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Ή  πόλις τών Παρισίων άνήκεν άλλοτε εις 
τούς Παρισινούς, καί τό άλλοτε τοΰτο απέχει 
ήμών τριάκοντα ή τεσσαράκοντα μόλις έτη. Οι 
Γάλλοι κατ’ εκείνον τόν χρόνον ήσαν κύριοι 
τών Παρισίων, ώς οί “Αγγλοι είνε κύριοι τοϋ 
Λονδίνου , οί Ισπανοί τής Μαδρίτης, οί 'Ρώ
σοι τής Πετρουπόλεως. Άλλ’ ό χρόνος εκείνος 
παρήλθε. Καί αί μέν άλλαι χώραι έχουσιν όρια, 
ή δέ Γαλλία ούχί. Οί Παρίσιοι κατάντησαν υ
περμεγέθης πύργος Βαβέλ, πόλις διεθνής καί 
παγκόσμιος, διότι οί ζένοι έρχονται ού μόνον 
ϊνα έπισκεφθώσι τούς Παρισίους, άλλα καί ϊνα 
διαβιώσωσιν εν αΰτοίς.

Καί Ιχομεν ήδη έν ΙΙαρισίοις κοινότητα 'Ρω
σικήν, κοινότητα Ισπανικήν, κοινότητα τών 
τής ’Ανατολής έθνών, κοινότητα ’Αμερικανι
κήν. Αί κοινότητες αΰται έχουσι τάς εκκλη
σίας των, τούς τραπεζίτας των, τούς ιατρούς 
των, τάς εφημερίδας των, τούς ποιμένας των, 
τούς ιερείς των καί τούς όδοντοϊατρούς των. 
Οί ξένοι κατέκτησαν ήδη τό πλεΐστον μ.έρος 
τών Ήλυσίων Πεδίων καί τοϋ βουλεβάρτου Μα- 
λεζέρβου’ ούτοι μέν προχωροϋσι καί έςαπλοϋν- 
ται, ήμεϊς δέ χωρούμεν πρός τά όπίσω κατα- 
πατούμενοι ύπό τής εισβολής αύτών καί άναγ- 
καζόμενοι νά έκπατριζώμεθα, καί νά ίδρύωμεν 
Παρισιακά; κοινότητας έν τμήμασιν, άτινα ού- 
δέποτε ήσαν Παρίσιοι καί ούδέ σήμερον είν’ έν- 
τελώς.

Μεταξύ τών ξένων τούτων κοινοτήτων ή πο
λυπληθέστατη, ή πλουσιωτάτη, ή λαμπρότατη 
είνε ή ’Αμερικανική. Υπάρχει δέ στιγμή καθ’ 
ήν ’Αμερικανός αισθάνεται εαυτόν ίκανώς πλού
σιον. άλλά Ι’άλλ.ος ούδέποτε. Ό  ’Αμερικανός 
τότε ϊσταται , άναπνέει ολ.ίγον καί τρώγων τό 
κεφάλαιόν του δέν έχει ώς μέτρον τάς προσό
δους του, γινώσκει νά δαπανή, έν φ ό Γάλλος 
μόνον νά φείδεται γινώσκει.

Ο Γάλλος μίαν έχει άλ,ηθή πολυτέλ.ειαν.
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τάς έπαναστάσεις του.'Τγιώς καί όρθώς λογι- 
ζόμενος άναμένει αύτάς, γινώσκων καλώς ότι 
θά είνε μέν λίαν δαπανηραί εις τό Κράτος, άλ
λά ταυτοχρόνως θά εϋρν) αύτός τήν περίστασιν 
νά καταθέσ·/) έπωφελέστερον τά χρήματά του.Ό 
προϋπολογισμός τής χώρας ημών ούδέν άλλο 
είνε ή παρατεταμένον δάνειον αιωνίως ανοι
κτόν. Ό  Γάλλος λέγει καθ’ εαυτόν :

—  Θησαυρίσωμεν ! θησαυρίσωμ.εν ! θησαυρί- 
σωμεν ! Διότι προσεχή τινα πρωίαν θά έπέλθγ, 
τις έπανάστασις,ήτις θά καταβιβάση τό πέντε 
τοΐς εκατόν,ε’ις πεντήκοντα ή εξήκοντα φράγκα. 
Καί τότε αγοράζω. ’Επειδή δέ αί επαναστάσεις 
είνε άφευκτοι, άς προσπαθήσωμεν τούλ.άχιστόν 
νά ώφεληθωμεν.

Λόγος γίνεται άδιαλείπτως περί ανθρώπων 
άφανισθέντων ένεκα τών έπαναστάσεων, και ό
μως πολυπληθέστεροι ίσως είνε οί ένεκα αύτών 
πλουτήσαντες.

Οί ’Αμερικανοί ύπείκουσι σφοδρά εις τήν έλ- 
κτικήν τών Παρισίων δύναμιν. ’Εν ούδεμιά τών 
έπί γής πόλεων δύναταί τις εύαρεστότερον καί 

| εύκολώτερον νά δαπανα πολλά χρήματα. 'Ώστε 
ένεκα καί τής φυλής καί τής καταγωγής τής 
κυρίας Σκώτ καί τής μις ΓΙέρσιβαλ, ή ελκτική 
περί ής ό λόγος δύναμις έπέδρασεν έπί τών κυ
ριών τούτων κατ’ ίδιον όλως τρόπον.

Ή  Γαλλικωτάτη τών Γαλλικών αποικιών 
είνε ό Καναδάς, όστις όμως δέν ανήκει πλέον 
τή, Γαλλία. ΤΙ μνήμη τής πρώτης πατρίδος, 
τής μητροπόλεως, διέμεινεν ισχυρότατη καί 
γλυκυτάτη έν τή καρδία τών εις Καναδά άπ- 
οικισάντων Γάλλων. Ή  Σουζή λ.οιπόν Πέοσι- 
βαλ έλαβε παρά τής μητρός της αγωγήν ολως 
γαλλικήν καί αυτή δέ άνέθρεψε τήν αδελφήν 
τη; έν τώ αύτώ πρό; τήν Γαλλίαν έρωτι’ώστε 
αί δύο άδελφαί ήσθάνοντο έαυτάς Γαλλίδας 
ή μάλλον είπεΐν ΙΙαρισίνζς.·

Ώς λοιπόν ή σωρεία εκείνη τών εκατομμυ
ρίων κατέπεσεν έπ’ αύτών, ύπό ένός καί τοϋ 
αυτοϋ πόθου άμφότεραι κατελήφθησκν : νά 2>- 
θωσιν εις Παρισίους καί έκεΐ νά ζήσωσι. Καί 
κατά πρώτον μέν ό κύριος Σκώτ; άντέστη ολί
γον :

—  Οταν δέν θά είμαι πλέον έδώ,έλεγε,και 
μόνον άπαξ τοϋ έτους θά έρχωμαι νά μένω δυο
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ή τρεϊ; μήνας έν ’Αμερική προς έπίβλεψιν τών 
συμφερόντων σας, καί τών δύο σας αί πρόσο
δοι θά έλαττωθώσι.

—  Καί τί πειράζει ! άπεκρίνετο ή Σουζή, 
είμεθα πλούσιοι καί πάρα πλούσιοι. . . "Ας ά- 
ναχωρήσωμ,εν, σέ παρακαλώ . . . Πόσον θα εϊ- 
μεθα εύχαριστημέναι ! πόσον ευτυχείς !

Ό  κύριος Σκώτ ύπεχώρησε, καί ή Σουζή 
κατά τά; προ'ιτας τού Ίανουαρίου ημέρας τού 
1880 ήδυνήθη νά γράψη προς τήν άπό τινων 
ετών εν Παρισίοις διαμένουσαν φίλην της Καί- 
την Νόρτον, την επιστολήν τήνδε :

«Νίκη ! άπεφασίσθη ! ‘Ο 'Ριχάρδος συνήνε- 
σεν.Έρχομαι τόν Απρίλιον καί γίνομαι πάλιν 
Γαλλίς. Μ’ είπες άλλοτε ότι αναλαμβάνεις νά 
προετοιμ.άσης πάν ο τι χρειάζεται ποός έγκα- 
τάστασίν μας, είμαι φοβερά άδιάκριτος . . . .  
δέχομαι την πρότασίν σου.

»Επιθυμώ λοιπόν ευθύς ώς πατήσω τούς 
Παρισίους, νά είμαι εις κατάστασιν νά τους 
χαρώ, καί νά μη χάσω τόν πρώτον μήνα τρέ
χουσα πρός άνεύρεσιν επίπλων, οχημάτων, ίπ
πων. Θέλω ό'ταν άποβιβασθώ εις τόν σταθμόν 
τού σιδηροδρόμου νά εύρω εις την αυλήν τό ό
χημά ιιον , τόν ηνίοχόν uου, τούς ίππους μου. 
Θέλω την αυτήν εκείνην ημέραν νά σ’ έχω νά 
συγγευματίσωμεν εις τόν οικόν ¡ιον . Πρέπει 
λοιπόν ή νά ένοικιάσης ή νά άγοράσης έν ςε- 
νοδοχεΐον' συμφώνησε άπό τούοε ΰπηρέτας, έ- 
κλε'ε τάς άμάξας, τούς 'ίππους, τάς στολάς 
τών Ιπποκόμων. Τά πάντα τής εκλογής σου' 
μόνον αί στολαί τών ιπποκόμων νά εινε κυα- 
ναΓ, τούτο μόνον. —  Τό τελευταΐον τούτο τό 
γράφω καθ' ύπαγόρευσιν τής Μπεττίνας, ήτις 
ίσταμένη άνωθεν μου βλέπει τί σου γράφω.

»Έπτά μόνον ψυχάς θά παραλάβωμεν : ό 
'Ριχάρδος τόν θαλαμηπόλον του, ή Μπεττίνα 
καί έγώ τάς θαλαμηπόλους μας, τάς δύο παι
δαγωγού; τών μικρών μας, καί δύο μικρούς 
ιπποκόμους , οί όποιοι μάς ακολουθούν ό'ταν 
έξερχώμεθα έφιπποι. Εινε ιππείς σπανιότα
τοι. . . Μια χαρά νά τους ίδής, τό αύτό ανά
στημα, ή αύτή κατασκευή, τό αύτό σχεδόν

/ ,  ι ^  Τ ,  ,ι ,προσωπον, των αδυνατών εινε να ευρωμεν εν 
Παρισίοις ιπποκόμους τόσον ταιριαστούς.

» Ολα τά άλλα πράγματα καί άνθρώπους 
τά άφίνομεν έν Νέα. ϊ’όρκη. . . "Οχι δά, όχι 
όλα, ¿λησμόνησα τέσσαρα αλογάκια Σκωτικά, 
τέσσαρα αριστουργήματα, κατάμαυρα πίσσα 
με λευκά στίγματα καί εις τούς τέσσαρας πό- 
δας καί τά τέσσαρα' δέν μα; βαστά ή καρδιά 
μας νά τα χωρισθώμεν τά ζεύγομεν εις κομ
ψόν δίφρον καί εινε χαριέστατα' τά όδηγού- 
μεν άξιόάογα καί τά τέσσαρα ή Μπεττίνα καί 
έγώ. Λυτού πιστεύω νά δύνανται γυναϊκε; νά 
οδηγούν εί; τό Δάσος πρωί πρωί δίφρον με

τέσσαρ’ άλογα χωρίς νά προξενήσουν σκάνδα- 
λον. Έδώ είνε δυνατόν.

»Προ πάντων,άγαπητή μ.ου Καίτη,μ.η συλ
λογίζεσαι τά χρήματα. . .¡κάμε τρέλες, όσας 
θέλεις. Τούτο εινε τά μόνον ό'που σοΰ ζητώ».

Τήν αυτήν δέ ήμέραν καθ’ ήν ή κυρία Νόρ
τον έλάμβανε τήν επιστολήν, διεσαλπίσθη ή εϊ- 
δησις τής άπροσδοκήτου καταστροφής μεγά- 
λου τινός έπιχειρηματίου Γαρνεβίλ όνομα,ο- 
μένου, όστις δέν είχε προαισθανθή τό πάθημά 
του, άλλ’ ι ι χ ε  μνρ ισθή  τή ν  ίχ π τω σ ιν  οτε έπρε
πε νά είχεν ήδη μ ορ ισθ ή  τη ν  νψ ω σιν . Ό  Γαρ
νεβίλ ούτος Ιξ έβδομάδας πρό τής συμφοράς 
του είχεν ένθρονισθή εις μέγαρον νεόδμητον, 
ού τό μόνον ελάττωμα ήτο ή ΰπερβάλλουσα 
μεγαλοπρέπεια.

Ή  κυρία Νόρτον ΰπέγραψεν ένοικιαστήριον 
— έκατοντακισχίλια φράγκα κατ’ έτος,— μετά 
τού δικαιώματος νά άγοράση καί τό μέγαρον 
καί πάντα τά έν αύτώ έπιπλα άντί δύο έκατομ- 
μυρίων κατά τό πρώτον έτος τής μισθώσεως. 
Διάσημο; τεχνίτης άνελάμβανε νά διόρθωση 
καί μετριάση ολίγον τήν ύπέρμετρον καί άφό- 
ρητον εκείνην πολυτέλειαν τών επίπλων κλπ.

Τούτου γενομένου ή φίλη τής κυρίας Σκώτ 
ηύτύχησε νά εύρη ευθύς έξ άρχής δύο ταυτο- 
χρόνως έκ τών έξοχων εκείνων καλλιτεχνών, 
ών άνευ είν’ άδύνατον νά ίδρυθή οικία μεγάλη 
καί νά κινηθή.

Πρώτον μέν άρχιμάγειρον πρώτης τάξεως 
άρτι καταλιπόντα άρχαϊον μ.έγαρον τού προα- 
στείου τού 'Αγίου Γερμανού μετά πολλής του 
λύπης, διότι είχεν αισθήματα αριστοκρατικά. 
Ένόμιζεν εξευτελιστικόν νά είσέλθη εις τήν υ
πηρεσίαν απλών πολιτών, καί μάλιστα ξένων.

—  Ποτέ μου, είπεν εις τήν κυρίαν Νόρτον, 
ποτέ δέν θά άφινα τήν υπηρεσίαν τής κυρίας 
βαρόνη; έάν δ.ιετήρει τήν Οέσιντης όπως πρώ
τα... ’Αλλά ή κυρία βαρόνη έχει τέσσαρα παι
διά, δύο υιούς οί όποϊοι έκαμαν τόσες τρέλες... 
καί δύο θυγατέρας αί όποΤαι σήμερ’ αύριον θά 
είνε τής ’πανδρειάς. Καί πρέπει νά τας προί
κιση. Τέλος πάντων ή κυρία βαρόνη είν’ άναγ- 
κασμένη νά περιορίσγ, ολίγον τά έξοδά της, 
καί επομένως δέν είνε τής αξιοπρέπειας μου νά 
μείνω εί; τήν υπηρεσίαν της.

Υπέβαλε δέ καί τού; όρους του ό διακεκρι
μένος ούτος πρακτικός άνθρωπος, υπερβολικούς 
όρους, άλλ’ ή κυρία Νόρτον ουδόλως έπτοήθη. 
γ ι νωσκουσα ότι είχεν ένώπιόν της άνδρα άςίας 
ύπό πάντων άνομολογουμένη; . ’Λ/λ’ εκείνος 
πριν ή άποφασίση, έζήτησε τήν άδειαν νά τη- 
λεγραφήση εί; Νέκν Ύόρκην ώς έχων χρείαν 
διασαφήσεών τινων' ή πρός αύτόν δέ τηλεγρα- 
ική άπάντησις ήτο ευνοϊκή, καί έδήλωσεν ότι 
έχεται.

Ο δεύτερο; μέγα; καλλιτέχνης ήτο πωλ.ο-
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δάμνης σπανίας καί έξοχου ίκανότητος, παραι
τηθείς τής έπιστήμης του άφ’ού απέκτησε με- 
γάλην περιουσίαν. Άλλ’ ομ,ως συγκατετέθη νά 
άναλάβη τήν διοργάνωσιν τών ιπποστασίων 
τής κυρίας Σκώτ. Εννοείται δέ ότι άπήτησε 
νά έχη τήν πάσαν έλευθερίαν καί έξουσίαν εις 
τήν άγοράν τών καταλλήλων 'ίππων, ούδέποτε 
νά ένδυθή στολήν ιπποκόμου, αύτός νά έκλέγη 
τούς ηνιόχους, τούς ΰπηρέτας τών ιπποστα
σίων, τούς ιπποκόμους, ουδέποτε νά είνε έν 
τοΐς ίπποστασίοι; ίπποι όλιγώτεροι τών δεκα
πέντε, ούδεμία συμφωνία νά γίνεται μ.ετά τού 
άμαξοπηγού καί τού κατασκευαστού τών έφιπ- 
πίων άνευ τής παρουσίας του, έδήλωσε δέ ότι 
μόνον τό πρωί δύναται νά όδηγή, τό όχημα πο
λιτικά ένδεδυμένος, ϊνα διδάσκη τό ήνιοχεΐν 
τάς κυρίας καί τά παιδία έάν ήτο άνάγκη.

Οϋτω δέ ό μ,έν άρχιμάγειοος έλαβε κατοχήν 
τών τού μαγειρείου του, ό δέ άρχιιπποκόμος 
τών ιπποστασίων του' τά λοιπά ούδέν άλλο ή- 
σαν ή ζήτημα άπλώς χρημάτων, ή δέ κυρία 
Νόρτον κατά τούτο έποιήσατο χρήσιν πλήρη 
τής δεδομένης αυτή έξουσίας, συμφώνως πρός 
τάς οδηγίας άς έλαβεν.Κατά τό βραχύ δέ τούτο 
διάστημα τών δύο μηνών κατώρθωσε θαύματα, 
ϊνα ή κυρία Σκώτ εύρη τά τής έγκαταστάσεως 
αυτής τέλεια πάντα καί άνεπίληπτα.

Καί ιδού πώς ότε τή 5 'Απριλίου τού έτους 
1880 ό κύριος Σκώτ, ή Σουζή καί ή Μπεττίνα 
άπεβιβάσθησαν εις τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν 
τού 'Αγίου Λαζάρου περί ώραν τετάρτην καί ή- 
μίσειαν τής πρωίας, εύρον τήν κυρίαν Νόρτον 
έν τώ σταθμώ άναμένουσαν.

—  ’Ιδού, είπεν εις αυτούς, έξω εις τήν αυ
λήν είνε τό όχημά σας, όπίσω τού οχήματος 
Ιν λ.ανδόν διά τά παιδιά καί όπίσω τού λανδώ 
Ιν λεωφορεϊον διά τούς ΰπηρέτας. Καί τά τρια 
έχουν τό γραμματόπλεγμά σας, τά οδηγούν οί 
ηνίοχοί σας καί είν’ έζευγμένοι εις αϋτά οι 'ίπποι 
σας. Κατοικείτε κατά τήν όδόν Μουρίλλιου άρ. 
24, ιδού καί ό κατάλογος τού εσπερινού σας 
δείπνου. ΙΙρά δύο μηνών μέ προσεκαλέσατε, δέ
χομαι λοιπόν και θά λάβω μάλιστα τήν έλευ- 
θερίαν νά σας φέρω καί καμμιά δεκαπενταριά 
προσκεκλημένους,ώς βλέπετε σάς προμ.ηθεύω τά 
πάντα, καί προσκεκλημένους άκόμη . . . Άλ.λά 
ησυχάσατε, διότι όλους τούς γνωρίζετε, είνε 
φίλοι κοινοί . . . καί άπό απόψε εύθύς θ ά  δυνη- 
Οώμεν νά κρίνωμεν τήν έξοχον αρετήν τού μα
γειριού σας.

Καί ταύτα λέγυυσα ή κυρία Νόρτον ένεχεί- 
ρησε τή κυρία Σκώτ κομψόν δελτάριον μετά 
χρυσής πέριξ γραμμής περιέχον τάς λέξεις ταύ- 
τας: Κ α τά .ίο γ ο ς  τον  γεύμ α τος  τή ς  15 ' Α π ρ ι -  
Λ Ι ιό  1880' ΰποκάτω δέ ήσαν καταγεγραμμένα 
τά είδη τών φαγητών.

Ο πρώτος κάτοικος τών Παρισίων όστις έ-

τυχε τής τιμής άμα δέ καί τής εύφροσύνης νά 
αναγνώριση καί τίμηση τό κάλλος τής κυρίας 
Σκώτ καί τής μις ΙΙέρσιβαλ,ήτο δεκαπενταέτης 
παραμάγειρος εύρεθείς τυχαίως έν τώ σταθμφ, 
φορών τήν λευκήν ποδιάν του καί έχων έπί τής 
κεφαλής του κάνιστρον. "Οτε 6 ηνίοχος τής 
κυρίας Σκώτ ένοχλούμενος ύπό τή; συρροής 
τών αμαξών, προσεπάθει νά έξέλθη μετά δυσ
κολίας έκ τής αυλής τού σταθμού, ό μικρός 
παραμάγειρος σταθείς άφελώς έπί τού πεζοδρο
μίου καί άνοίξας τόσους τούς οφθαλμούς του, 
παρετήρει τάς δύο άδελφάς μετά θαμβούς καί 
έκπλήξεως,καί διά μιάς τολμηρώς έρριψε κατά 
πρόσωπον αυτών τήν άπλήν ταύτην φράσιν :

—  Μωωωρέ πράμμα ! ! !
Ή  κυρία 'Ρεκαμ,ιέ οτε είδεν έπερχομένα; 

τά; ρυτίδα; καί τάς λεύκάς τρίχας έλεγε πρός 
τινα φίλην της.

—  Ά χ  ! άγαπητή μου, έπέταξε τό πουλά
κι. Άφ’ ής ημέρας παρετήρησα οτι οί μικροί 
καπνοδοχοκαθαρισταί δέν έγύριζαν καθ’ οδόν 
νάμε κυττάζουν, ένόησα ότι τετέλεσται πλέον.

Έν παρομοία περιστάσει ή γνώμ.η τών μ.ι- 
κρών παραμάγειρων έχει τήν αύτήν άξίαν τής 
τών καπνοδοχοκαθαριστών. . . ’Αλλά μετά τής 
διαφοράς ότι ή Σουζή καί ή Μπεττίνα δέν ή- 
δύναντο νά εϊπωσι τ ι τ ίΛ ισ τ α ι ,  διότι τουναν
τίον μάλιστα μόλις ήδη έγίνετο άρχή.

Μετά πέντε λεπτά τής ώρας τό όχημα τής 
κυρίας Σκώτ άνέβαινε τό βουλεβάρτον Ώσμά- 
νου καλπαζόντων βραδέως καί ερρύθμως τών 
δύο θαυμασίων ϊππων. Οί ΙΙαρίσιοι ήδη ήρίθ- 
μουν δύο ετι ΓΙαρισίνας.

Ή  εύδοκίμησις τής κυρίας Σκώτ καί τής 
μις Πέρσιβαλ έγένετο έν άκαρεί, οριστική, κα
ταπληκτική. Αί τών Παρισίων καλλοναί δέν 
είνε κατατεταγμέναι καί καταγεγραμμέναι έν 
καταλόγω ώς αί τού Λονδίνου' δέν κοινοποι- 
ούσι τά; εικόνας των διά τών εικονογραφημέ
νων έφημερίδων καί δέν έπιτρέπουσι νά πω- 
λώνται παρά τοΐς χαρτοπώλαις αί φωτογρα- 
φίαι των. . . Έν τούτοι; όμω; υπάρχει πάντο
τε μικρόν τι έπιτελεΐον είκοσάδος γυναικών 
έκπροσωπουσών τήν χάριν, τήν κομψότητα,καί 
τήν εύμορφίαν τήν Παρισιακήν, αί δέ γυναί
κες αύται μετά δέκα ή είκοσιν ετών υπηρεσίαν 
μετατίθενται εί; τό στέλεχος τών εφέδρων, α
παράλλακτα ώς οί γηραιοί στρατηγοί.

II Σουζή καί ή Μπεττίνα παρευθύ; έξ αρ
χής κατετάχθηοαν εί; τό έπιτελεΐον τούτο, 
καί μάλιστα έν διαστήματι είκοσιτεσσάρων ώ- 
ρών, ούδέ είκοσιτεσσάρων, διότι τά πάντα συ- 
νέβησαν άπό τής όγδοης πρό_ μεσημβρίας μέχρι 
τού μεσονυκτίου, τήν έπιούσαν τής εις Παρι
σίους άφίξεώς των.

Φαντάσθητε είδος τι παραστάσειυς φαντα
στικής εις τρία μέρη ή τρεις εικόνας διηρημέ-
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νης, ής ή επιτυχία προβαίνει αύξανομένη άπο 
είκόνος εϊς εικόνα :

α' ’Εκδρομή έφ’ ϊππου -γ·/- δεκάτγ ώρα προ 
μεσημβρίας έν τώ Δάσει. μετά τών δύο θαυ
μαστών θεραπόντων τών έξ ’Αμερικής κομι- 
σθέντσ>ν.

β περίπατος πεζή περί ώραν έκτην μετά 
μεσημ-βρίαν κατά την δεντροστοιχίαν τών ’Α
κακιών.

γ' έμφάνισις έν τώ θεάτρω τή δεκάτγ) ώ- 
ργ τής εσπέρας έν τώ θεωρείω τής κυρίας 
Νόρτον.

Αί δύο γεογερμ ίνα ι. παρευθΰς παοετηρήθη- 
σαν καί έξετιμήθησαν, ώς είκός, υπό τών τρι
άκοντα ή τεσσαράκοντα τών άποτελούντων 
μυστηριώδες τι δικαστήριον, καί άνεκκλήτως 
άποφαινομένων έν όνόματι πάντων τών Παρι- 
σίων. Οί τριάκοντα η τεσσαράκοντα ούτοι έκ 
διαλειμμ-άτων άνακηρύττουσι θ ε .Ιχ τ ιχ ω τά τη γ  
την δεϊνα γυναίκα, προφανέστατα δυσειδή. 
’Αλλά τούτο μόνον αρκεί- άπό τής ημέρας έ- 
κείνης ή δεϊνα αΰτη φαίνεται θ ε.Ιχ τ ιχ ω τά τη .

Ή  καλλονή τών δύο αδελφών ήτο κρείτ- 
των οϊας δήποτε συζητήσεως. Διό την μέν 
πρωίαν έθαύμασαν την χάριν καί την κομψό
τητα καί την ευγένειαν αυτών, την δέ μετά 
μεσημβρίαν διεκήρυξαν οτι τό ακριβές καί ζω
ηρόν βάδισμά των ήτο θεάς βάδισμα, την δ’ 
εσπέραν μιά βοή άνεκήρυςαν την άκραν τελ.ει- 
ότητα τού τραχήλου των. Το παιγνίδιον έ- 
κερδήθη. Όλοι δέ οί Παρίσιοι έκτοτε είχον 
πράς τάς δύο άδελφάς τους οφθαλμούς τού μι
κρού παραμαγείρου, όλοι οί ΙΙαρίσιοι έπανέλα- 
βον τό Μ ω ρ έ ττρα ρρα  !  μετά διαφόρων έννοεϊ- 
ται περιφράσεων καί αναπτύξεων, άς έπιβάλ- 
λουσι τά κοινωνικά έθιμα.

Ή  αίθουσα τής κυρίας Σκώτ έν βραχυτάτω 
χρόνω έγένετο περιζήτητος καί περιεκτικωτά- 
τη. Οί φοιτώντες εις τρεις ή τέσσαρας μεγά- 
λας ’Αμερικανικά; οικίας προσήλθον σωρηδόν 
εις τήν οικίαν Σκώτ, ώστε κατά την πρώτην 
τής παρασκευής εσπερίδα τριακόσια! ψυχαί 
προσκεκλημένα’. παρήσαν.Ό κύκλος αυτών τά
χιστα έγένετο ευρύτατος περιλαμ.βάνων ολίγον 
τι έκ πάντων τών εθνών, ’Αμερικανούς, Ισπα
νούς, Ιταλούς, Ούγγρους, ’Ρώσσους ετι δέ καί 
ΓΙαριλίους.

Ή κυρία Σκώτ οτ’έδιηγήθη τήν ιστορίαν της 
εις τον πατέρα Κωνστάντιον δεν είπε τά πάν
τα . .  . ουδέποτε λέγει τις τά πάντα. Έγίνωσκε 
βεβαίως ότι ήτο θελκτικωτάτη, ήρέσκετο νά το 
παρατηρβσιν οί άλλοι, καί δεν δυσηρεστεΐτο νά 
τή το λέγωσι . . . Ένί λόγω ήτο φιλάρεσκος. 
Καί ήτο δυνατόν νά είνε τών Παρισίων γνήσιος 
κάτοικος άνευ τούτου ; Ό  δέ κύριος Σκώτ έχων 
την πάσαν πίστιν πρός τήν γυναϊκά του,παρεΐ- 
χεν εις αΰτην παντελή ελευθερίαν, ώστ’έφαίνετο

κάπως . . . τΗτο δέ άνήρ αξιοπρεπέστατος αι
σθανόμενος ποιάν τινα αμηχανίαν καί στενοχώ
ριαν, διότι άπεφάσισε τοιούτον γάμον,διότι έ- 
νυμφεύθη τοσαύτα πλούτη. ’Αγαπών δέ φύσει 
τάς έπιχειρήσεις, εύαρέστως πάσαν αυτού τήν 
δραστηριότητα ι/,ετεχειρίζετο διαχειριζόμενος 
τάς δύο περιουσίας, αύξάνων αύτάς όσημέραι 
καί λέγων κατ’ έτος πρός τήν γυναίκα καί πρός 
τήν γυναικαδέλφην του :

—  Είσθε έτι πλουσιώτεραι παρά πέρυσιν...
Μή άρκαύμενος δέ εις μ.όνην τήν μετά πλεί- 

ς-ης όσης περισκέψεως καί δεξιότητας έπίβλεψιν 
τών έν’Αμ-ερική συμφερόντων,έπεδόθη έν Γαλλία 
εις μεγάλα; επιχειρήσεις καί ηύδοκίμησεν έν 
Παρισίοις ώς καί έν Νέα Ύόρκν). Ινα κερδαίνν) 
τις χρήματα ούδέν άλλο είνε τοιούτον, ή τό 
νά μ.ή έχγ χρείαν νά κερδαίνγ.

Αί πρός τήν κυρίαν Σκώτ έρωτικαί θεραπεϊαι 
καί περιποιήσεις έγένοντο υπέρμετροι καί καθ’ 
ϋπεβολήν . . . έγένοντο Γαλλιστί, ’Αγγλιστί,Ί- 
ταλιστί, Ίσπανιστί . . . διότι έγίνωσκε καί τάς 
τέσσαρας ταύτας γλώσσας . . . ιδού καί άλλο 
προτέρημα οπερ έχουσιν αί ξέναι παραβαλλόμε- 
ναι πρός τάς ΙΙαρισίνας, αϊτινες, καθ’όλου εί- 
πεϊν, μόνον τήν μητρικήν των γλώσσαν λαλούσι 
καί τούτου ένεκα στερούνται τής πηγής τών 
διεθνών παθών.

Ή  κυρία Σκώτ δέν έλαβε βεβαίως τήν ρά
βδον πρός άποδίωξιν των άνδρών- είχε δέ ταυ- 
τονρόνως δέκα,είκοσι,τριάκοντα λάτρεις. Ά λλ’ 
ούδείς ήδυνήθη ποτέ νά καυχηθή οτι έτυχε τής 
ελάχιστης προτιμήσεως, διότι πρός πάντας άν- 
τέταξε τήν αύτήν έρασμίαν,άστείαν καί φαιδράν 
αντίστασιν . . . Έπαιζε δέ οΰτω χάριν διασκε- 
δάσεως, χάριν φιλοτιμίας, ούδόλως έκλαμβά- 
νουσα τό παιγνίδιον ώς σπουδαϊόν τι πράγμα 
καί άξιον προσοχής. Διό καί ό κύριος Σκώτ ού- 
δέποτε έφοβήθη τι,καί είχε πληρέστατα δίκαι
ον . .  . Πρός δέ τούτοις έχαιρε βλέπων τήν γυ
ναίκα του ευδοκιμούσαν, ήτο ευδαίμων βλέπων 
αύτήν εύδαιμονούσαν, διότι τήν ήγάπα σφόδρα.. 
ολίγον τι πλ.έον ή όσον εκείνη τον ήγάπα.

Ή  δέ Μπεττίνα ; περί αύτήν έγένετο αλλό
κοτος καί απερίγραπτος επιδρομή,έφοδος κατα
χθόνιος ! τοσαύτη περιουσία! τοιαύτη καλλονή! 
’Η μις 1 Ιέρσιβαλ ήλθεν είς Παρισιού; Τή, 1Γ) Α 
πριλίου- μόλις δέ παρήλθον ήμέραι δεκαπέντε 
καί βροχηδόν άπεστέλλοντο προτάσεις γάμου. 
Κατά τό διάστημα τού πρώτου τούτου έτους 
ή Μπεττίνα, κατά τάς σημειώσεις άς έφύλαττε, 
θά ήδύνατο έάν ήθελε νά ύπανδρευθή τετράκις 
καί τριακοντάκις . . . καί όποια ποικιλία μνη- 
στήρων !

Τή έγένετο πρότασις περί νέου τινός έςορι- 
στου, όστις ένδεχόμενον ήτο νά προσκληθή νά 
καταλάβη θρόνον μικρόν μέν άλλά θρόνον όπως 
δήποτε.
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Τή έγένετο πρότασις περί νέου τινός δουκός, 
περί νέου τινός πρίγκιπας, περί νέου τινός βου- 
λευτού δημοκρατικού, περί νέου τινός Ισπανού 
υψηλής περιωπής.

Τή έγένετο πρότασις περί τού υιού "Αγγλου 
τινός πατρικίου καί περί τού υίού μέλους τινός 
τής Βουλής τής Αυστρίας- πρότασις περί τού 
υίού τραπεζίτου τινός έν Παρισίοις καί περί 
τού υίού πρεσβευτού τίνος τής ’Ρωσίας" πρό- 
τασις περί κόμητός τίνος Ούγγρου καί περί 
Ιταλού τίνος πρίγκιπος . . . καί περί μικρών 
τινων άξιολόγων νεανίσκων,ο'ίτινε; ούδέν ήσαν, 
ούδέν είχον, ούτε όνομα ούτε περιουσίαν. Ή 
Μπεττίνα τοΐς έφιλοδώεησε μίαν στροφήν βαλ
λισμού, έκεϊνοι δέ νομί'ζοντες εαυτούς ακατά
βλητους, ήλπιζον οτι έκίνησαν είς παλμόν τήν 
τρυφεράν της καρδίαν.

Άλλ’ ούδέν μέχρι τούδε, ούδέν συνεκίνησε 
τήν τρυφεράν της καρδίαν, κοινή δέ πρός πάν
τας ήτο ή άπόκρισις αυτής :

—  Ό χι ! . . .  Όχι  ! . . .  "Οχι άκόμη ! . . .  
’Αείποτε όχι !

Ημέρας τινάς μετά τήν παράστασιν τής 
ΆΛΙασ, αί δύο άδελφαί συνδιελέγοντο διά μα
κρών περί τού μεγάλου τούτου καί ατελεύτη
του ζητήματος τού γάμου. Ή  κυρία Σκώτ ά- 
νέφερεν όνομά τι, όπερ ή μίς ΙΙέρσιβαλ άπέ- 
κρουσε διαρρήδην καί μετά ζωηρότητας.

Ή  δέ Σουζή γελάσασα είπε πρός τήν αδελ
φήν τη; :

—  Καί όμως θά άναγκασθής τέλος πάντων, 
Μπεττίνα μου, νά ύπανδρευθής. . .

—  "Α ! βέβαια ! . . .  ’Αλλά πολύ λυπούμαι, 
Σουζή, νά ύπανδρευθώ άνευ έρωτος ! . . .  Moi 
φαίνεται οτι διά νά αποφασίσω,θά είνε ανάγκη 
νά καταλάβω ότι διατρέχω τόν κίνδυνον νά ά- 
ποθάνω γεροντοκόρη. . . καί δέν κατήντησα είς 
τούτο τό σημεϊον.

—  Όχι βέβαια άκόμη.
—  Λοιπόν τότε άς περιμένωμεν, άς περι- 

μένωμεν !
—  Άς περιμένωμεν ! . . .  άλλά μεταξύ ό

λων τούτων τών έρωτολήπτων τούς οποίους 
σύρεις κατόπιν σου £ν ήδη έτος, ήσαν πολλοί 
χαρίεντες, αξιαγάπητοι, καί είνε τώ όντι πολύ 
περίεργον πώς κανείς έξ αυτών . . .

—  Κανείς ! . . Σουζή μου, απολύτως κανείς! 
Διατί νά μή σε είπώ τήν αλήθειαν; Αύτοί πταί- 
ουν ; Είνε αδέξιοι ; Θά ήδύναντο άρά γε κάλ
λιαν φερόμενοι νά άνεύρουν τόν δρόμον τής καρ- 
δίας μου ; “Η μήπως έγώ μάλλον πταίω ; Ό  
δρόμος τής καρδία; μου είνε άρά γε απότομος, 
βραχώδης,άβατος καί κάνεις δέν θά κατορθώση 
νά όιέλθη ; ”Η μήπως είμαι πλάσμα κακότρο- 
πον, ξηρόν,ψυχρόν, καταδικασμένον ποτέ νά μή 
αγαπήσω ;

—  Δέν πιστεύω . . .

—  Ούδ’ έγώ . . . άλλά μέχρι τούδε όμως ι
δού ή ιστορία μου ! Όχι - τίποτε δέν ήσθάνθην 
εχον ομοιότητά τινα πρός τόν έρωτα . . . Γε
λάς . . . καί διατί γελάς, τό μαντεύω . . . Λέ
γεις : «Κύταξ’ έκείνην έκεΐ τήν κόρην, ή όποια 
επιμένει καί καλά ότι ’ξεύρει τί έστι άγάπη !» 
Έχεις δίκαιον, δέν είξεύρω . . . άλλ’ άμφιβάλ- 
λω ολίγον. Τί άλλο είνε ή άγάπη, Σουζή μου, 
παρά τό νά προτιμά τις πάντων καί πασών ίν 
μόνον πρόσωπον ;

—  Μάλιστα τούτο είνε.
—  Και νά μή χορταίνγ νά το βλέπη καί νά 

τό άκούϊ) ; Καί νά μή την θέλη τήν ζωήν όταν 
το πρόσωπσν έκεΐνο λείπτ-,, καί νά άρχίζη εύθύς 
νά ζ-7ί όταν έκεϊνο πάλιν άναψανή ;

—  "Ω ! ώ ! τούτο δά είνε μεγάλη άγάπη !
—  Έγώ λοιπόν τοιαύτην αγάπην ονειρεύ

ομαι . . .
—  Καί ή όποία δέν έρχεται ;
—  Καθόλου . . . έως τώρα. Ιναί όμως υπάρ

χει ή ψυχή τήν οποίαν εγώ προτιμώ καί πάν
των καί πασών . . . Είξεύρεις τίς είνε ;

—  Όχι δέν την είξεύρω . . . άλλά αμφιβάλ
λω ολίγον . . .

—  Ναί, είσαι σύ,αγαπητή μου,σύ,ίσως κα
κή αδελφή, σύ είσαι ή όποία μέ κάμνεις τόσον 
άναίσθητον καί σκληράν. Σέ ΰπεραγαπώ. Είνε 
γεμάτη ή καρδία μου! σύ μού την έπήρες όλην 
καί δέν έχει πλέον θέσιν διά κανένα. Έγώ νά 
προτιμήσω σού άλλον τινά ! έγώ νά αγαπήσω 
άλλον περισσότερον σού . . . ΙΙοτέ, ποτέ δέν θά 
το κατορθώσω . . .

—  Όχι δά καί σύ !
—  Αύτά πού σε λέγω ! . . . Ά  ! νά άγαπήσω 

άλλως πως . . . ίσως . . . άλλά περισσότερον, 
ποτέ : Άς μή το περιμένν) τούτο ό κύριος τόν 
όποιον περιμένω καί δέν έρχεται.

—  Μή φοβοϋ, Μπεττή μου. Θά έχγ, τόπον 
ή καρδία σου δι’ολους όσους πρέπει νά αγαπάς, 
διά τόν άνδρα σου, διά τά τέκνα σου,καί χωρίς 
έγώ νά ζημιωθώ τίποτε,έγώ ή γργούλα αδελφή 
σου...‘II καρδία είνε μικρά μικρά,άλλά είνε καί 
μεγάλη μεγάλη.

—  Ή  Μπεττίνα ένηγκαλίσθη καί κατησπά- 
σθη τρυφερώς τήν αδελφήν της,έπειτα δέ κρα
τούσα αΰτην έν ταϊς άγκάλαις καί στηρίζουσα 
τήν κεφαλήν έπΐ τού ώμου τής Σουζής, είπε

) πρός αύτήν αίμύλως καί μετά χάριτος :
—  Έάν όμως σέ βαρύνη ή παρουσία μου καί 

θέλεις νά με ξεφορτωθής,’ξεύρεις καί έγώ τί θά 
κάμω ; Θά βάλω είς κάνιστρον τά ονόματα ό
λων αύτών τών κυρίων καί θα προτιμήσω ένα 
οίον δήποτε διά κλήρου.. Μεταξύ αύτών είνε 
δύο οί όποιοι μά τήν άλήθειανόέν είνε καί πολύ 
δυσάρεστοι.

| ■—  Καί ποιοι είνε;
—  Εύρέ τους.
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—  Ό  πρίγκιψ ‘Ρωμανέλλης ;
—  Τόν ένα . . . .  τόν άλλον τώρα . . .
—  Ό  Δεμονταισάν . . .
—  Μάλιστα αυτοί οι δύο . . . Οά ήσαν εύ- 

πρόσδεκτοι, άλλα μόνον εύπρόσδεκτοι . . . αλλά 
τοϋτο δεν άρκεΐ.

Καί ιδού διατί λ Μπεττίνα άνέμενε μετά τη- 
λικαύτης προθυμίας τήν ημέραν τής μεταβά- 
σεως καί τής έγκαταστάσεως αύτών έν Λογγε- 
βάλ . . .

["Ει:·*·! vu«//·!«].

Δ ια τΕ  Ctv χ * λ λ ι ·ρ γ ο υ β ιν  οΕ νέος "Κ λληνβς

ΤΙΙΝ ΔΗΜΩΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ;

Όπως οΰδεμίαν λέγει άνοησίαν ό διατεινό- 
μενος ότι ό άνθρωπος ουδέποτε θά κατόρθωνε 
νά. πλάσγ γλώσσαν, άν μή ήτο διανο·/)τικώς α
νέκαθεν μακρώ υπέρτερος των άλλων ζφων, κα
τά τόν αύτάν τρόπον δεν σφάλλεται ούδ’ ό διι- 
σχυριζόμενος ό’τι ό άνθρωπος ουδέποτε έμελλε 
νά διαμορφώσνι καί άναπτύξη δεόντως τάς 
πνευματικάς του δυνάμεις άνευ τής γλώσσας. 
Γλώσσα λοιπόν καί πνεύμα τοΰ άνθρώπου οϋ 
μόνον συνανεπτύχθησαν άμοιβαίως συμπληρού- 
μενα, άλλα καί σήμερον έτι, οσάκις έθνος τι 
διανοητικώς έπίδοσιν λαμβάνει, όρμα ευθύς 
καί επί τήν καλλιεργίαν τής γλώσσα,ς του' 
τοϋτο έπραξαν οί αρχαίοι Έλληνες, οί 'Ρω- , 
μαΐοι, ’Ινδοί. "Αραβες καί Ευρωπαίοι πάντες. I 

Τώ φυσικώ ώς είπεΐν νόμω τούτω επόμενοι j 
οί άπό του παρελθόντος αίώνος άκμάσαντες I 
' Ελληνες ήρχισαν νά. έπιμελώνται τής νέας'Ελ
ληνικής γλώσσας, έφ’ όσον ήν αύτοϊς δυνατόν, 
ήμεΐς Βέ παραδόζως ούδαμώς φαινόμεθα άκο- 
λουθοϋντες αύτώ. Είνε δέ τοϋτο τοσούτω λυ- 
πηρότερον, όσω βεβαιότερον όσημέραι καθίστα
ται ότι οϋδένες άλλοι ή ήμεΐς οί νέοι Έλλη
νες δυνάμεθα νά έξεύρωμεν καί τοΐς άλλοις νά 
γνωρίσωμεν τά κατά τήν νέαν ήμών γλώσσαν. 
Τής παραμελήσεως δέ ταύτης άνάγκη νά ύπο- 
ληφθή οτι υπάρχει αιτία τις, ήν άν εΰρωμεν 
καί κατά τό ένόν θεραπεύσωμεν, ελπίς νά με- 
ταβληθώσι τά πράγματα.

Πρώτον λοιπόν αίτιον τούτου, νομίζομεν, εΐ- 
νε ότι αί μέθοδοι, ών χρήσις έγινεν, ή έλλιπώς 
έφηρμόσθησαν ή άνεπιτυχεΐς ήσαν. Διδάσκων I 
που ό άοίδιμος Κοραής «πρέπει νά έρευνήσωμεν j 
τί έσήμαινεν έκάστη λέξις εις τούς προγόνους 
ήμών, τί έκατήντησε νά σημαίνγ, εις ήμας καί 
τίς ή κυρία της σημασία. Τήν δέ τοιαύτην ε
ρευνάν (τ.έ. τήν ιστορίαν καί παραγωγήν των 
λέξεων) ό ’Επίκτητος ονομάζει παραχοΛούθησιν  
ονομάτων καί τήν αντιτάσσει τή χοήσει τών 
ονομάτων», ένόει ό,τι ήμεΐς σήμερον λέγομεν 
μέθοδον ίς-ορικήν,τ.έ. μέθοδον έξετάζουσαν τήν

έν τή Ιστορία γένεσιν καί δΓ αυτής πίστωσιν 
τών τής γλώσσης μεταβολών. Άλλ’ ή μέθοδος 
αυτη έφηρμόσθη ευθύς έξ άρχής μετά δύο ελ
λείψεων, τής μέν προερχομένης έκ τής παιδεύ- 
σεως τών έφαρμοσάντων αυτήν, τής δέ έκ τής 
έποχής, έν γ, άνεπτύχθη.

Πάντες δηλ. οί μεταχειρισθέντες τήν μέθο
δον ταύτην ήσαν φιλόλογοι καί επομένως ώρ- 
μώντο πάντοτε έκ τής γνώσεως τής άοχαίας 
Ελληνικής, ήπτοντο δέ τών κατά τήν νέαν 
Ελληνικήν άείποτε π α ρέργω ς  τ.έ. μόνον όπου 
φαινόμενόν τι τής άρχαίας ήτο ομοιον ή άνά- 
λογον ή έσχετίζετο κατά τινα τρόπον πρός τι 
τής νέας. ’Υποκείμενον τών σπουδών των ήτο 
λοιπόν ούχί ή νέα άλλ’ ή άρχαία. "Οτι δέ κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον δέν ήτο δυνατόν νά έξετα- 
σθώσι τά κατά τούς φθόγγους καί τήν κλίσιν 
καί τήν σύνταξιν τής νέας Ελληνικής συλλή
βδην καί επομένως ούδεμία συστηματική καί 
έξηκριβωμένη αύτής έξέτασις καί γνώσις νά 
προέλθή, έννοεΐ έκαστος. "Η τίνας προόδους 

ι θά έκαμνε π. χ. ή χημεία, άν μόνον ύπά φυ
σικών ή ιατρών, έφ’ όσον αύτοϊς ήτο άναγ- 
καΐον εις τόν σκοπόν των, έκαλλιεργεΐτο ; Τού 
λοιπού άρα οί μέλλοντες νά σπουδάσωσι τήν 
νέαν Ελληνικήν,άνάγκη νά μή όρμώνται μονο- 
μερώς έκ τής γνώσεως μόνης τής άρχαίας, 
άλλ’ έφόδια έχοντες τήν γνώσιν τής άρχαίας 
καί τής τού μέσου αίώνος καί πάντων τών ι
διωμάτων νά καταστήσωσιν υποκείμενον τών 
έοευνών των αυτήν τήν νέαν Ελληνικήν, καί 
ταύτης τούς φθογγολογικούς νόμους καί τούς 
πεοί τήν κλίσιν καί σύνταξιν νά όρίσωσιν.

Δεύτερον άμάρτημα κατά τήν έφαρμογήν 
τής μεθόδου έκείνης παρήγαγεν ή κατά τόν 
παρελθόντα αιώνα καί κατά τάς άρχάς τοϋ 
παρόντος έπικρατοϋσα περί ήμών καί τής ή- 
μετέρας γλώσσης γνώμη. ’Επειδή δηλονότι αί 
γλωσσολογικαί καί έθνολογικαί μελέται ήσαν 
τότε ή όλως άγνωστοι ή έν σπαργάνοις, έπι- 
στεύετο οτι ή τότε έν Έλλάδι λαλουμένη 
γ'λώσσα ούδέν άλλο ήτο ή σύγκλυς παντοδα- 
πών ονομάτων όχλος, ούτινος ή έρευνα ούδε- 
μίαν παρεΐχεν ωφέλειαν. Τή γνώμη δέ ταύτη 
άντιμαχόμενος ό Κοραής έσπούδαζε μετά ζή
λου καί φιλοπατρίας πολλής νάποδεικνύή οτι 
έν τή νομιζομένρ ταύτν] κόπρω ύπάρχουσι πολ
λοί άδάμαντες πολλής καί συντόνου μελέτης 
άξιοι. Ούδείς δέ θά θελήσγ ποτέ νάρνηθή ότι 
έπί τούτοις ό Κοραής δέν κατέστη άξιος τής 
έθνικής ευγνωμοσύνης έν τοΐς τότε χαλεποΐς 
καιροΤς. ’Αλλά σήμερον τά πράγματα μετε- 
βλήθησαν σήμερον οτε διά γλωσσολογικών καί 
εθνολογικών έρευνών άνευρέθη ή συγγένεια 
γλωσσών καί έθνών άπωτάτων, ούδείς έχέφρων 
αμφιβάλλει οτι ή νέα ελληνική εινε γ ά σ ις  τ ις  
τή ς  μ ιά ς  χαθόΛου έΛΛηνιχής, άπαράλλακτα Ó-

πως ή τοϋ ’Ομήρου καί ή Κοινή ήτο άλλη φά- ! 
σις τής αύτής Ελληνικής γλώσσης. Ό  πειρώ- ' 
μένος λοιπόν σήμερον νάποδείξή οτι ή νέα Ελ
ληνική εινε συγγενής ή Ουγάτηρ ή άνεψιά ή 
ο,τι τις θέλη τής άρχαίας ματαιοπονεί κατά 
τόν αύτόν σχεδόν τρόπον καθ’ δν καί ό διατει- 
νόμενος ότι οΰδεμίαν αύται έγουσι συγγένειαν. 
Τούτου δ' άληθεύοντος άνάγκη τοϋ λοιπού 
νάναζητώμεν ούχί τόσον τάς ομοιότητας τής 
νέας πρός τήν άρχαίαν, όσον τάς διαφοράς' 
διότι τών όμοιων πραγμάτων ούχί τάς όμοιό- 
τητας άνιχνεύομεν άλλα τάς διαφοράς εις ά- 
κριβεστέραν έκάστου αύτών γνώσιν. Ού μόνον 
δε τή ν  ά νεύρεσιν  ά.ΙΛά χα ΐ τή ν  δ ια .Ιεύχα σ ιν  
πα σώ ν το ύ τω ν  τώ ν  δ ια γορώ ν  καθήκον έχομεν 
νάναλάβωμεν. Τό άπλούν δέ τοϋτο άγει ή μάς 
εις νέα καθ’ όλοκληρίαν πράγματα, καθ’ όσον 
δΓ αύτοϋ καθίσταται άληθώς υποκείμενον τών 
έρευνών ήμών αύτή ή νέα Ελληνική. Διότι ό 
μέν τάς όμοιότητας θηρεύων καί δΓ αύτών ζη
τών νάποδείξ-ρ τι σημειούται ότι λέγεται σή
μερον ή δύθ.α,.Ιό γο ς , Λόγω, πΛ έχω . ύ δγ ις κτλ. 
όπως καί έν τή άρχαία— τό δέ τής «ίόξίΐς, τή 
«Ιόξα, οί δόίες, τσοί Λ όγο ιπ = τοΰς Λόγους, τοϋ 
δψι, δ ε ίχ ν ω , δ ιώ χ ν ω , ο τά σ σ ε ι, Λες,
έσ κ ίσ τη κ α , χά μ ω  κττ. παραλείπει ορθώς ποιών 
ώς ούδέν αύτώ εις τόν σκοπόν χρήσιμα. Όλως 
τούναντίον ό ταΐς διαφοραΐς τόν νούν προσέ- 
χων τά μέν κοινά τή άρχαία καί νέα γλώσσή 
παρατρέξει, άτε έν τή άρχαία γραμματική 
έομηνευόμενα, τά δέ Ιδιάζοντα τή νέα άναγρά- 
φει καί βασανίζει καί τόν λόγον έκάστου φαι
νομένου έφ’ όσον αύτώ δυνατόν ζητεί νάνεύρη.

Καί ΰπό τήν έποψιν άρα ταύτην πρέπει σή
μερον νά καταστήσωμεν ύπύθεσιν καί σκοπόν 
τών έρευνών ήμών τήν νέαν 'Ελληνικήν αύτήν 
καθ’ έαυτήν άνευ πλαγίων σκοπών.

Ένεκα δέ τών σφαλμάτων τούτων, ά έγέ- 
νοντο κατά τήν έφαρμογήν τής όμολογουμένως 
άληθοϋς μεθόδου τοϋ άοιδίμου άνδρός, δέν πα- 
οήγαγεν αϋτη οϋς ήδύνατο νά φέρ-ρ καρπούς' 
διότι ούδαμώς εινε π. χ. σήμερον γνωστόν 
τίνες μεταβολαί έν τοΐς φθόγγοις καί τίνες 
έν τή κλίσει καί συντάξει έγένοντο κατά 
τον μέσον καί νεώτερον αιώνα ή γίνονται σή
μερον ακόμη. Τούτου δ’ ενεκα άναγινώσκει τις 
καθ’ έκάστην τάς περίεργοτάτας καί βιαιο- 
τάτας έπινοίας, τοϋτο μόνον κοινόν χαρακτη
ριστικόν έχούσας ότι εινε πάσαι άσύστατοι καί 
άτοποι.

'Αλλά πασών τών έπινοιών τούτων άτοπω- 
τάτη καί όλως άπόβλητος εινε ή παραγαγούσα 
τήν δευτέραν μέθοδον.

Επειδή δηλ. ή Ιστορική μέθοδος τού Κοραή 
δέν έφαίνετο έξαρκοϋσα εις έτυμολογίαν πασών 
άνεξαιρέτως τών λέξεων τής νέας Ελληνικής, 
δΓ αύτό ό Μαυροφρύδης καί άλλοι έπιθυμούντες

Ε  Σ

νά σϋμπληρώσωσιν αύτήν έξεϋρον τάς ετυμολο
γίας έκ ριζών,δυστυχώς δέ παρημέλησαν τής ί- 
ς-ορικής καί άληθοϋς μεθόδου τοϋ Κοραή.Δι’αύ- 
τό φαντας-ικά μέν καί αυθαίρετα πολλά έτυμο- 
λογούντες προήνεγκαν,άληθές δέκαί πρός ιστο
ρίαν χρήσιμον σγεδόν ούδέ εν. Διότι άν ό W hi
tney έχνι δίκαιον διδάσκων έν ’Ακαδημαϊκοί' 
Άναγνώσμασιν σελ. 82 ότι «έτυμολογία είνε 
ή ιστορία τών 7,έξεων» καί 93 «ό έτυμολογών 
όψείΛει νά β α σα ν ίήη  α ύ τήν  τή ν  π ροχε ιμ ενην  
γΛ ω σσ ιχήν  νΛην χα ί δ ι έρεύνης επί έχάστης  
Λ έξ ιω ς  νά συνάγη τή ν  β ιο γρ α φ ία ν  α υ τή ς» 
καί έν 197 « τ ό  ίρ ε ν η ϊν  τά χα τά  τή ν  ί τ υ -  
μ ο Λ ο γ ία ν  Λε'ζεώς τίν ο ς  δηΛ ο ΐ ά χρ ιβ εο τά τη ν  
ίρ ευ να ν  π α σώ ν  τώ ν  π ε ρ ί τή ν  σημ α σία ν  χα ί 
τους φθόγγους μ ετα β οΛ ώ ν , Άς ΰ π έσ τη , χα ί α 
ναδρομήν χ α τά  τή ν  έ & τα σ ιν  τα ύ τη ν  εις  
ούτως άρ γα ίονς χρόνους, (ίσον χαθόΛαυ εινε  
δ υ ν α τό ν », άν, λέγω, άληθεύωσι ταϋτα, (καί 
τίς σωφρονών θά άντείπγι ; ), είνε καταφανές 
οτι αί έκ ριζών έτυμολογίαι, άς καί ό μακα
ρίτης Μαυροφρύδης καί ό κ. Deffner καί άλ.- 
λοι εις φώς προήνεγκαν, ούδέν ούδαμώς τών 
ύπό τοϋ Κοοαή καί Whitney άπαιτουμένων 
έκπληροϋσαι οΰδεμίαν δύνανται νά έχοισιν ά- 
ξίαν. Διότι τίνα ωφέλειαν δύναται παρακαλώ 
νά εχη ό άναγνώστης μανθάνων π. χ„ ότι τό 
χαρώ νω  παράγετα.ι έκ ρίζης χαρ δηλούσης 
χ ο ίε ιν  όπως ύπ’ ά7.7.ου έδιδάχθη ; οΰδεμίαν 
βεβαίως' έμάθομεν δΓ αύτοϋ τίς ήτο έν τώ 
παρελθοντι ή σημασία τής λέξεως ; τίς ό πα
λαιός τύπος αύτής ; καί διά τίνων βαθμιδών 
τών μεταβολών έν τε τή σημασία καί τοΐς 
φθόγγοις καί τή κλίσει έφθασεν εις τόν παρόντα 
τύπον καί σημασίαν ; ούδαμώς ούδέν. Ή  διά 
τών ριζών τοιαύτη έτυμολογία έχει άληθώς 
έμφασιν επιστημονικήν, άλλα κατ’ άλήθειαν 
είνε όλως άνεπιστήμων, άτε ούδέν τών άναγ- 
καιοτάτων διδάσκουσα, δογματικότατα δ’ ά- 
ποφαινομένη περί ών ούδένα έχει νά προσενέγκγι 
ύγια λόγον. Τούναντίον δέ νομίζομεν ότι διδά
σκει τι εις ιστορίαν χρήσιμον ό τόν άρχαΐον 
τύπον τής λέξεως χαρόω  (ΰθεν χα ρω τιχός  κ α 
ρ ω τίδ ες  χ τ τ . )  ΰποχαρόω  (=άποκαρώνω) κττ. 
καί τάς άρχαίας σημασίας αύτής άνευρων 
καί διά παραθέσεως καταλλήλων χωρίων έκ 
τών άρχαίων καί διά παραδειγμάτων έκ τών 
ιδιωμάτων τής νέας Ελληνικής άποδείξας τήν 
έν τή ιστορία γένεσιν καί άνάπτυξιν τών δια
φόρων τύπων καί χρήσεων, όπως ήμεΐς έν ’Α -  
ήηναίω  T. I' 440 έπράξαμεν.'Ομοίως έρωτώμεν 
τί δύναται ό ζητητικός άνήρ νά μάθη όταν 
διδάσκηται ότι τό ά γουχρά ζομ α ι ή ά γο χ ρ ο ΐ- 
μ α ι έχει ρίζαν χρυ ; ούδέν. "Οταν όμως μάθγ, 
ότι έν Βοιωτία λέγεται τό ρήμα ά γρα γχά ζομ α ι 
καί οτι έν τή νέγ Ελληνική έπικρατεΐ φθογ- 

1 γολογικός νόμος, περί ού αλλαχού έν έκτάσει
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καθ' 8ν διίο ομο ιο ι φθόγγοι σ ν σ τ ί. Ι . Ιο ν τα ι εις  
ενα, (πρβλ. .-τοίσω. έγγυτής, άπ ή χος=έπή κ ο ο ς 
μεθ«Γς=:μεΟύεις, δ)?γοΰμαι:=:διηγούμαι, έλαιο 
φωλές^έλαΐες, φωλέες, χρυσοχ-ός· — χρυσοχόος 
κττ. έπειτα ά.έος άντί άλλος πράσω άντί 
πράσσω κττ.) και οτι το t εν άρχή λέξεως όπως 
καί τό υ καί άλλα φωνήεντα αντικαθίστανται 
πολλάκις ύττό του α (απάνω, άπήκος, άπο
ρον·/)) καί δτι τό y άντί του .τ« έχει όπως καί 
έν τώ άφίορκος επίορκος, έφ’ έτος (πρβλ. καί 
με#’ αΰριον) καί οτι τέλος τά φωνήεντα τών 
συνηρημένων τή; ά. συζυγίας ρημάτων ήδη έν 
τή κοινή ήρξαντο να άναμιγνύωνται προς τά 
τής β '. (ήρώτοον), ώστε τιμοΰμαι, ρωτοΰμεν 
καί θυμάσαι κττ., τό άφοχροΰμαι θά άναγάγη 
άνευ τής έλαχίστης δυσκολίας εις τό έπακροώ- 
y ia f ,  δθεν έπακρώμαι-έφακρώμαι-άφακρούμαι 
καί κατόπιν του χειλικού y άναπτυχθέντος τού 
χειλικού ου άφουκρούμαι, οθεν κατά μετάθεσιν 
άφρουκούμαι καί κατά τό σωπάζω, κοπιάζω 
κττ. άφουκράζομαι κττ."Η πόσην άρα έχει τις 
ωφέλειαν μανθάνων δτι τό άνασα ίνω  παράγε- 
ται έκ ρίζης ar, τό χ ά ν ω  έκ ρίζης χ α  τό 
χ α .Ιεύ ω  έκ ρίζνις σχα.Ι κττ. άπαξάπαντα αυ
θαίρετα καί άναπόδεικτα καί ούδέν ιστορικόν 
καί βέβαιον διδάσκοντα ; Εκτός δέ τούτου αί 
έκ τών ριζών έτυμολογίαι αύται γίνονται πά- 
σαι διά τής σιωπηλής παραδοχής τού αιτή
ματος, δτι αί ρίζαι, άς ούτως τέμνοντες καί 
καίοντες τάς λέξεις άνεύρισκον, ηοαν γ ν ω σ ζα ΐ 
τω Έλληνικώ λαώ πλάττοντι τάς λέξεις ταύ- 
τ.ας· διότι βέβαια, άν μ·ή έγίνωσκεν αύτάς, 
δεν ήδύνατο νά μεταχειοισθή εις δημιουργίαν 
λέξεων. Άλλ’ ·ή γνώσις αϋτ·/ι είνε παντελώς 
αδύνατος, δπως άλλαχού διά μακρών έξεθήκα- 
μεν, καί έκαστος δύναται νά ένναήση παρατη- 
ρών δτι άν μή έδ'.δάχθη τήν γραμματικήν, 
ούδέν ούδαμώς περί ριζών -ήξεύρει.

θελήση δέ μηδείς νά παρατηρήση ήμΐν τά 
τετριμμένα έκεϊνα, δτι ούτε πάσαι αί λέξεις έν 
τοΐς άρχαίοις χρόνοις δπως οΰδ’ έν τοΐς καθ’ 
•ήμάς οόδαμού, έγράφοντο, ούτε πάσαι αί γρα- 
φεϊσαι διεσώθησαν ήμΐν, καί οτι δι’ αυτό ά- 
παντώσιν έν τή νέα Ελληνική λέξεις πολλαί 
Ελληνικής μέν άρχής άλλ’ οΰ μνημονευόμεναι 
ΰπό τών παλαιών, τουλάχιστον έν τοϊς σωζο- 
μένοις συγγράμμασιν αυτών οΰκ άπαντώσαι. 
Διότι κατά τούς διαφόρους αιώνας πολλαί πε
ρί τούς φθόγγους καί τήν κλίσιν καί τήν ση- 

ασίαν καί σύνταξιν έπήλθον μεταβολαί, καί 
Γ αύτά δεν είνε οΰτως άπλοΰν, δπως ΰπό πολ

λών νομίζεται, ν' άποφαινώμεθα περί δεδομέ
νες τινός λ.έξεως οτι αϋτν) δέν άναφέρεται ΰπό 
τών παλαιών. Διότι πρά τού ν’ άποφανθή τις 
τούτο, ό ψ ε Ι Λ ε ι  οΰ μόνον τά τής άρχαίας άκρι- 
βέστατα νά ήξεύρη, άλλά καί τών τού μέσου 
καί νεωτέοου α'.Ανος καί πάντων τών καθ’ ή-

μάς ιδιωμάτων έγκρατέστατος νά είνε. Πλ·ήν 
το ύ ΐω ν  ανά γκη  νά έξεύρη δσον οίόν τε άκριβώς 
πάσας τάς μεταβολάς ας οι φθόγγοι καί ·ή 
κλίσις καί ή σημασία ύπέστησαν κατά τόν μέ
σον καί νεώτερον αιώνα καί δς έτι νύν ύφίσταν- 
τ«Γ  προς δέ τούτοις νά έξετάση καί όρίσγι τί 
νίτο έν τώ παρελθόντι έν έκάστη χώρα δυνα
τόν καί τί άδύνατον- έν άλ,λαις λέξεσι νά ζη- 
τήση έπιμελέστατα πώς οι φθόγγοι, ·ή κλίσις 
καί -ή σημασία τών τής άρχαίας μετεβλήθησαν 
καί πώς έχουσι σήμερον.

Άλλά περί ταύτα ήμεΐς τόσον ολίγον μέχρι 
τούδε ήσχολήθημεν, ώστε κατ’ άλήθειαν μέ
χρι προ δύο έτών ουδέ έν τούτων έγινώσκετο. 
Μή δέν έδιδάχθνι δτι έν τοΐς φωνήεσι τής νέας 
'Ελληνικής τό πάν έκ παντός δύναται νά 
προέλθη ; ή τίς ήδύνατο νά είπη κατά τίνα 
τρόπον τά άρσενικά καί θηλυκά ονόματα τής 
τρίτης κλισεως μετεπλάσθησαν κατά την α'. 
καί β'. ; ή τίς πώς τά διάφορα θέματα τού έ- 
νεστώτος μετεβλήθησαν ; ή τίς πώς τό άπλούς 
χρυσούς κττ. μετεβλήθησαν εις χρυσός άπλός, 
τό δάσος,πέλαγος κττ. εις δάσο, πέλαγο κττ.; 
ούδείς άνθρώπων ή πόσοι σήμερον δύνανται 
ν’ άναφέρωσι καί άποδείξωσι φθογγολογικούς 
τινας νόμους τής νέας Ελληνικής ; άναμφιβό- 
λως έλάχιστοι. Συνήθως μεταφέρωμεν απλώς 
καί άταλαιπώρως τά τής άρχαίας έπί την νέαν, 
εί καί πολλάκις άντικρυς άντίκεινται τούτοις.

’Αφού δέ ούτως ΰπολειπόμεθα έν ταΐς π ρ ο -  
π α ρα σχευα στιχα ις  ταύταις έργασίαις , δήλον 
καί τυφλώ δτι, άν σωφοονώμεν, όφείλομεν νά 
μή έπιχειρώμεν τοιαύταις έτυμολογίαις, άλλως 
διατρέχομεν μέγαν κίνδυνον νά σφαλλώμεθα έν 
παντί ρήματι. Τό έπισφαλές τού έρευναν τά 
τής νέας γλώσσης άνευ τής άναγκαίας γνώσεως 
πάντων τών ιστορικών μνημείων τής γλώσσης 
καί τών καθ’ ήμάς ιδιωμάτων, καί άνευ τής 
γνώσεως τών περί τούς φθόγγους καί την κλί
σιν νόρ.ων , άπεδείξαμεν άλλαχού, δέν νομίζο- 
μεν δ’ άσκοπον, άν διά παραθέσεως ολίγων πα
ραδειγμάτων έπιρρώσωμεν τούτο καί έν τώ πα- 
ρόντι.

Πάντες ήξεύρομεν τό άμε, άλλ’ δστις άνέ- 
γνωσεν δσα περί τού έτύμου αυτού ό Κοραής 
έν Ά τ. Β' 37-8 καί Μαυροφρύδης έν Δοκ. 454 
διέλαβον, δέν πιστεύομεν νά έγινε σοφώτερος" 
ό’στις δ’ άνέγνω τά Κρητικά Δράματα καί δσ- 
τις ήκουσε Κρητών ή Κυπρίων διαλεγομένων, 
θά έμαθεν δτι πλήν τούτου λέγεται καί άλλος 
τύπος άγω με έπί τής αΰτής σημασίας. Οΰτος 
άρα πρώτος, έξ οΰ κατά συγκοπήν έγένετο ό 
άμε, δπως πάμε, φάμ.ε, λέμε, τρώμε, θέμε αττ. 
Ή  δέ σύγχυσις τού προσώπου ερμηνεύεται δ
πως τά παλαιά φέρε άκούσω, άγεεε πει()ώμεθα 
κττ. Έκ τού άμε έσχηματίσθη πληθ. άμετε 
(έν Κρήτη άμέτε) δπως άπό τού κάτσε κάτσετε.
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Όμοίως λέγομεν πάντες /ιο ύ χ .Ια , άν δέ τις 
διέλθη τά ΰπό Κοραή έν Β' 254 γραφέντα, δέν 
θά εύρη τάληθές, διότι ή λέξις ούδέν κοινόν 
έχουσα τώ λατινικώ mucor είνε ή αυτή τή άρ- 
χαία όμ! χ Λ η  δπως έν τώ Λεξ. Δουκ. έν Add. 
ΰπό την λέξιν άμούχλη δήλον γίνεται.

Ωσαύτως ήξεύρομεν πάντες τό λαβώνω, δ 
παράγουσι πάντες έκ τού λωβάομαι, έσφαλμέ- 
νως. Διότι καί έν Καλύμνφ καί έν Κρήτη -laßή 
σημαίνει πληγήν, προελθούσης της σημασίας 
ταύτης καθ’ δ άλλαχού έδηλώθη, έκ τής πα- 
λαίστρας. Έκ τούτου άρα τό λαβώνω δπως τό 
πληγώνω έκ τού πληγή.

Ειδός τι άλλάντος λέγομεν έν Κρήτη ύματε 
ή όμαθ 'ά , έν Πελοποννήσω λέγεται y/ar¿á, έν 
δέ Θήρα αίμαθ/ά όπως ό κ. ΙΙεταλάς έν Ίδιω- 
τικώ Θήρας άναφέρει διδάσκων όρθώς περί 
τής παραγωγής έκ τού άρχαίου α ίμ α τ ΐα ' φαί
νεται λοιπόν δτι τό πάλαι είσήγον ε’ις τά έν
τερα τού χοίρου εκτός άλλων καί αίμα- (πρβλ. 
Όδυσ. σ. 43 καί 118 • γ α σ τ/pec· · -χν ίοης τε  
χαΐ α ϊμ α τος  έ μ π .Ιή σ α ν τε ς · ' καί Πολυδεύκους 
Ξ 57’ ·μ Ιμ α ρ χ ιχ  ό ί  xoi.Ha χα ί ίν τ ε ρ α  μ εθ ' 
α ίμα τος εσχευασμένα, μάλιστα δέ λαγωών ό 
δέ μέλας ζωμός, λακωνικόν μέν ώς επ ί τό  ποά'υ 
τό εδεσμα, εστι δ’ ή καλουμένη α ϊμ χ τ ία · ) .  Ά -  
ναμφιβόλως ό άγνοών τόν Θηραΐον καί τόν άρ- 
χαΐον τύπον δυσχερώς ούδέ πειστικώς θάπεφαί- 
νετο περί τής λέήεως όματέ καί ματιά.

"Αλλοτε πάλιν φαίνεται ή σημασία τοσού- 
τον μεταβεβλημένη, ώστε μάντεως δεΐται ή 
παραγωγή’ π.χ. τό όψες ή έύ ές  πολλ.αχού δη- 
λοΐ ταύτόν τφ χ θ ές , διό καί ήτυμολογήθη έκ 
τούτου, διδαχθέντος δτι πρώτον έγένετο το j- 
φ κατά χ ε ιρ ισ μ ό ν , επειτα τό θ α κατά λακω
νικόν τρόπον. Άλλ’ ή χρήσις τής λέξεως έψές 
έν Κερκύρα, Μακεδονία, Ινυζίκω καί άλλαχού 
έπί τής σημασίας τού djfέ τή ς  χ θ ΐς , άποδει- 
κνύει περιφανώς δτι είνε ταύτόν τώ άρχαίφ όγε  
είδικωτέραν μόνον λαβόν δύναμιν, ώστε νά ση- 
μαίν/ι τό όψέ μόνης τής χθές.

Όμοίως λέγομεν έν Κρήτνι τήν ύποτακτι- 
κήν «νά ξάψγ-ξάψουν» έπί τής σημασίας «νά 
φανή, ύπάρξνι,μεγαλώση, φυλαχθή, π.χ. έν τή 
φράσει «δέν άφίνεις πράμα νά ζάψγ». Τήν δέ 
παραγωγήν καί μεταβολήν τής σημασίας τού
του τού ρήματος διδάσκουσιν ήμάς δύο χωρία 
τών Κοητικών Δοααάτων, σελ. 352 στ. 399- 
400· «τούτα λοιπόν τά βάσανα καί ή μαλιαίς 
νά πάψουν, γλήγορα, έλπίζω, διχωστάς μέσα 
μας πλειό νά ζά ^ ο υ ν » =  νά άνάψωσι, νά άνα- 
φανώσΓ καί 404 στ. 127 «λωλός θέλ’ εισται 
δπο̂ ος θαρρεί πώς δέν μπορεί νά fájí·?; φωτιά  
τσ’ άγάπης μέσα τως τά μέλη τως νά κάψη». 
Άν τις έκ μόνης τή; φράσεως «δέν άφίνεις τά 
πράματα νά ξάψουν* =  νά φανώσιν, ώρμάτο, 

t o m o s  i * ' — i e a > .

δυσκόλως θά έπετύγχανε καί δυσκολώτερον θά 
ήδύνατο ν’ άποδείξ-ρ τήν άλήθειαν.

Καί δπου λοιπόν φαίνεται δτι έγκαταλεί- 
πει ήμάς ή παράδοσι; τών άρχαίων συγγρα
φέων καθ’ ολοκληρίαν, ά νά γχη  οώ γρονος έ.τι- 
φν.ΙάΡ.εως μέχρις ού καταστή δυνατόν νά άνευ- 
ρεθώσι καί δημοσιευθώσι πάντα τά μνημεία 
τού μέσου καί νεωτέρου αίώνος, πράς δέ περι- 
συλλεχθώσι καί έξετασθώσι τά διάφορα ιδιώ
ματα καί πρός τούτοις έρευνηθώσι τά κατά 
τούς φθόγγους, τήν κλίσιν καί τήν σημασίαν 
τών λέξεων, θά δυνηθώμεν άρα ήμεΐς οι νύν 
ζώντες νά έπιτελέσωμεν τό μέγα τούτο καθή
κον μας ; άγνοώ- τό βέβαιον είνε δτι προ τού
του δέν πρέπει νά έπιχειρώμεν βεβιασμέναις 
έτυμολογίαις.

Έρρήθη άνωτέρω οτι άνάγκη νά έπιστήσω- 
μεν τόν νούν καί ταΐς μεταβαλλομέναις σημα
σία·.; τών λέξεων πρώτον μέν διότι ώς εϊδο- 
μεν οδηγεί ήμάς πολλάκις εις τήν ορθήν έτυ- 

ολογίαν, δεύτερον δέ διότι ή έξέτασις αϋτη, 
ι’ ής καταφαίνεται ή πορεία τού άνθρωπίνου 

πνεύματος άλλοτε μέν άπό τών γενικών εις τά 
ειδικά, άλλοτε δέ άπό τών ειδικών εις τά γε
νικά μεταβαίνοντος, εινε όμολογουμένως άξία 
σπουδής. ’Ιδού τί γράφει ό Whitney έν Άκαδ. 
Άναγν. 162 περί τούτου' «ή μεταβολή τής 
σημασίας τών λέξεων είνε πολλώ ούσιωδεστέρα 
καί άναγκαιοτέρα διά τήν άνάπτυξιν τής γλώσ- 
ση; ή ή μεταβολή τών τύπων»· καί Ιο ί «ή 
έρευνα τών κατά τήν άνάπτυξιν τών σημασιών 
λέςεώς τίνος, μέχρις ού τις φθάση εις τήν πρώ- 
την καί κυρίαν, είνε εν π ά σ η  έτυμοΛ ογ ιχή  ίρ ε ύ -  
r i j  ε π ' ίσης α π α ρ α ίτη το ν  καθήκον, όπως καί 
ή έρευνα τών κατά μικρόν έπελθουσών φθογγι
κών μεταβολών τών λέςεων μέχρι τού άρχαιο- 
τάτου τύπου αύτών. Μάλιστα τό πρώτον είνε 
πολύ ώφελιμώτερον, καθ’ δσον παρέχει προβλή
ματα μάλλον διαφέροντα ήμΐν ή τό έτερον«. 
Καί σημειωτέον οτι ταύτα περί ούδεμιάς άλ
λης γλώσσης δύνανται ίσως προσφυέστερον νά 
λεχθώσιν ή περί τής νέας Ελληνικής, έν ή κα
θόλου αί σημασίαt μάλλον τών τύπων φαίνον
ται μεταβληθεΐσαι.

Τρίτον αίτιον δι’ δ πρέπει νά έξετάζωμεν 
καί τάς μεταβολάς τών σημασιών είνε τόδε : 
νομίζομεν δηλ. δτι ή έρευνα αυτη δύναται νά 
συμβάληταί τι εις λύσιν τού ζητήματος περί 
τής καταγωγής τής νέας ελληνικής.Μέχρι χθές 
δηλ. έδιδ άσκετο καί έπιστεύετο ΰπό άλλοδα- 
πών καί ημεδαπών, δτι ή νέα ελληνική προήλ- 
θεν έκ τής Αιολικής καί Δωρικής διαλέκτου, 
έντεύθεν καί Λ Ιο .Ιοόω ρ ιχή  ώνομάζετο. ’Επ’ έ- 
σχάτων ήθελήσαμεν ήμεΐς νάνα-̂ ρέψωμεν τήν 
θεωρίαν ταύτην παρατηρήσαντες δτι ούδαμώς 
εινε δυνατόν νά παραχθώσιν οί φθόγγοι καί τύ
ποι τής νέας ελληνικής έκ τών είρημίνων δια«
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λέκτων. Είσελθόντε; δε εις τά καθ' έκαστα 
έζητήσαμεν ν’ άποδείξωμεν οτι ούτε ή απώ
λεια του δασέος πνεύματος έπήλθε τούτου έ
νεκα οτι οί Λέσβιοι καί άλλοι τινές δέν άπήγ- 
γελον αυτό τό παλαιόν,ούτε αί μετοχαί είς-α- 
μ ενος  έρχά μ ενος τρ εχ ά μ εν ο ς  καί εις -  ο υμένας 
χα ρούμ ενος ά ζα ζούμενος κττ., ούτε οί τύποι 
ρω τά ε ι μ ιΛ ά ε ι π α τά ε ι τραγουδάει κττ. είνε αρ
χαίοι,ούτε τό Λ έγουν χάνουν κττ.δωρικόν,ούτε 
τό τήν Δωρικήν καί Αιολικήν διάλεκτον χαρα- 
κτηριζον ά άντί του ’Αττικού καί ’Ιωνικού καί 
Κοινού η εΰρίσκεται έν τή κλίσει τής νέας'Ελ- 
ληνικής.Ευκόλως δέ δύναται τις νάποδείξη καί 
δτι ούτε τό τ  τών Δωριέων άντί τού 'Αττικού 
καί ’Ιωνικού καί Λεσβιακού σ  (λέγονπ λέγουσι 
λέγοισι είκοσι, εΐκαπ, τριακόσιοι τριακαείοι, 
κττ.) ούτε τά τού Δωρικού ’Αορίστου καί Μέλ
λοντος £ άντί τού 'Ιωνικού καί 'Αττικού καί 
Κοινού σ (έδίκαξα έχαριήάμεθα κττ.) άπαντά 
έν τή καθ’ ήμάς γλώσση' ώσαύτως δέ οτι τά- 
ριθμητικά καί αί άντωνυμίαι τής νέας 'Ελλη
νικής άνάγονται καθ’ ολοκληρίαν εις τά τής 
'Αττικής καί Κοινής (πρβλ. τέσσαρες -  πίσυ- 
ρες, είκοσι-είκαπ κττ. έκεΐνος-τήνος, έγώ -  έ- 
γών, οί-τοί κττ.), καί καθόλου δτι ή κλίσις 
τής νέας 'Ελληνικής έλάχιστον διαφέρει τής 
Κοινής.

'Αφού δέ έγνώσθησαν ταύτα δέν δυνάμεθα 
τού λοιπού, δπως μέχρι τούδε έγίνετο, νά κα- 
ταφεύγωμεν εις ταύτην ή εις έκείνην έκ τών άρ- 
χαίων διαλέκτων, ϊνα έρμηνεύωμεν τούτο ή έ- 
κεΐνο (π.χ. τήν προφοράν τού ι> ώς ου ώς Βοι- 
ωτικήν, τόν τύπον άκρίδας, τού πατέρα κττ. 
ώς Δωρικούς κττ.), άν μή χα ΐ έν άΛ .Ιο ις φ α ι- 
νομένο ις  τή ς  νέας Έ Λ .Ιη ν ιχ ή ς  ά νευρ ίσχω ντα ι 
σημ εία  Ιχανά  άύ ιαφ ιΛ ον ίχη τα  τώ ν  δ ια Λ έχτω ν  
το ύ τω ν . "Οπου δέ φαίνεται άμφίβολος ή διά- 
κρισις περί τού άν τι εινε διαλεκτικόν ή τής 
Κοινής, οφείλει νά Λ αμΰάνητα ι π ρ ί  όγθα.Ιμών  
χα ΐ π ρ ο τ ιμ ά τα ι ό χαθύ.Ιου χ α ρ α χ τή ρ  τή ς  γ .Ιώ σ  
σης ημών χα ΐ ή πη γή  αύτ^σ-Σημειωτέον δέ δτι 
τά περί τής πηγής ταύτης ζήτημα, άπό τίνος 
τών άοχαίων διαλέκτων άνεπτύχθη ή νέα 'Ελ
ληνική ή λαλουμένη, δυνατόν νά είνε γραμμα- 
τολογικώς άνωφελές καί ή περί τούτο ερευνά 
περιττή, δπως ό Nicolai έν τή γραμματολο
γία τής νέας 'Ελληνικής φιλολογίας σελ. 9 ά- 
ποφαίνεται. Άλλ’ ΰπό γλωσσικήν εποψιν τ.ε. 
ΰπό τήν έποψιν έκείνην, έν ή έρευνάται ή ιστο
ρική γένεσις τών καθ' έκαστα φαινομένων, είνε 
σπουδαιότατον, διότι, δπως πας τις ευκόλως 
κατανοεί, ή τού ζητήματος τούτου λύσις ού 
μόνον θαυμασίως προοδοποιεϊ τή έρεύνη τή πε
ρί τήν γλώσσαν, άλλά καί άπαραιτήτως άνα- 
γκαΐον είνε νά προηγηθή αύτής, δπως καταστή 
γνωστόν άπό τίνος φάσεως τής άρχαίας πρέπει 
νά όρμώμεθα κατά τήν έξέτασιν.

Διερχόμενοι λοιπόν τήν ιστορίαν τών λέξεων 
τής νέας Έλλην. καί ποοσέχοντες μάλιστα τή 
σημασία αύτών βλέπομεν δτι, έφ' Οσον δυνάμε
θα νά παρακολουθήσωμεν αύτήν κατά τούς 
διαφόρους αιώνας, πάσαι σχεδόν έχουσιν ά; έν 
τή Κοινή καί τή Βυζαντική γλώσση είχον ση
μασίας. Καί τούτο δέν φαίνεται ήμΐν τυχαΐον, 
άλλά λόγον φυσικώτατον καί τοϊς χρόνοις μά
λιστα συνάδοντα έχον. Ανάγκη άρα καί πρός 
τάν νέκν ταύταν σπάρταν νάγάγωσι καί ούτω 
βασανίσωσιν οί περί τά Ίαπετικά πτοούμενοι 
τάς λέξεις άς έχουσι συλλέξη καί &ς άνακηρύτ- 
τουσι μακρώ τού άρχαίου Όμηρου άρχαιοτέ- 
ρας.'Η άπαίτησις ημών αϋτη πιθανόν νά φανή 
πολλοί; νέον βάρος προστιθέμενον τοΐς καί καθ’ 
έαυτά ήδη ού πάνυ ραδίοις παραγγέλμασι τού 
Κοραή καί \\ hitney, καί νά ύποληφθή δτι ού
τως ή έξέτασις άποβαίνει δυσχερέστατη καί 
πολυδάπανος έν αντιπαραβολή μάλιστα πρός 
τήν μέθοδον τών ριζών, καθ’ ήν μικρά μόνον 
άνασκαφή εις έξαγωγήν μιάς συλλαβής καί ή 
άνακήρυξις δτι αυτή είνε ρίζα δηλούσα τό καί 
τό, καί καθ’ ήν έν μόνον βιβλίον, τό 'Ετυμο
λογικόν τού Γ. Κουρτίου παρέχον τάς ρίζας, 
έπήρκει πληρέστατα εί; πάσαν έτυμολογίαν. 
Τούτο δυνατόν νά συμβή, άλλ’ ήμεΐς ούχί τού
του αίτιοι- ήμεΐς πεποιθότες άδαμαντίνως δτι 
μόνη ή έκτεθεΐσα μέθοδος είνε όρθή, ήσπάσθη- 
μεν αύτήν. Είθε δέ άλλοι νά έπιχειρήσωσιν 
ήτοι νάναιρέσωσι καί μεταδιδάξωσιν ήμάς ή 
νά άκολουθήσωσι καί κατ’ αύτήν έξετάσωσι τά 
τού πατρώου θησαυρού. Πρός τούτο βέβαια 
θά ήτο καλόν άν ιδιωτική έπήρχετο έπικουρία, 
άφού ό θησαυρός ούτος όσημέραι μετά τής γρ«” 
φομένης άναμιγνυόμενος δυσερευνητότερος ά- 
ποβαίνει καί άφού ή κυβέρνησις διά πολλά ς 
άλλας άνάγκας δέν δύναται νά πράξη δ,τι άλ
λαχού άπό πολλού εινε ένένεργεία, τ.έ.νά διο- 
ρίση άνθρώπους καταλλήλους εις συλλογήν καί 
νά χορηγή τά μέσα εις έπεξεργασίαν καί δημο- 
σίευσιν τού ύλικού. Δέν εύρίσκει άρά τις τών 
πολυταλάντων ‘Ελλήνων τό πράγμα άξιον 
σπουδής;

("Εηιται τίλο;).
Γ. Ν .  Χ λ τ ζ ι λ λ κ η ς .
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Συμβαίνει καί εί; τήν κεφαλήν άνάλογόν τι 
μέ τό συμβαΐνον εις τόν στόμαχον. Όταν τού
του τήν δύναμιν ύπερβαίνωσι τά βρώματα, δέν 
τρέφουσι πλέον, άλλά γεννώσι κακοχυμίας. Καί 
αί κακοχυμίαι τού νού, δταν μάλιστα άρχίσω- 
σιν άπό τήν άπαλήν ήλικίαν, γίνονται πλέον 
δυσθεράπευτοι παρά τάς κακοχυμίας τού σώ
ματος. (Κοραής).

ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΖΓΘΟΠΟΤΟΥΝ 

Β'.

ΤραγοζνΟοποαίαι.

Ά ν αί ζυθοποσίαι τής σπουδαζούση; νεολαί
ας στολίζωνται μέ χαρακτήρα έπίσημον, ή ά- 
ξιούνται λόγων πανηγυρικών ή επιχρίωνται δι’ 
έπιστημονικής χροιάς, ή περιστέλλωνται ΰπό 
τύπων, ή περιβάλλωνται ΰπό έθίμων, ή κανονί- 
ζωνται διά προγραμμάτων, αί ζυθοποσίαι όμως 
τού βερολιναίου λαού τού άπό τής εργασίας 
αύτού άποζώντος, αί ζυθοποσίαι τού πλήθους, 
τού μή περιλαμβάνοντος μόνον τούς άκαδηυ.αΐ- 
κού; πολίτας,άλλά τούς πολίτας πάσης τάςεως 
άπό τού καλλιτέχνου καί τού λογίου μέχρι τού 
χειρώνακτος καί τού έμπορίσκου, αί ζυθοποσίαι 
αύται αί άπό δλων τών τάξεων σταχυολογού- 
βαι τούς συμπότας, έχουσιν έντελώ; διάφορον 
τύπον, εύθυμότερον ίσως καί μάλλον δημοτικόν 
άλλά καί χυδαιότερον έν ταύτώ. Σπανίως δέν 
καταλήγουσιν εις μέθην άπό τής έλαφροτάτης 
ή τής μετρίας μέχρι τής φαιδροτάτης ή τής 
κτηνώδους,καθ’ολην τήν κλίμακα τών βαθμών 
τής έκ τού πότου διαταράξεω; τού έγκεφάλου 
καί τής διαφοράς τών ιδιοσυγκρασιών τών κα- 
τεχομένων ύπ’ αύτής. Άρχόμεναι διά τάς κα- 
θαρώς εργατικά; τάξεις άπό τής έσπέρας τού 
Σαββάτου καταλήγουσι τήν πρωίαν τή; Δευ
τέρας εις τάν θρήνον τής γα .Ιής (Katzenjam
mer), ώς άποκαλούσιν οί Γερμανοί τήν μετά 
ρέθην άδιαθεσίαν, ή εις τή ν  ά π ό χ τη σ ιν  π ιθ ή 
κου (einen Affe haben), δπερ έπίσης είνε ιδιω
τισμός, τήν έξακολούθησιν τής μέθης δηλών 
παρά Γερμανοί;.

Αλλ αι επίσημοι ζυθο ποσίαι τελούνται συ
νήθως κατά Κυριακήν καί αί έπισημότεραι 
πασών κατά τάς Κυριακάς τού Μαίου, τού 
προνομιούχου μηνάς καθ’ δν πίνεται ό τραγό- 
ζυθος (Bock-Bier). Προγράμματα, πολλάκις 
διά στίχων, κοσμούμενα ΰπό εικόνων τού προ
στάτου τράγου, προσκαλούσι τά πλήθη καί ά- 
ναγγέλλουσι συγχρόνως πάσαν φάσιν τής τρα
γοζυθοποσίας. Αί πρώται ήμέραι καθ’ δς άγ- 
γέλλεται ή εναρξις είνε ήμέραι έορτής. Θά 
τρέξουν δλοι, άν μάλιστα ύποβοηθή εύδία, νά 
δοκιμάσουν τόν τραγόζυθον αύτόν, δστις είνε ό 
σιτευτός μόσχος τών ζύθων. ’Εφυλάχθη έπί έν 
έτος εις ύπόγεια δροσερά, μέ φροντίδας πατρι
κά; καί περιποιήσεις έραστού. Θ’ άνοιχθή τόν 
Μάϊον καί θά ρεύση έπιστεφόμενος ΰπό παχέος 
άφροΰ, όμιχλώδης δσον καί ή έπίδρασίς του 
έπί τού έγκεφάλου. Θά ροφηθή άπλήστως, θά 
ύμνηθϊ), θά συνοδευθήί ΰπό μουσικής καί θά ίδη

περί τόν κάδον του άνελισσόμενα όλα τά είδη 
τής εύθυμίας καί τών διασκεδάσεων.

Δύο κυρίως εινε έν Βερολίνω τά ειδικά 
διά τάν τραγόζυθον καταστήματα. Τό έν έντός 
τής πόλεως, παρά τό Τ ίβ ο Λ ι, προσεπονομάζε- 
ται Η ερο .ΐινα ΐον , τό άλλο εις τά περίχωρα, 
μάλλον έξοχικόν, φέρει έπωνυμίαν έκ τού προα- 
στείου Spandau έν ώ κεΐται. Άμφότερα κεκλει- 
σμένα καθ’ δλον τό λοιπόν έτος, κρύπτοντα 
ζηλοτύπως εις τά ΰπόγειά των τά πολύτιμον 
νέκταρ, άνοίγουσι τάς πύλας αύτών εις τούς 
πιστούς, άμα ώς ό Μάιος έλθη νά σκορπίση ά- 
ρώματα καί βλάστησιν πανταχού, ώς έάν ή 
άνοιξις ήν φέρει, επιδρά άκόμη καί έπί τών 
κρουνών, άφ’ ών ό τραγοζυθος ρέει.

Καί μέχρι μέν τού Berliner Bock μεταφέρει 
τού; διψαλέους θαμώνας ό ίπποσιδηρόδρομος, 
άλλά μέχρι τού Spandauer Bock τά μέσα τής 
μεταβάσεως είνε ποικίλα. Διότι έκτος τού ίπ- 
ποσιδηροδρόμου, δύναται τις νά μεταβή, μέχρι 
τού πλησιεστέρου εις τό κατάστημα σταθμού 
δι’ άτμοσιδηροδρόμου ή καί μέχρι τή; θύρα; 
αύτού δι’ ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. "Οταν δέ 
φθάση έκεΐ δι’ ένός τών τριών τούτων τής με
ταβάσεως μέσων, ή διά τού άλλου έκείνου, ό’περ 
έδωρήθη ήμΐν ΰπό τής φύσεως, δύο καταστή
ματα γειτνιάζοντα είνε έτοιμα νά τόν ύποδε- 
χθώσι.

Τό έν, δεξιά τώ είσιόντι τήν όδόν, άνοίγει 
τάς πύλας μόνον τοΐς καταβάλλουσι δικαίωμα 
εισόδου, καί είνε τό κυρίως Spandauer Bock, 
δπου τήν τραγοζυθοποσίαν συνοδεύει μουσική 
καί φωτίζει κατά τήν νύκτα φώς ηλεκτρικόν. 
Έν τώ περιβόλιρ αύτού διασκεδάσεις παντοει
δείς παρέχονται εις τούς θαμώνας, κρεμαστή; 
γεφύρας διάβασις, καί σκοτεινού θαλάμου άπό- 
λαυσις, καί τών Άλπεων άναπαράστασις, καί 
λαχεΐον, καί σκοποβολή, καί καταρράκται τε
χνητοί, καί γυμναστικής όργανα. Άλλ’ έπί 
πάσι, τοποθεσία γραφική καί βλάστησις άφθο
νος έν μέσιρ πεδιάδος άμμώδους ΰπό τού 
Σπρέα διαρρεομένης.

Τό άλλο, τό γειτονικόν, εχει έλευθέραν τήν 
είσοδον παντί τώ διψώντι καί ποικιλωτέρας 
τάς διασκεδάσεις. Οί βερολιναΐοι εύφυολογούν- 
τες άπεκάλεσαν αύτό Μ γ α  τού  Σπα νά ά ου  
(Spandauer Ziege) πρός άντιδιαστολήν τού γεί
τονας Τ ρ ά γ ο υ  (Spandauer Bock). Άλλ’ εις τό 
κατάστημα τούτο, τό τής α ίγ ό ς , ό πληθυσμός 
καί ποικιλώτερος εινε καί πολυαριθμότερος. 
Άπό τής ΰπηρετρίας καί τού παγκοσμίου άνα- 
ποφεύκτου συνοδού της στρατιώτου, δύναταί 
τις νά Ιδη έκεΐ δλα τά είδη τών άγαθών άστών



τής πρωτευούσης τοΰ γερμανικού κράτους. Έδώ 
συνωστίζονται στερί το δυναμόμετρο·/, εκεί περί 
το λαχεϊον των γλυκισμάτων,άπωτέρω ΘορυβοΟ
σι ρίπτοντες τάς σφαίρας καί παραπλεύρως πε- 
ριμένουσι να φωτογραψηθώσιν ύπό αυτοσχεδίου 
φωτογράφου, παρέχοντας τά έπί μετάλλου καλ- 
λιτεχνήματά του εντός ολίγων στιγμών τοπο- 
θετγ)μένα καί εντός πλαισίου «κόμη. "Αλλοι 
δοκιμάζουσι την τύχην των εις λαχεϊον μικρο- 
πραγματειών και άλλοι την ευστοχίαν των Ιν 
τή σκοποβολή. Πάντες δέ κινούνται, οωνά- 
ζουσι, πίνουσι, θορυβούσι, γελώσι, καί άναμί- 
γνυνται μικροί μεγάλοις έν όχλοβοή έκκω- 
φαινούση.
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Εις τό Berliner Bock ή σκηνή άλλάσσει 
κατά τι, διότι έκεϊ οί ζυθοποτοΰντες παρα- 
μένουσιν ΰπό την στέγην εύρυχώρων αιθουσών, 
καί μόνον οί άπολαύοντες τών έν τοϊς παρα- 
πήγμασι τής αύλής προσφεοομένων κ’ ενταύθα 
διασκεδάσεων, περιφέρονται έκεϊ. Οϊ μικρο- 
πωληταί έδώ δεν άναμένουσι τούς άγοραστάς 
μόνον έν τω προαυλίω, άλλα καί διά μέσου 
τών τραπεζών διολισθαίνοντες περιάγουσι τάς 
πραγματείας των, άνθη ή αθύρματα, γλυκί
σματα ή σιγαρέτα, σημαίας ή φέσια, άριστο- 
τεχνήματα έκ χάρτου, κεκοσμημένα διά χρω
μάτων μεταδιδόντων 8λην αυτών την ζωηρό
τητα εις τούς άποτολμώντας νά ψαύσωσιν αυ
τά δακτύλους, όπερ ομως οϋδαμώς κωλύει τον 
έκτουρκισμόν τής κεφαλής τών θαμώνων. Καί 
έδώ δέ επί πληρωμή εισόδου μόνον εισέρχεται 
τις, διότι μουσική ΰποβοηθεΐ τόν πότον, γι
νόμενον έν μέσω όχλοβοής πολλαπλασιαζομέ- 
νης ένεκα τού κεκλεισμένου χώρου, καί έν μέ- 
σψ νεφών καπνού συντελούντων εις τήν άπο- 
θέωσιν τών ζυθοποτών.

*
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Πρό τινων ημερών έορτή έκτών μάλλον εκ
τάκτων συνεκάλει εις τό Berliner Bock τούς 
πιστούς τού Γαμβρίνου, ή έορτή τής έκκενώ- 
σεως τού χιλιοστού βαρελίου τραγοζύθου, 
προαγγελθεΐσα ήδη διά προγραμμάτων κολοσ
σιαίων. Πόσοι ήσαν οι σπεύσαντες εις τήν δη- I 
μοφιλή εορτήν, αδυνατώ νά ορίσω. Άλλ’ ή
σαν τόσοι, ώστε. . . .  ή αστυνομία τού Βερο
λίνου προλαμβάνουσα διατάραξιν τής τάξεως 
άπηγόρευσε "-ήν τέλεσιν τής εορτής τή Κυρια
κή έκείνγι ! Καί ούτω, άνευ άλλης προαγγε
λίας, ό διευθυντής τού καταστήματος ήναγ- 
κάσθη νά έορτάση τό μέγα γεγονός έν μιά τών 
τής έβδομάδος ημερών, έν μέσω τών στενοτέ- 
ρων τού ζυθοπωλείου πελατών, άνευ τής με
γάλης πομπής, ήτις ειχε ποομελετηθή καί ά- · 
νευ τής άποπνιγούσης συρροής τού πλήθους, ;

οπερ κατά τήν Κυριακήν ειχε συρρεύσει. Ή 
τελετή ομως διά τούτο δεν ΰπήρξεν ήττον εύ
θυμος. Τό βαρέλιον έσύρθη κενόν ύπό τών ά- 
φωσιωμένων αύτώ φίλων, καί ήκολούθουν δύω 
γαλαϊ καί εις πίθηκος, αί παρά Γερμανοΐς 
προσωποποιήσεις τής μέθης. Αί σπονδαί έγέ- 
νοντο τόσον άφθονοι, ώστε ήδύναντο ν’ ακο
λουθήσουν καί άλλα ακόμη βαρέλια, τή ήμέ- 
pcy έκείντι χάριν τής εορτής έκκενωθέντα, τήν 
θριαμβευτικήν τού χιλιοστού πορείαν. Καί λό
γοι ομως δέν έλειψαν κατά τό μάλλον ή ήτ
τον συγκινητικοί άποχαιρετίζοντες τό χιλιο
στόν θύμα τής δίψης τών ρητόρων. Άλλά 
καί ποιήματα άπηγγέλθησαν εξ ευγνωμοσύνης 
πρός τό τοσάκις παρασχόν οίστρον τοϊς ποιη- 
ταϊς προπεμπόμενον κενόν βαρέλιον !

*
¥  ¥

Ό επίλογος τών τοιούτων ζυθοποτικών τε
λετών είνε ώς έπ'ι τό πολύ τά ζυθοταζείδια 
(Bierreise). Καθ’ ομίλους διασχίζούσι τάς ο
δούς οί συναποφασίσαντες τόν πεοίπλουν τού
τον τών ζυθοπωλείων καί σταματώντες πρό έ
καστου νέου, ό’περ ήθελον συναντήσει, ώς ναυ
τική συνοδεία άκτοπλοούσα καί εις έκαστον 
λιμένα προσορμιζομένη, βρέχουσιν άφθόνως 
τόν λάρυγγα των, άποτελειούντες οΰτω τόν δι- 
ακοπέντα πότον. Ενίοτε δέ τό ζυθοπωλείου έν 
ώ προς στιγμήν σταθμεύουσιν είνε υπόγειον 
(Keller) καί ή συνοδεία τότε αποχωρεί τού 
σταθμού εκείνου ήλαττωμένη, διότι τών συν
τρόφων τις έσχε τήν ατυχίαν νά αίσθανθή 
τούς πόδας του παρακούοντας εις δλας τάς 
διαταγάς του καί τάς έπιμόνους προσπάθειας 
του πρός άνάβασιν τής κλίμακος. Τό μέλλον 
τού έπ’ι τού πεδίου τής μάχης πεσόντος άγω- 
νιστού τούτου ουδέποτε σχεδόν παραλλάσσει. 
’Αφού έξαντλήση δλον αυτού τό χρήμα, άν 
μέν δύναται έτι ν'άρθρώση τήν διεύθυνσίν του 
καί τύχη νά εύρεθή μεταξύ φιλάνθρωπων,φορ- 
τόνεται εις άμαξαν καί οδηγείται εις τόν οί- 
κόν του. "Αν δμως τό έ'τερον τών δύω τούτων 
στοιχείων έλλείπη, τω παρέχεται φιλοξενία 
πρόχειρος έν τή αστυνομία τουλάχιστον επί 
μίαν νύκτα.
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Ούχί σπανίως έν τή αστυνομία συναντών- 
ται οί έν τή άνεμοζάλη τού πότου άποχωρι- 
σθέντες σύντροφοι, οί μέν ένεκεν ακαταλόγι
στου μέθης άχθέντες έκεϊ, οί δ’ ένεκα ταρα
χών έν ταϊς όδοΐς. Λιότι ό βερολιναΐος έννοεϊ 
νά θορυβή έν ταϊς όδοΐς, ούχί οσάκις έμέθυ- 
σεν, άλλ’ οσάκις έσκέφθη ή προέθετο νά μεθυ- 
ση. "Αν ό σκοπός άπέτυχεν, ή ή έκτέλεσις του 
σχεδίου παρεκωλύθη, τούτο δέν είνε λόγος Ν* 
μή δεικνύηται ούτος εύθυμος άνά τούς όδοΰ;·
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Κ*ί διά τούτο μ-όλις παρακάμψη τό στίλβον 
χ̂ άνο; αστυνομικού τίνος κλητήρος —  διότι ή 
φρόνησις διασώζει παρ’ αύτφ τόν παροιμιώδη 
- ώ ν  Γερμανών φόβον πρός τήν αστυνομίαν —  
έκβάλλει φωνήν τινα άςιώσεις μέλους έχουσαν 
ενίοτε, ή έκ προμελέτης ώθεϊ διά τού αγκώνος 
-ούς διαβάτας προσποιούμενος τόν τρικλίζον- 
τ*. "Αν δέ τις τω παρατηρήση τι, αμέσως 
κροβάλλει εις απολογίαν του :

-— Εϊμ.αι εις ευθυμίαν !
Ώς εάν ή φράσις αύτη έχει δύναμιν συγχω- 

ροχαρτίου διά πάσαν παρεκτροπήν ! Έχει έν 
τούτοις καί entre acte ή ύπόκρισις τής εύθυ- 
¡ιίας. Ή  θέα κλητήρος, φέρ’ είπεϊν, πάντοτε 
ίΤίφέρει τοιούτο διάλειμμα καί ή έπανάληψις 
τής προσπεποιημένη; εύθυμίας δέν άρχεται 
{’.μή άφού ή οχληρά συνάντησις άντιπαρέλθη. 
Αμέσως τότε καί πάλιν τίθενται εις ένέργειαν 
*ί έν πλήρει διαυγείς νοός ωθήσεις καί φω- 
νχί, τό δέ θέαμα ποικίλλεται επί τή συναν
τήσει απογόνου τινός τού Ιούδα, λαμβανομέ- 
νου αμέσως ώς θύματος πρός έπίδειξιν τής 
προσποιητής ταύτης εύθυμίας. Άλλ’ εάν τού 
οϋτω εΰθυμούντος ούδείς διακόψη τήν οδόν,ή 
αν ούδείς άποτείνη αύτώ παρατηρήσεις,άπηλ-
πισμενος οτι δέν παρθυσιάζεται ευκαιρία οπως
τροκαλούμενος έπιδείξη ώς διαβατήριο·/ τής 
ινθυμίας του τήν στερεότυπο'/ φράσιν : ε ίμ α ι 
ιίζ Λ θ ι 'f i la r  (ich bin lustig), αναγκάζεται νά 
¿/.βάλλη από καιρού εις καιρόν φωνήν έν μέση 
όδω άνευ αιτίας ειδοποιών δ τ ι  s irs  s ic svffii- 
fia r ! Καί άν πάλιν ούδ’ εις τούτο προσέξη 
τις, τότε μόλις φθάση εις τόν οίκόν του έκ- 
οτά εις θορύβους καί άτακτήματα φωνάζων :

—  Γυναίκα, ειμ,αι εις ευθυμίαν !
AtOTi άπ’ άρχής σκοπόν προέθετο νά εύθυ- 

μήση. καί άφού άπέτυχε θεωρεί καθήκον του 
τουλάχιστον νά ύποκριθή.

Τοιούτος είνε ό ζυθοποτών βερολιναΐος ερ
γάτη;. Ή  ζυθοποσία ομως στρατολογεί τούς 
οπαδούς αυτής πάντοθεν. Άλλ’ εάν έπεχεί- 
foov νά παρουσιάσω ύμϊν χαρακτήρας ζυθοπο- 
"ών έξ ολων τών τάξεων, ήθελον επιφέρει κα
τακλυσμόν εί; τάς στήλας τής Ε σ τ ία ς .  Ή  
τοιαύτη έπιχείρησις θ’ άπήτει κόπους συγγρα- 

άλλως τε. Τοιούτον ομως σκοπόν ουδέποτε 
Τροεθέμην. Αιότι καί αν ήθελον καί άν ήδυ- 
*p|v νά τό πράςω. θ’ άπηλ-ι,όμην ρίψας « -  

τό βλέμμα εις τά εικονογραφημένα κωμι- 
φύλλα τής Γερμανίας. Δεν έκδίδεται άριθ- 

Ι14! τοιούτου φύλλου χωρίς ν’ άπεικονίζη καί 
■'/πον τινά ζυθοπότου, άπό τού αξιωματικού 
*οΰ προσκρούοντος έ—ί τών έπίπλων καί μόλις 
Β^μένου ν’ άρθρωση πρός τόν στρατιώτην ύ- 
:0ρέτην του :

—  Φράντς, δέν επιθυμώ νά σέ ΐδώ άλλοτε 
εις τοιαύτην κατάστασιν ώστε νά μή είμπο- 
ρής νά κράτησης τά έπιπλα εις τήν θέσιν των».

μέχρι τού αγαθού οικογενειάρχου όίστις 
έρωτώμενος τί λέγει εις τήν σύζυγόν του ό
ταν πηγαίνη είς τόν οίκόν του τήν νύκτα εις 
τοιαύτην κατάστασιν, αποκρίνεται :

—  Έγώ λέγω χα .Ιησηέρα . . . . ολα τά άλ
λα τά λέγει εκείνη.

Είνε λοιπόν έργον τεράστιον ή σκιαγραφία 
τού Βερολίνου ζυθοποτούντος, άφού ή ποσότης 
τού έν αύτώ καταναλισκομένου ζύθου άμιλλά- 
ται πρός τήν άπό τού Σπρέα διοχετευομένην 
είς αύτό ποσότητα ϋδατος. Διό επεχείρησα 
νά έπιδειξω μόνον μίαν γωνίαν τού μεγαλο
πρεπούς καί κολοσσιαίου πίνακος καί άνέσυρα 
μίαν μόνην πτυχήν τού καλυπτοντος αυτόν 
παραπετάσματος. "Αν διά μέσου αυτής κα
τορθώσατε νά ίδητε τόν φοιτητήν ζυθοπο- 
τούντα κατά τάς ζυθοποτικάς έορτάς του καί 
τόν έργάτην τού Βερολίνου άπολαύοντα τής 
ελευθερίας τών Κυριακών του, άρκεσθήτε είς 
αύτό νύν. "Ισως βραδύτερον άλλαι σκηναί συμ.- 
πληρώσουν ολόκληρον τήν εικόνα τού Βερολί
νου ζυθοποτούντος.

Έ ν  Πδοολίνω κα τα  Μάΐον. Ρ.

ΝΟΘΕΓΣΙΣ ΚΟΧΛΙΩΝ

Δέν υπάρχει τόπος σήμερον έν Ευρώπη έν ώ 
νά μή νοθεύονται πάντα τά είς χρήσιν τού 
άνθοώπου : ό οίνος, τά δξος, ό ζύθος, τό βού- 
τυρον, τό άλας, τό πέπερι, ό καφές, τό γάλα, 
τά πνευματώδη ποτά, τά σιρόπια, τά γλ,υκύ- 
σματα, ή σοκολάτα, τό τέ'ίον, τό μέλι κτλ. 
Είνε γνωστόν οτι ύπάρχουσι φ άμπρικα  te πλ.α- 
στών ΰδνων ιδού νύν ή Έ π ισ τ η μ ο η χ η  Έ π ι -  
Α ί ώ ρ η σ κ ;  μάς αποκαλύπτει καί φάμπριχαίΓ,... 
κοχλ.ιών.

Ό  τρόπος τής κατασκευής αυτών είνε ά- 
πλ.ούστατος. . . . καί λίαν φιλ-όκαλος, λέγου- 
σιν οί νοθευταί. Άλλά πριν έκθέσο>μεν αύτόν, 
ανάγκη νά προτάξωμεν όλίγας λ.έξεις. Οί ώ
μοι κοχλίαι πωλούνται έν Παρισίοις πρός 25 
— 30 λεπτά ή έκατοντάς, οί δέ έψημένοι πρός 
5 φράγκα οί εκατόν.Απαιτεί δέ ή παρασκευή 
αυτών περισσάς φροντίδας ¿να καταστώσι τό 
εις πάντας αρεστόν έδεσμα.

I »ν ΙΙλύσιν αύτών διά ψυχρού ύδατος.
2ον Τρεις ή τέσσαρα; πλύσεις διά ζέοντος 

ύδατος.
3ον ’Εξαγωγήν τού κοχλίου έκ· τού ο

στράκου.
4ο» Πλύσιν τού οστράκου δ-!« ζέούτος ύ

δατος.



ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΒΔΕΑ ΚΑΔΕΡ5«» Εισαγωγήν του κοχλίόυ εις τό οστρα- 
κον μετά βουτύρου, άλατος, πεπέρεως, πετρο
σέλινου καί κρομμύου λεπτοκομμένου.

6ον Έλαφράν βράσιν επί αδυνάτου πυρός 
ϊνα διαλυθή τό βούτυρον καί διαποτίσγ κα
λώς τό ολον.

Εύνόητον τώρα πώς κΐ πολλαί αύται φρον
τίδες εις μ.αγείρευσιν αυτών άναβιβάζουσι τήν 
τιμήν άπό 25 λεπτών εις 5 φράγκα διά μ.ίαν 
εκατοστόν κοχλιών.

Τούτων τεθέντων, ή νόθευσις τών κοχλιών 
γίνεται εύκολώτατα- καταργούσιν άπλώς τάς 
τέσσαρας πρώτας προπαρασκευαστικά: εργα
σίας καί Ιοχονται κατ’ εύΟεΐαν εις την πέμ- 
πτην. Δηλαδή λαμ,βάνουσιν όστρακα κενά κο
χλιών, ών έγένετο ήδη χρήσις, καί πληρούσιν 
αύτά διά μίγματος συγκειμένου έκ μικρού τε
μαχίου πνεύμονος βοός, άλατος, κόνεως μου
σ τά ρ δ α ς  καί λίπους. Έπειτα γίνεται ή ελα
φρά βράσις έπί του αδυνάτου πυρός, κτλ. καί 
ίδοό έτοιμοι 100 νέοι κοχλίαι διά 5 φράγκα !

Έπειδη δέ ό λόγος περί νοθεύσεων, ας άνα- 
φέρωμεν ενταύθα τόν ακόλουθον χαριέστατον 
μύθον, δν άνέγνωμεν εν τινι έφημερίδι :

«Τέσσαρες μυΐαι, διά τών ιερών τής φιλία; 
δεσμών συνδεθεΐσαι, έζων έν τή αΰτϊΐ οικία. 
Πρωίαν τινά ¿ξύπνησαν αίσθανόμεναι ίσχυράν 
όρεξιν καί ή μ'εν πρώτη έκαθέσθη εις τό χεί
λος δοχείου γάλακτος, έξ ο ό πιούσα άρκετόν 
δέν έβράδυνε νά πέσγ νεκρά, δηλητηριασθεϊσα 
έκ τής μετά τού γάλακτος μεμιγμένης ασβέ
στου. Ή δευτέρα έστράφη εί; τεμάχιον άλ- 
λάντος, έξ οΰ έφαγε μετ’ άπληστου λαιμαργί
ας- άλλά τό τεμάχιον τού άλλάντο; ή το βε- 
βαμμένον διά χρώματος δηλητηριασμένου, τό 
δέ ταλαίπωρο·/ ζωύφιον κατέπεσε καί αυτό 
φαρμακωθέν. Ούχί δέ διάφορος ύπήρξεν ή τύ
χη καί τής τρίτης μυίας, ήτις άπέθανε φα- 
γούσα κατά κόρον έξ αλεύρου, έν ώ ύπήρχεν 
ίσχυροτάτη δόσις στυπτηριας. Έκφρων ΰπό 
τής λύπης γενομένη, καί μη Οέλουσα νά έπι- 
ζήσγ ή τετάρτη, ρίπτεται έπί τινο; μυιοκτό- 
νου χάρτου, τεθειμένου έντός κοίλου πινακίου, 
ΐνα αυτοκτονήσγ, καί ροφά άπλήστως έκ τού 
χυμού αυτού, δν νομίζει θανατηφόρον. Άλλ’, 
ώ έκπληξις ! άντί νά άποθάνη, αισθάνεται έ- 
αυτήν νέαν ζωήν καί δυνάμεις λαμβάνουσαν. 
Ό  μυιοκτόνος χάρτης ήτο καί αυτός νοθευ
μένο; ! /.*.

Ai κρίσεις μ.ας όμοιάζυυσι πρός τά ωρολό
γιά μας- ουδέν τούτων συμφωνεί τελείως πρός 
τά τών άλλων, έκαστος δ’ ήμών προτιμά πάν
τοτε τά ίδικόν του.

Τά ακόλουθα δύο άνέκδοτα περί τού άρτι 
άποθανόντος έμίρου Άβδέλ Καδέο άναγινώσκο- 
μεν έν γαλλική έφημερίδι·

Την εσπέραν μιάς μάχης, καθ’ ήν οί Άρα- 
| βες ειχον έξολοθρεύσει μικρόν γαλλικόν σώμα 

πεζικού, ό έμίρης κεκμηκώς εΰρίσκετο εις την 
σκηνήν του στηθεΐσαν άκριβώς έπί τού μέρους, 
όπου είχε συγκροτηθή ή μάχη.

Άνεπαύετο άπό μιάς ώρας βεβυθισμένος εί: 
μελέτην καί προσευχήν, ότε εις τών γενιτσά- 
ων του, κρατών αιμοσταγές έτι εις τήν δε- 
ιάν τό γιαταγάνιον,ένεφανίσθη προ αότού, καί 

τόν ήρώτησε διά φωνής βραγχώδους’
—  Εμίρη ! Πόσα πληρώνεις διά κάθε κεφάλι 
γαλλικόν ; έχω έδώ κοντά μ.ίαν καλήν συλλο
γήν, πού ότι τά έσύναξα.

Ό  Άβδέλ Καδέρ ήγειρε βραδέως τό βλέμ
μα μέχρι τού φανατικού έκείνου δημίου, καί ά- 
πεκρίνατο μεθ’ όλης του τής σοβαρότητος·
—  Διά κάθε κεφάλι γαλλικό πληρόνω πενήν
τα μ π α σ το υ ν ιέ ς , φίλε μου" καί διά νά μή πε- 
ριμένγς πολύ, στάσου νά σού ταίς προπληρώσω.

’Ακόμη φεύγει ό γενίτσαρος.
*
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Ό  Άβδέλ Καδέρ ήτο πρός τοίς άλλοις νούς 
πρακτικώτατος.’Ιδοό δ’έκ πολλών άλλων έν πα
ράδειγμα τούτου. ΙΙερί τά τέλος τής βασιλεία; 
τού Λουδοβίκου Φιλίππου ό ένδοξος αιχμάλω
τος είχε μετενεχθή εί; τό μέγαρον τού Άμ- 
βοάζ, έπί τών όχθών τού Λείγηρος' μιά τών 
ημερών προσήλθεν αύτώ εις τών θεραπόντων 
τού μεγάρου μέ μυστηριώδες ϋφος , οστις 
είπεν αύτώ περίπου τάδε : « ’Εμίρη, δύνα
μαι, χωρίς κίνδυνον, νά σέ κάμω νά δραπέτευ
ση,; απ’ έδώ, άπό τόν ποταμόν. . . . »  Ό 
αιχμάλωτος έθεώρησεν άτενώς τόν θεράπον
τα. Τούτου δ’ έτοιμ-αζομ.ένου ν’άνελίξγ τό σχέ- 
διον τής άποδοάσεως, ό Άβδέλ Καδέρ άπε- 
κρίνατο : « Ό Λείγηρ θά μέ ύπάγη εις τήν θά
λασσαν ή θάλασσα θά μέ φέργ όπίσω εις τήν 
Αφρικήν ή Αφρική θά μέ άναγκάση νά έπα- 
ναρχίσω τόν κατά τής Γαλλίας πόλεμον' ό 
κατά τής Γαλλίας πόλεμ,ος θά καταλήξη εις 
ήττα·/· ή ήττα θά μέ καταστήση καί πάλιν 
δέσμ,ιον, καί θά μέ έπαναφέργ έδώ.Βλέπεις λοι
πόν ότι προτιμότερον νά μ,ένω όπως είμαι».

ΔΑΝΕΙΟΝ ΙΙΝΕΓΜΛ

Δύο πρώην ύπηρέται καφενείου Οέλοντες νά 
' κερδίσωσι χρήματα, ήγόρασαν μεγάλην φιάλην 
| ρακής δόντες όλην αύτών τήν περιουσίαν και 

άπεφάσισαν νά πωλήσωσι τό ποτόν έν τή πα-
νηγύρει τής Πεντέλης. Ό εις λοιπόν μέ την
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χ ι.ίΐά ρ ιχ η  έν τή, μασχάλγ,ό δέ δεύτερος μέ ζεύ
γος ποτηρίων έν μανδυλίω ¿ξεκίνησαν πεζή πρός 
-ό κέρδος.

Κατά τήν Ριζ άρειον σχολήν ό κρατών τήν 
φιάλην κουρασθείς λέγει πρός τόν άλλον' «'Ά 
σε με,βρέ Γιάννη, νά πιώ ένα ποτηράκι μ.αστί- 
χα’ έσκασα άπό τή δίψα».

—  Μπά, λέγει ό έτερος, τότε τρώμε τό κε
φάλαιο.

—  Σ'τά πλερόνω' έχω ακόμα μιά δεκάρα.
—  Τότε πιέ ■ καί ό Γιάννης δίδει τό 

ποτήριον καί λαμβάνει τά δέκα λεπτά λίαν 
ευχαριστημένος άπό τό πρώτον κέρδος. Άλλά 
μετ’ ολίγον έρχεται ή σειρά καί εις αυτόν νά 
φέργ τήν φιάλην, ής τό βάρος δέν έβράδυνε 
νά φέργ μετ' ολίγα βήματα τήν αυτήν κόπω- 
σιν ήν καί εί; τόν πρώτον.

—  Γ^ άκουσε, Κώστα, δός μου ένα ποτη
ράκι νά πιώ. "Εσκασα.

—  Ά μ ’ δέ ! Θά φάμε τό κεφάλαιο.
—  Στό πληρόνω’ νά μιά δεκάρα- καί δίδει 

εις αυτόν τά δέκα λεπτά, άτινα τώ είχε δώσει 
πρότερον ό Γιάννης καί πίνει τό ποτήριον.

Οϋτω έξηκολούθησαν πληρόνοντες ό εις τόν 
έτερον διά τού αυτού νομίσματος μέχρι; ού ε- 
οθασαν εις Πεντέλην μέ τήν φιάλην κενήν, καί 
ενησχολήθησαν ίσως νά μοιράσωσι τό κέρδος 
τής έπιχειρήσεως.

*
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Κυρία τις, τής όποιας τάς περί ώραιότητος 
αξιώσεις δέν ¿δικαιολογούν καθόλου α.ΐ ρυτίδες 
τού προσώπου,έλεγε πρός τόν πνευματικόν της:

—  Εινε άμαρτία, δέσποτά μου, νά χαίρω- 
μαι όταν μοϋ λέγουν πώς είμαι ωραία ;

—  Βέβαια, παιδί μου, άπεκρίθη ό ίερεύς· 
γιατί κανείς δέν πρέπει ποτέ νά ένθαρρύνη τούς 
άλλους νά λέγουν ψεύματα.

*
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Ισ π α ν ικ ό ν  έπ ιτύμΙ/ ιον : ’Ενταύθα κείται ή 
άτυχής Ματθίλδη, άποθανούσα ένεκα σταθε- 
ρότητος· πλησίασε, διαβάτα' ή ασθένεια αύτη 
δέν εινε μ.εταδοτιαή.

ΑΛΗΘΕΙΑ I

Ποτέ κύριος αμελής δέν έχει υπηρέτην επι
μελή.

Δέν εινε άξιος νά άγαπάται ΰπό τών φίλων 
του ά άποφεύγων πάντα κίνδυνον τού νά άπα- 
ρεσγ εις αυτούς.

Ο νυμφευόμενος γυναίκα ¡/.όνον διά τό κάλ
λος αύτή: ομοιάζει έκεϊνον, οστις αγοράζει α

γρόν μ,όνον διά τά έν αύτώ φυόμενα ρόδα. Καί 
πάλιν ό τελευταίος ούτος θά εινε λογικότερος· 
διότι τά ρόδα τουλάχιστον αναφύονται τακτι- 
κώς κατ’ έτος.

ΣΙΙΜΕΙΩΣΕΙΣ

Φ υ.Ιαχαι ¿ν Έ .Ιβ ε τ ϊα . Έν ταΐς «Έντυπώ- 
σεσι» τών περιηγήσεων αύτού ό Αλέξανδρος 
Δυμάς μεταξύ πολλών άλλων άναφέρει τινά 
καί περί τών έν 'Ελβετία φυλακών. Έν Ελβε
τία δέν ύπάρχουσιν ούτε είρκταί ούτε κάτεργα, 
άλλ' άπλώς οίκοι ¡/.ετανοούντων. Ένα τούτων 
έπισκεφθείς ό Δυμάς λέγει οτι τόσον ολίγον 
ώμοίαζε πρός τάς φυλακάς τής Γαλλίας, ώστε 
ένόμισεν άπλούστατα οτι εΰρίσκεται έντός πτω- 
χοκομείου.

Οί φυλακισμένοι εϋρίσκοντο, λέγει, κατά την 
ώραν έκείνην περιδιαβάζοντες έντός αύλής προ- 
ωρισμένης δι’ αυτούς. Είδε δέ τούτους έκ θυ- 
ρίδος συνομ.ιλούντας καθ’ ομίλους. Τινές αύτών 
έφερον ένδύματα μετά γραμμών πρασίνων καί 
λευκών καί είδός τι σιδηρού δακτυλίου περί 
τόν τράχηλον'ούτοι ήσαν οί βαρύποινοι'ές έτέ- 
ρας δέ άπέναντι κειμένης θυρίδος είδε γυναίκας 
περιδιαβαζούσας έντός κήπου άποτελούντος 
μέρος τών γυναικείων φυλακών. Έπεσκέψατυ 
είτα μικρά μεμονωμένα δωμάτια, έν οίς κοι- 
μ,ώνται οί φυλακισμένοι' ήσαν ταύτα ώραϊα 
κελλία καί μόνον έκ τών κιγκλίδων αύτών διέ- 
κρινέ τις ότι ήσαν φυλακαί. Έκαστον τούτων 
ήτο κεκοσμημ.ένον δι’ έπίπλων αναγκαίων πρός 
χρήσιν ένός ατόμου, τινά δέ ειχον καί μικράν 
βιβλιοθήκην, διότι εινε έπιτετραμμένον τοΐς 
φυλακισμένοις ν’ άφιερώσιν εις τήν άνάγνωσιν 
τάς ώρας τής άνέσεως αύτών.

Καί ταύτα μέν ώς πρός τήν περιγραφήν τών 
φυλακών αμέσως δέ κατωτέρω προστίθησιν ό 
Γάλλος συγγραφεύς: «Ό  σκοπός τών οίκων
τούτων τή; μετανοίας δέν εινε μόνον ν’ άπο- 
χωρίζωσι τής κοινωνίας τά άτομ,α, άπερ θά 
ήδύναντο νά βλάψωσιν αυτήν, άλλά προσέτι νά 
έπιφέρωσι τήν ήθικήν βελτίωσιν τών άποχωρι- 
ζομένων. Έν Γαλλία οί καταδικασθέντες έζέρ- 
χονται τών φυλακών καί τών κατέργων μάλ
λον διεφθαρμένοι παρ’ όσον ήσαν είσελθόντες 
εί: αύτά",τουναντίον οί καταδικασθέντες Ελ
βετοί εξέρχονται τούτων κρείσσονες.

• 'Ιδού δέ έπί ποιας λογικής βάσεως ή κυ- 
βέρνησις έγκαθίδρυσε τήν βελτίωσιν ταύτην.

• Τά πλεϊστα τών άδικημάτων έχουσιν α
φορμήν τήν έσχάτην πενίαν- ή κατάστασις αυ
τή παρά τοΐς πλείστοις προέρχεται έκ τού ό
τι μή γινώσκοντες ούδέν έπάγγελμα, δέν δύ- 
νανται τή βοήθεια τής εργασίας αύτών νά δη- 
μιουργήσωσιν έαυτοΤς ϋπαρξιν έν τώ μέσω τής



κοινωνίας. Τό άποχωρίζειν λοιπόν αυτούς έκ 
τής κοινωνίας, τηρεΐν αυτούς φυλακισμένους 
έπί χρόνον κατά τό μάλλον καί ήττον μακρόν, 
καί άπολύειν καί πάλιν εν τφ μέσω τής κοινω
νίας δέν εΐνε μέσον όπως βελτιωθώσιν άπλώ; 

όνον στερούνται τής ελευθερίας αυτών καί ου- 
έν πλέονριπτόμενοι δ’έν τφ μέσω του κόσμ.ου 

έν τΤί αΰτ·?5 καταστάσει, ήτις προύκάλεσε τήν 
ποώτην αύτών πτώσιν, άναποφεύκτως θέλουσι 
καί πάλιν έξολισθήσει' τό μόνον λοιπόν μέσον 
όπως άπαλλαγώσι ταύτης είνε νά έςισωθώσι 
προς τούς ανθρώπους, ο’ίτινες ζώσιν έκ τοΰ ε
παγγέλματος αυτών, δηλ. νά έφοδιασθώσι δι’ 
επαγγέλματος καί χρήματος. Συνεπώς λοιπόν 
πρός ταΰτα οί οίκοι τών μετανοούντων έχου- 
σιν ώς πρώτον μέν όρον ότι πάς κατάδικος, 
όστις δεν γνωρίζει επάγγελμά τι, πρέπει νά έκ- 
μάθν) έν τοιοΰτον κατ' εκλογήν αύτοΰ, καί ώς 
δεύτερον, ότι τά δύο τρίτα τοΰ χρήματος 0- 
περ ήθελεν άποφέρει τό επάγγελμα τοΰτο κα
τά τόν χρόνον τής φυλακίσεως τοΰ ενόχου έ- 
σονται ύπέρ αύτοΰ. 'Άρθρον δέ τι προστεθέν 
κατόπιν συμπληροϊ τό φιλάνθρωπον τοΰτο μέ
τρο», διατάσσον όπως οί φυλακισμένοι διαβι- 
βάζωσι τό τρίτον τοΰ χρήματος τούτου εις 
τόν πατέρα ή τήν μητέρα, εις τήν γυναίκα ή 
τά τέκνα αύτών.

»Ούτως ή άλυσος τής φύσεως, ή βιαίως διά 
τόν κατάδικον συντριβεΐσα δυνάμει δικαστική; 
άποφάσεως, συνάπτεται καί πάλιν διά νέων 
σχέσεων. Τό χρήμα όπερ ούτος άποστέλλει εις 
τήν οικογένειαν αύτοΰ παρασκευάζει αύτώ έν 
τώ μέσω ταύτης εύχάριστόν επάνοδον. Ό  οι
κογενειακός βίος, ού τίνος ή καρδία αύτοΰ το- 
σαύτην έχει άνάγκην, άφ’ οΰέπί τοσοΰτον χρό
νον ύπήρξεν ε στερημένος τούτου, ανοίγεται 
αύτφ' διότι άντί νά έπιστρέψη εν αύτώ έςου- 
Οενωμένον, πτωχόν καί γυμνόν τό άπόν τής οι
κογένειας μέλος, επανέρχεται τούναντίον κε- 
καθαρμένον έκ τοΰ παρελθόντος αμαρτήματος 
διά τής τιμωρίας αυτής καί έζησφαλισμένον 
εί; τήν μέλλουσαν άρετήν αύτοΰ διά τοΰ χρή
ματος όπερ κατέχει, καί τοΰ έπαγγέλμ.ατος ό
περ έζέμαθεν».

Οί Γερμανοί χειρουργοί δεν στερούνται τόλ- 
μνις. Εις ές αύτών, ΙΙοΙΓοποΙι καλούμενος, έκ 
Μονάχου, άφαιρέσας ογκώδες οϊδημ.α άπό τοΰ 
πάσχοντος βραχίονός τίνος, συνέλαβε τήν ι
δέαν νά άναπληρώσνι τήν έκ τής έγχειρίσεως 
προξενηθεΐσαν οπήν, διά μυϊκοΰ όγκου άποσπα- 
σθέντος έκ μ.·/ιροΰ κυνός. Μετά τρεις μήνας, ό 
πάσχων άνεκτήσατο τήν χρήσιν τοΰ βραχίονος 
αύτοΰ τέλεον θεραπευθέντος.

<%%%
Φ ωτογραφ ία  τοΰ Λ όγον.— Γνωστόν είνε ότι
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οί κωφάλαλοι διδάσκονται νά όμιλώσι καί νά 
γράφωσι διά τής κινήσεως τών χειλέων. Κατά 
τινα αγγλικήν έφημερίδα εις τόν Wanerke έ- 
πήλθεν ή ιδέα νά φωτογραφήση τήν φυσιογνω
μίαν ανθρώπου έν ώ αϊ κινήσεις αύται τών 
χειλέων ήσαν λίαν χαρακτηοιστικαί,όπως άπο- 
τυπώσγ ούτως τήν εις έκαστον ήχον άνταπο- 
κρινομένην κίνησιν τών χειλέων. Έπί τών φω
τογραφημάτων τούτων, παοουσιασθέντων τή 
φ ωτογραφ ιχη ί τ α ίρ ια , εντελώς άπειροι τής δι
δακτικής τών κωφαλάλων μεθόδου άνθρωποι ή- 
δυνήθησαν νά διακρίνωσι τούς διαφόρους τό
νους, ώς είπεΐν, τής φωνής.

\ X V

"Εν τινι τών δραματίων τοΰ Όφεμ.βάχ πα- 
ρίσταται ό βρασιλιανός Πόμπα Ματαδόρες δια- 
σκορπίζων δουκάτα μέν διά τοΰ μεδίμνου, ά- 
δάμαντας δέ διά τής πλάστιγγος. Υπάρχει 
όμ.ως ούχί έπί σκηνής καί κατά φαντασίαν, 
άλλά πράγματι βρασιλιανός τις Don Ricardo 
da Jonza. πλουσιώτερος παντός Ευρωπαίου καί 
’Αμερικανού, καί αύτών τών Ροτσίλδ, έχων 
έκ μεταλλείων χρυσοΰ καί άδαμάντων έτησίαν
πρόσοδον 300,000,000 ! Ένα μήνα τοΰ έτους 
διατρίβει έν ΙΙαρισίοις, όπου έχει 29 οικίας, 
καί ποιείται έλεημ.οσύνας βασιλοπρεπεΐς.— Έν 
Γαλλία ύπάρχει Γάλ-λος κόμης, ούτινος ή σύμ- 
βιος μέλλει νά κληρονομήση χίλια εκατομμύ
ρια. ΙΙρό έκατόν έτών Άμ.ερικανός έπώλησε τό 
έδαφος, έφ’ ού κεϊται νΰν ή πόλις Σικάγο, έπί 
τώ όρω νά τό άπολάβη μ.ετά 99 έτη. ‘Π τού
του έσχάτη κληρονόμος ένυμφεύθη τόν Γάλλον 
κόμητα, εις ον άπό τοΰ προσεχούς Ιουλίου θά 
άνήκν) όλη ή πόλις, έάν μή έςαγοράσγ έαυτήν. 
Τό πράγμα όμως έχει τάς δυσχερείας του, διότι 
θά διαμαρτυρηθώσιν οί νΰν γαιοκτήμονες καί 
οίκοδεσπόται.

Έζ άρθρου δημοσιευθέντος άρτι έν τή, 
• Επιστημονική Επιθεωρήσει» περί τών λαών 
τής δυτικής παραλίας τής Αφρικής άποσπώ- 
μεν τά έςής περίεργα περί τοΰ στρατού τής 
Ααχομέϋ. «Τό έκλεκτότατον σώμα τοΰ στρα
τού έν Λαχομέϋ είνε ή λεγεών τών Άμαζό- 
νων' τό σώμα τοΰτο συγκροτείται έκ νεανίδων 
έκλεγομένων ύπό τοΰ βασιλέως, ού τίνος άπο- 

j τελοΰσι τήν σωμ.ατοφυλακήν. Την απώλειαν 
τής παρθενίας έκτίνουσι διά τής ιδίας ζωής· 
Λ i γυναίκες αύται θεωρούνται ώς άνδρειότε- 

I ραι καί σκληρότεραι τών άνδρών πολεμιστών' 
βέβαιον δ’ είνε ότι εις δύο σνμπλοκάς πρός 
άλλην τινά φυλήν τής 'Αφρικής ή άφοσίωσις 
αύτών έσωσε δίς τήν ζωήν τού κυριάρχου 
αυτών ».
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