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Θ’ ΑΠΟΘΑΝΩΜΕΝ ΤΗΣ ΠΕΙΝΗΣ.

Έννοούμεν οί συμπολϊται υ.ζς νχ μή άφήσουν [/.όνον 
εις την δημοσιογραφίαν τό ζήτημα τής δημοσίας υγείας. 
Είναι άγων είς τόν όποιον πρέπει όλοι νά λάβωσι μ.έρος 
επιβαλλόμενοι διά τής επιρροής των,διά τών ψήφων των, 
διά τών φωνών των καί έν ανάγκη καί διά καλού, κα
λού ξυλοκοπήματος. Μή νομίζουν οτι άρκεΐ νά γρα^ώ- 
σιν ολίγα άρθρα διά νά μή άποθάνουν αυτοί έζ επιδη
μίας.

’Αντί νά συζητώσιν άηδώς είς τά καφφενεϊα καί οπού 
σταθούν τά αιώνια πολιτικά τού Ρωμηού, άς κάμουν 
θέμα τής ανεξάντλητου Λίμας των τά ζήτημα τούτο,ίσως 
ούτω κατορθωθή νά σχημα.τισθή τουλάχιστον μία κοινή 
γνώμη δυναμένη νά έπιβληθή. Διότι ήμεΐς άληθώς άπο- 
ροΰμεν τί άλλο περ· μένουν νά πάθωσιν άφοΰ σήμερον ώς 
έν πολιορκουμένη πόλει έλειψε τά κρέας εντελώς ένεκα τής 
έπιζωοτίας. Οί βόες έχουσιν ασθένειαν, οί άμνοί εύφλο- 
γίαν, οί χοίροι τρώγουν τά θνησιμαία άμφοτέρων καί 
•πάσχουν καί αυτοί, καί δέν μένει τίποτε υγιές διά νά 
φάγωμεν ήμεΐς. Τουλάχιστον άν είμεθα βέβαιοι όχι οτι 
γίνεται καλώς ή ιατρική έξέτασις τών κρεάτων, άλλ’ 
ότι οί ύπάρχοντες ιατροί άρκούν απλώς πρός έπίσκεψίν 
αύτών, ίσως άπεφασιζαμεν νά ν.·ή άποθάνωμεν έκ τής 
ασιτίας έξ ής κινδυνεύομε·/ σήμερον, όσοι δέν θέλομεν ν’ 
άποθάνωμεν εκ τίνος είδους έπιζωοτίας. Άλλ’ οί ιατροί 
οϊτινες έν καίριο τής επιδημίας διωοίσθησαν, άπελύθησαν 
διά λόγους οικονομίας είς τήν χώραν τής σπατάλης.

Άφίνομεν δά τό ζήτημα τής καθαριότητας τής πόλεως 
άφοΰ αύτά πλέον κατήντησε ζήτημα σύγκρούσεως έξου- 
σιών μεταξύ άστυνομίας καί δημαρχίας καί μέχρις ού 
λυθή, ήμεΐς είμεθα καταδεδικασμένοι νά πίπτωμεν καθ’ 
οδόν νεκροί, ώς έν καιρώ χολέρας, έξ άσφιξίας. Διότι ό 
Δήμαρχος καί ολον αύτό τό κωμικόν δημοτικόν συμβού
λιού φροντίζουν νά αύξήσουν τά εισοδήματα τού δήμοϋ 
κατά τρεις χιλιάδας δραχμάς καί έκθετουσιν εις δημοπρα
σίαν τάς άκαθάρσίας ΐνα έχωσιν ούτω δωρεάν τό αχού-

juffua t&r όδώκ, άντί νά έξοδεύσουν εκατόν τρεις διά 
τήν ύγείαν τών κατοίκων καί νά χρεωκοπήση έστω ολό
κληρος ό δήμος.

Είχομεν έπιδημίαν, εΐχομεν άσφιξίαν, είχομεν πάν 
είδος νόσου καί μαλαχίας έξ ών έκινδυνεύομεν ν’ άποθά
νωμεν καί τώρα ήλθεν ή επιζωοτία καί ή εόφλογία νά 
καταοικάση, όλους όσοι ήθέλομεν νά προφυλαχθώμεν άπό 
αύτάς, ν’ άποθάνωμεν έκ τής πείνης. Καί έπειτα θέλετε 
νά μή άνακηρύξωμεν θεούς τής μωρίας ό'λους εκείνους 
τούς πλουσίους, οϊτινες αποφασίζουν ν’ άποκατασταθούν 
καί νά κατοικήσουν έδώ.

SSEowitz

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

"Εγγραφον μεγίστης σπουδαιότητος έδημοσιεύθη έν τή 
προχθεσινή ΣτοΓι, τού οποίου τό περιεχόμ.ενον όχι μόνον 
έτηρεϊτο άπόκρυφον, άλλά καί δημοσιευθέν δι’ άλλων 
εφημερίδων ήλλοιώθη εντελώς. Είναι δέ τούτο ?'/ πρός 
τύχ Κεόίβηχ xotrl) ύιαχοίχωνις, πρωτοφανής διά τάς άλ- 
ληγορίας καί τό έν γένει ύφος. Οί εύοωπαΐοι αντιπρό
σωποι άρχίζουσι διά τών λέξεων ή πού.ίια βασι,ίεύοχτας  ̂
ύπαινιττόμενοι τόν πρώην Κεδίβην φαίνεται καί παοα- 
λείψαντες πρός εμφασιν τήν άατ/, καί τελειώνουσι διά 
τής εξής βαναυσολογίας κοπριά είς τό χωράφι. Ή άπο— 
κάλυψις αυτή τής Στοάς p.zyxktii' έτάραξε τούς ενταύθα 
διπλωμ.ατικθύς κύκλους, σχολιάζεται δέ πολύ καί έν τώ 
ήμετέρω ύπουργείω τών εξωτερικών.

Άν έλυπήθημεν ολίγον διά τήν αποτυχίαν τού κ. 
Μαυροκορδάτου καί ή ολίγη αυτή λύπη έξηλήφθη όταν 
άνεγνώσαμεν τό προς τούς εκλογείς ευχαριστήριον τού 
άντ’ αυτού έπιτυχόντος κ. Άργυροπούλου. Είναι τοιού- 
τον ώστε άν άπ’ αύτοΰ κοίνωμεν περί τών έν τή βουλή 
λόγων τού κυρίου βουλευτού, σάς διαβεβαιούμεν έκ τών
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προτέρων ότι άπό τούδε δυνάμεθα νά προεξοφλήσωμεν 
σατυρικήν ύλην ολοκλήρων στηλών τοϋ JHvj Χάνεσχι.

Έχρειάσθησαν τόσα έτη εις τόν θάνατον νά θερίζη 
επισκόπους, Sv ειδικόν δικαστήριον νά μάς άπαλλάξη άπό \
ολίγους τοιούτους καί εϊχομεν κατορθώση έπί τέλους νά Καί μίαν επωδόν εις τά νέα έξάστιχα του z 
κενωθώσι δέκα επτά έ'δραι έπισκοπικαί. τά δριμύτατα, (μέ τήν απαγγελίαν του) ;

Άλλ’ όταν συλλογιζόμεθα οτι τό κατά την στατιστι- Θ //«...«.-Α- λ χ-
κήν τό 1 ]1 50 τών έλλήνων κληρικών εύρέθη έτοιμον, κα
τάλληλον καί άξιον νά καθέξη τάς θέσεις αύτάς μάς έρ
χεται ή ιδέα ότι όλοι μας εϊμεθα ικανοί διά μίτρας.

Τό περί εχπορεύσεως τον άγιον Πνεύματος ζήτημα ά- 
νεφάνη σήμερον παρ’ ήμΐν είς τό περί κρανών. Ό Λ ίων 
έγραψε τρεις στήλας έναντίον των, τ,Έριμερις δύο υπέρ, 
ό κ. Φιλήμων άνταπήντησε δι’ άλλων τριών επιφυλαχθείς 
νά σχολιάση άκόμη δι’ Ισαρίθμων καί την έν τή τελευ
ταία παραγράφω του άρθρου τοϋ Μιμή ιδέαν. "Ο Μιμής 
περιμένη νά τελειώση ό Αιών διά νά τόν τσάκιση μέ έ'να 
άρθράκι πάλιν. Καί οϋτω εξακολουθεί νά μουντζουρώνε
ται χαρτί ενώ τό περί κρανών διάταγμα ύπεβλήθη, ύπε- 
γράφη καί δημοσιεύεται.

Προκειμένου δέ περί της ύπερασπίσεως τών κρανών ύπό 
τής Έφημερ&ος :

0 ΑΝΗΡ ΚΑΙ Η ΓΪΝΗ τών σχέσεων τών ατόμων, έπικράτησιν μιάς τάξεως αΰ-» 
τών έπί βλάβη τής άλλης, αύξησιν επομένως τών κοι
νωνικών άναγκών, άγώνα περί τάς ζωής ίσχυρότερον καί 
άρα αύξησιν τάς διανοίας.

Ώστε, irwn·-—1..-Ο- '
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ΕΠΟΨΙΝ-

Είνε γνωστόν ότι ή γυνή παρά τοΐς εντελώς άγρίοις 
λαοΐς χαίρει πλειοτέρας έλευθερίας ή παρά τοΐς ημια- 
γρίοις καί βαρβάροις' τούτο σημαίνει ότι όσον πλειότε
ρον τελειούται κοινωνικώς ό άνθρωπος, τόσον περισσότε
ρον είνε έγθρόσ τάί ~ '

βι , »νι^ μα/.Λον άνεπτυγμένοις λαοΐς
ό μικρότερος βαθμός έλευθερίας, ή δουλεία η ή τυραννία 
έμφαίνει βαθμόν τινα πολιτισμού, διότι τούτο προϋπο
θέτει ήδη κοινωνικήν τινα όργάνωσιν, διαρρύθμισίν τινα

Ό Άγαθόπουλος προσ'φέρων μπουναμιί. 
-τούς ύπχ.σπιστάς του ήδύνατο νά κάμη καΑ

— Τούλάχιστον έτσι μπορεί νά μάς πα\ 
συμμαχικό στρχτό.

_Γ_........ , . «π απαγγελίαν του) :
Ο Λομοχύς, ή Άτιμος συνθήκη και τά χ{>άπ|\ 
dev μένει π.Ιι'ον ΆΛ.Ιο τι ιΐ'μή χαί . . . τό αί

Ό διευθυντής τοϋ Μή Χ«νεσα6 έ_3

— —, το M.xvsoxt καί σύνεργασθέντα τόσον εύφυώς μετά τής λοιπά,ς χορείας τών συν 
τακτών τού Μή Χχνεαχε* ευχαριστεί έπίσης τούς 
προσφιλείς συντάκτας τής Εγημεμίόος, Νέων ’/όεύν, 
Νέας Εγημεμιόος, λJournal d AthAnes» καί τον παλαιόν 
του φίλον καί συνάδελφον, τόν περιπαθή Κλεάνθην Τριαν- 
ταφυλλον, δι όσα καλα υπέρ αυτού έγραψαν ζητεί συγ
γνώμην παρά τών τακτικών άναγνωστών τοϋ Μή Χά- 

S.Z-. —Ο.—- κχ1

_____ rw. «, «ιχνυητικη αναπτυςις τού άνδρός έβαινε
πρός τά πρόσω, ένω έπρεπε νά περιμείνη τις νά Γόη οτι 
συνέβη τά έναντίον. Άνάλογον τοιούτου φαινομένου βλέ
πομεν καί είς έν άλλο γεγονός.

Αί ίδέαι παραδείγματος χάριν περί κοσμογονίας καί 
θεότητος παρά τοΐς μη άνεπτυγμένοις λαοΐς η όλως δέν 
ύπάρχουσιν, ώς παρά τοΐς Κάφροις, ή είνε λίαν 
Ιάπλαΐ- ένόσφ δέ ή άνθρωπίνη διάνοια έπλούτιζε, βλέ
πομεν οτι αί ίδέαι αύται έγίνοντο τεοατωδέστεραι, άλο- 
γώτεραι καί άφυσικώτεραι'άρκεΐ νά άναφέρωμέν τινας λίαν 
πεπολιτισμένων έθνών τά; άρχαιότητος καί τοϋ αίώνος 
'ημών διά νά θαυμάσωμεν τό ύψος τής παραφροσύνης, είς 
δ δύναται' ποτέ νά φθάση ό ανθρώπινος νούς. Οϋτω, ώς 
αναφέρει ό Buchner, οί ’Αρμένιοι έχουν τήν έξης παρά- 
δοσιν περί τάς κοσμογονίας: «Τό αόρατον καί αιώνιον 
»"Ον ήθέλησε νά δείςη τήν δύναμίν του καί νά φανά έν 
«τή δόξη του. Έν άρχη έδημιούργησε τό ύδωρ μόνον 
«διά μιας σκέψεως, καί κατέθηκεν έν αύτφ τό σπέρμα

ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ
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ΠΛΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΠΣ, Τ. ΦΙΛΗΜΩΝ.
[Είνε μεσονύκτιον καί ή σελήνη μεσουρανεί- τά άστρα 

έκπέμπουσιν άμυδράν λάμψιν, έν ώ τά φανάρια τάς πό- 
λεως είνε έσβεσμένα έκ σεβασμού πρός τά ουράνιον φώς 
η έξ άμνημονεύτου συνήθειας τάς εταιρίας τού άεριό- 
φωτός μας. Έν κράνος καλοκαθισμένον έπί τίνος κεφα
λής περιφέρεται έξωθεν τής οικίας τοϋ Φιλήμωνος.]

«
•— ΓΙΑΝΟΣ. Ψάλλει κιθαρίζων.

Μέ τό κράνος βαρύ ’στό σκοτάδι 
Μέ τήν λόγχη σέ χέρι θρασύ,
’Στή φωτιά ’στό βουνό ’στό λαγκάδι 
Τήν πατρίδα φυλάττω—τίς εί.—

(ΜΙΑ ΡΟΜΠΑ ΝΤΙ ΚΑΜΕΡΑ). Προβάλλει ασκεπής 
από τού παραθύρου τής οικίας Φιλήμονος.

— ΦΙΛΗΜΩΝ. Τίς εί;
— ΠΑΝΟΣ. Κράνος ! Καί σύ;
— ΦΙΛΗΜΩΝ.' Ρόμπα.
— Π. Καλή.— Φ. Είπέ μοι, ώ Πάνε, τί τά κράνη ταύτα σημαί- 

νουσι; Άνέγνως τόν προχθεσινόν μου τάΖώζα;
— ΓΙ. (ψυχρά). Ναι. (ολίγον είρωνικώς). Άλλ* άνέγ-

νων καί τήν ’Εφημιερέδ».
— Φ. (’Οπισθοδρομώ·/ έκπλητος). Καί πώς, δέν άνέ

γνως τήν άπάντησίν μου είς αύτήν;
— Π. Ναί.— Φ. Έ. Δέν είδες έκεϊ, οτι τά κράνη είναι καί ύπό 

κλιματολογικήν έποψιν καί ύπό στρατιωτικήν καί ύπό

«τής δημιουργίας, όπερ έγεινε Sv ώόν λάμπον ώς ό ή-1 
»λιος· ύστερον αύτός ό θεός έλαβεν μορφήν εντός τού 
»ώοϋ ύπό τήν μορφήν τού Parambrama, δηλαδή θεαν- 

» «θρώπου. Αφού δέ έμεινε έντός τού ώού εκατομμύρια 
«αιώνων, αίφνης ρηγνύει τό ώόν, έξέρχεται καί άρχίζει 
»τήν δημιουργίαν τοϋ κόσμου. Έξ ενός τεμαχίου τοϋ ώού. 
«έδημιούργησε τόν ούρανόν, έξ άλλου τήν γήν. "Υστερον 
«ό ίδιος Θεός διηρέθη είς δύο ήμίση, ών τό μέν Sv έγεινε. 
«γένους άρσενικοϋ, τό δέ έτερον θηλικοϋ καί οϋτω έπολ- 
«λαπλασιάσθη είς ανθρώπου; καί είς ζώα.»

Ή παράδοσις αϋτη είνε,κατά Biichner, ή αιτία, δι’ ήν 
οί Αρμένιοι κατά πάν νέον έτος προσφέρουν πρός άλλή- 
λους ώά. Έξ αύτού δέ οί Χριστιανοί πατέρες καθιέεω- 
σαν καί παρ’ ήμϊν τήν προσφοράν τών ώών κατά τό 
Πάσχα" άλλ’ έσχον τήν μεγάλην ιδέαν νά τά βάψουν.

Άναγινώσκων τις τήν άνωτέρω ιδέαν τών Αρμενίων 
περί κοσμογονίας οφείλει νά παραδεχτή ότι είχε φθάσει 
ήδη εις μέγαν βαθμόν ή διάνοια των, ώστε νά σχηματί- 
σωσι τόσον περίπλοκου ιδέαν περί τής δημιουργίας. ’Ο
λίγον έτι ύψιπέτις άν ήτο ή φαντασία των, καί ό θεός 
' — - «τ ι « vr„i.. - ’θά έξήρχετο έξ ενός Ντολμά.. Οί Βαβυλώνιοι παρεδέχοντο οτι έν άρχή ύπήρχον ύδωο 
καί σκότος πανταχοϋ, ένθα περιεφέροντο διαφόρων ειδών(

ι^ερατώδη όντα- άλλ’ ό Θεός Bel έχώρισεν έκ τού χάους Ek(‘) Όρχ Δχμχλίν.

. . , . άντιβασιλικήν άκόμη άκατάλληλα διά τόν έλλη 
νικάν στοατόν;— Π. (τραγικώς) Τιμολέων ! Δέν είναι πρώτη αύτή 
φορά, καθ’ ήν άπό σπόντα κτυπάς τήν βασιλείαν, ένθυ- 
{μούμαι μίαν άλλην, καθ’ήν άπό σπόντα έθυμιάτιζες αυ
τήν ενθυμείσαι καί σύ;

— Φ. (έκπληκτος) Πώς;
— Π. (άποτόμ.ως) Ναί. Όταν έγραφες περί διαδοχι

κού (τοϋ διαδόχου) πτερού, τό όποιον αναιδής άνεμ,ος ά- 
νήρπα.σε χωρίς νά σεβασθή τήν Μεγαλειότητά του. (Τρα
γικώς). Μήπως άρα γε, Τιμολέων, θέλεις νά φέρωσι πτε
ρά καί τά νέα κράνη;

— Φ. Ποσώς.
— Π. Άλλά τότε;
— Φ. Τότε (καλύπτεται διά δημοκρατικού πίλου, ώς 

έκ τού ψύχους καί τής ύγρασίας, ή οποία τόν πειράζει),
— Π. (Προσβληθείς έκ τάς συνήθους καπελομανίας). 

Ξεκαπελώσου (Τήν στιγμήν αύτήν άνοίγεται παράθυρο ν 
τής οικίας Καλλιγά καί τρεις πίλοι ό είς μετά τόν άλ
λον έμ,φανίζονται έπί τής κεφαλής τού πνέοντος έκδίκη· 
σιν καί διψώντας δικαιοσύνην καθηγητοϋ τοϋ 'Ρωμαϊ

κού Δικαίου).— II. (’Οπισθοδρομών). Τί βλέπω !
— Φ. (Αποκαλύπτεται, έν φ τό φάσμα τού Καλλιγά 

έξαοανίζεται). Άλλ’ ώ Πάνε, ιδού έγώ άποκαλύπτομαι 
ύπείκων τη βασιλική μεγαλειότητι, καί σύ δέν άποκρα- 
νοϋσαι ύποκύπτων τή άντιβασιλική ;

— II. ’ ‘λλ’ ιό Τιμολέων !...
— Φ. ι,ό'ξαλλος) Άποκρανώσου ! Καί γάρ Αίώνά σοι 

πατάξας, διαρρήξω σου τό κράνος !
— II. (Πετών κατά τοϋ στόματός του μίαν μπούκαν

άγνώστου φύσεως) Πάταξον μέν, λούφαξον δέ.
Κέράνος.

τούτου τόν ούρανόν καί τήν γήν, καί ύστερον διέταξεν- 
άλλους θεούς νά πλάσωσι τούς άνθρώπους καί τά ζώα.

Τέλος,κατά τόν 1 9ον αιώνα, καθ’ όν ή άνθρωπίνη διά
νοια έφθασεν είς τό ϋψιστον σημεΐον άναπτύξεως, έν τή 
πεπολιτισμένη Εύρώπη τινές φρονοϋσιν ότι ό κόσμος 
έκτίσθη ύπό ένός άοράτου “Οντος είς έξ ημέρας· ότι τό 
όν τούτο κατήλθεν έπί τής γής, έσταυρώθη χάριν τών 
άνθρώπων, ότι είνε πατήο τοϋ εαυτού του, υιός τοϋ εαυ
τού καί πνεύμα καί τών δύο όμού, άλλά έν ταύτώ είνε
τρεις, οί τρεις δέ εις, ό είς δέ τρεις (*).

Έκ τούτων έξάγεται οτι ή άνάπτυξις της διανοίας
μέχρι τινός συντείνει είς τήν σύγχυσιν καί άπομάκρυν- 
σιν τής άληθείας, άφ’ ένός, καί άφ’ ετέρου είς τήν έπι- 
κράτησιν τού μή άληθοϋς καί έσφαλμένου μέ ολας τάς 
θλιβεράς συνεπείας· άλλ’ ύστερον ύπερβάσα τόν φραγμόν 
τούτον άπαξ, αίρεται πλέον ύψηλά καί αιωνίως πρός 

τήν άλήθειαν.ι Ό άνήρ λοιπόν συναισθανόμενος τήν ύπεροχήν, ήν έχει 
άπεναντι τής γυναικός ώς πρός τό θάρρος καί τήν δύνα- 
μιν, καί έχων συνείδησιν τής ύπεοτέοας καί όλονέν αύξο- 
μένης διανοίας του, ήν άποκτά, διότι λαμβάνει ένερνόν 
μέρος είς τόν ύπέρ τής ύπάρξεως άγώνα, εσχε τό δι-
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ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ.

'II μίτραις ή Δεσποτικαΐς έβγήκαν ’στό παζάρι, 
λοιπόν αμέσως λύσετε, Δεσπόταις, τό κεμέρι, 
οποίος θά δώση πΐό πολλά, έζεϊνος καί θά πάρη 
τοΰ ’Επισκόπου τό ραβδί ’στό άγιό του χέρι.
Λοιπόν έμπρός, Δεσπόταις μου, είς τή δημοπρασία, 
πρέπει νά δίνη κάτι τί Θαρρώ κΓ ή Εκκλησία.

Όσον παρά θά δώσετε γΐά τό Δεσποτιλίζι, 
ό παντοδύναμος Θεός διπλό Θά σάς τόν δώση.,.. 
Εκείνο τό φαρδύ φαρδύ Δεσποτικό μανίκι 
πόσα καί πόσα πράγματα δέν ήμπορεΐ νά χώση !
Γΐά σάς ή μίτραις ή βαρείαΐς, γΐά σάς τά πετραχήλια, 
γΐά σάς οί πολυέλαιοι καί τά χρυσά καντήλια

Πόσος παράς, πόση τιμή καί δόξα σάς προσμένει ! 
καί μέ τόν ϋψιστο θεό άκόμη Θά ’μιλάτε, 
αύτός Θά σάς μυρίοπλουτή,· αύτός Θά σάς παχαίνη, 
καί ένα βώδι μόνοι σας Θ’ αντέχετε νά φάτε.
ΤΙ μίτρα ’στό κεφάλι σας άκτίναις θά σκορπίζη, 
κΓ ό διάκος μέ τό Θυμιατό θέ νά σάς λιβανίζη

—Πολλά τά έτη, Δέσποτα, Θέλω παππάς νά γίνω.. . 
—Πιστεύω πώς δέν έρχεσαι μέ χέρία αδειανά.
—"Ας χειροτονηθώ παππάς, καί οσα Θες σοΰ δίνω, 
ώς τόσο πάρε κάμποσα, Δεσπότη μου, λιανά.
Καί ό Δεσπότης τόν παππά άπ’ τά μαλλιά άοπάζει, 
καί Άιζιος καί "Αίσιος ό κόσμος τοΰ οωνάζει.

—Πολλά τά ετη, Δέσποτα . . . έλα ’στό τάδε σπήτι, 
μια ώμορφη άρχόντισσα νά έξομολογήσης . . .
— Ελα νά θάψης, Δέσποτα, τόν τάδε μακαρίτη.
— Ελα τοΰ δείνα άρχοντα τόν Αράκο ίχ βαπτίσης. 

Ελα νά κάμης άγίασμό καί νά μάς μνημονέψης.
— Ελα καί μιάς Μαγδαληνής τον πόνο νά γίατρέψης.

—Πάρε αύτό τό βούτυρο, πάρε κι’ αύτό τό μέλι, 
μάρε χουρμάδες, κάστανα, καί λάδι δυό τουλούμια.
Ο γέρο ΤΙαππά Γίακουμής γιά δώρο σοΰ τά στέλλει 

σοΰ στέλλει κι’ ό Παππά Φωκάς δέκα κουτιά λουκούμια. 
— Ελα μαζί μας, Δέσποτα, νά φάς καί νά γλεντίσης, 
καί σήκωσε τό χέρι σου γιά νά μάς εύλογήσης. '

Ο#.ου πατησης Δέσποτα, εκεί κι η ευτυχία,
Μαγδαληναϊς άπό.'μπροστά καί διάκοι άπό ’πίσω, 
οί άγγελοι τριγύρω σου πετοΰνε μ’ άρμονία, 
καί ό'ταν ψάλλης, σοΰ βαστούν τά Χερουβείμ, τό ϊσο 
Κι’ έδώ ή καλοπέρασις, παράς, τιμή μεγάλη, 
καί βασιλεία ούρανών είς τήν ζωή τήν άλλη.

Εμπρός λοιπόν με τοΰ Θεού τή δύναμι., Δεσπόταις, 
συλλογισθήτε τής τιμαΐς καί τά καλά τά τόσα, 
τόν κύριον ημών Χριστόν,της πάπίαις καί τής κόταις, 
καί τό πουγγί σας λύσετε καί δόστε όσα όσα.
Έ ! άλά ούνα, άλά τρέ, είς τή δημοπρασία,
για νά μή χάσετε καί σεις κΓ εμείς κΓ ή ’Εκκλησία
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ΑονϊΤνον.
Φί.Ιτατον Μή Χάνββαε.

Εΰρισκόμεθα έν τή εποχή τών Χριστουγέννων.
Τό «Christmas Time» έν Λονδίνω είναι μία κοινωνική 

έπανάστασις. Δύναταί τις νά ύποθέση ένταΰθα πολύ δι
καίως, ότι ό άναπόσπαστος άπό τής έποχής ταύτης πά
γος, διαστέλλεται, έκτείνεται, όρμά, περιβάλλει διά 
τών κρυσταλλοειδών μελών του ολόκληρον τήν πόλιν τοΰ 
Ταμίσεως, περικαλύπτει τάς καρδίας, σφραγίζει τά γρα
φεία, θάπτει τον χάρτην, τήν μελάνην, καί τά άναλό- 
για, καλύπτει τάς άπειραρίθμους καπνοδόχας τών εργο
στασίων, παρακωλύει τον σατανικόν θόρυβον τής κινή- 
σεως τών φορτηγών αμαξών, άπωθεΐ την μυρμηκικν τών 
έμπορων τοΰ City πρός τάς γαληνιαίας νοτίους, καί τάς 
άριστοκρατικάς Δυτικάς συνοικίας, καί τέλος μεταβάλ
λει τά πάντα είς ύπερμέγεθες, άκατανόητον κάτοπτρου, 
παριστών όλα τ’ άντικείμενα τοΰ άγγλικοΰ βίου άνε- 
στραμμένα.

♦ .
*

Τά Χριστούγεννα διά τόν "Αγγλον, καί ιδίως διά τόν 
κάτοικον τοΰ Λονδίνου, είναι είδος χρονολογικού mini— 
stre plinipotentiaire, οστις φέρει επί τών ακατέργαστων 
ώμων του, όλας τάς λειτουργίας τών πολιτικών εορτών 
τών Παρισίων, τών ηδυπαθών κώμων τής Φλωρεντίας, 
τών έξημμένων διασκεδάσεων τής Μαδρίτης, τών δαδο- 
φοριών τοΰ Μονάχου, καί τών I 33 σπουύαίω)· θρησκευ
τικών πανηγύρεων τής Ελλάδος. Είναι τό carnevale του, 
ή ft'te nationale του, αί ταυρομαχία.!· τά κοό.ίοιχ/ά
του. Είναι ή μόνη ταινία ήτις τόν συνέχει μετά τοΰ

Παραδείσου τών ηδονών. Είναι ή δασις έν ή εξαπλώνει, 
πρός στιγμήν εύαρέστως τά ξηρανθέντα έν ταϊς εύρείαις 
στέππαις τής ύλης μέλη του. Είναι τό ονείρου καί ό 
σκοπός τοΰ βίου του. Είναι ή γλυκεία φράσις, ήτις ψελ— 
λιζομένη ενίοτε είς τά ώτά του, ύπό τής άσθενοΰς πνοής 
τής εύαισθησίας ήτις τώ μένει, ομαλύνει πρός στιγμήν 
τό έρρυτιδωμένον μέτωπόν του. Είναι ή δικαιολόγησις 
διά τήν παρατεταμένην άνοησίαν του, ώς συνήθως κα
λείται ένταΰθα, τοΰ νά άνέχηται τήν ζωήν. Διατί κυ
ρίως θά γίνη σύζυγος ό "Αγγλος ; Διά νά έχη έν ιδιαί
τερον άτομον, οπερ νά κατασκευάση κατά τήν πάνδημον 
ταύτην έποχήν τό Plum-Pudding του. Διατί χαίρεται ό 
γινόμενος πατήρ ; διότι ή παραμονή τών Χριστουγέννων, 
θά ήναι ζωηρά, τρελλή έν τώ οϊκω του. Διατί κύπτει 
έπί τοΰ Γραφείου του 364 ημέρας άδιαλείπτως, χαράσ- 
σων καί αριθμών άριθμούς ; Διότι διορά μετά παιδι
κής άγαλλιάσεως τήν διαυγή, έξαλλον, ηδυπαθή ήμέ 
ραν, ήτις πρόκειται ν’ άνταμείψη όλους τούς άγώνάς 
του, καί νά τώ χορηγήση ίσχύν, νά διέλθη άγογγύστως 
έτέρας 364 ημέρας ασχολίας. Καί έάν θέλης νά έφαρ- 
μόζης τήν φιλοσοφίαν παντού, εί'σελθε είς οίονδήποτε 
έμπορικόν Γραφείου, τήν στιγμήν καθ’ ήν άνεγείρει ρυθ- 
μικώς τό ελατήριου τοΰ ημεροδείκτου του ό άγγλος 
έμπορος,όπως ϊδης έν τή φυσιογνωμία του μυστηριώδη α- 
γαλλίασιν, έπί τή παρόδω καί έτέρας ημέρας, έπί τή κα- 
ταπτώσει δηλ. καί ετέρου τείχους, χωρίζοντας αύτόν 
άπό τής μαγευτικής άπόψεως τών Χριστουγέννων.

* ★*

‘ Αμα τή πρώτη έφόδω τοΰ Δεκεμβρίου, άρχεται έν 
Λονδίνω, ή περίεργος έκείνη πλήν φυσική άπόλαυσις, 
ήτις είναι ή μόνη άληθής, ή μόνη άμικτος πάσης λύπης, 
καί ήν δυνάμεθα νά όνομάσωμεν άπόλαυσιν τής προσδο-

καίωμα φυσικώ τώ λόγω νά θεωρή τήν γυναίκα ώς δν 
κατώτερον αύτοΰ, καί επομένως νά διαρρύθμιση τήν πέος 
αύτήν σχέσιν του κατά τό δοκοΰν καί κατά τήν άξίαν 
τής.

'Η γυνή ήδη ΰπετάγη, είνε αιχμάλωτος καί τή ώρί— 
σθη ή υπηρεσία παρά τώ άνδρί1 ούτος όμως έξακολου- 
Θεϊ τήν πάλην. Κοινότης άνθρώπων πρός άλλην κοινό
τητα συγκρούεται, φυλαί πρός φυλάς, έθνη πρός έθνη· 
άλλοι μέν είνε νικηταί, άλλοι ήττηθέντες, αιχμάλωτοι 
ή φεύγοντες τόν κίνδυνον καί διασκορπιζόμενοι είς τά 
διάφορα μέρη τής γής. ‘Τπάρχουσιν εύτυχεΐς, ύπάρχουσι 
καί δυστυχείς. Εύτυχεΐς, όσοι κατέκτησαν τά εύφορα 
μέρη τής γής καί έξησφάλισαν ή κατέστησαν εύκολώ- 
τερα τά μέσα τής ζωής· εργάζονται ή έχουσι τούς κα- 
τακτηθέντας δούλους' είνε απρόσβλητοι πλέον καί ζώσιν 
έν άνέσει, άναπνέουσι τέλος ολίγον.

Έν τή στιγμιαία ταύτη άναπαύσει ό άνήρ σπογγίσας 
τόν ιδρώτα καί τήν κόνιν τής πάλης ρίπτει βλέμματα 
έταστικά είς τά πέριξ, άνω είς τόν ούρανόν, κάτω είς 
την γήν καί είς τόν εαυτόν του :

Τίς είμαι ; έρωτά, τί ζητώ ένταΰθα ;
Εφριξεν ό άνθρώπινος νοΰς, όταν έφθασεν είς Θέσιν, 

ώστε νά προτείνη είς εαυτόν τάς ερωτήσεις ταύτας. ’Ε
κείνος ή έκεΐνοι, οϊτινες έθεσαν τάς ερωτήσεις ταύτας,

εινε βεβαίως οί πρώτοι φιλόσοφοι τής Οικουμένης. Εΐδεν 
ό άνθρωπος (δηλ. ό άνήρ' τόν ήλιον άστράπτοντα καί 
καίοντα τό δέρμα του. είδε τά παμμέγιστα όρη, τήν ά— 
πέραντον θάλασσαν, ήκουσε τάς βροντάς τοΰ ούοανοΰ. 
Ένόησε ταχέως ότι είς όμοιός του ήτο άδύνατον νά 
κτίση πάντα ταΰτα. Ό,τι μέγα καί υψηλόν καί προσ- 
βάλλον ίσχυρώς τάς αισθήσεις του, τό έθεώρει ώς τι ά- 
νώτερον καί ισχυρότερου αύτοΰ- τό έθεοποίει. Οϋτω ό ή
λιος έθεωρεϊτο θεός, ή Θάλασσα, τά όρη, οί ποταμοί, τά 
δένδρα, τά μεγάλα ζώα είχον μυστηριώδη δύναμιν καί 
ιδιότητας άνωτέρας τών τοΰ άνθρώπου αύτοΰ, ειχον σχέ
σιν πρός τήν δημιουργίαν καί τήν κυβέρνησιν τοΰ πασ
τός" ήσαν Θεοί. Ό πρώτος έλέφας ή κροκόδειλος ή ή πρώ
τη καμήλα ή προσβαλοΰσα τήν δρασιν τοΰ άνθρώπου 
έθεοποιήθησαν καί έθεωρήθησαν άνώτερα αύτοΰ. Τόσον 5 
βλάξ άνθρωπος ήτο έν άρχή μετριόφρων ί

Δέν πρέπει δέ είς τήν ιδέαν περί Θεού, ήν ειχον τότε 
νά δώση τις τήν άκατανόητον έννοιαν, ήν έχει σήμερον 
διότι εύτυχώς τότε δέν είχον τόσην σύγχυσιν είς τόν 
εγκέφαλον περί τοιούτων ζητημάτων, όσην ειχον μετά 
ταΰτα καί μέχρι σήμερον, άλλά ήγάπων τά συγκεκριμ- 
μένα πράγματα.

Τί εστι Θεός; άν ήρώτας τότε ένα τών σπουδαιοτέβΕ> 
φιλοσόφων τής έποχής, θά σοί έδείκνυε άπλούστατα ενα

το πρός φυλάς διά νά προσβάλλωσιν άλλας. Ή διεύθυν— 
σις τών συμφερόντων κοινωνίας τινός άνθρώπων εξ άνάγ— 
κης άνετίθετο είς τά ισχυρότερα καί ίκανώτερα άτομα* 
έντεΰθεν ή στοιχειώδης πολιτεία βαθμηδόν έγεννάτο.

Πάντα ταΰτα σύν τώ χρόνιο καί βραδέως έτελειο— 
ποιούντο διά νά φθάσωσιν,είς ον βαθμόν τελειότητος σή
μερον έφθασαν έν Εύρώπη καί έν ’Αμερική, άν καί είς τάς 
άλλας ηπείρους έν τή αύτή σχεδόν καταστάσει έμειναν* 
Το τελευταίου τοΰτο φαινόμενου δέν πρόκειται νά έξετά- 
σωαεν ένταΰθα ώστε τό παραβλέπομεν καί τό κρίνομε·/ 
κατά μέρος.

Έν τούτω τώ μεταξύ τί έπραττεν ή γυνή; ποϋ ήτο; 
Ύφίστατο τάς συνέπειας τής οριστικής υπεροχής καί 
προόδου τοΰ άνδρός* ήτο έγκεκλεισμένη, ώς αί όρνιθες 
είς τόν ορνιθώνα καί ή μόνη ένασχόλησις ήτο νά κλοσσα 
ή ώς βοΰς νά έργάζηται είς τούς αγρούς καί νά μετακο
μίζει έπί τής ράχεώς της τά προϊόντα τής γής είς τήν 
οικίαν.

Διά νά λάβωμεν ιδέαν τινά τής ιστορίας τής γυναικός 
άπο τούς άρχαιοτάτους χρόνους μέχρι σήμερον, δέν είνε 
άνάγκη νά έξετάσωμεν άποκλειστικώς τήν άρχαιότητα, 
άλλά άρκεΐ μόνον νά ρίψωμεν έν βλέμμα έπί τής κοινω
νικής αύτής θέσεως εϊς τε τά πεπολιτισμένα καί μή σή
μερον έθνη. (ακολουθεί)

έλέφαντα ή μίαν καμήλαν, έχων συνάμα καί αίσθημά τι 
σεβασμού προερχόμενου έξ άορίστου τινός ιδέας περί τής 
ύπερανθρώπου καί μυστηριώδους δυνάμεως καί σχέσεως 
πρός τόν κόσμον τών ζώων τούτων. Τοΰτο όμως δέν 
έμπόδιζε νά καβαλικεύσωσι μετ’ ολίγον τούς θεούς των 
διά τάς διαφόρους άνάγκας, ώς ή εύλάβεια έλληνος 
πλοιάρχου πρός τόν "Αγιον Νικόλαον αντιπροσωπευόμε
νου έν τώ πλοίφ ύπό είκόνος έκ τεμαχίου σανίδος δέν 
εμποδίζει αύτόν ένίοτε νά διατρυπά τήν εικόνα τοΰ 'Α
γίου διά τής ναυτικής του μαχαίρας, οσάκις αί εύχαί 
του δέν έκτελοΰνται ταχέως.

Ή άντίδρασις τοΰ εγκεφάλου πρός τόν διηνεκή έξωθεν 
ερεθισμόν όλονέν σύν τώ χρόνω έγίνετο ζωηρότερα μετά 
τήν στοιχειώδη θεολογίαν καί φιλοσοφίαν, ή στοιχειώ
δης γλυπτική, ή μουσική, ή ποίησις έγεννώντο πρός 
παράστασιν καί έξύμνησιν τών διαφόρων θεοποιηθέντων 
ζώων ή πραγμάτων τά είς τόν καθημερινόν βίον άναγό- 
μενα μέσα βαθμηδόν έτελειοποιοΰντο’ τά εργαλεία πρός 
τροφήν, πρός πόλεμον πρός κατοικίαν, πρός ένδυμασίαν 
μετά πολλοΰ κόπου καί μετά αιώνας βαθμηδόν έφευρί- 
σκοντο- ή σχέσις τών λαών όλονέν πολυπλοκωτέρα έγί
νετο, διότι αί άνάγκαι ηύξανον ών ή έκπλήρωσις έπέ- 
φερεν εύκολώτερον τήν σύγκρουσιν τών συμ,φερόντων· οί 
πολυπληθέστεροι ήσαν καί ισχυρότεροι- διό φυλαί ήνοΰν-
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χίας. Διά τον άγγλον κυρίως ή άζόλαυσις αυτή δέν δύ- 
ναται νά ήναι έκπληκτική. Διότι ή απολαυσις αύτη 
ανήκει εΐδικώς είς τήν παιδικήν ηλικίαν, ήν λαμπρύνει 
η εύάοεστος φαντασία, καί διότι ό "Αγγλος έν τή δια
σκεδάσει του καθίσταται παιδίον άπό τής ένάρξεως τοΰ 
τελευταίου τούτου μηνάς, αρχίζει νά διοογανοϊ τά οικο
γενειακά συμβούλιά του, διά τήν λατρείαν της προσεγ- 
γιζούσης έποχής. Τό πνεύμα του δέν περιορίζεται μόνον 
είς τά Χρηματιστήριο·/, ή είς τά Μεσιτικά Γραφεία. 
Άλλά λαμβάνει πτήσιν έκτακτον, παράδοςον, καί οδη
γεί αύτόν, καθ’ ήμέραν, άπό τοΰ καταστήματος είς ο 
■ποέπει ν’ άγοράση τό Brandy, εις τό οπωροπωλείου όπου 
πρέπει νά προμηθευθή τήν Σταφίδα καί τούς σακχαρώ
δεις φλοιούς τών λεμονιών, καί είς τά κρεοπωλείου, έν 
ω θά εύρη τό καταλληλότερου λίπος. Καί όλα ταΰτα 
που τείνουσιν ; Είς έν μοναδικόν, σταθερόν, εξαίσιου ση
μείου διά τόν Άγγλον. Είς τό Plum Pudding. Διότι 
έπί τέλους, άφ’ ού ούτος προδίδει τάς συνήθειας του, 
παραδιδόμενος είς τήν διασκέδασιν, δέν εννοεί κατ’ ού- 
δένα λόγον νά πράξ·/) καί έτέραν, έσχάτην προδοσίαν, 
τόν περιορισμόν τοΰ καταβροχθιστικοΰ οργανισμού του. 
Καί άρκεϊ ν’ άφαιρέσης τό στοιχείου τοΰ εθνικού τούτου 
πλακούντας, άπό τόν καλοκάγαθου ’Άγγλον, όπως έπι- 
σκοτίσης ολην τήν χαράν τής εκτάκτου εορτής του.

* ★
*

JT Καθ’ όσον αί ήμέραι τοΰ Δεκεμβρίου παρέρχονται, νευ
ρική τις ταραχή διαδίδεται καί επιτείνεται είς όλους 
-τούς κατοίκους τοΰ Λονδίνου. Είδος τι γαλβανισμού, 
«πιφέροντος ύπερφυσικούς σπασμούς είς τό νεκρωθέν ύπό 
τής ύλης σώμά του. Τό βλέμμα λαμβάνει περίεργον ζωη
ρότητα. Τά χείλη άρχίζουν νά διαστέλλωνται. Αί ρυ
τίδες έκτελούσι κανονικήν ύποχώρησιν. 'Ολίγον κατ’ ολί
γον μυστηριώδης τις μεταμόρφωσις επέρχεται, τελείται 
είδος τι μετεμψυχώσεως, καί ώς ή κάμπη κατά τά έαρ, 
λαμβάνει ποι'/.ιλοχρόους πτέρυγας, ΐπταται εύθυμος άνά 
τούς ανθώνας, καί παρέχει τό θέαμα τής χρυσαλλίδας, 
ούτω κατά τήν 24ήν Δεκεμβρίου, ό Άγγλος παρέχει τό 
θέαμα χαριέσσης, φαιδράς, ζωηράς εσωτερικής καί έξω- 
,τερικής άναπλάσεως.

Κατά τήν ήμέραν ταύτην, τήν παραμονήν δηλ. τών 
"Χριστουγέννων, ήγέρθην έκ τού ύπνου, μετά τής ήδείας 
καί πληκτικής έκείνης νωχελείας, ήτις ακολουθεί τήν 
ελλειψιν εργασίας. Έσκεπτόμην οτι δέν ήδυνάμην νά 
διαθέσω έν ασχολία τήν ήμέραν εκείνην, άλλ’ άφ’ έτέρου 
ή έξις μοί ύπηγόρευε νά κατέλθω είς τό εμπορικόν τμή- 
αα τού Λονδίνου. Τις οίδε ποϊαι αεταβολαί καί πόσαιI _ · »
δύνανται νά συμ,βώσιν έν τώ μεγάλω μηχανισμώ, όπερ 
καλείται έμπόριον ! Έπί μίαν στιγμήν χασμάσαι ένεκα 
άπραξίας, μετ’ ολίγον, τό έργον τοΰ τηλεγραφικού σύρ
ματος δύναταί νά σέ καταβύθιση είς πέλαγος μεριμνών. 
Τοιαύτας ιερόσυλους ύλικάς σκέψεις άνεκύκουν είς τό 
πνεΰμά μου κατά τήν ίεράν εκείνην ήμ,έραν, έν ώ έν τώ 
μέσο) τής ήδυπαθούς κοινωνίας τοΰ εστιατορίου μας έ- 
τέλουν άπληστον έπιθεώρησιν έπί τοΰ ζέοντος πινακίου 
τού περιέχοντος τό πρόγευμά μου, οτε ή θύρκ ανοίγεται 
βιαίως, καί ή ζωηροτέρα τών οίκοδεσποινίδων μου ει
σορμά, ροδαλή, εύθυμος, σκιρτώσα, καί σφίγγουσα τήν 
άβράν παλάμην της, μετ’ εύαρέστου τίνος άντιπαθείας, 
ώς έάν περιέκλειέ τι θαυμάσιου, πλήν οχληρόν άντικεί- 
μενον, Δέν έπρόφθασα να συνέλθω έκ τής έκπλήξεώς

μου, διά τήν άσυνήθη έκείνην έφοδον τής αίδήμονος δε
σποινίδος, ότε ήκουσα τήν γλυκειαν φωνήν της ρίπτουσαν 
εν σπουδή έν Good Morning, καί είτα προφέρουσαν έπα- 
νειλημμένως καί μετά παραφοράς olce, Ice, Ice», ώς 
έάν έκτακτος εύδαιμονία άνηγγέλλετο είς ολον τόν κύ
κλον μας. Καί ένώ έξηκολούθουν διαμένων έν τή απορία 
μου, ή ροδόχρους παλάμη άνοίγεται, καί ιδού πρός με- 
γάλην μου άπελπισίαν, άξιόλογον τεμαχίου πάγου σφεν- 
δονίζεται έκεΐθεν έν τώ πινακίω μου, καί ερχόμενον είς 
άπότομον συνάφειαν μετά τής θερμής έπιφανείας του, 
άναλύεται καί καθιστά λίμνην τόν περί έμέ χώρον. Πρέ
πει τις νά εΰρίσκηται εις τό ψυχρόν κλίμα τοΰ Λονδίνου, 
καί νά αίσθάνηται τό Λουκούλλειου αίσθημα όπερ κατά 
τήν πρωίαν έκείνην είχαν, όπως κατανόηση τήν φρικα- 
λέαν θέσιν έν ή εύρέθην, θύμα τών άχγλικών παραδοξο- 
τήτων. ΙΙλήν ώς νά μή ήρκει τούτο, ιδού οί συνδαιτυμό
νες άνεγείρονται ώς έκ συνθήματος, έμμανεΐς, ωρυόμενοι 
έξ άγαλλιάσεως, καί μέ περιστοιχίζουσιν άπαντες, όπως 
άνέτως έπισκοπήσωσι τό τρυβλίον μου, όπερ είχεν ήδη 
καταστή άντικείμενον παγκοσμίου έκθέσεως. Ή στιγμή 
έκείνη δΓ αύτούς ήτον ύπερτάτη, θαυμασία. Christmas 
Time άνευ πάγου είναι,κατά παρωδίαν τής έκφράσεως τού 
Λουδοβίκου ΙΑ', αίθουσα άνευ γυναικών, ή έαρ άνευ άν- 
θέων, ή διά νά έκφρασθώ άττικώτερον, Γλυκύτατος άνευ 
μειδιάματος ή Κομβολογίου. Καί κατά τό έτος τούτο, ή 
ατμοσφαιρική κατάστασις τού Λονδίνου ήν τοιαύτη, ώστε 
ήρχισε νά σχηματίζηται είς τούς κατοίκους του ή τρο
μερά ιδέα, ότι θά διήρχοντο τάς μοναδικκς ταύτας ήμέ- 
ρας άνευ ενός τών ούσιωδεστέρων στοιχείων των, τού 
Πάγου. Ωστε έκαστος φαντάζεται τόν ενθουσιασμόν, 
τήν φαιδρότητα, τήν παραφοράν τών άλλοκότων τού
των οντων πληρωθέντων ελπίδων περί τής εντελούς ευ
δαιμονίας των. Καί όλοι έξεπλήσσοντο, κ’ έγέλων διά 
τήν αναισθησίαν καί τήν ά.τάίειάα μου, ενώπιον τής 
σπανίας τιμής ήν έλαβον, διά τής πρός έμέ άφιερώσεως 
τοΰ εμβλήματος έκείνου τής πανδήμου έποχής. Άλλ’ έγώ 
ήμην ήδη έρμαιου έκστάσεως. ’Εξοικειωμένος ών νά λαμ
βάνω καθ’ έκάστην πρωίαν δόσιν συνδιαλέξεως σοβαράς 
σ.ετά τών οίκοδεσποινίδων μου, λαμβανουσών κανονικώς 
ί>ίκην ακαδημαϊκών τάς έδρας των, καί έκεΐθεν, άνατε- 
μνουσών μετά καταπονητικής λεπτότητος, τον Σαίξσπηρ, 
ή τον Μίλτωνα, ή τόν Πώπ, ένόμισα ότι τό πάν άνε- 
τράπη, όταν είδον τήν αλλόκοτου έκείνην ευθυμίαν, τάς 
έκτάκτους έκείνας παιδιάς, τάς τρελλάς έκείνας κινήσεις, 
καί τάς έξημμένας έκφράσεις, αΐτινες πρώτην ήδη φοράν 
έπλήοουν τήν περιβάλλουσαν τήν τυπικήν αγγλικήν οι
κογένειαν άτμοσ^αΐραν. Άνεμιμνησκόμην κωμικοτραγι
κού τίνος έπεισοδίου όπερ πρό τινων ημερών είχε λάβει
χώραν έν τώ οΐκω έκείνω, έν ώ ύπέστην τρομερά καί επα
νειλημμένα επιτίμια διά μόνον τόν λόγον τοΰ ότι μοί 
διέφυγεν είς τόν ρούν τοΰ λόγου μου, ή λέςις Voluptuous
ness (ήδυπάθεια), καί έχων,.έναυλον έτι τήν άνάμνησιν 
εκείνην, ήπίστουν είς τό πρό έμού θέαμα τής παραδόξου 
μεταβολής. Καί έν τούτοις ή κατάστασις διήρκει, καί 
έπετείνετο, καί τήν αύτήν έπίτασιν έλάμβανε καί ή έκ— 
πληξίς μου, μέχρι? ού μ’ έπληροφόρησαν, ότι ή γενική 
έκείνη διέγερσις ήν αποτέλεσμα τής έποχής, καί ότι έάν 
ήθελον νά διασκεδάσω κ’ έγώ, ώφειλον νά μιμηθώ όλους 
τούς κατοίκους τοΰ Λονδίνου, όχι μόνον δικαιουμένους, 
άλλά καί ύποχρεουμένους νά γίνωσιν a little foolish (τρελ- 
λούτσικοι). ♦ * 

*

Έν τούτοις όλα ταΰτα δέν μέ ήμπόδισαν τοΰ ν’ ακο
λουθήσω κατά την συνήθειάν μου τάς ύπογείους καμπάς 
τοΰ Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου, καί νά κατέλθω είς 
το City. Έκεΐ άλλο περίεργον θέαμα έπέστη ενώπιον 
μ.ου, σμήνη έμποροΰπαλλήλων, άποταξάντων τήν τυπι
κήν χροιάν τής άεννάου εργασίας, περιεπλανώντο θορυ- 
βωδώς άνά τούς οδούς, ή άνήρχοντο καί κατήρχοντο εύ- 
Ούμως συρίζοντες τάς κλίμακας τών γραφείων. Παντού 
ήδύνατό τις ν’ άκούση τόν άσυνήθη κρότον ζωηρώς άνοι- 
γομένων καί κλειομένων θυρών, καί είς έκαστον βήμα 
νά συμπλακή τις έκινδύνευε μετ’ ανθρώπων, ότέ μέν έκ- 
χυνομένων αίφνηδίως, έκ τίνος πλαγίας πύλ.ης, ότέ δέ 
προκυπτόντων βιαίως έκ τίνος καμπής, καί άλλοτε τρε
χόντων άπό ρυτήρος δίκην σταδιοδρόμων. Ένόμισα ότι 
εύρισκόμην είς χώραν δαιμονιώντων. Καί όταν έφαντα- 
ζόμην ότι πρό μιάς ημέρας μόλις, όλα έκεινα τά πλήθη 
έκυπτον ήλιθίως έπί τιμολογίων, ή συναλλαγματικών, 
ότι ήνωχλοΰντο άπό τόν ψίθυρον τής γραφίδος των, καί 
οτι μετά πολλ.ών ώρών άπολίθωσιν ήγειρον τό μέτωπον 
μόνον όπως ΐδωσι τάς προόδους τού λεπτοδείκτου, τό 
πνεύμα μου διεσείετο. Πλήν δέν είχον καιρόν νά κατα
τρίβω είς φιλοσοφίας. Ή γενική έκείνη ευθυμία ήρχισε 
νά μέ συναρπάζη. Ή πληρωθεΐσα αγγλικής ψυχρότητος 
ψυχή μου ύφίστατο ήδη περίεργον διεισπήδησιν, άπορρί- 
πτουσα την περίσκεψιν, καί άπορροφώσα χαράν. Περιήλ- 
θον κ’ έγώ είς είδος τι restitutio in integrum, καί άπή- 
λαυον τής θυμηδίας έκείνης, ήτις μέ κατελάμβανε κατά 
τάς Άθηναϊκάς διασκεδάσεις. Όποια ίλαρότης, διαύ
γεια, άγαθότης, ευδαιμονία, ζωηρότης διέλαμπεν είς 
όλας τάς άγγλικάς έκείνας μορφάς ! Όποια εύγενής συμ
πάθεια μέ κατελάμβανε διά τά μεγαλουργά εκείνα όντα 
τά κυρτούμενα ύπό τήν έργασίαν, άεννάως, ώς Καρυάτι
δες τοΰ πολιτισμού καί τής προόδου, καί άπολα^-βάνοντα 
ήδη μυριοστήν στιγμήν αγαθής, αφελούς, παιδικής ευ
δαιμονίας ! Καί όποιος υπέρτατος σεβασμός μέ κατείχε 
διά τόν αδαμάντινου έκεΐνον Αγγλικόν χαρακτήρα, τόν 
έμπνεόμενον ΰπό τής ευτυχίας, νομίζοντα αύτήν ψύχραν 
άνευ τής γενικότητος, καί τείνοντα παντί μέσω, όπως 
δημιουργήση άπόλαυσιν καί διά τούς μή δυναμένους. Σε
βασμός δίκαιος, κχ(ΐ6τι έάν δύναταί τις νά εΓπη ότι μυ
ριάδες υπάρξεων ένταύθα μαραίνονται έν τή έντελεϊ έν
δεια, ούδείς όμως θά τολμήση νά ύποστηρίξη, οτι κατά 

·, τάς ημέρας τών Χριστουγέννων, κατά τήνέποχήν δηλ. 
καθ’ ήν ή υλη έγείρει τά δίκτυά της άπό τήν καρδίαν 
τού Άγγλου, υπάρχει έστω καί μία ψυχή, ήτις νά ύφί— 
σταται στέρησιν. Ό "Αγγλος είναι ψυχρός καί άδιάφο- 
ρος, όταν δέν αισθάνεται τήν ευδαιμονίαν. Άλλ’ όταν 
άπολαύση έστω καί άπαξ τών θελγήτρων τούτων, άνε- 
γείρεται έκ τού ύπνου τής πλήξεως, συγκρίνει έαυτόν μέ 
τούς περί έαυτόν, βλέπει καταφανή τήν διαφοράν διά 
τής συγκρίσεως, καί θέλει νά μεταδώση είς έκείνους οϊ- 
τινες στερούνται έκεΐνο οπερ έννοεΐ ότι κατέχει. Τήν εύ- 
δαιμονίαν. Καί ευεργετεί δαψιλώς.

Καί έν τούτοις τήν 24 Δεκεμβρίου τά περισσότερα 
γραφεία εύρίσκοντο έν ένεργεία, άλλ.’ έν ένεργεία φαινο
μενική. ’Απέδωσα τούτο είς τήν κατά τάς ημέρας έκεί
νας ύπερβάλλουσαν αισθητικότητα τοΰ "Αγγλου, οστις 
μακράν τού νά πράξή τό έγκλημα τής αχαριστίας, προ
κρίνει νά θερμάνή διά τών άκτίνων τής ευδαιμονίας του, 
καί τούς ψυχρούς τοίχους, έν οις διέρχεται τά μεγαλεί- 
τερον μέρος τού βίου του. Καί ιδού ΐσταται έπί τής θύ- 
ρας τού Γραφείου του μέ τό μειδίαμα είς τά χείλη, ή

αναπαύεται έπί τού συνήθους εδωλίου του πλήρης ιλαρό— 
τητε-, καί διασπείρων φιλοφρονήσεις, σκώμματα, καί 
χειραψίας, είς πάντα οστις εισέρχεται. Έδώ ό προγά- 
στωρ {*·& τάς χεΐρας έν τοΐς θυλακίοις τής περι-
σκελίδος τ<>υ, καί τά σκέλη διεσταλμένα, αποτάσσει τό 
διπλωματικόν ύφος, όπερ τώ έπιβάλλ.ει τό έργον του καί 
πλήρης ευκρινούς ήπιότητος, αποτείνει τήν χαΛημέραν 
καί τάς ευχάς του. Έκεΐ ό τολμηρός κερδοσκόπος τού 
Χρηματιστηρίου λησμονεί τον Tavpor καί τήν "Αρκτον— 
Bull and Bear- συμβολικά! λέξεις παριστώσαι τήν ΰψω- 
σιν καί τόν έκπεσμόν — καί έρείδεται άκηδώς έπί τού 
τοίχου τής τυχούσης οδού, άφιέμενος είς πολύωρον βα- 
θεΐαν μελέτην έπί τοΰ ψευδούς ώρολογίου, ή τού τεχνί
του πιθήκου, άτινα έκτυλίσσει πομπωδώς πρός θέαν ό ρα
κένδυτος άθυρματοπώλης Εισέρχομαι είς τήν κοίτην τού 
αγγλικού Πακτωλού, είς τάς αίθούσας τού Bank of 
England. ’Αντί τής μυστηριώδους ίερότητος, ήτις συνή
θως επικρατεί έκεΐ, άντί τής θρησκευτικής σιγής,—ήν 
έκ διαλειμμάτων διακόπτει ά γλυκύς καί έμμελέστατος 
ήχος τών άναπηδώντων έκ τής πλάστιγγος χρυσών κερ- 
αατίων, άντί τής αυστηράς άφοσιώσεως τών απειραρίθ
μων ύπαλλήλων κανονικώς τεταγμένων πρό τών έπιμή- 
κων τραπεζών, δίκην άγαλ.μάτων, ψίθυροι φαιδροί διε- 
σπείροντο, κινήσεις ζωηραί έξετελούντο, νεύματα χαρί- 
εντα άνετείνοντο. Οί σοβαραί ταμίαι έξαιρετικώς άπέ- 
τεινον είς άπαντας τούς παρισταμένους πρό αύτών, τόν 
χρυσόν, συνωδευμένον μέ έν θερρίότατον Good Morning, 
καί μ’ έν ειλικρινές μειδίαμα. Είς έξ αύτών, γηραιός, φα
λακρός, μέ ύπερμεγέθεις διόπτρας, καί γιγαντιαΐον λαι
μοδέτην, τύπος 'Άγγλου ταμίου, όν άείποτε εβλεπον είς 
τήν αύτήν θέσιν, μέ τούς αύτούς τρόπους, μέ τήν αύτήν 
μονότονου κίνησιν άπό τού συρταριού του’ έπί τής 
τραπέζης του, ήν έξετέλει μόνον τήν χεΐρα άσχολών, ώς 
περίεργος μηχανισμός, ήτο κατά τήν ήμέραν έκείνην 
παράδοξος. Είχεν άποδιώςει τάς διόπτρας του, κ’ έκινεΐτο 
ρυθμικώς έπί τής ΰψηλ.ής έδρας του. Ειδον πρώτην φο
ράν τό μειδίαμά του, ήκουσα κατά πρώτον τήν φωνήν 
του, ήν ένόμιζον έλλείπουσαν, καί όμοιάζουσαν πρός γρυλ- 
λισμόν άκατανόητον. Δέν ήδυνήθην ν’ άντιληφθώ τί μοί 
έλεγεν, άλλ’ άφοΰ έζύγισα τά νομίσματα, ών είχον ανάγ
κην, ήρπασεν αύτά ζωηρώς άπό τής πλάστιγγος διά τής 
ήμιχοάνης του, καί τά έκωδώνισε έπί τής τραπέζης μετά 
τοσαύτης ορμής, ώστε ό ήχός των διήγειρε τήν γενικήν 
προσοχήν.

Έγέλασα θορυβωδώς διά τό αποτέλεσμα όπερ ή έκτα
κτος πράξίς του προύξένησε, καί όταν έφευγον μοί έτει
νε τήν χεΐρα, ύποτονθορίζων κάτι τι όπερ έμάντευσα μό
νον ότι ήτον εύχή. Άλλά τό έξαισιώτερον θέαμα πα
ρείχε·/ ό Διοικητής (Governor) τού μεγαλειτέρου τούτου 
καταστήματος τού κόσμου, όπερ διευθύνει τά οικονομο
λογικά τών έθνών. Ό ΰπέρτιμος άνήρ ‘ίστατο έπί τής 
θύρας τοΰ ιδιαιτέρου του διαμερίσματος, έγκαταλείψας 
τήν τυπικήν θέσιν του, καί άντί νά διατελή προσηλών 
άτενώς τά άετώδες βλέμμα του έπί τών έγγράφων τού 
πρασινοχρόου αναλογίου του, ένησχολεΐτο νά θαυμάζη 
μετά πεπλανημένου μειδιάματος τήν φαιδρότητα ήτις 
έπεκράτει έν τώ Χρυσφ Όλύμπω του. "Αλλοτε βλέπων 
μακρόθεν αύτόν, κατελαμβανόμην ύπό άνεκφράστου αι
σθήματος σεβασμού, τήν στιγμήν έκείνην ήσθάνθην έπί 
τή όψει του γλυκειαν συγκίνησιν, καί άόοιστον συμπά
θειαν. Έσκέφθην ότι ήτον ή μόνη στιγμή καθ’ ήν ή με
γαλοπρεπής έκείνη λεία τών αριθμών, παρεδίδετο είς
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ονειροπολήσεις κ’ έβαυκαλίζετο έν τώ ίδεώδει λίκνω οπερ 
καλείται ρεμβασμός. Έσκέφθην τάς επαγωγούς οπτα
σίας, αϊτινες άναμφιβόλως ένησχόλουν τήν φαντασίαν 
του τότε, καί αϊτινες δέν ήσαν άλλο τι % τό Pudding 
του, ό Ινδιάνος, καί τό Punch, καί σχεδόν έδάκρυσα διά 
τήν άγιότητα τοΰ χαρακτήρος τών τοιούτων δντων. Καί 
έν ω παρήλαυνον πρό αύτοΰ διευθυνόμενος πρός την θύραν 
τής έςόδου είδον την έπίσημον μορφήν του στρεφομένην 
πρός εμέ, παρετήρησα μετ’ έκπλήςεως έν μειδίαμα- οπερ

υ.οί άπέτεινε, καί ήκουσα την φωνήν του εύήχως συνο
δεύονταν τά βήματά μου,μ’ έν φιλικώτατον «Merry Chris
tinas» (Καλά Χριστούγεννα). Την στιγμήν εκείνην, έζ 
άντιθέσεως, παρέστη ποό τής μνήμης μου, ή αυθάδης ά- 
γερωχία τοΰ 'Ρενιέρη, καί ό αναιδής στόμφος ύπολογισ- 
τίσκων τινων τής Φαναριωτικής Τραπέζης, καί .. . ώκτει- 
ρα τήν ανοχήν μας. [Έπετκι τό τέλος].

Tinaeson.

Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ
ΚΑΙ

ΠΑΣΗΣ ΜΑΣΚΑΡΑΤΑΣ
Ό έχ Παρισίων μετενεγχών ΠΑΝ ΕΙΛΟΧ KOSTOI’MIOV,
Ό έχ τής οικουμένης συν<*γαγών ΠΑΛΙ EIAOS ΦΑΤΧΑΧ,
Αυτός, χυρίαι χαέ κύριοι, Ο ΜΕΓΑϊ ΜΑϊΚΑΡΟΠΟΙΟϊ

Ε. ΠΑΝΑΥΛΗΣ
μετεφύτευσεν εις ’Αθήνας καί έχει έτοιμα είς τήν διάθεσίν σας τά

ΠΟΛΥΚΡΟΤΑ COSTUMES ΜΑΣΚΟΤΤ
Είς τό ε'πί. τής όδοΟ Έρμού χατάστημά τον.

Εις τήν καρδιά χοΰ χειμώνος 

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΟΙΝΟΙ

τών

ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ
Αίδουν ζωήν,
Αίδουν Οερμότητ;
Αίδουν ζρώ;χ*>
Αίδουν νεότητα,
Αίδουν κάλλος,
Αίδουν εύφυίαν,

ΟΙ ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΧΟΜΟν

»(ύλονμεγοε. {,■ όόώ Σταδίου ά.τεναντι τοΰ Ταχυδρομείου.

Έκτακτος συλλογή μύρων εις χό

ΚΟΪΡΕΙΟΝ ΚΑΙ ΜΪΡΟΠΩΛΙΐΙΟΝ
ΦΙΛΙΙίΙΙΟΓ ΙΠΙ.IΊΆ,ΓΛ

( Οδός Λΐόίον, χάτωθεν της μεγάΛης οίχίας Με.laj.

ΝεωστΙ έκομίσθησαν έκ τών καλλιτέρων Μυρεψιων ’Αγ
γλίας (*Άτχινσωνϊ) και Γαλλίας (ίΰο5ϊί* I*,E*t.k3“es·) 
άπαντα τά είδη τής κομμωτικής δι’ άνδρας καί Κυρίας.

I A I Π X

ΛΙΰρα — ’Αρώματα — Χάπωνες — Κάνεις δι* 
όδόνχας — Τάλαχτα — ΜΡήχτραι, β?δη 

χτενίσματος, κλπ. κλπ.

Μετριαι Τιμαι, Τιμαι Μετριαι.
(ιβ\ Τ)

Τύποις «ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»


