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ΔΗΛΩΣΙΣ

‘Η «Αυγή» εΙχ2 κατά ίο παρελθόν έτος νά άντιπαλαίστ) 
εναντίον πολλών δυσχερείων, έκ των οποίων βαρύτατη ήτο ή 
έκ του τυπογραφείου. ΤΗτο ήναγκασμένη νά συμμερίζεται τάς 
τύχας του, αί όποΐαι, χειρότερα ήμία της άλλης, διεδέχοντο 
ταχέως άλλήλως. Τοιουτοτρόπως μετεφέρετο μετ’ αύτοϋ άπδ τοϋ 
ένδς άκρου της πόλεως εις το άλλο, έπ’ άρκετδν εμενεν είς τδ 
ύπαιθρον μετ'αύτοϋ, ύπεχρεοΰτο νά άπεργη δσάκις έκεΐνο άπήρ- 
γει καί τέλος νά άγεται καί νά φέρεται ύπ’ αύτοΰ. Εντεύθεν ή 
άνωμαλία περί την εκδοσιν αότης, έντεϋθεν ή τραγελαφική έμφά- 
νισις τοϋ τελευταίου φύλλου καί,ακόμη χειρότερόν, έντεϋθεν ή 
ανάγκη της συμπτύξεως διά νά λήξη τέλος ή οδυνηρά αΰτη 
κατάστασις.

Παρ’ δλα ταϋτα οί διευθύνοντες τδ περιοδικδν κατώρθωσαν, 
χωρίς νά φεισθώσι δαπανών, νά παράσχωσιν είς τούς αναγνω- 
στας αύτοϋ πρώτης τάξεως επιστημονικός πραγματείας, δφει- 
λομένας είς τδν κάλαμον άνδρών μεγάλην κατεχόντων θέσιν έν 
τοΐς γράμμασι, καί διηγήματα γ^γραμμένα ύπδ περιφανέστατων 
λογοτεχνών. Τδ Πρόγραμμα τοϋτο θά έξακολουθήσωσι καί κατά 
τδ δεύτερον ε:ος, καί δή, ώς είναι βέβαιον, ά;ευ ούδεμιάς πλέον 
άνωμαλίας ή καθυστερήσεως τινός. Κ αί κατά τδ τρέχον ετος 
δηλα δή θά δημοσιεύη ή «Αύγή» τδ μέν πρωτοτύπους μελε
τάς ξένων καί έλλήνων σοφών, τά δε διηγήματα κατά μετά-



φρασιν, έκλέγουσα πρός τοΰτο τά άριστα καί έν ‘Ελλάδι κατά 
τό μάλλον ή ήττον άγνωστα. Προς δέ τούτοις θά παρέχω ει
κόνα καί κριτικήν τής ξένης καί τής ήμετέρας φιλολογικής 
κινήσεως, ώς καί ειδήσεις επιστημονικά; καί φιλολογικάς. Πρός 
xbi σκοπόν τοϋτον εξησφάλισαν ήδη τήν συνεργασίαν αλλοδα
πών καί ήμεδαπών λογίων δυναμένων νά πράξωσι τοΰτο. Τέλος 
ϊνα αποφυγή τάς πολλάς συ,εχείαί θά έκδίδεται εις τρία τυ
πογραφικά φύλλα, άψηφοΰσα τάς δαπάνας καί άποβλέπουσα 
εις τήν πραγμάτωσιν των ιδανικών σκοπών, δι’οΰς προ πάντων 
ένδιαφέρεται.

Ό  μέγας φιλόσοφος E u o k en  άπέστειλε δια του κ. Θ. Καστανού τον κάτωθι 
χαιρέτισαν προς την «Αυγήν», τό)- όποιον δημοσιεύομεν μ ε τ* ευγνωμοσύνης, έκφοά- 
ζοντες αμα τάς ΰερμοτάτας ημών ευχαριστίας προς τον ένδοξον Διδάσκαλον.

\
Είναι δ ι’ έμέ έξαιρετι«ή τ·.μή κ ί χαρά νά εγκαινιάσω 

ελληνικόν περιοδικόν καί νά έκφράσω τάς είλικρινεστέρας μου 
εΰχάς δπέρ τής εύς-δόσεώζ του. ΕΐΘ· νά κατωρθώση νά πρ;α- 
γάγη με ολας του τάς δυνάμεις τό μεγαλούργημα τής ελλη
νικής διανοίας. Απέναντι τοΰ απείρου έκείνου Ιλληνικοΰ έργου 
οίονδήποτε κατώρθωμα τής εποχής ημών Εμφανίζεται έλάχιστον* 
άλλ’ δμως καί τό παρόν εχει δικαιώματα */αί πρέπει νά -:|υ- 
πηρετήσωμεν αυτό. Μετά μακραίωνα δουλε'αν άνωρθώθη ή 
Ελλάς μετά νέας καί ζωτικής δυνάμεως καί ευθύς ώς έπα- 
νέκτησεν τήν δύναμιν ταύτην έπεδόθη καί πάλιν είς τήν λύοιν 
τών μεγάλων προβλημάτων τής γνώσεωζ καί τής μορφώσεως τοΰ 
άτόμου. Ή  δύναμις τής ελληνικής ζωής συνίσταται εις τό διαυ
γές καί συγχρόνως βαθύ σκέπτεσθαι, είς τήν ερευνάν τών τε
λευταίων αίτιων, είς τήν ά/αζωογόνησιν καί τήν έξευγένισιν 
τής άνθρωπίνης φύσεως. Σήμερον μάλιστα εχομεν μεγαλυτέραν 
ανάγκην τοιαύτης άναζωογονήσεως καί έ'ευγενίσε. ς. Διότ1 
άφ’ ένός μεν έπικρατει μεγάλη διάσπασις είς ειδικά προβλή
ματα, ύποτίμησις τών ζητημάτων τά οποία περιλαμβάνουσι τό 
δλον καί τήν έννοιαν τής ζωής, άφ’ ετέρου δέ κατεύθυνσις πρός 
τόν υλισμόν καί τόν πραγματισμόν. Είθε ή «Αυγή» άπέναντ! 
τών τοιούτων κοσμικών φαινομένων νά προχωρήση μέ θάρρος 
καί δύναμιν έν τι) προσπαθεία, άντιπροσωπεύση τά άρχαία καί 
αιώνια ιδεώδη τοΰ ελληπκοϋ λαοΰ καί μεταφυτεύση αυτά με 
ζωντανήν δύναμιν καί Ιπιτυχίαν επί τοΰ νεου ελληνικού έδάφους.



Είθε νά έργασθή μετά ζήλου πρ&ς τον εύγενή σκοπόν τής 
άθ-ροίσϊως των πνευμάτων πρδς κ α ρποφόρον έργασίαν. ΕϊΘε νά 
έξΐλθωπν ίξ ’ αύτής ρεύματα πνευματικής ζωής npbq έξύψωσιν 
τοϋ πνευματικού βίου τής Ελλάδος. ‘Ημΐΐς οί Γερμανοί οφεί- 
λομεν είς το έλλην-κόν πνεύμα άπείρως πολλά. "Ο ,τι λοιπόν 
προέρχεται έξ αύτοϋ είναι είλικρινώς συμπαθές είς ήμάς. 
Είθε καί έν τψ παρόντι νά βαδ^σωσι παραλλήλως το Ιλληνικδν 
καί το γερμανικόν πνεύμα καί νά ύποστηριχθώσιν άμοιβαίω;. 
Με τοιαΰτα συναισθήματα: καί τοιοϋτον φρόνημα χαιρετίζω εκ 

καρδίας το νέον περιοδικόν.

R u d o lf  E u ck en

ρ ί / φ χ  .-'

Ε. Ziebapth

χα&ηγητοΰ τής αρχαίας ιστορίας εν ται Πανεπιστήμιο) τον Αμβούργου

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
Τ Η Σ  Α ΡΧΑ ΙΑ Σ ΕΛΛΑ Δ Ο Σ

Ο ποιος κατά τους χρό/ους μας επισκέπτεται ένα λιμένα τής 
Ελλάδος, τήν Σνοον λ.χ.. την Χαλκίδα κτλ.,καί κάμνει τον συνηθισμέ- 

νον περίπατον κατά μήκος της προκυμαίας, έ<εΐνο. ποϋ κατά πρώτον 
προσελκύει τήν προσοχήν του, ε ΐ/α ι τά μεγαλοπρεπή υποκαταστήμα
τα τής Ε θν ική ς, τής Ίον ικ ή ς καί των άλλων τραπεζών τής Ε λ λ ά 
δος ώς έξωτερικόν δείγμα τής οικονομικής ενρω ιτ ίας τής χώρας. "Ο . 
«οιος δέ παραιτεοω έπιθυμεΤ νά γνωρίση κατά τίνα τρόπον ή Ε λ λ ά ς  
ευκολυ.ει καί προάγει τό έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν εις τάς τελευ
ταίως άνακτηθείσας έπαρχίας της καί κυρίως είς τήν Μακεδονίαν καί 
τήν Θράκην, δεν έχει παρά νά ρίψη έν βλέμμα είς τά ημερήσια φύλλα 
των Αθηνών, δττου καταχωρίζονται αί ειδοποιήσεις περί τής ίδρύσεως 
ύποκαταστηματων τραπεζών είς τήν Καβάλλαν, είςτό Δεδέαγατς καί 
είς άλλας μικρότερας πόλεις, α ίανες είναι πάλιν έλληνικαί. Καθ’ δμοι- 
ον τρόπον καί είς τήν Σμύρνην ή τήν Τραπεζοΰντα ή τήν Κερασοΰντα 
έστηριζε τάς £ιζας του ο Ε λληνισμός άφ’ ένός μέν έπί τής εκκλησί
ας καί τών σχολείων του άφ ’ετίρου δ έέπ ί των εμπορικών καί τών τρα
πεζιτικών αυτοΟ οίκων, οΓτινες συχνάκις συνδυάζονται.

Καί το5 άρχαίου Ελληνισμού, ώς γνωστόν, τό μέγιστον κατόρθω
μα δπήρξεν δτι χατέκτησε υπό πολιτικήν καί οικονομικήν άποψιν τον 
άρχαΐον κόσμον. Π ρος άπόδειξιν του πράγματος θά υπενθυμίσω μόνον 
το γεγονος δτι Ελληνικά πρακτορεία, έταιρεΤαι Ε λλήνω ν έ^οπλιστών 
αναφέρονται εγκατεστημέναι όχι μόνον έπί τών άκτών τής Νοτίου 
Ρωσσίας ως καί είς τήν Κωστάντζαν, άλλα καί είς τάς ΙΙοτίολας(Δι- 
καιαρχειαι) καί είς τά Γάδειρα τής 'Ισπανίας, οί δέ σύλλογοι καί τά 
σωματεία τών έν τφ  έξωτερικώ Ε λλήνω ν δπως κατά τούς ν* οτέ:ους
χρόνους, ουτω καί κατα τήν άρχαιότητα υπήρξαν πάντοτε οί φορείς 
τοϋ έλληνικοΟ πολιτισμοΟ.

Η δη προκύπτει τό έρώτημα, μέχρι τίνος σημείου καί κατά τήν 
άρχαιότητα μ ία οικονομική κατάστασις τών χωρών τοϋ ΈλληνισμοΟ 
ελαβε χωράν, άν αι έλληνικαί τράπεζαι καί κατά τήν αρχαιότητα



«Λ ΥΓΗί> ΙΙερι τών τραπεζών τής αρχαίας 'Ελλάδος

παρηκολοΰθοjv ιούς σκα:τα/εΐς τ ο ί  έλληνικοϋ πολιτιτμοΰ, άν αί άκταί 
τοΰ Α ίγ χ ίο ) καί τοΰ Πόντου περιε ιυκλοΰντο υπο ελληνικών τραπεζών 
κ ν ι τότε.

Δια να δυνηθώμεν να σχημαιίσωμεν γνώμην περί τούτου, *!vat 
- άνάγ*η μια; γενικής έππκοπήαεω ς τοΰ ζητήματος τών άρχαίων τραπε. 

ζών.
*41 πχλαιότβραι μχρτυρ’αι τάς οποίας ίχο μ ϊν  περί τών ά ρ χ* ίω ν 

τραπεζώ/ ατό τ ;ύ *  λόγους ιών Ά 3φ τχίω ν ρητόρων τους άναφερομέ. 
νους είς δ ικ ιστίχάς ύπίθέσεις, ανάγονται είς τόν4ον αιώνα π .Χ .Τ ρ α . 
πεζίιες δμω ; θα  ΰπήοχον άτφαλώς καί πολύ πρωτύτερα: Ε π ε ιδ ή  έν 
εκάιτί] π ίλει τζς  Έ λλά δο ; ίοχυεν ίδια'τερον νόμισμα, ευθύς ώς έπα. 
ρουχάσθη έν τή ίστορία αύτής ή σηγμή συλλογής χρηματικών έράνων 
πολλών έλληνικαν πόλεων πρός μόνον Ινα σκοπόν καί έπηκολούθη- 
σε οίκω ή £πΙ τό αυτό έπισώρευσις διαφόρων νομισμάτων έχόντων μό
νον κατά τόπους ίσχύν, ό άργυραμοιβός ήτο άπαραίτητος. Κ «ί δντως ή 
περι'σ ιασις αδτη έπαρουσιάσθη διά πρώτην φοράν,δταν τφ  548 π .Χ  Ικάη 
ό ναός τών Δελφών καί οί ίερείς αύτοΰ ένήργησαν πανελληνίους έ- 
ράνους διά τόν νέον ναόν. Τότε συνελέγησαν 300 τάλαντα τούλάχι. 
στον, φυσιχψ τφ  λόγφ ώς διαφορώτατα νομίσματα. Σπουδαΐον ρόλον 
έν xig περιστάσει ταύτη έπαιξαν οΐ Ά θ τ^ α ΐο ι Ά λκμεων.'δαι, και ώ- 
φελήθησαν πολλά, ίσως διά χρηματικών έπιχίΐρήσεων κυρίως. Οί σο
φοί ιερείς τών Δελφών έπιθυμοϋντες άφ’ ένός μέν νά άπλοποιήσουν τό 
έπίπονον Ιργον της μετατροπής τών νομισμάτων,άφ’έτέρου νά καταστήσουν 
τόν ναόν μέτοχον τοϋ έκ της νομ>.σματικής διαφοράς κέρδους, Γδρυ- 
σ«ν ιδιαίτερον τών Δελφών νομισματοποιεΐον καί διά τό νέον άμφι- 
κτυονικόν νόμισμα ώρισαν σταθεράν άξίαν έν σχέσει πρός τό άθη- 
ναϊκόν. Περί έξ έπαγέλματος τ ρ α π ε ζ ι τ ώ ν  έν Δελφ^ΐς κατά τούς χρό
νους τούτους μεθ’ δλην τήν πληθώραν τών χρηματικών άνταλλαγών 
ούδείς γίνεται λόγος προφανώς διότι αύτός δ ναός έπεΐχε τήν θέσιν 
τραπέζης. - >

Τήν δευτέραν, έ'τι σπουδαιοτέραν συλλογήν χρήματος έν Έ λλά δ ι, 
άποτελοΟν οί φόροι τών συμμάχων της πρώ :η ; άθηναϊκής ήγεμονίας. 
Πώς καθίσταται δυνατή ή εισπραξις ένός ποσοΟ 600— 1200 ταλάν
των έτησίως;ΑΙ πλεΐσται τών πόλεω/ τούτων πρό της εισόδου των ήδη 
εις τήν συμμαχίαν (478]7 π. X.) Ιξέ?ιδον τό ιδιαίτερον τοϋτο νόμισμα, 
τό όποιον είχε τοπικήν μό/ον ίσχύν καί τό όποιον Ικτός τών στενών 
όρίων τής έ*δόσεω; του είχεν σφόδρα κυμαινομένην άξίαν. Δέν ύπάρ-

« Α Υ Γ Η . 77«ρΐ τών τραΜίζ&τ χής ά(χα!ας 'EXIAdac

χει άμφιβολία δτι πατ’ άρχάς, έφ’ δσον τό ταμεΐον ήτο ίν  Δ ήλφ, οί 
φόροι έπληρώνοντο μέ τό τοπικόν έ<άστης πόλεω; νόμισμα άκριβώς δ- 
πως έπληρώνοντο καί πρωτύτερα οί φόροι είς τούς ΙΙέρ ια ς  σατρά- 

πας. Ή μπορεΐ εύκολα νά φαντασθή τις έν τοιαυττ] περιπτώσει τάς δυ
σκολίας ποΰ είχον οί έν Δήλφ υπάλληλοι τής συμμαχίας μέ τό λογά- 
ριασμα τοϋ νομισματικού τούτου κυκεώνος. Ο ί ναϋται τοϋ συμμαχι- 
κοΟ στολου άπήτούν τόν μισθόν των είς νόμισμα άνεγνωρισμένης άξίας.
Ως έχ τουτου ή άναμιξις τών άργυραμοιβών πρέπει νά ύποτεθή ώς άναγ- 

καία, ύπόθεσις ή? δποστηρίζει καί τό γεγονός δτι βραδύτερον κατά 
τλν 3ον π. X. αιώνα, παρουσιάζονται τελείως διωργανωμέναι τράπεζαι 
εν Δήλψ. Αλλα έφ δσον σύν τψ χρόνψ τό κράτο; καθίστατο περισσό
τερον ένιαΐον, ήδυναντο καί οί έπί τοΟτο υπάλληλοι τής συμμαχί*ς 
άποτελεσματιχωτερα να άποκλείωσι τά τοπικού κύρους νομισματοποιεια 
ή τούλάχιστον νά έπιβάλλουτ τήν παραδοχήν τοΟ νομίσματος τοϋ ά - 
θηναϊκοΟ. Μιάς τοιαύτης πολιτικής τά αποτελέσματα βλέπομεν είς τάς 
νομισματικας σειράς ποΟ έχομεν τών διαφόρων πόλεων. Είς τάς νήσους 
λ. χ. η είσοδος ιδιαιτέρων νομισμάτων περιωρίσθη όλίγον, άκόμη καί 
είς τήν Σίφνον με τά άργυροχοεΐά της. Αί μιχρασιατικαί πόλεις, τά 
άρχαιότατα νομισματοκοπεία, δέν ήννόουν νά ύποχωρήσουν από τής 
άπόψεως ταύτης, κα ί τοΟτο διότι τινές έξ αΰτών, ίσως ή "Αβυϊος καί 
ή Κ υζιχο; λ. χ., διά τήν καθαρότητα τών νομισμάτων αΰτών καί τό 64 « 
ρος είχον άποκτήση διεθνές κΟρος όμοίως δπως ή Κόρινθος, ή Ρόδος, 
ή Αίγινα καί αί Ά θήναι. Ά λ λ ’ αί μιν.ρότεραι πόλεις τής Καρίας χα^ 
τής Λυδίας, διά νά άποφεΰγουν κχτά τήν πληρωμήν τών φόρων των τάς 
έκ τής νομισματικής διαφοράς άπωλείας, ήναγκάζοντο πολλάκις νά 
παραδεχθοΟν τό άθηναϊκόν σύσ-η'.ια. "Αλλως είχε τέ πράγμα μέ ιάς 

«λουσίας έμπορικάς πόλεις τοΰ Ελλησπόντου καί τής πλουσίας θρ α - 
κικής άκτής. Αδται φυσικόν ήτο νά λαμβάνουν ύπ’ ό·ψιν μβλλον τήν 
ένδοχώραν καί τά έξ αύτής Ιμχορικά συμφέροντα παρά τούς Ά θηναί*  
ους κυριάρχους καί διά τόΟτο ήκολούθησαν μίαν δλως ιδιαιτέραν νο- 
μιομ ιτικήν πολιτικήν. "Εξοχον παράδειγμα τά “Αδδηρα. Ή  πόλις *5- 

*η, ή έκ τής θέσεώς της «πουδαιοτάτη διά τό έμ*όριθν τής ένδοχώ- 
ρας (Ά νατολ. Ρωμυλίας) καί τών πόλεων τοΟ Πόντου, ήρχετο μετά 
τοΟ Βυζ«ντ(ου λόγψ δννάμεβς ώς τρίτη μεταξύ τών πόλεων τής συμ- 
μαχίας πληρώνουσα 15 τάλαντα ώς φόρον (ή Α ίγινα έϋλή^ων» 30 τ ά 
λαντα καί ή Πάρος 16 1]2), Ε ίνα ι άξιοπαρατήρητον δ τι τοΟ νβμίσμα-



*Α ΤΓ Η » Πιρ'ι των τροχίζω * τής αρχαίας ΈΙΙάΑος

τος τής πόΑεως ταύτης, τού όποιου xk  μεγάλα, ιδίως τά όχτάδραχμα 
χαι τετράδραχμα, έχουν μεγάλην κυκλοφορίαν, συχνά μεταβάλλεται ή 
άξια, άξαφνα δέ περί τό450  π . X ., όπότε συμπίπτει τά κορύφωμα τής ά* 
θηναϊκής δυνάμεω;, είσάγεται είς τά "Αβδηρα ό περσικός νομισματι
κός σταθμός, κατ’ άρχάς μέν διά τά μικρά κέρματα ούτως, ώστε άπά 
τυϋ 450 μέχρι τοΰ 400 νά έ/τικρατή διπλοΰν νομισματικόν σύστημα» 
μετά δέ τό 400 π. X. καί διά τά όκτάδραχμα καί τετράδραχμα. Τούς 
λόγους τής αξιοπαρατήρητου ταύτης πολιτικής δυνάμεθα νά άποδώ- 

σωμεν ·ίς τό γεγονός δτι μεταβάλλονται τά έμπορικά συμφέροντα > 
βτι άρχίζουν νά λαμβάνωντχι ύπ’ δψιν νέαι έμπορικαί όδοί, χωρίς 
νά έγκαταλείπωνται και αί παλαιαΐ τάς όποίας ήκολούθουν τά 
μεγαλύτερα κέρματα. Ή ρχισ ε δηλαδή έιτικοινωνία μέ χώρας όπον 
Γ«χυ* ό »ερσ»κ1ς σταθμός, χωρίς νά παραμελη·οΰν καί α ί παλαια'ι 
σφαΤρα* έμπορίου. "O n  τό πράγμα ούτως εχει, φαίνβται έκ τής μετά 
ταΰτα βκδόσεως καί τών μεγχλυ:έρων κερμάτων κατά τόν περσικόν 
σταθμόν. Έ ν  Ά θήναις συνέβη άκριβώς τό Ιδιον πράγμα περί τά τέλη 
τοΟ πελοποννησιακοΰ πολέμου.

Έ κ  τής παραμερίσεως τών τοπικής Ισχύος νομισμάτων τών άλ
λων πόλεων ώφελήθη φυσικφ τψ λόγψ κυρίως ή πόλις τών φ θηνώ ν. 
ΑΙ άθηναϊκαί γλαύκες κατέκτησαν ένωρίς δλας τάς άκτάς τοϋ A t· 
γαίου ήδη προ τής άναδείξεως τοΰ Πειραιώς εις λιμένα τού κράτους 
(455— 450). ’Αλλά τό  μετά επιτυχίας προελαΟνον άθηναϊκόν νόμισμα 
έξετόπισε τό περσικόν. *0 χρυσούς δορακεύς βαθμηδόν εξηφανί- 
σθη, μόνον οί έξ ήλέκτρου στατήρες τής Κυζίκου και τής Ααμψάκον 
Ιμειναν έν κυκλοφορία, άλλά καί ουτοι όχι είς τάς ’Αθήνας, δπου 
οί έργάται τοΰ Παρθενώνος καί τής Άκροπόλεως δέν τούς έδέχον- 
το, πράγμα τό όποιον άριστα έξηγεΤ τόν λόγον δι’ 8ν τό είδος τοΰ· 

το τώ ν νομισμάτων είς άλλεπαλλήλων έτών (447— 431) λογαριασμούς 
τοΰ Παρθενώνος άναφέρεται ώς πάγιον ύπόλοιπον. Πόσον δλίγον 
ήσαν £ν χρήσει τά ξένα νομίσματα είς τάς ’Αθήνας φαίνεται άχό 
τούς λογαριασμούς τών ταμείων τών Λ λλω ν Θ εώ ν  έπί τής Ά κρο- 
πόλεως, δπου (430 π. X.) τών κυζικικών στατήρων, τών δωρικών, 
φωκαϊκών νομισμάτων, τοΟ μή κεκομμένου άργύρου, τοΟ ξενικού άρ- 
γυρίου συμμίκτου-- δπου δλων τούτων μαζί άναφέρεται τό βάρος χω 
ρίς νά όρίζηται καί ή χρηματική άξία τών Θησαυρών τοϋ είδους τούτου.

"Εν τόσον μέγα πλήθος μέσων άνταλλαγής, διαφερόντων δχι μόνον

κατά τ·ύς τύπους καί τήν γραφήν άλλά καί κατά τό σχήμα καί πάχος 
καί βάρος, μία τόση άβεβαιότης ώς προς τήν άξίαν τών διαφόρων νο
μισμάτων ήνοιγεν εύρύτατον στάδιον είς τούς αργυραμοιβούς καί τάς 
κερδοσκοπικάς έπιχειρήσεις, άλλά παρείχε συγχρόνως καί μεγίστας δυ
σκολίας είς τό μέγα έμπόριον καί εις τό πολύ κοινόν. Ώ ς  έκ τούτου 
είναι φυσικόν δτι έπανειλημμένως ίγειναν άπόπείραι πρός διόρθωσιν τοΟ 
κακ;ϋ. Καί έν τψ άθηναϊκψ κρζτει παρετηρήθησαν αI εκ τής μέχρ1 

τοΰ5ε νομισματικής πολιτικής δυσκολίαι καί περί τό 420 είσήχθη διά 
νόμου τό ένιαΐον τώ ν νομισμάτων, μέτρων καί σταθμών [ώς εύφυέστατα 
εΤ*ασε κατά πρώτον ό Βιλαμόβιτς τψ 1877 είς τόν περίφημον αύτοϋ 
πανηγυρικόν «Π ερί τής λαμπρότητος τοΰ Α θηναϊκού κράτους» έπί τή 
βάσει στίχων τών δρνίθων τοΰ Άριστοφάνους καί βραδύτερον έπεβε- 
βαιώθη ή είκασία άνευρεθέντος άττικοΰ ψηφίσματος ύπό τοΰ H ille r  
von G a rtr in g e n  καί τών άδελφών \νΐ11ιβΐΓη]άπηγορεύθη ή υπό οίασδή- 
ποτε συμμαχικής πόλεως έχδοσις άργυροϋ νομίσματος πρός όφελος τοΰ 
κρατικού τοιούτου,έτακτοποιήθησαν δέ αί πληρωμαί τών φόρων[τοΰ ξε
ν ικού  νομίσματος]  είς τό ιδιαίτερον νόμισμα έκάστης τών συμμαχικών 
πόλεων, δπερ δμως είυήρχετο είς τό κ·ινόν συμμαχικόν ταμεΐον άντη- 
λαγμένον. Περί τής άνταλλαγής εφρόντιζον οί έιτιστάται τοΟ άργυρο- 
κοπείου, οΓτινες ώφειλον νά δημοσιεύουν πίνακας τού παραλαμβανο- 
μένου ξένου χρήματος καί τοΰ άντ’ αύτοΰ πληρωνομένου άθηναϊχοΰ, 
διατελοΰντες οΰτω ύπό τόν έλεγχον τού κοινοΰ.

Κατά ταΰτα δίά τά χρηματιστήριον ένδιαφέρονται ένταΰθα ό άρ
γυραμοιβός καί τό γραφειον τών ξένων άξιών: ή άπλή άγορά καί 
πώλησις ξένων: ή άνταλλαγή έντοπίων άξιών, αποτελεί φυσικά καί τήν 
βάσιν τής Ελληνικής Τραπέζης. Μόνον ό άργυραμοιβός δύναται νά εχη 
γνώσιν τών πολυπληθών μέσω/ άνταλλαγής, άτινα κυκλοφορούν καί 
νά έλέγχή τήν άξίαν έκάστου δπως καί τήν γνησιότητα. Ε ίνα ι δηλο
νότι ό άργυραμοιβός συγχρόνως καί ά ρ γ υ ρ ο γ ν ώ μ ω ν  καί δ ο κ ιμ α β ιή ς  
καί μικρόν κατά μικρόν άποκτα μεγάλην ύπόληψιν καί κύρος έν τή  
κοινωνία. Καί είς αύτόν φέρεται ή προίξ πρός έξέτασιν τής άξίας 
αύτής, ώς μανθάνομεν άπό μίαν κωμψδίαν τοΰ Μενάνδρου.

Κατά ταΟτα, έάν ό άργυραμοιβός καί άλλως χαίρ^ τόσην έν τή 
άρχαία  κοινωνία ύπόληψιν, ή δι’ αύτοΰ ένέργεια τών πληρωμών είναι 
πράγμα φυσικώτατον. Ε π ε ιδ ή  ή πράξις τής παραδόσεως καί παραλαβής 
τών χρημάτων συνδέεται ώς έπί τό πλεΐστον μέ πολλάς δατυπώσεις,άπαλ-

1 1



λάσεταί τις δλων τών διατυπώσσεων τούτων καταθέτων εν τή τρα- 
πέζτ) εν ώρισμένον άπόθεμα κ*ί διά ττ^ς τρχπέζης ενεργών τάς πλη- 
ρωμάς του, κατ’ αύτόν δέ τόν τρόπον έξχσφαλίζει τό χρήμα αύτοϋ 
καί άπό ένδεχομένης κλοχής, ώς καί άπό τών έκ τής άνταλλχγής ί η ϋ ·  
λειών: Έ ν τ% περιστάσει ταύττ^ τής διά τραπέζης πληρωμής μεταχειρί
ζονται έν ΆΘήναις τόν δρον δ ια γρά φ ω .

'Η  «ίς τρίτον μεταβίβασις χρημάτων κατατεθειμένων είς τράπεζαν 
παρουσιάζεται διά πρώ τη/ φοράν ε ί; τό / πρός Κάλλιστον λόγον τοϋ 
Δημοσθένους (369 *. X .). Ά ντιχείμενον τής δίκης είναι ό λογα
ριασμός, τόν όποιον εχει ό έκ Ποντοηρακλείας έμπορος χ^ύκων μέ τήν 
τράπεζαν τοϋ Π αιίω νος,.τήν μεγαλειτέραν έξ δσων γνωρίζομεν άθη- 
ναϊκήν τράπεζαν τών χρόνων τοΰ Δημοσθένους. Ό  Λύκων πρό τοΰ έπι- 
χε ιρή ϊη  τό μέγα του έμπορικόν τχξ·:ί5ιον μέχρι τ ί |;  Λ-.βύης, είχε ξε
καθαρίση τούς λογαριασμού; του μέ τήν τράπεζαν καί διέταξε δπως ή 
έκ 16 μνών καί 40 δραχμών πίστωσίς του καταβληθή είς τόν έκ Σκύρου 
έμπορον Κηφισιάϊην, εύθύ; ώ; ούτο; έπ-.στρέψη είς ’Αθήνας. Κ αίά ταΰτα 
έν τή προκειμένη π ιρη τά σ ει ϊχομεν κανονικήν διχταγήν μεταβιβάσεως 
έπί προθεσμία. Ή  δέ διαταγή λαμβάνει χώραν προφοριχώς καί τοϋτο 
ήτο κάτι συνηθισμένον ώ; φαίνεται από δ ,τ ι λέγει ό Δημοσθένης «"Ολοι 
οί τραπεζΐται συνηθίζουν, έάν τις εχτ) είς αυτούς κατατεβειμένα χρή

ματα και δί5γ) δ ια τχγή / καταοολής αύτών ·ίς τρίτον, νά εκτελι^ τήν 
οιαταγήν ταυτην». « Εάν ο λαμβάνων τά χρήματα συμβαίνή νά είναι 
άγνωστος εις τ ) /  τράπεζαν, παραλαμβάνει μεΘ*έχυτοΰ έν γνωστόν πρό- 
σωχον πρός πισ;οποιη ιιν. Δ ιότι αί τράπεζαι εύρίσκονται είς τήν ’Α γο
ράν, τό κέντρον τοϋ έμπορικοΰ καί πολιτικοΰ βίου, δ του συνέρχονται 
κα θ  ήμεραν δλοι οι πολϊτχι. Π ερι τής διά γ ρ α π τή ς  έν τολή ς  μ ε τα β ι-  
βάαεω ς ή Α λλα γή ς  χρημάτων εν Ά θ ή ν α ις  άν καί δέν έ'χωμεν μέχρι 
τοΰδε αποδείςίΐς, είναι δ μ ο ; μεμχρίυρηαένη ή ΰπχρςις π ισ τ ω τ ικ ή ς  
έπ ισ το λή ς ,  κατά ταΰτα είναι δυνατή καί ή διά άπλης γραπτής έντο

λής διενέργησις π λ η ρ ω μ ή ν ./Η  περίπτωσις είναι πολύ ένδιαφέρουσα. 
Έ ν α ς  εμχαρος έκ Βοσπόρου ευρισκόμενος είς τάς ’Αθήνας θέλει νά τρα- 
βήξχ) άπό τήν πατρίδ α του χρήματα. Πρός τοΰτο άπευ^ύνεται είς τόν 
Στρατοκλέχ, μέλλοντα νά μεταβ^ έξ ’Αθηνών είς Βόσπορον, δπως τοϋ 
δώσα τά χρήματα ποϋ τοϋ έχρειάζοντο, λάό^ δέ ταΰτα άπό τόν π α 
τέρα του, δταν φθάσ^ >i<r τόν Βόσπορον. Ά λ λ ’ είναι πολύ δύσκολον νά 
όρισθ·ζ μέχρι τίνος σημείου αί Ίρ ά π εζα ι τών ’φθηνών η ι αν τότε εις
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θέσιν νά διεξαγάγωσιν δλας τάς έργασίας πληρωμών καί μεταβιβάσεων 
κατά τούς δ.αφόρους τυ.τους. Διότι ελειπον άκόμη αί βάσει; τραπεζιτι
κών έργαπώ ν, ελειπε πρό πάντων πλήοης έμτορική πίστις, η διατοπικη 
δικαιοσύνη, ή ασφαλής συγκοινωνία καί ή ταχυδρομική Ινωσις. Πόσον 
έπικίνδυνος ήτο ή διά θαλάσσης συγκοινωνία άποδεικνϋει πρό πάντων 
τό ναυτικόν δάνειον, ή υποθήκη έπί εμπορεύματος/ πρός εςασφαλισιν 
τών πιστωτών, έπί πλοίων ή έπί ναύλψ. ’Ε πειδή  0 χρεώστης, μόνον 
άν άσφαλώς φθάση τό πλοΐον, ύποχρεοΰται νά άποδώση τό δάνειον, 
ό τοιοΰι:ος κίνδυνος έπιτρέπει είς τόν πιστωτήν τήν άπαίτησιν μεγά. 
λων τόκων. Ο ί τελευταίοι όρίζονται κατά τό μήκος τοΰ πλοΰ. Διά 
ναυτικά δάνεια, έν περιπτώσει πλοΰ και έπιστροφής (άμφοτεροπλους) 
οί τόκοι λογαριάζονται είς τό διπλάσιον, καί δή 22, 5 0)0 διά τήν 
γραμμήν Άθηνών-Βοσπόρου διά Μένδης, έν περιπτώσει έπιστροφής τοΰ 
πλοίου μετά τήν 20ην Σεπτεμβρίου, οπότε αί θύελλαι τοΰ Φθινοπώρου, 
30 0)0, έκτός τούτων μαρτυρεΤται τόκος 12, 5 0)0 δι’ άπλοΰν ταξείδιον 
τής γραμμής Ε λλησπόντου-’Α θηνών, άλλά επίσης καί 33, 5 0)0.

Μίαν καθαράν ιδέαν περί τοΰ τρόπου, κ α θ ’ δ είργάζοντο α  ̂
άθηναϊκαί τράπεζαι, δέν παρέχουσιν είς ήμάς αί μέχρι τοΰδε γνω . 
σταί πηγαί, είναι δμως δυνατόν νά όρισδ^ ό κύκλος τών τραπέζι, 
τικών εργασιών, δ ι α ;  έκτός τών μεταβιβάσεων (gyro) περιελάμβανε 
καί τάς πράξεις τών καταθέσεω ν, αΐτινες άρχικώς ώς μόνον λόγον είχον 
τήν έν άσφαλεία διαφύλαξιν τών χρημάτων δπως λ.χ. έντό; ναών έχόντων 
άσυλίαν καί άντιστοιχούντων πρός τά χρηματοκιβώτια περίπου τών ση
μερινών τραπεζώ ν. Ό  Ιχω ν τοιαύτας καταθέσεις ήτο μέτοχος τών 
κερδών, τά όποια φέρουν αί επιχειρήσεις τής τραπέζη:, έκτός δέ τοΰιου 
είχε καί τό πλεονέκτημα δτι έκτός τή ς φανεράς θυσίας (τής κτηματικής) 
έκέχτητο καί άφανή τοιαύτην, ή όποια είς τήν τράπεζαν είργάζετο 
πρός otfελός του.

Έ κ τό ς τής παθητικής ταύτης εργασίας άλλη σπουδαιοτάτη τώ ν 
άρχαίων τραπεζών εργασία ένεργητική ήτο ό δανεισμός, ή παροχή 
πίστωσε ον. Ε ίς τό έρώ τημ ι περί τοΰ είδους τών πιστώσεων τών τ§α - 
πεζών καί περί τοΰ κατά μέσον δριον μεγέθους αύτών ώ; καί περί τής 
βάσεως τοΰ ζητουμένου τόκου, είναι βεβαίως ή άπάντησις δύσκολος. 
Πιστώσεις παρείχοντο κυρίως έΐς τούς έμπόρους καί ot έμποροί 
άπετέλουν τήν κυρίως πελατείαν τών τραπεζών. ‘Υπάρχουν πρός το ΰ - 
τοις παραδείγματα πιστώσεως είς παραγωγούς, δπως δανείζονται 20



μναΐ πρδ;  άγοράν μεταλλείων, καί είς καταναλωτάς. Τό δέ γεγονός δτι 
δέν υπήρχε νόμος όρίζων τόν τόκον άφηνε μεγα περιθώριον είς τάς τρα- 
πέζας πρός έκμετάλλευσιν τών πελατών των, άφοΰ μαρτυρεΐται (ιία 
φορά τόκος 35 0)0. 'Ο  λομβαρδισμός έπαιζεν Ινα μεγάλον ρόλον. 
’Αργυρά, χ ρ υ ια  καί χαλκά σκεύη περιέρχονται άνά τάς τραπέζας διά 
συναψιν δανείου. Λαμβάνει χώραν καί ή ένεχειρίασις εμπορευμάτων 
εις τήν τράπεζαν, λ. χ . Ινα  πλοΐον ξυλεία, πού εύρίσκετο είς τόν δρό
μον έρχόμενον έκ  Μακεδονίας είς τάς ’Αθήνας, ένεχειριάζεται είς τήν 
τράπεζαν άπέναντι 1750 δραχμών, τά ; όιτοίας ό ένδιαφερόμενος έδα . 
νείσθη παρά τής τραπέζη; πρδς ναύλωιιν τοΟ πλοίου.

Συνηθέστατα είναι τά δάνεια τών τραπεζών έπΐ ύιτοθήκτ). Πρός 
τούτο έπρεπε βεβαίως έ τραπεζίτης νά ιίναι ’Αθηναίος πολίτης, καθό
σον, έάν ήτο μέτοχος— καί οί περισσότεροι τών τραπεζιτών ήσαν μέτο
χο ι— δέν είχε τήν έ 'γκτησιν γή ς ,  άνευ τής όποίας ή ύποθήκη δέν 
ήτο έγκυρος.

Τάς έν λόγω τραπεζιτικά; έργασίας δλας δυνάμ*9α νά παρακολου- 
θήσωμεν έν μιά καί μόνη άθηναϊκή τραπέζη, τή τοΰ Πασίωνος. Είναι ή 
μόνη προσωπικότης ‘Ελληνος τραπεζίτου, ή όποία μέ άρκετήν άκόμη 
καί τώρα παραστατικότητα παρουσιάζεται ένώπιόν μας—  προσωπικότης 
τών Α θηνών τοΰ 4ου αίώνος, όπότε ή πόλις αΰτη ηκμαζε άκόμη ώς τό 
κέντρον τοΟ Έλληνικοϋ έμπορίου μέ τό όποΐον τόσον συνδέονται τά 
τραπεζιτικά. .

’Αλλά όμοία οίκονομική καί πολιτική κατάστασις έπέφερε κατά φυ
σικήν άνάγκην όμοίαν έξέλιξιν καί άλλχχοΰ. b ίς τούς Δελφούς κατά 
πρώτον, τών ό π ο ίω /τά  οίκονομικά περισσόιερον άπό κάθε άλλον τόπον 
μάς είναι γνοητά, διότι υπάρχουν αί περισσότεραι είδήσεις περί τών 
λογαριασμόν των Τ φ  369 π. X. παρουσιάζεται έκ νέου ή άνάγκη έν- 
ταΰθα περισυλλογής πανελληνίων έράνων πρός άνεικοδόμησιν τοΰ 
ναοΰ. ’Επί μαρμάρων έχομεν τόν κατάλογον τών συλλεγέντων έράνων, 
σημειώνονται δέ δλαι, άκόμη καί αί έλάχισ:αι προσφοραί καί μάλιστα 
έπΐ μεγάλων ποσών λογαριασμέναι είς αίγινητ.κού; στατήρας, οί όπο!ος 
ήσαν έν χρήσει είς τούς Δελφούς. Π ερι τφ 330 π. X. έχομεν τρία εϊδη 
χρήματος, τό αίγινητικόν, τό άττικόν καί τό άμφικτυονικόν, άλλ’ ή διά- 
κρισις αΰτη παρουσιάζεται μόνον έπΐ λογαριασμών μέ συμβαλλομένους 
εκτός τής Άμφικχυονίας. Τούναντίον δέ προχειμένου περί λογαριασμών 
έντός τής’Αμφικτυονίι/ς τά κατάαιιχα έφαρμόζοντα τήν χρήσιν εικονικής

ι Λ Υ Γ Η ι H tq l τών τραπεζών τής αρχαίας ΈΧΧάάος

ενιαίας νομισματικής μονάδος αΐρουσι τάς διαφοράς τών χρηματικών 
άξιών. 'Ως σταθερά συναλλαγματική τιμή ίσχύει: 4200 αίγινητικαί δραχ- 
μ α Ι,= 6 0 0 0  άττικαί δ ρ α χμ α Ι=  1 τάλαντον (πραγματική άξία περίπου 
5600 άττικαί δραχμαί). Οδτω δέ έχομεν έν Δελφοίς τό δυνατόν άκριβοΰς 
προσδιορισμού τών ξένων άξιών, δ όποιος έχει πολύ ενδιαφέρων είς τάς 
λεπτομερείας του.

(άκολουθεΊ)

+



Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ’Ια τρ ό ν

* *  ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ  

ΤΗ Σ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ m

Σκοπός τών γραμμών ήμών τούτων, τάς οποίας χαράσσομεν χάριν 
τής φίλης «Αύγής», δέν είνε νά πραγματευθώμεν τό πολύπλοκον και 
εύρύ τοΟτο βιολογικόν ζήτημα άλλα νά έιτιστήσωμεν τήν προσοχήν 
τών γονέων καί πάντων έκείνων, o?riv»; ένδιαφέρονται διά τήν υγείαν 
τών παιδιών, Ιπ ι τής σπουδαιότητος τήν όποίαν κατέχει ή διατροφή 
έπ'ι τής φυσικής άναπτυξεως τοΰ παιδό; καί τά$ λυπηρά; συνεπείας 
κα'ι τούς κινδΰνους, τούς όποιους μ ’α ανεπαρκής, ή πλημμελής δ ια 
τροφή δυναται νά Ιχη  έπΐ τής άναπτΰςεως καί τής κ α θ’ δλου άμέσως 
ή μετέπειτα υγείας τοΟ παιδός.

Βεοαίως ή κανονική άνά^τυξις καί υγεία ένός παιδιού δεν έξαρ- 
τάται μόνον έκ τής διατροφής του' πλείσται άλλαι ύγιειναΐ συνθήκαί 
πρέπει να συντρέξωαιν εις τοΰτο. Μεταξύ δμως δλων αυτών έκεΐνο τό 
όποιον άσκεΐ τήν μεγαλυτεραν επίδρασιν έπ'ι τής φυσικής άναπτύξεως 
το') παιδός είνε ή κατάλληλος αύτοΰ διατροφή.

Ε κ  τοϋ τρόπου καβ’ ον θά έπιμεληθώμεν ευθύς άπό τής γεννήσε- 
ως τής διατροφής του καί έκ τοΰ τρόπου καθ’ δν άφομοιοΰσι τά πε
πτικά  αυτοΰ όργανα τάς τροφάς τάς όποιας τφ χορηγοΟμεν εξαρτάται 
ου μονον ή κανονική άνάπτυξις καί ή καθ’ δλου υγεία καί εύρωστία 
τοΰ οργανισμοί) αυτοΰ, άλλά,και αυτός ό έν διαπλάσ*ι ετι εδρισκόμε- 
νος χαροκτήρ κα'ι ή ψυχική ύγεία καί δύναμις τοΰ πνεύματος αύτοΰ.

Γνωρίζοντες νά κανονίζωμεν τήν δίαιταν τών παιδιώ ν άναλόγως 
τών άναγκών τοΰ οργανισμοΰ κα'ι συμφώνως μέ τήν ηλικίαν, τήν φυσι
κήν αναπτυξιν καί ένέργειαν, τό κλίμα καί τήν πεπτικήν αύτοΰ ικανό
τητα κα ι να προφυλλάσσωμεν άπό παν δ,τι είνε δυνατόν νά έχθέστ^ τά 
νεαρα αύτοΰ ΰργανα είς κόπωσιν ή έξάντλησιν είτε δια τοΰ ύπερσιτισμοΰ 
είτε διά τής άνεπαρΛΟς διατροφής ή πλημμελούς τοιαύτης κατορθοΰμεν

ένωρ'ις νά όελτιώσωμεν καί έ ισχύαωμεν τήν κράσιν αύτών καί νά κα- 
ταστήσωμεν αύτά ισχυρά καί εϋρωίτα δυνάμενα να ύποφέρωσι οίασδή» 
ποτε παρεκτροπάς καί στερήτεις τής διαίτης είς α; κατ’ άνάγκην βραδΰ- 
τερον θά εδρεθώσ:ν εν τή ζωή και ίιανά ν’ άντιδράσωσι τελεσφόρως 
έναντίον τών κόπων καί τών πολλαπλών κ>,νδΰνων τών διαφόρων νοσημά
των τής ήλικίας των.

Ή  άνάπυξις τοΰ παιδός ά,ρχίζ*ι άπό τής γεννήσεως καί έξακολου- 
Θεΐ καθ’δλα ιά  στάδια τής παιδικής ή λκ ίας μέχρι τής εφηβικής. Γί
νεται δέαύτη κατά βάρος καί άνάστημα κα ι ε!νε ταχυ:έρα δσον πλη- 
σιάζομεν προς τήν γέννησιν και βραδυτέρα δσον άφιστάμεθα αυτής· 
κατά τήν μεγάλην δμως παιδικήν καί εφηβικήν ήλικίαν γίνεται πάλιν 
ζωηροτέρα. ’Ά ν  λάβωμεν ύπ’δψιν παιδίον ζυγίζον κατά τήν γέννησιν 
3.000 γραμ., κατά ιόν 4 μήνα καλώς άναπτυσσόμενον Θά ζυγίζτ) διπλά- 
uiov 6 .000  γραμ-, τόν 12 μήνατό τριπλάσ ον 9.000 γραμ. καί τόν 14 
μήνα τό τετραπλάσιον 12.000' παραλλήλως βλέπομεν ν’ αύξάνηται καί 
τό άνάστημα αύτοΰ. Παιδίον τέ όποιον έν V] γε>νήσει φέρει ανάστημα 
δΟέ. μ ., τόν 4 μήνα, θά έχη 62 έ. μ. τόν 12 μήνα 70 έ. μ. καί τόν 24 
μήνα 80  έ. μ.

Έ τερον τό όποΐον δφείλομεν νά Ιχωμεν δπ’δψιν είνε ή έπιφάνεια 
τοΰ δέρματος, ήτις αύξάνει έπίσης άλλ’δχι παραλλήλως προς τό βάρος 
καί τά άνάστημα. Έ φ ’δσον προχωρεί ή ηλικία τοΰ πιηδιοΰ ή δερματική 
έπιφάνεια ή άναλογοΰσα είς εν χιλιόγραμμον τοΰ βάρους έλαττοΰται. 
Τοΰτο δφείλομεν νά γνωρίζωμεν διά Νά εννοήσωμεν πώς δ παΐς δσον 
είνε μικρότερος χάνει δ ιά  τής ακτινοβολίας άναλόγως μεγαλυτεραν θερ
μότητα, συμφώνως μ’ένα νόμον τοΰ R ich e t, καθ’δν ή απώλεια τή ; θερ- 
μότητος είνε άνάλογος πρός τήν επιφάνειαν τοΰ δέρματος.

Μετά τά άνωτέρω έννοοΰμεν δτ» π ά ιχ  τροφή λαμβανομένη υπό 
τοΰ παιδός οφείλει άφ’ ενός νά τείνη εις άναπλήρωσιν τής άπωλείας τής 
θερμότητος. και συντήρησιν τοΰ όργανισμοΰ, ά φ ’ ετέρου δέ είς τήν αύ· 
ξησιν τοΰ βάρους και τοΰ άναστήματος αύτοΰ. Διά νά παραστήσωσι 
πόσην τροφήν έχει άνάγκην νά λάβη ό παΐς δπελόγισαν αυτήν είς θερ- 
μαντικάς μονάδας. Ε π ειδ ή  άπό τής 10ης ημέρας τής γεννήσεως μέχρι 
τοΰ 7 μηνός χάνει ό παΐς 91 μονάδας θερμαντικάς κατά χιλιόγραμμον 
ήτοι κατά τόν 4  μήνα 500 Θερμομετρικός μονάδας καθ’έκάστην, άναγκην 
ή τροφή τήν όποιαν θά έξασφαλίσωμεν είς τό βρέφος \α τ ά  τήν ήλικίαν 
ταύτην νά ίσοφαρίζη προς 500 θερμαντικάς μονάδας, τάς άπαιτουμένας 
πρός συντήρησιν τοΰ όργανισμοΰ καί κανονικήν αοτοΰ άνάπτυξιν. Τοιαυ- 
τη κατάλληλος τροφή διά τά πεπτικά όργανα τοΰ παιδός αφομοιωσ’.-



μος κκί πλούσια εις βιτχμίνας (ούσ'ας τονωτικάς τήςάναπτύξεως)εΙ·ε μέ
χρι τοΰ 7 ιδίω ςμηνός,τ} γάλακα ίδή  τόγά λα τή ς μητρός. Ή  δυναμογόνος 
άξία τοΰλευκοϋ τούτο υ αί'μχτος δπως τό ώ/όμχσε Βίλγος τις ιατρός εΐνε 
επαρκής διά τήν ήλικ'αν τχύτην δ ιόπ  εν λίτοονγάλακτος παρέχει Θ50 - 
700 θερμαντικός μονάδας. ‘Οσον άφοβα δέ τήν ποσότητα τήν όποιαν ο
φείλει να λάβτ] ό πχΐς, αύτη έξαρταται έκ τοΰ βάρους, τοΰ αναστήματος, 
τής ηλικίας του κα' τής δρεπτικής δυνάμεως τοΰ γάλακτος τής μητρός 
ή τής τροφοΰ. Κατά τόν M arfan  κατά τούς πρώτους μήνας χορηγοΰμεν 
14-15 0 )0  επί τοΰ βάρους τοΰ σιόμαιος 13 0)0 κατά τόν 6 μηνα καί 12 
0)0 κατά τόν 12. “Α νκαΙ οξ κανόνες οΰτοι εΐνε ολίγον θεωρητικοί οδχ’ήτ- 
τον ούνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς βάσις τής διατροφής ή οποία πρέπε1 
νά έχη ύπ’ δψιν τό βάρος καί τήν πεπτικήν ικανότητα τοΰ στομάχου τόΰ 
παιδος. Γενικώς πχιδίον τό όποιον άναπτύσσεται καλώς πρέπει νά τ ’ά- 
φήνωμεν νά θηλάζη έως ού ικανοποίηση τήν πείναν του, μόνον του τότε 
μειδιών καί εύχαριστημένον θ’άποσυρθή έκ τοΰ μαστοΰ.

Εάν δ ι’οΕονίήποτε λόγον ή μήτηρ στέρησή τοΰ γάλακτος αυτής ή 
τούτο εΐνε ά-.επαρχές καί ή πρόσληψις τροφοΰ δέν ε!\ε δυνατή τότε κα- 
ταφεύγωμεν είς τό γάλα τής άγελάδος, τό όποιον περιέχει δλιγώτερον 
σάκχαρον έν συγκρίσει πρός τό γάλα τή: μητρός καί περισσοτέραν τυρί- 
νην, τλησιάζει δμως δσ;ν αφορά τήν ποσότητα τοΰ βουτύρουπρός αυτό. 
1 ό γάλα τοΰτο κατέχει μειονεκτικήν θέσιν απέναντι τοΰ γάλακτος τή ; 
μητρός, διότι δέν δύναται νά έξασφαλίση τά αυτά μέ εκείνο άποτελέσμα- 
τα - τά παιδία τά όποια τρέφονται διά τοϋ τεχνικού θηλασμοΰ όπολείπον- 
τα ι κχτά  τό βάρος· καί τό άνάστημα, ή οδοντοφυΐα αυτών γίνεται βραδύ- 
τερον καί τό βάδισμα υστερεί. Έ νεκ α  δέ τών συχνών γαστροεντεριτίδων 
τας όποιας· πάσχουν ,άριθμοΰνται τόσα καί τόσα θύματα μεταξύ τών άθώ- 
ων αύτών πλασμάτω", τά όποια ή φύσις εστέρησε τοΰ φυσικοΰ αύτών δι
καιώματος νά ευρωσι τήν πρώτην αύτών τροφήν καί τρυφεράν στοργήν 
εις τά στήθη τής μητρός των.

Δέν πρέπει δμως καί \ά  ύττερβάλλωμεν τήν μειονεκτικήνταύτην άξί
αν τοΰ γάλακτος τής άγελάδος, διότι έπίσης καί μέ τό γάλα τοΰτο δυνά- 
μεθα νά έχωμεν καλά άποτελέσματα δταν συντρέχωσι καί άλλα·, ύγιειναί 
συνθήκαι.Ιάρκεΐ νά έχωμεν ύπ’ δψιν δη  τό γάλα τοΰτο πρέπει νά εΐνε 
αγνόν, άνόθευτον, νά βράζηται καλώς καί νά διατηρήται έντός δοχείου 
άμεμπτου καθαριότητος, δπως μή ταχέως άλλοιοΰται. ’l· πίσης πρέπει νά 
προέρχηται έκ ζώ ίυ  ύγιοΰς, διότι πρέπει νά γνωρίζωμεν δτι ή άγελάς

προσβάλλεται έκ φνματιώσεως καί δύναται νά μεταδώση τήν φυματίωσιν 
ταύτην διά τοΰ γάλακτος, άν μή βράζηται καλώς, καί εις τόν άνθρωπον.

°Οχι λοιπό / μόνον διά τόν λόγον τής νοθεάς άλλά καί διά τ ίν  δεύ
τερον τοΰτον λόγον ό έλεγχος έπί τοΰ έν τή άγορα πωλουμένου γάλακτος 
εΐνε άπαρα'τητος, διότι συχνά είς αύτό άνευρίσκεται τόμικρόβιοντοΰΚ ώχ.

Πώς άντιλαμβίνονται τό καθήκον τοΰτο τοΰ ελέγχου εν Α μερ ική  
φαίνεται έκ τής έξης συνδιαλέξεως τοΰ ΔιευθυντοΟ τοΰ Γραφείου υγείας 
έν Νέα ‘Υόρκη. D r. John  N ael πρός γάλλον τινχ ιατρόν «άγαπητέ συ
νάδελφε, ούδέποτε είμαι τόσον ευτυχής παρά δταν είσέρχωμαι εις τήν 
οικίαν μου τήν έσπέραν καί εΐ ;ω είς τήν γυναΐκά μου καθήαενος είς τήν 
τράπεζαν: σήμερον δέν έχασα τήν ήμέραν μου διότι κατεδιωξα ένα γ α 
λακτοπώλην πωλοΰντα νοϋευμένον γάλα καί Ισωσα οΰτω πλε.στας άθώας 
παιδικάς υπάρξεις». Δρακόντια ώς έκ τούτου λχμβάνονται μέτρα εκεί 
έναντίον τών νοΟευτών τοΰ γάλακτο:. Πεντάκις καί έξάκις τήν ήμέραν 
είδικοί έπιθεωρηταί διέρχονται τά διάφορα γαλακτοπωλεία καί έξελέγ- 
χουσι τήν πο;ότητα τοΰ γάλϊκτος. Δ ιά  πρώτην καί οευτέραν φοράν άν 
άποδειχθΐ] oci \ό  γ^λα των εΐνε νοθευμένο·; καταδικάζεται δ γαλακτο
πώλης είς βαρύ πρόστιμον. Δ ιά τρίτην ΰμως φοράν γ ίνετα ι κατάσχεσις 
τής άδειας του καί κλείεται έπί h  έτος τό κατάστημα χω ρίς ό ιδιοκτή
της \ά  δύνα α ι νά ένοι/.ιάση είς άλλον. Καί δέν περιορίζονται έως 
εδώ τά μέτρα ταΠτα. Γ ίνεται κτη .ιατρική  έπιθεώρησις τών άμελγο- 
μένων ζώων, έξελέγχε:αι ή υγεία των καί ήκαθα ριίτης τών σταύλω/ 
καί δοχείων έ /τό , τών όιτο'ων άμέλγεται τό γάλα.

Δυστυχώς παρ’ ήμΐν ούδεμία άσκεΤται έπίβλεψις, διά τοΰτο καί ή 
κερδοσκοπία οργιάζουσα πλέον καί νοθεύουσα τά πάντα ένόθευσε καί 
τό είδος τοΰτο τής τροφής τοΰ μικροΰ παιδί ου ούτως ώστε νά παρου- 
σιάζηται »ν τψ έμπορίφ άνάμεικτον μέ πλείστας επιβλαβείς ούσίας, έσ ε- 
ρημένον τή ; γλυκείας αύτοΰ γεύσεως καί καθιστάμενον πολλάκις άπο- 
κρτυσ ικ ό > έκ μέρους τ ϋ /  μ ικ ρώ /π χ .δ ιώ /. Ά νέγνωμεν που δτιέν Ά θ ή -  
ναις γε/ομέ.ου έλέγχου με:αξύ 12 γαλακτοπωλείων μόνον δύο εύρέθη- 
cav πωλοΰντα γάλα ά γ /ό ·. Έ ι  Θεσσαλονίκη άμφιβάλλομεν μεταξύ τό 
σων γαλακτοπωλών $./ ε>>εθή έστω καί είς πω/ιών γάλα ανόθευτα . 
Έ ά ν  τό γάλα κατά τό x jo to v  έ'τος μάλισ:α, μέχο ιτ> ϋ8  μηνός αποτελεί, 
τήν μό ην κατάλληλον δ.ά τά πεπτικά ο'ργανα τοΰ βρέ-ρους τροφήν, άηό 
τοΰ 12 δμως ιδίως μη ός καί πέραν, ηλικίαν τοΰ απογαλακτισμού, τό 
γάλα μόνον δέν αποτελεί έπαρ<ή τροφήν δ.ά τήν περαιτέρω κανονικήν 
άνάπτυξιν αύτοΰ. ’Α νάγκη δθεν τοΰτο νά λαμβάνη καί άλλΐ)ν συμπλη-



ρωματικήν τροφήν άποτελουμένην άπό χυλούς τών διαφόρων δημητρια
κών άλεύρων, ώς σεμιγδάλεως-, κριθής, δρύζης, βρώμης ή άλλων άλεύ- 
ρων θρεπτικών, Ιξ άμυλούχων φυτικά ν ούοιών, είς τήν παρασκευήν τών 
όποιων πάλιν ώς βάσις χρησιμεύει τό γάλα τής άγελάδος. "Εν κοχλιά- 
ριον τής σούπας τών άλεύρω/ τούτων ισοδύναμε! μέ 100 γραμ. γάλακτος, 
ούτως ώστε 100 γραμ. γάλακτος καί 10 γραμ. άΐ^ύοου ίσοδυναμοΰν μέ 
150 γραμ. γάλακιος. Οί χυλοί ουτοι άντιπροσωπεύουσι 9 0 --1 1 5  θερ
μαντικάς μονάδας.

'\π ά ρ χο υ σ ι πλεΐστα δσα εί'δη άλεΰρων γαλακτούχων και μή έν 
τφ  έμπορίω παρασκευαζόμενα έπίτηδε; διά τά παιδία τά ευρισκόμενα 
δπό απογαλακτισμόν.

Ταΰτα δμως ώς καί τό συμπεπυκνωμένον γάλα τό εν τοΐς κυτίοις 
πρέπει νά χορηγώ ν:αι μετά περισκέψεως διότι άποτελοΰσι τροφήν έλλει- 
πή προδιαθέτουσαν είς διαταραχάς τής άναττΰξεως, είς σκορβοντικάς 
έκδηλώσεις καί είς τόν ραχιτισμόν.

Ά π ό  τόν 16 μήνα; είς ήλικίαν κατά τήν όποίαν τό παιδίον εόρίσκεται 
είς διαρκή κίνησιν χαΐ έχει ανάγκην ν ’ άναπληροί τό θερμανιικόν αύτοΰ 
δυνάμεθα νά δοκιμάζωμεν καί άλλην ούσιαστικωτέριν τροφήν, ώς άρτον, 
διπυρίτην, κρόκους ώών, βά ίΐς  δμως τή ; διατροφής μέχρι τοΰ τέλους τής 
α '. όδοντοφυΐας πρέπει νάεΐνε πάντοτε τό γάλα.Ά φ οΰ δέ συνειθίστ] είς τ^ς 
άνωτέρω άμυλούχους ούσίας, άρχίζομεν νά τώ δίδω μ'ν σούπα; μέ ελαφρός 
ζωμόν κρέατος, πουρέ δέ άπό πατάτες ή μπιζέλια μετ? γάλακτος· άμα 
γείνη τό παιδίον 2 —2 1]2 έτών δοκιμάζομεν χορηγοΰντες είς αύιό κρέ
ας είς μικράν ποσότητα άρχόμενοι έχ λευκών κρεάτων, ϊρνιθος, μόσχου, 
καλώς πάντοτε κοπανισμένων, έκ τών όποιων φροντίζομεν καί άφαιροΰ- 
μ*ν τό λίπος ή τούς τένοντας· ωσαύτως ίχ θ ίς  έκ τών έλαφροτέοων

Έ φ ’ δσον προχωρεί ή ήλιχία  τοΰ παιδός καί διέρχεται τοΰτο τήν 
6'. παιδικήν ήλικίαν 2 1]2— 6 )κατά ταύτην καί ή διατροφή του πλησι
άζει πρός τήν τα ν  έν ήλιχία . CH τροφή οΰτη άν καί δεν άπέχει πολύ 
τής ϋ ική ς μας πρέπει δμως νά φροντίζωμεν νά είνε εύπεπτος δπως μή 
κβταπονήται ό στόμαχος τοΰ παιδός καί προκαλοΰ>ται πρόωροι δυσπε- 
ψίαι μέ δλας τά< συνεπείας των.

Μεταξύ τών τροφών έκεΐναι αί όποΐαι άνταποκρίνονται είς τήν πε
πτικήν ίκανότητα τοΰ παιδός κατά τήν ήλικίαν ταύτην, ενέχουσι δέ καί 
περισσοτέραν θρεπτικήν άξίαν, διότι είνε πλούσιαι είς βιταμίνας, είνε ό 
έκ γάλακτος καθαρός καί άπηλλαγμένος πάσης νοθείας νωπός βούτυ- 
ρος κα ΐό  τυρός’ τά ώά άποτελοΰσιν έπίσης πρωτεύουσαν τροφήν τοΰ

παιϊός έχτός άν οέν γίιωνται άνεκτά δπό τοΰ στομάχου του, πάσχει 
δηλαδή είδος άναφιλλαξίας. Τό κρέας πρέπει ν’ άποτελίστ) σπρυδαϊον 
μέρος τής διατροφή; του κατά τήν ήλικίαν ταύτην, πρέπει δμως νά δί- 
δωμεν «ύτό μ*τά περισκέψεως άρχόμεν,ι έκ αικράς άναλογίας καί 
προχωροΰντε; βαθμηδόν είς μεγαλυτέραν ποσότητα, δπως δίδωμεν κ α ι
ρόν εϊς τόν στόμαχον καί ένισχύη τήν πεπτικήν αύτοΰ ί<ανότητα. Ά ρ 
τον πρέπει νά δίδωμεν 4ατά βούλησιν, πρέπει ούτος νά είνε καλής 
ποιότητος έκ σίτου, καλώς έψημένο; καί ξηρός. Ο ί πλεΐστοι τών καρ
πών δύνανται νά δίδωνται έπαρκώς είς τά παιδία τής ήλικίας ταύτης 
άρκεΐ νά είνε ώριμοι καί καλής ποιότητος. Ε ίς τά δυσκοίλια παιδ'α 
δύνανται νά διευκολΰνωσι καί τά ; κενώσεις τών έντέρων.

Ά π ό  τοΰ 6 - 15 Ιτους τή ; ήλικίας άοχεται ή γ ' παιδική ήλιχία 
κατά τήν όποίαν άναπτύσσεται ή Βα ή μόνιμο; δδοντοφυΐα καί προπα- 
ρασκευάζεται ό π χ ΐ; νά «ίσέλθη ίΐς τήν έφηβικήν ήλικίαν είνε ή ήλικία τής 
κ*τ’ έξοχήν άναπτύξεως, ή ήλικία τών παιγνιδίων, τώ / φυσικών άσκή- 
σεων, καθ’ήν παραλλήλως μετά τών φυσικών δυνάμεων καλλιεργείται καί 
άναπτύσσεται διά τής σχολικής άγωγής τό πνεΰμα τοΰ παιδός καί άνα- 
πτύσα*νται αί παντοΐαι δεξιότητες αί προπαρασχευάζουσαι αύ:όν διά 
τόν άγώνα τής ζωής.

Είς τήν αύξησιν τοΰ παιδός κατά τήν ήλικίαν ταύτην δυνάμεθα νά 
διακρίνωμεν δύο φάσεις· μίαν άπό τοΰ 6— 10 ή 11 έτους διά τό θήλυ καί 
12 ή 13 διά τό άρρεν καί δευτέραν περίοδον ή έποία άκολουθεΐ τήν 
πρώτην μέχρι τοΰ 15 Ιτου; τή ; ήλικία;. Κ α ιά  τ ή ' πρώτην ή άνάπτυξις 
σχετικώς γίνετα ι βραδυτέρα καί αί άνάγχα ι τή ; διατροφής δέν αυξάνουν 
παρά κατά μικράν άναλογίαν, κατά δέ τήν β'. περίοδον ήάνάπιυξις γίνε
τα ι ζωηρό ;έρα καί ή τροφή έπομένως, ή όποία πρέπει νά χορηγήται 
κατ’ αύτήν άνάγκη άναλόγως νά είνε άφθο,ωτέρα.

’Εάν ύ.τολογίσωμεν καί ένταΰθα είς θερμομετρικάς μονάδας τήν 
άνάγκην είς συνιήρηην καί αύξηϊΐν τοΰ οργχνισμοΰ 0 k ίδωμεν δτι είς 
ήλικίαν 12 1]2 έτών παιδίον ζυγίζον 30 χιλιογρ. έχε; ανάγκην 1800 θερ
μομετρικάς μο/άδας, είς ήλικίαν δέ 15 1]2 παιδίον ζυγίζον 48 χ ι'ιο γρ . 
έχει άνάγκην 2, 544 θερμομετρικάς μονάδας μέ μι*ραν διαφοράν έπί 
ελαττον είς τό θήλυ.

Βλέπομεν λοιπόν δτι ή άνάγκη τοΰ παιο;ου εΐ; θερμομετρικά; μο
νάδας έφ’ δσον πλησιάζομεν πρός τήν έφηβικήν ήλικίαν είνε πολύ μεγα- 
λυτέρα, δπερ σημαίνει δτι ή ήμερησία διατροφή τοΰ παιδός δπας άντα- 
ποκρίνηται είς τήν άπώλειαν ταύτην τοΰ όργανισμοΰ πρέπει νά αύξά- 
νηται άναλόγως μάλιστα κατά τήν έ φ η β ικ ή ν  ήλικ αν. Π ρέπει μάλιστα



ή ήμερησία δόσις το:ν τροφών νά εΐνε κατά τι μεγχλυτέρα είς θερμαντι
κά ; μονάδας, διότι μέρος αΰτώ / δέν χρησιμοποιείται 6πό τοΟ όργανισμοΰ.

Ο προσδιορισμός τοδ ποσοΰ τής τροφής τήν οποίαν θά έπρεπε νά 
λ α μ β ά η  δ παΐς ήμερησίω ςθά είχε θεωρϊ^τικήν μόνον ά ξ ία ν  διά τοΰ:ο 
έν γένει είς τά πα ιδιά  τοΰ σχολείου πρέπει νά δίδωμεν έν ώρα γεύμα
τος νά τρωγωσι κατα βούλησιν έως ου καταπχΰσωσι τήν πείναν των 
Π ρέπει νά θλιβώμεθχ δέ δταν είς τήν ήλικίαν ταύτην βλέπωμεν παιδιά 
νά μη έχωσιν δρεξιν.

Γονείς τινές υποβάλλουν τά ιέκνα των έν ώρα γεύματος είς πε
ριορισμούς έξ υπερβολικού φόβου μή β,ιρύνωσι τόν στόμαχόν των. ΙΙρο- 
τιμώτερον δμως ό παΐς νά ψάγτ) κάτι περισσότερον τό όποιον διά τή ; 
κινήσεως θά τό χωνεύση παρά νά σηκωθ£ τής τραπέζης χωρίς νά κατα- 
παύστ;! τήν πείναν του. Ή  άν επάρκεια αυτη ή καθημερινή τής τροφτί; 
θέλει φέρει αύτω τήν υποτροφίαν καί δλας τάς συνεπε'ας της.

Ό  παΐς πρέπει νά λαμβάνη 4 ρεύματα, έξ ών τά δύο ούηώ δη τή- 
μεσημβρίας καί έσπέρας, τά δέ δύο Seepα ελαφρότερα τής πρωΐχς καί 
τοϋ οειλινοϋ. Τό κρέας πρέπει νά δίδηται και κατά τά δύο ουσιώδη γεύ 
ματα, δυναται δμως ν’άντικασταθή καί μέ ιχθύς ή ώά. Παιδίον ήλικίας 
1.) έτών πρέπει νά λαμβάνη 200-250 γραμ. κρέατος ήμερησίως, είνε ά- 
παρχίτητον δποίς δώση τό άνχγκχϊον λεΰκωμχ είς τόν οργανισμόν. Έ π ί 
σης τά λαχανι/.ά ξηρά ή νωπά, τά διάφορα γαλακτερά, ό τυρός καί τό 
βούτυρον πρέπει ν’αποτελοΟν άναπόσπαστον μέρος τή ; διατροφής του* τό 
σάκχαρον υπό οίανδήποτε μορφήν καί οί παντοΐοι καρποί πρέπει νά 
δίδωντχι άφθόνως, ίδ 'ω ; είς παιδία τής ήλικίας ταύτην.

θ ά  έλεγε τ ι;: δέν δυνάμεθα άρχγε νά θρέψωμε/ τά παιδία καί άνευ 
κρέατο;; Βεβαίως· τά παιδία δμως ταΰτα τά όποια τρέφοντας μέ όλι- 
γώιερόν θρεπτικάς ουσίας, ώς μέ λάχανα καί άμυλούχους τροφας, δέν 
παρονσιάζουσί τήν ζωτικότητα εκείνην καί μυϊκήν εύρωστίαν τών 
μελών τήν όποιαν δίδει μία κα^’εςοχήν θρεπτική τρο ϊή , ώς εΐνε τό 
κρέας. Εξ άλλου ταΰτα, δπω , τραφώσι καί άναπληρώσωσι τήν μεγάλην, 
άπώ λειχν σωμχτιχή; κχί πνευμχτικής ένεργε’ας αναγκάζονται νά λά- 
βωσι περισσοτέραν ποσότητα τοιούτων τροφών ΰποβάλλοντα τόν στόμα
χον καί έν γένει τχ  πεπτικά αύτών δργαν ι είς μεγαλυτέραν μυϊκήν έ- 
νέργειαν, διά τήν όποίχν θά έχρειάζετο δύνχμις ά νχγκχ’χ διά τήν άνά- 
πτυ^ιν τοϋ πχιοο;. Ατοτέλεατμχ τή; άπω λείις μεγαλυτέρας δυνάμεως 
κ*ί κοπώ σεις είνε ή νωθρότης καί ή χαύνωσις τοΰ όργανισμοΰ καί ή 
υπνηλία ή τις προέρχεται πολλάκις μετά κοπιή δες γ ίΰ μ ? .

ΕΙς τών δρων τής υγιεινής έν τή διατροφή τοΰ παιδός είνε η ποι ι- 
λ 'α- προσπχθήσωμεν δθεν νά μή παρέχωμεν τήν αυτήν μονότονον τρο
φήν, ή όποία γεννά τόν κόρον είς τά παιδία. ‘Υπό τχ ; συνθήχχς ύφ’ ας 
ζώμεν εννοείται π ίσσν δύσκολο / ε ΐ 'α ι  διά τού; γονεΐ; έ-εκα τή ; άκοιβείας 
τής ζωής καί τής έλλείψεως πολλάκις πολλών ειδών τής πρώτης ανάγ
κης. Ε ίς τήν μητέρα έναπόχειτχι, έχουσχ αΰ:η ύπ" δψιν τήν εύχχρίστη- 
σιν μεθ’ ής χάθηνται είς τήν τράπεζαν δταν παρατίθεται νέον φαγητόν? 
νά συνουάζη τήν οικιακήν οικονομίαν μετά τής ίε ξ ό τη το ς  τής παρα
σκευής γενματο; άρεστου είς αυτά. ‘Γπό τήν έποψιν ταύτην όλίγη μέρι
μνα χχταβάλλεται έκ μέρους τών μητέρων, ίσως διότι τοΰτο συνεπάγει 
κόπον περισσότερον. Ό  κόπο; ούτος είς ούδέν έπρεπε νά λογίζεται άπέ- 
ναντι τής διαπλάσεως καί τής μίλλούση; σωματικής κχί πνευματικής ευε
ξίας τοΟ παιδός.

Π ρέπει νά έπιβλέπωμεν τά παιδία νά μχσώσι καλώς* ύπάρχουσι 
παιδία τά όποια σχεδόν καταπίνουσι τήν τροφήν των διά νά έξέλθωσι καί 
νά παίξωσιν έν γεύμα τοΰ παιδός πρέπει νά διαρκέ srj τουλάχιστον 20- 
25  λεπτά τής ώ, ας. Άποδιώξωμεν τήν ώραν του γεύματος πάσαν άθ·-- 
μον σκέψιν άφ’ ημών καί προσπχθήσωμεν νά καταστήσωμεν τό γεΰμχ 
τών παιδιών εύχάριστον. ‘Η  εύθυμία ου/τελει είς τήν καλήν πέψιν.

Εΐπομεν έν δλίγοις πώς πρέπει νά τρέφωνται τά παιδιά μας είς ιά  
διάφορα στάδια τής ήλικίας των. Έ ά ν  έξετάσωμεν τώρα πώς τρέφονται 
ταΰτα σήμερον θά ίδωμεν δτι ούτε ποιοτικώς ούτε ποσοτικώς τρέφονται 
έπαρκώς. Καί ένψ ή άκρίβειχ τής ζωής έχει κχτχντήσει πολλά είδη τών 
τροφίμων είς είδη πολυτελείας διά τά ΒχΧάντιχ τοΰ πολλοΰ κόσμου, έξ 
άλλου ή αισχροκέρδεια πλειοδοτεί είς τήν Οψωσιν τών τιμών καί νοθεύει 
τήν τροφήν τοϋ λαοΰ ώστε ν’άφαιρή άπ’ αύτήν πάσαν θρεπτικήν άξίαν 
καί νά καθιστά ταύτγ)ν πολλάκις έπιβλαβή. Τό γάλα, ό τυρό;, τό βού
τυρον ώς έκ τής νοθείας χάνουσιν τήν ίδιάζουσχν γεΰσιν των καί καθίσταν
ται άποκρουστικά, τό δέ κρέας, τ ’αύγά, οί ίχθΰς, τό σχκχαρον, αϊ οπώ· 
pat, αί όποΐαι άποτελοΰσιν άπαραίτητον τροφήν τών παιδιών, περιωρίσθη- 
9χν είς τά διαιτολόγιον ώρισμένω/ προν;μιούχων τάξεων, αϊτινες κερδί- 
ζουσιν, έννοείται, καί διαθίτουσιν ευκόλως τάμέσα τής ζωής. Α ίπλειότερα1 
τάξεις τών βιοπαλαιστών δέν δύνανται νά έξέλθωσιν ώρισμένου περιθω
ρίου πενιχράς τροφής δι’ έαυτούς καί τάς οίκογενείας των, χωρίς ν άνα- 
τρέψώσιν άρδην τόν προϋπολογισμόν αύτών. Καί οΰτω ένψ παιδία ώ- 
ρισμένης ήλικίας όφείλουν νά λάβουν τάς άπαρχιτήτους θερμαντικάς μο
νάδας διά τής τροφής των, δέν λαμβάνουσιν ούτε τό ήμισυ. ’Αποτέλεσμα



ή υποτροφία καί έξάνιλησις τοΟ όργανισμοΰ, ή έπιβράουνσιςτής άναπτΰ- 
ξεως, ό ραχιτισμός καί ό νανισμός.

"Οσοι τών ιατρών ήουλήθησαν νά πχραχολουθήσωσι κατά τήν 
διάρκειαν τοϋ μακροΰ καί σκληρού αύτοΰ εύρωπαϊκοΰ πολέμου τούς μι
κρούς προσφυγόπαιδας είς τούς διαφόρους συνοικισμούς θ α  είδον πολ- 
λάκις μεταξύ αύ:ών παιδία άτινα κακώς διατρεφόμενα καί ύπό τάς χει- 
ρίστας ύγιεινάς συνθήκας διαβιοΰντα παρουσίαζον μίαν στασιμότητα 
της άναπτύξεως καί έδείκνυον ήλικίαν πολύ κατωτέραν της πραγματι
κή!-. Ή  φυματιώδης περιτονΐτις καί ή φ υ μ α τ ίω σ ις  τών πνευμόνων ήσαν 
επίσης σοχνά νοσήματά της παιδικής ήλικίας.

'Ο  Καθηγητής C alm eth  πχρετήρησεν δτι κατά τήν γερμανικήν 
κατοχήν τή ; Λίλης 6πά τήν έιτήρειαν άνεπχρκοΰς διατροφής δλη ή 
νεότης υπέστη έπιβράδυνσιν τής άναπτύξεως. Π αιδία  14 έτών έφαίνον- 
το ώς 10 καί νεάνιδες 18 έτών έφαίνοντο ώς νά ήσαν 13 έτών. Ό  
G en ev rie r έκαμε/ άνχλόγους παρατηρήσεις είς τούς μαθητάς τών σχο
λείων τών υπό τών Γερμανών καταοτραφέντων μερών, μεταξύ τών ό- 
ποίων ή φυματίωσις έκαμεν θραΟσιν

Έ ν  Βελγίψ δπου έγένετο άνάλ&γος παρατήρησις κατά τό διάστη
μα τοΰ πολέμου, ϊ  εκ? τής ά\ επαρκούς διατροφής παρετηρήθη οτι τά 
μέν νεογνά παρουσίαζουν βάρος 2 .500  άντί 3.000 κατά μέσον δρον καί 
δ η  συνεπεία τής κληρονομικής ταύτης άτελοΰς άναπτύξεως καί φυσικής 
άίθενικότητος ή θνησιμότης αυτών ηύξήθη. Ά π ό  1-6 έτών ό ραχιτισμός 
ειχεν αύξηθή υπερβολικά, επίσης δέ εις παιδία άπό 6 14 έτών ή άνά- 
πτυξις ειχεν ίσχυρώς έπιβραδυνθή καί ή άντίστασις τοΟ παιοικοΰ όργα- 
νισμοΰ εναντίον τών διαφόρων νοσημάτων έξησθένησεν, ούτως ώστε ή 
γρίπ /ιη  καί ή φυματίωσις ευρον κατάλληλον έδαφος δπως έπιφέρωσιν 
άληθή θραΰσιν.

Έ κ  τών άνωτέρω συνάγεται ποία πρέπει νά είνε ή μέριμνα διά 
χήν διατροφήν τών παιδιών έκ μέρους τής οίκογενε'ας καί πάντων ε 
κείνων οί'ηνες είνε έντεταλμένοι πρός τοΟτο, ώς διιυθυνταί οίκοτροφεί
ων, παιδικών άσυλων κλπ. Δυστυχώς δμως τό ζήτημα το ϋ τ) δέν έξαρτα- 
ται μόνον έκ τής μερίμνης καί τοϋ ένδιαφέροντος τών γονέων εΐ ε ζή
τημα γενικωτέρας κρατική; προνοίας καί μερίμνη, καί έξαρτάται πρω- 
τίστως άπό τήν βελτίωσιν τών δρων τής ζωής.

Είνε ευτύχημα δτι κατόπιν τών οικονομολογικών μέτρων τής Κυβερνή* 
σεωςή δραχμή ήρχισε ν’άνακτα τήν προτέραν εμπιστοσύνην μέτήνβαθμι-

αίαν δε ταύτην έξυγίανσιν τοΰ νομίσματος τής χώρας ό λαός μέ άνα- 
κοΰφισιν άποβλέπει εις τήν σχετικήν ύποτίμησιν τών ειδών τής πρώτης 
άνάγκης ήτι: θά επιτρέψε είς αύτόν καλ'τερον νά θρέψη τά παιδιά  του.

"Οπως δμως μή κλέπτηται ό λαός είς τήν τροφήν του άνάγκη ή ύ- 
γιειονομική ύτηρεσ’α τοΟ Κράιους καθημερινώς αύστηρά καί έπιμόνως 
νά έξελέγχη τά διάφορα τρόφιμχ. Έ  νοθεία καί ή αισχροκέρδεια πρέ
πει νά παταχθή  έν πάση αύστηρό:ητι. Τό Κράτος πρέπει νά πχράσχτ] 
δλην τήν εύνοιαν καί τήν άρω γή/ του εις το τίμ ιο / έμπόριον, νά πχ- 
τάξη δέ άμειλίκτως δσους έ/ τή δ.'-ψτ) τοΰ εύκόλου πλουασμοΟ λησμο- 
νοϋσι πάντα δεσμόν πρός τήν κοινωνίαν, περιφρονοΰσι Κράτος καί νό
μους, άποκρΰ.ιτουσι τα  πρώ ια είδη τής ανάγκης, άδιχφορούντες πρ£5 
τάς στερήσεις τοΰ λαοΰ.

Ιΐρός άνακούφισιν τών λοϊιώ ν τάξεων έκ τής άπλησιίας τών έμπό- 
ρων πρέπει νά ίδρυθώσι τόσον εκ μέρους του Δημοσίου καί τοΰ Δήμου 
δσον καί έκ μέρους τών διαφόρων έπαγγελματικών οργανώσεων τών κα
ταναλωτών διάφορα πρατήρΐ7. Νά ίδρυθώσι οικονομικά συσσίτια δ:ά 
τούς πτωχούς καί σχολικά συσσίτια διά τούς άπόρο.ς μαθητάς. Νά 
άσκήται έλεγχος τακτικός ύπό τοΟ Κράτους έπί τής διατροφής τών μα
θητών εις τά διάφορα οικοτροφεία καί παιδιχά  άσυλα. Νά προστατευ- 
Θώσι τά άνήλικα τέκνα τών Δημοσίων, Δημοτικών \α ί  Τ ρ α π ε ζ ιτ ιχ ώ ν  
δπαλλήλων διά γενναιοτέρων ποσοστών έπί τής μισθοδοσ.'ας των. Νά 
τεθή φόρος επί τών άγαμων, ή δέ πρόσοδος έκ τοΰ φόρου τούτου νά 
χρησψεύση πρός ένίσχυσιν τών σχολικών συσσιτίων καί παιδικών άσυ
λων τών προσφύγων. Νά έν'σχυθώσι δ ι’ δλων τών μέσων α! πλουτοπα- 
ραγωγιχαί δυνάμεις τής χώρας καί ϊδίως ή γεω ργία καί ή κτηνοτροφία 
ώς πρώται πηγα ί τής τροφής τοΰ λαοΰ.

Ά ς  άποβλέψωμεν είς τό παιδίον ώς πρός τόν μέλλοντα πολίτην, 
ώς πρός τόν μέλλοντα φρουράν τής τιμής καί τής δόξης τής πατρίδος- 
διά νά κασεαστήσωμεν δμω; α ύ :ό / τοιοΰτον π ρ ίπ -1 οΐ γονείς, κοινωνίι- 
καί πολιτεία νά έργασθωμεν διά %ά προπαρασκευάσωμεν τόν όργανισμοΰ 
αύτοΰ ίαχυρόν καί άχμαίον δ ι’ δλης τής στοργικής μΕρίμνης καί δι’δλων 
τών υγιεινών συνθηκών μία τών όποίων ή καί σπουδεοτέρα είνε ή είς τά 
διάφορα στάδια τής ήλιχίας του κατάλληλος καί επαρκής αύτοΰ διατροφή*

Α . Δ. Ζ α χ α ρ ιά δ η ς
’Ια τρ ό ς .
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ΒΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

MARIE VON EBNER-ESCHENBACH  

H

Π Ρ Π Τ Η  Ε Ε Ο Μ Ο Α Ο Γ Η Σ Ι Σ

(Μ ετάφραβις Ε Ιρ. Λονβαρι)

Ό  πάτερ ’Ιωσήφ έκάθητο είς Ιν« χαριτωμένο ισόγειο σπήτι μέ 
σχεδόν κάθετο στέγη σκεπασμένη μέ σχίζα. Γ ιά  ποιον λόγον ή Ούρα 
τής εισόδου δεν εύρίσκετο είς τά μέσον, παρά Ιχώ ριζε τήν πρόσοψιν 
είς δύο ανισα μέρη, ώς καί γ ια τ ί στό ένα ά π ’αύτά ήσαν τρία παρά
θυρα] ένώ τό (άλλο είχε μόνον ένα, αύτό τό έγνώριζβ μόνον ό τεχν ί
της, ί  οποίος πρό χρόνων είχεν κτίσει τό μικρόν αύτό κτίριον.

Τό σπιτάκι αύτό είχε τέσσαρα δωμάτια, τ& όποια έχω ρίζovto 
μέ διάδρομο στρωμένο μέ τοΰδλα. Ε ίς τά δύο μεγαλύτερα Ιμενεν ό 
ίδιος ό έφημέριος μέ τά πολλά πουλιά του, τά δλίγα βιβλία του 
καί τά έργαλεΐα, με τά όποια ϋκανεν εξαίσια χειροτεχνήματα όσά- 
κις ε!χ· καιρόν. Τ ά  άλλα ϊύο , τά μικρότερα, έχρησιμοποίει ή οικο
νόμος, μία ήλΐΛίωμένη κυρία, στριμωγμένη κυριολεκτικδς μέσα είς 
τά μαγειρικά της σκεύη καί τά  τζάκια της. Γ ι’ αύτό δχι σπάνια 
συνίβαινε νά χρύβη στήν κρεβαττοκίμαρα τοΰ αίδεσιμωτάτου κανένα 
Τακκί με πατάτες ή κανένα κοφίνι μέ φρούτα καί μάλιστα ’πίσω άπό 
μιά μεγαλοπρεπή ντουλάπα, τοποθετημένη πρός άποφυγήν τής υγρα
σίας κατά τέτοιον τρόπον *ίς τήν γωνίαν, ώστε νά μένη άρκετός χ ά 
ρος μεταξύ αυτής καί τοΟ τοίχου.

Στό σπιτάκι αυτό έμπαινε κανείς μέσα άπό ένα μικρό κήπο, 
τοΟ όποίου τό κιγκλίδωμα, καθώς και οί έξώθυρες, έμεναν πάντοτε 
άνοικτά. Ε ίς αυτήν τήν στενήν λωρίδα τής γής άνθιζαν τό καλοκαίρι 
δυο ωραίες έκατόμφυλλβς τριανταφυλλιές καί μερικοί ά τρ·φ ικο ί και 
ήλιοκαμμένοι θάμνοι ot νάνθης.

Ε ίς άπόστασιν ολίγων βημάτων ύψώνετο ή έκκλησία, άπέναντί 
της δέ μία μεγαλειώδης πτελέα έριχ\ε  τήν σκιάν της έπάνω είς τόν 
λόφον τοΟ νεκροταφείου, δπου ευρισκαν τήν τελευταία τους άνάπαυσι 
οί κάτοικοι τών τριών γειτονικών χω ρίω ν γιατί σέ τόσα μόνον Ιξετείνετο 
ή πνευματική δικαιοδοσία τοϋ πάτερ ’Ιωσήφ. Μ’ δλα ταΟτα αί ψυχές 
τών όποίων τήν σωτηρίαν είχον έμπιστευθή είς αύτόν ήσαν αρκετέ?, καί 
μάλιστα δυσανάλογοι πρός τόν μικρέν του μισθόν.

Ό  δραστήριος δμως πνευματικός ούτε γιά τό ένα ούτε γιά τό άλλο 
παρεπονέθη ποτέ. Έ καμνεν δ,τι μπορούσε, εδιδεν δτι είχε καί εδίδα- 
σκεν δ ,τι έγνώριζε. Προσηύχετο μαζύ μέ τούς μετανοοΟντας καί δέν 
λησμονούσε τήν σωτηρίαν τών άμετανοήτων. Ώ μο ία ζε  μέ γλυκύν καί 
μειλίχιον ’Απόστολον.

Μεταξύ τών ψυχών, τάς όποίας τοϋ είχαν έμπιστευθ·^, συγκατελέ- 
γετο καί μιά, ή όποία τόΰ έδημιουργοΰσε άνησυχία περισσοτέρκν άπό 
δλες τές άλλες μαζί. Ή τ ο  μία παιδική ψυχούλα ποΰ ζοΟσε μέσα σ’ ένα 
μικρό κοριτσάκι έπτά έτών, μία λεπτοκαμωμένη ύπαρξι, κόρη ένός γει
τονικού κτηματίου.'

Ή  φροντίδα αυτού τοϋ π α ιίιο ΰ  επίεζε βαρειά τό στήθος του. 
Ή λ θ ε ν  είς τόν κόσμον άρρωστο καί καχεκτικό, δ πάτερ “Ιωσήφ μάλιστα 
έφοβεΐτο μήπως σβύση μέσα στά χέρια του τή στιγμή ποΰ τό έβάπτιζε. 
’Αλλά ή άδΰνατη φλόγα τής ζωής έξηκολούθει νά καίη, νά δυναμώνη 
άνεπαίσθητα, ένώ έκείνη, άπό τήν όποίαν ήναψε, έσβυσε γρήγορα. Ή  
νεογέννητη αύτή ϋπαρξι έπληρώθη λοιπόν πολύ ακριβά' λίγες μέρες 
υστέρα άπό τήν βάπτισί της ώδήγησεν δ πνευματικός τήν μετέρα είς 
τόν τάφον.

Τό μικρό κοριτσάκι άνέλαβε σιγά σιγά ύστερ’άπό άπεριγράπτους 
κόπους τών οικείων του καί έγινε δυνατή σάν τήν άδελφή της, άν καί 
δχι τόσον ώραία καί δροσερά δσον έκείνη. ’Αλλ’ ένώ ή μεγαλύτερη μέ τήν 
έξέλιξί.της έφερε τήν χαράν σ'εκείνους πού τήν περιεκύκλωναν, ή μικρο- 
τέρα εφαίνετο πώς έζη μόνον γ ιά  νά κρατή σέ διαρκή άνησοχία τούς ίδι- 
κούς της καί να κάμνη τόν γηραιόν φίλον δσον τό δυνατόν περισσότερον 
σκυθρωπόν. Παρ’ ολα ταΰτα ή μικρά έμενε πάντοτε τό χαϊδεμένο του 
παιδί.?Ποιός ξέρει, έσκέπτετο, άν δλαι|της αί παραδοξότητες καί ίδιο- 
τροπίαι δέν ήσαν προτερήματα στήν έξέλιξί τους, τά όποια θά τήν έστό- 
λιζον άργότερα. Γ ιά  τήν ώρα δμως, έπειδή τίποτε δέν μπορούσε νά 
πιστοποίηση τήν ιδέα ίου  αύτή, δ καλός ίερεύς ύπέφερε συχνά άπό τάς 
άκαταλογίστους μεταπτώσεις τής βαπτιστικής του.



‘Ενα μόνον πράγμα ήτο άναμφισβήτητο- για τή μιχρή αυτή δέν 
υπήρχε μέσος δρόμος. “Ο,τι έκαμνε ή το πά /τοτε  υπερβολικόν. Ά λλ οτε  
ήτο σαν τρελλή άπό ευθυμία καί έχάνετο μέσα σέ βχθειά  μελαγχολία' 
αδιάφορος σαν πάγος ή φλογισμένη άπό άγά τη ' άλλοτε ά ' ίκανος νά κα- 
τα /άβη καί τό άπλούστερον πραγμχ, άλλοτί προξρνο^σε κχτάπληξιν μέ 
τήν ευφυΐαν της, ήτις άντελαμβάνετο καί τά δυσ/ίολώτερα πράγματα. 
"Ολα αύτά διεδέχοντο τό 2/α τό άλ?ο απότομα καί χωρίς διακοπήν. 
Πάντοτε ’μπίρούσε νά είνα ι κανείς βέβαιος δ .ι θά τήν ’βρή νά προσέχω 
δπου δεν έπερίμενε, ένώ εξ άλλου συναντούσε τάς σκέψεις της ί<εΙ πού 
Ινόμιζε δτι επρεπε νά τάς καθοδηγήστε Ά λ λ α  ή χαρά πού ήσθάνετο 
γ ι’ αυτά δ γηραιός κατηχητής, μεταβάλλετο πολύ συχνά είς φρίκην κατά 
τό μάθημα τών θρησκευτικών, γιατί τό πνεύμα της έτινάζετο άπότομα 
άπό εκείνο τό όποιον μέ τόσην δυσκολίαν είχε μάθει είς τό άκατάλη- 
π ιον . «*Η δέν ταράζε-m  καθολου άπό τήν θέσιν σου ή τρέχεις αχαλί
νωτα εξω άπό τον σ Εβο» τήςε^ώ ναζε άπογοητευμένος

'Η  γιαγιά , μία ηλικιωμένη κυρία, ήτο ή μόνη σύντροφος τών βασά- 
των του, άν καί έλίχιστα πρόθυμος νά τά άκούη. Ή  to άπό εκείνους 
τούς ανθρώπους, οί όποιοι πισ:εύουν δτι τά πλεΐστα τών κακών χειροτε
ρεύουν δταν κανείς τά διηγήτα ι' Ιμισοΰσε καί έφοβεΐτο τά παράπονα. 
Ούδέποτε βέβαια Ιτα υε νά βοηθή, αλλά τήν βοήθειάν της τήν προσέφερε 
ήσυχα, άπηγόρευε τάς ευχαριστίας καί έφοβεΐτο τήν εκρηξιν τόσον τής 
χαράς δσον καί τής λύπης.

« Α γά λ ια — αγάλια: Φρόνιμα», ήτο τό μόνον κεφάλαιον τών παρη
γορητικών λόγων, ποϋ είχε νά διαΟέσιτ;. Οί άνθρωποι τήν ενόμιζαν άδιά- 
φορον' μόνον οί πλησι*'στατοι πρός αυτήν έγνώριζον τΐ ύπέφερε καί τΐ 
έχασεν ή μεγάλη αύτή καί τρυφερά καρδιά διά νά άποσκληρανθή είς τήν 
φαινομενικήν αυτήν άδιαφορίαν.

Ό  πατέρας δέν εμά/θανε τίποτε άπό τήν άνάπ^δην φύσιν τή : δευ
τεροτόκου του κόρης, θ ά  ήτο δύσκολον πολύ νά καταλάβη μέ. ποιον 
τρόπον επρεπε νά καταπολεμηθή τό κακόν. Ό  θερμόαιμος άνθρωπος, ό 
γενναίος άξιωματικός τού αυστριακού στρατού, ό όποιος επέρασε τήν 
ζωή του ’στόν στρατώνα καί ’στόν πόλεμο, διετήρησε τόν στρατιωτικόν 
καί βίαιον χαρακτήρα του καί εις τήν ιδιωτικήν του ζωήν, είς τήν 
όποίαν άπεσύρθη άπό τό 1815.

«Πρέπει νά μέ φοβείσθε, οχι νά μ’ άγαπάτε», ήσαν τά λόγια τά 
όποια σ.»χνά ή*ουαν άπό τό στόμα του οί άνθρωποί του. Ά ν  τά παιδιά  
του τόν άγαποΰσαν, αυτό δέν τό έρωτοΰσε. Καθήκον τών παιδιών είνε νά

άγαπούν τούς γονείς τω ν  δτι δέ τά παιδιά του κάμνουν τό καθήκον των 
ήτον δ ι’αυτόν αύτονόητον. Ό  τρόπος του απέναντι των ήτο πολύ-συ’· ο 
πτικός" και ό ίδιος άλλως τε ώμολόγει δτι ήτο άνίκανες νά κατέλθη είς 
τάς «λεπτομερείας», ώς συνήθιζε νά λέγη, κατά τήν άνατροφήν τών πα ι
διών του. Ή  μέθοδός του συνωψίζετο είς αυτήν τήν άπλήν φράσιν. « Ά ν  
τά κορίτσια μου είνε καλά δέν κάμνουν παρά δ,τι πρέπει- άν δέν είναι 
καλά, τότε τιμωρεΐτέ τα».

Ε κ τό ς  άπό τήν ώρα τοΰ γεύματος τά εβλεπε σ,τάγια, τούς άπηΰ- 
θυνε δέ τόν λόγον μόνον όσάκις τοΰ Ιλεγε κανείς παράπονα γ ι’ αυτά. 
Τέτοια παράπονα δμως δέν εκαμνεν ή γιαγιά, επειδή τόν ήξευρε πώς 
ήτο όξΰθυμος. Γ ι’αύτά Ιφρόντιζεν ή M iss Σοφία Χάλονερ, ή παιδαγω 
γό ;, μία ώχρά άγγλίς μέ κόκκινες βλεφαρίδες.

Ε ίχε διαβάσει τήν Jan e  C yre και ήσθάνετο άκαταμάχητον κλίσιν 
νά πλέξη μέ τόν κύρ.ον τού πύργου £να μυθιστόρημα μέ παρόμοιον τέλος. 
Έ χρησιμοποίει κάθε εύκαφία διά νά περιπλέκη τόν απρόσιτον εκείνον 
άνθρωπον είς συνομιλίαν, μεταχειριζομένη ώς πρόφασιν τάς σπουδαίας 
ανακοινώσεις πού είχε κάθε φοράν νά κάμη σχετικώς μέ τάς μαθήτριας 
της. Ό  κόμης διέκοπτε συνήθως τήν όμιλίαν της είς τό μέσον, μέ τήν 
βεβαίωσιν δτι άσήμαντα πράγματα τά εκαμνε πολύ σπουδαία, δτι αυτός 
έγνώριζε τά παιδιά του πολύ καλά και δτι ή :ο  περιττόν νά δίδη κανείς 
τόσην μεγάλην σημασίαν είς τόσον μικρά ελατ-ώματα, τά όποια θά έξα- 
λειφθοΰν μόνα των σύν τφ χρόνφ. Μερικές φορές συνίβαινε ώστε £νας 
άπρόσεκτος λόγος, μία άθώα φράσις τής M iss Σοφίας νά γέννα μέσα 
του άνεξήγητον θυμόν, δ όποιος έξέσπα έπειτα σαν θύελλα έπί τών κεφα
λών τών παιδιών.

Έ ν α  πρωί έπιστρέφοντας άπό μακρόν περίπατον ξεπέζευσε κάτω 
άπό τά σκιερά δένδρα καί ήτοιμάζετο νά ’μπή είς τόν πύργον διά νά ξε- 
κουρασθή. Έ ξα φ να  παρουσιάζεται ή M iss C h alo n n er σοβαρά κα ί έπί- 
σημος καί τού άνακόπτει τόν δρόμον. Κ αθώς φαίνεται τόν έπερίμενε 
μπροστά στόν Πύργο άψηφώντας τήν ζέστη τοϋ ’Ιουλίου.

Ό  κόμης ήθέλησε νά τήν άποφύγη μέ ενα σύντομο «Καλ’ήμέρα». 
Έ κ ίίν η  δμως τόν ή «λού θη σ ε καί τόν παρεκάλεσε νά τής χαρίση δύο 
λεπτά, έάν ένδ αφέρετο για τά παιδιά του. Ό  κύριος τού Πύργου 
συγκατένευσε χωρίς νά δοκ.μάση νά άποκρύψη τήν δυσαρέσκειάν του. Ή  
Ά γγλ ίς  παρά τήν άνυπομονησίαν τοϋ άκροατοϋτης αντί νά τον είσαγάγη 
άμέσως είς τό Θέμα, ήοχισε μέ τήν χαρακτηριστικήν της άδεξιότητα νά 
όμιλή γ ια  τά αίσθήματά της πρός τά παιδιά πού τής είχαν έμπιστευθη.



Τήν έκθεσίν της αυτήν διέκοψεν Ινα άπότομον «στό θέμα» τό ό^οΤον τήν 
έκαμε να τά χάση πέρα γιά πέρα. Καί χωρίς καμμίαν προεισαγωγήν 
πλέον ήρχισε νά τόν βεβαιώνη άπερίσκεπτα πώς δέν θά τής ήρχετο ποτ£ 
στό νο~) νά τονίση τό γεγονός δτι ή Κλάρα ίρριψε χθές ’πίσω άπό τ ΐν  
σκύλον τής αυλής που κυνηγούσε Ινα κοπάδι χήνες τό νέο της καπέλλο,
τό όποιον τής είχαν δά συστήση νά τδ προσέχω.......
«Έ ά ν  δέν, έάν δέν » συνεπλήρωσεν & κόμης ό οποίος έσκούπιζε τό
κάθιδρον μέτωπόν του ή έκτυπα τά ύψυλά του ύποδήματα μέ τό 
μαστίγιον.

«Έάν, έξηκολούθησε ή Μις Σοφία με βαθείαν άναπνοήν, ή Κλάρα 
και αύιή  άκόμη ή Λίζα, ποΰ εΐνε πάντα συνετή, δέν παρακολουθούσαν 
μέ γέλοια πώς ό σκίλος έδάγκανε καί έσχιζε τό καπέλλο »

«Λοιπόν, διέκοψεν ό πατέρας, αύτό ήταν δλο;»
«νΟ χι άπήντησεν ή M iss C halonner, τό χειρότερον έρχεται τώρα. 

“Οταν έπέπληξα τά κορίτσια γιά τήν διαγωγήν των ήρχισαν νά γελοΰν 
δυνατώτερα άκόμη, ή Κλάρα μάλιστα άπήντησεν είς τάς συμβουλάς μου 
μέ τοιοΰτον άνάρμοστον τρόπον, ώ ιτε  αισθάνομαι τόν έαυτόν μου τρο
μερά προσβεβλημένον».

'Η  μύτη τής M iss C halonner έγιν» σάν παπαρούνα. «Εΐνε λυπη
ρόν» είπε— έν φ τά χείλη της έκινούντο νευρικά— «πολύ λυπηρόν», 
διότι γεν ικώ ς--τά  παιδιά δέν είναι σέ καλό δρόμο— δέν αισθάνονται τΐ 
θά πή καθήκον. Δέν έχουν—λυπούμαι . πολύ πού είναι άνάγκη νά τό 
’πώ , «θρησκείαν».

Αύτό ήτο μία έπικίνδυνος λέξις! Περιείχεν ενα σωρό κατηγορίας 
καί προϋπέθετε σειράν άπό σφάλματα. Έ ά ν  ή M iss Σοφία έγνώριζε 
καλύτερα τόν κύριόν της δέν θά έπρόφερε ποτέ αύτήν τήν λέξιν. ’Α πε- 
στρέφετο κάθε τι πού τύχαινε νά είναι άντίθετον πρός τήν παράδοσιν. 
Τήν Ιδίαν φρίκην θά ήσθάνετο άν τού ψιθύριζε κανείς δτι αί κόρες του 
ήσαν ψευτοπαναγίες. ΙΥ αύτόν, γιά τήν ΐδική του τήν διοίκησι βάσις 
ήτο τό άξίωμα δτι δλοι πρέπει νά κινούνται μέσα είς τά προγε- 
γραμμένα δρια.

’Αλλοίμονον είς έκείνον ό όποίος τά υπερπηδούσε ή δέν μπορούσε 
νά τά φθάση. Τό «πάρα πολύ» ήτο έξ ίσου άξιοκατάκριτον δπως καί 
τό «πολύ όλίγον».

«Χωρίς θρησκείαν» έφώναξεν ό κόμης μέ τγιν όρμητικότητα έξαπυ- 
λυθείσης ροκέταΓ. «Καί τό μανθάνω μόλις τώρα; Χωρίς θρησκεία--τά  
παιδιά μου; Τότε γιά ποιον λόγον τές κάνει μάθημα ό πάτερ Ιω σ ή φ

δύο χρόνια τώρα; Καί σείς πρός τΐ είσθε εδώ;... Χωρίς θρησκείαν;... 
Αυτός είναι ό καρπός τής διδασκαλίας του καί τής άνατροφής σας; 
Έ !  τώρα θά  λογαριασθοΰμε!»

Έ φ υ γ ε  κτυπών τά σπιρουνιά του καί άφήνων 'πίσω τήν M iss Σ ο 
φίαν έξηυτελισμένην κχ\  γεμάτην άπελπισία γιά τό κακόν ποΰ έπροξέ- 
νησε. Τ Ι ήθέλησε; “Αχ! νά προκαλέστ) μόνο όλίγον ένδιαφέρον, νά έλκύση 
τήν προσοχήν τοΰ λέοντος, νά τόν κάμη νά άναγνωρίση τάς ύπηρεσίας 
της— καί άντι αύτών δλων ή κακή της τύχη ήθέλησε νά τόν έξερεθίση, 
ώστε d m  νά τής χαρίση τήν εύνοιάν του έξανέιτη έναντίον της άπειλη- 
τικός καί άγριος.

Καί αύτό έπρεπε νά συμβή τήν ήμέραν έκείνην τής έβδομάδος πού 
ό πάτερ ’Ιωσήφ μ»τά τό τέλος τού μαθήματος συνείθιζε νά τρώγη είς 
τόν ΠΰργοΛ Κατά τήν διάρκειαν τού σημερινού γεύματος έβασίλευεν 
άκρα σιωπή. Κάτι σάν τήν βαρειά άτμόσφαιρα, πού προμηνΰει τήν 
θύελλαν, έπίεζε τά στήθη των, δ ιό ίΐτό  πρόσωπο τοΰ οικοδεσπότου ήτο 
σκοτεινόν.

Ε ίς  τόν ϊύγενικόν χαιρετισμόν τοΰ πνευματικού άπήντησε μέ βίαν 
καί άπέσυρε τό χέρι του άπό τά παιδιά, τά όποία έζήτησαν νά τό φι
λήσουν. ΈκάΘηντο σιωπηλά και μόνον κά'ποτε μειδιοΰσαν στήν γ ια γ ιά  
ή όποία καθισμένη στήν άλλη άκρα τοΰ τραπεζιοΰ, τά καθησύχαζε μέ 
έλαφράν κίνησιν τής κεφαλής. 'Ο  πάτερ ’Ιωσήφ δέν ήμποροΰσε νά έξη- 
γήση καθόλου γ ια τ ί τό αίμα άνέβαινε στό πρόσωπό του πότε και πότε. 
‘Η δέ M iss Σοφία δέν τολμούσε νά σηκώση τό βλέμμα της από τό πιάτο 
καί έτρωγε μέ τόσην βεβιασμένην δρεξιν ώς νά έκάθητο γιά τελευτά ία 
φορά στή ζωή της σέ τραπέζι. 'Ό τ α ν  τό γεύμα έτελιίωσε, ό κόμης προ- 
σέφερε είς τήν πεθερά του τόν βραχίονά του γ ιά  νά τήν όδηγήση στό 
σαλόνι δπου θά έπαιρναν τόν καφφέ. ‘Ο πάτερ ’Ιωσήφ τούς ήκολού- 
θησε προσκληθείς διά έλαφροΰ νεύματος. ‘Η  γιαγιά  έκάθησεν είς τήν 
συνηθισμένην της θέση, είς τήν άκραν τοΰ καναπέ, καί ήρχισε νά κέντα. 
Τήν πρόσκλησίν της δπως λάβη θέσιν δέν έδέχθη ό έφημέριος, έπειδή ό 
οικοδεσπότης δέν είχε καθίση άκόμη. Αύτός έπηγαινοήρχετο κατά μήκος 
τής αιθούσης νευρικά. Τά πυκνά καί κοντά μαλλιά του, σκληρά καί 
δρθά σάν τής βούρτσας, προεξέχοντα πρός τό μέτωπον, προσέδιδον είς 
αύτόν αύστηράν δψιν καί δταν άκόμη δέν έσούρωνε τά μαύρα φρύ
δια του. Τό σώμά του δρθιον καί τεντωμένον έκαμνεν έντύπωσιν καί είς 
άνθρώπους πολύ διάφορε «κούς άπό μιά γρηά γυναίκα κα'ι ένα νηφάλιον 
αγροτικόν έφημέριον.



’Επί τέλους έστβμχτησε τόν νευρικόν αύτοΰ περίπατον καί ήρώτησε 
μέ φωνή σχεδόν Απειλητική: «Ε π ιτρέπετα ι νά σας έρωτήσφ, «ίδεσι- 
μώτατε, άν τα κορίτσια μου ίΐνα ι αρκετά παρασκευασμένα γ ια  τήν 
πρώτη έξομολόγηση; Μοΰ φαίνεται δτι tivxi πε:ά καιρός.»

‘Η γιαγιά  άφήκε τό κέντημά της νά πέση είς τά γόνατά της καί 
συγχρόνως έβγαλεν ίνα σύντομο «αχ!» σέ τόνον συρμένο καί χαρακτη
ριστικόν είς αύτήν.

Ό  πάτερ ’Ιωσήφ εσπευσε νά άπαντήση: «’Κξομολόγηση, έξο-
χ ώ τ α τ ε ;................τά π α ιδ ιά : ............. Μοΰ φαίνεται δτι είναι πολύ ένω-
ρίς άκόμη».

«Π ώς;» άπήντησενό κόμης, «τά παιδιά διδάσκονται άπό σάς δυο 
χρόνια τώοχ· σέ δύο χρόνια δέν μπορεί κανείς νά προ3τοιμάση για 
τήν έξομολόγηση δυο παιδιά;»

«Μά δέν έχουν τήν άπχιτουμένην ήλικίαν» άπήντησεν ό Εερεύς.

«Φυσικά δχι» διέκοψεν ή γιαγιά , ε’ς τήν οποίαν ό θυμός έδωκε τό 
θάρρος νά έναντιωθή εις τόν γαμβρό/ της.

Ό  πάτερ. ’Ιωσήφ γεμάτος χαρά διότι ή γρηά ήτο σύμφωνος μέ 
αύτόν Ιξηκολούθησε: «Ά πό  τόσον μικρά παιδιά δέν μπορεί κανείς νά 
περιμένη καμμιά άκριβή έξέτασιν τής συνειδήυεώς των».

«Καμμιά ερευνάν τής συνειδήσεως των; Αύτό θ ά  ήτο πολυ κακόν» 
άπήντησεν άγριεμμένος ό οικοδεσπότης. «Καί δμως τά παιδιά μου είναι 
ώρισμένως είς Θέσιν νά διακρίνουν τό καλόν άπό τό κακόν. -Αύτό Θά
τό έδιδάχθησαν βέβαια άπό σας  Ή  δχι;.... θέλω  νά έξακριβώσω ό
ίδιος τά Αποτελέσματα τής κατηχητικής σας διδασκαλίας».

'Η  γ ια γ ιά  καί δ διδάσκαλος έτρόμαξαν. Ά π ό  μίαν αύτοσχεδιχσμέ- 
νην έξέτασιν, κατά τήν όποίαν ό μέν έξεταστής Ι:ρεμεν άπό άνυπομο
νησίαν, α Ε δέ έξεταζόμεναι άπό άγωνίαν, τίποτε τό καλό— τό ηςευραν 
άλλως τε εκ πείρα;— δέν ’μποροΰσε κανείς νά περιμένη. Ά λ λ ’οΰτε ή 
γραία έτόλμησε πλέον νά προβάλη άντίρρησιν ούτε ό πνευματικός νά 
φέρη Αντίστασιν. Ά λ λ ’ ένφ ό κόμης ήτοιμάζετο νά διατάξη νά καλέ- 
σουν τάς μικράς, ήκούσθησαν αίφνης βήματα είς ιόν διάδρομον 
καί έπειτα κτύπος δυνατός είς τήν θύραν, π (ό  τής όποιας ένεφανίσθη 
δ οικονόμος τοΰ Πύργου κάτωχρος. Είς μίαν γειτονικήν άποθήκην είχε 
πιάσει φωτιά.

Είς τά χείλη τοΰ πάτερ ’Ιωσήφ, αύτοΰ τοΰ τόσον φιλάνθρωπου 
Σερέως, άνέβηκε—πόσον τό μετανόησε άργότερα καί πόσες φορές δέν

ήλεγξε τόν εαυτόν ι ο ί— Ινα «Δόξα σοι ό Θεός» έπί τΓ] θλιβερά αύτή 
άγγελία.

"Ολοι Ιτρεξαν ’στά π α ά θ υ ρ χ . Ό π ’σο  από τά πεϋκα, πού έξαπλώ- 
νο.το έμπροσθεν τοΰ Πύργου, υψωνοντο σύννεφα καπνού, χωριζόμενα 
συχ ά άπό φωτεινές γλώσσες πορ 'ς.

«Καίεται δ μεγάλος σιτοβολώνας» είπεν δ  κόμης, δ όποιος άνέ- 
κ-η-'ε διά μιας τήν ηρεμίαν του. Χθες Ακριβώς εΐχομεν άπ;θηκεύσει 
έκεΐ τά τελευταία γεννήματα τοϋ καλοκαιριοΰ.

Τήν ιδία στιγμή άκοΰσθηκε ό θίρυβος τών Αντλιών, τάς οποίας 
ώδήγουν μέ καλπασμόν είς τό καιόμε,ον μέρος οΕ πυροσβέσται. Σ υγ 
χρόνως ένεχείριζεν δ έπί τοΰ κυνηγ:'ου υπάλληλος είς τόν κύριόν του 
τό καπέλλο του «αί τήν ράβδον του.

Ε μ π ρ ό ς λοιπόν!'θά ’ρθήτε μαζί, κύριε οικονόμε. Κα1· σεις, αίδεσι- 
μώτατε, φροντίσατε παρακαλώ, ωστε τ ά ’παιδιά μου νά είνε έτοιμα 
σέ δυό εβδομάδες διά τήν πρώτη έξοαολόγησ.ν.

Στόν πάτερ ’Ιωσήφ δέν εμενε τίποτε άλλο παρά νά ύποταχθή 
είς θέλησιν πολύ ίσχυροχέραν τής ίδικής το >. ’^προσπαθεί λοιπόν νά 
διεκπεραίωση μέ δσην ημποροΰσεν μεγχλυ:έρχγ ευσυνειδησίαν τό έργον 
ποΰ δ κόμης τοΰ άνέθεσε. Α ν τ ί μιά φορά τήν έβδομάδα ηρχετο τώρα 
κάθε μέρα είς τόν πύργον.

‘Η οικονόμος του Βενεδίκτα έκινοϋοε μέ τόσην Απορίαν τό κε
φάλι τη :, ώστε ή δχντ'λω τή σκούφια πού τό έστόλιζε, έσείετο κυριο- 
λεκτικώς, δ αν έολεπε τόν κ α λ ^  παπά νά άνεβχίνη κάθε άπόγευμα 
μέσα σ:ή φλόγα τοΰ ήλ-'ου τη  ράχη τοϋ βουνοϋ πού έχώριζε τα κτή
ματα τής περιοχής του άπό τήν ιδιοκτησίαν τοΰ πυργοδεσπότου. Τό 
βουνόν επ-φτεν άπότομα άπό τό άλλο μέρος σ’ ϊ / χ  λαγκάδι, τό όποιον 
διέρρεε μέ θόρυβο τό νερό καί τό όποιον έγεφύρωνε ξύλινο πέραμα 
χωρίς κάγκελα. Τό πέραμα αύ:ό ή ο χαλασμένο σέ μερικές μεριές- 
καί δι’αύτό οσάκις ή βροχή ερούσκωνε τό νερό τοΰ ρυακιού δέν ήτο 
καθόλου άκίνδυνο νά τ® πέρνα κάνε ς. Γ ια ιί  τό νερό έκλόνιζ* τά σαθρά 
του στηρίγματα. Ή  Β ινδ ίκτχ  πχρχκαλοΰσε κάθε φ ο ρ ί  νά προτιμά ό 
αϊδεσιμώτατός της κύριος ιόν γύρο τοΰ άμαξωτοϋ δρόμου- αδτός δμως 
δεν είχε στην διάθεσί του τόσο καιρό, ωστε νά μπορ^ νά τόν 3|άνν) καί 
γ ι’ αύτό άπέρριπτε πάντοτε μέ χαμόγελο τα διαβήματά της. Κ αί τότε 
τόν πχρχκολουθοΰσεν μέ τό βλέμμχ άπό τό σ π 'τ ι, προφυλάγυυσα άπό 
τόν ήλιο τά μάηα της μέ τό χέρι. *Η ήλικιωμένη αύτή καί πιστή ψυχή 
άγαποϋσε τόν κληρικόν δπως αγαπά κανείς ίνα παιδί καί <όν έσ^βιτο



συγχρόνω; ώς κάτι άνώτερον. Τής πονο^σεν ή ψυχή νά τόν βλέπη 
τόσον άνήσυχον ά φ ’ δ-ου Υποχρεώθηκε νά προετοιμάσή τά «άρχοντό- 
πουλα» διά τό άγιον μυστήριον ιής με^ανο’ας

«Αυτοί οί άνθρωποι τοΰ πύργου ούτε μιά φορά έσκέφΟησχν νά
στείλουν νά τόν π ίρο,ιν μέ τό αμάξι» έσκέπ:ε:ο. «Πρέπει λοιπόν νά
π η γ α ί/η  καί νάρχετα; σάν κανένα; λοΰστρος κχί πεντάρα δέν δίνου/ 
ά / τσ χχπ θ ΐί έτάνω στό πέραμα. Καί γιατί δλχ αυ:ά ; Π ,η χ  άνάγκη 
είναι νά έξομολογηθοϋ/ τώρα τά μικρά κοριτσάκια; Τ ι άμαρτίαι, μπο- 
ρυΰν νάχουν λοιπόν; Δέν τά φυλάει άπό κάθε άμχρ:ία  που θά  μ πο
ρούσαν νά κάμουν ή άγγλίδα, ή γκουβερνάντχ τίυς;»

’Ε ντούτοις ό πάτερ 'Ιωσήφ ποοχωροΰσ’ν άποφασιστικός είς τόν 
σκοπόν του, στη ι ζ ό μ ε /ο ς  επάνω είς τήν μεγάλην όμβρέλλχν του, τν- 
λ<γμένη σέ Θήκη από χαρτόνι ντυμένο μέ γιαλιστερό χαρτί. *Η Θήκη 
αύτή ήτο Ινα άπό -ci καλύτερα κατορθώματα τής χχρτο*ετικής το >' 
τέχνη ς, μία εργαοίχ γιά τήν όποιαν ήτο άρκετά ύπερήφχνος: « \ιό τ ι, 
ε \εγε, δταν μ έ /ε ΐν χ ι  καλοκαιρία ή θήκη προφυλάττει τήν όμβρέλλχν, 
δταν δέ βρέχη προφυλάττει ή δμβρέλλα τήν θήκην». Τό μχκρύ άντερί 
τοϋ αίδεσιμωτάτου έ<υμάτιζε στόν άέρχ, εν ψ τό ροδοκόκιινο καί άπό 
αναρίθμητα σ ημ ίδ ια  βλογιάς γεμάτο πρόσωπό·/ του Iπορφυρόνειο μέ 
τό μχκρό περπάτημα. Συχνά Ιβγαζε τό καπέλλο του γιά νά τό μετα- 
χβιρισθ^ ώς άνεμισιήοχ. Τότε εόλεπε κανείς τές ξανθές μποΰκλες πού 
έ ικ έτα ζχν  τό κεφάλι του καί π )ύ  εδωκχν άφορμήν είς τήν Κλά>α \«  
τοΟ πή κάποτε: «Αίδεσιμώτατε, τά μαλλιά σου μοιάζουν μέ τό μαλλί
τοϋ άμνοΟ τοϋ θεοϋ».

At δύο μαθήτριε; έπερίμε/αν τόν|| διδάσκχλόν των εί; τό κιγκλί
δωμα τοΟ κήπου. "Επαιρνε τήν μία άπό τό ενα καί τήν 5 λλη άπό τό 
άλλο χέρι καί τραββϋσαν κατά τό σπουδαστήριο/, έ/ψ  ή μικρά «5α- 
στοΰσε τήν όμβρέλλα σ~όν ώμό τη ; σάν τουφέκι.

«Πώς θά πάμε σήμερα;» ήρώτησε ό πάτίρ  ’Ιωσήφ λαμβάνων θέ- 
σιν παρά τήν τράπεζαν.

«Καλά θά πάμε* Ισπευσε νά άπαντήσ^ ή Κλάρα μέ πεποίθησιν 
«’Έ λαβες λοιπόν τήν' άπόφασίν σου;» είπεν δ πνευματικό;. 
Ε κ είνη  έσεισε τήν κεφαλήν.—
«Αύτό δχι. . . >
«Πώς; Έ /  πάρε την τώρα»,
«Έσκέφθηκα χθες τό βράδυ», άπήντησε ή μικρά, «8τι δτχν ση- 

κόνωμαι καί έχει ήλιο μοϋ γράφετε Ινα «άριστα» στον κατάλογο

δτχν δμως βρέχη τότε πχίρνω Ι/α  «κτλώς» ή κχί Ινα «σχεδόν καλώς» ·
Αύτό ήτο άρχή ποΰ  δέν ύπέσχετο πολλά! 'Ο  διδάσκαλος δμως 

άπεμάκρυνε κάθε σκέψιν ποΰ ήμποροϋσεν νά γέννησή διά τήν μοιρο- 
δοξίχν αύ.ήν κχ ί ήρκέσθη εί; τή ν  σύντομον άπάντησιν: «Ά πό  σένα 
έξαρτάται, όχι άίΐό τόν καιρό/, *ά πχρη ; καλόν ή κακόν βαθμόν».

Έ ξήτασε πρώτα τή Λίζα. Ε ίχε μελετήσει μέ πολλή έπιμέλεια 
καί είπε τά τυπικά  τής έξομολογήσεω; μέ τό^ον πάθος, ώστε συν*- 
κίνησε τόν πνευματικόν κχί τό / άπήλλαξε καί από τό/ τελευιαΐον φ ό
βον, μήπως τυχόν δέν μτορεϊ ή μικρά νά έν /ο ή ιη  τήν σημασίαν τής 
ίεράς τελετή;, είς τή / ότοίαν ίτρόκειτο νά δποόληθϋ.

‘Οταν ήλθεν ή σειρά τή ; Κλάρχς, διέκοψε τήν άπχγγελίαν τ7)ς 
εισαγωγικής προσευχή;, τήν ό,τοία/ ί*εγ ΐν  άλλω; τε χω ρΐ; νά τή / 
έννοή καί ήοώ τηιε: «Είς ποιον λοιπόν θά έξομολογη^ώμεν;»

Είς ποιον άλλον άπό έμέ;» άπήντησε ό πά^ερ Ιω σήφ.
'Η  μικρά έκτύτη ιε  μέ Ιχπληξιν τά χέρη  τη-. «Σέ σάς α ιδε

σιμότατε; *Α! όχι! Σείς γνωρίζετε καί χωρίς αύτό τάς αμαρτίας μα?, 
γιατί νά σάςτές πίϋμε;»

«‘Ο πατέρας σου κχί ή γιαγιά  σου άπχιτοΰν νά τούς εξομ»λο- 
γηθής κάθε σφάλμα ποΰ Ικαμες κ χ ί ά ; τούς εΝχι ένιελώ; γνωστόν, 
δέν είναι έτσι;» ύπέλχβεν ό πάτερ ’Ιωσήφ κχί της έξήγησεν— άχ, δχι 
γιά πρώτη φορά!— δτι στήν έςομολόγησιν τήν όπο:α θά  κάμη 
ένώπιον τοΰ Θεοΰ, πρόκειται γιά τρίχ πράγμχτχ: Γ ιά  τήν αυστηρά/ 
έξέτασιν τής συνειδήσεως, γιά τήν πλήρη μετανοία: όμολογίαν τών άμαρ- 
τιών της κχί γιά τήν σταθεράν άπόφασι/ νά μή ύποπέση πλέον e:3 
αύτάς. Μόνον τότε, έπ^όσθεσε, ήμπορώ νά σου παράσχω τήν συγχώ- 
ρησιν έν δνόματι τοΰ θεοί».

«Έν δνόματι τοΰ 9-έθΰ!» εφώναξεν ή Κλάρα καί τόν προσέβλεψε 
μέ λάμπονία μα:ια . « Ό  θεός σάς εδωχ.-: αύτό τό δικαίωμα. Αύτό ή Ο 

ώ ;α ΐον έκ μέρους του, δτι σάς τό παρεχώρησε! Α υτός.... Α ύτό; 
ό ϊοιος... ό Θεός!... - ■

"Εκπληκτη άπό τό άξίωμχ καί τήν άγιω ιύνη, μέ τήν όποία/ τής 
έφάνη έξαφνα περιβεβλημένο; ό διδάακολος της, ίκλινε τό μικρό κεφα- 
λάκι σχν θαμβωμένη.

Ό  πχτερ ’Ιωσήφ ή ιο  πολύ λυ.τημένος. Πόσ ς φορές τής εΐχ.:/ 
Ιως τώρα έξηγήσει δ «  ό ίερεύς έχει ώς αντιπρόσωπος τοΰ θεοϋ τήν 
δύναμ ν τοϋ δεψ εΐν  καί τοΰ λύειν, καί αίφνηδίως δ ,τι είχε άπό τόσο 
καιρόν άκού?ει καί, δπως αύτός ένόμιζε, *πό τόσο καιρό είχε καταλά-



βε;, τής παρουσιίζετο σ£/ υ.χ : ι  έ/τελώ ; νέον και τεράστιον. Κ αί ποιός 
ξέρει ποια παράξενα, Ανυπολόγι ;τ« σΐ'μπεράσματχ θά εβγαζεν πάλιν 
α π ’ αύιό. Έ σπευσε νά προλάβή τήν πλήμμυραν τών έρωτήσεων, τήν 
όποιαν Ιβλετεν ήδη νά ένσκήπτη.

«Πχρχ.<ά·ω! Παρακάτω! έξχκολούθει!» διέταξεν αύστηρώς- καί ό 
πόνος του ήτο Αφά/τχσ:ος.

”Ω! αν μπορο'σε ·,ά κάμη δπως τοΰ έλεγε ή κχρδιά του, δπω : 
τοΟ υπαγόρευε/ τό λογικόν το ;, θ ά  έκλειε τά βιβλία καί 6ά έφώνα- 
ζε στην μ ικ ρ ί: Π λμε κάτι) στόν κήκο, στήν έξοχή. Παίξε, πήδα, 
χόρευε μέσα σ:ό φώς τ^ΰ ήλιου, αγαπητή  χρυσόμ· ιγ» , Αντί νά βα- 
σανίζης έοώ τό πτω χό σ;υ r i  μυαλό μέ ιδέες πολύ δΰσχολες γ ι ’ αύ
τό. Ζήτησε βατό ιουρα σ:ό οάσ.ος, ά/-1 νά ζητης μχΰρε: Αμχρ-ίες στή 
ψυχή σου.

Έ  Κλάρα ή o v  εύιυχής είς τό εύχολόγιον, τό όκοΐον λέγουν 
μετά τό τέλος τής έξομολογήσςως, έ ο; στήν φράσιν: Καί Αποφχσίζω 
σοβαρά νά αποθά ω καλύ:ερχ, παρά νά προσβάλω τόν θεόν, μέ μίαν 
μου νέα Αμαρτία,— εκεί I -αμε μίαν διακοπήν.

«Αύ:ό τό εχο μάθη, γιχτΐ ε ίνχι γραμμένο έδώ>' είπε, «χλλά τί^ν 
ώραν τής έξομολογήσεως δεν θά τό πώ .»

‘Ο πάτερ ’Ιωσήφ ά,ειτέναξε β,χθειά. «Γιατί δχι;» έρώτησε μι’ Ινχ  
τόνον δπομονητι <όν, δμοιον πρός τήν Απελπισίαν.

«ΓιχτΙ δέν είναι άλήθεια» άπήντησεν ή μικρά.
«Πώς έτσι, δέν είναι αλήθεια;»
«Τό Εύαγ/έλιον γράφει, <ό δίκ ιο ; (Ιμχρτάνει έ :τ ά  φορές τήν 

ήμερα κχΐ...»
Έσταμάτησε, ου χυσμένη μπρίο  :ά ςτήν Αουν. θιστη  θλΐψι, ή 

όποια έζ >γραφίζετο στό πρίσω το τοΰ φίλου της.
ΚχΙ θά επρεπε νά όμ λΐ^σ·  ̂ γιά θχνάσιμα Αμαρτήματα, γιά β»- 

ρεΐαν προσοαλήν έναντίον joO θεοΰ— άλλ’ είδε τήν όξβϊαν νευρικότη 
τχ , ποΰ είχε κυριεύση τό μικρό πλάσμα, καί δέν ήθέλησ· νά κάμ^ 
μεγαλύτερη τήν ταραχή, ποΰ ύπήρχεν *;ς αυτό τό χεφαλάκι. Έ τ σ ι  
διέκοψε κάΓε α >ζήτησι μέ τας λέξεις: «’Αρκετά ίΤπαμε σήμερα. Κάμε 
δτι σοΰ λέ ε a I σημιι 'σεις καί μ η ν  έξειάζεις τά πράγματα μέ τό νΐ κα ι 
μέ τό σ1γμα>.

«ΤΙ λέ/ε αί σημειώσεις μου; πρέπει νά ύποσχεθώ, ν ’ άποθάνω 
καλύτερα, παρά νά προσβάλω τόν θε}ν μέ μιά μου νία  Αμαρτίας; Π ρέ
πει·» είπεν ή Κλάρα και ώχρίασε.
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«Ν’ άποθάνω καλύτερα!» έπινέλαόε. «Καί ή Λ ίζα ?δο)κεν αδτήν 
τήν ύπόσχεσιν;».

Τό βλέμμα της προσηλώθηκε μέ Αγω/ία έπχνω στήν Αδελφή της. 
’Έ βαλε τό χ-:ρι τη ; γύρω στόν λαιμόν της, ώ ιάν νά ήθελε νά τήν 
ύπερασπ'σΐ)·

« Ί Ι  Λ ζ χ  ε!νχι ϊ  α καλό παιδί» είπεν ό πάτερ ’Ιωσήφ καί 
κάνει τά καθήκονιά τη : χωρίς να ρωτά. Ξεύρει: τό κε'μενο, πού τ ’ ς 
δίδουν γιά ν’ Απαγγείλη τήν ώραν τής έξομολογήσεως, είναι τό κείμ* 
νον τής μετανοίχς»

<Nxl, νχ ΐ— τό κείμενο τής μειανο ίας...» Έ σιώ πησε κ ι’ έβιθύ- 
σθηκεν είς α*έψεις. Έ ξ χ φ ν α , ωσάν νά τήν έίίνχς* μιά φωτει ή σκέψις, 
έφώναξι: «Υ πάρχουν δύο είδη μετανοίας, μΛς είπατε, μ ία  γόνιμος 
καί μία άγονος». Μ’ αύτό έ*αμεν ό ίερεύς τήν Αρχήν τοΟ λόγόυ του. 
Ή  Κλάρα δμως ήτχν εις δλο τό υπόλοιπο μάθημα άνυπόφορα Αφη- 
ρημένη. 'Ο  πάτερ ’Ιωσήφ δέν ήμποροΟσε νά κάμχ] διαφορετικά. Ά ντΙ 
νά γράψη στό/ κατάλογον τό κομψόν «πολύ ωραία» τό όποιον περι
τριγύριζαν ίβ 'α σ ιο ι έλιγμοΐ. ποΰ βχστοΰσαν τόν έπαινον ωσάν π:έρυ· 
γε; ή κχΐ στραβά ώ ιχ /  Ατό θχυμαιμόν νά πχρασερχτοΰσχ'.', έγρχψε ενχ 
ξηρόν «σχεδόν καλώς».

Τ ό γεγο  όςαύτό έ'<χμε τή /Κ λ ά ρ α  νά ξυπνητη άπό τά όνειρο 
πολήμχτχ. Έ ΐιά β χ ^ ε  μέ τρόμον τήν Απαισίαν λέ-ιν. έιχειτα σάν ά- 
στρχπή έπεσαν τά νλέμμχτά της σ 'όν  κατά/ογον τής Αδελφής της. Έ  
κ?ίνη έβαλε γρήγορα τό χέρι της έπάνω είς τό «Άριστα» ποΰ είχε πάρη, 
γιά νά μή π ι/έ ιτ ) κχΐ τόσον πολύ ή μικρά δταν τό έίλ ϊηε.

«βλέπ ίΐ;»  είπεν, ό πάτερ ' Ιωσήφ, «δ ήλιος δέ/ έχει νά <avr) τί
ποτε με τούς βαθμού; ποΰ πέρνεις».

Έ περίμενε καμμιά ε<ρηξι Από κλάμματχ καί διαβεβχιώσιι; 
καλυτερεύσεις γιά τό μέλλον, Αλλ’ ή Κλάρα δέ/ έ<λαιε ούτε καί υπο- 
σχέσει; ε'ίωτε. ’Έ μει-ε  βυθισμέιη στούς συλλογισμο ύς της βαθειά δλην 
τη / ήμέρχ-, Αλλά π  ό; το η ο ι;  έ /χ  ύ/τό^-ΐγμ/. Από ε ύ 'ε ^ ε .α  xul r.pχό- 
τη ττ. Έ '.α μ ν ε  6εμχ:α  ποΰ άσκοΰν τήν Αγάπην π ός τήν εργασίαν. 
εγ·ραψϊ ό δελτίον τής έξομιλογήσεως τρεις φορέ; και ή Λ ίζα π α 
ρατηρούσε-' δτι κάθε φορά διιρκοΰσε καί περισσότερο. "Οταν επήγε 
νά κοιμηθή, ή βρχο ·νή της προσ εχή  δέν είχε τέλ·ς. ΙΙροσηΰχετο 
γιά τό κά3ε τι ποΰ ζή, γιά τό κάθε τι, ποΰ υποφέρε·, Ιπ 'ΐτ χ  γ:ά, δ,τι 
δέ/ ζή πειά, Αλλά υποφέρει Α;-.όμη: Γ ιά τ έ ς  πτω χός ψυχές είς τό κα
θαρτήριον πΰρ· προσηύχετο Ακόμη καί γιά  κείνους ποΰ ήσαν ριγμένοι 
στήν κόλασι.
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Τήν έπομένην ή ιέρχν εμχζευσε ολα τη ; τά π α ιγ /ίδ ιχ  καί χ k έ- 
μοίρχσε, πρώτα τά πειό άγχπητά, είς τχ  παιδιά τό ν  υπηρετών τοϋ με
γάρου κχί τών χωρικών.

Παρεμόνευε κά)ε ζητιάνον,ποΰ -03c περνοΰσεν άπό τό μέγαρον 
μπροστά, καί τοϋ ζητοΰσε συγγνώμην, άφοΰ πρώτα τόν έλεοΰσε, [διότι 
ή έλεημοσύνη της δέν ήτο τόσον γενναίβ, δσον αύτή έπεθυμοΰσε.

Έ γύριζεν έδώ κ ι’ έκεΐ καί είχε τό ύρ ος μχκάριον, ώσ3ιν μ;ά ύπερ- 
κόσμια μυστικοπαθής εύτυχία να τήν είχε «εριστοιχίση.

ΤΗλθεν ή πχραμονή τής έξομολογήσεω;. Ό  πάτερ Ιω σ ή φ  μετά 
τό μάθημα τών θρησκευτικών υπέβαλε τ 3c σέβη του είς τήν γιαγιά , ή ό
ποία έττηγαινοήρχετο κάτω άτό τάς φιλλύρας πίσω άπό τό μέγαρον.

'Η  γραία στόν πηγχινοερχομό έπλεκε κ.’ δλας. Στόν βραχίονα 
τη ; ήταν κρεμασμένο τό στρογγυλό καλαθάκι μ! τό λεπιό μαλλί, τά 
χέρια της έκινοΰντο μηχανικώ;. Τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου της 
είχχν τήν ίδιαν ψύχραν καί αδιάφορο/ έκφρασιν, ή όποία έγινεν αι
σθητή είς τό πίρ.βάλλον τη ; γ .ά  πρώτην φοράν τήν ήμέραν ποΰ άπέ- 
θανεν ή μονάκριβή της κόρη.

Ό  ίερεύς είχεν άποχαιρετισθη καί δμως εξακολουθούσε νά μένη 
άκόμη.

«Τί ώμορφα πού είναι!» είπεν, ωσάν νά τόν κρατοΟσε δυ μ ευ μ έ- 
νον ή είκόνα τού τοπίου, ή όποία άνοίγετο είς τά μάτια τώ / δύο γηραι
ών υπάρξεων.

Κ χί πρα/ματικώ ς ήταν ώραΐα.
Η Ι τ χ υ 'ις  μ'· τούς κήπους της ήτο έτάνω είς ένχ έπίπεδον ύψωμα, 

πρός άναΌ λάς τού δ τ'οίου έβλεπε κανε’.ς τ ή > μεγάλην έκτασιν τής χ ώ 
ρας, τούς περιποιημέιΌυς βράχρυς καί τάς πεδ.άδχ;. Ά π ό  τό νότιόν του 
μέρος έβλεπε κχνείς άπεράνεου; έκτάσΐΐ;, τούς περιποιημένους άγρού;, 
τά λειβάδια χωριζόμενα άπό λεπτές φλέβες νε;οϋ.

Ή  θέα αύτή έκλείετο τού/αντίον κχ  :ά τό βορεινόν μέρ>ςάπό τρι
πλή σειρά βουνών δχσοίμένων.

Έ /α ς  π3ργος μέ -τολυχρίθμους π >ρ{'.3 ·,υ; έσ:εφίνωοε ζην γω /ίχν  
τής άριστερας πλευράς τοϋ μεγάρου.

Βάσις του έχρησίμευον ι ί  άπότομοι τ-ϊ/^οι -ελ optav β ρ χχω >.
Αί σκοτει>ές των τριγω /ικές κορυφές έ ςρόβχλλα/ γυμνέ; πρό. τχ επάνω,

Έ ;  τούτο’.ς δσφ έβυθίζο/το x x c j ) πρό, τή/ Λ^ιλά.α μία ώ^αία 
πρχσ ινά ϊα , ή όποίχ ζητοΰσε τό φώς τή ; ζωής μ’ δλας της τά ; δυνά
μεις, ιούς έσ/.έπαζε πέ>α γιά πέρ ι. Ά νάμεσχ είς τά βρύα κχΙ τά, ερ  "

κας  ύψώνοντο μερικά έλατα, προέκτασις τοΰ γειτονικού δάσου;,
Ε ίς τό πρώτον πάτω μχ τοΰ πύργου, ό όποίο; είχεν άμεσον συγ 

κοι-ωνίαν μέ τ ί  οωμάτια τής γιαγιάς, κχτοικοΤσαν τά παιδιά  κχί τ') 
προσωπικόν των. Σέ ενα άπό τά παράθυρα έστέκετο τ ώ ) χ \  Κ λάρχ. 
Έ βλεπε μέ έκστασιν τήν δύσ./ τοΰ ήλιου, ό όποιο; κα’. στό/ χω ρισμό/ 
του άκόμη μεγαλοπρεπής, έπλημμύριζε τό/ όρ’ζοντχ με φλογερόν φώ ;.

Τά δάση, τά όποία έσκέπαζε πλέον υπόψυχρη σκιτ,έξέ τνεχν είς τήν 
άτμόσφαιραν τήν ευλογίαν τή ; Θαλτωρης, ποΰ είχχν δεχθή, ώς άρωμα- 
τώδη καπ/όν καί ώς θυσίαν εύχχριστία; είς τόν ζωογόνον βασιλέα τοΰ 
φωτός.

Έ δυσεν άργά άργά. Αί τε λ ε υ :ιϊ ί;  του άκτΐ^ες έχρύσωναν τές 
άκρες τών συννέφων, τές κορυφές τώ / βουνών κχί τές άνεμιζόμενες 
μποΰκλες τής μικρή; έ til έτά 'ω , π υ ϊ ά<ίνητη άκόμη, πχραδομένη έντε- 
λώςστό μεγαλειώδες θέαμχ, έβλε:τε μέ έκπληξιν πέρα είς τόν κόσμον.

Ό  πάτερ ’Ιωσήφ τή / έβλεπε πολλή ώρα τώρα. 'Η  άληθινή αίτία, 
ή όποία τόν κρατοΰσεν άκόμη έκεΐ, ήταν ό μυστικός του φόβος γιά τήν 
άγαπημένην του- καί ήθέλησε μέμ ιάλέξι τούλάχιστον νά τόν έκδηλώση.

« Ά ς  κυττάξιτ) λοιπόν ή ύμετέρα ευγένεια έ<εΐ έπάνω» είπε παρα
κλητικά κΓ έδειξε τήν μικράν.

Ή  γιαγ ιά  δμως δέν έσήκωσε τό κε-ράλι* έξηκολούθησε νά εργά
ζεται καί νά θεωρή τά γύρω καί άπήντησεν είς τόνον άονήσεως: «τήν 
είδα άπό πριν άκόμα».

«Τί νά τής συμβχίν^ άραγε» ήρχιοε πάλιν ό ίερεύς. «Εύχομαι 
ή αύριανή ήμέρα νά περάση εύτυχισμένα».

'Η  γραία δμως δέν ήθελε νά νομισθή δτι ε/ει έσωτερικούς φόβους, 
δπως ό ίερεύς. «Καί αύτή θά περάση- δλα περνούν δλα θά πάνε καλά« 
έμουρμούρισε. «Νά δώσ^ ό θεός» είαεν ό ίερεύς καί άνεχώρησε.

Έβράδυασε. 'Ο  οικοδεσπότη; έκάθητο είς τό γραφεΐον του- κοντά 
του εί< μίαν πολυθρόναν ή πεθερά του. Ή  λάμπα κρεμασμένη άπό 
τήν όροφήν έ/ίαιε καί έρριχνε τό διαπεραστικόν της φώς έπάνω στούς 
λογαριασμού; καί τά ; έκθέσεις, ώς κ α ί’στάς οικονομολογικά; έφημερίδας, 
αί όποΐαι κατά τό διάστημα τής ήμέρας συνεσωρεύοντο είς τό γραφεΐον 
τοΰ δραστήριου οίκονόμου. ’Έ περνεν είς τά χέρια του τά Ινα μετά τό 
άλλο, άνε<οίνωνε στήν πεθεράν του κανένα συμπέρασμα ή τής άπέτεινε 
καμμιάν έρώτησι* δέν ήτο καθόλου τυφλός άπέναντι είς τό ύπέροχον 
πνεύμα της, εκτιμούσε τήν ετοιμότητα τής άντιλήψεώς της καί άκο- 
λουθοΰσε μάλιστα άπό καιροΰ είς καιρό/ τήν συμβουλήν της.



Έ .ίί ί /η ν  τή / στιγμήν άκούσ^ιραν νά πλησιάζουν μικρά βήματα.
Η πόρτχ άνοιξε δειλά, ίσα '.σα τόϊον ώστε να μποροΰν νά γλυσιρήσουν 

μέσα S'jo λεπ:οφ jsI* σλουέττε·.
Χ»?1» Χ·5?1 ήλθαν μ ίσχ τχ S jo κοριτσάκ α, στάθηκχϊ' μπροστά στόν πχ- 
τέρα του- κχ’ βχθειά συγκινημένη άρχισε ή Λίζ*: «Έ ρχόμεθα νά σέ 
παρακαλέσωμεν να μα; συγχώρηση; άγχπφ :έ πατέρα, άν θϊληαατικά 
ή χωρίς νά θελωμιν σέ προσβάλαμε. Αύριον πηγαίνομεν στήν Ιξομο- 
λόγησι».

ΤΛν ώρα πο:> ελεγε τά λογύδριό της τό βλέμμι τοΰ κόμητο: Ικι- 
νίίτο έρευνητικά καί αυστηρά άπό τό ενα παιδί στό άλλο.

"O rav ή μιχρά άναπνέοντχ; β,ίθε’.ά έσιώπησε ό κόμης f i -.ε·
5 Α! έτσι. Αύριο είσθε γιά τήν έξομολόγησ·.
Αύ:ό ε ΐ 'α ι  σωστό. Αί γυναι/.ε; πρέπει νάχουν Ιρησκείιν. Δέν 6- 

πχρχει τίποτε χειρότερο άπό μιά γυναίκα χωρίς θρη κε'ζ. Μάλιστα!—
« Ωστε—λοιπόν! σάς συγχωβώ».
Α ί μ κροΰλες ειτεσαν μέ ορμή επάνω στα χέριx του καί τά φιλούσαν.

Ησαν άφαντάστως συγκινημέ ε;
Έ π ε ιτ α  έγύρισαν τά πα ιίιά  πρός τήν γ αγιά  των. Ά  λλά 'ή γρα 'α 

διέκόψε τήν άπϋστήθισ.'ν των ΰσιερχ άπό τήν πρώ ην φράσιν.
«Πάει κ α λ ά ... φρόνιμα μόνον...»  είπε.
Έ όαλε τά χέρια ποΰ έτρεμαν είς τά κεφάλια τών εγγονών της κ ι’ 

Ισυρε κα'ι τά δυό στήν άγκαλιά τη^·
Δέν άκούετο πειά τίποτε παρά 2ν ας έλαφρός ψίθυρος: «συγχώρησέ 

μας!... συγχώρησέ μας!...»—καί ενος δυνατός λυγμός.
«Πάτε τωρα»· είτε.' στό τέλος ό πατέρα; καί τά κοριτσάκια ξεγλύ- 

στρησαν άπό έκεΐ.
Διέτρεξαν δλον τόν πύργον καί ζήτησαν, δπως τό άπαιτοϋσεν ή 

Ευσέβεια, συγνώμην καί άπό ιόν τελευταίο άκόμη πού έμενεν υπό τήν 
^δια σ τέγη .  Τήν ώρα κοΟ έπέστρεφαν είς τά δωμάτιά των, βρήκανξχ- 
πλωμένον σέ μιά προεξοχή τής σκάλας τό ν  Φχσάν, τόν μεγάλον σκΰλον 
τοΰ ορνιθώνα. Μισοκοιμισμένος κύταξε τές φίλες του, χασμουρήθηκε, 
έκλεισε τ ά  ματια του κ&Ι σκούπισε τό σανίδωμα μέ τήν φουσκωτή 
ούρά του.

‘Η Κλάρα Ισκυψεν άπό πάνω του τόν έφίλησε πολλές φορές κ ι’ 
ίζήτησεν καί άπ’αύτον συγγνώμην.

Σέ λίγην ώραν, άφοϋ τά παιδιά είχαν πέσει πειά στό κρεβάτι, ση
κώθηκε/ ή Λίζα σιγά σιγά. Πήρε τό προσε ;χητάριό/ της καί τό είαλε

κοντά στά γάντια κα ί τόν πέπλον ποΰ τής είχαν έτοιμάσει μαζί μέ τό 
άσπρο φόρεμα γιά τήν έ-;αύριον.

ΈκεΤ ποΰ ζητούσε τό βιβλίο μέσα στό συρτάρι σέ μιά γωνίτσα βρήκε 
κρυμμένο §να πακετάκι. rHcav τό πολυτιμότερο πραγμα ποΰ ειχεν ή 
Κλάρα, μιά χρυσή άλυσιδίτσα ποΰ φοροΰσεν άλλοτε ή μητέρα της. 
ΤΗταν τυλιγμένη μέσα σέ πολλά χαρτιά, δεμένα μέ μεταξωτή κλωστή 
μέ καλλιτεχνικό γοΰστο καί άπό πάνω ήταν γραμμένο μέ άκανόνιστον 
παιδικόν χαρακτήρα: «γιά νά μέ θυμάσαι »

Τό παρεκκλήοι τοΰ Πύργου ήταν κατασιόλιστο. Ολα τα κηριά 
τοϋ θυσιαστηρίου Ικαιαν, στήν λάμψι των ερριπταν μαρμαρυγάς τά ιερά 
λείψανα μέ τόν θαυμάοιον καλλωπισμόν των. « Η  μήτηρ τοϋ Θεοΰ» χ α -  
μογελοΰσεν άπό τό σπήλαιόν της ποΰ είχε τό χρώμα τοΰ ούρανοϋ καί 
μυριάδες μυριάδων άστρα. Ά ν θ η  καί θυμίαμα έγέμι^αν μέ τήν ευωδίαν 
των τόν υψηλόν θόλον τής έκκλησίας. Είς τό προσευχητήριον έγονάτιζαν 
6 κύριος τοΰ πΰργου, ή γιαγιά, ή μις Χαλόνερ καί οί άρχαιοτεροι υπάλ
ληλοι καί ΰπηρέται. Αί πρώται σειραί τών καθισματων τής εκκλησίας 
είχαν παραχωρηθή είς τούς πτωχούς τοΰ χωρίου. Ίές  άλλες κατέλαβαν 
οί άνθρωποι τοΰ Πύργου. Ά π ό  δλες τές κεφαλές μακρυά έπρόβαλλεν 
υψηλά ή^ύπερήφανος κεφαλή τής Βενεδίκτας. Η  κάτοχός της ευρίσκετο 
είς μιάν διάθεσιν έξα'.ρετικά νευρικήν άλλα καί διαλλακτικήν έ 
διακαής πόθος της ειχεν έκπληρα>9ή· Ό  ίερεύς εφυγεν άπό τό σπήτι 
του μέ τήν άμαξαν τοϋ πυργοδεσποτου. Ηλπίί,εν πώς άπό τωρα καί 
είς τό εξής θά  γίνετα ι αύτό πάντοτε, μόνον ποΰ μνησικακοϋσεν άκόμη
γιά  τό παρελθόν,

Ό  ίερεύς εφαίνετο σεβάσμιος μέσα στόν κάτασπρον χειτώ νά  του 
μέ τό πετραχήλιον. ΤΗταν ώχρός δσον δεν τον είχον ίδή ποτέ άλλοτε, 
κάποια άγωνία γεμάτη πόνον έπλανάτο στα χείλη του. Από τό στρογγυ
λόν παφάθυρον τοϋ θυσιαστηρίου έπεφτε μία άκτίνα τοΰ ήλίου άκριοώς 
επάνω στό κεφάλι του και είς τό λαμπρόν της φώς παρετηρησεν ή 
Βενεδίκτα μέ τρόμον καί μελαγχολίαν πώς μερικές άπό τές μικρές του 
μποϋκλες άντανακλοϋσαν τώρα κάπως άσπρα.

Στο εξομολογητήριον γονάτιζεν ή Λίζα μπροστά στόν διδασκαλόν 
της. “Ο τ ι είχε τελειώσει τήν έξομολόγησιν της κα ί ήκουε τά ένθαρρυντι- 
κά του λόγι« μέ τό μέτωπον άκουμπισμένο ταπεινά επάνω στά σύμπλεγ
μ ά  της χέρια. “Ε πειτα  ό ίερεύς είπε τό «σέ συγχωρώ»· έδέχθη τήν 
ευλογίαν του καί τήν θέσιν της κατέλαβεν ή Κλαρα.

Ή  ίδική της έξομολόγησις διαρκοϋσε πολύ. 'Η  Βενεδίκτα έσκέπτε-



$
πτετο, ποτε της δέν είχε φαντασθή, πώς Ινα τέτοιο μικρό παιδί μπο- 
ροΰσ* νά Ιχΐ) Ι /α  τόσο μεγάλο κατάστιχο άπό άμαρτίες, Έ ν  τούτοις ό 
πάιερ Ιωσήφ έφαίνετο νά εχη άλλην ίδέαν γιά τήν ψυχικήν κ ίτά στα- 
σιν τής μικροτέρας του μαθήτριας. 'Η  διδασκαλία, τήν όποιαν τής 
^καμεν ό ίερενς, ήτο παραδόξως σύντομο;. Ά λ λ ά  ποτέ δέν είχε προσευ- 
Χη®ϋ t4* τόσην θέρμην μέ δσην τώρα τήν στιγμήν ποΰ άπήγγειλε τήν 
δέησιν «τής άφέσεως των αμαρτιών» έπάνω άπό τό κεφάλι τής έκλε- 
κτής τής καρδιάς του.

Τά δύο κοριτσάκια έγονάτιζαν τώρα στό μέσον τής έκκλησίας, 
έπάνω είς Ινα μαλακό σκαμνί. Ό  ίερεύς ήλθεν είς τό ιερόν άμέσως 
κατόπιν.

Η Ελίί,α είχε παραδοθή είς τό νά άκολουθη ήσυχα τό μυστή
ριον τής θείας κοινωνίας. ‘Η  Κλάρα έφαίνετο νά λυώνη μέσα σέ 
βαθειά κατάνυξι.

Οταν ο ίερεύς έσήκωσε τό άγιον ποτήριον γιά νά προσφέρη τήν 
τβλευταίαν ευλογίαν είδε τό βλέμμα τοΰ παιδιού νά ύψώνεται μέ τέτοιαν 
ίκστασιν, ώστε 6 φόβος κάποιου άορίστου κινδύνου, ό όποιος πρός στιγ
μήν είχεν άποκοιμηθή, ξύπνησε π ά λ ιν  μέσα στήν καρδιά του. 'Η  Θεία 
Μετάληψις ετελειωσεν. Οί πτωχοί έφευγαν άφοΰ ελαβαν πλούσια δώρα, 
δσοι κατοικοΰσαν τόν Πύργον διευθύνοντο τώρα σ’αύτόν. 'Ο  πάτερ 
Ιωσήφ ήτον καλεσμένος στό πρόγευμα και επρεπε νά εΐνε μαζί των. 
Οταν έξεϊύθη τά ίερά άμφια καί βγήκεν άπό ιήν έκκλησίαν πρός μεγά· 

λην του Ικπληξιν είδε στό κατώφλιόν της τόν κόμητα νά τόν περιμένη. 
Μέ τόσο μεγάλην τιμήν ποτέ δέν τόν είχε περιβάλη ό άλαζονικός 
άνθρωπος· πόσον εύχαρίστως θά είχε παραιτηθή καί σήμερα άπό αύτήν! 
Τόν έμπόδιζε, βλέπετε, νά τρέξη πίσω άπό τά παιδιά, τά όποία περι
πατώντας στό πλάγι τής γιαγιάς των είχαν προχωρήση άρκετά. Ό σ ο  
τοΟ έπέτρεπιν ό σεβασμός έβιάζετο νά προχωρήση· κάποια άνεξήγητη 
άνησυχία, τήν οποίαν προσπαθούσε νά κρΰψη, τόν Ισπρωχνε πρός τά 
έμπρός. Στήν είσοδον άπήντησαν τήν γραίαν, τήν Έ λίζα ν  καί τήν μίς 
Χαλόνερ. Η  Κλάρα γ ιά  τήν όποίαν ήρώτησεν ό ιερωμένος είπαν δτι 
πήγ» μπροστά,

«Στήν τραπεζαρία;»
‘Η μίς Χαλόνερ άπήντησεν άρνητικώς.
«Είναι ώρα γιά τό πρόγευμα τούς ύπενθΰμισεν ό κόμης καί διευ- 

θύνθησαν στήν τραπεζαρίαν.
Ή  Κλάρα δέν ήταν έκεΐ.

«Μ ά ποΟ νάναι ρώτησε δυνατά ό πάτερ Ιωσήφ.
«Ποιός;» Ή  μικρά».
Ά χ !  αύτή χωρίς άλλο θ ά  δίνη τροφή στα περιστέρια της γιατί σή

μερα τό πρωί δέν είχε καιρό νά τό κάμτρ είπεν ή μις Χαλόνερ. «Θά 
πάω νά τήν φωνάξω» ειπεν ό πνευματικός βιαστικά καί βγήκεν Ιξω. 
Διέσχισε τόν διάδρομον Ιτρεξε στήν αυλήν— στόν περισιερώνα τοϋ κή
που τών παιδιών—καί έδώ δέν ήταν ή Κλάρα. Τά πουλιά πετοΰσαν έδώ 
κι5 έκεΐ άνήσυχα σάν νά περίμεναν τήν μικράν των κυρίαν ή όποία σήμε
ρα άργοδσ$ τόσον πολύ νά Ιλθη.

Ό  πάτερ ’Ιωσήφ έπέστρεψεν άμέσως είς τόν Πύργον και ρωτούσε 
τόν καθένα ποΟ συναντούσε, άν τυχόν είδον τό πα ιδί. Κανείς δέν ήτον 
είς θέσιν νά τόν πληροφορήση. Τέλος Ινας δπηρέτης είπε πώς τήν είδεν 
νά μπαίνη στήν σοφίτα τού Πύργου.

Έ κ ε ΐ λοιπόν Ιτρεξεν ό [ερωμένος, άνέβηκε τήν σκάλα λαχανιασμέ
ν ο ς  ίφθασεν είς τήν πόρτα, τήν άνοιξε καί τρόμαξεν άπό τό θέαμα ποΰ 
παρουσιάσθηκε στά μάτια του.

Τ ό παράθυρον, είς τό όποιον έστέκετο ή Κλάρα χθες τό βράδυ τήν 
ώραν τοΰ λυκόφωτος ήταν άνοικτόν. μπροστά του μιά πεσμένη καρέκλα 
καί κατά γής τό παιδί βουτηγμένο μέσα στό αίμα ποΰ έτρεχεν άπό μιά
πληγή τοΰ μετώπου.

«Ήθέλησε νά ριφθή άπό τό παράθυρο— άλλά τήν έμπόδισε τό κ ιγ
κλίδωμα τοΟ παραθύρου, ποΰ άπετελεΐτο άπό δύο σίδερα βαλμένα είς 
σχήμα σταυρού. Εύλογημένος νάναι έχεΤνος πού τήν διεφύλαξεν! Κυλο- 
γημένον τό ονομα τού θεού!» έφώναξε κάτι στήν ψυχή τού ίερέως. 
Έ κ λ α ιε , γελούσε έπρεπε, νά πιέση πολύ τόν εαυτόν του γιά νά μή γονα- 
τίστ) κοντά της, γ ιά  νά μήν τήν σηπωση στήν άγκαλιά του, νά τήν εύχα- 
ριστήση πού ζοΰσεν.

«Δυστυχισμένο πλάσμα» Ιλεγε «τί έκαμες;»
Ε κ ε ίνη  μισολιπόθυμη:
«"Ηθελα νά κρατήσω τόν λόγον μου, είπε «καλύτερα ν’άποθάνω 

παρά νά άμαρτήσω μιά φορά άκόμη— ».
«Τρομερόν! τρομερόν!» Ιλεγεν διακόπτοντας τήν όμιλίαν της. «Γ ιά  

νά μή άμαρτήσης πειά κάνεις τήν μεγαλύτερη αμαρτία, ποΰ μπορεί νά 
κάμη Ινας Χριστιανός!»

Ώ φ ειλε  νά στέκεται μπροστά της σάν Ινας αυστηρός δικαστής, μά 
είς τόν τόνον τής φωνής του δπήρχε περισσοτέρα λύπη παρά έιτίπληξις.

Ή  μακρά άπουσία τής Κλάρας Ικαμεν έντΰπωσιν είς τήν γ ια γ ιά ν



Μέ τήν πρόφασιν δτι είχε νά δώση άκόμη μίαν παραγγελίαν Ιπήγε 
στά δωμάτια τών μικρών.

Έ κ ε ΐ βρήκε τόν πάτερ Ιω σ ή φ  νά πιέζη ένα βρεγμένο μανδήλι 
στό μέτωπον τής έγγονής τ ψ .  Συγχρόνως τής Ιλεγε σιγά κατα
πραϋντικά λόγια.

«5ίά τ'ι συνέβη;» έρώτησεν ή γραία, ή όποια συγκρατοΰσε με κόπον 
τήν ανησυχίαν της. Ό  ίερεύς παρετήοησε τήν Κλάραν. Τό πρόσωπόν 
της Ικαιε, ποτάμι δάκρυα έβρεχαν τά μάγουλά της. Μιά βαθείά συναίσθη- 
σις, άν καί δχι ακόμη έντελως «αθωρισμένη, πώς έκαμεν ένα μεγάλο 
άδικο, ήοχισε ντροπαλά νά προβάλλη.

Ύ πέφερεν δλα τά μάρτύρια τή ; μετανοίας γ ιά  μίαν πράξιν, ή ό/τοία 
τής Ιχρησίμευσεν ώς ή συντομωτέρα όδός γ ιά  νά φθάση είς τήν μακα
ριότητα. Τώρα εστέκετο έκεΐ λυπημένη, πρόθυμος νά ύπομείνη κάθε 
τιμωρίαν σέ μιά μέρα, ποΰ έπρεπε νά είναι ή ευτυχέστερη στήν ζωή της.

« 'Η εό γεν ία  Σας θά εύαρεστηθή νά μή έρωτήση» είπε στήν γιαγιά!
«"Ο,τι συνέβη εδώ πρέπει νά μείνη μυστικόν μεταξύ τοΰ πνευματι

κού καί τοΰ παιδιού πού έξωμολογήθη».
Ή  γιαγιά προσήλωσε τά έξυπνα μάτια της στήν Κλάρα μέ διαπε

ραστικήν βλέμμα, έπειτα δειλά καί ερωτηματικά στόν ιερέα. ’Εκείνος 
παριτήρησεν δτι άλλαζε χρώματα καί δτι μιά άκουσία της κίνησις ειτρό- 
δωσε πώς ειχεν ίδή μιά μικρή κόκκινη κηλίδα, ποΰ ήταν στό π ε
ζούλι τοΰ παρλθύρου.

«"Οπως άγαπάτε, πάτερ» άπήντησεν, άφοΰ συλλογίσθηκε μιά 
στιγμή. «Τώρα δμως έλάτε». Αΰτή έπήγαινε μπροστά- ό πάτερ ’Ιωσήφ 
καί ή Κλάρα άκολουθούσαν. Ή μ ικ ρ ά  έρώτησε σιγά, δείχνοντας τό μέ-
τωπόν της: κΦαίνεται πολύ; Ά χ !  άν τό καταλάβη ό μπαμπάς;» Ό
μπαμπάς δμως δέν «χτάλαβε τίποτε. Ό τ α ν  μπήκαν, είχε σοβαράν συ- 
ζήτησιν μέ τόν άρχιτέκτονα δ όποΤος είχε φέρει τό σχέδιον της σιταπο
θήκης- θά έκτίζετο στήν θέσιν τής παληάς, ποΰ έκάηκε πρίν άπό όλί- 
γας ήμέρας.

‘Ο πάτερ ’Ιωσήφ έστέκετο κοντά στό παράθυρο τοΰ γραφείου του 
καί στό πεζούλι του έπαιζε νευρικά τά δάκτυλα σχηματίζοντας κύκλο 
έπάνω στόν κύκλο....

‘Η Βενεδίκτα μπαινοβγήκε πολλές φορές ώς τώρα. "Εστρωσε τό 
τραπέζι, £φερε τή σοΰπα καί ανήγγειλε τό γεγονός τρείς Φορές Ινώ 
συγχρόνως θορυβοΰσε μέ τά μαχαιροπήρουνα, δμοια μέ τόν θόρυβον ποΰ 
γίνεται άπό τήν κλαγγήν τών δπλων στή μάχη.

’Ε π ιτέλ ο υ ς  ϊχασεν καί τό τελευταΐον μόριον τής υπομονής της και 
φώναξε μ ’ ενα είδος χαφεκακίας: «πάει έκρύωιε* πειά». «Έκρύωσε 
πειά», έπανέλαβε!μηχανικώς ό κύριός της, έγύρισε κα'ι κάθισε στό τρ α π έζ ι 
’Αλλά δέν έτρωγε. Συνέπλεξε τά χέρια του καί έφαίνετ· βυθισμένος είς 
τό νά παρατηρή τές ^ουσκαλίδες πού κολυμβοΰσσν έπάνω στό ζωμό του.

Έ τ σ ι έκάθητο έκεΤ άκίνητος, μέ τό κεφάλι άκουμπισμένο είς τό 
στήθος, λυπημένος μέχρι θανάτου.

Ματαίο ς εΙχεν έλττίστ) νά παύση πειά νά άνησυχή γιά τόν κίνδυνον, 
ποΰ άπειλοΟσε τήν άγαπημένην του, ματαίως είχεν έπαναλάβη καθ’έαυ- 
τόν δτι τόν είχεν ύπερπηδήση καί οτι ποτέ δέν θά έπανήρχετο πλέον. 
Αυτός δ κίνδυνος δχι, άλλ’ ένας άλλος, τόν όποιον έξ ίσου δέν θά μπο
ρούσε νά προβλέψη κανείς. Ή  καρδία αύτοΰ τοΰ παι?ιοΰ δέν όμοιάξει  
άνθος ποΰ κλείνει, δταν προσεγγίζη καμμιά συμφορά. ‘Ομοιάζει δένδρον 
μέ θαμάσιον σχήμα πού άπλώνει' έκατοντάδας βραχίονας στήν άστραπή 
τοΰ ούρανοΰ. Ε ινε δυνατόν νά προφυλάξωμεν έκεΐνον, ποΰ προκαλεΐ 
μόνος του τήν συμφοράν του;

Δέν ήμποροΰμεν φυσικά, άλλά πρέπει νά προσπαθήσωμεν. ‘Η άμφι- 
βολία γιά τήν νίκην δέν επιτρέπει τήν έγκατάλειψιν τού άγώνος.

Ό  πάτερ ’Ιωσήφ σκέπτεται κ ι’έ'ξαφνα τοΰ έρχεται μιά ιδέα, ή 
όποία τοΰ κόβει σχεδόν τήν αναπνοήν κα'ι κάνει τήν καρδιάν του νά 
κτυπα. Καί δέν είναι διόλου δειλή καρδιά. Πρίν από λίγον καιρό δταν 
στήν ραγδαία βροχή έγλύστρησεν είς ένα μονοπάτι καί γιά μιά στιγμή 
βρέθηκε κρεμασμένος έπάνω άπό τόν κρημνόν έξακολουθοΰσε νά κτυπά 
ήσυχαΐ Μέ μεγάλην άγωνίαν συναισθάνεται δτι δέν εχει τό δικαίωμα νά 
κρύψϊ) άπό τόν πατέρα ποιά συμφορά τόν είχε άπειλήση. Έ φ θασεν ή ώρα, 
επρεπε νά τοΰ άνοίξουν τά μάτια- «πρόσεξε, τά παιδιά, τα όποια νομίζεις 
δτι άγεις καί φέρεις μέ τή / Θέλησίν σου, έχουν μέσα τους πολλήν ζωήν!»

Ό  ίερεύς άγωνίζεται μέ τήν έπανάστασιν στήν ψυχήν του, Ό  άέρας 
τοΰ στενού δωματίου έβάρυ.ε τήν καρδιά του. Έ β γή κ εν  είς τόν μικρόν 
του κήπον καί άρχισε νά μαδα άπό τές τριανταφυλλιές τά 'μαραμμένα 
άνθη. ’Αλλά καί σ’αδτήν χ ψ  ένασχόλησι τόν διέκοψε ή Βενεδίκτα μέ τήν 
έρώτησιν, έ3ιν είχεν σκοπόν νά νηστεύση δλην τήν ήμέραν. Ε ίπε τό «ναι» 
πήρεν άπό μέσα τό καπέλλο του καί τήν όμπρέλλα του καί πήγε νά 
έπισκεφίΚ) ένα άρρωστον. Ό τ α ν  έπέστρεψε τό σχέδιόν του ήταν κατηρ- 
τισμένον. "Ηξευρε τι έπρεπε νά κάμη- ειχεν άποφασίση νά τό κάμη τήν 
στιγμήν ποΰ πέρασε άπό τόν νοΰν του ή σκέψις: είναι τό καθήκον σου— 
τώρα κα'ι τόπώς νά προχωρήση δέν τοϋ έ^αίνετο πειά δύσκολο. Ή  ύπεν-



θύμισις δμως αύτή τοΰ καθήκοντος δέν Iπρεπε νά είναι σαν μιά σταγόνα 
νερό0 ποΰ πέφτει έπάνω σε άναμμένο σίδερο καί έξατμίζεται, άλλά σάν 
σπόρος πού πέφτει έπάνω σέ καλλιεργημένη γή. “Επρεπε νά πρβπαρα- 
σκευάση τό έδαφος δπου Θά Ιπεφτεν ό σπόρος αυτής  της διδαχής. Αύτό 
Θά έγίνετο μετά τό κήρυγμα της Κυριακής. Θά ϊπαιρνεν ώς βάσιν τό 
κήρυγμα τοΰ άποστόλου Παύλου.

Πόσον καλά συνδυάζονται μερικά μαζί μ ’αύτό τόσον ωραία συνη- 
νωμένα, ώστε νά κλονίσουν καί μιά τυφλή αύτοπεποίθησι. Καί άν κατορ- 
θωθή τοΟτο τότε θά σταθή 6 εύσεβής άνθρωπος μπροστά στόν Χριστόν 
καί θά πη: ΤΩ Κύριε, άφησε νά σέ όδηγήση ένα άνόητον παιδίον! Έ πή ρε 
την πέννα καί άρχισε νά.γράφη τό κήρυγμά του. Ή  πρότασίς διαδέχε
ται τή πρό :ασιν, ό λόγο; τόν λόγον διαβάζει κάθε φράσιν δυνατά καί 
είναι ευχαριστημένος, Ή  ψυχική του ταραχή διαλύεται στόν ήχον ποΟ 

έδιδαν τά ίδια του τά λόγια, τά όποία ήσαν ώραϊα καί γλυκά περισσό- 
ρερον άπό παρακάλια, γ ιατί ήσαν γεμάτα θάρρος.

Κ αι νά ποΰ γλυστρά μιά σκιά έπάνω άπό τά χαρτιά του' κάποιος 
έπέρασε μπροστά άπό τό παράθυρο, ή άμμος τρίζει κάτω άπό ενα στιβαρό 
πόδι. Τώρα άρχίζει νάδιακρίνε:*ι εις τόν διάδρομον, άνοίγει ή ^ ύ ρ α 'κ α ι 
έμπρός στόν πάτερ ’Ιωσήφ στέκεται ό άνδρας, στόν όποΐον Ιχει άφιε- 
ρώση ολην του τήν σκέψιν. Θορηβημένος μουρμουρίζει ένα χαιρετισμόν 
καί έτοιμάζεται να σηκωθή. «Μείνατε!» έφώναξεν ό κόμης, ένφ συγχρό
νως έβαλε τά δυό του χέρια στους ώμους τοϋ πάτερ  ’Ιωσήφ καί τόν 
άνάγκασε νά ξανακαθίση· «θέλω μόνον νά σάς πώ, αίδεσιμώτατε, έπείδή 
τό ξέχασα σήμερα τό πρωί', δτι έψήφισα τήν οίκοτροφίαν τής χήρας τοΟ 

νεωκόρου σας γιά τήν όποιαν μοϋ είχατε μιλήση. Και έπειτα πρέπει νά 
σάς εύχαριτήσω, δλα πήγαν σήμερα μιά χαρά.»

'Ο  πάτερ ’Ιωσήφ έσήκωσε άργά τό κεφάλι: «Γι’αυτό άς εύχαριστή- 
σωμεν τόν θεόν— μποροΰσαν νά πάνε καί άσχημα».

Πώς; τΐ έννοεΐτε;.... τί εννοείτε; έρώτησεν ό κόμης καί £ρριξε στόν 
πάτερ ’Ιωσήφ μιά ματιά ποΰ έχανεν τόν φιλήσυχον ιερέα νά τρομάξη.

’Ολίγα απαίσια λόγια ,'χω ρίς νά τό θέλη, βγήκαν άπό τό στόμα του 
γ ιά  νά μαρτυρήσουν. «Λέγετε, πάτερ! όμιλεΐτε λοιπόν!» καί τά μάγουλά 
του κοκκίνησαν άπό άνυ.τομονησίαν. ‘Ο πάτερ Ίω σ ή ρ  έσηκώθηκε εφερε 
μιά πολυθρόνα καί τήν έστησε κοντά στό γράψει ον του. Μέ ήρεμον άπο- 
φασισακότητα έκάλεσε τό / κόμη:α νά καθίση. ’Εκείνην τήν στιγμήν 
έσκέφθηκε δυό πράγματα: —"Οτι ό κόμης ήτον στό σ.τήτι του καί δτι 
ήταν υποχρεωμένο; νά κάμη τό κα^ήκόν του. Στό στήθος του ύπήρχε

κάτι ποΰ τό  ϊκαμνε νά έξογκώνεται παράξενα— ή αύτοσυνείδησις. Τέλος 
πάντων διηγήθηκε είς τόν πατέρα τί συνέβη σήμερον μέ τήν μικράν. 
θ λ  ήταν καλά νά φοβήται άπό τόν κίνδυνον. Ε κ ε ίνο  τό όποιον ό ευσε
βής άνήρ είχεν άποφασίση μέ τόσην άγωνίαν, τό εφερεν είς τέλος μέ πολ- 
λήν ψυχραιμίαν. Αί άκούσιες έκδηλώσεις, ποΰ έκαμνεν ό κόμης κατά
τήν διάρκειαν τής όμιλίας του, δέν ιόν έκαμαν νά τά χάση  "Ησυχα
άπετελείωσε xfiv διήγησίν του ένφ ό κόμης είχεν άνάψη άπό θυμόι «Μά 
αύτό είναι μιά τρέλλα!Τ ί Ιδέες πήγατε καί πουλήσατε στό παιδί;» ‘Η 
δυνατή φωνή του άντηχοΰσεν σάν βροντή είς τό μικρόν δωμάτιον. «Μέ 
τί γεμίσατε τό κεφάλι της καί φέρατε τέτοια σύγχισι στάς ιδέας της;... 
Τό λάθος είναι δικό σας....» Σηκώθηκεν έπάνω καί ό πάτερ ’Ιωσήφ τόν 
έμιμήθη. «Καλά, ειπε στόν κόμητα, τό λάθος είναι δικό μου. Δέν έπρεπε 
νά άκολουθήσω τό θέλημά σας, γιατί ήξευρα, δέν όμιλοΰν είς ένα παιδί 
περί συνειδήσεως, πρίν γνωρίση νά διακρίνη τό δίκαιον άπό τά άδικον». 
«Τόσον τά χειρότερον άν τά παιδιά δέν τό ξεύρουν!,... Ε ίς σάς ανήκε νά 
τούς τά έξηγήσετε. Τήν δουλειά αύτήν δέν τήν έκάματε δπως έπρεπε!.... 
Στήν πρόθεσιν νά άμαρτήση κανείς: έκεΐ είναι τά παν! “Επρεπε νά πήτε: 
άπό τές άμαριίες σχς θά  λογαριάζονται έκανες ποΰ γίνονται «έκ προθέ- 
σεως-» αί άλλες δέν είναι...» ‘Ο κόμης έσταμάτησε τόν όρμητικόν χείμα- 
ρον τών διαβεβαιώσεων, μέ τάς όποιας Ικανεν τόσον θόρυβον.

«ΠοΤος άμαρτάνει έκ προθέσεως»; έρώτησεν ό πάτερ ’Ιωσήφ. Τά 
ήρεμα μάτια του προσηλώνοντο ήσυχα καί καρτερικά έπάνω στόν σκλη
ρόν έπικριτήν. «‘Ο μεγαλύτερος έγκληματίας άναχαλύπτει άγαθά έλατή- 
ρια γιά  τήν κακόβουλον πράξίν του». Σ ’αύτήν τήν άντίρρησιν ό κόμης 
δέν βρήκεν άμέσως άπάντησιν. ’Ακόμη μεγαλυτέρα έφαίνετο ή ήττα του 
είς τόν τόνον μέ τόν όποιον, έπειτα άπό μιά διακοπή, είπε: «άφοϋ έχετε 
αύτήν τήν γνώμην δέν έπρεπε νά προβήτε είς τήν έξομολόγησιν!» ’Α π ’ 
εναντίας», ειπεν ό ίερεύς. Ή  ψυχραιμ’α του έκαμε τόν κόμητα έξω φρέ
νων. “Ελεγε λόγια  σκληρά— άλλά τό θάρρος είναι άπρόσβλητον -  δέν 
έπετύγχανεν....

«Κι’έπί τέλους,» έπρόσθεσεν ό κόμης, «δέν είχατε καμμιά κακή προ- 
αίσθησιν; Χωρίς άλλο θά είχατε τυφλωθή!... Σέ ποιον νά εχη  κανείς 
έμπιστοσΰνην; Αιωνίως στόν έαυτόν του μόνον. Έ γ ώ  θά πάρω τά τιμόνι...»  
Τό αίμά του έκόχλαζε, έλησμόνησε τ ί άρχισε νά λέγη καί έξηκολοΰθησε 
βιαστικά: «Θά διδάξω έγώ τό παιδί! Θά τής πώ τΐ έκαιμε, άν δέν τό ξεΰρη 
Θά φάγΐζ καί μιά τιμωρία, ποΰ Θά τήν Θυμάται γιά πάντα!« «Πρός 
Θίοΰ» έφώναξεν ό ίερεύς, «δέν θά τά κάμετε, θά ήταν τρομερόν...» Κ αί



μέσα του ελεγε: "Ω, τά αιώνιον άκατάληπτον α ίν ιγμ α , νά μή έννοοΰν οί 
γονείς τά παιδιά! Π ρέτει νά σάς διδάξη δ ερημίτη ; πώς νά φέρεσθε ατά 
lbια σπλίχνα  σας;— «Ποιο Θά ή :ό  τρομερόν;* ρώτησεν ό κόμης πάνω 
κάτω άπειλητικά. «Τά κάθε τι ποΰ θά υπενθύμιζε τήν άνοησίαν της. 
Οΰτε λόγος πο ιά  γ ι’αύτό».— Ά !  έτσι;— έγώ δμως έχω άλλην ιδέαν. Έ  
Πάτερ, Θέλετε νά μ 'έμποδίσετε νά δμιλήσω γιά δ,τι συνέβη μαζί της;... 
Παρεμβναίετε μεταξύ τοΰ πατέρα καί τοΰ παιδιοΟ.... ή ...»

Τ ά  μάτια τού δρμητικοΰ άνδράς άπά τάν Θυμάν Ιγινα / ΰελώδη. 
-Εκείνο ποΰ τόν τριγύριζε σάν ενας τείχος έναν ιίον τής άληθείας καί έκα- 
μνε τήν ειλικρίνειαν νά φοβήται καί έξεμηδένιζε τάς καλυτέρας διαθέ
σεις έκείνων ποΰ τόν συνανεστρέφοντο— ό χειρότερος έχθρ·ς του, ποΰ δέν 
εμαθε ποτέ ή γυναΐκά του—ή δυσπιστία, έφαίνετο τώρα εις τόν κολο- 
φώνά της; «Μήπως φοβεΐσθε, δτι τό παιδί Θά σάς βγάλη ψ εύτην;» είπεν 
άπότομα. ‘Ο ιερωμένος σάν νά ντράπηκε γιά  λογαριασμόν του, έκαμε 
μόνον μιά άποδοκιμαστική χειρονομία.

Εκείνην τήν στιγμήν μπήκαν άπό τό παράθυρον οί τόνοι ένός ελα
φρού γέλιου. Κάτι τι ε ίχε  γλυστρήστβ έκεΐ μπροστά, έσκυψε καί σκαρφά
λωνε τώρα στήν στενήν λωρίδα τοΰ τοίχου, ή δποία τριγύριζε τό σπήτι. 
Τέσσαρα χεράκια ήσαν γαντζωμένα στό γεΐσον τοΰ παραθύρου. Ενα 
ζεΰγος άργυρόηχες φωνές αντήχησαν: «κούκου... Ποιάς είναι έκεΐ μέσα;» 
καί πρόβαλεν £ya όλόκληρο καί ένα μισό κεφάλι. Έ βλ επ ε  κανείς τό 
ώραΐο πρόσωπο τής ’ϋλίζας, στηριγμένο μέ τό ρόδινο σιαγόνι έπάνω 
στά δάκτυλά της. ‘Η Κλάρα δμως μέ δλην της τήν προσπάθειαν κατώρ- 
θωσε νά σηκώση μόνον τό άκρον τής μυτίτσας της, έως έκεΐ ποΰ έφθα
ναν τά χέρια της. Καί τά μεγάλα της γαλανά μάτια έκύτταζαν μέσα 
θριαμβευτικά, καθάρια σάν την δρόσον, άκτινοβολα ά π ’άδολη χαρά. Τά 
καπέλλο της είχε γλυστρήσ^ πίσω στόν λαιμό κ ι’ έφαίνετο γύρο άπό 
τήν ξανθήν της κεφαλήν σάν ένα θεϊκό στεφάνι. ’Αλλά τό μέτωπον άπό 
τόν κρόταφον έως έπάνω στήν ρίζαν τών μαλλιών διέσχιζε μιά στενή λω
ρίδα μέ κόκκινον σκοτεινόν χρώμα, ή εύγλωττη μαρτυρία τής πράξεώς 
της, ή πληγή ποϋ έφερεν άπό τόν πρώτον άγώνα τής ζωής της. Ο ί δυο 
άνδρες άντήλλαξαν Ινα γλήγωρο βλέμμα καί δ κόμης έχαμήλωσε τά 
ίδικόν του.

Συναισθάνθηκεν έξαφνα βαθειά πόσον μεγάλος ήταν δ κίνδυνος καί 
πόσον μεγάλη ή άγάπη του πρός τό παιδί αυτά ποΰ ποτέ δέν έζήτησε 
νά γνωρίση. Ή  χαρά του ποΰ έσώθηκεν ήταν τόσον μεγάλη, ώστε μιά 
συγκίνησις τόν κατέλαβεν ώς τά βάθη τής ψυχής του κι’ ένας κλονισμός

σ υ - ε τ ά ρ α ξ ε ν  ο ^ ο ν  του  τ ό  δ υ ν α τ ό  σ ώ μ α .  Έ τ ρ ε ς ε  σ το  π α ρ α θ υ ρ  >, π ή ρ ε  

τ ή ν  μ ι κ ρ ά ν  το υ  y ό ρ η ν  σ τά  χ έ ρ > α  να !  τ ή ν  έ : φ ι ξ ε ν  έ π ά ν ω  σ τ ή ν  κ α ρ ο ιά  

τ ο υ ,  π λ η μ μ υ ρ ισ μ έ ν η ν  ά π ό  τ ρ υ φ ε ρ ό τ η τ α .  « Ά < ρ ι β ό  μ ο υ  π α ιδ ί !  » Ι·-εγε 

«σοΰ λ ε ίπ ε ι  ή  μ η : έ ? α — έ ρ υ γ ε ν ,  5x u /  σ ύ  ή λ θ ε ; . . .  α ύ : ό  π λ η ρ ώ ν ε ι ς  τ ώ ρ α » .

Τά πα ιδ ί δεν ε«νοοϋσϊ τά λόγια του, τόσον τό καλΰ-ερον, άλλα η 
τρυ^ερότη: τ υ, πόσον ξένη τή·τ Ιφχίνετο κχΐ αυτή ή γλωτσα.  Εφερε 
τά χέρια της γύρο σιό λαιμό του γεμάτη χαρά καί τά ευτυχισμένο τη; 
π?οσι>τά<ι ά*ουμ5ισμί/ο σ:ό μάγουλό το.», έρα ί/ετο  σαν να λέγ-^: 
«Τώρ* εχω αύτό ποΰ μοΰ χρειαζόντανε, τώρα είμαι *α λά !» .Ό  πατέρας 
τήν έστησε κατά γτίς τόσον άπαλά σάν νά έφοβεΐτο μήπω; σπάση, έγύ- 
ρισε στόν Πάτερ ’Ιωσήφ καί τοΰ είπε :« IΙάτερ τό δ:κό μ υ χέρι είναι 
πολύ βαρύ γιά τχ τρυφερά αύτά πλάσματα—. Δ ανΰ ιτέ  μου τό δικό 
σ ίς!..,Κ αί τήν συμβουλήν σας νχ μοΰ δανεΐσετε!. . . 'Η  καρδιά μου Θά τήν 
άχολουθήση!» ρφώ αξε μέ επισημότητα, επειδή είδε τόν πάτ*ρ Ιωσήφ 
νά μειδιά «καί άν τό ξερό μου κιφαλι θέληση κχί πάλιν νά ψανί. άνά · 
ποδο, τόιε φθάνει νά μοΰ Υπενθυμίσετε τήν σημερινήν ήμέρα\!» ’Έ τια σ ε  
τό κορί'σάκι του ά ιό τό χέρι καί βγήκαν στόν κήπον. Σ ;ή ν  είσοδόν 
cou ήσαν ή μις Χχλόν ερ, ή Βενεδίκτα καί ή Έ ^ ίζα  Ιτο μ ε : νά χη ρε- 
τήσουν τήν γιαγιάν, ή όιτοία ήλθε νά έτισκεφθη :ό / 'ιερέα καί νά πάρη 
τά παιδιά μαζί τη :.

Ό  Κόμη; δέ/ έμεινε πολύ μέ τή / εΰθυμη μ κ ρ ή  παρέχ "Εφυγε 
μό/ο; τ ο ). Ό :%> ή μίς Σοφία τοΰ εύχήθη τήν &κα/.ή< έσιτέραν» μέ 
βλέμμα γεμάτο έρω:α, δ κόμης τής Ι5ειξε τάν ιερέα καί είιτε: « Έ να ς 
ειλικρινής φίλος τών παιδιά)' μου!> Τής φάνηκε πώς ό τόνι>ς τής φω»ής 
του ε ιχε  κάτο ιχν  άιτειλήν έ/αντίον της

Τ  Ε  Λ Ο Σ
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^  Πλατεία Λευκοϋ Π ύργου— Θεσσαλονίκη

*, ΧήμικαΙ καί φαρμακευτικοί αναλύσεις άνεγνωρισμένων 
ή  ευρωπαϊκών οϊκων.
ft ’Αναλύσεις βιολογικαΐ. ’Αναλύσεις βιοτεχνικαΐ.
51 ’Αναλύσεις έδωδίμων καί ποτών
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jS Κ ίλώ /ια  πολυτελείας «Φρύνη» είς χΰμχ καί φιάλας.
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[η'  Συντα,ολογική εργασία έτί τή βάσει τών νεω;έρων με&ό- 
g  δω ; καί έρευ/ών τ^ ς  έπιοτ/,μης καί un i τήν άμεσον
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