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1ΙΕΡ1ΗΓΠΣΙΣ ΕΙΣ AOMINOV-
Συγγραφή Φραγγίσχου Βέϋ> μξτάγρασις 

Ά.Ι. *Ιωαΐνίύυυ).
(Συνίχ«α, ?5e φυλλάΒ, 84.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

<) τίτλος τοΰ ιπποτου ( ecuyer).— Χαρχκτηο τών \ατ.γύρ*- 
ων (clubs). — Πώς γευιχατίζουσιν έν Λονδίνω. — Περί τι αί out- 
λίαι τών συνδαιτυμονών περιστρέφονται. — Διατί έν Λονδίνω δεν 
ύπάρχουσι ξενοδοχεία καί καφενεία. — Περί τίς εις τον Ούιλλιγ- 
κτώνα άποδιδοιχένης λατρείας* ανέκδοτον — Φαντασιώδεις τινές 
παρατηρήσεις έπί του Αγ. Παύλου, τού εστερτιυιένου φαντασίας — 
Ανέκδοτον περί τού ζωγράφου Thornhill. — Περί τών έν τώ πύρ- 
γω γενωαένων -γλυφών. — KocuT.rr.piov έν τί όδώ* σέβας προς τούς 
νεκρούς. — Οι ιερείς τίς πολεως τού Θεού Πλούτωνος.— Η τρά
πεζα καί ή Αι'σχνι. —Gog καί Magog. — Αποκεφάλισις ίατρικί 
έν τώ πύργω τού Λονδίνου. — ό θυρωρός Barbe - Bieue. — Τά υ
πό τον Τάμεσιν.

Φίλος μου τις μοί εδωχε συστατικήν έπιστολήν πρδς 
έμπορον 'Αγγλον, τδν σιρ Ουϊλλ’.άμ ‘Ρ . . . . προς 
□ν διεύΟυνα αύτήν μετά τοΰ έπισζεπτηρίου μου (carte- 
de visile) εϊ; τό γραφεΐον τοΰ Reform - Club. Μετά 
δύω ώρα; ό sip Ούίλι«[* ήλύϊν είς τό κατάλυ

μά μου, έξ οΰ δυστυχώς ήμην απών. Τήν έσπέραν 
έπέστρεψε, καί μή ευρών με οΰΟις, μοί έγραψε 
γραμμάτων έν τή κολακευτική τοΰ όποιου επιγραφή 
μέ ώνόμαζε πρός τοϊς άλλοι; καί Ιππότην (ecuyeri. 
Τόν αύτόν δέ τίτλον έφερον καί άπασαι αί ακολού
θως ύπ αύτοΰ άποσταλεισαί μοι έπιστολαί, τίτλον ό
μως κοινώς τοϊς πα«ν άποδιδόμενον.

Η Αγγλία είναι ή χώρα τή; νομίμου ΐσότητοο, ή- 
τις όμως δέν έχει ούδεμιαν τήν έπί τών ή&ών επιρ
ροήν- χαί μολονότι ή πρός τά; διακρίσεις κλίσις ή
μών φαίνεται τοϊς 'Αγγλοι; παιδαριώδης, ούχ’ ήττον 
όμως ευκόλως καταδεικνύονται χαί ούτοι μετέχοντε; 
ταύ-.ης. Ναι μέν δέν έχουσιν, ώς ήμεϊς, τόν πρός τά; 
ς·0Λας, τάς έφομιδας, τά πεποικιλμένα ενδύματα ή τά 
παράσημα μάταιον εκείνον έρωτα, ούχ ήττον όμως έκα
στος ’’Αγγλος έναβρύνεται έπί τώ τίτλω τοΰ Σ έ ρ, επι
θέτω τώ πάλαι τοϊς μέλεσι της Βουλής τών κοινοτή
των, τοϊς βαρώνοις καί τισιν άνωτέροις υπάλληλοι; 
ϊδιάζοντι- ίστερον δε, κοινού γενομένου, έκαστος ωνο- 
μασεν εαυτόν ιππότην (esquire) ινα διακρίνηται πάν
των. ’Αλλ’ αί σκέψεις αύιαι, μή νομίση Ο αναγνώ
στη; δτι άφορώσι ποσώς τόν σερ Ού'.λλιαμ, νομιμω; 
ιππότην όντα, άλλ’ έμέ βέβαιον όντα, οτι δέ. 
είμαι τοιοϋτος.

Τό περιεχόμενο» της επιστολή; τοΰ σίρ Ούίλλιαμ



— 290 — — 291

μύι Ανήγγειλε τάς ημέρας καθ’ άς ήδύνατο νά τε- 
θή ύπδ τήν ίιάθείί» μου, καί μέ παρεκάλει νά γευ- 
ματώωμεν τήν έπιοϋσαν εις Reform-Club.

'Επειδή δέ, απρόσιτες εις πάντα ξένον μή παρου- 
βιασθέντα εις αυτήν, ή όμήγυρις αυτή (Club) κατέχει 
θέσιν επίσημον έν τώ Άγγλικω βίω, καλόν είναι 
νά δωσωμεν τοΐς άναγνώσταις ήμών ιδέαν τινά ακρι
βή περί αύτής.

Γνωριζουσιν άπαντες δτι διά τής λέξεως ταύτης 
(club), δνομάζουσιν οί Άγγλοι πάσαν έλευθέραν δμή 
γυριν, ήμι πολιτικήν χαΐ διηνεκή, απολύτως ύπ’ άν 
ορών μόνον άποιελουμένην. Αί όμηγύρεις αυται δμοι- 
άζουσι οχεδόν μέ τάς παρ’ ήμΐν λέσχας (Cercles, 
Casiuos). Γενικώς δέ, σκοπός τής ίδρύσεως τοιαύτης 
ομηγύρεως, είναι ή δι’ αυτής διευκόλυνσις τών με
ταξύ ανθρώπων τών αύτών ιδεών, τής αύτής τάξεως 
καί τόϋ αύτοΰ έπαγγέλματος σχέσεων. Υπάρχουσι 
δ’ έ'τι καί όμηγύρεις στρατιωτικά!, καί όμηγύρεις τών 
πεπαιδευμένων πρδς δέ τών έμπορων, τών φιλολό
γων καί άλλων άλλαι. Ούδέν δμως απόλυτον επι
φαίνεται εις τάς διακρίσεις ταύτας.

Άριθμοϋσιν έν Λονδίνω πλέον τών εξήκοντα 
τοιοότων λεσχών. Ό άρ.θμδς τών συνδρομητών έ 
κάστης ανέρχεται άπδ τετρακοοίων μέχρις οκτώ χι
λιάδων. Άμιλλωνται δέ τά καταστήματα ταϋτα εις 
πολυτέλειαν και κόσμον, τδ δέ Reform - Club είναι 
έν τών έν αύτοΐς τριών έξοχωτέρων καί λαμπρότε
ρων Ή κατασκευή τής οικοδομής αύτοΰ, μή λογι- 
ζομενης τής έσωτερικής διακοσμήσεως , άπήτησε 
δαπάνην τριών εκατομμυρίων. Τδ δέ Pall-Mall, 
έν ω ίδρυται δωδεκάς τοιούτων εξαίσιων τδ κάλλος 
καί τήν μεγαλοπρέπειαν οικοδομών, είναι δδδς ύπ’ 
ανακτόρων καί μεγάρων καθωραϊζομένη.

! δ Reform ■ Club είναι οικοδομή σχεδόν τετρά- 
γω.ος, διώροφος, έ'χουσα έννέα μέν παράθυρα κατά 
μ·.τωπον, οκτώ δέ έκατέρωθεν τών πλαγίων πλευ
ρών φωτίζεται δέ ύπδ αύταυγαστήρος καί ύπδ εκα
τόν παραθύρων. Ή αίθουσα τής υποδοχής, πρδ τής 
όμοιας εΰρισκεται τδ γραφεΐον τοΰ επιτετραμμένου νά 
λαμβάνη τάς αιτήσεις τών έπισκεπτομένων, περικυ- 
κλουται ύπδ κιόνων, ύποστηριζόντων θριγκόν, και είναι 
έστρωμένη διά ψηφοθέσεων (en marqueterie), τά ρω 
μαικά μωσαϊκά άπομιμουμένων.

Ό τρούλος ή ό αύταυγαστήρ, δι’ ου τδ φώς κα
τέρχεται δί ύελώματος κυανοχρόου, πολύεδρα πα- 
ρισιωντος σχήματα, στηρίζεται έπί εί'κοσιν ίονικών 
κιόνων, ών αί βάσεις αί πορφυροβαφεΐς 
έπί τής στοάς εις ήν άνέρχεταί τις 
λευκού μαρμάρου κλίμακας. Ή στοά
ριπατεΐτις ώς έν κατακλείστω μοναστηρίφ, κοσμεΐ- 
τα. ύπδ θρονιών, ταπήτων, κατόπτρων καί εικόνων 
παντοειδών. Είναι δέ είδος αιθούσης τινδς κοινής, εύ- 
ρισκομένης κατά μίαν οροφήν ύπεράνω τής αιθούσης 
έν ή υποδέχονται τούς ξένους· Αί θύραι τών αιθου
σών τοΰ χαρτοπαιγνίου, τής άναγνώσεως, τής οπου- 
- ·;ς ή τοϋ χορού, τών μικρών δωματίων, τών πρδς 
ίδιας μεταξύ δύω ή περισσοτέρων συνδιαλέξεων, φέ- 
ρου.σιν άπασαι πρδς τήν σιοάν ταύτην, ώς καί . αί 
τών δύω μεγάλων καί πλουσίων βιβλιοθηκών, ών ή 
μέν άφιέρωται τοΐς γράμμασιν, ή δέ τή πολιτική. 
Τδ κατάστημα τοΰτο διατηρεί δύω βιβλιοθηκάριους.

επαναπαύονται 
δί εύρείας έκ 
αυτν). ένθα πε-

Ή κατώτερα δροφή περιέχει αριθμόν αξιόλογου κοι- 
τόνων. Τδ Λονδΐνον είναι τόσον μέγα, καί ό χρόνος 
έν αύτώ τοσοΰτον πολύτιμος, ώστε οί πλεΐστοι έξο- 
δεύουσι μεγάλος ποσότητας πρδς οικονομίαν αύτοΰ. 
’Εάν π. χ. συνδρομητής τις έχει ύπόΟεσίν τινα άπδ 
πρωίας έν τή συνοικία τής λέσχης ή εάν προιδη 
ότι . θά έπιστρέψη αργά οίκαδε, στέλει καί φέρει τήν 
αποσκευήν αύτοΰ έν τώ καταστήματα, ένθα διέρχε
ται τήν νύκτα. 'Έκαστος θάλαμος είναι έφωδιασμέ- 
νος ύφ’ ενός κοιμητηρίου καί προχοίδος (aiguiere) 
έκ λευκού μαρμάρου, ένθα κ,ρουνοί δύω χεουσιν ύ
δωρ ψυχρόν ή θερμόν αείποτε. Έν τοΐς δωματίοις 
τούτοις εύρίσκει τις σαπώνια, αρώματα, ούσίας ευώ
δεις, τά άναγκαΐα άπαντα πρδς καλλωπισμόν, άκό
μη καί ύπηρέτας, έάν θέλη νά ένδυθή ή νά ξυρα- 
φισθή.

Διελθόντες τά θαυμάσια ταϋτα πρδς εύχαρίστησιν 
μάλλον τοΰ αγαθού φίλου μου σερ Ούίλλιαμ, καθη- 
δυνομένου έκ τοϋ θαυμασμού, δν μοι ένέπνεον, με- 
τέβημεν εις τδ έστιατώριον, αίθουσαν εύρυτάτην, ύ- 
ψηλοτατην, καί φωτιζομένην ύπδ έννέα παραθύρων, 
άφ’ ών όράται κομψότατόν τι κηπάριον. Είκοσι με- 
λανείμονες ύπηρέται έτοιμάζουσι καϊ άπάγουσι πλή
θος μικρών τραπέζιων άθορύβως καί μετά κατα
πληκτικής ταχυτητος καί έπιτηδειότητος,

Οί συνδρομηταί, κατά παραδεδεγμένην τινά συνή
θειαν δέν δύνανται νά έστιάσωσι ξένον τινά, άνευ τής 
προσκλήσεως ενός τών συνεταίρων. Τήν ήμέραν ταύ
την, ό ξενίζων μέείχε δύω συνδαιτυμόνας καί έ- 
πομένως δύω συνεταίρους, ών ό εις ήν άξιωματικδς 
τών σωματοφυλάκων τής βασιλίσσης. Οί στρατιωτικοί 
διακρίνονται έν τή χώρρι ταύτη έκ τής γλυκύτητος 
τής φωνής αύτών, τοϋ μετριόφρονος βηματισμού των, 
τής εύαρέστου αύτών έπιτηδεύσεως, καί έκ τής προσ
πάθειας δι’ ή; αποφεύγουν τοΰ νά δείξωσι τήν έν 
τώ στρατώνι ανατροφήν αύτών. Ό έτερος τών συν
δαιτυμόνων μου ήν νεώτέρδς, δλίγον συνεσταλμένος, 
καί εις τών έπισημοτέρων συγγραφέων, ουτίνος ό
μως έδέησε νά μαντεύσω τήν παιδείαν ’Ην δέ ουτος 
ό Κ. Μ. Πάττων, ό συγγραφεύς τών έπιστολών 
περί Ο ύ γ γ α ρ ί α ς, τών ύπδ τοϋ Times κα
τά τδν πόλεμον αύτής δημοσιευθεισών, καί έντυπω- 
σιν μεγίστην έπί τοϋ διπλωματικού κόσμου προξε- 
νησασών.

Περί τάς άρχάς τής διασαλπίσεις τοϋ Ούγγκρι- 
κοΰ άγώνος, ή έφημερίς αυτή έπεμψε τδν συγγρα
φέα τούτον, καί τοι μή έφημεριδογράφον, γνωρ ζοντα 
όμως τάς χώρας ταύτας, έπί τού θεάτρου τής μά
χης, έφωδιασμένον δΐ έπιστολών, καί άλλων μέσων, 
δί ών νά δσνηθή νά πλησιάση άμφότερα τά μέρη, 
άνευ άλλης έντολής ή τοϋ νά ϊδη τά πάντα, νά 
είσχωρήση πανταχοϋ, δί οίάς δήποτε θυσίας, και νά 
έκθέση έλευθέρας τάς εντυπώσεις αύτοΰ, αίτιναις έ
μελλαν νά μορφώσωσι τήν περί τοΰ τρομερού εκείνου 
πολέμου ιδέαν τής έφημεριδος Times (Χρόνος).

•'Ο Κ. Μ. Πάτιων έζησεν εις τά πεδία τής μά
χης, διέτρεξε τήν Αύστριακήν καί υύγγρικήν χώ
ραν, διήλθε τάς πόλεις, παρευρέθη εις πολιορκείας, 
καί έγινε μαρτυς τών τρομεροτέρων μαχών, κατά 
τδ διάστημα μηνών οκτώ, Περαιωθέντος τοϋ πολέ
μου, έπανέκαμψεν οίκαδε, εύχαριστημένος ούχ! διά 
τήν ποικιλίαν καί τδ πλήθος των πραγμάτων περί

ών ήδΰνατο νά δμιλή καί νά διηγήται, άλλά διό
τι είχε νά φυλάξη τοσαύτας αναμνήσεις.

Εύκόλως δύναται νά παρατηρήση τις, μάλιστα εν
ταύθα, και εις τά μικρότερα πράγματα, τάς μεγάλας 
αποστάσεις τάς διαχωριζούσας ώς πρδς τά ήθη τήν 
Μεγάλην Βρετανίαν άπδ τής Γαλλίας. Έάν Γαλλική 
τις εφημερίς (τδ όποιον είναι άπιθανον) ήν τοσοΰτον 
πλούσια, ώστε νά έπιχειρήση διά μεγάλης δαπάνης 
τοιαύτην αποστολήν, ήθελεν είπεί εις τδν άποστελ- 
λόμενον ανταποκριτήν.—Πορεύθητι, παρατήρησον πάν
τα καί διασάλπισε τδν ηρωισμόν τής Ουγγαρίας. Αλλά 
νομίζω δτι ούδέποτε ήθελε κατέλθη εις τήν κεφαλήν 
τίνος έξ ήμών τδ νά πορευθή τετρακοοίας ή πενιακο 
σίας λεύγας διά νά σχηματίση γνώμην ανεξάρτητον και 
άνωτέραν τής τών κομμάτων . . . Καί διατί ; Διότι 
έάν ή ιδέα αρτη δυσηρέστει τδν γάλλον συνδρομητήν 
άντί νά ζηιήση νά μεταβάλλη ή νά τροποποίηση τάς 
ιδίας αύτοΰ ιδέας ήθελε μάλλον παύσει τοϋ νά ήναι 
συνδρομητής. 'Ο Άγγλος πρεσβεύει ο,τι γνωρίζει, ή 
μεΐς δέ προτιμώμεν τδ φιλονεικεΐν καί συζητεΐν.

Διαρκοΰντος τοϋ δείπνου, οί ξενίζοντές με ώ μιλούν 
ώς περί προλήψεως αρχαίας καί περιέργου, περί τής 
άλλοτε δυσμενείας τής μεταξύ Άγλλίας καί Γαλλίας, 
ανταγωνισμού έξαλειφθέντος πάντη άπδ τοϋ λαού.— 
Ή δυτική ήπειρος, έλεγον, λαμ.βάνει όσημέραι επιρ
ροήν ήττον εύθεϊαν έπί τών εμπορικών συμφερόντων 
τοϋ έθνους μας, και παν δ,τι δέν αφόρα ταϋτα ολίγον 
τήν ένδιαφέρεε. Αί δύω ήμών χώραι παρατηροΰσιν άλ- 
λήλας, είκονίζονται άμοιβαίως, άπιστοϋσι πρδς άλ- 
λήλας καί εις τά ελάχιστα τών πραγμάτων, καί δεν 
δύνανται ούτε είλικρινώς ν’ άγαπηθώσιν, ούτε άσπόν- 
δως νά μισηθώσι. Καταρώνται άλλήλας και τιμώ- 
st, χωρίς νά δύνανται ούτε νά ένωθώσιν, ούτε νά χω- 
ρισθώσιν δλοτελώς.

— Κα? λοιπόν, ιδού, άπεκρίθην έγώ, αληθές άνδρό- 
γυνον.

— Ναι, άνδρόγυνον . . . παρισινόν, μοι απεκρίθη υ- 
περηφάνως ό άξιωματικός.

Ζητώ συγγνώμην άπδ τάο άναγνωστρίας μου· άλλ 
έπλήρωσα καί εκκένωσα συγχρόνως μέγα ποτήριον, διά 
νά μήν άναγκασθώ ν’ άποκριθώ.

Διά νά λάδη δ αναγνώστης εντελή τινα ιδέαν τής 
πολυτελείας τών μεγάλων τούτων όμηγύρεων, είναι α
νάγκη νά παρατηρήσωμεν, οτι οί τάπητες, έφ ών οι 
συνδρομηταί πατούσι, και απαντα τα σαςωνικά τής 
τραπέζης ύφάσματα , κατεσκευάσθησαν έπι σχε
δίων τοϋ καταστήματος, ουτινος τά ύφάσματα ταϋτα 
φέρουσι τδ όνομα, διϋφασμενον μεταξύ ανθεμίων και 
άλλων κοσμημάτων φιλοκαλίας αγγλικής. ‘Ομοίως
δέ κατασκεύασε τδ κχτάστημα ίδια αύτοΰ έξ ύελου καί 
πορσελάνης σκεύη, έτι δέ τά πλεΐστα τών εις διάκο 
σμησιν καί τών αναγκαίων σκευών καί έπίπλων. 01 
έμπειροι περί τά τοιαύτα άς έκτιμήσωσι τήν έκ τών 
τοιούτων τεράστιον δαπάνην.

Μετά τδ γεϋμα διήλθομεν διά τής μεγάλης αιθού
σης, κατα-τραπτούσης ύπδ ζωγραφημάτων καί χρυσού, 
ϊνα μεταβώμεν εις τινα τών θαλαμίσκων. Δέν άμελοϋσι 
δε ποτέ τήν χρήσιν τών μικρών τούτων δωματίων, διότι 
ό Άγγλος θέλει, καί έν αύτή τή δμηγύρει έτι εύρισκό- 
μενος, νά φυλάττη τήν άνεξαρτησίαν του καί νά έντρυ 
φα εις τή» μοναξιάν, εί δόξοι αύτώ.

"Οταν έν τή αιθούση ευρίσκωνται τρεις ή τίσσαρες

άνθρωποι, έκαστος αποφεύγει τοϋ νά διέλθη δί αυτής· 
ή δέ άδιακρισία και ή περιέργεια, δύο έλατιώματα 
προσβάλλοντα τήν έλευθερίαν, είσϊν άγνωστα παρά τοΐς 
’Αγγλοις.

Αί ώραι παρέρχονται ταχέως μετά άνθρώπων δι- 
δαχθέντων μάλλον ύπδ τής πείρας ή ύπδ τών βιβλίων, 
ίδόντων καί σπουδασάντων πάντα, και οΐτινες δέν αγα
πούν νά έκθαμδώσι δί ύπερβολών τούς άκροατάς αύ
τών, καί άκούουσι μάλλον ή όμιλούσιν. ‘Ο Κ Πάττων 
μοί ώμιλησε περί τών περιηγήσεων αύτοΰ, περί τής φι. 
λόγιας μας, καί έφανη ένδ’.αφερόμενος έκ τών περί Λον
δίνου καί τοϋ πληθισμοϋ αύτοΰ έντυπώσεών μου. Ή 
περιέργεια καί τό διάφορον τοΰτο είναι κσινδν παρ α- 
πασι τοΐς γνωστοΐς μοι ’Αγγλοις. παραδέχονται δέ τήν 
περί αυτών ιδέαν τών Γάλλων και κρινουσι . περί εαυ
τών μετ’ ειλικρίνειας τοσοΰτον αξίας, καθόσον φαίνον
ται εύχαριστούμενοι ύπδ πάσης κολακευούσης αύτούς 
κρίσεως. ‘Η φύσις αύτών, πρδς τήν δειλίαν ύποκλινου 
σα,ύποκρύπτεί τήν άκάθεκτον τής βουλήσεως ύπομονην. 
Τδ παν έμβριθεια καί λογική έν τε τοΐς διαλογισμοΐς 
καί ταΐς συνδιαλέξεσιν-αύτών, βουλομένων ίνα τιμώσι 
μέν τούς άλλους, σέβωνται δέ εαυτούς. ‘Ο “Αγγλος ό 
έν τή πατριδ: αύτοΰ εύρισκόμενος διαφέρει τά μέγιςα 
του πλάνητος καί περιηγούμενου· έκ δε τής δια
φοράς ταύτης έγεννήθησαν αί περί Άγγλων ποικίλαι 
καί έσφαλμέναι τών λοιπών έθνών προλήψεις. Ή συν- 
διάλεξις παρ αύτοΐς είναι ήττον ποικίλη ή παρ ήμΐν, 
διότι δεν λαλούν περί ών άγνοοϋσιν, ουδέ πραγμα
τεύονται περί άντικειμένων, περί ών ήκουσαν μόνον.

’Ολίγοι τών Γάλλων περιηγητών δέν έλεεινολόγησαν 
τδ Λονδΐνον διά τήν δλιγην εύχαρίστησιν. ήν παρέχει 
τοΐς ξένοις. Διότι έν Λονδίνω δέν άπαντώσιν ούτε τά 
λαμπρότατα έκεΐνα καφενεία, ένθα γίνονται αί συνεν
τεύξεις , άναγινώσκονται έφημερίδες , εύρισκον- 
ται παίγνια πρδς ψυχ^αγωγίαν, καί άνταλάσσον- 
ται αί ειδήσεις τής ήμέρας· ούτε τά λαμπρά εκείνα 
ξενοδοχεία, τά έν Παρισιοις τοσοΰτον κεκοσμημένα, 
καί συχναζόμενα ύπδ τής νεολαίας τοΰ συρμού.

Αδτη δέ είναι ή αιτία δί ήν έπανακάμπτουσι πολλοί 
έν Γαλλία μένεα πνέοντες κατά τών Άγγλων, ο’ύς ά- 
ποκαλοϋσιν άρκτους.—Νομιζομεν οτι ήθελεν εϊσθαι 
καλόν νά έρευνήσωμεν τδ αίτιον ταύτης τής μεταςύ 
Λονδίνου καί Παρισίων διαφοράς.

Έν πρώτοις εξήκοντα λέσχαι, ανάλογοι εκείνης 
ήν περιεγράψαμεν ανωτέρω, καί δεχόμενα: σχεδόν &- 
παν τδ εύγενέστερον πλήθος έν τοΐς παλατίοις τούτοις, 
ένθα ή πολυτέλεια μετά τοΰ πολιτισμού πρυτανεύουσιν, 
ήθελον άφίσει δλίγους φοιτητές εις τά καφενεία, τά α
ναγνωστήρια καί τά ξενοδοχεία, έάν ύποθέσωμεν οτι 
ύπήρχον τοιαϋτα

Αί δμηγυρΑς αδται άναπληροϋσι θαυμασιώς καί πε- 
ριλαμβάνουσιν έν έαυτοΐς καί τά καφενεία, και τά α
ναγνωστήρια, καί ειτι άλλο τοιοϋτον κατάστημα έν 
Παρισιοις. Τδ Λονδΐνον λοιπόν ού μόνον δέν στερείται, 
διά τήν αυστηρότητα τών ηθών αύτοΰ, τάς ψυχαγω
γίας τοΰ γαλλικού βίου, άλλά καί τάς κατεχει εις 
ύψηλότερον καί εύγενέστερον τινά βαθμόν και ιδού 
διατί ή τών έργαστηρίων ήμών πολυτέλεια δεν κατα
πλήττει ποσώς τον Άγγλον, ευτελή εύρίσκοντα τά 
πάντα, καί μή δυνάμενον νά προτίμηση τήν κίνησιν 
καί ενέργειαν ταύτην, άντί τής ήσυχιας, τής εύζωιας, 
τής αφθονίας καί τής άριστοκρατικής μεγαλοπρεπείας
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της χαραχτηριζούσης τάς δμηγύρεις τής πατρίδος 
αύτοΰ,

'Αλλ* έπί τέλους φοβούμαι μή ύποπτευθώ καί κα- 
τηγορηθώ έπί άγγλομανία, έξακολουθών ουτω περί 
’Αγγλων σζεπτόμενος, χαΐ κυνδυνεύσω νά καταστήσω 
έκιστον δύσπιστου διά τής ύπερβολικής μου είλικρινεί 
ας χαί άληθείας. Διατί ομω« ό 'Αγγλος, ό τοσοΰτον 
χαλώς διάγων έν τή πατριδι αύτοΰ προθυμεΐται το 
σοΰτου νά τήν έγκαταλειψη ; δυνατόν νά μοί είπη 
τι:. ΙΙόθεν ή μεγάλη αύτοΰ πρδς τήν Γαλλίαν χαί 
τού: Παρισ.ους χλισις, χαί τί τδ αίτιον τδ κινούν 
αύτδν εις τήν διά τ.ΰ κόσμου τούτου έχοΰσιον πο
ρείαν ζαί έξορίαν;

‘Απ’ εναντίας δέ έκαστος Γάλλος έπανέρχεται έζ 
τής πρώτης αύτοΰ εις Λονδινον περιηγήσεως πλήρης 
ενθουσιασμού υπέρ αύτοΰ, έχ τής δευτέρας ήττον εύ- 
χαριστημένος, χαί έχ τής τρίτης πλήρης αηδίας.

Τοιαΰται είσιν αί συνέπειαι τής μονοτονίας χαί τής 
αιωνίου ταυτότητος. Οί "Αγγλοι άπαντες όμο-.άζου- 
σιν άλλήλους, ζώσιν όμοιως, δεσμεύονται ύπδ τών 
νόμων τής αύτής λογικής χαί κατεδικάσθησαν νά δια 
σκεδάζωσιν αείποτε διά τών αύτών ψυχαγωγημάτων· 
διότι έν Λονδινω αί διασχεδάσ-ις γίνονται μόνον κα- 
τά τδ θέρος, μετά τδ δποϊον έχαστος άποσύρεται 
χαΐ ή πόλις καθίσταται άνυπόφορος, μάλιστα έχ τής 
αιωνίου έκεινης βροχής καί τής δμιχλης τής κα 
λυπτούσης αύτήν άπασαν. Όσον έχτεταμέναι χαί 
άν ώιιν αί σχέσεις 'Αγγλου τινδς, είναι πάντοτε κα
ταδικασμένος είς τήν άπομόνωσιν, διότι βλέπει εαυ
τόν έξειχονιζόμενον εις τους άλλους ώς είς σειράν 
τινα κατόπτρων. ’Απόδειξις δέ του δτι δέν υπάρ
χει είς τδ έθνος τοΰτο είμή είς χαί μόνος χαρα- 
χτήρ, χαί έπομένως είς τρόπος ζωής, είναι δτι ά 
δυνατόν νά μαντεΰση τις έχ τής φυσιογνωμίας ή τοΰ 
Ιματισμού του, τδ έπάγγελμα οίουϊήποτε "Αγγλου. Ό 
λόρδος, δ ύπουργδς, δ ύπηοέτης, ο ψαλμφδές τών ό 
δών, δ έμπορος, δ ναύαρχος, ό στρατιώτης χαί δ 
λοχαγός, ό τεχνίτης καί δ αρχών, δ πυγμάχος χαί 
ό ίερεύς έχουσι τήν αύτήν φυσιογνωμίαν, τήν αύτήν 
προφοράν, τήν αύτήν ένδυμαοίαν χαί τήν αύτήν συμ
περιφοράν. Έπιφαίνετκ έφ’ ένδς έκαστου τούκον τδ 
ήθος τδ άγγλιχδν μόνον χαί ούδέν πλέον. Ούχ’ ήτ
τον δέ χαί τδν αύτδν διάγουσι βίου, τάς αύτάς 
εργάζονται ώρας, καί τά αύτά τρώγουσιν φαγητά, 
χαί πλησίον καί μαχράν τών οικογενειών αύτών. Ό 
Αγγλο; δμοιάζει υποκριτήν καταδεδιχαομενον νά πα 

ριστά καθεχάστην μετά τών συμπατριωτών αύτοΰ, τήν 
σκηνήν τοΰ Σωσίου εν τώ Άμφιτρύωνι.

Όταν δέ, καίτοι προσπαθοΰντες μυριοτρόπως, δέν 
δύνανται νά μεταβάλλωσι συναναστροφήν, χαϊ δταν 
έπί τέλους ή μονοτονία τού; ναρκώση χαί τούς άπο- 
χτηνώση, δταν ή φαντασία ή έχ τής ποικιλίας τής 
φυσικής άρχής τής χινήσέως πηγάζουσα παροτρύ- 
νή αύτούς έπιμόνως, έάν μέν ήναι πένητες άποθνήσ- 
χουσιν ύπδ τής σπΛηνδς, άλλως δέ φεύγουσι χαΐ ζη 
τοΰσιν έφ δλη; τής ύφηλίου καταφυγήν χαί «χέπην 
κατά τής καταπνιγούσης αύτούς άκηδιας.

Μια τών αιτιών τής δυσθυμίας χαί μελαγχολίας 
τής κατεχούσης τούς κατοίκους τής γής ταύτης εί
ναι ή τελεία άτομιχή έξουδένωσις, ή συναίσθησις τοΰ 
μ ή εΐναι, χαί ή δλίγη σημασία ήν έχει έν τή 
απειρομεγέθη ταύτη πόλει τδ φιλάνθρωπον τής α

μοιβαιότητας αίσθημα. Ή πόλις ολόκληρος κινείται, 
καί ό κάτοικος αισθάνεται έαυτδν ζώντα έν αύ·ή χαί 
κινούμενου ώς όδάντα τής μηχανικής έκεινης συμπλο
κής τού τροχού καί τού χαραχωτοΰ άςωνος (en- 
grenage) είς τα έμψυχα έμψύχου τινοο, ώςειπεΐν, μη
χανής έντόσθια.

Τδ Λονδινον, δλον είς τδ ιδιωτικόν συμφέρον παρα- 
δεδομένον,δέν παρέχει ούίεμιαν ούσιώδη ψυχής καί καρ
διάς έντύπωσιν. Η πόλις αυτή είναι τοσοΰτον με
γάλη, ώστε άποπλανάταί τις συνεχώς έν αύ ή, καί 
παραγκωνίζει μυριάδας ανθρώπων, άπελπιζόμευος τοΰ 
ν’ άπαντήση γνωστόν τινα έντδς τοΰ άφώνου καί μυρ- 
μηκιώντος λαβυρίνθου εκείνου, Καί αυτοί οί μεγάλας 
κατέχοντας περιουσίας δέν δύνανται νά ζήσωσιν εί
μή άφανώς.

Διδ, ή μέν μεγαλοφυια έχουσα μίαν μόνην ο
δόν, τρέπεται προς τήν πολιτικήν, ή δέ ύπερι- 
φάνεια πρδς μόνον τδ έθνικδν αίσθημα, και έπειδή έν 
’Αγγλία άνάγκη νά ύπάρχη έρως τις κα! θαυμασμός, 
γενικώς λατρεύουσι κοινή τούς ίππους, καί θυμίαμα 
καιουσι πατριωτικόν ύπδ τήν ρίνα τοΰ λόρδου Ούέλλιγ- 
κτων. σέβας τώ όντι άλλόκοτον, τοΰ όποιου αι ένδειξεις 
τοσοΰτον άλλότριαι είσί τών ήθών ήμών, ώστε έκπλήτ- 
τουσ: τά μέγιστα τούς συμπατριώτας μου καί τδν πε
ρίγελων και σαρκασμόν αύτών έπισύρουσιν άδιαλείπτως.

Παραλείποντες τήν άπαρίθμησιν τών δδων τώνφε- 
ρουοών τδ όνομα τού Ούελλιγκτώνος, άς άναφέρωμεν 
μόνον δτι ή προτομή τοΰ ήρωος εύρίσκεται είς άπαντα 
τά μουσεία και τάς βιβλιοθήκας άπάσας, δημοσίας τε 
καί ίδιας. ’Απήντησα αύτδν καί έν Όξφόρτη έν ταΐς 
γοτθικαΐς αίθσύσας τής Βοδλεϊανής βιβλιοθήκης. . . Έν 
δέ τή πλατεία τής Τραπέζης, δ υύέλλιγκτών παρίστα- 
ται έφιππος ώς ήγεμών Παρά δέ τήν είσοδον τοΰ 
Hyde Park πρός τα πέοατα φυτείας τίνος, ύπό τά 
παράθυρα τού μεγάρου τοΰ λόρδου ευρισκόμενης, ό λόρ
δος Ούέλλιγκτων παρίσταται γυμνός, έν σχήματι *Αχιλ- 
λέως καί διά κολοασαίων άναλογιών Ό ’Αχιλλεύς ου
τος έχει τά μέν σκέλη διεστώτα, τώ δέ εύωνύμω βρα- 
χιονι κρατεί ασπίδα στρογγύλην, καί, ετοιμαζόμενος 
νά βιψη τδ βέλος, ρίπτει βλέμμα φρικώδες, καί δίδει 
είς τούς σπαρτιατικούς αύτοΰ χαρακτήρας τούς ύπδ γε- 
νείων άγγλιστί έξυραφυσμένων περιπλαισιουμένους έχ- 
φρασιν τρομερόν. ’Επαναλαμβάνω δέ δτι ή έμφαντική 
αύτη χάλκινος γυμνή παράστασις έτέθη ύπδ τά παρά
θυρα τού λόρδου Ούελλιγκτώνος, πρδς δν προσερφέθη 
δώρον ύπδ τών έπισημοτέρων κυριών τοΰ Λονδίνου I!

’Αλλά φαίνεται δτι τοσαΰται τιμαί, τοσαΰται κολα- 
κειαι έφάνησαν άνεπαρκεϊς τοϊς 'Αγγλοις. Καί άνή- 
γειραν μέν έν τή πλατειφ τής Τραπέζης άνδριάντα τοΰ 
ήρωος αύτών έφιππον, έν δέ τή Hyde-Park έτερον 
άλληγορικδν, παρέσχον δέ είς τδν νικητήν τοΰ Βατερ
λώ τήν εΰχαρίστησιν τοΰ νά βλέπη έαυτδν έξεικον:- 
ζόμενονώς ’Αχιλλέα έκ τοΰ βάθους τοΰ κοιτώνος αύτοΰ, 
άλλά δέν ήδύνατο πρδς τούτοις νά παρατηρή έαυτδν 
έκ τής αιθούσης ή τοΰ έστιατορίου του, άφ’ ών φαίνεται 
ή όδός. Έκ τοΰ μεγάλου τούτου άτόπου καταπληχ- 
θέντες, έπίσημοι τινές πολϊται πρσστάται άνδριαυτο- 
ποιοΰ τίνος εργασίαν ζητοΰντος, έφαντασθησαν νά συλ- 
λέξωσι συνδρομάς πρδς άνέγεοσιν καί ετέρου άνδριάν- 
τος. Ό χρυσός έρευσε πανταχόθεν ύπέρ τής έπιχειρή- 
σεως ταύτης. καί έπειδή άφήκαν είς τδ< τεχνίτην τήν 
έχπεραίωσιν τής έπιχειρήσεως, και άνέμιξαν είς τδν

ρον, δέν δύναται νά συνίλθη έκ τοΰ θαυμασμού αύτοΰ, 
ούτε νά βλέπη έν σιωπή νίκην άνέλπιστον.

(Έπιται συτΐχιια.)

ανδριάντα τηλεβόλα κατακτηθεντα, έθεσαν δέ αύτδν έ
πί τής θριαμβευτικής άψίδος τής πρδ τού Apsley, 
ινα χρησιμεύση ώς στυλοβάτης τοΰ άνδριάντος, ένα- 
πίμεινεν έπί τέλους είς τόν τεχνίτην χέρδος καθαρόν 
έν έκατομμύριον καί όκτακόσιαι περίπου χιλιάδες δραχ

μών.
’Αναλογιζόμενός τις ότι τοσοϋτοι μεγαλοφυείς άν

θρωποι εύρίσκονται έν τή χώρα ταύτη, καί βλέπων 
τήν άπδ -παντός δημοσίου έργου έλλειψιν πάσης φιλο
καλίας, καταλαμβάνεται ύπδ ακούσιας τίνος θλίψεως. 
Ό άνδριάς ουτος είναι τοσοΰτον γελοίος, ώστε καί οί 
’Αγγλοι δέν δύνανται νά συνέχωσι τδν γέλωτα είς τήν 
θέαν αύτοΰ. *0 άσχημότερος άνδριάς, όν είδομεν, έπί 
τών ημερών ήμών, έν Γαλλίφ, δ τοΰ δουκδς δηλ. τοΰ 
Όρλεάνς έν τή αύλή τοΰ Λούβρου, ήν αληθώς άριςτύρ- 
γημα παραβαλλόμενος πρδς τήν άσεμνον καί άσχημον 
ταύτην τοΰ γέροντος δουκδς Ούελλιγκτώνος γελλοιο- 
γραφιαν.

Γέρων τις άξιωματικός γάλλος, πορευόμενος μεθ’ή
μών είς Hyde-Park, παρετήρησε τδ μνημείου, καί 
συσπών τάς όφρΰς καί τήν μάχην τοΰ Βαρτελώ άναμί- 
μνησκόμενος, — Τέλος, άνέκραξεν, έξεδικήθημεν I

Ό δούξ λοιπόν Ούέλλιγκτων δέν δύναται νά φανή 
είς τά παράθυρα άμφωτέρων τών πλευρών τού παλα
τιού αύτοΰ, χωρίς νά ίδη έαυτδν είκονιζόμενον έν άν- 
δριάντι ή γυμνόν, ύπδ τήν προσωπίδα τοΰ Άχιλλέως, 
ή άθλίως καί γελοιωδώς ίππεύοντα, ώς είπομεν.

Πρδς πείσμα δέ τής ύπερβολής τών τιμών τούτων 
τών τοσοΰτον κακώς και άνεπιτηδείως άποδοθείσών είς 
άνδρα ζώντα, ή ιερά αΰτη κεφαλή ούδ’ έψαύσθη ποσώς 
ύπδ τοΰ γελοίου. Κατά πόσον τά ήθη ταΰτα διαφέ- 
ρουσι τών ήμετέρωνί ‘Η τοΰ Βατερλώ μάχη, ή σώσα- 
σα τήν ’Αγγλίαν, καί τοι πρδ πέντε καί τριάκοντα έ- 
τών γενομένη, ούδέν ήττον πανηγυριζεται έπε- 
τείως μετά τοΰ αύτοΰ ένθουσιασμοΰ, μεθ’ οϊου τω 1816. 
Είδον τδν γέροντα δοΰκα πορευόμενον είς τήν έγερσιν 
τής βασιλισσης, καί συνοδευόμενον ύπδ τών άπειρων 
ζητοκραυγών τοΰ πλήθους, τοΰ άλλοτε τοσοΰτον σιω
πηλού. ‘Ο Ούέλλιγκων φαίνεται άδιάφορος είς τάς 
άποθεώσεις, ών είναι τδ άντικείμενον, καί έδέχθη πάν
τοτε τήν δημοτιχότητα μετά ψυχρός καί αύστηράς τί

νος εύμενείας.
Λιηγοΰνται διι, έπΐ τής ύπουργικής αύτοΰ πτώσεως, 

ό συστάς καί διεγερθείς τοΰ Λονδίνου όχλος κατέ- 
θραυσε τάς ύέλους καί τά παράθυρα τοΰ μεγάρου αύ 
τοΰ. Ό Ούέλιγτων δέν ήθέλησε τότε ν’ άνασκευάση 
και έπιδιορθώση τά συντετριμμ-ένα παράθυρα και τήν 
έπομένην έπέτειον τοΰ Βατερλώ εορτήν, δταν αύτδς 
ουτος δ όχλος, συρβεύσας ύπδ τδν έξώστην αύτοΰ. ινα 
δοξάση τδν ήρωά του, άπήτει μεγαλοφώνως τήν έμφά- 
νισιν αύτοΰ, ό Ούέλιγκτων βοαδύνας όλίγον ινα κα 
τασταθή έτι μάλλον έπιθυμητός, έπεφάνη τέλος ψυ
χρόν καί αύστηράν έχων τήν δ’ψιν, σφενδονίσας δέ 
βλέμμα περιφρονήσεως έπί τού πλήθους, καί δειξις αύ- 
τώ τή χειρί τά συντετριμμένα παράθυρα, άπεσύρθη.

Ή διασάλπισις τής νίκης τού Βατερλώ άντηχοϋσα 
πανταχοΰ τοΰ Λονδίνου, άδιαλείπτως καί πολυειδώς 
άπδ πέντε καί τριάκοντα ήδη ετών, σμικρύνει τδ μεγα
λείου τοΰ ’Αγγλικοΰ έθνους. Διότι, τώ όντι δ ένθουσια- 
σμδς ουτος χαρακτηρίζει λαόν, δστις άπαξ μόνον νιχή- 
σας έν πολέμω, καί μή έλπίζων νά νικήση τδ δεύτε

Ο ΠΑΑΚΟΪΪ ΤΟΓ ΕΠΑ1Τ0Γ-
(Σύγχρονον χαϊ διδακτικόν άνέχδοτον.)

Χθες έκοψα τδν πλακούντα τών θεοφανείων (Je ga
teau des Rois) μαζή μέ τινας φίλους. Ό κύαμος έπε- 
σεν είς τδν Κ. Σαμουήλ Π . .. , έμπορον έκ Δου
βλίνου, δεκάκις έκατομμυριοΰχον, άνθρωπον πνευμα
τώδη καί εύαίσθητον, διαμένοντα δέ είς Παρισίους, ένε
κα τής βιομηχανικής έκθέσεως τού Λονδίνου. Ή μιας 
ώρας αύιη βασιλεία, ήτις, χάρις είς τήν χριστιανικήν 
παράδοσίν, έπέζησε μετά τόσας βασιλείας αιώνων, 
καί τήν οποίαν οί έκλεκτοί τής τύχης ύποδέχονται συ
νήθως μετά πολλής ήσυχίας, έπροξένησεν είς τδν ξέ
νον μου έντύπωσιν τόσον ζωηράν, ώστε τώ έζήτη- 
σα συγγνώμην, βλέπων δάκρυον έπί τής ώχρας τον 
παρειάς.

— Είναι δάκρυ άγαλλιάσεως! μοί άπεκρίθη.
"Επειτα, θεωρών τήν γυναΐκά του, τήν θελκτικήν ’Ιρ

λανδήν, καθημένην άπέναντί του, πλήν όχι δλιγώτε- 
ρον αύτοΰ τεταραγμένην. έζήτησεν άπδ τάς κυρίας τήν 
άδειαν νά τήν έκλέξη βασίλισσαν.

Ή κυρία Π . . . . έδέχθη τδ στέμμα δί άνευφημίας, 
καί δ σύζυγός της, ένισχυσθείς διά τίνος τρυφερού 
βλέμματός της, μάς διηγήθη ώς έξής τήν άνάμνησιτ, 
ήτις τδν είχε ταράξει έπί τοΰ θρόνου του.

— Πρδ είκοσι πέντε έτών, όρφανός τις, δστις μό
λις ήτο δεχατετραετής, καί τδν όποιον θά δνομάσω 
Δανιήλ, έζη είς Δουβλίνου παρά τινι θείιρ έκ μητρδς, 
τώ Κ. Σακκβίλλ. ‘Ο Σακβίλλ ουτος, άπολέσας τήν 
γυναΐκά του, μετά τής όποιας συναπέθανε πάσα άρε- 
τή, είχε γείνει τόσον φιλάργυρος, όσον καί πλούσιος, 
καί τόσον δύστροπος όσον καί φιλάργυρος. Περίθαλψε 
δέ τδν άνεψιόν του έκ φιλαυτίας· άλλά, κρίνων αύτδν 
έν τούτοις περιττόν είς τήν οίκογένειάν του, (διότι ό ά
ξιος ’Ιρλανδός είχε δώδεκα τέκνα), τδν είχε βαπτίσει 
δέκατου τρίτον, άποδίδων είς αύτδν διά τοΰ 
σκληροΰ τούτου δνόματος παντοτεινήν μομφήν, καταρώ- 
μενος τδν κατεστραμμένου ένεκα τής τιμιότητος του πα
τέρα του κα! τήν φονευμένην έκ τής θλίψεως μητέρα του, 
καί νομίζων άοικον κα! τδν άρτον δν ήσθιε, καί τδ ύδωρ 
δ έπινε, καί τδν ύπνον, δν έκοιμάτο· είς ούδέν δέ άλ 
λο χρησιμεύοντα, είμή είς άπελπισίαν τής οικογένειας 
του. 'Ο Δανιήλ δέν ήθελεν άλλως δυνηθή νά τδν ικανο
ποίηση, εί|ΐή σπουδάζων άνευ διδασκάλων, ένδυόμενος 
άνευ ύφάσματος, τρεφόμενος ύπδ άέρος, (τδ όποιον συ- 
νέβαινε πολλάκις), καί τέλος άναχωρών είς Ινδίας με
τά τών μεταναστευόντων έπαιτών. Εΐκοσάκις δέ ήθελε 
πράξη τοΰτο, έάν καλή τις καρδία, μία μόνη, άπο- 
κρινομένη είς τήν ίδικήν του, δέν τδν έκράτει πλησίον 
τών συγγενών του· ήτο δέ αυτή ή 'Ραχήλ, ή έξαδέλ- 
φη του, ή νεωτέρα θυγάτηρ τ«ΰ Κ. Σακβίλλ. Τδ χα-


