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Δ Ρ Α Μ Α Τ ΙΚ Α Ι Μ Ε Λ Ε Τ Α !.

(Συνέχεια άριθμ. Ιθ'.)

Υ Φ Ο Σ  

Τ Ο Υ  Α Ρ ΙΣΤ Ο Φ Α Ν Ο ΥΣ .

■Κπαινος τοιοϋτος δ*ν ι\*χι κατώτερο; ούδ αύ- 
τοΰ τοΰ Σοφοκλέου;' τω οντι οί δύο οΰτοι ποιη- 
τα ί, οί τοιοΰτον κατ επιφάνειαν διάφοροι, ό Σο
φοκλής καί Αριστοφάνης, έχρημάτισαν συγγρα
φείς -τη; αύτή; οΐκογενεία;, και πεπροικισμένοι 
οι* πολλών πλεονεκτημάτων εντελώς όμοιων. 
Λησμονήσατε επί στιγμήν την απόλυτον άντίθεσιν 
τών θεμάτων τών δύο ποιητών, δότε προσοχήν 
μόνον εί; τήν εκφρασιν τή ; οιανοία;, τδν τή ; φρά 
τεω; τρόπον, τήν τών λέξεων εκλογήν, τήν θέσιν 
αύτών, τήν φυσιογνωμίαν τοΰ ΰφους, τήν έσωτε 
ρικήν αρμονίαν τή ; ποιήσεω; ταύτη ; καί τήν 
μουσικήν αύτή; αρμονίαν, καί πεισθήσεσθε δτι 
έν άμφοτέροι; υπάρχει ή αύτή δεινότη; καί ή 
αύτή ευτραπελία, ή αύτή αλάνθαστος ευστοχία, ή 
αύτή δαψίλεια όρθοΰ λόγου, αί αύταί χάριτες 
καί τδ αύ~δ θέλγητρον, δτι άμφότεροί είσι το 
αωτον τή ; έντελοΰς τέχνης. Τδ μόνον ελάττωμα 
τοΰ ΰφου; τοΰ Αριστοφάνους, καί τδ ελάττωμα  
τοΰτο υπάρχει μόνον δί ήμας, είναι τδ δτι έσ»ί 
πλήρη; υπαινιγμών, ών ή μ.εν κακεντρεχεια τών 
συγχρόνων άμέσω; άντελαμβάνετο, ημείς δε βλέ- 
πομεν έν αΰτοϊς συνεχώς άλυτα α ιν ίγματα, εϊ; 
α πολλάκις δ αοίδιμο; Δούκα; είώθει λέγει ν τδ 
τής παροιμία;: Κ α ι  ψ η μ ϊ  χ ά π ό ψ η μ ι  κ ο ύ χ  εχω  
τ ί  . ΐ ί γω .  Προσθέτομεν πρδς τούτοι; δτι έξ όλων 
τών αρετών, $ ; έθϊύμαζον ο ί Αθηναίοι έν τη 
τοφϊί τε άμα καί άφελεϊ εκείνη φράσει, αί πα· 
•/υλώτεραι μ,όνον εισί καταληπταί ήμΐν* έν τού
το ι; μετά παρέλευσιν τοσούτων αιώνων καί μ ο

λην τήν ατέλειαν τών γνώσεων ημών, έμφορούμε- 
θα εΐσέτι τοΰ νεκταρέου εκείνου καί έλαφροΰ ά~ 
ρώματοί, δπερ ην ώσεί ή φυσική απόρροια τοΰ 
Αττικοΰ εδάφους, καί υφ οΰ έμπέπλησται άπα 
σα ή ποίησις τοΰ Αριστοφάνους' έν ταύτη καί 
μόνη δυνάμεΟα νά έννοήσωμεν όποΐό; τις ην ό 
τοσοϋτον υπδ τών αρχαίων κριτικών έγκωμιαοθείς 
αττικισμός.

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Ν  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  
ΤΩΝ ΚΩΜΩΔΙΩΝ Τ Ο Υ  Α Ρ ΙΣ Τ Ο Φ Α Ν Ο Υ Σ .

Πολλάκις παρεστάθη υπερβαλλόντως η έπιση- 
μότης τών κωμωδιών τοΰ Αριστοφάνους, θεωρου
μένων ώ ; ανημείων τής Αθηναϊκής ιστορία;. Ναί, 
άναμφιβόλω;, υπό τά αστεία εκείνα επινοήματα, 
υπδ τά γελοία προσωπεία, ΰπδ τδν φανταστικόν 
κόσμον, τδν έκ τοΰ εγκεφάλου ένδ; άνθρ&ίπου 
γεννηθέντα, υπάρχουσι πραγματικότητες, υπάρχει 
τ ι έκ τοΰ ζώντος και κινουμ,ένου έν τή αθη
ναϊκή κοινωνία,, κατά  τδν πέμπτον α'.ώνα πρδ 
τή ; χριστιανική; εποχής, καί αί κωμωόίαι τοΰ 
Αριστοφάνους είσιν ή έφημερίς, εϊ δυνατόν είπεϊν, 
τή; πόλεω; τοΰ Πεοικλέου;, κατά τήν περίοδον 
αύτή; τήν ταραχωδεστέραν, τήν μάλλον μεστήν 
γεγονότων, τήν μάλλον γόνιμον είς πεοιπετειας* 
άλλ’ ή έφημερίς αυτη έγράφη υπδ άνδρδς έμ- 
παθοΰς, καί τοΰτο αρκεί δπως μας πείση δτι δ 
Αριστοφάνης οΰκ εστιν αεί άςιος πίστεο);, καί οτι 
αί άποφάνσει; αύτοΰ εχουσι γεν.κώ; ανάγκην 
νά καθυποβάλλωνται υπδ αυστηρόν έλεγχον. Δι
καίως ο Κικέρων έποίησε τήν παρατήρησιν ταύ- 
σην, δτι ή μεροληά-ίκ τών ποιητών τή ; αρχαίας 
κωμωδίας εχει τ ι άφόρητον. Καί εάν μεν περιω- 
ρίζετο εί; τδ νά κακολογή Κλεωνχς καί υπερ- 
βόλου;, ητο συγγνωστέα' άλλά νά διαβάλλη η- 
οωας, ώ; τδν Λάμαχον, σοφού; ώ; τδν Σωκρά- 
την, πολίτικους άνδρας, ώ ; τδν Πεοικλέ»! Πρό-



δηλόν έστιν, δτι Εάν ήρυόμεθα τάς πληροφορίας 
ήμών περί εκείνων, οΐτινες ΰπήοξαν ή τιμή κχί 
δόξα τοϋ αθηναϊκού λαού, έκ μόνου τοΰ Αριστο 
φάνους, κίνδυνος ην μή περιπέσωμεν είς παράδο
ξα άγνοήματα. Διηγούνται έν τούτοις, δτι ζη- 
τήσαντός ποτε Διονυσίου τού Νεωτέρου ινα γνω- 
ρίοτι τά  τής Πολιτείας τών Αθηναίων, 6 Πλάτων 
άπέστειλεν αύτώ τάς κωμωδίας τού Αριστοοά- 
νου;" άλλά καί ό Πλάτων αύτός δέν είναι έξη- 
ρημένος πολιτικών προλήψεων, καί, ώς ό Αριστο 
φάνης, άπεστρέφετο τήν δημοκρατίαν δέν εί'αι 
λοιπό. πολύ παράδοξον δτι ή γ·:λοιογραφία έφαί' 
νετο αύτώ αληθής είκών, και ότι ώς τοιαύτην 
άπέστελλεν αύτήν είς τόν τύραννον.

Τδ καθ ήμάς, οιτινες δυνάμεθα νά κρίνωμεν α
παθώς περί τών αρετών καί κακιών τών διακω 
μωδηθέντων υπο τοϋ Αριστοφάνους προσώπων, καί 
δεν έχομεν τήν άξιωσιν ν άναμορφώσωμεν τά ήθη 
καί τούς θεσμούς τών Αθηναίων, οφείλομε» δπως 
μή παραδεχώμεθα άνευ αποδείξεων τάς υπό τού 
σατυρικού ποιητοΰ πα,^εχομένας πληροφορίας. Αλ
λά, καί μεθ δλας ταύτας τάς επιφυλάξεις, δυνά- 
μεθα είσέτι πολλά έκ τών συγγραμμάτων αύτοΰ, 
καί ή ιστορία δύναται καί αΰτη νά συγχαρή έ- 
αυτή διά τήν ευτυχή ειμαρμένην, ήτις διέσωσε 
τηλικοΰτον αύτών μέρος" διότι δ χρόνο; έφάνη 
μικρού δεΐν τοσούτο εΰνους τώ  Αριστοφάνει, δσον 
καί τώ Εδριπίδη· Εκ 54 , ή 44  κατ’ άλλους, κω
μωδιών αύτοϋ υπολείπονται είσέτι ήμΐν έ'νδεκα, 
διατηρηθεΐσαι μέχρι τοϋδε έν τελεία άκεραιότητος 
καταστάσει. Αί ενδεκα αΰται κωμωδία!, η μ άλ
λον, οί ενδεκα αΰται σάτυραι, δύνανται νά διαι- 
ρεθώσιν ώς επεται: Σάτυραι πολίτικα! Αχαρνής,  
‘Ι π π ή ζ ,  Ε ιρήνη , Λ υο ισ τ ρ ά τη  γν ι'ή .  Σάτυραι φι 
λοσοφικαί'· N e y i J a i ,  Σφήκες, Ε κχ.Ιησ ιάζουσα ι ,
I I . l o v z o c . Σάτυραι φιλολογικαί : Θ εσμοφορ ιάζου -  
σα ι ,  Β άτραχο ι .  Μία μόνη, ο ί  Ορνιθες ,  είς ούδε- 
μίαν τών τριών υπάγεται κατηγορίαν’ είναι δ 
αΰτη είδός τ ι κριτικής έπιθεωρήσεως, έν ή ύπάρ- 
χουσι τά πάντα, πολιτική, φιλοσοφία, φιλολογία, 
μυρία άλλα, καί ής δ σκοπός δέν έμφαίνεται α
κριβώς" ή φαντασία έν αύτή κατέχει πλείονα θέ
σιν τής δηξιλονίας* είναι τέλος ποίησις, ούδέν 
έτερον προτιθεμένη, ή εινκι ποίησις καί θέλγει 
τήν τών ανθρώπων φαντασίαν.

K L U lL ld lA l  ΤΟ Ύ  Α Ρ ΙΣΤ Ο Φ Α Ν Ο ΥΣ .
Ο Αριστοφάνης είναι θιασώτης τής ειρήνης, καί 

μάλιστα τής διά πάσης θυσίας ειρήνης, ό  πόλε
μος, δ ύπό τοϋ Περικλέους, κατ αύτόν, παρασκευ- 
α ϊθ ίίς , καί έξακολουθήσας καί μετά θάνατον αυ
τού, ουδόλως σ,ινεβιβάζετο πρός τάς κλίσεις του. 
Προσεπάθησε λοιπόν, κατά τά 42 6 , δπως έπανα 
•/άγη τούς συμπολίτας του εί; αισθήματα πραό
τερα, καί απόδειξή αύτοΐς δτι είς καλός συμβι
βασμός μετά τών εχθρών ήν προτιμότερος μυρίων 
θλιβερών νικών· Οί αγροίκοι κάτοικοι τοΰ δήμου

τών Αχαρνών, συγκειμένου σχεδόν έξ ολοκλήρου 
υπό υλοτόμων καί άνθρακέων, ήταν οί σφοδρότε
ροι κατά τών Λακεδαιμονίων καί οί μάλλον έμ- 
πεφορημένοι παθών φιλοπολέμων' δί 8 δ Αριστο
φάνης παρέστησε τούς λχαρνεΐς έν τή σκηνή, καί 
έδωκε τόν τίτλον τούτον είς τήν κωμωδίαν του. 
0  Αχαρνεύς Δικαιόπολις είναι φίλος τής ειρήνης 
ώς δ Αριστοφάνης" βλέπων δέ δτι δέν δύναται νά 
μεταδώστί* είς ούδένα τάς ιδέας του, συνθηκολογεί 
πρός τούς Λακεδαιμονίους μόνον δί εαυτόν καί τήν 
οίκογένειάν του. Εν φ  όέ πάσα ή Αττική μυρία 
ΰφίσταται δεινά, ό οικος αύτοϋ καθίσταται κατοικία 
ηδονών καί ευθυμίας* πάντεςοί κάτοικοι τών γειτ- 
νιαζουσών τη Α ττική επαρχιών φέρουσι σωρηδόν 
τά προϊόντα αυτών είς τήν υπό τού Δικαιοπόλι- 
δος άνοιχθεΐσαν αγοράν. Εφοδός τις αιφνίδια τών 
εχθρών καλεϊ τού; Αθηναίους sίς μάχην, ενώ δ Δι- 
καιόπολις, ώ ; ποιήσας τήν ειρήνην του, περί ούδε- 
νό; άλλου άσχολεϊται ‘ο περί συμποσίου τινός, εί; 
8 έμελλε νά λάβη μέρος κατ εκείνην τήν Ημέ
ραν" άφ ενός μέν τό θέκτρον παρίστητι τόν ς-?α- 
τηγόν Αάμαχον, παρασκευάζοντα τά πολεμικά αΰ
τοϋ φάλαρα καί τήν αποσκευήν πάσαν τής σφα
γής, δ δέ Δικαιόπολις δ ιατάττει ινα άποτίλωσι 
τήν φάτταν καί φέροισι τόν χοέα* άναχωοβύσιν ε
κατέρωθεν, άλλά μετ δλίγον επανέρχονται, δ μέν 
Λάμαχος κατεαγώς τκν κεφαλήν καί τό σκέλος, 
μεμψιμοιρών καί όλολύζων, υποστηριζόμενος υπό 
δύο στρατιωτών, δ δέ Δικαιόπολις, όδηγούμενος 
υπό δύο υποχρεωτικών νεανίδων, γελών, άδων, 
εύθυμος, μεμεθυκώς ήδη καί έξακολουθών είσέτι 
νά πίνη.

Κατά τά  425  δ Αριστοφάνη; παρέστησε τού; 
‘Ι . τ π ε ϊς ,  κωμωδίαν, Ονομασθεϊσαν ουτω ώς έκ τών 
προσώπων, τά όποια άπήρτιζον τόν χορόν καί τά  
όποια ήσαν έκ τάξεως πολιτών λίαν άπεχθοϋ; τώ  
Κ,λέωνι* διότι ούτοι, ζητήσαντες αύτόν εύθύνας, 
έποίησαν αύτόν έξεμέσαι πέντε τάλαντα, τά  ό
ποια έλα,βεν ώς δώρον δπως άπαλλάξΐ) τούς συμ
μάχους τής τών φόρων βαρύτητος. ΐδού δ έν δλί* 
γοις ή υπόθεσις τής κωμωδίας. 0  ευήθης γέρων 
Δήμος έχει δύο δούλους πιστούς καί άφωσιωμέ- 
νου;.' τόν Δηαοσθένην καί τόν Νικίαν" άλλ δ Κ,λέ-* k
ων, εί; τών συνδούλων αύτών, Παφλαγών, βυρ
σοδέψης, άχρεΐος κακούργος, έκυρίευσε τό πνεύμα 
τοϋ γέροντος καί διοικεί αύτόν κατά τό δοκοϋν. 
Θί δύο πιστοί δούλος δπως καταπολεμήτωσι τήν 
έπιίδοήν τού βυρσοδέψου, μεταχειρίζονται άλλαν- 
τοπώλην τινά, Αγοράκριτον τούνομα, διασημότε- 
ρον ετι έπί πονηριά καί άναιδέστερον τοϋ Κλέω- 
νος, 8ν οί χρησμοί προορίζουσιν είς τήν κυβέρνη- 
σιν τής πολιτεία;' δ άλλαντοπώλης, βοηθούμενος 
υπό τού χορού, θριαμβεύει κατά τοΰ αντιζήλου 
κΰτοϋ Κλέωνο;, δστις άποδιώκεται ώς ανάξιος καί 
άπογυμνοΰται πασών τών τιμών αύτοϋ. ό  δε Δή
μος, θαυμασίως άνγ.βήσας, άφεψήααντος αύτόν 
τοϋ άλλαντοπώλου, δέν δύναται πλέον νά ύποφέργ

τούς άγύρτας καί δημαγωγούς, καί αύτό; δέ δ 
άλλαντοπώλης, παραιτηθώ; τών άγενών αΰτοϋ ά- 
γυοτιών, υπηρετεί εΰσυνειδήτως τόν κύριον αύτοΰ.

.W
(Επεται το τέλος).

ΙΣΙΌΡΙΙίΑ.1 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.

Ε Λ ΙΣΑ ΒΕ Τ  Κ Α Ι Μ Α ΡΙΑ  Σ Τ Ύ Α Ρ Τ Η .

Οπως γνωρίσωμεν άκριβώς τόν βίον καί τήν 
βασιλείαν τής Ελισάβετ, πρέπει ν άναμνηαθώαεν 
άρχαιοτέρας τινός έποχής, ήτοι τών χρόνων τοϋ 
Εδουάρδου ΣΤ. καί τής Μαρίας.

Η Ελισάβετ, γεννηθεισα τώ  1 5 3 3 , έκηρύχθη 
έτι έν τή κοιτίδι νόμιμος διάδοχος τού θρόνου τή; 
Αγγλίας, άλλά ολίγον έπειτα έκηρύχθη νόθο;, δτε 
ή μήτηρ αυτής, Αννα τή ; Βουλένης, μετεβη άπό 
τού θρόνου είς τό ικρίωμα· 0  πατήρ αύτής, Εό- 
ρϊκος ό Η . , έπεσοράνισε τον τυραννικόν αΰτοϋ 
βίον δί έτι τυραννικωτέρας τελευτής τώ 154 7* 
άπό τή ; έπιθανατίου κλίνης δ ιέταττε βασανιστή
ρια, άλλά πάντοτε διά τού οργάνου τών νόμων 
Κατεδίκασεν είς θάνατον τόν δοϋχα τής Νρρφόλ- 
κης κ ’ ί τόν υιόν αύτοΰ έπί μόνη τή προφάσει δτι 
τά  έπιπλα αύτών ησαν έσφραγιβμένα τώ βασι- 
λικώ σφρ*γιδοσή;ί.ίο τής Α γγλία;" δ πατήρ μέν ξ- 
τυχεν άληθώς χάριτος, άλλ δ υιός έθανατώθη. 
Πρέπει νά δμολογήσωμεν δτι έάν οί Αγγλοι τοσοΰ
τον ολίγον φροντίζωσι περί τής ζωής, ή κυβέονη- 
σίς των ηύχαρίστησε μενάλως τήν οίεξίν των 
ταύτην. Η βασιλεία τοϋ νέου Εδουάρδου ΣΤ . ,  
υίοϋ τοϋ Ερρίκου Η', καί τής Ιωάννας Σ=ϋμούρ, 
δέν ύπήρξεν άπηλλαγμένη τοιούτων αίματηοών 
τραγω διώ ν δ θείος αύτοϋ, Θωμάς Σεϋμουρ, 'ναύ
αρχος τής Αγγλίας, έκαρατομήθη, διότι πεοιήλθεν 
είς ρήξιν μετά τοϋ Εδουάρδου Σεϋμουρ, τού άδελ- 
φ ίϋ  το>, δουκός τής Σομμερσέτης, προστάτου τοϋ 
βασιλείου, καί μετ ού πολύ καί αύτός δ δ ο ύξτή ς1 
Σομμερσέτης άπώλετο διά τοϋ αύτοϋ θανάτου.' ί ί  
βασιλεία αυτη τοϋ Εδουάρδου, ε! καί μόλις διαρ- 
κεσ*σα πέντε έτη, ύπήρξεν δμως εποχή στάσεων 
καί ταραχών, καθ 5̂ ν τό έθνος ήν ή έφαίνετο προ· 
τεσταντικόν* άποθνήσκων δέ δέν άφήκε τό ς-έμμα 
ουτε είς τήν Μαρίαν, ουτε είς τήν Ελισάβετ, τά ; 
άδελφάς της, άλλ είς τήν Ιωάνναν Γρέϋ, άπόγο- j 
νον τοΰ Ερρίκου 2 , , έγγόνην τής χήρα; τού Λο” ! 
δοβίκου IB. καί τοΰ Βρανδόν, άπλοϋ βύπκτρίδου, I 
γενομένου ακολούθως όουκός τής Σουφφόλκη;· Η | 
Ιωάννα Γρέϋ ήν σύζυγος τοΰ λόρδου Γίλφορτ, υίοδί 
τοϋ δουκός τής Νορθουμβερλάνδης, παντοδυνάμου; 
έπί τή ; βασιλείας τού Εδουάρδου ΣΤ*. ■ ή διαθήκη ’ 
τοϋ Εδουάρδου ΣΙ7. , δίδουσα τόν θρόνον είς τήν | 
Ιωάνναν Γρέϋ, παρεσκϊύαΐϊ δ«βτυχώς αύτη tx.fi-1

ωμα' άνεκηρύχθη μέ* έν Λονδίνφ (1 553), άλλά τ^ 
κόμμα καί τό δίκαιον τή ; Μαρίας, θυγατρό; 
τοΰ Ερρίκου Η', καί Αικατερίνης τής Αραγωνίας, 
δπερίσχυσαν, καί ή πρώτη πράξις, h  έπραξεν ή 
βασιλίς αυτη αμα τ^ υπογραφή τοΰ μετά τοϋ  
Φιλίππου γζμικοϋ αύτής συμβολαίου, ήν ή είς θά
νατον καταδίκη τής αντιζήλου αύτής (1 554), 
πριγκηπέσσης δεκαεπτατοϋς, πλήρους Οελγήτρων 
και αθωότητος, ή τ ί; ούδέν άλλο' είχεν έγκλημα, 
ή δτι ώνομάσθη έν τή διαθήκη τοϋ Εδουάρδου* 
μάτην παρητήθη τοϋ ολέθριου τούτου άξιώματος, 
τό όποιον μόλις έφύλαξεν έννέα ημέρας" άπήχθη 
είς τό ικρίωμα μετά τοϋ συζύγου, τού πατρός 
καί τού πενθερού αύτής, καί ώς πρώτιστη πρόφα- 
σις τού θανάτου αύτής έχρημάτισεν ή ποοτεσταν- 
τική θρησκεία, έν ή, έγβννήθη. Κατά τήν μεταπο- 
λίτευσιν ταύτην έγένετο [<εγαλειτέρα χρήσι; τών 
δημίων ή τών στρκτιωτών, καί πασαι αΰται αι 
ωμότητες διεπράττοντο διά πράξεων τού κοινο
βουλίου. Υπήρξαν μέν αιματηροί χρόνοι παρ δλοις 
τοΐς λαοϊς, άλλά παρά τώ Αγγλικώ έθνει έπεσαν 
έν τώ  ίκριώματι πολλώ πλείονε; διάσημοι κεφκ- 
λαί, ή παρ απασιν δμοΰ τοΐς άλλοις τής Ευρώ
πης έθνεσιν' άλλ δ χαρακτήρ τοϋ έθνους τούτου 
ήν τό πράττειν τούς φόνους νομίμως- αί πύλαι 
τοΰ Λονδί νου έΐΛίάνθησαν δί άνθρωπίνων κραvί£rJV, 
προσηλωμένων είς τά  τείχη, ώ: οί ναοί τοΰ Με- 
ςικοϋ.

ί ί  Ελισάβετ κατ άρχάς έφυλακίσθη υπό τής 
άδελφής αύτής τής βασιλίδος Μαρίας' πρός δ ια- 
τήοησιν δέ τή ί ζωής της, μετεχειρίσθη φρόνησιν 
άνωτέραν τή ; ήλικία; τ>ις, καί κολακείαν, μή 
συνάδουσαν πρό; τόν χαρακτήρα αυτής. II ήγε- 
μονίς αύτη, ήτις, γΐνομένη βζσιλίς, δέν παρεδέχθη 
ώς σύζυγον τόν Φίλιππον Β . , ήθελε τότε νά νυμ- 
φευθή τόν κόμητα τοϋ Δεοονσχίρ ΚουρτεναΙ, καί 
δσαι έκ τών έπιστολών της υπολείπονται, μας 
άποδεικνύουσιν δτι πολλήν ει^ε κλίσιν δί αύτόν· 
τοιούτο συνοικέσιον δέν θά ήτο οιόλου έκτακτον, 
διότι βλέπομεν δτι ή Ιωάννα Γρέϋ, ώρισμένη είς 
τόν θρόνον, ένυμφεύθη τόν λόρδον Γίλφορτ, καί ή 
Μαρία, βασιλίς έπίκληρος τής Γαλλίας, μετέβη άπό 
τής κλίνης τοϋ Λοδοβίκου IB ■ είς τού; βραχίονας 
τού ιππότου Βρανδέκ. Πάσα ή βασιλική οικογέ
νεια τής Αγγλίας κατήγετο ές άπλοϋ τίνος ευπα
τρίδου, καλουμένου Tudor (Θεοδώρου), δστι; ένυμ- 
φεύθΛ τήν χήραν τοϋ Ερδίκου Ε· , θυγατέρα τοΰ 
βκσιλέως τής Γαλλίας Καρόλου ΣΤ. , καί έν 
Γαλλία, δτε οί βασιλείς δέν είχον φθάσει είσέτι 
είς τόν βαθμόν τής ισχύος, 8ν ακολούθως έσχον, 
ή χήρα του Αοδοβίκου τοϋ Παχέος ούδόλως έδί~ 
στασε νά νυμφευθή Ματθαίον τόν Μομμορεγκίου.

II Ελισάβετ έπωφελήθη μεγάλω; έκ τής ειρ
κτής καί τοϋ διωγμοΰ, 8ν υφίστατο διηνεκώ; παρά 
τής άδελφής αύτής, έκαλλιέργ'ησε τό πνϊΰμά της, 
έδιδάχθη γλώσσας καί έπιστήμας" άλλ έξ δλων 
τών τεχνών, εί; ας δίέπ?εψεν; ή μεγίστη ί ν  τό



δτι e<ρέ?ετο καταλλήλως πρό; τήν αδελφήν αυτή;, 
τού; καθολικοί; καί προτεστάντας, τί) οτι ύπε- 
κοίνετο, το OTt εμιαθε νά βασιλεύ·/).

( I 559) Μόλις άναγορευθεΐσαν, Φίλιππο; ό Β. ,

Εόρίκου Ηου, εκπληττόμεθα, δ ιότι λαός τοσοϋτον 
ελεύθερος υπήρξε τοιοΰτον ευπειθής, η διότι λα?);· 
τοσαύτην ενων σταθερότητα, τοσαύτην έπεόείςα-

, - Ί \ r χ . <· - 1το αστασιαν' οι Αγγλοι ω ; προς τούτο ομοια-
δ νυμφευθείς τήν αδελφήν αυτής, τήν έζήτησεν ζουσι πρός τάς Ελβετικάς έκ,είνας χώρας,  ̂ αϊτινες
είς γάμον. Εάν ένέδιδεν ή Ελισάβετ εις τας προ
τάσεις αΰτής, ή Γαλλία καί ή Ολλανδία ετρεχον 
κίνδυνον νά καταβληθωΉν, αλλ αΰτη έμισει την 
θρησκείαν του, έβδελύττετο το ατομον του, καί 
νίθελε ν’ άπολαύ/ι αμα καί τής ματαιοφροσύνης 
τοΰ άγαπάσθαι, καί τής ευτυχίας τής ανεξαρτη
σίας α^τής* φυλακισθεΐσα υπό τίίς καθολικής αύ* 
τής άδελφΐς, άπεφάσισεν, αμα άναβάσα είς τόν 
θρόνον, νά καταστήση τό βασίλειον προτεσταντι- 
κόν, άλλ έστέφθη υπό καθολικού επισκόπου, δπως 
μή έξαγριώση εΰθυς εξ αρχής τά  πνεύματα.

Αμέσως επ ίίτα  συνεκάλεσε κοινοβούλιον, οπερ 
έθεμελίωσε τήν λγγλικανικήν θρησκείαν, ως σή
μερον εχει, και Ιδωκε τώ ήγεμόνι τήν έκκλησι- 
αρχίαν, τά δέκατα, τά είσόδια (έμβατοίκια).

περιεμενον παοα των αρχόντων αυτών την απο·- 
φασιν περι τοΰ τ ί  ώφειλον νά πιστεύτωσι. Πασα 
πράξις τοΰ Κοινοβουλίου είναι χρησμός διά τούς 
Αγγλους, ο'ίτινε; άγαπώντες τόν ν ό μ ο ν  εΰκόλως 
υποτάσσονται είς τάς αποφάσεις Κοινοβουλίου ά-  
ποφαινομένου η φαινομένου δτι άποφαίνεται οι
κεία βουλήσει.

Οΰδείς κατεδιώχθη ώς καθολικός, άλλ δσοι ή-  
θέλησαν νά διαταράςωσι τό κράτος έπί ποοοάσε* 
τής θρησκείας έτιμωρήθησαν αύστηρώ;. Ο: Γυίζαι, 
ο'ίϊινες έπί τί, προφάσει ταύτη προσεπάθουν νά 
ενισχυθώσιν ίν Γαλλία, ήθέλησαν νά μεταχειρι-  
σθώσι τά αύτά δπλα, δπως ίδρύσωσιν έν τώ θρό
νο τής Αγγλίας Μαρίαν Στυάρτην, τήν βασίλισ
σαν τής Σκωτίας καί άνεψιάν αΰτών. Κύριοι τών

γελοΐον είς μιαν γυναίκα 
φθώσιν δτι ή γυνή αΰτη έβασίλευε και δτι εάν 
σήμερον ΰπάρχωσι χώραι, έν αίς ή εκκλησία διοι
κεί τό κράτος, άλλ υπάοχουσι και πολλά άλλα, 
εν οί; τό κράτος διοικεί τήν εκκλησίαν· Η βασί
λισσα τής Αγγλίας, διορίζουσα τόν αρχιεπίσκοπον 
τής Καντορβερϋας καί δίδουσα αΰτώ νόμους, δεν 
είναι γελοιοτέοα καθηγουμένης τινός τοΰ Φοντε- 
βρώ, προχειριζούσης προεστώτας καί εφημερίους 
καί παρεχούσης αΰτοϊς τήν εΰλογίαν της. Εν £νί 
λόγω έκαστος λαός έχει τά έθιμά του.

Πάντες οί ηγεμόνες πρέπει νά ένθυμώνται καί 
ο: επίσκοποι δεν πρέπει νά λησμονήσιοσι τήν 
περίφημον τή; Ελισάβετ έπιστολήν πρός Εκτων 
τόν επίσκοπον Ελυς: 1 ό ού αΰτη.

Τετυφωμένε ‘Ιεράρχα !
« Μ ανθάνω  δτ ι άναϋά,Ι.Ιετε τ ή ν  ό ιεχπερα ίω -  

σ ιν  τής νποθέσεως, π ερ ι  ής σ υ ν ιφ ω νήσα τε '  α γ ν ο ε ί 
τε Λοιπόν δ τ ι  έγώ, η τ ις  σας  ανύψω σα ,  δ ύ ν α μ α ι  
έπ ίσης νά  σάς έχμηδενίσω\ Εχτε.Ιέσατε δσον  
τά χ ο ς  την ύ π ο χ ρ ίω σ ίν  σας , η θά  σας  χα ταΰ ιβ ά -  
σω άπό  τής ιδ ρα ς  σας.

Η φίλη σας, έν δσω θέλετε είσθαι άςιος 
τής φιλίας μο5·

ΕΛΙΣΑΒΕΤ.
Μ άγγλικανή εκκλησία διετήρησε τάς τελετάς 

τοΰ καθολικισυ,οΰ καί τήν αΰστηοότητα τοΰλου

Σχυάρτη, σύζυγος Φραγκίσκου τοΰ Β . , βασιλέως 
τής Γαλλίας, έλάμβανε διαρρήδην, ώς άπόγονο; 
τοΰ Ερρίκου Ί ! . , τόν τίτλον βασιλίσσης τής Α γ 
γλίας, πάντες δε οί καθολικοί: Αγγλοι, Σκώτοι, 
Ιρλανδοί, ησαν υπέρ αΰτής. 0  θρόνος τής Ελισά
βετ δεν ειχεν εΐσέτι στερεωθή, α ’. δέ θρησκευτικοί 
ραδιουργία', ήδύναντο νά τόν ανατρέψωσιν* αλλ  
ή Ελισάβετ διασκεδάζει τήν πρώτην ταύτην θύελ
λαν, άποστέλλει στρατόν πρός βοήθειαν τών προ- 
τεσταντών τής Σκωτίας, καί άναγκάζει τήν άντι-  
βασίλισσαν τής ϊκωτίας, μητέρα τής Μαρίας Στυ- 
άρτης, δπως συνθηκολόγηση καί άποπέμψη έντός 
εϊκοσιν ημερών τόν στρατόν τής Γαλλίας.

0  Φραγκίσκος Β'. αποθνήσκει, ή δ Ελισάβετ 
αναγκάζει τ^ν χήραν αΰτοΰ Μαρίαν Στυάρτην νά 
παραιτηθή τοΰ τίτλου βασιλίσσης τής Αγγλίας, 
καί κατορθώσασα διά τών ραδιουργιών αΰτής δ
πως γένηται δεκτή ή άναμόρφωσις έν Σκωτία, 
προσέλκεται οΰτω ·*όν έπίφοβον είς εαυτήν τοΰτον 
τόπον.

Μόλις άπαλλάττεται τώ* φόβων τούτων, καί  
ό Φίλιππος Β\ προξενεί αύτή τρομεράς ανησυχίας. 
0  Φίλιππος, έν δσω μέν ή Μαρία Στυάρτη ήλπι- 
ζεν δτι ήθελε συνενώσει έπί τή; αΰτής κεφαλής 
τά στέμματα τής Γαλλίας, Αγγλίας καί Σκω
τίας, ην ϋπερ τών συμφερόντων τής Ελισάβετ"

καί 80 έφημέοιοι, μή πα:αδεχθέντες τήν άναμόρ- 
φωσιν, διέμειναν καθολικοί καί άπώλεσαν τάς 
προσόδους των. Οταν άναλογισθώμεν, δτι τό άγ- 
νλικόν Ιθνος ήλλαξε τετράκις θρησκείαν άπό τοΰ

\ τούς προτεστάντας, κατέστη αμείλικτος τής Ε
λισάβετ έχθρό;·

0  Φίλιππος παρασκευάζει τόν τρομερόν εκεί
νον στόλον, εις ου τας πραπαρασκευά; εδαπανήθη

5 χρυσός τοϋ Περοϋ. 0  Α νίκη το ς  στόλος άναχω- 
οεϊ άπό τοϋ λιμίνος τής Λισσαβώνος (1588),  
συνιστάμενος έξ 1 5 0  μεγάλων πλοίων, είκοσχκισ- 
/ιλίων στρατιωτών, τρισχιλίων περίπου κανονιών, 
καί επτακισχιλίων ώς έγγιστα ναυτών, οίτινεςή-  
δύναντο νά πολεμήσωσιν έν άνάγκν). Στρατός έκ 
τριακοντακισχιλίων μαχητών, συναθροισθείς εν 
Φλάνδρη υπό τοΰ δουκός τής Πάρμης, ην έ'τοιμος 
δπως διέλθη εις Αγγλίαν έπί λέμβων μετακομι-  
στικών, καί συνενωθη μετά τών στρατιωτών, ου; 
έφερεν ό στόλο; τοΰ Φιλίππου· Τά Αγγλικά πλοία, 
μικρότερα τών ίσπανικών, ην άίύνατον ν άντι- 
ιϊτώσιν είς τήν έφοδον τών κινητών έκείνων φρου
ρίων* έν τούτοι;, ή τοσοϋτον καλώ; παρασκευα 
ίθεϊσα αΰτη έπιχείρησι; οΰδόλω; Ιπέτυχε. Μετ’ 6 
λίγον εκατόν Αγγλικά πλοία, εί καί μιχρά, έπεχου- 
σ: τόν τρομερόν εκείνον στόλον* συλλαμβάνουσιν ί 
σπανικά τινα πλοία καί δςασκορπίζουσι τά έπί 
λοιπά μετά οκτώ πυρπολικών. Affavit D eus, 
κατά τήν εκφρασιν τοϋ νομισματοσήμου τή; Ελι
σάβετ, καί ή τρικυμία βοηθεί τούς Αγγλους, καί 
5 Α νίκη το ς  στόλος παρ ίλίγον νά έξοκείλη είς 
τάς άκτάς τής Ζελάνδης. 0  στρατός τοΰ δουκός 
τής Πάρμης διαμένει άνωφελής' τά πλοία τοϋ Φι
λίππου, νικηθέντα ύπό τών Αγγλων καί τών άνέ 
μων, άποσύρονται είς τάς θαλάσσας τοϋ Βο^ρα' 
καί τά μέν αΰτών έξοκέλλουσιν εις τάς άκτάς τής 
Ζιλάνδης, τά  δέ συντρίβονται κατά τών βράχων 
τών Ορκάδων νήσων καί τών παραλίων τής Σκω 
τ·!ας, τά δέ ναυαγοΰσιν έν Ιρλανδία. Οί χωιικοί 
τής Ιρλανδίας κατασφάττουΉ τούς στρατιώτας 
καί τούς ναύτα;, όσοι διέφυγον τήν μανίαν τών 
κυμάτων, καί ό άντιβασιλεύς τής Ιρλανδίας άπαγ- 
/ονίζει βαρβάρως τούς έναπολειπομένους αύτών. 
Τέλοί πεντήκοντα μόνον πλοία επανέρχονται είς 
Ισπανίαν, καί έκ τριακοντακισχιλίων άνδρών, ου; 
ό στόλος εφερε, τά ναυάγια, τό κανόνιον καί ό 
σίδηρος τών Αγγλων, τά τραύματα καί αί άσθέ- 
νειαι μόλις άφήκαν νά έπιστρέψωσιν είς τήν π α 
τρίδα αύτών Ιξακισχίλιοι ανδρες.

Ακάματο; έ Φίλιππο; νέου; κινδύνου; παρα
σκευάζει κατά τή; Ελισάβετ, άλλά ταχεία αΰτη 
προλαμβάνει αύτού;. Εξεγείρει κατ αύτή; τήν Ιρ
λανδίαν, άλλ’ αΰτη περιστέλλει τήν στάσ ιν  έκεΐ
νο; μέν υποστηρίζει έν Γαλλία τήν τοσοϋτον δ- 
λέθριον εί; τού; βασιλεΐ; καθολικήν έκείνην συμμα 
γίαν, αΰτη δέ προστατεύει τό εναντίον κόμμα" ί  
δημοκρατία τή ; όλλανδία; καταπιέζεται ΰπό τών 
Ισπανικών όπλων, άλλ’ ή Ελπάβετ τήν έμποδίζε' 
τοΰ νά υποκύψη. Αλλοτε οί βασιλείς τής Αγγλίας  
κατηρήμουν τάς χώρας αΰτών, δπως κατακτήσωσι 
τόν θρόνον τής Γαλλίας, άλλά τά  συμφέροντα καί 
οί χρόνοι τοσοϋτον μετεβλήθη'ϊαν, ώστε ή Ελι
σάβετ άποστέλλει επανειλημμένα; επικουρίας είς 
τόν Ερρίκον δ’, δποις κατακτήση τήν κληρονομιάν 
ικύτοΰ, καί διά τών έπικουριών τούτων ό Ερρί
κο; έπολιόρκησε τέλο; τού; Παρισιού;, καί άνε>.

τή; υπερβολική; έπιεικεία; τοϋ δουκό; τή ; Πάρ- 
μη; διά τού; καθολικούς, ήθελε θέσει έπί τοΰ θρό
νου τήν προτεσταντικήν θρησκείαν, τοΰθ δπερ 
μεγάλω; η Ελισάβετ έπεθύμει. Τό κατά τής καθο
λικής θρησκείας μΐσ^ς αΰτής έκοαταιώθη ετι μάλ
λον έν τή καρδία της, άφ δτου άφωρίσθη υπό τοΰ 
Πίου Ε, καί Σίξτου Ε. , οϊτινες έκήρυξαν ταύτην  
άναξίαν καί ανίκανον τοΰ βασιλεύειν, καί δσω 5 
Φίλιππος Β . έκηρύττετο προστάτης τής θρησκείας 
ταύτης, τοσούτω ή Ελισάβετ καθίστατο πολεμιω - 
τέρα είς αύτήν. Οΰδείς προτεστάντης ίερεύς έλυ- 
πήθη πλίιότεοον αύτής, δτε εμαθε τήν άρνησι - 
θρησκείαν τοΰ Ερρίκου Δ*. Η πρός τοΰτον τόν 
μονάρ/ην έπιστολή της είναι άξιοσημείωτος. «Μοί 
προσφέρετε τήν φιλίαν σας, ώ ; εί; άδελφήν σα;' 
γνωρίζω δτι υπήρξα άξια αΰτής, καί ταΰτα  διά 
μεγάλης θυσίας' ούδέποτε θά μετε^όουν, αν δέν 
ήλλάζετε πατέρα. Δεν δύ<αμαι πλέον νά ημαι έκ 
πατρός άδελφή σας' διότι θ άγαπώ πάντοτε πλει- 
ότεοον τόν ίδιιόν μου πατέρα, η έκεϊνον δστις 
σάς υίοθέτησε.» Τό γραμμάτων τοΰτο δείκνυσι 
τήν καρδίαν, τό πνεΰμα αύτής, καί τό σύντονον 
τής έν ξένη γλώσιη  έκφράσεώς της·

Εί καί μιτοΰσα, ώς εϊδομεν, τήν καθολικήν θρη
σκείαν, άλλ δμως δέν έ/ρημάτισε τοσοϋτον αιμο
χαρής κατά τών καθολικών τοΰ βασιλείου της, δ
σον ή άδελφή της Μαρία κατά τών ποοτεσταν- 
τών. Είναι μέν άληθές δτι οί Ιησουίται Κρήτων, 
Καμπιάνος καί άλλοι άπηγχονίσθησαν (1 58 t ), 
καί μάλιστα καθ 8ν καιρόν παρεσκευάζετο έν 
Αονδίνω τό μηδέποτε έκτελεσθέν αύτής συνοικέ- 
σιον μετά τοϋ δουκός τής Ανδεγαυΐας, άόελφοΰ 
τοΰ Ερρίκου Γ?. τής Γαλλίας, άλλ οί ίησουΐται 
οϋτοι κατεδικάσθησαν παμψηφεί , διά συνωμοσίας 
καί στάσεις, καί ή άπόφασις έξεδόθη έπί ταϊς  
καταθέσεσι τών μαρτύρων. Πιθανόν μέν δτι ή 
σαν άθώοι, άλλά καί ή βασιλίς έπίσης ήν άθώχ 
άπό τοΰ αίματος τούτων, διότι οι νόμοι μόνοι 
ένήογησαν' άλλως τ* δε ούδεμίαν άπόδειζιν τής 
άθωότητος αύτών εχομεν, καί αί δικαστικαί α
ποδείξει; τών εγκλημάτων αύτών σώζονται έν 
τοΐ; άρχείοι; τή ; Α γγλ ία ;.

Επί τή πίστει μιας τραγωδίας καί ενός μυθι
στορήματος πολλοί τών Γάλλων ιστορικών έφαν- 
τάσθησαν ώς αιτίαν τής άπωλείας τ^ϋ κομητος 
δ Εσσέξ ζηλοτυπίαν γυναικός* άλλ οστις άνέγνω- 
σεν ολίγον τήν ιστορία», γνωρίζει δτι ή Ελισάβετ 
τότε ην σχεδόν εβδομηκοντούτις, δτι δ κόμης δ 
Εσσέξ υπήοξεν ένοχος έπαναστάσεως, γενομένης 
έπί τή έλπίδι τοϋ νά έπωφεληθή έκ τής δύσεως 
τοΰ βίου καί τής ισχύος τ ι ;  βασιλίδας, δτι τ έ 
λος κατεδικά’ θη ύπό τών όμοτίμων «ύτοϋ, αΰτός 
τε καί οί συνένοχοι αύτοΰ.

Η δικαιοσύνη, άκριβέστεοον άπονεμομενη έπί τής 
Ελισάβετ, ή έπί τών προκατόχων αύτή;, υπήρξε 
τό ίσχυρότατον τή ; κυβερνήσεώ; της έρεισμα·



τών δε οικονομικών ojSs ;ι ί τ  άλλη έγενετο χ ρ ή "  

βις, ή πρός άμυναν τοΰ Κράτους.
Εσχ1- πολλοί»; εύ·οουμένους, άλλ οΰδέν* έξ αυ

τών «πλούτισε τή βλάβη τ ί ;  πατρίδος" δ πρώ
τιστος αύτής ίΰνοούμενος ύπήρξεν δ λαός, ούχί 
διότι πράγματιήγαπα αύτόν, άλλά διότι ή ασφά
λεια κχι ή δό'χ αύτής τη έπέδαλον δπως τόν 
μεταχειρίζεται, ώς έάν ήγάπα αύτόν.

Η Ελισάβετ ήθελεν άπολαύει δόξης άκηλιδώ* 
του, έάν ύέν έμόλυνε τήν τοσοΰτον ώραίαν αύτή; 
βασιλείαν διά τής δολοφονίας τής Μαρίας Στυάρ- 
της, ·ί\ν έτόλμσε νά πράξη διά τοΰ φασγάνου 
τής δικαιοσύνης.

(Επεται το τέλος.)

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ
Η Θ ι ω ΐ  ΑΝΑΤΡΟΦΗΪ

ΓΟΓ

Θ Η Α Ε Ο Σ  Φ Υ Λ Ο Υ .

Β'. ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΙΙΟΧΗ.

[ Α π ό  τ ο ΰ  1 3 — 19ου ε τ ο ν ς .)
Η έποχή, φιλτάτη, αυτη έστί λίαν ουσιώδης* 

δ άνθρωπος άπό τοΰ ιγ . σχεδόν έτους άποχαιρε- 
τά  τόν κύκλον τής μαγευτικής παιδικής ηλικίας, 
καθ -flv ούδεμία λύπη η θλίψις φαίνεται αύτώ 
σημαντική δπωσοΰν καί έπαισθητή, καί εισέρχε
τα ι  εις ετι θελξικαρδιώτεοον καί γοητευτικώτερον, 
τόν τής εφηβικής, άλλ ’ έν αύτώ συν αισθάνεται 
μάλλον η ήττον τάς πικρίας τών δυστυχιών. Η 
νόησις, κορεννυαένη άπό τών γνώσεων, ας μέχρι 
τοΰδε είτε έμφύτως ειτε έξωτερικώς έλαβεν, ύψοϊ 
τήν σημαίαν καί ζητεί νέαν τροφήν, τροφήν έ 
ξωτερικήν καί εύρεΐαν, ής έκλειψάσης, μαραίνεται, 
ούτως είπεΐν, ενεργεί τυφλώς καί άδρανώς καί 
περιορίζεται εντός στενωτάτων δρίοιν, άφ' ών ά- 
δυνατον εςελθεϊν, καί, κατά συνέπειαν, εύρυνθή 
ναι, η διά χειραγωγία;’ δ ερως τοΰ “είδέναι, έμ
φυτος αύτώ, ά'άπτει τώρα έν τή καρδίοι φλόγα 
άσβεστον, φλόγα μυστηριώδη, ήτις, άναβαίνουσα 
μέχρι τοΰ πνεύαατος, άπαιτεΐ υδωρ, άπαιτεϊ 
δρόσον, ούχί πρός κατάσβεσιν (διότι τοΰτο αδύ
νατον), άλλά πρός δρόσισιν καί καταπράϋνσιν τοΰ 
πυριφλεγεθοντο; τήν κοιτίδα τών παντοίων αίσθη 
μάτων ισχυρού καί μυστηριώδους στοιχείου. Τοΰ 
πνεύματος δε μη δυναμένου ανευ εξωτερικής βοη 
θείας έκπληρώσαι τήν αιτησιν ταύτην, αιτησιν 
άναγκαίαν καί άπαραίτητον, συγκροτείται τότε 
μεταξύ αυτοΰ καί τή; καρδίας πάλη άνε 
παισθητος μεν, αλλα παλη μεγάλη, πάλη ά 
•πελπιστίκη, παλη έσχάτη, ής τά άποτελέσματά 
είσιν η μή τακτική συγκοινωνία καί στενή σχέ- 
σις τών δύο τούτων στοιχείων, καί επομένως ή

~χοε*τροπή τών ενεργειών αευτών άπο tyj; μεγά· 
λης εΰθείας, τή; διαχαοαχθείσης, ώς εΐποαεν, παρά 
τοΰ Δημιουργού καί συντηρητοϋ τ<ΰ παντός· Η 
άναφθίϊσα 6ε έν τή καρδια κάμινος, καταπαύει,  
άφοΰ κατακαύσει αυτήν ά»ηλεώ;, κ*ί εκ τή ; κα- 
τακαυσεως ταύτης βλαστάνουσι καί ένδυναμούν- 
ται τά πάθη. Και η μεν ευσέβεια, έίιδάξατε  
μέχρι τοΰιε τήν κόρην σας, άναχθεϊσ* εί; τήν 
ανωτέρω σκιαγραφεΐσαν έν συντόυω κατηγορίαν, 
«ποβηιεται, προϊόντος τοΰ χρόνου, ένσεσαοκωμενη 
δίισιόαιμονια, η δε άγάπη, ζ ώ ’α φχνατικότης, 
η όε οικονομία, ακράτητο; φιλαργυρία καί φιλο
χρηματία, ή ό εύγενή; συμπεριφορά, θλιβερός 
χ υ ρ α τ η σ μ ό ς  κτλ. Πρό; αποφυγήν άρα τών ολέ
θριων και φρικαλεών τούτων συνεπειών, ανάγκη 
μεγίστη, αναγκη αναπόφευκτο;, δπω; δώτε τρο
φήν πνευματικήν εί; τήν θυγατέρα σα;, ?), δπερ 
ταΰτον, οπω; αναπτύξητε τήν νόησίν τη;. Η αμ
βροσία ό αυτη, τό ανεζάντλητον καί αιώνιον τοΰ
το νέκταρ, έστίν ή λεγομένη έ χ π α ίό ε υ σ ι ς .  Κατά  
την συνθήκην ουν ταύτην, έπάναγκές έστι καί κα
θήκον έν ταύτώ, ιν άναπτύξητε ΰγιώ; τήν νόη- 
σιν καί καλλιεργήσητε τόν λόγον αυτή;. Αλλ’ δ 
ορισμο;, 8ν έδώκαμεν περί ήθικής ανατροφή;, έάν 
κριθή ορθο;, καταδικάζει πάντα, δστις εκλαμβάνει 
οτι η εκπαιόευσις άποτελεΐ ϊδιον κλάδον, δτι προ- 
τίθεται ίόιον σκοπόν, δτι άφορίζεται τής ηθική ς 
ανατροφής, δτι δεν συνέρχεται, συγχωνεύεται κα 
συνταυτίζεται ταύτη, δτι δέν υπείκει αύτή κα ί  
δτι αυτη δεν είναι η ήγεμονίς καί ή δέσποινα 
αύτής.

Προ; άνακούφισιν δε τών πικριών, τών δυστυ
χιών, λυπών καί θλίψεων, αϊτινες πολλάκι; μα;  
επισκέπτονται κατά τήν διαμονήν ήμών έν τώ 
κόσμω τούτω, κόσμω τών στρατευομένων, δέον 
οπω; έθίζητε τήν θυγατέρα σα; ϊνα έλπίζη εί; 
τόν Θεόν, καί ή έλπί; αύτη, έκτο; τή ; υψηλή;  
έννοια;, -̂ ν έμπερικλείει, έστί τό ζωογόνον καί  
ουρανόπεμπτον βάλσαμον τή ; έσωτερική; τοϋ 
ανθρώπου αγωνία;, ήτ ι;  ούδέν άλλο έστίν, :ή [προ- 
10ν έπαισθητοΰ έπισυμβάντο; δυστυχήματος, καί  
ήτις, παρεκτεινομένη μέχοις απελπισίας, εχει το- 
σαΰτα θλιβερά αποτελέσματα.

ϊνα δε άνα—τύξητε τό πνεΰμά της, αναγκαία  
η έκλογή, διότι ύμεϊς διά πολλούς λόγους δεν 
όυνασθε, διδασκάλου τινός είδήμονος καί σεβά
σμιου, 8ν οφείλετε νά έμψ·υχοΰτε  δεόντως* δ δι-  
όασκαλος πρεπει ινα τήν διδάξη, σύμφωνα δμω; 
με τ ά ί  θεμελιώδεις έννοιας τής ηθικής τοΰ Χρι
στιανισμού, κατά πρόγραμμα εύφυώς προσχεδια- 
σθεν υπ αύτοΰ καί έπί μίαν εξαετίαν διαρκέσον:

Α'. Τούς Ελληνα; συγγράφει; μέχρι; όμηρου, 
<αι τουτου συμπεριλαμβανομένου, μετ άναπτύ- 
ςεω; σαφοΰς καί υγιοΰς, τεχνολογίας ακριβούς καί 
ϊυντάςεω; μετά σημειώσεων.

Β . Γεωγραφίαν, Μυθολογί*ν, Αρχαιολογίαν^
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Αριθμητικήν, Παγκόσμιον ιστορίαν, καί γυμνάση 
αύτήν είς εκθέσεις ιδεών.

Γ . ίεράν Κατήχησιν, Ερμηνείαν τών ιερών τ ε 
λετών, Εκκλησιαστικήν ιστορίαν, Δογματικήν 
Θεολογίαν, Σωματολογίαν καί Ψυχολογίαν.

Τό καθ ήμάς, κυρία, τά μαθήματα ταΰτα  έ- 
ξαρκοΰσι διά πνευματικήν άνάπτυξιν γυναικός. 
Είσί λίαν ικανά, δπως άποκατιστήσωσι τήν νεά- 
νιδα άγαθήν μητέρα. Ιναί τώ δντι, θέλει ένστερ- 
νισθή, ματσήσει καί έκμυζήσει ή θυγάτηο σας 
τά ί  αθανάτους δάφνας τών ένδοξων ήμών προγό
νων, θελει συνεογασθή καί συνυπηρετήσει (νοε^ώς, 
εννοείται), είς τας οίκιακάς αυτών έργασίας καί 
θρησκευτι«άς τελετάς καί θέλει συσχετισθή καί 
συνοικει^θή με αύτούς στενώς διά τών συγγραμ
μάτων αΰτώ'<: μυθολογίας καί αρχαιολογίας Επι- 
σκε^/θήσεται τά ένί έκάστω κράτη άνήκοντα δρια 
καί καταμετρήσει τόν πληθυσμόν αύτών, διά τής 
Γεωγραφίας. Περιηγηθήσεται πάσαν τήν υφήλιον, 
απαντήσει τούς διαδοχικώ; υπάρξαντας άπό κατα
βολής κόσμου κατοίκους αύτής, ών σπουδάσει καί 
μαθήσεται τόν χαρακτήρα, τό πνεύμα, τήν πρόο 
δον, τόν πολιτισμόν, τά ;  κατακτήσεις, π νευματι- 
κάς τε καί ύλικάς, καί μετ αύτών δτε μέν θέλει 
υψοΰται, δτέ δέ κρημνίζεται, άλλοτε δέ μειδιά ί) 
σκυθρωπάζει, κατά τάς διαφόρους αυτών περιπε- 
τείας, διά τής μεγάλης διδασκάλου, τοΰ άναγ-  
καιοτάτου άλατος πάσης έπιστήμης, παντός δν- 
τος υφισταμένου μεταβολάς, τής Παγκοσμίου 
ιστορίας. Πρός τούτοις θέλει εκθέτει έγγράφως 
καί προφορικώς μέ έλευθερίαν πάν δ,τι σκέπτεται, 
παν δ,τι συλλογίζεται, άριθμεϊ καί συνδέει"τοΰτο 
λογικώς. Ανάπτυξις ίκανωτάτη.

Αλλ άνάπτυξις άπλή, άνευ υγιούς τοϋ πνεύ
ματος μορφώσεως, άνευ όίθής τοΰ λόγου καλλιέρ
γειας, δέν ωφελεί πάμπαν, καί ή γνώσις πολλών 
πραγμάτων δίχα τή; πρώτη; καί αρχική; γνώσεω;, 
τή ;  γνώσεως εαυτής, τοϋ σκοπού, πρδς §ν κατα 
τείνει, καί τής γνώσεως τοΰ Πανυπερτελείου Ον- 
τος, παρ ού τό πάν έξαρτάται, γνώσεως μάλλον 
ή ήττον εύρείας, ηθελεν είναι γνώσις άγνωστος, 
γνώσις ακατανόητος, ακατάληπτος, νίθελεν είναι 
ο τελευταίος δρος τής άναπαύσεως τών μικρόψυ
χων υλιστών —  τό μ η Η ν -  Διά ταΰτα  λοιπόν 
κατέγραψα είς τά πιραδοθησόμενα αύτή τήν Σω- 
ματολογικήν ανθρωπολογίαν, Ψυχολογίαν καί τά  
θρησκευτικά μαθήματα. Καί διά μεν τών δύο 
πρώτων μαθήσεται πόθεν έρχεται; πού υπάγει; 
τ ί  έστίν; έκ τίνων στοιχείων σύγκειται; καί θέλει 
λάβει γνώσίν τινα τών έν ήμΐν διαδραματιζομέ- 
νων ποικίλων καί πολλαχώς ένεργούντων φαινο
μένων. Διά δέ τών θρησκευτικών εννοήσει τήν Θεόσ- 
δοτόν μας θρησκείαν, τά δόγματα αύτής, τόν σκο- 
πον τών ιερών τελετών, εορτών καί μυστηρίων, 
τήν κατά διαφόρους έποχάς έκτασιν τής Εκκλη
σίας, τού; διωγμούς καί θριάμβους αύτής, καί, τό 
κυριώτερον, τόν διδάξαντ* τήν υψηλήν ταύτην

θρησκείαν, ήτις έστίν δ Γόρδιος δεσμός τοϋ Θεοδ 
μετά τοϋ ανθρώπου, καί, τέλος, ούχί τήν ούσίαν, 
θ ε ό ν  γ ά ρ  o d i h i c  έω ρ α χ ε π ώ π ο τ ε ,  τουλάχιστον τάς  
ιδιότητας τοΰ Δημιουργού τοΰ παντός —  τής Πα
ναγίας Τριάδος, είς ί|ν θέλει κλίνει εύλαβώς κα I 
κατανυκτικώς τδ γόνυ. Καί διά τών Οψηλών τού
των μαθημάτων; φιλοσοφίας καί θεολογίας, δύνα- 
ται τις μορφώσαι ύγιέστερον καί καλλιεργείσαι 
θετικώτερον καί δ^θό-ερον τόν λόγον αυτού, η διά 
πάσης άλλης έπιστήμης. Καί δντως, ·άν, Κυρία, 
ή φιλοσοφία τοΰ καθ ήκάς αίώνος, καίπερ ανε
ξάρτητος, συμβαδίζη τή θεολογία καί άμοιβαίως 
συμβοηθούνται πρό; 'κπλήρωσιν τής μεγάλης α
ποστολής των, έάν ύπέ^κηται πασών τών έπιστη- 
μών, είναι απαύγασμα τοϋ λόγου καί δί αύτοΰ 
εξεΧεγχ^εται καί συ^ράπτεται θαυμασίως, έάν δ 
ανθρώπινος λόγος είναι είκών καί άφομοίωμα 
τοΰ υπερτάτου, δί αύτοΰ συγκοινωνεί τώ' Θεω 
ο άνθρωπος καί άρχει πασών τών τάξεων καί β α 
σιλείων τών φυτών καί ζώων, έάν διά τή ί ένσαρ- 
κωσεως τού απείρου Λόγου έποδηγετήθη κα ί  
καθωδηγήθη δ άνθρώπινος είς τό φώς τής αλή
θειας, έάν δ άληθής πολιτισμός άπο^έη έκ το ΰ 
Χριστιανισμού. Αί ίεραί Γραφαί είσιν αί ήθικώτεραι, 
σοφο'ίτεραι καί ίιψηλότεραι πασών τών συγγρα
φών, ΡΗΜΑ τού ένσαρκωθέντος Λόγου, καί ή δι
δασκαλία αύτών δμοιάζει μαγευτική καί γοη
τευτική αυροι, πνεούση έκ τών βωμών τού Παρα
δείσου, έξ ού επεται καί αύτομάτως απορρέει, δτι, 
δ βουλόμενος ινα ήθικοποιηθή καί φωτίση εύκρινέ- 
στερον τόν λόγον αύτοΰ, άνάγκη δπως άκολου- 
θή κατ ίχνος τήν ίεράν Γραφήν, άρδευση τήν ψυ
χήν καί καρδίαν αύτοΰ διά τών ναμάτων αής 
οΰρανοφάντορος αύτής διδασκαλίας, έξ ή; πηγά
ζει ή ιερά κατή/ησις, Δογματική Θεολογία κτλ,  
καί έναγκαλισθή τήν Φιλοσοφίαν. Τήν άκριβή δθεν 
καί σαφή τούτων διδασκαλίαν δφείλετε ΐ*α λάβη- 
τε ύπό σπουδαίαν Εποψιν, καί ή εύκρινής τούτων  
γνώσις καί μάθησις πρέπει δπως η τό πρώτον 
καί κύριον μέλημα είς πάντα Χριστιανόν. Γνω* 
ρίζετε δέ βεβαίως δτι οί τήν φιλοσοφίαν καί 
θεολογίαν άπαριίζοντε; κλάδοι είσί πολλοί, άλλ  
ημείς μό/ον τ;νάς έξ αύτών κατεγράψαμεν είς τά  
μαθήμ,ατα. άπερ διακούσει ή κόρη σας. Τούτο δέ 
επραξα ώς συνάδον μέ τήν φύσιν τής γυναικός 
πληρέστατα· 11 εισαγωγή είς τήν φιλοσοφίαν προϋ
ποτίθεται τήν τής ψυχολογίας καί σωματολογίας. 
Είς μάτην δέ τινες διίσχυρίζονται δτι ή γυνή ε ί
ναι ανεπίδεκτος ύψηλής πνευματικής άναπτύξεω;. 
Είναι δλω; περιττόν ν άνασκευάσωμεν τήν χ ι
μαιρικήν δλω; ταύτην ιδέαν, καί άρκούμεθα ϊνα 
εΐπωμεν, δτι οί τοιοΰτοι κατατάσσονται εί; τόν 
κατάλογον έκείνων, οιτινες έθεώρουν ποτέ δτι ή 
γυνή έστι res (πράγμα) καί ούχί persona (πρό- 
σωπον)· είναι μέν ή γυνή άαθενεστέρα κατ’ άμφω  
ή δ άνήρ, δέν είναι δμως ανεπίδεκτος καί άναπτύ-  
ξεως, δσην ή φύσις αδτής χωρεΐ, καθότι δεν στε-



ρεΐται λόγου. Το άσθενέ; δέ τοϋτο συνειδότε; 
καί ήμεί;, ένεγράψαμεν είς τό πρόγραμμα τής 
θυγατρό; σα; μαθήματα συνάδοντα μέ τήν γυ
ναικεία·/ φύσιν.

(Επεται το τέλος). 
 -̂ijatecceooe»̂ —------

Η  Χ Ω Ρ ΙΚ Η  ΓΗΣ Π Ρ Α Γ Α Σ .

*
Α.

ΜάΕιμος Κα,ηί.ΐΛω.

Επί δώδεκχ ήμερα; απών! Τί διάβολον κάμνει; 
εί; τήν Πράγαν; Πηγαίνει τ ι ; ,  φίλε μου, εκεί, 
άλλά δεν μένει. Δεν γνωρίζει; νά ταζειδεύής. Τέσ- 
σαοε; ήμέραι χρειάζονται διά νά ΐδης τήν πόλιν, 
δύο διά νά μυρολογήσης, καί μία διά νά μή κάμη; 
τίποτε* ιδού μία Ιβδομά;· Ταύτη; παρελθούσης, ό 
καιρό; λογίζεται χαμένος, κ»ι ό καιρός είναι πο
λύτιμος* είναι τό ύφασμα έξ οΰ γίνεται ή ζωή, ώ; 
είπε δέν ενθυμούμαι τ ί ;  τών Αμερικανών φιλοσό
φων. Λησμονεί; τοΰτο παρά πολύ, φίλε μου. Επά
νελθε εί; Δρέσδην. Χθές έτελείωσα τήν άντιγραφήν 
δύο μικρών εικόνων τοΰ Δάλκη, τόν δποΐον τόσον 
άγαποί;. Μετά δύο ημέρα; άναχωρώ, μετά η ά'νευ 
σοΰ. Χαΐρε·

Κ άμ ι.Ι .Ιο ς  Μ α ζ ίμ φ .  t r - i f y

Ονομάζεται Ελένη. Είναι ξανθή ώ ;  στάχυ;, 
λευκή ώ; τό γάλα καί 'δροσερά ώ; μία τού έα· 
co; αυγή* πρό; τούτοις, οφθαλμοί κυανό!, δύο ΰ- 
γραί κληματίτιδες. Νομίζω OTt τήν άγαπώ’ είμαι 
βέβαιο; ότι θά τήν άγαπήσω. Επρεπε ν άντιγρά- 
ψη; τήν μεγάλτ,ν εικόνα τής Παναγία;' θά μ έδι- 
δες καιρόν εί; τό νά φθάσω. Περίμεινόν εμ ολίγον 
καί μή με μαλόνη; πολύ·

Μ ά χ ιμ ο ς  Καμί.Ι .Ιω.

Πάλιν τρέλλαις, πάντοτε τρέλλαι;! αύτή δά 
πάλιν είναι άσυγχώοητο;· Δέν είσαι πλέον νέο;. 
Εχει; τό ολιγώτερον τού; τριάκοντα εί; τήν ρά- 
χιν· είναι οί χρόνοι, καθ οΰ; πρέπει τ ι ;  νά ήναι 
φρόνιμος. Επάνελθε διά τόν χορόν τής πρεσβείας, 
εάν δέν έπανέρχησαι δί εμέ· Θά ήναι ή λαίδυ Μ.. 
μετά τής μΐσς Σάρρ*:, τής ξανθής αΰτής, εί; τήν 
οποίαν κάμνει; τόν έρωτα' ή Δρέσδη είναι άλη 
θή; παράδεισος Τπανδρεύομεν τήν πριγκήπισσαν 
Ερνεστίνην - Μαρίαν -  Βιλλελμίνην - Αλεξανδρι
νήν - Αΰγούστην . . . έλησμόνησα τά άλλα όνό- 
ματά της. Αλλ ή πρεσβεία εορτάζει. Η αύλή χο
ρεύει' ή πόλις εχει γεΰμα' βροχή προσκλήσεων. 
Ελθέ με τό κατ εύθεϊαν. Θά φθάση; εί; τόν πρώ
τον άντίχορον .

ΚύμιΛ.ίος Μ αζίμω.
Μένω εί; Πράγαν αύριον, διά παντό; ϊτίος.
Εκείνη ηλθεν!

Είναι αξιολάτρευτο;, είναι άφελεστάτη. Α, φί* 
λε μου, πρέπει νά ηναί τ ι ;  εί; Βοιμίαν δπω; ά
παντά άφελεΐ;, άνθο; σπάνιον, μή αύξάνον πλέον 
παρ ίμ ϊν ,  καί τό όποιον σταματά εί; τά μεθό- 
pta τό τελευταιον.

Περιπλέον, ή ίστορία μου έχεται πεοιπετεία;, 
ητις μ.οί άρέσκει. Ακουσον μάλλον.

Εμελλον ν άναχιοοήσιο τήν πρωίαν τοΰ σαβ- 
βά του. Ημην άποφασισμένος.

Πρό; τό εσπέρας τής παρασκευής έπιστρέφων 
άπό τοΰ τραπεζίτου σου, διέβην κατά τύχτ,ν Εμ
προσθεν τοΰ θεάτρου. Γνωρίζεις τήν τετράγωνον 
οικίαν μέ τήν Λατινικήν επιγραφήν «P A T R L E  
ΕΤ M U S I S  : Tij πατρίόι χαι rate Μούσαις.» 
Παρίστανον τήν Λουκίαν. Γνωρίζω τό μελόδραμα 
έκ στήθους, καί άπ «ρχής μέχρι τέλους* άλλ' ε
πειδή καί δέν άγαπώ να κάμνω νέας γνωριμίας 
είς την μουσικήν . . . μόνον είς τά παλαιά μελο
δράματα πηγαίνω. Οσω πλέον τά ειδα, τόσω 
μάλλον θέλω νά τά βλέποι. Φθάνω περί τά ;  επτά  
ώρας" είχον άρχίσει. Ζητώ άπό τό γραφεϊον κάθι
σμα παρά τή ορχήστρα, μοι δίδουσι θέσιν αριθμόν 
4, έγώ δέ πηγαίνω νά καθήσω εί; τόν 2θ αριθ
μόν —  Δέν εΐναι ή θέσι; σας, μοί είπεν είδό; τ ι  
φύλακο; ή θυρωρού, ένδεδυμένου ερυθρόν άορτήρα* 
είναι έκεϊ κάτω εί; τήν πρώτην σειράν, πλησίον 
τή ; κυανοφορούσης εκείνη; δεσποίνης.

Α, φίλε Μάςιμε, .υπάρχει, βλέπεις, ειμαρμένη 
τις, τήν όποιαν ούδείς δύναται ν άποφύγη. Τί τόν 
έμελεν αΰτόν τόν άγαθόν φύλακα, έάν έγώ έκαθή- 
μην εί; τόν 4  ή 2 0  άριθμό\ άφοΰ άμφότεροι ή 
σαν κενοί; Τέλο; πάντων, ούτως ήθέλησεν εγεί
ρομαι μόλι; καθήσα;’ άνησυχώ δέκα κυρίους, χαι
ρετώ τήν κυανοφοροΰσαν κυρίαν, διαβαίνων πρό 
αύτής, καί τέλος πάντων κάθημαι είς τόν πανευ
τυχή αριθμόν 4 πρός μεγίστην εύχαρίστησιν τοϋ 
φύλακος. Κάθημαι δέ δσον οίόν τε άναπαυτικώ· 
τερον, δέν ακούω σχεδόν καί βλέπω περισσότερον.

Η ορχήστρα ητο λαμπρά, ώς εί; πάντα τά  
τή; Γερμανίας θέατρα* οί άοιδοί άρκούντως μέ- 
τοιοι, ώς πανταχοΰ τανΰν . · Αλλά τό βα . ϊ . Ι ίζον\  
Α, έάν έβλεπε; τό β*λλέτον. Ουδέποτε θέλω λη
σμονήσει του; Σκώτου; τής Πράγας Αγνοώ ποϋ 
ησαν τήν εσπέραν ταύτην αί καλλοναί τής Βοη
μίας, άλλ είς τά  θεωρεία οΰδεμία ύπήρχεν ωραία 
γυνή.

Διά τοΰτο παρετήρουν καί έγώ τήν γείτονά μου.
Τήν έβλεπον δέ κατά κρόταφον' τά Ελληνικά 

άγάλματα είναι συμμετρικώτερα' άλλ ή γείτων 
μου έν συνόλω ητο ξανθή αρκούντως. . Οί οφθαλ
μοί ήμών συνηντήθησαν. Είς τό βλέμμα αύτή;  
Ινυπήρχεν άκρα ήδότη; άλλά καί άκραν μελαγχο
λίαν έμφαίνουσα. Τό βλέμμα έκεΐνο ήτο μάλιστα  
εί; φανεράν άντίθεσιν πρός τήν λοιπήν φυσιογνω
μίαν αΰτής, τήν ζωηράν και πονηράν (ολίγον. 
Παρετηρησα τήν μικράν χεΐρά της, ητ ι ;  έφερε 
μετά πολλή; φιλοκαλία; χειρόκτια, δπερ ενταύθα

άσύνηθες. Τοΰτο έλύπει δτι ήλθε ε?ί τό με
λόδραμα μέ ίόχοοα χειρόκτια* άλλ’ ίσως είναι 
τοΰτο έν Πράγα τοΰ συρμαΰ.

Μετά τά ;  παρατηρήσει; μου ταύτας έστρεψα 
αλλαχού τό βλέμμα, δπω; μή πλέον τήν συλ- 
λογι^θώ·

Εν τούτοι; νομίζω δτι τήν έσυλλογιζόμην
εΐσέτι.

Μέ γνωρίζει;, Μάξιμε, οΰδέ αγνοείς πόσον σέ
βας φέρω κατά βάθος πρό; τά ;  γυναίκα;. Ούτε 
δειλότερο; άλλου ούτε τολμηρότερο; είμαι, άλλά 
δέν ευρίσκω καλόν νά πλησιάζω μετά τόλμης 
εκείνον, τόν όποιον δέν γνωρίζω. Τοΰτο ευρίσκω 
προπετές, οίαδήποτε καί άν ήναι ή έπιφύλαξι; ή 
ή έπιτηδειότης τής διατυπώσεοις' έχω καί έγώ τά;  
ιδέας μου καί τηρώ αΰτάς. Εάν ή πρό; ^ν άπο- 
τείνομαι γυνή έχη τό δυστύχημα νά μοί άπαν- 
τήσή, δέν τή ομιλώ πλέον' εί; τρόπον ώστε είς 
ούδεμίαν περίστασιν ή συνδιάλεξι; παρατείνεται 
έπί μακρόν.

Τοιαύτη είναι ή έν τώ έσωτερ ιχω  διαγωγή 
μο'/ εί; τά ξένα, μεταβάλλω όλίγον τά ;  άρχάς 
μου' κάμνω παραχωρήσει;. Ούτω έν τώ διαλείμ- 
ματι τοΰ μελοδράματο; έπανήλθον εί; τήν γεί
τονα μου* καί έξέφρασα παραδοξοφανή τινα ιδέαν 
περί τή; μουσι<ή;, άπαιτούσαν άληθώ; άρνησιν.

Αντί άπαντήσεω; δέν έπέτυ/ον υ) έλαφρού μει
διάματος, σκωπτικοϋ κατά τ ι ,  τό έξέλαβα σπου- 
δαΐον, καί έτόλμησα ν αποτείνω άπ εΰθεία; τόν 
λόγον.

Γνωρίζει;, φίλε μου, πόσον άξίζουσι τά Γερ
μανικά μου λαλώ τήν γλώσσαν ταύτην ούτω σχε
δόν κακώς ώς καί σύ, δηλαδή σχεδόν διόλου. Ε- 
δυσκολευόμην λοιπόν πολύ νά τελειώσω φράσιν 
τινά πϊρί μουσικής, φράσιν μικράν καί συγ/.ειμέ- 
νην άπό δύο έημάτων καί δύο προθέσεων, ών ή 
πρώτη ώφεΛε νά ήναι τελευταία' έν συντόμω, 
εμπερδευόμην εί; τό μήκο; τοΰ λόγου, ώ; ή χω
ρική έμπερδεύεται εί; τόν ποδήρη τρίβωνα τοΰ 
αύλικοΰ.

—  Ισω;, μοί ειπεν ή γείτων μου, μέ βλέμμα 
ιλαρόν καί μειδίαμα άδολον, καί μεταχειριζο- 
μένη τήν ήμετέραν γ)ώσσαν, ϊσω; ό κύριο; όμι- 
λεΐ εύκολώτερον τήν Γαλλικήν.

— Α, τό υποθέτω, ανέκραξα μειδιών. Είσθε 
λοιπόν Γβλλί;, κυρία;

—  ίδοί* κολακευτική έρώτησι;, κύριε· όχ ι ,  εί
μαι Βοεμή, άλλ έν τή νεότητί μου ώμίλησα έπί 
πολύ τήν Γαλλικήν γλώσσαν.

—  Δέν έλάβετε τόν καιρόν νά τήν λησμονή- 
σητε!

Εκαμε χειρονομίαν τινά, η τ ι ;  έπέμεινε.
—· Γνωρίζω τοΰτο καλώς, άλλ άς τό παρα- 

λείψωμεν
Επειτα Λ ίξκικολούθηβεν.
—  Από επτά δλων έτών ούδεμίαν λέξιν έπρό- 

®ερα έκ τής ωραίας ταύτη ; γλώσση;, 'V τόσον

άγαπώ. . . Αγνοώ μάλιστα δποΧό; τ ι ;  είναι πλέον 
ό ήχο; τή ; φοινή; μου ώ; πρό; τήν γλώσσαν 
ταύτην. Νομίζω δτι έχω πολύν τόνον.

—  Οί Σλάβοι δέν εχουσι ποτε τόν τόνον τού
τον, καί έντό; ολίγου θά πέμψωμεν τά τέκνα ή
μών εί; τά ίχολεια τής Πετρουπόλεως, εί; τήν 
Βαρσοβίαν . . ή εί; τήν Πράγαν . .

Ηρχισε νά γελά, άνελύθη 5 πάγος. Συνδιελέ/- 
θημεν έπί πολλήν ώραν, εκείνη μετ έλευθεοιότη- 
το; καί μετά θελκτικωτάτη; χάριτος, έγώ ο
λίγον σοβαρός, δπως τήν έκθαμβώσω κατά τι 
περί τού χαρακτήρός μου.

—  Είσθε Παρισινό;; μέ ήρώτησε.
Πάντε; οί Γάλλοι εΐναι Παρισινοί εί; τήν ξενι- 

τείαν, άπήντησα.
—  Ω, οί Παρίσιοι f άνεφώνησεν' ό δέ τόνο; 

αύτή; έξέφρασεν άφελή θαυμασμόν.
Τό παραπέτασμα ήρθη πρό; έξακολούθησιν τή ;  

παραστάσεως.
Η συνδιάλεξι; ήμών περιωρίσθη είς μονοσυλλά

βου; τινά; λέξει; καί ταύτα ; έκ διαλειμμάτων  
καί χαμηλή τή φωνή.

Γνωρίζεις, Μάξιμε, πώς είναι τεθειμένα1, αί 
όρχήστραι τών μικρών Γερμανικών πόλεων, θρα
νία δέν υπάρχαυσιν, άλλά μόνον καθίσματα άνευ 
χωρισμάτων, είς τρόπον ώστε φυσικώς κάθηνται 
πολύ πλησίον οί θεαταί, καί ό θέλων δύναται έτ ι  
μάλλον νά πλησιάση, καί ουτω τό λαλούν στόμα  
δέν εΐναί ποτε μακράν τού άκούοντο; ώτίου.

Τοΰ μεσοφώνου ή βραχνή φωνή μοί έπέτρεψε 
νά έπαναλάβω τήν συνδιάλεξιν τακτικώτερα.

—  Τή άληθεία, ειπον πρό; τήν γείτονά μου, ο ί  
μουσικοί υμών είναι άποτρόπαιοι·

—  Δέν έσυνειθίσαμεν εί; καλλιτέρους, είπεν 
εκείνη, κινβύσα τούς ώμους έλαφρώς.

Δέν ήκουσά ποτε καλλίτερα.
—  Δέν υπήγατε λοιπόν είς Βιέννην;
—  0 X‘;

 Οΰδ είς Δρέσδην;
—  Επίσης.
—  Δέν αγαπάτε, φαίνεται, τά ταξείδια.
—  Τουναντίον! είμαι πάντοτε είς τήν παραμο

νήν τού ν’ άναχο)ρήσω διά τούς άντίποδας . . . 
καί ποτέ δέν έπέρασα τό Τέπλιτς έξ ενός καί 
τό Θαβώ? έξ άλλου, άτινα δί εμέ εΐναι τά δύο 
άκρα τοΰ κόσμου ϊμ ε ΐ ;  δέ ταξειδεύετε πολύ;

—  Πάντοτε.
—  Εΐναι παρά πολύ! Καί πότε άφίνετε τήν 

Πράγαν;
—  Επίστευον ν αναχωρήσω αύριον, άπήντησα 

άτενίζων αύτήν.
λδιόρατον έρύθημα, έλαφρότατον νέφο; ροοο- 

χρόου αίματος, έβαψε τάς παρειάς αΰτής καί ή- 
σθανθην δτι έπειράτο ν άποσυρθή ολίγον. Αλλ ό 
έτερο; τών γειτόνων ητο παχύς, έχων τάς κνή-  
μας εσταυρωμένα; καί τού; αγκώνας έπί τών γο
νάτων καί εγκατεστημένο;, ώς είπείν, έπί τοΰ ο-



λιγώτερον οστεώδους μέρους τοΰ άτόμου αύτοΰ, 
ώ; πυραμίς επί τής βά^εώς της. Εύκολώ^ερον 
Υΐτο νά κινήσ/} τις τό όρειχάλκινο* άγαλμα τοΰ 
άγίου ίωάννου έπί τής γέφυρας τοΰ Χρχδσχόν.

Ελυπήθην τήν άθώχν ταύτην αμηχανίαν αύ - 
τής, καί το άπδ μέρους μου, ώπισθοχώρησα μετά 
πολλής έπιτηδειότητος. Η εμπιστοσύνη έφάνη έπι 
τοΰ ex. νέου γαληνιασαντος μετώπου της, καί τό 
μειδίαμα έπανεκάθησεν εϊς το χαρωπόν στόμα 
τής γείτονός μου.

Η παράστασι; έτελείωσε τέλος. Η Λουκία έ- 
φόνευσε τον έαυνής σύζυγον, παρεφρό»ησε, πριν 
ή έπειτα, διότι δεν ενθυμούμαι καλώς, καί έψαλε 
τήν μονφδίαν αύτής. 0  Εδγάρ έβΰθισε μάχαιραν 
κατά μέσον τί) στήθος, καί ή ψυχή τών δύο ερα
στών μετέοη ώς είς στεναγμός έπί τών τρεμου- 
σών χορδών τοΰ βιολιού καί τής άρπης' έκαστος 
έπειτα άπεσύρθη μέ τήν θορυβώδη εκ ε ίνη ν  σπου
δήν, ήτις παντα^οΰ δηλοΐ το τέλος δλων τών 
όμηγύρεων.

Εθεσα τήν μανδήλιαν έπί τής £άχεως τής νεα- 
ρας γυναικός μετά βραδύτητος κατά τί) μάλλον 
καί ήττον μεμετρημένης· Ούδείς δέ πλέον έμενεν 
έν τή αίθούσνι δτε τή προσέφερα τήν καλύπτραν 
αύτής. Τήν έλαβαν άπδ τών χ ε ιρ ώ ν  μου καί τήν 
εόριψεν έπί τή; κεφαλής αύτής μετά τίνος πονη
ριάς. Ηθέλησα νά δέσω τάς ταινίας.

—  Οχι, έκαμε γελώσα' είσθε αδέξιος πολύ. 
Χαίρετε.

—  Απδ τώρα;
—  Δεν υπάρχει καί πέμπτη πράξις.
Λ'ψωσε τήν έπί τών δφθαλμών αύτής πίπτουσαν 

καλύπτραν, διώρθωσε τά δέματα, μέ έχαιρέτησεν 
έλαφρώς καί ήτοιμάσθη ν άπέλθη.

—  Εάν ήμεθα έν Παρισίοις, ήθελον συνοδεύσει
υμάς, καί ταύτα λέγων έλαβον τον βραχίονα αύ
τή;. Αλλ άγνοώ αν γίνηται τούτο καί έν Πράγα.

—  Ως καί έν Παρισίοις.
Εξήλθομεν όμού.
—  ί ί  τροφός μου πρέπει νά μέ περιμέν-ij εις 

τήν πάροδον, είπε' δέν συνειθίζω νά έξέρχωμαι 
μόνη.

Είδον δτι εΰχαριστεΐτο νά μοί κάμ^ τήν μι-  
κράν ταύτην έξομολόγησιν. Εστρεψε πανταχόθεν 
το βλέμμα, άλλ ή τροφος δέν έφαίνετο καί ή 
πάροδο; ήτο έντελώς κενή.

—  Εμπρός! είπον κατ έμαυτδν, ήθέληβε νά 
σοβαρευθή ολίγον, δπερ συγγνωστόν εις χωρικήν. 
Εάν S εΰρίσκϊ! εύλογον νά παριστάν·/) είς τού; 
οφθαλμούς μου δτι έχει καί τροφόν, πρδς τ ί  νά 
τή αντιτείνω; Πρέπει τις πάντοτε νά πιστεύη 
τάς γυναίκας, ή τουλάχιστον νά φα ίνητα ι.............

—  Πώς ονομάζεται ή τροφος ύμών;
—  Σόφιά·
Επρόφερα τδ δ'νομα τοΰτο, άλλ ή ήχώ τοΰ 

θεάτρου έκοιμάτο, ούδέ ήκουσα καμμίαν άπάντησιν.
Η σύντροφό; μου έφάνη ζωηρώς ταραχθεΐσα.

—  Είναι ή πρώτη φορά. καθ $ν τήν περι
μένω, είπε μετά τίνος ανυπομονησίας·

Τδ έπ’ έμοί, ήχην απαθής ώ; τδ σύνθημα ς-ρα- 
τιώτ ου.

—  Τί αποφασίζετε, κυρία; θέλετε ν άναχωρή- 
σητεν ή θέλετε νά περιμείνητε; τήν ήρώτησα μετά  
τινας στ ιγμά;, καί νομίζων δτι θά τήν φέρο> 
είς αμηχανίαν.

Η θ υρωρδς παρετήρει ήμάς χασμωμένη καί έ
φαίνετο δτι δέν έζήτει καλλίτερον τοΰ νά μας 
άποπέμψϊ).

—  Απέλθωμεν! ειπεν ί  νεαρά γυνή. Γνωρίζω 
τίνα δδδν θέλει ακολουθήσει' θά τ ή ν  άπαντήσωμεν.

—  Βεβαίως! άπήντησα, πολύ άπέχων τού νά 
πιστεύσω.

Επεριπατοΰμεν βραδεΐ βήαατι καί ολίγον δ μ ι - 
λβϋντες Ητο οφθαλμοφανώ; εμφροντις. Πάραυτα 
δέ εκίουσε τάς χεΐρας.

—- Εγίνωσκον καλώς δτι θά έλθη, άνέκοαξϊ 
μετά χαράς.^

—  Γίς; είπον έγώ.
—  Η. Σόφιά, ή τροφός μου.

Ούδέν έβλεπον" άλλ 5 οφθαλμός έκείνης διέ* 
σχίσε τήν σκιάν, καί μετ ού πολύ διέκοινα καί 
έγώ υψηλήν τινα_ καί ισχνήν γυναίκα, προχωρού
σα* πρδ; ήμάς· Ητο υπηρέτρια, άπλούστατα ενδε— 
δυμένη, κατά τδν τρόπον τών Βοεμών χωρικών, 
ώς τάς βλέπει Tt; μεταξύ δλων τών εντίμων οι
κιών τών χωρικών τής Πράγας.

Γέλασον δσον θέλεις, Μάξιμε' άλλ ή έμφάνι- 
σις τής Σόφιάς ταύτης μέ έκαμε φαιδρόν. Αγνοώ 
διά τί ήθελαν λυπηθή αν ή κυρία. αύτή; μέ ήπά- 
τα. Επέπληξα έμαυτδν διά τήν υποψίαν μου, ώ; εί 
έπραξα έγκλημα,,καί έδιπλασίασα τά; περιποιήσεις 
άου δπω; καταπνίξω τοΰ συνειδότο; τά ;  τύψεις.

Η Σόφιά είπε δύο ή τρεις φράσεις πρδς τήν δέ
σποιναν αύτής έν τϊ) μητρική γλώσσγ) τη;, εκεί
νη δέ άπεκρίθη Γερμανιστί, λεπτή προφύλαξις 
δί ην εύχαριστήθην. Επειτα ή Σόφιά ήοχισε να 
προηγήται ήμών κατά δεκάδα βημάτων καί οΰχ; 
ν’ άκολουθή ώς ήθελε πράξει ή μάλλον έξησκημέ- 
νη θαλαμηπόλος τοΰ Λονδίνου ή τών Παρισίων. 
Καί τοΰτο μοί ήρεσκεν.

Αφ ής στιγμής έφάνη ή Σόφιά, ή Ελένη έπα- 
νεΰρε τήν ζωηρότητα τοΰ πνεύματος αύτής καί  
τήν φαιδρότητα, έν ω έγώ, τούχαντίον, έγενόμην 
σ ιω π η λ ό ς  έπί μάλλον καί μάλλον.

—  Ε, λοιπόν! είπεν Ικείνη, τί έχετε; ώμιλεϊτε 
τόσον πολλά έν τω θεάτρω . . καί τώρα.

— Εν τώ θεάτρω ή μην φαιδρδς, ένταΰθα εί- 
αα; σκυθρωπός,

—  Καί διά τ ί  τούτο;
—  Θεέ μου! τή άπήντησα· μήτε γλυκαναλά- 

τους χαριτολογίας έπεθύμουν νά σάς πωλήσω, 
αήτε φιλοφρονήματα ίδια ταξειδιώτου' άλλ ε’ισθε 
άξιέραστος γυνή, καί αυριον δέν θά ’ίδωμεν πλέον

c εί; τδν άλλον. . . Μόνον ύμεϊς θά λησμο»ήση- 
τε. · . καί έγώ θά ένθυμοΰμαι!

—  Εισθε περίεργος, είπε μετά φωνή; συγκεκι- 
νημένη; ολίγον καί άκουσίως βραδύ^ουσα τδ 
βήμα.

Τήν στιγμήν εκείνην διηοχόμεθα υπδ φανδν 
αέριου, έκ τίνος τοίχου έζερχομένου καί ρίπτοντος 
ι,ωηρδν φώς. Τήν παρετήρησα, ήτο ώχρά καί έν 
τοΐ; οφθαλμοί; αύτή; υπήρχεν άφωνό; τ ι ;  έρώ- 
τησι;· έλαβον τήν εϊς τδν βραχίονά μου στηοιζβ- 
μενην χεΐρα αύτής καί τήν έθλιψα ελαφρώς.

—  Πιστεύετε δτι δύνασθε νά διακρίνητε τήν 
αλήθειαν άπδ τδ ψεύδος;

—  Πάσα γυνή τδ πιστεύει!
— Δεν αισθανειθε λοιπδν δτι έχω ζωηροτά- 

την επιθυμίαν ΐνχ έπανίδω υμα;;
Ηθέλησε ν άποσύρη τήν Iχυτής χεΐρα.
—  Ναι, έπανέλαβον, κρατών πάντοτε αύ 

τήν, ζωηροτάτην έπιθυμίαν* θέλω νά έπανίδω 
υμάς.

— Είναι δύσκολον·
— Μοί επιτρέπετε νά δοκιμάσω;

—  Μάλιστα, άπήντησε μετά στιγμήν σκέψεως. 
Ελθετε αυριον, τήν μεσημβρίαν, θά παρουσιάσω 
υμάς εΐ; τδν πατέρα μου.

Εσπευσε τδ βήμα, ώς ε! είπε πλειότερα τοϋ 
δέοντος καί ώς εί ήθελε *ΰν νά μέ άφήση.

—  Εδώ κατοικώ, είπε, καί μοί έδειξε διά 
τοΰ δακτύλου πρδ; τήν άλλην άκραν τή ; όδοΰ 
λευκόν καί κομψδν οίκίσκον. 0  πατήρ μου κατοι
κεί εις το ίσόγαυν καί έγώ τήν πρώτην οροφήν.

—  Τά φωτεινά έκεΐνα παράθυρα. . .
—  Είναι τοΰ ίδινοΰ μου θαλάμου.
—  Θά τά  παρατηρώ διά πολλήν ώραν.
— Αν άγαπάτε νά σάς συλλάβωσιν οί περί

πολοι Κροάται καί νά περάσητε τήν νύκτα σας 
είς τήν φυλακήν, σάς τδ συμβουλεύω Α; ίδωμεν. 
Είναι πολύ αργά/ (ήτο έννάτη καί ήμίσεια ώρα)' 
θά μέ μαλώσουν. Καλήν νύκτα' είς αυριον- πλήν 
πού κατοικείτε;

—« Εί; Blauen S tem .
—  Καλώ; . . δέν είναι τδ μέρος μου δυσεύ- 

ρετον' πρώτον πρδ; δεξιά, δεύτερον πρδ; αριστε
ρά, εί; πύργος, μία πλατεία, μία έκκλησία καί 
ιδού υμείς· δέν δύνασθε νά χαθήτεί

—  Μή φοβεΐσθε, τή είπον, θά ευρω πάντοτε τήν 
πρδς δμάς άγουσαν όδδν έκ τοΰ καταλύματος μου.

Τή, έσφιγζα τήν χεΐρα' ή Σόφιά έςέφερε τού θυ
λακίου της μεγάλην κλείδα, ήνοιξε τήν θύραν καί 
αί δύο έγειναν άφαντοι.

Νΰν, φίλε μου, σοι ομολογώ οτι είς άκρον ή 
περιεργειά μου έκεντήθη. Τίς ή γυνή αΰτη, καί τί 
μέλλει νά συμβή; Επί πέντε λεπτά παοεμόνευσα 
ύπδ τά παράθυρα τής οικίας, έπειτα εύγενές αί
σθημα μέ έκυρίευσεν, ήσχύνθην δί αύτήν τήν κατα
σκοπίαν, καθόσον μάλιστα δίς ή τρις έκινήθη τδ 
παραπέτασμα καί ήδύνατο νά μέ ίδ^. Επανήλθον

λοιπδν είς τδν K u a r o v r  Α στέρα ,  χωρίς νά άπαν- 
τήσω τήν νυκτοφυλακήν καί έδείπνησα, διότι καί  
κατ αύτήν είσέτι τήν ώραν δειπνοϋσιν έν τί) εύ- 
δαίμονι Γερμινία. Μοί έφεραν δξύρρυγχον, τδν 
βασιλικδ» ίχθΰν τών Σλαβικών ποταμών, φασιανόν 
καί φιάλην τοΰ άρίστου οίνου, §ν καλοΰσι L i e b -  
frauen Milk, καί οΰτινος τδ έρωτικώτατον ό'
νομα δέν τολμώ νά σοι μεταφράσω· Κατόπιν 
έκοιμήθην ώ; άληθής καλόγηρος, άνευ κυανών 
δηλ. ή έρυθρών ονείρων. Ηδη είναι δεκάτη ώρα τής 
πρωίας, και εγώ καθήμενος έπί μ ικ ία ;  τραπέζης 
χαράισω πετώντι καλάμω την παροΰσάν μου. Θά 
τήν ρίψω δέ ό ίδιο; είς τδ ταχυδρομεϊον, δταν θά 
υπάγω είς τδν οίκον τής ώραίας μου·

Β'.

‘Ο  α ύ τ ό c π ρ δ ς  τ ό ν  α ύ τ ό ν .

Δέν υπήγα, Μάξιμε, διότι ηλθεν εκείνη.
Τδ πράγμα έπί μάλλον καί μάλλον περιπλέκε

ται μέ τρόπον παράδοξον. ΗτοιμαζόμΊν νά έξέλ- 
θω' ήτο δέ μόλις Ινδεκάτη ώρα* δέν έπεθύμουν 
νά τήν κάμω νά περιμένη* άκούω δύο ελαφρούς 
κτύπους δειλούς και βεβιασμένους εί; τήν θύραν 
μου* ώς μή γνωρίζων τινά έν Ιΐράγη, αποκρίνομαι 
μέ ί ν  ξηρότατον εϊαεΛθε, άλλ ούδείς εισέρχεται· 
Μεταβαίνω δ ίδιος είς τήν θύραν καί άνοίγω άπο- 
τόμω;. Ητο έκείνη, φίλε μου. Θά μέ πιστεύσης 
έάν θέλης, ή έάν δύνασαι, άλλά μοί έκαμε κόπον. 
Πά, είπον κατ  έμαυτδν, ιδού καί άλλος άγγε
λος, άπολέσας τά  πτερά του. Επειτα δέ άποτα-  
θείς πρδς εκείνην μετά τής συνήθους είς τδ φύλον 
ήμών υποκρισίας.

—  Εμπρδς, κυρία, τή είπον* όπόση θελξικάρ
διος αιφνίδια έμφάνισι;. Τέλος, έψεύσθην, ώς έ- 
πρεπεν' έπειτα δέ εοδιψα λαθραΐον βλέμμα είς 
τδν καλλωπισμόν της. Δέν ήτο κακδς, σοι δρκίζο- 
μαι* έσθής λευκή μέ £ήγαις χρώματο; λειριού' ψά
θινος πίλος χωρίς πτερά καί άνθη' άλλ άπλή τ α ι 
νία, τοΰ αύτοΰ μέ τήν έσθήτα χρώματος, καί 
έπιχαρίτως δεδεμένη· έφερε δέ δύο καλύμματα ή 
βέλα, τδ μέν έπί τοΰ δέ, τά όποια έτείλιξεν ά- 
διαφόρως καί έ^ριψεν έπί μιάς τραπέζης μετ ή 
θους ευσταθούς μέν άλλ ούδέν ήττον μαρτυροΰν- 
τος δτι ητο πολύ τεθορυβημένη' άλλ αί γυναίκες 
δέν είναί ποτε θελκτικώτεραι ή οταν έχωσι φό
βους τινά;. Μοί έτεινε τήν χεΐρα, τήν οποίαν έ
λαβα μεταξύ τών ίδικών μου· Τψωσε τού; δφ- 
θαλμού;, τού; μεγάλους διαυγεΐ; οφθαλμού; της, 
διά μέσου τών όποιων δύναται τις νά έμβαθύνη 
μέχρι τών άδυτων τής ψυχής αύτής. Τδ βλέμμα 
έκεΐνο, τδ τόσον άγνδν καί τοσοΰτον τίμιον — δέν 
αγνοείς, Μάξιμε, τήν άξίαν τής λέξεως ταύτης  
έν τώ στόματί μου —  τδ βλέμμα έκεΐνο μέ κα 
τέστησε παραχρήμα άν οΰχί τδν ήσυχώτερον, άλλά  
τουλάχιστον τδν αίδημονέστερον τών άνδρών Ε
πειτα τήν έφερα είς μικρδν άνάκλιντοον πλησίον



τής τραπέζης μου, έγώ δέ έκάθησχ απέναντι αύ
τής επί μιας καθέκλας.

—  ίδού λοιπον έγώ έντχϋθα, είπε μετά τίνος 
ζωηρότητος καί άποκρινομένη οίονεί εις τήν έρώ- 
τησιν, -flv δεν τί} έκαμνον. Δέν απορείτε ολίγον 
βλέπων με πλησίον υμών;

Εκαμα χειρονομίαν, δυναμένην πολοτρόπως 
νά εξηγηθ^.

—  Ω, απορείτε, έξηκολούθησεν, έγώ δέ απορώ 
πλειότερον υμών’ άλλά τ ί  ποιητέον; Δέν δύναμαι 
νά δεχθώ υμάς . · τουλάχιστον σήιιερον' ο πατήρ 
μου ά^αθετεΐ, και δταν εκείνος έχη τάς αδιαθε
σίας του, έγώ είμαι πολύ απασχολημένη. Ηλθον 
λοιπον ΐνα μή έλθητε υμείς. Καί νΰν υγιαίνοιτε. 
Πρέπει νά έπιστρέψω* ή ώρα μοί είναι πολύτιμος 
και μεμετρημένη.

Ηγέρθη, άλλά την έβίασα έλαφρώς νά έπανα- 
καθήση.

—  Μοί οφ;ίλετε, τη είπον, §ν τέταρτον τή ;  
ώρας τουλάχιστον είς άλλαγήν τής ήαέρας, -?,ν 
δίδω υμίν.

—  Πώς τοϋτο;
—  Ναι, ανευ ύμών άνεχώρουν τήν πρωίαν ταύ

την, καί τί} έδειξ*, Μάξιμε, τήν έπιστολήν σου, 
•̂ ν έκείνη άνέγνωσε γελώσα.

—  Λοιπον σας έμποδίζω έγώ νά χορεύσητε 
μίαν μαζούρκαν μετά τή; Αγγλίδ»ς σας.

—  Δέν είναι Αγγλίς μ ο υ .

—  Τόσοι τό καλλίτερον, είπε μέ μικρόν ακα
ταδεξία; μορφασμόν, ίέν άγαπώ τάς Αγγλίδας.

Ταύτα δέ λέγουσα, ήγέ^θΐ) καί παλιν, π:ριερχο- 
μένη τόν θάλαμον, παρατηρούσα τά πάντα καί 
τά  πάντα ψαύουσα μετά τή; περιεργείας έκείνης, 
•̂ ν εχουσι συνήθως αί γυναίκες δτε εισέρχονται 
εί; τών νέων τά δώματα. Γινώίκεις, Μάξιμε, δτι 
ό θάλαμό; μου είναι άρκούντω; κομψό;’ έχω £ν 
κλειόοκύμβαλον εις μίαν γωνίαν’ είναι κακόν, 
άλλ όπω'δήποτε στολίζει' εχω βιβλία έπί τών 
δύο τραπεζών'' ήγόρασα ολίγα άπό τά ώραία τή; 
Βοημία; ποτήρια, τών όποιων αί ζωγραφίαι είναι 
ζωηρότατα χρωματισμένοι καί κάμνουσι λαμπρόν 
στολισμόν. Τέλος, παντού τοΰ θαλάμου μου ί>- 
πάρχουσιν άνθη.

Ιΐλθεν εις τό κλειδοκύμβαλον καί τό ήνοιξεν.
—  ΙΙαίξατε τίποτε, τή είπον, δπως έπαναρ- 

χίσω τήν συνόιάλεζιν.
—  Δέν γνωρίζω, άπήντησεν' άνετράφην εί; 

του; αγρούς καί δέν έμαθα μουσικήν.
Τόσον πολύ έφοβούμην μή άρχίσν}, ώστε πα  ̂

ολίγον νά τήν άσπασθώ διά ταύτην αΰτής τήν 
άγνοιαν.

Εφυλλομέτρησε τά βιβλία.
—  Πώ;, άνέκραξεν, ούδέ £ν Γαλλικόν;
—  Οχι, είπον· ούδέν έφερα' παν δ,τι βλέπε 

τε έδώ τό ήγόρασα έν Πράγα καί είναι Γερμα
νικόν.

—  Τόσω χειρότερα. Επεθύμουν ν άναγνώσω

ένώπιον υμών' θά είχετε δέ τήν καλωσύνην νά 
μοί έδίδετε 8ν μάθημα προφορά;* δέν εχει ουτω;

—  Βεβαίως. Α λ λ ά  τό κακόν θεραπεύεται.
Τή έδωκα τά Δ ιάφορα  τή ; Σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ή ς  

καί £ν τής Τραπέζη; Δελτίον. Ανέγνωσε μετά  
θαυμασίας σοβαρότητος' έπειδή δ έγώ τήν παρε
τήρουν πλειότερον η όσον τήν ήκουον, εκοουσε 
τόν πόδα μετά πονηριάς παιδιού, τό όποιον τά  
θωπεύματα έφθειραν.

—  Διά τ ί ,  είπε, δεν μέ διοοθόνετε;
—  Πταίετε υμείς, άπεκρίθην' διότι άναγινώ" 

σκετε καλώς.
—  Οχι' είμαι βεβαία δτι κάμνω πάντοτε λά- 

'/| είς τους τόνους·
—  Λοιπόν, έπαναοχίσατε.
Επανήρχισε' τήν διώρθωσα άπαξ ?ι δί; καί έ- 

οαίνετο θελχθείσα.
Είπε μοι, Μάξιμε, γινώσκεις τ ι  ήδΰτερον μα

θημάτων, διδομένων είς νέαν καί ευειδή ξένην η 
λαμβχνομένων παρ αΰτής; Ηθελε τις γείνει πολύ
γλωσσος μένων έν τφ  σχολε!ω καθ δλην τήν 
ζωήν αυτού·

ΐίτοιμάζετο νά εξακολούθηση τήν άνάγνωσιν, 
δτε αίφνη; ήκουσα τρία ξηρά καί σφοδρά κτυπή
ματα είς τήν θύραν τού θαλάμου.

Κτένισα τήν νεαράν γυναίκα' άγνοώ οποία 
σκέψις διήλθε τό πνεΰμά μου καί μοί έπροξένηβεν 
έλαφρόν τρόμον.

Εν Πράγα δέν γνωρίζω τινά' τ ί ;  λοιπόν ό 
κρούων τήν θύραν μ.ουί

Επειδή δέ δεν ηνοιγον, εκρουσαν καί έκ δευ- 
τερου.

— Ανθίζατε λοιπον, ειπεν ή Ελένη, παρατη- 
ροΰσά με διά τή ; γωνίας τού οφθαλμού. Βλέπετε 
ότι εΐναι άνυπόμονος.

Τπήκουσα.
Η κυρά Σόφιά έφάνη έπί τοϋ φλοιού.

—  Καλά, άκολουθώ σοι, Σόφιά, είπεν ή νεάνις. 
Η  Σόφιά έπανέκλεισε τήν θύραν χωρίς νά προ-

φέοΐ) λέζιν.
—  Δέν συνειθίζω νά έζέοχωμαι μόνη, μοι είπεν 

ή μ α θ ή τ ρ ι α  μου' μέ συνώόευσεν ένταΰθα, καί θά 
πράξη τί. ίδιον νϋν. Η έπίσκεψίς μ,ου δέν εΐναι έξ 
εκείνων, αϊτινες γίνονται λάθρα.

—  Βέβαια, είπον έγώ.
Ε'ιχον δέν ήξεύρω τί  άγροίκον, προφέρων τοϋτο 

τό έπίρ^ημα, καί όιά τούτο έκείνη έξεκαρδίσθη 
γελώσα.

—  Χαίρετε, διδάσκαλε, μοί είπε' λάβετε τά  
δίδα κτρα υμών. Καί συγχρόνως έθηκε μ,ετά τίνος 
φ ιλ α ρ ε σ κ ία ;  τήν μικράν αύτής χείρα έπί τών χει- 
λέων μου.

Πότε θά έπανίδω υμάς;
Ποτέ !
Εΐναι όλίγιστον.
Αφού άπέρχεσθε.
Καί έάν δέν άνεχώρουν; -‘λ ··

—  Καί ή μίσ; Σά^ρα; Οί άνθρωποι οΰτοι μοί άναμιμνήσκουσι διτ,γη-
Λς άφτσωμεν τήν μίσς Σά^ραν, καί άςό-Ιμ-άτιόν τ ι  τοϋ Οκταβίου Λα*ροά, τό όποιον συγ- 

j/.ιλήσωμεν περί υμών. Εμεινα δί υμας ενταύθα, Ιγνωσθήτω μοι νά μεταφέρω ενταύθα όπως ή 
μόνον δί υμας. Αισθάνομαι μεγίστην ηδονήν βλέ I μ ν ή μ η  μοί παρουσιάζει αύτό.
πων υμας. Αι βραχείαι καί δραπέτιδες αύταιΙ Εγκωμιάζειν τό παρελθόν, λέγει ό συγγραφεύς 
σχέσεις, αϊτινες μόλις έγγίζουσι τήν ζωήν υμών ήμών, καί κατηγορείν τοϋ ένεστώτος, είναι συμβάν 
(έγεινε σύννους), θ’ άφήσωσι, τό αισθάνομαι, διαρ -Ι αρκετά σύνηθε; καί μανία γεροντική' άλλά πολ-
κέστατα ϊχνη εί; τήν ίόικήν μου. Ιλάκις είναί τ ι  πλέον παρά μανία, είναι παραφρο-

Εβαλε τήν χεϊρα έπί τών οφθαλ.μών καί μοίΐσύνη, νομίζω, καί αν πιστεύητε ότι περιπίπτω
έκλεισε τό στόμα διά τοϋ οιπιδίου. εί; υπερβολήν, άφετέ μοι νά σα; διηγηθώ τήν

—  Δέν άγαπώ τα σοβαρά, είπε μετά μειδιάμα-1 ιστορίαν άγαθοϋ τινο; γέροντος, ον έγνώρισα, καί
τοί ολίγον βεβιασμένου.

—  Λοιπόν, τή είπον, έχετε ανάγκην δευτέρουΙλοτε.
|8ν θά ονομάσωμεν, άν εϋαρεστήσθε, Μάτεο Αλ-

0  Αλλο τε ειχε σκληρόν τήν κεφαλήν καί τό 
Ιπνεϋμα πλήρε; φαντασιοπληξιών, Παν ε’.'̂ ος πρού- 
[δου τού ήρέθιζε τρομερά τά νεύρα.

—  Οί άθλιοι! έλεγεν όαιλών περι ήμών, έφεϋ- 
ρον τους διαβολικούς σιδηροδρόμους, τούς οποί
ου; ποτέ δέν θά έφανταζοντο οί πατέρες των.

,j-jfiritj.ατος' τό θέλετε;
—  Ναί.
—  Πότε;
—  Οταν θελήσητε νά μοί τό δώσητε.
—  Περί τάς τρείς ώρας τότε.
— Εστω, περί τάς τρεις.
Ηνοιξε τήν θύραν καί κατέβη πετώσα τή^κλΜΠού θά καταντήστ, λαός, τρέχων ούτω; εις τήν 

αακα. Οτε ή λευκή έσθής έγεινεν άφαντος είςΙάβυσσον διά τοΰ σιδηρόδρομου; 
τήν τελευταίαν τής κλίμακος στροφήν, είσήλθονΙ Κατά τόν Πάτερ Αλλοτε, ό αιών, καθ ον ζώ-  
είς τόν θάλαμόν μου. Ελαβα τά βιβλία, κ τ ι ν α ΐ υ , ε ν ,  είναι ο Αδης, ουτε περισσότερον, ούτε ολι- 
νίγγισεν, ήρπασα τό κάλυμμα, δπερ άφήκεν έπίΐγώτερον, διότι, καθώ; πολλά καί τών . Ια δ ιχα ιν  
τή ; τραπέζη;. Ηκολούθουν, παρετήρουν τά έν τώ ΐή μ ώ ν λέγουσι, παρήλθεν ή μόδα τών τ σ α χ τ σ ι ·  
θαλάμω ϊχνη της. Ιρίωκ καί τών τ σ ο υ π ε ό ω ν ,  καί αί “γυναίκες έξέβ-

Πώς θά παρέλθο^σιν αί τρείς αΰται ώραι; Με-Ιχ,ονται είς τήν ό^όν άνοικταί. 
ταβαίνω είς τήν γέφυραν τοΰ Χραδσχίν, μέ τό I Αλλοτε ητο πλούσιος καί οίκονόμ.ος’ εις τήν
λεύκωμα και τά μολυβδοκόνδυλά μου’ θά π ρ ο σ -  ήοειπωμένην κατοικίαν, ^ν κατώκει ίπό εξήκοντα
παθήσω νά τελειώσω τόν τάφον τού άγίου ίωάν Ιέτών, έπεκράτει πάγος τόν χειμώνα, «αύσων δε 
νου, τοϋ οποίου τήν ζωγραφιάν ηοχισα άπό οκτώΙτό θέρος’ άλ>ά καί άν έπληρόνετο άκόμη ό Άλ- 
ήμερών ύγίαινε. Βάλε με είς τούς πόδας τής μ ι -  λοτε, ούδέποτε θά προσέτρεχεν είς ττν επιστήμην 
λαίδυ' δέν θά μείνω. Καί πάλιν ύγίαινε. [τών άρχιτεκτό ων καί κτιστών τοϋ τόπον, οΐτινες

Εχομεν έκάστοτε τρεις άναχωρήσεις καί σοί|;ν τούτοις εκτιζον ώραία; οικίας εΰρυχώρους, καί 
γράφω διά τών τριών ταχυδρόμων. Τοϋτο μέ I υγιείς, έν αί; ή θερμότης καί η δρόσος έπήγαιναν
βοηθεί είς τό νά σκοτόνω τόν κ*ιρόν’ σοι γράφω καί ήρχοντο άλληλοδιαδόχως καί άναλόγως τής
ολίγα περί έμαυτού' θά μοι τό πληρώσης, δταν j =ποχής.
;υχη ευκαιρία. (Ακολουθεί).

Γ. ΒΑΦΕ1ΑΔΗΣ.
Ο Πάτερ Αλλοτε είχε δύο ΰπηρέτα;, οϊπνες 

τόν ώνόμαζον βαι^ τή φοινη χ ο υ τ ό γ ε ρ ο r  καί 
ές,ηνταβε.Ιόνην  καί, ώς άληθείς κακούργοι, συνώ- 
αοσαν νά έπωφεληθώσιν έκ τών προλήψεο^ν τού 
/.υρίου των.

Νύκτα λοιπόν τινα, έν (ο ό Πάτερ Αλλοτε έ- 
κοιματο βαθέωϊ, κλέψαντες τά τρία τέταρτα τοϋ 
αργυρίου του καί τά ράκη του έφυγον' έόστε δ γέ* 

Δεν είμαι βεβαίως φανατικός υπέρ τού αίώνό;|ρων έξύπνησε τό πρωΐ πτωχότατος καί . · γυ-

ΤΟ ΠΑ.ΡΕΛΘΟΝ ΚΑ.Ι ΤΟ ΕΝΕΣΤΩΣ
(Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Ν ).

μου* άπέχω πολύ τού νά πιστεύσω ότι πάσαι αΐΐανότ^τος
πρόοδοι, έπραγματοποιήθησαν ηδη, καί δτι δέν 
πρέπει ποτέ νά υπερβώμεν τόν σταθμόν τή; εύ 
δαιμόνιας καί εύημερίας, εί; 8ν ήδη άφίχθημεν 
Αλλ όμολ9γώ· δτι ούδέν οίδα φορτικώτερον τή; 
αιώνιας έπίοδοϋ άνθρώπων τινών, οΐτινες τό π> 
οελθόν μ,όνον θεωροϋσι, καί κατηγοροϋσι τού ένε 
στώτος διά στόματος άνοήτου άμα καί γελοίου 
Οί ουτω σκεπτόαενοι δέν είναι τοσοϋτον σπάνιο1

0  Αλλοτε ί-ι μόνον πραγμα εΐδεν έν τή δυστυ
χία του.

—  Νά δά, άνέκοαξεν, αί άναγκαίαι συνεπειαι 
τών κακών διδασκαλιών, αϊτινες κυκλοφοροϋσιν' 
<ΰτά κάμνουν αί πρόοδοι τών τεχνών καί έπι- 
στημών, οί σιδηρόδρομοι, οί τηλέγραφοι καί αί 
-εωτεραι ΐδέαι! Αλλοτε . . δλ* τ,σαν διαφορετικά. 

Εσκέφθη έπί εν τέταρτον περί τοϋ πρα*τέου
δσον φανταζόμεθα, καί εΐναι καταστρεπτικώτεροι, I «,αΐ άπεφάσισε συνετως νά ειδοποιήσω τήν ά^τυ- 
παρ δσον τολμώμεν ενίοτε νά εϊπωμεν είς αύτού;. | νόμίαν.



Εδ'ανείσθη παρα τού γείτονός του ένδύματα καί! 
δπω. δτω; -:νε >·ί4γ), έν ώ συγχρόνως καττιρκτο ’ 
το ένει μ;, κατά τόν νεώτερον συρμόν. Ανάγκη 
καί Θ·.οί πείθονται, είπε καθ εαυτόν, και α ς ! 
ΤΤ̂ ο , τόν διαβ'λον ή ύπομονή.

I I ο . εσπρέα ό καλός μα; Πάτερ Αλλοτε π α - j 
ρουσιαζεται είς τό γραφ = ΐον τών 7. ε to <ρ ■ ρ ε ί ο j ν, ε" 
λαβε μίαν θέσιν καί εχώθη είς αίαν γωνίαν.

Ιώ κ*ιρώ έκεινω θά έπλήρωνε 10 0  φράγκα 
διά μίαν άμαξαν, καί θά ήτο πολύ ευτυχή; αν 
ευρισκεν έστω κ*ί μέ αύτήν τήν τιμήν. Σήμερον 
δε ίτΓ ηρωσε μΟνον εννέα φράγκα.

Αλλ ό Ιΐάτεο Αλλοτε ουτε κατεδέχθη καν νά 
παρατηρή η ”>0 τοιοΰτον καί έξηκολούθ/,σε νά 
βλϊοφηαή τόν πολιτισμόν, τ«ς νεωτέρα; ιδέας, 
καί τα ήθη■

Οί ίπποι καί η ά*αξα έτρεχον έν τούτοι; έπί, 
όό'-ϋ όααλή;, εΰθυγράμμου καί καλώς διατηρου 
μέντς. 0  ΙΙατερ Αλλοτε ούδέ κατεδέχθ/· καν νά 
ένθυμηθη δτι πρό τοΰ ελεεινού έκείνου αίώνος έ- 
βϊδιζοΜ βραδύτατα είς δρόιχους λοξούς καί πλή
ρεις παντός εΐόους ακαθαρσίας

Χάρις τή τχχύτητι τών ίππων, δ Πάτερ Αλ
λοτε φθάνει τέλος είς Μαρισίους·

—  Αθλια πρωτεύουσα, κράζε; εισερχόμενος. 
Τ! δυσ τύχημα νά κ α τ α ν τά ω  νά τή* έπισκεφθώ.

Διηγείται έν τούτοι; τήν δυστυχίαν του είς άρ- 
χαΐόν του τ:νά φίλον, δστις διαφθαρείς υπό τοΰ 
άέρος τής μεγάλης πόλ:ως ηρχιζε τέλο; νά πι-  
στεύη οτι δ αιών αύτός τέλος πάντων εχει καί 
αυτός τά καλά του καί ότι οί δαίμονες, οιτινες 
ζώσι καί εύτυχοΰΉν έδώ καί έκ;ΐ, δεν είναι τό
σον μαϋροι, όσον έφανταζετο.

, if _ f ( % » ·
-— ΙΙατερ Αλλοτε, τώ είτεν, υπάρχει ακ,ο-Λη 

ελπίς. —  Καί στελλει τόν καλόν μας γέροντα εί; 
το τυπογραφεΐον μεγάλης τινός έφημ.ερίδος, λαμ.- 
βανομένη; ύπό πεντακισχιλίων συνδρομητών καί 
άναγινωσκομένη; ύτιό μυριάδων αναγνωστών.

Ο ΙΙάτερ Αλλοτε διηγείται τό δυστύχημά του 
εις τόν συντάκτην, δστις γράφει δύο γραμμάς καί 
καλεΐ ού μόνον τήν πόλιν, άλλά καί τήν επαρ
χίαν καί τόν κόσμον ολόκληρον πρό; καταδίωξιν*  
τών δύο κακούργων, καί μετ’ ολίγον άπασα ή ά- 
στυνομία τοΰ κράτους ειδοποιείται.

Πρός τοΰτο όέ οΰδέν εδαπάνησεν ό γέρων* άλλά 
διαμαρτυρόμενο; πάντοτε κατά τών καταχθονίων 
εφευρέσεων, όέν είπεν ούδέ £ν ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  εί; τόν 
περιποιητικόν συντάκτην.

Ακολούθως διειιθύνΟη έφ άμάξη; μέ μικράν δα
πάνην ε·.; τό πλησίον γραφεΐον τοΰ τηλεγράφου.

Ο τηλέγραφο; μετά θαυμασία; ταχύτητο; δια- 
κοινόνε; τό πραγμα είς πάσα; τά ;  χωροφύλακα; 
τοΰ κράτους, καί ό χαρακτηρισμό; τών κλεπτών 
είναι νέον δπλον εί; χεΐρα; τής δικαιοσύνης.

Κατά τούτον τόν χρόνον, οί δύο ένοχοι, οΐτι-  
νες κατεφυγον εί; Παρισιού;, καί άνέγνωσαν τό 
άρδρον τής έφημεοίδο; τήν ιδίαν εσπέραν τή ; δη-

μοσιευ'εω; του, έφοβηθησαν μή άνακαλυφθώσι
καί συλληφθώσι' μετεμφ’ιεσθέ-τε; λοιπόν Ιτρεξαν 
εν σπουδή εις τον σιδηρόδρομον τοΰ Βοδρά.

λ . ■ / . , 1' ■'Α. περ^σωαεν Ολίγοιοχ cl G’j^opx. A ulx
φθάσωμεν είς Βελγιον, έσώθημεν, έλεγον.

'ιήεται τό ημεΐον τής άναχωρήσεως' ό άτμός  
συρί^ει και τού; παραφέρει.

0  άτμός ιτ τ α τ α ι  ω; ή χελι^ών, καί ολισθαί
νει ως Ιχθύς άλλα τι Λυνχνται ή τττέουξ τή ; χε- 
λιδόνος κ4tί τό πτΒουγιον τοΰ ιχθύος, έάν άντιπα-  
ραοληθώσι πρός τήν χεραστίαν ταχύτητα τής α
στραπής, $ν ακοντίζει τό ήμιτνεωγμένον νέφος; 
Μόλις αφίχθησαν είς τό τέταοτον τής δδοΰ καί δ 
τηλέγραφος ί/.ατοντάκις έλαβε καιρόν νά περιέλ- 
θη απασαν τή» γην,

Ανεγνωρίσθησαν *x't συνελήφθησαν μέ τήν 
λείαν των έν χερσί, καί ού-U λεπτόν έλειπεν έκ 
τών χρημάτων τοΰ γέροντος.
 ̂ Α'. αΰτόν η προσδοκία καί ή ανυπομονησία 

ησαν θανάσια,οι. Επχνελάμβανεν άπελπιζόμενος.
Είς ποιαν κοινωνία/ άπεπλανήθην, Θεέ 

μου! Διατί δεν έγεννήθην ττρό 4 00 έτών;
Ελησμόνει δτι αν ττρό εκατόν έτών οί σιδηρό

δρομοι και ο τηλέγραφος ηιαν είσέτι άγνωστοι,  
οί κλέπται δμως γρα* ήδη περίφημοι.

0  τηλέγραφος ουτος δ τόσον ' διαβαλλόμενο; 
και βλασφημουμενο; όιακοινόνε; άμέσω; τήν κα
λήν ε'ίδ«σιν εί; τόν Πάτερ Αλλοτε.

_— Τί) άργύριόν σα; άνευρέθη, οί ένοχοι συνε- 
λήφθηταν, θά τιμωρηθώσι.

ϊσω; νομίζετε, Κύ-tot, δτι δ Πάτερ Αλλοτε 
ήλλίλζε γνώμην και επαυσε νά κρονοληρη καί νά 
ένθυμήται τά καλά παλίά του χρόνΙα' ‘ λυπούμαι 
λέγων σα; δτι άπατάσθε.

Π εϊόησί; τού τηλεγράφου εκόστισεν I ;  φράγκα 
είς τόν Πάτερ Αλλοτε, δστις πληρόνων άνέκραςε: 

Δ’ αβολεί ΔΙάβολε, £ς φράγκα . . Καί κα-  
λεΐται^τούτο καιρό; προόδου, τηλεγράφου καί ε
λευθερίας;

0  Πάτερ Αλλοτε απεθανεν αμετανόητος;
1 ή; μικρά; ταύτη; ιστορία;, ήτις συνεχώς ά- 

νανεουται, ώ; μετά λύπη; νομίζω, τό επιιλύθιον 
είναι εναργές καί νομίζω o n  δέν θέλει άπαρέσει 
ουο εί; αύτου; τού; μή έχοντα; άνάγκην μαθή
ματα;. ^ΣυμμορφωΟώμεν πρό; τήν εποχήν καί τόν 
τόπον ήμών, και εύλ.ογώμεν τήν Πρόνοιαν, ήτ ι;  
παρήγαγεν ημα; καθ ημέρας, αί όποΐαι, άν οχι 
άλλο, είσί τουλάχιστον άντάξιαι εκείνων, δσα; 
οι πατερε; ήμών έγνώρισαν.

- ·  I. ΒΟΤΤΓΡΑ5.

πάντα περί ε'αυτήν μετασχηματίζει, ό  φιλανθρω-

Φ Ι Α Α Ν Θ Ρ Ω . Π Ι Α .

ί ί  φιλανθρωπία είναι άρετή, τοσοΰτον θαυμα- 
οίως προσπεφυκυΐα εί; τήν καρδίαν τοΰ ά.θρώ 
•που, ώστε άρέσκεται δπω; παρουσιάζηται 'υπό 
πάσα; τά: μορφά;. eivai ό'υνατη εί; πα?α; τάς 
τάςεις, εις πασα; τά; καταστάσε·.;, ε·; πάσα; 
τ ά ;  ήλικία;, εις  ̂πάσας τάς βαθμίδα; τή ; δια
νοητική; άν,νπτυζεως.

Τό μικρόν παιδίον πορευόμενον εί; τό σχολεϊον 
άφοον τι, μέ τόν κάλαθον έν χείοΐ κα! 'μέ“„ ν.Λ 
fov τό οαμα, καί ευρίσκον κατά τήν δδόν ύπό ή 
ρειπωμένον τινά τοίχον οίκογέ ειαν πτω/ήν, ήμ( 

θανή ύπό πείνης καί τρέμουσαν έ ι  τοϋ ψύχους ύτ:ό 
τά ράκη αύτής, δίό'ει φαιή'ρώ; τε κα'ι δειλώς
τά λιτα αύτοΰ τρόφιμα είς τά. ευλογούσα; αύτό 
χεΐρα;, καί έπειτα φεύγει, ε ύ τ^ έ ;  ώ; έαν e5f t - 
σ<ε θησαυρόν,^αίσχυνόμενον, ώ; έάν έ-ραξε κα
κήν τινα πράςιν, ύιότι τό άγαθόν έχει επίσης τήν 
α:δώ αύτοΰ. Τό μικρόν τοΰτο παιδίον έτοαξε φι
λανθρωπίαν, μεγάλην φιλανθρωπίαν έό'ωκε' παν 
δ,τι είχεν

0  φιλομαθής νεανίας δέν βυθίζεται είς τά βι- 
ί λ ία  το, όπως άργότεραν ώφελοθή % δοξασθή, 
αλλά νι-,τεί εν αύτ'πς τό μέσον τοΰ νά καταστή  
ωφέλιμος εί; τού; όμοιους του, καί νά μή παρέλ- 
θ·/ι έπί τ/,; γης ταύτη; τήν χεΐρα εχων κενήν 
ευεργεσιών. Καί τούτο δέ είναι φιλανθρωπία.

0  γέρων ούδεν εχει, ού5 επιστήμην, ούδέ πε 
ριουσιαν, άλλά συναντα άπροβούλετόν τινα, δστι; 
άνοήτω; περιπλεκεται εί; τήν όδόν τών όλεθρίιυν 
αποπλανήσεων, η δυστυ/ή τινα, οί> ή καοδία ύπό 
απρόοπτον συνετρίβη πληγήν, καί επιδαψιλεύει 
εί; μεν τόν πρώτον συμβουλήν σώζουσαν αύτόν 
τών σκοπέλων τ̂οΰ βίου, εί; δέ τόν δεύτερον gv 
συμπαθητικό - δάκρυ, καθπτών ήτταν παγετώδε; 
το μαρμ,αοον τοΰ τάφου, έν φ  ένεταφιάσθη έ; 
ά ιΐ  ό ευδαιμονία αΰτοϋ* καί τοΰτο είναι φιλ.α·1- 
θρωπία.

Οστι; και άν vj;, νεο; ή γέρων, πλούσιο; ή πέ- 
νη;, άδύνατοι η ισχυρός, αμαθή; !ή πεοωτιταένος, 
δύνασαι νά ησαι φιλάνθρωπος, δύνασαι νά ησαι 
φιλάνθρωπο; απανταχού, δύνασαι νά ^ α ι  φ ι
λάνθρωπο; πρό; πάντα;, δύνασαι νά ησαι φιλάν
θρωπο; πάντοτε!

, Εαν δέν έχης οΰδέ τόν οβολόν τής χήρας, δός 
τήν ΰπόληψ.ν καί επιρροήν' έάν δέν έχης επιρροήν, 
δός παραινεσει; ωφελίμους' έάν δέν δύνασαι νά 
δωση; ωφελίμου; παραινέσεις, δός τόν καιρόν σου' 
έάν δέ δ καιρό; σε έπιλείπη, δό; σεαυτόν. '

0  άνθρωπο;, δ εχων έν τή καρδία τήν ίεράν 
τή ; φιλανθρωπία; φλόγα, φέρει αύτήν μεθ’ έαυ- 
του έν τε τοΐ; λόγοι;, έν τοϊ; έργοι; καί έν τοΐ; 
οιαοημασιν αΰτοϋ, ίχείκη ακτινοβολεί καί τά

■■α, -χει ά·ι  ̂έν τα ΐ;  σχειεσιν αύτοΰ μ.ετα τών 5- 
αοιω·^ ουκ οίδ ήν τινα πραότητα, δι*ταρασσ·,μέ-  
νη- ,μέν ϊσω; Ίτιγμιαίως ύπό τής θέα; τού κακ·ύ, 
άλλ αμέσο»; άναλαμβά-ουσαν τήν μ ε ^ ιώ σ χ ν  αυ-  
τής γαλήνην, η  ύποδο/ή του φαίνεται λεγουσα 
π-ο; έκαστον και πρός πάντα; .* έπιθυμώ όπω; ό 
;ί'.ος jaou καταστή ωφέλιμος είς τόν ύμέτερον. 
Αεν είναι ές εκείνων, οϊτινές ά^έτκονται όπω; κη- 
Αιδωσι^τά; εντίαους πράξεις, ζητοΰντες έν αύταί;  
επονείδιστους αιτίας- καί άν δε I n  ή έπαχθής τών 
πραγματων ττείοα καί ή ίερα όιτέρ τοΰ κοινού κα
λού μέριμνα Λ'ιίίάξωσιν αύτόν τη έν τώ δημοσία» 
r̂ .-o όυσ,.ιστιαν, έζοστρακιζει δμως αύτήν έκ τού 
ιδιωτικού βι-υ, προτιαών μάλλον ν άπατατα ι ε
νίοτε, ή να ύποπτεύη πάντοτε.

II περι τού πλησίον σκέψις είναι ή μεγίστη  
αυτου φοοντις Απένχ-τι μέν τ ώ ν  άγαθώ-ϋυχών,  
ο τ ? ;  άπζντα (κ^ί ύπά-χουσι τοιαύται, χάρις τώ  
Μεώ Ίί ε/ε'· Μ·υ Λ - ■* 4 διαχύσεις καί ευδαιμονίας, 
διασκεόαζουσας τας θομοδακεστάτας οΰτού σκέ
ψεις t.ks-avTi ήε τής αλγεινή; εκείνης πληθύος 
των ηθικών ή φυσικών α θ λ ι ο τ ή τ ω ν ,  ΰφ' ας  ΰ π ο -  
κυπτουσι φανερώς ή κρυφίως τοσαΰτα βρότεια κά- 
ρηνα, έχει έν τώ μυχώ τής καρδιάς α ι ώ ν ι ο ν  
όακρυ.

ΓΙλήν το δάκρυ τοϋτο δεν έκνευρεΐ αύτόν, άλλ  
είναι ΐπ  εναντίας ή μυστηριώδης πηγή τ ώ ν ά ν -  
όρικών αύτοΰ ποάξεων έ'νε- α τού δτι αγάπα τού;  
ομαιους του, ένεκα τού δτι πάσχει προσωπικώς 
ό: δλας τάς πληγας αύτών, ρίπτεται, χωρίς νά 
θεώρηση όπισθεν του, εί; τήν κονίστραν τοΰ βίου’ 
ενεκα τοϋ ότι άγαπά τού; δμοίου: του, άνέρχεται 
τα ;  τραχειαι καί σκαλιά; τή; επιστήμης άτρα-  

Τ*’ ®"5'α; ή·τον ιερά; ήθελε θεωρήσει, άν 
ή=.ν ήλπιζεν δτι εΰρητει έν αΰτα ι;  τό φώς τής  
φιλανθρωπίας' ενεκα τού δτι άγαπα τού; δμοίου; 
.ου, αγαπα την πατριόα του ω; μίαν έκ τών 
λειτουργιών τή; άνθρωπότητος' ένεκα τοϋ δτι ά- 

τ^υ, ομοιους του, θελει δπως η προσωπική 
αύτοΰ άςιοπρεπεια καί ή ίερότης τής συνειδήσεως 
αύτοΰ, καί τό α.ταραβ.αστόν τοϋ λόγου αύτοΰ ώσι 
σ^ο^ιττά και ε:ς εκείνους' διότι τά άθάνατα τα ΰτα  
δώρα, ών ουδενί την φύλχξιν επιτρέπει, ή έαυτω  
μόνον και τώ Θεώ, ήθελαν είσθαι μυριάκις ίλ ιγώ -  
τερον προσφιλή είς αύτόν, έάν δέν έθεώρει ταΰτα  
ω, απαραίτητον συνθηκην τής μερικής τε καί τής 
γενικής ηθικής βελτιώσεως.

Ουτω πάσαι αυτού αι πράξεις, πάντες ί ;  λόγοι, 
πάντα τά διαβήματα, άπό τή; χειρός τής τεινο- 
μ έ ν /■; ς εγκαρόιως εις τον όιερχόμενον δυστυχή 
μ ε ?̂'· τ 'Λ; ηρωικής θυσίας τής περιουσίας, τής έ- 
λευθεριας, τή; ζωή; αυτοΰ, είσίν ή έκφρασις ενός 
καί τοΰ αύτοΰ αισθήματος, ούδέποτε λειποψυ- 
χοϋντος, οςύνοντος τήν διάνοιαν, μετασχηματίζον
τας τά ένστικτα, ττολλαπλασιάζοντος τάς δυν»-.



μει! αΰτοϋ, καί τό αίσθημα τοΰτο είναι ή φιλαν
θρωπία.

Πασαι αί άλλαι άρεταί εχουσι ττ,ν ώραν, τήν 
χερίιτασιν, τήν εύκαιρίαν αύτών’ σήμερον μέν κα 
θήκόν σου εΐναι ί  φειδωλία, αυριον S οφείλει; δ 
πως ης ελευθεριώτερος πρός τε σεαυτόν και προς 
τούς άλλους ή μέν έργασί* εΐναι ή άγία τής νεό- 
τητος μαθητεία, και ό άπαραίτητος νόμος τής 
ανδρικής ηλικίας, ί  S άνάπαυσις είναι συγκεχω- 
ρημένη είς το γήρας. Αλλ εις πάσας τάς ηλικίας, 
εις πάσας τάς δυνατά; περιστάσεις-, η φιλανθρω
πία είναι αναγκαία και άν δέ ποτε δ ανθρώπινος 
ήμών κόσμος κατα^τραφεΐς άντικατασταθή υφ έ 
τέρου τινός ήθικοΰ σύμπαντος, και τότε πάλιν η 
φιλανθρωπία έσται το ΰπέρτατον, και ίσιος το 
μοναδικόν αΰτοΰ καθήκον.

Η Φ ι λ α ν θ ρ ω π ί α  δεν είναι μία εκ τών αρετών, 
ά λ λ '  αύτή αΰτη η αρετή.

Σ. I. Β.

■ — Q#S«r—  ------- -

Ο Ν Ο Σ ΦΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΑ.

Εις καλόν χωρίδιον 

όνος εΐκονίδιον 
έφερε ς τόν ώμόν του* 
νλ δταν εις τόν δρόμον ίου  
άλλοι προσγικόνοντο, 
άλλοι έσταυρόνοντο, 
υπερηφανεύετο 
καί ούροχαϊδεύετο.

Ελεγε καυχώμενος 
έλεγ άγαλλώμενος

t t  ίο ποσα προσκυνισματα. 
ποια γ^νατίσματα! 
εμέ δλοι σέβονται 
κ=ί μέ προπορεύονται’ 
είδαν τήν άζίαν μου 

κ ήλθαν είς λατρείαν μου»·

Καί τ  αύτιά του τάνυζε 
πήδαε ώγγάνιζε" 
πλήν τόν ονηλάτην του 
tiSsv είς τήν πλάτην του,

δστις τόν αντάμειψε 

καί τοΰ ταίς πασάλειψε 
τρέμων μή ς το σκόνισμα 

πέση τό εικόνισμα, 
καί ώς επιφώνημα 
κοάζων «κάθου φρόνημα’
&νε, μήν τρελλαίνϊσαι, 
καί θεός δέν γένεσαι.»

(Εκ τών Εμμέτρων Μύθων Π. ΞΟΥΓΣΟΤ).

Α ί ν ι γ α ^

Νήσος είμαι’ άν θ-λή'ης 

νά μέ άποκεφαλίσης 

καί νά μέ βαρυτονίσης, 
δύναμιν τότε μεγάλην 

φυσικήν θά μέ γνωρίσης.

Γ. Μ. Β.

ΛΤ2ΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΩ 
ΦΪΛΛΑΔΙΩ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ.

Τοϋ πρώτου.

II πύ .Ιη  μέν ανοίγει καί κλείει τάς οικίας, 
ή μαύρη δέ ή .Ιύπη  τιτρώσκει τάς καρδιας.

2. I. Β.

Τοϋ δευτέοου.i

Α δελφέ,πώςείς τόν νοΰν σου φύτρωσενδ2’ονσαρίων', 
ποΰ τόν είδες, ποΰ τόν ηυρες, καί είς συγγραφέα

ποιον;
Σ ο  μέν εύκολα τόν ν,ϋρες, κ έσχημάτισες άστεΐον 
αίνιγμα, καλόν, ώ φίλε, νά μου σπάση τό κρανίον. 
Πλήν καλά ποΰ είς τόν νοΰν μου|έγεννήθη δ κυρ Ιω ν ,  
καί τά Σ ο ϋ σ α  τής Περσίας καί δ ποιητής Ά ρ ίω ν .  
Αλλως έμελλε νά μείνΐ} αίνιγμά τι, τό δποϊον 
είς και μόνος είν δ δένων πλήν οΰδείς ές·ιν δ λύων.

Π, ΘΩΜΑ.


