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Η

Τ Ο Ι Σ  Α Π Α Ν Τ Α Χ Ο Γ  Ε Λ Λ Η Σ Ι Ν

Τ ό  '«’ Α τ τ ι κ ό ν  Μ ο υ σ ε Τ ο ν » ,  προσορμισθέν διά τού προλαβόντος άριθμού εις τον σταθμόν τής Α ί* έίαμηνίας, άπαίρει σήμερον
άναγόμενον έπί τήν δευτέραν εΰελπι καί ουριοδρομούν.

Ό τ ε ,  πρό ε£ μη νώ ν, έτολμήσαμεν, έν συνειδήσει τών κινδύνων, ν ’ άποδυθώμεν ριψοκινδύνως είς έγχείρημα πρωτοφανές παρ’ ήμΤν 

καί ακανθώδες, άσθενεΐς δ’ έκ τών προτέρων παρέχον έλπίδας εύδοκιμήσεως, όμολογοϋμεν, δτι συνησθανόμεθα αμφιβολίας, αν θά 
τύχωμεν έπαρκούς τίνος οπωσδήποτε ύποστηρί£εως, ού μήν άλλα καί ά ν θά εΰρωμεν έν ήμΤν αΰτοΐς τό άπαιτούμενον ψυχικόν σθένος»
δπως έ£υπηρετήσωμεν έπιτυχώς καί άκαταπονήτως τόν σκοπόν τοϋ Εργου, μή άποθαρρυνόμενοι πρό τών παντοίων απογοητεύσεων καί
δυσχερειών, αϊτινες καθιστώσι μαρτυρικόν τό έργον τής έν Έλλάδι Δημοσιογραφίας, καί μάλιστα τής φιλολογικής. Ή δη  δμως , δυνά- 

. μενοι νά συγκρίνωμεν τούς φόβους καί τάς έλπίδας τοΰ τότε χρόνου πρός τήν σήμερον, ύφ’ δλας τάς έπόψεις, θέσιν του « ’Α τ τ ι κ ό  0 
Μ ο υ σ ε ί  ου», όφείλομεν έ£ίσου νά όμολογήσωμεν γηθόσυνοι, δτι δέν έχομεν λόγους, δπως άσχάλλωμεν ούτε κατά τής κοινωνίας έπί 
άρνήσει αρωγής, ούτε καθ’ ήμών αύτών έπί διαγωγή, καταδει£άση ήμάς ήττονας τών απαιτήσεων έργου τοιούτου. Κ α ί, αληθώς, άφού 
έκφράσωμεν τάς θερμοτέρας τών εύχαριστιών τοΐς ΣυνδρομηταΤς ήμών έπί τή ένισχύσει, ήν έπεδαψιλεύσαντο τώ « ’ Α  τ τ ι κ ώ Μ  ο υ- 
σ ε ί ω »  , φρονούμεν, δτι, μακράν τοϋ νά ΰποληφθώμεν έγωΐσταί, δικαιούμεθα ν ’ άπεκδεχώμεθα τάς εύμενεΐς κρίσεις τής τε Δημοσιο
γραφίας καί τοϋ Κοινού, ά τ ’ έκπληρώσαντες έπακριβώς, ϊνα μή είπωμεν ύπερβαλόντες, τά ύπεσχημένα.

Έργασθέντες, κατά τό λήίαν έ£άμηνον, πάσαις δυνάμεσι , μόχθοις μυρίοις καί δαπάναις άδραϊς ύπέρ τής έφικτής βελτιώσεως τού 
« ’ Α τ τ ι κ ο ύ  Μ ο υ σ ε ί ο υ » ,  κατά τό υπόδειγμα τών τελειοτέρων τοιούτων έν Εύρώπη συγγραμμάτων, ηύτυχήσαμεν μέν νά παρά- 
σχωμεν τή ελληνική κοινωνία, ώς γενικώς όμολογεϊται, τό τελειότερον τών έν Έλλάδι έκδοθέντων εικονογραφημένων περιοδικών, άν ά
λογον πάντοτε πρός τό μέτρον τής προαενεχθείσης ΰποστηρί£εως, πόρρω δμως άπέσχομεν τού νά πραγματώσωμεν έτι τό ιδανικόν ήμών 
περί τοΰ « ’Α τ τ ι κ ο ύ  Μ ο υ σ ε ί ο υ » ,  δπερ, όλονέν βελτιούμενον, θέλει — ώς έχομεν δι’ έλπίδος — αμα τή ένάρΕει τού δευτέρου 
έτους ρυθμισθή καθ’ δρους άρίστους καί παγίους, δικαιοϋντας αύτό νά £χη σοβαράς ά£ιώσεις έναμίλλου συγκρίσεως πρός τά πρώτα τής 
Εσπερίας όμοειδή φύλλα. Ώ ς  ένα δέ τών θεμελιωδεστέρων δρων, ΰφ’ ούς γενήσεται ή μεταρρύθμισις αύτη, ής αΐ λεπτομέρειαι καθορι- 
σθήσονται δι’ ειδικών προγραμμάτων, έκδοθησομένων προσεχώς, θέλομεν λάβει τήν άρχήν, δπως α! έθνικού ένδιαφέροντος εικόνες, αί 
καί ήδη μή σπανίζουσαι, πλεονάίωσιν έν ταΤς σελίσι τοϋ ήμετέρου περιοδικού, φρονούντες, δτι οΰτως άνταποκρινόμεθα μάλλον είς τάς 
ύποχρεώσεις ελληνικού εικονογραφημένου συγγράμματος .

Ά λ λ ’ ϊνα τά αγαθά ταύτα δνειρα ένσαρκωθώσι δεόμεθα γενναιοτέρας τής ύποστηρίΕεως τών απανταχού όμογενών διότι μόνον ύπό 
τήν αιγίδα τής φιλομουσίας τού Πανελληνίου τό « ’ Α τ τ ι κ ό ν  Μ ο υ σ ε Τ ο ν »  δυνηθήσεται νά έπιτελέση τά δέοντα. Εύελπιστού- 
μεν επομένως, δτι οι έκ τών δυναμένων καί συνεπώς όφειλόντων όκνήσαντες τέως νά τείνωσιν ήμΤν χεΐρα αρωγόν, άναλογι£όμενοι τάς 
θυσίας, είς άς ύποβαλλόμεθα, θέλουσι σπεύσει πρόθυμοι καί γενναίοι συνδρομηταί τής τελειοποιήσεως καί παγιώσεως δημοσιογραφικού 
φύλλου, μοναδικού έν Έ λ λ ά δ ι, έκπροσωπούντος πρό τών οφθαλμών τής Ευρώπης την παρ’ ήμΤν πρόοδον τής καλλιτεχνικής φιλολο
γίας, έμψυχούντος όπωσδήποτε τήν νεναρκωμένην ελληνικήν καλλιτεχνίαν καί πολλαχώς άλλως έργαζομένου έπ ’ άγαθώ τοΰ ελληνισμού.

Τό έφ’ ήμΤν, άρκούμενοι είς τήν ήθικήν άμοιβήν, τήν έκ τής γλυκείας συναισθήσεως, δτι πληρούμεν μέγα κενόν έν τή έλληνική Δ η 
μοσιογραφία, ουδέ καθ’ ύπνον προσδοκώμεν, έν γε τώ παρόντι, ύλικά κέρδη, ευτυχείς άν πραγματώσωμεν δ ,τι όνειροπολούμεν.

Νικόλαός Γ . Ιγγλεζηχ

A 1 Α Γ Α Θ Α Ι  Δ Ι Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ

Φί.Ιε χ. Ν .  Ίγγ Λ εσ ι),

'Ά ν  άληθεύτ) οτι ή χόΛασις είναι έστρωμένη έ ζ  άγαθών 

διαθέσεων, ώς λέγει ή δημώδης τών Γάλλων σοοία, πάσα 

ή γαλλίζουσα ήμών πόλις δα ένέχη τα ι διά σπουδαία ποσά εις 

τό άγαδόστρωμα τούτο, διότι ούδαμοΰ ύπερτιμώ ντα ι τόσο) 

αί τών καλών διαθέσεων μ ετο γα ί οσω έν ταΐς κλειναΐς Ά θ ή -  

ναις. "Ο τι δε τοιοϋτο της κολάσεως τό εδααος, πρόχειρος  ή 

άπόδειςις· βά .Ιτε  τό χ έρ ι  V  την τσέπη σας ή τό πορτμυν- 

ra ί σας, —  κατά τήν νεοαττικήν τών απογόνων τοϋ Περι

κλεούς , —  και λάβετε μ ία ν τών περιπλανώ  μένων εικόνων τοΰ 

μακαρίτου Γεωργίου Σταύρου. Τήν είχετε  άγορά.τει αντί δραχ

μών 5 *α ί λεπτών 60 , ακριβώς δσω έτιμάτο καί ή Μ άρτνς  

Α ικατερ ίνη , δεκάστρειος τραγωδία είς πράξεις 5, φράγκα 5 ,

άλλα τώρα δεν σάς δίδουν ε ίμ ή  μόνον δραχμάς 5 , εννοώ 

διά τήν εικόνα, καί ταύτας ούχί άργυράς, άλλ’ εις μπα χίρ ιχο  

σχαρμοντσο φυσέκι, κατά τούς ακαδημαϊκούς τής άγορας. 

Ά φ ίνω  εις υμάς τόν άσχολούμενον περί τήν κα λλιτεχνία ν καί 

δημοσιεύοντα κατά μήνα έν τφ Ά τ τ ιχ ω  Μονσείφ  τόσφ ώραίας 

εικόνας, νά έρευνήσητε αν λόγοι τέχνης ΰπηγόρευσαν τήν 

υποτίμησιν τής σεβαστής τοΰ μακαρίτου προσωπογραφίας. Τό 

κατ’ εμέ φρονώ, οτι ή ύποτίμησις προήλθεν ουχί έκ μ ειω δ ε ί-  

σης πρός τόν δανόντα υπολήψεως, άλλ’ έκ τής νομισματικής 

μεταβολής, ήτις άναντιρρήτως έγένετο έπ ’ άγαδφ πρός εύ- 

κολωτέραν άρίδμησιν, καί ϊνα  τελειότερον εςευρωπαϊσΟώμεν, 

τής νομισματικής ένώσεως μετέχοντες. Ε ίνα ι αληθές δτι οί τά 

πάντα κακίζοντες κόπτονται καί οδύρονται δτι ή τ ιμ ή  αϋτη 

σ τ ο ιχ ίζε ι εις τήν τσέπην  μας 12 °jQy αλλά δεν λαμβάνουσιν



ύπ’ όψιν ή ύπ ’ δψει, δπως αγαπάτε, δτι κερδίζομεν τα δίπλα, 

διότι άριθμοϋντες άνευ κλασμάτω ν, άνά πέντε ή άνά δέκα? 

κερδίζομεν χρόνον, καί ό χρόνος χρήμα, κατά τούς ’Ά γγλους. 

Κ α ί δ μ ω ς— τίς θά τδ ελ εγ εν ; — ή καλή αύτη πρόθεσις 

μετέβαλε τάς ’Αθήνας εις κόλασιν, τούς δέ κατοίκους εις κο

λασμένους, διότι οί οΐκοδεσπόται,—  ο'ίτινες ούδέν σέβονται, 

ούδ’ αύτι,ύς τούς κυβερνώντας,—  οί όψοπώλαι καί πάντες οί 

τον Κερδψον λατρεύοντες έγένοντο αυτόχρημα δαίμονες* α ί δε 

οΐμω γαί των βασανιζόμενω ν, οϊτινες ού παύονται καταρώμε- 

νοι καί άναθεματίζοντες τον έκπτωτον άγγελον του ύπουρ- 

γικοΰ ούρανοΰ, φθάνουσι μ έχ ρ ι τοϋ χαλκοϋ τής . . . Ε θ ν ι

κής Τραπέζης, δθεν εναγωνίως άναμένεται ό Μεσσίας, δστις 

καί άλλοτε ηύδόκησε νά κατέλθϊ) εις τήν κόλασιν, κατά τήν 

ίεράν παράδοσιν. 'Ως λοιπόν βλέπετε, πάντα ταΰτα τά κακά 

καλή τ ις  διάθεσις έπήνεγκεν.

Ε ΐμ ί δέ βέβαιος δτι αν κατά τάς ημέρας ταύτας, οτε τδ 

πράγμα είναι εΐςέτι νωπόν, ομογενής έπ ιχειρητής, κατέβαινεν 

έκεΐ κάτω, τάς π ρ ά γμ α τι Κάτω-Χώρας, χά ρ ιν  τραπεζικών ερ

γασιώ ν, θά εΰρίσκετο μεταξύ ομογενών, μεταξύ γνω ρίμω ν; 

en pays de connaissance, ώς λέγουσιν οί Γάλλοι, θ ά  

εβλεπε μ έγα  μέρος τοϋ καταχθονίου εδάφους έστρωμένον διά 

μικρών τετραγω νιδίω ν λευκών καί πολυχρόων, δίκην ψηφω- 

τοϋ, φερόντων έκαστον αθηναϊκόν τ ι δνομα, ένιαχοϋ δέ μ ε γ α -  

λείτερα τετραγω νίδια , λευκά δέ ταΰτα , τάς χρηστοτάτας 

άποπνέοντα επ α γγελ ία ς . Έ κ  πρώτης δψεως θά ελεγεν δτι 

0 ’Α χέρων, ό τανϋν ΓΛνχνς·, έκ τών τελευταίων βροχών 

εξογκωθείς, θά συμπαρέσυρε τον έκεΐθεν διερχόμενον άτυχή 

ταχυδρόμον σύν τοΐς φακέλλοις αύτοϋ, πράγμα ούχί πάντη 

έν ’Ανατολή άσύνηθες. Ταχέω ς δμως θά ένόει δτι ούδέν δυς- 

τύχη μ α  συνέβη, ούδείς ταχυδρόμος έπνίγη  καί δτι τά τε

τραγωνίδια εκείνα δεν είναι τά γράμ μ ατα  αλληλογραφίας, 

τραπεί σης παρά θέλησιν υποβρύχιον καί καταχθόνιον οδόν, 

άλλα τά σεβαστά ονόματα καί τά προγράμματα τών πέντε, 

τριάκοντα καί εκατόν, άριθμός 135 ,  αξιότιμω ν υποψηφίων 

δημάρχων, δημοτικών παρέδρων καί συμβούλων, ο'ίτινες άψη- 

φοΰντες ήλιον ’ Ιουλίου, έγκεφαλίτην άπειλοϋντα, κατήλθον 

γενναίως εις τόν εκλογικόν άγώνα, κατά τάς τελευταίας δη

μαιρεσίας, έκ μόνων αγαθών διαθέσεων προς τόν δήμον ’Αθη

ναίων όρμώμενοι.

’Ά λλω ς οίκοθεν νοείται δτι ή κόλασις θά είναι καλώς εστρω- 

μένη , δτε καί αί λεωφόροι α ί εις αυτήν φέρουσαι δ ιετη - 

ροϋντο έν καλλίστν) καταστάσει άπό τών χρόνων ήδη Λου

δοβίκου τοϋ ΙΔ ',— . φαντάσθητε δέ όποια Ι'κτοτε θά έπήλθε 

βελτίω σις! τών πάντων βελτιουμένων,—  ώς ε ιχ ε  τότε ακούσει 

λεγόμενον ευσεβής τις δέσποινα. Ε ίχ ε ν  αϋτη παρευρεθή εν 

τ ιν ι τών διδαχώ ν τοϋ περιωνύμου Βουρδαλοϋ, δθεν ήρώτων 

αυτήν τ ί περί τοϋ ίεροκήρυκος έφρόνει. « 'Ο μίλησε πολύν 

ώραν, άπεκρίνετο εκείνη, καί μή περιμένετε νά σάς είπω τά 

καθ’ εκαστα τοϋ λόγου του, τούτο μόνον καλώς ένόησα, δτι 

πρέπει τις νά περάσιρ άπό πολύ άχρείους δρόμους ( άθηναϊ- 

κούς βεβαίως ) διά νά ύπάγγ-, εις τόν παράδεισον, ένώ οί φ έ- 

ροντες εις τήν κόλασιν είναι εις πολύ καλλιτέραν κατάστα- 

σ ιν .»  Κ α ί ούτος είναι ό μόνος λόγος δι’ δν ό Διάβολος εχ ε ι 

περισσοτέρους έπισκέπτας ή ό Θεός. Ή  συγκοινωνία είναι τό

παν, διό άς σπεύσωσιν οί πανταχοϋ Χριστιανοσύνης έπί τών 

ιερών έργων μηχανικοί νά διορθώσωσι τάς άγούσας εις τόν 

παράδεισον1!, άλλως ουδέποτε θά συγκροτηθή άπαρτία έν ού- 

ρανφ, τών κλητών προΐασιζομένω ν έπί έλλείψει συγκοινω

νίας.

II

’Α ν  ύπάρχω σιν άνθρωποι, οϊτινες έκ τών πρώτων καί μ ο ι-  

ραίως πως θά π α χύνω σι τό ήδη παχύτατον καταχθόνιον άγα- 

θόστρωμα, οί τοιοϋτοί εΐσ ιν  άναντιρρήτως οί άνάδοχοι. Ούδείς 

εύχετα ι θερμότερον τφ πλησίον καί ύπ ισ χνεΐτα ι αύτψ νοε- 

ρώς τόσα πολλά, Λαγούς με πετραχήλια ,  κατά το δή λε

γόμενον, δσα ό ro r ro ς εις τόν βαπτιστικόν του τήν σ τ ιγ μ ή ν  

τοϋ βαπτίσματος, αλλά πάντα ταΰτα , εύχα ί καί ύποσχέσεις, 

,Ιαγοϊ καί πετρα χή .Ιι^  αναγράφονται σχεδόν πάντοτε εις το 

μαϋρον βιβλίον τών χαΛων διαθέσεων.
Δέν έλησμονήσατε ίσως, φίλε κύριε, —  καί ούδέν επραξα 

ϊνα  τό ένθυμήσθε,—  δτι ε ΐμ ί κατά τό πρώτον ή μ ισυτοϋ ονόμα

τος ό άνάδοχος τού καλοΰ ύμών περιοδικοΰ, χαρισάμενος αύτψ 

τό Α ΤΤΙΚΟ Ν , τοϋ έλλογίμου φίλου μου κυρίου Π. I. Φέρμπου 

προσθέντος τό ΜΟΥΣΕΙΟΝ , εις άνάμνησιν τοϋ ομωνύμου πρώ

του έν Ά θήναις μετά καλλιτεχνικώ ν εικόνων έκοοθέντος περιο

δικού,δπερ τόσφ έπ ιτυχώ ς πρό οκταετίας συνέτασσε καίουτινος 

τούς πίνακας πάντως θά διέφθειρε τών συνδρομητών ή αναλ

γ η σ ία , ώς ε ίχ ε  προηγουμένως άποκόψει τής ΧρυσαΛ.Ιίδος 

τάς πτέρυγας. ’Αγνοώ όποϊά τινα μέτρα ό αξιότιμος συνανά- 

δοχός μου έ'λαβεν ΐν ’ άποφύγ-fl πάσαν προς τήν κόλασιν σ χ έ -  

σ ιν , τό κατ’ έμ έ, δυστυχώς, ομολογώ δτι άπαξ μόνον 

ενεθυμήθην τού βαπτιστικοϋ μου, καί αν έφχρμόζηται καί 

ένταΰθα τό νομικόν άξίωμα « unus textus, nullus tex- 
tus», τ ε τ έ λ ε σ τ α ι! ή κόλασις μέ περιμένει.

Τ ί νά σάς εϊπω , φίλε κύριε, άλλοτε έφοβούμην πολύ τή ■> 

κόλασιν διότι οσάκις κατά τήν άγίαν καί μεγάλην τεσσαρα

κοστήν μετέβαινον εις τήν εκκλησίαν ΐ ν ’ άκούσω τόν λόγον 

τοϋ θεοϋ, ό εύλογημένος εκείνος ίεροκήρυξ,— ό Θεός νά με- 

συγχωρήσω —  ε ίχ ε  πάντοτε τόν Διάβολον εις τό στόμα. 

Τόσφ δέ πολύ έδιαβο,ΙοΛόγει, ώςτε θά ελεγέ τ ις  δτι ήτο 

δαίμων μετημφιετμένος καί εκαμνε reclame υπέρ τοϋ Δια

βόλου, διότι τό άκρον άωτον τής reclame δέν έ γ κ ε ιτ α ι 

ώς οί πολλοί νομίζουσιν, εις τό μωρώς έπα ινεΐν, —  πάν

τες οί ακαδημαϊκοί καί επιτάφιοι λόγοι ποιοϋσι τοΰτο , —  

άλλ’ εις τό δριμέως ψ έγειν, τού κατηγορουμένο υούτω καθι- 

σταμένου πολυθρυλήτου, τούθ ’ δπερ καί ή reclame προτί- 

θεται.

Ά λ λ  ’ ό άγαθός εκείνος ίεροκήρυξ —  δέν π ρέπει νά 

συκοφαντώμεν τόν δσιον —  ούδέν ε ίχ ε  τό σατανικόν · 

τουναντίον μάλιστα ήτο πλήρης ζήλου καί πίστεως · ενο- 

μ ιζ ε  μόνον λυσιτελή τήν έκφόβισιν εις τήν ψυχικήν σω

τηρίαν.

Καί δή ποτέ μέν ήσμένιζε περιγραφών τά κέρατα τοϋ 

Διαβόλου, ποτέ δέ δραττόμενος τής ουράς του κατεβαινε σύν

1 Ματ9. Ζ ', 1 3 : «  "Ο τι στενή ή πόλη και τεθλιμμένη ή οδός ή 

άπάγουσα εις τήν ζωήν, καί ολίγοι οι εόρίσκοντε,ς αυτήν. »



αύτψ εις τήν κόλασιν —  ή κόλασις ήτο τό f o r t e  του —  

καί ήκολούθει φοβερά, φρικώδης αυτής περιγραφ ή, ουτω 

ζωηρά , ώςτε πολλαί γυναίκες έλιποθύμουν έν τϊ) εκκλησία,

μ ία  δε καί άπέβαλεν, ώς έλ έγετο . Ευτυχώ ς ό άνθρωπος 

εξοικειοϋται εις ολα, καί τοϋτο είναι άναντιρρήτως έκ τών μ ε

γ ίσ τω ν  αγαθών, δσων ό πολυεύσπλαγχνος θεός εδωκεν 

αυτφ . Συνειθ ίζει είς τά νέφη τοϋ κονιορτοϋ καί τάς λ ίμνας

τοϋ βορβόρου, τήν δυςωδίαν τού φανικοϋ οξέος, τήν ά π λ η - 

στίαν τών οικοδεσποτών, την άχροβειαν τής αγοράς, τας 

θρασείας νυκτοκλοπάς, τόν τύφον, τή ν  εύφ λογίαν, τόν φόβον

τής χολέρας, γενναίος γενόμενος έκ τής θέας τών λεόντων, 

τών κροκοδείλων καί τών όφεων τοϋ Φαλήρου· όπόσον προ

νοητικόν τό Φάληρον ! ένί λόγω συνειθίζει εις ολας έκείνας 

τάς π λ η γά ς , αγνώστους καί αύτϊ) τϊ) μωσαϊκ^ συλλογή,



αιτινες μαστίζουσιν άπό τίνος τάς ’Αθήνας ανά παν θέρος, 

καθιστώσαι αύτάς Καθαρτήριον. Κ αί ούτος ε ίν α ι, νομίζω , ό 

λόγος, δ ι’ δν ή ιερά τών ’ Ορθοδόξων γεω γραφία, άναγράφουσα 

έν τφ χάρττ) αυτής τά δύο μεγάλα αλλ αόρατα βασίλεια , 

Ουρανόν κα'ι 'Ά δ η ν , ουόεν απολύτως σημειοΐ περι Καθαρτη

ρίου, εκτοτε, ώς φαίνεται, τό λαμπρόν μέλλον τών ’Αθη

νών προβλέπουσα.

Ταύτό τοΰτο συνέβη καί εις εμέ· άκούων πάντοτε περι Δ ια . 

βόλου έσυνείθισα έπί τέλει. Κ ατά δέ τήν τελευταιαν διδαχήν  

δέν τόν έφοβούμην π λ έ ο ν  ήμην τεθωρακισμένος κατα τών 

ονύχων τ ο υ , ώς εί έφόρουν τό περίφημον τοΰ μακαρίτου 

Α .  Παππαδοπούλου Βρετοΰ π ίλη μ α , τό έξασφαλιζον τον φέ_ 

ροντα άπό τών βολών τοΰ ο π λ ο υ . Ά π α ξ  δέ τοΰ φοβου 

ά παλλαγείς, εΐπον κ α τ ’ έμαυτόν* ίδωμεν έκ τοΰ συνεγγυς

ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΖΟΥΛΟΥ

τόν φοβερόν τοΰτον τοΰ άνθρωπίνου γένους εχθρόν, προς δν 

ειμεθα καταδεδικασμένοι νά παλαίω μεν έφ’ δρου ζω ής.

Κ αί οή αναδιφήσας βιβλιοθήκας ήρεύνησα τούς Οατέρας , 

διήλθον τά συναξάρια καί τήν Legende doree, καί 

εμελέτησα οσα ήδυνήθην νά ευρω περί δαιμονολογίας σοφά 

βιβλία . Τό δέ άποτέλεσμα τής μακράς καί πολυετοΰς ταύτης 

έρεύνης τοΰτο : οτι ό Διάβολος δέν είναι τόσω μαΰρος, δσψ 

τόν λέγουν οί παπάδες par jalousie de . .  . couleur, 
διότι μαΰροι καί αύτοί. Μικρόν δέ κατά μικρόν τοσούτψ έξω- 

χειώθην προς τό άλλοτε τρομάζον με τοΰτο πρόσωπον, ώςτε 

απεφάσισα νά τό γνωρίσω ^καί τοΐς ά λλο ις, τόν άγαθόν προ- 

θέμενος σκοπόν τοϋ άπαλλάξαι αυτούς δεινοΰ φόβου, τήν  

δέ καλήν μου ταύτην διάθεσιν εδειξα, ώς εΐκός, τοΐς ά να - 

γνώ σταις τοΰ προςεχοΰς ' Α ττικ ο ύ 'Η μερολογίου, ΰπ οσχε- 

θείς αύτοϊς τόν βίον τοΰ Διαβόλου, αν, ώς ευελπιστώ, δέν

φοβηθώσι νά τόν άναγνώσωσι καί κολασθώσι μ ε τ ’ έμοΰ.

Ά λ λ ’ ώς ήξεύρετε, ό Λ  ιάβολος Ιχ ε ι  ηολλα  π ο δ ά ρ ια *  ατα 

τό δημώδες, καί ώς καλός νοννός έφύλαξα εν διά τόν βα^πτι- 

στικόν μου. ’ Εννοώ τόν μορφασμόν σας, εχετε οίκ αιο ν αν 

σάς εστελλα τό ποδαράκι τής Cendrillon ή Σταχτοπούτας—  

ήτο τόσψ χαριτω μένον, ώςτε Ιγένετο παροιμιώδες —  καί τι 

καλλίτερα ; άλλά πόδι Διαβόλου, πόδι δυςειδές μορφήν εχον 

τράγου, νά βεβήλωσή πατοΰν τάς ώραίας τοΰ ’Α τ τ ικ ο ί  Μ ου

σείου αίθουσας; όποια άληθώς πρός τήν κ α λλ ιτεχνία ν  άσέβεια ! 

Τό πόδι δμως δέν π έμ π εται χάριν τοΰ βαπτιστικοΰ, αλλα  

πρός τό συμφέρον τοΰ νοννοϋ, ΐνα  διά τοΰ Διαβόλου π ολεμ ή - 

σ·/) τήν κόλασιν καί επιτύχτ) νά μή σημειωθή τό όνομα του 

έν τώ καταγθονίω βιβλίω τών αγαθών διαθέσεων, ωςτε το 

πράγμα διαφέρει.

Κ Α Τ 0 Ι Κ Ο Ι  Ζ Ο Υ Λ Ο Υ

III

’ Εν τούτοις βλέπω δτι εφθασα εις τό τέλος τής μικράς ταύ

της επιστολής μου καί δέν συνεχάρην ετι ύμΐν διά τό Α τ τ ι 

κόν Μουαεΐον, δπβρ δέν άμφιβάλλω δτι θά κοσμή τήν αίθου

σαν πάσης μουοοτραφοΰς δεσποίνης. Λέγω  δέ δεσττοίνης, διότι 

αί γυναίκες εΐσι μάλλον τών άνδρών καλαίσθητοι, ορατή δέ 

τούτου άπόδειξις τό άχαρι ημών κοστουμ καί ή ώραία αυτών  

τοα λέττα . Άληθώ ς, φίλε κύριε, έπεχειρήσατε νά λύσητε 

δύςκολον καλλιτεχνικόν ζή τη μ α , πώς δήλα δή έφικτόν είνα ι, 

νά εκδίδωνται καί έν ΆΟήναις έπ ί μετριωτάττ) συνδρομή 

είκονογραφικά περιοδικά τών τής Ε σ π ερ ία ς  έφάμιλλα. Κ αί 

εί μέν τοΰτο δείκνυσι τόν πρός τά καλά ζήλον τοϋ έκδοτου, 

συγχρόνως δμως μαρτυρεί τήν φιλοκαλίαν τοΰ τυπογραφείου.



άποτυποΰντος έν πα ντί αΰτοΰ εργφ τό γνώ ρισμα της γερ

μανικής φιλοπονίας, τήν τελειότητα.

Ά λ λ α  σπεύδω νά παύσω, ι'να μή λ ίχ θ ^  δτι ή επιστολή 

μου προςλαμβάνει ένταΰΟα τήν χροιάν τών ακαδημαϊκών 

εκείνων λόγων, ους ό Βολταΐρος τόσφ έπ ιχα ρ ίτω ς σκώ πτει, 

έν οίς ό νεοεκλεχΟεΙς ακαδημαϊκός π ο ιε ίτα ι τόν πανηγυρικόν 

τοΰ βασιλέως, τών καρδιναλίων, τών επισκόπων, τών υπουρ

γώ ν, εξυμ νεί τόν προκάτοχον αυτοΰ, τους παρόντας ακαδη

μαϊκούς, τούς άπόντας, τούς νεκρούς, τούς ζώντας καί tutti 
quanti.

"Ερρωσθε 

Ε . Α εω π ιο ς :

ΠΕΓΚ -  ΣΕΙ Ν.
I

Έ ν  τώ κήπω αύτοϋ τοϋ Λ ι-πιγκφ οϋ, ύπό τήν πλήρη 
δρόσου σκιάδα του, άνεγίνωσκεν ό σοφάς Κ α μ -Σ ΐ.

Περί αυτόν τά φυλλώματα έφρισσον έτι ύπό τήν δρό
σον, έν το!? έρυθροΤς φύλλοις τών μηλεών έτρεμον φω- 
ταυγεΐς σταγόνες, αρώματα λεπτά άπητμίζοντο έν τώ 
διαστήματι, ή πρωϊνή δέ αυρα σίώρει τά λευκά λείρια, 
ομοια πρός τούς αργυρούς κώδωνας τούς ήχοϋντας τήν 
επάνοδον τών φωτεινών ώρών.

Ό πισθεν τής σκιάδος έίετείνετο ριζών, χωριζόμενος 
ΰπό μικρών χλοερών αύλάκων. εις άπειρα τετράγωνα 
πλήρη ύδατος καί όμοιάζων πρός εΰρύν πίνακα ζατρικίου, 
ούτινος έκαστον τετράγωνον έφαίνετο ώσεί λευκόν, κυα- 
νούν, ή φαιόν κάτοπτρον, κατά τοϋ φωτός τάς ιδιοτρο
πίας. Πέραν έκώλυε τήν ορασιν γραμμή δάσους, περαι
τέρω δέ ακόμη φεύγουσα πρός τόν ορίζοντα ήπλοΰτο ή 
άλυσις τοϋ Γ ιάκ -Λ ίγκ  με τάς χιονοσκεπεΤς κορυφάς της.

Ο ύ μακράν τής σκιάδος, έντός στενής λεκάνης, έπιπτε 
κατά σταγόνας τό ύδωρ πηγής, διϋλιζόμενον άθορύβως 
μεταξύ τών βρύων· εις τά άκρα τής λεκάνης καρκίνοι 
ίόχροοι, έντός σμαλτωμένων αγγείων, έν στάσει άγοία 
άκινητοϋντες, με τούς όνυχας ώρθωμένους, τούς μεγάλους 
αύτών οφθαλμούς έίωδηκότας, παρετήρουν τόν σοφόν 
Κ α μ -Σ ϊ.

Έβασίλευε βαθεΤα σ ιγή , τήν όποιαν διέκοπτεν ενίοτε 
ό έλαφρός θροΰς τών φύλλων καί ό ψίθυρος τών χει- 
λέων τοϋ σοφοϋ, έπαναλαμβάνοντος ήμιφώνως ώσίνα 
έγχαράζη έν τή μνήμη αύτοϋ έκλεκτά τινα ρήματα τής 
θεωρίας τοϋ Λ α ο-Τ σ έ.

Πάραυτα θόρυβοι άντήχησαν περί τήν σκιάδα. Πρός 
τό μέρος τής πόλεως, ού μακράν κείμενης, τής όποιας 
αί πύλαι ήνοιζαν αίφνιδίως, έκυλίοντο άμάίια βαρέως, 
φωναι ήκούοντο, κίνησις δ’ έγένετο έν τώ οΐκω άπό τοϋ 
ενός μέχρι τοϋ άλλου άκρου τοϋ κήπου. Τ ά  έ£ έζωγρα- 
φημένου ζύλου παραπετάσματα άνυψώθησαν* νεαρά δέ 
κόρη ένεφανίσθη αίφνης, ακολουθούμενη υπό έφήβου, ό 
όποΤος έλαβεν αύτήν έκ τής χειρός και ήρζατο μετ’ 
αυτής νά βαδίζ-fl άνά μέσον τών κατηνθισμένων δενδρο-

στοιχιών. Ά μφ ότεροι έθεώρησαν άλλήλους πρός στιγμήν 
άφωνοι· εκφρασις τρυφερότητος άφατου έπλημμύρει τούς 
οφθαλμούς αύτών. Οί δάκτυλοί των έθλίβοντο ήδέως.

"Α μα έφθασαν έμπροσθεν τής σκιάδος καί ό ήλιος 
έφάνη χρωματίζων ροδαλώς τήν παρθένον τοϋ Γ ιά κ -Λ έν  
χιόνα . Ή  αυτή άκτίς προφθάσασα αύτούς τούς περιέβαλε 
διά τής χαρμοσυνου της λάμψεως. Ό  Κ αμ-Σ Τ  ύψωσε τότε 
τούς οφθαλμούς, εΤδε τά πρόσωπα αύτών άπαστράπτοντα 
έν τώ φωτί καί έμειδίασεν.

Έ τρ εζα ν  πρός αύτόν ό όποιος τούς ένηγκαλίσθη · 
μεθ’ ό άπεμακρύνθησαν συνεσταλμένοι, ένω ό σοφός ζη
τών τήν σκιάν έν τώ βυθώ τής σκιάδος, έπανήρχιζε τήν 
μελέτην τοϋ ωραίου βιβλίου, τοϋ άθανάτου Τ σ έ.

II

Ό  Κ αμ-Σ Τ  ήτο εύδαίμων άνθρωπος και σοφός. Ούδέν 
ύπήρχεν αύτώ προσφιλέστερον τής άνεξαρτησίας του· 
έζη αμέριμνος περί τών άνθρώπων, περί τών πραγμάτων 
έκ ταπεινοφροσύνης, φοβούμενος μήπως δεν ήτο αρ
κούντως τέλειος, δπως καταστήση εύδαίμονα μίαν γυναίκα, 
δεν είχε ποτέ νυμφευθή* έζήλου ομως τάς ήδονάς τής 
πατρότητος καί έπί τέλους έγεύθη τών ηδονών τούτων. 
ΕΤχε δύο τέκνα πρός ά έν έλλείψει τοϋ αίματος αύτοϋ 
ε?χε δώσει τήν ψυχήν του· ήτο ό πατήρ τοϋ πνεύματος 
αύτών έάν μή τής σαρκός.

Τ ό  μεν ήτο πτωχόν τι πλάσμα, τό όποιον άνθρωπός 
τις ίένος έκόμισεν αύτώ μίαν εσπέραν, καλέσας αύτό 
άνευ οίκογενείας, καί έμπιστευθείς αύτό είς τήν πασί- 
γνωστον φιλανθρωπίαν του· ό Κ α μ -Σ ΐ ήθέλησε νά έρω- 
τήση τόν άνθρωπον, άλλ’ ουτος άντί άπαντήσεως έπρό- 
φερε τά όνομα «Γιαώ» δεικνύων διά τοϋ δακτύλου τό 
τέκνον, καί άπεμακρύνθη ταχέως. Ό  σοφός, βλέπων οτι 
ό μικρός έγκαταλελειμμένος έκλαιεν, έσκέφθη νά καλέση 

τάς υπηρέτριας του μάλλον, ή νά καταδιώ£η τόν άν
θρωπον.

Τό έτερον, ή Πέγκ-ΣεΤν, ανήκε τώ Κ α μ -Σ ΐ ί ί  υιο
θεσίας. ΤΗτο δέ θυγάτηρ τοϋ άδελφοϋ αύτοϋ, άποθανόντος 
πρό πολλοΰ χρόνου.

Τ ά  δύο παιδία ταϋτα ειχον όμοϋ αύζυνθή, έκμάθει δέ 
τ ’ αύτά μαθήματα. Ό  Καμ-ΣΤ ήτο πλούσιος, ή ύπαρζις 
έπομένως αύτοϋ ήτο έλευθέρα, ήρεμος, ποικίλη έν τή 
μονοτονία αυτής, άπαραλλάκτως ώς ή ίδική του. Κ α τ ’ ο
λίγον ά Γιαώ καί ή Π έγκ-Σ εΐν  είχον άφαιρέσει έκ τοϋ 
Κ α μ -Σ ΐ καί τήν τελευταίαν φροντίδα ή όποια τω έμενεν 
έν τώ κόσμω— τήν διοίκησιν τής οικίας του— ό Γιαώ 
διηύθυνε τούς ύπηρέτας, ή Π έγκ-ΣεΤν τάς ύπηρέτι- 
δας, ό δέ Κ α μ -Σ ΐ δέν είχε πλέον παρά νά ζήση.

’ Αποσεσυρμένος έν τή σκιάδι αύτοϋ άνεγίνωσκε τούς 
ποιητάς καί τούς φιλοσόφους. ΈνησχολεΤτο νά ζωγρα- 
φίζη διά λεπτών χρωμάτων άνθη καί πτηνά τεχνηέντως 
έπεΕειργασμένα έπί φύλλων ριζοχάρτου ή διάφορα άντι- 
κείμενα τής φαντασίας αύτοϋ. Έ γραφ ε στίχους ώραίους, 
μονοσυλλάβους στίχους μελωδικούς.



Τήν εσπέραν τέλος, δτε τά τέκνα του έρενον παρ’ 
αΰτώ έπαιζε συχνάκις άρχαΐά τινα ρούσικα τεράχια συν- 
θέρατα τοΰ κλασικού Βίν Βάκγ, οί δάκτυλοι δ’ αΰτοΰ 
ήσαν; ίκανώτατοι όπως κυλίωνται ρελωδικώς [έπί τών 27 
ρετα£ίνων χορδών της λύρας, τήν οποίαν αύτός οΰτος 
έτεχνούργησεν έν τώ δάσει τοϋ Τσάγ|, κατά τό έφευρε- 
θέν ΰπόδειγρα ΰπό τοΰ Φ ο ΰ -Χ ΐ, τοΰ θερελιωτοΰ τοΰ οΰ 
ρανίου Κράτους.

Κατά τό γεΰρα ή Π έγκ-Σεΐν ύπηρέτει αυτόν, ύπη- 
ρέτει δ’ έπίσης κα'ι τόν Γιαώ. Κ αί ό Κ α ρ -Σ ΐ ή- 
δετο βλέπων αύτήν χαρίεσσαν ώς παιδίον καί ζωηράν ώς 
πτηνόν νά κινήται περί α ύ τό ν  διότι ή Π έγκ-Σεΐν, δέν 
είχεν ΰποστή τήν βάσανον, ή οποία κοινώς έπιβάλλεται 
εις τάς γυναίκας τοϋ τόπου- έβάδιζεν έλευθέρως ώς 
βάρβαρος κόρη. Ό  Κ α ρ -Σ τ  έγίνωσκεν ότι ήτο γεγραρ- 
ρένον— « Ή  γυνή ουδέποτε οφείλει νά δύναται νά βα- 
δίζη προ τοΰ άνδρός» —  άλλά ρολονότι ηύλαβεΐτο τά 
τής λατρείας, είχε σκεφθή οΰχ ήττον ότι ή έπιφύλαζις τής 
γυναικός έδει νά κήται πρό παντός έν τώ πνεύρατι αυτής, 
καί είχεν άφήση νά άναπτυχθώσιν άνευ πέδιλων οί κορ- 
ψοί τής Π έ γ κ -Σ ε ΐν  πόδες, ο'ίτινες άλλως έρενέν, εΰ- 
σπλαγχνία τής ρύσεως, θαυρασίως ρικροί.

Έ κ  τών έκτός, εί καί ή οίκία του έκειτο πλησίον τής 
πόλεως, ό Κ α ρ - Σ ΐ  ούδέν ήρώτα, έκ των εντός τής οι
κίας του έγίνωσκε ρόνον ό,τι άφεώρα εις τά έαυτοΰ 
τέκνα. Είχεν ίδή καθαρώς λόγου χάριν, ότι ό Γιαώ, ή 
Π έ γ κ -Σ ε ΐν  ήγαπώντο καί είχεν άποφασίση νά τους 
συζεύξη.

Τεχνουργηρένοι παρ ’ αΰτοΰ κατ’ εικόνα ό εΤς τοΰ 
άλλου, θ ’ άπετέλουν κατά τήν κρίσιν του, άρφότεροι έν 
ρόνον όν· ουδόλως δ ’ έσκέφθη ν ’ άνησυχήση, προκειρέ- 
νου περί αυτών, δ ι ’ ένωσιν άφ’ ής προσωπικώς οΰτος 
άπέσχεν.

III

Ο ί έρασταί εΓχον χαθή έν τώ κήπω, ό δέ Καρ -  Σ ΐ  
έζηκολούθει πρό πολλοΰ άναγινώσκων, ότε άπορερακρυ- 
σρένοι στόνοι τοΰ γ ό γ κ  άναρεριγρένοι ρ ετ ’ άορίστων 
όρυγρών αντήχησαν είς τάς άκοάς αΰτοΰ άπό τοΰ ρέρους 
τής πόλεως. Τήν προτεραίαν είχεν ήδη ακούσει πορερ- 
φερές τ ι, άλλά τότε ό θόρυβος έφαίνετο προερχόρενος 
έκ τής πεδιάδος, όροιος πρός άτακτοΰν πλήθος συνηγ- 
ρένον έν τώ δάσει.

Ό  σοφός ήκροάσθη πρός στιγρήν άνευ ρεγάλου εν
διαφέροντος, έπειτα ήρζατο νά σκέπτηται περί τής αύ- 
ριον, τοΰθ’ όπερ δέν είχε πρό πολλών έτώ νπράξει, έχων 
ώς κανόνα νά φροντίζη ρόνον περί τής παρούσης ώρας. 
Ά λ λ ’ ή έπιοΰσα δέν ήτο ήρέρα κοινή. Ή το ν  ή όρισθεΐσα 
διά τόν γάρον τής Π έ γ κ -  Σ εΐν  καί τοΰ Γιαώ. Τ ά  πάντα 
ήσαν προητοιρασρένα, καί ό Κ α ρ - Σ ΐ  οΰδερίαν σκέψιν 
θά είχε νά σκεφθή, έάν ρή τό πνεΰρα αΰτοΰ έφέρετο 
όλως φυσικώς πρός τήν ρυστηριώδη καταγωγήν τοΰ 
υίοΰ του.

Έ ν ώ , διά χιλιοστήν ίσως φοράν, έπανήρχιζε τους περί

τοΰ άντικειρένου τούτου συνδυασρούς του, βλέπει αίφνης 
έρχόρενον πρός αυτόν άνθρωπον, τόν όποιον έγνωρισεν 
άρέσως. Ή τ ο  ό Σ ιά κ γ , ό ίερεύς τής παρακειρένης 
παγόδας. J

Τ ό πρόσωπον αΰτοΰ έλαρπεν ώς χαλκός έστιλβωρένος, 
οί ρέλανες αΰτοΰ όφθαλροί ήστραπτον ρεταζύ τών βλε
φαρίδων ώπλισρένων δ ι ’ έκτάκτου άκινησίας. Ή  άνευ 
ρυτίδος έκείνη όψις καί ό εύκίνητος έκεΐνος όφθαλρός 
έφαίνοντο άδυτα.

Ό  Καρ -  Σ ΐ  ήλθεν είς προϋπάντησιν τοΰ έπισκέπτου 
καί τόν έχαιρέτισεν, έπειτα ώδήγησεν αύτόν έν τή σκιά
δ ι, όπου έπρόφερε τό καθιερωρένον —  Τσίγκ -  Τσχώ 
(σας προσκαλώ νά πίετε τέϊον ), τό όποιον λέγεται πρός 
τούς έπισήρους ξένους.

Ό τ α ν  άρφότεροι έκάθησαν παρά τήν τράπεζαν τοΰ 
τείου,  ό Καρ - Σ ΐ  παρετήρησε τόν Σ ιάγκ, καί άνέρενεν 
όπως εύδοκήση νά έξηγηθή. .

Ό  Σιάγκ έκίνει ρικρόν τι ριπίδιον, καρρύων τούς 
όφθαλροΰς ώς νά έσκέπτετο. Τέλος έδίπλωσε βραδέως 
τό ριπίδιον, τό έπανέφερεν είς τήν ζώνην του καί παρα- 
τηρήσας έπί ρακρόν τόν σοφόν εΤπεν

—  Αΰριον, Κ α ρ - Σ ΐ ,  νυρφεύεις τόν υιόν σου Γ ιαώ ;
—  Α ύριον.
—  Ά γα π α  τήν Πέγκ -  Σ εΐν;
—  Τ ή ν  άγαπδ καί τόν άγαπα.
—  Είσαι ειρηνικός, Κ αρ -  Σ ΐ ,  άνθρωπος, καί γέίτων 

ρεθ’ οΰ έζησα πάντοτε έν φιλία, πεπαιδευρένος τόν όποι
ον έκτιρώ, καί σοφός τόν όποιον σέβοραι· δέν θά έπε- 
θύρουν νά σοί συνέβαινε δυστύχηρά τ ι.

Ό  Κ αρ -  Σ ΐ  ύψωσε ζωηρώς τήν κεφαλήν.
—  Μή ταράττεσαι άκόρη έξηκολούθησεν ό Σ ιά γκ , 

άφες ρε νά σέ έρωτήσω. Έσκέφθης ποτέ περί τοΰ ρυ- 
στηριώδους συρβάρατος τό όποιον σέ κατέστησε πατέρα 
τοΰ Γιαώ;

—  ’Εσκέφθην πολλάκις.
—  Τ ό  όνορα αΰτό τοΰ Γιαώ δέν σέ έξέπληξεν;
—  Είνε σπάνιον, βεβαίως. Μάς άναριρνήσκει τόν ρέ·· 

γαν Γιαώ, όστις τό πέρπτον έτος Κ ια  -  τσχίν τοΰ πέρ- 
πτου κύκλου, έβασίλευσεν ένδόξως τής Κ ίνας.

—  Ό  Γιαώ ήτο καλός ήγερών. Κατά τήν εποχήν 
έκείνην ολίγοι έκρινον εαυτούς άξιους νά κυβερνήσωσιν, 
ό δέ αύτοκράτωρ έζήτει, όπως τόν διαδεχθή, ουχι τινα 
έκ τής οίκογενείας του, άλλά τον πλέον ικανόν ρεταξύ τοΰ 
λαοΰ του , κατά τήν γνώρην τών πλέον σοφών ούτως ό 
γεωργός Χούρ έφθασε ρέχρι τοΰ θρόνου.

—  Τ ά  πράγρατα ήλλαξαν, είπεν ήσύχως ό Κ α ρ - Σ ΐ .
— Είς έρ έ , τό όνορα τοΰτο Γιαώ, έροάλλει πολλάς

σκέψεις περί τοϋ υίοΰ σου. Ό  νέος δέν είνε φιλόδοξος;
—  Είνε υπερήφανος, άλλά φιλόδοξος ό χ ι.
—  Δέν παρίσταται είς θορυβώδεις συναθροίσεις;
—  Ούδέποτε έξέρχεται τής οικίας.
—  Βεοαιοΰσιν έν τούτοις, ότι ήκσυσαν αυτού απαγ

γέλλοντας στίχους ύρνοΰντας τόν Τσάγκ, τόν πεπαιδευ- 
ρένον έκεΐνον, όστις θελήσας νά άναρορφώση τό κράτος,







έρριφθη μεθ’ όλων των οπαδών αύτοϋ έκ των τειχών τής 
πόλεως, άφ’ ου πρότερον ύπέστη την καϋσιν των χειλέων.

—  'Ο Τσάγκ ήτο έκτακτον πρόσωπον. Πιθανόν ό Γιαώ 
να έποίησεν ύπέρ αύτοϋ στίχους τινάς, άλλα βεβαίως θά 
εψαλε τον ποιητήν, οΰχ! δέ καί τον συνωμότην.

—  ’Em τέλους ό Γιαώ δεν ήτο χθες εις τάς πύλας 
τής πολεως μετά των άνταρτών, οΐ όιτοίοι κηρύττουσι 
προσεχή την πτώσιν τής δυναστείας τοϋ Μ έγκ ;

—  Των άνταρτών! 'Υπάρχουσι λοιπόν άντάρται; ήρώ- 
τησεν ήδη καί ό σοφός.

—  Δεν ηκουσας τον θόρυβον τών τυμπάνων χθες καί 
σήμερον, καί τάς φωνάς τού όχλου;

—  Τωόντι.
—  Λοιπόν μάθε, επειδή άγνοεΤς δ,τι άπό 8 ήμερων 

συγκινεΤ όλην την επαρχίαν, μάθε ότι άνθρωποι έγκολ- 
πωθέντες τάς ιδέας τοΰ Τσχάκγ συναθροίζονται εις τά 
δάση, εις τά βουνά, εις τάς κωμοπόλεις, ότι άπειλοΰσι 
την ησυχίαν τοϋ τόπου, και ότι έχουσι συνεργους έν ταΐς 
πόλεσι, καί ότι άν ό αύτοκράτωρ δεν λάβη τά μέτρα του, 
ό χείμαρρος θά καταστή ποταμός, καί θά εκχύλιση μέ
χρι τοΰ Πεκίνου, ούτως ώστε ή δυναστεία τοϋ Χ άνγ θά 
διαδεχθή την τοΰ Μ έγκ.

Διαρκούσης τής ομιλίας ταύτης τοϋ ίερέως, ό σοφός 
έγραφεν έπΐ λεπτοϋ και μακροΰ φύλλλυ.

—  Τ ί κάμνεις, ήρώτησεν ό Σ ιάγκ.
—  Σ ε  άκούω καί σκέπτομαι, ότι είνε λίαν εύνους τώ 

ούρανώ ό δυνάμενος ν’ άγνοή τά πράγματα ταΰτα. Δ ι ’ ό 
έγραφα τά εξής.

—  Καί ά Καμ -  Σ ΐ  τότε άνέγνωσε:
« ’Ολίγον μέλει μοι, εγειρόμενος, έάν τό σκήπτρον 

ήλλαζε χείρας, έάν οί έπαναστάται τής χθες εϊσιν ο! 
τής αύριον τύραννοι. Προτιμώ, έν τή σκια, βεβαρη
μένα ΰπό τοϋ ύπνου έχων τά βλέφαρα, νά βλέπω άνοι- 
γόμενα τά πολυάριθμα άνθη μου, έν τώ κήπω μου, τω 
πλήρει ήλίω . Άρέσκομαι δέ εις μόνας τάς έριδας τάς 
όποιας  ̂ προς στιγμήν |έντός τών αύλάκων συνάπτουσιν 
αΐ χρυσαΤ μυΐαι προς τάς ψυχάς.

Ό  σοβαρός Σιάγκ έποίησε χειρονομίαν άντιστοιχοϋ- 
σαν προς έπικρότησιν καί έ£ηκολούθησεν.

—  Έ ά ν  ήμην εις την θέσιν σου δεν ήθελον νυμφεύσει 
αύριον τον Γιαώ.

—  Τ η ν φοράν ταύτην ό σοφός έξήλθε τής άπα- 
θείας του.

—  Γνωρίζεις άρα τι περί τοΰ τέκνου. "Ο τι γνωρίζεις 
δύναται νά εινε κώλυμα εις τον γάμον τοΰτον;

—  Ούδέν γνωρίζω* άλλα καθ’ ήν έποχήν ζώμεν, έν 
παιδίον, άγνωστου καταγωγής, φέρον τό όνομα τοϋ Γιαώ, 
άγαπών τάς θεωρίας τοϋ άναμορφωτοΰ Τ σχάγκ, δύναται 
νά καταστή αίτια πολλών άνησυχιών· τό μέγα θρησκευ
τικόν δικαστήριον έχει φοβερά μυστικά. . . .

—  Ο ί δύο άνδρες παρετηρήθησαν. Άναμφιοόλως θά 
ήννοήθησαν, διότι τό μέτωπον τοΰ Καμ -  ΣΤ έρρυτιδώθη.

—  Μοί ορκίζεσαι, ειπεν ό σοφός, ότι δεν άγνοεΤς την 
καταγωγήν του.

—  Σοί τό ορκίζομαι · έπειδή δέ την άγνοώ τούτου ένε- 
κεν καί τήν φοβοΰμαι.

—  Τ ότε άς άφήσωμεν νά πληρωθή ή ειμαρμένη, ό 
Γιαώ καί ή Πέγκ -  ΣεΤν θά νυμφευθώσιν αύριον. Ή  όδός 
τήν οποίαν βαδίζουσιν είνε πλήρης άνθέων.

—  Α ί πλήρεις άνθέων όδοί είσίν ένίοτε καί πλήρεις 
άκανθών, συνεπέρανεν _̂ ό ίερεύς άποφθεγματικώς. Σ οί 
εΤπον τάς σκέψεις μου, ποίησον ήδη ως θέλεις. Κ αί 
ήγέρθη προς άναχώρησιν. Ό , Κ α μ - Σ ΐ  ώδήγησε τότε 
αύτόν μέχρι τής θύρας τοϋ κήπου. Ό  ήλιος ήτο υψηλά 
καί ή θέρμη έπετείνετο. Ό  σοφός έπανήλθε μέ μικρά 
βήματα εις τήν σκιάδα, σκεπτόμενος εις ό,τι ήκουσε πρό 
μιας στιγμής. Φθάς εις τήν είσοδον τής σκιάδος έπαυσε 
σκεπτόμενος, έν ω ήρεμον μειδίαμα έσβέννυτο έπί τών 
χειλέων αύτοϋ.

Έλαβεν έκ νέου τήν γραφίδα καί έγραφεν:
« Μετά κρότου μεγάλου κυμβάλων τό θράσος τους 

οδηγεί. Μακράν τής θριαμβικής αυτών άνταυγείας, έγώ 
πορεύομαι μόνος, έν τη νυκτί. "Απας ό θόρυβος, ούτος 
τής γης κοπάζει ΰπό τάς τρεμούσας πλατάνους μου, 
όπου ή εύχαρις καί διαυγής πηγή ψάλλει μεταξύ λευκών 
λιθαρίων· ουδεμία λάμψις δύναται νά φθάση τήν ευδαι
μονίαν μου, όταν, κατά τάς ήσύχους θερινάς νύκτας, 
ονειροπολώ βλέπων τήν σελήνην ύψουμένην έν τη αιώ
νια της καλλονή!»

Ό  Καμ - Σ ΐ  έκίνησεν ήρέμα τό φύλλον, όπως ζηράνη 
τήν μελάνην, έπειτα τό έτύλιζε μετά προσοχής καί τό 
έρριψεν έντός μεγάλου άγγείου έκ πορσελάνης, ήδη σχε
δόν πλήρους έκ παρομοίων έγγράφων.

Ούτως ό σοφός άπηλλάσσετο τών διαλογισμών αύτοϋ 
άφοΰ τούς έγραφεν· ήσθάνετο τότε τήν φαντασίαν του 
έλευθέραν καί παρέβαλεν ευχαρίστως τόν έγκέφαλόν του 
προς κενόν οίκημα, έπιδιορθωθέν καί έτοιμον νά δεχθή 
νέους κατοίκους.

Ή  σκιάς ούδόλως έσκίαζε πλέον. Ή ν  μεσημβρία· ό 
σοφός κατήλθε πρός τήν οικίαν διά τό δεύτερον ημερή
σιον δεΤπνόν του. Οί λόγοι τοΰ Σιάγκ εΤχον διαλυθή ύς 
καπνοί έν τώ κυανώ τοΰ ούρανοΰ· έ£ όλης τής συνομιλίας 
ταύτης ό,τι άπέμεινεν, ήσαν στίχοι τινές διπλωμένοι καί 
τεθαμμένοι έν τώ έκ πορσελάνης δοχείω του.

(ϊπεται συνέχεια).

Η Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Α Γ Γ Λ ΙΚ Η  Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΑ

ΚΑΙ ΑΙ ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ 

Ε Α Ι Ζ Η Σ  Μ.  Ε Δ Μ Ο Ν Δ Σ

’ Η ’Αγγλική φιλολογία έν γένει ολίγον τυγχάνει 
γνωστή παρ’ ήμΐν, πολλώ δ’ ήσσον ή σύγχρονος ποίησις 
έν ’Αγγλία, ή φέρουσα εις φώς έκάστοτε πολλά καί γενναία 
έργα, έσθ’ ότε δέ καί άριστουργήματα.

Ά λ λ ’ οΰοέ τυγχάνει γνωστόν ίσως τοΤς πλείστοις παρ>



ήμΐν δτι έν τώ ύλικώ τούτω αΐώνι, μεθ ’ όλην αύτοϋ τήν 
ύλικότητα, υπάρχουσι πνεύματα έν ’Α γγλία  μεταρσιού- 
μενα ύπεράνω της πραγματικότητος, και δΓ αυτών ακ
μάζει έκεΤσε ή ποίησις, άποστρέφουσα μέν το πρόσωπον 
άπό τοϋ παρόντος, όταν οΰδέν, ώς υνήθως συμβαίνει, 
άπαντά έν αύτώ ποιητικόν, άσχολουμένη δέ περί τήν 
άναζωογόνησιν τοΰ παρελθόντος και τήν διασάφησιν τοϋ 
μέλλοντος. Τοϋτο κατορθοΐ διά της παραγωγής ωραίων 
ειδυλλίων, ώς έπραξε κατ’ έξαίρεσιν έπιτυχώς ό έστεμ- 
μένος ποιητής Tennyson, καί διά τής έν τή ποιήσει παρ- 
εισαγωγής φιλοσοφικών ζητημάτων, πρό πάντων δέ τοϋ 
προβλήματος « ποΤον έσται τό τέλος τής ζω ής;» οπερ 
ύπέρ πάντα ποιητήν "Αγγλον ή®χολήθη νά λύση ό πολύς 
B ro w n in g διά πλήθους ποιημάτων λυρικών, διηγηματικών 
καί δραματικών καί διά τής άναλύσεως τών χαρακτήρων 
παντός είδους και πάσης διαθέσεως, και αυτής άκόμη τής 
στιγμιαίας. Διά ταϋτα δέ καί πρός τον Σαιξπήρον αυτόν 
παραβάλλεται.

Έκτος τών πρωτευόντων τούτων ποιητών, ή ’Αγγλική 
ποίησις, έν τώ προσώπω καί άλλων ποιητών καί ποιητριών 
άνέλαβε νά λύση τά κοινωνικά, σκεπτικά, θεολογικά, καί, 
πολιτικά ζητήματα, όσα διετάραξαν τήν ’Αγγλίαν, καί 
ήγαγενείς μέγιστον βαθμόν τελειοποιήσεωςτήνπεριγραφήν 
τής φύσεως, έξεικονίσασα πάσαν σχεδόν γωνίαν τής ’Α γ 
γλίας, και τάς οίκιακάς σκηνάς περιπαθώς διατυπώσαοα.

Εις τά τελευταία ταΰτα είδη τής ποιήσεως ούκ όλίγην 
δύναμιν καί χάριν διατρανοϊ καί ή Κυρία E liz a  Μ . 
Edm onds, ήτις έδημοσίευσεν έσχάτως έν ’Α γγλία ώραίαν 
συλλογήν τών έργων αύτής ύπό τήν έπιγραφήν « 'Ε σ π έ
ρας ρυθμοί καί προσωδίαι » (« H esperas ryth m  and 
rh y m e s) , τινά τών όποιων εχουσιν όλως Ε λληνικήν 
τήν έμπνευσιν.

Ώ ς  πάσα ποίησις άληθής, ήτις υπάρχει τό κάτοπτρον 
τής φύσεως, τά έργα τής Κυρίας ’ Ελίζης “Έ δμονδς 
άντανακλώσι τήν φύσιν έν πάση αύτής τή μεγαλοπρεπείς 
καί τώ κάλλει, ότέ μέν ομιχλώδη καί μελαγχολικήν, 
ότέ δέ φαιδράν καί άνέφελον, πάντοτε δέ πιστώς καί 
γνησίως καί μετά δυνάμεως λόγου άνακαλούσης έστίν 
ότε έν τή μνήμη τά έργα τών έξοχωτέρων τής ’Αγγλίας 
ποιητών, καί διά τό λεκτικόν μάλιστα ιδία τον Σπέν- 
σερ, έν ω άφ’ έτέρου αί μετά πολλής άληθείας καί χά- 
ριτος έξεικονιζόμεναι σκηνογραφία! τής φύσεως άναμι— 
μνήσκουσιν ήμΤν τάς τοπογραφίας τών άριστων τής Ά λ -  
βιόνος τοπογράφων, τών μετά πολλής λεπτομερείας αλλά 
καί ομιχλώδους άπόψεως ’Αγγλικά τοπεΤα ζωγραφησάντων.

Κ α ί δη τό πρώτον ποίημα τής περί ής ό λόγος συλ
λογής τό έπιγεγραμμένον « Ε σ π έρ α  » , παρέχει τήν έν- 
τύπωσιν τοπογραφίας έν ή συμπεριελήφθη καί ή έστία 
καί ή οικογένεια. Τ ό  πλήρες πρωτοτυπίας καί χάριτος 
ποιημάτιον τοϋτο περιγράφει τήν δύσιν ήλιου χρυσ ί- 
ζοντος διά τών τελευταίων αύτοϋ άκτίνων τούς εις τό 
πνεϋμα τοΰ Ζεφύρου ήρέμα κλονουμένους κλάδους τής 
λάρικος καί τής φηγοϋ, ύπό τον θόλον πυκνών φύλλων, 
καθ’ ήν ώραν τοϋ πτηνοΰ ή μολπή διαλείπει, καί ή νυ-

κτερίς περιπλανάται· κατά τοιαύτην ώραν ή ποιήτρια 
έπιλαμβανεται τής ωδής αύτής όπως έξ άγάπης πρός 
τους μ ετ ’ άγάπης άκροωμένους θέλξη τάς στιγμάς τοϋ 
βίου καί άποκαλύψη τά μυστήρια τής φύσεως, έν ω ι/αρά 
την εστίαν κροτεί τό καιόμενον ξύλον σπινθηροβολούν 
καί άποχωρεΤ άθορύβως όλισθάνουσα ή έσπέρα, περιβεβλη- 
μένη πρώτον μέν ροδίνους χροιάς εΐτα δέ ήδείας σκιάς 
ώς μεταίχμιον ημέρας καί νυκτός.

Μετά τό περικαλλές τοϋτο προανάκρουσμα τών ποιη
τικών έργων τής Κ α< Έ δμονδς έπέρχονται αλλεπάλληλα 
τά πλήρη δραματικού ένδιαφέροντος λυρικά ποιήματα 
τών όποιων τήν έπιθεώρησιν, έν μέρει δέ και άνάλυσιν 
θέλομεν συντόμως καί τό γ ’ έφ ’ ήμΤν πραγματευθή.

Έ κ  τών πρωτοτύπων τούτων πρωτεύουσι καθ’ ή μάς 
τά έξής.

« Ή  Λ ιλία » (L ilia n ), «Αί τρείς φωναί» (The voices 
th ree), « Ή  Μύρα» (M yra), « Ή  σύζυγος τοϋ ποιητοϋ» 
(The poet’ s w ife ) , « Τό  αίφνίδιον νέφος», (Thesuden 
cloud), «Δ ό ρ α , ή τελευταΤαι λέξεις» (D ora, or last 
w ords , « Ή  ψυχρά υπερήφανος Μαργαρίτα » (C o ld , 
proud M argaret), «Ό ρ α ϊα ι Ά θήναι» (F a ir  A thens: an 
invocation) «ΤΑσμα έργατών» (Song of the w o rk ers  ), 
« Χρυσοΰν όναρ » (A golden d re a m ), « ' Ο '  Ρήγας » , 
καί τινα άσμάτια, ών τά πλείστα Ελληνικής έμπνεύσεως.

« Ή  Λιλία » έχει πολύ τό δραματικόν καί μυστη
ριώδες, είνε δέ περιγραφή έρωτικής περιπετείας ποικιλ- 
λομένη διά τοϋ διαλόγου. Ή ρωίς παρίσταται ή Λ ιλ ία , 
χρυσοπλόκαμος κόρη εργαζόμενη καί ρεμβάζουσα φιλα- 
ρέσκως, έν ω έν θϋμα τής φιλαρεσκείας της αίφνης ώς 
φάσμα έμφανιζόμενον έλέγχει αυτήν άβροφρόνως καί 
καταλείπει μετανοοϋσαν· καθόλου εΐπεΤν ή έμφάνισις τοΰ 
μνηστήρος φαίνεται ώς τύψις συνειδήοεως τής κόρης ήτις 
θέλουσα νά έξιλασθή διά τής άδελφής, μανθάνει π α ρ ’ 
αύτής ότι ό μνηστήρ δΓ  αυτήν καί μόνην πάσχει, ούτω 
δέ ό υμέναιος προώρισται νά έξομαλύνη τά πάντα. Τ ό  
λυρικόν τοϋτο ποιημάτιον φαίνεται πως άμαρτάνον διά 
τό άπίθανον καί τον μ υ σ τ ι κ ι σ μ ό ν  αύτοϋ · άφ ’ 
έτέρου όμως έχει τά προσόντα βαθέως αισθήματος καϊ 
καλλιεποϋς λεκτικοϋ. ΕΓνε είκών συμπλέγματος οικογε
νειακού έν ή διαλάμπει τό κάλλος καί ό έρως.

« Α ί τρεΤς φωνα'ι » εΤνε ίσως τό μυστηριωδέστερον 
ποίημα τής συλλογής- αλληγορία τυγχάνει τοϋτο δυσεξή
γητος· ώραία γυνή καθημένη και ύφαίνουσα έπαναλαμ- 
βάνει επωδήν, τρεις δέ φωναί διακόπτουσι χωρίς νά δια- 
ταράξωσιν αύτήν έως ού παύεται καί τοϋ έργου καί τής 
έπωδής· εϊνε ή ειμαρμένη. Συμμετρία  σχήματος καί με
λωδία ρυθμοϋ διακρίνουσι τήν άλληγορίαν ταύτην.

Ά λ λ ’ έπιλείψει ημάς ό χρόνος διεξερχομένους άνά 
έκαστον τά λυρικά έργα τής άξιολόγου ταύτης συλλογής, 
ής ή ποιήτρια ευηρεστήθη ν ’ άποστείλη πάνυ εύγενώς 
ήμΤν έν άντίτυπον. Ό θ εν  άρκούμεθα ν ’ άποδείξωμεν ότι 
πάντα εύμοιροϋσι καί τέχνης καί εύφυί'ας, φαντασίας τε 
καί πάθους, ώς άλλως τε διά συντόμου βιβλιογραφίας 
άπεφάνθημεν κα'ι έν τώ « Αίώνι » , τινα δ εξ αυτών



ποιητής. Πολλώ δέ μάλλον συμβαίνει τοϋτο οταν κατ’ 
έλευθέραν μάλλον ή κατά πιστήν μετάφρασιν μεταφέ- 
ρηταί τ ι έκ τής έλληνικής:

Τ οΰ τελευταίου τούτου είδους έστω παράδειγμα το 
έξής ύπό τής Κυρίας Έ δμονδς « Κατά Πίνδαρον » 
ποιηθέν καί ούτω έπιγραφόμενον, έχον δέ καθ’ ήμετέραν 
μετάφρασιν ώς έπετα ι:

Ό τ α ν  οΐ άνεμοι ψυχροί πνεύσωσι τοϋ χειμώνος,
Καί μολυβδόχρους ουρανός τά πάντα συσκιάση ,

Ώ  I τότε τήν καταγωγήν τήν εύγενή προτάσσει,
Τό £ύλον τό καιόμενον τοϋ εύγενοΰς δρυμώνος ,

Κ α ί λάμπει ύπερήφανον ώς έθαλλεν εις δάση.
Ώ ς  στήλη δέ τής όροφής ή δρυς ζή ώς ό χρόνος,

Τόν χώρον έρημώσασα τόν πρώτον φεΰ 1 άπόνως.

Ο. I. Ι α ε ο ν ι δ η γ

ύπερέχουσι κατά τό αίσθημα, μέχρι δακρύων συγκινοΰντα 
ώς η « Δόρα » , περιπαθής μονόλογος θνήσκοντος συ
ζύγου .

’Ολίγα μόνον ύπολείπεται νά σημειώσωμεν περί τών 
μεταφράσεων. Ταύτας εύρομεν καί πιστάς καί νευρώδεις, 
άλλ’ ουδέποτε δουλικάς καί χαλαράς, πάντοτε δέ άφο- 
μοιούσας τάς ιδέας τοΰ πρωτοτύπου ώστε νά φαίνωνται 
μάλιστα ώς πρωτότυποι, τοΰ■>’ οπερ -συμβαίνει δταν ό 
μεταφράζων κέκτηται το προτέρημα τοΰ δημιουργεΤν ώς

Π Ρ Ο  Β Λ . Ι Ι Υ Θ Ι Α  Δ'

Έ ά ν  ποτέ χεΙρ άσεβής καί άσπλαγχνος τολμήση 
Νά κόψη δι ’ άνηλεοϋς πελέκεως καί ^Οείρη

ΔρΟν εις τό δάσος τό πυκνόν, έν τή άγρια φύσει, 
Κ α ί τούς μεγάλους κλάδους της έν έρημία σπείρη,

Καί τραύματα είς τόν κορμόν ώς μάρτυρας άφήση 
Τής λύσσης τής αιμοχαρούς είς έρημον μονήρη, 

Γαύρος διά τά λάφυρα όσα συμπαρασύρει, .
Κ α ί έν θριάμβω είς π^ράν τ ’ άμορφα ίύλα στήση .



Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Α Ι  Ε Φ Ε Τ Ρ Ε Σ Ε Ι Σ

ΜΗΧΑΝΑΙ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΜΟΥ·

Σ Π Ο Ρ Ε Υ Σ . Κατά δύο τρόπους ένεργεΐται σήμερον ή σπορά, 
είτε διά τι^ς χειρό< πετακτά ή ρικτά, κατά το λέγειν τών γε
ωργών μας, είτε δι’ ιδίας μηχανής σπορέως καλουμένης· καί ή

4  _____________________________________________________________________

σπέρματα είς .ίσον βάθος ένταφιαζόμενα, τίθενται κατ’ ίσαπε- 
χούσας_παραλλήλους σειράς· τούτου ενεκα έπέρχεται ταχύτης 
περί τήν έργασίαν ταύτην καί οικονομία σπόρου· £νεκα δέ τών 
πλεονεκτημάτων τούτων, ή διά σπορέων τελουμένη σπορά^κα- 
τέστη τανϋν κοινή πολλαχοΟ τής Ευρώπης, καί θεωρείται απα
ραίτητος διά τάς έπ! έκτεταμένων γαιών τελουμένας σποράς· 
(σχήμα 2 ΐ ) .

Σχήμα 2 1 - Σπορεύς. Α .  τροχοφόρος κανών. Β . Ρυμοφόριον. Γ . Σπερματοκιβώτιον. Δ . Κινητοί σωλήνες, 
διήκοντες έκ τοϋ διατρήτου πυθμένος τοΰ σπειροκιβωτίου άχρι τήςσπειρομένης γής, είς ήν τά σπέρματα 
μεμονωμένως κατατίθενται. Ε  . Διάταέις τών έν τή γή τεθαμμένων σπερμάτων.

Σχήμα 22{-Θερισπκή Μηχανή. Α . 'Ρυμός. Β . Π τ ίρ ι/t. Γ . Έ δ ρ α  τοϋ διευθύνοντος τήν μηχανήν. Δ . Μ έγας 
σίδηρους τροχός. Ε. Έσχάρα άπολήγουσα είς μικράςλεπτάς κοπτεράς κοπίδας, α'/τινες καθόσον ή μηχανή 
κινείται, αυται άλληλοδιαδόχως κινούμενοι κόπτουσι τούς σταχυο^όρους καλάμους, οI όποϊοι άμέσως πί-
πτουσιν έπί τής έσχάρας.

μέν διά τής χ ε ι ρ ό ς  γινομένη σπορά ή σπάρσιμον δέον νά έν- 
εργήται ,ύπό έμπειρου γεωργού έχοντος Ικανήν έπιοεέιότητα 
είς τό νά διασπείρη τά σπέρματα ί ί  ίσου έπί τής έπιφανείας 
τοΰ μέλλοντος νά σπαρή άγροϋ, έφ’ ου ορίζει κέντρα άπό τών 
οποίων ά^ορμώμενος καί κατά σειράν βαδίζων διασπείρει όμοι · 
ομόρφως τά σπέρματα· ή δέ. διά Σ π ο ρ έ ω ν  τελουμένη, ού μό
νον κανονικωτέρα γίνεται καί είς όλιγώτερον χρόνον, άλλά τά

Θ Ε Ρ ΙΣ Μ Ο Σ . Ό  θερισμός (θέρισμα) θεωρείται καί είνε μία 
τών σπουδαιότερων τού γεωργού έργασιώ ν τούτου ενεκα κατα
βάλλεται πάσα προσπάθεια περί τήν ταχεϊαν έκτέλεσιν αύτής, 
καί έγκαιρον συλλογήν τών προϊόντων, έκ τής ά^θονωτέρας 
παραγωγής τών όποίων άμείβονται οΐ κόποι και α! δαπάναι ας 
ό γεωργός κατέβαλε πρός συστηματικωτέραν καλλιέργειαν τών 
ύπ ’ αύτοϋ θεραπευομένων. ' Η έργασία αύτη κανονιζομένη άνα-



λόγως τοϋ κλίματος , παρ ’ ήμΐν ένεργεΊται διά τής κοσσιάς καί 
τοϋ δρεπάνου , έν Ευρώπη όμως, ένθα πάσα διά τών χειρών 
έργασία άντικατεστη δια μηχανών αϊτινες άναπληροΰσι τάς χεΐρας 
καί αντικαθιστώσι τα ζώα, ό θερισμός ένεργεΐται διά θεριστικών 
έπί τούτα) έπινοηθεισών μηχανών, τή ένεργείσι τών όποιων ό θε
ρισμός γίνεται τελειότερος καί είς όλιγώτερον χρόνον, ώς τούτο 
βεβαιούται ΰπό ειδημόνων καθ’ ο&ς σταχυοφόρος έκτασις 25— 3ο 
στρεμμάτων θερίζεται έντός ή μέρας ένώ διά τής Κ ο σ σ ι ά ς  καί 
τοϋ Δ ρ έ π α ν ο υ  είς μακρότερον χρόνον.

Πρώτος δέ ό Σκώτος Patrick Bell τό 1828  έφεϋρε πρακτι
κήν θεριστικήν μηχανήν, συρομένην διά ζώων, ήτις διά μηχανι
σμού συνδυασμένου πρός τούς τροχούς έθετε είς ταλαντευομένην 
κίνησιν σειράν μαχαιρών προσηρτημένων έπί όριζοντίου μοχλού 
κειμένου Εμπροσθεν τής μηχανής.

Γώ 1 831  ό ’Αμερικανός Mac Gormick Αντικατέστησε τάς μα- 
χαίρας διά πρίονος κινουμένου ταχύτατα καί συρομένου έπΐ όρι- 
ζοντίου μοχλού ώπλισμένου μέ όδόντας κατά τόν μηχανισμόν 
τούτον ο! στάχεις συλλαμβάνονται ύπό τών όδόντων τοϋ μοχλού 
καί κόπτονται διά τοϋ πρίονος.

Επειδή  δέ ό πρίων ήν τοποθετημένος έπΐ τοϋ πλευρού δέν 
ήτο πλέον Ανάγκη ή μηχανή νά ώθήται πρός τά έμπρός, άλλ’ 
έσύρετο κατά τόν κοινόν τρόπον. Ο ΐ άποκοπτόμενοι στάχεις 
έπιπτον δπισθεν, εΤς δέ έργάτης συνήθροιζεν αύτάς είς μικρά 
δέματα. Τεθείσης οδτω τής άρχής, διάφοροι έπεδόθησαν είς τάς 
τελειοποιήσεις αύτής, ύφ’ άς , καίτοι μικρού λόγου άίίας, έως 
τού 1855 ή μηχανή αυτή ένήργει μέχρι τής έποχής ταύτης· 
διάφοροι δ’ αύτής παραλλαγαΐ έέετέθησαν έν τή έκθέσει τών 
Παρισίων τού 1 855, πλειότεραι δέ έν τή κατά τό ι86ο διεθνεΐ 
άγροτική συνόδιρ.

Ή  Εκθεσις τοϋ 1867 έπέδειίε τεραστίας προόδους· πρώτον ό 
σίδηρος άντικατέστησε τήν ζυλείαν έν τή κατασκευή αύτών, καί 
ούτως έγένοντο έλαφρότεραι και στερεώτεραι· δεύτερον ή έργα
σία τοϋ περιαυνάγοντος τούς κοπτομένους στάχεις είς δέματα 
έργάτου κατέστη περιττή, καθ’ όσον αύτή ή μηχανή άποθέτει 
δπισθέν της αύτούς διά μηχανισμού είς τοιαύτα. Τοϋτο δέ άκρι- 
βώς ήτο ό κυριώτερος νεωτερισμός τήςέκθέσεως τοϋ 1867. ’Εν 
τούτοις ή κατά τό 1878 έν Παρισίοις έκθεσις έπεδείίατο έτι 
μεγαλειτέραν έφεύρεσιν. Δ ιά  τών είς αύτήν έκθετομένων μηχα
νών, ού μόνον οΐ στάχεις σχηματίζονται είς δέματα άλλά ταΰτα 
διά μηχανήματος καί περιδένονται· κατά τόν έ£ής τρόπον δύο 
βραχίονες λαμβάνουν τό δέμα καί περισφίγγουσιν αύτό, ένφ έ£ 
έτέρου μέρους έζέρχεται σιδηροϋν σύρμα πέριΕ αύτού, κατόπιν 
δέ έτερος μηχανισμός δένει αύτό καί κόπτει τό σύρμα.

’ Εκτός δμως τούτων, ό περιφανής οίκος τού Mac Cormick πρό 
πολλοϋ έζέθεσε θεριστικήν μηχανήν κινουμένην δι’ άτμοϋ, ήτις, 
άντί νά έναποθέτη τόν σίτον έπί τής γής, άποθέτει αύτόν έπί 
ραβδιστικής μηχανής συμβαδιζούσης αύτή, ένθα καθαρίζεται έκ 
τών σταχύων, είς τρόπον ώστε λαμβάνεται παρ’ αύτής αμέσως 
σίτος καθαρός, δπερ δύναται νά θεωρηθή τό άκρον άωτον τής 
τέχνης.

Κ α ί αί ατμοκίνητοι θεριστικαί μηχαναΐ παρέχουσι προφανείς 
οικονομίας άπέναντι τής διά τής χειρός έργασίας, καθ’ δσον 
ένώ δι’ αύτών ό θερισμός έκάστου εκταρίου στοιχίζει έν Γαλ
λία 8 φράγκα, ή διά τής χειρός έργασία άνέρχεται είς 20, πολ- 
λάκις δέ καί τό διπλάσιαν· έκτός δέ τούτου, ή ταχύτης τοΰ δΓ 
αύτής θερισμού έ£ ής έίαρτώνται πολλάκις σπουδαιότατοι περι
στάσεις τής γεωργία?, δέν παραβάλλεται καν πρός τήν άνθρω- 
πίνην έργασίαν.

Ε ϊ ς τ . Π ο ν η ρ ο π ο υ δ ο ς

[ Άπόβιυασμα ex τοΰ έτχά τω ς έκδοθέντος άρίυτου συγγράμματος 

Δ ο χ ί μ ι ο ν  Γ ε ω ρ γ ί α ς ] .

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Γ. Ι Α Κ Ω Β Α Τ Ο Σ

'Ο  άνήρ, ού τήν εικόνα παρέχομεν τοΤς άναγνώσταις 
ημών, και ου κ’ έκ τοϋ σύνεγγυς έσχομεν τήν τιμήν νά 
θαυμάσωμεν τόν ύπερφυά χαρακτήρα, ζώντος, γεννηθείς έν 
Ληξουρίω τής Κεφαλληνίας τώ ι 8 ι 5, τυχών δ εκπαιδευ- 
σεως έκτακτου, διεδραμάτισεν έπιφανές προσωπον μεταξύ 
των μελών τοϋ ριζοσπαστικού κόμματος, τά μέγιστα, τό 
έπ’ αύτόν, συμβαλών είς τήν πραγμάτωσιν τοΰ ονείρου τής 
Επτάνησου, τήν μετά τής μητρός Ελλάδος ένωσιν.

Γενόμενος μέλος τής γ ι γ α ν τ ι α ί α ς  —  ώς αυτός 
έν μεταγενεστέρω λόγω του τήν άπεκάλεσεν —  ένάτης 
Βουλής τής Ίονίου Πολιτείας, έξ ής τό πρώτον άνέθορεν 
ή έλευθερό^ρων ριζοσπαστική πλειάς, εύθύς έξ άρχής 
έξετιμήθη καί κατέλαβε διαπρεπή θέσιν μεταξύ τών ίκα- 
νωτέρων συναδέλφων του διά τάς ποικίλας καί βαθείας 
γνώσεις του, τήν εύρεΤαν νομομάθειάν του, τό άδαμαστον 
πολιτικόν του θάρρος, μάλιστα δέ διά τήν ιδιόρρυθμον 

ρητορικήν του δεινότητα.
Ένσαρκωθέντος τοΰ ονείρου τής ένώσεως, ό Ίακωβάτος 

ήτον έκ τών πληρεξουσίων, ούς ή Επτάνησος απεστειλεν 
είς τήν έν Ά θήναις Β ' ’Εθνικήν συνέλευσιν τοΰ 1 864  
Οι λόγοι δέ, οΰς έξεφώνησε τότε έν διαψόροις ζητήμασιν, 
ίδια δέ έν τώ ’Εκκλησιαστικώ, συζητουμένων τών δύο 
πρώτων άρθρων τοΰ Συντάγματος, έστερεοποίησαν κ’ έδι- 
καίωσαν τήν ψήμην του ώς διάσημου ρήτορος, ήτις εΤχε 
συστήσει αυτόν, πριν ή ελθη έν Αθηναις. Η ρητορεία 
του ήτο ιδιόρρυθμος, αλλοκοτος και έξαλλος , ως και ο 
χαρακτήρ του· κραμα τουτέστι άδαμάντων μεγαλο^υΐας, 
ύψους αίθερίου, υποδειγμάτων κάλλους ρητορικού καί έξ 
άλλου σπιλάδων χαμαιζήλων ιδιωτικών παθών, βωμολό
χων έκ^ράσεων, παρακόπων ιδεών καί τερατολογημάτων, 
σπιλάδων ομως σμικρυνομένων μέχρις άφανείας πρό τής 
έκθαμβούσης ρητορικής άλλης δεινότητάς του, ώς άδυνα- 
τεΤ τώμμα νά διακρίνη τάς έπί τοϋ ήλιακοΰ δίσκου κηλί- 
δας'έκθαμβούμενον ύπό τοΰ άπλέτου φωτοβολήματος τών 
άκτίνων αύτοΰ. Τ ό ν  λόγον του ιδίως χαρακτηρίζουσιν 
άπαράμιλλος έτοιμολογία καί άνηλεής σαρκασμό:, δι’ ών 
άπησβόλου καυτηριάζων τούς άντιπάλους αύτοϋ.

Έ ν τ ώ  ’Εκκλησιαστικώ ζητήματι, ώς είπομεν, μετά τής 
συνήθους αύτω δυνάμεως όμιλήσας τή 29 ’Ιουλίου, έπά- 
ταξεν έρρωμένως τό αύτοκέφαλον τής Έλληνικής έκκλη- 
σίας, θρυμματίσας διά τής λογικής τών έναντίων τά 
έπιχειρήματα. Ύπολαμβάνων ό Ίακωβάτος τήν θρησκείαν 
τοϋ ’Εσταυρωμένου ώς τήν μόνην συνεκτικήν δύναμιν 
μεταξύ τού έλευθέρου καί δουλεύοντος έτι έλληνισμοϋ, 
τοΰ κινδυνεύοντος ν’ άποσυντεθή ύπό τήν έπήρειαν τής 
άεννάου και ύπούλου έργασίας άνθελληνικών δακτύλων, ού 
μόνον άπέστεργεν, ώς άσύμφορον, την άφομοιωσιν τής 
Ίονίου ’Εκκλησίας πρός τήν τής Ελλάδος, άλλά και ήξίου 
τήν άφομοίωσιν ταύτης, άποβαλλούσης τό αύτοκέφαλον, 
πρός τήν τής Ίονίου, ήτις έξηρτάτο απο του Οικουμε- 
νικοΰ Πατριάρχου, ΐνα κραταιωθή διά τής ’ Εκκλησίας ό 

έλληνισμός.



« Μόνον στοιχεϊον τοϋ εθνισμού » , έλεγεν έπί λέξει έν 
τώ μνησθέντι λόγω το υ , « εΓνε ή θρησκεία, άφαιρου- 
μένου τού όποιου δεν υπάρχει πλέον έθνος, δεν υπάρχει 
πλέον γένος, δέν υπάρχει πλέον δεσμός, δεν υπάρχει 
πλέον ούδέν διά τήν Ελλάδα . Κ αί έάν, ο μή γένοιτο, 
χριστιανοί, ήθελεν άφαιρεθή ό χαρακτήρ τής θρησκείας 
άπδ τήν έθνότητα των 'Ελλήνων άλλο δέν βλέπω είμή 
Φράγκους , είμή ’Αλβανούς, είμή Βλάχους, εϊμή ’Αθιγ
γάνους καί Γύφτους, όχι ποτέ Έ λληνας. Τοιαύτης ού- 
σίας, τοιούτου αποτελέσματος εΤνε ό χαρακτήρ, τόν 
οποίον ή θρησκεία έχάραξεν είς τό μέτωπον τού Ε λ λ η 
νικού γένους! Έ ν  τίνι λόγω έγένετο ή έπανάσταοις τού 
2 ΐ ; Έ ν  τίνι λόγω έχύθησαν ποταμοί αιμάτων; Έ ν  τίνι 
λόγω έπανεστάτησαν καί τά μέρη έκεΐνα, τά όποια ούδέν. 
κοινόν έχουν μετά τής Ελλάδος; Κ αί οί Σέρβοι, καί οί 
Βλάχοι, καί οί Μολδαυοί, καί τό Μαυροβούνιον, καί ή 
’Ασία, καί ή Α ίγυπτος, καί όπου προσκυνεΤται όρθοδόξως 
ό Σωτήρ ήμών ό Χ ρ ισ τό ς ; Ό χ ι  βεβαίως διά καταγωγήν, 
όχι δ ι’ άλλον λόγον, άλλά μόνον διά τήν διατήρησιν τής 
συνειδήσεως, άλλά μόνον καί μόνον διά τήν θρησκείαν,
τήν έκκλησίαν Κ αί τοιαύτης ούσης τής θρησκείας,
τολμωμεν ήμεΤς νά φέρωμεν τήν παραμικρόν μεταβολήν, 
ωστε άπό μεταβολής είς μεταβολήν, νά εύρεθώμεν μεμο
νωμένοι άπό όλον τό Ελληνικόν έθνος καί άπό όλους 
τ ο υ ς ’Ορθοδόξους χριστιανούς; Κ αί είθε, είθε νά ήτο 
ελευθερωμένον όλον τό έλληνικόν τήν καταγωγήν γέ
νος . .  . . νά περιορισθώμεν είς τήν κυρίως έκ καταγωγής 
έθνότητά μας. ’Αλλά δύναται Έ λλην καί πληρεξούσιος 
έν τή Έθνοσυνελεύσει νά εϊπη ποτέ ότι τό Έλληνικόν 
Έθνος άπηλευθερώθη; Δέν εϊμεθα τό τέταρτον, ίνα μή 
είπω τό δέκατον, τοϋ Ελληνικού γένους, καί έάν λοιπόν 
θέλετε άπό μεταβολής είς μεταβαλήν ν ’ άπομονώσητε τήν 
Ελλάδα , παραιτεΐτε καί μέλλον, παραιτεΤτε καί έθνος , 
παραιτεΐτε καί γένος,καί άλλο δέν θά μείνωμεν είμήόλίγοι, 
ένασχολούμενσι περί τήν κοιλίαν καί τά ύπό τήν κοιλίαν».

Ό τ ε  δέ ό κ. Καλλιγάς είπε μεταφορικως αύτω όμι- 
λοΰντι έκ δευτέρου έπί τού αύτοϋ θέματος, ότι οί θέ- 
λοντες ν ’ άναπνεύσουν τόν άέρα τής έλευθερίας οφείλουν 
ν ’ άναβώσιν είς τήν Άκρόπολιν τών ’ Αθηνών, έξεοφεν- 
δόνισε κατά προσώπου τοϋ άντιπάλου του τάδε:

« Ή  έκφρασις εΤνε ωραία άλλ’ ή ιδέα εΤνε ψευδής· 
Ό  χριστιανός δέν έχει χρέος ν ’ άναβή είς τήν ’ Ακρό- 
πολιν διά νά λάβη τό πνεϋμα καί τήν αύραν τής έλευθε
ρίας · διότι αύτό εΓνε άντικρυς έναντίον τοϋ Εύαγγελίου 
τό όποΤον κηρύττει, ότι, όπου πνεϋμα Κυρίου, έκεΤ έλευ- 
θερία. Ό χ ι  λοιπόν είς τήν Ά κρόπολιν τήν σημερινήν, 
αλλ ’ ούδέ τών άρχαίων Ελλήνων ύπήρξέ ποτε ή έλευθε- 
ρία ή έθνική καί ή.θρησκευτική , διότι τό πάλαι ύπήρχον 
έδώ έν Έ λλάδι, όπου τήν σήμερον είσθε έλεύθεροι, ύπήρ
χον 3ο,οοο πολίται καί ^οο,οοο ε'ιλώτων δούλων, σκλά
βων · καί άν σείς εισθε έλεύθεροι, καί έγώ μεθ ’ ύμών, 
δέν τό χρεωστώ είς τήν ’ Ακρόπολιν τών ’ Αθηνών, άλλ’ 
είς τήν ’ Ακρόπολιν τής Σιών, άπό τήν όποιαν προήλθε 
τό πνεϋμα τής έλευθερίας » .

Έ κτο τε  έξηκολούθει πολιτευόμενος ό Ίακωβάτος έν 
τή ιδιαιτέρα αύτού έπαρχία, ένθα άπερίγραπτον έξήσκει 
μετά τών δυο αύτοϋ άδελφών γόητρον έπί εϊκοσιπενταε- 
τίαν έκλεγόμενος βουλευτής καί πληρεξούσιος. Έ ν  
τούτοις, έκτος τών ούχί χαλαρών σχέσεων, άς ό παρά
δοξος άνήρ είχε μετά τής πολιτικής, τής φιλοσοφίας, 
τής ιστορίας καί τής θεολογίας, δέν ήτο διεζευμένος άπό 
τής ποιήσεως, έξ ής όμως λίαν όψέ, μόλις κατά τό 1 868 
απέκτησε τό πρώτον καί ύστατον τέκνον, τούς « “Ελ

ληνας καί Μουζίκους» άκριβές άντίγραφον τοϋ πα- 
τρός του.

Ο ί Έ λ λ η ν ε ς  κα ί  Μ ο υ ζ ί κ ο ι ,  ποίημα σατυρι
κόν, έπλαστουργήθησαν ακριβώς κατ’ εικόνα καί όμοίω^ιν 
τοΰ ποιητοΰ των. ’Αλλόκοτοι τό τε ύφος, τό τε μέτρον, 
τήν τε γλώσσαν, κυκεωνώδεις άλλόμενοι τήδε κάκεΤσε, βω- 
μολόχοι, σκανδαλώδεις, συμφύροντες θεούς, θνητούς 
βασιλείς καί Βαλαωρίτας, άμφιβάλλομεν άν έν τοΤς φιλο- 
λογικοίς χρονικοϊς τής Ύφηλίου δύνανται ν’ άνευρωσιν 
αδελφόν άλλο κ’ έφάμιλλον αύτών ποίημα. Καί είς ένδει- 
ξιν παραθέτομεν ώδε μικρόν άπόσπασμα.

Ζήτω, £ήτω, £ήτω ό γάτος 
Γεώργος ό Ίακωβάτος!
Ζήτω τρις τοΰ βουλευτή !
Ζήτω καί τοϋ ποιητή !
Ποιητής άρχαϊκός,
Ποιητής άλκαϊκός,
Ποιητής άλμανικός,
Έλεγειοσαπφικός,
Κ αί άριστοφανικός.
Περσιουβεναλικός ,
Άριοστοδαντικός,
Ποιητής κουρλανδικός,
Ποιητής μου£ικικός·

Χαστουκιά τοΰ Υ π ο υρ γείο υ ,
Χαστουκιά καί τής Βουλής!
Χαστουκιά τού Νομαρχείου,
Χαστουκιά τς’ Επισκοπής.

Ό  Ίακωβάτος άπέθανεν ίδιωτεύων τή 2 1 Δεκεμβρίου 
1882,  έν τή γενεθλίω αύτοϋ πόλει, έν ηλικία έτών 6J .  
Καί είχε μέν αύτός έκλεγή βουλευτής καί κατά τάς τε
λευταίας έκλογάς, άλλ’ άποτυχόντων τών άδελφών του, 
παρητήθη καί αύτός, μή δυνάμένος ν’ άποχωρισθή τής 
όμοουσίου καί άδιαιρέτου άδελφικής τριάδος.

Ά πέθανε καί έτάφη, όπως καί έζησε· συνεπής πρός 
έαυτόν, ήτοι παραδόξως.

Χριστιανός π ν ε ύ μ α τ ι μόνον, ούχί δέ καί τ ύ π ο ι ς ,  
έτέθη νεκρός έντός σινδόνης καί άνευ ιερέων, άνευ ψαλ
μωδιών, άνευ έξαπτερύγων, ήχθη καί άπετέθη έν τω 
μνήματι ύπό τών άδελφών του, άπαγγελλόντων τό « Χ ρ ι
στός άνέστη ».

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Ε Ι Σ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΕΙΟΝ Β. Ν. ΒΟΥΑΓΑΡΕΩΣ

Ό λίγιστο ι ίσως έκ τών δημοσιογραφούντων παρακολουθούσι 
τ άς έκάστοτε γιγνομένας έ£ετάσεις τής τε μέσης καί κατωτάτης 
έκπαιδεύσεως καί ουτοι περιοριζόμενοι έν μικρώ τινι δια<ρόρω, 
τούτο δέ δπως μή παρέλθη έν άκρα σιγή ή πρόοδος τών 'Ε λ 
ληνικών γραμμάτων, ήτις όμως ήρ£ατο γοργώ βήματι έν παραλ
λήλου χωρούσα, !δ(α δέ ή τής ιδιωτικής έκπαιδεύσεως, πρός τήν 
τών γηραιών τής ‘Εσπερίας κρατών.

Τούτου λοιπόν ενεκα έν τφ προγράμματί μας άνεγράψαμεν 
ότι καί διά τήν ελληνικήν έκπαΐδευσιν Οέλομεν ένασχοληθή διά 
μακρών έκθέσεων, ουπερ άπό τού προπαρελθόντος φύλλου ήρέά- 
μεθα καί σήμερον συνεχ(£ομεν δημοσιεΰοντες τάς έντυπώσεις μας 
έκ τών έέετάσεων τοΰ εύρωπα'ίκοΰ δλως ΠαιδαγωγεΙου δπερ 
ϋπό τήν πε^ωτισμένην καί άκοΰραστον διεύθυνσιν τοΰ έν Ε λ β ε
τία καί άλλαχού τής 'Εσπερίας τελειοποιηθέντος κ. Β . Βουλγά- 
ρέως έκαλλιέργησεν άντάζιον τών προσδοκιών μας κηπάριον έν 
φ τυχαίως δύνατα! τις δρέπων πάν τό προστυχόν αΰτψ άνθος £ξ



ϊσου νά κόσμηση τόν οίκον τοϋ πολυταλάντου δσον καί τόν τού 
εντίμου έργάτου τοϋ άποζώντος διά τής έργασίας του.

Ό  αναγνώστης, δστις ευχαρίστως, πιστεύομεν, θέλει παρακο
λουθήσει τάς έντυπώσεις μας εισερχόμενος έν τώ άνω παιδα- 
γωγείω καί θεώμενος τήν κυψέλην ταύτην τών μικρών μελισσών 
έν η τόσαι τρυφεραί έλπίδες καλών γονέων διατρέφονται μέ τά 
υγιέστερα τής παιδείας νάματα, έν συγκινήσει θά άναμνησθή τούς 
γλυκείς τής παιδικής μας ήλικίας χρόνους, ο'ίτινες τόσον πεζώς 
διέρρευσαν άφήσαντες είς ήμας τόσον πικράς αναμνήσεις χάρις 
είς τό τότε Εκπαιδευτικόν σύστημα, ώστε πολλοί, πιστεύω, θά ηύ- 
χοντο νά έπανευρεθώσι μίαν Ετι φοράν εις τήν ώραίαν αύτήν 
ήλικίαν, τήν ήλικίαν τών χαρίτων καί τών ονείρων, Ϊνα Επαναλά- 
βωσιν ύπό τήν πατρικήν τοΰ κ. Βουλγάρεως φροντίδα τά στοι
χειώδη μαθήματα, ώς νυν έχουσι.

* *
Μακράν λοιπόν πάσης συμπαθείας διά τό Παιδαγωγεΐον τοϋτο 

θά διατυπώσωμεν δ,τι προσκληθέντες Απεκομίσαμεν έκεΐθεν, εί 
καί πρό ήμών Εμβριθές καί έκτενές άρθρον Ανέγνωμεν έν τινι 
φυλλωτής Έ φ η μ ε ρ ί δ ο ς  άμα δέ καί εις Εγκριτα φύλλα τοϋ 
έ£ωτερικοϋ τής 'Ελλάδος τύπου ά£1ας λόγου ί ί  ’Αθηνώ ν Αλ
ληλογραφίας.

Ή  έκπαίδευσις τών έλληνοπαίδων, κατ’ έμέ, ού μόνον έν τοΐς 
γραμματικοΐς, ϊνα οΰτω εϊπωμεν, μαθήμασιν Εγκειται, άλλά καί 
έν τοΤς χρησιμεύουσι πρός διάπλασιν εύγενών αισθημάτων, ώς 
ή μουσική, ή ποίησις, καί έν γένει ή καλλιτεχνία, τό κύριον 
αύτό έλατήριον τής καλαισθησίας ένός Εθνους ίδίως δέ τοϋ 
ελληνικού έπί τών ποιητικωτάτων τού όποίου κορυφών ένω τί- 
σθη τοΰ ’Απόλλωνος τό μέλος, μέ τάς ώδάς τοϋ Πινδάρου, καί 
α! άδελφαί Μοϋσαι έκ τών υπωρειών τού ιερού Έλικώνος έ£ε- 
σφενδόνησαν είς τόν άτέρμονα ώκεανόν, βρέφος τήν καλλιτε
χνίαν δπερ παραλαβόντες οι αιώνες μετήνεγκον διά πτερύγων 
άνέμων τέλεον Ανδρωθέν έκεϊ Ενθα ϊσταται νΰν ή παγκόσμιος 
καλλιτεχνία όφειλομένη δμως τήν είς 'Ελλάδα έν  ̂ ύπό τήν 
σκιάν τών άκτίνων έκοιμήθη τό μεγαλεΤόν μας καί ή Εφάμιλλος 
τών προγόνων μας πρόοδος.

Κ α ί διά νά άποδείάω δτι τό ελληνικόν κοινόν Εχει σπέρματα 
φίλομουσίας, θελήσατε κατά τάς ήμέρας τών έέετάσεων τής μου
σικής νά παρακολουθήσητε τά πλεΐστα τών ελληνικών έκπαιοευ- 
τηρίων, καί ιδού ή άπόδειίις.

Τό μεγαλοπρεπές καί πλουσιώτατον πρόγραμμα προπάντων 
τού έκπαιδευτηρίου τοΰ κ. Β . Βουλγάρεως Εχοντος καί ποιάν 
τινα μαγνητικήν δύναμιν άκατάβλητον ήδη διά τήν άγάπην ήν 
τοϋτο άπολαμβάνει παρ’ δλης τής Εκλεκτής ’Αθηναϊκής κοινω
νίας είχε συγκεντρώσει είς τάς τρεις εύρείας αίθουσας του κατα
στήματος του, είς τά δωμάτια, τόν έίώστην, άπειρον πλήθος 
γονέων, φιλομούσων, λογιών, δημοσιογράφων, καθηγητών, ένώ 
διηύγαζον ώς μεσουρανών μεγαλοπρεπής γαλαίίας παντοΐα εύώδη 
καί τρυφερά ανθύλλια Αποπνέοντα μΰρα καί Αποστάζοντα δρόσον 
τόσον εύχάριστον είς πολλούς κατά τάς ώρας αύτάς τοϋ Ετους.

*

* *
Ά λ λ ά  ή Εορτή αΰτη θά ήτο όλιγώτερον εύχάριστος έάν τό 

πρόγραμμα μή ήτο ώς πάντοτε Αντά£ιον τών προσδοκιών μας, 
έκλεκτόν είς τά μουσικά τεμάχια ώς καί είς τήν άπαγγελίαν, Ιν η 
τμηματικώς άπηγγέλθησαν τά άριστα Εργα ού μόνον δλων σχε
δόν τών Ελλήνων ποιητών άλλά καί πολλά άλλοεθνή· βεβαίως 
ή τοιαύτη κατάτα£ις καί ή έπιτυχής έ£εύρεσις καταλλήλων Εργων 
δΓ Εκαστον μαθητήν δεν είνε έλαχίστη έργασία, ώς πάντες δυναν- 
ται νά όμολογήσωσι, και ούτε ίδιον Εκάστου. Ό  κ. Βούλγαρις 
φαίνεται δτι άνενδότως καί πρό πολλοϋ άσχολεΐται έκτός τών 
άλλων νεωτέρων παιδαγωγικών συστημάτων, καί είς τό μάθημα 
τοϋτο τό όποΤον κέκτηται τόσα εύγενή, τόσα χρήσιμα πλεονεκτή
ματα είς τόν κατόπιν βίον τοϋ έπιστήμονος, τοϋ πολιτικοϋ, τοϋ 
στρατιώτου, τοϋ δημοσιογράφου.

Τό μάθημα τής άπαγγελίας ού μόνον ποιητικών τεμαχίων 
άλλά καί συγγραφέων τής άρχαιότητος παρασκευάζει τούς παϊ- 
δας είς τό ν ’ άποκτήσωσι τό σθένος καί τήν εύτολμίαν, ϊνα 
χρησιμεύσωσιν αυτοΤς μίαν ήμέραν είς τήν πολιτείαν είς ήν θά 
άνήκωσιν εϊτε ώς δικηγόροι, είτε ώς πολιτικοί, είτε ώς στρα- 
τιώται εϊτε ώς ρήτορες.

’Α λλ ’ ώσαύτως δέν θά ήρκει ^ έπιτυχής έ£έλεγ£ις τών Ερ- 
ων έάν μή καί ή έκτέλεσις δέν ητο έφάμιλλος τών κόπων τοϋ 
ιευθύνοντος.

Ό  Μ . Δ . Σαχτούρης πρώτος μετα£ύ πάντων, οί Γ . Φραντζίδης, 
I . Ψαρούδας, Ν . Πετσάλης, I. Άμπανόπουλος, ’Α θ . Λεονάρδος, 
Ν . Μπότασης, ’Αδελφοί Μ . Μελά, ’Αδελφοί Βρατσάνου καί τόσα 
άλλα παιδία άπήγγειλαν μέ πολύ θάρρος καί καθαράν φωνήν.

Έπιτυχέστερον δμως πάντων έ£ετελέσθη ή ' Ε λ λ ά ς  μ ε γ ά λ η  
μετ’ άσματος, Εργον του κ. Α ίμ . Είμαρμένου, πρώτον ήδη διά τοϋ 
κ. Βουλγάρεως είσαχθέντων τών διάλογων τούτων κατά τάς 
έ£ετάσεις. Ή τ ο  αληθώς συγκινητικώτατον νά βλέπη τις τά παι
δία τόσον μικρά μέ τόσον ένθουσιασμόν νά ψάλλωσιν έν τέλει τό 
ασμα :

Ζωσθήτε τάρματα παιδιά,
Κ Γ  έμβάτε ’ς τήν άράδα,
Κ ’ έμπρός μ’ έλληνική καρδιά,
’Εμπρός γιά τήν 'Ελλάδα!

καί έκ τών τριών αύτών παιδιών ό όμοιάζων ώς στρατιώ
της μέ τόσον θάορος πολεμικόν καί παλληκαρίσια ψυχήν ήτο ό 
Σ π . Τρίπος μέλλων βεβαίως νά τά ζωσθή ποτέ άληθώς τ ’ άρ
ματα. Ε ίς τήν έπιτυχίαν δέ ταύτην ούκ όλίγον συνετέλεσε καί 
ή λαμπρά τοϋ άσματος σύνθεσις όφειλομένη είς έ£αίρετον μου
σικοδιδάσκαλον τόν κ. Βένσελ.

Έ κ δέ τών £ένων γλωσσών τό άριστον πάντων ήτο ή κωμψδία 
τοϋ Ourlice La guerison de Pierrot, διδαχθεΐσα ύπό τοϋ άρίστου 
καθηγητοϋ τής γαλλικής κ. J .  Collare, δστις τόσας πολλάς συμ
παθείας άπέκτησεν έν ’Αθήναις· έν αύτή διεκρίθησαν οί Αδελφοί 
Σέρμποι καί πρό πάντων ό Σ . Πράσινος δστις έπεσφράγισε τήν 
Εορτήν δΓ άπειρων χειροκροτημάτων καί παρατεταμένου γέλωτος.

Όφείλομεν οέ νά μνημονεύσωμεν καί τήν έπιτυχίαν έν τή όρ- 
γανική μουσική χάρις είς τήν δεσποινίδα Βέσελ, τό κ. Βολωνίνην 
καί λοιπούς καθηγητάς. Έ ν  τή μουσική δέ διεκρίθησαν ό Ν . Βο- 
λωνίνης βαίνων έπί τά ίχνη τοϋ πατρός του, ό ’Α λ . Ήσαϊλώφ καί 
Γ . Βούλγαρις.

Έκτός δέ τών άνωτέρω τό Παιδαγωγεΐον τοΰτο οΰτε έν τοΐς 
μαθήμασιν ύστερεΐ οΰτε είς τήν έν γένει έσωτερικήν διοργάνωσιν 
τοΰ καταστήματος. Α ί έ£ετάσεις πάντων τών μαθημάτων, μή έ£- 
αιρουμένων ούδ’ αύτών τών του προκαταρκτικού, έγένοντο διά 
ζητημάτων κληρουμένων, μέτρον άληθώς λίαν χαρακτηριστικόν 
τής έργασίας άπάσης ήτις δέν έδύνατο νά γενή είλικρινεστερον.

Ο ι μαθηταί καί τών μικρών τά£εων έ£ητάσθησαν είς τήν Τ ο 
πογραφίαν, ’Ορυκτολογίαν, Φυσικήν, Ιστορίαν, ’Αρχαιολογίαν, 
είς τά τού καθ’ ήμέραν βίου χρήσιμα (θέρμανσιν, φώς, κατοικίαν, 
περιβολήν ) Απαντα δι’ εικόνων κατά τό σύστημα τοϋ Frobel.

Πλήν δέ τούτων ό κ. Βούλγαρις άνήρ ρέκτης έγκύψας μετά 
πατρικής μερίμνης είς τήν μελέτην τών πλείστων παιδαγωγών 
καί πρακτικώς άντιληφθείς τά χρήσιμα διά τήν ελληνικήν νεό
τητα είς τάς κατά τά διάφορα τής Εσπερίας μέρη περιοδείας 
του, λαμβάνει ταϋτα τροποπο ιών καί μεταβάλλων αύτά συμφώνως 
πρός τόν χαρακτήρα τών έλληνοπαίδων, Εχων συνεπίκουρον Εν 
τή βαρυτάτη ταύτη Εργασία εύγενεστάτην σύζυγον άποδίδουσαν 
τάς μητρικάς θωπείας καί περιποιήσεις είς τά μακράν τών γονέων 
των έκπαιδευόμενα τέκνα.

Κ α ί τό συμπέρασμα νομίζομεν είνε, δτι δέον νά σφ(γ£ωμεν θερ
μότατα τήν χεΐρα τοϋ ίκανωτάτου διευθυντοϋ κ . Βουλγάρεως καί 
νά συγχαρώμεν αύτώ τε καί τή ά£ιοτίμω συζύγω αύτοϋ, πρός 
ο&ς πάνυ δικαίως όφείλεται ού μόνον ή γενναία ύποστήρι£ις τοϋ 
άπανταχοϋ Ελληνισμού άλλά καί ό γενικώς τής δημοσιογραφίας 
Επαινος δστις ειλικρινής καί αύστηρώς θά παρασχη μεγίστην έκ- 
δούλευσιν Εν τή Εκπαιδεύσει τών έλληνοπαίδων, διότι πρέπει 
νά όμολογήσωμεν τελευτώντες δτι τό Παιδαγωγεΐον του κ. Β . 
Βουλγάρεως κατέχει έν τή καθόλου έκπαιδεύσει τών έλληνοπαί- 
δων τήν πρώτην θέσιν μετα£ύ πάντων.

ΠΟΛΥΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΕ

Ή  έν σελ. J 0 4 είχών παρίστησι φαιδράν αστικήν αριστοκρατικήν συνανα
στροφήν τών τελευταίων χρόνων τής γαλλικής έπαναστάσεως, τήν ηθικήν 
τής άπελθούσης εκείνης έποχής τοϋ Διευθυντηρίου μετά τοΰ έπιχουρυμοΰ 
αύτοΰ, τών κομψών κυριών χαΐ τών σεμνοτυφών κυρίων τών συνοδευόντων 
αύτάς, οιτινες εις δλως παιδαριώδη πράγματα κατηνάλισκον τόν εαυτών 
χρόνον.

Κατά τόν Μαστρογιάννη καί τά  κοπελιά του. Ή  ευώδης άτμόσφαιρα 
χαρακτηρίζεται καί ΰπό τών τριών κυνών* δ είς τούτων έπήδησεν έντός 
τής κολυμβήθρας, σύμπασα δέ ή όμήγυρις έθορώβησε ταραχθεΤσα· ό έραβτής 
τής δεσποίνης τοϋ κυνός έκυψε καί προσπαθεί ν4 άνασύρΐβ τόν αντάρτην 
από τών καχλαζόντων ύδάτων.  ̂Τοΰτο έγένετο άφορμή θορύβου πολλοϋ 
διά τό τίποτε. __________

—  Ελλείψει χώρου, θεατρικά, περί Ζουλοΰ καί Βιβλιοκρισίας είς τό 
προσεχές ψύλλον.

—  Τό Α“« τεύχος άνετυπώθη. ,Οί μή λαβόντες αύτό, δέον νά μας τό 
άναγγείλωσ ιν, ΐνα τοΤς άποσταλ^).

Έ ν  'Αθήνας, 1χ τοΰ ttou ι» Κορομηλα, 1888 —  B‘ , 590.


