πο.ΙΛά. χαϊ μεγά,Ια, τά πο- 
Λιτιχά καί νοαιχά, σν)χράριιατα εις τόν. γΰη -  
ρον κάΛαροε- Κυρίων τινών ^ρειοπαγιτών  , οϊ- 
τινες , κρύπτοε τες υπό ^ ρειοπ αγ ιτ ικηγ . σιγήν 
την εΰρείάν των χοΛυγιάθειαν, την ίπιδεικνύ- 
ουσι- χιΐριτι θεία καθ' ήρίραν εις εκδόσεις 
βίβ,Ιων Σοφίας Σ ιρ ά χ  χαΐ ΣοΛορωντος. Έ -  
ρε'ρφθην έγ·ω τόν θεο.Ιόγον Κ ύριον Φαρραχί- 
δην διότι δέν συνε'γρα'^εν Είδύ.ΙΜ α θεοκρι-  
τ ικ ά , ή τόν εογιοδιδάσκα-Ιον Κ ύριον 'Ρά.Ι· 
^ην διότι δ ίν  έστιχούργ-ησε τόν Π οιν ικόνΚ ώ ·  
δηκα;

Ε ις τού Περιπ.Ιανωγιεε·ον τάς σημειώσεις (δ -  
χον, εν χαρενθεσει, παραβαίνεται όΜγον τι ύ 
των σχοΜων χΧασικός τύχ ος)  χαΐ εις την 
Μ ενικχεΐαν εχω  την ατυχίαν ν' άρφιβάΧΧω χερί 
τοϋ  ̂ο ρ α ν τ ι  κ οΰ χρός την 'ΕΧΛάδα έρωτος 
τών τΐιχ.ίωρατων τής Μ εγάλης Βρεττανίας καΐ 
'νίχασών των 'Ρωσιών. Πΰτός δέ ύ Πυρρω- 
εισρός μου ίσως διαρκίση άκόρη ύΧίγ-ον, ίως  
ί'ί ίδύ' τήν Κρήτην ν άχοσχασβή άχό τόν άν-



5'. II Ρ ό  Α Ο Γ  Ο Σ.

τιΰασιΛέα τής ^Ιΐγύχτον χαΐ γά, ΐνωθί) « ί  την 
'ΕΛ.Ιάύα όιά τηη ^γγ.Ιιχής μιον.ίαβήστωζ, ίω ς  
ο υ ' τό ζανίόν' έθνος νά /ιας  Λροσψέρη 
γείΎαίως, χαθως οΐ ^γαθαγη-εΜσταΙ θιαχωθω- 
ηζονσι, χαΐ θράχην χαΐ Μαχεόονίαν χαΐ II-  
ζΐειρον χαΧ ΘεσσαΜαν. /Ιια,τίις ίψ αρτίας μον, 
οσυν χαϊ Αν έιαθυριω , θεν άύναμαι νά εΰρω 
τόσον ψίΛεΛΛηνιχάς τάς τελευταίας τοϋ Κ υ
ρίου Αάγενς χοινοαοιήσεις .τερί τής ταχυτά- 
της άχοτίσεως τΰ ν  δύο Έ.ΙΛηνιχών δανείων 
τοϋ 1824  ε^ους, χαΐ διστάζω Αν διά τής χρεω - 
χοπίας τδ Έ,Ιληνιχδν Κ ράτος θέλει φθάσει 
τής ευδαιμονίας τύ Αωτον. τ ίιά  τάς αμαρτίας 
μου ι'χίσης, δσον χαΐ Αν χαλοσυλ-Ιογίζωριαι, δίν  
εύρίαχω δ ιά  τήν Ε λ λ ά δ α  σωτόφιον τήν Λρδς 
τά  φώτα χαΐ τούς ελευθέρους θεσμούς χατα- 
φοράν των χαλών 'Ρώσων, χαΐ, το χείριστον, 
όχολέσας Βλον τύν θρησχευτιχύν ζήλόν μου, 
στέργω μάλλον νά  χαίωμαι εις τύ άσθεστον 'χϋρ 
τής χολάσεως μ έ τύν χ αχ ό '-δ ο ύ ,ο ν  Θεόφιλον 
Κ αΐρη ν, ή νά δροσίζωμαι εις τύν άεριχώτατον 
χαράδεισον μέ τύν ορθόδοξον Νιχύλαον Π ρα- 
σαχάχην. Πόσοι λοιχύν νΙγγΜφρονες έχΐ τοϋ 
τραχήλου /ιου ! Πόσων λοιχύν 'Ρωσολατρων 
χητάραι χαΐ άφορισαοί χατά τής χεφαλής μ ο υ !



η Ρ ό  Α ο Γ ο Σ. ε'.

ΠρΙ) Λάσιΐί έΛινθερίας, ετρό Λίι^τέ^ όργαη -  
ααον χοίγωηχον , Λ εθηχι'ι ιια,ζ άχεζαρζησία ! 
Αντί] χ α ΐ ψ έ ,  ΛοΛερ,εϊται χαΐ̂  άπό τούς 
όργί.Ιονς “ΑγγΛους χαΐ άπ6 τούς ήρερωτάτονς 
'Ρώσονς, ζτμονχτας τούς μ εν αμέσως, τους ίέ  
εμμέσως νά, έπιΰάΜωσόν εις ήριας την θέΛμ· 
αίν των . ») άΜ αρτη σία  μόχη δέ^ άρ 
χει. Ό  βασιΛε'νς ίέχ  μ ας  Ιδωχεχ άχόριη τύ 
ΑηΐΛροσωΜ χόχ ΠοΜτενμα χαΐ τοϋς ά,ΙΛονς 
ΛΟ.Ιυτίμονς θεσριονς, ΰπέρ Τωχ όχοΐωτ έπ εχ εί-  
ρήσαμεν ζΙ)Υ χαζά Σον.Ιζάνου χόΛεριοχ, χαΐ α -  
νεν ζών ύΛοίωγ 6 έΜ οόσιος άρζος Λίχραιγε- 
ται είς ζά χείΛΐ[ μ ας . Έ χ ζ Ις  τονζου, οΐ π ερί-  
πζοι χίζοΥΤες ζί>Υ βασιΛ έα Π αναροϊ απείρονσι 
όυσααστίας χαζά ζοϋ ίθγονς χαΐ ίεΥ ά^ιγονσι 
γα σχημαζισβΐι περί ζου θρόγογ χά.γ'εγ άρχ ύ γ  
χαί άγβρωΛωγ σύσζημα, ϊμ:οι ίέγ  άψίγονσι γά 
όργαγισθ^ χυβέργτισις. Π ρέχει Ιο ιπόγ τα  διοι- 
χηβή ζά εβγος χοιγσβονΛενζιχως' έχειάη δέ οΐ 
Π αναροϊ άχοΰαίγονσιγ έχι62α6εΐς εϊζ ιηγ Ε.Ι- 
,Ιά,δα χαϊ νχάρχονσιγ άγαγχαιόζαζοι εις τηγ 
γεγέζειρέιγ ζωγ Π αναρΙαγ, Λρέπεί ίσον ζαχος  <5 
ί'.τί ζωγ Νανζιχώγ Γραμμαζενς γά ^ρογζίσμ περϊ 
τον άγαί-Λον χαϊ άγαααυζιχοϋ διάχΛον ζωγ. Πόσοι 
.Ιοιηάγ αύΛιχοΙ, πόσοι Παναροϊ θέΛονσι ψρνάέ,ει 
χατ' έριον !



π Ρ ό Α ο Γ ο Σ.

Ε ις τ̂ |̂  ΜίΠΧΛίίαγ χαΐ ίΐς  χίΜ}υς
τιΒιΐβαγ -^γγεΜ,αγ ή ιίρωνεία ρεου , όμοΛο- 
γΰ, Ιχει χι <ηεαι6γ, Ιχ ε ι  χι σχυΒρωχΑκ χαί 
Λγριογ. Ή  Μοναά μον γεΛά μεχά, ψρΙχι\<; χαί 
βατά χΑτ ΑαχίΥΟΥ α ΓΪάβΙ οίβΙ *. . .

"Οσχίζ εγήρασεγ εχ χώγ χο.ΙΛϋγ αΐσθημά- 
τωγ μαΧΛογ, η χώγ χοΧΧωγ έχώγ, ίσχιι; είσέ- 
ίυσε βαβύχερογ χΰγ αΧ,Ιωγ εΐζ ·τηγ ζωηγ Λά 
χοϋ σχΧηροϋ σν.ΙΧογισμον χαί, μεέγας άγαίσβη- 
χοζ είζ χήγ όόζαγ, ε κ  χηγ χαράγ , έ^,ωαχράχι- 
σεγ ύπ& χηγ χαρϋαγ  χου πάγχα «όθογ, άπε- 
χαίρίχηαε χαααγ ίΧ ηϋα, έχεΐγοζ μύγοη έγγοεΐ 
ίιαχΙ ποΧΧάχιχ ή }^χ>) φεύγει χηγ χοιγωγίαγ 
χαί Κηχεϊ Αρη χαχοιχοίγιενα άχΑ έγαερίονη εί- 
χύγας χής φαγχασίας. Έ χ ε ι  ό μεΧαγχοΧιχΑς 
φιΧόσοφος ενρίσχει χηγ έΧενθερΙαγ, γωρισβείς άχΑ 
τΑυ ΑεΑονΧωμέΐ'ηγ χοίμγηγ χώγ άγθρώχωγ. Έ 
χει βΧέχωγ χηγ χοιχίΧηγ φίσιγ, άχούωγ χηγ 
μεγαΧοχρεχή γΧώσσαγ χώγ σχοιχείωγ, όίγ εγο- 
χΧεΐχαι άχΑ Χηγ μογοχογίαγ χώγ μιχρώγ ^ιο- 
γαρχιώγ χαΧ άχΑ χΑυ βόμβογ χώγ άσηαάγχωγ 
Χ',ωϋφίωγ χης.

Αφ ο ΐ χαθείς ήμώγ άγύβη θραμαχονρ^Άς εις χήγ 
χοΧνχάραγρογ σχηγήγ χής ίχαγασχάσεως, αήμε-



Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο  2. ζ' .

ροι' ά^ραχΐΟζ, άχΙ·τηίο(;, ν ί  β ϋ Λ ^  1:>ι̂  ίχα»·ά- 
στασιχ αύτή^ οχιίρατ χαΐ ϋχαρκον, υΛ 
ίθ χ ο ΐ άχιστιρημίχον χύτ θίσμοβισι&Υ Χον, γά 
ζηχ^ π^ρίζ χοιγωηχίιγ ζωήν χαΐ γά, ιίρίσχρ χοϋ 
βαγάχον τήγ άχιγησΐαχ, γά χιριφ ίριχαι ύ^ ιΐχ  
οικίαν Ιρημον χνρίων . . .  & !  ή χοιαόχη ίο>ή κα~ 
β(σχΛ ί}(ΐθ\ψ·ηχίμτ χί\ν χχΑιυχήν. . .

Ο βυσιάσας ονργενΒϊς χαΐ νεόχηχα όιάμόνην  
την Ε .ίΙά ό α , ό έγγηράσαη εις χάς όόύναη Χής πα- 
τρίόοη χαΐ β,Ιέηων ανχην όονΛην ίχ  νόου , χά&ηται 
οόννονζ χαΐ χραχεΐ ένΙοχε μ ΐ  χάς όνο χεϊρας  
την χεφα.Ιήν χον, ώ ί {,ηχύν νά σχεφθη περί τής 
ΐίαταιόχτμος των έπανασχάσεων . -^ί γ,Ιυχύχαχαι 
τοϋ έΰνιχον μεγα-Ιείου έχεΐναι 6νείροποΛί\αεις, 
α ΐ ώραΐαε της Ε λευθερ ίας  χαΐ -Αρετής ίχεϊ- 
>αι εικόνες, αΐτινες τον ίμάγενσαν καθ’ 6Λην 
την περίοδον τοϋ τεχαραγμίενν πολίτικου βίου του, 
ες,αλείφο>·χαι χόχε βαθμηδόν, άχμοι άηκήτου μ ε 
λαγχολίας άναβαίνουσιν εις τον ίγχέψαλόν του 
χαΐ μ ί  χείλη, μη δυνάμενα πλόον νά μ ειδ ιά -  
οαοιν , άποχαιρεχάί την θ>·ήσχουσαν πατρίδα. . .

Όμοίως ό Μ άρκος Βρούτος, μετά χην ΐν  
Φιλίπποις ί/χχαν χοϋ ίλευθίρου στρατόν, δια-



Π Ρ 0 Λ Ο Γ Ο Ϊ .

^άς τη>’ >"ύχτα ύ.Ιω ίίς τι χαΐ χαράχρψνοι· ρ(ΐ-  
θρον, ΐχάθησα· Ατί π ίΐρ αζ  χροχιψ^χης χαί, 
,τρίι· Λά .■τα7■τό̂  χΜίσι/ τους ΰ'ρθα.Ιιιονς, ά.τυ- 
ο'.ίί'-̂ ας- ίίς  τόι- άστιρωπόχ ονραχίυ , ά>·(φθΐγ~ 
ί-,ατο'

“ Ζι5, /λ») λ19·ι «  τδ-ιί* βί ιιΤτιΟί χαχΰν*. ,,
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Ο ΠΕΡΙΠΑΑΝΩΜΕΝΟΣ.

’Α 2  Μ Α Π Ρ ί! Τ  Ο Ν .

,  Χ ώ ρα [Λεγαλοφυίας! . . εις του; κόλπους σου τ6 πάλαν, 

πατρίς ρ υ !  αί ιδέαν άνεβλάστουν αν [Λεγάλαν,

Καν τυραννοκτόνον ξίφος κρύτττοντες ενς τάς ρ,υρσίνας 

Ον Αρρνόδνον άνώρθουν νσονόρυς τάς Αθ'ιίνας .

Αλλοτε Θεο'ν έπάτουν τά έδάφγ) σου, καΐ θείαν 

Εως σνίρρον ή γ ί  σου άναδίδεν ευωδίαν,

ΚαΙ ή αύρα τοϋ ζέφυρου

Πνέεν ετν τλν άρχαίαν ρνελωδίαν τοϋ όρ/ίρου.



« Διίο Εφερε [Λοχθοϋσα Γίγαντας της γης ή σφαίρα,

ΚαΙ των ίυο 6ί αίίδνες σέ κηρυττουσι μητέρα.

Μαδητίς Αριστοτέλους, έκ^υθείς τον Μακείόνα, 

ό  λϊ^Εαν5ρος εΐσηλΟε νικητης εις Βαβυλώνα.

Αιετήρει αίματός σου εις τάς φλέβας του ρανίδα 

ΚαΙ τοΰ Ταυγέτου είχε την άκρ'όρειαν πατρίδα 

ό  εϊς μίαν μόνην ώραν

Τίν γην παίξας, τλ,ν γήν χάσας εις του Βατερλώ τηνχώραν { ι )

2  ό  ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ.

4 Δέν έζυττνησαν καί τώρα αί ηχώ των Μαραθώνων 

Εις τίιν ^ήξιν των δεσμών σου, δεσμών είκοσιν αιώνων;

ΕΙς την κάθε ίίφαλόν σου έσυντρίφθη ένας στόλ.ος .

Εις τήν κάθε στενωπόν σου ένας κεϊται στρατός δλος. . .  

ίλλλ’ ώ αίσχος σου! Γαλάται, Γότθοι, Σλάβοι, Γενοβέζοι, 

Βενετοί, Νεαηολϊται, Μουσουλμάνοι, Παυαρέζοι, 

ής τό κϋμα τάς άκτάς σου,

ε Τ; ιτερνων μετά τον άλλον, βαρυπλτίττουν τά πλευρά σου.



«Παυαρέζοι ( 2 ) ! .  . ώς άπλνίστων εχεσαν Αριτνιίων νέφη· 

ό  Ελλάς [εέ της οργής της τήν πιχραν χολήν τους τρέφει, 

Και ή γή της, άπο [λίσους πυρετόν θερ[εαινθ[εένη ,

Με τήν θέρριην τοϋ θανάτου ένα ένα τους ριαραίνει ·

ΙΙλθαν, έρχονται οί ξένοι καί άπ4 τους ίυω χολους· 

Περιφρονηρια τοΰ κέσριου, μας περιφρονοΰσιν ολους. . .

Ειλωτος, ώ Ελλην, φέρει, 

φέρει πίλον, άφ’ ού λείχ’ρ άπέ σε ψυχή κα'ι δόρυ!

Ι ςμα πρΓϊΤΟν. .  3

« Εισθε σείς τά θερμά τέκνα τοϋ μ,εσημβρινοϋ ήλιου ; 

ΕΪσθέ σείς ή πνευματώδης γενεά τής Μεσογείου; 

Ελληνες ! πώς εις τό μέσον ερειπίων ζήτε πάντες 

Αφωνοι καθώς της γης σας οΐ αρχαίοι ανδριάντες;

Πλήν πλειότερόν τι λέγΟυν εις τά ώτά μου αύτοί σας 

Οί χωρίς πνοήν καί γλώσσαν έκ μαρμάρου πρόγονοί σας, 

Παρά σείς οί όντως λίθοι,

Καί, ώς λίθοι, τής μητρός σας βαρυθλίβοντες τά στήθη



«ίίλλτ,ν οιίτ,ροίϊοιένε καΐ χορεύων! . .  5έν (χέ >,έγεις;

Τόν υ̂γόν το7 ΐουρζου Οραυ'ων, τ,ώ; της πατρικΐς σου ςέγης 

ίτρεξες, [/.ανίαν κνε'ων, τά Οε[/.ίλια να σείαιρς ;

Τ6 «αιάδιον ·ήγά“α; καί τ-Λν κίΧαριν έν-ίιεις;

6  αοίΐών τ·>,ν εϋνθ|α!αν, τ6ν προγονικόν οου πλούτον, 

Σύνταγμα τίιν καλουμε'ναν ΰπ6 τών αιώνων τούτων, 

Σύνταγμα εις τάς Τροιζΐνας,

Σύνταγμα καί εις τοϋ Ιατρούς άνεζ-ς'τεις τάς μυροίνας;

4  ό  ΠΕΡΙΠΛΑΚή.ΜΕΝ02.

«Επειίη από χρυοίον στίλβονσιν αί άλυαοίτων,

Τάς άοχάζονται τά χείλ'ο των άΧόςων σου Προκρίτων; . .  

Αλλά βλέπω εις τ6 μέλλον λάμπουσαν έλπίΧα νέαν, 

Καί των Γυρ.νασίων βλέπω θάλλουσαν τ ’̂ ν νεολαίαν (3) , 

Μέ τόν χάρταν τνίς Τροιζί,νος, ώς προγ-ονικόν βιβλίον, 

Σπουίασταί άπό τά βάθρα των Ελληνικών Σχολείων 

Γέροντες είκοσι χρόνων

Αναβαίνουσι τήν Πνύκα, δημοβασιλέως θρόνον.



Ι ςμ α ΠΡΩΤΟΝ.

των ήλυσίων -̂ λθε και τας νεαρ;των τνχχί 

όίτ,γίϊ ό ίτ,ίΛοκρκτος Κοραΐς ά'τκρας τρίχας.

Απ4 τίιν π3λΰτΐ(Λΐίν του χαρτορύλακ:: γενναίως 

Αωρεαν εις τ.ιν ττατρί̂ κ̂ ε’κκενόνει καθείς νέος 

Νόίλους Σάλωνα; καΐ ρ'.ςτρας Πολιτεία; έλευί έ̂ρα; .

Αΐ Αδν,ναι ανευρίσκουν τας οϊρχαίας των •/ιαέρας* 

Καί κυυ,λίνεται ώραία

Γ,ί; τον |Λε'γαν Παρθενώνα ί  τρ'.χρώυατο; Σ'.ιχαία . . ;

• !ϊ τεϊς ιτρου.α-χοι του έθνους, οϊτινε; λτ,σαονςυένοί 

λετεθάνετε ρ/.έ ράκε, ετλήν [ώ 5ά;αν καλυμμένοι, 

ΓΙλνιοεςούσιοι τοϋ Αστεους (^4), έκ των τάρων στικωθςτε 

Κ’ εϋλογεΐτέ μας ! . .  ίϊλλνίνων Βουλή ττα'λιν συγκροτεΐ·ται. 

έρχεται αυτή , προβαίνει. . .  Λαέ, 5άφνας, ρόδα χύνε! 

Δέ;ου την, ναέ Θνισέως ! Εορτάσατε, Α6ήναι!

Βουλευται 1 σας χαιρετώμεν.

Βουλευταί! μέ άκαλΰπτους κεραλά; σάς άκαντώμεν...



6 ό  ΠΕΡΙΠΑΑΝήΜΕΝΟΣ.

• Αλαζιίνε; Λιπλω[ΐαται καΙ των Αγγλων καΐ των ί'ώσων 

Εί'νοι, (Λΐ) χαταγίλατε τν,ν [/.ικρόττίτά αχς τόσον !

ΘεαταΙ τοΰ έΟνικοίϊ |;.ο:; έξευτελισίΛοΰ καΐ πένθους,

Εις τ4 στάίιον ό Ε,λλν,ν ίσως τρέςγ πάλιν εν9ους. 

ίΐ άίάακστος «ρυλ'ό τοο ίσως ένωΟϊί έκ νέου 

Από κορυφών τοΰ Λϊν,ου ριέ/_ρις άκρων τοΰ Μαλεου,

Ιί’ είς τάς δόρκς τοΰ Εύξείνου 

Ανυψίοσω|λεν τον δρονον τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου.

«ίσως είς άριας βλαστάσγ καί άναοανρ τις άρως, 

Μακεδών Αλέξανδρός τις, ά ό άπειρώτης Πό^ρος,

Και ξϊ,ττισωσιν εκείνοι λογον άπό σάς τους ξένους,

Λόγον δί αΰτό τό αίσχος του πολύπαθους ριας γένους . . . .  

Αύτά έλεγεν, άοίνων τον Πειραϊκόν λιαένα 

Και πρός τάς λδτίνας στρέ·ρων όχ[Λατα δακουβρεγριένα, 

£λλνιν (ρευγων -ΐήν πατρίδα, 

ίλλ'Λν νέος, πλϊ,ν υ,ά εχων ουδέ αέλλον, οϋδ' ελπίδα.



Τ4 τερπνόν εις τήν έλλχ ία  ϊαρ του καταναλώιας ,

Τά; υπέρ τοϋ έθνους εΐ5ε προοπαβείας του τας τίοας,

Καθώς βλέπει 6 έγγίζων εις τςν ώραν τνίν έσχάττιν 

δαα πρώιιν εις τόν κο'σριον οΐκοίέριτισεν εις (αάτ·/ιν .

Πλλ,ν ποΰ φεύγει; . .  όπου φεύγει ριέ τ6 σπεΰίον αϋτο βλαα 

Το εις τά πε)εάγ/ι τρε')ίον συνακόλουδύν του χϋρια,

Κα'ι ·ί) δρνις τής θαλάοετις 

Η άλλάζουαα |αυρ(ας αερίους άποστάυεις.

Α.ΣΜΑ. ΠΡήΤΟΝ. 7

ό  ποντοπορων όριρια βλε'κει ΐχ3αριβον τό λεΐον, 

Τ4 χωρίς αρχήν ααΐ τε'λος ώκεάνειον πεΧίον ·

Εις τ4 κε'ντρον ρ-ένει κύκλου, δατι; φαίνεται ν’ αϋξάντ,, 

Και ποτέ τήν φε'υγουοάν του περιφέρειαν 5έν φθάνει·

Τοϋ νο4ς έκεϊ ίέν εχει πε'ρας ή ταχυπορία,

Ο'έί’ ορίζοντα έ[/.πρύς τ'ος άπαντα ή φαντααία. 

ίΐ ψυχή ριας έλευϋέρα

Τας εκτάσεις διατρέχει ριέ τον οΰριον αέρα.



Κόλιε τα αΰ̂ εατά σου, Θάλασσα! . .  [λυρίοι στόλοί 

ίρχονται, τηιγαίνουν, τρέχουν εις τον τράχν,λο'ν σου δλοΐί 

Σείεσαι, ααί των [/.ελών σου των βαρέων, των ρεγάλων, 

Κα'( 6 εις και άλλο; στόλος συναισθάνονται τόν σάλον. 

Θαλασσα! 6 άρ.ετρός σου και άκάρατο; βραχίων 

ϊΐγκολΛουται τςν γην ολν,ν, ως ά ρτίτ/ρ τό τταιδέον ,

Κα'ι άτίΟασσος , άγρια,

Μάχεσαι ρέ τους τυ·ρώνας , ρ.άχεσαι ρ'ε τά στοιχεία .

8 ό ΠΕΡΙΠΛΑΝίίΜΕιΤΟΣ.

Τ’̂ ν γκν όλην ό βραχέων του άνΟρώττου άλλοιόνει. 

Πλην τό κράτος του ττλ’/ισίον των άκτων σου τελειόνει. 

όταν ν,χχ,σεν τ, κρώτη τν;; δϊ,ριουργίας ώρα,

Νεα έρρευσες, και νέα καθώς τότε ρέει; τιόρα.

Τ/,ν παλίρροιαν τλ ; τυχγ/ις και τό άστατόν ττς τηεϋρα 

Παριστα τό υττ άνεργων κυρατουρ,ενόν σου ρεΐίρα ,

Και εις σέ ’ό τοϋ άπειρου

έκτασις άντανακ)£ται ώς ε’; κάτοπτρον σαποείρου.



—  0[Αθΐον [15 χελ-.δάνα [χαυρο̂ ιίρον , άρ[ΐενίζει 

Το ταχυπτερόν του ·τλοϊον και τα ΰδατα ξυρίζει .

Ο συρίζων έκ τνίς ·τρυ(Λν·/ι; άνεριος εις τά σ)[θΐνία 

Φαίνεται γλυκεία δλος εί; του; ναιίτας αρμονία ,

Κ ’ είς τα ώτά των οις αύρα ζε^υρϊτις ψιθυρίζει 

όταν λύρας καλλιφώνου τάς χορδας αύτο έγγίζτ..

Ά λλ’ εκείνον Οε'ρμ·/) φλέγει,

Θέρμνι πάθους ενδομύχου . . . χύνει δάκρυα και λέγει ·

Χ,ΣΜλ ΠΡΠΤΟΝ.

«ώ πατρίς! . .  αΰτλ,ν δεν φεύγω, αλλά φεύγω τους τυράννους 

Κα'ι τούς Συνταγματικούς ττ,ς, τούς δουλ.ύφρονας και πλάνους, 

ίΐ πατρίς! . . ώς πρ6ς μιςτε'ρα πρδ; αΰτ'ίιν άν δράμω πάλιν, 

Θε'λει θάλψει τον υίύν τν;ς εις φιλύστοργον ά·[κάλνιν .

Ενα τάφον ύπδ άλοη άνΟοφόρα ώς έκεΤνα, 

δπου εΐ^α κατά πρώτον τού ίιλίου τλ,ν άκτΐνά,

Ιδού , φίλοι μου, τί θε'λων

Περιτρέχω τάς. άβύοσους χωρίς ποΌον , χωρίς με'λλον.



• ίΐς 6 5αλος ό λάριπων κ*1 πυρχχϊχς εκχιίνΐο»

Τ& κΰρ ίτχν σαηνόνγ των νίλιακών άκτίνων, 

έίυνϊ(λϊΐν τάς ακτίνας τοϋ νοος (Λου συγκεντοιίνων 

Καί φλογώίτι γρά<ρων ίτπι, τροπαιοϋχ̂ α των αιώνων ,

Μ' ϊρωτα έλευΟερίας τάς καρδίας να έ'άψω 

Και εϊ; τούς τυράννους Αίτναν, Αίτναν άοβεστον ν’ άνάψι; 

Πλήν ώς τάφου βαρύς λίδος

Αόπ·/ι θλίβει καΐ πιέζει το πολό-ονόν ρ υ  στίδος. . . »

10  6  ΠΕΡΙΠΛΑΤίήΜΕΝΟΣ.

Αιατί τό μέτωπάν του, χαττ,ψίς καί <τκιαϊ|εένον,

Από τ' άροτρον τίς  λύττος τ,τον άωρα οκαυιριένον; 

Δυστυχούς πατρίίος τιένθος, ΐ  οκλνιρο’τερόν τι πάθος 

Τουπν εοταζε πικρίαν εις τών σπλάγχνων του τό βάδος; 

Ποιον ετρεχε νά είίρ-ρ τό πλ.ανώ;χενόν του βίιεα; 

Συγγενών υ,ακραν κάι φίλων, εις γίς ξε'νςς ξένον χλ.ίιεα, 

Εις τ·ί;ς δουλτ,ς Ιταλίας

Τί έζνίτει τας πενΟίρυς καΐ θργ,νώϊεις παραλίας ;



ό  έλλνινική άκό|ΛΥΐ θάλασσα τ6ν ι:εριββίχ!ΐ, 

Ιργυρος στιλτΓ(ίις και λείο ;, δστις λύεται καΐ τρεχει. 

Προς τςν Ιταλίαν φεύγων , ατενίζει τήν Ελλάδα 

ΕαΙ άπε'ναντί του ϊχει τήν ποινιτικήν Λευκάδα, 

δτεου ή Σατεφώ εκείνη , βυ9ισ9ε“σα εις τδ κΰ[Λα,

Τοϋ ά9λίου ερωτύς της ηύρε θάνατον καί [χνήρια.

Η Ελλά; έρηεεός του κεΤται.

Ιλ λ ’ άν σώζεται τδ σώρια, ή ψυχή διατηρείται;

Ι ςμα πρΓ)γον. 11

Ποΰ έκεϊναι των Θεών της αΐ εϊκύνες αί αεγάλαι; 

Ποΰ τά Πνεύριατο εκείνα, δσα τίν κατοίκουν πάλαι; 

ώ Παλλάς ! .  . δ τής χρυσής της χερικεοαλαίας λο'φΟς 

ήστραπτεν ώς δ κορλήτης εις (Μεσονυκτίου ζύφος . 

ό  γλαυκδς Θεδς τοΰ πόντου , ίππους ζεύγων ώκυπε'τας, 

έπληττε τάς αργυρά; τω ν, τά ; κυ(υ.ατουαε'νας χαίτα ;, 

Και χρυσή άπδ άστε'ρκς

ώ χλαυυ; τοϋ όλυαπίου ίπαιζεν εΐ; τοΰ; άε'ρας.



12 ό ΠΕΡΙΠΛΑΝίίΜΕΧΟΣ.

ϊ>εΰ! παρΫίλΟον -τίς ίλλάϊος οΐ ό̂ ΛτρικοΙ αίωνε;, 

Και 5εν υΰρουσιν εις αρρια σ;Λαραγδόΐ7τεροι ταώνες 

Τ«ΰ ίΙεγίάλου Λι4ς πλέον την αθάνατον νυρι.ιρίαν,

Και ή λα[;.προπτε'ρυξ Ιρις [;.έ ττ,ν τρίχρουν ττ,ς ταινίαν 

Ττ,ν Θεάν έποχουαένν,ν εις τί,ν γγ,ν 5έν άναγγε'λλει · 

Ούίέ 2ταν εις τά,ν Ϊ5ην ν’ άναβη έχείνη ρ/έλλτι, 

Αγρυοοι αί ήραι τ:>άον

Απολυουοι τ4 ζενγος των πτηνών της τών ώραίοιν . ι .

Εις α>ότοϋς 6 νε'ος ΐλλην τούς αίγιαλούς ριαταίως , 

Περιβλέιτων , άνιχνεύει τούς θαλάριους τοϋ Κηρε'ως , 

όπου τά λευκά της ριέλη Ιλουεν ·ίι Ιιχφιτρίττι .

« Εσυντρίοθη (λέγει) τιόρα της Ποιησεως ί  κοίτη,

ΚαΙ ή τοϋ Χριοτοϋ Θρησκεία τάς Ελληνικάς έρη'αους 

Απερη'αωσεν, εϊς ταύτας πέπλους ρίι[.ασα πενΟίριους, 

Και ίακρυει τώρα ριείνας

ό  Απόλλων της Ελλάόος ίίλιος χωρ'ις ακτίνας (5 ).»



δλέπει, βλέττει τάς ^ιόνας των Ιταλαων όρέων 

ής τα^ύς ίελφιν τό σκάφος προς τν.ν Βενετίαν πλέον . .  

Χαϊρε, Βενετία, χαϊρε! ΙίΥίρτ,ίς τκς Μεσογείου,

Μέ ΰγράν το πάλαι κόν.τ,ν καί εις δίφρον κοραλίου 

Από τόν βυθόν άνέδυς τ ις  Οαλάσσνις ώς έκείννι ·

Πλ'όν τό ριέτωπόν σου τώρα λάριψιν ζωτ)ράν δεν χύνει · 

Στέφουσι το γτιραλε'ον

Οί τοϋ λδριατικοϋ σου (εαργαρΐται, ώχροι πλέον.

λϊΜΑ ΠΡίίΤΟΝ. 1 3 *

Νικν,τ-ςς εις τό Μαρέγγον, έρασθεις τά θέλγνιτρά -πίς, 

ίίρπαζε τ^ν Αφροδίτην Πραξιτέλους ό Γαλάτκς,

Και άπό αύτοϋ τάς χεΐρας, ώς άπ’ έραστοΰ αγκάλην, 

ό  της Γερριανίας Καϊσαρ την Θεάν άπέσπα πάλιν (6 ) .  

ίΐέ  αυτήν καί εις τό κάλλος κ’ εϊς τάς χάριτας δριοία, 

έλαβες όριοίαν τύχην, καί συ Κόπρις ίταλία!

Καί άπό ενός εϊς άλλου

πίπτεις δε'σριιος τοίις κόλπους, ή Αύστριακοϋ, ή Γάλλου,



Μ ό  ΠΕΡΙΠΛΑλίίΜΕΝΟΣ.

έιτρεπεν άπλ τ^ν φιίσιν νά πλασθγς, ώ Ιταλία! 

όλιγώτερον ώράία, ?! πλειιίτερον άνίρεία.

Χάς όρε'ςείς των τυράννων ί  5έν ΐΟελες φλογίζει, 

ίϊ  τ4 άρειριάνιόν σου αΰτοϊις ΐδελε φοβίζει, 

λλλα ζώπυρον ώραϊον αιωνίων πόθων είσαι,

Καί κατά τοΰ ζένου ζένην ίυναριιν επικαλείσαι.

2έ νικάσουν, η νικτίστ,;,

Των έγΟρων, η βονίθών σου [εενεις λάφυρον επισ/ις.

Ρώρινι! ριέ τ^ν ριχχαιράν σου φο'βνιτρον επτά αιώνων,

Μ βασίλισσα τοΰ κόσρ.ου καί τι ριτίττρ των Κατώνων! 

έώίΛνι! |Λ̂ τάς κλεΐς τοΰ Πέτρου των εθνών ελπίς καί τρό|χος, 

Η βασίλισσα τοΰ κόσ;χου καί Χρίστου νι κλνιρονόριος! 

ίώ(Χ7|! τώρα βασιλε'ων καί λαών ό γίλως είσαι,

3  έ θρτ,νεϊ 6 Τίβερίς σου, καί ώς έκκλτ,σία κεΐσαι 

Γοτθικ·!), κρημνιζοριέννι,

Ηέ τοίις νάρθΐ]κας ερόριου;, (χέ ι̂ριριε'ν* τά τε(χένϊΐ.



Εις τάς χώρας αου ή δίςα έσιώπτισε προ χρόνων. 

ΦωναΙ [λόνον χαλκοστόριων χαΐ θρηοκεοτικών κωίώνων 

Κ-λαθριυραΐ εις «ε 5ι' δλ/,ς άντνιχοϋοι τ ίς  ιΐμερας,

Κ,αΙ του Παπιαμοϊ ριέ κρότον περιφέρεται τ4 τέρας 

Διαβαϊνον ριακροϋς βάλτους, πόλεις χνίρας από ίνί|αους, 

ής κωίωνοφόρος δροίκων (7 ), δοτις τρέχει τάς έριίριους.

Μό βρονπ,υ φριχτών σγιριάντρων 

Από έν εις άλλο 8άαος , από £ν εις άλλο άντρον ι

Ι ςμα ΠΡήΤΟΝ. 15

—  έπανίλθεν εις τγ|ν Ρώρινιν [Λετά έ ;  εκείνος χρόνους, 

ΚαΙ ή ίώΐΑΤ) τίόν πλχγών του άνενέωσε τους πόνους. 

Χαίροντες τόν έπανεϊίον παλαιοί στενοί του φίλοι ·

Να τόν άσπασθώσιν όλων ήσαν έτοιμα τά χείλνι *

Αλλά γύρω αυτός κύκλον άποστάσεως χαρα'ττει,

ΚαΙ τό στόμα του κλεισμένον δάκτυλος σιγίς φυλάττέι· 

£φθασεν ώς νέφος τρέχον

Κ.' εις τά στν!9η του κρυμμένας τρικυμίας μαυρας εχον.



Ε ις  αυτόν ίαχυν 5έν έχ ο υ ν , ώ ;  χ α λ α ρ ω θ ίν τ α  τ ό ξ α ,

Τ ι ς  ά ιτ ά τ ο υ  κοινω νίας κ α ΐ ό ψ όγος κ α ΐ ή  5όξα·

Β λ ε α ε ι όλα  τ α  το ΰ  κόσμ ου  ώ ς  ό -ςλιος ό 5όω ν , 

δ σ τ ι ς  β λ έ μ μ α  εις τλ,ν φόσιν ρ ίιςτει έσ χ α το ν  κ α ί κ ρ ύ ο ν  

λ λ λ ’ εις  τν,ς ψ υ χ ΐς  το υ  σ ώ ζ ε ι  τον π υθμ έν α  αίσΟ’/ιμά τ ι ,  

Κ α ι αυτό τ ό  μ έτω π ό ν  το υ  κ α ί Οολόνει κ α ι τα ρ ά τ τ ε ι·  

Εςουθεν ε’ μ π ν έει ψ ύχος

ίΐς  χιονισμέννι Α ίτ ν α , η τ ι ς  κ α ίε ι έ ν ί ο μ ό χ ω ς .

ία  ό  Π£ΡΙΠΛΑΝήΜΕ:ν02.

Μ ελα γ χολ ικ ός κ α ί μ όνος, τ ί ν  αύτ-ςν εΰΟΰς ΐμ ε 'ρ α ν  

Ε ις  τοΰ π ο τα μ ο ύ  τ ο ν  ακραν δ ιευ θ ύ ν ετα ι τ'όν π έρ α ν 

Κ α ί  κ τυ π α  κ τ υ π α  τ'όν Ουράν ΰψ-ολνίς τ ίν ο ς  ο ικ ία ς· 

η λ ίιν  α νω φ ελ ή ς π ρο φ έρ ει τ ’ όνομα τ ο ς  Α γ λ α ΐα ς  ·

Ε ! ς  τ ό  πατρικόν ττ .ς  δ ώ μ α  π ρ ό σ ω π α  κ α τοικο ύ ν  ξέν α . 

Κ α ί  πού ίτ ο ν , ?ι άν έζ·/ι, μ·ό μαθώ ν α π ό  κανένα 

Τ ρ α ύ μ α  έ λ α β ε  θανάτου ·

Κ α τ ω χ ρ ο ς  κ α ί τρ έμ ω ν  όλ.ος, έσ τρ εψ ε τ α  β ά μ α τ ά  τ ο υ .



Έίς «ΰτας τας δχθας Ιζη άλλοτί ·ί Αγλαΐα,

1!.’ είς τλν δρασίντου τότε ΐ  γίί δ'λτι έ|αειίία·

Αϊ καρδίαιτων ένοϋντο κ’ ειτνεον άερα ενα, 

ί'ίς κλειστού άκό;Λ·/ι όό5ου 5όίο φύλλα συσφιγαόνα .

Η αθώα ικνίπως τώρα εις τον τάφον ήσυγάζ'ρ,

Εί; τά ΐχν/ι τςς κατόπιν έν ω τρεχει και στενάζει 

Και φρενιτια και κλαίει

Αυστοχκς τ ι;, δστι; φρίκν,ν καί εΐ; εαυτόν έιαπ'/ε'ει;

Τήν καρ ί̂αν καί τό γένο;Έλλην1; αΰτ-ίι γν.ν,σία̂  

Τη; ίίλλάδοςό'τε πρώτον ίίχησεν ή τρικυιαία 

Καί εϊ; τά,ν Επτάλοφόν του του; άοπλου; καί αθώου; 

6  ^̂ ιαινό(/.ενο; Καλίφη; έκεραάτιζεν άθρόου;.

Από Βόσπορον εί; Ρώιχην είραιαε ριετά γονέων.

Λιατί εκείνον ει5ε σπουδαστήν έκεϊ καί νεον;

, 'Λιατί τί,ν Ιταλίαν

Αφησεν,αΰτό;, προδώσα; τριετή θερυ-ήν φιλίαν;

Ι ς μ α  π ρ ώ τ ο ν . 1 7



18 ό  ΠΕΡΙΠΛΑΙΝ’ίϋΙΕ ίίΟ ί;

Εν«υά·|Χΐ έν τω |Λέσω των χολιτικωντ"/;; σάλων 

!Ι Ελλά;, χαΐ πρό; έκείντ,ν ετρεξε ριέ στ?,6ο; τάλλον. 

Πλ/,ν κα'. εις αύτα; ά/.<5[ί.νι των ^ΛγωΊ τα ; τρι/.υ[Λ'.α; 

Κ.λαυθ[Χτ,ρα1 τον έκυντ,γουν αΐ (ριοναΐ τΤ[ς Αγλαΐας. 

ί>. τών κόλττων τ7,ς τιατρίΧος ·ιτρ6; τν,ν Α-,'λαίαν ζΛ ιν  

ί'τανίλθε δανάτου εις τά όαν.ατάτου ζάλ.α,ν,

Μαδών δτι ττρδς τα τεΟ,·/)

Και ώχρα, τών τ,αέρων τν,ς τ, λα(Λετάςνά σβόστ, |χελ).εΐ;

Ειν'έστέρα · ^ωκ ιεαιεα, ττατα κΐνκί'.ς έκετνέει’

Τν,ν άποδανοϋσαν ί>ώ;/.τ,ν τ?ς νυκτδς τδ άττρον κλαίει· 

Τού Αγίου Πέτρου λάρ.·ίων και οελ,τ,νορρέγγ'ΐυν δλος 

Εις τά νώτα τών άερεον έ-ικάΟτ,ται ό Βόλος)

Και ιρρονέϊς, ώς τάς [ε.εγάλας "κορυφάς τών λτεννίνων,-· 

Οτι δάκτυλοι έργάτου Θεοϋ ετλασαν κ’ εκείνον 

Τύ·τον το'του [αε·ραλείου

Παριστα ό Γίγα; ούτο; των ναών τ·7.ς ϋον.λίου (8).!'



Αϊλ ιλ  π ρ Γιτ ο ν . 1»

Κϊς τΐ) Κολοσ<ϊ:ίΐον (9) κεΡται άλΜσό^ετ^ς *ΑαΙτρίυ.ίον

ό  τον κοσαον ύκοτχξας τ ϊ ;  άρχκίας Ριό[Λης Λαί[Αθΐν,

ΚκΙ τκικΐ. ^λκνώνται 5ύ:·ι εις τ4 ΠάνίΐΕον ( I ο) όργΠ,αι, 

ΐψτ,λκΙ καίίος έ^ίνου αί ϋζερ[ίεγέίεις στνίλκι,

Λ·.* τςν έλευίερίαν ενκ; Βροΰτο; παιί^'ρονος,·

Δικ τ ίν  ίλεοΟερίκν άλλος Βρούτος ττκτροκτόνος·

Πλςν [Λέ στενκγ|Λθΰς [Αχτκίους,

Πλτ,ν ρ·.κτκίί·)ς εις τίιν Ρώατ,ν ζ·ςτοϋν Ρώο-τ,ν κκ'ι ΡωΑχίους.

2κο9ρωτό; 6 νέος ίίλλ'/ιν κατά τά.ν οτιγριάν έκείντ,ν’ 

Ε τ’τεκε τχρά τήν Τρέΐ/,ν (11) τ^ν τιγώταν τότε κρτ'ν/ιν· 

" τόκοι (έκραξεν) αρχαίοι, δκου και αϋτί) άκόατ, - 

Λβωνος, ώς ή βανοΰσα, κοίτεται ή ζωοα Ρ ώ ρ ·  

όκου [Λεταςο των τάφων ά, νεκρά φωνς αου [Α0ν/|

Τ ι ;  σΐ','ίς και τκς έρη'ρ.οο το κε-ζόν αΰτό κλ,-ςρόνει!· 

Λοιτόν όλα (7ΐιο~ωιι,

θν/οκοιτζ δ),α, καϊ ριαταίκ τι φροντίς ίρ ιδν ή τόί'/ι !'



20 ό  ΠΕΡΙΠΛΑΝί23ΙΕΝΟΣ.

« Εις τ·)ιν γήν ς:ερ·/ιγ·ςθ·/·,ν· κόνις, κόνις (εί-α) είναι 

ίΐ τεθρυλλΐΐιέν/ι Ρώ(Α·/), αί ·::ερικλεε~ς ΑΟ'ίναι.

,Είς τον ούρανύν έστράφ-ςν ώς τοϋ λύχνου θ:υαλ.λίία, 

Και αΰτό τί) άοτρον αβύνον εί; τ6 [ΐαΰρον χάος είία. 

ίσως (είπα) έγ-ιΟΐαται, ϊοως τά,ν άίαναοίαν 

Λ  ζωνίς δοτόρ Φωττςρ [;.ας ■ ρ,έ άπελπιοίαν

Κ ’ εις αύτοΰ τόν ί̂οκον εΐία, 

κν,λίδα, χαραγμένων τοΰ θανάτου ττ.ν οιρραγίία.. .  »

Αλλ’ οί κώίωνες οωμαίνουν, ;»α'ι ό Δαίμων τοϋ βανάτου 

Φαίνεται ότι τούς κρούει μέ τω,ν μαύρων πτέρυγ'ά του · 

Πάλλονται, και ώ ιρωνωτων, ώς φωνς από τάνέφω, 

δλα (λε','ει) όϋ̂ α φεύγουν, και κανέν δΐν έπιοτρέφει. 

ίοτεκεν ,δ Ελλων θύννους, ότε άτό αίφνι5ίαν 

Λστρα-ών ώς να έτράιθη, κραυγών άφωοεν άγρίαν,

Κ’ έκ τώς προσοολώς τώς τέοως 

,Δγαλμα και οτερωμένος φρενών έμχινε καΐ γ-λώσοως.



Ποίχ 5υνα[Λΐ; τ4 πν5ϋ[χ.* κα'ιτ^ σω[α.άτου 5:σ(Λ5ΰόΐ; 

Λιατί ώς φύλλον τρέ[λει όταν αύρα τό σαλευί||; 

Φάντασ(λα κάνεν έ|χτ:ρόςτον |χ’ έπικνίΧειον σινίόνον 

Ε ί; τ3ν τιΛαιων |Λν·/ί’χειων περιφέρεται ττ,ν κόνιν; . .  

Εις τά νά̂ χατα τίς  Τρέβκς, τςς εις άργυρον πλουοίαςΙ· 

Αντανακλ!θ[χίν·/ιν εΐίε ττιν (χορφά,ν τ ίς  Αγλαΐας,·

ΚαΙ τά ώτά του συγχρόνως 

Επλκςε τοιφίτόυ θρ·ς'νου ίιακεκθ|χιχένος τόνος·

λϊΜ Α  ΠΡΩΓΟυ. 21'

«ΙΙτον έποχγίι, οπότε εις των κλαυ9(χ·/ιρών κωδώνων

Δεν έπρόσεχες^τοός άχου; το·νςαγγέλλοντας τόν χρόνον,·

Και [χαζό ιχου έλ·/ισ[χ.όνεις εις [χα·γευτικάς εκστάσεις

Τόν καιρόν και τάς εκτάσεις .

ό  γλυ'κεΐα φεϋ! εκείνη τ'ϋς άνοίςεώ; [χας ώρα

Πε'ρασε, και πικρόν ·?,λθε τό φθινόπωρό·/(χας τώρα.. .
/

«Είχες τότε, είχα τ·ότε ψυχ'όν νέαν, σω;χα νέον,

ΚαΙ τά στ·/ίθη [χου τ'άθώα πϋρ έθέρ;χαινεν ώραϊον.



5» 2 ό  ΠΕΡ1Π.\ΑΚί!ΜΕΝ0 ·Σ.

ϋϋο φλογί^ον τ·)ιν καρίίαν, άλλ’ αϋτ>,ν έξαγια'ζον  ̂

Πϋρ αγνόν καΐ ό[λθΐάζον 

Τ'όν ™ραν τ/,ν εις τον Γήγ/ιν έ-ιτά|ιιον έκείν/;ν, 

δτου σάρκες τςισττ,ς φίλσς καίονται χωρίς όίόνν,ν. . .

η Α ν Ο ρω -ε! ε ις  τά ν  ψυχ/'ν |Λθυ έκ ο υ σ ίω ς , άκουσίο)ρ 

Κ α κόν εφ ερες κ α ι τραϋ|κα ίια|Λενον α ιω ν ίω ς· - 

Τ ω ν  τερ π ν ώ ν  [χου αΐσθ·ς|χάτων άπεζ'όρανες τίιν  β ρ όσιν , 

Μαυρ·/]ν [χ’ ε ί ε ι ς ε ς  τ'όν φύσιν,

Κ α ι  (χ’ εβ ία σ ες  α’σπλά-^-χνως ν αφαιρε'σω  π α σ α ν  π ίσ τ ιγ  

Α π ό  παν κ α ί -άπό π ά ν τα ς  κ α ί ά π ό  αυτόν τό ν  Κ τ ί σ τ ς ν  . . .

χ Μ ’ ά φ κ σ ες, κ α ί ξ ίφ ο ς  φερων ετ ρ εξ ες  εις  τ ό ν  π α τ ρ ίδ α  · 

Ιΐλ-ςν αύτό τό  ξ ίφ ο ς ε χ ε ι  |χ.ίαν αί'ιχατος κ·χλΐ5α .

Χρόνους £ '  ά τελ ευ ττ ίτο υ ς επ α θα  δ ιά  σ έ  όσα 

Π ο τ έ  αλλνι ψ υ χή  ζ ώ σ α  *

Αγανακτησιν αΐσθάνθτ,ν καΐ κατανυξιν καρδιάς, 

ΐ,ρωτος και [λιτού; θέρι;.ην και Οανατου αγωνία;. . .



«Εύ'/ου, ευ^ου τοϋ θανάτου εις έ|Λ̂ τν,ν ΐσυχίαν,

;Κα'ι. τράς άλλην τρέξε, φέρε δραου;, πίςτν καΙ λατρείαν.

Α ; ά ν ά ψ ω ο ι σ υ γ χ ρ ά ν ω ; τ η ς  τ α φ ή ς  [χου α ί λ α 'χ π ά ί ε ς  

κ α ί  τ ω ν  γά [χω ν οου α ί  ί α ί ε ς ,

Και εις ενα ναοϋ Βόλον άς ήχνίτ'ρ ό(χοφώνως 

,ό  ψαλιχδς ό τήί κη'^ίίας, ό ψαλ[Αδς ό τοϋ νυ[ΛφωνΟς..

Λυπηρούς τοιούτους λόγους αυτή φεΰγουοα έλάλει,

•Κ’ ή περιογή άντ-ιίχει των [χνη(;.είων ή μ,εγάλη.

Αφωνος εκείνος ετι καΐ άχίνητος τήν βλέπέΐ'

Τήν [χορφήν της τοϋ θανάτου έπεοκίαζεν ή σκέπη,

Και τδ κάλλος της ώχρία [χαραινόυ-ενον καί θνήσκον.

Τήν ώραίαν Αγλαΐαν (χόλις εις αυτήν εϋρίσκων,

. Χεί|χαρρον δακρύων χύνει

ΚαΙ αϋτά προφέρων, χεΤρας προς τήν φεύγουσαν εκτείνει-

Ι ςΜΑ ΠΡίίΤΟΝ. 2 3

” Ερω[χε'νη (/.ου άθλία, [χετεβλ-ήθης λοιπόν τόσον!

,Πως λοιπόν,! άπες-ερη'δη,ς των θέλγητρων σου τήν δρόσον!



3 4 ό  ΠΕΡΙΠΛΑΝϋΜΕΧΟΣ.

Π«5! ώγρίαϊαν τα ρί^α τοΰ ζροσώ·του σου Ικεινά !

Π ω ;! τό βλέα(Λα σου δεν εχϊΐ τίιν :::οτέραν του αχτίνα!

Πως λοιτόν ! ώ ; ό σε),·;ν·/|, 

ίΐ  ώ^ρά (λορφ-ιί σου τ£ν0ος και [Μελαγχολίαν χύνει!

«Ανθος άλλοτε στολίζον τόν κοιλάδα τλς ζωής [χου ! 

Ανθος [Λαρανθέν και θϋρια τκς φαρριακερας ·τνο·ός [ΑΟυ ! 

λ τ ύ  σέ λοιτόν πλησίον πέρασα ώς όίοιπο'ρος 

Αν:[Μθς της έρη|Λίας, άνεριος θανατηφόρος!

Πέρασα ώς λίβυς καίων

Και ξηραίνων κάθε άνθος, (/.υροφόρον και ώραΐον I ^

• λκουσέ [ ΐε ! . .  έάν στήθη άπί> γ-ύπας σπαραγ(Λε'να, 

Εάν χείλη σιωπώντα κ’ ένταύτφ φαριαάκευριένα,

Αν ψυχή φρενιτιώσα καΐ άσπαίρουσα καρίία,

Αν θερρ-ή θανάτου δίψα και οδυνηρά μανία 

Κζιλέίοσίς σου ήναι,

Πρρς έμέ το βλέμμα στρέψε κ’ εξιλεωμένη μεΐνεν



«Η άρά τοϋ Κάϊν, β·λ£7:εις, εις το {εέτωπάν [/.ου [είνει 

Μέ βαθεΐς, (λ’ άνεξαλείπτους χαρακττίρας έγγρα[Α;χέννι.

Μ’ έλιγμτυ; κχΐ (Αι  πλεχτχνχς, |α·; θανάτου 5ρΐ|/,ύν πόνον 

όφις θλίβει, δφις σφίγγει τήν καρίίαν [Αου πρ4 χρόνων 

Πλάν στιγιαας τινας καρτέρει,

Καί ή θέα (Αου 5έν θέλει φρίκ·/ιν πλέον σ’ επιφέρει. . .  »

Γοεράν φωνίν έκτςέρΑπει ώς νά'ίνάι ·?ι έσχάτ/ι,

Κα'ι λειπο9υ[Αΐά αίφν/ις τ4ν προσβάλλει βαρυτάτ/ι·

Επεσεν ώς στάχυς, δστις άπό τόν βορράν πατεϊται·

Κα'ι ψυχρός καθίος ό λίθος, επί του όποιου κεΐται,

Καί ώχρός-καθώς αΐ λά[Αψεις τοϋ νυκτερινοϋ άστέρος 

ρέουσαι εις τό νεκρόν του πρόσώπον έκ τοΰ αΐθέρος,

Εκλεισε τά βλέφαρά του.

Εις τό τέρ|Αα σταχ-ατέσας τ ις  ζωίίς καί τοΰ θανάτου.·

1 "2ΜΑ ΠΡίίΤΟΝ. 2 »

Α.λλ’ ω τέρψις!. .  (Αετ’ ολίγον καΐ οίκτίριΑονας καί φίλου ς- 

Είς.τό αρόον (αέτωπόν του συναισθάνεται δακτύλους,



2 6 ό  ΠΕΡ1ΠΛΑΚί!ΜΕΝ0 2 .

Κ.αΙ γλ'̂ )ιύ0υμος φωννί τις εις τά ωτά του νά κλαίϊ  ̂

ΚαΙ θερίλύς καΐ (χυρο<ρ6ρος γύρω του άϊΐρ νά τινέϊί. 

^5κ6ρ,5όν των όφθκλρεων του διαλύονται τά νέφτι,

ΚαΙ είςτάν ζωήν συγχρόνως κ’εΐς τήν λύτττ,ν έπις-ρέφει.. .  

Ητον άρα οπτασία;

Η προς τούτον επανήλθε συρεπαθής ή λγλα'ια;. .

Θολερά τά βλε'ριριατά του πανταχοϋ περιπλανώνται· 

,Ολα δριως εις τήν φύσιν ήρεριοϋσι καί κοιριωνται·

Τής νυκτδς τ4 έβενώδες τρέχει δχ'ορια ήσύχως,

Καί κάνεις εις τον αέρα, εις τά έλτί κανείς ήχος- 

ής νεκρός άκόρεα ριένει· άλλα τό νεκρόν του στόρεα 

Εξακολουθεί νά χύντι κλαυθρεϊ,ράς φωνάς άκόρΛ·

Εις τοϋ λυριστοξί τήν χεϊρα,

Καί άφ’ ού θραυσθή, άφίνει ρεε'λος πρόσκαιρου ή λύρα·

«Εφυγες, καί φραγμός [εέγας μάς χωρίζει, μας μακρύνει, 

ϊούς έσχατους μου κ ^  λόγους αύτοΰς ά'κουσε... μή θρ-ήνει!



Α2ΜΑ ΠΡήΤΟΝ. 27

Λυστυχής δεν ίΊσαι (/.όν/), και σέ (Αόντ,ν παρακαίρως 

Δεν έικαρανεν Ίι λυπνι, δεν κατέφαγεν ό Ι’ρως.

Χφες τά ώχρα [λου χείλν),

Χ.φες να κατασπαυ9ώσι τά; νεκρά; σου χεΐρα;, φίλν,!

-Σκλνιρύ; δόλο; συγγενών σου, τ 'ί ; χατρίδο; τ:ερις·άσεΐ{ 

3Γ έπερίπλεξαν, καΐ ξένο; προδοσία; είιααι πάση;.

Αθλιο;! δέν έδυννίθνιν, εϊ; στιγρινιν ζωϋ; κάρ.ριίαν,

Η V* φέρω εΐ; του; άλλου;, νι νά είίρω ευτυχίαν.

ό χ ι ! . ,  δ χ ι !. . ώ ; θηρίον,

Ττ,; άγαπγιτί; |Αου ριόνο; κατεσπάραξα τόν β ίο ν ...»

—  ίΐ αΰγίι άπο τάν άκραν του Καπιτωλίου στέλλει 

Φώ; γλυκύ, πλόν εί; ε’κεϊνον ή αύγ/ι δέν ανατέλλει,

“ΐΐ (Λορφνίτ·/); ίτον (λέγει); ΙΙτον άρα ί  φωντίτ·/;;;

Η τά ; φρένα; ριου έξϋψέ φλογερο; έγκεφαλίτη;,

Και εΐ; ταραχώδνι σάλον, εί; άτάκτου; συγκιννίσει; 

Κυματίζονται άκόμνι αί πλγίχθεΤσαί μου αίσθνι'σει;;

Αλλ’ έμπρό; μου φεΰ! έφάνο ✓  

λλτιθώ;τύ τεθλιμ.μένον θΰμάμου, πριν άποθάνφ.»



δΒ ό  ΠΕΡίΠΛΑΝίΙΜΕΝΟΣ.

Δυστυχή, λυπν;ς |Λονος το χοτ/ριον έ̂ν τ:ί\ιις· . 

Τρυφερόν/;; όλεΟρία! ύς τάς άκοά; έκείν/,;

Τη; επιστροφής σου α{Αα εφθασεν η αγγελία,

Εις τά σπλάγγνα τ?ις φρικώ^ης άνηγερθη τρικυι/,ία* 

Επεθυριει, έφοβεΐτο την αίφνίδιόνσου Οίαν* 

ηλην είς ταύτης τελευταΐον ριεθυσΟεϊ'σα την Ι ε̂αν 

Και παράφορος, έκ νέου 

Φλεγριονην νά έρεθίση ίλχου; ετρεςεν αρχαίου.

—  Μαστιζθ|χενος ό τάλας άπ’έλεγχους συνειίότος, 

Μέλλοντος ακτίνα βλέττει [Λίαν [Λ<5νην εις το σκότος* 

Τρέ/̂ ει, τρέχει έςετάζων. . .  τό άκοίριητον του δ'χ[λα 

λνευ^σκει της άθλιας έρωριένηςτου τ6 ^ώιχα*

Εις οικίαν προαστείου, όπου εζ-η |χακρυσ[λέτ/ι,

Κ α ίω ν  ολος, ριγών ολος κ α ΐ κλονού'χενο; έ[Λ βαίνει. . .

Α-λλ’ ώ  τ^ γ η  όλ εθ ρ ία !

Αφαντος άπδ την Ρώριην εγινεν ή λγλαια.·



Ι ςμ α  π ρ Γιτ ο λ . -29

Εί{ τοιαύτ/ιν αγγελίαν λύονται τα γύνατά του, 

Σκοτοϊινια και χίττει ώς εις βάραθρα θανάτου. 

Παρο[Λθίως όΧοιπόρος, εις κργιρόν αν όλιοΟτΙογ 

Κ’ εις τί,ν τττωοίν του έκ τύχνις κοριαον 5ε'νίρου άτιαντ/ίϊ·/], 

Τόν άρχα'ζει και κρεριαται περιστρεφων ιρρίκ-ςς ου.υ.α. . .  

Αλλα θραυεται κ εκείνος; . .  Μέ τραυ|Λατιο:[Λένον σωρια, 

Με θανάτου τύτε ζάλτ,ν

Απ4 [είαν βράχου χέτραν καταφέρεται εις άλλτ,ν.

Αιωκο'|κενος άχαύατο^ς άχο ριαύρας ένθυανίοεις, 

Δίίεται εις τάς βιαίας και συχνάς χεριχλ.αν/ίσεΐς' 

Αλλ’ αύταΙ όίύν/,ν φε'ρουν εις τά [Λε'λητου και κλο'νον, 

Κ,α'ι άνάχαυλαν κάριριίαν εις τόν ψυχικόν του χο'νον.

Εις τά λείψανα τ ϊς  Ρώρινις κάχοτε τό βλε'ριαα στρε'φει' 

Αλλ’ ή Ρώ■̂ .̂ , τής ψυχίς του τ/)ν [Αελαγχολίαν τρε'ιρει' 

ό  «εγριεριντί της θεα

Εις τόν χάσχουσαν καρίίαν χϊΐγή λύχης είναι νέα.
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Κόσ̂ ΛΟν (4£γαν, ό'στι; τ.-τον ά'λλοτ: καΐ ζ.:ιτ5ϊτ35ί·ρ7 

ΕνΟυν,ίζουιτι τίς  Ρώ|Α·/;; και ·/, κόνι; καΐ οί ταοοι· 

Τιχ·/(ν,α-:α [ΛαρίΑκρων κϊΐνται ίίς τ!ι ϊοχγ-ίς ρι;Λ;αένκ, 

ίΐς ίΐς γην κοΐ|ΛΤ,ΤΛ;ίου κόκκαλά 5ιεστ:αρ|Χ£να·

Εί; τίϊίον γ·ί'/χ; ή/.Οον ό Καιρ6; ό ::5’.■̂ α̂|Λάτωρ 

Και ό Νοϋ; ό άρχιτίκτ(·;ν ό τίς  ΰλτ,; ·κ·αντοκρά-:(<)ρ,' 

Τκ; Χέ ζά ΐχ ;  τίον οκαεία 

Τά κολονωΟίντα ταΰτα κα'ι άκίδατττα [ί.νν,;χ:ϊα.

Τίν ν.ίγάλκν κ:9κλκντου ;χ£ τ;ιν τκίίννον οκε-άια:,· 

ϊών· γονέων του ό Κα'-αρ τα: τελη-ας ·τκσα;·

Μ' αίριατοειυρτον ·τοροΰραυ καΐ τ, ί>ιό|χ·/; καλυυ.'χεν/;,

Του; τραυματιτιχού; τοϋ Χρονου ενα ένα ύτ:ο;χ£/ει·

Μ τέ πάΤαι μίχρι Γάνγου στκλα: υτνίοατα τροττακον 

ίυνεστάλτ, ολν, τόίρα εΐ; σο)ρ4ν τετρων άρμαίιεν,

Και ΪΝιόβτ, ζετριοΟεΤιεα,

Με θρτινωίε; τχί,μα ττεκεν λαών τέκνιυν οτερ/οίεΤτα;·



£κ των 4ωζο|^νων δ|Αως ίό[Λων τ ις  και άνίριάντοιν 

Ττΐοπτεύει; οτι πόλις ήτον άλλοτε Γιγάντων,

Κ ’ εννοεί; έκ του [Λεγέ3ου; τών στοών τ/); των άργ-αίο̂ ν' 

ό τ ι άλλοτε εις ταύτ/;ν εζη έθνος βασιλέων.

Εκ του Κολοσσαίου λεγεις οτι πτέρυγας άπλονων·

Κφ.υγεν ό νικν)θόρος Αετός των λεγεώνων,

Εις τά ΰψη των αστέρων

Τ'Ιΐς αλυσεως του κοσ̂ 7Λυ τΐίΛιθραύστους κρίκους ίρέρων’,·

ΪΣΜΑ. ΠΡΓίΤΟΙί. ϊ ί :

Ασ'/ΐ'Λον ό Τιβερίςτνις βίον ρέει, και ζνί, ριόλις 

6  τό πάλαι πλτ;;Λ!Αυρτ'σας έπΙ τ'ίς Εύρώττ/ις δλν;;. . .■

Με τ/,ν κε̂ αλ·Ρ;ν σκυ;Λ(Αέν7]ν ε’ς ττιν γέφυραν του'ποϊο;. 

•Στεκει και ίλετρα τό βάθος τών ύπατων άπαισίως;. .

Ειν' εκείνος . . .  εις τ’ άφρώΐ/; καΐ βροντώντα ρευ;κατάτόυ· 

ΖητεΤ αρά γε νά σβύτν; ί̂ψαν φλογέράν θανάτου";

Τν:ς θρησκείας λεπτόν ν̂ υ-,α

Δέ; κρατεί [Λακράν του βόθρου τό κρευ.ά̂ Λενόν του βη(/α;·
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ή,σωτήριον και ριεγα ^όγρια τ ί ;  αθανασίας !̂

Μας παρτιγόρεΤς ριέ ριον/ιν άτ:λίν βεαν εκκλνισίας·

Τό κωδωνοστασίων.τγ;ς, δάκτΛος άνυψωριενος,

Εις ·ί;;χάς τον Φάρον δείχνει τ’ουρανίου |χας ι̂̂ χενος* 

Αλλ’ αυτόν ή δυσπιστία αιωνίως βασανίζει,

Και άκτ'ις Θεοΰ τόν αδην ττς ψυ̂ /̂ςτου δεν φωτίζει* 

Απώλειας τρεχει δσο'Λον 

6  θεός άντί ελπίδος εις αυτόν εατΓ.'έει τεό'χον.

Τρέχοντα εις άπατ/τους ριεταςυ φαράγγων δρον-Ους 

Με τούς χαλινούς ριριριένους είς τού ίππου του τούς ώαους 

Αγροιρύλακες πολλάκις ετυχε νά τον ίδωσιν, 

ίντρορι και άπορούντες εις τν;ν τό)̂ ΆΤ,ν του τγ,ν τοσνιν. 

Α λύ.οτε τ·},ν νύκτα παλιν Οπό τ ’ ουρανού τας δάδας 

ής παράφρων διατρεχων τας τριγύρω πεδιάδας,

Τλν '/)|χεραν απαντάτο

ϊπγον ρ,όλις άπολαύων είς τάς πεύκας υποκάτω.



ΠΡΓϊτοιί.

Αλλ' έ'αίοντις άνωνυ'ΛΟυ χίΐρ4; έγγραφον λα[Λβάνε'.' 

ΚφΟασεν ·ίι Αγλαΐα εις Παρίσια, [Λανθάνει,

Ατ:ο τους σαλ·ςροΰς γονείς τ-ςς άαουσίως φερο[Λε'νϊΐ. ·. 

Εις τάς πτέρυγας άιααςτις ταχυδρο'ριου άναβαίνει·

Προς τάς Γαλλι/.άς Αθ-ςνας εα των Απεννίνων τρέχει, 

ΚαΙ τοσαότας περων πόλεις εϊς κά[Λ|Λίαν ίέν προσέχει. 

Ποιος τώρα διαβαίνει

Τν,ν [Λονότονον Εΰρώπν.ν, και άναίσθνιτος 5έν αένει;

33

ίέπεσεν 6 Κόρσος-Ελλν.ν, ό κρατών τςν γνίν εις σάλον, 

Τοΰ οποίου κάθε β·?.(Λα ί,τον τρόπαιου των Γάλλων 

έπεσε, καί σκοπώσα ριένει τώρα ή ΕϋρώπΛ' 

έπεσε, καί πασα τώοα κίνςσίς τ·.·,; ι̂εκονι)·

Τάς άγκυρα; του ό Αγ̂ 'λος Ποσειίών κρατεί ριυ.[Λένας 

Κα'ι των πλοίιυν του τά 5άσν) σάπονται εις τους λιαενάς, 

Κ,’ ε·; τά έλτ, των τ' άρκτιρα 

τά πυκνά τών Ρώσων σ[Λ·ς'ν·,ι έβυθίσθϊΐσαν άΟρόα.

3
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Ποΰ ςί χρόνοι, 072 ϊκίτττρα Μ/.3. ίυνατ-ων [Μεγάλων 

Εί; τό ρ*(χφο;του άρττϊζων ό Αλεζτρυών των Γάλ7.ων (12) 

Και τϊ;ν οικογένειαν του γύρω γύρω του φωνα'"(ων,

Εις αΰτον ώς κόκκου; οίτου τα διέστειρε [Αοιράζων; 

ότε τί,ς Εύρωιτο; ΐΟ.·ςς Ιξετύλιττε τον χάρταν 

ΚαΙ τά Κράτα τος εκθέτων εις τον κάθε Εονα-άρταν, 

ί;ν ρι,ικρον, ά |αέγα οτέιυ.υ.α 

Ελεγεν εις τον καθένα να έκ/.έξα ν.έ τό (ολέαυ,α (1 3 );

Ο καθείς ριονάρχας τίίρα, ατ^χο; ·τοιυ.άν κ’ εϋΧαίαων, 

Μέ τν,ν ράβδον διευθύνει ττοίυ,νιον ίσ/νόν καί τρέ|αον,

Και άαέλγων τά.ν οϋοίαν των τροβάτων του άνέτως,

Τάν V ευκοααΛλύν των ράχιν κείρει δίς καί τρις κατ έτος' 

Καί ό Αετός τςς Βιέννας, εις τό κέντρου έυ.φωλεύων, 

Αττυνό̂ υ.ος τΰ,ς Ευρώ—ο; καί αΰτάν κατατκοτεύων,

5Ια; τοξεύει λοζόν βλέαρια 

κόκκινου το ρύ-,'/®; ί’ ό̂γκ [ΐα; τό αίαα.



0ΰ5’ εΐ; οέ τον νεβντ/;; τελε'ον ί  Εϋρώ·τν; ::ροο·ίΐ>.όνει, 

ή  ιζατ^ίς |Λου! καΐ πκ̂ ϋλΟον οι τρ'.αί-Λοζαί οου /ρόνοι, 

δ τϊ κάθε 0|>’'κ|Λβός του εις τκ ; ττόλεις τη ; «ντηχΐ·,· 

δτϊολων των Μουτεΐίαν κκΐ Θεάτρων τη ; ο! τοϊ/_οι 

ίττολίζοντο (εέ ζιόντων ·ήιει9ε'ων σου ε’κόνκ;· 

ότε την άνάστασίν σου [χετά ε’ίκοσιν αίώνκς (

ΚκΟενο; εύλόγει στήχα,

ΚαΙ Ανκτολ-η καΐ Λύσι; εί/_ον έ'κΟα|χβον £ν 0ιχ[Λ*.

Χ ςμα. π ρΓιτ ο ν . 3 3

Εΐ; τη; Ελβετία; τότε την ύψηλοτε'ραν πίτραν 

Εστεκεν ό |χ·γχ; Τε'λλο; (11) εί; του; (ΰ;χου; [χε φκρέτρκν, 

Ε ί; τήν δεξιάν [χ’ εκείνο το τυραννοκτόνον τόξον,

Εα'ι ό Στρατηγό; τΐοιιχίνων καί ζευγηλατών ένδοξων 

Τοίο; βοσκού; και γεωργού; σου έγ_αιρ:τα του ΒΙαινάλου, 

ότε ολοι στρατιωται, δτλου στερ·η;χένοι άλλου,

Μέ τά ρότεαλα εί; χεϊρα;

Ττ,5 Κορίνίου, τ ', ;  .ναυττλία; κε'.τεδχΌΐζον τά; Ίόρα;.
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Και Τι σψ-νι ίου [υ.εγάλϊ·, έτρεμε τόν κόί̂ /.ον ό'λον 

Εις τό ί/,υ.ο*ρ«τΐ!ΐόν ίου ότε είχε; ·:;υρί'όλον 

Μο'λυβίον ελευθερίας, ΧυΓοχΐ καΐ άεεευκταϊεν 

Εις τας έκνενευρισ;εενας άκοας τδν βαοΛεων 

Κ’ ετειΊον τ:ρ6ς υέ τα ε9νη [/.’ εκιτλτ,ζιν τίιν 5άκτυλ,ΰν των 

ϋτε, εις τν.ν σκκριίϊσαν και |Λε·'ά).γ,ν άλυίόν των 

11/, ετροορερουία τόν ττόία,

Εττερες τ-ό,ν κεραλτίν οευ με τ'ά^χιϊκα'ςςυ ρεία.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ε Ιϊ  τ ο

π Ρ ό Τ ο Ν 'Α Σ Μ Α .

(I), Γ.:\ΙΣ 2.

6  Να-ολέωνΒουον*τιάρτ·/;ς ύ-νίξίζϊ τ6 [χίγα (ραινίυιει/ον 
τη ; έστερία; Εϋρώ-ης καΐ ό [Λ-5νο; των [ν.ϊταγεν57έρων, 
τ6ν ότοΐον ίυνϋαεΟα νά χχραλλη·).ίσω;Λεν χρΐς τον; 
(ΛΐγαΤο^υεττέρου; άνίρζ; τη; «ρχχι ίΓητο;. Αν αί περί 
κοινών άνίρώπων γενεαλογικκΙ ουζητη'σει; άποβκίνωτιν 
έπαχίεϊ;, έγείρειοκω; την περιέργεικν ή τοιαύτη ερευνκ 
γινοριένη περί τοΰ ΙΓκτοΤεοντο;, τ)ϋ όποιου τ·ίιν κιτα- 
γωγι̂ ,ν ερχο;και ί ώ  βραχέων νκ ϋποιτη'-ω Ελληνικήν, 
άκολουίων την γνώ;κην πολλών και εις Ιοτορικά; ριαρ- 
τυρίας στηριζ<ί(Λενος.

ό  νεώτερο; των υιών Δχβι^ τοΰ δευτέρου Γεώργιος 
Νικηφόρος Κορι.νη·οος [Λετε'βη κατά τό 1476  έτος ά~6
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Τρ«77: ι̂ϋντ5; εί; Λακωνίαν, όπου τυ/ων λα,απρά; ύπο- 
ίοχκ;, κατέτ·/) άρχκγό; τκς Επαρχία; παύτκ;. Α»,* 
ρ.ετά παρέλευσινίΰω εκατονταεπερίίεον, ό Κωνσταντί
νος Στεφανόπουλος Κορ-ςνός, ίέκατος κατά ίιαίο/ςν 
Πρωτογερων τΐ,ς Σπάρτγι;, έπί κεφαλίς τρισχιλίων 
Ϊτ:αρτΐ7τών ττροτιαώντων ΰπερόριον βίον άτ:6 τδν 
οθωμανικόν ζυγόν, κατέλιπετίν Ελ/.άία κομίζων εί; 
Τί-,ν ϊτα>ιαν, ώ; ό Αίνίας, τκν θρησκείαν καίτά όστϊ 
των πάτερων του. Προσορυ.ισΟείσ·;; τϋ ; Ελλ/,νικίς 
αποικία; εί; Σικελίαν, μερο; αότίς ώπεπλευσεν εί; 
Γένουαν, ό'που ό Κομνςνό;, ό ; πλτ,ρεζοΰσιο; των ύπό 
τ·;ν όίκγιαν του ίίλλνίνων, ε’ρΐρε πρός τ>.ν Σύγκλητον 
πρότασιν περί συνοικισμού των είςτςν Κόρσικαν, τόν 
όποιαν κατείχε τότε ή Γενουί'κ-ό Λημοκρατία. Μετ* 
τί,ν αΐσίαν εκβασιν τν.ς διαπραγματεύσεω;, ο'ι νέα 
άποικοι, έπιβκντε; εί; τά πλοίάτιον, εϋο5ό6ησαν τόν 
ΪΙάρτιον 107 0  εί; την παρ’αυτών έκλεχθεϊσαν νήσον. 
Αϊ γ'αϊαι τή; Παομια;, Σαλόνια; και ί'ε'βιούϊη; παρε- 
χωρήδησαν εί; τεΰ; Ελληνα; · ϋ Κομνηνό;, όι; άρ- 
χεγό;, έλαβε παρα τ ;ς  βουλής πολλά προνόμια, έζ ων 
τά κυριωτερα ήσαν να έχη περί αυτόν σωματο<ρυλ.ακήν, 
νά φορ̂  μόνο; τό κόκκινον καί ίοειίέ; χρώμα, ν’ άπο- 
λαυγ επ’ εκκλησίας ιδιαιτέρα; τιμά; τέ,ν ημέραν τον
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Ώάσχα καΐ εις άλλας έπι̂ νί|̂ .ους έορτάς, να ευ[«άζεται 
πρΰτος καΐ να ^εχεται τ6ν άρτον τί ς̂ Αγίας Μεταλτίψεως 
άτα τάς χεΐρας τοΟ ϊεροίτραγοϋντος · άβλαβΐ των 
εύγενων ττ,ς Ελλάίος προνόαια, ίτνγκρινό;αενα ττρος τά 
τών άριοτοκρατών τκς θρυλλουιΑε'νν,ς ίιά τκν εϋνορ.ίαν 
τος Εϋρώ^νϊς.

έττί τ·ίς ριεταναστευοεως ταύττ,ς, ό Κορ-ςνος συνω- 
5ειίετο από τεολλους υιού; του. ΕΪς τούτων, Κα7.όΐΛερος 
όνοριαζ(ίρ!,ενος, ίιά  ίικλωρεατικ-ςν ύτόίεοιν άττεστάλη 
τ:ρ6ς τ4ν Με'γαν Δοΰκα τ ις  Τοοκάντ,ς εις Φλεορεντίαν. 
ό  παττίρ του άπε'Βανεν έν τοοούτω, καΐ ό νέο; Ελλιον, 
τον ό;ςοϊον ό Αοΰζ εΰνοών έκράτςοεν εί; τίιν αϋλν-ν του, 
•ταρ'̂ ΤΛοε διά τταντός τήν Κ-όρσικαν .

ό  σύνθετος λε'ξις κ α λ 4 - ρι ε ρ ο ς εις τςν ίταλικ'όν 
γ\ωσσαν [Λεταφράζετκι Ιιιιοηα-ραιΊβ (βουονα- 
π ά ρ τε ). Τοκΰριον λοιττονόνορκα Κα1ο'|Λερος τοϋ εις 
Φλινρεντίαν ριείναντος Κορτ,νοΰ έςιταλίσθ’/) Βουονα- 
π ά ρτε. Κατά τόν αυτόν τρόπον άπό τους ίατρακους, 
η Ιατρούς, τών οποίων ό οίκος σώζεται ρέχρι τίίς αή- 
[Λερον εις τόν Λακεδαίριονα καί εις την Κόρσικαν, 
ελαβον πιθανώς την έπίκλ’ησιν οί της Φλοιρεντιας 
Μεδΐκαι.
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Μετ% ΐ75ΐ;έλευσιν χρόνου, άλλος τ ι ; Καλόαεοος, έί 
το·ϋ είρν,ριόνου Καλ.οριέρου καταγο'ριενος, ί,λθεν ϊττο 
Τοσχάνν;; εί; Κόρσικαν, 8ζ'μ χζοχχτχσζχ'ίεις άγ·7χί 
γενεάν τ-ςν έ:Γθνθ[χα<Λεΐσαν των Βουονατταρτών. Λια 
τοϋτο, και πρ\ν τής νενέοεως ετι τοΰ Τίαπολεοντος, 
οί Κο|Λνν,νοΐ, όιάκις άνέγερον τους Βουονακάρτας, έκέ- 
λουν αΰτοΰς εις τ·ήν Ελλν,νικτ,ν των διάλεκτον Καλ.οριό- 
ρους, ί  Καλθ|Λερι«νους.

"ί’ττάρχει σόγγρα[ε^' τι τοΰ ίτττο'του ίνίνου, κολλοΰ 
λογου αζιον ι̂α τάς ακριβείς του λετττο'Λερείας ττερι τοΰ 
αύτοκρατορικοϋ γένους των Κο;Λνν,νών . 6 τε  εις τα 
1789 έγραοεν ουτος ζερί τών Καλο’αε'ριον ( ΐ  Βουονα- 
εταρτών) Κο̂ ανκνών, έ̂ν έ^υνατο άνα|χφιβόλ(ος νά <ραν- 
τασ6ή ότι, ρεετά τέσσαρας ενιαυτούς, εις υστερότοκος 
τοΰ ΐόίου αΰτοϋ οικου ερώλε νά βα ί̂στ, όΧόν άγουσαν 
ετρός τόν θρόνον.

ΪΠΜΕΙ03Σ (2), ΣΕΛΙΪ 5.

Μισώ τούς γενικούς κανόνας · έκ τής Γραυ.;Λατικής, 
τήν όποιαν εεαιίίον άεεεστςδιζα, [εε'χρι τής ύψ-ςλοτέρας 
έτειστήΐλ'ες, δεν άεεήντκσα ένα -χωρίς έ ' αιρέσεις. Ορκιλων 
εεερί των σφοδρά τής Παυαρίας Φιλελλ-ςνων, οΐτινες 
τρέφουσι Πλατωνικόν έρωτα εερός -ήΐΛας τους απογόνους
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*τ4ΰ Περικλεούς καΐ προς τας άττικας ·ό|κδν Χραχριας, 
έ̂ν συ[Λ7ϊ5ριλαΐΛβάνω τους Παυαρους ολους, έττει^ή ν.αΐ 

ε̂ ς τ*/]ν Παυαρίαν καΐ είς την Ελλά<̂ α έγνοίρισα ττολλους 
αυτών άγιους τιίΑης^ια τον ολίγον των ττρος τοΤς άλλοις 
τοιοΰτον φιλελληνι,σ’ζόν. Κ/̂ ω (χαλιστα πρόσφατα εις 
την (Λννίαην ρ.ου τα χρυσά εκείνα έπη του ποιητοΰ 
βασιλέωςτων προς την Ελλα^α, τήν οποίαν γενναίως 
6συ|Λβούλέυε ν’ άναλάβ*̂  ρι4νη τήν ελευθερίαν της καΐ 
να [Λη ^εχθη κάνενος άλλου έθνους την σύ̂ Λπραξιν εις 
την άναγέννησίν της* στοχάζθ|χαι οτι ό έστε̂ /.̂ λένος 
άθΐ^6ς, γραφών τοιαύτα; παραινέσεις, απέκλειε των 
Ελληνικών πραγ̂ Λατων δχ̂ ι {λονον τους άλλους, άλλα 
και τ·̂ ν Α.υτου Μεγαλειότητα καΐ τους ύττηκόους της.

Τό αίσθηαα του πατριωτισίΛοΰ δεν είναι χίριαιρα, 
φίλτατοι Παυαροι, άλλα πραγριατικοντι. Λιατί δεν 
σάς άνεχ̂ όιαεΟα η[χείς εις την Ελλάδα; Διότι δεν ηθέλετε 
και σείς άνέ/εσθαι ηυ.ας εις την Παυαρίαν, άν κατεί- 
χοιηεν τα φρούριά σας, άν έγινό;αεθα Αντιβασιλείς σας, 
1'πουργοίσας, Ανακτόβουλοί σας.. .  Παναγία Δέσποινα! 
ηγάπησαν οί Γάλλοι τό γκοδάρι των Αγγλων δτε τά 
στρατευ'Λατα της Συ|Λ{Λαχίας εΐσέρρευσαν εις τήν πα
τρίδα των ειρηνικώς, ώστε ν’ άγαπησωρ.εν και ηριείς 
ηίώρα τό γκουτ των Παυαρών;
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Οί ίίλλγ,νε;, δσον άγρα[χ;γάτου; κα'ι άν ριάς ύποθί'- 
τωυιν οί ξένοι, γνωρίξθ[/.εν τούλάχιοτον τ *  τεοσχρα 
τταΘγ τ?,ς Αριθρεγτικγς  ̂ και αττό αυτά βογΟού|Λενοι 
κά(Λνορ.εν τον ϋτολογισ;Λ0ν των ΐΑίων μα; τταθών. 
Μετροϋντες λοιτδν ατό τον Ιανουάριον 1 8 3 3 , ά-ρ'·ί; 
έτοχΫ; έτάτγσαν οί ΠαυαροΙ τ ;ν  Ελλάδα, μέχρι τοΰ 
Ιανουάριου 1839, δτε άκόμγ μένουτιν εϊς ττιν Ελλάία, 
εϋρισκομ.εν 6 όλοκλτίρου; χρο'νου;· άνά 3,οοο ,οοο  τόν 
χρονον 3 X 6τ= ι8 ,ο ο ο ,ο ο ο  δραχμών έίατανγΌγοαν 
εις τροφάς, διατροφάς, έτις-ροφάς, μισθούς, έ-ιμίσ0ια, 
ταραμισθιατωνΠαυαρικδν «τρατευμάτων...  Δεκαοκτώ 
έκατομμυρια! ίίυνάμεϋα μ.έ ίέαα νά συστςσωμεν 
δανοΐστγριον ϊρατεξαν, ώς·ε νά μ.·̂  κρεμάμεβα σνίμερον 
ατό τά Οαυματουργ-έματα τοΰ Κυρίου ί>εγνγ · μέ άλλα 
τεσσαρα να κατασκευασωμεν δρόμους, γερύρας καΐ 
διώρυχας, ώς-ε ν' άναστγδ·  ̂τό εσωτερικόν μας έμτόριον 
μ.ε τα ετιλοιτα Αε τέσσαρα νά κτίσωμεν δγμόσια 
κατασττίματα, ώστε νά μά σγτωνται εϊς ύγράς έκκλγ- 
σίας τα εθνικά μας βιβλία και νά μγν άταντώσιν εϊς 
ναρΟν,κα; μέ άτορίαντων οί Βασίλειοι και Χρυσός-ομοι 
τους Βολταιρους και Βολνέους.

« Αλλ’ οί Παυαροι είναι αναγκαίοι τρός ίιατγ'ργσιν 
τγς-όουχίας,» ίίού τό μέγα έτιχείρν,μα των Κυρίων
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ί';:ουργ!ον, οΐτινίς πιστεύουσιν ϊσω; ε!ς τχ ; έ'χφΰτους 
ώία;, βλεποντες έχυτοΰς-τοίον ϋ;τ2ρέ^·)ντχ; εις τ/,ν 
ί'.xνο̂ τ̂̂ /.ν;ν ίύνάρι,ιν. Είνχι, λέγετε, οΐ Παυχρο'. άναγ- 
χαΐοιπρο;ίιατ'έρνισιν τνί; ησυχίας; Χρα ή ασινωνία, 
διά νά ήσυχάζ-ρ, χρείαν έχει βίας ξενικού στρατού. 
Χρα δεν είναι αΰτη εϋχαριστ·ί;ριένν). Εις τό στό'αχ των 
Κυρίων Ί’πουργων ώραίχ εξο|Λθλόγτ,σις της ώρχίαςτων 
χυβερννίσεως! Πλήν έχω εγώ εν ιατρικόν άσφαλτον νά 
προβάλω εϊς τους Εςοχωτχτους αϋτους. 0  Ελλάς, 
δυσάρεστουριε'νη, ανάγκην έχ_ει της έπιτηρησεως των 
Πχυαρων; Ας εύχαριστηΟ-ρ λοιπόν ή Ελλάς. Ας ένερ- 
γςΟη τέλος πάντων ή έΟνικη της ΑντιπρΟσωπία, και οί 
Παυαροι εΰδυς άποβαίνουσι περιττοί.

Φρικαλέα τζί ό'ντι καί τεράστιος ή άξιυ'τςς τινών 
Κυρίων Παυαρών! ΟΐάνδρεςΟυτοιέγεννηΟησαν,φαίνεται, 
πανεπιστ·Λ;αονες. ΕίςτςνΠαυαρίανό Κύριος Εΐδε'κος δεν 
είχε πλεύσει ποτέ ουδέ εις ρύακχ· έρχεται ό'αωςείς τΐν 
Ελλάδα, καί γίνεται ό Μέγας Πε'τρος τοΰ ναυτικού ρέας. 
Εις την Παυαρίαν δεν έδύνατο νά φυλάςη -την ισορρο
πίαν της υλικής του βαρύτητας όσάκις ηθελεν άπό 
γε'φυραν ίδεΐ ποτά'Λίον ρεΰρεα· το'σον ή ζάλη έκυρεάτιζε 
τάς αισθήσεις του! εις τήν Ελλάδα ό'ραως ναυπηγεί 
Κανονοφόρους, έχούσας άνά έν κανο'νιον [Λεγαλάτερον
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τοϋ 5ώ[*5ίτ(5ς των και χορ£υο[Λενα; ώς οΐ ζυθοττόται το3 
Μονάχου . 0  Κύριος * ’ * ύτςίϊρχε γνωστός εϊς τν,ν 
Παυαρίαν ώς ίπτεύς ριόνον άριστος- άλλ’ ώ του θαύ- 
μ.ατος! έλΟών εις την ΐόλλάία, έξε'χει έπ'ι γραφικής 
ϋψν,νός ίϊρας, και [λένει ση;αερον κεκολλη|υ^νος εις αϋ- 
τί,ν ώς άλλοτε εις τό Βουκεφαλικόν του έφίττ—ιον. ό  
Κύριος * * * ,  κοΐ[ΛΥΐθεις [/.ίαν έσπε'ραν άίολούστατοί 
1'ιωΐΛατικός, έ'ύττνησε την αυγήν Λι-τλωχ-άτης Ταλιϊ- 
ράνίος, κα'ι Χιε'τει τώρα τάς [λεταζύ Ελλ,άίο; καΐ τΐίν 
ΐαεγάλων Δυνάρ,εων σχε'σεις. ίΐ^-εϊς ίό οϊ τετω/οΐ τφ 
τενεύχατι Ελληνες ριε στόρια χάσκον και γεΐρας 
εσταυρωριενας στεκοριεν ριακρο'θεν, βλε'ττοντες τάς εξαί
σιους αύτάς ριεταρ-ορφώσεις τοϋ Οβιίίου.

ΚαΙ |λή νου,ίσετε δτι εις δλα ταϋτα δεν τρε'χει κάτι 
[Λυστηριώίες κα'ι ύπερφυες. ίίγώ βλέτω τον δάκτυλον 
τοΰ Θεοΰ κεχαραγαε'νον εϊς τό ρ.έτω:τον των Κυρίων 
Παυαρων. Δεν τταρατηρεΐτε; 0  λνδυττασττιστής της 
Παυαριας έ|χβαίνει ρΑις εϊς τήν Γραριρ,ατείαν των 
Στρατιωτικών... Εχει χτερά ;—  Οχι.—  ί ΐ ’ δλον 
τούτο εις δλίγας στιγρ,άς χετα τους βαΟίΛοΰς τοϋ Αν- 
ευχολοχαγοϋ, ί  χολοχαγοΰ, Λοχαγού, κάι κορδδνεται 
ΤαγίΛαταρχης, καί βάλλει εκβάλλει Αντισυνταγαατάρ- 
χας, λυνταγρ-ατάρχας, καί ρ,έ το «ρε'σιόν των εις χεϊρας
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τίιν τ:ροσκιινοϋ5ΐν οίεΰλογν;|Λένοι ΑρχνιγοΙ τοϋ Ελλτινικοϋ 
άγώνο;! Αλλο πχράΑόΐγ̂ Λκ · ό Κύριος Φρ.γί·ς; άνεγί- 
νωιζε τλ οϊκονοαικά του άριοτο'υργτίικατο: εις άτελοϋν 
τινα Γρα^έκ, ώ ; ό Μολιέρος τα κω;κικάτου δοκίρΐια εις 
τςν Οερκττκινι α̂ του. 0  αρχάριος αυτός ριαθκτςς εις 
τρεις [χ’ςνας έίυνατο ν’ άιρκο’ρ χίλια βτ'|Λατα ότίοω 
τοιοΰτον Διδάσκαλον; Μ’ ό'λον τοΰτο τό κατώρθωσε. 
Τ6 Αγιον Πνεϋ(χα κατε'βνι έν είδει λευκής χεριστεράς, 
καΐ τόν ϊ,ύλόγκσεν Οίκονουολογώτατον των Οίκονθ[χο- 
λόγων.

Οι ιίυριοι Παυαροι Ανακτό^ουλοι (βέβαιος εΐ'και) 
λειτοΟυαοΰσιν αττο τον γέλωτα οσάκις ένθυαοΰντκι τοίις 
Ελλγ;νας ΙΤτεουργούς* βλέ"οντες τόν Εζογώτατον ***^ 
τον Εκλ,αριττρότατον * * «Κύριοι Γραιαριατεϊς (λέ-
γονσι καθ’ εαυτούς) γράφετε! γράφετε! Αλλ’ άετοκρι- 
σιν άτό άρ’-ας ουδέ γρϋ. Γράφετε, Κύριοι! γράφετε! 
Ηίαν τ,αέραν Οε'λετε ά~οκάρι.ει γράφοντες. Σάς έκαταν- 
ττΙσαίΛον, δύςαν να έ'χ7̂  ό Θεός I Συαβούλους Ειτικρα- 
τειας, ΐζττους τρώγοντας την χρυσήν κριΟν',ν εις τ<ν 
τολιτικλ,ν φάτντιν. Μάς κακοφαίνεται νά παρατονκσδε 
(Λε 'όιεάς, Κύριοι, ΐοξάκις τόν χρόνον δεν φορεΐτε τςν 
Υτονργικήν κατάργ-υρον στολήν σας; ΕΪς τάς ταρατά- 
(εις, εις τόν Ετιτάφιον, εις τκν .Ανάστασιν, δεν έχετε
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4λα; -7.; τμ'χ; τοΰ ττοώτου β·/;ι;.χτο;; Πλτ,ν ίΐν  σχ; 
ά̂ ίνθ|Λ3ν νχ κοχιάζετό, κχΐ ·ί;χεΤ; άνχι5ε/_ό|χε'}α τά 
βάρ·;; αχ;, ίΐ υγεία αχ; 5έν είναι ττολύτιρίΛ; εις το είνος;
Λί αϋττ,ν 5έν ·τρί·τε'. να (ρροντίζι; καΐ τ, Κ,υβέρντ,σι:;»

" ίΐΤ,δαν, εργονται οί ί.ένοι καΐ άαο του; δύο ςεόλους· ·

ό ατίγα; ούτος τοϋ ΤΙερι-τλανωαένου ανάγεται χαΐ εί; 
άλλου; αολλοΰ; εέίου;, οΐτινε; (κετα τους Παυαροΰς άτ;ο- 
τελοΰϊΐ Χευτεραν κλάσιν ττρο/οαιαίαν. Είςτ/,ν έλλάϊα, 
εκτε; των Ελλτ,νων, ολοι άλ ,̂ν,λοίιαδόγγ·); κατε'γονοι 
τάς έςοχί'ΐτεεα; Οέ-εις. 0  Κύριο; ί'ε-γντ,ς, τ:ρ'ιν υ.ά; 
οθα'σγ άκό;ΛΤ, εκ τ'ί; Γαλλίας, αροωρίτδτ, Εαΐ|Λελτ,τ·ί;. 
Κτλ-ςρώσαυ.εν τά εςοία τ ις  έλεύοειός του, κα'ι (τό 
(ρρονιικώτερον ϊτως) ·τροετλτ,ρώ5α;κ:ν έκ τϋ ; σάυ.ερον, 
ώ; εΤτεν -ή Μϊ,ν;;, και τα έίο3α τν;; έαιοτρογνίς του.

51: ολϊ,ν δν.ιο; τί.ν ίκανότν,τά των καί [κέ δλας τα; 
αροοίοτηκάς των αροώους, οϊ ξένοι ίέν κατορΟόνουει 
|κε·ρά7,α τιάγρ,ατα ΰαέρ τγ,ς Ελλάίος. 0  Κύριος Ί>αβ- 
βιέιο; εις τί,ν Κάρυστον καί ε’ς τό Χαϊίάριον, έ, Λόρ
δο; Κο/ράνν,; εις τςν κατ’ Λλεξανδρείας εκστρατείαν 
του, ό |κάκαρ ΐωάν.-ςς Κααοδίστριας εις τά ; ά[κεράς 
τν;; Κυβερνόσεώς το>ι, ά, Παυαρικτ, Αντιζασιλεία, δ 
άλλόκοτις καί όρειν'.ς Ρουδάρτος, οί σγγκερινοί .Λνακτό-



βοΛο!, ί;:7:|Λ;λ·/·ταΙ καΐ α'λλοι, τίθό'λετε; ύ-ό αίσιον 
άστίρα 5έν ε’γενν/ίΟνιυχν οϊ Κύριοι ξένοι,

ΧΠΜΕΙΟΣΙΣ (3). ΣΕΛΙΣ 5.

Δεχχοχτί*) ενιχντοί αρι8|Λοΰντοιι, αφ’ οό έσύν-ίοιψεν 
ή Ελλάς τχ 5;σ[ .̂ά τν;ς. Η κοινωνί*, κχι ί ι *  τόν 
α̂ Σκ̂ /)ρο'ν τ/ις πόλψον και κατά ουοικ/,ν τάξιν, ΐλ.α- 
β:ν έκτοτε ττολλκς αλλοιώσει; ■ εξακολουθούσα 5έ ν’ 
άττοοαλλιρ οσα έκ των ταλαιων τ ς ;  στοιχείων εΐσέτι 

ι̂ατερει, Θελει ρεετα [εικρόν όυ,οιάσει τήν τριακόντορον 
των Αθςναιων έκειντιν, ή'τις , κατά τόν Πλούταρχον, 
ΰύίζοι̂ ζτή έκτων χρόνων τού Θησέως |κέχ_ρι Δηιαητρίου 
τού Φκληρέίος, ίιά  τάς ττολλάςτ/ις έπισκευάς 5έν $ιε- 
φνλαττε ατλεον κανέν ρι,όριον της αρχαίας της ίίλης. 
Καθ’ έκαστον έτος χίλιοι ίισχίλιοι νέοι έκπαιίευθέντες 
"ροστίΟενται εις την Ελληνικήν γενεάν, καΐ χίλιοι 
ίισχίλιοι γέροντες άναλφάο/,τοι άφαιροΰνται...

Ιξοχώτατε Γραχ,χ,ατεύ * * ’ ! έχεις -δίκαιον τά έ~αρ- 
χιακα Συιηβούλια είναι των Αιρετικών Οεσ|Λθί · άντί- 
κεινται εις τάν όρθο^οξίαν · 5έν ΰτα'ρχουσι συςτηυ,ένα 
ούτε εις την Μαλαριόσιαν, ού'τε ε’ς τήν Κ.α;ητσάτκκν, 
ούτε ε’ς τήν Σιβηρίαν. Διατί νά συστηθώσιν εις τήν 
Ελλάδα;

Εΐ2 Τό ΠΓίΙτΟΝ Ι ςμα. 47



48 ΣΠΜΕΙ1!2Ε1Σ

Και σΰ, Μωϋίη Νοαοθίτα*"*! έγχάραττε εί; 
■λίθινους πλάκας τά Εξαιρετικά σου Δικαστήρια, καί 
ου[Λ*λνίρονε το Λευτερονο'ριιόν σου προοΟίτων καθ’ 
ά|Λέραν κρίκους νέους εις ττ,ν άλυσιν τ ίς  Δικονορείας, 
•ίίτις μ.ας έχει ’/,εϊρας κα'ι πο^ας 5ε5ε|υάνους. Εις τ·>,ν 
λΰστρίαν, ό πολυ(5[Λ;χατος Ιργος τ ίς  Κυβερνησεοις 
εριβατευει καΐ εις τάς έσφραγισριένας των ιδιωτών 
έπιστολάς, και 'ίι Γραυ.αατεία τίς  Λικαιοσΰν/ς, συ̂ νί- 
σασα ά;χιε"ίστ,[Λον άλλ-ςλογραιρίαν ιχετά τΓν Εϊσαγ- 
γελέων, ·ό[χιε7:ισ·συως έπεαβαίνει δί αϋτίς τνίς νέας 
[αε9όδου εις τά δικαστικά, και τ.ριιεπισ’/,'χως δέχεται 
παρ’ εκείνων κατασκοπικάς καταριγ,νΰσεις. Τοιανττι 
καλά έξις διατί νά [αά ;αεταφυτευίΙγ και εί; το ευκρΟτ 
τον κλίυ-α τάς έλλάδος;

ήρϊανίσθνιτε άπό τέν κόπον. . .  τδ βλέπιο. Κύριοι 
Εύ'χβουλοι τις  Επικρατείας! Τον χρο'νον έξάκις κά- 
θγ,σΟε εις γενικήν συνεδρίασιν, και δωδεκάκις γεύεσΟε 
εις τήν βασιλικήν τρςίπεζαν. ΐίν τοσούτω δϊδλα ταϋτα, 
διά τάς πολλάς κα'ι χρυσάς συ;χβουλάς, τας οποίας δί
δετε εις τό Κράτος, λαίλβάνετε τήν ιόραν ρ.ίαν ξγράν 
δραχριήν.

Λ ! νά αας ζγ,τε ολοι καΐ νά */̂ αίρεσ9ε τ' ονθ|/ά σ*;, 
στύλοι τοΟ Ελληνικού Κράτους! Ϊ7:'^υργοί! 2ύ;Λβουλοι
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ΐτταρατεια;! Λιοικηταί! έπ α ρχοι! Ελβγκταί! Λογι- 

σταί! Εισαγγελείς ! καΐ συ σκυλλολ(ίγιον ίπαλληλί - 
σκω·̂ , τους όποιους ^έν καταδέχονται ν’ άναφέρωσιν εις 
τας σττίλας των <χΙ Προκτιρύ^εις των τελετών! Ποια 
χαρα Θεοϋ εις τ“ήν Ελλαδα! 0 λ α  σεΤς τά ευρίσκετε 
ζυγά καΐ ολα κατά τάςιν, μ,άλι^α εις νεοριηνίαν. 
ΪΞΪς είσθε ολον τό έθνος, και διά σάς ρί,όνον πρέπει νά 
δουλευτ) ό βάναυσος λαός. . .  Λάβετε δριως ριίαν ς·ιγ- 
[Λην τον κόπον νά συλλογισθητε δτι πλησίον σας υπάρ
χει και {Λία κλάσις ριικρών τ'λν *,?ιλικίαν ανθρώπων, 
Οιτινες λα[Λβάνουσι κατ* έτος ενα δάκτυλον άνασττ{- 
(Αχτος, έν φ σεΓς λαμβάνετε κατ’ έτος ένα δάκτυλον 
κυρτώσεως και βαθμηδόν κλίνετε πρός την γην. ή  
κλάοις αύτ*ό σπουδάζει, μελετά, σκέτιττεται είςτά  Σχο
λεία, εί; τά Γυμνάσια, είς τά Πανεπιττέμια, και δεν 
ευρίσκει τά πάντα λίαν καλά. Η κλάσις αύτή είναι 

Ζαγ)μ·/;ς όυίός τοΰ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, Κριε- 
ζ'ίς ό υιός τοΰ ΐπουργοΰ, Μαγγίνας ό υιός τοΰ Συμβού
λου, Γεώργιος 6 υιός τοΰ ζευγηλάτου, Δήμος ό υιός τοΰ 
κρεωπώλου, Πέτρος ό υΙός τοΰ υποδηματοποιού. Πέρυ- 

σιν ησαν δέκα χιλιάδες, εφέτος έγιναν είκοσι χιλιάδες, 
®?χή-*·ενον έτος γίνονται τριάκοντα χιλιάδες. Ολοι 

άνλ·|̂ ινώσκουσι τους ΓΙαραλλη'λους Βίους τοΰ Πλουτάρ
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χου, δλοι τού; Φιλιττζικού; τοΰ Δ’/;|Χθ!:ϋένου;, δ),οι τ·/;ν 

Πολιτείαν τοΰ Πλάτιννος. ΠροσΟίσατε δτι κκΙνί Ελλ.·/)νικ·ίι 

αύτο γλωσσά εχει τ ι όλέθριον ΐίίωρια · ή )ΐατ7;ρα[Λέννι! 

άτόζει τοΰ οίνοττνεύριατο; τ ι ;  έλ.εοΟερία;· καΟέν γρά[χ- 

[χα τχ ; είναι ριδλ.υξδο; συρίζων κατα τ ΐ ;  τυραννίδο;. 

Τα [ΐ,ερ.ολ.υσ[χένα τδ>ν Ελ,λ'χνων κότα συγγρά[;,[χατα, 

εϊσδόσαντα εί; τήν ίταλ.ίαν και εί; τ/,ν Γαλλίαν διά 

τοΰ Γαζτί, Λατζ-άρεω;, Αρ',Όροιτοΰλου κα'ι άλλ.ων λο

γιών φυγάδων τ τ ;  άλωβείσν.; Κωνσταντινουπδλεω;, 

διεκοίνωσαν τ/,ν πανώλ·χν των |χ.εταβοΰδν, χροκτοίρια- 

σαν του; αιώνα; των Μεδίχων, των Λουδοβίκων ϋ ' ,  

και τε'λο; έγέντχσαν τά έκτρώριατα, τοό·; συγγ'ραιρεϊ; 

(λέγω) τΐ,ς δεκάτχ; όγδδν;; έκατονταετ-χρίδο; , τί,ν 

Γαλλικήν έχανάστασιν καί τον έχιδνΐ[χικον των Ε^ντα- 

γρι.άτων συρ'χδν κιίΰ’ δλτ,ν τήν Εΰρώχν,ν.

Αν ·χ;χν,ν κάνει; των Οίκονθ|χολό',τνν, ήθελα δώσει 

συρ-,βουλήν οίκονο;χικ>,ν νά κλεισδή τό Πα.νεχιστ-χρχιον, 

νά χάργ τά βιβλία του κα'ι νά οεδγ-χ δθεν ·χλ*:εν ό Γεν

νάδιο;, δστ-; ;χα; φέρει υ.αθ·χτά; καί άχδ τν.ν Μολδο

βλαχίαν, νά μα; γυρίσιτι τχν χλάτχν καί ό Βο'μβα.', 

07ΐ; τολμά ώ τ?.; άίεία;! νά έξ·χγ·/·σ·/ι τά; Γραφά; καί 

νά τά; βά}.ιρ άχαραλλάκτου; εί; τά; χεϊρα; τ·;ΰ λαοΰ.



ΕίΣ Τ ό  ΠΡΩΤΟΝ ΑΣΜΑ. 51

Είναι ανάγκη κατεπείγου^α οίκονο^λία;, και ττοεττει 
νά εκλέξω'Λεν τ& ρΛκρ̂ τερον κακ<5ν * οί Δασάογαι νά 
{/.εινωσιν* οΐ ΚαθηγηταΙ καΐ Διδάσκαλοι νά ^ύγωσιν 
ό Γεννάδιος προ πάντων... Κακού οιωνού Διδάσκαλοί ί 
ΕνΟυ|ΐεΐται ακί̂ ριη τ6 Βηίλα τοΰ οχλαγωγικού Πλά
τανου εις Ναυπλιον, καΐ δεν το εχει τίποτε ό ιρίλος 
(λίαν αύγην, ενωπαραδίδει τόν Δηριοσοένην̂  ν’ αύτο-' 
σχεδιαστι τΓ,ν ακόλουθον παρωδίαν τοΰ περί στεράνου 
Λογου ·

Ρ * εις Αγηνοριον καΐ Α[Απλαν9;ν και 
Κλεισοβαν άριςεύσαντας κατά των τυράννων προριά-

ιί>ς τον Αο
ν/ν*ΐΛ\Ι

χους ττ\ς νέας Ελλάδος! οχι, (χά τοΰς τόν Αργο-
λικον κολπον και παρά Καφηρέα και Σα[χον κατα- 
ναυ[χαχησαντας τον Αιγ·υπτιον καΐ Καρχηδονιον καΐ 
Βυζαντινόν στόλον! όχι, [λχ τζς ίκ 6ε;/5λίν)ν χν,τζ^χ- 
φιοΟΐίστ; τίχων ·:τόλει; κ ;1 τίν ά-οίεκατευΟίΓσκν 
ή|Α:ύν γενεάν! όχ ι, χ,ά τους εις 5·/ιχ.όσια [Λντ'χοίτχ 
κει:;.ενου; άγχθους ά·Λ^χς, τόν Μάεκον Βόζτοτ,ν και 
Γεοργιον Καραΐσκον, κα'ι τους έτι άκνιίεΰτους ι/.;ν;ν- 
'εας, τους είς ϊϊττειρον καΐ εις Ευεοιχν “ ετύ'νττς (·Ιυ- 
ριακοΰ)ς;ν και Ηλίκν ΒΙαυροχνχάλκς! όχι, 5ϊν ςγεί- 
ρχχεν τϋν υττερ σιοτ’ςριας ςευλεριο̂ , έ̂ν κανεΓριόζίΛ-ν 
"ϊκς Τϊχτρώκς ήριων έσ τά ς , 5εν ά-ωλεσ/υ,εν τους
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φιλτχτου; τ,;χ;ον τζ̂ Ιι; |̂ εταλλαγ·Λ,ν 525·;τοτων, άλλα 
ττρός άνά:'.τ·/ισιν νο[«.)ν ελευθέρων. Μάρτυρας -τοϋ 
λόγου ρ.ου έιτικαλοΰ;Λαι οχ; τούς εί; Επίδαυρον καΐ 
Αοτοος καί Τροιζ-ύνα Παραοτάτας τ ίς  Ελλάδος, σας 
τούς ένδόξοι; θανόντας, ω Νέγρν), Φλέσα, ΐψνιλάντα 
καΐ Κρεββατά!»

Ακούσατε, σεν; οίδιέποντες τάς τυγαςτων Ελλ·/ίνων! 
ίδνος τ,ιχεΐς χθες ήλυ|χπιονΐκαι καί εις τό [χέτωπον έτι 
(ρέροντες τν,ν δάφνκν τοϋ θριά[λβου, δεν κύτττοριεν εύκό- 
λ(.)ς τον αυχένα υπό τόν ζυγόν, οΰδ’ άπό ζωήν ένδοςον, 
έλευί.έραν καί άεικίνκτον ρ.εταβκίνο|χεν εις άσκριον, 
δούλνιν καί τάο ΐ[χον. Κυβέρν/σις δ'ίριοσία, Κ.υβε'ρννισ'.ς 
έ3νική, ϊδοίί’·/,|χων ή πρώτνι ανάγκη .

λΐή πιστεύετε. Κύριοι Διπλωριάται τής Αοάτου, εις 
δσα λεγουσιν εις τό δωιχάτιόν σας οΐ καλοί σας φβ.οι, 
ότι ρ.ετ’ όλίγ-ον τα Είδ-,κά Λικαστήρια. [έλουσι διαδεχθή 
τό Ορκιυτικόν Σύστν;(Λα, αί ΚαποδιστριακαΙ Λτ,ριο- 
γεροντίαι τόν Κηιχοτικόν όργ'ανισιχόν, ό περί Προανα- 
κρίσεως Κανονισρ-ός τόν περί Ελευθεροτυπίας Νο'ρν, 
αί Αλλγ,λοδιδακτικαί τοϋ Κυρίου Κοκώνη Σχολαί τό 
υΐανεπιστή,χιον καί τά Γυρ-νάσια. όχι ό'τι σάς άπατω- 
σιν εί ιρίλοι σας . . . Απαγε τής βλασφν,ιχίας! Είναι 

τίμιοι άνθρωπο·., και τό εδειζαν ό'τε (άπό με·γάλνιντων
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ττρος σά; ευγνω̂ ΛΟσύνην) εχνίρυ̂ αν 7:α;Λψ·/;φεΙ Προείρΰν 
τη; ί^λληνικη; Γερουσίας τον Αντιναύαρχτ; πα σών των 
ί ωσιών ί^κόρουν, εύω^ιάζοντα εα  άζο τον καττνον του 
ίτυρπολυ&έντος ΐϊ^ρου. Πλην οί καλοί άνθρωποι άπατων- 
ται καΐ αυτοί * δέν βλέπουσιν οτι ανακαινίζεται καΤ 
έκάστην ή έλλας, καΐ δτι άττο τά Διδασκαλεία ριας 
ΐζερχεται νεολαία, ί[τις ουδέ τ/|ν 2λαβονικ*^ν διάλεκτον 
ό[λΐλεϊ, ουδέ τόν Σκύθην Ανάχαρσιν προτιαα τοΰ Αθη
ναίου Σόλωνος.

Μή πιστεύετε, και σεις Κύριοι Διπλωριάται της 
Μεγάλης Βρεττανίας, εις δσα ψιθυρίζουσιν εις τάς 
άκοάς σας οι καλοί σας φίλοι, οτι Οέλθ[/.εν άνασκάψει 
πόλεις, κώ{Αας, ελαιώνας, ά|Απελώνα; καΐ άπασαν την 
έλλάδα διά |/,ονην τέν τιρ,'λν της α π ο κ λ εισ τικ ή ς  
τών Α γγλων π ρ οστα σία ς, τ*ίιν οποίαν, εν παρεν
θέσει, ευρίσκουσιν ολίγον στυφήν οί αδελφοί και όριογε- 
νεΐ; ημών Επταντ^σιοι. 0γ ι βτι σάς άπατώσιν οί φίλοι 
5«ς. .  . Θεός φυλά̂ */1! Είναι τίμιοι άνθρωποι, και 
τό ^ειζαν 0τε (από άκραν των πρός σάς άφοσίωσιν) 
άναστατώσαντες υπέρ Συντάγματος κατά Καποδι- 
ς·ρίου την Ελλάδα, πρώτον μέν άπό 1'δραν εις Ναύπλιον 
ηυτομύλησαν πρός τους έχθρούς των, ύστερον δε και εις 
απόπειραν ήλθαν δολοφονίας κατά των εν Προνοία
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Πλϊρεςοίσίων τοϋ έθνου; κα'ι ίιΛ.υταν τ-ί,ν Συνό'λίυυιν, 
ζητ'Λσκννχ συντά;·  ̂ (;.5.-άτοΰ βαϊΐλεως Χά ο̂τί,ν Συντα- 
γ;Λατι>·.ον. Γ1λϊ;ν οΐ χαλοΐ άνΟί)ωτ:οι άπατώνται καΐ 
αύτοί· δεν ρλ57:ο;;σ'.ν 6'τι γενεχ νε* διαδέχετχι χ-ε,ν 
'ττχλα-.ί'.ν, και δτι άΐδ τά Σ/ολεΐά 'αας ΐςί-^γοντα'. νέκ, 
κνα·(^ώσαντες εί; τ>,ν ϊατοείαν και τους άνό̂ εους κατα 
Ινατεγ/άγ·.·;; ττυ-οβολισαους των ·τ;.εόντων φρουρίων 
εας, και τίν Ψοινικικνιν τοϋ Υπουργείου τας ττίτιν ·τρος 
τον Νατολεοντα, τόν ότοϊον 'ί νέα Καρ'/γΛ̂ ών έβαοά- 
νιτεν ώ; ή αρχαία τόν ΡέγουΥον .

ςπ3:ετοςις (4), ΣτΛίΣ 6. ■

Τί έγιναν οί τχτέρε; έαεΐ'νει τοϋ Ελληνικού Συντά
γματος, οί έμφυτεύοαντες εις τήν γην μας τό μεϊναν 
α:ιά·ρ·τον τής Ελευθερίας δίνϊρον, εις τά,ν οκιαν τοϋ 
6ιτοίου οί Εένο; σήμερον ηΓ.λ,ωσαν τράτεζαν καί στα- 
τχ'Λώσι; Τί έκριναν οί ενάρετοι Κανακάρχι, οί ττολευμη- 
χάνοι Νέγραι, οι στωίκοΐ ΕενιαμΙν, οί έλληνόφρονες 
Σκανίαλίϊαι;

ϊ ί  έγιναν οί Αττόστολοι εκείνοι των ελευθέρων ΐ5εων, 
οί μαλ/άσσοντες τας καρίίας των όρεινίϋν λε ί̂ντων τοϋ 
ώλυμτου, τοϋ Ιίαρνασσοϋ, τοΰ Ταϋγε'του καί τής ϊίης;



Τί έγιναν οΐ Αν9·.ΐΛ0ΐ Γαζεϊ;, οί Στέφανοι Κανείλοι, οί 
ΙΙολυχρονιάίαι, οί Κλεόβουλοι;

Τι εγ'ΐναν οί άτλοιαοι εαεϊνοι α.αι ιτν^οεις ττατριω- 
τυ,ίΛΟϋ Πρόκριτοι των Εταρχιών, οί Παραττάται 'τ·?;; 
έτιίαυ'ρου, τοΰΑτροοςκαί-τός Τροιζτ;νος;'Τί έγιναν;

Ατε^άναν, ατεΟαναν τεένν,τεε. Καίτοι ι̂ υνα(Λενοι νά 
έχτεινωτ: /είρα εί; γ·ν5ν τριακοτίιον έκατοαιε-υοίων, πα- 
ρε'ίω-ιαν είξ κν-α; ακέραιον κλτ;ρον·)ριίαν τον έΟνικέν 
αότόν τλοΰτον.

ΑλλογενεΤς, οί άΑιαφο'ρω; Αιερχόνχνοι τήν ίίΐΐχίχ', 
(ε·ί| τρ05 Θεών! (λ/, πατητέ τα ; άση αους αΰτά; πέτρα;! 
Κο'νιν αύταί καλυπτουτι, κόνιν ίεοάν. . .  ΕιΑα, ηκονσα 
έγώ του; Ο'Ιηλόφρονα; εκείνου; άν?ρα;, οΐτινε; πρώτοι 
έιεόχϋηοαν υπέρ τη ; Ελληνική; παλιγγενεοίκ; καί 5έν 
έφίαοαν να ί’Αωοι τό τέρρια των τέτων άγιόνων τεον.

Σαλαριί;! Σαλα|αί;!.. ίΐΐ ένϋυυ-οΰριαι.. .  εί; τά; 
έρήυ.ου; σου παραλία; καΊήιαενο; καί ύπό τήν λκρόπο- 
λιν των Αθηνών ίιακρίνων τά ; Αλβανικά; σκηνά;, έιε.ί- 
γνυα τα δάκρυα ρεου ρεέ τά πολύφλοισβα των αϊγιαλων 
οου κυριατα .

ή|αην το'τε νέο;. . .  Εβλέπετε τό φώ; τοϋ ήλίου τότε, 
μεγαλουργέ Καραΐσκε, οίλτατοι καί γενναίοι Τοαπα'ζαι, 
καί σεϊ; ήρωε; του Σουλίου, Λάμπρε Βέϊκε, Γειόργιε

Εΐ:; τ ό  π ρΓϊτον  Ι ςμα. 55
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Δ?α«! Αγνό; ίσο, Κανάρ·/;! Αγνός ησο, Σα/τοόρη·! 
ίψηλότερον είχετε τό άνά<ιτ/)|Αα τότε, Κωλε'τ̂ τ/ι χαί 
Μαυροκορίάτε!

Θλιβερά σγί,ο-ερον περιστρέφω τά β)Α;χ|χατά ριου.. .  
Ζτ,τω έ9νος. . .  Αλλ'ευρίσκω |Λ0νονκόνιν. Οί ίνίρες 
του αγώνος άπεθαναν, γ] γτιράσαντες διάγουσιν οιφανς 
βκιν είςτκς έπαρχιας. Τά τέκνα των, εις έφ/βον μόλις 
ό,λικιαν, ^έν ίχουσιν ακόμη ^ύνάμιν νά στηρίζωσι τά 
ίίκαια της πατρίίος . Πένθος άπαργιγόρητον κυριεύει 
τόν άνθρωπον της Ελλάϊος!

δστις ήσθάνθη τόν ένθουσιασμόν των πρώτων τής 
έπαναστάσεως εκείνων χρόνων, δστις έσκη'νωσεν εις τά 
σ,ρατοπεία των Αχιλλεων, των Αϊάντων καΐ Γίες·δρων 
εκείνων τής νέας Ελλάίος, δστις έπέβη τά πλοία των 
θεμι^ιτοκλέων, των Κιμώνων και Κυναιγείρων εκείνων 
της λίρας καΐ των Ψαρών, αύτδς ίχι, δχι,ίέν πρέπει νά 
έπιζη ήμερον. Θέαμα οϊκτρδν ή παρούσα Ελλάς ! Εις 
ερημικόν βίον θε'λει τις νά τήν λησμονήσνι! Εις υπερο- 
ρίους περιπλανήσεις θέλει τις νά τήν άποφΰγ·ρ!

ΪΗΜΕ10ΣΙΣ (δ), ΣΕΛΙΣ 13.

6  1/,σους Χ ρ ι^ ό ς έφερεν ίσ ω ς  τ η ν  τ ε λ ε ιό τ η τ α  ε ις  τή ν
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1ΐ8ιχ?ιν. Αλλ’ ή Ποίϊΐσΐ{, (Λαλι^α 5ί Ίι έτΓοτνοιί*, ίπχ- 
6εν ΐχ τις  Χριστιανικές θρνισκείας.

Εις ττ]ν ίΧια^α ΰπάρχουσι ^ύω κιΐσριοι ενεργοί, 6 
των αθανάτων και ό των θννιτών. ό  χρωτος, ώς και ό 
ίευτερος, εχει τα χάθ·/( του, τας άίυναριίας του. Η ριέν 
Ηρα κα'ι Αθηνά χροστατευουσι τους Αχαιούς, ό 8ί λργις 
και έ Αφροίίτν) τοίις Τρφας. ό  Ζευς, ένίίίων εις τάς 
ικεσίας τές Θετι&ος, έγκαταΧείχει κατ' άρχας τούς 
έλλν,νας. Αλλά μετά τ6ν φόνον του Πατρόκλου νεύει 
τάς κυανάςτου όφρεϊς κατά τοϋ Ιλίου, έντεϋθεν χτ,γά- 
ο̂υσι ίιαφόρων θελήσεων συγκρούσεις, άχροσίοκνίτων 

χεριχτώσεων ίιαίοχαι, καΐ ήίυνόμεθα βλεποντες συν- 
ίεσμον καί άλλνιλουχίαν έναρμόνιον μεταξύ όντων θείων 
καΐ άνθρώχων, μεταξύ οϋρανοϋ καΐ γές. 15ού τί άχοτε- 
λεΐ τύ μέγεθος, τέν χοικιλίαν και τό έξαίσιον τοϋ χοιτί- 
ματος τούτου.

Εις τήν έλευθερωθε~σαν Ιερουσαλήμ,εΐςτόνΑχοκλει- 
βθέντα Παράδεισον, εις τήν Μεσσιάδα και εϊς 6'λας τάς 
έπικάςτώνΧρις-ιανώνχοινίσεις φαίνεταιήέχαγρυχνησις 
ένός μοναδικού Θεοϋ, καΙαύτοΰ άχαθοϋς. 0  των Ταξιαρ
χών και Αγγέλων Ιεραρχία εϋχειθωςκαιταχεινωςδια- 
κονεΐ τον Μονοκράτορα τοΰ χαντός. Οΰδεμία κίνησις 
ϋχερφυσική, ούδέν συμβάν έκτακτον. Πανταχοϋ τό.



(Λον<Ιτονον τ ί ;  χπολΰτου [Λονχρχία;, το βαρϋ και ίιίκ - 
κτ.κόν τίς  φιλοτοφίκς, νίτι; ευτυχώ; τυνίυάζετκι [χετά 
τ ίς  κρίσεω;, άλλ’ όχι κ*ΐ ριετά τ ί ;  φαντασίας. Ιίον 
ίιατί ό Τάσσος, ό Μίλτων καί ό Κλοψτωκο; α̂ειναν 
τόσον ύττονεε'στεροι τοΰ όρινίοου.

Εκτός τουτου ό Χρ'.στιανισ[εός νμ<. βαφτίν τινα 
ίΛεΕα'/χολικοϋ ρευστικισ|ΐοϋ. ίΐ άλΕνιγορική των 
ΕΕ/.α/ων ιιο^νδεια γ,τον ατς! εναντίας ολ'έ φα'.^ρότςς. 
Οί Εθνικοί άιτεΟίωσαν τ·ίινζω·>,ν, καΐ οί Χριστιανοί το·; 
θάνατον. Λιά τοϋτο βλέτ:θ|αεν σκαιο'ν τι έτ:ικε̂ ν[νάνον 
εις τ·>,ν Ποίν,σιν των ριεταγενεστερων.

ί ΐ έ  ολας ίρεως τας ίιασαφκσεις ιαου ταΰτας, φοβοϊιεαι 
ττολν [Λ-ςτως οί ακόλουθοι οτοί/οι

«Καί ·ό του Χριστού θρησκεία τάς Ελλτ,νικας έρά'Λους 
«λπερνίαωτεν, εις ταΰτας ιτετςλονς ρίψα®·ι·ϊτενθίριους... ·

σχανίαλίσωσι την θεοσε'βειαν σφόϊρα τινίόν Οσίων της 
Πρωτενοόσης. «Πώς! (ίσως οωνά'ωσιν ουτοι κατ’ ερυ·) 
τολ̂ ,̂ας να ιχαχαρΓί* ;̂ τίίν ̂ αλαιαν Ελλάδα, ̂ ιότι εκατοι- 
κεΤτοάτο ττολυάριθρ'-α ττελώρια Πνεϋ[Λατα, καΐ νά έλε- 
δίνολογ̂ ς την σν;|Λερινην, ε^αθεν εις τον ΊτλνιΟυσ̂ Αον 
των Θεοτήτων τν,ς καθώς καΐ είς τόν τών άνΟρώττων 
'Γ/ις! Λεν σς αρκείοτι θέλεις τ*ΐ;ν υν; ;̂.οκρατίαν εις τήν
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γΐν, άλλα την ονειρεύεσαι και εις τον ούρανύν, ένο'νων 
ούτω 5ύω έγκλη'ριατα καΟοσιώσεω;! Δέν το εχεις 5υ- 
οκολον νά σοκοφαντ '̂ση; άκό;Λη και τούζ Μονα'/ούς 
ότι έκ τον θερ|χοϋ κατα της εΐίωλ.θλ»ατρείας ζήλου των 
έαύντριψαν τ' άριοτουρι-ηκατα τοϋ Φειδίου καί Πρα- 
ξιτέλους, καί κατε'στρεψαν εκείνο τό κατοικούν την 
άρχαίαν Ελλάδα ε3νος των ανδριάντων, ίσως εχ·ρς 
καί οκοτόν νά διϊσ·/_υριοΟίς δτι αύτοί άκό;αη έςηιρά- 
νιοαν τά <ριλοοο<ρικ:ι συ- -̂γράιχιεατα τοϋ Δηριοκρίτου, 
τάς κω[Λί;)δίά; τοΰ Μενάνδρου καί τόοας τραγωδίας 
τοϋ Σοφοκλέους, του Εΰριπίδου, γράφοντες εις τάς 
άττεςεοίί-ένας των χειρογράφων ριε[Λβράνα; «Απός-ολοι 
έκ τεράτων» καί ,α 'ί  ϋτερριάγρω Στρατηγ'ω». . .  ΐίτης 
άοεβείας! Α-ρον, άρον τον κατάρατου ! Τί οτέκοριεν; 
Πρκζις τής ίερας Συνόδου, τράςις! Ατοοτολή της 
προς την έτί των Εκκλησιαστικών Γραρ.;κατείαν! 
Παραποατή της ατό την έτί των έκκλησιαοτικων 
τρός την έτί τής Δικαιοσύνης ! Ετιτη'διος διακοίνωσις 
τής έτί τής Δικαιοσύνης τρός την Εισαγγελίαν των έν 
λΟήναις Εφετων! Ενταλρια καταδιώξεως! Ατόφασις 
τροδικαστική, δίκη, καταδίκη!»

1 'τ ά ρ γ ε ι  μ,ία κ λ .ά σ ις  ά γ ιω τ ά τ ω ν  κοσριικω ν ε ις  τη ν  
ίίλ ,λ ά δ α , ο ΐτ ιν ες  εχο υ σ ιν  ε ις  τή ν  β ιβ λ ιο θ ή κ η ν  τ ω ν  χρ υ -
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σο ί̂τους τών Εύγενειον και Θεοτ^κτιν, εκ^οΟέντας 5ί 
αυτοκρατορικης ^ατϊαντ,ς εν Μόσχα, κ αί τους ίιαφυλάτ- 
τουσινανέπαφους, ^ιότιποτέ^έντουςανέγνωσαν* οϊτινες 
παραπονοΟνται άπο δυσπεψίαν καΐ στο|χαχικούς πόνους 
διά τάς αδιάκοπους των νηστείας, έν φ οί παχύσαρκοι 
καταλύουσι κρυφίως και κρέας και πέρδικας και τρυ- 
χόνας και λαγωούς. Δεν έζοριο'λογοΰνται, διότι τοΰτο 
δεν φαίνεται· αλλά ρ.εταλα[Λβάνουσι πανδ/[λως είς τ:ί;ν 
Αγίαν Εΐριΐνην, και [λάλις-αεΐς την Ρωσικήν Εκκλησίαν. 
Εις τάς έφηρ,ερίδας αναφανδόν ρ.άς προκηρύττουσι 
πόλε̂ Λον Σταυροφορικόν υπέρ του Εσταυρωρ.ένου, κατά 
του όποιου οριως είναι παρωργισ|χε'νοι εσωτερικώς, διότι 
κατηράσθη τάς απολύτους ε’̂ ουσίας. έκ  των τόσων 
^ητών του Ευαγγελίου, τούτο ρ,όνον εχουσιν είς τά χείλ*/ϊ 
τω ν  «Απόδος τά του Καίσαρος Καίσαρι, και τά του 
Θεοΰ τω Θεω ». Ζητοΰσι νά μας μεταστρέψωσιν από 
τόν βωμόν της έλευθερίας είς την είκόνα της Παναγίας, 
όμιλοΰσι μέ δάκρυα κατανύξεως υπέρ των όρθοδόξων 
έκεινων, ο'ιτινες δίδουσιν είς χεΤρας του άτακτνίσαντος 
στρατιώτου έγγραφον συναλλαγματικήν γιλίων κνου- 
τ ισ μ ώ ν , πληρωτέων παρά του Αξιωματικού επι της 
ω[/οπλατης του φέροντος. Λυπουμενοι διότι μυριάδας 
σταδίων απέχει της Ελλάδος η Καμτσάτκα, μάς
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τιίρχχινον'τιν, έν όνιί̂ Λατι των 2υν(ί5ων Νικιίας^κάΙ 
Καιοαρεία;, έν όνό(λατι των Πατριαρχικών Θρ6νων 
Ιεροσολύ|Λων, Αλεςανίρείας και Αντιόχειας, να καθυπο- 
βλα0ωριεν εις τίν Ρωσικήν ά̂βΑον του Οίκουιαενικοϋ 
Πατριάρχου. Αναθεριατίζουσι τά Σχολεία, καταρώνται 
το Πανε-ιστνίαιον, εύρίσκουσιν Αίρέσεως στ:έρ(ΐατα και 
γλώσσαν Αρείου εις τάς φιλελευΟε'ρους ταραΑίσεις τοΰ 
ίωάννου Σουτσου κα'ι Περικλεούς Αργυροςςοΰλου. ένερ- 
γοϋσιν άτοκτιρόςεις Συνοίικας; κατα των Φυλλαδίων 
τοϋ Νεοφύτου Βάριβα. . .  0  Θεός να μιέ συγχωρήσγι ! 
Εΐ; πολλούς έξ αύτιον ρούβλιον άργυροϋν ε π ί  
γλώττνι βέβ·/ικεν.

Εόρίσκεται άλλη επίσης [αερίς ανθρώπων εις την 
έλλάία, Οί,τινδς ε^ουσιν εις το -προσκέφαλον τής κλίνης 
των χο!.ΐΛώμ.ενον τό Αγγλικόν τον Δελόλριου ίύνταγριά, 
καΙείςτόν εγκέφαλον των παρακεχωσριένα τό ά β εα ς  
κόρπους καΐ πλήθος παραγράφων τοΰ Αγγλικού Χάρ
του, καθώς εις τους θαλάριους των καλώς τεταγ|̂ !̂ να τά 
έκΧάϊ-ρ.άρκετ και ί^ίτζεν-στριτ τοΰ Λονδίνου κειμήλια. 
Διηγούνται τεοατα και σημεία περί τής Ευαγγελικής 
αρετής των Πουριτανών, Πρεσβυτεριανών και Κουακε- 
ρων. Ιΐσαν άλλοτε Αριστοκράται. Αλλ’ άφ’ οΰ κατέβη 
μίαν ημέραν εις τον νουν τοΰ εΔόρ̂ ου Καστελρίγου να
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ξυρα^ίη ολίγον ίυνατχ τον λχιαόν τοο κα'ι ό Οόίγγο;' 
Παλ|ν.£ρ(ΐτών ίιεττει χ^ν Βρ^ττανικίν Λιττλονκϊτεία'ο 
ήίτοτε οί Κύριοι οότοι άνεβαπτίσΟνιοαν Ούίγγ'οι καί 
ριζοτττάται, ετοιριοινκέκριζώσωοιδιχτύ ϊύντκγιια καΐ 
τούς έλκιωνα; ;ιαι τού; ά;κ5Τ3λώνας και τους τταφιίώ- 
νάς (ίας. Προπέρυτιν ίοαν φιλοταυαρύτατοι, καί δλα 
τά τίς  Ελλ·ςνικΫ,ς Κυβερντίοεως τα εβλετιαν καλα καΐ 
δγια. Ιλ λ ’ άφ’ ου ό Κύριος *♦ * (5έν όνοαάζιυ κανένα) 
άρχισε τό άργυροΰν του φραγγέλλιον να [ν.ατίζ·̂  τους 
βραίυκιννίτους Γερ|Λανικοΰς ϊτπου; τςς ιτολιτικνίς αας 
άρααμάςας, εκτοτε ^ιά τους Κυρίους τούτους καχχν 
ότριίν Ιχει ολ-ς τίόν Παυαρών ή φυλά- Οαιλοΰσι ιτερί 
ίικρύτων Αγγλικών τςλείντιυν ττράς Πάτραν καί ϊύιον. 
Ευ/ονται τ/,ν κατάτχεοιν τών τελονικών ριας ιτροσί- 
ίω ν . . .  Ϋτταγε ακίσω υ.ου, Σατανά! Εις τινας εξ αυτών 
στερλίνα χρυσά, έ~ ί  γλώ ττ·ρ  β έ β ςκ ε .

Τ ο ιουτοτρ όιςυ ,ς, έκ  τ ώ ν  ττρώ τω ν Ε λ λ -ςνω ν ά λ λ ο ι ιαέν 
λ α τ ρ εΰ ο ίτ ιτ ό ν  ΐ ’,,σοΰν Χ ρ ις ό ν , ί ' .ο 'τ ι τ ο ΐέ λ ο υ ; ιν ο ί Ρ ώ σ ο ι, 
ά λ λ ο ιΧ έτν ,ν  Ε λ ευ ί'ερ ία ν , ί ι ό τ ι  το  Οίλουσιν ο ί Α '-γ λ ο ι.

Τ ο ιο υ το τρ ό π ω ς, ε ις  τ ή ν  Ε λ λ ά ί α  5έν  ϋ χά ρ / ο υ σ ιν  άν- 
Β ρω τοι έρ,ιραίνοντε'ς τ ι  « φ 'ε α υ τ ώ ν . Ο ί Π ο λ ιτ ικ ο ί τ ί ς  
Ε λ λ ά ίΰ ς ,  ε ϋ σ τ ό χ ω ς  άοελεν ε ίτ τεΓ τις , έ ξ  ολοον τ ώ ν  άρι9- 
(Λτ,τικών χ α ρ α κ τή ρ ω ν , ό ,ς σύ|Λβολύν τ ω ν , έξελ ε'ξα ν το  τ6ν

/
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ρ,Γενικόν . —  Τί είναι σ-.Ιΐλερον ό Κωλεττης; ο μ.ϊ,- 
ίενικόν.—  τί 6 Κουντουρ ιώτν;ς ; ο [/.ϊ,δενικιίν.—  

Τί ό Ζαηρς ; ο ρ;.νιίενικόν. —  Πρθ(;τι5έ|κενοι ολοι άλ
λοτε ριετ* τ'ί,Ί [ΑΟνάία τή; Κυβερν·/;σεως, άττοτελ.οΟσι 
τ6 Κιιβερνοτικόν ττοσίιν, άλλοτε ριετά τκν [Λονάία τ·?,; 
Αντιιτολιτεύοεως, άττοτελοΰοι τ4 Συνταγριατικάν κεφά- 
λαιον. Λεν θέλω νά προοβάλω κανένα των Κυρίων τού
των, τους ότοίους άλλ.ω; τιικώ Αιά τά; τύοας ύιιέρ τοϋ 
εθνονς ::ροο-αθείας των καθ’δλον τύν Ελ.λν,νικόν αγώνα. 
Αλλα ριετά λ.ύττκς λέγω άλ.τίθειαν, ττ.ν οποίαν πρέπει 
νάέννοέτωσι καΐ αϋτοι, ι'ίστε, 3ιορ0ο)0έντες, νά κατα- 
ίτώσιν εις το έςΐς ώφέλιιιοι, ώς κα'ι πρότερον, εις τν,ν 
πετρίάα των. Α^εθέντες κατ’ ολίγον ολίγον άπο τόν 
λϊόί ίος Ο'ϋίερΑίαν έα^αίνοντες ϊ'ϊίαν λ.αοτούον, καί 
παρ’ αϋτλς άυ.ελούΐΛενοι τί,ς Εξουσίας ώς οΰίε;αίαν 
έχοντες βαρυττιτα εις τον λ,αόν, έκ |κεγάλιον δεν κατνίν- 
τεσαν άλ·/)5ώ; ο ριικρά [Ληδενικά;

ίπάρχουσι [λ’ ολ.ον τοϋτο άρχαΙ θρησκείας καί ελευ
θερίας, τάς ό—οίας πας ενάρετες καί φιλο'πατρις πολίτ-ςς 
πρεσβεύει καί στηρίζει καθ' βλον του τόν βίον. Εν ό'σω 
τςιοΰτοι άνυρες δΐν άπαρτισΟώσιν εις τν';ν Ελλάδα, 
ούδε;Λΐ'α ελπίς, καί ή κοινιννία αιωνίως ριάνδρα ζώων 
άγελ,αίων.
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ΣΠΜΕΙΩΣΙΪ (β). ΙΕΑΙΣ 13.

Είναι γνωστόν δτι πολλά των άριστουργ·/ϊ!Λάτων ττΐ; 
έλλνινικ'ίς Γλυπτιχΐς άττοτελοΰσιν εί; τ^ν εσπερίαν 
Εϋρώπνιν τα? πολυτιαωτε'ρας σολλογοίιι των Μουσείων 
ττ,;. Οι καλοί Ευρωπαίοι κατα διαφόρους έπογάς (λα; 
άπεγυρωσαν των προγονικών ανδριάντων. Λέν νίρκεσε 
τοΰτο, άλλ ως οί λ'ρσται, οϊ άποκόπτοντες τά ώτα καί 
τους όακτυλους των πεσόντων εις χεφας αυτών διά νά 
λάοωσι τά ένοίτια και τά δακτΰλιά των, πολλοί Λδρδοι 
έλγινοι κατα καιρούς άπέσπασαν καρυάτιδας καί 
ανάγλυφα ναών, κιρριατίζοντες τά [Λέλ-ς τούτων διά νά 
συλευ'σωσι τά χοσμψχ-^χ των. 2ά;.'.ερον δτε ·ή Ελλάς, 
άνατγ]θεϊσα, θρ-σνολογεΓ τάν τοιαυ'τ·Λ,ν τυ,αβενρυχίαν καί 
σκυλευσιν, ίσως το αισΟνιαα τάς δικαιοσύνες, άνεγειρο'- 
μ-ενον εις τάς ψυχάς τών μοναρχών, τούς ύπαγορεύσ-ρ 
ν’άποδώσωσιν εϊς αύτ-ε,ν δ,τι άλλοτε τάς άφ-ρρε'θνι. Πά
νε,γύρεως εις άμάς ήμέρα, ό'τε άθελε τελεσΟί τών ιερών 
αυτών λειψάνων ή άναάομιδ-ε!

Ε ξ  δ λω ν τών π α ρά  το~ς ξένοις εύρισκ ομ εν ω ν άγαλ- 
μ ά τω ν  τ ά ς  Α ρ χ α ιο π ετ ο ς , ·ή Α φ ρ ο δ ίτ ε  το ΰ  Π ρ α ξιτέλ ο υ ς 
διακρινεται ώς ό εντελέστερος τ ύ π ο ς  τ ά ς  γυναικείες 
κ α λλ ο ν ά ς. Φ υ λ α τ το μ έν ε  α ύ τά  εϋ λ α β ώ ς εις  τ ά ν  ΚαΟέ- 
δρ.αν τ ά ς  Ετρο υρία ς, άνερπάσΟ 'ε π α ρά  τώ ν  Γάλλων επ ί
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Ναιτολίοντος, κχ'ι |Λ'τά τί,ν κκτχστ:οφ·ίιν τοϋ [Λίγάλοΐί 
ίοιυκτϊίτοοο; [ΛίτεφίρΟη ττάλιν άττ6 IIα.̂ ι'7ίο·̂ ; ε̂ ς Φλω- 
ρντία' κχτ’ αιτητιν του Αύτοχράτ'ορος τ/); Αυστρίας, 
τοϋ 4τ'̂ ίο̂  6 άϊελ^ός ίτον Μίγα; Λοΰ; τΐ,ς Τοσκαντ,;. 
Εν5;Λΐ·;7 ότι ττρός τ·/;ν Αφροϊιττν τκότ·/ιν έίυνά[Α·/)ν 
κατκλλιίλω; νά ττκραβάλω τ/,ν ιοραίαν και πολυτταδε- 
οτάττ,ν 1τα7.ίκν, [Λϊταπίπτοοσκν «Αλ-ΛοΙιαίό/ωρ άτ4 
ίνό; » ; άλλιυ κυρικρχ_ου χ  ΐρα; ·

αΐΜΕ:θ:Κ {■), ΣΕΛ1Ι 15.

Εΐί τ ΐ ;  δερ'ΐ,χ; λκ'. ΰλώίιι; τ ί ;  Ά|Λερικνίς χώρα  ̂
«ίρίοκετοκ είίος ο^εων, τ λ ;  ότοίου; ίυνά;κε9α νά 
ΑνίΛάτω’Λεν ;ι;ο5ωνο·ρόρου;, 5ιότι φερουσιν εί; τ/;ν 
άάραν τίς  ούρα; κδροιοΛΧ λε.τίων [αεγάλιον, εΐ-οτε- 
λοόντων Αιά τν;; ιτρύ; αΛΛΥ,λχ τριβής των -7ρο|χερον 
ν-χον κωάώνίον. 0  βοϊκονίρας, κννίκων ε’ς τςν κλάτιν 
τϋν ερπετών τούτων, φθάνει ενίοτε εί; Εξ ποΑών ριγκο; 
και ίεκχοκτώ ίακτύλι,ν περιρέρειαν ΤΓροαγγέλ·λουσι 
;ίέ τγν οοβεράν αύτοϋ παρουτίαν ό ά~::ίσιός του κω5ω- 
νιτρ,ό; και ή ίυτώ 'ν;; συγκόνω; άπο'ρρρά, τέν όποιαν 
ίκρ̂ εει τό ιρα-ρεακερόν του οτόοια.

δ τ τ ι ;  έκ  το υ  π λ γ τ ίο ν  έ ρ ώ ρ ι τ ε  τό ν  τ ε ρ α τ ώ ί η  Π ι -  
«ιου-όν 5έν  Οελει ρ-.έ κ . ι ε α ^ ι κ ,ν ε ι  ί ι ί τ >  τό ν  π « 5θ[/.οιά'''ιν

' 5
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τοΰϊΏν ϊοβόλον τ̂.γίοΊ . Περίϊ,-χήχίνος τό έχκλντ- 
σιζιτ!χ·Λ Κ:άτ2;, εΐϊχ  -εον Πχνκγ;ον Το:τοτ·/;ρ-τνιν τοϋ 
Χριστού κρχτοϋντϊ τϊι; κλεΤ; ο/_ι ιχόνον τοϋ παραίεί- 
σοο, άλλχ κ.ϊΐ τδο 5; 7ν.ιοτε;£ο.ν, ο- μ  έκολάζοντο οΐ 
άυ.κοτωλοι φΟ,ελεύΟεροι τ ίς  ί’ώ;Λ·.',; κ«ι Βονωνίας. Οί 
Ιΐιίακι τ.-,ροϋει τίι; έντεί:·.; τού Εύκγγελίου [χέ οσκν 
Ίτίστιν κκ'ι άκ;ί !ειαν οΐ Μονά: / η  τκ ίρ9ρα τΰν Συν- 
τκγρ.άτων.

Χ.1ΜΕΙ:'.Σ;Σ (8), ΪΕλΙΧ 18.

6  Αγιος Πέτρο; είναι νί ίγκ;ο5εστ£ρα οίκο·5ο;χ?ι, άφ” 
ίτκ ; οτοτε χ,είρε; Ονςτκι άνη;ει:ον ϋψ-Λότερο; και τών 
ΙΙοραριίϊιον αόεών τ ί ;  Αίγύττου, είναι τ6 ;χόνον έτΙ 
τ/;; γκ; τ:χνοό:γκ;,ια, τΐι ιεέρον τόν χαρακτήρα έκε'νον 
τΐρ (.ιε'ραύ,ει)Γ.',Τ(.ς των 0:ίων 5κ;.'.ιονργκν.άτ(ον. όοε- 
/.ίσκος όγίοκκοντα τιοΐδν ΰψους, εϊ; το [/.εσον τκ; 
ττίατείχ; τοϋ Αγίου Πέτρου κα0ι5ρυιχένος, ώ ; ττρός τ6ν 
οϋ-,:ινο;χ·Λκ7; αύτοϋ Οόλον [χόλις φαίνεται ό'τι έεέχει τον 
εδάφους. 1Ϊ θέα τοϋ ναοϋ τούτον ;χας έ;χτνέει σε'ία; 
ττρό; τύν άνΟρωττον, καθώς, βύέτοντες τα; Λλτεις, θαν- 
ρ,άζο̂ Λεν τ'/; 02'νν.

Σπη; ιως::2 (9), πάις ιο'.

Τί) ψν.'-ιον «̂ Λφιίν̂ τρον, /.οιν̂ 5; χ,αλού̂ -̂εντ; Ι>ο)χσ*
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♦ι'ον, ε··/χι τό ·ι.ζ ’%\ι-μ~ίι-:}'ίΊ όλων τΟν έρει-ίων 
τϊ; ί>;όρς. ό  άχηρν; αντοϋ πε,-ίβολί;, δτοντό πχΙχι 
οί ·ΧΎη·ι.χχν. 5-.';λ:αον ;;.έ τον; λίοντζς κχ'ι οί ’λεφχ^ 
τε; ιαΪ τάς τ;·-:ει;, έν=;-,λ:ι:ν όλί/.λ·.',νον έίνο; θεατών, 
έ ί  τ ί ;  όλκ; ;/.έ.ον; μόνον τιν>; τον ύ-ϊρα;γέ"ον; αύ- 
τ’.Ο ο·!:«.ο;·.·4;χϊτϊ: έκτίτΟ.'ττν κτ.τ.'! κ·,.!μον; πολλαΐ 
τό; ί'ώμνι; οίκίαι, μί;-; /;; εχ-,ντα·. ίνακτοη'ων .

Σ;̂ 5IΕI.̂ :·3: το\ ςελις ίο,

Τ6 Π:'.νΟ:ον, [.',;·;ο.:.ν.α·;ί;ν ί·/,·ίΐμ'ΐ ·'η Παναγία τ ί ;  
Ϊτεογγνλϊ;;, εν.αι ίια τ'ο μίγεΟο; ζ.:.1 -/.άλλο; τ ί ;  οίκο- 
ίον.νςτου, ίια τό :·;άν;,ν:-ιν> καΐ μεγαλο-ρεκέ; τών 
κιο;οον τον, ϊ:ν τ,ν; άο’.τ'.Ό'.ογκμ- ;των τν ; τταλ̂ αια; 
Α;/.τ:·'.-07·.κ;;. () ν;.·'; ο;·;·,;, ά.·εγ::';2'.; ατό ί·τονρ- 
ν',ν το/ .\γ;,·:,·τ;αν, άο'.εο ίλι τ;, 6; .Π.νζ;χ/;ν τόν Αν- 
γονετον. Λλλ’ ο Λύ'γονττο; άτί-.τν.ο'Ο·,-, τ.·, / κρο-ρωσιν, 
κτ.ΐ δ .\γο·-;:;;:; ·;, κγκάτΐΐτ) νά -μ:ο:γΐ) αντόν, ύττο τ’ 
ο/'/[·.α ϊι.:νόϊ::ν, εΐ:ό\ τ.; 0 Αθλ τ>υ; //λν'Λττίου; Θεού;. 
Ε'.; τον; ά-χ,αο/; τ, ν-.ν'.ζ'κ κ:ί'ι ·δ ίετττοτεί.-ί εΐ/ον 
τ/κ'α;-'ν.α τελ'. μνν, εν.ν ε’; ',α;εν/α’. καΙτυγ.ν.αΤαι.

Αν καί ;ί ; τν,εχό; έ'-τίί'νι ττ,οααί^;, άν καί μδ 
«τ.·,.·.ι κ/ο-.α.τ;: τί:·/.; έ';'/γ·; ,ίοο/τ; καί ναλάζα; εί; 
τκ οτ.'ϊ'.ί'̂  α ΐ'εονατον, δ ενοωετν; όμιν; αΰτδ; Γίγα;
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ι5ια·πιρεΐτίι πάντοτε άβλν;β«ς · ίσταται άΧιά<ρθ(>ο; θεα- 
τ . ';  των πολιτικών και φυσικών [Λεταβο/.ών. 11 πολύ- 
Ι'εος τών ί·ω(Ααίων Βρ/,οκεία έςίπνευσεν εις τούς πο'ίας 
του γ-ςοαιά· {/.(ίνος αύτος ήτίρατος, παρε^ε'χθτ, νέον τον 
Χριστικνισυ-ύν, κα'ι τον βλέπει σγιαερον ύπο τό βά- 
( :ς  τού χοόνου κα|υ.πτ(ί[«νον. Μ:τέο·/ι εκ τού Διος εις 
τόϊ ίτ.σουν, οιαφυλάττων ολα τά (Λέλνι του σώα κά; 
]κόνον, άντ'ι τ'ός. Γωααϊκτ^ς τηβ/ννου, έι^υΟεΙς τύν Χρι- 
,οτιανικόν (εανουαν. Αλλ’ εχει άκο';εη καί τι έβν,κόν 
,είς τούς σν,κούς του, δ.τ9υ Ι,λίζτρεόοντο τό πάλαι οί Θεοί 
τ ί ς  Μυθολογίας, ύόοϋνται στγαερον, άντ'ι θείων είιιόνων, 
μί πγοτογ.αί ;ών έπιονιιιοτέρων τ ίς  Ιτ α λ ία ς  τεχνιτών.

ϊι;.ι;Ε;ΐϋ!Ε (11), ϊι;λ:ε 19. 

ή  Τρέ?τ, αεγάλν, τ·?,ς ί’(ό(Αϊ,: πα,γά, έκχε'ει ώς κα- 
.ταφράκτας τά κρυστα'.ν,ώίν; της υοατα, καί φέρει τήν 
,^όνην ζωήν εν |εέσω τςς ήρείΙούσης αυτής πόλεως. 
ϋταν,κα3ώς ενίοτε άκολονβςΐ, ί.ακοπή τό ρςϋ|.·.άτϊ.ς, ή 
ί ’ιόαη όλη άπονεκρούταυ

ΣΙιΛ1Πί;ΣΕ (1Ϊ), ΣΙϊΜΣ 34.
Ο άλεκτρυών ύπήρξεν άνε'καΟεν τό σιί[Λ.βολον τών 

Γαλατ.κΰν ό.ιλοιν εις τό πεορόν όκτάετιχον έ;κο«ί· 
νο.-,τ. ο. ..όςού λ|·απο’-άο.ν.
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ΣΠΜΕ:ί1ΣΙΣ (13), ΣΕΛΓΣ 34.

ίί.'«ν ττρωνχν τοΰ 1808  ίζου;, εί; ιχεγαλοπρε-Ϋ) Οα- 
1,α;Λθν των έν Μείιολάνοι; Βασιλείων ΐστατο «ντιρ̂  

α-Λ,ϊ,'ΐ τεράσινον κ ίΐ ϋ“ 0.1·4;εατκ ρ·έχρι γον*τω·Λ 
ιρδάνοντκ. 11 κε̂ ραλ·/! του παρίοτκ ετροτοα'ον ά^/αία; 
η,υττικί;. Μετκ τ4ν Μεγαν Λλεξανίρον κάνε:; άλλος 
νοϋ; ίέν ουνϊλκβ: σκο-ο'λ; Τϋ<ίον γ'.γκντιαίους. Εκκτόυ 
ε'κοοιν έκατοαυυρικ περίτΟυ κν9ρώτί(ον ύτ,ίκουον τότε 
εί; τί,ν δίλτιοίντου. 0  άνν,ρ οϋτο; ήτον ό λϊκ—ολε'ων.

έρκίνετο τεεριυίνωυ τινά, ίιοτε εςρερεν έκ ι̂αλειρε-· 
[ίάτΜν τοΰ·; όρΊζλικου; τρό; τλ.Ο Ούραν. ήνοίχΟ·/) αυτή 
ρ,ετ’ ολίγον, κκΐ είσολθεν άν0ρο>το; ΰψτ,λότερο; το άνά- 
οτ·,·;υ.α, [Αε7,;:γχοινιότερο; τήν ό'ψιν, άλλ’ όαοιαίων εί;· 
τάάλλα τ4ν Νατολέοντα, ό ίοαοκράτνί; ά5ελρό;του 
Λουκιανέ;.

οι ίυο) αΰτοΐ ά'νϊρες, οιτινε;, 5ια τί,ν ά'ουαφωνίαν 
των ϊίεώντων, άτο τήν έτοχήν τή ; έν Αύοτερλιτ; 
μ-άχν,; 5ΐν οί/γΛ συναντνιίνί, έρριψαν προ; άλλ,οίλου; 
βλε'|Αχατα διατεραττικά.

ό  Λουκιανέ);, προχωρήοα; ολίγα βϊίυ.ατα, έοτάθν). 
6  Ναπολέων ΐτλτ,τίαιε προ; αυτόν, κα'ι τόν έτεινε τήν 
ίεξιάν.
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« Αίελφέ |ΐ.ου! εϋεχξόν ό Λουχιζνι$;· γ ν . ^ ΐ ί  ί —χ 'ΐχ ·  

β>.εΜ;ν σε.

—  Α φ ε τ ε  Χ[).όίς [Λονσυ;·· εΐεεεν 6 Γίατεολέων τ,^α- 
'ζΟιΊ Δου|:εκσν, Εύγε'νε.ον κ:;1  Μ ο υεά τον  · κκί τταεευΟ'ν; 
οΐ τμ'ς οΟτοι, Δτρτ"':χ·.',; ό εϊς, ίΐγ:;ΛΑν 6 άλλος κί;ι 
Βασιλ,εΰς ό τρίτος, άκεσυρΟτ,σχ'ί.

—  2’ έ;ΑτΙνυσα, Λοον.ιανέ « ε;τ.·/.ολούΟτ,σε'( ό Νζςτο- 
λέων.

—  Καί σ—εύσο:ς έγίο ύτ·,'Χοε·σ;; ύς : ’ς τ :  ωτοτο/.ον.

•—  Ποιους σκοτΓοός τρεοεις, Λοο/.',κ.έ;
—  Νά ζνίσω ίοικτικίιγ ΐευχον [λεν,

—  ΕγΟα-χ ε;ς τ'ν κολογωνχ τςς .νυν ίτ:··>;· κχτε'- 
κτΤίΤα τ/,ν ΕΟρώτεν-,-.· είρ·.;;ι ν·,:·,·.;'.-';ς ής ό ΑλεΕχνίρος, 
κραταιος ώς ό Δύγουστος, ;Λίγχς'^ς ό Ιίίρολος·-.Μχγ·.ος· 
θελ(ο και δύναρι,αι . . . »  Λ'ΐ'ί'ον ί ί  τ ίε :  γάρ-,-,ν γε:ο- 
γρα '̂ίΆν, έτ:ΐ τρατέζ-ςς κείγ.ε'.ο·, τίιν έίετΰέιςε κκΐ 
είτεν «ΐΑοΰ, άίε',γε, οΧα τά ΙΧράτ-ς τν,ς Ιίϋρώτν.ς. 
Ι ’.κλεξε οποίον άπαντά Οελ.ν.ς, καί, .;έ διϊωΧ.ίγ,ν Αϋ- 
τοκράτορος, ά’|ί.α οό ίο;κτ-λ/?ε’.κτ·,ίτκς Οέ/,:ις τ'; λά
βει . . . »

Ολοι γνωρί'ονσιν ότι ό Λονκ'.:·.·.6; και πρότεροι κ«'ι 
το'τε άπεποτςί·.·; το βασιλικόν ίιά·}·.·,|αα.
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ΣΗ ΈΙΩΣΙΣ (14), ΣΕΛ.ΙΣ 35,

Ειϊα τά ύψι·/.*,:ν)νχ έ/.εϊνα οονι, των όποιων οί [;.:ν 
ττό̂ ε; φζίνοντα'. Ολίβνντε; τόν «ίτ,ν, αϊ ί ε  κορυφαΐ ς-η- 

ρίζουται τον οϋ:ανόν. Εϊ5« τον εκ παγετόν αίίόνιον 
εκείνον (ρραγ|ν.όν, τόν όποΤον ν) φύσι; εδεσεν ΰπερ των 
Ελβετικών λ,αών κατά τον 5εσποτκ;(ΐ.ον.

Επετκέρίϊΐν τους ό;αοσπόν5ου; έκείνους 5κ'|Λου; Ονρί, 

Σξιτς και Οϋντερβάλίου.

Μ έ ποιον θρν,σκευτικόν ένΟ όνσιατρ.ον έ π λ ν ,- ία ι α  
εις το  Παρεκκλ’όοιον, τ ό  κείικενον Ι π Ι  το ϋ  γ^^π^?■ου το ν  
ίίίου ο ίκ ίσ κ ο υ , δπου εγεννοδνι 4 τυρ α ν νοκ τό νος Γουλ- 
λ ιεία ο ς  Τέλλος!.. ϊίνοΐ'εν 4 Εφ κίν.έριος τ η ν  Ουράν 
τον ίεροϋ, κ α ι , ε ίσ ε λ θ ω ν  έ γ ώ  ε ύ λ α β ω ς , ιοτρράνΟ ην ελ ευ 
θερίας κ α ί ά γ ιό τ τ ,το ς  6υ|ν.ίααα.

Επάτςτα το είαρος, ό'που 4 Πραίτωρ της τυραννικής 
Αυστρίας Ερ'χάν Γεσλέρος, σταθείς έ'υιπροσΟεν [/.εγάλης 
οικίας, άνηκούσης εις τον συναγιονις-ήν τοϋ Τέλλου, τόν 
άλλον της Ελβετίας λυτρωτήν Βε'ρνερ Σταυραχερον, 
άνεκραξε προς τόν ίπποκό(χοντου · «Λεν είναι καται- 
βχννη [Ληία|χινοί ίοΰλοι νά κτίζωσι τοιαύτας οικίας, 
έν ω οΰίέ άχιροκαλυβαι τους πρε'πουν;» Οί λ.όγοιτου 
?αως αυτοί ίέν έπεσαν εις γην ά'καρπον. Εις τάς καρ-
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ίίας τδν ί:οΐ|ζενων καί άροτ/ίριον άνεβλάα'τ/ισεν έκ' τ/ίςί 
επορας το>ν ό ερωί τΐ,ς άπελευΟερώσεως.

Ανεζ·/ι'τ·/;®α καΐ [λ' είειξαν τόν αγρόν, δτεου τοϋ' 
Αρνολ^ου Μελγ^τάλ τό ρότταλον κατέβαλε τόν αρταγα 

_ δορυφόρον τον Βερι-ρρερ Λανίε^αβέργόν, σνντνραννονν* 
τος ριε τόν Γεσλε'ρον τ·>,ν Ελβετίαν .

Εδώ, εί; τλ,ν ρεικρα') τοΰ Γρουτλι πεδιάδα, τάν νύ
χτα τν,ς 17  Νοε|αβρίον του 1 3 0 7  ίτου;, έν ω ·ί) Εϋρώ- 
πνι όΤι·/) έκοΐ|Λάτο τόν βαθυν ϋ',τνον τλς δουλείας, ολίγοι 
τινές χωρικοί συνελΟύντές, έν ελλείπει ναού, ΰπό τό 
όστερωπόν του οτερεώ[Λατος τέν,ενος, ώρκωριότϊ,σαν' 
»’ άποΟάνωοιν, ν1 νά ζ-ζίαωσν̂  ελεύθεροι.

ΐκ ε  ί, εις ττίζ Αλτόρφ τ'όν πλατείαν, ε|αελ.λε νά δοίΐί 
το σύνόκρια τ ις  έκρη'Ηεως πίς εις Γρουτλι ουνω'ΛΟοίας. 
Εις αυτήν τήν πλατείαν ό ριανιώδκς Γεσλε'οος, ΰψώοας 
έπι κάριακος τόν πϊλύν του, κορυφούριενον άπό τυ Λουκι· 

χον τής Αυστρίας 7έ|α|ε.α, διεσάλπισεν ό'τι πας ό έκεΐΟεν 
οιαβαίνων, εϋγενής, πολίτκς άπλώΟς, ήχωρικός, έχρεώ- 
στει να [κένρ ασκεττής. Είς αυτήν τήν πλατεΤαν ό Τέλ  ̂
λος, ρ,ή άποδώσας εϊς τό σκιάδιον τόν έπιτεταγικε'νον 
χαιρετισμόν, κατεδικάσΟη νά τοξεύσιη, εκατόν πεντ/ί· 
κοντά βήματα μακρόΟεν, πρός μήλον έπ'ι τής-κεφαλής 
τοΰ ΐδίουτου παιδος.



Εΐ2 Τό ΠΡΓίΤΟΝ λΣΜΑ.

Πα<!«όϊ, χϊφας χ ϊι  π όίχ; 6 ίρως αυτό; δεϊε|χέ')ος, 
ίι^*(υχτ); [Λίτϊοέρετο Ιπι (Λίκρα; λέ[λβου πρός φρούριόν 
τι, κείιαενον εί;τοΐ);7:ρόπο5αίτοϋ βουνού Ριγγί. Συνε- 
τλεε (εε τούτον καΐ δ οκλ’/ιρό; Γεολέρο;, δτε, περί τόν 
ί ’ιγην, άτρεωίες έζαίφννι; πχραπίτασμα έκάλυψε 
ττ,ν αϊόρίαν, καΐ 'ό σαπφείρινο; έπιφάνεια τ ί ;  λί(εντ,ς 
ίλαβε χρωρια στεοίοΰ. Οϊ άνε̂ κοι συρίζουσι πανταχδΟεν, 
ϊιεοχιτιεένον άναρπαζεται τό ίβτίον, καΐ άπτέρυγον 
κλυδωνίζεται τό οκάφο;. ΐΐ γνωστή τού Τε'λλου έζι- 
δεξιότκς καθιστα εϊ; τοιούτον κίυ5υ-;ον τ-ήν σύριπραξίν 
του έιτιθυ<Λ7ΐτ·ίίνΐ Κατ’ έιτίνευσιν τού Γεσλε'ρου άτιολύε-' 
ται των δεσμίόν του, λαμβάνει τό πτ,δάλιον καί, κωπ·/)-· 
λατοόντων των άλλων, διευθύνει εϋχειθες τοχλοιάριον 
χαρά τήν άχο'τομον όγθην. Αλλ’ α’κρ'ν/ις̂  ώ ; ελαφρός 
αίγαγρος, έκχνιδα εις χροβλήτα τινα βράχΟν, καί γίνεται 
άφαντος. 0  Γεσλ,έρος έξε'ρχεται μόλις και αυτός, κά'ι 
λαμβάνει εφιχχος τόν δρόμον τοΰ Κουσνάχου. όμιλεϊ 
καθ'όδόν χερί έκδικήσεως, δτε άντ'ι λόγ'ου άφίνει στε  ̂
ναγμόν όςϋν, αϊ χεϊρές του χαραιτούσι τούς χαλινούς, 
καν χίχτει άχό τόν ϊχχον . .  . Τό βε'λος τού Γουλλιέλ- 
μου Τέλλου τόν εόρεν εις τήν καρδίαν .

Αναστάσιμος άνέτειλεν εις τούς Ελβετούς ή αυγή, 
τής 1 Ιαννουαρίου 1 3 0 8 . Τά φρούρια Οϋριόχ, Σβανάύο*·
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και ^οσβεργον τίζ-τουαιν αϋΟ·/;(Λερ4ν εις τάς χεΐρας τοϋ 
Τέλλου, Σταυιραχέρου κα'ι ίίελχτάλ. II έΓανά^ασι; 
κ-ςρυττεται εί; τά συ|Λ|Λ«χικα Τρ.τ!|^ατα Οΰ̂ 'ι, Σβίτς 
καΐ ΟύντερβάλΧου, καΐ ά-6  τ/.ν 'τρι·::7.·ςν αύτί,ν έστίαν 
διαΧίΧεται ΐ  ζ'^ρκαϊά καθ’ ολ/.ν τήν Ελβετικτ,ν ^ώρ«ν. 
ό  Λί ΪιΕ Λεο::ιίλ5ο; τνίς Αύστρία; φε'̂ ει στρατεΟ[Λατα 
και π),τ'ρεις άΐ.ύαεων άμάζας 5ιά νά ίεσ[Λεύστ, τούς 
«ποστάτας. Αλλ’ εις τοΰ ΣαττΛου τάς ύ::ο)ρείας 
νικάται κατά κράτος, και ή Ελβετία εκτοτε ριένει 
ίλευΟερα.



Ο ΠΕΡΙΠΛΑΚΩΜΕΝΟΣ.

’-ίι^χΜΑ Δ Ε Ύ Τ Ε Ρ Ο Ν .

Ανιόν χχΐ ιταντοκοάτορ Πνεϋν,α τής ελευθερίας! 

ό  Θεός κτό τήν τερώτ-ςν ώραν τής 5-ςαιουργίας 

ενερύτν,αεν ώς αύραν εις τςν κτίσιν ζωογόνον,

ΚκΙ οέ ε !-ε· « Πνέε ο-έ/ρι συντέλειας των αιώνων.· 

Ξίφος σου τον λόγον έχεις, κεραυνόν σου τα,ν ϊδε'αν, 

Ξτρατιώτας σου τα έδνο και τήν ’ίρι5α σγι|χαιαν 

Μας φωτίζεις, ρ·.άς δερχ.αίνεις,

Καί τόν νοερόν συστρέφεις άξονα τής οι’κου|χ{ν/ις.



ό  ΠΕΡΙΠΛΑΝΙίΛΙΕΛΌ^.

Μ'ίν σου ίΥ£ΰσΐ(Αοντυράννου; έκτων θρόνων των κρ·.ί(Λνίζειί, 

Εί; έρείπι* και τάρου; λα ιττρά; πόλει; άνακτί'ϋ;,

Και άγνά; σου έστια ία ; καΐ ::ιστά{ σου Ιίρείας 

Ε ί; του; νάρΟ’οκα'ς σου εχΐι; τα; Θΐά; τνς' Πυρία;. 

ί',ψαλλαν εί; τ>,ν Ελλαϊα το·υς τταιανάς σου τό πάλαι 

ΗαραΟώνε;, θεριιοπυλαι, Εαλαριΐνι; και Μνκάλαι.

Εκμιρον εϊ; τέ,ν Γαλλίαν 

£κλε?ε; τλ,ν Εεκουάναν σταθεράν σου κατοικίαν.

Λ Γαλλία ! χ9έ;, ίπο'ταν καί ριέ ^ώ[αν,ν καί ριί τάχοί 

Εί; τους πό5α; σου ώρΟώΟνι; ώ; άκρεαιο; (εονο;χάχ·ι;,

Τ4ν αϊφνίίιο'ν σου κλο'νον συναισ9άν3·/)σαν οί πόλοι ·

11 Εύρώπ'Ο σέ φοβείται ά ρναρ5ζουρι£ννι δλν;·

Τ4ν Ιούλιόν σου βλέπει ά ς  άπαίσιόν τ κ  |κνίνα,

Καί τοΰ Ιουλίου τρέριει τον έρεΟισρι,ένον Κύνα, 

δστις βασιλείς γαυγίζει,

Τών λαών φρουρεί τ'4ν ποίριννιν καί τα; άλουργίϊα; σχίζεε.



Κ.*5ω; Ιστεκεν εκείνο; των τραυιιιων ό Δαί|Λων 

ΐ;ί; τίν Αϊολίκν νήσον, κατοικίαν τ<5ν άνε'ίχων, 

ί̂άΟ’/ιται δ Φίλιτεπο'; σου εις ύτ:εσκα(ΛΐΑενον θρδνον, 

Λαού κάτωθεν βιδντρ; αισθανόμενο; τον κλόνον. 

Αν άπδ τδ (>.έτωπο'ν του σκοτεινή άνεμοζάλνι 

Τί.ν χιλιετή κορώναν τοΰ Ιίαττέτου καταβάλνι, 

Ε ΐ ; τεϋ ; δρόμου; ψωμοζήτα;

(Θελομεν ίίε.ϊ έκ νέου αϋτοκράτορα; εϊλύτα;.

ί.:·ΜΑ δ ι: ϊ τ ε ρ ο ν . 75Τ

ΐ ;ΐ ;  τον ουρανόν σου βλίττω τήν 5υά5α των αστέρων,

Τοΰ; λαμττροΰ; σου Διοσκούρου;, τον Ρουσσώ καΙτδνΒολταΐρον, 

Εθρυμμάτισεν δ πρώτο; τον ζυγδν των βασιλέων,

Και νιατέλυσεν δ άλλο; τήν ίσχΰν των ιερέων.

-Ο Ρουσσώ μέ τήν θερμήν του και νευρώίνι ευγλωττίαν, 

ώ  ΕολταΤρο; με ττ,ν τόσον καυστικήν του ειρωνείαν, 

Τρέχοντε; άλ,λοίου; δρόμου;,

Τή; ΐπαναστάσεο'; σου ώυυζαν τά ; υπονόμου; ί ΐ ) .



ο  ΠΕΙΊΠΛΛ,Νίηϊ'^.ΤΟΣ.

ώίΐτίΐνφλ'ίγϊίϋνίου ι;-\χ->γνωΊ  ̂αζ'.τιλ; τ ίί  οίxο'̂ ;̂ 3ν■;(; 

έ^ ^ ιψ ί το ν  Βονα-ά|;τ/ΐ'ί, τό ν  υ ϋ ν  τ ί ς  Κί(Λ!;ρ|.'.ένγ;{.

ΜικΤ'ΥΙί τίόν Πυραριίίίκν, ϊέσωστρι; των νέων χάννων,

Εί; τό αρ|Λ» τον τρχχτίλονς ζενγει οέχα ΐγΕ|ν,όνκν. 

λλλχ "ίπτων [Αϊτά χρόϊον χχ'ι τ  ̂ ττϋιο'ν τον /.\ζίι·>Ί, 

ίτί'. τνίς Ενρώτ:·/ι; πέτρα; χ-Λινοεΐ ό ΛενΆα>.χον 

Τον χατκχλνίν,ον των Γά).λων,

Κ ,α Ι ί5 ο ν  {Ονων β λ α τ τ ^ ϋ ΐ ;  έλενΟ έρων κ α ι [Λεγάκων.

Ε·/)';α!̂ ον ί'ς τίν Βονλ’ ν σον, στα'ίιον τ ις  ό·,;τθ(.ε';^ 

0).ο;;.π;ζκον; αγώνας ά,οιζε; έλιο': ία;.

Ιλ λ ’ εν ω εις χεΤρα; φέρεις τ·ίιν κλεψΰοραν των ΕΛΛτΙνων, 

11 ίέλλας πενΟοφοροντα ρ,άταιον σέττέαπει θρήνον 

Γΰρωτς; σφρίγα ό Αγγλο; και ό Ρώσος 6 ίεοπο'ττ;· 

Τϊ,ν παρϋένον ονρονν δύω ξισκφόροι . . . άΟ/.ιοτκς! 

έ;ς εις τ6ν άρχαΐον χρόνον,

Μετάξι) ί’ω ι̂αίων πείλιν ϊσταται κα'ι Μίοιοδόνων (2).



ΧγγΤΛι, ί’ώσοι, ριέ άλύσεις 5ε®|Λευ[Λενοι βασιλέων, 

έςυΟρίων βλέποντές [Λας έΟνο; άκκ;Λπτον χαί νίον,.

Εί; τάς 5·Λ[/.σ·/.ρα·ι·/ΐά; ^άς Συνελεύσεις όταν [εονον 

Ττ,ν σετττ'Λν Ελευθερίαν άνυψύναριεν εις θρόνον.

Εί; τϊίς Επίδαυρου σ' άλση ώς Παλλάς γιγαντιαί* 

Ερρητόρευεν έαείνη, και ή περικεφαλαία 

Τής Θεάς ριας άΐλαζόνος 

Ταΰς έλίΟονεν, ε’χ_ίϊνας ώς νά εσειε Γοργόνος.

Ι ϊΜ Λ  ΛΕΓΤΕΡΟΝ. , Τ9

Διά τοϋτοτών ίεσ^ιών ιαα; των αρχαίων και ριεγάλων 

Μάς έστέρησαν τά τέκνα τών Κελτών και των Βανδάλων, 

Διά τούτο |λ’ Ιπιοούλου:, τεχνικά; σφυρηλ,ατησεις 

Εκ των φλογέρων ρ.ας ολριων αάς,έχάλκευσαν αλυσεις.

Τό άνάΟερκι τού εύνους εϊ; σάς, Δοκενς κα'ι Ρουκ^αανοι,

Τής λγ·γλία; καΐ ί^ωσίας διπλωιχάται λαοπλάνοι! 

έπροστρίψατε κηλίδας

Ε ις  7Δ ? τό σ ο ν  [ία ς  έν δ ό ’ν ιο  ισ τ ο ρ ία ς  τ ά ς  σ ε λ ίδ α ς  ( 3 ) ,



βο 6  ΠΕΡΠΙΛΑΝήΜΕΝΟΣ.

ή[Αεΐς, οίτινις τούς 5ρο'[Αθυ; ίιτίρνώ(λ{ν τίς  Προνοίας, 

ΕιίαΐΑίν, έλλας, τί,ν ώραν τής πίκρας σου αγωνίας, 

έτρεχαν οΐ των Μοοκόβων και των Αγγλων (ΑίσΟο̂ ιίροι, 

Τούς ώχροός σου Παραστάτας κυννιγοΰντες εις τά όρ /)· 

Ε,αι (ΐΐ ί[ερια θεωροϋντες, εις τα δάκρυα σβυσυ.ένον,

Τύν άγιασριίνον Χάρτην τοϋ Συντάγιιατος κο[ί.ριένον 

ίιτύ ξενικής ριαχαίρας,

Κατηρώ[Λεβα τάς ίοΰλας, επιλοίπους ριας ήυ,έρας.

ίπό την χρυσήν στολήν των κρύπτοντες τήν προδοσίαν̂  

έστεκαν βωρακισιαένοι σιδηράν αναισχυντίαν 

οι κατάσκοποι τής Αρκτου, όσους ή Τααίζα στέλλει 

Κ.’ ίξερεΰγουσι τής Λίρης τής Μαιότιδος τά ελη.

Εις τοϋ βλιβεροΰ Ναυπλίου περιριίνοντες τάς Οΰρας,

Τ’ όρε.χάλκινόν των είχαν τηλεσκόπιου εις χεϊρας,

Καί μακρόΟεν έ;ηειδίων

ύταν όρφανούς ρ ;  είδαν των Οεσριών ρ ς  τών άγίφϊ,



Τήν Ετταύριον τό άστρον άνχτίλλον -τίί -ψερας,

Α;ν έτΓίχυσεν ά/.τΐνας εις τςν γ·ςν [εας έλευΟερας. 

Εχτοτε, πατρίς (χου, κλαίεις ώς αί κοραι Ιβυδαίας, 

Αίτινες (χέ τοϋ Εύιρράτου συνεδρτίνουν τάς ίτε'ας· 

ΐγ ώ  ίέ  εις κιιτταρίσσους έιτεκρε[χασα τ/,ν λύραν,

Κα'ι τνιν νέαν 2ιίνν κλαίω ττιν ταλαίπωρον κα'ι χνίραν, 

Ποιτιτλς Ιερε(χίας

Μο όλοουρ|χοί)ς ρχαταίους έξυ~νών τάς έρνιιχίας . . .

ΙΣ-ΜΑ ΔΕίτΕΡΟΝ. 81

ί ΐ !  ελεύθερον νά ·χ(χουν κ’ εγώ τεκνον τκς Γαλλίας! 

ό  άίρ βαρύς |χέ είναι καΐ νοσώίνις τ ί ς  δουλείας, 

ίι! νά ίρεοον (χέλο; έθνους φωτιο|χένου και ρ.αχίυ,ου! 

ίσως είγεν εις τύν κόσρχον ·όχώ τ ίτ ε  ·ς φωννί (χου. 

ίσωςίΟελεν ό Βάρίος ρ.έ άφ-χσει Βερανζε'ρος 

Μίαν ίάφντιν ν’ όνασπα’σω άτύ τ ’ άφΟονύν του θέρος.

Μλ χαροργισΟ’ρς, εεατρίς ρ.ου,

λν βλασφήρχους λέγω λόγους εις τό ά'λγος τ ι ς  ψυχίς |χου! .  .
6
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ή ! να (ζων άπλοίν πάλιν, άπο;αακρυσ[λίνον β£ον 

ΕΙ; τοΐις κόλτιονς ίενί|)θ·ρύτου ί;οχΫί; των Παρισίων!

Του πολίτου τϋ; Γίνίύτ,ς άουλον, έρμενονβίλλη (4)!

Ϊ6 άσπάοθνισαν πολλάκις τα ποιτ,τικά μου χείλνΐ’

Τοϋ άλίου σου μϊ ϊΐίαν και άνατολαι και Χύσεΐί· 

Ανίορόρϊΐ τ<τί δλνι και άγάλλετο ή φΰοις.

Αλλά βαθύτατο θλίψις

Μ' ίττκε, και συνειίότο; μ’ ίτυράννει σκλνιρά τυψις . . .

Εΐί αύτλν, εις τΐν Α'αν εραοτίν έρμενονβίλλτ,ν 

Ποιος ξε'νος στέκει τώρα παρά τοϋ ί>ουσσώ τίν στγίλτιν; 

Πώς ή άνοιςις, μέ ρώα και μέ κρίνους εστεμμε'ννι,

4ΐν φσι̂ ρΰνει τ>,ν μορφι(ντου; Πώς νεκρός εις δλά μένεις 

Τρ6ς τδ άντ.κρΰ πεδίον βλέμμα λύττος ατενίζει·

Τών πολλών καΐ σ·υρ̂ εδντων θεατών τον κύκλον σχίζει, 

Και 6 χωρικός Οαυμάζων

Βί,έπει πρόσωπον εις τούτον, κύλάσιν ψυχής έκιρράζον.



λνταεί|χίνον τοιαΰτΛ,ς συατταΟοίΙς περιεργείας 

6  τ:λανώ(Λενος υπάρχει έραστίις τνίς Αγλαΐας.

Τ6 άνώνυίΛον εκείνο εις τ-ςν Ρώ|Λ·/;ν φθάσαν γράριρια 

Τις οικία; ττ;; τήν θετιν τίιν έ^κλοποίει αρια,

ΙίαΙ άπ4 Ερριενονβίλλκς χρ6ς αΰτάν τό είχε ιτείλει 

Γηριιά τροφιί; τ κ  [είει, έπιστίίθιιί; τν,ς <ρίλνι, 

ίίτις και εις τνιν Γαλλίαν

Ήν σννηκολούΟει τότε |Λε συ|λπάτχουσαν καρδίαν.

Ί ςΜΑ 4ΕΤΤΕΡΟΝ.

—  ΕΪς τοϋ Κάβους τ·/ιν έρνίριν,ν είσοδον παραριονεόει,

Και ώ; αετός τον γύρω &τααιν κατατκοπεύει.

ίπ ’ αύτά τ’ άνδοΰντα 5έν5ρα, εϊς αυτήν τήν κρύαν βρύσιν,

όταν &λινε τό άστρον τής ήριε'ρας πρό} τήνίύσιν,

Ηρχετο ή άοθενοΰσα έρωριέν/) του συνήθως.

Καρίιοκτοπα ριέ βίαν τό άνήσυχόν του στήθος 

ίίς χαλκός ωρολογίου,

δβτι; ριό παλαοΰς άγγΑλει κάθε βή|Λ« τρΰ ήλίειυ.
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« ή  φων/ί ττις ίίναι, λέγ ει;. .  ϋχι· άτθενί,ί βορέα;

Εκ δκιλεΐ|Λ[ϋίτων ιτνέων συνβρν,νεϊ (κέ τά ; ιτέας,

Καϊ άτΛ ίτετρώίγι κρι(ντ,ν τιίιττβΐ τ6 νερέν [χέ κτύτ^ν. . . 

ηλ+,ν χρεριετισριον άκοΰω, και δροριαΐον βλέττω ΐεΓΓεον. . . 

ή  θεοί [ίου! είν’ εκείνη . . . φέρεται εϊ; τά ·πλευρά του. . .  

ΐρ χ ετα ι. . . τήν διακρίνω . .  . ^ιγω, καίο» . . . τοϋθανάτου 

ό  1$ρώ; [χέ περιρρέει . . .

έρχεται. . .  καΐ 'λ ψυχέ εις τά χείλνι (χου έκτη/έει. . . »

Πρό; τήν ττείιαιϊα τιίτε κροχιορτίσας (χετά βίας, 

Μακράν, β/ί[χατα ολίγα, στέκεται τής Αγλαΐας.

Εις ττ.ν θέαν του, έκείνη άπυ κεραυνέν έτλνίχΟκ· 

Ε»τα|χάτησεν, έ;χ~ρός της άβυσσος ώς να ήνοίχ_0·η·

« Αγλαΐα! » τοϋ νοές της τάσα κίντ,σις έστάθη·

« Αγλαΐα! ■ τής φωνής της πάσα δύναυις έχάθ/τ 

« Αγλ.αία! · ττάλιν κράί ε̂ι,

Κα'ι ώς ένοχος |χέ ιςέϊας τρέ;χοντας τή·; πλτισιάζει.



« ΜτΠ έφώναζεν έκείνΛ φρίττουσα· |λυι πλνισιαίγ,ς!
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Τοΰ νοο'ς (Λου είναι, βλέτΛις, επικίνδυνος ή οτάσις.

Μόλις ·ό;λπορω ριακρόθεν, μόλις νά σέ ύποφίρω. 

ίΐ ψυχνί μου φεύγει, βνίμα έαν ελΟκς περαιτε'ρω . .  .

—  Τ ί φοβεΤσαι; . . τ ί ;.. » τήν είπε, και ότάλαςν’άποαώσιρ 

Λόγον νίβελε, καί λόγον δεν έδύνατο ν’ άρθρώσ·/).

Κ,α'ι τάς χ,εΐρας τνις αταυροΰοα 

Εκραξεν ή νεα, βλε'μμ-α προς τόν ουρανόν ΰψοϋοα· •

• Αν αΰτοϋ ή οραοίς μου επλασε τνιν παρουοίαν, 

ηλάστα μου, έςάλειψε τ/ιν ώς φρικώδνι όπταοίαν! 

Αληθής άν ί,ναι δμως, πριν παράφρων δλη γίνω,

Λύναμιν ίζ υψους δός με, δός με νά τήν ϋπομείνω!»

Και πρός τούτον είπε· « Φόρε εις την ταραχήν μου πόρας. 

Είσαι σύ; δεν είσαι άλλος; και δεν είσαι της εσπέρας 

Η  σκληρά σκιά έκείνη,

ήτις δπισθέν μου τρέχει και ποτέ δεν μέ άφίνει;



ββ' ό  ΠΕΡΙΠΛΑΝί1ΜΕΝ02.

__έγώ εΐ;Ααι· Οί ό[λνύω εϊς τήν χρώτην [εας φΛίαν.'

_·ί) θ(4; λοιπήν νχ λάβ·̂  κχΐ των ίΰω εύσχλχγχνιαν ̂

—  ό  Θε4ς να λάβ·/;, φίλν;! ΙΙλί,ν το αίτιον τοϋ το'σου 

βαοαασριοϋ σοο δ^ν (ώ λέγεις; Πλτ,ν 6 τδσος θδρυβός σου; 

Εις τνιν έώ[Λ7ΐν δίν (χΐ είδες; ήσουν ου, και οχι άλλη·

Λ ! άκό(̂ .α ·δ 9<*>''’ί πάλλει . .  .

Αλλ’ ό τ ίς  ψυγής σου σάλος 

Αλλος τδτε, άλλος ητον, καί ό τωρινδς σου άλλος.

__Ναί, σέ είδα- καλά λέγεις- ναΐ, σί είδα. . .  ένΟυ[/.οΰ;Λαι

ότι καί σί είπα κάτι . . . Πλ·ίιν [χαταίως τ'υραννοϋ|/.αι 

Ποϋ σί είδα, τί σ ί  εΐπα εις τδν νοϋν ν’ άναπολνίσω . . . 

Λόσκολα τό λογικδν (χου φέρεται εις τα όπίσω . . · 

ήπαθεν εζ χρδνους τδσους ·δ ψυχτί μου σκλορο-υς πδνους! 

£λα?εν ίξ χρδνους το'σους 6 έγκέφαλός μου κλο'νους!

Καί άκόμη άν άντέχ·ρ

ϊδ  αδύνατόν μου τενεϋμα, δόξαν ό θΐδς να εχη Ρ
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—  Εις τά δ;ΐ(Λατά σου, φίλ'ο, φαίνθ[χαι φονευς σου ίσως· 

Κατ’ εμοϋ, το βλέττω, τρέφεις καΐ παράν χολ·)ιν κκΐ [εϊσος, 

Κ,αΙ άγανάκτίίσίς σου τί:ς «ϊσΟ-ζίσεις σου τκράττει.

Αλλά ίσως σέ ιτραΰνω ριέ τους λο'γους [Λου, φιλτάττ). 

λκροάσου [/.ε (λέ τΓ<εΰ(Λ.οι κ«ί ατάραχου καί κρυον,

Κ,αΙ τους χόίας σου (/.έ ^εΐθρα Οέλ'οσε θερριών δακρύων, 

Θέλτ,σε νά καταβρέξω.

Είς ττ,ν θλίψιν σου δεν έχω ψ,υ̂ 'ος δύνααιν ν’ άνθεξω.

—  0ργ·/|ν λέγεις! ί'χΟραν λέγεις! ή ΐ εγώ νά σέ (Λΐσ·/ίσω!. .  

ίσχΰν έχω πάίος τόσον εις τά στ'ο'Ο’Ο |χου νά κλείσω! . ..

— Ροουσι τά δάκρυα σου, δυστυχ·/ίς (ΛΟυ έρωράντι·.

—  Με αυτά 6 καύσων δλος της καρδίας (Λου έβγαίνει . . .

Είς τέν φλογέράν ρο·/ίν των άνακούφισιν ευρίσκω . . .

Χφες τα νά τρέςουν πλέον, άφες τα . . .  ΐ  άπο9ν·/ίσκω . . .

Λάλει ριε . . . φωνος γνωρίριου,

Αάλει ριε . . . φωνςς φιλτάτ·/ις έγ_ει δίψαν ιί ψυχτί ρ υ  . . ·
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—  Αγλαΐα! ίΐσαι |Α(5νη, άοΟεν^, τ(ταραγ;χίν7:,

ΚαΙ πολύ; 4 ίροριος £ω; ίϊς τ4 οίκηριά σου [ΐίνιι.

Αρι; |/4 οτιγ(Αας όλίγά;, 5^*5 ®' ακολουθήσω,

Τού; γλυκι'; καΐ τχχυιττίρου; -/ρόνου; [/.α; να σ’ ένΟυρ,ίσω, 

Κ.αϊ Τί,ν φλίγίλονλν κατά τι τ ΐ ;  ψυ·/τ,; σου νά πραΰνω.

—  Οϋϊΐ Οίλκσι; αί αίνιι, ο·!ι4' ϊσχ;ο; νά σΐ ριακρυνω.

— Πόθιν, ώ Θεί! ν’ άρχοίσω;

ΕίΟ: ί:ς τά τραυιιατά ·« ; ,  ίϊΟι βα'λσα;αον νά χίσω!

όταν καταρχά; σΐ εΙία, [λ' ευφροσύνου; παραίείσουί 

Τ ΐ; χαρ5ία; |λθυ αίσΟάνΟ'ον κλειόμενα; τά; αβύσσους. 

Αγγελο; φωτύ; ίφα'ντ,ς εί; τό εκΟαμβύν μκυ 4μ|αα, 

.Αγγελος φωτύς, άφοίσας τύ ουράνιόν του δώμα.

Ε'; το κάθε κίνκ'ΐά σου, εις τό Λαφρόν σου βήμα, 

ίτριμα μά,ν άναλάβν,ς τύ αθάνατόν σου σχκμα, 

ίτρεμα [λΑ σ' άναρπάσορ

ό  αίθΐριός σου κόσμος και Α γσ αϋτΑ σέ χάοκ.
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Ιλλά  ποί* ίτον τότβ της πατρίίος |Αας ή τύχη! 

6κλαί)θ[Α0ς της, ίνΟυρΐσαι, εις τά σπλάγχνα (λας άντνΐχει. 

Εϊ?της γοερας φωνής της τάς προσκλήσεις ριήν άνΟέςας, 

Αφηεα τήν ε’ρω[λένην εις άγκάλας μν,τρος τρέζας.

Τήν έτηστροφήν ταχεϊαν εις σέ, φεύγων, ύπεσχεθην.

Αλλ’ ε’ν ριέσ<̂  λαβυρίν3ου άνεξοίου 5έν εϋρε'θην,

Και της πρώτης Οολ.ωτε'ρα 

Δεν άνέτελλεν εζ χοόνους ή άκο'λουθος ήριέρα;

Οί γονείς σοι, πρός τά ριέσα τοϋ Ελληνικού άγωνος, 

έλυσαν τύν [κεταξύ |χας σύνδεσμον τοϋ άρραβώνος. 

Επληγιό9ην Οαναοί|κως, πλήν άπό ψυχής σ’ εϋχήΟην 

Τρισευία£|χονας ή[/έρας, των χρυσών μ.ας χρόνων λήθην. 

Προ πολλοϋ επιστολών σου γλυκυτάτων στερη^κένος, 

ΕστοχάσΟην δτι (κονος ήριουν ό άϊικηριενος.

Δεν έφρόνουν, σέ άρινύω,

Οτι ερκελ,λεν 5ν ςίφος νά [«άς σφκξη και τους δύω.



« Γ ό  ΠΕΡ1ΠΑΑΝήΜΕΝ02.

έ(χαΟα, ϊτλίν παρακαίρως, ί·χ.αθα, πλ^ν ρ.ετά χριίνουί,' 

ύ τί ίρίρα χαρίίαί ανιάτου; εις οέ χόνους. 

ϊών γονέων σου άκούσας τνιν έχίβουλν,ν καΐ βίαν,

Μέ άχΕλχΐ5(λένον βτ.[λα ετρεξα εΐ; Ιταλίαν.

Τ!) βαβό σου αυτά χένΟο; εις τον τάφον θα [χέ στείλφ· 

β ' άχοθάνω εγώ χρωτος . . . Πλλ,ν άς χωρισΟώαεν φΛο»,, 

Φίλοι χάλιν ένωριέναι,

Κα'ι 1ν (Λνίρια τόν καθε'να χωριστόν ριάς χερΐ|Λένφ .

λγλαία! χίστευσέ;α*, άφ’ νιςώρας σ’ έστερτίθ-ζιν, 

Εύτυχό στιγ[εγ,ν νά εΰρω εις τά;ν γγ,ν 5έν έίυ^ θ’ον 

Ζώ, άλλα ψυχό κά;α;αία Χέν ζοιογονεϊ τθ σώυια·

Ιφωνος ή ψυχλ ριένει όταν όριιλφ τ4 στόρ.α·

Τ6 ριειίίασρια χρ4 χρόνων έλν;σριόν·/)σαν τά χείλϊ)· 

πάντοτε εις χάντας ριένει, χάντοτε ώς αίου ττύλκ 

ίΐ κα:5ία ριου χλεισριένγι ·

Καλαύτός 6 Πλάστης ξένος εις τούς λογισριοός ρ.ου ρ,ένει.
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Εις τους λόγους |Αθυ 5ος πίστιν τοΰτο και εις οέ συντείνει· 

Τούτο ίυναται την λύττην τής ψυχρής σου νά πραΰν· .̂ 

ίΐ όργνί σου ίσως τταυσ’ρ, αί πληγαί σου ίσως κλείσουν,.. 

λν τεεισΟης προσφιλες^άτη δτι πάντοτε ριε ήσουν. . . 

ή !  προσφιλεστκτ/) ιχόνον! Ασ9ενής χειλέων ή/_ος ! 

βνγιτοϋ γλώσσα 5έν εκφράζει δσα πάσχω έν5οριυχως.

Φίλη [Λου, σΰ [εάντευσέ ριε!

Καθώς άλλοτε ρι’ έννο'εις, φίλη ριου, εννόησε [εε! . —

Ι^υκυτάτη έρωιηένη! . . άν άπό άνΟροίπου στόρια' 

έπροφέρΟη ποτέ λόγος τρυφερώτερος άκόιχα,

Μά9ε ριε τον . . . δσω ζήσω, εϊ9’ ό ερωςριου να ζη'σ’ρ!· 

Αν αυτός, και ή ζωή |Αου είθε [χε αυτόν νά σβύσ-ρ! 

λίιαίρετον υπήρξες τής όράσεώς μου μέρος,

Και τά ό μ μ α τά  μου όπου εγώ εστρεψα, ό ερως 

Σε άνε'τειλεν εμπρός μ.ου,

Λ έωθινόν, ώ λάμπον άστρον της νεότητός μου! *-



«2 ό  ΠΕΡΙΠΛΑΝήΜΕΙΤΟΣ.

ΰχουιν αύτά, ώχ^ίχ, ίρυΟρία, ίρΐ!ΐ$ία,

ΚαΙ ίιαλίίπουσας λάριψεις νοός είχεν ·ίι άΟλία.

Των αψύχων ηι; βλερΐ[Αάτων ίι προσνίλωσις καί ιτό;’.{, 

Καί σιωπ·/) ττ,ς ίσον αΐ απαίσιοι ένίείζεις 

δτι μελαναί κνι^ίίες, εις έκλείψε.ς στιγμιαίας, 

ΐπεσκίτιζαν πολλάκις τύν έ'(Τΐέ!ραλον τη; νέας.

• Είμαι, είπε μετ’ όλίγον,

Τέ πτ/ινον τ4 ^οκιριάζον τας δυνάμεις των πτερύγων.

Εις τ4ν κεραλνίνμου, ιρίλε! ραίνεται, συμβαίνει κάτι, 

Καί αύτό τήν άρμονίαν των όργα'νων τη; ταράττει. 

λλ).ά ίιαρκεΐ όλίγον ή θρηνώδης αύτίι στάσις ' 

ή  ψυχτί μου εχει ώρας, καί ό νοϋς μου εχει ράσεις · 

ΰσυχη πολλάκις είμαι, ραιδρά είμαι παρ’ ελπίδα, 

ής ποτέ να μή μέ είδες, ώς ποτέ να μ:έ σε είδα . . . 

ηλί,ν βαΟείας λύπης νέρος

Είς τ4 μέτωτιόν σου βλέπω.. .  Κλαίεις και θρηνεΓς ώς βρέφος!.
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ή !  τά  ίάκρυχ, τοϋ στ/[θους έλαφρύνουσι τ4 βάρος. . . 

ΕΧαΰιε, καΐ άλλοΰ κ υ ττά ζω .. .  κλκοσε [Λ’άνεσιν και θάρρος.· 

Αφωνος ό έραστ/ίς της, άφοινος έπεριπάτει'

■ Παυσε, ε!πε τελευταΐον δυστυχάς! 5υστυχεστάτ/ι!

—  Δυστυχνίς ! . .  τόν άπεκρίδν)· τρο'σφορος τω όντι λέ|ις!

Τόν τροχίιν τΐις τύχτις ο’Λως ίσχΰν εχει; νά καθέξφς ;

Πρ&ς τί Οφελος οί θρνίνο!;

έλκις είναι ν’ άναλά[/.ψ·ρ ώχρος λύχνος, δστις σβύνει;

ύ  νεύττ,ς όταν φύγτ,, τής ζωής νι ττρωττι ^ρύσος,

Τ£ μάς χρησιμεύουν τ ’ άλλα; ό άγων προς τί 6 τύσος;

Πρδς εμέ ϊίοΰ τί λέγω εις τά φώτα τής ήμέρας·

Πρ4; έμε ΐ5ού τί λέγω εις τά σκότη τής εσπέρας·

Αΰτά λέγε καί σΰ, φίλε, καί μ.’ αϋτά παρνιγορίαν 

Εις τήν πε'νΟιμύν σου φέρε καί περιπαθή καρίίαν,. .

Αλλά μ’ έκπλ'οζιν μ-εγάλην

Καίμε β)1π:ιςκαίμ’ ακούεις. . .  Μή παραφρονώ καίπάλιν;..»



94 Ο ΠΕΡΙΠΛΑΝϋΜΕΙίΟΙ.

ϋ  φαίνιί τγις δι«όιηι, 6 έρ«στ:ης τη; βλέποί* 

Αογικ4ν ά(Λαυρω(λ/νον, ιίς ΐΓαρ»φροοίν·/;ν ^̂ ττον, 

Κ'»ντ»ύτώ ίξγ,ντλκιρχντ,ν, καταρρέουσαν υγείαν, 

ίγΑιΧτο άλλ/,ν τλίον να συνίεσ-ρ ό;ειλίαν. 

νλΧ' αϋτίι ίι;ανε>.ίοϋσι εί; τώ ςΧ γους ττ,; τ'Λ ; πρώτου;, 

Τους κατά τι άσυί^άτττους κα'ι κατά τι άλΤοκότους,

Είπε πάλιν λ.υπηιεέννι ·

• Τί ζπτεΐς ί ίω ;  τί δέλεις; ποια τυχνι σί προυριένει;

Ϊ Ι ί  ν’ άνανεώαπς ’̂ λθες την πλκγνίν ριου τίινάρχαίαν; 

Ι'.ίς τάν λύπ·/)ν ριοο μήν τ,λβες νά προσΟέιτρς λύπτν νέαν; 

—  Νά σί φέρω <γώ λόπ·/ιν! 0  Θε6; νά ριά τ4 5ώιττ,} 

ή ;  βραίεϊς άιρ' ου αιώνες πέραταν μακράν οου τοοΟι 

Χρόνοι ερκμΟι καΐ (εαΰροι, χρόνοι λυπ·/)ς καί χ·/ιρεί«ς, 

ίίλβα πλέον, ίλΟα κλαίων εις αύτάς τά ; ζενιτείας, 

δπου ίιά  πάντα μένει,

Διά πάντα ω πικρία! κάθε μου ελπίς Οαμμέν»., .



— 'ΝαΙ, βα|Α[ί,έννι· καλά είπες· ή (Λυρσίν/ι έμαράνβ·/ι· 

ίζγίράνθ-ή ό κορριός ΤΛς πριν άκόρι·/ι 5ώ<τρ άνθη ·

Ναι, θαριριένη· καλά είπες· συχνά τοϋτο συλλο-^ϋριαι"

Κΰκτα και ήιιέραν άλλο, άλλο 5έν διανοοϋριαι . . .

Τίιν ίιαφαν/ί [Λο·ο σκεπήν άν σ·/)·κώσω, [Α·ί| λυπ·/ίσαι. . .

Γύρισε τά βλέ[κ|κα·:ά σου και ϊδέ ριε. .  . Μ’ ένθυ|κεϊσοί; .  , 

Πώς τ·?,ς λύπ·ης ή πικρία ,

Πώς ριέ άλλαζεν ΐδϊ ριε! . .  Ποια ·ίυ.ουν, κ’ εΐριαι ποία I .

1-2ΑΙΑ ΔΕΎΤΕΡΟΝ. ^

ίσυρε τ4 κάλυΐΛριάτης, ·κ«ι τ4 πρόσωπόν τί,ς  ·ςτον 

Γλυκΰ κέντρον των ερώτων, γλυκΰ κέντρον των χαρίτων 

έριενεν ή ώραιο'της, πλ·/ιν ή ίρύσος είχε λείψει ·

Τ4 ροϊοβαφές της ειχεν ώ·χρά λύπη εξαλείψει,

Ούτ’ έδύνατο εϋ'/.όλως όφθαλριος νά 5ιακρίνη 

Λάν ητον ποτέ ^ό^ον, εάν έθαλε κ’ εκείνη ·

Απο ριάρριαρον της Πάρου

Μορφ'έν είχεν Αφροδίτης, πλ·ίιν ριορφςν νεκράν ριαρρ/κίραι».
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« Είναι ίυνατίιν, θ!θί [Λου! . .» ίαραςιν ό τάλοί κλαίων 

Κ,’ ίλίυθέραν όίον 5ί5ιον ίίς -τα δάκρυα του πλέον.

—  Είναι δυνατλν, το βλέπεις· ίπανέλαβεν έχείν-ί,·

Τ ίς  ψυγτ,ς ·ίι πικρά ιρΟίτι;, ·ίι άνίατος όϊΰ·«ι 

Προπορεύεται τόΰ χρόνου (ΐ4 τ>,ν λάγινον εις χεϊρας,

Και τών πλάον εϋαιοΟ·έτων βαρυκρο'ύουτα τάς θύρας,

Εις τά πρόσωπά των βαίνει

ίταλβγιιοΰς θανα·ηι·ρόρους καΐ τό κάλλ.ος των ααραίνει. ·

Λσιώπκσεν εκ νέου, προσ-ςλ,οϋσα ε'ς έκεϊνον 

όριμα παραπονεμένου, 0μμα έτοιμον εϊς Ορίναν. 

ο ι άνίλεοι γονείς τ·Λς μέ άπάτν,ν άπευκταίαν 

ίίσπειραν εις τλν ψυχςν ττ.ς τέιν όϊυνηραν ιδέαν 

δτι τρέρων εϊς τά απ Μ  φλόγα ίρωτος αρχαίου, 

ίπλεχεν 6 ε’ραστιίς τκς δεσμόν νέον ύ|χενα(ου,

Κα'ι εις τ ' άσΟεννί ττ,ς στόΟιη 

ίκτοτε βαναττιρόρον δτιλητ/ίριον έχύΟη.



Συνελθοϋσα (λΛ ι; , εΐπε· <· Μετά τόϊτιν τραυ[ε.^α^( 

Ηυρες, λέγουν, νιύρες πλέον τός ψυγγός τ)ιν ν/ίνεμίαν. . . 

Σέ συγχαίρω . . . νά σ’ ακούω εύτυγγό εύχαριστοΰριαι . . 

Αν τά  δάκρυα (Λου στάζουν, 5ιά τοΰτο 5έν λυποϋριαι . . .  

ή !  τ6 έσχατον καΐ 5ύον φως να ·Λ[Αθυν τοΰ ήλιου,

6  άναίσθγιττ) να ϊί(Λουν πέτρα τοΰ νεκροταφείου, 

όπου 5άκρυ σρεύρνας καίει, 

όπου όφΟαλριΑς οίκτίρριων λείψανα φιλτάτων κλαίει!

Ασμα λείγτερον . 97

Απ' αϋτύν τίιν πλάνον κέσριον ήθελα ν’ άναχωρήσω·

Ηθελα εις τάς έρνίμους και εις τά βουνά να ζήσω"

Νά ριή βλέπω τους αδίκους καί απατηλούς ανθρώπους·

Να συρθώ εις αγνώριστους καί ακατοίκητους τύπους,

όπου ριαΰροι καταρράκται, δπου άνεριοι καί πάγοι,

όπου άγρια θηρία, οττου όρνεις σαρκοφάγοι,

Κ,αί εις φάραγγας καί λόφους

Γείτονας νά εχω δένίρα, (εαΟρα σύννεφα συντρόφους.
7
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ύ  τρύγων, τον ούνοικόν τγ.; όταν οτεργθ^, ποϋ τρεχο ΐ 

ΕΙ; τΐν θλιζίράν )ίγρεί«ν τΫς καρ5(ας τγς άντεχει;

Τ4ν χλωρόν άφίνει κλάξον, θολωΐΛενον νερον τείνει,

ΚαΙ τ:!ιν ΰοτεργν ττνοτίν ττ,ς εις πικρούς κλαυθ[ΐοΰ; εκχύνει.. .  

Λιατί τ4ν νυριφικόν (ίου έτοιριάζετε κοιτώνα;

Φίρετέ |Μ εις τ6ν τάφον, είς τ4ν ριύνον (ωυ νυμφώνα, 

ής ένίυμασίαν γάμου,

ΙΙιίτγρ μου, ίτο ίμ αα ί με, μ/τγρ μου, τά σάβανά μου . . . ·

Τίν ιΐρώτγσεν ε'κεΐνος' ·Εΐν’ έ5ώ αΰτος; εΐτεέμε'ε 

Κ.αΐ εεΰτίΐ μέ πάλλον στη9ος· « Ουρανέ, κεραυνωσί μ ε !..

Εΐν’ ί$ώ, και 5ιά τούτον οΐ γονείς μου τόσους χρόνους 

Μ’ ίβασάνισαν μέ τόσους σκλγροίις πόνους, σκλγροΰς φόνους· 

Ειν’ ί ίώ . . .  λπ6 τ4ν ί·ώμγν μ’ έσυραν είς τίιν Γαλλίαν, 

έπει5ή αϋτ4ς πρεσβεύων τ^ν ΚαΟολικ·)ιν θρ·/ισκείαν,

*· Εις τςν ίουλτ,ν του πατρίδα 

Δέν ίίύνβτο να λάβφ ώς ί*ωμαΐος ίίλλγνί^α.



Είν' ί5ώ, καΐ οί γθΜ$ϊς μου έν προτέρημα £ΐς τούτον, 

έν ίύρίοκουν, άλλα μέγα, τον αμέτρητέν του πλούτον.

Πλήν εις τοϋ ναοΰ δεν θε'λω τους βωμούς καΐ τά τεμένη 

Πορευθή ώς ή θυσία ή μέ άνθη στολισμένη, 

έω ς ου τάδρη ε/_ουν βράχον ένα, κρημνθν ενα, -  ι

Εα'ι 6 χείμαρρος έν ρεϋμα, καί ή θάλασσα πυθμένα,

Καί εις βάθος ποτηρίου

ίΌνΙς μία, σταγών ένας σώζεται δηλητηρίου . . , >

λΣΜΑ. ΔΕΪΤΕΡΟΙί. 9δ

ΑΙ σκληραί αύταί ίδέαι ώς νά έφεραν καί πάλι» 

Εις τάς ασθενείς της φρένας την προτέραν παραζάλην, 

έστρεψεν επάνω κάτω βλέμματα πεπλανημένα.

Καί τοΰ ίππου της λαβοΰσα τά ήνία τ ’ άφειμένα, 

έπληζε, χωρίς νά ζεύρη εάν πλνίττη, τά πλευρά του, 

ΚαΙ δί ακανθώδους δρόμου άνεληφθη και δυσβάτου. 

Διά τοϋ τοιουτου τάχους

Λς νά ?3ελε νά φυγνι οτοχασμους πολυταράχους.



100 ό  ΠΕΡΙΠΑΑΝΙίΜΕΝΟΣ.

£ίρα[4βν ί’κ*ϊνθ{, τρέ(Λων (Λ·ίι συ|Αβίί τι άπευκταΐον. 

Πλτιν τ4 ματαιιίν του βήμα σταματήσας τελίυταϊον,

Ε ϊ; τ6ν ίρ»ιμ.ον ίρυμώνα πίριεπλανήθ/ι μόνος .

Τον σονώδευί γλυκεία ή φωνή τής άηίόνος,

Λαι φωτίζουοα τήν φΰοιν μ* τό βλέμμα τος τ4 πρώτον, 

Η παναε'λνινος έφάννι, γλυκυ ίοτρον των ερώτων, 

Γλ'^χυ άΰτ^ον των ωραίων

ήίονών μας, ίβαι φεύγουν κα'ι 5έν έπιβτρίφουν πλε'ον.

Πίπτων κατά γής χαΐ κλαίων, ίκραξεν « Λ λατρευθεΐοα, 

Λ άςία φίλτρου κύρη και βκληρώς θυοιασθεϊσα!

Εμελλε μετά τοοούτων πικρών χρόνων απουσίαν 

Εις αυτήν ν'άπαντηβώμεν, είς αυτήν τήν ξενιτείαν.

Και να σ' εΰρω, οή του πλάστου τήν ίντελεστε'ραν πλάσιν,

Εις τοιαύτην όπαισίαν σώματος κα'ι νοός στάσιν,

ΚαΙ νά λαχταρώ εκείνους

Τους καιρούς, ίτε μακράν σου έζων εις κλαυθμούς καί θρήνους!



ήθελα τον βάνάτόν σου όλιγώτερον θρ-ζινκίσει. 

Προκριτώτερον·(Λέ ^τον νά (λήν είχα σ’ άπαντνίσει.

6ταν εκλαια ριακράν σου, [α’ ένεθάρ^υνεν ή [είνη 

έλιτί; δτι θέλουν παυσει τ ις  καρίίας ριου οί πδνοι,

Μίαν [εδνον, ρ.ίαν ώραν εαν σέ ϊίώ , φιλτάτκι,

Καί εις ΤΛ,ν ζωήν τοιαΟτ/ι τερτενή χί[εαιρα (α’ έκράτει·

έλεγα πώς ρ.ία ώρα
I

Παρουσίας σου ήραει . . . Αλλά πώς σέ νιυρα τώρα!

Ι ς μ α  δ ε ύ τ ε ρ ο ν . 1 0 1

ή ! νά βλέπω κατ’ ολίγον σβυνοντα τά ό[Α[Αατάσου, 

Και ό αίτιος νά ΐριαι. . . ώ I νά στέκωριαι σψά σου, 

Να σ’ έγγίζω, καΐ νά βλέπω εις τδ ασθενές σου σώρια 

ότι θάνατον έγγίζω και νέκρας φιλτάτνις πτώρια. . . 

ή ! νά σ’ εΰρω άνελπίστως, άλλά ριόλις εύρεριέννι 

Ταϋτοχράνως νά ριέ ήσαι διά πάντοτε χα(Αένη . . . 

Ιδοΰ λύτη) καΐ μανία

ΚαΙ μαρτυριον καρδίας κα'ι θανάτου άγωνία! . .  ·
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Πλανίΐ9εϊ<ια εί; τήν γύρω τ ις  έριλενονβίλλϊ,ς χώρο», 

ίφ9ασεν ή Αγλαΐα εις τόν οΐκόν τςς παρ’ ιοραν.

Τας αίσθνίσεις τνις ϊίο'ντες οί γονείς τ/ις έξν;|αριένας 

Καί ώς άνθρακας τάς δύω παρειάς τνις καιοριε'νας, 

έθεσαν άνησυχ^ουντες τον τευρύττουσαν εις κλίννιν. 

έφερεν είς τάιν ψυγ_ν(ν των νί αυγή τινα γελνίνον, 

ότε παρ’ ελπίδα πάσαν

έτρωσε τας άκοάς των νέον τΐ ώς βεΤιος φθάσαν.

Απο Ρώριην είς Γαλλίαν ολος εοως, δλος πίστις 

έδρα;εεν, αΰτοί (Λανθάνουν, εδραριεν ό έραστνίς τγ,ζ.

Μίαν μάλιστα πρωίαν δ πατήρ τής Αγλαΐας 

Τδν άτΓ/ίντ/ισεν ώ λύσσα! είς τά πέριξ τής οικίας, 

θεραπείαν αύτδς βλέπει μίαν, τήν άσφαλεστε'ραν,

Τδν υμέναιον να σπευσ-ρ τήν αυτήν εΰθϋς ήμε'ραν.

Και να θέσνι τελευταΐον

ής ίφέστιον Θεόν του τον πολύχρυσον Ρωμ.αΐον.
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Εϊί τής άσΟενούσγΐ; κόρτις τί> δωριάτιον ![/.βαίΜει·

Ιπ ό  τχραχγ,ν έκείντι λογισ[Αων ουνερχομ,ίντι,^ 

όφδαλριοΰς προστΛωρνους εις βιβλίον τ ι  έκρατει·

.  Σε διε'χοψα, τ/,ν λε'γει · άνεγίνωσκες, φιλτχτη.

— Ευχαρίστως, τϊάτερ, ηαΰω τή^ άνάγνωσίν (λου. . . [εεΐνε. 

ΙΙάτερ ριου, χρο χολλοϋ χρόνου εις τί)ν κεφαλήν (χου είναι 

Τί) παν άγραφον βιβλίον . . .

Από τό άλφάβγτόν ριου πλήθος ελειψε στοιχειοΝ . . .

— ίίβελα να σέ λαλήσω. — Πάτερ ριου, ορχίλτσί ρΑ . . .

Τί Βα ριέ εϊπής; .  . ί ί ! φρίττω . . . — Τί φοβεΤσαι; αίκουσέ [χι. 

ό  ριν/ιτήρ σου ό Ρωιχαΐος.. . —  Πάτερ ριου, ριί) λέγτ,ς άλλο,. .  

Βλε'πεις δτι ριόλις πνέω . . .  β)άπεις δτι τρέριω, πάλλω . . . 

— Κατ’ αύτοΰ πώς τόσον ριΐσος; Κόρη ριου, [χέ κρύπτεις κάτι. 

Ποιαν [χυστικτ.ν ΐ5έαν ή καρδία σου φυλάττει;

—  Εις τά στήθη ριου κρυριρχένη 

Στέκεται αυτή ώς λάρναζ εις τήν γην παραχω[χένη·
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—  Θ λ̂'ίίσε τά ο[Λ[Λατά σου εις αύτ6ν νχ προστιλώσγς · 

Τήν άπέγβζΜΊ σου ίσως νά νι)ιν̂ σ1̂ς κατορβώσνις.

—  Κάλλιον τά δριριατά [Λου, κάλλιον νά τυφλωθώσι, 

Παρά (<.ίαν φοράν [Λον/ιν είς εκείνον νά στραφωσι.

— Θέλϊ,σε νά τον άκοόσ’̂ ς· ίσως τήν ψυχνίν σου πείσνι.

—  κάλλιον τάς άκοάς (ΛΟυ διά πάντοτε νά κλείσνι

Τό ψυχρόν τοΰ τάφου χωρία,

Παρά (Λίαν του ν’ ακούσω, ριίαν λεξιν του άκύρια.

— ΐί ΰπύσχεσις έδο'όν). — Χαίρονται, είτε λυπούνται, 

Τ'/ί; λνατολνίς αί δοΰλαι άνερώτηται πωλοϋνται. 

ό ;  αύται κ' εγώ πωλοΰριαι. —  Μέ πολλάν λαλεϊ; πικρίαν 

Κ α ί  άριάλακτον ευρίσκω είς τά στν!9·/ι σου καρδίαν.

— Είχα, πάτερ ριου, καρδίαν τοΰ κ-ςροϋ ιιαλακωτε'ραν 

Τάν κατ·/)ντνισαν αί λύπαι καί σίδηρου σκληροτεραν.

—  ή  φιάλη κατά πρώτον

Εξεχείλησεν 8;κπρός ριου. —  Καί ραγίζεται ριέ κρότον . .
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ΐυΑς 8(Αέ γονέως στρέψε φιλόστοργου πλέον ί[λ[Λα. 

λσΟενίς έγώ τ6 πνεϋρια, ασθενής έγώ τό σω(λα,

Καϊ σχιά έγώ τής πρώτος βυγατρές σου, ή άθλια 

Λυναριαι να νίααι, πάτερ, έπιθυ[Λΐιτή συ[λβία;

Τι τον θάνατον εις κλίνην νυμφικήν ζητεί να θέσνι,

Και τήν τύχην του τί θέλει ό ΐ ’ωμαϊος νά συνίέση 

Μέ ψυχορ^αγούσης τύχην,

Μέ γυναίκα, ητις θέλει μίαν μύνην τάφου πήχην;

Ζωή μ· έμεινεν ολίγη . . .  Μή σαλεύιρς, μή ταράττιρς 

Τήν όλίγην αυτήν στάκτον εις τήν κρύαν λάρνακα της . 

Αφες ν’ άποθάνω μόνη, και μή γίνης παιίοκτονος . . .  

Μή τύν θάνατον ταχ_ύν̂ ς̂■ έρχεται, τον βλέπεις, μονος . 

ό  κατάδικος, όττόταν άσθενήσας αποθνήσκη.

Καί αυτόν τόν δήμιόν του Ιλεώτερον ευρίσκει. . .

—  Σε λυπούμαι, πλήν ματαίως·

5  υμέναιος τελείται και άφεύκτως καί ταχέως. ·
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ό  σκ>.·/ιρά ϊξνίΛολούΟδί τοϋ χατριίς τ·/ι; 4μιλία· 

Τάς «σπλάγχνου; άπειλάς του ίκουεν ί  Αγλαΐα 

Μέ «κίνκιτον τό σω(Λα, (λέ άκίννιτον τίι βλέ[Α[λα, 

ή ; νά Τίτον παγω[ΐένον εις τάς φλέβας ττς το αίμα· 

Λόγον θέλει νά προφέρτι, λόγον θέλει ν’ άποτείν·;·,· 

λλλά [ιόνον, άντί λόγου , στεναγριόν ό;ΰν άφίνει, 

ής ό -Γος φωνΐς ττις τόνος

Μέ την πάσχουσαν ψυχνίν της νά έξνίρχετο συγχρόνως.

πίπτει κατά γης έξαίφνης εις κεραυνωθείσης στάσιν, 

Λς κλονούαενος και πίπτων άνϊριάς άπο την βάσιν ·

Εις τάς θολερας τ·ης φρένα; φέγγει φως ά[Ααυρωριένον, 

Εις νεφώδη άτριοσφαϊραν άστρον άπθ[Λακρυσ|Λένον 

Αλλά βαθ(ΐη5όν και τούτο έζαλείφεται καΐ σβύνει·

Δέν τίιν θορυβεί τ4 μέλλον, το παρόν ίέν ίιακρίνει, 

Παρελθόν δέν ενθυμείται,

Εα'ι ώς άγραφον βιβλίον τό πάν έμπροσθεν της χεΐται.



Ι ς ΜΑ ΛΕίΤΕΡΟΧ. 107

ΙιτροΙ πολλοί τών πρώτων προοκαλοϋνται ταύτοχρόνως, 

Κο'ι ίοσίατον τ6 πάθος παριστάνουοι συριφώνως.

(ΐ τού ίραστοΰ τ/ις θέχ ίσως, λέγουν, αϋτίί ριένον 

Αυν/ιθή νά φέρτ) νέον εις τό λογικο'ν ττις τένον. 

Εαταπείθεται ύι ριν)Τ/ιρ χχι τί>ν εραστήν φωνάζει, 

έρ'/ετϋΐ αΰτθς, (ίέ ριέλνι τρέ[Λοντα τίιν πλνισιάζει. 

Κλαίει, τίιν λαλεΐ. . .  έκείννι 

Τ̂ ν ακούει καΐ τον βλε'πει, άλλα δεν τ6ν διακρίνει.

οι Ασκλνιπιοι προβάλλουν άλλο λείψανου Ιλπίδος, 

Τϋν άε'ρα τνίς Ελλάδος, τ4ν άέρα τ ίς  πατρίδες.

Και  ̂ εύσεβνίς ττις μνίτηρ ριάλιστα ώς θεραπείαν 

Τοϋ Αγίου Τάφου βλέπει ττ.ν ριακράν οδοιπορίαν,

Ισεις, λέγουσα, ιί χάρις του Θεοΰ τά,ν βοτ,θτίσνι.

11έ αύτας ό έραοΓ/ίς ττ;ς δέεται ν' άποδνΐ|Λνί57Γ 

όδτ,γύς τ ίς  Αγλαΐας,

Στρέφεται πρ6ς ττ.ς Ελλάδος καταρχάς τάς παραλίας.
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ή  έλλάς, πατρίς γλυκεία! τό ζωοποιιίν σου κλίρια 

Τ ις ατράκτου μ,ας συνίέει τ6 ιίμ,ικομ|Λένον νΐμα.

Τ4 αιώνιόν σου εαρ τήν ζωήν άνανεόνει,

Κ,αΙ τα τραύριατα του στήθους ά αήρ σου βαλσαριόνει. 

■Νέος ότρεξα εις χώρας ευκλεείς έλευθερίας 

Καί εις εθννι κληρονόρια τής αρχαίας σου σοφίας·

Εις αυτών, Ελλάς, τα τείχη 

δσα σύ άττεστερήθης έττεσώρευσεν ·ή τύχη.

Είς τοΐις Φόρους των άντήχουν φωναΙ Γράκχου όκονέλου, 

Καί φωναΙ εις τάς Βουλάς των Δηριοσθένους Μανουέλου. 

ίίκεΐ Πνύκας, Παρθενώνας και Ακα^ηριίας είία.

Καί (λ’ έιτρόσφεραν Δευτέραν οί λαοί έκεϊ πατρίδα.

Αλλά ·ίι (Λαραινοριε'νη καί θρηνούσα ριου νεότης 

ένθυριεϊτο την καλύβην τής πατρίδοςτης τής πρώτης,

Καί |λ4 στήθος πλ-ηγωριένον.

Με καρδίαν νοσταλγούσαν εζων ριεταζύ τών ξένων.
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Ιίψ,αα. τά πάντα, τρέζα; εί{ των ίπλων σου τ4ν κροτον. 

Η π»ρα των Αιγυπτίων καΐ Βυζαντινών 5 ικρότων 

Φωτεινότερον παρίστα τον ούράνιίν σου βιίλον,

Καί ή φηρινι σου άντνίχει έζ ενός εις άλλον πο'λον.

Αλλ' ανωφελείς αγώνες! Τριίπαια [Ααταιω[εε'να ! 

ίπ 4  τον ζυγόν τοΰ ξένου κλίνεις πάλιν τον αυχένα,

Και αυτός ό ουρανός σου

έσκυθρώπασε, καί τώρα χύνει πάχν/ιν αντί δρόσου.

Αλλοτε εϊς σε τό δένδρον τνίς ελευθερίας είδα 

Εις τ-όν πρώτνιν άνΟν,σίν του, εϊς τόν πρώτην του έλπίδα' 

έπευχόΟτ,ν νά σέ δώσιρ πολυκαιρινάς οπώρας,

Καί τόν σπόρον του νά φέρη ζέφυρος εις άλλας χώρας. 

Σόριερον αυτό τό δένδρον δίχως φύλλα, δίχως άνθα, 

Γυανόν ίλών του των κλάδων, παρακαίρως έςνιράνθν,, 

Καί εϊς ξένας χεϊρας ριένει 

ό  κορριόςτου σκλνιρά ράβδος καθ’ άριών άνυψωριένη.
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Σάς, πρωταθλϊΐτα'ι -πιϋ έθνου;, «αςίέν εΐ5α νέους όλους 

Εις Βουλάς, εϊς Συνελεύσεις, εις στρατύτπία, εις στόλους; 

ΑάχρΛος θεού συ(Λ[Αοίχου σας ώίνίγει άοράτως,

Κ,’ ϊσειον τα βτί(εατά σας των 0θωρ.ανων τ6 Κράτος.

Μέ τα ·σλ.έοντά των $άιηι Ναύαρχοι ριεγάλοι τότε 

Καταβαίνοντες ριακρόθεν Οεαται καΐ Οιασωται 

Εις τούς θείους σας αγώνας,

έίΐλεπταν τάς αθανάτους τών προσώπων σας εικόνας.

Σάς έπαναβλέπω τώρα γέροντας, άπνιυίκριένους, 

Ίπό τό αισχρόν φορτίον τΫίς δουλείας κυρτωριένους. 

Εϊς τας λυπςράς φωνάς μου βλίβεσΟε καΐ σιωπάτε, 

ΚαΙ ?ια τά πρότερά σας τρόπαια ερυΟριάτε. 

δλα έλειψαν εκείνα, ίόξα, θρίαμβοι, νεότης, 

λρετίι, ίλευθερία, εθνική μεγαλειόττ,ς,

Καί δέν είσθε σείς οΐ τότε

Πληρεξούσιοι τοΰ ίίστρους, οΐ τής Ηί)ΐη{ στρατιωτεβ·
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Ποιο; βά |χ,' έπαναφέρτι τ ί ;  Βοστίτσας, τής Ακράτας, 

ΤοΟ Μιβτρα, τής Καρυταίν/ις τούς βοσκούς καί ζευγηλάτας, 

Τα αθάνατα εκείνα τέκνα τής Λνιριοκρατίας,

Τρέζαντα εις τήν φωνήν τ»ς ριέ ήρωϊκάς καρίίας;

Μετά Οέρρινιν επτά χρόνων Αίτνα σήριερον σβυσριενιι,

Τής έλλάίος ή γή πάλιν άψυχος καΐ κρύα ρ.ενει,

Και οΐ Παυαρο'ι γελωσι

Βλέποντες πώς διείεχθνι τήν πυράν της στάκτη τόση.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εΐ2 Τό

Α Ε Ϊ Τ Ε Ρ Ο Ν  ’^} .ΣΜΑ.

ΙΠΜΕΙηΐΙΣ (I) , ΪΕΛΙΣ 75.

οι ίΰο σύγχρονοι ουτοι ανίρες συνίγραψιν πολ),«, ό 
μεν Βολταΐρο; εί{ τάς ιτοινίσεις το ττλεΐστον ίιατρίβων, 
ό 5̂  1·ουσσώ ιτίρι τα Υΐ0ιχά καϊ πολίτικα ϊίίως φιλοσό
φων. Ούίε'ις ίγραψεν δσα ό Βολταΐροί, καΐ ούίε'ι; 
ίχώργίσεν ε(ς τήν προκειμέν/,ν ύπόβεειν βαθότερον ν| ό 
^ουσσω. Τα λαμπρά γενντΐματα της ευφυΐας άμφοτέ- 
ρων ίιέχυσαν εις την Ευρώπην πολύ φως, κα'ι κατε'λυσαν 
τύ κράτος των θρησκευτικών προλιίψεων καΐ τοΟίεσπο- 
τισμοϋ. Εκ τούτων ίλαβεν άρχ·ίίν ή μετακύσμησιςτί; 
Γαλλίας, καΐ ή έκεΐθεν ριεταβολι̂  των πολιτικών τής 
Ευρώπης κοινωνιών.
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ό  ΒολταΓρος ίτον χαριέστατο; εί; τας συναναστοΛ- 
^άς. Βιβλία Ιγράφτιιαν έα τών άγχινουατάτω·; όριιλ'.ών 
χϊΐ τΰν έτοιριοτάτων αποκρίσεων του. έ κ  πρώττ,ς 
«ύτοΰ νεότϊίτο; έδείχΟνι έραστΐ; τ ί ;  5(ίΐ;τ,;. Δί αΰτν,ν 
έσκεπτετο, δί αΰτ'ί,ν νϊργάζετο, καί είχε πάντοτε ανοι
κτά τά ώτα εις πάσαν φωνόν τ ις  φτίριν.ς. ΐίκ φιλοδο- 
ζία; άφιερονε ποντίαατχ εις δυνατούς άγε|Α0νας, εγραφεν 
ώδάς εις νικκτάς βασι7.εΤς, έΟε ράπευε Πάπας και Καρ
διναλίους, καί εΐχ_ε περί οιΰτόν αύλάν φιλοσίίρων καί 
^ιλολιίγων. όγδοεικοντούτ-ος ών, είδεν έν Οεάτρω στε- 
9ανου[Λένϊ·,ν τ·,;ν προτου.τίν του, εύο-ς [ο.οϋντος καί χειρο- 
κροτοϊντος τοϋ λαοΰ, καί εις Τϊ)ν σφοδράν τ ις  καρδίας 
του κίντ,σιν άνέκραξεν «ϊέκ τής πολλΐς μου χαράς 
κινδυνεύω ν’άποΟάνοο » . Αλλ’ ό Ρουσσώ εκ τοϋ εναν
τίου δέν έδΰνάτο ν’ άρΟρώσ·ρ λόγον έμπροσθεν άνΟριό- 
πων πολλών. 0  συ-ργραφεύς του Αίμιλίου, ό Πλάτων 
τής Γαή.λίας, νΐρυΟρία καί διεκόπτετο. ίΐ με)εχγχολία, 
το σκυθρωπόν φάντασμ,α τής ζεοής του, ήκολοΟθει ^α- 
βερδς τά ϊχνν, του. Αυτή τόν έβασάνιζε καί εις τν,ν 
τυρβ'ςν των πόλεων, καί εις τήν σιωπήν τής έρκμίας. 
Αι αυτήν άπε'φευγε πάσαν μετά τών μεγάλων σχε'σιν. 
Αί αυτήν άπεστρέφετο τήν κοινωνίαν καΙάπεδόχετο τήν 
φΰσιν. > όταν μέ ίδ^ς άσθενή, έ).εγε πρός τήν γυναΤκά

8
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του, βταν μέ ί ί ΐ ;  ττνέοντα τά λοίσθια, φέρί μι £ΐς χλοί- 
ρ4ν λειμώνα, χαΐ θίατου θίλει μέ άναζωώσει».

ό  μΙΓΒολταΐρος ιτεριστοιχιζο'μενος ΰπο μεγάλων, 
άπολαόων δλα τοϋ ιελουτου τ’ άγα9α, έζ/ισεν εις ΐ5ιο· 
χτιίτους γαίας κα'ι είχεν οικίαν τεολυτελνί. 0  5έ ί’ουσ- 
σώ μεμονωμένος, άττοζών έχ των άτρύτων πιένων του, 
ίιίγε ταπειν6ν χαΐ πενιχρήν βίον. Λύοκλίναι, μίατρά- 
π^α και όλίγαι καΟέδραι γ,σαν τά ίλα έπιπλα τοϋ οϊκί- 
σκουτου . Μακράν των ανθρώπων, ίκουε μόνα τά κι- 
λαίνίματα τών καναρίων του καί των άλλων πτονών, 
όσα νίργοντο εις τά παράθυρά του να φάγωσιν άρτου 
ψιχία ,

έτελευτασανάμ^ο'τεροικατά τ4 αύτο έτος, το 1778. 
λλλ’ 6 μέν ίίραμεν είς Παρισίους 5ιά ν’ άποθάντρ πλη
σίον τών ανθρώπων, τών όποίων έπεθόμει τους ε’παί- 
νους, 6 ί’ουσσώ εις εργμον νήσον μακράν τών αν
θρώπων, τών όποίων κατε^ρόνει τους ψόγους.

ΣΠΜΕΐηϊΙΣ (1), ΣΓ.Λίϊ 78.

Καρόττω μέ στεντόρειον φωνήν δτι ίέν 5ίϊω  πίστιν 
εις όσα περί ^αντισμοϋ κατά τών ϋρθαόόςων Ρώσων 
ίγραψεν ά Κύριος Θεόκλ,νιτος Φαρμακίδνις είς τήν 
Βαραχιάίατου, και, άν ποτέ οΐ λόγοι τ ις  Πανοσιότκ-
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« ;  του (λ’ έσκανίάλιοαν, ϊ5οΰ έτ:ισγί(χωί άπβτχσ50[λί£ΐ 
«γί|/ίρον τω Σατανα.

Λιαοαλπίζο» έπίσνις οτι εΰρίο/.ω τ·ί;ν ίιοίκνιοιν τδν 
Αγγλικών άττοικιων έντελίί τύπον έ).ευθέρ«ς πολιτείας, 
και δτι ε̂ ρθασα εις πε·.ραο|κόν ν’ άναβαπτιοΟώ άπ6 χζτ 
ρχλ·7,ς (λέχρι ποίών ριέλο; τός Αγγλικές φατρίας, άφ’ 
ου άνεγνων τήν κατά των Εφκυ-ερί^ων |ν.ας <;υνταγ|Λα- 
τι;ιωτάτ/ιν Εγ'χύκλιον του ίΐεγάλου Αρ(Λοστοϋ τ ίς  
Επταννίτου, Λόρίου Δουγγλάς.

Φρονώ ρΛ δλα ταϋτα δτι, καθώς τδ πάλαι οί Μκκε- 
ίδνε; και οί Ρωριαΐοι, δάοίως σνίαερον οί Ρώσοι καί οί 
Αγγλοι ύπέρτδ Αε'ον ριάς άγαπώσικαί ΰ-έρ τδ Αε'ον φρον- 
τίζουσι περί των πραγυ.άτων μας. Με'λλων δέ, πρδς 
άνάπτυξιντοϋ κειμε'νου, νά εϊπώ τινα περί ίίακείάνοιν 
καί Ρωμαίων, προβλε'πω μ.ε λύπκν δτι Κύριοί τινες δεν 
θελουσι δώσει τ'δν λεύκάν ιί/άφόν των εις τάν ίστορικάν 
αύτον εκδεσιν, δπου Οέλουσιν ίδεΤ εαυτούς ώς εις κά- 
τοπρον.

Οί Μακε^όνες, μετά ττ,ν τελευτάν τοϋ Αλεξάνδρου, 
επηωροΰντο εις τάν άρκτον τάς Ελλάδος ώς άετοί έπο- 
πτε·όοντες και άναζτ,τοΰντες βοράν. Περιέμενον δέ αρ
μόδιον καιρόν νά πε'σωσιν επ’ αΰτΐς καί νά τάν σπαρά- 
ξωσιν. Ελλάς είχε και ςδτεκατά δυστυχίαν άνδρας.
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βϊτινε; βθγ(ρ£υον τά ; χινίυνώίεις φιλίας των ξίνων, κ<ίΙ 
ιίς τάς λΟνίνας τ:ολλοΐ Δγ;;αά5αι μαχείονίζοντες παρε- 
αιώχων μέν τ^ν εν Χαιρωνεία μα/;/)ν, τςν κατατροφΐν 
των θτ,βών χοΐ τον θάνατον τοΰ Δτ,μοσΟενους, ϊτ:αν·η- 
γύριζον ττ,ν ίόζαν τοΰ Μεγάλου λλεζάνίρου, ίιελ- 
Οόντος το πλχϊοτον τ ί ;  γ ΐ ;  έ"ΐ θριαμβευτικού άρματος, 
και ΰμνουν τέ.ν λΙαχεΧονικλ,ν μεγαλειότητα, κάΟώς 
<Γομχρον εεολλοί ρωσίζοντες τεαρατρίγουοι μίν τήν ΰτεό 
τδν ί’ώοων κατά τα 1 7 7 0  σκί’οράν έγχατάλειψιν τής 
Πελοπονντίοου, οιχγοΰνται δέ στρογγύλω τίϋ οτόματι 
τά τοΰ Αλεξάνδρου Κζάρου, καταοτρόψαντος τόν Κα- 
■τολε'οντα, καΐϋτερεκθϊιάξουοι τόν άμετρον ερκμον τί,ς 
νωσικίς μονοκρατορίας. .

έπροσμόνετο να φαν-ρ έλλ/,ν τις δυνατός, ό'στις νά 
Οέονι τί,ν Ι'.λλάδα ύπό τόν αιγίδα τό ; Μακεδονικός 
έξουοίας, καθώς έπιθυμοϋσίτινες καί σόμερον νά τόν 
θέαωοιν ΰετό τόν άμεσον προστασίαν ττ,ς χριστιανικω- 
τάττις ί’ωσίας, διά νά φορώσιν αΰτοχρατορικά παρά- 
σν,μα, νά ίχωσι Κομτ.τέκς, Βαρωνίας κ.τ.λ.

Τίφάντ, ό τοιουτος ίίλλνιν. 0  Αρατος, άργηγός τός 
Αχαϊκός Συμμαχίας και γε'ρων δοξομανός, ιάντιπολι- 
τείΛμενος προς τόν μεγαλοπράγμονα Κλεομένη, βα- 
«ιλία τό ; Σπάρτης, εζότησεν ώς βακτηρίαν του τόν
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βο'/ίΟίιαν τοϋ λ-τηγόνου, ^εσχάτου τ ι ς  Μακείονίας, !ΐαΐ 
παρέίωχεν εί; αυτόν τόν ΑχροκόρινΟον. Οί Μακεϊόνε; 
είιε'ρρευσαν εις τ'όν Πελοττόννησον. Οί περί τόν λρατον 
έπ^νουν τότε τά εϋ'ρως-α καί ορεινά σώριατά των, καί 
ίσως προς τοΐς άλλοις τήν ορθοδοξίαν των εις του 
Μεγάλου Διός τήν λατρείαν. Πολλοί δε [λάντεις τοϋ 
λπόλλωνος, εχοντες άνά χίϊ'ρκ; χρ·Ί<Γ[·ΐ.ους, οποίους 
εχοριεν καί ή|ΑεΤς χάρις εις τόν οΰρανοκαταίβατον 
λγαθάγγελον, έπροφνίτευον τνιν ό'σον οό'πω έττεκτασιν 
τοϋ Μακεδονικού γένους, ίσως καί τινες συγγραφείς 
άφιέρουν βίβλους των πρός τόν Αντίγονον, γράφοντες ·
• Τω φ,ελλοντι διακατόχω του παγχοσριίου θρόνου».

ό  Αντίγονος, προχωρνίσαςριεπολυάριθριονς-ράτευρια ' 
ριε'χρι Λακωνίας, ένίκκσε τόν Κλεο[Αεν·/ι περί Σελλασίαν, 
κατε'σφαξε πλίθος Σπαρτιατών καί, άφνίσας δυνατόιν 
φρουράν εις τόν ίσθριόν, άνεζευξεν εις Μακεδονίαν. 
Εποριενως διά ψνιφίσριατος άν/ίγορευθνι εΰεργετνις καί 
σωτ-όρ τςς  Ελλάδος. Πόσα τοιαϋτα ψϊ·,φίσφ.ατα ύπ’ 
άριθριόν, καί κατά συνέπειαν, καί άκουσαντες τόν γνώ- 
ριγίν, καί λαβόντες ϋπ’ ό'ψιν, έξεδώκαριεν καί ·όριεϊς εις 
τάς ήριέρας των Καποδιστρίων !
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Α Π * ποίαν άντα|Αθΐβ/·,ν ίλαβεν ό Αρατο; ; Άποβα- 
νόντος (Αΐτ'ολίγον τοϋ Αντίγονου, 6 υιός του Φίλιππος 
ίΐίίίχδη τλ,ν βασιλείαν. Οότος ήδίκει κατα πρώτον 
τόν νίώτερον Αρατον περί τλ,ν γυναίκα του, καλήν καί 
ώραίαν ουσαν. έκτραχυνόμενος ύστερον πρδς τάς Ελ- 
λπνικας πολιτείας και τυράννων τους Ελληνας όλους, 
κατεφρόνει και αυτόν τόν Αρατον. Τότε 6 γηραιός αρ
χηγός τής Άγαϊκής 2υ[καα·χίας ήσίάνβη άναγεννώ- 
[εενον τόν πατριωτισριόν του. Είειζε λοιπόν πρός τόν 
Φίλιππον ψυχρότητα, πολλακις 8ί και τόν ήλεγξε διά 
τάς βιαίας πρα'ξειςτου. 0  απόλυτος βασιλεός, βαρυν- 
θε'ις έπι τέλους τάς ε’πιπλήςεις, παρη'γγειλεν ενα των 
στρατηγών του, Ταυρίωνα, νά τόν ίολοιρονήση, και, οί- 
κειωβείς ουτος (/.ε τόν Αρατον, τόν είωκε φα'ρμακον, 
όχι εκ των ό;έο>ν και σφοδρών, άλλ’ έκ τών κινουντων 
κοταρχάς δερμας μαλακάς και βίχα, έπειτα περαινόν- 
των εις φϋίσιν. Εννοήσας 6 Αρατος τήν δολοφονίαν 
καί περί τά ίσχατά του πτόων αίμα, είπε πρός ενα τών 
φίλων του· «Ταϋτα είναι τά έπίχειρα τής βασιλικής 
φιλίας». Ουτιος έτελεύτησεν ό Αρατος, ό'στις κατά τόν 
Πλούταρχον έζεβαρβάρωσε διά Μακεδονικών φρουρών 
τήν Πελοπόννησον... ό χ ι μικρόν μάθημα και εις εκεί
νους τών έλλήνων, οϊτινες, κατά τά 1 8 3 3 , βλε'ποντες
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{|Λπ(ιοσ9έν των έτοίμην τήν λαιμοτ6μον, ίίκουον όπισδέν 
των κ*1 τας διπλωματικά; άράς των άγαπητών Μα- 
κιίίνωντων!

Είδαμεν τήν έλλάδα χαταδυναίτευομένην ύπδ των 
Μαχεδόνων. Άς τήν ίδωμεν χδ/ι ταλαντευομεννιν με- 
ταζΰ τών άευντάχτων το'ίτων και των συνταγματικών 
Ρωμαίων, των άγερώ^ων Χγγλων τών παλαιών χρί- 

νων.
όλίγα Ιτνι μετά ττ,ν άποβίωσιν τοϋ’Αράτου, έκιάλε- 

σαν κατά πρώτον εις τίν  Ελλάδα τους Ρωμαίους Με- 
σολο'ιγΐταί τινες καί άλλοι Αΐτωλοι, έπονομασθέντες 
διά τοϋτο προδο'ται. Ναι, Μεσολογγΐταί τινες. . . Πα
ράδοξος, άλλ’ οΰχίττον άλτ,δνις ή συμπτωσις! . . Ηλ- 
Βεν εις τδν Αιτωλίαν ό Ρωμαίο; Ααιβϊνος, Συγκλνιτι- 
χ6ς φιλελεύθερος, και, άψ' ου με άπατχλάς ΰποσχάσεις 
ναυτικνίς βονιΟείας έξΐψε τάς φλο'γας τοϋ μεταςΰ Ελλτι- 
νων και Μακεδόνων πολέμου, ανεχώρτ,σεν εις Κέρκυ
ραν, καθώς 'ίλθε καΐ προς νιμας, κατά τά 1 8 3 2 , Λόρ
δος τις συνταγματικώτατος, κα'ι, αφ’ ου μας παρεκι- 
νησε ν’ άντικρούσωμεν εις Καλάύρειαν τον Ρωσικόν 
στολον, άπέπλευσε και αυτός εϊς Κε'ρκυραν.

Μετά τοϋτο, οι Ρωμ.αΐοι έστειλαν εϊς Αθήνας Πρέσ- 
βυν τον Σουλπίκιον. 0  φλογερός Σουλπίκιος ^δέν οϊνιτ-
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τομιαι κανένα) έφαίνετο ένθουσιών ύττέρ τών θεσμών τσΟ 
2:<λωνθ;· ώργίζετο ί'.ότι του; κατ:έργ·/)σαν οΐ βάρβαροι 
Μακεϊονε;· έίυσχίραινε ίιοτι τά εϋγεννί και τερωτότο- 
κχ τέκνα τν;; γ ΐ ; ,  οί μισοτόραννοι Ελλνινες, 5έν άνε- 
λάμβανοντοΰς τεατρίουςτων νο'μου;· εΰρισκεν ίσιος (τί; 
γνωρίζει ί^α τ' ανέκδοτα τϊ,ς τταλαιας ιστορίας;) εΰρι- 
σκεν "σως εις τάς άγορας του; ^νίτοραςκα'ι άνε'φερεν εις 
αύτοΰ; δνιμοκρατικά τών προγόνων τοιν αποφθέγματα· 
εί·χεν άνο'.κτ'έ,ν τέ·,ν οικίαν του πρ6ς δλους τους δυσαρε- 
στνιμε'νους κατά τών καθεστώτων Ελλν;νας· διτ,γεΐτο 
εις αύτοΰ; τά υ.ε̂ ;·αλεϊ·α τού ί’ωμ.αϊκοΰ δνίμου , τόν εις 
τάς έλευΟε'ρας έκλογάς θόρυβόν τοϋ Φάρου, καί πεοιε'- 
γραφε τάς πολυτελείς τραπέζας, όσα; οί ϊυγκλκτικοί 
εδιδον εις τόν λαόν διά ν'άγοράσωσι τάς ψνίφους του 
(συν/ί ε̂ια κατά συγκυρίαν έπικρατοΰσα και εις τςν 
λγγλίαν). 0  ί’ωμαΐο; δομοκράτν;; έθαύμαζε πώς καί 
αύταί τών λθκνών αί πέτραι δέν έλάμβανον ψυχ’έν 
κατά τής ασύντακτου άρχΐ,ς τών Μακεδο'νων. ΐ'.ν ω 
δΐ ’ό Ελ.λ·/;νικ·ίι νεολ.αία μέ κεγν.νός στόμα τόν νίκουε 
κα'ι περιέμενεν ό'λα τ ’ αγαθά τςς ελευθερίας, έξαίφντ,ς 
αύτό; στε'λλει ολίγα πλο~α εις ττιν Χαλκίδα κα'ι -Γου 
κυριεύει, έπΙ σκοπώ ίσως νά δώσο εις τ ’λ.ν νλσον Εύ
βοιαν τλ,ν αύττ,ν συνταγματί'κάν πολιτείαν, τ'όν οποίαν,
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χάτά τζ  1 8 1 8 , εδωζεν εις τήν Πάργαν και ό Μεϊτ- 
λα'ν ο̂ς.

Μετά τ4ν Σουλπίκιον, ριας τ)λ0εν άλλος Ρω|εαϊος, 
δστρατνιγος Φλα[χίνιος (^ιά τό καλόν, ώς ελεγε, τ ίς  
Ελλάίος). ό  Φλαριίνιος, φλεγό[εενος και αυτός από τόν 
αυτόν πρός τήν νοριοθεσίαν του Λυκούργου έρωτα, τόν 
όποΓον τρέφουοι Διπλωιεάται τινές Αγγλοι πρός τόν 
Συνταγριατικόν Χάρτ/ιν τςς Τροιζίνος, διέταξε τόν 
άίελφο'ν του Λούκιον, τόν Ναύαρχον, νά ς·είλνι πρέοβεις 
πρός τους Αχαιούς 5ιά νά προβάλωσι ®υρ.[Αα·χίαν, αό- 
τός 3έ νά πλεύσ·/) εΰθός εις τάς Κεγχρεάς, κα'ι νά πολι- 
ορκνίοΫΐ (5ιά τό καλόν, ώς φαίνεται, τ ι ς  Ελλάδος) τάν 
Κόρινθον, την όποιαν κατεϊχεν ό Φίλιππος. Η πρεσβεία 
τών Ρωριαίων ηλΟεν εις την Αχαίαν, συγχρόνως δό ριά 
αύτην εφΟασε καΐ άλλη έκ ιαέρους τών Μακεδόνων. Γε- 
νομένης Συνελεύσεως, οί ριέν Ρω|Λαϊοι διεξηλΟον πολλά 
περί τής μ.εταςΰ τών Ελληνικών καί Ρΐι)[/.αϊκών θεσριο- 
δεσιών συγγένειας, κα'ι περί τών δηρεοκρατικών αρχών, 
τάς όποιας ή Ρώ|Λη εσπευδε νά διαχύσ·ρ κα9’ ό'λην τήν 
γίν · οϊ δέ Μακεδόνες κατηγόρησαν αυτούς ώς αγα
πώντας την ελευθερίαν δϊ εαυτούς ριόνον, και ώς (λη- 
χανωριένους την δουλείαν τής Ελλάδος διά τού χρυσού, 

τόν όποιον ριυστηριωδώς έπεδαψιλεύοντο πρός πολλούς



1 2 2 ςημειΛςεις

«πλτίστους αρχηγού; της. Ακρα σιω·ι:·)| κατιΐχι τοίι; 
συγκροτοϋντας το Συνίίριον Ελληνας, γνωρίζοντας καΐ 
των Ρωμαίων καΐ των Μακεδόνων τά καλά, και ·>ι συ- 
νείϊηϊΐς ϊλεγεν εϊςαύτοΰς δ,τι ονίμερον ήΟελεν είπεϊ καΐ 
ίίς τοίις Συμβούλους της Επικράτειας, άν έπρόκειτο νά 
ψηφηφορ'ίοωσι περί προτιμησεως των Αγγλων, η των 
ί'ώοων. ό  άρ-χηγος της Αχαίας Αρίοταινος (καί ποΰ 
δάν εΰρίοκονται Αρίοταινοι;) άνέστη μ’ ίλον τούτο, 
και, ύμιληοας διεζοδικώς υπέρ των Ρωμαίων, έκε'ρ- 
δηοε τήν πλειοψηγιαν. ΕΰΟΰς τότε οί ύπλαρχηγοι της 
Εαρυταίνης καί τού Αργους, 6 Κολοκοτρόνη,ς καΐόΤσό- 
κρης τού καιρού έκεινου, άνεχώρησαν, μ·έ θελοντες νά 
ϊπικυρωαωαι τοιαύτην ατιμον άποφαοιν κατά των φί
λων των Μακείο'νων.

Σκηνή γελοία ήνοιχΟη κατ’ εκείνην την έποχήν εις 
τήν Ελλάδα , καΐ δράμα κωμικόν έπαίχΟη, άπαράλλα- 
κτον με τέ σημερινόν. Οΐ μέν έφρόνουν τά των Μακε- 
δόνων, οΐ δέ τά τίύν ^ωμαίων. Οί μέν και ττ,ν Δωρι
κήν διάλεκτον έψιττάκιζον των Μακεδύνων, οί δέ καΐ 
τήν αγέρωχου σοβαρύτητα επιΟήκιζον των Ρωμαίων. 
Αλλ οΐ Βίακεδύνες καί οί ί'ωμαΐοι ένέπαιζον καθ’ εαυ
τούς καΐ κατεφρύνουν τούς μιμητά; των Ελληνας.

οι Ρωμαίοι, άποχωρίααντες τύν Φίλιππον, ώς είδα-
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|4£ν, τής Αχαϊκής Συ[Λ[χαχίας, τον χαθυπεβαλον μετ' 
ολίγον εις αίσχ,οάν είρήντ,ν. Συγχριίνως δμως, ώ τής 
Ρωμαϊκής γενναιο'τϊΐτος! εις το(»ς αγώνας των Ιο&μίων 
καί Νεμέων ό Φλαμίνιος ίιεκνι'ρυξεν ϊλευθέρας δλας τάς 
Ελλνινίία; πόλεις. Μετά τοιαυττιν πάνίημον άναγνώ- 
ριοιν, ποιαν υπόνοιαν ή Ελλάς ε’ίυνατο νά Ιχ·ρ πρ4ς άν- 
ίρας, εϊς τοσοΟτον φίλους τής παγκοσμίου ελευθερίας; 
Μ’δλον τούτο, πολύς καιρός 5έν έπερασε, καί ήρχησαν 
οΐ Ρωμαίοι νά λέγωσι παρρησία ό'τι 5έν έίόναντο νά 
εννοήσωσι πώς έκαστη πόλις τής Αχαϊκής Συμμαχίας 
ηύτονομεϊτο, καί πώς οί Πελοποννη'σιοι έτόλμων νά έλ- 
ληνοκοπώσιν, όμιλοΰντες περί προγόνων καί περί ελευ
θερίας.

Εντεύθεν άρχονται αί κατά τής Ελλάδος πράξεις 
τών Ρωμαίων, τείνουσαι εις τον παντελή αυτής όλεθρον. 
Πρίν τάς αναφέρω, λέγω δημοσίως ότι κατά τον δε'κα- 
τον έννατον αιώνα ή Αγγλία ούτε δυναται, οίίτε θέλει 
νά μιμηθ^ τάς καθ’ Ελλάδος τοιαότας έπιχειρη'σεις τής 
Ρώμης. Λιακηρύττω λοιπόν συκοφάντας τους όσοι μέ 
προσάψωσιν οτι ποτέ ΰπώπτευσα τήν Αγγλικήν κυ- 
βέρνησιν ώς ζητούσαν ν’ άνατρέψιρ έκ θεμελίων τό άρ· 
τιούστατον Ελληνικόν Κράτος. Μετά τήν διαδήλωσιν 
ταυτην, προβαίνω εις τήν διήγησιν.
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Είιροιίστ; τ ίς  ί’ώΐΑτις άφορ(χήν νέου χατά των Μαχ!'> 
ίόνων πολέΐίου, 6 ίπατος Αίριίλιος έξεστράτευβε χατά 
τοΟ Ηερσέως, υίοΟ τοΰ Φιλίππου. Νιχγ(σας αΰτύν κατά 
κράτος και καθυποτάζας τήν Μακείονίαν, -οθέλτισε νά 
ίπισκεφθ^ και τήν (ρίλ'ον του Ελλάδα, έπέχυσε λοιπίιν 
εις τίιν ήπειρον τάς τροπαιουχους λεγεώνας του, καΐ κα- 
τέσφαζεν δλους τους (λακεΧονόφρονας Ελλ·ονας, κράζων 
• Μτ.ίεις μιακεϊονίζων! · καθίος, κατά τά 1 8 3 7 , Αγ
γλος τις, επισείων άντ'ι φονικής μαχαίρας τ4 άβλαβίς 
του φραγγΛιον (χάρις εις τον δε'κατον ίννατον αιώνα), 
ίφώναζε γαλλιστί· «ΡοΐηΙ ιΐε Ν.ορΪ5ΐβ! (Μηδείς 
Κάπας!)  · Μετά τούτο, διέταξε τούς ΐ’ίπειρώτας νά φε'- 
ρωσιν έμπροσθεν του, εις ν̂ιτ-όν -ίμε'ραν, δλον τον χρυ- 
σέν των καϊ τόν άργυρον. Άφ’ ο·ό δε κάτ’ αΰτύν τύν 
τρέπον εδραξε διά το Ταμεϊον τ7,ς Ρώμης δσον πολύτι
μον μέταλλον συντίχθη, διέσπειρε τα στρατεύματά του 
εϊς τάς ίίπειρώτιδας πύλεις, τάς κατέστρεψεν ολας, έβ- 
δομτίκοντα τόν αριθμόν, και ·ό·χμαλώτισεν έκατόν πεν- 
•ηίκοντα χιλιάδας ανθρώπων.

Οΐ Ρωμαίοι, τνραννοϋντες -όδη αναφανδόν τάς πλειο- 
τε'ρας Ελλονι'κάς έπαρχίας, έζνίτουν διά σκευωριών νά 
Οττοδουλώσωσι και τόν Αχαίαν, -/ίτις μόνη διετήρει ζώ 
πυρά τινα τ ις  αρχαίας άρετός . Οθεν άπέστειλαν έκεϊ
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ιτίιν Γάϊον Κλαυί'.ον χαΐ Κνάϊον Α ο μ ί τ ι ο ν ,  ΰπ4 το πρ4®- 
χ-τ,μχ το5 νά καταίιώξωσι τοϋ; (Λαχείονίζοντας. Οί 
ίπιφανεστεροι των Αχαιών, οοοι [χάλιστα ίταν φίλοι 
τϊί; ελευθερίας, εΐ; τά δρΐ|αατα τών άτοττδλων τούτων 
ειρέΟϊΐταν ολοι ριακεδονίζοντες. ΐπέρ τους χιλίους Α 
χαιούς άχ/ίχθίΐσαν εις ΐ>ώυ.7ΐν ίιά  ν’ άπολογηθώσι ί/ί- 
βεν ενώπιον τ ίς  Συγχλτίτου. Αϋτ·ς, χωρίς καν νά ίώ τ» 
κκροασιν εις τους λογους των, έψτ{φιοε νά ^ιασκορπι- 
οδώσιν εϊς ίιαοο'ρους πο'λεις τός Τυρρκνίας. έττειλαν 

οί Αχαιοί, ■(■/■,τοΰντε; τούς συ|κπολίτας των. Αλλ’ οϊ ί>«- 
μ,αΐοι απεκριθτ,σαν * « Δεν σάς συ'Λφέρει νά επιστρέψω- 
ειν εις τ)ιν Α γ α ί α ν  οί άντρες ούτοι». ί ΐ  Ρωριαϊκνι Σόγ- 
κλνιτος άττέδωκεν εις τί)ν Αχαίαν τά δίκαιά ττ;ς, καθώς 
οχεδόν ·ό Αγγλική Βουλή άπε'δωκεν εϊς τύ {όνιον Κρά
τος τά ϊδικά του, δτε οί άπετταλριενοι του, έπι Αρριο- 
οτοΰ Μείτλάνδου , υπήγαν εις Λονδΐνον νά παραστή- 
σωσιν δτι κατά λάθος έγινεν ή Επτάνησος Αγγλική 
αποικία, διάτι δέν είχε τεθή παρά τής ϊεράς Συμμα- 
χίας ύπό τήν Βρεττανικήν δεσποτείαν, άλλ’ ύπύ τήν 
Βρεττανικήν προστασίαν, τών δύω λέξεων δ ε σ π ο 
τ ε ί α  κα'ι π ρ ο σ τ α σ ί α  μ.ή οΰσών συνωνύοιων, αλ
λά παρεξνιγουμένων ύπο τής Αϋτοΰ ίέξοχότοτος, τοϋ 
Λόρδου Καστελρίγου.
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ή  ί>ώ|ΑΥΐ ίέν νίρκίσθη «ϊ; τίν χατακράττ,βιν
τών ίτΓίσνίμων πολιτών τ ίς  Άχαίας. Επρίπε νά χυριευ- 
«τρ !ΐαΙ αϋτ^ν τί,ν ί5ίαν. ίΐ Αχαϊκή Συριριαχίχ, πριν 
πίση, ήθέλκισβ καν νά 5ώσρ <η·.(Λεΐον τι ζωή;. Αίαιο; 4 
Μεγαλοπολίττ,;, ίτραττιγ4; είκοσι χιλιάδων Αχαιών 
καΐ Αρκάδων, ϊτρίζε νά πολε|Αήστρ κατά τών Ρωριαίων 
ύπίρ τή ; βντισκούτη; πατρικό; του. Άλλ’ 6 Μουμ|/.ιο; 
τ4ν ίνίκησιν, ή Συμμαχία τών Αχαιών κατελύΟϊ) διά 
ψΐ)φί®ματο{, αΐ τών δήμων εκκλησίαι άΐΓ/ιγορευθτ,σαν 
καθ’ δλϊ)ν τήν ΙΙελοπο'ννησον, κα'ι ή Ελλά; κατέγραφα 
έπαρχία Ρωμαϊκή.

Ποιον δέ τέλο; έλαβον οΐ Αίτωλοΐ, ο! άνοίξαντε; 
πρώτοι πρ4; του; Ρωμαίου; τά ; ίΚιρα; τή ; Ελλάδο;; Οί 
Ρωμαίοι, φοβούμενοι το άρειαάνιον ήΟύ; τοιν, έπΙ άλο
γοι; προφάσεσι κατεδάφισαν τά τείχα τών όχυροτέρων 
των πόλεων, κατήργκσαν τού; προγονικού; των νόμου;, 
τού; κατεδίκασαν εΐ; πρόστιμου διακοσίων ταλάντων 
Εϋβοϊκών, κα'ι προ; άσφάλειαν ίλαβον παρ’ αυτών τεσ
σαράκοντα όμηρου;, ίσω; κάνεί; σημαντικό; Μεσολογ- 
γίτες {ζησε καλά μέ τού; Ρωμαίου;, άπολαύων συντά- 
ίεις καί κοινονών διά μυστική; αλληλογραφία; μό τήν 
Ρωμαϊκήν Σύγκλητον, ίσω; Ναύαρχοι τή ; Ρώμη; έσύ- 
χνοζον εί; τήν οικίαν του, καί κατέλυον ώ ; εί; (δικήν
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των οικίαν. Πλήν ό τοιοντος άνα[Λφιβο'λως, καθ’ δλην 
του τήν ζωήν, ολίγον ϊτιρβνι άπ6 τους 6(ΐογενεϊ; του.

ΣΠΜΕΙΩΣ1Σ (3), ΣΕΜΣ Τ9.

ο ι  λαοί εύκίλως [Λεν ά-οβάλλουτι τους θεσμούς των, 
ϊυσκόλως 5ε τους άναλαυ-βάνουσιν. Ενός καΐ μόνου πο
λίτου προδοσία ίρκεσε πολλάκις εις ολοκλήρου εβνους 
ύποίουλωσιν, καί πολλών αιμάτων ρύσις δεν ήρκεσεν 

εις άνάκττ.σςν τ ι ς  ελευθερίας του.

Τούτο είδότες οί Ελλ'ον:;, έφροντίσαμεν νά καταβά- 
λωμεν στερεόν θεμέλιον ελευθερίου κυβερνήσεως δτε, 
κατά τό 1 8 3 2  έτος, τό πολίτευν,α ήμών με9ίς·ατο είς 
μοναρχίαν. Πώς ή κατά τόσον κρίσιμον καιρόν τόσον 
συνετό βουλή των Ελλήνουν άπέυη ματαία, τά δε δίκαια 
τής Ελλάδος είς άτΐον- ί̂τάστασιν Οεσ'Λοδείΐίίίς συνταγ- 
|ΐ%τΐ7-τί; δεν συνείΛζταιώθν-,'ΐαν καΐ διατ,ένουσιν απαρά
γραπτα, τοΰτο ερ*/_ο[Ααι διά βραχίωννα εκΟεσω είς την 
παρούσαν ση'χείωσιν.

ή  Ελλάς, προσφά-ως άνα-ρυντ,Οεϊσα, δεν ομοιάζει 
τάς γηραιάς της Εύρώττης /.οινωνίας, τών όποιων αί 
πολιτΐ7.αι συμφωνιαι ρ'.ετά των ηγεμόνων των κρύπτον
ται είς τό σκότος τίον αιώνων. Περί τοιαυτης με
τά τοΰ πρώτου βασιλίως των συμφωνίας τών έλλ'όνων
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[χΛλί» ν' αναφέρω ενταύθα, φρονών ότι έντός όύ.ίγο«> 
(έλίίτιν είρνινιαως ζνιτνίσει χαι άναλάζει τα δίκαιά των.

ούτε ό Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ούτε 6 Θεόδω
ρος Νέγρας, ούτε Γαλλίνας 6 Ιταλός έφεραν είς τάν 
Ελλάδα τνιν τ:ρώτ/ιν ιδέαν τλς κοινοβουλευτικνίς διοι- 
κτίσεως . Προ αυτών οΐ Πρόκριτοι τνί; Πελοποννέτου, 
συναΟροιτΟέντες έν Κ,αλτεζαϊς τί,ν 26  Μαΐου 1821 , 
εψέφισαν ιτιραττατικ-έν τιυα κυβέρντ,τιν. Τάν αυ
τόν έπειτα φροντίδα έπέδειξεν ή Ελλάς, συνελΟοϋτα 
διά των -ίντιπροσώπων τκς κατά τρεις έποχάς έν έπ ι- 
δαύρω, έν Α,στρει καί Τροιξκνι, άνακρίνουτα καί τε
λειοποιούσα πάντοτε τον πολιτικόν αΰτςς Χάρτν,ν, 
Κατά τά 1831, διε'τχιτεν εϊς δύο τόν ίίλλάδα ώς 
ριή ούφελεν! ό ί. Καποδιττριας. Αλλ’ άαφότερα τά 
"χί^ί-εκτα, τό |κέν είς Ναύπλιον, δτε καταρχάς παρέ
λαβε τήν έςουσιαν, τό δέ είς Πρόνοιαν, δτε ριετά ταϋτα 

ΰπερίσχυσε, περί πολιτικού σταθερού 2υντάγμ.ατος 
ιδίως έπεικελτιΟκσαν. Καί αΰτά έτι τά γνω^κοδοτικά 
Σώματα των διαφόρων κυβερντίτεων, ά, Γερουσία καί 
τό Συμβουλιον τνίς Επικράτειας, προεδρευόντων τού Γ. 
Σισινί), Λ. Τσαμαδού καί Γ. Κουντουριώτου, έξεφρά- 
ο^σαν σαφώς καί πρός τόν ήγεμόνα Αεοπόλδον καί 
πρός τόν Κυβερνιςττιν Καποοίστριαν καί πρός τόν βα-
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υιΐέα όΒωΜαύπειι έθνικνίς Πκραστάσεως. Τ!ι έλευθερως 
■πολιτεΰεσθαι υπάρχει πάτριον εί; τ·/ιν έλλα^α, ττ,ν γε
νέτειραν τοΰ 'Λυκούργου και τον Σόλωνο;.

ή  κατ’ έπανάλνιψιν τ ι ς  έν Αργεί ίιακοπειον,ς τελευ
ταία τών έλλνίνων ΣυνεΊευοις, προκνιρυχθεΐσα παρα 
τοΰ ΐ. Καποίίστρια τν,ν 1 Αύγουστου 1 8 3 1 , '/ίρχνισε 
τάς εργασίας τος εις Προ'νοιαν ττ,ν 1 4  Ιουλίου 1 8 3 2 , 
συριπλ·/ιρωθέντος τοΰ νο[Αίμ.ου άριθ(εοϋ τίΰν Πλϊίρε- 

ξουσίων.
Κατά τάς πρώτας συνεδριάσεις τνις, έκτακτος ταχϋ- 

δρόμ,ος έφθασεν έκ Μονάχου, φέρων διακοίνωσιν τοΰ 
βασιλέως τ ί ς  ΙΤαυαρίας πρδς τν·,ν Ελλν,νικ’/ιν κυβερννι- 
σιν, έτι δέ δυω έπιστολάς τοΰ έπι τών Εξιοτερικών 
Γρα[Λ(εατέως του προς τόν Κύριον Σ. Τρικούπτ,ν (τών 
όποιων τό περιεχόριενον έαεινεν άπο'κρυφον). « Εύπρεπεν, 
έγραφεν ό βασιλεύς Λουδοβίκος, έπρεπεν ό νέος άγερ/.ων 
τ?,ς έλλάδος, πρ'ιν δεχθ-ρ τό στέαρ,α, να Ιχγ βεβαιό- 
τν,τα περί ττίς εις τούτο συγκαταθέσεως τοΰ λαού, εις 
τάν εΰδαιριονίαν τοΰ οποίου αϊ φροντίδες του όΰ,αι εις 
τό έζίς θέλουσι τείνει». Συγχρόνως οι λντιπρεσοεις 
τ ις  Αγγλίας, Ρωσίας καί Γαλλίας έκοινοποιησαν είς 
τους Ελλνινας προκηρυξιν των τριών προστατιδων Αυ- 
νάι/,εων, διαλαριβάνουσαν τούς άκοΰ.ουίίους άςιοΐΜΊΐυ.0-
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«ΰτο'α; λίγου;· «£λλνινί;! ^ίρι^οι/ίσατ» τον νό'ον 6[Λ(5ν 
βισιλία διά πίστεω; ·λ«1 άγάπ/;;. ΣυνδράΐΛετέ τον εις 
τό ίργον τού νά δώσ·(, Σόνταγρ.» όοιστικίν εΐ; τ ί  Κρά- 
τ ο ;· .

() ίύιτίτροπος λοιχον τού άντ'λικο; ·Λ|εων βαοιλέως, 
Λουδοβίκος 4 τ ι ς  Παυαρίας, άνεγνώριζε τέν αρχήν, δτι 
μεταζϋ κυβερνώντων και κυβερνωμίνοιν είναι αναγκαία 
ή ά(Λθιβαία ουγκατάνευαις, και ότι ίποιιίνοις υπάρχει 
συνΟνίκκ τις ριεταξ!) αυτών, ί'.κτός τουτου, αί τρεις συιι- 
ριαχικαί Δυνά[Α:ις, αίτινες ουνέταττον το Ελλτ,νικον 
Κ ράτο;, ίπροσκάλουν ^τ,τώς τό είνος νά έργαοβή μετά 
τοϋ βϊοιλίως του εις τήν οόντα^ιν Χάρτου συνταγμα- 
τικοϋ.

Ϊ1 έΟνοτυνίλευοις ένομιοεν 0τι έχρεώοτει να ίνα- 
σχολκΟ  ̂ περί τςν άπάρτιτιν Συντάγριατος, τό όποιον, 
προτε3έν παρ' αΰΓςς εις τ-ςν βασιλικήν Αρχήν και συ- 
ζγίττ,Βέν, νά καδιεροιΟή ουναινίσει των δΰω μερών, τοΰ 
έθνους καΐ τοϋ βασιλέως. 6θεν διώρισεν Επιτροπήν, 

' -ήτις εμελλε νά έτοιμάστρ σχέδιον Ιίολιτεύματο; συν
ταγματικής μοναρχίας, ίίν τουτοις, διά νά εόρεΟή τό 
έ3νος,ερχομένου τοϋ βασιλέως, κοινοβουλευτικώς κυβερ- 
νά,ιανον, άπειράσισε νά βάλρ τό Σύνταγμα τής Τροιζή· 
V ς̂ εις π).·ήρ·Λ, {νίργεια·'.
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Μν -Χρίσαν τχϋτχ εί; τοΰ; Κυρίου; Αντι^ρ^<7βεις, 
μάλιστα τ ι ς  Αγγλία; καΐ Ρωσία;, ο'ίτινες, άφ’ οΰ διε- 
μαρτυρ’/ίδτισαν κατά τ ίς  Συνελεύσεως, νίρχϊ·,σαυ νά ρα- 

• διουργωσι, ζτ,τοϋντες νά τταρασΰρωσι του; Πλκρέξου- 
■σίους, άλλου; 5ί ε-πειλών και άλλου; 5ιά ύττοσχέσεων. 
Ολίγοι τινές Παραστάται άλλαξαν φρόντ,μα, καί μετάξι) 
τούτων εΰκολώτερο; έφάννι ό Κύριο; Σ. Τρικουτ'Λ; (τίιν 
οΛοϊον, ώ ; φαίνεται, εΤχον μαλακυνει αί μυστικαΐ τοϋ 
■{■•κουργοί) τά ; ΙΙαΟαρίας έκιστολαί). Αλλά το κλεΤςον 
μέρος διέμεινεν άκλόντ,τον. Τότε οί γενναίοι Δίκλωμά- 
ται, Δόκεν; καΐ Ρουκμάνο;, εβαλον εϊ; χρτ,σιν κεκρυμ- 
μένα τινά κεφάλαιά των · ό ))ρυσ')ς έ;εγ_ό5νι· έζ·/ιττί- 

ίτ.σαν, εΰρ^Οΐσαν, τ;γοράσ9τ.σαν άνοσ.ου σκοκοϋ έκτε- 
λ,εσταί, και ττ,ν 1 0  Αύγουστου, έν ω συνωμόται τινέ; 
ρ'/ίτορες, εις [αατι:ία; γρονοτριβούντε; συξτ,τγισει;, αττϊΐ* 
σχόλουν τάν Συνε'λευσιν, άκόσκασμα στρατιωτών 
ΰκο τήν ό^τ,γίαν των Αξιωματικών Καξάντι, Κοντου- 
').'0 και Κάντσου, κεριζώσαντε; αΐονι^ίως το άμφιΟεα- 
τρον, έκεκεσαν μετά ξιφών και κυροδόλων εις το μέσον 
τάς όμ-ογ'όρεω;· έκτόκων, διεσκόρκιζον, συνελάμβανον, 
καΙ τέλο; άκάγαγον εϊ; Αριαν μ.ετά κολλών Αντικρο- 
σώκων τον ϊίιον Πρόεδρον τνί; Συνελευσεως.

Μόλις οότοι κκελυτρώΟκσειν και, συνελΟοντες εί;
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Μαιίχλιον [ΐΕτά των άλλων Παραστατών, ίξέίωκαν 
ίιαρι,αρ-τίρνισιν κατά τ ί ;  τοιαύτνι; ιταραβιάσίως, άν/ι- 
κσιίστου ίί; τά χρονικά τ ίς  έλλάίβς. Ιδίως δέ κα'ι ά 
Πριίεδρος τ ις  Ε^νικ-ςς Συνιίδου, τίν  2 0  ΑύγουςΌΟ, διε- 
κιίρυξεν εις το Πανελλήνιον ίίτι, « επειδή διά ττ,ν σόν- 
Οεσιν ϋ'Λτάγριατος όριστικοο, ζτιτουριενου [εετά πόθου 
άπθ το Ιίλλν,νικον έθνος, ή παρουσία καΐ ή συνδρο(χή ττ,ς 
βασιλικής Αρχής ήσαν άπαραιτήτως άναγκαΐαι, ή Συ- 
νέλευσις άνε'βαλ: τάς εργασίας ττς ριέχρι τής έλεόσεως 
τοΰ βασιλεως εις τήν Ελλάδα, και οί Πλ-ςρεξούσιοι 
έπεστρειρον εις τάς εστίας των, τρέχοντες τον σκοπόν 
καί τήν ς'λπίύ'α τοΰ νά έπανε'λθωσι ριετ’ ολίγον διά νά 
δώσωσι τέλος εις τό ριέγα έργον, τό ό̂ποΓον τούς ένε- 
πιστεΰθ 1 τό ί)νθς». Αί δυο ε’πίσπ|Λθΐ αύταί Ποάςεις 
τίιν Πλοιρεζουσίων καί τοΰ Προέδρου έδημοσιευθησαν 
διά τής Εφηριερίδι,ς τής κυβερνήσεως, τοΰ Ελλνινικοΰ 
Μτ,νότοοος.

10έπο|Λεν λοιπόν οτι

λ., Τ4 Ελλν,νικόν έθνος, εις τήν τελευτά ίαν του Συ- 
νελευσιν, έζήττ,σε νά κυβερννιθή διά κοινοβουλευτικού 
ΠολιτευίΑατος, είς τοΰ οποίου τήν ιτυνταζιν νά συνερ- 
γασθή και αυτό |αετά τοΰ βασιλέως του.

Β . Η Εθνική Συνέλευσις, διαλυθεΐσα ϋπό τής βίας,
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έφυλαξεν εις έαυτήν το ίικαίωρεα τοίϊ ν' άναλάβ-ίΐ τάς 
εργασία; της καί ν’ άποτελειώσν  ̂ μετά τοϋ βασιλέω; 
τήν συνταΕιν τοϋ Πολιτεύματος τ ίς  Ελλάδος.

Γ .̂ ή  Ελλάς διαττ,ρεϊ ακέραια τά δικαιώματα τνις 
εις τγ;ν μετά τοϋ βασιλε'ως σύνταξιν τοϋ Πολιτεύματος 
τιις, κα'ι μέχρι; ού δέν συγκροτ·/)θ·ρ έθνική Σονέλευσις 
διά νά διόσιρ τέλος εις τ6 έργον τίίς συντάξεως του Πο
λιτεύματος τούτου, έ  μετά του εδνους καί τοϋ βασιλέως 
άπαιτουμένη συνθγι'κτ) θεωρείται ώς μ ί τετελεσμένο.

ΣΗΜΕΙΩΪΙΣ (4), ΪΕΑΙ2 82.

ό  έρμενονβίλλο, κώμο τερττνο τός Γαλλίας, άχέχει 
τώνΠαρισίων δέκα περίπου λεύγας. Εις τύ περίφρακτον 
αΰτλς άλσος ένεταφιάσθο ό Ιάκωβος ί>ουσσώ, τόν 4 
Ιουλίου 1 7 7 8 .



ο ΠΕΓΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ.

’Α Σ »Ι Α Τ Ρ Ι Τ Ο Ν .

Φίϋγον, φεΟγον τίν άρχϊίαν ττίς Φωκαίζ;ά^:ιxίαν ( ι )  

Κα; εις τχ πλευρά του (ρέρον άοΟεν/ί τί,ν .Αγλαΐαν,

Τ6 άτριο'πλουν ·ίίίη βλέπει τοϋ Αίγίως μας τάς ννίτους ·

Λς Λευϊαβάν (ο) άνοϊγον ίγνη δτποβεν αβύσσους, 

έρυΟρας πυρύς έσχάρας έχ τοϋ στύματύς του στέλλει,

ΚαΙ μαχρύΟεν χαπνοϋ μαύρου σύννεφου το προαγγέλλει ·

Εις ά τμώ ίε; σκότος πλέον, 

ή {  τού Χάρωνος τύ σκάφος φέρεται το άπευκταΐον.
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ό  Ελληνικ4ς όρίζων φαίνίται · ή φύσις θάλλει ·

ΑχταΙ άλλαι· άλλα όρνι· οϋραν6;, άστερε; άλλοι·

Απ4 τί·/ θολόν τΫι( Αρκτου άλιον φωτεινότερα, 

ό  σελ·/ίνη ίιατρίχει τόν άνέφελον άε'ρα·

Η γλαυκόχρου; θάλατσά ρια; [;.έ τ ’ άοτνρόπτερά τ/ις πλοία 

Λί|Λν·/) φαίνεται (λό κό'κνους, λίμννι δ|Λαλή και λεία, 

Καί εϊί τά νερά γελώοας

Τάς τερπνας Κυκλάίας βλέπων, Ν·/)ρηίδας βλέπεις τδοας.

Εις τον Πειραιά τ·/ιν νύκτα τ4 πυρο'τκαφον έ|Λβαίνει. 

Ολοι φεγγουτιν οι λύχνοι τοϋ αϊθε'ρος άναρΐ|κε'νοι. 

Ζέφυρος εί; θύ;χους πνε'ων τάς ΰγράς κινεί έκτάοεις , 

Καί το κΰ[εα εις τάς ψκυ.αους ψιθυρίζει τ ί ς  θαλάστ/,ς . 

Δάκτυλοι όρφε'ως νέου εις τΰ,ν πρινραν πλοίου κρούουν 

Λιγυρύφωνον κιθάραν, οί ίελφΐνες τόν ακούουν,

Και τους θελκτικούς του -ϋχους 

Συνοίεύουσιν οΐ ναϋται ριέ τοϋ Ρ·/ίγα ριας τους οτίχους.
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Τν,ν αΰγ·);ν ό τ£θ,λια[Χ2νο; ίραστίις τϊ.ί Αγλαίας 

Περιέρχεται τό άατυ τ ίς  αρχαίας Κεκροπίας. 

θέλγ·ςτρον 5έν έχουν πλέον τά των Λδνινων·ρϊΐμ.εϊα·· 

ίε;.4ν εί; ταϋτα πέπλον Ιρριπτεν ή έρν,ριία· 

ΐΐλϊ,ν ά<ρ’ δτου [;.έ τους ζώντας συνεριίχΒτ,οαν οί τάφοι 

Και (ΐολόνει πλί,Οο; ξένων τά προγονικ:: ϊίάονι,

Τών θανόντων αθανάτων

Αΐ σκιαΐ παριοργιοριέναι άφ’ίταν τά (Λνιέυατά των.

Ε(ς οίκοϊοιαάς άκό|Λψους κατ/ιφης ό Πραξιτέλκί 

Τϊ,ν καλλίοτκν βλέπει λίθον τεμνοριέντ,ν ττς Πεντέλης. 

Τ’όν άγνώριοτον ό Πλάτων σνίριερον Ακα5·ο[Αίαν 

Περιτρέχει, και άκουει \ύ δικαίαν άθυ;ΛΪαν 

Παυαοών βαοβάρων φθο''(-;·ου; δυονιχεϊς και άσυνάθει;. 

Κξυβρίξων τίιν ίΐλ.λά^α, κάΟκται Κελτος και ϊκυΟκς 

Κΐς τον οίκον του Σωκράτους,

Κ,α'ι τ)ιν Πνύκα διείέχθτ] τ6 Συιεβούλιον του Κράτους
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Π^ός την Αίγυπτον έκεϊθεν ιρέρονται οί οδοιπόροι. . .

Λ; ίδοΰ αί πυραρι,ίδες, τ*  λατό[χητά της όρη! 

ής θεοΰ δη[ειουργηβεις άρρηκτοι καΙ κολοσσαίαι,

Εις τήν κόνιν νεκρού κόιΐ[/.ου στηλαι |ηένουβιν άρχαΐα ι. 

έν έκ των επτά θαυριάτων, όρΟαί οτέκουν αύταί μ,όνον 

Καί σκιάν ριεγάλην χύνουν τεσσαράκοντα αιώνων, 

Μέτωπον ύψούσαι ύώΐον,

Τροπαιοϋχον των τυράννων, τού καιρού καί των στοιχείων.

ΐίγειρε τοιούτον τάφον εις τά  νότα  τών άερων 

ό  τ ΐν  άπειρον έδεαν της αθανασίας φε'ρων .

Λεν άνώρθωσε το  γεϊτον τών άστε'ρων Μαυσωλείου 

Χειρ θνητού προσηλω|ηένου εϊς αυτόν τόν κάτω βίον. 

έχουσαι εις γην τους πόδας και εις ουρανόν τα  στνίθη, 

Αί (χεγάλαι Πυραριίδες άνυψόνονται ώς λίθοι 

Το2 Φ̂ νορο̂ ) 'νΟΰ 6β̂ α̂το’·ί

Μεταζί) τών δΰω ) τον θντ,τοΰ γ,αι άθανατοϋ.
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Πί'ρασαν οΐ δίοιπίροι το ύγρόν τΰν κροχοίείλων 

Καταγώγιον, καΐ είίαν ττολυρ ε̂όο.ατον τ6ν Νείλον, 

δριοιοί (ΐέ τοΰ{ άρχίίου; εόεργέτας των άν3ρώπο)ν, 

Τι«ν ότΕΟΐων άγνοοΰ|Λ!ν -πί; γενίοεως τον τίπον,

ΕΙς (ίοσττ,ριώΧε; οκίτος την καταγωγν(ν του κρυπτών 

Βαίνει άνωθεν 6 Νείλο;, και εις πεϊιά ϊα ; πίπτοεν 

Κατ’ ένιαυσίαν ώραν,

ήρεερών πολλών άρίεΰει χλοεράν, πλουσίαν ^ώραν.

Εκ τ ις  Μ ψφιίο; εί; Γα'ίαν έρχονται τές Παλαιττίν/;;, 

ΚαΙ ίιαπερώντες ίάονι ίάφνιης, πόξου και μυρόίν/ις,

Εί; τ6ν χείρια^ ο̂ν των Κέ^ροιν φθάνουσιν · ε’κεϊ τρυγόνε; 

Καί περιστερα'ι συμπαίζουν, τερετίζουν χελι5όνε; ·

Εκεί αόρα εις ίάοριους καί εις υακίνθους πνέει·

Η αγία έχεΓ βρ'ΐσις 2ιλωά[κ ήούχως ^έει ·

Τ ίς  Σιών έίώΟεν τ ’ όεος '

Πορεκεϊ τίίς Τερεβίνθου ή κοιλάς ή καρποφόρος.
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ίρχβνται ζΐς την άγίαν πόλιν ίεροσολύ(λων,

Την έιτι πετρών κειμενην Βασιλίδα των έρν![/.ων,

Κ«'ι τον βράχον προιτ/.υνοϋσι τ6ν θαυ[ΐατουργον εκείνον, 

δβεν ίθροιοε τά έθνη χεΐρας ό Χριστδί έκτείνων · 

δθεν χε{[Α*ρρος έκρεύσαί ίίεών εις τ·ί)ν γην νίων, 

Ειυλη|Αρι.ΰρισε τάς χεόρας των Ελλη'νων και Ρεορ-αιων · 

δθεν ριάννα έπεχΰθη ,

Τροφήν φε'ρον αΐωνίαν εις λαίον πεινώντα πλήθη (3 ) .

Τάς πληγάς τής Αγλαΐας ό γλυκϋς άήρ πραΰνει - 

εις τας φρενας της ολίγη επανέρχεται γαληνη ·

Αλλ’ ε’άν τ6 λογικόν τ/ις βαθρ,ίόν άνακαλτ,ται,

Τ6 άδΰνατόν της σώ[Αα καθ’ ή[εέραν έςαντλεϊται. 

όφθαλ'Λοϋς ήμ-ΐοβυσμένοος πρός τον έραοτην της στρέφει, 

όφθαλρ,οΰς εις του θανάτου καταδύοντας τά νέφη · 

Παροριοίως τοϋ ήλιου

ΑΙ άκτΐνες άριυδροΰνται εις τύ τέλος τοϋ σταδίου.



Εις των Ελαίων τόν χίίπον |«τ’ ίΧίίν'ου καθνιμένιι, 

Πρ 4; τήν ζωογίνον αύραν λίγςι παραπονου(Λέν/ι · 

«Αύρα, τι ζνιτίΐς ριαταίως, τί ζν,τεϊς να ρι’ άνασηίιτρς; 

Νεκρά είναι ή ψυχ·/! [/.ου, νεκρά είσαι καΐ σΰ, φύσις· 

έρ/ εται χνοή άνίιΑου, ίρχεται νά ρι’ έκριζώση · 

ϊ ίς  τ4ν καταρ̂ α'κ-ηην θέλει στέλεχος μέ ζαραίώσει, 

ΚαΙ τών φίλων ριου 6 κλαίων 

ϋφ0αλ|λ4ς θά ριέ ζν,τιίσιρ, άλλα δέν θά ρι’ ευργ) πλέον.

ό  ΠΕΡΙΠΛΑΝήΜΕΝΟΣ.

« ή  άγαπνιτέ! άκέρινι στίριερον συνενωριένοι,

Καί ό εϊς άπ4 τ4ν άλλον ριετ’ ολίγον χωρισριένοι. . .

Απ' αυτά τά ριέρη (λένος άν περάσ-ρς, ένθυριιίσου 

Δϊ έσχάτ/,ν φοράν δτι τά έπέρασα [εαζΰ σου.

Καί τά βλέριριατά σου στρόφων εις το κοιρί'/ιτκίριο'ν μου, 

£να δάκρυ, ένα μόνον χύσε προς μνημο'συνόν μου . . . 

Τ ίς  πιστός σου ερωμέννις

ένθυ μοϋ τούς λόγους τουτους, όταν μόνος διαβαίν/ς . . .



Αϋτά ί^ίγί θρηνούσα . Τριϊς ίπέρασαν ,τρίϊ< χρόνοι · 

ό  κα^ρός τθ παν δα(χάζει καΐ τό παν ριεταμορφονει.

Τί άπεγιναν οί ίυω ε'ρασται κα'ι 4ιαβοίται;

Ζγ εκείνη; η τόν -ϋπνον ϊ6ν αιώνιον κοιριάται ;

Την ζητούν τής Παλαιστίνης οί φιλόξενοι κοιλάδες'

Την ζητούν τού Ιορίάνου αί ώραϊαι πρασινάδες ·

Πλήν εις τά λευκά των ρο'ϊα 

Λεν έπαναπαύει πλέον τ4ν άπηυίημένον πόδα .

Ασ μ α  τ ρ ίτ ο ν . 141

—  κάτωθεν της Σαριαρείας, έϊς την γην τής Ιουδαίας 

ή αρχαιότατη κώμη κεΤται τής Αρΐ|χαθαί«ς .

Ο σωρός των γυψοκτίστων καί άγροτικών της οίκων 

Εν τω μέσω άνυψούται συκομ-όρων καί φοινίκων 

ΕΪς πεδίον, όπου θάλλει νάρκισσος και ανεμώνη ,

Οπου τήν ξανθήν του κόμ.ην ό έλ.ίχρυσος άπλόνει 

Καί πυκναΙ καί γ·ηραλέαι 

Χΰνουσι σκιάν καί δρόσον αί οιλόξενοι έλαίαι.



Κατ* («ιηαβρίαν ταύττ,ς τ ί ;  ωραία; π είιά ίος, 

Ε ί; κωνοΕιίή >,οφί(τκον, πρός τίιν είσοδον κοιλάδος, 

Μοναστη'ριον ϋψοϋτο ττρο πολλοΰ ε’ρημωίΛένον,

Εις του; τεσσαρα; άνέριου; άνοικτον καί άφεΐ|Λέναν . 

11ρ4ς τά κάτω κατοικεϊτο έν μ,ικρίιν κελεΐον [λο'νον,

Κ. ει; τ4ν πΛλαιον το\> τοϊχ^ον, μ,ετάςό τινων εΐκδνων, 

Εκ βαίων συμχλεγριίνων 

Σταύρο; εστεκί (εέ λύχνον :ό(εερόνυκτ’ άνα>ερ.ένον .
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ίπό τόν Σταυρόν ή πέτρα τού έίάφου; ΐτον κοίλνι, 

ΚαΙ τά ίχνη των γονάτων τοϋ προσκυνητοΰ έδηλοι. 

Μο'νον επιπλον ΰ-7,ρχε τοϋ ερημικού κελείου 

 ̂ Κράββατο; έκ κε'δρου, εχων σχήμα νεκρικού μνημείου . 

Τ7ν βαΟεΐαν διακοπτών σιωττην τη ; μοναξία;, 

έμπροσθεν των παραθύρων εκραζεν 4 κορακία;,

Κα'ι άφίνουσα τά όρη ,

ή  δορκά; πολλάκι; ρίε'χρι κατωφλιού έπροχώρει.



ί χ ί - ψ ο ;  έ χ  τ ι ς  Ελλάίος, λευκογένειος Αευί-ηις 

Εις της φύτεως τους κΛ που; έκεΐ ίζγι έρημίττις · 

τότε 5έ την Σΰνοψίν του εις άγνάς έκράτει χεΐρας 

Ε « ΐ εις τοΰ Ασκητηρίου έπροσευχετο τάς θύρας ■

Εϋλαβδίς ύμνων τά έργα των δακτύλων τοΟ Κυρίου, 

Εστρερε τά ομματά του τρύς το σέλας τοΰ ήλίου,

ΙίαΙ γονυτετης έφίλει

Τών πρόθυρων του την χλόην μ« τά τρέμοντά του χείλη .

λ^ΜΑ ΤΡίτΟΝ. 1 4 3

έτελείονε τύν δρθρον κ’ έβλεπε τάν πρασινάδα, 

6ταν αίφνης άντικρύ του εις τήν κάτω πεδιάδα 

όδοιπο'ρος τις έφάνη, μέ ταγυ προβαίνων βήμα 

ΚαΙ ανθρώπου παραδύζου άγριον έ|άφαίνων υχήμκ ■ 

£φΟασενό διαβάτης, και ίδών έκεΤ μέ τρόμον  ̂

Χσυλον κατο'.κημένον, ήθελε ν’ άλλ.άΕφ δρόμον, 

δ ς  νά ητον άπαισία

Εις τά όμματά του όλων τών θνητών ή παρουσία.
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Τό ιτερίεργόν του βλέ[*;Λα προστλώσα; ί ί ; τάν ξένον. 

Ανθρωκον ί  γέρων ί!5ί τϋς Ιίλλάίο; Εΐ-νωτριένον ·

• Κάθν,βαι, τόν ίΖτί, ξένί ! ϋπδ ταΰτας τάς φιλύρας · 

Αιά 06 κλβιοτάς ίέν έχοι τοϋ /.ελείου |Αου τάς Ούρα; ■ 

Τό φιλάξενόν (ίου 5ώ;εα βϊς τόν έρχοριόν σου -/αίρει · 

λΙέλι άγριον, ίογάίας -/.α'ι ότώρας σΐ ττροοφέρει · »

Κ.· έστα(;.«ΤΑσεν ό ξένο;,

Ατό Ολίψιν χα'ι τοριίκν ριαχρυνόν άτηυδ/ιριενοί ■

• Πόθβν έρχεσαι, <ΰ τέιινον; —  δΟεν έρχονται τά νέφ-ν,, 

Οταν άην,ος εϊ; [ααϋρον ουρανόν τά τ;ριστρέφνι.

—  λτό τίν  ό5όν σβ εΐία τϊ,; Αί-,-ύττου ν’ άναβαίνρ;.

Διατί 5ρο[ΐαϊο; τόσον έτροχώρει; ; Ι.'ου 7-/·,γαίνει;;

—  Ποϋ-τηγαίνω ζτ,τεϊ;, τάτερ ; Εα των άν.ροιν ττ,; Λιβόα; 

Εφερα τα βνία,ατά αου (-ιέχρι; άχρων τ'ίς Περσία; .

Τρεΐ; ένιαυτοΰ; γυρίζω

Τόν Εύφρατν,ν και τόν Λ'εΠ*ον. . .  Π ;ό; τίτέλο; ^έν-,-νωοίζω-··
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ί» το7 Νίίλου καταρράκται ! (χ.ετά ποιτις βλ,ίχων φρίκης 
»

Κάτω βάραθρα και άνω κορυφάς ούρανο[χήκεις, 

έι;£θύ|ληοα νά νί|Λουν στέλίχος έκριζωμίνον,

Εις το χάος των άβύσοων ριέ τό ρε3[̂ ια καταβαϊνον!

Είία, ίρος τοΰ Λιβάνου! τα νέφη συγκαθέίρους 

Αετούς [/.ακροτετερύγους εις τάς γηραιάς σου κέδρους,

Και θανάτου πόθον π-,ιέων,

_1)ς βορά εθελούσια ε'προσφέρθην των όρνεων.

—  Τά οιχρά σου χείλη χυνουν παραδόξους θρηνωδίας. 

’ Είναι πένθους ένδοριΰχ̂ ου καί κρυπτής μελαγχολίας 

Εις τ4 νέον μέτωπόν σου έγκεχαραγριένοι τόποι.

Πλήν μας κυνηγέϊ σπανίως εις τάς έξογάς ή λύτη·,.

Εϊς τήν έρημον μαζυ μου θέλησε νά κατοικιίσρς. 

Γαληναία, βλέπεις, ε’ναι, ίσυχος έδω ή φυσις ’ 

ώ  γαληνη της ίι τόση

Αόναται τίιν νηνεμίαν τής καρδίας νά βέ δώση.
1β
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—  Πριίγνωσιν θανάτου εχον τ6 πτονόν τις Αραβίας  ̂

Παραιτεΐ τί,ν φωλεάν του και ζνιτεϊ τάς ακρώρειας. 

έκεϊ (Λυρρας καΐ λιβάνου σωρ4ν, λέγουν, συναθροίζει 

Χ.αΐ εις κάμινον εϋώ$·Λ τήν ψυχνίν του εξατμίζει. 

Προαισθτίσεις ώς & Φοίνιξ κ' έγω φέρων θανασίμονς, 

Εις τάς μυροφόρους ίλθα τις  λνατολής έρι(μους,

Καί ώς σμύρνα, νίτις καίει,

Κατ’ ύλίγον εις τάς φλόγας ή ψυχγ( μου άτιοίΛΐέει.

—  Τρικυμία σε μαστίζει, καί άκούω τάς |!οάς τ/ις. 

Αιιό σέ τό πρόσωττίν του μΑν άπέστρεψεν 6 Πλάστης;

—  Εις τόιν ίρτ.μον του βίου άπαυδησας διαβάτης, 

ϋ ς  τά έσχατα νά φθάσω σπεύδω πλέον δριά της.

—  Ινοιξέ με τάς πληγάς σου. Λπ6 τό λευκόν μου γήρας 

ίσως λάβη,ς νουθεσίαν, ώριμον καρπόν τής πείρας.

—  ί,στρον τής ήμέρας! κλαίων 

Χ’ αποχαιρετώ . . .  σό βλέπω τέλευταίαν φοράν πλέον. . .
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—  Τβκνον (λου ! έλαφροτέρα ίίς το στήθος ήμων ριένίΐ, 

1.1ΓΟ άλλον ή βαρεία θλίψις μας μεριζομέννι.

—  Είς τά λείψανά σου ττάλιν ί,λθα νά γονυπετιίσω,

Αγλαΐα ! οίκτρον θϋμα! καΐσυγγνώμν,ν νά ζνιτ·ςσω.

—  όμιλεϊς «ρριχώονι γλώσσαν. Τ ίς  ψυχ- ς̂ σου μή μέ κρ4ψ^ 

ΤΑ ινίίίμυχα . . .  Εί®εμε, συνει^οτος ττάσχεις τύψεις;

Σε τςαρέφερε τ4 μίσος; 

καθώς ό Καιν, αδελφού τύ αίμα ίσως;

—  Γέρων! γέρων! χωρίς φρένας είςτήν γίν Λεριπλανώμαι, 

Ϊ2ς άιεο τοΰ μαύρου "Α.δου τάς σκιάς νά κυννιγώμαι ·

Πίθους κα'ι σκοπούς πολλάκις φρικαλε'ους συλλαμβάνω·.

Εις αίματνιρούς πολε'μους δίψαν εχω ν’ άποθάνω· 

Ονειρεύομαι πλ«νν(σεις εις φυλάς άνθριοποφάγους,

Είς θαλάσσας άπατνίτους, εις ΰπερβορείους πάγους,

6  δϊ δπλου άπαισίου

Τας ήμε'ρας νά συντέμω τοΰ όδυνοροΰ μσυ βίου.



1 1 3 ό  ΠΕΡΙΠΛΛΡίΐ'ίΜΕΝΟΖ.

—  ώ χ*ρ5ίιι «ου τον "ψ-ίτιν και τους θρτίνονςτου ΐ^'χλίιιι, 

Κα'ι τι βλίψις ζΐς άβυ««ους άτωλ?.ίας σΐ κυλίει. 

λλλ’ ά^4 τού καίριου τουτου τάς ριερίρα; άιτο«πά«ου ·

ΙΙρ4ς τ4ν ούρανίιν, ω ,τέκνον! ΰψω«5 τ1 όριριατά «Ου · 

ό  βίος τά ι:υκνα «κάτ/ι τίς νυκτ4ς ίιαβκείάζει,

ΚαΙ εις χώραν Χιψαλε'αν ΰϊωρ άνοιθεν βταλάζει· 

ό  θεός φωτός καΐ ίρ6«ου 

ΐχ ε ι  βνι«αυρόν δί ίλονς · εις αυτόν άφι$ρώ«ου.

—  Πατερ ριου! αΐ «υμβουλαί «ου είναι ήλιος χιιριϋνος· 

Φώς ριί φέρουν, αλλά δχι καί θερριίτκτα «υγχρόνως . . .  

Αγν««τα τά ριέρνι ταϊτα ώς νά ριή ριί είναι. . .  Ποιον 

Τό άπε'ναντί ριας ά«τυ ;. . Ποΰ νά είριεδα ιςλνιαίον; . .

—  Μεταξύ λριριαΟαίας εΰριοκόριεθα καί Αύίίας. . .

Αιατί πικρών ίακρύων χύνεις, τέκνον μου, ^ανίίας;

Πώς ή κόμιΐ) «ου ώρθώβνι ς »

ΪΙώς ώς -ϊλεκτρον ή 4ψις ττ,ς μορφίς «ου άλλοιώβϊ!; . .



—  Α ΰίία , όνομα θανάτου! Λυδία, πόλι< άτταισία! 

ΙΙλθεν, ειίε  τους άγιους σου άλλοτε ή Α γλαΐα...

Λΐ ίίοϋ τα πέριζ ίένίρα καΐ ό λόφος καΐ ή κρν(νν)· 

Φριττουσα^ τους τ(5ζους τούτους ψυχή Α̂ου ^ιακρ(νίΐ* 

ό λ ζ  (α’ άνεγδίρουν, δλα βνδυρινισδίς άχβυκταίας*

Τπ αύτας τας χυπαρίσσους, ϋπό ταότας τάς ιτέας 

Συνεκάθυσε μαζύ μου,

όταν άσθεννις έπέρνα τάς εκτάσεις τ ις  έρνίμου.
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'Διατί τ ίς  ευφρόσυνου νιλικίας μου τ ίς  ττρώτ/ις 

Μ’ άφνισαν ελπίδες, πόθοι, ευθυμία καΐ φαιδρόττις; 

Αιατί άναληφΟεΐσα έκ του κάτω αϋτοϋ κόσμου,

Μ' άφησε να κλαίω μόνος ·ίι γλυκεία σύντροφός μου; 

ίσως μέ είπφς· « Ματαίως χείμαρρον δακρύων χύνεις· 

£φυγε, και σί» ματαίως τρέχεις όπισθεν εκείνης»·

Η ψυχη' μου το ·γνωρίζει,

Και θρηνεί διότι πλέον νά τήν ευρφ δέν ελπίζει.
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Αλλά μόντ,ν αύτίιν είχα φίλνιν τ ις  νεοττιτος μο» 

Κ,αΙ παρ·ι(γορ(ίν μου μάνην εις την έρημον τοϋ κόβμο». 

Αλλ’ οίίσβάνθη μυριάκις ή ευδαίμων μου αγκάλη 

Απ4 τρυφεράς κιννίοεις την καρδίαν της νά ιτάλλ·ρ. 

θ εέ ! ίτον άργ-4 τότε μία μόνη αίοδησίςμου; 

ό  ιταράδείίος δεν ητον είς τά βάδη τής ψυχής μου. 

Καί τής νέας μου καρδίας

Χορδή πασα κινουμ,ένη, δέν έζΰπνα μελωδίας;, .

—  Βλέπω, βλέπω των φρένων σου τήν δεινήν ανεμοζάλην 

Ακολουθεί · σέ άκουω μέ συμπάδειαν μεγάλην .

—  Είς τοϋ Θρακικοΰ Βοσπόρου τους ευώδεις παραδείσους 

Αύρα πνέει ζεφυρΐτις είς ίάσμους καί ναρκίσσους·

Είς ροδωνιάς ό έρως καί είς μύρτους έμφωλεύει,

Καί ή φύσις έκεΐ δλας τά ; αΐσθη'σεις γοητεύει" 

έκεϊ, πάτερ, έγεννήθην ·

Αλλά φίλους αϊφνιδίως καί πατρίδα έστερ-ήθην ·



Ι ς μ α  ΤΡίτΟΝ. 151

Κ,αΙ τήν είία  δταν ·ίί}/.ουν £Ϊς τάς πρώτας ριου Τι|λέρας, 

δταν τή{ ζωής δέν ειχεν ό λαμπρός όρίζων πέρας, 

όταν, δταν πάνεν ιρΰλλον τής Οαλλούσνις μου καρίίας 

Αϊν άνήρπασαν άκόμνι αΐ πνοα’ι τής τρικυμίας ·

Και ό κόσμος δλος ίτον ή γλυκεία της αγκάλη,

ΚαΙ τδ  ̂ κόσμον έλησμόνουν εις τ ’ άγγελικά της κάλλη, 

Κ’ εις τνι7 γήν άντήχει μία 

Μουσική· μυστηριώδης, ή φωνή της ή γλυκεία·

Και δ ερως μου τήν Α’ίτναν άνεκάλει τήν ·πυρώδη' 

Και ό ήλιος, εις τ ’ άλση τής αλόης τά ευώδη 

Τήν μεσημβρινήν ·πυράν του δταν ούρανό9εν σπείριρ. 

Παρομοίως αρωμάτων αναθυμιάσεις σύρει·

Ζέφυρος γλυκός τήν κόμην τήν μυρίττνοόν της σείων, 

ίφερε τό διαυγές της εις τά χείλη μου χρυσίου ·

Α'ι ψυχαί μας ώμιλοϋντο,

Και ιϊς ενα γλυκόν ήχον αί φωναί μας συνενοϋντο. . .
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Πάτερ μου! συγχώριησέ με βέβν,λον τοιβύτηνγλώσσαν, 

Ισκηττίί, ίιαφυλάττεις τήν ψυχήν γαληνιώσαν . ''

—  Αβυσσοι μυσττ,ριώίεις τή ; καρίίας μας τά βάθιε! 

ΰ  νεότιίΐς ίΐναι μέθη · μάς οίνοχοοϋν σά χά9η ·

Αλλα 6 καιρ4ς σάς φρένας τών άνβριότων ωριμάζει* 

ό  καιρός φυτ6ν θαλάσσης εΐ; κοράλλιον άλλάζεΐ' 

Βαθμηί4ν ί έ  εις άστέρα

Μεταβάλλει τ4ν φώσφορον κ*1 καιο'μενον αιθέρα.

—  Των μικρών παθών τους πάνους ό καιρός καταπραύνει· 

Πλήν τήν θέρμην των μεγάλων ετι μάλλον παροξύνει.

Ν’ άποσβύηρ τήν λαμπάία βλέπεις τ6ν σφοίρέιν βορέαν ·

Αλλ’ εις τής πυράς τήν φλύγα ϊσχΰν ίίϊει αϋτύς νέαν. . .  

Αγλαΐα μου! αξία ζωής άλλης, άλλου κύσμου!

Κίς τ-ήν άκοην σου φθάνει άρά γε ό στεναγμός μ.ου;

Πνέεις αύραν άλλου βίου; , .

ή  κρυπτύν εις πάντας μέλλον! κα'ι ώ σκότος μυστηρίουΙ



ΠοΓβ{ θ ίλ ίΐ τοΰ θανάτου τάς βουλά; |ΐ(  φανερώσει;

Τό φρνκτόν ά^ίόρ1I1τ<)V του παϊος ίέλει (ΐέ τροϊώ σει;

1 ί ;  τά ίρβΤί![Λατά μου σιωιεώσα γή [ΐένει.

ΕΪς τά βλέμματά μου μενουν χαί οΐ ουρανοί κλε·.®μένο«. 

Σείς, ώ τάφοι, άνοιχθίτε! ιίττατε τ ’ άποαρυφά του ! . .  

λλλά ώς νά τρέμουν όλα τήν ρομφαίαν τοΰ θανάτου, 

Πανταχοϋ σιγνι μεγάλνι...

Καν περί θεοί 6 νους μου βλασφνιμεν και άμφιβάλλιι...

ΐΣ Μ λ ΤΡίτΟΗ. 1 5 1

—  Εϊς αύτο το μέγα Συμκαν, τ4 εις άξονα αιώνων 

Συστρεφόμενον, 5ΐν βλέπεις τοΰ Θεοϋ «τόν χεϊρα μό·«ιν, 

ότις φέρει κατά τάξιν και κινεί έν αρμονία 

Ουρανούς, θαλάσαας, γαίας, κα'ι άνθρώπους, κα'ι στοιχεία; 

ό  Θεύς ίν βλέμμα στρέφει πρ4ς τάς άχανεϊς εκτάσεις,

Κ’ ένα ίλιον παράγει μία όμματός του τάσις.

Λιά τάς ψυχάς λιμένα,

Μεταξύ αστέρων τόσων, 5έν προώρισε κανένα; . .  ·



Ει’ί τ4ν ξένον δμμιχ οίκτου προσ·/ιλών ό έρϊΐ(λίτΐ);, 

ύκολούθνιοί νά λέγιρ· « έν0υριν(σ5ων γλυκύτνις! .  . 

ΐ κ  τ ι ;  λύπνι;, έκ τού χρόνου και αν ΐναι νίλλαγριένη, 

Εις ί|λέ ίέν είναι 5μως ίι (ΑΟρφιί σου πάντνι ξέννι. 

δταν εις τας παραλίας έφεγγε τνίς Μεσογείου 

6  πυρκαϊά ριεγάλου τός Ευρώπης Βασιλείου, 

ίπ ό  τ·)ιν αϋτ- ν̂ ση|ν.αίαν

Μετά σοϋ εγώ έζώσθϊΐν τής πατρίδος τήν ^οριφαία».

154 6  ΠΕΡΙΠΛΑΝήΜΕΝΟΣ.

Χλλ* έ  Μονάχος ώς λέων καταβάς έκ του βουνοϊ τσβ, 

Ϊτερ|ΐι9ε'ις εθελουσίως «νιίπαόσεως καί πλούτου, 

λλαβε τήν εξορίαν ώς των θυσιών του γέρας,

Καϊ ίντλεϊ ριακράν πατρίίος κακοίαίμονας ήριέρας . 

Αίσκοι άργυροί καΐ λύχνοι άνηρπάγησαν άθρόοΐ,

Εις τά έρημα έίάφη των βωμών εφύη χλόη ,

Καί τήν άχραντον φιάλην 

ό  αλλόπιστος μεθύων έφερεν εις τήν κραιπαΟιην.
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£^υγ* λοιπλν, άφνίσας εις τους ξένους τίν πατρίί* . 

Πλήν τάς εύχΙεεϊς ιί ι̂έρας τής ελευθερίας εϊ5α .

Ηέ τήν λύραν εις τάς χεϊρας, ρ.έ δαφνοστεφείς κροτάφο»ς 

έψαλλες τίιν δόξαν τότε τοΟ έλλτ,νιχοΰ εδάφους, 

Αα'ι άργέιν έν ω άφίνεις αύτλν τώρα είς τόν τοίχον, 

ύ  έλλάς ακούει ετι των κρουσριάτων τ·/ις τόν ίχον . . ,. 

Αλλ’ ώ τύχτ] όλεθρία !

έξακολουθεϊ άκόαη τ ίς  Ελλάδος ή δουλεία; ·

έμενε σιγών ό ξε'νος· είπεν όμως μετ’ ολίγον,

Είς τόν έλλ·/ινα Αευίττ,ν τλ,ν καρδίαν του άνοίγων 

«ή έλληνικλ λαμπρότης ώς πομφόλυξ διελύθϊ)·

Είς ξϊΐράν χειρ,άρρΟϊ κοίτην ιή πατρίς μας μετεβλτίθτι,

Και 6 ξένος διαβάτης εις αϋτ’όν την κοίτην παίζει ’

Τ:̂ ν διέρχονται μέ πτέρναν άβροχον οΐ Παυαρέζοι,

Καί μέ χεϊρας λιθοβόλους

Αράττοντες τους χάλικάς της, μας πετροβολοϋσιν δλοβς.



156 ό  ΠΕΡΙΠΛΑΤίήΜΕΚΟΪ.

Μέ όξϋ ΧίντοΟντίς ράμφος τά φιλόστοργα τι*ν ·τιί0ΐι, 

Τρέφονσιν οΐ πελικανες νεοσσών πεινώνΐ* υλιίβ·/! ·

Εις «ϋτΐ [ίίτακενοΰντίς τί> χυνό[χ.ινόν των αΙ|Αα,

Τ’ άπογιιρετοϋν (ΐ1 σβύνον άπ6 τόν αγάπην βλϊ[ΐ|χα'

Ττ,ς έλλάίης οΐ ιεατέρες, [εΐξενιται τών πτηνών τούτων, 

£ίωχαν τ4 ϊ5ιόν των αϊρια ΰπέρ τού λαοό των , 

Βότζαρν,ς ίίς Αιτωλίαν,

Καραΐσχο; εις Α.0>(νας, Τσαρια^&ς εί; Εφαχτηρίαν.

έχ ίσ α ν  οί Γίγαντές ρια; . . .  Φυλιί σνίριερον πυγρωιίων 

ΧΪ; τά  ιερά ίίρόθη λείψανα τών χριιθέων.

Οί ίιέτΜντες τό έ9νος είναι εϊίος νορεισμάτων, 

δπου «ψηλήν αξίαν ό ριονάρχης έγχαράττων 

Περασιν εις ταϋτα δίίει, καΐ εις τόν λαόν τ ιμ ώ ντα ι,

Αν και εί; τό κίβδηλο'ν των οί πολλοί 5εν άπατώνται. . .

Φευ! ήριέραι ήλ9αν ίο ΰ λ α ι! .. 

ίλειψαν οί Κανακάραι, οΐ Τοριπάζαι, οΐ Μ ιαονλα ιϊ..
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I έλίΐφαν οΐ ρωμαλέοι φίλοι καΐ σομ“ ρό;*αχοί μοο ,

Και £Ϊ{ τον έλλα^α ιζων ώζ έν μέσω γχς έρημου ! . .

—  ό  καιρός, ώ φίλον τέκνον ! και τ6 ξίφος των αγώνων 

Ι^ικατεοσαν ρεαταίως φίλους σου είκοσι χρόνων.

4χ τίς γενεάς τ ις  νέας, τός μακράν σου βλαστανουσης , 

Πολλοί τρέχουν εις τά ’ίχνο τός μελωδικές σου Μοέστ;ς, 

Κ ’ έν ω ζ^ς εις τάς έράμους,

Πο'λεων ■/) ίΜιησίς σου κτάται προσφιλείς γνωρίμους. . . .

έλεγεν 4 ίρκμιτος· αλλά εις ψυχ-̂ ν γενναίαν 

ής να έφεραν αί λΰπαι τός πατρίδος λυτηιν νέαν,

Ταχύ ετεινεν ό ξένος βνίμα πρές τήν έρημίαν,

Εις τα στάθνι του εγκλειων τον όρέστειον μανίαν . 

Τός ευρειας, πλτιν ερι(μου φαντασίας του το είδος 

Τα ερείπια παρίστκ τ ί ς  μεγάλης θηβαΐδος,

Αλλα εις την γην ριμμένα,

Αλλα ποίλιν εις τά  νώτα των αέρων υψεοριένα. . .



1&8 ό  ΠΕΡ1ΠΛΑΝήΜΕΝ02.

—  Λίγε (Λα;, Θ(ΐ·(ΐνώ5»ι; Μοΰσα! Τ4φώ; βλίπει τοΙιΙ>.£ο«, 

ή  άπίσειαεν έχεΐνος τον βαρΰν ζυγόν τοΰ βίου; . .

Ε ί,'ά λλά  ή άρ(λον£α τών αϊσθϊίσεών του (λίνει 

οργάνων άσυ(Λφώνων (ΑΟυίΐκ'λ συγκεχυριέν/ι.

Ε ί; τά σπλάγχ^νατου άνάπτει πϋρ Ταρτάρου άπενκτΛβν, 

Τ'έ; «ίο0·Λτικόττιτ6; του ιτόίοαν ίνα κατακαΐον,

ΚαΙ εις ?ρν)(Αον χαρίίαν,

* ί ί  καρίίάν κενι̂ ν πίθων συοοωρεΰβν στάχτην χρόαν .

Αιά (Λίλανοΰ κρυστάλλου ώ ; νά θεωρη τ ί ν  φυσιν, 

δλα  σχοτέινά τά  β λ ε -ε ι, όλην,σκοτεινήν τήν κ τ ίο ιν  

Τής ψοχή; τοίις πίνους φευγων (Λΰ του σώρι,ατος τους κόπου;, 

Διατρέχει αΐωνίω; (Λακρυνοίι;, έρήίΛΟυ; τόπου;· 

ίρ χετα ι εί; τήν Ελλάδα (Λε άναψυχ-ΐίς ελπίδα ·

Ι,λλά και αυτήν άχό(χη τςν φιλτάτην του πατρίδα 

θεωρεί μέ δμ.μα ξένου,

ΚαΙ ταλαίπωρον διάγει βίον περιπλανβμίνοο. 

Τ έ Α Ο Σ .



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

εΙς τό

Ϊ Ρ ί Γ Ο Ι  ’Α Σ Μ Α .

ΜΜΕ1Λ3Ϊ (1), βΒΛίΐ ίΐί.
ίνν ·4  Ινταΰία τίιν ΜΛσσαλίαν, έιτίσνιμον καΐ λ* .  

■Χκιίΐν ΐϊίίλιν τ ίς  ?(αρβο)να·/ί; Γαλλίοι;, οίκισθεϊσαν πίρΙ 
τ«ς άρχ«ί τ ϊ ;  τεσοαρακοστΐς πεμ.πτίΐς όλυμτηάίο;

τών φωκαέων, κατοίκων τίΐς κατά τνιν μικράν 
Αιίαν Φωκαίας, κτισθείσος και αΰτκς ΰπί τινβν 
Αθκναίων.

ΪΗΜΕΙΩΣΙΪ (5), ΣΕΛΙϊ 134.

Το Εβραϊττι Λ ευ ϊα θ α ν  λεγο'μενον μέγα θηρίον, 
καί τ4 όποιον;  κατά τΐν  γνώμν,ν των νεωτέρων ί’αδ- 
βίνων, είναι ή φάλαινα, περιγράφεται εις τό βιβλίον



ιβο ΣΗΜ Εΐή3Ε«

τοϋ Ιώβ Κί<ρίί>Λΐον ΜΑ'. ώς όχολοΰΟως· ·Είς πτΟζιν 
θώραχο; αϋτοΰ τίς άν εΐσέλθοι; Πυλοις 5ί προσώπου 
«ΰτοϊϊ τί{ανθίζει; Κΰχλω όϊόντων αύτοϋφιίβος. Εγκατα 
ί έ  αϋτοΰ ασπίδες χαλκαΤ, καΐ σύνδεσμος αΰτοΰ ώσπερ 
σμυρίτης λίθος. . .  Εν πταρμώ αϋτοΰ έπιφώσκεται 
φίγγος. 01 δΐ οφθαλμοί ε'δος εωσφόρου . Εκ φύματος 
αΰτοΰ έχπορε'ϋονται λαμπάδες καιόμεναι , καΐ δικρ^ι- 
πτοΰνται έσχάραι πυρός. έ κ  δέ μυκτόρων αϋτοΰ εκ
πορεύεται καπνός καμίνου, καιομόνςς τπιοί άνθράχΜ* 
π. τ. λ. ·

ΣΠΜΕΙβΣΙΙ (3), ΣΕΑΙ2 139.

Κάγώ μεταζϋ των εσχάτων έσχατος και τών ίλα- 
χίστων ε'λάχιστος, κάγώ ή βραγχή και βέβηλος φωνή 
κόρυκος έρημολάλοο, κάγώ μάχρι τοΰδε περί τά έκ- 
κλνισιαοτικά στελέχους άναυδότερος, έρχομαι νά ψελ
λίσω λέξεις όλίγας περί τής ορθοδόξου τοΰ Χρίστου 
πίστεως, υπέρ τής όποιας σήμερον, ώς λιβανωτοΰ καί 
κασσίας καπνός, τόση άνηρΟη ίρις εις Αθήνας. Πριν 
δέ ανοίξω το στόμα, μετ' εδαφιαίας τοΰ σώματός μο» 
χλίσεως αϊτοΰμαι τά,ν εϋχήν τής ίεράς ήαών Συνόδου 
καΐ τοΰ Πανοσιωτάτου αυτής Γραμματέως , Κυρίου 
βιοκλήτου τοΰ Φαρμακίδου.
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Εις τήν ίίλλάία ή θρτ,ιικεία του Χριστού χρείσιι 
ίχει νά λυτροιθ'ρ ά?:ό πολλσς προληψίΐς καΐ, προοίευ- 
σ̂ σ·/ιςτ·/;ς φιλοσοφίας, να μείνιη τελευταΐονέλευβερα των 
«λόσεων, με τας όποιας τήν είεσαν τόσοι βάρβαροι αι
ώνες. Αλλ’ V) τοιαντη ε’πί τα κρείττω μεταβολ-ό πρέπει 
να ενεργτιΒ  ̂ κατα μικρόν και νίρέμα μ.ε'’χρις ον άποφα- 
σισθρ καί τών εις Τουρκίαν διεσπαρμένων Ελλ·/ι'νων ή 
τυχ·/ι· ,4λλεως, φόβος πολύς μ·/ίπως διά μεταρρυθμί
σεων ουσιωδών καΐ βίαιων δώσωμεν χώραν είς δογϊ* 
ματικά σχίσματα και, χωρίσαντε; τ-ςν ελευΟε'ραν Ελ
λάδα έκ τ ί ;  δοόλ-ςς, συςείλωμεν είς στενότατα όρια 
τό άρτισυστατον άυ,ών Βασίλειον.

Αλλα τούτο δέν συμφε'ρει (λέγουν αί κακαί γλώσ- 
σαι) είς κάμμ.ίαν έκ τών έν Αθ'όναις δόω φατριών, ουτς 
είς τήν Αγγλικήν, ήτις Οε'λει τά πάντα προοδευτικω- 
τατα , ούτε είς τήν ί’ωσικτ.ν , ήτις θέλει τά πάντα 
στασιμώτατα.

II Ρωσία (ε’γώ άπονίπτομαι τάς χε'ρας καί λέγια 
μόνον τά λεγομενα) ή Ρωσία, διε'πουσα τόν έν Κων- 
ταντινουπόλει Πατριαρχικόν θρόνον, επιθυμεί νά β)επσ 
τήν έκκλ-ςσίαν ήριών έςαρτωμε'νν,ν πάντοτε άπό αύτό-ε, 
και ουτω διά τού Ο!κου;’.ενικοϋ ΙΙατριάρχου νά δια· 
τερ’ρ τήν ίδιαν ε'φ’ ήμ.ΰν ίσχύν, :ήν όποιαν ε’χει έτ^

η '  '
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των Σέοβων, Βουλγάρων, Μακΐ5<1νων και Θρακών, ίΐ 
Αγγλία 1\ ίναντίας (όψονται οΐ κα-τ/ίγοροι έν ά(Αέρα 

κρίβίως) Ι-ιθνι;χ6Ϊ ν’ άηοσπασ6ώ;ΛΕν έν τάχ ί̂ΐ τ ί ς  Με- 
γάλκ; Εκκλτ,οία;, καί να κνιρύ'ω[υ.εν, εΐ δυνατόν, νέα 
θεο[λα ιτίϊΤ ίω ;.

ό  Θεό; νά εύλογτίο·(| του; υπέρ ήριών ψυχωφελεί; 
σκοπού; καί των Αγγλων καί τών Ρώσων!

ί ϊ ;  πνευ|Λατικοί άρχτ,γοί τών δύω τούτων Κορ.'Αάτων 
κατ/ιγοροΰνται ό Νεόφυτο; Βάρ·.βα; καί ο.Κωνσταν- 
τ”νο; Οίκονόριο; .

Συγκινεΐ 6 Βώριβα; ώ ; άλλο; ΔαΟάν τ, Αβειρών 
άνταρσ'ίΐν κατά τ ί ;  ΛΙνιτρό; τών Εκκλπσιών, κατά 
τ ι ;  .Μεγάλκ; ίκκλκτία ;; Περισκάπτει τό φοβερόν τοΰ 
σχίσ|Λΐτ·; χχσ;Λα; Ραδιούργοι έν τφ Ελλάδι νεόριορ- 
φν» ί.κκλτ,σίαν; Κάνέν τούτων δέν υπάρχει.

Μ'όλον τούτο, φίλε καί διδάσκαλε ;χου Βάικβα! ά 
(.ιε-.': τν;; φιλοσοφία; πολυετέ; συνδιαίττ.σί; σου σε 
καθιστά δυστράχν,λον πρό; παλαα; άπατα; καί γτ.- 
εαιί.; δεισιδαιμονία; . Διδαχθεί- εϊ; τά ; Ακαδτ,αία; 

τ έ ; Γαλλίας, αγαπά; τί,ν άλ-έΟειαν καί ττ,ν ελευθερίαν. 
11αρ.".ίτ.·,σ: λοιπόν τάς Ορτ,σκευτικα; συ’ίππέτει; , εϊ; 
τά; όποια; ό νοΰς καί ·ό ό.Οό κρίσι; δέν άρκοΰσιυ, άλλ’ 
άπαιτεΤται τό πρίσριπ τν;; έηελού; πίστεω; π,"ό;
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^-βιαίΐν των άγιων (κείνων φώτων, τά όκοϊα, σκιρτων 
ώ; ελαφος τοΰ Σανειρ, βλέττει ό (/.ακάριος νιαών 
Ιεροκ/ίρυζ, ό Γερμανά}. Α,νευ αϋτοΰ τοΰ θαυ|(ατουργον 
ίυίττροο, ί ί  ον οί λίαν ττι^οΐ βλεττουσι τ4 άγιον φως 
κκταβαϊνον εις τ4ν Να4ν των 1εροβολό;χων και τοος 
ουρανούς άνοιγθ(λ^νους περί τ4 μεοονΰκτιον τ ι ς  πρώ
τ ε ;  Ιαννουαρίου, πώς δύνασάι νά πιοτεύστ,ς εις τον 

• 1'εωλογίαν τοΰ Μωΰσέως μάλλον, τ, τοΰ Κουβιερου, 
εΐ; τ>,ν Αστρονομίαν τ?ς  Παλαιάς Γραφές μάλλον, ί  
τοΰ Γαλιλαίου; Π ίτα φράοι; βου θέλει παρενογνιΟΐ, 
πάτα λεσ^ς του σγ^ολιασθέ, πάσα συλλ.αβέ σου άφορι- 
σ'ϊΐ, παρα τ/,ς ίεράς Συνοίου. Θέλει; καΐ εις τό τΛρ 
το έςώτερον κατα·ϊικασ?·ό, χαΐ παρά των 0ρ9ο5ό;ων 
ρωτιζο'ντων έπικλ'οβτ, Αναμορφωτό;, Σοκιυιανό; και 
δργανον Αγγλικές άαεβεία;.

7/ετεϊ ό Οικονέμο; να ύποί·υλώσ·ε, τςν Ιόκκλ-ςτίαν 
όμών εί; τόν Πατριαρχικόν θρο'νον ; Αναφαί,εται ό 
άνέρ δουλαγωγός καί πολέμιο; τ ί ;  κοινέ; παιδεία; 
του ΙΟνου;; Αποδεικνυεται σκοτιοτέ;, φιοτοσβέστε; 
κ«. νυκτοχαρές έπίβουλιο; των Ελλένωυ ; Κάνευ τού
των δεν ύ.τάρχει.

ί1 δλον τοΰτο, εόγλ,ωττε Οίκονόμε! ■/; πολλέ έντέ 
' όετποτικέ καί χριττιανικωτάττ, ί“ωτία διατεΐοέ σου
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ί ί  κατέ'ίτνισε τ:(ΐ4; τ ίν  άττΛυτον έζουσίχν τιθαισοτί^ον 
καΙ ^π(^; τ/ιν τοΰ Χριιττίΰ ^^5τι') ίύλαβέστερον. Τ') 
γΗρχ; έ'-ι έ-ΐ,λΟί, <ρέρ ον συντριβ-^ν καρ^ίχς και ιχε- 
-:α;/£λεικν ψυχοσσο'ον. έκ  τοοτου, κ ιι  ούχι ΐξ άγενοϋ; 
-τινό; οκοζοϋ 6ρ[Αώ;χενος, οκ=·κτικως η κ ;  όν,Λεΐ'ς ζερί 
Τίί; έϊ.ίοΟερ'!α; και των ιρώτων το" κάτω αύτον κιόσριον. 
ΐ κ  το'ότου, ταραδ'ό'··); κ«*. βραδέως ευρίικεις σνίριερον 
τάς γνών,ας τβϋ Κοραό κ«κ·£5ο;α γνω;Λατευν.ατα. 
ί'-, το'ίτου , χριστιανικών τρο';;.ων ε'ΛΤτλεω; καΐ προς 
τ ^  οόρανόν άτοβλετων , φοβείται (>ε'γει;) [Λ’ί 
έναφανιτίη τ4 άν:ρ[Αάτ'.στον -λοιαριόν του εις ζ6 πε- 
>α·(Τς τκ; άν.αρτ'^ας. ΙΙαραίτΑτε καΐ τίι τά; Ορκτκευ- 
τικάς τυ^νιτν!τ:ις, ίι£τι τατα  θεία έ';Α7τνευτίς του 
θέλει άτο τιίις έγκοταίου; καΐ ’̂ λικοΰς ε’χΟρο'ός σου 
Βεωρν,Οίί ώ; ΰυ'όγτ,τις Ρωτικτ;; ν,ν,χανουεγ'ας .

ένΟονς, ώ ο;··.ονο';Αε! και ϋ·τ4 οίστρου ιίαιριονίου 
χχζ:γ'ί·λζ·η;, ’ΰρινεΤ; έν χορία"; καΐ όργάνοις, έν Τ)|α- 
τάνπ καί χορώ, τον Πατριαρχικόν θρόνον ώ; ά ία - 
[/.άντινον τ7,ς όρΟοίοςίας Λκρο'κολιν, ώς βράχον Οεο- 
φνττοτον και ·όψ·/ιλοτερον όρους Σιιον, ώ; 3ΙαΤ-όιτο7ιν 
τ7; τοΰ Χριστού βατιλε'ίας, ίι ;  ζώταν ΚαΟέ.ίραν των 
ίττκ  Οίκουνενικών άγίιον Συνόιοων, ώς Οεοττκρικτον 
κεντρον, εϊ; 8 βονέχονται ττασαι αί ϋτ' ο’ύρα-.όν ορθό-
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5ο?οι έ/κλγ.σικι. 0  θρ(ίνος αϋτο; (φωνάζεις) εττικυροΐ 
κϊ'ι ^ικκ/,ρυττει τγν αΰτον3|κίαν καΐ αϋτών τδν κατά 
τόπους αϋτενεργών κκι οΰτοκεφάλων Εκκλγσιων . Μή 
προς Θεοΰλεγ/,; τά το ιτϋ τα , ω άγαΟέ Οΐκονόριεί Μή 
(εκ τας 5υο Γραφκς, τους ίυο ζωοβρότκς αυτούς 
ρεκ,ους, μΊ] μχ τον πυρίπνουν και οΰρανοβάιυ,ονα 
1ΐλ'.αν  ̂ τον Προφ>ίτ/,ν! Τι 6ελω αντιστςτει £γω προς 
τ6 πυρον γενειον ρ Τι Οελω αντείπει” εγω προς τον Γο
λιάθ τής καινοτο|Λίας, όταν τοξεόσγ κατά σοϋ νιφάδας 
ό>.ας έπων; Τί θέλω άντιτάςει έγω προς τον πυοι- 
φλεγέθοντα Φαρριακίίγν , όταν γλώσσαν, ώ ; ξυρόν 
Ϋκονγρεε'νον, τροχίσγ κατά σου, κα'ι κχλχμον όξυγράφον 
κατα σοΰ έπισεισγ; 15ού, ίίού ό τό καλυριριαόχιον 
ώς περικεφαλαίαν των έκκλ.γσιαστικών αγώνων περι- 
θεριενος Φαρρεακίίγς, ΐ5ού καγχάζων κα'ι σφαδάζων 
άνακραζει' « ό  Οικονόρεος δεικνύει προς τά,ν Μεγάλγν 
Εκκλγσίαν τόν ς·ε'φανον των προνοριίων τγ ς, και ζγτεΐ 
να ϋποίουλώσγ τγν άνεξάρτγτον έλλτ,νικ'όν Εκχλγσίαν 
εις τόν Πατριαρχικόν θρόνον » . Λ Οϊκονό;αε! τί άντι- 
στιίσω, τ ί  αντιλαλήσω πρός αυτόν ό φίλος εγώ των 
ριελι^ρύτων λόγων σου, ό θιασώτ/,ς έγω τϊις κλασικΐς 
άφχαιότ/ιτος των επτά Οίκουυ,ενικών αγίων ϊυνόίων, 
ί,έπαίτης εγώ τής ευχής των Θεοφόρων Πατε'ρων καί
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Λνίκικάλων καί Ιεραρχών καΐ όσιων καί όριολογκ- 
τών καΐ Μαρτύρων τ ίς  όρθοίύ^Οϋ πίστεως;

Ακονσε, σ3βχσ;κιε Οίκονύ|κε! και τίν  χριστιανικήν 
«ξοασλύγτ,σιν καΐ τό σύαβολσν της στίστεως έικοϋ τον 
έλαχίστου , ίριοΰ τοΰ ά[Ααρτωλοϊί.

Σέβοικαι το σχη^χα τη ; μοναδικής πολιτείας , ,  τ·)ιν 
όποιαν ρέας συνιστας, άφ’ ον άνέγνων ρεάλιστα εις τον ■ 
Ιταλόν Βοκάκιον και εις τον Γάλλον Λαφονταϊνον τά 
περί σωφροσύνης των θεοφρονρτίτων Μοναχών τής. 
έσπερίας Ευρώπης, όρθος καί άκατακάλυπτος την 
καφαλήν, καθώς μας παραγγελλεις, ακούω τάς έκκλη- 
σιαστικας Ακολουθίας, μ’ίλονδτι (Θεός συγχωρίσιρ με!) 
σταυρο'νω ενίοτε το χάσκον στο'μα μου, κα'ι φοβούμαι 
μή ό -ρ-έρων Σαβαώθ βαρυνθ-ρ τό άτελεύτητον ημών 
" κύριε έλεησον ». Πιστεύω, καθώς πιστεύεις , 5ι- 
ίάσκαλε! τα θαύματα τών Αγίων δλων. Θεωρώ, καθώς 
θεωρείς, σωτηρίους εις τήν υγείαν 8λας τάς τεταγμε'- 
ν»ς νηστείας, και ικάλιστα τήν ίπι τών κυνικών καυτ 
μίτων εκείνην τον Λεκαπενταυγούστου. Αναγινώσκω, 
καθώς άναγινώσκεις, τά Συναξάρια. έξώρισα (μάρτυς 
& Θεός) άπό την βιβλιοθήκην μου και Λουκιανόν και 
Βολταϊρον καΐ Βεϊλάνίον, άντικαταστη'σας τά Κυρια
κοδρόμια τον Θεοτόκου, τας έρμήνείας τοΰ μακαριό»
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θΕοφυλάκτου,'Γτ,νΦ'.λόθεον Αίολίσχίαν τοΟ Ευγενίου 
τί,ν έξτ!γ·/ισιν των Ψαλ[Λών Νικοδνίμου τοϋ Αγιο- 

ρίτου.
Ευχου , ίι5άβκ*λε! να ελθι̂  καΐ εις δλους τούς Ελ- 

λϊΐνας, τ ’ απολωλότα ταΰτα πρόβατα, ό ζήλος τής 
*;®τεως, ΰπο τοϋ όποιου αναφλέγεσαι. ίσως τότε καΐ 
αΰτοΐ, καθώς οϊ ίύο ήμεΐς, οϊναγνωρίοαντες τάς 5ί 
δραμάτων άνακαλυφθείσας εικόνας τοϋ Αιγαίου Πέλα
γους, πολλήν ΕΪρωσι τήν έν πίστει εκ τούτου οικοδομή» 
καί πολλήν τήν έκ τής πλάνγ.ς ωφέλειαν.

Αύτα, φίλε Οικονόμε! χρέος ένόμισα πολίτου ε’λευ- 
δέρου και φιλαλήθους ν’ απευθύνω προς σέ, τύν όποιον 
άλλως τιμώ δια τήν Ελλγνικήν σου εύφράδειαν καί 
τγν ευρεΤαν σου πολυριάθειαν. Θέλγομαι από τήν ου
ρανίαν ήθικήν τοϋ Ευαγγελίου · καταγογτεύομαι οπό 
τήν ώραίαν ποίγσιν τής Παλαιός Διαθήκγς ■ εύχομαι 
συγγραφείς καΐ ποιγταί να ένώσωσιν άμφοτέρας είς 
δγμοκρατικα καΐ πλήρη ποιητικής χα'ριτος πονήματα, 
ώς είς τον νεωστί έκδοθέντα Μεσσίαν. Αλλ’ είς τος 
προλήψεις τοϋ μεσαιΰνος οΰδ’ εγίο , ουδέ οί λοιποί Ελ
ληνες κύπτομεν τόν αυχένα.

ίσως Αγιοί τινες δια τήν τοιαύτην έλευθεροστομίαν 
μου διαρ^ήξωσι τά ίμάτιάτων. Παρακαλώ τά σκεύΐ)
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τ»ΰτα της ίχλογνίί, τά ; χρυτηλάτου; ταΰτας σάλπιγ* 

γας τής έκκλησία;, νά μίνωσι βίβαιοι δτι και ημείς 
τήν αϋγήν καΐ τήν έσϊτεραν 5ια των τριών ίακτύλων 
ποιοϋμεν τ4 σημεϊον τοϋ Σταυροϋ, «ρέροντες αύτοΰς 
«ιιΐ τοϋ μετώπου, έπΐ τοϋ στήδους, έπ'ι τοϋ ίεζιοΰ και 
όριίτεροϋ ώμου · ότι και ημείς πιστεύομεν εις μίαν 
λγίαν, Ανατολικήν καΐ Αποστολικήν Εκκλησίαν , τήν 
Μητίρα τών Εκκλησιών, τήν πάνσεπτον εύεργετιόα 
και τροφόν ήμών, τήν αμίαντον Νύμφην τοϋ Χριστού, 
καί ταιίτης ϋπάρχομεν τΐκνα γνήσια, εΰγνώμονα, 
αδιαίρετα, αναπόσπαστα . . . Αμνίν.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΑΟοΑ.



Μ Ε Ν Ι Π Π Ε Ϊ Α .



ί^·^-·*· '.ν.
'ν



Μ Ε Ν I π  π  Ε I Α .

*Αι:έιΐ!Χ(Λ! (ρίρόι/ενο; (Λβ «ποίίκου βχτμα 

ό  Τύπος μας χζ6 έν4ς εις ίλλου Κρι-τοΰ Β ΐ(ΐ« . 

Είίχγγελεΐς εις Καύχλιον, Αβιίνας χαΐ Χ α λ κίϊι 

’ξ.4ν σύρουν (λΙ  τ?,ν άρρηκτον τοΰ Νύ;χου αλυσίδα. 

ή  δίστομος τής θέμιδος ^ομφαίβ έπιμύνως 

Τούς δφεις καταπολεμεί τ ι ς  Αθτ.νάς-Γοργόνος,

Κ,αΙ πρίν αίματοστάζουσαν τήν κάραν τκ* άρπάβΐ 

Αεν βέλει,ό Εΐσαγγελείις Πίρσείις καίνισυχάσεν.



■ύ γέρων Σοφιανέττουλο;, παλαίων {ύ  τον Χάρον ,

Χϊΐο τ^ν χ^ίνην άρρωστος άρπάχθ·/) άρον άρον,

ΚαΙ εις ρίΛνέξιΛον ^ιφδείς , εις τους ψυχροΰς άέρας 

Α̂ ί9·ι1 ννχτας Αώδεχϊ και ίώ ίεχα  ίριέρας· 

ϊοϋ 6φ9αλ[ΐοΰ τ^ν τΐ|Αάλφ5) <ρωστχρα έοτερνΙθη,

Και 4 φονευς του ρώ Σταυρ4ν χρυοοκοσριεϊ τά στάβνί ·

1 7 2  Μ ΕΚΙΠηκίΑ .

* έν |λέ<7(ρ τέσων Αιωγρεων, αγώνων και χινΑυνων, 

Τανόίι) τκν σατυρικήν νευράν υπέρ ίλλνίνων. 

ή  κοινωνία, γέμουοα πΤ,νιγών δαναττι ι̂ορων,

Κοτωίες χύνει μ,ίασρλαέκ τΰν οαπρων ττις νεύρων 

Ανάγκη τάς γαγγραίνας τη ς , και άν πονούν, νά ψαύσω· 

Μέ πέτραν τής κολάσεως ανάγκη νά τάς καυσω .

Είς τάς ίννέα τακτικώς της Βερινίς πρωίας 

3υνε5ριά![ουν .οΐ έπτά Σοφοί της Παυαρίας,



Χρΐί9έντε; λνακτ(!βουλοι ϊλ ΠνεύΐΛατος Αγίου ^

Κ«'ι φέροντίς εί; μετωπον τον 5*κτυλον Κυρίου. 

Αουθνιρανο; τα δόγρ,ατα καί τέκνον τκ ; Προίίου, 

ό  εϊ; του; ·τ·)5ας όυνιγ-ΐ τ ίς  ιερά; Ευνόίου,

Κ’ εις τους Σχιτριατικοΰς ·ίι/.όι; τάς ευλογίας οςςείρων 

Λ'.ε'τςει τ6ν εϋάγωγον Ελληνικόν [κας Κλήρον.

Ε’ς άλλον , πολυρίϊίχανιν -καΐ Νε'κερ τός Ελλάϊος, 

ό  Θάλ,λων Οϊκονθ[Λΐκ4ς άφιερώΟη κλάδος. 

ίΐέ τά ό[Α[κατοναλα ό τρίτος εις τΑν [κότην,

Κρατεί τόν Λιίτλωριατικδν τοΰ Κοάτονς διαβήτην.

Ο τέταρτο; . . .  ίΐ γλωτσά μ,ου τραυλίζει αίιρνιδίως . . .  

Αίτχύλειος [κόνον φωνή έδόνατο άςίως 

Με όνοαάτων όρικαΟου; κα'ι (κ’ έττιΟέτων οτοίβας 

Κά έςυ;κνήτ-ρ τους λαρκττροΰ; έτττά [κας έιτί Θήβας (α).

Μ ΕΝ ΙΠ Π Είλ. 1 7 3

(α) ϊΧοχ αζ θ̂ ι'̂ α'X7{xο'̂  εί; τΐ]ν 'Α0̂ /̂ '̂ τ̂  Γ/3οσβα ό̂α·νον τόν 
Κ̂ οιο’/ Ν. 0ζοχά&τ,ν ώ; ’Ανκκτόοουλον. Οί ίςαοσιογοα̂ οι η ρ έ η ι  
ρνΧχττ'Λ·/  ̂ ί-)χ^^ρΐ7χτ,0ύ7ΐν 5:ι όζ«σι/εύς'Λώαιβ’ίν £ » ιγ/λ ιί;



1 7 4 μεΝιππεια .

Τ ίς Κα[χαρίλλας τγ,ν αύγίιν ττολιιρκοΰν τα ; Ούροί; 

Μ’ ένδειχτικχ χαρτίδίίμα εί; τά ; -τω;^ας των χϊΐρ»; 

Οί πάλαι ποτέ προ'ριαχοι Κλειοίον;; κα'ι Διοτ(![χοι>, 

Πλί,ν τώρα περιτρί[λ[χατα χαΐ σκύβαλα τον 5ρό;χου · 

Αντί Σταυοϋν έχουν ούλα; τραυ'λάτιον ε!; τα στίΟι; · 

Πενίας ^όπος ςάς χρυσά; στόλάς των έπεχύΟν, ·

Αλλ’ ούτε τά όνοαατα, οϋτε τήν γλώσσαν τούτων 

■Γνωρίζουν οί ριοιράζοντε; τόν ΐΟνί'κύν [χα; πλούτον . 

Εκ τούτου, χεΙρ Παυαρικ-έ 'άπώΟ’οσε τον ώρχον 

Πυρπολιστοϋ, ένσπείραντο; εί; 5έκα στύλου; τούιχον. 

Εκ τούτου, τύσαι άϊικοι των ςένων προτια-ύσεις 

Καί τύσαι πρύ; του; ίίλλιινα; πικραί περκρρον.ίσει; . 

ό  Χ ίτ ; ,  ζτ,τ'ύσα; άδειαν χρο-,ίου απουσίας,

Μ' ειύτόν (ΧΐσΟόν πλτ,ρεστατον επ-ρρεν ίνεργ'ε.'α;.

τίιίαΟτίτν δίτίν, χ«1 ν« ζιιτδσί ^ ’οτιν τϋν Πκυ&’̂ ύν Μ-ίνον. 

0?«ν τό Ανκχτοζούλιον συντιΟ^ ό).ον «:Γ0 *ΕΑ),·<;ν«;, τότϊ κχίβίζ 
τ «  Λ4ν0$|5«; σνζνιτότιω: νκ το κ«''«οί7^-ί€ν.



Αλλ’ ό Γριζιώτ/ις ελειψϊ βτιγ[Λ·ίιν έκ τ?,ς Εύρίπου;

Πίτά 6 ί[λΐβυς μιυδός και ■/) τ:οφ·ίι τοϋ Ι'-που. 

ό ίσο ; (α’ ?να Λίπλωαα βαΟμοδ; λα[Λβάνει π ίν τε , . 

έν ώ οΰί’ ενα είκοσι τής Ρού[Αελ7ΐς λεβάνται .

'ό  Ροΰφ (α) ^ουφα τά ς-ρέαιεατα τή ; γν,ς τή ; καλλτ,τεοαϊ, 

Καί τρέχει ώς λα;Ατ:ροτερον νά τον ανήκε γε'ρας 

Τον ί'ουφου τ ώ  Αχαϊκού, τοϋ Ρούφοι* Κανακαρν).

Τ6 κατά του άέ.τλου [Αάς Λεβι^οο τεαληκαρι,

'ΜΕΝΙΠΠΕίλ ·

(«) Ό Κύριος 'Ροΰί ΐ).«8ί πν,αίον ίών Ά«σΛν ίιακόσια 

ιτρί,υυκτα τ ' !  τριακόαι* ώ ιό ίεν ίρα  χ«τ <χτί;ι>)τιν και 

ΛρΜτία «ί; εικοσαετίαν. Τ«ς τ ί ;  «•■ϊτί:, «τις άν έτα.λεΕτο <αί 

ίιαοπρασίας, ίΟιλεν άναδί τον>άχισον εις ίιπΤασίαν τιαίν, «7'« 

χόριο; ό χαήό; 'Ρούρ ε’πί συρ^ωνία τοϋ να σνττίστι Αγροχή- 

πον. 'αΜι’ ίπειίιί ίέ ϊ  ϋτοχρεοϋται εΐ; τούτο άπό χανί» ίν/ρκ- 

φον, ό ϊίο ; Βαρϋνό; |χα;, ί/ .ι ριί'νον «ίιαρορεϊ περί τ« ; νπο- 
σχίσεώ; του , αλλά χαι ξυϋοχοπεΐ χ«5 ήα'οχν τους ε'χ τ«ς 
Βαροινία; του ίςαρτωρίνους χωριχούς. Εις τούς πτιι;{ούς ρόνον 

Ε·Αΐτ,να; ή 7* > τό» όποιαν ϊ'>τ/όρασαν ρέ τό αΐαα των, ίιίεται 

όλίτο, ρ'ε τόχου.ε'ξ τοϊς ϊχατόν χαί άοροπρατουρίνι.



ΙΤδ ΜΕΙίΙηΠΕίΑ.

ό  Φέ3ερ 6 ΚΛΊχάν^τίης 2τ«ϋρο!»ί 5ια[χ.ονράζ[ΐ'

Αύτών ί'Λχάπει τώς ι̂ιυΟοιίς· X̂ί̂ ν(ί̂ ς «ροβιβάζιι· 

©αίΑόνει οτι γΒ^ΐίϊήν < Μάνη 5ϊν ΐίιν ίίίϊι  ,

Και εί; τό χλϊοϊ Τιίνα^ατ» βολίζει ώ; τλ φ ί5 ι.

Ι1λ·?ιν · ΦέίερΙ Φέίερ!· λεγοριεν ή ι̂εϊς ιίς αέ τον ξένον 

• ίΐ Μάντι εχει αίχρ,Ίάς άντ'ι λεοχών παρθένων · 

ίΐ Μάνη έχει Τιί[εοβα7, Πετρόβουναν ή Μάνη,

Κ’ έχεΓ Πίτναροϊ πώλησιί ί?ς δίίροχμον 5έν φΒάνει»■

ί ί  άληθίς χατάκτηαι;! ή  αίσχος των έλληνων!

Α ίοϋλαν έθνος, άξιον χαΐ χαγχασ|χών χαέ θρήνων ! 

οι Λοχαγοί των Παυαρών , άπ4 τα πρώτα γένη 

Ζητοδν νο|ειρίας, χΐ’ άν εΰίίι; ό άρ^αβών ίέν γένη 

Μαυροριιχάλαι βόρονται εις Βη|Χα ριετα λόσσης,

Εις Βΐιια, όπου βρέχουσι πυχναΙ προαναχρίσεις!

Προχθές επιθεώρησες Ιττήρχε στρατευριάτων ,

Κ.αι ηστραπτεν 6 σίδηρος τών Λόχων καί Ταγριάτων .
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ό  9'/ντχ(ΐία (Ι’ ίλεγίν · · ί) βϊβΛ ιΰ; έλλιίνων 

Προ; ίρχτον ΐσω; αϊριον ττ,ν δεξιάν έκτείνων 

Μας φέργ τρός τ4ν όλυρητον . . .  Λ τέρψι; κ’ εόφροούνη , 

όπάτχ'ί »ι έλλτΛί’.κή ψ·Λ·)ι Ιν σωρι,α γ£νκ ,

Καί γίν<:);αεν ο1 γίροντις ιί^Τς έιταναστάται 

ϊν,ΙΛαιορίροι Θ;σοα·λών , ύττείρου Ερατολάται! »

Τά δαματά μου εοτρεψα . . .  ή  αίσχος και ώ λ0Λϊΐ! 

Κονιορτδν έσκίρπζαν τών Παύαρών οϊ ϊσ:τ3ΐ,

Και λυπημένο·, καΐ πεζοί άπδ πτωχά; καλύβας 

ό  Τουρκοφάγος έβγαιναν καΐ ό Κορέας - Γρίβας . . .

ϊδοΰ καΐ οί προσκυπτοντ:; εις των Ανακτοβοΰλων

τά ϋψ·/·λά Ο ύκάζια με τΰν αυχένα δοϋλον,

Οι πέντε γ·ραμ|Αατεύοντες διά τον τόπον μόνον

ΚαΙ οί πρ4 δόω πίπτο'υτες άπδ την έϊραν χρόνων,

ηλήν πάντοτε καΟήμενοι τρανοί και άλλοι τόσοι,

Οί μέν τό χρωμ* Βρεττανοί, οΐ δέ τ.^  όψιν Ι’ώσοι,
13



178 ϋ£Κ1ΠΠ£ΐλ ■

Σίι $έν -η!*; έ[ΐοιχζ(ΐ;, Σ [ώ λτ;! ίί; τι̂ ν άτ>ΐ|Λαβί(«ν ,■ 

ό  ά«^ 6(ιαν σύ η^ααΟεΙ;, ώς φαίνΕται, οϋσίαΊ . 

ένώιηον τοϋ Σπίβου σου (χα'ι τ(ς ίέν ταττεινουται;)

Μί βήμια ερχοντοη Ηχρΰρζι και ΠλαποϋτβΗ . .

ί ΐ  χατ» των «ρο;υΛ3̂ ων (χας καταφορά σου το'γλ ,

Εϊ*έ (Λα;, Σριάλτς! πώ; 6έλ«, τμ5 χαΐ ττότί τελειώσειρ 

ί;ξ (ΛΫίνας είς τύν ίτ{-Κ.αλέν ε’κλείσβ/ι 6 Κανε'λο;. 

Δίν,βλέττει δ Κολιδσουλο; τϋ ; φυλαχνί; το» τΛ ο;.

Βρ'ιν χαταβφ ό γτραιδς Γ̂ ιατράχος είς τον τάφον, 

Κηρύττεται στασιαστί,ς ίιά υλαστών ίγγράφων (α) /

(«) Τί; ϊλλην Λν ρ(»ίττίΐ, βλίτων ίτι τών πρωταγωνιςών 
^α< δ τν;(ΐ1 χρίραται άπό τήν χαλδ» βίλςη» τον Κυρίαν Σαάλτ;; 
Ο ίιΐϊβ Συνταγματάρχη: αάβηται ίσνχο; «ίς ηίν οίαίαν τον; 
Ε'ςαίρνη: σνλλαμβκνιται, Ονριται <ϊ: Νανπλιον χαί χλιίιται (ϊτ 
το» 7τς-Καλίν. Εί; τών βΰω Εισηγητών τον ίν Κανπλίω Πο- 
ΣιμιχοΡ Λιχαττηρίον ΰπάγιι να ίζιτκσρ βπιτοπίω; πιρί τη; 
άιαγιογη; τον γνλαχισίίντος. Σννίίοτ ό Εϊσηγητδ; οντο;,



6  1ν*βτάοιος, υΐ4ς τού ^ρωος τ ί ;  Σπάρττ,ς,

Εις Τρίπολιν πολύπαθες τής 54ξϊΐς ήριών [/άρτυς ,

ΙτΑ τόν ξένον Φέίερ βου, τον ξε'νον τοϋ άγώνος,

Τρε'ς χρόνους κατάτρέχεται άίίχως κ’ έ-ψ όνω ς.

Η θε'/εις, εις τήν έίραν σου θεά όργ-ής κ«1 ρ,,ίαους, 

δαστάξει, Σιεάλτς! τάς πλάς-ιγγας τής στάΟρινις ττ,ς άνίσους. 

Ο Γρίβας, χΰνων αΓρεατα στασιαστδν ήρεόων, 

ό  Γρίβας έκοκκίνισε τον άσττρον Αχελώον,

ΚαΙ τρέχων (εε πυρίκαυστιιν , (εέ ιεαυ'ρνιν φουστανέλλαν, 

έλυτρωσε τ6ν Στρατογόν τής Αρεχλανής ΤξαβεΟ.λαν ■

ι*ς λα̂ ββνων ίττιρ.(76ίον̂  €ρα§ύνΐΐ ίνω τρεις ρ̂ ·>Λς εΙς 
όίοίϊΓορίαν του. Τπιστρίψει τι)Λυταΐον, χ<ύ τότε ί  προκ‘̂ά>'.ρισ̂ ζ 
στΛλιται »ις τ;̂ ν Γρα|ΐΑμ«τιί«ν τών Ζτρ«τΐ6>τίχών. ”Λν νατ/·, 
χάξιρ τ̂ ν ίΐς ίίχην {ίσοτ/ωγςν, αρχεται ν 3ίχΐ}. Ά9ωώ9ι; ό Σνντα- 
7ί*«Τ5ίρχηξ; 0^1» Πρόδίρος του Κρίτ̂ ρίου xατ«τρ6χίτ«^.’Ο Λ 
Συνταγ^κτάρχυ;, οχί μόνον Λν «ττοζψέονται ίιά τάς χρίαατίχας 
ο̂πβνας, *ΐς τάς οττοίας ύττ̂ ττισιν, ϊτο))ίάις «ττος̂ ρϊϊτία

««Ι φ  ίνίργίΐί» τί; ντηιρισίχ;.

ΜΕΗΙΠΠΕίλ. 179



ό  Γ’ρίβας, (4̂  αήν ίιξιάν άκό(χτ, <Γτ*κτω[λέ»:ίν 

ΑίΑ έιταναυτϊσεως 7̂ ^ρxxϊxν οβυβρεένϊ,ν,

Α/τΙνα λϊ'βρ ΣτρατΛγώ ττ,ν σπάΟγ,ν ώς βρκβεϊίν,

Ν' άνέβρ έχ'.ν8ύν:υί!ίν εϊς ιίι ).αΐ[«.οτο|Αεϊ'·Λ · 

Κ^ει^«^νη') Εγ5;ν εί; κλουβί ττ.ν χιίτΛντουό 

ό  'λέωυ 6 Μεγαρικϊις , όργτ,ν |/.α-:αίαν πνέοιν (α) ·

6  ί :  Μα Λ^ρτ,ί, τα ; αϋτχ; κατν,γορία; <ρέρων,

■] ,,ν ίυ/ο:αν τού Ση'σου σου κ:;ολα;χβάνει χαίρων !

ή  Σ ;· .ά λ τ ;ίέν  τρέρ.ο κατά σοϋ άντ;ζηλεία; (ΐΐσος, 

Ι ,ι ί  έριά, ώ ; Παυαρό;, ού5έ γνρρίζει; ίσιος,

1^0 ΜΕΝιηπείλ.

(χ) Ό Κ.;ριο; Α, Ιΐιηρ/βτ,ί, ί-,ν-Οί; χα'ι νΐΑα>.ί5«-, βνίρ, 

τά  1 δ 3 7  ιΐς  σ τί^ ιιά ν 'Ε λ λ κ ίχ  ώ ; ' £ ατχλτ&; Χ ϊτ ί -  

·; ΛνΤΓο; οι« »' άκροΛτίί των Σ·Λ?ΑΤ/̂ Γ«;9χώ/ θ. Γρίδ«,
Κ. ’ΙΙ^ Λ λα *-ιΙ Ι· Μχρδύρβ ιταράίτσνΛ ΊϋπΛρχιίιν . Έ π ι- 

ς',ί̂ ζ̂;̂  ε^ί^ι »«'ι «ατα τών τριών τούτων ΐΛί-η;; άνχ^οβας 

ϊΛ)̂ .των. *Α̂)ι>ά αΐ ΧΛ7Χ το3 ΐίΛ«τ·χί
ώ'4Χ7τή»ιον| Λ4 ο< κζτά τών ίύω οιΛ}/·>ν ί^ϋνχν 

ί*;/»ι β4ί ΤίΛ Γρχ'ι'ίία τί: ΚΧίονίΤΐω;.
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Αι<« η ΐς  οΐ ΠαυαροΙ, ττρ4ς δλους ίμάς ξενοί,

|ΐας ζήτ* χρόνους ίξ ώ; βτρατοπιϊϊυριίνοι. 

Δι4 ϊί< γλώεβη; |̂ο·> >Λΐιι4ν ίΐν «1 λβ1(Γ  ̂ φΟίνος . . . 

■̂ λΧ χ̂οϋοϊ * το5 Î ροΗ έλλτ,νιιεοΰ αγΜνο$

^  ^ι,ος $11 δ' ίχαυσιι, οΰίΐ σραιρΰν ιτυρίν<.)ν 

Βροχή «οτί β’ «βάιττίϊ» ο«να5ίλφ4ν έ/λήνων. 

φ Ρά$ιος αΐμάτωη  τάς «τέρνίς τοϋ «ίς ηένχι 

Κ’ ίζϊίραΝ·ϊ τον χεΤρά του βα.τών τήν βαγιονίττιεν 

1*4  τούς χρ4νου{ τοδ κβλού φιΧΛί-ονοί Νορ[ωνν<ϊ).

21 ίμως, β1 8 ίι (ίίαμ ίΐ ει’ί τ4ν ϊατ4 Σονλτάνοο 

έικ α ιτΐ, ά(ΐφίρ^ο*ο», «ίριαττ,ρ4ν «γών*

11ά χ·ΐ(ΐ·ο6χ| 4*4 βροχήν̂ , νά βτρώιΐτ;; εις χι4να. I ί 

Καλόν οου χατευ4 ι̂ον! Λιά*λευσε τ4ν *4ντον! 

Λιάϊοχίν βου ίχορι,εν τ4ν Μτίίτζαρτ!», τ4ν Αόντον,

Τον Αόντον, τής Αχαϊκής αυνίίίοΜ Στρατολάτην,

Τον Λίντον, Σννελευβεων φρουρ4ν χαΐ ΠαροΜτατην'



Το» 2(ΐάλτς 6 ίπιβτιίθιος, τοΟ Σ(;.άλτς ό σονίταϊρο ; 

ΚαΙ ίλ ο ί ψυχ^ σώ(ΐα·η Γεβχάρτος καΙ Βιττμϊρο;, 

Κρατεί τών έοωτερικών ό ίιιουργΑς τήν δ α ία  

Κ ’ έζά«τει παλαιών παθών τ6 πϋρ εις τίιν έλλάδα  , 

Εφόρεοε το τρίκοιχον τοϋ ΓραριρΛτέως μόλις;

Εις δόω διαιρίθνισαν στρατόπεδα αΐ πόλεις 

Κ α ι ,  χάρις εις τον ζίίλόν του, άνόζτισεν εκ νέου 

ώ  ίποχή τοϋ δυστυχώς σφαγέντος Κερκυραίου· 

ίπόνοιαι, διαβολαΐ, προανακρίσεις τρέχουν ' 

λπ δ  ^  ίπουργεΐόν του έπαναστάσεις βρέχουν ·

Μ ΐ κάθε στάσιν ενα του αντίπαλον προσβάλλει ’

6  ΐδρα  έστασιασεν; ό  Κουντουριώτης σφάλλει'

Κινεί «την Μεσσιινιακήν σκηνήν ό Δελιγιάννης,

Καί χεΙρ Μουρομιχαλική τας ταραχάς τής Μ άνης. 

Καθώς εις ίσ τ υ  προ μικροϋ έκπολιορχημένον 

Σωρός ανθρώπων κοίτεται με βόμβας πληγωμένων,
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ΜΕΜΠΠΕίΑ. 183

ί κ ΐ  ττς ΓρίΙχαατΕΐα; του εύρίσχη; ΐτ«ρο{Κι(ως 

Ιιτΰ Φατρίας ρι^β^ον τρωθίντα; αίφνιίιω; 

έπα'ρχους ααΐ Διοοίητάς χαΐ Γραμριατεΐς εχκτώτοοϊ,

Τ&ν Δαμυράλην θντίσχοντα χαΐ των Ψαρών τους Πρώτους ,

2ίι, ίβτίς βλέτΕίς τήν Σιών ώς ΛοΊιν γενίτίϊς βου, 

Τοΰ 1ορ$άν·υ, Πάϊχε! τάς δχθας ένθυμ ο̂βυ' 

Παραίτησε τά θολερά τοΰ Ιλισσον μας ε̂ΐθρα ■

Τού Σιλωάμ ίΐν ίΐν’ ί5 «  ί) θεία χολυμετίθρα·

Κά τιίχεσαι ώς 6 χνιρ&ς, τοίις έλληνας φωτίζων ■

£ΐ τ̂ εριμ̂ νει τοϋ Σινά ό πάτριος ίρίζων*

Τοθς Πίναχάς του <5 Μωσίς σ4 κράζει νά έχθάψτις,

Τοΰ Δευτερονομίου του τά σχίλια νά γράψΐ5ς·

Τά ΕΕ$ιχά Κριτϊίρια μή ίι ' ιίμάς συίταίτρς,

Κα'ι τρέζε τίς 1εριχο> Προθυπουργ4ς νά γέν^ς· 

έχει σβγγράφων Κώ^κχας , εις τ5ς αθανασία;

Τ4ν οι1ραν4ν θ' άναλνιφθ̂ ς πυρίϊιφρος 0λί*ς._
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ό  είγλωττος, 6 στίΛΪχίζ χα'ι άηχΗζ Ζωγράΐ{!0{ ,  

£ν <1 τ ίς  Πολιτιίας μυις ποντίζεται τ& σκάφος ,

£ϊς τοίί θεοό την προ'νοιαν παραίτησε τ4 Κράτος > 

Αότ4ς εις το άροτρον χατέβη Κινχιννάτος ·

Είς (̂λιίην ίροσεροΰ άγροϋ 6 φίλος ήσυχάζει; 

Οποτ» ή Μεσόγειος άπ!> τ6 πίίρ χοχλάζει (α).

Αν αίφνης ή Ανατολ:ίΐ άνάψ-ρ χαΐ κορώιτ^

Καί Χονρκί* ΐ;ανταχο3 τ1 πυρ της ίιαίώσρ,

(α) Ονη ί1 ρ ^ σ € ν ν  ί χ ο μ ί ν  ι ΐ ς  Κ ω ν < ^ ΰ (ν τ ιν ον π ο }ιν  χατά χ ρ ί< η -  

μ̂^̂ ί*7Τθχ̂ . ΠνίνμΛτώΛ)ς πζ ηο̂ ιτιχός̂  ίνρώνηρί-ημίρύν 
Κ· Ζ ύ ύ γ ρ κ γ ον  ιι; τ ό  Γ ρ ο γ ί ΐ ό ν  του ̂ ^ολογοΰντα 

γον ν ρ ώ τ ϊίν ί)β  ί ΐ ζ  χ ί  χατιγ(νιτο· Άναγινω^χ») άτηχρί ΐ̂] & 
4ιπ λ> ^ ά τΐ(^  ί τ ρ ο ιγ μ α π ίο ρ *  τινα  τηρΧ  γ^ωτ^ονί«^^ } ι^ 6 ρ α α Η

6>λ 9^ον π)>ν̂ £ον των *Α9ννών χ«1 τό ττλίιστθν τ^ς νμ^ρας χ«τα- 
7 ν̂ομκΐ χα}}ιίργω ν χαΐ σ π ίίρ ω ν . —  *Αξιον, κνίχραξί χο(γχάζων ά 

νβ χατΛχωρνΟ  ̂τοΰτο €ΐς τμ; σιλί^ας τ^ς ^Ε^^νιχ^ς Εστο- 
ρύιςΙ *Εν ψ ταράσσίΤ Μ  ά π α τα  η ^υλό} ^  ^  ιό *Λνατολό

χαίιτβα, ό̂ πΙτώνΈξωηρ(χών*Τπου/)γός τΙζς'Ελλά̂ ος̂ χα̂ τοι χ̂τιτς 
αβί ^ ρ α Ί Τ ν ρ ιο ί^  μ ίι  ί χ ω ν  τ ί  νά τχ ράξγ ^  χ η η ο ν ρ ί ΐ  ί ’Ανίχίοτον τ^  

ν̂τι χα/Μϋΐη9|9Εζον ινίργκαν τ̂ $ *£λλοηχί{ς Κυβ̂ ν̂ότι»; 11|



1ν 6 6ψ*ύ}̂ ην 0λυρ.ιτο< άρχιί*·  ̂ ν1 βυβτρίφ·5 

Τ»ν ριΛίνών ίφρίω·< η,» τ' άγριωριένα νέφτι,

Καί άιτ4 τα  ̂πί'/ίντά το·̂  χ«1 χορυφας χαΐ βρύσεις 

1ρματ*)λοΙ χατέβυσι ρίΐ βροντερά  ̂έχχόσει;,

&αΙ ύί Λ.6τίνα̂  ρεύσωσι στρατοί χαΐ Στρατ/ιλοίτα'., 

Τά λαχανάσου φύτιυί χαί τ<5τί, Κινκιννα'τε!
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ό  το4 Μιαονλΐ) ίιν .4 ;, αχάιεατος βραχίεεν 

Ιττίχαρα (Αα̂ (̂ ο'(εενθ5 τρεις χρόνους [χ’ £να Χίον. 

εις ΣάρεοΥι εΪ5 Νε^χαστρον αγένειος χαί νέος,

6  Κριεζΐς έΕπέρ̂ ιτττί τα λάφυρα γενναίως,

Καί ττλτισιοίί̂ ων βιίριερον είς τ4 λευχο'ν του γΐρας 

ΙΐΙ μέτωπον δαφνοστεφές χαί μί άπλοΰτουι χεϊρας, 

ϋπ4 τοΰς χλέπτας άναιίώ; ουχοφαντεΤται χλέπτης. 

ιδού 6 τών έλλτινικών πραγμάτων μας καβρέτττςί 

Ε̂ ς Χίος, τ^ν πρωτεύουσαν άνακινάσας πόλι», 

Παρέλυσΐ τ)ιν ναυτιχίιν ύπαρισίαν Ιλιεν,



1β6 ϊίΧΝίππείΛ.

Κ,ζΙ :θ(νται , χορβίτζι χκτά (χ̂ ρο( |

1ά πάντα *6ρΐ{ΐένοντα (ΐίταβολίν άίρος.

6  «γαθ6ς, ό τί[ΐιο; χαΐ αύννοιις 2«ανιωλάχη{ . . .

Κά γράψω χ«1 ΛίρΙ βΰτοϋ Ιπιβυριβ πολλάχις <

Π·λ·ίιν, πριν τ1 Πΐί5·η(ριον τους οτίχους |Λθυ άκδώβψ, 

Φοβοΰριαι ρίγ{πως 6 ^ιγνΐς τ&ν άποτολίΐώίΠ·

Κ' ίν (ά £γώ τ4ν £δχθ(ΐ*ι νά δπουργ  ̂ τ4 γένος 

ΚΊί φάγτρ έλληνο; *«λοΰ το: χΛλυβα δ ξένος . , ·

Λ φοζε^ί, ίαυρΜΕΤοοργέ ίεγνηΓ τίς ίέν οέ τρέρκι; 

Τραπεζικά γρα(ε(ΐάτια ί  ποίιά βοο γέριει.

Σάς ©ειζα τους ί*οοργο(»ς χαι τούς Αναχτοβοδλους, 

1$ού ε(ς τύ Πανδραριχ σάς φέρω τού; Συριβουλου;.

Τΐ κάμνουν οΐ πολιτικοί άττο'ρια̂ ο̂ι τοδ Κράτους,

Οΐ μί μισθούς τρέφδμενβε ΐεαχεΐς χαΐ ά^ροτάτους ς 

ί ΐ  χάμνουν οΐ τρανοί κριοί τ ίς  ποίμνης των ίλλνίνων; 

^ ύ ς  ίχους τών κωδώνων των βχιρτώίι τών χάλκινων ’



ΑίχΒΟΧτώ τ4ν άριθ(ί.4ν, 5ε)ΐ*οκτώ βορ ι̂ιά-των,

ΚαΙ ίΐ; τ»ς γνώ(ΐ«5 **ρ5«λοΙ ώ{ εί{ τ4 6ν5υ(Λ* ίων · 

6 (ΐέν Θε4ν τον , 4 ί4  τ4ν Λάγενς ίχει,

6  ί ί  καΙ εις τ4ν ΑΛιον τού Καταχάζΐ) τρέ/ει,

Μί χόχχινΑ βανίάλιϊ, μ) κοντογούνι ^ίοου,

Ιίοΰ ό Κ,οτζαμτταβιβμοί 4 τίς  Πελοποννιίοου.

Μδ γέρου Βλάχου βάίιομα, τοαρουχοφορεμίνος,

Ι$οΰ 4 Αρμζτωλιομ4; κροοωποποιημενο;.

Αύτο{ άνβοκουμ*ύνετ«ι 3ια νά ϋπογράψτι,

Αρκίζει τ4 κονίύλι του ώς δίκελλαν νά οκάψΐ) ^

ΚβΙ βλέπεις τά βτοιχεϊά του εϊς τ4 χ*ρτΙ ι̂μαένβ  ̂

ής βώλους είς χωράφια προοφάτβς ώργωμίνι. 

ίκεϊνος, τοΰ έμμούοου του χαομουρητοΰ τ4 μέλος 

ίψών εις τήν διαπαβών και χάβκων χωρΐ{ τέλο{,
■ Ϊ4ν κάθε νύμον μ’ έκατον ά ! α ! πανηγυρίζει, 

Κ.αί μέ τβιχΰτα «ώβαννά · τΐν αίθουοαν γεμίζει.
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Εις τάς βυνς^^ιάηις Μα'/ί χασμωδί»

ΚαΙ «οίι* ίβταγΛβιηο; γλωββών ιτυργοίΜαΛ!

Εις ριίιν βυνΑ<ιι<η* ΐμι;ρ&: 'ταΰ βχσιλίως 

#ου5άρτο  ̂ ό έλληνιστής ι ιών Παυχρδν -ϊ4 π ^ ς ,  

Μ ΐΐά ί  ϊι^Οίγγ»!»; ίρχ-Ί»» έ* ;  άνα'λΛυρ'ίας ·

• Λ άντρ{{ λχχίοΐ, (ΐιγγΛοΐ τάς φρίνας!. .  *

• 1ά» ντοίιτ (α) · 3 τζώρτζης ίχραίί, *αι πίντε «|λίρι μίρι · 

Τ4 (ΜόριΛ ίχ«ιε» ίνος Σ·̂ νι,βο·Λο·> νοιχοκύρη ·

ΚαΙ ίίχ α  βπιίραν « ίηλαίή · 6 τοί Λοιίωριχίου 

Κ,Μ̂ ρων (β ) , ώς πάττρ-ή^ά λυτο'7 χο|Λ7Κ)λογίου,

188 ΜΕΛΙΠΠΕίλ.

(β) ίΐΛή5)5; '̂ράσις του Φχ)1)3ΐΐ)νος 2τρ«τττ/ον Τζώ^τζς.

Χβρι> -̂ναψίρΐΛ ίντκίθα Ιη ο Κύριο; Α. Λοι̂ «*»
*£χτ«χτο; Σύμβουλος ιΐ; τήν ττολν^ρύ^τττον 

#υζςτη7ΐν γτιρί τών ρ Λ τ χ π α ρ ρ η σ ί α ς  χκΐ
^«ρ^τηισίγ $τι ή'Τυ Ύ ύ η χ ^ ς  Συνιλιύσιως ούη η  άττδησις τ ω 9  

Ι β̂ οο/μυ ;ζρΐνΤ) ούη ν  ίιαν ομ ^ ^  τ^ς γς; ^ύνιινται ν« ^ιργηύώσι 
«ο/ιιμ«;. £Ιύ< χοιΐ ά)0̂ οκ σννκ ι̂^^ο  ̂ του ν« ι^ιμδντο χο(τ« τουτφ 
Τ^ Κύριοι ΛοιύΜρ{χον) «’ν$ν{Λθύρ<νοι δτι ν̂ Γοίρχιι ιτι Ιύνοξ Κ



έίάίΛβοο* Ί4ν γέροντα ί’ενιίρτιν, χαΐ ό Μαόρος 

Ενίοντ'.ων έίέχ,υΐί λαριπραν κραυγήν ώ; -ταύρο;.
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Γνωρίζω ίνα 2»ρι·βου>.ον · ΐΛ ριιατίϊ 6 γέρων,

Τίν στρογγυλήν κοιλίαν-του ώς κολ.υ[Λβνί9ραν φέρων.

<Τί νέα; ·  τνν κρώτΛοα ττρ “Χ.^έί· · Τί δέ)>ίΐ; νέα,

11έ ί’κίν, άφ’οΰ ίχορνεν Οών και βασιλέα;

Χαρά Θϊοΰ ε'ν’ δλα ρια; · οΐν’ έ!λα μέλι γάλα ■ 

ή! 0ά ϊϊοϋμίν πράγματα ίί;  το ϊζή; μιγάλα! 

ό  ένας μήνα; έρ/.εται, δ άλλος τελειένει,

Καί τύ Τκμεΐέν μα; τρίγγ τράγγ εϊ; μετρτ,τά π'Λεράνει. 

Τί έέλει; νέα; 11 δουλειά πάγει κι>>α κι’ ώραΐα! 

ϊααώί-ςν.αν ά π ΐ νι/ά; και ιταλαιά καί νέα.

Κανένα πράγμα ίέν μιοω, παρ' όγγρα?* -·®̂  νοριου;, 

Λύτά τα ί'έματ’ άρρατα, κΰτοϋ; τούς περιδρέμου; . 

Μα; στέλλουν νοριοσχ/αια; ίιγώ στραβά τύ ^ ίσ ι.

(ί Γενικές μας Γραμματεύ; 3έν φ χ ί  εις τήν μέσα;



6  Βέλιος, το καλό παιίΐ, νά εχτι τΐν  εΰχν( μου!

Δέν μέ άιρίνει μ’ ίγγραφα νά σκάνω την χολνί μου ̂

• ΚαΙ τ6 βτομάχιμου καλα καΐ άγια πηγαίνει.

1ίίτ4ν Πριζιλέγιον ! κατάντησε νά γ£ν^

Σάν τ& ^ιανό μ.ου δάκτυλο άπίι το σχϊψε σκΰ'^. .. 

τα γράμματα καΐ συ, οί συμβουλεύω, λεΐψε... ·
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Τί καμνω ί Δυσφημώ λοιπόν άγωνιστάί ένδοξους! 

Οοτίζω ε’< τούς ίρωας πίκραν χολά,ν μ,ετ' όζους! 

Καθείς των δέν έκούρασε χρόνους ίπτά την Φτ(αην; 

Κάτρίξιρ πβϋ δεν είδαμεν τον πολιόν Ζατίμην;

ΚαΙ ε!ς τήν Πελοπόννησον ευρίσκεις ενα βράχον,

Μή φέρονΤα ενΟύμησιν τού γεροντος τΰν Βλάχων;

• ό  ίπιζτίσας είς σφαγά,ν υιών Μαυρομιχάλης 

ΚαΙ Πρίαμος πολύπαθους οικίας κα'ι μεγάλης , 

ό Κουντουριώτης, £μπορος και παριστών τον οίκον 

ΤόντΛοόςιον κ' εμπορικόν τδν Ιταλών Μεδίκων,



ΜΕΚΙΠΠείΑ.

(Είν άλτίΜς) 5ίν ίκρβπϊν, άνίίίοι γρα(ΐ|ΐίί·τ«», 

Εις είρας νά χαθτίίωιιι ποτί λόγιωτάτω»,

ΕαΙ ίίχως άστειο-πιτα, |Λ»τά σκοπού σ*ου5«{ου, 
ϋίψιιχ να γράφωσι πολίτικου δικαίου · 

δ γηραλίο; άίλτιττ/ς καΐ όλυριπιονίκη;, 

ό Μπ^τζαρης νά συζτιτ·̂  τ6ν ν6(Λθν ΐποΟτίκχς!. . , ,  

Αυτί φωνάζίΐ τ4 κοινήν. Φωνάζω κ’ εγώ άλλα;

Ι έ  πάλαι ποτι ά9λά των άρνιββΛν τά μίγάλ*;

101

Τοιοϋτοι Ανακτόβουλοι, Καί ίπουργοί τοιοΰτοι,

Κα'ι Σύμβουλοι αύτάχρτ,μα Κικέρωνε; κ«1 Βροΰτοι!

Προς ?ν« καν όλοι βκοπέν ν’ άπέβλεπον συμφώνως,

Κ,αΙ ίλοι καν να ετεινον πρ4ς κε'ντρον ίν συγχρύνως .

Πλήν πολεμούν τούς ίπουργούς οΐ Σύμβουλοι τοΰ Κράτους · 

οι Ανακτόβουλοι μισούν τούς ίζ Εκλαμπρότατους · 

ο! £ξ άλλγίλομάχονται, Ζωγράφος μ4 Γλαράκτιν,·

Γλαράχης μ) τ4ν Κριεζήν και με τ4ν Χπανιωλάχτιν,



Από Κυβέρνηαιν λοιπόν, εϊ? ά̂/·.η έσχΐϊ(/^νγιν 

Κ,α'ι παρά τΐόν ίίίων της [Αελών πολεριουριίννιν,

6  τόίτ. τών Διοιχητΐν πηγάζει άφοβία 

Καί τόση των Δημοτικίιν Αργών παραλυβία.

ό  ιρόρος ό κοινωτιαός, ο'ι φόροι τών δέκατων,

Τον γαρτοιγίαου, της βοσκϋς, τών όπιττ.δεομάτων, 

ό  (κεταβατικός στρατός , Ίι νεοσνλλεξία 

Καί τα λοιπά έπτώχυναν καί πόλεις καί χωρία, 

ό  χωρικός τη; Ηλιδος, τ ’ άροτρικά του ζεΰγ/ι 

ΙΙωλτίσας, εις την Ζάκυνθον καί τήν Λευκάδα φεύγει. 

Εισαγγελείς, σ! τρίχοντες ριε Ταγρ,ατακαΙ Λόχους, 

Μη τούς λν,στας δ.ώκετε, |Λ·ί) τους λησταποδόχους! 

Διώξατε Είσπράκτορας, Τα;υ.ίας καί Τελώνας,

Δη .-δρχους καί Διοιχητάς και άλλους Αρπαγόνας!

έστράγγισεν ό Δι(ριαρχος εκείνος ύ γεννάδας 

^ ί“3ζι“·“; όπίρ τάς εκατόν πενήντα χιλιάδας,
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Καί μ«ς άφίνει |λίταξ!> άστρωτων 5ρι5(Λων δ).ου;

Τ*{ πτίρνας νά πλ·/ιγονωρι.εν εις πλίνθους κχΐ τριβΛους.

Γνωρίζω ενα εντί'χον Λιοικγ,τί,ν τοϋ Κράτους·

Λέν είχε τόπον νά ταφή τρεις πν(χαις (χάκους πλάτους · 

ηλήν σ·ό|χερον άγα'ρσσε τοϋ Κί|χωνος τους χ-επους, 

Περνδν τ'ές τΐ|Χΐό-π;τος ό χρ/σριο^οτες τρίπους. 

χθες, Οταν τους ιδρώτας -του έσοόγγιζεν άσθιχαίνων 

Καί «Ζτίτω! Ζνίτω!» ίχραζε (χε τά παιίιά τπςγαίνε·)·/ 

Καταστι^άκι ίπεσε τοιών τεσσάρων φύλλων 

Απίι τ4ν ϋπο|χάσχαλον καστόρειόν του πίλον .

Το στ,|χειω[χατάριον τοϋ τίρωος φυλάττω,

Καί ίσον άπαράλλα'χτον τω προιτοτύπω νάτο · 

"Κατάλ.ογός [χου άκριβ'/ΐς 

“Τ ις  χρονικής άπολαυής:

• Χιλίας άπ4 χτίρια' χιλίας άπιϋ 3ρό(χους ·

« Χιλίας έκ συντοοοιών ιχέ τους Αγοοανόριους ·
' 13



« Τρ«ς χιλιάία; έχατ6ν ΐλ τ7,ς οτρατολογία; * 

ί  Τβσαύτας άπ4 τυχν,ράς, (λίκρά; ίωροίοχίάς *

• Χιλία; “τ£|Λ ίκατον κπο Ενοικιάσεις·

έκ των λ·τ,στ5ΐων · χιλίας άπο στάσεις · 

ο ί;ξ  χιλιάδες τακτικκΙ,

« Αλλ’ άγνωστοι καΐ ριυστικαί,

• 6  Μτσκτος κ’ έκ περισσού διδο'μενος μισθός μου 

« Απδ Δημάρχου; διόδεκα τ'^ς Διοικ-έσεώς μου ·

« ϊό  5λον, δό'αν 6 Θεός νά έχ·ρ κ’ ευλογίας!

« Τρεις χιλιάδες δίστυλα, δραχμάς τριακοσίας · . 

Νά μάλαγμα Διοικ·/·,τϊίς ! Τΰ) οντι άξιύτ·Λς !

Πλάν τ ’ όνομά του; 2ιωπω. Εύρετε το ~  .

Αλλ’ «ος νά μ·ό μάς εφΟανε παραλυσία τόσ-σ , 

Εις δύο μας έχώρισαν ο! Χγγλοι καΐ οϊ ί>ώσοι.

δρεσθένους καλυμμαυχιον ό Ρωσισμδς ^ορέσας 

Καό τό επιτραχνίλιον εί; τον λαιμόν του βέσας ,

ί 9 4  ΜΕΝΙΠΠΕΙΑ.
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'ΕΙς ^άσον κα)>ογνιριχ4ν τους δυυ'/άς του κρύπτη 

ΚαΙ άπ4 τ)ιν εΰσίβειαν χκΐ τήν νοττίςκν χύ-ιττει · 

Κατόπιν φΐρει ριιοΟωτοΰς έφγ,[Αΐρι?ογρά9'>*'ί > '

ΚαΙ τον Γλαράχην , Πλοίαρχον του άτυχούς ;χας σχάσου;, 

Και διους (λέ τγν $ουλιχγν έχάραξί σφραγίία 

ό  πλάνος Καποϊίστριας, ίιχάοας τ-ϋ,ν πατρίδα .

ό  Αγγλος, «ρι ϊ̂λίύθϊρος έοώ ε ’ς τγν Ελλάδα , 

Πλγν τύραννος ίίς Κέρκυραν, Ϊ3άχ·/ιν χαΐ Λευπάδα , 

ό  Αγγλος, Συνταγματικός, έν δοω Κυ^ερν/ίτγς 

ίτήίρχεν εις τδ έθνος υ-α; 6 ϊίλλγν - Μοοχονίττ,ς, 

Αλλά ριετά τ4ν φόνον του έςαίφνος κ’ έ ;  εφόδου 

Σφαγεϋς κατά τγν Πρόνοιαν τ ίς  ΕθνικΫς Συνόδου, 

ό  Αγγλος, τας άγκάλας τΟυ όοάκις αας άνυίςν.,

Μ' έναγκαλίτριατα σφιχτά σκοπεύει νά [χας πνιςγ . 

Αν τάς καρδίας σγαερον φλογίσγ τών Ελλάνων 

ΤΛν έμφυλίων «τάσεων τΰ πϋρ είς ταύτας χίνων,
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3Ιέ γαλν,νκΐον πρίϊω-ον εί; ττ,ν άνε[;.οζάλί,ν 

ΚαΟώ; προχθές ρι*; ίψ ,ηζ  6χ ριά; άφησ-ρ πάλιν.

Τ ί; οϊίεν άν, εις το χοινόν νζυάγιον, δέν φθάίη 

Και ννίοους καΐ λκιείνας |/.α?κα'ι ναυτας [/ας ν’ άρπάτη; 

15οΰ πρδς ποιας σπρώχνουσι πετροίδεις παραλίας 

Τ4 πλοϊόν ρΛς οΐ άρχτ,γο'ι τ ϊς  Α.γγλικ·7,ς φατρίας . 

Απελπισθε'ντες φςν.ερον λαιχπρων όπουργηρ.άτων, 

Εγγίζουοι τάν ίεράν χορδ-ςν των Συνταγρ'.άτων . . .  

ϊ ΰ ,  κάτοχος τ/ς θέσεως τοϋ Ιακώβου 1'ί^ου 

Καί κρυπτών τας έπιοτολάς τού Παυαρέζου Γίζου , 

Κατοργτισες τ6 Συνταγρ.α ρ.έ οκε^ωρίας το'αας ,

Εις ξενικήν κατάοχεοιν τίι Ι5)ΐ3ς παραδώοας (α).

(α) Μ’ ό)-ον τούτο §ν/̂ ·/χθ9 και τού; /ΛΕτανοο’ύντα; , ίτάί^τχ; 
1·Λ '/βι/ίΐ τούς ύ“ ?ρ έΟνν/:ηι *Αντιπ'ροσω~4«ς «γωνιζορένονς. 

ριί:, οΐ «■/'/”·/:·> 0ςον, άλύιΚ'̂ Ί̂  Ινός 'ΥΓονργίίον παραττότο κ«1 

Λ ί̂'.ς τά ττάντ* /.ί«ν κούά Ι 'Λ/ίυ νίου πολιταον συστίρ·«το;, τά 

λ«!ι. τ«  0£).ονν /λδίνβι. άδ).ι« .
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Πρ6{ τ/)ν Ελλάδα, τάν σοφά,ν |ΐ·/!τέρα σας έκείντ,ν , 

ή  Βρεττανοί! άν τρέφετε θεραί,ν εϋγνωριοσύντ,ν,

Μετά τών Γάλλων φέρετε είρηνικας ελαίας,

Κ,αι Πολιτείαν δέτε ρέας αξίαν τ ι ς  όρ)τ_̂ αίας,

ΚαΙ πραξιν λαού ττράξατε («γάλου κ’ ελευθέρου!.. 

ίδοί) το ξίφος θραύεται Μωάιεεθ τοϋ δευτέρου ·

Ιδοΰ ό βρένος εριεινε κενός τοϋ Βυζαντίου ·

Τό σώμα τ ’ 09ω(ί.ανικ6ν μετά σπασμού αγρίου 

Εις μέλη παραλύεται ακέφαλα, μεγάλα,

Τά μεν παρά τέν όλυμπον, παρά τδν ϊστρον άλλα. 

ΖητοΟμεν των προγένων μας την γην. . .  τήν Θεσσαλίαν, 

Τήν Κρϊίτην, και την ήπειρον, καΐ την Μακεδονίαν. 

Ακούσατε τύν δίκαιον μιας οίκίας θρήνον, 

τά  8ξ εκατομμύρια ένούντες των ίλλήνων!. .

Αλλ’ έν τοσούτω, πρ'ιν φανούν οΐ Βρεττανοι τοιοϋτοι, 

Πριν λάβωμεν του Αβραάμ και Ισαάκ τά πλούτη ,



Μοκράν τήί Πολι«£*ί ριας καΐ ΒρδττανοΙ κκΐ Ρίοδοι · > 

Τήν έθνιχήν Παράσταϊΐν δ βασιλεύς να ίώσνι ·

Οΐ Παυαροΐ να φύγωσιν ίριεϊς να ένωθωριεν,

ΚαΙ άρεΐ|Αάνιος λαδς έκ νέθ’> να (ρανώριεν.

1^8 Μ ΕΝ ΙΠ Π ΕίΙ.

Καθ’ ίν  στιγ(λνιν τήν πάν5ν)(εον άνάσταβιν σϊΐριαίνει, 

Αιτάσϊίς τνίς έλλνινικης φυλΐς ί  Ε1;/.χρμέν7ΐ,

Α7τδ[Λαχοι χαΐ βλε'κοντες δριβεθνΰν τδ ριέλλον 

Μίτα αιώνας ε’ίχοσιν αισίως άνατελλον,

Δέν αισθανδριεθα ίμεΤς ώς ύπδ στάκτνιν καϊδν 

Τδ πΰρ <τη5 πατριωτισμού εκείνο τδ άρχαΐον,

Τδ πΰρ, δποϋ μας Ιφλεξεν , οπότε κατά πρώτον 

Τίς ίψνιλαντιχος κλαγγΐ,ς όκουσαμεν τδν κρότον;

Μάς σονενούσι σιίϊΐρών αιώνων συνίονλεια,

Τ όμόφολον και μία γή και γλώσσα και θρνισχεία..



Εις τίιν Λακίαν ί ί  ΐ ίω ς  άπο κρανία στηλας 

ή  Θράχγ) πρώτη Ιβτ/ισεν εις νέας Θεραοπίλας (α) · 

Τής Κρήτης ή;χών αυτών τρεις χρόνους ένω(είνα 

Τά αϊρεατα ίυνέρ^ευσαν εις καταρράκτην ένα ·

ΚαΙ εις την Πελοττόννηοον ή βπειρος [χεγάλους 

Εκ το!3 Σουλέου έστειλε πολέριου ίιίασκάλους (β).

λ !  όταν τά όλΰριπια τού έδνικοϋ αγώνας 

λνοίχθησαν, ώς άΒληται συνέίραριον συριιρώνως 

Κα'ι Θετταλός και Μακεδών και Σέρβος ό γενναίος 

Και 6'σους υΙοΟέτησεν α ΐ?ήγ«; 4 Τυρταίος ·
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(«) £ΐς Λραγατσκνιεν τή; Λακίας, οσου ό Ιερός Λόχος ισ^Λ- 
γιοΐίβι) ( ΐχ χ *  τώϊ ίνω του ‘Εκ«τοντ»ρχων, τοϋ Ληρητρίου Σοντσου 

κιά Δροαούλϊ] τοϋ ίδακητίον.
(6) Παρικτός τοϋ ΚολοχοτρόνΟ) τοϋ Νι»ίτα, τών Γιατροιχόυν 

καί άλλων τινών ’Αρρατωλων, οιτινι; ιγνώριζον τήν τβχνσν του 
πολόροΟ) διδάσκαλοι των πρώτων τϋς Πιλοποννίσου στρατευρά- 
των ύτπϊρξαν καί οί Λράκοι, Βε'ΐκοι, ΖΙρβοα  ̂Δαγγλ^ια καί ακλοε 

0'ιελ«ρχϊΓ/οΐ και ΆξιωρατικοΙ τοϋ Σουλίου.
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Καί βταν έπορφίρωσί τό αίμά των τον ΠροΟτον,

Καί όταν διεσπάσΟ/ιίαν αί τάζει; τοΰ ττρατοϋτων, 

ή  Γερμανία έκθαμβο; γυμνοί;; καί άσανίάλου;

Τοΰ; εΐίε νά διέρχωνται του; αρκτικοί;; κρυστάλλου; (α) ,  

Καί ύπό τόν άτρόμ'οτον Νικνίταν τεταγριένοι, 

Κατελυσαν τόν Δράμαλην εΐ; τό στενόν Παρθένι.

Μέ χεΤρα; ττρίπει σνίμερον άργα; καί σταυρωριενα;

Λα βλέπωμεν τών άίελφών τά ; τόχα; τελουμάνα;! 

θρϊΐνώίκ; ν&ρωσι; λαοΰ, χ9ές ίθνου; ίμι6ίων!

Οί Παυαροί μα; νίλλαξαν εΐ; εθνο; άγελαΐον (β ) ! .  .

(«) Ό  Κύριο; 1. 'Ρίζος, «νίερμος 'Εταιριστί; x^ά ίιατρίβων τότε 
«Ι; Κκτνίδεν, ιίαπάνκσε τό πλιϊίτον τίς περιουσία; του όνίύω» 
καΙ τρίρων τού; ίνίόξου; αυτού; ίιαβάτα;.

( ί )  Διατί ρίϊομε» ώ; χηιολο6ωμόνου σώμα ; Διότι Ά ν  Λεγρά- 
ψαμεν σχίίιον Πολιτκί; ίξωτεριχί;. Διότι ο! προσχαίρω; πε- 

ριχυχλοΰντε; τόν θ ρ ό ν ο ν  Παυαροί, άποβ)όποντε; εΐ; τόν Παυαρίαν , 
Λί-ρον 5>ροντίζουσι περί τ?ς "Ελλαίο;.



ηλήν τά τοιαΰτα [ΐ’ άφοβον κηρύττει; παρρησίαν 

Εί; τύν Περιπλανώριενον και εϊ; την Μενιππείαν; 

λπύ τοϋ Νύριου βήμα £ν τον χάρακα έβγήκε;;

6  ίγροπνος Είσαγγελεϋς παρα τοϊς Πρωτοί^αι;

Εις ίγγραφον ήμίκλαστον πατηίρου λευκοτάτου 

Α,ϋτά σέ γράφει εύγενω; τά Κοραϊστικά του ■

« ίίόντες τήν ύπ’ αριθμόν πεντή»βντα σελίδα 

Προσβάλλουσαν οΰσιωίώς καΐ θρόνον και πατρίόα,

Περί πολλοΰ ποιούμενοι τήν δημοσίαν τά;ιν,

Α,ύτί,ν πρός^φελος κοινόν έκϊίδομεν τήν Πράζιν.

« Λιύτι άναφέρεται συχνά ή Καμαρίλλα 

Εΐ; τοΰ σοφού σα; άλλως πω ; συγγράμματος τά φύλλα 

Κ’ <κ τούτου κατά Παυαρδν άμύσω; πίπτει μιομο;, 

Πλημμέλη(εα, όπου αυτό; έπρόβλεψεν ό Νόμο;, >

Και ίπειδή, ώ ; κάλλιστα ό Κώδηξ έςηγεϊται, 

έκ  των προ; ξε'νου; ύβρεων τό εθνο; δυσφημείται,
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Κατχ τ4 άρθρον ίίχοστύν τίίς Διαδικασίας 

έριφανισθίτε αυριον οκτώ πρ4 (Λεσκ;χβρίας,

Καί βϊ)|Λειοΰ(Λαι (λ’ άσττασριοΰς συνταγματικοιτατους 

ό  των Πλνΐ(ψ.ελΕΐοδικων Είσαγγελειις τοΟ Κράτονς ».

Είς τ4 Πινάκιον λοιπίιν ή δίκη σου έριβίίκε.

Νά και 6 βνίχων ΙΙρίίδρος! Νά καΐ οΐ Πρωτοδίκαι! 

Αργά τοϋ Πραιτωρίου των διέρχονται τάς θιίρας · 

ής Ισο^̂ άΐΒϊυς νά κρατούν τά ; πλάστιγγας είς χεϊρας, 

Φοβούνται ρι·4 μ ί κίνησιν τοΰ σιόριατος ριεγάλϊΐν 

ίπίρ τ4 πρέπον κλίνωσι τλ,ν (ΐίαν η τήν άλλκν*

Χον κώδωνα έπέσεισεν ό ΙΙράεδρος βραδέως·

Ιδού αρχίζει 4 αγών, καν τοΰ Είσαγγελέως ’

Τύστέραι, γύνον αριθμούς ·καΙ παραγράφους νέμων, 

ίκτείνει δίκτυα λεπτά καθ’ δλον σου τον δρέμον · 

Απαραλλάκτως γόνιμον το στόμα τ/ίς Αράχντ,ς 

Ιστόν ύφαίνει δολερόν  ̂λεπτότερον τίίς πάχνης.



ΜΕΝίΤΙΠΕίΑ.

}Ιί9’ ώρας τρεις τ4ν κατά έπίλογόν του κλείω/, 

Ιριδν έτδν φυλάχωοιν εις 2ν τδν υπογείων 

ίΐςπο'ρΐ5[Λα τ ίς  τόσης το» πολυ(εα9είας σύρει 

Μέ χείλη άτΛ ζάχαριν καϊ άπό (ε£λι πλιίρη.

203-

Εις τήν απολογίαν σου £ξ [ληνας δαπανη'σας,

6  ν̂ίτωρ σου σηκόνεται τ^ν σιωπ·/<ν του λυσας.

Τ6 στό(Α« τ4 άπυλωτον, 6 εϋφραδίις Πετσαλης 

Μδτα ίεινότητος πολλής καΐ χάριτος (εεγαλης 

Κ,άταβιβάζει έπΙ γής αστέρας χ.αΙ ήλιους,

Επισωρεύει συγγραφείς ίιχάνικούς χιλιονς,

Κωίήχελα και Νεαρά, Πανδέκτας 5εκ« τόμους 

ΚαΙ είκοσι Βυζαντινών Αύτοκρατόρων νόμους.

Εις τόσων λόγων ευροιοιν 6 Πρόεδρος εσεισθη ,

Τήν φαλακρήν του κεφαλήν κινεί ώς νά έπιισβη, 

έβγάλλει τήν άπόφασιν τήν προετοιμασμόνην,

Καί εις εΙρκτήν, έκ τοϋ καιρού τβν Βενετών σκαμμόνην|,
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ΒΙέ χ ίλ »  « σκεπτό[χενοι, άκουσαντε; » σέ στέλλει 

Γίά ®τερ·/.θ̂ ; τους όιρ0αλ(χοϋς^καΐ τα (χισάοου μέλη.

(Τιμώ τον Πρωτοϊικικόν μεγάλως χαρακτήρα. 

Αλλ’ ή τής καταχρήσεως και άΧικίας Βυρα 

Α,νοίγεται εις τους Κριτας άπί> αύτλν τον Νόμον.

Αφ’ ου εμπνέει προ; αϋτους ή έζουσία τρόμον 

ΚαΙ νάτουςπαυστι ίυναται η νά τους μεταΒέσνι, 

Πως από ίοόλους οστρακον έλεόΒερον νά πέσ-ρ ; 

Προσμένουν συνεχείς μισθούς άπό τήν έξουσίαν, 

ίίπαίνους άπό τήν κοινήν τοϋ έθνους δοξασίαν ·

ΙΌϋς ίπουργοίις φοβούμενοι, την μίαν φυλακόνουν · 

Εις τό κοινόν ένίίδοντες, τήν άλλην άθωόνουν ·

Τώρα κτυποΰν στό πέταλον, κα'ι τώρα εις τό νύχι · 

ΕϋΧαίμων δστις τά ζυγά τοϋ κύβου έπιτύχνι!

Ειν’ Ιξαιρέσεις χίλιαι, κα'ι τάς γνωρίζω πρώτος. 

Πλήν άν κάνείς Είσαγγελεΰς μ ’ ένήγαγεν εύγλώττως



Καί |λ’ ϊυυρεν εις το αγνό·» χαΐ ά!τπιλι5ν του Βίΐλα, 

Αότά ν’ άκούση εριελλεν ά·7:4 έ[υϊ τό θΰ[εα ·

• Είβτγγε^εΰ! ή κατ’ έ[/.οΰ τ ί ς  έξουσίας 5ίκη 

Εί; όρκωτών Κριτιίριον ίά  ίικαοθ-ρ «ννίκει 

Απίι ΤΓολίτα; αγαθούς, ελευθερίας φίλους,

Κί'ι όχι άπα ιεισΟωτούς καΐ δούλους ίτςαλλνίλους·.
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Τύ Εύνταγαα! τίνος ·!ί;αάν τά στηθο ένίορ^^ως 

Αϊν γαργαλίζει ό γλυκύς, θεοτςέσιο'ς του ίχ ο ς ;

Τ4 Εόνταγρια! είς τα λοιζα ΐ;χεΐ·ς διαρκμενοι,

Εις τούτο [ειίνον είριεθα, είς τούτο ενωμένο·..

Γο αγιέν του δνομα , ώς να μάς άγιαζη, 

ίψένει τάς ψυχ'ας ήμδν, τά πάθη κατευνάζει.

Τ6 Σύνταγμα! Οά σεοατΟοϋν τύ έθνος μας οί ξένοι. 

Ο Φέϊερ ό άγέρω/ος , 6 Φε'5ερ θέλει μένει 

Πρδς τχν μίγαλειύτχτα τού έθνους τρεμων δλος, 

Ορίζων είς τούς Ελλνινας ιήμάς άκτινοβο"λος,



Αν Διχαβτιΐ ίιαίεχΒοϋν ελεύθεροι «τούς ίούλους,

Και Παραστάται τού λαού τού; μισθωτού; Συριβούλοο; Ι

2 0 6  ΜΕΝΙΠΠΕίΑ.

Αν βειτλς εϊς τνίς Βουλΐς τήν ί'5ρυβιν 5έν ηριαι 

Κ«\ ύπύ μάρριαρον ψυχρύν, ω φίλοι! νεχρύ; χεϊΐΛαι, 

Φωνάξατε (λ8 · « Ποιητιί! τύ Ιθνβς άνωρθίόθη · 

Τελούνται ίλου ονίριερον τού βίοι) βου οΐ πόθοι». 

ό  θλιβερά ιτέα μου τού; θριίνου; θέλει παυσει.

6  αϋ'ρα, ·?τι; ρι’ έκλαιε, ίέν θέλει πλέον κλαύσει.

■ ·~ *ί3 ·§ 'ΐβ ίβ ·*-·
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’Επειδτι, Κύριο·, ουνίρορί'οταί, Οπεσχύθνίν πρ4 
χϊΐροϋ ίχΒοαιν κω|;.(οίίαί ριου , ί-ι·γαα<}ομέν/,ς 0  
έφτΐ(Α£ρ»5ογράφθ{, τολλώ 5ε ίοως (ρι’ δλον 5τι 
ϊβαρύνθτιτε κοκ τας έφ·/ιμερί5ίΐ{ κα'ι τοί»; Εφ-οριεριδο· 
γράφου;) περιριε'νετί τν;ν ί̂ ιν.οοίευσίν τ/.ς, ϊοριί̂ ω 
χρε'ος Λ̂ου νά οα; αναγγείλω τ« συ̂ Λβάντα Τΐ; κ«1 τ* 
ίταθνίριατ* τη;.

Γνωρίζετε ότι καθ’ -«ριβν τών γρα<ρόντων οί σοφώ· 

•Γάτοι τοΰ Κράτους Εισαγγελείς ιρέρουνώς ίσχυρώτατα, 

ώς άκατα|λάχ·ητα έ)τιχειρ:ηρΐΛτα ^ητορικίς τα κλείθρα 

τών φυλακών. Αγαττών νά ίιατελώ έν άκρα είρνίν̂
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ρ,Ετά των Κυρίων τούτων, 3ιευ6ύν9·/!ν προχθέ;, μέτά 

χίΐρογραιρχ τού έφνιμεριίογράφου μου ύπά μάλιη;, εις 

τόν οικίαν Δικνιγύρου τινο; έκ τίΰν γνωρίιιων μου .

Ιΐνρα τόν υίον τ ι ;  θεμιτός χληοίυν μεγάλνι; βιβλιο- 

δη'κτ,ς, τείνοντα τΐν ίεζιανπρός Κώ5·/ικας εις μέγ* <ρύλ- 

λον και καταβιβάζοντα τού; Αύτοκρατοριχοΰς 0·/ι- 

οαυροΰ; μύ δον,ν όρεζιν ή άλώιτ/ι  ̂τάς σταφυλα; άπ4 

ύψνιλήν άναίενίράία. ϊσω; τίρί6μ.ει καδ’ εαυτόν χόοα 

πεντάδραχμα έμελλε νά τόν (ρέριρ τό ζ·/ιτούμενον νο

μικόν άρδρον , πόσα Κριτών καί ακροατών στόματα 

έμελλον κατά τίν δικάσιμον 'όμέραν νά μείνωσι κεχνι- 

, νότα είς τά ό ρ ου μ κα ί άρουμ. τή ; Λατινικνίς του 

'.^τίτρα;, κα'ι τά χείλνι του προεμειδίων , καδ’ τίν ^ιγμΐν 

πλνισιάσας τόν έχαιρέτησα.

—  Α ντίχαιρε!.. μέ είπε · Νεαρά πρώττι, κεφά- 

λαιον τρίτον, παράγραφο; πε'μπτος. . .  —  Αλλά 

συναισθανθείς, φαίνεται, τό παράξενου τοϋ άσπασμοΰ 

του, 'όρυθρίασεν (άν Δικνιγόρο; ερυθρια ποτέ)· άφνίσαςδέ 

κατά μέρος τά Βασιλικά του κα'ι προσκαλεσας με νά 

χαθνίσω, με εϊρώτησε τό αίτιον τοϋ καλοΰ μου έρχομιΛ.
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__  Κΰοιε, άπεκρίβ/Γ', επειδή ουνέγραψκ κωιχωδίαν

ιινά, είί πήν οποίαν , ριεταζο αλλιον , επικρίνω καΐ τάο- 

αράξεις των Ϋπουργών . . .

—  Τάς πράξεις τών 1'πουργών; άνέκραςε διακό

πτων [Λε· ώ ! οΐ ίποοργοί έχουν τοός ώ|Λους φαρδεϊς 

πλατείς, και δέχονται τά ξυλοκοπ-ήι -̂ατα δλων ριέ χρι

στιανικήν ΰπο[Λονήν . . .  “ Λεν έ[Αποδίζεται ή ελευθερία 

τής εϋσχή[/.ου συζητήσεως των πράξεων των Ϋπουρ- 

■ρών». Ιρθρον εικοστόν, παράγραφος δεύτερος, κεφά- 

λαιον τέταρτον του περί εξυβρίσεων έν γενει και περί 

τύπου νό|αου.

—  Ηλθα, έπανέλαβα, νά σε συ[εβουλευθδ και περι' 

άλλων τε(χαχίων, τά όποια ενδέχεται νά έκθέσωσι τόν 

συ-^γραφέα εις τό ^άαφος και εις τους όνυχας τής Ει

σαγγελίας .

—  Ακούσε, ειπεν εκείνος συστρέφων τήν γλώσσάν

του ταχύτερου άνεριοριύλου , ακούσε τόν περί εξυβρί

σεων έν γένει και περί Τύπου νό(κον ριακρυν πλατύν / 

χωρίς νά λείπγ έν ιώτα ·



ΑΙΤΚΛ1Α-

« ί^βριί ε̂ι;;

" Xλε'^ϊζει.;;

« Λυίφτ,|Λ8Ϊς;
Προίτταβεΐ  ̂ ν» ίιεγείρτ; [Λΐσος,'

• Εί; δν,ίΛΟαίαν συνίλευσιν;

• Εις δν,ΐΛόίΐον τ^Λον;

• Εις δ·/)ρ.οσίας δ(Λΐ.λίας;

« Παρόντων πολλών}

** Δι ^ργον ̂

• Διά λόγου;

« Διά τεριοίιαών Φύλλων;

« Διά 5υγγρα|Λ(Λάτων;

• Διά αινςριά-ίων;

■ Διά ιτχγ,ριάτων;

• Διά συριβολιαών πχραοτάοεων;

« Δϊ άλλων έπζιοΟτ.τών έςειχονίιεων -/.αΐ άνααοι- 

νώοεων; ·

τό τ ε , κατά τί.ν καλδν ·?ι κακάν διάβεσιν τών 

Κ Οιτών , ·

• Φυλάκισι; 4όο έβδοριάίων ·
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« Φυλάχΐϊΐς ένος ι«.·/ινό; ■

« Φυλάκιϊ'.ς τριών μτ,νών

« Φυλάκισι; Εζ μτ,νών ·

• Φυλά'Λΐίΐ; ίνό; ίτου; ·

« Φυλϊ'Λίσις δύο έτών . »

ϊ τ ! [χ ,  κχτχ τ.ν< κχλίν ί  κζί))ν ^ιώνίυϊΐν τού δι- 

χαοτικοϋ των στθ7.χ/_οο,

• Πρ!στΐ|Λον ί/,ϊΤιΊ δρκχ;χών ·

« Πρόστι;7.ον ττίντακοοίων δραχριών ■

Ο Πρύστιΐ'.ον χιλίων δραχ[Λών

« Πρίστΐ|Λθν δυ·/ςλίων δραχμών.»

ϊ τ ί α  και τελ·υταϊον, άν οί Μίνωε; καΐ ί*αδα- 

μx/β' ;̂ τοϋ Πρωτοδικικοϋ φόρου τ,ναι κράοεως λυρ.- 

φατικί,ς, αί;Λατώδ(ίυς ί  χολερικνί; , γρυιτοι, σι;χοΙ 

^ έτίρ^ινοι,
« Παϋσις όλιγόμ.·/ινος του έιιιττιδεύριατος ·

• Παϋσις διετ/ς ·

« Π αΰσις έντελνί;. ·

Μετά ταΰτα , Κύριε τοιητά, ειοαι αΰτεζούσιο; να 

•χύννις* ποταριοΰς ριελάντις · στι/ούργει, άν θόλιρί , κο·-
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) σατύρας, Μενιτπτείας | επιγρα(Λ[ΑΛΤί£  ̂ ια|ΐ· 

βους · σύνθετε νεκρικούς διαλόγους ώς ό Λουκιανός ,  

οίλλους λογογραφικοΰς ώς ό Κουριέρος, ί  καταστρωνε 

εις Ισοκράτας κα'ι Σωκράτας « λρχιλόχεια , Σουτσεια 

καΐ Βολταίρεια » ώς 6 βασιλεύς τ ι ς  Προόδου. 0  Με- 

δρεσός των ΑΟχνών, ή φυλακλ, τός Χαλκιδος, τό δε- 

σριωττίριον τοΰ Ναυτλίου, τα πάντα είναι εις τας 

διαταγάς σου. Εις τόν είρκτόν μάλιστα τοΰ Ναυπλίου, 

βέλεις εχει συχνά έπ'ι κεφαλΐς σου εις τό πρώτ,ν Βου

λευτικόν τ ίς  Ιολλ-ζινικίς δημοκρατίας τού; Πρίγγιπας 

καί Δούκας της Αυστρία; χορεύοντας καί πηδώντας,

<1 δέ ποιητική φαντασία σου θέλει χορεύει καί αυτή 

ψάλλουσα πατριωτικωτάτους διθυράμβους . —

Βλέπετε, Κύριοι, ότι ό καλός αυτός Δικηγόρος , 

ό τόσον απαθώς όαιλών περί Τύπου και περί ελευθε

ρίας , ητον (Ιις οί πλεϊς·οι των συναδελφών του , ο'ίτινες, 

λαβόντες έζ απαλών ονύχων ώς αδιάφορα θέματα νομι

κών συζητήσεων τό αληθές ή τό ψευδές, τό δίκαιον 

ή τό άδικον, και άντλοΰντες δλας των τάς άρχάς 

άπυ τό βαλλάντιόν των, φροντίζουν μόνον πώς να
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βυρράπτωσι τά (άκη των πελατών των διά νά μ-άν 

ίχρέωσιν οί δόλοι κα'ι τά έγκλν(μ.ατα.

έξετΰλιξα τά τετράδιά μου κα'ι ηρχησα ν' άναγινώ- 

σ*ω. Πριν δέ οάς ίοτοριίσω την σχηνήν τής άναγνώ- 

οεως, σάς ειδοποιώ (χαΐ ίσως ήδη τδ παρετηρήσατε) 

δτι ό φίλος ητον έμψυχος Διχονομία . Εχάστη τών τρι

χών τής δχσυτάτης χεφχλής του εςωΟεν άνταπεχρί- 

νετο, φχίνεται, πρ6ς Ιν άρθρον νδμου εσωΟεν . .Παίζων 

τους δάχτυλου; εΐ; τδ μέτωπόν του ώς εις έντατδν όρ- 

γανον χαι μελφδών τατατά! τατχτά! ώς έπιχλησιν 

ποδς ττ,ν Θεάν ΙΜντ.μοσΰνην, κατεβίβαζεν άπδ τδν 
εγκέφαλόν του περιόδους χαι εδάφια νόμων άνά δε

κάδας, εκατοντάδας κα'ι χιλιάδα; . Ανόφερα έγώχω- 

ρΐον τι τής κωμωδίας μου ; Αναχρουων εκείνος τους 

κροτάφους του κα'ι τατατά! τατατά! επιφωνών, ερ ι̂- 

πτε την όρμιάν εις τδν ωκεανόν τής μνήμης του κα'ι ώ 

τοϋ θαύματος! έίέφερεν άγκιστρωμενον τδ αρμόδιόν 

άρθρον.
• Ανέγνων έν πρώτοι; την προσφώνησιν τοϋ δράματόί 

μου, εχουσαν οΰτω ·
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• Νέοι τΰν Λυχίϊων! νέοι τοϋ Πανίπισ-πιριίου'! 

θέλετε [Αετ’ ολίγον Ιχει καΐ σεΐ; τά ; ωραίας ΐ  [χέρας 

σας, τας (χάχας σας, τους υρωταγωνιστάς σας , τάς 

νίκας σας' θέλετε άιτοτελειώσει τ4 (χέγα έργον των πα

τέρων σας. έκεΐνοι έδωκαν εϊς τήν πατρίδα τλν έξω- 

τεροχ-ίιν άνεξαρτχσίανττ,ς · σεϊ; θέλετε εϊς αυτήν ίώσεί 

πήν εσωτερικήν ελευθερίαν ττ,ς, τήν Κοινοβουλ,ευτικήν 

Κυβέρνχσιν, άπαράγραπτον διααίωυ.α τοΰ έθνους. 

Είσθε, να'ι, τα ι-νήσια εκείνων τέκνα, και ή ψυχή 

έκείνωνυ.ϊτείόΟ/1 και λά;χπει ώ παϊ.ίες! ε'ς τά πυοώ.ί7ΐ 
ό;χ;χατά σας. ΒΙήτ7;ρ σας είναι ή Ελλάς, ή'τις, γενέ

τειρα τίόν ιχεγάλων άνίρων, των [χεγάλων ίίεών κα'ι 

των ('.εγάλων ε'ργων, (/.όννι αύτή άνί^κσε κα'ι κατεπά- 

τ/,σε τ6 κράτος τοΰ θανάτου. Εγενν/ίΟο,τε ύπό τθν 

Οερυ.ον ήλιον τής έπαναστάσεως. Νήπια, έκοΐ(χήθν;τε 

ύπό τήν σκιάν των Ορια«.βευτικων ϋϊ,'χαιων τος. Παι

διά , έπαιζατε εϊς τό Μεσολ.ογγιον (ο.έ τάς φλογέράς 

σφαίρας τών Αραβικών καί Αλβανικών δλ[χων, καί δτε 

τά πρώτα (χαθήματα, ε’συλλαβίσατε κατά 

πρώτον τό ιερόν όνομα τής Ελευθερίας. Πολλάκις 4
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Αίωνίία; Βότ^αρ/,ς, πολλάκις ό Θίριιστοχλτ,ς Μικού- 

\·/ΐ(, «ναχωροΰντε; εις τά στρατόπεία καί εις τού; 

οτΛοος, ο ί ;  ά-ε/*'.ρέ·ΓΛ,σα/ [ΐειράκικ βκίίζοντα εις 

τίι; Σ^ ο̂λάς, κ»1 τκ ήρω;κά εκείνων βλέρΐ[Αατα -/.λέκ- 

τςιταν, έρεϊ'ι'ντίτιταν τ ΐ  ριίτωττάσας . . . Διατρέζατε, 

νέοι,.τό αίοίως άνοιγόρεενον̂  εις σόϊς στάίιον, καΐ λυ- 

τρώτκτε τήν τεκονοαν άπν τ4 διπλοΰν βάρος τοδ 

αίσχους καΐ τ ίς  ίουλείας! . .  ·

—  Τ α τκτά !.. έφούναζεν όΝορ.'.κ(5ς· τατατά ! . .  

« Με φυύ,άκισ'.ν έξ (Α/νών τιριωρεΐται ό κροκάλων ί  

ίιεγείρων εις άκείβειαν κατά των καβεστιίτων „ .  

Αρθρον ίέκατον εκτον, τ.αράγραοο; κρωτος, κεφά· 

λαιον τρίτον κερί ττράςεων άντικειαενων εί; τάς βάσε;ς 

των καθεστώτων νό;κων . —

Ανεγνων εκ τοϋ κεινένου τ ις  κωρε^οϊίας.

Εις το στ4ρ.α κροσώκου τινός θέτω ττεντκΐκοντα εως 

ίςηκοντα στίχους , των όκοίων τί)ν έννοιαν |κόνοϊ ανα

φέρω ενταύθα, διά νά ριτ, χάσωσιν αΰτοι τύ νεοφανές 

των δταν, Θεοΰ Οε'λοντος, κροκό }»ωσιν εϊς γΖς ' ιδου
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ι5 ίννοιά των ' κρίνατε οεΐί αύτοί αν ίγγι τι έγκλγι- 

(Λατικιίν ·

“  Σηρίίρον ή Κυβέρνκισις, ώς να ιταρτίγαγε τα παν- 

τα , ώ ; ν' άπετελείωβε τα χάντα, ήτυχάζει καί άΊα· 
παύεται κατά το εβδοιαον ·ίί4·ί| έτος-τ/ίί· Εςετελεσε τό 

2ργον τίΓΐ; εις ίς  ενιαυτούς, ώ ; 4 θεός τον κύαμον εις 

έξ :όμίρας, καΐ ά.τολαυει τιόρα τ/,ν αργίαν τ ις  Κυρι- 

οκΐς. Καί ίίεν ι1 Κυβίρννιιις όσα εποίτ,σε, καί ί5οό 

καλά λίαν, καί κατό'παυαε τήν ίμέραν τϊ;ν έβίόμτ,ν 

από πάντων τΰν έργων τκς, καί ν,ύλύγκαε τ'όν άμε- 

ραν αύτιόν, καί -όγίααεν αϋττ'ν .

« Τό ίπουργεϊον, εϊς τήν μεγάλτ,ν καί ίεαποτικά,ν 

ούτάν έορτόν, ϋνοιξε κατ’ άρχάς ςύμα χάσκον, επειτα 

εξνίπλωσε τά μέλη του, έπειτα έκλεισε τά βλέφαρα, 

έπειτα ώς ύπό μανϊραγύραν άπεκοιμηθη , καί τό έΒνος 

περί τόν κράββατύν του φωνάζει · « Ιί'πνον έ^οις ελαφρόν, 

"ίπουργεΐον άθώον, ίπουργεΐον άκακον!»

«Τό Συμβούλιου της Επικράτειας οό5έ συνείριάζει' 

ίίλέον, άπύίειζις τρανωτάτη του έξοχου του νούς . Αυ
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τό |Λ0νον ίνεβάΟυνεν εις τό πνεύμα τϋς εποχής, καΐ ίιά  

τούτο πρ4 τών άλλων έςέψυζε καΐ άφησε τά κώλα έν 

τή έρήμίο.

• ίΐ  κοβεονητική εργασία είναι σήμερον μία μόνη. 

Τελώναι καί Ταμίαι συλλ,ε'γουν άμε'σους ή έμμε'σβυς 

φόρους· ό Κύριο; Φώτιο; του; θέτει χρυσόν, άργυρον καί 

γαλκόν έν τά$ει, κατ’ εΐίος καί κατά νόμισμα · αϊ 

Γραμματεΐαι καταστρώνουν έν τάξει καί άύται τούς 

Προύπολογισμ.ούς τών έξόίω ντω ν, έν τάξει άναφέρον- 

ται διά την εγχρισι·/ τούτων (καί ιδού αί μόναι άναφο- 

ραί των)· τα Διατάγματα τ η ; παραδοχής έξέρχονται 

καί αυτά έν τάξει· δλη δέ τής έξουσίαςή έργασία είναι 

ήχος νομισματικός .

« Κάμμία κίνησις· κάνέν φυλλον δεν σαλε·υει εις κα

νένα τής Κυβερνήσεως κλάδον κανείς οργανισμός νέος· 

καί αυτοί παραλόονται οί παλαιοί .

« Διατί υπάρχει Πανεπιστήμιου ; Διότι ΰπήρχ,ε Πα- 

νεπιστήμιον . Διατί υπάρχουν Δικαστήρια; Διότι ύ π ^ · 

χον Δικαστήρια.
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• Αν, εις περίπτωσιν διαμελ1σ; .̂'ϋ τ Ις  'Γοα^,κίχί, 

ίλ λ ά ς  επ^οσκαλεΤτο από τάς τρεϊ; Δυν5ί|κεις να λάβ·/ι 

κατοχήν τ ι ς  Θεσσαλίας, Ηπείρου τ, Θράκν;ς , ή Ελλάς 

τίθελεν εχει ττο'ίας να κ̂ ντ,θ·λ , χεχας νά ίράς'Λ ; δλοι 

ίγίναρεεν ποίαλγοί. δλοι έχειρο5ε'0·ςυ.εν.

•οι Βλάχοι καΐ οι Μολ^αυο'ι αύτοι υ.άς βλέπουν πτιΓι- 

μ,α έδνος καΐ αν ακόρ.·/; ζίϋ|κεν έρωτώσιν. 01 Ευρωπαίοι 

ριαταίιος Οπό το κοκκινον τνίς κε^άλϊς ΐριών κάλυ[Λριά 

ζνιτοϋν τ4ν έπαναστάττιν Ελλ/,να, τόν θρασΰν πυρπολι- 

βτήν τνίς Μεσογείου. · Κατε'στκριεν γε'λως ίίλλκσι καΙ 

βαρβάροις, θε'ατρον έγεννίθ'/ιριεν τω  χόσαω  ».

• Μ·/ίπως οί Αρχοντες ίατροϋπουργοί Κύριοι Ζω

γράφος καί Γλαράκνις μας έπότισαν ναρκωτικόν όπιον 

καΐ άπεκοίμισαν τίι έθνος δλον; Παρακαλώ το ίατρικον 

Συνέίριον, προείρευοντος τοϋ Κυρίο<υ Βιπμέρου, νά 

λάβ-ρ αμέσως ΰπ’ δψιν τδ υγειονομικήν αϋτδ ζνίτΌμα 

τνίς αποκαρωσεως του έθνους, ώς σπουδαίο·/, ώς κά- 

τεπεϊγον. „

 ̂Μόλις ετελειωσα, και, ^ιεγείρωντδ μν/,μονικδν του, 

«τατατά!. .άνεφώννισεν δ Λυ-.ν,γέρος · τα τα τά ! . . .  δ σ τ ι ;
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ίιά  ίγιμοβίου έγγραφου δυσφιηριεΤ, λοιδορεί, ττρβοβάλ- 

λίι ριέ πίριφρονττιχέν γλευαομον ττ,ν Κυβέρννισιν καΐ 

ιτροίπαθεϊ νά διεγείρνι ττεριφρέντισιν κατ' αϋττς, κατα

δικάζεται εις φυλάκισιν τριών ρικνών ριέχρι δύο έτίϋν,,. 

Ιρθρον είκοστον, παράγραφος τςρώτος, κεφάλαιον τέ

ταρτον περί έξυβρίοεως τ ί ς  εις τά,ν αρχήν όφειλοριέ- 

νκς τιμ.κς . —

Τί) αύτδ ιτρόσωπον ΤΛς κωριωδίας εις άλλκν Σκηνήν 

έξεικονίζει τινάς τώνΚυρίων Ί’ιτουργών μας με τρόπον, 

δέν τ6 άρνοϋμαι, όχι τόσον χριστιανικόν · παριστα 

τους έκλαμπροτάτου; εις δέσεις μά τήνάλη'Οειαν! ολί

γον κωμιχάς.

Αυτής, ΰπδ το φέγγος της σελήνες είς σχήμα 

^  ο μ α ν τ  ικ ώ  τ  ατον  καδήμενος και με τας ακτίνας 

τοΰ μίλαγχολικοϋ άστρου δεχόμενος τάς εμπνεύσεις 

τοΟ οϋρανοϋ , συλλαμ.βάνει νόμους Θεοκρατικού;" 

« ίπουργικον μου Σύμβουλοι! φωνάζει" γράφετε, γρά

φετε τάς Αποκαλύψεις μου! Ιδού δ ων, ό ην καί έ 

Αρχόμενος,, ,
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έκιΐνος εί{ τδν ενδότερον τ ίς  οικία; ταυ θάλαριον 

φαίνεται σκειττόριενος, καΐ ριέ τους οφθαλμούς εί; τδ 

?δαφος ττροοκλωμένους ψιθυρίζει κατά μόνας · “ Ατυ

χία ! Κάμμία πλέον έπανάσταοις! Ανομβρία σταοια- 

σμών ! . . „ Εζαίφνςς τά τεκνίατου, συμπαίζοντα καΐ 

φιλονεικοΰντα μεταξύ των, διακόπτουν τάς εκστάσεις 

του , καί ό φίλος εκτός έαυτοϋ ανακράζει · · Επανά- 

οτασις 1 Επανάστασις ! »

ό  τρίτος, εις μαλακήν έδραν εξαπλωμένος, νυτάζει 
έν ςαΟερα μεστιμβρία. ΐπάλλιιλοι έρχονται πρός αυτόν 

δρομαίοι, καί μέ τρίπτιχυ άπό έκπλ-^ξιν στόμα φωνά

ζουν · “ ό  Σουλτάνος άπέθανεν · ό στρατός του κατε 

στράφι) · ό ς-όλος του αύτομόλησε,,. Περίτρομοι, τόν 

ζνίτοΰν οδηγίας · αυτός δέ, κηπουρός Γραμματευς, πρός 

μόνην άπόκρισιν κωδωνίζει είς τα ώτά των σπόρους 

κολοκύνθης κα'ιόριγάνου.

ό  τέταρτος, έν ελλείψει τακτικών στρατευμάτων, 

θέτει μέ τους δακτύλους του κατα τάξιν Ιππείς *«1 

πεζούς μολυβδίνους, ότϊοίους διά τά παιδάρια πωλοΰγ
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ιί( τα έργαοτιίρια των Αβηνων, και £ίοΰ τί μο'νο πολε

μική του προπαρασκευή πρός άτ^λυτρωβιν ττί; ήπείρου 

καΐ Θετσαλίας.

Εις τό θεατρικήν μου Πανόραμα παρουσιάζονται 

«κόμνι καΐ άλλα σεβαστά υποκείμενα.

Είς Σύμβουλος ττ.ς ίπικρατείας παριστάνεται κτύ

πων την γαστέρα του ώς 6 τυμπανιστές τό τυμπανον 
χαΐ λε'γων <■ Λόζα τδ  δείζαντι τό φως! 0  Πειραιευς 

σ/μερον μάς εστειλε συναγρίδας και αστακούς. »

Είς Πρόεδρος «νωτάτου Αικαστηρίου, Δικαστηρίου 

απομαχικού, εις την καρδίαν του χειμωνος ίδρόνων καΐ 

αεριζόμενος, φωνάζει* «λπότάς υποδέσεις άτνέκαμα! 

Τ£ χαρτιά, τί χαρτιά 

Έγραψα ιΐς ρ2«ν νυΐίτγά 1 „

Εις Διοικητές , ούρων τόν ?να πόδα εις τα εμπρός 

και τόν άλλον είς τά όπίσω, λαμβάνει αναφοράν πολί-

του μό τέ,ν άριστεραν καί, άπλ.όνων την δεζιαν πρός
15
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ι4νάνα9.ίί'!Η·ε'<0''ι Η γ « ' “ Πως γίνεται; ίγ ώ  χρι(- 
ματα, έγ<ό! Απαγε! Ποτέ! π ο τέ!,,

—  Τ α τα τά !.. 0  Διχνιγ’ο'ρος πάλιν πατατά!. .

• Μέ ι^ογ.άχισιν δυο έβδθ[.’άδων !·'·έχ ι̂ δύο έτων τιμω

ρείται οστις γλευάζει δι ΐγγ'ρκφοιν λπαλλ.γ,λον τοΟ 

Κράτους „ . Αρδρον είχοστον πρώτον, παράγραφος 

πρώτος, χε^ράλαιον τέταρτον. Μία δίχν,, δυο δίκαι, 

τέοσαρες δίκαι, έπτά δίκαι! όρμοΕος δικών εις αυτό 

σου τδ τεμάχιον! —

Ανέγνων μέρος καί τ ίς  τετάρτνις Πράζεως, διαλαμ- 

βάνον τά έςχς·

“  Αλγ,Ον.ς κωμωδία τδ ε’νίστδς πολ.ιτικόν μάς σί- 

στεμα, πλί.ν χωμιρδία ένοϋσα, ώς αί Γερμανικοί, τδ 

χλαυδμυρδν μετά τοϋ γελοίου! Δγμοκρατία προς τά 

κάτω, κα'ι απόλυτος μοναρχία πρδς τά έπάνω. ί.ξ  

ένδς μέρους, καλΫ, κακόι ελευθερία Τόπου, όρκωτοί 
Κριται, έπαρχιακά και Δημοτικά Συμβούλια, Πανε- 

πιοτέμιον έξ άλλου, άνεόθυνον ίπουργκον, ΔικαβταΙ



λΤΤΕΛίλ.’ 2 2 5

χ«τ' άρέτ/ειαν τϋς Κυβίρνν'σεως άποβαΤ.λό(ΐενοι, Συ(λ- 

βούλιον Είτικρατεία; στερ(ΐυ;7.ενον ίλ ;  νο;ι.ο?ετικ·Λί 

νχαεΐοζ} 'ΓΟί δΓΛαεώ|Λα?05 τχ ί ετροτα^ίωί χχΙτΥίζεις 
"τά; οκζγ,ττίσει; ί/ιριοϊιόττ,τος, Ανακτοβουλνον ου*|')ΐει- 

μενον άπο Παυαρου;, οΐτινε; οϋ5ΐ ώ|λοσαν τόν δρχον 

■τοΰ ετολίτου Ελλν.νοε. '

• έντίϋθεν Επάλληλοι, α’.σχυνδμενοι νχ ύπγρετώβι 
Κυβέρνηοιν Τραγέλαφον. Εντεύθεν έφΥί^ερίίες, τε(· 

νουοαιάκαταηαύδτως εις τδ νά χαταστρέψωσι τοιοϋτον 

τερατώδες Πολίτεορια, ριοναδιχδν εις «παοαν τΐιν 

χουριέντ,ν.

• Τδ έθνος Ιβράγχτ.σε ζγ,τοϋν Συνταγρεα ούχ 
ΐν  φωνίι καΐ ούχ ην άχρδασις · μ.άς τδ ιτερνοϋν χαθώς 
εις πολλούς Γερμανικούς λαούς, οίτινες άπδ τά 1815 
περιριένοον όλονέν τδ Σύνταγρεα. Πλ’δν διατι παραπδ- 
νούρχεθαρ Τδ Συρεβούλιον τού Κράτους ^έν έ^τίτΤίΟε^ι 
άνϊφοράς τδ έτπστέγασρεα τού ριεγάλου οιχοίορετίριατος; 
15ού τδ ρεάγβ οΙχοίδρενίρΐΛ, τά Αναχτδρια, ίπι^εγάζον· 

τ β ι, ι . ·
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—  Τατατά!.. Χ^-ευάζειςτάΠολί-ίεψα,τας «ρχάς 
αΰτοΰ, τούς απαρτίζοντας αΰτάνόριους . . .  Τατατά! . .  
Φυλάκισις έν4ς (λ·/)ν4ς εως έν4ς έτους! Αρθρον ίέχατον πέμ- 
πτον, παράγραφος δεύτερος, κεφάλαιον τέταρτον . —

έζν;κολού9ιισα ·

« Αποφρας “ίιμέρα, καθ’ νιν οΐ Παυαροι συνέρρευσαν 
είς ττιν ταλαίπωρον ίϊλλάδα! Απερ(1ύφγ,σαν τ6ν χυμύν 
τίίς άναβλαστνίσεώς ττ)ς· δεν εφεραν τε'χνας · δεν ϊφερςν 

έπιο-ηίμας· δεν ώργάνισαν τακτικόν στρατο'ν δεν ώργά- 

νισαν τακτικόν ναυτικόν δέν συνίοτνισαν δανειστικήν 

Τράπεζαν δέν διόνειμον τίν  έθνικιίν γην . Οί Αβελ 

γαλλίζοντες,οϊΑρμανσπέργαι άγγλίζοντες, οΐ ί>ουδάρτοι 
ρωσίζοντες, έκορυφωσαν είς τ·4ν ίλλάδα τάς ίλεθρίας 

εζωτερικας έπι^ροας · έζώρισαν έκ της έλλάδος τους 

ΜαυροκορδατΟυς , τους Κωλέττας, καΐ ώ ; πυγμαίους 

εμπαίζουν τους άλλους Πολιτικούς της. Ποια τυγη συ- 

νε'δεσεν είς έν ζεύγος τους έγρηγορους παράλιας ήμΛς 

μέ τους κοιμωμενους αυτούς μεσογείους, τούς θερριούς 

ιίμας νίους μέ τούς ψυχρούς αυτούς γε'ροντας; Νά εΐχον
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κάν ίχνος τον (ριλίλλ'ίνισίΛοΰ των αγαθών ίχίίνων Γερ- 

|λανών, τους ίττοίους έγνωρίσαριεν ίίς Πέταν! Νά είχον 
καν σπινθήρα τοΰ προς τ?ιν Αρχαιότητα έρωτος των 

Προυσών , των Σαξώνων ! . .  θυρσιε ! Θυ'ρσιε! ριάς ήπά- 
τησες... έ κ  σοϋ έκρίνα[λεν κα'ι περί αυτών . Κρουνούς 

πικρών ίακρΰων χυνοριεν σηριερον... Θυρσιε! θΰρβιε! 
(Αας ήπάττ,σες . . . »

—  Αλεΰρι', άλειίρι! 0  Βάλίκιρχ νά σ’ ευρ·/)!.. 0  
προσβολή απευθύνεται εις έθνος. . .  Φυλα’κισις Αΰβ 

ϊβίοριάίων (ίόχρι ίνο ετών! Αρθρον τριακοστόν, πα

ράγραφος πρώτος, κεφάλαιον πέριπτον . —

Μετέβην εις άλλο τοΰ έφηριεριδογράφου μου 

ριέρος, δπου θέτω τάς άρχάς καλής έφηριερίίος καΐ χα- 

ρα'ττω την όίύν καλού Δημοσιογράφου (Πράξις πε'μπτη, 

Σκηνή Δευτέρα) . ΐ5ού ή περίληψίς του ·

« Αέν συνεστηθη ακόμη έφημερ'ις, έχουσα τύ περί 

Κοινοβουλευτικής Κυβερνήσεως ζήτημα ώς καθημερινόν 

της θε'μα, εςελέγχουσα τάς αΰθαιρέτο'υς τών Ϋπουργειων
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ϋίάΧν.ς ώς άπίρόοιαν φυσικήν άσυνσκκτου Πολιτείας, ,ι 

ζωκυροΰσα καΐ άνατττυυσα τον υπέρ Συντάγ;Λ»το; ίρω' 

τα, ίνΟαρ̂ όνουσα τού; έλευθερίφρονας έκ των Επαλ

λήλων και (Λαστίζουσα του; δουλόφρονα;, ζϊΐτοϋβα 

ΐξωτερικώς άνεζαρττ,σίαν, έσωτερικως ίλευδερίαν, £σ6- 

ττιτα', έκπαίδευσιν και οϊκονοριίαν, έρ.παίζουσα τάς 

Φαναριωτικάς καΐ Κοτζαβασικάς εϋγενείας, πολεριοΰσα 

τά; θρ·/)σκ!υτικάς προλήψει; κα'ι άπατας· δέν συνεστή- 

β·/ι έφ·/ΐ|Λίρις, κηρύττουσα στίρ,ερον, κκρΰττουσα αυριον 

κ·/ιρι5ττουσα πάντοτε πήν ΐεράν άρχ·ήν τής κυριαρχίας τοΰ 

λαοϋ, πτ)·|·ήν, άφ’ής άπορ έ̂ουσιν ό'λα τά δίκαια των 

έΟνίόν. '  ό  ΣυντάκΓΛς αύτ-ςς πρέπει νά ήναι άλτ,θ-ής, 

άριερδλίίπτος, άριωριος. Τοιοϋτοι έφ·/;ριερίδων Συντά- 

κται ϋττήρζαν εις τήν Αριερικ'ήν οΐ ΦραγκλΤνοι, τοιοϋ- 

τοι εις τήν Γαλλίαν οί Βενιαμίν Κωνςάντιοι καί οί 

Καρέλοι...»

. —  Τ α τα τά !.. Προσβολ'ή κατά τών Φαναριωτών 
χβΐ τών Κοτζαβασών ! . . .  ίβ ρ ις  κατά τής θρ·/,σκείας! . ,
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Φ'Λά'Λαις 5 ; .̂τ.ν“ίν, φ'Λάχ'.ϊί; έννίϊ ι̂τ.νών, φ·Λά»ισις

ό).ον 8ϊ/.χ~ίψζί ;λτ;νών ! . .

—  Ασ-ζ%ζιχι, /.α7.2, εΙτΓί εγ ώ ...

—  Α5τ:ΐζο;Λ3!ΐ, λ ίγ η ; ! . .  Ι ί ΐ  τον :τίρΙ Τυ^ον νό|χ6ν· 

Ι'ϊί τ4 πον,νόν αϋτΙ> «ϊί ε̂τυον, τΐι ότοΐον οΐ έλενΟίΐώτεροε 

λόγιοι [α.5 ; έ/.χλοπλί;χτε.

—  Λόγιοι Θρασόοουλο; :;αΙ Τιοιολίοντΐς! ιϊν.'χρα^α* 

οτρατιώται τοΟ Τΐυνττγριιιτο; /.ττχ τχ  1 8 3 6 ! ετιο; 

αιαι~άτε σ/ί;·<·»ρον; Ειτϊ/ίχλίΐοΟε τότε τ χ ; οχιχ; των 

ττρογόνων χχι ρι.'ε|/.ίριρ2τθ2 ιτω ; Αιοτι ύενΐ^ελχιιοχνχ 

τήν ΐΓοροτε;(^νίχν σα; ώ ; άλν.θΫ; χανονοβολιτγόν.. .  Χαίρε

τε και οκιρτάτε ! Λΐεγάλν,ν όντως 3ό;αν τ, ά ;τιτο)ιτευ- 

οίς «ας εφερεν εις σα; αύτοΰ; και [Λϊγάλ'Λν ιορΛειαν 

εΐ; τί> έθνος!..

« Παράδοξο; ασέβεια! ένκολούθκσα να λίγω, 

ρίψα; κατα γ-ϋ; τά χειρόγραφά ρ ν  ' Οεοτογλ; ίερο- 

ο λ ία  κατά τοΰ Οεσν.οΰ , τον ότοΐον'καί αυτό; έτενά- 

Λ ο & ϋ α γ γ ε λ χ ρ ι ο ; !  ό  Γό.το; ε.νχι Ιερό; <>»; τό
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τ ίς  έθναίίς Βουλΐς, τά όποιον όλοι όνειρβο^μεθα. 

Τίλίγω ; Είναι Ιερώτερος , ίιότι ίέν ενεργεί ώ ; εκείνο 

ίϊς (λίνάς τινας τοϋ Ιτου;, εις ιί(Αίρας τινας τοϋ (ληνός, 

ιίς ώρας τινας της ή(λέρας ' ίέν περικλείει ώς εκείνο 

-τόν 5ύνα[λ(ν του εις Κατάς·η(λα χωρητικότητες χιλίων 

η δισχιλίων ανθρώπων . 01 τοϋ Βιίριατος λόγοι εχΟυν 

ΤΓτέρυγας και φεύγουν · άλλ’ οΐ του Τύπου δένονται 

και γίνονται ώραϊον των πολιτών έγκόλπιον. 0  Τύπος 
καθιστά τά πληθη λαούς κυριάρχας, δη'ριους βασιλείς· 

ό τύπος, δύνα(λΐς ίσχυρωτέρα των στρατευριάτων, των 

Κυβερνη'σεων, των νο[λθθεσιών, τών θρησκειών · ό Τύ

πος, δύναριις ταχυτε'ρα τών άνέριων και ώς τό διάστη- 

|λα εύρεΐα. . . »

—  Τατα τά !. . » ό ταών τ·ης Νο(λΐκής -ότοιριάζετο 

να (λοΰ εζαπλώστρ καΐ άλλα του γρυσά πτερά , και 

ίσως τ α τ α τ ί ζ ω ν  άκό(λη νά (λέ είπ'ρ ·

“ Τυ]ΐ),ό; Τ» τ' ώτα, τόν τι νουν, τά τ' ψ/ιατ’ «  · „
*

Λλλ’ έφυγα εγώ, άποχαιρετών τόν Κύριον και εις τόν
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{)ΐ(Λθυσον τοΰ τατατά! -ίχόν του βαβτίν τό Ισον διά 

των ϋποδηριάτων [/.ου, χροτουντων χαι οώτών ϊηι το» 

σανιδώριατος τ α τ α τ ά !

έπίίδή λοιπόν, Κύριοι συνδροριτιταΐ,

** Ειν’ Μ̂ίύθιροζ ό Τύπος, γϋοήηι μόνον ν« μ̂1 β̂ όόΡρζ 
Τ-ίίς 'Αρχΐίς τούς 'Τπβώλήλους,

Τούς Κριτάς, τούς Υπουργούς[/ας χαΐ τών'Υπουργών τονς^ϊίλους, 

Ε/ν’ ι1<ύβιρος ό Τύπος, γβχνίΐ μόνον νί μό γράτ̂ ρ; , ,

διά τοΰτο χαΐ δί άλλα ανέβαλα τάν τΰπωσιν τοϋ έιριη- 

(/εριδογράφου (/ου (/έχρι νέας έπιδιορβώσεως. 0  Θεός 

γνωρίζει πόσον λυποϋριαι διά ταύττ.ν την βραδυτ/,τα. 

ήλπιζα [/έ τήν κω|/<ρδίαν [/ου να διασκεδάσω είς την 

στενοχώριαν του τόν πτωχόν λαόν ρ,ας, όστις πληρό- 

νει έτηοίως δεκαπέντε έκατθ|/[/υρια ς-ρο-̂ -γυλών δραχ- 

[/ών εις την σεβαστήν Κυβέρνησιν δια να εζεπλόνεται 

[/έ δλην της τήν αξιοπρέπειαν, τρία και ί[/ισυ εις τους 

Δηι/άρχους διά να κτίζωσιν άνέτως τα Παλατια των ,  

κα'ι άλλα τρία έκτακτα καΐ μυστικά είς Τελώνας, 

Ταμίας, Διοικητάς, έκτακτους έπιτρόπους καΐ Ϋπαλ-
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λιίλους τών Γρα|λ[ΛοΛ6ΐών ίιά  τα (Αιχρά 7ων Ις ο ϊί 

τοΰ χαφϊ χαΐ τ ίς  ζτ/άρεω(.

ίβτερι5γραφον.

ΕΐΧοΊίοιοϋνται οΐ Κύριοι ΕϊσαγγελΕΐς ότι, φωτισδεί; 

άπο τ4ν σοφον Λικνιγύρον μου εις τχς παγίδα; , τά ; 

όποία; μ’ εοταινεν 6 σκανίχλοττοιός Σατανάς, χαΐάπο·- 

πτυοας τρΐ; εις τον χο'λττον μου, καταγίνομαι ίιμέραν 

νύκτα ν’ άφαιρέοω παν εγκλ/ίματικόν τεμά/ιον τού 

έφημεριίογράφου μου. Επομένως ίύνανται νά θεωρ/- 

σωβιν αϋτα' μου ολα ώ ; χάρτν,ν άγραφον, έπει5ο, Ιύγω 

^ μ ΐς ,  αΐ άναφερθεϊσαι όλέθριαι περικοπαι ττ,ς κωμιμ- 

5ίας μου θέλουν από ττίς πρώτης μέχρι της έσχατης 

όβελισθή δ·ιά νά μην ϊδώσι ποτέ τό φως τής ήμέρας.





« . /
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο .

^ί.Τΐψάσισα Ιν  ιΤ ί ί ΐ  :τροίίσηγωγή<; ν ’ άποσύρω τϊι 
παρα.τιτασρια τής σχψ'ής χαΐ νά χαταίιίΡ,ω τα ηςό- 
αωττα τής αίσχρίΐς χωιιωι^ίας.

χΐψ' οί’ ι ιέ  τινας άήννάτονς στρατηγούς, γηραιοίς  
ηροχρίτονς χαι ψι.Ιοΰίβ,Ιονς .Ιογίονς ό Μανροχορδάτος 
ήιανοηθεις μ ιιραχ ιω ίω ς νά χαταθΛί\’·η τους το.Ιμηρνί·ς 
άττίΜ'ίΛους τον ί/^ι'.τεσε τής άριγής , ύ Κω.ίε'ττης .τα- 
ραΛαβών τ&ν βαρνν χαταστατον ν.Ιων των ίτταρχ/αχών 
γ.α'ί στρατιωτικών εταρροών όιε'.τ.Ιασε κνβ/ρνησιν ά.τύ 
σίμψνρτονν.Ιην, χαι Ά.Ι.Ιαμίν Ιχ των ττε'ριζ άναργιχών 
στοιχείων ίμ 6ά>·τα εις ανζήν σννεχωνενθησαν, ά.Ι.Ια άε 
μείναντα εΡ,ω χ,αΐ πο.Ιεμηβέντα ϊ'.τ' αντον ε’ζη^ανίσ&η- 
σαν . νί.1.1ά χαΐ &ν οντω χυΰίρνηοίς τις ίσχνρά χαθι~ 
ήρΰθη , αντη ϊμεινε ίεχτ.τε'σσαρας ήάη μήνας άχατερ- 
γαστος χαΐ ά>·οργάνιστος ' τά ίιχαστήρια χατεστριάψη- 
σαν , α ΐ  ττρύσοδοι χατεχ.Ιάτιησαν, ή άιοιχητιχή μη_χα~



>■/'/ χ ι η ΐ τ α ι  ι'ίθ.ϋως χ ιά  ή ,-τα ιύ ίία  α τ έ χ ι ι  ί τ ι  ίχ τ ύ ς  ζοϋ  

.τζρ ιΰό.Ιϋν  ρ χ  ιχ ίνθι^ω ν χ α ΐ τα η ειχ ίμ ·  ϊσ θ ή τ α  . 'Ο Κ ω ~  

. Ι ί τ η ,ς  μ ι  τυ τ^ίϊ'ίίό; τον  ΰ.'τήρί\ι μ ι ' χ ρ κ  ό>ραζ τΰ  ί ρ α -  

σ τιχ ώ τιρη χ  ά ι  τ ϋ ο τ ο ΐ'  χ α ζ ά  ζον  ίη .Ιη ζ η ρ ίυ ν  ζη ς ύ ι α ρ -  

ΓΤαγϊίι: χ α ΐ  ά π .Ιη π τ ία ς  ιών ννχ  β ο υ .Ι ιν ζ ύ χ  ' ι} χ υ ΰ ίρ η ι-  

ί,’ Κ  ζον  νζζΓ/ρ^ζ μ ίγ ρ ι ς  ωρ>ας χ υ β ίρ ν η σ ις  χ ο χ η ρ ία ς ,  χ ν -  

ϋ ίρ χ η σ ις  ά σ ζ ρ α γ ά Λ ω ν  ' ΰ·ίΛι\ μ ι ζ '  ύ .Ι ίγ α ς  ίψ ίρα ζ . γ ιχ ή , 

χ α β ω ς  αΰζίχ; ιν α γ γ ι . Ι Ι ζ ι ζ α ι ,  σ ύ σ ζ η μ α  χ ρη σ ίΓ /ζ  χ α ΐ  νοι'ι- 

μ ο χ οζ  (^ιοι/.ήσιωζ ;  δ ισ ζ ά ΐ,ω  ’ ά.1.1' η θ ιΑ α  ι ρ ν β ρ α ια ι ι  

α χ  ϋ ί σ ζ α ζ α  χ α ϊ χ ι ρ ί  τί̂ ^̂ π ζ ώ α ιω ζ  αΰ ζοΰ  ΐμ μ ίχ ο χ ζ ο ζ  

ι ί ς  ζύχ ζ ο ιο ϊζ ο χ  χ ν χ .ίο χ . I I  'Ε .ΙΛ άζ δ ιχ  γ ίχ ιζ α ι  χΙΛ- 

ΰ α χ ΐα  . Ο ί Λ όγ ιο ι χ α ζ ι ρ ι ς  ζον  Σ ν χ ζ ά γ μ α ζ ο ζ  ί χ ι  π .Ι ίο χ  

Λ όγονζ ΐ.Ια'ρρονς ά χ ο  ζ ύ χ  σ ζο μ ιίζ ω χ  , άΛ.Ιά, χ ιρ α μ ίδ α ζ  

β α ρ ι ί α ζ  ά χ υ  ζώ χ σζιγασρκ'ιζω χ  θ ε .Ιο μ ιχ  ά χ ο α χ ι ί . Ι ε ι  χ α -  

Γί'ί ζής χεψα.1ήζ ζον  χ ορ ιισαχ ζοζ  έα ν ζ ο χ  Ί Ι χ ι ι ρ ώ τ ψ ·  

Πόρ'ιροχ.

Πρωζος χο.Ιέμιοςζον Κω.Ιίζζον σήριεροχάχαψαίχεζαι 
ύ Μ ανροχορδάζοζ. Ώ ς  χά ΐ7γε διχαίωμιι ζι 3-ράαονζ , 
ώ^ χά μΐιχ ίχρεχ ε χά ΐχ ιΰ ίϋ ω σ ιχ  εις ανζάχ ήρεμίαχ 
χαι σιωχίιχ α ϊ  ζόσαι χοχηρα'ι χνΰιύσιις ζον ϊχ ι ζον 
'Τχονργείον τήζ 30 Μ αρζίον , ιδυν ίχινθιΐζ μ ΐ  τονς 
α ύ ζ ο χ θ ο χ ι χ ο ν ς ,  δ ιά  ζώχ νχοιων είσιίγει ζ'ηχ 
ζνμηχ ζώχ διαιρι'οιωχ χαι Ι,ηζιϊ χά ψε'ρρ ζ1)Χ άχαρ-



Υ

{'ίίίλ·, α>·υ^·ωα συγχρο>'(ύ<: τη^ χοχΜνηι· σημαίαχ 

γ;/γ άγγΛικήί: ϊπιμβάσεως  , χαί οντω όιά  ί ' Θ ο

υ 6 ς χαΐ ύίά, ύ-α^άσσης ό γίγγάόας στζγώς ,-το- 

Μ ορχίΐ τηγ ετατρίόα . ΟΙ 0Λα<>θί τοϋ Μανροχορίάτου 

όμοιάΐ'.ονσιγ άχριβώς τους πάΛαί ε κ  τάς ^/θήγας αύ- 

τ ά ί ψι.ίιχ.Ύίζο> τα<:, τους εκ τά^ παραμονάς τΓιε ριαχε - 

ίο η χ ή ζ χαταδου-Ιώσεως ζεχαγωγοίκ ίχείγονΐ , τονς 

όχηιουι: ύ χ^ηριοσθέγης άχεχάΛει άΑάστοραΐ ' ώ^ έχεΐ- 
τοι χαΐ αυτοί οήμερον σχεύΰονσι γά διαψθείρωοι τηγ 

χοιί'ΐιγ ίΙόζαγ γρυσονγτες διά ηοψισμάτων τάς χαρά τύ 
δίχαιογ τώγ έθγώγ διαχοιγώσεκ της ΜεγάΛης Βρετ- 

ταγΐας, τώγ όποΙοίΥ πασα ψράοκ είγαι μ ία  εμμεσος ή 

άμεσος έ-κέμβασις· χάί δ ι ' έγγράιρωγ άπει-ΙαΙ τής χΊγ- 

γ.Ιίας ώς έ.Ιεπύ.Ιεκ περιεστοίχισαγ ήδη τήγ ΈΛΛάδα’ 

άγ δε ρθάσωμεγ χαΐ εις τά έσχατα, μ ία  μόι-η τότε μ ε-  

γά,Ιη άχόιρασις τοϋ εθγονς δύγαται γ ί  διάσωση τήγ 

αύτογομίαγτον, χα'ι αύτήγ τήγ άπόψασιγ διά τώγ άγταγ- 

γ.Ιιχώγ Ποιήσεώγ μου ζητώ γά παγιώσω.

δεύτερος άχταγωγιστής τοϋ Κω.Ιέττου ΐδοϋ ερχεται 
χατόπιγ χεχνρώς χα'ι χαροιργισριε'γος ύ Μ ετα(ας . Ό  
ίΐγθρωπος αΰτΰς δέγ εμειγε .ποτέ ήσυχος, ονδ' άφήχε 
ποτέ ήσνχογ τήγΈ .Ι.ίάδα' αύτύς έγέπ,Ιεζε τογ Γ  ε' ρ  ο Υ- 
τ α  τής Πε.ίοπογγήσον εις δύο έ/κρυ.ϋονς στάσεις χατάτά



5'.

1824 χ α ΐ  1825, χ α ί  ι ΐ ς  τρ ίτη ν  ά .Ι .Ιη χ  χατά , τ ά  1832· 
α ύ το ς  ί ι ί . Ι υ σ ε  τη ν  έθ χ ιχ η κ  τή ς  Π ρ ο χ ο Ια ς  Σ υ γ ί .Ι ΐν σ η · ,  

ί ί ς  τή γ  ύ χ ο ία γ  ή Έ . Ι . Ι ά ς  ^ με.Ι.Ιι ν α  σ ν ν θ έσ ι]  τ ό  Σ ν ν -  

τ α γ ι ιά  Τΐ)ς , νή, ί ι α τ ά ζ ^  τη ν  ^ρρήσιν τ ο ϋ  ό α ν ι ίο υ  τω ν  

ίΡ ,ήχοντα ίκ α τ ο /ι/ ιυ ρ ίω ν  χ α ΐ  ν α  δ\ ίυ θ ιτή σ ρ  τ α  τή ς 'ί^ρη- 

ο χ ε ία ς  τ η ς ' α ύ τό ς  τ ά  χχτε'στρε]Ιτεν 'ό.Ια, χ α ΐ  σ τε  ε ι ς  τ ά  

1840 ύ ά ν τ ιΰ α σ ι ,Ι ε υ ς  τής ^δίγν.ττου ίΜ ω ν  ε ι ς  ηύ.Ιε-· 

μ ο ν  μ ε τ ά  τον  Σ ου .Ιτά ν^ υ  ε χ ο ρ ίεν σ ε  τη ν  μ ιχ ρ ά ν  ν /σ ία ν  

χ α ί  μ ε τ ά  τη ν  μ ά χ η ν  τοϋ  Ν εζ ιττ  δ ιή ρ π α α ε  τ ο ν  ύ θ ω -  

ρ ια ν ιχ άν  στά .Ιον  , δ ι ’ α ν τ ό ν  ή Έ . Ι . Ι ά ς ,  εσ τερ η μ /ν η  

σ νν τα γ ρ ια τ ιχ ή ς  Π ο .Ι ιτ ε ία ς  χ α Ι  μ ή  ε χ ο ν σ α  φ ω νή ν  ο ν -  

δ ί  θ έ .Ιη σ ιν , δ ε ν  π ερ ιέ^ α Ο εν  ε ι ς  το ύ ς  χ δ ^ α ο ν ς  της τη ν  

Θ ε α σ α 2 ία ν , τη ν  “Π α ε ιρ ο ν  χ α ΐ  τη ν  Μ α χ ε δ ο ν ία ν , ο π ο ν ά ν  

δ ε χ α  ριόνον  “Ε .Ι .Ιη ν ες  ίφ α ίν ο ν τ ο  ο ΐ  ϊε·τρομ.ς,ι χ α ί  ε ί2 ι-  

γ άριθρ ιο ι "Ο θω μανοί π α ρ δ δ ιδ ο ν  α μ α χ η τ ί  ΰ-Ια  τε\ φ ρ ο ύ 

ρ ια .  "'^δ/ίοιρος μ α θ ή σ ε ω ς  , β α θ ν ν ο ία ς  χ α ί  Ιχ α ν ό τ η το ς  , 

.ίαΰύ ΐν  χατε'ι τη ν  Τ ρ ίτ η ν  Σ ε π τ ε / ιϋ ιρ ο υ  ε ίπ α σ α ν  τη ν  είρ- 

χ ή ν  ά χ έ ΰ α .Ι ε ν  α υ τή ν  ε ί π α σ α ν  ε ύ ρ ε θ ε ίς  έ χ  τύ χ η ς  ά ρ -  

χηγύς τοϋ χ α π ο δ ε σ τ ρ ια χ ο ϋ  Κ ό μ μ α τ ο ς  ε’ιφ ήχε το ύ ς  .περί 

ειί'τύν ν ά  2 ε ιτ ;ο τα χ τή ιτω σ ιν  Α .Ι.Ιοι π ρ ο ς  τύν  Μ α ν ρ ο χ ο ρ -  

δ ά τ ο ν , ά .ί.Ιοε  π ρ ο ς  τ δ ν  Κ ω .Ι έ τ τ η ν  χ α ί  & .Ι.Ιοι π ρ ύ ς  την  

νΙν.Ιήν · σ ή μ ερον  δύ  μ έ ν ε ι  έρη μ ος ρ ά  ρ ιδνονς Μ α ν ρ ο ι ι -  

μ ά τ η ν  τον  Σ τ έ ν τ ο ρ α  χα\ Σ χ ιν ά ν  τύν  θ ε ο . ί ό γ ο ν  , χ α ί



ε .

χίΐροχροτώ>· ί ΐς  τη>· Βον.Ιήχ / ά  ο2 ίγον<: τ η ά ς  τοϋ 

άχροητι/ρ/ον ί.λτ/ζίί ίχ  τηζ σνγχρούσιως τύγ  χ ιιρώ γ  
του γ ' άγάι^-ρ πΰρ ασΰεστογ ύ χ ύ  τόγ Θράγον·

Μ ε τ ά  τίιγ  Μ ίτ α ζ Ά γ  τ ά  δ ϋ υ μ α  τ έ χ γ α  τί/ς  Π ιΛ ο π ο γ -  

γ ή σον , ό  'Ρ ι'ιγας χ α ΐ  ό Ζ ω γ ρ ά φ ο ς , π ο .Ιερ ιοΰ σ ι τϋγ  Κ ω ~  

,Ι ίζ τ η γ  σ υ γ χ ιγ ο ϋ γ τ ες  τι\γ α ύ τ ο γ θ ο γ ιχ ή γ  τω γ  φ ά . Ι α γ γ α ' 

χ α ί 6 τ ρ ώ γ ε ι  τ6  ζ ύ .Ιο γ  τή ς  γ γ ώ σ εω ς  έγ τύ ς  του  π α 

ρ α δ ε ίσ ο υ ,  ΰ θ εγ  χ ιγ δ υ ν ε ύ ε ι  γ ά  έ χ π ίσ ρ  ' ό  δ ί  δ α χ ρ ύ ε ι  

χ α ρ ά  τ ά ς  χ ιγ χ Λ Ιδ α ς  α ο τ ο ΰ ,  υ χ α υ  δ έ γ  δ ύ γ α τ α ι  γ ά  ε ϊσ -  

Χ η δήσρ ' ό χ ρ ω τ ο ς  ε ι ς  τ ο υ ς  α γ ο ρ α ίο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς  τον  ε γ ε ι  

τύ β ά γ α υ σ ο γ  β υ ρ σ ο δ έ ψ ο υ  τον  ^ ρ ισ τ ο φ ά γ ο ν ς ' ό  

δ ε ύ τ ε ρ ο ς  ε ι ς  τ ς γ  γ .Ια ψ υ ρ ά γ  χ α γ ο ν ρ γ ία γ  τον  ε χ ε ι  το  δ ι α -  

β ο .έ ιχ ογ  τοϋ  Μ εψ εσ τ ο φ ε.Ιο ϋ ς  το υ  Γ ο έ τ τ ο ν  ' ε ι γ α ί  τ ι  θη 

ρ ιώ δ ε ς  σ ν ά γ ρ ο υ  ε ι ς  τύ  χ ρ ό σ ω χ ο γ  έχ ε ίγ ον '  ε ί γ α ί  τ ι  φ α ρ -  

μ α χ ε ρ ό γ  β,φεως ίϊς· τή γ  ΰ ψ ιγ  α ύ ΐο ϋ  ' ά γ  ύ έ / .ω τ ερ ιχ ό ς  

ά γ β ρ ω χ ο ς  (’ιχ ε ιχ ογ ίζ ,ρ  χ ο .ΙΛ ά χ ις  τύγ  έ σ ω τ ερ ιχ ο γ , τύ  μ έ γ  

σ τρογ γ ν -Ιογ  σ ώ μ α  το ύ  'Ρ ή γ α  ό μ ο ιά ζ ο γ  π ίθ ο γ  τ ρ ιχ ο Λ ι-  

τ ιχ ύ γ  ε ί γ α ι  ϋ τετρνπ η μ ε'γ ος χ α ΐ  ο υ δ έ π ο τ ε  χ .ϊη ρ ο ύ μ ί-  

γ ο ς  έχ ε ϊγ ο ς  τώ γ  ^ α 1α^δω γ , τύ δ έ  ίσ ρ - ύ γ  σ ώ μ α  τοϋ  

Ζ ω γ ρ ά φ ο ν  χ ι ιγ τ ο τ ε  μ έ γ ο γ  ε ι ς  χ έγ θ ιρ ιογ  σ χ ή μ α  δ ι ά  

τύ π ά γ τ ο τ ε  φ εϋ γ ογ  'Ρ χ ο υ ρ γ ε ΐο γ  ε ί ν α ι  τ εφ ρ οδ όχ ος  

Ι ά ρ γ α ζ ,  ίίς τή γ  ό π ο ια ν  έ ν ο ιχ ο ϋ σ ι ψ υ χ ρ ύ τη ς  χ α ί  ά ν α ι -  

σ θ η σ ία . ε ί ε γ  γ ν ω ρ ίζ ω  π ο ια ν  υ π η ρ ε σ ία ν  ε ι ς  α υ τ ο ύ ς  ό



τψ ω ρΙχ : βίίι  ̂ βί'.ίει ύ ώ σ ιι  ό τ α τ  ι ΐ ΐ  τα. Τ ά ρ τ α ρ α  τ ο ίχ  

β^αρ' ά Χ Ι'  άταριψιβό.ΙωΓ. ΙΛΪ τή ς α ύ τή ς  ό  μ ί κ  'Ρ ΐ}- 

·̂α̂  χ ρ α τ ι ϊ  τ6 χοχΛ ιΛ ριον χ α ΐ ά τ α χ ν χ α  τίητ ίυ σ ώ Λ ρ  

Λ έβητα τής ^ ν τ ο χ β ο ς ία ς  ,  6 ϋ  Ζ ω γ ρ ά ψ ος  τή ν  ^ ύ σ α ν  

χ α ΐ ά τ α β ,ω π ν ρ ίΐ  τοΙ>ς ά ν θ ρ α χ α ς .

Λ/πο>·έμων τήχ α ίρ ισ ια ρ χ ία χ  τή ς Α ύ τ ο χ β ο ν ΐα ς  ε ις  

τ ί τ  'Ρ ή ρ α τ , π α ρ ατη ρ ώ  σ υ γ χ γ ά τω ς  ότ ι βσω · μ έ γ α  

τ ρ α ν μ α  ύ Μ εταζβ ,ς χατά. τ<\ 1833 έ χ έ γ ε ρ ε τ  ε ίς  τή κ  

'ΕΛ Λ άβα χΛι'ιζας τά χ Λ εν ρά  της ύ ιά  όοΛ οψ οηχή ς μ α -  

■ ραίραςεΐς Π ρύ κ ο ιαγ , το σ ο ΰ τ ο ς  χ α ΐ β α θ ύ τ ε ρ ο ς  Ι τ ι  ό ' Ρ ή 

γ α ς  χ α τ ά  τ ά  1843 έπ έψ ερ εχ  ε ις  αντήε· χ τν π ή σ ας  τ ά  

εττήβη της ρ ιί τύχ σψ νρηΛ ατηθε'ςτα ε ίς  τ ά ς  χ α μ ίς ο ν ς  

. του "Αάου ο ίά η ρ ον  τής Α ΰ τ οχ θ ον Ια ς . Μ ετ ά  τψ · Τ ρίτη )·  

Σ επτερ ιβ ρ ίου  α ΐ  β μορο ι χ ώ ρ α ι  τή ς θ ε σ σ α Λ ία ς  χ α ΐ  τή ς  

Ί Ιπ ε Ιρ ο ν  , έ το ιμ α ε  ν ά  σ υ χ εν ω θ ω σ ι μ έ  τη ν  έΛ εν θ έρ α τ  

Έ Λ Λ ώ^α, έσ τ ά θ η σ α χ  ίά ο ΰ σ α ι βτε αυ τή  έζυστραχ ίβ ,ει 

τ ά  τ έχ υ α  τη ς, χ α ΐ  β ιη χ ίΛ ιο ι π ε ρ ίπ ο υ  "ΕΛ Λ ηνες χ ιν η -  

θέκ τες  εχ  τής Μ οΛ άοβ Λ αχΙας ί ι ά  ν ά  έ γ χ α τ α σ τ α θ ώ σ ιν  

ε ίς  τύ Κ ρ ά τ ο ς  ή μ ώ τ  ά ιέμ ειν α )·  π άΛ ΐγ  ε ίς  τή χ  Μ οΛ άο-  

β Λ αχ ίαγ . *Α γ ρ ιία γ  ή μ έρ α γ , ώς έΛ πίΐ.ω , τί) ΠαγεΛΛι'μ ιο τ  

χα.1έση τή τ  Σ ύ γ ού όγ  το ν  ε ίς  τή>· πόΛ ιγ  του  Β υ ζ α ν τ ίο υ ,  

ι'ιναμγιΰύΛως θέΛ ει τό τε  χ α ν σ ε ι  τή ν  ε ίχ ο ν α  του  ά ιχ ο -  

τομ ή σαντας το  Γ έν ο ς  ά ρ χ η γ οϋ  τή ς Α ΰ τ ο χ θ ο ν Ια ς  χ α ΐ



ζ'.

ά.-τοι'φίύιι τΙ/»· ΐί'^ιραν τον ΐχτύς τής μεγάΛι^ς ΈΛΛάδος.
ΛΛΛ' η τογ  .τοτί δ υ ν α τ ό ν  ό  ψ ιΜ ιτψ ώ τα τος  Ζωγρδκμος 

ν ά  με^^ρ κ α τ ώ τ ερ ο ς  τον  'Ρ ή γ α  ;  Ό  ψ ω ατήρ τ ώ ς  Κ α . Ι α -  

β ρν τω τ  έθ εώ ρ η σ ε  κ α θ '  ο .Ια ς  τ α ς  ε:τύΛ ,̂·εις, έμ εΛ έτησε β α -  

θε'ως , έτ ε .Ιε ιο π ο Ιη σ ε  τήε· με') άΛ)]Ύ ιδ έ α ν  τοΰ  Τ ρ α π ο .Ι ί-  

τον κ α ι  τ έ .ίο ς  έ ζ έ δ ω χ ε  δ ιέ ι το υ  Ζ ιώ ν ο ς  τον  ά κ ύ .Ιον -  

βον ά ψ ορ ιαμ δν  α ο ΐ  α ν β  ρ ω  Λ ο ι  ρ ι ό ν ο ν  τ ο ν  τ  ό χ ο υ  

ν α κ ν β ε ρ ν ώ σ ι  τ δ  ν  τ δ . - τ ο ν τ  , Ζ ι ' α υ τ ή ς  τής η ε -  

ρ ιε κ τ ικ ω τ ά τ η ς  έκ φ ρ ά σ εω ς  ('ιχοκΛεΙων τών π οΛ ιτιχ ω ν  δ ι 

κ α ίω ν  χ ά ν τ α ς  το ύ ς  μ ή  γ εν ν η θ έν τ α ς  έν  τφ  τδ χ ω  "Ε .Ι- 

•ίηνας κ α ί  μ ή ν  ά ν α γ ν ω ρ ίζ ω ν  ώ ς ά ν θ ρ ώ χ υ ν ς  του  τύχου  

τού ς  χ α ρ ά  τώ ν  εθ ν ικ ώ ν  Σ υ ν εΛ εύ οεω ν  κα\ χ α ρ '  αύτοϋ  

τοΰ  δ ευ τ έρ ο υ  Ψ η φ ίσ μ α τος  χ α θ ι ε ρ ω θ έ η α ς  ά γ ω ν ισ τ ά ς ,  

/ ι ε τ α ν ά σ τ α ς , έγ κ α τ α σ τ η μ έν ο υ ς  ή χ οΜ τογ ρ αφ η θ η σ ομ έ-  

νους, χ ρ ο έΰ η  ό  γ ε ν ν ά δ α ς  έ χ έ κ ε ιν α  κ α ί  τή ς  δ ια ΰ ο έμ ο υ  

Σ υνθέικη ς του , δ ιό τ ι  εκ ε ίν η  μ ε ν  έσ τ έρ ε ι  τη ν  ' Ε . ί Ι ά δ α  

χ α ι-τύς Έ . Ι Ι η ν ο ς  έ .Ιεν σομ έν ου  ά χ ύ  τοΰ  1840 έ τ ο υ ς ,  

ή δύ  τή ς ν έ α ς  εχ ο χ ή ς  Σ ο ν θ έμ η  του σ τ ζ ρ ε ΐ  τή ν  Έ . Ι Ι ά δ α  

χ α ΐ χ α ν τ ύ ς  Έ . Ι Ι η ν ο ς  έΜ ύ ν το ς  ά χ ό  τοΰ  1821· τόσον  

δ έ ,  ,Ι έγ ο ν σ ιν , ε υ α ρ έ σ τ η σ ε  δ ι ά  τοϋ το  ε ις  τή ν  Α ΰ .Ιη ν  τής  

Π ετ ρ ο υ χ ό .Ι εω ς , ώ σ τ ε  χ α ρ η γ κ ώ ν ισ εν  έ κ ε ΐ  τον  Μ ε τ α έ β ν  

κ α ί  θ ε ω ρ ε ίτ α ι  σ ή μ ερον  ώ ς ά ρ χ η γ ο ς  τον έν  Ε . Ι Ι έ δ ι  ρω
σ ικ ού  Κ ό μ μ α τ ο ς .



Τ ο ια ύ τ η  .Ιο ιχ ο ν  ή χυβ /ρ^ Ίΐσ ΐζ , τ ο ια ύ τ η  χ α ΐ  ή ά>Ύΐ- 
χ ο Α ίτ ιν σ ις '  ά χ ο  χ ρ ω ία ς  ύ ^ μ ίγ ρ ιι;  Ι σ χ ά ρ α ς  ι ΐ ζ , ί ο γ ο ρ ια -  

ρρίο·^ ί'οριβχόρ,ΐΥοι άτε.ΐ€Ϊ'τηχσ>' χ ν ΰ ερκ η τ ιχ ο ΐ χ α ΐ  ά χ τ ι -  

χ ο .ΐιχ εν ύ μ ιγ ο ι σνγε'στη σαγ  ε ις  Λ θή γαε: τό  Ι Ι α γ δ α ιμ ό -  

η ο γ  τον  Μ Ι.Ιτω νοο' χ ί ΐ σ α .γ .Ιώ σ σ α  σνγέχι^θη· τ ΐ , ο ΐχ ο -  

ίύ ι ιη μ α  τ ή ΐ  σνγτα^ ρ ιατ ιχή ο  ή μ ώ γ  Π ο . ) ιτ ε ία < :  χ ο 'ό υ γ ε ν ε ί  

7'ά όμ ο ιάσ η  τύγ Π ν ρ γ ο Υ  ίχ ε ΐγ ο γ  τ(ιγ χ τ ισ θ έ γ τ α  ε ίζ  τίμ· 

γ'}Υ Σ εγγαΑ ρ χ α ΐ ή χ ό .Ι ις  τοϋ Κ έχρυχοε. η ι  άγ ομ ασ ά ι}  

Σ ύ γ χ ν σ ί ζ .

Μ.Ι.ν <ύ χαχοίαίμογες, σταθηχε ! . .  Ί Ι  Έ ^ .ιάς  ΰέ-γ 
θί.Ιει οντε σάς τονς χνβεργώντας βαγόα.Ιιχώς , οντε 
σάς τους ζεγοδηγοίς, ο ίτε  σάς τονς άναργιχούς, οντε 
σάς τούς αύτοχθογιχονς. Ί Ι  Έ .Ι.Ιάς  άχαηίΤ , Κω.Ιίττί), 
χυβ/ργησιγ συγταγριατιχί/Υ, όχοίαγ ύ Κοραης χαΐ ήριεΐς 
οΐ Λόγιοι ζητονμεγ εϊχοσιγ ηόη ε'γιαυτυύς.. 7/ ΈΛΛάς 
ψρίττει, ΜανροχορόΑτε, Τ))>· ί/ΐ άγγΛιχον ,'σιόήρον Α.Ιν· 
αίγ σου. Ί Ι  Έ .Ι.Ιιις  άχοστρι’γεται, Μ εταΊ/ι, τ>)γ α ίω -  
νίαγ τι'ισιγ σου χρύς τ>)Υ άγατροχηγ τ&γ χκθεστώτωγ. 
Ί Ι  Ε./.Ιάς άχοσοβεΤ, 'Ρι'/γα χαϊ ΖωγρΥιιγε, τηγ όθωμα- 
ηχηγ χαϊ ρωσιχιγγ ^ΰτοχΟογίαγ σας.

Ί Ι  ί τ ι  ά τ α χ τ ο ς  χ α ΐ β ά χ α ν σ ο ς  χ ν β έρ γ η σ ίς  σου  , Κ ω -  

.Ιί'ττη , μ }  τού ς  ά ρ χ α γ α ς  α υ τ ο ύ ς  β ο η .Η ν τά ς  σου  ε ϊγ α ι  ή 

.χριωτη χ.ύηγ^, τ>)γ ό χ ο ά ιγ  ϋ Μ ω νσ ί/ς  έ χ ιγ ε ρ ε γ  ε ις  τύγ



Ο'.

Φα(>αώ δ .^ άρας τη ν  ρ ά β δ ο ν  τον  χ α ΐ  χ ιν η σ α ς  νε<ρη ά χ ρ ί -  

δων^ α ϊ κ ν ε ς  ίχ ά ,Ιν ^ α ν  τη ν  δ-^Ίν τή ς  αίγν^^τίας γ ή ς  χ α ΐ  

xατί^^>αγον :τ ά σ α ν  β ο τ ά ν η ν  χ α ΐ  η ά ν τ α  χ αρ :τόν . 7/ :χρνς 

την α ψ α τ ο σ τ α γ ή  ά ν α ρ ;ρ ία ν  χΛ ίσ ις  ΰ ον  , Μ εταβ ,α  ■, 7} 

^ η τ α μ ΐ .Ι ε ίά  (Τον δ ιό τ ι  δ ϊ ν  εχοχ χ ινόΰαό'^ ς 'τήν Τ ρ ίτ η ν  

Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ  ε7>'αι ι) δ ε ύ τ ε ρ α  τΐ.ΙιηΊ) , τ/)>* ί>7ΐοίαγ δ  

Μ ω νσή ς έ :χ εψ ερεν  ε ις  χόν  Φ α ρ α ώ  μ ε τ α β α ,Ιώ ν  ε ις  α ίμ α  

τυ νδο)ρ  τω ν  δ ιω ρ ύ γ ω ν  , ζώ ν  ττοχαμώ ν χ α ΐ  χώ ν  ε.Ιώ ν  

τής Α ίγυπ τον^  χ α ΐ  ε ί ς  α ύ τ ο ν ς  του ς  χΛ ώ νας τω ν  δ έ ν δ ρ ω ν  

χ α ΐ ε ί ς  α ύ τ ο ν ς  τοι*ς Λ ίθ ου ς  εμ β ιΒ ά σ α ς  τί) α Ι μ α . Ί Ι  μ ι α ρ ά  

χ α Ιδ ν σ ώ δ η ς  Α ύ τ ο χ θ ο ν ία  σ α ( :/Ρ ή γ α χ α ϊΖ ω γ ρ ίΐψ ε ^  ε ίν α ι  

ι) τρ ίτη  :ιΛηγή^ χι)ν ό ιχο ίαν  ό  Μ ω ν σ ή ς  ε:τε<ρερεν ε ίς  τον  

Φ αρ α ώ  οτ ε  ά ν ε β ίδ α σ ε ν  ά.γό τ ά ς  Λ ίμ ν α ς  β ατρ ιι-γ υνς τής  

α Ιγ υ : ΐχ ία ς χ θ ο ν ό ς  ε ι ς τ ο ν ς  οί'χονς^ β α τ ρ ι ιχ ο ν ς  ε ίς  χ ά  τα- 
μεΐα^  β α χ ρ ιιχ ο υ ς  ε ί ς  του ς  χΛ ιδεινους ^ η μ ο )ν ία ς  $ ·ίψ ω “ 

ν ια ς  χ α ΐ  ώ β ,εσεν ή )·/7 οΛη, Σ ο υ  δΐ^ Μ α υ ρ ο χ ο ρ δ α χ ε ή  

σ π ου δή  χον ν ά  χ α τα χ Λ ύ σ η ς  τή ν  ^ΕΛ Λ άδα ν:τν τη ν  ^ α -  

Λ ά σ σ ιον  (ΐγγΛ ιχήν δ ό ν α μ ιν  ε ίν α ι  ή εσ γ ιιτη  χ α ι θ α ν ά 

σ ιμ ο ς  τιΛηγή , τη ν  ο κ ο ία ν  ο Μ ω ν ο ή ς  εκ έψ ε ρ ε ν  ε ις  

την Α ϊγ ν ή χ ο ν  ο ι ε  ϊ^ :χον  άναβόιτ7\ν χ α ϊ  ά ρ μ α τ α  Φ>αραο) 

χ ατετ ίό ιν τ ισ εν  ε ί ς  τ'ην ^ Ιίρ υ θ ρά ν  θιιΛ αϋσαν·^  χ α ΐ  χ α -  

τε'δνσεν  ε ί ς  το ν  β ν θ υ ν  ή Β α σ ιΛ ε ία  ττις Α ίγν .χτον  ώ σ ε ί  

Λί.ίος*



Ε ΐθ ί ' ό χ :  (ίαΐ'.Ιόι; τΰ σ υ γ γ ρ α /ψ α ΐκ ί ) ·  μ ο υ  τ ο ΰ τυ  ό.τό 
ρ ι φ α ς  ί ΐ ς  χ·(ϊρα(: Λ ίρ ι ίρ χ ύ μ ιν ο υ  τ ’ ά τΜ -ιι π ν ρ ά τ  γ ε -  

τ ιχ ψ : ά γ α τ α χ τ ή σ ιω ς  χ α θ ’ \ ψ ώ τ !

Ε ! θ (  μ ι  τύ σ η τ  ϊγ ώ  δ ΰ τ α μ ι τ  τ ά  σ ά ο  ( μ ά σ τ ι σ α ,  / ι ε  

ο σ φ ·  σ(ΐ<: μ Λ ο τ ί ΐ , ε κ  τ ή τ  Έ . Ι . Ι ά δ α  !

Έττιβυμώ τά  ρ έ  μισήσετε ΰσντ σ«̂  ̂ ε'μΐοησα, έ.ιειόι) 
έθτ ιχή  ά)·ά.τ;( ΰ·{Λει άττισταθμ ίσει τΰ μ ϊσ 0Γ, σα<:.



ΔΙΘϊΡΛΜΒυΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ

ΤΙΙΣ ΕΛΕ1·®έΡΑΣ ΚΑΙ ΔΟΪΑΙ12 ΕΑαΛδ ΟΣ.

Ι ίι  άν δέν ·?να'. στόρ-α εν*, 
Ο,χου ώ ; χαιρετισμόν 

Νά ρ.·/)ν εχ’Λ δι’ εσένα.
Πικρόν εναν σαρκασμόν,

ίιτοιμος '6 στέφανό; μου ’
Δι’ εσένα τόν κρατώ·

Σέ τερωτότοκε τοϋ κόσμου 

Σέ λαέ σέ χαιρετώ!

ΤρεΤΙ; αιώνας δουλωμένο 
Σιωποϋσεν -ό. πατρίς,

Κ.’ εις τά σπλ,άγχνα σου κλεισμένιή 
ίΐ έλευθερία τρ εϊ;,

ΚαΟό); ητον σφαλισμένος 

Κα'ι δέν άφινε φωνάς 
Εις τό κ'ότός του θαμμένος 

ύ  Ποοο'ότ'/ίς Ιωνάς.



Πλ^ν ί(>' νποψί(>ει,
Κράζει;, 'Ε.ΙΛηγος .Ιαιμύί^^'

Τί,ν όργί>.·/)ν σου προφέρει 

Φωνά,ν κάδε ποταρ.{; ,

Κάδε γογγυσιΛό; άνέΐΑου^

Κάδε όρος ύψ-Λόν

Από τ ' άβατ* τοϋ Αϊρ,ου 

Μέχρι των Θερρ.οπυλών·

Κατεβαίνει ρ/. αΰτ/,ν πλέων 

ό  ίελφίν τοϋ Μαρααρά,

ΚαΙ τ·/;ν χύνουν στό Αΐγαΐον 

ϊο ϋ  Κύξείνου τά νερά '

Αΐώχνει δίκροτ άραγαένα 

Μία βάρκα τών Ψαρών,

ΚαΙ ό Μάρκο; στρατόν ένα 

μ' ένα χέρι φοβερόν "

Ηενυκτίζεις εις τους πάγους ' 

2τάς τροφάς σου τάς λειψά;

Ζί,ς ρ.έ φύκνι τοϋ πελάγους , 

Μέ ρ,ολύβι ξεδιψάς ·.

^  2 ·<3



Χ,αΙ τόν πε(ΐοικόν σου φθοίνει 
Πόλί[/.ον δ τουρκικδ;, 

ίπει5'/ι τ4  Λραγατσάνι(Ι) 

Βλέπει |Λελαγχολνκδς

ΙΙ-κΙ φβονεΐ 6 Λεωυίδας ,
• Κ,αΙ [/.’ αύτδν φθονούν μαζύ 
Κ.*ΐ συγκρούουν τάί ασπίδας 

ο ι σρακόσιοι του πεζοί'

Κα'ι ό θρένος τώρα γέρνει 
Τού Σουλτάνου ριέ τριναόν 

Σάν καλάαι, ο,που δέρνει 
λνεΐΑος σφυριγ(Λ0ν

Κ αϊ (;.έ τδ αστροπελέκι 
ή  ΙιΟνεγερσία νά 

Στοϋ 0λ.ύ|Απου όρβνι στέκει 
ΚαΙ τού Πίνδου τά βουνά

Κ.αΙ πατεΐ ·6;χοΰ τ^ν |κίαν 
ΚαΙ τδν άλλον κορυψδν 

Μέ τ·>,ν (ΐ,αύρ-ον τος.κΐ’ άγρίαν 
Ιΐίς τά σύννεφα αορφάν ,



Ί’άνταίϊΐΛα γιγανηχϊον , 
ό,τΓου αυ.α κινγιβη 

Κ,άΟι [Λΐά των Εύρωτταίων 
Φυλ»! πάγει νά χαβ·ρ

II; νά [χ,έλλ'ρ έ|Λπροστά τ·ί;ς 
Μέ τοϋ "Α.Χου τάς φοινάς 

Λά -ριφθ-ρ 6 άποστάτ·!!; 
Εωσφόρος Σατανάς ,

Οστις άλλοτε (/.έ χε'ρι 
Εκρατοΰσε ριελανόν 

Αστρα;:),V εις 5ύο [Λέρο 
Κόπτουσαν τόν ουρανόν.

Χ ΐ’ άν 5έν 'οναι στό(/.α ενα 
Ο,που ώς χαιρετισριίιν 

?ίά ρι'λ,ν εχ·ρ δι’ εσένα 

Παρόν εναν σαρκασίΑον,

Ετοιμος ό στέφανός μ.ου ·
Δι' εσένα τόν κρατώ ·

Σέ προιτότοκε τοϋ κόσμου 
Σέ λαό σε χαιρετώ !

© ·  4  ·<ί3



ένας δίχως ΐατορίαν 
Λαός ίλθε γοτθι»ός (2]

Νά καθνίσνι [Λ0 |Λωρίαν 
Εις τό [αέσον τί,ς Πνυκός,

ΚαΙ ιϊς δίνδρον άνΟισ[λένον 
Καθώς οείει τά πτερά 

όρνεον ρυπαρω(Λενον, 
ϊίναξεν όλος χαρά

0(Γ/ιν στό επανωφόρι 

Τό βαρύ του καί λερόν 

Πάχννιν ά'φτ,σαν τά  όρη 

Των άρκτωωντου [Λερών.

ίΐλθ’ ή Τρίτη Σεπτεμβρίου 
Καί σοϋ πάλιν του λαοϋ 

Τό φώς είδε τοϋ ήλιου 
Εργα τέλεια Θεοϋ '

κ ’ ή· Ελευθερία , ή,τις 
ϊΓ  άγριον καρπόν δρυός 

Ζοΰοεν ώοάν ό στηλίτης 
Σταϊς κολώναις τοϋ Λιός (3)

5^^ 5



;£>· ο

Κ ϊΙ  άπο τοϋ Ατ,μοσΟένους 

Κθρηνοΰσε τόν καιρόν-,

Με κροτάφου; άνβι<ΐ(Λένους 

:£ύρει,τώρ« τόν χορόν

Κ,ι' άς ζ  πτ·Λ νά τ/,ν πλ·/ιγώσ ρ 

Φί>ιτ;-ος 6 Μακεδών,

■ Κι’ . άς ζητ·^ να σό Χθ’Λώσ·ρ 

6  Κγνλέζο; Ποοειδών,

ό  ΐίγγλέζο ς, δστι; όπου 

ΚαΙ άν τ:άγ·/ι π ο \ ψ ά  

Τν,ν εικόνα του άνΟριόπου

Κ ι’ άν στί;ν.γ·7,ν του·τ/ιν τΐ[Λδ(4),

Ο ττις τ·7ς έλευθερίας 

Τό ίλλγινικόν φυτόν 

ΙΝά σκορπίζφ εύωδία;

Μέλει (Λονον δι αυτόν.

Πίπτεις κάτω , άλλα πάλιν 

βως εις τόν ουρανόν 

Μέ βροντά,V πν,δας ρί.εγάλ-^ν 

0[Λθΐος (;.έ κεραυνόν ·



Χώνευσες κ«1 ΜακεΧόνας ,

ΚαΙ Ρω[;.αίου;, κ Ενετούς, 
Γάλλων, Γότθων λεγεώνας,

Τούς Οθωαανούς αυτούς'

ής νά ίσαν κόκκαλά των 
Μένουν εις τά φαλακρά 

όρ'Λ σου τά φρούριά των 
Καταισχύνη των πικρά.

Καθώς τόσων κολ,οσσαίων 

Εις βουνά μυριετό 

Ζώων προα8α[Λΐαίων 

Σώζουνταί οί σ κελετοί.

Μέγα τό άνάσττιμά σου ,

Κ α ι ρ.αταίως προσπαθεί 

ό  καθένας έιαπροστά σου . 

Γιγαντώ δ’/ις νά σταθΐ ’

Δι' αύτύ στ'/ιν κεφαλ'όν σου 

Ναπολέοντος όπλ/,ν 

Εις τά,ν έπανάστασίν σου

5ύ δέν είδες τ/,ν διπλτ,ν ''5)·

© ·  7 - ( 3



Ηέ )ΐοσ[λ·/ί[Λατα γλυ[Λ(Αένα 

Μέγας είναι Παρθενών 

Αίχως ανδριάντα ένα 

ό  έλληνικές αγών ■

Και 'η Τρίτνι Σεπτεμβρίου 

Δίχως άγαλμα κΐ’ αϋτί]  ̂
Είν αρχαίου μας ρ,ντ,μείου 

Επιφάνεια γλυπτ/ι.

Κι άν 5έν ίναι στόμα ένα 

Ο,που ιός χαιρετισμόν 
ϊίά μ'όν έχρ ί ι ’ εσένα 

Πικρόν έναν σαρκασμόν.

Ετοιμος 6 στέφανός μου · 
Δι εσένα τόν κρατώ·

Σε πρωτότοκε του κόσμου 

Σέ λαέ σέ χαιρετώ Γ

Εις τό σκότος έκινεΐτο 
Η γ·ό ό'λν) άμαθ'ός · 

Εκραξες αψ&ς χελν/άι/τω» 

Καί φώς έγινεν εύβΰς·



Πρώτον κατά 6»ίαν γνώμτ,ν 
Λύο στέλλεις [λαθτ,τάί , 

Τον Αλέξανδρον, την 1’ώμην, 
Τών έθνών κατακττ,τάς·

Δένεις εις αυτών τό δδρυ 
Τοϋ φωτός οου τόν φανόν, 

ΚαΙ τόν φέρουν όδοιςτόρο: 
σ’ (ίλ/,ν την ϋ-τουρανόν

ϊβτερα λαρικοκοςςώντας 
Σάν κο(Λνίττ,ς φλογερός 

ΚαΙ τά είδωλα κτυτώντας 
όταν βγί,κεν 6 Σταυρός ,

Κωνσταντίνος ό αεγαλος 
Κΐδε τςώς έκ τών λαών 

Εσυ θέλεις κ1 όχι άλλος 
Ενθρονίσει τόν θεόν ·

Δι’ αϋ\ό στοϋ Βυζαντίου 
Τους λιυ,ένας τοϋ πλατείς 

Τςέας τότε ϋφτ,λίου 
Ηλθε θε;κελιωτνίς '

^  9



Κ ϊτριψϊ τούς Θεούς ολους 
Τούς [Λυθώδεις εις φυγήν 

Χ,' εις τούς ουρανίους βόλους 

έίΐω ζεν άπό την γίν (0 ),

Μίαν Αυτοκρατορίαν 
Λιαττδν [λέ τόν Χταυρόν 

Καί την δλτ,ν ϊοτορίαν 

Κίςίυύ τό[/.ους διαιρών

Αόκα τότ αίίϋνας νέους 
Χώρας ίέοτοσες πολλάς 

Από Ϊτϊ'λας Πρακλέους 
Κοις Νείλου έκβολάς'

χ 'ί ίω κ ε ς  τού; Κ.ώ5·ηκάς σου 
«ίς την Λύσιν την τυφλήν,· 

ΚαΙ τά Κϋαγγέλιά σου

Κίς των 2ίλάβων την φυλ'ην

Χαί τών φώτων σου ό λύχνος 
Ρίπτων σπίθαν [Λίαν γοργήν 

Μέ τό ύστερό του ίχνος 
ύλην άναψε τήν γ·ήν(7)·
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Τώρχ ι:άλιν αί ΑΟί,ναι 
Μεταξύ ταϋ παλαιού 

Και τού νέου κό(7[Λου είναι 
Φάρος· φέγγουοα Θεού·

Αιωνίως λοιπύν τρέχεις 
ΛΙέ τύ σώ[Λα φωτερόν,

Κ.’ έ[λβλ·Λ|αα τόν κύκλον έχεις 
δριοιος ριέ τόν Καιρόν...

Αίτνα ,  χύνεις σαν ποτάιει 
Στ/,ν Τουρκίαν τ-ξν φωτίά,

Κ ι ότι εΰρ’ρ στάκττ,ν κάαει. . 
Κάθε σου σταλαγριατιά !

Π’έγαινε νά κυβερνέσκς ■ 
ΐίκεΐ, όπου τόν θερμόν 

ή  Ανατολή καί Λύσις 
Δίδουνται άγκαλϊασυ.όν !

ΙΪ έπτάλοφός σου χιόρα 
Κ^ρα σου πολ.ιτική ,

Καθώς εϊν’ ακόμα τώρα
£§ρα σου θργ,σκευτικτ, ■ 8.) !
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Κι’ άν 5έν -̂ να! στόμα ένα, 
δ,ίΓου ώς χαιρετισμ.όν 

Νά μϊν Ιχιρ 5ι’ εσένα 

Πικρόν έ'ναν σαρκασμόν,

Ετοιμος 6 στέφανός μου ' 
Δι’ εσένα τόν κρατώ ·

2έ πρωτότοκε τοϋ κόσμου 
Σέ λαέ σέ χαιρετώ !

ϊ ά  πτερά σου άνοιξέ τα 
ΙίαΙ χωρίς 5ιακοπ:ςν 

Πρός τίίν ϋψϊίλνίν σου πέτα. 

Αετέ, περιωπ’έν!

Καδώς όταν οδοιπόρους” 
Αδελφούς 6 ποταυ,ός

^  12

Από χα σ μ α  ρέων ορούς
Αφρός όλος καί θυμός

Τους χωρίσφ καί ό ένας 

•ίϊς μ·ΐάν δχθϊΐν εύρεβφ 
Κ,αί ό άλλος μ.έ βρεγμένας 

Πτέρνας αντίκρυ



ΑϋτοΙ βλέζουνται, ζ·ίΐτοϋνται 
Μέ μ,ατιαΐς άδελφικαϊ;

ΚΛί (λέ λέςεις χαιρετοϋνται 
Λύτης καί στοργής γύ,υκαϊς,

Παρομοίως χωρισμένοι ■ 
ό  έντός καί ό έκτος

£λλην έμειναν, τλή,ν μένει 
ό  δεσμός των ό σφικτός·

Κ ά , ό τοτα μ δς στερεύει'
Ν ά , ή άμμος ή κρυφή

Τής Ελλάδος τόν χω νεύει' 
Ενωθήτε , ά δ ελ ο ο ί! . .

ό τα ν  τής Αύτοχθονίας ,
Ρ ή γ α , σϋ έκ τής Βουλής

ΕςεμΫ,ς τά< βλασφημίας 
Κ ατά  τάσης τής φυλής,

Από τ ’ άλυτο σκοτάδι 
Κ.αΙ τόν υτνον τόν βαρύν

Ενας εις τό Βελιγράδι
Φωνήν χύνει θλιβερήν(9),
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Α χ το )λνΐ[Α:« £ξω οκύπτει 
ΚαΙ με ττράσωπον ώ /ρ6 

ίίί? τό χρ6®ω7:(ίν σου ρίπτει 
X δνοιιά του ώ; αισχρό·

11.’ ένταυτώ εις τό Σκώυλίνι,
11, εις τδ  Σέ·Λ0 ένταυτφ , '

Κ,’ ένταυτώ είς τδ  ΠαρδένΓ, '
Κ  είς τδ Συΰλι τ  άκουστδ,

Κ,’ εΐς τδν Π ίνίον, κ’ είς τ·ςν Ο ϊτςν , 
Κ. είς τ·ςς Χίου τά  νερά ,

X είς τ/;ν Σά^κον, κ είς τ·ςν Κρνίτιςν, 
Κ είς τ ’ αθάνατα 'Γαρά ,

Μυρρινιγκίάζουν σπιθοβόλα 
Χ ίλια  σώρ,ατα νεκρά,

ΚαΙ τά  κόκκαλά των δλα 

Κροταλίζουν τροικερά ·

ΚαΙ ρ.έ (κίτραν στδ κεφάλι 
Πατριάρχου φωτεινςν 

ό  Γρτ,γ.οριος έβγάλλει 
Απ τδν Βόσπορον ι>«ν·||ν.
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Κ,' 1 άγια σνιχω̂ >.έν7)
Ρ άβίος του άτ:6 Θυμ4ν 

Εναντίον σου 6ερ(/.α£νει

Τόν φριχτόν Αφορεσριόν. . .

Ε ι’ άν 5έν ίναι στόυ.α ίνα, 
ό,ττου ώί χα.ρετισριό» 

?<* ρΐ’̂ ν ϊ '0  δι’ εσένα 
Πίχρόν έναν σαρχασ|Α0ν,

ίτοιριο; ό στέφανός. ιαου · 

δ Γ έσένα τόν κρατώ ·
2έ πρωτότοκε τοϋ κόσμου 

2έ λαε σέ χαιρετώ  !

Π α ί, τό νεκροιμ-ένον Γένος 
ϊύσσιου.ο Ο' άναστν,Οφ'

Λ α Ι, ό /ίλλτ,ν ώπΐ.ισμένο; 

Γ ίγαντας Οά στςκιοΟνί

Από τάς ΐστρίας χώρα;
ί;ως έως εις τ/,ν γήν , 

όπου τ,υρ’ ό Πυθαγόρας 

Ττ,ς σοφίας τί|ν πτ,γίν
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Καί είς' άκαριαϊον 
Απαντνίθγικαν οτιγ|Α·/;ί 

ό  (Λεγάλος Ναπολέων 
Κ ’ Ϋι μεγάλϊΐ Πυραιν.ίς·

Ν αί, 6 άνέβωριεν τά  6ρ·(ΐ 
Μέ ττιν σπάθαν στ6 δεζί 

ϊτρατιώ τα ·. δαφνοφόροι 
Και λαός συν γυναιξί ·

Τότε τότε ά άγια
Σί) τοϋ Γένους ρ.ας τροφός 

Θά κατέβνις, ώ Θρνισκεία, 
Ολτι άστρα κ1 δλτ, φ ω ς'

Θά όψιόσφς δύο θεία 

Αάκτυλα; οί ουρανοί 
Θ άνοιγθοϋν κ ά ευλογία 

Τοϋ Κυρίου θά φανί

ϊριδος ώ ραία’ζών’Λ,
Ποϋ (Λέ κύκλον φωτεινόν 

Τό Βυζάντιον ένόνει

Μέ τάν πόλιν Αθγίνών ...
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Εις τάν ΑΒωνχ 6ά ^θά<7/ς 
Κ. έκεϊ ό'ταν θά στκθί,ς 

όργυικϊς θά τβν πίράστ.ς 

Χ ίλικις άν [;Λτρ·ίθ·Λς ·

Καί θά κρούουν έκεϊ λύραν 
Ολ’ οί Αγγελοι όριοΰ 

Οταν ιτάο/,ς τ/,ν πορφύραν 
Καί τον σπόγγον τοΰ Χρίστου

Καί τό τίριιόν του ξύλον, 

όπου Χέσαια κρατεί 
Των άπίστινν άλλοφύλοιν 

Γενεά τ, [Αίσ/,τ-ό ·

Καί θά κράξφς ά π ' τά  νέφ-Λ ' 
ιΣηχωθήτζ σ ί ϊ ΐ ,  Υίχροί, 

Τώχ ύποίωι- βάτονς τρίψει 
7/ γΐ} τώρα  ι) πιιτρίιΐ τ>

Καί θά σ·/;κωθ·ρ έν πρώτοις 
ό  τί,ς Κρόϊας λυτρωτές, 

ό  Σκεντέρριπετ.ς Καστριώττ,ς 
Δυό Σουλτάνων νικ·Λ,τ·/ίς(1 ό)·
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Και ή Λέσπω ριχνοξΛέκ'Λ 
5Ιέ φνισέαΐα στ/;ν πο^ΐά 

Κ' εις Ρενίάσαν χακ)[Λέν/ι 
Μέ τά δέχα τνις παιδ>ά(11)'

κ ’ έχατόν λίτρων ον,χάνων 
ϊίδερα εις τόν λαΐ|Λ0ν 

ό  Λνδροϋτσος χαΐ σέ [̂ .άν̂ ν 
Νά προοθάδΤι πολεριών( 12)*

ΚαΙ οί δυό εις τάφον ένα 
Κατσαντώναι αδελφοί 

ΛΙέ τά γόνατα σττασ ι̂ένα,
Μέ τό ήπαρ οτό χαρφί(13)·

Κ;'ό Παπα-Εό6όφ.ιός σου 
Εις τής Λίκ.νςς τόν βυθόν 

Τά χο[Λ|Λάτ1α του έριπρός σου 
ΤΝά συνάςφ προσπαθών(14)·

»
Κί' άλλοι χα’άλλοι Καπετάνοι 

Τοϋ λαοϋ σου τοϋ πιστοΰ, 
ΙΙοΰ έσφάζετε , Σουλτάνοι,

Λς προριάχοος τοϋ Χριστού!..
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Απ' εκεί δπόταν οΟάσγς 
Τχ δυό γείτονα νερά 

Τ'Λζ |̂·1ας κι άλλΆ*; σου δαλάσστ;;, 
Πόση τέρψις και χαρκ ί

11 Αγία ριας 2:οφία
Μέ σπασαους θά τινα;(̂ θ·ρ,

ΚαΙ η πύλη της ή |Λΐα 
ΚαΙ ·ίι άλλη θ' άνοιγθη ,

Κι' άπ επάνω της θά ρίψ·̂
Του τυφλου όθωρ,ανού 

Τό φεγ '̂άρι, πού στα ύψη 
Μισοστέκει τ' ουρανού *

Θυ|ΛΐάΐΑατος θά χύσν.ς 
Κσύ νέφαλο γλυκύ 

Οταν πάγτ.ς νά καθηστ̂ ς 
Κίς τον άρ.βωνα εκεί,

Οπου (Λ ανοικτό τό στόρ/,α 
Ολον σείει τόν Ναόν 

Ο Χρυσόστο(Αθς άκόρια
ΚαΙ διδάσκει τόν λαόν(15)..
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Χαΐρε πάλιν Εκκλνισία 
Χαΐρε Ανατολικ*/;,

Κόρ'Λ του Χρίστου γντ,σία, 

Πρώτν, κΐ Αποστολικν;!

Λπο τον γλαυκόν του θόλον 

Χά 6 Γαβρι/,λ πέτα ,

Και μ.έ ρ̂ό|̂ .ον άστροβόλον 

Κατεβαίνοιν βτα^Αατα

2τ·^ν Αγίαν ρ.α; Ιιοφίαν 

Πολυό^/.[Αατος ταών,

Και σκεπάζει ρ.έ τ/,ν μίαν 

Πτέρυγά του τον Ναόν

3Ιαργαρίτιν/ι κογχυλη

όλΥιν χύνουσα τ/,ν γ/,ν 

Από τά ^ρυσά του /είλγ 

Κοσαοάκουσττ,ν κραυγ/,ν,

Οοθο^ό^ου μας σαλπίζει 

Λια ό̂^ ο̂υ τ/,ν καλγν 

Βασιλείαν κ ηλεκτρίζει 

ύλην τ/,ν Ανατολήν...
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Χαΐρε, ^αϊρε τών Κ.λν,νων 
Μυρωι/,έΜίΐ κεοαλνί !

Ιΐυρε πάλιν Κωνσταντίνον 
ίΐ έλλν,νικ'ί; Ο’ολτ'!..

Συρι.!{ιθρά!.. ίΐαέρα ποια 
ηένΟιριν, στ6ν ουρανόν

Κα'ι στ'ίίν γτ.ν πανολεθρία, 
όταν των Χριστιανών

Κττεσεν τ, Χέα Ρώι;.·/ι
Μ ολον ΤΛ,ς τόν ΚολΛσσόν,

ό-οϋ 8ύο όγροΐ ωρ/.οι

21

ΐϊβαστοΰσαν Οαλασ;σών!

Σ/.έπκν εις τά πρόσωπά των 
Κρριψαν τά Σε ρα '̂ια ,

Καί δέν είπαν τά γλυκά των 
"Ασαατατά Χερουβίυ.!..

ίίοΰ τρέχουν ;/.υριά5ε;
Γενιτσάροιν οοβερών, 

Κ ΐ’ άντ-ί,/οϋν α'ι π είιά ίες 

Τό ά.Ι.Ιάχ τό τροιιερόν



Λΐ2 τό ρό“ αλον στο χέρι , 
Χρυσοστόλιστος, λαυ-πρός 

ό  !ιουλτάνο; των(16)τους φέρει 
Εις τους Πύργους ιχας έυ.πρός'

ό  ΪΙαλαιολόγος τρέχει 
Μέ Καισάρων Αετούς 

Και την γην αίι^.ατοβρέχει 
ότΓουκιάν πέτα ι;/αυτού;...

Οταν η ζωη πηγαίντι 
Ενός Κράτους νά χαθη 

Είς τον ανακτά του [λένει 
Σκήπτρον τότε τό σπαθί,

Κ εις τον προιχαχώνα αόνον, 
Οπου στιβαρά πατεϊ, 

ίΐ τον τάφον η τόν θρόνον 
Αυτός πρέπει νά ζητγ...

ϊόχαλκόστοριο κανόνι
Λάιχπει, άστραφτοβροντα, 

Σπάνει, ξεθεμελιόνει 
Οπου τεΤγος άπαντα*
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ηλ/,ν από τά στό(λατά των 
Κατα::έλται στ6ν εχθρόν 

Χύνουν χάλαζαν δοράτων , 
Χάλαζαν βελών, εεετρών

0τ:λισ[/.ός αρχαίο; , νέος 
Αντιστέιιεται , όρρια ,

Χα'ι ό κόοαο; ό άρχαΤος 
Μέ τον νέον πολερια·

Αλλά ένας εις -Γ/;ν ριάχην 
ϊταλός(17)λεΐ3:οτακτεΐ , 

ΚαΙ ό Ελλιιν στρέφει ράχτ.ν 
Κα'ι τάς Πύλας παραιτεΐ...

Τόν τί,ς Νέας Ροιριτις τότε 
ΕιΧαν θεαελιωττ,ν 

Ανω των οί στρατιώτα·.
Μέ παλά[Α·/,ν δυνατ/,ν

Τό σπαθί του νά συντρίψ-ρ 
ΚαΙ εις τόν ωκεανόν 

Τόν βαθύν άφ' οδ τό ρίψτ 
Νά χαθ-ρ στόν ουρανόν...
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Τοΰ ι;.εγάλου Κοινσταντίνον 
τ ’ Αναχτόριον πχτεϊ 

ΚαΙ εϊ; τάς στοάς εκείνου 
Τύαττανα βαρυκροτεΐ

ό Μ(Ίάυ.ε6(18)· Γερουσίαι
ΚαΙ ραβδούχων των αειραί, 

Λύκεια κΐ’ Ακαδτ,αίαι,
Θέατρα καΐ άγοραί,

Τ?,ς ίίλλάδος κατεττράφη 
ΚαΙ τν,ς Ρώ̂ Ύ,ς ή είκών... 

Ιΐαντοΰ θρήνοι, παντού τάφοι. 
Οπου Κράτος τουρκικόν ,

Κι όπου ή πλϊ,θύς πν,γαίνει 
ϊών βαρβάρων του στρατών 

Η άριάθεια έβγαίνει 
Από τόν κονιορτόν . . .

Αλλά ίλΟεν, ίλθε τώρα 
Τής διχαίας σου οργής 

II προωρισριέννι ώρα ...
Λαέ, σήκω! ριν;ν άργρς!„
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Παρ' αυτόν τόν ελαιώνα 
Μ ιλτιάίτ,ς, ::αρ' αύτόν 

£τρεψε στόν Μαραθώνα 

Τοϋ Λαρείου τόν στρατόν

Κατά τά στενά εκείνα 

ό  Θε[Αΐστοκλ·Λ.ς νικά 
2τρώ;^νων πρός τίιν ΣαλααΤνα 

Χίλια πλοία Ξερξικά·

Ολο τ ’ άνθος, οί λογάΧες 

Τών Περσών διά [/.νάς, 

ΤοιακόσΙϊΐ χιλιάδες
Επεσαν στάς Πλαταιάς*

ό  μεγάλος Κίμων πάλιν 

Εκ τοϋ Πειραιώς αύτοΰ 
Μέ τό τάχος στά,ν λΐυκάλτ,ν 

ίίφθασε τοϋ άετοϋ ,

ΚαΙ δέν έλαβεν ό Μάδος 
ή ς  συνόρου του γραμμ.·>,ν 

Εντός χώρας έλλτ,νίδος 

Ούτε μίαν πιθαμνίν ·
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Τάς ένοπλους πεΧιάϊας 

Τ ις  Ασίας άψηφών 

Μέ τάς δέκα χιλιάδας 

Πέρασεν 6 Ξενοφών,

Καί |υ.έ άλλας τέσας [Α<ίνον 

ό  Αλέςανδρος νικών 

Ιίίς τ/,ν Βαβυλώνα θρόνον 

Τψωσεν έλλνινικόν·

Καί κριεΐς απόγονοί των, 
ΛΙίαν χαόνκν γενεάν, 

Ενός Κράτους, ο,που κτον, 

Δειλιώρ/,εν τκν σκιάν! . .

Νά, τό Ξόνταγρια βαστάζει 

Τνίς έλλνινικκς φυλνίς 

11 Κολώνα , νί,τις στάζει 

Αίμα φλέβας ΰιΐ.

Κ  εις Μωάμεθ τοΰ ίευτέρου 
Κύψασα τκν έντολ/,ν 

Εφερε τςν τοΰ υστέρου

Κωνσταντίνου κεφαλκν(ΐίΐ).,



Τ̂ ΓΟΧ-άτω είς ^ωρείαν 
Ερειπίων ώς Παλλάς 

Ε;;ειτο ριέ πανοπλίαν 

Α[Λαζόνος ί  έλλάς

Κ είχ ε̂ν όλο τ·/)ς τό ®ώο.α 

Τό ανδρείο καί κοαψό 

Βυθισο.ένον εις τό χώαα 

Τό βαρϋ και [λελαψό ■

Φάν/;κεν ή κεφαλνί τν;;
ΛΙετ’ άνασκαφάς πολλάς, 

Κεφαλί) τ-ος Αφροδίττ,ς...

Κ ’ είναι VI εντός έλλάς ■

Τοϋ Συντάγριατός ριας αέλλει 
Αίσγος τώρα δυνατός 

Κά ξεόάψ-ρ τ ’ άλλα (/.έλν,. . .  

κ ’ ΐ  Ελλάς είν’ ά έκτος·

Γύροι τ·7;ς έκχώοεώς της 

Αγγελος έγώ πετώ 
Καί τ·?ίς άναστάσεώς τ·Λ,ς

Χρυον,ν σάλπί'ργα κρατώ(20).
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ΣΓ1ΜΕΙ ΩΣΚ1Σ.

(1) Τά; έν τη Μικρά Βλαχία νέαί ημών Θερμοπύλας , δπου ό 
’Ιερδς Λδχο; χροαεφερεν έαοτδν β’ς τον βωμόν τής πατρίδας.

(2) Οι μετά της Άντιβααιλείας πλτ,μμυρίααντες την Ελλάδα 
Βαυαροι, εξαιρούμενων έλίγων τινών , γλίσχροι και βάναυτοι , 
μακράν του νά έ-κιδείξωοι την προς την αρχαιότητα στοργήν , 
την ευθύτητα και τάς άλλας άρετάς , αΐ όποΤαι γαρακτηρίζουσι 
την άνω Γερμανίαν, ήλθον είς την πτωχήν Ελλάδα διά νά τήν 
γομνώσωσι κςιν νά τήν άποβαρβαρώσωσιν.

(3) Έως σ·ήμερον σώζεται μετέωρον είς τά διά μακρών μο- 
νολίΟων συνεχόμενα Ιττίκρανα δύο στηλών του ^νΆθήναις Όλυμ- 
πίου Διός το κελλεΐον ένός άνβχωρητου  ̂οστις μέχρι των ήμερών 
τής έτταναστασεως εζη εκεί δεχόμενος είς καλάΟιον κρεμαστόν 
τον 4πιούσιον άρτον του.

(4) Καί τοΰτο είς τήν γην τής γενετής του μόνον , διότι ούδ’ 
είς την Ιρλανδίαν , αποτελούσαν τό τριτημόριον σχεδόν τής βρετ- 
τανικής Επικρατείας, ή αγγλική κυβερνησις άπονεμει δίκαια 
ισοπολιτειας, αλλα όιατελεΤ θεωρούσα ώς Είλωτας τους πτωχούς 
Ιρλανοους, των οποίων ό Γράκχος-'Οκονέλλος είς μάτην τριά

κοντα στ,μιρον ετη προστατεύει τήν θρησκευτικήν και πολιτικήν

(5) Οι ξένοι δλοι , κρίνοντες τό νυν ελληνικόν έθνος Ιπιπο- 
λαιως , το Οεωρουσιν ώς ολίγον ευφυές διότι δένπαρήγαγεν ούοέ- 
να υπερτεροΰντα κατά πολύ τούς άλλους πολίτας. κυριωτερα
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των οντιών της ^λλείψεως τιύτης βΤναι ό αφΟόνως τής φύ- 
σίως χο,̂ ηγι̂ ιΟίΙς εις αταντας τους *̂ Κλ).ηνας νους, δστις κϊΟώς 
χαΐ ΐ,Ιζ τούς άρχα'ους χρόνους χαΟιστα δυσχολοτάτην την νίκην 
ένος ΙπΙ των όίλλων δλων.

(6) Τω οντι εκτοτε ό Κρόνος , όΖεας, ό Αρης, ή Αΐ{ίροδίχη, 
ο Έρμης ΙκΟρονιοΟίντες τής γής Ιο»σίλευταν είς τούς άλλους 
9ϊλαντ,τ«ς , οΐ ό::οιοι ιρΙρουσιν ετι τά δνόμττά των.

(7) Έκ του σπννΟήρος αυτού άνήφΟηοαν κατά το 1453 έτος 
τά φώτα, τά όποια σ·/·μδρον ά-αυγάζουσιν είς την Ευρώπην καί 
εις την Αμερικήν, |·πειδή τότε ο1 άπο Κωνσταντινουπόλεως φυ- 
γόντες λόγιοι ^Ελληνες ήνοιξαν Σχολάς είς την Ι̂ταλίαν και εις 
την Γαλλίαν, Λίς λοιπον ή Ελλάς διεδωκε την παιδείαν εις τον 
κόσμον, πρώτον Ιπ'ι Περικλεούς και ^ΑλεζανΟρου , δεύτερον έτιι 
άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ' ώστε και σύ , ω έλευΟερζ 
Ελλάς, καί σύ , ώ δούλη '1ί<λλας, ώστε και συ , ω νεα πατρίς μου 
Άθήναι, καΐ σύ, ώ παλαιά πατρίς μου Βυζάντιον, κατά οιαοο- 
γήν Ιδιδάςατε τήν οικουμένην.

Την άπΐ συιτάιεω; μέ·/_ρι χιτιλΰσεω; τή; Ιλληνιχής Αυτο- 
χριτορίις μϊγάλην χερίοΙον άνέφερα διίζοοιχιότίρον υω ί ιοϋ 
ίίοντο; εϊ; τό προχείμενον Ποιημάΐΐον , Ιχειίή όλοι στ,μερον οί 
λόγ·ο·. -εοό νεερί τάς Άθτίναί σοοτρεφομένου Ιλχχίοτοι. ήμών Κρά- 
« ο ; έΐνανοότ.. μόνον νίχχ< χχτά Περ™ν ν.χ'ι Άχαδημίαί Πλχ-.ω- 
νων , άγνοοϋντεί ί) ληομονοίντε« =ήν με-χγενεστέραν 3όξχν του 
ΐν Κωνττχντινοϋχόλε’. ούτοκρχτορεύυαντο; ελληνικού έΟνουί , τό 
όχοϊον χχ'ι τό βρηοχΕυμα τοϋ Χρυτοό διηρμτ,νευσεν , έυχολίχτε 
χα'ιίιέ/υΜν εϊί τήν τότε βάρδχρον Εόρώχην χκ’ τούς νόμους χαΐ 
τάς ϊπι'στν,μας κχΐ τάς ^_έχνχς του μετωχέτευτεν εϊς αυτήν οια 
των πεπαιδβυ;χενων άνδρών του.
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(8) 'Π γενική ομω; τάσις τής εύρωπϊΤκήί διπλωματίας είναι 
V» οιατηρηθιόαιν άκεραίως είς την εύρύχωρον Μοναρχίαν του 
μεγάλου Κωνσταντίνου ή μικρά έλληνική Επικράτεια καΐ ή 
μεγάλη οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς Ιπι πολλούς αιώνας 
συνεπήρξαν είς την Ισπανίαν το χριστιανικόν Βασίλειον των 
Άστουριών και τύ ίσλαμικον των Αράβων . Συνομιλών είς 
Κωνσταντινουττολιν πέρυσι μετά του πρέσβεως Στρατ^ρόρδου 
Κάνιγκος , ν̂ος των δλιγίστων Ικείνων "Αγγλων , οΤτινες ώς ό 
οιλαΟήναιος Κικέρων παρηγοροΰσι την Ελλάδα είς τάς κατ* αυ
τής βιαιοπραγίας τής άδικου καΐ άγερώχου Τώμης των , β σεβα- 
«στέ Κάνιγξ, ιΤπα, συνεστήσατε οΐ Ευρωπαίοι έντος τής μικροτά- 
«της Ελλάδος Πολίτευμα μεγαλήτερον τού Κράτους της· άνυ- 
ίψώσατε είς την στενωτάτην περιοχήν της θρόνον, τού όποίου ή 
«σκιά, ούτως είπειν, υπερεκτείνεται των μεθορίων της καΟό)ςήτοΰ 
4 ΛΟωνος φθάνει, κατά μυθώδη τινά παράδοσιν, εως είς την νήσον 
εττ.ν Ικ τούτου δνομασΟεΤσαν Σκίαθον. Ή Ελλάς χωρίς έπεκτάσεως 
«συνόρων δεν δύναται νάήσυχάση, δεν δύναται νά υπάρΙη.»

(0) Ο έκ Φβρών αοίδιμος 'Ρήγας, δστις άπεκεοαλίσθη κατά 
τά I ^98 είς τήν πρωτεύουσαν τής Σερβίας.

(10) Ό  Γεώργιος Καστριώτης, ό ύπύ των ΌΟωμανών αυ
τών διά τάς πολλάς και μεγάλος ανδραγαθίας του έπικληθεις 
Σκ ε ν τ έ ρ μ π ε η ς ,  Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  ή γ ε μ ών ,  ΙγεννήΟη κατάτά 
'ϋΓί· καΐ είς Ιννεα έτών ηλικίαν έδόθη βμηρος είς τον Σουλτάναν 
Αμουράτην τον δεύτερον παρά τού πατρός του Ίωάννου, ήγεμόνος 
τής Ημαθίας* Ά λλ’ δτε άποθανόντος έκείνου κατά τά 4432 ό 
Άμουράτης ήρπασε τήν Ηγεμονίαν του, 6 νέος ΊΙπιιρώτης Ιδρα- 
πέτευσε πνέοιν Ικδίκησιν κατά τού τυράννου* ά©’ ού δέ μετ’ έλίγον
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«νέκτησε την πατρώαν κληρονομιάν , κατέλαβε 5ιά στρατηγή
ματος την Κρόϊαν καΐ ακολούθως υπέταξεν όλην την Ιλλυρίαν καί 
την "Ηπειρον , των οποίων άνηγορεύθη χατα τά \ 443 ήγεμών 
4νεξάρτητος. Μετά πολλής τότε δυνάμεωςό ’Λμουράτης αυτοπρο
σώπως έχστρατεύσας κατ'ούτοΰτόν έπολιόρκηαεν εις την καθεδραν 
του Κρόΐαν άλλα δίς ΙνικήΟη κατά κράτος καν άνεχώρησε κατητ/υμ· 
μένος· Κατα τα 14ο I ό υΙός του Άμουράτου Μωάμεθ ό δεύτερος 
έςακολουθήαας τον πόλεμον δεν υπήρξεν ευτυχέστερος τού προκα- 
τόχου του, καΐ οί στρατηγοί του ήναγχάσθησαν νά παραιτησωσιν 
έπίσης τά τείχη τής Κροίας. Μετά την πτώσ'.ν πάλ-.ν τής Κων
σταντινουπόλεως ό άλαζονευΟεις Σουλτάνος ώρμησεν ό "διος κατά 
τού ήρο)θς τής Ηπείρου, δστις μόνος εκτοτε ώνομάσθη πρόμα/ος 
τής πίστεως τού Χριστού ’ έπέστρεψεν δμως καΐ αυτός ν,ττημέ- 
νος και κατά τά 1461 εκλεισεν είρτ̂ νην, την οποίαν Ιπέτυχε γρά- 
ψας προς τον τροπαιουχον ^Έλληνα πλήρη κολακε·ών έπιστολήν, 
Ό  Γεώργιος Κασ:ριώτης . καί τοι νικητής , προβλέπων δτι δεν 
ηΟέλε δυνηΟή ν’ άποκρούση ολην την κατ’ αυτού όπλισθεΤσαν 
Ανατολήν, άπήλΟεν εις τήν Ιταλίαν διά νά Ιπικαλεσθή τήν βοή
θειαν των χριστιανών βασιλέων* άλλ’ ό θάνατος τον κατέλοβεν 
είς τό Ινετικόν Κράτος τήν 1 7 ’Ιανουαρίου 1466, και μετά δω
δεκαετή άντίστασιν ή 'Ήπειρος και ή Ιλλυρία ύπέκυψαν έκ νέου 
είς τον ζυγόν των Τούρκων.

(II) Όλίγον είναι γνωστόν εί; τό έθνος τό μαρτυρολόγιον των 
λαών και τών άνδρών Ικείνων , οσο: από τού 1770 έτους μ χ̂ρ'· 
τού 1821 προοιμιάζοντες τήν 2ο Μαρτίου Ισοάζοντο υπέρ τής 
έλευΟερώσεως τής έλληνικής ©υλής.

Δ^ο μεταξύ τών τοιούτων μεγάθυμων λαών διεκρίθησαν, ό τού
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Σοϋλίου καΐ ό τής Πάργας* ό δε μετ*αύτών άριστεύσας καΙ «υνε- 
ταιρίΓής το5 'Ρηγα Χριςόδουλος ΙΙερ^αιβδς Ιςιςόρησε τάς Οαυμαςάς 
μάχας του Σουλίου κβΐ τήν ηρωικήν μετκνάττατ.ν τής Πάργας.

Έγώ εις τάς Σημειώσεις του ττροκειμένου Ποιηματίου έρχομαι 
νά μνημονεύσω έν συντομί^ θανάτους και ^ασάνους έςοχωτέρων τι- 
νών Ιν . των τοιούτων προμάχων του ελληνικού Γένους, και τούτο 
διά δύο λόγους * πρώτον , διότι' νομίζω άναγκαιον νά γνωρίζη δ 
λαός την ιστορίαν του* δεύτερον, διότι έπιθυμώ νάΙννοήσνι αυτός 
ότι, ένω θυρωρός τις τού Νικολάου Μουρούζη, καλούμενος Τ σε- 
λ ε μ π ή  ' Ρηγαν^ός  εις την Κωνσταντινούπολ'ιν, υΙός ενός ποτέ 
Δ ρ α γ ο υ μ ά ν ο ϋ  των Τούρκων είς την Πελοπόννησον, φορών κί
τρινα πέδιλα, κοκκίνας άναξυρίδας και δερμάτινον έπι κεφαλής Ιξυ- 
ρισμένης πύργον, ούδ'έφαντάζετο έχει την άνάστασιν τής Ελλά
δος, » ίρ=; θαυμαστοί κατά την "ΙΙπειρον, κατά την Μακεδονίαν, 
κατά την Θεσσαλίαν, κατά την Ακαρνανίαν έχαρατομούντο, διε- 
μύ.ίζοντο, άχεσταυρούντο, άνεσκολοπίζοντο ύπερ τής άναστάσεως 
τής Ελλάδος, την οποίαν αυτός άνεσκ ολόπισεν , άπεσταύρωσε , 
διεμελισεν , έκαροτόμησβ δύο ϊτ·ο μΐ τι, καταχθόνιον Ψήφι
σμά του, με τό σατανικόν του δόγμα οί ανΟ ρ ω π ο ι  τού τό
π ο υ ,  με τάς ύλικάς καί αναίσχυντους περί έθνους Ιςηγήσεις , 
τάς οποίας ύφαίνει όλονεν άπό τού βουλευτικού Βήματος.*

Τό άρειμάνιον ήθος καί ή μετά καρτερίας ανδρικής τελευτή 
τής Σουλιώτιδος Άμαζόνος Γεώργαινας Δέσπως έζέπληξε τούς 
τυράννους τής Ελλάδος. Ή  αδούλωτος ήρωίς του Ιουλίου, περι- 
κλεισΟεΤσα ύπδ τών Οθωμανών είς ·ζόν Ιν 'Ρδνίάση Πύργον τού 
Δημουλιϊ καί τόν θάνατον προτιμήσατα τής αιχμαλωσίας, προσέ- 
φερε τήν δάδα εις πλήρες πυρίτιδος κιβώτιον καί κατεκάη μετά
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έπτβ θυγατέρων καΐ τριών Ιγγίνων της καθώς άναφέρεται εις το·!»ς 
έξης δη|λώ5εις στίχους *

•Άχ^ς βαρύς άκούεται' ττολλά τουφέκια πέφτουν*
Μήνα είς γάριον ^(χνοονται , μήνα κ̂  είς χαροκόπι;
Ουδέ εις γάμον ^ίγνουνται, ούδε κ* είς χαροκόπι *
Ί Ι  Δέσ πω κάμνει πόλεμον με κόραις και μ* έγγόνία * 
^Αρβαν'.τ ά̂ τήν πλακωτέ στου Δημουλία τον Πύργον *
— Γεώργαινα, ·̂ξε τ’ άρματα* δεν εΤν’ έδώ τ  ̂ Σούλι *
Έδώ ’σαι σκλάβα του Πασά, σκλάβα των Άροανίτων ,
— Τό Σούλι κ̂ ’ δν προσκύνησε, κι* δν τούρκεψεν ή Κ’άφα, 
Ή Δέσπ’ άφένταις Λνάπιδες δεν εκαμε , δεν κάμνει,—  
Δαυλί στο χέρι άρπαξε, κόραις κ’ Ιγγδνία κράζει *
Σκλάοαις Τούρκων μήνζησωμενΙ Παιδία, μαζύμ'έλατεί —  
Και τά φυσέκια άναψε, κΐ' ολοι φωτιά γενηκαν ,»

(12) Επειδή ό Μωαμεθανός από του Η 53  έτους, άφ’ ής Ιπο- 
χής έκυρίευσε τό κέντρον τής ελληνικής Αυτοκρατορίας , δεν 
Ακυβέρνητε τήν Ελλάδα, άλλ’ άπλώς μόνον έστρατοπέδευσεν 
έπ’ αυτής , ο̂  παρά 'ίά ορη κατοικοΰντες "Ελληνες κατέλαβον 
αυτά ώς προμαχώνας και δπό τ* ονομα Κ λ έ π τ α ι ή  ^Αρμα- 
τωλοΐ  διέμειναν έκεΐ ζώσα διαμαρτυρησ.ς κατά τής τυραννίας.

Ό  *Ανδρο0 5 σος, πατήρ του *Οδυσσέως, καταγόμενος από άρ- 
χαΐον οΤκον Κλεπτών τής Θεσσαλίας, εόρίσκετο είς τήν Λεβαδίαν 
κατά τά Π 70 , οτε ή Πελοπόννησος παρά τής 'Ρωσίας υποκινου- 
μένη άπεπειράθη νά Ιπαναστατήση . "Αμα ήκουσεν οτι στόλος 
^σ.κός άπεβίβασεν είς Μάνην στρατιώτας και οτι οΰτοι μετά 
των Ελλήνων καταλαβόντες τάς Καλάμας , τήν Σπάρτην καΐ τό 
Νεόκαστρον Ιπολιόρχβυν τήν Τρίπολιν, εδραμι μετά πινταχοσίων
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^κλιχτών ιι ;  Χβρτόνησον $ια Υο» 'Ισθριοΰ. Άλλ’ ι6ρών •(ά 
τ:άντα χατΐντρκμιμένα χαΐ των ’Ρώσων άποπλευσάντων  ̂ άφ' 
ον πλησίον τοί> ΑΙγίοα έφόνευσεν ύπίρ τούς τρισχιλίους Τούρ
κους μετέβη έχαΟεν μΐ τά λείψανα τής μικρας στρατιάς του 
είς την Επτάνησον. "Οτβ δέ πάλιν κατά τά 0 8 6  ή 'Ρωσία 
κηρύξασα πύλεμον κατά τής Τουρκίας έπεχιίρησε ν* άναστατώση 
τήν’Ήπειρον, 6 Άνδροΰτσος ίτρεζεν είς τύ Σούλιον χ̂ τής Πρε· 
βέζης καΐ μετά των Σουλιωτών ήνδραγάΟησε κατά τού Άλή- 
Πασδ. "Αλλ* έγχαταλειφθείσης και αδΟις τής Έλ).άδος παρά τών 
Ρωσων , ο ήρως τ?5ς Θεσσαλίας ΙπανήλΟεν είς την Πρέβεζαν * 

έκεΤΟεν δέ μετ’ δλίγον άναχωρήσας διά την Πετρούπολιν , |ν ω 
οιήρχετο το ένετικον Κράτος συνελήφΟη κατά διαταγήν τής γ.~ 
λβνθρωποτάτης Δημοκρατίας και άπεστάλη προς τον Σουλτά- 
νον , δστις τον ερριψεν είς το κάτεργον , όπου σύρων έκ του τρα
χήλου άλυσιν βαρυτάτην άπέΟανε κατά τά 1800 μετά δεκαετή 
έπώδυνον φυλάκισιν»

(13) *0 Ιστοριογράφος τής έλληνικ?;ς παλιγγενεσίας δεν πρέ
πει νά παραλείψη ουδέ την κατά τά 1803 ύπέρ του έθνους κί- 
νησιν , την είς Κέρκυραν και Λευκάδα ένεργουμένην δπδ Δημη- 
τρίου Παλαιολόγου τού Καρπενησιώτου, άνδρύς πολυμηχάνου καΐ 
τολμητίου. Οί Κολοκοτρώναι, οΐ Νικήται, οΐ Γίατράχοι καΓαλλοι 
τής Πελοπόννησου πολεμικοί άνδρες διέτριβον κατ’ έκείνην τήν 
εποχήν είς την Επτάνησον, κατεχομένην ύπο' των 'Ρώσων * μή 
κωφαίνοντες είς την πατριωτικήν φωνήν τού Παλαιολόγου συνήλ- 
Οον καί άπό τά όρη τής Ακαρνανίας, τής Αιτωλίας, τής Ήπεί- 

Θεσσαλίας διάφοροι Άρματωλοί * έκεΐ δέ ό'λοι όμού ώρ- 
κωμότησαν την καταστροφήν τού ’Οθωμανού. Μεταξύ αυτών διε-



χρίνοντο ο’. δυο άδϊλίροί Κατοανιώναι , 6 Πιπϋ-ΕύΟόμιο,· χιΐ δ 
Νιχοτυιρ»; . Ο Άλή-Παοϊ; έπρδίρΟκιε μέν νΐ μιτοιώοτ) τον 
μίγαν τούτον οκοπόν , άλλ’ έχτοτε ό ιπόρος τη; ουνωμοοίχ; Ι^- 
'̂οδη ΙπΙ τή; έλληνιχή; γή; χχ). μηδ τιύτα ειρερε χαρπόν , τόν 

οποίον ε̂ ρεψδν ή ΦΆική Εταιρεία.
Ό Αντώνιο; Κχτοιντώνη; χχ! 6 δδελρδ; του Γεώργιο; , νο- 

μχοε; βοτκοι των Άγρχρων , μήν ανεχόμενοι την τυραννίχν τού 
Άλή-Πχϊχ όπώληαιν τά ποίμνιά τοιν κχ'ι από τού Πίνδου Ικη- 
ρύχΟηιιν άποατχται . Τότε ό Άλή; ΐατειλε κατ’ αυτών ατρα- 
τευμχτχ  ̂ τα όποϊχ οΐ νέοι ,Ουο ηρωε; Ινίκητχν ρονεύαχντε; ΙπΙ 
τίλου; χαι τόν περιβόητου ’Αρχιρόλακα τών ατενιυπών Βελή- 
ΓχΓγκχυ, Εχ τών όπιτυχιών τούτων άνχπτερωδέντε; , ηααν ετοι~ 
μοι νχ όμδώιιν εί; δπιχείρητιν γενική; όπχνιατάχεω; . Άλλ’ ό 
πρωτότοκο; Κατχιντώνη; άαΟενήτχ; βιρόω; Ιχλείαβη μετά τού 
άγχπητοΰ του Γεωργίου εί; σπήλαιον, δπου χατά προδοσίαν συλ- 
ληρβέντε; καί οί δυο ύπό τών Όίωμανών μετερέρθηιιν εί; τά 
Ιωάννινα · οΐ δέ δήμιοι τού Άλή χχτέβλχσχν όν τώ μέσω τή; 
πλατεία; τά σκέλη των δια σρυρα; καί άποσπάσχντε; τά ήπατά 
των αρήκαν αυτά τρεΐ; ήμερα; κρεμάμενα εί; τό κρεωπωλεΐον.

(14) Ο Πχπχ-ΕυΟυμιο; , ή αλλω; ό Εΰθυμιο; Βλαχάβα;  ̂
ήτον υιό; τού μεγάλου Άρματιυλοϋ τή; Θεσσαλία; Βλαχάβα. 
ΈναγχαλισΟε'ι; τδ Εκκλησιαστικόν Επάγγελμα κατά Οέλησιν τοΰ 
π2*ρο{ χοΐ,ί, |ΐεχ2 χον θαναχον έκείνοιι έζώ̂ Οι̂  χτ,ν ο̂»Α'̂ α{αν καΐ 
οίεδεχΟη χον χοπον χου · ^Αλλ απαλών ονύχων σποι̂ δάααί χην 
ελληνικήν γλώσσαν δεν άνΙλαδε τόν άρματωλικόν βίον , είμή μέ 
την μεγάλην ϊδΕαν τή; άπελευΟερώσεω; τού ΓΕνου; · δτε δέ κατά 
τά 1817 Εξερ̂ άγη νέο; μεταξύ 'Ρωσία; καί Τουρκία; πόλεμο;, ό
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λέγιθ( *Αρμϊτωλος συμπλέξαί πάλιν με,τά του ΔημητρΓου Πϊ - 
λϊίολό̂ ο̂υ την ίίς τάί Ίονίας Νϊ̂ σοοί άποτυχοΰσαν Ικείνην συνω- 
μοσίαν, τη< όπο(ας δπήρξβ κβΐ βυτδς μύοτηί , την διωρισμένην 
ημέραν, καΟ* ην ιμελλον ο\ συνωμ6ται νά «τυνέλθωίΐν εΐζ τδν Πίν
δον κβΐ άφ’ οδ στρατολογησω?ιν είς την κάτω θεασαλ(αν νά ίφορ- 
μήσωσιν είς τά Ίωάννινχ ,' ίδραμεν έκεΤ πρώτος με τους οτρα- 
τιώτας του . Ό άγρυπνος όμως τύραννος της *ΙΙπε{ρου, προς τδν 
όποιον εΤχον όλα καταμηνυθή , &μα ουτος Ικ(νηαεν άπέστειλεν έπι 
κεφαλής τεααάρων χιλιάδων Αλβανών χόν υΙόν αδτου Μου̂ τάρ- 
Ιΐαααν, δςτις αιφνιδίως Ιπέπεαεν είς τοδς^Ελληνας φθάσαντας πρό 
μικρού εις την αδύνατον 6έσιν του Καστρίου και μή λαβύντας και
ρόν νά όχυρωθώσιν . "Ολοι μετά ήρωϊκήν άντίατααιν Ιφονεύθηαιν 
βονεύοντες. Μόνος 6 Παπά-Εύθύμιος, μή προφΟάαας εις τήν 
άπροαδόκητον αυτήν προσβολήν, διεσώθη. Άλλα συλληφΟεις έ
πειτα και δπομείνας εις τά Ι̂ωάννινα τάς σκληροτίρας στρεβλώ
σεις δίχως νά όμολογήση ούδέν, κατεκερματίσθη και τά τεμάχια 
του σώματός του άπερ̂ ί̂φθησαν είς τήν Λίμνην.

(ίδ) Ό Άγιος Ι̂ωάννης Χρυσόστομος , χειροτονηθείς κατά τά 
398 Επίσκοπος Νέας 'Ρώμης, ίεροκήρυττεν είς τήν*Αγίαν Σοφίαν.

(ί6) Μωάμεθ ο δεύτερος , ό δπότών Όθωμανών Μέγας έπο- 
νομαοΟεις , υΙός Άμουράχου του δευτέρου, Ιγεννήθη Ιν Άδρια- 
νουπόλει τήν 24 Μαρτίου 1430 και άναβάς έπι του θρόνου είκο- 
σαετής μετά παρέλευσιν τριών ένιαυτών Ιξουσίασε τήν Κωνσταν- 
τινούπολιν. Πρό της έκπορθήσεώς της Ιπρότεινεν είς Κωνσταν
τίνον τον ύστατον Παλαιολόγον Δραγάσην νά παραδώση τήν κα- 
Οέδραν του είς αυτόν άν ήθελε νά μείντ{ΐ κυριάρχης τής Πελοπόν
νησου και τής λοιπής Ελλάδος. *Αλλ* ό αύτοκράτωρ ατεέρ̂ ι·4ε



οιχαίως τοιχύτην πρότασιν , ειττών οχι δ κάτοχο; τη; Κωνσταν 
τινο^πδλίω; ίΤναι καΐ δ τη; Έλλάδο;. *ϋ Σονλτάνο; τδτε περιέ- 
ζω« με τρι«χοο(α; χιλιάδα; την χριατιανιχήν μεγαλδπολιν καΐ 
μ4τά πολιορκίαν πεντ·/|Χθντα έπτά ήμερων την 29 ΜβΊου 1453 
Ικορίινοεν αυτήν, οονεύαα; ή^ίψα; εΐ; τά;φυλαχά;έκατδν χιλιά
δα; πολιτών καΐ χαταλύαας ουτω την Ιλληνιχήν Αυτοκρατορίαν, 
ήτι; δνήρχεοε χιλίου; έχατδν τεαοαράχοντα τρεΤ; ένιαυτου; καΐ 
ολίγου; μήνα; · μετά τβυτα δέ βαθμηδόν υπέταξε την Ελλάδα

Ό ΜιοάμεΟ είχε το σώμα ^ωμβλέον , τδ δέρμα Ιλαιοχρουν, 
τδ βλέμμα υπερήφανον καΐ άγριον * έγνώριζε πολλά; διαλέκτου;, 
ήγάπα υπερβαλλόντως την ζωγραφικήν και τήν μουσικήν , άλλ' 
ήτον σκληρός και δοξομανή;.

(17) Ό Ενετό; Ιωάννη; ’Ιοοστινιάνη; κατά τήν χρισιμωτέραν 
στιγμήν τη; Ιφόδου των ΌΟωμβνών Ιγκατβλείψα; έξαίφνη; τήν 
εΐ; αυτόν έμπιστευθεΤσαν Χρυσήν Πύλην άπέπλευσε πρό; τό Αί- 
γβΤον και ουτω πρώτο; εδωκε τό σύνθημα τή; φυγ?5; , ώ; νά 
έπέπρωτο οΐ Φράγγοι πάντοτε νά έπιφέρωσιν όλα τά δεινά ε ι; 
τδ ελληνικόν έθνος.

(18) Ό Σουλτάνο; είσβαλών νικητή; διάτή; Πύλη; του'Αγίου 
'Ρωμανοΰ ώρμησε κατά πρώτον εί; τήν *Αγίαν Σοφίαν , οπού οί 
λυσσώδεις στρατιώταί του έσφαξαν, ήχμαλώτισαν πλήθος άοπλον
άνδρών, γυναικών και παίδων έχει συνηγμένων. Άνέβη έπειτα μετ’ 
αλαλαγμών και κυμβαλισμών εϊς τά Ιπι τοΰ πρώτου λόφου περι- 
κολλέστατα Βασίλεια του μεγάλου Κωνσταντίνου , οπού οΓΕλληνες 
οΰτοκράτορε; έδέχοντο άσιατικώ; του; πρέσβεις τρις έπ Ιδαφους 
γονυκλιτοΟντας και άσπαζομένου; τού̂  τΜας των έν ω διά μη-
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χβντ,ί οΐ π«ρ  ̂τον θρόνον άργορόχρυσοι λέοντες έβρυχώνχο χβΐ 
τά έπΙ των τεχνιτών δένδρων παρά τόΤρίκλινον πτηνά έκελάδουν.

(19) Είς τδ *Ιπποδρόμιον της Κωνσταντινουπόλεως σώζονται 
μέχρι της σν,μερον τρία μνημεία* ό Ικ γρανίτου μονόλιθος όβε- 
λίσκος, δ'στις περίπου εξτ̂ χοντα πόδας ί»ψηλός , Ι| Ιερογλυφικών 
χαρακττ̂ ρων περικάλυπτος κβΐ εις τέσσβρας χαλκίνους κύβους 
έπΙ τών τεσσάρων γωνιών του στυλοβάτου Ιστάμενος μετεκομίσΟη 
Ικι του μεγάλου Θεοδοσίου από την κατ’ Αίγυπτον θηβαίδα * δ 
τετράπλευρος λιθόκτιστος κολοσσός , δστις , σχεδόν έννενγ̂ κοντα 
τεσσάρων ποδών τό ύψος , έκαλύπτετο άλλοτε από κορυφής μέχρι 
βάσεων με κεχρυσωμένας πλάκας χαλκού* ετι δέ τό ήμισυ μόνον 
τής ίλικοειδους χαλκεία; στήλης, είς τής οποίας την τρικάρηνον 
ακραν έπέκειτό ποτέ δ μετά την έν Πλαταιαΐς νίκην ανατεθείς 
εις τον έν ΔελφοΤς Απόλλωνα τρίπους. Κατά την εικασίαν τι- 
νών ̂  άσυμφωνον δμως με την μαρτυρίαν τοΰ τά βυζαντινά κακά 
πΐριγράψαντος Δοΰκα , είς 2να τών κιόνων τούτων προσηλιυΟη 
και τρεΤς ήμέρας έμεινε περίοπτος ή κεφαλή τοΟΈλληνος αύτο- 
κράτορος, του οποίου τά παραμορφωθέντα λείψανα μόλις εΤχον έν 
μέσω άπειραρίθμων νεκρών ευρεθή άναγνωρισΟέντα έκ τών πορ* 
φυρών κοθόρνων , Ιν ώ τό σώμά του βαλσαμωθΙν Ιστάλη παρά 
του Σουλτάνου προς όλους τους ήγεμόνας τής Ασίας.

(20) *Έγραψα τό λυρικόν τούτο Ποιημάτιον είς όσον άπλού- 
στερον ύφος μ’ ίπέτρεψαν αί Ιδέαι, τάς οποίας Ιμπεριέχει, Ιπειδή 
τό ϊγραψ*διά νά τό Ιννοήση; συ, ώλαετής Ιλευθέρας και δού
λης Ελλάδος.

Ή άνάγνωσίς του , δεν αμφιβάλλω , θέλει σ’ Ιμπνεύσε; τον πό
θον του νά σπουδάτης την Ιστορίαν τών προγόνων σου , ή περί-
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νοια των οποίων Ιφώτιβεν άενάως την ίνΟρωπδτητκ  ̂ Ιπειδή θέ~ 
λ8ι̂  συναΐίΟχνβή 5τι κ«τιγωγής Δν ιύγενεστέρβί χρήζεις χ«1 
μαθηνεως πλειοτέρβς τη< των ίλλων λαών, χαθως είς υΐ̂ ν εύ- 
χλεου; πατρος ανηχει μιάλλον ανατροφή ίλεοθέριθ(.

Παρεχτ (̂ τούτου θέλεις πειαθή δτι δλους άείττοτε τοί»ς *Αρμα- 
τωλούς αου σονέδεαεν ο μέγας σχοπδς της άπελεοθερώαεως δλοο 
του Γένους χαΐ θέλεις Ιχχύσει την διχαίαν σου άγανάχτηαιν χατά 
των πονηρών έχείνων πολιτών , οΐτινες εις τά 4843, δτε άνέλαμ· 
ψεν ή βασιλεία των νδμων έν τή Έλλάδι, ίζήτησαν χαΐ 51ν παύ- 
ουσι ζητουντες νά χύψωαι με τύν βαρύν του αύτοχθονισμου των 
πέλεχυν την μεγάλην καΐ άδιάσπαστον £λυσιν της βυνενώαεως 
των Ελλήνων. Ό Διθύραμδύς μου αύτδς άς γενή τδ άντιφάρμα- 
χον του δηλητηρίου, τδ οποίον οΐ Άνταλχίδαι και οΐ Κλέωνεςττ,ς 
νυν Ελλάδος Ινσταλάζουσιν εις τάς φλέβας της.



ΕΜΒΑΤΗΡΙΟΝ ΑΣΜΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ( Ι ; .

• ά 6 λ ^ ς  ϊϊίτ Ι  ί'^ α γα ι *ίί » · ϊ *·γ Η1 ίύν«)Α'.« · β ΐ
^ λ ^ ν ι ;  «άνιοτ» βέλ^νβι |ΐ(νιι λαός |ΐ·ΐ«^ς· ** ΙΙΛ Α Μ Ε ΓΙΤύΡ - 

Μ ή ;  έγγυτ,9ίν-ης τήν άχι^ν4ττ,τα τής Αλλά^βς κα\ ώς 
Ιήααντις «ίιττ;» χ^,ιιατιχβς Ιχομιν βΐ λγγλβι τ ·  ίΐχαοΜ|ΐα τβί 
νά ςίς τά τι^ς , κ«^ ϋλο|ΐ·ν Η(Μ(
·6το0. “ Ι1Ι1Λ.

« II 1κέ)ΐ.β««ις ή)ΐΑν ίΟναται ττροίϋ τόββν , ώ«τ»
<η«· ν ί  |·'*1νν 4>4ξ·9ττ,αΙ*ς «Ις τήν έλ λ ά ία  . . .  01  ϊά τοα οι 
τβ * Ιλληνιχ&ν Λνβί Λ οί λ·{:«β\ .  βίτννίς ΪΜαί·>ς 4 ίβ ·
βανΙζ«νΤ9 νηλ τΟν 6ή<»)4«νώ». ” ΑΒΕΓΑΙΚΟΐ.

Α.

]ί(Ακροστά! [α’ άνίρεΐο ^τ,μα,
Κ«ί βττ,ν (λέονι τό σπαθί!

II Ελλάς νά γέντι θρΰ[Α[Λα,
Παρά ν’ άπεγγλεζωθ-ρ !

Τό γεφύρι τ ίς  Εύρώπνις καί Ασίας στά πελάγ/, 
Σνντρΐ|Λ(ί,ένο |Αέ τ4_Κ(5[Α[Α.α σ4 έγγλέζικο άς πάγ·(ΐ(2;’

Τάς προσόδους (/.ας ν’ άρπάς·ρ 
Κ ι άλυσίδαις ριέ θανάτου 
Βαρείαϊς βόριβαις νά τινάξνι 
Απ4 τά τρικάταρτά του 

ό  Καλβϊνος 

’Αβερδΐνος
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Φοβερίζει, καϊ ριέ δζος χολτίν έρχεται νά 3(ίί·ρ 
Ιίτ?,ν Κλλάδα 6 ΠΛάτος άφ ου είχε τί̂ ν σταυρώοει.

Ο φθόνων τό ναυτικά ριας 
Πίίρεν εναν μας λιμένα;
Τό μεγάλο δάκτυλά μας 
Θέλει κάψει στόν καθένα'

Πλ/,γοιμένο,
Μαραμένο

Εις τούς ναΰτας τις Αϊγίντ,ς καθώς άφκταν τό χέρι 
Οί σκλϊ,ράκαρδοι εχθροί των μέ τϋς νίκκς τό μαχαίρι

Παρ’ αυτός νά μάς δουλώίΤΛ, 
όπου είχε χθες άκάμα 
Καί τ/,ς Πάργας παραδοίιιει 
Τό αίματωμένο χώμα(3),

• Νά σφαγοϋμε!
Νά καούμε !

Μέ τ,μάς αυτός συνθςκαις, αυτός πίοτιν θά φυλάγρ , 
όπου είχε κεραυνωθεί άπιστα τ/,ν Κοπεγχάγτ,(4);

’Αφ' ού πρώτα εις τ/|ν πίσσαν 
Τί;ν βρασμέν/,ν μάς βουτά,σρ',



όϊάν κόρακας [λέ λύυσαν 
2τά κλουβιά Οά ριάς σφαλήορ 

Καθώς τόσους 
όριογλώσσους

Κι' όίΛοθρήσκους άΧελφούς [εας, μάρτυρας τοϋ παραδείσου, 
Εκρεανοϋσε /θές στήν μαΰρνιν κόλασιυ τ ίς  ίίπταννίσου(5).
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ΐϊμπροστά ! μ.’ ανδρείο βΐμα ,
Καί στ/,ν μέση τό σπαθί!

II Ελλάς νά γέννι θρύμμα ,
Παρά ν’ άπεγγλεζωθή !

ϊτά  βουνά της , 6 Εγγλέζος τά νησιά της άν πατησρ! 
2τοΰ Ολυμπου της ταϊς ράχαις, άν τϋν πτέρναν της έγγίσ·ρ!

Καθώς Ιναν Νέγρον Ινας 
Σωματέμπορος αρπάζει 
Καί εις μακρυνοΰς λιμένας 
Ν άποθάνν; τόν βιάζει, 

όλεθρία 
Βρεττανία,

Τον μεγάλον σάν τόν κόσμον Βοναπάρτην μας μέ δόλον 
Αρπαζες από τόν έναν κ’ έρριψες στόν άλλον πόλον (6)ι



Τά λα·(γά5>α τοϋ ΛιβάνΟ'̂
Μ αίμα τώρα χοαχινίζει;
Καί εί{ τ4ν Σταυρόν έ̂ τάνβυ 
Τοϋ Χριττοϋ |εας τουφεκίζειε... 

Μαρωνίται,
Στ,αωβί,τε !

όείζετέ (εας πόσα; κάριουν ριέ τούς Λρούοους Μουοουλριάνοχ 
οι Εγγλέζοι στά παιϊιά οας,ττάς γ-υναΐχάς σας βασάνους! 7

Καθώς είχαν [λέ τ ίς  πλάντ,ς,
Μέ τοϋ πλούτου τν;ν παγίία 
Τ'ίν σε[εν/,ν τ?,; όρλεάντις 
Καί ώραίαν ίρωίία 

Πυραχτώσει 
Καί σταατώσει(Η),

Τ/;ν ώραίαν ΐρωίΧα , τί;ν Ελλάδα θά πλανέσουν 
Καί εις φρύγανα επάνω άναριίΑένα θά τ/,ν θέσουν.

Μιχρίΐ πόλις ριας Αθήναι,
Τό προπ'ΰργι τίς  ’λσίας 
Καί τ ίς  Μεσο·γείου αεϊνε 
Κατά ττ.ς Αγγλοχρατίας!

Γάλλοι , "Ρώσοι,
Καί σείς Πρώσοι,

! &  4 3  ^



Εξυπνεϊστ» πριν 6 Αγλλος όπΐ5ω5ε( .̂ένν,ν λάβ/ι 
ϊν,ν Ελλάία ώ(τάν λέριβον στ6 ριεγάλο του καράβι!
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Γ '.

Ε^απροστά ! ρι’ ανδρείο βΐρια,
Και στ/,ν ριέιν) τό σπαθί! 

ίΐ έλλάς νά γένρ θρύριρια,
Παρά ν’ άπεγγ^εζωθρ !

ϊ τ  άάριυρά νερά ττ,ς κάλλιο Θεοΰ χέρι νά τί;ν πνίςρ , 
Παρ’ Εγγλέζος τ^ν παρθένον στί;ν αγκάλη του νά σφίξν,!

Τίιν ζέστην αυτήν έλλάδα,
Τ6 (Λοσχόγλυκο κρασί της,
Τήν καλήν της πρασινάδα 
Λαχταρεΐ 6 Μοσκοβίτης,

Που ριγδνει 
Μές στά χιόνι.

Παρ’ Εγγλέζος άποικίαν την Ελλάδα ριας νά πάρρ ,
Απ’ έδώ άς σηκωθοΰριε Μόσκοβοι ώς στό Βαρδάρι(9)!

Μέ τους φορολόγους σάκκους 
Παρά νάλθιρς εις τήν Σόραν,



Κάλ)ύο βέλω τού; Κοζάκου;,
Πού τίίν πίοτιν [Λου έπ^οαν 

Βαπτιο[χένοι,
Μυρ(ύ[χένοι.

0* ί5τ,; , Μαυροκορίάτε , τί βολκάνο; ίά ξεοκάσ·/; 
Ο έ-ργλέζικό; σου στΛ,ο;(10) άν στρατεύιεατα ζεοάσ/,.

ή  φυλτ,, ποϋ ζτ,; στά ριέρ·/ι 
Αύτά ιεέχρι τοΰ Εύςείνου,
Μέ τό Λάβαρου στύ γ ΐ ^ ί  

Τοΰ.Αγίου Κωνσταντίνου 
Νά πετάζγ;
Σαν χυττάξνι;

Ό ριακρίνυχο; τοΰ Γένου; Αετ6; πώ; έπτίρώθκ 
Κί' άπ’ αύτΰ,ν τον ^ λεά ν  του, τά; Αθτίνα;, έσηκώβν,!

Γρίβα [Λου, Γριζιώτνι, Βάσε,
ΚαΙ Τζαβέλα, καΐ Κανάρη, 
Πατακώστα , Καρατάσε ,
Τά βουνά καθεΐ; να πάρτ,·

Κα'ι Τυρταίο; 
ΐίγώ νέο;,

έω ; έω; εις τάς βύρας τ ι ;  Αγία; ρα; Σοφία;
Μά σ«; φέρω ριέ τεαιάνεον αθανάτου; 'ρ,ελωύίας!
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ΣΠ ΜΕ1ΩΣΚΙ Σ.

(1) Κατ’ αυτήν την στιγμήν υποφαίνεται κίνησίί διπλωματική 
περί των έλληνικών πραγμάτων , και μυστικώ; ήδη άντηλλάγη- 
σαν Υπομνήματα μεταξύ *Αγγλ(ας και Τωσίας * ή άγγλική ^πέμ- 
βατις έπαπειλεΤται.

Ό  νομομαθής βουλευτής Προβελέγιος εις τον Λδγον, τον ό
ποιον εξει^ώνησέ κατα τήν συνεδρίασιν τής 28  Αύγουστου , άνή- 
ρίσεν άποχρώντως παν δικαίωμα ξενικής έπελεύαεως' β'Όχι 
«αΐ Δυνάμεις, εΤπεν ^πΐ τέλους, έβοήΟησαν τήν Ελλάδα, δεν 
«τδ άρνούμεΟα* δμολογοΰμεν μάλιστα εις αύτάς '/άριν και άνα- 
ίγνωρίζομεν τήν ευεργεσίαν. Έκ τουτοο όμως ούτε αΐ τρεις όμου, 
εούτε Ιδία έκαστη εχουσι τδ δικαίωμα του νά μας άφαιρέ- 
«σωσι τήν αιματι πολλω έξαγορασθεΤσαν έλευΟερίαν μας, καθώς 
«ούτε ο άλλον συνδραμών ν’ άποτελέση τον οΤκόν του άπο- 
«κτα τδ δικαίωμα του ν* άνασκάψη βία της οικοδομής τά θεμέ- 
«λια. ’Λλλ* οΐ Αγγλοι λέγουσιν 0τι ήγγυήθησαν τήν άκεραιό- 
«τητα τού ελληνικού Βασιλείου * έστω και τούτο , αποκρίνομαι. 
«Έκ τής τοιαύτης όμως Ιγγυήσεως δέν έξάγεται άλλο, είμή 0τι 
«ο1 σύμμαχοι ύπεσχέΟησαν νά ύπερασπίσωσι τήν Ελλάδα κατά 
«πίσης ξένης έπιδρομής* ή τοιαύτη δέ̂  Υπόσχεσις δέν δίδει είς 
«τας Δυνάμεις τδ δικαίωμα τού νά έπιχειρήσωσιν αύταί ο,τι 
«ύπεσχέδησαν νά μήν έπιτρέψωσιν είς άλλους νά πράξωσιν.»

Είς μάτην ό Κύριος Λάυνς , τον όποιον άλλως τιμώμεν όλοι, 
μοχθεί μηχανώμενος νά έκτείνη έν τή Έλλάδι τήν αγγλικήν έπι- 
κρατησιν. Οι Έλληνες άγαπώμεν τδ σοφδν έθνος των "Άγγλων,



άλλα φριττομεν τούς όνυχας τού άπληστου Λεοπάρδου των. εΊί 
Έλλας να μή ·προβαλτ|̂  ποτέ την κεφαλήν έκτος των όρ(ων της , 
αλλά να μένη ως ή χελώνη συνεσταλμένη έντύς τού άστράχου της*» 
Ιδού το Ιξωτερικύν δι’ ημάς πρόγραμμα τής ^Αγγλίας. <Ί1 Ελλάς 
νά υποκύψη σήμερον είς την αποκλειστικήν έπι^^οήν τής Μεγά
λης Βρεττανίας εως ού νά γενή βαθμηδόν Γσον άπαράλλακτον τη 
πρωτοτυπώ Επτανήσω·» Ιδού το έσωτερικύν δι*ήμάς πρόγραμμα 
τής Αγγλίας. Δι’ αύτο οΐ ΙλεύΟεροι δημοσιογράφοι άφίνομεν άράν 
είς την έλληνικήν φυλήν νά μήν άνεχθή πώποτε πλέον είς τούς 
κόλπους της άγγλόφρονας πολίτας θεωρούσα τούς τοιούτους ώς 
δοϋλαγωγούς,

*'Οτε ό Γεώργιος Κάνιγζ, βλέπων είς το μέλλον την έττί πολ
λούς ετι βΙώνας υπεροχήν τής βιομηχάνου και ναυτικής Αγγλίας 
έπι των άλλων έΟνών , έζήτησε προς τοΓδιον αυτής συμφέρον τήν 
άνάστασιν τού ελληνικού γένους, ϋ)στε το αγγλικόν έ^μπόριον, 
οιαδοΟείσΓ,ς τής ευνομίας Ικ τής Ελλάδος είς δπασαν τήν Α να 
τολήν, νά προαχΟή και νά εύρη ωφελήματα είς αυτόν τον έρημω- 
Οέντα παλαιόν κόσμον , τότε μόνον ο1 "Ελληνες άπεβλέψαμεν πρύς 
τήν αγγλικήν κυβέρνησιν. Ά λλ’ άφ’ δτου οΐ τυφλοί διάδοχοι τού 
μεγάλου Ικείνου άνδρύς άλλάζαντες όδον ήρχηααν νά ζητώσι τήν 
διατήρησιν τού οθωμανικού Κράτους και τήν διάλυσιν εΐ δυνατόν 
τού ελληνικού , άπεστρέψαμεν εκτοτε το ττρόςωπον άπο τοιαύτης 
κυβερνησεως.

(2) Δεν πιστευομεν όμως τύ Κόμμα τούτο νά κάθετη ττολύ μέ
ρος τού πυθμένος τής θαλάσσης  ̂ έπειδή ολον δλον συμποσούται 
άπύ δώδεκα ή δεκατρείς χαχεκτικούς απομάχους καΐ φθισιώντας 
πολιτικούς, των οποίων κοη τούτων οΐ αίδημονέστεροι; καθώς είς

^  47
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Λονδίνον η αγγλική κοβίρνηαις έντρεπομένη την κοινήν δόξαν 
«πεκηρυξεν αύτο'Κ ώ< ούδαμώί οίκιίοο< τη?, όμοίως εΙ« Αθήνας 
και ιύτοί {φοβούμενοι την γενικήν κατακραυγήν ;ά«εκήρυξαν τήν 
αγγλικήν κυβέρνηαιν ώς ούδαμώς οίκείαν των και ήδη παραι- 
τοΰσι τήν σημα(αν της.

(3) Τοιαύτη ανέκαθεν υπήρξεν ή πρός τούς τυραννβυμένους 
^Έλληνας συμπάθεια των *^Λγγλων, ώστε κατά τά 1818 και τήν 
ΙΙάργαν αυτήν , μην ύποι^έρουσαν τήν ωμότητα του Άλή-Πασά κα̂ . 
τεΟεϊσαν είς χεΤράς των άιρ’ Ιαυτής , παρέδωκαν άσπλάγχνως είς 
τον Φάλαριν τού δεκάτου Ιννάτου αΙώνος, οστις κατά διαταγήν 
του Σουλτάνου, χάρις είς τήν μεσολάβησιν τού Ιν Κωνσταντίνου- 
πόλει τότε Ισχύοντος έναρέτου Γεωργίου Δεσίλα τού Πβργιώτου , 
μόλις έπέτρεψεν είς τούς κατοίκους της ήρωϊκής αυτής πόλεως 
νά ΙκΟάψωσι τά δστα των πατέρων των και μέ τύ πολύτιμον τούτο 
{ρορτίον ν’ άιρήσωσι τήν αίματόφυρτον γην τής γενέσεώς των,

(4) Τόσον ή άγγλική κυβέρνησις αίδεΤται τήν κοινήν γνώμην 
τής Ευρώπης, τόσον ευλαβείται τήν Ιερότητα των συνθηκών, ώστε 
κατά τα -1807 έναντίον τού δικαίου των έθνών , άνευ προκηρύ- 
ςεως πολέμου, Ιπέδραμε κεραυνοβόλος κατά τής πρωτευούσης 
τής Δανίας και άιρήρπασε τύν στόλον της.

(3) ^Ερχομαι ν* άναφέρω τινά περί τής καλής φοινικικής πί- 
στεως τής αγγλικής κυβερνήσεως καΐ προς τήν άδελιρήν τής Ε λ 
λάδος Επτάνησον, ήτις πολλάκις|άπύ τού 1821 Ιτους μέχρι τού 
1827 τήν εθρεψεμε τύν σΐτόν της και τής έκλεισε τάς πληγάς με 
τά λινά της’.
• Α1 Ίόνιαι Νήσοι, άποτελούσαι τύ πάλαι μέρος τής Ελλάδος, 

εκυβερνώντο δημοκρατικώς κατά τά 1815, 5τε οΐ διπλωμάται



«-η; Ίερα; Σομμιαχίαί , ηΐιί  εΤχεν εις Βατερλώ τραυματί«ι και- 
ρνω; τον Άετον τής γαλλικής Αυτοκρατορίας , εόρόντες τον χα 
μαί απεαπασαν τά -πτερά του διά νά γράψωαι τά Πρωτόκο)Αά το>ν 
και νά διαμοιράοωσι τά λάφυρα του χεραυνοφόρου βααιλεως των 
οονέων . *Έμελλον αύται τότε ν’ άφεΟώαιν εις την κηδεμονίαν του 
βασ'λέως τής Νεαίϊόλεως διά την μετά του Κράτους τούτου γειτνία- 
σίν τω ν.Ά λλ’ ο  "Ιωάννης Καποδίστριας. φοβούμενος τά μαλθακά 
ήθη των Νεαττολιτών και ζήλφ υπέρ τής ιδίας πατρίδος κινούμε
νος , κατέπεισε τον αυτοκράτορα των 'Ρωσιών νά Οέσΐ(ΐ την αύτο- 
νομον Πολιτείαν ύπδ την προστασίαν τής Μεγάλης Βρεττάνίας . 
Συνθήκη λοιπον ύπογραφεισα την 5 Νοεμβρίου 4815 υπο τής 
•Ρωσίας, Αυστρίας, Πρωσίας χαΓ Αγγλίας καθιέρωσε τήν ύπαρ-
ξινμιάς Λ η μ ο κ ρ α τ ί α ς τ ώ ν ’Ι ο ν ί ω ν Ν ή σ ω ν υ  π δ τ ή ν  μο
ν αδι κήν  υ π ε ρ ά σ π ι σ ι ν τ ο ΰ  ^ α σ ι λ ε ω ς τ ή ς  Α γ γ λ ί α ς ,  
γ ρ ε ω σ τ ο υ ν χ ο ς ν α  δ ι ο σ η σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ο ν  Χ α ρ τ η ν κ α ι  
σύστημα π α ρ α σ τ α τ ι κ ό ν  ε ι ς  ο ύ τ η ν .

θέλετε , Κΰρ’.οι, ν ϊ  15ί,τε ιτώ; ή Αγγλία έννοεϊ τήν μοναο'./λ,ν 
ύτιεράσπισ'.ν , τήν ό-οίαν το παρ’ή;λϊν Κίμμ,α τη: έζήτει κατά τά 

καΐ δεν τολμά νά ζητησγι σήμερον , αλλ* ένοομύχω: εύχε
ται διά την Ελλάδα ; Θέλετε να ιοήτε ττώ: ή Αγγλία έννοεΤ τον 
σννταγματικόν Χάρτην και το παραστατικόν σύστημα τή: Ελ-
λάδο; ; "Ελθετε νά έττιΟεωρήσωμεν έπιτροχάδην μέρη τινά τού 
Σοντάγματο: τή; ϊον.κή; Έπταρχία: . Τό Σύνταγμα τούτο , στοι
χηματίζετε , δοΟ'εν χαρά τών Ά γγλω ν τίόν παρά τοΐ; νεωτέροι; 
πατέρων τή; συνταγματική; Πολιτεία; παρέχει έλενΟερίαν άχε- 
ριύριστον , και δ σ ο « ;  'Λν "Αγγλων νομοΟίτη; ΒενΟάμ έξ άιταν- 
το; πρέπει νά επαιζεν Ιδώ τον καά.αμον του.
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Ά ς  άναγνώσω|Λ£ν ολίγα τινά Ικ του έβοό|Αου Τ'ΐηαατος*
"ΛρΟρον τέταρτον «Μία καΐ μόνη γενική τυπογραφία θέλε·, αο- 

βατηΟη έντος τή; πρωτευούσηί του ίονίου Κράτους έπιτηρουμένη 
απαράτε τή; Γιρουαία; καΐ του ’Ιίξογωτάτου Λόρδου Άρμοατου 
βτη; Λυτοΰ Βρετταν.κη; Μεγαλε;ότητο; ’ άνευ δέ τή; προηγουμέ- 
βνη; άδεία; αυτών ούδεμία ποτέ άλλη εί; ούοεν άλλο του Κράτους 
«μέ£θ; δυναται νά ύπάρςη.» Και οντω; ή Έπτάνητο; ολη δεν ε- 
*/6ΐ, παρ’ εν ξηρόν πιεατήριον διά νά τυπόνη τά Ψαλτ/,ριά τη; , 
έν ω ή Τουρκία γέμει τοιούτων καταστημάτων.

Ιδού και άλλο “ΛρΟρον !^υντάγματο; Ιπίση; θαυμαστόν , Ιπί- 
ση; καΟιερόνον το αυτόνομον των ’Ιονίων Νήσων, όποιον "Ελ
ληνες τινε; ημέραν νύκτα κοπιάζουσι νά γραοή διά ημάς εί; 
Πρωτόκολλο·/ έπεμ^άσεω; * «ΈναποτεΟείση; το; στρατιωτική; 
βυπερασπίσεω; τοϋ ίονίου Κράτους εί; την Λύτου βρεττανικήν 
«Μεγαλειότητα τον προστα'την βασιλέα, ό μόνος τακτικός στρα- 
«τός τούΚοάτους θέλε; συγκεισΟαι άπο βρεττανούς, οίτινες, τρισ- 
«•/!λιοι τον αριθμόν καΐ μισθοδοτούμενοι εκ τού Ταμείου τής Έ -  
«Γ.τανήσου, Οέλουσιν ε?σθαι υπο την οδηγίαν τού Έςοχωτάτου 
βΛόρδου'Αρμοστού.» Έντοσούτω, Κύριοι, τόσον άφθονον δαπά
νην έκαμεν ή καλή ’Λγγλία προς ύπεράσπισιν τής Δημοκρατίας , 
τόσην ποσότητα χρημάτων έδάνεισεν ή καλή Αγγλία εις την Δη- 
μοκοατίαν , ώστε δεν θέλει αύτη δυνηΟή νά πληρώση το χρέος 
της και άν πώληση όλην όμού την περιουσίαν της , ολα ομού τά 
τέκνα της εί; τάς μεγάλα; τής Μαγχεστέρης και τής Λιβερ- 
πουλης αγοράς .

Άλλα το κοινόν καλόν τής Δημοκρατίας δεν άπητει και άλλην 
Ουσίαν τής αγγλικής κυ^ερνήσεως ; Τδού τέλος πάντων χαν άί*λο



"Αδθ3ον ^υντιγιχατικώτατον , ά;·.ώτιτον κϊΐ αϋτο του ■Ι·;;ίμ:·,υ 
Β£4άμ· «’ Επειδή ή διαετ,ρηίΐί τήί γενική< τ,συχ{«< του Κρ»- 
ιτοοςέςιρτ ατιι «ττο τή; στρατιωτικής δυνάμεων, ή Οψτ,λή Άστυ- 
οομ(α των Ί**ν(ων Ντ'σων τίθεται ΰπδ τήν α;λεσ3ν διεύΟυναιν τού 
«Έςο/^ωτάτου Λόρδου Άρμοστου .»

Λιά των τριών αΰτών'ΆρΟρων, άτταρτνζόντων ο).ον σ/ίδον τό 
Τμήμα του πολίτικου δικαίου τοΟ Συντάγματοί τή; Επτάνησου, 
ή καλή αγγλική κυβερνησίί διά τό καλόν των Έπταντ,τίων τριά
κοντα ήδη ετη τού; χολαι^ίζει , τους Ιςορίζει, τους κρεμά , και 
οόδε γρυ από τά στόμα τά των ήκούσΟη ποτέ ... Τόσον επιτυχή κσϊ 
τωττ,ρικ έκ τή; πολυχρονίου πείρσς άνεοείχΟησαν τ ί τρία ταΰτα 
τοΰ Συντά-εμιτο; *Άρβρα I

(0) Ό'Τνλλην τήν καταγιυγήν Ναπολέων Ποναπάρττ,ς , ό α-υτο- 
κρίτωρ έκατόν έκατομ,αυρίων ανθρώπων κτΐ στρατηγός όκτακοτυ..·, 
'/ιλϊάόιον πολεμιστών^ άποσπασΟεις τής τυζυγου και τοΰ υΐοΰ του, 
άπεόρίγΟτ, άσπλάγχνως ύπό τής αγγλικής κυόε,ονήσεως εις νήσον 
νοιεράν τοΰ κάτω ήμισραιρ'ου . Έκεϊ πέντε ολοκλήρους Ινιαυτοός 
ό μέγας δέσμιος έλεγε κσΟ' ήμέραν ο:ι τυνγισβάνετο ίαυτόν ·ρο- 
νευόιεενον Οπό τοΟ κλίματος ' μ'ε ώρολόγιον είς χεϊρας ή σκληρά 
Βρεττανία έπ! πενταετίαν Ιμέτρει τήν πρόοδον τής ασθένειας τον · 
άιρ’ ου δέ τοιουτοτρόπως τόν έδολοοόνησεν , έδαψεν εις μίαν αση- 
μον γωνίαν τής '.·\γίας Ελένης τό έπίσημον ΟΟμά της χαί μόλις 
μετά εΓκοσιν έτη άπέδωκε τά λείψανά του είς τήν Γαλλίαν .

(7) Είς τήν Νυρίαν οί Μωαμεθανοί Λροϋσοι βΰουσι χα'ι άπο- 
λοΟσιν Οπό τήν κραταιάν αίγίδα τής Αγγλίας τους ΧριστιανοΟς 
Μαρωνίτας, τους οποίους ή Γαλλία κατά την συνήθειαν της οιά 
νευμάτων μόνον π,οοστατεΰει.
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(8) 'Π Π α ρ0^ ^ος τ ή ς  Ό ρ λ ε ά ν η ς  Ιωάννα , χωριχή τής 
τερπνής χοιλάδος Δομρεμυ , έγενντ'Οη κατά τά Η ΐ ί  . ΚαΟ* ήν 
έπο'/ήν ολη αχεδδν ή Γβλλ(α υττέχυψεν είς τ^ν ζυγόν τής Α γγλίας, 
παρυοαιααΟεΓαα εις τον βασιλέα Κάρολον τον έβδομον ώς θεόθεν 
απεσταλμένη διά νά σώση τον θρόνον του χαι λαβοΰσχ παρ αυτοΟ 
στρατεύματα τά ώδήγησεν αυτοπροσώπως υπο στολήν ανορικην 
εις τά τείχη τής Όρλεάνης , την έλύτρωσε στενώς υπό τών*Άγ- 
γλων πολιορκουμένην καΐ τέλος απελευθέρωσε τδ πλείστον μέρος 
τής Γαλλίας . ’ Α·̂ * ού δέ, ώς έλεγεν, έξεπλήρωσεν ούτω την 0«ίαν 
αποστολήν της, έζήτησε νά Ιπιστρέψη πλέον εις τήνπενιχράν κα- 
λύβην των γονέων τη ς. Άλλα μη λαβοΰσα την άδειαν παρά του 
βασιλέως χαι μετ’ όλίγον είς άψιμαχίαν τινά πεσοΰσα έκ προδο
σίας αιχμάλωτο; εις τάς χεΓρας τού Αουκός τής Βουργονδίας, συμ
μάχου των Άγγλων , έπωλή<ϊη έοό'ομήκοντα χιλιάδας φράγκων 
είς τούς έχΟρούς της , οιτινες την εκαυσαν ζώσαν είς ’Ρουάνην 
κατά τά 1431.

(9) Συγκρινόμενον τό χ ν ο ύ τ ο ν  των Τώσων με τά κ λ ω β ί α  
των Ά γγλω ν εΤναι όπωσούν έλαφρότερον . Ά λλα πώς διάκειται 
καΐ τ/Ρωσία προς την Ελλάδα , είς τούτο ίσως άλλαχ^ού καλεσω 
την προσοχήν τού έλληνικού γένους.

(10) Οι τής Α γγλίας υπουργοί προσποιούμενοι αδιαφορίαν 
άπεφάνθησχν έσχάτως έκτων βουλευτικών Βημάτων ότι οεν θελου- 
σιν, ·υδέ καταδέχονται αγγλικόν Κόμμα εί; την Ελλάδα * προσέθε
σαν οέ 0τι πρέπει νά ήμεθα οΐ Κλληνες Κλληνες και να έρυθριώμίν 
γινόμενοι $ένων κυβερνήσεων όργανα . Μ’ 0λα ταύτα ό Κύριος Α λέ
ξανδρος Μαυροκορδάτος ανέχεται ακόμη νά φαίνεται άγγλίζων I . .  
Λυπούμαι κάι συγκαλύπτω μέ τάς δύο χεΤρας *δ πρόσωπον μου.



Ό  Κύριος Μαυροκοροατος χρεωϊΐίΓ νά υπορ/ρη τις ίια την 
Έλλάία Ιτητιμησ£ΐς των ΑευΟΙρων άνδρών, καθώςή Ελλάς υπο
μένει τάς δι* αύτον Ιξυ^ρίιεις του Κυρίου Άβεροίνου . Ό  '^Λγ- 
γλο; δεν ·?̂ 0ελε τολμ^ διά συνεχών δυκοινώσεων ν’ αναμιγνύεται 
είς τά τής Πολιτείας ημών δν ό Κύριος Λάύνς οεν προεγραφβ 
αρος αύτον * βγράιρε τά τοιαύτα , τά όποΤα το έλληνικον ιΟνο; 6έ- 
ελει με κτηνωοη αναλγησίαν ύποστή , δπ«ιδή ό Μαυροκορδάτος , 
•οατις άγει και οερει την άντιπολίτευαιν , χρυαόνει τά οαρμακε- 
βρά καταπότια τής έπεμβάσεως .» Ά λλ’οΙ λόγιοι πατερες ήμεις 
τοΰ Συντάγματος , καθώς προπβρασκευάααντες άλλοτε την Τρί
την Σεπτεμβρίου κατεψεύααμεν τάς έν Λονδίνο) προπόσεις τοΰ 
Κλληνος διπλωμάτου, όμοίως ύκερασπίζοντες σήμερον την αυ

τονομίαν ημών Οίλομεν ματαιώσει τάς κατ* αυτής προσβολάς τοΰ 
ίχπτώτου πρωθυπουργού.

^Αληθώς κατά το Εύαγγέλιον ό Λόγος εΤναι 6 θεός αυτός * δ 
Λογος ετεκε το Σύνταγμα τής Ελλάδος παρά την προσδοκίαν 
των τυραννοφρό'/ων κομματαρχών · ό Λόγος θέλει διασώσει την 
άνεζαρτησιαν τής Ελλάδος παρά την Οελησιν των ζεναγωγών 
κομματαρχών .
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το ΝϊΚΤΕΡΙΧθ:ν 2ΥΝΈΛ1Ί0Ν.

Ιΐτον ό)3χ α ίΐϊνύχτω 'ί χχΐ 6 θάλχαοί γ ε α χ τ ο ;'

Ο'. φω ττίρές αας Ζ'Λγρχφος, Μ εταςχ;, Μχυροχορδάτο; 

Κχχ'χνχν τχ  σ χΛ ιχ  των εί; τον Π/,λ τάς 6;χιλίχί,

I·;·;; τροτότεις γλυκκί ίτ χ ν  κχΐ ττον^χς ),υκοφιλίας(Ι)· 

ί 'χ ιφ ν χ  το .οώ ς των λύχνων άρχτ.σε νά κλχυΟαυρίζχ, 

Ρίχ κτντοϋν χ ΐ  θνρχι [χόνχι καί τό εδαοο; να τρίζτ,... 

Κ ' εν.εινε καθένας φρίττων 

Μ/,ν τ,ςεύρίον τ ί να ίτο ν .

Εις τά [Λχϋρα βουττ,ν.έν/ι ιχίχ Λέτποινα έ^άντ.... 

Κρόκινα,V τ/;ν οψιν ε’ χεν ό)ς νά χτον ν άτοθάνρ,

Ιίνχ τοορκοχατωχένον ίααασκί σ~αθί κρατούσε 

Κ ' εις τό στί,θος μ.χρααένα τριαντάφυλλα φορούσε 

Λπ'εκείνα, ποϋ βλχστάνουν τα βουνά [/.ας καί οί λάκκοι 

Μέ τοϋ Μπότζαρα τό αίαα καί ;χέ τού Καραϊσκάκ·/;... 

Κ'ευ,εινε καθένας φρίττων 

Β λέ-ω ν  άι Ελλάς τιώς -Λτον.
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Ει^εν εναν καΐ τόν εϊ-εν β Ε ϊα  έγώ, έγώ έχείν/;,
Τ/,ν όποιαν νιχ.γ,[/.ένος 6 Σουλτάνος έπ^οο/.υνε'/

Αλλά επεοα έ'αίφντ,ς άπνου; εί; τ/,ν Μεσο/,νίχν 

όταν διά τ/,ν τυφλτίν σου -/.χ ά/,ρατ/ν δοςου.ανίαν 

Από τόν Καραϊσ/.άχ/,ν άποσπών τόν Κουντουρίώττ.ν 

Θνραν εις τόν ϊ;Απρα·ί;/.·/,ν άνοιξες ό πρώτος πρώττ,ν...»

Κ' ερ>.εινεν εκείνος φρίττων 
Βλέπων ενο̂ ο̂ς πώς ίτον.

Εϊδεν άλλον καί τόν εϊπεν αΕΪυ.' έγώ, έγιο, ΐούδ* !
Τ/,ς όποιας καί τό αΐυα δι’ ολίγα χρυσά σκούδα 

Ετρεξες εις τόν 'Ρικόρδον νά πωά,/Ισ/,ς τ/ς "Ρωσίας 

Μαχαιρώσας |/.ε κακούργε! εις τους δρό,υ.ου; τ/ς Προνοίας, 

Καί [λ’ άφ/,κες νά κενώσω τό ποτ/ρι τό γε[/.άτον 

Των παυαρικών εκείνων ύβρεων κι άνο[ν.·/,[Λάτων...» 

Ιν’ ε;Λεινεν εκείνος φρίττων,

Επειδ/1 φονεύς ττ,ς ίτον .

Είπε καί εις εναν άλλον · ί  Εχεις όφεως τό στόυ.α· 

Καί αΰτοϋ τό συχναλλάζον δέρυ.α καί πρασί',ον χρώο·* 
Εγώ ει,ααι, τ ις  όποιας κατεπλΑγωσες τό στί,Οος 
Εχιδνα! [αέ δαγκα|ν.άτων καΟ/,[/.ερινών σου πλ/,Θος 
Π τ/,ν καταχθόνιόν σου σνγκροτών ΛϋτοχΟονιαν, 
ή  διοργανίζων στάσιν καΒ’ έκάστ/,ν εδώ ρ.ίαν...,,



Κ ε;Λεινεν εκείνο; φρίττων,

Κ-ει^'ό ;τροδότ·/ις κτον.

«Καί νά τώρα σα; εύρίτκω εις '̂̂ VI.ψ.Ο'7ίαν πάλιν, 
Ιΐκολοόθν,οε νά λέγ·ρ [αέ φων^ν αύτί] μενάλνιν 

Μέ τά σίδερα των ξένων νά ρ.έ δέσετε ;/.ο;^θεϊτε 
Καί τ6 αί̂ λά |Αθν έκ νέου νά ροφ/'σετε ζ-οτεϊτε 
ϋδέλλα’.ς! βδέλλαις! αΐ όποϊαι, άν κανένας σάς πατησ-ρ, 
Θέλετε άπδ τ6 στόρ.α έδικόν (/.ου αΐυ,α χύσει . . . β 

Κ αί τό πρόσωπόν τος ίτον 
Κάτωχρον ώς ή [/.ορφνί των.

Κφυρε καταρω[/.ένϊΐ τούς υιούς τκς τούς άνόαους,
Καί άντνίχουν αί κραυγαίτ·/;ς εις τώνΑθϊ,νών τούς δρόμους· 
Καί άπύ τοΰ τάφου έξω έτινάχθνικαν τό χώμα 
]\έοι, γέροντες, γυναίκες, βρέφη στούς μ-αστούς ακόμα. 
Οσους αί διχόνοιαί των(2)είς πολλά πολλάκις μέρη 

Ασπλαγχνα εις τύ δρεπάνι τοΰ θανάτου είχαν φέρει, 
Καί κλαυθμός τοϋ''^)ιδουητον 
I] νεκρώσιμη βοή των.

Πλθεν ή Κλευθερία την Ανατολήν τ/,ν γραίαν 
Μ έναν μ,όνον άγιόν της ραντισμόν νά κάμ.η νέαν 

Πλην ή έρις άνΟρωπίσκιον τριών ολα ματαιόνει, 

Παλαιότητος σκεπάζει τάς Αθήνας μαύρη σκόνη.
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Καί άφ' ΐς  ζπ'ΐ'^'ης 'ή ϊ^ίτ·<) εφεξε τοΰ ϊεπτεμβρ.ου 
Κοάτος έγινε καί Θρόνος μαύρ'Ο σκόνη ερειπίου , 

Καί ό ξένος μένει φρίττιον 
51ς εις κόλασιν νά ί,τον.



Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ .

(Ι)"Οστι; έπ-χειρήσ^, '/ άναγράψτι λεπτο[ΐερώί τ»; άπο του 
<821 έτους ένώτεις , δ-.αρ^ ξ̂εις χαι συνδιαλλαγάς των κλεινών 
τιολιτικών τής ΚεκροπΕας θέλει, [χά τον Θεόν, άναδεχΟή εργον 
τόσον έπίπονον, οσον το νά καταστρώσιρ τον άτ:δ του 1821 με
τεωρολογικόν πίνακα τών Αθηνών , των δποΕων πολλακις η ατμο- 
σγαΤρα μεταβάλλεται δίς και τρις τής ημέρας. Θέλετε δμως , 
άναγνώσταί μου, περιεργείας χάριν συνοπτικήν τινα έκΟεσιν 
τοιουτων πατριωτικών ανακυκλήσεων μιας μόνον έποχ^ής * Ίοου 
τδ άπδ τής τριτοσεπτεμβριανής μεταπολιτεύσεως μέχρι τής 
ώρας αυτής ήμερολόγιον των μεγαλεπιβολωτέρων συζεύξεων και 
διαζεύξεων *

Τον "Οκτώβριον 18 ί·3 ό Μιυροκορδάτος, φΟάσας αδύνατος άπδ 
Κωνσταντινουπόλειας , γίνεται όνύχιον και κρέας με τον Ζωγρά
φον , δστις ώς ερπυλλος δφιοειδώς περιετυλίσσετο είς τδν’ετι άκε- 
ραύνωτον πλάτανον τής Πρωθυπουργίας του Μετβςά .

Τον Νοέμβριον του αύτοΰ έτους ό Μαυροκορδάτος, Οελήσας νά 
Ιξιλεώση έντελώς την Αυλήν , έξαίφνης είς τήν προς τον βασιλι
κόν Λόγον 'Άπάντησιν τος έθνιχής Συνελεύσεως ώς τό ελαιον 
από τόυδωρ χωρίζεται από τόν Ζωγράφον, τον όποΤον^τότε μό
νον παρατκρήσας ιΰρεν άπο κεφαλής μέχρι ποδών άναρχιχώτατον.

Τόν Δεκέμβριον τοΟ ούτου έτους ό Μαυροκορδάτος, Ιπίδοξος 
πρωθυπουργός και μέχρι τής άποπερατώσεως συντηρητικού Συν
τάγματος περιποιούμενος ολους , Ιπανέρχεται με γλυκυτάτας υπο-
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Γραμ.<ιατε'ας πρό< τον Ζωγράφον , ο τ̂'.ς ώ; μετ ολίγον 
μέλλων γραμματευς των έκκληοια^τικών άποοττ,Οίζΐι μ:>κράς 
-τλατείας σελίδας Πηδαλίου καΐ άναδιφεΤ γκώδεις τόμους Κανο
νικού Δικαίου * τότε δε διά των Εφημερίδων των αΐ δύο των τι
μιότητες άντεγκωμιάζονται και άντνΟυμιάζονται.

Τον Ιανουάριον του αύτοΟ έτους ό Μαυροκορδάτος , ολισθηρός 
εγγελυς τής ^Εθνοσυνελεύσεως , Ιπαναφεύγει άφίνων γλοίαν μό
νον εις τάς παλάμας του Ζωγράφου , οστις ά-πό τής στιγμής Εκεί
νης ες Ι τ ε ρ ο χ Ο ο ν ι κ ω τ ά τ ο υ  κηρύττεται α ύ τ ο χ θ ο ν ι -  
X ώ τ α τ ο ς καΐ όμοΰ με τον 'Ρηγανιόν Παλαμήδην καταφέρει τόν 
βαρύν του δευτέρου 'Γηφίσματος πελεκισμόν εις τούς παΟόντας , 
ταοέντας και άναστάντας του Μαυροκορδάτου * τότε οε οια των 
Ιφηαερίδων των αί δύο των τιμιότητες αντιλοιδοροΰνται και αντί- 
δυσφημούνται.

Την 3 Μαρτίου 18 Η  ό Μαυροκορδάτος , δράξας τέλος πάν
των την Πρωθυπουργίαν, έςωκλείει τον πτωχόν Ζωγράφον και 
άπ’ αυτούς τούς βουλευτικούς καταλόγους . Ό  Πελοποννήσιος 
ΆσμοδαΤος, λαλών τότε από Καλάβρυτα και άκουόμενος είς Α 
θήνας , ώς εκ των Εγκάτων τής γής αόρατος όμιλεΤ την έ 1 Ιου
νίου πρός τόν Μαυροκορδάτον διά τής βροντερας φωνής μιας 
στάσεως .

Την 30 Ιουλίου του αυτού έτους δ Εγγαστρίμυθος πρωθυπουρ
γός ώς έκ τού στόματος τού είσαγγελέως αόρατος και αυτός απο
κρίνεται προς τόν Ζιυγράφον δι’ Εντάλματος συλλγ,ψεως , κχΐ 
τοιουτοτρόπως άρχεται μυστηριώδης πόλεμος πονηρών πνευμά
των Εν τψ σκότει άλληλοκτυπουμένων . 'Ο Ζωγράφος , ευρισκό
μενος τότε εις τά στενά , θέτει έαυτόν Επι πτέρυγος έχλαγωγιχού
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άνίμο^τροβίλοϋ χαΐ με τον πολλά Οιοφοβουμενον ΚοΑεττην , με 
τον ού^βμώί μαχαιροβγάλτην Μετα^άν χαταβα(νει την 4 Αύγου
στον σωτηρ καΐ αύτίις τήί πατρίδο; εΐί την άγοραν των *Αθηνών· 
οΐ 5ε Κύριοι Λάϋνς !και Μαυροκορδάτοί τ( γίνονται; μένονσιν ό 
εις με το παράσημον τού Λουτρού και 5 άλλος εις τά κρύα τού 
λουτρού.

Τον Νοέμβριον τού αυτού έτους ό Μαυροχορδάτος , χωλαίνων 
έκ τής μεγάλης του πτώσεως , ύπάγει νά ζητήση διά τού *Αν- 
δρέου Αύντου την βακτηρίαν τού Ζωγράιρου , όστις όμως τον απο
κρίνεται κλίνων συν γυναιξι καΐ τέκνοις είς την τρίτην κλίσιν των 
ισοσυλλάβων «6 κακούργος, τού κακούργου, τψ κακούργψ , τύν 
καχούργον , ώ κακούργε» ... Και διατί ο / ι ; Ό  Κύριος Ζωγράφος 
εΤνα» Κωλεττικώτατος · ευρίσκει τι γλυκύ τού Βεσπασιανού και 
Τίτου είς την άπαΟή μορφήν τού Κυρίου Κωλεττου ’ ό Κύριος 
Κωλίττης εΤναι 5 κατ’ έ^οχήν ά ν θ ρ ω π ο ς  τού τ ό π ο υ *  εχει 
γιγαντιαίαν βαρύτητα . . ,

Ά λ λ ’ ώ τής άτιελπισίας 1 είς τον Ζωγράφον τον ζητούντα εύ- 
γενικώτατα το 'Γπουργειον των έξωτερικών ή κ&ν έδραν γερου- 
σιαστικήν, δ βαρβαρογλωσσότατος Κωλέττης κατά τάς καλάνδας 
τού Δεκεμβρίου , υπερήφανος ώς αύτοκράτωρ 'Ρωμαΐος , μ ενα 
βαβδούχόν του παραγγέλλει.. .  τ ( , νομ ίζετε;., τ ί ; . .  να χρατή 
λεκάνην με λαγγ’νιον γεμάτον και νά στέκη πλησίον του χυνων 
εως ού αυτός ό καθάριος Ίϊπειρώτης τού Ικπλύνη τύ πρόσωπον , 
οπού εύρίσκουσι, λέγει, πολλάς κηλίδας αι Αυλαι τής Ελλάδος , 
τής Αυστρίας, τής Τωσίας , τής Αγγλίας και τής Γαλλίας. Εις 
την τοιαύτην παραγγελίαν , δ Φωκίων τού ΛΙώνος σκοτοδινιφ και 
άπύ τής στιγμής Ικείνης θεωρεί άπεγνωσμένην την πατρίδα * μίχ



61

μίνη άμυίρΐ ίλτ.Ις ύποΐΐΐνιχαι βωτηρί^ΐ ’ ί, άι:47ΐ23ΐ; τοΟ Μί- 
« $ ϊ  ίχτοϋ Κωλέττου' τρίϊί λκπό» όλοχλτ]ρ·Λ; μτ,νι; άηηΟνν» 
πιχράί Ιπ'.πλτ'ξΕ·.! χχί φ'.λ'.χά; τρ'Λροττά; πρό; τόν Μιταξΐν, 
όττίί χωφιίνων εί; οιχμιρτυρτ'σει; πιτρίδο; , ε!{ ιτροτάτεις συμ- 
πινΟερί»;, χ »  ιλίγγων ε!; τοίΐί όιόντχ; χοιρινόν ττ,ς Οϊχονο- 
μίας χρέχς δεν το όφίνιι διά μίαν σχιάν ιΐ; τό (ίιΰμα τοΰ ιεοτα- 
μοϋ ■ τέλοί δε πάντων φωνήν μεγάλην άφείε χαί τρις ετετέλε- 
οτιιΐε άναχράξας , προλογίζει τήν μετά τοΰ Μεοροχορδάτοο συν- 
βήχτ,ν τοιι' τότε τότε χαί ό Λϊι'ον παύει τήν μετά τοΰ Μαορο- 
χορδάτου βατραχομοομαχίαν του' τότε τότε χαί ό Μχοροχορδά- 
το; έχ τοΰ ^οολευτιχοΰ ϋ/ματο; άπολογεϊται περί τοΰ φόνου τοΰ 
μεγάλου ά ν δ ρ ό ς ,  περί τοΰ θανάτου τοΰ ά ε ι μ ν ή σ τ ο υ  μαχ  
χ αρί του  , λέγων ΟΧΙ ούδ’ δγνώριζεν άπό τί μαλλίον ίβάιχα ο 
σχοΰφοε τοΰ ’ελπόλλωνο; . Ό  θεοιιόέατατο; όμω; Πελοπονντ,- 
σιος ζτ,τεϊ χαί νά τον ραπτίτε, «ίιλορθόδοξον , ζητεί χαί νά τόν 
μυρώατι Αϋτοχθονιχόν · ό άνεςίθρτ,αχο; λοιπόν Φιναριώτηζ άπο- 
δύεται μίαν πρωίαν τόν παλαιόν Μαυροχορδάτον χαί χάμνων χαλ- 
δινιατί τόν οταυρόν του πηοα όχ τής χλίνης πε<υφ εις την χολυμ** 
βήΟραν τής ΦιλορΟοδο ί̂ας χαί δέχεται μέ χατάνυξιν τό χρ'αμα 
τής Αύτοχθονίας ’ χαί τότε είδετε ε!ς τήν Βουλήν χαί είς τήν Δη- 
μοαιογραφίαν ολους τούς φίλους του άπαρνουμένους δώδεκα ετών 
δόγματα θρησκευτικά χαί ύποτασσομενους είς Σχινάν τόν θεολό
γον χαί είς Οίχονόμον τόν ές Οικονόμων · χαί τότε ειοετε τους 
άνΟρώπους  τοΰ τ ό π ο υ  καταστολίζοντας τας έσπερινάς συνα- 
νϊϊτροφαζ τοΰ Μϊοροχοροϊτου.

ΦιντασΟητε ττέντ* ΐνΟρώποος γ / ,ρ ίΐϊντι; εΐ; οόλο^ί, άπο- 
ίαλόντας τταιτν αΐίώ , μήν εχοντίς ούοείΑίαν οφ /> Χίϊ στρέτο-
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μίνου; με αντ'.ττληκτισμοίίί ?; με άνταστζϊίτμουί περί τον μαγνή
την δεκαπέντδ γιλιάδων δραχμών Ιτη τ̂ίων , Ιδού οΐ χομματάρ- 
χαι χαΐ ύποκομματάρχαι τηί Ε λλάδος. Κζταβιβάαβτε το ποαον 
αύτύτών δραχμών εις δκτώ χιλιάδας , Ιδού α\ 'Ρηγανιοι Παλαμη- 
δαι και (λ  λοιποί Δημάδαι τής Βοολής . Τ ί, οας Ιρωτώ , ήΟελον 
γενή σήμερον ο1 εςοχοι πολιτικοί τής Ελλάδος ή κοινή δόξα 
εΤχε δικαστήρια , εΤχεν εΙσαγγελεΤς , εΤχε ουλακά; , είχε λαιμη
τόμους ; Ά ς  κρίνη έκαστος . Διατ( δε ημείς διαγράφομεν τα τοι- 
αΰτα ;’Έγομεν τάγα τήν πονηράν κλίσιν τού νά τιτρώσκωμεν τους 
ανθριό^ους ;"Λπαγε1 Ά λ λ ’ ανώτεροι ,τών τοιούτιον άνδραρΕων , 
ζητούμεν ν’ ανορΟοίσωμεν τήν δι’ αυτούς πεσούσαν κοινωνίαν οια- 
πλάττοντες πολίτας χρηστούς καΐ μεγαλόφρονας, όποιοι αναφαί
νονται είς άπαντα τά συνταγματικά Κράτη.

(2) Ό  Κύριος 'Ρηγανιδς Παλαμήδης , άφ’ ου Ιπι τής τ-λευ- 
ταίας Εθνικής Συνόδου διά τού Ψτ/ρίσματός του Ικείνου Ιζήιιησε 
ν' άνάψη μεταξύ τής ΑευΟερας καί τής δούλης ' Ελλάδος (-/Οριν 
άίάλλϋχτον , ώ; νΙον αϋϊί,ί ζώπυρο·/ ίίτ,;λ03ίευτε πρί> 'Α/κροϋ 5 / 
Φυλλάδιον , διά τού οποίου ό ούτοτχέδιος συγγραφεύς σπουδάζει 
ν' άποδείξ·/) ό'τι τά πρώτα σπέρματα τών Ιμφυλίων Ιρίδων ΙφΙρ- 
Οηταν εις τήν Ελλάδα παρά τών Ιτεροχθόνων αγωνιστών. "Έρ- 
χομαι νά τον Ιξελέγςω Ιν βραχυλογία ψευδόμενον και νά συντρί- 
ψω τον σοφιστικόν του κάλαμον.

'ίΐ διχόνοια, ήτις ανέκαθεν Ικ τής άμετρου φιλοδοξίας τού 
'Έλληνος προερχομένη Ιμάστιξεν ιος Ινδημική νόσος τήν Ελλά
δα , υπήρξε κατά τούς ήμ-τερους χρόνους και άποτελεσμα τών 
πολιτικών περιστάσεών της . *̂ Λμα καταλυΟείσης τής σουλτανικής 
Ιξουσίας κατεστράφη παρ’ ήμΤν ή κυβερνητική μονάς, ήτον Ιπα
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κόλο:>θον νά τταραστησωσ-.ν αυτήν δ-.άφορα κλάσματα τροχύψαν- 
■ζα Ικ τής διασπάσεώς της , καΐ ιδού ή γίνεσις των Κομμάτων* 
αλλά τά Κόμματα ταύτα έργαζόμενα ήχον επόμενον νά συμπλήτ- 
χωνται , και ίδού ή γένίαις τής διχονο(ας.

Ερωτώ τον Κύριον Τηγανιον * ποιος ΙτερόχΟων έπι τουρκο
κρατίας ΙδΕδαξε τον πατέρα τοΰ *Αναγνώατου Λελιγιάννου νά κύ- 
ψη την κεφαλήν τού πατρος τού ’ΛνδρΙου Λόντου , και τον νέον 
Λόντον προς έκοΕκηαιν νά κόψη ττ,ν κεφαλήν τού γέροντας Λε- 
λιν-άννου ; ποιος ετερόχΟων έδίδαςε τους προύχοντας τής Πελο- 
ϊοννήαου νά δναφωνώαιν άδιακόπως εις τήν έν Τριπόλει βεζιρι- 
χήν Αυλήν ;

Ερωτώ τον Κύριον 'Ρηγανιον ποιος έτερόχΟων έπι τού Ιλλη- 
νικού άγώνος. άπόντος τού \\λεςάνορου Μαυροκορδάτου εις 5Ιε- 
σολόγγιον και παρηγκωνισμένου τού ΔημητρΕου *) ψηλάντου ε?ς 
Ναύπλιον , εδίοαξε τούς αΰτό/Οονας Άνδρέαν Ζαήμην , Θεόδω
ρον Κολοκοτρώνην , ^Αναγνώατην Δελιγιάννην , Άνδρεαν Λόν
τον και ΙΙανούτσον Νοταράν νά διχοατατήσωαι προς τον Γεώρ
γιον Κουντουριώτην 5 ποιος έτεροχΟων ΙοΕοαζεν εις τά Καλάορυ- 
τα τον Χαραλάμπην νά διαπληκτίζιτοι μ'ε τον Ζαήμην , εϊς τήν 
ΓορτυνΕαν τον Δελιγιάννην νά διαπληκτΕζεται με τον Κολοχοτρώ- 
νην , είς τήν Αεβαδ'αν τύν Διάκον νά διαπληκτίζεται με τον 
Όδυατέα καί τον Όδυταεα με τον Γούραν ;



11 ΚΑΘΑΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ.

Εβαλε τϊ,ς Σι/.ελία; ένας τύραννος εις μ.άτ·/)ν 
ΕΙς τί) ·πέτρινο γουΧί του Ζ·/,νωνα τόν Ελεάττ,ν 
Κ Εκραζε τό γουδοχέρι βαρυοείίον ά τ' επάνω · 
είΐΐ άρνεΐσαι δια είπες, τδν κρότα'ρόν εου οπάνω'» 
Τ?;ν έλεύθερ'ό του γλώσοαν ώίοντόκοψεν ό Ζ·/ίνο;·/

Και τί;ν ερριψε σ’ εκείνον ·
Καί τλν έδικνί [χου γλώσσαν |χέ τό αΐυ.ά τν,ς θά φτύσω · 
Πλί;ν ποτέ ποτέ ιχου ψεΰ[Λα , ΐίλλν.νες , 5έν θά λαλτ,σω.

Εκατό άπό τά βάθν, των κάτεργων έβγαλρι,ένοι 
Καί εις τάς Αθ'ένας όλοι ένας κ’ ένας [ν.αζω;ν.ένοι,

εν αρπαζαν θυ;χονου·Αλλοι άρπαζαν καί άλλοι πώς 

Τό Ταριεΐον τςς  Ε λλάίος καί ριερόνυχτα [χαλόνουν ■ 

Τρία Κοιχρχατα (χά; σπρώχνουν, δύο είς τ/ίν αναρχίαν 
Κ ένα είς τ/,ν τυραννίαν

Ολ οί άλλοι, ώ Φατρίαι, σας τά  ψάλλουν α π ’ όπίσο) ■ 
Αλλ ορθά κοφτά έριπρός σας έγώ πάγω  νά λαλ-χσω.
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Τ/,ν |Λεγάλ·/;ν δέ/.α τ̂νίχαι; ττροβοικίία του ογ,κόνων 
ό ΐίλέοαντας-Κωλέττ'ίς άζουαβα εις Ϊ ί χί  Θρόνου·

Πλΰ,ν τις  "ου φΟονοϋντες τό χον5ροΛτιθ|Λέυο πλάτος 
Κ.ΪΙ ζητοϋντες νά τόν ρίψουυ Μεταξάς , Μαυροκορδάτος, 
Αρ̂ 'Λταν νά πριονίζουν κα'ι τόν Θρόνον...Τί 0ά γένρ, 

Ελληνες δυστυχιοριένοι;..
ΚϊΙ το'υς τρεις εις ενχν λάκκον άν ρ/.ποοοϋτα νά οφαλ'/ίτο), 
Τίόκαανκ |κά την πατρίδα! Τώρα ό'υ.ως;.. θά λαλήτω.

Αλ.λοτι, παρά Πρεσβεία νά χορτάτη απορεί, δΟων,
Τού Μαυρο'κορδάτου τώρα η τοΰ Μ ετα;5 τόν πόθον 
Απ’ έδω δέν το·υς σαλε'ίεις ' στέκει νά φανίί ό πρώτος, 
ή έπέαβασις σάν γένρ , τών Εγγλέζων ό Πι.Ιότοΐ'
Κι ! 6 δϊ'ίτερος δέν φεύγει, εχει τι νά τελειώσ·ρ , 

Στέκει νά ιιας ριαχαιρώσ'ρ ...
Λιά τοΰτο άπό τώρα θέλω νά το'ύς στιγ'ΐατίσω, 
έπειδη [ΐαχαιρωριένος α·υριο πώς 0ά λαλησω;

Ε'όκαιρο κα'ι τοϋ Κωλέττη νάτο τρέχει τό άαάξι 
Κ’ οί Μοσχθ(ΐαγκΐται ό'λοι έν ρι.εγάλ·ρ παρατάξει 
Προσηκόνουνται κ1 άπ ό'λα τό ακολουθούν τά (ιέρη, 
Επειδ·); τόν Σίΰαστ6ν τους, τόν Μωάριεθ είχε φέρει,
Τόν Μιοάαεθ , τοϋ όποίου πιστοί λέγουνναι Σείδαι 

τόσοι “ΟπονΛοι καΐ Ίάα ί...
8



]Μοτχο|Αάγχ« 'Αου, σΓ('')·ν(.)|Α.7ΐν ερχου;Α.5ίΐ νά σέ ζτ-'Α-τω·

Διά τόν ήγα-τητό/ σου κάτι εχω νά λαλνίσω .

ήθελα, ιη-αΛίμε ρ.α;, τταρά ν’ αγαπάς των Γάλλων 
ΤΛ,ν κυβέρν-Λσιν ν’άγάπαςτά συγγρά;Αυ.ατάτους υ.άλλον( 1), 

ίίπεί' '̂ί) δέν βλέπω νόρ.ον κα'ι αανονισ|υ.δν κουκούτσι, 
όπειδ/, πίπαν [Αονον καΐ [αέ κ,όκκινο παπούτσι 
ϊάν Βεζίρ-ος Λρβανίττ,ς δέν πιστεύω νά Οελκσγ,ς 

πάντοτε νά κυβερνκσϊ,ς(2)...
Λλλ’ έσΰ γελά; καπνίζιον, κα'ι δά έξακολουβάσω· 
ϊύ  πετσί σου δέν ίδρόνει σ’ 8,τι γρά\ιω τιλαλάσω.

Μέ τό (ρό'ει <εου, λεβένττ,, τύ [/.εγάλο καΐ γυριεένο 

Μέσα του τύ ϊύνταγριά αας ώς νά έ'ρ5?''ί5 κρυριρι,ένο 
.Μέ αρέσει νά σέ βλέπω...Πλ/,ν τύ χέρι σου (Λ·ίν πάρ·ρ 
Τόν ίϊεπτέαβριύν |λας ρικνά κΐ απ’ αυτό τό ΚαλανδάρΓ 

Εις αυτόν της τυραννία; έγινε τό ήλιοστάσι'
Κ ;’ άν κανείς σας τό ξεχάση 

Σττ,ν Λϋλίιν, στό ϊπουργεΐον, θά σάς τό κανοναρχνίσω· 
Μένω δοϋλός σας... ολίγα καΐ εις άλλον θά λαλκσω.

Φαλακρός καθώς 4 Κρίνος, Βάλβκ, άαα εϊς κά;χ(Αίαν 
Ε^ άριαρτιών τοΰ έθνους σέ καθίσουν ΓρααρΑατείαν, 
δλα σου καθοις 4 Κρόνος τά παιδιά ζεκοκκαλιζεις’

Μέ παππαδικίιν κατάραν όσιο χΐ’ άν [αέ φοβερίζγς,

!3 ι . 0 0
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ίΚβαλεν ί, ϊρέλλα, λέγω, 5ρέ;ια'(ον τοΰ Ζαχαρίου 
Στό 5εζΐ τοΟ Ζηνοβίου,

Κΐ' δττου τώρα (/.έ φανάρι Διογενικο ζττ/'σω 
Λ'.χασττ;ν ώς πρέττει ?ναν ^εν εΟρίτκω νά λαλησω.



(1) Πολβ|Λώ σημϊρον τον Κωλέτττ,ν , τον Μχ^ροκοροάτον καΐ 
τον Μΐταζαν διότι, ζτ,τουντΐί νά καταοάλωσιν ό «Τς τον δΰ.λον , 
έξάπτοντ.ν Ιπ ’ ολέΟρω τή; Έλλάδο; την ζρος άλλτ'λας άντιζη· 
λίαν τ9·ς Γαλλία; , τή; Αγγλία; και τής 'Ρωα'ας , καθώς άντί- 
κειμαι ττρος ττ,ν Γαλλίαν , προ; την Αγγλίαν καΐ προ; την *Ρω- 
βίαν διότι , σπουδάζοϋααι νά υπεριτ'/^ύτωτιν ή μία Ιπν τής άλλη; 
Ιντά; τή; Ελλάδος , όποΟάλπουαι τρό; ^λάοην τής αυτονομίας 
της την πρδς άλλήλοος έ’̂ Οραν τοϋί Ινωλέττου , του Μαυροκοροά- 
του και του Μεταξα . Άλλα προαοάλλ^ο τον Κωλέττην ολιγιότερον 
του Μαοροκορδάτου και του ΛΙεταςα διότι βλίπω αυτόν όλιγώτερον 
υτείκοντα εις την Γαλλίαν, ήτις και αυτή δεικνύεται εις τας Ιπι 
τής ·Κλλάδος άπαιττ,αει; της μετριωτέρα τής Αγγλίας και τή;
*Ρωαία;.

Ή Γαλλία δια νά ΙξέλΟη τή; μονήρους και παθητική; ατάαεω; , 
εί; την οποίαν την εθεσεν ό ΙνΟρονισμό; του Φιλίππου, τυμι )̂έρον 
ε /ίΐ ν’ άναστήαη τήν έλληνικήν φυλήν, ν’ άνεγείρη μίαν ελληνι
κήν Αυτοκρατορίαν. Ά λλ’ ή μεγάλη ούτη Ιπιχείρηαι; απαιτεί 
παντός είδους Ουσίας, τάς οποίας ό γηραιός βασιλεύς των Γα9>- 
λων ούτε ορεξιν , ούτε δύναμιν εχει νά ύποστή. Ά ν  και ή Γαλ
λία λοιπόν ήναι ή μόνη ώ; έκ τής Οεσεώ; της ειλικρινή; φίλη τής 
Ελλάδος και ή μόνη Ικ των Δυνάμεων , ητις παρουσιασΟεισης 
ευκαιρίας Οελει μίαν ημέραν τήν μεγαλύνει , δεν πρέπει όμως η 
ελληνική κυοέρνησις νά κηρύττεται γαλλίζουσα καθότι εκθέτει ού- 
τω τήν Ελλάδα εις τόκατά τής Γαλλίας μίσος τή; Αγγλίας και
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τή; Τωτία,-. Αιά τοίτο ';ρονώ κιΐ τον Κωλέττην |5λά“ τοντϊ ττ,ν 
Έλλάοϊ διά τοΰ γτλλιτμοΰ του. "Ηθελι νά Ιτϊίνιτο οΰτο; ζτ,λωττ,ϊ 
ττ,ς Γαλλ'τς άττιτζόμενοτ τά ίλϊόΟερά τη; συγγράμμττα και τού; 
συνταγματικού; τη; Οϊσ;ιού; μάλλον την ύπερ το δίον συντη
ρητικήν κυδίρνησίν τη;.

(2) Ό  Κωλίττη; καί ό Μαυροκορδάτο; οϊρουχν ί· ήμισεία; 
έκαστο; τήν ένοχήν τοΰ μεγίστου δγκλήματο; τή; ε’; ττ,ν κ,οισι- 
μωτέραν τή; κατρΙδο; ^ερίστασιν δοξοκόσου των διαιρίσεω;, ήτι; 
ούρει όλονέν τήν Ελλάδα εϊ; τήν άκώλιιάν τη; . ’Λλλ’ 4 Κωλέτ- 
τη; δ'εν Ιζήτησε νά ^ίψη διά τή; Γαλλία; τον Μαυροκορδάτον 
σρωΟυτουργοΰντα καί διά των δνόντων έλληνικών μέσων ηδη 
σπεύδει νά σύμπηξη κυδερνησιν , δν ω άπ Ιναντία; ό Μαυροκορ- 
δίτο; ζητεί νά κατατροπώση διά τή; Αγγλία; τύν Κωλεττην 
πρωΟυπουργοϋντα καί κολαφίζων τον αντίπαλόν του συγκολα- 
φίζει τήν Ελλάδα. Ίδπομένω; όχι μόνον δεν καθάπτομαι τοΰ 
Κωλέττου τόσον άπηνώ;, άλλά προδλέπων τήν καταστροφήν τή; 
πατρίδο; εί; τήν νίκην τοιαύτη; άντιπολιτεύσεω; εύχομαι μαλιστα 
ν’ άπα,οτίση έπί τέλου; κυδέρνησιν συνταγματικήν, ϊνκαί δέν ευ
ρίσκω εί; αυτόν καί εί; τού; περί αυτόν δχέγγυα τοιαύτη; διανοη
τική; καί τιλονόμου Πολιτεία; . Τί τύν ώφελεϊ νά γαλλΙζη καί νά 
πα,οιστϊ δήθεν τόν αιώνα τοΰ με·ράλου ελουδοβίκου ει; τήν εσπερίαν 
Ευρώπην, όταν [δανδαλίζη καί άντιπροσωπεύη το ύλικόν στοιχεϊον
εί; τήν Ελλάδα; Τίτόνώρελεϊ νάήναιάνεξάρτητο; άπό ττ,; ίπιρ-
ροή; τοΰ γαλλικοΰ πρέσδεω; , όταν διατηρών ώ; στρόφιγγα όλων 
των πολιτικών δργασιών του δνα γενικόν προ;ενον τή; Γαλλ.ϊα., 
δίδη καθ’ έαυτοΰ πάσαν ύπόνοιαν δουλική; ύπακοή; εί; την γαλλι- 
κήν' Πρεσδείαν; Τ' τ’ον ό.?ελιϊ νά μήν ήνα. κερδοσκόπο;, δταν
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ΙγΛολπούμενος άνθρώ::ο;>? έμπορευομένουί τά οημό .̂α τζίρΐ/γ, 
καθ’ εαυτοΰ πάσαν υποψίαν «ρδοσκοπίας ; Τί τον ώ'̂ ελεΤ νά μήν 
ηνα; αύτδί Εγκληματίας , όταν προσδεχεται ολους τους Εν τ?, Έλ- 
λάδ'. κατηγορουμένους Ιπ’ έγκλημασι; Τί τον ώ'ρελεΤ νά μήν ήναι 
αυτός ληττής , όταν Ικδίδη άμνηστείας Διατάγματα 6πέρ τηςκα- 
ταμαατιζούσης το Κράτος ληστείας ;

Έν χεφαλαίφ, Εν ψ Ες ένδς μέρους θεωρώ άφευκτον την φθο
ράν τής Έλ)«άδος άν είς 7 _εΤρας περιπέση τδίν ςενοδτ,γών καΐ 
των αυτοχΟονιζδντων Εχθρών του Κωλέττου , Εξ άλλου πάλιν Ερυ
θριώ νά στηρίξω κυβέρνησιν , ητις μέχρι τής σήμερον δεν ενεπνευ- 
Λ  την ελαχίστην είς το δημόσιον πίστινοτι Επιθυμεί την εκτέλε- 
σιν του νόμου χαΐ τήν εισαγωγήν τής ευρωπαϊκής τάξεως.



ΟΙ ΚΑΛΟΘΕΛΙΙΪΑΙ ΤΗ2 ΕΑΑΑΑ02.

Απ4 τ4 ΤαΐΛεϊον εξω χθες λαλοϋϊο!... ΜΙ άχάςι 
Είία κρωτα έχ.χρθ7τά μ.ου τό  ̂ Κωΐέττγ,ν μ*  πετάΕ:ρ... 
— Αιά ποΰ,λεβένταρέ χ,ου, χ.έ τούς δυύ οου λερωριένοος; 
— 2τ4 Παλάτι, ποιτ;τά [αου, δια τ4 χαλ6 τού Γένους. 

— Αφ'ςσε, παρακαλώ,
ΪΛς Ελλάδος τό καλό, ο

β Εύγε 2οϋτσε!..ψάλλε τού τα, ρι εκραςε βαρνιαοθριαίνοκ; 

ό  κλεινός Μαυροκορδάτος άπ' τόν Αάϋνς του έβγαίνων. 
Εί; τού Αάϋνς κ’ έγόι πίγα τόν εχθρόν ριας νά πλκγώοω, 
Καί ζνιτώ χ-έ τούς Εγγλέζους τκ,ν Ελλάδα μας νά σώσω... 

— ,ν^τ.σε , παρακαλί) ,
Ττ,ς Ελλάδος τό καλό.»

Καί ό Μεταξας πνιγαίνων στςν Βουλκ,ν, καθιύς τούς είδε, 
εΘέλουν σ9άξιμο, μέ είπε , καΐ οΐ δύο σπουδαρχίδαι... 
Κι' άν έγό> μιάν άλλον Τρίτον Σεπτεμβρίου κατορθώσω, 
Από τούτου; κΐ άπό άλλους τ>,ν Ελλάδα θά λυτρώσω...
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— Λο/,τϊ , τϊχρκ/,ιλω ,
Τ/ς ίίλλάδος τό καλ(ί·. ϊ

οΛύτ/,ν όχι, Μεταζά [κας, όέν σέ κάαουμεν τί;ν /άρι, 
Λτ: τ/,ν γ·?,ν ώς νό ρι. έβγτ,κεν 6 Ζοιγράφος (λανιτάρι 
Φιόναζε' κ έγώ 6κ σφάζω...ναι ρεέ κό~ον, ναι ριέ [χόχθον 
Τό καλό ζν,τεϊ τοϋ εβνους ένας [χόνον, 6 αϋτό/θων...

— Αφησε , τταρακαλώ ,
Τής Ελλάίος τό καλό.»

Κ; ό αύτοχβων Ρηγανιός μα; νάτος τότε στό Τα[/.εΐον 
51 έ'να Ενταλ;χα ρ.εγάλο έ:τ1 λόγω ταϊΐ'ίωτ ,
Καί (χέ τό χα,Ιό τοϋ έθνους εις τό χέρι νά βιάζφ 
Τήν ά[χέσως πλερωαήν του, καί ό Φώτσιος νά κράζ·(|· 

βφθάνει σου, ·τ:αρακαλί5 ,
Τής έλλάδος τό καλό.»

Καί κατότι του νά 5έκα [χέ κατέργου τ:ο5οκάκτ.ν 
ΒουλευταΙ χλειοψηφίας τρέχοντες στόν Κορφίωτάκην 
Να ζητουν χαΜι του έθνους^ τάς εεροσό^ους άρον άρον, 
ΚαΙ ό Κορφίωτακης σ εναν σ άλλον νά φι.̂ νάζτρ γλάρον 

σΠλέον [χή, παρακαλώ ,
Τής Ελλάδος τό καλό.»
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βουλί'^τ/,ς 6 ΒΆαέτιις τ ί ;  («ιοψ/,^ίβ} , τότί 
Βλέπων τόιτ» χα.1α, ίθι-οος ιΣναπιτ^ιώτζι,
Είναι ^ρέΐϊον έσεΐς ολ* χ' ί{είΙς τίτΛτι; οΐ Λ λοι; 
Εως πιίτε (ττ4 Τ»;χεϊον βά χτκζοΰιιεν τ» κι^ά>.ι; 

Κ.’εί; ίιχάς, ςεαραχαλώ ,

Τ ί ;  ΐίλλάίο; τ4 καλό .

< λ:;4 ενα ~ανΙ όλοι [ΐ̂ , ίέν -ϋαεΟα ; Λεν θέλει 
II άντιτεολίτευσίς (εας , -αρ’ όλίνο κι’ αΰττι (εέλι, 
Κ εί; τ4 Βλρια 5ιά τούτο βρά}^νΐαϊεν, όνάθεαά το! 
Τ/ίν (ΐελόιττ,τα τού έθνους ίλ«ν ίιά όλους κάτω, 

II κάνεις, παρακαλώ ,
Τίς Ελλάϊο; τ4 καλό!»
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ο  ΒΟϊΛΕϊΤΠΣ ΤΟ ϊ 1845.

Αδελφοί Κ -αρχιώτιις, ερχου'χαι να σας είίτω 
Κίς τούς διόδε» αυτούς (ανίνας, δπου τύν ριισθύν ατυττώ, 
Τί ωραίας ΰττοθεσεις ααΐ άλν;9ινά χρυσας 
ί>.αυ.α διά τδ έθνος , δι’ έν.ένα , δΓ εσάς.
ΙΙλθα , βλέπετε , θρεριριένος καΐ γερός χαΐ στερεός 

Λόξαν νάχτ, ό Θεός!..
Τί καλαϊς, 
τ ί  πολλαϊς,

όπου εκαιαα δουλεΐαϊς!
Τί σταφίδες! Τί έλΙαίς!

Δραχριαϊς ένα αιλλιούνι φάγα[Λεν οΐ εκατόν, 
Πρώτα 6 Θεός, εις ό'λον τόν χρυσόν καιρόν αυτόν. 

Κι άλλα τρία (Λίλλιούνια έκτακτα ριέ τ/,ν ουράν 
Βάλλοντες τ·/;ν τιριτιαέννιν ψί,φόν ριας εις αγοράν.



Κ." ία/νΐΊΜ  νά σα; δ*νείσω, άΧελφοΙ, και (ί.ετρκτά.. 
Χαρατί! ταρατατά!..

Τί καλαΐς ,
Τί πολλαϊί,

όττοϋ ίχχίΐ.α δουλεΐαϊς!
Τί υταφίίαι;! Τί έλιαϊς!

ίίνας νόα»; τ ις  πατρίΧος στίκονε νερό πολύ ; 
φώναζα ρ.έ τόν καλόν ρ.ας Ραγανίόν αάναβολνί I» 
ΚαΙτίίν νύκτα τρίκα! τράκα! σ'εναν σ’ άλλον Οτουργό, 
Και εις τ/,ν ::λειο5οσίαν 6 λεγάαενος κ έγω ...
Ετσι (α’ εφεζαν καί ρ λ ο ι κ’ έΟνικ·)] άκόαα γ ί,

Κ’ έγινεν ίι γνί π·/ιγτί_...
Τί καλαΐς,
Τί πολλαϊς,

ότοΰ έκααα δουλε’αΐς!
Τί σταρίδαις! Τί έλιαΐς!

$>· 75

ίίπειΧ/ι τό Ϋπουργεΐο τός κρυ^ΐς τον πλερωατ,ς 
ΓιΟελ’ ελε·,7 θν νά ε)··ρ , κ’ ίταν δίκαιο, έιιεΐς 
]'ίδε̂ ό·/ίκα|Λεν τ};ν ψϊ,φον πάραυτα τί;ν φανερν.ν. 
ίΐ Λϋλτϊ νά ζνί |Λποροΰσε (Α0 τι;χν;ν ιιόνο ξερήν;



5Ξ>- 7 0  < 3 ;

.Νάσου τράγγα! έαεϊς ενα μιλλιούνι.,.λαριρά 
Κ Εχτοτες Θεοϋ /*ρά !··

Τί κχλαΐ;,
Τί πολλ ϊΐ;,

όποΰ κά;Λα;Λ8ν δουλεΐαϊ;!
Τί οταφίδε; ! Τί έ λ ίχ ΐ;!

Καλαβρύτων και Βοετίτοας έβρεχαν Αναφοραΐς; 
Τό κουιρύ αύτϊ οέ ολαι; έ|αεϊς δλαι; ταϊς φοραΐς. 
Τά Κριτνίριά ριας είχαν προκοριριένους δ'ύο τρεϊ;; 
Κίναι Σύνταγρια καί νδριου; ίέν χρειάζετ' ή ττατρί;· 
Τούς έβάλαρι’ έναν έναν ρ,έ τόν γέρο Τοααράν 

2τών (Λαρτύρων τ/;ν εειράν...
Τί καλαΐς,
Τί πολλαϊς,

όκοϋ κάρια[;.εν δουλεΐαΐς !
Τί σταφίίαις ! Τί έλίαϊ; !

Κ ’ έριεϊς τρώγοντες τον έθνους τά τελοίνια λοι~όν, 

Καί ό Κύρ Μαυροκορδάτος τύν Κωλέτταρον κτν-ώ ν 

Καί κτυζών ριέ / ίΛ 0 ί  Εγγλέζου, καί αύτύς κ’ έρ ιεΐς υ.αζύ 

Λιωρθώοαριεν τύ έΒνο; ( ο  καθένας ,αας.νά ζ·ρ!)
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Καί. οΐ Φράγκοι να μ.1 στόλους ιίς τον Πειραιά τιετουν 
ΚαΙ τά δάνεια ζτ.τοΰν...

Τ ί καλαΤς,
Τί ΓολλαΤς,

ό,του κάαα̂ Λεν δουλεΐαϊς!
Τί σταοίδαις! ΐ ί  έλιαΐς !
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II ΑΪΤΟΧΘΟΝΙΑ.

ό  Ζωγράφος κρυφανοίγων την <ι'>ραΐαν του καρ$ίαν 

Εί; τον Ρόγαν Παλαρ,Χην προγΟές είπε κατ’ ίίίαν· 
οΕίς τά χίλΙα οκτακόσια τριανταεπτά καΐ κάτι 
Αϋτά λέχβνικαν στοϋ Κάντε ΝεσελράΧου τό παλάτι"
Ν ά  χοπι] τό γ ίν ο ζ  τ :ρ ίπ ε ι  τω*· Έ.1.1ι\νων (Ιζ  δυυ  μ^ρη. 

Κ α ί  την έΟ η χότη τά  του  χ-ωριστγ,υ χ α θ ϊγ  γ ά  ^ ^ ρ ρ ΐΐ) .. .  

έλαβες γυναίκα Τούρκαν , Ρ·/;γα μου , καΐ σέ συμφέρει 
5 ,τι πράγμα ε!ς του; Τούρκους κμπορεϊ νά δώσγ, χέρι.

ο Τόν σκοπόν τοϋ διπλωμάτου έβαλα εις τ·/]ν ΣυνΟ·όκ·Λ,ν(2) 
Μύσκοβος κ’ έγώ έΜ'ω γ υ γ α ι ζ κ  μέ τά,ν προσθήκην 
Οτι όσ τ ις  η ] ; Τ ο υ ρ κ ία ς  "ΕΛ-ίηγ έχ α γ α σ τ α τ ή σ ΐ)  ,

7/ Έ Α Λ άς γ ά  το ϋ το γ , &γ ό  Τ ού ρ κ ος  τογ  ζη τή σρ , 

Μ ί τ α ϊς  χ .Ιά π α ις  σ τ ά  Λ ο ίά ρ ια ,  μ ί  τ ά  σ Ι ί ε ρ α  σ τ ά  χ ε ρ ' α ,  

Π ατρ ιάρρμ ις  κ α ί  &γ η γ α ι μ ε  μ ά γ ο υ ς  κ α ί  μ ε  τρικε'ρ2α... 

Ελαβε; γυναίκα Τούρκαν , ί>ήγα μου , καΐ μάς συμφέρει 
5 ,τι πράγμα ε'ις τούς Τούρκου; κ’ εις τού; Ρώσους δίδει χέρι.



α Χάρις εϊςαΟτα|Αθυ τ  Αρθρα ('7.όνος, φίλε ρ,ου, τό κρίνεις) 

Ούτε μέ άττοττα-ιίαν , οΰτε ε!ς καιρόν είρ-ςν ι̂ς , 

Παρεπάνω ψυχ-^ν μίαν η <̂ ν̂άρο·̂  Ιν λιθάρι 

II ύλλας άφ ο,τι ε^ει ^έν έ^ννατο νά πάρ'ρ.

Γςν Ελλάδα λοιπόν βρέφος έμιοέρωσα μέ μ.ίαν 

ΙΙελεκνιματιάν στλ,ν μέο/) κ’ άρεσα εις τ/,ν Ρωσίαν...

Ελαβες γυναίκα Τούρκαν , Ρόγα μου , και μάς συμ,φέρει 

Ο,τι πράγμα εις τους Τούρκους κ’ εί; τούς Ριόσους δίδει γέρι.

εΣτ/,ν Συνέλευσιν μέ πόσν,ν εϋχαρίστ·/ισίν μου είδα 

λ’ά ποννίς καί σύ μ εμένα τλ,ν ταλαίπωρτ,ν πατρίδα !

£ ίς  τό>- 'Ρ/η-αγ, ϋστις (είπα) τρώγει χαΐ τά όάχτν.Ιά τοι·, 
Μί τ ίτ  ψερετζί τ>)ζ κάτι ^άγ>ερεκ ή Λεθερά του' 
τΐιάτοϋτο τηε· Συι·θή·/.ηκ τηκ χρνσϊί]ΐου χ> αύτηκρόκοε· 
Εις τύ Ψήψισμα ΰ Ρήγας ΐ^γυσε τ&γ αντοχθύγων... 
Ελαβες γυναίκα Τούρκαν , Ρόγα μου , καί μάς συμφέρει 

Ο,τι πράγμα εις τούς Τούρκους κ’ εϊς τούς Ρώσους δίδει χέρι.

79 -<3

ί  Α φ’  ΐ ς  ώρας τό λαμπρόν σου αυτό Ψόφισμα έγράφν,, 

Εις χιλίων πνιχών λάκκον ζώσα ά| Ελλάς έτάφΐ) ·

Εγινε τό μέσα Γένος Κάϊν δ άδελφοκτόνος ,

Καί τοϋ έξω Αβελ-Γένους άπαυστα βοφ δ φόνος·
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Κρϊ, -̂ΑώΟϊ,κ: τί> Κράτος, ό λαός ψοφά τί,ς ~ϊίνας 

Καί ζτ,τεϊ γ . ί  τό τουφέκι τ/,ν δρα^τρ,ν εις τάς Λθόνας... 

ΐϊλαβες γυναίκα Τούρκαν , Ρτ'γα [;,ου , καί |Λας συρτ.φέρει 

Ο ,τι ·τραγ[Λα εις τους Τούρκους κ'εϊςτούς Ρώσους δ ώ ει χέρι.

εΚνίρυςε τά ΐίΐα τώρα 5ιά τοΰ έςΐς υ.ου τρόττου·
Ν αμ ή γ χ ι·ΰ (ξ> νοϋ ΐτυ ττύ Λ υ ν ,ιίιιη β .ί·θρ ΐύ π οιτον  γο.·τοι·(3]·
ϊ ΐέ  αυτό ορικτόν γεννώ;7.εν ρ.εταςυ τδν αυτοχθόνων 
Καί αγωνιστών αετοίκοιν τςόλειαον άϊελφοκτόνον ·
Α~ό τά Οευ,έλιά του ό £λλ·/)νισυ.ός Οά στέσγ,
Κ'είς τούς Τοΰρκου; σου τό πράγμα κ'εΐς τού,-Ρώσους μου θαρέσι)... 
Κλαβες γυναίκα Τούρκαν , Ρκγα χ.ου , καί ρι.ας συυ.φέρει 
0,τιτ:ράγχ.α εις τούς Τούρκους κ εις τους Ρώσους δίδει χέρι.

ε ΰ  |Λωρός λαός ιτιστεύει πώς ρι.ε τοϋτα 6ά χορτάστ,· 

Αχυρα γαϊδάρων δύο δέν ν,ξεύρει να [λοιράσγ...

— Τούς ακούεις τούς πανούργους; Σέ υβρίζουν λ α έ! τρέξε, 

Καί στεφάνι άπό λίθους εις τ/,ν κεφαλ/,ν των π λέςε !.. 

Τούς ακούεις τούς πανούργους; Μέ του τόπου τούς ανθρώπους 

.Λπ' ανθρώπους έρτιΐλόνουν τούς έλλ/,νικούς ριας τόπους... 

Τούς ακούεις; Σ/κω ! σάκω ! [κ/,ν άργ/,ς λαέ ! συικφέρει 

Ευθύς τούρα νά τούς πάργς μ ϊ  ταίς πέτραις εις τό χέρι.
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Μισθόν εχει χιλιάδας αυτό; δώίεκα ρουβλίων 
Κ εί; τόν Μεσελρόίον γράφει κάθε ριας ταχυίροριεϊον. 
Από τόν Σουλτάναν τάχα εΐ; τόν άλλον ή Κ α ϋ τ α  
Μέ τά τόσα σΰρτα φέρτα ίέν θά φέρνφ απ' έκεϊνα;
Λαέ! είναι Ασιρι.άκαι Καλαβρύτων καΐ οί δύο * 
βά χαθγς αν δέν τού; χάσγ;· πίστευσέ ριε ' σε όρινύω· 
Στόν ναόν τν,; Χαλκιοίκου σφάλτ,σέ του; , σό συμφέρει, 
Σφάλϊΐσε τού; Παυσανία; μέ ταϊς πέτραι; εί; τό χέρι!



2 Ι 1 Μ Ε Ι Ω 2 Ε Ι 2 .

(1) *1Ι διπλωματικωτάτη «ύτή γνώμη του Κομητο; Ν««λρόοου, 
ίν ειδει διακοινώσεως σιαλεΤσα τύτε δια τής Ιν Πετρουπόλει έλλη- 
ν.κής Πρεσβείας τρδς ττ,ν έπΙ των ||ωτερικών Γραμματείαν χαΐ 
βάσις γενομένη επειτα τη; περιβόητου Συνθήκης του Ζωγράοου , 
δ'.αμενει μέχρι τοΰδε ίις τά τής Ελλάδος αρχεία.

(2) «ΟύδεΙς έκ των ύπηκόων των δυο συναλλαστδντΐι>ν Βχσι- 
«λείων δύναται ν* άλλάδη -πώποτε την Εθνικότητα του .® ΕΚ ΤΗΣ 
1ΓΝΘΠΚΗΣ ΤΟΓ ΖΩΓΡΑΦΟΓ.

Εις τδ *̂ Αρθρον τοΰτο, εμπόδιζαν τον πληθυσμόν τής ΕλευΟέρας 
Ελλάδος, προσετέθη ώς συμπληρωτικόν και τό ακόλουθον , δε- 
σμευον αυτήν εις την στενότητα των ορίων της*

«Έκάτερον των Βασιλείων υποχρεουται νά παραδίδη εντιρ αμα 
«εις τό Ετερον τούς Επ* Εγκλήματ; κατηγορουμένους και προσφυ- 
«γόντας εις τά χώματά του.»

(3) Και τώ δντι δ 'Ρηγ ανιδς Παλαμήδης από του βουλευτικού 
Βήματος κατά την συνεδρίασιν τής 23 Αύγουστου Ετόλμησε πάλιν, 
καθώς ΕπΙ τής τελευταία; Εθνικής Συνελευσεως , νά προφερη τάς 
συνήθεις βλασφημίας του κατά των έτεροχΟόνων αγωνιστών ώς μη 
ιχόντων Ενεργόν δικαίωμα πολίτου, θεωρήσας Παρίας αποβολιμαί
ους καΐ καθάρματα τής γήςτούς Τψηλάντας, τον Όλύμπιον Γεώρ- 
γιον, χόν Δημήτριον Σουτσον, τον Καραϊσκάκην^ τον Μπότζαρην,
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τό'ί Τζαβίλλίν, τόν Κινάρί, V, τον Πατ:ζιν:κολ?,ν, τον Καρατά^ον  ̂
τόν Βάοον , τόν Λ;τμ,ιντί,ν , τόν X. Χρήοτον, τόν Βελέντζτν , τόν 
Βτοοέ/,ην κτί ίλλοος τόιοο; ττρομάχοον ι7,ς Έλλάοο;. Καί τ:ίιΐίί 
ί'.' ονκμα Θ ΐοΰ; ό έ-πΐ τοΰ Λ̂ 5ά̂ :̂αλη λΕίποτάκτη;  ̂ οιτ'.ς ρ'- 
ψας κάτω τά δτ:λα Ιφνγ2  καχΛκϋλΐ'νδούμίνοί από Λερβίν.&ν £ΐς 
Λερβένιον κκΐ πρώτος ά>67:έτα?εν είς τον /̂Ορον τές Ούρα; ττ.ς 
Πίλοπονντ'^ου . Μδτα πολλά έξερεύγματχ περαίνων τόν λόγον 
εΐπεν όχι μετά του Δ α ν α ί ο ο υ ,  αλλά μετά τοΰ Δ ά ν ου Δχνο- 
πούλου 0τι μόνον οΐ άνΟριοποι τοΰ τόπου άνν,κει νά κυβερνώσι τον 
τόπον . Ό  Θΐόόωρο; Γρίοας προ πτντό; άλλου φάνε* ς προστάτης 
τί>ν ά'γωνιττών και άνηρ γενικός τής ελληνικής φυλής άντεκρουσεν 
οΰτω τους βουλευτάς τής Τριπόλιως καΐ τοΰ *Άργους*

«Δυο λεςεις , Κύριοι, εχ'ο νά ο5ς ειπώ και πτρχκζλϊύ νά με 
βοώοετε όλίγην άκρόχτιν, Έ ; ό?ων άκουί* νά Ρητορεύουν οΐ Κύ- 
• ριοι 'Ρηγανιός χαΐ Δκνόπουλος εκοτάλχβα δτι ό’λη τώρα ή φιλονει- 
οκίκ εΤναι διά τό πάπλωμα, δηλαδή ο ή κ ω  ί σ υ  να κ α Οη ι ω  
βΙ γώ.  Πώς δεν λέγετί νά τυμπληροίήή τό *1 πουργειον άπό 
«ανθρώπους τοΰ άγώνος , χαϊ εϊ; τοΰτο ειμεθα ολοι σύμφωνοι , 
«μόνον λέγετε αΰτόχΟονας καί οχι ΙτεροχΟονας; Και ποιους 
«έννθ!Ϊτε , Κύριοι, έτερόχΟονας ; οΰτοΰ; , οί όποιοι ώς γνω- 
«στοί διά τάς Εκδουλεύσεις των προς την πατρίδα κατέχουν στ,- 
«μεροντήν έςουσίχν καί εΐς τόν καιρόν τοΰ άγώνος εοιοίκησιν 
«τόν τόπον ; Ποιους Εννοείτε, Κύριοι, έτερόχΟονας ;δλους γενικώς 
«τους άγωνιστάς , ό'σοι δέν είναι από τά Εντός των συνόρων μέρη 
«καν τους οποίους ό έντιμος βουλευτής τοΰ Αργους όνομά,ει ξε- 
«νους; όλους γενικώς τού; άγωνιστάς, όσοι «γεννηΟησαν Εκτός τής 
«Ελεύθερα; Ελλάδος καί οί όποιοι) πα'ά τό λέγειν του, δεν είχαν
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βκιθώ; ήμεΐζ ο· έ'^ ό̂πιοι να χάτουν τά^ οικ(α; των , τα υποστα- 
«τικάτων; Ει< τούτο, Κύριοι, δ«ν συμφωνώ [Αε σά< τελείως διότι, 
«ενώ ημείς ο\ εχοντες το προνόμιον τής αύτοχθονίας δεν έχάσα- 
βμεν τίποτε, άλλα και όιν εΓχαμεν καθείς εν κτίμα έλάβαμεν άκό- 
βμη κοί άλλα Ιθνικά , Ιξ έναντίας αυτοί, τού; οποίους ονομάζετε 
«μίθΐκονέτερ0 7 θοναςκα\ ξένους, όχι μόνον δεν άπέλβυσαν τίπο- 
«τε, άλΧ’ Ιλδόντες εις την Ιπαναστατημένην Ελλάδα διά νά την 
«(βοηθήσουν έχασαν και Ιδιοκτησίας και συγγενεΤς και πατρίδα και 
«άπέμιιναν με γυμνόν το σώμα . Τούτους έγώ δεν τούς θεωρώ , 
«Κύριοι, ώς έτερόχδονας , ώς ξένους , ούδε κάνεις από σας ήμπο- 
«οεΐ νά τούς θεώρηση ώς τοιούτους . Νομίζω μάλιστα δτι, Ιπειδη 
«αυτοί επαΟαν περισσότερα παρά ήμεΐς δυστυχήματα, έχουν και 
«περισσότερα παρά ήμεΐς δικαιώματα. Κατ* αύτον τύν τρόπον 
βεξ/,νήΟϊϊ άπο το Βήμα τούτο και μέ αύτον τον σκοχον έγράφη τό 
βδίύτεοον Ψήφισμα τής Ισχάτης Έθνοσυνελεύσεως.»

Το αυτό6έμα έπανελήφθη μετ’ όλίγας ημέρας εις την Βουλήν , 
χϊΐ ό Θεόδωρος Γρίβας έπέδειξε την αυτήν γενναίαν άγανάκτησιν . 
«Μή, άνέχραξε , μή τολμήση κάνεις πλέον είς αυτήν τήν περιο- 
β·/ήν νά προφέρη τήν λέξιν α ύ τ ό χ Ο ω ν  ή έ τ ε ρ ό χ θ ω ν ί  
β’Όστις πρώτος τήν έπρόφερεν είς τήν Ελλάδα , δεν είναι αυτός 
«"Ελλην* εΤνοι διάβολος κρατών δαυλόν και κατακαίων τήν έντος 
«και τήν έκτος Ελλάδα, το παρόν και τδ μέλλον ελληνικόν Κρά- 
«τος.  Ό  αγωνιστής δεν εχει χρείαν αυτοχθονισμού, διότι ως 
«λαβών μέρος είς τον άγώνα Ιχει τά δικαιώματά του * μονον ο 
«αύτό/Οων, δστις έν καιρω πολέμου εφυγεν είς τήν Επτάνησον , 
«είς τήν Τουρκίαν , ε'/ει συμφέρον νά κηρύττη τήν σατανικήν άρ- 
• χήν τού αυτοχθονισμού, διότι ώς μή συναγωνισΟεΙς δεν εχει δι-
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«χαιώματ». Είπέτβ άγωνισμόν · ιιπέτε άγωνιστάί * *εο πραγμι εΤ- 
€νβι δ(καιον δεν δυτβρεστουνται ο*τε ο1 μετά τον αγώνα Ιλθόντες, 
«οδτε οΐ μέλλοντες νά έλθουν ^Έλλτ,νες , διότι άλλοι ά;;ο αυτους 
• βλέιιοντες δτιτιμώνται &1 συγγενείς των άγωνισται με τούτο ευ- 
«χαριστοΰνται, χαΐ άλλοι έλπίζοντες εις άλλον αγώνα τής Ελλά- 
«δος νά τιμηθούν χαΐ αυτοί ώς άγωνισται με τοΰτο πβρηγοροΰνται. 
ι ’Αλλά μή λέγετε αυτοχθονισμόν μή λέγετε ανθρώπους του το- 
«που* με τούτο αποκλείετε ώς Εβραίους διαχοβίαςχιλιάοας έτε- 
«ροχθόνων αγωνιστών ευρισκομένων εις το έλληνιχον Κράτος μ  ̂
«τοΰτο Ιρημάνετε άπο "Ελληνας τήν Έλλαδαχαι ττ,ν στερεϊτι ά.,ο 
β^οηθγ^ατα πολλών πλουσίων ομογενών μας.»

Εύγε, Θεόδωρε Γρίοαΐ κηρύξου ό μέλλων στρατη γάς τής ελ
ληνικής φυλής, ό άσπονδος Ιχθρος τής ^ωσιχής καν τουρκικής αυ
τής διδασκαλίας ν ά χ υ β  ε ρν ώσι  τον τ ό π ο  ν οί ά ν θ ρ ω π ο ι
μ ό ν ο ν  τ ο υ  τ ό π ο υ ,  τής όλεθρίας αυτής αρχής, ήτις έκ πρώτης 
οψεως φαίνεται δρθή, άλλ’ εις τό ^άθος έγκρύπτει ττ,ν |κ  θεμελίων 
ανατροπήν του έλληνικοΰ Βασιλείου, ήτις, μεταβάσα προ ες ενιαυ
τών άπο το διπλωματικόν Χαρτοφυλάκων τοΰ Νεσελροοου εις την 
καταχθόνιον Συνθήκην τοΰ Ζωγράφου και προπέρυσνν από τήν Νέαν 
αυτήν τοΰ Καλαβρυτινού Διαθήκην είς το καταρατον τοΰ Τριπο- 
λίτου Ψήφισμα, ζητεί σήμερον νά επιγραφή διά χαρακτήρων αι
ματηρών και άνεξαλείπτων είς τά προπύλαια τής Ελλάδος! Εχει 
τό δόγμα τοΰτο Ιν έαυτω ^ανίδας τινάς μέλιτος ώς οιοον προνο
μία εις τους Ιν τή ΙλευΟέρα Έ/λάδι γεννηΟέντας άσήμους I ουλι- 
μεΤς, Καραγιαννοπούλους και Δανοπούλους* άλλ' ιΤναι Οαναττ,φο- 
ρον δηλητήριον, καί άφ' οΰ ή Ελλάς τό πίη θέλει έςεμέσει τά -ν- 
τόσΟιά της.



Τ{ κήρυττε*. ιτη*υ.ερον ή 'Ρωσία εΐί την Βλαχίαν , εις την Μολ- 
ίαυΐαν, ει; τηνΣεροίαν ; έθν.κίτητ* χωριστήν, ήτοι αύτοχθονίαν, 
Τί κηοΰττει σή'ίερον ή 'Ρωσία είί τήν ΙλευΟεραν Ελλαοα*, Εθνι
κότητα χωριστήν άπο τήν τής δούλης Ελλάδος, ήτοι αυτοχΟο- 
ν(αν. Τίς ό σκοπδς τής ’Ρωσίας; νά μτ̂  συστηΟή Εν τή οθωμα
νική Αυτοκρατορία κάμμία μεγάλη έθνιχότης, χάνεν μέγα Κράτος, 
καΐ να καταοάγ*η αυτή ολας τάς μικρά; Εθνικότητας, ολα τά μι
κρά Κράτη.
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II ΑΤΕΛΕΙ'ΤΙΙΤΙΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΙΙΣΙΣ.

Κ,ωσαν τον Παλαρ,'όίην άφ ου εΐ^αν αΐ Αθηναι 
0 .1 τουρκιχνι ττοαγ̂ Λατει* τί Αύτο̂ θ̂ονία είναι *
Εις τό 5ώυ.ά του γ πέτραις εβρεχαν... αύτός κλειοιχένο; 

Πλγιγωίλένος , τεθαριένο; ,
«Μ/ι, ζα ιϊΐα , [χέ τά λιθάρια καΐ τεροσιχένετε κου-ρχάτι, 
Εκραζε· ξου-ολογοΟρχαι στον πνευρχ.ατικί ρχου κάτι...

ί  II έξομολό'ρτσίς |ν.ου ϊϊοΰ , Πλάστα , ά γντ,σία ! 
Εις τούς τιόϊας σου προστείττω έν ριεγάλ^ (χετανοία , 
Καί ί ι  δσας άιχαρτίας κατά γνώ;χκν τεαρά γνώιχγ;ν 

Ιΐκααα ζητώ συγγνώριην...
Μη, τεαιδιά, ιχε τα λιθάρια καΐ τεροσαένετε κο|χ|χάτι' 
Βλετεετε, ζομολογοϋ|χαι στθν τενευριατικό [χου κάτι...

«Πρώτη (χου κατά τοϋ έθνους άιχαρτία! Ετθ Αερ,βένι 
Μυρωδιά καθώς [χέ ίλθε εεώς 6 Δρά;χ«λης έιχβαίνει 
Τα εκατενισα , εεαζουτσι, και τδ ^ύσηιχά ριου ετηρα 

Στής Τριεεολιτσάς την ,θύρα(Ι);.<  ̂ -
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Μ'ί, παιίιά, (Λέ τά λιθάρια ααΐ προσριένετε κοριμάτι' 

Βλέπετε, ξομολογούμαι στον πνευματικό μου κάτι...

«Λεΰτερνί μου αμαρτία ! Ε ί; τ4 Βίίμα όχι παίζων 
Τους λογίους έκαλοΰσα όργανα τδν Παυαρέζων · 

Πλ/,ν με ψευδομαρτυρίας πρώτος είχα στ/ίν άγχόντιν 
Σύρει τόν Κολοκοτρώνην (2 )...

Μί), παιδία, μ4 τα λιθαρία καί προσμένετε κομμάτι* 

Βλέπετε, ξομολογούμαι στόν ττνευματικό μου κάτι...

α Πρό τής Τρίτης Σεπτεμβρίου ώ Βελζεβουηλ ιδέα! 
Αΰλικός ζητών νά γένω πήγα εις τόν βασιλέα 

Κ έσυμβούλευσα τόν Τύπον νά δεσριεύσ·)...πλίίν εις μάτην* 
Μού έγύρισε τξν πλάτην (3)...

Μί], παιδιά, μέ τά λιθάρια καΐ προσμένετε κομμάτι* 

Βλέπετε, ξομολογούμαι στον πνευματικό μου κάτι ...

«Αλλη, άλλη αμαρτία ! Πολλά στόματα την είπαν. 
Εις Συμβολαιογραφεϊον έν ψ έπινα τή,ν πίπαν , 

έγγραφον τού Τσόκρη ένα *ίλθε, μπήκε κατά λάθος 
Εις τού κόρφου μου τό βάθος...

Μί), παιδιά, μέ τά λιθάρια καϊ προσμένετε κομμάτι* 

Β λέπ ετε, ξομολογούμαι στόν πνευματικό μου κάτι..



α2ώνου·ί·:αι τά κρί|χατά (ΑΟυ ; Λιά ενα Υποβργεϊον 

Ι1(5τε τ/ιν αϋτο^βονίαν κένττισα τ&ί έντοτ'.ων,
Πότε ττίς Πελοποννιίτου τήν τψ/ζιν ά - ί  ττ,ν σκούταν 

Σ'όρων τ4ν τυφλόν Π λα-οϋταν(4)... 

μ)), παιϊΐά , μέ τά λιβάρίκ καΐ προσμένετε κομμάτι· 
Βλέπετε, ξομολογούμαι στόν πνευματικά μου κάτι...

α Βουλευτίιν τών σακκουλίων μ’ έκαμεν ό Κύρ Χρ/,στίϊ'Λς' 

Ητον δυνατόν εύ·^ώμων να φαν·̂  ό Παλαμνιδτ,ς 

Λ τής μαΰρνις μου καρδίας ! Λιά μέλι έγο> ξύδι 
σ ’ άνταπέδωκα Χριηστίδη (δ) !..

Μϊ, παιδιά, μέ τά λιθάρια καΐ προσμένετε κομμάτι 
Βλέπετε, ξομολογούμαι στόν πνευματικό μου κάτι ...

ο Ενα ·κρϊμά μου ακόμα θά είπώ πριν άποθάνω ! 

Αιθοβάλον εις τόν Σούτσον χέρι σνίκωσα επάνω ,
ΧαΙ τού Σούτσου αϋττιν Ισως τί)ν στιγμ'ξν ώ δίκ·/) θεία ί 

ηόρέ με -ό άμαρτία...
Μ ϊ, παιδιά, μέ τά λιθάρια καΐ προσμένετε κομμάτι- 
Βλέπετε , ξομολογούμαι στόν πνευματι-κό μου κάτι...

— ί>·/ίγα, ]&τ;γα, έως πάτε; Σάν βροχή ραγδαία βρέχουν 

'ΙΙ πολλαϊς σου άμαρτίαις και τελειωμό δέν έχουν
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Καλ·ίιν μέΟοιϊο \)Λς /ιΰρες ! Αν υταθούριε νά ταΐ^ σώ^γς, 

Ηριπορεϊς νά τά γλυτώστ,ς...

ΤίάΊου κΐ'άλλα, νά λιθάρια!.. Λεν προσ|χένου[Λε κο|Χ|χάτι...

2τό αντί τον Χάρον σύρε να εικ'ρς το κάτι κάτι



5 ; ι ΐ ΜΚΐα2ϋ: ΐ 2 .

(1) ΠίρΙ τά τ*λη του 1821 έτους οΐ πολίτικοι της Πελοπόν
νησου , φοβηθίντες την 5ιά των οπλών άνυψωσιν του Θεοδώρου 
Κολοκοτρώνου, διενοηθησαν νά γενώσι καΐ αυτοί πολεμάρχαι. Εις 
έκ των τοιούτων βύτοχεφοτονητων στρατηγών υπήρξε και δ τότε 
οπδ Κωνσταντινουπόλεως φΟάσας πυλωρός του Νικολάου Μουρούζη 
Τηγανιό; Παλαμήδης. Ά λλ' ίπι τής εισβολής τοΰ Λράμβλη 
ψας έπωμίδας και σπάθην κατά γΤ5ς, άφήκενείς τόν εχθρόν έλευ- 
Οεραν την διάοασιν των πελοποννησιακων Θερμοπυλών.

(2) Αυτός μετ  ̂ άλλου τινός Κυρίου διευΟυνε τάς κατά του θεο- 
οώρου Κολοκοτρώνου ιρονικάς μαρτυρίας ολίγων Αρκάδων εις τό 
βαυαρικόν τής Ναυπλίας δικαστήριον , δπου ο̂ . δυο λόγιοι *Λνα- 
στάσιος Πολυζωίδης και Γεώργιος Τερτσέτης έπεοειςαν τόσην 

ουναμιν χαραχτήρος.
(3) Ά ς  έρωττ,Οώιι τ:ερ1 τούτου ό τότε υπουργός Δηρτ,τρ>«ς 

Χρηστίδης και Υπασπιστής Γενναίος Κολοκοτρωνης.

(4) Ί5οΰ ή ττχτ'.χή, τήν όπο'αν ούιός οταθιρώς ΐξαχολουΟει εν 
ί,όη έτος ' άο' ένός μέρους πτρουσιάζων περιοίιχώς εις τόν Κω- 
λέτττ,ν 'ένα στερεότυπου κατάλογον όιαχοσίων ε”χοσ·.ν όποψη̂ ίων 
είς δημοσίους υπηρεσίας ζητεί συγχρόνως και δν’ έαυτον έδραν 
όπουργιχήν άιρ’ έχέρου , διά νά έμπνεύση σόυον εις τόν πρωθυ
πουργόν και νά τόν πειΟαναγκάιη, εις άλλους μεν βουλευτας
Ρητορεύει κατά των Ιτεροχθόνων αγωνιστών καί υπέρ τής καΟα- 
ράς αύτοχΟονίας , είς άλλους δέ παριστά μεγαλητέραν τής χέρσου



Ελλάδος την ττίλοποννηιιιϊχην χβδν» χιιΐ δ'.χϊιώμιτι του μ£γί- 
8ονς της «πτιτίϊ διά τους Πελοποννηοίους , ϊ̂ το̂  5ι’ έκυτόν, Ί  - 
■κουργεΐ», εις όλους δε δημαγωγικώς κηρύττει ότι ό βίοιλεύς 
χρεωοτεΐ νά πίραδώηι την οίκονομικην, διχαστικήν κτι διοικη
τικήν κυδέρνησιν έχάστης Επαρχίας εις τους βουλευτάς καί εις 
τά πλαστουργήματά των. Τοιουτοτρόπως συγχέων ίναντίον τοΰ 
Συντάγματος τά όρια τής ίκτελεστικής καί νομοδοτικής όξουσίας, 
αυτός πρώτος Ιπόρνευσε τήν παρθένον κοινοδουλευτικήν Μοναρ
χίαν τής ^Ελλάδος.

(5) Ή αχαριστία, τήν όποιαν εδειξε προς τον Χρηστίδην συν- 
τελέσαντα τά μέγιστα είς τήν βουλευτικήν αϋτοΰ έχλογήν, εΤναι 
μοναδική και είς τά χρονικά τοΰ ίδιου Παλαμήδου.
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τ ο  ΑΙΜΑΤΩΜΕΝΟΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑ(1).

Ελαμπεν εις ταΐς χολώναις τοϋ Λιός τοϋ Ολυμπίου 
ΰ σελιίντ) , ίωΧεχάττι σ·/ίμαινε μεσονυκτίου 

ΚαΙ ί| Νυκτοφυλακή 
Εσυχνόκραζε ατίς  ί?,·ϊ

Εκεί, δπου μ,ισοστεκει τοϋ Ακριανού ί  Πόλνι ,
Οταν ένας έιχπροστά μου ΰψκλδς σάν μία στιίλτ,...

Πτον φάντασμα ; . .  δέν ίτον ; . .  σιγαλά περιπατούσε 
Κι' ώς νά είγε βα9ϋ τραύμα τδν βουβώνα του κρατούσε 

πότε σκύπτων εις τί;ν γ·?,ν , 
πότε στρόφων την γοργήν 

Καί φωσφορικήν του όψιν είς έμέ , δστις μέ τρόμον 
Ευγναϊς εβλεπα ρανίδαις αίματός του εις τόν δρόμον.

Πετρωμένος άπό φρίκην είπα τότε · «Ποιος είσαι 
Σκιά ε ίσ α ι ;. .  Πληγωμένος διατί π ερ ιη γ ε ίσ α ι . ϊ  

ή  φωννί μου ώς -ρνωστή,
Αλλά όχι άρεστη ,
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Τον Ετύν^'.ϊϊ , χαΐ χρΰον εις έ;ν.έ χαρφιόοχς βλέ|Λ[ν,α 

Με τ'ί;ν κρΟαν σιωτε-ςν του [Λοϋ έτεά-'ωοε τό αίυ.α...

Κοταικάε-ςτεν έξαί^νης κ εις ενός έυ.βόκε δίϋυ,κ, 

ϋτου τοϋ Κατο^ιστρίου κτον ετονυ,ο το Κόαυ.κ 

Νά έκλέςτ, κρ^τ,γόν 

Εναν του συλλειτουργόν

Κγ^ιστον τοΰ Κυβερνήτου, κι όλοι τότε «νάτος νάτος, 

Εκραζαν , υ.έ βασιλέων τά εεαράσκυ.α γευ,άτος !..

αΤοϋ Κατο'ϊιστρίου έγει καί τό ν,δος κα! τό σγν,;Λα !.. 

Ο δριυΰς χαυόγελώς τ ο υ Τ ό  άγέρωχ^ό’ του βΐυ.α 

Η λευκτί του κεφαλ.τί!..

Είν αυτός!.. Πώςδένλαλεΐ

Λάλτ,σέ τον σΰ , Ζωγράφε...» Πλν,ν ώς άκανΟαι; έ/ίνου 

ΑνωρθώΟκκαν αί τρίχαις εις τό ριέτωτεον εκείνου .

Ριγοτρέαων ώς ό Κάϊν , [εετ όλίγον ό Ζωγράφος 

«Πώς ακέραιον , τον είτεε , σέ άτεέϊωκεν ό τάφος 

Είς τήν γάϊντ,ν ζωάν 

Πώς άνέλαβες πνοάν;..

.\τ:ό τν,ν Μον^ν έκείννιν , ό'που κεΐσαι, τνίς Κέρκυρας 

Πώς έξέφυγες τοΰ Λγγλ,ου δεσρκοφΰλακος τάς χεΐρας ί··®



Αλλ ό Κυβερντ'τν,ς λέξιν εις αύτον 3έν άττοτεινει *

Μέ ζροσωτΓου ώργισμένου νεΰ(χχ τον άτίοαακούνει * 

Αΐ|Λα υττερ* πγ;κτ6 

ηέρνει άπο τ'άνοικτίί
ίίλίΐο; -του καί τοΰ τ4 ρίζτει |α'  09θα>.«οΰς κ-ραυνοβόλου;, 
Και αύτα [αέ άβυαιαν εις τούς αλλοος λέγει δλονς ·

οΤεκνα [/.ου, καλόν 5έν κρίνω τοϋ βιαίου [λου θανάτου 
Ν άναοερω τους αιτίους καί τά τρωτά όργανά του* 

Πλ-^ν άν κΟελα εις τάς 

Τάς-λεκτάνας τάς (Λιοάς,
Οσας ΰιραναν ττ/;ν ίίρα ν δύο τρεις , ν' άνακα/,ύψω 

Εις τά Τάρταρα ν ^ .τ .ό ρ · ^ Ί  τόν λα λ*α ντα  νά ρίψω.

«Ζωντανός έκτραχκλίοβν,ν , κα’ι νεκρός ρ.ετα[/.ε'Λοΰυ.αι· 

Ατό των τυφλών ταθών [αας τάς ουγκρούτεις δέν άρνοΰυ.αι 

ό τ ι  εταθε τολλάς 

Δυττυχίας τ. Ελλάς,
Καί τροτέ^ετε (Λ·/ιν ένας τ/,ν στιγ;/./,ν α·ύτί;ν ίαγύτν, 

Κατ/,λεύων τ  δνοριά αου τάς όδύνας τ/,ς ν’ αϋς·Λτγ...»

Ε ίτε , κ’ έγινεν έ;αίφν·/;ς άφαντος εις ι/.αϋρον χάτυ.α ■ 

τότε ανακράζει ένα; , τοΰ Κατοδιοτρίου τλάτυ.α ·

9 5  <2ί



«Μ/,ν δόχβ’ίτε αρχηγόν 
Κααών τόϊων πρωτουργόν!

Κχδραν κατά τοϋ έχθροϋ του όρκισθτ,τε , συαττολΐται !..ο 
Καί τό οάντα(ΐ|Λ ά-ό κάτίο άντεφώνει · ίόρκ'.ϊθ·?,τε(2]!ί
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Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ .

_(Ι) Κουπρό Μ < ; ί  Κύρ,0 < Μαυρο«ρί=!τ«ί, έ χορ«.«οί 
ίων Χϊτο. τού Ίωάννου Κιποδιστρίου άντιπολιτιυΟίντων , ώ|»ο- 
λογη«ν άπί, τού βουλί.ταοΟ Β,^ματοί σέδ»; άπίρχν,ον πρόί τό, 
μαχιρίτην χαΐ χϊταφρ,ίνη,Γ.ν άν.λίύβ,ρον πρό,- τάί ίδίι; άρχά,-τοϋ.

Ι=ου χρ6 τ«ων μηνών χ,Ι 6  Κύρ.ος 'Ρηγ,νώ; , ό πατ+,ρ τή< 
«τα του  ̂ Ιωάννου Καχοί,στρίου Έ τκρίΐχί τοϋ 'ΙΙρχχλέουί , 

βν ντος τοϋ Κοινοίοολιο^ ίύχήν ΰπϊρ άναπαύσεως τή  ̂ άγΕας 
Ψ’-'Χήί 'ίί'ΰ Μεγίλομάρτυροί,

'15ού προ τινων εβΰ'ομάδων και οώτδς 6 Κύριο; Ζωγράφο; , 6  

άνθρωπο;  ̂ προ; τον οποΓον ο Ιωάννης ΚαποίΕστρια; ίλεγιν οτι 
«χΕί την καρδΕβν μίλαιναν ώ; τά; τρίχα; τής χΕφαλή;, δ άνΟρω- 
’ϊΟ'., οςτι; εις Γ5ραν άνεδείχΟη ό ολογερώτιρο; ίχθρό; το-̂  , 
ίοου ω; μίλλων νυμφίο; τής- χηρευουιτη; Μερίδο; τών χαποδι- 

άνεφωνηοε προ; βύτου; δβκρ»5ων · € ό μέγα; άνηρ! ό 
μ^γ«; διπλιομάτη;! ό πατήρ του εθνου;!»

Τοιοϋτο; αναιδής καί προς τους νεκρού; άμπαιγμδς, τοιαυτη 
δοσσεβη; τυμοωρυχΕα μ* ^νέπν^υ« τήν μιχράν ταυτην Ποίηατν , 
ηΐΐ; βχει πολύ μέρος αληθές^ διδτι αληθώς εις μίαν δμήγυριν 
χαποδιατριαχών, συναχΟέντων Εσχάτως προς Εκλογήν αρχηγού 
^ ν  και ρεποντων προς τον Ζωγράφον, ό Κύριος Γενναίο; Κολο- 
χοτρωνη; αναοτάς απεδαλεν οώτον τής διαδοχής του Κυβερνήτου·
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(2) Έζολειιησαμεν α/.λοτδ τον ’ίωάνντ,ν Καποδί^τί'.αν ζώ'/τα 
XV. τον οΙκτί'ίίίί'Αεν ά“οθανόντα. Οοτω πράττουσιν οΐ μή Εμπο
ρευόμενοι την ανθρωπότητα . Σήμερον , οτε πόλλοΐ Εξ δλων των 
({ιατρ'.ών, πάντη αδιάφοροι πρ>>ς την πατρίδα, μετά λατρείας Οπο- 
κριτικής ΙπιΟετουαιν εις τον ον αυτή; την τεφροδόχον κάλ
πην του, άλλοι διά νά μεΟίξωτι τή; δόξης Εκείνου , του οποίου 
διετέλεααν πιατοι όπαδοί, και άλλοι διά ν’ αύξήαωτι την πολιτι
κήν Ιϊ'/ύν των δι* Εκείνου, τον όποιον προαεοαλον θανααίμως , 
ήμϊϊ; έπι των ψυ·/,ρών λειψάνων του έρχόμεθα νά προφερωμεν 
έπίκριαιν άμερόληπτον, όλίγον μερυμνώντες άν εΰροισιν αυτήν 6περ 
τό δέον αΰστηράν ο\ θερμότατοι φίλοι του ή υπέρ το δέον ήπιαν 
οί μανιώδεις Ε/Οροί του.

Ό  άνήρ ουτος, υψηλής διανοίας χαι σπανίων προτϊρημάτων, 
ϋπτ,ρΙεν άναμφ'.σδτ,τνω; ανώτερος όλων , δσοος ή Ελλάς εΤοεν 
εις τδ στάοιον τής Ιτταναστάσεώς της. 'ΈλΧην τό γένος, εΤχεν 
εκείνον τόν σφοδρόν τής ψοχής οργασμόν , τον άκοίμητον έκεΤ- 
νον νούν . οστ'.ς διακρίνει τόν "Ελληνα . "Οταν διαλογισθώμεν οτι 
έκ ταπεινή; Οέσεως άνήλθεν είς.τοιαΰτην λαμπρότητος περιοτπήν, 
ό'τι πεοσείλκοσε καρδίας βασιλέων καΐ δημοκρατών τής Ευρώπης 
και κάτέσττ,σεν Ιστορικόν τδν βίον του , δεν δυνάμεΟα ν’ άποδώ- 
σωμεν είς απλήν συνδρομήν ευτυχών περιστάσεων όλα ταυτα 
τρανώς μαρτυροΰντα καί πραγματικήν ευφυΐαν , τής οποίας αλη
θώς ήτον πλήρης. ΆνατραφεΙς δμως είς ήθη αριστοκρατικά καΐ 
είς ιταλικά; Σχολάς εκπαιδευΟείς δέν έλαόεν ούτε τό ϋψος τών 
αισθημάτων , τό χαρακτήριζαν τούς μεγάλους ανδρας , ούτε τήν 
πρός τήν άνΟρωπόιητα συμπάθειαν, τήν οποίαν καί γηράσκοντες 
δέν άποβάλλουτιν ο’. όντως ένάρετοι. Μετά τούτο , ζήσας πολύν



χρόνον ι ΐ ς  Μονοκρατορίαν τταρίδέχθη πολλά; σαθρά; άρ/α; ώ; 
ύγιει; καΐ άνεπαισΟτ,τω; ένέίύθη άεσποτιχον Ιαατισμον.

'ΙΙ το-αυτη αγωγή καΐ σομδίωσι; δ'.έστρίψε τδ εΟγενε; τή; 
σδώ; του, καΐ ίδβυ πόΟεν αΐ τόται αντίθετοι κακίαι καΐ άρε- 
ταΐ,  τά; οποία; παραδό|ω; συ'Γτ'νωσε. Α;α^θορεύ; εί; τήν πολι- 
Ίίχήν , ήχον άγνδ; εί; τά; ίδιωτικά; τοο σ/έσε:; . Πολύπλοκο; 
καΙ ποικίλο; ουλικδ;, Ιιραίνετο άιρελή; καΐ απέριττος φιλόσοφο; 
εΐ; τον οΤκόν του. Καί τοι έπιδεικνυων όνΟουσιασμιδν προ; του; 
έςόχου; άνδρα; τή; άρχαιότητο;, του; οποίου; έφιλοτΐ|αεΤτο Ινίοτε 
να λάβ·̂  ιδ; ύπογραμμ.δν , άσυστόλω; κατεπά-.ει του; νό|Αθυς καΐ 
κατεφρόνει του; ανθρώπου;.

'Ρεπων Ιπίση; και προ; τδ χαλδν και προ; τό κακόν, Γσω; δεν 
ήθελεν έζοκείλει ϊν  ήκολουΟει τά; συμ-βουλά; '/ρτ,ατών πολιτών . 
\·\λλά παραδοθείς εί; πονηρά; ύφηγήσει; κολάκων, έρεθιοθεί; 
υπδ των αντιπάλων του , έτελεύτησε δυατυ/^ώ; έν μεσω έ$οριών, 
ουλακίσεων καί προγραφών.

Πολλάκις διά τό θυμοειοε; καί υπηρήφανον τή; ψυχή; άπώ- 
λεσεν εί; μίαν στιγμήν , δ,τι διά γλυκύτατη; συμπεριφορά; και 
Ικανότητο; σπανιωτάτης έκέρδησεν έν πολλψ οιαοττ,ματι χρόνου. 
Τοιοΰτον ήθο; , Ιπιβλαβε; μάλιστα εί; του; πολιτευόμενου; άν- 
δρα;, ΰτΐήρςε και εί; τ^ν ξένηνκαί εί; τήν πάτριον γήν τδ πρό
σκομμα τή; μ^^Ρ' τέρματο; προοθευσεω;του. Οτεχατάτά 18-1 
ό αύτοκράτωρ ’Αλέςανδρο; , χλίνων είς τήν διαττ^ηαιν τή; μετά 
τή; Τουρκία; είρήνη; παρά τήν επίμονον γνώμην του Καποδι- 
στρίου, Ιπρόφερεν εί; τήν ζέσιν τή; συζητήσεω; την φιλικήν φρα- 
σιν α αγαπητέ , δεν πείθεσαι 1 εχει; σιοηραν κεφαλήν I» εΜεγα- 
λειότατε, άπεκρίθη ό άγέρωχο; και όργίλος ΰπουργδς , άπδ τής
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στ-.γμής ταύτης ή κϊφϊλή αυτή δεν είναι αξία νά άπηρετηαν) τον 
θρόνον σου* και την έπιουααν εατειλε την τιαραίτηαίν του.

*Ιί ευγλωττία του συνίατατο μάλλον είς ευροιαν λόγων ή εις 
δυνομιν αυλλογιαμών , και ή γραφική του δεινότης είί πνευματώ
δη αοφίσματα ή άνάλυαιν μεγάλων Ιδεών. *Άθλιος νομοθέτη< , 
άΟλιέστεροί ιτι περί τά διοικητικά και οίκονομικά, υπήρξεν άναν- 
τιρ^ήτωί ει; των Ιπιδεξιωτερων διπλωματών τής Εύρώτητ,ς.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΧΙΝΑ ΤΟΤ ΘΕΟΛΟΓΟΤ (1).

Μιχα·>;λ Σχινάς ίχέττς , πιστίις λάτρν;; τοϋ Κυρίου 
ΚαΙ θερυ.6; εί{ τάς Αθτίνα; κνίρυξ τοϋ Ευαγγελίου , 
Πρ6ς τά ; Εκκλησίας Νέας Ρώιεης καί Αλεςαν$ρείας 
Ιεροσολύ^κων άρια και κλεινΐ,ς Αντιογείας ,

Χάρις και είρήν ϋριΐν!
Αλληλούια ! Αριήν !

Τρισευλογητ6ς ό Πλάστης δλων τών έπουρανίων 
όλων τε τών έτιγείων

ΚαΙ Θεός πατήρ Χρίστου ριου τοϋ Κυρίου και Σωτήρος, 
όθεν εις έριέ κατέβη τόν άρ.αρτωλόν ό κλήρος 
ϊνα φέρω τό πιστόν του ποίρινιον εις εύΟϋν ρ̂όριον 
Τγ εύγ-ρ τοϋ Πρεσβυτέρου Οίκονόριου Οίκονόριων I

Πρώτον ριέ ροάς δακρύων από στόριατος πιστοϋ 
Λιά Ιησοϋ Χριστοϋ



Τρισευ|/αριστώ τόν Πλάστ/,ν καί Κριτ/ίν ρι,ου κα'ι Θεόν |ΐου 
ύχι ελυσεν ΐ  ^είρ του τ/,ν ά^λυν των όφθαλο-ών [;.ου , 
Ιίτει^ί) ώ κρϊ|ν.α ! δτ*ν εί; τους Πϊριοίους νί[ΛΥ,ν 
όλγν κγρυττα τγν πλάσιν άπδ τόν Θεόν έρνί;κγν

Κ' γΒελα ν' άπο^ιώξω άπ ' αυτόν τόν ουρανόν 
Τό ϊτεέρτατον Ιν Ον

κ '  ό\εγα * ο όταν τό σώυ,α του άνΟρώ-του άποθν/,σκ*ρ, 
ΑποΟνγοκει κ’ 'ό ψυ·/γ του και δόν έπιζή ουδόν 
Καί αυτός |/.έ τα οστά του είς τόν τάφον όλος [/.νγσκει 
Κα'ι διά διπλού βανάτου καταντά εις τό [Λγύέν.»

Μό χαράν καί θυαηδίαν, έν τυμπάνω καΐ χοριρ , 
Λεύτερον παραττ,ρώ

ό τ ι  δι' έ[Λθΰ εδραία καταγγέλλεται Ϋ Π ιστις, 
ΐ'ΐ έανι δό ταπεινότης διά τούτο κα'ι ζώ ντ,στγς 
Καί ρ.’ ελαίας τό κοκκοΰτσι άποτρέοο|Λ.αι κα'ι χάρ.ω 
ίίκατόν ττ,ν κάθε νύκτα [εετανοίας στρωτάς κάυ.ω.

υ '  άποκτγσ-ρ καλογέρους καλογραίας τε πολλας 
Ελπ'ις είναι άι Ελλάς,

Κ1 άδειαν νά δίδουν γάρ.ου Ιερείς ρ.ας ο'. γενάτοι 
Πατρικής τάς νεονύρ.φους χεροσφίγγοντες κο;Λρ.άτι,
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ΚαΙ τά διαζύγιά των νά πωλοϋν ώ; Ϋ, Αγία 
ΟίΛουαενικ)] τ6 κάιανει καί ΛΙεγάλν, ΐίκκλτ,τία·

Ιΐϊν έΧπ'ις έν Κράτει Κράτος ίερύν νά ουοτ/,ίγ ,
1!ττε καΐ ν άφορισθγ

Κα'ι αύτίις δ βασιλεύς μας , άν ή Σύνοδος δελάτρ '
Ιόιν έλτς'ις δ Αγιδς μας Κλήρος, ό'ταν εύδοκτ'σγ ,
Κάδε κοσμικόν βιβλίον εις τά φρύγανα νά βάλγ 
ΚαΙ τ'ίν στάκτνιν του σκοριτίζων ά-ΙΛηΛούΐα νά ψάλν,'

Εϊν’ έλτίς ϋτςέο των πάντων, έπειδί) δ θεομάχος 
Αγγλιστίς Μαυροκορδάτος, τοϋ Καλβινισμού δ βράχος, 

Μετά τών συνοπαδών
Αφτ.σε τίιν τόσων χρόνων πλαν/,μενιιν του δδόν 
Κ’ έν μεγάλ-ρ κατανύξει κ' εύ-ειθί;! κ’ ύποκλινρς 
Εις ·ί«.5ς προσ'δλθε γόνων δάκρυα Μαγόαλινϊ;.

Ί'ευδοκάρυκα δ Γρίβας μ’ έκραξεν άπδ τδ Βίμα, 
Επειδνι τό τού Κυρίου στάν Βουλήν κτρύττω ρΐμα' 
Αλλά δέχομαι τρν ϋβριν ·ίμ·ον πταίστης· -ίμην Σαύλος 
Σαύλος η'τον , Σχινάς ·ητον κΐ’ δ Απόστολος δ Παύλος ' 
Ετοιμος και τόν σταυρόν μου νά σηκώσω (εννοείτε) 
όχι τδν τού παρασ·/5μου , οστις δεν μέ χορ·/·,γείται.
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Ταϋτα τ·̂  χεφΙ Σχινά’
όστις ί έ  κτυπα τ4 5όγ[Αα τοϋ Αγίου Πρεσβυτέρου 
ΪΙοσκοβίτου ΟίκουόΐΑΟυ κ’ έριοϋ, τόριου του δευτέρου. 
Ναι άνάδερ-α δεκάκις ΐτω  καΐ ^αράί·-άβά ! 
Φιλορβόδοξοι, τ6 ·τνεϋ(Λα τοϋ Κυρίου [χεθ ϋΐΛών !
Κν (ριλάρ-ατι άγιο) λάβετε τύν άσπασρ.όν ^2) !
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Σ ΗΜΕ Ι Ω Σ Ε Ι Σ .

(1) Ό  Κωλεττηί ηρπασ* του< στρατ!Γ·>τιχού< , δ Μαυροκορδά- 
“το; τους άρυτοκρατ'.κούς , 6 'Ρηγανιδ; του; αυτοχΟονικού;. Τί- 
νβς εμενον είς τον Σχιναν ; οΐ κληρικοί· τού:ου; λοιπδν ίδραξεν 
δ γεννάδα; άπδ τα; γενειάδα;.

ΙΙτωχη Ελλά; 1 α1 ίδεα; δλαι συνβπεδημησαν άπδ σέ* λέζει; 
μδνον εμειναν εί; σέ* π α τ ρ ί ς ,  Ι λ ε υ θ ε ρ ί α ,  θ ρ η σ κ ε ί α ,  
δεν ^κφραζουσι πλέον ούδεν έπΙ τή; γη; σου χαΐ είναι ξηροί λεξει; 
συντεΟειμέναι άπδ στοιχεία του άλφαβητου σου.

(2) Ελπίζω, φίλοι άναγνώσται, δτι, μακράν του νά με κατακρίνετε 
ω; σχολαστικόν διότι έγραψα τδ Ποιημάχιον τούτο είςφράσιν άρ- 
χαϊκην, θελετε μάλιστα μ’Ιπαινέσει διότι στοιχουργτ^σα; σχεδόν 
κατά λέξιν την θεσπεσίαν Επιστολήν του Μιχαήλ Σχινά δεν έ5ε- 
δηλωσα οιά της θύραθεν χυδαϊκή; γλώσση; την Ιερότητα των έν- 
νοιών τοΰ κείμενου , οπού και ο Σχινα; αύτδ; φαίνεται ίχνηλα· 
των τδν ουρανοβαμονα Παύλον, του όποίου άπεμιμήθη μεταξύ 
πολλών και τά έξη; ·

« Παύλο; κλητό; Απόστολο; 'Ιησοίΰ Χρίστου , τη Έκκλησίφ 
«τοΰ Θεοΰ τή ουση |ν ΚορίνΟω. . .  χάρι; δμΐν καί ειρήνη άπδ 
«θεού πατρδ; ήμώνΙ..

Χ·'Ρ̂  Παυλου. Ειτι; ου φιλεϊ τον Κύριον 'Ιησουν Χρΐ“ 
*οτόν, ήτω ανάθεμα, μαράν-άΟάΙ»
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Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

ΚΊΝ02: ηοϊΛΕΥΤΟΥ τιι:ί π λι ι̂ο ν ο ψ η φ ιλ ς .

!2ϊβαστέ, νά τά είποΰαεν χάπττα άλφα Ιώτα κ α ί!
2ΐας περνούν ί^έαι ίιντως άντισυνταγ[ΑατικαΙ 
Αν θαρρνίτε οτι τάχα οΐ τνίς πλειονοψηφίας 
Θελοριεν τ·/;ν Πολιτείαν τ·?,ς Αγγλίας η Γαλλία;·
Η ι̂κν; μας Μοναρχία είναι συνταγίΛατικν̂  *
Πλτίν ξερός κοραός, δεν εχει παρά ρίζαν μ}αν ικι\.

2ίύνταγ[/.α στό λεξικόν μας δραχαη θέλει νά είχ^ , 
ΚαΙ αν άλλοι άλλο λέγουν σάς γελούν οί ποταποί · 
ίιστειλαν Ιίπαργίαις στάς Αθήνας επιτρόπους 
ΚαΙ ίλέ βούτυρο τούς τρέφουν και τυρί από τούς τόπους, 
ίΐ Κυβέρνησίς μας δλτι νά ή συνταγίχατικη * 
κ ’ Ϋ,απορεί νά ίναι άλλο η συναλλαγματική ;

Κίς τ/;ν κάθε πρότασίν μας κάμνετε κουφό αυτί;
Εις τό κάθε ζτίτ/,μά μας έρωτάτε διατί;
^Ιέ πρωτόκολλα ζητείτε νά τό πάτε καΐ άρχεΤα ; 
Σεβαστέ, ή σεβαστή μας καΐ καλ·/ί μας Μοναρχία ,



ίΐτις άλλο τι 5έν ίταν ί, συναλλαγίΛατιχΙ; ,
Γένεται μαλλιά κουβάρι κι' όλη όχ^λαγωγική .

Πλ/,ν μας 5ί5ετ’ έλαιωνα; , αμπελώνα; μεσιακά ; 
Μάς μοιράζετε τό μάννα δίκαια καί πατρικά ;
Μάς χαρίζετε τελώνας τών Πατρών , καΐ συντροφίας 
Εις τοϋ Αργους τάς προσόδους, καί βοσκάς έ ;  τ,μισείας; 
II θυμώδης Μοναρχία καί ή οχλαγωγική 
Γένεται αρνάκι τότε , γίνεται γερμανική ·

Τρεις τό Σύνταγμα δυνάμεις εχει ' την βουλευτικήν, 
Την δικαστικήν έν μέσω καί τήν εκτελεστικήν · 
Αλλά είναι μιά τέταρτη , άγραφη , μεγαλητέρα , 
Κ’ είν’ αυτή, όπου έβγαίνει άπό τή,ν Κερά-Γαστέρα · 
Τότε δά ή Μοναρχία γένεται άγγ-ελική , 
δταν ήν’ έν αρμονία ή τετάρτ/ι γαστρική .

Τήν τετάρτην, ΐϊκλαμπρέ μου, πάρε την άπό κοντά, 
Επειδή συ^νά ή πείνα με βελόνα τ/,ν κεντά , 
ΐίπειδή αυτιά δέν εχει ούτε μάτια ή γαστέρα 
Καί τό τύμπανο νά κρού-ρ αγαπά ή συμπεθέρα,
Κ'επειδή τοΰ Υπουργείου άν βαστά ή 'Ι ιντιχι)
Φόβος είναι μήν μάς έλθη, όλους θέρμη γαστρική.
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Εί; τίίν άκρ·/; τοΰ διαβόλου καΐ άχό(/.α χαραχεϊ 
2τεΐλε τοϋ είιαγγελέως, στείλε τ4 στενό βρακί · 
Γενεται των βουλευτάδων νά [;.·/)ν δέχεται ραβάσι ,
Νά (λίιν θέλ·ρ στους λτ,στάς μας άρινν,στείαίς νά |χοιράσ·ρ ; 
II Κυβέρνησίς μας τάχα είναι συνταγριατιχ·^
Οταν μ. ανοικτάς δέν στέκει θύρας δυό ά φυλακνί;

Εις τάς δτ,μοσίας θέσεις σάν ακρίδα έπειδί)
Πέσαμεν καΐ ουδέ μένει φύλλο πλέον η κλαδί ,
Ουδέ είναι κενή μία θέσις καν Λικαστχρίου ,
Νά μέ δώσετε κάν δέκα έ'δρας Πανεπισπ/ιμίου ·
Τής Τριπολιτσάς άπ έξω τάς ζ-ςτουν οί χωρικοί ·
Λόσετέ τα ς, νά φωνάζουν · αζτίτω , ζήτω ή ιχή !ε



·—* —

ο ΚΑΤΑΔΙΩΓΜ 02 ΤΩΝ ΛΟΓΙΩΝ.

Είν αύτό λοιπόν τ  ώραϊον δνειρόν [ΐα{ τόσων χρόνων; 
Ειν αύτό τό Σύνταγριά αας , αθλον τόσων ριας αγώνων; 

Δι’ αϋτό στ^ν φυλακήν 
Καί τόν θάνατον γλυκόν

Κ’ ενϊοςνιν τήν καταισχύνην έγώ ευρισκα , όπότε 
Αύλολάτραι ησαν Λόντο;, Μεταξα; οί πατριώται; 

ί! Ϋ,υ,έραι στεναγριών 
Καί ώ χώρα ό^υρριών!

Η ωραία Μοναρχία ειν’ αυτή τής Βρεττανίας,
II ίικαία Πολιτεία τοϋ Βελγίου , τής Γαλλίας; 

Βαρβαρότης παχυλή !
Δίχως ρήτορας Βουλή!

Πας θεσμός καταργημένος , ή παιδεία διωγμένη ,
Ιίαί ή Αρπυια 6 Ρήγας αυτός μόνος ορθός μένει! 

ί'ί ήμέραι στεναγμών 
Καί ω χώρα όδυρμών!
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Α7?'αύτ/)ν, Θΐέ, τ/;ν ττόλιν τ/,ν εις σκότος βυΟισ(̂ .ένγ,ν 
ίίλιος ποτέ σοφίας φώτισε τ/;ν οίκου*Λέν/ιν ;

ΐΐί̂ ώ ησαν Π ε ρ ι κ λ ε ΐ ς ; 
ΐΐί̂ ώ 'ίσαν ^̂ οφοκλεΐς ;

Μέ τους τώρα βουλευτάς της είς αυτους τους περιτάτοος 
Αί 2^ολαι ποτέ νά ησαν έί̂ ώ , λέγεις , του Σωκράτους; 

{ί γυ.έραι στεναγρ.ών 
Και ώ γόορα ό̂ υ̂ραών!

Μελανή αχαριστία ί τους ανθρώπους του άγώνο;
Τόσους χρόνους έξυ'κνοΰντε; τους έ^ώκαχ.εν «φρόνως 

Τ/,ν Ιί̂ ίαν ρ,ας ζω·/;ν ,
Κι όταν έλαβαν πνοήν

Κσπ2ω;αν αύτοί στον τάφον, οΟεν βγνίκαν, γ,υ,ας πρώτους 
κ'είς τά βάΟγ τγν ίίλλάία κατεκργρνισαν του σκότους(1 > 

Π ήρ.έραι στεναγρ.ών 
Και ώ χό>ρα ό^υρρών!

Καιρός ίλΟε νά καθτίσω είς των Αθηνών τάς θύρας , 
Και ρέ κεφαλ'^ν σκυρρένην καΐ ρέ σταυρωρ.ένας χεΐρας 

ί*ίς ό Ιησούς θρήνων 
Εις τό όρος Ιιλαιών



Τά; πικρά; μου προφτ,τίί*; στμερον νά έκοτομτσω 
Καί τ/,ν οκέπνιν τ ί ;  Κλλάδο; άφαιρών νά έκοων/ίοω· 

Κλαίετε, οδοί ϊιών , 
όδοί ερτ,μαι λαών !

Ξ>· 111

Πώς εις μόλυβδον έςαί^ντ,ς τό χρυσίον μετεβλνίθν. 
Τί ζτϊτοΰν έδώ τί.ς Αρκ του τά όπλοφοροΰντα πλτ,θτ, 

Πού τούς φέρετε αυτούς 
Τούς δεμ,ένους αετούς;..

Πώς έπέσατε, ιοραΐοι στύλοι τοΰ Βουλευττρίου ; 
Λΐυ.α εις τάς θύρας ρέει καί τοΰ Θυτιαττΐρίου... 

Κλαίετε, όδοί ϊιιον, 
όδοί έρτ,μαι λαών !

ίερουσαλί,μ ·'η νέα , 'ί τά φώτα πολεμούσα, 
ίΐ διώκουσα λονίους καί αυτούς λιθοβολούσα, 

δγινες τών ζένων γϋ 
Καί δακρύων μου πν,γ’ί;,

Κπειδ/] παραδοΟεϊσα εις ερίδων συνταράςεις 
Λέν τ,θέλά,σες ώς όρνις τά μικρά σου νά συνάίγς. 

Κλαίετε, όδοί Σιών , 
όίοΙ ερτ;ααι λαών !



Λι αύτ4 οΐ Αγ^'λορώιοι (λέ του; άοεβεϊ; των οτΛου; 
Τρέχουν »αΙ τού; ιερού; του, τού; αρχαίους τόπους όλους 

Εξυβρίζουν καί πατούν 
ΚαΙτά τείχη σου κρατούν 

Λέσριια καθώς ό Τίτος εις θεοστυγεϊς αιώνας 
Περιέζωσε τά τείχη τής Σιών ριέ λεγεώνας.

Κλαίετε, ό5οΙ Σιοιν,
05ο·. έρη|λαι λαώνί2)!
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ΣΙ1Μ Κ ΐ η ^ Ε Ι Σ .

(1) Έςοιφουνται ο1 γεννίΐέφρονις Μαυρομιχάλαι κβίτι-νες άλλοι 
ΙΙελοποννηοιοι ώ ; 6 εύγενης την ψυχήν Νικόλβο? Πονηρόπ&υλο;, 
ίϊχις διά τά όντως ελληνικά βί?0ή[Α3το , τά όποΤι έτιεδΕίξεν εΙς 
την ’Αδήναις έΟνικήν ϋί!υνέλευσιν ίιπερ των λογίων κβι ΰπ^ρ
ίλου τοΰ Γίνους, ελιΘοβολγ'Οη κατά τά 1844 είς Τρίπολιν υπο 
των οικιακών του ΙΙαλα|υ.ήδου Ινώπισν του εικοσιπενταετοΟ; ς(λου 
του Παλαμήδου και τρεις ολοκλήρους ήμίρας υπ’ αυτών και ύπ' 
αυτου εμεινεν εγκλειατος εις την οΙχίαν του.

(2) Ί Ι  Ελλάς ήθελεν ανακτήσει την αυτονομίαν της άν ο! λό
γιοι διά συγγραφών και διά Σχολείων δεν ιτροητοίμαζον τον μέγαν 
αγώνα τη ς , άν κατ’ αυτόν τον αγώνα διά των ευρωπαϊκών Εφημε
ρίδων δεν υπεράσπιζον Ινώπιον των ΙΟνών και τών βασιλέων τά 
δίκαιά τη ς , άν συγχρόνως δεν είσήγαγον έν τή Έλλάδι την κυ- 
δερνητιχήν δπηρεσΐαν τής πεπολισμένης Ευρώπης και άν οέν 
α^νέταττον είς Επίδαυρον, είς Τροιζήνα τους συνταγματικούς 

δεσμούς της;
Ί Ι  Ελλάς ήθελε λάβει το Σύνταγμα κατά τά 1843 δν οΐ λό- 

ν.Οί διά τοΰ περιοδικού τύπου καΐ διά συγγραμμάτων δεν προ- 
παρεσκεύαζον ^πι δεκαετίαν την ^κοινήν δό^αν ; Ο Καλλέργης, 
όΜεταξδς, έ Μήλιος, 6 Σκαρβέλλης , δεν ήθελον δλοι άναβή 
άνωφελως εις την λαιμητόμον άν ολαος τής πρωτευούσης, άκα-



^  1 1 4  ·0 5

ατ,χ/,τος ύτ:ό των λογ(ων, ίϊν [ΐΕτιϊχε τοΰ κινήματος τής 3 Σε
πτεμβρίου ;

Και σήμερον νομίζετε δτι τί> Σύνταγμα τοΰτο ούναται νά Ιοαρ- 
μοσΟή χωρίς τής συνδρομής των λογιών ά-ίδρών ;

Τί κατώρΟωσες, Κωλέτττ), μ'ε τούς δεκατέσσαρας προσθέτους 
γερουσιαστάς σου τούς στερούμενους μαθήσεως | Δεν βλέπεις καθ 
ήμε'ραν εις την ισόβιον όμήγυριν τήν ύλην σου νικωμένην ΰπ'ο τοΰ 
πνεύματος; Αναγνώρισε τήν βασιλείαν τής κοινής δοζης)θΐε- 
πομένης ύπο των λογιών . Αυτή προχθές εββιψε παρά τήν γνώ
μην σου τήν Ικλογήν των Καλαβρύτων. Αύτή μετ’ ολίγον θέλει 
ρ'ψει καΐ σέ αυτόν από τής πρωθυπουργικής έδρας άν δ'εν έναγ- 
καλισθής λογίους καί χρηστούς ίνδρας. Μή δίδης άκρόασιν είς 
πέντε δέκα βουλευτές δι.όκτας των λογιών, κήρυκας αύτοχΟονίας, 
επαρχιακών δικαίων καί άλλων τοιούτοιν λαοφθόρων γνωματευ- 
μάτων. Στρέψε γύρω τά ομματά σου καί ίδέ τήν δικαιοσύνην 
κιπηλευομένην , τούς δικαστικού; θεσμού; παραλυομένους , τούς 
ιρόρους άναρπαζομένου; , τού; ληστά; λαμβάνοντα; έδραν είς τήν 
κοινωνίαν καί τέλος τήν συνταγματικήν ημών Μοναρχίαν οέρου- 
σαν γέλωτα εϊ; τά έθνη δι' ελλειψιν πεπαιδευμένων καί τίμιων 

λειτουργών.



ο  ΘΑΝΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΧΘΟΚΟΣ ΑΓΩΜΣΤΟΤ.

ό  [Λαυροφόρος ίΐααείών ριέ βτίΛα λυ:ηΐ[Λένο,
Μέ τό [Λακρΰ τουφέκι του στ6ν ώίΛον κρείΛαταένο 
ΕΙ; τί) γεφύρι ϊφθασε τού Μάντζαρτ) πΥτ,οίον,
Πλτιοίον των έλλ’/ινικών καΐ τουρκικών όρίων,

Καί πριν νά σφάξτ, καί οφκχβφ "ό ΰοτερο φιλί του 
ό  έτερό/θων έ5ι8ε εις τ6 ριικρό παι5ί του ,

Καί τό παιΧί έβρκνει
Χωρίς νά ξεόρφ καί αύτό πώς τόσο δάκρυ χόνεΓ

»Πατέρα [ίου, λοιπόν ζητάς, ζητάς νά σέ άφησο) ; 
Παντού , παντού τό δύστυχο θά σέ ακολουθήσω...
Καί πού πηγαίνεις;— Μή κ’ εγώ νά ζεύρω πού πηγαίνω; 
Πηγαίνω καθώς τό νερό αύτό τό θολω(Λένο...
Μάς πήραν την πατρίδα (εας.— Καί ποιος [Λάς τό)ν πήρε; 
— Εις την (Λητέρα σου, παιδί , καθώς σέ είπα συρε'» 

Καί τό παιδί δέν κλίνει

Ιέ’ άφήση τόν πατέρα του , κ’ εκείνος δάκρυ χύνει ·



ΚαΙ λ έγ ει' «Κλαβα πλνιγαϊς, αϋτ/,ν στό Λρανατσάνι 
Και τούταις στήν Αράχοβα και ατΫ\% Γραβιάς τίι ΧάνΓ 

Τά κτϊίιαατά [/.ας δνίαευοεν ό Τούρκος στΐν Κασοάν^ρα 
Καί V άκου[/.βν*οου[α.εν έκεϊ 5έν έχουαεν [/.ιάν [/.άνδρα ■ 
ΙΙλ/ιν καΐ ά γ ΐ  [αάς πολε[/.ά ά, (α’ αίριά μας βρεγμέννι 

Κ  εις τους άγω'/ιστάς -όμ.άς δ τάφος τώρα μένει ·»
Καί τδ ιταιδί νά κρίννι

Λ ολ αδτά δεν τ,μπορεί , κ’ έκεϊνος δάκρυ χγ/νει '

Πρινάρια έκοψε ■ φωτιά ύψώθ/,κε μ,εγάλκ ·
Από τόν κόρφο του πολλά διπλώμ,ατα έβγάλλει,
Τά καίει καί τ-ςν στάχτν) τους σκορπίζο/ν στόν άέρα 
Φωνάζει · αΜαυροοκότεινη , καταραμέν’ άμέρα ,
Οπόταν εις τον Φιλικήν έμβήκα Εταιρείαν ! » 
Απομακρΰνει τό παιδί δ γέρων μέ τον βίαν ,

Κα'ι τδ παιδί άφίνει
Τόν γέροντα πατέρα του καί δάκρυ πικρό χ,ύνει.
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Σφυρίζει ό πολεμιστές, καί εις τό σφύριγμά του 
Κά έκατό ΑρματωλοΙ , Αρχάγγελοι θανάτου ,
Μέ μ,αϋρα όλοι άλογα, μαΰρ’ άρματα στέν μέσο, 
Ηέ μαύοον είς τέ,ν πλάτο τους φλοκάτα, μαΰρο φέσι"



ΚαΙ δλοι τουί |Λέ ιχΙχν ψυχή χαΐ δλοι |α' ενα αωμχ 
Τ6 τουρκικό τ:αρατκροϋν κχί φοβερίζουν χώρ.α · 

Καί τό παιίί τροριάζει,
ήοάν τό λάφι ζιλαλεΐ καί σ [κάνα [ίου ! « φωνάζει·
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Κ  εκείνος ρ.ό γυ[κνό σταΰί κραυγάζει· ιιΑφ'ου ζένος 

Καί εις αυτό άπέ'κεινα τό έ^ικό ριου Γένος,

Αφ’ ου, πατρίς ρ.ου άθλια, ·::ατρίς Μακείονία, 

Παντοτειν/; τό οτ·?,θός σου βαραίνει τυραννία , 

Ανδρεία καβώς έζ'ςσα ριέ (λένει ν άποθάνω ·»

Καί εις των Τούρκων ε~εσε τήν Φυλακ-ήν έ:τάνω· 

Καί τό παιδί άκόρια

Προσ[κένει τόν πατέρα του ητό ερ·ςμό του δώρια.



ο ΑΑ02 ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.

ο λαός [λέ είττε · «Ζνίτω ή 5·ο[/.οτικνί οου λύρα ! 
ϊών [ .̂εγάλων εις τό υτό|χ« τ/,ν πολιτικ/,ν έπΐρα 
Κ  τίρα πάλιν εις εσένα καΐ γνωστούς κα'ι νέους ΐχους ■ 
Κάθτ,σε · τραγούδτ,σέ ρέας πατριωτικούς σου στίχους...» 
Οχι ! ό χ ι! άπεκρίδ'ον ριό τά ριάτια δακρυσιχένα 

Κ' εις Τ'ίν -ρ,ν χαρ/./ιλω|Λένα ’

Ιίίς τά χείλνι του κλαμένου τό τραγούίι 5έν π·/ιγαίνει 
Φαιδρός ποιος πρόγονός σας , φαιδρός μπόρεσε νά μ.ένρ 
Οταν εις τ ίς  Χαιρωνείας τ/,ν ημέραν άτιμάσΟη 
Καί ή πόλις αΰτη ολη τούς Θεούς της καταράσθη ; 
Σήμερα εις τάς Αθήνας άπ εκείνην χειροτέρα ,

Λαέ, σ έρχεται ήμ.έρα '

Καθώς τότε φέρουν τώρα οΐ προδόται σου τούς ξένους 
Πνίγοντες μέ τάς φωνάς των την φωνήν τοΰ Δηαοσθένους' 
Καθώς τότε τρέμω τοόρα , τρέμω μήπως τήν γλυκεϊαν 
Τοΰ γλυκού σου πάλιν χάσνις Βήματος έλευθερίαν '



Οί λί::ρώ5εις άργοντές υου πάσχουν φάγουσχν δουλείας' 
Θέλουν ζύστραν τυραννίας...

Σΰ 3έν είσίίΐ, 6ποϋ εΤΧα νά γ’υρίνΤ'ί άνέαους ,
ΤΝά βροντάς [α' αστροπελέκια, νά περιζ-ςτρς πολέαους,
Νά νικάς τόν Τούρκον δπου κάβε πέτρα είς τν;ν ^ ή αν ι  
ϊ ’ εφερνεν ένός προγόνου ριίαν δόςαν , ρ.(αν φάΐΑΤίν ,
Καί τάς πτέρνας σου τ>,ν σκόντ,ν στό διάύν,αα έπάνου 

ν ’ άποβέτ-ρς τού Σουλτάνου ς

Πώς μέ τ/;ν βαρυσκυμμένσ,ν κεφαλάν σου εις τούς ώμους 
Τώρα πόδας κουρασμένους μόλις σύρεις είς τούς δρόμους; 
Αποσπούν τά δάκρυά μου καί το βτ,μά σου τό κρύον 
Κ’αί συχναΙ αύταί ρανίδες τών πύρινων σου δακρύων . 
η  λαέ , δεν είχες όμως νεκρά,ν όψιν σουδαρίου 

Ιίίς τά.ν Τρίτν.ν Σεπτεμβρίου-

Ιίίς τόν ουρανόν τό μ ά τι, τότε μέ άγν/,ν καρδίαν 
Απ' έκεϊ έκαρτερούσες τάν άγνάν Ελευθερίαν ■
Τ/,ν έδέ/θ-Λ,ς καθώς τρέμιον πρό τών Θυσιαστηρίων 
Λέγεσαι τά,ν παρουσίαν τών άχράντων Μυσττ.ρίων,
Κ’ είς τούς ζώντας Αθ/,ναίους ·ό Εύρώπ·/ι άντί δούλων 

Είδε παΐδας Θρασυβούλων...
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Τά καλά φορέαατά σου π ω ;, λαέ, δέν βάλλεις πλέον ; 
Και τά έχεις; φόρε|Λά σου σ’ έιαεινε κοινένα νέον 
Πώς εκείνα σου στους λροο.ους δέν ακούω τά τραγούδια ; 
Πώς έκεϊνά σου δέν βλέπω στους κροτάφους τά λουλούδια;.. 
Γά λαούτα σου ποϋ είναι ; εις τον τοίχον κρερεασαένα, 

Σιωπαίνουν σκονισ[/.ένα...

γνωρίζω, ναΐ γνοιρίζω τά Ορνινώδη σου σιιρκβάντα! 
- έ  άφτ,καν ήσυχίαν Τρεις φιλονεικούντες πάντα ;
Π Αύτοχθονία ίλθεν ένταυτώ τοϋ 'Γευδορν'γα 
Καί ρι." αύτϊν έπί-γαν οσα είχες χρκιεατα ολίγα ,
Καί ύ Λαίιιων τοϋ Ζωγράφου σ’ αφανίζει [κ’ αίωνίαν 

Στασιαστικήν [κανίαν.
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ο ΣΗΜ Α ΙΟ ΦΟ ΡΟ Σ Τ Ο ϊ  ΑΓΟΝΟΣ.

·ΟΛο;ι»ν ϊΐίΐμίνΜ ζητιΰ»·»»; τι)* μι̂ βί̂ Οβμιβι» «» ίνίβν 
ι̂»ί(δ χα'ι ϊϊ,ν Ιλβ̂ ίωβ’.» τής «̂β̂ '·Μ̂'·«γ,ς ί'Λ4μ€«»< »{ ίλ-

δ ,ά ίι. Η Μ»γ*λη Β?«·τ·*«ν1α ί»ν β1λ« ** *’ « '
«9λίυΗ«Τ1 *λΐ9ν ή τρέ/̂κβα Ιν ιΐ Μί<βχ«β·.ς
ϊ̂ γμάτων." ΝΕ̂  ΔΙΑΙΙΟΙΝΟΣΙί ΤΟΤ ΑΒΕΡλΙΝΟΤ.

«Η ΐμ«νιίνς άγγλορνηχο̂  η̂Μ·̂  *1« 'η» Μ»96χ»·Λ* I»·
Τΐί·. «'ι-ιίβι Τ9 «ρώ«ν ρήμα *ρ'-ς έ«τίν*»(ν ·5̂  «»ίΙ ά«6·ϊΙτΜ»ί 
λΛ> τίχων και ΛνΙ-̂ χώ»·** ΕΚ ΤϋΙΕΛΠϋΟΣ.

«Η άγγλαΐι «βίρντ.βΐί άκβιτ̂ Ι «ι-. ί·.ίρ»«»« ·Λ» *?«τΐι«· 
■*<«·. μας, τή; όχοΐβς μ<ι γ»νβμέντ,ς ·ίλι; ρι«̂ ή . κ*ϊ·*̂ ι ά»ο«ββ , 
άς Δδνβμνς «ροστβιις να μκτααβιίηΐ χατα τ?4ι»ν «λΐον άμ»· 
νβν.” ΕΚ ΤΓιΣ ΑΝΛΜΟΡΦύΐΕαΧ.

1’τ^ν καρ.ένν} ρ.ου καλύβα ί/,έ συντρόφου; παλαιούς αου 

Κπινα γλυκό κρασί,
ΚαΙ -ί κούπα /ρυσή

Γλυζϊϊς μ’ εφερν' ένΟυμ-ιίτει;, κ'-^ταν φλόγα μ’ά 6 νους μου. .. 
<ι0 Εγγλέζος νά μέ χίλια φθάνει στόματα θανάτου 
κ ’έργεται, μάς είπαν τότε,νά μα; κλείση στά κλουβιάτου...» 
ϊ/,ν ϊνιυ.αία τοϋ άγώνος, εις τόν τοίχο κρεμασμέντ,ν , 
Ευθύς γύρισα κα'ι είδα μέ ματιάν σπιθαναμμένην .

ϊ τ ’ ά/ερα λνισμ.ονγ,μέννι, φοίναξα , ωσάν έμενα 
Τόν πτωχόν καΐ κολοβόν 
Εις μ’άν μάνδρα τών θτ,βών 

Στέκεσαι κ’ εσύ , Σν,μαία , μέ φορέματα σχισμένα ,



Κιΰ , ο,ττου έ“ ϊτοΰίες άτ:4 το Μπαλκάνι -έρα 

Κ εις τ  Ανάπλ'. σταματούσες δλνι τρό[/.ος χαΐ φοβέρα!.. 
Τ/,ν ίτ,μαία τού άγώνος , εις τ4ν τοίχο κρε[μασρι.έντ,ν, 

Κατεβαστέ ττ.ν φιλούντες καΐ βαστούντές την σφιγμένην!

Κτλασε 5υ4 Βασιλείαις , τήν ΐίλλάία , τό Μισίρι ,

Π Στ,[Λαία [εας αΰτ^
Α·τδ σκόνην σκε-αστη

Κ εί; ταΐς έντροταΐ; ριας τώρα χρυσό σκέ-τασιεα θά σύρν,' 

Ταϊς 5ίχόνοιαίς της ολαις καί τών Φράγκων ταΐς κακίαις 
II Κλλάς (Αας θά ζεχάσ/) [αέ αϋτήν σταϊς έκστρατείαις... 
Την ϊημαία τού άγώνος , εις τόν τοίχο κρερ.ασ|χένην , 
Κατεβαστέ την, ό Φράγκος νά την βλέττγ άπλωρεένην!
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Κττεσεν 6 Φοίνικας της επεσε κακή [εας |Λθΐρα! 
Χρόνια [λέ αϋτην επτά 
Κουρασ|αένος νά πέτα ■

Πέθανεν 6 Καραίσκος κ' έ[Λεινεν ή Λόξα χηρα’
Αν έζούσε σταΐς ήαέραις τού Συντάγματος ταΐς πρώταις, 
Κκατό θά (οδηγούσε χιλιάδαις Ρουμελιώταις...
Την Σημαία τού άγώνος, εις τόν τοίχο κρεμασμένην, 
«Φέρετέ την μέ τό αίμα τό άνδρεϊό του βρεγμένην !
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Οταν ελ9ϊ) ό Εγγλέζος στίς ΑΟένας τον λΐ[/.ένα , 
Οπου κόπκαλα πολλά 
θά  πατγ χαΐ θά γελά,

Κόχκαλά |χας, κόχχαλά σου στ6 χορτάρι σκορπισ(χένα , 
Νά ρι^θοϋριε εις τ6ν Πίνδον ώσάν παγωρ,ένοι βράχοι, 
όπου ζέστανεν ό ϊςλιος, θά |χάς Χιίίς , Καραϊσχάχν),
Κ’ ή Στ,ριαία τού άγώνος, ή παλιά καί σχονισριένν;,
Από τ/,ν σχιάν σου τέτε θά πετά όδτ,γουυ.έντ, ■

Και κατόπι τος θά τρέχουν εις ταΐς πέτραις,είς τους βάτους 
Σκέλεθρα τρο(Ααχτιχά,
Σκέλεθρα φωσφορικά

ϊΐέ  ταϊς γαργαραϊς άκτίναις γύρω εις τά πρόσωπά τους, 
ϊψηλάνται, Κυριακοΰλαι, Λιακοί, Τσα|χα5ο'ι καί Γοΰραι, 
Μποτζαραϊοι, Τζαβελλαϊοι και ΜΙαοΰλαι καΐ Σαχτοΰραι, 
κ ’ ένα αιλλιούνι, ένα είς τόν πόλε;;.ον σφαγριένοι , 
Κράζοντες · σ νά τοϋ άγώνος ή Σ’ί,ααία ϋψω|Αέν·/·, !»

Των νεκρώνΣγιριαία ρ-αύρκ, τοΰ θανάτου σκιαϊς ιιαύραις 

Θά σκορπίζφ στά βουνά,

ΚαΙ άπ’ όπου θά περνά

Μέ βρονταϊς κι'άφροπελέκϊα θά περνούν φωτιαΤς και λαύραις·



'^Εϊ^' αΰη}/» άπ6 τί;ν άκργι τοΟ Βοσττόρου θά φωνάζγι 
ό  Σουλτάνος καΐ τίίν δψι έκατθ φοραΐς θ’ άλλάζ·ρ , 
Κπειίΐ] (Λέ τοΰ Λαβάρου τ6 Σγ)[Λεϊον στολισριέν/ι 
Τού άγώνος ά ΣνιίΑαίχ ν'.κΐ()(ρ(!ρος θά χνιγαίνρ...

Αλλά 5ιετε ττ,ν! ελάτε, ά^ελφοί ρ.ου οτρατιώται,
Γίά ιριλνίοουριε γλυκά 
Τόν Σταυρόν τγις, χοϋ νικά,

ΙΙοΰ ένίκνιοε τοΰ; Τούρκους!.. Γρίβαι, ΒάοοικαιΓριζιώται, 
Νάτ;^νστόοουριε στόν θρόνον τοΰ Σουλτάνου τόν σττασριένον 
Κ> άκ τά πόΧια τών βοτκών ριας κονιορτοτεατκΐίένον !.. 
ΚαΙ, Σϊΐιιαία τοΰ άγώνος, ιιάλε πάλε δοξασίλένν)
Θά περάσ-ρς [αέ ταϊς 8άφναι; τών λαών στεοανωιυέν/) .
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