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1 όνατιατυς φιΑώ τη φά,τνη 
π ον ¿γεννήθηκε ό Θεός μον  

Δεν έχω μνρα, φέρνω δάφνη
κ έ.Ιηά ατό .Ιντρωπη τον κύαμον.

m
Ε ίν α ι  αιώνια σημεία

της θείας του όιδαακαΛίας  
Και της καρδιάς ή ά γνη  .Ιατρεία 

δεν άπα ιτε ϊ  ποΑντεΛείας.

#
’Α γ ά π η ,  ε ιρήνη κ α ί  άΑήθεια  

δόγματα είναι τον θεοϋ μας  
Είθε ή θεία τον βοήθεια

νά τά ατεριώαρ μέσ ’ατό νον μας,

Ε ίθε  τό θείο δίδαγμά ζυυ 
ό.Ιον τόν κόαμο να φωτίαιη 

Ν ά σκορπισθοΰνε τ’ άγαθά  του 
παντού  σ’ Ά να τοΛ ή  κ α ί Δύοι.

ΔΠΤΕΡΑΙΟϋ
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0 AΣΤHP TUN ΜATÚN
ΙΙρο χιλίων έννεακοσίωνκαίδέκα ετών)1) κατά τινα 

νύκτα παγεράν καί χιονώδη τού ’Ιανουάριου μηνός 
ή έκ τού έπιφανούς οίκου του Δαβίδ Μαρία κεκμηκυία 
καί έπίτοκος μή εύροΟσα κατάλυμα έν Βηθλεέμ διά 
νά διανυκτερεύση μετά του μνηστή ρος χύτης ’Ιω
σήφ έξελέξατο ώς οίκημα σπήλαιον σκοτεινόν καί 
άνήλιον.

Εκεί είς τινα γωνίαν άνεπαύοντο μακαρίως προ- 
φυλαγμένοι από του έξωθεν πνέοντος ψυχρού ανέμου 
ίσως δέ καί άπό των νιφάδων της χιόνος είς όνος καί 
εΐςβούς μασσώντες νωχελώς. άπό καιρού είς καιρόν, 
τήν είς την φάτνην αυτών εύρισκομένην τροφήν. Καί 
είς τ^ν άτάραχον καί σιωπηλήν αύτών συντροφιάν 
ή είς τά άγια των αγίων άνατραφείσα Παρθένος 
έπανεύρε τήν παυσίλυπον παρηγοριάν καί τήν ευ
μάρειαν τού πανδοχείου, της όποιας τήν ¿στέρησαν 
οί κατ’ εικόνα καί όμοιωσιν Αυτού πλασθέντες.

Έ ν τώ μέσω τών άκάκων τούτων ζώων έζήτη- 
σεν ή άλμα Μαρία, έν τη ίδιαζούση είς τήν ηλικίαν 
αύτής άφελεία νά διέλθη τήν νύκτα άναπαύουσα τά 
έκ τής οδοιπορίας ύποτρέμοντα μέλη της, ¿στερημέ
νη τών πάντων αλλά τψ θώρακι τής καρτερίας τεθω
ρακισμένη.

Έ κεί καταληφθείσα ύπό τών ώδύνων τού τοκε
τού ¿τεκε τόν υιόν αύτής τον πρωτότοκον καί έν τή 
έκπνοή τών αλόγων ζώων ¿ζήτησε νά θερμάνη τά 
ύποτρέμοντα μέλη τού βρέφους ¿κείνου, τού έπιβλε- 
ποντος έπί τήν γην  καί ποιουντος αυτήν τρέμειν, διά 
τών καλάμων τών σταχύων, άντί ίματίων περιέβαλε 
τόν περιβαλλόμενου τον ουρανόν ώσε; δέρριν καί είς 
τόν ρόγχον τών «λόγων ζώων έβαυκάλισε τρυφερώς 
τόν λυτριοτήν τού κόσμου. Τόν ρόγχον δμως τούτον 
έκάλυπτεν όντως θεία καί άγγελική μελωδία τών άγ- 
γέλων ψαλλόντων τό «Δόξα έν ύψίστοις Θεψ καί έπί 
γής ειρήνη έν άνθρώποις ευδοκία».

Τόν οΰτω άσήμως έν σπηλ,αΐω τεχθέντα, ον προ- 
σκυνούσιν άγγέλων συστήματα, προσεκύνησαν ώς 
Θεόν, ύπό άγγέλων εύαγγελισθέντες, άμέσως μέν

(1) Ή  δπό τ&δ Διονυσίου του Μικρού όρισθεϊαα εποχή 
τής Χριατοδ γεννήσεως γενομένης τφ 7511 άπό κτίσεως 
Ι ’ ώμης φαίνεται Οπό τών νεωτέρων Iσταλμ ένη και 
βραχυτέρα κατά 1 ετη. Κατά τόν Ευαγγελιστήν Λου- 
κάν (Κεφ. Γ. 1 και 23 δ Ίησοϋς έβαπτίαΟη «ώσε'ι τρι
άκοντα έτών άρχόμενος» τφ πεντεκαιϊεκάτφ  ετει τής  
ηγεμονίας τοϋ Τιβερίου Καίσαρος. Ε ίναι δε άλλοθ-εν γνω
στόν δτι ούτος ήγεμόνευαε τφ 7ιϊϋ άπό κτίσεως Ρώ
μης ώστε ό Χριστός έβαπτίσδη τφ 730 καί ίπομένως 
ίγεννήβη τφ 7 50.

‘ Ο Έπιφ άνειος Κύπρου ΟΤτει τήν έπονήν τής γεννή- 
σεως «έν ύπατείφ Ό κταδίου Αύγουστου τρισκαιδέκα- 
τον καί ίιλα νο υ » άντιστοιχοδσαν τφ 7δ2 άπό κτίσεως 
Ρώμης ήτοι 2 έτη ένωρίτερον τής σήμερον παραδεδεγ
μένης. Τήν δέ έποχήν τής γεννήσεως τήν 6ην του ' Ι 
ανουάριου μηνός άντί τής άπό τών μέσων τής δ', έ- 
κατονταετηρίδος δεκτής γενομένης 2δης Δεκεμβρίου,

οί άνέστιοι καί πλάνητα ώς Αυτός βίον διάγοντες 
ποιμένες, μετά καιρόν δέ μάγοι βασιλείς έκ τής Περ- 
σίδος έλθόντες. Ούτοι ύπό άστέρος όοηγηθέντες είς 
τήν άσημον πλέον μετά τους πολέμους τώνΜακκαβαίων 
καταστάσαν πόλιν τού Δαβίδ Βηθλεέμ προσήλθον 
είς προσκύνησιν, ίνα πληρωθή ή γραφή ή λέγουσα 
«Και πορεύσονται βασιλείς τώ φωτί σου καί έθνη 
τή λαμπρότητι τής άνατολής σου. (Ήσαίας 3)».

Κατά τους πολέμους τούτους διασκορπισθέντων 
τών ’Ιουδαίων μετώκισε καί ή οικογένεια τής Μαρίας 
είς Ναζαρέτ καί έκεί οί γονείς αύτής έμνηστεύσαντο 
αυτήν μετά τού πρεσβύτου ’Ιωσήφ τού τέκτονος. ’Ε
πειδή δέ κατά τάς ημέρας έκείνας έξήλθε δόγμα 
παρά Καίσαρος Αύγούστου νά άπογραφώσι πάντες 
οί τό άχανές τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας οίκούν- 
τες, δ'που γής εύρίσκονται οί δέ τήν Συρίαν καί Π α
λαιστίνην κατοικοΰντες ’Ιουδαίοι έκαστος είς τήν ί
διαν πόλιν, διά τούτο άνέβη καί ό ’Ιωσήφ άπό τής 
Γαλιλαίας έκ τής πόλεως Ναζαρέτ, είς τήν Ίουδαί- 
αν είς πόλιν Δαβίδ, ή'τις καλείται Βηθλεέμ διά τό εί
ναι αυτόν ές ο'ίκου καί πάτριάς τού Δαβίδ ίνα άπο- 
γραφή μετά Μαριάμ τής μνηστής αυτού.
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Έ κ  τών δύο ευαγγελιστών τών τήν αρχήν τού Ευ
αγγελίου αύτών άπό τής γεννήσεως ποιούντων τόν λό
γον μόνον ο Ματθαίος αναγράφει τήν προσκύνησιν 
τών Μάγων καί τά κατ' αυτήν λίγων έπί λέξει «τού 
οέ ’Ιησού γεννηθέντος έν Βηθλεέμ τής Ίουδαίας 
έν ήμέραις ‘Ηρώδου τού βασιλέως, ιδού μάγοι άπό 
άνατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα λ άγοντες. Πού 
Ιστιν ό τεχθείς βασιλεύς τών ’Ιουδαίων; εϊδομεν γάρ 
τόν αστέρα έν τή άναχολή και ήλθομεν προσκυνήσαι 
αύτψ». (Ματθ. Κεφ. I I  1— 2 )  ΈνιΤ) δ Λουκάς άρχό- 
μενος άπό τής συλλήψεως τοϋ Ίωάννου ούδεμίαν 
περί τού γεγονότος τούτου ποιείται μνείαν. Τούτο δέ 
διότι ό μέν Ματθαίος ’Ιουδαίος το γένος καί είς τήν 
‘Εβραίδα φωνήν τό Εύαγγέλιον αύτοΰ συγγράψας 
καί διδάξας διετήρησε ζωηροτέραν τήν ένθύμησιν 
τής έλεύσεως τών μάγων καί κατέγραψεν αυτήν, δ 
δέ Λουκάς Έ λλην ών καί τό Εύαγγέλιον αυτού ‘Ε λ
ληνιστί γράψας, παρά τών αύτοπτών καί υπηρετών 
τού λόγου γενομένων τήν διδασκαλίαν λαβών συνε- 
πλήρωσε κατά θείαν οικονομίαν τόν Ματθαίον άνα- 
γράψας δσα έκείνος παρέλειψεν. ‘Επομένως γράφων 
ό Λουκάς προς τόν Θεόφιλον, ήτοι πρός πάντας τους 
Θεοφιλείς καί Χριστοφίλους τού Χριστού ύπηρέτας 
αναφέρει τά κατά τήν άπογραφήν καί τήν γέννησιν 
«καί έτεκε τόν υίόν αύτής τόν πρωτότοκον καί 
έσπαργάνωσεν αύτόν έν τή φάτνη διότι ούκ ήν τόπος 
έν τώ καταλύματι (Λουκάς Κεφ. Β 7), τήν προσκύ- 
νησιν τών ποιμένων, τήν περιτομήν, τήν προσαγωγήν 
τού παιδιού είς τόν ναόν ίνα πληρωθή τό ρηθέν «δτι 
παν άρσεν διανοίγον μήτραν άγιον τψ Κυρίψ κληθή- 
σεται» * (Λουκάς κεφ. Β. 22) καί έν γένει πάντα δσα

(*) ’Ε ξ. Κεφ, κβ.-2 ; ΆριΘ. κεφ. γ.- 13 :
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έν άμεσωτάτψ χρονικώ διαστήματι άπό τής γεννήσε
ως συνέβησαν, τά όποια άπεπήδησεν δ Ματθαίος. 
Διά τούτο οί Πατέρες έδίδαξαν καί ή Εκκλησία 
πρεσβεύει δτι κατά τήν γέννησιν τού Χριστού προσήλ
θον μάγοι έξ ’Ανατολών προσεκύνησαν αύτψ καί 
προσέφεραν είς αυτόν δώρα.

Πότε προσήλθον οί μάγοι δεν δυνάμεθα έκ τής 
Ευαγγελικής περικοπής νά δρίσωμεν άκριβώς τοϋ 
Εύαγγελιστοΰ σιωπήσαντος τόν χρόνον άλλως τε καί 
ευκόλως ύπολογιζόμενον. Έ κ  τού τόπου ένθα εύρον 
τό παιδίον μετά Μαριάμ τής μητρός αύτοΰ καί έκ τής 
κατά διαταγήν τού Ήρώδου άναιρέσεως τών αθώων 
νηπίων δυνάμεθα νά συμπερίνωμεν βτι μετά δύο έτη 
τουλάχιστον έγένετο ή προσκύνησις. Τώ δντι- ό Ευ
αγγελιστής Ματθαίος λέγει δτι μετά τήν άναχώρη- 
τών μάγων άπό τής ‘Ιερουσαλήμ ό άστήρ, ό οποίος 
κατά τήν διαμονήν αύτών έν τή πόλει, κατέστη α 
όρατος έφάνη καί πάλιν κατά τήν εξοδον αύτών 
καί «προήγεν αυτούς έως έλθών έστη έπάνω ού ήν 
τό παιδίον.... καί έλθόντες είς τήν οικίαν εύρον τό 
παιδίον μετά Μαρίας τής μητρός αύτοΰ (Ματ. κεφ. ¡1 
10— 1 1 ) Καί κατωτέρω; έπειδή ό ΊΙρώδης, «ίδιον 
δτι ένεπαίχθη ύπό τών μάγων, έθυμώθη λίαν καί ά- 
ποστείλας άνείλε πάντας τούς παιδας τούς έν Βηθλε- 
έμ και έν πάσι τοίς δρίοις αύτής άπό διετούς καί κα
τωτέρω, κατά τόν χρόνον ονήκρίβωσε παρά τών μά
γων» (Ματ. κεφ. γ. 10.)

Προσήλθον λοιπόν οί μάγοι δύο έτη τουλάχιστον 
μετά τήν γέννησιν καί εύρον τήν Μαρίαν έν οικία ού- 
χΐ έν σπηλαίω, διότι ή Παρθένος ήρχετο μετά τού 
παιδιού κατ’ έτος είς Βηθλεέμ είς τόν τόπον ένθα ή 
γέννησις έγένετο ώς είς πανήγυριν. Οΰτω τουλάχιστον 
δ ‘Ιερός Έπιφάνιος ερμηνεύει τό χωρίον το» Εύαγγε- 
λισεού «’Ερχόμενοι δέ, ώς είπείν, λέγει ό ‘Ιερός 
«Πατήρ, μνήμης ένεκα τών έκεί γεγεννημένων πρώ- 
«του ένιαυτοϋ τελεσθέντος καί τού δευτέρου πληρω- 
«θέντος, ήλθον οί γονείς έκείσε άπό Ναζαρέτ, ώς 
«είς τήν πανήγυριν ταύτην. Διό καί ή έλευσις τών 
«μάγων γεγένηται κατά τήν τοιαύτην συγκυρίαν. 
«Ούκέτι ίσως τφ καταλύσει τότε τής Μαρίας καί Ί -  
«ωσήφ διά τήν άπογραφήν των ύπό τού Λουκά εί-
«ρημένην » (Έ πιφ. Πατρ. M igne Τομ. 11 σελ.
90G κεφ. Θ', καί Γ.). Προσκυνήσαντες δέ αύτψήνοι- 
ξαν τούς θησαυρούς αύτών καί προσήνεγκον αύτψ 
δώρα χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν.

Τούναντίον δ ιερός Χρυσόστομος πρεσβεύει δτι ό 
άστήρ έφάνη άρκετόν πρό τής γεννήσεως χρόνον διά 
νά προφθάσωσιν νά προσκυνήσωσιν αύτόν έν τή 
φάτνη καί φανή οΰτω τό θαυμαστόν καί παράδο
ξον τού πράγματος. «Καί γάρ πρό πολλοϋ χρόνου 
a δοκεί μοι δ άστήρ φανήναι. ’Επειδή γάρ κατά 
«τήν όδοιπορίαν Ιμελλον άναλίσκειν οί μάγοι χρόνον, 
«ίνα ευθέως έπιστώσιτώ τεχθέντι· Ιδει γάρ έν αύτοίς 
«προσκυνηθήναι τοίς σπαργάνοις αύτόν, ώστε τόθαυ- 
«μαστόν καί παράδοξον φανήναι τού πράγματος, πρό 
«πολλού τού χρόνου δείκνυσιν εαυτόν ό άστήρ. Εί 
«γάρ ήνίκα έτέχθη έν ΙΙαλαιστινη τότε αύτοίς ώφθη 
«έν τή άνατολή, πολύν κατά τήν όδοιπορίαν δια-
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«τρίβοντες χρόνον, ούκ’ άν έν σπαργάνοις ειδον αύτόν 
«παραγενόμενοι. Εί δέ άπό διετούς άναιρεί (ό ‘Ηρώ- 
« 5ης) και κατωτέρω μή θαυμάσωμεν ό γάρ θυμός 
«καί τό δέος υπέρ πλείονος άσφαλείας, καί πλείονα 
«προσετίθει χρόνον, ώστε μηδένα διαφυγείν.» (Χρυσ. 
Πατ. Migue Τομ. 57 σελ. 76). Και ήδη τις ό ά 
στήρ ούτος;

‘Ο Τερός Χρυσόστομος λέγει δτι ό άστήρ ούτος 
δέν ήτο είς έκ τών κοινών άστέρων διότι ό λύσας 
τήν αστρολογίαν καί τήν ειμαρμένην άνελών καί τούς 
δαίμονας έπιστομίσας καί τήν πλάνην έκβαλών καί 
πάσαν άνατρέψας μαγγανείαν δέν δεικνύει τήν γέννη- 
νησιν αυτού δι’ άστέρος διότι τότε ή αστρολογία ε ί
ναι βέβαια. Έ άν δέ ήθελε νά άναγγείλη τήν γέν- 
σιν αύτοΰ δι’ άστέρος εις τούς μάγους τί περισσότε
ρον ούτοι θά έμάνθανον, δτι ήτο βασιλεύς τών ’Ι
ουδαίων. Ά λλ’ ούτος ούδέν τό βασιλικόν κατά τό βρα
χύ τού βίου του καί βραχύτατου τής διδασκαλίας του 
έπεδείξατο «ούδέ γάρ δορυφόρους, ούτε ύπασπιστάς, 
«ούτε ίππους, ούτε ήμιόνων ζεύγος, ούτε άλλο τι τοι- 
«ούτον έσχε περί εαυτόν» τής βασιλείας αύτοΰ μή 
ούσης έκ του κόσμου τούτου, «αλλά τόν εύτελή τού- 
«τον βίον καί πτωχόν μετήει, δώδεκα εύτελείς άν- 
«θρώπους μεθ’ Ιαυτού περιφερών» (loi·, c il σελ. 62). 
Δέν ήτο λοιπόν κοινός άστήρ, ούτε είς τών πολλών 
άπλανών άστέρων άλλ’ ούτε καί άστήρ άλλά δύνα- 
μίς τις αόρατος μετασχηματισθείσα είς αστέρα διά νά 
καθοδηγήση τούς μάγους είς τήν προσκύνησιν έκεί- 
νου τού θεμελιώσαντος τούς ουρανούς. Δέν ήτο δέ ά 
στήρ α'.) διότι έβαινεν άπό βορρά πρός νότον ενώ 
δ ήλιος καί ή σελήνη καί οι λοιποί άστέρες χωροΰ- 
σιν άπό άνατολών πρός δυσμάς β'.) διότι έφαίνετο καί 
έν μέση ημέρα τού ήλιου λάμποντος «δπερ ούκ I- 
«στι δυνάμεως άστέρος, άλλ’ ουδέ σελήνης' ή γάρ 
«τοσούτον πάντων ύπερέχουσα, της άκτίνος φανείσης 
«τής ήλιακής κρύπτεται εύθέως καί έξαφανίζεται- 
«ούτος δέ τώ τής οικείας λαμπρότητος υπερβολή 
«καί τάς άκτίνας ένικησε τάς ήλιακάς φανότερος φα- 
«νείς καί έν τοσούτω φωτί λάμψας γ') διότι ήτο δια- 
«λείπων, έφαίνετο καί πάλιν ήφανίζετο. Μέχρι τής 
άφιξεως αύτών είς ‘Ιερουσαλήμ έφαίνετο και καθω- 
δήγει αύτούς· άμα δ’ ώς είσήλθον είς τήν πόλιν 
Ικρυψεν έαυτόν. «Έκρύβη δέ ίνα άπολέσαντες -τόν 
«χειραγωγούντα εις ανάγκην έμπέσωσιν έρωτήσαι 
«τούς ’Ιουδαίους καί πάσι τό πράγμα κατάδηλον γε- 
«γένηται». "Οτε δέ έξήλθον τής Ιερουσαλήμ άφέν- 
τες τόν ‘Ηρωδην, ώς ληρώδη, άνεφάνη καί πάλιν 
«δπερ ούκ Ιστιν άστρου κινήσεως,λέγει δ Χρυσορρήμων, 
άλλά δυνάμεως λογικωτάτης». δ') διότι ίστατο καί 
έκινείτο· καί δτε μέν έβάδιζον οί μάγοι έκινεΐτο καί 
ό άστήρ δτε δέ ίσταντο ίστατο &και ούτος «καθάπερ 
«δ στύλος τής νεφέλης καί καθίζων καί έγείρων τό 
«στρατόπεδον τών ’Ιουδαίων ήνίκα Ιχρήν» ε') διότι 
άμα ώς έφθασαν οι μάγοι είς Βηθλεέμ ό άστήρ κα- 
ταβάς έδειξε τόν τόπον δπου ήτο τό παιδίον «έπει- 
«δή γάρ άπειρον τό ΰψος φύκ ήρκει οΰτω στενόν 
«τόπον χαρακτηρίσαι καί γνωρίσαι τοίς βουλομένοις 
«’δείν.... Πώς ούν άστήρ τόπον οΰτω στενόν φάτνης
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«καί καλύβης έδείκνυ είμή τδ υψηλόν έκεΐνο άφείς 
«κάτω κατέβη καί υπέρ αύτής Ιστη τής κεφαλές τοΰ 
«παιδιού ;τ> (loc. c it. σελ. 65).

Έ λθον  δέ οί μάγο: έξ άνατολών ί'να πληρώ θή 
ή γραφή ή λέγουσα «ΆνατελεΓ άστρον έξ ’Ιακώβ 
καί άναστήσεται άνθρωπος έξ ’Ισραήλ» (Ά ριθ. κεφ. 
κδ'. 17). Ταΰτα έξήνεγκεν δ Βαλαάμ, έπομένως, 
κατά τδν Γρηγόριον Νύσσης, οί άπόγονοι τούτου, 
τδ γένος των μάγων, έπετήρουν κατά τήν πρόρρησιν 
τοΟ προπάτορες τήν ανατολήν του καινού άστέρος 
(Γρηγ. Νύσσης Πατρ. M igue Τομ. 16 σελ. 1131).

Κατά δέ τδν ίερδν Φώτιον ά) διά v i πληρωμή τδ 
ρηθέν «Βασιλείς ’Αράβων καί Σαβά δώρα προσάξου- 
σιν» (ψαλ. οβ'. 10) Κατά τους χρόνους δέ τής γεν- 
νήσεως οί Πέρσαι έκυριάρχουν των χωρών έκείνων 
καί διδτι ή χώρα τών Περσών παρήγε σμύρναν καί 
λίβανον, δώρα πρδς τούς βασιλείς σημεΐον υποτα
γής προσφερδμενα καί εξήγεν έπίσημον χρυσδν. β'.) 
Διότι ή Αίγυπτος ύπετάγη εις τούς Άσσυρίους τού
των δέ τδ κράτος κατελύθη ύπδ τών Περσών- ε
πομένως οι τδ πρωτεΐον Ιχοντες Πέρσαι έπρεπε νά 
Ιλθωσι καί νά προσκυνήσωσι «τώ πρώτω και μό- 
νφ βασιλεΓ τών αιώνων» καί νά προσφέρωσι δώρα 
άνομολογούντες δτι ό τεχθείς Βασιλεύς «καί αυτών, 
«τών μικρού τής γής άπάσης κρατούντων καί κατά 
πάντων τδ πρωτεΐον έχόντων» είναι Δεσπότης καί 
Κύριος καί Βασιλεύ; γ’.) διότι δ πατριάρχης ’Αβρα
άμ ήτοΧαλδαΐοςς καί έκείθεν έξήλθε διά νά γείνη 
άρχηγδς τού περιουσίου λαού δ') διότι οί βασιλείς 
τών ’Ασσυριών πολλάκις έξεπόρθησαν τήν ‘Ιερου
σαλήμ, έσύλησαν τδν ναδν καί έπυρπόλησαν αυτόν. 
Επειδή δέ ή άρχή αυτών μετέπεσεν εις τούς Πε'ρσας 
διά τούτο «άγει ό Θεδς τούς Πέρσας εις προσκύνησιν 
τού βασιλέως τού ’Ισραήλ» ούτοι δέ προσφέρουσιν 
«άντί μέν τής παρά τών πατέρων αυτών γεγενημένης 
«εις τά ίερά τού θεού ατιμίας τιμήν, άντί δέ τών 
«δυσφημιών θεολογίαν καί προσκύνησιν άντί τής άλλης 
«παροινίας άντί δέ τών συλαγωγηθέντων δώρα» προ- 
σφέρουσι λοιπόν χρυσδν άντί τού χρυσού καί τών 
ιερών κειμηλίων ών έσύλησαν, λίβανον άντί τών θυ
σιών άς έκώλυσαν καί σμύρναν έπί τούς άπαξ ύπ’ 
αυτών άνηρημένους. Τέλος λέγει δ θείος Φώτιος τά 
προσκομισθέντα δώρα δυνάμεθα νά έρμηνεύσωμεν 
οίίτω: «τδν μέν χρυσδν ως βασιλεΐ προσενεχθήναι 
τών δλων, οίονεί φόρον τινά καί ύπακοής σημεΐον, 
ώς θεώ δέ τδν λίβανον καί σμύρναν, ώς δι’ ήμάς γενη- 
σομένω νεκρώ (Φωτίου Πατρ. M igne τομ, 101 σελ. 
1148— 1152.

»
•  *

Ά π δ  καιρού εις καιρδν άναφαίνονται έπί τής ούρα- 
νίου σφαίρας άστέρες μή πρότερον ύπάρχοντες εις 
τήν θέσιν ταύτην καί άφού λάμψωσιν έπί τινα καιρδν 
σβέννυνται καί κατόπιν έξαφανίζονται.Οί άστέρες ούτοι 
είναι έκτάκτου λαμπρότητος, ύπερβαίνοντες κατά τήν 
λάμψιν τδν Σείριον τδν Δία καί αυτήν έτι τήν Ά -  
φροδίτην είναι δέ ορατοί καί έν πλήρει ήμέρα δταν 
δ ούρανδς είναι αίθριος. Τούτους έκάλεσαν οί άστρο-

νόμοι προσωρινούς άστέρας ή νέους. (E toiles tem po
ra ire s  ou Novae).

Πρώτος άστήρ τδ έφήμερον αυτού φώς πρδς τδν 
πλανήτην ήμών έκτοξεύσας είναι ό ύπδ τού Πλινί- 
ου άναφερδμενος καί κατά τδν μήνα ’Ιούλιον τώ 
134 π . χ . εις τδν άστερισμδν τοΰΣκορπε'ου λάμψας. 
Μετά τούτον ό κατά τδν Δεκέμβριον τού 123 μ. χ . 
κατά τούς χρόνους τοΰ Άδριανοϋ καί μετά τούτους 
άλλοι έν τή έκτυλίξει τών αιώνων καταγραφέντες εις 
τάς δέλτους τής ιστορίας ύπδ τών θαυμαστών τών 
θαυμάσιων τού ένάστρου ουρανού. Ά λλ’ δ λαμπρότερος 
καί πάντας τού; μίχοι τοϋδε κατά τήν λαμπρότητα 
ύπερβάς είναι ό τήν 11 Νοεμβρίου τού 1572 φ α
νείς παρά τδν θρόνον τής Κασσιεπείας καί έπικληθείς 
P e reg rin a . Τούτον παρετήρησε πρώτος δ T ycho- 
B rahè, οίδέ άστρολόγοι άπέδωσαν εις τήν έμφάνισιν 
αυτού τήν νύκτα τού ‘Αγίου Βαρθολομαίου καθ’ ήν 
έσφάγησαν οί Διαμαρτυρόμενοι. Έ π ί 5 μήνας ό ά
στήρ ούτος έλαμπε μετά λαμπρότητος ύπερβαίνων 
πάντας τούς άστέρας τού πρώτου μεγέθους. Καί κατ’ 
άρχάς ή λάμψις του ύπερέβαινε τήν τού Βεγα, είτα 
τήν τού Σείριου, τού Δ·.δς καί τέλος καί αύτής τής 
’Αφροδίτης. Έ το  όρατδς έν πλήρει μεσημβρία. ’Ολί
γον κατ’ όλίγον ή λαμπρότης αύτοΰ ήλαττούτο καί εί
τα έξηφανίσθη παντελώς. Τδ χρώμα αυτού ήτο έπί- 
σης μεταβλητόν ώς καί ή λαμπρότης τού φωτός αύ
τοΰ. Κατ’ άρχάς ήτο λευκός καί έπί δύο μήνας έλαμ- 
πεν ώς τοιούτος, είτα έλαβε χρώμα κίτρινον καί τέ
λος έρυθρόν.

Μέχρι τού 1866 έποχής, καθ’ ήν έφηρμόσθη καί 
έπί τών προσωρινών αστέρων ή φασματική άνάλυσις 
άνεφάνησανκαίάλλοιτινές,άλλ η μελέτη αυτών ήρξατο 
και τδ ένδιαφέρον τών άστρονόμων έκορυφώθη άφ’ ής 
έποχήςή λαμπροτάτη TOûKirchoff κα:Ι iunsen άνακά- 
λυψις έφηρμόσθη κ*ί έπί τής συστάσεως τών ουρανίων 
σωμάτων.Έπομένωςή ιστορία τών προσωρινών άστέρων 
άρχεται κυρίως άπδ τού έν τώ Βορείω Στεφάνιο τώ 
1866 άναφανέντος. Εις τδν άστέρα τούτον έφαρμο- 
σθεΐσα ή φασματική άνάλυσις άπεκάλυψεν άτμό- 
σφαιραν άτμώδη περιβάλλουσαν αυτόν, τδ δέ φώς 
αύτοΰ δτι προήρχετο έκ δύο πηγών- πρώτον έκ φωτο
σφαίρας τινδς ρευστής ή στερεάς περιβαλλομένης άπδ 
άπορροφητικήν στιβάδα, ώς συμβαίνει καί εις τδν 
ήμέτερον ήλιον καί δεύτερον έξ άερίου περιβλήματος 
διαπύρου ύψηλής θερμοκρασίας εις τδ όποιον τδ ύδρο- 
γόνον κατέχει τήν πρωτεύουσαν θέσιν. Τδν προσω
ρινόν τούτον άστέρα έκ τών πρώτων παρετήρησε καί 
ό διευθυντής τού ’Αστεροσκοπείου ’Αθηνών ’Ιούλιος 
Sm chidt.

Μετά τούτον τή 21 Νοεμβρίου 1876 παρετηρήθη 
πρώτος υπό τού ’Ιουλίου Schm idt έν τώ άστερισμώ 
τοΰ Κύκνου άλλος προσωρινός άστήρ γ ' μεγέθους. 
Τδ χρώμα αύτοϋ ήτο κίτρινον καί άφού έλαμψεν έπ ί 
βραχύ ώς άστήρ 6ου, 7ου καί 8ου μεγέθους μετεβλήθη 
εις νεφέλωμα. Καί δ άστήρ ούτος φασματοσκοπικώς 
μελετηθείς ύπδ τοΰ πατρδς Secchi καί ύπδ τού C ornu 
ίραδύτερον παρουσίαζε χαρακτηριστικάς γραμμάς
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όμοίας πρδς τάς τής χρωμοσφαίρας καί άτμοσφαίρας 
τοΰ ήλιου, ήτοι άνεγνωρίσθησαν έπ’ αύτού τά άέρια 
ήλιον, ύδρογόνον καί τδ στερεόν μαγνήσιον.

Τώ 188Γ> έν τώ μέσω τοΰ νεφελώματος τής Ανδρο
μέδας άνεφάνη νέος άστήρ 6ου μεγέθους. Ούτος άφού 
έλαμψεν έπί βραχύ διάστημα ήλαττώθη καί έχάθη 
όλοτελώς.

Τώ 1892έφάνη άλλος έν τώ άστερισμώ τού ‘Ηνιόψου, 
τού όποίου τδ φάσμα έδείκνυε τάς γραμμάς τού υδρο
γόνου ούτος άφού έλαμψεν ώς άστήρ έπί τινα χρόνον 
μετεβλήθη εις νεφέλωμα καί ώς τοιούτος φαίνεται 
μέχρι σήμερον. Περί τοΰ άστέρος τούτου ό Κος καί 
ή Κα H uggins φρονοΰσιν δτι άπετελεΐτο έκ δύο 
άστέρων πλησίον άλλήλων κειμένων καί έκ τής συγ- 
κρούσεως αύτών προέκυψεν ή αιφνίδια λάμψις αύτού.

Άλλος προσωρινός άστήρ άνεφάνη τώ 1898 έν τφ 
άστερισμώ τού Τοξότου.‘0  ΚοςΑΤοικΙοΙΙ έν Cam bridge 
έξετάζων τούτον εύρεν δτι τδ φώς αυτού ήτο σχεδόν 
μονοχρωματικόν μετά φάσματος πλήρους άλλ’ άσθε- 
νούς. ‘Ομοιάζει λοιπόν καί ούτος πρδς άλλους προσω
ρινούς άστέρας, οί όποιοι μετεβλήθησαν εις νεφελώ
ματα.

Τή21 Φεβρουάριου τού 1901 παρετηρήθη ύπδ τού 
κ. A nderson έν ’Εδιμβούργο) προσωρινός άστήρ έν 
τώ άστερισμώ τού Περσέως- τδ φάσμα τού άστέρος 
τούτου έδείκνυε γραμμάς υδρογόνου πλατυτάτας δια- 
κεχυμένας καί έκτεινομένας πρδς τδ έρυθρόν. Παρά 
ταύτας καί πρδς τδ ίοειδές έφαίνοντο άλλαι σκοτειναί 
καί πλατείαι. Τδ φάσμα τού άστέρος τούτου ώμοίαζε 
κατά πολύ πρδς τδ τού προσωρινού τού ‘Ηνιόχου. Καί 
δ άστήρ ούτος κατέληξεν εις νεφέλωμα ώς άσφαλώς 
έδειξαν αί φωτογραφίαι αί ληφθεΐσαι εις τδ H arv a rd  
College. ‘Ως πρδς τδ χρώμα δ άστήρ ούιος έδειξε 
διαφόρους κυμάνσεις- κατ' άρχάς έφαίνετο λευκός 
έπειτα έγένετο κίτρινος κατόπιν έρυθρδς καί τέλος 
ίοειδής.

Τέλος τή 16 Μαρτίου 1903 παρετηρήθη ύπδ τού 
T u rn e r  έν O xford καί έν τώ άστερισμώ τών Διδύ
μων δ τελευταίος μέχρι τής σήμερον προσωρινός άστήρ, 
τού όποίου τδ φάσμα έδειξε τήν ϋπαρξιν υδρογόνου 
καί σειράν νεφελοειδών γραμμών.

Περί τών προσωρινών άστέρων έξηνέχθησαν δύο 
θεωρίαι ή τού Λόρδου K elvin  κατά τήν όποιαν δύο 
άστέρες πλησίον άλλήλων ευρισκόμενοι, ή δύο διπλοί 
άστέρες, συγκρούονται καί έκ τής ίσχυράς συγκρούσεως 
άναπτύσσεται θερμότης, ή όποία αυξάνει τδ φώς τών 
άστέρων τούτων, ή τουλάχιστον πλησιάζουσι πολύ 
άλλήλων. Έ κ  τών δύο άστέρων ό εις τούτων δύναται 
νά είνε καί νεφέλωμα. Καί ή δεύτερα κατά τήν όποιαν 
τδ φώς τών προσωρινών άστέρων οφείλεται εις άνά- 
φλεξιν υδρογόνου.

’Εσχάτως οί κ. κ. Lhose καί L au  έμελέτησαν τδ 
πρόβλημα τών προσωρινών άστέρων καί χωρίς όλοτελώς 
νά άπορρίψωσι τήν ύπόθεσιν τού Λόρδου K elvin  
έθεμελίωσαν άλλην κατά τήν όποιαν ή ϋπαρξις τών 
προσωρινών άστέρων άνάγε ται εις φαινόμενα άπλούστερα. 
Οί κ. κ. ούτοι ύποβαλόντες εις τδν έλεγχον τής μαθη
ματικής άναλύσεως τά πορίσματα τού φασματοσκο-

πίου έφθασαν εις συμπεράσματα άτινα συνδυαζόμενα 
μετά τού νόμου τού L am bert δίδουσι τά εξής πορί
σματα .

Τδ φάσμα τών προσωρινών άστέρων πρέπει νά άπο- 
τελήται άπδ φάσμα άπορροφήσεως, ώς τδ τού Ήλίου 
καί τών άλλων απλανών, δπερ θά σχηματισθή βραδύ- 
τερον εις φάσμα άερίων καί εις τδ όποιον θά πρωτεύη 
τδ φάσμα τού ύδρογόνου καί τών σωμάτων τών έχόντων 
έλαφρδν ειδικόν βάρος.

Τδ άπορροφητικδν φάσμα πρέπει νά είναι πλήρες 
άνευ λαμπρών ραβδώσεων, αί δέ σχωτειναί ραβδώσεις 
πρέπει νά είναι πλατείαι καί νά κείνται πρδς τδ 
ίοειδές διότι ύποτίθεται δη ή έκρηξις διευθύνεται πρδς 
πρδς τήν γήν.

Τό άερώδες φάσμα, τδ όποιον δύναται νά ¿νομασθή 
καί θεμελιώδες φάσμα (spectre  typique), χαρακτη
ρίζεται τουναντίον διά τών πλατειών λαμπρών ραβδώ
σεων, αί όποΐαι θά έχουν δύο μέγιστα (m axim a) καί 
ύπδ λεπτών σκοτεινών ή δέ πρδςτό ίοειδές μετατόπισις 
αύτών θά είναι διπλάσιά τών άλλων σκοτεινών γραμ
μών, αί όποΐαι παρουσιάζονται εις τδ φάσμα τού 
άστρου.

Τά πορίσματα ταΰτα τά όποια προκύπτουσιν έκ 
τής μαθηματικής διερευνήσεως έπιβεβαιοΰνται ύπδ 
τών παρατηρήσεων τών γενομένων έπί τού προσω
ρινού τού Περσέως. Εις τδ φάσμα τούτου παρετηρή- 
θησαν έν τώ στερεώ πυρήνι αί χαρακτηριστικαί ραβδώ
σεις Η καί Κ τού άσβεστίου, ένώ τά έχοντα έλαφρδν 
ειδικόν βάρος σώματα ώς τδ ύορογόνον, τδ μαγνή
σιον, τδ ήλιον, τδ πυρίτιον καί πιθανώς ό άνθραξ 
εύρίσκονται εις τδ άερώδες περίβλημα.

Τδ φάσμα τοΰ πυρήνος είναι σταθερόν, ένώ τδ 
τού αερώδους περιβλήματος μεταβάλλεται καταπλη- 
κτικώς. “Οθεν δυνάμεθα νά υποθέσωμεν δτι ή αιτία, 
ή όποια δίδει γένεσιν εις τδν προσωρινόν άστέρα είνε 
ή ταχεία Ικτασις άερίου τινός, λαμβάνοντος άποτόμως 
ύψίστην θερμοκρασίαν και περιβάλλοντος πυρήνα 
άερώδη θερμόν καί άκίνητον. Τούτο δέ δύναται νά 
προκύψη ή έκ τής συγκρούσεως δύο άστρων, ώς φρονεί 
ό Λόρδος K elvin, ή έκ τής άποτόμου έκτάσεως άερίων 
δυνάμει χημικών ένεργειών ώς δοξάζουσιν οί κ. κ. 
Lhose καί Lau. Διά τής ύποθέσεως τού Λόρδου 
K elv in  δέν έξηγείται ή βραχεία διάρκεια τών προσω
ρινών άστέρων, ένώ διά τής θεωρίας τών Lhose καί 
L au δέν άπαιτεΐται ισχυρά δύναμις πρδς άνάφλεξιν 
τών άστέρων τούτων (R evue Scient. 1er D. 1906).

Κατά τούς χρόνους τής γεννήσεως τού Χριστού 
άνεφάνη έπί τής ούρανίου σφαίρας προσωρινός άστήρ 
λαμπρότατος ώς ή Ρ β ι^η η η ^λ ά μ ψ α ς εις τινα άστε- 
ρισμδν ευρισκόμενον πρδς δυσμάς· πολύ πιθανόν εις 
τδν άστερισμδν τής Κασσιεπείας. Άνδρες δέ περί τάς 
κινήσεις τών ούρανίων σωμάτων τρίβωνες, χώραν 
νοτιώτερον τής Παλαιστίνης οίκούντες καί δή τήν 
’Αραβίαν, παρετήρησαν τού.τον. ’Επειδή δέ ό άατε- 
όισμός, ένώ έλαμπεν ούτος, εύρίσκετο πολύ πλησίον 
τού όρίζοντος καί έπομένωςή λαμπρότης τού φωτός του
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έμειοΰτο, προσήλθον πρός χώραν βορειότερον κειμένην 
είς τήν Παλαιστίνην, ένθα καί 6 αστερισμός θά εύρί- 
σκετο ύψηλότερον, ί'να παρατηρήσωσιν αύτόν καί έξα- 
γάγωσι τά άστρολογικά αύτών συμπεράσματα. *0 
άστήρ ούτος, άφού έλαμψεν έπι άρκετούς μη να:, 
έσβέσθη όλοτελώς ή μετεβλήθη εις νεφέλωμα, όπως 
συμβαίνει συνήθως εις τούς προσωρινούς αστέρας.

Καί «ό ποιων Πλειάδα καί Έσπερον καί Άρκτού- 
» ρον καί ταμεία νότου, ό ποιων μεγάλα καί άνεξι- 
» χνίαστα ένδοξά τε καί έξαίσια ών ούκ έστιν 
» ’Αριθμός» (Ίώβ 9), διε'ταξεν ουτω τά πράγματα 
ώστε δ μονογενής αύτού υιός νά γεννηθή κατά σάρκα, 
έκ κόρης μήπω τό κατώφλιον τό φυσιολογικόν ύπερ- 
βάσης, κατά την έποχήν εκείνην, ί'να πληρωθη ή 
γραφή ή λέγουσα : « έβδομη κοντά εβδομάδας (έτών) 
» συνετμήθησαν έπί τόν λαόν σου ’Ισραήλ, καί έπι 
» τήν πόλιν τήν αγίαν σου, του συντελέσαι αμαρτίας, 
» καί του σφραγίσαι (ορασιν) αμαρτίας καί άπαλείψαι 
» τάς άνομίας καί του έξιλάσασθαι άδικίας καί του 
» άγαγείν δικαιοσύνην αιώνιον καί του χρίσαι άγιον 
» αγίων. Καί γνώση καί συνήσεις, άπό έξόδου λόγου 
» του άποκριθήναι, καί τοΟ οίκοδομήσαι ‘Ιερουσαλήμ, 
» έως Χρίστου ήγουμένου, εβδομάδες έπτά καί έβδο- 
« μάδες εξήκοντα δύο». (Δανιήλ, δρασις Θ '. 24).

Κ. Η . ΠΑΓΩΝΗΣ

ΰΤΑΧ έγύριζαν το ρράδυ άπό τήν βρύσιν, φορτω
μένες τής στάμνες των, τό Όρσάκι ή ωραία με- 
λαχροινή παιδίσκη του Καπετάν Αιμπέριου καί 
τό ΜορφοΟλι, ομήλικός της ορφανή έξαδέλφη, τήν 
όποιαν είχαν στό σπίτι τους καί άνέτρεφαν. καί τό 

Μονεβασώ, ωραία γειτονοπούλα, κόρη τοΟ ’Αποστόλη 
τού πρωτομάστορη, συνήθως μόλις κρατώμεναι καί 
μόλις δυνάμεναι νά βαστάζωσι τής στάμνες των, άπό 
τά γέλοια, έκαμναν καί δλας τάς πρεσβυτέρας του 
σπιτιού καί τής γειτονιάς νά ξεκαρδίζωνται μέ τάς 
φαιδράς ιστορίας των.

Διηγούντο δλα τά συναπαντήματα του δρόμου, του 
Λιβαδιού καί τής Βρύσης, δσα ταίς είχαν συμβή άπό 
τήν στιγμήν που είχαν έκκινήσει άπό τό σπίτι έως 
τήν στιγμήν που ίφθασαν έπιστρέφουσαι άπό τήν 
εύθυμον άγγαρείαν των.

Πώς εις τόν δρόμον τό Μορφάκι μέ εν τολμηρόν 
διά τή / ηλικίαν και τό φυλάν της κίνημα, έτρε
ψαν εις άτακτον φυγήν μίαν όλάκληρον συμμορίαν 
άπό μάγκες, εις τήν έσχατιάν του χωρίου, εις τά 
Λιβάδια, οί όποιοι έπέμενον νά τάς πετροβολούν, εύ- 
ρίσκοντες διασκέδασιν αν έκατόρθωναν νά σπάσουν 
τής στάμνες των τότε ή μεγαλόσωμος καί μόλις έ
φηβος παιδίσκη, μέ τόν ρωμαλέον βραχίονα της, έξά-

μωνε κ’ έπαλλε τήν στάμναν εναντίον των, προσποι
ούμενη δτι τήν έθυσίαζε καί ήτο έτοίμη νά τήν ρίψη 
κατά τών κεφαλών των. Ή  διήγησις έφάνη εις τήν 
γραίαν Μορισίναν τήν μητέρα τής Μονεβασώς ώς 
σύμβολον πράγματι τής πρωίμου άλκής τής ορφα
νής κόρης— καί ώς χαρακτηριστικόν δτι αυτή ή άδυ- 
ναμία τής γυναικός, εύθραυστος δπως ή στάμνα της, 
αυτή γίνεται φοβερόν δπλον κατά τής κεφαλής τού 
άνδρός, δταν έκείνη θελήση.

Πώς εις τήν βρύσιν δύο γυναίκες, έρίζουσαι περί 
του ποία είχε σειράν νά γεμίση άπό τόν ένα κρου
νόν τής βρύσης, έπιάσθηκαν χέρια μέ χέρια, μαλ
λιά μέ μαλλιά, μέ κίνδυνον νά σπάσουν καί τής δύο 
στάμνες των- τότε, μέ πλατείς γέλωτας, έπωφελη- 
θείσα: αί τρείς παιδίσκαι, έγέμισαν, χωρίς νά έχουν 
άράδα, τής στάμνες των. ή μία μετά τήν άλλην, 
κ’ έφυγον τρέχουσαι.

«Πώς εις τήν επιστροφήν εις έρωτοχτυπημένος νέ
ος τάς παρηκολούθησεν, έν ώ Ινύχτωνεν ήδη, δεικνύ- 
ων σημεία βαθείας καί δειλής προσηλώσεως, τις οί- 
δε πρός ποιαν έκ τών τριών. Τότε τό Μονεβασώ πα
ρά τινα έρημικήν καμπήν τής όδοΟ. έστράφη ήρεμα 
πρός το μέρος τοΟ νέου, καί μέ έν ειρωνικόν ά χ ! 
π ο υ λ ά κ ι  μου ,  τόν έκαμε νά χάση ό δυστυχής 
τά μυαλά άπό τήν χαράν του.

*
* ¥

Ά λ λ  έςόχως μεγάλην διασκέδασιν εϋρισκον αί 
τρείς ζωηραί κάραι εις τό νά παρενοχλώσι πολύ 
συχνά, σχεδόν καθ’ έκάστην, εις τό σπιτάκι της μί
αν έκτάκτως παράξενην γερόντισσαν, τήν γρηά 
Καντούσαιναν.

Ή  γρηά Καντούσαινα, χήρα έκ νεότητάς της, χω 
ρίς θυγατέρα, μέ δύο υιούς ξενιτευμένους άπό χρό
νων εις τούς ωκεανούς, οίτινες πρό μακροΰ είχον ξε- 
χάση τήν μητέρα των—έπήγαν δπως αυτή έλεγε 
καταρωμένη, «στήν άγυρισιά», καί είχαν ρίψει πέ
τραν οπίσω των—έζη εις μικράν καλύβην, παρά τήν 
άκρην του χωρίοιτ, μέ μίαν αυτοσχέδιον αύλήν ξε- 
ρολίθι, έπαγγελλομένη ένίοτε τήν μαίαν, εις τάς 
σπανίας έγκύους δσα: άπεφάσιζον νά τήν καλέσουν 
μή φοβούμεναι τήν κακολογίαν της εις τό ύστερον 
(διότι έσυνήθιζε νά ξαναλέγη μεγαλοφώνως δλα τά 
ψεγάδια, δσα θά έβλεπε τυχόν εις τήν λεχώ καί εις 
τό περιβάλλον) καί έργον Ιχουσα άπό πρωίας μέχρι 
εσπέρας νά διώχνη μέ μίαν καλαμιάν τής ξέναις 
κότταις άπό τήν αυλήν της, άναθεματίζουσα καί κα- 
ταβλασφημούσα δλες τής γειτόνισσες.

‘Η καλύβη καί ή μικρά περιοχή τής Καντούσαινας 
έξείχεν άπό τήν ευθείαν γραμμήν κ ’ έκοπτεν άποτό- 
μως τόν δρόμον, άναγκάζουσα τόν διαβάτην νά έκτε- 
λέοη μεγάλην καμπύλην. Τώρα, αί τρείς κορασίδες, 
ή ”Ορσα, τό Μορφούλι, καί τό Μονεβασώ, έπειδή ήτον 
ό δρόμος των, ήρέσκοντο και αύταί «νά κόφτουν δρό
μον» καί δμως έβλεπον δτι ή γραία δέν εύρίσκετο 
τήν στιγμήν έκείνην έξω εις τήν αύλήν, ¿διάφορον 
άν ήτο μέσα εις τήν καλύβην, δπως άπεδείκνυεν ό κα
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πνός ό άνερχομενος άπό τήν μικράν καπνοδόχην τής 
στέγης, καί ας ήτο καί ή θύρα τής καλύβης α 
νοικτή, ύπερεπήδων τολμηρώς τόν σπίθαμιαίον τοίχον 
τής αύλής, διεσκέλιζον τόν περίβολον, έπάτουν έπί 
τής μικράς πρασιάς τήν όποιαν έκαλλιέργει ή γραία— 
τό Μορφάκι συνήθως έσκυφτε κ’ έκοπτε κλωνίον 
άπό τήν πεπερόρριζαν ή άπό τόν ήδύοσμον τόν εύ- 
ωδιάζοντα έκεί εις δύο ή τρείς γάστρες—καί μέ κρό
τον καί μέ πνιγμένους γέλωτας έξήρχοντο έν θριάμ- 
βω διά τού άντικρυνοΰ τοίχου.

*
* ¥

Λοιπόν ή μικρή Μόρφω, ήτις κατά βάθος ώμοία- 
ζε πολύ κατά τήν ιδιοσυγκρασίαν μέ τήν γρηά 
Καντούσαιναν— τούτο έμελλε νά φανη άν είχε τύχην 
ή κόρη νά ζήση καί νά γηράση δπως έκείνη— καί 
ήτον «ξομπλιαστήρα» δσον ήτο αύτή, προκειμένου 
διά τάς μικράς έλλείψεις τών λεχών δσας είχε ξεγεν
νήσει—άμα έπέστρεφαν εις τήν οικίαν δέν παρέλει- 
πε ν’ άναπαριστα ζωντανά δλας τά θυέλλας καί τούς 
κεραυνούς δσους έσφενδόνιζε τότε ή γρηά Καντούσαι- 
να έναντίον των, πώς έςώρμα άπό τήν θύραν τής κα
λύβης, κρατούσα πάντοτε τήν καλαμιάν της ώς νά ή- 
σαν αύταί κόττες διά νά τάς οιώξη.

— Μωρή σείς, τρελοξοΰδες! Μωρή, ξιφοστλιάρες! 
Μωρή, μαυραγκαθιές! Πού νά κοπούν τά ποδαράκια 
σας ! Πού νά πιαστούν τά χεράκια σας! Μωρή, δέν 
ντρέπεσθε νά πηδάτε μές τήν αύλή, νά μού πατήτε 
τά χορταράκια, νά μού κόβετε τά βλασταράκια μου; 
Πού νά κοπή ή μεσίτσα σας! Πού νά πέσουν ή ποδι
ές σας ! Πού νά καούν τά φουστανάκια σας ! Δέν έ
χετε πόνο, δέν έχετε αίστημα, νά μέ συχύζετε, γρηά 
γυναίκα; Δέν έχετε ’ντροπή, κοτζάμ μαλλιοφομούστα- 
κες;.... πολυποδαροΰσες!

Λοιπόν μετά καιρόν, ή γρηά Καντούσαινα άπεφά- 
σισεν αίφνης νά έξοδεύση δλον τό κομπόδεμά της—ά- 
νερχόμενον περίπου εις σαράντα ρηγίνες ήτοι γερ
μανικά τάλληρα -  διά νά κτίση ένα καλόν περίβολον 
γύρω εις τήν αύλήν της, ώστε ν’ άπαλλαγή συνάμα 
άπό τής κόττες καί άπό τήν καλαμιάν, άπό τάς 
έριδας μέ τής γειτόνισσες καί άπό τάς κατάρας, άπό 
τάς ένοχλήσεις τών μαγκών τού δρόμου καί άπό τάς 
έπεισπηδήσεις τών ύδροφορουσών κορασίδων, δσαι έ- 
τάλμων νά καταπατώσι τήν περιοχήν της.

Μίαν φθινοπωρινήν εσπέραν, τήν ώραν πού ήνα- 
πταν τούς λύχνους, άνέβη μέ δλα τά γηράματά της 
εις τόν ’Επάνω Μαχαλάν, καί ήλθεν εις τήν οικίαν 
τού καπετάν Αιμπέριου.

Αί δύο παιδίσκαι, ή ’Ό ρια καί τό Μορφούλι, άμα 
τήν είδαν έξαφνα, ένόμισαν δτι ήλθε νά τάς έγκα- 
λέση εις τόν πατέρα των, νά παραπονεθή διά τάς 
ένοχλήσεις δσας τής είχαν προξενήσει κατά καιρούς 
εί: τήν αύλήν της.

Ή  Όρσα κατήλθε κάτω εις τό κατώγι, κ ' έπρο- 
σπάθησε νά κρυφθή όπίσω άπό δύο πιθάρια έλαίου

καί πλησίον εις τήν καρούταν οπού έπαίούσαν τά 
σταφύλια εις τόν καιρόν τού τρύγου. 1 Η Μόρφω έ- 
ξήλθεν έξω εις τό μπαλκόνι τό βλέπον πρός τόν αίγι- 
αλόν, ύπεράνω τού βράχου, έκλεισε τήν θύραν έξω
θεν, κ ’ έμεινεν έμβλέπουσα εις τό κύμα καί ρεμβά- 
ζουσα—-σκεπτομένη αν δέν θά ήτο καλόν νά είχαν 
κ’ αί κορασίδες πτερά διά νά πετοΰν, δπως ή καλ- 
λικατζούνες, ή καρακάξες, ή κουκουβάγιες, καί τό
σα άλλα όρνεα.

Ά λλ’ ήσαν πόρρω τής άληθείας κ’ αί δύο. ‘Η 
γρηά Καντούσαινα ήτο προφανές δτι δέν εϊξευρε κάν 
τίνος ήσαν τά τρελλοκόριτσα πού τήν ενοχλούσαν εις 
τήν αύλήν της- ούτε τάς είχεν ίοεί ποτέ κατά πρβ- 
σωπον, κατά τάς ώρας έκείνας τής άμφιλύκης.

Ή  Μόρφω έτεινε τά ώτα έξωθεν τής θύρας τού 
εξώστου, καί ήκουσε. *

*· ¥
‘Η Σειραϊνώ, χήρα Θεοδώρου Καντούσου, μαία τό 

έπάγγελμα, είχεν έλθη διά νά παρακαλέση τόν κα
πετάν Λεμπέριον, έπειδή καί τού περνά άπ’ τό χέρι, 
ώς μέλος τής Δωδεκάδας όπού ήτον, νά παρακαλέση 
πρός χάριν της τόν Δήμαρχον, καί δλην τήν Δω
δεκάδα -είχεν ύπάγει ή ιδία καί εις άλλους έκ τής 
Δωδεκάδος πρός τόν αύτόν σκοπόν—ώς χήρα γυ
ναίκα πού ήτον, καί δέν είχε κανένα νά τήν ύπερα- 
σπισθή—έπειδή ήθέλησε στά τόσα χρόνια νά χτίση 
ένα ντουβάρι γύρω στήν αύλήν της, διά νά γλυτώση 
άπό τά βάσανα καί τούς μπελάδες τής γειτονιάς — 
καί είχεν άποφασίσει νά θυσιάση δλον τό μικρόν της 
κομπόδεμα πρός τόν σποπόν τούτον. Τώρα λοι
πόν δλοι οί γειτόνοι κ’ ή γειτόνισσες έσηκώθησαν στό 
ποδάρι, καί ζητούν νά τήν πνίξουν, προφάσει δτι 
δέν εϊνε τάχα δικός της ό τόπος τόν όποιον αύτη ώς 
αύλήν της διεκδικεί· (πού νά μή βρεθή τόπος νά 
τής θάψουν!) Καί πώς αυτή, χήρα γυναίκα, χωρίς 
άνδρα καί υπερασπιστήν, θά  κατείχε τόσα χρόνια 
τόν τόπον, μ’ έκείνο τό πρόχειρον ξερολίθι πού είχε 
διά περίβολον, άνίσως ό τόπος δέν ήτον δικός της !

‘Ο καπετάν Λιμπέριος άπήντησεν δτι, καθώς ξέ
ρει καί καθώς έμαθε τώρα στά τελευταία, πού είχε 
πάθη άπό τούς πόδας καί ήναγκάσθη νά μείνη έξω 
άπό τό καράβι, καί οί πατριώτες τόν είχαν έκλέξει 
δημοτικόν σύβουλον, αύτά τά πράγματα λέγονται 
δικαστικά, καί τό Συβούλιο δέν έχει μεγάλην δικαι
οδοσίαν εις τά τοιαύτα, άλλ’ ή θειά Σειραϊνώ, ώς 
πρωτινή οπού είνε, φαντάζεται δτι εϊνε ολα τό ίδιο— 
δικαστικά και διοικητικά—δπως ήτον εις τά παλαιά 
χρόνια. Μ’ δλα ταΰτα, δ,τι περνά άπ’ τά χέρια τους, 
θάφροντίσουν διά τό δίκαιόν της, αύτός καί οί άλλοι 
σύβουλοι.

* ί* *
Ή  γρηά Καντούσαινα τούς έκαληνύχτησε, καί κα

τέβαινε τήν σκάλαν. ‘Η μικρή Μόρφω είχεν ανοίξει 
τήν θύραν τού μπαλκονιού, διήλθε τήν σάλλαν, κ’ έ- 
φθασε πρό αυτής εις τό κεφαλόσκαλου, δπου έπήρε 
καί τόν λύχνον τού μαγειρείου, 'διά νά τής φέξη. Τότε 
γελώσα τής είπε.
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—  Μάς θυμήθηκες, βλέπω, θειά Σειραϊνώ ήμάς 
τής.. πολυποδαροΰσες; . . .

Ή  γραία έστάθη χωρίς νά δείξη δτι έκπλήσσεται 
ή πτοείται, καί άπήντησεν

— Ά ! έσεΓς ήσαστε, πουλάκια μου, που περνούσατε 
άπ’ τήν αυλή ;....Δέν έρχεσαι νά σέ φιλέψω δσο θέ
λεις δυόσμο καί ταμπαρόρριζα καί βασιλικό....; νά 
ζήαης πουλάκι μου!

Α. ΠΑΠΑΛΤΑΜΑΝΤΗΣ 

Σ Υ Μ  Β  Ο  Λ  Α  I

Ε Ι Σ  ΤΗΝ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Ν  Τ Η Σ  Π Α ΙΔ Ε Γ Σ Ε Ω Σ
Π ερί τη ς  έν  Κ νδ ω νία ες  Σ τ ο λ ή ς  (1 8 0 0 · 182 I ) 

κ α ί τώ ν τριώ ν αί-τϊις ν.αϊ τ ο ν
Γένονς Διθα({ν.ά2.ων.

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Σ  Σ Α Ρ Α Φ Η Σ

X'— \  ΟΝΕΙΣ έσχεν 6 Γρηγόριος τόν X ’ Ίωάννην 
Σαράφην καί τήν Δεσποινέτταν θυγατέρα Ίωάν· 
νου Σάλτα Κυδωνιάτας άμφοτέρους. ‘Ο χρόνος τής 

γεννήσεως αύτοΰ δέν είναι ήμίν άκριβώς γνωστός, 
φαίνεται δ’ δμως, δτι πρέπει νά τεθή περί τό 1780 ή 
¿λίγοι τινί πρότερον. 'Ηδη άπδ τών πρώτων βημάτων 
του βίου αύτοΟ αλλεπάλληλοι αί συμφοραί δεινώς 
έπληξαν αυτόν ήσαν, φαίνεται, απαίσιοι οιωνοί, οΐτι- 
νες έμήνυον δτι καί τό τέλος του βίου αύτοΰ έμελλε νά 
είναι πλήρες θλίψεων καί κινδύνων. Βρέφος έτι ών 
έσχε τό μέγ’ ατύχημα ν' άπολέση τόν πατέρα αύτοΰ 
προώρως άρπαγέντα υπό του θανάτου, έπταετής δέ 
μόλις τήν μητέρα . .  Τά κακά τής όρφανίας άπειλη- 
τικά περιέζωσαν αύτόν Κύριος οίδε, όποίαν τροπήν, 
ύπό τάς άκρως δυσμενείς ταύτας περιστάσεις θά  έλάμ- 
βανεν δ βίος αύτοΰ, άν μή έν τή έπικαίρψ ταύτη καί 
λίανκρισίμφ διά τόν Γρηγόριον στιγμή έπεφαίνετο 
άγαθή καί εύγενής ψυχή, δ έπ’ άδελφή γαμβρός αύτοΰ 
X '’ Διαμαντής Μπαρμπέρης, δστις μονονού είσεποιή- 
σατο αύτόν, καί ώσεί περί ίδιου αύτοΰ τέκνου πρου- 
νόησεν.

Έ ν τ ψ  οίκψ λοιπόν τής άδελφής αύτοΰ, Ά νασια- 
σίας καλουμένης, έλησμόνει δ Γρηγόριος τά δεινά τής 
όρφανίας καί έποτίζετο τά νάματα τής χριστιανικής 
καί έθνικής άνατροφής: ή άνυπόκριτος άδελφική 
άγάπη τής ’Αναστασίας άντικαθίστα τήν μητρικήν 
τοιαύτην Ό  X ' Διαμαντής καίπερ άμαθής αύτός ών, 
δμως ένίμισεν έπιβεβλημένον έαυτψ καθήκον, δπως 
δεόντως μεριμνήση περί τής πνευματικής άναπτύξεως 
καί έκπαιδεύσεως τοΰ Γρηγορίου, τ’] μάλλον Γεωργίου, 
διότι τοΰτο ήτο τό πρώτον αύτοΰ δνομα.

Ό  Πλάτων άνέπεμπεν ευχαριστίας τω Θεώ καί δι’
άλλους μέν λόγους, άλλ’ ιδία διότι ή γέννησις αύτοΰ 
συ\έπεσεν έπί τών χρόνων τής άκμής τοΰ Σωκράτους· 
μή δέν έπρεπε νά λογισθή μακάριος άληθώς καί ό 
Γρηγόριος, διότι ή περίοδος τής πνευματικής αύτοΰ 
μορφώσεως έταυτίσθη πρός έκείνην τής δράσεως τοΰ 
Ίωάννου Οικονόμου; Τό περιβάλλον σχηματίζει αεί
ποτε καί διαπλάσσει τό περιεχόμενον: τό περιβάλλον 
δέ τοΰτο ήτο τότε, είπερ ποτέ καί άλλοτε, εύνουν καί 
γόνιμον, έξαίρον καί μεταρσιοΰν τά πνεύματα, έξευ- 
γενίζον καί πρός τά καλά καί γενναία τρέπον τήν 
κορδίαν.

’Από τοΰ 1773, όπότε άρχεται τό ένεργόν στάδιον 
τοΰ Οικονόμου, ή πόλις τών Κυδωνιατών άρχεται μ ι
κρόν κατά μικρόν μεταμορφουμένη· άντί τής προτέρας 
άμαθίας καί άχλύος, ήτις έπ’ αύτής βαρεία έπεκά- 
θητο, ήρχισε νΰν νά ύποφώσκη λευκάζον τό φώς 
τής παιδείας. Κ αθ’ δ έτος δ Γρηγόριος έβλεπε τό 
πρώτον τό φώς τοΰ κόσμου, άν δεχθώμεν δτι τοΰτο 
ύπήρξεν τό 1780, κατά τοΰτο άκριβώς ήγειρεν ό Οικο
νόμος τό πρώτον τών Μουσών τέμενος έν τή πόλει 
ταύτη.

Εις τήν σχολήν ταύτην έφοίτησε τό πρώτον δ Γρη
γόριος διακούσας τήν έν αύτή διδασκομένην σειράν 
τών μαθημάτων ύπό Εύγενίου τοΰ έκ Βουρλών, δστις 
ύπήρξεν δ πρώτος διδάσκαλος τής ίδρυθείσης τότε 
Σχολής. ’Εάν άληθώς, ώς άναγράφεταί που, άπέθα- 
νεν δ Εύγένιος μετά τέσσαρα ή πέντε έτη άντικατα- 
σταθείς ύπό τοΰ Βησσαρίωνος τοΰ έκ Σμύρνης κατα- 
γομένου, δστις προσεκλήθη έξ ‘Αγίου όρους, φαίνεται 
δτι δ Γρηγόριος έμαθήτευσε καί ύπό τω Βησσαρίωνι 
τούτω.

Ή  παρέχομένη τότε έν τή σχολή έκείνη πνευμα
τική τροφή, ήτο μέν λιτή τις καί εύτελής ήρχει δ'δμως 
δπως έναύση έν τή καρδία τών μαθητευόντων τόν 
πρός τήν παιδείαν έρωτα καί τρέψη αύτούς εις περαι
τέρω σπουδάς καί μελέτας.

Τοΰτ’ άκριβώς συνέβη καί τψ Γρηγορίω' άνεπαρκή 
νομίζων τήν συντελεσθείσαν μέχρι τοΰδε μόρφωσιν αύ
τοΰ καί άνωτέρας τοιαύτης γλιχόμενος έξέφρασε τήν 
έπιθυμίαν δπως μεταβή εις Πάτμον, ής ή σχολή τότε 
διετέλει έν έπαινετή άχμή.

‘Ο X" Διαμαντής διιδών μεθ’ δλην τήν απλότητα 
αύτοΰ τόν γόνιμον καί δεξιόν νοΰν τοΰ Γρηγορίου, έκ- 
τιμήσας τήν πρός τό είδέναι όρεξιν αύτοΰ, ού μόνον 
ούδέν άντέτεινεν, άλλά καί προθυμότατα συνήργησεν 
εις εΰόδωσιν καί έπιτυχίαν τής έπιθυμίας αύτοΰ. Καί 
άν έτι ύποτεθή. δτ αί πρός τοΰτο άναγκαίαι δαπάναι 
έμελλον νά ληφθώσιν έκ τής ιδιαιτέρας πατρικής ού- 
σίας τοΰ Γεωργίου, ή ήθική δμως προστασία, ήν πα- 
ρείχεν αύτψ ό καλός κάγαθός X '' Διαμαντής, ήτο 
άνυπολογίσςως μεγάλη. Δέν έπιτρέπεται δ’ δμως ίσως 
νάμφιβάλλωμεν, δτι ή εύνους καί εύεργετική διάθεσις 
τούτου πρός τόν Σαράφην δέν έξετείνετο έπί τοσοΰτον, 
ώστε καί ύλικής δαπάνης νά μή φείδηται, δπως περάνη 
τό έπ ’ αίσίοις οίωνοίς άρξάμενον έργον τής έκπαιδεύ- 
σεως τοΰ Γρηγορίου.

Τοΰτο πλήν άλλων τεκμηριοί καί ή γενναία προ
στασία, ής έτυχε τότε έν τω αύτώ άβραμιαίω οϊκω 
έτερος νεανίας θωμάς μέν τότε καλούμενος, μέλλων 
δέ μετ’ ού πολύ νά πληρώση διά τής φήμης αύτοΰ 
τήν τε πόλιν ταύτην καί τό ‘Ελληνικόν σύμπαν ύπό 
τό όνομα τοΰ Θεοφίλου Καίρη.

Έ ν τω οίκω τούτω συνεδέθη τό πρώτον δι’ ειλι
κρινούς μαθητικής φιλίας καί άγάπης, ή μαθητική 
αΰτη δυάς, ήτις βραδύτερον έπέπρωτο ν’άποτελέση τήν 
σοφήν έκείνην διδασκαλικήν συνωρίδα, πρός ήν έπί 
ικανά έτη είχεν έστραμμένα βλέμματα θαυμασμού 
όλόκληρον τό Γένος.

Ό  Θωμάς λοιπόν δτις υπηρετών τή οίκογενεία τοΰ 
προστάτου καί θέσιν πατρός έπέχοντος τοΰ Σαράφη 
συνεσπούδαζε μετ αύτοΰ, άκολουθεί νΰν αύτώ μετα- 
βαίνοντι εις Πάτμον ύπό τό ψιλόν μέν όνομα τοΰ 
υπηρέτου, πράγματι δέ συσπουδαστής αύτοΰ. Ούτε 
πότε άκριβώς μετέβη ό Γρηγόριος εις Πάτμον, ούτε 
έπί πόσον χρόνον παρέμεινεν έκεί δυνάμεθα νά είπω- 
μεν πλούσιος δ’ δμως πάντως ήτο ό άμητός, δν συ- 
νεκόμισεν έκ τής διδασκαλίας τοΰ σχολαρχοΰντος 
τότε έν Πάτμω Δανιήλ τοΰ Κεραμέως, ούτινος ή φή
μη είχεν έλκύσει περί τούς 200 μαθητάς έκ διαφό
ρων μερών τής ‘Ελλάδος. ( ' ) Έν  Χίω, ένθα άκολούθως 
έπλευσεν β Σαράφης, φαίνεται, δτι μάλλον περί τήν 
Θεολογίαν ήσχολήθη διδάσκοντος τότε έκεί τοΰ ’Α θα
νασίου Παρίου καί Δωροθέου τοΰ Πρωίου ών, έκείνος 
έγένετο μαθητής τοΰ περιωνύμου Εύγενίου τοΰ Βουλ- 
γάρεως έν τή Άθωνιάδι σχολή.

'Η  παίδευσις, ήν ό Σαράφης άπεκόμισεν έκ τής 
μαθητείας αύτοΰ έν Πάτμω καί Χίω δέν ήτο βεβαίως 
πενιχρά τις· διότι αί σχολαί αύται καί αί δμοιαι 
ταύταις τών χρόνων έκείνων δέν έπιτρέπεται* νά πα- 
ραβλ.ηθώσιν πρός τά ήμέτερα γυμνάσια, έπειδή πα- 
ρείχον πολλψ άνωτέραν τούτων παίδευσιν μάλιστα 
έν τή φιλολογία καί θεολογία, έξισούμεναί πως πρός 
τάς έν τψ Πανεπιστημίψ άντιστοίχους τοιαύτας. Ά λ λ ’ 
ό Σαράφης ούδέποτε έλησμόνει τό χρυσοΰν έκείνο τοΰ 
Ίσοκράτους βήμα διαφυλάττων μέν ταίς μελέταις άς 
ήπίστατο, προσλαμβάνων δέ ταίς έπιστήμαις ά μή 
μεμάθηκε.

Φιλόπονος φύσει καί φιλομαθής δέν κατεσκελέτευεν 
εαυτόν έν παιδεύμασιν ούδενός άξίοις, άλλ’ άεί έμε- 
λέτα τόν κληροδοτηθέντα ήμίν προγονικόν θησαυρόν.

‘Η πρός τήν τοΰ Χρυσοστόμου έμφερής γλώσσα, 
ήν μετεχειρίζετο, έν ταίς έπιστημονικαίς συγγραφαίς 
αύτοΰ τά άδρά καί εύσχημα νοήματα, ών γέμουσιν αί 
έπ’ έκκλησίας διδαχαί αύτοΰ έμφανώς μηνύουσιν, δτι 
αί περί τούς "Ελληνας ποιητάς τε καί συγγραφείς 
μελέται αύτοΰ υπήρξαν ενδελεχείς τε καί βαθείαι.

Ούτω συγκεκροτημένος δ Σαράφης, κατήλθεν ώς 
εύσταλής παλαιστής νεαρός έτι εις τόν άγώνα δν 
έμελλε τοσοΰτον νά κλείση, άναλαβών καθήκοντα 
διδασκάλου έν τή ύπό τοΰ Οικονόμου οίκοδομηθείση 
Σχολή, έν ή καί αύτός τό πρώτον έγαλουχήθη, περί

(1) Σοφκ. Κ. Οικονόμου ΒΙον Γρηγ. ΕΕρηνουπόλεος 
σελ. 16— 17 σημ. α'.

τό 1800 περίπου. Έ π ί τριετίαν έδίδαξεν έν τή σχολή 
ταύτη, τό χρονικόν δε τοΰτο διάστημα είνε τοσούτω 
μάλλον σπουόαίον, δσω κατ’ αύτό έξετελέσθη τό μέγα 
σχέδιον τής ίδρύσεως τής μετά ταΰτα περιπύστου 
γενομένης Άκαδημείας.

Ή  φαεινή σκέψις τής άνεγέρσεως αύτής δέν είναι 
άπίθανον, δτι έγεννήθη ήδη πρότερον έν τή εύρεία καί 
μεγαλουργώ διανοία τοΰ Οικονόμου· άλλ’ άρά γε ή 
διαρκής άναζωπύρησις ταύτης καί πολλώ μάλλον ή 
πραγμάτωσις αύτής, ήτό τι άνευ δυσχερειών μετά τόν 
θάνατον τοΰ άνδρός έκείνου;

’Εκτός άμφιλογίας πρέπει νά τεθή δτι μόνος 
ικανός νά αίρη τάς δυσχερείας ταύτας, ήτο β Σαράφης, 
δστις πάντως έν τψ έργψ τούτω έγένετο ό κύριος μο
χλός καί ή ίσχυροτέρα δύναμις. Έμπνεόμενος ύπό τής 
εύγενοΰς ιδέας, δπως κατασιήση τήν πατρίδα αύτοΰ 
κατοικητήριον τών Μουσών, έπιτυχών δέ διά τοΰ 
άγαστοΰ καί γενναίου αύτοΰ ήθους, διά τής πραότη- 
τος καί συμπαθείας, διά τής μειλιχιότητος καί εύ- 
προσηγορίας, άπερ έχαρακτήριζον αύτόν νά έλκύση 
πρός εαυτόν τήν έκτίμησιν καί άγάπην τών συμπο
λιτών αύτοΰ, κατέστη οίονεί θερμογόνος εστία, έξ ής 
ήρύοντο ζήλον καί θάρρος πάντες οί περί αύτόν.

Μετ’ άφίκτου πειθοΰς συνηγόρων άεί υπέρ τοΰ 
μεγάλου έργου έχειροΰτο πάσαν άκοήν καί διάνοιαν 
καί έτασσε παρά τό πλευρόν αύτοΰ πάντας.

Οί λόγοι δ’ δμως ούτοι τοΰ Σαράφη έπιπτον εις γήν 
αγαθήν : άπό δύο ήδη καί πλέον δεκαετηρίδων ή πόλις 
έπλεε πλησίστιος πρός τήν πρόοδον καί τήν άκμήν: ή 
έθνοφθόρος νάρκη, ήν γεννά ή άμαθία καί άπαιδευ- 
σια, καί ήτις έπί αιώνας ήδη έπίεζε τό Γένος ήρξατο 
μικρόν κατά μικρόν νά έκλίπη· έν τή άνανήψει δέ 
ταύτη ή πόλις αύτη, είπερ τις καί άλλη, πρωτοστατεί. 
«Πόλις άνδρα διδάσκει·· είπεν δ Σιμωνίδης καί ή 
άλήθεια αύτη άρμόττει ένταΰθα κατά πάντα : ή πρός 
τά πρόσω όρμή τής πόλεως έδίδαξε καί άνύψωσε. 
τόν Σαράφην, άλλ’ είτα κύριος τής κινήσεως ταύτης 
γενόμενος έτρεψεν αύτήν πρός δ σημείον δ λόγος καί 
τό συμφέρον τοΰ έθνους άπήτει.

Τις κατά τήν αίσίαν συντέλεσιν τοΰ εύγενοΰς καί 
ηρακλείου άληθώς άθλου, δν άνέλαβεν ή πόλις, άνε- 
γείρασα τήν Άκαδήμειαν, τις λέγω, συνήνου έν έαυτώ 
πάντα τά στοιχεία, δπως διευθύνη αύτήν; τίς άλλος 
ή δ ύπό πάντων καί λόγψ μορφώσεως καί λόγψ χα· 
ρακτήρος ένδεικνύμενος Γρηγόριος:

Έντεΰθεν άνατεθείσης αύτώ τής διευθύνσεως τής 
Σχολής άρχεται ή δευτέρα περίοδος τοΰ βίου αύτοΰ, 
ήτις έκτεινομένη μέχρι τοΰ θανάτου είναι πολλώ 
σπουδαιοτέρα καί γονιμωτέρα τής πρώτης.
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Μα γεια  χ ύ ν ε ι  ύίφθονη, σκορπά περίσσεια  χάρι 
στη φύσι το ό.Ιόψωτο, καμαρωτό φ εννάρι
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Μα όταν μ  ενα φ ύσ ημ α  τδ φως ό χρόνος σθνοη 
κανένας δε)' εύρίσχεται τη νειότη ν' άναστήσιγ

(Μίμησις)
Κ. Ν. κ ω ν ς τ λ ν τ ι ν γ δ η ς
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Δ Ι Η Γ Η Μ Α

ΕΚ Τ Ο Τ  Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Γ  Κ Ο Σ Μ Ο Τ

Κ\!ναι ήδη πλέον ή 30 έτη. Μία δλόκληρος 
άνθρωπίνη ήλιχία. Καί όμως τόσον ζωηρά 
είναι ή άνάμνησις ημέρα; τινδς, άνηκούσης 
εις τδν κύκλον των Χριστουγέννων, τοσούτον 

έναργής εις τήν μνήμην μου ή είκών αύτής, ώστε 
νομίζω δτι μέ χωρίζει πολύ βραχύ χρονικόν διά
στημα. Οίίτω, φαίνεται, έκμηδενίζονται αί χρονικαί 
άποστάσεις έν τφάπεράντω τη; μνήμης σταδίω.

ΤΗτο ήμέρα Σάββατον 23 Δεκεμβρίου, ήμερα, ή τις 
παρ’ βλον το κέντρον τοΰ χειμώνος καί τήν προηγη- 
θείσαν ΙΟήμερον πολυομβρίαν, ήτο λαμπρά καίάνέ- 
φελος, ζωογονήσασα άρκούντως τήν φύσιν διά των 
θερμαντικών του ήλιου άκιίνων. “Ενεκα δέ τή; ήμερα; 
καί τής προσεγγίσεως των Χριστουγέννων δέν μετέοην 
είς τδ σχολείον χάριν οικιακών έργασιών και ιδιαιτέρας 
προπαρασκευής διά τά Κάλανδα τή; έπομένη;. 
’Αντιθέτως πρδς έμέ οί χωρικοί του Δήμου Κεραμέων 
άπδ βαρείας νυκτδς διήρχοντο μεταβχίνοντες είς 
Χανία άγοραπωλησίας χάριν και έφοδιάσεως των 
άναγκαίων διά τήν προσεγγιζουσαν με γάλην εορτήν. 
Έβλεπον δέ καθ’’ δλην τήν ήμε'ραν τούς χωρικούς 
έπανερχομένους έκ Χανίων καθ’ Ομάδα; (διότι ή πα 
τρική οικία είναι παρόδιο;) καί συζητοΟντας περί τής 
άγορά; καί πωλήσεω; τών διαφόρων ειδών άτινα έφερον 
μεθ έαυτών. Κατά τήν μικράν εκείνην ήλικίαν αί 
παρ.μοναι τών μεγάλων έορ.ών αί προηγούμεναι 
αυτών ήμεραι φαίνονται πολύ μεγάλαι, διότι ή άγω- 
νιώδης προσδοκία δώρων ή ελευθερίας πρδς παιδιάν,

έμεγέθ-υνεν καί μεγεθ-ύνει, ώς είκός, τδ παρεμπίπτον 
βραχύ διάστημα.

‘Η ήμέρα λοιπόνέκείνη μοί έφάνη πέραν τού δέοντος 
μεγάλη καί μέ πολλήν εύχαρίστησιν ειδον τον δίσκον 
τού ήλίου βραδέως νά κατέρχηται όπισθεν τής βουνο
σειράς ή τις άποτελεί τδ πρώτον φυσικόν τείχισμα 
δπερ περιστέφει έκ Νότου τήν έπιμήκη τών Χανίων 
πεδιάδα. Ή  πεδιάς αύτη κατάφυτος άπδ έλαίας καί 
διάφορα εσπεριδοειδή δένδρα,άποτελεί έν ωμέγα πεπλα
τυσμένου ού τδ άνοιγμα είνε τδ έλαφρόν ύψωμα, δπερ 
περισφίγγει τήν πόλιν Χανίων. ‘Η πεδιάς αύτη κατα- 
θεωμένη έξ υψηλού μέρους φαίνεται γραφικωτάτη. 
Διότι καθ·’ δλην τήν έκτασιν αυτής, τήν σκιόχρουν, 
ύψοΰνται διάφοροι έπαύλεις πλουσίων όθωμανών καί 
τά νότια κράσπεδα αύιής συνωκισμένα υπό διαφόρων 
κωμών, έν αΐς έξέχει λόγω θέας καί μαγευτικής 
τοποθεσίας τδ Χε ροκούρου ,  παρέχουσιν ευάρεστου 
ποικιλίαν είςτδομμα τού παρατηρητούκαίγλυκυθύμως 
καθηδύνουσι τήν ψυχήν αύτου καί ευφρόσυνου συναί
σθημα έμποιοΰσι. Τό χωρίου τούτο κείμενον έπί τών 
προπόδων τής βουνοσειρά; τών Κεραμειών, φαίνεται 
μακρόθεν κλιμακοειδώς άνερχόμενον καί άποτελούν 
λευκοπάρυφον ποδεώνα τών κλιτύων αυτή,. Διότι 
οί κάτοικοι τούτου, όντες πάντε; σχεδόν κτίσται, 
κέκιηνται μικρούς μέν άλλά κομψούς οίκίσκους, ών 
ή λευκότη; ποιείται άντίθεσιν πρδς τδ σκοτεινόχρουν 
έδαφος τού περιβάλλοντος χώρου. Ρύακες πολυπίδακες 
καί βαθείς διασχιζουσιν αυτό είς τρεις συνοικίας, ών 
ή προς άνατολάς έντδς κλιτύος κειμένη κατωκείτο 
καθ’ όλοηληρίαν ύπδ Χρστιανών τότε. Διότι σήμερον 
μόλις αί λοιπαί συνοικίαι άριθμοΰσι 4 οίκογενείας 
οθωμανικά;, (κχί  ταύτα; είς άπόστασιν 50 λεπτών 
έκ Χανίών), ένω έπί τής τουρκικής δυναστείας κατω- 
κουν έκεί πλέον ή 00.

Ό  έσπερινδς ήδη είχε σημάνη καί αί συλλογείς

τών έλαιών έπανήρχοντο κατάκοποι έκ τής ήμε- 
ρησίας έργασίας. Καί άλλαι μέν τούτων έφερον 
έπ’ ώμου τδν κάλαθον πλήρη έλαιών, άλλαι έκόμιζον 
χόρτα πρδς παρασκευήν δείπνου καί άλλαι ήσαν κα
τάφορτοι έκ ξυλείας κοπείσης έκ τών ξηρών κλάδων 
τών έλαιών.

Καθήμενος έν τφ παροδίω παντοπωλείω (ας τδ κα- 
λέσωμεν ουτω), δπερ είχομεν, έδεχόμην τάς προσφω
νήσεις «ώρα καλή» ή «πολλά τά έτη» τών διαβατών. 
Ή  μακαρίτις μήτηρ μου άσχολουμένη είς τό μαγειρείον 
είχεν έξέλθη Γνα ζητήση τι έκ τού παντοπωλείου, 
αλλά δέν ένθυμοΰμαι ακριβώς τι. Το παντοπωλείον 
τούτο είναι άνάγκη νά σκιαγραφήσω iva ό άναγνώστης 
σχηματίση ιδέαν, έστω καί άτελή, περί τών έν -τοίς 
πλείστοις χωρίοις τής Κρήτης ευρισκομένων καί λει- 
τουργούντων μαγαζείων.

Τού πατρικού μαγαζείου τδ έμπόρευμα πολύ άμφι- 
βάλλω, άν ήξιζεν έν δλω 40 φράγκα. Καί ιδού κατά 
προσέγγισιν τά έφόδια αυτού,δπερ ήτο τρισύνθετον, οίνο- 
πωλείον, καφφενείον καί παντοπωλείον. Τέσσαρες έως 
πέντε ναργιλέδες, ών τδ ύδωρ, έκτδς ένδς, ήλλάσσετο 
έ'καστον Σάββατον, έν κυλικείου έφ’ού έστηρίζοντό ύπε- 
ρηφάνως 4— 5 λευκαί φιάλαι, ών ή μέν μία περιεΐχεν 
οινόπνευμα, ού έν ποτήριον μικρόν ήδύνατο νά καυτη- 
ριάση καί τδν μάλλον παχύδερμου στόμαχον, δστις 
νά μή άνήκεν είς χωρικόν. Ή  άλλη περιείχε ρούμιον, 
ού ή ποιδτης κατ’ όκαν έτιματο 3 γρόσια. Ή  άλλη 
περιείχε λεμονάδα, ήτις ήρίθμει ήλικίαν, δσην ίσως 
καί ό όνος, δστις έκόμιζε τά είδη ταύτα έκ Χανίων. 
Ή  γείτων αύτής περιεΐχεν ύδωρ χρωματισμένου πρδς 
ποικιλίαν καί παρ’ αυτήν ΐσταντο δύο κεναί, αίτινες 
έπληροΰντο έκάστοτε οίνου, όσάκις οί πελάται καθ’ 
εορτήν έφοίτων πρδς πόσιν. Ταύτας τάς φιάλας ή κο- 
λούθουν πιστοί στρατιώται 8— 10  μικρά ποτήρια καί 
ήμίσεια δωδεκάς μεγάλα. Δίσκος άνακεκλιμένος έπί 
τού τοίχου καί σειρά 6 κυαθίσκων καφέ άνηρτημένων 
έκ τού κυλικείου άπετέλει τδν πρόσθετον διάκοσμον 
καί πλούτον αυτού. Είς τδ βάθος ή καπνοδόχος έκο- 
σμείτο ύπδ δύο προχόιυν διαφόρου μεγέθους καί μιας 
έκ λευκοσιδήρου χύτρας πρδς θέρμανσιν ΰδατος. ΙΙαρ’ 
αύτη έκρέματο είς όρμαθδς κουλούργια σησαμώδη, 
ών ή σκληρότης παρεβάλλετο πολλάκις πρδς τά σκλη
ρότερα δίπυρα καί τών όποίων ή έπιφάνεια έκαλύ- 
πτετο στιγματοειδώς ύπδ άρκετών λιπασμάτων μυιο- 
χοδικών. Δύο βαρέλια οίνου, έξ ών τδ έν διπλάσιον 
τού ετέρου, χιορούντα έν δλω έως 100  όκάδας ποτού. 
(5 —<8 καθίσματα, δύο σοφάδες έπί τού ένδς τών όποίων 
πολλάκις ύπήρχον 3— 4 φορμοί περιέχοντες ορυζαν, 
κριθήν, φασηόλους, κυάμους καί έρεβίνθους, ών συνή
θως προελαμβάνετο ή πώλησις. Διότι έκαστος τής 
άδελφότητος έκ τριών άξιοτίμων μελών άπαρτιζομένης 
έφιλοτιμείτο καθ’ εσπέραν έν τη σποδφ νά μεταβάλλη 
τινάςε;ς άστραγάλους. Έ κτδς πάντων τούτων ύπήρχον 
καίαί άπαραίτητοι διά τήν έποχήνθρίσσαιταριχευμεναι. 
Αύτη ήτο ή πληρεστέρα έφοδίασις ών είδέποτε κατηρ- 
τισμένον εαυτό έπί τής άκμής του τδ ήμέτερον μαγα- 
ζείον. Έλησμόνησα νά προσθέσω ολίγον καφέ καί 
ζάχαρι, δπερ ύφίστατο πολλάκις ενοχλητικά; έπ;θέσεις

έκ μέρους έμού, άν μάλιστα έτύγχανε περιέχον βώ
λους τινάς.

Ένω δέ έκαθήμην έξωθεν τού έν λόγω μαγαζείου 
καί ή μήτηρ μου έξήρχετο έξ αυτού ιδού γέρων έπαί- 
της καλησπερίζει ήμάς καί άποτεινόμενος πρδς τήν 
μητέρα μου έρωτα άν έχωμεν κατάλυμα δπως διέλθη 
τήν εσπέραν έκείνην, ήτις ήρξατο νά συνοφρυώται. 
‘Η μήτηρ μου άπήντησεν άποφατικώς. ύπέδειξεν 
αύτφ τδ μετόχιον τού1 Αγίου Γεωργίου,δπερ εκειτο κ ά 
τωθεν καί είς άπόστασιν 500 μέτρων άπδ τής μητρι
κής οικίας καί άνεχώρησεν. ‘Ο γέρων έπαίτης έκ τού 
έξωτερικού τού οίκίσκου ένόησεν δτι ήτο μαγαζεΐον καί 
άποταθείς πρδς έμέ έζήτησεν 100 δράμια κρασί. 
Έπλήρωσα ποτήριον τών 100  δραμίων καί έσπευσα 
νά τδ προσφέρω είς τδν γέροντα έπαίτην, ού ή κυρτό- 
της τού σώματος καί τδ πολιόν γένειον ένεποίησαν 
είς έμέ μίγμα δυσεξηγήτου έντυπώσεως. Νομίζω δτι 
παρίσταται άκόμη ένώπιόν μου τείνων διά τής τρε* 
μούσης χειρός του νά παραλάβη τδ πλήρες οίνου 
ποτήριον. Τδ ποτήριον τούτο άμα λαβών έρρόφησεν 
ούτω ταχέως καί άπνευστί ώστε μετά τήν πόσιν είδον 
αύτδν νά άναμετρη δυσπίστως διά τού βλέμματος. 
Ένόησα έκ τής διασκοπήσεως ταύτης δτι δ γέρων δέν 
ήρκέσθη είς τό ποσδν καί δτι έθεώρει αύτδ έλλιπές· 
διό τω προέτεινα, έάν ήθελεν άκόμη νά πίη όλίγον 
χωρίς νά πληρώση αύτό. ’Εκείνου δέ κατανεύσαντος 
μετ’ εύχαριστήσεως έσπευσα καί τφ ένεχείρισα έτερον 
ποτήριον σχεδόν πλήρες περισκοπών μετά δέους τά 
πέριξ ίνα μή ό πατήρ μου μέ ίδη. Καί τδ ποτήριον 
τούτο ροφήσας μετά τής αύτής εύχαριστήσεως δ γέ
ρων μέ ήρώτησεν αν ύπάρχη τι πρδς πώλησιν, παρα- 
κολουθών με άμα καί είσελθών έντδς τού μαγαζείου.

Είσελθών μοί έπλήρωσε τδ κρασί καί ήγόρασεν 
εν ψωμίον καί μίαν θρίσσαν, πράγμα δπερ δέν μοι 
έκαμεν άγαθήν έντύπωσιν. Διότι ένθυμοΰμαι δτι είπον 
αύτφ δτι τώρα δέν τρώγουν φρίσσες· έκεϊνος δέ μοί 
άπήντησεν άποστολικώς: «άσθενής καί οδοιπόρος, 
παιδί μου, αμαρτίαν ούκ έχει». Μετά τήν άναχώρησιν 
τού έπαίτου έσπευσα ν’ άνακοινώσω τδ πράγμα είς 
τήν μητέρα μου, ή όποια μετ’ άποτροπιασμού ήκουσε 
τούτο.

Είχε πλέον βραδυάση καί ήμείς μετά τδ δείπνον 
έν τω μέσω τής οικίας καθήμενοι πέριξ πυραύνου 
έθερμαινόμεθα ύπδ τήν μητρικήν έπίβλεψιν. Έ ν  τούτω 
τφ μεταξύ κρούεται ήθύρα καί εισέρχεται γειτόνισσα, 
ήτις έδήλωσεν δτι ήρχετο ίνα τη γράψω συγχωρο- 
χάρτιον, διότι είχεν άπολέσει δπερ άλλοτε δ πατήρ μου 
τη είχε γράψη. ’Εγώ μετά προθυμίας έξετέλεσα τήν 
έπιθυμίαν της πάραυτα. ‘Η μήτηρ μου έτοιμάζουσα 
κατ’ έκείνην τήν στιγμήν τδν καφέν τη; προσεκάλεσε 
νά καθίση όλίγον διά νά συμμετάσχη αύτού. Καί 
τούτου γενομένου ήρξατο ή {γειτόνισσα νά διηγήται 
δτι ήτο έξηντλημένη έκ τών κόπων τής ήμέρας, διότι 
είχεν έκθλιψη τάς έλαίας αυτής και μάλιστα δέν έμενεν 
εύχαρισιημενη, έπειδή δέν άπέδωκαν ποσότητα πολλήν 
έλαίου.ΙΙροσέθηκε μάλιστα δτι καθ'ήν ώραν έμέτρείτο 
τδ λάδι αύτής, ένας γεροιίολασμένος ζητιάνος κρατών 
πινάκιον.περιέχον.φρίσσας έζήτησεχ έλα^ον. Καί δέν
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έβάσταξα, κερά Κατερίνη μου, λέγει, καί τοΰ είπα : 
«καλότυχε, δέν ’μποροΟσες να βαστήξης μια ’μέρα 
ακόμη. Μεθαύριον έχομε Χριστούγεννα καί συ τρώεις 
τώρα φρίσσες. Γι’ αυτό δ Θεός δέν θά μας πάει καλά. 
Ή  κυρά Γιάνναινα (ούτως έκαλείτο ή γειτόνισσα) άντί 
πάσης άλλης δικαιολογίας προσέθηκεν δτι ήκουσε 
παρά τοΰ ζητιάνου τδ αυτό ρητόν, τδ όποιον δ έπαίτης 
άπέτεινε καί εις έμέ. ‘Η  κυρά Γιάνναινα ευλαβής 
γυνή ύπδ τύπους θρησκευτικούς φαινομένη, ένήστευεν 
αύστηρώς, αλλά δέν έδίσταζε νά κακολογήση τήν 
γειτονιάν περιώνυμος διά τήν γλώσσάν της ούσα. Στρε- 
φομένη δέ πρδς ημάς είπεν  «άπδ τές αμαρτίες μας, 
παιδιά, θά  χαλάση ó κόσμος· νά δήτε θά  γίνη κανένα 
κακδ μ’ αύτδ τδ ρρωμοζητιάνο, ό δποΓος μάς έμαγάρισε 
τδ μοναστήρι (έρρύπανε). "Ολος ό κόσμος έκεί ’στδ 
μοναστήρι τδν έσυχάθηκε νά τρώη απόψε φρίσσα 
σάν τοΰρκος. Καί διακόψασα πάσαν δμιλίαν, διότι 
είχεν ήδη πίη τδν καφέν της, ήγέρθη άποτόμως καί 
καληνυκτίσασα ημάς άνεχώρησε.

Μόλις είχεν αναχώρηση καί ραγδαία ρροχή έπανα- 
λαμβάνεται ούτως, ώστε θά ένόμιζέ τις δτι ήνοιξαν 
οί καταρράκται του ούρανοϋ διά νά συνεχίσωσι τδ 
διά μιάς μόνης ημέρας διακοπέν έργον αυτών. Μετά 
τινα ώραν πάντες μετέβημεν καί κατεκλίθημεν λαμ- 
βάνοντες τδ θειον του ύπνου δώρον. 'Ο έωθινδς κώδων 
έξήγειρεν έκ τής κλίνης τήν αγαθήν μητέρα, ήτις 
έλθοΰσα πρδς υμάς, παρώτρυνε νά έγερθώμεν ίνα 
μεταβώμεν εις τήν έκκλησίαν, διότι ή καμπάνα πρδ 
μιάς ώρας είχε σημάνη. Μετά παρέλευσιν ολίγων 
λεπτών ακούεται βαρεία καί πένθιμος κωδωνοκρουσία. 
«Κάποιος, παιδιά μου, άπέθανε, λέγει ή μήτηρ μου, 
καί φοβοΰμαι πώς είνε ή κουμπάρα μου, ή δποία ήτο 
άρρωστη. Καυμένη ! καί δέν έπήγα νά τήν δώ !

Έκρουε δέ πενθίμως λίαν πρωί ό κώδων, επειδή 
κατά τήν ύπάρχουσαν συνήθειαν, όταν ύπάρχη νεκρδς 
έν τινι κώμη, οί άνθρωποι έκ λόγων προληπτικών 
άμα δέ καί φιλανθρωπικών δέν πρέπει νά άπέλθωσίν 
εις τάς έργασίας των, ίνα παραστώσιν εις τήν κη
δείαν καί προπέμψωσι τδν έν Χριστώ άδελφδν εις 
τήν μονήν αύτοΰ τήν αίωνίαν. Μετ’ δλίγον δρομαία 
σχεδδν καί πνευστιώσα καταφθάνει ή κερά Γιάν- 
ναινα καί άναγγέλλει εις ήμάς μετά ταλανιζούσης 
φωνής τδν θάνατον του γέροντος έπαίτου· καί ιδού 
πώς ούτος συνέβη.

Μεταδάς εις τδ μετόχι έγένετο δεκτός ύπδ τοΰ 
επιστάτου, δστις ύπέδειξεν εις αύτδν τόπον καταφυγίου 
τδ συνεχόμενον μετά τοΰ σταύλου άχυρόσπητον, 
διά τδν δνον δέ αύτοΰ τδν σταΰλον. Ά λλ’ ό γέρων 
μετά τδ δείπνον αύτοΰ άντί νά κοιμηθη έντδς τοΰ 
άχυροσπήτου έκοιμήθη παρά τήν θύραν αύτοΰ δπου 
έλαιοτρίοης τις συνήθως άνεπαύετο. ’Εκείπου προσέ- 
δεσε καί τδν όνον αύτοΰ. Ά λ λ ’ δ σταΰλος ήτο παλαιός 
ή δέ οροφή αύτοΰ σεσαθρωμένη καί ένεκα τής προη- 
γηθείσης πολυημέρου βροχής είχεν έπιοαρυνθή έκ 
τής ύγρασίας. Διό ολίγον μετά τδ μεσονύκτιον τρο
μερός κρότος ήκούσθη. Οί έργάται, οίτινες ένεκα τής 
επομένης ήμέρας είργάζοντο πάντες ανεξαιρέτως έν 
Ιψ  έλαιοτριοείω, Ισπευσαν πάραυτα προς τδ μέρος

τοΰ σταύλου, δθεν ήκούσθη ο κτύπος. Είσελθόντες 
εις αύτδν παρατηροΰσιν δγκον χώματος μετά δοκών 
άναμεμιγμένου παρά τδν όνον τοΰ έπαίτου, δστις 
ούδέν είχε πάθέ. Ταύτοχρόνως δέ υπόκωφος μυγμδς 
ήκούσθη κάτωθεν τοΰ χώματος. Πάραυτα ένόησαν 
τι συνέβαινε καί ή σκαπάνη ήρξατο τοΰ έργου. Δέν 
έβράδυνε δέ νά άποκαλύψέ τδν δυστυχή επαίτην, 
ήδη τά λοίσθια πνέοντα καί ούδέν δυνάμενον νά άρ- 
θρώση, δστις μετά τινα λεπτά έξεμέτρησε τό ζήν.

Ευθύς ώς παρά τής κερά Γιάνναινας Ιμαθον τδ 
συμβάν Ισπευσα είς τήν έκκλησίαν ίνα διεξοδικώς 
άκούσω τά κατά τδν αίφνίδιον θάνατον τοΰ γέροντος 
έπαίτου. Διότι ή κερά γειτόνισσα δέν έδίσταξε νά 
άνομολογήση μετά τίνος οίκτου δτι ή θεία δικαιοσύνη 
έτιμώρησε τδν έναγή, δστις έμόλυνε τήν ιερόν περί
βολον δι’ άπηγορευμένου φαγητοΰ. Ότε μετέβην 
έπι τόπου καί είδον τδν δυστυχή έπαίτην νεκρόν 
τοσοΰτον συνεκινήθην, ώστε μικροΰ δείν έκλαιον, άν 
δέν άπεσυρόμην έκ τής λυπηράς έκείνης θέας.

’Ησθάνθην δμως ταύτοχρόνως καί άνακούφισιν 
μεγίστην έπειδή άνελογιζόμην δτι τάς τελευταίας 
στιγμάς τοΰ γέροντος έγλύκανα δι’ ελάχιστης προσφο
ράς, ήτις άνεζωογόνησε τά πεπονημένα αύτοΰ μέλη. 
Έ ξ  άλλου άόριστόν τι αίσθημα εύχαριστήσεως μέ 
κατείχεν έπειδή δέν άφήκα αύτδν τήν προτεραίαν νά 
άπέλθη έκ τοΰ μαγαζείου δυσηρεστημένος, ούδέ νά 
θεωρήση δτι έξεμεταλλεύθην αύτδν ώς καί τήν λοιπήν 
πελατείαν, ήν έσχον τήν τιμήν ποτε νά περιποιηθώ. 
’Αλλά παρ’ όλα ταΰτα άπεσύρθην μετά τίνος βαρυ- 
θυμίας άναλογιζόμενος τήν άνθρωπίνην τύχην, άν καί 
ή ήλικία μου δέν έπέτρεπε φιλοσοφικάς σκέψεις. 
Καί ή ραρυθυμία αύτη έγένετο αίτια ώστε καλούμενος 
τήν εσπέραν ίνα μετάσχω εις τά Κάλανδα, ήρνήθην 
προφασισθείς άδιαθεσίαν.

II. ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ
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( μ ιτάφηαΰις Κ. X. ΓΙ.)

ΠΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Εμπρός είς τδ αύστηρδν πρόσωπον τής Ζωής έ- 
στέκοντο δύο άνθρωποι, καί οί δύο δυσαρεστη- 
μένοι μαζή της.

— Τί περιμένετε άπδ έμέ : τούς ήρώτησεν ε
κείνη.

Μέ κουρασμένη φωνή ό εις άπδ τούς δύο άπήν- 
τησε:

— Έ χ ω  άγανακτήση άπδ τήν σκληρότητα τών 
άντιφάσεών σου· τδ λογικόν μου μέ δλας του τάς προ
σπάθειας είνε άνίκανον νά ίννοήση τήν έννοιαν τής ύ- 
πάρξεως καί ή ψυχή μου έμπρδς σέ σέ είνε γεμάτη

άπδ τά σκότη τής άμφιβολίας. Ή  συνείδησίς μου μοΰ 
λέγει δτι ό άνθρωπος είνε τδ καλύτερον πλάσμα τής 
ζωής και δμως είμαι δυστυχισμένος....

—  Γιατί; ήρώτησεν ή Ζωή, χωρίς πονηριάν.
—  ‘Η εύτυχία! ’Αλλά διά νά τήν άκοκτήσω, πρέ

πει νά συμβιβάσης δύο θεμελιώδεις άντιφάσεις τής ψυ
χής μου: τδίδικόν μου «θέλω» μέ τδ ίδικόν σου «ο
φείλω».

— Θέλε, δτι πρέπει νά κάμης δι’ έμενα, είπεν ή Ζωή, 
μέ αύστηρότητα. >

— Δέν θέλω νά είμαι θΰμά σου άνεφώνησεν δ άν
θρωπος, θέλω νά είμαι ό κύριος τής ζωής καί δμως 
είμαι ύποχρεωμένος νά κύπτω τδν αύχένα κάτω άπδ 
τδν ζυγόν τών νόμων σου—δια τι;

—  Ά λλά μίλησε της άπλούστερα, είπεν έ άλλος, 
ποΰ έστέκετο πλησίον τής Ζωής.

‘Ο πρώτος έξηκολούθησε χωρίς νά δόση προσοχήν 
είς τδν σύντροφόν του:

—  Θέλω τήν έλευθερίαν νά ζώ σύμφωνα μέ τάς 
έπιθυμίας μου, δέν θέλω νά είμαι άπδ αίσθημα τοΰ 
καθήκοντος ούτε άδελφδς ούτε δοΰλος τοΰ πλησίον 
μου ! καί θέλω νά είμαι δτι θά  θελήσω έλεύθερα — 
δοΰλος ή αδελφός! Δέν θέλω νά είμαι είς τήν κοινω
νίαν δ λίθος, τδν δποίον ή κοινωνία θέτει δπου καί 
δπως θέλει.

Είμαι άνθρωπος, είμαι τδ πνεΰμα καί δ λόγος τής 
ζωής, πρέπει νά είμαι έλεύθερος !

— Στάσου, είπεν ή Ζωή, μ’ ένα αύστηρδ μειδία
μα. Λέγεις πολλά καί δτι θά πής τδ γνωρίζω έκ τών 
προτέρων, θέλεις νά είσαι έλεύθερος: Καλά, έστω! 
Πάλαισε έναντίον μου, καί νίκησέ με καί γίνου κύρι
ός μου, καί τότε θά είμαι δούλη σου. Ξεύρεις είμαι 
άπαθής, καί παραδίδομαι πάντοτε εύκολα, είς τούς 
νικητάς.... Ά λλά πρέπει νά νικήσης. Είσαι ικανός 
νά παλαίσης έναντίον μου διά τήν έλευθερίαν σου: 
Αέγε. Έ χεις είς άρκετδν βαθμόν τήν δίψαν, τής νί
κης καί τήν έμπιστοσύνην είς τάς όυνάμε.ς σου :

Καί δ άνθρωπος άπήντησε μέ λύπην:
—  Μέ παρεκίνησες είς πάλην μ’ έμέ τδν ίδιον, 

έκαμες τδ λογικόν μου οξύ σάν ξίφος, καί είσεχώρη- 
σε βαθιά είς τήν ψυχήν μου καί τήν έκοψεν είς 
δύο....

—  Ά λλά μίλησε της αύστηρότερα, παρετήρησεν δ 
άλλος, μή παραπονήσαι!

Αέγε: άπαιτείς ή ζήτείς έλεημοσύνην, όταν μιλείς 
διά τήν εύτυχίαν;

—  Ζητώ...είπεν δ άνθρωπος ώσάν ήχώ.
— Ζητείς μέ άδιαντροπίαν, είπεν ή Ζωή δπως δ έ

παίτης, ποΰ συνήθισε νά έπαιτή. Άλλά, κακόμοιρε, 
οφείλω νά σέ μάθω δτι ή Ζωή δέν δίδει έλεημοσύνην 
είς άνθρώπους....Καί ακούσε καί τοΰτο. ‘Ο έλεύθε
ρος δέν ζητη τά δώρά μου, τά πέρνει μόνος του... 
Καί σύ, είσαι μόνον δοΰλος τών έπιθυμιών σου, τίπο
τε περισσότερον. Έλεύθερος είνε μόνον έκείνος, τοΰ 
δποίου ή καρδία έχει τήν δύναμιν νά παραιτήση δ
λας τάς έπιθυμίας διά νά άφοσιωθή ολόκληρος εις μίαν 
καί μόνην. Έ κατάλαβ ις: ΙΙήγαινε !

—  Ένόησε.,,.καί έξηπλώθη σάν σκύλος είς τά πό

δια τής Ζωής διά νά συλλέγη τά λείψανα τοΰ δεί
πνου της.

Τότε τά άχροα μάτια τής αύστηράς Ζωής έκύτα- 
ξαν κατά πρόσωπον τδν άλλον άνθρωπον... Είς τήν 
μορφήν του διέκρινεν τραχύτητα άλλά καί καλωσύ- 
νην.

— Τί ζη τε ίς ;
—  Δέν ζητώ, άπαιτώ.
—  Τ ί:
—  Ποΰ είνε ή δικαιοσύνη : Δόσε μού την. "Ολα 

τά άλλα θά τά πάρω έπειτα μόνος μου ! Έπερίμε- 
να τόσον καιρόν, έπερίμενα μέ έπιμονήν, έζοΰσα άπδ 
τούς κόπους μου, χωρίς άνάπαυσιν, χωρίς φ ω ς...— έ
περίμενα —  άλλ’ άρκετά! είνε καιρός νά ζήσω! ΙΓοΰ 
είνε ή δικαιοσύνη ;

Καί ή Ζωή τοΰ άπήντησε, ά παθής: Πάρε την !

------  , ίΟ  * ♦ ♦ θ '. ♦♦ * ·-----------
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Από τών μέσων τοΰ παρελθόντος μκνός λειτουργεί έν 
τώ Αβερωφείω Παρθεναγωγείο) συσσίπον μαθατριών. 
Είς τούτο ευρι'σκουσιν άντί μικρού τιμήματος πινάκων 
θερμοί' φαγκτοΰ καί αί πάντως άποροι μαθήτρια! καί 
έκειναι τών όποιων αί μκτέρες, ένεκα εργασίας δαμε- 
ρεύουσιν έκτος τού οίκου καί δέν έχουσι καιρόν νά πα~ 
ρασκευάσωσι φαγκτόν διά τά κοράσια των, καί όσαι δέν 
έχουσιν ΰπαρέτας διά νά φέρωσιν είς αύτάς θερμόν φα- 
γκτόν, άλλ ’ άναγκάζονται έν ξκροφαγία νά διέλ.θωσι 
τήν μεσημβρίαν. Καί αί μέν καί αί δε’ εΰρίσκουσι φαγκ~ 
τον θερμόν, τακτικόν καί ρωστικόν.

‘Η ιδέα αύτκ τής ίδρύσεως τού συσσιτίου οφείλεται 
είς τήν πολλαχώς καί ποικιλοτροπως υπέρ τών μαθητριών 
μεριμνώσαν Διευθύντριαν Καν Υπατίαν Στάμπα ή δέ 
έκτέλεσις καί λειτουργεία είς τά φιλάνθρωπα αισθήματα 
τής μεγάλης καρδίας τής Κας Βιργινίας Μπενάκκ τής 
συζύγου τού τετιμκμένου Προέδρου τής Κοινότατος. 
Καί κατά πόσον ή ιδέα αύτκ είναι λαμπρά καί θεάρε
στος καί ευεργετική είς τά σπουδάζοντα κοράσια καί 
ευγένει είς τήν σπουδάζουσαν νεότατα πάντες άναγνωρί- 
ζουσιν ίδια δέ οί μετά τών μαθκτών τήν άναστροφήν 
ποιούμενοι δύνανται καλώς νά εννοήσωσι καί είς τό 
υψος νά άνελθωσι. Διότι δέν πρέπει νά έξετασθή αύτα 
μονομερώς καί ύπό τό πρίσμα I τής φιλανθρωπίας νά 
παραταραθή άλλά δέον νά έξετασθή υπό τον φακόν τής 
ευεργεσίας καί τής έπιδράσεως αϊτού έπί τής άγωγής 
έν γε’νει.

’Εάν τωόντι άλαθεύφ ότι ψυχή υγιής ένοικε? έν σώ- 
ματι ύγιεί πολλώ μάλλον θα άλαθεύγ καί τό ψυχή 
ύγιής έν σώματι εύρώστω καί ρωμαλέω. Πώς δύναται
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νά θεμελιωθή ri άγωγ/ι καί νά προκύψκ καρποφόρος r, 
3(5ασκαλία ϊταν το σώμα τού παιδός είναι ακατα).λκ- 
λον και ανίκανον διά νά δεχθψ τοσοϋτον βάρος ; Πώς 
είναι δυνατόν νά προσεχν, εις τ«ν διδασκαλίαν ό μχ~ 
9);τάς όταν ό στόμαχος αυτού χρχυγάζη ισχυρότερου 
τού διδάσκοντος ; πώς τό πνεύμα 0ά είναι πρόθυμον 
αφού τ, σάρξ ασθενεί ;

Διά τκς θερμκς λοιπόν καί ΰγιεινΡ,ς τροφδί όχι μονον 
τό σώμα τών μαθητών ανακτά τάς έκ χτ,ς μελεττ,ς καί 
έντασεως τ»ς προσοχές άπολεσθείσας δυνάμεις αλλά  
καί ζωκρότερον έχκύπτει εις τλν σπουδάν καί ιό αμέλεια 
οΰτω καταπολεμείται αφού κατά τόν ’Ιατρόν Fleury 
καί αυτκ είναι άποτέλ.εσμα βραδείας καί κακκς θρέψεως.
(Hygiène de l'Ecolier σελ. 66).

Οι διάφοροι παιδαχωχοί καί ΰχίεινολόχοι αφού κατά 
πρώτον εφρόντισαν περί τ«ς κατά τους καν όνας τ»ς ΰχεινκς 
έχκαταστάσεως τών σχολείων Ιστρεψαν τ»ν προσοχήν αΰ 
τώνκαί προς τκνφυσιχλν ΰχιεινάντών μαθητών. Καί διά 
μέν τάς καλά? έχκαταστάσεως κατεπολέμιςσαν τάς δια
φόρους άσθενείας, αί όποίαι αναπτύσσονται ώς έκ τάς 
ελαττωματικά? έχκαταστάσεως τών μαθητών εν ταίς 
αίθούσαις τών παραδόσεων υπό τάν εποψιν τού φωτισμού, 
αερισμού, θεομάνσεως εις τάς ψυχρά; χώ ρα ς, κατα
σκευής τών θρανίων κ.τ.λ. άτοι τάν μυωπίαν, τάν σκολίω- 
σιν,τάν κεφαλαλχίάν καί έπισταςιν, τάν φθίσινκ.ά'.Διά δε 
τάν φυσικάν ύχιεινάν τών μαθητών έφρόντισαν νά έχκα” 
ταστάσωσιν εις τά διάφορα σχολεία τά σχολικά εστια
τόρια (CautÎUS scolares) εις τά οποία, οί μαθηταί καί 
αί μαθάτριαι προμηθεύονται άντί μικρού τιαάματος κυ
μαινόμενου από 1 0  λεπτών μέχρι 30 , θερμάν 
καί συστατικάν τροφήν. Τοιαύτα σχολικά εστιατόρια 
λειτουρχούσιν από τού 1881 έν ταίς δημοτικαίς σχολαίς 
τάς πόλεως τών ΙΙαρισίων, από δέ τού 1889 διά 
τάς είσαχωχάς τού μαθήματος τάς μαχειρικάς εις τά 
παρθεναχωχεία τάς Στοκχόλμης έπιτυχχάνεται ή δια
νομή τροφάς εις τούς άπορους μαθητάς καί μαθήτριας.

"Όσον εύερχετική είναι ή πρόνοια αΰτη της πολιτείας 
επί τάς τροφής τών μαθητών τοσούτον περισσότερον 
έπιβάλλεται ή άνάχ/η τάς παροχάς ύχιεινάς καί θρε
πτικά? τροφής εις τά κοράσια ίδια, τά όποια κατά τάν 
κρίσιμου τού βιου αύτών στιχμήν προσβάλλονται ύπό 
χλωρώσεως τρεφόμενα κακώς.

‘Ως έκ τούτου δεν δυνάμεθα η νά συχχαρώμεν τάν 
δυάδα τούτην τών φιλοχενεστάτων κυριών, αί όποίαι 
συνέ/αβον καί έξετέλεσαν τάν εύερχετικωτάτην τούτην 
ιδέαν τού συσσιτίου.

Μετ’ ίσης χαράς ή «Νεα Ζωή® θα χαιρετιση καί 
την μελ,ετωαένην έχκατάστασιν τού συσσιτίου κα* παρά 
Τοις άρρεσιν ώς καί τά διάφορα έρχα τά σχετάόμενα 
πρός τε τήν 7τνευματικήν κα- φυσικήν άνάπτυξιν της 
μαθητιώσης νεολ,αίας.
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Μί α  ν .ο ΐ ΐ ΐκ ι ί  έ π ί  to i ·  ί ο γ ο ν  τ ο ν  Μ α ο τ ίο ικ ιι .
Εις ένα  απ ό  τά τελευταία  τ εύ χ η  τού  Γαλλικού  

φ ιλολογικού π ερ ιοδ ικ ού  .Mercure de France» ό 
ύ π ό  τό ψ ευδώ νυμον «Δ ιιμήτριος Ά ότερ ιώ τη ς»  
Γάλλος δ ια π ρ επ ή ς  κ ριτικ ός κ . Phileas Lebesgue έ- 
δημοσίευάε μ ία ν κ ρ ι τ ι κ ή ν  ε υ μ ε ν ή  διά τό έρ- 
γ ο ν  τού  μεγάλου  π ο ιη τ ο ΰ  καί συνεργά του τή ς  
«Νέας Ζωής» κ . Στεφάνου Μ αρτζώκη.

’Α π ό  τ ή ν  κ ρ ιτ ικ ή ν α υ τή ν μεταφ ράζομεν Λλί- 
γα ς μ ό νο ν  π ερ ικ ο π ή ς  επ ε ιδ ή  μ ας λ ε ίπ ε ι ό χώρος, 
Γιν καί όά ή ξιζε νίι μεταφραάΟή ολόκληρη.

«........... Δέν είνε  α νεξά ντλη τος μ όνον  ή  φαντα
ρία τ ο υ . όπ ω ς τό μ α ρ τυρ ούν τά Σ ο ν  ν  έ τ α 
του, άλλ’ έπ ίό ιις  καί ή  καοδία του είνε π α γ κ ό 
σμιος. «ΊΙ φυχιί του» όπω ς ε ίπ ε  δ ι ’ α ύτόν ένας  
σ υ μ π ο λ ίτη ς  του  ΖακύνΟιος, «διψά άληΟινά, τό  ν έ 
κταρ τοΰ  Ό λ υ μ π ο υ »  καί, όπω ς ότεφ ανόνει τ ή ν  ά- 
λήθειαν, ούτω  κ α τακ ερ αυνόνει τ ή ν  ά όχη μ ία ν. Ό  
Μ αρτζώκης είνε περ ισσότερον μ ουδικ ός π αρ ά  ζω 
γράφος π α ρ ’ ολ η ν τή ν  λατρείαν π ρός τ ή ν  φόρ
μ α ν  κα ί τά  Οαυμάόια εύρήματα, ό π ω ς ε ίνε  τό  
κατωτέρω :

Ψ ιλό, ψιλό π έφ τει τό χ ιό ν ι ολόγυρα  
Τό χόρτο άργά σκ επ άζοντας·
Τά χ ιονισ μ ένα  δέντρα , ώ "Αννα, μ ο ιά ζο υ νε  
Μέ Α μυγδαλιές π ο ύ  Α νθίζουνε.

Ό  π ο ιη τίις  έχει περισσότερα Από κάθε ίίλλον  
π λ ο υ τ ίό μ  μ έ  νέους ρυθμούς τ ή ν  ελ λ η νικ ή ν π ο ί-  
ηάιν καί τά π λε ΐοτα  άπ ό  τά ’Ιταλικά  μ έτρα  έ 
χ ο υ ν  ύ π ’ αΰτοΰ π ο λ ύ  έπ ιτυ χώ ς  έξελλη νισθμ . Παρ’ 
όλ η ν  τ ή ν  λυρικ ή ν του  ά ρ ιότοτεχνία ν ό π ο υ  υ π ά ρ 
χε ι ένα  ειλ ικ ρ ινές  καί Α ληθινόν π ά ντ ο τ ε  αίσθη
μα, π α ρ ’ ϋλη ν τ ή ν  α π λότη τα  π ο ύ  γράφει, Από  
τ ή ς  όπ ο ία ς  π α ν  π ερ ιττό ν  έπ ΐθ ε τ ο ν  Α ποδιώ κει διά  
τή ς χαριτω μ ένης συντομ ίας, π αρ ά  τούς « Β α ρ  6 ά· 
ρ ο υ ς  σ τ ί χ ο υ ς »  οί όπ ο ιο ι μ α ζύ  μ έ τό ν  «'Ύ 
μ ν ο  ν  σ τ  ό ν  ’Α π ό λ λ ω ν α » ,  τό « ' Ό ρ α μ α  
ι ο ύ  Δ ά ν  τ  ε» τό « Κ ύ κ ν ε ι ο ν  ά σ μ α  τ ο ύ  
Λ ε ο π ά ρ δ  η»,  τ ό «  " Ο ν ε ι ρ ο  τ ο ΰ Β ύ ρ ω ν ο ς  
καί  τό *’Α ρ χ α ΐ ο  ε ί δ ύ λ λ ι ο ·  ε ίνε  ά π ό  τά  
ύ  ψηλότερα π ροϊόντα  τή ς  σ υγχόνου  φιλολογικής  
Ε λ λ ά δ ο ς  καί τά  ό π ο ια  θεβαίιος 0ά ύπέγραφ εν ένας  
Sully — Prudhomme, ύ π ο ιη τ ή ς  μ α ς, ό όπ ο ιο ς  θά 
εχη  δικαιιόματα έπ ί τού  θαυμασμού μ ια ς όλης  
γενεά ς  καί τοΰ  ό π ο ίο υ  τό υθενος τή ς  έμ π νεύ -  
σεως δέν ήλαττώ θη καθόλου,—καί τούτο  μ α ρ τυ 
ρ ούν τά «Ν έ α τ ο υ  π ο ι ή μ α τ α »  π οτισ μ ένα  
σέ μ ερικά  μέρη μ έ δάκρυα μ ιά οσφ ουγγισμ ένα ,—
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ό μέγας αύτός καί λ α μ π ρ ό ς  π ο ι η τ ή ς  δέν  
φαίνεται νά  Α ποκρούμ π αρ ά  άτελώς τάς π ρ οκ α 
ταλήψεις κ α θ α ρ ή ς  α i σ 0 η τ ι κ ή  ς καί τή ς  
εσχάτως έκδηλωΟεΐσης εις τ ή ν  Ε λλά δα  ύ π ό  μ ε
ρικών ρ ο π ή ς π ρ ό ς  τ ή ν  ξεν ικ ή ν  μόρφωδιν.»

ΦΙΔΟΜΟΓΣΟΣ
Βαόιλικόν Οέατρον.— Ή έφ ετεινίι χειμ ερ ινή  π ε 

ρίοδος τοΰ Β ασιλικού Η εάτρου, του  όπ οίου  ή  έ- 
ναρξις Α νεμένετο μ ετ ’ Α νυπομονη σία ς Από τούς  
φιλομούσους, άρχισε μ έ τόν » Χ ρηματιστήν» τοΰ  
Mirbeau, εις τόν ό π ο ιο ν  α π εικ ο νίζετα ι φυσικώτατα  
μία τάξις κ ο ινω νικ ή , τάξις χουσοκανθάρω ν τούς ό 
ποιους τό χρ ή μ α  κ α θιστόάλαζόνας,κα ί δούλουςτου . 
Ό  τ ύ π ο ς  του Χ ρη μ ατιότοΰ διά τόν ο π ο ίο ν  les af
faires sont les affaires, δια τό ν  ό π ο ιο ν  τό συμφέρον  
είναι τό π α ν , είνα ι ά π ό  εκ είνους οί ό π ο ιο ι μ ό 
νον εις τά μ εγά λα  χρ η μ α τιότικ ά  κέντρα  άπ α ντώ -  
όιν. Ό  τύ π ο ς  τοΰ  υ ιού  του  νέοι κακομαθημένου  
ύπό πάσαν επ οψ ιν, σπ α τά λου  καί blasé, είνα ι 
άπό τούς ά υνειθ ισμ ένος τ ύ π ο υ ς  τους ό π ο ιο υ ς  βλέ- 
π ομ εν σ υ χ ν ά  γύρω μας. Ό  κ. Φύράτ ύπ εδύθ ιι  
πολύ  καλά τόν ρόλον τοΰ  Χρηματιστοΰ" ίσως ολί
γον ύπερβολικά.

*
* *

— Μετά τό ν  «Χ ρηματιστήν» έδόΟιι μ ία  π ολύ  
ώραία κωμωδία «Ν υκτερινοί Π εριπέτειαι» ή  ό
ποια  έκ ίνη όεν Ακράτητα γέλο ια  τού  κ ο ινού  μέ 
τά Φαιδρά επ εισόδια  τά  όπ ο ία  δ ιαδέχονται τό έ 
να τό άλλο, τοι ς π α ρ ελα ύνοντα ς  Λ ονδρέζους π όλι- 
σ μ ε ν , τούς ά κ ά μ π τους Ανακριτής κ α ί τούς π α -  
ρεκ τρεπομ ένονς γλεντζέδ ες  σ υ ζύ γο υ ς  οί όπ οιοι 
είναι τά κύρια  π ρόσω π α τή ς  κωμωδίας. Ή  κ. Δα
μάσκου, ό κ . Σ τα μ α τό π ο υ λ ο ς  καί ό κ. Μ έγγουλας  
ΰο'αν Α μίμητοι.

te *
¥

— ΤΙ «ΙΙυργοδέδποινα ».— Τό γνωο'τόν έργον τοΰ 
Capus έσχεν Αρκετήν επ ιτ υ χ ία ν . Ή  κ. Α οράνδου  
ή ύποδυθεϊσα  τή ν I Ιυργοδέσπ οιναν έπ α ιξε  π ολύ  
φυσικά, καί ή ρεσεν είς τό κ ο ινόν.

•k
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— Τήν «ΙΙυργοδέσποιναν» διαδέχονται τό «Ταξεί- 
διον Αναψυχής» Αρκετά ώραία κωμωδία, «αί δύο  
Κυρίαι» έκ τοΰ ’Ιταλικού καί ή  «Ή λεκτρα» μ έ Αρ
κετήν έπ ιτ υ χ ία ν .

* *
»

—Τό τελευταίω ς δοθέν εργον είναι: «Οί Έ πα ρχιώ - 
ται» τού 7-ώρα, τό πρώ τον νεοελ?„ηνικ6ν εργον π ο ύ  
Αναβιβάζεται έφέτος είς τ ή ν  σ κ η νή ν τοΰ Β. Θε
άτρου.

"Ενας α π λοϊκ ός έπ α ρ χώ τη ς άπ ό  τόν Τ ριπόταμον  
τής Τ ήνου, ό Μ πατέστος Τμοβάς, έρχεται διά
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π ρώ τη ν φοράν είς  τή ν  π ρω τεύουσα ν, εις  τάς  
Α θ ή να ς, διά μ ερικάς ύπ οθέσεις. Μαζί του  όμως 
έρχονται ή  γυνα ΐκ ά  του μ ιά  α π λ ο ϊκ ή  έπαρχιώ τιόσα  
καί ή χαριτόβρ υτος.... σαραντάρα γεροντοκόρη του  
ή  όπ οία  ονειρ εύετα ι νά  ζή ση  είς τ ή ν  ’Α θήνα, καί 
νά  Αγρεύσμ κ ανένα  συμβίον.

’Έ νας ύ π α λλη λίσ κ ος  έξη κοντάδραχμος τόν ό
π ο ιο ν  σα γη νεύει ή  π ροίκ α  τή ς Κατήγκως, κατορ
θώνει νά  π είσ μ  τό ν  γέρω Τροβά ότι είνα ι ιδ ια ίτε
ρος γρα μμ ατεύς τού  ύ π ο υ ρ γ ο ύ  καί κλη ρονόμ ος  
π λουσίου  θείου, καί τ ο ύ  ζη τ ε ί τ ή ν  χεϊρα τή ς κύ. 
ρης του. Ό  Τρυβάς Α ναγγέλλει είς  τόν μ έλλον
τα  γαμ όρόν του  ότι άπεφάσισε ν ’ άγοράόμ  
ένα  π αλάτι είς τ ίιν  όδόν Ά γ χ έσ μ ο υ  Αντί 90, 
000 δρ. καί ότι τού  τό προσφέρει ώς π ροίκ α .

Τούτο όμως δέν συμφέρει είς τό ν  ά π έντα ρ ον  
γαμ όρόν, ό όπ οϊυς  π ρ ός  ματαίω όιν τή ς Αγοράς, 
τού επ ιδ εικ νύ ει τή ν  «Ά κ ρ όπ ολιν»  είς  τ ή ν  όπ ο ία ν  
Αναγράφεται ότι ή  οικία είνα ι ετοιμόρροπος καί 
μέλλει νίι κατι δαφισθμ ύ π ό  τή ς ’Α ρχής. Ό  με
σ ίτης Ταλλαράς δυσαρεότεΐται καί π ρός έκδίκιι- 
όιν  Α ποκαλύπτει είς τ ό ν  Τορβά τή ν  τ α π ε ιν ή ν  κα
ταγω γήν τοΰ παρ' όλίγον γαμβρού του  καί τ ή ν  ύ 
π ο π τ ο ν  π ο ιότη τα  α ύτοΰ . Τίιν Κ ατήγκω όμως Α
γ α π ά  καί ένας Αγαθός Σ χολά ρ χη ς, ό ό π ο ιο ς  τή ν  
ημέραν π ο ύ  λαμ βάνει τό ν  δ ιορισμόν σχολάρχου  
είς Τ ήνον, ότέλλει π ε ρ ιπ α θ ή  έπ ιό το λ ή ν  είς τ ή ν  
σειρήνά του  διά τή ς  ό π ο ία ς  τή ς έκφράζει τ ό ν  φλο
γερόν π ρός α ύ τή ν έρωτά του .

Καί μετά  τή ν  Α π ο π ο μ π ή ν  τοΰ ιίπεντά ρου γ α μ 
βρού, ή  ποίΛ φ ερνος Κ ατήγκω ύ π α νόρ εύ ετα ι τόν  
Αγαθόν δάσκαλον— Α υτή  είνα ι ή  ύπ όθ εσ ις . Ό  
Ζάνος ή-Τορβάς μέ τά  σ τ ε ν  ά, τά ό π ο ια  διά πρώ 
τ η ν  φοράν είς  τ ίιν  ζω ήν του φορεΐ, καί τά  .όποια  
τόν στενοχω ρούν π ο λ ύ , ή  κ. Ψύρστ ώς τρυ
φερά συμβία  τοΰ κύρ Μ πατέότου μέ τ ή ν  ίδιάζου- 
ν ο ν  νη σ ιω τικ ή ν προφοράν ίιΟαν Α μίμητοι. Ό  κ. 
ΙΤεζόδρομος Απέδωκε π ο λ ύ  έπ ιτυ χώ ς  τό ν  τ ύ 
π ο ν  τού  ’Α θηναίου άπ εντά ρου  προικοθήρα, τό ν  
ό π ο ιο ν  δέν β λέπ ει κ α νείς  σπανίω ς· ή  κ. Στέφανου  
π ο λ ύ  φυσικά ύπεδύθιι τ ό ν  ρόλον τή ς γεροντοκό
ρης Κατήγκως

"Οσον Αφορζι τό ν  ρόλον τού  Σ χολάρχου, τό ν  ό
π ο ιο ν  ύ π εδ ύ θ η  ό κ. Σ τα μ α τόπ ουλος, καί τό ν  ρό
λον τού  γκαρσονιού  μ ικ ρ οξενοδοχειου  τον ό π ο ιο ν  
ύπ εδ ύ θ η  ό κ. Βαρνάβας ήσαν τ ύ π ο ι  έ κ  τ ο ύ  
φ υ σ ι κ ο ύ .  Ή  κωμωδία μέ μ ια  λέξι έπ έτι/χε  
καί ύπ ερ ή ρεσ εν είς το κ ο ινόν .

Φ
Δ . I . Κ α λ ο γ ε ρ ο κ ο ύ λ ο υ  « Φ ύ λ λ α  Η μ ε ρ ο λ ο γ ίο υ »

— Μεγάλως ευχα ριστεί ή «Νέα Ζωή» τον καί αύθις  
τιμ ή σαντα  α ύ τή ν λ α μ π ρ ό ν  συγγραφέα κ. Δ. 1. Καλό- 
γερ όπ ου λον  διά τή ς  Αποστολής τή ς εξαίσιας άνθο*  
δέσμης τώ ν «Φύλλων τού  Η μ ερολογίου»  του , άτινα  
έν στιγμαΐς ψ υχαγω γικής διά τούς Αναγνώστας του  
έπ ινο ία ς  άπεφάσισε, συλλέξας έκ τού  π λουδ ίού

*
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καί θαλερού τω ν όκέύεω ν και έντυπώ όεω ν αύτοΰ  
φυτωρίου, ν ά  έκφέρμ είς  το όη μ όόιον . Οί δέ εύ τυ -  
χή όα ντες  να  άναγνιοόιοόι καί τας «Σ ελίδας» αυτού, 
ά να π ολοΰ ό ι ζω ηρότερον εις τ η ν  μ νή μ η ν  των τη ν  
λ ε π τ ε π ίλ ε π τ ο ν  π α ρ α τη ρ η τικ ότη τα  του  όυγγραφέω ς  
καί τή ν  χάρ ιν , ϋτ ις  χα ρ α κ τη ρ ίίε ι α ϊτ ό ν  έν τίί π ε -  
ριγραφμ καί ά π εικ ο νίό ει τω ν έντυπ ώ όεω ν,τά ς  ύποί  
α ςέγγενώ όιν  είς  τ ή ν  ύ υ χ ή ν  ιιΰτοϋ καί αυτά  τ ά ΰ ι ν ή  
θη φ αινόμενα  του  καό’ήμ εραν βίου. Ό  κ.Καλογερό- 
π ο υ λο ς  ούνα τα ι νά  κ α υχάται ότι κατορθώ νει νά  
έξω τερικεύμ καί αυτά  τα μ ύ χ ια  καί ά π α τη λά  όνει- 
οοπ ολή μ ατα  καί τούς ρεμβαόμούς τι'ίς ύ υ χή ς  καί 
τη ς  καρόίας τούς άόταΟεΐς π όθους  μέ γοη τεία ν  
καί χά ρ ιν , τοόοΰτον επ ίζη λ ο ν  καί ο π α ν ία ν , ώότε 
ο υδέπ οτε τά «Φύλλα τού  Η μ ερολογίου»  του όύ- 
να ντα ι νά μαοανθώ όι—καί π ερ ί τούτου  νά  ι ΐνε βέ
βα ιος—ουδέ νά  διατρέχω όι τόν κ ίνδ υ νο ν  νά  κατα- 
π ίπ τ ω ό ιν  έκ  των χειρ ώ ντη ϋ  έν  α ιτ ο ϊς ίν τ ρ υ φ ώ ν τ ο ς  
όπω ς όυμ βιιίνει π ολλά κ ις  εις π· >λλά π ολλώ ν νεω - 
τέοιον λογίιον π ο νή μ α τ α . Σ υγχα ίρουόα  λ ο ιπ ό ν  άπ ό  
καρδίας α υτόν ή «Ν έα  Ζωή»καί π ά λ ιν  ε ϊχα ρ ιό τ ο ϋ ό α  
εύ χετα ι καί άλλας π οοό εχείς  νεκ οα να ότά όεις  ρεμ· 
βαόμοϋ άπό του Οκότονς των ύυχικ ώ ν τάφων εις  
τό φως τή ς όιιμ ουιότη τος ε π ’ άγαθω της Ε λ λ η ν ικ ή ς  
φιλολογίας.
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Ή  ηρώ τη έν  Έ3*3»άόι Σ χ ο λ ά  τω ν τις> λώ ν. —
Ή  ύ π ό  του  Σ υλλόγου  π ρ ός  οιάδοΟιν των ωφελίμων 
βιβλίων ίδρυθείοα όχολή  τίθετα ι λ ία ν προόεχώ ς εις 
λειτουρ γία ν. Ή δ ιά τ ο ΰ  κατ' έξοχή  ν  φ ιλανθρω πικού  
έργου όυ μ π λ η ρ ο υ μ ένη  ελλειύ ις  ε ίνε  μ εγίάτη  διότι 
π α ρ έχετα ι είς τούς τυφ λούς τό μέόον όπ ω ς διόά- 
ΰκω νται άνάγνω όιν, γραφ ήν καί διάφορα βιοπυρι- 
ΰτικά έπ α γγέλ μ α τα  ά ντί τής έπ α ιτ εία ς , ίίτις ΐιτο 
τό μόνον μ έχρ ι τοΰδε π ρ οό ιτόν  είς αυτούς ότύοιον .

Ε ϋχόμεθα νά  εύδοκιμιίόι,ι ό «(δικός τών τυφλών» 
όπ ω ς άνακουφ ίόη οϋτω διά τής π εοιοάλύεώ ς του  
τά  άτυχή  τα ϋτα  πλιίόμ ατα  άτινα  τοόοΰτον ή όικ ή -  
Οηόαν ύ π ό  τή ς Φύόεως.

1 Λρύ τού  άνωτέρω Σ υλλόγου έκδίδεται προόεχώ ς  
μηΤιαΤον περ ιοδικ όν ύ π ό  τόν τ ίτλ ον  <■ Μελέτη» π ρός  
εύρ ντέρα ν έκ π λή ρ ω όιν τυΟ όκ υπ οϋ  του εύεργε- 
τ ικ οϋ  τούτου  όω ματείου.

τό π λ ο ΐο ν  διατρέχει τόν έόχα τον κ ίν δ υ ν ο ν . 'II α υ 
τόμ α τος αυτή  άνάφλεξις οφείλεται π ρ ο  π ό ν 
τιον είς  τ ή ν  βραδεΐαν άπορρόφ ήόιν το υ  έν  τω 
άέρι δξυγόνου . Π αράγεται όυ μ π ύ κ νω όις  έντός  
των πόρω ν τού άνθρακος. ύξείδω όις τω ν άνθρα- 
κούχιον όωμάτιον καί μ ετά  τα ϋτα  άνάφλεξις.

Ό  έν  μέτριο άεριόμός Οά ήτο κατάλληλος  
π ρ ός  π ρ ό λ η ύ ιν  τοΰ  κ ακ οϋ . ’Α λλά, είνα ι όχεδόν  
ά δύνα τον, νά  άερίςιονται καταλλήλω ς αί μ εγά -  
λαι π οόότιιτες  τω ν γαιανθράκω ν, αί εύρ ιόκόμ εναι 
έντός  άποθη κ ώ ν τώ ν π λο ίω ν. ΓΙροέτειναν τ ή ν  κα- 
τά βρ εξιν τών ά νθράκ ιον άλλ’ α ϋ ιη  έίιν μ έν  είνα ι  
ιινεπ α ρ κ ή ςα ύ ξά νει τόν κ ίνδ υ νον , έά ν δέ ίίφθονος 
α υξά νει τό βάρος του φορτίου.

Έ ξ  άλλου, όταν ή  π υρκ α ϊά  έκ δη λοϋτα ι, π α ρ ου-  
ό ιά ζο ντα ι μεγάλαι δυόκολίαι π ρός μεταφοράν τοΰ  
ύδα τος είς τή ν  έότίαν τή ς  καύόειος. Κατά δέ τή ν  
όυνα φ ή ν μετά  τών υδρατμώ ν π αρ άγεται έν  τ ώ π υ θ -  
μ ένι Α νθρακικόν όξύ καί ΰδρ ογόνον . έκ τ ο ύ τ ο ν  δέ 
κροτουν μ ίγμ α , όπερ  δύνα τα ι νά  ά να τινά ξη  τό 
π λο ΐο ν .

Ό  λίαν γνιοότός Ά γ γ λ ο ς  μ η χα νικ ός, ό W. Vivian 
Β. Lews, όότις κ α τέγ ινε  π ολύ  είς τό ζή τη μ α  τοΰτο , 
κ ατέλη ξεν είς τό όυμ πέρα όμ α  τή ς χρήόεω ς τοΰ  
Α νθρακικού δξέος. ’Ε γκλείει έντός  μικρώ ν μεταλ,λι- 
κών κυλίνδρω ν τό ανθρακικόν όξύ έν ύγηα κατα- 
ότάόει. Σ κ οοπ ίζου ό ι τους κ υλίνδρους το ύ το υ ς  είς  
διάφορα μέρη, κατά τή ν φόρτωόιν τοΰ ίίνθρακος. 
Οί όω λήνες οί τοι π ω μ α τίζοντα ι διίι κράματος  
τη κ ομ ένου  είς Οερμοκραόίαν 93 ". Έ ά ν  ή Οερμο- 
κραόίιι τοΰ  ίίνθρακος ΰπερΰΐί π ο τε  τόν βαθμόν 
α ϊ τόν, τό πώ μα τή κεται καί το έν  υγρά καταότάόει 
Α νθρακικόν όξύ εξατμίζετα ι, π α ρ α γον ίόχυράν κατά  
τ ό π ο ν  ύή ξιν . Σ υγχρόνω ς τό βαρύ καί ύυ χρ όν  τούτο  
Αέριον π α ρ εμ π ο δ ίζε ι τ ή ν  καΰόιν καί π ρολαμ βά- 
v3i π ά ό α ν  π ιθ α ν ή ν  έκρνιξιν πυρκαϊιις.

Το μ έόον τοΰτο  είνα ι ιδ ια ιτέρα  εφαρμογή τών 
έν τώ έηπορίω  έ ν χ ρ ιίό ε ι  εί ρ ιόκομένω ν όβετήρω ν  
οί οπ ο ίο ι ιός έπ ί τό π ολύ  π3»ηροϋνται Ανθρα
κικού οξέος.

*11 κ α τά κ τιιό ις  τοΰ  Ιίορειοι· Ι Ι ό λ ο ι· .-  Ό  λ ο 
χα γός R. Ε. Pearis, όότις κατίι τόν παρελθόντα  Ι 
ούλιον άνεχώ ρηόεν διά τόν βόρειον π ό λ ο ν  διά  
τού  ά τμ οπλοίου  Roosevelt, έπ α νή λθ εν  είς Battle 
Harbour Labrador * τμ  3η Ν οεμβρίου (ν. ή.)

Τό άπ ώ τατον βόρειον όη ιίείον τό ο π ο ίο ν  προ* 
ό ή γγιόεν ή  ’Α μερικανική  ιίποότολή  έχει π λά τος  
87° 6' είνα ι δέ κατά 3° βορειότερον τοΰ όημ είου  
είς ό έφθαόεν 6 Pearis τω 1902. '11 ά π οότολή  του  
δουκός τών Abruzzes έφθαόεν μ ό νο ν  είς 86" 33’ 49” 
G π λά τος  καί 64" 30' ανατολικ όν μ ή κος μ εση μ 
βρινού τών ΙΤαο ιόίοιν.

Α ύ τό μ α τ ο ς  ΰ ν ά μ λ ε ξ ις  τώ ν Α νθ ρ ά κ ω ν.—Ζήτημα  
λ ία ν ένόιαφέρον κ α τή ντη όεν  ή κατάόβεόις τώ ν Αν
θράκων τώ ν έπ ί τώ ν πλοίω ν εύριόκομένω ν. Το φορ- 
τ ίο ν  τώ ν γαιανθράκω ν αναφλέγεται εν ίοτε κιιί


