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Π Ε Ρ Ι  ΤΟΥ

Μ Τ fi i  Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο ,  A m i
ΓΝΩΜΙΚΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ.

K i p i t  Π ρ ΰ τ ι  ν ι,

Τ ό  π οιη μ άτω ν , δπερ ΑποστίΑΑω π ρός  ύμάς ύ· 
πό τήν ¡π ιγραφ ήν  ΑΙ Ε ϊΧ Α Ι ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟ 
ΝΙΑΣ T O T  ΕΤΟΤΣ 1 8 7 0  δ ιά  τόν  ποιητιχόν δ ι α 
γωνισμόν του φιΑογενοΰς Κ υρίου  Β ουτσ ινά , ίν ί-  
πνευσεν ή Μ οΰσα τού  π ατρ ιω τισμ ού , χ α ΐ π ιστεύω  
δτι ε ίν α ι Ισχ υρόν  φ άρμακο ν εις τ ά  δ ε ιν ά  τ ά  π ε-  
ριχυχΑοΰντα την πο .Ιιτείαν  χα ί την κοινω νίαν  
μας. ÀAAà δυν ατόν  ν ά  εχη όΑΑείψεις χα ί δόν  
ΑμφιβάΑΑω δτι εχ ει έδώ  όμως δ εν  εχω  οΰτε τ ά  
μ  ίσα  οδτε τόν  άπ αιτούμ ενον  σύμβουΛον πρός δ ι- 
όρθωσιν αυτώ ν τώ ν  ίΑΑεί¡(τεων. Δ ιά  τούτο π ρο σ 
φεύγω εις την όθνιχήν πηγήν τής σοφ ίας, τό  όθνι- 
χόν Π ανεπ ιστήμ ιον , χ α ί χαθυποβάΑΑω αν τό ύπό 
τήν πεφωτισμένην όρθήν χρ ίσ ιν  του' ούχί δ ε τ ό 
σον ϊν α  βραδευθή , δ ιό τ ι ή ποίησις εις έμε είνα ι 
πάρεργον χ α ί δ εν  εχω  τοιαύτην άζ ίω σιν .

Δ ιότι ε ίν α ι γεγραμ μένον εις τήν κοινήν γΑώσ- 
σαν τού έθνους, δ εν  ε ίν α ι π ιστεύω  Αόγος ισχυρός  
τού ν ά  μή Αηφθή ύπ δψιν' α ς  κρίνω σιν  ο ί  ίπ ισ τ ή ·

μονές τής ν ια ς  ΕΑΑάδος ενοςχοι τήν ουσ ίαν , χα ί 
ά ν  ή μορφή άρμόζη εις τήν ουσ ίαν  σατυριχοΰ  
ποιήμ ατος, ώς ΑΑηθεΐς μ ιμ ηταί τώ ν Α ρχαίων ΕΑ - 
Αανοδικών. ’Ε Α πίζω  όπως δήποτε δτι ή άνάγνω -  
σ ις  αυτού δόν θόΑει δυσαρεστήσει, κα ί δτι ή π ερ ί 
αυτού χρίσ ις θέΑει είσθαι είΑιχρινής κ α ί π α τρ ιω 
τική ώς ή Μ ούσα ή τις  τό  ένέπνευσεν.

Ά ν  3-εωρηθή ΑναγχαΖον άχοΑούθως θέΑομεν 
φ ανερώ σει τού ποιητοΰ τ ό  όνομα.

Έ ν  Ν αυπΑ ία τή  4  Δεχεμ. 186 9 .
Ô  « ο ι η ΐ ή ς  τώ ν  Ε ϋ χ ώ ν  τ ΐ ς  Π ρ ω τοχρ ονιά ς το ύ  έτο υ ς  1 8 7 0 ,  

Π ρός τόν  Κ .  Π ρύταν ιν  τού ίθν . Π ανεπιστημίου
Ε  ί  ς  'Α  Α ή  ν  »  ς .

"Ο τι Ακριβός Α ντίγραφον  
Ε ν  Α θήναις τή 11 ΊουΑ ίου 1 8 7 0 .

0  ύ π ο γ ρ ι μ μ .  τού ¿Ον. Π «νε*ιοτν)| ΐίου  

1 . ΙΑ Τ Ρ 1 Η Λ Ε .

Κοίσις τών ελλανοδικών περι του π ο ύ μ α τ ο ς  

α ί  Ε υ χ α Ι τ ή ς  II ρ ωτ ο χ ρ ο  νιδς 
τοΟ έτους 1870. 

Α'. Γνωμικόν ποίημα.
2 2 .  A i ευ χ α ί τής π ρω τοχ ρον ιάς  τοϋ έτους 1 8 7 0 , 

είς δμοιοκατςελήκτους δεκατετρασυΤλάβου; στίχους.
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• Τό εις κοινήν γλώσσαν, άλλά μ ετ’εύτραπελίας καί 
χάριτος πολλή; συγγραφέν τούτο ποίημα δέν έχει 
μύθον. Ι'πό τό πρόσχημα άπλών ευχών τής πρωτο

χρονιάς πολλά; τής πολιτεία ; καί τών ήθών καί 
έ'ξεων ήμών κακία; δ ποιητής αύτού μετ άγαθότη 
τος ¿δελφικής ή μάλλον είπεΐν πατρικής στηλιτεύει. 
Πολλά καί καλά συμβουλεύω», άρτύει τά πάντα 
δ·.’ έπιχαρίτου Σωκρατική; ειρωνείας’ σκώπτει ούχί 
διά νά λυπήση άλλά διά νά διόρθωση’ διό καί υπό 
τό σκώμμά του διαγινώσκει τις τό φρόνημα άγαθού 
πολίτου καί έναρέτου πατριώτου. Είς όλα; δέ τά ; 
σελίδας αύτού φαίνεται πείρα τού κόσμου καί θέλ 
γητρον τοιούτον, ώ στε λυπεϊται δ αναγνώστη; είς 
τόν τελευταίον τού ποιήματος στίχον, ϊδίως δέ V) 
σθάνθησαν ταύτην τήν αρετήν του οί κεκμηκότες 

κριταί, οί άπαντήσαντε; αύτό ώς δασιν είς τάς μέχρι 
τούδε άπαριθμηθείσα; άνύδρους καί θηριώδεις θίνας 

τής ποιητικής ερήμου.
»Διά νά λάβη δέ τό φιλόμουσον τούτο άκροατήριον 

άληθή τού πράγματος ιδέαν, πρέπει νά άφήσωμεν 
αύτόν τόν ποιιτήν νά λαλήση υπέρ τού έργου του.

»Τό ποίημα άρχεται ουτω- (λναφέρονται οί στίχοι 

άπό \ — 10 .)
»¡δού τί λέγει περί τού έθνους καί τών δσημέραι 

αύξανόντων δημοσίων χρεών, (λναφέρονται οί στίχοι

άπό 3 5 — 60 .)
»ίδού πώς ζωγραφίζει τήν τών δημοσίων διαρπα- 

γήν, καί τήν συνδρομήν ήν πάντες οί ζώντες έν κοι 
νωνία όφείλουσι νά δίδωσιν άμοιβαίως χάοιν τού 
δημοσίου καλού, (λναφέρονται οί στίχοι άπό 8 9  —  

1 4 4 .)
»Συγκρίνων δέ τήν τάξιν μετά τ ή ; αναρχίας ά 

κούσατε πόσον δρθώς εκφράζεται δ ποιητής. (Αναφέ- 
ρονται οί στίχοι άπό 1 5 7 — 1 9 0 .)

»Γινο'ισκων δέ καλώς τά  καθ’ δμ&ς, καί ποία έ- 
φαρμογή γίνεται παρ’ ήμών αύτών τών καλών ή τών 
κακών νόμων, έπιφωνεί- (λναφέρονται οί στίχοι άπό
2 7 7 - 3 4 7 . )

»Περί δέ τό τέλος τού ποιήματος, όπερ κατά μί- 
μησιν τών μουσουργών άποκαλεΐ ούράV, πραγμα
τεύεται μετά τής αύτής πάντοτε εύτραπελίας περί 
άλλων έθνικών ζητημάτων καί ιδίως περί γλοίσσης. 
Εν αύτώ δέ έκθέτει ιδέα; καί γνώμας διαφο/νούσας 
πρός τάς κοινώς ύπό τής δλομελεία; τών λογιών 
τ ή ; έλευθέρας καί δούλης Ελλάδος παραδεδεγμένα;, 

άλλά διά τ ή ; έπαγωγού Μούσης του κατορθοϊ να 
παρασσήση αύτάς κάπως ίρθάς.

»Τοιούτον είναι, κύριος τό ποίημα τό δποίον φύσει 
αγαθός άνήρ ύπό πατριωτικών αισθημάτων έμπνευ 

σθείς ύπέβαλεν. Εάν ελειπον έ ;  αύτού γεροντικαί τι- 
νε; ταύτολογίχι καί πλατυσμ,οί ήθελε βεβαίως φανή 

έτι καλήτερον. Λυπούμεθ* μή δυνάμενοι νά στέψω-

1 6 6  Π Α Ν  i
μεν τάς περιεχόμενα; εν αύτώ αύτοστέπτους αλή

θειας, διότι κωλυόμεθα ύπό £ητού δρου τού διαγω
νίσματος. Στέψομεν λοιπόν τόν ποιητήν διά ^όδων, 
καί άποπέμπομεν αύτόν τοΰ άγώνος έκφράζοντε; 
συνάμα καί τήν όμόθυμον τής έπιτροπής εύχήν τού 
νά ϊδωμεν δσον ούπω δημοσιευμέναν τό άλλως κα

λόν τούτο έργον. Τά δέ μέλη τής έπιτροπής άπό 
τούδε κηρύττονται συνδρομηταί αύτού.»

Επί τής κρίσεως ταύτης τών κυρίων ελλανοδικών 
παρατηρούμεν δτι είναι ένθουαιώδης καί ύπερβαλόν- 
τ ω ; κολακευτική, ώ στε άτομικώς χρεωστοΰμεν νά 
δμολογήσωμεν είς αύτούς μεγάλην χάριν. Εζητή- 

σαμεν άπλήν συμβουλήν, άμφιβαλλοντε; άληθώς 
περί τής άξίας τού ποιήματος, καί αύτοί καταφορ- 
τόνουσιν έπαίνων καί τό ποίημα καί τδν ποιητήν, 
ώστε τή  άληθείρι έν μέσιρ τών τοσούτων καί τοιού- 
των έπαίνων κάνεις κυριεύεται ύπό συστολής. Ε ξ ϊ-  
τάζων δμω ; τό δίκαιον καθ’ έαυτό άποοεΐ. Δέν έ- 
βραβεύθη τό ποίημα, κωλύοντο; £ητού δρου τοΰ 
αγωνοθέτου. Τί έδάμασε τόν ένθουσιασμόν τών κυ

ρίων κριτών καί δέν τό έτίμησαν ούτε μέ τόν τ ε 
λευταίον έπίσημον έπαινον ; Τό θανάσιμον αμάρ
τημα τής γλώσσης’ αύτό άποσβολόνει τόν ένθου- 
σιασμδν καί τού; κλείει τό στόμα. Τό νά ήναι δμως 
γεγραμμένον είς τήν άπλήν γλώσσαν δέν είναι α

μάρτημα’ είναι μεγίστη άρετή, τιμή πρός τό έθνος, 

άνυψούμενον διά τή ; γλώσσης του’ άνευ τής γλώσ- 
σης δέν έχει αξίαν" ό τιμών τό ποίημα άφεύκτω; 
τιμρί καί τήν γλώσσαν είς ήν χρεωστεϊ τήν άξίαν 

τ ο υ , άφ’ ου μάλιστα τά δύο τρίτα τού ποιήματος 
είναι ύπεράσπισις τ ή ; κοινής γλώσσης’ καί έδώ οί 
κύοιοι ελλανοδίκαι εύρέθησαν έμπερδευμένοι φαίνε
τα ι.  Αφίνομεν λοιπόν τό παιδαριώδες άτομ.ικόν ζή 

τημα τών βραβείων καί τών έπαίνων, τούς όποιους 
ημείς δέν έθηρεύσαμεν, καί έρχόμεθα είς τό αύτο- 
μάτως άναφυέν σοβαρώτατον ζωτικόν ζήτημα π ερ ί 
τής γΑώσαης χ α ί τή ; π α ιδ ε ία ς  τώ ν νέων Ε .Μ ή- 
νων. Αφ’ οΰ δέ τό  άνώτατον τού έθνους δικαστή- 
ριον καταδικάζει τήν έθνικήν γλώσσαν, καθιερών 

θανατηφόρον πρόληψιν, δέν εϊμεθα άξιοκατάκριτοι 
καταφεύγοντες είς τήν διαίτησιν άναντιρρήτοι; άνω- 

τέρας καί έμβριθεστέρας Σοφίας.

Π ρός τόν  Κ ύριον  Π ρύταν ιν  τοΰ ίν  ΒεροΑίνω  
Π ανεπιστημ ίου .

Κ ύ ρ ι ε  Π ρ ύ τ α ν ι !  

ό τ ε  τό χάος τών πολιτειών τής ίρχαίας Ελλά
δος διεσκεδάζετο καί ή θεά τής Σοφίας Ιθεμελίωνε 
τόν θρόνον τής δικαιοσύνης καί τή ; άληθείας έπ I 
τών βράχων τή ; Ακροπόλεως τή ; λθηνάς, ήτο πε- 
ρίφηαος ή εύθυδικία τού Αρείου Πάγου. Αλλ ή θεα 
τή ; Σοφίας, βεβαρημένη έκ τή ; άλογία; τών σοφι-

Ω Ρ  Α.
«τών καί τού φανατισμού τής λύσσης, έγκχταλι- 
«ούσά τόν λαμπρόν τής Ελλάδος ήλιον, τά τερπνά 
τών όρέων της δάση καί τά διαυγή τών πηγών της 
νάματα, κατέφυγεν είς τού; έδικούς σας πάγους’ ή- 
μάς δέ έπί αιώνας έδέσποσεν ή κτηνώδη; βία καί 
νυν έλευθερωθέντος μικρού μέρους, νηπιάζομεν, έν 
άμφιβολίρι άν θά φθασωμεν καί είς ήλικίαν άνδρός. 
Η πόλις υμών είναι σήμερον ή καθέδρα τ ή ; δικαιο

σύνης, τ ή ; σοφίας καί τής άρετής’ εύδαιμονεΐτε 
κάλλιον παντός άλλου έξευγενισμένου έθνους' ό πό· 

0 0 ;  τής Γερμανικής ένότητος έπ.τυγχάνεται διά τή ; 
πολιτικής ύμών συνέσεως καί τ ή ; άνδρίας' τό δέ 
Γερμανικόν έθνος καθίσταται το κέντρον τής βαρύ- 

τητος τού πολιτισμένου κόσμου’ έξωτεοική δέ προσ

βολή δέν δύναται νά σαλεύση τήν ενότητα μεγάλου 
έθνους σοφού καί άνδρείου όταν θέλνι νά ζή άνεξάρ 
τητον. Παρ ύμών εύδαιμονούτων οί νέοι Ελληνες, 
κακοδαιμονοϋντε; ζητούσι γνώμην δι’ έμού έπί φαι- 
νομένης μέν ιδιωτικής διαφοράς, άλλά κυρίως εθνι
κής ύποθέσεως, άποβλεπούσης τήν ζωήν τού έθνους’ 
άν δικαιούνται δηλονότι νά όμιλώσιν έλευθέρως καί 
νά γράφωσι τήν γλώσσάν των παρά τήν γνώμην τοΰ 

έλληνικού Πανεπιστημίου, ή πρέπει λατρεύοντε; τάς 
λέξεις, είς αύτάς νά θυσιάζωσι τήν άληθή παιδείαν 
καί εύημερίαν των. Εζητήθη ή γνώμη τού ελληνι
κού Πανεπιστημίου περί τού διδακτικού ποιηματίου 
« αί εύχαί τής πρώτη; τού έτους 1 8 7 0  » ¿>c πρός  
τήν ουσίαν , χ α ί ά ν  ή αορφή Αρμόζει είς τήν οΰ 
ο ίαν  σατυριχοΰ ποιήματος . Τό Πανεπιστήμιον έπή- 
νεσε τήν ουσίαν, άλλά κατέκρινε τήν μορφήν. Δέν 
μοι φαίνονται όμως πειστικοί οί λόγοι του καί άν- 
τιφρονώ ότι χω μίς τήν τοιαύτην μορφήν ή ούσία  
i i v  εχ ε ι ά ξ ία ν , χα ί ότ ι ή χοινή ήμών γΑώσσα ε ϊ  
ναι ή γΑώσσα τής ήμετέρας ποιήσεως. Επί τού 
ζητήματος τούτου έξαιτούμαι τήν ύμετέραν σοφήν 
γνώμην. Τό μεγαλείον ύμών είναι βραβεϊον τής ά- 
ληθοϋς ύμών λατρεία; πρός τήν άρχαίχν Ελλάδα’ 
έν όνόματι τή ; αρχαίας Ελλάδος λάβετε ύπ όψιν 
αύτό τό ζήτημα. Αν έξ αβροφροσύνης πρός τό ελ 
ληνικόν Πανεπιηστήμιον, όπερ καί έγώ τιμώ  καί 
σέβομαι, άλλ έν πεποιθήσει αδυνατώ νά τού σεβα- 
σθώ καί τήν γνώμην, δέν θέλουσι νά άποφανθώσιν 
οι υμέτεροι σεβαστοί καθηγηταί ώς σώμα, άποφάν- 
θητε χάριν τού πολιτισμού ώ ; άτομα. Η νέα Ελλάς, 
ω; είναι, είναι είς εαυτήν βάρος καί τό σκώμμα τών 
άλλων εύνομουμένων έθνών άλλ áv ήτο ώς έπρεπε 
νάηναι, ήθελεν είσθαι είς ύμάς ώς πρό; τόν πολιτι
σμόν ό ειλικρινέστερος σύμμαχος. Ανατίθεται λοιπόν 
εις υμάς ή κρίσις ώς δίκαιον καί ώ ; συαφέρον. Ού- 
δείς δέ αμφιβάλλει ότι ή άπόφασις υμών θέλει εί- 
•θαι άπόφασις τού παλαιού Αρείου Πάγου.

Π A Ν

Κ ύριοι ΕΑ Α ανοδίκαι τοΰ  ποιητιχοΰ δ ιαγω νισμού  
τοΰ φιΑογενοΰς Κ υρίου  Β ουτσ ινά  

χ α τά  τό έτος ί 8 Ί 0 .

Βλέπων ότι δ κόσμος πλανάται, έκατέβασα βλα- 
χοπούλαν άπό τά βουνά ιέρειαν τών Μουσών έπί 
τών κορυφών τού Ελικώνος καί ένδεδυμένην άπλά 
καί καθαρά τήν έρ^ιψα είς τή/ αίθουσαν τοΰ ελλη
νικού Πανεπιστημίου έν ημέο? μεγάλη; πανηγύρεως, 
νά διδάξη τόν ελληνισμόν τά συμφέοοντά του καί 
τά χρέη του" τό βλέμμα τη ; ακτινοβολεί τό πνεύ
μα, τά στήθη της πνέουν έρωτα, τό πρόσωπον τ η ; 

είναι ήλιοκαυμένον άλλά πλήρες γλυκύτητος, τό 
σώμα εύμορφον καί ύγιές καί ή ψυχή της άδούλω- 
ίος. Η ύμετέρα όρθή κρίσις καί έκλεκτή αϊσθησι; 
έκτιμό: καί νοστιμεύεται τά κάλλη τής αφελούς αυ
τ ή ; κόρης καί τήν εισάγει είς τήν αίθουσαν τού δια
γωνισμού’ τό δέ άκροατήοιον είς τήν άφέλειαν τού 
ήθους, τήν ευφράδειαν καί τό εύθύ τής ομιλίας της 
τήν αστειότητα τού πνεύματος καί τόν πατριωτι
σμόν, μένει έκστατικόν, τέρπεται καί δ.α/έεται είς 
τό πρόσωπον του ή φαιδρότης, τήν ορθήν όμως κρί- 
σιν καί τήν λεπτήν αίσθησιν ύμών νικά τών τύπων 
ή πρόληψις καί κατατρώγει τήν ουσίαν. Αναγκάζε- 

σθε νά ζητήσετε ψεγάδι διά νά μή τήν έπαινέσετε, 
καί αύτό τό ψεγάδι εύρίσκεται είς τήν άνεπιτήδευτον 

ένδυμασίαν τ ή ; άστείας βλαχοΛούλας. Επρεπε, λ έ 
γετε, κύριοι, νά τ ή ; βάλη; ολίγον άλεϋρι νά κρύψη 
τήν μελαγχρινάδα της, νά τήν άλείψης ολίγον ψι- 

μίθιον διά νά γίαλίση' νά τή ; φορέσος κορσέτον νά 
εύμοοφήνη τό στήθος’ χειρόκτια νά κρύπτεται ή 
τραχύτη; τών χειρών* στιβαλέτα νά πρύπτεται τό 
ποδάρι της’ τέλος πάντων νά τής φορέσης κότσον 
διότι συνειθίζεταΓ έπειτα έχει είς τό πρόσωπον φα
κίδας. Σάς ευχαριστώ, Κύριοι, διότι έλάβετε ύπ’ ό 
ψιν τό ποίημα καί διότι τού συνεστήσατε τήν τύ - 

πωσιν. Αέν είμαι ποιητή; έξ έπαγγέλματο;’ καί 
ποιών προσφέρω άπλοι; θυσίαν είς τάς Χάριτα;’ έπε- 

θύμουν μάλιστα καί νά σάς ευχαριστήσω, άλλά τό 
ευρισκον άνάρμοστον. Δέν τήν άλεύρωσα, διότι είς 
τήν πατρίδα μου άλευρόνουν τά ¿ψάρια όταν θά τά 
τηγανίσουν, καί τήν εύμορφην αύτην κόρην δέν τήν 
είχα διά τηγάνισμα’ άπέφυγα τό ψιμίθιον, διότι τό 
έβαζαν καί οί Φαρισαίοι, καί ώ ; αληθής όπαδός τού 
Ιησού άποστρέφομχι τόν φαρισαϊσμόν’ έπειτα ένό- 
μιζα ότι τής ήρκει τό φυσικόν χρώμα τής παρθε
νίας καί ή φυσική άπαλότης τού δέρματος καί δέν 
τής έβαλα κορσέτον μή τής χαλάσω τά στήθη και 
γυρεύω τροφούς έπειτα νά βυζάξουν τά παιδιά της, 

ένώ είμαι βέβαιος ότι χωρίς μπούστον θέλει τά βυ
ζάξει μόνη της' είναι πολύ συχαμερό; δ κότσος' δέν 
τής έβαλα ταίς έλϊαίς μή τής πληγώσω τό πρόσω-
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πον καί αληθινά τήν άσχημίσω' χειρόκτια φορεϊ δταν 
θερίζη ώς οί παλαιοί ίππόται εις τάς ξιφομαχίας 
έφόρουν χειρόκτια, άλλ εκτός τής χονδρά; έργασίας 
θέλει νά έχη έλευθέρας τάς χεΐρας' καί άν αί πα- 
λαιαΐ γυναίκες έφόρουν τσουράπία καί στιβαλέτία, 
δεν ήθελεν είσθαι ποιητικόν έπίθετον τών ωραίων 
γυναικών τό καλλίοφυρον. Την συνεβούλευσα δμως 
νά σέβεται έαυτήν καί τό άκροατήριον. Διά τούτο 
έκρινεν άλλως ή υμείς τό άκροατήριον καί αυτό 
κατά τόν Μαλέρβον, τόν μέχρι σχολαστικότητος 
περί την γλώσσαν ακριβή, είναι ό αληθής κριτής 
τής γλώσσης. Ούτε νομίζω διά τοιοΰτων αρχών 

έκρινον οί παλαιοί Βαιωτοί εις τους αρχαίους ποιη
τικούς άγώνας τήν Κόρινναν, καί διά τούτο εκείνοι 
μεν είχον καλούς ποιητάς, ημείς δε δεν εχομεν, 

οΰτε με τοιαΰτας άρχάς θέλομεν ποτέ απολαύσει. 
Διότι ή άποκήρυξις τής κοινή; γλώσσης ώς γλώσ- 
σης ποιήσεως, είναι τού ποιητικού πνεύματος ή κα
ταδίκη. Αυτή, κύριοι, ή γλώσσα είς ήν είναι γεγραμ- 

μένον αυτό τό ποιημάτιον είναι ή γλώσσα εις ήν 
έρραψώδησεν ό Ομηρος, έψαλλεν ή Σαπφώ, ό Αισχύ

λος, έ Πίνδαρος, τήν οποίαν έγραψεν ό Θουκυδίδης, 
είς τήν δποίαν έδημηγόρησεν έν Ρώμη Κάτων ό 

πρεαβύτερος καί αύτόν έμιμήθη δ Σαλλούστιος, ότι 
είναι ή γλώσσα τού Δάντη καί τού Σεκεσπήαρ, ή 

γλώσσα τής ζωής καί τής άληθείας, έν ένί λόγιρ η 
γλώσσα' τή,ς άληθινής ποιήσεως.

H άποκήρυξις, κύριοι, τής καθομιλουμένης ώς 
γλώσσης ποιήσεως είναι ή καθαυτό άρνησι; αγαπη
τής μητρός χάριν πλούσιας εύγενοΰς γραίας έπ έλ- 
πίδι υίοθετήσεως. Καθώς οί νόμοι τών άρχαίων Α
θηνών παρουσιάζονται είς τόν Σωκοάτην έν τώ  δε- 
σμωτηρίιρ, δτε δ Κριτών τόν συνεβούλευε νά δραπε- 
τεύση, με άσυγκρίτω λόγω άνώτερον δίκαιον δύνα- 
ται νά tint) δ κοινή γλώσσα πρός του; άποκηρύξαν- 

τ α ; αύτήν καθηγητάς τού πανεπιστημίου (διότι, ώς 
έπληροφορήθην έκ καλή; πηγής, δεν άπεκηρύχθη 
υπό τών άγωνοθετών Ράλλη καί Βουτσινά, άλλ υπό 
τινων ζηλωτών τού νόμου καθηγητών τού πανεπι
στημίου)' παιδιά μου! τ ί σάς έκαμα καί μέ διώχνε
τε  καί δεν θέλετε νά μέ γνωρίζετε μ ητέρα ; έγώ 
δεν σάς ένανούρισα μικρά, καί ψελλίζοντα τό νανά- 
ρισμά μου δεν έμ.άθατε νά προφέρετε ; δεν έγινόμην 
νήπιον πρός χάριν σας έως νά συνηθίσετε; μέ τά π α 
ραμύθια μου, μέ τά τραγούδια μου, μ'ε τούς μύθου; 
μου, μέ τά γνωμικά μου, μέ τάς παροιμίας μου, δέν 

έπλούτισα τήν άνόθευτον φαντασίαν σας ; Από έμέ 
δέν έμάθατε νά προφέρετε τά τρυφερά ¿νόματα τής 
μ-ητρός, τής αδελφής, τού φίλου, τής αγαπημένης, 
τό αλησμόνητου τής πατρίδυς όνομα έγώ δέν σας 
εδίδαξα τά πρώτα παιγνίδια, τάς πρώτα; διασκε
δάσεις τής παιδικής σας άθωότητο; ;  Ενφ ή μήτηρ
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σάς έβύζαινε καί σάς άπεγαλάκτιζεν, έγώ ώς άλλη 
μήτηρ φιλόστοργος σας ίνέπνευσα τ ά ; πρώτας ιδέας, 
τά πρώτα αισθήματα, τά  πρώτα χρέη τού ανθρώ

που, όχι είς τά βιβλία, άλλ ώ ; ακούραστος παιδα
γωγός έπάνω είς τά πράγματα- είς ποίαν γλώσσαν 

έμάθατε νά αίσθάνεσθε τά  κάλλη τής άνοίξεως, τό 
μεγαλοπρεπές αίθριου ουρανού, τών ελληνικών θα
λασσών τήν ώραιότητα, τήν φρίκην τής τρικυμίας, 
τών άνέμων τήν βοήν, τό γοητευτικόν χρωμάτισμα 
τών δρέων κατά τήν άνατολήν τού ήλιου ; Τί σάς 
έπταισα καί μέ περιφρονεΐτε καί μέ υβρίζετε καί μέ 
άφίνετε νά ψοφήσω τής πείνας; έγώ δέν σάς παρη
γόρησα είς τήν δυστυχίαν σ α ς ; δέν σάς άνεκούφισα 
καί έσωσα τόν έθνισμόν σας έν μέσιρ τής δουλείας ; 
διατί άρνεϊσθε τήν μητέρα σας ; Διότι νομίζετε δτι 
είσθε μεγάλοι καί εύδαίμονες χάριν τής πλούσιας 
εύγενοΰς γραίας τής έλληνικής, διότι έλπίζετε νά 

σάς υίοθετήση. Η άρνησις τής μητρός είναι χαμερ- 
ποΰς ψυχής ίδιον, είναι παρανομία, μέγιστον άνοσι- 

ούργημα' καί ή εΰγενής έκείνη γραία, βλέπουσα νά 
άρνήσθε τήν καθαυτό μητέρα σας, άν δέν σάς περι- 

φρονή διότι είνάι συγγενής, άλλ ένδομύχως σάς λυ- 
πεϊται καί σάς άποστρέφεται. Μέ άφήνετε νά άπο- 
θάνω έκ τής άσιτίας· άλλά δέν θά άποθάνω έγώ" θά 
άποθάνουν αί προλήψεις σας καί ή μνήμη σας θά 
μένει περιφρονημένη ώς ή μνήμη άχαρίστων υιών. 
Τ ά  'έθνη δ έν  άποθνήσχουσι χ α ΐ τήν γΑ ώσσαν τώ ν  
νέων ΕΑΑήνων 9-ά αποφ ασίσουν τής τέχνης  τά  
άριστουργήματα, τά όποια δέν  ήμπορεΐ ν ά  ήναι 
κ α ρ ά  έδ ιχά μου τέκνα  γνήσια· Εγώ, κύριοι, δέν ήμ· 
πορώ νά άρνηθώ τήν μητέρα μου.

’ Α ν τ ίν ο ', ο ΰ π ω ς ί 'α τ ι δό μ ω ν ά ίκο υο α ν  ίπ ώ ο α ι  

ύ ν · '  ί τ ε χ ’ ,  η  μ .' ό'θριψε' π α τ ή ρ  8’ ίμ ό ς  ά λ λ ο θ ι γ α ίτ ,ς  

Ζ ώ ε ι  5 γ ' ή  τ ίβ ν η χ ε ' κα κ ό ν  δέ μ ι  π ο λ λ ’  ά π ο τίν ειν  

ίκ α ρ ίιρ , « ί κ ’ α ύ τό ς  ίκ ώ ν  ά π ό  μ η τ έ ρ α  π έ μ ψ ω .

Ε κ  γά ρ  τω ν  κ α κ ά  π ι ίο ο μ α ι ,  ά λ λ α  δ ί  δ α ίμ ω ν  

Δ ώ σ ε ι ' έ * « ί  μ ή τ η ρ  σ τ υ γ ιρ ά ς  ά ρ ή σ ετ ’ Ε ρ ιν ν ο ς,

Ο ίκ ο υ  ά π ερ χ ο μ έν η ' ν έ μ ε ο ις  8 έ  μ ο ι  άνβρώ πω ν 

Ε σ σ ι τ α ι  ώ ς  οίι  το ύ το ν  « γ ώ  π ο τ έ  μ ύ θο ν  ένίψ ω ( * ) .

Πεζά ήμπορώ νά γράψω ελληνικώτερα' άλλ’άμα 
γίνωμαι ποιητής, μέ κυριεύει ό οίστρος τού νά προσ-

( ' )  Π ροσθέτω  τή ν  « ξή γ η σ ιν  έ κ  τ ή ς  π α ρ ' έμ ο ύ  άνεκδότου μ ε -  

τα ιρ ρ έσ εω ς τ ή ς  Ο δ ύ σσ εια ς.

'Α π ο κ ρ ιθ εις  δ’ ό γ ν ω σ τ ικ ό ς  Τ η λ έ μ α χ ο ς  τού ε ί π ε '  

Α ν τ ίν ω ο ς , δέν γ ίν ε τ α ι  ά π ό  τό ν  οίκον μ έσ α  

Ν ’ ά π ο δ ιώ ξω  σ τ α ν ικ ώ ς  εκ είν η ν  π ο ύ  εμ έν α  

Ε γ έ ν ν η σ ε  κ α ί εβρεψ εν- α λλ ο ύ  δό 4  π α τή ρ  μου 

Ζ ή  ο ίτ ο ς  ή  ά π έβ α ν ε' κ α κ ά  δέ ν α π ο δώ σω  

Ι ίο λ λ ά  ε ί ς  τό ν  Ί κ ά ρ ιο ν , εά ν  6 ίδ ιο ς  θ έ λ ε ι .

Δ ιώ ξ ω  τή ν  μ η τ έ ρ α  μ ο υ , δ ιό τ ι κ α ί  έ κ  τούτου 

Ε κ  τού π α τρ ό ς μ ο υ  δ η λ α δ ή  π ο λύ  θ ά  κ α κ ο π ά θ ω ,

Ε ,α ί ά λ λ α  π ά λ ιν  ό θ ε ό ς  σ ' ε μ έν α  θ έ λ ε ι  δώ σει"

Δ ιό τ ' ή  μ ή τ η ρ  τ ά ς  φ ρ ικ τά ς  θενά  π α ρ α χ α λ έ ο ε ι 

Κ α τ '  α χ ά ρ ισ το υ  έρ ιν ν ΰ ς, ένίρ ά π ό  τόν  οίκον 

θ ά  φ ε ύ γ ε ι ' οί δ έ  ά νθρω π οι θέ νά  μ έ  κα τα κρίνουν·

Τ ό ν  λόγον το ύ το ν  ώ σ τ ’ ε γ ώ  π ο τ έ  δέν θ ά  π ρ ο φ έρ ω .

Ω Ρ Α .

φέρω θυσίαν είς τάς Χάριτας' άπαιτητική ή μητρική 
γλώσσα μου παρουσιάζεται καί μου έπαναστατεί τό 
πνεύμα' είς έμέν* λέγει εύρίσκεται δ ποιητικός σου 

θησαυρός, αί μεταφοραί, αί παροιμΐαι, αί άλληγο- 
ρίαι, αί εικόνες, οί μύθοι, οΐ τύποι οί κοινοί, άπλοΰν 
τών μεγάλων ιδεών ένδυμα, ό νέος έλληνικός βίος, 
τά όποια μικρός έμαθες καί μέ τά όποια είσαι ζυμω 
μένος' άν δέν μέ άκούσης νά έχης τήν κατάρα μου. 
Καί ή μητρική κατάρα μέ έμποδίζει νά άλλαξοπι- 
στήσω νά γίνω Φαρισσαίος σοφολογιώτατος. Αυτή 
δέ ή έπιμονή είς τήν θρησκείαν τών πατέρων μου μέ 
εχει παρά πολύ ζημιωμένου' άλλ’ υποφέρω άγογγύ- 
στως καί άκόμη εν τώ  δεσμωτηρίω είς αύτήν τήν 
γλώσσαν ήθελα κηρύξει είς τούς συνδεσμώτας μου 
νά τούς παρηγορήσω, νά τούς προτρέψω νά όποφέ- 
ρωσι μεθ υπομονής τήν τύχην των.

Νά λέγγι, κύριοι, ή κοινή γλώσσα ότι ή άρχαία 
Ελληνική περιφρονεΐ τήν σχολαστικότητα, δτι ή ά- 
ποκήρυξις αυτής είναι θανάσιμου αμάρτημα περιέ- 
χον έν έαυτώ τήν τιμιυρίαν, εχει μέγα δίκαιον' α ί  
άρχαί τά ς  όπ οιας πρεσβεύει ό ' ΕΑΑηνιχός Φ αρι
σαϊσμός έμ ποδίζουσ ι τήν άν ά π ζυ ζ ιν  τής άφεΑοΰς 
ποιήσεως τής έποχής, χ α ί δ έ ι  δ ίδουσ ιν  είς τούς 
νέους δυνάμ εις  ν ά ά ν α β ώ σ ιν  είς τό  ΰψος τής τ εχ ν ι-  
χής ποιήσεως , ήτις είς ήμάς δ έν  δ ύ ν α τα ι ν ά  ήναι 
προϊόν έθνιχοΰ μεγαΑείου, άΑΑά τής β α θ ε ία ς  μ ε-  
Αέτης τώ ν άρ χ α ίω ν  Ε .ί.ίήνω ν χα ί Λ α τ ίν ω ν  ποιη  
τών χα ί τής σπουδής τοΰ νέου ΕΑΑηνιχοϋ β ίο υ .  0  

Μολιέροςέπεσκέπτετο Λουδοβίκον τόν Ιδ ' ένδεδυμένος 
Μαρκέσιος καί διήγειρε τον γέλω τα  τού μεγάλου έ- 
κείνου τυράννου' οί έδικοί μας δμως Φαρισαίοι σο- 
φολογιώτατοι ένδεδυμένοι θώρακα, ασπίδα, περικε
φαλαίαν, δόρυ καί κνημίδας, τήν πανοπλίαν τών 
άρχαίων Ελλήνων διά νά εΐπωσιν άρτον τό ψωμί, 
ένώ τού ; άρτους μοιράζουν είς τήν εκκλησίαν, διε- 

γείρουσι τόν οίκτον τής αρχαίας δημοκρατικής Ε λ 
λάδος' διότι ό μέν χαρακτήρ τών Μαρκεσίων ήτο 

ή κουφότης, τών δέ σοφολογιωτάτων μας ή π τω χα - 
λαζονεία ή μάλλον ή έλεεινότης, ή κακομοιριά.

0  χαρακτήρ τής αρχαίας Ελλάδος, κύριοι, ήτο τό 
αίσθημα τής τιμής, τής αυθυπαρξίας' καί άν έλαβεν 
έζωθεν τούς σπόρους τού πολιτισμού, ένετύπωσεν 
είς αύτού; τόν έδικόν τη ; χαρακτήρα διά τήν ίσχυ- 

ραν τού πνεύματός της άφομοιωματικήν δύναμιν. 
Ημείς τό εναντίον, δ ,τι εχομεν είναι ξένον καί άρ- 

νούμεθα τά έδικά μας καλά τ ά  άπΑ ά ήθη μ α ς  χα ί 
τήν ζώ σαν γΑ ώ σσαν μ α ς ' τόσον βαθέως είς τήν 
ψυχήν μας είναι ριζωμένη τής μηδαμινότητός μας , 
ή συναίσθησις, καί οδτω άγαλλόμεθα κυλιόμε
νοι είς τόν βόρβορον ώς οί χοίροι' μέ τοιαύτας δέ 
βΡΧ“ίι μέ τοιαύτα αισθήματα θέλομεν νά κυριεύσω- 
μεν καί τήν Κωνσταντινούπολιν. Η τυφλή μίμησις

είναι ίδιον πιθήκου, τοΰ άνθρώπου ϊδιον είναι ή έκ - 
λογή, ή έλευθέρα μίμησις' ημείς τόσον κείμεθα χα 

μηλά, ώ στε δέν τολμώμεν νά εϊπωμεν δτι υπάρχο- 

μεν' εϊμεθα άληθεϊς είδωλολάτραι' Α ατρεύομεν τά  
εΐδωΑ α τής μ ω ρίας, τοΰ  εύρω παϊχοΰ συρμού χα ί 
τ ά ς  Αέζεις rd c  έΑΑηνιχάς τής ά ρ χ α ία ς  ΕΑΛάδος 
τό  δέρμ α , καί έν μέσοι τής διπλής ταύτης ξένης πο
λυτελείας πτωχαίνομεν πολυειδώς αντί νά πλουτί- 
ζωμεν, καί ένώ εϊμεθα άκόμη νήπια άντί νά αυξά- 
νωμεν, ώς ή φύσις άπαιτεΐ, μαραινόμεθα.

Un luxe étranger introduit dans un pays sans 
lois qui le lim itent et le règlent est un élément 

funeste dans l ’ ordre social. Ξένη πολυτέλεια εισ 

ηγμένη είς χώραν τινά χωρίς νόμους περιορίζοντας 
καί κανονίζοντας αύτήν είναι στοιχείου όλέθριον έν 
τή κοινωνική τάξει f ) .  Είς ήμάς καί δλην τήν Ανα
τολήν ή είδωλολατρεία τού συρμού άφαιρεϊ καί τήν 
τελευταίαν ικμάδα έγκυμονοΰσα άπερίγραπτα δυσ
τυχήματα. Αλλ’, ώς νά μή μάς εφθανεν αυτή, προσ
τίθεται καί δευτέρα πολυτέλεια ή είδωλολατρεία τών 
ελληνικών λέξεων, καί πτωχαίνει άντί νά πλουτίζ^ 
τήν γλώσσαν καί είς τύπους ξηρούς θυσιάζει τήν ά - 
ληθή τού έθνους άνάπτυξιν.

Καί πρώτον ή γΑώσσα π τω χ α ίν ε ι ά ν τ ί ν ά  πΑ ου- 
τ ίζετα ι'  καί διά νά έξετασθή τό ζήτημα σαφέστε
ρου διακρίνεται ή γλώσσα είς γλώσσαν τής επ ισ τή 
μης καί γλώσσαν τής ποιήσεως. Η έπιστήμη θέλει 

άπλώς σημεία παραστατικά τών ιδεών, καί ή καλη- 
τέρα δΓ αύτήν γλώσσα είναι ή μεθοδική, ή άνακα- 
λοΰσα τήν ιδέαν. Εάν οί Σϊναι διά μονοσυλλάβων ή- 
θελον δνομάσει τά γένη καί τάς διαφοράς, τά διά
φορα είδη ήθελον παρίστασθαι διά δισυλλάβων ή 
τρισυλλάβων λέξεοιν παραστατικών τού γένους καί 
τής έσχάτης διαφοράς' ή γλώσσα αύτή ήθελεν ε ί-  
σθαι ή άρίστη διά τήν έπιστήμην. Τό δνειρον τής ε 
πιστήμης είναι ή δημιούργησις γλώσσης καθολικής. 
11 έπιστήμη είναι φιλόσοφος, άδιαφορεΐ περί έθνών 
καί εθνικοτήτων καί δ έπιστήμων είναι κοσμοπο

λίτης. Αλλ’ άν ή έπιστήμη τρέφεται μέ ιδέας ό έ 
πιστήμων δέν είναι δν ιδανικόν καί ή ευρεσις τών 

έπιστημονικών άληθειών απαιτεί ού μικράς δαπάνα;' 
διά τούτο ό έπιστήμων καί τοι κατά διάνοιαν κο
σμοπολίτης, πράγματι είναι μέλος έθνους, τού ο
ποίου χρεωστεΐ νά ζητή τά συμφέροντα καί νά τά 
υπερασπίζεται διά τ ή ; έπιστήμη; του' ούαί δέ είς 
τόν μή έχοντα μεγάλην πατρίδα.

Αφ’ ού ή έπιστήμη, ήτις είχεν έκλίπει, έπανήλ- 
θεν είς τήν άρχαίαν πατρίδα της, ητο επόμενον νά 

εϊσαχθώσι καί όροι μέ τύπους ελληνικούς, διότι ή 
άρχαία Ελλάς ήτο ή κατ’ εξοχήν έπιστήμη καί οί

( ' )  H e r d e r  p h ilo s o p h ie  d e  l 'b i t l o i r e ,  ά ν ιφ ό ρ ω  τή ν  γ α λ λ ικ ή ν  

ΙΜτάφρασιν,



έπιστ.ημονικοί δροι οί μέν υπήοχον ετοιαοι, οί δε έ- 

βχηματίζοντο 
σχηματισμόν τών νέων επιστημονικών όρων έπεστά- 

τησεν ή καλή αίσθησις καί ή μέθοδος' καί ώς πρός 

τούτο δικαιούται τις νά άμφιβάλη Προσέτι άν, 
«ίβαχθέντων τών όρων, είσήχθησαν καί ακριβείς αί 

δπ’ αδτών παριστάμεναι ίδέαι. Αί έπιστημονικαί 
ίδέαι είναι τρόπον τινά ί  έθνική τράπεζα καί οί έπι- ; 
στημονικοΐ όροι τά τραπεζικά γραμμάτια. Ζητείται 
άν ή τράπεζα αδτη έχει καί μεταλλικόν άνάλογον 
ή εκδίδει γραμμάτια πολλαπλάσια τού μεταλλικού 
καί εις πρώτην ακριβή έξέλεγξιν κινδυνεύη νά χρεω 
κοπήση' δεύτερον, τεθέντος ότι έχει μεταλλικόν, άν 
τό έθνος κάμνει μεγάλην κυκλοφορίαν ιδεών διά νά 
κυκλοφορούν πολλά τραπεζικά γραμμάτια καί έκ 

τούτου ί  τράπεζα ωφελείται. Ολος δ κόσμος φωνά 

ζει ότι κυκλοφορεί νόμισμα εις έκπτωσιν ί  ήμιμά- 
θεία' έπομένως τά  χαρτονομίσματα τή ; τραπέζΐς 
δεν κυκλοφορούν κατά τήν ονομαστικήν αύτών α
ξίαν' ή κυκλοφορία των είναι άναγκαστική καί επο
μένως περιωρισμένη. Αλλά δέν φιλονεικώ τήν αρμο
διότητα τού πανεπιστημίου εί; τόν σχηματισμόν 
τών επιστημονικών όρων, ή επιστήμη είναι τ ή ; δι
καιοδοσίας του. Δέχομαι ότι η έπιστημ,ονικη γλώσσα 
έπλουτίσθη, ότι έπρεπε νά λάβη καί καλώ; έλαβε 
τύπου; ελληνικού; καί ότι πρέπει νά ελληνίζη' διότι 
ή συντομία καί ακρίβεια τ ή ; ελληνική; είναι μέγα 
πλεονέκτημα εί; τό έπιστημονικόν ύφος. Μάλιστα 

δύνατα! τ ι ; νά θεώρηση μεγίστην έλλε.ψιν τό νά 
μή ελληνίζη τό πανεπιστήμιου' π ρέπ ει νά, σχημα-  
τίζη  άρ ισ τοχ ραζίαν  σεβαστήν χα ί δ ιά  τούτο π ρέ
π ει νά έ.ΙΙηνίζτ/, ήγουν δ.Ιοι ο ί χαθηγηταί πρέπει 
ν ά  δ ύ ν αν τα ι ν ά  γράφ ω σι χ α ί ν ά  όμιΑώσιν ί.ΙΧη· 
ν ιστ ί χαί εις την ά ρ χ α ΐα ν  έ.Ι.Ιηνιχήν ν ά  έχθέιω σι 
ε ά ;  πρω τοφ ανείς ιδ έα ς  τω ν δ ιά  τόν  έπ ιστημονιχόν  
κόσμον.

Αλλ’ ή γλώσσα ή εθνική, ή γλώσσα τού κοινού 
βίου, ή γλώσσα τ ή ; ποιήσεως είναι τή ; δικαιοδοσία; 
τού λαού, καί τό πανεπιστήμιου ή οί λόγιοι οίοιδή- 
ποτε άρπάσαντες άλλοτρίαν δικαιοδοσίαν, διότι έ 
θεώρησαν τό έθνος ανήλικον, έπτώχυναν τήν γλώ σ

σαν άντί άληθώ; νά τήν πλουτίσωσιν, άντί νά δια- 
χύσωσι τό φώ; διέχυσαν τό σκότος καί τήν σύγχυ- 
σιν καί άντί νά έν.σχύσωσι τό εθνικόν πνεύμα καί 
τήν εθνικήν έκπαίδευσιν, διά τ ή ; λατρεία; τού δέρ
ματος τής ελληνική;, άντί τού πνεύματος, τά πα- 
ραζαλίζουσιν. Από τά  νέφη, κύριοι, ά ; καταβώμεν 

επί τή ; γή ; καί με τού ; ποιητά; τής εκλεκτή ; 
σχολής δμού μέ τούς ήρωά; των καί τού; διδασκά
λου; των ας περιέλθωμεν τόν κόσμον. Α ; έμβωμεν 

πρώτον, κύριοι, εις παντοπωλείου' οί ήριυες κοπιά
ζουν καί οί ποιηταί καί οί σοφολογιώτατοι μέ δλην

170
τήν φαντασίαν είναι άνθρωποι' πολλαί δε κω· 

νά συμβώσιν ε ί; τά  παντο* 
πωλεία’ εκεί βλέπομεν σαρδέλας, σαρδούνία, ρέγκας, 
κολΙού;, σκουμπριά, τσίρους, νήτικα, λαγκέρδας, πα
λαμίδα;, κοκλάνου;, σολομού;, μπακαλάους, στοκο

φίσια, χαβιάρΙα, αυγοτάραχα, σαλσισότα καί τουρ
σιά διαφόρων ειδών, όλα  αυτά, κύριοι, π ώ ; θά τά 

όνομάσωμεν ; ταρίχου; βεβαιότατα.—  Αλλά πώ ; θά 

διακρίνωμεν τούς ταρίχου; ; Αιά περιφράσεων. Αλλ ή 
περίφρασι; δεν κατηγορεί πτωχείαν γ λώ σσ η ;; Ε 
πειτα δ παντοπώλη; δέν έννοεΐ' καί όλη ή συνοδεία 
ήρωες, ποιηταί καί σοφολογιώτατοι θά φύγουν εκ 
τού παντοπωλείου χωρίς νά αγοράσουν τίποτε. 

Πλησιάζει χειμων, κύριοι, καί οί ήρωες, οί ποιηταί 
τ ή ; εκλεκτής σχολή; μέ τού; σοφολογιωτάτου; 
δ δασκάλου; των θέλουσι ζεστά φορέματα ζητούν 
τσόχαν καί έμβαίνουν εις εμπορικόν' λέγουν τού 
εμπόρου, κύριε, δό; μας έριούχον. Δέν σάς εννοώ, 

ί κύριοι' τά  έριούχα είναι πολυειδή, μαλλί μέ βαμ

βάκι, μαλλί μέ μετάξι, μαλλί μέ στουπί, μαλλί με 
χόρτον, μαλλί καθαρόν καί ταύτα πάλιν διαφόρων 

ειδών. Θά φύγουν καί άπό τόν έμπορον χωρίς τσό
χαν. Περιπατούντες εί; τά χαμένα, έκουράσθησαν 
καί έμβαίνουν είς ζαχαροπλαστείου εκεί τι θά π α 
ρουν ; καφέ, σομάδαν, λουκούμια, μπακλαβάν, ρε- 
βανί, μπισκότα, παστίτσα, τούρτας, πόντσι, κο- 
νιάκ, καταΐφι' ούδέν τούτων, κύριοι' όλων τούτων 
τά ονόματα δέν είναι ελληνικά καί τά  άγνοούν' θά 

πάρουν λοιπόν παγωτόν θέρος καί χειμώνα. Εξέρ
χονται παγωμένοι οί ήρωες, οί ποιηταί τ ή ; εκλε
κτή ; σχολή; καί οί σοφολογιώτατοι έκ τού ζα 
χαροπλαστείου καί ή πείνα καί τό ψύχος τού; θε
ρίζει τά  έντερα' καταφεύγουν εί; ρεστοράν νά έπα- 
νορθώσοισι τήν ανθρωπότητά τοιν. Λαμβάνουν εί; 
χείρα; τόν κατάλογον' άναγινιόσκουν, σούπα, γΐα - 

χνί, καπαμάς, φρεκασέ, μουσακάς, ροστμπίφ, μπιφ- 
στέκ, ντολμάδες, γιοβαρλάκία, παστίτσο, μακαρό
νια, πιλάφι, κομπόστα, ίμάμ μπαϊλτί, αυτά δέν τά 

έννοούν καί τρώγουν νερόβραστου. Αλλ οί ήρωε; μ έ  
νερόβραστον  χ ο ρ τ α ίν ο υ ν ;  καί άν χορτάσουν καί 

αυτοί θέλουν γίνει νερόβραστοι. Φεύγουν λοιπόν καί 
έκείθεν έν μέσω φθορά; καί αφθαρσία; νερόβραστοι, 
καί καταφεύγουν εί; καφενείον νά’ξαχλιάσουν,νά δια

σκεδάσουν τήν αηδίαν τού νερόβραστου' μπιλίάρδόν 
δέν ήξεύρουν νά τό είπούν, πρεφερέντσα, οχι" τρισέ- 
τα , όχι- έστίκ, τούλι, κιντίλϊο, χουίστ, τίπ οτε’ νά 
τό ζητήσουν άγνοούν, δεν έχει λ έ ;ε ι ; ή γλώσσα 
των. Ω στε βλέπετε, κύριοι, οί ποιηταί, οί ήρωε; καί 
σοφολογιώτατοι τ ή ; έκλεκτής σχολής είναι τού άέ· 
ρο; άνθρωποι ή μάλλον δ χωρίς έλαττώ ματα  καί 
άνάγκας άνθρωπο; τού Ναστραδίν, τόν δποϊον εδι- 

δεν εί; τόν ζητούντα κύριον άντί τού άπωλεσθέντος
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των

εύκόλως. Τό ζήτημα είναι, άν είς τόν ! μικαί σκηναί δύνανταε
!

όνου του. Εν μόνον έχουν καταφύγιου' νά μουγκά- είς τήν άρχαίαν δλληνικήν δ Αβραάμ καί δ Ισαάιε 
θούν καί νά άρχήσουν τήν παντομίμαν' μέγα τώ  ! έμειναν Αβραάμ καί Ισαάκ' έγειναν Αβράμιος *αί 
όντι προτέρημα είς σοφολογιωτάτου; καί ήρωας καί Ισαάκιος είς έποχήν δμοιάζουσαν τήν έδικήν μας' 
είς ποιητάς ή μουγκαμάρα. Αλλά τό πράγμα δέν άλλ' ή έποχή έκείνη δέν είναι καθόλου ποθητή. Είς 

μένει έως εδώ' οί ποιηταί οί ήρωες καί σοφολογιώ- ' δε τόν κοινόν βίον αδύνατον νά άποφύγη τις τάς 
τατοι, τρώγοντες άδιακόπως νερόβραστον, ήρχησαν ξένας λέξεις' αί λέξεις τού ευρωπαϊκού χορού λόγου 

νά άτροφούν καί τού; έκυρίευσε μελαγχολία' κατα- χάριν είναι καθ’ άπαντα τόν κόσμον Γαλλικαί. 
βαίνουν είς τό παραθαλάσσιον, άγοράζουν όρφόν, | Αλλά καί αί είσαχθεΐσαι ¿λληνικαί άντί νά πλου- 
Κάλιν τόν νεροβράζουν, διότι άλλέως δέν μαγειρεύε- τίσωσι τήν γλώσσαν καί διά τής άκριβορρημοσύνης 
XXI, καί έμβαίνουν είς λέμβον νά διασκεδάσουν, νά βοηθήσωσι τήν πρώτην άρετήν τού λόγου τήν σα- 

ένθυμηθούν δτι είναι καί αυτοί άνθρωποι. Αλλ’ ένώ φήνε·.αν, τήν έσκότισαν. όρνιθα λέγεται κοινώς ή 
βυνευθυμούν άφρόντιδες, αίφνης βλέπουν τήν θάλασ- άλεκτορίς καί όρνις ελληνιστί σημαίνει τό πτηνό ν' 

σαν φρικιώσαν καί άνεμον σφοδρόν έπερχόμενον. ή είσαξις τή ; λέξεως όρνις δπό τήν δευτέραν σημα 
Δέν φωνάζουν δρτσα ! μόλα σκότα ! μάϊνα τά πα- σίαν δέν είναι γλώσση; πλουτισμός, άλλά σύγχυ 
νΐά! άλλά λύσον τόν π ό ίχ ' κρούσον πρύμναν. Τί, σ ι;. Αρτος καί ψωμί είναι λέξεις ελληνικής κατα
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έρωτά δ πηδαλιούχος' καί μέ τό τί η λέμβο; άνα- 
τρέπεται καί πνίγονται έλεεενως καί ήρωες καί 
ποιηταί μαζί μέ τούς σοφολογιωτάτου; διδασκά

λου; των τούς Φ αρισαίους τούς σχο.Ιαστιχούς- 
Βλέπετε, κύριοι, πού φέρει ή πτωχαλαζονεία ; Κ,ύ 
ριος υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοί; δέ δίδωσι 

χάριν. Οί ήρωε; οί δυστυχείς έπήγαν άδικα' άλλά 
τίς τούς είπε νά φορτώσουν τά ; πραγματείας των 

είς τοιούτο σαποκαραβον ; Βλέπετε, κύριοι, δτι οί 
σχολαστικοί, ώς δ Νέρων, έκαυσαν τό καλύβι τού 
λαού νά οίκοδομήση ώραίαν οικίαν καί τόν άφησαν 

εί; τήν διάκρισιν τ ή ; ατμόσφαιρα;, εί; τό ύπαιθρον 

μέ ζημίαν των. Επρεπεν οί κύριοι Φαρισαίοι, οί αΰ- 
τοχειροτόνητοι τή ; γλώσση; δικτάτορε;, νά λάβωσι 
τήν καλοσύνην νά έξελληνίσωσι πρώτον τά ; λέξεει; 

αυτά;, νά τά ; κατατάξωσιν εί; λεξικά, νά έξέλθω- 
σιν έπειτα νέοι άπδστολοι εί; τού; άγρού; καί εί; 
τά; κώμα; νά κηρύξωσι τήν βασιλείαν ίώ ν σχολα
στικών, νά κατηχηθή δ λαός είς τήν νέαν ταύτην 
γλώσσαν καί τότε νά απαιτήσουν νά έλληνίζη. Αλ

λα καταργεϊται τό έπικρατούν νόμισμα καί δέν άν- 

τικαθίστταται άλλο' πώς θά κυκλοφορήσει τό έμ - 
πόριον;  Τό νά έμποδίση τις τόν άλλον νά δμιλή 
τήν γλώσσάν του χωρίς να τού αντικαταστήσω κ α 

ρτεράν είναι τυραννικόν' τό δέ νά τόν άκούση δ 
άλλος δταν τού λέγη νά μουγκαθή, ένώ ήμπορεϊ νά 

(*ή τό κάμω, είναι καθαρά μωρία.
Αλλ’ δλαι αί ξέναι λέξεις, κύριοι, δέν έςελληνί- 

ζονται, ούτε πρέπει νά έξελληνισθώσιν* είναι φακίδες 
ε>·ί τής γλώσση; τό πρόσωπον, αί δποΐαι τήν νοστι- 
μιζουν καί τά ; δποίας δέν δύναται νά άφαιρέστι τ ι ; 
χωρίς νά πληγώσ/] τό πρόσωπον καί τό άσχημίση' 
μαλιστα είς τήν κωμωδίαν καί τήν σάτυραν, αίτι
ο ί  έχουν τόν κοινόν βίον κύριον άντικείμενον. Κ-αί 
φούρνο; μή καπνίση' δ φούρνο; έδώ δέν ήμπορεϊ νά 

Υ{νΌ χωρί; αηδίαν ούτε ίπνό; ούτε κάμινος' θά μεί

νει φούρνος, τουλάχιστον εί; τάς ήμέρας μας. Καί

γωγής' άλλ ή μέν σημαίνει ψωμί εΰλογημένον π α 
ρά τού ίερέως, η δέ τό κοινόν ψωμί' ή είσαξις τής 
λέξεως άρτο; υπό τήν συνήθη σημασίαν είναι σύγ- 
χυσις. II Βοστίτσα έγεινεν Λΐγειον, καί τό Σινάνον 

Μεγαλόπολι;' άλλ’ ούτε ή Βοστίτσα, ούτε τό Σινά- 
νον κεϊνται έπί τών αρχαίων τούτων πόλεων. Είπέ 

δήμος Αίγείου, δήμο; Μεγαλοπόλεω;' άλλ’ άφες τά 
Ονόματα τών πόλεων' διά τών αρχαίων ¿ναμάτων 
άνακαλών τήν άρχαίαν δόξαν, ήν έφερον αί άρεταί, 
διά τών νέων τήν δουλείαν, ήν έφερον αί κακίαι 

τών έγκατοίκων, νά ένθυμίζουν εί; τόν κόσμον δτι 
τού; περιμένει ή τύχη τών προγόνων των, άν δέν 

άρνηθώσι τήν κακίαν καί γίνωσιν ενάρετοι. Αλλα 
νέα όνόματα είναι δνόματα ένδοξα καί δέν πρέπει 
νά έξελληνισθώσι' Ιί'δρα, Ψαρά, Σττέτσαι παλαιά ή- 
σαν ασήμαντοι' τά σημερινά των ονόματα είναι έν
δοξα' καί δστις ήθελεν είπεϊ Ί'ύραν ή Ψυρίαν τά 
Ψ'αρά ήτον άξιος νά τόν φάγουν αί ψεΐραι.

Αλλά τό κεφάλαιον τής κοινής γλώσση; είναι 
Ελληνική; καταγο>γή; ; είναι ή συνέχεια τ ή ; Ε λ 
ληνική;, δ διακριτικό; χαρακτήρ τού έθνου;' τίνι 
λόγιρ, τί·« δικαιώματι τό άποκηρύττει; ; διότι ε ί 
ναι ή Ελληνική ; άπατάσαΤ άν ητο ή Ελληνική, 
έπρεπε νά έννοή δ κόσμο; τόν Ομηρον, τόν Αισχύ
λον, τόν Σοφοκλέα, τόν Πίνδαρον' άλλ αυτού; δέν 
έννοοϋμεν ήμεΐ;, κύσιοι, υΐτινες σπουδάζοντε; έλ - 
ληνικά έγηράσαμεν' αύτά είναι πράγματα περασμέ
να, τά όποΐα πρέπει νά μιμηθώμεν διά νά άποκτή- 
σωμεν έδικήν μα; φιλολογίαν ζωντανήν. Η κοινή 

γλώσσα, ή γλώσσα τού έθ ου; είναι θυγάτηρ τή ; 

ελληνικής, ή συνέχεια τ ή ; ελληνική;' άλλ’ οχι ή 
ελληνική' αί λέξεις έχουν άλλην σημασίαν, οί τύποι 
διάφοροι, άλλη ή σύνταξι; τού λόγου, άλλο τό ύ 
φος τή ; συγγραφή;' ή κοινή έχει τόν χαρακτήρα 
τών νεολατινικών μέ τά ; δποία; συνανεπτύχθη καί 
συνέζησεν' είναι άναλυτική, σαφής, φιλοσοφική 
γλώσσα' καί έχει καί ελληνισμού; πλειοτέοου; τής
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γ ] ^ « η κ  τών σοφολογιωτάτων. Αΰτήν, κύριοι, νά 

άποκηρύξτι ούδείς έχει τό δικαίωμα. Οί κοινοί τύ
ποι είναι καθιερωμένοι οπό τής κοινής χρήσεως καί 

δεν εχει δικαίωμα ούτε δ Ανας, ούτε ό Καϊάφας νά 
εμπόδισε τινά νά τους μεταχειρίζεται. Αλλ έπειδή 
ή έπιστήμη είσήγαγε καί τοίις τύπους τ ή ; άρχαίας, 
ήμπορεΐ κανείς νά μεταχειρίζεται καί αυτούς" τού
το  είναι πολιτισμός τής γλώ σσες' τάς κοινάς λ έ 
ξεις μέ τύπους κοινούς καί τάς τής αρχαίας μέ άρ- 
χαίους τύπους, % εις τάς ελληνικά; νά δώσε τύπου; 
κοινούς κατά τήν άνάγκην τού μέτρου, καί τήν αΐ- 
σθησιν του γράφοντος. Διότι δ στίχος δμοιάζει τόν 
τοίχον' δ τοίχος δέν είναι στερεός όταν παραγεμί

ζεται, καί δ στίχος πρέπει νά ΰπηρετή τήν ιδέαν 
διά νά έχη δύναμιν" εις τούτο δέ δ ποιητής έχει 

τήν πλτ,θυν τών τύπων μέγα βοήθημα. 0  όμηρος 
μεταχειρίζεται άπειρίαν τύπων τούς όποιους δεν 

έδημιούργησεν αυτός, αλλά τού; είχεν ή γλώσσα, 

καί ή στιχουργία του είναι αμίμητος’ δ Πίνδαρο; 
μεταχειρίζεται κατ εκλογήν καί τύπους καί ιδιω
τισμού; τών διαφόρων διαλέκτων, διότι έγραφε προ; 

τούς πανέλληνας, δι’ 8 καί οί γραμματικοί λέγουν 
«κοινή διάλεκτος ήν έγραψε Πίνδαρος.»

Η γλώσσα ή εθνική είναι τού λαού ιδιοκτησία' 
δ λαός τραγουδεϊ επαναλαμβάνει τά μαθήματα τού 
ποιητού, τού φυσικού διδασκάλου του’ ποίημα τό 
δποΐον δέν τραγουδεϊ ή δέν ραψωδεΐ δ λαός δέν εί
ναι εθνικόν ποίημα. Οί καλοί ποιηταί καί οί κλα
σικοί έν γένει είναι οί φυσικοί τής εθνικής γλώσσης 
νομοθέται. Κριταί τού καλού κατά τούς νόμους τών 
κλασικών είναι ή Σοφία, τά Πανεπιστήμια" οί έδι- 

κοί μας όμως σοφολογιοίτατοι έγιναν δικτάτορες, 
καί νομοθέται καί κριταί καί έκτελεσταί τού νό

μου' τίνι δικαιώματι ; επί ποιων έξόχων ποιητών 
καί συγγραφέων ¿βάσισαν τούς περί γλώσσης νό
μους των ; τίς τού; έκαμε νομοθέτας ; οί κλασικοί 
συγγραφείς είναι ¿πίσω. Πώς είναι δυνατόν τό ρεύ
μα τής γλώσσης νά περιορισθή ; τώρα μέ μίαν ά- 
ξιναρίά χώμα τό κρατείς, διότι τό έθνος δέν αισθά
νεται τήν ΰπαρξίν του, δέν έχει δύναμιν" άλλ άμα 
δυναμώση καί συναισθανθή δλίγον, ή πρώτη κα τε
βασιά θά φουσκώσει τό ρεύμα καί θά συνεπάρη καί 
τους Φαρισαίους μέ όλα των τά γελοία προσκόμματα.

Τήν άρχαίαν Ελλάδα, κύριοι, έμόρφωσεν ή ποίη- 
σις καί έκ τής ποιήσεως έπήγασεν ή φιλοσοφία’ δ 
Ομηρος είναι τής αρχαίας Ελλάδος δ διδάσκαλος’ δ 
Ηρόδοτος είναι εις πεζόν λόγον ή Οδύσσεια" δ Θου

κυδίδης είναι δημηγορία" ή φιλοσοφία τού Πλάτω
νος ζή, συνδιαλέγεται, καί δ ’Αριστοτέλης συλλέγει 

τους καρπούς καί τούς τοποθετεί εις τάς άποθήαας. 
Καί δ νέος ελληνικός λαό; θέλει μορφωθή διά τής 

ποιήσεως’ άλλ’ έκ τής ποιήσεως δέν θέλει πηγάσει
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ή φιλοσοφία' αυτή είναι μορφωμένη ήδη' αΰτή θά 
φωτίσει τόν ποιητήν καί θά τόν δδηγήσει. Α λλ' ή 
έδική μας σοφία, άποκηρύξασα σωρηδόν τήν γλώ σ
σαν τού έθνους, άπεκήρυξε μέ αυτήν καί τό δφος 
τό ποιητικόν καί δλον τόν πολύτιμον θησαυρόν τής 
εθνική; ποιήσεως. «II sublime poético debba sem
pre andar unito al popolaresco.» Τό ποιητικόν ύ
ψος πρέπει νά συμβαδίση πάντοτε μέ τό δημώδες, 
λέγει δ Βίκος. Κωμωδία, σάτυρα, έπος, διδακτική 

ποίησις, λυρική ποίησις δέν έχει ζωήν χωρίς τήν 
δημώδη γλώσσαν καί αυτή ή τραγωδία, όταν θά 
έκφράσει πάθη ζωηρά μέ αλήθειαν, θά δμιλήσει τήν 

κοινήν γλώσσαν.
Ó άποκηρύττων τήν κοινήν γλώσσαν λαμβάνει 

θέαν στρατηγού, όστις προστάζει τού; στρατιώτας 
του νά καύσωσι τήν άποσκευήν των. Αλλά τούτο 

πράττει δ στρατηγός όταν προβλέπη μέγα κέρδος 
ή μέγαν κίνδυνον' εδώ όμως τό κέρδος οΰδέν, οΰδείς 

δ κίνδυνο; καί μεγίστη ή ζημία' δ άποκηρύττων τήν 
κοινήν διά νά είσάξη ελληνικά λεξίδια, τό δέρμα 
τής άρχαίας έλλάδος, δμοιάζει τσοπάνην, όστις 
πυρπολεί δάση δρυών ή πευκών διά νά φυτρώσΐ} 
χόρτον νά φάγουν τά γίδία του. Επειδή έστω, πολ
λά καλά ηρπασες τόν έθνικόν θησαυρόν τού λαού, 
τήν γλώσσάν του καί μέ αυτήν τά άληθώς ελλη
νικά ήθη του καί τόν έρριψε; είς τού ; δρόμους, διά 
τό καλόν του ώς άνήλικον' έβαλες φωτίά καί τού 
έκαυσες τό καλύβι, άφίνων αυτόν εις τό ύπαιθρον, 

διά νά τού κατασκευάσης ώραϊον οίκον μεγαλο

πρεπή’ ¿ξεπλήρωσε; τήν υπόσχεσίν σου; τόν έξε- 
παίδευσε;; τόν εμποδίζει; νά τραγουδή, τού ¿μόρ
φωσες τήν κρίσιν;  ό χ ι, κύριοι, εί; λεξίδια κενά 

νοήματος, Ης τό δέρμα τής άρχαίας Ελλάδος έθυ- 
σιάσθη ή έθνική έκπαίδευσις" ή έλληνική τεχνολογία 
είναι τό πρώτον καί σχεδόν τό μόνον τών δημοτι
κών σχολείων, τών ελληνικών σχολείων καί τών 
γυμνασίων μέλημα' καί όμως ούτε καί αυτό κατορ- 
θούται' οί μαθηταί τών γυμνασίων μεταβαίνουν εις 
τό πανεπιστήμιου άγνοούντες καί αύτά τά στοιχεία 
τής ορθογραφίας.

Οί παλαιοί διδάσκαλοι έδόξαζον άριστοκρατίαν 

γραμμάτων' ήρνούντο σαφώς καί είλικρινώς τήν υ- 
παρξιν τής κοινή; καί εδίδασκον ελληνιστί’ διότι 

άπέβλεπον εις τήν επιστήμην καί ποίησιν έθνικήν έ -  

θεώρουν τού; ύμνους τής έκκλησίας' δ καιρός δέν 
ήτο κατάλληλος ώ στε νά τούς φέρη νά σκεφθώσι 
περί εθνικής ποιήσεως' άλλ οί ¿λίγοι των μαθηταί 
έμάνθανον ελληνικά, μέ τά έλληνικά έπιστήμας καί 
γράφοντες τήν κοινήν, τήν έγραφον διωρθωμένην 
διότι έγνώριζον τ ί έγραφον’ έζήτουν δέ νά διορθώ
σουν τό» λαόν διά τής θρησκείας. Η σημερινή σο
φία μας είναι τύραννος’ θέλει νά ελληνίζη δ λαός
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ε'νώ ούτε τό Πανεπιστήμιου ελληνίζει ούτε οί διδά
σκαλοι τού ; δποίους δίδει τό Πανεπιστήμιου* ή φι
λολογία, ή άπεριόριστο; αΰτή επιστήμη, περιωοίσθη 
εις ξηρούς τούς τύπους τής Ελληνικής. Η γραμμα

τική, Κύριοι, είναι μέρος μόνον τής φιλολογίας’ άλλα 
καί αυτήν ¿λίγιστοε έξηκρίβωσαν. Μέ αυτού; τούς 
τύπους ναναρίζονται τά παιδιά ε ί; τά δευτερεύοντα 
σχολεία, μεταβαίνουν εις τό Πανεπιστήμιου έν γένει 
νήπια καί έξέρχονται καπάτσοι. Χωρίς υπερβολήν 
τά μαθήματα τών σχολείων καί τών γυμνασίων εί 
ναι έν γέ*ει ή έμετικά ή καθάρσια" ή διδασκαλία 
έν τώ  Πανεπιστήμιο» είναι θύελλα’ ακροάζεται δ μα
θητής έν θορύβω άπό πρω'ίας μέχρι; Ισπέρα; χωρίς 
νά μελετφ’ καί άφ ου διέλθη τά  έτη τής σχολή; 
κάθεται άλλα τόσα νά χωνεύση, ώς ή καμήλα, τό 
άρπασθέν νερόν καί ΰποθηκευθέν εις τήν κοιλίαν της. 
Η  τοιαύτη  χ α τά σ τα σ ις  τής ίχ π α ιδ  εύσεως δ ιατη  
ρεΐ την τυ ραν ν ίαν  τώ ν  σχο .Ιαστικώ ν , xai ή τυραν  
via τών σ χ ολ αστ ικώ ν  τήν τοιαύτην άθ .Ι ία ν  τοΰ 
iS νους χ α τά σ τ  ασ ιν .

Αναπνέομεν, κύριοι, άέρα βυζαντινή; καί σχολα
στικής άτμοσφαίρας- ή πολιτική μας είναι βυζαν
τινή καί σχολαστική ή παιδεία μας. Καί έκ τών 
προτέρων καί υστέρων, κύριοι, σκεπτόμενος ευρίσκει 
τις ότι παρ ήμϊν έπικρατεί τό βυζαντινόν πνεύμα 
τής μοχθηρίας καί τής ραδιουργίας καί δ σκοπός 

τού σχολαστικού πνεύματος, όστις συμπλεκόμενος 
μέ τάς περιπλοκάδας τής έπιπολαιότητος τής επο
χής, πνίγει τήν άληθή τού έθνους άνάπτυξιν. Τό Ελ- 
ληνιτόν έθνος έτάφη ΰπό τά έρείπια τής Κωνσταν

τινουπόλεως βυζαντινόν καί σχολαστικόν’ τό Ελλη
νικόν πνεύμα κατ έκείνην τήν έποχήν ήτο σχεδόν 
όλοτελώς έσβεσμένον. Επομένως άφ’ου διά τής Ε λ 
ληνικής έπαναστάσεως τού 1821  έτινάχθησαν τά 
καλύπτοντα τό έθνος έρείπια, έξ άνάγκης έπρεπε νά 
βλαστήσωσι πρώτοι οί τεθαμμένοι σπόροι τής βυ
ζαντινή; μοχθηρίας καί μικρονοίας καί τής μωρίας 
τών σχολαστικών' αν δέ πουθενά τό Ελληνικόν 
πνεύμα τού τόπου καθαρόν, διά τίνος χάσματος άν· 
υψοΰμενον, έφθανεν εί; τό φώς τού ήλιου, έπρεπεν 
άμέσως νά πνίγεται άπό τάς βάτους καί τ ά ; ά- 
κανθας τού βυζαντινού πνεύματος καί τόν έρποντα 
κισσόν τού σχολαστικού. Αυτά πρέπει νά ήναι τά 
δύο μ εγ ά λ α  σ το ιχ εία  τά όποια ροφούν τό αίμα τοΰ 
έθνους, ή χορδέλλ α  ήτις πού βυζάνει τά έντερα καί 

δεν τό άφίνει νά άναπτυχθή Αλλά τούτο, όπερ έκ 
τών προτέρων συμπεραίνει τις, άποδεικνύει έκ τών 
υστέρων καί ή ιστορία. Τίς έκήρυξε τήν έπανάστασιν 
τού 1821  καί τήν έθεμελίωαεν; 0  ελληνισμός- τό 
κήρυγμα τής εθνικής υπάρξεως, τής άνεξαρτησίας’ 
ουτε ο ί’ήγας Φερραϊος, ούτε δ Κολοκοτρώνης, ούτε 
5 Μιαούλης έπεκαλέσθησαν ξένην βοήθειαν’ ή Ανα

τολή θά έλεοθερωθή διά τής Ανατολής, εΐπεν δ Ρή
γας Φερραΐος, καί οί τής ξηράς καί τής θαλάσση; 

πολεμισταί εις τό κήρυγμά του ένίκησαν τούς Τούρ

κους, ¿λάμπρυναν τήν έπανάστασιν καί έσυραν τά 
βλέμματα καί τάς χειροκροτήσεις τού εξευγενισμέ
νου κόσμου κατά τά δύο πρώτα έτη τής έπαναστά- 
σεως. Τίς άνεχαίτισε τό ρεύμα τής έπαναστάσεως ", 
¿μάρανε τάς νίκα; ; τίς ¿θανάτωσε τόν όδυσσέα τό 
παλικάρι τής Ρούμελη; ; ¿φυλάκισε τόν Κολοκο- 
τρώνην, τόν μόνον ικανόν εις τήν ορμήν τού Ιβραίμη 
νά άντιτάξη τήν περιεσκεμμένην βραδύτητα τού 
Φαβίου Μαξίμου ; τίς υπέταξε τόν Καραϊσκάκην 
καί τόν Μιαούλην είς τόν Κόχραν καί έρριψεν εις 
τόν πυθμένα τής θαλάσση; τήν έπανάστασιν ; Ô 
Κόχραν έβόιψεν είς τόν πυθμένα τής θαλάσσης τήν 
ελληνικήν έπανάστασιν καί ή έν Ναυαρίνω ναυμα
χία έψάρευσεν αύτήν ήμιθανή. Τίς ¿θανάτωσε τόν 
Κυβερνήτην, τόν ιατρόν όστις άνέστησεν αύτόν τόν 

νεκρόν καί διά τής ριζική; θεραπείας του τώ  παρε- 

σκεύαζεν δγίαν στερεάν καί μακροβιότητα ; Τό φαρ- 
μακευμένον στοιχειό τού βυζαντινού πνεύματ»;, 

βοηθούμενον άπό τό ερπετόν τού σχολαστικισμού? 
Εγώ θά άντικαταστήσω τόν Τούρκον ε ί; τήν ράχιν 
τού Ραγιά είπε τό πνεύμα τού σατανά τής βυζαν
τινής μικρονοίας, τού τυφλού εγωισμού, καί γαία 
μιχθήτω πυρί’ ήλθεν δ χρυσούς αιών άμέσως μετά 
τούς Τούρκους, είπαν οί λογιώτατοι' καί άνοιξαν τήν 
μάνδραν καί έμβήκαν οί λύκοι καί έφαγαν τά πρό
βατα. Ταΰτα άρκούν διά νά βεβαιωθώμεν ότι αύταί 
αί δύο κληρονομικαί άσθένειαι μάς βασανίζουν καί 
πρέπει νά έπιμεληθώμεν νά τάς θεραπεύσωμεν" καί 
έρχομαι εις τό συμπέρασμα.

Une nation ne peut sortir de la barbarie qu'en· 
cultivant sa propre langue ( I). Εθνος δέν δΰναταί 

νά έξέλθη τής βαρβαρότητος είμή καλλιεργών τήν 
έδικήν του γλώσσαν, λέγει δ Χέρδερ. Τά έθνη τής 
Δύσεως έν τή  νηπιότητι αυτών έκαλλιέογουν τήν 
Λατινικήν καί ήσ«ν είσέτι βάρβαρα’ έξευγενίσθη- 
σαν, ¿καλλιέργησαν τά ; ιδίας αυτών γλώσσας, έκα
μαν ίδιαν φιλολογίαν καί έχουν ίδιαν όπαρξιν. Η - 

μείς οντες είσέτι νήπια καλλιεργούμεν άρχαίαν δει
νήν γλώσσαν τήν ελληνικήν καί είς τό δέρμα τή ; 

άρχαίας Ελλάδος θυσιάζομεν καί πνεύμα τής άρ
χαίας τής Ελλάδος καί τό παρόν καί τό μέλλον 
μας. Καιρός νά άποτεινάξιομεν αυτόν τόν ζυγόν καί 
νά άναγνωρίσωμεν τήν γλώσσάν μας καί καθ Ιαυτήν 
νά τήν καλλιεργούμεν. Εως τώρα ή ζωντανή μα ; 
γλώσσα ¿δούλευε τήν Ιλληνικήν καί ένεκρούτο’ και
ρός τά κτήματα τών νεκρών νά γίνωσιν ιδιοκτησία 
τών ζώντων καί νά άνασττθώσιν δχι αί λέξεις αί 
έλληνικαί, άλλ’ δ πατριωτισμός τών αρχαίων Ε λ 
λήνων καί τό εΰγενές καί γόνιμον πνεύμα των.
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Αυτή, κύριοι, είναι η πεποίθηβίς μου. Τήν δέ | 
κρίσιν τής μεταξύ υμών διαφορά; άναθετω εις τό 
σοφόν Πανεπιστήμιον του όποιου οί πλείστοι εξ υ
μών υπήρξατε μαθηταί. Αυτό βεβαίως δεν έχει συμ
φέρον νά σα; αδικήσ^" άναντιρρήτως άγαπ£ τήν 
Ελλάδα και θέλει αποφασίσει πρό; τό συμφέρον τής 
αλί-,θεία; και τ ή ;  προόδου του έςευγενισμοδ.

Α . Φ Α Τ Σ Ε Α Σ .

Ο ΑΒΒΑ* ΩΒΑΙΝ.
διήγημα τοΰ Prosper Mérimée.

Ε κ  τοΰ Γ α λ λ ικ ο ύ  ϋ π ί  Μ . Μ .

Ε ίνα ι π ερ ιττό ν  νά είπ ω μ εν  π ώ ς  α : ά κόλου · 
Οο'. έ π ω τ ο λ α ί  περ-.ήλΟον εις  χ εΐρ ά ς  μ α ς· μ ά ς 
έφάνησαν π ερ ίερ γ ο :, ήΟικα: και οιδακτικαί. Τ ά ς  
έκοιδομεν δέ π α ρ α λ είπ ο ν τες μόνον τιν ά ς μ  ή 
έ/ ο ύ σ α ς σχέσ ιν  μ έ  τή ν  ιστορίαν τοΟ Ά β β ά  
’υ β α ΐν  κα ί ά λ λ ά ζ ο ν τες  τ ά  κύρια δνο’μ α τα .

Ε π ι σ τ ο λ ή  Α '.

// Κυρία δέ Π . . . προς την Kvpiar âè Γ  . . .
Ν ο υ α ρ μ ο υ τιί, Ν ο έμ .$«ιο { 1 8 4 4 .

ΐπ ο σ χ εθ ιίσ *  νά σε γράψω, αγαπητή μου Σοφία, 
φυλάττω τόν λόγον μου, καθόσον δέν έχω τίποτε 

νά κάμω κατά τάς διεξοδικός τα ύτα ; εσπέρας. 1ί 
τελευταία μου επιστολή σέ άνήγγειλεν ότι είμαι τριά

κοντα ετών καί δτι ή περιουσία μου κατεστράφη. 
Καί τό μέν πρώτον δυστύχημα, οϊμοι ! δέν θερα

πεύεται’ τό δέ δεύτερον όπομένομεν κακώς, άλλα 

τέλος τό όπομένομεν. Διά νά διορθώσωμεν όποισούν 
τάς υποθέσεις μας πρέπει νά διατρίψωμεν τουλάχι
στον δύο έτη  εις τόν ζοφερόν πύργον δθεν σέ γρά
φω. Εφάνην γενναιοτάτη· Αμα μαθούσα την χατά- 
στασιν τών οικονομικών μας, έπρότεινα εις τόν Ερ 
ρίχον νά κάμωμεν οικονομίας, καί μετά  όκτώ ήμέ 
ρας ήλθαμεν εις Νουαρμουτιέ· Λέν θά σέ όμιλήσω 
περί τού ταξειδίου μας. Πρό ετών δέν εύρέθην τόσον 
καιρόν μόνη μέ τόν σύζυγόν μου. Φυσικά ειχαμεν 
καί οί δύο πολλά κακήν διάθεσιν, άλλ’ επειδή είχα 
αποφασίσει νά φανώ ατάραχος τά  πάντα έπέρασαν 
καλώς. Γνωρίζει ότι όταν κάμω μεγάλας άκοιρά· 
c it ç  τάς τηρώ- ίδού ειμεθα αποκαταστημένοι. Τά 
Νουαρμουτιέ είναι λίαν γραφικόν- περί αυτό έχει 

δάση κ *ί βρ’ λ0'^  τήν θάλασσαν όχι μακράν. 
Εχομεν τέσσαρα; πύργους τών όποιων οί τοίχοι έ 
χουν δεκαπέντε ποδών πλάτος Πλησίον ενός πα
ραθύρου έχω  τό γραφείόν μου. H αϊθουσά μου ήτις 

έχει έξήχοντα ποδών μάκρος, καί είναι στολι-

1 σμένη μέ περιπιτάσματα παριστώντα διάφορα ζώ α, 
είναι λαμπρά όταν μάλιστα φωτίζεται άπό οκτώ 
κηρί* τήν Κυριακήν- Εννοείς ότι όλα τά δωμάτια 
έχουσιν άθλια έπιπλα, αί θύραι δέν κλείουν καλώ; 
ή ξυλική τρίζει δ άνεμος θυμίζει καί ή θάλασσα μυ- 
κάται θλιβερώς. Ëv τούτοι; αρχίζω νά συνειθίζω· 
Συγυρίζω, διορθόνω, φυτεύω καί πρίν άρχίση τό μ.ε- 
γάλον ψύχος θά είμαι καλώ; στρατοπεδευμένγ,, Éco 
βέβαια ότι ό πύργο; σου θά εί»αι έτοιμος τήν άνοι- 
ξιν. Διά τί νά μή σέ έχω  άπό τόρα ; Τό καλόν τού 

Νουαρμουτιέ είναι ότι δέν έχομεν γείτονας. Τελεία 
μοναξία. Χάριτι θεία, ή μόνη μου έπίσκεψις είναι ό 
άββά; Λβαίν. Είναι νέος εύρωστος, γλυκύς αν καί 
έχει ορούς τοξοειδείς καί πυκτάς, καί μεγάλους ί -  
φθαλμού; μαύρου; ώς προδότου μελοδράματος. Προ
χθές τήν κυοιακήν έξεφώνησε λόγον είς τήν εκκλη

σίαν, όστις τή  άληθείρι δεν η,το κακός δι έπαρχίαν, 

καί πρό πάντων ητο χυμένος διά τήν περϊστασιν. 
« Οτι ή Θεία Πρόνο.α μάς στέλλει δυστυχήματα 
διά νά καθαρίσ-ρ τ ά ; ψυχάς μα;·® Α ; ήναι ! άρα καί 

ημείς πρέπει νά εϋχαριστήσωμεν τόν τίμιον τραπε

ζίτην, όστις ήθέλη,σε νά μ α ; καθαρίσω σφετεριζόμε- 
νος τήν περιουσίαν μας. Τγίαινε, φιλτάτη μου. Ιδού 
φθάνει τό κύμβαλόν μου καί διάφορα κιβώτια. Πη
γαίνω νά τά  τακτοποιήσω.

Τ . Γ . Ανοίγω τήν επιστολήν μου διά νά σέ ευ

χαριστήσω δι' όσα μέ έστειλες. Είναι πάρα πολύ 
ωραία διά τό Νουαρμουτιέ. Τό υπόλευκου κάλυμμα 
τής κεφαλής μέ άρέσκει. Ευθύ; ένόησα ότι σύ τό 
έδιάλεξες. Θά τό φορέσω τήν Κυριακήν εις τήν λει- 
τουργίαν,ίσως έλθη τις περιστατικώς διά νά τό θαυ- 
μάση. Αλλά διά τί μέ στέλλεις μυθιστορία; ; θέλω 
νά είμαι, καί e lu a i  σοβαρά Πόσα; αιτίας έχω διά 
νά είμαι ! θ έλ ω  νά διδαχθώ. Οταν μετά τρία έτη 

έπιστρέψω εις Παρισιού;, θά είμαι σωστά τριάκοντα 
τριών χρόνων. Θεέ μου ! θά είμαι νέα Φιλαμίντη 
τού Μολιέρ. Καί εγώ όμως δέν ήξεύρω τ ί  βιβλία 

νά σέ ζητήσω. Τί μέ συμβουλεύεις νά μάθω ; Γερ
μανικά ή Λατινικά ; θά είναι πολύ ευχάριστου νά 
άναγνώσω τόν Ούίλλέλμ Μάϊστερ ή τού; μύθου; τού 
Χόφμαν είς τό πρωτότυπον. Αλλά πώς νά μάθ/, 

τις γερμανικά είς Νουαρμουτιέ J προτιμώ τά λα τι
νικά διότι μέ φαίνεται άτοπον νά τά  γνωρίζουν ο: 
άνδρες μόνον. Εχω διάθεσιν νά είπω εις τόν εφημέ
ριόν μου νά μέ δώση μαθήματα.

’ Ε π ι σ τ ο λ ή  Β\

'Η α ν ιή  π ρός  τη>· av i^ r.

Ν ο ν α ρ μ ο ν τιέ , A £x«p .£p ic ; 1 8 4 4 .

Αν καί απορείς, έντούτοις σέ βεβαιώ ότι ό καιρός 
πέρα γρηγορώτερα άφ όσον νομίζει;, ταχύτερου μά

λιστα άφ’ όσον ¿νόμιζα καί εγώ. 6 , τι πρό πάντων
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μέ δίδει θάρρος είναι η αδυναμία το* δεσπότου καί 

κυρίου μου. Ως φαίνεται οί άνδρες είναι κατώτεροι 
ήμών. Είναι υπέρ τό δέον καταβεβλημένο; καί τ ι -  
ταπεινωμένος. Εξυπνα όσον ήμπορεί αργότερα, ιπ 
πεύει, κυνηγεϊ, καί κάμνει έπισκέψεις εις τού; πλέον 
πληκτικού; ανθρώπους, τού; συμβολαιογράφους καί 
τούς εισαγγελείς, οϊτινε; κατοικούν είς τήν πόλιν, 
ήτοι ίξ  λεύγας μακράν απ' εδώ. Αλλ’ άν τόν έβλε 
πες όταν βρέχη ! Πρό όκτώ ημερών ήρχισε τόν Μω- 

πρά καί άχόμη ευρίσκεται είς τόν πρώτον τόμον. 
Αλλ άς τόν άφήσω ήσυχον καί άς σέ όμιλήσω περί 

¿μου, ¿πειδή καθώς συχνά λέγεις, «προτιμότερου νά 
επαινή τ ι ;  τόν εαυτόν του ή νά κατηγορή τόν πλησίον 
του. » Ó άήρ τής έξοχή; μέ ώφελεί πολύ, είμαι 
λαμπρά είς τήν υγείαν μου, καί όταν κυττάζω είς τόν 

καθρέπτην (τί καθρίπτης! ), μέ φαίνεται ότι δέν εί
μαι τριάκοντα ετών. Κάμνο» καί μεγάλους περιπά
τους. Χθές κατώρθωσα νά ελθη μαζύ μου ό Ερρίκος 
εις τό παοαθαλάσιον, καί ενώ αυτός έκυνήγει, εγώ 
άνεγίνωσκα τήν ώδήν τών πειρατών είς τόν Γκιαούρ. 
Επί τών βράχοιν τής παραλίας, ενώπιον θαλάσσης 

κυμαινόμενης, οί ώραίοι αυτοί στίχοι φαίνονται ω 
ραιότεροι. Ναι μέν ή θάλασσά μα; δεν συγκρίνεται μέ 
τήν θάλασσαν τ ή ; Ελλάδος, αλλά έχει καί αύτή τήν 
ποίησίν τ η ; ώ ; πάσα θάλασσα. Ηξεύρει; τ ί μέ κάμει 
έντύπιυσιν όταν άναγινώσκω τόν Αόρδον Βύρωνα ; 
βλέπει καί έννοεί την φύσιν. Δεν όμιλεΐ περί θαλάσ
ση; διότι έφαγε θύννους καί δστρείδικ. Εταξείδευ- 

σεν, είδε τρικυμίας. Ολαι του αί περιγραφαί είναι 
φυσικώταται. Οί ποιηταί μας φροντίζουν πρώτον 
διά τήν ομοιοκαταληξίαν, καί έπειτα διά τόν όρθόν 
λόγον, καί τού τοπάλιν αν ύπάρχη θέσις είς τόν στί
χον. Ενώ ¿περιπατούν άναγινώσκουσα, παρατη
ρούσα καί θαυμάζουσα, ό Αββά; Ωβαίν, δέν ήξεύρω 
άν σέ ώμίλησα περί τού εφημερίου τού χωρίου μου, 
ήλθε πλησίον μου. Είναι νέος ίερεύς όστις μέ άρέ- 

σχει" είναι πεπαιδευμένος καί όμιλεΐ πολλά εύμορ
φα. Πλήν τούτου άπό τού ; μεγάλους καί μαύρους 
οφθαλμούς καί άπό τήν ώχραν καί μελαγχολικήν 
οψιν του συμπεραίνο» ότι δ βίος του είναι περίεργος 
καί έχω μεγάλην επιθυμίαν ν ακούσω τήν ιστορίαν 

του. ί'ίμιλήσαμεν περί θαλάσσης καί «οιήσεως, καί 
θά σέ φανή παράδοξον όταν μάθ^ς οτι ό εφημέριο; 

πτωχού χωρίου δμιλεϊ τόσον χαλά· Μετά ταύτα μέ 
ώδήγτ,σεν είς τά ερείπια παλαιού μοναστηριού, οί* 
τινο; ή πύλη είχεν ανάγλυφα ωραία θηρία. Αχ ! άν 
,!χ»  χρήμ-ατα πώς θά έπεσκεύαζα τό μοναστήριον! 
Αν καί δ Ερρίκος ήθελε νά επιστρέψή διά νά γευ- 
θώμεν, εγώ επεμείνασα κατώρθωσα νά υπάγωμεν είς 
τό πρεσβυτέρων διά νά ίδωμεν περίεργον άρχαΐον 
κ ιβώτιον άγιων λειψάνων, τό όποιον δ εφημέριος εύ- 
ρεν είς τήν οικίαν χωρικού. Είναι τωόντι ώραιότα-

τον καί ήμπορεί νά χρησιμεύση διά νά κρύπτη τις 
πολύτιμα κοσμήματα. Αλλά τί οικία, θεέ μου ! Καί 
ήμεΐς νομίζομεν ότι είμεθα πτωχοί ! Φαντάσθητι 
μικρόν υπόγειον δωμάτιον μέ ελεεινόν πάτωμα, μέ 
τοίχους ασβεστωμένους, μή έχον είμή τραπέζιον 
καί τέσσαρα σκαμνία, £να ψάθινον σκίμποδα μέ ίν 

προσκέφαλων στενόν ώ ; πήτα, καί ξτ,οόν ώ ; ξύλον 
[ σκεπασμένον με ύφισμα λευκόν χχί κόκκινον. Επί 

τ ή ; τραπέζης εχειντο τρεις ή τέσσαρες τόμοι ελλη
νικών συγγραμμάτων, τών πατέρων τ ή ; Εκκλησίας" 
άνασηχώσχσα δέ £ν τούτων άνεκάλυψα τόν Jocelyn" 
ό εφημέριος έκοχχίνησεν. Αλλ’ όμως έκαμνε πολύ 
καλά τάς τιμ ά ; είς τό πενιχρόν οίκημά του" ούτε 
υπερήφανος έφαίνετο, ούτε ¿ντροπαλός. Μέχρι τούδε 
έσυμπέρανα ότι είχε βωμαντικήν τινα ιστορίαν, τό
ρα όμως είμαι πεπεισμένη περί τούτου. Εντός τού 
βυζαντινού κιβοιτίου τό όποιον μας έδειξεν ευρί- 
σκετο ξηρά ανθοδέσμη πέντε ή ! ξ  ετών τουλάχι
στον. Είναι άγιον λείψανον; τόν ήρώτησα. —  ό χ ι, 
άπεκρίθη δλίγον παραπονούμενος. Δέν ήξεύροι πώ: 
ευρίσκεται εδώ" καί λαβών τήν ανθοδέσμην τήν ¿φύ

λαξε μετ’ εΰλαβείας είς τήν τράπεζαν του. Δεν ¿νόη
σα καλά; . . . Επέστρεψα είς τήν έπαυλιν αισθανό
μενη λύπην καί θάρ£ο;, λύπην μέν ότι είδα τόσην 
πτωχείαν, καί θάρρος διά νά υπομένω τήν ίδικήν 

μου, ήτις είς αυτόν θά έφαίνετο ασιατική πολυτέ
λεια. Αν έβλεπες τήν απορίαν του όταν ό Ερρίκο; 
τόν έδωκεν είκοσι φράγκα διά πτωχήν γυναίκα 
τήν όποιαν μας έσύσταινε ! Πρέπει νά τόν κάμω 
δώοον. Τό θρανίον είς τό όποιον ΐκάθησα είναι πολύ 
ξηρόν. Θέλω νά τώ  προσφέρω h  θρανίον καθώς 
εκείνο τό σιδηρούν τό όποιον είχα ε ί; τήν Ιταλία / 

άγόρασέ με ίν  καί στείλε μέ το όσον τό  δυνατόν 

ταχύτερον. . . .

Ε π ι σ τ ο λ ή  Γ ' .

N o u ap jA o u tii, Ψ ίυ ρ ο υ έρ ιο ί 1 8 4 3 .

Σέ βεβαιώ QTt διόλου δέν βαρύνομαι είς Νουαρ- 
μουτιέ, καθόσον ηύρχ καί εύάρεστον ένασχόλησιν τήν 
όποιαν χρεωστώ είς τόν εφημέριόν μου. 0  Αβοδ; ίί-  
βαίν γνωρίζει δλα τά πράγματα, καί αυτήν την βοτα
νικήν. Ενθυμήθην τά ; ¿πιστολάς τού Ρουσσώ. άκού- 
σασα αυτόν νά δίδιφ λατινικόν όνομα είς ελεεινόν Tt 
κρόμμυον τό όποιον είχα. —  « Λοιπόν γνωρίζετε 
τήν βοτανικήν ; —  Πολύ έλίγον, άπεκρίθη, όσον 
μόνον διά νά υποδεικνύω είς τού ; χωρικού; ποία 

είναι τά χόρτα τά όποια ήμποροΰν νά τού; χρησι
μεύσουν, καί διά νά διασκεδάζω είς τούς μονήρεις 
περιπάτους μου.» Αμέσως ένόησα ότι θά είναι πολύ 
εύάρεστον νά συνάγω ώραΐα άνθη* νά τά ξηραίνω 
καί νά τά κατατάσσω εντός τού Πλουτάρχου μου.

Διδάξατέ με τήν βοτανικήν, τώ  είπα. Ηθελε νά
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χεριμβίνη τήν άνοιξιν έπειδή δεν ύ»άρχουν άνθη ταύ- 
την ·=·«ν ώραν. « Αλλά έχετε ξηρά άνθη, τώ  είπα, 
είδα εί; την otscí*ν  σας » Εννοούσα την άνθοδέσμην 
περί τ ή ; όποιας σέ (ομίλησα. Αν έβλεπες τδ πρόσ- 

ωπόντου! ό δυστυχή; ! Αμέσως μετενόησα διά τον 
άτοκον υπαινιγμόν μου. Διά νά τον χάμω νά τδ 

λησμονήση έσπευσχ νά προσθέσω δτι υπέθετα, ότι 
είχε συλλογήν ξηρών άνθέων. ΐ'ίμολόγησεν ότι είχε 
τωόντι, χαί τήν επαύριον με έφερε δέσμην χαρτιού 

χρωματισμένου καί άπειρα ωραία φυτά χαθ έν μέ 

τήν όνομασίαν του.
Τδ μάθημα τή ; βοτανικής ήοχισεν" έκαμα έντδ; 

ολίγου μεγάλα; προόδους' δεν ΰπιόπτευσα όμως τδ 
άνήθικον μέρος τ ή ; βοτανικής, καί πρδ πάντων τά ; 
δυσκολία; των εξηγήσεων διά ίερέα. Φαντάσου, α 
γαπητή μου, ότι καί τά  φυτά υπανδρεύονται όπως 
καί ημείς, άλλά τά περισσότερα έχουν πολλούς συζύ
γους, καί τά μέν υπανδρεύονται φανερά ενώπιον τού 

δημάρχου, τά  δε κρυφά. Τά μανιτάρια τά  όποια 
τρώγεις υπανδρεύονται κρυφά. Βλέπεις ότι τδ πράγ
μα είναι σκανδαλώδες, καί όμως τδ έξηγεΐ έπιτη- 

όείω; καλλίτερα άπδ έμέ, ή όποία έξεκαρδίσθην γε- 
λώσχ άπαξ ή δί; εις τά δυσκολοντερα μέρη τής 

έςηγήσεως. Τόρα όμως έφρονίμευσχ καί δέν κάμνω 
πλέον ερωτήσεις.

Ε π ι σ τ ο λ ή  Δ'.

// αντη π ρός  τήγ αύΐήγ.
NcuapacuxcE, Φεβρουάριος 13ίο.

Θέλεις άφεύκτως νά μάθνι; τήν ιστορίαν τή ; πο
λυτίμου ανθοδέσμης, άλλά δέν τολμώ νά τδν έρω- 

τήσω. Πρώτον μέν είναι πολλά πιθανόν νά μήν εχη 
κάμμίαν ιστορίαν, έπειτα άν έχη δέν θά έπιθυμή 

ίσως νά τήν διηγηθή. Τδ κατ’ εμέ είμαι πεπεισμέ
νη . . .  Ε  ! μή ψεύματα ! ήξεύρεις ότι δέν κατορ
θώνω νά έχω  μυστικά μέ σέ. Τήν έμαθα τήν ιστο
ρίαν καί θά σέ τήν είπώ έν συντόμω : «Πώς, Κύριε 
λββα , είπα εΐ; αύτδν μίαν τών ήμερων, άφού έχετε 
-.όσον πνεύμα καί τόσην παιδείαν άπεφασίσετε νά 

γίνετε εφημέριος εις τόσον ταπεινόν χωρίον;» Καί 
αύτός μειδιάσας, «Εύκολώτερον είναι, άπεκρίθη, νά 
είναι τ ι ;  οδηγός πτωχών χωρικών παρά πολιτών" 
καθείς πρέπει νά μετρή τδ χρέος του κατά τάς δυ
νάμει; του.—  ίσια, ίσια διά τούτο λέγω ότι έπρεπε 
νά έχετε καλλιτέραν θέσιν.— Μέ είχεν είπεί, έπανέ- 
λαβεν, ότι ό Πανιερώτατατος Επίσκοπος Π . . . .  ό 
θείο; σας, είχεν εύαρεστηθή νά μέ έκλέξη διά νά με 
δώση τήν εφημερίαν τής Παναγία; ή όποία είναι ή 

καλλιτέρα τ ή ; έπισκοπής. Καί επειδή ή γραία θεία 
μου, ή μόνη συγγένισσα ή όποία μέ μένει, κατοικεί 
εκεί πλησίον, όλοι έλεγαν Οτι ή θέσι; είναι άξιολο- 

γω τάτη δι’ ε'μέ. Ομως είμαι κα^ά καί έδώ καί εύ-
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χαρίστω; έμαθα ότι ό Πανιερώτατος εκλεξεν άλλον. 
Τί άνάγκην έχω ; μήπως δεν είμαι εδώ εύτυχή; ; 
εάν κάμνω όλίγον καλόν, αύτδ είναι τδ χρέος μου 
καί δέν πρέπει νά φύγω άπδ εδώ. Πλήν τούτου η 
πόλις μέ ενθυμίζει . . . »  Εδώ έστάθη μέ βλέμμα 
μελαγχολικδν καί άπορον. Αίφνης δέ άναλαβοιν τδν 

λόγον : «Καί τήν βοτανικήν μας, είπε, τί τήν έ- 

κάμαμεν ;»  Εγώ δμοις λησμονούσα τά φυτά έξηκο- 
λούθησα τά ; ερωτήσεις μου. « Καί πότε έλάοετε 
τδ ιερατικόν σχήμα ; —  Πρδ εννέα ετών. —  Πρδ 
έννέα ετών ! Αλλά τότε θά εϊχετε ηλικίαν κατά τήν 
όποιαν οί άνθρωποι έχουν επάγγελμα. Πάντοτε υ 
πέθεσα ότι νέος ών δέν θά εϊχετε κλίσιν νά γίνετε 
ίερεύς.—  Ο ϊμοι! άνέκραξεν έντροιίαλώς, δέν είχα ' εάν 

όμως ή κλίσις μου έγεννήθη άργά, εάν ένεκα περι
στάσεων καί μάλιστα μ ιδ ; . . . »  Εδώ δέν ήμπόρεσε 

νά τελείωση" έγό) όμως χωρίς νά χάσω τδ θάρρος 
μου, «Στοιχηματίζο), είπα, ότι εκείνη ή ανθοδέσμη 
έχει κάποιαν σχέσιν μέ τήν άπόφασίν σας » Μόλις 
έκαμα τήν αυθάδη αυτήν έρώτησιν καί έδάγκασα 
τήν γλώσσάν μου, άλλά δέν ητο πλέον καιρός. «Ναι 

κυρία, άπεκρίθη, έχετε δίκαιον, θά σάς διηγηθώ τδ 
πράγμα όχι όμως τόρα, άλλοτε, διότι θά σημάνη ό 

εσπερινός.» Καί άνεχώρησεν ευθύς. Υπέθεσα ότι θά 
ήτο καμμία τρομερά ιστορία. Επιστρέψας τήν ε 

πιούσαν έπανέλαβε πρώτο; τήν χθεσινήν όμιλίαν, μέ 

ώμολόγησεν ότι είχεν άγαπήσει μίαν νέαν ήτις εί
χεν ¿λίγην κατάστασιν, ένώ αύτδς σπουδαστής μό
νον πόρον είχε τδ πνεϋμά του· Μίαν τών ήμερων 
είπεν εις αυτήν" «Τπάγω εις Παρισιού; όπου ελπίζω 
νά εΰρω θέσιν" σύ δέ, ενώ έγώ θά έργάζομαε νυχθη

μερόν διά νά κατασταθώ άξιός σου, σύ βεβαίο»; δέν 
θά μέ λησμονήσης.» Η νέα ήτις ί,το δεκαέξ ή δ ε
καεπτά έτών έδωκεν εις αύτδν τήν ανθοδέσμην της 

εις δείγμα τ ή ; πίστεώς της. Μετά έν έτος ένώ εί
χεν άποφασισθή νά όνομάσωσιν αύτδν καθηγητήν 
ε ί; Εν γυμνάσιον, έμαθεν ότι ή αγαπητή του υπαν- 
δρεύθη μέ ένα συμβολαιογράφον. Ολως περίλυπο; 
παρήτησε τήν θέσιν, καί έτη πολλά ε ί; μόνον τδ 

πάθημά του είχε τδν νούν του. Καί τωόντι όταν μέ 
διηγείτο αύτδ έφαίνετο τόσον συγκινημένος ώς άν 
είχε συμ.βή τήν στιγμήν εκείνην. Επειτα έκβαλών 
άπδ τού; κόλπους του τήν άνθοδέσμην" «Τωόντι 

παιδαριώδες ητον καί κακόν ίσως ότι τήν έφύλαξα.» 
Καί τήν έρριψεν εις τδ πΰρ. δ ία ν  δέ τά άνθη κα- 
τεκάησαν έπανέλαβε μέ περισσοτέραν ήσυχίαν" « 2άς 
εύχαριστώ οτι μέ έρωτήσατε, καί εις σάς χρεωστώ 
ότι άπαρνήθην μίαν ένθύμησιν άνάρμοστον πλέον 
εις έμέ·» Εφαίνετο όμως καθαρά ότι είχε τεταραγ- 
μένην τήν καρδίαν καί ότι ή θυσία τήν όποιαν έ 
καμε δέν ήτο μικρά, όποία ζωή, Θεέ μου ! ή ζωή 

τών ταλαίπωρων αύτών ιερέων. Αναγκάζονται νά
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εξορίζουν καί τού; πλέον άθώου; λογισμούς άναγ- 
καζονται νά άποβάλουν όλα τά αισθήματα τά ό
ποια προξενούν τήν ευτυχίαν τών ά ··-. ανθρώπων 
έως καί αύτά; τά ; άναμνήσεις. Οί ίερείς ομοιάζουν 
ήμά; τάς δυστυχεί; γυναίκα; εις τάς όποία; πάν 
ζωηρόν αίσθημα είναι έγκλημα. Μόνον συγχωρημέ- 
νον είναι να πάσχωμεν, καί πάλιν νά μή φαίνεται 
τί πάθος- Ϋγίαινε ! καταδικάζω τδν έαυτόν μου διά 

τήν περιέργειάν μου ώ ; άν ήτο κακή πράξις, άλλά 

σύ είσαι ή αιτία. (  Ε π ετ α ι  τό τέ.ίος .)

ΠΕΡΙ ΣΕΙΣΜΩΝ
(Σονίχ. Ιδε φολ. 487.)

Ó Φωκικός σεισμός τής I Αύγουστου 1 8 7 0  (ε ν.) 
μοί έδωκε πάλιν, Ιν αύτφ τώ  τόπω τής καταστρο
φής, αφορμήν τοιούτων σκέψεων. Πάντε; ήρώτων 

μόνον περί τών αιτίων τών σεισμών καί έφοβούντο, 
περί τού καταβυθισμού τ ή ; χώρας καί τής έκρή- 

ξεω; ηφαιστείων. Περί τών γενομένων όμως πραγ
μάτων ούδείς ήρώτα. Τδ αύτδ δέ παρετήρησα καί 

κατά τδ 1 8 5 9 ,  1 8 0 1  καί 1 8 6 7 ,  όλίγον μετά τάς 
καταστροφάς τή ; Κορίνθου, τού Αίγιου καί τής Κ ε- 

φαληνίας. Εάν τις όμως λάβη 6π’ δψ'.ν τδν μέγαν 
άριθμδν τών άπδ τών άρχαίων χρόνων άναγραφέν- 

των σεισμών, ιδίως δέ τών Ικατδν τελευταίων ετών, 
άμέσο»; καταφαίνεται, ότι τδ γενικόν, τού .τJa rr /·  
τον, ούτως είπεΐν, ημών φαεΥόμεΥοΥ είναι ό σεισμύς, 
ένώ τά ένεργά ήφαίστεια έχουσι μεκράν σημασίαν 

σχετικώς πρδ; αύτό.Είναι άληθές, ότι ταύτα έχουσιν 
άμεσον σχέσιν μέ τούς τοπικούς αύτού σεισμούς" 

επίσης δμοις άληθές, ότι οί πολλώ πλείονες σεισμοί 
δέν έχουσι τοιαύτην άμεσον πρδς τά ήφαίστεια σ χ έ

σιν' ότι το νά συμβαίνωσι σεισμοί είναι όλο>ς άνεξ- 
άρτητον τού σχηματισμού τού εδάφους, όσον ή- 
μεϊς γνωρίζομεν τούτο έπιπολαίως. Εάν έξετάσω - 
μεν τήν Ιτα λία ν , παρατηρούμεν, ότι οί πλείστοι 
κλονισμοί συμβαίνουσιν εις διαστρώσας ποσειδωνίου; 
καλουμένας, καί ότι α: μεγάλαι καταστροφαί δέν 
έχουσι κέντρον, ούτε τδ Βεσούβιον, ούτε τδ Ξτρόμ- 
πολι, ούτε τήν Αίτναν. Δύναται τούτο ενίοτε νά 
συμβή, πλήν δέν είναι ό γενικός κανών. Εν Κουίτω 
καί Περουβία ό άριθμδς τών ηφαιστείων είναι ση
μαντικός, καθόσον όμως έκ παρατηρήσεων είναι γνω
στόν, δέν είναι δυνατόν νά εΐπη τις ότι τούτο ή ε 

κείνο τδ ήφαίστειον είναι τδ εκάστοτε κέντρον τού 

σεισμού, ή ότι τουλάχιστον, ότι τότε έκαιε.
Κατά τούς μεγάλους ευρωπαϊκούς σεισμού; τών 

1 5 3 1 , 1 6 0 1 , 1 6 9 3 ,  1 7 5 5 , 1 7 8 3 ,  1 8 5 7  (ίνα μή 
πλείονας άναφέρωμεν) ούδέν τών γνωστών ήφαι-

ατείων εύρίσκετο εις έκτακτον ένέργειαν. Καί όταν 
συνέβησαν φοβεραί καταστροφαί τού Βεζούβιού καί 
τ ή ; Αίτνης, όπως λ . χ . κατά τά 1 7 9 4  καί 1 6 6 9 ,  
αί δονήσεις τή ; γής ήσαν άσήμαντοι. Απειράριθμοι 

όμως καί διαφορωτάτου βαθμού έγένοντο σεισμοί, 

οίτινες ούδεμίαν άποδεδειγμένην σχέσιν έχουσι πρδ; 
τά ηφαίστεια. Δέν θέλομεν όμως καί νά άποσιωπή- 
σωμεν, ότι τ ή ; άνυψώσεω; τού Monte iiuovo π λη
σίον τής Νεαπόλεως ( 1 5 3 8 )  τού ίορίλλο« έν Μεξικύ 
(1 7 7 9 ) ,  τού Ινάλκου έν τή  Κεντρική Αμερική 
( 1 7 7 0 ) ,  καί τής Νέας Καμμένη; ( 1 7 0 7 ) ,  προηγή- 
θησαν τοπικοί σεισμοί, ούχί λίαν σημαντικοί, ένώ 
έκ τού άλλου, δτε τώ  1 8 6 6  ήρξατο ή νέα Ικρηξις 
Θήρας, σπουδαίο; σεισμός δέν έγένετο. Εκ τούτου 
λοιπόν καταφαίνεται, ότι διά πολλούς αιώνα; καί 
εις χιλιάδας σεισμών μόνον ε ί; σπανιωτάτας περι
πτώσεις έσχηματίσθη νέον ήφαίστειον.

ί ί ;  πρδς τήν Ελλάδα, έξαιρέσει τής Θήρας, είναι 
γνωστή μία μόνη έκρηξις ηφαιστείου, ήτις συνέβη 
τώ  2 8 4  π . X . έν τί) χώρα τής Τροιζήνος. Πάντες 
οί πολυάριθμοι σεισμοί άπδ τριών σχεδόν χιλιάδων 

ετών έν τή χώ ρ? ταύτη, δέν συνδέονται μετά φαι
νομένων ηφαιστείων, καί οί εκάστοτε κατά τού; 

σεισμούς λεγόμενοι μύθοι, περί καπνού καί πυρδς 
έχουσι πάντοτε τήν αυτήν αρνητικήν αξίαν, ήν και 
τήν σήμερον, όπου έλλείπουσι πλήρεις παρατηρήσεις.

0  φόβος τών διαρρήξεων τού έδάφους εις μεγά
λους σεισμού; είναι δεδικαιολογημένο;" άλλά και 
διά τδ φαινόμενον αύτδ συμβαίνουσιν αί αύταί G- 
περβολαί. Λίαν σπουδαίοι υπήρξαν οί έκ τούτου κίν
δυνοι κατά τήν καταστροφήν τού Ριοβάμπα (1 7 9 7 ) , 
τής Καλαυρίας (1 8 1 1 )  καί τού Μισσισίπη (181  1), 
ένώ πολυάριθμοι ρωγαί έν τή  Αχαϊκή πεδιάδι τώ  
1 8 6 1  έπήνεγκον έν μόνον δυστύχημα. II κατα
στροφή τ ή ; Ελίκης τώ  3 4 5  π . X . έγένετο οδτως, 
ώ στε ή πρδς Α τού Αίγιου παραλία έβυθίαθη εί; 
τήν θάλασσαν, όπως τυύτο, εις μικρότερον όμο)ς 
βαθμόν, συνέβη καί τώ  1 8 6 1 . Η Βούρα κατεβυθί- 
σθη εις τά βάθη τού Βουρχϊκού, διότι ό βράχο; έφ’ού 
αΰτη ίστατο έκυψεν εις τά ; δονήσεις. Ουτω καί ε 
φέτος ( 1 8 7 0  Αύγ. 1 ε. ν.) κολοσσαϊα τεμάχια βρά- 
χιυν κατέπεσαν άπδ τού Παρνασού, μεγαλήτερα 
παρά ποτε, όσον άνθρωποι ενθυμούνται. Πά; τις ό- 
μο»ς, όστις είδε τά ; έκ τών σεισμών γεννηθείσας 

ρωγάς έν Θήβαις ( 1 8 5 3 ) ,  Κορίνθω (1 8 5 8 ) , Αιγίω 
(1 8 6 1 ) ,  Κεφαλληνία (1 8 6 7 )  καί Φωκίδι (1 8 7 0 ) ,  
θά όμολογήση, ότι αύται ούδεμίαν αφορμήν σπου
δαίων φόβων δύνανται νά παράσχωσι.

Αί ρηγμ.αί άναφαίνονται συνήθως εις τάς πεδιά
δας, έπί άμμώδους καί έδάφους καί ε ί; αύτάς φαί
νονται οί άστεροειδείς σχηματισμοί (étoilement),

, τών όποιων ή περίμετρος ενίοτε είναι όλως κυκλική



καί τιληροΰνται δδατςς. Τούτο βονέβη είς τήν Κα- 
λαυρίαν τώ  < 7 8 3  χαί προς Α. τού Αίγιου (1 8 6 1 ) , 
ί ι » υ  ή π&διάς με καταπληκτικόν τρόπον διεσχίαθη 
υ*ό έπιμήκων καί αστεροειδών ρηγμών. Αυτόθι δ 

άνεφάνησαν καί οί πρότερον γνωστοί, ενιαχού 1 0  
μέτρα εύρεϊ; λίαν ομαλοί αμμώδεις κρατήρες, οΐ- 
τινες είχον τήν γένεσιν αυτών εκ τίνος όωγής. Εν 
Καλαμακι’ώ τφ  < 861  Δεκεμβρίου 2 6  ηύτύχησα vi 
ίδιο γεννωμ-ένους τοιούτους κρατήρας κατά τήν θέ- 
«ιν τής βυθιζομένης προκυμαίας. Τά στόμια αύτών 

έξέβαλλον μέ μιχράν δύναμ.ιν άμμον, λάσπην, κατά 
τό φαινόμενον δέ χαί θειούχον αέριον, όταν τό έδα

φος κατέδυε καί αί άνωμάλω; κατερχόμεναι μάζαι 
υπό διαφόρους κλίσεις καί μέ διάφορον ταχύτητα 

ϊθλιβον άλλήλας, άνεδίδοντο άπό τών ^ηγμών αί 
μνημονευθεϊσαι δλαι. Τά περίεργα ταύτα φαινόμενα 
δέν είναι αλλαχού γνωστά είς τήν Ελλάδα' ματαίως 
δ’ άνεζήτησα αυτά κατά τόν έφετεινόν έν Φωκίδι 
σεισμόν, έν τή  παραλίφ τή ; Ιτέας, οπού τό έδαφος 
ήτον άλλως κατάλληλον πρός τούτο. Η κατάκλισι; 
τ ή ; αυτόθι επιπέδου παραλίας (Αλίπεδον) ήτο λίαν 

ασήμαντος, δπω; τούτο ήδύνατό τ ι ; νά κατίδη έκ 
τής μικρότητος τών ρηγμών. Αλλοϊαι όμως είσίν αί 
ε ί ; τά όρη γενόμεναι ρωγαί. Αυτόθι είσί τριών ει
δών. Πρώτον έπί τή ; έπιφανείας κεκλιμένων επιπέ
δων, όποια πολλαχού περιβάλλουσι του; πόδα; τών 
¿ρέων' αυτόθι συνίσταντο αί μάζαι έκ μή ¿σ τερ εω 
μένων καί μ.έ χώμα μεμιγμένων βράχων, ο’ίτινες 

ευκόλως έκ τών σεισμών μετατοπίζονται καί ούτως 
άποσπώνται. Επί τοιούτου επικινδύνου έδάφους κεϊν 
ται τό Χρυσόν, έν μέρει δέ καί οί Δελφοί. Δεύτερον 
δύναται νά συμβή, ώ στε μεγάλαι μάζαι βράχων νά 
χωρισθώσι κατά τήν κάτω διάστρωσιν αύτών, καί 
τέλος όλος στερεός βράχο; νά σχισθή καθ'οίανδή 
ποτε διεύθυνσιν ή καί πρός τούτοι; νά κατακλίνη, 
όπως τούτο εφέτος συνέβη παρά τό Γαλαξείδιον. 
Εάν οί σεισμοί λάβωσι κολοσσαίας διαστάσεις, όπως 
ό τού Ριοβάμ,πα καί ό τή ; Καλαβρίας, αί £ωγαί γ ί
νονται αρκούντως μεγάλαι, ώ στε δύνανται νά κα- 
ταπίωσιν οικίας ή καί όλας συνοικίας. Είναι γνωστόν, 
ότι τώ  1811  είς τ ά ; χώρα; τού Μισσισίπη οί κά
τοικοι κατεσκεύασαν είδος σ^εδιών, τών όποιων ό 
κατά μήκος άξων ¿τοποθετείτο κα θέτω ; πρός τήν 
κυρίαν διεύθυνσιν τών ρωγών, ίνα οΰτω προφυλα- 
χθώσι τής καταβυθίσεως. Είναι πρός τούτοι; γνω 
στόν, ότι τώ  < 7 9 7  είς τήν (•ιοβάμπαν έξέρευγον αί 
ρωγαί μεγάλα; μάζας χυλώδους δλης, Μόχα; κα 
λουμένης (M oja).

5 λ ω ; διάφορο; είναι £ χαρακτήρ τής έκ έκ τού 
σεισμού κινήσεως είς τό κέντρον αϋτού, ή πλησίον 

αυτού. Φαίνεται ότι δ κλονισμό; γίνεται κάθετος, 
είτα δέ έπονται διαδοχικώ; πρός τά άνω καί κάτω
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δονήσεις *ίς μικρά χρονικά διαστήματα. όσον ανω

τέρω τού κέντρου τοσούτο μάλλον έξαφανίζεται δ 
χαρακτήρ τοΰ κλονισμού καί αί πλάγιαι χυμάνσει; 
γίνονται μείζονα χρονικά διαλείμματα. Οότω δέ έ -  
πεβεβαιώθην αϋτό καί εγώ κατά τούς σεισμούς καί 
τού Αίγιου καί τής Κεφαλληνίας, τελευταΐον δέ καί 
τού Παρνασοϋ. Τήν 1 Αύγουστου (ε ν.) τ . ε Αί 
Αθήναι έσείσθησαν επί 6  δευτερόλεπτα, καί τούτο 
είς δύο βραδεία; κυμάνσεις. Λίαν βραδείς, άλλως 
διαρκείας < 5 δευτερολέπτων, υπήρξαν οί σεισμοί 
τών Αθηνών τή ; I Φεβρ. (ε. ν.) < 8 6 0  καί <9 Σ ε
πτεμβρίου (ε. ν.) 1 8 6 7 , μακράν τών κέντρων τή ; 
δονήσεως. Κατά τάς στιγμά; τής μ εγίστη ; έντάσεως 
τών σεισμών, γίνονται σύγχρονοι συνδυασμέναι κ ι
νήσεις κατά τό φαινόμενον σπειροειδείς στροφάς, ή 

όριζοντείας παριστώσαι, είς τών όποιων τήν κατα
στρεπτικήν ενέργειαν τίποτε δέν δύναται νά άντι- 

στή. Κατά τού; συνήθεις μεγάλους σεισμού; συμ- 
βαίνουσι μόνον εί ταχείς καί άλλεπάλληλοι κάθετοι 

κλονισμοί, όπως τήν 4  Φεβρ. < 8 6 7  είς τό Αργοστό- 
λιον καί Ληξούριον, ή τελευταΐον είς τήν Φωκίδα, 
όπως καί αύτός έγώ παρετήρησα έν τή ήσυχία: τ ή ; 
νυκτός τούτο είς τήν ίτέαν τή ; 5  Αύγουστου, το ι- 
ούτον φοβερόν σεισμόν μό σχεδόν καθέτους δονήσεις·

Η υπόγειος βοή συνοδεύει ώς έπί τό πλεϊστον 
τού; σεισμούς, προηγούμενη τού κλονισμού. Αρχί

ζει δ’ αίφνιδίως μέ βροντώδη ηχον, ταχέω ς συνδε- 
δεμένον με κυλινδούμενον ως είπειν τόνον, ένφ συγ

χρόνως μέ άσθίνή τρομώδη κίνησιν επεται ό σει
σμός, ΐνα καταλήξη μέ ισχυρόν δονισμόν Ουτοις έ- 

γένετο ώ ; έπί τό πολύ καί είς τήν Ιτέαν, Χρυσόν 
καί τούς Δελφούς, άπό τής 4 —  6  Αύγ. τ .  ε ., σπα- 

νίω; δ ' έγίνετο αύτόθι σεισμός όλως άνευ βοής. Οι 
κρότοι είναι έπαισθητώς διάφοροι τών ήφαιστείων, 
ακούονται δ’ ενίοτε έπί αακρόν χρόνον καί είς τό 
πους, όπου ή ¿λίγοι ή καί ούδείς σεισμός συμβαί
νει, όπως τ φ  < 7 8 3  είς τό Γουαναχουάτον καί τό 
Μεξιχόν, καί τώ  < 8 2 3  —  2 5  εί; τήν νήσον Μέλιν- 
δαν τής Αδριατιχής. Ενέρωθεν όμως συμβαίνουσι καί 

σεισμοί, καθ’ οδς ή βοή είναι όλως δευτερεύον φαι- 
νόμενον, όπως τφ  1 8 0 8  έτος εί; τό Πινέρολον τού 
Πεδεμοντίου.

Τά ύδχτα τ ή ; γή ; άλλοιοΰνται συχνάκις καί ποι- 
κίλως διά τών σεισμών. Κ α τ’ αύτήν ετι τήν άρχαι- 
ότητα ήσαν γνωσταί αί ε<εκα τών σεισμών ή καί 
μ ετ ’ αότούς κατακλύσεις διά τών κυμάτων τ ή ; θα
λάσσης. Περί τούτου ιστορεί ό Αμμιανος Μαρκελίνος, 
όστις (κατά τόν ά, μ . X . αιώνα) ό ίδιος είδε πώς 
εΐ; τινα παραλίαν τή ; Πελοπόννησου, κύμα, έκ σει

σμού προελθόν, κατέθεσε πλοίον έπί μιας οικίας. Τώ 
δέ 5 5 1  κατά Ιούλιον ό Εδριπος Ιξώρμησεν εί; τήν 

πεδιάδα τού Σπερχειού.
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Γνωσταί είσίν αί κατακλύσεις τής θαλάσσης, αί 

έκ τών σεισμών τής Λίμας (1 7 4 6 ) ,  τής καταστρο
φή; τής Λισσαβώνος (1 7 5 5 )  καί τή ; παραλίας τής 
Περουβίας ( 1 3 — 1 7  Αύγ. 1 8 6 7 ) .  Αλλά καί αί ή- 
μέτεραι παοαλίαι παρέχουσι τοιαύτα παραδείγματα 
ϊίς τούς καθ’ ήμάς χρόνους, όπως τώ  1 8 1 7  τού Αί
γιου, τφ  < 861 τού Αίγιου καί Γαλαξειδίου, καί τφ 
< 8 6 7  (Σεπτεμβρίου 2 0 )  Κυκλάδων τινών, τής Κρή
της καί παρά τό Γύθειον καί τάς Παγασσάς. Εάν ή 
ισορροπία τής θαλάσση; ταραχθή, πολλαί δύνανται 
νά προκύψωσιν έντεύθεν μέγισται συνέπειαι, όπως 

τούτο ιδίως έγένετο εί; τήν Περουβίαν τφ  < 8 6 8 . 
Αύτόθι δηλαδή ώρμησαν κύματα δψους 6 0  ποδών 
(20 μέτρων) κατά τ ή ; παραλίας καί διέτρεξαν είς 
διάστημα 9 — <5 ωρών τόν Ειρηνικόν ήκεχνόν, μ έ
χρι τών άκτών τής Καλιφορνίας, Ιαπωνίας καί Αύ- 

στραλία;·
Διά τ ή ; μετατοπίσεω; τών διαστρώσεων τού χώ 

ματος καί τών βράχων δύνανται νά έξαφανισθώσι 
πηγαί, ή νά φανώσι τοιαύται, όπου πρότερον δέν 
υπήρχον' δύνανται δέ μετά τού όδατος ν’ άναμι- 
χθώσι καί ξέναι δλαι, είτε είς τήν θάλασσαν, είτε 
είς τήν ξηράν, όπως καί ε ί; τινας περιπτώσεις εκρή

ξεων ήφαιστείοιν. Ó έρυθρός χριυματισμό; τής θα
λάσσης, παρά τήν ίτέχν, μετά τόν σεισμόν τής 1 

Αύγ. τ . ε. παρουσιάζει τοιοΰτο παράδειγμα, ή δ'ά- 
νάλυσις τού δδατος αύτού, ή ύπό τοΰ καθηγητού 
Κ. Χριστομάνου γενομένη, θέλει καταδείξει τά κα 
θέκαστον. Επίσης δύνανται νά έξαφχνισθώσιν ή ά· 
ναφανώσι θερμαί πηγαί, ή νά μεταβληθή ή θερμο
κρασία αύτών, όπως είς τήν καταστροφήν τής ΓΙρούσ- 
Οης τφ < 8 5 5 . Περί τών έν Ελλάδι θερμών πηγών 
δέν δυνάμεθα νά είπωμεν, έάν μέχρι τούδε έπήλθεν 
εί; αύτά; τοιαύτη τις άλλοίωσις, διότι δέν ύπάρ- 
χουσιν άρχαιότεραι άκριβεϊς παρατηρήσεις. Μόνον 
δέ περί τής θερμής πηγή; τοΰ Λουτρακιού δύναμαι 
ύρισμένως νά είπω, ότι δέν μετέβαλε θερμότητα 
διά τών σεισμών τού < 8 5 8 , 1 8 6 1  καί άλλων μ ι

κρότερων' τήν θερμοκρασίαν αύτής παρετήρησα έπα- 
νΐιλημμένως, άπό τού 1 8 5 9  μέχρι τού 1 8 6 1 ,  κατά 
“ ροτροπήν μου δέ παρετηρήθη καί ύπό ξένων α
κριβώς.

Μόνον ¿λίγα ήθελησα νά θίξω, ΐνα ελκύσω τήν 
προσοχήν έπί τών άφθόνων καί ποικίλων φαινομένων 
τών σεισμών. Η μελέτη τών έν έλλάδι σεισμών θέ
λει καταστή ποτέ σποαδαία τή έπιστήμη. Ε ί ; όμως 
ελίγα μόνον δύναται νά πράξη' οθεν είναι λίαν έπι- 
9υμητόν, όπως πάντε; οί ενδιαφερόμενοι περί τών 
?υσικών φαινομένων προσέχωσιν είς τούς σεισμούς, 
τούλάχιστον τοσούτον, ώ στε νά σημειώνωσιν άκρι- 
£ώς τήν ημέραν καί ώραν καί τά  άξια λόγου φαι
νόμενα αύτών, άποστέλλωσι δέ τ ά ; περί αύτών πα-

ρατηρήσσις είς τάς Αθήνας, « ς  πρός αύτό εχομεν, 

ιδίως παρά τοίς έν Ελλάδι ίατροίς, άξιομνημόνευτά  

παραδείγματα. Εκ τών προσώπων, ε ί; á  ¿φείλω ά -  

ξιολογωτάτας ανακοινώσεις, αναφέρω ¿νομαστί τό» 

έν Ζακύνθω τφ  1 8 6 6  άποθανόντα Κ. Βζρβιάνην, 
Λούντζην καί Ε. Βουσσωτίλ έν Ζακύνθω, Ε Ιγγλέσην, 
Γ . Βαλσαμάκην καί Βχρώνα Κβεοτον εν Κεφαλλη
νία, Δόκτοϊοα Νίδερ έν Μεσολογγίω, Δόκτ. Βασι- 
λειάδην έν Ηλεία, Δόκτ. Σίμφλε έν Τοιπόλει, Δόκτ. 
Δ-.αμαντόπουλον καί Ρωμανιόλην έν Αίγίω, Δόκτ. 
Βράχμαν έν Καλάμαις, Μουζέλλον έν Καλαμακίω, 

j Δόκτ. Αρμένην έν Μήλφ, Β. Βούρλιχ έν Κύμη, Α. 
Βίλδ έν Κουρμπαστί, Νοέλ έν Α χμέτ Αγα, Δόκτ. 

Βιλδ εν Σκοπέλω, Κ· Βίλδ ¿ν Κηφισσία, Δόκτ. Κ οκ- 
κίδην, Ποστολάκαν καί άλλους έν Αθήναις (*). Οδτω 

διά τής πολλαχού ύποκινήσεω; καί προσπάθειας εί
ναι δυνατόν νά συναχθή άφθονον υλικόν, ΐνα χρη- 
σιμεΰση τή έπιστήμη.

Τό νεώτατον έν Φωκίδι καί Λοκρίδι άτύχημα, 

κατά τά γενικά αύτού, έγένετο αρκούντως γνωστό» 
διά τών εφημερίδων' δέν είναι όμως είσέτι καιρός 

ΐνα έξετασθώσι καί αί λεπτομέοειαι αύτού. Αφού ή 
Κυβέρνησις άμέσως μίαν ήμέραν μετά τήν κα τα 

στροφήν διώρισεν επιτροπήν, ήτις σκοπόν είχε νά 
ιδη έπιτοπίως τά τού σεισμού αποτελέσματα προσ- 
ωρινώς, σκοπεύει δέ, έάν ηναι ανάγκη, καί πάλιν 
νά στείλη επιτροπήν καί είναι πρόθυμος νά έκτελέση 
παν ό,τι είναι χρήσιμον διά τήν έπιστήαην, έξαιρέ- 
τω ς δέ τήν συνάθροισιν πολυαρίθμων ειδήσεων έκ 
πασών τών επαρχιών τού κράτους, έλπίζομεν, ότι 
μεταγενεστέρα καί άκριβεστέρα εκθεσις θά παράσχη 
τά μέσα πρός έντελεστέραν κατάληψιν τών φαινο
μένων τοΰ σεισμού τής 1 Αύγουστου (ε. ν.)

Τέλος δέ δίδω σύντομον κατάλογον τών έν ÉX - 
λάδι καί Τουρκίφ σεισμών όπως καί τ ή ; παρά τόν 
Ελλήσποντον παραλία; τ ή ; Μικρά; Ασίας, άπό τοϋ 
1 8 0 0 . Εν τφ  καταλόγω όμως αύτφ μνημονεύονται 
μόνον οί σεισμοί, οΐτινες, είτε διά τών μεγάλων 
καταστροφών, άς ¿προξένησαν, είτε άλλως διά τήν 
ασυνήθη όντασιν καί εκτασιν αύτών, διεχρίθησαν. 
Παρέλειψα δέ πάντα; τού ; μικρούς.

( É k e t x i  i  · π ί * * ί  τ 5 ν  ά π ί  το ύ  1 8 0 0  σ ε ι ο μ ί ν  )

( * )  É *  K ioveT«vTiV3inEéXei n a l  έν  t¿¡» Τ σ α ν ά χ  Κ α λ ε σ ο ί ά ν χ -
Y f i i f c v o iv  έ π μ ε λ έ β τ α τ *  χ ο ί *  ΟΕΐσμο'υε o l Κ Κ .  A . Koü|j.it¿pT1;  

κ « ι  Δ . Κ α λ τ έ ρ τ β ς , έν Σ μ ύ ρ ν η  4 Κ .  Γ .  Γ ε ν τ ζ Ε ν β ύ χ , έν ίω α ν ν ίν εις  

i  τνρόξκνος Κ .  Σ ιο ν ά ρ το ς  x a i  έν  Χ β λ κ ί ϊ ι  έ  Κ .  Μ « ν ο ί λ λ (ς .
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(Ζ υ ν ίχ . ϊδ ε  φ υ λ λ . 4 8 3 — 4 8 6 . )

—  Δέν μέ εννοείτε καλώ ;, εΐπεν ό λόρδο; Ερ- 

λιατάουν.
•—  Εξ εναντία;, νομίζω ότι σας εννοώ, άπεκρίθη 

ή ’Ιωάννα, αλλά βλέπομεν τά πράγματα υπό πολύ 
διαφορετικά; επόψεις! ίμ ε ϊς  μέν συνειθίσατε νά θεω- 
εήτε τόν γάμον ώς έμπόριον, ώς ευπρέπειαν, υπό- 

θε-ήν άναγκαίαν διά νά αποκτήσετε βαρύτητα, έγο> 

δέ τον θεωρώ ιερόν καθήκον. Δέν είναι δυνατόν νά 
ύπαρξη μέσος όρος, ή ιερός ή βέβηλος, πλήν νά /¡ναι, 
νά ύπάρχη έν αύτώ ή α τελή; επιτυχία ή εντελή; 
δυστυχία καί αμαρτία' διότι κατά τήν γνώμην μου, 
ί  άνήρ ή τ, γυνή otTtve; νυμφεύονται άνευ άγάχης  
άμαρτάνουσι καθ’ ολοκληρίαν.

Είς τούτο ό Λόρδος Ερλιστάουν ουδέ λέξιν άπε

κρίθη, καθ’ όσον δέ διηρχόμεθα υπό τό λυκαυγές 
τούς ωραίους άγρ'-ύς, μόλις έπρόφερέ τινα άσή" 
μαντον παοατήρησιν- Η χειρ μου εβοήθει τήν Ιωάν
ναν νά πηδή,ση τούς φραγμούς, αυτός όμως δέν τή 
ττοοσέφερε τ/,ν ίδικήν του. Ναι μέν ί  χείρ μου τ,το 
ίσως μεγάλη καί τραχεία, ούδόλο>ς όμοια προς τήν 
•δίκην του, έπαλλεν όμως έν αυτή σφιγμός ανδρι
κός, καί ήτο ίκανή νά υποστήριξή γυναίκα καί νά 
τγν προστατεύση επίση; καλώς.

—  Θ έλετε νά κάμωμεν ακόμη ένα γύρον, Μις 
Δούγλας; εΐπεν ό λόρδος.

—  Οχι, είναι πολύ αργά, καί προτιμώ νά επ ι

στρέφω είς τήν οικίαν.
Είπε καί άπεσύρθη. λρά γε υπό τ ή ; αυτής έμφυ

του ροπής κινουμένη άπεσύρετο ττ,ν εσπέραν έκείνην 
οσάκις ό λόρδος Ερλιστάουν τήν επλησίαζεν ;

Αριστα ενθυμούμαι τήν εσπέραν εκείνην τήν έκ- 

φρασιν τού προσώπου τής Ιωάννας’ έφαίνετο ολί
γον έξημμένον καί άνήσυχον. Διέμεινε πολλήν ώραν 

πλησίον τού κυμβάλου ψάλλοισα. Είδον ότι έγέ- 
νετο συνήθεια εί; αυτήν νά τραγωδή καθ’ εσπέραν 
καί ότι δέν τή έλειπον άκροαταί' εναντίον δέ τ ι-  
νων παρατηρήσεων τού λόρδου Ερλιστάουν, όστις έ 
φαίνετο απορών διά τάς στενάς μου ιδέα; περί τή ; 
Κυριακής μ-ουσικής, ή έξαδέλφη μου έξέλεξεν άσμα
τα  τοΰ Χένδελ καί Μένδελσον, μεταξύ τών όποιων 

ήσαν, τό ενθυμούμαι καλώς, οί ωραιότεροι, οί θρη- 
σκευτικώτεροι ψαλμοί. αΓ κω ρΙζω  δτι ό Σωτήρ μου 
ιΓ$», καί αά ν αχ αύ εσθε i r  Κ υ ρ ίω *. Ετελείωσε δέ,

180· II  A Ν ι

παρακληθεϊσα υπό τών γονέων μου, μέ παλαιόν ύ 

μνον τών Μεθοδιστών' ήμεθα Μεθοδισταί δτε ήμην 
-αιδίον καί ό ήχος ούτος μέ έπανέφερεν είς τήν μι- 

κράν, θερμήν εκκλησίαν τής όδού ϊ’αθβόν, δτε μετά 
λόγον συχνάκι; άγριον, άγοοΐκον, άλλ ίσχυρώς συγ
κινητικόν, όλοι οί έκκλησιαζόμενοι έγείροντο καί οί 

άνδρες διαδεχόμενοι τάς γυναίκας έψαλλον τόν χορόν’

./.τό τοΰ Κυρίου μ α ς  Χ ριστού
/1έγ &  άποχω ρισθώ μ ε?  χ Μ ου !

Ω ζωή ! . · . ζωή πλήρης αποχωρισμών ! ποσά- 
κις κατεπράϋνα την θλίψιν την όποιαν -¡¡σθανόμην 
άνενθυμούμενο; τόν άρχαϊον αυτόν Μεθοδιστικόν ύ 
μνον, καί έχων έν τή μνήμη μου την ήχο) τών λ έ 

ξεων αυτών, «ποτέ δέν 0’ άποχωρισθώμεν πλέον !ο

Την Δευτέραν ηγέρθην κατά τό σύντ,Οες πρωί’ 
άλλ’ ό πατήρ μου μέ κατέλαβε καί μέ ώδηγη.σε νά 
ΐδω τού ; ίππους τούς όποιους ήγόρασε διά τό νεον 
μ α ; όχημα’ ουτοι δέ έχασα τόν πρωινόν μου περί
πατον μετά τής Ιωάννας’ αυτή όμως τόν έκαμε, 
διότι την συνηντησα μετά  ταύτα ε ί; τήν αίθουσαν 

έναποθέτουσαν τόν πίλόν της. Είχεν άργοπορησει 
καί την περιεμέναμεν λεπτά τινα όπως καταβή είς 
τό πρόγευμα. Καθ’ δλον δέ τό διάστημα τού προ
γεύματος ί,το είς άκρον σιωπηλή καί σοβαρά.

0  λόρδος Ερλιστάουν έφάνη μόνον δτε είχομεν 
σχεδόν τελειώσει τρώγοντες, καί παρετηρησα ότι, 
αμα ώ ; έφάνη, ή ιωάννα εγένετο κατακόκκινος, τα- 
ραχθείσα όδυνηρώς καί έρυθριάσασα έν αγνοί*. Δέν 
τή άπέτεινε τόν λόγον, ουδέ κάν όπως τή εύχηθή 
καλήν ήμέραν, αλλά λαβών θρανίον καί καθησας 
πλησίον τ ή ; τραπέζης ήρχισε μετά τού πατρό; μου 
μακράν καί ζωτ.ράν πολιτικήν συζητησιν. Εν τώ  
διαστηματι τή ; ομιλίας ταύτης, ίκουσα αύτόν λέ- 
γοντα δτι έσκοπευε νά παρουσιασθή υποψήφιος μ ι 
κρά; τίνος πόλεω; τ ή ; Μεσημβρινής Αγγλίας, καί 
διά τούτο ητο έπαναγκε; νά αναχώρησή πάραυτα 
είς Λονδϊνον.

Ανέπνευσα ναι, άνεπνευσα διότι άπηοχετο τέλος 
πάντων. Ελυπουμτ.ν σχεδόν αυτόν. Δέν έφαίνετο 
πολλά συγκινημένος ό ίδιος’ έβλεπε τά πράγματα 
άπό υψηλή; περιωπή; καί ώμίλει περί τής μεγίστη; 
ευχαριστήσει»; τήν όποιαν τώ  έπροξένησεν ή δια
τριβή του είς Λυθουέην, άλλά παρετήρησα ότι δεν 
έπροσκάλεσεν ούδένα έξ ημών νά τώ  άποδώση τήν 
έπίσκεψίν του.

Ναι, μ ετ ’ ολίγα; ώρας θά άπηρχετο. Τό νέον 
στοιχείου τό όποιον είχε φέρει εί; τόν οΐκόν μας- 
(διότι βεβκίοις έφερε τοιούτον, άφού οί διαφορετικοί 

χαρακτήρες και τάξεις άναποφεύκτω; έπενεογούσι 
καί άντενεργούσιν δ είς πρός τόν άλλον) θά έπανηρ- 
χετο μετ’ αυτού. II μητηρ μου θά ήδύνατο νά παύση

Ω Ρ Α . Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

νά ένδύεται μεγαλοπρεπώς κάθ’ εσπέραν, ώ ; καί 
όλο; της δ οίκος’ ό πατήρ μου δεν θά προσέφερε 
πλέον καθ εκάστην τόν παλαιόν του οίνον τού 
Βορδώ ώ ; άν έδιδε μέγα γεύμα. Θά έπανελαμβα- 
ναμεν τάς παλαιός μας ίζεις καί ό Λόρδος Ερλι- 
στάουν τ ά ; ίδικά; του. θ ά  εδυνάαεθα αρα γε νά 
τάς έπαναλάβωμεν ;  Θά έδύνατο καί έκείνος; ίπάρ- 
χει έν τώ  βίο) δοκιμή τις νέα δυναμένη νά είναι έν- 
τελώς πρόσκαιρος καί νά μη έγκαταλείψη όπισθεν 
της κανέν ίχνος ; Τό αμφιβάλλω.

Ούδένήττονθά έχάνετο πιθανώτατα εντελώς άπό 
την σφαΐράν μας, ώς άν είχε πέσει είς Λιθουέητ άπό 
αερόστατου καί άπέλθει πάλιν διά τού αύτοΰ έναιρίου 
μέσου. Θά ήσθάνετο αρά γε τις έξ ήμών την έλλει- 
ψίν το υ ; Θά έλυπείτό τις διά την άναχώρησίν του ;

Καί περί τούτου δέν ήμην πολλά βέβαιος.
Η Ιωάννα είχε» είπεί ότι τή  «ήρεσκε» καί όχι ότι 

τόν ήγάπα' μετεχειρίσθη την λέξιν βάρέσκωΒ ¿ ντι- 
τάττουσα αύτήν είς την λέξιν «άγαπώ’ » άλλά β ε
βαίως εΐπεν ότι τή  ήρεσκεν, ενώ δέν ήρεσκεν όποιον 
δήποτε άνθρωπον.

—  Μάρκε, θά υπάγγ,ς πεζός είς τόν σταθμόν τού 
σιδηροδρόμου ; Θά έλθω μαζη σου.

Οότω έξηλθομεν πάλιν όμοϋ, ή Ιωάννα καί έγώ, 
διηλθομεν ύπό τάς καστανέας, τών όποιων τά  λευκά 
άνθη ησαν σπαρμένα κατά γής, μαραμένα υπό τούς 
πόδας μας καί άνευ ευωδίας.

—  Εξαδέλφη, εΐπον, πρέπει νά σκεφθής περί 
τών καστανεών τάς οποίας θά φυτεύση; εί; τήν δεν- 

δροστοιχίαν σου. Βλέπεις ότι ό Μάιος δέν διαρκεΐ 
πάντοτε.

—  Α, ό χ ι ! άπεκρίθη μετά μικρού στεναγμού. 
Μάρκε, δέν είναι άνάγκη νά κοινοποίησης είς όλον 
τόν κόσμον τήν άνόητόν μου ταύτην δμιλίαν.

—  Την περί τ ή ; άποκτήσεως δενδροστοιχίας ; 
Λοιπόν δέν σκοπεύει; ποτέ σου νά άποκτηση; καμ- 
μίαν ;

Αγνοώ άν άκουσίως ΰπέκρυπτα υπό την έρώτη- 
σίν μου ταύτην τινά έννοιαν, ή Ιωάννα όμως άπε
κρίθη σοβαρώς καί έμφαντικώς’

7~ !
Εντοσούτω άν καί έβάδιζε μέ κεφαλήν άνυψω- 

μένην καί μέ βήμα σταθερόν, άν καί μέ ώμίλει εΰ- 
θύμως καί άνέτως περί τών συνήθων οικογενειακών 
υποθέσεων, μοί έφαίνετο δτι έβλεπα κατά στιγμάς 
έπί τής φυσιογνωμίας της την άνησυχίαν εκείνην, 
την όποιαν αισθάνεται άγαθή καί ειλικρινής φύσις 
μη ουσα εντελώς ευχαριστημένη μεθ’ έαυτής. Ητο 
κακώς διατεθειμένη, ώ ; λέγεται, ούχί έν αρμονία: 

μεθ έ αυτής καί μετά τής ωραίας εκείνης πρωίας 
τού Ιουλίου, ήτις έφαίνετο σχεδόν λυπούσα αυτήν.

Πιριμένουσα δέ είς τόν σταθμόν (διότι έπέμενε

νά περιμείνη) έλαβε τόν βραχίονα μου όπως περι- 
πατησωμεν άνω καί κάτω τού πεζοδρομίου.

Ω  Μάρκε, μέ είπε προσκολλουμένη ολίγον 
έπάνω μου, έπεθύμουν νά μή άνεχώρεις άν ήτο δυ
νατόν' ευρίσκω ενίσχυσιν είς σέ.

Εγώ δέ τήν ήρώτησα μετά τινα σκέψιν ϊν  τ ι τήν 
ετάραττε καί άν ήθελε νά μέ τό είπή’ εκείνη δέ μέ 

άπεκρίθη'
—  ό χ ι, προτιμώ νά μή σέ τό είπώ' τό βέβαιον 

είναι ότι δέν πρέπει νά τό είπώ. Αλλως καί δέν ε ί
ναι πράγματι σχεδόν τίποτε’ θά παρέλθη μετά μ ι
κρόν. Αν δέν ήμην βεβαία περί τούτου, τόσον β έ 
βαια όσον . . . Πλήν ίδού έφθασαν αί άτμάμαξαι.

—  Αί άκόλουθοι άτμάμαξαι αναχωρούν είς τάς 
δύο καί τεσσαράκοντα λεπτά, ό  λόρδος Ερλιστάουν 
μέ παρεκάλεσε νά τόν ειδοποιήσω, ώστε μή λησμο- 

νήσης νά τού τό είπής, διότι θά άναχο)ρήση μέ ε 
κείνην τήν αμαξοστοιχίαν.

—  ’Αληθινά ; εΐπεν ή ’ΐωάννα.

—  Εξαδέλφη, μίαν μόνην λέξιν ακόμη- Χαίρεσαι 
ή λυπεϊσαι βλέπουσα αύτόν άναχωροϋντα ’,

—  Πολύ ευχαριστημένη είμαι, έγκαρδίω; χαί
ρομαι.

—  Πλήν πιθανόν νά μεταβάλη πάλιν γνώμην’ 
ηξεύρεις ότι τούτο τώ  συμβαίνει, " λ  ! Ιωάννα, πρό
σεξε.

—  ’Ε π ρόσεξα , άπεκρίθη ή ’Ιωάννα.

—  Δέν είσαι θυμωμένη διότι σέ είπα τούτο ;
—  Ο χ ι! όγίαινε.
Οί οφθαλμοί μου έμειναν προσηλωμένοι έπ’ αυ

τ ή ; έφ’ όσον αί μεθ’ δρμής τρέχουσαι αμαξαι μέ 
τό έπέτρεψαν’ "στατο έκεΐ σταθερά καί σοβαρά, π ε- 
ριτυλιγμένη μέ τό σά,Λιόν της  σφιγκτά ώς άν δέν 
ήθελε νά άφηση ούδέν λελυμένον περί αυτήν, καί νά 
μή έγκαταλείψη μηδέν ελεύθερον είς τήν πνοήν τής 
φαντασίας, τού αισθήματος καί τής τύχης.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν .

ΐποθέσιις μέ ήνάγκασαν νά μείνω είς Λίβερπουλ 
τρεις εβδομάδα; άνευ διακοπής. Μόλις ό πατήρ μου 
έδυνήθη νά εδρη καιρόν νά ΰπάγη είς Λιθουέητ διά 
μίαν νύκτα καί μίαν ημέραν. Τό άδιάκοπον βάρος 
καί ή αδιάκοπο; ευθύνη τήν όποιαν επιφέρουσι τό 
κέρδος τών χρημάτων, ή διαχείρισις καί ή έξόδευ- 
σις αύτών, ή σκληρά υποδούλωσι; τού πλούτου, έ -  
βάρυναν όδυνηρώς ενίοτε καί αυτήν τήν ίσχυράν 
καρδίαν τοΰ πατρός μου.

—  ΤΩ Μάρκε! μέ έλεγεν ενίοτε ότε συνωμιλού- 
μεν περί ύποθέΛων έμπορικών είς τό μικρόν γρα- 
φεΐόν μας, άφ ού παρηρχετο πολλή ώρα μετά τήν 
διακοπήν τής εργασίας τού γραφείου. Ενίοτε συλ
λογίζομαι ότι θά εκαμνα καλλίτερα άν σέ άφηνα
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γραμματέα γραφείου, ώς ήμην έγώ ότε βύ ήσο μ ι

κρός, καί έπηγαινοερχόμην άπ’ έδώ εις τήν μικράν

1 8 2  Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

μας οικίαν τού Εβερτον άδιακόπως Αϊ παιδί μ ο υ ! 

Ε λπ ίζω  ότι συ θά απόλαυσης περισσοτέρας ευχαρι

στήσεις άπό τόν Πύργον του Αιθουέητ άφ όσας ά -  

πολαμβάνει δ πατήρ σου.

Mot έφαίνετο ένίοτε παράδοξον ότι έκεϊνος καί 

έγώ, οί έργαζόμενοι έκεϊ εις τό μουχλιασμένον έ- 

κεϊνο δωμάτιον, υπό τό άθλιον φώς του γ ά ζ , οί ά- 

νεγείροντες ένίοτε τους όφθαλμούς άπό τόν όγ

κον τών χαρτιών καί τόν σωρόν τών άριθμών όπως 

άνταλλάξωμεν μίαν ή δύο λέξεις καί έπανακάμψω- 

μεν πάλιν εις τήν σιωπήν, μοί έφαίνετο, λέγο», πα 

ραδοξότατον ότι εκείνος καί έγώ ήδυνάμεθα νά ε -  

χω μεν μέρος εις τάς μεγαλοπρεπείας τού Πύρ

γου τού Λυθουέητ. Οσον δέ διά τάς μεγαλοπρε- 

πείας αυτού, μέ ήτο άδιάφορον άν τάς διεσκόρπιζεν 

ό άήρ, άλλ’ υπήρχεν έκεϊ καί τις γλυκύτης. Εκάστην 

Κυριακήν (διότι οί Κυριακαί ήσαν αί μόναι ημέραι 

κατά τάς οποία; είχα καιρόν νά έπιτρέψω εί; έμαυ- 

τόν τάς σκέψεις αϋτάς) μέ έκυνήγουν συνήθως πει- 

σματω δώ ς ή εύωδία τών άνθέων τής άνοίξεως, ό 

ή χο ; τών κρωζόντων κοράκων, ή τό γλυκυ άπλούν 

κελάδημα τών κιχλών τών άπεοχομένο»ν νά κοιμη- 

θώσι μεταξύ τών ψιθυριζόντων φύλλων τών δένδρων.

Τήν Δευτέραν ότε ό πατήρ μου έπανήλθεν εις τήν 

πόλιν τόν ήρώτησα άν όλοι ήσαν καλά εις τόν πύργον.

—  όλοι είναι καλά καί ήσυχοι' η μήτηρ σου, 

ποοσέθηκε, καί ό ό ;ύς οφθαλμός του έσπινθηροβόλη- 

σεν, η φ ιλτάτη καί καλή σου μήτηρ έπαυσε τέλος 

νά διηγήται εις τόν κόσμον πόσον αισθάνεται τήν 

εΧλειψιν τού λόρδου Ερλιστάουν·

Ε ίχε λοιπόν άναχωρήσει σώος καί ασφαλής. Κ α

λά ! καλώς έφυγε καί ή τύχη μαζή του. Η το κάλ- 

λιστος νέος εις τό είδος του, άλλ είς ήμάς δέν ή -  

δύνατο νά κάμη πολύ καλόν ούδ’ ήμεϊς εις αυτόν. 

Ηγνόουν δέ τότε  καί άγνοώ άκόμη έως σήμερον 

διατί ήλθεν είς τόν οίκόν μας, άν δηλαδή ή λ - 

Οεν έκ συμφέροντος (καί ή άπλή δικαιοσύνη θά μέ  

έπ έπ ληττε νά ύποπτευθώ civ εΰγενή νέον κινούμενον 

άπό τοιούτον, όσον καί άν ήτο ό πατήρ μου πλου- 

σιώτατος καί όσην καί άν είχεν έπιρροήν) ή άν ήλθε 

χάριν περιέργειας κινούμενος υπό τ ή ;  τάσεως τήν ο

ποίαν έχουν οί άεργοι νέοι πρό; τό  άγνωστον.

Ενίοτε έν τώ  μέσω τού μονοτόνου κύκλου τών 

υποθέσεων αϊτινες έδέσμευον τόν πατέρα μου καί 

έμέ, ώ ; άν ήμεθα άληθώς ίπποι μύλου, ή δύο κατά- 

δικοι έργαζόμενοι ό εί; πλησίον τού άλλου, Ιπήρ- 

χετο  αίφνης πρό τών δφθαλμών οπτασία τής εύκό- 

λου καί ευχάριστου ζωής τής όποια; περιγραφάς 

μάς έκαμεν ό λόρδος Ερλιστάουν εις Λιθουέητ, ότε 

είδον τούς όφΟαλμούς τής Ιωάννας σπινθηροβολούν-

τας, περιγραφάς λέγω  τού θερίνού άνατέλλοντος 

ήλιου είς τάς Αλπεις, τής δύσεως τού ήλίου είς τό  

Λίγαΐον πέλαγος, τών ωραίων νυκτών τών υπό 

τής σελήνης λαμπρυνομένων (πολύ φχΒ'.νοτέρων άπό 

τάς μελαγχολικάς βορεινά; ήμέρας μ α ;)  ένόσω π ε 

ριδιάβαζε» έπί άκατίων είς τήν Μεσόγειον, ή περιήρ-· 

χετο μεταξύ τών ωραίων Ελληνικών νήσων τού Αρ

χιπελάγους' όλα δέ ταύτα ήδοναί, ούδέν άλλο ή ή -  

δοναί μή πεοιοριζόμεναΐ άπό καθήκοντα, μή έπιβα- 

ρυνόμεναι άπό μέριμνας.

Καί όμως θά μέ ήρεσκε νά ανταλλάξω τόν βίον 

μου μέ τόν ίδικόν του ;  Οχι.

£ν  Σαββατον μετά  μεσημβρίαν, ένώ έσυλλογιζό- 

μην αυτόν, καί άν ήτο δυνατόν νά άναχωρήσω τήν 

εσπέραν έκείνην μ έ  την τελευταίαν αμαξοστοιχίαν 

όπως υπάγω νά διασκεδάσω ολίγον, νά διασκεδάσω 

δηλαδή όπως έγώ  έννοώ τήν διασκέδασιν, ή ύπη- 

ρέτριά μου είσήγαγεν είς τήν μικράν μου αίθουσαν 

τόν λόρδον Ερλιστάουν.

Ηπόρησ* διά τούτο καί πιθανόν νά τό απέδειξα, 

διότι μοί έφάνη άμηχανών, δηλαδή όσον έκεϊνος ή - 

δύνατο νά ευρεθή έν άμηχανία.

Καί πάλιν, τό  έπαναλέγω πάντοτε, πρέπει νά 

τώ  άποδώσο» δικαιοσύνην, πρέπει νά άναγνωρίσω 

τήν εύγενή έκείνην λεπ τότη τα , τήν ελκυστικήν έκεί- 

νην χάριν ήτις καθίστα καί τήν παραμικροτέραν του 

πράξιν καλήν.
Μετά στιγμήν μόνον καί ή μικρά μου αίθουσα καί 

έγώ ήσθάνθημεν τήν έπιρροήν τής παρουσίας του. 

Ούδεμίαν έξήγησιν μέ έδοσε διά τήν έπισκεψίν του , 

μέ έζήτησε μόνον συγχώρησιν διότι μέ διέκοπτε, 

καί έκάθησεν ώς άν ήτο άποφασισμένος νά φανή 

φιλικός καί ήσυχος.
ίίμιλήσαμεν περί διαφόρων πραγμάτων, μετά  

τα ύτα  δέ μέ ήοώτησε περί τής οικογένειας μου είς 

Λυθουέητ.

—  Πηγαίνετε είς τόν πύργον κάθε Σάββχτον, 

πιστεύω ;
Μήπως διά τούτο ήλθε νά μέ ίδ ή ; Μήπως μόνον 

δι’ εμού ήδύνατο νά μάθη ειδήσεις περί τών κατοί

κων τού πύργου; καί ώς ένόησα, υπό τήν ήσυχον 

εύγένειάν του έκρύπτετο νευρική άνησυχία νά μάθη  

τί περί τών εις Λυθουέητ.

Ε ί ;  τήν ηλικίαν μου ό άνθρωπος σπάνιο»; δέν ά - 

π οκ τ$ όξυδέρκειαν, πρό πάντων δέ όταν αϋτη γίνε

ται όξυτέρα υπό τινων περιστάσεων αιτινε; άφορώ- 

σιν είς τόν εαυτόν του μόνον. Πιστεύω ότι δύναμαι 

νά διακρίνω τό ψευδές εί; τά  αισθήματα ή τό  ήθος, 

καί γνωρίζω νά σέβωμαι έπίσης πάν αίσθημα ά λη 

θώς τίμιο ν καί ειλικρινές.

Η 'ΐωάννα μέ είπε καθαρώ; ότι «έπρόσεξεν.» Ι 

σως δέ ήδύνατό τις νά λυπηθή ολίγον τόν Λόρδον

Ερλιστάουν διά τήν πρόσκαιρου θλίψιν τήν όποιαν 

θά ήσθάνετο.
Τώ άπεκρίθην ότι δέν ¿πήγαινα έκαστον Σάββα- 

τον, άλλ ότι έσκόπευα νά δπάγω τήν εσπέραν έκεί

νην είς τόν οίκόν μας.

—  Α ! αληθινά ; Θά ηνχι πολλά εύχάριστον νά 

δύναταίτις νά λέγη , 0πο»ς σείς λ έγ ετε , τήν καθαρώς 

αυτήν άγγλικήν λέξιν «H om e» (είς τόν οίκόν μου).

Επί τού άντικειμένου δέ τούτου είσήλθομεν είς 

διαφόρου; θεωρίας άφηρημένας, καί παρετήρησα 

είς τήν όμιλίαν αύτού διαφόρους ιδέας καί φράσεις 

τάς όποιας άνεγνώρισα ώ ; άνηκούσας είς τήν ’ Ιωάν

ναν. Πολλάκις παρετήρησα τούτο' πώς δηλαδή ό 

άνθρωπος μιμείται άκουσίως, όχι μόνον τόν τρόπον 

τού σκέπτεσθαι, άλλά καί μικοάς συνήθειας ιδιαι

τέρων φράσεων καί χειρονομιών άνηκόντων είς έ- 

κεϊνον έκ τών δύο, όστις έξασκεϊ περισσοτέραν έπιρ

ροήν έπί τού άλλου ή τ ή ; άλλης.

Τό έπαναλέγω' ώς έκ τούτου καί ώς ϊκ  rtvo; 

ανησυχίας τήν όποιαν προσεπάθει νά κρύψη, ήτις ό 

μως έφαίνετο είς όλον του τό  ήθος, τάς σκέψεις, 

καί τά  σχέδια τά  όποϊα ένεπιστεύετο είς έμέ τόν ά- 

κούσιον καί ασυμπαθή πιστόν του, δέν ήδυνήθην νά 

μή λυπηθώ τόν λόρδον Ερλιστάουν.

Εγερθείς δέ ν’ άναχωρήση μέ είπεν αίφνης'

—  Αφού πηγαίνετε είς τόν πύργον σας άπόψε 

δύναμαι νά σας έπιφορτίσω μέ αύτά ;

Ησαν δέ ταύτα δύο γράμματα, τό μέν Εν πρός 

τήν μητέρα μου, τό δέ Ετερον πρός τήν Μις Δού- 

γλας. Ισως παρατηρήσας τήν απορίαν μου έξηκο- 
λούθησεν'

—  Είναι, ώ ; βλέπ ετε, έπιστολαί τής Λαίδυ Ερ- 

λιστάουν. Επιθυμεί νά δοθώσιν άπόψε καί νομίζω... 

έχω λόγους νά πιστεύσω . . .  ότι τό ταχυδρομεϊον 

τού Λυθουέητ δεν είναι πολλά τακτικόν. Δύναμαι 

νά σάς ζητήσω τήν χάριν ταύτην έκ μέρους τής 
μητρός μ ο υ ;

Οσάκις άνέφερε τήν λέξιν «χάριν» άνέφερεν αύ- 

τήν ΰπερηφάνως' τήν ημέραν όμως έκείνην μοί έφάνη 

ότι είχέ τινα ταπεινόν δισταγμόν περί εαυτού.

—  Δέν έγνώριζα ότι τό  ταχυδρομείο» τού Λυ

θουέητ ήτο άτακτο»' πλήν θά έγχειρισω τά ς έπι- 

στολά; άσφαλώς.

—  Σας ευχαριστώ. Κ αί έπανέρχεσθε τήν Δευ
τέραν ;

—  Δέν δύναμαι νά σας πληροφορήσω ακριβώς 

περί τούτου, μιλόρδε, διότι δέν είμαι βέβαιος.

Κ αθ όλον τό  διάστημα τού δρόμου αί έπιστολαί 

έκείναι μοί έφαίνοντο ότι έκαίοντο είς τό  θυλά- 

κειον μου. Οί άνδρες, καί πρό πάντων οί νέοι, πο

ρεύονται όπου καί άν θέλουσιν, είς κοινωνικούς κύκλους 

άνωτέρου; ή κατωτέρους τών ίδικών των. Αν ήναι

Π Α Ν

τίμιοι οόδει; υπάρχει λό γο ; όπως μή γίνωσι δεκτοί 

καί εύπρόσδεκτοι' πλήν ώς πρός τάς γυναίκα; τό  

πράγμα είναι διαφορετικόν ή τουλάχιστον ή κοινω

νία τδ  θεωρεί άλλω ς. Τί κοινόν ήΛ'ύνατο νά έχη η 

Ααίδυ Ερλιστάουν μέ τήν μητέρα μου καί μέ τήν 

έξαδέλφην μου Ιωάνναν ; Εφθασα άργά ε ί ; τδν οί

κόν μου όπου δέν μέ περιέμεναν. Τά παράθυρα τ ή ;  

αιθούσης ήσαν σκοτεινά, ά λλ εύρον καί τ ά ;  δύο είς 

τό εστιατώριον, έπιστατούσας έπί σωρών νέων οικια

κών λινών- καί ή μέν μήτηρ μου έφαίνετο ευχαρι

στημένη καί βυθισμένη είς τήν έργασίαν της, όπως 

ήτο πάντοτε όσάκις δι’ όποιον δήποτε λόγον ήδύ

νατο νά παύση τού νά ήναι μ εγά λη  κυρία καί έγί- 

νετο έκ νέου καλή οικοκυρά, ή δέ ίωάννμ ήτο μ ά λ 

λον ωχρά καί έφαίνετο άνήσυχος, ά λλ’ αμα ίδούσά 

με είς τήν θύραν έζωήρευσεν όλη καί άνέκραξεν'

—  Α ! έξάδελφε Μάρκε !

—  Μάρκε, παιδί μου ! είπεν ή μήτηρ μου.

Ó Λόρδος Ερλιστάουν είχε δίκαιον' ήτο εύχάρι- 

στον νά έπανέρχεταί τις είς τόν οίκόν του. Μετά 

παρέλευσιν μόνον μιάς ή καί περιπλέον ώρας ένεχεί- 

ρισα τάς δύο έπιστολάς. Η μήτηρ μου ήνοιξε τήν 

πρός αυτήν μετά  μ εγίσ τη ; περιέργειας.

—  Θεέ μου ! Μά τήν ψυχήν μου ! Ιω άννα! ά - 
νεφώνησεν.

Πλήν ή ίωάννα λαβούσ* τήν πρός αυτήν άποτει- 

νομένην είχεν έξέλθει τού δωματίου, ότε δέ έπαν- 

ήλθε μέ είπε μόνον «Καλήν νύκτα, Μάρκε», καί ά - 

πήλθεν εσπευσμένο»;. Αι παρειαί της ήσαν καταφλο· 
γισμέναι, ά λλ’ ή χειρ τ η ;  ήτο παγωμένη. Τούτο 

κατετάραξε τήν καρδίαν μου. Αέν είμαι υπέρμαχο; 

τ ή ; ρωμαντική; άξιοπρεπείας τ ή ;  σιωπή;' τουλά χι

στον μεταξύ δύο ανθρώπων οϊτινες έννοοϋαιν ό εί; τον 

άλλον καί έχουσιν άμοιβαίαν έμπιστοσύνην,όποια καί 

άν είναι ή μεταξύ των άγάπη, ή σιωπή δέν είναι 

συνήθης άρετή, ά λλ’ άπλώς δειλία, έγοιϊσμός ή υ 

περηφάνεια.

—  Μήν άναχωρής, τή  είπον, επιθυμώ νά σέ ό- 

μιλήσο».

■—  Δέν ήμπορώ, δέν πρέπει νά μείνω.

—— Μόνον μίαν στιγμήν' κάθησε . . . προσέθηκα 

διότι είδον δτι ετρεμεν όλη. ή  Λαίδυ Ερλιστάουν 

θά έλθη νά σάς έπισκεφθή τήν Δευτέραν. Τό έγνώ-

ρ ιζ ε ;5
—  Ναι, μέ τό είπεν έκεϊνος.

'ΕχεΙνβς  /  ñ !  πόσον ή μικρά αυτη λέξις είναι 

έμφαντική! Πλήν τήν παοέβλεψα διότι δέν ήτο ή 

στιγμ ή  τοιαύτη ώστε νά σταματήσω  έπί μικρών 

πραγμάτων.

—  Εξαδέλφ η, έπεθύμουν νά μάθω , άν καί δέν 

έχω τό έλάχιστον δικαίωμα νά έρωτήσο», καί δύνα- 

σαι νά μή μέ άποκριθ^ς άν έχης τήν παραμικροτέ-
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ραν ένστχσιν, έπεθύμουν νά μάθω πρός έξήγησ.ν λ έ 

ξεων πινών τάς όποιας άφήχε νά τόν διχφύγωσιν, 
αν μετά τήν άναχώρησιν τού Λόρδου Ερλιστάουν 

έλαβες ειδήσεις του·
Σταματήσασα έπί στιγμήν, μέ είπεν άργώς καί 

περιλόπως'

—  Μέ έγραφε σχεδόν καθ’ Ικάστην, άλλά ποτέ 
δέν άπήντησα ουδέ είς Εν γράμμα του.

Δέν είχα ανάγκην νά έρωτήσω τ ί εμπεριείχαν αι 

έπιστολαί έκεϊναΓ δέν ήτο ανάγκη νά μαντεύσω 
ποίαν έντύπωσιν έκαμναν, έρχόμεναι ουτω καθ εκά- 
στην (καί τό αίσθημα τού Λόρδου Ερλιστάουν θά 
ήτο ισχυρόν διά νά τόν κατορθώση νά ποάττη τί 
τακτικώς καθ’ εκάστην) έρχόμεναι άπό νέον έν όλη 

τή άνθηρότητι, τή  ποιήσει, τή  δραστηριότητι τής 
νεότητος! ίστάμην σιωπών πλησίον τής έστίας' έ -  
βλεπον έντός του καθρέπτου πρόσωπον πολλά οί- 
κείόν μου, γνωστόν είς τά έμπβρικά καταστήματα 

καί είς τό χρηματιστήριον του Λιβερπούλ, μακράν 
δέ είς τό βάθος τού αύτού καθρέπτου, τό ταλαίπω

ρου φλογισμένου πρόσωπον τής Ιωάννας. Επί τέλους 
στραφείσα έκρυψε τό πρόσωπόν της έντός τών προσ- 
κεφάλων τοΰ άνακλίντρου.

—  Βοήθησέ με, Μάρκε! ΙΧμην τόσον δυστυχής 
ολας αύτάς τάς ημέρας !

Ελαβα θρανίον καί έκάθησχ αντίκρυ τής εστίας 
καί έχων τά  νώτα ¿στραμμένα πρός αυτήν εΐπον 
άδιαφόρως τινάς φράσεις. Περιέμενα . . . . .  περιέ
μενα είς μάτην. ή  μήτηρ μου μέ έφώναξεν άπό τήν 
κλίμακα.

—  Μάρκε, είναι ώρα νά πλαγιάσης . . . ίδέ άν 
όλη ή οικία είναι κλεισμένη.

Εγώ δέ τή  άπεκρίθην άπό τήν θΰραν τής αιθού
σης όπως τήν ¿μποδίσω νά είσέλθη.

—  Ελα τόρα, Ιωάννα, είπέ με.
Μέ διηγήθη ό ,τι έφοβούμην . .  . ότι περιέμενα. 

Δέν είναι άνάγκη νά έπαναλάβω αυτολεξεί τους λό
γους της' τό βέβαιον είναι ότι δέν μέ έξήγησεν 
άλλο είμή άπλώς ότι ήδύνατο νά γίνή Λαίδυ Ερ- 

λιστάουν.
—  Ενόμιζα ότι σ¿πρόσεξες;» είπον.
—  Ναι, ιδού τό κακόν. Πταίει ή όπερηφάνειά 

μου, ή ή κακή πεποίθησίς μ.ου είς τάς δυνάμεις μου. 
Ενόμιζα ότι τόν έκαμνα καλόν, έπεθύμουν νά τόν 

ωφελήσω, μέ ήρεσκε διότι τώ  ήρεσκα' άλλά ποτέ 
δεν έσκέφθην! . . ί ΐ  Μάρκε, άν έσφαλα, έτιμωρήθην.

Ετιμωρήθη! Λοιπόν άν καί τά γράμματά του 
ήεχοντο καθ εκάστην, άν καί δι άκατανοήτου τινός 

μέσου έπεισε τήν μητέρα του, τήν άριστοκρατικήν 
μητέρα του, νά έπισκεφθή καί συγκατχνεύση νά 
έξετάση τήν έκλεχθεΐσαν ΰπ αΰτοϋ, δέν υπήρχε 

κίνδυνος. Εκρινα αυτήν κα λώ ;' ή Ιωάννα μας δέν
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θά συγκατετίθετο νά νυμφευθή τόν λόρδον Ερλι- 
στάουν.

—  Γνωρίζω ότι τούτο δέν θά διαρκέση . . .  ε ί 
ναι παραπολύ νέος· Μετ’ ολίγον θά τώ  φαίνεται ό- 
νειρον. Καί ίσως μεθ όλα αυτά θά τόν έκαμνα κα
λόν. Εσφαλα πολύ, Μάρκε;

Δέν προσεπάθησα κινούμενος υπό ψευδοΰς καλο
σύνης νά τή  κρύψω τήν άλήθειαν. Τή είπον ότι πι
θανόν ήτο νά έσφαλε κατά τ ι, άφ’ ού ώς ή ιδία ά - 

νεγνώριζεν, είς τοιαύτας περιστάσεις αί γυναίκες 
σπκνίως είναι έλεύθεραι κατακρίσεως.

—  Ναι, αύτό είναι. . . ιδού διατί κατηγορώ τόν 
εαυτόν μου καί τ ί φοβούμαι. Αλλά, Μάρκε, άν ή - 
ξευρε; τ ί είναι νά βλέπης τήν νεότητά σου παρερ- 
χομένην, νά αισθάνεσαι ότι ποτέ δέν τήν έχάρης 
ότι δέν υπήρξε; ευτυχής έν αύτή, ότι άπέρχεται, 
άπήλθε' καί άν ήρχετό τις αίφνης καί σέ ήγάπα, 
κ ένόμιζεν ότι σέ ήγάπα' άν σέ έλεγεν ότι είσαι τό 
μόνον πλάσμα είς τόν κόσμον τό δυνάμενον νά τόν 
καταστήση ευτυχή, νά τόν καταστήση κ α λ ό ν  άν 

έβλεπες καί ό ίδιος ότι υπήρχέ τ ι άληθέ; είς τούς λό
γου; του' ότι άν ήσο νεώτερος ή μεγαλήτερος, ή άν 

άλλα πράγματα ήσαν δμαλότερα μεταξύ σας . . .  
θά ήδύνασο . . . .

—  Ιωάννα, είπον τρομάξας άπό τήν έκφρασιν 
τών οφθαλμών της, άγαπόί; τόν λόρδον Ερλιστάουν ;

—  Φοβούμαι ότι ναι.
Ουτω έν μιφ στιγμή όλόκληρος ή όψι; τών πραγ

μάτων μετεβλήθη' ουτω, έν διαστήματι μικροτέρω 
τής στιγμής τό » πλοϊον» έκεινο διά τό όποιον ή 

Ιωάννα έγέλα καί τό όποΧον, έλεγεν, ότι τόσον σπα- 
νίως έπανέρχεται είς τόν λιμένα, έβυθίσθη, κατεπον- 

τίαθη είς τό βάθος τής θαλάσσης χωρίς νά σχισθή 
κάν έν πανίον του ή νά θλασθή κάν έν κατάρτιόν του !

Αλλως θά παρετήρουν παράδοξόν τι είς τάς τρεις 
ταύτας άργάς λέξεις, θά έβλεπα ότι ήτο άφύσι- 
κον νά άκούση αΰτάς πρώτος άλλος ή ό μνηστή,ρ 

αύτής. Αλλ’ όπως είχον τά πράγματα, ήκουσα αύ* 
τάς άπλώς, έν όλη τή δυνάμει καί σημασίφ των 
δι’ άμφοτέρους τού ; βίους μας' άναγνωρίσας δέ τήν 
άλήθειάν των άνέλαβα τό καθήκον μου τό όποιον ήτο 
καθαρόν ώς ή ημέρα. Ούδείς αισθάνεται τοσοΰτον 
ίερώς τό άπόλυτον δικαίωμα τής άγάπη; τής άν- 
ταποκρινομένης εί; άλλην αγάπην όσον έκείνος είς 
τόν όποΧον ή τύχη ήρνήθη αύτήν.

Η Ιωάννα έλθοϋσα όπισθέν μου έθεσε τήν χεΧρα 
της έπί τού ώμου μου. Τή ήτο συγχωρημένον νά 
τήν θέση. Είς τό μέλλον δέν ήδυνάμην πλέον νά 
έγγίσω τήν χεΧρα έκείνην είμή ώ ; έξάδιλφο; ή α
δελφός, όπως δέν ήδυνάμην ποτέ νά εκτείνω τήν 
ίδικήν μου όπως κλέψω τού; άδάμαντας τού σ τέμ 

ματος.
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—  Λοιπόν, Μάρκε, μέ είπεν.
—  Λοιπόν, Ιωάννα !
—  Νομίζω ότι είναι ώρα νά εϊπωμεν καλήν νύκτα.
—  Καλήν νύκτα λοιπόν, άπεκρίθην' ρίψχ; δέ 

βλέμμα έπί τού πρός με κύπτοντος προσώπου της 
τό όποΧον ήτο ώχοόν, αύστηρόν καί κεκοπιακός 
προσέθηκα' —  θ ά  γίνης ευτυχής, μήν άνησυχής.

—  Οχι, έκεΧνο τό όποΧον σέ είπα δέν είχε νά 
κάμη τίποτε μέ . . . μέ αύτό. Μάλλον τό εμποδί

ζει καί καθιστφ εύκολώτερον εκείνο τό οποίον έκα
μα έξ έμφυτου ροπή; διά τό  καλόν του όσον καί 

διά τό ίδικόν μου; ό χ ι, Μάρκε, θά μείνω πάντοτε 
Ιωάννα Δούγλας.

Καί μέ μειδίαμα τοΰ οποίου τό περίλυπον τή 
έδιδέ τ ι αγγελικόν, άνελήφθη άπό τούς όφθαλ- 
μού; μου.

Πλήν δέν μένομεν πάντοτε είς κατάστασιν α γ 

γελικήν. Γεγονότα τινά περί τών όποιων μόνον τέσ- 
σαρες τοίχοι ήδύναντο νά μαρτυρήσωσι τήν νύκτα 
έκείνην, μέχρι τής ώρας καθ ήν οί κόρακες ήρχισαν 
νά φωνάζωσι τήν αύγήν, μέ ¿βοήθησαν νά έννοήσω 
άλλα τινά, τά όποΧα μόνη ή μεγάλη ώχρότης τή ; 
ίωάννα; έπρόδωσε τήν έπαύριον. Εύτυχώς δέν ήτο 
άλλος είς τόν πύργον έκτός τών τριών ήμών. Κα- 
τώρθωσα δέ νά άπομχκρύνω τήν μητέρα μου άπό 
τής ιωάννας κατά τό μέγιστον μέρος τ ή ; Κυριακή; 
καί τής πρωία; τής Δευτέρας.

Η καλλίστη μου μήτηρ! έφέρθη θαυμασίως. Νεύ
ματα μόνον τινά έμφαντικά έμπιστευτικώς άποτει- 
νόμενα πρός εμέ καί ή διπλασίασις τ ή ;  πρός τήν 
Ιωάνναν τρυφερότητός της έδειξαν ότι ένόησε τά 
διατρέχοντα καί ότι έμάντευσεν ό ,τι θά συνέβαινεν 
άναποφεύκτως. Μετά τήν πρώτην εκφρασιν τής 
εύχαριστήσεώς της, ούδέ κάν άνέφερι περί τής έπι- 
σκέψεως τής ¡Ααίδυ Ερλιστάουν, καί μάλιστα μέ 
συνεβούλευσε νά τήν μιμηθώ.

—  Βλέπεις, μέ είπεν, ότι δέν άγαπφ νά παρα- 
τηρώμεν αύτήν. Είναι πολλά φυσικόν . . . ήμην καί 
έγώ άπαράλλακτος όταν ό πατήρ σου μέ ήγάπα, 
Μάρκε, φίλτατέ μου.

Η Δευτέρα έφθασεν. Η μήτηρ μου ήτο μάλλον 
άνήσυχος, ένεδύθη εύθύ; μετά τό πρόγευμα μέ τό 
ζωηρότερου μεταξωτόν φόρεμά της καί μεγάλως 

ήναντιώθη είς τό φαιόν μεταξωτόν, τό καθημερινόν 
φόρεμα τής ιωάννας.

—  0 ,  άφετέ με, σάς παρακαλώ, είπεν ή ίωάννα 
μετά ήθους βεβαρημένου, τ ί σημαίνει τό φόρεμα^

—  Κ α λά ! άπεκρίθη ή μήτηρ μου παρατηρούσα 

αύτήν ίσταμένην καί διορθόνουσαν τά  άνθη τή ς αι
θούσης (τό καθημερινόν της έογον), καί μετά ταύτα 
χαθήσασαν πλησίον τού παραθύρου καί έργαζομένην. 
Καλά, δέν λέγω ότι τοΰτο σημαίνει. . .  Ταλαίπω-
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ρο; Εμμα Βρ ου < !  : έλεγε διά τήν κόρην Τής.
Καί ή μήτηρ μου, άν χαί ¿φχίνετο τόσον *ύχ4* 

ριστημένη καί υπερητανος, άπέμαξε τά δάκρυά τηςι

Μετ ολίγα; δε στιγμάς, είσήλύεν εί; τήν αίθου
σαν δρομαία καί όλη συγκεκινημένη . . .  Τό ίχ η μ *  
τής Λαίδυ Ερλιστάουν έφάνη είς τήν δενδροστοιχΐαν 
τήν φέρουσαν είς τόν οίκόν μας.

—  ΠοΧος είναι έντός τή ς άμάξης ·, ήρώτησα.
Η Ιωάννα έμεινεν άκίνητος.
—  Μόνον εκείνη. Θεέ μου ! . . . πόσον παράδο

ξον έκ μέρους τοΰ Λόρδου Ερλιστάουν, άπεκρίθη ή 
μήτηρ μου.

Εγώ όμως έσκεπτόμην διαφορετικά.
ΐ\ Λαίδυ Ερλιστάουν ήτο ωραία γυνή. Εβλεπέ 

τις είθύς πόθεν είχε κληρονομήσει ό υίός της τά  
λεπτά χαρακτηριστικά του καί τούς έκφραστικούς 
καί γλυκείς όφθαλμού; του. Η όμοιότης βεβαίως θά 
ήτο έτι μεγαλητέρα άν έκείν ήτο νεωτέρχ, ή θά 
εγίνετο έτι χαταφχνεστέρα όταν εκείνος θά ήλικι- 

οΰτο άχόμη. Είς τόν κόσμον των οί άνθρωποι γη- 

ράσκουν ταχέω ς άπό είκοσιτεσσάρων μέχρι τεσσα
ράκοντα τεσσάρων ετών.

ίίμοίαζε μέ τόν υιόν της καί ώς πρός τού ; τρό
πους. Επιρνεσε καλοκαγάθως είς τήν μητέρα μου 

τήν ώραιότητα τοΰ πύργου Λυθουέητ, έξέφρασε τήν 

έπιθυμίαν τήν όποιαν είχε νά τόν ίδή καί εξήγησε 
πώς κατά τύχην μέλλουσα νά μείνη μίαν νύκτα είς 
τοΰ Επισκόπου, δέν ήθέλησε νά έπανέλθνι είς τάς 
βορείου, έπαρχίας πρίν ή λάβη τήν εύχαρίστησιν νά 
γνωρ ση τήν Κυρίαν Βράουνη, καί διάφορα άλλα 
τοιαϋτα' άλλ'ούδέποτε είπε λέξιν ύπαινιττομένην τό 
άντικείμενον τής έπισκέψεώς της, ούδέ έφάνη παρα- 
τηρήσασα τήν παρουσιασθεΧσαν είς αύτήν νέαν ο ΜΙ; 
Δούγλας»' ¿χαιρέτισε μόνον αύτήν κατά τά  είθι- 
σμένα.

Οτε δέ μετά  τήν επίσημο» ταύτην παρουσίασιν ή 
Μις Δούγλας έπανέλαβεν νσύχ.·ς τήν θεσιν της, έ -  
χρειάζοντο ¿φθαλμοί όξεΧς ώς οί ίδικοί μου όπως 
ϊδωσι τά ύποκεκλεμμένα βλέμματα τά δποία τή έρ- 
ριπτεν άπό χαιροΰ είς «αιρον ή ΔαίΛ'υ Ερλιστάουν, 
έξετάζουσα αύτήν άπό κεφαλής μέχρι ποδών μετά 
τής όξύτητο; καί λεπτομερείας τήν όποιαν μ ετα 
χειρίζονται αί γυναίκες πρός τάς άλλα; γυναίκας.

Η ίωάννα ίστατο ήσυχος, ύπερηφάνως ήσυχος, 

καί άναντιρ^ήτω; ωραία.
—  Μις Δούγλας, θέλετε νά μέ δείξετε τόν ρο- 

δώνά σας ; ό έρλιστάουν με ώμίλησε πολύ περί τών 
ρόδων σας.

Τήν φοράν ταύτην άνέφερε πρώτον τό όνομα τοΰ 
υίοΰ της.

Η ίωάννα διήλθε τό δωμάτιον. Η Λαίδυ Ερλι- 
στάουν τήν ήκολούθησε διά τών βλεμμάτων, έξη-
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Ί « « ε  π*ν βή μ «, παν νεύμα, πάσαν κίνησιν των χεγ  

ρών της ένόσφ τή  έδείχνυε τα εντός τών Αγγείων 

«νθν»' ήκουε δέ μετά προσοχής έκάστην λέξιν πί- 

πτβυσαν έκ τών χε&έων της καί προφερομένην ή

σ υ χες, χα μηλή τν} φωνή, εις καθαρεύουσαν Α γγλι

κήν, ουδόλως όμοιάζουσαν μ'ε την Λαγκαστριανήν 

διάλεκτον τής καλή; μου μητρός.

Ας άποδώσωμεν δικαιοσύνην καί εις άλλην μ η 

τέρα ! Ας κρίνωμεν μετά  δικαιοσύνης αυτήν ή τι; 

βυνείθισεν δλην της τήν ζωήν είς τάς εξωτερικά; 

έκείνας κομψότητας, έκτιμώσα αύτάς περιπλέον τ ή ;  

α ξία ; των άν καί δεν είναι άνευ άξίας θεωρούμενα·, 

ώς δείγμα μεγαλητέρων πραγμάτων.

Ερωτώ έμαυτόν σήμερον, άν ό υίός τ ή ; μητρό; 

μου καί έξάδελφος τής ιωάννας είχε ιό  δικαίωμα 

νά αισθάνεται τήν καρδίαν του τοσούτον παροργι- 

ζομένην έντός εαυτού, ένόσορ ή εύγενής εκείνη κυρία 

ΐστατο συνομιλούσα καί έξετάζουσα τήν άλλην κυ

ρίαν (διότι είδον ότι άνεγνώριζε τό  προφανές εκείνο 

πράγμα) τήν δποίαν ό υίό; της έπεθύμει νά βάλφ 

εις τήν θέσιν τ η ; ώς νέαν Λαίδυ Ερλιστάουν.

Η δε Ιωάννα ;

Απαξ ή δ1. ;  παρετήρησα τήν άταραξίαν της τ α -  

οαττομένην ενώπιον τού κύπτοντο; εκείνου προσώ

που καί τυχαίων τινών οικογενειακών ήχων φωνής· 

έφάνη, δ ,τι ήμην βέβαιος ότι θά ήτο , άπλώς αυτή 

η Ιωάννα. Διότι ήδύνατο 'ίσως νά κρύψτι ή μάλλον 

νά σιωπήση τούς λογισμούς τ η ; ,  αλλά ουδέποτε τον 

χαρακτήρα της. Το νά προσπαθήση κάν τούτο έθεω- 

ρεΐτο υπ’ α υτή ; ώ ; αγενής υποκρισία.

ίΐκολούθησα αϋτάς περιδιαβαζούσα; αργώ; εις τόν 

κήπον, συνομιλούσα; περί βιβλίων, περί εικόνων, περί 

τού ξενικού βίου, όπως ή Ιωάννα έγνώοιζεν εν ανά

γκη νά δμιλή. Δεν παρετήρησα ούδένα δισταγμό  

έκ μέρους της' δεν είδον αύτήν λησμονούσαν τήν α

ξιοπρέπειαν τήν δποίαν ώφειλεν εις εαυτήν καί εις 

ήμάς το ύ ; Βράουνη.
ύ μ ά ; τούς Βράουνη! Αν καί ή Λαίδυ Ερλιστάουν 

ήτο εύμενεστάτη, άν καί είχε τοσούτον σέβας δι £· 

αυτήν ώστε νά έκπληρή μέχρι καί τού τελευταίου 

γράμματος τήν εύγένειαν τήν δποίαν προαπεφάσισε 

νά εκτελέση, έντοσούτω ήσθάνετό τις πάντοτε τήν 

άμυδράν, άλλ' άναπόφευκτον γραμμήν τήν όποιαν 

εσυρε μεταξύ τ ή ; Ιωάννα; Δούγλας καί «ημών των 

Βράουνη.»

Αναχωρούσα έτεινε τήν χείοά τ η ; εί; τήν ιωάν

ναν καί είπεν’

—  Ελπίζω  ότι θά συναντηθώμεν καί πάλιν, Μις 

Δούγλας.
—  Είσθε π ολλά καλή, μιλαίδυ Ερλιστάουν, άπε- 

κρίθη εκείνη.

Κ αί ουτω άπεχωρίσθησαν. ό τ ε  δέ, δδηγήσα; τήν
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λαίδην είς το δχημά τ η ; έπανήλθον όπως αποχαι

ρετίσω καί εγώ τήν μητέρα καί τήν Ιξαδέλφην μου, 

διότι άπηρχόμην έπίσης, ευρον ότι ή ίωάννα είχευ 

ήδη άποσυρθή είς τό  δωμάτιόν της.

Δύο ημέρας μετά  τα ύ τα  δ πατήρ μου μέ έδειξεν 
έπιστολήν τού μιλόρδου Ερλιστάουν έμπεριέχουσαν 

άλλην έκ μέρους τ ή ; μητρός του καί ίδικήν του ζ η 

τούσαν έπισήμως τήν χείρα τής Μίς Δούγλας.

0  πατήρ μου ευρε τό  πράγμα παοαδοξώ τατον.. .  

άνεξήγητον. Αν, είπεν, έμάνθανεν εγκαίρως τί έτρεχε 

θά εμπόδιζε τούτο διότι δεν ήγάπα τούς τοιούτου 

είδους γάμους.
Α λλ’ είς τήν περίστασιν ταύτην, άφ ού τό έτερον 

ενδιαφερόμενον μέρος έδειξε τοσούτον σέβας καί τοι- 

αύτην υπόληψιν πρό; τό  φίλτατον κοράσιον καί 

πρό; ημάς, (διότι ενθυμείτο κάλλιστα ότι είχεν εί-  

πεΐ είς τον νέον οτι έκτος τών πεντήκοντα λιρών 

της, ή ίωάννα ούδέ λεπτόν περιπλέον είχε), τ ή  αλή

θεια δέν έγνώριζε τ ί  έπρεπε νά ε ϊπ η .. .

Τώ υπενθύμισα ότι ούδείς εξ ήμών έπρεπε νά 

είπη τ ί, ότι ή ίωάννα ήτο κυρία τού εαυτού της καί 

ότι αυτή έπρεπε ν άποφασίση.

•—  Εχεις δίκαιον, φ ίλτατέ μου υίε .  . . βεβαίως 

αυτή πρέπει ν’ άποφασίση.
Καί δ πατήρ μου, ουδόλως λυπούμενο; ότι άπε- 

βλήθη άπό τών ώμων του ή ευθύνη, έγραψεν υπό 

τό πνεύμα τούτο μέ τήν συνήθη ειλικρίνειαν του.

Μετά παρέλευσιν τεσσάρων ημερών έμαθα, ή 

τουλάχιστον έσυμπέρανα άπό φανεράν άπόδειξιν, ότι 

η ίωάννα άπεφάσισεν. . . δ λόρδος Ερλιστάουν έφυ- 

λοξενήθη καί έκ δευτέρου υπό τού πατρός μου.

Τό Σάββατον έκεϊνο δεν υπήγα είς τόν πύργον 

τού Λυθουέητ.

Η νεότη; καί δ έρως . . . .  δ πρώτος έρως ! ί ί  ! 

οί διελθόντες ήδη αύτόν καί έκείνην ά ; μή στραφώσι 

πλέον όπως τά  άρνηθώσιν, όποιον δήποτε έξ αύτών, 

διότι είναι θαυμάσια πράγματα.
Μέ τόν καιρόν συνείθισα είς τήν νέαν τάξιν τών 

περιστάσεων, ήδυνήθην νά υπάγω ε ί; τόν πύργον μας 

καί νά ίδω τούς δύο έκείνους βαδίζοντας τήν πρωίαν 

δμού έντός τού κήπου, ή συνομιλοϋντα; τό  εσπέρας 

υπό τό λυκαυγές θερινή; Κυριακής, ήδυνήθην ν ά το υ ; 

ίδω καί νά μ.ή αισθανθώ ότι ή μεταξύ των θέσις 

ήτο παρά φύσιν καί άδικος.
Τούτο δέ έγένετο ίσως εϋκολώτερον διότι είδον 

ότι ή ίωάννα έφαίνετο ευτυχής, όχι μέν κ α τ’ άρχάς, 

άλλ’ ότε είδε πόσον ευτυχή; ήτο ό μνηστήρ της, πώς 

βαθμηδόν υπό τήν επιρροήν τ η ;  έφαίνετο μ ετα β α λ-  

λόμενον τό  πνεύμά του, πώ ; ό χαρακτήρ του έγέ

νετο έμβριθέστερος καί πλέον ανεπτυγμένος, πόσον

τά άγαθά προτερήματα του ενισχύοντο ένώ αί έλα - 

φραί διαθέσεις του έγίνοντο άφαντοι' τ ό τε  καί ή 

ίωάννα έγένετο ευτυχής καί ήσυχος. Τόν ήγάπα ά· 

ναμφιβόλως, καί μόνη ή άγάπη αρκεί όπως κατα- 

στήση τόν άνθρωπον ευτυχή. · .  δι’ όλίγον χρόνον.. .  

οδχΐ αιωνίως' τουλάχιστον ή τοιούτου είδους άγάπη.

Καί τότε όμως μοί έφαίνετο ενίοτε . . . .  άρα γε 

ήτο όλως πλάσμα τής φαντασίας μου ; . . . . ότι 

νέφος διήρχετο άπό τού μετώπου τ η ;, όπως τήν 

νύκτα ότε μέήρώ τησε τοσούτον περίλυπο;. «Εσφαλα  

λοιπόν π ο λύ ; »  Ουδέποτε έκτοτε ώμιλήσαμεν πλέον 

έμπιστευτικώ;' ήτο παραδεδεγμένου εί; τήν οικο

γένειαν ότι ή ίωάννα δέν ήγάπα νά τή  όμιλώσι 

περί τού λόρδου Ερλιστάουν. Η μήτηρ μου έλεγεν 

ότι ούδέ τήν έλαχίστην ιδέαν είχε περί τού πού καί 

πότε θά ένυμφεύοντο, εόρισκε δέ τούτο παραδοξώτα· 

τον έκ μέρους τής Ιωάννας.

Πλήν είτε ώς έκ τής έμφύτου αδυναμίας τής αν

θρώπινης φύσεως, είτε διότι ή Ιωάννα διέφερεν ολί

γον άπό ημάς, π άντε; οί έν τώ οίκψ μας τήν μετε- 

χειρίζοντο μετά  μεγίστου σεβασμού καί ουδέ κάν 

σκιάν έπιπλήξεως έτόλμα τις ν’ άποτείνΐ) είς τήν 

μέλλουσαν Λαίδυ Ερλιστάουν.

Α λλ έγώ δέν ημην έξ έκείνων, ούδέ είχον λόγον 

νά είμαι. Η έδική των ’ίωάννα Δούγλας δέν ήτο ή 

έδική μΟυ . . .  καί ούδέποτε ύπήρξεν. Η το τοσούτον 

διαφορετική! Μίαν ήμέραν ένώ άνέφερε περί τι 

νος μεταβολής τήν δποίαν έσκόπευε νά κάμφ είς τόν 

κήπον τού πύργου « τ ό  προσεχές έτο ς» , άπεφάσισα 

νά άνακαλύψω τήν αλήθειαν ώς πρός τόν αρραβώ

να της.

—-  Τό προσεχές έτος ; · . . λησμονείς . . . είπον 

καί έρίιψα βλέμ μ α  επί τής αριστερά; χειρός της 

είς ήν είχον ήδη παρατηρήσει ότι δέν έφόρει δα- 
κσυλίδιον.

Στραφεΐσχ πρός με καί μετά  μειδιάματος όλίγον 

περιλύπου’

—  ό χ ι , δέν λησμονώ, μοί είπεν. Ιΐξεύρο) τ ί  σκέ

πτεσαι, πλήν άπατάσαι. Σέ είπα τήν αλήθειαν τήν 

εσπέραν έκείνην.

—  Οτι θά μείνγς πάντοτε Ίωάννα Δ ούγλας;

—  Πιστεύω ότι θά μείνω.

Δέν ήδυνήθην τήν στιγμήν έκείνην νά ευρω λ έ 

ξεις, ή μάλλον δ τρόπος της μέ ήνάγκασε νά σιω

πήσω. Εκείνη δέ έξηκολούθησε.

—  Μάρκε, έπιθυμώ νά σέ είπω κάτι τί . . . τό 

οποίον είναι τό μόνον τό όποιον έχουν όλοι τό  δι

καίωμα νά γνωρίζουν* τό  είπα απ' άρχής άλλ'ού- 

δείς έδώ φαίνεται πιστεύων αύτό . .  . ό λόρδος Ερ- 

λιστάουν δέν είναι άρρκβωνισμένος μαζή μου.

—  ίωάννα, άνέκραξα, (διότι μέ ήτο σκληρόν νά 

την φαντασθώ κχτωτέραν άφ ό ,τι πάντοτε τήν έ-

θεώρουν καί νά σιωπήσω) καί τρίτην φοράν σέ λ ίγ ω ' 

Πρόσεξε ! Προσπαθείς νά παίξης έπικίνδυνον παιγνί*· 

διον . .  .  παίζεις μέ κοπτερά εργαλεία.
—  Νομίζεις ;

—  Πρόσεξε! Δύο άνθρωποι δύνχνται νά ζώσιν ΐςς 

σχέσεις ήσύχως καί φιλικώς έπί πολύν χρόνον, άΧΧ* 

άφ ου άπαξ έξωμολογήθη ό είς αύτών έρωτα ή 

άφήσε νά τόν υποπτεύση ό έτερος, πρέπει ή να 

μνηστευθώσιν . . .  ή τίπ οτε, όμ ιλώ  ώς άνήρ. Σεΐς 

αί γυναίκες δεν γνωρίζετε τί π ρά ττετε1 παίζετε μέ  

αναμμένου; άνθρακας ότε διασκεδάζετε μέ τήν καρ

δίαν τού άνδρός. Είναι χειρότερον καί άπό τρέλλα ν... 

είναι κακία. Μ ή μεταχειρίζεσαι μισά μέσα . . .  ή' 

λάβε τον ή  άρνήθητι αύτόν . . .  άγάπα τον ή  άφες 
τον νά φύγη.

Λμίλαυν μετά  ζέσεως, μέ όλην τήν πικρίαν τής 

ψυχή; μου, ά λλ’ έκείνη ούδέ προσεβλήθη ούδ’ έθύ- 

μωσεν. Ε ίχε μόνον μικράν τινα έκφρασιν έπιπλήξεω ; 

είς τού ; οφθαλμού; τ η ; ,  ώς άν έπίστευεν ότι Οά εδ- 

ρισκεν έν έμοί τί τό  όποιον δέν ευρεν.

—  Μάρκε, είπε, δέν δύνασαι νά έννοήσης ότι δυ

νατόν είναι νά άγαπδ τις καί όμως νά άφήνη νά 

τώ φεύγφ τό προσφιλές ον ;

("Entrai συνέχεια.)

Á  S  Λ  1  Ü  X  Λ .

ΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ. Οί Ισπανοί ποιη- 
ταί δεικνύουσιν έκτακτον φαντασίαν ούχί ά α ο ι- 

ρον πνεύματος, κάποτε όμως προδίδουσι καί ¿λ ί-  

γην τού καλού αίσθησιν ή  καί κρίσιν μικράν. Η ποί- 

ησίς των περιστρέφεται είς υποθέσεις τετριμμένα;, 

τερατώδεις μεταφορά; καί άλλοκότου; φαντασίας. 

Είναι φανερόν ότι οί ίσπανοί ποιηταί είσήγαγον τό 

είδος τούτο άπό τ ή ; έποχή; τού Μαρίνου έν ίτα λία , 

άλλ ή θερμότη; τού ισπανικού κλίματος φαίνεται 

ότι έδιπλασίασεν αύτό, καί μετέβαλε τού ; θερμού; 

σπινθήρα; χιμαιρικής φαντασίας εί; θερμότητα η 
φαιστείου χαλκείου.

Ó López de V t'ga πεοιγράφων τεθλιμμένην τινα 

ποιμενίδα εί; έν τών Βουκολικών αυτού ποιημάτων, 

τήν παρουσιάζει θρηνούσαν παρά τήν παραθαλασσίαν.

« Ú  θάλασσα, λέγει χαριέντως, πλησιάζει ίνα συλ- 

λέξη τά  δάκαυά της, καί έγχύσασα αύτά είς κογ- 

χύλας τά  μεταβάλλει είς μαργαρίτας.»

Y  e l m a r  c o m o  im b id io io

A  t ie r r a  p o r  laa la g r im a s  ( a l i a ,

Y  a le g r e  d e  c o g e r la s

D a s  g u a rd a  e n  c o n c h a s ,  y  c o n v ie n e  e n  p c r la i .

Ó Villegas άπευθυνόμενος είς £ύακα άναφωνεί'



—  «Σύ, δςτις £έεις Επί χρυσής άμμου, μέ πόδας 
αργύρου,» περίπου ώς τό  του Shakspeare.

T b y  s i lv e r  ( k i n  la c e d  « ¡ I b  tb y  g o ld en  b lo o d .

«θίξον τό  στήθος μου, άν άμφιβάλλης διά τήν 
δύναμιν τών οφθαλμών τής Αυβίας.— θά  τό ϊδης με- 
ταβεβλημένον είς τέφραν, ο

Καί πάλιν’
«Είσαι τόσον μέγας ώ στε δΰνασαι νά μιμηθής 

εαυτόν μέ τό ϊδιόν σου μιγαλεΐον. »
Συστοιχούσι μετά  τού άγγλικοδ εκείνου 

• Non bat h im s e lf  een bo bis parallel.·

Ô GoDgora, 8v άλλοτε μεγάλω; έθαύμαζον οί Ι 
σπανοί καί διεχώριζον διά του επιθέτου ό ΰανμά-  
•ιος  γέμει τοιούτων Εμπνεύσεων.

Φαντάζεται ότι άηδών τις ήτις γοητευτικώς με- 
τεβαλε τήν φωνήν της καί ήδε διαφοροτρόπως, είχεν 
εκατόν χιλιάδας άλλας άηδόνας έντός τού στήθους 
της, αϊτινες διαδοχικώς έψαλλον διά του λάρυγγός 
της-

Con diferencia tal, con gracia tanta 
Aquel rujsenor fiora, que sospecho,
Que tiene otros cien mil deutro del pecho,
Que alterno su dolor por au garganta*

Περί τίνος νέας καί ωραίας γυναικός λέγει, δτι
εχει ολίγα ετη ζωής, άλλα πολλάς έποχάς καλλονής.

Mucboi siglos de hermosura 
En pocos anos do edad.

ΠολλαΙ έποχαί καλλονής είναι Εσφαλμένη ιδέα, 
οφοΰ ή ώραιότης δέν καθίσταται ωραιότερα έκ τής 
ηλικίας της.— Θά είναι μόνον καλλονή παρηκμακυϊα.

Εϊς τινα ώδήν αδτού προσφωνεί τόν ποταμόν τής 

Μαδρίτης διά τοΟ τίτλου J o v x à ç  z à r  ^υάχωγ χαί 
ύ.-τοχόμητος z u r  n oza u ü r.

Manzanares, Mauçanares,
Os que en todo el agualismo,
Estois Duque de Arroyos,
Y Yiscoude do los Bios.

Δέν έτόλμησε νά τόν άποκαλέση ίσπανόν Μεγι
στάνα, διότι πραγματικώς είναι ρηχός καί βορβο- 
ρώδης ώς £ύαξ, καί καθώς δ Quevedo εΰστόχως λ έ 
γει’ «Ó Mançanares μετατρέπεται κατά τήν Επο
χήν του θέρους είς τήν δδυνηράν θέσιν αμαρτωλού 
τίνος πλουσίου ζητοϋντος ΰδωρ είς τά βάθη τοΰ 
Ταρτάρου.

Καίτοι τόσον μικρός είναι δ ρύαξ ουτος, Εν τού

το ι; κατά τήν Εποχήν τών βροχών Εξαπλοΰται εις 
τάς γειτονευούσας γαίας. Διά τόν λόγον τούτον Φί
λιππος δ Β εκτισε γέφυραν χιλίων Εκατόν ποδών 
μήκους !—  Ισπανός τις διαβαίνων ήμέραν τινά δτε 
δ ρύαξ ήτο Εντελώς άπεξηραμμένο; καί παρατηρών 
τήν μεγαλοπρεπή ταύτην γέφυραν ευφυως είπεν'

—  ΙΙτο καλλήτερον νά πωληθή ή γέφυρα διά νά 
¿γοράσωμεν υδωρ.

E s menester, vender la puente, por comprar 
a g u a . Φ . A. M.

188 Π Α  Ν Δ
ΒΑΪΡΟΝ καί ΛΟΝΤΟΣ. ·  Μεταξύ τών τοσούτων 

, καί τοιούτων φροντίδων ύπερεχάρη δ Λόρδος Βά'ίρον 
λαβών Επιστολήν παρ’ αρχαίου φίλου, τοΰ Λνδρέου 

, Αόντου, τόν δποίον είχε γνωρίσει τό 1 8 0 9  κατά 
τήν πρώτην αυτού περιήγησιν, δντα τότε υπό τους 
Τούρκους πλούσιον κτηματίαν έν Πελοποννήσφ. Τώ 
καιρώ Εκείνα» δ Αόντο; είχε τό ήθος καί τοός τρό
πους παιδικούς, υπό τδ Εξωτερικόν όμως τούτο ε - 
καιον αυτόν φλόγες φιλοπατρίας, αϊτινες Ιξερδάγη- 
σαν κατά τύχην, δτε παίζων ποτέ μετά του Βάϊρον 
ζατρίκιον, προφερθέντος του δνόματος του £ήγα, 
άνεπήδησε διά μιας, καί κροταλήσας σφοδρώς τάς 
χεϊρα ς, ήρχισε ψάλλων τόν περιώνυμον Εμβα- 
τήριον τού άτυχους τούτου πατριώτου, « Δεύτε 
παίδε; τών Ελλήνων. » 0  φιλόπατρις ουτος Ελλην 
υψωσεν Εκ τών πρώτων τήν σημαίαν τοΰ Σταυρού, 
καί μεταξύ τών πρώτων υποστηρίζει τήν ώραν ταύ
την τό νομοθετικόν σώμα καί τήν νέαν Εθνικήν κυ- 
βέρνησιν. ίδού ή άπάντησις τοϋ Λόρδου Βά'ίρον πρό; 
τήν ανωτέρω έπιστολήν (*)'

» Αγαπητέ φίλε ! ΙΪ θέα τή ; ιδιοχείρου σου Επι
στολή; μοί προεξένησε μεγίστην χαράν, ΰ  Ελλάς 
όπήοξεν άνέκαθεν πρός έμ έ, ώς δέον νά υπάρχη καί 
πρός πάντας τούς καλώ; άνατραφέντας, ή Επαγγελ- 
θεΐσα γή τή ; άνδρΐας, τών τεχνών καί τής Ελευθε
ρίας, ούδ ήλαττώθη κατ' οΰδέν, άφότου έπεσκέφθην 
νέο; έτι τά Ερείπια αυτής,ή πρός τήν γενέτειραν τών 
ηρώων άγάπη μου. Πλήν τούτου, δεσμοί άγάπης 
καί ευγνωμοσύνης διά τήν φιλοξενίαν ήν μοι έδα- 
ψίλευσας άλλοτε Εν τή  πατρίδι σου μέ συνδέουσι 
πρός σέ, δντα σήμερον Εκ τών πρώτων αυτής υπε
ρασπιστών καί άγλαϊσμάτων. Εΰτυχέστατον δέ γ ε 
γονός τού βίου μου Ισται ή εις τόν άγώνα τής έ λ -  
λάδο; υπηρεσία μου πλησίον σοΟ καί υπό τάς δψεις 
σου. Εν τοσούτφ, Ελπίζο>ν δτι θέλω σέ ϊδει καί αυ- 
θις μένω είς αεί, ΒΑΪΡΟΝ.»

Ε ΐΦ Τ Η Σ  ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ. Εν τή μάχη του Βέρθ 
(1 8 7 0 )  δ συνταγματ. δούξ Γραμών συντρίβεις υπό 
σφαίρα; τόν βραχίονα Εδέησε νά υποστή τήν δδυνη
ράν έγχείρισιν τής έξαρθρώσεως αυτού άπό τής ω μο
πλάτης. ό  ίερεύ; ίδών τόν χειρουργόν προσφέροντα 
τώ  ασθενεί χλωροφόρμιον ήρξατο νά υβρίζη τόν εδ- 
ρέτην τής χλωροφορμίσεως Σίμψων, ίσχυριζόμενος 
δτι είς τδν Θεόν άμαρτάνουσιν οί ποιοϋντε; άνεπαι- 
σθήτου; τούς πόνους, διότι αυτός έπέβκλεν ανέκαθεν 
τοΐς άνθρώποι; τιμωρίαν τόν πόνον. 0  δούξ άναπνέων 
τό ναρκωτικόν φάρμακον τώ  είπε' Τί θά Ελέγετε, 
πάτερ, Εάν σχ ; άπεδείκνυον δτι πρώτος δ Θεό; μ ε -  
τεχειρίσθη τό φάρμακον τής αναισθησίας; Δέν άνέ- 
γνωτε Εν τή  Γραφή δτι, πριν ή λάβη μίαν τών πλευ
ρών τού Αδάμ, έβύθισε τούτον είς ύπνον βαθύν; Καί 
ταύτα είπών εμεινεν αναίσθητος.

Ω Ρ Α .

( * )  Ö « π ιο τβ λ ή  ή το  γ εγρ «μ .μ .ΐνη  ί λ λ η ν ιο τ ’ι ,  ί ι ’ έλ λ ε ιψ ιν  ί μ α (  

το ΰ  x p u t a t ú x s u  μ .ιτ β φ ρ ίζ ΐ[Α ΐν  « ϊιτή ν  χ * τ *  λ έ ξ ιν  ϊ κ  ιβ ϋ  β γ ΐ> .ι -  

x o i .  S .  U .


