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ϋ ί  τητε ήρωοτόχοι καί καλλίϊτολοι ΑΟίνα·.
Γυ{ΐναΙ ί ί η  καί των Οίίων ^ν^μ/'σεών των είνα’- ; 
Οταν τ6ν ώρχαΤον Οτνον των προγόνων βεβο’/εντ] 
Ανωθεν των καί *ίι ανρα τιγαλτ: τά; ννκτας υ.ένρ 
Καί κοι;κώνται υπό σκίττ^ν ούρανον «ντοί ίύίίαν, 
Μυστικήν ή Κεκροτ:{α 5εν εκχύνει μελω-ϊίαν;
Συνεχώς το Φάντασ;Λά τί.ς Ιναέοιον πλαναται 
ΚαΙ λευκόν ώς ή ό[Αίχλ·/·, αντίκρυ μου παριστάται 
όταν μόνος υπεράνω κάθ/μαι των Προχ-υλαίων 
Καί 6 Ιίσπερο; προβαίννι στελλών φιος γαλτ;νιαΐον. 
ί'νίακρυς, καρίιοττάλλι-ίν, προς αϋτό ε’κτείνων χεΐρζ; 
Λναπλάττω κατ’ ί^έαν ολους του τους χαρακτήρας, 
ό ς  μ·/ιτρός λατρευομέν·/]; θάλπει δ υιό; τό αν·?;>Λα 
ΚαΙ αναπολεί εκείν/;; τήν εικόνα καΐ τό σχήμα .. .

Ειναί άλ·/)Θε'ς· τά  πάντα εις τήν φύσίν άλλοιοΰνται* 
Ανω ήλιοι, άστε'ρες οόχριώσι καί ψυχροΰντα;· 
κάτω  Ον-/ίσκουσι τά ?0ντι, δ ^Οορευς δε πάντων Χρόνος 
Αφθαρτος εις τάς άοόσσους έπιπλε'ει αυτός μόνος· 
Αλλ’ δ άνθρωπος εν μέσω των μυριετών μνχυ.είων 
Λησμονεί τόν πρόσκαιρόν του καΐ προορισμόν καΐ βίον, 
Και νομίζει οτι όλους τους αιώνας έγκολποϋται 
Οταν εις αρχαίας ση5>.ας μελετά καΐ προτ/ιλοΰται.. .

Ναι, γλυκύ τά βλέμματά μου 9ελ·γ/;τρον έπαναοέρη 
Πρός α·ίιτά τά μαρτυροΰντα τάς ποτέ Α0·ρνας μέρκ. 
Οπου καί Οραυσθενς ό μέγας Παρθένων των τήν τελεία» 
Και αρμονικήν εμφαίνει του Παντός δ/,μιουργίαν,



"Οπου μ ίτ ’ αιώνων >ιύχλθ!>ς 5ωα φίρίΐ τα πλευρά του 
Τ6 Θ·/;σεϊον ώς χθες (τφύρα νά το Ιτευξεν εργάτου·
Του βεου τά ε'ργαλεΐα είς τ ΐν  γτ,ν αΰτ/ιν τό πάλαι 
ΟΰρανιίΟεν χλοπΐ|Ααϊα χεϊρες Ιφεραν [Αεγάλαι 
ΚαΙ τους ίύο χαραχτίρα; των ώραί’ων του πλατριάτο^ν, 
Τίιν Εντέλειαν έπτ,ραν χαΐ άϊ^ιότητά των.

Αλλ’ ΐδοί» οί χολοσσαϊοι του όλυριπιείου στύλοι! 
Εμπροσθεν των μιχρχ στέχει τοϋ Αίριανοΰ ή Πύλ·/;, 
Καθώς στέχει επενούτην μίμον χαΐ μικρόν φορούσα 
Πρός τ^ν Μούσαν τοϋ όμΑρου ί| τοϋ Βιργιλίου Μοϋσα.

Χαϊρε, χόνις Αρμοδίων, χόνις Αριστογειτόνων,
“ΊΙτις μετά τών ζεφύρων συμπετδς καΐ των αιώνων 
ΚαΙ πατρίδος ψιθυρίζεις έρωτα θερμόν άκόμ·/]!
’Εν <]) στ,μερον τοϋ ξίφους χλε’ύ·/; έγιναν οί νόμοι 
ΚαΙ χαταίσγυνε τό έθνος ή βασιλική πορφύρα, 
ίΐ έλλάς ίέ  ίούλνι μένει χαΐ γενναίων τέκνων στείρα, 
Πρός σας φεύγωντούς ανθρώπους, πότνιαι σκιαι,πλανώμαι 
Καί στενάζων τούς πατρώους Θεούς όλους χαταρώμσ^ι 
Οϊτινες, πλήν τοϋ καλού μας ούρανοϋ, τά τών προγόνων 
Ό λα ίρπασαν, ναι όλα, και μάς άφησαν τόν φθόνον.

φέρε με, Ακαίημία, τά  θεσπέσιά σου μέλη ! 
Ετεχεν εις σέ ό θείος Πλάτων τόν Αριστοτέλη, 
Καί ίιψώθησαν ίντός σου ίύο ιδεών έστίαι 
Κοσμοδέσποιναι ώς δύο βασιλέων δυναστεϊαι* 
Εθεσαν αΰτοί τά δύο τέρματα της διανοίας, 
ΚαΙούδείς τά ΰπερέβη μετά γενεάς μυρίας.

Χώρα τών μεγάλων έργων, χώρα τΫ  ̂ φιλοσοφίας, 
"Ιΐτις είχες πάσαν πέτραν βωμόν ένα ευφυΐας 
Κ* εις τούς κόλττους σου αριθμείς πλειοτέρους ανδριάντας 
Λ τούς σήμερον παροίχους και αΰτόχθονάς σου ·πάντας,
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Από οέ &έν μένει άλλο παρ' ή κύαλω έρημία ί 
Παοαν ώραν μεταλάττει πορφυρά, γλίρ>κά μυρία 
Ώ ς  χρυστί πλευρά δελφίνο; χρώματα ό ουρανό; σου, 
Αλλά δόζαν δεν σε στέλλει σήμερον μετά τή; δρόσου 
!ΐάθ·;ΐ μόνον άκτι; πάσα τοΰ νιλίου σου άνάπτει,
Και κανένα ο»; τό πάλαι μέγαν νουν δεν εκκολάπτει..

ϊψιστοι Θεοί! παρ·/ΐλθον οΐ καιροί του Περικλεούς, 
*Ότε εί; ενθουσιώδεις τρισμυρίου; ’Αθ'/ιναίους 
Αδελφό; τοΰ Κυναιγείρου, μαχνιτή; καθώς εκείνος,
Ο Αισχύλος τούς παιάνας έψαλλε τ·/ίς Σαλαμϊνος ; 
"Οτε είς τάς Συρακούσας φθάνουσα τάς πολύκροτους 
11 έκάι?7ΐ Εύριπίδου έσωζε τούς αίχμαλοίτους,
ΚαΙ ή γλώσσα των έλλν^νων παγκοσμία φωνίι ούσα 
'Ελαλεΐτο είς τάς Σάρδεις, Ιλαλεΐτο εις τά Σοϋσα^ 
’Από τά ώραϊα τότε λατομεία τής Πεντε'λν,ς 
Εσπειρεν είς τάς ’Αθγ'νας ·ίρωας 6 Πραξιτέλης,
Καθώς όπισθεν του πέτρας εί; τό έδαφος κνλίων 
Διεσκόρπιζεν ανθρώπους Γίγαντας 6 Δευκαλίων 
Ο δαιμόνιος Φειδίας, γλύπτης "Ομηρος, είς λίθους 
’Ετεχνούργει ταυτοχρόνως έκτυπώσεις θείου ήθους* 
ό  κενός τοΰ Πλάστου τόπο; είςτόν κόσμον έπληρώθη 
"Οτε είς τίιν όλυμπίαν ό κλεινός του Ζεύς Οψώθη· 
Ιΐύξανε τοιο'ύττ,ν λάμψιν Πληϊάς έπτά ζωγράφων (α)* 
"ΐ'παγόρευον αΐ Μοΰσαι, 6 ήρόδοτος δέ γράφων 
Εμπροσθεν των Πανελλι^νων τά των Μνίδων διηγείτο 
ΚαΙ ό Θουκυδίδης κλαίων ήκροάτο κ’ Ιμιμεΐτο.. .

Τί έγίνετε^ ώραΐαι Τέχναι, Χάριτες καί Μοΰσαι, 
ΚαλαΙ κόραι, σείς αί ταύτγ,ν την περιοχ·ίιν κοσμοΰσαι^

(β) Ζεύξιδος, Πολυγνώτου, Πβναίνου, ’Ατωλλοδώρου, ΠαΡρασίου, Τί- 
μάνδους χαΐ Παμφίλου, τώ; οποίων τ’ άριστουργημοηβ, ύπερτεροΰντβ 
τά καλλιτεχν-έσχατα των άλλιον συγχρόνιον των είχονογράφων, καθωράϊ- 
ζον τάς Άθέ,νβς.
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ΓΙρό; τ/,ν ’ΕλευσΝIX μόνος ε’γώ σηΙμερον βαδίζω,
Κί/νεν ϊ/'/ος βτ!;/.ατός σας 'δεν ευρίτκω καί δακρύζο

1 ' ■ - . αΰτ:όν βαόίζων διερι«.τ'νευε τά Οντα
1·.·.: τον Κε'βητα, Αίσνίνην, Φαίίίωνα καί Ξενοφών:
Ο λαβών σννάΐΛίλλόν του εις τάς ί)ψ·/]λάς ϊόεας
Τον Θίύν τν.; οίκου(ΐενν;ς και σοφόν τν;; ο̂’̂ δαίας 
Και ώς άΟλόν του κΕρδ-/ίσας τ/;ν φιάλϊ,ν τοΰ θανάτου (α}, 
ίί;  Εκ?ρί·/·σεν 6 α>.λο; τον Σταυρόν τον Γολγοθά του.

Ττ,ν ό^όν α'ύτκν ε^άτουν άναθ·/;;χατα τταντοΐα 
Φ/ρουσαι εί; ’Ελευσΐνα ·« Εύρώηι και Ασία 
»')τε -ίστραπτε τά σκ·?ίτ:τρον τοΰ Διό; τοϋ ’Ολυμτίου 
Η Ελλά; 5έ μ·/,τ/̂ ρ ουσα των εθνών τ/,; όφ·/;λ{ου 
Ατ:ό δύο ίΛαστού; γάλα ε^^υνε, τό τ ί ;  θρησκεία; 
Και τό ζωοφόρον γάλα τ/ίς Ελευθερίας.

Φεΰ! ττ,; Δ·/,;ν.7ΐτρο; εκείνον τον Ναόν δέν βλε'ττω πλε'ον. 
Οπου πλίθος Εμυεΐτο καί λαών καΐ βασιλε*ων·
Τόν κατερριψε τοΰ Γότθου Αλαρίκου ό βρα^ ί̂ων 
Καθώς ταϋρον καταρρίπτει πε'λεκυς εις τό σφαγεΐον 
ΐϊκτοτε είς ινα λάκκον άσν;υ.θν τ ίς  ’Ελευσΐνος 
91ετά τόσων τ ίς  Ελλάδος Θεών κοίτεται κ ’ εκείνος,
Καί ή ·γ3ί άλλοιωΟεΐσα τάφος εριεινεν έ·ριλείων 
1'ου όριάρου ττ,ν γραφίδα, τοϋ Φειδίου τό γλυφεϊον 
Καί του; τερψιθύαους ριύθους τ τ ; Ελλάδος της αρχαίας. 
Τάφος, όπου ορθός στε'κει 6 Σταυρός τής Γαλιλαίας.. .

Ηραύονται λοιπόν τά Κράτο, σκεύ-/·, καί αύτά κρυς-άλλουΐ 
Οί λαοί λοιττόν κατόπιν οεύγουσίν ό εις τοϋ άλλου! . .

{%/ Ό  Σωκράτν.



Τρέζένά ίρτίιχΥιν, όφθ«λ{Λέ τον ίιαβάτου,
Τ·})ν {Λεγάλνιν Βαβυλώνα εΐ; τάς δχ_θας του Εύφράτου! 
Λεοντε; τού; ονυχά; των ττρύ πυλών τη; Ιξαπλοΰτι,
Την έπίξανθόν των χαίτην εΐ; τον ίλιον ττυροΰβι
ΚαΙ ώ; φύλακε; |Λυθώ^ει; θησαυρών κατωρυγ'χένων
Αγρυπνοι όί<5ντων χάτ;χα βτρεφουσι κατά τών ξένων
ή  Βαβέλ ούρανογείτων ώ; Ακρόπολί; τη; κεΤται
ΚαΙ ό Πύργο; ρ χ ρ ις  ώρα; τοΰ Νεριρώί αΰτίι καλείται·
Ο Θεύ; άνυψουιχε'νην καταβά; τήν έθεάΟη,
’Επειίή τή; γή; 'ύ  πρώτον οίκο56|χ·ί:'χα Ιστάθη*
’ΕπΙ πλίνθων τη; συγχρόνων τοΰ κατακλυ<τ[χοΰ καθηυας 
Κ εί; τύν πηχυν τή; χειρ<ί? ρ·ου κεφαλήν βαρεϊαν τήσας, 
Εκραξα* « Ποΰ ή (χεγάλη γέφυρα σου ή κείρίνη 5 
■' ί ΐ  χιλιοστάίιύ; σου ποΰ δεξα|χεν/ι έκείνη,
« Βαβυλών ̂  Ποΰ αί δίοί σου, δπου και σκιρτών καί αίων 
« Δ·ή{λό; σου ^ιακοσίων Ιπλανατο {χυριάίων^
■ ίΐ μητρδπολι; υπήρχε; τη; Ασία;, ώ; έκεϊναι 
« ή  ριητρδπολι; ύπ/ίρχον τή;Έΰρώπ/ι; αΐ Αθήναι.
» ’ΕχθραΙ πδλει; έπί Ξε'ρξου, Ι π ι ’Αλεξάνίρου ησΟε,
« Σήαερον 5έ καί ή {χία κριΐ ·ί άλλη νεκραί κεΐσθε.. .  »

Πλήν ^έν 5ύνα;χαι {χυρίων λογισριών |χου νά κρατήσω 
Τήν πλη|χρ.όραν... εί;τήν άκραν ^ ΰ  ΠοικΟ,ου άς καβ'ήσω... 
Κ,ύλιε τδν άργυρόν σου, θάλασσα τη; Σαλάρ.ϊνο; ί 
Τών Περσών ηχεί άκόρ.η |χέ τδν φλοΐσβόν σού δ θρήνος· 
ό  βυθό; σου, όταν Αχί[χων τρικυρ,ίας άλαλάξϊΐ,
Κράνη των, άσπίία;, πέλτα; ιχέ τά φυκη σου έκβράζεΐ' 
Κραυγά; πόσα; αί άκταί σου αϋταί ·ήκο·υσαν άγρια; 
ότε 'ήρχησεν ή ρήζι? πή; Ευρώπης καί 'Ασίας!
Εΐ; τά νώτα σου τ ί πλήθος [χακρών πλοίων έκινεΐτο 
ότε ή βαρβαροκτόνο; ναυιχαχία έτελεϊτοΐ '
Λίε'γιστα, ριικρε'τδ σώιχα καί τυραννοφθόρε Πόντε, 
Πρόσωπα εΐ; τδ γλαυκόν σου κάτοπτρον 'άντανακλώνται I
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’ΐϊίώ  έίραμεν, δπότε ή πα-ίρί; έπαπειλεΐτο, 
ό  Ιξορισθεί; ίιό τι Δίκαιο; έπεκαλεΐτο



Κ«1 είί τάς «χνινάς -τνιν νύκτα ίλΟ« τού θ«[Αΐττοκλ«υί 
Είί Ιχθρήν προτίίνο» λύγοοί φιλ;ο>·7£ω; γίνναίοος (α ).

Διά τάς ίιακοτίας ρριάί'α? το·> ΰψίφρων 
Εκεί άνω τόν χρυσοΰντου εθίτεν 6 Ηίρζ·/:; δίφρον,
ΚαΙ τύν χιλιοτρι-ήργι στόλον του ώ; ίτ. τ6(εένου? 
ίτοτΓτεύων κύκλω εϊ̂ ε̂ γραριριατεΐ; προστεταγ|Λε'νου? 
Ν’ άπογράφωσιν Ικεϊθεν τάς ^ττάς της "ϊτάσας
ό  την Θάλασσαν ρ,’ ?ν σκάφος φ'^γάς ύστερον περάσας.

Ποιον $ρά[£α «ο£αν εχον περιπέτειαν και λύσιν Γ 
Νά δουλώσνι έδώ "̂ λΟεν ή Ανατολίι ττ,ν Δύσιν !
Αν Θεμιστοκλής ίεν ητον, σκότος ήθελε σκεπάζει 
Τά,ν Ευρώπην, δθεν τώρα φώς σοφίας άπαυγάζει.
Αλλά δστραχον, ώς γέρας, Ιλαβεν άειφυγίας 
ό  πατάρ τής παγκοσμίου φαεινής "Ελευθερίας, 
έπε ιίή  ίν οσι») λάμπων ώς ό δίσκος τοΰ ήλίου 
Εξοχ^ος άνήρ πληρόνει τον όρίζοντα του βίου,
Τόν προσβλέπει μέ άλγοΰντας οφθαλμούς δ ερπων Φθόνο 
Αλλ’ δπόταν εις τά νέφη καταίύσνι τοΰ αίώνος 
ΚαΙ ή γή έν μέσω τούτου και ήμωνέπιπροσθήσρ, 
Πρόθυμος τάς άρετάς του καθείς τότε νά ύμνήστ,·
Οίίτω βλέπομεν τά,ν νύκτα ^ίχως δψεως όβύνην 
Τάν φωστήρα της ήμέρας φέγγοντα εις τήν σελήν/ιν.. .

Εις τδν Πειραιά δπότε κατά πρώτον έγώ ε ίία  
Τδν προκείμενον αγκώνα καί τήν παρ’ αύτδν κρηπίδα, 
όπου ύψωσαν έκ λίθου μετανοίας των ωραίου 
ο ι αρχαίοι τδ Μνημεϊον τοΰ μεγάλου Αθηναίου, 
δστις εδραξε την νίκην την μή εχουσαν δμοίαν. 
ίΐς ή ΐλιάς δεν εχει αδελφήν Εποττοιιαν

(«) Ό  Άματείθης.
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Κ’ Ιμίλλί ·τοΰ έλλτιτϊτόντου -τλ ν/,όζίυγίΑ* νά λυυ·^
Τίιν Ασίαν Ιντά; Οέλων τ ίς  Εύρώ~/ις νά έγκλ'ί<Γ(ΐ.. .
Εις τόν Πειραια όπίτε ταυτοχρόνως Ιγώ εΤ^α 
Παρά σ·ίιν ταφάν εκείνου, εις εκείνου ττ,ν πατρίδα 
Τον νεκρόν τίίς Τ ίρας, δσ·πς Ποσειίών της Μεσογείου 
Κατεττόντισε τους στόλους του λυσσώντος Βυζαντίου,
" Λ [Αεγαλουργέ Μιαούλη, έκραξα, ευ5αί[λων εΤσαι
• ’Επει^-ίι ώς παϊς πλησίον Γίγαντος πατρος συ κεΐσαι, 
« Τρισευ^αίαων δε διότι τά,ν ά|/.ίαντον και νίαν
« Εις τόν ουρανόν έπ^ες  τοΰ άγώνός μας σ?,ρ.αίαν
• ΚαΙ αυτούς σου πρίν βπιλώσ^ κάνεις ζων τους ανδριάντας 
« Πτέρυγας λεύκάς άνοίξας εφυγες τοός συκοφάντας ! . .  »

Θάλασσα τ ίς  Σαλαμίνας, αποχαιρετώ σε! . .  φεύγω!. .  
Πράς σέ δέ τής φαντασίας τούς χρυσούς ταώνας ζεύγω, 
ή  έκεϊθεν τοΰ Σουνίου έκτεινόμενον Λίγαΐον,
Τοΰ όποίου πάσα ν·?,σος μ’ εν τ/;ς ονομα ώραΐον, 
ί ΐ  «Ι'ολέγανδρος, ή Λήλος, ή Πολύαιγος καΐ *Ιος,
ΙΪ ’Ολέαρος, ή Θήρα, ή Πεπάρηθος και Χίος 
Εις ήμας άνακαλοΰσιν ή εν ρόδον ή εν κρίνον ! 
Αρχιπέλαγος τήν νύκτα είς τήν ορασιν προτεϊνον 
τόσους βράχους καΐ σκοπε'λους σεληνοφωτίστου; ολους, 
όσοι λάμπουσιν άστε'ρες είς τους κυανείους θολούς Γ 
Εις καθένα εδοαμόν σου ποντοφύτευτον ροδώνα 
Είχες άλλοτε καΐ μίαν κελαδοϋσαν άηδόνα,
Τόν Αρχίλοχον είς Πάρον και είς Λέσβον τόν Αλκαίον, 
ΚαΙ είς Σάμον έμελώδει έρωτας ό ’Ανακρέων, 
δλαι δ ’ εψαλλον σ-υμφώνως αΐ καλαί σου τότε νήσοι. 
Ζέφυρος των 'Πλυσίων είς αύτάς ώς νά έφύσει.



ο

Α ιΝΑΜν βϊΕι ϊ  ιστορίας {α’ έ·τ6ρίζωσαν μεγάλαί.. . 
Τύν Ναΐν ά^·Λσα;, δ~ου είς τίιν Νέ[Λεσΐν τά πάλαι 

• Από μάρριαρον τ/·ς Πάρου (α)
Αγαλ;/Λ οί ’Αθ/;ναΐοι εστ/;σαν χατά βαρβάρου, 
Ιν^ίππος «ίς τό πεδίον εδρα;χα τοϋ Μαραθώνας.
Τών Περσών Ιχεΐ τόντύ^ιβον (β) διεφύλαξεν ό 7_ριίνος, 
ΚαΙ αατά τνιν παραλίαν στίλαι. Κορινθίου είδους 
Μαρτυρούν ποϋ ετι κείνται οΐ διώξαντες τους Μηδους

0[χαλ·}|ν, άλλα βαλτώδ/ι έχει χιόραν διαβαίνων 
Εσταυ.ατ/,σα είς λίθον υπό τα νερά κρυριίΛενον· 

κάτωθεν δ ’ άχούσΟη χτύπος,
Κ εις τούς οπισθίους πόδας άνατίνα/ΟεΙς ό ίππος 
Αγριοσεισε τραχ·^λου τρίχωαα ώρΟιασριενον. . .  

Κκυψα, καΐ είδα δτι τάρον είχα πΛτ'χενον. . .
Κχ'. άπό τών ε'νδοριύχων τού καλαρί'Λρόρου τόπου 
ής άπό τοΰ κάτω χοσριου φιονίι μ’ επληξεν άνθοώπου.

(ι) Κομίίβίν προ ττ,ί μάχης εις τόν Μαραθώ·/* προς βνίγεραιν τρο
παίου όπό τών Ιδίων βαρβάρων, βεβαίων ό'ντιυν οτι εμελλον νά νικη- 
αωσιν.

(β) Εντός τού γηλόφου τούτου, άναακαφής πρό τίνος -χρόνου γενο- 
μίνης, εΰρεβτ·;σ*ν αχίοες ό'ίατών λίθινοι και χαλχαΐ, όποιας μετεχειρίζοντο 
«ά ΑΙΟίοπες, οΤτινες κατα ττ,ν μαρτυρίαν το·ϋ ΊΙροο'ότου άπετελό·υν μέρος 
της Περαικης στρατιάς.



ρ Ιίώ;, νίκοϊ, ζικρογογγύ!Ιει? (εκοχςα) κα1τί7ίνά>,5ΐ:; 
■· >ί·ή (τ’ τύ [Λνίαα, ώ νεκρέ, όποΰ βα-ϊτάζει; ;

— Λεν [λ’ ί€άρυνε τό ριν?,;Λα,
“ ’Λλλά τό (τι γ̂,ροκτΙι^Γον καΐ άττάνθρωτόν σου βτ,αα.
*' β'ριττίϊος την κεφαλήν αου και ·:τατ2ΐς καΐ ^ΐίΐβαίνίΐς 
• Καιψ·υ^ρ^:'τρ6;τοΰ;τρογόνουςώς οίσύγχρονοίσουικενει;. 
» Εσεισα κ’ εγώ, ” ρ1ν πε'σω, ίόρυ Μαραδανο^ί.άχου...
— ίΐ φωνή τοΰ Στησιλάου είσαι, η του Καλλιυ.άχου (α)^
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— Ποια εΐΆαΐ; «κουτέ τ/,ν  “ ύλη"^\'5ου σέ την ί^ λ ε ι .  
" Εις αυτά, ώ οιαβάτα, τα σιοθέντα [χόνον ελη 

« Ετρεψα τ6ν ΛΙίΛον Δατιν 
- Τελευττιν -τυγών την πρώτην όλων καΐ ώραιοτάτην 
" Κατά τϊ,ν '0λυ{Λτ:ιάία εβίο-χικοστ^ν Δευτέραν 
“ ΚαΙ του Βοη^ρον-ΐώνο; εκτην ^ύουσαν ήριέραν (β). 
κ γοαφΐς τοΰ Πολυγνώτου εις του; "Αθηναίου; φίλην 
• Την εικόνα ιχου ττροσηψεν εις Ετοάν των την Ποικίλην.

• Εηιχερον ζω ; ανευρίσκω τα; ζοτε ωραίας )^ωρα:, 
« Λϊτινες έφιλοςένουν τάς σΕ;Ανάς εννέα κόρας !

" Εις τό Αστυ άναβαίνω·
• Την άνάστασιν τοΰ έθνους καθ' ήαέραν «ναριένω· 
ρ Τρέ^ω έργα περινοίας, «νδρας νά ί3ώ γενναίους*
" Αλλ’ Λθηνα; ίεν ευρίσκω, δεν ευρίσκω "Αθηναίους*
• Δουλικούς αΰ/ένας βλέπων, ΰψιπετεΐαν κ«;χ[Αίαν,
ρ ’Λθυ|χώ καΐ εις τοΰ τάφου έτηστρέφω -την σκοτίαν.

(β) Δύο Ιν τφ ΛίαραΟιΤινι φο·«'υβέντ8; στρατηγοί έκ των δέκα, τού; 
όττοίουϊ β* δέκα ουλβΙ τή; Άττικΐ^ί έθεσαν έτά κεφαλής των έχει ·Γθ).ε- 
μησάντω·; δεκακυ- '̂.λίων βνδρών ελευθέρων καί ϊσαρίθ;Αΐ')·< δούλιον.

(5) Τήν 28 ΪΙεττε·Α?ρ·:ου 4·00 τιρδ Χρίστου.



« η&ς ώ Ζίΰ, ή πρών;ν γόνΐ(Λθ; είς δλα χώρα
• Χο)ρχ ίϋΓΓυχίς χαΐ στείρα ερεεινεν εις ολα τώρα ·,

“ Πο5 τά έξοχά της κάλλη »
• Καί τίιν φύϊΐν ^ ίουλεία ϊσχοτε νά |Λεταβάλνι ■,
• !\Ιη & ήλιος 5εν στε'λλη σ·/ί;Αερον εΐς τάς Αθτίνας 
η δσας εστελλε τ4 ζάλαι ζωογόνους του ακτίνας
■ ή  ό χρόνος, ώς των άστρων την φωταύγειαν θολόνει, 
·Τ· ,̂ν ίιάνοιαν έίϊίσ-ι',ς των εθνών άτςαιζ-αυρόνει ·,
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• βάλλοίωσις ανθρώπων ! αί Αθηναί εΐσιν αυται,
• δΟεν {λύριοι §ραυ.όντες πεζο^<Λχον καΐ ναυβαται

• Εκ των δπλων της Περσίας 
β ’Λπεκάθηρον τάς χώρας τ ίς  Ελάσσονος 'Ασίας
• ΚαΙ κατέβαλον τόν Ξερξην είς τοσοϋτον, ώστ’ εκείνην
• Ττ,ν είς εαυτόν αίσχίστην ώ(Αθλόγη,σεν είρήντ,ν ;
• Της’ ΕΑΛηηκΎίΐ: θαΛίσστίζ πάζ τΐζ βάρβαρος γ  Λχίχρ
• "Οσα οτάϊ5>.α ε Γ π .τ ο ς  ί γ  >}/ί̂ |3Γΐ /ιια τρίχιι-'·,

• Κακοίαίρ,ονες! εΐς ταϋτα τά νΰν έρημα έίάφη,
« Περικλεούς είσηγοΰντος, πάλαι Ψνίφισμα έγράφη;

" ο ι (Λ.ΙηηστΧ .ΙαΛαΈντΐί.
• Σΐψ^ταττιι: χαΐ (Ις Κνρώπηγ η '^4σία^ xατο^xοη^ΐι<:
• Λ' ηποστίΙΛωσι χαχίας ιϊς τό ’̂ έσχυ τΓ/ς Πα.Ι.Ιάδοζ
• Ά χα ρης σνϋχιγ6ι\σορ.έγου<:. πχρί π7ς χοιυϊ}<: Έ.Ι.Ιάΰθ(:.
• Λε'γοντες δμοΟ τοιαΰτα Περικλής, εγώ καΐ Κίμων
• Κλαίομεν ·τήν τύχην τέκνων ταλαιπώρων καί ατίμοιν. •

• Η αισχρά φιλοπρωτεία τού ε’σχάτον των ΐίλλήνων
• Εργ,μόνει την εστίαν των .Μουσών καί τών Σειρήνων.

« Εκαστος την πολιτείαν 
« Είς τίιν αφανή έγκλ.είει τών γονέων του οικίαν
• Καί τής γενικής πατρίίος την απώλειαν τεκταίνει.. .
• ’Αλλά σιωπώ... παμπόλοΛ θνητών φυλά τε και γένη, 
« ΙΙ απόγονε, είς ταύτην τν,ν γην εφερεν ό χρόνος·
• Στόμα έκλεισα πρός ολους· ήνοιξες σύ τούτο μόνος.. .
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ίΐ φωνή κατεβυθίσθγι, καΐ φωναΙ πολλαΐ ίΐζ ενα 
Βό[Αβον κάτω συμμνχθίΐται τόν ταρτάρειον «υΟριενα 

Εϊίΐσαν, καΐ ταυτοχρόνως 
1̂1 μεγάλτι έκλονήθτι «εδιάς τοΰ Μαραθώνα; 

ή ;  |Λΐ>ρίοι όρεοΰ άντρες κάτ(>)0εν τήν γήν νά ώΟουν 
ΚαΙ τον εδίιον άερα τ ίς  έλ>ά5ο; νά επόΟουν,
II ώς δλος θορυβώδη; δ στρατδ; των ’Λθηναίων 
Κατά των Περσών αγώνα νά ^κρδτει κάτω νέον . . .

Και τόν Χάραδρον άνέβην χαιρέτησα; τδ Μνηιχεΐον, 
όπου κεΐται τάς άλύσει; άχαρίστου δήμου κλε{ων 

Μετά ήθους γαληναίου
ό  τους υπνους συνταράξα; του ©ε'μιστοκλέου; νέου (α)*
Κ’ εύλαβώς άπδ τήν κρήνην έπια τήν Μακαριάν^ 
ή τ ις  ε£; τήν νικηφδρον εδωκεν έλευθερίαν 
Τά κρυστάλλινα νερά της* και δ Εσπερος εις χεΐρα; 
Φε'ρων φως τοίις ουρανίους ήδη άναχτε λαμπτήρας.. .

Είς τδ φέγγος των αστέρων, εις τά τυροφόρα ελη 
Νά λαμτΓΟκοπώσι τότε πανταχόθεν είδα βέλη,

Πέλται, περικεφαλαΐαι,
ΚαΙ νά μαχροβηματώσι πανοπλίαι κολοσσαϊαι,
Και θωράκων καί ασπίδων καΐ ξιφών συγκρουομένων 
Και τυμπάνων καΐ σαλπίγγων καΐ φαλαγγών σειομένων 
Και άνδρών παιανιζόντων καί γρεμετιζόντων ϊτπτων, 
ϊττπων έδαφοπληττόντων ηκουσα μιγάδα κτύπον.

(β) Ό  Μιλτιάδτ,ί.



Α Ρ ΙΣ Τ Ο Β Ο Π Ο Γ  ΚΑΙ Φ Α Τ Ο Π Α Τ ΙΊ Α Ο ϊ.

Μίτ«ρίύίμ».ί  ̂
ΰ π·ρΑ ΐχλητΐς €5θλ£υτώ» η»λιτ3<ρυ>κχΐά;

_ .  .», ντι Αία, τΜντίίαπβ ΐ'Α ι̂ΐλΐ
η τ* ΐ; ιτβί.ιβι προς <ρ«λ»χΐιι « ι \  Βωττ^ια·», ΐΙ·)ΐ 
;  χαρ«χώ|Λατα, χχι τ»χτι, χαΑ τάφρίΐ, χχΐ τχλ- 
■. λίχ 09» τοςαϋτα· χ»'ί τοώτ» μί» ίς-ιν αιτβίν·:* 
X χ·ιο5*Λτ,τ», χβι ίχπά'ΛΧττΛλϊίπρο^ίίΐ-κκ· 
X ί ·  βί ·:\ χοΐΊο» τι «ρ'ίοις τώ ι «5 φρονοϋγτΜτ ίκ 
'(ΑαοττιΧίχτητΒΐ φολαχττ.ρβτ,ά πάοι ΐλίτ ΐςΊτ 
.( «•{«βί'» χβ'ι 9(»ττίρι;ν, (χάλκ;» 3Α τοϊ} πλτίΟββι 
π ιτρβς »!»{ΐυρ*νηνίς· τ ί οδνές ι̂ τοδτο; άηιςί»· 
.ιτοώπίν (ρΛάττιτί· τ» δ « ί  «ΐΤΕχχσθί· ϋ ν  
X τβδτίΐν σώζτ,τί, ούί'ι·< δίίτβν |χτ. πάίιιτι· τί 
I. ίδτ ζτ.η ΐτϊ; ΐλιυβιρί*·*· Λτ’ «ύχΚράτί τιΰτ5·<
X άλλοτριωτάτβί τχύτ'^ χαι τά; προοηγορί»; 
χΡχοντ»; β»9ΐλ(»ς *̂ άρ χ»Α τύρκννος ίίπχ ; 
X ΐχβρό< ίλιυθιριχ, χαι νομοί; ΐναντί·;.»

ΛΗΗΟΣΘΕΝΗ̂ .

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΝ («).

Α ς  άνίί7:αυθώ|Χ5ν ολίγον ίΐς τον δίνίρό^ντον αυτόν τό“ ον, 
φαιδρόν ττρώχν κχπον τών όμοτίριων τΤις Γαλλίας, σοβαρόν νίίτι 
σχνίνω{Λα τ ίς  Δχιχοκρατία; τΛί, καί δστις είίε τό σάρωΟρον 
των τΓολιτιχών ρεεταβολών σκοβαλί^ον εις τάς όίούς των Παρι- 
σίων τό αιρ1ατό9’̂ ρτον στ2{Λ[Λ* Λουδοβίκου του ΙΤ ', καΐ τό δί
χασαν τ·ίιν Εύρώτττ,ν ξίφος τοϋ Ναπολεοντος, καΐ τό άσχγϊτικόν 
κο(ΐβολόγιον Καρόλου τοϋ Γ , καΐ τάν διαφθορέα χρυσόν τοϋ Φι-

(α) Οί ρωρίζοντις τον ιτρος τ«ς Μούσας έρωτα και την μετά τινοϊ 
σαρκασμού «μλογενίΐαν τοϋ έν Παρισίοις διαβιοϋντο; Κυρίου Λικολάου 
Πικχόλου, γλοφυροϋ μεταφρβστοϋ των ώραιοτερων Διηγημάτων τοϋ 
Βερναρδίνου Σαιμκιέ^^ου, βίλουσιν Ικ των λόγων τοϋ Αριστοβούλου 
ύπ αυτό τό πλαστόν ονομα ώς οι» διαφανές κάλυμμα !θεϊ τον άρχανον 
φίλον τοϋ συγγραφεως τών σελίδων τούτων.

^ΗΜΕ10Σ1Σ ΤΟΥΕΚΔυΤΟν.



Ιίτ,τ.αΊ. ΛΟτοϋ χαθ^,ρ-ίνος βκθύγτιρως ΐίτ) χαΐ ό Α^αράντιος 
Κορανί; ^7Γ^ρου'^ο ίί? τ&ν ήλιον, δτί χατά τδυ ίωάννου Καζο- 
ίιστρίου «τρόχιζε τδ τοϋ Ζαχαρίου ίρειτανον’ -Λρχετο ί έ  χειρα- 
γωγούρ.ενθί ό «ρεββύτ/;; υ^ό ττ;; νέας Μού^/,ς του ώς ό Οί§ί«ους 
ΰζδ τής ’Αντιγιίνν;ς.

ΦΪΓΟΠΛΤΡΙΑΗ2.

ΪΙρέρα/ειρ.ώνος πανεύδιος χαΐ όντως άλχυονίς! δ  φυσις 
χρυΐταλλίοΟεΐία χαΐ ύτδ χρυτάκτινα ουρανόν στίλβουσα δλν;, 6- 
αοιάζίΐ άι^αιχάντινον ναόν -προτ^άτω; οίχο5ορ'/:βέντα.. .  Τοιοϋ- 
τον Ιλαρόν καΐ γλυκό σέλας 6 κατοίκων ιίς  Αθήνας απολαύει 
αείποτε. Λλλ’ έγώ, όπερόριος ώς ό φυγόπατρις Δάντχς, θέλω 
εις ςε'ντ.ν γήν αφήσει τά  όστά ρ ο υ · .. Υιός τρέχων νά χειρασπα- 
σΟώ ποθεινήν ρντέρα, έπαναστρέφω συνεχώς εις τήν Ελλάδα. 
Πλήν είς τους κόλπους τ κ  οί όφθαλροί ρου πλν,ροΰνται δα
κρύων, καΐ πάλιν άπο^νιρώ παράδοξος φαινόρενος εΐ; τους ολί
γον γνωρίζοντας ρε συγχρόνους ρου.

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟ^.

Και από Ελλάδος ποίας φέρεις ειδήσεις ^

ΦΥΓΟΠΑΤΡ1ΔΗΣ.

Εκεί τά πάντα τέφρα καΐ κόνις.

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ.

Παράξενου Οέαρα! καθ’ ·?,ν εποχήν οί λαοί πάντες τής εσπε
ρίας Ευρώπγ,ς ήσύχαζον ή έλλάς ρόνο άν·/;σΰχει, και σ/·,ρερον 
ότε αΰτοί άνν,συχοϋσι πάντες ή έλλάς ήσυχάζιι ρόντ;.

ΦΥΓΟΠΛΤΡ1ΑΗΣ.

’Αφ’ ου χρόνου οί κραταιοι του χριστιανισροΰ Προκροΰσται 
είς ότενόν και βραχυν ορίων κράββατσν προσγλώσαντες τήν Ελ
λάδα τής άπέκοψαν χεΐρας καί πόδας, εκτοτε ή τάλαινα πτώ- 
ρατος ήρερίαν άγει καί γαλβανιχώς πως έκ δίαλειρράτων υπό 
των ξένων κινείται. Ουδέ ή Α γγλία, ουδέ τ) Γαλλία, ουδέ ή 
Ρωσσία, ούδέ ή Λύστρία ήθε'λν.σαν ποτέ τήν εύνορίαν καί τό 
ρεγαλεϊον τής ΐίλλάδος. Διά τούτο, συντρίψασαν τά  δεσρα της 
καί χρήζουσαν ερφρονος κυβερνήτου, έθεσαν α’ύτ-ίτν ΰπό τ»ιν ό-
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ίγ,γον χίϊρ* δίχαοΛταετους [χειραχίου του 00ωνοί· Διά τούτο, 
Ι^Ο’̂ ταν άνάγχτ,ν χρηιζάτω» «ολλών κρός εττανέγερτιν των πό
λεων ττ,ς, πρός άνάπλαίτιν των (ττόλων τ/;ς και τακτοποίτιτιν 
των στρατών ττ;;, εγκατε'λιπον αύτί;ν εις τ};ν Βαυαρίαν, ίτ ις  έ- 
βρόχΟιβεν δλον τό δάνειον. Δια τούτο, εχουσαν χρείαν καΐ πα- 
ραΐνε'σεων ειλικρινών, ίξτ,πάττ,σαν αΰτ/ιν πάντοτε άντιφερόριεναΐ 
καΐ άντισυκοφαντού^/,εναι συνάλλτίλω;.

ΛΡ12Τ0Β0ΥΛ02.

’Λλλ’ ή ίλλά ς  άλλοτε είχεν Ιν έαυτ^ ζωήν, είχεν άντρας, 
των οποίων ή γτ,^τι περιήλθε τό άνω καΐ κάτω ήιιισφαίριον.

ΦλΤΟΠΑΤΡΙΔΠΣ.
Φεύ και τρίς φεύ! οί Γίγαντες, τούς όποίους παρήγαγεν ό 

σεισριδς τής Ελλ/,νικής επαναστάσεως, κοΐ(Αώνται τόν βαΟύν 
και άλυτον τού θανάτου ύττνον. ’Απέθανον καΐ ό Βότσαρτ;;, ο- 
στις μεταλαβών τών *Αχ_ράντων 5Ιυστ·/·,ρίων ϊτρεξε μετά των 
τριακοσίων του εις νέας Θερμοπύλας, και ό Καραίσκος, δστις 
ε'πΐ τών πάγων τής ’Αραχόβγ,ς καθγμενος ίμελέτα τ/ιν άπε- 
λευθε'ρωσιν τού Γένους, καΐ 6 Ζαίμγς, οστις πρύς·σωτγρίαν τής 
πατρίδος δεν εδίσταξε ν’ άσπασθή τγν χεϊρα τού Μαυρομ.ιχά- 
λου και το πρόσωπον τού Καραίσκου καταστροφέως τής οικίας 
του, και 6 πολύπειρο; Κολοκοτρωνγς, καΐ ό μεγαλοπράγμων 
Μαυρομιχάλγς, καΐ ό άτρόμ·/ιτος Μιαούλγς, καΐ οί μεγάφρο- 
νες αδελφοί Τομπάζαι καί Βοτάσεις, καί δλγ επεσεν ή στοά τών 
ε'νδο’ξων άνδρών τής Ελλάδος. Ί1 ευτεκνο; τδρα , κλαώσασα 
ώς ή Νιόβ·/] τ?,·ν στε'ργσιντών υιών τ-^ς, ΐμεινεν άναίσθγτο; και 
άπελιθώθγ ώς αυτή. Τό Ταΰγετον καί τά Μαίναλον, ό Παρνασ
σός καί ή Οϊτ/1 άπεργμώθ/σαν ’Αρματιυλών, καί ή Ελλάς ίσο- 
πεδώθΐ] πασα υπό βαρύν κύλινδρον βασιλείας μή άνεχομε'ν/ις ού- 
δεμίαν υπεροχήν. Εις τήν πρωτεύουσαν εκατόν πεντήκοντα Αυ
λής, Γερουσίας, Βουλής και ίττουργείου αρχολίπαροι άλευρούνται 
τούς μύστακας καί τα  όφρύδια περί τόν άτάκτως άλέθοντα κρι- 
Ογν ανεμόμυλον τής συνταγματικής Πολιτείας- εις τάς ίπαρχίας 
εΐκοσακισχίλιοι κτγματίαι, πλοίαρχοι καί μεγαλε'μποροι ξέ'νοι 
μενουσιν εις τά τής πατριδος καί οΰδ' ε’ρωτώσι περί αυτής (α)·

(«) · Εις τον 6(ον τού 2όλωνος άναφερων ό Πλούταρχος τό πολυ- 
θρύλλητον τοΰ νομοβέτου δεοπισμ* « «τιμος έστω ό εν στάσει μηίετε-
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5ύο ίιαφΟοραί οχετοί προχέονται άφθονώτεροι καΐ ίυσω ίέ- 
·7ί^οι καθ’ ή|Λε'ραν, ό ττ,ς Διπ>.ωΐΑατίας κλ\ ά το3 ’Ανχκτορίου.

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ.

Ο-Ιίε λ:ξιν «ίς ψυχτη» γίνν·/]Τ>,ν ετϊρόοίρ* ποτέ κατά τ ίς  I·· 
«5τε|Χ{ΐεγ»ς κεφαλή; του δΟωνο;. Εις τά ; συνταγακτικάς [λον*ρ- 
γίας τά πρόσωπα των βασιλέων, καθώς εις τήν Ισλα{Αΐκήν θρν- 
σκείαν τό τοϋ προφ-ότου Μωά;ζεθ, θεωρούνται ιερά . ’Αλλ’ έπΙ 
τής Γαλλικής σή{ΐ5ρον 5ησ.οκρατ{ας, δτε οΐ θρόνοι κατεδείχΟτι- 
σαν άπλδ ξόλινα καθί<η;.ατα Ιξ ερυθρόν ί*φάσ[χατο; χαλυπτό- 
ίχενα, δτε οί άνακτες Λιοπόλίοι έρωτώσι τοΰςλαοί>; 5ν πρέπ·/ν 
νά έγκλείσωσι σκήτττρα καΐ ίιαίή'Λατα εις τους όίοιπορικοός 
των σάχκους καΐ ώς άχρ·/;στοι ν’ άναχωρήσωσιν, είναι άρα εγ- 
κλ·/([χα καΟοσιώσεω; νά Ιξετάσω;Λεν τά τοΰ 0θωνος ·,

ΦΥΓΟΠΑΤΡΙΔΗΣ.
ό  συνταγματικό; ριονάρχ·Λς βασιλεύει και ^εν κυβέρνα. Μή 

αναμιγνυόμενος εις τά  τής έκτελεστίκής Ιξουσίας καί μενών α
νεύθυνος, υπάρχει απαραβίαστος. ’Αλλ’ άν παρά τόν νόμον κα- 
ταβαίν/1 άπό τοΰ θρόνου είς τήν ύττουργικήν είραν καΐ θε'τρ 
εαυτόν ΰπό ευθύνην, νομίμως τότε πας πολίτης ίύναται νά τόν 
προσβάλη.

ρα; μερίδας γενόμενος» προβόέτει' < βούλεται δ’, ώς Ιοιχε, μή απαθώς, 
μη§' άναιβθήτως ΐ!χην πρός τό κοινόν, έν άαιραλεΐ θέμενον τά οικεία, καί 
τίρ μή «τυναλγεΐν, μηδό συννοβεϊν τή πατρίδι καλλωπιζόμενον άλλ’ 
βΰτόθεν τοϊς τά βελτίω και δικαιότερα πριίττουσι προσθέμενον, αυγκινδυ- 
νεύειν καΐ βοηθεΐν μάλλον, ή πεμμένειν άχινδύνως τά των κρατουντών.'· 
ΊΙμεΐς δίν άξιοΰμεν νά στιγματίσωμεν δι’ αύτου τοΰ νόμου τοός ήδη 
μένοντας άλλοτρίους εις τά της τεολιτείας, Ιχειδή οόδέ Αυλή, ούδέ Αν- 
τιτολίτευβις (έάν Άντιπολίτευβις ΰπάρχη ?τι) νόμιμα πράττοοαιν, ου
δέ πρός τό παρόν α1 δύο αΰται μερίδες είς έμφύλιον τιόλεμον έχ νέου 
ετι χατέατηβαν· άλλ’ έρωτώμεν* ή τοιαύτη αδιαφορία τών τωλιτών δεν 
όπάρχει ενο’̂ ος, καθ’ δαον καΟιατώαα τήν Κυβέρνητιν -θρασυτεραν προπα
ρασκευάζει ίφευκτον τήν μετά χύσεως α?ματος άνατροτιήν τοΰ θρόνου; 
Πας έμφρων και χρηστός "Ελλην δίν χρεωστεΐ, προσφερων τήν της διά
νοιας αυτοΰ δφδα, νά φωταγωγήση τό έν σκοτίφ πλανώμενον Ιθνος καί 
νά τό σώση από τοΰ παρόντος ύπουλου δεσποτισμοΰ καΐ τής Ιπερχο- 
μίνης αίματηρας αναρχίας;
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ΑΡϋΤΟΒΟΤΛΟΣ.

Δίν (11 λανθάνίΐ τοΰτο· χ,αΐ «ρώτον, ιίπ £ ( ΐ ί,  τίνίζ κ>ίρί»ς 
^υν^στώ3; τ ΐν  Ελλ7.νιχ·ί;ν Αύλ-^ν^

ΦΠΌΠΑΤΡ1ΔΠΣ.

ό  Γαρίικιώτης Γρίβας, δστις ΰττό τον Καραίσκον διέπρίψιν 
ι ΐ ;  Αράχοβαν καΐ ίίς Κερατσίνην 6 Χατζή-Χρίστος, οβτις 
ί>ι:ό τών Ν;κτιταρδν τρίστ&ι>ϊίν ίίς  Διρβίνάκιον καί «ίς Αγινόριον 
ό Αντώνιος Κρίίζγίς, ί ίζ ιά  χεΙρ άλλοτί τοΰ Μιαούλου, καΐ ό 
φιλοτΐ(ΐώτατος Γεώργιος Σαχίντ,ς.

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ.

Αλλ «ζδ (ΐεν τδν Γρίβαν δ βασιλεύς ι5ύναται νά (ΐάθη (μ5 · 
νον χώς άχδ χρο(ΐαχώνος ρΐίτά φουστανελοφδρων Ιχατδν χολε- 
[ΐεϊ τις Σξ ώρας δλδκλτρον στρατδν Τουρκικδν, άπδ 5ε τδν X . 
Χρ·ίστον χώς κράζων τις  · Χριστδς καΐ Παναγία ! .  τρέπει αετά 
εξτίκοντα όκτακοσίους  ̂ Ιχχεϊ; Όθω|ΐανούς· άπδ ί έ  τδν Κριεζήν 
καΐ τδν Σαχίνττν ού ίί ώφελεΐ νά [ΐάΟ·ρ χώς Οπδ τριών πλοια
ρίων καΐ δύω πυρπολικών έιχχοδίζεται Σουλτανικδς Ιπερχδ(ΐενος 
στύλος, διύτι (ΐετά τ·>,ν έφεύρευσιν των άταοπλύων τά τ^ροφύ- 
ρα σκάφτ, άπέβ·/;σαν άχρτ.στα... έ χε ι, εχει χερί έ«υτδν ερι- 
χειρον στ^ατΛ,γόν τινα τ ίς  Γαλλίας, δστις νά όχυρώσ^ τά φρού
ρια τ ίς  Ελλάδος; δύκΐ(ΐον ναυτιχύν τινα τ^ς Α γγλίας, οστις 
νά διοργανίσ^ τά δπλοστάσία καΙ τά ναύσταθαά τ η ς ;

ΦΥΓΟΠΑΪΡΙΔΗΣ.

 ̂ Κανένα τοιοΰτον δεν εχει, καΐ [ΐετ’ αύτών των τεσσάρων ίΐ 
πεντε γενναίων (ΐέν, ά λ ν  άγραρ,ριάτων άξιωριατικών τ?ίς ξηρός 
καΐ χης θαλάσση; δε'κα δλύκληρα ιτη  συζ^ καΐ συνδιαλέγεται.

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ.

Τύτε λοιχδν θε^ει συνεχώς είς τά δείπνα και είς τάς συνα- 
ναστροφάς του προσκαλεΤ τούς περί τά  πολιτικά έξύνΟ'Λ' ίν -  
Δρας της Ιιλλάδος, τδν ’Αλέξανδρον Μαυροκορδάτον, τδν Ά ν- 
ίρεαν Μεταξάν, τδν ήγεμύνα Μιχαήλ Σούτσον, τδν Σπ·^ρ■:δωνα 
ρικου.,ί,ν. τδν Κωνσταντίνον Ζι·>γράοον.
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ΦΙΤΟΠΑΤΡΙΛΗΣ.

Τοϋτο ί«ν ίγιν* ρ-έχρις ώρχ;· καΐ μ άλιιτα  ό Μϊχαήλ Σοϋ- 
τβοί, δττις Ιδωκί τ ΐ  «τε|Χ|Λα τ ίς  Μολίαυ'α; 5ιά νά λάβτι 6 
βασιλιίπαΐί 0θων τώ τ/;; έλλ ά ίο ;, «ττικλαί^θη ά ίά ω ;  καΐ τϋ ; 
Αΰλίς,

ΛΡΙΣΤΟΒΟΤΛΟΣ.

Αλλ’ άν άφ’ εαυτοί {Λακρύνρ τού; πολιτικούς τ ί ;  Ελλάίο;, 
Οίλίΐ βεβαίως συνάγει περί ίαυτόν τού; λογίου; καν τών ’α Θ/;- 
νών· θέλει συνοριιλεϊ και συρ.ρ.εριρ.να |χετά ρ.έν τοΰ ’Ασωπίου 
και Γεναίίου περί άπαρτίσεω; τών Γυμνασίων, μετά 5έ τοΰ Οι
κονόμου και Βάμβα περί βελτιώσεω; τοΰ Πανεπιστ·/;μ.ίου, μετά

τοΰ Παναγκότου Σοΰτσου καΐ "Αλεξάνδρου ‘Ραγκαβ■ί περί 
ποίϊίσεω;, περί ρ·/;τορε(α; ίΐλλ·/;νικ?,ς καί περί άναστάσεω; Ελ- 
λϊ,νικοΰ θεάτρου.

ΦΪΓΟΠΑΤΡΙΔΗΙ'.

ϊα υ τα  Γσω; γένοίσιν εί; τ6  έξίς.

ΑΡΙΣΤΟΒΟΤΛΟΣ.

Ο Λουδοβίκο; τ ί ;  Βαυαρία;, 6 παρ' ηλικίαν έρωτικώτατοε, 
ε’νε'πλκσεν ανδριάντων και άρχιτεκτοντ,μάτων τά ; Γοτθικά; π<5- 
λει; του βασιλείου του. Ο σεμ,νίβιο; παΐς αύτοϋ 0θ&)ν, μοναρ
χών εις ’Αθγ',νας και άπό τών ’Ανακτ<5ρων του βλέπων τά λεί
ψανα τοΰ Εκατομπέδου, τών Προττυλαίων καί τοΰ Μακροΰ Τεί
χους, δπου ό Περικλής βτρεχε μ.ετά τοΰ Καλλικράτου; καΐ τοΰ 
Φειδίου, θε"λει άναμφιβίλως προστατεύει καν τάς ωραίας Τεχνας.

ΦΊΤΟΠΑΤΡΙΜ1Σ.

Είθε τοΰτο νά ρ ν /:  ! 0  Κριεζής δμω; καί 6 Μαργαρίτης 
λιμώττοντες κακίζουσι τά,ν Θεάν τοΰ Ζεύξιδος* 6 Λύσανδρο; 
καΐ δ Κλεάνθης παρημελημένοι άπέρριψαν τδν διαβήτην τοΰ 
Ικτίνου· οΰδεί; καλλωπισμός, ούδεν μντ,μεϊον είς ’Αθήνας· αί 
μεγάλαι τοΰ Ελληνικού άγώνος ναυμαχίαι καί πεζομαχίαι με- 
νουσιν άνεικόνιστοι καΐ λησμονοΰνται· άτυμβα τά όστά τοΰ 
Ανδρεου Ζαίμου διασκορπίζονται ΰπο τών βρογετών, καί ό Θεό
δωρος Κολοκοτρών/,ς κεϊται είς τδ χώμα ώ; ζευγ/,λάτ/,ς. Είς

2 ,
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τάς ’Αθ·ήνας αύτάς ό Κ.ί[Αων, ΐίιώ τ/ΐί ών, ίχάλλυνί διά φυτεύ· 
Ίίω ; πλατάνων την Αγοράν καΐ άπά άνόδρου,ήλιοκαύστον αγροί 
άνεδειζί χατάρρυτον καί σχι«ρ6ν περίπατον τήν ’Ακαδη{λίαν· δ 
δ ί βασιλείς όθων, λαρ,βάνων έτησίως εκατο[ΐ[Λύριον δραχ[ΐών, 
ούδΐ τ:ερΙ ταδτα Ιφάνη 9ΐλότΐ[Α0; .  Δεκαεζ ηδη Ινιαυτοΰς οΐ 
δη'ριαρχοι χαταβιβρώϊχοοσι πέντε κατ’ έτος Ιχατο[Λ[ΐύρια διδό- 
ριενα παρά των πολιτών πρδς διοκόσμηοίν τής Ελλάδος, και ή 
Κυβέρνηάίς τοιι κλείει τά  δα[/.ατα έπν των λτ,στών τούτων, ό ,τ ι  
χαλύν εγινεν Ιν τ?, έλλάοι, έγινεν αύτο[/.άτως ΰπδ ιδιω τώ ν 
δ *Ράλλης υπήρξε πρωτουργδς τη ; οίχοδορ.τίτεως Πανεπκττηρ.ίου, 
ό Τυπάλδος τη; χαθιδρύοεω; Βιβλιοθήκης, ό Σταύρος της συ- 
στάσεως Τραπέζης, δ Σκούφο; τής διοργανίσεως Ταγυδρορία;. 
ϊπ δ  τήν γήν τής έλλάδο; κεΐνται θησαυροί· άλλ’ ούδερ,ία χείρ 
το{)ς άνορύττει. 0  έλλάς έδύνατο νά παρά·ρρ τά Ιξαιρετώτερα 
έλαια, τούς εύωδεστέρους οίνους, τήν χρυσαυγεστε'ραν ρ.ετάξην, 
καΐ δ ι’ αυτών νά φορολο·^ τήν Ευρώπην αλλά φεϋ ! ούδεν έν 
τή έλλάδι έργοστάσιον οΰδερ,ία δδδς, ούδεριία διώρυξ, ούδε- 
[Λία γέφυρα, καΐ είκοσι κατ’ έτος έκατορρύρια καταναλίσκονται 
άλλα κλεπτόρενα καΐ άλλα διδύρ.ενα είς ρισθού; πολιτικών 
καΐ πολεριικών κηφήνων.

ΑΡ1ΣΤΟΒΟΤΛΟΣ.
Καί πώ; ή Βουλή, πώς ή Γερουσία, πώ ; τό υπεύθυνον Τπουρ- 

γεϊον δεν ύψοΰσι φωνάς ΰπερ της έλλάδος ;

ΦΤΓΟΠΑΤΡΙΛΠΣ.

Ούδε Βουλή, ουδέ Γερουσία, ουδέ υπεύθυνον Γτηυργεΐον ΰπάρ- 
}(̂ ουσι.

ΑΡ1ΠΌΒΟΪΛΟΣ.

Παίζει;  ̂ τδ Σύνταγμα τής έλλάδο; καθιέρωσε τά  σώματα 
ταϋτα.

Φλί'ΟΠΑΤΡΙΛΗΣ.

Αλλ’ ή Αυλή κατέστησε τδ ίδιον αΰτδ Σύνταγμα γέλωτα 
των παιδαρίων.
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ΦΪΓΟΠΑΤΡΙΛΠΣ.

ό  περί εχλογης βουλευτών Νόριο; τής ^^λλά5ος εχίΐ ίύο άτ ί- 
λίίας· '^,ν [χίαν, δτι χεριορίζει Ιχά<ττγιν εχαρχίαν νά έχλέ- 

βουλί'υτάς αχώ των κατοίκων της ριδνον, «λλ’ δχι καΐ αχό 
των τής πρωτϊ’υούττις, οπού 5ια[χένουσιν ΰχέρ τους ^^ιλίους λό
γιοι τοΰ έθνους* την άλλην, ότι άφίνει τήν ψηφοίότησιν είς τήν 
ίιάκριβιν τών ίημάρχων· ώστε καΐ ό λαός ίξ  ανάγκης Ιχλεγει 
βουλευτάς άριαθεΐς, και ή Αυλή ίολίως 5ιά τών ίη|Αάρχων δ ιο
ρίζει όχοίου; τών αμαθών βουλευτών θελν|· ή δε Βουλή της 
έλλάδος λέγεται νόμιμ.ος, διότι δλα σχεδόν τά μέλη της διο
ρίζονται χαρά του ϊτ^υργείου.

ΑΡΐ:2Τ0Β0ΥΛ02.

Καί ή Γερουσία διατί δεν διαμαρτύρεται κατά τοιαύτηςκα- 
ταπατησεως τοΰ Συντάγματος ;

ΦΓΓΟΠΑΧΡΙΔίΙΣ.

Λιότι καί τήν Γερουσίαν ή Αυλή διέφθειρεν εΐσάγουσα έν αΰ- 
τρ Κανελλοπούλους και άλλους ψευδομεσίταςτης, οϊτινες έν όνό- 
ματι τοΰ βασιλέως όμιλοϋσιν είς ό'λων τά  ωτα δ,τι άν αυτοί 
Οέλωσιν. ής πρός τό υπεύθυνον δε ϊχουργεϊον, οΰδε'χοτε ύπήρξεν 
αλλά πάντοτε κατά διαδοχήν νε'ος τις Γραφίσκος Γράφ, μετά 
τών θυρωρών τοΰ ’Ανακτορίου συγκαθήμενος, κυβερνά καί μετά 
τήν Τρίτην Σεπτεμβρίου τήν Ελλάδα. Αν μέν είς τήν υπουρ
γικήν άμαξαν ζευχθώσιν ίπποι γαυριώντες καί χρεμετίζοντες, 
ή Αυλή τους ε’μπλε'κει καί τούς άπαυδεϊ* άν δέ ήμίονοι βαρυ- 
κέφαλοι καί πεισματο^δεις, ή Αύλήτοΰς άττολύει καί τους απο
βάλλει αναφανδόν άν δέ δνοι πειναλέοι καί ψωραλέοι, ή Αυλή 
τοΰ μέν διπλασιάζει τό άχυρον, τοΰ δε ξύει διά τοΰ σάγματος 
τήν πλάτην, καί τούς διατηρεί . . .

βε'λεις καί άστεΐά τινα τής Αυλής; άκουε· 
ό  Τάτσ-ης Β ίαι^νας, δεξιός βραγιών τοΰ Μο’υροκορδάτου, 

έκεραυνοβόλει πέρυσι τήν ένεστώσαν Βουλήν ως παράνομον καί 
Βενιαμίν Κωνστάνπος τών άναλφαβήτων γερουσιαστών Ικαλεϊτο. 
ίΐ Αυλή εστησεν είς αυτόν παγίδα τό ϊπουργεΐον τής Οικονο
μίας. ό  καλός σου Μα·|^ίνας εΤγε δεν εΤχεν εχεσεν εις τήν μυά- 
γραν, καί είς τήν Βουλήν, τήν όποιαν ίν έτος κατεπολέμει ώς
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·τ*ράνο;Λον, κχθυτϊί'βαλί τον προϋτΛλογυ'χόν του Κράτουί. Τότί 
δ }Λ«τ’ αύτού «ΐ; τν,ν Γίρο'/τίχν ·λ'χτχ'χχ/7·;ίζχς την αΰτίιν Βου
λήν ’Αναττάτιο; Λδντο? άνηγίρθη λί(ι>ν·ο)ρυ<ία5νος κατά τοΰ άλ-, 
λαξο-ι^ττηταντο; Μαγγίνα. 0  λαδ; ετρϊ^ί καΐ ίκου« το·ΰ; άνα- 
λάτου;, άλλα τκ χν ϊα λώ ίίΐ; λδγου; τοϋ ρητορο;, δττι; επδίτα 
τού; Ιίηαοτίίυΐν ι ί ;  Φυλλάδια και ΐ^ία ριΐν δαπάνη, ζ«νη δέ 
μχθητίΐ τού; {Αίτίφρα·,!ν ίνταυτΛ «ίς τ-ίιν Γαλλικ^ιν γλώβταν. 
’Αλλα αίαν πρωίαν ό τ^όδρα ούτο; πατριώτ/;; τη; Πελοπόννη
σου ψ.θυρ'.ζει λ ίςη ; τινά; ίΐ;  τδ δί$ιδν ώτίον του Παλαυ,άδου 
χαΐ αύτδ; «ί; τδ τού Γαρδικιώτου, τί)ν [/.ετοΐΑορίαν υπάγει δρο- 
|ία!ο; !ΐ; τίιν Αύλίιν καΙ τδ ίτπε'ρα; λαμβάνει γαρτο^υλάκιον 
ίιπουργού· άντί δ ΐ  τδτε νάτείνη σ’̂ Αφιλιώτεω; χ_εΤρα πρδ; τδν  
ίλλον σφοδρά πατριώτην τή; Στερεά; βλλάδο; καΐ νά εϊπ^ πρδ; 
αυτόν αυστικώ;« ΐ ζ  ^^ός ύγάσιιαΓΟί: ιέ/εί^α καΐ ο ί ()ύο ... σ υ γ 
χ ώ ρ α  /< ?  ν ο ίχ  Φ ιΑ ίΛ.τικύόζ μ 'Φ ·  φωνάζει στεντοριίω; ένώπιον 
τού βασιλίω; κατά τού συναδελφού του ώ; άρν·ησιθρ·^σκου κ α ΐ ' 
τόν κργ,(χνίι,ίΐ Ιχ τή; υπουργικής έδρας. ]1ν τούτοι; ΰπουργεύων 
αυτός χατατρέ^τει τά φώτα, τήν υπηρεσίαν, τού; ίίλληνας τή; 
ριεγάλης Ελλάδος χαίτου; φυγάδας τή; (Α6γα9ύμο·υ Κεφαλλη
νίας, ό η ' ι η ς  α ύ ίίχ ^  ή α χίγο μ /ΐ’η α ύ ιη  χ χ ί ό ιά  τό Φ ρ α ο χ ο -  
μ ιΐο γ  Μγχι1 6 ι ια .

Λεγεταί οτι, όπότ: υβριστή; τή; έλλάδος ίπιστρε'φων 6 
Μο'υσούρο; από Κωνσταντινουτη^λεως χατεπλιεν ιίς τόν Πειραιά, 
ό κεί}/.ενο; ^κεΐ <:>ς φύλαξ τή ; έλληνική; θαλάσσης ’Ανδρεας 
Μιαουλη; εξέχυσιν άπό των στέρνων του γογγυσμόν, ίίστί; εχυ- 
μάτωσε τά πελάγη μέχρι; Αθωνο; χαί μέχρι; ’Αλεξανδρεία;· 
χαΐ, όπότε μετά τήν χάθαρσιν ακάθαρτο; 6 αύτό; Μουσοϋρος 
άναβαίνων εί; ’Αθήνα; διήρ-χετο τά Μακρά Τείχη, ό κείμενο; 
έκεΐ άλλο; φύλαξ τή ; Ελληνική; γ-ή; Γεώργιο; Καραίσκο; ά- 
νωρθώθη καΐ ήρπασε τήν μάχαιράν του, ολον δε τό έξ άθάπτων 
κοανίων περί τόν στρατάρχην πολεμικόν συμβούλιον επεσάλπισε 
χαΐ ίηΛεπαιάνισβν. 'Αλλ’ ή Αυλή έν μεγάλη πομπή και ώναι- 
σχυντία ύπεδέχθη τόν Μουσούρον αυτόν, καί εί; λαμπρόν χορόν 
συνωρχήθη μετ’ αΰτοΰ, χαί μετ’ ολίγον εί; αυτόν πχρεδωχε τόν 
δυστυχή Ναδίρτ,ν ζητήσαντα νά εκδίκηση τ/,ν Ελλάδα, χαΐ τή ; 
υπηρεσίας άπε'βαλε τόν Τισαμενόν τολμήσαντα να γράψη γνώ 
μην ΰπερ τής άναστάσεω; τού Ιιλληνικού γε'νου ς.



ΑΡΙΓΓΟυΟΥΛΟΣ.

ΚαΙ ι:ώ ί οΐ τολ ΐτα ϊ, ττώ; ’ΐτ:θ}Λ!νίτΕ τά τ ο ιχ ΰ τ ί;

ΦΓΓΟΠΛΤΡΙΛΙΙΪ.

ή  ΑΛ·ί εχει ίιιιχΛ ίου; μαχαιροφόρου; και άρχκγοΰί τού- 
τωΝ §ύο ττιστοΰ; ύίττ,ρέτας ττ;ς, τ6ν Γαρίικιώττ,ν καί Μα- 
{Αούρκν. ΑΟτοι [χετά χΛίων άλλων τακτικών κατε^^ουτι τήν 
ΐτρωτεύουσαν καΐ τάζ πλ·/ισίον έχαρ^^ίας, Ιτοΐ'χοι νά εΐτχ/,ίχτω ίΐν  
ιΐς τήν ίστίαν χαντάς ίλευθεροττιίιχου βλληνο;. Τοιουτοτρίχως ή 
έλλας κατά ριιν τδ φαινό[Λ4νον κοινοβο'^λευτικ■ί;ν ?χει χολιτείαν, 
χραγ[^.ατικώ? ίε  ΰχό στρατιωτικήν εύρίσκεται κατοχήν.

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ.

’Αλλά χώς ίέν ςτιτεΐτε τ6ν Τίιίαον ττ,; χολιτοφυλακής Λιά 
τοΟ Τίό[χου τούτου θελετε ολοι δχλοφορήσει, καΐ οί τρισχίλιοι 
στρατιώται τή; Αυλής θελουσιν άναίειχθή τύσοι ριολύβίινοι 
στρατιωτίσκοι των Ιν ’ΑΟήναις εργασττ,ρίων. όταν εόρεΟώσιν 
Ίνοχλοι αί ΐχαρχίαι ολαι, δταν φε’ρτι έκαστος χολίτης εις τήν 
μίαν χεΐρα τήν ψήφον καΙ είς τήν άλλνιν τήν σχάθην, τότε άλγ;- 
θώς τό Σύνταγμα θέλει καταστή χαλινός τής Βασιλείας, τότε 
ή Ελλάς θέλει φαν-ή καΐ είς τήν Τουρκίαν σεβαστ/ι καί είς τό 
Γε'νος ίκανή νά τό σ'/νίράμνι κατά τήν μεγάλην ήμε'ραν του... 
Είς χοΐον Κράτος συνταγματικός Χάρτκς ίιαττ,ρειται χωρίς χο - 
λιτοφυλακής ·, Οί βλλτ,νες, βλέχω, είμεθα έτι νήχια είς τό 
συνταγματικόν Δίκαιον. Εάν τά φρούρια χροφυλάττωσι τάς χό- 
λεις άχό τής έχιίρομής των ίορυκτ/ιτόρων, αί χολιτοφ-υλακαί 
^ιασώζουοι τους λαούς άχό τής έχιβουλής τών βασιλέων. Πως 
ή έν ’Αθήναις Αντιχολίτευσις ίέν έχελάβετο τοσοΰτον σπου
δαίου θέματος ;

ΦΥΓΟΠχΙΤΡΙΛΙΙΣ.

ή  ’Αντιχολίτευσις αυτή δεν υπήρξε χοτε ’Αντιχολίτευσις 
τοϋ εθνο'υς, άλλα τής διπλωματίας. ’Αλλέως, ήθελε σττρίξει 
ότε μεν τήν καταχίεσιν τής Ελλάδος χρός άχόδοσιν τοΰ ’Αγ- 
γλίκοΰ δανείου, ότέ δέ τήν άτίμιοσιν αυτής ένώπιον τοΰ 
Μουσούρου^ ’Αλλέως, ήθελε χειροκροτήσει, διά νή μήν είχω τι 
χλειότερον, είς τήν κατά τ·ήν Φθιώτιδα εισβολήν τών 'Οθω- 
μανών ^
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Άίττάζορ-αι την π£ρΙ ·ηώ.ί·τθγΛα%7.; γνώιιν,ν οου ώς σωτ·^- 
ριον, καΐ θέλω διακηρύξει κα&’ δλην τ ΐν  έλλάδα . 0  β α - 
<τι>εύς όΟων άς διαλογι«θή δτι ούτε θρησκεία, ούτε διάδοχος, 
ούτε ρεγάλη τις τράξις, ώς ή χρύσκτησις της Θεσσαλίας καΐ 
της Ηπείρου, συνδέει αύτύν μετά του έθνους, καΐ οτι μάλιστα 
έπΐ της Οανης τοϋ Σουλτάνου Μαχμούτου δ ι’ αύτίιν, άπειρον 
έτι νεανίαν, ή έλλάς άπεστερ-^θη της μεγίστης των τυχώ ν άς 
έννο'/,ση δτν ζ·?ϊ καθ’ ^ν έποχήν οΐ λαοί θεωροϋσι τούς βασιλείς 
ώς περιττούς· άς μάθϊΐ δτι, άναξ γενύμενο; τ?,ς ί'λλάδος, δύο 
άνέλαβεν άποστολάς, τίιν ευνομίαν τ ί ;  Ελλάδος ταύτης και την 
άπελευθέρωσιν της άλλης, ά λ ν  δτι ούδε τίιν μίαν οϋδέ την άλ
λην αύτδς έκπληροϊ, κα\ τέλος οτι δ ι’ αϋτδν -Λ έθνος άπώλεσεν 
είκοσιν ένιαυτούς κα'ι κατεμαράνθη. 01 βλλν,νες, δν καΐ κατε- 
θραύσαμεν τάς ’Οθωμανικάς άλύσεις δημοκρατούμενοι, μετά 
τά,ν άπόθεσιν δμως των οπλών ήθελησαμεν νά μοναργηθώμεν 
άλλ’ ήθελησαμεν μονάρχην φίλον των θεσμών τηςΕλλάδος, μα- 
νάρχην υπέρμα'χον τ·ής ίπεκτάσεώς της. Λεν θέλει 6 0θων ν ’ 
άναφαν^ τοιοϋτος^ έμβάλλει τ·Γ,ν ίλλάδα  είς νέας δοκιμασίας.··
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έγ ώ  τόν ίχαιρέτησα πρώτος ανήλικον βασιλέα έλθόντα εις 
τήν Ελλάδα καΐ άπεύθυνα παραινέσεις προς αυτόν ώς 6 Ισοκρά
της πρός τόν Λημύνικον έγώ ύστερον τόν έπολέμησα πρώτος 
μονάρχην δεσπόζοντα τήν έλλάδα καΐ άπηχθην είς τό δεσμω- 
τήριον έγιο πάλιν κατά τγ,ν Τρίττιν Σεπτεμβρίου έλιθοβολήθην 
υπέρ αΰτοϋ άδικουμενου, καί χθες ετι άντέκρουσα φίλους μου 
στρατηγούς ερχομένους μετά τών ’Οθωμανών νά τόν έκθρονίσω- 
ο ιν  έγώ πάλιν και σήμερον δεν διστάζω νά υψώσω φωνήν 
κατ’ αύτοΰ άδικοΰντος τούς Ελληνας· μαρτύρομαι δέ τούς ζών- 
τας ένώπιον τών άττογδνων δτι έστ/,ριξα εν τη Ελλάδι ανέκαθεν 
τήν ΐΐοναρχίαν ώς δυναμένην νάσυγκαθήσ·ρ έπΙ τοϋ αΰτοϋ θρόνου 
μετά τής "Ελευθερίας καΐ ώς ουσαν κέντρον ίνότητος τής Ελ
ληνικής φυλής, άλλ’ δτι προσβάλλω τε'λ.ος τήν Μοναρχίαν αυτήν, 
οφ’ού τήν ιΐδα  καταδυναστεύουσαν άμετατρέπτως τήν έλευθέραν 
έλλάδα και χωρίζουσαν ταύτην άπό της δούλης· οϋδέ δειλιώ νά 
έπανέλΟω αυριον είς ’Αθ’/ ν̂ας καΐ νά πίω είς τήν φυλακήν τό κιό- 
νειον τοϋ Φωκίωνος . . . ’Αλλά μετά τής έσ-χάτης τότε πνοής 
μου θέλω άπό του στόματος έκχύσει π'ύρινα είς τή,ν καρδίαν



του £λ\·/;νο;, Χίρβ(ύν:ια είς τίιν «χοΐν του Βαυχροΰ τοιαΰτά τ«- 
να ΙτΓ»)·

« ΚαΙ τό εθνο; τό χθε? τρε^^ον «(? τάν θάνατον ά,τύ^^ως, 
ΚαΙ τή εθνο; τό θεριζαϊνον τϋ ; χαλάρετι; του τό ψ·ίχος 
£ ϊ;  τό χϋρ τών χαιθ|Λ!νων όθωριανιχών ^(χρότων,

Και τό εθνο; τό {λ8 χρότον
Κατά του Σουλτάνου θραυταν τόν βιίιήρινόν του κρΐχον, 
Ε ί; ζυγόν σεσαθρωρ-ενον [ΐενει οτ̂ ριερον ύχεΐκον! . .

« Αχατρι; νά χεριτρενη; «άντοτε τόν χόυρ,ον ολον,
Νά καληται ίου^αΐο; ες ένό; εί; άλλον χόλον, 
βλλην, άν τών χαλαιών (Του εχιλτίτρ-ων χρογόνων 

ΚαΙ τών νέων σου άγιυνων,
Ανανδρα ε’γχαταλείψγ; εί; ίνό; θρασυδειλίαν 
Τίιν χτ/·|θεϊσαν ρ,έ τοσαύτην δόξαν σου Ελευθερίαν! »
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Α Ι  Τ Ε 2 Ϊ Α Ρ Έ Ι Ι  Ι ' Ϊ Β ί Α Ι Κ Ε ϊ .

ΚκΛΒΗΜΗΝ ί{< «τ/,ν άχραν τοΰ ’Αρϊίου Πάγου [ΐόνο?
Κ ’ ϊζΧίπα όπόοοίς φβρίΐ άλλαγάς 6 γέρων Χρόνος, 
δταν τισσβρίς γ'>ναΐχίς, |λία στρώχνουοΛ τ/ιν άλλν,ν,
Μ< Είς τάς ’Αθγ'νας όλαι τρέ/ουοαι («γάλγ;ν,
’Κτταριάττ,'ταν . . . ό ίίσχος τ^ς «ίλτ'νν!; ό χρυοί^ων 

Και ό χαθαρός 6ρ(ζων
Μ’ ίίίΐξα ν τί-,ν μίδτ,ν ο>.γ,ν των άταχτων των 6-Λρ.άτων, 

ΛΓ ?06ΐξαν τά ττρόσωπά των . . .
ΚαΙ ή ·τρωτ/ι (χε βραγ;^ντ,ν 
Αΰτά «χραξε ^ωνν;ν·

« Τούρχιβοα Ίτρασινοφόρος, 5ν του Νεσελρόίου γράρι^Αα
• Με τίιν ένδοξον Σ ν γθ ή χψ  ήλθα φερουοα συνάρια,
- ΚαΙ τ·ί·,ν {ΐέλλουσαν τοϋ έθνους τούτου Αύτοχρατορίαν
• Εις ττενην ν* καταφέρω ίλθα  Αγρ-ογεροντίαν
• Η Αυτοχθονία εΐ[χαι, τρέφο(ΐαι άτο τύ χω'Α*

■ Κ ' εχω τό χ̂ ρυοοΰν του χρώμα*
« 6χ_ν σείς α( τρεις I χάμμία είώ  άλλτ] ίέν έμβαίνει,

• ΚαΙ δς γέντ; β,τι γενγ, ί »
κ ’ ή Δευτέρα με βραγχνήν 
Αΰτά εχραζε φωνοίν*

'Έ ίςτ '/ίςγ ΐ; τούς χύλ” ου;δλους μέ τίιν θάλασσαν έμβαένω 
·> Κι’ δπου εμ^ω τδττάν ιτνίγω χαΐ τον πάντα χρόνον μένω* 
■ .μ1 ϊυντάγματα ΛΙαιτλάνίου, μ ’ Εΰαγγε'λια Καλβίνου, 
« μ 1 χρυσας περί δανείου άπαιττίσεις ’Αλβερ^ίνου 
Ο Ερχομαι είς τ ί^  έλλ ά ία  θέλουσα χ ’ έ5ώ πρωτεία*

« Είμαι ·}\ ’Αγγλοχρατία*
β ό χ ι σείς αί τρεις! χάμμία ε’ίώ  αλλτι ίέν  έμβαίνει,

• ΚαΙ άς γεν/; δ ,τι γένρ! »
ΚαΙ ή τρίτη μέ βραγχνήν 
Αΰτά εχραξε φωνήν



ϊ η

• Αν ΙΑ! <ϊθλθρ0νθν ςί^Λ; Τ?:ν 'ΑΖΊ/ζλϊΐν
» Και λος^ν βλί{Λ;χζ '̂-ί γίονίαν ;ΑΪ*ν χι’ άλλην.
« Μέαν Τρίτην 2ΐ::τ!|χβρίον Οίλ<-), 'ττλ.ήν κοκκινιταίνην,
'  Και Σιχίλικήν Κ5ΐ-;οαν -ϊχ·'^ω5ω «Ιαχτωχίνην 
'· Θ3λω εςϊΛΐιν |>.ονάρχί»υ (α ), φόνίΐν; χχΐ λχιαοτο’Χίϊα,

« Καί καλοϋ|χαι ’Αναργία·
• ό ^ ι « ? ; αί τρίΐί! κά^Λαία ΐ^ώ άλλη ί ίν  ίαβαίνίΐ,

• Και ά;γ5ν·/ι δ,τι γίν/ι! ■·
Κ’ ή τϊτάρτη μ* βραγχνην 
Αύτά ίκραζί φω^/ίν·

• όταν ίΐς αντ^ν τ>,ν -ττόλιν τταρίττάθη τών ιι.νηα·.ίων
• Γανριών δ ’Αλαρϊκος καί τδ ρδπαλόν του σίίων 
« Καί ·Η Αθήνα κρατοϋτα την Γοργόνίΐον άττ;ί5α
• έ^ρα’ΛΕ να προττατεύτ·^ τή; Σοφία; την ηατρίία,
• Μ’ αυτόν ήλθα· κατατρ£/ω και λογίου; καΐ Μουτίΐχ·

" ΙίΤμκι ή Απαι^ιυτία·
• όγΐ. <τίϊ; αί τρ « ;! κά;Α;χία έδώ άλλη 5δν £;Αυχίνΐΐ,

• Καί ά; γίν·/] ο,τι γεν·^! »
Αλλά δλαι |Λ£ βραγ/_νάν 
ϋΐτ:αν έπειτα φων-ην

« Παρά 5ι* α·ΐτο τό Κράτο; ιτηαερον νά βπαρα/^θώαεν,
• Κάλλιον α·ηό τό Κράτο; μεταξύ νά μοιρατθωμεν 
■ ή χρ’̂ 'τότοζο; Εκάτη την Ακρόπολιν φωτίζει
<■ Καί εί; τ ’ άργυρά πελάγ/·, την μορφήν τη; κατοπτρίι,ει·
« Αί αύτό/θονές μα; γλαυκέ; εν <ο ψάλλουν ε·; Αθήνα;,

• Ας συμψάλωμεν μ ’ Ιχείνα;.. .
«' Ε .ΙΜ ζ,π Ιη  ιια>'ΐ(αγ6^>·\ΈΛΛάζ·,χϋψου\ά ί̂'ί̂ , χιίΛη  

« Σ' ίγιγαγ ζη[>'ο τριφν^^ι.·. · 
κ ’ εγο> τότε με βραγ^'νην 
Αυτά εκραςα φωνήν·

(α) Ό  ίυγγρχφείιί του καρόντο; Φυλλαδίου δΐν ή9έλη« ποτϊ, οΰδε 
θέλει ττμερον την έκθρόνισιν τοΰ “Όθωνοί. Έζτ'τησεν έβχάτω; διλ τήί 
τιειθοϋί καί ?,δη ζητεί διά τ?,< αυατάσεω; πολιτοφυλακή; να έπαναφερη 
τόν ^αοιλέα έντό; τών δπό τοΰ Συντάγμ.ατο; διβγεγραμίΑενιον ορίων του, 
καί προ; τοΰτο μόνον ίπρεπε νά τείνωτ.ν β? προτπάθίΐαι ολαι τή; Αν- 
τ;πο).ιτεΰοεω;.



« Μεγβιρχι, πώ ; δΐ; τά 5*<5τη "ΐτΛ ν·Λτόί χοροττηδάτε ·, 
» *'Α'ϊ|χατα θανατ/ιφίρα, Μιγαεραι, πώ ; τραγου ίίτε^
« Λ [α2 ίιρρ.* {χαρα{Ϊ£νον ίγρ ια ι χαΐ μαυραι τ^.ά'Τδΐ;,
• Τί'ρατ* τοΟ 'λ ίου  δϊ<τδί, ί  φανταττιχαΐ όρ*« ι;^ ..
> Αλλά (*{* μ ί τά,ν άλλην «ίδλφαί χδρο»φιγ[Λίναι 

« ΚαΙ στδνά φιλΐω[ΐέναι,
• Τλ Σατανικήν »«{ 5τ|*α τρκγουίάτδ: δ-^ις, χ ι ίΛ η  

« ϊγιπϋΥ  ί>/ρδ χ^ι^ΰΧ Λ ι. »
Και νά κράζω [ΐβ βραγ;(νην 
ΐϊκολούβ/ΐ'τα φωνήν
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■ Κ(ο< ττίτι τ ί ς  ίίλλάίος αί;Λα θίλετδ βνζάνίΐ 
■ ΚαΙ |χδ «ιάρκας τ/ις τύ {ιάκρο; των όνυχων σα; αύζάνδι  ̂
• Εις τό ίγ ι ίν  [λου τοντο ράντι«{Λα ίςαλβιφθ^τδ 
« ΚαΙ ί{ς των Ταρτάρων ίίλαι τόν ττυθιΑίνα βυθιιβητβ { » 
ΕΪπα, κ’ ίγίναν ΐχ  ν{ο■̂  ίχθρα’ι τδτβαρίς αΐ φίλαι 

Κ’ ίξβ-τχίτ0τ)75ΐν ώς (τκ’Λ λ α ι . . .  
άυ'ττ'^;ζ’}>ς ήλλάς, ίξύτιία !.. ίλα , ίψ ις «ου και χείλη, 

ίν ινα ν ξηρ6 τριφύλλι...
ΚαΙ ή Μοϋτά ΐΛΟυ βραγχνά,ν 
£λαβδ κι’ αύτίι φων/,ν.



· ·  · ·  ■ · · ·  Μ < ·  Μ Μ ·«  Μ · ·  · ·  · ·

\ 1  1 Ι Ε \ Τ Ε
Τ Η £  Ε Λ Λ Α Δ 0 2  Έ Π Ο Χ Λ Ι .

Η  βαθ’̂ 9ιγώ^α ίτον ώρ* τή ί νυχτός ^κείνν;, 
ό τ ί  άσχετοί τίιν «λάσιν ό Δτ^ιιουργός οΐφίνει 
ΚαΙ 6 νοϋς εις την τριγύρω • ^ χ ία ν  των στοιχείων 
Συλλαμβάνει τινβ λε'ξιν των πολλών τη ; μυστηρίων,
6 τε  εις το άστρων χ ’ εΐ; τόν ύτΛον των άνεμων
ίίλ6εν έμπροσθεν τού Βρούτου ό παράίοζύς του Δαίμων* 

Μετοζύ τοιούτου σχότου;
Λγρυττνο;, Δαιμόνων εΤ^α πέντε ίίψεις άλλοχότου;.

Με τύ ^άχτυλον ό πρώτοί χβίλη σφραγιστά έχράτει 
ΚαΙ είς τρέμοντα έίάφη άχροποίητι ίπάτει*
Μεχροϋ έφερε χρανίον εί; την περίχεφαλαίαν,
Κ ’ έμβλημα ζωγραφιηιένον είς λευκόχρυσον σ-ημαίον 
Τό ττΓΓ,νόν έχεϊνο εΤχε τό χαιόμενον χα'ι πάλιν 
Από τ+,ν θέρμην του στάχτην κεφαλήν έχφέρον ά>λην, 

κ ’ έχραξεν »6 ταραξία;
Δαίμων είμαι τής μεγάλης Φιλική; σας Εταιρεία;. ·

Δεύτερος ε’φάνη άλλος μ ’ ενίυμα οίματωμε'νον 
ΚαΙ συγχρόνως άπό σφαίρας τηλεβόλου; τρυπ-ημένον 
Ε ίχε πρόσωπον ώς Αϊτνης έρυθρόπυρον κρατήρα* 
Κλείθρα έσφιγγε φρουρίων εις τήν άτρομόν του χειρ* 
Και άλογουράς Τουρκίας, νικηφόρα σ*ίμβολά του, 
ΚαΙ τήν σάλπιγγα έφύσα τοΰ άνηλεοΰς ί^νάτου* 

Βλέμμα εις εμε χαρφώσα;
Εχραξεν « ό Δαίμων είμαι τής έπαναστάσεώς σας.



ΐίλιο ' θολό; ό τρίτο;, ίλ ιο ; χωρί; αχτίνα;,
Ανίζχτιι πλν,ν ρ,αταίω; τα ; ϊϊλν;σίον του ’ΑΟνίνα;·

ΚΪχίν ώ; τυφλό; Οϊίίτϊου; «λάνον χχ ΐ τυφλόν τό ί^ρ,α 
Κ,’ ίχαλύπτίτο μ ί «ΐλον ί ί ;  φωτοτβυ<Γπ;ρο; <τ/ίμο·
.Μί την όψιν ατό λυττην χ«1 θ'υμόν σ’̂ ννεφω}̂ αν·/1ν, 
έβλα«φτμη τη ό ·^λά 5 «  ίΐς  τντ/ γλώ(Λ?άν τού την ζένην 

ΚαΙ φωνάρων · ί ίμ ’ 6 Δαίυ,ων 
ό  τη; Βαυαροκρατία; » εφίυγίν ώ /ρό; και τρεμων.
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Πελεκυν τυραννομάχον μέχρι; οΟρανου υι^·«ι)ν 
Με τίΓ» δύναμιν των δυο οιδτ)ρων του βραχιόνων, 
Τέταρτο; τροέβ-η άλλο; καΐ είς δύο χωρισαένοι 
έπιπτον μεγάλοι θρόνοι άττ’ αίώνων ώρθωμε'νοι· 
Χύβα; δέ άτζο τό στόμα σμαραγΐν κεραυνοβόλον, 
ί ίτ ι ;  εσειοε τον ένα καΐ τον άλλον όμοΰ πόλον,

■ ΐ^γώ (είπεν), εγώ τπάσα;
Τον βαυαρικόν ζυγόν σα; εδωκα τό Σύνταγμά σ«;. :

Με διάδημα Καισάρων, με Καισάρων άλουργίδα 
ΚαΙ με πορφυρού; χοθορνου; Οψηλόν τον πεμπτον είδα, 
ΚαΙ τά πέπλα των Λαβάρων καΐ τη; Τύχη; τά  Πτυγία, 
δλ α  των αύτοκρατόρων Νέα; Ρώμη; τά τημεΐα, ’ ’ 
Τψωμένα ύπεράνω αμαυρών -ήαισεληνων 
Ε ί; τό μέτωπόν του λάμψιν έχυναν γοργών αχτίνων,

Καί με έιπε· « τουρχοφΟόρον
Φορώ βπαθγ.ν ειμ δ Δαίμων τών μελλόντων σα; συνόρων.

Καί μέ ε ιπεν « είδε; πέντε διαφόρου; παραστάσεί;,
.  Καί ι ί ;  ταύτα; διαφόρου; τ ί ;  έλλάδο ; πέντε φάσει;·
. Πάσα ή προ·ηγ·ηθε?σα προετοίμασε την άλλην,
« Καί τό ιθνο; σου βαδίζει σήμερον πρό; τόν μεγάλν,ν 
« Ε ί; τά σπάργανα τό -ηδρε;, καΐ ή Μούσα σου προστάτΐ;
• Απεχοίμΐί,ε τό βρέφο; μέ τά  κεί^δόματά τη;· 

αυτό, χαι συ λυπεισοι·,
" Εφθασεν εΐ; ήλίχίαν εφηβσ/, καί θορυβείσαι;
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* Εις τγ,ν χώραν τ ίς  Ε λλάίο ; ρίζας ί^ λ ο ι«  βαθίία;
■ Τ6 άρω[Λατώ^ες ίενίρον τ ί ς  χα λίς Ρ)>?υθ«ρίας,
• όΟεν ό Θεός εν κάρφος ν’ αναβράζουν εις τλ <ιτό{Λα 
« Ει-εν ίΐς τά κατοικοϋντα κετ/,νά τό γλαυκόν ίωρια
• ΚαΙ νά διατρεζουν δλα ρΐί αΰτοΰ τ/ιν ίΰωίΐαν
« Μέχρις ίιττρου την Ευρώπην, (χεχρι Γάγγου τήν ’Αοίαν· 

■ Καθώς έψαλλες τό πάλαι,
« Με άγ,ίονείους φθόγγους εις τό φύλλω[Λά του ψάλλι.

■ Καθαρίζονται τά εθν/;, όις τό νοθευθεν χρυσίον,
« Λιά των πυρωνομενων σήμερον χωνευτ/;ρίων 
« Των επαναστάαεών των, καΐ ταράσσεται τό πίώτον 
« ό  άκούων τός μεγάλης υποκαόσεως τον κρότον,
■ Επειί·}] πολλαΐ εις ταύτην κυβερνήσεις, πολίτεΐαι
* ΚαΙ χιλιετείς άνάκτων άφανίζονταί οΐκίαι·

■ Πλά,ν προβαίνει ^ιαλόον
• Τό πυρ πάσας τάς σκωρίας, παν άλλότριον στοιχεϊον.

■ Αν άκόμη τής Ελλάδος το Βεζούβιον γογγύζω,
• Χν είς δλην καπνόν μαΰρον την Μεσόγειον σκορπίζ·ρ
• ΚαΙ ανθρώπους παλαρ,ναίους ώς πυρους ίκρίπτ^ μύδρους,
• Είς αύτ-ής τάς χώρας δμως τάς τεφρώδεις καΐ άνόορους 
« ί ΐ  έκκένωσίς το-υ θε'λει επιχύσει ευφορίαν,
■ Σύ δε θε'λεις ίδεϊ τότε είς ναμάτων π-ζιγήν κρύαν 

« Αύλοπαίζοντας ποιμε'νας
« ΚαΙ φαιδράς ’Αμαρυλλίδας είς χορόν χιροδεμε'νας. »
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