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ΙνηΓί^'ώρίσίν ό Αιών ίτ το> άρ:θμω 1 5 8 0 ι.-ίΐστο.Ιιι* τον 
ύπιστρατήγον χνρίον ΑηΙρί'α,Μεταζά χρδς τον νποστράτηγογ 
χί·ριο>· Γιγγαϊό* Κο.1οχοτρώ)·η>·, άφορώσατ τινά τον ίστοριχοϋ 
μου συγγρίψματοη' Ιι^ού ή ιιπάνττ\σί(; μον. 

0 αντιστράτηγο; '-^ριο; 5!εταξ:ίς, πρ'ιν έκθεση τά περί ών ό 

λόγο;, κϊ'ι ώ; εί εκ τοΰ χρόνου χαΟ' όν έτ-.άτησχ τό πατρώον 

έδαφος έπ'ι τοΟ αγώνος έκρέματο ή αξιοπιστία τοϋ συγγράμματος 

μου, δι; χαί τρί; άναρερπ, δτι ήλθα εις έ λ λ ά ί α περί το 1 8 2 4 · 
άλλ' άπατάται· καί, ά, παρατρέχων μύριους άλλους, θέληση νά 

Ερώτηση μόνον τόν φιλον του ύπδστράτηγον κύριον Γενναϊον, 

θά μάθη δτι με ει5εν θυ:ος κατά τδ Μακρυνόρος εττί της έκεϊ 

ΰπδ ιδν κύριον Μαυροκορδάτον έκστοχτείκς τό 1 8 2 2 , και δτι 

μνεία ποιεί της συνεντεύξεως μας ταύτ/,ς εν τινί άνεκδότω 

ύπομνηματίω του, δΌΟέντι μοι προ πολλών ετών παρ' αύτοϋ εις 

άνάγνωσιν. ϊίμν,ν δέ έν Τριπολιτσα έπι της δεινή; κατά το 1 8 2 3 
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ρήξεως περί τής Προεδρίας τής Βουλές, καΟ' ην ήναγκάσδη 6 

Κύριος Μαυροκορδάτος νά καταφύγ'/ι εΐ; "ί'δραν, όπου ύπήγα καί 

έγώ μετ' ολίγας ημέρα;. Μάρτυρες δε των λεγομένων δλη ή 

ϊδρα, καί οί περί τόν Κύριον Μαυροκορδάτον, οί «κει τότε 

καταφυγόντες. Τό δέ 1824 έκάθησα κατά πρώτην φοράν έν τΐί 

Boi.iV/i, ώ; αντιπρόσωπος τή; πατρίδος μου. 

Κι; άναίρεσιν δέ ών ιστορώ έν τ ω συγγράμματί μου ττερί διαι

ρέσεως Πελοποννησίων χ,αί Στερεοελλαδιτών, καΐ περί τίνων δει

νών διαπλν-τισμών κατά την έν Τροιζήνζ Συνέλευσιν, λέγει ό 

αντιστράτηγος Κύριος Μεταξά; δτι, ώ; πληρεξούσιος έν τΐί 

Συνελεύσει ταύτη, δύναται νχ βεβαίωση, έν γνώσει, δτι τά ί^ο-

ρούμενα δεν ελαβον χώραν' άλλά κα'ι ί γώ ώς πληρεξούσιος έν 

τ ή αύ;·?ί Συνελεΰ;ει, και ώ ; μέλος μάλιστα τής έπί τ ή ; επι
θεωρήσεως τού Συντάγματος επιτροπής βεβαιώ έν γνώσει, δτι 

τά ίστορούμενα ίδίαις ή'κουσα άκοαΐς, καί τήν μεταξΰ Κολο-
. κοτρώνη και Κίτσου σκηνην ιδίοις είδα δμμασιν' άλλ'εις λύσιν 

πάσης αμφιβολίας, ένεκα τή ; διαφωνίας εμού καί τού αντι

στράτηγου Κυρίου Μεταξά, επισυνάπτω ας έπορίσθην μαρτυρίας 

τινών τών έ-ι£ώντων πληρεξουσίων έν τνί αϋτίί Συνελεύ;ει, 

αύτηκόων καΐ αύτΟπτών ών ιστορώ. 

Μαρτυρία τοΰ Α νρίου Τάτβ>\ Μαγχίγα, ΥΒΪ· 

Γίρουσιαστοΰ. 

^ Πληρεξούσιο; ών τη; έν ΤρΟιζήνι εθνικής Συνελεύσεως, ένθυ» 

ι μούμαι κάλλιστα την έν μια τών συνεδριάσεων έπισυμβάσαν 

» σκανδαλώδη διαίρεσιν 11 σφοδρά δέ και πεισματώδης 

» αδτη διαίρεση έπροχώρησε καί μέχρι διαχειρήσεωςδπλων, ώστε 

» έσχηματίσθησαν δύο πολεμικά ^ρχτόπεδα μεταξύ Πελοποννησιων 

Ϊ καί Στερεοελλαδιτών" άλλά διά τϋς προσπάθειας πολλδν φιλη-

» σύχων διελύθη ή θορυβώδης εκείνη σκηνή μετά παρέλευσιν τριών 

» ωρών, εις τό διάστημα τών οποίων έρρέθησαν σκληροί καί 

» υβριστικοί λόγοι ίξ αμφοτέρων τών μερών νωρίς νά σίβασθή 

τ> 6 κατώτερος τόν άνώτερον, καΐ οί μεν έλαβαν θέσει; πο/ε-

» μι/.ά; υί τά όπλα εις τά ; /ειρας, οί δέ έκλείσΟησκν εις τά^ 
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» οικίας, χ.αΐ άλλοι έτρεχαν μέ πατριωτικά; φωνάς διά νά μίι 

» νίνη εναρξις πυροβολισμού Είναι αληθές, κατά 

ϊ την ίστορίαν σα;, δτι ή Συνέλευσις εκείνη νίρχισε μέ διαίρεσιν 

ϊ καί έτελείωσε μέ Τμηματικόν πνεύμα φιλαυτίας τής τε Πελο-

» ποννήσου κα'ι Στερεί; Ελλάδος όμολογητέον, 

» δ;ι την δυσφημίαν τοΰ αποκλεισμού τής Στερεί; Ελλάδος 

» έκ τής συνθήκη; τήν διέδιδαν ολίγοι τυνοδιώκται χαί φίλο

ι) τάρα/οι καί ουδέποτε οί Πελοποννήσιοι, ίί μέρος τής Συνε-

» λεύσεως, δπερ εξάγεται σαφώς καί &/. τής Ιστορίας σας, σελίδι 

» 3 2 7 καί 3 4 8 τοΰ δ.' Τόμου, πότε καί διά ποίον σκοπδν 

» διεδίδοντο τοιαύται φήμαι. 

Μαρτυρία τον κυρίου Γίαγγάχι\ Χατσ~ι-Πίτρου> 

ΥΒΥ Γιρουσιαστον. 

» Τά ένδιαλαμβανόμενα έν τ ώ δ' τόμω σελίδι 1 3 1 

Β τής παρ* υμών γεγραμμένης ιστορία; έλαβαν νώραν δυστυχώ;· 

» ή δέ φρόνησι; τών πληρεξουσίων καί ό πατριωτισμός δλων τά. 

» διασκέδασαν. 

Μαρτυρία τοΰ χνρίου Λγαστασίου Πο.Ιυζωί'όον, Υϋρ. 

Λγτιπροεόρον τοΰ 'Λρείου ΙΤάγον. 

» ΚαΟ' όσον ά<ρορα τόν έν τή Συνελεύσει τής Τροιζήνος 

» μεταξύ Γ. Κίτσου, καί ©. Κολοκοτρώνη διαπληκτισμόν, τό 

» γεγονός είναι άλ/,θέστατον τό ενθυμούνται όλοι οί επιζώντες 

» πληρεξούσιοι τής Τροιζήνο;, τό ενθυμούμαι καί εγώ κάλλιστα, 

» διό καί πρό; τόν έρωτήσαντά με εσχάτως Γενναίον Κολοκω- . 

» τρώνην δέν έδίστασα νά τό ομολογήσω, ιι 

Τοιαύται μαρτυρίαι τοιούτων ανδρών, δέν λύουν1 πίσαν περί 

τού προκειμένου άμφιβολίαν ; 

Τρανή δέ άπόδειξις τ ή 4 διαιρέσεως ει»αι καί τό εις παύσ}ν 

αυτής χα) είς έξάλειψιν πάσης δυσπιστίας εκδοθέν α ο ν ψήφισμα, 

τής Συνελεύσεως λέγον, δτι ί Ελληνική επικράτεια σύγκειται έξ 

δλων τών άραμένων δπλα επαρχιών, δτι είναι αδιαίρετος καί 

αδιάσπαστος, καί ζτι τ_ά δικαιώμχτ* των χχτοίκων αυτών κ « | ^ 
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τ ά έπί τοϋ ίεροϋ αγώνος αγαθά είναι κοινά. Το'.οϋτον οκοπδν 
εχει και τό δ' άρθρον' τοϋ Συντάγματος της Τροιζήνος λίγον, ότι 
Επαρχίαι της Ελλάδος είναι δσαι έλαβαν καΐ θά λάβωσι τά 
όπλα κατά της Οθωμανικής δυναστείας. 

Το μέγα δε τοϋτο της συμπεριλήψεω; η μ>ι της Στερείς Ελλά
δος εις τόν συμβιβασμδν ζήτημα έγίννήθη, Οχι ώς μή θελόντων 
τών Πελοποννησίων τήν συμπερίληψιν αυτής, άλ>' ώς διατεινομέ-
νου τοϋ Σουλτάνου δτι εΐχεν ύποχείριον όλγ,ν τ η ; γήν έκείνην, χα'ι 
ώς γενομένου λόγου έν τώ Συμμ*χ·.κώ Συμβουλίω περί όροθεσίας 
επί τοϋ ίσθμοϋ. ΐϊπεκράτει δέ το ζήτημα τοϋτο κα'ι έπ'ι Κυβεί-
νήτου. ίστορώ δέ πάντα έν τώ οϊχ.είω τόπω ύπό τδ κϋρος έπιιή"-
μων διακοινώσεων. 

Αλλ' δ αντιστράτηγος κύριος Μεταξάς έν τη. επιστολή του, καΐ 
δ υποστράτηγος κύριος Γενναίος έν τ ώ φυλλάδιο) του λέγουν, δτι 
είπα δσα δέν είπα, η τά έ,αντία όσων είπ*, δηλαδή, ότι ενοχο
ποιώ τους Πελοποννησίους ώς μή θέλοντας νά συμπεριληφθή ή 
5τερεά Ελλάς εις τδν πρδς είρονοποίηοιν συμβιβασμόν. Ó ίιπο-
βτράτηγος μάλιστα αγωνίζεται διά μακρών λύγων έν τ ω φυλ
λαδίου του ν' άποδ,είξη δτι αδίκως τοΰ; ενοχοποιώ. Αλλά τθ\> ή 
μαρτυρίι ; ποϋ ή φράσις έν τή Ιστορία δτι του; ενοχοποιώ ; Πολλά 
καΐ παρά πολλών περί τούτου έφημίζον:ο βιβϊίω,ς τ ω καιρώ 
έκείνω, αλλ' όχι μόνον δέν ήσπάσθ,,ν εγώ τήν γνώμην ταύτην ην 
ήσπάζοντο άλλοι, δ/ι μόνον ούδζμοϋ της Ιστορίας είπα, δτι ai 
Πελοποννήσιοι δέν ήθελαν τήν συμπερίληψιν της Στερεάς Ε>λάδο;, 
αλλα και έστηλίτευσα τδν φημισθέντα τοϋτον λόγον ώ; συκο-
φαντίαν. ίδοΰ τι είπα έν σελίδι 3 2 7 τοϋ δ'. τόμου. 

« Κατ ' έκεΐ.ον τδν καιρόν οί ευνοούμενοι τοϋ Κυβιρνήτου διέ-
» σπειραν, δτι οί έν Αίγίνη πρόκριτοι Πελοποννήσιοι, συνελθόντες, 
» έγραψαν μυιτικώ; τώ πρέσβει της Αγγλίας, δτι ή Πελοπόννη-
» σος και α'ι νήσοι τοϋ Αιγαίου πελάγους έξήρκουν εις σύστασιν 
» Ελληνικής Επικρατείας. ' Τοϋτο μαθόντες οί Στερεολλαδίται, οί 
» έχοντες πάντοτε φόβους περί της μελλούσης τύχης της γεννη-
» βαμένης αυτούς γής, και πιστεύοντες δτι οί κοινοποιοϋντες 

\3i ταϋτα δέν έψεύδοντο έξ αιτίας των «τενών α^τών σχέσεων 

* 
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Β πρδς τδν Κυβερνήτην, έταράχθΛσαν ταραχήν μεγάλην. Τοιοϋ-
» τοι λόγοι έν τοιαύτη κρισίμω ώρα έδύνατο νά προξενήση δε ι -
» νάς άλληλομαχίας. Ακούσαντες οί πρόκριτοι της Πελοπποννήσου 
» ΤΗΝ ΣΤΚΟΦΑΝΤΪΔΝ ΤΑΥΤΗΝ, καΐ μαθόντες πόθεν προήλθε, 
» τήν άπίδωκαν εις τδν Κυβερνήτην και τδν έθεώρησαν έκτοτε 
» φανερδν καταδιώκτην των. Κατά τ ο ν προκρίτων τούτων έρρί-
» φθη κχί ΑΑΛΙΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ, ΕΤΙ ΜΑΛΛΟΝ ΒΔΕΛΥΡΑ* δτι 
» συνώαοσαν νά φαρμακώσωσι τδν Κυβερνήτην Οί λόγοι ούτοι 
Ϊ διεφημίσθηβαν και έκωδωνίσθησαν διά τίνων εφημερίδων. » 

Εοαηνεύων δέ το ά. ψήφισμα της έν Τροιζήνι Συνελεύίεως είπα 
έν σελίδι 1 2 9 τοϋ δ'. τόμου, δτι, f έν ώ ή Διοικητική Επιτροπή 
» (ή ; μέλη ήσαν κάί οί Πελοποννήσιοι Ζν/ίμης, Πετρόμπεης, Αε
ί ληγιάννη; και Ζ. Σισίνη;), 1ΙΓΩΝΊΣΘΙΙ ΕΙΛ1ΚΡΙΝί~2Σ ΚΑΙ Α -
» ΡΙΖ1ΙΛΩΣ Èli' ΩΦΕΛΕΙΛ. ΤΙΙΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ÈAAIAQZ , KAÌ Κ Α -
» ΤΩΡθΩΣΕ ΔΙ' ΩΝ ΕΣΥΣΤΙΤ2Ε ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ TUN ÀNOP-
» ΘΩΣΙΝ ΤΙΙΣ, δέν έπαυαν τίνες ύποκινοϋντες ταραχάς έν μέσω 
» αυτών τών στοατοπέδων, έπί λόγω ότι ένήργει ι/υστικώ τ ώ 
» τρόπω διά τής επιτροπής της Συν;λϊύσεως έπί τοϋ προκειμέ-
» νου συμβιβασμού τήν άποκοπήν τής Στέρεας άπδ Της λοιπής 
» Ελλάδος εις άνταλλαγήν άλλων αγαθών έπ' ωφελεία μόνης τή ; 
» Πελοποννήσου. » 

ΕνονΟποιώ και μέμφομαι òY ών είπα τους Πελοποννησίου; vi 
τους άθωόνω κα'ι τοϋ; κηρύττω υπερμάχου; τής Στερεάς Ελλάδο; : 
Δέν είπα δέ έν σελίδι 1 3 6 τοϋ δ'. τόμου, δτι ποτέ ή φωνή τών 
πασχόντων Στερεοελλαδιτών δέν ή>.ούτθη τόσον εις τά ώτα τών 
Πελοποννησίων δσον έπ'ι τής πολιορκίας τών Αθηνών, ήτοι καθ 8ν 
καιρόν εΐργάζετο ή έν Τροιζήνι Συνέλευσις, και δτι έκτος τών προ 
καιρού έκστρατευσάντων Κορινθίων, έξεστράτευσαν ώς έπιβοηθοί 
εις λύτρωσιν αυτής έτι 2 5 0 0 Πελοποννήσιοι ; άρθρον άληθίία 
πώς λόγοι τόσον σαφείς παρεξηγήθησαν, και πώς τόσα εις άναι-
ρεσιν λόγων μή λεχθέντων εγράφησαν. 

Καθ' δσον δ' άφορα ιδίως τδν Κολοκοτρώνης ουδαμοϋ τής Ι^ο-
οίας είπα, δτι έξέφρασεν :ή έπροστάτευσε τήν ίδέαν τής μή εις 

' yòv συμβιβασμδν συμπεριλίψεως τ ή ; Στερεά; Ελλάδος. Εξ »ναντ 
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τίας, ειπα έν βελίδι 10 τού δ' τόμου εις δικαίωσίν του, ότι 
αν δεν έστράτευσέ ποτε πέραν τοΰ Ισθμού, πολλούς όμως πολ
λάκις άπέστειλεν εις άντίληψιν τών έκει αγωνιζομένων. Λνέφιρα 
έν σελίδι 1 8 0 του γ ' Τόμου επιστολών του προς τους Στειεοελ-
λαδίτας, ην ουδέν δύναται νά ψιύση, καί ουδείς δύναται νά μ$| 
μεμφθή, δι' ης τούς άπε/.άλιι ξένους της Πελοποννήσου, τους 
έσυμβούλευε ν' άπέχωσι τών πραγμάτων τ ή ; πατρίδος του, καί 
τού; ήπείλει ότι θά τούς έτιμώρει, άν παρήκουαν' άλλά καί ιί 
επιστολή αύτη έγράφη δύο ήμισυ σχεδόν έτΐ) πριν συγκροτηθή ή 
έν Τροιζήνι Συνίλευσις. 

Προς τί λοιπ4ν ό τόσος περί τής διαθέσεως τών Πελοπθνν*σί«ν 
ττρός τούς Στερεοελλαδίτας θόρυβος, έν ώ όλοι τά αυτά λέγομεν 
κερί αυτής, καί όλοι ώ; έξ ενός στόματος εύφημούμεν ; 

'ΟΜγα χαϊ πιρί της ' ΛρνιστραχηγΙας. 

Ουδαμώς επρόκειτο έν τη κατά την Τροιζήνα συνελεύσει περί 
της αρχηγία; τών όπλων -εής Πελοποννήσου, % περί τής αρχηγίας 
τών όπλων τής Στερεάς Ελλάδο;. 

Τάς αρχηγίας ταύτας κατεΐχεν, τήν μέν δ Κολοκοτρώνης την 
δε ό Καραϊσκάκης καί διετήρησαν καί μετά τήν άρχιστρατηγίαν. 
Επρόκειτο περί τής γενικής άρχιστρατ/γία; όλης τής Ελλάδος, 
Πίς-εύει τις, ότι θά έδένοντο οϊ Πελοποννήσιοι άρχηγόν Στερεοελ-
λαδίτην, ·ή οι Στερεοελλαδίται Πελοποννήαιον · ό Κολοκοτρώνης 
διωρίσθ/ι άρχιστράτ>ιγο; μόνη; τής Πελοποννήσου παρά τής Πελο
ποννησιακής Γερουσίας κατά πρότασιν τού Πελοποννησιακού ς-ρα-
τοϋ μετά τήν κατα-τροφήν τού Δράμαλη, άλλ' έτελεσφόρησε ; τόν 
ανεγνώρισε ποτε ώ; τοιούτον ή Κυβέρνησι;; δέν κατήργησεν ή 
έν Αστρει Συνέλευσις καί αυτόν τόν τίτλον τής άρχιστρατηγίας, 
δν έφερε μέν τόχε ό Κολοκοτρώνης παρά γνώμην τής Κυβερνή
σεως, άντεποιεΐτο δέ ό Πετρόμπεης; άλλ' ουδέν ήττον, διηγού-
μενος τάς τής έν Τροιζήνι άρχηστρατηγία; όλης τής Ελλάδος, 
επαινώ καί τόν Καραϊσκάκην καί τόν Κολοκοτρώνην λέγων, ότι» 
αυθορμήτως έπρότεινεν τόν Τσόρτσην άρνιστράτηγον. 

Τό δέ τού Μιαούλη τό παρε·,σ«γόμεγον παρά τού άντςς·ρ*τά^, 
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γου Κυρίου Μεταξά ώς όμο'.ον πολύ διαφέρει, διότι ό μέν Κολο* 
κοτρώνης καί ό Καραϊσκάκης διετήρησαν, ώ ; εϊρηται, τάς « ρ / η -
γίας των καί μετά τήν άρχις-ρατηγίαν τού Τσόρτση, ό δέ Μιαού
λης, ό ιτρώτος ναύαρχο; όλης τ ή ; Ελλάδος, διέμενε, μετά τήν 
«7θλαρχίαν τού Κοχράνου, έντό; τής φρεγάτας, έν η έναυάρνει, 
ώ ; απλούς πλοίαρχος. 

Καί ταύτα ώς προς τό πραγματικάν μέρος της έπι·/ρ(«ε«; τό 
μόνον άξιον τινός λόγου εις έπανόρθωσιν τών άπ' αργής μέχρι 
τέλ.ου; αυτής εσφαλμένων. 

έν Λονδίνω 3] 15 Μαρτίου 1 8 5 8 

ς. Τρικούπης. J 

Τ Α Μ Γ θ I Σ Τ Ο Ρ I IΜ Λ Τ Α 

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. 

Ισως Κατώνειό; τις άνήρ, άναγνού; τήν έπιγραφην ταύτην 
άνακράξη: « Δόξα τη θεώ, ότι ευρέθη εις άνθρωπο; νά γράψη 
δυο λέξεις κατά τ / ς μάστιγος ταύτης τής άρτιπαγούς κοινωνίας 
μας, ÓTt, . . . ο τις οϊδε τ ί άλλο Ιτϊ δυστυχώ; όμως, φίλε 
Κάτων, δέν εϊνε τοιούτος δ σκοπός μου τόρα* ίσως έν καταλ
ληλότερα» τόπω καί χ?όν<;> έρευνήσωμεν αυτό τό ζήτημα* έπί 
τού παρόντος δμως έν άνθος μόνον σκοπψ νά ρίψω έπί νέου τινός 
τάφου τής ταλαίπωρου μας γλώσσης, ή/, καθιστώντες έκτρωμα 
•πρώτον, κηδεύουσι χο&' έκάς-ην δωρεάν οί πολυάριθμοι μας μ · Α -
στοριομεταφρασταί. 

Πρό τιν«*ν ημερών, φίλε αναγνώστη, μέ λέγει μία των συνα,Η 
γνωστριών σου εν τινι συναναστροφή. 

•— Ανεγνώσατε τόν Πειρατήν; — Τίνα Πειρατήν, κυρία μου ̂  
Βύρωνος · μάλιστα. ' · — Οχι, oyi' εν μύθιςορήμά νέον, με-βς» 
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φρασθέν έκ τοϋ Γαλλικού. — ί>. τοϋ Γαλλικοϋ ; καί τίνος συγ

γραφέως, παρακαλώ; — Τοϋ Γεωργίου Σάνδ, μέ φαίνεται* μάλι-

βτα, μάλιστα. — » Αλλα δέν ήξεύρω Ό Γεώργιος Σάνδ (δηλαδή, 

ή Κυρία Αυδεβάνδη) νά έγραψε κανέν μυθιστόρημα έπιγραφόμενον 

Πειρατής. — Καλέ, πώ; γίνεταί, άφοϋ το λέγουν οί μεταφρα<-*ί'* 

αλλά . . προβθέτουν έπειτχ και £ν άλλο όνομα, . . Ϋσκόκ. — Α < 

τον ϊσκοκ λοιπόν μ' ερωτήσατε άν άνέγνωσα ; — Βέβαια, βύτόν* 

τον άνεγνώσατε ; . . Αχ ! τ ί ώραϊον μυθιστόρημα . . — ίί πολύ 

ώραϊον, κυρία μόυ (Ή δεσποσύνη μου καθώς λ*γει Ό κύριος Σκυ-

λίσσ/,ς, ή δεσποινίς μΟυ^καΑώς λέγουν, άλλ»^), πθλύ_ ώραϊον, . . 

τδ άνέγνωσα πρό χρόνων Γαλλιστί . . — Α ! έγώ άνέγνωσα τήν 

νέαν αύ:ήν μετάφρασιν.. τ ί εύμορφη μετάφρασες! . . νά ίδήτε τ ί 

ΩΡΑΊΑΣ λέξει; έχει . . — Αν τήν έχετε, ΰπέλαβον έγώ μειδιών> 

ήθελον προθύμω; αναγνώσει τδν νεοίώτκ-ον αΰτδν Ϋσκόκ. — όχί , 

κύριε Σ . .. , ΜΟΊ τδν έδάνεισε φίλη μού τ ι ; , δέν τδν έχω πλέον* 

θέλετε νά τδν ζητήτω πάλιν ; — Οχι, *|»ρία μου, ευχαριστώ, 

δέν εϊνε ΒΊΑ ! . . Και άνεχώρησα. 

Διευθύίθί,ν δ' εύθυ; τίρός τιν* φίλον" μου παρ' ώ ιύ:λπιζόμη·/ 

νά είρω τον Πειρατ/ν. 

Πρέπει νά γνωρίζ -«; έκ προοιμίων, φίλτατε άναγνώστα, ότι 

ήγάπων ποτέ καθ ϋπερβολήν τά μυθιστορήματα, και ΑΚΌΜΗ καί 

τόρ* δέν άνίγινώικω μετά δυσαρέσκειας μυθιστορίαν* μολονότι 

ΈΓΏ δέν είμαι ΈΚ τών πρεσβευόντων ότι αμαρτία έ;ωμολογημένη 

ούκ* έστιν αμαρτία, βλέπεις έν τούτοις δτι εξομολογούμαι είλι-

κρινώς τήν άμάρτίαν αου" έ «νοείς ήδη, δτι δέν αφήκα σχεδόν 

μυθιστορίαν ελληνιστί μεταπεορασαένην, τήν οποίαν νά μήν άνέ

γνωσα* ίνας 3εος το ήί,ενριι, κατά τό Χοιν$ λεγόμενον τ ί ΰ-έ-

φερα μ αυτας τα; μεταφράσεις, πο3η οοσις υπομονή; μ εχρεια-

σθ/ι πολλάκις διά νά μή σχίσω τήν άνά χεϊοας μου μετάφρασιν, 

πόσος φανατισμός , ποία μυθιστοβιομανία έπρεπε νά μ' ώθ/ί 

πολλάκις ϊν αναγνώσω μέχρι τέλους τάς πλείστας τών χ«ρι-

τωμένων αυτών μεταφράσεων. Αια ταϋτα πάντα κυνηγώ με τά 

κερί πασαν νέαν μετάφρασιν, έλπίζων νά εΰρω αυτήν καλλιτέραν 

^ ώ ν προγενεστέρων ν/ -,;, ΚΑΙ κηδ-ύουσαν μετ ' όλιγωτέρας πομπί,; 
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5ΐ«1 εύαριθμοτέρα; σολοικισμών καί βαρβαρισμών συνοδι'ας την 

τάλαιναν γλώσσάν μας. Ισως Ομως μ' ερώτησης, καθώς κ' ίχεις 

τδ πρδς τοϋτο δικαίωμα: α ΆΛΛΑ, κύριε Αρίσταρχε, τί σοΙ 

μέλει διά τήν μετάφρασιν ; δέν άναγινώσκεις τήν μυθιστορίαν 

ώς εχει, άφυϋ ήσαι μυθιστοριοφάγος, καθώς λέγεις, χωρίς νά 

σκοτίζεται διά τά λάθη της ; όπως δήποτε ΘΑ έννοήσης τήν καθό

λου εννοιαν τοϋ μυθιστορήματο;* τί σοι μέλει διά τάς λεπτομε-

ρίας ; s — Ναί, φίλε μου, ΊΑ σ' άπαντήσ» κ' έγώ, έχεις 

δίκαιον, άλλά τ ί τδ κάμνεις, άφοϋ ήμαι ιδιότροπος, κ' επιζητώ 

πάντοτε τήν δυνατήν κ' έκ τών ενόντων έντέλειαν ; Πώς ν » γεί-

νη τδ πράγμα, άφοϋ τά νεϋρα μου πειράζωνται φοβερά, Οταν 

άναγινώσκω αίφνης εις έλληνικήν μυθιστορίας μετάφρασιν (ές-ω 

καί κοσμουμένην ΰπδ τοϋ μακροϋ ονόματος τοϋ τρανού καί πολυμα-

θοϋς μυθιστοριομεταφραστοϋ Κ. Ιωάννου Ισιδωρίδου Σκυλίσσου) 

τήν φράσιν π. χ. τον ίίσήγαγε ecç ζάς β.1έψεις του, ί|ν εννοώ μόνον 

μεταφράζων αυτήν κατά λέξιν εις τδ Γαλλικόν πρωτότυπον 

il le fit entrer dans ses vues, ή τήν κομψήν ταύτην : τής χάμηι 
την αΰ.Ιήν, δι' ή; μεταφράζεται ( ! ! ) δήθεν τδ γαλλικόν il lui 
fait la cour, ή τήν άλλην : ίβΛηθηιιΐν χα& όόόν, μετάφρασιν (ή 

μεταγραν.μάτισιν κυριολε/.τικώτερον) τοϋ Γαλλικοΰ : nous nous 
mimes en rouie ή τδν πολυθρύλλητον Lion τών Παρισίων μετα-

μορφούμενον ει; Συρμομέδοντα έν Σμύρνη παρά τοϋ γλαφυρού ποιη-

τοϋ Κ. Κοντοπούλου, . . . καί μύρια άλλα έτι, μεθ' ών λυπούμαι 

τή άληθεία νά καταφορτίσω τδν άβώον ^άρτην, καί τοι μή δυνά-

μενον νά όιαμαρτυρηθή, κατά τήν εύφυά έκφρασιν Γάλλου τινός; 

Τί νά κάμωμεν, άφοϋ ήμαι άνθρωπος στενοκέφαλος καί δέν ημπο

ρώ νά εννοήσω, τίνος ένεκα μαθηταί, πολλάκις έκστηθίζοντις ετι 

τήν Γυμναστικήν τοϋ Κ; Καματζώδου, καταβαίνουσιν είς της 

δημοσιότ-,τος τδ στάδιον, καί προβαίν.ΐυσι τρανοί τρανοί μετα-

φρασταί είς τδ μέσον, φέροντες αντί παντός εφοδίου âv λεξικδν 

τών Κ. Κ. Σαμουρκάση καί λοιπών ΰπδ μάλης ; Πώς θέλεις φίλε 

άναγνώστα, νά μή μέ κκταλάβη νευρική ταραχή erìcv εξαίφνης 

βλέπω μαθητάς τυπώνοντας τ ά ; εξηγήσεις διδασκάλων των, καί 

γράφβντας μετά κόμπου εις τό έςώφυλλον τής δήθεν μεταφρά-j 

2 
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οεώς των, νπο του Κυρίου χίεΐγα ?} Stira ; · . Ê ! φίλε μου, 

αυτά, βλέπεις, εϊνε φυσικά μου ελαττώματα, άτινα ευτυχεί; οί 

μή έχοντες! γνωρίζω δτι ή υπομονή εΐνε κάλλιστον πράγμα, άφοϋ 

καί ή Γαλλική παροιμία λέγει δτι la patience passe science, 
άλλ' εξομολογούμαι δτι ποτέ δέν κατώρθωσα νά καταστείλω τα 
νεΰρά μου, άναγινώσκων πράγματα παραπλήσια τών προμνημο-

νευθέντων. 

Εννοείς τόρα πιστεύω μετά πότης χαράς ίτρεχον νά εδρω τόν 

Π$ιρατήγ εις τήν οίκίχν τού φίλου μου, αφού ήτο μετάφρασις 

νέα, συστημένη μάλιστα καί παρ' ευφυούς κυρίας" δηλαδή, entre 
nous soit dit, πολλήν σημασίαν δέν δίδω εις τών γυναικών τάς 

κρίσεις έν γένει, καί μάλιστα περί μυθιστορημάτων, καθόσον διά 

τάς κυρίας γενικός κανών τής τών μυθιστορημάτων κριτικής εϊνε 

ώς γνωρίζεις ίσως καί σύ ό ίδιο;, ότι καλή μυθιστορία εϊ.ε ή δια 
συνοικεσίου κλειομένη, κακή δέ ή δια θανάτου, κανών πολλά ευ
χάριστος καί καταδεικνύων προδήλως δτι γυναίκες εϊνε οί πλεί

στοι τού optimisme οπαδοί. Οπως δήποτε εϊχον προκατάληψιν 

τινά υπέρ τοΰ Πειρατοΰ καί μετά τή; προκαταλήψεως ταύτης 

•Ατένισα έπί τής τραπέζης τού φίλου μου κομψόν τι κόκκινον 

(ή έρυθρόγ, ϊ ν« μή όργισθή ή τού θεάτρου επιτροπή) βιβλίον, 

έπιγραφόμενον ό Πειρατής τ) 'Υσκόχ. — Φίλε μου, θα μοί δανεί-

σης πιστεύω δι' απόψε μόνον αυτό τό βιβλίον σου. — Δέν εϊνε 

έδικόν μου φίλε μου" αν ήμπορή; νά μη κόψης τά φύλλα, καί νά 

μοί τό έπιστρέψ^ς αύρων το πρω'ί', λάβετο. — Τί διάβολον,.. 

έ'στω, απήντησα μετά μικράν σκέψιν, καί λαβών τό βιβλίον άνε-

χώρησα. Εφθασα εις την οικίαν μου απνευστί, ήνοιξα τό βιβλίον 

έπί της τραπέζης μου καί ήρχισα να άναγινώσκω τάς σελίδας 

του, δπου τα τυπογραφικά φύλλα μοί τό έπέτρεπον. 

Ανθρακες, φίλε μου ό θησαυρός ! μάτην καί τής κυρίας ή συς-α-

σις, μάτην καί ή καλή μου υπέρ τοΰ Πειρατοΰ αυτού προκατά-

ληψις.Ναυτία σνεδόν μέ κατέλαβεν άναγινώσκοντα τα πρώτα φύλ

λα άτινα ευρέθησαν τυχαίως κομμένα. Φαντάσθητι, φίλε άναγνώς-α 
{άν δέν τήν άνέγνωσες (Ιεβαίως), μετάφρασιν κατά λέξιν σχεδόν^ 
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έκ τού Γαλλικού άνευ τής ελαχίστης φιλοκαλίας περί τήν διά-

ταξιν τών λέξεων, τοΰ μυστηρίου αυτού τής λογογραφικής τέχνης, 

όπερ δέ" διδάσκεται, πάναθεμά το, άνευ τής παραμικράς προσο

χής περί τήν άποσκοράκισιν λέξεων χαμαιζήλων, βριθουσαν 

άκυριολεςιών, ασυνταξιών, ανορθογραφιών, *αί ούτινος δήποτε 

έτι άλλου πλεονεκτήματος θέλεις. Ισως άπ*ιτήσης νά σοι φέρω 

απόγευμα τι τών χαρίτων τούτων, αναγ.ώς-ά μου, άλλά. . . δι' 

όνομα Θεού ! κ' έγώ βαρύνομαι ν' αντιγράφω ο,τι έτρόμαξα ν' ανα

γνώσω, καί σύ ήθελ'.ς μετανοήσει αναμφιβόλως διά τ?;ν αϊτησίν 

σου, άν άνεγίνωσκες αίφνης δύο ή τρεις σελίδας τού Αθηναίου, 

περιέχουσας άποκοπά;, όμοιας τνί : « έάν τι ήόύνατο rà μετρία
σα· . τοΰτο ΐ\θε.1εγ είναι ai. . . » (σελ. 8) . -ή τή : ο ή πρότασις 
παρεόίχθη » (σελ. 9) , ·ή τ-îj « τοΰ οποίου ό ευγενής χαρα-
κτήρ, χαί. . . άγεοείχ?νογ αυτόν » (σελ. 1 1 ) , ή τί) ; α ίχά-
ΥΟΥΧΟ εις εικασίας » καί μυρίαις άλλαις, ή αμάθειας δείγματα 

όμοια τ ω ήά£Σ όνομα ή τω :• ai νε-Ιοι χαταπίπτουσι πυρω-
ΘΕΝΤΕΣ [it σελίνι 89 ) χαί άλλοι; πολλοί;. Τό δέ χείρον πάν

των εϊνε, δτι πολλαχοΰ παραμορφούται 'καί αυτής τής μεγαλο

φυούς συγγραφέως ή έννοια, π. χ. λέγει έν άρχή ό μεταφρας-ής: 

' τ*Ι"*χια7 τά όποια θέΑω προσπαθήσει γα συνοέσω, εκτός 
αν ή μνήμη μι Λαγθάγη, μοΛογότι ôèr θα ήμαι τόσοι αύθιγ-
τιχός, δσογ θά έπεθύμει, χ.τ.2. ένώ ή κυρία Sand λ έ γ ε ι : . . . 

par lambeaux- je vais essayer de les reunir, sauf à être trahi en 

beaucoup d'endroits par ma mémoire, et à n' être pas aussi 

authentique, que . . pourrait le désirer * τ .λ . . » Επίσης έν 

σελ. 7 2 λέγουσιν οι μεταφρασταί : α ΐδούό σύζυγο; σου έρχεται" 

θά Jâ6a> ΤΟ βΕρβιτόν σου (ή τάλαινα βάμβιτος έβαπτΐ€θη τό 
βερβιτογ .') χαί θά πυρώσω χαράς καί αγαΛΑιαοεως τόν θά,Λα-
μοτ τοΰτογ : Ενώ ή Sand λέγει : Voici Orio ; prends ton luth 
je vais brûler des parfums dans ta chambre. Τό άστειότα-

τον δέ εϊνε ότι οί μεταφρασταί (διότι σημείωσον άναγνώστά 

μου, δτι 'δύο ανθρώπων συνεργασία; εϊνε γέννημα ή μετάφρασις 

αυτη) «αρέλιπον, αγνοώ τίνος ένεκα, σελίδας βλας τοΰ πρωτοτό

κου, οίαν ανακαλύπτω ευθύς έν άρχή (εις τά κομμένα φύλλκ 
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•Λ«ντοτε) rfo έςΐς : από τών φράσεων δηλ. Mats malheureuse-' 
ment pour nous, μέχρι τών L histoire commença enfin, δθεν 

ν fja ου-1 πά'/ιν τήν μετάφρασιν οί μεταφρασταί, παράλι

ου καί ήμ σ·ΐ!>ν σε'ίδα κατά τήν έκδοσιν ήν έχω ήδη 

προ οφθαλμών, έπου αναφέρονται ίς-ορικώς τα τής λέξιως Uscoque 
κ.τ.λ. Ταϋτα πάντα όμως ένόμισαν καλόν οί μεταφραηταί νά κατα-

τάξωσίν έν περιλήψει, ώ; ιδίας των δήθεν ιστορικά; γνώσεις, 

είς τον πρόλογόν των, όπου, κατά το εξ αμνημονεύτων χρόων 

επικράτησαν έ'Θ μ̂ον, ζητοϋσι καί τήν συγγνώυιαν τοϋ άναγνώς-ου 

διά τάς ελλείψεις των, ίνα, ώ; λέγουσιν, ΈΝΘΑΡ5ΥΝΘΏ5ΐ καί άλλοι 

είς τοιούτου είδους έργα. Εγώ νομίζω, φίλε άναγνώστα, ότι εΐνε 

καλλίτερον, προ; το συμφέρον καί τη; γλώσσης καί τ ή ; καλλαι-

σθησίας, νά μήν ένθαρρυνθώσι καί άλλοι είς δολοφονίας αθώων 

καί μεγαλοφυών συγγραφέων, γνωρίζοντες έκ προοιμίων ότι άφί -
ενται αυτοί; πάντα τα παραπτώματα, άμα κατο:θώσωσιν έπειτα 

νά γράψωσιν ένα πρόλογον, δι' οΰ νά ζητήσωσιν ύποκλινέστατα 

nulle pardons παρά τοϋ άναγνώστου των. 

Αλλ ίσως μοί παρατήρησες ότι δέν εΐνε καί τόσον εύκολον 

πράγμα ή μετάφρασις μυθιστορία;· grazie per ϊ avviso' μήπως 

έγώ λέγω το εναντίον ; άλλα τότε άς μή μεταφράζωοι μυθιστο

ρίας, όσοι θέλουσι να δώσωσιν άπαρχάς τώγ περί zì\v TaA.Xtxì\r 

σπουοώγ τωγ (καί μάλιστα μυθιστορήματα τής Sand), άλλ' άς 

εκλέγουν άλλα βιβλία, αν έχωσι coûte que coûte, άκατάσχετον 

πρός μετάφρασιν έφεσιν, αν θέλωσι καί καλά νά ίδωσιν έαντούς 
τυπωμε'γονς, καθώς λέγει ό φίλος μου Αάκον είς τάς ΚερατσΙ· 
τσας του' άλλ'όχι, λέγουσιν οί μεταφρασταί· ϊφεσις προς τα 
xaÂà τους παρεκίνησε νά μεταφράσωσι τον Πειρατήν. Αν όλαι 

αί προς τά καλά εφέσεις ώμοίαζον πρδς τήν εφεσιν ταύτην τών 

μεταφραστών μας, στοιχηματίζω δτι τδ κα.Ιογ θά ήτο άγνω-

στον έτι είς τοϋ; ανθρώπους. 
Πιθανόν όμ«ς νά μας άπαντήσωσιν οί μεταφρασταί Οτι τδ καλόν 

τδ εκτιμά ή όρίξις (δηλαδή τό gusto), καί περί ορέξεως οναείς 
Μγος' τότε λοιπόν άς μή τοις κακοφανή" ότι δέν είμεθασύμφωνοι 
μετ' αυτών. Σ. 

ΕΟΡΤΗ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 

( Λ ι ή γ η μ α ) . 

Γυναικά μου, αϋριον θέλω νά διασκέδασης καί σύ καί τά παι

διά μας" μά τήν αλήθεια, ό διάβολος πρέπει νά σέ σπρώξ-/! γιά νά 

βγής παρ' εζω* έτυχε τδ πρωί νά περπάτησες μιά δυώ ώραις 

είς τδ Κεραμικόν, έτελείωσε' θέλεις πλέον νά κλεισθοϋμεν Ολοι 

τό βράδυ δά κάνης καί λόγον πώς διασκέδασε;... 

— Μά καλέ μου 

—Μά καλή μου,συμπάθα νά δμιλήσω πρώτα' δεν πρέπει κανείς 

νά τινε τόσον φίλαυτος, καί νά ζή μόνον διά τδν εαυτόν του. II 

κόρη μας 'έγεινε δεκαπέντε χρονών, καί είς τέτοια ηλικία θέλει" 

κανείς νά παίρνη ολίγον καί τδν αέρα του, νά περιπατή, και 

νά βλέπη κάτι περισσότερο άπδ τά μεσοφόρι* τ ή ; μητέρας της, 

αν καί γιά τά μεσοφόριά σου δά δέν έχει κανείς νά 'πή λόγο . . . . 

— Μά άνδρα μου ήξεύρεις πολύ καλά πώς έρχονται καί μας 

άνθρωποι, καί ή Λεονώρά μας 

— Μάλιστα, είξεύρω πώς μας έρχεται συναναστροφή* μάλιστα 

κ ; αυτός ό Κύριος Καλοφύλης, εκείνος δ νέος ζωγράφο;, ό όποιος 

τδ έρριξε ολίγο είς τδ ρομαντικόν, καί άφησε φαβορίτες' καί 

ίγα μΛουχετάχι τρίχες άποκάτω άπδ τά χείλη του, γ 'ατί 

θαρρρεϊ πώς αυτά τόν κάνουν ευμορφον. Ας ήναι δά, άδιάφορον 

κλασικός, ρομαντικός, φθάνει μόνον νά κερδίζη χρήματα. Αν 

αληθινά άγαπα τήν Λεονώρα, θά ίδοϋμε* δέν λέγω πώς θά τοϋ 

τήν δώσω, μήτε πάλιν πώς δέν θά τοϋ τήν δώσω Εχομεν 

ακόμη καιρό Ας ίδοϋμε τώρα εκείνο που λέγαμεν γιά αύριον' 

πρέπει νά διασκεδάσωμεν, πρέπει νά πάμε είς κανένα πανηγύρι 

εδώ τριγύρω εις τά Παρίσια. Πόσον νόστιμα είνε αύτάτά πα

νηγύρια ! μά δέν έχεις ί δ έαν , . . . σϋ ποτέ δέν θέλεις νά κάμν]; ένα 

βήμα έξω «πό τήν πόλι, £νώ μοϋ φαίνεται πώς οί Παρισιανοί πρέ-
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πει νά γνωρίζουν τουλάχιστον τά περίχωρα" έπειτα, κι' αυτά Πα
ρίσια εϊνε, μέ τήν διαφορά, πώς εί; τά Παρίσια λαμβάνεις τήν 
εφημερίδα είς ταΐς οκτώ και έκεΐ τό γεύμα, καί πληρόνεις, διά τά 
γράμματα 2 0 λεπτά άντί 1 5 ' και έκεΐ εϊνε τώρα άνθρωποι μέ 
μάθτ,σι, μέ πολλά προτερήματα, δηλαδή ποιηταί, ζωγράφοι, καί 

βιβλιοπώλαι ακόμη δηλαδή παλαιοί βιβλιοπώλαΐ' καί ό 
λόγος εϊνε, Οτι έκεΐ ζή,κάνιίς φθηνότερα, πληρόνει τό κρέας δέκα 
πέντε λεπτά όλιγώτερο τήν όκά. Καταλαμβάνεις, ότι εϊνε μεγάλη 
οίκονομία. Εί; εβδομήντα όκάδε; κρέας που τρώμε τόν ypóvov, 
έχομε κέρδος δεκάμι^υ δραχμ*ίς· αλήθεια, θέλει κανείς καμμίά 
τριανταριά δραχμαϊς νά πηγαινοέρχεται si; τά αμάξια· άλλ' 

άδιάφορον εϊ»ε οΐκονομικόν νά ζη κανείς εί; τήν εξοχήν Θά 
πάμε αυριον 

—Μά δέν βαστούν τά ποδιά μου, καί 
—Καλέ παίρνομεν ένα μεγάλο αμάξι, μήπως δέν εϊνε τώρα γε-. 

μάτος ο κόσμος άπό αμάξια" ημπορεί νά γυρίση κανείς όλο τό 
κόσμο μέ μικρά πράγματα, ίδέ γυναίκα, τό παιδί μας πετά άπό 
τήν χαρά του" τόν καύμένο τόν Αλέξανδρο ! πόσον θά εΰ/αρίστηθή, 
πόσον θά διασκέδαση εί; τήν έξοχη! . . . . A t . . . . — Λ , ναι, val 
πατέρα . . . — Αοιπόν αποφασισμένο . . Νά σιγυρισθή; διά νά ησαι 
Ετοιμος τουλάχιστον τό μεσημέρι" διατί δέν πρέπει νά κινήσωμε 
τό δειλινό, άφού θά φάμε μάλιστα εις τήν έξοχη. Πηγαίνω τώρα 
νά μάθω που εϊν» πανηγύρι, θ ά ίδής Κυρά Μανώλενα, 
6ά τρελαθή; άπό τήν χαρά σου. ' 

Ισως πιστεύετε ότι ό Κύρ Μανώλης, έγκαταλείψας τήν σύζυ-. 
γόν του μετέ'η νά λαβη πληροφορίας περί τή; εορτή;, καί όρίση. 
τό μέρος ένθα έμελλε νά όδηγήση τήν οίκογένειάν το» ; Απατά-
σθε. Μόλις προχωρήσας δέκα βήματα έλησμόνησε τήν άπόφασίν 
του κ*ί τήν είς τήν οίκογένειάν του ύπόσχεσιν. Απαντα φίλον 
τού τινα, τόν πλησιάζει, τόν λαμβάνει έκ τού βραχίονος, τόν 
χαιρετά, εξετάζει περί τής υγείας του, καί πάντα ταύτα μή δούς 
καιρόν είς τον φίλον του ούτε νά άποκριθή. Κατόπιν άρχεται τής 
«υνδιαλέξεως (έαν δύν<ται νά ό'Ομαοθη συνδιαλεξις, όταν 
πάντοτε λαλ$ τό αύιό πρόσωπον), καί σημειώσατε καλώς, ότι έν 
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τ ώ μέσω τοσούτων ομιλιών ό Κύρ Μανώλης άναμιμνήσκεται 
αδιαλείπτως νέων πράξεων, αϊτιν-ς έπάγουσι νέας ιστορίας, 
νέων χρηζούσα; διασαφήσεων, ώστε ή ομιλία καταντά απέραν
τος" δέν ένθυμεΐσθε πλέον περί τίνος επρόκειτο, καί αυτός ό 
λαλών λησμονεί τούτο, διότι προκειμένου περί κωμωδίας μετα
φέρει τόν λόγον του είς τήν Βελγικήν ή τά ζυμαρικά τού Lesage 
απαράλλακτα ώ; είς τήν Χαλιμάν" όπου μία ιστορία φέρει άλλην, 
καί αύτη πλήθος άλλων. Απαλλαχθήτε έπειτα έαν είμ.πορήτε" 
καί άν κατά τύχην θελήσετε νά εί'πητε λέξιν η νά έκφράσητε 
σκέψιντινα ό Κύρ Μανώλης σας εμποδίζει άναχράζων. Μέ συμπά-
Οιο . . . δέν έτελείωσα. 

Μολαταύτα ό Κύρ Μανώλ/,ς διάγει βίον καλόν, εϊνε άνθρωπος 
ολοστρόγγυλος φυσικώς καί ηθικώς, φαιδρός, εύθυμος, αξιαγά
πητος παρά πάντων, πλήν τών άδολέσχων, ο'ίτινες φυσικώ τ ώ 
λόγω δέν ήο"ύναντο νά συνυπάρξωσι μετ' αύτοϋ. ίΊς αρχαίος βι
βλιοπώλης, εϊχε σχετισθή μέ πολλούς πνευματώδεις ανθρώπους-, 
άναμιμνήσκεται μιάςλέ;εως ενός, μια; φράσεως έτερου καί παρεμ
βάλλει ταύτα πάντα είς τήν όμιλίαν του. Η συνδιάλεξίς του ευ 
χαριστεί μόνον τόν περιοριζόμενον νά άκροάται. Εκαμε έπιχει·· 
ρίσεις πολλάς εις τήν ζωήν του, έξ ών όμως ένθυμεϊται μόνον 
τάς επιτύχει,. Ευτυχής χαρακτήρ ! Ουδέποτε έκ τών προτέρων 
ανήσυχων, ουδέ καν καί εί; αύτάς τας δυσχερείς περιστάσεις· 
αφηρημένο;, αμέριμνο;, βλέπων μέ καλόν όμμα καί τά θλιβερώ-
τερα. ό τε δέ αί υποθέσεις του έλάμβανον κακόν πέρας, καί ύπήρ-
χον μυρίαι άφορμαί βασάνων μέν ώς προς τό παρόν, ανησυχίας 
δέ ώς προς τό μέλλον, τ ί φαν-άζεοθε ότι έπραττεν ό Κύρ Μα
νώλης; εξερχόμενος τήν πρωίαν τή ; οικίας του, διήρχετο τήν 
ήμέραν το» παίζων domino. Καί μολαταύτα έμεινε φίλος όλου 
τού κόσμου" αυτός εϊναι ό καλήτερο; έπαινος, δν δύναται τι; να 
τ ώ άποδώση. 

Η Κυρά Μανώλενα εϊνε ήπία Οσον ζωηρός ό σύζυγος της, καί 
διίτι τά άκρα συναντώνται, έπεται ότι καί οί σύζυγοι ούτοι συμ-
φωνούσι. Η θυγάτηρ των δεκαπενταετής, εϊνε χαρ»κτήρος δειλού 
χαί λαλεί ολίγα, 0 υιός των δεκαετής ών προξενεί τοσούτον Η", 
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ρυβον, όσον καί 6 πατήρ του. . . ίδού ή οικογένεια. Τήν έπαύ -
ριον, Κυριακήν, ή μήτηρ καί τά τέκνα ένεδύθησαν και εϊνε έτοι
μοι έκ τής ένδεκάτνς ώρα;" άλλά παρήλθεν και ή μεσημβρία καί 
εί; μάτην αναμένουν τον Κυρ Μανώλην, όστι; εΐ/εν εξέλθει πολλά 
πρω'ί, λέγων δτι μετά πέντε λεπτά επιστρέφει. Ο ζωγράφος 
μεταβάς προς έπίσκεψιν έκεΐ, ζητεί τήν άδειαν νά λάβνι μέρος 
εις τήν έκδρομήν των λέγων$ δτι θέλει κάμει τινα σ/εδιάσματα. 

Αλλ' αί ώραι παρέρχονται, ό δε οικογενειάρχης δέν επανέρχεται. 
Η νεάνις στενάζει θεωρούσα τό εκκρεμές· ό Δ Έ ζωγράφο; στενάζει 
θεωρών τήν νεανίδα, καί ό μικρός θεωρών τδ νέον του πανταλό-
νιον. Μόνη ή μήτηρ διατηρεί γ,Οο; ευθυμον.. Μετά εικοσαετή συ-' 
ζυγικόν βίον έσυνε.Οισε νά περιμέ·.η τόν σύζυγόν της. 

Τέλος τήν δευτέραν μετά μεσημβρίαν φθάνει ό Κύρ Μανώληί 
μεδ' ενός έτερου ισχνού καί χλωμούς δστι; χαιρετά χαριέντως 
τήν οίκογένειάν, ένώ ό αρχαίος μας βιβλιοπώλη; άνακραζει 
Ι Δ Ο Ύ με φαντασθήτε πώς όλως διόλου έλησμόνησα τήν 
άπόφασίν μα; . . Είχα ανταμώσει έ'να φίλον μου μέ τόν όποιον 
έσυμφάγαμεν.. . . Είχα νά τόν ϊδώ δώδεκα χρόνια τ ' όλιγώτερον. .· 
. . . Από τότε έπαθε πολλά, μού τά έδιηγήθη όλα, σας τά λέγω 
είς τόν δρόμο. Αφου έφάγαμε έ-ερπατούσαμε σιγά εί; τό Βασι-
λικό παλάτι, Ε Κ Ε Ί νά ΣΟΥ καί απαντάμε τήν εύγενείαν του τόν 
Κύρ Γρηγόρη. Ενώ ομιλούσαμε λέει ό Κύρ Γρηγόρης. 

— Τί εύμορφος καιρό;, πό:ω ήθελα νά ήμουν είς καμμίά 
έζοχά , . . . , ^ . . . . . . . . · ^ γ ό « Μ η ^ ^ Υ » · » » ~ 

Α έκραξα κτυπησας τό πρύ:ωπό μου, Λ Θεέ μου! καί ή οί·* 
κΟγένειά μου πού μέ περιμένει νά πάμε εί; κανένα πανηγύρι Ε Ξ Ο 

χικό ! . . . . Είπα είς τόν Κύρ Γρηγόρη νά έλθ^ μαζύ μας καί 
παραδέχθ/ι « όσω περισσότεροι τρελλοί είνε, τόσω περισσότερο 
γελά κανείς » . Ελα γυναικά μου* στείλε γιά καμμίά άμαξα, μά 
Ε Ί Π Ε τής παραμάνας νά οιαλέςη καμμιά μεγάλην. 

Μετ' ολίγον ή άμαξα έφθασε, « ν καί γίνε αρκετά ευρύχωρος 
μολαταύτα μετά δυσκολίας τοποθετούνται, διό;ΐ μόνος σχεδόν 
ό Κύρ Μανώλης πλ,ηροΐ τό βάθος τού όχήμχτος. Τά τέκνα συ
σφίγγονται πληοίον τής μητρός των, ύ δέ Κ. Γρηγόριος σχεδόν 
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αφανής όπισθεν τού Κύρ Μανώλη, ενίοτε άνακραζει. Εσκασ*, Ινώ" 
έκ-ίνος τ ώ άποκρίνεται.Κίσαι καλά.. . κύτταξε νά μή παρακουνιέσαι. 

Γιά πού έρωτα ό άμαξ/,λάτης. 
Είς τήν φυσικωτάτην ταύτην έρώτησιν δ εΐς θεωρεί τόν άλλον, 

$ ΔΈ Κυρά Μανώλενα λέγει είς τόν σύζυγόν της. 
Αοιπόν, καλέ μου, πού Οά πάμε ; 
Ó διάβολος νά μέ πάρη ΆΝ ήξεύριο Αμαξά, δέν ήζεύρεις 

πού είνε πανηγύρι ΕΐΣ τήν εξοχή σήμερ*; 
- Ó άμαξηλάτης έπ' ολίγον σκεφθείς αποκρίνεται. À . . . . θαρρώ 
είς τό Τίβολι Ο Χ Ι Δ Α θέλομε ΝΆ πάμε εΐς τήν έξοχη 
είς κανένα μέρος πού διασκεδάζουν,— Α, τό:ε διαφέρει τό πράγ
μα Θέλετε νά σά; πάω εί; τά Βατινόλλια εις τόν μπάρ
μπα Παντελή. — Τόν ξεύρομεν Δ Α τόν μπάρμπα Παντελή, Ε ΊΣ 
Β Ύ Τ Ό Ν τρώγει καί πίνει καλά κανεί;, Μ Α τό μέρος αυτό δέν εϊνε 
αρκετά έξοχικόν. . . . — Νομίζω δτι τό πανηγύρι εϊνε ΕΐΣ τό B E L -
LEVILLE.—Λοιπόν , εμπρός γιά τό B E L L E V I L L E . 

Μά, λέγει ά Γρηγόριος προοπαθών ΝΑ άνακύψ'/ι ολίγον όπισθεν 
τού Κύρ Μανώλη, τό B E L L E V I L L E δέν εϊνε παρά πολύ έξοχικόν . . 
. . . . εϊνε καθώ; ένα προάστειον τών Παρισίων" ΘΑ έκάναμε καλ
λίτερα —Τώρα Δ Α έχομεν κ' άλλη γνώμη* θά διασκεδά-
σωμεν εί; τό B E L L E V I L L E - Οά Ι Δ Ο Ύ Μ Ε τό πανηγύρι . . . . Αφησε λοι
πόν νά σά; πάμε καί μή κουνιέσαι τόσον. 

Ó δυστυχή, Γρηγόριος Ο Ύ Ί Έ Ν πλέον λέγει, προσπαθεί μόνον 
νά Έ Χ Η έλευθέραν τήν Χ Ε Ί - ά του ίνα ΉΜ-OPRI ΝΧ έξάγη έκ τού κόλ
που του τό μανδύλιον Κ Α Ί άπομάττη τόν καταρρέοντα τού προσοί-
που του Ι Δ Ρ Ώ Τ Α . Καθ' όδόν ό Κύρ Μανώλης έδιηγεϊτο τάς τό-
χας τού φίλου 8ν συνήντησε τήν πρωίαν. 

Τόν άφησαν νά Λ Α Λ Ή χωρίς ΟΥΔΕΊΣ νά Τ Ο Ν διάκόψη" ή Ο Ι Κ Ο Γ Έ 

νεια είχε συνειθίσει. Ó νέο; ζωγράφο; θεωρών τήν Ε Λ Ε Ο Ν Ώ Ρ Α Ν 

προσεποιεΐτο ότι ΉΚΟΥΕ τόν πατέρα. Ù; πρός τόν Κύρ Γρηγόρη 
μα;, αυτός ΔΈΝ αρέσκεται ΕΊΣ τήν σφαΐραν τού άκ^οατού" άγαπα 
καί αυτός νά διηγήται τήν ίστορίαν του, νά λέγη τόν λόγον του, 
άλλ' έπί τού ό/ήματος άφίνει τόν Κύρ Μανώλην νά λαλίί, λέγων 
καθ" εαυτόν.—Θά Έ Λ Θ Ε Ι Κ' ΈΜΕΝΑ ή σειρά μου ΕΙΣ τήν Ε Ξ Ο Χ Ή Ν . 
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- Φθάνουσι εις τό Be.Ievi.le. 6 άγά&ΜΜί ίσταται ένώτηον 

τις νήσου τοΰ Ερωτος. ΪΙ συνοδεία καταβαίνει,άποπέμπει τδ Οχη
μα, καί βαδίζει στιγμάς τινας είς τήν μεγάλην όδόν τοΰ χ ω 
ρίου, ζητοϋσά τι άναγγέλλον τήν έορτήν. Αλλα τδ παν ηρεμεί, 
καί ουδέ παντοπωλείον εΐνε άνοικτόν. Η μήτηρ βαδίζει σοβαρώς 
κρατούσα έκ τοϋ βραχίονος τήν κόρην της· τδ παιδίον βαδίζει έν 
μέσω τοϋ αύλακος καί προσπαθεί να λα*πωθ/ί ίνα πράξη τουλά
χιστον τι* δ ζωγράφος ματαίως ζητεί θέσιν τ/να άγροτ^ήν ε'ς 
τήν μεγάλην τοϋ Bel.ev.lle όδόν, ό δέ Γρηγόριος θεωρεί παν
ταχόθεν μέ ύφος άδιαθίσίας, ψιθυρίζων—ΑΥΤΌ λέγουν έξοχη. 

Αίφνης ό Κυρ Μανώλης Ϊσταται ενώπιον τής συνοδείας, λέγων* 
ί ί , διάβολε, έχομε ενα τέταρτον τώρα ποΰ περπχτοϋμε σαν τρελ-
λοί* δέν μοϋ λέτε ή ευγένεια σας διασκεδάζετε μ' αυτό τδν τεόπο ; 
Οχι, διόλου. -— ούτε έγώ. —ούτε έγώ.—Αοιπόν δ άμαξας ήτο 
ζώον> έδώ δεν εΐνε πανηγύρι, καί είμεθα ά\αγκασμένοι νά μέ-
νωμεν. Ας ξανάβουμε είς τήν πόλι, καί άς πάμε είς τό δάσος 
Κοπίαιαν.ΙΙο' ίσως εΐνε εκεί τδ πανηγύρι. 

Κοπίβΐηνίΐΐο ! δεν τδ νος\μεύομαι αύτ·} τ!, δάσος, λέγει δ Κυρ 
Γρηγόρης— μιχ φορά ηθέλησα νά κόψω ένα κάστανον 

Μ *κ, , 

Ελ* Γρηγόρη, ποτέ οεν θέλεις ,ά Σ Ύ Μ Φ Ω Ν Η Σ μέ τους άλλους, 
θέλεις νά κάνουν δ,τι ο αρέσει* αυτό εΐνε. γιά γέλοια. Μά μοϋ 
φαίνεται πώς εΐνε δλο τδ έ/αντίον. — βά πάμε ε'ς Β Ο Α Ι Β Ι Α -

Ν Ϋ ΐ Β . Αναοαίνουσι τό Β Β Ι Ι Β Ν Ί Ι Ι Β , διαπεοώοι τό δάσο; 8 * ί η Ι - Ρ 3 Γ -

gcall » , καί ούτω ευρίσκονται είς τήν εξοχήν. 
Α , πατέρα, ένα γαϊδουράκι, άνακράζει τό παιδίον. — θέλεις 

νά πάς μέ τδ γάιδαρο. — Ναι, ναι πατέρα. — Πάμε λοιπόν νά 
πιάσωμεν* πρέπ:·. νά δ.ασκεδ:;ζη κανείς εί; τήν έξο/ή. Λεονώ:« 
θέλεις καί ού νά πάς μέ γαΐδαρον . . Καί σύ, γυναίκα μου Π « · 
μην έτρελλάθης, άνδρα μου. . . — Θά υέλεις βέβαια άλογον , 
Πν;γαίνω τώρα νά πιάσω. 

Καλέ, ούτε άλογο, οΰτε γα'ί'δαρο θελω' μά 'μπορώ νά βα-
σταχθώ επάνω ; . . ΓρΤ-,όρη Οί- πάς σύ με άλογο ; . . Εγώ έχο' 
τώρα νά άναβώ εί; άλογο άπδ τδν καιρό . . . . είς τήν πίστ" 
μου , . , πρόσμενε λοιπόν, 
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Αι' αύτδ δέν εΐνε καμμιά δυσκολία . . Ι . παγαίνω νά πι«σ*ί 

Ά Λ Ο Γ Α . , 

ό Κύρ Μανώλης ενοικίασε δύω Ονου; καί δύω ίππους. Ιπτ,ίύ-
ουσιν ή θυγάτηρ καί τό τέκνον έπί τών ησυχότερων ζώων* μά
την δ Κύρ Γρηγόρης άνθίσταται. ό φίλος του τδν αναγκάζει 
καί άκοντα νά ίππευση. Τέλος ό Κύρ Μανώλης ιππεύει τδν έτερον 
ίππον, καί ούτω οί έφιπποι προπορεύονται ακολουθούμενοι ύπδ τή; 
μητρός, ήτις ΰπέφερεν ήδη έκ τών ποδών, καί τοϋ ζωγράφου, 
ό όποιος έπεθύμει νά σταθή ίνα σχεδίαση άποψίν τινα. , 

0 Κύρ Μανώλης καί ό φίλος του μετ' ολίγον δέν βλέπουσιν 
τους όνους. Εισέρχονται είς τό δάσος. Είς κατωφερή τινα άτρα-
πδν ήν δ Κύρ Μανώλης κατήρχετο καλπάζων, ό Κύρ Γρηγόρης, 
πίπτει άνωθεν τής κεφαλής τοϋ άλογου του, ούτινος ώλίσθησαν 
οΊ εμπρόσθιοι πόδες . . . . Ημουν βέβαιος πώς θά τήν πάθω, άνέ? 
κράξε ό Γρηγόρη;.ζητών βο/,θειαν, καί έκβάλλων θρηνώδεις γ ο γ -

γυσμού^ , , · . ; . . • . . . · '^(*Ι?1-.Τ ^.υ.*»*1 

Τί έχεις, λέγει ό Κύρ Μανώλης επιστρέφων. Το βλέπει; 
κ α λ ά . . . έπεσα.— Επεσε; γιατί δέν νίξευρες νά κρατηθής.-^ ¡ 3 , 

τδ κατηραμένο αύτδ ζώον έπε;ε.-— Επεσε γιατί δέν ήξευρες νά 
τδ κράτησης.— Σύ είσαι ό αίτιος.— Ελα τώρα πάμε, δέν έκτύ-
πησες. . . . Δεν εΐνε τίποτε, εις τήν εξοχή πρέπει νά διασκεδά-
ζη κανείς . . . . Ας γυρίσωμε νά ενροϋμε τας Κυρίας . . . — Α ς 
γυρίσωμε, μά δέν ξανακαβαλικεύω, θά τραβώ τό ζώον άπδ τδ 
χαλινάρι.— Είσαι άνανδρος. 

Διέρχονται διά τών ά,ιρων τοϋ δάσους, παρατηροΰσιν όνον τινά, 
κυλιόμενον έπί τής άμμου, άφοϋ είχε ρίψει χαμαί τήν έπ αύτοϋ 
Κυρίαν, καταπεσοϋσαν μέ τρόπον ώστε ή έοθής της έκάλυπτ* 
τήν Οψιν της. 

Ω, θεέ, τί νόςιμον πράγμα, άνακράζει ό Κύρ Μάνώλ/,ς. Βλέπεις 
λοιπόν, Γρηγόρη, . . . . κρίμα νά μήν ήνε δ Καλοφύλης έδώ . . . « 
Ι·ί εΰμορφο; σκηνή. 

0 Γρηγόριος στάς ζητεί τά δίοπτρα του ίνα ιδη καλλίτερα 
•ΪΉΝ σκηνών ταύτην, άλλά πριν τά άνευρη δραμοϋσα έκ τοϋ άντι-
^του μέρους % Κυρά Μανώλαιν* κατεβίβασ* τά μεβοφόρια, ά * ι ν ^ 
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έκάλυπτον το πρόσωπον τ η ; πεσούσης νεανίδος* τότε ό Κύρ 
Μα ώλη; έννοήσα;, δ:ι είνε ή κόρη του χαμαί, δέν ευρίσκει τόσον 
παράδοξον τήν σκηνήν. Καταβαίνει τού ίππου καί τρέχει προς 
τήν μεμψιμοιρούσαν γυναικά του. 

Τί ε ϊ ν ε . . . . — Η κόρη μου έπεσε.'. Αυτό τό αναθεματισμένο 

γαϊδούρι ηθέλησε ΝΑ κυλισθή. — Τό 'ξεύρω . . έκτύπησες Λεονώ-

ρα._; ft, θεέ μου, όχι, πατέρα μου Τότε μή τό συλλογιζώμε-

6α— Βέβαια μή τό συλλογιζώμεθ*. Α Υ Τ Ό σε ευχαριστεί* ψιθυ
ρίζει ή μήτηρ, Μ Α ή κόρη μου έπεσε πολύ άσχημα . . . , Τ Α 'ξεΰ-
ρω ό λ α . . . ό Καλοφύλη; τήν είδε ; — Οχι, δόξα σοι δ θεός, 

έμενε 'πίσω Αφού 6 Καλοφύλης δέν είδε τί-οτε, δεν είνε 

μεγάλο Τ Α κακό Πάει καλά . . . Καλοφύλη, φίλε μου, 
κάμε τόν κόπον ΝΑ πα; Τ Α ζώα, διασκέδασα μεν αρκετά1 ΘΑ 
πάμε ΝΑ καθήσωμε εί; τό χορτάρι νά σέ περιμένωμε. 

Ô νέος τεχνίτης δέν εύχαριστήθη Δ Ι Α τήν έντολήν, άλλά δέν 
τολμά νά άποποιηθ·/]· ίππεύσας έπί τού ΕΝΌΣ ίππου, καί κρατών 
τόν έ'τερον έκ τοΰ χαλινού ώ; καί τόν Ό'νον, άνανω:εΐ. 

Λεν πηγαίνομε νά 'ρωτήσωμε εΐς εκείνο έκεΐ κάτω τό ξενοδοχεϊον, 
μήπως είνε έδώ τό πανηγύρι* λέγει ό Κύρ Μανώλης. 

— Δέν βλέπει κανείς τίποτε γιά νά ύποπτεύση τέτοιο πράγ
μα. . Αρχισα νά πεινώ. — Δέν εϊνε ά/.όμη ώρα γιά φαγητό. . . 
έχομε καιρό.— Βέβαια, έχομε καιρό. . . . αφού σύ τήν παραγέ
μισες τό πρωΐ δεν στενοχωρείσαι. —Γυναικά μου* πρόσμενε με 
έδώ μέ τήν κόρην μας. . . πάω ΝΑ μάθω Έ Δ Ώ είνε Τ Ό πανηγύρι, 
πού στό διάβολο είνε. 
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Η Κυρα Μανώλαινα ητις ύπέ3 πάν άλλο έπόθ-ι ήδη νά άνα-
παυθ·/), κάθηται μετά τής κόρ/;ς της έπί τής χλόης. 

Ô Ξενοδόχος πρός όν ό Κύρ Μανώλης μετά τού φίλου του 
διευθύνονται, έτυχε νά ηνε φλύαρος, όσον καί ό Κύρ Μανώλης· 
οΊά νά άποκριθνί είς άπλουστάτην τινά έρώ,τησιν εμπλέκεται 
είς φράσεις, έξ ών δυσκόλως εξέρχεται, διά νά δείξη όδόν τινα, 
άρχεται νά περιγράφω πάντα τά πέριξ* όταν δέ τόν έρωτήσητβ 
τ ί φαγνίτόν έχει, απαριθμεί τά φαγητά άτι να γνωρίζει νά κατ*-

)( * ™ )( 

ακευάζη, δσα αυτός εφεύρε, καί ταύτα πάντα ίνα έπί τέλους εϊπη 
δτι μόνον ήδη μόσνον ψητόν έχει. 

Ó Κύρ Μανώλης, όστις έξ ανυπομονησίας εϊχεν ιδρώσει άκοΰων 
τον ζενοδόχον, τόν διακόπτει άποτόμως ένώ περιέγραφεν τά συν
θετικά μέρη έπιροφήματός T T V O ; , καί τόν λέγει.— Κχω ¡J-TOT ώρα 
τώρα πού σ' ερωτώ άν ήνε πανηγύρι εί; Romainville, έάν έχης 

τίποτε νά φάμε, καί σύ μυύ λέ; άλλ' άντ' άλλων, Μήν 

έστοχάοθης πώ; έρχομαι νά μέ μάθ/,ς νά γίνω μάγειρα;; 
— Κύριε. . . τί εϊνε ; . . . . πώ; · , . . . . σας εξύβρισα. . . . Λ 

σέ εξύβρισα, είμαι τέτοιος άνθρωπος πού όπως θέλεις ημπορώ v i 
σέ ικανοποιήσω . . . — Πήγαινε εί; τόν διάβολο . ! . . . νά κ' αύ:ός 
μονομαχία τώρα προτείνει! Δεν τρώμε σ' εσένα, γιατί λές λές, 
καί καμμιά ακόμη άπόχριοις εί; ότι σ' ερωτούμε. 

Ó Κύρ Μανώλης εξέρχεται τού ξενοδοχείου, ακολουθούμενος 
υπό τού Γρηγορίου λέγοντος . . . — Κ α ί δμω; πρέπει νά φάμε; 
κάτι τ ι . 

Κάθηνται έπί τής χλόη;, ό Κύριος Καλοφύλης επανέρχεται 
μετά τού μ,ικρού Αλεξάνδρου, όστι; βαδίζων υπεκφεύγει ένεκα 
φόβου τά όμματα τή; ρ.ητρό; του, διότι έπί τού όνου έσχισε τό 
παντελόνιόν του. Αλλά τότε ή μέν μήτηρ καί κόρη έθεώρουν μέ 
κεχηνός στόμα καρυάν τινα ολίγον εκείθεν άπέχουσαν πλήρη 
καρύων· ό δέ Κύρ Μανώλης εϊνε βυθισμένο; εί; ίστορίαν τινά, ητις 
ώς απέραντος, ουδόλως διασκεδάζει τόν Γρηγόριον. 

— Σας έ'λεγα λοιπόν, εξακολουθεί ό αρχαίος βιβλιοπώλης, ένώ 
ήμουν μία ήμερα είς τήν ψηλή μέ μερικούς φίλους μου, πώς απο
φασίσαμε νά μεθύσωμε έναν αγαθόν άνθρωπον παχύν σάν καί μένα. 
Τόν έλεγαν Γεώργο.—-

Á ! Τόν Γεώργον ! Τόν έγνώρισα' άνακράζει δ Γρηγόριο;.—Καλά, 
καί τ ί μέ τοϋτο, πώς τόν γνώρισε;; εί; τήν ιστορία πού θά πώ 
A U T O δέν έχει νά κάμη τίποτε Ν Α Ι , μά 'ξεύρω τί τού έκαμαν.. 
Καί γιά νά σού τό αποδείξω, διηγούμαι τήν ίστορίαν του, κ α ί . . . 
— Οχι μέ συμπάθειο, είμαι εί; θέσιν νά τήν γνωρίζω καλήτερ* 
σου, καί νομίζω πώ; θά τήν διηγηθώ σάν καί σένα. 
, Χωρί; νά άναμείννι τήν άδειαν τού φίλοι* δ Κύρ Μανώλης άρχί*? 
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ζει εκ νέου τό άνέκδοτάν του, όπερ κατ* ανάγκην έμελλε νά φερνι 
δωδεκάδα έτερων. Εν τούτο1.; έν τ ί ) μέσω τής διηγήσεώς του, Δ 
οικογενειάρχης παρατήρησα; δτι ή γυναίκα του καί ή κόρη του 
εΐσ'ιν άφηρημέναι, λέγει.—Τί κυτταζετε ιίς τον αέρα. όταν έγώ 
δμιλώ; — Νά" αυτά τά καρύδια : · . . εΐνε πολύ ψηλά. — Μητέ
ρα" ν' άναβώ επάνω ; άνακράζει δ μικρός Αλέξανδρος. — Οχι, 
λέγει ό πατήρ, καλά έξεσχισε; τδ παντελόνι σου' άν άναβής δά 
είς τδ δένδρο τδ 'ξεύρω καλά τί Οά μάς δείξης πριν φθάσωμεν είς 
τά Παρίσια. Πήγαινε σύ Γρηγόρη νά ρίψης μερ κά καρύδι» διά 
τάς Κυρίας, βλέπεις πώς δ Καλοφύλης ζωγραφίζει.— Καί γιατί 
δέν πάς νά ρίψης του λόγου σου.— Λεν είμαι ελαφρός σάν χαί 
σένα . , . . Μά εΐνε συγχωρημένον ; — Γιά ένα καρύδι, δέν έχεις 
φόβο. (ακολουθεί). 

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α . 

'Α^άπησις τω μισί.Μηη ποιητή τής ΓαΑ.Ιίας Α. Ααμαρ-
ΓΊ'>·Ί ;> ΐ ' .ΤΟ Ε 7ωακ>·/(ΊΥΊ·, φοιτητοΰ της νομιχής σχο.Ιής. 

Δέ< ήδυνήθγμεν ποτέ νά έξηγήτωμεν τήν παρουσίαν τής ανω
τέρω διατριβής εί; τάς στήλας τής Ελπίδος, έτι όλιγώτερον έν-
νοοϋμεν καί τήν δι' ιδιαιτέρου φυλλαδίου δημοσίευσεν αυτής. Εκ-
τιμώμεν κάλλιον παντός άλλου τήν ευγενή ίδέαν, ήτις πιθανώς 
ενέπνευσε τον συντάκτην της, άλλά χάριν αυτής καί μόνης δέν 
τολμώμεν νά τδν χειροκροτήσωμεν. ό Λαμαρτΐνος έβλασφήμησε 
τήν Ελλάδα, καταδικάζων τό παρελθόν της, καί άμβλυωπών 
πρδ; τδ μέλλον της. Η ύλη είναι ωραία δι' ένα Ελληνα, καί η> 
νίκη δέν δύναται νά είναι αμφίβολο; μεταξύ δύο αγωνιστών, ών 
ό είς έχει βοηθούς, τήν ποίησιν, τδν πατριωτισμδν, καί τη> 
ίρησκείαν. Καί όμως τίς ήθελε τδ πιστεύσει 5 Ισως Δ Λαμαρτίνος 
έμενε νικητής, άν επρόκειτο νά κρίνωμεν μόνον έκ του παρόντος 
Ιυλ,λχδίου. Πολλά σπανίω; μετριώτεραι ΐδέαι έζεφράσθϊϊσα·* δι» 
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« Λ Δ Ε Ν Ε Σ Τ Έ Ρ Β Υ καλάμου. Νά άποδείξωμεν τδ βάσιυ.ον τής α λ η 
θείας ταύτης θά ήτον πολύ έπίπονον δι' ημάς διότι έπρεπε νά 
άντιγράψωμεν 25 σελίδας, όσας δηλ. έχει τό φυλλάδιον. Εκτός 
συχνών ρητών τοϋ Παύλου, τοϋ Σοφοκλέους, τοϋ Πινδάρου, τοϋ 
Ηροδότου, καί δλης έν γένει τ ή ; ένδοξου χορείας τών αρχαίων 
ποιητών καί συγγραφέων, δέν απαντάται έτερον τι , έκτος δη
λαδή ΈΖΟ,γκωμε.ων φράσεων, στόμφου καί πομφο/ύγων. Πολλοί 
βεβαίως θά συμφωνήσωσι μιθ' ημών ότι τό αμάρτημα τοϋ Λαααο-
τίνου, όσον μέγα καί άν ύποτεΟή, δέν είναι άξιον τοιαύτης απαν
τήσεως. Καί εν τούτοις τοσαύτη είναι τοϋ συγγραφέως ή πεποί-
θησις, ώστε έδοκίμασε νά έκφραση κατά τήν ϊδέαν του καί Γαλ-
λιστί, δ,τι δέν κατώρθω^εν είς τήν μητρ./.ήν του γλώσσαν. Ευτυ
χώς άνέλαβεν ό ίδιος τό έργον, καί επομένως δυνάμεθα νά ήμεθα 
ήσυχοι ότι οί ξένοι δέν Οά έννοήσωσι τ ί συμβαίνει μεταξύ μας. 
Αλλως ό κύριο; /ωαννίδ-;; ήδύνατο νά δώση αφορμή* εις τον 
φίλον μας Αβοϋτον νά Γ Ρ Ά Ψ Η κάνέν ωραίο; άρθρον περί τής νεω
τέρας φιλολογία; τών Ελλ/,ΝΩΝ καί τών σπουδών τών μαθητών τοΰ 
ίΐανεπιστημείου όθωνΟ;. Οπως μή νομίση τις Οτι λέγομεν ύ^ερβο-
Λ Ά Σ , άρκούμεθα ν'άντιγράψωμεν τυχαίως έκ τοϋ Γαλλικοϋ κειμένου 
τήν έςής φράσιν Nous counaissons par ses précédens, Mr. 

Lamartine, qu' à peine le jour Je la liberté grecque arriva 

en méconnaissant soi-même et ce qu' il avait autre fois 

écrit, il ^e fil voir ingrat è la grèce sans tenir compte à sa 

plus que puissante tendance à 1' autonomie' καί νά είπωυιεν 
ότι, οσάκις ό ευφυής νέο; θέτει έρώτησίν τινα, άπαντα πάντοτε, 
Χ Ω Ρ Ί Σ κάν νά ύποπτευθή ότι σολοικίζει, διά τοϋ άρνητικοϋ-pas1 

ενώ είναι έκ τών ς-ο-.χεύυν τής Γαλλικής γλώσσης δτι τό pas ποτέ 
μόνον έπί απολύτου αρνήσεως όέν δύναται νά αναπλήρωση τό point, 
Τδ περίεργον είναι δτι πολλάκις 8*ί έννόησεν ό ίδιος ό,τι έγραψεν. 
Ιοού £ν παράδειγμα. Τδ έλληνικόν « ουδέ ορών γινώσκεις, ουδέ 
άκούων μέμνησαι » μεταφράζει « vous connaissez sans voir, 
et vous vous rappelez sans entendre, s Μετά ταϋτα πάς τ ι ; 
νομίζομεν θά πεισθη, άν είπωμεν ότι τδ μόνον έννοούμενον μέρος 
•fcpc μεταφράσεως, ίσως ΈΝ γένει τής διατριβής, εΐναι Α συνεχώς 
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επαναλαμβανόμενη χλτ,τίΛή·, Lamartine, Lamartine, κόσμου-» 

μένη ώς έπί τ ό πλείστον SLX τ ω ν κομψών επιθέτων mon ami, 

mon cher κ . τ . λ . Κ α ί έπειτα λέγουν οί έχίροί μα ; ό τ ι ή θεία 

ττρόνοια δέν μας υπερασπίζεται! 

Ελπίζομεν ότ ι ό κύριος ίωαννίδης δέν θα φανη τόσον ακριβής 

τηρητής τής υποσχέσεως ήν δίδωσιν ήμϊν έν έπ ιλόγω, καί δέν θα 

άναλάβη καί πάλιν αγώνα άνισον, ««ρου μάλιστα έχει τήν εύγέ-

νειαν να περιμείνη νά τ ώ δοθή αφορμή, καί φρονοΰμεν ότι , μέχρις οδ 

άλλος εύςάλέστερος καταβή εις τό ς-άδιον, ή καλλίτερα έκ μέρους 

μας άπάντησις πρός τον Λαμαρτΐνον είναι ή έξης. Να συστηθί, καί 

παρ' ήμϊν επιτροπή προ; καταγραφήν συνδρομών, ώς γίνεται έν 

Γαλλ ία , υπέρ του ά λ λ ο τ ε πολιτικώς καί νυν χιηματικώς δυς-υ-

χήσαντος περιφανούς ανδρός, καί να σταλώσιν αϊ εισπράξεις, Οχι 

si; τον συγγραφέα τής κατά r/¡v Ανατολήν περιηγήσεως, άλλ ' εις 

τάν ποιητήν του τε.Ιευταίου Άσματος τοϋ 'ApóJaov. Εις τήν 

πρότασίν μας ταύτην νομίζομεν ότ ι καί αυτός ó κύριος Ι ω α ν -

νίδης μέ πολλήν του λύπην δεν θα δυνηθη να απάντηση μέ το 

«υνειθισμένον του pas. 

4ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΙΣ. 

Α'. 

ϊπά τών ωραιότερων ένρινων ήμερων έλαμπρύνθη τό Λγιον 

•πάσχα, όπερ ήρεμον, καί εύάρεστον παρήλθε, άνευ κρότων κιν-

δυνωδών πυροβόλων, άνευ έκτοαχηλήσεων εις ατοπήματα, ών 

κ: τά τα παρελθόντα έτη έγένετο παραίτιον μεταξύ τοϋ πλήθους. 

Ai νηστεϊαι καί προσευχαί δια παντοειδών βρωμάτων καί τέρ

ψεων ίκανοποιήθησαν, καί ή δια τά παθήματα τού μεγάλου τοϋ 

κόσμο-j ίλευθερωτοϋ σκυθρωπή συμπάθεια, ώ; ή ομίχλη υπό τοϋ 

)( )( 

·4λίου, διελύθη εις τον ήχον τοϋ ευφρόσυνου τής αναστάσεως τρο
παρίου Χριστός ανέστη, 

Τήν έορτήν τής αναστάσεως τοϋ σωτηρος έπ/,κολούθησεν ετέ
ρας αναστάσεως έορτή' ή 2 5 Μαρτίου. Δυστυχώς καθ' όσον ά φ ' 
ημών μακρύνεται ή εποχή τής ένδοξου καί περικλεοϋς ημών πά-
λτ,ς, καθ' βσόν παρέρχονται τ ά γηραιά λείψανα τ ώ ν στηρήσεων 
καί πολέμων^ καί ό προς αυτήν έρως καί σεβασμός ψυχροϋται, 
ταπεινοϋται καί σμικούνεται* Οχ·.* δεν άνέτελλεν άλλοτε τοσού
τον ctvrpàj καί πένθιμος ! Είς τήν μόνην ίδέαν της άνεσ/.ίρτα 
πάσα Ελληνική καρδία, καί ό υπέρ α ΰ ή ς ενθουσιασμός είς ε·.δοξα 
παρώτρυνεν έ.γα, Αψίς πενιχρά, έμαρτύρει σήμερον τήν μεγαλειό
τ η τ α της, όλίγαι έπ' αυτής κακογράφοι είκόν?ς ατάκτως τι&ει-
μεναι, τ ο ^ άητή.τους κκί καταπληκτικούς προμάχους της, καί 
δύο στίχοι άνευ έ - Λ ο ί α ς , υ.αρτυροϋντες τήν άμάθε-.αν καί άνοιαν 
τοϋ προτείναντος αύ-ούς, ήσαν ή μόνη κατά τήν ήμέραν έκείνην 
επιγραφή· καί ίίού ούΐοι. 

'· ' ΐ Οσα iìtraν της Έ.Ι.Ιάύος' xóxxaJa άναρειωμένα, 
Πηύματα έσχορπισμένα τότε ε ίαβον χνοήν. 

Δηλαδή το ιίράμα έ.^λειωσεν όλα τό:ε έ.-αβαν πνοήν, καί τα 

πνευυατα ( ά πνεύματα πνοήν ! ! !) /.αϊ τά κόκ/.αλα. Τις ήθελ-ν 

υποθέσει οτι οί στίχοι ούτοι είσιν οί πα&ανον.Οεντες, καί ανηλεώς 

καταστραφέ-.τες ωραίοι εκείνοι τοϋ Ζακυ 0·.ου ποιη-.οϋ Μ»ρτελάου 

ενθουσιωδώς ανκραζοντος άπο ιών ωραίων τή. π->τοί'ίθς του 

παραλίων, ότε πρώ-Ον ήκου-ε τής έ).Ευθερίας τό πυροβόλον: 

"('σα είσθε των Έ À-Ιήνων χόχχα.Ια δησπαρμένα, * » ' MW, 
Στην φωνή ν τήν ίόιχήν μ> ν, τώρα .(άδετε Λνυήν ; 

0.:οία δια -ήν πρω-ευουσ/ν τ ή , Ελλάδος αισχύνη, όπου κατά 

τήν έχφ.ασιν τ ώ . Πα επι ττμιακών ρίτόρω- μα;, ή εστία τ ώ ν 

φώ <»*^άΜ*λ*νμ«λλθθ'σ>ι νι φΜτι^οΛιι τή» σκοτισμίένην ανατολήν, 

μετα 3 : ) πεοίτιου ετών έν·> .ρός τήν παιδείαν έναοχό-

λ /σ ιν , ούτε' /.αν μίαν έπιγραφήν προσήκουσαν νά δυνάμεθα νά έπι-

δειξωμεν ; αλ/.' ά λο ; με· δια λέξεων καί έ«φοάσεων προκατα-

ϊλ.υσριαίων, γνωστών ίσως είς μόνου; τοϋ; περί τήν φιλολογίαν 

/,ασχΟΛηθεντας, υψηλών αψίδων διακοσ μοΰμεν προμετώπ ,.α ι 
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άλλοτε στίχου; ούδεμίαν σημασίαν έχοντα;, τραυματία; παρανεν-

νοημένου; παριστώμεν τήν άνωθεν αυτών κακογραφημέν/tv Ελιυ-

θερίαν εκφωνούσαν. 

Β ' . 

Τα; ιλαρέ; και εύδίους τοϋ Μαρτίου ήμερα; σΊεδέχθησαν αί άνε-

μώδεις και κρυεραί τοϋ Απριλίου* ένώ είλπίζομεν ότι εντελώς 

άπηλλάγημεν του χειμώνο;, καΐ τών χειμερινών ενδυμάτων τα 

άχθη άπεβάλλομεν, καΐ αί κυρίαι άπετόλμων εΐ; ελαφρότερων 

εσθήτων τήν χρίοιν έπήλθον αίφνηδίω; ώ; απροσδόκητο; οπισθο

φυλακή τοΰ εί; φυγήν τραπέντο; χειμώνο; τα τελευταία άλλ* 

άνευ ίσχύο; ψύ/η του, άτινα δια τών θερμών του ακτινών κατα-

γελών διώκει ό εαρινέ; ήλιο;. Οραϊα εί; τάς έξοχα; τα χόρτο» 

άνθοΰσι, τα δένδρα θάλλουβι, και τό λϊυκάνθεμον καΐ χαμαί-

μυλον αρωματίζει την έσπερινήν αυραν. Τα ράία διαμορφοΰνται 

t i; τού; κήπου;, και οί ωραίοι των κάλ*κε; σεμνοπρεπώ; ΰ π α -

νοίγουσιν. Πόσον ώραίον <ιό κλίμα τή; Ελλάδος ! Έχει άπαντα, 
τις είς τάς χοιλάάας xal επί τών λόφων το pcàov, τήν προσ
φιλή τής άηίόνος ίρωμενην. Ji' αυτήν το πτηνον ixara-
λαμβάνει τους μελωόιχοίχ ήχους του' το θελχτιχοιτ ρόόον, ή 
βασίλισσα τών χήπων, άχούει έρνθριώσα τα ίρωτιχα ασματά 
του' μακράν τών άνεμων xstl τών χ/όνων της αρχτου, ύφ' 
4πασών θωπιυόμενον τών αύρων, χαθ' ολας τοϋ Ινιαυτον τάς 
ώρας, àmàiàn προς τον Ovpa'òv, ώς θυμίαμα ευγνωμοσύνης 
δσα παρά της φύσεως ελαβεν αρώματα, χαί εξωραίζει το 
υπερασπίζαμενον αύτο χ.Ιίμ» έπιοειχνύον τά πλούσια του 
χρώματα. Μύρια εισέτι τ?}ς ανοίξεως άνθη όισπο χίλλονν 
τους λειμώνας, άπειροι σχιαί τον έρωτα προσχαλοΰσι, χαί 
άπειρα δροσερά σπήλαια προσψίρουσι άναπαυτιχον άσυλβν. 

τ: 

Αλ.λ' ελθωμεν ήδη εις τά θερμά τή; φιλοπατρίας δείγματα, 

άπερ ol μακράν τή; Ελλάδος ζώντες περιφανείς υιοί αυτής προσ

φάτως φόρον λατρείας προ*ίέφερον. Εκ Παρισσιων ό μόνο; γόνο^ 

τοΰ ένδοξου τών ί'ψηλαντών Ο Ί Κ Ο Ν , Γρηγόριος Τψηλάντης άγορϊ* 

σας άπέστειλεν εις τό ενταύθα Πολυτεχνικόν σχολεΐον, 33 Ε Κ Μ Α 

γεία τών σωζόμενων αριστουργημάτων της γλυπτικής Ελληνικής 

τέχνης, άτινα ύπάρχουιιν έν τοίς διασημοτέροις τ ή ; Ευρώπης 

Μουσείοις. Ταΰτα Δ Έ εκτεθέντα, ·ϋδη ώς πιστευομεν εις τάς αί

θουσα; τοΰ Πολυτεχνείου, δύνανται νά |ίκανοποιήσ«σι τήν περιτ· 

έργειαν έκαστου, ίδοϋ ΔΈ ό κατάλογος αυτών. 

1) Ααοκόων, (εκ τοΰ Μουσείου τοΰ Βατικανού). 2) Απόλλων 

τοΰ Βελβεδέρε (έκ τοΰ αύτοΰ). 3) Αρτεμις άγροτέρα (έκ τοΰ 

Λούβρου). 4) Αρτεμις (αύτόθεν). 5) Αφροδίτη της Μήλου (αυ

Τ Ό Θ Ι ) . 6) Αφροδίτη τών Μεδίκων (έκ Μουσείου Φλωρεντία;). 7 ) 
Αφροδίτη τού Καπιτωλίου). 8) Αφροδίτη ή γενετυλλίς (έκ τοΰ 

Λούβρου). 9) Αφροδίτη ένακλάζο^α (έκ τού Βατικανού). 10) 

Αφροδίτη Νικήτρια (έκ τοΰ Λούβρο.»). 11) Αμαζών (έκ τοΰ Βατι

Κ Α Ν Ο Ύ ) . 12) Πολυμνία (τού Λούβρου). 13) Ευτέρπη (τοΰ Λούβρου). 

14) Νέα ΚΌΡΗ (τοΰ Λούβρου). 15) Σιληνό; ν) Βάκχος (τού Λού

βρου). 16) Γερμανικός (τού Λούβρου). 17) ό Βοργήσιος αθλητή; 

(τού Λούβρου). 18) Απόλλων δ σαυροκτόνος (τοΰ Λούβρου). 19) 

Σάτυρος άναπαυόμενος (τοΰ Βατικανού). 20) Σάτυρος αυλητής ( το» 

Λούβρου). 21) 0 δα Ί Μ Ω Ν τού ύπνου η τοΰ θανάτου (τοΰ Λούβρου). 

22) Δαιμόνιον τής ικεσίας (τοΰ Βερολίνου) 23 6 έκβάλλων Ά Κ Α Ν -

θ « Ν (τοΰ Βατικανού). 24) Βρέφος μετά χηνδ; (τοΰ Βατικανού). 

25) Άστραγαλίζουσα (τού Βατικανού). 26) Νύμφη ί επιλεγό

μενη Α Φ Ρ Ο Δ Ί Τ Η μετά κόγχης (τού Λ Ο Ύ Β Ρ Ο Υ ) . 27) Δήμητρα όρθία 

(τοΰ Βατικανού). 28) Ά Ρ Ι Σ - Ε Ί Δ Η ; (έκ τή ; Νεαπόλεω;). 29) Σοφο

κλής ( Τ Ή ; ί > Ώ Μ Η Σ ) . 30) Κάστωρ και Πολυδεύκη; (τής Μαδρίτη;). 

31) Ι Ά Σ Ω Ν ό λεγόμενο; Κινκινάτο; (τοϋ Λούβρου). 32) Παλαις-α» 

(σύμπλεγμα τ ή ; Φλωρεντία;). 33) Αθλητή; θνήσκ«ν (έκ τοδ 

Καπιτωλίου). 

0 φιλογενή; Β. Σ. Σίνα; ειδοποίησε Τ Ή Ν έθνικήν Τ Ή ; Ελλάδο; 

Τράπεζαν νά διάθεση, υπέρ τών έκ Τ Ο Ϋ σεισμού παθόντων Κορινθίων 

30 χιλιάδα; δραχμών. Προσέτι άνέθοκιν εί; ιόν έπί τών Εκκλη

σιαστικών Κ Α Ι τή ; Δημοσία; εκπαιδεύσεως Ϋπουργόν δπω; έκλέξας 

φτοβτείλη ε{; τήν Εύρώπην Π Ρ Ο Σ ΈΚ-μάθησιν Τ Ή Σ Ά Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ί * ; δύβ 



νίους έλληνας, όποιον έτερον έθνος δύναται νά καυχηθη εί; θε&— 

μοτέραν π*ρά τών υιών του άγάπην; 

χ&ρ Μ &$&^,% $ * ψ τ } ' * » φ 

ΕίείΓαμεν άπ' αρχής της συστάσεως τοΰ Ελληνικού θεάτρου 

μέριμναν θερμήν αποβλέποντες είς τόν κύριον αΰ οϋ σ/.οπόν, δι-ις 

ση'υερον δλοτελώς π·»οαγνωρίξϊτοΐι, καί κιτ*^·έφε-βι. Δέν ήν οή-

*«μβν ήμεϊ;, ώς άλλοι, τδ θέατρο* άτλ/ς «Μ · -.ε 'ν·-ει... / . > • % -

γώγιον, ουδέ παλ<ίσ-ρα' ερωτικών άνταγωνιτμώγ. ,Διν τοΰτο 

ανέκαθεν έλαλοΰμεν περί τής εκλογής τών προσώ-ω··, ά :ι·.α Οά 

μόρφωση ή Ελληνική τκ-'.νή, κ -ί περί τοΰ καταλλήλου των δρα

μάτων, άτινα θά διδάξη ό ήθο-οό. \1.ι αίσχρόν νά · έ„«»·.ται 

έπ'. τής σκηνή; τοΰ παρελθόντος αιώνος « Ι άνίτΐιτ«χε!ς 'Λετιφ-.ά-

σεις, και μάλ.ιστα δραμάτων, ό-οία ούδ' έν πρωτοτυπώ οήμίεον 

διδάσκονται έν ούϊίνίτής Εύρώπ,ς θ ατρω, ώς τα Ολύμπια τού 

Μεταστασίου, άτινα και τόν ίκανότερον ήθ,ποιόν ήϊύν-χντο να κ·<τα-

στήσωσι γελοϊον καί δυσάρεστον. Αξιον θαυμασμοί) πώς ή το-αύτη 

μέριμνα τή: έπι-ροπής περί τόν καθαρίσμόν καί τό ά:χ*ιό-υπον 

τή; ήυ.ετερα.- γλώσ«ής έν τοϊς πα;ιστανομένσις δράμασιν, ήδυν/;θη 

•ν* άνεχθίί καί έγκρίνη τήν παράστασιν τραγωδίας γε··ραμμέ·,η: εί; 

τήν γλώσσαν ε χά.χον 0 οτοΰν γαϊιια.Ιίά » Πρτπει νά συλλογι-

«θώμεν δτ·. είς τό θέατρο ν χρεο>σ-οϋμεν τού; μεγάλου; Σοφοκ">εΐς 

καί Αίσχύλους, δι' ου; έναβρύνεται πάσα Ελληνική ψνίχνί. Είς τό 

θέατρον τά πλείστα τών αθανάτων τή; Ελληνικής φιλολογίαί 

αριστουργημάτων, άτινα. έπί δυσχιλίου; δλου; χρόνους συνηγο

ρούν υπέρ τοΰ καταπεσόντο; εθνικού ή-μών μεγαλείου! Κα! όι·.ως 

σήμερον βλέπομε·· αυτό, έν αύτη τή άρχή τή; συστάσεως του 

εις τοιαύτην έ)ε:ινήν κατάστασιν, ώστε δέν δυνάμ:θ* νά μην 

άπελππθώμεν περί τής προόϊου, καί τών καρπών του!· όχι. δέν 

έμοχθήιαμεν υπέρ τή ; ελληνική; σκηνή;, ίνα ίδωμεν τήν άμά-

θιιαν καί άειδίαν έπ' αυτής, ούϊέ νά βλέπωμεν έψιμυθιωμένας 

όψει;, προκαλούσας τόν γέλωτα καί τόν οΐκτον. Άλλα τί ήδυνά-

μεθα νά έλπίσωμεν περισσότερον άφοϋ άνατ.θίται ή διεύθυνσις 

ιτοσούτον μεγάλου έργου είς τοσούτον άνίκανον διευθυντήν ; Ειν* 

)"( 487 )( 

αύ*.ό; είς κατάστασιν νά έννοήση υψηλούς προορισμού;, άφοϋ δέν 

ήννόησεν εΪ3έτι τόν προορίσμόν του ; Γποχρεοϋται δια συμβο

λαίου νά διαττρή πρός έκταίδευσιν τ ώ ν δυστυχώς συλλεγέντων 

ά·;αθ-;>ν ύποκρι-ών διδασκάλους, τής Ελληνικής Γαλλικής καί ΐ τ α -

λι·<·?; γ>ώσσης καί φιλολογίας καί έν τούτοι; αμέριμνος τού; εγκα

ταλείπει!·; τήν άμάθίίάν των. Ϋτοχοεοΰται νά μισδοδοτη τακτικώς 

τους έκ πτν-è; έτέιο·ι έ':·γου $ /αί τέχ·.γ.ς παραιτηθέντα; ηθο

ποιούς κ»1έν*ελεχώ; *ΐς θεατρικά, έν«σχολουυέ ους παραστάσεις, 

καί ί μ « ώ: μανθά ου.εν, ουδέ τούτο έκτελε". Παραγνωρίζει Ικα

νότητας, « ή ά π ο δ δων έίς αυτά; τήν δικαίάν των άμοιβήν. βνε-

κα αυτού *ψυχ;άνθη δ φιλογενή: Δημητρακόπουλο; δστι; 400 

χιλίνδ»; δραχι/.ών κατέβαλεν ύτέρ τ ή : οίκοδομήσεως μεγαλοπρε

πούς εθνικού θίάτρου. Δέν τε"μ?θα μέν ήμεΐς έξ εκείνων, οίτινες 

τά πάντα έπιψέγουσιν, άλλ' ουχί και έ; εκείνων οίτινες άδιαφό-

ρω? θ ωροΰσι τάς ζημίας τού έθνους. Η Κυβέρνησι; πρέπει νά λά* 

βη ένεργητι/.όν μέρο; εί; τήν ύ-τόΟεσιν ταύτην, διότι έ* α υ τ ή ; 

εξαρτάται ή διαυόρτ-ωσι; τοΰ Ελληνικού λαού. Δια τοϋ θεάτρου 

δύνα-at νά καθαρισθή καί μορφωθή ή ημετέρα γλ.ώσσα, νίτις 

σήμερον ευρίσκεται είς ην κατάστασιν ό κόσμο; πρό τής πλάσεως. 

Διά τού θεάτρου δύναται νά πλουτισθη ή νεωτέρα δραματική 

φιλολογία ημών, ?;4ΐς πτωχή καί αφανή; έρπει. Εκτός όλιγί<-ων 

μελών πρέτει τά λοιπά πάντα έν καιρώ ήδη ν' άποβληθώσι τοϋ 

θεάτρου. Τίά ζητηθώσι νέοι μέ άνατροφήν, μέ ολι'γην παιδείαν 

καί νόησιν, O J ; επίσης καί νέαι. Μεταξύ τών όλιγίστων τρύτων 

έκ μέν τών ανδρών ανάγκη νά διακρίνωμ,εν καί πάλιν τόν Κύριον 

Μανοϋσο-' δστι; άατίίθωσέ νά ένωση θαυμασίως τδ λεπτόν τ ή ; 

κωμωδ-α; μετά τοΰ υψηλού τοΰ δράματος. Ελπίζομεν ότι τήν 

ίδέαν μας ταύτην θά βεβα :ώσ/, έντό; ολίγου ή περίμενομένη παρά-

ς·»σις τή; Αουκρετίας Βοργίας* προτέτι τόν Κορτέσιον δστι; έδωκε 

πολλά μέχρι τούδ; δείγματα ικανότητος καί ευφυίας. Εκ δέ τ ώ ν 

γυναικών τήν άνελπίστως τήν πρώτην θέσιν καταλαβοΰσαν Αμαλίαν 

Στόκ' αρκεί τ ις νά παρευρέθη είς τήν παράστασιν τώγ Ό.Ινμ-

πΐωγ, ϊνα βεβαιωθή δτ ι δέν θκ ήτον υπερβολή άν έλέγομεν δτ·( 

σχεδόν έθριάμβευσεν. 
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iVX' *· εξαιρέσεις αύται, καθόσον μάλιστα δέν χρεωστούν» 

ται »£ς τ ά ; φροντίδας τοϋ διευθ κντοϋ, δέν δύνανται νά μας έμ-

•κοδίσωσι να ζγ,τήσωμεν τήν άναμόρφωσιν τοϋ προσωπικού τοϋ 

Οικτρού. Καί έν πρώτοι; νομίζομεν άιταιραίτητον νά άλλαχίή· & 

διευθυντής χαΐ ή έπιτροκή τοϋ θιάτρου, άλλ' έττϊ'Ατ) τοϋτβ προς 

το παρόν είνε σχεδόν αδύνατον, άς τεθ-ji τουλάχιστον ti; πλήρν» 

ί»χύν δ συνταχθι'ις «tel τοϋ θεάτρου κανονισμός, όστις Ιδομιν 

ανωτέρω ττώς έτχβήθϊΐ μέχρι τοϋδε. 

ΠΟΙΗΣΙΣ. 
E P Ö T I K A I Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α Ι 

Ε'. 

ΙΙοσάχις σ έχαιρέτισα, Εαρινή μου φύσις, 

Eiaizi ίχω εναυΛον τήγ xixvnov ώάή>; 

"Ητις, ένώ έστέναζογ ino πιχράς άΐύσσιχ, 

Τήγ πά.Ι.έονσαν τής Αύρας μου ovvùitvi χορΟητ. 
— 0 0 0 — 

Καί όμως ή ωραία σου με γοητεύει θέα ! 

Kai όμως ή χαρδία μου σιγώοα ομι-hu 

Που εύρες τόσα ΰέΛγητρα, ω φύσις τόσον γραία, 

Ποΰ έζη<ράγά' ή νε'α σον περιχαΛ.Ιής στοΛή ; 

— Ο Ο Ο — 

fai σήμιροΥ προβαίνουσα τον όφθα-ΐμον ίχπΑήνχιις,, 

Kai πάν δ.τ' α/'σά νεται τΙς εισιη αγνοεί. 
Γ 7 " ' e V i σήιίερον ή τέρψις κοί γΑνκύτης, 

,Κ' είνί xò β 'έμμα σου ζωή. 

Ι—000—3 
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Ναϊ ζώσι δ.1α σήμερον, οι χήποι χαί τά δάση, 
Μυστηριώδης ούναμις το παν ζωογονεί, 
Ή αΐ'ρα, ητις σήμερον τά (ρύ.ΚΙα συνταράσσει 

Ή τής ζωής εΐνε φωνή. 

'ΕζέΙάετε περιχα.Ι.Ιεΐς, άγροτιχαΐ παρθένοι, 

Κ' έν μέσω τών ανθέων σας συμπιέζατε χορόν. 
%Λς χυματίσ ή χόμη σας ή μ άνθη εστεμμένη, 

Έπί τών ώμων τών αβρών, 

— O C O — 

Λάβε αμέριμνε ποιμήν χαί πά,Ιιν τον αύ.ίόν σον' 

Kai όπου βά.ΙΛει δροσερά ή χ.Ιόη τοϋ άγρον 

Νά βόσχη το ίρωτιχον αγίνων ποίμνιόν σον, 

Witte ΤΟ ασμβ. τοϋ χορον, 



Χ W O Χ 

Έγώ προ χρόνου ήρτησα είς σχνθρωπήν atar 
Tì/r Jopar, ήζις hJ-α.Ι.Ιε zac τέρψεις τής ζωής, 
Kai έτερπε υει/ίχιος τήν .Ιατρευμένην νίαν, 
Ενώ είς πόθων έ'χνπτον ορμάς οαχαεΐς^ 

— TUO — 

Έγώ ματαίως σήμερον 0)ΐώ rà αισθανθώ 
Όσας ήσθάι-θην ά.Ι.Ιοτε έρωτ/χάς ναράς. 
Λ' ÍV(J) rà ι'-ό.ίω χάριε>· ζύ ίαρ προσπαθώ, 
Εις αρμονίας τρέπεται ή Αύρα μου πιχράς. 

Α Σ Τ E 1 1 . 

Ανθρωπος τις ΝΟΜΙΖΌΥ-ε-ος Ώ Σ περίφημος ψεύστης, είσήλθε-ν 
ήμέραν τινα είς πολυάριθ;/ον συνανοιστροφήν. EU ΈΞ αυτής όσης 
τον Έ Γ Ν Ώ Ρ Ι Ζ Ε , ττρίν δώση είς αύ :ΔΝ καιρόν ν' άνοιξη Τ Ό στδμα 
του τ ω έοώναςε— Τοϋτο δεν εϊ ε αληθές .— k'i\y κύ.,ε tlaé-i 
δεν είπον τ ίποτε .— Τί σημαίνει, είσθε έτοιμος να λαλήσατε καν 
βέβαια θα άκούίαιμεν ψεύδη. 

— S E O — ^ " " W V I » " 

Ύ Βολταΐρος έγραψε πρός ΆΝΟΡΩΠΌΝ τινα, δστις ΤΌΝ κατεδίωκε 
δια τών επιστολών Τ Ο Υ ο Α Π Έ Θ Α Ν Α , κύ;ιε, ΌΘΕΝ ΔΈΝ θα λάβω π'έ-
ον Τ Ή Ν τιμήν να σας απαντήσω D. Εκεί-ος ΔΈ τώ έγρ /ΨΕ. · είς 
Τ Ό Ν Κ. Βολταΐρον, εις τόν άλλον κόΐμον. 

— 0 6 0 — 

Ολίγον πρό τοϋ θανάτου του ά άββας Βοασενόν διέταξε νά φέ-
ρωσι τό μολΰζδινον νεκροκραββατόν του, δ'ΠΕΡ εί^ε παοα Γ Ε Ι Λ Ε Ι . 

Σ ίδού λοιπόν είπεν ό τελευταίο; ΜΟΥ επεχίύ ,,, ! Κ Α Ι στραφεί, 
προς τιν^ τών ανθρώπων Τ Ο Υ , 8Ν πολ'ά-ι. ώ κλέπτην tl/ε Σ Υ Λ 

λάβει. Ε Λ Π Ί Ζ Ω προοέθηκεν, δτι οέν ΘΑ θελ.ήσίΐ; νά ΜΟΊ Υ Π Ε Ξ Α Ί 

ρεσης Κ Α Ί .αυτόν 5 . 


