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’Αγαπητή μου Δόλλη, Εχομεν εδώ ένα νέον 
σπανία; καλλονή;" είνε 'Ρωμαίο;" τόν έφερεν 
ή Έσμέα διά νά ζωγραφήσνι την αίθουσαν τοΰ 
χορού. Δέν ή μπορεί; νά φαντασθή,; πρόσωπον. 
τό όποιον ή μπορεί νά παραβληθή μ’αύτόν.Σοϋ 
φαίνεται είκών, ή όποία έβγή,κε άπό τό πλαί- 
σιόν τη;· Είνε δυνατόν νά έμείναμεν όλόκλη- 
ρον χειμώνα εί; τήν 'Ρώμην, χω ρ ίς  νά τόν ί
δωμεν ; Είνε πολύ άγριο;, καί δι’ αυτόν άκρι- 
βώ; τόν λόγον πολυ θελκτικό;. Κλειδόνεται 
εί; τήν αίθουσαν τού χορού, τή; όποία; κάμνει 
τά; τοιχογραφία;.Όταν συμβή νά τόν άπα.ν- 
τήσωμεν εί; τό δάσο; ή άλλού, μά; χαιρετά 
καί φεύγει ευθύς,ώ; νά μά; έθεώρει άγρια ζώα. 
ΙΙαρεκάλεσα προχθέ; τή,ν Έσμέαν καί έστειλε 
νά τόν ζητήση, άλλά δέν ήθέλησε νά έλθη- 
Αύτό έλειπεν! Ή Τάββη μά; μαλώνει, ότι 
θέλομεν, λέγει,νά τόν μεταχειοισθώμεν ώ; εύ- 
γενή" καί ομοιάζει άληθώ; μ’ εύγενή. ’Έπει
τα, μήπως σήμερον οί ηθοποιοί καί οί καλλι- 
τέχναι δέν είνε παντού δεκτοί ; Ταί; προάλλαι; 
εϊδαρ.εν δύο εί; τού δουκός.Έδώ πλή,ττομεν αυ
τήν τήν στιγμήν φοβερά" ϊσω; συντελεί εί; 
τούτο καί ή παρουσία τή; Τάββη;, ή όποία 
είνε μία γραία γαττα, φοβερά ανυπόφορο;. Ή 
Έσμέα τουναντίον είνε πάντοτε ή φιλοφροσύνη 
προσωποποιημέν·/). ”Αχ ! πόσον ήθελα νά ή?- 
χεσο ! Περιμένομεν προσεχώς τόν Ερρίκον 
Χόλλυ;" είνε ολίγον μεμψίμοιρος, άλλά πνευ- 
ματωδέστατος. Επειδή, ό 'Ρωμαίο; ή,ρνή,θη 
χθέ; νά μά; τιμήσγ διά τή; παρουσία; του, ή 
Έσμέα διέταξε νά μά; δώσουν τό τσάϊ εί; 
τά; τέσσαρα; εί; τή,ν αίθουσαν τού χορού" τοι
ουτοτρόπως δέν κατώρθωσε νά μάς διαφύγγ. 
Υπήρξε δέ χαριέστατο;· μάς διηγήθη ώραιο- 
τάτα; Ιστορία;,καί έψαλε θελκτικά ιταλικά ά- 
σμάτια, τά όποία μού ενθύμισαν όσα ή,κούσα- 
μεν άλλοτε, μέ συνοδίαν μανδολίνου εί; τήν 
Νεάπολιν. Ενθυμείσαι ; Έκτό; τούτου ίχνο-
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γράφησε τά; εικόνα; μα; καί μά; τά; προσέ- 
φερε" θά έπροτιμων νά έκράτει τήν ίδικήν μου, 
άλλ’ ελπίζω, ότι άν θέλνι, ήμπορεϊ πάλιν νά 
τήν ζωγραφήσγ έκ μνήμης. Ένόμιζα μέχρι 
τούδε οτι οί Ιταλοί είνε γυναικάρεσκοι" άλλ’ 
αύτό; δέν είνε διόλου,διόλου ! Μά; είπε δέκαί 
μερικά: αλήθεια;, διά τά; όποία; ή Έσμέα έ- 
Ούμωσε φοβερά, θά μείνγ εδώ έν έτος.Τόν χει
μώνα θά γίνε κατάμονο;" άλλ’ ό χειμών είνε 
άκόμη μακράν. Ή Έσμέα θά ύπάγη εί; τήν 
Κάνναν" έχει δέ σκοπόν, ώ; λέγει, νά μεταβ-75 
έπί τή,ς θαλαμηγού τη;, τού Γ.Ιανχοο. Μέ 
προοκαλεΐ νά υπάγω μαζύ τη;, καί θά δε
χθώ. . .
Ό  Λέων 'Ρ ίν τσ ο ; σοό; τόν Αόν Έχχελΐνον Φερράρην.

Αί ήμέραι παρέρχονται, άλλά δέν ομοιά
ζουν. εξαίρετε καί αγαπητέ μου φίλε. Ή ερ
γασία μου προχωρεί όσον επιτρέπει ή αστά
θεια τού καιρού. Ιχνογράφησα έξ σχέδια" περί 
τών άλλων δώδεκα δέν έχω άκόμη άκριβή ι
δέαν. Όταν κλείω τοΰ; οφθαλμούς μου, βλέπω 
τό μικρόν μας χωρίον, καί τά έκ δρυών καί 
καστανεών δάση του, καί του; μεγάλου; του 
βράχου; έκ στακτόχρου μαρμάρου ή έρυθρού 
πορφυρίτου , καί τούς άραβοσιτώνά; του, καί 
τά; στενά; του πρασιά; χειμωνικών καί τά 
κουκκία του, τά όποια διά πολλών μόλις κό
πο)·/ βλαστάνουν έπί τών βράχων. Βλέπω τά; 
ωραία; μας κορασίδας μελαγχροινά; καί εύστα- 
λεί;, ιιέ τά πνευστιώντά των στήθη ύπό τά 
λινά των περιτραχήλια, καί τά; κεραμίνου; 
των στάμνους έπί τή; κεφαλής. Καί ή, καρδία 
μου καί ό νους μου πετούν πρό; σάς όλους. 'Αχ ! 
πόσον ήθελα νά έκαθή,μην πλησίον σου , ύπό 
τόν μικρόν σου πυλώνα καί πλησίον τών με
γάλων σμιλάκων, όταν έρχεται ή νύξ, ή ίό- 
χρου; εκείνη καί άργυρά νύς, ή τόσον καθαρά 
καί τόσον φαεινή, όταν αί λαμπυριδε; ακτινο
βολούν ώ; μικρά άστρα, έπί τών φύλλων τών 
λαχάνων καί τών κολοκυνθίων. Άν είχα χρή
ματα νά ζήσω χωρίς νά σού ήμαι βάρος, δέν 
θά έκαμνα ποτέ τή,ν μεγάλην ανοησίαν ν'άφν,σω 
τά ή=εμα καί σιωπηλά βουνά μας. Ή πολυτέ
λεια, ήτι; έδώ μέ περικυκλώνεη μού φέρει έπί 
τέλους αηδίαν. Οί τάπητες αυτοί, οί οποίοι 
πνίγουν τόνήχον'οί αναρίθμητοιύπηρέται,οΐτι-
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νες προλαμβάνουν πάσάν σου ανάγκην καί πάσαν 
σου έπιθυμίαν, τά ατελείωτα γεύματα, άτινα 
απαιτούν όρεξιν Γαργαντούα, τό αιώνιον πανό
ραμα αργών ανθρώπων, οί όποϊοι διαδέχονται 
ό είς τον άλλον καί είνε πάντοτε απαράλλακτοι,
—  διότι ό συρμός επιβάλλει την μονοτονίαν 
είς τούς οπαδούς του —  όλα αυτά μου πειρά
ζουν τά νεύρα. Μανδάλωσε όσον θέλεις την θό- 
ραν σου' ΰφίστασαι πάντοτε την επήρειαν των 
περικυκλούντων σε. Ή οικία έχει τήν ηθικήν 
της ατμόσφαιραν,ώς καί ή πόλις. "Επειτα εδώ 
εινε βαρύς ό αήρ,καί μέ φαίνεται πάντοτε, οτι 
δεν ειμ’ εντελώς Εξυπνος. Χωρίς ήλιον δεν είμ’ 
έγώ ! Τά αιώνια αυτά σύννεφα δέν Εχουν τήν 1 
μεγαλοπρέπειαν των ίδικώνμας θυελλωδών νε
φελών, τά; όποιας διασχίζει ό κεραυνός, διώ
κει ό άνεμ.ος καί σωρεύει επαλλήλους ώς κορυ- 
φάς υψηλών όρέων, καί αΐ όποϊαι τήν εσπέραν 
όταν περάσγ ή καταιγίς, περιβάλλονται τόσον 
ζωηρά καί θαυμάσια χρώματα. Έδώ τά νέφη 
ομοιάζουν μάλλον με πούπουλα, καί παριστά
νουν όμοιομ-όρφους καί άσημάντους όγκους τε- 
φρόχρου άτμοΰ. Ώς πρός τάς δύσεις του ήλιου, 
ούδεμίαν είδον ακόμη, άφ’ ότου εϊδον τήν Σι- 
βιταβέκιαν άφανιζομένην έν μέσω τής φωτεινής 
ανταύγειας του εσπερινού ήλιου. Θά μου είπής 
οτι Εχω νοσταλγίαν. Μάλιστα, Εχω! Δέν μ’έμ- 
ποδίζει όμ.ως αυτή νά εκτιμήσω τήν ειδυλλια
κήν ηρεμίαν τής χώρας· τήν δύναμιν, τήν γεν
ναιότητα καί τήν ευθυμίαν τών κατοίκων της' 
τήν καθαριότητα τών οικιών των καί τήν υ
περοχήν τής γεωργίας των. "Αν κατώρθωνέ τις 
νά έγκλιματίσγ) μερικάς απ' αύτάς τάς ιδιό
τητας είς τήν ’Ιταλίαν καί ίόίως τήν καθαρι
ότητα , θά έγίνετο αληθινός παράδεισος. Έν 
τούτοις θά ήμην άγνώμ.ων αν παρεπονούμην I 
διά τήν εξορίαν μου, διότι Εχω τήν πολυτιμο- 
τάτην τών χαρίτων : εργασίαν εύχάριστον καί
ένδιαφέρουσαν.

Μετά τινας απόπειρας συμβουλών καί επεμ
βάσεων, τάς οποίας άπέκρουσα έντονώτερον ί
σως τού πρέποντος και τού συμφέροντος, ή κυ
ρία μ.ου άπεφάσισε νά μ.' άφήσγ, πλήρη έλευθε- 
οίάν ένεργείας. Τής Εγραψε·/, ύποπτεύω, ό έξά- 
ίίελφός της, ότι ήμην πολύ δυσμεταχείριστος 1 
άνθρωπος. Είμ.’ εδώ πρό τριών ήδη μηνών, καί 
οι προσκεκλημένοι διαδέχονται άλλήλους Εκ- 
τοτε άδιακόπως. Άλλ’ αΐ μετ' αύτών σχέσεις 
μ.ου είνε ώς άν ήσαν είς τήν σελήνην. "Εχουν, 
ή μ,άλλον εκείνη Εχε·, τήν συνήθειαν νά φέρουν 
τό τσάϊ των είς τήν αίθουσαν τού χορού, οσά
κις δέν πηγαίνουν είς τό κυνήγιον ή είς τόν πε- 
περίπατον, ή οσάκις βρέξγ, μετά μεσημβρίαν. 
Δέν δύναμαι, εννοείς, νά τό απαγορεύσω, διότι 
είνε δικαίωμά της. Επειδή ήκουσεν, οτι είμαι 
κάπως μ.ουσικός, διέταξε κ.’ ¿τοποθέτησαν δι’ 
εμέ είς τήν αίθουσαν Εν κλειδοκύμβαλον Έράρ.

Δεν ήτο,φυσικώ τό) λόγω,δυνατόνν’ άρνηθώ νά 
παίξω,όταν ή Λαίδη Σάρτερυς μ.έ τιμά διά τής 
παρουσίας της. Όμ.ολογώ μ.άλιστα οτι αί τεϊο- 
ποσίαι αύταί είνε εύάρεστος αντιπερισπασμός 
τής ήμερησίας μονοτονίας, καί ότι αισθάνομαι 
αληθή στέρησιν,οσάκις είτε εξέρχονται Εφιπποι 
ή έφ’ άμ.άξης, ή παίζουσι ¡(lien -  tennis παι- 
γνίδιον θορυβώδες καί άκατανόητον, ώς μ’ έ- 
φάνη ενώ διηρχόμ.ην τήν αυλήν ΐνα μεταβώ 
είς τόν κήπον. Δέν παραπονείται πλέον ότι βρα
δύνει ή έργασία μ.ου. Ύποπτεύω δέ οτι ευρί
σκει τώρα εύχαρίοτησιν νά βλέπη τό γυμ.νόν 
κονίαμ.α χρωμ.ατιζόμ.ενον ώς ρόδον. Έπρομ.η- 
θεύθην μερικά ώραϊα παιδία χωρικών, διά νά 
μ.ού χρησιμεύσουν ώς πρότυπα. Είνε ώραϊα ά- 
ναντιόρήτως, άλλά τόσον μόνον. Δέν Εχουν ψυ
χήν οί ολοστρόγγυλοι καί γαλανοί των οφθαλ
μοί· ώστε θ' αντιγράψω μόνον τά τορνευτά t o j v  

σώματα καί τά παχουλά των μ.έλη. Το πρό- 
σωπόν των δέν λέγει τίποτε’ τά παιδία τής 
’Ιταλίας Εχουν παράδεισον συγχρόνως καί κό- 
λασιν είς τούς παραδόξους οφθαλμούς των. 
Διατί ; Διότι τά παιδία αύτά δέν Εχουν ψυχήν, 
καί άν είχαν θά τήν έπώλουν εύθηνά διά ν’ α
γοράσουν άλατισμ.ένον ψάρι ή τομά τα ς. Έχει 
έν τούτοις τό βλέμμα των κάτι τι άπερίγρα- 
πτον, τό όποιον στερούνται έδώ τά παιδία τού 
τόπου. Συμβαίνει άρά γε τούτο, διότι καί τό 
αίμά μ.ας καί τό Εδαφος μας περιέχουσι τόσα 
δράματα, ή μήπως διότι αί ’Ιταλίδες μητέρες 
άποκοιμ.ίζουσι τά παιδία των τραγωδοϋσαι 
στροφάς τού Τάσοου καί τού Μεταστασίου ·, Αί 
'Λγγλίδες δέν άπαγγέλλουσι βεβαίως στίχους 
τού Σακεσπείρου έπί τής κοιτίδος τών λευκών 
καί ροδίνων αύτών πλασμάτων.

λίετέφρασα έκ τού προχείρου γαλλιστί τόν 
Τάσσον είς τήν Λαίδην Σάρτερυς καί είς τούς 
φίλους της. Ή μεταβολή τής μορφής βλάπτει 
βεβαίως πολύ τόν μέγαν ποιητήν. Άλλά με
ρικά χωρία τούς ¿προξένησαν, φαίνεται, πολλήν 
έντύπωσιν. 'Ανεγίνωσκον στηριζόμ-ενος είς Εν 
τών παραθύρων τής φυλακής μου— ώς ονομά- 
ζουσι τήν αίθουσαν— , όθεν φαίνονται απέραν
τοι χλοεροί λειμ.ώνες καί κέδροι μεγάλαι. Περι- 
κυκλούμενος άπό ώραίας γυναίκας, θά ώμοία- 
ζον, υποθέτω, μέ τόν μυθολόγον τού Δεκαημέ
ρου.ΊΙ μάμμη δέν βλέπει, εννοείται, τάς συνε- 
δριάσεις ταύτας πολύ ευχαρίστως' άλλ' ή εύ- 
χαρίστησις ή δυσαρέσκεια τις δέν Εχουν σημα
σίαν διά τήν έγγονήν της, διότι ή Λαίδη Σάρ
τερυς είνε ένήλιξ, ορίζει τόν εαυτόν της, και 
δέν οφείλε·, ύπακοήν είς κανένα. Όληντης τήν 
ζωήν θά ήτο βεβαίως φοβερά χαϊδευμένη. Θά 
ώνειρεύετο πάντοτε πράγματα αδύνατα καί α
πραγματοποίητα, καί θά είχε πολλήν τήν αύ- 
θάδειαν καί ιδιοτροπίαν. Οΰχ ήττον νομίζω οτι 
είνε καλή φύσις' άλλ’ αί κοινωνικαί συνήθεια·.
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τήν ¿μόρφωσαν τοιουτοτρόπως, ώστε σπανίως 
ή καρδία της πάλλει όπως Επρεπε νά πάλλγ.

Εύρίσκεται έδώ δούξ τις τού Κίγξλυν, είς 
τών πολυαρίθμων τη; έξαδέλφων καί τόν όποιον 
επιθυμούν όλοι νά νυμφευθϊ). Είνε αξιαγάπητος 
νέος- εκείνη τον όνομ-άζει Βίκ καί τόν πειράζει 
άδιακόπως καί άσπλάγχνως. Δέν στερεϊται α
ξιοπρέπειας τινός, οσάκις ή έξαδέλφη του α
κοντίζει εναντίον του τά βέλη της, άλλά τής 
είνε πολύ υποδεέστερος υπό διανοητικήν Επο- 
ψιν, καί άν τόν νυμφευθή, θά τό κάμη βεβαίως 
μόνον καί μόνον διά νά γείνγ δούκιοσα. Ιΐιθα- | 
νώτατα θά μ.ετενόουν γρήγορα καί οί δύο, 
άν δέν θά συνέβαινε καί τι χειρότερον. Πολύ έ- 
πεθύμουν νά έδυνάμην νά σού τήν ζωγραφήσω 
εντελώς. Σού στέλλω μίαν ιχνογραφίαν της· 
τήν εκαμνα χθες τό βράδυ, καθ' ήν στιγμ.ήν 
άφίππευεν υποκάτω τού ανδήρου καί ϋπό τά 
παράθυρα τής αιθούσης. Εξέβαλε τόν μικρόν 
της πέτασσον, έστηρίχθη έπί τού κιγκλιδώμα
τος καί μ’ άπέτεινεν ¿λίγα; λέςεις. Αί πορου- 
ραΐ λάμψεις τού δύοντος ήλιου, αϊτινες διεπέ- 
ρων τό πυκνόν φύλλωμα τών σμιλάκων, περιέ- 
βαλον τήν κόμην τής ώραίας άμαζόνος διά 
τού θερμού των φωτός κ’εδιδον είς τούς οφθαλ
μούς της βαθεΐαν τινά καί διαπεραστικήν γλυ- 
κύτητα. Τήν ιχνογραφίαν αυτήν θά μεταχει- 
ρισθώ αργότερα διά νά κάμω ολόκληρον καί 
μεγάλην τήν εικόνα της, άφού τελειώσω τάς 
τοιχογραφίας καί έπιστρέψω είς τήν Φλωρι- 
νέλλαν, άπορών άν είνε όνειρον ή ένθύμησις τής 
έν ’Αγγλία διαμονής μου ! Θά εχη βεβαίως 
Εως τότε νυμφευθή τόν Βίκ, τού οποίου θά τυ- 
ραννή τήν καρδίαν καί θά έρεθίζτ) τόν χαρα
κτήρα. Χθές μετά μεσημβρίαν ή Λαίδυ Σάρτε
ρυς καί ό χόσ/ζας της —  διά νά μεταχειρισθώ 
τήν καθιερωμένη·/ λέξιν —  είσέβαλον είς τήν 
αίθουσαν τού χορού. Δέν Εχω δικαίωμα νά τούς 
διώξω έκεϊθεν διά παντός. Ήναγκάσθην λοι
πόν νά ανοίξω τήν θύραν , καίτοι έναντιώθην 
πολύ, τό διΣολογώ. Ήσαν πολυάριθμοι, άνδρες 
καί γυναίκες, όμιλούντες όλοι συγχρόνως αγ
γλικά, είς τρόπον ώστε αδύνατον ήτο νά πα
ρακολουθήσω τήν ομιλίαν των. Ά  ! πόσον θά 
εύχαριστούμην άν ήδυνάμην νά τούς πληρώσω 
μέ τό ίδιον νόμισμα , καί είχα τήν στιγμήν ε
κείνην έ'να ’Ιταλόν εμπρός μου ! Οί "Αγγλοι ά- 
ιστοκράται θέλουν, φαίνεται,καί καλά νά δεί- 
ουν ότι εύποεπές είνε τό νά φέρεται' τις άπρε- 

πώς. Μολονότι εσπευσα νά ρίψω τά σιγάρον 
μου, άμα είσήλθεν ή Λαίδη Σάρτερυς, οί προσ
κεκλημένοι της οΰχ ήττον άνδρες καί γυναί
κες, έξηκολούθησαν νά καπνίζουν. "Εφεραν μετ’ 
ολίγον -ό τέιον. Οί άνδρες έρρόφησαν Εν είδος 
φοβερού ποτού, συγκείμενον άπό ρακί καί ύδωρ 
τού Σέλτς· αί δέ γυναίκες κατεβρόχθισαν χι- 
λίων ειδών πλακούντια, ζυμαρικά, σακχαρωτά,

καρπούς καί άλλα λιχνεύματα. Έσυλλογιζό- 
μην φρίττω·/ οτι είς τάς οκτώ θά έσήμαινε 
τό γεύμα. ’Απορώ οτι όλοι αύτοί οί άνθρωποι 
δέν αποθνήσκουν άπό δυσπεψίαν.

"Οτε ηύδόκησαν νά ένθυμηθούν οτι ήμην πα
ρών, μού άπέτειναν τόν λόγον γαλλιστί. Ή - 
σθάνθην τήν στιγμήν εκείνην, ότι ό δαίμων τής 
ματαιότητος μού Εδακνε τήν καρδίαν. Πεπει
σμένος δέ, οτι μ’ έθεώρουν επίσης άξιον προσο
χής όσον καί τά πρόσωπα τών τοιχογραφιών 
μου, είπα κατ’ έμαυτόν :

—  Λέων,είς τό ελληνικόν καφφενεϊον καί είς 
Παρισίους ένομ.ίζετο πάντοτε, οτι ήδύνασο καί 
σύ νά είπγς κάτι. Λάβε λοιπόν θάρρος καί 
προσπάθησε ν’ άποστομώσγς τούς χονδροκό
πους αυτούς ρακοπότας. "Ηρχισα λοιπόν γαλ
λικά έφαίνοντο ότι έννόουν όλοι των πολύ κα
λά, εκτός ενός μόνου κυρίου, οστις ονομάζεται 

• Λόρδος Γλοσέστεο, Εχει τό ήθος αρκετά σκαιόν, 
καί φορεΐ πάντοτε Εν μονόν ύαλίον είς τόν ο
φθαλμόν του. Προσεπάθησα νά διακριθώ καί 
τό κατώρθωσα. Παρετήρησα δέ μετ’ ολίγον μ’ 
εύχαρίστησίν μ.ου, ότι αί τρώγουσαι τά σακ
χαρωτά δέν έπρόσεχον πλέον διόλου είς τούς 
πίνοντας σόδαν. Διηγήθην ιστορίας· έτραγώ- 
δησα μικρά άσμάτια συνοδευόμενος μέ μανδο- 
λΐνον Επαιξα μίαν συμφωνίαν τού Σούβερτ καί 
Εντεμάχιον τού «Μωϋσέως έν Αίγύπτω».’Απε- 
τόλμησα Επειτα νά έπικρίνω τά αγγλικά ήθη* 
Εν δέ μόνον πράγμα έμετρίαζε τήν ευτυχίαν 
μου, οτι οί άκροαταί μου είχον πολύ άμβλύν 
τόν νουν. ώστε νά αισθανθούν τό κέντρον τών 
λόγων μου. Μόνη ή Λαίδη Σάρτερυς έθύμωσε, 
καί ύπερασπισθη κατά τάς ιδέας της τόν τοό- 
πον τού βίου της καί τά αγγλικά Εθιμα, τά ό
ποια μ’ έφαίνοντο απαίσια διά τόν έγωϊσμόν 
των. ΆςήνεΐΜού παρουσιάσθη ευκαιρία, τήν 
ήρπασα, καί, νά σέ είπώ τήν αλήθειαν, δέν μέ 
άφησαν οί άκροαταί μου, είμή μόνον όταν έσή- 
μανεν ό κώδων τού γεύματος. ’Ολίγον ποίν ά- 
άναχωρήσουν, συνήψα ομιλίαν λατινιστί μ’ ενα 
τών ςένων τής Λαίδης Σάρτερυς, ¿νομαζόμε- 
νον Βέρτη, διακεκριμένον φιλόλογον καί καλ- 
λιτέχνην συγχρόνως. Έφάνη έκπλαγείς, καί 
μ’ άπήντησεν είς τήν αυτήν γλώσσαν. « Δέν 
πρέπει νά όμιλήτε λατινικά, άνεφο/νησεν ή 
Λαίδη Σάρτερυς, ήξεύρετε ότι δέν τά εννοού
με·/». —  »Τά έννοεΐτε, άπήντησα ζωηοώς, ό
σον έννοώ τά αγγλικά σας».Ή άπάντησις αύτή 
έφάνη ότι τήν έπείραξε. «Καλόν μάθημα !» ΰ- 
πέλαβεν ό συνδιαλεγόμενος μετ’έμού. Ελπίζω 
νά μή τούς γεινγ, συνήθεια νά παίρνουν τό τσάϊ 
των είς τήν αίθουσαν τού χορού. Ό  θυμός είνε 
πάντοτε κακόν πράγμα. "Επειτα μ’ Εκαμαν νά 
χάσω τά τελευταία φώτα τής ημέρας- καί είνε 
τόσον ολίγον φώς είς αυτόν τόν τόπον, καί 
κατ αυτάς ακόμη τά; πλέον εύνοϊκάς ώρας



too

τής 7-,αέρας. ΧαΤρε, άγαπητέ καί σεβαστέ μου 
φίλε. Σέ άσπάζομαι έκ καρδίας.

Ό  χ. Χόϊλυς πρός την Λϊίδην Σχρτερυς.
Θά ήμην πολύ ευτυχής, άν ήδυνάμην νά υ

πακούσω εις τήν φιλόφρονα πρόσκλησίν σου" 
άλλ’ ούδεμίαν έχω έλπίδα νά επιτύχω άδειαν 
μέχρι τού σεπτεμβρίου, και τότε δε άκόμνι θά 
ήνε το πολύ δεκαήμερος. ‘Ως γνωρίζεις άνα- 
πληρώ προσωρινώς τόν προϊστάμενόν μου, όσ- 
τις δέν θά έπιστρέψϊ) έκ του κυνηγίου ποά τού 
νοεμβρίου.

Έδώ εχομεν άνυπόφοοον ζέστην καί πλή- 
ξιν. Ενίοτε κάμ.νω μερικάς έκδρομάς ποός έ- 
πίσαεψιν φίλων, πότε εις τέ Φοασκάτι, πότε 
εις τό Τίβολι, πότε εις τό Πάλο ή εις το μέ- 
γαρον Όδεσκάλκι. Άλλ’ είνε αδύνατον νά δια- 
φύγγι τις τό πνιγηρόν βάρος τού καύσωνος, έκ
τος άν ύπαγν; ν’ άναπνεύση τόν άέρα τού βου
νού- άλλ’ έγώ είμαι τόσον οφιγκτά δεμένος εις 
τό γραφεϊον, ώστε τοιαύτη τολμηρά έπιχείρη- 
σις μού είνε αδύνατος. Λέγεται ότι θά έχωμεν 
περιπλοκής, καί αί βουλαί δυνατόν νά συγκλη
θούν άπό ώραν είς ώραν. Αλήθεια, πρό πολλού 
καιρού δεν μού 'έκαμες λόγον περί των τοιχο
γραφιών σου" ή δ'ε σιωπή σου μού φαίνεται εύ- 
γλωττοτέρα των μεγαλειτέρων επαίνων. Τόν 
έτρέλλανες ήδη εντελώς ; Έπιεν έξ απελπισίας 
τόσην χλωράλην, ώστε νά κοιμηθή τόν αιώνιον , 
ύπνον υπό τούς σμίλακας τού δρυμού σου ; "Αν 
δέν μού άπαντήσ-ρς ρητώς καί σαφώς,θά γράψω 
είς τήν μ.άμμην σου νά τήν έρωτήσω τί συμ
βαίνει.

Ί ΐ  Λαίδη Σάρτερυ; ποό; τον αότόν.

Έγώ αυτή, φίλτατέ μου Ερρίκε, αναλαμ
βάνω νά σού εϊπω τήν αλήθειαν, μολονότι ή 
ανοησία σου δέν άξίζει αύτήν τήν τιμήν. Ή 
ά η ο σ τ ο . Ι ή  σου είνε είς άριστην κατάστασιν. Οί 
τοίχοι αρχίζουν νά καλύπτονται μέ ιχνογρα
φήματα, καί είνε ήδη αρκετά εύμορφοι. "Εχει 
σκοπόν νά ζωγραφήση τήν στοάν τής μουσικής 
διά γραφίτου. Δέν ήξεύρω τί εννοεί διά τού
του" άλλ’ άκολουθώ κατά γράμμα τάς παραγ
γελίας σου, καί δέν αναμιγνύομαι διόλου είς 
τήν εργασίαν του. Τού άφίνω πλήρη ελευθερίαν 
ένεργείας. ’Αφού έδήλωσεν, ότι ευρίσκει άνόη- 
τον καί άσχημον τό παιγνίδιον τού Ι α ια ι -  
Ιβηηίζ. δέν ήμπορώ, έννοεΛαι, νά τόν καλέσω 
νά παίξνι μαζύ μας. ΙΙότε καί πότε, άπαξ ί
σως τής εβδομάδας,μάς τραγωδεΐ καμμίαν με
λωδίαν ή μάς άναγινώσκη μέ πολλήν χάριν 
κανέν ιταλικόν ποίημα. Τραγωδεΐ αληθώς πολύ 
ώραΐα. ’Απορώ πώς δέν έμοήκεν είς τό θέατρον. 
Ό Βίκ τόν έκαμε φίλον, πράγμα πολύ παρά
δοξον,διότι όλίγας μόνον λέξεις ήμπορούν ν’ αν
ταλλάξουν. Ένθυμ.εϊσαι τά γαλλικά τού Βίκ, 
τά γαλλικά τά όποϊα έμαθεν είς τό Έτον, καί 
τά όποια ένόμιζε περίφημα, μολονότι μόλις

τού έπέτρεπον νά έννοή τά φοβερά μελοδρα- 
μ.άτια των Παρισίων καί νά παραγγέλη έν δεϊ- 
πνον είς τού Bignon ;

Κανείς μας δέντόνύπέθετεν Ικανόννάίππεύϊΐ, 
ότε, ταίς προάλλαις, ένώ είχαν βγάλει τά ά
λογα άπό τον σταύλον, διά νά μάς τά φέρουν,
·;·. Souchong (τήν ενθυμείσαι βέβαια) ώρμ-ησε 
πρός τό μέρος τού δάσους, όπου έ/.εΐνος έκαμνε 
τόν περίπατόν του. Είς μίαν στιγμήν τήν έ- 
σταμάτησε καί τήν ϊππευσεν. Άφοϋ δέ τήν έ- 
τρεξε τρία μίλλια περίπου, ν ’ έπήδησεν ένα 
πλήθος φράκτα; καί τάφρους, κατώρθωσε νά 
τήν ήσυχάσγ καί τήν έπανέφερεν ώς άρνίον,ένώ 
ένομίζομεν όλοι, ότι κάπου είχε κρημνισθή.

*0 κ Χόλλυς προς τήν αδτήν.

Ώραίον άλογον διά. γυναίκας, ή Souchong! 
’Αλλά ποϊος είνε ό ήρως ; Δεν ήξευρες ότι ό 
Βίκ είνε ίππεύς ;

Ή  Λχίδη Ιάρτερυ ; πρός τόν αότόν.
Τις ήδύνχτο νά ϋποθέσ-ρ ότι δ Ιταλός ή- 

ξεύρει νά ίππεύη ; Ένόμιζα οτι ώς πρός τούτο 
δενήσαν οΓΙταλοί έπιτηδειότεροι των Γάλλων.

’Ο χ Χόλλυ; πρό; τήν αόιήν.
Μέ συγχωρεϊς διά τά λάθος! Ένόησα.’Αλλά 

παραιτήσου, σέ παρακαλώ,τών νησιωτικών σου 
προλήψεων.Οί Ιταλοί δέν είνε καλοί ιπποκόμοι, 
συμφωνώ' είνε όμως Ιππείς.Ώς πρός τούς Γάλ
λους δέ, παρηκολούθησες ποτέ κυνήγια έλά- 
φων είς τά Σαντιλύ, ή αγριόχοιρων είς τάς 
Άρδέννας ; Μεγάλη καλωσύνη τού Βίκ νά έχγ 
συμπάθειαν πρός τόν δαμαστήν τής Souchong!

'I I  Λαίδη Σάρτερυς προς το/ αυτόν.
Ό ήλιος φαίνεται, σ' έκαμε νά λέγγ,ς άλλ’ 

άντ’ άλλων. 'II Souchong διόλου δέν έδαμά- 
σθη- θέλει πάντοτε νά δα.γκαστ, τόν ιπποκόμον 
της καί νά σπάσγ, μέ τά λακτίσματα τήν ά
μαξαν !

'Ο κ. Χόλλυ; πρός τήν αύτήν.

Μίαν λέξιν ακόμη. Θά ύπαγες είς τά Κά- 
ους εφέτος, ώς avrrfdwc·, r a í  fj o j i  ;

Ή  Λχίδη ΣχρτΕου; προς τον αδτόν.

Διατί υπογεγραμμένη τόσον άπλή έρώτη- 
σις ; Οχι, δέν θά υπάγω, διότι ό Γ.(α< koc ε
πισκευάζεται, και θά τόν χρειασθώ τόν χει
μώνα.

Ό  χ. Χόλλυ; Γ.ρό; ιή* αύτήν.

Ευχαριστώ ! Έπρεπε νά μαντεύσω τήν ά- 
άπάντησιν σου. Μήπως έχεις σκοπόν νά όια- 
κοσμήσης καί τού ΓΛανκοο  τόν θάλαμον Φά 
γρα ψ ίτνν  ; Αν ναι, έχω πρόχειρον τόν άνθρω
πον, τόν οποίον έπρεπε νά σού στείλω διά τήν 
αίθουσαν τού χορού. Είνε εξήκοντα οκτώ ε
τών, έχει παράσημα καί διπλώματα, είνε κα
θηγητής, μέλος χιλίων καλλιτεχνικών συλλό- 
γων καί εν συνόλω... ζώον.Άν τόν είχα στείλει, 
θά ύπέφερον κάπως αί τοιχογραφίαι σου, άλλά 
δέν θά ύπέφερεν ό ζωγράφος των. Αυτός όμως

Ε  X  Τ  I  A

δέν θά μετέφραζε βεβαίως τόν Τάσσον , ούτε 
θά έκαμνε τόν Μαζέππαν είς τήν ράχιν τής 
Souchong. Δυστυχώς ή φρόνησες έρχεται πάν
τοτε άργά.

Η Λαίδη Σάρτερυ; προς τον  α ίιτόν.

Εστειλα πρό μικρού είς τάς εφημερίδας τού 
μεγάλου κόσμου μίαν μικράν σημείωσιν, διά 
τής όποιας ειδοποιείται τό παγκόσμιον κοινόν, 
ότι ά κ. Χόλλυς, ό τόσον γνωστός καί τόσον 
γενικώς έκτιμώμενος, ποοσεβλήθη έκ παρα
φροσύνης, κατόπιν σειοιάσεως, τήν όποιαν έ- 
παθεν έξασκών τά. διπλωματικά του καθή
κοντα έν ’Ρώμ/).

Ό χ. Χόλυ; πρό; τόν δοϋχι Κίγξλυν.
Εϊ; Milton Ernest.

’Αγαπητέ μου Βίκ, ήξεύρεις πόσον εύχομαι 
υπέρ σού, άλλ,ά τί ήμπορώ νά κάμω ; Ποτέ 
μου δέν είχα μεγάλην επιρροήν είς τήν έπι- 
τροπευομένην μου, καί μακρόθεν δέν έχω καμ
μίαν.’Αν τής γράψω ΰπερ σού, Οά γείνη τούτο 
ίσως αίτια νά διατεθή άμετακλήτως εναντίον 
σου. Είμαι πεπεισμένος ότι εχει μεγάλην πρός 
σέ ύπόληψιν καί ότι δέν ήδύνατο νά κάμν) καλ- 
λιτέραν εκλογήν. Καί άν εντελώς λησμονη
θούν τά εξαιρετικά προτερήματα, διά τά ό
ποια ή Βελγράβια στηρίζει έπί σού άλας της 
τάς ελπίδας, άφ’ότου έξήλθες όγδοος τής σχο
λής τού Έτον, ή χρηστότης τής φύσεώς σου, 
ή εύθύτης τών φρονημάτων σου, ή προσήνεια 
καί ή όμαλότης τού χαρακτήρός σου καί τό 
μέγα πλεονέκτημα ότι γνωρίζεις τόν ίδικόν 
της, είνε δι' έμέ πολύ σπουδαιότεραι εγγυή
σεις ευτυχίας. Άν όμως αισθάνεσαι, ό’τι δέν 
σέ συμπαθεί,μή τής δώσρς ευκαιρίαν νά σέ κα- 
ταστήση δυστυχή.

Ή Έσμέκ είνε γυνή, ή όποια δυναται τό 
πάν νά κάμη άν λαλήσγ, ή καρδία της. "Αν ό
μως έχγ, πρός σέ άπλήν τινα φιλίαν. . . τότε, 
αγαπητέ μου Βίκ, αύτοκτόνησε μάλλον παρά 
νά καταστρέψγς τό μέλλον σου, εκτιθέμενος 
είς αίωνίαν άπογοήτευσιν, είς διαβρωτικήν ζη
λοτυπίαν καί είς άφοσίωσιν ματαίαν. Αύτά 
είλικρινώς φρονώ, καί είσαι ελεύθερος νά κάμγς 
όπως νόμισες. ’Επιθυμώ μόνον νά μού απάν
τησης έίς τήν έπομένην έρώτησιν. Έπταισα ή 
Οχι, νά στείλω αυτού τόν 'Ρέντσον ; Μολονότι 
υπέθετα, ότι θά τον έτυράννει κάπως ώς πρός 
τήν ζωγραφικήν του, ποτέ μου δέν έφαντάσθην 
ότι θά έπρόσεχεν είς αύτόν περισσότερον άπό 
τόν ιατρόν ή τόν εφημέριόν της. Τρέμω δέ, μή 
δέν άνελογίσθην οσον έπρεπε τό θέλγητρον ω
ραίας μορφής καί τήν δύναμιν δύο μαύρων ο
φθαλμών.

Ό δούξ Κίγξλυν πρό; τόν x. Χόλλυ;, el; 'Ρώμην.
έν Mtkon Ernest.

"Οχι, δεν ΰποθέτω οτι τρέχει τίποτε μέ τόν 
’Ιταλόν εξ όσων ΰποπτεύεις. Ό  άνθρωπος ά-

σχολεΐται άποκλειστικώς μέ τήν ζωγραφικήν 
του. Μού ένέπνευσε δέ πολλήν συμπάθειαν.Μο
λονότι είνε εύμορφος, δέν είνε γυναικάρεσκος, 
ούτε μάταιος. "Εχει ό ταλαίπωρος καταπλη
κτικήν υπερηφάνειαν , καί δΓ αύτό δέν ζητεί 
νά ύπερπηδήσν) τόν κύκλον του. Δέν μού φαί
νεται νά εχη καμμίαν ελπίδα επιτυχίας . Σύ 
τόν γνωρίζεις βεβαίως κατά βάθος. Μ’όσα καί 
άν μού γράφεις, καί μολονότι πιστεύω ότι έ
χεις δίκαιον, επιμένω έν τούτοις . . . Θά δο
κιμάσω.

ΙΙροδήλως ή Έσμέα πολύ ολίγον μέ νοστι
μεύεται" άλλά τέλος πάντων, άν δέν νοστιμεύ
εται καί τούς άλλους, δίατί ν’ αποθαρρυνθώ ; 
Δέν ήμπορώ νά. έκφρασθώ εμπρός της ώς Οά έ- 
πεθύμουν, ούτε νά τήν κυττάξω ώς ό ’Ιταλός 
όταν άναγινώσκη τόν Τάσσον. Ούχ ήττον Οά 
έκαμνα τό πάν δΓ αύτήν, καί δέν πιστεύω νά 
ύπάρχν] γυνή όμοια της είς τόν κόσμον. Άν 
εχ·/| ελαττώματα, δέν τά γνωρίζω. Είν’ έλευ- 
θέρα, άν θέλνι, νά μέ μεταχειρισθή ώς τόν πη
λόν τών υποδημάτων της" έγώ καί πάλιν θά 
τήν αγαπώ διά βίου.

Ό  χ. Χόλλυ; προ; τόν δοΟχα Κίγξλυν.
’Ορθά λέγεις, άγαπητέ μου Βίκ" άλ.λ’ αί γυ

ναίκες αδιαφορούν διά. τά όρθά όσον καί διά 
τόν πηλόν τών υποδημάτων των. "Ισως μάλι
στα καί προτιμώσι νά τάς μεταχειριζώμεθα 
κατά τόν αύτόν τρόπον. Περίεργος όρεξις" άλλά 
τοιαΰται είνε. "Ηκουσα πολλάκις περί τής ό- 
ξυδερκείας τού έρωτος. Άλλ' έγώ νομίζω ότι 
είνε τυφλός,όσον δέκα χιλιάδες τυφλοπόντικοι, 
καί μέ φαίνεται Οτι δέν κάμνεις σύ τήν έξαί- 
ρεσιν. Ό  Θεός μαζύ σου, άγαπητέ μου φίλε ! 
’Εμπρός, καί προσπάθησε νά κερδήσης.

Ό  8οϋξ Κίγξλυν πρός τόν χ. Χόλλυς.

"Εχασα! Μόλις κατεδέχθη νά μ’άκοΰσνι. Α 
ναχωρώ διά τό κυνήγιον τών έλεφάντων. Ά - 
νεχώρησα" γράψε μου είς Λονδϊνον.

Ό  χ. Χόλλυ; πρό; τόν »δ τόν .

Είμαι καταλυπημένος. Σέ συμβουλεύω όμως 
νά παραιτήσνις τό είς ’Αφρικήν ταξείδιόν σου 
καί τάς θηρευτικάς σου μαχαίρας . Πήγαινε 
κτλλίτερα είς τό Βένδερικ ή είς τό Γλενλο- 
χρή, καί θά κάμω τ’ αδύνατα διά νά έλθω νά 
περάσω μίαν έβδομάδα μαζύ σου.

Ό  δοόζ Κίγξλυν πρό; τόν χ. Χόλλυ;. Είς 'Ρώμην.
Λέα/η τών σωματοφυλάκων, 2ν Λονδίνω.

Λαμπρά! Οί ξυλοπετεινοί είνε τόρα είς τόν 
καιρόν των. Ό ’Ρωμαίος είν’έπίφοβος όσον καί 
ό Ιπποκόμος της.Μεγάλη σου ή καλωσύνη, ό'τι 
δέν μ'έγραψες τό τυπικόν: Λ εν  σου ζύ  ί. Ιε γ α  ; 
Σέ περιμένω εις τό Γλενλοχρή.

Ό Λ ίω ν 'Ρ ίντοος πρός τόν Λόν ΈχχελΤνον Φι^ράρην.

Έλαβον, άγαπητέ μου πάτερ, τήν έπιστο- 
λήν σου μέ πολλήν μου εύχαρίστησιν κ’ ευγνω
μοσύνην. Έλυπήθην πολύ μαθών ότι ό υιός
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τ'?,; πτωχές Τέσσας έτυχε κακόν άριβια.όν. Ή 
στρατεία είνε σκληρά διά τούς άνδρας καί 
πολύ σκλνιροτέρα διά τάς μητέρας. Πάσα τής 
πκτρίδος εϊδησις μ’ ενδιαφέρει' όταν άναγινώ- 
σκω τά γράμματά σου, άκούω, μου φαίνεται, 
τούς τέττιγας νά ψάλλουν, τούς αραβοσίτους 
φρίσσοντας ΰπό τόν άνεμον, καί τούς κρωγμούς 
των γλαυκών. Αΐ έπιστολαί σου μου φέρουν ά- 
ρώμαΐα άγριου αιγοκλήματος, άνθους λεμονέας 
κ’ εύοσμου πρωινής δρόσου. Έδφ, δταν πε
ριπατώ εις τά υπόστεγα θερμοκήπια, νομίζω 
οτι εΰρίσκομαι είς τάς ιταλικά; πεδιάδας κατά 
τήν ανατολήν του ίουνιακοϋ ήλιου. Ή Λαίδη 
Σάρτερυς είνε τόρα σχεδόν μόνη είς τόν πύρ
γον της. "Ολοι της οί ξένοι άνεχώρησαν, εκτός 
μιάς χαριεστάτη; νεάνιδος, τής Λαίδης Έρ- 
μιόνης καί τής σοβαρά; μάμμης. Ό  περίφημος 
δούξ άπελύθη, φαίνεται, καθώς λέγει τούλάχι- 
στον ό άρχικηπουρός , εκείνος δστις όμιλεϊ 
καλά τά γαλλικά. Είμαι εντελώς εΰνοούμενό; 
του, άφότου του έδειξα πώς κατόρθωσες νά 
θεραπεύσγις τάς αμπέλους σου άπό τήν άσθέ- 
νειαν, τήν οποίαν ονομάζομεν χ ρ ν π τό ιιν ια γ , 
καί ήτις προσέβαλεν έδφ τά κλήματα τών θερ
μοκηπίων.Ή άναχώρησις του νέου δουκός είνε 
ήδη γεγονός τετελεσμένου. Πρός εμέ έφέρθη ώς 
αληθής εύγενής, άλλά δέν ήτο καθόλου διά 
τήν Λαίδην Σάρτερυς' τόν έτυράννει, τόν έπε- 
ρίπαιζε, τόν μετεχειρίζετο ώ; άνόητον — , α
δίκως, μολονότι ό δούξ έχει τό ήθος άδέξιον, 
καί όμιλεϊ τήν πρόστυχον εκείνην γλώσσαν, τήν 
οποίαν συνειθίζουν σήμερον οί νέοι του συρμοΰ, 
καθ’ όσον τουλάχιστον ήδυνήθην νά κρίνω άφ’ 
όσους είδα έδφ.Ή Λαίδη Σάρτερυς καί ή Λαί
δη Έρμιόνη έξακολουθουν νά πίνουν τό τσάϊ 
των είς την αίθουσαν τοΰ χορού. ’Αρχίζουν δέ 
τή αλήθεια, νά έννοοΰν πολύ καλά τόν Τάσ
ο ον. Ή Λαίδη Σάρτερυς έχει θαυμασίαν φω
νήν μεσούψιφώνου, άλλ’ ή μέθοδός της είνε δυ
στυχώς πολύ έλλιπής. Δέχεται τά; παρατη
ρήσεις μου μ.έ πολλήν εΰμένειαν' τήν διδάσκω 
δέ συγχρόνως τό μανδολϊνον. Τά μαθήματα , 
μας όμως Οά παυσουν έντός ολίγου, διότι σκο
πεύει μετ’ ολίγα; ήμέοας νά μεταβή είς έπί- 
σκεψιν τών φιλ.ικών της πύργων. Αί επισκέψεις 
αύταί, λέγει, τής είνε πολύ πληκτικαί. Ή έ-  ̂
ποχή τών κυνηγίων είς τήν Σκωτίαν ήρχισεν I 
ήδη, φαίνεται, καί θ’ άρχίσγ απ' έκεΐ. Οί άν- ) 
δρες, ώ; λέγει, άφού κυνηγήσουν όλην τήν ή- 
μέραν, καταντούν τό βράδυ άπό τήν κούρασιν 
άρνια ή λίθοι. Οί άνθρωποι τού μεγάλου κό
σμου μού φαίνονται ότι γίνονται μ,όνοι των 
δούλ,οι καθηκόντων οχληρότατων. Μολονότι δέ 
κηρύττουν άνυπόφορον τόν τρόπον τού βίου 
των,εξακολουθούν έν τούτοι; τόν ίδιον δρόμον. 
Ά ν ήμην είς έξ αυτών, θά τούς έξέπληττα 
βεβαίως διά τής ανεξαρτησίας μου.

Θά μέ ύποχρεώσ·/); πολύ νά μού στείλγς Sv 
μέγα λεύκωμα μέ ιχνογραφήματα, τά όποια 
έκαμα όταν ήμην πολύ νέος, πρός διακόσμησιν 
τού Morgante Maggiore. ‘Η Λαίδη Σάρτε
ρυς έπιθυμεϊ νά τά ίδή' τό ποίημα, τό όποιον 
τής διηγήθην, μέ άποκοπάς έννοεϊται, τήν διε- 
σκέδασε πολύ. Τής είπα, οτι οί χωρικοί μας 
μορφώνουν δράματα έκ τών παλαιών αυτών 
ποιημάτων,καί τά παίζουν έπάνω είς τά βουνά 
ρ.ας μέ μόνα; τάς φυσικά; κύκλω σκηνο
γραφίας. Κινεϊ τις εύκολα τό ένδιαφέρον τής 
Λαίδης Σάρτερυς, ιδίως όταν άποτείνεται είς 
τήν φαντασίαν της . "Εχει πνεύμα , άλλά τά 
σπαταλά είς μάτην. Με συγκινεϊ πολύ, τό ο
μολογώ, ή μεταβολή της άφ’ ής ημέρας τόσον 
δικαίως μ’ έπείραξε διά τό ζήτημα τού φρά
κου' τόρα είνε εύγενεστάτη καί πολύ προσηνής 
μαζύ μου. Δέν δύναται, βεβαίως, νά παραι- 
τήσγ έντελώς κάτι τί απότομον, τό όποϊον έ
χουν συνήθως οί τρόποι της, άλλά τουλάχι
στον προσπαθεί νά κρατήται. ’Ακούει μέ ύπο- 
μονήν μερικά; άληθείας , τά; όποιας τολμώ 
καί τής λέγω, καί φαίνεται έντρεπομένη διά 
τήν άμάθειάν της, προκειμένου περί φιλολογίας 
ή τέχνης. "Αλλοτε ΰπερηφανεύετο δι’ αυτήν 
τήν άμάθειαν.'Η άνατοοφή της θά ήτο βεβαί
ως πολύ παρημελημένη. Μού διηγήθη έν τού- 
τοις, ότι άπό τεσσάρων μέχρι δεκαεπτά έτών 
έμεινεν είς τάς χεΐρας μιάς διεθνούς παιδαγω
γού , ήτις τήν παρεγέμισε κατά γράμμα μ.έ 
παντός είδους άσυναρτήτους γνώσεις. Ότε συ- 
νεπλ.ήρωσε τό δέκατον έβδομον έτος καί έτε- 
λείωσε τάς σπουδάς της, ύπήγεν είς τόν κό- 
σμον' τούτο δέ συνέβη προ πέντε έτών.’Ακούει 
μ.έ πολλήν προσοχήν ό,τι τής διηγούμαι περί 
τής πολυμαθείας σου καί τής άπειρου άγαθό- 
τητός σου, περί τής στέγη; σου, τήν όποιαν 
μού κατέστησες τόσον προσφιλή, καί περί τής 
χαριτωμένης άγροτικής σου οικίας, όπου ή 
γραία Μάρθα μ.’ έμάλωνεν οσάκις άφινα τάς 
όρνιθας νά τρέχουν είς τάς πρασιάς καί τάς 
κίχλας νά κλέπτουν τάς έλαίας. Πότε θά έ- 
πανίδω τό άγαπητόν μικρόν σου πρεσβυτέριον 
μέ τούς λευκούς άσβεστωμένους τοίχους του ; 
Ζωγραφίζω τόρα τόν'Υλαν συρόμενον έντός τών 
ΰδάτων ύπό τών νυμφών. Δέν εύρήκα πρότυ
πον διά τόν "Υλαν- κατέφυγα λοιπόν είς τάς 
άναμ.νήσεις μου, κ’ένθυμήθην τού; μελαγχροι- 
νούς καί τόσον εΰσώμους νέους μας, όταν βυ- 
θιζωνται καί άλιεύουν είς τούς ρύακας τών 
βουνών μας. Τήν ’Ιταλίαν έπίσης συλλογίζο- 
μαι,οσάκις πρόκειται νά ζωγραφίσω νυκτερινήν 
τινα σκηνήν, άπό τάς ωραίας έκείνας, τάς ο
ποία; άγαπούν οί ναύται. Έδφ, δταν ά.νατέλ- 
λν] ή σελήνη, φαίνεται ώς νά θέλγ νά κρυ βή. 
Τά άστρα, οσάκις φαίνονται,— καί τούτο συμ
βαίνει δύο νύκτας είς πέντε —  είνε μικρά καί

ώχρά. ΤΑχ πότε θά ίδω πάλιν τήν Άφροδί- 
την νά λάμπγ,, μέ τό διαφανές της φώς, είς το 
σκοτεινόν αέτωπον τού Σωράκτου ή επί τών 
χιόνων τής Λεονέσσας ;
'(I  Δάν Έχχελίνος Φ ιρράρη; -ρ ο ;  τόν λ ίο ν τ *  'Ρ ίντοον.

Σου στέλλω τό βιβλίον, τό όποϊον μ' έζή- 
τησες, αγαπητέ μου υίέ, κ’ έλπίζω νά τό λα
βή; ταχέως.Είμαι πολύ ευτυχής,βλέπων ποιαν 
θέσιν έχουν πάντοτε είς τήν καρδίαν σου ή τα
πεινή μας κατοικία καί τό μικρόν χωρίον μας. 
Είς κκνέν μέρος, αγαπητέ μ.ου υίέ, δέν Οά έ- 
χης τήν υποδοχήν, ήτις οέ περιμ.ένει εδώ. Ο
ταν οί πόδες σου πατήσουν πάλιν τάς στενάς 
άτραπού; τών βουνών μ.ας, έσο βέβαιος, ότι 
θά μας φέργ; πάλιν τήν ευτυχίαν καί τήν χα
ράν. Ή Μάρθα γηράσκει, άλλ' όχι τόσον, μ’έ- 
πιφοοτίζει νά σού είπώ, ώστε νά μ.ή σέ άγαπα 
πάντοτε Συγχώρησόν μου τόρα νά σού απο
τείνω καί μερικά; παρατηρήσεις. Ή κυρία, ή- 
τις σέ ξενίζει,σού έμπνέει ενδιαφέρον πολύ φυ
σικόν' πρόσεξε μόνον, μή γείνγ ζωηρότερον τού 
δέοντος. Τά μαθήματα τής μουσικής καί αί 
αναγνώσεις τών ποιητών μ.ας μ.’ ανησυχούν 
κάπως, τό ομολογώ. Δέν είνε αμφιβολία οτι 
αυτά ευχαριστούν τήν μεγάλην αύτήν κυρίαν 
οσον καί σέ. Άλλ’ έπειδή είνε μεγάλη κυρία, 
σύ δέ είσαι υπερήφανος καί πτωχός, ή οίκειό- 
της αύτή δέν είνε ακίνδυνος. Συγχώρησόν με 
δια τήν παρατήρησιν, καί εσο βέβαιος ότι τούς 
φόβου; μ.ου προκαλεϊ ή φρόνησις τής μεγάλης 
μου αγάπης. Ό θεός νά σ’ ευλογήσνι.
Ό  λ ίω ν  'Ρ έν ταο ; πρό; ιόν Δόν Ίίχχελΐνον Ψ ε^χρη ν.

’Εξαίρετε καί αγαπητέ μου πάτερ, μή ά- 
νησυχής. Ήξεύρω νά προφυλαχθώ άπό τόν κίν
δυνον. Ή υπερηφάνεια, όσον αδικαιολόγητος 
καί άν ήνε είς άνθρωπον τού γένους μ.ου, είνε 
πάντοτε ηθική δύναμις. ‘Η οικοδέσποινά μου 
είνε, τ’ όμ.ολογώ, θελκτική καί μ.ού έμ.πνέει 
ζωηρόν ένδιαφέρον, άλλά λόγος τούτου εινε ή 
άντίθεσις μεταξύ τών ορατών έλαττωμάτων 
της καί τών μεγάλων προτερημάτων τής καρ- 
δίας της, μεταξύ τού φοβερού της,καίτοι ανε
πίγνωστου. έγωϊσμού καί τής εύγενείας τής 
ευαίσθητου φύσεώς της. Όλαι αύταί αί αντι
φάσεις τήν καθιστούν περιεργότατον ψυχολο
γικόν πρόβλημα- τούτο φαίνεται άφγρημένον 
κάπως καί φιλοσοφικόν,άλλ’ αληθώς ούδέν άλ
λο μ.’ ένδιαφέρει πράγματι ή ή περίπλο
κος αύτή φύσις. Έν τούτοι; τό άντικείμ.ενον 
αύτό τής σπουδής θά μού λείψγ έντός ολίγου, 
διότι, ώ; σού εγραφον, φεύγει ταχέως. Δέν είνε 
μάλιστα βέβαιον,άν θά έπιστρέψγ πριν μεταβή 
είς Κάνναν, δηλαδή προ τού χειμώνος. Είνε 
συνήθεια είς τήν ’Αγγλίαν νά τρέχουν άπό 
πύργον είς πύργον δλον τό φθινόπωρον. Εΰρι- 
σκεταί τις τοιουτοτρόπως διαρκώς επί τής
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σκηνής, ώ; επί αληθινού θεάτρου. ’Ενδυμασίαι 
ατελείωτοι, καί γεύματα καί διασκεδάσεις καί 
φλυαρίαι παντός είδους. Ευκόλως έννοεϊται, 
έξ όσων λέγει περί τού βίου αύτού ή Λαίδη 
Σάρτερυς, ότι ούδέν αύτού κενότερου' καί ό
μως μ.έ βέβαιοί, ότι έχει καί αύτή ή ζωή πολ- 
λάκις τό θέλγητρόν της , καί ότι, άμα κανείς 
τήνάρχίση, δέν ήμ.πορεϊ πλέοννά ζήση αλλέως. 
Ευτυχώς είμαι έξησφαλισμένος, ότι ζωήν τοι- 
αύτην δέν θά ζήσω ποτέ μου. Έσο ήσυχος 
λοιπόν ώ; πρός τούς κινδύνους, τούς οποίους 
Οά διέτρεχα. Όπως ήδη σού τό είπα, μ.έ προ- 
φυλάττει τριπλού; Οώρας : ή πτωχεία μ.ου, ή 
τέχνη μου, καί ή ύπερηφάνειά μ.ου. Κατά τήν 
εις ΓΙκρισίους διαμονήν μου ήγάπησα μίαν γυ
ναίκα' σού έξεμυστηρεύθην τό πράγμα μίαν 
θεβινήν εσπέραν, καθήμ.ενος είς τήν θύραν σου, 
ένω ό χρυσούς δίσκος τής σελήνης έλαμπεν εύ- 
ρύς διά μ.έσου τών φλεγομένων νεφελών τής 
δύσεως. "Η γυνή εκείνη άπέθανε, καί, τό λυ- 
πηοότερον, δέν ήτο άξια τού πάθους τό όποϊον 
μ.ού ένέπνευσεν. Έθεραπεύθην διά πολύν καιρόν 
άπό έρωτα καί άπό τρέλύ.αν. Θά μείνω μόνος, 
ώς ερημίτης, καθ’ ολον τό άνεμώδες φθινόπω
ρου καί τόν σκυθρωπόν χειμώνα τού τόπου τού
του. Άρκεΐ μόνον νά έχω αρκετόν φώς νά ζω
γραφίζω, καί δέν μ.έ μέλει. Σχεδιάζω τόρα τήν 
ταφήν τής Δάφνης. Δέν ευρίσκω πρότυπον έν 
μέσφ τών χονδρών αυτών καί ποδαλγών γε
ωργών. Άλλ’ ενθυμούμαι σώματα τόσον εύ- 
σταλή, τόσον ευκίνητα, τόσον χαρίεντα, ώραΐα 
μελαγχροινά πρόσωπα, αμάξια συρόμ.ενα ΰπό 
βοών μετά τό θέρος, χ̂ ορούς ρυθμικούς ύπό τήν 
σκιάν τών έλαιώνων, νέους γυμνούς, λιγυρούς 
ώς κάλαμος, άντλούντας ύδωρ διά τού γερα
νιού, ώς κατά τούς χρόνους τής Δάφνης. Πό
σα πράγματα έχομεν άκόμη τά ίδια άπό τής 
έποχής τού Θεόκριτου ! Ναί, αγαπητέ μου καί 
έξαίρετε φίλε, έσο πεπεισμ.ένος οτι ή καρδία 
μου είνε τόσον γεμάτη άπό ’Ιταλίαν, ώστε α
δύνατον είνε νά τρελλαθή άλλού. "Επειτα, πί- 
στευσε καί τούτο : άν ή Λαίδη Σάρτερυς μέ 
υπολήπτεται κάτι περισσότερον άπό τόν οίκο- 
νόμ.ον της, δέν μέ θεωρεί όμως ανώτερου γρ«μ- 
ματέως ή καθηγητού' ίσως τά πολύ πολύ μέ 
υπολαμβάνει όμοιον πρός τόν ’Ρίτσιον1, είς ον 
μ.όλις θά κατεδέχετο ή άλαζών αύτή βασίλισ
σα νά ρίψϊΐ τό χειρόκτιόν της ή έν βλέμμα οί
κτου. Έγώ ούτε χειροκτίου θέλω, ούτε οίκτον. 
Θά ήμην απλώς ευχαριστημένος, άν, όταν τε- 
λειώσγ ή αίθουσα τού χοοού, μειδιάσγ καί μού 
εϊπγ: A rivederci (άναβλεπόμεθα), καλέ μου 
καί αγαπητέ φίλε!

[Έπίται rjvi¿(ia].
i ‘ Υπαινιγμός τοΟ γνωστοΟ ιταλοΟ ε&νοουμένου τ5)ς 
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II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
χατά τό I ΗΗϊί

r„viy«.« τΓαοϊ* cii -τ*λ.ίΐι

Ή σατυρική έφημερίς δεν είναι πράγμα ο- 
λως διόλου νέον έν Έλλάδι. Ό ’Αλέξανδρο; 
Σούτσος, ούτινος τα πρώτα έργα ή σαν πολίτι
κα! σάτυραι, έξέδωκε κατά τό 183(> εί; πεζόν 
καί εί; Εμμετρον λόγον ύττό τόν τίτλον Η  Έ . Ι -  
. ίη η χ ι )  π . Ιά σ τ ιγ ζ  εφημερίδα περιέχουσάν τινα 
των αρίστων προϊόντων του διαβήτου τούτου 
ποιητού. Μικρόν μετά ταύτα έτερο; ποιητής, 
ό κ. Θ. Όρφανίδη;, διέπρεψεν εί; τό. αυτό εί- 
δο; έν ταϊς στήλαι; του 7 υ ζό τον . Άλλο?, δι' 
άμφοτέρων των φύλλων ο! δύο οΰτοι ποιηΤαί 
δέν έστοχάζοντο εί ρινί των δημοσίων πραγμά- 
των. Κάί όταν άκόρΐΥ) έςέκλινον εί; προσωπικό
τητα; δέν έξήρχοντα τής πολιτικής. Οι σατυ
ρικοί' έφημεριδογραφοι των ή¡Αέρων μα; ένόμι- 
σαν οτι δύνανται,καί οτι τοΐ; είναι έπιτετοαμ.- 
μένον νά εύρύνωσι τόν κύκλον τής επιθετικό
τατο; των.Τό ίδιωτεϋον άτομον, ή οικογένεια 
καθίσταται ΰπ’ αυτών άντικείμενον σχολίων, 
άτινα ούδαμ.ώς διακρίνονται επί άκρα πάντοτε 
λεπτότητι'. Έπιζητούσι τό σκάνδαλον, ενίοτε 
μάλ.ιστα τό έφευρίσκουσιν. Εδικαιούτο τι; νά 
ύποθέοτ,, οτι ή Έλλά; δέν έπροόδευσεν άρκούν- 
τω; ακόμα ώ; πρό; τον πολιτισμόν, όπω; έχτ) 
τοιούτου εΐδου; τύπον. ’Αλλά τό κακόν παρά
δειγμα είναι μεταδοτικόν. Αί Άθήναι γίνονται 
βαθμηδόν πρωτεύουσα όμοία πρό; πάσα; τά; 
άλλα;, ευρίσκει δέ τι; έν αύτή άπό τούδε πάν 
ο.τι ευρίσκει άλλαχού. Δυστυχώς δεν είναι εΰ- 
κολον εί; τού; μιμουμένου; ή είσάγοντα; τά 
ξένα, νά Οέτωσι τήν χεΐρα πάντοτε έπί του ά- 
ρίστου πρό; μίμασιν. Ή σύγχρονο; τής Γαλ
λία; φιλολογία έν τώ έξωτερικώ έν γένει, ιδία 
δ’ έν ’Αθήναι;, δέν αντιπροσωπεύεται ούτε διά 
των καλλίστων πάντοτε μυθιστοριών, ούτε διά 
τών άσπιλ.ωτέρων δραμάτων. Είναι άνάγκα νά 
προσθέσωμεν, ότι συμβαίνει τό αύτό ώ; πρό; 
τά; εφημερίδας, καί οτι δέν Εχει τι; νά ζητή- 
σ·ρ πολύ μακράν άμών, όπως άνακαλύψ·/) τά 
πρότυπά τινων έκ τών περί ών ό λόγο; φύλλων;

Τά σατυρικά ταύτα δημοσιεύματα δέν είναι 
πάντα χωρί; άξία;. ’Απ’ έναντία; τινά, μετά 
μέτρου καί πνεύματος γραφόμ.ενα, τιμώσι του; 
εαυτών συντάκτα;. Μεταξύ άλλων δυνάμεθα 
νά σημειώσωμ.εν τόν ’ν/σμοόαιο>·, ούτινος αϊ 
γελοιογραφία·, είναι συνεχώς τόσον πνευματώ··* 
δει;, όσον καί λεπτώ; έκτετελεσμέναι. Έτέρα 
έφημερίς, τό Μ ι) γ ά π π α ι ,  άποβαλούσα μικρόν 
κατά μ.ικοόν τού; κωδωνίσκους, τού; χρησιμεύ- 
σαντα; κατ’ άρχάς πρός έπίσπασιν τ·7,ς προσο-

1. Ό  ’Ελληνικός ποινικός κώδηξ παρέχει αρκετήν 
άιφάλειαν εναντίον τώ ν  χαταχρήοιων τού τω ν . Ί1 δνσ- 
φόμηοις δίν άφίνεται άτιμώρητος ΰπό'τοΟ νόμον" άλλα 
παρόμοιας »ό ο ιω ς  οίκάι (Ιναι or.ivm i.

χη; τού δημοσίου, τείνει εί; τό νά καταστή 
σοβαρόν φύλλον. Ή έφημερίς αύτη ϊδρυθεϊσα 
ύπό τόν ανωτέρω εκκεντρικόν τίτλον, (οστι; 
είναι συνήθης εκφρασις, άποδοθεΐσα τώ Κου- 
μ,ουδούρω, ό>; περιληπτική τής πολιτικές αύ- 
του), εσπευσε ν’ άφαιρέσγι άπό τά; προμετωπί
δα; αυτής την γελοιογραφίαν τοϋ διαπρεπούς 
άνδρός, ότε ήγωνίζετο κατά της νόσου, ΰφ’ ήν 
έπέπρωτο νά ύποκύψη. Άλλ’ εάν ή γελοιογρα
φία έξέλιπεν, ό τίτλος τή απομένει. Εύχό- 
μεθα,όπω; οι συντάκται της λάβωσ·. τό θάρρος 
νά μεταβάλωσι καί τούτον, άνυψούμενοι μάλ
λον καί μάλλον εί; την ΰπόληψιν τής σπου
δαίας μερίδος τών πολυαρίθμων άναγνω- 
στών των.

“Αλλη έφημερίς ωσαύτως λίαν διαδεδομένη, 
ό Ρ α μ π α γ Ά ΐ, έλαβε τό ονομ.α έκ τού δράμ.ατος 
τού κ. 8 ίΙΓ<:1θ11, τό όποιον μετεφράσθη εί; την 
ελληνικήν σχεδόν άμα διδαχθέν έν Παρισίοις.

Μακρόν έργον θά ήτο νά έπιθεωρήσγ τις πάν
τα τά σατυρικά φύλλα. Αυτά τά ονόματα με
ρικών έξ αύτών δεικνύουν, ότι προτιμ,ότερον εί
ναι νά μή ένασχολήταί τι; άγαν περί αύτά. 
Ή επιτυχία τινών έκ τών έφημερίδων τούτων 
διήγειρε τόν συναγωνισμόν. Άλλ’ όμως δέν έ- 
δόθη εί; τόν καθένα νά έχη τό πνεύμα πρόχει
ρον.Οί προσπαθούντες ν’άναπληρώσουν την ελ- 
λειψιν αύτού περιπίπτουσιν ενίοτε εις βωμολο ■ 
χίας ή άσεμνολογίας· καί—κατά δυστυχίαν—  
πανταχού υπάρχει μερί; τι; τού δημοσίου δια
τεθειμένη νά ζητή τήν εύχαρίστησίν της εί; 
τά τοιαύτα. Τό παρήγορον είναι, ότι αί πλεΤ- 
σται τών μή καλών δημοσιεύσεων τού τοιού
του είδους είναι βραχύβιαι. Εύχή; εργον θά 
ήτο νά καταστή καί ή έμφάνισις αύτών έπί 
μάλλον καί μ.άλλον δυσχερεστέρα.

'Οπωσδήποτε είναι άναντίρρητον, ότι ό σα
τυρικό; τύπο; έλαβεν έν Έλλάδι μεγάλα; δια
στάσεις. ’Εάν αί πληοοφορίαι μου είναι ακρι
βείς, ή έν συνόλω κυκλοφορία τών έφημερίδων 
τούτων δέν υπολείπεται διόλου της τών σπου
δαίων πολιτικών φύλλων. Δέν ήδύνατό τις ά- 
ρά γε νά ζητήση τού; λ.όγους τη; έπιτυχίας 
αύτών καί έν τούτφ: ότι πάντα τά τοιαύτα 
φύλλα, έξαιρέσει ολιγίστων, γράφονται εί; τήν 
λαλουμένην ; Οί συντάκται των δέν μεταχει
ρίζονται παρά μόνον τήν δημώδη έλληνικήν 
γλώσσαν. Αληθώς είπεϊν δέν τήν γράφουσι 
πάντε; ώς άριστα, καί εύκόλω; διαβλέπει τις 
ότι έξέλεξαν τήν οδόν ταύτην ούχί χάριν φι
λολογικών πεποιθήσεων, άλλ’ άπλώ; , διότι 
τοΐ; συμφέρει νά προσελκύωσι τό δημόσιον,λα- 
λούντε; πρό; αύτό τήν ίδιαν του γλώσσαν. 
Τούτο θεωροϋμεν ώς ενδειξιν, τής ισχυρά; ζω- 
τικότητο; τη; λαλουμένης ελληνική; γλώσ- 
σης, Ενδειξιν ήτις μοί φαίνεται κεκτημένη με- 
γάλην σημασίαν.

Δύσκολον θά ήτο νά είπγι τι; εις ποίαν γλώσ
σαν γράφεται ό Kôçaxac. σατυρική τής Λα- 
ρίσσης έφημερίς, κρίνων έκ τού άνά χεϊρά; μου 
άριθμού τής l l î  ’Απριλίου. Ό εκδότη; ήθέλησε 
νά σκανδαλίσγ τού; άναγνώστας αυτού, διά 
τής έκτυπώσεω; χαρακτήρων τού άλφαβήτου, 
κατά τύχην στοιχειοθετημένων. Μόνον ή ά- 
κροστιχίς τού πρώτου τεμ.αχίου, τό όποιον εί
ναι δήθεν ϊμμετρον, παρέχει τήν λύσιν τού αι
νίγματος.

Τά σατυρικά φύλλα, πάντα έν γένει, περιέ
χουν πρός τώ πεζφ λόγω καί στίχους. ’Αλλά 
πρό μ-ικρού έξεδόθη έφημερίς συντασσομένη εί; 
στίχους άπ’ αρχής μέχρι τέλους, μή έξαιοου- 

ένου τού τίτλου, μ.ηόέ τής τού τυπογράφου 
ιευθύνσεως. Είναι έργον ποιητού πνευματώ

δους καί άνεξαντλήτου τήν ευχέρειαν. Εύχό- 
μεθα. όπως ή εύχέρειά του άντιστή νικηφόρος 
εις τήν σκληράν δοκιμασίαν τή; καθ'εβδομάδα 
δημοσιεύσεως, άν καί αύτός ό κ. Σουρής μάς 
έπληροφόρησε :
«Πώς διάστιχου; μηχανή δέν’βρέθηκενάκόμη». 
Ό κ. Σουρής εδωκεν εί; τήν έφημερίδα του 
τόν εκφραστικόν τίτλον : ό ' Ρ ω μ ρός , όνομα τό 
όποϊον μάς φαίνεται δεόμενον έπεξηγήσεω; :

Ή Αυτοκρατορία τής ’Ανατολής, γενομένη 
πράγματι ελληνική,ούχ ήττον είχετο άδιαλεί- 
πτως καί πιστώ; τής ρωμαϊκής παραδόσεως. 
Οί αύτοκράτορε; ουδέποτε κατέλιποντήν προσ
ωνυμίαν: Βασιλείς 'Ρωμαίων. Ή πρωτεύου
σα, παρά τό όνομα τού ίδρυτού της, έτήρησε 
καί τό τής Νέας 'Ρώμη;. Οί κάτοικοι έθεω- 
ρούντο καί έκαλούντο 'Ρωμαίοι. Ή τουρκική 
κατάκτησι; διέκοψε μέν διά παντός τάς ιστο
ρικά; ταύτας αξιώσει; έπί τή; διαδοχής τής 
'Ρώμης, έπαγίωσεν όμω; άφ' ετέρου τήν ιδέαν 
τής μετατροπής τών 'Ελλήνων εί; ’Ρωμαίους. 
'P o v jt τουρκιστί σημαίνει Ελλην άκριβώς, ό
πως διά τούς Έλληνας άστού; τό όνομ.α Ρω
μαίο; (ή κατά συνίζησιν Ρωμηός) έσήμαινε 
τήν έλληνικήν έθνότητα καί συγχρόνως τό ορ
θόδοξον θρήσκευμα. Τόσον δέ μετεβλήθη ή αρ
χική σημασία τής λέξεω;. ώστε οί τού καθο
λικού θρτ,σκεύμ.ατος Έλληνες δέν συνυπενο- 
ούντο ύπ’ αύτήν, ούδέ ήθελον νά συνυπονοών- 
ται- άλλ’ έκαλ.ούντο πρό: διαστολήν άπό τών 
ορθοδόξων ομοεθνών των, y la z tro i ή Λ υ ζιχ ο Ι ή 
καί Φ ράγχο ι. Μόνον οί κατά τε το γένος καί 
τό θρήσκευμα Έλληνες έγένοντο 'Ρωμαίοι. Ή 
γλώσσα τών ‘Ρωμαίων τούτων ώνομάσθη φυ
σικά ρ ο ψ α ΐ χ η  ή ρωμαίϊκη γλώσσα' τούθ’ οπερ 
μεταφράζεται ούχί διά τών ισοδυνάμων lan
gue romaine, άλλά διά τού la n g u e  r o m a ï -  
q u e · ορού, όστις, ούδέν σημαίνων, έχρησίμευ- 
σε μόνον πρός διάδοσή τής έσφαλμένη; ιδέας, 
τής συνεχώς έκφρασθείση; περί τής έλληνικής 
γλώσσης, ότι είναι δήθεν ιδίωμα κατά μέν τό 
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ήμισυ τουρκικόν, κατά δέ τό ήμισυ ιταλικόν. 
"Ηδη επέστη ό χρόνος, καθ’ δν ή λέξις αότη 
r o m a ïq u e  πρέπει νά πέση εί; άχρηστίαν, άν- 
τικαθισταμένη άπλούστατα ύπό τού g re c  
m o d e rn e , ή τού neo/ ie llen ique. Οί Έλληνες 
αύτοί άπό τή; έθνικής των έξεγέρσεω; (δηλο
νότι άπό τής άρχής τού παρόντος αϊώνο;) άνέ- 
λαβον τό όνομα Έλληνες. Άλλ’ ή μακρά τών 
αιώνων συνήθεια ύφίσταται άκόμη' καί ή έπω- 
νυμία 'Ρωμαίοι δέν έλησμονήθη, πολλού γε καί 
δεϊ . ΓΙεριεβλήθη όμως άπόχρωσίν τινα τού 
γελοίου. Ή προσωνυμία 'Ρωμαίο; ή 'Ρωμγ,ός 
συνυποδηλοΐ πάντοτε έκεϊνα τά έλαττώματα, 
οσα οί Έλληνες άρέσκονται μέν ν’ άποδίδωσιν 
εί; εαυτούς,άλλ' ούδαμώς έπιτρέπουσιν εις τούς 
ξένους νά τοΐ; άπονέμωσιν. Έχει αναλογίαν 
τινά πρός τήν σημ,ασίαν τήν άποδιδομένην έν 
τή Δύσει εί; τ’ όνομα β ι Î.a rz irô ç . Ωστε ό τί
τλος τυύ φύλλου τού κ. Σουρή άντιποοσωπεύει 
δήθεν τόν 'Ρωμ.γ,όν τόν έστερημένον πάντων 
τών προτερημάτων καί τών άρετών τού ευ ήγ- 
μ,ένου Έλληνος.

Ή παρέκβασι; μά; άπεμάκρυνεν ολίγον τού 
θέματος. Έπανέλθωμεν εί; τά; σπουδαίας ε
φημερίδας.

Κατά τό 1871 ό κ. de Saint-Hilaire έση-
μ.είου ώ; άξιον παρατηοήσεως, ότι «αί έκτάς 
τή; Ελλάδος δημοσιευόμενα·, εφημερίδες ήσαν 
μεγαλείτεραι τών έκδιδομένων έντός τού ελλη
νικού κράτους. Αί έφημερίδε; τών 'Αθηνών καί 
τής καθ' αύτό 'Ελλάδος, προσέθετεν, είναι έν 
γένει έφημερίδε; μικρού σχήματος, έκτυπούμε- 
ναι εις δύο στήλα; καί έπί ενός μόνον φύλλου 
τεσσάρων σελίδων».

Σήμερον έξ τούλάχιστον τών άθηναϊκών έ
φημερίδων, δύο τής Σύρου, δύο τή; Κερκύρας 
καί μία τού Βώλου δέν δικαιούσι πλέον τήν 
περιγραφήν ταύτην. Τά φύλλα ταύτα υπολεί
πονται μέν ετι τινών τών τής Κωνσταντινου
πόλεως ή τή; Τεργέστη; ώς πρός τό μ.έγεθος, 
άλλ’ ούχί όσον πρότερον. Αλλαι τινές έφημε
ρίδε; τής Ελλάδος, δικτηρουααι το αρχικόν 
σχήμ,α, έκδίδονται συνεχώς εί; διπλούν φύλ
λον, πρό πάντων όταν συνεδριάζη ή βουλή καί 
υπάρχουν ένδιαφέρουσαι βουλευτικαί συζητή
σεις πρός δημοσίευσιν.

Τό περιεχόμενον τών φύλλων τούτων εΐτ’ έν 
Άθήναις, είτε έν άλλαις τών μεγαλειτέρων τής 
'Ελλάδος πόλεων, δέν διαφέρει πολύ τού τών 
ευρωπαϊκών έφημερίδων.Πρό πάντων όμω; λαμ- 
βάνονται ώ; υπόδειγμα τά γαλλικά φύλλα.Τι- 
νέ; έκζητούσι τό ύπόδειγμα τούτο μεταξύ τών 
παρισινών έφημερίδων, τών μάλλον παταγω
δών, άν ούχί τών μάλλον σπουδαίων. Κύρια 
άρθρα (ώς έπί τό πολύ άρθρα πολιτική; διαμά
χης), Διάφορα, Εγχώριοι ειδήσεις, ’Αποσπά, 
σματα ξένων έφημερίδων, Ανταποκρίσεις' ιδο(,
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έν συνάψει τί ευρίσκει τις έν αύταΐς.Σπουδαίο ν 
νεωτερισμόν είσήγαγεν ή έν Έλλάδι ΐδρυσις 
προίκτορείων διεθνών τηλεγράφων, χάρις τοϊς 
οποίοι; αί έλληνικαί έφημερίδες τηοούσι το δη
μόσιον ενήμερου των έν τή ξένη, συμβαινόντων. 
llôêv ο,τι συμβαίνει έν Ευρώπη, καί ιδία έν Πα- 
ρισίοις το παρακολουθούσι μετ’ ένδιχφέροντος. 
Έν τοϊς τελευταίοι; άριθμοΐς τής ' Ε γημερΙδος  
ύχήρχον λεπτομερείς νεκρολογικαί ειδήσεις περί 
τού Jules Sandeau καί τού Laboulaye. Αί 
πρώται παραστάσεις δραματικών έργων έν τώ 
γαλλικω θεάτρω περιγράφονται συνήθως έν έκ- 
τάσει ύπό τοϋ φύλλου τούτου. Ή 'Ω ρ α  τών 
Αθηνών, ώς καί μια έφημερίς τού Βώλου έδη- 
μοσίευσαν μ.ετάφρασιν τής τού Renan διατρι
βής έπί τοϋ ’Ισλαμισμού, ήμέρας τινάς μόλις 
μετά τήν έν Σορβώνη δμιλίαν του.

Αί τών επαρχιών εφημερίδες, τηρουμένης έν 
παντί τής αναλογίας, είναι ώς έγγιστα ο,τι 
είναι τά επαρχιακά φύλλα έν πάση άλλη χώ
ρα. Έκδίδονται εις μικρόν σχήμα, μη ύπερ- 
βαΐνον συνήθως τό φύλλον τών τεσσάρων σελί
δων εις δύο στήλας. Έχω δ’ ΰπ’ δψιν μου μίαν 
ή δύο εφημερίδας εις ήμίφυλλόν μόνον έκτυπω- 
μένας. Πάντα σχεδόν τά φύλλα ταϋτα είναι 
εβδομαδιαία' τοϋθ’ όπερ δέν εμποδίζει πάντο
τε τό κύριον άρθρου άπό τού νά λααβάνη δια
στάσεις διατριβής, παρατεινόμενον άπό εβδο
μάδας εις εβδομάδα, μέ τήν σημείωσιν «Συνέ
χεια εις τό προσεχές φύλλον». Αί έντόπιαι ει
δήσεις καί τά άτομ.ικά ζητήματα κατέχουσι 
φυσικώ τώ λόγω μέγαν χώρον έν ταϊς μικραΐς 
ταύταις έφημερίσιν. Ώς επί τό πολύ έκδίδον- 
ται δύο, αν ούχί πλείονες, έν τώ αΰτώ τόπω, 
ών εκάστη χρησιμεύει ώς οργανον μιας τών με
ρίδων, τών «ντιποιουμένων τήν έξουσίαν έν τή 
βουλή καί, κατά συνέπειαν έν έκαστη εκλογική 
περιφερεία.

Διηρημέναι ώς πρός τά κομματικά ζητήμ.α- 
τα πάσαι αύταί αί εφημερίδες, συμφωνούσιν 
όμως ώς πρός τούτο : ότι, έν τή υπερβολή τού 
ΰπέρτής προόδου ζήλουτων παραπονοϋνται άπό 
κοινού κατά τών ένεστώτων. Τίποτε, κατά τήν 
γνώμην των δεν γίνεται αρκετά ταχέως, ούδ’ 
αρκετά καλώς. Έάν, άνήκουσαι εις τό έν τή 
εξουσία κόμμα, άφίνωσιν έξ ανάγκης εις τάς 
τής εναντίας μερίδας συναδέλφου; των τήν 
φροντίδα τού νά καταπολεμώσι τήν κυβέρνησιν 
μ.έχρι τής προσεχούς μ.εταβολής τοϋ ύπουρ- 

είου, έπιτίθενται, έν τώ μεταξύ κατά τών 
ημοτικών, τών άστυκών αρχών, τής διευθύν- . 

σεως τών ταχυδρομ,είων κ.τ.λ. Δεν άκολουθοϋσι 
τήν τοϋ Ίσοκράτους παραίνεσιν : Σ τ έ ρ γ ε  μί>· 
τά  π α ρόν τα , ΐ.ή τε ι (Ιέ τά  β εΛ τίω . Έκζητούσαι 
τό βέλτιον ύπερορώσι συνεχώς τό άποκτηθέν 
αγαθόν. Έκ τούτου ή τάσι; πρός τό ψέγειν, 
ήτις όμως οπωσδήποτε είναι ίνδειξις έθνικής I

I δραστηριότητας. "Αλλως τε, έάν οϊ ψόγοι είναι 
άδικοι, ή αδικία γίνεται μεταξύ Ελλήνων τό 
ζήτημα είναι οικογενειακόν, οϊ δ’ έξωθεν ούδα- 
μώς δικαιούνται ν’ άναμ.ιχθώσι.

Άντιθέτως ποός τό τών σατυρικών φύλλων 
σύστημα, αί σπουδαία·, έφημερίδες γράφονται 
εί; τήν καθαρεύουσαν τών λογιών γλώσσαν. 
’Αλλά τά ελληνικά των είναι αρά γε -ϊοιαύτα, 
ώστε νά ικανοποιήσουν τάς αξιώσεις τοϋ κ. 
Κόντου , τού οποίου τάς «Παρατηρήσεις , 
καί Διορθώσεις» πρό μικρού έβράβευσεν 6 ή- 
μ,έτερο; σύλλογος ; ή τάς τού κ. Λιβαδά, όσ- 
τις έκ τοϋ βιβλίου τοϋ κ. Κόντου άφορμηθείς, 
δημοσιεύει τήν στιγμήν ταύτην έν έπιφυλλίδι 
τής Κ .Ιε ιο ΐχ  βαθεϊαν καί ούχ ήττον σοφήν με
λέτην έπ'ι τής ελληνικής γλώσσης ; ΓΙολλοϋ γε 
καί δεϊ. Πολλοί τών ήμετέρων έφημεριδογρά- 
φων δέν θά εϊχον, νομίζομεν, λόγους νά μείνω- 
σιν ευχαριστημένοι, έάν ή γλώσσα των ύπε- 
βάλλετο εις τήν άνάλυσιν τοϋ ενός ή τού ετέ
ρου τών κριτών τούτων. Ό  τελευταίος έση- 
μείωσεν ήδη, έν τινι τών έν λόγω επιφυλλίδων, 
μερικά έκ τών σφαλμάτων, εις τα όποια πεοι- 
πίπτουσιν οί είτε παραφράζοντες γαλλικούς ι
διωτισμούς είτε χρώμενοι λέξιν άπλώς καί ώς 
έτυχε, χωρίς νά σέβωνται ποσώς τήν γραμ.μα- 
τικήν ή τό συντακτικόν τής έλληνικ. γλώσσης. 
Παραδέχομαι τό ορθόν τών τοιούτων παρατη
ρήσεων, έπιφυλάττομαι ομως, έάν μοί έπιτρέ- 
πεται, δύο τινά : Πρώτον θεωρώ λ.ίαν δύσκολου 
ν’ άποφευχθή δλως διόλου ή έπιδρασις τών ξέ
νων γλωσσών. Οί πλεϊστοι τών νέων λογίων 
καί έπιστημόνων τής Ελλάδος συμπληροϋσι 
τάς σπουδάς αυτών έν τοϊς πανεπιστημίοις 
τής Δύσεως. ’Αλλά χωρίς νά έξέλθωσι τών ’Α
θηνών καί χωρίς νά ώσιν έπιστήμονες οί νέοι 
έκμανθάνουσι τάς ξένας γλ,ώσσας οίκοι, καί 
τρέφουσι τάς ψυχάς αύτών διά τής άναγνώ- 
σεως αλλοδαπών βιβλίων. Τά ελληνικά δημο- 
σιεύματα δέν θά έξήρκουν νά μας τηρώσιν ένη- 
μέρους τής συγχρόνου επιστήμης, ή νά ίκανο- 
ποιήσωσι τήν περιέργειαν τής έλληνικής διά
νοιας, άπλήστω; έχούσης πρός τά νέα. Πώς 
λοιπόν Οά έμποδίση τις τάς σπουδάς καί τ’ α
ναγνώσματα ταύτα άπό τοϋ νά συνηθίσωσι 
τον νούν ήμών εις ποιόν τινα τρόπον τοϋ σκέ- 
πτεσθαι κ’ έκφραζεσθαι. Καί ποια είναι εκείνη 
ή ευρωπαϊκή γλ.ώσσα, ήτις δέν υποκύπτει μέ
χρι τινός βαθμού εις τήν έπιρροήν τής διεθνούς 
έπικοινωνίας ; Τό μόνον οστερ οφείλει καί δύνα- 
ται νά περιορίσγ, τήν έπιρροήν ταύτην είναι ή 
έμφυτος δύναμις, ήν πάσα γλώσσα άρύεται έκ 
τής ιδίας αυτής πρωτοτυπίας. Άλλά (αΰτη 
δέ είναι ή δευτέρα έπιφύλαξίς μου) προσπαθοϋν- 
τε; νά διορθώσωμεν τήν ελληνικήν διά τής έπα- 
ναφοοάς αύτής εις τούς τύπους τής κλασική; 
άρχαιότητος, τελευτοϋμεν χ α ια σ χ ευ ά ζο ττα ; έν
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ίδίωμ,α τ ε χ ν η τό ν ,  τό όποιον έν άδεξίαις χερ- 
σίν αποβαίνει ποοσφορώτερον παντός άλλου 
πρός υπερβολικήν άπομίμησιν γλωσσών άλλο- 
τρίων.

Τούτο βεβαίως δέν θά συνέβαινεν έάν πάν- 
τες οί γράφοντες ήσαν βαθεϊς έλληνισταί. Οί 
ώς άριστα γνωρίζοντες τήν άρχαίαν ελληνικήν 
γράφουσι συνήθως τήν νέαν μετά περισσοτέρας 
άπλότητος. Είμποροϋμ,εν ν'άναφέρωμ.εν ώς πα
ράδειγμα αύτόν τόν κ. Κόντον. ή τον κ. Κου- 
μανούδην, όστις μολαταύτα έξέδωκε πρό μι
κρού ολόκληρον τόμον λέξεων άθησαυοίστων 
μέχρι τούδε έν τοϊς έλληνικοΐς λεξικοΐς. "Οσω 
βαθύτερον μελετά τις τήν ελληνικήν καί τήν 
γλωσσολογίαν έν γένει, τόσω μάλλον πείθεται, 
οτι πάσα γλώσσα οφείλει κατ’ ανάγκην νά ύ- 
ποστή αλλοιώσεις καί μεταμορφώσεις, καί ότι 
θά ήτο μ.άταιον, όσον κ’ έπιβλαβές τό νά θέλη 
τις ν’ άνακόψη τήν φυσικήν έπί τά πρόσω πο
ρείαν της. Ό κ. Λιβαδάς1 έξαγγέλλει τάς α
λήθειας ταύτας ΰψιφώνως καί θαρραλέως. ’Α
ναγνωρίζει τήν δύναμιν «τής λογικής τοϋ λα
ού», πρό τής οποίας ή λογική τών γραμ.ματι- 
κών οφείλει νά κλίνη τόν αυχένα.Προσβεβαιοί, 
οτι δέν πρέπει νά καταδικάζη τις λέξεις καθι
ερωμένα; ύπό προαιώνιου παραδόσεως, οΰδέ νά 
θέλη καί καλά ν’ άντικαταστήση διά κλασικών 
τύπων τούς όσους ή νεωτέια γλώσσα ε’πολιτο- 
γράφησε διά μακράς παραδοχής. Έν ενί λόγω 
κηρύττει,ότι «ή νέα ελληνική δέν δύναται καί 
δέν πρέπει νά γείνη ή αρχαία».

Άναμφιβόλως τά νεοελληνικόν λεξικόν α
νάγκη νά. συμπληρωθή καί αύξηθή μ.έ ονομα
σίας ειδικά; διά τάς τέχνας, τά έπιτηδεύμα- 
τα, τάς έπιστήμας, άς ή άρχα.ιότης δέν έγί- 
νωσκεν. ’Ανάγκη νά συντεθώσι νέαι λέξεις καί 
όρισθή άπαξ διά παντός ή αποδοχή τών όσας 
μάς χορηγεί ή τής αρχαίας δαψίλεια. Τούτο 
είναι τό έογον τών γραμματικών καί τών έπι
στημόνων. Εϋκταΐον δέ όπως τό έργον τούτο 
συντελεσθή καλώς καί ταχέως, '¿να ή νέα ελ
ληνική έξέλθη τό ένωρίτερον έκ τής περιόδου 
τής διαπλάσεως, ήν είσέτι διέρχεται, κ’ έξαρ- 
κέση πρός τάς άνάγκα; τού νεωτέρου βίου. 
Άλλά πάντα ταύτα δέον νά γίνωσι μετά μέ
τρου. Ελληνική τις παροιμία συμβουλεύει νά 
ρ.ή ακόλουθή τις άνεπιφυλάκτως *μηδ' όλα 
τού πνευματικού, μηδ’ όλα τού ιατρού». Δέν 
θά ήτον άρά γε καλόν νά πρόσθεση τις εις τό 
σοφόν τούτο παράγγελμ.α: μ ηό 'δΛ α  το ν  ypa jt- 
μ α τ ιχ υ Ο ;  Καί δέν είναι πλέον καιρός νά δια- 
μαρτυρηθή τις ολίγον κατά τής ύπερβαλλού- 
σης επιρροής, ήν οί τελευταίοι ούτοι έξασκού- 
σιν έπί τής λογίας ήμών νεολαίας.

Αληθώς ή σοφία Ιχει τι τό επιβλητικόν-
1· ΒλΕπι tíjv ■ Κ λ ιιώ ■ τή ;  12 Mxfou 1883 , άριβ. 
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καί τούτο τόσω μάλλον καθ’ όσον, έπηρμένος 
ύπό τών γνώσεων αυτού.ό έπιστήμων ποιείται 
τήν άγνοιαν αντικείμενου τής περιφρονήσεώς 
του. Ό νεανίσκος, όστις, έξερχόμενος τού γυ
μνασίου ή τού πανεπιστημίου επιζητεί πόρον 
ζωής έν τφ έπιτηδεύματι τοϋ έφημεριδογρά- 
φου, δέν είναι πάντοτε έφωδιασμένος δι’ άρ- 
κούσης κλασικής πολυμαθείας. Βλέπων πόση 
σπουδαιότης αποδίδεται εϊ; τό άν ή λέξις Λά
θος πρέπη νά όξύνηται ή νά περισπάται, ά- 
κούων,δτι σολοικίζει ό μεθ’ απάντων τών Ελ
λήνων λέγων- ή Λέμβος, /ιε τα γρα / πής , Β ν ζα ν -  
τ ιν ύ ς , άντί τών ό Λέμβος, μ ε τ ιιγ ρ ά σ τη ς , Β υ - 
ζα>τ/)·ος.0πως Οά έλεγον, φαίνεται, οί αρχαίοι 
τής καλής έποχής, αίσθάνετ’ εαυτόν έξουθενω- 
μ.ένον ύπό τό άίχθος τής άμ.αθεία; του. Κυρι- 
εύετατ ύπό τοϋ φόβου μή ύποπέσφ εις λάθη 
χαρακτηριζόμενα διά τού έπιθέτου β δ εΛ υ ρ ό τ’ 
τρέμει μή περιληφθή καί αύτός εις τό π ο τη -  
ρον  χόμμα . Όπως σωθή δ’ έκ τού κινδύνου, 
έναγκαλίζεται χερσί τε ποσί τε τό σφόδρα έλ- 
ληνίζειν. 'Όσω ήττον ένέκυψεν εις τήν μελέτην 
τών κλασικών,τόσω μάλλον θά έπιδοθή εις τήν 
επιδίωξιν λέξεων ηχηρών καί πομπωδών φρά
σεων. "Αλλως τε εις τήν έπιτήδευσιν ταύτην 
τον ενθαρρύνει τό αμαθές κοινόν, τό όποιον, 
ώς ό 1 ^  ΒΓυνβΐ’β λέγει, τόσω αάλλον θαυ
μάζει, ό'σω ήττον εννοεί. Ή έπίδειξις γνώσε
ων, άς ύποθέτει μεγάλας, τό Οαμβόνει. Άλλά 
ή άνάγνωοις τών τοιούτων άρθρων, τά όποια 
δέν έννοεί πάντοτε, τό ελκύει τουλάχιστον ; 
Ή έπιτυχία τών φύλλων τών γραφομένων εις 
τήν γλώσσάν του μοί φαίνεται μ.αρτυρούσα τό 
εναντίον. Δέν θά έπεθύυ.ουν βεβαίως, όπως τό 
υφος σατυρικών τινων φύλλων καταστή τό ύ- 
πόδειγμα τών σπουδαίων έφημεριδογράφων. 
Άλλά μεταξύ τής γλώσσης τού ' Ρ ω μρον  καί 
ελληνικών εφημερίδων τινων τής Αρκαδίας' 
ύπάρχει μέσος τις όρος, δν θά ήτο καλόν

I . ' Ιδού βΰο π αρα 5 ιίγμ .ιτ« ίχ  δύο Ιφημβρίδων τής 
άρχαδιχ5)ς ποωτευούοης. Τό  πρώτον ιΤνα, απόοπασμα 
Ιξ  αρΟροο ίναντίον τοΟ ύποοργείοο Τριχούπη.

■ Ί ίσ ι ϊ τ α »  ιτοο μηνών ή τρικοόπειο; συμμορία, ίβυσσο* 
δόμουν τά  ίβνολ ίτρ ιχ  Ιχείνα χ*\ ίχχεντρα υομο«·/_έδιά 
τω ν , τό  ϊπχρχιαχόυ τή ; ‘ Κλλάδυ; χο·.νόν εχπληχτον χαί 
μετ' ¿γωνίας ίΟεατο, προαηλώαχν τήν οψ·.ν ϊχεΐ ε ΐ; τήν 
πόλιν τ ί ,;  'Αθήνα ;, ίνΟα ίτεχ τα ίνοντο  τά  πονηρά δί
χτυα τά  σχοποΟντα νά περιαφίγξωσιν ϊ τ ι  μ ϊλ λο ν  τήν I -  
λευθερίαν του χαί νά ίν τε ίνω σ ι πίραν τήν μαρασμώδη 
α ΐτο ϋ  ύλιχήν χατάστασιν, Ιπ ' όφόλει τής βρασείας τώ ν  
τεχτόνων ο λ ιγ α ρ χ ία ς ! . .  . Ανθρώπου; ’/.9‘ ζ *  τε  χαί 
πρόΐζα  εν άιρανεία Ερποντα;, αφνω δ' ?/. προπέτεια ; χαί 
Ι τα μ ό τη το ; ¿ναδειγΟ εντα;, σά ; άνυψώσαμεν ε ί; τά  0- 
ψ ιστα τής π ολ ιτε ία ;, δελεασβέντε; πρό; στιγμήν ¿πό 
πομπώδεις χαί χομπορρήμονα; {π αγγελ ίας περί σφο
δρών οικονομιών χαί παλιγγενεσία ; τώ ν  χαχεχτούντων 
Ελληνικών πραγμάτων*.

Τό  Επόμενον είναι ή άρχή άρθρου ίπ ί τοΟ βανάτου 
του Κουμουνδοΰρου.

■ Πριν ή άπομάξωμιν του ; ¿φβαλμοός το ί;  βολιροΚ



νά έπιζν;τήσ·/·,, καί εόκολον νά επιτυχή ό γρά- 
φων,έκτος εάν ό σκοπό; είναι νά καταστή ή νε
οελληνική αποκλειστικόν όργανον μιάς τάξευις 
λογιών.

Δεν μοί επιτρέπεται νά τελειώσω τήν μελέ
την ταύτην, όσον άτελής και άν είναι χωρίς 
να είπω μίαν λέξιν καί περί του περιοδικού 
τύπου, δστις ωσαύτως άνεπτύχθη σπουδαίως 
κατά τους τελευταίους τούτους χρόνους.

Ό κ. de Saiut Hilaire κατά τό 1871 ή-
ρίθμει τά όνου.κτα οκτώ ¡/.όνον περιοδικών φύλ- 
λ.ων, ών έπτά μέν έδημοσιεύοντο έν Άθήναις, 
τό δέ όγδοον έν Ναυπλίω. Σήμερον ό άριΟ|/.ός 
των ελληνικών περιοδικών συμποσούται εις τρι
άκοντα, ών είκοσι δημοσιεύοντ’ έν Άθήναις. 
Ίδοΰ τά ονόματα των.

Εστία— Ιίαρνασσός— Ιΐλάτων—Φωνή τής 
’Εκκλησίας—Θρησκευτική φωνή— Σιών—  Έ - 
φημερίς της ελληνικές καί γαλλικής νομολο
γίας— Νέα θέμις, νομικόν περιοδικόν— Φοίβος 
— Γαληνός— Οικονομική έπιθεώρησις— Ό ελ
ληνικός χρόνος καί ό Έλικών— Διάπλασις των 
παίδων— Ό άστήρ τής ’Ανατολής—  Έπιθεώ- 
ρησις πολιτική καί φιλολογική— ΆΟηναίς—  
'Αττικόν Μουσεΐον —  Αρχαιολογική έφημεοίς 
— Στρατιωτική Έπιθεώρησις— Ό  Νομολόγος 

’Εκτός τούτων έκδίδονται :
Ό  Άπόλλο>ν (έν Πειραιεΐ), Ό  Βιομήχανος 

' Ελλην (έν Σύρω), Ό Ζακύνθιος ανθών (έν Ζα- 
κύνθω), ’Αλήθεια, Κόσμος, θεατρική βιβλιο
θήκη (έν Κωνσταν/πόλει), "Ομηρος (έν Σμύρνη) 
Σεράπειον (έν ’Αλεξανδρεία), ό Έσπερος (έν 
Λειψία). Δ. Β ιΚ Ε Λ Α ϊ.

[ΜιχιφράοΟι, ΐχ χο5 Annuaire de Γ Association pour 
Vcncouragcmnxt des etudes ¡/rccques en France δπο Γ . 
M. Bt̂ ur.voO].

Προ ήμερων χνεγνώχΟη ίν  χφ  ο Α ο λ ο γ ιχ Λ  σ νλλόγω  
» Π χρναααω » 6r.0 του ·/.. I. Ί σ ιο .  Σχυλίσση -/αριισχίχη χαί 
λ ία ν SiSxxtixr, αμχ σιχχριδή litpV χοΟ ηαρ ιοπ α ιχχ ιΐν , ί ξ  
ή ; χ1) εύμενιΓ χοΟ σ ν γ γρ χ υ ίω ; παρχχωρήοει παραΟίχομεν 
ίνχαΟΟα χο έιχόμενον άπόοΓ.αομ». ϊ .  X. Α.

ΤΟ ΧΑΡΤΟΙ1ΑΙΚΤΕΓΝ

’Από τίνος άρά γε έποχής είσήχθησαν παρ’ 
ήμϊν τά παικτόχαρτα ; Εικάζω ότι ή αυλή του 
Βυζαντίου μόλις έπρόφθασε τήν χρήσιν αυτών, 
έπειδή πρό πολλ.οϋ μέν είχον έπινοηθή ΰπό των 
’Ινδών, όνομαζόντων αυτά τσ ά τ τα ρ  rac (τέσ- 
σαρας ρήγας, ή βασιλείς, ή στέμματα) καί έπί 
τό συντομώτερον r«c ή τόζ, έξ έκείνων δέ τά 
άπεμιμήθησαν οί "Αραβες κατά τον ιβ' αιώνα, 
καί έκ τούτων τά είσήγαγον εις τήν Ευρώπην, 
ένα αιώνα μετ’έκεϊνον, οι προκομμένοι οι Σταυ-

ϊαχρύοις χοΐ; γυΟεΤχιν εις χ4ν Οάναχον χοδ Ι ζ ίχ ο υ  χο- 
ομοΓ.ολίχοο Γαμ6 ίχτα , {η ίπριοχο νά χλαόαωμεν χαΐ σή
μερον τόν  Οάναχον 'Έ λληνος, οΰ τ ό  όνομα ϊ,ν xsya - 
ραγμίνον ε’ ς χί,ν καροίαν πάνχων τώ ν  ουμαολιχών το ν , 
χον θάνατον χοΟ Αλιξάνδρον Καομουνοοόρβν·.
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ροφόροι. Καί πρώτον έξετυπώθησαν έν Αύγου
στο·, έντός του έτους 1 275, έπειτα δ’ έν ’Ιτα
λία, έντός του 1291), καί βραδύτερου έν Γαλ
λία, έντός του 1392, έπί Καρόλου τού 'Τ’, 
πρός χρήσιν αύτοϋ καί μόνου τό πρώτον.

"Εκτοτε διεδόθησαν άπανταχοϋ τής Ευρώ
πης. Καί έθεωρήθη μέν ακολούθως ή δήθεν παι
διά αυτή ώς ολέθρια, «φόνον καί κήρα φέρου- 
σα», διό καί πολλάκις άπηγορεύθη διά νόμων, 
έν Γαλλία δέ μάλιστα, άλλ'ομως ή εξις κατί- 
σχυσε παντός νόμου έπατάχΟη έπανειλημμέ- 
νως, άλλ’ ΰπερίσχυσε πάντοτε' άπόδειξις ό’τι 
τό έθελόρμητον κακόν αποβαίνει δυσαπόσχετον
παρά τοϊς λαβοϋσι τήν έξιν............

Είνε άοά γε ευπρεπές εις άνθρωπον έχοντα 
τήν συναίσθησιν τής "ιδίας αΰτοϋ άξιοπρεπείας 
τό νά κάθηται ολας ώρας πλησίον ενός τραπε
ζίου, όπως εί δυνατόν έξαναγκάση τούς συνε
ταίρους νά μετακενώσωσιν εις τους θύλακας 
του όσα άν έκθέσωσι χρήματα , πολλάκις δέ 
καί όσα αφήκαν εις τήν οικίαν, καί ένίοτε όσα 
οϋτε έχουν, άλλ'είν' έπάναγκες νά δανεισθώσι ; 
Καί παίζει λοιπόν ό τούτο πράττων, ή σπου
δάζει σπουδαιότατα ; "Ας εϊπη είλικρινώς άν 
οτι παίζει δέν είνε πρόφασις ολ.ως κενή.

Τό νά σπουδάζη τις περί πορισμοϋ χρημά
των έν τώ γοαφείψ, ή έν τφ έργαστηρίψ του, 
έν τή άγορα ή έν τώ χρηματιστηρίω, οΰδέν ό
νειδος- έκαστος καταγίνεται νά εύπορήστ) ή 
νά πλουτήση δι’ έπαγγέλματός τίνος έντί- 
μ.ου" άλλ’ ό τρέπων καί τήν παιδιάν αυτήν 
εις βιοποριστικόν Ιργον διαδηλοϊ, ότι ή συ
νήθης έργασία δέν έπαρκεϊ εις τάς χρείας ή 
εις τήν απληστίαν του, δεό καταφεύγει καί εις 
τήν παιδιάν, ώς εις έργον επίσης πρός αυτόν 
σπουδαΐον- τούτο δέ άναντιρρήτως είνε άπρε- 

| πές, έπειδή ή παιδιά μετατρέπεται εις κυβεί
αν, καί ούτε εις τό αξιόχρεων τού άνδρός έκει- 
νου συμφέρει ή φήμη κυβευτού, ούτε ή τιμή 
του ανέχεται τοιούτο έπίθετον. ’Εντεύθεν συμ
περαίνει πάς τις κατά πόσον οι διαχειριζόμε- 

I νοι μάλιστα ξένα, ή δημόσια χρήματα, δύναν- 
ται νά ώσιν άνύποπτοι έν χαρτοπαιξία σχετι- 
κώς βαρεία.

Μέχρι θέματος και μέχρις ώρας τινός ό χαρ- 
τοπαικτών πιστεύεται ώς άληθώς παίζων έπέ- 
κεινα όμως τού εύλογου θέματος ή τής έπαρ- 
κούς ώρας φωράται ώς μή παίζων πλέον, άλλ’

| ώς καλύπτων τήν αισχροκέρδειαν ΰπό τά πρό
σχημα τής άθώας παιδιάς, καί ώς άντιπαρα- 
ταχθείς εις πυγμαχίαν, όπως ή αύτός κατα- 
θραύση τούς όδόντας τού έναντίου του, ή αί- 
σθανθή τήν ιδίαν σιαγόνα κατατεθραυσμένην 
ΰπ’έκείνου.'Αν τό πάθη,έγείρεται έλ.εεινός'έλε- 
εινός, έπειδή καί αδυνατεί νά κούψη τήν έκ 
τού τραύματος όδυνηράν συναίσθησιν. Ιίολλά- 
κις ό ήλιος τόν ευρίσκει έκεϊ πελιδνόν τήν όψιν
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καί άθλιον ό ήλιος ανατέλλει ευλογία καί 
χαρά τής φύσεως άνανηφούσης, ένφ τά κηρία 
άνάπτουν ετι έπί τής ποασίνής τραπέζης δα- 
κρυώδη καί κατηναλωμένα ύπό τής παννυχί- 
δος- καταχθόνιόν τι τού κατατρύχει τήν ψυ
χήν- αισθάνεται αύχμώδές τι έντός τής κε- 
φαλ.ής φέρον στείρωσιν εις τόν νούν, αΰόν τι 
έν τοΐς στήθεσι μαραϊνον ό.τι γενναΤον έν τή 
καρδί^- αί πύριναι γλώσσαι των φόιτο>ν τής 
νυκτός, καταλαμβανόμενα·, ΰπό τών λευκαυ
γών λαμπηδόνων τής ιλαράς ήοϋς παρίσταν- 
ται ώς δάδες τής κολάσεως, καί ό χαρτοπαί
κτης βλέπει τό άπαίσιον τούτο όραμα πλέον 
τού χορευτού, ον ώσαύτως έπρόφθασεν ή ανα
τολή έκείνη, διότι ούτος μέν τό βλέπει μόνον 
διά τών όμμ,άτων, ένφ έκεϊνος τό έχει καί έν 
τή ψυχή- απέρχεται οϊκαδε ώς αυτόματον μάλ
λον ή ώς λόγος έν σώματι- καθ’ όδόν άπαντά 
τόν έργάτην έξεγερθέντα ήδη τού ύπνου καί 
πορευόμενον έπ’ εϋλογίαις, ένώ αύτός πορεύε
ται νά ζητήστ) τόν ύπνον έπ' άναθέμασι- πρό 
τής κλίνης, απορρίπτει άνυπομόνως τή δε κά- 
κεΐσε τά φορέματά του, άλλα μή αισθανόμενος 
τούς θύλακας των βαοεϊς έκ τού χρυσίου, ώς 
ήσαν ότε πρό τινων ώρών τά ένεδύθη, κατα- 
ράται αύτός εαυτόν πίπτει δε τότε έπί τής 
στρωμνής του βασανίζων τόν νούν πόθεν νά πο- 
ρισθή, καί πώς ν' άναπληρώσγι τά άποσκορα- 
κισθέντα.

Πίστευε τώρα, πίστευε εί δυνατόν, ότι ή τι
μή εινε στερρώς προσκεκολλημένη καί αδιά
σειστος έντός ούτω καταπεπονημένης ψυχής.

"Αν, τούναντίον, κατορθώσγ, νά θέρη άναλ- 
γήτως τό τραύμα, χείρον τούτο, έπειδή παρί- 
σταται οίος έθάς τής κυβείας— lin joueur ma
dré,— καί πρό τοιούτων μάλιστα χαρακτήρων, 
τή άληθεία, δίκαιον έχει πάς άνθρωπος κατά 
πάντα νά δύσπιστή. Γινώσκω ότι εύπρεπής θε
ωρείται συνήθως ή τοιαύτη άταραςία,μάλ.ιστα ( 
δέ καί θαυμάζεται ΰπ' ανθρώπων ποιάς τίνος | 
αγωγής, άλ.λά πράγματι είνε αγενής καί μο
χθηρά- πολλών ετών ιδρώτες έντιμοι καί μό- 1 
χθοι δυαεκπέρκντοι ούχί άναισθήτως καθορών- 
ται έςηφανισμένοι έν όλίγαις ώραις εις τοιού- 
τους αναξίους άγιΰνας, είμή ΰπό καρδιών πε- 
πωρωμένων καί πνευμάτων μή δισταζόντων 
άπέναντι οίωνδήποτε μέσων αθεμίτων ϊνα τούς 
άναπληρώσωσιν' ό έν ΰπουργήματι θά δωροδο- 
κηθή, δικαστής θά δεκασθή, στρατιωτικός δέν 
θά εύορκήσή, δικηγόρος θά άπιστήση ή θά ά- 
πληστήσ·/), ταμίας θά ΰπεξαιρέση, έμπολεύς θά 
νοθεύσ-ρ τά σταθμά, έμπορος ή τραπεζίτης θά 
καραδοκήση τήν κατάλληλ.ον στιγμήν όπως ά- 
νάψ·ρ τήν λαμπάδα τής χρεοικοπίας- διότι ώς 
ίερωτέρα καί τών δέκα έντολών τηρείται με
ταξύ χαρτοπαικτών ή άπότισις τού δή λεγο
μένου χ ρ έ ο ιχ  t iiu 'ic (dette d’honneur)- σφε-

ι τερίσθητι, έξουδενώθητι, άτιμάσθητι, πωλή- 
θητι, άλλα πλήρωσον έντός είκοσι τεσσάρων ώ
ρών, καί μέχρις οβολού, τά όφειλόμενα έκ τού 
χαρτοπαιγνίου, έστω καί άν ό κερδήσας σε ύ- 
πάρχή κακοήθης τις άνθρωπος, εγνωσμένος ώς 
αισχροκερδής- ένώ, άν χρεωστής εις τίμιόν τινα 
καί χρηστόν δανειστήν, τόν άφίνεις δλας πεν- 
ταετηρίδας ή καί δεκαετηρίδας νά τήκεται πε- 
ριμένων τήν άπόδοσιν τών δανείων.

Ώ , βεβαίως- ό χαρτοπαίκτης λέγει οτι παί
ζει ¿ίά > ά η/ ρ ικ Ί] ή ω ρα ' άλλά θέλετε νά ΐδη- 
τε προφανέστατα οτι κενή τούτο εΚε πρόφα- 
σις ; Παρατηρήσατε ότι, άν οί περί αύτόν λε- 
σχ.ηνεύοντες αί'φνης άναφέρωσί τι περιεργείας 
άξιον, αύτός ούδέ πρός στιγμήν διακόπτει τήν 
ένασχόλησίν του ϊνα δώστ, εις έκείνους προσο
χήν τινα, έκτος άν ήκουεν ότι καίεται ή οικία 
του, ή ότι τό τέκ.νον του άποθνήσκει. Έρχον- 

I ται αίφνης εις τήν οικίαν έκείνην προσωπίδες 
| (λέγω δέ προσωπίδες θέλων νά εϊπω προσωπι- 

δοφορούντες. καθώς παρά τοΤς άρχαίοις κοηπΤ- 
| δες παοωνομάζοντο συνεκφαντικώς οι πεζοί 

στρατιώται, χλαμύδες δέ οί ιππείς, ώς καί 
ύπό τών νεωτέρων γλωσσών πΐ38(·Ιΐβ1-0 ίταλι- 
στί,καί ηιπ8([υβ8 γαλλιστί,λέγονται οί προσω- 
πεϊον φοροϋντες) ' έρχονται προσωπίδες καί 
προχωρούν εις τά δώματα οπού ή χαρτοπαι
ξία- ό χαρτοπαίκτης μόλις στρέφει τό πρόσω- 
πον καί μειδιά, μειδίαμα βεβιασμένου πρός έ
κείνην έξ αύτών, ήτις τώ απευθύνει χαριτολο
γίαν τινά, άνυπομονών πότε νά άφεθή εις τήν 
ησυχίαν του, ή μάλλον εις τό έργον του.— Εις 
άλλους τά άστεϊα, καλή προσωπίς- ημείς έδώ, 
ώς βλέπεις, σπουδάζομεν. —  Καί όντως, πρός 
τόν χαρτοπαίκτην, ό Ορούς έκεϊνος τών μετά
ξινων (5ο«ί>ωΓ,αί οςεΐαι παραφωνίαι τώνπροσω- 
πίδων, μία χειραψίας πρότασις , |ν κρυφολά- 
λημα εις τό ώτίον του, φορτικώτατοι φαίνον
ται περισπασαοί-

« — Πλέον δέν φεύγουν αύτοί οί ¡ ια σχα ράδίς; 
πολύ έξανόστησαν.

«— Ποιος ητον αυτός πού σού ώμίλησε ;
»—  'Ξεύρω κ’ έγώ ! . . . ’Ατού ! άτού ! α

τού ! ρήγας κούπα ! άσος καρρώ ! βόλα ! ·>
7 <\ περάσι/ ή  ωρα  ! άλλ’ »/ ωρα , Χ ( ρ ι  Α 

καί άν παίζων τις θεματίζη, όλίγιστα, έπειδή 
ούχ ήττον παθαίνεται ΰπό τών περιπετειών τού 
παιγνίου- ή τυφλή τύχη καί τότε σκανδαλίζει 
κατατρέχουσα ή τέρπει συν τρέχουσα.

«Πι'νειν καί παίζειν καί δίκαια φρονεϊν», ε- 
λεγέ τις άρχαΐος σοφός. "Ιων ό Χίος- δέν έτυχε 
νά τόν άναγνώσω , άλλ.' άπήντησα τό ρητόν 
αυτού τούτο έν τοϊς I Ιρολ.εγομένοις τού Κοραή, 
καί έκτοτε τό ένετύπωσα εις τήν μνήμην μου 
ώς μίαν τών πολυτίμων υποθηκών τών μεγά- 
λ.ων έκείνων προγόνων, ύποθηκών στερρών καί 
θαυμασίων καί τούτων, ώς τά μαρμάρινα έκεί-



νων άριστουργήμ,ατα. «Πίνειν καί παίζειν καί 
δίκαια φρονεϊν·' τουτέστι φρονεϊν δίκαια, ή σω- 
φρονεϊν, καί έν τώ πίνειν καί έν τώ παίζειν. 
Σοί ευαρεστεί ή χαρτοπαιξία' έλαβε; τήν έξιν 
της, δυστυχώ;' άλλ’ αίδούμενο; σεαυτόν καί 
την κρίσιν των άλλων, μή θεριοίτιζε ή τόσον 
μόνον, ώστε νά παρίστασαι εΰγενή; τό ήθος 
καί έν τή καταδρομή, εΰγενή; καί έν τή εΰ- 
μενεία τή; τύχη;' θεμάτιζε τόσον μόνον, ώστε 
νά πιστεύη πά; γινώσκων τά κατά σε (καί 
πολλάκι; γινώσκονται τά καθ' ημάς πλέον η 
ώ; νομίζομεν), ότι, αν μέν έζημιώθης, ή ζημία 
εινε παίγνιον τωόντι πρό; τούς πόρου; σου, αν 
δέ έκέρδησε;, καί τό κέρδο; είνε ολω; άνιόδυ- 
νον προ; τού; πόρου; τοΰ άντιπαίκτου.

θά μ' έρωτά,σγ, τ ι; ίσω;' —  ’Αλλά, τέλο; 
πάντων, έν τίνι μ.έτρω ορίζει; νά θεματίζγ ό 
χαρτοπαικτών, ώ; άναλόγφ πρό; την περιου
σίαν του άν ύποτεθή ώ; πλούσιο;, όπω; μή 
σοι ο αν·?, ώ; κερδαλεόφρων, άλλ' ώ; άπλώ; 
διασκεδάζων τό ανιαρόν τ-7ί; αργία; ; —  Γι- 
νώσκω Εν μέτρον. καί φοβούμαι μ.ή άν τό είπω 
φανώ παραδοξολόγο;' άλλ’ έστω,γελάσετε' ή
θελα, πά; όστι; έλεεϊ συνήθως δΓ ένô; μόνου 
πενταλέπτου τόν παρουσιαζόμενον αΰτώ έπαί- 
την, νά μή εκθέτη πλείονα των 10 λεπτών εί; 
τά; . I v y ja c  τή; λεγομένης ’ry/ipac (piques), 
καί επομένως όχι πλείονα τών 20 λεπτών εί; 
τά άχθη (trefiles)·30 δε λεπτά εί; τά; .-r./Λ- 
^oj.'c (carreaux καί 40 εί; τά; xù jta ç  (coeurs)· 
έάν ο μ ( ο  ;  δϋναται εί; τά; . Ι ύ γ γ α ι :  νά έκθέση 
δραχμά; 10, ώ; πά; άλλος τά δέκα λεπτά, 
θά ώφειλεν εί; έκαστον πτο>χόν επαίτην έν 
πεντάοραχμ.ον, καί τότε, μάλιστα' οΰτο; θά 
έπιστεύετο ώ; δυνάμ.ενος νά θεματίζη, άνωδύ- 
νω; πεντάδραχμον, δεκάδραχμον ή καί εικο
σάδραχμο·/ ώ; έν λεπτόν, άναλόγω; πάντοτε 
πρό; τήν έλευθεριότητά του εί; έπαίτα;.Άλλ’ 
ακούω τοΰ; άναβοώντα;' —  Καί πώ; ! εί; 
πάντα έπαίτην νά δίδγ είκοσάδραχμον ! Άλλ’ 
ουτω πως όλοι οι άποροι τών κατοίκων θά με- 
τημφιάζοντο εί; έπαίτα; καί θά τόν κατε- 
πολιόρκουν « άπό φυλακή; πρωία; μέχρι νυ- 
κτός»' δέν Οά έπήρκει δ' εί; τούτο ούτε πο
ταμό; χρυσορρόας. Λέν είνε πρακτικόν τό μέ
τρον σου.

'Ομολογώ ώ; μή πρακτικόν τό μέτρον, άλλ’ 
όμω; ή αναλογία υπάρχει σαφής, καί μ.όνον 
ΰπεδείχθη δι' αυτής ο,τι καί όσον έδει.

Ε ί; τών έπί βαθεϊ πλούτω φημιζομένων σή
μερον τραπεζιτών τής Ευρώπη;, ό Ρόσχιλδ, 
είσελθών ποτε ύπό περιεργία; εί; τό κυβευτή- 
ριον τού Όμβούργου, καί έρωτηθείς υπό φίλου 
3στις είχε προσέλθει εί; αύτόν άν δεν είχε διά- 
θεσιν νά δοκιμάσν) ολίγον τήν τύχην, »Πρό; 
τοιαύτην δοκιμήν, άπεκρίθη, δέν είμαι αρκούν
τως πλούσιο; ». Καί όντως, οίοσδηποτε πλού
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το;, άφειδώ; άνοιγόμενος εί; τήν διάκρισιν τή; 
τύχη;, έπί τέλου; θά έστείρευεν, έπειδή οΰδέν 
ταύτη; παραλογώτερον ή άπιστότερον ή έπι- 
βουλότερον ή τυφλότερον. Όπω; καί όσον άν 
θέλγις άνάμιξον τά παικτόχαρτα' ή τύχη κα
ταφέρει τά τραύματά της ώ; γυνή σπασμω- 
δούσα, ή; αί χείρε; παραπαίουν δεξιά ή αρι
στερά ον τινα άν τύχωσι καί όπου άν τύχωσι' 
καταφέρουν μίαν εί; σέ καί μίαν εί; τόν έναν- 
τίον εναλλάξ, μέχρι πέντε, οκτώ ή δέκα' καί 
άν νομίσγ; οτι τό ά.νά μ.ία εναλλάξ Οά κοπάσγ, 
έπί τέλους, καί τότε προσθεματίσγις, είνε ικα
νή νά προβή καί μέχρι δεκαπέντε, καί μ-έχρι; 
είκοσιν, έξακολουθούσα νά παίγ εναλλάξ άνά 
μίαν. "Επειτα, ενδέχεται νά καταφέρϊ) δύο εί; 
τόν έναντίον, καί μόνον μίαν εί; σέ, ή τάνά- 
παλιν δεκαπέντε ή καί είκοσιν εί; σέ, καί μό
νον μ.ίαν ή δύο εί; τόν έναντίον, ή καί τάνά- 
παλιν. Μηδέ πιστεύσης ότι άφού σ’ έπάταξεν 
είκοσάκις, Οά στρέψη άφεύκτω; τά τραύμ.ατα 
καί πρό; τόν εναντίον' έστιν ότε είνε ικανή καί 
πεντάκι; καί δεκάκις έτι νά σέ πατάξγ έν τή 
άλογια της. Τά πάντα είνε ικανή' οίανδή- 
ποτε σύμπτωσιν, οίανδήποτε άνακολουθίαν'δι- 
ότι οΰδέν τήν εμποδίζει, οΰδέν τήν αναγκάζει 
εί; μέτρον ή όριο·/. Καθώς έκλαμβάνει; ενίοτε 
ότι εϋρηκε: τά; οδούς τη;, ουτω; έρχεται ώρα 
καθ’ ήν ό’που άν τραπή; πατάσσεσαι' δέν σώ
ζεσαι, ε'ιμή άν έξέλθγ,; τή; τροχιά; τη;, δη
λαδή τής τραπέζη; έφ’ ή; σπασμωδεϊ' καί, ώ 
τής άλογιστίας! συμβαίνει ν’άναχωρήσγς τραυ
ματία; καθ’ ήν στιγμήν έμελλε νά παύση, τήν 
καταφοράν τη; καί νά σέ θεραπεύση, άν έτι 
παρέμενε;· άλλά καί ό παραμένων έπ’ έλπίδι 
τής άλλοιώσεω; ταύτη; κινδυνεύει τόν έσχα
τον τών κινδύνων. 'Εννοείται δέ ότι αύριον ή 
μ.εθαύριον, μετά μ,ίαν εβδομάδα ή ένα μήνα, ή 
καί έν ΰλον έτος, έπιφυλάττει τά αΰτά καί εί; 
τόν ούτινο; έφείσθη ή δν ηΰνόησε σταθερώ; 
κατά τόν παρόντα μ.ήνα ή τό παρόν έτος, κα- 
θήμεναν έναντίον σου. Τό μόνον βέβαιον εινε, 
ότι έπί τέλους σύ τε καί ό έναντίος θά έχετε 
να —αοαπονήσθε ότι έπάθατε έν τώ βαλαντίω 
άνακούφισιν'— τήν μ,όνην ίσως άνακούφισιν ήν 
οΰδείς αγαπά.

I .  Ι ΐ ΙΛ Ώ Ρ ΙΔ Η Σ  Σ κ , Γ Λ Ι Ϊ ί Η ϊ .

ΛΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Ό Σ*. ούτινο; ή οκνηρία Οά μείνν) παροι- 
μιώδη;, εΰρίσκεται άκόμη εί; τήν κλίνην, ένώ 
ό ήλιο; μεσουρανεί.

—  Τί κάμνεις, αδελφέ, αΰτού ; άκόμη κοι
μάσαι ; λέγει εισερχόμενο; εί; τό δωμάτιόν 
του εί; φίλο; του.

—  Ξεκουράζομαι, καϋμ.ένε . Έκοιμήθηκα
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δέκα ώρα; κατά σειράν δέν πρέπει λοιπόν ϋ- 
στερ' άπ' αυτό νά ξεκουρασθώ ολίγον ; !

’Ημέραν τινά ό Σέριδα/ εισέρχεται εί; κου- 
ρείον ΐνα παραγγείλγ, μίαν φενάκην. Ό κομ- 
μ.ωτής, άνθρωπος έλευθέριος καί θέλων νά 
τιμ,ήσν) τόν ποιητήν, τόν προσκαλεΐ εί; τό ό
πισθεν τού έργαστηρίου του, ϊνα τώ προσφέρ-ρ 
άναψυκτικόν τ ι . Ενταύθα δέ έδείχθη τόσο.ν 
φιλόφρων καί περιποιητικό; , ώστε ό ποιητής 
συνεκινήθη. Όταν έσηκώθησαν τή; τοαπέ- 
ζ·/); καί έμελλον νά χωρισθώσιν,ό Σέριδαν στρε
φόμενο; πρό; τόν κομμ.ωτήν, τώ λέγει'

—  Νά σου είπώ, έσκέφθην καλλίτερα, καί 
δέν έπιθυμ,ώ νά μού κατασκευάση; τήν φε
νάκην.

Έκπεπληγμένο; καί τεθλιμμένο; ό άλλο; α
ναφωνεί :

—  Δυστυχία μου ! εί; τί σά; δυσηρέστησα, 
κύριε Σέριδαν ;

—  ’Ξεύρεις ; λέγει ό ποιητή;' μού φαίνεσαι 
τίμιος άνθρωπο; καί έπαναλαμβάνω οτι δέν 
έπιθυμώ νά μού κατασκευάσ-ρ; τήν περρούκαν 
μου, διότι δέν ειχα σκοπόν νά τήν πληρώσω. 
Θά υπάγω εί; κανένα άλλον !

ΑΛΗΘΕΙΑ I

Ό στρατιώτη; έν ειρήνη, είνε ό,τι ή θερμά
στρα κατά τό θέρο; : Οΰδεί; βεβαίως συνετός 
άνθρωπο; θά φαντασθή ποτε νά κρημνίση τήν 
θερμάστραν του, διότι ό ημεροδείκτης του ση- 
μ.ειόνει ’Ιούνιον μήνα.

Μή άναβάλη,ς ποτέ τάς δωρεά; σου μέχρι 
τή; στιγμή; τού θανάτου' διότι, άκριβώ; εί- 
πεϊν, ό θνήσκων δωρεϊται άγαθά οΰχί ίδικά 
του πλέον, άλλ’ εί; άλλου; άνήκοντα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Κατά τήν τελευταία·/ άπογραφήν ό πληθυ
σμό; τού Μεξικού είνε 10,001,884, ών 4,820, 
442 τού άρρενο; καί 5 ,1 75,442 τού θήλεο;
φύλου.

Έν Μεξίκω ΰπάρχουσιν 1.882,522 κάτοικοι 
εί; τήν καυκασίαν άνήκοντε; φυλήν, 3,705, 
044 εί; τήν ιθαγενή αμερικανικήν καί 4,254,

πλοία δέ-026. Έκ τούτων 1040 ιστιοφόρα καί 
431 ατμόπλοια άνήκον εί; "Αγγλου;. Έκ τών 
ναυαγίων τούτων άπωλέσθησαν κατά τό αυτό
έτος 4,200 άνθρωποι.

%νν

Ή Βρ.Ιγιχ?) ' /4>·(ί.αρτηηια άφηγεΐται ά- 
στεϊον ανέκδοτον περί τού Γλάδστωνος, συμ
βάν πρό τίνος έν τοΤ; πέριξ τή; αγροτική; αυ
τού κατοικίας, έν Χαβάρδεν. Ή έκεϊ αστυνο
μία, ΰποπτεύουσα πανταχού συνωμότας καί 
δολοφόνου;, συνέλαβεν έργάτην τινά, όστι; ήρ- 
χετο εί; τήν επαυλιν τού πρωθυπουργού μέ ή
θος σφοδρά τεταραγμένον καί τρόπου; παρέ
χοντας πολλά; ΰπονοίας. Υποβληθεί; εί; αΰ- 
στηοάν άνάκρισιν ό άνθρωπο; οΰτο;,— έργάτη; 
έκ Βιρμιγκάμη; —  έδικαίωσε τά; φρικτοτάτα; 
ΰπονοίας τή; αστυνομία; εύρεθεί; κάτοχο; ί- 
σχυοού πελέκεως, δν έκρυπτεν ύπό τό έπανω- 
φόριόν του. Ε ί; μάτην διεμαρτύρετο ότι έξ ά
κρου θαυμασμού πρό; τόν κ. Γλάδστωνα είχε·/ 
έπίτηδε; κατασκευάσει τόν πέλεκυν ΐνα τόν 
προσφέρη δώρον εί; τόν δενδροτόμον πρωθυ
πουργόν, ή αστυνομία οΰδέν ήθελε νά πιστεύ-

318 μιγαδε:.

Κατ’ άκριβεΐ; σημειώσεις έν έτει 1883 
έναυάγησαν ιστιοφόρα μέν πλοία 2011, άτμό-

πουργό; διέταξε τότε νά προσαγάγωσιν αΰτώ 
τόν ένοχον, όστι; έπεβεβαίωσε τήν πρώτη·/ 
του ομολογίαν καί προσήνεγκεν αΰτφ τόν πέ
λεκυν μετ’ ένδείξεων άκρου σεβασμού. Ό δέ 
Γλάδστων έδέχθη αύτόν γελών, έσφιξεν είλι- 
κρινώ; τήν χεϊρα τού έκ Βιρμιγκάμη; έργάτου, 
καί παρεκάλεσε τήν αστυνομίαν ΐνα τού λοι
πού μετριάσγι ολίγον τόν ζήλόν τη;.

Καί τοι όσημέραι δεινότερο; καθίσταται ό 
περί ύπάρξεω; άγιον τών ανθρώπων, φαίνεται 
έν τούτοι; ότι ή Ονη,σιμ.ότη; παρ’ αύτοί; βαί
νει έλαττουμένη ’Γούτο άπέδειξε σοφό; τι; έ- 

! πιστήμων διά τού έπομ.ένου υπολογισμού : Ό 
κ. Βυι·(1θΛυ,διαιρέσα; τόν αιώνα ήμών εί; πε
ριόδου; πενταετείς, ευρίσκει ότι έν άρχή μέν 

1 τού αίώνος άπέθνησκον κατά μέσον όρον 2G4 
πρόσωπα έπί 10,000 κατοίκων, ένώ κατά τά 
τελευταία ταύτα έτη άποθνήσκουσι μόνον 223 
πρόσωπα.

Έάν δ’ ό αιών διαιρεθή εί; περιόδου; εικο
σαετείς, εύρίσκομεν ÖTt άπό τού 1800— 1820 
άπέθνησκον κατά μέσον όρον 260 άνθρωποι έπί
10,000 κατοίκων άπό τού 1820 — 1840 άπέ
θνησκον 250' άπό τού 1840— 1860 άπέθνη
σκον 237, καί άπό τού 1860 — 1880 μόνον 
234.

•

Περίεργον στοίχημα συνήψεν "Αγγλο; τι;
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προς άλλον συμπατριώτην του. Συνίστατο δε 
τά στοίχημα εις τούτο, ότι ό προτείνχς άνε- 
λάμβανε νά έκτελέσνι πορείαν μιλιών βημάτων 
πριν ή ό άλλο; κατορθώσνι να φάγγ μικρόν ψω- 
μίον 10 λεπτών. Του στοιχήματος άθλον έτέ- 
θησαν 1000 φράγκα. Καθ’ ήν λοιπόν στιγμήν 
ό είς ήρχιζ® τήν πορείαν, άρχιζε καί ό άλλος 
να τρώγν) τόν αρτίσκον. Άλλ’ είτε ή συγκίνη- 
σις συνέσφιξε τόν λάρυγγα του— ώςένίοτε συμ- 
βαίνει καί είς πού; άοιδούς— εΓτε έξ άλλης αι
τίας, μ-όλις κατώρθωσε νά καταπίη τρεϊ; φο
ράς, ένφ ό άλλος συνεπλήρου τήν πορείαν των 
χιλίων βημ.άτων

Περί τού Αλιευτικού πληθυσμού καί των έκ 
τής άλιείας προσόδων των διαφόρων έθνών τής 
Ευρώπης εϋρίσκομεν τάς έπομένας πληροφορίας 
έν γαλλική έφημερίδι. Πρώτη έν τώ κλάδω 
τούτω φαίνεται ή Αγγλία, έχουσα 120,000 
Αλιεΐ; καί άπολαμβάνουσα έτησίω; έκ τής α
λιείας 1 1,000.000 λιρών στερλινών (275 έ/.α-
τομ.φράγκων). Πρώτιστον δέ Αλιευτικόν πρω’ίόν 
αυτής είνε ή ά ρένχα , ό ιχθύς τού πένητος έν 
Αγγλία. Μετ’ αυτήν ϊρχετάι ή Γαλλία αρι
θμούσα 83.8-45 άλιεΐ: καί άπολααβάνουσα 93 
εκατομμύρια φράγκων. Οί ’Ολλανδοί Αλιεύον- 
σιν έτησίως 200,000 000 άρεγκων, ά: διατη-
ρούσιν έν βαρελίοις, καί 50,000,000 άς πω-
λούσι νώτας. Ή Ιταλία εισπράττει έκ τής ά
λιείας 40,000.000 φράγκων, έχει δ’ άλιεΐ; 
60,000" ή δε Ισπανία έξάγει Αλιευτικά προϊ
όντα 2 μόνον έκατομμυρίων φράγκων.

Πάσας όμως τής Ευρώπης τάς χώρας ύπερ- 
τερούσι καί έν τ·£ βιομηχανία ταύτγ αί Ήνω- 
μέναι Πολιτεΐαι τής ’Αμερικής κατά τε τήν 
τελειότητα τών Αλιευτικών οργάνων, τό μέγε
θος τών πλοίων καί τόν πλούτον τών ιχθύων, 
ών 1 500 είδη εΰρίσκονται είς τάς θαλάσσας τής 
χώρας. Τής σπουδαιότητος δέ τής Αλιείας έν 
ταΐς Ήνωμέναι; Πολιτείας μαρτύριον ασφαλές 
είνε ότι τά έξ αυτής είσπραχθέντα κατά τό 
1881 άνήλθον είς τό μέγιστον ποσόν 20,000,
000 λιρών στερλινών, ήτοι 500,000,000φράγ- 
κων.

»Vt

Ό  αύτοκρατωρ τής Γ’ωσσιας και ό βασι
λεύς τής ’Ιταλίας φημίζονται ώ; οί έπιδεξιώ- 
τατοι ιππείς μεταξύ τών ηγεμόνων τής Ευ
ρώπης , άλλ’ ό Τσάρο; δέν ευδοκιμεί ομοίως 
καί είς τήν σκοποβολήν καί τήν ξιφομαχίαν.

Ό βασιλεύ; τής Ισπανίας Άλφόνσος θεω
ρείται ώς πρώτης δυνάμεως ξιφομάχος, ό δέ 
τής Αυστρίας αύτοκρατωρ είνε, μετά τόν θά
νατον τού Βίκτορος Εμμανουήλ, ό δεξιώτερο; 
σκοπευτής. Σκοπευτής άριστος θεωρείται καί 
ο βασιλεύ; τής Σερβίας Μιλάνος, ώ; ξιφομάχοι

δ’ επιδέξιοι φημίζονται καί ό πρίγκηψ διάδο- 
ος τήςΓερμανίας, ό μέγας δούξ τού Σαξοκο- 
ούργου, ό άρχιδούξ τής Αυστρίας’Ροδόλφος, 

καί ό μέγας δούξ Βλαδίμηρος.
• VV

Κατά τινα έπιθεώρησιν δημοσιευθεΐσαν υπό 
τής έν Βέρνη έκδιδομένης διεθνούς ταχυδρομι
κής έφημερίδος περί τής λειτουργίας τής διε
θνούς ταχυδρομικής ένώσεως, αύτη περιλαμ- 
βάνει νύν 46 κράτη Ιχοντα πληθυσμόν 801, 
029,000. Προς υπηρεσίαν τού πληθυσμού τού
του εΐσίν έν ένεργεια 114,314 ταχυδρομικά 
γραφεία καί 387,695 υπάλληλοι" κιβώτια δέ 
ταχυδρομικά ϋπάοχουσιν 243,457. Διά τών 
ταχυδρομικών τούτων γραφείων ¿κυκλοφόρησαν 
9 .8  I 2 εκατομμύρια αντικειμένων, ήτοι 4,756 
έκατομμύρια επιστολών, 838 εκατομμύρια δελ
ταρίων, 1,454 εκατομμύρια εντύπων 78 έκα- 
τομμ.ύρια έμπορικών δειγμάτων, 2,394 έκχ- 
τομ.μύρια φύλλων έφημερίδων καί περιοδικών, 
10 έκατομμύρια ταχυδρομικών ενταλμάτων 
συναπαρτιζόν-ων τό ποσόν 885 έκατομμυρίων 
φράγκων, 1 5 εκατομμύρια όνομαστικαί έπιτα- 
γαί άξίας 198 εκατομμυρίων φράγκων, 37 έ
κατομμύρια έπιστολών περιεχουσών άξίας 3 /, 
392 εκατομμύρια φράγκων, Γ12 εκατομμύρια 
ταχυδρομικαί δηλώσει; είς πληρωμήν 7,442 έ
κατομμυρίων φράγκων, 27 έκατομμύρια δεμά
των έχόντων αξίαν 9,492 έκατομμύρια φράγ
κων καί 91 έκατομμύρια δεμάτων άνευ άξίας.
’ Υ’πό τήν οικονομικήν εποψιν ή ταχυδρομική 
υπηρεσία τής διεθνούς ένώσεω; παρουσιάζει τά 
έπόμενα εξαγόμενα : ΕΙσεπράχθησαν φράγκα
9 99 ,422.207, έδ α π ανή θη σαν δέ 871,458,892 
φράγκα, ήτοι έμεινε περίσσευμα 127,963,316 
φράγκα.

m
Έν αυστριακή έφημερίδι έδημοσιεύθη περί

εργο; σύγκρισις τού Σαραγέβου πρό τής αυστρι
ακής κατοχής καί μ.ετ’ αυτήν. Έν διαστήματι 
πέντε ετών ή πρωτεύουσα τής Βοσνίας μετέ- 
βαλεν ολως δψιν καί άπό ανατολικής έγένετο 
ήμιευρωπαϊκη πόλις. Καθ’ έκάστην άνεγείρον- 
ται νέα κτίρια καί ιδρύονται νέα εργαστήρια, 
ό δέ πληθυσμ,ός αυξάνει διά τής προσελεύσεως 
υπαλλήλων, εμπόρων,εργατών.Όδοί τινες έρρυ- 
μ.οτομ.ηθησαν, δέν περιφέρονται δέ πλέον έν αύ- 
τκϊς άγέλαι άοεσπότων κυνών. 'Ο ςένος ευρί
σκει ευρωπαϊκά ξενοδοχεία, ζυθοπωλεία καί 
καφενεία" έφ’ όσον δέ διαδίδεται ό πολιτισμός, 
οί ’Οθωμανοί άποχωρούσιν εί: τάς απόκεντρους 
συνοικίας τής πόλεώς. Πολλοί τών ιθαγενών 
φέρουσιν ήδη τόν ευρωπαϊκόν ιματισμόν, αί δέ 
γυναΐκές των ένδύονται κατά τούς συρμούς τών 
Παρισίων.
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