


Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Τ Ε Ρ Ψ Ε Ω Σ  Τ Ο Τ  Μ ΙΣ Ε ΙΝ
έκ  τω ν  τοΟ έ ξ ο χ ο υ  xp tx txo iS  B a z l i t l * .

’Αράχνη έφέρπει έπ! τοϋ ψιαθίνου δαπέδου τού δωμα
τίου έν ω κάθημαι* οτε μέν τρέχει μετ’ άπροσκέπτου κα
τεσπευσμένου τάχους, οτε δε σκιμβάζει σκαιώς απέναντι 
μου, οτε δε ίσταται- βλέπει την γιγαντιαίαν σκιάν ενώπιον 
αυτής, και απορούσα πότερον να οπισθοχώρηση ή νά προ- 
χωρήση άναλογίζεται τον δεινόν έχθρόντης. Ε π ειδή  όμως 
δεν εξανίσταμαι νά συλλάβω την όδοιπλανή άθλίαν, ώς 
ήθελε πράξει εκείνη κατά δυσμοίρου μυίας έντός των 
δικτύων της, έγκαρδιοϋται κα'ι προχωρεί μετά πανουργίας 
μεμιγμένης μετ’ άναιδείας κα'ι <f>0 6 ου. Έ ν  ω διέρχεται 
απέναντι μου, άνυψώ τήν ψίαθον δπως βοηθήσω τήν ύπο- 
χώρησίν της, χαίρω δτι άπηλλάχθην τής δυσαρέστου άκλή- 

του, καί φρικιώ έν τή άναμνήσει μετά την άναχώρησίν της. 
Γΐαϊς, γυνή, γελωτοποιός τις ή ηθικολόγος, έν τώ παρελ- 
θόντι αϊώνι ζών, ήθελε καταπατήσει το μικρόν έρπετόν 
μέχρι θανάτου· ή φιλοσοφία μου όμως εΓναι άνωτέρα τοϋ 
τοιούτου. Κ ατά  τοΰ έντόμου τούτου δεν διάκειμαι δυσμε- 
νώς, άλλ’ όμως έχθαίρω και αυτήν του τήν θέαν. Τ ό  πνεύμα 
τής κακοβουλίας έπιζή τής πρακτικής αΰτοΰ έξασκήσεως. 
Μανθάνομεν νά κολάζωμεν τήν θέλησιν ημών κα'ι νά π ε- 
ριορίζωμεν τάς έξωτερικάς ημών πράξεις έντός των όρίων 
τής φιλανθρωπίας, πολύ πρ'ιν ή δυνηθώμεν νά ΰποτάξω- 
μεν τά αισθήματα ήμών καί τάς φαντασιοπληξίας εις π α- 
ραπλησίαν πραότητα. Αποβάλλομεν τήν έίωτερικήν δια— 
δήλωσιν, τήν ζωώδη βίαν άλλά δεν δυνάμεθα νά έγκατα- 
λείψωμεν τήν ουσίαν ή τήν αρχήν τής έχθρότητος. Κ αί 
ναί μέν δεν καταπατώμεν τό πτωχόν μικρόν ζώον περί ου 
ό λόγος (τούτο φαίνεται βάρβαρον κα'ι λίαν οίκτρόν Γ) 
άλλά παρατηροϋμεν αυτό μετά μυστηριώδους πως φρίκης 
καί δεισιδαίμονος βδελυγμίας. ’Απαιτείται νά παρέλθη 
άλλη μία έκατονταετηρ'ις λεπτογνώμονος συγγραφής καί 
βαθείας φιλοσοφίας όπως θεραπεύση ήμας έκ τής προλή— 
ψεως, κα'ι συνεθίση ήμας εϊς συμπάθειαν προς τό δύσμοι- 
ρον γένος άντ'ι τής ιδίας αυτών δειλίας καί δηλητηριώ
δους φύσεως.

Ή  φύσις φαίνεται (όσω μάλλον έξετάζομεν αυτήν) ώς 
συνισταμένη έζ άντιπαθειών- άνευ αντικειμένου τίνος μί
σους. ήθέλομεν άπολέσει αυτά ταϋτα τά έλατήρια τής 
σκέψεως καί πράξεως. Ή  ζωή θά μετεβάλλετο εϊς λιμνώ- 
δες τέλμα, έάν δεν διεσαλεύετο ύπό των συγκρουομένων 
συμφερόντων, των άνυποτάκτων παθών τών ανθρώπων. Τ ό  
λευκόν μέρος τής τύχης ήμών λαμπρύνεται (ή απλώς 
καθίσταται ορατόν) διά τής όσω τό δυνατόν έπισκοτίσεως 
παντός τοϋ περιστοιχίζοντος ήμας· ούτω και ή ίρις ζω
γραφίζει τό σχήμα έαυτής έπί τοΰ νέφους. ΕΤναι τοϋτο 
ΰπερηφανία; εΓναι φθόνος; ΕΓναι τοΰτο ή δύναμις τής 
άντιθέσεως; ΕΓναι άσθένεια ή κακεντρέχεια; Ούτως όμως 
έχει τό πραγμα, ώστε υπάρχει άπόκρυφός τ ις  συγγένεια 
μετ’ έπιθυμίας προς τό κακόν έν τώ άνθρωπίνω πνεύματι,

ένασμενιζομένη έν τή κακοποιία μετά διαστρόφου άλλ’εϋ— 
τυχοϋς γοήτρου, άφ’ ου εΓναι αδιάλειπτος πηγή εύχαρι— 
στήσεως. Τ ό  καθαρόν καλόν τάχιστα καθίσταται ανούσιον, 
χρήζον ποικιλίας καί ζωής. Ή  όδύνη εΓναι γλυκύπικρόν τι 
όπερ ουδέποτε κορέννυσιν.

Ή  άγάπη μεταβάλλεται, θεραπευομένη πως, εις άδια- 
φορίαν ή καί ναυτίαν· τό μΤσος μόνον εΓναι αθάνατον. 
Μήπως δεν βλέπομεν τήν άρχήν ταύτην ένεργόν παντα- 
χοΰ ; Τ ά  ζώα βασανίζουσι καί άνιώσιν άσπλάγχνως άλλη- 
λα· τά παιδία φονεύουσι τά έντομα χάριν παιδιας· πας τις 
άναγινώσκει τά δυστυχήματα καί τά έγκλήματα έν ταΐς 
έφήμερίσιν ώς εί ήσαν τό αφρόγαλα τής άστειότητος- 
ολόκληρος πόλις τρέχει νά παρευρεθή εις πυρκαϊάν τινα, 
καί ό θεατής οΰδαμώς άγάλλεται όταν ΐδη αυτήν σβεσθεΐ- 
σαν. Προτιμότερον βεβαίως εΓναι νά σβεσθή, άλλά τοΰτο 
έλαττοΤ τό διάφορον, τά δ’ αισθήματα ήμών έξαρτώνται 
άπό τά πάθη μάλλον ή άπό τήν διάνοιαν ήμών. Οί άνθρω
ποι συνέρχονται παμπληθεί μετά ζωηρού ένθουσιασμού- 
ϊνα παρευρεθώσιν εις τραγωδίαν τινά- έάν όμως ΰπήρχεν 
έκτέλεσις θανατικής ποινής έν παρακειμένη όδώ, καθώς ό 
κ. Βούρκε παρατηρεί, τό θέατρον θά κατελίπετο κενόν. 
Ξένος τις  κύων έν τινι χωρίω, βλάξ τις, φρενοβλαβής τις 
γυνή, γίνονται άντικείμενον έπιθέσεως καί προσβολής ύπό 
τής κοινότητος ολοκλήρου. Δημόσιοι ένοχλήσεις μετέ- 
χσυσι τής φύσεως δημοσίων ευεργετημάτων. ’Επί πόσον 
χρόνον ό Πάπας, οί Βουρβώνοι καί ή Ιερ ά  ’Εξέτασις δεν 
διετήρησαν έν ανησυχία τήν ’Αγγλίαν, καί παρέσχον 
αφορμήν γελοίων προσωνυμιών προς κατεύνασιν τής χο
λής τών ανθρώπων! Μήπως προΰξένησαν ήμίν βλάβην τινα 
έπ’ έσχάτων ; Ο ύ χ ί! άλλ’ έχομεν πάντοτε ποσότητά τινα 
περιττής χολής έν τώ στομάχω, κα'ι χρήζομεν αντικειμέ
νου τίνος ϊνα έξαντλήσωμεν αυτήν έπ’ αυτού. Πόσην 
απέχθειαν είχομεν νά έγκαταλείψωμεν τήν προς τά φαν
τάσματα και τάς μαγίσσας ευσεβή πίστιν ήμών, έπειδή 
έπιθυμοΰμεν νά καταδιώκωμεν τάς μέν, κα'ι νά έκφοβίζω- 
μεν έαυτούς μέχρι θανάτου διά τών άλλων ! Κυρίως εί— 
πεΤν δεν έπιθυμούμεν τόσον τήν ποιότητα όσον τήν πο
σότητα τής διασκεδάσεως, ήτοι τού έρεθισμού τών αισθή
σεων· δεν δυνάμεθα δέ νά ύποφέρωμεν τήν κατάστασιν 
τής άδιαφορίας κα'ι άνίας, τής ύπό τών Γάλλων καλουμέ— 
νης ennui· τό πνεύμα φαίνεται ότι άποστρέφεται τό κε
νόν όσον άλλοτε ΰπετίθετο ότι ή φύσις τό άπεστρέφετο. 
Καί ήδη οτε τό πνεύμα τής έποχής (δηλαδή ή πρόοδος 
τής διανοητικής λεπτότητος διαμαχομένη προς τάς φυ-

* Σ. Μ. Ό  δεινός κριτικός fztiveroti πως -fyutv δριμύτερος τοϋ δέοντος Ιν τώ  

π χρ ό ντ ι δοχιμίω ' πρός τάς ανθρωπίνους ά.δυνν.μί<χ.ς' μ εβ ’ δσ-ην δέ καί άν εχω μ εν  

πρός οώ τίν  ΰπόΧηφιν, ώς προς ίξο χο ν  γνώστην τών ηθών καί της χχ ρ δ ίκ ς  τ ον 

Ανθρώπου, άτ« δή xecι τόν ν.ριντον επικριτήν τών έργων τοΰ Σ κιξπήρου  καί τών 

“AyyAwv πονητών^ δεν δυνάμεθα vu παρν.δεχθώμεν , δτι τό μίσος δεσπόζει το\> 

κόσμου π'λειότερον Της αγάπης.



σικάς ήμών άδυναμίχς) δεν επιτρέπει ήμϊν πλέον νά έξα- 
σκώμεν τάς μνησίκακους καί σκληράς διαθέσεις ήμών, 
προσπαθοΰμεν ν ’ άνανεώσωμεν αύτάς διά τής περιγραφής, 
καί διαφυλάττομεν τα μορμολύκεια, καί 7α φαντάσματα 
τοΰ τρόμου καί τοϋ μίσους ήμών έν τή φαντασία ήμών. 
Καίουσιν ως Ιούδαν εϊκονικώς τον Γούαν Φώκην έν ’Α γ 
γλία έπετείως, ή δε καταβοή, ή κάκωσις κα! ή προπη- 
λάκισις τοΰ πτωχού έκείνου πολυσχιδούς ανδρεικέλου, τοϋ 
έκ ρακών καί άχύρων κατεσκευασμένου, αποτελεί εορτήν 
έν παντ'ι χωρίω τής ’Α γγλίας άνά παν έτος. Ο ί Π ροτε- 
στάνται καί οί Παπισταί δεν καίουσιν άλλήλους τήν σή
μερον έπί τοϋ σκόλοπος· άλλ’ ήμείς άγοράζομεν νέας έκ- 
δόσεις τοΰ β ι β λ ί ο υ  τ ω ν  μ α ρ τ ύ ρ ω ν  τ  ο ΰ Φ  ό ξ, 
καί τό μυστήριον τής έπιτυχίας των Σ κ ω τ ι κ ω ν  μ υ 
θ ι σ τ ο ρ ι ώ ν  εΓναι τό αϋτο σχεδόν, διότι μεταφέρου- 
σιν ήμάς εις τάς έριδας, τάς έχθρας, τάς αναστατώσεις, 
τάς ταραχάς, τάς αδικίας και τάς έκδικήσεις .βαρβάρων 
χρόνων καί λαών— εις τάς έρριζωμένας προλήψεις, τάς 
θανασίμους έχθρας τών αιρέσεων καί τών κομμάτων έν τή 
πολιτική και τή θρησκεία, καί τών διαμαχομένων αρχη
γών καί φυλών έν πολέμω καί τή ραδιουργία. Αίσθανό- 
μεθα την όλην δύναμιν τοΰ πνεύματος τοϋ μίσους πάν
των τούτων έν τώ μέρει αύτών. Ενόσω δέ άναγινώσκομεν 
τά τοιαΰτα έκδυόμεθα τάς πέδας τοΰ πολιτισμού, τήν 
άραιάν καλύπτραν τοΰ ανθρωπισμού. «Πόρρω, σείς δά- 
νειαι περιβολαί!»  Τ ό  άγριον κτήνος άναλαμβάνει τήν 
έξουσίαν του έντός ήμών, αίσθανόμεθα δέ τά αισθήματα 
τών άρπακτικών ζώων, καί ώς ό θηρευτικός κύων έξανίστα- 
ται καθ’ ύπνους καί όρμα έναντίον φανταστοΰ τίνος 

θηράματος, ή καρδία διεγείρει έαυτήν έν τοΤς μυχίοις 
αΰτοίς κευθμώσι, καί ρήγνυσιν άγρίαν κραυγήν χαράς διά 
τήν άποκατάστασιν αυτής καί πάλιν έν τή έλευθερία καί 
τ ή άχαλινώτω όρμή τών παθών. Πας τις  έχει τήν ιδίαν 
πλήρη ορμήν, ήτοι π η γ α ί ν ε ι  ε ι ς  τ ο ν  Δ ι ά β ο 
λ ο ν  κατά τον ίδιον αύτοΰ τρόπον. Έ νταΰθα δεν ύπάρ- 
χουσι τοϋ 'Ιερεμία Βένθαμ τά Π α ν ο π τ ι κ ά ,  ούτε 
κανεν τών αδιαβατων Π α ρ α λ λ η λ ο γ ρ ά μ μ ω ν  τοΰ 
κ. Οουεν ζοΡοβρόης ήθελε περιφρονήσει αΰτά καί ρίψει 
επ αύτών μυρίας άράς) ούτε μακροί υπολογισμοί προ
σωπικού συμφέροντος· ή θέλησις λαμβάνει τήν άμεσον 
αυτής διεύθυνσιν προς τό άντικείμεεον αυτής, ώς ό χεί
μαρρος τοΰ όρους καταρρίπτεται άπό τοΰ κρημνού- τά 
μεγιστον δυνατόν καλόν έκάστου άτόμου συνίσταται εις 
το διαπραξαι πασαν τήν βλάβην ήν δύναται προς τον 
πλησίον του· τοΰτο είναι γοητευτικόν καί ευρίσκει άσφαλή 
καί συμπαθητικήν ηχυ έν τή χορδή έκάστου στήθους ! 
Δ ια  τον λογον τούτον καί ό περίφημος ίεροκήρυξ Κος 
Ιρβιγγ άνεζωπύρησε τήν παλαιάν, τήν αρχικήν καί σχε

δόν έκραγεΤσαν πυράν τής γεένης εις τούς νάρθηκας τής 
Καληδονικής έκκλησίας προς καταγοήτευσιν καί έκπλη- 
ξιν τοΰ ωραίου του ακροατηρίου. «ΕΓναι χαρίεν, εί καί 
λυπηρόν,» το βλεπειν ένα κληρικόν ώςπαμμεγέθη Τ ιτάνα  
παίζοντα το ά ν τ ί ρ ρ ι ν ο ν, μέσω φλογών έκ θείου 
(καί τοΰτο ηλεκτρίζει τάς λεπτοφυείς φύσεις), σαρδώνιόν 
τ ι γελώντα καί τρίζοντα τούς όδόντας, μελανόχροα δέ

καί πελιδνόν φαινόμενον ώς έάν είχε νά σφυρυλα4 ήση βα
σανιστήρια δΓ όλους τούς κολασμένους. Πόσον παράδο
ξον όν εΓναι ό άνθρωπος! Μή εύχαριστούμενος εις τό νά 
πράττη παν ό,τι δύναται όπως ένοχλήση καί βλάψη τούς 
όμοιους του ένταΰθα, έν τώ διαστήματι τούτω τοΰ χρό
νου, όπου ήθελέ τις νομίσει ότι ύπάρχουσιν καρδιαλγίαι, 
θλίψεις, απογοητεύσεις, άδημονίαι, δάκρυα, στεναγμοί, καί 
όλολυγμοί άρκετοί, ό φανατικός ούτος μανιώδης άγει τον 
άνθρωπον είς τήν κορυφήν τής άκρωρείας τοΰ κομματι
σμού τής πίστεως οπως έκσφενδονίση αύτόν κάτω είς τό 

χαΤνον χάσμα τοϋ ποινικοΰ πυρός· ή θεωρητική αύτοϋ 
κακουργία ικετεύει τήν αιωνιότητα ν’ άποσκήψη τήν όργήν 
καί τήν άπειρον αύτής νέμεσιν είς τινα καί δέεται πρός 
τον Παντοδύναμον νά έκτελέση τήν άνηλεή καταδίκην ! 
Ο ί καννίβαλοι καίουσι τούς έχθρούς των καί τρώγουσιν 
αύτούς φιλικώτατα μεταξύ των· οί πράοι Χριστιανοί κλη
ρικοί ρίπτουσιν όσους δεν συμφωνοΰσι μετ’ αύτών καί 
κατά μίαν τρίχα είς τό πΰρ τής κολάσεως, σώμά τε καί 
ψυχήν, διά τήν δόξαν τοϋ Θεοϋ καί τό άγαθόν τών πλα
σμάτων αύτοϋ ! Εύτυχώς ή δύναμις τών τοιούτων άνθρώ- 
πων δεν εΓναι ίση πρός τήν θέλησίν τω ν καί αληθώς είπεΤν, 
ή συναίσθησις τής άδυναμίας καί άνικανότητος αύτών είς 
τό κανονίζειν τήν γνώμην τών άλλων άναγκάζει αύτούς 
νά ΰπερακοντίζωσι τό μέτρον τής λοιδορίας καί νά προ- 
σπαθώσι νά έκφοβίζωσι τούς άλλους οπως συμμορφωθώσι 
καί συμφωνήσωσι μετ’ αύτών διά παχυλών λέξεων καί τε
ρατωδών κατηγοριών.

Ή  τέρψις τοΰ μισεΐν, ώς δηλητηριώδες ορυκτόν, κατα- 
βιβρώσκει τήν καρδίαν τής θρησκείας καί μετατρέπει αύ- 
τήν είς γαγγραινώδη κακοβουλίαν καί φανατισμόν· ύπό τό 
πρόσχημα τοΰ πατριωτισμοΰ έξασκεΤ πασαν κακίαν καί 
φέρει τον όλεθρον, τήν φθοράν καί τόν λιμόν όπου τής 
γής δυνηθή· δεν άφίνει εις τήν άρετήν ή τό πνεϋμα τής 
κατακρίσεως, καί στενήν τινα, φθονεράν, βασανιστικήν κα- 
τασκόπησιν είς τάς πράξεις καί τάς αιτίας τών πράξεων 
τών άλλων. Τ ι άλλο ύπήρξαν αί διάφοροι αιρέσεις, πίστεις, 
διδασκαλίαι τής θρησκείας ή προφάσεις οπως διεγείρωσι 
τούς άνθρώπους είς άντεγκλήσεις καί φιλονεικίας, είς 
συγκρούσεις μέχρις έξοντώσεως, καί είς σκοποβόλησιν τών 
μέν ύπό τών δέ, δίκην σκοποΰ καθ’ ού νά βάλλωσι ; Μή
πως πιστεύει κάνεις ότι ή άγάπη τής πατρίδος παρά τώ 
Ά γ γ λ ω  π. χ. ύπονοεΐ φιλικόν τι αίσθημα ή διάθεσιν νά 
βοηθήση άλλον τινά φέροντα τό αύτό όνομα ;—  Ο ύχί ! 
σημαίνει μόνον μΤσος κατά τών Γάλλων ή τών κατοίκων 
πάσης άλλης χώρας έχθρικής καθ’ ής έκηρύχθη πόλεμος 
κατ’ έκεΤνον τον χρόνον. Μήπως ή άγάπη τής αρετής ση
μαίνει επιθυμίαν τινά ν’ άνακαλύψωμεν ή νά διορθώσω— 
μεν τά έλαττώματα ήμών; Ο ύχί, άλλά £ητεϊ νά καλύψη 
τ ις  τήν έπιμονήν του εις τά ίδια αύτοΰ έλαττώματα διά 
τής ύβριστικωτέρας άνεπιεικίας πρός τάς ανθρωπίνους 
άδυναμίας. Ή  άρχή αύτη έχει γενικωτάτην τήν έφαρμο- 
γήν. Ε κτείνετα ι είς τό καλόν ώς καί είς τό κακόν. ’Εάν 

; δ ’ έμπνέει μΤσος πρός τήν μωρίαν, έμπνέει έχθραν καί 
πρός τήν έξοχσν άξίαν.

Έ ά ν  διεγείρη ή μας είς τό δυσφορεΐν κατά τών άδικη-



μάτων τών άλλων, ώθεΐ ήμάς έπίσης καί είς τό δυσανα- 
σχετεΤν κατά τής ευημερίας τούτων. Έκδικούμεθα μεν τάς 
ύβρεις, άνταποδίδομεν δέ τάς ευεργεσίας διά τής αχαρι
στίας. Κ αί αί σφοδρότεραι ήμών μεροληψίαι καί κλίσεις 
ταχέως λαμβάνουσι τοιαύτην διεύΟυνσιν. Ό ,τ ι  ήτο γλ υ- 
κύτατον ώς ό λωτός καθίσταται πικρόν ώς κολοκυνθίς, καί 
ο έρως και ή φιλία διαλύονται είς το ίδιον αύτών πϋρ. 
Μισοϋμεν τούς παλαιούς φίλους· μισοϋμεν τά παλαιά βι

βλία· μισοΰμεν τάς παλαιάς ιδέας· καί καταντώμεν έπί 
τέλους νά μισώμεν καί ήμάς αύτούς.

Παρετήρησα δτι ολίγοι τών δσων έγνώριζον οίκειστά- 
τους έξακσλουθοΰσι τήν φιλίαν εις τον αύτόν βαθμόν, ή 
συνδυάζουσι τήν σταθερότητα μετά τής θερμότητος τής 
άγάπης. Έγνώρισα δύο ή τρία συμπλέγματα φίλων άχω- 
ρίστων οΐτινες διεσπάσθησαν καί διεσκορπίσθησαν. Ή ρισα  
πρός πάντας σχεδόν τούς παλαιούς φίλους μου (δύναταί 
τ ις  νά εϊπη ότι τοΰτο έγένετο ένεκα τοϋ δυσκόλου χα— 
ρακτήρός μου) άλλ’ ούτοι καί πρός άλλήλους ήρισαν. Τ ί  
έγένοντο οί άδιάσπαστοι εκείνοι συμπαίκτορες ; Διεσκορ- 
πίσθησαν ώς ή χιών τοΰ παρελθόντος έτους. Τ ινές  τού
των άπέθανον, τινές ζώσι μακράν, ή άντιπαρέρχονται άλ
λήλους καθ’ όδόν ώς ξένοι, ή έάν σταματήσωσι οπως συν- 
ομιλήσωσι πράττουσιν ουτω έπίσης ψυχρώς καί προσπα- 
θοΰσι ν ’ άντιπαρέλθωσιν άλλήλους όσον ένεστι τάχιον. 
Τ ινές  ήμών έπλούτισαν, άλλοι έπτώχευσαν. Τ ιν ές  κατέ
λαβαν θέσεις Κυβερνητικός, άλλοι μίαν θέσιν έν τη 
«Quarterly Review.» Τ ινές  έξ ήμών μετά πολλάς θυσίας 
απέκτησαν φήμην τινά έν τώ κόσμω, ένώ άλλοι διαμένου- 
σιν έν τή πρώτη αύτών ιδιωτική καταστάσει. Π εριφρο- 
νοΰμεν τούς μέν, καί φθονοΰμεν καί χαίρομεν προσβάλ- 
λοντες καιρίωζ τούς δέ. Ο ί καιροί μετεβλήθησαν δεν 
δυνάμεθα ν’ άνακαινίσωμεν τά παλαιά ήμών αισθήματα· 
άποφεύγομεν δέ τήν δψιν καί στενοχωρούμεθα ένώπιον 
τών άνθρώπων έκείνων οΐτινες ένθυμίζουσιν ήμΤν τήν άδυ- 
ναμίαν ήμών, καί καταναγκάζουσιν ήμάς νά φαινώμεθα 
φίλοι, τοϋθ’ όπερ ένοχλεΤ ήμάς, καί δέν επιβάλλει τί έπί 
τών άλλοτε συντρόφων ήμών. Α ί παλαιαί φιλίαι είναι ώς 
παλαιά φαγητά προσφερόμενα έπανειλημμένως, ψυχρά, δη
λαδή, δυσάρεστα καί άποτροπιαστικά. 'Ο  στόμαχος έξε- 
γείρεται κατ’ αύτών. Κ αί ή διαρκής συναναστροφή καί ο ϊ-  
κειότης παράγει τήν κόπωσιν καί τήν περιφρόνησιν. Έ ά ν  
δέ συναντηθώμεν έκ νέου μετά τινα διάρκειαν χρόνου δέν 
φαινόμεθα πλέον οί ίδιοι. Ό  είς εΓναι πολύ φρόνιμος, ό 
άλλος πολύ τρελλός, καθ’ ήμάς, καί άποροΰμεν ότι δέν άνέ- 
καλύψαμεν τοΰτο πρότερον. Ά ποροΰμεν, καί άφ’ ένός μέν 
φοβούμεθα τό πνεύμα τοϋ ένός, άφ’ έτέρου βαρέως φέ- 
ρομεν τήν άμβλύτητα τοΰ άλλου. Α! πνευματώδεις ρήτραι 
τού πρώτου (έκτος τοϋ δτι άφίνουσι κέντρα κατόπιν έαυ- 
τών) καθίστανται τετριμμένοι καί έωλοι ώς έκ τής έπα- 
ναλήψεως, χάνουσι δέ τήν καταπληκτικήν αύτών ενέρ
γειαν· καί τό ανούσιον τών λόγων τοΰ άμβλύνοος καθίστα
ται άνυπόφορον. Ό  διασκεδαστικώτερος ή ό διδακτικώτε- 
ρος φίλος εΓναι τό πολύ ώς άγαπητόν τι βιβλίον, το „ 

όποιον έπιθυμοΰμεν μετά τινα καιρόν νά θέσωμεν εις τήν. 
βιβλιοθήκην ώς ούκέτι χρήσιμον, άλλ’ επειδή οί φίλοι

ήμών δέν θέλουσίν ν ’ άποτεθώσιν έκεΤ, τούτο παράγει πα- 

ρεξήγησίν τινα καί δυσαρέσκειαν μεταξύ ήμών. Ή  έάν ό 
ζήλος καί ή άκεραιότης τής φιλίας δέν ύποστή ύφεσίν 

τινα ούτε τό στάδιον αύτής διακοπή ύπό κωλύματος τίνος 
πηγάζοντος έκ τής ίδιας αύτής φύσεως, ζητοΰμεν άλλας 
αιτίας παραπόνων καί πηγάς δυσαρεσκείας. Ά ρχόμεθα  δέ 
νά κατακρίνωμεν άλλήλων τήν ένδυμασίαν, τήν συμπερι
φοράν' καί τον έν γένει χαρακτήρα. « Ό  τάδε εΓναι διασκε- 
δαστικός άνθρωπος, άλλ’ εΓναι κρίμα οτι κάθηται τόσον 
άργά.» Ά λ λ ο ς  τ ις  δέν εΓναι άκριβής έν ταΤς συνεντεύξε- 
σιν αύτοΰ καί τοΰ+ο εΓναι πληγή ουδέποτε θεραπευόμενη. 
Σχετιζόμεθα μετά νέων τινών τοΰ συρμοΰ ή μετά τίνος 
Κυρίας κχ'ι έπιθυμοΰμεν νά συστήσωμεν τόν φίλον ήμών, 
άλλ’ αύτός εΓναι σκαιός καί άκομψος, ή συνέντευξις δέν 
έπιτυγχάνει, καί τοΰτο ψυχραίνει τήν σχέσιν ήμών ή 
έκφράζει γνώμην τινα δυσάρεστον, καί άποδειλιώμεν από 
τάς ιδίας ήμών γνώμας έπί τοΰ προκειμένου, χρώμενοι 
τή προφάσει ταύτη οπως μ ή ύπερασπίσωμεν αύτόν. Π δ - 
σαι ή οίαιδήποτε τών αιτιών τούτων άνέρχονται μετά τινα 
χρόνον είς βαθμόν ψυχρότητος ή έρεθισμοΰ, καί έπί τέ
λους έκρύγνηνται είς άπροκάλυπτον βίαν, ώς τήν μόνην 
δικαιολόγησιν ήμών, διότι συνεκρατήσαμεν αύτάς έπί τ ο -  
σοΰτον χρόνον, ή ώς τό προχειρότερον μέσον τής άπο- 
διώξεως τής προγενεστέρας άγάπης ήτις τοσοΰτον ολίγον 
συμφωνεί μετά τών παρόντων ήμών αισθημάτων. Δ ιαπει- 
ρώμεθα πολλάκις καί θίγομεν τάς πληγάς, ή προσπαθοΰμεν 
νά έμψυχώσωμεν τό πτώμα τήςθανούσης φιλίας, άλλ’ έκεΤ- 

ναι μέν δέν ύποφέρουσι τήν έπαφήν, τοΰτο δέ ούδαμώς 
άξίζει τόν κόπον νά βαλσαμωθή! Ό  μόνος τρόπος τής 
συμφιλιώσεως μετά τών άλλοτε φίλων εΓναι νά διαχωρι— 
σθώμεν άπ’ αύτών διά παντός· μακρόθεν εΓναι δυνατόν 
ν ’ άνακαλέσωμεν τούς παλαιούς καιρούς καί τά παλαιά 

αισθήματα (ώς έν όνείρω έγρηγορτί), ή οπως δήποτε νά 
μή ζητήσωμεν ν ’ άνανεώσωμεν τήν φιλίαν πριν έξαντλή- 
σωμεν τήν έχθραν ήμ£&, ή άφ’ συ είπωμεν, ακεφθώμεν καί 
αίσθανθώμεν πάσαν τήν πρός άλλήλους κακότητα. Ά λ λ ο  
άξιόλογον μέσον νά θεραπεύσωμεν συντετριμμένην φιλίαν 
εΓναι ή μετ’ άλλου τίνος δυσαρέσκεια, ώστε έρίσαντες μετ’ 
αύτοϋ νά καταστήσωμεν τοΰτον τό κάθαρμα.

Ή  μόνη φιλία μου ήτις ουδέποτε παρεξέκλινεν ή έμα- 
ράνθη παντάπασιν ύπήρξεν ή καθαρώς πνευματική. Έ ν  
αυτή ούδέν ύπήρχε τό τεχνικώς ειλικρινές, ούδείς κνυ- 
ζηθμός τής βλαβεράς αίσθηματικότητος. Ή  αμοιβαία ήμών 
σχέσις έθεωρεΤτο άπλώς^αντικείμενον συναναστροφής καί 
άνταλλαγής γνώσεων, ούδαμώς δέ τοΰ αισθήματος. Έθεω- 
ροΰμεν τά πειράματα τών συζητήσεων τούτων ούδέν άλλο 
ή μϋς έν τή άεραντλία ή δίκην κακούργων κατεκόπτοντο 
κανονικώς καί παρεδίδοντο εις τό άνατομικόν έγχειρίδιον. 
Ο ύτε φίλου έφειδόμεθα ούτε έχθροΰ. Έθυσιάζομεν τάς 
άνθρωπίνους άδυναμίας είς τόν βωμόν τής άληθείας. Οί 
σκελετοί τών χαρακτήρων τών άνθρώπων ήδύναντο νά γεί- 
νωσιν ορατοί, μετά τήν "εξαγωγήν τοΰ χυμοΰ, άνηοτημέ- 
νοι έν τώ άέρι ώς μυΤαι έν ύφάσματι άράχνης, 1} έκρα— 
τοΰντο χάριν μελλούσης έποπτείας έντός οξέος καθαοοΰ. 
Ή  άπόδειξις ήτο τόσον ώραία οσον καί νέα. Δέν ΰπάρχε





κόρος προκειμένου περί χολής. Άπηυδήσαμεν έκ παντός 

άλλου ή έκ τού καθιστάναι γελοίους τους άλλους καί συγ- 
χαίρειν ήμΤν αύτοίς διά τά έλαττώματα έκείνων.

Συλλαμβάνομεν άπέχθειαν προς τά ευνοούμενα ήμών 

βιβλία, μετά τινα χρόνον διά τόν αύτόν λόγον. Δέν δυ- 
νάμεθα ν ’ άναγινώσκωμεν τά αύτά συγγράμματα διά παν

τός. Ή  σελήνη τοϋ μέλιτος, καί όταν άκόμη έρώμεθα τής 
Μούσης, πρέπει νά φθάση είς τό τέρμα της, τότε δέ πα- 
ρακολουθεΤται υπό άδιαφορίας, άν οϋχ'ι καί υπό αηδίας. 
Ύπάρχουσι συγγράμματά τινα, καί μάλιστα τά κατά πρώ- 
τον έκπλήττοντα διά τό καινοπρεπές καί τολμηρόν τής 
διαγραφής, άπερ δέν εΓναι άξια δευτέρας άναγνώσεως· 
άλλα πάλιν ήττον εκτάκτου χαρακτήρος διεγείροντα δέ 
καί άνταμείβοντα τήν προσοχήν διά μείζονος άκριβολο- 
γίας τών λεπτομερειών δέν έχουσι-ν ικανόν τό διάφορον 
ώστε νά διατηρήσωσι ζωηρόν τόν άδιάλειπτον ένθουσια— 
σμόν ήμών. Ή  δημοτικότης των έπιτυχεστέρων συγγρα
φέων ένεργεΤ όπως άπεθισθώμεν τούτων διά τήν φήιιην 
καί τήν ταραχήν ήτις γίνεται πέριξ αύτών, διά τήν άδιά— 
κοπον έπανάληψιν τών ονομάτων αύτών, καί διά τό πλήθος 
τών άμαθών καί ακρίτων θαυμαστών, ούς έπισύρουσι κατό
πιν αύτώ ν έπίσης ήκιστα έπιθυμοΰμεν νά άποσυρωμεν 
άλλους έκ τής άναξιοπαθοΰς αύτών άφανείας όπως μή έκ- 
τεθώμεν είς τήν κατηγορίαν ότι είμεθα έπιτετηδευμένοι 
καί ιδιότροποι κατά τήν κρίσιν τήν αισθητικήν. Ούδέν 
έχομεν νά ειπωμεν προκειμένου περί συγγραφέως, περί 
τοΰ όποιου ό κόσμος άπας έσχημάτισεν άπαξ γνώ μην εΓναι 
άχάριστος καί άνελπις έργασία τό έκθειάζειν ένα (συγγρα
φέα) περί τοΰ όποιου ούδείς ήκουσέ τι. Τ ό  άνακηρϋζαι 
τόν Σαιξπήρον ώς τόν θεόν τής είδωλολατρείας ήμών 
φαίνεται ώς χυδαία τις έθνική πρόληψις· τό έπιδεΐζαι τό
μον τών έργων τοΰ Σανσέρ ή τοϋ Σπένσερ, ή τοΰ Βω
μόν καί Φλετέσερ ή τοΰ Φώρ, ή τοΰ Μαρλώβ φαίνεται 
ώς έπί τά πολύ σχολαστικούς καί έγωϊσμός. 'Ομολογώ ότι 
ώς έκ τούτου συλλαμβάνω άποστροφήν κατά τοϋ ονόμα
τος αύτοϋ τής «φήμης καί τής μεγαλοφυΐας» όταν έργα 
ώς αύτά «οίχονται είς τήν παρακμήν τοΰ χρόνου», ένώ 
έκαστη διαδοχική γενεά μωρών σπουδαίως άσχολεΤται εις 
τήν άνάγνωσιν τών ρωπογραφιών τής ή μέρας, και γυναί
κες τοΰ συρμοϋ σοβαρώς συζητοΰσι μετά τών θεραπαινί
δων αύτών ώς πρός τήν προτίμησιν τοΰ «’Απολωλότος 
Παραδείσου» καί τών έρώτων τών άγγέλων τοΰ Μούαρ. ■ 

Ώ ς  πρός τάς παλαιός μου γνώμας έγκαρδίως αισθάνο
μαι πρός αύτάς άπογοήτευσιν, καί έχω τόν λόγον μου, 
διότι μέ ήπάτησαν πικρώς. ’Εδιδάχθην νά νομίζω καί ήθε- 
λον νά πιστεύω, ότι ή μεγαλοφυία δέν ήτο προαγωγός, ότι 
ή άρετή δέν ήτο προσωπεΤον, ότι ή έλευθερία δέν ήτο 
όνομα, ότι ή αγάπη εΓχε τήν έδραν της έν τή άνθρωπίνη 
καρδία. Τώρα ολίγον θά έφρόντιζον έάν αί λέξεις αυται 
διεγράφοντο έκ τοΰ λεζικοΰ, ή έάν ούδέποτε ήκουον αύ
τάς. Ε ίς  τά ώτά μου κατήντησαν σκώμμα καί όνειρον. 
’Α ντί πατριωτών καί φίλων τής έλευθερίας δέν βλέπω ή 
τόν τύραννον καί τόν δοϋλον, τόν λαόν συνδεδεμένον μετ’ά 
τών βασιλέων όπως καθηλώση τάς άλύσεις τοΰ δεσποτι- 
σμοΰ καί τής δεισιδαιμονίας. Βλέπω τήν μωρίαν συνε-

ζευγμένην μετά τής πανουργίας καί άποτελούσας όμοΰ 
τό δημόσιον πνεύμα καί τήν κοινήν γνώμην. Βλέπω τόν 
ύβριστικόν Τ  ό ρ ι ο ν, τόν τυφλόν Μ ε τ α ρ ρ υ θ  μ ι -  
σ τ ή ν, τόν δειλόν Ο ύίγον ! ’Εάν τό άνθρώπινον γένος 
έπεθύμει ό,τι ήτο ορθόν θά τό εΓχε προ πολλοΰ. Ά λ λ ’ εΓναι 
έπιρρεπείς πρός τήν κακοποιί'αν οί πλεΤστοι, « π ρ ό ς  π α ν  
κ α λ ό ν  έ ρ γ ο ν  ά δ ό κ ι μ ο ι . »  ΕΓδον παν ό,τι κατωρ- 
θώθη διά τών ισχυρών έπιθυμιών τοΰ φρονήματος καί τής 
διανοίας τινών άνδρών, « τ ώ ν  ό π ο ι ω ν  ό κ ό σ μ ο ς  
δ έ ν  ή τ ο ά ξ ι ο ς,» καί τοΰτο έπηγγγέλλετο μεγαλό- 
φρονα προαγωγήν τής άληθείας καί τοϋ άγαθοΰ διά τής 
προσδοκίας τών μελλόντων έτών, άλλά τοΰτο άνετράπη 
υπό ένός άνθρώπου, μόλις άμυδρώς δυναμένου νά αίσθαν- 
θή ότι ήτο βασιλεύς, άλλ’ άδυνατοΰντος νά κατανοήση 
πώς ήτο δυνατόν νά ήναι βασιλεύς έλευθέρου λαοϋ ! ΕΓ
δον τόν θρίαμβον τούτον ύμνσύμενον ύπό ποιητών, τών 
φίλων τής νεότητάς μου, καί φίλων τών άνθρώπων, άλλ’ 
οΐτινες παρεσύρθησαν ύπό τής έκμανείσης πλημμυοίδος, 
ήτις έπερχομένη άπό τοΰ θρόνου κατέρριψε προ έαυτής 
πάσαν διάκρισιν όρθοΰ λόγου καί εΓδον πάντας όσοι δέν 
ελαβον μέρος είς τήν έπικρότησιν τής ύβρεως ταύτης καί 
τοΰ προπηλακισμοΰ τής προγεγραμμένης άνθρωπότητος 
καταδιωκομένους (έκεΤνοι καί οί φίλοι των κατέστησαν τά 
τοιοΰτο παροιμίαν), ώστε κατέστη πλέον εύνόητον ότι 
ούδείς δύναται νά ζήση διά τών πλεονεκτημάτων αύτοΰ 
καί τών γνώσεων, ό μή ών έτοιμος νά καταισχύνη τά προ
τερήματα έκεΤνα καί τάς γνώσεις όπως προδώση τούς 
όμοιους του καί διαρπάση έκμεταλλευόμένος τούς άνθρώ- 
πους. « Τ ο ΰ τ ο  έ π ί  τ ι ν α  χ ρ ό ν ο ν  ή τ ο  μ υ 
σ τ ή ρ ι ο ν  ά λ λ ’ ό κ α ι ρ ό ς  τ ά  ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι . »  
Α ί ήχο! τής έλευθερίας ήγέρθησαν καί πάλιν έν Ισπανία 
καί ή πρωία τής έλπίδος άνέτειλεν έκ νέου· άλλ’ ή αύγή 
έκείνη έκαλύφθη ύπό τής διεφθαρμένης πνοής τής κενής 
εύσεβείας, καί αί άναζωπυροϋσαι ήχοί έκεΤναι κατεπνίγη- 
σαν ύπό νέων κραυγών προερχομένων έκ τών καταρρώγων 
πύργων τής Ίερδς Έξετάσεως· ό άνθρωπος κύπτει (ώς 
εΓναι πρέπον) κατά πρώτον είς τήν κτηνώδη βίαν, άλλά 
περισσότερον είς τήν έμφυτον διαφθοράν καί τρ άνανδρον 
πνεϋμα τής ιδίας αύτοΰ φύσεως όπερ δέν άφίνει κενόν 
χώρον όπως καταλάβη τούτον έλπίς τις ή άπογοήτευσις. 
Ή  δέ Α γ γ λ ία , ή ά ρ χ ι μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί σ τ ρ ι α  έκεί
νη, ή ηρωική έκείνη άπελευθερώτρια ; ή στόμφαξ έκείνη 
τής έλευθερίας καί όργανον τής έζουσίας, ΐσταται πλη
σίον κεχηνυΤα, μή αισθανόμενη τήν έρυσίβην καί τόν σφά- 
κελον έπερχόμενον έπ’ αύτής. Έ ν  τώ ίδιωτικώ βίω μή δέν 
βλέπομεν τήν ύποκρισίαν, τήν δουλοφροσύνην, τήν φι
λαυτίαν, τήν μωρίαν, καί τήν άναίδειαν νά έπιτυγχάνωσιν, 
ένώ ή μετριοφροσύνη συστέλλεται νά έπιδειχθή κατά μέ- 
τωπον, καί ή άξία καταπατεϊται; ΓΙοσάκις άποσπαται τό 
ρόδον άπό τού μετώπου έναρέτου έρωμένης όπως έγκο- 
λαφθή έπ’ αύτοΰ φλύκταινα ! Ποια έλπίς ύπάρχει περί 
τής επιτυχίας πραγματικού τίνος πάθους ; Ποια βεβαιό- 
της περί τής διαρκείας αύτής. "Οταν παρατηρήση τις  
πάντα ταΰτα ώς έγώ, έξελίσσων τήν ύφήν τής άνθρωπίνης 
ζωής μέχρι τών έ ί ών συνίσταται διαφόρων στημόνων τής



ποταπότητος, τής πονηριάς τής ανανδρίας, τής έλλεί- 
ψεως αισθήματος, και τής έλλείψεως συνέσεως, τ /jc αδια
φορίας προς τους άλλους και τής άγνοιας ημών αυτών, 
όταν παρατηρήση τις το τετριμμένον είωθός νά ύπερισχύη 
τής υπέροχου άξίας, αύτό δε τοΰτο νά έπιτρέπη την ατι
μίαν· οταν άπατηθή τις ώς έγώ εις τάς δημοσίας καί ιδιω
τικός μου έλπίδας, έκτιμών τους πάντας κατά τον εαυτόν 
μου καί έκτιμών αυτούς έσφαλμένως, πάντοτε δέ σφαλ

λόμενος έν έκείνοις παρ’ οίς έθεσα την μεγίστην εμπιστο
σύνην μου· το παίγνιον τής φιλίας καί ό άπατηθε'ις έν τώ 
έρωτι· ώ ! τις  δεν ήθελε συνομολογήσει ότι είχον δίκαιον 
νά δυσχεραίνω καί ύπερφρονώ έμαυτοΰ ; Κ αί τοΰτο κυ
ρίως διότι δεν περιεφρόνησα τον κόσμον άρκούντως.

ΜετΑφρχαις έχ τοΰ ΆγγλιχοΟ 

Ο  ΐ Α 2 Γ β Ν Ι Δ Η Σ

Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ο Σ  Σ Α Τ Α Ν Α
ΕΚ ΤΟΥ «ΑΠΟΔΕΣΘΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ» ΤΟΥ ΜΙΛΤΩΝΟΣ

(Βιβλ. IV, μετΑ τήν πτ&σιν αύτοϋ ό σαταν&ς &ρχετχι τοϋ μονολόγου 8ι’  ά«οβτροφ¥)ς Λρός τόν Ή λιον).

Ώ  ! συ ποϋ με υπερβάλλουσαν στεφανωμένος δόξαν 
ηγεμονεύεις μόνος σου εις τό βασίλειόν σου 
καί φαίνεσαι ως ό θεός τοϋ νέου τούτου κόσμου, 
ώ ! σύ πού εις την όψιν σου τά άστρα μαζευμένα 
τάς κεφαλάς των κρύπτουσι, προς σέ νΰν άνακράζω 
καί με φωνήν έχθρότητος προφέρω τ ’ όνομά σου. 
ώ Ή λ ιε !  Βδελύττομαι τήν λάμψιν σου ποΰ φέρει 
’ς τήν μνήμην μου όποία ήν ή πρώην μου καθέδρα 
καί, άνωθεν τής σφαίρας σου, οποίαν είχον δόξαν, 
πρ'ιν ή ή άλαίονεία μου με καταρρίψη κάτω 
παλαίσαντα έν οΰρανοίς κατά τοΰ άσυγκρίτου 
τών ουρανών ήγήτορος. ΤΑ  ! διατί νά φέρω 
τοιαύτην αμοιβήν έγώ ’ς αυτόν, όστις μέ τόσην 
με έπλασε λαμπρότητα καί όστις φιλαγάθως 
οΰδένα ποτε ή λ εγχ ε ; οϋδ’ ήν βαρύ τό έργον 
πλησίον του· μικρότερον τί δυνατόν νά γείνη 
είμή νά φέρω προς αυτόν αίνους κ’ ευχαριστίας 
ώς ώφειλον ! Πλήν έν έμο'ι ή τόση άγαθότης 

κακίαν καί φαυλότητα παρήγαγε καί μόνον· ■ 
τοιαΰτα υφη άνελθών δεν άνειχόμην πλέον 
υπήκοος νά ίσταμαι κ’ έσυλλογίσθην ότι 
βαθμίδα ΰφηλότερον άν [/.ίαν άνηρχόμην 
θά καθιστάμην Ύψιστος, θά έλυον άμέσως 
άλύτου ευγνωμοσύνης μου τό άλυτον φορτίον, 
τόσον βαρύ, ώστε ποτέ καταβολή καμμία 
νά φέρη τήν έξόφλησιν, έν λήθη ρίπτων όσα 
έλάμβανον έκάστοτε κα'ι μη ύπολογίζων 
ότι ευγνώμων χαρακτήρ όφείλων δεν οφείλει 
άλλα πληρόνει πάντοτε, συγχρόνως οφειλέτης 
κα'ι πιστωτής γινόμενος. Ή τ ο  λοιπόν φορτίον ; . . . 
Ώ !  άγγελον κατώτερον ή ισχυρά του μοίρα 
άν μ’ έπλαττεν, ώ, ευτυχής θά ήμην και καμμία 
άδέσμευτός ποτε έλπ'ις δεν ήθελεν έγείρει 
φιλοδοξίαν ! . .  . ’Αλλά πώς ; άν δύναμις έτέρα 
όμοιους πόθους έτρεφε, θά μ’ έσυρε μαζύ της 
όσω αν ήμην εντελ ή ς .. . .  Πλήν έτεραι δυνάμεις

δεν επεσον, άλλ’ έστησαν ακλόνητοι προς πάντας 
τους πειρασμούς, ε ίτ ’ ένδοθεν ε ίτ ’ έξωθεν όρμώντας . . . * 
Ε ίχες  και συ τήν δύναμιν ν’ άντισταθής ομοίως ;
Τ ή ν  είχες. Δύνασαι λοιπόν νά αίτιασαι άλλον 
είμή τήν έλευθέριον τοΰ ούρανοΰ άγάπην, 
ίσα πρός όλους φέρουσαν ; Κατηραμένος έστω 
λοιπόν ό έρως, έπειδή ε ίτ ’ έρως είτε μΤσος,

ίσα πρός μέ, παράγουσιν αιώνιον τον π όνο ν ...........
Κατηραμένος είσαι σύ παρά τήν θέλησίν του 
έκλέξας ό,τι φέρει νΰν μετάνοιαν τοιαύτην !
Ο ίμοι ό άθλιος έγώ ! πώς δύναμαι νά φύγω 
τήν άγανάκτησιν αύτοΰ, ήτις δεν έχει πέρας 
καί τήν άπελπισίαν μου τήν άπειρον έπίσης !
Ε ίν ’ αδης πασα μου όδός, έγώ αυτός ε ίμ ’ αδης 
καί εις τον έσχατον βυθόν κατώτερόν τι βάθος 
εύρύ έτι άνοίγεται νά μέ καταβροχθίση, 
ώστε νά φαίνεται ουρανός ή κόλασις ή πρώην !
"Ω ! άνακούφισιν μικράν £ητώ· ώ ! δεν υπάρχει 
θέσις διά μετάνοιαν; συγγνώμη δεν υπάρχει ; . . .
Οΰδέν, είμή υποταγή, άλλά τήν λέξιν ταύτην 
ό τύφος μου δεν συγχωρεΤ, ουδέ τό μέγα αίσχος 
άπέναντι τών ύπ’ έμέ πνευμάτων, τά όποϊα 
έπλάνησα ΰποσχεθε'ις νά άνατρέψω άρδην 
έγώ τον Παντοδύναμον . . . ’Ολίγον φεΰ γινώσκουν 
πόσον έκτείνω αύστηρώς τήν καύχησιν έκείνην 
καί ποιας εις τά σπλάγχνα μου αισθάνομαι βασάνους, 
έν ώ αυτοί ’ς τον θρόνον μου έν Ά δ ε ι  μέ λατρεύουν ί 
Ό σ η ν  μέ δίδει υπεροχήν τό στέμμα καί τό σκήπτρον 
τοσοΰτον χαμηλότερον εις τάς αβύσσους πίπτω, 
κατά τήν άθλιότητα πρωτεύων φεΰ καί μόνον !
Τοιαύτη έρχεται χαρά έκ τής φιλοδοξίας !
Ά λ λ ’ έάν ήτο δυνατόν διά τής μετανοίας 
καί διά χάριτός τίνος νά άναλάβω αύθις 
τήν πρώτην μου κατάστασιν, τό νέον ύφος πάλιν 
υπερήφανους στοχασμούς ήθελε μέ έμπνεύσει, 
άμέσως θ’ άπεκήρυττον παν ό,τι ή δολία



υποταγή μου ώρκίσθη, αμέσως θά ήρνούμην 
τον ορκον μου ώς άκυρον καί βία δεδομένον 
διότι εΓν’ αδύνατον διαλλαγή να ελθκ] 
έκεϊ οπου διήλασαν διά τοιούτου βάθους 
μίση τοσοϋτον φονικά, καί ουτω θά κατήντων 
εις χείρονα υποτροπήν και πτώσιν βαρυτέραν, 
ουτω μικράν διακοπήν διά διπλής οδύνης 
θά έίηγόραζον, καθώς γινώσκει ό τι μωρός μου· 
οσον λοιπόν αϋτος μακράν τοΰ νά μέ δώση χάριν 
διατελεΤ, τόσον κ’ εγώ μακράν νά την ζητήσω. 

Ή δη άφ’ ου πάσα έλπίς τελείως άπεκλείσθη, 
ιδού άντ! ημών, μακράν αΰτοϋ άποβληθέντων,

ιδού ή νέα του χαρά ό άνθρωπος έπλάσθη 
και δΓ αύτόν έγένετο ό νέος ούτος κόσμος . . .
Λοιπον χαιρέτω ή έλπίς, χαιρέτω καί ό φόβος, 
χαιρέτω ή συνείδησις· παν αγαθόν έχάθη 

καθόλου πλέον δι’ έμέ . . . ΤΩ  σύ, κακία, έσω 
τό αγαθόν μου, διά σοΰ τό Κράτος μοιρασμένβν 
τη ρω μετά τοΰ άνακτος των ουρανών, και ίσως 
πλέον ή τοΰ ήμίσεως έγώ θά βασιλεύσω, 

ως μετ’ ολίγον όψεται ό άνθρωπος και ό κόσμος.

( ’ Ιωάννινα, *α τ4  Ιο ύ ν ιο ν  τον» 1884.)

-A -isfT x iisrio s  - Α .®  Ρ οντηρης

Η ΚΥΡΙΑ  Λ Α Ι Ι Ε  Κ Μ  0 ΚΑΤΑ Τ Ω Ν  Α Ρ Χ Α Ι Ω Ν  Π Ο Λ Ε Μ Ο Ι
ϊ

Ή  κυρία Δασιέ κατέχει ΐδιάζουσαν θέσιν μετα£ύ των 
Γαλλίδων γυναικών τής δεκάτης έβδομης έκατονταετηρί- 
δος διά τε την ά£ίαν αύτής και μάλιστα διά τό μέρος, 
όπερ έλαβεν εις τον άνακαινισθέντα περιβόητον άγώνα 
μεταίύ τών άρχαϊζόντων καί τών νεωτεριζόντων όστις 
έπί τοσοϋτον άπησχόλησε τά πνεύματα κατά τό τελευ- 
ταΤον ήμισυ τοΰ μεγάλου αίώνος καί τάς άρχάς τοΰ δε- 
κάτου ογδόου.

Ή  Ά ν ν α  δέ Φέρβε έγεννήθη έν Σωμούρ τον μάρτιον 
τοΰ ι 6 5 ^. Έ ν  τή πατρική αύτής οικία φαιδρά καί α ύ- 
στηρά συγχρόνως διήλθε τά πρώτα τοΰ βίου έτη εύτυ- 
χής ή νεαρά κόρη, ύπό την έπίβλεψιν τοΰ πατρός αύ
τής άνδρός εγγραμμάτου. ’Οκτώ καί δεκαέτις άπωλέ- 
σασα αύτόν ήλθεν εις Παρισίους όπου ό σοφός Ούέ 
ώδήγησε τά πρώτα βήματά της εις την σπουδήν τών άρ- 
χαίων. Ή  Ά ν ν α  δέ Φέρβε δεν έβράδυνε νά γίνη γνωστή 
διά τής έκδόσεως Ελληνικής καί Λ ατινικής μεταφράσεως 
τών ύμνων, έπιγραμμάτων καί αποσπασμάτων τοΰ Καλ- 
λιμάχου. Τώ δέ 1 6 8 1 δι’ έτέρας έκδόσεως τών ποιήσεων 
τής Σαπφοΰς καί τοΰ Άνακρέοντος γαλλιστί.

Τ ά  έργα ταΰτα έτυχον καλής ύποδοχής καί ήνοιΕαν 
εύρύ στάδιον αύτή, ήκολούθησαν δέ ή μετάφρασις τοΰ 
'Ρωμαίου «Πλαύστου», τοΰ «Πλούτου» καί τών «Νεφε
λών» τοΰ Άριστοφάνους, Ϋώ δέ 1 688 ό «Τ ερέντιος», 
άλλά τό έργον δι’ ού έδοζάσθη ή φιλόμουσος γυνή είνε 
ό «Ό μηρος».

ΝυμφευθεΤσα τώ 1 68 3 τον Δασιέ συνειργάζετο μετ’ 
αύτοΰ ότε ή μεταζύ τών ’Αρχαίων καί τών Νεωτέρων 
έρις τή ένέπνευσε την ιδέαν νά καταστήση γνωστόν τον 
ποιητήν τής Ίλιάδος περί τοΰ όποιου τόσα παράλογα 
έλέγοντο.

Ε ις  την κλασσικήν ταύτην διαμάχην άφορμήν έδωκεν 
ό υπέρμετρος ζήλος τών έραστών τής άρχαιότητος, ής 
τά αριστουργήματα έθεώρουν ώς μόνα ικανά παραδείτγ 
ματα και ώμνυον εις τό όνομα τοΰ Ό μηρου καί τοΰ·

Ά ριστοτέλους. ΤρεΤς περιόδους δέ έμφανίζει τό έπεισό- 
διον τοΰτο.

ΆρΕάμενον τό πρώτον έν Γαλλία τώ 16 70  διά τοΰ 
Δεσμαρέ ϊδιοτρόπου άλλά ζωηρού πνεύματος, διήρκεσε 
μέχρι τοΰ i 6 j 5 . άνενεώθη δέ ύπό τοΰ μυθοποιοΰ Περ- 
ρώλ τώ i6 8 j .

Οί νεώτεροι ού μόνον κατεφέροντο κατά τών Α ρ 
χαίων άλλά καί κολακεύοντο οτι τούς ύπερέβαλον. Ό  
Περρώλ άναγνούς έν τή γαλλική ’Ακαδημία ποίημα περί 
τοΰ αίώνος Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ ' ένεκα κρυφίου πάθους 
κατά του Βοναλώ καί τών φίλων τοΰ σατυριστοΰ 'Ρακίνα 
καί Λανφονταίνου παρέλιπε τά ονόματα αύτών έν τή 
άριθμήσει τών κυριωτέρων ποιητών τής έποχής, οΰς έθε- 
τεν ύπεράνω τών άρχαίων. Μή άρκεσθείς δέ εις τοΰτο, 
εύθύς μετ’ ολίγον έ£έδωκε τούς «Παραλλήλους τών Ά ρ 
χαίων καί τών Νεωτέρων», έν οίς οί νεώτεροι καί οί έσχα
τοι πάντων προείεΤχον πάντοτε έν τε τή ρητορική καί τή 
ποιήσει τών σεβαστοτέρων ονομάτων τής άρχαιότητος.

Τ ό  έργον τοΰτο, οπερ μόνον ό Φοντενέλλ έτόλμησε 
νά ύπερασπισθή έπρο£ένησε μέγα σκάνδαλον. 'Ο  Βουαλώ 
ώς κυριώτερος αντίπαλος τοΰ Περρώλ δεν ήδυνήθη έπί 
μακρότερον νά τηρήση σιγήν, τοΰτον έμιμήθησαν ό 
'Ρακίνας, ΛανφονταΓνος, Ούέ, Ά ρνώ λ, Λονζεπιέρ καί 
άλλοι λαβόντες τό ί/πέρ τής άρχαιότητος μέρος. Δ υ
στυχώς όμως 6 ύπερβάλλων ζήλος τής ύπερασπίσεως έ£η- 
ρέθιζε τούς πολεμίους καί ή φιλολογική αΰτη διαμάχη 

διήρκεσε μέχρι τοΰ 16941 οτε τή μεσιτεία τοΰ μ ε γ ά 
λ ο υ  Ά ρνώ λ διελάγησαν οί διαμαχόμενοι άρχηγοί Βουα
λώ καί Περρώλ.

Ή  έν Α γ γ λ ία  δευτέρα περίοδος αριθμεί όλιγώτερα 
πρόσωπα· άρχήν ταύτης έκαμεν ό Σαιντεβρεμόν έν 
Λονδίνω διαμένων, τοΰτον δέ ήκολούθησαν ό Ούίλλιαμ 
Τάμπλ καί ό Ούότων, ειτα  ό Δρέυδεν, Βούλ καί Βέντλυ, 
τέλος ό Σάϊφτ ό μετά άγγλικής όλως humour ιδιορρυθ
μίας πραγματευθείς τό ζήτημα.





Έ ν  τούτοις τά πράγματα, κατά το φαινόμενον του
λάχιστον, έσίγησαν δτε ό Λ αμότ Ό νδάρδ άνακινεί πά
λι ν το ζήτημα έν Γαλλία, δημοσιεύσας τώ iy i - }  μίμησιν 
τής Ίλιάδος μετά λόγου περί τοϋ Ό μηρου, Ό μηρου 
ούχί Έλληνος, άλλά Γαλάτου και μάλιστα Παριοίνου 
τών τελευταίων ετών τής μεγάλης βασιλείας. Ή  κυρία 
Δασιέ τότε αναφαίνεται έν τώ μέσω. Κ αί πολλάκις μέν 

έγένετο άντιπαράθεσις τοϋ Ό μηρου προς τους νεωτέ- 
ρους ποιητάς, άλλά πάντοτε έγένετο λόγος περί Ό μ η 
ρου, ουτινος δέν είχον άκριβή γνώσιν, τήν έλλειψιν ταύ- 
την ήθέλησε νά άναπληρώση ή κυρία Δασιέ έπ ιχειρή- 
σασα μετάφρασιν ικανήν νά καταστήση γνωστάς τάς 
θείας καλλονάς τοϋ ποιητοϋ, καθ’ όσον τοϋτο ήτο δυνα

τόν νά γίνη διά μεταφράσεως.
Ή  μετάφρασις αΰτη περιεποίησε μέν τιμήν μεγίστην 

τή κυρία Δασιέ, άνέστησεν όμως τήν παλαιάν έριν. 
Κ ατά  τήν έποχήν έκείνην πάντες σχεδόν οί μεγάλοι 
συγγραφείς, πλήν τοΰ Φενελώνος, εΤχον έκλίπει, οί δέ 
νεώτεροι στερούμενοι μεγάλοφυ'ί'ας όπως δημιουργήσωσι 
νέα άριστουργήματα,εύρον έν τή μεταφράσει ταύτη ικα
νήν ύλην λογομαχικών έπικρίσεων. Έ π ί δύο ή τρία έτη 
έγράφοντο σάτυραι εί. άμφοτέρων τών διαμαχομένων με

ρών, ή Γαλλική ’Ακαδημία άνησύχει καί ή δημοσιογρα
φία δέν έμεινε ξένη κατά τήν τρίτην ταύτην περίοδον 
τής έριδος.

Ρ Ω Σ Σ Ι Κ Α
(Ό  φόνος τί

Ή  κυρία Δασιέ πολεμουμένη έίηκολούθει υπερασπιζό
μενη τό αίσθημα τοϋ καλοϋ διά τοϋ συγγράμματος αύ
τής τοΰ έπιγραφομένου Causes tie la Corruption du 
Gout, έργου θεωρουμένου ύπό αύστηρών κριτικών’ ώς 
πλήρους πνεύματος καί κρίσεως ορθής.

Τοιοϋτον ύπήρίε τό μέρος τής κυρίας ταύτης έν τοϊς 
γαλλικοΤς γράμμασιν, όπερ παρά τάς ειρωνείας τοΰ Βολ- 
ταίρου περιποιεΐ αύτή έπιφανή θέσιν.

Ή  κυρία Δασιέ καταβληθεΤσα ύπό τής πολλής έργα- 
σίας άπέθανεν έν ηλικία εξήκοντα καί έπτά έτών τώ 
I ή.20.

Ή  φιλολογική έρις, ήτις μεταζύ τής κυρίας Δασιέ καί 
τοΰ Λ αμότ εΓχε λήζει φιλικώτατα δι’ ένός γεύματος, 

έίηκολούθησε μεταξύ τών μή μετασχόντων τοΰ συμπο
σίου μέχρι τοϋ ι y 1 8 καί έτι πλέον. Α λ λ ’ ό δέκατος ό
γδοος αιών, ώς λέγει, ό Σαιμπιέρ, έτιμωρήθη διά τόν πό
λεμον τοΰτον κατά τής άρχαιότητος, διότι άπολέσας τό 
'Ομηρικόν αίσθημα συναπώλεσε καί αύτό τό αίσθημα τής 
άληθους καί μεγάλης ποιήσεως.

Έ π ρεπεν όντως ν’ άναφανώσιν ό ΒερναρδΤνος Σ α ιμ -  
πιέρ, ό ’Ανδρέας Χενιέρος καί ό Σατωβριάνδος, όπως 
έπανεύρωσι καί μεταδώσωσι τό αίσθημα τοΰτο.

1. Sainte Beove Causeries.

2 . Diction, philosop, art. e p o p e e .

Α ικατερίνη  Zapkoy

I Σ Κ Η Ν Α Ι
'j  υ π α λ λ ή λ ο υ ) .

Ίσως γνωστόν έ£ άκοής τυγχάνει είς τόν άναγνώστην 
τ ί έστι ρώσσος ύπάλληλος· ίσως τώ εΓνε έπίσης γνωστόν, 
ότι κατά συνθήκην τόν άποκαλοϋσι π ο λ ύ γ ρ α φ ο ν ·  
άμφίοολον όμως αν γινώσκη τί έστιν ό Μ ε λ  κ ί - Τ  σ ι— 
ν ο β ο ν ί κ, τούτέστιν ό κατώτερος ύπάλληλος.

ΕΓνε ιδιόρρυθμος υπαρζις, όν αινιγματώδες, όπερ τεί
νει μέν νά έζαφανισθή έν Πετοουπόλει άλλ’ άκμάζει έτι 
έν άπάση αύτοΰ τή είδεχθεία έν Μόσχα.

Ε γειρόμενος τήν πέμπτην πρωινήν ώραν, άφοΰ περ ι- 
όληθή ρυπαράν τινα ρεδιγγόταν, τις οΓδε τίνος έλεεινοϋ 
παλαιορράπτου έργον, μεταβαίνει είς τό γραφεΤόν του 
ένθα θά διαμείνη μέχρι τής έννάτης έσπερινής ώρας 
καί γράφει . . . .  γράφει . . . .

Τ ή ς  καλλιγραφίας ούσης ύποχρεωτικής παρά τοϊς γρ α - 
φεΰαι τούτοις, έκόντες άκοντες σύν τώ χρόνω τελειοποι
ούνται είς τό άκρον άωτον τοΰ καλλιγράφειν καί κανταντα 
νά εΓνε άνυπολόγιστος ό άριθμός τών ύπ’ αύτών καλλι— 
γραφουμένων γραμμάτων. Κ αί γράφει . . . .  γράφει 
αιωνίως γράφει . . . .

Συνήθως έν άρχή τοϋ σταδίου του λαμβάνει 8οο φράγ. 
κατ’ ετος, φθάνει όμως ένίοτε μέχρι τοΰ ν’ άπολαμβάνη

καί 4>00° ·  καί έν τούτοις εύθύς άπό τής πρώτης ημέρας 
τοΰ διορισμοϋ του άποταμιεύει.

Ένταΰθα θά έγερθή βεβαίως ή απορία πώς, τοιαύτας 
έχων άπολαυάς, δύναται τοιοϋτος άνθρωπος νά κάμη οι
κονομίας καί ν ’ άποταμιεύη· ή κατανόησις όμως τοΰ άνε- 
ζηγήτου τούτου φαινομένου εΓνε εύκολος.

"Ανθρωπος τής τάζεως ταύτης δέν έχει ούτε άνάγκας 
ούτε πάθη· ταύτοποιεΤται πρός τήν γραφΤδά του, πρός 
τό διοικητικόν ύφος τής ύπηρεσίας του, όπερ τοσαύτην 
έπί τέλους λαμβάνει έπιρροήν έπ’ αύτοΰ, ώστε καταντά 
μετά χρόνον πολύν νά όμιλή χρώμενος ο ρ ο ι ς δ ι ο ι— 
κ η τ  ι κ ο Τ ς.

Σχεδόν δέν τρώγει, διότι δέν δυνάμεθα ν’ άποκαλέσω- 
μεν τροφήν τόν μελαψόν άρτον καί τά ά γ γ ο ύ ρ ι α, 
άτινα είς δύο ίσχνάς καθ’ ημέραν δόσεις λαμβάνει, ένίοτε 
δέ καί είς μίαν.

Πίνει μόνον τέϊον· καί όποΤον τέϊον, Θεέ μ ου! Κατά 
δέ τάς τρομεράς ημέρας τοΰ άποκρυσταλλωτικοΰ ψύχους 
καί έν ποτήριον β ό τ κ α ς ,  άθλιας τούτέστιν έντοπίας 
μαστίχης.

’Α γνοεί τό πλύνεοθαι . . . .  διότι δέν έχει καιρόν πρός



τοΰτο. Μόνον όταν το ύποκάμισόν του ώς έκ τής άδιακό- 

που χρήσεως καί τής οϋδ’ άπαί άφαιρεθείσης άκαθαρσίας 
πέοη από τοΰ σώματός του εις ράκη, αγοράζει έτερον, 
την δ’ ημέραν ταύτην, ητις εΓνε επίσημος εις τά χρονικά 
τοΰ βίου του καθό σπανιότατη κατ’ έτος, μεταβαίνει εις 
τό θερμόν δΓ άτμοΰ λουτρόν, μετά τό ’ όποίον άποθέτει τό 
ράκος γενόμενον ΰποκάμισόν του εϊς τ ιν ’ άκραν τής κοι
νής αιθούσης καί φορεί τό νέον, οπερ θά τώ χρησιμεύση 
έπί αρκετούς μήνας καί έν προσδοκία νέου λουτροΰ διά 
νά τό άντικαταστήση δΓ ετέρου, καί ουτω καθεξής.

Δεν άναγινώακει· μόνα του προς άνάγνωσιν κείμενά είσι 

τά έγγραφα τής υπηρεσίας του.
Α ί ήδοναί, τά παιγνίδια εΓνε πράγματα καθ’ ολοκληρίαν 

άγνωστα αύτω. ’Ενίοτε μάλιστα καταντά νά λησμονή την 
οίκογένειάν του αυτήν καί νά μη ένθυμήται άλλων όδών 
ονόματα ή μόνον έκείνων οσαι έκ τής κατοικίας του φέ- 

ρουσιν εις τό γραφεΤον.
“Ε ν μόνον ζωηρόν αίσθημα, εϊς καί μόνος φλογερός 

πόθος ζωπυρεΤ τό κατά ταλλα πάντα άναίοθητον τοΰτο 
ον. Ή  φιλοχρηματία.

Δ ιατ! ;
ΕΓνε αίνιγμα.
Νά θησαυρίζη, ιδού τό μόνον όνειρόν του.
'Υφίσταται άκόμη έν Μόσχα συνοικία, ητις, χωρι- 

ζομένη άπό τοΰ Κρεμλίνου διά τής Μ ό ο κ ο β α ς ,  άπο- 
μένει έτι τό ύστατον καταφύγιον τής ρωσσικής βαρ- 
βαρότητος. Ή  συνοικία αύτη καλείται Ζ α ρ ο σ κ β ο -  

ρ ι ε τ σ χ ι έ ! . . .

Διασχιζομένη καθ’ άπάσας τάς διευθύνσεις ύπό σκοτει
νών καί σκολιών άγυιών, άδιεξιτήτων και βρωμερών όδών 
καί στρεβλών σταυροδρομίων, ή συνοικία αύτη κατέστη 
τό όρμητήριον πάντων τών άναποσπάστων άπό τής πα- 
τροπαραδότου βαρβαρότητας των παλαιών μοσχοβιτών.

’Αρχαίοι έμποροι, πλείστοι γραμματείς καλούμενοι 
ρ α σ κ ό λ ν ι κ ο ι  καί κατώτεροί τινες υπάλληλοι άπο- 
τελοΰσι πληθυσμόν, συναγελαζόμενον έντός άφορήτου 

' άκαθαρσίας έν πληρεστάτη άκηδεία καί άναισθησία. Ό  
πολιτισμός, ή πρόοδος, ή πολυτέλεια, ή κατά τάς άπαι- 
τήσεις τών νεωτέρων κοινωνιών ευημερία είσί διά τούς 
άνθρώπους τούτους πράγματα άντικρυς άντικείμενα τή 
φύσει καί θελήσει τοΰ Θεοΰ τής 'Α γίας Ρωσοίας.

Μηχανικώς ημέραν τινά διευθυνθείς πρός τι τών χω- 
ριζόντων άπό τής πόλεως την συνοικίαν ταύτην σημεΐον, 
διέβην αύτό μετά τής προθέσεως όπως άφεθώ εις περ ι- 
πλάνησιν έντός αύτής.

’Εφ’ ικανόν διάστημα έβάδισα, άδιαφορών περί τοΰ 
βορβόρου, όστις ύπό την πίεσιν τών βημάτων μου κα- 
τεσπίλου τά ένδύματά μου. Κ αί ή όσφρησίς μου έ£ω- 
κειωθη βαθμηδόν πρός τά άφόρητα μιάσματα όσα παν- 
ταχόθεν άνεδίδοντο, ούτω δέ μετ’ ολίγον έφθασα εις μι- 
κραν τινα τριγωνικήν πλατείαν, ης μέ ήρεσεν ή θλιβερά 
μοναζία.

Εκει που έν αύτη έζωγραφείτο τό σχήμα ερειπωμέ
νου τίνος φρέατος, μέ πρασινωπά καί κεκοιλωμένα πολ- 
λαχοϋ τά χείλη τοΰ στομίου, μέ σαθρόν περί αύτό £ύ-

J
λινόν κρηπίδωμα καί έν μέσω βορβορώδους έλους ώσεί ν η -  
σίδριον ύψούμενον, μόνον τής θλιβερδς πλατείας ώ οάϊ- 
σμα. Π έντε ή έ£ £ύλιναι οίκίαι έβυθίζοντο βαρέως εις 
τά βορβορώδες έν γένει αύτής έδαφος, τά σαθρά τών 
οποίων παράθυρα, άσυμμέτρως καί άτάκτως διατεθειμένα 
έπί τών μελαψών τοίχων καί δίαρκώς πτώσιν έπαπει- 
λοΰντα εις έκάστοτε σφοδρυνομένην τοΰ ώ'ρυομένου άνέ- 
μου ριπήν, έφαίνοντο μέ τά έρμητικώς άλλ’ έπισφαλώς 
κεκλεισμένα ύαλώματά των ώς νά διέταττον τον ύπ’ αύτά 
διαβάτην ν’ άπομακρυνθή. ’Εσταμάτησα τό βήμα προ οι
κήματος, άπαισιωτέραν ή ταλλα την θέαν παρέχοντος 
καί φαινομένου^ως νά συνεκρατεΐτο βία έπί τών θεμελίων 
του, ώς έμαρτύρουν οί άποκλίνοντες, πλήρεις οπών πολυ- 
σχήμων καί έ£ογκώσεων ή έσοχών καί τό ισόγειον άποτε- 

λοΰντες τοίχοι του, έφ’ ού ήγείρετο εΓδος πενιχροΰ πυρ
γίσκου. Ή  πρός τ ’ άριστερά πλευρά τής οικίας ταύτης 
βαθμηδόν έταπεινοϋτο τόσον ώστε εις άπόστασίν τινα συ- 
νεχέετο μετά τοΰ έδάφους. Τ ά  πρός την βάσιν πλαίσια 
τών δύο τελευταίων παραθύρων σχεδόν ήσαν κατακεχω- 
σμένα εις την γήν, κροσσοί δέ τινες άραιοί κίτρινης ά η - 
δοϋς χλόης άποφυείσης έκ τινων έπί τοΰ τοίχου οπών 
διεισέδυον ένδον διά τίνος τεθραυσμένου υαλώματος.

Ή  σκοτεινή, άπαισία καί έγκαταλελειμμένη αύτη οικία, 
μέ τούς έκρεόντας την ύγρασίαν έκ τής έρημώσεως τοί
χους της, εΓχεν ιστορίαν.

Έ ρριψ α  τούς οφθαλμούς μου περί έμέ. Ούδ εις δια
βάτης έφαίνετό που ! . . . .  Ούδένα έγνώριζον έν τή συ
νοικία, ούδ’ έγνώριζον κάν ποΰ εΰρισκόμην καί άκουσίως 

μου έμελλον ν’ άπομακρυνθώ, ότε ό άγαθός μου δαίμων 
uot άπέστειλε γραίαν, έλθοΰσαν ΐν ’ άντληση ύδωρ έκ τοΰ 
φρέατος.

’Απετάθην πρός αύτήν καί ιδού τί μοι διηγήθη :
Ή  οικία άνήκεν είς τινα χήραν καί τόν υιόν της, ο ϊ-  

τινες, κατοικοΰντες είς τήν πόλιν, ένωκίαζον τόν πυργί
σκον είς τινα τών υπαλλήλων, ών τόν βίον άνωτέρω 
σας έζωγράφησα, αί δέ μεταξύ ιδιοκτητών καί ένοικιαστοΰ 
σχέσεις δέν έβράδυνάν νά καταστώσι φιλικώταται. ’Επί 
τριάκοντα συνεχή έτη κατώκει ό τελευταίος ούτος τήν 
οικίαν τής χήρας. Κατήρζατο τοΰ σταδίου του κερδαίνων 
έλάχιστα, άλλ’ έφθασε μέ τήν πάροδον τών έτών νά κερ- 
δαίνη τόν άνώτατον όρον τοΰ μισθοΰ τής προσοδοφόρου 
θέσεως ήν κατέσχε· καί έν τούτοις ό βίος του ούδαμώς 
παρήλλαίεν ...........

Ούδεμίαν άνθρωπίνην άνεσιν καί εύμάρειαν, ούδεμίαν 
διασκέδασιν ή ηδονήν παρείχεν έαυτώ. Ή ρκει αύτώ ή μία 
καί μόνη _καί δεσπόζουσα, ότι έθησαύριζε.

Δέν έκέκτητο ούτε φίλους ούτε συγγενείς ούτε συμ
παθείς γνωρίμους έν τή κοινωνία. Έ ζ η  μόνος, κατάμο
νος ! Μολονότι αί κακουχίαι καί αί στερήσεις τόν έ γ ή -  
ρασαν ταχέως καί κατέστησαν τόν οργανισμόν του άσθε- 
νικόν, έν τοσούτω δέν ήθέλησε ν’ άλλάΕη τρόπον τοΰ ζην, 
τά δέ άποταμιεύματά του όλοέν ηύζανον κατ’ εύθείαν 
άναλογίαν τοΰ αύζάνοντος καί σφοδρυνομένου όσημέραι 
πάθους τής φιλαργυρίας. Η μέρα τή ημέρα έΕαντλούμε- 
νος καί έπιθανατούμενος, άντείχεν όμως παραδόξως, διότι



ηθικώς ούδαμώς έπασχε, δεν έπαυε δέ άπό τοΰ νά μετα- 
βαίνη εις τό γραφεΐόν του, δπεο δι’ αυτόν είχε καταν
τήσει στοιχείον ύπάρξεως. Ή  υπηρεσία δέν τον άπέπεμπε, 
πάντες όμως οι γνωρίσαντες όπωςδήποτε αϋτδν άνέμενον 
τον θάνατόν του, δστις δέν προσεδοκατο δτι βά έορά- 

δυνε πολύ.
Η μέραν τινά ό υΐδς τής χήρας, πιών κατά κόρον καί 

μεθυσθείς, ώμολόγησεν εις τήν μητέρα του, έπιστρέφας 
εκ τινων οργίων, δτι είχε κατασωτεύσει άπασαν τήν περι
ουσίαν του καί δτι έιτ! πλέον τον έβάρυνον καί χρέη 

άτινα ήγνόει τίνι τρόπω νά πληρώση.
—  Τ ί  θά γίνωμεν λοιπόν ; τώ άπήντησ*ή μήτηρ του. 

Ο ύτε έγώ έχω πλέον περιουσίαν.
—  Ά λ λ ’ ή οικία έκείνη ;
—  Δ έν αξίζει σχεδόν τίποτε. Ό  ένοικιαστής μας τρο

μάζει νά μας δίδη τό ολίγον εκείνο ένοίκιον. ΚΤνε τό
σον φιλάργυρος ! . . .

—  θ ά  έχη δμως χρήματα αύτός πιστεύω, ύπέλαβεν 

ό υίός.

Ή  μήτηρ έρριψε βλέμμα έπ’ αύτοϋ.
—  Βέβαια, άλλα δέν τά έχει δΓ ήμας.
—  "Ω  ! όχι βέβαια ! .  . .  . άνταπήντησεν δ υιός.
’Αγνοώ πως, τά βλέμματά των συνηντήθησαν έκ νέου. .

Ένόησαν άλλήλους χωρίς νά προφέρωσιν ούτε λέ£ιν.
Ό  υπάλληλος δέν εϊχεν ούτε φίλους ούτε συγγενείς· 

ήτο γέρων, φιλάσθενος. "Ολοι  εις τό γραφεΐόν του έπε— 
οίμενον νά μάθωσιν δτι άπέθανε. Δ ιατί έζη άκόμη ;

’Ιδού πως διευκολύνεται τό έγκλημα.
Ο ί δύο άθλιοι άνήλθον εις τον πυργίσκον μόλις δ’ άν- 

τίκρυσεν αυτούς, μόλις οί οφθαλμοί του άντικατώπτρι- 
σαν τήν φλόγα ήν έξέπεμπον οί οφθαλμοί των, ό γέρων 
υπάλληλος έμάντευσε τον σκοπόν των· δέν άντέταξε 
.μάλιστα ουδέ τήν έλαχίστην άντίστασιν.

Τ ά  μόνα οντα, άτινα επί γης είχε σχετικώς άγαπήσει, 
ήρχοντο αύτά έκείνα νά τον δολοφονήσωσι.

—  Σ είς  ! ;  είπε μέ πίκρας έπιτιμήσεως τόνον.
Κ αί μεθ’ ΰψίστης πραότητος τοίς έτεινε τον τράχηλον.
Μετά τον φόνον, έρριψαν έκ τοΰ παραθύρου τό πτώμα 

καί εΤτα ήρχισαν νά έρευνώσι πανταχοΰ.
’Αλλά δέν εύρισκον τίποτε . . . .  τίποτε . . . .
Μία ρεδιγκότα άπερρακωμένη, τινές γραφίδες καί ει

κόνες τινές άγιων, άτέχνως έζωγραφημέναι, ήσαν τά μόνα 
άντικείμενα δσα ευρον.

Αίφνης πυρκαίά έκρήγνυται πλησίον τής οικίας έκεί- 

νης. Σπεύδουσιν οί πυροσοέαται μετά των άντλιών, λαός 
άκολουθεί, καί βοήθεια τής λάμψεως τών φλογών άνευ- 
ρίσκεται τό πτώμα τοΰ άτυχους ύπαλλήλου.

Σπεύδει άμέσως ό αστυνόμος καί κτυπδ τήν θύραν τής 
οικίας προ τής όποιας έκειτο τό πτώμα, άλλ’ ούδείς άπήν- 
τησε.

Έ ν  τέλει βιάζουν τήν θύραν καί συλλαμβάνουν επ’ αύ- 
τοφώρω τήν χήραν καί τον υιόν της, πλύνοντας τό έδα
φος, τό άποϊον σταγόνάς αίματος τοΰ Θύματός των είχον 
κηλιδώσει.

Έπελάβοντο πάραυτα άνακρίσεων.
Τ π ό  τό παλαιόν ένδυμα, δπερ έκάλυπτε τούς ώμους 

τοΰ νεκοοΰ, εύρον θυλάκιον, περιέχον είκοσι χιλιάδας ρου- 
βλίων εις χαρτονομίσματα καί τήν έξης διαθήκην :

«Μή έχων ούδένα ετερον εις τον κόσμον τούτον εις 
ον νά κληροδοτήσω τούς καρπούς τών οικονομιών μου, 
ορίζω κληρονόμους τής περιουσίας μου τούς μόνους άν- 
θρώπους οίτινες μέ ήγάπησαν, τούς οϊκοδεσπότας μου.

Ό  θ ε ό ς  είη μετ’ αύτών.»
Κόσμε ! πόσα μυστήρια εγκλείεις !

JOSEPH LUBOMIRSKY.

(Έ χ  τοΰ Γαλλιχοΰ, νιπό ’ 15. Στρατηγοπούλον».)

Κ Ε Φ Α Λ Η Σ  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ

Β'.
Ή  τοΰ άνθρώπου ύπήρξεν άνέκαθεν, ιδία δέ κατά τούς 

νεωτέρους χρόνους, τό προσφιλές μέλημα τής πατρική’ί  
τών κρατούντων μερίμνης. Κ α ί ότέ μέν έθεντο φαλί^α 
ή ξυρόν έπί τής κεφαλής, ότέ δέ φραγμόν τή διάνοια· 
οί κρατούντες ήθέλησαν πάντοτε τον άνθρωπον φαλακρόν 
τριχών καί ιδεών, έπ’ άγαθώ αύτοΰ τούτου, έννοείται. 
Δ ιότι ή μέν πλεισμονή τών τριχών άναπτύσσει ΰπερβάλ- 
λουσαν θερμότητα, ήτις φέρει εγκεφαλικός συμφορήσεις, 
ή δέ τών ιδεών πληθώρα γέννα μηνιγκίτιδα. ’Ενθυμήθητε 
τάς ’Αθήνας έν έτει άρειμανίω ι8 8 ο , τί επιδημία, τί 
θάνατοι, τί κακό ! Διατί δέ τοΰτο ; διότι ΰπήρχεν εισ
βολή, πλήμμυρα ιδεών μ ε γ ά λ η  καί μικραί έστροβί- 
λουν έν ταίς κεφαλαίς τών σφριγόντων έπιστράτων· καί 
ό μέν έφαντάζετο έν τή θέρμη τοΰ χοροΰ δτι έφόνευε 
δέκα Τούρκους τήν ημέραν, ό δέ, εύτυχέστερος έκείνου,

δτι είχεν αιχμαλωτίσει τον Ό σμάν, άλλος, πάντων εύτυ- 
χέστατος, δτι είχε συλλάβει δλο τό χαρέμι τοΰ πασσα, 
καί έκαστος διενοείτο πόσα εκατομμύρια νά ζητήση ώς 
λύτρα. Κ αί ή μ ε γ ά λ η  καί αί μικραί έχόρευον, έχόρευον 
καί τελειωμούς δέν είχαν. Δυστυχώς ή μηνιγκίτις έκρουε 
τό τύμπανον, καί άντί νά πίπτωσι Τούρκοι έπιπτον σω
ρηδόν έπίστρατοι. Τ ύφ ος! τύφος! έφώναζον οί ιατροί 
καί είσήγον εις δίκην τά άθώα βακτηρίδια. ’Αλλά καί τί 
νά εϊπωσιν ; δτι ή άσθένεια προήρχετο έκ πληθώρας 
ιδεών, δτι ήτο π ο ν ο ϊ δ ε ί τ ι  ς ; τοΰτο ήδύνατο νά χα- 
λαρώση πως τον ζήλον τών έπιστράτων καί νά ζημιωθή 
έντεΰθεν ό Ελληνισμός. Σήμερον ούδεμία ιδέα μας τα— 
ταράσσει, ούτε μεγάλη, ουτε μικρά, καί άκρα ϋγεία καθ’ 
δλον τό κράτος· θέλετε λοιπόν πειστικωτέραν άπόδειξιν 
τής ολέθριας τών ιδεών έπί τής ύγείας έπ ιρροής; Μ α
κάριοι οί λαοί, οί ζώντες άνευ ιδεών, δτι μαθουσάλιος ό





βίος αύτών, τρισμάκαρες οί έχοντες άρχοντας έγκαίρως 
ψαλιδίζοντας τρίχας τε καί ιδέας, οτι ούτοί είσιν οί αλη
θείς των λαών πατέρες.

Κ αί ταϋτα ώς έν προοιμίω.

I

Ή  κόρη, ό μύσταξ καί ή γενειάς ύπέστησαν τόσα μαρ
τύρια, ώστε άπορον τή άληθεία πώς δέν κατετάχθησαν 
εϊσέτι είς τά Συναξάρια καί πως οί καλοί Χριστιανοί δέν 
έορτάζουσι τήν μνήμην της άγιας Κ όμης καί τοΰ άγιου 
Πώγωνος, των δύο άδελφών μαρτύρων. Α ίτιον δέ τών 
παθών τούτων της κεφαλής ή Γ  ραφή, ήτις παρέλειψε νά 
σημειώση άν ό ’Αδάμ, ό πρωτόπλαστος, ό τύπος τοϋ τε
λείου άνδρός, ό κατ’ εικόνα καί καθ’ όμοίωσιν τοΰ Θεοΰ 
πλασθείς, έίήλθε τών χειρών τοΰ Πλάστου ίανθός, καστα- 
νόχρους ή μελάγχρους, μετά βραχείας ή μακρας κόμης, 

μετά ή άνευ πώγωνος, ϊνα ήίεύρη καί ό ταλαίπωρος ό 
άνθρωπος πώς πρέπει νά πολιτευθή πρός τόν μυστηριώδη 
τών ουρανών και τής γής δεσπότην. Κ αί ποϋ νόμισμα, 
εϊκών ή άνάγλυφον Υν’ άναπληρώση πως τήν άκατανοή— 
τον, τήν άσύγνωστον ταύτην τής Γενέσεως παράλειψιν ! 
Ό  έκθρονισμός, ή καταστροφή έπήλθε τόσον ταχέως, ώστε 
ό άτυχης τής Έ δέμ  άρχων, ό εφήμερος τών ζώων βασι
λεύς, δέν έλαβε καιρόν ούτε νόμισμα νά κόψη, ΐν ’ άπα- 
θανατίση τήν σεπτήν αύτοΰ μορφήν καί άπαλλάίη τούς 
μεταγενεστέρους τής βασάνου τών άτελευτήτων υποθέ
σεων. Κ αί όμως —  τις θά το έπίστευεν ; —  υπάρχει άρ- 
χαΤόν τι άνάγλυφον, —  καί δέν είναι τό μόνον, —  είς 
τούς πρώτους τοΰ Χριστιανισμού αιώνας άναγόμενον, 
όπερ παρίστησι τάν ’Αδάμ όλως άγένειον. ΕΓναι όμως καί 
άληθές ότι σοφός τις  θεολόγος, λέγει ότι έχασε τά γ έ -  
νεια μετά τό αμάρτημα. Τ ίνα  λοιπόν τών δύο νά πιστεύ- 
σωμεν, τόν γλύπτην ή τόν θεολόγον; τά κατ’ έμέ τάσσο
μαι τώ σοφώ, ήίεύρων έκ τοϋ άγιου Βασιλείου ότι πρό 
τής βρώσεως τοΰ πικροΰ έκείνου μήλου τά ρόδα δέν εΓ- 
χον γένεια ήτοι άκάνθας, καί ότι έφύησαν αύτοίς τοιαΰτα 

\  μετά τά αμάρτημα1 · θά εΓναι βεβαίως τά γένεια τοΰ
’Αδάμ. Ά λ λ ’ ή Τ έχνη εΓναι γυνή καί έχει ses caprices· 
ουτω ένώ άφαιρεΤ άπό τοΰ πτωχοΰ Ά δ ά μ  τόν φυσικόν 
τώ άνδρί κόσμον, δωρείται έν έπιμέτρω τώ ταλαιπώρω 
Μωϋσή κάτι,όπερ άναντιρρήτως δέν εΓχεν έπιθυμήσει, κ έ- 
ρ α τ α. Ή  τρελή παρέστησε τόν μέγαν νομοθέτην μετά 
κεράτων, συμβόλων δήθεν τής ισχύος3. Ά λ λ ’ εύλογημένη 
τοΰ Οεοΰ ! ό λαός εΓναι δ ι α β α σ μ έ ν ο ς ,  εΓναι λό
γιος νέος, διά νά έννοή τά τοιαΰτα ; δι’ αυτόν τά κέρατα 
εΓναι πάντοτε, όςτις καί άν τα φορή, τά κωμικά έκείνα

1. Εις τν?ν Έ  ξ  α >ί μ ε ρ ο ν, όμιΧ. Ε\ «Το ρόόον τό τ; xvsj άχχνθης τ,ν, 

ύστερον ο'ε τώ /.χλλει τοΰ χνΟονς ή xs.xjOv. τζχρεζενχθ*7, ΐνχ τώ τερτΖ'ώ τής χτζο- 
Ιχΰνεωζ εγ/ΰθεν εχνμεν ΊΐΧρν^.ειμϊη^ί τήν Χύτνην' μεμ.νημΛνοι τής κμχρτίκς».

2. "Οτι τό χερχς ητο τζχρ* άρχχϊοι: τής ινχυος τό νύμοοΧον y.xi οτι άπαντα 
έπί πλείστων όνων νου.ιτμ.χτων τών μετ' ’Α,'λίξχνάρον Ελλήνων βχτΰέων y.xi άλ
λων πάντες γινώσχαυσι, x«e v.jroi ετι οι λάγνοι νέοι. Των κεράτων όμως τον Μων- 
σέως χϊτο·νρ'/ός, νπήρξεν, ώς οχίνετχι 6 ιερός 'Ιερώνυμος, ήμχρτημένυς υ,ετχ- 
ψοάσ χς έν ττ, Βο '̂λ/άτχ τήν Χέςιν 6 p ι ν, ήτις IZpxi-s τ ί ττ,μχίνει σ ρ ό σ ω π ο ν  
y.xi χμχ χ έ ρ α ς .  Άλλά περι των πχρχδόξων τούτων· τής τέχνης y.xi τών έτι 
πχρχδοςοτέρων τοΰ Σωτήρος πχρχττατεων, χΧΧοτε εχτενέντspov θχ πζχ/Ί,χτευ- 
θώμεν εν τω « Ά τ τιχώ Μojvira» ό)ς περιο&χώ τχ  μχΧχ ν.χΧΧιτεχΗΚ’α.

τής' συζυγικής άτυχίας σύμβολα, τά είς τήν δικαιοδοσίαν 
τοΰ Μολιέρου υπαγόμενα. Ουτω σκότος βαθύ περιβάλ
λει, ώς μέλαν πέπλον, τήν σεπτήν τοΰ πρωτοπλάστου 
μορφήν, σκότος σατανικόν, άπωλείας, ένέγκον ήμας άκα- 
ταπαύστως είς τήν άμαρτίαν, διότι άγνόοΰντες όποια τις 
τοΰ ομοιώματος ή κεφαλή, άγνοοΰμεν όποια καί ή τοΰ 
προτύπου· έντεΰθεν δέ πλάναι καί αμαρτήματα. Κ αί όν
τως· ύποθέσατε ότι ό Ά δ ά μ  έπλάσθη ίανθός, άρα ίανθός 
καί ό Πλάστης, καί κατ’ άκολουθίαν οί μελαγχροινοί καί 
οί καστανόχροες εΓδος, ποικιλία άνθρώπων, διό καί έν 
δευτερευούση παρά τώ Θεώ μοίρα- αί δέ τήν κεφαλήν 
ίανθίζουσαι ολαι είς τόν Τάρταρον, ώς ψευδόμεναι καί 
ζητοΰσαι ν’ άπατήσωσι τόν Θεόν. 'Υποθέσατε πρός στιγ
μήν τό εναντίον: τόν Ά δ ά μ  μελάγχρουν ή καστανόχρουν 

καί ιδού εύθύς πίπτουν τά φ ό ν τ α  τών ξανθών, ώς τά 
Λαύρ ια μετά τήν άνακάλυψιν τοΰ Συνδικάτου, διότι ό 
Θεός μελάγχρους ή καστανόχρους. Φ ρονείτε ότι ό Ά δ ά μ  
έτρεφεν ώραίαν γενειάδα ; —  τοΰτο έδόξαζε πρό ύμών, 
περί τάς άρχάς τής IΖ! έκατονταετηρίδος, καί ό σοφός 
’ Ιταλός Βερνέττης κατά τοΰ περιωνύμου Β α ν-Έ λ μ ο ν- 
τίου, τό άγένειον ύποστηρίζοντος, —  άλλά τότε ; . . .  καί 
ό Θεός γενειοφόρος, ώςτε πειρασμοί οί κουρείς, κατη- 

ραμένα τά ξυρία καί είς τό πυρ τό έξώτερον πάντες οί 
ξυριζόμενοι, ώς άσεβεϊς, ώς ζητοϋντες νά φανώσϊν ωραιό
τεροι καί κομψότεροι τοϋ Θ εοΰ- δέν λέγω δέ ώς οί άρ— 
χαίοι φθονερόν τό θεΤον, άπαγε τής βλασφημίας ! Ά λλά  
νά τρέφη πράγματι ό Κύριος κόμην καί γενειάδα ; ού- 
δόλως άπίθανον, διότι δείκνυσι μεγίστην πρός αύτάς συμ
πάθειαν, άπαγορεύων τώ έκλεκτώ καί περιουσίω λαώ, τοϊς 
ύπηκόοις αυτοΰ, νά φθείρωσι τήν όψιν τοΰ πώγωνος καί 
νά περικείρωσι τήν κόμην’ , ώς έποαττον, πρός τιμήν τοΰ 
Ή λιου ή τοΰ Διονύσου, είδωλολατρικά τινα έθνη τής 
Α ραβίας, άφίνοντα έν τώ μέσω ύπόλοιπον στρογγύλην 
δεσμίδα τριχών, σ ι σ ό η ν ύπό τών θ '  καλουμένην. 
Γνωστόν δέ ότι καί γυναίκες καί άνδρες παρ’ Έ βραίο ις με- 
γάλως τήν μακράν κόμην επιμελούντο, αί μέν διαπλέ- 
κουσαι καί βοστρυχίζουσαι, οί δέ άλείφοντες μύροις τε 
καί εύόσμοις έλαίοις καί έπιπάσσοντες αΰτή ψήγματα 
χρυσίου, άτινα, πρός τήν λάμψιν τού ήλιου αντανακλώ
μενα, έδιδον τή κεφαλή τήν τού χρυσού λαμπρότητα-. 
Ό  εύφυέστατος καί πρακτικωτατος έκεΤνος λαός, ώς εί 
εΓχεν άναγνώσει τόν Πίνδαρον, είπόντα :

Ά ρ ι σ τ ο ν  μιέν ύ δ ω ρ . ό  δ έ  χ ρ υ σ ό ς  α ίθ ό μ ε ν α ν  π ΰ ρ .

άφήκε τό ν ε ρ ά κ ι  διά τούς ομοεθνείς τού ποιητού —  
καί νά τώχαν καθαρό τούλάχιστον ! —  καί ένώρως έ τ ί-  
μησε τόν χρυσόν, θείς έπί τής κεφαλής αύτοΰ, άλλά καί 
ό χρυσός δέν έδείχθη άγνώμών, καταστήσας τους υιούς 
’ Ισραήλ κλειδοκράτορας τών βασιλικών τής Εύρώπης τα
μείων. Ά λ λ ’ όπερ μεγάλως ενισχύει τήν περί γενειάδος 
τοΰ Κυρίου ΰπόθεσιν είναι, ότι οί ΈοραΤοι περί πολλοΰ 
έποιοϋντο τόν πώγωνα, όν μόνον έν καιρώ πένθους άαεϊ- 
λον. Σεβασμού δέ τεκμήριον έλογίζετο νά καταφιλή ή 
γυνή τόν πώγωνα τού άνδρός, τό τέκνον τόν τού πα-

1, A  s u ΐ  χ . Ιθ' 21 .

2. Ί'/>7ϊ,7. Ά  ρ χ  κ ι ο βι£. Η', xz-f. ί. 6, 3.



τοός καί ό υποδεέστερος τον τοϋ ανώτερου αύτοϋ'. Ώ ς  
ύπερτάτην δέ ύβριν έθεώρουν τήν (3 ιαίαν αύτοϋ αποκο
πήν, καθά μαρτυρεί τό πάθημα τών ύπδ τοϋ Δαυΐδ 
προς τον Ά ν ά ν , βασιλέα υιών Ά μ μ ώ ν, άποσταλέντων 
πρεσβευτών.

Έκλαβών ούτος τούς αγγέλους ώς κατασκόπους έξύ - 
ρισε καί, άποκόψας τδ ήμισυ τών μανδυών αύτών έως τής 
αναβολής, άπέπεμψεν. Δικαίως δέ ό Δαυίδ έπί τή ύβρει 
όργισθείς εις μέν τούς πρέσβεις ένετείλατο νά καθίσωσιν 
έν Ιεριχώ  «εως τοϋ άνατεΐλαι τούς πώγωνας αύτών», 
κατά δέ τών υιών Α μ μ ώ ν έκήρυξεν εύΟύς πόλεμον , ος- 
τις δύναται νά κληθή π ω γ ω ν ι κ ό ς ,  καθό υπέρ ξυρ ι- 
σθέντων πωγώνων γενόμενος. Οί δέ 'Εβραίοι, ίνα υπερ
βαλλόντως, μέχρις αίματος, τήν γενειάδα τιμώσι, κάτι 
θά ήξευραν βεβαίως έκ τών έκμυστηρεύσεων τοϋ Μωϋ- 
σέως, οστις πλέον ή άπαξ είχεν εύτυχήσει νά ίδη τον 
Θ εδν κατά πρόσωπον χωρίς ν’ άποθάνη. Ά λ λ ά  περίεργα, 
μά τή ν  αλήθειαν, τά τών Εβραίων ! όμοιάζουσι τή φιλο
σοφία τοϋ 'Ε γέλου , οστις ένα και μόνον έσχε καλόν μα
θητήν ένοήσαντα αύτόν, τον . . . .  Έ γελ ο ν . Ούτω και τά 
εβραϊκά πράγματά είσι τόσω ύψηλά, τόσω Έγελιανά, 
ώςτε καταντώσιν άκατανόητα παντί μή Έβραίω, και δέον 
ν ’ άναγινώσκη τις  αυτά απλώς, χωρίς νά ζητή νά τα έν- 
νοήση, πάσης έρμηνείας άφιστάμενος, ϊνα μή παρεξηγών 
ύποπέση είς άσέβειαν. Ούτως έν μέν τή Γενέσει ό Κ ύ 
ριος παρίσταται ώς Λαμπίκης καί Λ ιζ ιέ  συγχρόνως, κα- 
τασκευάζων δερμάτινους χιτώνας τώ Ά δ ά μ  καί τή Εύα 
καί ένδύων αύτούς . "Ο τι δέ ή τέχνη ούδένα μώμον 
προσάπτει τή βασιλική μεγαλειότητι πανθομολογούμενον. 
Πάπας Σίλβεστρος ό Β '  έ φ τ ι α ν ε ν  ώρολόγια, Λ ου
δοβίκος ό Ι ί '  έ μ α ρ ά γ κ ε υ ε ν  ολην τήν ημέραν έν 
Βερσαλλίαις καί αύτδς έτι ό Σωτήρ υπήρξε τέκτων· 
Ά λ λ ’ ιδού αίφνης οτι ό Ήσαΐας παρίστησι τον Κύριον 
κρατοΰντα έν χειρί ούχί πλέον ψαλίδα, βελόνην καί κλω
στήν, άλλα τδ μέγα τοϋ «Κουρέως τής Σιβίλλης» ξυρόν, 
άπειλών νά ξυρίση καί γένεια καί κεφαλάς και τρίχας 
ποδών ! τόσον ήσαν άνάγωγοι οί καλοί έκείνοι 'Εβραίοι ! 
Θέλετε λοιπόν πειστικωτέραν ταύτης άπόδειξιν οτι ό 
Κύριος έχει γενειάδα, άφ’ ου κρατεί έν χειρί ξυρόν ; 
Ή  μήπως δέν ήξεύρομεν οτι τόσοι Πάπαι, οΐτινες έξυ- 
ρίζοντο τό πριν, έτρεφον είτα πώγωνα ; οί δέ Πάπαι δέν 
είναι οί τοϋ Θεοϋ τοποτηρηταί έπί γ η ς ; Ά λ λ ’ όποιον 
αρά γε. τό χρώμα τής σεπτής ταύτης γενειάδος, μεγαλο- 
πρεπεστάτης καί άνταξίας τοϋ θείου μεγαλείου ; Νά είναι 
αύτη μελάγχρους, καστανόχρους, πολιά ή ξανθή ; «Ξαν- 
θή, ξανθή, ακούω φωνήν τινα έκ τοϋ Χρηματιστηρίου, 
ξανθή, σαν τό ναπολεόνι· έρχου καί ίδε καί προσκύνησον 
τώ άληθεΤ Θεώ».

Μακάριοι λοιπόν οί πωγωνίαι ότι έξωσι ψήφον έν τή 
Γερουσία τών ούρανών, ώς έχουσι καί έν τοίς 9 9 9  Τ'^ν 
Αθηνώ ν σύλλογοις.

1. Β' Β «  τ  ι λ. 9.

2. Α· Π χ ρ χ ϊ ' ι π .  ιθ', I *αί ίψεζΫ,ς.

3 . Γεν £ τ. r ,  21.
4. Ή ι «  fat,  Ζ', 20.

Ε  Α ς ω π ιο ζ

Τ Ο  Ε Ρ Η Μ Ο Ν Η Σ Ι .

’Εκείνος ποϋ ανάμεσα ’ς τον κόσμο ποϋ δουλεύει,
Κ αί τρέχει κΓ άγωνίζεται καί γλύφει καί σκοτώνει,
Κ ι ’ άρπάζει τ ’ άλλου τό ψωμί καί γδύνει καί μαζεύει,
Κ ’ έχει ’ ς τά χείλη τήν ψευτιά καί ’ ς τήν καρδιά τά χιόνι,

’Εκείνος ποϋ άνάμεσα ’ς τον κόσμο δέ λατρεύει 
Παρά τή χάρι καί τό φώς, δηό άστρα, μ^ά άνεμώνη,
Κ Γ  ό θησαυρός ποϋ λαχταρεί κι’ ή δόξα ποϋ γυρεύει 
ΕΓνε δαό στίχους ’ς τό χαρτί γλυκά νά ζευγαρώνη,

’Εκείνος μόνος κ’ έρημος ς ’ τον κόσμο αυτό θά ζήση.
Μά θάχη όμοια μοναξιά μέ τό έρημονήσι
Ποϋ ν|ώθει πάντα έπάνω του, ’ μπροστά κΓ ολόγυρά του,

’Σ  τον ούρανό ποϋ τό γλυκαντικρύζει,
’Σ τ ο  κϋμα ποϋ τοϋ κρυφομουρμουρίζει,

Τ ό  Ά π ειρ ο ν  γιά  συντροφιά καί γ ιά  παρηγοριά του !

ΚΩΣΤΙΙ5 ΠΑΛΑΜΑΣ.

Η Π Ο Λ ΙΣ  Π Ρ Α Γ Α  Τ Η Σ  Α Υ Σ Τ Ρ ΙΑ Σ .

Ή  Πράγα εΓναι πόλις τής Βοεμίας, έκτισμένη έπ’ ά μ- 
φοτέρων τών οχθών τοϋ ποταμοϋ Μολδά, καί έπί μέν τής 
άριστεράς εύρίσκεται ή παλαιά πόλις Ά λσ τα δ, έπί δέ τής 
δεξιάς ή νέα Νέσταδ, συγκοινωνοΰσι δέ διά δύο γεφυρών.

Τά  μάλλον άξιοσημείωτον άντικείμενον έν τή πόλει 
ταύτη εΓναι τό φρούριον Χραδέσκιν, έν η έπί πολλάς 
έκατονταετηρίδας κατώκουν οί βασιλείς τής Βοεμίας, πε
ριέχει δέ κοιτώνας.

Έ ν  τή παλαιά πόλει εύρίσκεται ό τάφος τοϋ διασήμου 
αστρονόμου Τίχο. Έ π ί δέ τοϋ ύψηλοτέρου μέρους τής 
πόλεως ΐσταται τό μοναστήοιον Στοάχω, τοϋ οποίου ή 
βιβλιοθήκη περιέχει ο^,οοο τόμους.

Ή  νέα πόλις περιέχει διάφορα ανάκτορα, είς έκαστον 
τών όποιων εύρίσκεται άρκετά μεγάλη βιβλιοθήκη.

Τ ό  Πανεπιστήμιον τής Πράγας ίδρύθη τό ι 3 ^ 8  χαί
ρει δ’ αρκετήν ύπόληψιν ώς έκπαιδευτικόν ίδρυμα.

Ή  Πράγα ύπέφερε πολύ έκ τών πολέμων τών διαφό
ρων Γερμανικών Κρατών πρός άλληλα, ήδη δέ άνήκει είς 
τήν Αυστριακήν Μοναρχίαν.

Μ ία τών γεφυρών της έχει μήκος 1 7 9 °  ποδών συνί- 
σταται δέ. έκ 1 6 άψίδων καί φέρει έφ’ έκαστου πλαγίου 
τά αγάλματα 28 άγίων.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
Π α ρ θ εν α γ ω γ β ΐο ν  Κ . Χ ίλ λ .

Α ί έξετάσεις του άρχαιοτάτου τούτου Παρθε ναγθί γείου έδικαίωσαν καί κατά τό λή- 

ξ α ν  σχολικόν ετος τους άτρύτους κόπους καί τήν μητρικήν διεύθυνσιν τή£ αςιοτίμου 

καί ευγενούς κ. Μπέσσης Μάσσωνος, άντιλήπτορα έχούσης τήν Κ. Fanny Holliday  

έ£ ’ Αμερικής πρό τίνος άγικομ&νην. Κατά τήν ενχρ ςιν  εις τάς ε π ί τούτω  ηύτρεπι- 

σμέν α ς αίθουσας προσήρχοντο αλλεπάλληλος πληθύς δεσποινών καί δεσποινίδων, μ α -  

θήτριαι κατά καιρούς τής αυτής σχολής περ& Χ επτοι διά. τήν καλήν καί επιμελή ανα

τροπήν, ης ετυχον άλλοτε, καί ης εδρεπον ήδη δα/>ιλώς τούς καρπούς, πορευόμε ναι 

νά Γδωσι καί άκούσωσι τάς θυγατέρας 3 άδελράς των, υπέρ ών γλυκείας ειχον κατα

βάλλει ρροντίδας. Προσήρχοντο ετι ασμένως οϊ γονείς καί ά δ εϊγοί και' τινες τών ρί- 

λων. Τους πάντας έδέχετο μ ε τ ά  της χχραχτηριζονσης αυτήν προσήνειας καί γλυκύ

τατος ή διευθύνουσα κυρία Μάσσων. Τών θέσεων καταληρθεισών κατά τήν όρισθεΤσαν 

ώραν, προσήλθον αί ένδίαιτώμεναι τών δεσποινίδων, όδηγούμεναι υπό τών επιμελού

μενων, εν σεμνή περιβολή καί κοσμίως, καί κατέλαβον τήν αίθουσαν τής μουσικής 

περί 2 κλειδοκύμβαλα καί Sv άρμόνιον. Τόν ψίθυρον τών συνδιαλεγομένων διαδέχε

ται σιγή, καί #Α? άρχεται ή συντέλεσις ασμάτων, συμφωνιών, χορών κλπ. τών δια- 

σημοτεοων μουσικοδιδάσκαλων είς ά  διεκρίθησαν αί δεσποινίδες Μ. Μαντ^αβίνου καί 

Α. Μαυρομμάτη ή μέν διά τήν έντεχνον μουσικήν έκτέ)εσιν ή δέ διά τήν έν τή 

φωνητική μουσική επίδοσιν’ έπιτυχώς έ£ετέλεσαν επίσης καί οιί δεσποινίδες Α . Γκέγκεν 

(λίαν έπιτυχώς) Ε. Βάλβη, Α  Παπαδοπούλου, Α. Όρρανίδου. Β. Κιοσέ, Η. Μα,αούρη, 

Ε. Γελ?κη, A. Ζι'ννη, Ε. Κατσικογιάννη καί Χρυσσοπάθη. Καί ταύτα μέν διά τό μά

δημα της μουσικής, ή πρόοδος δρείλεται κατ' εξοχήν εις  τον κάλλιστον παρ' ήμ?ν 

μουσικοδιδάσκαλον κ. Φωσκίνην, ούτινος, εκτός τών λαμπρών καί δυσκολωτάτων συνθε- 

σεων άς εκλέγει διά τάς μαθητρίας του, ηύτυχήσαμεν καί κατά τό ετος τούτο ν’ ά - 

κούσωμεν νέαν Ouverture, έκτελεσθεΐσαν διά δ>ο κλειδοκύμβαλων καί δι* οκτώ χει- 

ρών μετά του αρμονίου.

Επίσης δεν υστέρησαν καί κατά τήν έκτέλεσιν τών γαλλικών καί αγγλικών κωμω

διών χάρις τή ευγενεΐ διδασκαλία τής δεσποινίδος Ε. Reyroond αί δεσποινίδες Γ. Δια- 

μαντίδου, Α. Ζίννη, Α. Πετιμε^ά, Ε. Ίατρίδου, Ε θεολίγου. Μ. Χρονοπούλου. Ζ. 

Σέκερη, Σ. Αυκούρη Α. Μαύρου, Καττικογιάννη, Γκέγκεν Ματζαβίνου, καί ετι μάλ

λον αί δεσποινίδες Α Όρρανίδου καί Α  Πετσάλη, είς ήν επιτυχίαν συνετέλεσε καί ή 

νεαρά διδάσκαλος Κ . L . Muscal.
Έςετέθησαν ωσαύτως εργόχειρα λαμπρά τών δεσποινίδων Α. ΚαρατΞα, Σ. Δια- 

μαντίδου, Μ. Βουσκουδάκη, Ε. Θεολόγου, Γκέγκεν, Καμπά, Χρονοπούλου καί Μαυοομ· 

μ ά χη. Έν γένει δέ τό κ άλλ ιστόν τούτο ΠαρθεναγωγεΤον, Ιργχζόμενον άθορύβως. κατε- 

κτησε τήν αγάπην και τήν δικαίαν ύπόλη^ιν πλείστων όσων έν Έλλάδι καί τώ Έ ςω - 

τερικώ Ελλήνων, διότι όντως κέκτηται τά προσόντα προτύπου καί αΰστηροτάτου 

εκπαιδευτικού συστήματος, τούτου ορειλομένου είς τ<ν εύγενή καί εύπαίδευτον διευ

θύντριαν κ. Μάσσων.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Γ υ μ .να σ κ χ χή  β ιβ λ ιο θ ή κ η . Τεύχος Α '. περιέχον προλεγόμενα είς τόν 'Όμη

ρον καί Βιογραφίαν τοΰ Θουκυοϊοου καί εισαγωγήν είς τήν συγγραφήν α^τοϋ, ^πό 

!Ν. Γ. Δοσίου δ. ρ. ’Εν Γαλα^ΐω, τύποις «Δακίας» 1884. Χρησιμωτάτου όντως β ι

βλίου ή'ρ|ατο τήν έ’κδοσιν ό ριλοπονώτατος ομογενής καί καθη*/ητής κ. JV. Δόσιος. ΊΙ 

κατά τεύχη εκδοσις τού /5ιβλίου τούτου γενήσεται πρός ενθς ν’ άπαλλαγώσιν οί μαδν; - 

ταί τών γραπτών σημειώσεων διά τήν εργασίαν τών όποιων ο^κ ολίγος χρόνος κα- 

τατρίβεται, καί οστις κατά τόν συγγραφέα οχοττιμώτερον ήδυνατο νά οαπαν^ή είς 

τήν έν εΰρυτέρω μέτρω ερμηνείαν καί άνάγ^ωσιν τών κλασικών συγγραρεων. Φαί

νεται οτι ό κ. Δόσιος δέν ώκν^σε ν’ άνατρέςϊ} καί νά ζητή*/] τά ς ττ^γάς τής μα- 

κράς εργασίας τσυ είς τάς δοκιμοτάτας Γερρανικάς εκδόσεις καί συγγραράς τάς ΐπι- 

διωκούσας τόν αυτόν σκοπόν τού Frauna τού Luher καί άλλων. "Εκαστον τομίδιον 

τής Γερμανικής βιβλιοθήκης, ής τήν άπόκτησιν συνιστώμεν θερμώς, τιμάται αντί 

<5]οαχμής*

*Η μ .ερολόγ ιον  τ η ς  ’ Α ν α τ ο λ έ ς .  Πολιτογραρικόν, Φιλολογικόν καί ’ ΕπιΓημονι- 

κόντού έτους 1884 υπό Α. Παλαιολόγσυ. Άδεία τού 'Υπουργείου τής Δ. Ε. "Ετος Γ '. 

’Εν Κωνσταντινουπόλει, τύποις I. Παλλαμάρη 1884. τιμάται δρ. 4. Τό Έμερολόγιον 

τοϋτο, ει καί λίαν αργά έλάβομεν, βεωρούμεν έπάναγκες ν* άναγγείλωμεν, όπως ιδιαι

τέρως καί θ ε ρ μ έ ς  συστήσωμεν τήν άπόκτησιν αΰτοϋ πρό πάντων διά τάς σπουδαιο- 

τάτας σημειώσεις περί γενεαλογίας τών βασιλευόντων ηγεμόνων ττχντος σχεδόν έθνους, 

διά τά ς Γεω/ραρικάς, διοικ/jτικάς, οίκονομικάς, στρατιωτικάς, δίπλωματικάς, έκτται- 

δευτικάς, δημοσιογραρικάς, έμπορικάς, ταχυδρομικάς, τηλεγραρικάς καί έν γένει παν- 

ι ός εί'δους πληροφορίας περί Τουρκίας, ‘Ελλάδος καί Ρουμανίας, καί τέλος διά τάς 

περί τη ς Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, Άλβ;ανδρείας, ’Αντιόχειας, Ιεροσολύ

μων Κύπρου, 'Ελλάδος, Ρωσσίας Ρουμανίας, Μαυροβούνιου, ’Αρμενικής Λατινικής, 
καί τής Άρχιρραβινείας. ’Αλλά πλήν τούτων, τό Έμερολόγιον τής *Ανατσλή<ς 
δέν στερείται καί εκλεκτών άρθρων δοκιμωτάτων συ//ραρέων τής ανατολής' περιέχει 
δ: έν αρχή καί ρωτογραρίαν τού vioy Πατριάρχου tojv 'Ιεροσολύμων.

Ε  1$ύλλ&α Γεωργίου Αροσίνη. Ύ ρα/οΰ& α τοϋ χωριού, Τά μάτια τής Βασιλο
πούλας, *Η κόρη τής Ρούμελης, θαλασσινά τραγούδια, Τά. λόγια τής Γρηάς, ’Αρ
χαίοι στίχοι, Τραγούδια τοί δρόμου. ’Αθήνησι,· τύττοις ’Αττικού Μουσείου. "Εκδοσις 
εκλεκτή, τιμάται. όραχ. 2  1 |2.

Ό  χαριέστατος π οιητής τών Σ τ α  λ ακ  τ  ι τ ώ ν καί άλλων τρυρερωτάτων π ρω το 
τύπω ν έργων εςέδοτο καί ετερον τόμον πρό μικρού πλήρη σχεδόν πρωτοτύπων εί- 
δυλλιακό/ν ποιήσεων μ ετά  τής αύτής χάριτος καί λεπτότητος γεγραμαενων είς ζων
τανήν καί άπέριττον δημοτικην γλώσσαν, ης άδιστάκτως όννά^εθα νά ειπωμεν, ότι 
έντίλώς εΓνε κάτοχος, πολυειδώς καί πολλά μίλετήσας πρό πάντων είς τήν κατά 
τήν ’Ανατολικήν 'Ελλάδα μετάβασίν του. ιΟ κομμός ουτος τόμος τών Ε ί δυ λ- 
λ ίω ν  τού κ. Γ. Δροσίνη, ώς καί οί προηγούμενοι, έλπί^ομεν ν’ άναγνωσθή ά/τλή- 
στως* εύρίσκεται έν τοΐς ^ιβλιοπωλείοις ’Αντωνιάδου, Μπέκ, Βίλμπεσγ.

‘ II ’ Α π ο λ ο γ ία  μ ο υ  τήν ’Επιτροπήν τοϋ τελευταίου διηγήματος, ου αθλο
θέτης εΓνε ή 'Εστία. ‘1*πό Γρ. Δ. Ξενοπούλου. ’Εν Ζακύνθω 1884.

Έ θ ν ο χ ή  'E opx ifj τ3^ς 2ΐ> Μ α ρ τ ίο υ  1884. ’Εν Πειοαιει* έκδιδοται oV.- 
πάν#7 τής Συντάςεως τής Έ γ η μ ερ ίό ο ς Π ρ ο  ν ο ί  α ς . Περιέχει τούς λόγους τών κ. κ. 
Ο. Άρεντούλη, Ν . Παγκώστα, Γ. Άνδρικοπούλου, I. Δραγάτση, έν τελεί οΛε καί τά  
άπαγγελθεντα ποιήματα τών κ. κ. Δ. Ταβουλάρη, κκί Π. Άποστολίδου. Συνιστώ μ εν  
τήν απόκτησίν του. Τ ιμ ά τ α ι £ρχ. 1'

R e c h e r c h e s  e x p e r i m e n t  a l e s  s u r  1’ i n f l u e n c e  
d u  t r a i i e r a e n t  p n e u m a t i q u e  * u r  l a  f e r m e n t a t i o n  
d e s  j u s  s u c r έ s, par le docteur P. Calliburces. (M em oires com
muniques a 1’ Academ ie des Sciences dans ses seances du 19 M ai, 2 et 
1 6 Juin 1884;. P aris , librairie F . S a w ,  77 Boulevard Saint-Germ ain, 
1884.

Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ

Η θ  Η K A  I Ε 0  I M A

X io p tx o i τ ^ ς  'Ι σ π α ν ία ς . Ή  είκών αύτη παριστα χωρικούς καί χωοι- 
κήν τής Άνόαλού^ης, ήν τόσ&> έςύμνησεν ό Musset. Έκάστη επ α ρ χία  τής Ισπα
νίας εχει ίδιον ε'νδυ.Μα καί ίδια ήθη’ κοινόν είς ολ*ς τάς επ α ρ χία ς χάσμη
μ α  τών γυναικών εΓναι ή γαρίεσσα μαντίλ/η, ήτις μόνον τόν δαίμονα δέν έςωρα* 
ίζει. ΕΓναι λεπτότατο*/ ύρασμ* όπερ αί γυναίκες έςαρτώσιν άπό τής κόμης καί 
ρϊπτουσιν έπί τών ώμων χαοιέστατα.
'Η 'Ισπανία ήχμ αζεν άλλοτε, ητο ή ισχυρότερα ναυτ/.κή δύναμις καί οί γείτονες 
(χυτής Γάλλοι έπί αρκετόν χρόνον ετρεμον τούς Ισπανούς. Σήμερον ομως π α 
ρουσιάζει θέαν πτώ ματος αποσυντεθειμένου. χώ ραν ης ο ο ’ ή β ιο μ ηχ α νία , οΰδί 
τό έμπόριον οϋδ’ αί τέχναι δύνανται νά συγκριθώσι πρός τάς τών άλλων έ- 
θνών. "Εχει μόνον αποκλειστικόν προνόμιον επί τών ταυρομαγιώ ν καί τών τρου- 
θαδούρων καί ανα π αύεται έ π ί τών άραβικών έραστών της,

Χ ω ρ ια ο Ι  τ η ς  Ι Ιο ρ τ ο γ α λ λ ία ς . Κατοικούντες τήν δυτικομεσημβρινήν ά -  

κοαν τής Ευρώπης, υπολογίζονται είς τρία ήμισυ εκατομμύρια. Ώ ς οί γείτονες 
των Ισπανοί, διατελοΰσιν είς παντελή νάρκην, είς κατάστασιν ήμίβάρβαρον σχε- 
τικώς πρός τάς προόδους, ζ>ν πα ρισ τά μ εθα μάρτυρες χν.τά τόν κατ’ έςοχήν 
αιώνα τών ρώτων, όν όιερχό νεθκ.

Άποβαλόντες πάντα τά προτερήματα, τών προγόνων τω ν, είς τήν τόλμην τών 
οποίων ορείλομεν την άναχά'λνΐ/ιν τοΰ Άκρωτηριον τής Καλής Έλπίδος, της Βρα- 
σι/ίας καί τάς πρός τάς ’Ινδίας οδούς, άπλούντων τό έμπόριόν t&jv είς ολην τήν 
δετικήν Άρρικανικήν ακτήν, εχουσιν οι σημερινοί ως μ ό να  τ ά ξει δια τά πρός αλιείαν.

ΊΙ κυρία τρορή τής πολ,πληθεστέρας βιομηχανικής καί εργατικής τάς εως εΓ
ναι αί βάλανοι καί τά κάστανα, άτινα ποικιλοτρόπως παρασκευά£ουσιν* ή ο'έ 
ρυπαρότης έν τώ οί'κω καί τή ενδυμασία των κατέστη παροιμιώδης.

\Υν καί ομοιοι κατά ταΰτα τοις γείχοσιν αυτών, διαρέρουσιν όμως εκείνων κα
τά τήν νυλην, τό χ ρ ώ μ α  καί πολλάς ες’εις.

 ----

Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α  « ’ \ τ τ ι * ο \ ΐ  Μ ο υ σ ε ίο υ « .

Β. Δ. Πύργον. Σάς ευχάριστουμ.εν ταχυδρομιχώς σαςε εγρά.ίαμεν. Α. Λ. Κερχλ- 
ληνίαν. *11 παραγγελία σας θά έκτελεσθ^. Μ. Σ. Καρρ-Ζαγιάτ. Τά έλλείποντα έκ 
τοϋ Α '. έτους ρύλλα σάς απεστάλησαν. I». Σ. Κωνσταντινούπο/ιν. Έλήρθησαν' τα -  
χυδρομιχώς έχετε τούς όρους μας. Ε. ΑΙ. Θήραν. Σάς Ιγρά^αμεν. Κ.. Γ. Γ χ 'ά ζ ισ ν . 
‘Η παραγγελία σας ές'ετελέσθη’ τά ρύλλα άσοστέλλονται πρός τούς έν Τοϋρνο Μ α- 
γουρέλι συνδρομή τάς, ο>ς καί εις τό^ έν Γιουογέβω Γ. Ρ. Α. Ρ. ’Ιωάννινα. Έλή^θη’ 
ταγυδρομιχώς σάς εγράΐαμ.εν. Monde lllustre. I Φ. Σϋρον. Ί Ι  συνδρομή σας έλή- 
ρθη, σάς ευχαριστοΰμεν' αναμένομεν καί τάς άλλας. Κ. Α. Σκόπελον. Αί συνδρομαί 
έληρθησαν, σάς ευχάριστουμ-ν' τό ρύλλον πεμπομεν τακτικώς. X. Π. 'Α μ μ ό χ ω 
στον. Ί Ι  διατρ& ή σχς ελήνθη, δημοσ-.ευΟησετχι προσεχώς. I. Τ. Κυδωνιάς. Τ α χυδρο - 
μικώς έ χ ετ ε τά. ζητηΟίντα" ό κ. X. Π. άνεχ'όρησε καί επομένως ούδέν έλάβομεν. 
1. Γ. N ew  York. Έλήρθησαν· σάς ευχαριστούμε·/. Π. Σ. Τεργέστην. Τό ρύλλον 
άποστέλλεται τακτικώς. Γ. Σ. Μασσαλίαν* ομοίως. 1. Π. Φαμαγοϋσταν Σάς έ/ρά- 
'/αμεν I. Ρ. Μινέτ-Γκάμ. Οί 4 τόμοι τοϋ Α ’. Ιτους, ώς καί τοϋ Β '. απεστάλησαν. 
Λ. Ε. Φιλιππούπολιν. Έλήοθη άνα μένομεν τά υποσχόμενα. ‘Αναγνώστη, θεωροϋρεν 
σχοτΣίμ.ότερον άλλως πως νά παράσχωμεν έκδούλευσιν είς τούς νί'/.ους ηθοποιούς διά 
τής δημοσιεύσεως προσεχώς χριστού δράματος τοΰ «ΓκαΓτε» μεθ’ ολων τών συνο- 
δευόντων αυτό λαμπρών εικόνων, χρησιμωτάτων μάλιστα καί διά τά σκηνικά τών 
ηθοποιών.

Τ Υ Π Ο Ι Σ  ΑΤΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ


