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Μετάφρασις 'Αγγέλου Βλά/ου].

Ή  κόμηασ* SáptEou; (?υ Millón E rn e sl, Berks.x}]? 
'Λ γγλ ίας ) πρός τόν Ερρίκον Χόλλυς (  αγγλικήν πρε- 
oS iíav), εις 'Ρώμην.

16 ’Ιουνίου 1881. Στείλατέ ¡iου κανένα, νά 
ζωγραφήσγ τήν αίθουσαν του χορού.

Ό  κ. Χόλλυς Jipis ιή ν  Λαίδην Σ α ρτιρν ;.

Έξηγηθί|τε καθαρώτερα τί θέλετε: Ζω
γραφιάν έπί υγρού τοίχου, ελαιογραφίαν ή υ
δατογραφίαν ; έπί ζύλου,μεταξωτού, ή γύψου;

Ή  Λαίδη Σάρτερυς πρός τόν α ϊτό ν .

Έπί υγρού τοίχου. Επείγον. Οί πρίγκιπες 
αναγγέλλουν έπίσκεψιν.

Ό  κ· Χόλλυς προς τήν α ΐτή ν .
Περιττόν είνε, φιλτάτη ¡¿.ου Έσμέα,νά έξα- 

κολουθήσωμεν τηλεγραφούντες.Ή ΰπόθεσις δεν 
τελειώνει τοιουτοτρόπως. Γνωρίζεις αρκετά 
άπά καλλιτεχνίαν, ώστε νά μήν αγνούς, ότι , 
χρειάζεται περισσότερος καιρός δια νά ζωγρα- 
φηθή μία αίθουσα χορού παρά διά νά στρωθή 
μέ γαλλικόν τοιχόχαρτον. ΊΙ αίθουσα σου είνε 
μεγάλη όσον καί ·>, τού μεγάρου Κολόννα. "Αν 
άποταθής εί; αληθινόν καλλιτέχνην — καί 
δεν θέλεις βέβαια κανένα άντιγραφέα —  ή ερ
γασία Οά διαρκέσγ πολύ καί θά στοιχίσγ ά- j 
κριβά. 'Υποθέτω δέ πρός τιμήν σου, ότι θέλεις 
κάτι πρωτότυπον. ΙΙότε περιμένεις τούς πρίγ
κιπας ; Εχω έδφ άνθρωπον κατάλληλον, άλλ’ 
αμφιβάλλω άν θά συναινέση ν’ άναλάβγ τό έρ- 
γον, καί, εκτός τούτου, θά ζητήσγ, καί μα
κράν προθεσμίαν.

Ί Ι  Λαίδη Σάρτερυς πρός τον α ϊτό ν .
Στείλατε τόν άνθρωπον.Ή Αυτού Βασιλικά, 

Υψηλοτης δεν ώρισε τήν -ημέραν τής έπισκέ- 
ψεώς του.

Ό  κ-  Χόλλυς πρός τήν α ΐτή ν.
Συγχώρ-ησον, άγαπ·ητ·ή μου Έσμέα, νά σού 

παρατηρήσω, ότι οί άνθρωποι δεν είνε δεμάτια 
σιγάρων, τά όποια στέλλονται ¿>ς δείγματά 
διά τού ταχυδρομείου. Σού έγραφα, ότι δεν ή- 
μ·ην βέβαιος, άν έ καλλιτέχνης τόν όποιον εΐ- 

α κατά νούν -ήθελε συναινέσει ν’άναλάβ·η τ·ήν 
ιακόσμ-ησιν τής αιθούσης σου. Έκτοτε τού ύ-
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δ Φ εβρουάριου 1884

πέδειξα πλαγίως τό πράγμα, καί δεν μ’ έφάνη 
νά εχη καμμίαν δυσκολίαν εις έκτέλεσιν τού 
σχεδίου σου. Είνε καλλιτέχνης διακεκριμένος, 
μεγαλοφυής μάλιστα, καίτοι εντελώς άγνω
στος μέχρι τούδε. Εις την 'Ιταλίαν, πάς άν
θρωπος μ-ή βαδίζων επί τής πεπατημένης ο
δού, ήμπορεϊ νά μαρανθγ μένων άγνωστος ό- 
λην του τήν ζωήν.Κατά τήν οίκτράν καί πρό- 
στυχον εποχήν μας, τά πρόστυχα πράγματα 
έκτιμώνται περισσότερον. ’Εννοείται, ότι, αν 
δεχθ·7ί τήν πρότασιν,πρέπει ν’ άποφασίση; με- 
γάλην χρηματικήν θυσίαν. 'Υποθέτεις, πόσην; 
αμφιβάλλω. 'Οπωσδήποτε, καλά θά κάμγ,ς νά 
τό συλλογισθής. ’Αλλά μ.’ έρχεται μία άλλη 
ιδέα. . . Μήπως τυχόν δεν είνε ευπρεπές; Ού
τε νέος είνε. . . ούτε ηλικιωμένος. Τά έςωτεριν 
κόν του όμως είνε πολύ εύάρεστον. Φοβούμ.αι 
μήπως τό πράγμα δέν είνε εντελώς σύμ.φωνο- 
πρός τά παραδεδεγμένα, καί δέν αγνοείς οτ: έ- 
γώ κατηγορούμαι, οσάκις σού συμβή νά τά 
παραβ- ς̂.

Πάντοτε πρόθυμος.
Ή Λαίοη Σάρτερυς πρός τόν α ϊτό ν .

Στείλατέ τον. Πληρώσατε δ,τι ζητήση. Ως 
πρός τό ζήτημα τής εϋπρεπειας, έχω εδώ πάν
τοτε τήν Τάβη.

Ό  κ. Χόλλυς πρός τήν α ΐτή ν .

’Αγαπητή μου Έσμέα, επειδή, ατελής ώ; 
είνε άκόμη ό πολιτισμός μας, δέν κατωρθώθ-η 
άκόμη νά τηλεγραφήται ή στίςις, ούτε τά ε
ρωτηματικά σημεία, συμβαίνει πολλάκις νά 
•ήνε τά τηλεγραφήματα ασυνάρτητα. Έπειτα 
στοιχίζουν καί πολύ ακριβά. "Αν αυτό είνε ά- 
σήμαντον διά σέ, δι’ εμέ τό πράγμα εϊν’ εν
τελώς διάφορον. Σύ είσαι πολύ πλούσια κ’ εγώ 
πολύ πτωχός. Μού φαίνεται σκανδαλώδες νά 

I όνομάζη; Τάβη τήν ένδοςοτάτην καί σεβασμι- 
ωτατην μάμμην σου. Παλαιά καί αθεράπευτος 
κακή συνήθεια. Τι φοβερά κοινωνική ευθύνη νά 
ήνε κανείς παρεπίτροπός σου ! Δέν ήμπορώ ά- 
κόμ.η νά εννοήσω, εις τί οφείλω την μεγάλην 
αυτήν άλ.λά κινδυνώδη τιμήν. Δόζα τφ θεώ, 
είσαι πλέον έν-ήλιξ '.

"Ας έπανέλθωμεν τόρα εί; τήν αίθουσαν 
μας. Ό ,τι μ’ έκαμε νά εκλέξω τόν περίοΰ ό 
λόγος καλλιτέχνην (ονοματι Ρέντσον) είνε αί
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τοιχογραφία1, μικράς τινός εκκλησίας ένό; χω
ρίου των Άβρουζών, τάς όποιας έζωγοάφησε 
(¿όνον ές έρωτος καλλιτεχνικού. Τό χωρίον αυ
τό είνε ό τόπο; τής γβννήσεώς του. Ή διακό- 
σμησι; τής εκκλησίας αυτή; είνε αληθινόν α
ριστούργημα. Άν ή το περισσότερον καλλιτέ
χνης, ήδυνάμην να τού γράψω εϊκοσιν δλας 
σελίδα; έπ’ αυτού τού αντικειμένου' άλλα πε
ριορίζομαι νά τού εΐπω,δτι παριττώτι τόν βίον 
τού άγίου Ίουλιανού τού Φιλοξένου, καί άνα- 
μιμνήσκουσι τόν Βοτιττέλλην διά. τού χρωμα
τισμού των καί τόν Μιχαήλ "Αγγελον διά της 
δυνάμεως τού τχεδίου καί της ανατομικές α
λήθειας. Τί μικρός έπαινος ! θ’ αναφώνησης 
βέβαια. Εΐν’ αληθές. "Εχω άφθονον τόν έπαι
νον, δταν είμαι γοητευμένος. 'Αλλά θά όμ.ο- 
λογήττ,ς, δτι τούτο τπανίως μού τυμ.βαίνει. 
Έπειτα, επετκέφθην καί τό έργαττήριον τού 
'Ρένττου εις την όδόν Μ αΐ/ηΜ α. Τά συνθέμα- 
τά του δεικνύουν πολλήν φαντατίαν καί αλη
θινήν ίχνογραφικήν λεπτότητα.Έχει δε ό ζω
γράφος προφανή κλίτιν εΐ; την τοιχογραφίαν, 
ώττε απέκτησα την πεποίθητιν. οτι ή διακό- 
σμητις τής αιθούσης του δέν ήδύνατο νά έμ.πι- 
ττευθ?, εις καλλιτέρας χεϊρας. Θά τήν κατα- 
στητγ, άξίαν τού έπιλοίπου τής έπαύλεώς του. 
Σύ ομ.ως, μη τυχόν έγεινες τοτούτον δούλη 
των γάλλων Οαλαμοττάλων, ώστε νά σκέπτε
ται νά καταστήτ/,ς τόν μ,εγάλον παλαιόν του 
πύργον άντίτυπον τών νέων παρισινών μεγά
ρων, μ.’ δλην τήν γραφικήν αταξίαν τών έκ 
Τουρκίας μικρολογημάτων καί τάς απαραιτή
τους έπί τών τοίχων σκιαγραφίας; "Ας έξηγη- 
θώμεν, παρακαλώ. Λατρεύω τά ιαπωνικά καί 
τουρκικά πράγματα δπου άρμόζουσι, παραδέ
χομαι άν θέλης καί μερικούς άπό τούς ι ΐ ια -  
¡ ια ρ τν ρ ο / ι^ ιο ιχ  νεοφώτιστους ζωγράφους τής 
Γαλλίας, άλλ’ οΰτ' εκείνα, νομίζω.ούτε αυτοί 
ϊχουτι τόπον εντός μεγάρου τής εποχής τών 
Τυδόρ, εύτρεπισμένον μ.έ έπιπλα έκ παλαιάς 
Λρυός. Τό περιεχόμενον τής αγοράς τού Τεχε- 
ράν θά ήτο επίσης άτοπον εντός αιθούσης, τής 
όποιας τά φατνώματα έγλυφεν ό Οπη£ΐΐη 
(_»ϊ1)1χ>η8. —  Αλλ’ άς έπανέλθωμεν εις τον 
'Ρέντσον. Εννοείται, οτι Οά ήτο πολύ δύσκο- 
λον, άν όχι αδύνατον, νά ζητήσω παρά τού 
καλλιτέχνου μου τήν διακόσμ.ησιν αιθούσης 
χορού, έστω καί της ιδικής σου, άν ήτο καλ- 
λιτέχνης διάσημος. Άλλ' αυτός είνε άγνωστος 
εντελώς καί πτωχός,κατά τήν ήκιστα ροιμαν
τικήν σημασίαν τής λέξεως. Κατ' άρχάς δεν 
ήθέλησε ν’ άκούση τίποτε, κ' έφαίνετο μάλιστα 
προσβληθείς έκ τής ποοτάσεώς μου.Άλλά βαθ
μηδόν μετέβαλε γνώμην, καί κατώρθωσα νά 
τον πείσω, ότι ή οιακόσμησις αιθούσης χορού, 
μ.ακρά; /Ο μέτρα,διά θεμ.άτων έξηγμ.ένων άπό 
τά διηγήματα τού Βοκακιου ή τού Άριόστου

δέν ήτο πράγμα άξιον καταφρονήσεως' τού ΰ- 
πεσχέθην επίσης δτι Οά έχν) χωριστήν κατοι
κίαν, καί οτι κανείς δέν Οά τόν ταράττη ερ
γαζόμενον. θά έπιβιβασθή αύριον εις τό ατ
μοκίνητο ν τής Civita-Vecchia, καί Οά φθάσ·/) 
εις Milton Ernest τήν προσεχή εβδομάδα. 
Περιττόν νά σού συστήσω νά τόν μεταχειρι- 

I σθής μ.’ δλην τήν άπαιτουμ.ένην ευγένειαν' είνε 
εύγενής φύσις. Έννοεϊ νά σ' άφήσγ πλήρη ε
λευθερίαν ώς πράς τό ποσόν τής αμοιβής του, 
δταν τελείωση τό έργον του, ώς ήτο συνήθεια 
ε’ις τ’ ανάκτορα καί τά μοναστήρια, κατά 
τούς χρόνους τού Σοδόμα καί τού Δομινικί- 
νου. "Ισως είνε τούτο δείγμα Ιταλικής πονη
ριάς, διότι δλος ό κόσμος γνωρίζει, δτι λέγων 
τις «δ,τι αγαπάτε» έλπιζε·, νά. λάβγ τό τρι- 
πλάσιον εκείνου, τό όποιον θά έτόλμ,α νά ζη- 
τήσγ. "Ισως δμ.ως είνε καί υπερηφάνεια. Τό 
δείγμα τούτο εύγενούς καταγωγής έκ μέρους 
τού κυρίου ‘Ρέντσου μ.’ εκπλήττει, μ,ολονότι ι
σχυρίζονται εδώ, ό'τι είνε υιός, μ.ή άναγνωρι- 
σθείς ΰπό τού πατρός του, πτωχής τίνος κό
ρης, ήτις τόν ένεπιστεύθη άποθνήσκουσα εις 
τόν εφημέριον τού χωρίου. Άλλ’ αυτά τά 
πράγματα δέν σέ ενδιαφέρουν βέβαια. Ήζεύρω 
τί ιδέας έχεις περί καλλιτεχνίας,καί είμαι βέ
βαιος, δτι θά προσέςης τόν άνθρωπον αυτόν 
δσον προσέχεις καί τόν έφ' άμάξης ακόλουθον 
σου, καί δτι ούδέ κάν θά τόν μ.εταχειρισθής 
μέ δσην εΰμένειαν μεταχειρίζεσαι τόν ράπτην 
σου, —  διότι παίρνεις, νομίζω, τό τσά'ί μαζύ 
μέ τόν ράπτην σου. Μίαν λέξιν άκόμη. Πρόσε
ξε, δσον ήμπορέσγ,ς, μ.ή θελήσγς νά επιβάλη,ς 
τήν κρίσιν καί τήν καλλαισθησίαν σου εις τόν 
ζωγράφον, τόν όποιον σού στέλλω. Ήξεύρει 
τό έργον του. Μή λησμονή,ς δέ, δτι προκειμένου 
περί τοιχογραφιών, δέν ήμπορεΐ κανείς νά τάς 
κρίνγ,, πριν τάς ίδή τελειωμένας. Ό Σίο Ίο- 
σούα 'Ραίύνολδς, άν δέν άπατώμαι , έλεγεν , 
δτι έργα άτελή δέν πρέπει τις νά δεικνύη εις 
τά παιδία καί εις τού; περιέργου;' ούτε τό έν 
είσαι ούτε τό άλλο, είσαι όμως ιδιότροπος καί 
πείσμων. Είθε τό διαβολικόν αύτό πείραγμα 
κάμη τό άποτελεσμ.ά του. Φρόντισε νά προμ.η- 
θευθής γύψον διά τοιχογραφίας.

Ή Λαίδη Ιάρτερυς προ; τον αδτόν
Λαμπρά ! Τί ευγλωττία ! Ό Στρήτ εύρε γύ- 

1 ψον. Σάς ευχαριστώ άπειράκις.
Ό  -/icon· 'Ρ ε 'ν ισ ο ί 

.τρ ι ς zó r J o y  Έ χ xe.itr o r  Φ ιρ^άριμ·.
E tc  Φ.1ωρι>'έ.1.1αν.

Έν Milton Ernest.

Αγαπητέ μ.ου πάτερ, βρέχει σήμερον φοβε
ρά, καί μ.ού είνε αδύνατον νά. ζωγραφήσω. Ά- 
φιερώ λοιπόν εις σέ τάς διαθεσίμ.ους πρωϊνάς 
μ.ου ώρας. Έδώ εις τήν Αγγλίαν μ.ού κάμνουν 
έντύπωσιν ή θέα τής χλόης καί τής υγρασία;

Ε Σ Τ Ι Α 8J

καί ό πολύς αριθμός τών οικιών. Εις κάθε μέ- 
τρον προκύπτει καί μια, ώστε νομίζει τις δτι 
εΰρίσκεται εντός αιθούσης μέ πολλά έπιπλα 
Βλέπει τις επίσης άπειρους καπνοδόχας πολύ 
ύψηλάς, όμοια; μ.έ καπνοδόχας εργοστασίων. 
Αί οίκίαι είνε χαμηλαί. Τό Λονδίνον έχει δ- 
ψιν επαρχιακήν, πεζήν, παραβ/λλ.όμεναν μέ 
τήν 'Ρώμην. Τού φαίνεται κανενός δτι Οά κτυ- 
πήσ·/·, τήν κεφαλήν του εί; τάς οροφάς. Ή ατ
μόσφαιρα τής μεγάλης πόλ.εως είνε πηκτή ώς 
χυλός, ώστε νά. τήν κόψη κανείς μέ τό κοχλιά- 
ριον. Δέν ήθέλησα νά μείνω εις τό Λονδίνον. 
Ήλθα ώς βέλος, ούτως είπεΐν, εις τό Βερκσάϊρ, 
κ’έσταμάτησα μ,όνον έπί μίαν ώραν εί; τήν 'Ε
θνικήν Πινακοθήκην. Είδα. εκεί μερικά; καλάς 
εικόνας, αί όποϊαι δέν έπρεπε ποτέ νά φύγουν 
άπό τήν Ιταλίαν.Τό Βερκσάϊρ είνε, καθώς φαί
νεται, όνομα κομητείας. Ό τόπος, εύμορφος, 
δασώδης, μού ένθυμίζει μερικά μέρη τής Ουμ
βρίας, μέ τήν διαφοράν δμ.ως, ό'τι λείπουν έδώ 
τά βουνά, τά όποϊα δίδουν τόσην μεγαλειότη
τα εις τήν ήρεμον φύσιν.

Ό ουρανός, σκοτεινός καί χαμηλός,είνε βα
ρύς ώ; μάλλινου παραπέτασμα, ούδέ δύναται 
νά. παρα.βληθ'7) πρός τόν λαμπρόν καί φαεινόν 
ουράνιον θόλον μας. Εις τόν σταθμόν μικρού 
χωρίου μ’ έπερίμενεν άμαξα μέ πολύ υψηλού; 
τροχούς, έζευγμένη μ.’ ένα θαυμάσιο·/ ίππον. 
Ό σταθμός αυτός φαίνεται δτι κατεσκευάσθη 
έπιτηδες έκεϊ διά τήν υπηρεσίαν τού πύργου 
τού Milton. Έφθασα εις τήν θύραν τής εισό
δου διά δενδροστοιχίας έχούσης μήκος δύο χι
λιομέτρων. Ητο βράδυ, μ’ ώδήγησαν δέ αμέ
σως εις τό οίκημα, τό όποιον μού είχε προς- 
διορισθή, καί δπου ηύρα λουτρόν έτοιμον. Ένα 
μόνον υπηρέτην είδα, δστις εύτυχώς δμιλεϊ ο
λίγα γαλλικά, κ' έπεφορτίσθη, φαίνεται, είδι- 
κώς τήν υπηρεσίαν μου. Τήν επαύριον πρωίαν 
σοβαρός καί μεγαλοπρεπής άρχ ιτρίκλινος μέ ώ- 
δήγησεν εις τήν αίθουσαν τού χορού, καί μέ 
είπεν δτι ή λαίδη Σάρτερυς θά μ.έ δεχθή μ.ετά 
τινας ώρας εις τήν βιβλιοθήκην. Τούτο καί 
συνέβη. Έφανταζόμην γυναίκα μεσήλικα' άλλ' 
αυτή είνε νέα, άνχμφιβόλως. Μού άπέτεινε διά 
τής κεφαλής μικρόν τινα, άλαζονικόν καί ψυ
χρόν χαιρετισμ-όν, καί μέ ήοώτησεν άν δέν μού 
έλειπε τίποτε. Χωρίς δέ νά μ’ άφήσ·/] καιρόν 
νά απαντήσω, μού έζήτησε πληροφορίας περί 
τού κ. Χάλλυς, δστις είνε συγχρόνως έξάδελ- 
φος καί παρεπίτροπός της. Επειτα δέ, χωρίς 
καί πάλιν νά περιμ.είνη τήν άπάντησίν μου, μ.έ 
παρεκάλεσε ν’άρχίσω αμέσως τήν εργασίαν. καί 
ήλπιζεν, είπε, νά τελειώσω δσον τά δυνατόν 
γρηγορώτερα . Είχε τήν ελπίδα , έπρόσθεσεν, 
δτι θά. κάμω εύμορφα πράγματα, κατά τό εί
δος τού Κορός, άλλα μέ πρόσωπα ένδυμένα. . . 
—Τί άνοησίαι!—  Υστερον μού έκαμε πάλιν ένα

μικρόν χαιρετισμόν μέ τήν κεφαλήν, καί έτε- 
λείωσε τοιουτοτρόπως ή συνομιλία μας. Συγ- 
χώρησόν μ,ου τήν άσυνάρτητον φλυαρίαν μου. 
Ήξεύρει; οτι μεταχειρίζομαι καλλίτερα τόν 
χρωστήρα παρά τόν κάλαμον. ’Έπειτα είσαι 
καί τόσον έπιεικής διά τά λάθη τού βαπτι- 
στικού σου !

Όλα κύκλω μου είνε άναντιρρήτως μεγάλα 
καί μεγαλοπρεπή, θαυμάζω βέβαια τάς καλ- 
λονάς των, άλλά ή θέα των μέ καταβάλλει. 
Τά άνδηρα έχουσι σκυθρωπήν τήν όψιν, μ.έ τά; 
μεγάλα; των κέδρου; καί τούς πυκνόφυλλους 
κλώνας τών πτελεών των.Ή μεγάλη στοά είνε 
πολύ σκοτεινή, μέ τάς σιδηράς τη: πανοπλίας 
καί τά δρύινα φατνώματα της. Καί δμως τί
ποτε έξ αύτών δέν Οά επεθύμουν νά μεταβάλω. 
"Ολα είνε αρμονικά καί ανάλογα πρός τήν γε
νικήν έντύπωσιν τού τοπείου καί τάς τεφράς 
αποχρώσεις τής ατμόσφαιρας. Δέν είμπορώ νά 
εϊπω τό ίδιον καί περί τής πυργοδεσποίνης, ή- 
τι; είνε ώραιοτάτη νεαρά γυνή, πολύ ιδιότρο
πος, πολύ ελαφρά, πολύ αλαζών, καί πάντοτε 
βεβαίως ενήμερος εί; τό κόψιμον ένός φορέμα
τος,*; ήνε καί φόρεμα κοιτώνος.Ή λαίδη Σάρ
τερυς δέν είνε νυμφευμένη, ώς είχον υποθέσει 
εκ τού τίτλου της, άλλ'έχει αυτόν έκ τής μη- 
τρός της, ήτις τόν έκληρονόμ.ησεν άπό τόν α
δελφόν της, τόν τελευταίο·/ κόμ.ητα Σάρτερυς, 
άποθανόντα χωρίς απογόνους. "Εχει επομένως 
περιουσίαν κολοσσιαίαν καί επιρροήν μεγάλην 
εις τήν χώραν, άλλά φαίνεται τόσον αδιάφο
ρο; πρός αύτά τά πλεονεκτήματα, δσον θά ήτο 
έν μικρόν παιδίον πρός ώραίαν λειψανοθήκην, 
στολισμ,ένην μ.έ πολυτίμους λίθους. Μην ΰπο- 
θέσγς έξ δσων λέγω, δτι τήν είδα πολύ' άλλ.’ 
είνε έξ έκείνων, τάς όποιας κρίνει τις έκ πρώ
τη; δψεως.

Είν' έδώ τόρα εις τόν πύργον όμιλος ξένων 
εύθύμων καί ζωηρών. Ή καλή εποχή, ώ; λέ- 
γουσι, τού Λονδίνου πλησιάζει εις τό τέλος 
της. Ολος αύτός ό ελαφρός κόσμος μ.ού έπεί- 
ραξε φοβερά τά νεύρα. Κατά τά; πρώτα; ήμέ- 
ρα; τής έδώ παρουσίας μ.ου δέν κατώρθωσα νά 
έργασθώ, τόσον μέ ήρέθιζον αί παρατηρήσεις 
των. Άπεφάσισα λ.οιπόν νά εϊπω εις τήν λαί
δην Σάρτερυς, δτι·, άν δέν μού έπετρέπετο νά 
κλειδωθώ εντός τής αιθούσης, θά έκλεια τήν 
χρωματοκυτιδα μου καί θ' άνεχώρουν διά τήν 
'Ιταλίαν χωρίς κάν νά ιχνογραφήσω τά σχέδια. 
Ένέδωκε, καί τόρα είμ’ εντελώς ήσυχος. Δέν 
έχω δέ καί κανέν άλλο παράπονών. Εχω κα
τοικίαν χωριστήν, δπου καί γευματίζω' μού 
παραθέτουν τά ωραιότερα φαγητά καί τούς 
καλλιτέρους γαλλικούς οίνους. Έν ένί λόγω μέ 
μεταχειρίζονται ώ; πολιτικόν κατάδικον. Βλέ
πω έν τούτοι; οτι δλον τό υπηρετικόν δέν μ'έ- 
χει εί; καμμίαν ύποληψιν μέ θεωρεί βεβαίως
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όμοιον πρός τον ύαλοθέτην , όστις άνανεοϊ τάς 
όχλους τής αιθούσης. Άλλ’ αυτό ¡aοΰ είνε εν
τελώς άδιάφορον.

Ή αίθουσα αύτή τοΰ χορού, εν παοόδφ εΐ- 
ρήσθω, είνε δώμα ωραιότατα διεσκευασμένον 
καί στεγόμενον ΰπό θόλου. Πολύ δυσηρεστήθην 
οτι δεν ηύρα κατά τήν άφιξίν μ. ου το κονίαμ.ά 
της υγρόν ακόμη, ώς ήτο φυσικόν vi περιμ.ένγι 
τις άπό οίκοδόμ.ημχ νέον. Τό κονίαμα τών τοί- 

ων είνε ήδη ξηρόν κκί κοκκωτόν. Έξέφοασχ 
ιά τούτο τήν δυσαρέσκειαν ja ου είς τήν λαί

δην Σαρτερυς, καί τής είχα, ότι έχί τοιούτου 
τοίχου δεν ήτο δυνατόν νά γείνουν νωπογρα- 
φήμ-ατα μέ λαμπρόν χρωματισμόν, καί ότι θά 
ήτον ϊσως φρονιμώτερον νά χροτιμηθώσι μεγά
λα φατνώματα μέ ελαιογραφίας. Άλλ’ ή ιδέα 
αύτή δεν τής έφάνη αρεστή . Θέλει φαίνεται 
καί καλά νωπογραφίας, διότι αΰταί είνε . . .
chic.

Ύχό αρχιτεκτονικήν εποψιν, ή αίθουσα αυ
τή είνε 8ν μέγα λάθος. Ή λαίδη Σαρτερυς τήν 
οικοδόμησε τό παρελθόν έτος. Τό αρχιτεκτονι
κόν της ύφος αρμόζει είς τήν άρχ ιτεκτονικήν 
τών χρόνων τών 'Γυδόο, όσον θά ήρμοζε κρν- 
στάλλινον άγγεΐον τής σημερινής εποχής εις 
γλυπτικόν περίβλημα του Γΐενβενούτου Κελ- 
λίνη. Καί τοι ετερογενής όμως ή αίθουσα αύτή 
έχει ωραίας διαστάσεις' επειδή δέ σκιάζεται 
υπό μεγάλων δένδρων,δεν βλάπτει τήν γενικήν 
άποψιν τοΰ πύργου. Θά χρησίμευαν) βεβαίως 
πολύ είς τήν νεκράν οικοδέσποιναν, όταν συνά
ζεται έδφ κόσμος, ώς τόρα συμβαίνει, διότι ώς 
αίθουσα χοροϋ χρησιμεύει σήμερον στενή καί 
μακρά στοά, όλως διόλου ανεπαρκής. Ό πύρ
γος έχει ώραϊον άρχιτεκτονικόν ύφος, άλλά νο
μίζω ότι στερείται μεγαλειότητος,παραβαλλό
μενος μέ τά ιταλικά μέγαρα. Ό αριθμός τών 
υπηρετών είνε καταπληκτικός.

Ή πινακοθήκη δεν έχει πολλά; άρχαία; ει
κόνας. “Εχουν εδώ είς μεγάλην ύπόληψιν με
ρικά έργα Βενετών ζωγράφων τά οποία προδή- 
λως είνε αντίγραφα. Πρό τινων ημερών ολίγον 
έλειψε νά πάθω τών παθών μου τον τάραχον 
μέ μίαν σοβαράν καί μεγαλοπρεπή γραίαν,διότι 
τής είπα τάς περί αύτών ιδέας μου. Ή γραία 
αύτή είνε ή μάμμη τής οίκοδεσποίνης μου, μή- 
τηρ του πατρός της, όστι; δεν ζή, πλέον. 'Ονο
μάζεται λαίδη C a im w ca th  of O s w e s try  τό 
διαβολικόν αυτό όνομα κατώρθωσα νά τό γρά
ψω, αντιγράφων έν επισκεπτήριό’/ της. "Αν τό 
υπηρετικόν έδώ τοΰ πύργου μέ θεωρεί ίσον μέ 
τον ύαλοθέτην, όι’ αυτήν τήν φοβεράν κυρίαν, 
τής οποίας τό βλέμμα μόνον σέ άπολιθώνει, 
δεν είμαι βεβαίως ανώτερος τοΰ Οαλαμοστόλου.

Τό στακτόχρουν φώ; τοΰ ουρανού μέ στε
νόχωρε! πολύ είς τήν εργασίαν μου. Φαίνεται 
ότι έδώ είνε πάντοτε τοιοΰτος ό ουρανός. “Αχ!

1

πόσον ευτυχέστερος ήμην οτε ¿ζωγράφιζα τήν 
μικράν σου εκκλησίαν, καλέ μου πάτερ ! Δέν 
θά ήρχόμην ίσως ποτέ είς τήν Αγγλίαν, άν 
είχα κερδήσει ολίγα χρήματα αυτόν τόν χει
μώνα. Άλλ’ ήμην κατά γράμμα ζ ι τ ι ν α γ μ έ η ς  
κ' ¿κινδύνευα ν’ άποθάνω τής πείνης. Εί; κα
λός πλοίαρχος, φίλος μου, μέ μετέφερε δωρεάν 
άπό τήν Σιβιταβέκιαν είς τό Λονδίνον, μέ τό 
άντίτιμον δέ μικρού όρειχαλκίνου καλλιτεχνή
ματος, τό όποιον έπώλησα, κατώρθωσα νά με
ταβώ άπό τό Λονδίνον έως έδώ, καί ν' άγορά- 
σω τά αναγκαία χρώματα. Ευτυχώς δεν έχω 
τόρα νά κάμω καμμίαν δαπάνην, διότι είμαι 
χωρίς λεπτόν. ‘Γποπτεύω ότι οί ύπηρέται ε- 
μάντευσαν τό πράγμα, διότι έχουν, ώς πράς 
τοϋτο, τήν όσφρησιν τών ποντικών πρός τόν 
σιτοβολώνα.

ΧαΤρε , αγαπητέ μου πάτερ' σέ άφίνω καί 
πηγαίνω νά περιπατήσω είς τόν κήπον. Είνε 
σκοτεινός καί ύγρός, άλλ' ή άτμοσφαίρα είνε 
πλήρης ευωδίας καί αί δορκάδες του είνε χα
ριτωμένα ζώα. Σπουδάζω μέ πολλήν μου εύ- 
χαρίστησιν τάς ώραιας των κινήσεις, καί τά 
χαριέστατα συμπλέγματά των. Φαντάσου ότι 
ή κυρία των ούδέ νά τά κυττάξ·/) καταδέχεται!

Ί Ι  Λ χ ίδη  Ξ χ ο τίρυ ς  π ρ ο ς  ιό ν  χ Χόλ/υς- 

Ό  'Ρέντσος σας είνε έδώ. Είμαι βέβαια ότι 
δέν έκαμεν άκόμη άλλο, είμή μερικάς μεγάλας 
γραμμάς μ.έ κιμωλίαν έπάνω είς στακτόχρουν 
χαρτίον. Κλείεται είς τήν αίθουσαν τοΰ χοοοΰ, 
καί έχει άπαίτησιν νά μή τόν ταράττγ, κανείς 
έκεΐ. Έζή τησε μάλιστα καί νά κλειδώνεται. 
"Εχω πεποιθησιν, ότι περνά, τόν καιρόν του 
καπνίζων καί κοιμώμενος.Θά ήτον ανυπόφορος, 
άν δέν ήτον ώραίο;— διότι είναι θαυμασίως ώ
ρα ίο;. 'Ενθυμούμαι μίαν εικόνα τοΰ Καίσαρος 
Βόργια, μέ τήν οποίαν ομοιάζει υπερβολικά.

Ό χ. Χόλλι/ς πρό; τί,ν αυτήν.
Καθ’όσον γνωρίζω τρεϊ: υπάρχουν εικόνες τοΰ 

περίφημου αύτοΰ Καίσαρος, εντελώς άνόαοιαι. 
ΙΙοϊον έξ αύτών εννοείς; Τό κατ’ εμέ ούδεμίαν 
ευρίσκω ομοιότητα. Σοΰ είχα ιδιαιτέρως συ
στήσει νά σεβασθής τήν μοναξίαν τοΰ ξένου 
σου. Είνε φυοικώς αδύνατον νά κάμγι τις οίαν 
δήποτε διανοητικήν εργασίαν μέ κόσμον καί 
μ.έ ταραχήν. ΙΙρέπει νά τοΰ άφήσετε καιρόν νά 
σπουδάσν] τά συνθέματα του.Δέν γνωρίζεις ότι 
ή έπι νωποΰ τοίχου ζωγραφία δέν έπιδέχεται 

I διορθώματα ; Άν κάμγ, τις λάθος, τό λάθος 
μένει άνεςάλειπτον. Άλλά σείς, ώραία μου κυ
ρία, δέν ήξεύρετε τί θά είπή τοιχογραφία, ούδέ 
πόσην ησυχίαν άπαιτεΐ.

I I  Λ α ί δ η  Σ ά ρ τ ί ρ υ ;  π ρ ό ς  τ ό ν  α ό τ ό ν .

Είπα τόν Καίσαρα Βόργιαν, καί ήθελα νά 
είπώ τόν Χριστόφορον Κολόμβον. Έχομεν έδψ 
εις τήν πινακοθήκην μ.ίαν εικόνα του. Ό φίλος 
σας έχει τήν ομιλίαν πολύ εύάρεστον, καί όμι-

λεϊ ώραία τά γαλλικά. Έσπούδασε, φαίνεται, 
πολλά έτη εί; Παρισιού:. Έχει,πιθανώς,έξαί- 
:ετον μέθοδον έργασίας, άλλά βεβαίως δέν έρ- 
γάζεται γρήγορα. “Αν οί πρίγκιπες πραγμα
τοποιήσουν τό περί έπισκέψεως σχέδιόν των, 
θ' άναγκασθώ νά στρώσω προσωρινώς την αί
θουσαν μ.έ μετα'ωτόν.

Χθες μάς διηγήθη τήν ιστορίαν τής ζωής 
του. Μας είπεν, οτι όταν ήτο πολύ μικρός, έ 
τρεχε μέ γυμνούς τούς πόδας είς τά βουνά καί 
έτρωγε μόνον κάστανα. Είς ίερεύς τόνάνέθρεψε. 
Δέν ήμπορώ όμ.ως νά έννοήσω, πώς ήτο δυνα
τόν είς εφημέριος (έστω καί εύγενής) νά τοΰ 
έμπνεύσ-ρ ήθος τόσον αξιοπρεπές καί τρόπους 
τόσον διακεκριμένους. Τόν ποοσεκάλεσα είς τό 
γεΰμα, καί μοί άπεκρίθη, ότι δέν είχεν ένδυμα 
κατάλληλον. Τοΰ είπα τότε νά τηλεγραφήση 
είς ‘Ρώμην, άλλά μ.οΰ έκαμε ν, είς άπάντησιν, 
μίαν σκηνήν φοβεράν άπαθώς όμως, χωρίς διό
λου νά παραφερθή,... καθώς περίπου ό Σάστε- 
λαρδ' ήξεύρετε. “Ετσι είνε πάντοτε οί 'Ιταλοί; 
Μήπως άρά γε,διότι υπήρξαν άλλοτε 'Ρωμαίοι; 
Εννοείτε, τί θέλω νά είπώ : civis rornanus' 
ο,τι δηλαδή έκαμαν σήμερον τούς Άγγλους 
είς τόν κόσμον ο λόρδος Πάλμερστων καί ό α
γαπητό; λόρδος Βήκονσφηλδ.

Ό χ Χίλλυ; πρός τήν αότήν.
'Ολίγοι 'Ιταλοί είνε καθαροί 'Ρωμαίοι' υ

πάρχουν μεταξύ των πολλοί Λατίνοι, Ελλη
νες, ’Ιουδαίοι, Λυδοί καί άνατολΐται. Ό 'Ρέν
τσος αύτός πρέπει νά σοΰ έμπνέη πολύ ένδια- 
φέρον, άφοΰ σοΰ προκαλεΐ ιστορικά; αναμνή
σεις. Καί ό Σάστελαρδ έπίσης μοΰ φαίνεται 
υπαινιγμός δραματικής τίνος περιπλοκής . . . 
Θά έλυπούμην πολύ, άν, χωρίς νά τό καλο- 
συλλογισθώ, έξέθεσα τόν ταλαίπωρου αύτόν εί; 
κίνδυνον,... διότι έχει ψυχήν άληθινοΰ καλλι
τέχνου. Έπρεπεν Ισως νά ένθυμηθώ, ότι, οσά
κις δέν είχε λέοντας προχείρους, ή Άρτεμις έ- 
τόξευε τόν σκύλον της.

ΊΙ Λαίδη Σάρτιρος πρός τόν αΐτύν.
7 Η τον άληθώς τόσον ανόητος ή Άρτεμις, 

ώστε νά φονεύσν) τόν σκύλον της ; Θά ένόμι- 
ζα, ότι τοιαύτη ανοησία μόνον ές απερισκε
ψίας ή πείσματος ήδύνατο νά συμ,βή. Άν νο
μίζετε, ότι δέν είν’ έδώ κανείς, πλανάσθε. Καί 
ιδού, ώς άπόδειξις, ό κατάλογος-, ό Βέρτης 
ΙΙρένδεργαστ, ό λόρδος Κολσέστερ, ό συνταγ
ματάρχης ‘Ροαγιαλλιέ, ό κόμης Συρέν, ό Δί
κης Χάαυαρδ. Μετ' οκτώ ημέρας φθάνει καί ό 
Βίκ.

Ο χ. Χόλλυς πρός τήν αΐτήν.
Ήξεύρεις, οτι εύχή μου είνε,νά σέ ίδώ νυμ- 

φευομένην τόν Βίκ, καί γρήγορα μάλιστα. Εί
νε άξιός σου, καί δέν θά σοΰ έπιτρέψνι νά τυ- 
ραννης πτωχού; ζωγράφους. Μή τυχόν έχτ,ς ό-

ρεξιν νά χ.Ιώθρς μέ τόν 'Ρωμαίόν μου; Μή, σέ 
παρακαλώ.

Ί Ι  Λχίδη -άρτερυ; πρόί τόν αότίν.
Κλώθει λοιπόν κανείς μ' ένα έπχίτην τής 

'Ρώμης, διότι τόν ευρίσκει εύμορφον επί τών 
βαθμιδών μιδς έκκλησίας ; 'Ολίγον κοινόν νοΰν 
περισσότερον, σέ παρακαλώ, καί κάπως περισ
σότερον σέβα; πρός τήν ευπρέπειαν.

Ό  χ. Χόλλυ; πρό; τήν χότήν.
Ή άπάντησίς σου είνε πολύ άνοστος, καί 

δεν είνε καν άπάντησίς. Δέν πηγαίνεις καλλί
τερα νά κάμγς μερικάς φιλικά; επισκέψεις είς 
τά περίχωρα, καί ν’άφήσης ήσυχον τόν ζωγρά
φον καί τάς τοιχογραφίας του;

Ό  Αίων 'Ρίντσος πρός τόν Δόν 
Ίϊ/χελίνον Φερράρην.

Μέ πολλή ν μου χαράν μανθάνω, ότι τά ορ
νιθοσκαλίσματά μου φαιδρύνουν τήν μοναξίαν 
σου, αγαπητέ μου καί έξαίρετε φίλε, είς τόν 
όποιον αιωνίως θά οφείλω τό ανεκτίμητου δώ
ρου τής μαθήσεως, ήτις δέν δίδει μέν πάντοτε 
τήν δύναμιν, άλλ’ είνε πάντοτε άντιστάθμισις 
καί παρηγοριά. Θά εύργ,ς έγκλειστα δύο ιχνο
γραφήματα : τό 8ν είνε τοΰ πύργου, καί τό 
άλλο τής χνρίας μου. Κ υρ ία  δέν είνε εύμορφος 
λέξις, άλλ’ επειδή άρμόζει είς τό πράγμα, ά; 
μείυν). Τό μικρόν αύτό σχεδίασμα αναγνωρίζω 
οτι άτελώς μόνον τήν παριστά. Όλίγαι γροεια— 
μαί δι’ έρυθροΰ μολυβδοκονδύλου δέν είνε δυ
νατόν νά έκφράσωσι τήν καλλονήν της. “Εχει 
τήν θαυμασίαν χροιάν τών άγγλίδων ένόμι- 
ζον μάλιστα οτι έβοήθει κάπως διά τής τέ
χνης τήν φύσιν. Τό πρόσωπόν της θά ήτον ά- 
ψογον, άν τό στόμα της δέν ήτον τόσον άλα- 
ζονικόν. Τό βλέμμα της εκφράζει πλ.ήξιν καί 
ανυπομονησίαν είνε βλέμμα αναίσθητου μ.Λλ- 
λον ή νεαρά; Αφροδίτης. . . ΓΙοτέ της, φαί
νεται, δέν έστερήθη τίποτε, πράγμα έπίσης ό- 
λέθριον όσον καί ή παντελής στέρησις. Είς τήν 
'Ιταλίαν, τής Ιλεγον, ήμην ευτυχής, όταν εί- 
χα ολίγα χάλκινα νομ.ίσμ.ατα, διά ν’ αγοράσω 
άρτον,καρπούς καί χρώματα· ό ήλιος συνεπλή- 
ρου τό πρόγευμά μου. Μοΰ διηγήθη τότε, χα- 
σμωμένη ολίγον, ότι είχε μ,είνει ένα χειμ.ώνα 
είς τήν ’Ιταλίαν,καί οτι ό τόπος δέν ήτο τής 
όρέξεώς της. “Εν μόνον πρδγμ.α τής είχεν ά- 
οέσει, οί έφιπποι περίπατοι είς τά περίχωρα 
τής ‘Ρώμης. «Φαντάζομαι, μ' είπεν,οτι ή ζω
γραφική πρέπει νά ήνε πολύ διασκεδαστική, 
διότι οί ζωγράφοι τούς οποίους ¿γνώρισα, ό 
Λάϊτων καί ό Μιλλαί, δέν έφαίνοντο ποτέ νά 
πλήττουν. Τό κατ’ εμέ δέν έννοώ τί εύχαρί- 
στησιν ήμπορεΐ κανείς νά εύρτι είς τήν ζωγρα 
φικήν. Βλέπω έν τούτοι;, οτι πολλαί γυναίκες 
σήμερον καταγίνονται είς αύίήν τήν τέχνην, 
διά νά διασκεδάζουν τάς ώρας των. Είνε συρ
μός, φαίνεται, τόν όποιον όμως εγώ ποτέ μου
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δεν θ’ ακολουθήσω. Έπειτα, αί γυναίκες αΰ- 
ταί είν’ αιωνίως ελεεινά ένδυμέναι. Καλλίτεαα 
ν’ άφίντ) κανείς τήν ράπτριαν νά κάμτ) ο,τι 
θέλει" αύτή εννοεί, βέβαια, καλλίτερα. Μ’ 3- 
λας τάς ραπτικά; έπισημότητας, αϊ όποϊαι ά- 
νεφάνησαν εσχάτως, ό Βόρθ έχει πάντοτε το 
σκήπτρον. Όταν εχη αία κυρία έν φόρεμα με 
τήν σφραγίδά του ή έν καπέλλον τής κυοίκ; 
Βρ άουν, είνε ήσυχος.» Έγώ έσιώπων, αύτή δε 
ήνοιξε πεοιφρονητικώς τούς οφθαλμούς τη; μ.ή 
δυναμένη, φαίνεται, νά έξηγήση την σιωπήν 
μου. Πρώτην τότε φοράν δυστυχώς ήκουσα νά 
γίνεται λόγος περί τής κυρίας Βράουν. Ή λαί
δη Σάρτερυς θά μ’ έξέλαβεν άναντιρρήτως ώς 
άγριον. Κ’ έγώ όμως τής τά άνταποδίδω. Δεν 
καταγίνεται μ’ άλ.λ.ο τίποτε ή με πτερά καί 
μ.αργαρίτας, ώς αληθής άγρία. Τέχνη.επιστή
μη, φιλοσοφία, τής είνε πράγματα εντελώς ά
γνωστα. Ό  διανοητικός της όρίζων περιφράτ- 
τεται άπό έγωϊσμ.όν καί ανοησίαν.

Αί άγγλιδες μου φαίνονται οτι στεοοϋνται 
εύγενή επιφάνειαν καί χάριν. Σέ κυττάζουν ά- 
πρεπώς καί με τρόπον πολύ δυσάρεστον. Φαί
νεται οτι έπιζητούσι διά παντός μ,έσου την 
προσοχήν τών άνδρών. Αύτήν τούλάχ ιστόν τήν 
έντύπωσιν μ.’ έκαμαν πολλάκις, όταν έοχωνται 
εί; τήν αίθουσαν τού χορού" διότι διόλου δέν 
στενοχωρούνται ένώπιόν μου. Είνε βεβαίως πο
λύ κομψαί" έζησα εις Παρισίους,καί κάτι εννοώ 
άπό κομψότητα" άλλ’ ό,τι φορούν,ο,τι λέγουν, 
ο.τι κάμνουν έχει κάτι τι παράδοξον καί ίδιό— 
τροπον" ούτε τό γόητρον τών παρισινών έχουν, 
ούτε τήν χάριν τών Ιταλίδων, ή καν τών 
νεαρών χωρικών μα; , όταν ύδρεύωνται εις 
τήν πηγήν τής Άρικίας ή μεταφέρωσι φύκη 
εις τήν Άμάλφην . Επειδή δε ό λόγος περί 
νεαρών χωρικών , σού άναγγέλλω , ότι εξέ
λεξα διά τάς υποθέσεις τών τοιχογραφιών 
μου τά ειδύλλια τού θεοκρίτου . Περιέχουν 
ύλην διά λαμπρά; συνθέσεις. Τήν επαύριον τής 
άφίξεώς μου ή λαίδη Σάρτερυς μέ ήρώτησε 
πόσος καιρός θά μ' έχρειάζετο διά νά τελειώσω 
την έργασίαν μου. ""Εν έτος τουλάχιστον, ά- 
πήντησα, ίσως καί δύο.» Μου άπήντησε μ'έκ- 
πληξιν : »Είχα τήν ιδέαν,ότι θά ¿τελείωνε περί 
τά μέσα τού φθινοπώρου.» —  "Τότε, άπεκρί- 
θην ζωηρώς, δέν μένει άλλο ή ν’ άποταθήτε εις 
κανένα χρωματιστήν καί δέν είνε δύσκολον νά 
εϋρετε, είτε εις Παρισίους ή εί; τό Λονδΐνον.» 
Ή έκπληξίς της έδιπλασιάσθη, καί άπεσύρθη.

Μετά τήν συνέντευξιν ταύτην τής έγραψα 
δύο λέξεις καί τής ¿ζήτησα τήν άδειαν ν’ ανα
χωρήσω" άλλά μού άπήντησε καί αυτή δι' ε
πιστολής, παρακαλούσά με νά έξακολουθήσω 
τάς εργασίας μου καί ν' άφιερώσω εις αύτά; 
καί δύο ετη, έν άνάγκν). Ό πρίγκηψ καί ή σύ
ζυγό; του βραδύνουν τήν άφιξίν των. Δέν ή-

ξεύρω περί τινων πριγκίπων πρόκειται, άλλά 
συνήνεσα νά μείνω, δέν σού κρύπτω δέ, πόσον 
είμαι ευχαριστημένος. Ή εργασία, αύτή καθ’ 
έκυτήν, μ’ ενδιαφέρει καί μού άρέσκει" Επειτα, 
μετά τόσα έτη στερήσεως, μοναζία; καί αγώ
νων κατά τής πτωχίας, τό γεγονός μόνον ότι 
έχει τις έξησφαλισμένην τήν επαύριον είνε άνε- 
κτίμητος άνακούφισις. Έδώ είμ' εντελώς άφι- 
ερωμένος εις τήν τέχνην μου" δέν έχω νά φρον
τίσω περί ενοικίου, ούδέ νά εξετάσω άν θά έχω 
νά πληρώσω τον καφέν μου. Τό μ.όνον πράγμα, 
διά τό όποιον ¿φθόνησα ποτέ τούς πλουσίους, 
είνε ή ανεξαρτησία των. Εσπέραν τινα ή λαί
δη Σάρτερυς μ’ έκάλεσε προφορικώ; νά γευμα
τίσω μαζύ της, μέ τούς ζένους της καί τήν 
φοβεράν της μάμμην. "Ο τρόπος αύτός τής 
προσκλήσεως δέν μ.’ έφάνη εύγενής, καί άπήν- 
τησα, προφορίκώς επίσης, οτι είχα έργασίαν. 
Τήν επαύριον μού έγραψεν, ότι έπεθύμει νά ό- 
μιλήση μαζύ μου" δέν ήτο δυνατόν ν' άρνηθώ 
τήν πρόσκλησίν της. Τήν ηυρα εις τήν αίθου- 
σάν της, άληθή φωλεάν, πλήρη άργιλλοπλά- 
στων τής Σαξωνίας καί χαριεστάτων επίπλων 
έκ ξύλου μιμουμένου λευκήν Λάκαν, κατά τήν 
τεχνοτροπίαν τής εποχής τού ΓΤ . Λουδοβί
κου. Πρώτην φοράν μού έτεινε τήν χείρα. Έ 
φάνη έκπλαγεϊσα ότε ήγγισα μόνον τήν ά- 
κραν τών δακτύλων της, κλινών εύσεβάστως. 
"Διατί δέν ήλθατε νά γευματίσετε μ.αζύ μας ;» 
με ήρώτησε διά τού ήθους ¿κείνου τού αποτό
μου μάλλον ή φιλικού,τό όποιον έχει έδώ όλος 
ό κόσμ,ος. «Είργαζόμην, άπήντησα. Έπειτα 
δέν ήξευρα ÓTt έδφ εις τήν ’Αγγλίαν είνε συ
νήθεια νά γίνωνται αί προσκλήσεις προφορίκώς 
καί διά υπηρέτου.» "Αμα ήκουσεν αύτάς τάς 
λέςεις έκοκκίνισεν ολίγον, καί άπήντησεν ευ
θύς : «"Ω! σάς ζητώ συγχώρησιν! ποτέ δέν 
μού έπέρασεν ή ιδέα νά σάς φερθώ άπρεπώς.Έ- 
νόμ.ισα ότι θά σάς ¿κούραζε πολύ ή μονοτονία 
τής μοναξίας σας. Ήμεΐς έδώ όλοι άποθνή- 
σκομεν άπό τήν πλήξιν, μολ.ονότι, διά τήν 
ποικιλίαν, άύλάζω καθ’ έβδομάδα τούς προσ
κεκλημένου; μ,ου. Τόρα θά γευματίσετε μ.αζύ 
μου, άν σάς τό ζητήσω ;» Τί νά είπώ; τήν 
άλήθειανκαί ή αλήθεια είνε, οτι δέν έχω φρά- 
κον ! Πώς νά ένδυθώ ! Τοιαύτη έξομολόγησις 
θά έφαίνετο ίσο>ς εις άλλους ταπεινωτική" άλ
λά δι’ έμ.έ δέν ήτο διόλου. "Διατί τότε, ύπέ- 
λαβεν έκπληκτος, δέν τηλεγραφείτε νά ζητή
σετε τό φράκον σας ; Ό υπηρέτης σας ήμπορεΐ 
εξαίρετα νά σάς τό στείλγ άπό τήν ’Ρώμην». 
Δέν κατώρθωσα νά κρατήσω τόν γέλωτα, καί τής 
είπα : «Ή άλήθεια είνε, κυοία, ότι ούτε υπη
ρέτην Εχω εις τήν 'Ρώμην, ούτε φράκον ένό- 
μιζα, ότι ό κύριος Χόλλυ; σάς είχεν ειδοποιή
σει περί τής κακής καταατάσεως τών οικονο
μικών μου, καί «άς έγραψεν ότι ¿κινδύνευα
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ν' άποθάνω τής πείνης,χωρίς τήν παραγγελίαν 
τήν όποιαν μ.’ έδώκατε». Άκούσασα τούς λό
γους αυτούς, ή λαίδη Σάρτερυς έγεινε κάτω- 
χρος.Τότε είδα ότι δέν είχε ψιμμύθιον τό πρό- 
σωπόν της, καί ότι ή ρόδινη χροιά της ήτο 
εντελώς φυσική. «Πολύ λυπούμαι ! πολύ ! έψι- 
θύρισεν, ώς άν έπταιεν αύτή. Άλλά δέν ήμ- 
πορώ άρά γε. . . Διατί νά μήν αγοράσετε ; . . . 
Είμ’ έτοιμη νά σάς δώσω όσα χρήματα χρειά- 
ζεσθε. . .»  —  «Μέ συγχωρείτε, κυρία, άπήν
τησα, δέν χρειάζομαι έδώ τίποτε" ήτο καθή
κον μου νά σάς παραστήσω τήν άληθή τών 
πραγμάτων κατάστασιν, διότι αλλέως θά έ- 
φαινόμην αναίσθητος εί; τήν ευγένειαν σας" 
άλλά δέν δύναμαι νά σάς αναγνωρίσω τό δι
καίωμα νά μ’ αγοράσετε ενδύματα, ώς άγο- 
ράζετε τάς στολάς τών υπηρετών, ο'ίτινες πα
ρατάσσονται εις τούς προθαλάμ,ους σας. "Οταν 
ή εργασία μου τελειώσ·/), είσθε κυρία νά μού 
προσφέρετε ώς αμοιβήν ο,τι σείς καί οί φίλοι 
σας ήθέλατε κρίνει εύλογον. Άν τουναντίον 
δέν εύχαριστηθήτε, οΰδεμίαν ζητώ αμοιβήν. 
Θά μείνω πάντοτε οφειλέτης σας διά τήν εύ- 
χάριστον έργασίαν εις τήν όποιαν θ'άσχοληθώ 
έδώ επί ¿ν έτος, μή ταραττόμενος άπό τάς 
καθημερινά; μέριμνας, τά; όποίας γενν£ ή 
πτωχεία». Άντί πάσης άπαντήσεως, ή λαίδη 
Σάρτερυς ήρκέσθη νά μέ χαιρετίσγ, καί απε- 
σύρθη πολύ φιλοφρόνως. Συνγσθανόμ.ην, τό ο
μολογώ, ότι κατά τήν συνέντευξιν ¿κείνην εις 
έμέ άπέμεινεν ή υπεροχή, καί τούτο δέν είνε 
μικρός θρίαμβος δι’ άνθρωπον μή έχοντα φρά
κον. Ουδέποτε, έως τότε, ή λαίδη Σάρτερυς 
είχε φαντασθή,ότι ήτο δυνατόν νά ύπάρχγ εις 
τόν κόσμον άνθρωπος χωρίς υπηρέτην καί χοι- 
ρίς φράκον" τόρα βεοαίως δέν θά μ.' έκλάβγ 
πλέον διά κανένα προμηθευτήν τού Λονδίνου, 
τών Παρισίων ή τής Βιέννης. Κανείς έξ αύτών 
άναμφιβόλως δέν θά εύρίσκετο χωρίς φράκον. 
Τό κατ’ έμέ, μέ άοκεί Εν κολόβιον άπό σάγην 
διά τό θέρος, κ' έν άλλο άπό φαιόν έπίκροκον 
διά τόν χειμώνα. Ά ς είχον μόνον τήν καλω- 
σύνην νά μή φθείρωνται !

1”Βπ*τβι συνε/ιικ).
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Έ ν  τή  κατ’  a îitx ; δημοσίΕυορένη Έπετηρίο: τοΟ 1ν Γ α λ 
λία ϊυλλόγου χρδ; ίνΟάρρυνσιν τών Ιλληνινών σπονδών 
(Annuaire de I' Association pou r I' encouragement des 
études grecques en France) ΠΕριλαμόανΕΐαι δ:ατρ;6ή 
τοο ήμεεέρου * ·  Β.χέλα περί t !j;  ΙΧληνιχΐ1,; δημοσιογρα
φία; χατ'α :δ  1883 'Γήν διατριόήν σαάτην, ρεταφρχαϋεΐ- 
σαν 1χ τοϋ γαλλιχοΟ ΰπό ιοΟ ήμετέροο σονεργάτον χ. Γ. 
Βιζυτ,να?) δημοσιεύομε» ίν τοΤ; ίπομίνο'.ς. Σ .τ .Δ .

Ό συνάδελφος όστις προεδρεύει σήμερον ή- 
μ.ών μάς παρουσίασε πρό δωδεκαετίας ακριβή 
καί περίεργον έκθεσιν liji; ισ το ρ ία ς  του  τύπου

sr Έ Λ .Ιά ό ι άπό τή ς  ά ν ι^ α ρ τη σ ία ς  α ύ τής j t i -  
γ ρ ι τοΰ  1 8 7 1 Κ  Μή έχων ούτε τήν πρόθεσιν, 
ούτε τήν άξίωσιν ν'άνιστορήσω ό,τι ό κ. μ.αρ- 
κήσιο; «le Queux (le Saint-Hilaire τόσον κα
λώς έξιστόρησεν, ούχ ήττον ¿νόμισα ενδιαφέρον 
νά προσθέσω οϊονεί συμπλήρωμά τι εί; τό έρ- 
γον αύτού, έξετάζων τήν ένεστώσαν τού ελ
ληνικού τύπου κατάστασιν.

Ή Ελλάς άπό τού 1871 δέν έμεινε στάσι
μος. Τά σύνορά τη; ηύρύνθησαν " ό πληθυσμός 
ηύξησεν" αί πόλεις ¿μεγάλωσαν" ή βιομηχανία 
καί τό έμπόριον αυτής έλαβον νέαν άνάπτυξιν" 
σιδηρόδρομοι κατασκευάζονται , ήδη δ’ άγγέλ- 
λεται ή προσεχή; έγκαινίασις τής άπ' ’Αθη
νών εί; Μέγαρα γραμμή; καί τής άπό Βώλου 
εις Λάρισσαν" έν Ινορίνθω ένκσχολούνται όπως 
μεταβάλωσι τήν Πελοπόννησον εις νήσον" έν 
Λαυρίφ έκμεταλλεύοντ’ έκ νέου τούς θησαυ
ρούς τής γής" έν Βοιωτία αντιποιούνται ΰπέρ 
τής γεωργίας τάς ΰπό τών ύδάτων τής Κω- 
παίδος κατεχομένας εκτάσεις. Ή βιομηχανική 
αύτη έξέγερσις καί ή διηνεκής τοΰ δημοσίου 
πλούτου αύξησις έπέτρεψαν εις τήν κυβέρνη- 
σιν ν' άναγνωρίσ·/) τά δάνεια τά συνομολο- 
γηθέντα έν Αγγλία, προτού ή έπαναστα- 
τημένη Ελλάς συγκροτηθή εις βασίλειον, καί 
— το έτι σημαντικώτερον— μετά πολλών έτών 
έλλειμμα έν τώ προϋπολογισμοί τού κράτους 
έπετεύχθη έπί τέλους ή ισορροπία του.

Ούχ ήττον έπαισθητή τυγχάνει ή πρόο
δος εις τά τής παιδείας. Ό αριθμός τών σχο
λείων καί τών μαθητών αυξάνει άδιακόπως· 
τά επιστημονικά σωματεία παρέχουσιν έπί 
μάλλον καί μάλλον μαρτύρια τής δραστηοιό- 
τητος αύτών. Νέα τυπογραφεία ιδρύονται ό’που 
δέν ΰπήρχον μέχρι τούδε, τά δέ παλαιά πολ- 
λαπλασιάσαντα τάς εργασίας αύτών έτελειο- 
ποιήθησαν εις βαθμόν τιμ,ώντα αληθώς τήν 
έλληνικήν τυπογραφίαν.

Έν τούτοι;, έκ τού ότι προοδεύουσιν οΐ έν 
Έλλάδι δέν έπεται οτι καί πρυεχώρησαν τόσον, 
ώστε νά μένωσιν ευχαριστημένοι, συγκρίνοντε; 
τό παρόν πρός τά παρελθόν. ’Απεναντίας 0σω 
προσωτέρω χωρούσι, τόσω μάλλον άνακαλύ- 
πτεται πρό αύτών μ,ακρά ή όδός, ήν πρέπει α
κόμη νά όιανύσωσιν, όπως άφιχθώσιν εις τό ε
πιθυμητόν αύτοΐς τέρμα. Καθ’οσον δέ πλησιά- 
ζουσιν εις αύτό, κατά τοσούτον αυξάνει ή α
νυπομονησία των, όπως άπομακρυνθώσιν όσον 
τό δυνατόν τής άφ’ ής έξεκίνησαν αφετηρίας. 
Ούτως όσω πλειοτέρας οδούς κατασκευάζουσι, 
τόσφ μάλλον δυσανασχετούσιν άνακαλύπτον- 
τες πόση όπισθοδρύμησις υπάρχει άκόμη έν ται; 
άποκέντροις έπαρχμ'αις" όσφ μ,άλλον πολλα-

1. L a  P resse dans la  Grèce moderne depuis Γ Indé
pendance ju squ 'au  1871 par M. le Marquis de Queux 
de Saint -  H ilaire. Annuaire de 1871, pp. 147 -  179.
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πλασιάζουβι τά; μετά τ·71ς  Δύσεω; σχέσεις, τό- 
οω πλενοτέρα; εθνικά; ελλείψει; άνακαλύπτου- 
σιν έν ταϊ; συγκρίσεσιν αύτών, μεγαλοποιούν
το; συνεχώς, δμολογητέον, καί τά πλεονεκτή
ματα τής ξένης, ·?,ν βλέπουσι μακρόθεν ή έπι- 
πολαίως, καί τά; ελλείψει; τής ιδία; αύτών 
/ώρα;, ήν όρώσιν εκ τού εγγυτάτου.

Ο,τι συμβαίνει ώ; πρός τά λοιπά, συμβαί
νει καί ώς χρό; τήν δημοσιογραφίαν. 'Εάν αί 
των Αθηνών έφημερίδες είναι σήμερον πολυά- 
ριθμότεραι καί σπουδαιότερχι ή κατά τά πα
ρελθόν, δεν έγένοντο διά τούτο καί όργανα δη- 
μοσίας γνώμνι; κεκτημένης τηλικούτον κύρο; 
κ' επιρροήν, οΐαν τά έν Γαλλία ή Αγγλία.Έάν 
έν ταϊς επαρχίας; καί τοίς νησιδίοις τού Αι
γαίου αναφύονται νέα έκάστοτε φύλλα, εί; ου
δόν άλλο χρησιμεύουσιν ένίοτε, παρά εί; το νά. 
χοιήσωσι καταφανέστερον πόσον μικραι είναι 
αί απαιτήσει; τού προς ο απευθύνονται κοινού.

'Αλλά καί μεθ* όλα ταύτα ή δημοσιογρα
φία μετέχει ούχ ήττον τής γενικής προόδου 
τής γενομένης έν Έλλάδι. Όπως εκ τιμή σγ, τι; 
τήν αληθή τής προόδου ταύτης έν γένει αξίαν, 
δέον νά παραοάλν) τήν έλευθέραν Ελλάδα οϋχί 
πρός την Κωνσταντινούπολιν ή τήν Σμύρνην, 
άλλά χρό; εκείνα; τά; ύπά τήν Τουρκίαν δια- 
τελούσα; ετι ελληνικά; επαρχίας, έν αί; οϋτε 
συνεχή; μετά τή; Ευρώπης επικοινωνία, ούτε 
πολυάριθμοι άποικίαι ξένων έξασκοΰσι τήν εκ
πολιτιστικήν έπιρροήν , τήν διαχεομένην άνά 
τά μεγάλα κέντρα. Ε ί; τήν κατάστασιν τοιού- 
των επαρχιών τής Τουρκίας θά εΰρίσκετο σή
μερον ή 'Ελλάς, εάν δεν είχεν ανακτήσει τήν 
έαυτής άνεςαρτησίαν προ ήμίσεος περίπου αί- 
ώνος. Το παν είναι νέον εν αυτή καί πρόσφα
τον. Τούτο επιτρέπεται, νομίζω, νά τό άνα- 
καλώμεν πάντοτε εί; τήν μνήμην, ώς δικαίω- 
σιν μεν προ των κρινόντων ημάς, ώ; ένθάρρυν- 
σίν μας δέ, οσάκις αίτιώμεθα ημάς αυτούς, 
ό'τι δεν διεχράξαμεν αρκετά.

Ό κατάλογος,τόν όποιον ό κ. Λβ βΛίπί—ΙΙί- 
1 ΑΪΓβ έξεπόνησε κατά τό 1871, περιεϊχεν έν 
συνόλω έβδομήκοντα έπτά ελληνικά; εφημερί
δα;, ών δέκα έξεδιδοντο πέραν των συνόρων 
τού βασιλείου. Ό σημερινό; κατάλογος (όν έχω 
λόγου; νά θεωρώ οΰχί όλο»; άνελλιπή)περιλαμ- 
βάνει εκατόν πεντήκοντα εφημερίδας,ών είκοσι- 
πέντε έκδίδονται έκτο; τή; καθ’α,ύτό'Ελλάδος.

Έκ τών εξήκοντα έπτά φύλλων των έκδι- 
δομένων κατά τό 1871 έντο; τών ορίων τού 
ελληνικού κράτους, δώδεκα ή δεκατρία μόνον 
έπέζησαν μέχρι τής σήμερον. Έν τούτοι; τά 
έκλιπόντα άντικατεστάθησαν ύχ’ άλλ.ων πο- 
λυαριθμοτέρων πολλά δέ τών έκτοτε άναφυ- 
έντων φαίνεται ότι έρρίζωσαν καί άριθμούσιν 
ήδη αρκετών έτών ϋπαρξιν.Άπ' έναντίας άλλα 
τινά είσίν δλως διόλου άρτιφυή. Ό πρό εμού

κατάλογος έφημερίδων τής χρωτευούσης μή
νης περιέχει τριάκοντα, τό πρώτον αύτών δια- 
νυούσα; έτος, έκ τούτων δε πλέον ή τό ή μι συ 
δεν αντιπροσωπεύεται είμή διά τού πρώτου 
αυτών αριθμού'.

Τό οτι πολλά τών φύλλων τούτων είσίν ε
φήμερα οΰδένα πρέπει νά έκπλήττη. Ούδαμοϋ 
άλλον δεν είναι οϋτε ό τύπο; τόσον ελεύθερος, 
οϋτε αί πρός δημοσίευσιν εύκολίαι μεγχλείτε- 
οαι ή έν Έλλάδι'-.

Ούδεν κωλύει τήν έαδοσιν έφημερίδος. Έ 
καστος είμπορεϊ μ.έ όλίγας τινά; δραχμάς ν' 
άπολαύσγ, τήν εύχαρίστησιν, οτι έθεσεν εί; κυ
κλοφορίαν τον πρώτον άριθμ,όν Διά τήν έξα- 
κολούθησιν όμως χρειάζονται συνδρομηταί.Ευ
τυχώ; δεν εύρίσκονται αρκετοί διά πάντα;,οϋ- 
τω δέ επιτυγχάνεται ή διαλογή μεταξύ βιώ
σιμων καί μή.

Έκ τών έν Άθήναις δημοσιευομένων εφη
μερίδων δεκαπέντε είναι καθημεριναΓ αί άλλαι 
έκδίδονται τρί; ή τετράκις τής έβδομάδος, τι- 
νές άπαξ ή δίς μ,όνον.

Αί τών έπαρχιών είναι έβδομαδικαί. Μόνον 
έν μεγαλειτέραις πόλεσιν, οίαι ό Πειραιεύς, ή 
Σύρος, ή Κέρκυρα, ό Βώλος ύπάρχουσιν εφημε
ρίδες έκδιδ όμεναι δίς ή τρις καθ’ εβδομάδα.

Ό αριθμός τών επαρχιακών έφημερίδων ηΰ- 
ξησε μεγάλω; άπό τού 1871 .Ό κ.ίΐβ 8αίΐΐί-ΙΙΪ- 
ΐΗΗ'β αναφέρει δέκα μόνον καθ’ άπασαν τήν 
Ιίελοπόννησον. Σήμερον υπάρχουν είκοσιδύο. 
Έν Σύρφ ύπήρχον τότε έξ,σήμερον δέκα. Άνά 
τά; λοιπάς τού Αιγαίου νήσους δεν ύπήρχεν 
ούδεμία’ τώρα υπάρχουν έν Άνδρω, Τήνω,Θή
ρα, Σίφνω. Έκ Κερκύρας, ένθα τώ 18/1 δέν 
ύπήρχον είμή τρεις, έχω πέντε ενώπιον μου.

1. Τ α Ο τα  Ιγρ ά φ ο ν το  /.αία Μ αΐον τοΟ 1883 .
2 . Ίδ ο ϋ  τά  σχετικ όν άρΟρον τοΒ  Σ υ ν τά γμ α το ς  τοΒ 
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■ "Α ρθρον 1 4 ο ν ."Ε κ κ α το ; δύ να τα ι να  δημοσιεύΐ) προ
φ ορικο ί;, Ιγ γ ρ ά φ ω ; καί δ ια  τοΟ τύ π ον  τ ο ν ;  ο τ ο χ α -  
σ μ ο ν ; τ ο ν ,  τηρο’ιν τ ο ν ;  ν ό μ ο ν ; τοΒ  χ ρ ά το υ ;. Ό  τύ π ο ; 
.Ινχ ι ίλ ε νθ ερ ο ; Ί Ι  λογο κ ρ ισ ία , ώ ;  καί πδν ά λλο  π ρ ο 
λη π τικ ό ν  μ ίτρ ο ν  α π α γορεύετα ι. 'Α π α γο ρ εύ ε τα ι ώ σ χ ύ -  
τ ω ;  ή χ α τά σ χ ε σ ι; Ιφ ημ ερ ίδω ν Χαΐ ά λ λ ω ν  ίν τ ν π ω ν  δ ια 
τρ ιβ ώ ν  ε ϊτε  πρό τ η ;  δημ οσ ιεύ σεω ; ε ϊτε  μ ετ α δ τι[ν . Ε 
π ιτρ έπ ετα ι δέ χ χ τ ’ Ιξα ίρ εσ ιν  ή κατάσ-χεσι; μ ε τά  τή ν  δη- 
μ οσ ίενσ ιν  ένεκα π ροσβ ολή ; κ α τά  τ ή ;  χρ ισ τια ν ική ς 
Ορησχίϊας ή κ α τά  τοΟ προσώπου τοΒ β α σ ίλε ιο ;. Α λ λ 'Ιν  
το ια ό τη  περιπτοίσει. έ ν τό ; ε’ κ οσ ιτεσσάρω ν ώ ρ ώ ν  άπό 
τή ;  κ α τχ σ χ έ ο εω ;, ¿ρ ε ϊλ ο νσ ι κα'. ό ε ΐσ α γ γελ εό ; νά  νπο- 
όά λη  τή ν  ύπόδεσιν ε ί ;  τό  δικαστικόν σ νμ β ού λ ιον , καί 
τοΒ το  ν ' άποφανΟή περί τ ή ;  δ ια τη ρ ή σ ε ι»; ή α ρ σ εω ; τ ή ;  
κ α τα σ χ έσ ε ι» ; " Α λ λ ω ;  ή κα τάσχεα ις α'έοετα·. α ύ το δ ι-  
κ α ίω ;. 'Α να κ ο π ή  κ α τά  τοΟ βουλεύμ ατος επ ιτρ έπ ετα ι εις 
μ όνον τό ν  δη μ οσ ιενσα ντα  τ ό  κ α τασχεβ έν, ού'/ί ο* καί 
ε ί ; τό ν  ε ισ α γ γελ έα . Ε ί; μόνον π ο λ ίτα ς  'Έ λ λ η ν α ;  Ιπ ι-  
τρ έπ ετα ι ή έχδοοις έφ η μ ερ ίδω ν*.

Λεν είνα ι τ ι ;  ύποχρεοιμένος νά  ζη τή σ η  π α ρά  τώ ν  
Α ρ χ ώ ν  άδειαν π ρ ό ; έκδοσιν ίφ η μ ερ ίδο ;. Τ ή ν  ζη το δ σ ιν  

ο μ ω ;, έκ Ουνηβεία ;, άπό τή ν  Ν ομ α ρ χ ία ν , ή  τ ι ;  π ο τέ 
δέν τή ν  άρνεΐτα ι- Τ ά  έγκ λή μ α τα  τοϋ  τύπου ύ π άγοντα ι 
εί; τή ν  δικαιοδοσίαν τώ ν  Ινόρκων.

Ή Ζάκυνθος κέκτητ’ επίσης πέντε’ ή Κεφα- 
ληνία δύο. Ή Λεύκάς έχει καί «ύτή τήν εφη- 
μ,ερίδα της.

Έν ταϊς νεωστί προσκτηθείσαις έπαρχίαις 
ούτε τυπογραφεία, οϋτε εφημερίδες ύπήρχον άλ
λοτε, έκ-ός μιας μόνον, ήτις έξεόιύετο μετά 
κόπου έν Τοικκάλοις. Σήμερον δημοσιεύονται 
§ξ εφημερίδες έν Βώλο», ών δύο τουλάχιστον 
κατ’ ούδέν απολείπονται τών έν τή πρωτευου- 
αγ. Ή Λάρισσα έχει τρεΤς’ ή Καρδίτσα, τά 
Τρίκκαλα, ή Άρτα άνά μίαν. Μόλις άπήρεν ό 
Τούρκος τόν πόδα άπό τή; χώρας, καί ήρξατο 
νά έργάζηται ή τυπογραφία. Τοιαύτη ή πρώ
τη έκδήλωσις τή; άνακτηθείσης έλευθερίας.Τό 
σχήμα, ή σύνταξις, ή έκτύπωσις τών δημοσι- 
ευμάτων τούτων προδιδουσι διά τρόπου ένίοτε 
συγκινητικού τά κατεσπευσμένον τή; διοργα- 
νώσεω; αύτών. Έν τώ πρό έμού αριθμώ τή; 
έφημερίδος τής Καρδίτση; ό διευθυντής εζαι- 
τεϊται συγγνώμην, διότι δέν έξέδωκε τό φυλ- 
λον κατά τήν προηγηθεΐσαν εβδομάδα ί>·. ελ- 
λειψιν χάρτου. Επειδή δέ ό περιμενόμενος κα
θυστερεί έτι, στέλλει τήν έφημ,ερίδα πρός τούς 
ουνδρομητάς αυτού, έκτετυπωμένην έπί χάρ
του τής γραφής. Έν Λαρίσσγι τό εις χειράς 
μου φύλλον έφημερίδος τινός,σατυρικής όμως, 
eívat τυπωμένον έπί χρωματιστού χαρτιού.

Άνά τήν Τουρκίαν έλληνικαί έφημ.εριόε; ε κ -  

δίδονται μ,όνον έν ταϊς μ . ε γ α λ ο π 0 Λ ε σ ι .  Κατα 
τό 1871 ύπήρχον έπτά έν Κωνσταντινουπόλει. 
τήν στιγμήν ταύτην δέν υπάρχουν παρά τέσ- 
σαρες μόνον.Άπ’έναντίας έν Σμύρνγ έκδίδονται 
σήμ,ερον τρεις, ένω τώ 18/1 ό κ.ele &aint-IIi- 
laire έοημείου μ.όνον τήν άξιόλογον Ά μ ά . Ι -  
θ ε ια ,ν ,  ήτις, διανύουσα τό τεσσαρακοστόν έκτον 
τής ζωής αύτής έτος,είναι τό άρχαιότερον τών 
ελληνικών φύλλων. Ωσαύτως έχει μίαν έφη- 
μερίδα καί ή Θεσσαλονίκη.

Αί έφημ.ερίδες αύται έκτυπούνται εις σχήμα 
μεγαλείτερον ή αί άθηναίκαί συνάδελφοί των’ 
τούτο, διότι έκδίδονται μέν έν μεγάλαι; κεν- 
τρικαϊς πόλεσι, δέν φοβούνται δέ τόν συναγω
νισμών, δν ένθαρρύνει έν Έλλάδι ή ελευθερία 
τού τύπου. Άλλ’ομως, άπηλλαγμέναι τού κιν
δύνου τούτου,τυγχάνουσιν εκτεθειμένα’, εις την 
λογοκρισίαν, ής τούς υφάλους καί σκοπέλους 
αναγκάζονται καί διδάσκονται ύπό τού συμφέ
ροντος νά παρακάμπτωσιν. Έτερος λόγος τού 
μεγαλητέρου των σχήματος είναι τά έκ τών 
αγγελιών οφέλη. Ό αριθμός τών αγγελιών εί
ναι φυσικώ τ<ϋ λόγω σημαντικότερος έν μεγά- 
λαις πόλεσιν, αί δ’ εφημερίδες ωφελούνται έκ 
τής δημοσιεύσεω; αύτών τόσω μάλλον καθ ό
σον αύταί είσιν όλιγαριθμότεραι.

Άλλά κ’έν Έλλάδι —  έν Άθήναις, Σύρω, 
Βώλφ,— ή αγγελία,ό μέγας ούτος παράγων οι
κονομικής επιτυχίας, καθίσταται όσημέραι κα- 
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ταληπτότερος καί χρησιμοποιείται ύπό τής έ- 
φημ,εριδογραφίας . Άλλοτε, εκτός τής εισφο
ρά: τών συνδρομητών, μόνην πηγήν εισοδημά
των είχαν αί έφημ.ερίδε: τά; δικαστικά; κοι
νοποιήσεις. Συνεχώ: έν τούτο» καί μόνο» ύφί- 
στατο ό λόγος τής ύπάρξεω; καί ό πόρος τής 
ζωής έφημ.ερίδων τινών. Εί; ταύτα προσετί- 
θετο ενίοτε καί τό προϊόν τών έπί πληρωμή 
καταχωρίσεων, αϊτ·νε; πότε μέν ήσαν διατρι- 
βαί προσεγγίζουσαι τώ λιβέλλω, πότε δ’ έπαι
νοι, κατά τό μάλλον καί ήττον αμερόληπτοι, 
απευθυνόμενοι πρό; ζώντα;, ή καί νεκρολογίαι 
έγκωμιαστικαί.

Ή ελληνική έφημερί; τή; σήμερον δέν κα
ταφρονεί μέν όλο»; διόλου τά τοιαύτα εισοδή
ματα, επιδιώκει όμω; κατά προτίμησιν τά; 
καθ' αυτό αγγελία;. Μολαταύτα ή σπουδαιό- 
τη; αύτών δέν έκτιμάται ακόμη όσον έν Α γ
γλία. Έν τινι εγχειρίδιο» Λογική;,έκδεδομένη; 
έν Λονδίνφ,είδον παρατεθειμένον ώ; παράδειγ- 
μα συλλογισμού παραλόγου τόν υπολογισμόν 
έφημεριδογράφόυ βασίζοντο; τά; πιθανότητας 
τής επιτυχίας αυτού έπί τού άριθμ.ού τών συν
δρομητών, άντί τή; έκ τών αγγελιών προύπο- 
λογιζομένης προσόδου. Ό Άγγλος λογικός ή- 
δύνατο νά εϋργ έν Έλλάδι πολλά παραδείγ- 
μ.ατα τοιούτου παραλογισμόΰ, παραλογισμού, 
οστις δικαιολογούμενος σήμερον ακόμη, έλπί- 
ζομεν ότι θά έκλειψη, έν τώ μέλλοντι, έάν κρί- 
νωμεν έκ τού αϋξοντος αριθμού τών αγγελιών, 
τών πληρουσών τήν τετάρτην σελίδα τών έ
φημερίδων μας.

Ή τέταρτη αυτή σελίς παρέχει ούχί μ.ικρόν 
ενδιαφέρον ύπό γλωσσικήν έποψιν, καθ’ όσον ό 
άναγγέλλων έμπορος ούδαμώς φροντίζει περί 
κλασσικής καλλιεπείας. Τινές αύτών,απευθυνό
μενοι προδήλως εις λογίους, όπως συστήσωσι 
τά εμπορεύματα ή τήν βιομηχανίαν αυτών, 
περιβάλλουσι τάς πρός τό δημόσιον εκκλήσεις 
των με φρασεολογίαν έχουσαν αξιώσεις γλαφυ- 
ρότητος. Εφημερίδες τινές μάλιστα φαίνονται 
έπιδιώκουσαι τήν άνύψωσιν τού ϋφου; τών αγ
γελιών των. Άλλ’ έν ταϊς περισσοτέραις οι 
πωληταί καλούσι τάς πραγματείας μ.έ τό όνο
μα ύπό τό όποϊον ζητούνται. 'Επειδή δέ τά 
πλεΐστα τών πραγμάτων τούτων ή έφευρέθη- 
σαν ή είσάγονται έκ τής ξένης, τοϊς αφήνουν 
συνεχώς τά γαλλικόν ή τό αγγλικόν αύτών ό- 
νομκ,όσάκις δέν τό παραφράζουν λέξιν πρός λέ- 
ξιν δΓ ελληνικών ισοδυνάμων. Οϋτω, παρά τό 
Μ η χ α γ α ) δύο ΐπ π ω γ  ευρίσκει τι; ^ α σ μ ίρ ΐΛ  γα - 
ο ο γ ί χα'ι Σ ιβ ιο τ '  ύπό τήν αγγελίαν ίρ γ ο σ τα
σ/ου π ί.Ιω )·, ένθα πωλούνται χιι.τέ .Ια  ψάθινα, 
άναγινώσκετε ΰπόσχεσιν αμοιβή; εί; τόν οστις 
ήθελεν εΰρη έσωκάρ'διον παραπλανηθεν ύπό τί
νος παιδιού: ’.ν.τω .ϋσθ η  μ ιχ ρ ύ ν  ; ε.Ιέχον. κτλ.

Τά ελληνικά τ ώ ν  α γ γ ε λ ι ώ ν  τ ο ύ τ ω ν  π ο λ ύ  θά
11



έξέπληττον τόν άρχαϊον, οστις θά έπανήρχετο 
εΐ; τήν ζωήν, όπως σκανδαλίζουν πολλούς έν 
τή ξένγι γνω'τούς μοι έλληνιστάς. βεβαίως υ
πάρχει διαφ σά ε’ικοσιπέντε αιώνων μεταξύ τής 
κλασσικής γλώσσης καί λέξεων, οίαι το Α α μ -  
n o j tw . ls C n r  χη ) ιιο ά ίσ τα , ή καί τοΰ καταλόγου 
-.ών τροφίμων των έπιδεικνυμ,ένων εις τό δείνα 
τών ’Αθηνών παντοπωλεϊον.

Ή ξένν] βιομηχανία απευθύνεται ποός τούς 
Έλληνας καταναλωτής διά τών ελληνικών ε
φημερίδων. Έν τινι φύλλω της Κέρκυρας καί 
έν άλλω τής Θεσσαλονίκης ευρίσκω την αγγε
λίαν, οτι τά έν Ιίαρισίοις καταστήματα του 
Printemps έπανέλαβον τάς εργασίας των.Μυ- 
ρεψός τις τών Παρισίων εγκωμιάζει έν αύταϊς 
ελληνιστί το αρωματικόν του ύδωρ Opoponax. 
Έν δέ μικρά τινι έφημερίδι τής "Ανδρου υπάρ
χουν άγγελίαι ήττον αξιοσύστατοι παρισινών 
ιατρών, ελληνιστί καί αύται γεγραμμέναι.

Το μάλλον εύχάριστον είναι τό να βλέπη 
τις πολλαπλασιαζομένας τάς -περί άτμοπλοϊ- 
κών ταξειδίων αγγελίας. Πρό τινων μόλις έ- 
τών έν μόνον άτμόπλοιον επλεε κατά δεκα
πενθημερίαν άπό Πειραιώς εις Χαλκίδα τής 
Εύβοιας. Σήμερον αναγγέλλονται καθημεριναι 
αναχωρήσεις άτμοπλοίων,διαπλεόντων τον Ε·”- 
ριπον όπως ύπάγωσι μέχρι Βώλου. Ή άνάπτυ- 
ζις τής διά θαλάσσης συγκοινωνίας είναι ούχ 
ήττον αξιοσημείωτος μεταξύ Πειραιώς καί τών 
Ινυκλ.άδων, ή τών ακτών τής ΓΙελοποννήσου. 
Μετ' ολίγον θά ίδωμεν έν ταϊς έφημερίσι τά 
δρομ.ολόγια τοΰ σιδηροδρόμου διά σταθμούς 
κλασσικά φέροντας ονόματα, προστιθέμενα εις 
τά νΰν δρομ· λόγια τής μικράς γραμμής Αθη
νών Πειραιώς καί Φαλήρου, ή εις τά τών ά- 
τρ η ,έ ά το » ' ΐ.τ.-χοσιΛηροόρόμωχ. Έν ταϊς έφημε
ρίσι τής Κωνσταντινουπόλεως ή τής Σμύρνης 
περιέχονται μέν άγγελίαι τοιούτου είδους, άλ
λα τά τουρκικά τών σταθμών ονόματα ούδέν 
λέγουσιν είς τήν τοΰ έλληνιστοΰ φαντασίαν.

Έκτος τών δύο ανωτέρω πόλεων καί τής 
Θεσσαλονίκης, ούδεμία σχεδόν ελληνική έφη- 
μερίς έκδίδετ' έν ταϊς χώραις, ταϊς εις τήν ά
μεσον δικαιοδοσίαν τοΰ Σουλτάνου ύπαγομέ- 
ναις. Ή ήμιανεξάρτητος τής Σάμου ηγεμονία 
κέκτηται άπ . είκοσιν έτών άξιόλογον έφημε- 
ρίδα συνώνυμον έαυτή. Ή Κύπρος έχει έπίσης 
τρεϊς έλληνικάς έφημερίδας, άφ’ ής έποχής πε- 
ριήλθεν ΰπό τήν διοίκησιν τής ’Αγγλίας. "Αλ- 
λ.αι τρεϊς (καθ’ οσον έγώ γνωρίζω) δημοσιεύ- 
οντ’ έν Κρήτη, άφ’ οτου άπέκτησεν ειδός τι 
αυτονομίας, λίαν περιωρισμένης δυστυχώς, υπό 
τήν όθωμ.ανικήν κυριαρχίαν.

Άνά τήν Αίγυπτον έκδίδονται τρεϊς έλλη- 
νιααί έφημερίδες, δύο καθημεριναι έν Άλεξαν- 
δρεί?, καί μία εβδομαδιαία έν Καίρω. Ώσαύ-
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το>ς έκδίδονται τρεϊς έν'Ρουμανία. Ή πρωτεύ
ουσα τής ανατολικής 'Ρωμυλίας Φιλιππούπο- 

! λις έχει έπίσης μίαν ελληνιστί καί γαλλιστί 
γραφομένην.Τέλος έν Τεργέστη ή Κ .Ιε ιώ  καί ή 
Ν έα  'Η μ έρα  εξακολουθούν πάντοτε τιμώσαι 

I τήν ελληνικήν δημοσιογραφίαν.
’Ιδού ό κατάλογος πασών τούτων τών έφη- 

μερίδων. Έφ' όσον μοί ήτο δυνατόν, έσημείω- 
σα. παρά τό όνομα μιάς έκάστης τό έτος, οπερ 
διανύει. Ώς καί αυτοί οί τίτλοι των μοί φαί
νονται ούχί έστερημένοι ένδιαφέροντος.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ.

Αιών (έτος έκδόσ. 45) *.—  Παλιγγενεσία 
(έ. έκδ. 21). —  ’Αλήθεια (ί. έκ. 18). —  Ε 
θνικόν πνεΰμα (έ. έκ. 14).—  Ό  Έλλην. λαός 
(έ. έκ. 13). — ’Αριστοφάνης έ. έκ. 11).— Έ - 
φημερίς (έ. έκ. 10).— Στοά (έ. έκ. 10).— Le 
messager d’ Athènes (έ. έκδ. 9). —  'Ώρα 
(ε. έκ. 8). —  Νέαι Ίδέαι (I. έκ. 6). — Τηλέ- 

; γραφος (I. έκ. 6). —  Journal d’ Athènes (έ.
έκ. 5. —  Άσμοδαΐος (ε. έκ. 5). —  'Ραμπα- 

; γάς (έ. έκ. 5). —  Ημερήσια Νέα (έ. έκ. 5).
I — Πρωία (έ. έκ. 5). -  Μή χάνεσαι (έ. έκ. 4). 

— 'Η Ελευθερία (έ. έκ. 3). —  Έφημερίς τής 
Κυβεονήσεως (έ. έκ. 3). —  Νέα Έφημερίς (έ. 
έκ. 2). —  Παλιάνθρωπος (έ. έκ. 2). —  Πολί- 

j τευμα (έ. έκ. 1). —  Ήλιος (έ. έκ. I). Γλωσ- 
σοκοπάνα (έ. έκ. I). — Καρτερία (έ. έκ. 1). 
— Μασκαρας (ε. έκ. 1). —  Υπερασπιστής τοΰ 
Λαοΰ (ê. έκ. I). —  Έφημερίς γνωστοποιήσεων 
(έ. έκ. 1). —  Τοξότης (ε. έκ. 1). —  Κήπος 
(ε. έκ. 1)· —  Παγκλαστϊτις (έ. έκ. 1). —  Ό 
'Ρωμγός (I. έκ. 1).— Παπαγάλος (I. έκ. 1).— 
Γαίδαρος (I. έκ. 1). —  Ό  Οικονομολόγος (ε. 
έκ. 1). 'Ερμής (έ. έκ. 1).

Έκτος τών τελευταίων τούτων, αϊτινες 
είναι ΰλως διόλου πρόσφατοι, μοί άναγγέλ- 
λουν καί τήν έκδοσιν τών έπομένων, δεν μοί 
λέγουσιν όμως πόσαι ήδυνήθησαν νά χωρήσουν 
πέραν τοΰ πρώτου άριθμοΰ των.

Αυλαία —  Γελασίνος —  Δελφοί — ’Εθνική 
δύναμις — Έργατικόςσύνδεσμος — "Ιρις — Κα- 
λιγούλας —  Μηνύτωρ —  Τραμπούκος —  Φά- 
λαγξ—  Φασαρίας — Έλικών — Εσπέρα— Έ 
σπερος —  Λόγος —  Χριστοκράτης —  Τρακα
τρούκα.

Έν Πειραιεϊ έκδίδονται δύο έφημερίδες «’Α
μερόληπτος» καί «Βυζαντινή Τραγέλαφος»2.

I .'II δημοσίευσι; τοΒ φύλλου τού τον διε/.όπη δ ίς .Ίίν  
τ ώ  πχρόντι διανύει τί,ν το ίτη ν  αύτον περίοδον.

2. Σημ. τ .  Έ .  — Πλί,ν τού τω ν, ών ή ϊχδοσι; διεχό- 
τ.ί) ϊχ το τε , ’ »δ ίδοντα ι τα χ τιχ ώ ; πρό πολλον χαί £λλαι 

Ιφημ ιρίδε; δύο, ή ‘ Σφαίρα» χαί ή »Π ρόνο ια ».

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΩΝ Ε Π Α ΡΧ ΙΩ Ν .

1 .  ΚυκλάΠες.
Έ ν  Χρηματιστήριου (έτος έκδόσ. |

20)·— Πατρίς (έ. έκ. 18). —  Ηανόπη (έ. έκ. 
13). — Ερμής (έ.έκ. 10).— Φανός (έ.έκ.6).— 
'Ανατολή (έ. έκ. 3).— Φερεκύδης (έ. έκ. 2).—  
Ναυτίλος (έ. έκ. 2). — Άπόστρατος Έλλην 
(ε. έκ. 1). —  Εκκλησιαστής (έ. έκ. 1).

Έ ν  5  £φ νο>. Σίφνος (ε. έκ. 3).
Έ ν  Α ν δ ρ ω . "Ανδρος (έ. έκ. 6).— Συζή

τησες (ε. έκ. 4).
Έν Τήνω. 'Ηχώ τής Τήνου (έ. έκ. 1).

2. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.

Έ ν  ΙΙάτραες. Ή Έλλ.ηνική Έπανάστα- 
σις (ετος έκδόσεως 10). —  Εμπορικός Παρα
τηρητής (έ. έκ. 5). —  Φορολογούμενος (έ. έκ.
3).—  Φανός (έ. έκ. 3).— Εργάτης (έ. έκ. 2). 
— Έπί τά πρόσω (έ. έκ. 1).

Έ ν  Αεγέω- Σημερινοί καιροί (έ. έκ. 4). 
Έ ν  Τρεττόλεε. ’Αρκαδία (έτος έκδόσεως 

27). —  Τρίπολις (ε. έκ. 5). —  Πολίτης (έ. έκ. 
2). —  Άναμόρφωσις (ε. έκ. 1). —  Εργάτης 
(ε. έκ. 1).

Έ ν  Λίαοπλέω. Άργολίς (έ. έκ. 19;. — 
’Ανεξαρτησία (έ. έκ. 10).

Έ ν  ΓυΟεόίΰ. Λακωνία (έ. έκ. 4).
Έ ν  Ι ΐύ ρ γ ώ .  Έλεγχος (έ. έκ. 3).
Έ ν  "Α ργεε. Δαναός (ε. έκ. 1).
Έ ν  Κχλά]Αθΐις. ’Ανόρθωσες (έ. έκ. 1)

— Πηγή (έ. έκ. 1).
Έ ν  ΚορενΟω. ’Ισθμός τής Κορίνθου (ε. 

έ. 1). —  Κορινθιακός Άστήρ (έ. έκ. 1).
Έ ν  «Ι»ελεατρο?ς. Μπερλίνα (έ. έκ. 1).

3. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΤΒΟΙΑ.

Έ ν  Ααμ.£*. Φωνή τοΰ Λαοΰ (έ. έκ. 21). ι 
— Εύνομία (έ. έκ. 5). —  Φθιώτις (έ. έκ. 1).
Έ ν  Μεσολογγέω.Δυτική Ελλάς (έ.έκ. 10).

Έ ν  Χ.χλκ£δε.'Εύριπος (έ. έκ. 1 8 ) .—  
Σημαία (έ. έκ. 2).

4 .  ΙΟ Μ Ο Ι ΝΗΣΟΙ.

Έ ν  Κ ε ρ κ ύ ρ χ . Φωνή (έ. έκ. 20). —  Ε 
πόπτης (έ. έκ. 6).— 'Ρήγας ό Φερραΐος (έ. έκ. 
3). —  Οί έογάται (έ. έκ. 2). — Φιλόπατρις 
(έ.έκ. 1). '

Έ ν  ΖοικύνΟω. Ελπίς (έ. έκ. 9). —  Ε
ξεταστής (έ. έκ. 1). —  Κραυγή (έ. έκ. 1). — 
Νέα Γενεά (έ. έκ. 1). —  Φυτιτόκα (έ. έ. 1).

Έ ν  Ι£εφα.λληνέχ Ή Έπαγρύπνησις (έ. 
έκ. 11). —  Νέα Κεφαλληνία (έ. έκ. 1).

Έ ν  Αευκάϊϊε. Ελευθερία (έ. έκ. 1).
5 . ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ.

Έν Ιΐώ λ ω . Θεσσαλία (έ. έκ. 4).—Φωνή 
τοΰ Λαοΰ (I. έκ. 2). —  Άστήο τής Θεσσαλίας 
(ί. έκ. 2). —  Βόλος (ί. έκ. 1).—  Βλάξ (I. έκ.
1).—  Σατανάς (έ. έκ. 1).

Έ ν  A*piuoyj. Ζερζεβούλης (έ. έκ. 1 ) .—
Κόεακας (έ. έκ. 1). —  Άστήο τή; Θεσσαλίας
(«.‘έκ. 2).

Έ ν  Bi.oiprloT'jyj. Καρδίτσα ε έκ. 2).
Έν 'Γρεκκάλοες. Φάρος τοΰ Όλύμ.που

(ί. έκ. 27).
Έ ν  ’Ά ρ τ * ι. "Αρτα (έ. έκ. 2).

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑΙ 

ΕΝ ΤΟ ΥΡΚ ΙΑ  ΚΑΙ Α Λ Λ Α Χ Ο Υ .

Έ ν  Κωνοτχντενοοπόλεε. Βυζαντίς (έ. 
έκ. 28). — Νεολόγος (ε. έκ. 17). — Αύγή (έ. 
έκ. 3). —  ’Ανατολικός άστήρ (έ. έκ. 3). ’ .

Έ ν  Χμ.ύρνν]. Αμάλθεια (έ. έκ. 40). —  
Νέα Σμύρνη (έ. έκ. 13).— Αρμονία (ε. έκ. 3).

Έ ν  <·>εσααλον£κ^. Φάρος τής Μακεδο
νίας (έ. έκ. 8).

Έ ν  2Κά|«.ω. Σάμος (I. έκ. 20).
Έ ν  Ιέρή τΐ]. Πατρίς (έ. έκ. 2). —  'Ρα

δάμανθυς (έ. έκ. 2). —  Μίνως (έ. έκ. 3).
Έ ν  Ιίύ π ρ ω . ’Αλήθεια (ε. έκ. 3). — Κί- 

τιον (έ. έκ. 3). —  Στασϊνος (έ. έκ. 3).
Έ ν  Άνοιτολεκ·*) Έ ω ^ λ ε α .  Φιλιπ- 

πούπολ.ις (έ. έκ. 5).
Έ ν  Βουκουρεστ£ω . Ίρις (έ. έκ. 17). 

— Σύλλογοι [ ί .  έκ. 1 I).
Έ ν  Χοολενάε. Δούναβις (ε. έκ. 2).
Έ ν  Κ,αερω. Κάϊρον (έ. έκ. 10).
Έ ν  Ά λεξ*νΠ ρε£α ’Ελπίς (έ. έκ. 10). 

— 'Ομόνοια (ε. έκ. 3?.
’Ε ν  'Γεργέστνι. Κλειώ (έ. έκ. 22).— ‘Η

μέρα (έ. έκ. 29). —  ‘Εμπορικός Ταχυδρόμος 
I (ί . έκ. 2).

Έν τώ ανωτέρω καταλόγω παρατηρεί τις 
πληθύν παραξένων συνεχώς τίτλων δηλούντων 
σατυρικά φύλλα.

Δ. Β ι κ ε λ α ς .

Ο ΑΜΙΙΟΤ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Έκ τών ΰπό τοΰ διαπρεπούς κριτικού Fran
cisque Sarcey δημοσιευθεισών άναμνήσεων περί 

, τοΰ έν Παοισίοις Ecole Normale, έν ώ έσπού- 
δασαν πλεϊστοι τών έπισημοτάτων σήμερον 

j Γάλλων συγγραφέων, σταχυολογοΰμεν τά έπό-

I .  Π ρ ό ; τ ο ύ τ ο ι ;  Ιχ δ ίδ ε τ ’  ?ν Κ ω νσ τα ν τ ινο υ π ό λ ε ι με 
j χ α ρ α κ τή ρ α ; ίλ λ η ν ιχ ο ύ ;, ά λ λ  ε ι ;  τονρχ .χ τ,ν  γ λ ώ σ σ α ν , ή 

• "Α ν α το ύ ή ·.  Ί1  Ό β ω μ α ν ιχ ή  χυβ ίρνησ ι: χρό ε-.νων ί τ ώ ν  
Ι ζ ίδ ιδ εν  ?ν 'Ιω α ν ν ΐν ο ι ;  χα ί ’ A ô p ia v . j jr .à Î i i  δ ίγ λ ω σ σ ο ν ; 
ΐπ ισ ή μ ο ν ; {φ η μ ερ ίδ α ; Ιλ λ η ν ισ ε ί  χ α ί : ο  .ρ χ ισ τ ί γ ρ α β ο -  
μ ίν α ;-  Δεν ήδυνήβην να  π λη ροφ ορη ύ ώ , ίά ν  τ α  φ ύλλα  
τα ύ τα  ίξαχολονβοΟ σ ιν  ΐχδ '.δόμ ινα . Ι .ΐ. τα ύ τα ;  προοΟε- 
τέ ο ν  μ ίαν ίλ λη νο το νρ χ ιχ ό ν  ίφ η μ εσ ίδ ι χαβ' έόδομ άδα  
ίχδ ιδομέντ,ν ύπό τής ‘ Heligious'Tracl Society» τ ο ό  
Λ ονδ ϊνον  χ α τα  εήν ϊχ β ισ ιν  τής ( τ α ιρ ία ;  τβ ύ τ τ ι ;  (1 8 8 3 , 

« λ .  1 0 3 ).



μεν« βραχύτατα μέν, άλλά χαρακτηριστικό
τα τα  περί τού νέου άκαδημαϊκού Άμπού ώ; 
σπουδαστού.

«Το τμήμα ήμών άπετελεϊτο υπό πέντε, του 
Taine, τον Άμπού, εμού καί δύο άλλων.βρα- 
δύτερον δ’ έπωνομάσθη γΛ ///}·« τμήμα, Ψυχή 
δε χύτου τ , τ ο  ό  Άμπού. Βραδύτερου έγνώρισα 
και συνανεστράφη,ν τού; πλείστου; εκ των γε- 
νομένων περιωνύμων επί χάριτι συνδιαλέξεως, 
έν τούτοι; ουδέποτε έξηλείφθη τής μνήμη; μου 
ή σπινθηροβόλο; εκείνη συνδιάλεξις, τό  άεικί- | 
νητον εκείνο πνεύμα, αί ανεξάντλητοι έκεϊναι 
ευφυολογία·.. ζωηραί καί άστεϊαι,ή, έκτακτος έ- 
κείνη γονιμότ·/·,; ποός κενοφανεϊς ιδέα;, πρό; 
άπρ οσδοκή,του; παρομοιώσεις, προ; παραδόξου; 
διηγήσεις καί περιεργότατα ανέκδοτα.

*1Τ πρώτη κωμωδία αυτού είνε ό Γ κι γβρή,ν.- 
ποτυχούσα δτε παρεστάθη έν τ·λ Γα.Ι./ιχή 
κωμωδία. Ώ ;  έργον δραματικόν δέν είνε διόλου 
καλόν,πολλού γε καί δεϊ,άλλ’εινε έργον περίερ
γον πρό; άνάγνωσιν, διότι έν τώ  ΓχιγιρΤμ τω 
ήρω'ί τή ; πράςεω;, είν’ευχερές ν' άνεύρωμεν χα- 
ρακτη,ριστικά τινα τού Άμπού πιστότατα έ ;- 
εικονισμένα :

«Είνε αδύνατον, λέγει ή ήρωί; τ·7,; κωμω
δία;, νά τού άντισταθ·71 κάνεί;. Δέν είνε εύμορ
φο;,άλλ’ έχει ’μάτια καί ’δόντια τά  όποια φω
τίζουν τό πρόσωπόν του. Κ ’ έπειτα είνε νέο;, 
τολμηρό;, εύγενη;, χαρούμενος, άστεϊο ;’ τό  
μέτωπόν του είνε υψηλόν, ή χειρονομία του 
γοργή, τό πνεϋμ.ά του έξυπνον ί Τόν διώχνω, 
'ξανάρχεται- τόν αποφεύγω μέ ’ξαναευρισκει’ 
κλείομαι, μού γράφει’ τόν μαλόνω, μέ άποστο- 
μόνει’ τού ορκίζομαι ό τι δέν θά τον αγαπήσω 
ποτέ, στοιχηματίζει οτι τόν λατρεύω καί οτι 
δέν είξεύρω τ ί  λέγω.»

’Αλλαχού δέ αύτή λέγει :
«Φαίνεται οτι όταν έμβαίν/) εί; έν δωμά- 

τιον ή θερμοκρασία άναβαίνει εί; αύτό δέκα 
βαθμούς».

Επειδή δ’ό Άμπού η το  πάντοτε παρών, αυ
τή ήτο τού σπουδαστηρίου μα; ή θερμοκρασία. 
"ΙΙοχοντο καί έξ άλλων τμημάτων όπω; συν- 
διαλεχθώσι αεθ' ή,μών,μά; εύρισκον δέ πάντοτε 
ετοίμου;. Ό  Paul A lbert ήρχετο νωχελώς,ώ; 
ητο σύνηθε; αύτώ, τανυόμενο; δέ έξ·/)τεϊτο άφ’ 
ήμών νά τόν φιλεύσωμεν μίανσυνδιάλεξιν. «Ε ί; 
το τμή,μά μου,μά; έλεγεν, ολοι είνε άκαμάτι- 
δε;, όλο έογάζονται !»

** *
Καθηγητήν τ·7ι; ελληνική; είχομεν τόν 'Ιπ

πόλυτον Αεοάς, μέλο; τή ; ’Ακαδημία; των ε
πιγραφών καί περιώνυμον διά τά ; ελληνικά; έ- 
πιγραφά; α; είχε συλλ.έξει έν Έλλάδι.

"Αν δέν μ έδιόαξε τά  ελληνικά,οφείλω αύτώ 
ότι έδιδάχθην διά ζώντο; καί άναμφισβητήτου

| παραδείγματος οτι αί επίσημοι υπολήψεις δέν 
ύποκρύπσουσι πάντοτε άληθή, αξίαν καί ότι 
πκν ό ,τι λάμπει δέν είνε χρυσό;. Ό  ταλαίπω
ρο; ! ΙΙοΐα παιγνίδια τού έπαίξαμεν ! Δέν είχε 
καν ττ,ν αιδώ, άφού ήγνόει την ελληνικήν, νά 
προμελετά τά κείμ.ε·/α,άτινα έμέλλομεν νά έρ- 
μηνεύσωμ.εν μετ’ αυτού. “Εφερε μεθ’ εαυτού εί; 
την παράδοσιν μίαν τών κατά λέξιν μεταφρά
σεων τών ύπύ τού βιβλιοπωλείου Hachette, τό
τε  πρώτον δημοσιευθεισών, γενομένων δέ ύφ' 
ένό; τών αποφοίτων τ·7,; σχολής ήμών, τού 
Sommer. Τό είχομεν εννοήσει,έκ τούτου δέ τά 
παιγνίδια.

Έμελετώμεν έκ τών προτέροιν μίαν τώνεύχε- 
ρεστάτων φράσεων τού κειμένου, όπερ έμελλε νά 
έρμηνευθίΐ έν τω  προσεχεϊ μαθήματι. Έκ συυ- 
εννοήσεω; έξή,γομεν δύο διαφόρου; έννοιας, έξ 
ών οΰδετέρα ήτο ή αληθή;. Δύο έξ ήμών, ό 
Άμπού καί ό σοβαρό; Ta ine— ώ αιδώ ; !— ά- 
νελάμβανον ν’ άγάγωσιν εί; πέρα; τήν συνω
μοσίαν’ ό la in e  μεταφράζων έκ τού προχείρου 

ί τό  χωρίον ή,ρμήνευεν αύτό κατά τήν μίαν τών 
συμφωνηθεισών έννοιών’ άλλ’ ό Άμπού ύπολαμ- 
βάνων καί διακόπτων τήν ερμηνείαν :

—  Μέ συγχωρεϊτε ! άλλά μήπως ή φράσι; 
σημαίνει μάλλον ; . .

Καί έλεγε τήν έτέραν έςήγησιν ομοίως γε- 
λοίαν ούσαν.

Ό  κ. 'Ιππόλυτο; Λεβάς, όστι; έω; τό τε δέν 
είχεν ακούσει, έςήγε τού θυλακίου του ήρεμα 
διά μεγαλόπρεπου; κινήσεω; τά απαραίτητα 
δίοπτρά του, έθετεν αύτά πρό τών οφθαλμών 
του καί άνεγίνωσκε διά διδακτοοική; φωνή; 
τήν φιλονεικουμένην φράσιν.

—  Ιδωμεν, έλεγεν, έξετάσωμεν . . .Ή  φρά
σι; είνε περίπλοκο; . . . Χμ ! χμ !

Τά είκοσιτέσσαρα ζεύγη τών όμμάτων μας 
έμεναν κακεντρεχώ; προσηλωμένα έπί τού σε- 
βασμίου καθηγητού, όστι; χωρίς ν’ άπολέσ·/] 
τήν άξιοπρέπειάν του , έζήτει τήν άλτ,θή έν
νοιαν έν τή, κατά λέξιν μεταφράσει τού Som
mer, ήν ούτος είχε κάμει χάριν τών μαθητών.

Ό  Άμπού προσκλίνων τότε καί διά τόνου 
πλήρους πονηριάς :

—  Δέν δυνάμεθα έπί τούτου νά συμβουλ.ευ- 
θώμεν τού; Γερμανούς; Ποίαν ιδέαν άρά γε εχει 
ό περίφημο; σχολιαστή; Soilimre; Σιγηλό; γέ
λως έπλή,ρου τή,ν αίθουσαν.

*
*  »

Λεπτό; μόνον διάτοιχο; έχώοιζεν ήμά; άπό 
τού σπουδαστηρίου τών γραμματικών. Τω και- 
ρώ έκείνω. καθ' ον αί φιλολογικαί σπουδαί δέν 
έτιμώντο ώ ; σήμερον, οί έσχατοι έθυσιάζοντο 
ή μάλλον τού; έθυσίαζον εί; τή,ν γραμματικήν. 
Έσκώπτομεν αυτού; ευχαρίστως, καίτοι πολ- 
λοί έξ αύτών ήσαν ευφυείς, πάντε; δέ πλ.είονα

ήμών είδότε;. Είργάζοντο επιμελέστερου ήμών, 
έπειδή δέ άκαταπαύστως παρηνωχλούμεν τά ; 
σοφά; αύτών μελέτα; , έκρουον συνεχώς τόν 
τοίχον οπω; προσκαλέσωσιν ημάς εί; σιγήν. 
Ά λ λ ' ημέραν τινά παρά προσδοκίαν άκούομεν 
φωνά; έν τψ σπουδαστηρίφ τω ν  ήτο συζή,τη- 
σι;. Συνεζήτουν, άρα ώμίλουν. “Εκπληκτοι ΰ- 
ψοϋμεν πρό; ουρανόν τά ; χεΐρα;' ό Άμπού όρ- 
μά εί; ήμεροδείκτην κρεμάμενον άπό τή ; θερ- 
μάστα ;:

—  Νά διατί ομιλούν ! σήμερα είνε ή, εορτή, 
τού Βαλαάμ !

#
* «

Ό  Άμπού άπεστόμωνε τού; πάντα;’ άγρυ
πνο; πάντοτε τό πνεύμα, περί πάντων μερι- 
μνών, περί πάντων ενδιαφερόμενος, τά  πάντα 
είδώ;. Έκέκτη,το τεραστίαν μνήμην, είχε δέ 
τό σπάνιον πλεονέκτημα τού ν’ ανεύρισκα, ά- 
κριβώ; κατά τή,ν άναγκαίαν στιγμήν τή,ν λε
πτομέρειαν ή« έδεΐτο. Έπέσπα τόν θαυμασμόν 
ήμών διά τή,ν έκτακτον έτοιμόνοιαν αύτού.

Τ11το δέ εύθυμότατος, κάλλιστος έταϊρος, 
καί γο,νιμώτατος εις άστεία; έπινοήσεις.Όπω; 
λαμβάνγ, καί συμπληρωματικά; άδεία; έξόδου 
ειχεν έπινοή,σει ένα θειον. ί)ν κατ’ άρχάς ένύμ- 
φευσεν,έπειτα κατέστησε πατέρα,έπειτα ερριψεν 
είςτήν κλίνην.Έπί τέλους τόν ένεταφίασε, καί 
δακρύων μετέβη νά ζητήσν, άδειαν όπω; συνο
δού σγ, τή,ν κηδείαν του.

—  Παρηγορήσου, φίλε μου, τω  λέγει ό δι
ευθυντή,; τή ; σχολή; υπογραφών τή,ν άδειάν 
του’ ήρχισε νά γίνηται τετριμμένο; ό θεϊό; 
σου !

*

# ¥

Ένω ώμιλούσαμεν περί τόσων πραγμάτων 
περί ούδενό; μόνον ούτε λόγον έποιούμεθα,περί 
τού μέλλοντό; μας. Ώ ;  πρό; τούτο δέν ανη
συχούμε·/ διόλου. Το έβλέπομεν ανοικτόν ένώ- 
πιόν μας. Ήμεθα βέβαιοι ότι μετά τήν άπο- 
φοίτησιν ήμών θά μάς έδίδετο έδρα τ ι ;  διδα
σκαλίας- 6 Άμπού ύνειροπόλει νά μεταβ-7, εί; 
τή,ν έν Άθήναις Σχολήν πρό δύο ή τριών ετών 
ιδρυμένη·/, άλλά μόνον οπω; φέργ, εκεϊθεν καλ.- 
λίστην τινά θέσιν καί είσέλθνι δι’ αύτή,; καθη
γητή ; εί; τό Πανεπιστήμιου. Καί πράγματι ό 
Άμπού έπραγμάτωσεν έν τών ονειροπολημάτων 
του, τό  νά μεταβ-7, εί; Αθήνας, άλλ’ούχί καί 
τό άλλο, τό νά γει/γ, καθηγητής. Έ ξ  Ε λλά
δος έφερε μέ·/ τ-ξν περί Αίγίνης αρχαιολογική,·/ 
αύτού θέσιν, άλλ' έφερε συγχρόνως καί τή,ν 
Σ ··) 'χ ρ ο χ ο >  Έ ,Ι . ίά δ α  καί τόν ϋ α α ι.Ι ία  τώ>· χ3οε>— 
<ώ>·, άτινα εύρεΕ; ήνέωξαν πρό αύτού φιλολογι
κού; όρίζοντας.

ΑΘ Η ΝΑΪΚΟ Ι ΜΗΝΕΣ
"Ια ν ο υ ά ρ ιο ς .

Νύν οτε παρή,λθεν ό κακό; 'ύ το ; μή,ν, όν 
οί Καζαμία·, είκονίζουσι γέροντα λευκογέ- 
νειον κεκαλυμμένον άπό τή ; κεφαλή;, δυνάμε
θα νά όμιλήσωμεν περί τού τριακονθημέρου 
βίου καί τών έργων αύτού ελευθέριος, χωρίς νά 
έχωμεν τον φόβον μή έξοργισθγ, ϊσω; έκ τών 
πικρών λόγων μα; καί έμφυσή,σν) έφ’ ήμών πά
λιν τήν παγερά·/ καί χιονώδη πνοήν του εί;

! έκδίκησιν. Θά όμιλήσωμεν δέ περί αύτού, ούχί 
ώ ; ό ελληνικό; τύπο; περί τών τεθνεώτων, ου; 
άνακηρύττει έκάστοτε ήρωας, σοφούς, τύλους 
πολιτικών καί ευαγγελικών αρετών, άλλ’ έν 
εύθύτητι καί ευσυνειδησία άληθού; χρονογρά
φου. * *

Ό  ’ Ιανουάριο; άνέλαβε καί φέτος τή,ν άρχήν 
έν μέσω πανηγυρική; διαδηλώσεω; ώ ; πάντοτε, 
αξιοσημείωτο; δέ καί έπαίνου ά.ξία υπήρξε·/ ή 
άγαθότης τού προκατόχου του Δεκεμβρίου, 
οστι; βεβαρημένο; ϊσω; έκ τών αμαρτιών καί 
τών ένδεκα άλλων μηνών, £; έφερεν έπί τή ; 
ράχεο»ς,παρέδωκε τή,ν εξουσίαν μέ τ·/]ν γαλανο- 
τέραν του φυσιογνωμίαν καί τό  θερμότερου ή- 
λιακόν του μειδίαμα.

Οταν έπεφάνη έν τώ  όρίζοντι τών Αθηνών 
ό ’ Ιανουάριος, 8ν δευτερόλεπτου ρ.ετά τό  μεσο
νύκτιον τή,; 31 Δεκεμβρίου, εύρεν όλου; σχεδόν 
τού; κατοίκους τή ; κλεινή; πόλεω; άγρυπνούν- 
τα ; καί αναμένοντας αύτόν. “Αλλοι έκυπτον 
τ ά ;  κεφαλ.ά; έπί τού χαρτοπαιγνίου, άλλοι ά- 
νέπνεον τό γλυκύ τή,; βασιλόπηττας άρωρ.α,τά 
πκιδία περιχαρή έτακτοποίουν τά παιγνίδια 
των, καί μόνον τά μικρότερα είχον ήδη κοιμη- 
θή. καί έμειδίων όνειρευόμενα τόν άγιον Βασί
λειον καί τά  δώρα του.

Είνε ό μόνο; έκ τών μηνών οστι; ά 'ιούται 
τοιαύτη; τιμή;· καί όμως αντί νά χαρή, 
άντί νά γελάσγ, έξ εύχαριστήσεω; ό στρυφ
νό; καί παράξενο; γέρων, είσήλασε ψυ
χρός, συνωφρυωμένο; καί αύτή,ν τήν πρώτ·/,·/ 
τής άφίξεώ; του ημέραν έξέχυσεν έπί τών Α 
θηνών ολην τή,ν βορεινή,-/ άναπνοή,ν του.

* ¥

Καί ή οργή του αύτή δέν υπήρξε εφήμερος, 
ω ; τών πλείστων Αθηναϊκών μηνών,άλλά πα- 
ρατεταμένη, τόσον ώστε ήκούσθησαν τινε; μετ’
. > .V
α ο τ , α ν η χ ;  χ ν α χ ρ α ^ ο ν ? ι ;  :

—  ΑΓ μά ό Γενάρη; μά; ήρθε φέτος μέ τή,; 
μεγαλαι; του παραξενιαίς. Καλά λένε' όσο 
γερνά κανένα; τόσο πλειό παράξενο; γίνεται.

Καί οί ταλαίπωροι Αθηναίοι οί κατ’έξοχή,ν 
άνθρωποι τής άνττ,λιά; έκλείσθησαν έν τα ΐ;
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οίκίαις των καί καυσόξυλα έπρομηθεύθησαν καί 
αί έστίαι άνέδο>καν γλυκεϊαν φλόγα καί θάλπος 
προστατευτικόν. Ένφ ό ’Ιανουάριος έξω έμαί- 
νετο έξ οργής μέχρι τής ημέρας των Φώτων, 
καθ’ ήν αντί νά καθησυχάσν) καί αυτός έκ του 
αγιασμού τώ·» ΰδάτο»ν, άνέλαβεν άπ’ εναντίας 
ό άσεβή; την μεταβολήν αυτών είς πυκνάς νι
φάδας καί σπιθαμιαίας στοιβάδας χιόνος. Την 
δέ πρωίαν τής έπομένης ή πόλις πάσα καί τά 
πέριξ εύρέθησαν έπεστρωμένα ΰπό χιόνος, καί 
οδοί, καί στέγαι, καί τοίχοι καί δένδρα, λευκά 
καί άπαυγάζοντα, ώς εάν παντοδύναμός τις 
μάγισσα των παραμυθιών είχεν έκτείνη έπ’ αυ
τών τήν μαγικήν της ράβδον καί ούτως έν ά- 
καρεί τά πάντα ¿μαρμάρωσαν. Καί εμειναν 
μαρμάρωμένα μέχρις ου καί πάλιν 6 "Ηλιος 
ό αττικός, ώς τό άνδρεϊον βασιλόπουλον τού 
μύθου μέ τό αθάνατον νεοάν, με τάς γλυ
κείας άκτϊνάς του ήλθε καί άπέδωκε τήν ζωήν 
είς τήν νενεκοωμένην φύσιν,εϊς τήν έσαβανωμέ- 
νην πόλιν.

Διετηρήθη δ’ έκτοτε ένδοξος καί ακλόνητος 
ή τού Ήλιου βασιλεία, καί ό ’Ιανουάριος έφάνη 
τόσο» είλικρινώς μεταμεληθείς διά τάς πρώτας 
παρεκτροπάς του, ώστε ε’ις άπόδοσιν αυτών έ- 
πεδαψίλευσεν ήμΤν άχρι τέλους ημέρας, ας έ- 
δανείσθη από τού ’Απριλίου, εσπέρας περιλου- 
ομένας έν τ·71 πορφυρά αίγλη, θαυμασίου λυ- 
κόφωτος, καί νύκτας άδαμαντοκολλήτους.

* #

ΙΙαρέτεινα ίσως υπέρ τό δέον τόν πεοί και
ρού λόγον, άλλα μήπως δεν είνε καί τό μάλλον 
ενδιαφέρον ζήτημα;Ή πολιτική ενδιαφέρει τούς 
θεσιθήρας καί τούς δημοσιογράφους, ό συρμός 
τάς περικόμψους κυρίας, τό χρηματιστήοιον 
τούς τραπεζίτας, ή άγορά τούς όψοπώλας 'καί 
τάς μαγειρίτσας, —  άλλ' ό καιρός ενδιαφέρει 
πάντας, άπό τού μεγαλοσχήμου κυρίου, όστις 
θά έξέλθγι είς περίπατον έφιππο:,μέχρι τής τε
λευταίας οικοκυράς ήτις έ/ει πλύσιν.

"Αλλως τε καί έν άρχή πάση; ομιλίας μετ’ 
αγνώστων έλλείψει άλλου προ/ειροτέρου θέμα
τος μή δέν καταφεύγη, τις συνήθως είς μακράς 
μετεωρολογικάς ανακοινώσεις; καί μή έν τοι- 
αύτγ τινί θέσει δέν εύρίσκομαι ήδη έγύ απέ
ναντι υμών ;

* *
Άλλα καί αν έρευνήσωμεν τά άξιομ.νημ.όνευ- 

τα τού λήξαντος μηνός γεγονότα θά ίδωμεν 
ότι έπί τών δακτύλων μετρούνται ταύτα. Ή 
εσωτερική πολιτ-κή ησυχάζει. Οί πατέρες τού 
έθνους, ο'ίτινες τυγχάνουσιν άμα καί πατέρες 
οικογενειών, είχον άπέλθγ, είς τάς επαρχίας 
των ϊνα γευθώσιν έν ησυχία τόν χοίρον τών 
Χριστουγέννων καί τήν πήτταν τής πρωτο
χρονιάς . Τοσούτον δ' έβαρύνθησαν φαίνεται

αϊ στόμαχοι αυτών έκ τής τρυφηλής ταύτης 
άπολαύσεως,ώστε μόλις ήδη,μετά ένα ό'λον μή
να επανέρχονται άνά είς μετά νωθρότητος καί 
έντελούς ανορεξίας, προς έκπλήρωσιν τών υψη
λών αυτών καθηκόντων.

» *
Τό Χρηματιστήριον δυστυχώς έργάζεται 

πλειότερον ή ή Βουλή, καί λέγομεν δυστυχώς, 
διότι έκτος τώνέξ έπαγγέλματος χρηματιστών, 
καί άλλοι πολλοί άπλοι διαβάται μαγγανευό- 
μενοι ύπό τής πολυθελγήτρου Κίρκης, τής Κυ
βείας, εισέρχονται είς τόν περίβολον αυτού καί, 
γνωρίζομεν πάντες, είς ποίαν κατάστασιν εξέρ
χονται κατόπιν. Είνε δέ βέβαιον οτι κατά τόν 
παρόντα μήνα ένεκα πλείστων λόγων αί κλί- 
υ.ακες τού Χρηματιστηρίου υπήρξαν λίαν ολι
σθηρά! ΰπό τούς πόδας πολλών.

» *

Ό ’Ιανουάριος συνήθως εΐνε ό μ.ήν καθ’ δν 
έγκαινίζονται έν Άθήναις αί έσπεριναί διασκε
δάσεις· καί διότι ό χειμών ενταύθα μόλις άπό 
τού μηνός τούτου ένδυναμ.ούται, καί διότι άπό 
τών μέσων αύτού άρχονταιτά προανακρούσματα 
τής φαιδράς Άπόκρεω. Αί εύρύταται καί πολυ- 
τελέσταται τών άθηναϊκών αιθουσών άπό τών 
βασιλικών μέχρι τών τραπεζιτικών καί αυτών 
τών αρχαιολογικών ακόμη περιέλαβον έναλλάξ 
τήν έκλεκτοτέραν μερίδα τής ήμετέρας κοινω
νίας κατά τήν δημοσιογραφικήν ταύτην φρά- 
σιν, ήτις δέν φαίνεται ποσώς κολακευτική διά 
τούς μ.ή κεκλημένους. ’Ενώ άφ' ετέρου είς τό 
άλλο άκοον τά ζυθοπωλεία καί οί χοροδιδάσκα
λοι έπέστρωσαν ήδη έπί τών τοίχων άπό τών 
μ,έσων τού μηνάς τά παμ,μεγέθη καί πολ,ϋχοω- 
μα προγράμματα τών δημοσίων χορών /ιετηρι - 
ψ κ σιιενω ν καϊ ¡/ή .

* *
Τό θέκτρόν μας δυστυχώς, ένώ πρό πολλού 

έπρεπε ν ά  μεταβληθή είς άχυρώνα, μετεβλήθη 
παραδόξως εις ξενοδοχείου.’Από τής άρχής τού 
χειμώνος μέχρι νύν έφιλοξένησε πλείονας ηθο
ποιούς έπί τής σκηνής του ή θεατάς έν νοΐς 
θεωρειοις του. Μετά τόν άρμενικόν θίασον, ό 
ελληνικός τού Πειραιώς, έπειτα ό Εθνικός σύλ
λογος, έπειτα ό Πανελλήνιος θίασος, έπειτα 
άγγλος τις πάλιν παράδοξος άλλάσσων τήν 
μορφήν του ώς υποκάμισου, μετ’ αύτόν ιτα
λικόν μελόδραμα, καί τίς οιδε πόσα άλλα 
άκόμη.

Έν τούτοις έκ τών μάλλον άξιολόγων θεα
τρικών εσπερίδων τού λήξαντος μηνός ύπήοξαν 
τρεις παραστάσεις μετά συνοδείας αυλών καί 
τυμπάνων. Ή έκτέλεσις αύτών λίαν έπιτυχής 
κατά τήν γνώμην τών πολυαρίθμων θαμ.ώνων 
τού ΰπερφου, τούτο μ.όνον ειχε τό σκληρόν,

οτι διά τών άμέτρων πυροβολισμών καί θορύ
βων έφυγάδευσεν άπό τού θεάτρου σμήνος όλον 
φιλήσυχων μυών, ο'ίτινες πρό πολλού είχον έγ- 
κατασταθή οικογενειακό»; έν αύτώ.

♦ *

’Εκτός τούτων νομ.ίζο» ούδ’ έχομεν άλλο τι 
νά είπωμεν.Μόνον ν’άναγράψωμεν δυνάμεθα άπό 
τού νύν ώ; δείγματα προόδου καί γεγονότα άμα, 
άτινα θά ποικίλωσί πως τήν μονοτονίαν τού 
αθηναϊκού βίου, τά; δύο προκηρυχθείσας έκθέ- 
σεις, τήν έκθεσιν άνθέων καί φυτών, ύπό τού 
συλλόγου Π αρνασσού  διά τήν 23 'Απριλίου καί 
τήν ιστορικήν έκθεσιν αντικειμένων άναφερομέ- 
νων είς τόν ελληνικόν άγώνα τού 1821,ήν όρ- 
γανίζουσιν έν συνεργασία ή ‘Ιστορική καί Ε 
θνολογική εταιρία καί ό σύλλογο; Π αρι’απσόε..

Καί επειδή ό λόγος περί τής ήρωϊκής εκεί
νης έποχής,άς μή λησμονήσωμεν ότι καί ό πα- 
ρελθών μήν έκήδευσε δύο έκ τών ευάριθμων λει
ψάνων τής Έπαναστάσεως, δύο γέροντας στρα
τηγούς· τόν ’Αντώνιον Γεωργαντάν καί τόν 
Τριαντάφυλλου Λαζαρέτον, έπί τών τάφων τών 
οποίων όφείλομεν νά καταθέσωμεν την δάφνην 
τής τιμής. * *

Καί λοιπόν κατά τούς άπαραβάτους τής φύ- 
σεως νόμους ό μέν ’Ιανουάριος άπήλθεν, ϊνα έ- 
πιστρέψγ, μετά ένδεκα μήνας πάλιν, ακούεται 
δέ ήδη κρουομένη έπί τού δαπέδου ή βακτηρία 
τού χωλού Φεβρουάριου, τού άναπήρου άλλά 
ζωηοού τούτου γέροντας, όστις προσέρχεται εν- 
δεδυμένος ώς γελωτοποιός,έστεμ.μένο; μέ άνθη 
αμυγδαλή; καί σύρων άπό τού βραχίονος, 
περικαλλή καί προσωπιδοφόρον κόρην, τήν 
τοελλήν Άπόκρεων.

Χ ρ Ο Κ Ο Π Ά Φ Ο ϊ .

Ε Ζ Ί

ΔΑΝΕΙΟΝ ΙΙΝΕΤΜΑ

Σέοιδαν, ό 'Άγγλος ποιητής, είχεν άσθενή- 
σει βαρέως ένεκα τής μεγάλης αύτού άκρασία; 
καί άκολασίας. Έπί τούτω προσκληθείς ό ια
τρός Έβερδεν διέγραψεν αύτώ αύστηράν εγ
κράτειαν καί άποχήν άπό παντός. Μετά τοεϊ: 
ημέρας επανέρχεται ό ιατρός καί τόν έροιτα 
εάν ήκολούθησε τήν διαταγήν αύτού. Άπάν- 
τησις καταφατική.

— Εύγε, λέγει τότε ό Ιατρός, είνε το μόνον 
μέσον 551’ ού θά κατορθώσγ,ς νά ζήσγ,ς έτι μα
κράς ημέρας.

—  Δέν αμφιβάλλω ποσώς, άπήντησεν ό Σέ- 
ριδαν, διότι μακροτέρας ημέρας άπο τάς τρεϊς 
τελευταίας δέν ενθυμούμαι νά έπέρασα είς ό
λη ν μου τήν ζωήν.

Α ν έ κ δ ο τ ο ν  π ο ίη μ α

ΛΡΙΣΤΟΤΕΛΟΓΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΤ

Ε υ /α ρ ίσ τω ; δημοσιεύομε·» τό  κ α τω τέρ ω  άνέχδοτον π ο ί
ημα τού ά ιιμ νή σ το ν  ποιητού Ά ρ ισ το τ έ λ ο ν .  Βαλαω ρίτου . 
Τ ό  ποίημα, ώ ;  βλέπει ό α ν α γνώ σ τη ;, εΐνε π α λα ιό τα το ν , 
ία τώ ν  πρώ τα»· β εδα ίω ; το ν  πο ιη τού , γρχ ί'εν έν Π ίζη  τή 
6 Αεκεμδρ ου 1846. έπί τού  λευ κ ώ μ α το : τού νύν έν Κερ- 
αύρα κ. Σ τερ . ΙΙιίρρη, φ ίλον το ν  Β χλχωρ το ν , μεΟ’ ον καί 
σννδιίτρ ιδε τό τε  έν Π ίζη  άνεκΟινώΟη δ’  ί, .Τν εύμενώ; ύπό 
τοΟ άνΟυπολογαγού τού  μηχανικού κ. Β !» Γωρο; I .  Λ ού- 
σμανη.είς 5ν π’αρεχοιρήΟη ύπό τον  κα τόχου  τού  λ ενκ ώ μ α - 
τ ο ; .  Εινε δ’ α ίιο ν  λ ό γο ν  διό:·, δεικνύει ήμ !ν τό ν  Β α λα ω ρ !- 
τη ν  ε ί ;  τα  πρώτα βήματα το ν  ποιητικού τον  σταδ ίου , καί 
πρό; το ύ το ι ;  ώ ;  γλω σσ ικόν μνημεϊον, Ι ξ  ού βλέπομεν πό
σον ού σ ιω δώ ; διάφορο; ή το  ό χαρχκτήο τή :  γ λώ σση ; έν η 
Jjpyια ι γρά τιον ό πο ιητής, έκείνου ον κατόπ ιν παοεδέχ.Οη 
μ ετά  ένδελεχή μ ελέτη ν τώ ν  δημ οτικών άσμάτοιν.

Λ  I M e e  l e  « I  D e c e m h r e  I  8 4 β .

Ε ί; τά ; Ιρ ή μ ο υ ς τά ; ξηράς, ’ ;  τή ν μαύρην ’ Αραβίαν 
"Ο τα ν  σ·ρνρ!ζη  τό Σιμούν μ ί λύσσαν, μέ μχνίχν,
Ο! διψχβμένοι Ά ο χ δ ε ;  πηγαίνουν νά ανθήσουν
Ε ί; τώ ν  φοινίκων τή ν σκ ιάν,—  ’ Σ  τά  νάματα  τά  κρύα
"Γά οιψκσμένα χ είλη  τω ν  τρέχουσι νά  δροσίσουν-
(ν’  ίνω  ά/.ούν άπό μακράν τά  αγρ ια  θηρία
Βιρεϊ-, νά  πέμπουν μυκηθμούς, ώ ς σ ά λπ ιγ γα ; θανάτω ν
Ή σ υ χ ο ι καί ¿ τά ρ α χ ο ι, σχεδόν άπηυδισμένοι
'Ε κε ί άπλώνουν τή ν σκιάν τά  μαύρα σοίματά τω ν . —
Ό  άνεμο: έπάνω τω ν  σονρ ίζω ν  διαδα 'νει
<1>:’ρων μ α ζί του  Οόρυδον καί μυκηβμού; λ εόν τω ν .
Ε ί; τή ν σκιάν τού  φοίνικο; οϊ "Α ραδε ; κυ ττά ζουν 
Τήν τρικυμίαν πού π ερν ϊ έπ ί τώ ν  κεφαλών τω ν  
Καί ή'πλωμένοι κ α τά  γής, κ ο ιμ ώ ν τα ι, ησυχάζουν.—
Ό  'Ά ρ χψ  Ο πλανώ μ ενο ; ’ ς τή ν έρημον ποιόν έχει 
’Σ  τόν κόσμον άλλον φ ίλον του . παρά τινά  σ τελ έχ η ; 
Τ ο ιου το τοό π ω ; καί ε γ ώ  ! —  Τής θολερά; ζ ω ή ;  μου 
Τά  άφριομένα κύματα μ ’  έρριφαν μέ μανίαν 
Μακράν άπό τά  χ ώ μ α τα  τής γής τή ;  πατρική; μου.
Μέ έτριψαν είς τή ν νεχράν καί δ ο ύ λ η » ’ Ιτα λ ία ν .

Α λ λ ά  έόώ , ό» εύ τυχής! ένώ  άπηλπισμίνος
Ε ί; τού ; σκληρού; μου στοχασμ ού ; ημην παρητημένο;,
’ Ε νώ  άκόνη ήκουα το ύ ; λα ίλα π α ς νά_ τρ ίζουν
βαΟέω; μέσ’  τά  σπ λά γχνα  ι»ου καί νά  μού τά  φ λογίζουν,
'Α π ήντησα , ώ  φ ίλε μου. ώ ;  "Αραψ  τή ; έρήμου,
"Ε ν δένδρον νέον, χ_λο·ρόν, τό ν  δρόμον μου ν’  αύξάνη.
’ ΕκεΤ εύρήκ' άνάπαύσιν ή έρημο: ζο>ή μου
Ε?0’ ό χ ε ιμ ώ ν τά  φύλλα του  ποτέ νά  μή μαράνη! —
Αύτό τό  δένδρον είσαι ού. Ε'ίΟε ποτέ καμμία 
Ν ά  μή φυσήση έπάνο» του  άσπλ.αγχνο; τρ ·κ υ μ ία ! —
Ό  "Αραψ  ό πλανώ μενο: πού πλέον θέλει θέσει 
Τήν έρημόν του  κεφαλήν έάν τό  δένδρον πέση ;

Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς  B a a a u p i t h z .
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A AH ΘΕΙΑ I

Όυ.οεάζεε σό φώς τής φιλίας πρός τό φώ; 
τών πυρείων : Τοσούτω λαυ.πρότερον φαίνεται 
ήυ.ϊν όσο» πυανότερον είνε τό περί ήαάς σ/.ότος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΙΙάσαι αί εφηυ.ερίδες ανέγραψαν τό επόμενον 
συγκινητικόν γεγονός, έν Ιίειραιεΐ πρό τινων 
ήμερων συμβάν :

«Μικρά παιδίσκη, δεκαέτι; μόλις, ένώ ήν-
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τλει ΰδωρ εκ τίνος δεξαμενή? έν ΓΙειραιεϊ, ό- ( 
λισθήσασα επεσεν εντός του ϋδατος. Έκ των 
παρισταμένω·/ μ,όνος ο Πέτρος Χέλμης ή Λιμ- 
πέρης ράπτη;. αισθανθείς ότι άνΟοωπίνη ί/παρ- 
ξι; ¿κινδύνευε, προσδέσας εαυτόν μετά σπου
δής διά σχο'-νί-.υ, κατέβη εις την δεξαμενήν 
καί άναλαβών τό κοράσιον, έξήγαγε καί παρέ- 
δωκεν αυτό άβλαβες εις τούς παρά τό στόμιον 
τής δεξαμενής αναμένοντας περιέργους. Εύρί- 
σκετο ήδη εί; τό στόμιον τοΰ φρέατος καί δεν 
έμενε·/ είμή νά θέση τόν πόδα εκτός, ίίτε θραύ- 
εται τό δι’ οΰ ήτο προσδεδεμένος σχοινίον καί 
πίπτει εντός της δεξαμενής. Τό πλήθος τών 
περιέργων αυξάνει, έξογκοΰται καί καταπ/ημ- 
μυρεΐ τάς οδούς· άλλ' οΰδείς μεταξύ τών χι
λιάδων εκείνων συγκινεϊται ύπό τού χίσθήμα- 
τος τής αύταπαρνήσεως, οπερ ώθησε τόν Πέ
τρον Λ'.μπέρην ινα κχτχβη εί; την δεξαμενήν 
καί σώσνι τόν ουτω προΟύμως σπεύσαντα εις σω
τηρίαν τοΰ κινδυνεύοντος πλησίον. Ούδεί; μι
μείται τό ζωντανόν ετι παράδειγμα τοΰ γεν
ναίου νεανίου. Τοιουτοτρόπως ή αναλγησία χι
λιάδων άπανΟρώπων άφήκε τόν αληθώς άνθρω
πον παλαίοντα έν τώ κινδύνω πλέον τοΰ τε
τάρτου τής ώρας,οτε άπεφασίσθη τέλος νά κα- 
ταβνί είς λόγιας τοΰ πυροβολικού, οστις άνέ- 
συρε τό πτώμα τοΰ γενναίου Πέτρου Λιμπέρη.
Ό πρώτος έπισκεφθείς τόν πνιγέντα ιατρός κ. 
Πολιτάκης οΰδέν διέκρινε σημεΐον ζωής. Ή 
κοινωνία τοΰ Πειραιώς μεγάλως συνεκινήθη επί 
τώ λυπηρώ συμβάντι καί παρά πάντων έθαυ- 
μ.άσΟη ή τοσούτω σκληρώς ύπό τής ειμαρμένης 
άντ«μειφθείσα αύταπάρνησις τοΰ γενναίου νε
ανίου ». *·νν

Ή κατασκευή τών ¿δόντων εινε σπουδαιο- 
τάτη βιομηχανία.

Έν ταϊς Ήνωμέναι; Ιίολιτειαις είσί δώδεκα 
εργοστάσια τεχνητών όδόντων. παράγοντα έ- 
τησίως δέκα εκατομμύρια, δηλαδή κατά μέσον 
ορον ενα όδόντα διά πέντε ανθρώπους. Οι ήμί- 
σεις τούτων κατασκευάζονται ύπό 'Εταιρίας 
ίδουθείσης τώ 18(34. Τό έκ τής πωλήσεως δέ 
τών ¿δόντων τούτων προϊόν ανέρχεται είς 1 ε- 
κατομ.. δολλαρίων κατ' έτος.

%%\·
Ε ί; τήν έν Παρισίοις 'Εταιρίαν τής βιολο

γίας άνεκοίνωσεν εσχάτως ό κ. Delaunay ε
ρεύνα; αύτοΰ, εξ ών εξάγεται ότι αι κατώτε
ρα·. φυλαί τοΰ ανθρωπίνου γένους, όσα·, περι
στρέφονται χορεύουσαι, διευθύνονται πάντοτε 
πρός τά αριστερά, ενώ αί άνώτεραι εϋρωπαϊκαί 
φυλαί στρέφονται πρός τά δεε,ιά. Έν Ουγγαρία 
εθνικός τις χορός, οστις έχορεύετο πρός τά α
ριστερά έπί Καρόλου τοΰ μεγάλου, χορεύεται 
νυν πρός τά δεξιά. Πολλα'ι γυναίκες προτιμώσι 
τήν προ; τά αριστερά περιστροφήν, καί λαμ-

βάνουσι τήν διεύθυνσιν ταύτην όταν χορεύωσι 
μόναι. Τά παιδία κατ’ άρχάς στρέφονται πρός 
τά αριστερά, βραδύτερον δε έφ’ όσον αναπτύσ
σονται άρχίζουσι νά στρέφονται πρός τά δε
ξιά. Πρός τούτοι; τά δύο τρίτα τών βλακών 
στρέφονται πρός τά αριστερά. Έκ τών παρα-
τηοήσεων τούτων ό κ. Οβίαυπην εξάγει τό* » *
συμπέρασμα ότι,επειδή ή μεν πρός τά αριστερά 
κίνησις, ήτις συμβαίνει παρά ταϊς κατωτέραις 
φυλαΐς καί άνθρώποις, επιβάλλεται έκ τοΰ δε
ξιού μέρους τοΰ έγκεφάλου, ή δέ πρός τά δεξιά 
έκ τοΰ αριστερού μέρους,άναγκαίως έπεται ότι 
έπέρχεται μ.ετάπτωσις τής υπεροχής τοΰ εγ
κεφάλου έκ τοΰ δεξιού είς τό αριστερόν αύτοΰ 
μέρος.

% % V
Έν μικρά κώμη τής Μοραβίας, έν ή πρό τί

νος συνεστάθη ταχυδρομικόν γραφείο ν, ό ταχυ
δρομικός υπάλληλος' ένησχολεϊτο είς τά τής 
υπηρεσίας του,ότε έλαφρώς έκρούσθη ή θύρα.

— ’Εμπρός!
ΊΙ κρούουσα ήτο χωρική νεάνις, δροσερά καί 

καθαρία, καί παρουσίασε·/ έν τάγει είς τόν ύ- 
πάλληλον ταχυδρομικόν ένταλμα, τό όποιον 
άφοΰ έξήτασε καί εύρεν έν τάξει ούτο; έξηργύ- 
ρωσεν.

Ό νέος ήρώτησε κατόπιν τήν νεάνιδα διατί 
δεν άπέσπασεν άπό τοΰ έντάλμ.ατο; καί τό τε
μάχιο·/ έκεϊνο τοΰ χάρτου, άφ' ού είνε κάτι τι 
γεγραμμένον δι’ αυτήν. (Διότι μ.ετά τών τα
χυδρομικών ένταλμ,άτων έν Αυστρία συνάπτε- 
ται καί είδος τι δελταρίου πρός χρήσιν τοΰ ά- 
ποστολέως'). Λύτη δέ έρυθριώσα καί δειλή ά- 
πεκρίνατο :

—  Μά δέν’ξεύρω γράμ,ματα νά τό διαβάσω, 
μοΰ κάνεις τήν χάριν νά μοΰ τό διαβάσης σύ ;

—  Ευχαρίστως.
Καί ό ταχυδρομικός υπάλληλος άναγινώ- 

σκε·. σοβαρώς:
»Σου ς-έλνω τρία φλωρίνια καί χίλια φιλιά».
Μεθ’ ο επιλέγει έν όλη του τή ταχυδρομική 

αξιοπρέπεια :
—  Τώρα σού έδωκα τά 3 φλωρίνια, μένουν 

τά φιλιά.
Τότε ή χωρική όρμά είς τήν αγκάλην τού 

ταχυδρομικού υπαλλήλου καί μετά προθυμίας 
άνυποκοίτου άφίνει νά τή, πληρώση όλόκληρον 
τό ποσόν τοΰ εντάλματος.

Ότε έπέστρεψεν είς τούς γονείς της :
—  Μητέρα, είπε, τί καλό πράγμα πού είνε 

τώρα τό ταχυδρομείο, πληρόνει όλα τοϊς με
τρητοί;, όλα, ώς καί τά φιλιά ακόμη !

ΊΙ δέ γραία, επιλέγει ή έφημερίς τής Μορα
βίας, ¡α ιδ ιά  σο/ίαρώΐ διανοουμένη πόσον προω- 
δευσεν ή κοινωνία!
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