
’Α ριβ. 3 7 6 -Λ ε π τά  ε ίκ ο σ ι πέντε.

ΕΤΟΣ Η

ΕΖ3ΤΙΑ
Ε Κ Δ Ι Δ Ο Τ Α 1  Κ Α Τ Α  Κ Γ Ρ 1 Α Κ Η Ν

Ε ·  3 · » * ι · ι * Α  ι»η η ->  ·Ε .  Έ ϋ . ί ι  . Ρ I ί ,  ι »  »5  « η . * · « )  ■ »  ϊ ' ΐ  - * ι  » υ . ί ί0 ,. «>  5 , , » . . . ,  » « 4  ] 3  Μ α ρ τ ί ο υ  1 8 8 3
I'»νου-καισι* Ιιΐντι» Γτοιις *»ί ·Τ»ι ίτή*ι«ι -Γρχ»ιϊον τί)ί Λιιι·4»«<τ·μ; ‘θί>,ς'Λγχι«»μ.οι*9 ~

ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΡΑΝΔΕ

ΜνΟιςορία Όνωρίο» Βζλζάχ.—Μετίφρ Αγγέλου Βλάχου).

Συ.ίχΐιβ* ί$1 σΛ. 152.

Π αρά πάσας όμως τά ς  ενθέρμους εύχάς τοΰ  
Γρανδέ ΰπέρ τή ς  υγείας τή ς  γυναικός του , ής 
ή  προσεχής κληρονομιά ήν δ ι ’ αύ τόν πρώτος 
καί κύριος θάνατος, παρά πάσαν τή ν  συναρέ- 
σκειαν ·?,ν έδείκνυεν εν π α ντί πρός έκπλήρωσιν 
τώ ν  ε λά χ ισ τω ν  θελήσεων τή,ς μν,τρός καί τή ς  
κόρης, άμφοτέρων έκπλησσομένων επί τ ο ύ τ ω - 
παρά πάσας τά ς  τρυφεράς περιποιήσεις άς έδα - 
ψίλευεν ή Ε υγεν ία  εις τή ν  μητέρα  τη ς  , ή κυ
ρία Γρανδέ έβάδισε τα χ έω ς  πρός τό ν  θάνατον. 
Έ κ ά σ τη ν  ημέραν εξησθένει καί έφθινεν, ώς φθί- 
νουσι συνήθως α ί κ α τ ’ αύτή,ν τή ν  ηλικ ίαν νο- 
σοϋσαι γυναίκες. Ε ίχ ε  κ α τα σ τή  εύθρυπτος, ού
τω ς  είπείν, ώς τ ά  φύλλα τώ ν  δένδρων έν φθι- 
νοπώρω, κ’ έλαμπεν ύπό τ ά ς  α κ τίνα ς τοΰ  ή
λιου, ώς λάμπουσιν εκείνα χρυσούμενα ύπό τού 
φω τός του . Ό  θάνατός τη ς  ύπήρξεν άξιος τή,ς 
ζω ή ς  τη ς , θάνατος όλως χρ ιστιανικός, αληθώς 
ύψηλός. Τόν ’Ο κτώβριον μήνα τοϋ  1822 δ ιέ- 
λαμψαν ιδ ίω ς α ΐ άρετα ί αυ τή ς, ή  α γγελ ική  τη ς 
ύπομονή καί ή  πρός τή ν  κόρην τη ς  φιλοστορ
γ ία - έξέπνευσε δέ χωρίς ούδ’ ένα νά έκβάλγ 
γογγυσμόν ή παράπονον.’Αμνός άμωμος, άπήρ- 
χ ε το  εις ουρανούς καί ούδέν άλλο έλυπ εΐτο  ό τ ι 
κα τέλ ιπ εν επί γής ή τή,ν γλυκείαν σύντροφον 
τή ς  ψυχράς τη ς  ζω ή ς , εις ή,ν τ ά  έσ χ α τα  βλέμ 
μ α τά  τη ς  έφαίνοντο μυρίας προλέγοντα  όδύνας. 
"Ε τρεμε καταλίπουσα  τή,ν αμνάδα εκείνην,λευ
κήν ώς αύτή,ν,μόνην έν μέσω κόσμου εγω ισ τικού , 
όστις ήθελε νά τή ς  άφαιρέστ, τά  δέρας τη ς , τόν 
θησαυρόν τη ς .

—  Κόρη μου, τή  είπε πρίν έκπνεύση, μόνον 
εις τούς ουρανούς ε ίν ’ ευ τυχ ία , θ ά  τό  μάθγς 
μίαν ήμέραν.

Τήν επαύριον τού θανάτου της ή Ευγενία εύρε 
νέους λόγους προσηλώσεως εις τή,ν οικίαν εκεί
νην, οπού είχε γεννηθή, όπου είχε τοσούτον υ
ποφέρει, οπού ή μή-τηρ της είχε πρό μικρού ά- 
ποθάνει. Δέν ή,δύνατο νά θεωρή,σγ, τό παράθυρον 
καί τή,ν επί καλ ο βάθρων έδραν τής αιθούσης, 
χωρίς νά χύση δάκρυα.’Ενόμισεν ότι είχε πα
ραγνωρίσει τήν ψυχήν τού γηραιού της πατρός, 
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βλέπουσα πόσον τρυφερώς ούτος τήν έπεριποι- 
εΐτο. ΙΙρά μικρού ό γέρων είχε δώσει εις αύτή,ν 
τάν βραχίονα, ΐνα καταβώσιν εις τό πρόγευμα’ 
τήν έθεώρει δέ σχεδόν μετ’ άγαθότητος επί ώ
ρας ολοκλήρους, καί τήν έπωφθαλμία ούτως 
εϊπεΐν ώς εάν ήτο χρυσή.

Ό γέρων βυτοποιός τοσούτον ολίγον ώμοίαζε 
πρός εαυτόν, τοσούτον έτρεμεν ένώπιον τής θυ- 
γατρός του, ώστε ή Άννέτα καί οϊ Κρυσώ,μάρ
τυρες τής αδυναμίας ταύτης, άπέδωκαν αύτήν 
εις τήν προβεβηκυΐάν του ηλικίαν, κ’ έφοβήθη- 
σαν διανοητικήν τινα έξασθένησιν.

Τήν ήμέραν όμως, καθ’ ήν ή οικογένεια έπεν- 
θηφόρηοε, καί μετά τό γεύμα εις δ είχε κληθή 
ό συμβολαιογράφος Κρυσώ, ό μόνος γνωρίζων 
τά μυστήριον τού πελάτου του , τό ήθος τού γέ
ροντας εξηγήθη.

—  ’Αγαπητή μου κόρη, είπεν εις τήν Ευγε
νίαν, ότε άπεσκευάσθη ή τράπεζα κ’ έκλείσθη- 
σαν επιμελώς αϊ θύραι, είσαι τόρα κληρονόμος 
τής μητρός σου, κ’ έχομεν νά κανονίσώμεν με
ταξύ μας κάτι μικρά πράγματα. Δέν είν’ αλή
θεια, Κρυσώ ;

—  Μάλιστα.
—  Καί είνε τόσον άναγκαΐον νά τό κάμωμεν 

εύθύς σήμερον ;
—  Ναί, μικρούλα μου, ναί. Δέν ή,μπορώ νά 

μείνω εις τήν αβεβαιότητα,εις τήν όποιαν εύ- 
ρίσκομαι. Δέν πιστεύω νά θέλης νά με δυσα- 
ρεστήσγς.

—  ”Ω, πάτερ μου !
—  Λοιπόν, πρέπει νά τελειώσ·/) άπόψε αϋτή 

ή, ύπόθεσις.
—  Τί θέλετε νά κάμω ;
—  Αύτό, κόρη μου, δέν μέ άφορά. Κρυσώ, 

έξήγησέ της, σέ παρακαλώ . . .
—  Δεσποινίς, ό κύριος πατήρ σας δέν επι

θυμεί νά προβΤ) εις διανομήν, νά πωλήσγ δη
λαδή τά κτήματά του καί νά πληρώσγ τέλη υ
πέρογκα δι’όσα μετρητά έχει. Δι’ αύτό πρέπει 
νά μή γείνη άπο^ραφή τής περιουσίας, ήτις α
νήκει σήμερον ές αδιαιρέτου εις ύμάς καί τόν

! κύριον πατέρα σας . . .
—  Κρυσώ, είσαι βέβαιος δι’ ολ’ αυτά... ώ

στε νά τά λέγγ,ς εις μίαν άπειρον κόρην . . .
—  Άφησέ με, Γρανδέ, νά τελειώσω.
—  Λέγε. φίλε μου. Ούτε σύ ούτε ή κύρη μου
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δέν θέλετε βέβαια νά j/,ε γυμνώσετε. Δεν ε!ν’ έ
τσι, κόρη ¡/.ου ;

—  ’Αλλά, κύριε Κρυσώ, τί πρέπει νά χάμ.ω; 
ήρώτησεν άνυπομονσύσα ή Ευγενία.

—  Πρέπει, είχεν ό συμβολαιογράφος, νά υ
πογράψατε αύτό τό έγγραφον, διά του όποιου 
νά παραιτηθήτε τής κληρονομιάς τής κυρίας 
μητρός σας και ν’ άφήσετε εις τάν πατέρα σας 
τήν επικαρπίαν όλης τής αδιαιρέτου περιου
σίας σας, τής οποίας αυτός ά<ρ' ετέρου σάς πα
ραχωρεί τήν ψιλήν ιδιοκτησίαν.

—  Δεν εννοώ τίποτε από όσα ¡/.ου λέγετε, 
άπήντησεν ή Ευγενία. Δόσατέ ¡/.ου τό έγγρα
φον καί δείξατέ μου που πρέπει νά υπογράψω.

Ό  γέρων Γρανδέ έθεώρει εναλλάξ τό έγγρα
φον καί τήν κόραν του, τήν κόραν του καί τό 
έγγραφον, καί τοσούτον βιαίας γ,σθάνετο συγ
κινήσεις, ώστε άπέμαξε σταγόνας τινας ίδρώ- 
τος, αϊτινες έστιζον τό μέτωπόν του.

—  “Ακούσε κόρα [/.οω, τή είπε,άντί νά υπο
γράψεις αυτό τό έγγραφον, διά τό όποιον θά 
πληρώσωμ.εν φοβερόν χαρτόσημ,ον, δέν είνε καλ
λίτερα νά παραιτηθής άπλώς τής κληρονομιάς 
τής μακαρίτισσας τής μητέρας σου, καί ν’ ά- 
φήσγς επάνω μου τήν φροντίδα διά τό μέλλον; 
’Εγώ θά προτιμούσα αυτό. θά σου δίδω κάθε 
μήνα εκατόν φραγκάκια, νά κάμνγς λειτουρ- 
γιαίς όσαις θέλεις. Έκατά φραγκάκια, λαχτα
ριστά, άσαμένια . . .

—  Κάμνω, πατέρα μου, ό,τι θέλεις.
—  Δεσποινίς, είπεν ό συμβολαιογράφος, έχω 

καθήκον νά σάς παραταρήσω ότι τοιουτοτρό
πως άπογυμνούσθε . . .

—  "Ωχ, θεέ μου, είπεν εκείνα, καί τί μέ μέ
λει ;

—  Σιώπα, Κρυσώ. Λοιπόν, σύμφωνοι ! άνέ- 
κραξενό Γρανδέ, δράττων τήν χεΐρα τής κόρα; 
του καί πλήττων αυτήν διά τής ίδικής του. 
Δέν θά μετανοήσγς, Ευγενία, αί ; σύ είσαι τί
μιο κορίτσι ;

—  ΙΙατέρα ! . .
Ήσπάσθα αυτήν τότε έν διαχύσει καί περι- 

επτύχθα αυτήν μέχρι πνιγμού.
—  Δίδεις ζωήν εί; τόν πατέρα σου, κόρα ¡/.ου’ 

τού αποδίδεις ό,τι σού έδωσε. Τόρα ειμεθα ί
σια. Νά ! έτσι γίνονται ή δουλειαίς.Καί ή ζωή 
δουλειά είνε. Νά έχγς τήν ευχήν μου ! Είσαι 
καλόν κορίτσι, πού άγαπά τόν πατέρα του. 
Τόρα κάμε ό,τι θέλεις. Λύριον λοιπόν, Κρυσώ, 
προσέθακε θεωρών τάν κατάπλακτον συμβολαι
ογράφον. Κύτταξε νά έτοιμάσης καθώς πρέπει 
τήν πράξιν τής παραιτήσεως εις τό δικαστή- 
ριον.

Τήν επαύριον περί τήν μεσαμβρίαν υπέγραφα 
ή δήλωσις, δι’ ήςή Ευγενία συνετέλει τήν παν
τελή αυτής άπογύμνωσιν.

Έν τούτοι: ό γέρων βυτοποιός, παρά τήν έ-
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παγγελίαν του, δέν είχε πλαρώσει εις τήν θυ
γατέρα του, μετά ενός έτους παρέλευσιν, ουδέ 
λεπτόν εκ τών εκατόν φράγκων, άτινα τοσού- 
τον παναγυρικώς είχεν ύποσχεθή εις αυτήν. 
"Οτε δέ ή Ευγενία έλάλησεν εις αυτόν περί τού
του άστειευομένη, ήρυθρίασεν εκείνος, άνέβα 
ταχέως εϊς τό γραφεΐόν του, κ’ έπανελθών προ- 
σέφερεν εις αυτήν τό τρίτον περίπου τών κει- 
μαλίων, άτινα είχεν αγοράσει παρά τού ανε
ψιού του.

—  Νά, μικρούλα μου , τή είπε μεθ’ 'ικανής 
ειρωνείας, τά δέχεσαι αύτά διά τά χίλια δια
κόσια σου φράγκα ;

—  ’Αλήθεια, πατέρα, μού τά χαρίζεις ;
—  Θά σού δώσω άλλα τόσα τού χρόνου, ά- 

πήντνισε ρίπτων αύτά εϊς τήν ποδιάν της. "Ε
τσι θά έχνις γρήγορα ολα του τά κρεμαστάρια, 
προοέθηκε τρίέων τάς χεΐράς του, ευτυχής ότι 
κατώρθωσε νά κερδοσκοπήσγ κ’ έπ’ αυτού τού 
αισθήματος τής θυγατρός του.

Ούχ’ ήττον ό γέρων, καίτοι ρωμαλέος έτι, 
ήσθάνθη μετ’ ολίγον τήν ανάγκην νά μυήσν) 
τήν θυγατέρα του τά μυστήρια τής οικιακής 
του διαχειρίσεως. ’Επί δύο συνεχή έτι έπέτρε- 
ψεν εις αυτήν νά διατάττ·/), έπί παρουσία του, 
τά τής ήμερησίας καταναλώσεως, καί νά παρα- 
λααβάνη τάς εισφοράς τών αύλιτών του. Έδεί- 
δαςεν αΰτήν βραδέως καί διαδοχικώς τό όνομα, 
καί τήν περιοχήν τών κτημάτων καί τών α
γρών του. Περί τό τρίτον δ' έτος τοσούτον κα
λώς είχε συνειθίσει αυτήν εις πάντα τής φιλαρ- 

υρίας του τρόπον, καί τοσούτον είχε μ.ετα- 
άλει αληθώς έκαστον αυτών εϊς έξιν εκείνης, 

ώστε τή ένεπιστεύθη άφόβως τάς κλείδας τής 
όψοθήκης καί κατέστησεν αύτήν κυρίαν τού 
οίκου.

Πέντε έτι παρήλθον οϋτω, χωρίς έκτακτόν 
τι γεγονός νά διακόψγι τήν μονότονου ύπαρξιν 
τής Ευγενίας καί τού πατρός της. Τά αύτά 
έπί τόΐς αύτοΐς έπανελαμβάνοντο διαρκώς,μετά 
τής χρονομετρικής ακρίβειας τών κινήσεων τού 
γηραιού εκκρεμούς τής οικίας.

Ή βαθεΐα'μελαγχολία τής δεσποινίδας Γραν
δέ ούδένα έλάνθανε’ κ' έμάντευον μέν πάντες 
τόν λόγον της, άλλ’ ούδέποτε λόγος εκείνης έ- 
δικαίωσε τάς υποψίας τών έν Σωμύρη περί τών 
μύχιων αισθημάτων τής πλούσιας κληρονόμου.

Οί τρεις Κρυσώ καί τινε; φίλοι των, οϋς ά- 
νεπαισθήτω; είχον ούτοι εισαγάγει εις τήν οι
κίαν, άπετέλουν τόν κύκλον ολον τής συνανα
στροφής της. Ούτοι έδίδαξαν αύτήν νά παίζη 
ο ΐ'ίπ τ , καί ήρχοντο πάσαν εσπέραν έπί τούτω.

Εντός τού έτους 1Κ27 ό πατήρ της, αι
σθανόμενος το βάρος τών ασθενειών του, ήναγ- 
κάσθη ν’ άποκαλύψ·/] εις αύτήν τά μυστήρια 
τής ακινήτου ιδιοκτησίας του, κ’έλεγεν εις αύ- 

| τήν ν’ αποτείνεται, εν περιπτώσει δυσχερείων,
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εις τόν συμβολαιογράφον Κρυσώ, ούτινος έγνώ- 
ριζε τήν χρηστότητα. Είτα δέ, περί τά τέλη 
τού αύτού έτους, κατελήφθη ό γέρων, έν ήλι- 
αία όγδοήκοντα καί δύο έτών, υπό παραλυσίας 
ήτις ταχέως προύχώρησεν. Ό κύριος Βερζερέν 
κατεδίκασε τόν Γρανόέ.

Άναλογιζομένη ότι μετά μικρόν ήθελεν άπο- 
λειφθή μόνη έν τώ κόσμω, ή Εύγενία προσήγ- 
γισεν, ούτως είπεϊν έτι μάλλον, εις τόν πατέρα 
της, καί συνέσφιγξεν έπί πλέον τόν έσχατον 
τής στοργής αύτής κρίκον. ΔΓ αύτήν, ώς καί 
διά πάσαν έρώσαν γυναίκα,ό έρως ήν ό κόσμος 
όλόκληρος. . . καί ό Κάρολος έλειπεν.’Επέδειξεν 
αληθές ύψος θωπείας καί φιλοστόργου περιποι- 
ήσεως πρός τον γέροντα πατέρα της, ούτινος 
κατέπιπτον μέν ήδη αϊ διανοητικαί δυνάμεις, 
διετηρεΐτο δ’ έμφύτως αδιάπτωτος ή φιλαρ- 
γυρία. Ούτω δέ ό θάνατος τού ανθρώπου τού
του ούδόλως ϋπήρξεν αντίθετος πρός τήν ζωήν 
αύτού.

’Από πρωίας διέτασσε καί τόν έκύλιον με
ταξύ τής εστίας τού κοιτώνός του καί τής θύ- 
ρας τού γραφείου του, μεστού χρυσίου βεβαίως, 
όπου καί έμενε τέλος ακίνητος, θεωρών ένα- 
γωνίως τούς ερχομένους εϊς έπίσκεψίν του καί 
τήν σιδηρότευκτον θύραν τού θησαυροφυλακίου 
του. Έζήτει έξήγησιν ακριβή τού έλαχίστου 
θορύβου όν ήκουε, καί, πρός μεγίστην έκπληζιν 
τού συμβολαιογράφου, ήκουε τόν σκύλον του 
χασμώμενον έν τή αύλή. Έκ τής φαινομένης 
του νάρκης ήγείρετο μόνον καθ’ ήν ήμεραν καί 
ώραν έμελλε νά λάβ·ρ μισθώματα,νά ύπολογίσγ 
τά παρά τών αύλιτών του όφειλόμενα, καί νά 
δώσγ έξοφλήσεις. Διέσειε τότε τόν τροχοφόρον 
κλιντήρά του, μέχρις ού έφθανεν απέναντι τής 
θύρας τού γραφείου του. "Ηνοιγεν αυτήν διά 
τής θυγατρός του, κ’ έπέβλεπε τήν παρ’ αύτής 
τής ίδιας μυστικήν τοποθέτησιν τών άργυρού- 
χων σάκκων, μέχρις ού πάλιν έκλείετο ή θύρα. 
Είτα έπανήρχετο έκείνη σιωπηλή εις τήν θέ- 
σιν της, άφού έδιδεν εις αύτόν τό πολύτιμον 
κλειδίον, όπερ έφερεν ούτος πάντοτε έντός τού 
θυλακίου τού υπενδύτου του καί πολλάκις έ- 
ψαυεν έξωθεν εύχαοίστως.

Ό γηραιός αύτού φίλος, ό συμ.βολαιογρά- 
φος, προβλέπων ότι ή πλουσία κληρονόμος ή
θελεν άναγκαίως νυμφευθή τόν πρόεδρον άνε- 
ψιόν του, αν ό Κάρολος Γρανδέ δέν έπανήρχε- 
το, ηΰξησε τάς πρός αύτήν περιποιήσεις καί 
φιλοφροσύνας του. Ήρχετο καθ’ έκάστην ζη
τών τάς διαταγάς τού Γρανδέ, μετέβαινε κατά 
παραγγελίαν του εις Φροαφών, εις τούς άγρούς, 
τούς λειμώνας καί τάς αμπέλους, έπώλει τήν 
συγκομιδήν, καί μετέβαλε τά εισοδήματα εις 
χρυσόν καί εις άργυρον, στοιβαζομένους κρυ
φίως έπί τών σάκκων, οϊτινες έπλήρουν τό τα- 
μεΐον τού γέροντος.

Έπήλθον τέλος αί ήμέραι τής αγωνίας καθ’ 
άς τό ισχυρόν σώμα τού Γρανδέ έπάλαισε πρός 
τήν καταστροφήν. Ήθέλησε νά μείνη καθήμε- 
νος έγγύς τής εστίας του, καί απέναντι τής 
θύρας τού γραφείου του. “Εσυρε πρός εαυτόν 
καί πεοιετύλισσε τά καλύμματα δι’ ών τόν ε- 
σκέπαζον, κ’ έλεγεν είς τήν Άννέταν :

—  Φύλαξέ τα , . . κλεΐσ’ τα, . . νά μή μού 
τά κλέψουν.

Όσάκις κατώρθου ν’ άνοιξη τούς οφθαλμούς 
του, όπου είχε συγκεντρωθή όλη του ή ζωή, 
έστρεφεν αυτούς πάραυτα πρός τήν θύραν. τού 
θησαυροφυλακίου του, λέγων πρός τήν θυγα
τέρα του :

—  Είν’ έκεΤ; έκεΐ ; διά φωνής έλεγχούσης 
φόβον καί τρόμον.

—  Ναί, πατέρα !
—  Πρόσεχε τό χρυσάφι ! Φέρε μ.ου έδώ χρυ

σάφι, χρυσάφι...
Ή Εύγενία έσκόρπιζεν ενώπιον αύτού λου

δοβίκεια έπί τής τραπέζης· έμενε δ’ εκείνος ώ
ρας ολοκλήρους προσηλών τά βλέμματα έπί τών 
χρυσών νομισμάτων, ώς παιδίον θεωρούν ήλι- 
θίως τό αύτό πράγμα οτε τό πρώτον αρχίζει 
νά βλέπη, καί μειδιών αύτομάτως καί άδιαφό- 
ρως ώς νήπιον.

—  "Ετσι ζεσταίνομαι! έλεγεν ένίοτε, κ’ έ- 
ξέφραζεν ήθός τι μακαριότητας ή μορφή του.

"Οτε ό εφημέριος τής ένορίας ή'/.θε νά δώση 
είς αύτόν τήν άγίαν κοινωνίαν , οί οφθαλμοί 
του νεκροί άπό τίνος κατά τό φαινόμενον, έ- 
ζωογονήθησαν άμ.α ίδόντες τόν σταυρόν, τά 
κηροπήγια καί τό άργυρούν άγιασμοδοχεΐον, 
καί ή προβοσκίς του έκινήθή τό ύστατον. "Θτε 
δέ ό ίερεύς προσέφερεν είς τά χείλη του τόν 
άργυρούν έπίχρυσον σταυρόν ϊνα άσπασθώσι τόν 
Χριστόν, προέβη είς κίνημά φοβερόν ϊνα τόν 
άρπάση καί τό κίνημα αύτό υπήρξε τό τέλος 
τής ζωής του. Έκάλεσε τότε τήν Ευγενίαν, 
ήν δέν έβλεπε, καίτοι γονυπετή ένώπιόν τόυ 
καί βρέχουσαν διά τών δακρύων της τήν ψυ- 
χράν του ήδη χεΐρα.

—  Πατέρα μου,τήν εύχήν σου ! είπεν έκείνη.
—  Έ χ ε όλα έννοια ! τή είπε. θά μού δώ- 

σγ,ς λογαριασμόν έκεΐ έπάνω, προσέθηκεν, ά- 
ποδεικνύων διά τών λόγων τούτων ότι ό Χρι
στιανισμός είνε ή θρησκεία τών φιλάργυρων.

Ή Εύγενία εύρέθη ούτω μόνη έν μέσω τής 
οικίας έκείνης, ούδένα έχουσα περί έαυτήν, ον 
ήδύνατο νά Οεωρήση έλπίζουσα Ó τι ήθελεν έν- 
νοηθή, πλήν τής Άννέτας, τού ¡/.όνου όντος, 
όπερ τήν ήγάπα άληθώς καί μεθ’ ής ήδύνατο 
νά όμιλήση περί τού άλγους τής καρδίας της. 
Ή μεγάλη ’Λννέτα ήτο πρόνοια διά τήν Εύ
γενίαν. Ούτω δέ δέν ΰπήρςε δούλη δι’ αύτήν, 
άλλά ταπεινή φίλη.

Μετά τόν θάνατον τού πατρός της ή Εύγε-
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νία έμαθε παρά του συμβολαιογράφου Κρυσώ ι 
ότι είχε τριακοσίων χιλιάδων λιβρών εισόδημα 
από γής,κειμένης έν τή έπαρχία τής Σωμύρής, 
8ξ εκατομμύρια είς χρεώγραφα δίδοντα τόκον 
τρία τοΐ; εκατόν, καί ήγορασμένα πρός έξή- 
κοντα φράγκα, ένφ ήξιζον τότε εβδομήκοντα 
επτά' πλήν δέ τούτων καί δύο έκατομμύρια ε
κατόν χιλιάδας φράγκων εις χρυσόν, μή λογι- 
ζομένων τών καθυστερ θυμένων μισθωμάτων. 
Όλη της ή περιουσία έξετιμάτο έν συνόλω 
άντί δεκαεπτά έκατομμυρίων.

—  Που να εινε ό έςάδελφός μου ; έλεγε 
καθ’ έαυτήν.

Την ήμ-έραν καθ’ ήν ό Κρυσώ παρέδωκεν ε’ις 
την πελάτιδά του την γενικήν έκκαθάρισιν τής 
κληρονομιάς, ή Ευγενία έμεινε μόνη μετά της 
Άννέτας· έκάθηντο δ’ άμφότεραι εκατέρωθεν 
τής μεγάλης εκείνης εστίας της αιθούσης, ή- 
τις, κενή ήδη, ητο πλήρης αναμνήσεων, άπό 
τής έδρας μ.ετά καλοβάθρων έφ’ ής έκάθητο ή 
μήτηρ της μέχρι του ποτηρίου άφ’ ού είχε πίει 
ό έςάδελφός της.

—  Άννέτα, έμείναμεν μ.όναι. . .
—  Ναι, κυρία. Νά ήζευρα που είνε,τό που

λάκι μου, θά. ’πήγαινα πεζή νά τόνεϋρω.
—  Μάς χωρίζει θάλασσα ! ΰπέλαβεν ή νεά- 

νις.
Ένώ ή ταλαίπωρος κληρονόμος συνέκλαιεν 

οϋτω μετά τής γηραιάς της ύπηρετρίας, έν τή 
ψυχρά καί σκοτεινή εκείνη οικία, ήτις ήτο δι’ 
αυτήν ό κόσμος ολόκληρος, περί ούδενός άλλου 
έγίνετο λόγος, άπό Νάντης μέχρις 'Ορλεάνης, 
ή περί τών δεκαεπτά έκατομμυρίων τής δε- 
σποινίδος Γρανδέ. ΙΙοώτη αυτής πράξις υπήρξε 
νά χορηγήση εις την Άννέταν χιλίων διακο- 
σίων φράγκων έτήσιον εισόδημα, ήτις, έχουσα 
ήδη έξ έαυτής άλλα εξακόσια φράγκα, κατέστη 
οϋτω πλουσία νύμφη, καί έντός μηνός έγένετο 
άπό δεσποινιδος δέσποινα, υπό τήν αιγίδα του 
'Αντωνίου Κορνουαγέ,διορισθέντος γενικού έπι- 
στάτου τών κτημάτων τής δεσποινιδος Γρανδέ.

Ή κυρία Κορνουαγέ διεκρίθη μεγάλως υπέρ 
πάσας τάς συγχρόνους αύτής. Καίτοι είχε πεν- 
τήκοντα καί εννέα έτών ηλικίαν, μόλις έφαί- 
νετο τεσσαρακοντοϋτις' τά χονδρά της χαρα
κτηριστικά είχον άντιστή εις τάς προσβολάς 
τού χρόνου. Χάρις δέ εις τόν μοναχικόν αύτής 
βίον, ένέπαιζε τό γήρας διά χροιάς εύανθούς 
καί σιδηράς υγείας. Ουδέποτε ίσως ύπήρξεν ώ- 
ραιοτέρα ή τήν ήμέραν τών γάμ.ων της. ΙΙα- 
χεϊα, χονδρά καί ρωμαλέα, είχεν ύπέρ αύτής 
συνηγορούσαν τήν άσχημίαν της,καί ή άκατά
πονος αύτής μορφή έξέφραζεν ευδαιμονίαν, ή- 
τις κατέστησεν εις πολλούς φθονητήν τήν τύ
χην τού Κορνουαγέ.

—  Είδες χρώμα ; έλεγεν ό έμπορος τών έ- 
ριούχων.

—  Ήμπορεϊ, ‘ξεύρεις, νά κάμη καί παιδιά, 
είπεν ό έμπορος τού άλατος . Αύτή, ’ρ.άτια 
μου, βαστά ’σάν νά είνε, μ.έ συμ.πάθειο, αλατι
σμένη .

—  "Εχει χρήματα, έλεγε τρίτος γείτων, καί 
ό Κορνουαγέ τήν έκαμε.

Έξερχομένη τής γηραιάς οικίας ή Άννέτα, 
ήτις ήγαπάτο ύφ’ όλης τής γειτονίας, ούδέν 
άλλο ήκουεν ή συγχαρητήρια, καταβαίνουσα 
τήν έλικοειδή όδόν, ΐνα μεταβή εις τήν έκκλη- 
σίαν . Ή Εύγενία τή έδωκε δώρον νυμφικόν 
τρεις δωδεκάδας μαχαιροπείρουνα, ό δέ Κορ
νουαγέ, κατάπληκτος έκ τοιαύτης μεγαλοδω
ρίας, έλάλει δακρύων περί τής κυρίας του, καί 
ήτο πρόθυμος νά κοπή δι' αυτήν.

Γενομ-ένη οικονόμος τής Εύγενίας ή κυρία 
Κορνουαγέ άπέκτησε καί άλλην εύτυχίαν Ισην 
προς τήν άπόκτησιν συζύγου. Είχε τέλος ν’ ά- 
νοίγγ καί νά κλείη τό όψοφυλάκιον, είχε νά δί- 
δη τά τρόφιμα τής ημέρας, ως έπραττεν ό μα
καρίτης αύθέντης της. Είχεν επίσης νά διοική 
δύο ύπηρέτας, μίαν μ,αγείρισσαν καί μίαν θα
λαμηπόλον έπιτετραμμένην νά διορθώνη τήν 
λευκοστολήν τής οικίας καί νά ράπτη τάς έσθή- 
τας τής δεσποινιδος.

Ό Κορνουαγέ συνε/.έντρωσε τά καθήκοντα 
έπιστάτου καί διαχειριστού. Περιττόν δέ νά εί- 
πωμεν ότι ή μαγείρισσα καί ή θαλαμ-ηπόλος, 
άς έξέλεξεν ή Άννέτα,ήσαν άληθεΐς άδάμαντες.

Ή δεσποινίς Γρανδέ άπέκτησεν οϋτω τέσ- 
σαρας ύπηρέτας, ών ή άφοσίωσις ήτο άπεριό- 
ριστος. Οί μισθωταί δέν ένόησαν μεταβολήν 
τινα έκ του θανάτου τού γέροντος, διότι αί έ
ξεις τής διαχειρίσεως αύτού ήσαν αύστηρώς ώ- 
ρισμ.έναι, έξηκολούθησαν δέ άμεταβλήτως καί 
έπιμελώς τηρούμεναι ύπό τού κυρίου καί τής 
κυρίας Κορνουαγέ.

Τριακοντούτις ήδη ή Εύγενία ούδεμίαν έ- 
γνώριζεν εύτυχίαν τού βίου. Ή ώχρά καί κα- 
τηφής παιδική της ηλικία είχε παρέλθει έγγύς 
μ.ητρός, ής ή παραγνωριζομ-ένη καί προσκοπτο- 
μένη καρδία άδιαλείπτως ύπέφερε. Καταλεί- 
πουσα έν χαρά τήν ζωήν, ή μ.ήτηρ αϋτη ώ- 
κτειρε τήν θυγατέρα της, οτι Ιμελλεν ετι νά 
ζήση,καί άφήκεν εις τήν ψυχήν αύτής έλαφράν 
συνειδήσεως τύψιν καί αιωνίους πόθους.

Ό πρώτος καί μόνος τής Εύγενίας έρως ήτο 
δι’ αύτήν άφορμή μελαγχολίας.’Επί τινας μό
λις ημέρας ϊύούσα τόν έοαστήν αύτής, είχε 
δώσει εις αύτόν τήν καρδίαν της μεταξύ δύο 
κλοπίων φιλημ.άτων. Είτα έκεϊνος άνεχώρησε, 
καί κόσμος όλος έχώρισεν αύτούς. Ό  έοως ού- 
τος, ον κατηράσθη ό πατήρ της καί έξ ού ά- 
πέθανεν ή μήτηρ της, πολλήν εις αύτήν πα
ρείχε λύπην καί ασθενείς τινας μόλις έλπίδας. 
Οϋτω δέ μέχρι εκείνης τής έποχής είχεν έπι- 
διώξει μόνον τήν εύτυχίαν, εξαντλούσα τάς
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δυνάμεις αύτής,άλλά μή άντικαθιστώσα αύτάς. [
Έν τώ ήθικώ, ώς καί έν τώ φυσικώ βίω ύ- 

πάρχει εισπνοή καί έκπνοή. Ή ψυχή έχει α
νάγκην ν’ απορροφά τά αισθήματα ψυχής άλ
λης καί άφομοιούσα αύτά νά τ’ άνταποδίδη 
πλουσιώτερα. Χωρίς τού ωραίου τούτου άν- 
θρωπίνου φαινομ-ένου, άδύνατον νά ζήση καρ- 
δία. Στερείται άέρος, πάσχει καί φθίνει.

Ή Εύγενία ήρχιζε πάσχουσα. Δι' αύτήν ό 
πλούτος ούτε δύναμις ήτο ούτε παρηγορία. 
Ζωή δι’ αύτήν ήτο ό έρως, ή θρησκεία καί ή 
εις τό μ.έλλον πίστις. Ό  έρως έςήγει εις αύτήν 
τήν αιωνιότητα. Ή καρδία της καί τό Εύαγ- 
γέλιον τή ύπεδείκνυον δύο μέλλοντας καί προσ- 
δοκωμένους κόσμους. Ημέρας δέ καί νυκτός έ- 
βυθίζετο εις τούς κόλπους δύο άπειρων λογι
σμών, οΐτινες ίσως δι’ αύτήν άπετέλουν ένα καί 
μόνον, καί άπεμονούτο έντελώς, άγαπώσα καί 
νομίζουσα έαυτήν άγαπωμένην. Από επτά ήδη 
έτών τό πάθος της είχε δεσπόσει αύτής όλο- 
κλήρως.

Θησαυρός της δέν ήσαν τά εκατομμύρια, ών 
έπεσωρεύοντο τά εισοδήματα, άλλ’ή σκευοθήκη 
τού Καρόλου' αί δύο εικόνες αΐτινες ήσαν ά- 
νηρτημέναι ϋπεράνω τής κλίνης της' τά κοσμή
ματα του,άτινα είχεν έςαγοράσει παρά τού πα- 
τρός της, κ' έφύλαττε παρατεταγμένα έπί στρώ
ματος βάμβακος έντός τού σωρού τού παλαιού 
ερμαρίου' ή δακτυλήθρα τέλος τής θείας της, 
ήν είχε μεταχειρισθή ή μήτηρ της, καί ήν έ- 
λάμβανεν εύλαβώς καθ’ ήμέραν ΐνα έργασθή εις 
κέντημά τι, άληθή πηνελόπης ιστόν, όπερ εΐ- 
χεν άρχίσει μόνον όπως φορή εις τόν δάκτυλόν 
της τό πλήρες άναμνήσεων έκείνο χρυσούν μι
κροτέχνημα.

Δέν έφαίνετο πιθανόν ότι ή δεσποινίς Γρανδέ 
ήθελεν άποφασίσει νά νυμφευθή διαρκούντος τού 
πένθους της.Ή αληθινή της εύλάβεια ήτο γνω
στή. Οϋτω δέ ή, οικογένεια Κρυσώ, ής τήν πο
λιτικήν σωφρόνως διηύθυνεν ό γέρων άββάς,ήρ- 
κέσθη νά πολιορκήση τήν κληρονόμον καί νά 
περιβάλη αύτήν διά τών τρυφερωτάτων περι
ποιήσεων.

Πάσαν εσπέραν παρ’ αύτή έπλήρου τήν αί
θουσαν όμήγυρις συγκροτουμένη έκ τών θερμο- 
τάτων καί μάλλον άφωσιωμένων Ινρυσωτιστών 
τής χώρας, οΐτινες έψαλλον πάντες έναμίλως 
τούς αίνους τής οίκοδεσποίνης. Ή Εύγενία εΐ- 
χεν ήδη τόν τακτικόν της ιατρόν, τόν έλεονό- 
μον της, τόν κοιτωνάρχην της, τήν άρχιθαλα- 
μηπόλον της, τόν πρωθυπουργόν της καί τόν 
γραμματέα της, γραμματέα δέ ιδίως, όστις έ- 
πιθυμίαν είχε πολλά νά τή είπη. Καί κρασπε- 
δοφόρον άν έπεθύμει ή πλουσία κληρονόμος, θά 
εϋρίσκετο άμέσως. Ήτο βασίλισσα άληθής,καί 
ή μάλλον κολακευομ.ένη πάσης άλλης βασιλίσ-
οης.

Ή κολακεία ούδέποτε προέρχεται άπό μεγά
λων ψυχών' ιδιάζει εις τά μικρά πνεύματα, ά- 
τινα κατορθούσι νά σμικρύνωνται έτι μάλλον, 
ΐνα είσδύωσιν εύκολώτερον εις τήν βιωτικήν 
σφαίραν τού προσώπου, ούτινος είσί δορυφόροι. 
Έν τή κολακεία ύπακούεται πάντοτε συμφέρον. 
Διά τούτο δέ πάντες όσοι καθ’ εσπέραν έπλή- 
ρουν τήν αίθουσαν τής δεσποινίδας Εύγενίας, 
ήν άπεκάλουν δεσποινίδα Δέ Φροαφών, κατώρ- 
θουν θαυμασίως νά τήν πανηγυρίζωσιν.

Ή  έπαινετική έκείνη συναυλία, ήν πρώτον 
τότε ήκουεν ή Εύγενία, κατέστησεν αύτήν τό 
κατ’ άρχάς περιπόρφυρον έξ αϊδούς. Άλλ’ άνε- 
παισθήτως, καί παρά πάσαν τήν αγροικίαν τών 
γινομένων αύτή φιλοφρονήσεων, τό οϋς της συ- 
νείθισεν έπί τέλους τοσούτον ν’ άκούη εύφημού- 
μενον τό κάλλος της, ώστε άν νεήλυς τις τήν 
έλεγεν άσχημον, ό ψόγος ούτος ήθελε τή προ
ξενήσει πολ.ύ πλείονα αίσθησιν ή πρό όκτώ έ
τών. Είτα κατήντησε καί ν' άρέσκηται εις τάς 
ηδυλογίας οσας ήκουε, διότι κατέθετεν αύτάς 
κρυφίως εις τούς πόδας τού μυστικού της ει
δώλου.

Συνείθισεν οϋτω βαθμηδόν νά βλέπη πάντας 
προσφερομένους εις αύτήν ώς εις ήγεμονίδα,καί 
τήν αυλήν της πλήρη καθ’ έσπέραν. Ό κύριος 
πρόεδρος Δέ Βομφών ήν ό ήρως τής μικράς έ
κείνη ς όμηγύρεως, καθ' ήν τό πνεύμά του, τό 
πρόσωπόν του , ή μάθησις καί οί άρεστοί του 
τρόποι έπηνούντο άδιακόπως. Είς τών παριστα- 
μένων παρετήρει, ότι άπό έπταετίας είχε με
γάλως αύξήσει τήν περιουσίαν του, ότι τό Βομ
φών άπέφερε τούλάχιστον δέκα χιλιάδας φράγ
κων εισόδημα, κ’ εϋρίσκετο συνεσφιγμένον, ώς 
πάντα τά κτήματα τών Κρυσώ,έντός τών άπε- 
ράντων κτήσεων τής κληρονόμου.

—  Ήξεύρετε, δεσποινίς, έλεγεν είς τών συ
νήθων, οτι οι Κρυσώ έχουν ολοι μαζύ σαράντα 
χιλιάδες λίβρας εισόδημα ;

—  Καί τάς οικονομίας πού τάς βάζετε ; ύ- 
πελάμβανε γραΐά τις φίλη τού κόμματος, ή δε
σποινίς Γριβωκούρ. "Ενας κύριος άπό τά Πα
ρίσια ήλθ’ έσχάτως κ’έπρόσφερεν εις τόν κύριον 
Κρυσώ διακοσίας χιλιάδας φράγκα διά τό συμ
βολαιογραφείων του. "Αν διορισθή είρηνοδίκης, 
θ’?άναγκασθή νά τά πώληση.

—  Θέλει νά διαδεχθή τόν κύριον Δέ Βομ
φών ώς πρόεδρος τού δικαστηρίου, καί λαμβά
νει τά μέτρα του, άπήντησεν ή κυρία Όρσον- 
βάλ. Ό κύριος πρόεδρος θά γείνη έφέτης καί 
κατόπιν πρόεδρος' έχει τά μέσα καί θά κάμη 
στάδιον.

—  Είνε διακεκριμένος άνθρωπος, έλεγεν άλ- 
λος'δέν φρονείτε, δεσποινίς ;

Ό  κύριος πρόεδρος είχε προσπαθήσει νά συμ- 
μορφώση τό ήθος αύτού πρός τάς άπαιτήσεις 
τής Οέσεώς του άπέναντι τής Εύγενίας. Καίτοι
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τεσσαρακοντόύτης, μελάγχρους, τραχεΐαν έχων 
τήν μορφήν, ξηράν δέ ώς πάσαι αί δικαστικαί 
φυσιογνωμίαι, ένεδύετσ ώς νεανίας,έπαιζε μετά 
λεπτοφυούς ράβδου, δεν έταμβάκιζε παρά τή 
δεσποινίδι Δέ Φροαφών, ήρχετο δέ προς αυτήν 
πάντοτε φορών λευκόν λαιμοδέτην καί χιτώνα 
ούτινΟζ ή εύρύπτυχος τραχηλιά έξωμοίαζεν 
αύτόν κάπως προς ινδικήν όρνιθα . Ώμίλει 
δε οίκείως πάντοτε πρός τήν ώραίαν κληρο
νόμον, κ’ έκάλει αυτήν : Ή  ά γα .τη τή  [ία ς  Ε ν - 
γι> ·ία .

’Λπλώς ε’ιπεΐν αί έσπεριναί παρά τή Ευγενία 
σκηναί ήσαν απαράλλακτοι πρός την έν άρχή 
τής προκειμένης ιστορίας πε'ριγραφεΐσαν, εκτός 
μόνον ότι τά πρόσωπα ήσαν περισσότερα, έλει
παν δέ ό κύριος καί ή κυρία Γρανδέ, και τόν 
.ϋ ζ 'οΥ  εϊχεν άντικαταταστήσει τό ο ν ίσ τ . 'Υ ί τών 
κυνών άγέλη έδίωκε πάντοτε την Ευγενίαν καί 
τά εκατομμύριά της, άλλ’ ειχεν ήδη γίνει πο- 
λυαρ.ιθμοτέρα, ύλάκτει κάλλιον, καί περιεστοί- 
χιζε πανταχόθεν καί μεθοδικώς τό θήραμα.

Ά ν δ Κάρολος ήρχετο αίφνης έκ του βάθους 
τών ’Ινδιών, ήθελεν έπανεύρει τά αύτά πρό
σωπα καί τά αύτά συμ,φέροντα. Ή κυρία Δε 
Γρασέν, ήν ή Ευγενία περιεποιεΐτο μετά πολ
λής άγαθότητος καί φιλοφροσύνης, έπέμενε 
πάντοτε τυραννοΰσα τούς Κρυσώ . ’Αλλά καί 
τότε ώς καί άλλοτε ή μορφή τής Εύγενίας ή
θελε φανή δεσπόζουσα τής είκόνος' και τότε 
ώς καί άλλοτε, ό Κάρολος ήθελε παραστή ώς 
ήγεμών. Ουχ ήττον υπήρχε καί πρόοδος.Ή αν
θοδέσμη, ήν προσέφερεν άλλοτε ό πρόεδρος εις 
την Εύγενίαν κατά τάς ήμέρας τών εορτών 
τής, είχε καταστή περιοδική. Πάσαν εσπέραν, 
εφερέν ούτος εις την πλουσίαν κληρονόμον μ.ε- 
γάλην καί λαμπράν ανθοδέσμην, ήν ή κυρία 
Κόρνόύαγέ έθετεν έπιδεικτικώς εντός βαυκά- 
λεως, έρριπτε δέ κρυφίως εις γωνίαν τινά τής 
αύλής, άμα ώς οί έπισκέπται άπήρχοντο.

Έν αρχή τού έαρος ή κυρία Δέ Γρασέν άπε- 
πειράθη νά ταράξη την εύδαιμονίαν τών Κρυ
σώ, λαλοΰσα εις την Εύγενίαν περί τοΰ μαρ- 
κησίου Δε Φροαφών, ούτινος ό κατεστραμμέ
νος οίκος ήδύνατο ν’ άνεγερθή, άν ή κληρονό
μος άπεφάσιζε νά τώ άποδώση τάς γαίας του 
ί>ιά γαμικοϋ συμβολαίου. Ή κυρία Δέ Γρασέν 
εξήρε τό πατρικόν άξίωμα καί τόν μαρκησια- 
κον τίτλον, ύπολαμβάνουσα δέ τό ειρωνικόν 
μειδίαμα τής Εύγενίας ώς έπιδοκιμ.ασίαν, έλεγε 
πανταχοϋ ότι ό γάμος τοΰ προέδρου Κρυσώ 
δέν ήτο τόσον ώριμος, όσον ό κόσμος ένόμιζε.

—  Μολονότι ό κύριος Δέ Φροαφών είνε πεν
τηκοντούτης, έλεγε, δέν φαίνεται περισσότερον 
ηλικιωμένος τοΰ κυρίου Κρυσώ. Είνε αλήθεια 
ότι είνε χήρος καί έχει καί παιδιά, άλλ’ είνε 
μαρκήσιος, θά ήνε πατρίκιος τής Γαλλίας, καί 
εις την σημερινήν έποχήν τοιοΰτοι γαμβροί

εύκολα δέν εΰρίσκονται. Γνωρίζω άπό ασφαλή 
πηγήν, ότι ό γέρων Γρανδέ είχε σκοπόν νά συν- 
δεθή μέ τούς Φροαφών καί νά ένωση όλα του 
τά κτήματα μέ τάς γαίας των. ΙΙολλαίς φοραίς 
μοΰ τό είχεν είπεΐ ό πονηρος γέρων.

—  Πώς,Άννέτα ! είπεν εσπέραν τινά κατα- 
κλινομένη ή Εύγενία' ούδέ μίαν φοράν νά μή 
μοΰ γράψή !

[ " Ε ε ι τ β ι  συ νέχ εια .].

ΑΘΗΝΑΙ
[Γ π δ  Καρόλου δ ί Μοο!)|.

Σ ι̂ια’ [ίί σιλ. 161.
β'.

Πλέοντας εις Πειραιά έφώτιζεν ημάς λαμ
πρόν σεληναΐον φώς. Αί ώχοαί τής σελήνης α
κτίνες προσέπαιζον έπί τών γαλήνιων ΰδάτων, 
άπερ διέσχιζε τό άτμόπλοιον, τέμνον άργυοάν 
αύλακα" αριστερόθεν άπέφρασσε τόν ορίζοντα 
ή παραλία τής Σύρας, δεξιόθεν δέ φαεινή εκ- 
τασις ύδάτων έφαίνετο ώσεί βυθιζομένη εις τούς 
νυκτίους μυχούς, καί άπωτέρω άνέθρωσκον τήδε 
κάκεΐσε σκιαγραφίαι νήσων, λευκαζόμεναι ύπό 
τών άκτίνων τής σελήνης. Σιγή έπεφοίτα έπί 
τής περιοχής, ήν έπλήρου ή σκιά τών ομηρι
κών θεών, όπου όμως ή έπιβάλλουσα τών πραγ
μάτων γαλήνη, κατισχύουσα τών ήμετέρων α
ναμνήσεων, ώμίλει ήμϊν ούχί περί τών ελλη
νικών μύθων, άλλά περί βεοΰ τοΰ ζώντος, τοΰ 
εύδήλως όρατοΰ έν τή νηνεμία τής γής καί έν 
τή καλλονή τής νυκτός. Αί δέ ψυχαί ήμών,ά- 
ποδιδράσκουσαι τοΰ παλαιοΰ Όλύμπου, έν αύ- 
τοΐς τοΐς τόποις ένθα τά πάντα ύμνοΰσι τήν 
χάριν αύτοΰ καί άνιστάσιν αύτόν πρό τών έκ- 
θάμβων όμμάτων ημών, ύφίσταντο ίσχυροτέραν 
τήν έπενέργειαν τοΰ κατανικήσαντος τόν "Ο
λυμπον ή είκών τοΰ δημιουργού έδέσποζε τής 
πλάσεως, έν ώ δ’ ή Φοίβη κατέχεε τάς άκτΐ- 
νας αύτής έπί τών κυμάτων, έφ’ ών έπενήχετο 
άλλοτε ή Δήλος, έν ώ ήρέμ.α έπλέομεν παρά 
τάς άκτάς εις δς προσωρμίζοντο τό πάλαι οί 
Έλληνες θεωροί, τό μεγαλεΐον τοΰ ποιήσαντος 
τά λαμπρά ταΰτα έργα έπλήρου τάς ήμετέρας 
καρδίας αρρήτου συγκινήσεως καί διεσκέδαζεν 
ώς καπνόν τά φάσματα έκλελοιπότων θεών.

Είχε νυκτώσει, οτε διεπλεύσαμεν τόν με
ταξύ Ινέω καί Κύθνου πόρον" μετά μικρόν δ’ έ- 
κάμψαμεν τό Σουνιακόν άκρον, ού τόν ναόν έ- 
κάλυπτεν ή σκοτία. Άλλ’ άμα έχάραξε καί δι- 
εκρίναμεν αριστερόθεν μέν ημών τήν Πελοπόν
νησον, τήν Έδραν, τήν Σαλαμίνα, δεξιόθεν δέ 
τήν αττικήν παραλίαν. Άποτελεΐται δ’ αϋτη 
έκ λόφων ήλιοκαύστων, κατακλυζομένων ύπό 
τοΰ περιαυγοΰς άέρος, ών αί γραμμαί διαγρά
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φονται μετ’ έπιβαλλούσης κανονικότητος έν τφ 
ούρανώ. Οί καλλιτέχναι, οΐτινες έζ απαλής η
λικίας ειχον ένώπιον αυτών τοιοΰτον ορίζοντα, 
έντεΰθεν βεβαίως θά ήρύσθησαν τά πρώτα δι
δάγματα τής ένότητος τών έπινοημάτων καί 
τής συμμετρίας τοΰ σχήματος. Διότι ή φύσις 
είνε έν Έλλάδι διδάσκαλος αύστηρός, μή ζη
τούσα νά γοητεύση ώς άλλαχοΰ διά τής αφθο
νίας τοΰ πλούτου, διά τής χάριτος τών θέλγη
τρων, διά τής πρωτοτυπίας τής φαντασίας αύ
τής " άλλ’ άποκλειστικώς διεγείρουσα τό άκρι- 
βέστατον καί άπλούστατυν αίσθημα τοΰ αναλ
λοίωτου ιδεώδους. Καί ταΰτα λέγων ούδαμώς 
έννοώ, οτι τό κάλλος τής αρχαίας πλαστικής, 
τά μεγαλεϊον τοΰ άττικοΰ δράματος ένέπνευσεν 
αμέσως ή θεωρία τοΰ όρίζοντος τής Αττικής, 
διότι τοιαΰτα θαυμάσια έργα.υψηλότερον έ- 
χουσι τήν πηγήν άλλ’ είναι βέβαιον ότι διά 
τής άενάου θέας γαλήνιων σχημάτων οί μεγά
λοι καλλιτέχναι ήσαν προπαρεσκευασμένοι εις 
κρείσσονα κατανόησιν τών αποκαλύψεων τής ι
δίας αΰτών μεγαλοφυίας, καί ότι άφ’ έτέρου ό 
άττικός λαός, ού ή επιδοκιμασία συνετέλεσεν 
εις τήν άνάδειξιν καί τελείωσιν τών έξοχων έ- 
κείνων άνδρών, έκ τής θεωρίας τής περί αύτόν 
διαγελώσης φύσεως, τοΰ αίθριου ούρανοΰ, προσ- 
εκτήσατο έμφυτον όρμήν πρός κατανόησιν ύ- 
ψηλής τέχνης καί ένδόμυχον συναίσθησιν τ̂ής 
αρμονίας.

Κάμψαντες καί έσχάτην τινά άκραν, είσήλ- 
θομεν εις κολπίσκον, στενόν μέν κατά τήν εί
σοδον, άλλά βαθμ.ηδόν πλ.ατυνόμενον. Ήν δέ 
ούτος ό ΙΙειραιεύς, καί περαιτέρω είδομεν τούς 
όρμους τήςΜουνυχίας καί τοΰ Φαλήρου. Λέμ
βος τις μετά βραχεΐαν κωπηλασίαν έφερεν ημάς 
εις τήν ξηράν. Ό Πειραιεύς, ό τοσούτους ίδών 
στόλους έν τώ περιωρισμένψ λιμένι αύτοΰ, είνε 
σήμερον πόλις νέα, τεμνομένη ύπό οδών πλα
τειών, καί βρίθουσα κομψών οικιών, έκτισμένων 
κατά τόν εύρωπαϊκόν τρόπον καί εύαρέστων 
τήν οψιν. ΓΙάσαι δ’ αί λευκαί οίκοδομαί αύτοΰ 
είσιν εύπρεπεΤς καί φαιδραί" οί κάτοικοι φαί
νονται δραστήριοι, προσπελάζοντες προθύμως 
τοΐς ταξειδιώταις καί έρωτώντες αύτούς, ώς 
οι παλαιοί «Έστι τι καινόν ;» άνακοινοΰντες 
δέ καί αύτοί έν άνάγκν) τά νεώτατα άγγέλ- 
ματα" αισθάνεσαι, ότι είσαι έν μέσιρ φυλής έ- 
λευθέρας, ένεργητικής, προοδευούσης καί ότι 
εύρίσκεσαι πολύ μακράν τής ’Ανατολής.

Άλλ’ ο Πειραιεύς ούδαμώς κρατεί τούς τα- 
ξειδιώτας, οϋς προσελκύουσιν αί Άθήναι μόλις 
πατήσωσι τό ελληνικόν έδαφος. Έσπεύδομεν 
νά πλησιάσωμεν εις τήν Άκρόπολιν, ής εί'δο- 
μεν προς στιγμήν τήν σκιαγραφίαν, καταπλέ- 
οντες εις τόν λιμένα. Εις διάστημα ολίγων λε- 
πτών τής ώρας φέρει άπό του Πειραιώς εις Α 
θήνα; σιδηρόδρομος—  ό μόνος δυστυχώς τοΰ

ελληνικού βασιλείου ! Άλλ’ ήμεϊς προετιμή- 
σαμεν μίαν τών πολυαρίθμων αμαξών, τών 
σταθμευουσών έν τή προκυμαία, θέλοντες νά έ- 
πισκοπήσωμεν άνετώτερον τήν πεδιάδα τών Α 
θηνών.Σπεύδω όμως νά προσθέσω, ότι εις τοΰτο 
δέν ώρμήθημεν έκ καταφρονήσεως τοΰ ταπεινού 
σιδηροδρόμου, ήκιστα δέ έξ αισθήματος σχο
λαστικής άγανακτήσεως, όποιον τά ύπό τινων 
ύψηλ.ολόγων έπιδεικνυόμενον : «Πώς!» λέγου- 
σιν οί τοιοΰτοι, «σιδηρόδρομοι έν Έλ.λάδι ! καί 
τί θά είπωσιν αί ένδοξοι σκιαί τών παλαιών ; 
Σταθμοί κοινοί έν Μαραθώνι, έν Κορίνθω, έν 
Άργει! Ό ρυπαρός καπνός τών μηχανών έν τή 
χώρα τών γεραρών άναμνήσεων ! Ή συρίκτρα 
νά διαταράςη τόν ύπνον τών νυμφών καί νά 
βεβηλωθώσι διά σηράγγων ό Όλυμπος καί ό 
Ταΰγετος ! » Πάντα ταΰτα φαίνονται εύφυέ- 
στατα έκ πρώτης όψεως, άλλά μόνον όταν δέν 
ταξειδεύη τις ύπολαμ,βάνει ποιητικωτέραν τήν 
δι’ άμάξης οδοιπορίαν τής διά τοΰ σιδηροδρό
μου. "Iνα δέ μή περιπέσωσιν εις άντίφασιν οί 
ταΰτα λέγοντες έπρεπε καί νά μή έπιβαίνωσιν 
άτμοπλοίου, άλλ.ά νά φροντίσωσι περί έξευρέ- 
σεως αρχαϊκής τριήρους, ό'πως μεταβώσιν εις 
Πειραιά" καί έπειτα διατί νά παρουσιασθώσιν 
εις τήν κλασσικήν γήν, φέροντες τόν σημερινόν 
ιματισμόν καί νά μή περιβληθώσι τόν χιτώνα 
καί τήν χλαμύδα τοΰ Ιίερικλέους ή τοΰ Άλκι- 
βιάδου ; Ή τέχνη καί τά έρείπια ούδέν πά- 
σχουσιν έκ τής γειτνιάσεως τών νεωτέρων κα
τασκευασμάτων, ώς δέν έβεβηλοΰντο τό πάλαι 
οί ναοί διά τής άνεγέρσεως οικιών πλησίον αυ
τών. Ή φυσική θέσις τών άναγκών τοΰ πρα
κτικού βίου ύπήρξεν άείποτε πλησίον τών έρ
γων τοΰ ίόεώδους,οί δέ μεγάλοι άνδρες,ούς έπι- 
καλοΰνται, άν έζων έν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοι; 
ούδαμώς θά κατενόουν τοιαύτην ύπερβολ.ήν 
αίσθηματικότητος. Άλλά θάνήγειρον σιδηρο
δρομικούς σταθμούς πανταχοϋ, οπού ήτο πρόσ
φορος θέσις, καί ούδέ κάν θά έπήρχετο εις τόν 
νοΰν αύτών ή ιδέα, ότι θά κατεστρέφετο έκ τού
του ή ποίησις τοΰ ΙΙαρθενώνος.

Ή έκ Πειραιώς εις Αθήνας άγουσα έπι- 
σκιάζεται εκατέρωθεν ύπό δένδρων" ή πεδιάς 
είναι καλ.ώς καλλιεργημένη καί ήδεΐα τήν ό- 
ψιν" όμιλοι θεριστών έν τοΐς άγροϊς στιβάζου- 
σιν έπί άμαξίων τά δώρα τής ξανθής Δήμη
τρας. Διερχόμεθα ρύακα πλ.άτους ένός μέτρου 
τό πολύ, όμοιον τάφρφ λειμώνος" είναι δ’ ού
τος ό Κηφισός καί έχει ύδωρ βάθους ένός πο- 
δάς μόλις. Τήν πεδιάδα περιορίζουσιν άγονα 
όρη, ή Πάρνης καί ό Υμηττός" πέραν δ’είς τό 
βάθος ύψοΰνται αί κοουφαί τοΰ Πεντελικοΰ.Α
γνοώ άν τοΰτο προέρχεται έκ τής έπισωρεύ- 
σεως άπειροπληθών άναμνήσεων, ή έκ τοΰ κάλ
λους τής φύσεως , τοΰ σαγηνεύοντος τήν ψυ
χήν, άλλά δέν είναι δυνατόν νά διέλθη τις διά
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τής όδού ταύτης, ήτις είδε παρελαύνοντας το- 
σούτους στρατούς όνομαστούς έν τη ιστορία, 
να -προσπέλαση τοΐς λόφοις, οΰς οί εύγενέστα- 
τοι καλλιτέχναι, οί μέγιστοι πβιηταί, αί έξο- 
χο'ιτχται διάνοιαι έθεώρουν, ώς ήμεΐς, πρό δισ- 
χιλίων ετών, νά αίσθανθή έπί του προσώπου 
του την αΰραν, ήτις έθώπευσε καί εκείνους, 
χωρίς νά καταληφθεί υπό συγκινήσεως, κοι
νής μέν καί χυδαίας , άλλ' ήν άναποδράστως 
ύψίσταται. "Αν δέ τις περιηγητής μείνη απα
θής ενώπιον τοιαύτης θέας, προτιμότερον εις 
αυτόν θά ήτο νά μή ήρχετο. Έν τώ μέσω τής 
όσου ή άμαξα ϊσταται προ τίνος πανδοχείου, 
όπως άναπαυθώσιν οΐ ίπποι’ νεάνις δέ δροσερά 
προσφέρει ήμϊν ρόδα. Αί Άθήναι δεξιούνται 
ή μάς ύι’ άνθέων νεοθαλών, έφ’ ών τάς κάλυ
κας έπεκάθησαν αί μέλισσαι του Υμηττού,άμα 
τη εωθινή δρόσω.

Αί οίκίαι πολλαπλασιάζονταςέκλείπουσι δέ 
τά δένδρα καί ή λεωφόρος καταλήγει εις ρύ
μην τής πόλεως. Αίφνης δ' έπιφαίνονται τά 
υπέρυθρα πλευρά συναθροίσματος βράχων εί
ναι ή Ακρόπολις'τό σεμνόν τών ερειπίων στέμμα 
ύψούται έντώ φωτί έπί τού βάθρου του. Μακρό- 
θεν ¿μοιάζει φρουρίω κατερρυηκότι, έκτισμένω 
δ’ έπί άπορρώγος βράχου, όστις, νομίζεις, οτι 
όλοφυής άνέθορεν έν τή πεπλατυσμένη πεδιά- 
•δ’.· φαίνονται άκόμη όρθιαι κίονές τινες, 8ν αέ
τωμα καί σωροί ερειπίων, ό δ’ απαθής ήλιος 
περιβάλλει τήν Άκρόπολιν διά φαεινής ακτινο
βολίας. Άλόαι δέ καί καχεκτικά δενδρύφια πε- 
ριζωννύουσι τό ιερόν όρος, ίίπερ, ένεκα τών αν
τερεισμάτων αυτού, ών αί πλευραί φαίνονται 
ώς πελεκηθεϊσαι υπό μυθολογικού τίνος γίγαν
τας, ένεκα τής ΰπό λελυμασμένων κτιρίων κεκα- 
λυμμένης κορυφής, υπό τό χρυσίζον αυτό άπλε
το·/ φώς, παρέχει όψιν άπέλπιδα καί φαιδρω- 
πάν άμα. Εις τούς πόδας δ’ αυτού έκτεινομένη 
ή πόλις μέ τάς χαμηλάς οικίας αυτής φαίνε
ται ώς λαός κλινών ταπεινώς τά γόνυ ενώπιον 
βωμού.

Υπουργός τις, πολιτευτής έκ τώνέξοχωτά- 
των, ¿στερημένος όμως τού αισθήματος τού 
καλού, προεκάλεσε τό μειδίαμα τών ακροατών, 
ότε άπό τού βήματος άναιδημόνως ώνόμασε 
τάς 'Αθήνας «8ν κάποιον μέρος». Ή φράσις 
φαίνεται άλογος ίδια εις τόν ευρισκόμενον προ 
τής Άκροπόλεως’ άλλ’ ή έκτασις τής πόλεως, 
μάλιστα τότε, έξηγοΰσι χωρίς βεβαίως καί νά 
όικαιολογώσι ταύτην. Κατά τόν χρόνον εκεί
νον αί Άθήναι ήσαν ασήμαντος πολίχνη· καί 
σήμερον άκόμη δέν εΐναι μεγάλη πόλις, άλλ’ 
άπό τριακονταετίας μεγεθύνεται όσημέραι’ εις 
τάς δύο κεντρικάς όόούς, τού Έρμού καί τού 
Αιόλου, προσετέθησαν καί πολλαί άλλαι, έ- 
πληθύνθησαν δ’ αί πλατεΐαι , αί κατάφυτοι 
λεωφόροι, αί κομψαί οίκίαι. Καί νύν οίκοδο-

μούνται νέαι μετά μεγάλης σπουδής. Μεθ’ ό- 
λας τάς πολιτικάς ουσχερείας εις άς περιέστη 
ή 'Ελλάς, αί Άθήναι προδήλως εύημερούσιν. 
‘Ο δ’ έκ Κώνσταντινουπόλεως ερχόμενος, καί 
ενθυμούμενος τάς σκοτεινάς, στενάς καί πλή
θους πεπληρωμένας πολλού άγυιάς τού Γαλατά 
καί τού Πέραν καταθέλγεται έκ τού φωτός καί 
τής εΰκοσμίας τών άθηναϊκών οδών είναι δέ 
βέβαιον, ότι καί ασχέτως πρός τά έν αυταϊς 
αρχαία μνημεΤα, αί Άθήναι είσί πόλις ώραιο- 
τάτη, καθ’όλα πεπολιτισμένη,οπου ό βίος φαί
νεται ράδιος καί ευάρεστος.Άλλ’ή Άκρόπολις 
μεταβάλλει τήν όψιν αυτής’ αισθάνεσαι ότι το 
μεγαλεϊον μιάς πόλεως ούδαμώς έζήρτηται έκ 
τής έκτάσεως αΰτής, καί ό’τι εΰρίσκεσαι έν 
μια τών μητροπόλεων τού κόσμου.

Άναπαυθέντες έπί μικρόν, έξήλθομεν τού 
ξενοδοχείου, καίτοι ό καύσων ήτο οχληρότα
τος, καί ταύτα κατά τήν ένάτην τής πρωίας 
ώραν έν μηνί Μαίω. Περιεπατούμεν τυχαίως, 
ζητούντες τήν σκιάν, έν λεωφόρω άνεπαρκώς 
σκιαζομένη, ότε εΰρέθημεν έν άπεοάντω πλα
τεία ένώπιον υψηλών μαρμάρινων στύλων, τών 
ερειπίων τού Όλυμπιείου. Ό ναός ούτος συνυ- 
πέστη τάς μεταβολάς τής τύχης τών Αθηνών. 
Ή οικοδομή αυτού μόλις είχεν άρχίσει εν τοΐς 
χρόνοις τού Φειδίου,έτελειώθη δ’ύπό τών Ρω
μαίων, κατά τόν πρώτον αιώνα τής αυτοκρα
τορίας1. Συληθείς δέ καί καταστραφείς ύπό 
τών βαρβάρων έπιδρομέων, κατέλιπεν έπί τού 
ελληνικού έδάφους δεκατέσσαρας κίονας, ύπο- 
βασταζούσας 8τι τό έπιστύλιον καί σχηματι- 
ζούσας διπλήν στοάν, καί άλλας δύο μεμ.ο- 
νωμένας. Μία άλλη κεΐται έκτάδην’ ή βάσις 
αυτής σώζεται άκεραία, μικρόν μόνον κεκλι
μένη’ παιδία παιζουσι περί τήν καταπεπτω- 
κυΐαν κίονα, άναρριχώνται εις τάς ραβδώσεις 
καί κάθηνται έπί τού άβακου, χαρμοσύνους εκ- 
πέμποντα φωνάς καί γέλωτας.Όλιγώτεροντού
των φιλόσοφοι καί μάλλον συγκεκινημένοι, ί- 
στάμεθα, άκίνητοι πρό τών λειψάνων ένός τών 
καλλίστων οικοδομημάτων τής άρχαιότητος.

Έθεωρούμεν άπλήστως τάς δεκαεννέα μέ
τρων ϋψος έχούσας κίονας , καί έθαυμάζομεν 
τήν χάριν τών κολοσσικών διαστάσεων αυτών. 
Άνψκοδομοϋμεν δέ διά τής φαντασίας τόν έ- 
ξαφανισθέντα σηκόν, περί δν περιέθεον αί κίο
νες. Έν τώ ναώ τούτω δέν έτελέσθησαν πολ
λαί πομπαί εις τιμήν τού άνακτος τών θεών, 
οΰδ’ είδε τό πρόναον αυτού θυσίας ίκανάς. Δέν 
είχεν ετι συντελεσθή ή οικοδομή, ότε άντήχη- 
σεν ή αυστηρά φωνή, ή προσκαλούσα τόν δή
μον τών Αθηναίων εις προσκύνησιν τού Άγνώ-

1. Ή  τού Όλυμπιείου οΐχοδομή ουνετελίοΟη ίπ ίΆ δρ ια - 
νού, τιδ 135 μ. X ., ήτοι χατα τά  πρώτα έτη τής τρίτης 
έχατονταετηρίδος άπό τής ουατάσεως τής ^ωμαϊχής α ΐτο -  
χρατορίας. Σ. τ. Μ.
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στου θεού. Ό  ταπεινός οδοιπόρος, ό έξ Ίου- 
δκίχς έλθών απόστολος, πτωχός έν τώ άστει 
τώ τοσούτους ίδόντι μεγάλους άνδρας, προώ- 
ριζε διά μόνης τής παρουσίας καί τών λόγων 
αύτού, τήν καταστροφήν τού λαμπρού ναού, 
όν ή πίστις τών παλαιών χρόνων ίκτιζεν άκό
μη, τού ναού όστις συντελεσθείς κατά τό λυ
κόφως τής έθνικής θρησκείας έχρυσίζετο ύπό 
τού άνατέλλοντος ήλίου τής θρησκείας τού 
μέλλοντος. Τά έπίσημα εγκαίνια αύτού έγέ- 
νοντο έν τώ μεταξύ τής δύσεως τής πολυθείας 
καί τής ήούς τού ευαγγελίου.

Νύν δέ ό εύρύς περίβολος, δν ό τών προσκυ
νητών όχλος έπλήρου άλλοτε ύμνων καί θυμια
μάτων, είναι παντελώς έρημος. Αί μονήρεις 
κίονες, ένούμεναι άλλήλαις έν τη κορυφή διά 
τών επικειμένων τοΐς κορινθιακοί; κιονοκράνοις 
έπιστυλίων, ΰψοΰσιν έν ένί μόνω συμπλέγματι 
μεθ’ υπερήφανου δυσθυμίας τά ώραΐα μάρμαρα 
αυτών, άτινα ό ήλιος δύο χιλιετηρίδων έχρισε 
διά πυρρώδους χροιάς· νομίζεις δέ οτι θεώνται 
μετ’ ελέους τήν καταπεπτωκυΐαν σύντροφον , 
καί έπειδή καί άκοντες άποδίδομεν τά ήμέτερα 
αισθήματα εις τά άψυχα πράγματα, φαίνονται 
ήμΐν έν τ-7, μελαγχολική αυτών μεγαλοπρεπείς 
πεπληρωμέναι τής άναμνήσεως τών έξαφανι- 
σθεισών αδελφών καί τών λησμονηθέντων θεών 
Μετά θαυμασμού δέ θεωρώ τάς εύγενεΐς είδω- 
λολάτριδας, κόρας προφανώς Έλληνος καλλι
τέχνου, έμπνευσθέντος άμα καί ύπό τού μεγα
λείου τής ρωμαϊκής διανοίας.1. Περιπατώ ύπό 
τάς ύψηλάς στοάς, τάς τόσω ταχέως περικο- 
πείσας. Στηρίζομαι, όπως κρεΐσσον παρατηρή
σω τάς άναλογίας αύτών, έπί τών σπονδύλων 
τού χαμαί έν εί'δει κεραυνόπληκτου γίγαντος 
κειμένου στύλου. Πολλάκις έπανήλθον κατά 
τήν έν Άθήναις διαμονήν μου, '¿να έπανΐδω τά 
μεγάλα τού παρελθόντος λείψανα, μάλιστα δέ 
τήν εσπέραν, οτε έφωτίζοντο ύπό τών άκτίνων 
τής σελήνης’ τά σεμνά έρείπια όμοιάζουσιν ό- 
μίλω φασμάτων , άνορθούντων τό ανάστημα 
αύτών έν τή πεδιάδι . Περιβαλλόμεναι διά 
γλαυκοειδούς διαυγάσματος, ουνηθροισμέναι ώς 
ό χορός τών αιχμαλώτων γυναικών έν τή αρ
χαία τραγψδία, έπιζώσαι αύτα.ί έν ώ τά πάν
τα έθέρισε πέριξ ή αμείλικτος μοίρα, ακίνητοι 
έν μέσω τής σιγής τής νυκτάς, αί ώχραί κίονες 
διαγράφονται μεγαλοπρεπώς έν τώ όρίζοντι , 
έν ω διά τών μεσοκιονίων αύτών διαφαίνεταί 
που καί που τό ύποτοέαον τών αστέρων φώς.

Έν χαμηλή τής πε&ιάδος πτυχή ύλάριον 
κομώντων δένδρων κινεί τά πυκνόν φύλλωμα

1. Ό  δαπάνη Άντιόχου  Λ ' τού ΈπιοανοΟ; περί τό 175 
π. X . μεταποίησα; εις τόν χορίνΟιον χόσμον τούς χίονας 
τοΟ Όλυμπιείου χαί τα  έπιστϋλια ήν, χατα τήν μαρτυρίαν 
τοΟ Β.τρουδίου, ούχί "Ελλην τεχνίτης, άλλ’  ό 'Ρωμαίος 
άρ/ιτέχτων Κοσσούτιος. Σ.τ.Μ.
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εις τήν κούφην τής αύρας πνοήν. Έν τώ ίερώ 
έκείνω άλσει άναβλύζει ή πηγή τών Μουσών’ 
διά μέσου αύτού χαράσσεται ή κοίτη χειμάρ
ρου, κατάμεστος χάλικων καί πετρών’ ούδέ ρα- 
νίς ύδατος ύπάρχει έν τώ ρεύματι, όπερ ό’μως 
καλείται ’Ιλισός. Οταν παιδία άνακινώσι τήν 
άμμον άναπιδύει ένίοτε λεπτή γραμμή άργυ- 
ροειδούς ύδατίου’ άλλά καθ’ όλον τό θέρος τό 
ρυάκιον είναι άνυδρον, τόν δέ χειμώνα μετά 
ραγδαίους θετούς μετασχηματίζεται εις χεί- 
μαρον , κυλίοντα έπί τινας ημέρας άφθονα ύ- 
δατα καί έστιν ότε ύπερχειλίζοντα. Τό πάλαι, 
ότε, ώς διηγείται ό Πλάτων , ανυπόδητος ό 
Σωκράτης διήρχετο τόν 'Ιλισόν κατά τό ύδά- 
τιον βρέχων τούς πόδας, καί ύπό άμφιλαφή 
πλάτανον κατακεκλιμένος έπί τής έν ήρεμα 
προσάντει φυομένης πόας, διελέγετο τώ Φαί- 
δρφ,ύπήρχον έν τή πεδιάδι τής Αττικής πλείω 
δένδρα, άπερ ή τών ανθρώπων κακομηχανία 
κατέστρεψε κατόπιν. Ό  ’Ιλισός δέν θά ¿στεί
ρευε τότε τόσω ταχέως, οσιρ νύν, καί πιθανώς 
κατά τό θέρος θά κατέψυχε τά πέριξ, ού ενεκα 
θά ηύλόγουν οί κάτοικοι τάς έν αύτώ διαιτω- 
μένας Νύμφας. Οί Αθηναίοι συνήρχοντο τότε 
έν τοΐς άλσεσιν, ών τά ίχνη ύποφαίνονται ά
κόμη, πόσας δ’ εύγενεΐς θεωρίας, πόσας έπα- 
φροδίτους ομιλίας θά συνώδευσεν ό ψίθυρος τών 
ύδάτων τού ’Ιλισού !

Προτού νάνέλθωμεν εις τήν Άκρόπολιν έπε- 
σκέφθημεν μνημεία τινα ήττονος σπουδαιότη- 
τος, άπερ όμως ούδαμ,ώς είσίν ανάξια προσο
χής. Ή Πύλη τού Άδριανού, ού μακράν τών 
κιόνων τού Όλυμπιείου, σχηματίζεται έκ μαρ
μάρινης καμάρας, έπικειμένης έτέρα μείζονι. 
Οί Αθηναίοι ήττηθέντες τέλεον, κατακτηθέν- 
τες καί είθισθέντες πλέον τή δουλεία έχάραξαν 
έν αυτή έπιγραφήν κολακευτικωτάτην. Ή τού 
Θησέως πόλις έκφράζει τήν χα.ράν αύτής, ότι 
τού λοιπού είναι πόλις τού Άδριανού1. Τό 
πράγμα δέν ήτο όμως τό αύτό, τό δ' οικοδό
μημα εύαρμοστεΐ τή ιδέα ταότη. Μή στερού- 
μενον ποιάς τίνος χάριτος, απέχει όμως τού 
τρόπου τών Προπυλαίων οσον άπεΐχον οί κόλα
κες τού 'Ρωμαίου αύτοκράτορος τών έλευθέρων 
συμπολιτών τού Σοφοκλέους καί τού Φειδίου.

Έν μικρή πλατεία , όπου δύο ή τρεις πλά
τανοι καταχέουσι μαλακώς τήν ασταθή σκιάν 
τού φυλλώματος των , περιεσώθησαν ό άετός 
καί τά περιστύλιον ναού τινός. Έν Άθήναις 
καλούσι τόν χώρον τούτον 'Α γ ο ρ ά ν , άλλ ή 
αρχαιολογική πλάνη είναι πρόδηλος. Οί ειδή
μονες διατείνονται, οτι δέν είναι έκεΐ ή θέσις

1. Κο'.νω; εΐνχι σαραδεδεγαίνον, ό τι ή δ ιττή  ίπιγριφη 
• Α"δ’ είσ’ Άθήναι, θηαίως ή ντριν πόλις» χαί «λ?δ’  εΐσ 
Άδριανού χοόηί θ η ο ίω ; πόλις» χαΟορίζει μάλλον τούς ό 
ρου; τ?,ς παλαιας πόλεως χαί τή ; νέας, τής ρωααϊχής.

Σ. τ. Μ.
Μ
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τής άρχαίας αγοράς του δήμου1. Ό  ναός ήν 
αφιερωμένος τή ΆΟηνά, καί έκτίσθη κατά τού; 
χρόνους τού Αύγουστου. Αί κίονες δέν είναι ΰ- 
ψηλαί, Ιχουσι δέ πλατείας ραβδώσεις καί ή 
μείωσις αύτών είναι πολλή προς την κορυφήν" 
ό αετός είναι έστερημένος παντελώς του αρ
χαίου κόσμου. Ή είσοδος αυτή Θρησκευτικού 
μνημείου φαίνεται νυν ώσπερ θριαμβική πύλη. 
Ή μικρά πλατεία, ής εν τψ κέντριρ εγείρονται 
αί κίονες, με τά δένδρα καί τάς χαμ,ηλάς οι
κίας αύτής, είναι θελκτική τήν όψιν, δ δέ δια
βάτης ίσταται εύφροσύνως ΰπό τά δένδρα, ό
πως εύρη αναψυχήν έν τή σκιά.

Περαιτέρω ΰψοϋται οκτάγωνον οικοδόμημα, 
ό πύργος των ’Ανέμων. Έν ταϊς κορυφαΐς τών 
πλευρών σώζονται ανάγλυφα, λελωβημένα ύπό 
τού χρόνου, ένια δέ καί παντελώς εξίτηλα, έ
καστον δ’ αύτών είναι έστραμμένον πρός έν τών 
οκτώ σημείων τού δρίζοντος. Αί γλυφαί άπει- 
κονίζουσι τούς οκτώ κυριωτάτους ανέμους- ό 
Εύρος άνοιδαίνει τάς γνάθους, δ Νότος εγείρε
ται μετά τής θυέλλης, δ δέ Ζέφυρος λικνίζεται 
ήρέμα έν τώ αέρι. Τάς λεπτομερείας όμως ταύ- 
τας δέν διακρίνεις, άλλά μαντεύεις μάλλον.Τό 
θέμα,μονότονον δπωσούν μετρίως ένέπνευσε τον 
βεβαίως ούνί Ιξοχον καί έν χρόνοις παρακμής 
τής τέχνης ζήσαντα καλλιτέχνην, ό’στις έποί- 
ησε τό εις τιμήν τών υιών τού Αιόλου έγερθέν 
μνημεϊον τούτο2. "Ομως ενιαχού ΰπεμφαίνον- 
ται τεκμήρια καλής έργασίας" έν τώ έπιμήκει 
σχήματι, έν ω κατ’ ανάγκην έσφηνώθησαν τά- 
ναγλυφα, αί χαρίεσσαι έν συνόλφ εικόνες λικ
νίζονται έν έπιτυχώς έκφραζομέν·/] ραστώνη. 
ΙΙαρετήοησα πτυχάς, γραμμάς, καμπάς βρα
χιόνων καί ώμων, μαρτυρούσας ότι χειρ δεξιού 
τεχνίτου έπεξειογάσθη αύτάς. Δέν ήτο βεβαίως 
ούτος Φειδίας, ούτε Πραξιτέλης ή Σκόπας, 
άλλ’ άνήκεν εις τήν σχολήν έκείνων καί έμοο- 
φώθη έκ τής θέας τών έργων των. "Αλλως δέ 
ό πύργος τών ’Ανέμων ήτο οικοδόμημα έλαχί- 
στης σημασίας, χρησιμεϋον εις τήν ποοφύλαξιν 
μεγάλης κλεψύδρας. Ένδον αυτού είσίν άκόμη 
κατάδηλα τά ίχνη τής θέσεως τού μηχανισμού

1 .'K x  τίνος ίκιγραφ^ς εόριΟείοη; χχ τα  ηώρχν συνά
γετα ι άριδόλως ό τι ίχεΤ ί,σαν ϊιτι τώ ν  ^ωμαΐχών ypivoiv 
τα  ε λ  α ι α, ^ το ι ή άγορα ίλαϊου . Τ4 81 τετραχιόνιον, 
οπερ ίν  τ ώ  ίπ ιστολίιρ φέρει Ιχ ιγραοήν * ΆΟηνά άρχηγέ- 
τ ι δ ι · ,  8εν ώρίσθη είσέτι δ ετιχώ ; άν ητο πρδστασις ναοΟ, 
ή απλή πύλη. S- τ .  Μ.

2. Τό ώ ρολ ίγ ιο ν  Ανδρονίχοο τοΟ Κορρό^τοο είναι 
δγνοιστον πύτε Ιχτίσβη, πάντως όμως είναι παλαιύτερον 
τοΟ ϊτους 35 π. X . S t ilt  μνημονεύει αύτοΟ Ρωμαίος 
συγγραοεΰς τό τε  ζήσας. Τ ινές τώ ν  άρχαιολόγοιν ε’ χά- 
ζοοσιν ό τι ώχοοομήΟη περί τά  μέσα τί)ς ti’ έχατονταε- 
τηρ ίίος π. X. Εσφαλμένως οί χαλεΐται Ναός τοΟ Α ιό
λου, ίνεχα  τώ ν  έν ταΐς πλευοαΐς αύτοΟ είχόνων τώ ν  ο
χ τώ  άνέμων' έχ τί)5 πλάνη; ταύτης προήλθε χαί ή όνο- 
μαβία τ ή ί  όϊοΟ Α ιόλου. Σ . τ .  Μ.
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καί τών σωλήνων, δι’ ών διήρχετο τό κινούν 
τήν μηχανήν ύδωρ τής έν τή Άκροπόλει πη
γής. Κύκλιρ δ’ είσίν έστημένα άρχαϊά τινα λεί
ψανα, ανάξια λόγου, άπερ όμως μετ’ ένθουσι- 
ασμού έξυμνεΐ ό φύλαξ, όπως κερδήση φιλοδώ
ρημα δραχμής.

Ή Στοά τού Άδριανού, μικρόν άπέχουσα, 
κειμένη δ’ έν θορυβώδει συνοικία καί παντα- 
χόθεν φρασσομένη ΰπό τών παραπηγμάτων τής 
αγοράς, είναι λείψανον σχολής, συχναζομένης 
άλλοτε ύπό μεγάλου πλήθους σοφιστών καί ρη- 
τοροδιδασκάλων. Τά μόνον σωζόμ-ενον νύν έρεί- 
πιον τού μ,νημείου τούτου τής παρακμής τών 
’Αθηνών είναι τοίχος μεμελασμ,ένος ΰπό τών 
αιώνων, έφ’ ού έρείδεται σειρά κιόνων τού κο- 
ρινθίου τρόπου. 'Ην άλλοτε στοά, ένθα περιε- 
πάτουν φιλόσοφοι καί ρήτορες. Ή φιλομαθής 
νεολαία συνωστίζεται έκεΐ περί τούς διδασκά
λους, οΐτινες δέν διετήρησαν μέν τό σθένος τού 
Άριστοτέλους καί τού Δημοσθένους, άλλ’ έπί- 
σταντο ού μόνον νά στρογγυλίζωσι τούς λόγους 
καί νά έξευρίσκωσι λεπτεπιλέπτους υποθέσεις 
σοφιστικών έπιδείξεων, άλλά καί νά διδάσκωσι 
τήν ρητορικήν καί νάναπτύσσωσι τάς φιλοσο- 
φικάς καί ήθικάς θεωρίας τών προκατόχων. Τό 
έρείπιον τούτο τής Στοάς έναπέμεινεν ώς μαρ- 
τύριον τής διαρκείας τής αττικής σχολής καί 
τής κινήσεως τών ιδεών, ήν ούδαμώς κατέστει- 
λεν ή ρωμαϊκή κατάκτησις. Έκεΐ ήσκούντο έν 
τή, τέχνη τού λέγειν οί νεανίαι, οΰς οί πλού
σιοι τής 'Ρώμης πολΐται έπεμπον εις ’Αθήνας, 
όπως έκπαιδευθώσιν, καί ο'ίτινες επανερχόμενοι 
έκόμ,ιζον εις τήν μητρόπολιν τού κόσμου τάς 
φιλοσοφικάς καί καλλιτεχνικάς παραδόσεις τής 
Ελλάδος. Διά δέ τής δυνάμεως τού λόγου, 
διά τής έργασίας τών διδασκάλων έκείνων τής 
ρητορικής καί τής ηθικής, ών εις έπιφανής μα
θητής, ό Κικέρων, άδιαλείπτως έγκωμιάζει τήν 
μάθησιν καί τήν δεξιάν φύσιν, ή έλληνικη με- 
γαλόνοια έπολίτισε τήν "Ρώμην , κατενίκησε 
τον άτίθασσον καταχτητήν καί διέσωσε τώ κο
σμώ τό αίσθημα τού κατ’ ιδέαν καλού.Ή Στοά 
έκπροσωπεΐ τήν μεσάζουσαν εκείνην περίοδον, 
τήν έπελθούσαν μ,ετά τήν πλήρη άνάπλωσιν τής 
ελληνικής διανοίας καί ελευθερίας, οτε άνά πά
σαν τήν οικουμένην διεδόθησαν τά στοιχεία τής 
τέχνης καί τού καλού.Σήμερον δέ έμποροι στα
μνών, σκηναί όπου εκτίθενται πρός πώλησιν ο- 
πώραι καί λάχανα, πληθΰς παραπηγμάτων 
πληρουμένων έκ φουστανελλοφόρων παλληκα- 
ρίων,κατέχουσι τήν θέσιν τού παλαιού Λυκείου, 
καί εγείρονται εντός καί πέριξ τής Στοάς, ένθα 
άντήχουν άλλοτε τοσούτοι έναρμόνιοι στίχοι, 
τοσαύται έπιχάριτες διαλέξεις. ’Ενταύθα ύπε- 
μνηματίζοντο αί δημηγορία·, τού Δημοσθένους 
καί οί τού Σωκράτους διάλογοι ύπό άγχινου- 

I στάτων οπαδών τού φθίνοντος θρησκεύματος,
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καί έμελετώντο βραδύτερον έν τώ ίδίω τόπω 
ύπό τών φροντιστών τού αρτιγενούς χριστιανι
σμού" οί Βασίλειοι, οί Γρηγόριοι καί τοσούτοι 
άλλοι ήρχοντο ένταύθα, όπως εκ τών άρχαίων 
γραμμάτων διδαχθώσι τό μυστήριον τής αρμο
νίας καί τής συλλογιστικής. Άκούοντες ό’ έν 
τή Στοά τά μαθήματα τών έξηγητών τής τέ- 

νης τών έξοχων άνδρών τού παρελθόντος, έ- 
ιδάσκοντο πώς νά καθιστώσι μετά πειστικής 

ευγλωττίας κατανοητά τοΐς νεοφύτοις τάς ά- 
ληθείας καί τήν ηθικήν τού Ευαγγελίου, καί 
πώς νά καταδεικνύωσι τήν σοφίαν τού Θεού 
διά τής γλώσσης τού Πλάτωνος.

Άνεπόλουν έν τή διανοία τούς έσαεί έπιφα- 
νεΐς μαθητάς έκείνους, ένωτιζομένους τά ρή
ματα τών άπό τής Στοάς διδασκάλων, ότε εύ- 
ρέθην κατέναντι τού χορηγικού μνημείου τού 
Λυσικράτους, εις ό ασμένως ένδιατρίβουσιν οί 
τά ερείπια τών ’Αθηνών περιγράφοντες αρχαι
ολόγοι. Τό μνημεϊον όμ.ως τούτο δέν είναι έ
ρείπιον· ώκοδομημένον έν σχήματι φανού, πε- 
ρικεκυκλωμένον ύπό κιονίσκων, ύποστηριζομέ- 
νων δυστυχώς ύπό τοίχου,προφυλάττοντος μέν 
αυτούς άπό καταπτώσεως, άλλά καί φράσσον
τας τό μετακιόνιον , οΰτω δ’ άποκρύπτοντος 
τήν κομψότητα αύτών, τό λεπτόν καί χαοίεν 
τούτο σκήνος ούδεμίαν έξεγείρει ένδοξον άνά- 
μνησιν. Λυσικράτης ό χορηγός έκτισεν αύτό 
εις μνήμην νίκης, ήν έν δραματικώ άγώνι ένί- 
κησε κατά τούς χρόνους τού Δημοσθένους καί 
τού Φιλίππου" είναι δέ τό μόνον περισωθέν λεί
ψανον τών πολυαρίθμων μνημείων τής όδοϋ Τρι
πόδων, άπερ πρός άπαθανάπσιν τού ονόματος 
αύτών άνήγειρον νικηταί έν άγώσι" καί είναι 
άμα έργον, ού αί άβραί άναλογίαι τεκμηριούσι 
τήν εύφυίαν αγνώστου καλλιτέχνου. Άλλ’ ό 
βλέπων τούτο επιθυμεί τήν κατεδάφισιν τού 
λιθίνου τοίχου, τού συγκρατούντος τό εύθρυ- 
πτον οικοδόμημα,όπως ελεύθερον τό βλέμμα ά- 
τενίζη διά μέσου τών κιόνων τό γλαυκόν τού- 
ρανού, καί άκωλύτως εΐσδόουσαι αί τού ήλιου 
άκτΐνες πληρώσι φωτός τάν κυκλοτερή έκεΐνον 
χώρον.

[Έ ηετβ ι ·υ »^ ιια ]

Ν. Γ . Π ολττβγ.

ΑΙ ΩΦΕΛΕΙΑΙ ΤΙ1Σ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ό  άνθρωπος άπλήστως ορέγεται νά μανθά- 
νη. Μή άοκούμενος εις τήν άπόλαυσιν τών δώ
ρων, τά όποια ή φύσις διαχέει περί αυτόν, έ
ρωτά αυτήν άκαταπαύστως,πειρώμενος νά μά- 
θη τήν σύνθεσιν, τήν έπίδρασιν, τόν προορισμόν 
παντός ο,τι υποπίπτει εις τάς αισθήσεις του. 
Ή επωφελής αΰτη περιεργία κατέστησεν αύτω 
οίκεΐον τόν κόσμον. Έζύγισε καί έμέτρησε τήν

γήν, τά άστρα" άνφκοδόμησε τήν Ιστορίαν τής 
γηίνης σφαίρας, ανέλυσε πάντα τά συστατικά 
αύτής, άνεκάλυψε καί έν τοΐς άπείρως έλαχί- 
στοις πράγμασι τήν πηγήν τής ζωής, περιέ
γραψε τάς έπί τής έπιφανείας τών άστέρων 
φλεγομένας ουσίας. Εις πολλούς κλάδους τών 
επιστημών, φαίνεται προσεγγίζων είς τό τε- 
ταγμένον τή ίσχύΐ τού πνεύματος αυτού τέρ
μα" πολλαχού, έγένετο καθ’ ολοκληρίαν κύ
ριος καί νομεύς τής περί αΰτόν χώρας,διά τής 
άναπτύ'εως τής γεωργίας καί τής βιομηχα
νίας. Διά τής σκέψεως αϋτού περιλαμβάνει καί 
κατανοεί τό σόμπαν" άλλά, πράγμα παράδοξον, 
όλιγώτερον παντός άλλου κατανοεί, όλιγώτε- 
ρον παντός άλλου ένασχολεΐται νά γνωρίση 
τόν ϊόιον εαυτόν του.

Έν τούτοις οί σοφοί τής Αίγύπτου,τής Ελ
λάδος, είχον προαισθανθή ότι πάσα πρόοδος 
έν τή άνθρωπότητι, δέον ν’ άρχίζή άπό τής 
γνώσεως τού ανθρώπου καί παρεκέλευον όρι- 
στικώς τό Γγώ θ ι σ α υ τό γ■ Κατά τήν αρχαιό
τητα δέν κατενοήθη τό αξίωμα τούτο, κατά 
δέ τούς μεταγενεστέρους παρημελ-ήθη όλοσχε- 
ρώς, καί ό Βοσσουέτος είχε δίκαιον λέγων : «Ή 
άναγκαιοτάτη τώ άνθρώπω έπιστ-όμη είνε ή 
γνώσις εαυτού. Ή επιστήμη αϋτη είνε ώραιο- 
τέρα έτι,ούχί μόνον διότι εινε ή αναγκαιότατη 
πασών, άλλά καί ή σπανιωτάτη » .

Καί έπί τών ημερών ήμών έτί, έκτος τών 
ύπό τού έπαγγέλματος αύτών ύποχρεουμένων 
είς άνατομικάς καί φυσιολογικάς μελέτας, οί 
άνθρωποι δέν γινώσκουσιν εαυτούς, ούτε ζη- 
τούσι νά γνωρίσωσιν εαυτούς, ούτε ύποπτεύουσι 
κάν τήν ωφέλειαν τής τοιαύτης γνώσεως.

Οίαιδήποτε καί άν είνε αί περιστάσεις τού 
βίου, ή μελέτη ήμών αύτών, τού σώματός μας 
καί τής ύυχής μας, εινε συντελεστικωτάτη είς 
τήν πρόοδον, τήν ευεξίαν, καί τήν τελειοποίη- 
σιν ήμών. Ή γνώσις τών νόμων τής ζωής καί 
τής ανθρώπινης φύσεως, επωφελέστατη ούσα 
πρός τούς βιούντας κατά τάς διακελεύσεις τής 
©ύσεως, καί άπό τών προϊόντων τής γής προσ
δοκώντας τήν πλήρωσιν τών ύλιαών αύτών 
αναγκών, καθίσταται τοσούτω μάλλον απαραί
τητος, καθ’ όσον αί κοινωνικαί ομάδες απομα
κρύνονται τών άρχικών όρων τής ύπάρξεως , 
βιοϋσαι κατά τούς ειδικούς όλως όρους τού πε- 
πολιτισμένου βίου. Ό πολιτισμός μέχρι τινός 
βαθμού δύναται νά θεωρηθή ώς έκπλήρωσις τού 
ανθρωπίνου προορισμού. Άλλά καθ’ όν χρόνον 
ό πεπολιτισμένος άνθρωπος μεταχειρίζεται τήν 
νοημοσύνην αυτού όπως διαγάγν) εύχερέστερον 
καί εΰαρεστότερον τόν υλικόν βίον, όπως έκτεί- 
νή τό πεόιον τού διανοητικού βίου, πρέπει, ό
πως προλάβη τήν έπαπειλουμένην σύγκρουσιν 
μ,εταςύ τής φύσεως καί τής ένεστώσης κατα- 
στάσεώς του, νά μεταχειρισθή επίσης καί τά
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πορίσματα τής πείρας, τής κτηθείσης επιστή
μης, καί του συλλογισμού, δπως ύπαγάγη, ό
σον ένεστι, τό νέον είδος του βίου του — έν μέ- 
ρει τεχνητού— εΐ; τούς προϋπάρχοντας νόμους 
του οργανισμού του.

Πρέπει λοιπόν ν’ άντιδράσωμεν κατά της αι
τίας ταύτης του ολέθρου, ήτις αναπτύσσεται 
καθόσον άπομακρυνόμεθα τής αρχικής ήμών 
καταστάσεως . Το φάρμακον κεΐται παρά τό 
νόσημα. Άφ’. ήμών έξκρτάται νά ποιήσωμεν 
χρήσιν αύτοϋ. Ή  μελέτη τής φύσεως ήμών, 
του οργανισμού ήμών, των σχέσεων α'ίτινες ύ- 
φίστανται μεταξύ του φυσικού και του άγαθοϋ, 
μεταξύ του ανθρώπου και τής φύσεως, θά μας 
διδάξη βεβαίως κατά ποίους τρόπους πρέπει 
νά προσαρμόσωμεν ημάς αυτούς προς τάς πε
ριστάσεις, έν αίς έκλήθημεν νά ζήσωμεν. Προς 
τούτο, κατά πρώτον πρέπει νά γνωρίσωμεν 
έαυτούς. Ευτυχώς δεν Ιχομεν διά τούτο α
νάγκην βαθειών μελετών καί περιπεπλεγμένων 
συλλογισμών.

Ό  άνθρωπος δύναται νά δρισθή ώς «διάνοια 
έξυπηρετουμένη ΰπό οργάνων». Τά όργανα ταύ- 
τα έπλάσθησαν όπως λειτουργώσιν, επί τινα 
καιρόν,ένα αιώνα περίπυυ, άν δεν παραβιάζωμεν 
τούς νόμους τής φύσεως. Άλλ’ ό πεπαλιτισμέ- 
νος βίος, τοιούτον όν βιούμεν αυτόν, τείνει ά- 
καταπαυστως εις τό νά μάς άπομακρύνγ τής 
φυσικής όδού' κατ’ ακολουθίαν, εινε ανάγκη νά 
άναζητήσωμεν τό σύνολον τών μέσων, άτινα 
δύνανται νά μειώσωσιν οσον ενεστι την δυσά- 
ρεστον ταύτην έπίδρασιν, όπως διατηρώμεν 
την υγείαν μας , έπανακτώμεν αυτήν οσάκις 
αλλοιούται, και παρατείνομεν τον βίον ήμών 
καθ’ όλων τών αιτιών, αΐτινες συνομνύουσιν 
όπως παρασκευάσωσιν ήμΐν πρόωρον θάνατον. 
Τό σύνολον τών μέσων τούτων αποτελεί την 
επιστήμην, τήν έπονομαζομένην Υγιεινήν. Εις 
την θεάν Ύγίειαν κατά τήν αρχαιότητα Έ λ- 
ληνές τε κα>. ‘Ρωμαίοι άνήγειρον αγάλματα. 
Σήμερον δεν λατρεύεται πλέον ή φανταστική 
αϋτη θεότης, άλλ’ εις τήν σπουδήν τής επι
στήμης, ήτις διεδέξατο τήν λατρείαν της, ά- 
φιερούνται βιβλία συνοψίζοντα πάντα τά γνω
στά ήμΐν περί τών μέσων τής μακροβιότητος, 
δηλαδή τών μέσων τής εφαρμογής τών αρχών 
τής Υγιεινής έν τώ πρακτικώ βίφ.

’Επειδή ό άνθρωπος δεν είνε ούτε άπλώς 
ζψον, ούτε καθαρώς πνεύμα, ούτε πίθηκος, ού
τε άγγελος, επειδή τό σώμα και ή ψυχή εινε 
συνηνωμένα δι’ άλύτων άχρι θανάτου δεσμών, 
τά δύο ταύτα μέρη ήμών αυτών διατελούσι 
κατά τόν βίον έν άδιααπάστω έπικοινωνία πρός 
άλληλα, τού ενός χρησιμεύοντας ε’ις τό έτερον 
ώς οργάνου. Ή  ζωή είνε τελεία, κανονική, έφ' 
όσον οί δύο συνεταίροι, συμφωνυύσι τόσον πολύ 
ώστε ένεργούσι ούτως είπεΐν όρμεμφύτως πρός

τό κοινόν άμφοτέρων αγαθόν. Τό σώμα, εις τάς 
συνήθεις περιστάσεις, δέν εννοεί ότι υπακούει 
εις τά πνεύμα, καί τό πνεύμα, εις τό όποιον 
αί αισθήσεις μεταοιβαζουσιν έντυπώσεις, δέ
χεται αύτάς ώσεί ήσαν καθ' ολοκληρίαν αυτό
ματοι. Όταν ή άρμονία αϋτη τών λειτουργιών 
εινε τελεία, τό σώμα έκτελεΐ αυτομάτως πά
σας τάς καθαρώς ζωϊκάς λειτουργίας καί είνε 
έτοιμον νά δεχθή τήν έλαχίστην έκουσίαν πα- 
ρόρμησιν τής φύσεως" ένφ ή ψυχή σχεδόν μή έ- 
χουσα συνείδησιν τής φυτικής ζωής, δέχ εται - 

Θκυ»Λασί<χς τελειότατο; τάς εντυπώσει;— » /  » γ _  » ·  ,του εξωτερικού κοσμου, αναξητει αυτας, τας 
ποικίλλει κατά βούλησιν, ή άπομονουμένη, έν 
τ·7ί σκέψει, πολλάκις άπαλλάττεται σχεδόν έν- 
τελώς τών σωματικών δεσμών.

Τοιοΰτος είνε ό άνθρωπος έν τή γενέσει του. 
Έν τοιούτοις όροις δέον νά έμμείν·/) όπως έκ- 
πληρώσγ, τόν προορισμ,όν του έπί τής γης, καί 
όπως έκτελέσν) τά καθήκοντα του. Ή  συγκρά- 
τησις τής Ισορροπίας καί τής αρμονίας μεταξύ 
τού πνεύματος καί τού σώματος, είνε ό κύριος 
σκοπός τής Υγιεινής, διότι,όπως λέγει ό Πλά
των, «οΰχί μόνον τό σώμα εύεκτούν, καθιστφ 
ίσχυράν τήν ψυχήν, άλλά καί ή ψυχή εύεκτού- 
σα συντελεί εις εύεξίαν τού σώματος» . "Ας 
προσπαΘήσωμεν λοιπόν κατ’ άρχάς νά γνωρί- 
σωμεν τό σώμά μας όπως μάθωμεν νάέκτιμώ- 
μεν αυτό, νά τό σεβώμεθα , νά τό περιποιώ- 
μεθα.

Τινές, κακώς έκτιμώντες τήν άξίαν τού αν
θρώπου, νομίζουσιν Οτι πρέπει νά περιφρονώσι 
τό σώμα, νά μεταχειρίζωνται αύτό ώς τόν έ
σχατον τών υπαλλήλων των . Δέν προνοούσι 
ποτέ έν τάξει περί τών αναγκών αυτού, έπι- 
βάλλουσιν αύτώ ύπερμέτρους κόπους, καί κω- 
φεύοντες πρός τάς διαμαρτυρίας αύτού άς απο
τείνει αύτοΐς ΰπό μορφήν κοπώσεως, δυσθυ
μίας, οδύνης, άσθενείας, έξακολουθοϋσιν άγγα- 
ρεύοντες αύτό, θεωρούντες αύτό ώς δοϋλον καί 
ούχί ώς έταϊρον, σκοπούντες δήθεν νά έπιτύ- 
χωσι τήν υπεροχήν τού πνεύματος καί τήν έ- 
νίσχυσιν αύτού. Αξιοθρήνητος πλάνη. Ή  ψυχή 
καί τό σώμα, ώς άπό κοινού σύντροφοι έν τοΐς 
φαινομένοις τής ζωής, Ιχουσινίσα δικαιώματα" 
έκάτερον αύτών έν τή δικαιοδοσία έχει ισότι
μον άςίαν, καί, ένεκα θαυμαστής τινός πρό
νοιας τής φύσεως, ό σφετερισμός τών δικαιω
μάτων τού ενός ύπό τούτου ή έκείνου,έχει ώς 
άμεσον συνέπειαν τήν έφ' εαυτού άντανάκλα- 
σιν τού αδικήματος τό όποιον προύςένησε.

ΙΙρέπει κατά πάσαν στιγμήν νά έπαναλαμ- 
βάνωμεν : « Νούς υγιής έν σώματι ύγιεϊ »" ό 
θέλων νά περιχαρακωθή εις άλαζονικήν τινα 
πνευματικότητα καταδικάζει έαυτόν εις τήν 
αδυναμίαν, διότι δύναται μέν νά παραβιάσνι 
τά δικαιώματα τού σώματος διά θελήσεως ά-
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μαθούς ή αχαλίνωτου, άλλά τούτο αυτομάτως 
εκδικείται, καί έλαττόνει κατ’ εύθύν λόγον τάς 
δυνάμεις τού πνεύματος, είτε κατά τήν έντα- 
σιν αύτών ειτε κατά τήν διάρκειαν. Τούτο δέ 
συμβαίνει εις τούς πλείστους τών ένασχολου- 
μένων εις τά ελευθέρια επαγγέλματα. ΙΙαρα- 
μελούντες τάς σωματικάς ασκήσεις, ποιούντες, 
χρήσιν διεγερτικών τροφών, συντέμνοντες τάς 
ώρας τού ϋπνου των, άναγκάζοντες τήν διά
νοιαν αύτών εις υπερβολικήν έργασίαν, μειούσι 
τήν ζωτικότητα τών οργάνων , προκαλοϋσι 
σφοδόν ερεθισμόν τού έγκεφάλου καί τού νευρι
κού συστήματος διαστρέφοντα τάς έντυπώσεις" 
ή έμμονή έν τή καταστάσει ταύτγ έκτροχιάζει 
τάς φυσικάς καί ήθικάς δυνάμεις καί συντέμνει 
τήν διάρκειαν τής ζωής.

'Υπάρχει τούλάχιστον αμοιβή τις τού προώ
ρου τούτου θανάτου ; Δυνάμεθα νά έφαρμόσω- 
μεν έπί τών παραδεχομένων τούτον ή καταδι- 
καζομένων εις τούτον τό λόγιον τών έπικου- 
ρείων «Βραχύς βίος άλλά καλός» ; Τά πνεϋυ,α 
κερδίζει τόσην έντασιν ένεργείας,όσην χάνει δι
άρκειαν δυνάμεως ; Ούδαμώς.Ό διανοητικός ΰ- 
περεθισμός, άληθής ασθένεια τού πνεύματος, 
προξενούμενος ύπό τής κατασωτεύσεως τών δυ
νάμεων αύτού, καί τών παρορμήσεων πολιτι
σμού έκνευριστικού, εις ούδέν άλλο χρησιμεύει, 
είμή μόνον εις παραγωγήν έργων φαντασίας" 
ούδέποτε γεννά— μεθ’ΰσα καί αν διατείνωνται, 
εύγενή τινα, υψηλήν έμπνευσιν , ής ή καλλι
τεχνική ή φιλολογική έκφρασις δύναται νά 
έκτελέση ύγιά έπίδρασιν έπί τής κοινωνίας. 
Τά προϊόντα τής άληθούς φιλολογικής άξίας, 
τά προωρισμένα νά έπιζήσωσι, τά διδάσκοντα 
καί ήθικοποιούντα, τά συγκινούντα διά τής ά- 
καταμαχήτου δυνάμεως τού ’Αληθούς,τού Κα
λού, τού ’Αγαθού, είνε προϊόντα ένδελεχούς, 
έλλογου μόχθου τής διανοίας, ή αισθήματος 
συνεχούς,ό'περ έπιχέει τήν ανταύγειάν του έπί 
τών αληθών τού πνεύματος δημιουργημάτων.

Άφ’ ετέρου, οί διά τού έργου τών χειρών 
των ποριζόμενοι τόν έπιούσιον άρτον, οί έζαν- 
τλούντες τήν ζωήν αύτών έν άκαταπαύστω πά
λη, όπως πληρώσωσι τάς άπαιτητικωτέρας τών 
αναγκών των, είσίν ήναγκασμένοι νά άπαιτώσι 
παρά τού σώματος υπερβολικήν, παρατεταμέ- 
νην,ΰπέρμετρον δαπάνην δυνάμεων. Έν τή περι- 
ς-άσει ταύτγ τό πνεύμα χρησιμεύει μόνον εις τό 
νά διευΟύνη κατά τό μάλλον καί ήττον μηχα
νικώς τήν έργασίαν. Κατά τάλλα, παύει ύπάρ- 
χον, πάσα ή ζωτικότης του συγκεντοούται έν 
τή άνθρωπίν·/) μηχανή, ωθούν αύτήν νά παρα- 
γάγη καθ’ έκάστην στιγμήν ο,τι δύναται. Διά 
τής άμεταπτώτου ταύτης χρήσεως τών φυσι
κών δυνάμεων, ού μόνον ή διάνοια άπόλλυσι 
μ.έρος τών προσόντων αύτής, άλλ’ ό άνθρωπος 
μεταβαλλόμενος εις άληθή μηχανισμόν παρα

βιάζει τούς νόμους τού οργανισμού του,φθείρει, 
καταστρέφει τό όργανον, τό ζών έργαλεΐον, ώς 
μή φροντίζων νά παράσχν) αύτώ τροφήν, άνά- 
παυσιν, ύπνον, άτινα ήούνατο νά συντηρήσωσι 
έπί μακρόν τήν ρώμην καί παραγωγικότητα 
αύτοϋ. Έκ τής καταχρήσεως ταύτης τών φυ
σικών δυνάμεων, μοιραίως έπεται, ή βαθμιαία 
έξασθένισις, δ μαρασμός, καί ή ανυπεράσπιστος 
παράδοσις τού σώματος εις πάσας τάς αιτίας 
τού ολέθρου.

Υπάρχει λοιπόν δίκαιόν τι μέτρον έν τή 
χρήσει τών φυσικών καί τών διανοητικών δυ
νάμεων. Ό  απομακρυνόμενος αύτών, κατα
στρέφει τήν ισορροπίαν,ήτις παράγεται έκ τής 
άρμονικής λειτουργίας τού πνεύματος καί τού 
σώματος. Ή  'Υγιεινή διδάσκει ήμάς πώς ν’ά- 
πομακρύνωμεν τόν κίνδυνον τούτον εις τάς 
διαφόρους περιπτώσεις τής πραγματικής, τής 
πρακτικής ζώής" πώς νά θεραπεύωμεν τά απο
τελέσματα περιστάσεων τάς οποίας δέν δυνά
μεθα νά μεταοάλωμεν αν δέ ζητήσωμεν άργά 
τάς συμβουλάς της, μάς ύποδεικνύει καί πά
λιν τά μέσα, δι'ών δυνάμεθα νά Θεραπεύσωμεν 
τήν συμ.βάσαν αταξίαν, καί ήτις έκδηλούται 
διά τής έξασθενίσεως, τής μερικής ατροφίας, 
τής οδύνης, τών πρώτων τής άσθενείας συμ
πτωμάτων.

Ή  'Υγιεινή έξασφαλίζει ήμΐν τήν ίσχύν πα
σών τών δυνάμεων, τήν έκ τής ζωής πηγάζου- 
σαν έσωτερικήν θυμηδίαν, διατηρεί τήν ύγίειαν 
ήμών, παρατείνει τήν άκμ.ήν ήμών, απαλλάσ
σει ήμάς πηρώσεων κατά τό γήρας, καί επι
βραδύνει τόν θάνατον μέχρι τής ύπό τών νό
μων τής ήμετέρας φύσεως ταχθείσης προθε
σμίας. Αϋτη ή έπιστήμη, ή άναγκαιοτάτη πα
σών καί ή μάλλον αγνοουμένη, αποτελεί τήν 
τέχνην, δι’ής δυνάμεθα νά ζήσωμεν έπίμ.ακρόν.

Κ. . . .

•Ο ?ν π α ν ε π ισ τή μ ιο  χαΟ η γη τή ς τή ς  φ ιλ ο λ ο γ ία ς  χ ·Κ .  
Κ ό ν το ;  Ις ίδ ω χ ε  πρό τ ιν ο ;  ε ις ό γχ ι3 δ ε ; τεΟ χ ο ; * Γ λ ω α α ιχ χ ς  
π χ ρ χ τη ρ ή υ ε ι;» ,  δ ι ’  ώ ν  π ο λ λ ά  τή ς  οημ ερινη ς ή μ ιδν  γ λ ώ » -  
στ;ς ήμ.αρτΓ,ο.ίνω ; φ ερόμενα  διορΟ οΟ ντχι. Έ χ  τ ο ύ τ ω ν  ϊ σ ι α -  
γ ν ο λ ο γ ή ο α μ ε ν  χ ά ρ ιν  ι ώ ν  ά νχ γνω ο ϊ< 3 ν  τ ^ ς ·Έ ο ΐ ί α ; »  ί α  χα - 
τ ιο τ ίρ ω  δ λ ίγ α ,π α ρ α λ ιτώ ν τ ε ;  δ ια  τ ί ,ν  ο υ ν το μ ία ν  τα ς  μαχρας 
έρμηνείας χ α ί μ α ρ τυ ρ ία ς , δ ι ’  ώ ν  ουνοδεόει α δ τ ά ;  ό  χ . Κ ό ν 
τ ο ;  πρός χύρω α ιν  τ ή ;  γ ν ώ μ η ς  α ό το Ο . Σ .  τ .  Α .

ΓΑΩΣΣΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

' Ρ ί  ά ο χ ι > ' ό ι » · ώ  άντί ριψοκινδυνεύω.
Α ιτ ιώ μ α ι, συντακτέον μετ' αιτιατικής, όχι 

γενικής.
" Ε π υ μ α ι καί ί'πιξώ τινι, όχι τινός.
Σ ύ γ χ .Ιη σ ίζ  άντί τού συγκάλεσις. 
/7α>·ΓθΤίΐ·όο, έφίηκός άντί -εινός.
'// ί . ί ι ζ ,  V  χά ίι/ξ, ό .Ιέμβο<: , άντί τών έ- 

σφαλμένων : ό έλιζ, ό κάλυξ, ή λέμβος.
"Α . Ιο σ ί ΐ . όχι άλυσσος κλπ.
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Ά χ ο .Ια ύ ω  τ ιγ ά ς , όχι απολαμβάνω, όπερ συν- 
τάσσεται πάντοτε μετ’ αιτιατικές.

Συχεδρ ία  άντί συνεδρίασις.
'i 'n s p iiy a r la , χ ε ρ ιε ρ γ ία , χ α .υ ιε ρ γ ία ,π ά ν τχ  

παροξύτονα εις -ία καί όχι εις -εια.
Π α ρ ε ιό  ¿γρι/σε άντί παρεισέφρυσε.
Π α ρά .Ιυ σ ις  άντί παραλυσία.
Ά χ ε χ δ ύ ο μ α ι συντάσσεται μετ’ αιτιατικές 

καί όχι μετά γενικές' οΰτω : απεκδύομαι τήν 
ευθύνην, όχι τές εύί)ύν·/ις.

Α μ α ξ ιτ ό ς  όδός, όχι αμαξιτή. 'Ομοίως διά
φορος, φορτηγός, αβέβαιος,έπιπόλαιος,σύμβιος, 
εις τό θηλυκόν δεν ριεταβάλλονται.

Λ ψ ο χ το Υ ζ ,  εινε ένεργ. μεταβατικόν, δηλοϋν 
κτείνω άλλον διά λιμού' τό J ijio x ro ru v fia i είνε 
παθητικόν.

Ά χα θα να τίΤ .ω  άντί του ¿φθαρμένου : απο
θανατίζω.

Μ εγαΛ εχήβο.Ιος  καί όχι μεγαλεπίβολος η 
μεγαλεπίβουλος.

Ύ η ο ρ ιψ τή σ χ ω  καί (Ιιιίάσαω τ«αά π, όχι 
τινί τι.

θά ε ΐχω  χ α ρ α χ α τιω χ  καί θά είχο ιμ εχ  χ α ρ α -  
χ α τιύ χ τε ς  άντί του κοινώς λεγομένου : παρα- 
κατιόν.

Μ ιχ ρ ο ϋ  δεi r  συντακτέον πάντοτε μετ’ άο- 
ρίστου, ούχί μετά παρατατικού.

Ton  β ο ρ ρ ά , όχι του βορρέως.
Ε ύ ε .Ιχ ισ ιώ , άντί εϋελπίζομαι.

Α ϋνα ντα ι νά |κάθουν
ΚΑΙ ΤΑ ΖΩιΛ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ;

Δύνανται, λέγει ό 'Αμερικανός επιστήμων 
Cooper, όστις δημοσιεύει διατριβήν έν τγ, έ- 
φημερίδι «American Naturaliste», εν γ  εκφρά
ζει άπορίαν διατί μέχρι τοϋδε εις ούδενός τόν 
νούν έπήλθε νά διδάξν) τήν χρήσιν τών γραμ
μάτων εις ζώα, φέρ’ είπεϊν εις κύνας. Ό κ. 
Cooper προσπαθεί νά άποδείξν) ότι ή εργασία 
αΰτη, ήτις συνίσταται εις τό νά παραστήσή 
διά σημείων ώρισμένων τήν ιδέαν γνωστών αν
τικειμένων, δεν υπερβαίνει ποσώς τήν δύναμιν 
τής -διάνοιας τών ζώων. Όπως δέ έξετάσθή 
τούτο, προτείνη νά γείνγ χρέσις τές λεγομέ- 
νης \\ ord-mclhod, τουτέστι τές μεθόδου, δΓ 
ής αρχίζει τις μανΟάνων ολοκλήρους τάς λέξεις, 
παριστανομένων τού τε αντικειμένου καί τού 
σημείου, δι’οΰ τούτο εκφράζεται, διά τού αυ
τού συμβόλου. 'Εάν τήν πρώτην ταύτην δυσ
κολίαν ήδύνατό τις νά ύπερνικήσγ, δυνατόν 
Οά ήτο νά έξετασΟέ, μέχρι ποίου βαθμού ή νο
ημοσύνη τού κυνός Οά ήδύνατο νά άντιληφΟέ, 
τά; διαφόρους σχέσεις τών αντικειμένων, λ.χ. 
τό πολλαπλούν. τήν ποιότητα αυτών. Βεοαί-

ω ς  ή  ιδ έ α  α ϋ τ η  το ύ  κ . Cooper ε ιν ε  λ ία ν  τ ο λ -  

μ .ηρά ,δέν ε ίν ε  ό μ ω ς  κ α ί  ο λ ω ς  ά π ρ α γ μ α τ ο π ο ίη -  

τ ο ς ,  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  κ α τ ά  τ ή ν  γ ν ώ μ η ν  ε κ ε ίν ω ν ,  

ο ϊ τ ι ν ε ς  εΰ ρ ίσ κ ο υ σ ιν  ό τ ι  μ ε τ α ξ ύ  τ έ ς  νοη μ ο σ ύ νη ς  

τ ο ύ  ά ν θ ρ ώ π ο υ  κ α ί  τ έ ς  τ ο ύ  ζ ώ ο υ  ή  μ ό νη  ύ π ά ρ -  

χ ο υ σ α  δ ια φ ο ρ ά  ε ίν ε  κ α τ ά  τ ό ν  β α θ μ ό ν , έν  ώ  κ έ-  

κ τ η ν τ α ι  ά μ φ ό τε ρ ο ι  α υ τ ή ν ,  κ α ί  ο ύ χ ί κ α τ ά  τ ή ν  

ο υ σ ία ν . Λ * ..

ΕΠΙ ΤΩι ΘΑΝΑΤΩι TOT ΙΙΛΤΡΟΣ MOT

—  «Ψ υ χ ομ α χ ί ό κ χ ιίρ α ; οα ; χκί α£; ά νχ ζη τά ιι, 
Τ ρ ί ξ ι τ ι ! . .  ξένον; γύρω  το ν  π ερ ίλν το ; τηράει . . .
"Λχ_, είν’  άργά ! Ιαδύστηκι , φτερούγιασ' ή ψν/,ι} το ν  . 
Μ Ι τ ' όνομά οχ; ίοδυσε χΓ ή Οατερη πνοή του ! — * 
Έ γρ α φ ' ή μάννα ή δύατνχη ’ ;  τ α  μαΟρχ τ'χ παιδιά τη ; 
Μ Ι γράμματα  'μ ιοόοδνατχ άπό τ χ  δάχουά τη ;.
Καί η τον ό χ α τ ίρ ι ;  μου οποΟ ψυ/ομχχοΰοε,
Κ·.' ένα; Ιγ ώ  από το ν ;  γν ιου ; όποΟ άναζητοΟαι !
Μαύρη γρα φ ή ! τόν χερχννό πώ ; 'μπόρεοε; να χλείση; 
Χωρί; ν' άνάψη;, να χχή;, ν ' άαιράψη;, νά βροντήση;' 
Νά χάψη;, όθε πέρχοι;, χάμπον;, βουνά χχί δάση,
Νά γίνη ατά/τη  χ ι' ίοημιά ολόκληρη ή πλάση'
Νά μή λαλήση πλειό πουλί, δενδρί νά  μην άνθιση,
Ή  φύσι; όλη τό  γλυχό πατέρα νά Ορηνήαη ! . .

ΙΙχ τέρχ μον, λα τρεία  μου, τή ; γή ; αυτή ; θεέ μου,
Είνε ό τάφο; χωρ ισμ ό; α ιώ νιο; ; γ ιά  'πέ μου'
Δέ Οά ν ά/.ούσω ;  τό  έξή ;, πατέρα, τή  φωνή σου ;
Δ| Οά νά ίδώ  πλέον π οτΙ τήν άχριδή μορφή σου,
Τό  χνρτωμένο αώμά σου, τήν ό’ψη τήν ώχρά σου,
Τή φχλχχρά σου χεφχλή, τ ’ άργό περπάτημά σου ;
"Α ν  ;  τή ;  γλυχειά ; πατρ ίδα ; μον πατήσω τ ’ άχρογιάλι, 
Δέ Οά νά εΰρω ανοιχτή τήν πχτριχή σου άγχάλη ;
'Σ  τό  έρμο χοιμητήριο Οά 'λθώ  νά σΙ ζη τήσω ,
ΤοΟ τάφου σου τό  μάρμαρο γ ά  σένα θά φ ιλήσω ;
Καί ί ν  μ| φέρη ό πόνο; μου τόν τάφο σου ν ' ανοίξω  
Γιά  ναδρω τόν πατέρα μου ’ ; τό  στήΟο; νά τόν σφ ίξω , 
Τ ί  ΟαΟρω ; α χ ! σαλεύεται ό νοΟ; μον όταν λογιάσω  
Π ώ ; μόνον χόχχαλα γυμνά Οά νά σφιχταγκαλιάσω,
Καί στήΟο; δ ίχ ω ; τήν καρδιά, χ ω ρ ί; τά  χείλη στόμα, 
Χ ωρί; τά  ‘μάτια  μ έτω π ο , ξεσαρχωμένο σώμα !

ΜοΟ λέγουν ήτον γέροντα ;,το ν ; γέρον; δίν το ν ;  κλαΐνε — 
“ Α χ , βέβαια δεν γνώρισαν πατέρα όσοι τό  λένε.
Λεν ίχαιμήβηχαν ποτ’ε αέ πατρική άγχάλη,
Δεν αχούσαν τό  στήΟό; το ν  ’ ;  τό  στήθό; το ν ;  νά πάλλη 
Καί δίν είδαν χοιτόμενοι ' ;  τοΟ πόνου τό  χρ ιδδχτι,
Νά ξάγρυπνα δακρύβρεχτο τό  πατρικό το ν  'μάτι. 
Γ έ ρ ο ν τα ;! ά χ , γεράματα ή άγάπη δ ! γνω ρ ίζε ι.
Ό  χρόνο; τέ το ιο  λούλονδο ποτέ δεν κ ιτρ ιν ίζε ι!
"Ο τα ν ό ήλιο; ώ χ ρ ό ; τή  δύση καταδαίνη 
Λάμπει πολν γλυκύτερα, ¿λίγο άν Οερμαίνη !

" Α χ !  ποΟν' Ιχείνοι οι καιροί, πού τρισευτυχισμένο;, 
Πατέρα μου, σ Ι αχονα, σιμά σου καθισμένο;,

"

Ε Σ

Νά μοΟ 'μ ιλή ; γιά  το ύ ; γκρεμνού; τοΟ κόσμου,τήν άπάτη, 
Καί τό  στενό τή ;  άρετή ; νά  δείχνη; μονοπάτι;

θνμοΟμκι άχ, ή ϊνθύμησε; μοΟ σχίζουν τήν καρδιά μου ! 
θυμούμαι όταν Ιπήγαινε; ’;  τήν Ιχχλησιά κοντά μου, 
Καί κουρασμένο; π ίρναε; ' ;  τό  χμ'ρι μου τό  χέρι 
Καί άφινε; τό  βάρο; σου τό  σώμα μου νά φέρη . ·
"Α χ , τό τε  'σάν νά 'νοιόΟανε τ ί  θησαυρό 'κρατούσαν,
Τά  πόδια μου δεν έγγιζα ν ’ ;  τ ό  χώ μ α , Ιπετούσαν !
Καί ό ταν μέ χατάνυξι βκΟειά γονατισμένο 
Σ’  Ιχ ύ ττα ζα , πατέρα μου, έμπρό; ε ΐ ;  τή ν  Παρθένο, 
Έ λαμ π ε τόσο τό  άγνό σάν κρίνο; μέτωπό σου,
Πού μοΰρχετο γο να τισ τό ; νά δεηθώ Ιμπρό; σου ! 
θυμούμα ι... άχ ! καί ποιά στιγμή, ποιά ώρα, ποιά ήμέρα 
Γλυχειαί; 61 φέρνει ΙνΟύμησε; τού γέρου μον πατέρα! ..

ε '

‘ Σ  αύτό τό  σχότο ; τό  βαθύ, ' ;  τή ν  άγρια  τρικυμία, 
'Οπού φυσά ' ;  τό  στήθό; μου ή κρύα άπελπισία,
Ποιά είν' έκείνη ή γλυχειά ή εύσπλαχνη άχτΤδα 
Ό ποΟ  μού φέρνει 'σ  τήν καρδιά παρηγοριά κ έλπϊδα ; 
“ Α ! είσαι σύ, ούράνικ θρησκεία τού Χριστού μου !
'Εσύ φ ω τίζε ι; τήν καρδιά καί όδηγε!; τό  νοΰ μου.
’ Εσύ ύψώνει; τ  ούοανού τ '  άστερωμένα πλάτη 
ΜΙ τή ;  Ιλπ ίδο; τ ά  φτερά τό  δακρνσμένο ’μάτι !
Σώ π α  καρδιά' έκεΐ 'ψηλά, ' ;  τόν άφθαρτου αιθέρα 
Μιά 'μέρα θ' άνταμώσωμε τό  γέρο μα ; πατέρα.
Ό χ ι  ! ή γή δε δέχεται όλα, δίν καταπίνει'
Κρύβει τόν ήλιο, μά π ο τΙ, π οτΙ δίν τόνε σδύνει.
'Σ  τόν ούρανό ή εύωδιά κι’ ή φλόγα άναδαίνει.
Μόνον ή στάχτη Ιδώ  τή  γή καί ή σαπίλα μένει.

Έ ν  Φ αλτσ ίω . Ν. Α- Λ ρ α κ ο γ λ η ς .

ΔΑΝΕΙΟΝ ΙΙΝΕΓΜΑ

Ή εξηκοντούτης κυρία Ψ. είνε άπαρηγόρη- 
τος διά τόν θάνατον τ·ής αητρός της.

Μία έκ τών φίλων της στροσττκθεϊ νά τήν 
τταρηγο'ρήση.:

—  Αΐ, δεν οού λέγω' ’¡/.ττορεϊς νά λυττάτκι, 
μά όχι δά καί έτσι' ηλικιωμένη γυναίκα ή- 
τον...

—  Ναι,μάλιστα,ηλικιωμένη, άλλ’όσω’ζούσε 
τέλος πάντων, 'μπορούσα νά λέγω : ή μητέρα 
μου ! ... Καί ετσι 'κέρδιζα είκοσι χρόνια του
λάχιστον !

*

*  *

Έν συναναστροφή.
Ό λόγος περί τού έν Σύρω εμπόρου κ. Κ., 

καί τη; οικογένειας αυτού.
—  Εχει πολλά παιδιά; έρωτά τις τών πα- 

ρισταμένων.
—  Έγώ δύο 'ξεύρω.
—  Καί δύο 'πού 'ξεύρω έγώ, γίνονται τέσ- 

σαρα, ύπολαμβάνει παρεμβαίνων ό Άγαθό- 
πουλος.

*
♦ #

Έν τω πλημμελειοδεικίω.
Ό  δικαστής πρός μάρτυρα :

—  Είσαι μαραγκός, δεν είν’ ετσι ;
—  Μάλιστα.
—  Εργάζεσαι κοντά ’ς τό μέρος όπου έ- 

γειν’ ό καυγάς ;
—  Μάλιστα.
—  Πόσω μακράν έστέκεσο εις τήν στιγμήν 

τού καυγά ;
—  Δέκα μέτρα καί εβδομήντα πέντε πόν

τους.
—  Καί πώς τό 'ξεύρεις μέ τόσην ακρίβειαν ;
—  Τό ’μέτρησα υστέρα.'ΜπορεΤ, είπα μέ τό 

νού μου, νά 'βρεθή κανένας νά μ' άρωτησν) τέ
τοια ανοησία ’ς τό δικαστήριο.

ΑΛΗΘΕΙΑ I

Ενός άνθρώπου ή άχαριστία βλάπτει όλους 
τούς δυστυχείς.

Έάν τις σέ έπαινή, γίνου σύ κριτής σεαυτοΰ.

Ή τύχη φοβείται τάς ίσχυράς ψυχάς· μό
νον τάς άνάνδρους κατασυντρίβει.

Ή δόξα είνε τό τελευταίον πάθος, όπερ α
πεκδύεται ό σοφός.

Ή κρίσις έν τώ άτόμω, είνε ώς αί τροχιαί 
τού σιδηροδρόμου, δΓ ών καθοδηγήται ασφα
λώς ή ατμάμαξα εις τόν πρός δν όρον.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ή  τε .Ιευ τα ία  Ά } ΐα ζώ χ .  Ή τελευταία Άμα- 
ζών άτεβίωσεν έσχάτως έν Βουένος Αύρες τής 
'Αμερικής εκατοντούτης.

Εκαλείτο Κάρμεν Λεσδένκα καί διετέλεσεν 
αξιωματικός τού δευτέρου συντάγματος τού 
ιππικού, εις 6 είχε κατα.ταχθή εικοσαετής.

Κατά τό μακρόν αύτής στάδιον έλαβεν έπτα 
συζύγους, απέκτησε δέ δεκαέξ υΙούς, άποθα- 
νόντας πάντας— πατέρας καί τέκνα,— έπί.τού 
πεδίου τής τιμής, έν ταίς τάςεσι τού συντάγ
ματος τού ιππικού.

Ή Κάρμεν μέχρι τής τελευταίας αύτής πνο
ής έφερε τήν στολήν αξιωματικού τού ιππι
κού μετά πελωρίων υποδημάτων καί γιγαντι- 
αίων πτερνιστήρων.

Έν Ελβετία ύπάρχουσι χωρία τινά, ών οί 
κάτοικοι φημίζονται διά τήν ευθυκρισίαν αυ
τών. Μεταξύ άλλων άναφέοεται καί τό επόμε
νον χαρακτηριστικόν τή£ ίδιότητος ταύτης 
τών Ελβετών εκείνων. 'Οδοιπόρος συναντήσας 
χωρικόν έρωτά αύτόν : —  Ε, καλέ μου άνθρω-



πε, πόσο χρειάζομαι άκόμ.η ώς πού νά φθάσω 
ε’ις τό Αίγλ ;— Τράβα’μπρός,άπεκρίνατο ό χω
ρικός: Ό οδοιπόρος ένόμισεν ότι ό χωρικός ή
θελε νά τόν έμπαίξη καί έξηκολούθησε τον 
δρόμον του. 'Αφού έβάδισεν έφ’ ικανόν ό ξένος, 
ό Ελβετός ύπολογίσας έκ του βαδίσματος του 
πόσον χρόνον θά έχρειάζετο ΐνα φθάσγ εις τό 
Άϊγλ, τώ φωνάζει Θά είσ’έκεΐ ’σέ μιά ώρα.

(tVt

Ότε ό πατήρ του Μιραμπώ έφερε τάν υιόν 
του εις εκπαιδευτήριου, έπέβαλεν αύτώ νά 
όνομάζηται Πέτρος Μπουφιέρης.

—  Είπα εις αύτόν, έγραφε, νά γείνγ άξιος 
Ϊνα φέργ τό όνομά μου' καί δεν θά τφ επιτρέ
ψω τούτο ή άφοϋ εύσυνειδήτως κρίνω οτι απέ
κτησε τό δικαίωμα.

Τό μέλλον απέδειξε κατά πόσον ό νέος Μι
ραμπώ ¿δικαίωσε τάς απαιτήσεις του πατρός 
του.

Κατά τάς εφημερίδας τής Μόσχας επί τή 
προσεχώς τελεσθησομένγ αυτόθι εορτή τής στέ
ψεως του Τσάρου θά ΰπάρχωσιν έν διηνεκεϊ έ- 
νεργείσρ 85 μαγειρεία, άτινα θά παρέχωσι δω
ρεάν τροφήν εις τον λαόν.

'/'jl-oc τ H r θ α .Ια π σ ίω τ χυ ρά τω γ . Έν τφ ’Α
τλαντική Ώκεανφ παρετηρήθη οτι τά κύματα 

θάνουσιν εϊς ύψος 24, 32 καί ενίοτε 43 πο
ών' έν τώ Εϊρηνικφ Ώκεανώ τό μέγιστον ϋ- 

ψος είνε 32 ποδών, έν τή Μεσογείφ 14 */2 καί 
έν τή Βορείω Οαλάσσγ 13 '/2 ποδών.

Κατά την «Ναυτικήν Έφημεοίδα» έκ τού 
άοιθμού τών κατά τό 1881 συμβάντων ναυα
γίων έξαγεται οτι έν πλοΐον έχ άνετο κατά 
πάν διάστημα τεσσάρων ωρών. Τά πλεΐστα 
τών δυστυχημάτων προέρχονται έξ άμελείας 
τών κυβερνητών έν ώρα ομίχλης ή νυκτός. Μό
νον έν τώ βορείφ Άτλαντικώ ώκεανώ κατά τά 
δύο έτη 1879 καί 1880 συνέβησαν τετοακό- 
σιαι συγκρούσεις, αΐτινες ήτο δυνατόν νά μή 
έπέλθωσιν έάν οί πλοίαρχοι τών συγκρουσθέν- 
των πλοίων έβλεπον έγκαίρως την ποοσέγγισιν.

Έκ τού αριθμού τών άπωλειών τούτων έ- 
ξάγεται οτι κατά μέσον όρον έβυθίζοντο καθ’ 
έκάστην έν άτμόπλοιον πλήρες έπιβατών καί 
έμπορευμάτων. Ή Ν α ν τιχ η  Έ γ η μ τρ Ις  φρονεί 
οτι διά τής έν καιρφ ομίχλης χρήσεως νέου τι- 
νός συστήματος σημείων άναλόγου πρός τόν 
κώδικα Barker δύνανται νά άποσοβηθώσιν άν 

ή πάντα, τά πλεΐστα όμως τών τοιούτων 
υστυχημάτων.

Τ  δ ε Λ ά ιον  χα τεννά ζον  τά  χ νρα τα . ’Αγγλική

τις Εταιρία διωργάνωσεν εσχάτως έν τώ λι- 
μένι τής πόλεως Aberdeen πειράματα περί τής 
έπενεργεία ς του έλαίου έπί τών κυμάτων. Έ -  
πνεεν άνεμος σφοδρότατος νοτιοανατολικός, ή 
θάλασσα ήτο τρικυμιώδης, τά κύματα άνυ- 
ψούμενα καί Οραυόμενα ύπερεπήδων τά προχώ
ματα, καί σχεδόν άδύνατον ήτο εις πλοΐον νά 
είσπλεύση εις τόν λιμένα. Έν τοιαύτγ κατα- 
στάσει ό πλοίαρχος Brice, έπί παρουσία καί 
τών λιμενικών άρχών, έχυσεν εις την θάλασ
σαν διακόσια άγδοήκοντα γ α .Ι.Ιό η α  λευκού έ
λαίου τής φαλαίνης- πριν δ’ ή παρέλθωσιν εί
κοσι λεπτά, αί άφρίζουσαι κορυφαί τών κυμά
των ήφανίσθησαν, ή ταραχή κατηυνάσθη καί 
ό εϊσπλους εις τόν λιμένα έγένετο σχετικώς εύ
κολος.

% W

' /Ινθρωποι ¡ ι ί  ovp á r. Έν τώ έπιστημονικφ 
Συνεδρίω τής ‘Ροχέλλης ό κ. Zabarowski έπέ- 
στησε τήν προσοχήν τών συναδέλφων αυτού 
έπί δύο περιπτώσεων άνθρώ.-τωχ ¡ ιέ  ovp á r , εύ- 
ρεθέντων μ.εταξύ τών νεοσυλλέκτων τών ΙΙαρι- 
σίων κατά τό 1880. Τού μέν ενός ή τοιαύτη 
άπόφυσις είχε μήκος 1 έκατοστομέτρου μ,όνον' 
τού άλ7.ου όμ.ως ή προέκτασις τού κόκκυγος έ
φθανε μέχρι 5-6  έκατοστομέτρων, άλλ’ ήτο ά
λως αδρανής, καί άνεγειρομένη κατέπιπτεν ά
μα άφινομένη.’Αφού έζέθηκε τάς διαφόρους θε
ωρίας περί τών λεγομένων άνθρώπων μέ ουράν, 
ό κ. Zabarowski συνεπέρανεν οτι ουρά πραγμα
τική ουδέποτε παρετηρήθη εις τόν άνθρωπον. 
Αί κατά καιρούς παρατηρηθεΐσαι προεκτάσεις, 
ούδέν άλλο ήσαν ή κακός τού σώματος σχη
ματισμός, ούτινος ή άνάπτυςις ασήμαντος άλ
λως, ώς όλων τών άτροφίαν πασχόντων οργά
νων, παρουσιάζει ποικιλίας καί απαξίας. ΙΙρός 
στήριξιν δέ τής γνώμης του άνέφερε τάς πα
ρατηρήσεις τού Γερμανού ιατρού Max Hörtels, 
εις δν παρουσιάσθησαν 19 τοιαύται πεοιπτώ- 
σεις, χωρίς αυτός νά έπιζητή αύτάς παντά- 
πασιν.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άογυρά περόνια καί κοχλιάρια ρυπαινόμενα 
ΰπο κρόκου βραστού ώού χάνουσι τήν στιλπνήν 
αυτών οψιν, προσλαμβάνοντα χροιάν μολύβδου 
καί χαλκού, ήν δυσκόλως καί μετά καιρόν ά- 
ποβάλλουσι.Έν τούτοις δύνανται εΰκολώτατα 
ν’ άναλάβωσι τήν προτέραν αύτών στιλπνό
τητα άν βρασθώσιν έντός μίγματος έξ ϋδατος 
καί σ τά χ τη ν  έπί μίαν περίπου ώραν.

Κυρία Ρ*.
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