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' Οπως φυλάσσωμεν φιλοστόργως Ιν τώ  κόλπω ή-

ε' ν  άγαπητοδ άπόντος περιπόθητου έπιστολήν, είς 
μοσχοβολάν δίδει άρωμα ή απουσία καί ή  αγάπη, 

οδτω παραλαμβάνει ΐνα  φολάςη εν ταϊς σελίσιν αυ
τή ς καί ή Έ  β δ ο μ ά ς τά δύο κατωτέρω κείμενα, 
i t  ών ό πεφωτισμένος δσιρ καί ειλικρινής φιλελλη

νισμός τού Ρενάν έξομνεΐ τήν ήμετεραν .πατρίδα καί 
χαιρετίζει τά τέκνα της. Πεποίθαμεν δέ ότι οί άνα- 
γνώ σται πάντες θά έπιτρέϊίωσιν ήμΐν, όπως έξ όνό- 
ματος αυτών καί τής ευγνωμοσύνης τω ν, έίποτείνω- 
μεν τω  μεγάλψ φιλοσοφώ Sv έγκάρδιον :

— Εδχαριστοδμεν.

Έπί τή είν.οσιπενταετηρίδι τοδ Ιν Παρισίοις „Συλ
λόγου πρός Ινθάορυνσιν τών ‘Ελληνικών σπυυδών“ è Ρενάν μή δοναμενος νά προεδρευση έγραψε πρός 
τούς συνελθόντας μεταξύ άλλων καί τά Ι|ής :

«Ή  επιστημονική σπουδή τού παρελθόν
τος έχει με'γα διαφέοον, ώ; καί ή αισθη
τική, ϊνα ή μελέτη τών ελληνικών γραμ
μάτων άνθή. Τό σημαντικώτατον μέρος 
•τών γνώσεων, ά; έχομεν -irepl τής άνθρω- 
πότητο:, έγοάφη ελληνιστί. Πάντες οί 
κλάδοι της επιστημονική; έοεύνης συν
δέονται πρός τόν Ιλληνισμόν. Αί λεπτομε
ρείς ανιχνεύσεις, άς οί σοφοί τών πέντε τε
λευταίων έκατονταετηριδων έ'καμον, δέν 
Ιφθασαν άκόμη είς τό πέρας. Κείμενα Ε λ
λήνων συγγραφέων, άγνωστα, ή κακώς ί- 
εξετασθε'ντα,ύπάρχουσιν ετι έν τώ κόσμω. 
Πρέπει νά άνευρεθώσι, καί νά άχθη είς το 
φώς τό περιεχόμενον αύτών.Τά πρό πολλοΰ 
είς χείρας παντός ευρισκόμενα καί γνωστά 
κείμενα ανάγκη έκ νέου να άναγνωσθώσι, 
νά διορθωθώσι, νά έννοηθώσιν, Ό  Ελλη
νιστή; πρώτιστα εργάζεται ύπέρ τής π α γ 
κοσμίου επιστήμης. Τό νεώτερον πνεύμα, 
βπεϋδον πανταχού πρός νε’ας έρευνας, άκο- 

. λουθεί τό μέγα δίδαγμα τής μεθόδου, ήν

παρέδωκεν ήμϊν ή αρχαία Ελλάς, ες άει 
μετά προσοχή; ζητούσα νά γνωρίση την 
πραγματικότητα. Οί Έλληνισταί άς αν» 
τλώσιν ετι τό θάρρος αυτών καί έκ τού ό
τι δεν υπάρχει είδικότης εν τφ  συνόλω τών 
ιστορικών μελετών, ήτις δέν άναγκάζεται 
νά άναζητή είς τά ελληνικά κείμενα τήν 
καλλιτέραν διδασκαλίαν. Γινώσκομεν κάλ- 
λιον την άρχαίαν Περσίαν διά τού Ηρο
δότου ή διά τών ζενδικώνκειμένων τού’Αγ- 
κετίλ. Βεβαίως ο,τι ή ‘Ελλά; παρέδωκεν 
ήμίν περί τών ’Ινδιών είνε ολίγον, άλλ’ 
αυτό τό ολίγον οδηγεί ήμάς είς τό νά φέ· 
ρωμεν τάξιν τινά καί όρίσωμεν χρονολο
γίαν είς την πληθύν τών ινδικών μνημείων.

Τά εργα υμών, άτινα αύξάνουσιν έπι- 
προσθετόμενα κατ’ έτος, θά είνε θησαυρός 
τού μέλλοντος. Ή  δόξα δε ϋμών, ή αντα
μοιβή ΰμών, Κύριοι, ή άπόδειξις ότι βαδί
ζετε τήν ευθείαν εινε ή συμμετοχή τή ; ά- 
ναγεννηθείσης Ελλάδος εί; τάς προσπά
θειας σας, συμμεριζομέγης τό εύγενές έρ
γον, όπερ άνελάβατε. Σήμερον όπως κατά 
την ΙΕ’ καί Ις·' έκατονταετηριδα, αί 
ρευναι έπί τού άρχαίου ελληνικού κόσμου 
δεν δύνανται τελείως νά έπιτελεσθώσιν ά- 
νευ τής συνεργασίας τών Ελλήνων. Ή  ά- 
ναγέννησις τού Ελληνισμού έν τ·7ι Δύσει 
κατά τήν ΙΕ ίκατονταετηριδα συνετελέ- 
σθη, διότι καί οι "Ελληνες κατά την χρο
νικήν εκείνην περίοδον εύρίσκοντο έν άνα- 
γεννησει. Κάτοχοι τοιούτου πλουσίου πα
ρελθόντος υπήρξαν έν ταυτώ κατά τό 
μάλλον ή ήττον καί οί διανομείς καί οί έρ- 
μηνευται αυτού. ΕΙσθε εύσυχεΐς, κύριοι, ε- 
χοντες τοιούτου; νοήμονα; καί συμπαθείς 
συνάδελφου;....»

Έ ν  τφγεόματ: δέ, όπερ έπί τή εορτή εδόθη, έ Ρε
νάν άναστάς εφερε τήν Ιξής πρόποσιν :

«Εύχρεστηθητε, Κύριοι, νά ^¿ψητε ακ
τίνα ήλιου έπί τών τελευταίων μου ήμε- 
ρών. ’Αγαπώ πολύ τά συμπόσια, έν οί;, 
ώ ; έν τφ  ΰμετέρω, επικρατεί εγκάρδιο; συμ
πάθεια, εξοβελίζεται δ’ ή πολίτικη. ΙΙιθα- 
νώς προΐσταμαι σήμερον τό ύστατον τοιαύ- 
της εορτής. Πρό μιάς άκόμη ώρας (τόσα 
είνε τά κατατρύχοντά με ενοχλήματα !) 
δέν ηξευρα,έάν θά κατωρθουν νά πασευρεθώ. 
’Αλλά, δόξα τφ  ©εφ, ιδού έγώ έν μέσψ ΰ 
μών, καί ούχί λίαν ανάπηρος! Ή  Ιορτη εί
ναι ώραία καί καλώς πράττετε πανηγύρι - 
ζυντες αύτήν. Έν έτει 1867 φίλοι τινές 
τού ελληνισμού, έξ ών ολίγοι οί ζώντες 
ετι,ίδρυσαν τηνύμετέοαν Εταιρείαν,ώς σκο- 
πον έχουσαν τηνέν Γαλλία περιθαλψιν τών 
ελληνικών γραμμάτων, '(.(ποιον άσπάσιον 
πρόγραμμα! ‘Ημείς ένδιατριβομεν περί τ ι  
πράγματα τών άπωτέρων έξαρΤηματων, 
τών αποικιών. Ά λλ ’ ΰμεϊ; οίκεϊτε αύτην

τήν πατρίδα καί την σκηνήν ΰμών έπήξατε 
επί τού ιερού χώρου, ένθα κείται ή θρη
σκευτική πάντων ημών κοιτίς, ή Άκρόπο- 
λις! Υπάρχει έντ^ ίστορια εν θαύμα, (θαύ
μα δέ καλώ ό,τι έγένετο άπαξ καί μόνον) 
ή αρχαία Ελλάς ! Ναι, πεντακόσια περί
που έτη πρό Χριστού, διεμορφώθη τύπος 
πόλιτισμού.τοσούτοντέλειος, τοσούτον πλή
ρης, ώστε πάν τό προηγηθέν έπεσκιάσθη, 
τότε δ’ έγεννήθη πράγματι δ λόγος καί· ή 
έλευθερία καί έπεφάνη έν τφ  βίψ της άν- 
θρωπότητος ό πολίτης, ό ελεύθερος άνήρ- 
Ένώπιον τής άνεπιτηδεύτου εύγενείας αυ
τού καί άξιοπρεπεέα; πάν ο,τι πρότερον έ- 
κρίνετο βασιλικόν καί μεγαλοπρεπές έτα- 
πεινώθη. Ή έπί τού λόγου θεμελιουμένη 
ηθικη έξεδηλούτο εν τη αιώνιέ αύτής α 
λήθεια άνευ άναμιξεως υπερφυών επινοη
μάτων.
. Τό αληθές περί τών θεών καί περί της 

φύσεως άνεκαλύπτετο σχεδόν ακέραιον, ό- 
δέ άνθρωπος, απαλλασσόμενος τών αφρό
νων φόβητρων τής παιδικής αυτού ηλικί
ας, ήοχιζεν ένατενίζων γαληναιως την ει
μαρμένην. Έθεμελιούσο ή φιλοσοφία, του- 
τέστιν ή αληθής επιστήμη. Έστιν ότι δι- 
ωράτο καί αυτό τό μηχανικόν τού κόσμου 
σύστημα. Ή  όρθή ιδία δέν έτηοηθη μέ
χρι τέλους, άλλ’ ή άρχή έτέθη, Κοπέρνι- 
κος δέ καί Γαλιλαίος καί Νεύτων έξηγα- 
γον άπλώς τά πορίσματα τής αρχικής εκεί
νης ιδέας, καθ’ ν)ν ή γή έπαυσε θεωρούμε
νη ώ; τό κέντρον καί ύπεδείχθη τό άπει
ρον. Έν δε τ·/) τέχνη ποια γονιμότης, 
ποίος κόσμος θεών καί θεατών, ποία ού- 
ρ'ανία άναστάτωσις ! Ή Έλλά; επενόησε 
τό καλόν, ώ; είχεν επινοήσει τό αληθές. 
Ή  Έωα είχε γλυψει αγάλματα πρό αύ- 
τή;> μία δέ ανατολική χώρα κατώρθωσί 
πρό αύτής ν’ άπαλλαγγ) τής διηνεκούς 
άναμιξεως τών θεών εί; τά άνθρωπινα. 
Ά λλ ’ η Ελλάς μόνη άνικάλυψε την μο
νιμότητα τών νόμων τη ; φύσεως, ή Ε λ
λάς μόνη άνεκάλυψε τό μυστήριον τού κα
λού καί τού αληθούς, τόν κανόνα, τό ιδε
ώδες. Έκτοτε άρκεΐ η φοίτησις είς την 
σχολή,ν τή ; Ελλάδος καί τούτο επραξεν ή 
Ρώμη, τούτο Ιπραξεν η άναγέννησις, τού
το δέ θά πράττωσι, μετά πάντα παροξυ
σμόν βαρβαρότητος, οί πρωτουργοί τών 
μελλουσών άναγιννήσεων. ΙΙερί την οριστι
κήν ταύτην ώραν εν τή ίστορια τής άνθρω- 
πότητος περιστρέφονται αί ΰμέτεραι μελέ- 
ται, 6 δέ κλήρος ΰμών είναι επίζηλος. Έν 
τοίς συγγράμμασι, περί & ενδιατρίβετε 
μετά τόση; ζέσεως εΰρέθη τό χα .Ιύ ν καί τό 
έξαίσιον έκεϊνο κράμα, τό χαΛός κ’ άγα- 
βό€. θαυμάσιαι λέξεις καί θαυμάσιαι ίδε'αι. 
Ό  ευγενης άνθρωπος φέρει έκτοτε έν Ιαυ- 
τφ  τήν πηγην τη ; εύγενείας. Τό καλόν, 
τό άγαθόν, τό αληθές είναι οί θειοι πόλοι, 
οί έλκύοντες ήμάς.
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Ή  Ελλάς ούδέποτε έστρεψε μελαγχολι- 
κώς τό βλέμμα πρός τα ύπίσω, ουδέποτε 
εσχεν ιδέαν θλίψεως, τουτέστιν ιδίαν εγωι
σμού ! Χωρεϊ' πάντοτε πρός τά ποόσω, διότι 
συναισθάνεται ότι δ κόσμος χρήζει αυτής 
καί οτι εγκλείει έν έχυτή χρός ώ?αν τήν 
-ύπερτάτην -τής άνθρωπότητος συνείΒησιν. 
Έίπερ τι καί άλλο διακρίνει τον ίλλνινα ή 
πίστις έπί τήν δόξαν του, ή έμπιστοσύνη 
έπί τό μέλλον. Διότι χαί ή δόξα είνε τη; 
Έλλάδο; έφεύρεσις. Ό  βίο; τού ατόκου 
είνε βραχύ;, άλλ’. ή μνήμη τών έργων του 
αίωνία καί ή μνήμη αϋτη αποτελεί τόν α
ληθή βίον. Τό σπουδαΐον είνε τί υστεροφη
μία. Ό έπί γή; βιος υποτάσσεται εί; τόν 
αέραν τοϋ τάφου, συνετός δ’ ύπολογισμος 
καθίσταται ή Ουσία ύπέρ τής φήμης Ού
τως ό ελλην έπλασε κεφάλαιον «νεχτίμη- 
τον,.ού εγένετο δ διανομεύς. Έπινοήσασα 
την ίστο?ίαν, ή Ελλάς έπενόησε τήν *■?·■■ 
<5ΐν τού κόσμου καί ή κρίσις αυτη ητο α 
νέκκλητος. ’Εκείνοι περί ών δεν ώμίλησεν 
*  Ελλάς, κατεδικάσθησαν εί; την λήθην,
τουτέστιν εις τό μηδέν, εις εκείνους δ ων 
ώνεμνήσθη ή Έ λλά;, ήσφαλίσθη ή δόξα, 
τουτέστιν ή ζωή. 'Ίνα τύχωσιν άγάλματος 
έν Άθήναις οί βασιλείς, άμιλλώνται xpèc 
άλλήλους εις κολακείας καί εις ευεργεσίας. 
Ούτως έν ελλείψει τής άθανασίας, ήν έπι- 
φυλάσσουσιν εαυτοί; οί Θεοί, οί άνθρωποι 
εύρόν τι πλέον, ή έφήμερον δοξάριον. Έν 
τώ πυκνω των ανθρώπων πλήθει έγινετο 

• οίονεί επιλογή καί ό βιος έκτήσατό τινα 
σκοπόν. Ή υπέρτατη αμοιβή τού επιζητη- 
σαντο; τό καλόν καί τό αγαθόν έγένετο ή 
έκτίμησι; των Έλλήνων.Ούτως έπλάσθηδ 
φωτεινός εκείνος κύκλος, έξ ού ή άνθρωπο- 
τη ; ¿φύεται τό θέλγητρου. Τά έργα κε- 
κτηνται ιδεώδη αξίαν, όταν ύπάιχωσιν ά?- 
μόδιοι κριται. ώ; βάσις δέ τής διαμορφω- 
σεως τόσων υψηλών χαρακτήρων εν τώ λα- 
τινικώ κόσμο) καί παρ’ ήμϊν, εχρησιμευσεν 
ή ιδέα ότι εζων άποβλέποντες εις την εκ- 
τίαησιν λογάδων. Τούτο κατενόησε τελειό- 
ν* τα  ό Κικέοων, ό βαθύς τής Έλλαδος 
γνώστης «in hoc luce v ive», διανυσας 
δε πονηοάς ήμέρας, ώ; φάρον άληθείας ε- 
σχε πρό οφθαλμών τό καλόν.

Ευχαριστώ ύμάς, κύριοι, τούς βυθίσαν- 
τάς με αυθις επί στιγμήν διά των ανα
μνήσεων εις τόν άγνόν α ’ιθέρα άλλου 
κόσμου. Τοιαύται σκέψεις άμβλύνουσι'τους 
πόνους καί παραμυθοϋσιν έπί τφ  γήρατι. 
Θά ίδω άρά γε καί πάλιν, τήν Άκρόπολ.ιν; 
Δεν τό ελπίζω καί οί οφθαλμοί μου θά Βύ- 
σωσι πιθανώς έν μέσω τής απαίσιας δμι- 
χλης τού βορρά. Ά λλ ’ εις υμάς όφειλω 
στιγμιαίου μαγικόν δνειοον. Ευχαριστώ 
έπί τή έσπέρμ ταύτγι, ευχαριστώ επί ταϊς 
ώραις* ά; διήλθον έν μέσιρ αληθών Ελλή
νων, προπίομεν δ' δμοϋ ύπέρ τών αρχαίων 
Ελλήνων, τών άπαραμίλλων διδασκάλων 
παντός ό,τι μέγα καί εύγενές, ύπέρ τών ε 
πιφανών ξένων, οΐτινες προσήλθον εί; τό 
ήμέτερον συμπόσιον, καί ύπέρ τών .ιδρυτών 
τή ; Εταιρεία; σχεδόν πάντων τεθνεώτων ! 
Ή  ιδέα, ήν συνέλαβον πρό 25 έτών ήταν α
γαθή καί γόνιμο;.»

- ► - Η * - ! - · “

‘ A l n P U f  εΤΟΤΣΑΙ Τ ΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

G H A E L E S  D E  M O U T

Α Θ Η Ν Α  I
(^ υ ν ί^ ε ι*  κα ί τέλος)

Περίεργον είνε ότι έκ τών αρχαίων τή ; 
πόλεω; τμημάτων τό άφαρωμένον εις τού; 
νεκρού;, τό κοιμητηρίου δήλον ότι τού Κε- 
ρ α μ ε ι κ ο ϋ ,  πλείονα διέσωσεν ερείπια τών υπο 
τώνζώντων οικουμενών. Αί έπί τοϋ χώρου 
τούτου, πρό τοιακονταετία; έκτελεσθεϊσαι 
άνασκαφαί, υπό πλήρους έστέφθησαν επι
τυχίας- έξωθεν τοϋ Διπύλου, κάτωθεν έπι- 
χωματώσεων. αϊτινες έφαινον-™ συνήθεις 
τοϋ εδάφους άνωμαλίαι ανεκαλυφθη δδός 
ολόκληρος έλουσα έκατέοωθεν τάφου;, αι 
έπιτύμβιοι στήλαι τών οποίων είσί πολ- 
λάκις άρίστης τέχνης· ‘ Υπάχει έκει πληθύ;
κιονίσκων έκ κυανόλευκου μαρμάρου, εφ ωγ
είσίν άναγεγραμμένα τά όνόμαια-.τών τεθνε
ώτων, στήλαι έπίπεδοι ,κε.κοσμημέναι διά 
γλυφών, ακρωτηρίων, ροδάκων λεπτότατα 
κατεργασμένων έπί πολλών τών τάφων 
τούτων εϋρηνται ανάγλυφα, τα όποϊα εινε 
έργα τής άρίστης έ.ποχής καί καλλιτεχνών 
έξοχων. *0 αφιερωμένος είς τόν.Δεξίλεων 
σηκός, ήρωα εικοσαετή φονευθέντα υπό τών 
πολεμίων ολίγον μετά τόν Πελοποννησιακον 
πόλεμον, είνε ώρισμένως !ν  τών ωραίων έρ
γων τής ελληνικής γλυπτικής· δ έφηβος 
απεικονίζεται έφιππος καί διαπερών διά 
τοϋ ακοντίου αύτοϋ τόν κατά γή ; «ε- 
πτωκότα αντίπαλον αναγνωρίζει τις τήν 
συνδυάζουσαν τήν δύναμιν καί τήν χάριν 
άττικήν τέχνην έν τφ  ζωηρφ, ανεπιτήδευ
τη , ήρωϊκφ καί πραγματική τούτ*^ συμ- 
πλέγματι, έν ω ή άρμονία ουδέ κατ’ ελά
χιστου μειοϊ τών γραμμών τήν ακρίβειαν· 
Ό Δεξίλεω; ανήκει είς το είδος τών νεαρών 
ιππέων τοϋ διαζώματος τοϋ Παρθενώνος^ δ 
δέ ποιήσας τό έργον τοϋτο γλύπτη;, εινε 
άναμφιρρήστω; μαθητή; τή ; σχολή; τοϋ
Φειδίου. ,

Πλησίον αύτοΰ ύψοϋται Ιτέρα στήλη επί 
τοϋ τύμβου γυναικός,ήτις ώ ;έκ τή ; επιγρα
φής μανθάνομεν ώνομάζετο Κοράλλιον,γυνη 
τού Άγάθωνος, φέρουσα τόν συνήθη ^καί 
παραδεδεγμένου τύπον τών έν Άθήναις έπι- 
ταφίων μνημείων· απεικονίζεται αύ τη καθη- 
μένη, ύπό ποδήρους κεκαλυμκένη εσθήτος- 
ή άψογος τού προσώπου αυτής κατατομή 
ήδυτάτην εκφράζει μελαγχολίαν ενώπιον 
αυτής δ σύζυγος, έλθών φαίνεται ίνα την 
έπισκεφθ^ έν τφ  τάφω, μετά βαθύτατης 
ατενίζει προς αυτήν στοργής'· θέλγει /.αί 
καί έν ταύτφ συγκινεϊ ή άφέλεια και ή 
ανεπιτήδευτος σεμνδτης τής φυσικωτάτης 
καί έν ταύτφ δραματικής ταύτης σκηνής, 
έν ή ό καλλιτέχνης ούδέν πλέον επεζήτη- 
σεν ν’ άπεικονίση ή τήν έκφρασιν αισθή
ματος αληθούς, ώς μόνον έχων επίκουρον 
τήν άδολόν αυτού τέχνην. Χαιρετίσωμεν, 
πρός τό. ετερον μέρος τής όδού, διαπρεπή 
τάφον, εφ’ ού ύπήρχεν ανάγλυφου απεικο- 
νιζον νεάνιδα καθημένην, καί φέρουσαν έπί 
τών γονάτων τήν ύπό τής θεραπαινιδος 
αΰτής κομισθεΐή-αν καί τιμαλφή περιέχου-

σαν αντικείμενα πυξίδα· ώνόμάζετο Ηγησω 
θυγάτηρτού Προξένου. Ουδέποτε ή ελληνική 
τέχνη έπλασε τύπον χαοιεστερον· ελαφροί 
καί διαφ.ανεϊ: πέπλοι καλύπτουσι τό ολίγον- 
καταβεβλημε'νον σώμ.α τής άγνή; Α θη
ναίας, ή δέ κεκλιμένη κεφαλή άνεκφραστον 
αποπνέει ήδύτητα. Ή θλιβερά ελεγεία τής 
Νεότητος καί τού Θανάτου απεικονίζεται 
ζώσχ εν. τή μαρμαρίνη ταύτη εποποιία, εν 
τή αυστηοιώδη συννοία καί τφ  μελαγχολι- 
κφ μειδιάματι τής Ήγησοϋς.

'Επανερχόμενοι εί; τόν εύρύν χώρον τών 
άνασκαφών καί διαβατικόν ρίπτοντες βλέμ
μα έπί τού μικρού μαρμαοίνου σηκού, έν 
τφ  δποίω εύοίσκονται τά ολίγον ογκώδους 
τέχνης αγάλματα τών δυο αδελφών Δη- 
.μητρίας καί Παμφύλης, διατρέξωμίν ήδη 
μακράν σειράν ήρειπωμένων οικοδομημά
των, ναών ή δημοσίων καταστημάτων, τών 
όποιων τά κοηπιδώματα μονον και ολίγοι 
τοίχοι διεσώθησαν μέχΟις ήμών· εύρίσκετο 
εκεί δλόκληρον καί εύρύ τής πόλεω; τμήμα,' 
ό έσω Κεοαμεικό;, τοϋ όποιου αί δδοί φαί
νεται ότι ήσαν στενότατοι' αλλα δυσκόλως 
δυναταί τις τό γενικόν αυτού διαγραμμα 
νά κατανόηση.

Μεταβώμεν νϋν, κλίνοντες έπί δεξά, πρός 
τόν εύρύν καί έπίπεδον χώρον, επί τοϋ ό
ποιου εγείρεται δ μόνος σχεδόν αλώβητο'; 
έκ τών έν Άθήναις αρχαίων ναών διατηρη
θείς, 0 αφιερωθεί; εί; τον Θηοέα, διότι κατά 
τήν παοάδοσιν, τοιούτου μεγαλοπρεπούς ε- 
τυχον τύμβου τά όστά τοϋ ήμιθέου εκείνου.

Πάντω; όμως εινε άρχαιότερος τού Παρ-· 
θενώνος, τοϋ άρίστου δωρικού ρυθμού, διε- 
τήρησε δέ άπαντα; του; κίονας, τά  κενά α
ετώματα καί τά ανάγλυφα τών μετο
πών αύτοϋ.

Μετρίου μεγέθους, άλλά συμμετρίας θαυ
μαστής, τό Θησείου εινε έκ τών τελιιο-· 
τάτων προτύπων τής θρησκευτικής αρχιτε
κτονικής τής αρχαίας Έλλάδο;. Καί οί 
μεν 3ωμοί καί τά κοσμού-τα τόν σηκόν 
αύτοϋ αγάλματα, π;ό πολλοϋ δέν ύπάρ- 
χουσι πλέον, τό δέ τέμενος αύτοϋ είνε μονό
τονου καί στυγνόν άλλ’ έκ τών έξωθεν, 
έπί δύο ίστάμενος μαρμάρινων βαθμιδών, 
ύπό υψηλών περιβαλλόμενος αλοών, περι- 
ζωνυόμενος ύπό τών πυροοχρόων αύτοϋ κι
όνων. έπί έρήμης μεμονωμένος έκτάσεως, 
σοβαράν κέκτηται μεγαλοπρέπειαν, δ ναός 
ούτος τόν δποίον οί αιώνες καί οί βάρβαροι 
έσεβάσθησαν. Στερείται έν τούτοι; τοϋ 
θέλγητρου εκείνου τού χαρακτηρίζοντος τά 
κατά τόήμισυ ήρειπωμένα αριστουργήματα,, 
τά όποια θέλομεν μετ' ολίγον θαυμάσει έπί 
τής Άκρο πόλεω;' ούδέ συγκινεϊ ήαάς, τοϋ 
περιστύλου αύτοϋ τό σοβαρόν μεγαλείου. 
Εινε φαίνεται πεπρωμένου αί καταστροφαί 
τών βαρβάρων καί τών αιώνων νά προσδί- 
δωσίν είς τά αρχαία ταΰτα μαρμάρινα οι
κοδομήματα,' δραματικήν τινα καλλονήν 
συγκινοϋσαν ήμάς πλειότερον^ί'σως καί αυ
τής τής τελειότητός των. Ούδέν διακόπτει 
τήν:&ρμονίαν τών γραμμών τοϋ θησείου : 
ηύνοήθη ύπό τής τύχης, έσώθη, οί δέ ο
φθαλμοί ήμών δύνανται νά διατρέξωσι ά· 
κώλύτως τούς γαληνιαίους κίονας τοϋ περι- 
στύλοϋ'αύτοϋ.Άλλά πόσον βχθύτερον συναί
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σθημα, λυπηρόν βεβαίως, άλλά γοητευτι
κόν ώς θεία οπτασία, γεννώσιν έν ήμΐν
δ κεραυνόπληκτος Παρθειών καί τά Προ
πύλαια , κατακερματισμένα άλλ’ έν ταυτώ 
άκαταγώνιστα ίστάμενα έπί τού εξαγια- 
σθέντος ύπό τών έξοχων άύτών λειψάνων
πεδίου τή ; μάχης '·

Μετά σεβασμού. προσέλθωμεν εις τόν ίε- 
ρόν βράχον σύμπασα ή τών άιχαίωύ^ Α
θηνών μεγαλοφυία εύρίσκιται τφόντι εκεί, 
ίπ ί τών παρά τούς πρόποδας αυτού λόφων, 
ίίς  τά  περιβάλλοντα αύτόν ερείπια, είς 
τούς ναούς τούς άποτελοϋντας τήν κορω
νίδα αύτοϋ χαί τήν δόξαν.

Προς μεσημβρίαν περιβάλλεται ή Ακρο 
πόλις ύπό τών ίδίαι; δαπάναις ύπό τού
Κίμωνος κατασκευασθέντων οχυρωμάτων 
πρός άρκτον,ύπό τών έν βίμ οίκοδομηθέντων 
ίιπό τού Θεμιστοκλέους τειχών,θελοντο; νά 
προλάβη έπιδρομήν τινα τών Σπαρτιατών 
ήρέμα επικλινή άναχώματα ύψοϋνται μέ
χρι τοϋ φαιού καί ύπερύθρου βράχου, εφ 
ού ΐστανται οί ναοί. Τά άναχώματα ταϋτά 
έκαλύπτοντο άλλοτε ύπό μνημείων, τά ό- 
ποϊα παντοίας ύπέστησαν δοκιμασίας* τινά 
μέν αύτών, ώς τό θέατρου τού Βάκχου, το 
’ Ασκληπιείου, ή στοά τού Εύμένους, το θέ
ατρου Ήρώδου τού ’Αττικού, μεγαλοπρεπή 
διέσωσαν έρείπια καί μέρη τινά αΰτων σχε
δόν άκέραια- τά λοιπά, ώς τό μικρόν ίερον 
•τής Ίσιδος καί τής Γής, δέν είνε πλέον ή 
άμορφοι σωροί λίθων καί τεμαχίων μαρμά
ρ ω ν  άλλα τέλος, έπί τής άντιθέτου κλι- 
πύος, ύπό τήν ύψηλήν κρύπτονται _ χλόην 
εκεί είσί τεθαμμένα τά κρηπιδώματα του 
ναού τού Κάστορος καί Πολυδευκους και 
πού Πρυτανείου τά λείψανα. Τά περιζωνυ- 
οντα τήν Άχρόπολιν οικοδομήματα ταυτα, 
ουνεμερίσθησαν τήν τύχην αύτής: ηρειπω- 
μενκ καί ταύτα ώς τά μνημεία τής μεγα
λοπρεπούς κορυφή; ήν περιβάλλουσιν, συμ- 
πληροϋσι τήν έποποιίαν έκείνην τή ; ε?η- 
αώσεω; καί καταστροφής,

Τό θέατρου τού Βάκχου Ιπιφαινεται 
πρώτον έπί τής δενδροφύτου όδού τή« 
ρικυκλούσης τόν βράχον τής Ά θηνά;: ο 
πρό αύτοϋ χώρος είνε μεστός κατερριμενων
χαί συντετριμμένων κιόνων, βάθρων κενών, 
¿γαλμάτων ήκρωτηριασμένων. ι0 ^ ν  -τφ
περιβόλω τοϋ θεάτρου ναός, οί πα?^ 
κείμενοι βωμοί, οί άποδεικνύοντες τόν θρη
σκευτικόν τών έν Άθήναις δραματικών πμ- 
ραστάσιων χαρακτήρα, αί ύπό τήν σκηνην 
χεχωσμέναι αρχαιότητες, τά ' πκρομαρ* 
πούντα τ·/5 μεγαλοποεπεί τή ; τραγφδι«; τε- 
■λέσει εξαρτήματα, άμορφου νύν άποτελοϋσι 
σωρείαν μαρμάρων, τών μέν Ισταμένων ετι, 
άλλά παντό; -έστερημένων διοκόσμου, τών 
δ’  επί τής χλόης κατα.κειμένων, εντός τών 
κατά τ ό  ή μ ι τ υ -  άποκρυπτόντων αύτά α 
γρίων. θάμνων.

Αί διά τούς θεατά; τουναντίον προωρι- 
σμέναι ήμικυκλικαί βαθμίδες, ή σειρά τών 
θρόνων έπί τών όποιων έκάθηντυ οί ιερείς 
πών θεών, μάλιστα δ’ δ έν τφ  μέσεσ και α 
πέναντι τή ; θυμέλης κείμενος τοϋ έερέως 
τού Διονύσου, Βιεφυγον τήν^ γενικήν τού 
θεάτρου καταστροφήν, θ ' Αυτοκράτωρ Α* 
δριανός άνεκαίνισε τήν περίδοξον τού -Σο-

φοκλέους χαί Άριστοφάνους σκηνήν : λεί
ψανα τοϋ έργου αύτοϋ είσί τά έν τ?ί ορχή
στρα ευρισκόμενα ανάγλυφα’ άλλ’ ενταύθα 
ούδέ τών αρχιτεκτόνων ούδέ τών γλυπτών 
τά έργα ίνδιχφέρουσιν ήμάς, αλήά το μέ
γεθος τών αναμνήσεων· ϊστάμεθ« εδώ, έπ’ 
αύτής εκείνης τής σκηνής, άφ’ ής έδιδά- 
γθησαν τά αρχαία δράματα χ*ί έπί τών ί- 
§ιων εκείνων καθήμεθα εδρών άφ’ 'ών λαός 
όλόκληρος έπευφήμει τήν Όρέστειαν, τήν 
’Αντιγόνην, τήν ’Ιφιγένειαν, τήν Άνδρο- 
μάχην, τών στίχων καί τών λυρικών, α
σμάτων τών όποιων, νομίζει τις οτι ακούει 
ετι παλλομένους έν τή ατμόσφαιρα τούς α
θανάτους ρυθμούς.

Έναυλα άντηχοϋσιν είς τά ώτα ήμών 
τά εξοχα έκείνα εργα; τά αριστουργήματα 
ταΰτα άνεγείροντα ζώνται πρό τών τεθαμ- 
βημένων ήμών οφθαλμών, ή δε φαντα
σία άνοικοδομεΐ ,τό κατηρειπωμένον θέα
τρου. Καθήμενός τις έπί τών,βαθμιδών έ- 
κείνων καί βλέπων έξελισσομένην πρό αύτοϋ 
τήν Α ττικήν πεδιάδα, πέραν δέ, είς τό βά
θος,.τήν κυανήν τού πελάγους έκτασιν, κα
τανοεί τό γόητρον τοϋ ιστορικού δράματος, 
τήν δύναμιν τής καυστικής κωμιρδίας, έ- 
παναβλέπει διά τής φαντασίας, τούς επι
κούς εκείνους ήρωας, τόν χορόν, τήν μεγα- 
λοποεπή τέλεσιν τών παραστάσεων εκείνων 
δι' ών τό έλληνικόν πνεύμα έπεβλήθη τή 
άνθρωπότητι.

Ό  από τού θεάτρου τού Βχχχου δι’  ευ
ρέως χωριζόμενος τοίχου περίβολός τοϋ Α 
σκληπιείου πρό τριάκοντα περίπου άνευ- 
οέθη έτών, δτε άφνιρέθησαν αί καλύπτου- 
σαι τήν αρκτικήν τής Άκροπόλεως πλευ
ράν επιχωματώσεις. Άνεκαλύφθησαν τότε, 
κατά μήκος τοϋ βράχου, οί σηκοί έν οίς διέ- 
μενον οί ασθενείς,τό σπηλαίου τοϋ Άλλιρο- 
θίου, έξ οΰ άυαβλύζουσιν Ιτι καί νϋν τής Ιε
ρά; κρήνης τά ’ιαματικά νάματα, αί βάσεις 
στοάς έπιμήκους, τά κρηπιδώματα πλεί- 
στων ίερών, πολυπληθείς κίονες συσσω- 
ρευμ,ένοι έΐιί τοϋ έδάφους, άναθηματικαί 
πλάκες, ψηφίσματα, άνάγλυφκ άρίστης τέ
χνης, πάντα τέλος τά ίχνη μετρίου μεγέ
θους οικοδομήματος, έν τφ  όποίω ή είς τό 
άκρότατον τής τελειότητός αύτής σημείου 
έξιχομένη αρχιτεκτονική, έξένισε τήν έν 
σπαογάνοις ετι επιστήμην. Μία τών σκηνών 
τοϋ Π λ ο ύ τ ο υ  τού Άριστοφάνους, ύ- 
πόκειται έν τφ  ίερφ τούτιρ, είς δ προσήρ- 
χοντο οί άσθενείς μάλλον ΐνα άκούσωσιν 
δεισιδαίμονας παρηγορίας ή νά τύχωσι 

I θεραπείας αποτελεσματικής. Καέ ή μέν ια 
τρική τών χρόνων εκείνων άπηρχαιώθη ήδη, 
άλλ’ ή τέχνη αθάνατος ' έπέζησεν έν τοϊς 
διεσπαρμένοι; τούτοι; έρειπίοις' εάν σήαερον 
θεραπεύωμεν κάλλιον τάς άσθένείας, άδυνα- 
τοϋμεν όμως νά οίκοδομήτωμεν εργον κομψό
τερου τού Ασκληπιείου. Τοιούτος εινε πάν
τοτε δ κόσμος· χάνει τις άφ ένός ό,τι κερ
δίζει άφ’ έτέρου. Τελειοπόιήθείσης τής έπι- 
στήμης ή τέχνη πάρήκμασε. Καί εινε τοϋτο 
τό μόνον ϊσως έν Άθήναις μνημείου, έξ ου 
δυνάμεθκ νά κρίνωμεν την' προοδον τών 
νεωτερων χρόνων.

Κάτωθι τοϋ Ασκληπιείου, κείται μικρά 
στοά, οίκοδοιιηθείσα ύπό τοϋ βασιλέως τής

Περγάμου Εύμένους· τό εσωτερικόν αυτής 
έκαλύπτετο άλλοτε ύπό πλακών μαρμάρι
νων, έχοσμεϊτο δέ χαί ύπό αγαλμάτων· τά 
κρηπιδώματα μόνον αύτής σώζονται σήμε
ρον καί ίχνη τινά τών Ινθεν κάκεΐθεν αύ
τής ίσταμένων κιόνων. Τό σύνολον τοϋ ά- 
πογυμνωμενου νϋν στυγνού τούτου οι
κοδομήματος άπετέλει άλλοτε μακράν καί 
μεγαλοπρεπή δίοδον, Βι’ ή; συνεκοινώνει 
τό θέατρου τοϋ Βάκχου πρός τό ύπό τοϋ 
πλουσίου Ήρώδου τοϋ Αττικού δωρηθέν τή 
πόλει 'Ωδείου. Τοϋ οικοδομήματος τούτου 
σώζεται Ιτι ή μεγάλη, έκ πολλών τοξοει
δών άψίδων, έν εϊδει παραθύοων, άποτελου- 
μένη πρόσοψις, όπισθεν δέ αί πολυπληθείς 
ήμικυκλικαί σειραί τών έδωλίων τοϋ μέχρι 
τοϋ βράχου τής Άκοοπόλεω; άνεογομένου 
χηί.Ιον. Τό 'Ωδείου τούτο μεγαλοπρεπέστα
του δν,-ολιγίστας προκαλεϊ άναμνήσεις. Είς 
τό Διονυσιακόν τουναντίον θέατρου άναζή 
το αρχαίου δοάμα, . ή δε πλήρη; αναμνή
σεων φαντασία τοϋ επισκέπτου βλέπει έγει- 
ρομένην τήν μεγαλοπρεπή τού Αισχύλου 
σκιάν. Ή μνήμη ήμών, άδίκω; ίσως, μό
νον τάς μαρμαρίνας τών έδωλίων βαθμίδας 
διαβλέπει έν τφ  ερνω τοϋ Ήρώδου τοϋ 
Αττικού.

Παρεγενόμεθα ήδη «ρό τής άγούσης είς 
τά Προπύλαια άτραποϋ- άλλά πριν άνέλ- 
θωμεν έπί τοϋ Όλύμπου τούτου, χαιρετί- 
σωμεν μακρόθεν Βύο βραχώδη υψώματα,γω- 
ριζόμενα άπό τού λόφου τής Άθηνάς διά 
στενής όδού δενδροφύτου· τά ονόματα αύ
τών είσί πεοίδοξα : τό εν εινε ή Πνύξ, τό 
ετερον ό Άοειο; Πάγο;. Πάν ίχνος οίκοδο- · 
μήματος έξηφανίσθη έπί τής κορυφή; τοϋ 
λοφίσκου, έφ’ ού συνεδρίαζε τό ύπό τών 
θεών ίδρυθέν δικαστηρίου καί άπό τή ; ό
ποια; ό άγιο; Παύλο; τόν άγνωστον έκή- 
ρυξε θεόν : άνερχόμενό; τ ι ; εί;- αύττν διά 
κλίμακο; έν τώ βράχιρ λελαξευμένη;. αύ- 
τοφυά μόνον συναντ^ δενδρύλλια καί θά
μνους αγρίους. ’Ελλείψει ώρισμένων τεκ
μηρίων. σιωπά ενταύθα ή αρχαιολογία: ο
φείλει τις ν’ άνκτρέξγ είς τήν μυθολογίαν, 
μάλιστα δέ είς τάς Ειϊ^ενΜσς τοϋ Αί- 
σγύλου, έν μιά σκηνή τών όποιων παρί- 
στανται ή Άθηνά καί ό Απόλλων υπερα
σπιζόμενοι ενώπιον τών δικαστών τόν Ό - 
ρέστην. ’Αμφιβάλλει τες εντούτοις πάν
τοτε έάν πράγματι ή έν Άρείω Βάγφ βου
λή συνεδρίαζιν έπί τών έρημων τούτων 
βράχων. Ή τοποθεσία τουναντίον τής Πνυ- 
κός,φαίνεται μοι άναμφισβήτητο:: έπί χθα
μαλού καί πετρώδους κειμένηλόφου, Ιχει εμ
βαδόν ήμικυκλικόν, είς τό βάθος τοϋ όποιου 
υπάρχει κατεσκευασμένος τοίχος έκ μεγά
λων πολυγώνων λίθων, ύπερκειμ.ένων άλλή- 
λοις κατά τόν κυκλώπειου τρόπον. Κλίμαξ 
κατεστραμμένη, άλλ’ εύδιάκριτος ετι, άγει 
ποό; τόνέπίπεδον τούτον χώρον,οστι; ποοσ- 
φοοώτατος τυγχάνει διά τάς εκκλησία; ιού 
δήμου.Εί; τό μέσον βραχώδους τοίχου εξέχει 
στεοέόν τι ορθογώνιον βάθρου, έκ τού αύτοϋ 
κεκομμίνον βράχου, ίκατέρωθεν τοϋ όποιου 
είσί λελαξευμέναι βαθμίδες: εινε τό πεοι- 
■χάλητον τής Πνυκός βήμα, άπό τού ό
ποιου φαντάζεται τις τόν Δημοσθένη δει- 
κνύοντα τοϊςΆθηναίοις ώ; τό παλλάδιον τής



Ιλληνιχής ελευθερίας, τά  Προπύλαια, τά 
έξελίσσοντα πράγματι πρός τά  δεξιά του - 
άγαρεύοντος τήν μαρμαρίνην αυτών ευ
γλωττίαν.

Εις μικράν άπό τ'«; Πνυχός άπόστασιν, 
έπί λόφου, φέροντο; τό δνομα του ποιητού 
•τών προϊστορικών χρόνων Μουσαίου, Σύρος 
τις ήγεμών, Φιλόπαππος -Λαλούμενος,κατα
φυγών είς Αθήνας, ϊδρυσεν έχυτώ μ,νημεΐον, 
του όποίουέν μόνον μικρούλόγου άξιον άνά- 
γλυφον διεσώθη· άλλ’ έκ τού υψηλού εκεί
νου σημείου ή θέα εκτείνεται πανορχματι- 
χώς επί τής πεδιάδσς, τού στενού τής Σκ· 
λαμΐνος, τού αχανούς τής θαλάσσης όρί- 
ζοντος, μέχρι τών κορυφών τής Αίγίνης καί 
τής κυανόλευκου γραμμή; τών ορεων τή; 
Ιίελοποννήσου. Είς τούς πρόποδας τού μι
κρού τούτου λόφου εύρισκονται δύο εντός 
του βοχχου λελαζευμένχ δωμάτια, τά ο
ποία κατά τήν επικρατούσαν πχράδοσιν 
λέγεται δτι ήσαν ή φυλακή τοϋ Σωκρά- 
τους. Ώ ; έκ περισσού αναφέρω τήν γνώμην 
ταύτην, ήν θεωρώ πάνυ άπίθανον καί έπ’ 
οΰδεμιά; στηριζομένην μαρτυρία;· οι αρ
χαιολόγοι άποκρούουσι αύτήν, μή συμφω- 
νοϋντες άλλως τε, περί τού προορισμού 
τού ζοφερού τούτου άναχωρητηρίου: οί μεν 
φρονούσιν ότι ήτο ναίδιον, οί δε φυλακείον. 
Καταλίπωμεν εν τφ  σκότει, πρός μεγάλων 
ήμών θλίψιν,τήν ώραίαν τχύτηνπαράδοσιν: 
καθ’ ήν στιγμήν μέλλομεν νά άνέλθωμεν 
είς τούς ναούς τής Άχροπόλεως, έπεθυμουν 
νά ήδύνάμεθα νά προετοιμάσωμεν τήν διά
νοιαν ήμών, βέβαιοι δντες οτι ή προχειμενη 
φυλακή είνε αύτή έκείνκι, εν ή άποθνήσκων 
τών σοφιστών τό θύμα έκήρυττε τήν επί 
τού Παρθενώνος λατρευομένην αίωνίαν Σο
φίαν.

Διετρέξαμεν τήν πόλιν τών ’Αθηνών, 
πλησιάζοντες βήμα πρός βήμα, ώς διά βρα
δείας άναβάσεως, πρός τό ιερόν τού Ιδανι
κού τέμενος. Είσέλθωμεν ήδη έν αύτφ συγ- 
κεκινημένοι, ώ; ει επροκειτο μέγα τ ι νά 
μυηθώμεν μυστήσιον εΰρισκόμεθα κάτωθι 
τών Προπυλαίων, οί δέ λευκοί κίονες τού 
πεοιστύλου αύτών, υπό τήν περιβάλλουσαν 
αύτούς κυανήν τής άτμοσφχίρας διαύγειαν, 
ώς φιλόξενοι φαίνονται θεότητες ίστάμεναι 
•παρά τόν ούδόν τής Άχροπόλεως καί κα- 
λούσαι ημάς όπώς θαυμάσωμεν τά άποκρυ- 
πτόμενα έτι υπό τού λαμπρού αυτών συμ- 
πλέγματΟί αριστουργήματα. Πρός τά δε
ξιά τών Προπυλαίων, ΰψούται έπι εύρεος 
βάθρου ό μικρόκομψος τής άπτέρου Νίκης 
ναός, υπό λεπτών ιωνικού ρυθμού περιβαλ
λόμενος κιονίσκων, στεφόμενος ΰπό τού ή- 
μιεφθαρμένου αύτού διαζώματος, έφ’ ού -οί 
θεοί καί οί ή)ωες διέρχονται ώς σκιαί καί 
διαγραφών έν τώ άπλέτψ φωτί τών αίθε- 
ρίων αύτού γραμμών τήν σκιαγραφέαν.Πρός 
τ ’ αριστερά, οί χουσοποίκιλτοι τής Πινακο
θήκης τοίχοι ύπέρκεινται τού άποχρήμνου 
βράχου, έπί τού όποιου χαίνει πρός τά έξω, 
τό υπό τού ΕύριπίΒου ύμνηθεν σπήλαιον 
τού Πανός, έξ ού άνέβλυζεν άλλοτε τής 
Κλεψύδρας τό ύδωρ. Αί έν τφ  μέσιρ μαρ- 
μάριναι βαθμίδες, κατασχευασθεΐσαι κατά 
τούς ρωμαϊκούς χρόνους, ίσως μάλιστα και 
κατ’ αύτούς τού; μέσους αιώνας, παρέσχον

άφοομήν είς τόν χ. Βθΐλΐέ νά ΰποθεσν) δτι 
άπ’ αύτής Ιτι τής εποχής τού Περικλεούς 
υπήρχε κλίμαξ μεγαλοπρεπής είς τόν στυ- 
λοβάτην άγουσα τών Προπυλαίων. Καίπερ 
άνκγνώσας τήν εύφυά διατριβήν τού σοφού 
αρχαιολόγου, τό όνομα τού δποίου οφείλει 
τις_νά προφέργι μετά σεβασμού επί τής Α- 
κροπόλεως τάύτη;, τής όποιας τα αρι
στουργήματα μετά τοσαύτη; περιέγραψεν 
ευγλωττίας, επιμένω φρονών ότι οί Ελλη
νες άνήρχοντο έπί τής Άκροπολεως δια 
στε,νής άτρχπού,κατεσκευασμένη; μέσιρ τών 
ανωμαλιών τού υποκειμένου τώ οικοδομή- 
ματι βράχου. ‘Οπωσδήποτε δμως, ειτε κλί
μαξ προηγείτο αύτών είτε άτραπός, δεν δύ- 
ναταί τις πλησιάζων τόν στυλοβάτην τών 
Προπυλαίων νά μήκχταληφθή υπό θρησκευ
τικού τίνος θαυμασμού.Καί ναίαεν απώλε- 
σαν τό άέΤωχα αύτών,τά έπιστύλια, τά χο- 
σμούντα τόν περίβολον αγάλματα, άλλ’ ή 
καθ’ ολου αρχιτεκτονική αυτών διάταξι; 
διετήρησεν, εί δυνατόν είπεϊν, όπεράνθρω- 
πόν τινα εκφρασιν. Ούδενός είδους έπιστέ- 
γασμα χαλύπτει τούς γεραρού; έκείνους 
στύλους: ΰψούσι πρός τόν κυανούν καί άνέ- 
φελον αιθέρα τάς άπεστεμμένας αύτών κο- 
ρυφάς καί τούς λεπτούς αύλακας τών ρα- 
βδώσεών τω ν  ϊστανται έχει ώς σύμβολα 
τού καλού καί τής Ισχύος. Σέβεται τις καί 
έν ταύτφ θαυμάζει αύτούς: περιστοιχιζό- 
μενος ΰπό τού θχυμασίου τούτου συμπλέγ
ματος δ ύναται νά κατανόηση τό ύψος τής 
πραγματικής καί έν ταυτφ άλληγοριχής ε
κείνης τέχνης, τής προαχθείσης εκ τού 
καλλιτεχνικού καί τού θρησκευτικού α ι
σθήματος τών άρχαίων Ελλήνων.

Καί έν τούτοις τήν είσοδον μόνον τής 
Άκοοπόλεως είδομεν μέχρι τούδε: έπί μα
κράν άποθαυμάζει τις τό αυστηρόν αύτής 
κάλλος· άλλ’ όταν τά Προπύλαια χαταλι- 
πών, προχωρήση ολίγον, αισθάνεται έαυτόν 
άνυψούμενον Ιτι προ τής τελείας καί θαυ
μαστής άποχαλύψεως· άπλετον φώ; πεοι- 
βάλλει. τόν χώρον εκείνον, τεθαμβωμένος 
δ’ ϊσταται ό θνητός επισκέπτης. Ό  Παρ
θένων έγείρεται πρό τών οφθαλμών του: ΰ- 
περήφ.χνος, μονήρη;, μεθ’ ολην τήν κατα
στροφήν τών κιόνων, τήν έρήμωσιν τού αε
τώματος καί τών τοίχων αύτού τήν διάρ- 
ρηξιν, περίλαμπρος έτι, αποσπά είς. εαυ
τόν σύμπασαν τήν προσοχήν. Τά πάντα 
λησμονεί τις πρό αύτού: τα κατακλύζοντα 
τό έδαφος συντρίμματα, τούς κενούς στυ- 
λοβάτας, τούς τήδε κκκεΐσε κχτακ,ιμένου; 
σπονδύλου- κκί τάύπό άγριων κκλυπτόμ.ενα 
φυτών κιονόκρανα τοϋ ναού τή ; Βρχυρω- 
νία; Άρτέμιδος· πρός αύτόν μόνον ατενίζει 
τό βλέμμα, διότι είνε τό όρχτόν, ούτω; εί- 
πεΐν, ιδανικόν τού πνεύματος, έπιβλητικός' 
ώς αύτή ή αλήθεια, ανθρώπινος ένεκα τών 
πληγών, θείος ενεχχ τή ; κχλλονή;· περι
βαλλόμενο; ύπά τή ; διαύγειας τού ουρανού, 
διαγράφει τχςκανονικχς γρχμμάς τή; αρχι
τεκτονική; καί τήν συγκινητικήν τών με
γαλοπρεπών αύτο.ύ ερειπίων εικόνα εί; τά 
βάθη τού άπειρου.

Αί βενετικαί βόμβαι έμωλώπισκν τού; 
πυρράχρου; αύτού κίονας" έπί τού κατα- 
στραφέντος υπό τού Μοροζίνη δυτικού

αετώματος σώζονται μόνον οί κορμοί τοΰ 
Κέκροπος καί τής Άγλαύρου- έπι τή; ανα
τολικής πλευράς, αί μετώπχ; τή ; όποιας 
έσυλήθησαν ΰπό τού λόρδου Έλγιν, σώζε
ται μόνον τό τριγωνικόν αέτωμα, έν τφ  δ- 
ποίω ύπήρχον πάντα εκείνα τά άρισπουο- 
γήματα, αί Μοίοαι, ή Δήμητρα καί ή 
Ιίερσεφόνη, δ Θησεύς καί αί κεφαλαί τών 
ΐππων αί χαιρετίζουσχι τόν άνατέλλοντα 
ήλιον. .

Είς Αονδίνον πρέπει τις ν’ άναζητήση, 
χχτηφεϊς κκί ωχρού; ήδη, άμαυρωθέντας 
ΰπό τή ; ζοφερά; ατμόσφαιρα;.τού; έκπχτοι - 
σθέντας κκί αίχααλώτους θεούς. Οί πρός 
άρκτον καί μεσημβρίαν κεντοικοί κίονε; ά- 
νε.τράπησαν κατά τήν συαβ?.σαν τφ  Ι6861 
έκρηξιν -τής πυριτιδαποθήκη-, τήν κατα- 
στρέψασχν δλόκληρον σχεδόν τό εσωτερικόν 
τού ναού- μόνον πρός τό δυτικόν μέρος έ- 
μεινεν άθικτος ή κοσμούσα τάς τέσσαοας 
πλευράς τού Παρθενώνος ποαπή τών Πα- 
ναθηναίων: μέρος αύτή; έντελώ; έξηφανί- 
σθη· τεμάχιά τινα πεοισυλλεγέντκ, φυλάσ
σονται νύν εν τφ  μουσείιρ τή ; Άκοοπόλεως· 
τά πλείστα ΰπάρχουσιν έν Λονδίνφ’τό Λού· 
βρον κέχτηται έν ακέραιον, καί έντός αιθού
σης τινός τού Βατικανού ΰπάοχει έν μιχο-.ν 
τεμάχιον. Δεν δύνχτκί τ ι ;  πλέον νά θχυ- 
μάση τήν εποποιίαν τού Φειδίου τή αι- 
γαλοπρεπεΐ αύτής ένότητι- άλλά καί τά 
υπάρχοντα λείψανα τιμώσι τήν άνθρωπινην 
διάνοιαν: οί Ιππείς, ή πομπή τώ· πΧυθί 
νων, αί θυσίαι, ή αθηναϊκή οικογένεια, τό 
σύμπλεγμα τών πολιτών, πάσχι αύται αί 
ήκρωτηριασμένχι καί διεσπαομίναι σελίδες 
τού έξοχου έργου, διά τοΰ οποίου άνεζωπυ- 
ροΰτο ή πρός τήν αίωνίαν Σοφίαν καί τήν 
πατρίδα άγάπη, διατελεϊ έτι καί νύν τό 
ύπατον δν σύμβολον τού καλού καί τού 
αληθούς, ή τελειοτάτη καί άπλουστάτη 
έχφανσις τής μυστηπώδους λατρείας, ή ; δ 
Παρθένων ή^ο τό τέμενος.

Τών πληρούντων τά εσωτερικά τών τοί
χων φατνώματα αγαλμάτων, τών ΰτεο- 
κειμένων άλλήλοις αναγλύφων, τού χρυσε
λεφάντινου άγάλματος τή ; Παρθένου, όλων 
εκείνων τών μεγχλουργημάτων τή; τέχνης, 
τά οποϊχ οί χρυσοί τών Αθηνών αιώνες 
συνεσώρευσαν, μόνη ή άνάανησις διεσωθη 
ήμϊν· δ πρόναο; κχί ό όπισίό^ΟΑο; εινε έ 
ρημοι· περί αύτούς χχτάχεινται, μετα',ύ 
τών μεγάλων ρηγμάτων, σ νμπεφ >3μί νχ 
συντρίμματα πεπτωχότων στύλων, έπ στυ- 
λίων, ερείπια τοίχων χεραυνοβλήτων. Ίσως 
ήθελε τ ι; νομίσει δτι δ Ιεοό; ούτο; περ-.βυ- 
λος.εχει δψεν πενθιμωτάτην· άλλά τό εναν
τίον άχριβώς θαυμάζει τις έν τφ Πχρθε- 
νώνι: είνε πάντοτε νέος κχί φχιδρό;, ή δέ 
ψυχή πληρούται άγαλλιάσεω; ΰπό τού α
νέσπερου αΰ.τού. χατχυγχζομένη φωτός* 
νομίζει τις δτι ύμνο;, ώδή τ ι; τανυσίπτε- 
ρος εξέρχεται έκ τών έρειπωχε’νων εάεινων 
περιστύλων.

Τό έπ ιζώ ν .τή ; καταστροφή; υλικόν 
κάλλος, έμεινεν ένταύθα άναλλοίωτον, εις 
τε τά σωζόμενχ μίρη καί 4ν αύτή ετι 
τή ιδιαιτέρα τών έρειπίων τούτων μιρ* 
φή, βλέπει δε τις άνωθι τού ίερού τούτου 
περιβόλου ώς μειδίαμα πλανωμένην την
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άίδιον καί άφθχρτον τού ’Ιδεώδους γ«-
^ «v-nv·  ̂ , . ΛΤού ναού τής Πολιάδος Αθηνάς, του
χαί Έρεχθείου όνομαζομένου, οί ήμιεφθαρ- 
μένοι τοίχοι, στύλοι τινές, κιονόκρανα τών 
δποίων είοίν αριστουργήματα λεπτεπιλέ 
πτου γλυπτικής, μάλιστα δέ αί έκπάγλου 
κάλλους Καρυάτιδες τής αιθέριας, αυτού 
προστάσεως. κεΐνται ού μακράν τού Παρθε- 
νώνος. Πληρούταί τις ηδονής έπί τή θερε 
τών μαρμ«ρί'ο>ν παρθένων, των φερουσών 

έπί κ ε φ α λ ή ς  τό συμβολικόν κάνιστρον χαι 
έλαφρώς ΰποβασταζουσών, διά τής^τεχνι- 
χής αύτών στάσεως, τό βάρος τού επιστυ
λ ίο υ : είνε οίχοδόμνμα, οχεδιασθέν, χοσμη- 
θέν, ποικιλθεν μετ’ έρωτος· οί άνεγείραν- 
τες αύτό είς τόν ύπατον χατεϊχον βάθμον 
τό αίσθτ,μ« τής χάριτος καί τής άρμο-
νίας. , ,

Ά λλ ’ αί έν τφ  πολυτελεΐ τουτι,» τεμίνει,
ΰπό τά περίχρυσα ταύτα φατνώματα τε- 
λ.ούμεναι. θρηοχευτικαί τελεταί απηυθυ- 
νοντο άποκλειστικώς καί μόνον, εις την πο
λιούχον θεάν τών ’Αθηνών, τήν προστα- 
τιδα τού άστεως : δ Ιίαρθενών τουναντίον
ήτο τό κέντρον εύρυτέρας τινός κοσμσπολι- 
τικής θρησχείας, τής λατρείας τού ένός χαί 
μόνου θεού, τήν ύπαρξιν τού όποιου προ? - 
σθάνθησαν οί Έλληνες σοφοί καί καλλιτε- 
χναι,καί Βιά τής ΰπερτάτης τού δποίου Σό
φιας διέπονται οί ήθικοι. καί μεταφυσικοί 
νόμοι, ή άρμονια χαί ή λαμπρότης τού- Σύμ- 
πα»τος.

‘Τπό τήν συμβολικήν τής Παρθένου 
μορφήν, ή έλληνικη μεγαλοφυία έλάτρευεν 
ενταύθα τό αόρατον πνεύμα, το άπλαστον 
χαί άύλον Ό ν, τήν άρχεγονον ύπόστασιν 
τού πνεύματος· «ύτη δε άκριβώ; η ΰπε?· 
τάτη φιλοσοφική χαι έν ταύτφ αισθητική j 
Ιμπνευσις, άπετύπωσεν έπί τού ΰψίοτου J 
τούτου ναού τήν μυστηριώδη έχείνήν χαλ- 
λονήν, τήν δποίαν ούόέ τών αίωνων ή πά
ροδο; ούΒέ τών ανθρώπων αι έπιδρομαί ή- 
Βυνήθησαν νά έξαφανίσωσιν χαι ή τ ι; άνε- 
ξίτηλος θελει παραμείνει, έφ’ όσον χαί έν 
μόνον λείψανού τήν μνήμην αύτού θά δια- 
φυλάττνι άγήρω.

Κατά τούς χρόνους τού ΙΙεριχλέους έξί- 
χετο ή ελληνική τέχνη είς τήν τοιαύτην 
περιωπήν, χατά τόν χρυσούν έχεΐνον αιώνα, 
χχθ’ δν ή ανθρώπινη διάνοια είς τό άχρό- 
τατον σημείυν αύτής παραγενομένη δέν 
Ιχει άπωλεσει έτι τήν χάριν, τήν ζωη- 
ρότητα, τον ένθουσιασμον τών νεανικών 
αύτής χρόνων.

Ό  ΰπό τών Περσών καταστραφεις αρ
χαίος εκείνος Ιίαρθενών, τού όποιου πε
ρίεργα ίχνη άνεύρον άλλοτε έπι τής Ά -  
χροπόλιως, ήτο τέμενος καθαρώς μυ 
θολογιχόν, έν ώ αί άρχαϊκαί παραδόσεις 
άπεικονίζονται υπό μορφάς καθιερωμένα; 
έκ παραδόσεω;, αινιγματώδεις ένίοτε, βα- 
ναύσους πολλάκις, πάντως δμως W « « *  
ατΙαΛς -ιή; άποχαλύψεως τού ιδανικού. Τά 
παρά τό ’Ερεχθεϊον πρό τιν.ων έτών άνακα- 
λυφθέντα άγαλματα τής περιόδου ταύτης 
είνε πάντα τέχνης ίερατικής χαί έν ταυτφ 
υλιστικής : «·ί στάσεις αύτών είνε άκαμπτοι

χαί μονότονοι, σφιγγός αίνιγματώδις μει
δίαμα πλανάται έπί τών παραδόξων μορ
φών των, αί κεχρωματισμέναι κόραι τών 
έξφδηκότων αύτών οφθαλμών βλοκωδώς 
πρός τό κενόν άτενίζουσι. Κατά τούς άρχαϊ- 
κούς εκείνους χρόνους,ή ψυχτ, ευρισχεται ετι 
έν όφ Καθαρτηρίω, άναμε'νουσα τήν έκ τών 
δεσμών καί τής καταπιεζούσης αυτήν ζο- 
φεράς σκοτίας άπολύτρωσιν οί άρχίτέχτο- 
νες. καί οί γλύπται τού νέου ΤΙαρθενώνος, 
διάδοχοι τούΆναξαγόρου καίπρόδρομοιτού 
Σωκράτους, άπέδωκαν αύτή τήν έλευθε- 
ρίαν:

’Αχανείς ήνοιξαν ένώπιόντης δρίζοντας 
καί έπτερωσαν αύτήνεύθύς δέ,άμα τή πρώ
τη αύτής πτήσει,άνυψώθη μέχρι τής ΰπάτη;
κορυφής,' είς ήν δύναται νά φθάσγι ή αν
θρώπινη διάνοια έν ταΐς σφαίραις τού κα
λού καί τού ιδανικού. Ό  θαυμάσιος ναός, 
μέ τό ΰπό τού Φειδίου ποιηθέν χρυσελε.φάν- 
τινον τής Άθηνδς άγαλμα, τό περιστύλιον 
τού ’Ικτίνου, τά  αετώματα τού Άλααμέ- 
νους καί τού Παιωνίου καί τήν ίεράν ιδέαν, 
ής ήτο ή συμβολική παράστασις. έγένετο 
άφετηρία τής άπελευθερώσεως τού ανθρω
πίνου «νεύματος· καί νύν Ιτι πρόκειται ου· 
τος είς τά βλέμματα τών ευσεβών επισκε
πτών ώς ή Ιερά κιβωτός τής τέχνης καί 
τής φιλοσοφία; καί τό πρώτον τού θριάμ
βου ύτών μνημεΐον. I

Ό τε, διελθών τις μίαν δλόκληρον -έπί 
τής Άκροπολεως ήμέράν, παρατηρεί, περί 
τήν δύσιν τού ήλίου ή στιγμάς τινας βρα- 
δύτερον, κατά τήν ώραν τού λυκόφωτος, 
άφ' ένός μέν τάς σκοτιζομένας κορυφάς 
τού Πεντελιχού καί τής Πάρνηθος-, άφ’ έ- 
τέοου τάς γραφικά; διακυμάνσεις τής σι
γηλής πεδιάδος, τόν μέχρι τή'ς θαλάσσης 
Ικτεινόμενον έλαιώνα, πρός τά εκεί δ'ε τάς 

, παλλεύκους τή ; πόλεως οικίας, τούς παρά 
Ι τάς δχθας τού Ίλισσοϋ κατάφυτους λοφί

σκους,· τά μελαγχολώ  τού ,Όλυμπιείου έ 
ρείπια, τήν άγονον ράχιν τού ίόχρου καί 
οοδίνου 'Υμηττού, αίσθανεται Ιαυτόν περι- 
βαλλόμενον ΰπό τής γαληνιαίας εκείνης 
φύσεως καί τήν ψυχήν αύτού βυθιζομένην 
εν τή τελεία άραονί^, τή ΰφίσταμέννι με
ταξύ τού μεγαλοπρεπούς εκείνου τοπείου, 
τών πλαστικών όρέων, τού τηλαυγούς δρί- 
ζοντος τών άπομεμακρυσμένων κόλπων καί 
νήσων, καί τής καλλονής τών ναών παρά 
τούς δποίου; ίσταται. Τό καθιερωθ'εν ΰπό 
τών αίωνων, τό έξιδανικευθέν ΰπό τών α
ναμνήσεων μεγαλοπρεπές τούτο σύνολον, 
εξελίσσεται πρό τών όμμάτων τού παρατη- 
ρητού, ένούται δέ έν τφ  «νεύματι έναρμο- 
νίως τής προνομιούχου ταύτης φύσεως τό 
μεγαλείον πρός τάς πραγματωθείσας έν- 
ταύθα ΰπό τών άρχαίων διδασκάλων καλ
λιτεχνικά; συλλήψεις. Μέσω τής βασιλευ- 
ούσης έπί τής έξοχου ταυτης χώρας γαλή
νη; καί βαθεία. σιγής, τό αίσθημα τού ύ - 
περτέρου τών ανθρωπίνων παθών άϊδίου 
Καλού, ή τελεία σύμπνοια τής τέχνη; καί 
τής φύσεως, κ ριεύουσι μικρόν κατά μικρόν 
τήν συγκεκινημένην διάνοιαν. Οΰδαμου τής 
γης, τά εξωτερικά τής πλάσεως στοιχεία, 
τά  ανθρώπινα έργα καί αί άναλλοίωτοι ά- 

; λήθειαι συνεδυάσθησαν άρμονικώτερον. ’Αλ

λαχού δύναταί τις ίσως πλείονα νά αίσθανθ? 
έκπληξιν διά τήν εναλλαγήν τών χρωμά
των καί τού έδάφους τήν απρόοπτον ποι
κιλίαν, ούδέποτε δμως θέλει αίσθανθή  ̂την - 
γαληνιαίαν. τήν ζωηοάν έκείνην έντύπω- 
σιν, ούδ'ε τήν φαντασίαν αύτού ύψηλότερον- 
άνιπταμένην, ούδ'ε άγνοτέραν κκί τελειότε
ρων ταύτης πνευματικήν ήδονήν.

Ιίάσαι αί μεγάλαι τού κόσμου πρωτεύ-- 
ουσαι κέκτηνται τάς δόξας αυτών, τά οι
κοδομήματα, τά αριστουργήματα, τήν 
σφριγώσαν ζωήν, αί μέν τά λείψανα τού 
παρελθόντος αύτών μέσω τής μεγαλοπρε
πούς τού παρόντος πολυτελείας, αί δε τάς 
φωτοβόλους άκτάς των. άλλαι την ασιατι
κήν αύτών χλιδήν, τήν ΰπέροχον ίσχύν, τήν 
γοητευτικήν τού πολιτισμού λάμψιν, την 
βιομηχανίαν, τά τρόπαια, τάς μεγάλο- 
φυίας αύτών· έκάστη τών πόλεων τούτων 
παριστά μίαν φάσιν τού ανθρωπίνου γέ
νους:

’Ελεύθερα, εργατική, ή νεωτέρα τών 
Αθηνών πόλις, έχοοσα έν έαυτή πάντα τά 
στοιγεία τής προόδου λαού, όστις. έκτος 
τού ζωηρού πνεύματος τών προγόνων του, 
έκληρονόμησε παρ’ αυτών την φιλοδοξίαν 
καί τήν ενδόμυχον πεποίθησιν περί τής 
υπεροχής αύτού έπί τών άλλων λαών τής 
’Ανατολής, φέρει πρός τούτοι; καί ιερόν, 
τινα χαρακτήρα.

Ό έπί τής μαρμάρινης αύτής’Ακροπόλεως. 
λάμπων συμβολικός άστήρ θά φωτίζη τήν 
ανθρωπότητα είς αιώνα τόν άπαντα, κατά 
θείον δέ τινα προορισμόν, τό άποτυπωθέν 
έπί τών κατεστραμμένων ήδη έργων πνεύμα 
τών παρωχημένων αιώνων δεσπόζει έτι καί 
νύν τού ηθικού κόσμου μετά δυνάμεως ήν 
ούδόλω; έμείωσαν αί αλλεπάλληλοι αύτών 
δοχιμασέαι. Τό άρχαίον ήρειπωμένον άστυ 
δέν εγείρει έν ήμϊν τό αίσθημα τής ματαιό- 
τητος καί τής παρακμής τών ανθρωπίνων 
έργων αδυνατεί τις νά πιστεύσν) οτι είχοσιν 
ολοκλήρων αιώνων ιστορία αποχωρίζει ήμάί 
τών χρόνων τής ίδρύσεως αύτού. ούδέ διά 
τήν αρχαιότητα αύτής γεραίρομεν τήν πό
λιν ταύτην, άλλά σεβόμεθα αυτήν δι
ότι άποτελεΐ τήν ένσάρκωσιν τού άϊδίου 
καί άφθαρτου πνεύματος, τό δποίον ου
δέ ό χρόνος πτοεί ούδέ τά ερείπια εξαφα- 
νίζουσιν.

Διά τούτο άκριβώ; αί Άθήναι καταλεί- 
πουσιν έν τή διανοία ήμών έντυπωσιν, ήν 
ούδέ τού βίου οί περισπασμοί, οϋδ’ αί λοι- 
παί χώραι άς έπεσκέφθημεν, ούδ’ αί πλήσ- 
σουσαι ήμάς συμφοραί, δύνανται νά έξαλεί· 
ψωσιν διά τούς κατανοήσαντας καί έπομέ- 
νως άγαπήσαντα; αυτάς, είνε δευτέρα πα- 
τρίς, ήν ποθούμεν όπόθεν δήποτε καί άν ??- 
ριψεν ήμάς ή τύχη, καί τήν άνάμνησιν τής 
όποιας ζωηράν θέλομεν τηρήσει έσαεί.

1̂5. Α. Ζ Υ Γ Ο Μ Α Λ Α Σ

("Επεται τί> Πικϊνβν)
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ΛΠΟΙΗΣ

”Ω τί ήμέρα μαγική, τί αθάνατη 'λιακάδα 
Λες καί τήν Ι'καμε ό θεό; μόνο γιά τήν Ελλάδα.
Θά έβγω ££ω ατούς αγρούς, θά πέσω ατό γρασίδι, 
θά  φάγω τρυφερούς βλαστούς σάν πρόβατο αάν γίδι.

Τί θεία τεμπελιά 1 
Μέ τέτοια ήμερα σήμερα δέν είνε γιά δοολειά.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Τί ζέστη ανυπόφορη, τί αόννεφ’ άπό σκόνη 
Πού ϋ' άπό τό σπίτι του οποίον εύρη στραβόνει.

Τί λάβρα, τί αντηλιά !
Μέ τέτοια ήμερα σήμερα δέν είνε γιά δουλειά.

♦δΙΠΟΠΒΡΟΗ'

Ώ ! τί ατέλειωτη βροχή, τί λάσπη, τί κακό,
Τί υγρασία, τί σκοτεινιά ! Με πιάνει νευρικό . . .
Μου έρχεται ατό σβέρκο μου νά δέσω μιά θηλειά.
Μέ τέτοια ήμέρα σήμερα δέν είνε γιά δουλειά.

2ΕΙΜΒΠ

Τί ζεροβόρρι! πώς κτυπούν τά κατωσάγονά μου,
Τρέμω σάν ψάρι, δέ 'μπορώ νά ’βγώ άπ’ τδ πάπλωμά μου. 
Τί ρίγος καί τί τούρτουρο' μου ’πάγωσε ή 'μιλιά·
Μέ τέτοια ήμέρα σήμερα δέν είνε γιά δουλειά.

Ο ’Σ Π Λ Α Χ Ν Ι Κ Ο Σ  Δ Ι Α Β Α Τ Η Σ

Ώμορφονιά καί μικροπαντρεμένη, 
άφράτη, λυγερή, βοδοπλασμένη, 
περίλυπη άπ’ τόν γιατρό γυρνούσε, 
καί μέσα στης άγκάλαις της κρατούσε 
βαρειά άββωστισμένο τό μικρό της 

τό μονάκριβό της.

*
Μέ τό κεφάλι κάτω άπ' τη λύπη, 
μέ τόν αυτό καΰμό καί καρδιοχτύπι 
ό άντρας της περιπατεί σιμά της, 
κατάχλωμος χωρίς δουλειά έργάτης, 
μέ βρΰχο παστρικό μά ’μπαλωμένο.

Τόν καϋμένο !

· »
’Αδιάφοροι καί βιαστικοί περνούνε, 
τά μάτια δεν γυρίζουνε νά ίδοδνε, 
άνθρωποι σκεπαρνιού, σπαθιού καί πένας.
Μές στους πολλούς, νά . .  . τούς προσέχει κ’ 2νας 
συχνογορίζιι. . . .  στέκει παραπέρα . . . . .

—Παλιάνθρωπε ! γλυκοκυττάζείς τήν μητέρα ; !

ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΗΓΛΛΟΝΟΜ ΑΧΙA
Έχ τών τού Mibszat Kilmbn 

(Διήγημα)

Ό ιατρός έζήτει συγγνώμην διότι δεν 
ήλθε χθες νά προγευματίση εις τό ξενοδο- 
χεϊον.

— Έμποδίσθην άπό 1ν αρκετά πρωτό
τυπον περιστατικόν, είπε. Μ’ έπεσκεφθη 
προ δύο ήμερών νέος τις, ό Ρόζνβλη ’Ια
κώβ . . . .  τόν όποϊον, βέβαια, θά γνωρί
ζετε : με μίαν γαντζωτήν μύτην πού κυτ- 
τάζει στη γή, μέ πρόσωπον κίτρινον καί 
ώχρόν.

— Τι σάς πονεϊ, Ρόζνβλη, τόν εοωτώ 
Ικπληκτος.

—  Μέγα δυστύχημα, ιατρέ, άπου ίν ι- 
ται οΰτος με κλαυθμηράν φωνήν. Ό Σβάρτς 
Δόρη, ό ώραΐός μας Δόρη, θά μονομαχήση.

— “Οχς δά !
. — Ακούσατε που σάς τό λέγω !

— Καί τ ί είνε τό προκαλοΰν αυτόν εις 
τό άφρον τούτο διάβημα ; τόν έρωτώ με 
ειρωνείαν, ήν δμως δεν παρετήρησεν δ
Ρόζνβλη.

—  Τί τον προκαλεί ; Μέτά μίαν έβδο- 
μάδα τελεί τούς γάαους του μετά τής 
Έσθήρ Σπιτσκόπφ, τήν γνωρίζετε, την υ 
ψηλήν, τήν ’ισχνήν ; Αυτής λοιπόν τής ηλ- 
θεν εις τό κεφάλι, δτι δ μνηστήρ της οφεί
λει κατά πρώτον νά παρευρεθή είς μονομα
χίαν. Δ.ά τούτο καί θά κτυπηθή αΰριον δ 
Δόρη.

— Καί μέ ποιον θά μονομαχήση ;
— Είς τό ξενοδοχείον έπλησίασεν επί

τηδες κάποιον καί τόν άπεκάλεσεν γά ι
δαρον

— Καί δέν έφοβήθη ;
— Τί νά φοβηθή; Καί γνωρίζει αυτός 

τ ί έστι φόβος ; Δέν ήξεύρω τ ί νά τόν κάμω. 
Τώρα κάθεται είς τό σπίτι καί κλαίει.

— Καί διατί λοιπόν μονομαχεί ;
— Άπό έρωτα πρός τήν μνηστήν του. 

Δέν φαντάζεσθε τ ί νύμφη είνε αΰτή ;
— Ά - ά !  Μάέγώ εδώ τ ί σχε'σιν έχω ;
— Πώς, τ ί σχέσιν έχετε ; Θά είσθε δ 

ιατρός μας. ’Εγώ είμαι μάοτυς καί ήλθον 
νά σάς παρακαλέσω. Αΰριον θά έλθω · με 
τήν άμαξαν νά σάς πχ’ραλάβω.

Καί πράγματι, λίαν πρωί, εμφανίζεται 
ό Σβάρτς Δόρη μετά τών μαρτύρων του. 
Ό  ταλαίπωρος νε'ο; είνε ωχρός, τρέαει 
ώς στάχυς, καίτοι έφόρει παλτόν. 'Ο λαι
μός του ήτο χωσμένος είς τούς ώμους του.

Τούς παρεκάλεσα νά κχθήσουν καί ήι- 
χησα νά έκλε'γω χειρουργικά τινα εργαλεία.

—  Τί είν’ «ύτό ; ήιώτησε πιριόιώ; ό 
Σβάοτς,.δεικνύων διά τού δακτύλου.

— Ααβίς.
— Τί λαβ ίς ;
— Πρός εξαγωγήν τής σφαίρας έκ τού 

σώματος.
—  Άπό ποϊον σώμα ; έπηιώτησε μετά 

στεναγμού.
— Άπό τό ίδικόν σας έστω,ά» πληγώ* 

θήτε.
— Καί ποϊος θά μέ πληγώση ;
— Αί, μα . . .  δ αντίπαλό; σας.
— ’Εκείνον πού προσε’βκλον ;
— Βεβαίως.
—  Καί τοϋτο τ ί είνε ;
—  Αΰτή είνε βελόνη, μέ τήν δποίαν θά 

σάς ράψω.
Ό  Δόρη Σβάρτς άνέκλινεν επί τοϋ προσ· 

κεφαλαίου καί ίστε'ναζεν ώς θνήσκων. Μά-
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την προσεπχθουν νά ένθχρρύνωσιν αυτόν ο  ̂
μάρτυρες, άπώλεσεν εξ δλοκλήρου πάσαν 
παρουσίαν πνεύματος. Οί φίλοι μετέφερον 
καί έτοποθέτησχν αυτόν έν τη άμάξη, σχε
δόν ώς εν δε’μα καυσοςύλων.

Έφθάσαμεν είς τά δρισθέν με'ρυς. *0 
αντίπαλο; άνε'μενεν ήδη. "Ητο καί αυτός 
τού αύτοϋ μετά ι-ού Σβάρτς γένους. Οί 
μάρτυρες, εννοείται, ώσαύτως.

Ήρξατο ατελεύτητος συνεννόησις, ακο
λούθως έπληρώθησαν ϋποπτά τινα πιστό
λια, ληφθε'ντα προδήλως, παρά ένεχειρο- 
δανειστηρίου τινός . . . .  -

Έτοποθετήσαμεν επί τοϋ πεδίου τους 
αντιπάλους, είς τήν μορφήν τών όποιων 
ούδέν ανθρώπινον ύπήρχεν.

«"Εν, δύο, τρ ία !»  Οί μάρτυρες έκρου- 
σαν τάς παλάμας. “Ητο τοϋτο τό σημεϊον 
νά πυροβολήσουν, άλλ’ ούτε έκπυρσοκρότη- 
σις, ούτε καπνός Ιπηκολούθησεν. Ά μφό- 
τεροι οί αντίπαλοι ίσταντο ωχροί καί ε -  
τρεμον.
·. — Τί κάμνετε λοιπόν καί δέν πυροβο
λείτε; άνεφώνησεν ό Ρόζνβλη μετά Βυσα- 
ρασκείας.

—  Τ ί; Καί μήπως ήτο ανάγκη νά π υ -  
ροβολήσωμεν; Ήρώτησεν αίφνης ό Δόρη. 
Καί διατί δέν μάς τό είπατε;

—  Καλά· λάβετε έκ νέου τάς θέσεις 
σας. Θά μετρήσω καί πάλιν. Οταν θά 
είπώ « τ ο ία »—πυροβολήσατε.

— "Εν! . . .
Ό  Σβάρτς Δόρη εστέναξε βκθε'ως.
—  Δύο !
Τό δπλον ετρεμεν είς τήν χεϊρα τού αν

τιπάλου του, ώς άν έσείετο τό έδαφος.
— Τρία! . . .

—  Στάσου ! άνεφώνησεν οΰτος απε
γνωσμένος ! Μοϋ έπεσεν ή σφαίρα !

Οί μάοτυρες προσεδραμον καί ήρξαντο 
παρατηρούντες τά πιστόλιον. Πράγματι ή 
σφαίρα είχε πέσει. Παρήλθε τουλάχιστον 
tv τέταρτον τής ώρας μεχρισότου άνεύρωσιν 
αυτήν.

—  Τί θά κάμωμεν λοιπόν τώρα ; σοβα- 
ρώτατα ήρώτησεν δ μονομάχος.

—  Ή  τιμή ίκανοποιήθη, παρετήρησεν 
ί  Τσβίπλ Μορίτς.

—  Βεβαίως! προσέθετο εν σπουδή ό 
Ρόζνβλη. Ή  σφαίρα έπεσε τήν ώρισμένην 
στιγμήν, άστε, τοιαύτη ήτο ή . θέλησις 
τοϋ Θεού.

—  Δέν είνε ή θέλησις τοϋ Θεοϋ, άλλ’ 
είσθε σείς, ποϋ δέν ήξεύρετε νά γεμίσετε 
τό πιστόλι, άνέκραξεν δ Τσβίπλ Μορίτς. 
Σείς τό έγεμίσετε . . . .

Έδέησε νά βάλωμεν κλήρους. Οί Βύο . 
μάρτυρες, έπέμενον δτι ή τιμή ίκανοποιήθη,' 
,οί άλλοι οΰτε ,ήθελον νά τό ακούσουν. Έπί 
τέλους άνεμίχθην εγώ, καί έΒήλω'σα, δτι 
ίε ν  ήλθομεν εδώ νά φιλονικήσωμεν.

Έδέησε νά άρχίσωμεν έκ νέου. Τά π ι
στόλια έπληρώθησαν,. ό Ρόζνβλη έπανέ- 
λαβε τό πρόσταγμα: « Ιί ,  δύο, τρ ία !»

Οί ήρωές μας ύψωσαν τά πιστόλια, 
πράγματι δέ αντήχησαν : μπουμ;—μπουμ!

Δυσκόλως θά τό πιστεύσητε—άμφότερα 
•ά. πιστόλια έξεπυρσοκρότησαν! Οΰδείς τών 
ντιπάλων έπληγώθη. “Οταν διεσκεδάσθη 

πλέον δ καπνός, οί εχθροί, πλήρεις αξιο
πρέπειας, έκίνησαν είς προύπάντησιν άλ- 
ήλων-

— Αξιότιμε κύριε! ονομάζομαι Σβάρτς 
,σίδωρ.
—  Αξιότιμε κύριε! Τό δνομά μου είνε 

είς ’Ιακώβ.
—  “Εχω μεγάλ.ην εΰχαρίστησιν. Εφα- 

ήκαμεν καί οί Βύο παλληκάρια* ψέμματα 
ιατρέ ;
Οί αντίπαλοι έθλιψαν άλλήλων τάς 

είρας.
— *Ω, διάβολε, άλαζονικώς άνεφώνησεν 

Βέϊς ’Ιακώβ.—Ά ς έπαναλάβωμεν άκόμη 
ιά φορά.
— ’Ελάτε, ΰπέλαβεν οΰχ ήττον γεν- 
ίως ό Σβάρτς. Δέν είπορεΐτε νά φαντα- 
ήτε, όπόση ήδονή υπάρχει έν τφ  κινδύνω. 
ά τόν θεόν, μέ τόν καιρόν θά γίνω έξο- 
5ς σκοπευτής.
’ “Εντρομοι οί μάρτυρες έπενέβησαν με- 
ξύ τούτων.
— Δύτό είνε αδύνατον, κύριοι! Είνε 

«ντίον τών κανονισμών.
— Τί «  κανονισμοί καί ξεκανονισμοί; »

' κανονισμοί είνε διά τούς δειλούς! "Οταν 
9 τοιοΰτοι ήρωες συναντώνται,; αληθώς 
ναταί τις νά χαριεντισθή πρός τόν θά- 
-ον. Ά λλ ’ επειδή σείς, ,ώ; μάρτυρες, δέν 
ιτρέπετε τό τοιούτον, δεν επιθυμώ καί 
σάς δυσαρεστήσω. ψέμματα γιατρέ;

Καί δλοι κατά τήν ήμέράν ταύτην πχ·
θησαν είς φαιδρότατον γεύμα . . .

(ΜετάφρΛσις)
ΑΓ. Γ. KQH2TAHTIHISH2
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Άπό τής πρώτης στιγμής, καθ’ ήν ή 
γυνή, αισθανθεΐσα έν Ιαυτή τήν υπαρξιν I 
'τέρας ζωής, σκιρτά έκ χαράς, μέχρι τής τε
λευταίας,· καθ’ ήν έπιθανής, παραμυθεϊται 
βλέπουσα περιστοιχουμάνην τήν ίδιαν κλί
νην ύπό στεφάνης τέκνων, άτινα κλαίουσιν 
δι’ αυτήν, ή γυνή-μήτηρ δρέπει έπί τής 
τοϋ βίου ατραπού άπειρους χαράς, ών δι
καίως είνε άξία διά τε τήν σφοδρότητα τού 
πάθους καί τής θυσίας τό μέγεθος*

Ή  φύσις έθετο τήν γυναίκα ΰπεράνω τής 
άνθρωπότητος, όταν, έμπιστευομένη αΰτή 
τήν.δυσχερή τής μητρός άποστολήν, τ^ έ- 
νέπνεεν αίσθημα, δπερ, άπληστον θυσιών, 
Βέν άξιοι ούδέ μίαν* δπερ αφειδές καθ’ υ 
περβολήν είς αγάπην δέν άπαιτεΐ τήν αν
ταλλαγήν μηδέ μ ιά ; μόνης· οπερ θαρρα- 
λιον μέχρις ήρω’ίσμοϋ μέχρι παράτολμου, 

-δέν σβέννυται υπό τήν παγετώδη πνοήν τής. 
άχαριστίας ή ΰπό τόν πνιγμόν τής άδια- 
φορίας. Πρώτη άδιαφιλονεικήτως μεταξύ 
πάντων τών αισθημάτων, ή μητρική α
γάπη, κέκτηται έλαχίστην δόσιν έγωΐσμοΰ, 
δίδει πολύ καί λαμβάνει ολίγον, μόνη δ! 
αΰτή σταθμίζει τήν χαράν έκ τού μεγέθους ; 
τής ευεργεσίας καί οΰχί έκ τής γενναιότη- 
τος τής ανταλλαγής. Οϊ καλλιτέχναί, οί 
ποιηταί, οί φιλόσοφοι ήδυνήθησαν νά γε- 
λάσωσι καί άστείσθώσιν έπί τοϋ ερωχος,-έ
π ί τής φιλία;·, έπί τής μητρικής όμως α
γάπης ουδέποτε· υπάρχει τοσοϋτον μέγεθος 
πάθους'καί τόση καθήκοντος άγιότης έν 
τώ αίσθήματι τούτφ, ώστε μειδίαμα, κυνι
σμού ή άστεϊσμός, οσφδήποτε άθώος, θά I 
ήτο ασέβεια, ίεροσυλία.Ό άνθρωπος, οστις, ■ 
καταχρώμενος προώρου νοητικής ' άναπτύ- 
ξεως ή θλιβεράς πείρα;, δέν είξεύρει νά , 
κλαίν) επί ταΐς άνθρωπίναις συμφοραΐς, δυ- ί 
νατόν νά αίσθανθή τόν οφθαλμόν ΰγραινό- , 
μενογ ύπό εΰγενοϋς δακρύου, όταν σκεφθή . 
τήν απούσαν ή μή ζώσαν μητέρα αυτού, 
όταν άναμνησθ/5 τών τελευταίων λέξεων, 
τοϋ τελευταίου χαιρετισμού της . . .

Μέγας συγγραφεύς έγραψεν «ο ύα ίτφ  μή 
δυναμένφ νά σκέπτηται τήν μητέρα του ! » 
Καί διά τών ολίγων τούτων λέξεων ειπεν 
ό,τι αρκεί ϊν ’ άνυψωθή είς τό άρμόζον ΰψος 
ή μητρικη άγάπη καί άποθεωθή ή άγιότης 
αύτής.

Ο άνήρ καθίσταται φ υ σ ι κ ώ ς πατήρ 
διά τής ήδυπαθείας ολίγων στιγμών ή 
γυνή όμως αποκτά τό δικαίωμα νά καλήτχι 
μήτηρ ουχί μόνον διά τών έφημέρων στι
γμών τής εΰχαριστήσεως άλλά καί διά μ*, 
κράς σειράς κινδύνων και πόνων. Αποκτά 
τό δικαίωμα τοϋ αγαπάν καί δποφέρειν, 
πληρόνουσα γενναίαν αμοιβήν* είνε άξία 
τού στεφάνου τής θυσίας διά τήν θυσίαν 
τη ;, τοϋ διαδήματος τού μάρτυρος διά τό 
μαρτύριόντης. Οίον σεβαστόν καί άγιον 
μυστήριον ! εν.αΰτή βλέπομεν τήν θλίψιν 
καί τήν χαράν συνδεδ&μένας διά συμμαχίας 
άγιας, συνεσφιγμένας έν δεσμώ άναγκαίφ 
κοινήςύπάρξεως, καί άπό τής ένώσεως αυ

τών βλέπομεν γεννωμένην ηθικήν είκόν* το- 
σαυτης τελειότητος καί ώραιότητος, ώστε 
άδυνατοΟμεν νά καταρασθώμεν τήν θλίψ ιν, 
διότι ένταΰθαείνι μεγάλη δσφ καί ή εΰ - 
χπρίστησις, καί διότι, βίπτουσα τό*»· πέν- 
θΐμον αΰτή; μανδύαν έπί τού αγάλματος 
Ύής χαράς, οΰδέν άλλο πράττει ή νά αΰ- 
ζάνγ) τήν αισθητικήν αΰτής τελειότητα.

"Οσφ πλέον ή γυνή ύποφέρει,ίνα δυνηθή 
νά είνε μήτηρ, έπί τοσούτον ύπερηφανεύε- 
ται καλουμένη τοιαύτη, καί χαίρει έπί τή  
εΰγενεϊ ταύτη αποστολή* 3σω πλέον παρα- 
τεταμίνοι καί άναρίθμητοι εισίν οί σπασμοί, 
οΰ; υποφέρει, έπί τοσοϋτον άγαπ? τό ίδιον 
τέκνον, καί απολαμβάνει τών μητρικών 
χαρών.

Μεγαλοπρεπής, δυσνόητος άντίθεσις, πα- 
ραμυθοϋσα ήμάς οτι άνήκομεν τή άνθρω- 
πίνφ οικογένεια : Έν ταίς συνελεύσεσι τής 
κοινής γνώμης μόνου τοϋ άνΒρός άκούετατ 
ή φωνή, καί δι’ εαυτόν μόνον οΰτος ψη
φίζει έπαίνους, στεφάνους καί προνομίας. 
Έν τοσούτφ ή γυνή υποφέρει, μάχεται 
καί προσεύχεται. Τί τήν μέλει άν δ άνηρ, 
άφοϋ Ιδρεψε πάσα; αΰτή; τάς εΰωδίας, τήν 
περιφρονή ώς μαρανθέν άνθος καί Βέν τή 
δίδει οΰδέ τό δικαίωμα νά κάθηται παρ’ 
αΰτφ επί τής κλίμακος τών όντων; Δ ιατί 
νά γογγύση άν τή έπιβάλληται νά μένη 
επί βαθμίδος κατώτερα; καί αισθάνεται 
έπί τού τραχήλου τόν πόδα τοϋ αγενούς 
δεσπότου; Έ χει δι’ έαυτήν τάς μεγαλοπρε
πείς τής θυσίας αγαλλιάσεις* δύναται νά 
εινε μήτηρ! καί, άφοϋ Βώση τήν ζωήν είς 
νέον δν, άφοϋ θρέψη αυτό διά - τού αίματός 
της έπί εννέα μήνας, κρατεί αΰτό έν ταίς 
άγκάλαις της, καί φιλούσα καί ίπαναφι- 
λούσα καλεΐ αΰτό τέκνον της ! 'Τπάρχου- 
σιν έν ταίς όλίγαις ταύταες λέξεσι μυστήρια 
ήδυπαθείας, άτινα μόνη ή γυνή έννοή.

- -*£-
Δέν προτίθεμαι νά περιγράψω,οΰδέ νά υ

ποδείξω πάσας τάς χαράς τής μητρικής α 
γάπης-άρκεΐ μοι νά χαράξω γραμμήν τινα, 
έξης νά νοώνται τά μέρη τή ; εΐκόνος' καί 
ή ώραιότης αΰτής. "Οπως δήποτε δύναταί 
τις νά διαίρεση αΰτάς είς τρεις τάξεις. Αί 
μητέρες, άς ουγχωρήσωσι τό βεβηλον τής 
πράξεώς μου ταύτης.

Αί ποώται τής μητρότητος χαραί άρ- 
χονται σύν τή συλλήψει καί πληροϋνταε 
άμα τώ πέρατι τής γαλουχήσεως. Έ ν τή  
εποχή ταύτη ή εΰχαρίστησις τοϋ έρωτος 
πάλλουσα Ιτι καί έν όλη αΰτής τφ  ίσχύί, 
προσεταιρίζεται τάς χαράς νέου αισθήμα
τος δπερ, ώς κλών ύπερμεγέθους δένδρου, 
αυξάνει ζωηρόν καί ρωμαλέον. Ή  γυνή, 
ουσα τοσούτφ γενναιόφρων, δέν ήδΰνατο νά 
άρκεσθή εί; τήν μεστήν εγωισμού χαράν τοϋ 
έρωτος καί τάς δονήσεις τοϋ φιλήματος* 
καί βλέπει γεννωμένην αγάπην άξί*ν αΰτής 
έν τή δποίφ θά δυνηθή νά έξασκήοη πά
σας τάς άνεξαντλήτους δυνάμεις τής με— 
γαλοφροσύνης καί τής θυσίας της.

Γίνεται μήτηρ ! Ή  στιγμή, καθ’ ήν έ- 
παναμαμβάνει τήν λέξιν ταύτην είν’ ευφρό
συνος. Άφοϋ έποίησε τήν προσφιλή ταύτην 
άνακάλυψιν, αισθάνεται τήν άνάγκην νά 
τήν ,καταστήση γνωστήν είς άλλον, δστις
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μέχρι.τούδε δέν ήτο ήίραστής χαί νυμφίος,
¿tkV δ δποϊος τώρα γίνεταε πατήρ, νόμι
μος υπερασπιστής τού νέου πλάσματος, ο*
ΤΛ9 ή μήτηρ λ«τρ*·>ει Τ “ -'
ριζ·/1. Άπό τής μακαρίας εκείνης στιγμής 
πόσον προσφιλείς καθίστανται αί θυσιαι 
•πάσαι. *1 χάριν -ιού περιμενομένου άγνω
στου γινόμεναι, πόσον ευφρόσυνα τά σχέ
δια, í t iw  δε’αυ-τόν μελετώνται. «όσον με
γαλοπρεπείς είσί πάσαι έκεΐναι αί ^παιδιαι 
π «ν  φόβων, τών ελπίδων, τών υπολογι
σμών! Έ πί τέλους έν μέσψ τών ώδίνων, Λ«
φύσις μυστηριώδης «a i απηνής επιβάλλει,
ί-χεται είς τό φώς τό νέον Sv είνε ζών και
ύγε ιές ,  καί τό παν γέννά -ίήν ελπίδα, ότι
6 θάνατος θά σεβααθή αυτό έπί μαχρόν 
χρόνον. Ή  γυνή νυν είνε μήτηρ αληθής ,̂ 
μήτηρ νόμιμος *«'ι μήτηρ ευτυχής. Ναι, * 
μήτηρ είνε πάντοτε νόμιμος!

Δεν θά ν,όχόρ.ν ποτέ έπί τό πέρας αν 
ώφειλον νά άπαριθμήσω παοα; σάς μικρά; 
χαράς τής πρώ-.v.; περιόδου τής μητροτη- 
τη<. Πάσα μέριμνα διά τό ίδιον τεχνον, 
πάσα θωπεία, πάσα λεπτορρτς πρόθυμα 
είνεχαρά Βιά τήν νεαράν μητέρα, % όποια 
δεν σκεπτετ-αι ή τό τεχνον -ive,δεν ζγ. ■« 
αύτό,περί αυτού μονον έμιλεΐ και συζητει, 
λησμονούσα πολλοχι; ότ ι είναι σύζυγος, 
χαί ότι έχει και άλλος δικαίωμα έπί τής
χ α ρ ά ς . .

Πόσον είνε προσφιλείς a i  ανακαλύψεις, 
’ ά ς ή νεαρά μήτηρ' πο ιείτα ι χαθ ϊκάσ-ίην 
στ ιγμ ήν εν τή  φορ? των παρατηρήσεων καί 
τω ν  δοκιμών, άς διοργανοϊ έπι του μικρού 
πλάσματος, οπερ τγ, οφείλει τήν υπαρξιν^

• ’Αναλύει μετ’ έπιτηδειότητος, παρατηρεί 
α εθ ’ ύπομονής κα ι τέχνης, εχουσα ^πάντο
τ ε  πρό τώ ν οφθαλμών τόν φακόν. τής αγα- 
π τ ,ς , όστις τή  μεγαλοποιεί τό πάν,  ̂ και 
μετά πα ιδ ικές άφελειας εόχαριστεϊται άπει· 
ρως διά το ώραϊον καί μεγα,όπερ ανακαλύ
π τ ε ι πάσαν στιγμήν έν τα ϊς  φωτειναΐς 
λάμψεσ ιν , α ΐτινες φωτιζουοιν άπό καιρού
είς *αιρόν τό λυκαυγές παιδικού νοος. Εμει-
δίασε βλεπον την μητέρα του- έπαυσε χλαί- 
ον όταν αύτη έπλησιασεν εις ™ λικνον· 
ετραυλισε συλλαβήν τινχ- έμεινεν έπι μα- 
χρόν μετά.προσοχής άκρόωμενον τής μου-
Φΐκής μικρού χειροκινήτου οργάνου· απε-
«πασε μετα μανίας τάς σελίδας ενος βιόλι- 
ου·.άναμφι6όλως θά άποβή νεος ‘Ροσσινης, 
άνθρωπος γραμμάτων 1 Ποσαι ευφρόσυνοι 
πλανα ι, όποσαι προσφιλείς ά πατα ι . Αν
a l  τώ ν μητέρων προρρήσεις έπραγματούντο 
ή ανθρώπινη οικογένεια θά καθίστατο ακα
δημία άνδρών μεγάλων.

Ή  δεύτερα τϋς μητρόττιτος περίοδος 
β-ημειόύται, άφ’ ^ς στιγμ’ίς  τό παιδιον πα- 
ρβδιδεται είς χείρας τών δ.δασκαλων; Απο 
τού πρώτου μέχρι τού τελευταίου σημείου 
Βλέπει τις, έν λίαν φυσική τάξει, καθιβτά- 
μενον ήττον θερμόν τό πάθος και τό συμ- 
5 Ρον· θερμότερον. Τό τής φόσεως εργον 
έπετελέσθνι· το άτομον έγεννήθ-η, τ,ύξνισεν 
ώστε νά δύναται άφ’ έαυτού νά ζϊΐτφ τ·«ν 
οροφήν. Ιΐρότερον έν τ ?  μν»τρι ύπήρχε το 
ξωον και ό άνθρωπος· τώρα μόνον ό ά'ν-

θρωπος. δ ήθιχός, υπάρχει. Διά τούτο άν 
αί χαραΐ έγένοντο ήττυν.θερμαΐ και βίαιαι, 
δεν άπέβησαν βεβαίως, ήττον ζωτιραί καί 
όλιγαριθμώτ ίΡ*ι·Δί ανακαλύψεις, άς *ι μ.ή·

' ^ακολουθεί ποιούσα έπί τού ίδιου 
πλάσματος, ώς περιτιγτ,τής γεωγράφος εν 
νώραΓς- «γνωστοις, είσίν ευφρόσυνοι καί 
σήμειούνται πάσαι διά σημείων θαυμασμού 
xa'í έπιφω^Η-άτων, έν ταϊς γραμματικαις 
πάσΟν τών γλωσσών εύρισχομένων.ΐο ίδιον 
παιδίον είνε άληθώς διά την μητέρα «υ- 
τού νέος κόσμος, έν φ  αύτη κατά πχσαν 
στιγμήν άν«**λύπτει νέας χωράς, νέους
'ποταμούς, νέ« « , ύ °“
κοδομεϊ τούς κομψότερους εν αερι πυργους 
καί δ κόσμος ούτος είνε τοσιμ ζωηρός, 
τόσψ θερμός, μιαρός τοσούτον, ωστε η μη· 
ΤΓ,ρ άνά πάσαν στιγμήν τόν σφίγγει εντός
τών βραχιόνων της, κατακλυζουσα αυτόν 
διά θωπειών καί φιλημάτων. Αν άνθρω
πος ήδύνατο έντ? ή>ικιιϊ  νά αναμνη-
σθή τής θερμότητος ένος και μονού μητρικόν
φιλήματος, δεν θά ήτο ποτέ δυνατόν, να 
συλλάβνι τό θάρρο; νά διαπράξγι την εΑα- 
νιστην αδικίαν κατά τής μητρός του· ^

Ή  μήτηρ, άφούδώοη τήν φυσικν.ν ζων.ν 
Πς τό ίδιον πλάσμα, διανέμει «ύτφ  κ«ε 
τήν ηθικήν, σπείρι.υσα τούς πρώτους σπό
ρους τής ηθικής,- χριστιανικής χαί νοητι 
κής αγωγής. Πόσα θά ήδυνκμεθα νά είπω- 
μίν έπί τού άντικε·μένου τούτου ί^Ποσας 
χαράς νά άριθμήσωμεν, πόσους θυμους γ υ- 
κεϊς καί πόσας μεγαλοπρεπείς ανυπομονη
σίας νά ζωγραφήσωμεν ! Α λλά και εδώ 0 
νςόνος ωθεί, δ χώρος σφίγγει καί άναγκη 
νά προχωρήσωμεν. Βιβλιοθήκη όλόκληρος 
δεν θά ήρκει νά περικλείογι τήν Ιστορίαν 
τών ανθρωπίνων χαρών ; Πάσα πράξις, 
άπό τής ελάχιστης είς τήν μειζονα απο 
τής μεγαλοπρεπεστερας είς τήν ·κλεον βα- 
ναυσον, δύναται, κατ’ ιδιαιτέραν οψιν, νά 
είνε πηγή εύχαριστήσεως. Σύγγνωτε μοι δε 
άν πολλάκις άναγκαζω ύμάς νά διερχησ ε
ατελεύτητα διαστήματα εδάφους έν στενο-
τάτνι γεφύρα,δακτυλοδεικτών τούς τό,ιΌυς, 
ώσεί έσυρομεθα ύπό ατμομηχανής τίνος

*Αν όμως ή μήτηρ χαίοή επί τή τυχγι. 
καί τ^ δόξη τών τέκνων, ώς εί αύτη άνή- 
κεν είς αύτήν δέν απαιτεί ποτε σχεδόν τήν- 
άπόδοσιν τής ευγνωμοσύνης. Μεγαλόψυχος, 
πάντοτε, διαφυλάττει ώ'ς τήν πολυτιμο- 
τέραν τών αμοιβών τήν επιτυχίαν τών Ι
δίων πλασμάτων. Έδωκεν είς τήν χοινω-

Έν τ^ τελευταία περιοδφ τών χαρών 
αυτής, ή μήτηρ, μή δυναμένη πλέον νά άρ· 
κέστι είς τήν νοητιχήν ανατροφήν τού ίόίου 
τέκνου, έμπιστεύεται αυτό εις άλλους, επι- 
βλέπουσα όμως πάντοτε Αί τής ανταμοι
βής Ικανοποιήσεις, αΐτινες είχον ίσως αρ
χίσει ευθύς έξ αρχής, καθίστανται πολύ 
πλέον ζωηραί κατά τήν τελευταίαν ταύτην 
περίοδον τής μητρότητας, καί συχνακις ή 
μήτηρ άφικνεϊται είς τήν άποβέωσιν τής 
ευτυχίας, βλέπουσα τό έαυτής πλάσμα δρέ- 
πον δάφνης στέφανον καί καταθέτον αυ
τόν είς τούς πόδας της. Αί ευχαριστήσεις 
αύται είνε άπεράντου ποικιλίας' δτέ μεν ή 
μήτηρ χαίρει έπί ταΐς χοιναΐ; τιμαΤς, όσον 
καί έπί ταΐς φαεινοτέραις τού υιού αυτής 
δόξαις· δτέ δέ μειδιά ίξ  εύχαριστήσεως 
βλέπουσα τήν θυγατέρα αυτής καθισταμε-

» — η . . -  S εν *iyjνθ9ί*
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νέαν νέας μητέρας ενάρετους, πολίτας εντί
μους καί ανθρώπους μεγάλους· είνε ευχα
ριστημένη. "Αν ό εύτελέστερος εγωισμός «ν- 
ταποκρίνηται είς τάς εύγενεστέρας θυσίας: 
διά τής αδιαφορίας ή τής έγκαταλείψεωςτ 
άν ή μήτηρ, άφιερωσασα τήν ιδίαν ζωήν 
εις τά τέκνα της, έναποθεΐσα αύτοίς π ά -  
βκν τήν ευτυχίαν καί άπαν τό ίδιον μέλ
λον, βλέπει ημέραν τινά Ιαυτήν ίγκατα- 
λελειμμένην καί μόνην, στένει έπί τή ά τυ - 
χίς: τής ανθρώπινης καρδίας, άλλά δεν χα- 
ταράται- και ακολουθούσα πάντοτε διά- 
βλέμματος αγάπης ατενούς τά ίδια τέκνα· 
ίν τή δίννι τού κόσμου, τά άγαπά πάντοτε, 
ετοίμη- νά δράμ? πρός αύτά μόλις ή συμ
φορά τοΐς καταστήσει άναγκαίαν τήν βο
ήθειαν καί τόν οίκτον. Ή καρδία μητρός: 
εινε τό μόνον χεφάλαιον αισθήματος, τό 
μηδέποτε έκλεϊπον, καί έφ’ ου πάς τις δύ- ■ 
ναται νά έρείδηται μετά βεβκιότητος. Κα- 
τασπαρασσομένη ύπό τής άναιδεστέρας ά- 
χαριστίας,- σάληρυνομένη Βιά τού χλευα
σμού, ή παντός δπερ δύναται νά φονεύσ-μ. 
τήν άνθρωπίνην καρδίαν, ή μήτηρ άνεγεί- 
ρεται πάντοτε έκ τής τέφρας αυτής, πάν
τοτε θερμή, πάντοτε πάλλουσα, μεγαλό
ψυχος πάντοτε. Ή μήτηρ μόνον λησμονεί 
τάς ύβρεις ·τής φιλοτιμίας, τάς δεσποτι- 
κάς απαιτήσεις τών εΰγενεστέρων αίσθη. 
μάτων της, καί βοηθεΐ καί συμβουλεύει ά- 
νευ πικρίας καί άνευ μεμψιμοιριών τό ένο
χον τέκνον, όπερ προσέβαλε καί εβλασφή- 
μησεν αυτήν. ’Αρκεί νά κλαύστι τούτο ή νά: 
φανή πάσχον, καί ή μήτηρ τρέχει πρόθυ
μος'νά άπομάξνΐ τά δάκρυα καί νά παρα- 
μυθήσφ· άφού, καί όταν ετι, έν μέσω τών 
σπαραγμών τής καρδίας, τή ελλείπει ή δύ- 
ναμις τού δμιλείν, περιβάλλεται ύπό τής 
δυνάμεως τού ύποφέρειν καί αγαπάν. Έ πί 
μητρός ευτυχούς θαυμάσατε τό εύφροσυνώ- 
τερον καί μεθυστικώτερον τών θεαμάτων· 
δυστυχή όμως τοιαύτην, σεβεσθε ώς άγιαν 
καί λατρεύετε ώς ύεόν.

Ή ύπό πολυαριθαου . οικογένειας περ 
στεφομένη μήτηρ χαίρει συχνάκ·ς κατά 
τόν αύτόν ' χρόνον πάσας τής μητρότητος 
τά ; χαράς. Ένώ τοέμουσα φέρει έν έαυτή 
άλλην ζωήν, κρατεί ίσως έπί τών γονάτων
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•γυναίκες έκείναι! Είθε νά άπολαύωσιν α ιω 
νίως τής ευτυχίας αύτώ'ν ταύτης, μή ποτε 
-δέ γνώρίσωσιν όποια δηλητηριώδη ερπετά 
προσπαθούσε νά κατακλύσωσι τήν εϋτυχι- 

•«μένην φωλεάν, καί δποΐαι θλίψεις κρύ- 
•πτονται συχνάκις έν τοΐς μυστήριοι; τών 
ίοίκογενειών. ·

Καί δ πατήρ άγαπά τό ίδιον πλάσμα, 
:καί ευρίσκει πηγήν γονιμωτάτης ευφροσύ
νης εν τή άγάπή, δι’ ής συνδέεται πρός 

-αυτό- άλλά πολύ σπανίως, καί ουδέποτε 
σχεδόν, κατορθοΐ νά άγαπήβή ώς μήτηρ. 
Όύδέν έν τούτω τό ποοκαλούν εκπληξιν. 
Τ ά  πάθη, κατά τήν φυσικήν τάξιν, είσί 
-τόσ<5> πλέον πανίσχυρα κάί γόνιμα ευχα
ριστήσεων, όσφ' μάλλον ενδιαφέρουσα ή 
λειτουργία,είς ήν άναφέρονται. Τήν γυναίκα 
3) φύσις έπεφόρτισε νά διατηρή τήν ζωήν 
πών παιδιών, καί ταύτνι μόν-ρ Ιδωκε τήν 
¡μητρικήν αγάπην. Ό  άνήρ ώφειλε νά συν- 
5?άμη πήν γυναίκα είς τήν άγιαν άποστο- 
"λήν, νά μεταδώση άφ’ έαυτού τώ υίφ κοι
νωνικήν άτομικότητα· πλήν τούτο ήν πολύ 
■χοινόν χαί δευτερεύον, καί είς τούτο δεν 
-ήτο αναγκαία καρδία μητρός. Έν ταϊς πκ- 
-τρικαϊς χαραΐς δύνασθε νά διακρίνητε πολύ 
-πάθος, πολλήν φροντίδα, πάντα τά λεπτό
τατα τού αισθήματος καί τής διανοίας 
«ξωραίσματα- δέν θά εύρητε όμως ποτέ έν 
αύταϊς τό πυρόχρουν εκείνο βάθος,όπερ διη- 
•νεκώς αναβράζει έν τώ ήφχιστείιρ τή ; μη
τρικής καρδίας. Έόώ ΰφίσταται ή παντο
δυναμία μιάς τών πλέον αναπόδραστων ά-

„ . ί.,Λ Ι,.-τ -Λ ... * ϊ. .

αΛΛ-ην ςωιι-, '•¡"·....................—» -··· ι .
παιδίον μ ό λ ι ς  άπογαλαλτισθεν,καί στρεφει ¡?χει άδικον.iViAVovv* — .** j *·· , y
ερωτύλον πο βλέμμα πρός μικράν τράπεζαν 
περί τήν δποίαν τά όπως δηποτε άνεπτυγ 
μένα παιδία σπουδαζουσΐ παρά τάς έργα· 
ζομενας μιχράς άδελφάς, σκέπτεται δέ τόι 
μακράν εύρ,σκόμενον υιόν,οστις έν τή πλέ
ον θυελλώδει νεότητι δρέπει ίσως τήν ώ

«  ^ »V» »
ον βυελλωοει νεοτητι optK«i ·Ί ’ -  .ατηυει; οι* της γεννήσω, -,
ραν ταύτην δόξης στεφάνους. 'Υπάρχουβι Λισε νά ϊπιβάλή τήν αλλαγήν βί 

.  i ν/Λ ί̂.έ των iCtU -τΛ «•j«' · ■· - · ·  ̂ * « · 
αητέρες. αί δποίαι έν τφ  χόλπψ των εαυ
τών οικογενειών δέν φθονούσι τούς θρόνου
τών βασιλέων, καί αΐτινες, εΰδαίμονες

, · ’ λ / ,οτά έκ yap á ; I τή  φωλεά αυτώ ν, ερωτωοι -in*.»,*., .«ακταστησ-/] κυινυ,νικυν ^ ι,υμυν ε»,,μυν
νήν πρότυπόν αρετής, η σχ. δ ι’ ών ó I αφελούς περιεργί«4 δ ιατί τινές κατήγορο« ‘καί ευτυχή, πολ ίτην 'τδ  τέκνον,οπερ ή  φύσι;
παρισταμενη εις τας ανευφ ,ρ· καταρώνται τή ν ζωήν. Ευτυχείς « *δ.ωκεν α ύτφ . Καί ή γυνή , ήτις κατά τού;
κόσμος συμπα; τ ιμ ά  το τεχνον τη ς . r

-νανκών, _ένώ εκεί τό αίσθημα ανήκει ήδη 
σχεδόν είς τήν ηθικήν τής καρδίας λαμ
πρότητα, ή ; αί γενεαί δέν έχουσιν απόλυ
τον άνάγκην. ‘Η μητρική άγάπη παρατη- 
ρεΐτχι είς όλα σχεδόν τά ζώα, ένώ ή τού 

•πχτρός είς όλίγιστα, ώ; φαινόμενον σπά- 
•νιον.

Έκτός τών έξαιρετικών αισθητικών χα· 
φών τής μητρότητος, πάσαι αί ήθικχί τοι- 
«ΰτα ι δύνανται νά χχταμερισθώσι έξ ίσου 
•είς τού; δύο γεννήτορας. Μεταφέρετε τάς 
•αύτά; ευχαριστήσεις άπό τού θερμού κλί
ματος, έν φ ζή ή καρδία τής γυναικός, είς 
τήν ευκοχτον ζώνην, ύπό τήν όποιαν πάλ- 
λει. ή τού άνδ^ός, καί θά έχητε τήν δια
φοράν τών αισθήσεων τούτων, ταυτοειδών 
τήν ουσίαν, δ-κ^όρων όμω; τόν βχθμόν 
•καί τήν μορφήν. Τό αύτό, έν μια λέξει, 
•φυτόν, αύξηθεν ύπό ουρανόν διάφορον.

Σχεδόν πάντοτε ό πατήρ άγαπά κάλ- 
-λιον τήν ιδίαν θυγατέρα, καί β-βκίω; δέν

Αί μητρικαί καί πατρικαί αγαλλιάσεις, 
:γεννώσι νέα καθήκοντα έν τοίς άπολαύουσιν 
•αυτών άτόμοι;, τέίνούσι νά' ύψώσωσι τό 
ίάϊσθομα τή ; αξία; καί-πάση; άλλη; άγά- 
'-πης. Πλέον ή άπάξ ό ήθικό; τίτλο ; ό άπο- 
.χτηθεί; διά τή ; γεννήσεω; Ινό; τέκνου ή)

ου εί; ένα
εν οτι¡άνθρωπον, δστι; τό πρώτον έννόησε\ . . .  

•τό μέλλον δεν άνήκε πλέον αΰτώ μόνιρ, καί 
ί τ ι  ®ίχεγ υψηλόν σκοπόν νά έπιτελέσϊΐ: νά 

τή φωλεά αυτών, έρωτώσι πάντα; μ«ι άαταστήσγ κοινωνικόν άτομον καί έντιμον 
* ’ ' f.i'it-uv·? Ίτολίτνν'τό τέκνον.0πεο ή" ιούσι:

πρώτους τού συνοικεσίου χρονους διετηρει 
ετι πάσάν τήν αφελή έλαφρότητα τής πρώ
της τού βίου ήλικίας, άρχίζει νά γίνηται 
σοβαρά όταν καταστή μήτηρ. Πλέον ή ά
παξ τότε βλέπετε είς τό ύφος αύτήςσεμνό- 
τητα καί αυστηρότητα ζωγράφουμενην έπί 
τού ευκινήτου καί ζωηρού ετι βάθους. Τερ
πνόν καί συγκινητικόν θε'αμα !

Αί χαραί αύται είσί πάντοτε τόσιρ γεν- 
ναΐαι, ώστε, ού μόνον καθιστώσιν εύθυμους 
ώρας τινάς τής ζωής καί άνοίγουσι τά χεί
λη είς ολισθηρόν μειδίαμα, άλλά δύνανται 
νά δια^έωσι περιπαθή ευωδίαν έφ’ άπασών 
τών ήμερών ήμών, καί καθιστώσι γ·αλη- 
νιαίαν τήν ζωήν, ήν έβάρυνε συμφορά.

Είσίν ευχαριστήσεις, αΐτινες, όπως απο
κτώνται σχεδόν πάντοτε διά τής έργα- 
σιας καί τής θυσίας, φωτίζουσιν έξ άντα· 
νακλάσεως πάσας τάς εύγενεστέρας άγάπας, 
καί καθιστώσι τόν άνθρωπον ευχαριστημέ- 
νον έξ έαυτού. Διά μεγαλόψυχου χαρδιαν 
μόνη ή ιδέα οτι δύναται νά εύεργετήσή τά 
ίδια τέκνα, νά ή ύπεύθυνος διά την ευτυ
χίαν αυτών, εινε σκέψις έμψυχούσα καί «α· 
ραμυθούσα, καί άρκούσα σχεδόν πάντοτε 
νάθεραπεύρ τάς πλέον όρμητικάς άκολα- 
σιας. Πολλοί δυστυχείς σταματώσιν έπί 
τού χείλους τής αβύσσου, έν ή] ήτοιμχζοντο 
νά κρημνισθώσ.ιν επί τή σκέψει ότι είνε πα
τέρες ή μητέρες. Εύρον, ότι ή θέλησις τού 
άποθανεϊν ήν εγωισμός, τό δέ ζήν καθήκον 
ιερόν καί άγιον, καί σχεδόν πάντοτε κατό
πιν ηύλόγησχν τήν μετάνοιαν κάί τήν γεν- 
να ί«ν άπόφασιν.

Ό  πολιτισμός δυνατόν νά ύψωσιρ τάς 
αγαλλιάσεις ταύτας είς βαθμόν λεπτότη· 
το; μείζονα, ούχί όμως καί νά μεταβάλγι 
τό βάθος'αύτών, όπερ, ώ ; πάσαι αί πρώται 
δυνάμεις οφείλει νά διατρέ^νι άναλλοιωτον 
τόν δρόμον τών αιώνων καί τών γενεών. 
Παρά τισιν άγρίοις λαοί; αί τής μητρότη
τος αγαλλιάσει; παυουσι σχεονν τελείω; 
σύν τή αποπερατώσει τού γχλουχήμχτο;, 
ή δέ ηθική ιδέα τή ; πατρότητο; ύφιστα- 
τα ι μόλις.

Καί τα εύγενή καί γενναία ταύτα φίλτρα 
δύνανται νά διδωσιν ήμίν χαράς ένοχους. 
Ό πατήρ,οστις άγάΑλεται θκυμάζων έν τφ 
ίδίιρ πε’κνω τά πρώτα σπέρματα ελαττώ
ματος, όπερ αύτό; κατέχει, δοκιμάζει βε- 
βχίω; χαράν ένοχον. Μοτηρ ήτι;, κατα- 
χρωκένητών προνομίων τού αισθήματος, 
εμπνέει τφ  τέκνψ της διά παντός τρόπου 
απέχθειαν πρός πάντα; τού; άλλου;, φυ- 
λάττει δέ δί’ έαυτήν καί μόνην τού; θησαυ
ρού; τής μικρά; εκείνη; καρδίας, δοκιμάζει 
επίσης χαράν ίνοχον. Έν ταίς δυσι ταύ· 
ταις περιστάσεσιν, ώς καί έν πλείσταις 
άλλαις, ή ένοχή ' δεν προέρχεται ποτέ άπό 
τή;,πατρικής ή μητρικής άγάπη;, άλλ’ εξ 
ετέρου αίσθήματο;, όπερ εύρισκετ'άι έν κά- 
ταστάσει νοσηρή. Αύτη καθ’ έχυτήν-ή γεν
ναία καί εύγενη; άγάπη ουδέποτε θά νοσή- 
σ/ι ούτω- έκτος άν άλλάς·/) όνομα κκι φύσιν.

( Έ *  του Ίτβ λ ικ ο δ )
Δ. I. Κ.
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ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Μ Γ Θ ΙΣ Τ Ο Ρ ίΑ  

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Λ Ο Τ Η

(Σ υνέχεια)

Είς Πρή-Πασά, όπου τέλος άφίχθημεν, 
άφ’ ού ήρωτήσαμεν διαφόρους διαβατας, 
εύρίσκομεν τόν οίκον τής γραίας εκείνης 
Άρμενιδος. άφ’ ή ; έξαρτάται άπαν το συμ
πέρασμα τού ταξειδιου μου· καί μετά «υγ- 
κινήσεως κρούω τήνθύραν της. Δίς, τ ιίς  τό 
παλαιόν £όπτρον άντηχει, τόσον ίσχυρ.ώς, 
ώστε τινάσσεται τό σκωληκόβρωτον έδαφος' 
ούδείς έρχετατ. ν’άνοίξγ, άλλως καί τ* πα* 
ράθυρα είνε χατάκλειστα. Ά λλ ’ έβναίος 
ύπέργηρως, τουλάχιστον έκχτοντούτη:, πα
ρουσιάζεται έντρομος . έκ τίνος παρακείμε
νης οικίας, περιβεβλημένος χχφτάνιον πρά
σινον.

. — Τήν γραίαν Άνχκτάρ-Χιράζ; απο
κρίνεται ήμίν ούτος μετά τίνος υπόπτου 
ύφους, καί διά τ ι τήν ζητούμεν;

‘Η αταραξία ήμών τόν καθησυχάζει. .
— Ναι έδώ κατοικεί πράγματι, άλλ’ α

πουσιάζει* άπήλθε χθες, εύρίσκεται είς Κασ- 
σίμ-ΙΙασά· όποθεν ήμεϊς έρχόμεθα, πλησίον 
τής παλαιάς της οικίας- μετεβη έκεϊ όπως 
περιποιηθή συγγενή της άσθενή. . .

”11 ! τότε αληθής πυρετός μέ καταλαμ
βάνει ! Τι νά πρχξω ; Ό χρόνος παρέρχε
ται, ή' ωρα θά είνε βεβαίως προκεχωρη- 
μένη. Έν τή βί ι̂ μου έλησμόνησα τό ώρο- 
λόγιόν μου είς τό ξενοδοχεϊον· άλλά μοί 
φαίνεται οτι ό ήλιο; κατέρχεται. Τή; νυ- 
κτός έπελθούσης, οϋδέν πλέον είναι δυνα
τόν έν Κωνσταντινουπόλει καί μετ’ αύτήν 
μία μόνον μοί απομένει ήμερα. Μοι φαί
νεται αληθώς ότι καθ’ ύπνον προησθάνθην 
πάντα τά συμβαίνοντα εν τή οδοιπορία μου 
ταύττ], τοσούτον τά πάντα παρακολουθούσε 
τά  όνειρά μου, ή συσσώρευσις αύτη τών 
προσκομμάτων, ή έΛ τής βραχύτητος του 
χρόνου άδημονία, ή άγωνία αύτη ότι δέν 
θά φθάαω είς τό τέρμα.

Όποιαν άπόφασιν νάλάβω νύν; ’ Αγνοώ, 
.τή  άληθιία και ό νοΰς μου άρχιζει νά μ’ 
έγκαταλείπ-ρ. Νά έπχνέλθωμεν πάλιν είς 
Κασσιμ-Πασά, μέ αυτούς τούς ΰπ’ ένοίκιον 
ίππους, οΐτινες άρνούντχι πλέον νά βχδί- 
σωσιν . . . . ’Οχ*. τό Έγιούπ, ένθα κα τώ - 
κουν καί όπερ με προσελκύει, είνε έδώ πλη- 
σιέστατα ήμών, άκριβώ; απέναντι, έπί τής 
έτέρας πλευράς τού Χρυσού-Κέρχτος—όπερ 
περιστέλλεται πρός τήν παραλίαν έκεινην 
καί τόσον ταχέως θά διέλθωμεν. Ά λλω ς , 
τόσον πολυ αισθάνομαι ότι έγεινα καί π ά 
λιν κάτοικος τού ιερού τούτου προαστείου! 
ή δεκαετία, ή διαχωρίζουσά μι άπό τής 
εποχής, κχθ’ ήν κχτώκουν έκεϊ, τοσούτον 
σμικρύνεται, ώστε φαντάζομαι σχεδόν 3τι 
επανέρχομαι οίκαδε, έν μέσιρ οικείων προ
σώπων καί οτι ευκόλως θά εύρω τόν οίκάν· 
μου,οίον τόν έγκατέλειψα, μέ τούς προσφι
λείς τής έποχής εκείνης κατοίκους. Τουλά
χιστον θά είσέλθω νά καθίσω έν τώ .π χ - 
λαιφ χχφενείψ, έν φ  διηρχόμεθα, ό ’Αχμετ
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χ κ ί  ί γ ω ,  πας Ισπί'ρας τού χςιρχώνος, έν τ?| 
βυναναβτρυφϊί τών ίίρβιβσών, οίτιν*; «φ-η- 
γοϋντο ήριϊν φαντασμαγορικά; Ιστορίας* 
είναι άίύνατον νά μή μέ άναγνωρίσνι τις 
ίκ  τής συνοικίας εχείντ,ς, είναι ¿δύνατον νά 
ρινί μ’ ευσιτλαχνισή·?) χαί νά μή συγκατά* 
νεύβτι νά μέ βοηθ^στι ιίς  ερεύνα«,—«ίτιν’ες 
βεβαίως ούΧε'να θά έκθέσωσι -πλέον.

Έπιστρέφομεν λοιπόν τους ίππους ήμών* 
δίευθυνύριεθα προς τήν παραλίαν, ΐνα μι- 
σθώσωμιν καίκιον, εκλε'γοντες λεμβούχον 
νε'ον ΐνα πλεύσωμίν τ α χ η τ ίρ ο ν , καί μ&τά 
μικρόν ίδοΰ ήμίϊς 8Γ ίσχυράς κωπήλασίας 
φςρόμςνοι επί τοΰ γαλνινιαίου υδατος.

’ Αρχίζω νά παρατηρώ έκεϊ πε'ραν δΓ δ- 
λ*/)ς τ ι ς  δυνάμιως τών οφθαλμών μου, Βιε- 
ρευνών μακρόθςν την έναντι άκτήν, ήν μίλ- 
λομεν να προσεγγίσωμεν.

Πώς νά μή εννοώ πλε'ον πού εύρίσκομαι ; 
Έ ν τούτοι; είμαι πεπεισμένος δτι έκεί ήτο.

ΤΩ θεέ μου, τά πάντα. φεύ ! μετεβλή- 
βησκν! Ό  οίκός μου, παλαιότατος, οί δε 
άλλοι δύο ή τρεις περί αυτόν δεν. σώζονται 
πλέον. Δεν προεϊδον την έξολόθοευσιν ταύ- 
•την καί ή ψυχή μου θλίβεται ετι πλειότε- 
ρον. Τό πλαίσιον, δπερ περιέβαλλε τόν 
τουρκικόν βίον μου είνε δ·ά παντός κατε- 
οτραμμε'νον καί τά πάντα απομακρύνον
τα ι, σβε'ννυνται ετι μάλλον.

’Αποβιβάζομαι, ζητών ν’ αναγνωρίσω 
τό ελάχιστον άντικείμενον. Τό μικρόν κα· 
φενεϊον τών μυθολόγων δερβισσών, πού είνε 
λοιπόν ; Έπί τής πλατείας βλέπω μέγαν 
λευκόν τοίχον, δν δεν έγνώριζον, σταθμόν 
τινα στρατιωτικόν εντελώς νεοκτιστον μετά 
φρουράς. Άπασαι αί περιξ οίκίαι είνε κε- 
κλεισμέναι, βωβαί, απρόσιτοι κυρίως. Λοι
πόν, είμαι ξένος εγώ σήμερον ήμην τρελ- 
λός νά χάσω τάς πολυτίμους ώρας μου 
δπως ελθω ενταύθα, ένώ ώφειλον νά 1πι· 
στρέψω καί παρακολουθήσω τό μόνον ίχνος 
τό οπωσδήποτε βέβαιον* ν’ άνεύρω την 
γραίαν Άρμενίδα.

Έν τούτοι;, ήτο έντό« του σχεδίου τής 
ευλαβούς περιοδείας μου, τό νά έπανίδω τό 
Έ γ2ούπ* ήμην δέ τόσον πλησίον.

Ώ !  καί τό ιερόν τέμενος, καί ή δενδρο- 
στοιχία τών ιερών μνημείων ! Εύρίσκομαι 
την στιγμήν ταύτην είς άπόστασιν δύο βη
μάτων άπό τών μυστηριωδών καί σπανίων 
εκείνων άντικειμένων, άτινα άλλοτε μοί ή* 
σαν τόσον γνωστά έν τή γειτονία* ουδέποτε 
ίσως θά έπανελθω πλέον ενταύθα,—θά έχω 
τό θάρρος νά ϊγκαταλείψω τό Έγιούπ γωρίς 
νά τό έπανίδω; "Αλλως,εάν ταχύνω τό βή
μα, θά είνε απώλεια χρόνου μόλις πέντε ή 
δέκα λεπτών τής ώρας* — καί λέγω πρό; 
τόν λεμβούχον μου :

— «Έξακολούθήσον, προσέγγισον ολίγον 
άπωτε'ρω, έκεϊ πέραν είς την μαρμαρίνην 
παραλίαν, παρά την είσοδον τού κοιμητη
ρίου.»

Άφίνων τόν γέροντα οδηγόν έν τφ  καϊ- 
κέφ μετά τού λεμβούχου, εξέρχομαι μόνος 
εις τήν ξηράν. Καταλαμβάνομαι ΰπό τα- 
. ραχής έξαίφνης έκ τής παγετώδους σιγής 
τούμέρους, έκ τής πένθιμου άντηχήσεως, 
ήν είχον λησμονήσει καί ήτις μετεβαλλε 

- π̂όν κρότον τού βήματός μου. Έν τ^ δεν·

δροστοιχία τού αιωνίου ύπνου, έπί τών τε
τραγώνων μαρμάρων, άτινα έπρααίνισαν 
υπό τήν σκιάν καί έφ’ ών θά ήθελε τ ις νά 
βαδιζ’ρ βραδέως καί με κεκυφυϊαν τήν κε
φαλήν, αναγκάζομαι νά διέλθω σήμερον 
μετά τής πυρετώδυυς εκείνης σπουδής, ήτις 
αποδίδει είς άπαντα τά αντικείμενα, άτινα 
έπαναβλέπω, δψιν τινά ανυπαρξίας. Τρέχω, 
τρέχω· άνά τήν δενδροστοιχίαν ταύτην, έν 
μέσω,τών παρατεταγμένων επιταφίων κιο- 
σκίων καί μνημάτων, έν μέσψ τής άταρά- 
χου λευκότητος τών μαρμάρων. Δεξιόθεν 
καί αριστερόθεν τής στενωπού παλαιά τείχη 
κατάλευκα καί κ.ατηρειπωμένα, δι’ ων ό 
οφθαλμός βλέπει έν τφ  σκιώδει βάθει έτε
ρον άλσος πλήρες τάφων. Ούδεμία μετα
βολή, αναμφιβόλους, είς ολα ταύτα, άτινα 
είνε ιερά καί άμετάτρεπτα. Τό θαυμάσιον 
τούτο μέρος, τό τοσούτο παρκδόξως συ- 
ναναμεμιγμένον· πρός τάς έρωτικάς μου α
ναμνήσεις, ήτο τό αυτό άπό ετών, προ τής 
υπάοξεως ήμών καί τοιοϋτον θά είνε επί 
πολΰν χρόνον ετι, καί μετά τόν θάνατον 
άμφοτίρων.

Είς τό άκρον τής διόδου, όπου ή σκιά 
ήν βαθυτέοα, υπό τόν σκοτεινόν θόλον 
πλατάνων, ίσταμαι ' πρό τής θΰρας τού 
αδύτου τού τεμένους. Έκεί εΰρίσκονται 
πάντοτε αί αΰταί γραίαι έπαίτιδες, μέ 
τό πρόσωπον κεκαλυμμένον, καθήμεναι, έ
πί τών λίθων. Μία έξ αυτών,άφυπνισθεϊσα 
ύπό τοΰ θορύβου τού βήματός μου ά- 
νησυχεϊ βλέπουσά με τρέχοντα, καί σκέ
πτεται ίσως μή λάβω τήν τόλμην, τήν α
ναίδειαν νά υπερπηδήσω τον ουδόν εκείνον: 
« Δγιασάκ ! Δγιασάκ ! »  Άπηγορευμένον ! 
Άπηγορευμένον 1 λέγει μετ' άγκνακτή- 
σεως, έκτεινουσα νεκρά« χεϊρας, όπως μοί 
άποκλείση τήν είσοδον. Καί αποκρίνομαι 
αυτή ήρέμα, έν τή τουρκική, έν ή εκφρά
ζομαι μετά τής πρώτης μ.ου' εύχερείας : 
«Γνωρίζω, καλή μου γραία, οτι είνε άπη- 
γορευμένο·κΐ· θελω μόνον νά ρίψω εντός αυ
τού 2ν βλέμμα καί θά φύγω.» Λέγων δε 
ταύτα, τήν έλεώ* τοτε διά φωνής πραύν- 
θείσης, καθησυχάζει τάς άλλας, αΐτινες 
εύρίσκοντο καί αΰται έν αδημονία : «Τό 
γνωρίζει, τό γνωρίζει* είνε άπό τόν τόπον, 
ερχεται μόνον νά Γδιρ.» Καί πράγματι έν 
σπουδή *αί λαθραίως παρατηρώ. Ποσάκις 
άλλοτε, ότε κατώκουν έν .Έγιούπ, είχον 
έλθει μέχρι τού ουδού τούτου, ούτινος ανα
γνωρίζω καί τούς μικρότερους λίθους, έν τφ 
ήμίφωτι, δπερ σχηματιζουσι τά υψηλά 
δένδρα. Έκ τής σκιερά; θέσεως' ένθα εΰρί 
βκομαι, έν μέσω τών ώς φαντάσματα άκι- 
νήτων πτωχών έκείνων γυναικών, νομίζει 
τις οτι λάμπει έκεϊ φως τ ι υπερφυσικόν, έν 
τή αυλή τού τεμένους, έπί τής αιωνίου 
λευκότητος τής άσβεστου καί τών λίθων.

Μετά τό βλέμμα τούτο, πάραυτα ανα
χωρώ καί πάλιν, τρέχων άνά τήν Ιεράν 
δενδροστοιχίαν, κατειλημμένος έκ.νέου ύπό 
αγωνίας i -εκα τής παρελεύσεως τού χρό 
νου, ένφ τό φώς καθίσταται γλυκύτερον 
καί ό ήλιος πλησιάζει έπί μάλλον πρός τήν 
δύσιν του.

Εννοείται ότι θά έπανελθω έν πάστρ πε- 
ριπτώσει είς ΚασίμΤΙασά, πρός άναζήτη-

σιν τής γραίας εκείνης. Καί θά μεταβ©· 
ταύτην τήν φοράν διά θαλάσσης* θά eíve 
συντομώτερον. . .

"Οτε δέ πάλιν εύρίσκομαι έξηπλωμένος. 
έν τώ κα'ίκίφ μου, λέγω πρός τόν λεμβού
χον:— «Γρήγορα, γρήγορα καί θ.ά σέ πλη,- 
ρώσω καλά ! »

Μοί αποκρίνεται δέ διά μειδιάματος:· 
καί κωπηλατεί δι’ όλης τής δυνάμεως τών 
βραχιόνων του. Χάρις είς τό ρεύμα κα - 
τερχόμεθα ταχέως τό Xpvcoijr K¿paCr 
άπομακρυνόμενοι τού σκυθρωπού Έγιούπ-

’Αλλά θά διέλθωμεν έκ τού προαστείου· 
Χατζή-κιοϊ.Έάν έσταμάτων έκεί! Ή  συνοι
κία είνε ήμερος ούχί ώς έκείνη, άφ' ής ερ—' 
χομαι, καί τις οίδεν, ίσως εύρίσκεται κά
ποιος εκ τών Εβραίων, ούς έχρησιμοποί- 
ουν άλλοτε πρός υπηρεσίαν μου, ό Σολο
μών ή ό γηραιός Χαϊρουλλάχ, ή όστισδή— 
ποτε, άρκεϊ μόνον νά μοί δώση πληροφο
ρίας. Διαβαίνων, θά δοκιμάσω τό μέσον- 
τούτο.. . . Συνάμα δέ θά έπανίδω τόν οί
κον μου. τόν πρώτον τουρκικόν οίκόν μου,, 
διότι κατώκησα καί αύτόσε πριν ή εκπλη
ρώσω τό άπραγματοποίητον, ώς έφοβού— 
μην, όνειρον τού νά έγκατασταθώ είς Έ — 
γ2ούπ.

Έν τφ  βιβλίφ εκείνιρ τής νεότητος, έν 
φ άφηγήθην τόν έν τή ’Ανατολή βίον μου, 
άπεσιώπησα τήν μικράν ήμών στάθμευσιν- 
είς Χατζή-κιοϊ, όπως συντομεύσω τό Ιργον 
καί όπως ακολουθήσω άλληλουχίαν-τινά- 
είς τό όλον, τούθ’ όπερ μέ διασκεδάζει σή
μερον. Τό Κακή-κιοί είνε προάστειον, ήκι.— 
στα εκτιμώμενον έν Κωνσταντινουπόλει^ 
Έκεϊ εν τούτοις κατώκησα κατ’ άρχάς, 
ότε άφήκά τήν έν Σταυροδρομίω οικίαν 
μου* έκεϊ ύπεδέχθην κατά πρώτην φοράν- 
τήν Άζιαδέ, μετά τήν έκ Θεσσαλονίκης 
επάνοδόν της. Έ πί δύο μήνας περίπου έ-· 
κρύβημεν έκεϊ, μέχρις οτου κατωρθώσαμεν-Ι 
νά εύρωμεν κατοικίαν έπί τής άλλης ό
χθης, έν τφ  προασ.τείιρ τών Μνηματακίων,.ί 
καί διετηρήσαμεν, διά πάν ενδεχόμενον, τόνΊ 
άσφαλέστερον τούτον οίκον, έν ώ έξ ίδιο— Γ 
τροπίας επανερχόμεθα άπό'καιρού είς και—| 
ρόν.

Συν τφ  χρόνω, όπως τά πάντα μεταμορ—.1 
φούνται έν τή μνήμ·ρ, ούτω τά πάντα λη -ι 
σμονούνται.' ιδού ότι ούδ’ άναγνω^ίζ^Ι 
πλέον τήν άποβάθραν τής όδού ήμών, ήτονί 
τήν έκ παλαιών σανίδων γέφυραν, ήτις άλ^ι 
λοτε μάς ήτο τόσον αγαπητή κάί όπου á - j 
πεβ.βαζόμεθα μετά ιόσης πεποιθήσεως περί! 
τής άσφαλειας ήμών, ύπό τήν προστασίαν! 
καί τό μυστήριον τού σκότους τής νυκτός-Τ

Έ ξ ανυπομονησίας άποβιβκζομαι άλ-·] 
λαχού, πρό τίνος έβραΐκού δρομίσαου, δνό 
ενθυμούμαι συγκεχυμένως, λία,ν άμυδρώ«- 
Καί ακολουθούμενος ύπό τού αυτού πάν
τοτε διερμηνεως, άοχιζω καί πάλιν νά πε·; 
ριπατώ' ταχαιως, νά τρέχω, ένφ τά βή·· 
μα τα άναπτερούνται ύπό τής άνησυχίαςί 
ένεκα τής παρελεύσεως τής ώρας.

Στρέφοντες γωνίαν τινά, εύρισκόμεθα εη 
μικρφ τινι όδφ, έφ' ής ύ,πάρχει Ιβρα'ίκή ά·ί 
γορα : κραυγαί πωλητών καί αγοραστών,! 
πλήθος έπειγόμενον, κόφινοι' εδωδίμων! 
πανταχού, καρποί καί όπώραι, μικραί ε-
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«χάραι εφ’ ών ψήνονται κρέατα εν ύπαί- 
■‘θρίιί, ύαλόφρακτοι τράπεζαι έφ’ ών εκτίθεν
τα ι τά παντοειδή νομίσματα τών αργυρα
μοιβών καί τοκογλύφων . . . ενταύθα άνε- 
•γνώρισα τέλος τά πάντα καί ή καρδία μου 

-ήρχισε νά πάλη ίσχυρώτερον, διότι έβε- 
€αιώθην οτι ή οικία μου είνε πολύ πλη
σίον.

(Έ πεται)

Ψ Η Φ Ι Δ Ω Τ Ο Ν

"Αν αί ίέχναι ϊμανθάνονεο διά τή ; όράσεως, οί 
' -κδνες θά ήβαν οί άριστοι τών κρίοπιολών. *

Χίλιοι λ^σταί δεν δόνανιαι νά ληίΓεόσωσιν Ινα 
γομνον. _ »

Τ ί χρίμα νά μή ϊχ β  ή π ε λ /_ή μου σύζυγο; δύο 
-γλώσσα;, διά νά άναταύητα'. ιεοει ν .ϊί ποτε ή μία ;

Μ;
-**·

■ΕσρίΐΕΕ νά ίδροθ$ ν·-ί\ IV σ/ολειον διδάσκον ε ί; 
ϊ ά ;  γοναϊεα; πο'τε πρίπει νά γηράσκιοσιν.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑ&ΟΣ

Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α

Αί βουλευτιχαι έκλογαί τής «αρελθούσης Κ υ- 
. φ ια χ ή ; κα τέδ ε ιξ ϊν  διά πρωτοφανούς πλειονο

ψ η φ ία ς , οτι ό Έ λληνικδς λαός άπεδί^βη καί ε π ι
κύρω σε τή ν περί ά ο ιπ ιρ κ ε ία ς  τοΰ  υπουργείου 
του κ . Θ. Α η λ ιγ ιίννη  γνώ μην τοΰ Β χσιλεως 
Ιδ ικα ίω σε δε Αύτδν δ ιαλόσαντα τήν Βουλήν ώς 
μ ή  τυγχ ίνο υσ α ν  τ η ; εμπιστοσύνης του τότου . 
— Έ κ τώ ν έκλεγ ίντω ο  ή07 βουλευτώ ν 170 
περ ίπου άνήχουτιν είς τήν μ ιρ ίοχ  τοΰ κ . Τρι- 
κ ο ΰπ η , όττις θά ποοσκληθή νά  σ^ημάτίση  ύ- 
πουογεΐον μ ετά  τήν εκ Ιάοπενάγης επάνοδον τοΰ 
Β χσ·»έως. — Ό  Β ασ ιλεύ ; κα ί ή βασιλική οίκο- 
γ ίο ε ια  άνε^ώρησαν ε ίςΚ ο τενά γη ν  όπως π α - 
φευρεθώσιν είς τού ; χουσοΰς γάμο ις τώ ν  βασ ι
λ έω ν  τ ή ; Αανίας. Έ κ  Αχνίας ή βασίλισσα μετά  
τ ώ '  βασιλοπαίδων Γεωργίου καί Μ αρία; θά με - 
τχίοή ε ίς  Πετρούπόλιν, Ό  δε Β ασιλεύ ; θα επα- 
νέ'.θη ε ί ; ’ Αθήνα; περί τάς ¿>χ.άς τ οΰ έ Χε υσν -  
μένου μηνο; Ιο υ ν ίο υ .—Διά Β. Δ ιαταγμ άτω ν 
προύόιβάσθη ε ί;  υποστράτηγον μέν δ Διάδοχος 
Κ ωνσταντίνος κα ί διωρίσθη άρ^ηγδς τοΰ 3ου 
αρχηγείου σερατοΰ, έδρεΰοντος έν Ά θ ή ν ΐις ,  είς 
πλω τάρχην δε δ βασιλόπαις Γεώργιος κα ί εί< 
υπολοχαγδν ό βχσιλόπαις Νικόλαος. —Ό  Δ ιά 
δοχος ώνομάσθη επίσης επ ίτ ιμ ο ; δ ιο ικητή ; τοΰ 
4ου —υντάγματος, βϊνα παραμείνη , ώ ;  λ ε γ ι ι  t b  
Β  Δ ιά τα γμ α , ή ανάμνησις τής εν αυ<ψ υ π η 
ρ εσ ία ; τ ου » . — Δύο εκ τώ ν  υπουργώ ν, οί κ κ. 
Δ είμέζη ; κα ί Φ ιλάρετος, άποτυχδντες έν τα ίς 

.Ικλογα ις ύπε'βαλον τ ά ;  παραιτήσεις τω ν , άλλά 
έδνεγίνονΕ ο α ΰ τ α ι  δ εκ τα ί.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Διαδίδεται μ ετ1 έπ ιτάσεω ς δ τι δ Σουλτάνος 
Χ α μ ίτ  πάσχει σοβαρώ; έκ νευρικών προσβολών. 
— Έ ν Ρωσσίμ γ ίνοντα ι παρασκευαί πρδς πανη
γυρισμόν τ ή ; εννεακοσιοστής έπετηρίδος τής 
ίδρύσεως τής πρώτης ορθοδόξου επισκοπής έν τή 
Μιχρζί λεγομένη Ρ ω σ ί? . — Ό  Κ λάπχας, εις έκ 
τώ ν  ήρώων τής Ο υγγρικής επαναστάσεω ; τοΰ
1.848,άπέθανεν.—’Απεφασίσθη ή τομή τοΰ ίσθμοΰ 
Γιερεχου τοΰ ένοΰντος τήν Κριμαίαν μ ετά  τής 
Ρωσίας.

ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ

Ά νεχω ρησεν εκ Τ εργέστη; ή διοργανωθείσα εν 
Βιέννη επιστημονική καί ζωολογική εκδρομή 
παρά τώ ν  κ. Λεντμάγερ κα ί Λ ενδεμπελτ, άπο- 
τελθυμένη έκ πολλών επ ιστημονικώ ν.εξοχοτήτω ν 
τής Αυστρίας καί τής Γερμανία ; κα ί άλλω ν ε 
π ιστημόνων, οί δποΐοι σκοποΰσι νά ίξ ε τ ίσ ω σ ι 
τα  παράλια τ ή ; Ελλάδος έπ ιστημονικώς, τοΰ- 
τέσ τ ι ύπό γεωλογικήν εποψιν καί συνάμα νά 
μελετήσωσι τά  παρ' α ϋτά  έν τώ  βάθει τ ή ; θ α 
λάσση; ζώ/τα μαλάκια  κα ί οστρακόδερμα, οπερ 
α πο τελε ί τό ζωολογικόν τ ή ; έό ο ο μ ή ; μέόόϊ.ρμ1 
Βν ήλιχίμ 74 έτώ ύ ά π εβ ίω ϊέν  α ίφνιδ ίω ς έν 

Βερολίνω ό μέγιστο ; τώ ν  χημ ικώ ν τ ή ; σήμερον 
Αύγουστος Γουλιέλμο; "Ο ρμανν, καΟηγη τή ; τής 
χημείας έν τώ  έν Βερολίνω Πανεπιστήμιο».

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

'Ο υπουργό; τώ ν ’ Εκκλησιαστικών κα ί τή ; 
Δημοσία; εκπα ιδεύσεω ; συνέστησεν επ ιτροπήν 
αποτελουμένην έκ τώ ν  καθηγητών ;τοΰ Πολυτε- 
χνείου’καί τώ ν  καλλ ιτεχνώ ν Α. Θ εο φ ιλ ϊ, Ν. Λ ύ
τρα , Γ . Βρούτου. Κ . Βωλονάκη, Έ π .  Τίροσα- 
λ εντη , Ά ν τ . Βούρου, Ε. Λ αμ π ίχη , θ .  Ά νν ίνόυ  
κα ι Δ. Κορόμηλά, ε ί ;  ή ν ά'νετέθη ή ιρροντί; τ ή ; 
ίδρύσεως δημοσία; π ινακοθήκη;, σύν τή  άοώγή 
καί τή  προστασία τοΰ 'Υ πουργείου.

Τήν εσπέραν τ ή ; Δευτέρας ή γνω στή  ε ίς  το 
Αθηναϊκόν χαί τό ελληνικόν εν γ ίν ε ι κοινον λ ό 

γ ια  καί χαλλιτέχνις κυρία Ά θηνά  ϊερ εμ έτη  έγ - 
καινίζουσ* παρ' ή αίν νέον ειδο; φ ιλολογικών κχί 
καλλ ιτεχνικώ ν δ ιαλέξεων θά όκιλήση έν τή α ι
θούση τοΰ Παρνασσού ΠΕΡΙ ΤΔΤ ΒΙΟΓ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ TOT ΜΟΖΑΡ, σκιαγραφούσα τόν 
διδάσκαλον άπό τ ή ; θχυμχσίας α ϋτοΰ π α ιδ ική ; 
ηλικ ίας μέχρι τ ή ; άποθεωθείσης άκ·μής καί το i 
ζηλευτού γήρατος του. Τήν διάλεξιν τα ύ τη ν , 
εν η ό προσήκων γενήσετα ι λόγος περί τώ ν  άρι - 
στουργημάτων τόΰ μεγάλου μουσικού,' θα ποι- 
κ ίλω σ ιν , ύπό τής χαλλιτέχνιδος έκτελοΰμενα 
επ ί κλειδοκυμβάλου, αποσπάσματα τώ ν  έργων 
τούτων καί ετερα τεμ ά χ ια  έκ τώ ν ωραιότερων 
τοΰ Μ»ζαρ. Έ ν γ ίν ε ι  προμηνΰεται μαμπρά ή 
έσπερίς τή ; Δ ευτέρα ;, ή τις κα ί διά τούτο είνε 
αξία ιδια ιτέρου λόγου : διότι δΓ ά ύ τή ; ε ίσά- 
γ ε τα ι παρ’ ήμ ϊν τό Ιθο; τ ή ; έπ ί πληρωμή ά- 
κροάσεώς, όπως γ ίνετα ι πανταχού έν τή  Έ -  
σπερί^., εθος δπερ, καθ’ ή ;*δ ;, έπ ιτυγχάνον θά 
καθιέρωση δικαίαν τ ινά  καί ευπρεπή  είς τούς 
έργάτας τω ν  γραμμάτων υλικήν αμοιβήν.

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ
ΑΓίΕΚΛΟΤΑ -ΙΙΕΡΙΕΡΓΑ—ΠΟΙΚΙΛΑ

Ό  μέγα; γάλλο; επιστήμων Ιΐαστερ, ο5 το όνομα 
φέρει ή νέα μέθοδο; τ ή ; διατηρήσει»; τώ ν δγρών, 
εθεσεν άρχά; τοσον όεοαία; είς τήν μέθοδόν τοο, ώ
στε σήμερον δύναταίτι; νά εινε βέβαιο; ότι απασαι 
αί π α σ  τ ε ρ ι σ μ έ ν α ι τροφοί δόνανται νά  διατη- 
ρηθώσιν !π ’ άπειρον.

Μέχρι τοϋδε δμω; τό γάλα Ιθεωρείτο άνεπίδεκτσν 
« α σ τ ε ρ ι σ μ ο ί »  Τά μέσα πρό; διατήρησιν το», 
ι5ν εγένετο χρήοις μέχρι τοΰδε, έθεωροθνιο ώ ;  άπλά 
χημικά πειράματα. ‘Ο ίαερό; Ότεφάζ έκ ΙΙαρισίων 
ευρε τόν τροπον το·> νά διατηοή τό γάλα ε ί;  τήν 
φυσικήν τοο κατάστασιν σχεδόν έπ’ άπειρον. Τά τε
λευταία πειράματα τοο έγενοντο καί έν αόεή τ} Α ί. 
γύπτιφ.

Γάλα άποσταλεν έκ Γαλλία; κατά τά ; πρώτα; ή 
μερα; τού Μαρτίου, έδοκιμάσθη'έν Αλεξάνδρειά καί 
έν Κ,αίρφ καί εύρέθη ε ί; άρίστην κατάστασιν, διατή
ρησαν τό άρωμά τς» καί άτάσα; τά ; αρχικά; ιδιότη
τά ; το», Ινεκατών ό-οίων είνε δυνατή ή μεταβολή 
του ε ί; β ιύ τ ιρ ιν , ε ί; άεθί^αλα, ε ί; τυρόν κτλ. Τοΰ 
γάλακτο; τούτου δντο; άτ ηλλαγμίνου τών υλών, αΤ- 
τ ινε ; δύνανται νά τό μεταδάλωσι και τών σπερμά
τω ν τών νόσων κα ίίδ ίω ; τή ; φ»ματ ώσεω ; τών πνευ
μόνων, έξ ή ; όχορέρουσι κ α :' έξοχήν αι άγελάδε; 
τή ; Αίγυπτου, δύνατα: άσραλώ; νά γίνη χρήσι; πρό; 
τροφήν τών βρεφών καί τών άσθενών, χωρί; νά  δ- 
πάρξη άνάγκη νά βρασθή.

’Επειδή τό γάλα «I; τήν φυσικήν του κατάστασιν 
έθεωρείτο έπικίνδυνον ένεκα τών έν αότώ μικροβίων, 
οί ιατροί -ήναγκάζοντο νά τό διορίζω σι βρασμένον
καιτο: s ρυυ»οιζυν δτι κατά τόν τοότσν τούτον καθί-
σταεο δύσπεπτον. Ά λ λά  ήδη έκαστο; θά δύναται νά 
κάμνη τήν προμήθειαν του έκ τν> γάλακτο; τού Δρ. 
’ Οτεφάζ, ώ ; κάμνε: τήν προμήθειαν τυΰ οίνιυ, καί νά  
τό μεταχειρίζεται ε ί; τήν φυσικήν του κατάστασιν, δ- 
πόταν θίλη. %

Κατά τινα στατιστικήν ή Γερμανία έχει Ι4.40Θ 
ναύτα ; καί 730 αξιωματικού;. Ή  Α γγλ ία  39,152 
ναύτα; καί 1808 αξιωματικού;. ‘Η Αυστρία 11,899 
ναύτα; καί 586 άξιωματικού;. ‘Η 'Ισπανία 14,000 
ναύτα; καί 869 αξιωματικού;. Αί Ήνωμέναι Πολι- 
τεϊαι 27,500 v a ita ;  καί 1027 άξιωματικού;. ‘H Γαλ
λία 36,571 ναύτα; καί ί936 άξιωματικού;. Ή  'Ιτα
λία 20,650 ναύτα; καί 576 άξιωματικού;. ‘Η Ρωσ- 
σια 38,001 ναύτα; καί 1261 αξιωματικού;.

Πλοία πολεμικά έχουσιν αί διάφοροι μεγάλα: 
δυνάμει; τά έξη ;: Ή  Γερμανία 33 θωρηκτά, 3L ά- 
θωράκωτα πλοία καί 39 ναρκοοόλα. ‘H Α γγλ ία  80 
θωρηκ.τά, 286 άθωράκωτα καί 157 ναρκοδόλια. Ή 
Αυστρία 19 θωρηκτά 31 άθωράκ. καί 57 ναρκοοόλα. 
‘Η 'Ισπανία 11 θωρηκτά, 16 άθωράκ, καί 17 ναρκο- 
βόλα Α! Ήνωμέναι Πολιτεία·. 25 θωρηκτά, 56 άθω
ράκωτα καί 4 ναρκοδόλα. Ή  Γαλλία 62 θωρηκτά, 
160 άθωράκωτα καί 202 ναρκοδόλα. ‘Η ’Ιταλία 23 
θωρηκτά, 70 άθωράκωτα καί 145 ναρκοδόλα. ΤΙ Ρωο- 
σ ίατέλο; 55 θωρηκτά, 6 2 -άθωράκωτα καί 117 ναρ
κοδόλα. *

Τό νομοθετικόν σώμα τή ; Πολιτεία; τ ή ; Νέα; 
‘Τόρκη; έψήφισε βραχόν μέν άλλά σπουδαιότατο» 
νόμον διά ψήφων 70 κατά 34. ‘Ο νόμο; σύγκειται έκ 
τών έξη ; τριών άρθρων ι

1) Έκαστο; πολίτη; άνευ διακρίσεω; γένου; θά 
δύναται ε ί; τό έξή ; νά ψηφίζη προκειμένο» περί έκλο- 
γ ή ; οιου δήποτε εκλεκτού άρχοντο;.

2) Ούδεί; δικαστικό; άντιπρόσωπο; ή επιτροπή δύ-
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να τα ι νά  άρνηθή ε ί;  t i  δξή; ν ’ άφίση νά ψηφίσω- 
« ν  oí κεχτημένοι τά ύπό του νόμου τούτου προβλεπό- 
μενα  «ροβο’ντα.

3) ‘Ο νο'μο; ουτο; θά τεθή sic ένέργειαν άπδτή ; 
1 Ιουλίου 1893. ■

"ίέστε rts t i  έ ξη ; a i χαριτο'βρυτοι άμερικηνίδε; θά 
ψιηφίζοον καί θά ψηφιζωνται.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Φ ε λ ί σ τ ο ρ ι  Ό δ η σ ό ν .  Κατά τον Ά γγλον 
συνταγματάρχην καί άρχαιολογον L eake, ή  έν Μα- 
ραθώνι μάχη έγένετο πραγματικώ; μεταξύ των Α θ η 
να ίω ν καί τή ; δλης δυνάμεω; τών Περσών κατά τον 
Κοδρτιον, Si εν μόνον μέρο; toó περσικού στρατού 
«βράσε, t i  S i Ιτερον μετά τοΰ Ιππικού Ιπλτοβεν ε ί; 
Φάληρον. ‘U Ρωμαίο; ’Ιουστίνο; ζήσα; έπταχόσια 
ίτη  μετά τήν μάχην άναβιδάζε: τοί>; Πίρσα; sis 600

χιλ. άλλο; Si προγενε'στερο; αΰτοό φαίνεται φειδωλό- 
tspo; δπολογίζων αΰτοό; s i ; 200 χιλ μετά 10 χιλ ιπ
πικού. ‘0  πρό δόο έτών έπισκεφθε'ι; t i  Μαραθώνιον 
πεδίον E sch em b v rg  λοχαγέ; toó γτρμαν έπιτελειοο 
δπεστήριξενδτι μόνον 63 χιλ. Περσών κατά πάσαν πι
θανότητα ελαβον μβ'ρο; s i ; τήν μάχην xai 20 περί
που χιλιάδε; ‘Ελλήνων Ιλευθέρων καί 8οόλων ‘Ορι
στική χρίσε; χατά τον E sch em bu rg  θά προήγ»ν s i; 
φώ ; ή άποχάλυψι; τού Ήρψοο τών 192 ’Αθηναίων, 
ο ίτινε; έφονεύθησαν χατά τήν μάχην ώ ; ιστορεί i  
‘Ηρόδοτο; (Βιδλ V I. §. CX VII.). ‘Ο σωρέ;, δστι; 
xai Ivsxa τή ; θέαεώ; too xai Svsxtv τοδ δνόματο; 
too έθεωρεϊτο ώ ; ό τάφο; τών νεκρών τούτων, ανα
σκαφεί; χατά τψ  1884 ύπό τοό χ. Señ iiem ann , έκτο; 
σιδηρών τ ινω ν αίχμών xai θραυσμάτων άγγείων ού- 
Siv έτερον *<ρspev s i; γ ώ ;. — Μ. 1. Τ. ‘Ρ  όδ ο ν 
Κ. Π. Φ. Ά  ρ γ ο ; .  Μιχ. Δ., I t .  Ν. Τ- Β ερ ο λ ι 

ν ό ν  Κ.Ι Κ . Μ ο ν ά χ ο ν .  Έ λήφθησαν, εδχαριστοό- 
μεν — Κ. Χρ. ‘Ρ ώ μ η ν .  Άναμενομεν τήν νέαν

διεόθυνσιν. — Κ ρ ό ν  φ . Ακατάλληλον. — Μ.Σ. 
Ά ρ τ α ν .  Οί ΊτοιλοΙ τήν εκ τ ή ;  λατινική; : A rte  
έτυμολογούσιν á s i  τή ; έλληνική;: ά ρ s τ ή· ci’ αύ- 
τή ; Si ούτοι, ώ ; και οί άλλοι λαοί, ών ή  γλώσσα 
κοινήν εχει τήν καταγωγήν, έντελέοτατα έκφράζου- 
σιν δ,τι άτελώ ; ήμεί; διά μ ιδ ; Ιχάστη; τώ ν λέξεων: 
τ έ χ ν η  — π ' ο ί η σ ι ;  — ν. α λ λ ι τ β χ ν ί α .  — Κ.  
Μ . Σ Π ά τ ρ α ; .  Μ. X.  Π ό ρ γ ο ν. Ν . Δ . Σ . Α » -  
6 a  S s ί a  ν . ' Δ ργ. Τ. Β ό λ ο ν. Ν. Δ. Π 1 1 ρ a  ;  ά- 
Ζητηθέντα φύλλα έστάλησαν. — Π. Ε- P . xV η  ξ ο ό
ρ ιο  ν . Ά ;  ήμίθα βέβαιοι τουλάχιστον...

 -i'&rh----
Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Έξδδόθησαν
Ο ί  " Α θ λ ι ο ι  κατά μβτάφρασιν 1 .1. Σκολίσση, 

εχδοσι; πολυτελή; xai εικονογραφημένη οπό I’. Φέξη 
L ’ E ducation  de nos f i l le s  p a r le  IK Ju les- 

B och ard  Ed. H ach ette . P aris .

ΑΙΘ0ΓΣΑ ΦΙΑ0Λ0Π Κ0Τ ΣΓΛΛ0Γ0Γ ΠΑΡΝΑΣ0Γ

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Μ Α
ΤΗΣ K“ Λ0Η1ΑΣ I. ΣΕΡΕ1ΕΤΗ

Iispl τοδ ßfoo χαΐ τών Ιργων xöö M0ZAPT μβτ’ έπτδλέσδως έπΐ κλ δίδοκυμβάλου 
διαφόρων τθμαχίων καί άποοπαομάτων έκ τών μελοδραμάτων τοι».

Τήν έοπέραν τής Δδοτέρας 11 Mafot» 1S92 ώρφ 9 μ. μ.
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BIBAIÖÄETEIÖN
Μ Ι Χ Α Η Λ  Α Ρ Ν Ι Ω Τ Ο Υ

‘OSi; Σοφοκλέοο;

ΔΕΝΟΝΤΑΙ ΒΙΒΛΙΑ Π0ΛΤΓΕΛΩΣ 
ΧΡΤΣΟΝΟΝΤΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Κατασκευάζονται xai «ωλοόνται κατά
στιχα παντό; είδου; έφάμιλλα τών άγ- 
γλοσμίριχανικών χατά τήν ποιότητα xai 
στερεότητα, άλλά πόλΰ τούτων ¿φθηνό
τερα.

r . um rni
‘Οδοντοΐατρο; 

*Οδό; Πατησίων 9
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REVUE BLEUE
P a ra is sa n t  le  Samedi

S is  mois 20 fr. Un an 35

P a r i s

111, Bd. S t  G erm ain 111

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
Καθηγητή; εχοιν διαθεσίμου; ώρα; 

τινο ;, άναλαμβανει τήν διδασκαλίαν τη ; 
'Α γγλική; ΐν  βραχεί διαστήματι καί μ ϊ 
συγκαταβατικά δίδακτρα Ή  “Έβδομά;, 
συνιστά αυτόν διά την καλήν και πρα
κτικήν αΰτοό μέθοδον.

Διεόθυνσι; όδό; Πινακωτών 39

I ä . ε:ογτςταϊιτιβ·β:ς ί
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  ί

13. — Όδό; Καπνικαρέα; — 13 ! 
Τοποθετήσει; ηλεκτρικών κωδώ- ( 

νων, τηλεφώνων, τηλεγράφων, ά- ί 
λεξικεραύνων κλπ. <

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ί
έπιστημονικών καί ιατρικών έργα- 1
λείων. *

ΠδΔΗΕΙΕ !
διαφόρων υλικών τών Ιργολάβων."  v i 1"'“™’ , fe

Το νέον πλήρε; κομψότατων είδών ^
ΠΙΛΟΠΑΛΕΙΟΗ “ 0  ΑΕΤΟΣ „ Τ

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΡΑΦΤΟΠΟΤΛΟΤ^
( ‘Οδό; Σταδίου) ¥

Συνιστάται το ΐ; πάσι ώ ; μοναδι- j 
x iv  διά τήν κομψότητα, στερεό- ^  
τητα, εδθηνίαν. ^

*ΐ-ΜΗ=τ-

pniKwmgeiwa·»!

Χ Α Ρ Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν
mm ά κοτζίΑ

Α Τ Μ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο «  Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ ΙΟ Ν
ΦΛΚΕΛΛ2Ν

παντό; ειδου;, ώ ; καί χάρτου 
πένθιμου καί φακέλλων.

Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ ΙΟ Ν  Κ Α Ρ Τ 0 Ν Ι 2 Ν
δΓ όλα τά μεγέθη μέ γω νία ; 

έπιχρύσου; (B iseau tés Doréa).

Φ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Α Ι  Π Λ Α Κ Ε Σ
των Οϊκων L u m ière , Monkho* 

w en , Apollo, 
"ϋφθίισαν τά αναμενόμενα 

αυτόματα 
ΑΝΑΠΤΗΡΙΑ ΣΙΓΑΡύΝ

ΙΓΓΣ1Ι1Ϊ
0 ΣΤΙΣΟΣ ΔΕΠΤΔ 

3 0

ΙΟΖΛΠΪΟΤ ΠΟΛ-ΕΜΗ

Ε Ρ Ε Ι Π Ι Α
ΕΡΕΙΠΙΑ *  ΗΕΝΗΤΕΙΑ =  ΠΑΡΑΠΟΝΑ =  ΠΔ ΡΑΜΤΘΙΑ =  ΛΟΓΙΑ ΧΑΜΕΝΑ

Τ ά  υπό  τόν ανω τέρω  τίτλον πο ιήμ α τα  έν.οίδονται ε ις  τέμον 1 6 0  περίπου σελ ίδω ν, π α λ λ ιτ ε χ ν α ώ ς  κ α ι έπ ί εκλεκτού χάρτου. 
Έ κά σ το ο  αντιτύπου ή  τιμ ή  ¿ρ ίσ θ η  ε ις  δρ. 2  διά τό ΐσ ω τερ ικ ό ν  κ α ί ψρ .χρ . 2  δ ιά  τό Ιξω τερ ικόν, πληρω τέα  αμ α  τή  Ικδόσει τοδ β ιβ λ ίο υ , 

Ε ϊς  το ύς  συνδρομητάς τή ς  ΕΒΔΟΜ ΑΔΟΣ τούς προαποστέλλοντας τό άντίτ ιμον άποστέλλετα ι έλεόθερον ταχυδρομ ικώ ν τελώ ν.

’Ex τοΐ> τοπογράφεtoi> Γ. ΣΤΑΪΡΙΔΝΟΓ


