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Άφ ’ δχου ό Ησίοδος έξήνεγκε τό αθάνατον 
αύτού περί εργασίας απόφθεγμα, έπήλθον τη- 
λικαύται μεταβολαΐ εις -̂ άς γνώμας καί τάς 
αξιώσεις τής κοινωνίας, ώστε, αν μεν δέν ήλ- 
λοιώθη ή βαθεία τής ρήσεως έννοια, υπεβλήθη 
όμως εις αναγκαίας τινας τροποποιήσεις, τό 
άναπόδραστον τών όποιων ούοείς ήδύνατο νά πα
ραγνώριση. ’Ολίγα πράγματα έν τώ κόσμω τού- 
τω τεθέντα ή λεχθέντα άπαξ παραμένουσιν ές 
αεί αναλλοίωτα. Τά πάντα άλλάσσουσι καί με
ταβάλλονται. Άλλάσσουσιν αί ώραι τού έτους 
καί οί ενιαυτοί, μεταβάλλονται οί άνθρωποι, 
λευκαίνεται τό μελανόν τής κόμης μας χρώμα, 
τροποποιούνται οί πόθοι μας, άλλοιούνται τά 
αίσθήματά μας, ποθούμεν σήμερον δ,τι παρε- 
βλέπομεν χθές, καί άτενίζομεν άδιαφόρως δ,τι 
μετ’ άκατασχέτου παραφοράς έλατρεύομεν τήν 
προτεραίαν μόλις. Αίσθανόμεθα εαυτούς ίσχυρώς 
προσδεδεμένους εις τήν γοητείαν τής ζωής καί 
ένψ τόν θάνατον ύπελαμβάνομεν ώς τήν υπά
την τών δυστυχιών, έπικαλούμεθα αίφνης αυτόν, 
εάν αί πεποιθήσεις ή ή άτολμία κωλύη ημάς 
νά τόν άτενίσωμεν άτρομήτως. Ή αδιάκοπος 
αύτη εναλλαγή τών αισθημάτων καί τών κλίσεων 
τού ανθρώπου είνε, άρά γε, τό αποτέλεσμα ύπερ- 
τέρας αίτιας κείμενης έν τή αινιγματώδη αύτού 
φύσει; Τό ερώτημα δυσχερώς δύναται νά λυθή. 
Οί άνδρες άλλως αισθάνονται εαυτούς ήκιστα 
καταλλήλους νά άπαντήσωσιν εις ζητήματα αν
θρώπινης ιδιορρυθμίας καί άστασίας καί ακριβή 
συνείδησιν τής άνεπαρκείας αύτών έχοντες, ύπο- 
χωρούσι πρό άρμοδιωτέρων καί έρασμιωτέρων 
δικαστών, ή κρίσιςτών όποιων, εάν δέν έπηρεασθή 
ύπό τής μεροληψίας, δύναται εύλόγως νά λογι- 
σθή ώς απροσμάχητος αύθεντεία.

Τό « ούδέν Ιργον όνειδος» είνε :ν τή ούσία 
αύτού αληθέστατου- δτι δμως καί πάν έργον, ίνα 
άναληφθή άπτοήτως καί καρποφόρως ύπό τού 
πνευματικού εργάτου, ή τού χειρώνακτος, δέον 
νά παρουσιάζη καί ελάχιστα έστω σημεία ανα
λογίας τής πνευματικής μορφώσεως, τής ανατρο
φής, τής φυσικής δυνάμεως, καί τής κλίσεως τού
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ανθρώπου πρός τήν εργασίαν ήν άναδέχεται, 
τούτο, νομίζω, δέν δύναται νά τεθή εις αμφιβο
λίαν. Ζήτημα είνε έάν ό φιλόσοφος ποιητής, ό 
τήν περί εργασίας ρήσιν έςενενκών 900 έτη πρό 
τής γεννήσεως τού Χριστού, θά ίστεργε νά χα
ρακτηρίση ταύτην ώς απόλυτον σήμερον, δτε 
τοιαύτας μεταλλαγάς ύπέστη ή κοινωνία, καί εις 
τοιαύτας άναποδράστους τροποποιήσεις ύπεβλή- 
Οησαν τά ποικίλα τού ανθρωπίνου πνεύματος 
δόγματα, καί δή καί αυτά τά θρησκευτικά. Έκα
στος δέν έγεννήθη διά πάσαν εργασίαν, ουδόλως 
δέ δύναται νά καταμεμφθή τις οκνηρίαν τού άν- 
δρός έάν άκμαίαν έχων τήν διάνοιαν καί εύρω
στου τήν χεϊρα, ΐσταται πολλάκις αργός, άσχάλ- 
λων καί αιδούμενος, έάν ούδέν έτι συνέπεσε νά 
προσκόμιση εις τήν κοινωνίαν, τήν απέραντου ταύ
την κυψέλην, έν ή έκαστος οφείλει νά έργάζηται καί 
νά κοπιφ. Εις έκπτωτος ήγεμών, εις εξόριστος φι
λόσοφος, εΤς πνευματικός εργάτης τέλος, άξιολό - 
γο»ς δύναται νά καταστή προπαιοευτής μαθημα
τικών καί γραμματικής, διδάοκαλός ιχνογραφίας 
καί μουσικής ή τι άλλο συγγενές καί παραπλή
σιου· δέν δύναται δμως ύπό τό πρόσχημα τού 
«  ούδέν έργον δνειδος » νά μεταβληθή εις αχθο
φόρον, ή ν’ άναλάβη τήν σπυρίδα έπί τού ώμου 
όπως κομίζη έκ τής αγοράς άνά πάσαν πρωίαν 
έπ’ αμοιβή τον άρτον καί τό κρέας τού αγοραστού. 
Αυτός ό 'Ησίοδος έάν ήτο δυνατόν νά έπανήρχετο 
σήμερον έν μέσω ήμών, λίαν αμφίβολον είνε έάν, 
περιπίπτων τυχόν εις στενοχώριας, ήθελεν άνα
λάβη ψήκτραν ύποδηματοκαθαρ ιστού, δπως κα- 
θαίρων δι’ αύτής τά υποδήματα τών διαβατών 
πορίζηται ολίγα κερμάτια, παραμυθών εαυτόν 
προς ειρωνείαν μάλλον,ή πεποιθότως διά τού «έρ
γον ούδέν όνειδος, αεργία δέ τ’ όνειδος».

Πιθανόν οί έν Έλλάόι νά μή έχωμεν έτι ευκρι
νείς περί εργασίας ιδέας, ίσως μάλιστα έσμέν 
καί ύπέρ τό δέον ποιηταί· δυσκόλως όμως νομί
ζω δτι θά τροποποιήσωμεν έπί τοσούτψ τάς 
γνώμας ήμών, ώστε νά συμβιβάσωμεν, εν τή κα
νονική τής κοινωνίας μας έκτυλίξει, τήν νοήμονα 
τού φιλοτίμου νέου εργασίαν πρός τήν άτοπον, 
ψυχράν, καί ενίοτε άποτομωτάτην συμπεριφοράν 
τού άνωτέρου δημοσίου ύπαλλήλου ή τού κεφα
λαιούχου έννοούντος νά τυραννή διότι μισθοδο
τεί, καί ζηλοτυπούντος έστιν δτε τόν υπάλληλον,
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έάν συμπέατη να αίσθάνηται αυτόν ΰπέρτερον έαυ· 
τού, ούχί δέ σπανίως καί έπιχαίροντος εις τάς 
ύλικάς του μισθοδοτούμενου άνάγκας έάν έλπίζη 
δτι δύναται οι* αυτών νόε χρατή εις υποταγήν, καί 
έξευτελίζη τόν άγέρωχον, αλλά σεμνόν αύτοΰ 
•χαρακτήρα. Ούδενί πρόκειται πρόβλημα, οτι τής 
ζωής οι δροι έχώρησαν εν δυσαναλόγω αυξήσει, 
ενώ δέ έπλεόνασαν αϊ χρείαι, έστείρευσαν άιρ’ 
έτέρου αί πηγαί. Βεβαίως τοιαύτη ανωμαλία, δυ- 
ναμένη καί την κοινωνικήν τάξιν να διαταράξη 
βραδύτερον, εΰκταϊον είνε νά παύση. Τό δίατείνε- 
σθαι ομως, οτι σήμερον, ώς έχει έτι ή κοινωνία, 
είνε έκουσίως αργός πας ό έχων ανάγκην νά έρ- 
γασθή, αλλά μή δυνάμενος νά συμβιβάση εαυτόν 
πρός πάσαν εργασίαν, εινε ύβρις δεινή καί αδί
κημα ού μόνον κατά τής άντιλήψεως, άλλά καί 
κατά τής συνειδήσεως του καθήκοντος ήν έκαστος 
οφείλει νά έχη άκμαίαν εν έαυτφ. Πάσαι αί έργα- 
σίαι δεν είνε δι’ ολους τούς ανθρώπους· απαιτεί
ται καί αναλογία τις δσω μικρά τού εργάτου 
πρός τήν εργασίαν, καί τήν αλήθειαν ταύτην άριστα 
ήθελε κατανοήσει πάς πρόθυμος έπιτιμητής, εάν 
άπογυμνούμενος τών εισοδημάτων καί τού πλού
του του, τηρών δμως κατ’ ανάγκην μέρος τών ε- 
ξεών του, ήθελε κληθή λόγφ τής εναντία; αρχής 
ν' άναλάβη καθήκοντα προφανώς ασυμβίβαστα, 
αν ούχί πρός τήν πνευματικήν του κατάστασιν, 
τουλάχιστον πρός τό χρηματικόν παρελθόν του.

Έτόλμησα νά προτάξω τά βραχέα ταϋτα δπως 
άναδειχθή μείζων ή ευεργεσία του συνδυασμού 
εκείνου, δστις, συμβιβαστικός τής προσωπικής φι
λοτιμίας καί τών προσωπικών αναγκών, διήλ- 
λαξεν εύστοχος άμφοτέρας, συντελέσας, έν τή 
τοιαύτη διαλλαγή, προκοπήν τινα καί σχετικήν 
άνακούφισιν τού μισθολήπτου. Τ ο  εργοσ τά σ ιο · 
τω ν  ά π ό ρ ω τ γυνα ικώ ν, περί ού θ' άσχοληθώμεν 
αμέσως κατωτέρω, τής έπινοίας ταύτης είνε αρε
στός καρπός. Παρέχει εις τήν πτωχήν άλλά 
φιλότιμον κόρην εργασίαν καί τά γλίσχρα τής 
συντηρήσεως μέσα, άλλά τά παρέχει χωρίς νά 
τήν έξευτελίζη, καί έν τούτφ κεϊται τό ευεργέτη
μα καί ή άκρα τού καταστήματος σκοπιμότης. 
'Αφού ή πενία ύπήρξεν άείποτε σύντροφος τή 
Έλλάδι, άφού δέ διά τής έργασίας μόνης δυνάμε- 
θα νά μετριάσωμεν μικρόν τά κακά τής άνηλεούς 
ταύτης μάστιγος, πρέπει νά έργασθώμεν τούτο 
καί άνάγκας εάν δεν είχομεν θά ήτο καθήκόν μας. 
Σκοπήσωμεν μόνον μή πως διά τού τρόπου ήμών 
καταστήσωμεν άναπόδραστον τήν αργίαν δι’ έκεί- 
ιους ή έκείνας οΐτινες τήν βδελύσσονται· φροντί- 
σωμεν δπως ή στενοχώρια τού ήθους λείψη άπό τού 
εργάτου ή τής έργάτιδος τήν ώραν καθ’ ήν τείνει 
τήν χείρα "να λάβη τό προϊόν τής έντιμοτάτης 
έργασίας της. ΙΙρέπει άνευ περιστροφών νά λεχθή 
δτι δυστυχώς έν Έλλάδι οί άπασχολούντες πο
λυάριθμον προσωπικόν εις τάς υπηρεσίας τών 
γραφείων των καί άλλαχού ΰπολαμβάνουσι τούς

υπαλλήλους των υποδεέστερα όντα, άτινα οίονεί 
εύεργετούσι, διότι παρέχουσιν αύτοίς εργασίαν. 
Λησμονούσιν δτι εάν τό κεφάλαιον συντρέχη τόν 
εργάτην, καί ό έργάτης ούχ ήττον συντρέχει τό 
κεφάλαιον, κοινοπραξίας ο’ ϋπαρχούσης δέν βλέ
πω τίνος ένεκα δύναται νά έμφανίζηται ό έτερος 
τών παραγόντων ευεργέτης, έτοιμος άνά πάσαν 
στιγμήν νά πληγώση τήν φιλοτιμίαν τού άλλου 
τοσούτφ μάλλον ευαίσθητου δσφ κενότερον είνε 
τό βαλάντιον καί σκληρότερα-, αί άνάγκαι του. 
Τούτο ιδιαιτέρως αληθεύει ώς πρός τούς διαφεύ- 
γοντας τήν στενήν τού χειρώνακτος σφαίραν. 
Ή μέση τάξις τών κοινωνιών, αύτη ιδίως ή μή 
εχουσα σιδηροΰν τόν βραχίονα, άλλ’ ούτε καί 
χρυσούν, ή μέση τάξις ή τό θεμέλιον τής κοινω
νίας καί τής πολιτείας άπαρτίζουσα, αύτή είνε ό 
άκμων !φ' ού καταφέρεται ή δεινή τής άνάγκης 
σφύρα. Ένφ δεν έχει, ούτε δύναται νά έχη, τό 
λιτόβιον τού έργάτου, δέν έχει βεβαίως ούτε πολ
λοστόν τής άνέσεως τού πλουσίου. 'Ένα κέκτη- 
ται άγιον πόρον, τόν τής έργασίας της, καί τούτον 
πρέπει νά σεβασθώμεν μή καθιστώντες αδύνατον 
τήν χρησιμοποίησίν του. Καί εάν τού άνδρός ή 
φιλοτιμία δικαίως κατεξανίσταται κατά πάσης εκ- 
μεταλλεύσεως τών αναγκών αύτού, φαντασθώμεν 
τί πάσχει τής γυναικάς ή ευαισθησία, ήτις, λεπτή 
ώς τό αίθεριώτερον άρωμα, συντρίβεται εξ απελ
πισίας, παλαίουσα έν μέσω τών άφορήτων τής 
ζωής στερήσεων καί όφείλουσα νά έπαρκέση εις 
τάς άνάγκας προσφιλών όντων, μετά παλμών άνα- 
μενόντων άνά πάσαν νύκτα εντός στενού δωμα
τίου, καί ύπό τό φώς ασθενούς λύχνου έρωτών- 
των έάν ή μήτηρ των έφερεν άρτον. . . .

Ύφ’ άς περιστάσεις έκτυλίσσονται νύν οί δροι 
τού καθημερινού βίου, νοεί έκαστος οίος προσή- 
κει έπαινος καί ποια τιμή πρός τούς δημιουργούς 
ασύλων κατά πάσης ακουσίου αργίας. Έάν ή αρ
γία είνε ή μήτηρ πάσης κακίας, οί Ιπιτυχόντες 
δι’ άρίστου συνδυασμού νά τήν έξουδετερώσωσιν 
άπέβησαν διττώς εύεργέται· έσωσαν α<ρ’ ενος, 
συνετήρησαν έντίμως άφ’ έτέρου, φεισθέντες ονοέν 
ήττον καί τής φιλοτιμίας εύαισθήτων καί αίοη- 
μόνων υπάρξεων. Εύλογον πρέπει νά αίσθανώμεθα 
υπερηφάνειαν άναλογιζόμενοι δτι καί τό ύπό τήν 

'μελέτην ήμών «έργοστάσιον τών απόρων γυναι
κών» είνε προϊόν τού εξόχως λεπτού καί πρακτι
κού εκείνου πνεύματος τού καταδηλωθέντος ουτω 
καρποφορώ; παρά διακεκριμεναις κυρίαις τών ’Α
θηνών. Είδομεν εν τφ Ά μ α .Ι ιε Ιω  'Ο ρφ ανοτρο
φείο) καί έν τφ Ε ν α γ γ ε .Ιισ ρ ω  τί ίσχυσε νά κα- 
τορθώση τοιούτον πνεύμα, βλέπομεν έν τφ εργο
στάσιο» τούτφ έτέραν τής τοιαύτης προορατικό- 
τητος άπόχρωσίν. Έκεΐ έξετιμήσαμεν άφοσίωσιν 
εύγενή καί άνεπίδεικτον φιλανθρωπίαν· ένταύθα 
έκτιμώμεν πρόνοιαν ήτις διά δεξιωτάτης έμφανι- 
σεως σώζει άπό τούς όνυχας τής δυστυχίας, προ
δρόμου, ύπό «να έποψιν, τής ατιμίας. Ιδού οιατί
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καίτοι προκειμένου χαθαρώ; περί εργασίας, κατε- 
τάξαμεν ύπό τόν τίτλον τής «φιλανθρωπίας» καί 
τό κατάστημα τούτο* διότι τις μεγαλειτέρα φι
λανθρωπία τού νά λυτρώση τις άπό πιθανού ολι
σθήματος εις 6 ή στέρησις ή ή αργία ήδύνατο νά 
ώθηση ασθενή ή άπειρον χαρακτήρα ; ...

Ή πρό δωδεκαετίας άρχή τής συστάσεως τού 
Συλλόγου διά τήν γυναικεία·/ παίδευσιν εις δν 
τοσαΰτα οφέίλομεν σήμερον, καί πρός δν δέν θά 
έξαντληθή ούτε ταχέως ούτε εύκόλως ή ευγνωμο
σύνη τής κοινωνίας, άναμιμνήσκει τό αψευδές 
τού λογίου, δτΐ ή αρχή είνε τό ήμισυ τού παν
τός. Αί όσημέραι αύξάνουσαι άνάγκαι τών περί 
τά οικιακά ασχολούμενων γυναικείων τάξεων, ή 
ένδεια αυτών έμφανιζομένη ύπό τύπον ειδεχθή 
άμα καί συγκινητικόν, εϊχεν ύπαγορεύσει τήν 
πρός άλλήλας προκαταρκτικήν συνεννόησιν όλιγί- 
στων διακεκριμένων τής πόλεως δεσποινών έπί 
τφ τέλει νά Ιξευρεθή μέσον τι προληπτικόν τής 
άδιαλείπτως προχωρούσης στερήσεως γυναικών, 
αίτινες δέν είχον τήν δύναμιν ν’ άφεθώσιν, ώς 
αί χωρικαί, εις βαρείας χειρωνακτικά; εργασίας, 
δέν είχον δμως καί τά μέσα ν’ άναλάβωσι εργα
σίαν μάλλον «ροσήκουταν εις τήν μικράν παί- 
δευσι» καί τάς συνήθειας των. "Εβλεπε τις μητέ
ρας τεινούσας κρύφα τήν χεϊρα, παρθένους έρυ- 
θριώσας πρό τής σκληρά; τής ζωής καί τής 
κοσμίας παραστάσεως άνάγκης, περιερχομένας 
είς τό δίλημμα τής άνηκούστου στερήσεως καί 
καθείρξεως μετ’ ασιτίας, ή τού ονείδους συγκεκα- 
λυμμένης επαιτείας τηρούσης σκιάν τινα αξιοπρέ
πειας δυναμένης ομως νά μεταβάλη καί τόν 
τύπον ΰφ’ δν ένεφανίζετο κατά τήν στιγμήν τής 
αίτήσεως. Ή ιδιωτική αρωγή δσω καί αν ήτο 
γενναία, ούτε δίκαιον ήτο, ούτε δυνατόν νά έπαρ- 
κέση είς τάς χρεία; πόλεως χωρούσης βιαίως 
εμπρός, καί ένθα τηλικαύτη άλλοίωσις είχενεπέλ- 
θει καί τοιαύτη απότομος ύπερτίμησις. Είχον 
παρέλθει οί πατριαρχικοί χρόνοι καθ’ ούς ή γη
γενής μήτηρ λύουσα τό συνεσφιγμένον αύτής 
βαλάντιον καί άντλοϋσα έκ τού ισχνού άλλ’ 
έπαρκούς περιεχομένου 5 ή 6 δραχμάς, ήδύνατο 
νά έπαρκέση άκόπως εις τήν ενδυμασίαν τής κό
ρης. Ώγκούτο άδιαλείπτως τό μόλυσμα έκείνο, 
τό καί ταχύτερον φυλλοξήοας, διαοιοόμενον, καί 
δπερ, ας πεισθώμεν τέλος, αδύνατον αποβαίνει 
ν’ άποφεύγωμεν όσάκις ενσκήπτει· ποικίλα-, οέ 
άνάγκαι εις τάς ά ναποάράστονς άναχθείσκι πά
σα·., χαι ώς τοιαύται άναγνω ρισθείσα ι κατέκλυ- 
ζον άλληλοδιαδόχως άπαντα τά προχώματα, 
άτινα έμενον ε τ ι απρόσβλητα, καί μετ’ ολίγον 
ενώπιον ήμών έξετυλίσσετο ωκεανός ολόκληρος 
αναγκών καθημερινών, ας ούδεμία δύναμις ιδιω
τική ήδύνατο νά προλάβη καί καθ’ ήσσονα λόγον 
νά θεραπεύση.

Έν ττ τοιαύτη κρ-.σίμφ στιγμή Τής μεταβά- 
σεως τής κοινωνίας άπό καθεστηκυίας καταστά-

σεως είς νέαν καί ασυνήθη, επεφάνη, κιβωτός έν 
κατακλυσμό», τό έρ γ ο σ τά σ ιο ν  τώ ν  άπάρων γ ν ν α ι- 
χών. Ίδρυθέν ύπό χρηστάς ελπίδας, άναληφθέν 
ύπό τήν κραταιάν τής βχσιλίσσης προστασίαν, 
εύνοηθέν ύπό τής κυβερνήσει»; καί τής ιδιωτικής 
συνδρομής, έκραταιό.θη μετάτινας έπισφαλεΐς δο- 
νισμούς άναποφεύκτους δι’ ιδρύματα θεμελιούμ,ενα 
έκ τού μηδενός καί με ελπίδας μόνον ήδη- εέβε— 
ζοβόλησεν ασφαλώς δεχόμενο-/ ύπό τούς κλάδους 
αύτού πληθύν γυναικό»-/ καί παρθένων, έκάστη 
τών όποιων αντιπροσωπεύει τήν έντιμον καθημε
ρινήν συντήρησιν μιάς οικογένειας. Δέν πρόκειται 
ένταύθα ούτε περί τρυφής, ούτε περί άνέσεως 
βίου- άρκεΐ ό επιούσιος άρτος έντίμως κεροαινόμε- 
νος καί τόν άκίνδυνον πορισμόν αύτού ιδού δτι 
έπρομήθευσεν είς τόσας γυναίκας τό έργοστάσιον 
τούτο. Τήν νύκτα, καλυπτόμενη εντός μελανής 
καλύπτρας, δεν σπεύδει ύπό άγωνίας κατατρυχο- 
μένη δυστυχής γυνή οπως ζητήση ελεημοσύνην 
παρά θύρας υπόπτους πολλάκις. Τόν άρτον τών 
τέκνων καί έαυτής ήσφάλισεν ή εργασία της, έρ- 
γασία δυναμένη έκθύμως νά παρασχεθή καθ’ δ 
μή ύποβάλλουσα είς μαρτύριον τόν εργαζόμενον. 
'Η νέα κόρη κύπτουσα πρό τού εργόχειρου δπερ 
σπεύδει νά περατώση, καθ’ όσον δσφ ταχύτερον 
έργασθή τοσούτφ πλείονα θά κερδίση, δέν έχει 
καιρόν ν’ άτενίση τήν άγέρωχον άμαξαν τής 
εταίρας ήτις μισθούσα τό σώμά της άντί τής 
έργασίας της περιέρχεται έπιδεικτικώς τάς άγυι- 
άς, σκάνδαλον καί πειρασμό; τής πενομένης παρ
θένου, ήτις ούδέ νά όνειρευθή καν τολμά τά λε
πτά σανδάλια καί τά βαρέα υφάσματα δι’ ών 
καλύπτεται ή ίερόδουλος έκείνη τής ’Αφροδίτης. 
Άλλά καί άν πρός στιγμήν άτενίση δέν έχει ίσως 
καιρόν νά παραλληλίση τάς διαφόρους καταστά
σεις τής κοινωνίας, ούδέ νά συγκρίνη τήν έαυτής 
έντιμον πενίαν πρός τήν έπονείδιστον καί έφή- 
μερον άνεσιν τής άλλης· ή έργασία τήν κωλύει· 
άδιαλείπτως δέ έργαζομένη καί κερδίζουσα άδια
λείπτως, σώζεται άπό τό ολίσθημα είς δ _ _  τίς 
οίδε,— ήδύνατο ίσως ν’ άφεθή, έάν, μένουσα άερ
γος, ήσχόλει άντί τών χειοών τό πνεύμα μάλ
λον είς εξωτερικά; θεωρίας καί παρατηρήσεις, 
άφιεμένη εις συγκρίσεις καί παραβολάς καί διω- 
κομένη άδιαλείπτως ύπό αθλίων πειρασμών οιτι- 
νες συνήθως υπό μορφήν άνδρός ήδύναντο νά προ- 
κύψωσιν άνά πάν βήμά της καί πάσαν κίνησιν 
τών οφθαλμών.

"Οστις εύρεθή τυχαίως έπί τής άγούσης είς τήν 
πλατείαν τών στύλων λεωφόρου, έγγύς τού ξύλι
νου μεγάρου τής έκθέσεως, οτε απολύονται τής 
έργασίας αί κόραι, θά τέρψη τούς οφθαλμούς αύτού 
εις θέαμα Ικανόν νά τόν άπασχολήση καί μετά 
τήν έκτύλιξ-.ν έτι τού ωραίου φυσικού πανοράμα
τος δπερ άπλοΰται προ αύτού. Ή εσπερινή έκείνη 
ώρα είνε ή τής εξόδου τών έργατίδων έκ τού ερ
γοστασίου· παραμείνασαι άκεραίαν τήν ήμέρσν
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έντός, απέρχονται πρός τό εσπέρας οίκοι, δπως 
άνακουφίσωσι τούς ταλαίπωρους γονείς καί περι- 
ποιηθώσι τούς μικρούς αδελφούς των ή τούς συζύ
γους καί τά ανήλικα τέκνα των. 'Οφθαλμός βέ
βηλος δεν τολμφ να ύψωθή επί τό στϊλβον έξ 
έγκαρτερήσεως καί αρετής μέτωπον τής έργάτι- 
δος· οί άνδρες, δσω καί αν έπωρώθησαν έν άσω- 
τείαις, αισθάνονται άκατανίκητον σέβας προς την 
πάσχουσαν γυναικείαν αρετήν ήν καταυγάζει δι’ 
αίγλης θείας καί μελαγχολικής ή έντιμος εργα
σία, δσω δε συμπαθεστέρα είνε τής έργάτιδος ή 
στάσις καί ή μορφή, κατά τοσούτω βαθύτερος 
αυξάνει καί ο' σεβασμός. Ποία άποζημίωσις ανα
μένει τήν πτωχήν κόρην τήν στιγμήν καθ’ ήν πα- 
τεί τήν φλιάν τής οικίας της έν μέσω των αφε
λών δεξιώσεων τών μικρών αδελφών της καί τών 
εύχών άσθενοΰς καί γέροντος πατρός, ό οφθαλ
μός τού όποιου γαλήνια άτενίζοντος τό αγαπητόν 
εκείνο ον ; . . .

Λί Ούραι τού εργοστασίου εΐσίν άναπεπταμέ- 
ναι διά πάσαν θέλουσαν νά έργασθή. Τής εργα
σίας αί θύραι όμοιάζουσι τάς θύρας τής εκκλη
σίας αίτινες άναμένουσιν άνοικταί τούς θέλοντας 
νά προσενχηθώσι, ούοενί ουδέποτε κλειόμεναι. 
Άνά πάσαν πρωίαν τό προαύλιον τού καταστή
ματος πληροϋται διαδοχικώς γυναικών μέσης ηλι
κίας, ελάχιστων γραιών, καί κυρίως νεανίόων ή 
ηλικία τών όποιων κυμαίνεται άπό τού 13°ν έ
τους καί έφεξής. Άθροισθεϊσαι πάσαι εντός τής 
κυριωτάτης τού καταστήματος αιθούσης προσεύ
χονται κοινή, πριν ή διανεμηθώσιν εις τά οι
κεία τμήματα καί κατάρξωνται τής έργασίας· 
τής προσευχής καί τής έργασίας προΐσταται ή 
διευθύντρια επονται δέ αΐ διδασκάλισσαι προϊ- 
στάμεναι έκαστη ιδιαιτέρου τού καταστήματος 
τμήματος. Είχεν ήδη παρέλθει ή ώρα τής προ
σευχής δτε άφικόμην εις τό κατάστημα. Έν όυσί 
λέξεσι Οά συνοψίσω τάς γεννηθεί σας εν έμοί έν- ! 
τυπώσεις· συνεστάλην διότι επί τοσαϋτα έτη 
δεν τό είχον έπισκεφθή καί διότι εις τηλικαύτην 
ασύγγνωστου άγνοιαν αυτού καί τής εργασίας του 
διενέλουν εγώ, διαρκής τών ’Αθηνών κάτοικος! Οί 
άναγνώσται τών γραμμών τούτων, οί εις τό αύτό 
μετ’ έμού σφάλμα περιπεσόντες, άς σπεύσωσι 
νά έπανορθώσωσι τήν έλλειψιν, αφού μάλιστα 
δεν θά εύρεθώσι πιθανώς εις τήν θέσιν νά τήν 
εξομολογηθώσι δημοσϊφ δπως ό γράφων.’Εάν μά
λιστα συμπέση νά ώσι καί πλούσιοι, —  πάθημα 
εύάρεστον ύφ’ ού ολίγοι "Ελληνες κατατρύχονται ( 
—  τοιαύτη έπισκεψις μετά βραχείας τινός παρα- ι 
μονής εις τό εμπορείου τού καταστήματος, είνε 
ιερώτατον καί άναπόδραστον καθήκον.

Μετά τήν εωθινήν προσευχήν άρχεται πρόχει
ρός τις γραμματική διδασκαλία σκοπούσα τήν 
διδαχήν τών στοιχείων τής άναγνώσεως, τής 
γραφής καί τής αριθμητικής, διά τάς βουλομένας || 
τών εργατίόων, άλλ' έξαιρέτως διά τάς μή ύπερ- 1

I βάσας τό ΙΒον έτος τής ηλικίας των. Αί πρεσβύ- 
τεραι είτε διότι έτυχον τής πρώτης παιδεύσεως, 
είτε διότι ύπολαμβάνουσι σκοπιμώτερον νά κατα- 
ναλώσωσι εις τήν εργασίαν τήν ώραν τής μελέ
της, άπέχουσι συνήθως τής διδασκαλίας. Είχεν 
ήδη τελειώσει καί αύτη. Ή κ. διευθύντρια εύη- 
ρεστήθη νά με ξενάγηση αύτή προσωπικώς καί 
μετά μεγίστης σαφηνείας καί έτοιμότητος νά έρ- 
μηνεύη τάς ερωτήσεις καί απορίας μου. ’’Ας μέ 
παρακολουθήση ό άναγνώστης εις τήν πρόχειρον 
τού καταστήματος έξέτασιν· ήθελον προσθέσει 
καί ή άναγνώστρια άν μή ήτο γνωστόν καί κα
θιερωμένου ήδη δτι αί κυρίαι παρακολουθούνται 
σήμερον εύλαβώς χωρίς νά παρακολονθώσι.

" Ε π ε τ α ι  τ ό  τ έ λ ο ς .

Σ πυριλον  Π αγαν ε λιιε .

Η ΑΠΟΑΕΣΘΕΙΣΑ
[ Μυθιστορία τής Κυρίας ΙΙεπτ^· ΟΓβνϊΙΙί.

Μιτάφρασις Π. I. Φέρμπου ].

Συνέχιια· προηγούμ. ςϋλλον.

ΙΕ ·.

Έξελθόν εκ τού καταστήματος τό παιόίον έδρα- 
με κατ’ εύθείαν εις τής κυρά Ζαλίνης, ήτις ήτο 
ή φυσική αυτού προστατις. Τή έφαίνετο δέ αδύ
νατον νά μή την παραμυθήση, διότι ή τεθλιμμένη 
της καρδία είχε μεγίστην χρείαν παραμυθίας. 
Άνέβη τάς πέντε οροφάς διά μιάς, καί άσθμαί- 
νουσα έστάθη προ τής θύρας τής κυρά Ζαλίνης. 
Έκρουσε διά χειρός δειλής, διότι αίφνης κατελή- 
φθη ύπό φόβου! "Αν ίσως ή κυρά Ζαλίνη έμελλε 
νά την έπιπλήξη καί νά τη είπη δτι αύτή πταίει!

Ούδείς άπεκρίθη. Ή πλύντρια όντως ήτο έξω 
καί έμελλε νά επανέλθη πολύ έξώρας.

Ή Μαρκέλλα έκρουσεν αύθις ισχυρότερου καί 
έπειτα έτι ισχυρότερου, έπειτα δέ λυσσωδώς. Δέν 
ήτο δέ δυνατόν νά μή είνε έντός ή κυρά Ζαλίνη, 
καθ’ ήν ακριβώς στιγμήν τό παιδίον είχε τοσού- 
τον χρείαν αύτής! Ή άτυχης μικρά δέν ήδύνατο 
νά πεισθή δτι ό βίος έχει τοιαύτας παραλόγους 
ωμότητας.

Αίφνης βήματα ήκούσθησαν έν τή ολίγον φωτι- 
ζομένη κλίμακι, καί θόρυβος αναπνοής επιπόνου.

—  Ή κυρία Ψαβρου έρχεται νά με πάρη ! διε- 
νοήθη ή Μαρκέλλα.

Τό αίμά της έπάγωσε καί συνεσπειράθη δσον 
ήδύνατο πλησίον θύρας τινός, έλπίζουσα δτι θά 
κρυβή ίκανώς ώστε νά μείνη απαρατήρητος.

—  Τί θέλεις, κορίτσι μου ; είπέτις φωνή κατα- 
πεπονημένη καί πένθιμος.

Ήτο γυνή τις πτωχή γείτων τής πλυντρίας. 
Ή Μαρκέλλα λαβούσα θάροος είπεν:

_ Τ ή ν  κυρά Ζαλίνη ήθελα.
—  Καί τί την ήθελες;
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Ή Μαρκέλλα έκλινε τήν κεφαλήν. Εκείνο δπερ 
αύτή ήθελε, ούδείς πλήν τής φίλης της ήδύνατο 
νά τή το δώση.

—  Τίποτα. Σάς ευχαριστώ, κυρία, είπε.
Καί κατέβη βραδέως, έχουσα τήν καρδίαν με

στήν απαίσιων διαλογισμών, οδς ούδ’ αύτή έγί— 
νωσκε πώς νά διατύπωση καθ’ έαυτήν.

Νά έπανέλθη είς τής κυρίας Φαβρού; Ουδέ
ποτε! 'Ησθάνετο ταραχήν άπό κεφαλής μέχρι 
ποόών άναλογιζομένη τήν δεινήν ϋβριν. Νά 
προσμένη έν τή όδω ή έν τή κλίμακι μέχρι τής 
επανόδου τής κυρά Ζαλίνης; Άλλ’ άν ήρχετο 
ή κυρία Φαβρού νά την παραλαβή ; Καί θά ήτο 
φυσικά στόδοα έξωργισμένη, ίσως θά την έςύ- 
λιζε τήν Μαρκέλλαν!

Ένθυμηθείσα τό ξύλον ή κορασίς ήν ουδέποτε 
είχε δείρη ή μήτηρ της, ησθάνετο τήν άμετρον 
άγανάκτησιν ήν ήσθάνθη δτε την έρράπισεν ή 
Λουίζα. Νά ταπεινωθή ούτω πως καί έκ δευτέρου; 
Ιίοτέ ! ποτέ! προτιμότερου νά άποθάνη!

'Εξήλθε λοιπόν τής οικίας μετέωρος, διήλθε 
τήν οδόν κρυπτομένη όπισθεν τών αγοραίων αμα
ξών, αίτινες ίσταντο κατά μήκος τού γνωστού 
ήμίν κήπου, καί ποιήσασα κύκλον εύρέθη είς μέ
ρος έξ ού ήδύνατο νά ίδη όπισθεν τών κιγχλίόων 
τό θρανίου έφ’ ού ή μήτηρ της είχεν άποθάνη.

’Εκεί είχεν εύρεθή εσπέραν τινά θερινήν άνευ 
οικογένειας, απροστάτευτος, παντέρημος έν τη 
άπεράντω εκείνη πόλει, παντέρημος έν τη ύφη- 
λίω . .. Μάλιστα έγίνωσκε τήν θέσιν εκείνην! 
ΙΙοσάχις τήν πέμπτην δτε ήτο μικρά, δτε ή Λουί
ζα ήτο άχόμη παιδίον ζωηρόν καί όλιγώτερον 
ιδιότροπος, ολίγον τι επίμονος, ολίγον τι άλαζών 
άλλ’ ούχι τό μοχθηρόν εκείνο όν, τό διεστραμ
μένου, ή Λουίζα τής σήμερον! ποσάκις τότε ή 
Λουίζα έφερε τάς συντρόφους της πρό τού θρα
νίου καί ταις διηγήθη μετά πολλής έπάρσεως πώς 
ή Μαρκέλλα, έγκαταλελειμμένη, παντέρημος, εύρε 
παρ' αύτή προστασίαν καί μητρικήν περίθαλψιν ! 
Ή Λουίζα έλάλει περί τών πραγμάτων τούτων 
φυσικώτατα μετ’ ήθους φαιδρού, ενώπιον της μι- 
κράς ήτις άκροάτο, τούς οφθαλμούς έχουσα προσ
ηλωμένους, εικοστήν ήδη εκατοστήν φοράν τήν 
διήγησιν τών συμφορών της, γινομένην ένώπιόν 
της μετά μεγίστης αδιαφορίας ώς ένώπιόν τίνος 
ξένος

Πολλάκις τη έπήλθε νά είπη προς τήν Λουί- 
ζαν: « Μή λες γιά τή μαμά 'μπροστά 'ς αύτά 
τά μικρά, γιατί πειράζομαι.» Άλλ’ έκρατεϊτο, 
διότι ή Λουίζα ήτο φίλερις καί ίσχυρογνώμων, 
καί εάν ή Μαρκέλλα ήθελε την παρακαλέση νά 
μή λέγη, αύτή τουναντίον δι’ αύτό τούτο θά έλά- 
λει συχνότερου μετά τής συνήθους αύτή μοχθη- 
ρίας, ής πείραν είχε λάβη πολλάκις ή ορφανή. 
Πλήν δέ τούτου ή Μαρκέλλα έκωλύετο ύπό αί- 
δούς καί δέν ήθελε νά άπτηται τού λυπηρού τούτου 
θέματος· ήσχύνετο, έφοβείτο νά είπη τι περί τής

φοβερά; εκείνης νυκτός, ής τά καθ’ έκαστα επα
ναλαμβανόμενα καί σχολιαζόμενα ένώπιόν της 
διέμενον έγκεχαραγμένα διά παντός έν τή παιδι
κή της μνήμη.

Παρετήρησε τό θρανίου, δπερ ήτο παρόμοιον 
πρός πάντα τα άλλα θρανία, σκιαζόμενον ύπό 
συστάδος πασχαλεών καί δαφνοκεράσων. Ή Μαρ
κέλλα έβλεπε μόνον τήν άκραν τού θρανίου, διότι 
κατά τό μέρος τούτο ή δενδροστοιχία είχε καμ
πήν. Άνερριχήθη διά τών μικρών καί ασθενών 
χειρών της επί τών κιγκλίδων, καί παρετήρησε 
τό θρανίου άσκαρδαμυκτεί, ώς έλπίζουσα διά τής 
δυνάμεως τής έπιθυμίας της νά άνακαλέση τήν 
προσφιλή τής μητρός της εικόνα.

Σταγόνες τινές βροχής κατέπεσαν βαρείαι καί 
σχεδόν θερμαί έπί τού μετώπου καί επί τών εν
δυμάτων τής κορασίδος. "Οκουσε βήματα προσεγ- 
γίζοντα. Ήσαν δύο κλητήρες.

—  Γλήγορα, σπίτι, μαγκίτσα, είπεν ό Ετερός 
τών κλητήρων δστις την έγνώριζε.

Ή Μαρκέλλα άπέβλεψε πρός τόν κλητήρα μετά 
φόβου, καί παραχρήμα έσπευσε τρέχουσα πρός 
τά Ήλύσια πεδία. Ήλθεν αίφνης είς τόν νούν 
της ή κυρία Έρμίνη.

—  ’Άν καμμιά φορά σε μαλλώσουν, έλα έδω 
μικρή μου, τή είχεν είπη ή γηραιά εκείνη κόρη.

Ή Μαρκέλλα ήτις ούδεποτε είχε ψευσθή, έπί- 
στευε παν δ τι τη έλεγον. Έπεχείρησε νά εύρη 
τήν οδόν έν ώ ή καταπίπτουσα βροχή εγίνετο 
άπό στιγμής είς στιγμήν πυκνότερα.

Ή κυρία Έρμίνη άφ’ ού εδωκε τάς δέουσας 
παραγγελίας εις τήν Τριανταφυλλιάν περί τού 
γεύματος τής αύριον, τήν άπέστειλε νά κοιμηθή, 
αύτή δέ μείνασα μόνη παρεσκευάζετο μετά εύαρέ- 
στου τινός φριχιάσεως είς τήν νυχτερινήν της 
άνάγνωσιν, έν ή έσυνοψίζετο πάσα αύτής ή χαρά 
καί ή εύφροσύνη τής ημέρας.

Καθ’ εσπέραν ή Τριανταφυλλιά, τών θυρών κα
λώς κεκλεισμένων, έστερέωνε τά φύλλα τών πα
ραθύρων, κατεβίβαζε τά παραπετάσματα καί ένε- 
φανίζετο έπειτα πρό τής φλιάς τού θαλάμου 
κρατούσα τό κηρίου της καί έλεγε : —  Κυρία, θέ
λετε τίποτα; Έ  κυρία μειδιώσα ένευεν όχι, ή 
Τριανταφυλλιά έξηφανίζετο καί ή γεροντοκόρη 
καθημένη άναπαυτικώτατα έν τή εύρυχώρφ καθέ- 
δοα της, καί τούς πόδας στηρίζουσα έπί προσκε- 
φαλαίου, ελάμβανε κατάλληλον θέσιν ίνα άνα- 
γνώση διά τών πρεσβυτικών οφθαλμών της υπό 
τό φώς μικρά; τίνος λυχνίας, ήτις κειμένη όπι
σθεν της έπί τής εστίας, ήτο ειδός τι φανα
ριού μέ δύο κηρία καλυπτόμενα ύπό τού κώ - 
νου τού ί̂πτοντος τό φώς πρός τά κάτω, ανεγί- 
νωσκε, λέγιο, μυθιστορίαν τινά παλαιάν ή νέαν, 
άλλ’ αείποτε μεστήν ρωμαντικών συμβάντων καί 
περιπετειών.

ΙΙόσοι έρασταί καταδεδιωγμένοι, κηδεμόνες καί 
επίτροποι άνοικτίρμονες, μητρυιά! αμείλικτοι,
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-ροδόται μυσαροί, μητέρες άπέλπιδες καί παιδία 
απολωλότα ώς έκ θαύματος άνευρισκόμενα εκ τίνος 
σημείου κατά τον αριστερόν βραχίονα, —  πόσα 
άρά γε των φαντασιωδών τούτων όντων, των υπερ
φυών και άπιθάνων έπλήρουν τάς αναμνήσεις τής 
κυρίας 'Ερρινης; Ούδείς δύναται νά είπη πόσα,— 
αύδ’ αυτή ή διευθύντρια τού αναγνωστηρίου, ήτις 
αύτοβούλως ϋπετίμησε τό ένοίκιον τών βιβλίων, 
ένεκα τής καταπληκτικής καταναλώσεως τής λίαν 
φιλαναγνώστου γεροντοκόρης.

ΐό έχπληκτιχώτατον δέ αποτέλεσμα τής κα- 
ταχρήσεως ταύτης του άναγινώσκειν, καί βεβαίως 
τό μάλιστ’ άπροσδόκητον ήτο δτι ή κυρία Έρμίνη 
ουδέποτε συνέχεεν ούτε την ύπόθεσίν τών βιβλίων 
ούτε τούς ήρωας. Καί ου μόνον τά ονόματα πάν
των ένεθυμείτο, άλλ’ ούδ’ ήπατάτό ποτε εις τάς 
έπιγραφας τών βιβλίων. "Ελεγε φέρ’ είπεϊν:

—  ’Εκεί δπου ό βαρώνος προκαλεΐ τον κόμητα 
εις μονομαχίαν, εις εκείνην τήν μονομαχίαν μέ 
τα ιππικά πιστόλια, είςεύρετε;

Καί τοϋτο ήτο ακριβέστατου! Τον συγγραφέα, 
τήν χρονολογίαν, τά σχήμα, τό χρώμα τού βι
βλίου, τά πάντα ένεΟυμειτο ή κυρία Έρμινή. Μά
λιστα οιετείνετο δτι καί αυτήν τήν όσμήν ήδύνατο 
νά αναγνώριση βιβλίου πρό διετίας άναγνωσΟέν- 
τος, —  άλλά επί τώ δρφ δμως νά μή είνε βιβλίον 
δημοσίου αναγνωστηρίου.

Τήν εσπέραν εκείνην, πεοΐ ής ήμϊν ό λόγος, 
έτοποθετήθη μετά χαράς δλως ιδιαιτέρας πρό τού 
μικρού τραπεζίου της, έφ’ ού ήτο μικρόν νυκτε
ρινόν καντήλιον καί έπΐ τού καντηλιού μικρά 
τεϊοχόη περιέχουσα ζεστόν ποτόν φλοιών πορ
τοκαλιού, άριστον φάρμακον τών ενοχλήσεων 
τού στομάχου, ύφ’ ών ενίοτε κατελαμβάνί το 
οσάκις παρέτεινε τήν άνάγνωσίν της πέρα τού 
μέτρου, προιούσης τής νυκτός. Καί τούτο διότι 
είχεν έν χερσ'ι τετράτομου μυθιστορίαν, άθικτου, 
άκοπον, σταλεΐσαν υπό τής διευθύντριας τού ανα
γνωστηρίου, ΐνα πρώτη ή κυρία 'Ερμίνη τήν άνα- 
γνώση πριν την δώση νά την χαρτοδετήσωσι 
πρός χρήσιν τών κοινών αναγνωστών.

ΐέσσαρες τόμοι μετά εξωφύλλου ροδίνου χρώ
ματος γλυκυτάτου καί επιγραφής έρυΟράς ζωηράς, 
καί έν αρχή ιού πρώτου τόμου ή είκύν τής 
ήριοίδος, «δεν είνε παΐξε γέλασε»! Ίΐ κυρία 
Έρμίνη ήνοιξεν ένα τών τόμων τούτων και 
έλυπήθη μόνον, διότι τά περιθώρια ήσαν μεγάλα 
καί Οά είχε νά άναγνώση όλιγώτερον · άλλα 
ουδόλως έπιμείνασα εις τήν ανωφελή ταύτην 
λύπην έλαβε κομψόν μαχαιριδίου ελεφάντινου 
καί έπεδόθη εις τήν άνάγνωσίν.

Τά παράθυρα ήσαν ερμητικώς κεκλεισμένα ώς 
καί τά παραπετάσματα, καί ώς έκ τούτου δεν I 
ε ΐο εν  αστραπήν διατρέχουσαν τον ζοφώδη ούρανόν, | 
έπειτα δευτέραν αστραπήν, άλλ’ δμως ήκουσε 
βροχήν ραγδαίαν σειούσαν τά δένδρα τών κήπων ,

άτινα πανταχόθεν περιεστοίχιζον τήν μικράν 
εκείνην κατοικίαν.

—  ’Απόψε θά έχωμεν κακήν νύκτα, διειοήθη 
ή εξαίρετος κόρη. Μ’ αύτόν τόν άνεμον τί θά 
γίνουν οί καιμένοι οί άστεγοι!

Καί έφρικίασεν έξ οίκτου πρός τούς δυστυχείς 
αστέγους.

Έπειτα έπανέλαβε τήν άνάγνωσίν.
Έκ τού βόμβου τών βροντών έτρεμον οί δά

κτυλοί της έν φ έκίνει αυτούς ΐνα στρέψη τά 
φύλλα τού βιβλίου. Άλλ’ ή κυρία Έρμίνη ώς 
γυνή άπηλλαγρένη προλήψεων ουδόλως έφοβείτο 
τάς βροντάς.

Άλλ’ αίφνης κρότος φοβερός διέσεισε τήν 
οικίαν, καί τό φως τών κηρίων έκίνήθη βιαίως 
έπειτα ό κρότος έπαυσεν αίφνιόίως, ώς συμβαίνει 
ενίοτε, καί έκ τής ταραχής ταύτης ούδέν άλλο 
ύπελείπετο ήδη ή βόμβος τις μακρόθεν άκουόμενος 
δστις έξηκολούθει έτι μάλλον απομακρυνόμενος.

Ή κυρία Έρμίνη έντρομος έτι αύσα έκ τής 
άρτίω; έπιγενρμένης ταραχής, ήκουσεν αίφνης 
ελαφρόν κωδωνισμόν τού κιοδωνίου τής έξω Ούρας 
τής οικίας. "Ετεινε τόν τράχηλον άκροωμένη 
μετά προσοχής....

—  Είν’ ό άνεμος! είπε καθ’ έαυτήν ΰψοΰσα 
τούς ώμους. Τις νά είνε μ’ αύτόν τόν καιρόν 
καί αυτήν τήν ώραν;...

Καί άπέβλεψε πρός τό μικρόν εκκρεμές παμπά
λαιου ώρολόγιον δεικνύον ήδη τήν ένδεκάτην.

! Ό άνεμος έκόπασεν έπί στιγμήν, καί τού κωδω- 
νίου ό ήχος ήκούσθη έκ δευτέρου ισχυρότερος. 
Έ κυρία Έρμίνη έφρικίασεν, άλλ’ ή φρικίασις 
αϋτη προήρχετο ήδη εξ αγωνίας. Βήμα άντή- 
χησεν έν τή κλίμακι · ήτο δέ ή Τριανταφυλλιά 
ήτις μετέβαινε κρατούσα τό αιώνιον αυτής κηρο
πήγιου .

—  Τό κουδούνι , κυρία —  δέν ’μπορεί παρά νά 
είνε κλέφτες, τί λέτε *

Ή κυρία Έρμίνη έσεισε τήν κεφαλήν , γινώ- 
σκουσα ήδη έκ πείρας, ήν είχεν άντληση έκ τής 
αναγνώσεως τών μυθιστοριών, δτι γενικώς οί 
κύριοι ούτοι δέν λαμβάνουσι τόν κόπον νά κρούσωσι 
τό κωόώνιον πριν εΐσέλθωσι. Καί το είπεν είς 
τήν Τριανταφυλλιάν ήτις έξηκολούθει παρατη
ρούσα αυτήν έντρομος.

Τρίτη κρούσις ίσχυροτέρα, σχεδόν απελπι
στική, άντήχησεν έν τή σιγή τού κήπου καί ό 
κρούων έξηκολούθει κρούων τό κ.οιδώνιον κατά 
μικρά διαλείμματα, τά διαλείμματα έγίνοντο 
μακρότερα καί τέλος πάς ήχος άπεσβέσθη ...

—  Πρέπει νά πάμε, Τριανταφυλλιά! είπε μετά 
ι γενναιότητος ή κυρία Έρμίνη, λαμβάνουσα μεθ’

ορμής τό πλεκτόν σάλιου της δπερ έκειτο επί 
τίνος καθέδρας.

—  Καλέ, θά σας σκοτιόσουν κυρία!
—  "Αν ίδής τίποτε, νά φωνάξης .
—  Αέν παίρνετε κάν μιά δμπρέλλα! θά κρυ-
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ώσετε! ό κήπος είνε λίμνη, θεέ μου! Κύριε ελέη- | 
σον! Τί άποκοτιά! Νά ’πήγαινα μονάχη μου!

Άλλ’ ή κυρία Έρμίνη άνοϊξασα ήδη τήν θύραν 
τής οικίας καί κρατούσα διά τής έτέρας τών χει- j 
ρών τό άλεξίβροχον της έβάοιζε ζωηρώς πατού
σα έν τφ μέσω τών λιμναζόντων ύδάτων. Άστρα- ' 
πή διέσχισε τό μέρος τού ούρανού τό φαινόμενου j 
μεταξύ τών δένδρων, άλλ’ ουδόλως έτάραξε τήν j 
γενναιόκαρδου γεροντοκόρην, ήτις προχωρήσασα 
έστάθη πρό τής κιγκλιδωτής πύλης.

 Τίς είνε; είπε .προσπαθούσα νά καταστήση :
άγρίαν καί φοβεράν τήν φωνήν της.

—  ’Εγώ είμαι, κυρία, ή Μαρκέλλα.... Μού 
είπατε νά έλθω...

Καί ή ασθενής φωνή έσβέσθη ώς λυγμός . Ή 
δέ Τριανταφυλλιά καί ή κυρία της προσείδον άλλή- 
λας δυσπιστούσαι.

—  Σύ ! ή μικρά Μαρκέλλα τής κυρά Ζαλίνης; 
είπεν ή κυρία Έρμίνη μετά τίνος αμφιβολίας.

 Μάλιστα...
Ή τελευταία αϋτη λέςις ήτο άσθενής ώς πνοή 

καί έφαίνετο έξερχομένη έκ τών εγκάτων τής 
γης. Διά μιας κινήσεως τής χειρός ή κυρία 
Έρμίνη εξέβαλε τόν μοχλόν, καί προτείνουσα τό 
φανάριόν της μετά πολλής προσοχής παρετήρησεν 
έξω.

’Αληθώς ήτο ή Μαρκέλλα, κάθυγρος μέχρι j 
τής έσχάτης κλωστής τού άθλιου χιτώνός της καί ■ 
ασκεπής. Ή ζωηρά λάμψις τού φαναριού έλύ- | 
πει τούς οφθαλμούς της καί την έξετύφλου, έκά- 
θητο δέ έπί τής φλιάς τής θύρας ένοκλάζουσα 
μάλλον ή γονυκλινής καί είς άκρον άπελπις.

 Πόθεν έρχεσαι τέτοια ώρα; ήρώτησεν άπο-
τόμως ή Τριανταφυλλιά μετά τίνος έτι δυσπι- j 
στίας.

—  Άπό ’κεΐκάτω!... Μέ είπαν κλέφτρα, μά 
δέ λέν αλήθεια !...

—  Έλα σήκω τώρα! είπεν ή γηραιά υπηρέ
τρια μετά τίνος άγανακτήσεως.

— Δέν’μπορώ, είπεν ή Μαρκέλλα άνακαθημένη 
μετά πολλού άγώνος.

Έστήριξε τήν χείρα έπί τού τοίχου καί έπε- 
χείρησε νά έγερθή, άλλά κατέ-εσεν άσθενώς 
στενάζουσα καί ή κεφαλή της έκλινε πρός τά 
εμπρός βαρεία καί σχεδόν άπνους.

Ή κυρία Έρμίνη έρριψε τό άλεςίβροχόν της 
καί έκυψε ζωηρώς, μόλις προφθάσασα νά κράτη
ση τό ώχρόν μέτωπον τής μικράς, όπερ μικρού 
δείν προσέκρουσεν επί τής λίθινης φλιάς. Μετά 
δυνάμεως δέ, ήν άπό πολλών ετών ή γεροντοκόρη 
δέν μετεχειρϊζετο, άνήγειρε τήν κορασίδα καί την 
έφερεν είς τήν οικίαν, καταλιπούτα εις τήν 
Τριανταφυλλιάν τήν φροντίδα νά κλείση τήν θύ
ραν καί νά παραλάβη τό φανάριον καί τό άλε
ξίβροχον.

Έν τψ σκότει άνέβη τήν κλίμακα ακλόνητος, 
είσήλθεν είς τό δωμάτιάν της φωτιζόμενου υπό

τού κηρίου τής Τριανταφυλλιάς καί άπέθηκε τό 
φορτίου της έπί τής μακράς καί αναπαυτικής 
καθέδρας. Ή  δέ πιστή θεράπαινα ήκολούθησε 
πάραυτα τήν κυρίαν της.

‘Π κυρία Έρμίνη ουδέποτε είχε περιποιηθή 
παιδίον, καί δμως έν ριπή οφθαλμού άπήλλαξε 
τήν Μαρκέλλαν τών καθύγρων ενδυμάτων της. 
Έρριψε τά ενοχλούν:α αύτήν περιπόδια καί τά 
σανδάλια, καί άναλαβούσα τήν μικράν είς τάς 
άγκάλας της, τήν είσήγαγε μετά προσοχής είς 
τήν κλίνην ·?ης, ής τό σκέπασμα ήτο ήδη άνε- 
σηκωμένον, έλαβεν έπειτα παρά τής Τριανταφυ- 
λιάς φιαλίδιον άλατος ήτις είχεν ήδη συνέλθη εν
τελώς έκ τού φόβου. Ή Μαρκέλλα έκινήθη άπαξ 
καί έτρεμεν άπό κεφαλής μέχρι ποδών.

—  Φέρε μου τό ζεστό μου, είπεν ή κυρία Έρ-

Τά θερμόν καί καλώς έζαχαρωμένον ποτόν έ- 
φάνη προσέγγισαν άφ' εαυτού είς τά χείλη τού 
παιδίου. Έν κοχλιάριον ευρε τήν οδόν σχεδόν 
διά τής βίας, δεύτερον ωσαύτως άλλά μετ’ ευκο
λίας, καί καθ'ήν στιγμήν τό τρίτον προσήγγιζεν 
είς τά χείλη τής Μαρκέλλας, άνοϊξασα αίφνης 
αϋτη τούς οφθαλμούς περιέβλεψεν άνησύχως.

 Μή φοβήσαι, είπεν ή κυρία Έρμίνη παρα-
I κολουθούσα τάς εντυπώσεις τού παιδικού έκείνου 

προσώπου, έφ ου άνεγινώσκετο έν τούτοις ίχνος 
πικράς θλίψεως.

—  Σείς είσθε, κυρία ; Άφ’ ού είσθε σείς, δέ 
σας φοβάμαι, είπε τό παιδίον φέρον τήν κεφαλήν 
πρός τό έξω μέρος τού προσκεφαλαίου μετά πε- 
ποιθήσεως καί στοργής πρός τήν κυρίαν Έρμίνην.

 Πιέ το, είπεν ή γηραιά κόρη, πρέπει νά
ύπακούης, μικρά μου, πιέ το.

Ή Μαρκέλλα κατέπιε προθύμως τό ύπολειπό- 
μενον έν τίρ κυαθίσκψ καί έπανέπεσεν έπί τού 
προσκεφαλαίου λέγουσα :

—  θέλω νά κοιμηθώ ...
—  Καί παραχρήμα άπεκοιμήθη. Ή δέ Τριαντα
φυλλιά είδε τήν κυρίαν της καί καταπεπληγμένη 
είπε :

—  «  Καλή είσθε τώρα ; » 'Πα νά στρώσω τής 
μικρής ’ς τή μακριά πολιθρόνα σας νά τήν πλά

ι γιάσωμ’ εκεί, καί έπειτα νά βάλω παστρικά σεν- 
, τόνια γιά σάς . . .

—  "Οχι, Τριανταφυλλιά, δχι ! άπεκρίθη ή κυ
ρία μετ’ ασυνήθους εύσταθείας. ’Εμένα νά μου 
στριοσης ’ς τήν πολιθρόνα δ τι εϋρης· θά αγρυ
πνήσω άπόψε ’ς τήν πολιθρόνα.

Είς ούδέν ωφέλησαν αί ίκεσίαι καί οί γογγυ
σμοί τής πιστής γηραιάς θεραπαίνης. ή κυρία 
ήτο άκαμπτος· άλλά καί ή μικρά καθέδρα πολύ 

I ολίγον έχρησίμευσε, διότι περί τήν 2 μετά τό 
μεσονύκτιον ή Μαρκέλλα' έξύπνησε κραυγάζουσα 

| μετά πάσης τής δύναμεώς της.
Τούς οφθαλμούς έχουσα ανοικτούς καί τούς 

, βραχίονας άκαμπτους, υπό τών ληρημάτων έζή-



6 2 8 Ε Σ Τ Ι Α

τει χάριν παρά πάντων, παρά τού νεωκόρου τοΰ 
Άγιον Βικέντιον Παύλον, παρά τής κυρίας Φα- 
βροΰ, παρά τής άουσωπήτου Λουίζης, παρά τον 
κλητήρος δστις δέν ήθελε νά την αφήσει νά ίδη 
«  τον μπάγκον τής [/αι/ας, » παρά τίνος ον είχε 
συναντήση εν τώ βουλεβάρτψ καί τον είχε φοβη- 
Οή, τέλος παρά παντός δπερ επί δύο ή[*έρας ιίι- 
ήλθε διά τού τεθλιμμένου εκείνον παιδικού εγκε
φάλου καταλιπόν έν αύτιρ τόν λυπηρόν αντοΰ 
τύπον.

 ΐό καίμένο ¡/ου, τό καίμένο ! έπανέλαβε
πολλάκις ή κυρία Έρμίνη, κύπτουσα πρός αύτήν 
ϊνα την καθησυχάση.

Ενταύθα δεν ήσαν, ώς βλέπετε, μυθιστορικαί 
θλίψεις αύταί, καί τά δάκρυα τής γεροντοκόρης 
έρρευσαν καυστικά καί ειλικρινή επί αληθούς δυσ
τυχίας, επί μιάς των υπάρξεων των ήττηθεισών 
έν τώ περί ΰπάρξεως άγώνι.

Άμα δε τή πρωία προσεκάλεσε τόν ιατρόν 
της, δστις έλθών έστηθοσκόπησε καί έπέκρουσε 
τό παιδίον.

—  Έχει εγκεφαλίτιδα είπεν, είνε νόσος μακρά 
καί κινδυνώδης, καί θά κάμετε καλά νά το στεί
λετε εις τό νοσοκομεΓον των παιδίων.

—  Ποτέ! άνεφώνησεν ή κυρία Έρμίνη. Δεν 
ήλθε διά τούτο χθες τήν νύκτα καί έκτύπησε τήν 
θύραν μου με τήν βροχήν. Εις τό νοσοκομεΓον ! 
καλέ, τί λόγια είν’ αυτά, ιατρέ !

—  Τότε λοιπόν, είπεν ό γηραιός ιατρός, νά σας 
παραγγείλω τί πρέπει νά του κάμετε. Μόνον νά 
πάρετε ένα βοηθόν, διότι θά σας φέργ, πολύν 
κόπον.

( ΆκολουΟεΓ.)

ΤΟ ΒΕΡΟΛ1ΝΟΝ ΕΟΡΤΑΖΟΝ
'11 έβνική ίορτη των Τέρμινων.—  Σημασία αυτής.— *Η 

2 Σεπτεμβρίου έν Γερμανία.— Ή  έπιθεώρησις τής φρουρά; 
του Βερολίνου.—  Είχών του Οεωμένου πλήθους.—  Τό γήρα; 
τοΰ αύτοχράτορος αποτελεί πρωτοφανές τ ι.— Άνέχβοτον πε
ρί επισήμου τηλεγραφήματος.—  Αμοιβή γενναίου καί πι
κέτου στρατιώτου.—  Ή  έορτή τοΰ επιστημονικού κόσμου.— 
Τα γνωσ^έντα 5ωρχ. — ΆναβληόεΓσαι έορταί. —  ’ Ιδιαί
τερον αύτων ένδιαφέρον δια τούς Έλληνας. —  ΤΙροσαγόρευσις 
Ε σ τ ία ς .—  Σκιαγραφία Έ ρ ν ίσ τ ο υ  Κ ο υ ρ τ ί ο υ .

Ο ύτε βασιλ ικόν δ ιά τα γμ α  έθέσπ ισε τή ν  δευτέ- 

ραν Σεπ τεμβρίου  ώ ς ημέραν εθνικής εορτής διά 

τούς Γερμανούς, ού τε πρόγραμμα κυβερνητικόν 

κα ί άσμ α  έωθινόν καί κανονοβολισμός άπό τω ν  

πέριξ λόφων α νή γγειλα ν τή ν  ανατολήν τή ς  επ ισή 
μου ημέρας καί ¿κανόνισαν τ ά  τή ς  τελ ε τή ς . Ά λ λ ’ 

ενώ  έκαστον τω ν  άπ οτελούντω ν τή ν  γερμ ανικήν 

ομοσπονδίαν Κ ρατών ιδίαν ά γε ι επ ίσημον εορτήν, 
κα τά  τή ν  ημέραν τω ν  γενεθλ ίω ν τού  ήγεμόνος 

του ή τή ν  επ έτειο ν  ιστορικού γεγονό τος , ή Γ ερ 

μ ανία  πάσα , ώς μ ία  οικογένεια, εορ τά ζε ι τή ν  2  
Σεπτεμβρίου ώς ημέραν εορτής εθνικής. Ή  συν- 

ε ίδησις τού "Εθνους έξελ έξα το  τή ν  ημέραν καθ'

ήν ό τελευ τα ίος  αύτοκράτωρ τω ν  Γ ά λλω ν  άδό- 

I ςω ς παρέδιδε τό  ξίφος εις  χ ε ΐρ α ς  τού νικητού βα- 

σ ιλ έω ς  τή ς  ΙΙρω σσ ίας, καί ένφ  ή χυβέρνησις έκ 

λόγω ν π ολ ιτικ ώ ν δεκα τετρα ετία ν  ήδη δλην ά π έ- 

<ρυγε ν ' α να γνώ ρ ιση  έπ ισήμ ω ς τή ν  ημέραν τα ύ -  

| τη ν  ώς εθνικής έορτής επ έτειον, ό γερμανικός 

λαός έθέσπ ισεν αύτήν ό)ς το ιαύ τη ν έν  το ίς  έθίμοις 
αυτού.

*'Η ημέρα αύτη, έγραρε τή 2 Σεπτεμβρίου ή 
μάλλον διαδεδομένη έφημερίς τού Βερολίνου, δέν 
είνε δι’ ημάς θριαμβευτική ημέρα, άναμιμνή- 
σκουσα αιματηρούς έν δπλοις άγω/ας πρός άν- 
δρείον καί επίμονον εχθρόν, άλλ’ έν Γερμανία 
υπήρξε πάντοτε ήμέρα χαράς πρός τιμήν τής 
άνακτηθείσης ενώσεως τού κράτους καί άγάλλου- 
σα άνάμνησι; έπί τή εκπληρώσει τού ονείρου 
έκείνου, δπερ άλλοτε πάς Γερμανός, πλήρης πό
θων έφερε·/ έν τή καρδίφ » .  Χαρακτηριστικούτερον 
δέ ώριζε συγχρόνως άλλο βερολιναΐον φύλλο·/ 
τήν σημασίαν τής ημέρας ταύτης γράφον: « Διά 
σειράς ανδραγαθημάτων, ατινα έπαξίως συνδέον
ται πρός τά μεγαλείτερα ιστορικά συμβεβηκότα, 
έλαβίν ύπαρξιν καί έτελειώθη ή ιδέα τής ένώσε- 
ως. Αλλά τής έκπληρώσεως των έθνικών πόθων 
ή ελπίς έγένετο βεβαιότης, καθ’ ην στιγμήν τό 
νικητήριον περί τού Σεδάν άγγελμα, συσφίγγον 
τάς καρδίας μέχρις έγκάτων καί |ξουσιάζον αυ
τών, διέσχισε τήν χώραν. Ό άγων έν ω αί ήνω- 
μέναι δυνάμεις τού παγγερμανίου, ϋπό τήν όδη- 
γίαν τού βασιλέως Γουλιέλμου, πρός άπόκρουσιν 
έπιθέσεως, έδρεψαν τήν μεγαλοπρεπή τής Νίκης 
δάφνην, έθεωρήθη υπό τού έθνους σύμπαντος ώς 
πράξις ¿όρυτήρακ ζοϋ  χρά ΐους. Ή ήμέρα τού 
Σεδάν ζή διαρκώς καί θέλει ές άεί ζήσει εν τοΐς 
στοχασμοΐς τού γερμανικού λαού, ώς ή γετεθ .Ιιο ς  
γοϋ χρά τονς ήμέρα«.

Ιδού λοιπόν ό λόγος όΓ δν έγγιζούσης τής 
ήμέρας πάσα πόλις γερμανική καί πάς Γερμανός 
φιλόπατρις άνήρ, έστω πρώσσος ή βαυαρός, έςω 
σάξων ή βυρτεμβέργιος, έστω πολίτης μιάς τών 
τριών έλευθέρων πόλεων ή τινός τών μικρών γερ
μανικών δουκάτων, θά σημαιοστόλισα, πάσαν στέ
γην άνευ διακρίσεως καί θά παρασκευασθή διά 
τήν φωταψίαν. Τό πάν ένδύεται έορτάσιμον στο
λήν τή 2 Σεπτεμβρίου. Λί έκκλησίαι ανοίγονται 
έκτάκτως πρός ευχαριστήριον δοξολογίαν καί τά 
σχολεία κλείονται πρός πατριωτικωτέραν άπό- 
λαυσιν τής ήμέρας, οί ρήτορες καί οί ποιηταί 
αναφαίνονται κατά εκατοντάδας, αί έταιρίαι καί 
τά σωματεία συνέρχονται εις πανηγυρικάς συνε
δριάσεις, τά μεγάλα καταστήματα καί τό χρη
ματιστήριο·/ άργούσιν, οί έργάται καί αί έργάτι- 
δες τών έργοστασίων άφίνονται ελεύθεροι άνά τήν 
πόλιν, οί μαθηταί καί αί μαθήτριαι τών σχο
λείων, μέχρι τού μόλις δυναμένου νά κινηθή τε- 
κνίου, διαχύνονται εις τάς έξοχάς, έκτρέχοντες έν 
σημαίαις καί τυμπάνοις, μουσικαίς καί άσμασι,I
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μετά τών διδασκάλων καί δίδασκα),ισσών, ών 
ήκουσαν ή μέλλουσι ν’ άκούσωσι τούς πατριωτι
κούς λόγους, καί αί εφημερίδες, αίτινες τή ήμέ- . 
ρα τής έορτής έδημοσίευσαν άρθρα ή ποιήματα | 
κατάλληλα τή περιστάσει, πληρούσι τή έπιούση 
τάς στήλας αυτών διά τηλεγραφημάτων καί περι
γραφών περί τών κατά πόλεις τελετών.

Άλλ' έν Βερολίνω έλάμπρυνεν έφέτος ιδιαιτέ
ρως τήν έπέτειον τού Σεδάν ή συμπεσούσα φθι
νοπωρινή έπιθεώρησις τών άποτελούντων τήν 
φρουράν σωμάτων. Πρό πολλών έτών δέν είχον 
συμ.πέσει τή αύτή ήμέρφ αί δύο αύται τελεταί.
Διό καί ό λαός έξεχύθη έπί τής πεδιάδος τού | 
Tempelhof, όπου έμελλε νά γείνη ή έπιθεώ- 
ρησις καί κατέλαβεν δλην τήν άπό τής πόλεως 
μέχρις έχει όδόν άπό πρωίας. Λί άμαξαι συνεπυ- 
κνούντο όλονεν τόσον πολυάριθμοι έπί της πεδιά- | 
δος, ώστε ένό[/ΐζέ τις, δτι δέν έμειναν άλλαι έν 
τή πόλεΐ, οί πεζοί κατελάμβανον οδούς καί πεζο
δρόμια πυκνοί μέχρι; αδιαχώρητου καί οί άγυιό- 
παιοβς μετά τών μικροχειρωνάχτων ή άλητών 
προεπορεύοντο έκαστου τάγματος, παράδοξον άπο- 
τελούντες μάζαν μορφών άξιων σπουδής. Καί δταν | 
τό πάν κατεστάλαξεν έν τή πεδιάδι, περιέβαλε 
τά στρατιιοτικά σώματα ποικιλόχρουν καί έκκεν- 
τρικόν πλαίσιον αμαξών καί πεζών, έν ω ή χάρις ι 
συνεπλέκετο άλλοκότως με τήν βαναυσότητα, ή [ 
πολυτέλεια μ'ε τά ^άκη, ή ώραιότης με τήν δυσ- I 
μορφίαν, ή λεπτότης μέ τήν σκαιοτητα, ή άγνό- 
της μ'ε τήν διαφθοράν, ή ευγένεια μέ τήν χυ
δαιότητα, πάντα συμφυρόμενα άποτροπαίως άλλά 
καί έν γραφική συγχρόνιος συμπυκνώσει, τούτο 
παρά τό πλευρό·/ έκείνου τήν άκρα·/ άποτελοΰντα 
άντίθεσιν καί όλα όμού έν τερατώδες σύνολον. 
πλήρες άγριου κοινωνικού κάλλους, νύν μέν άνα- 
-έμπον βλακώδές τι έπιφώνημα καί εΐτα έκτο- 
ξεύον σκωπτικήν εύτ.υολογίαν.

"Οστις είδεν,άπαξ μίαν τοιαύτην στρατιωτικήν 
έπιθεώρησιν έν Βερολίνο), άς μή περιμένη νά Γδη 
νέον τι κατά τήν δευτέραν. Ή αύτή άκρίβεια τών 
κινήσεων, τό αύτό άπαράμιλλον παράστημα καί 
τό αυτό έρρυθμο·/ βάδισμα, δλα πάντοτε τά ίδια, ; 
ώς άλλοτε, όμοιάζοντα πρός άλληλα, ώς δύο λίραι 
στερλίνα·, τής αυτής έκδόσεως. Άλλά καίτοι οίς 
τού έτους τελείται ή έπιθεώρησις αύτη τής φρου
ράς τού Βερολίνου, ό λαός συρρέει πάντοτε άθρόος, 
αναμένω·/ νέον τι έκ τής παρατάξεως τών τρισ- 
μυρίων εκείνων χαλύβδινων άνδρών. Καί επέτυχε·/ 
έν τφ έφετεινφ θεάματι πρωτοφανές τι. Διότι ήν 
ή πρώτη φορά καθ' ήν ό γέρων αύτοκράτωρ δεν 
διέτρεξεν έν καλπασμώ, ώς μεθ’ δλον τό βάρος 
τών έτών του έσυνείθιζε πάντοτε, τούς στοίχους 
τών παρατεταγμένων στρατιωτών. Έφέτος ουχί 
μόνον παρήλασε βραδέως καί αναγκάζω·/ τή·/ δη
μοτικήν καταστάσαν ίππον του " β Χ Λ . Ι η ζ ι χ  εις 
ήσυχο·/ βήμα, άλλά καί τό δεύτερον μέρος τής 
έπιθεωρήσεως, τήν πρό αύτού παρέλασιν τών σω- * 
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μάτων, είδεν εποχούμενος, άφού έζήτησεν ανα
ψυχήν καί δυνάμεις εις ποτήριον καλού ισπανικού 
οίνου καί άλλα δροσιστικά. Πρώτην φοράν ό δα
φνοστεφής στρατιώτης, δστις είδεν έκπνέοντα τόν 
παρελθόντα αιώνα, ώμολόγησεν ούτω δημοσία, 
δτι κατέβαλε·/ αυτόν τό γήρας. Τό γεγονός τούτο 
καί ή μετά τόσο) πολυχρόνιον άπό τών επισήμων 
τελετών άποχώρησιν έμφάνισις τής αύτοκρατείρας 
έν ανοικτή άμάξη, ήσαν τά μόνα πρωτοφανή κατά 
τήύ έπιθεώρησιν ταύτην. Άλλως τά πάντα ήσαν 
δμοια τοΐς προηγούμενοι; άπό τή; ακολουθία; καί 
τών επιτελείο)·/ μέχρι τών διοικητών τών σωμά
των καί λόχων. Ούχ ήττον ή παρέλασι; τού 
πρωτοτόκου υίού τού διαδόχου, τού πρίγχίπο; 
Γουλιέλμου, δ’.οιχοΰντος τό άγον τά; σημαία; τών 
πεζών σο>μάτων ήμίταγμα γρεναδιέρων, φερόν- 
των τήν γραφικήν εκείνην τιαροειοή περικεφα
λαίαν, ώ; καί ή ώς ούλαμαγού παρά τώ αύτώ 
σώματι διάβασις τοΰ νεαρού πρίγκιπο; Αεοπόλ- 

I δου, τού μόνου υίού τού ήρωος στρατηλάτου Φρει
δερίκου Καρόλου, ήγειραν νέον ενθουσιασμόν καί 
άπετέλεσαν τό θέμα τής ομιλίας δι' όλη; τής 
ήμέρας.

Ή κατά τήν νύκτα φωταψία έν τή πόλει έκλεισε 
τήν τελετήν, έπ' ευκαιρία τή; όποια; έόημοσιεύθη 
τό πρώτον νυν υπό τινο; βερολιναία; έφημερίόο; 
τό ακόλουθον άνέκδοτον περί τού άγγέλματο; τής 
παραδόσεως τού Σεδάν. Άμα τή αιχμαλωσία 
τού Ναπολέοντος μετά τοΰ εξ 80,000 άνδρών 
στρατού αύτού παρεδόθη τό περί τούτου έπίσημον 
άγγελμα εις τό τηλεγραφείο·/ τού Σεοάν. Τό τη
λεγράφημα έφθασεν άκωλύτως μέχρι Κλερμόντ, 
όπου τότε είχε τήν έδραν τοΰ στρατοπέδου αύτού 

I ό διάδοχος. Έκείθεν έμελλε νά οιαβιβασθή είς 
ί Βάρ-λε-Λύχ, άλλ’ άκριβώ; μεταξύ τών δύο τούτων 

σταθμών ή τηλεγραφική συγκοινωνία είχε βλαβή 
καί πρό; έξέτασιν τή; γραμμή; είχε διαταχθή 
ό γραμματεύ; τού στρατιωτικού τηλεγραφείου 
ν’ άναχωρήση μετά τών άναγκαίων συσκευών καί 
εργαλείων έκ Βάρ-λε-Δύκ καί βαδίση πρό; τό 
Κλερμόντ έπιδ'.ορθών καθ’ όδόν τά; βλάβας. Έν 
τφ μεταξύ δμω; ή έν Κλερμόντ στρατιωτική 
διοίκησι;, δπω; άποφύγη πάσαν καθυστέρησιν τού 
χαρμόσυνου άγγέλματο;, διέταξε βαυαρόν ελα- 
φρόν ιππέα, ο πως φέρη εί; Βάρ-λε-Δύκ τό ληφθίν 
τηλεγράφημα πρό; περαιτέρω διαβίβασιν, δια
τρέχω·/ απνευστί τήν έξ έπτά μιλίων άπόστασιν 
καί μόνο·/ οφειλών νά σταματήση οπω; άνακοι- 
νώση προφορικούς τό περιεχόμενο·/ τού τηλεγρα
φήματος, όσάκι; ήθελε συναντήση καθ’ όδόν στρα
τιωτικήν τινα άρχήν. Μία τών στρατιωτικών 
τούτων αρχών, &; συνήντησεν ό καλός στρατιο')- 
της, ήτο καί ό επισκευάζω·/ τήν γραμμήν γραμ
ματεύ; τού τηλεγραφείου, όστι; είχεν ήδη δια- 
τρέξει ύπερ τό ήμίσυ τή; άπό Βάρ-λε-Δύκ είς 
Κλερμόντ όοού. Ίόών οέ τόν έλαφρόν ί ;πέα άπό 
ρυτήρος ελαύνοντα, ζητωκραυγάζοντα καί κρα-

8ο
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τοϋντα ύψηλά θριαμβευτικό»; τό τηλεγράφημα, I 
έσταμάτησεν αυτόν, καί ούχΐ μόνον έμαθεν από 
στόματος τού πιστού βαυαρού τήν είδησιν, άλλα 
καί αυτό τό τηλεγράφημα άνέγνω επανειλημμένοι; 
πρό; βεβαίωσιν. Και ενφ ό ελαφρό; ίππεύς έςηκολού- 
θει τόν καλπασμόν του, εκείνο; συνδέσας τό μέχρι; 
εκεί έπεσχευασθεν σύρμα πρό; συσκευήν τινα τού 
Morse, ήν μεθ' εαυτού εφερεν, έτηλεγράφησεν εις 
Βάρ-λε-Δύκ αυθωρεί καί κατά λέξιν τό επίσημον 
κείμενον τή; αγγελία;. Είχε λοιπόν τηλεγραφηΟή 
πρό δύο ωρών ή εΐδησις άνά πάσαν τήν Γερμανίαν, 
δτε εφθασεν εις Βάρ-λε-Δύκ ό ελαφρό; ίππεύ; κο- 
μίζων τό αυθεντικόν τηλεγράφημα. Είσήλθεν εϊ; 
τό στρατόπεδον πλήρης κονιορτού ζητωκραυγάζων ι 
καί μεγαλοφώνως ανακοινών τήν ειδησιν, ήν πάν- 
τες ήδη έγνώριζον ! Άλλ' αί υπηρεσία·, του δεν 
ύπετιμήίήσαν. Διότι ήτο αληθώς κατόρθωμα νά 
διατρέςη έντό; τριών ωρών επτά μίλια άπό ρυτή- 
ρο; άνευ διακοπής έλαύνων καί νά εύρη καιρόν, 
δπω; έν τφ μεταξύ άνακοινώση τό περιεχόμενον 
τού τηλεγραφήματος πρό; πάσα; τάς στρατιωτι
κά; ά.ρχάς, ά; καί’ όδόν συνήντησεν, άκόμη καί j 
πρό; τον άναΟεματισμένον τηλεγραφητήν, δστι; 
εστέρησεν αύτόν δόςης Εύκλέους. Οί άςιωαατικοί 
δμως τού στρατοπέδου παρέθεσαν λαμπρόν δεί- 
πνον πρό; τιμήν αυτού, ό δε καμπανίτης ερρευ- 
σεν άφθονος εΐ; υγείαν τού γενναίου καί πιστού 
εις τό καΟήκόν του ελαφρού ίππέως, δστι; έν τή 
τραπέζη κατείχε τήν πρώτην τιμητικήν θέσιν.

Παρά τήν έφετεινήν παν/,γυριν τού γερμανικού 
έθνους άλλην εορτήν ήγε τή αύτή ημέρα ό επι
στημονικός κόσμος. 'Ο περίπυστος αρχαιολό
γος Έρνέστο; Κούρτιο; έώρταζε τήν εβδομηκοστήν 
επέτειον τών γενεθλίων του. Παρασκευαί πρό; 
έπισημοτέραν ένδειςιν τή; χαρά;, ήν αισθάνονται 
επί τή ευτυχεί ταύτη ήμέρμ οί συνάδελφοι, μαθη- 
ταί, φίλοι καί Οαυμασταί αυτού εγένοντο υπό 
τούτων μεγάλαι. Άλλ’ ή κατά τάς διακοπάς χά- 
ριν αναψυχή; άποχώρησις τού σοφού άνδρός εί; 
Schassnitz παρεκώλυσε τήν έκτέλεσιν τών σχε
δίων. Μέχρι τούδε έγένετο γνωστόν, δτι θέλει 
προσενεχθή αύτφ ή προτομή του έκ μαρμάρου, 
έργον τού φιλοτεχνήσαντος τόν έν Βερολίνφ περί- 
φημον ανδριάντα τού Clötlie καλλιτέχνου Fritz 
Schaper, δπερ ούτο; έςετέλεσε τή έντολή τών 
μαθητών καί θαυμαστών τού Κουρτίου, οΐτινες 
άπό κοινού, προεξαρχούση; τής αΰτοκρατείρα; ι 
καί τού διαδόχου τού γερμανικού θρόνου, κατέ- ! 
βαλον τήν δαπάνην δΓ εκουσίων έράνων. “Άλλο 
δε δώρον έπί τή εορτή ταύτη έγνώσθη, δτι έσται 
άναμνηστικός τόμος άφιερωμένος αύτφ καί περι- 
λαμβάνων πραγματεία; μόνον χάριν τής εορτής 
συγγραφείσας υπό μαθητών αυτού. Δεν είνε άνευ 
ένδιαφέροντος ό δημοσιευθεί; πίνας τών περιεχο
μένων τού τιμητικού τούτου βιβλίου έχων οϋτω:

H. Gerhard Lolling, τά  στενά τής ΣαλαμΓνο; -  Heinrich 
Gclzcr, Κάστορος άττιχών βχσιλέων χαι αρχόντων κατάλο- |

γος —  Adolf Holm, Μαχρχ ίρις. Mai Frankel, Ιστορία 
τής αττικής τών οικονομικών διοιχήσεως —  Carl Frick, 
Κριτική Ίωάννου Μαλαλά —  Konrad Triber, Κριτιχαϊ 
σύμβολα! περί ’Αφρικανού—  Ludwig Jeep, Ιστορία Κων
σταντίνον τον Μιγάλου — Alexander Conzc, T i  βερολι- 
ναΓον άνάγλυφον τής Μήδειας— Adolf Michaeli», Καθορι
σμό; τής ¿κόχής τοϋ Σιλαλίωνος —  Rudolf Scholl, ’ Ελλη
νικά! καλλιτεχνών έπιγραφχί —  Rudolf Beil, Ανάμικτα 
ολυμπιακά — Wilhelm DOrpfcld, Ή  αρχαία διά πλίνθων 
οικοδομική και ή επιρροή αυτής ίπΐ τοϋ δωρικού ρυΟμοΰ — 

j Ludwig Gurlitt, Έζωγραφισμέναι πλάκες μαρμάρου έν ΆΟή- 
I ναις — Richard Burinuim, Περί έτρουσκικής τίνος κάλπης 
I τοϋ φλωρεντινού μουσείου —  Adolf Furtwängler, "Εκτο- 

ρος λΰτρωσις. Άνάγλυφον έ ' ’Ολυμπίας 8t’  έλληνιχοϋ τίνος 
! κατόπτρου συμπληρούμενον. — Gustav Körte, Οί Κρήτες 

τοϋ Εύριπίδου —  Heinrich Jordan. Ό  ναός τής Εστίας, 
αί Έστιάδες χαι ό οΐχος αυτών —  Karl Purgold, ’Ολυμ
πιακά άναβήματα — Heinrich Dressei, Νομισματικά! 
σύμβολα! έκ τοϋ παρά τό Pied ¡monde d- A life  νεκροτα
φείου —  Wilhelm Gurlitt, Παιών.ος και τό ανατολικόν 
αέτωμα τοϋ έν ’Ολυμπία ναοϋ τοϋ Διό;— Wilhelm Ditlcn- 
herger, Επιγραφικά ανάμικτα —  Bernhard Kühler, ’Αθε
τήσεις παρ’ Άριστοφάνει — Carl Curtins, Περί τών έν 
Λυβέκη χειρογράφων τοϋ Πλινίου — Arthur MilchhOfor, 
ΓΙερ! της Οέσεως τοϋ Κολωνοϋ έν Άδήναις — Gustav Hirsch
feld, Τυπολογία ίλληνικών αποικιών κατά τήν αρχαιότη
τα —  Christian Beiger, Ένασχόλησις Göthc κα'ι Schiller 
εις τήν ποιητικήν τοϋ Άριστοτέλους —  Philipp Spitta, Περ\ 
τών σχέσεων τοϋ Sebastian Bach πρό; τόν Christian Frie
drich Hiinold και τήν Mariane von Ziegler.

Πολλαί έορταί προς πανηγυρισμόν τή; εβδο
μηκοστής ταύτης έπετηρίδος έπρόκειτο νά τελε- 
σθώσίν, άλλ’ άνεβλήθησαν πάσα·. μέχρις ένάρ- 
ξεως τών πανεπιστημιακών μαθημάτων, δτε οί 
μεν φοιτηταί θέλουσι τελέσει ζυθοποτικήν τινα 
εορτήν πρό; τιμήν τού μελιρρύτου αυτών καθη- 
γητού, οί δε καθηγηταί γεύμα επίσημον πρό; 
τιμήν τού διαπρεπούς αυτών συναδέλφου καί 
άλλα; έορτά; οί Οαυμασταί καί φίλοι. Τότβ δέ 
θέλουσι γνωσθή καί πάντα τά δώρα καί αί τιμητι- 
καί ενδείξεις, δι’ώνθά σπεύσωσι τά πανεπιστήμια 
καί αί κυβερνήσεις πολλών κρατών νά συγχα- 
ρώσι τφ άκαμάτφ αρχαιοδίφη καί ελληνολόγφ 
επί τή έβδομηκονταετηρίδι αύτού.

ΔΓ ημάς τούς "Ελληνας ή έμφάνισις τού 
Κουρτίου έν τφ έπιστημονικφ κόσμφ έχει ιδιαί
τερον ένδιαφέρον, ή δε έπί μακρόν έτι χρόνον 
ένεργητική αύτού ύπαρξις εινε ευχή άπό καρόία; 
τού έθνους πηγάζουσα. Συνδέσας τό στάδιόν του 
μέ τήν μελέτην καί έρευναν παντός, δπερ έξ 
Έλλάοος προέρχεται, εγκύψας εις τήν ιστορίαν 
καί φιλολογίαν τών Ελλήνων, ζήσας έπί άρκετόν 
μεταξύ ημών, ήγάπησεν άγνώς καί άφιλοκερδώς 
Ελλάδα καί "Ελληνας καί οΰ παύεται όμιλών 
καί ένθουσιάζων υπέρ τής πατρίδο; ήμών ού 
μόνον έν παραδόσεσι καί έπισήμοις άκαδημαϊ- 
καίς έορταίς, άλλά καί έν πάση ευκαιρία καί 
στενωτέροις όμίλοις. Ό τίτλος τού έλληνολόγου 
(Griikolüge) παρακολουθεί έν Γερμανία πάντοτε 
τό όνομά του, ώ; τό όνομα τής πατρίδος ήμών είνε 
αναπόσπαστον πάσης αύτού συγγραφής ή άγο- 
ρεύσεω;. Τοιούτον ένθουν τής Ελλάδος φίλον 
καί τής άρχαιότητος αυτής σοφόν μύστην καί 
θερμόν θαυμαστήν προσαγορεύουσα έπί τή έβδο-
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μηκονταετηρίδι αύτού ή Έ σ τ ία ,  δημοσιεύει σκι
αγραφίαν τοϋ άνδρός, παραλαμβάνουσα αυτήν | 
έκ τής έν Βερολίνφ έκδιδομένης νοδκϊβοΐΐο ΖρΪ- 
ίηηρ, ήτι; τή 2 Σεπτεμβρίου διπλήν άγουσα 
εορτήν, εθνικήν καί έπιστημονικήν, έδημοσΐευσεν 
έπ’ ευκαιρία τής τελευταίας ταύτης τά έξης 
περί Κουρτίου:

« Σωφρόνως, ώς έσυνείθισεν ήμάς, έμνήσθη τής 
ιδίας νεανικής άναπτύςεο>ς ό πολυτίμητος άνήρ, 
ό σήμερον τήν εβδομηκοστήν επέτειον τών εαυτού 
γενεθλίων έορτάζων, εις τά ολίγα έν τή Γ ΐη χ η  
Έ ρ η μ ε ρ Ιό ι τού Μονάχου, τή μνήμη τού νεανικού 
αύτού φίλου ’Εμμανουήλ Γάι’βελ άφιερωθέντα άρ
θρα. Παραπέμπομεν τούς άναγνώστας ήμών εις 
τάς λαμπρά; ταύτας ανακοινώσεις* τόσοι μάλλον, 
όσφ τήν λαμπρότητα τής σημερινής ημέρας ούόέν 
άλλο θέλει συννεφώσει ή ή άπώλε’α τού πιστού 
αύτού συντρόφου, μεθ’ ού πρό -14 έτών είσήγετο 
εις τόν φιλολογικόν κόσμον, καί δστις έψαλεν ήδη 
αυτόν εί; έν τών λαμπρότερων ποιημάτων του.
Ό  πατήρ τοϋ Γάΐβελ, ό ισχυρό; καλβινιστή; ίε- 
ροκήρυξ τής Λυβέκη; καί ό Κάρολο; Γεώργιος 
Κούρτιος, ό σύνοικος τή; αρχαία; άνσεατική; πό- 
λεω;, ήσαν έμπιστοι σύντροφοι καί γείτονες. Περί 
τοϋ συνδίκου Κουρτίου δίδει εκτενείς πληροφορίας 
ή μετά τόν θάνατόν του υπό φίλης χειρός δημο- 
σιευθείσκ βιογραφία, ήν ό Γεώργιος Βάίτς έν τώ 
ίστορικώ περιοδική) τού Ερρίκου φόν Σύβελ θερ
μώς συνιστφ, Ήτο πιστός φίλος τού μεγάλου 
ιστορικού Βαρθόλτου Γεωργίου Νείβουρ (Νίβΐ)πΐιΐ') 
καί έβίωσε πιστός εις τά; παραδόσεις αύτού. 
’Αγνοώ αν είνε άληθέ; καί μόλι; δύναμαι νά τό 
πιστεύσω, καθόσον ό Έρνέστο; Κούρτιος (γεν. 
τή 2 Σεπτεμβρίου 1811) κατά τόν θάνατον τού 
Νείβουρ μόλις ήρίθμει ύπερ τά 16 έτη, οτι ή 
επιστολή ήν κατέλιπεν ό Νείβουρ προς νεα ν ία ν  
θέ.Ιοντα  να σπονόάσφ ψιΑοσοψ'ιαν άπηυθύνε- 
το πρός τόν Έρνέστον Κούρτιον. 'Οπωσδή
ποτε εινε πάντοτε παράξενον, δτι έδημοσΐευσεν 
αυτήν ό διευθυντής ’Ιακώβ, ό φίλο; τοϋ συνδίκου 
τή; Λυβέκη;, καί ή Ιπιστολή αυτή, ήτι; έπί χι
λιάδων νέων φιλολόγων έπέδρασε, βεβαίως επί 
ούδενός άλλου έςήσκτσε μεγαλειτέραν έπίδρασιν 
ή έπί τοϋ έν τώ Λίκατερινείω λν/.είω τή; Λυ- I 
βέκη; μαθητού τού Φ. ’Ιακώβ.

’Αφού ό Έρνέστο; Κούρτιος, ό πρεσβύτερος 
τών τριών αδελφών, έγκατέλιπε τό λύκειο·/ εκεί
νο, ήρξατο τών φιλολογικών του σπουδών εν Βόν
νη ύπό τού; Ναίκε, Βέλκερ καί Βράνδιν. Ό νέο; 
Λυβέκιος, πεπληρωμένο; αρχαϊκών έντυπώσεων 
εκ τή; πατρώα; πόλεως, εγνώρισε τήν γερμα
νικήν αρχαιότητα έτι στενώτερον παρά τόν 'Ρή
νον. Ύπό τοϋ Βέλκερ είσάχθείς εί; τήν ελληνι
κήν, μετέβη πρό; προαγωγήν τών άρχαιολογικών

* Σ. Μ. Ώραίαν μ:;.’.φρασ:ν τών ίρβρων τούτων τοϋ 
Κουρτίου έδημοσΐευσεν :ί; δύο συνεχή φύλλα ή έν Τεργέστη 
έγκριτος ελληνική έφημ ;ρ\ς Ν έ α  Η μ έ ρ α .

του σπουδών εί; Γοτίγγην καί ήκροάτο έκεί τού 
διαπρεπούς Ότφρείδου Μύλλερ, πρός τόν όποιον 
λίαν στενώς έσχετίσθη καί διήκουε μαθήματα καί 
έζη κατά τήν ώραιοτέραν ίσως εποχήν τής Geor
gia Augusta, 1 υπό τόν Δάλμαν καί τούς άδελ- 
φούς Γκρίμμ. Έκείθεν μετέβη εις Βερολίνον 
δπως άκροασθή τών καθηγητών üöokh, Αάχμανν 
Ράγκε καί Γκέρχαρδ. Ήτο έτι αναποφάσιστο; 
έάν μετά τό πέρα; τών πανεπιστημιακών του 
σπουδών, εί; τό στάδιο·/ έν πρώτοι; καθηγητού 
τοϋ Γυμνασίου ή εί; τά τοϋ άκαδημαϊκοϋ διδασκά
λου έοει ν’ άφιερωθή, δτε περί τά τέλη τοϋ 183(5 
ποαύτάθη αύτώ νά χρησιμεύση ως οικοδιοάσκα- 
λος τών τέκνων τοϋ έν Βόννη διδασκάλου του, 
τοϋ καθηγητού X. Α. Βράνδη, δν ό βασιλεύς 
"Οθων μετεκαλέσατο εις Ελλάδα, δπως παρ’ αυ
τού μυηθή εις τήν άρχαίαν ελληνικήν φιλοσο
φίαν. Μετά χαράς άπεδέςατο ό Έρνέστο; Κούρ- 
τιο;. 'Ω; φοιτητής είχε μακρόθεν παρακολουθήσει 
τά πρώτα βήματα τού νέου ελληνικού βασιλείου. 
Νυν έβλεπε τό πάν έκ τού πλησίον. Ός σύνοικοι 
δε ενός τών έμπιστων τοϋ νέου βασιλέως, δστις 
πρός τοίς άλλοι; παρείχεν είς τας κλίσεις τού 
νεαρού αρχαιολόγου εύρύτατον πεδίον, ήδύνατο 
νά διατρέξη ώς προσκυνητής, καθ’ δλα; τάς διευ
θύνσεις, τήν κλασσικήν χώραν καί ταχέω; κατε- 
λέγη μεταξύ τών άριστων αύτή; περιηγητών.

Πά; λόγιο; Γερμανό;, δστι; τήν νέαν έπεσκέ- 
πτετο Ελλάδα, εϋρισκεν έν αύτφ ασφαλή οδηγόν. 
Ό έκ Χολστάϊν Λουδοβίκος Ρόσ; (γεν. 180(5) εύ- 
ρίσκετο πρό τής άφίξεω; έτι τού Κουρτίου ώς κα
θηγητής έκ τών πρώτων έν Άθήνχις καί έμεινεν 
έκεί επί πολλά έτι ώς τοιοϋτος. Άλλ’ άνδρες ώς 
οί Γ. Βέλκερ, Κ. Β. Γκαίττλιγγ, Βίσχερ καί 
πολλοί άλλοι, οΐτινες μόνον διαβατικώς διέμενον 
έκεί, ιδιαιτέρας όφείλουσι τώ νεαρφ άρχαιολόγφ 
ευχαριστία;. Κατόπιν ήλθεν.ό έκ Βερολίνου μέ- 
γας γεωγράφο; Κάρολο; Ρίττερ μεθ’ ού συνετα- 
ξείδευσεν άνά τήν Πελοπόννησον. Ύπερ πάν ένε- 
θουσίαζεν αύτόν ή είδησις, δτι ό νεανικός του 
φίλος Εμμανουήλ Γάϊβελ, τών ποιήσεων τού 
όποιου είχον ήδη γείνει γ·/ωστά τά πρωτόλεια, 
ήρχετο εις ’Αθήνας ώς οικοδιδάσκαλος τοϋ ρώσ- 
σου πρέσβεως, οί δε φίλοι ζεύγος νύν άποτελέ- 
σάντες, έταςείδευσαν μέγα μέρος τής 'Ελλάδος 
καί συνεςέδωκαν εν τοίς κ .Ια σσ ιχο ϊς  μ ί. Ιε τή μ α σ ι

j (Klassische Studien, Bonn, 1840) άνθολο-
I γίαν μεταφράσεων άρχαίων έλλήνων ποιητών.
I Πρό πολλοΰ ό Βράνοις, οϋτινος οί υίοί, καί ίδια 

ό αρχαιοδίφης, τόσον μεγάλη·/ τιμήν έφερον τώ 
παιδαγωγώ των, εϊχεν έπιστρέψει εις Βόννην, 
δτε ό Κούρτιος τήν άφιξιν τού γεραροϋ διδασκά
λου του ’Οφρείδου Μύλλερ άνέμενε (1810) μεθ’ 

¡ ού, ώς καί τοϋ συνοδοιπόρου αύτού Άδόλφου

1 Σ. Μ. Λατινική προσωνυμία τοϋ πανιπιστημίου τής 
Γοττίγγης ίκ τοϋ ονόματος τοϋ ίδρυτοϋ αυτοϋ, τοϋ ίκλίκτο- 

I ρος Γεωργίου Αϋγούστου ή βασιλέως Γεωργίου 11'.
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Σχόλλ (γ 188:5 έν Αάϊμαρ) μέγα μέρος τής Ελ
λάδος α τζαζ ετι διέδραμε. Καί ότε ό Μύλλερ (1841) 
ύπέκυψβν εις τους κόπους τοϋ ταξειδίου, ενετα- 
φίασεν αυτόν ό πιστός Έρνέστος Κούρτιος παρά 
τόν Κολωνόν πλησίον των ’Αθηνών.

Έπέστρεψε τέλος είς τήν πατρίδα καί ή 
πρώτη αύτοϋ άσχολία ήν ή περί τοϋ μέλλοντος 
του οροντίς. Ό έν Άθήναις φίλος του Λουδοβίκος 
Ρόσς έγένετο έν τψ μεταξύ καθηγητής τής αρ
χαιολογίας έν Κάλλη. Ενταύθα άνηγορεΰθη ό 
Κούρτιος διδάκτωρ διά τής λαμπρά; διατριβής του 
de portubus Athenarum (1842), ήτις έπραγ- 
ματεύετ'ο την λύσιν παλαιδς αρχαιολογικής δια
φωνίας. Μετά τούτο άφίκετο είς Βερολίνου, οπου 
συγχρόνως ό νεώτερος αυτού αδελφός Γεώργιος 
γεν. 16 ’Απριλίου 1820) είχεν άναγορευθή 3ι- 

δάκτωρ. 'Ενταύθα συνεπλήρωσε τό τής δοκιμής 
έτος ώς ανώτερος διδάσκαλος έν τώ γαλλικώ γυ- 
μνασίψ καί ειτα έδίδαξεν επί βραχύν χρόνον έν | 
άλλψ τινί ( τώ Joachimsthaleschen Gymna- 
siura ) μεθ’ δ έγένετο δεκτός ώς υφηγητής τού 
Ιΐανεπιστημίου διά τής συγγραφής του Alieedo- 
la Delphica (1843). Ή έκδοσις τών Inscri- 
ptiones atticae duodecim ( 1843) συνέστη- 
σεν αύτόν τοϊς σοφοί; φιλολόγοις τοϋ Βερολίνου. 
Καί δμως ό άβρός καί βαθέως μετριόφρων άνήρ, 
ό ούδ’ επ' έλάχιστον έννοών να επιβληθή, έχρειά- 
σθη νά περιμείνη επί πολύ άκόμη.

’Αλλά τότε σπανία ευτυχία έπήλθεν αύτψ. Ό ! 
Φρειδερίκος φόν ’Ράθυμερ καί ό ζωολόγος M. X. 
Λιχτενστάιν ίδρυσαν τήν εταιρίαν τών έπιστη- 
μονικών αναγνωσμάτων χαΐ προσεκάλβσαν τόν 
Κοϋρτιον ν' άναλάβη εν τούτων Ό Κούρτιος ά- 
πήγγειλεν ανάγνωσμα περί τής Άχροπόλίως 
τώ ν  'Α θ η ν ώ ν  άνεγίνωσκεν, άλλ’ άνεγίνωσκε τό
σον ώραΐα, καί πάσα ή μαγεία αφιλοκερδούς προ- , 
σωπικότητος έγκαρδίως άφιερωθείσης πρός τόν 
έαυτής σκοπόν ήν τόσον καταφανής, ώστε κατέ- j 
λιπεν έντύπωσιν, οίαν ούδείς άλλος σχεδόν ήδυ- 
νήθη νά έπιτύχη έν τή αιθούση εκείνη! Μεταξύ 
τών ακροατών τότε εύρίσκετο ή πριγκίπισσα τής 
Πρωσσίας, ή νυν αύτοκράτειρα τής Γερμανίας, 
καί τόσον ένεθουσιάσθη έκ τής έμφανίσεως τού | 
νέου ΰφηγητοϋ, ώστε παντί σθένει προσεπάθησε ; 
νά ίδη αυτόν διοριζόμενον παιδαγωγόν τοϋ υιού 
αυτής, τού σήμερον διαδόχου, καί τό έπέτυχεν. 
Ούτως ό Ε. Κούρτιος άνέλαβε τψ 1844 τά κα
θήκοντα ταϋτα καί διωοίσθη συγχρόνως έκτακτος I 
καθηγητής. Καί άνεχαιτίσθη μέν έπί τού παρόν
τος ή Ιπιστημονική αύτοϋ δραστηριότης, άπηλ- 
λάγη δμως νϋν τών βιωτικών μεριμνών.

Οί Λυβέκιοι τότε είχον κατασ-ή δύναμις έν 
τώ πνευματικό» κόσμψ τού Βερολίνου. Ό ’Εμμα
νουήλ Γάίβελ κατέθελγε πάντας. ’Αλλά καί ό Έρ- 
νέστος Κούρτιος είνε ποιητική φύσις, τό δε ποίη
μά του ε ίς  θνήσχοι tu  ψ ιτ τα κ ό ν  έν τη μεταγε- 
νεστέρα έκδόσει τής ά πάψεως τή ς  Φύσε ως τού

' 'Αλεξάνδρου Οΰμβόλδου έτυχε τού γεν.κοϋ θαυμα
σμού. Νεώτεροι έν τοΰτοις συντοπΐταί του είσήλθον 
είς τόν κύκλον τούτον. Ούτως ό αδελφός του Γεώρ- 

I γιος Κούρτιος έκρίνετο τώ 1845 έν Βερολίνψ ά 
ξιος νά διδάξη άπό πανεπιστημιακής έδρας καί 
ταυτοχρόνως άπεδείκνυτο βαθύς γνώστης τών σαν
σκριτικών καί τής ελληνικής καί λατινικής γραμ
ματικής. Προσετέθησαν τούτοις έκτος άλλων ό 
Γουλιέλμος Βάττενβαχ καί ό Kurd von Schlözer, 
ό δε Έρνέστος Κούρτιος ήν ό Μέντωρ δλων. Αί 
σχέσεις του πρός τόν οίκον τής πριγκιπίσσης τής 
Πρωσσίας, τής έγγονής τοϋ Καρόλου Αύγούστου1 
ήσαν δ,τι λαμπρότερου καί ουδέποτε μαθητής έ- 

I δείξε πρός τόν διδάσκαλόν του τόσην τρυφεράν 
ευγνωμοσύνην άπό τής πρώτης ημέρας, δσην ό 
σήμερον διάδοχος πρός τόν όόκτορα Κούρτιον, τό 
δέ αίσθημα τούτο διαρκεί ήδη τεσσαράκοντα έτη. 
Ό Κούρτιος έσχέτισε τόν ήγεμονίδην μαθητήν 
του μετά τινων οικογενειών βερολιναίων άστών 
καί έξέλεξε οι’ αύτόν όμιλον εύθύμων νεανικών 
συντρόφων έκ τοιούτου κύκλου άστών πάλιν. Είσ- 
ήγαγεν αύτόν είς τήν γερμανικήν ιστορίαν καί 
φιλολογίαν, πρό πάντων δε είς τήν ποίησιν καί 
ό πρίγκιψ έγένετο οικείος πρώτον πρός τάς ποιή
σεις τοϋ ’Εμμανουήλ Γάίβελ καί είτα πρός αύτόν 
τόν ίδιον.

Έπήλθον αί θύελαι τοϋ 1848 καί τή 18 
Μαρτίου, δτε « ό θρόνος έκλονείτο », κατά τήν πρός 
τόν Βοϋνσεν έκφρασιν τοϋ νϋν αύτοκράτορος, 
έβλεπε τι; τόν Κούρτιον πιστόν είς τό πλευρό·/ 
τού πρίγκιπος, δστις δταν ό πατήρ του έπί τινας 
μήνας έφευγε τόν θορυβώδη έκεΐνον σάλον, παρά 
τψ διδασκάλψ ευρε τόν προστάτην του. Τψ 1841) 
συνώδευσεν ό καθηγητής Κούρτιος τόν μαθητήν 
του είς τό πανεπιστήμιου τής Βόννης. Καί ενταύ
θα αί αύταί σχέσεις διετηρήθησαν. Ό Κούρτιος 
έφρόντιζεν ούχί μόνον περί καλής ακαδημαϊκής 
διδασκαλίας, ήν ό Löbell, ό Βάλτεο, ό Πέρθες 
καί άλλοι παρειχον, άλλά πρό παντός περί έγ- 
καρδίου συνδέσμου πρός τούς άκαδημαίκούς κύ
κλους. 'Ο πρίγκηψ ώφειλε νά γνωρίση καλώς καί 
έντελώς τήν φοιτητικήν ζωήν.

Μετά τήν είς Βερολίνο·/ έπάνοδον έληξαν τά 
παιδαγωγικά καθήκοντα τοϋ Κουρτίου καί άπε-

> Σ. Μ. Οΰτο; ήν μέγα; βοΰξ τοϋ Σάξ«ν Βάΐμαρ, ήγιμών 
ουχί μόνον ScaxptOt:; ίττι σωφροσύνη χα: ουνίτη τοϋ μιχροϋ 
χύτου χράτου; 5:o:xr,oe:, άλλα χαί μιγάλω; ϊκιδράβας ex: 
τής ϊν γένι: χνευματιχν,; άναχτύξίως τής Γίρμανίας. Έ ν  τή 
αϋλή του ό GBthe, ό Schiller, ό Wieland, ó Herder xa: 
άλλο: πολλοί ίτνχον μεγάλων τ:μών xa: περιποιήσεων, 
ούτως ώστε τό Βάΐμχρ είχε χαταστή χο:τ,τιχόν χέντρον.
*0 πρό μιχροϋ άχοΟχνών μέγβς Ιστοριογράφο; Drojseu 
συνέγρχψε λίαν άξ:ανάγνωστον βτβλϊον χ:ρ: τής ίχοχής τοϋ 
μουσοτραφούς τούτου ήγεμόνος ύπό τόν τίτλον . Κάρολος 
Αύγουστος xa: ή πολ:τ:χή ο . Ό  GBlhc έτιμήβη ύχ’ αύτοϋ 
ί:α  τών υχάτων τής χολ:τείας αξιωμάτων, τάς 5ε μεταξύ 
αυτών σχέσεις χερ:γρά?ει βιβλίον έχιγρχφόμενον GBthe 
und Karl August χαί συγγραφίν ύχό DU nt/.er. Ή  έγγονή 
τοϋ ήγεμόνος τούτου, νϋν αύτοχράτε-.pa τής Γερμανίας ηύτύ- 
χησε νά ϊχη τόν φιλόσοφον χοιητήν διευθυντήν τής έαυτής 
αγωγής .
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δόθη ούτος τή καθηγεσία του καί τή επιστήμη. 
Έν τούτοις οί καιροί ήσαν θολοί. Ή διχόνοια 
μεταξύ Φρειδερίκου Γουλιέλμου Λ', καί τού βασι
λικού αδελφού του, μεταξύ τής βασιλίσσης καί 
τής πριγκιπίσσης τής Πρωσσίας, έλάμβανε λυ
πηρά; διαστάσεις. Καί ή επιστήμη δε αύτή 
έγνώρισε άπό τοΰ 1850 τήν επιρροήν τής άντι- ι 
οράσεως. Οί φιλόλογοι Αάχμαν, Τζούμπτ καί 
Φράντς είχον άποθάνει καί έπί πολύ ούδείς έσκέ- 
πτετο περί άντικαταστάσεως. Ό Bockll καί ό 
Βέκκερ είχον γηράσει, ό Γκέρχαρδ καί είς πο
λύ μεγαλείτερον βαθμόν ό θ. Πανόφκα είχον 
άπαρχαιωθή. Ό Κούρτιος ήναγκάσθη νά άνα
λάβη πρός πλήρωσιν τών χασμάτων μαθημάτων 
τινών τάς παραδόσεις, άς άλλως δεν ήθελεν j 
αναγγείλει. Ή δέ Οέσιςτου δεν ήτο καθόλου λαμ
πρά. Παρά τό βαθύ αυτού αίσθημα άβρότητος 
καί τήν άπαράμιλλον άφιλοκέρδειάν του, αύτός, 
ώς άντιπρόσωπος τού οίκου τών πριγκίπων τής 
Πρωσσίας, ούδεν ήδύνατο τότε ν’ άναμένη. Έν 
τούτοις τψ έπεφυλάσσετο ή δημιουργία τής οι
κιακής του εύτυχίας. Μετά τόν θάνατον τοϋ εκ
δότου αύτού, τοϋ βιβλιοπώλου Βέσσερ, ή χήρα 
τούτου έξελέξατο αύτόν ώς επίτροπόν της. Μετ' 
ού πολύ ίσταντο άμφότεροι πρό τού γαμήλιου 
βωμού καί μετά έτος καί ημέραν ό Κούρτιος ήδύ
νατο νά επίδειξη τοϊς μαθηταϊς του υίόν μετά 
τών λέξεων « νϋν οί Κούρτιοι δεν θά έκλείψωσιν». 
Άλλ' ή νεαρά γυνή άπέθανε κατά τόν έπόμενον 
τοκετόν. Καί πάλιν δε μετά £ν έτος ό Κούρτιος 
κατέκτα τήν χεΐρα τής αδελφής της καί ούτως 
ηύλογήθη είς τών όλβιωτέρων ύμεναίοιν. Κατά 
τήν στέψιν δέ, τελεσθεϊσαν κεκλεισμένων τών Ου
ρών τής έκκλησίας, ένεφανίσθη άμα τψ πέρατι 
τής ιεροτελεστίας ό πρίγκιψ Φρειδερίκος Γου
λιέλμος, δστις κατώρθωσε νά έπιτύχη μυστικήν 
είσοδον, θέλων νά ήνε ό πρώτος, δστις ηύχήθη 
ευδαιμονίαν τψ διδασκάλψ του.

Έν τψ μεταξύ ό Κούρτιος ήρατο φιλολογικά; 
επιτυχίας. Κατά τά 1851— 52 εςεδόθη είς δύο 
ογκώδεις τόμους τό σπουδαιότατου έργον του Π ε
λοπόννησος. Μικραί συγγραφαί, ώς ή "Ο λυμ π ία  
(1852) καί ο ί " Ιω ν ε ς  ΰπενθύμιζον τήν Ά χ ρ ό -  
π ο λ ιν  καί τήν Ν ά ζον . Ή ακαδημία τών έπιστη- 
μών άνέθηκεν αύτψ τήν εξακολούθησιν τής έκδό- 
σεως τοϋ Corpus inscriptionura Graeearum 
καί τό βιβλιοπωλείου τοϋ Βάιομανν έπεφόρτισεν 
αύτόν, άρνηθέντος τοϋ Δρόϋσεν, ν’ άναλάβη τήν 
συγγραφήν "Ε λλη ν ικ ή ς  Ισ το ρ ία ς . Τώ 1853 έξε- 
λέςατο αύτόν ή έν Βερολίνψ άκαδημία τών επι
στημών τακτικόν αυτής μέλος. "Ο γράφων τάς 
γραμμάς ταύτας παρευρέθη είς τήν τελετήν τής 
υποδοχής. Ό  εισιτήριο; λόγος τού Έρνέστου 
Κουρτίου ήν τόσψ πλήρης έννοιας καί τόσψ σώ- 
φρων, ώς σπανίως τοιοϋτος λόγος. Περί τών πρός 
τήν αύλήν σχέσεών του, ώς παιδαγωγού τού μέλ
λοντος διαδόχου τού θρόνου, ούδε γρϋ άνεφερεν,

έσκιαγράφησεν δμως μετά ήρέμου μετριοφροσύνης 
τό επιστημονικόν του στάδιον καί βαθέως βαρυ- 
θυμών άνεμνήσθη τής τελευτής τού διδασκάλου 
του Μύλλερ. Έξοχος ήν ή άπάντησις τού Böckll, 
δσπερ ώς γραμματεύς ώφειλε ν’ άπαντήση. Ούχί 
μόνον τού Κουρτίου τάς έπιστημονικάς μεγαλουρ- 
γίας, άλλ’ άκόμη όνομαστί τάς μικράς αύτοϋ 
συγγραφάς καί αγορεύσεις άνύάωτεν ενεκα τού 
απανταχού διήκοντος ιθεώ θους χα ρα κ τή ρα ς .

Έκτοτε ό Κούρτιος ελαοε μέρος έν τή ακαδη
μία διά σειράς σημαντικών εργασιών, περί ών ού 
τού παρόντος. Κατά τό πάσχα τού 1856, μετά 
τόν θάνατον 'τού Καρόλου Φριδερίκου Έρμαν, 
έκλήθη έπί τήν έδραν τού τακτικού καθηγτοϋ τής 
φιλολογίας έν Γοττίγγη. Ή καθηγεσία αϋτη είχε 
καλόν μισθόν καί έπί πάσιν άπέβη ό έκλεγεΐς 
OS academiae. "Ü ; φιλόλογος συνεπληοώθη ώς 
άριστα διά τού εύθυς μετ’ αύτόν κληθέντας έκεί φί
λου του "Ερμαν Σάουππε. 'Γπό τούς δύο τούτους 
ή Γοττίγγη κατέστη μέγα κέντρον φιλολογικών 
σπουδών, καί είς τών πτωχοτάτων μαθητών τής 
εποχής καθ' ήν ό Σάουππε ήτο γυμνασιάρχης έν 
Βάίμαρ, ό Ούλριχ Καίλερ, άπέβη υπό τούτον καί 
τόν Έρνέστον Κούρτιον είς τών πρωτίστων συγ
χρόνων άρχαιολόγων, άσυλον άρχαιολογικών σπου
δών έν ’Αθήναις καί μέλος τής βερολιναίας άκα- 
δημίας τών επιστημών.

Κατά τήν έποχήν ταύτηντής έν Γοττίγγη δια
μονής έξεδόθη( 1851— 1861) ή ίλ λ η ν ιχ ή  ισ τ ο 
ρ ία  τού Κουρίου είς τρεις τόμους, πεντάχις μέχρι 
τούδε έκοοθείσα, τελεία τό είδος ώς σπανίως '.χο
ρικόν έργον, καί μοναδική τήν τοπογραφικήν πρω- 
τίστως άπεικόνισιν. Καί δμως ώς πρός τήν κυρίως 
ιστορικήν διεξαγωγήν επισύρει μομφάς τινας. 
Ή ιδεώδης φύσις τοϋ συγγραφέω; παρεπλάνησεν 
αύτόν είς τολμηρότατους συνδυασμούς καί ίσως 
έδώ καί έκεί είς παραγνώρισίν τινα τού χαρα- 
κτήρος τού άρχαίου ελληνικού λαού. Τό έργον 
άφιέρωται τψ μάθησή του πρίγκηπι διαδόχψ, 
οϋτινος τότε έλάμβανεν άρχήν ή οικιακή εύδαιμο- 
νία. Είνε συγκινητικόν, δτι ενώ τή εσπέρα τής 
27 Ίανουαοίου 1859 6 Κούρτιος είχε συναθροί
σει παρ’ αΰτψ κύκλον φίλων καί μαθητών, αίφνης 
τηλεγράφημα έκ Πότσδαμ άφίκετο :

’Α γ α -η τ ε  Κούρτιε,
Προ μικρού απέκτησα άγοράκι.

Σός
Φ ρειδερίκο; Γουλιέλμος.

Καί λοιπόν άπό τόν όμιλον τών γοττιγγείων 
καθηγητών καί φοιτητών έςερράγη ενθουν ζή τω  
διά τόν νεογέννητου, τόν σήμερον πρίγκιπα Γου- 
λιέλμον. Τψ 1868 μόλις έπέτυχεν ό Κούρτιος 
τακτικήν καθηγεσίαν έν Βερολίνψ, τό δέ παράση
μο·/ τοϋ έρυθροϋ αετού τρίτης τάξεως, δπερ τώ 
1 857 άπενεμήθη αύτψ φέρει μέχρι σήμερον ετι.
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Καί εν Βερολίνφ oè ό Κούρτιο; κατέστη OS 
academiae. Οί έν Γοττίγγη έκφωνηθέντες λό
γοι του είχον ήδη συλλεγή καί έκδοΟή. Καί οί 
έξοχοι ούτοι λόγοι άπέμειναν άδάμαντε; ακαδη
μαϊκής ρητορικής*. Ώ ς καθηγητής υπήρξε πρό παν
τός αρχαιολόγος. Σειρά ταξειδίων, άτινα άνά την 
Ελλάδα επεχείρησε, σειρά σημαντικών άνασκα- 
φών, ών έκεί έπελήφθη, ευρημάτων, άτινα ύφειλεν 
έκεϊθεν và «pépa εις φώς, άπασχολοϋσιν αύτόν επί
σης καί ώς μέλος τής ακαδημίας των επιστημών, 
ής τό 1871 έγένετο ισόβιος γραμματεύς. Ήξιώ- 
Οη τού παρασήμου τής άξίας ( pour le m érite  ), 
δπερ καί ό έν Λειψία καθηγητής αδελφός του φέ
ρει, καί πολλών άλλων εξωτερικών διακρίσεων. 
Είδε·; έπί τών ήμερών του την πλήρη άναδιορ- 
γάνωσιν τής διοικήσεως τών Μουσείων ύπό τήν 
προστασίαν τοϋ υψηλού μαθητου αίιτοϋ, καί διευ
θύνει μέχρι σήμερον τό αρχαιολογικόν αυτών 
τμήμα. Τό μετά τοϋ άρχιτέκτονος Άδλερ καί 
τοϋ αρχαιολόγου Χίρσφελδ έκδοθέν εις τρία μέ
ρη έργον του ai sr ΌΛυμπΙα αΥασχαψαΙ ήρκει 
μόνον να τόν άπαθανατίση. Ώς ερευνητής, δι
δάσκαλος, ρήτωρ καί πρός πάντων ώς άνθρωπος, 
εις τών άγνοτέρων, οϋς ποτε ή Γερμανία είδεν, 
έκέρδησε τήν λατρείαν τών συγχρόνων του, ό δε 
θαυμασμός τών έπιγιγνομένων θέλει άπομείνει 
αΰτώ ».

Ρ.

ΣΕ Λ ΙΔΕ Σ  ΕΚ ΤΟ Τ  ΗΜ ΕΓΟ ΛΟ ΓΙΟ Τ ΜΟΥ

25 Σεπτεμβρίου  

’Από δύο τριών εβδομάδων δοκιμάζω τάς πλέον 
εύαρέστόυς συναισθήσεις, οσάκις εξέρχομαι πρός 
τό εσπέρας. Είμαι ό τακτικώτερος διαβάτης τής 
οδού Σταδίου, πολλάκις καί άνευ λόγου, μόνον καί 
μόνον δπως ένωτισθώ τών άνεκλαλήτων ψιθύρων, 
τών συγκεχυμένων, άλλ’ αβρών καί χαρμόσυ
νων, τών διαχυνομένων από τού ΰψους τής ωραίας 
λεύκης, έφ’  ής έχουσιν ιδρύσει πλήθη σπουργιτών 
τάς κατοικίας των, μεγαλούπολιν πλήρη μουσικής 
καί ποιήσεως· ή οδός εκεί πέραν με θ’ ολον τόν 
πλούτον τοϋ κονιορτόϋ, τόν κρότον τών αμαξών, 
καί τόν όγκον τών μεγάρων, προσκτάται υπό τήν 
σκιάν τού μεγαλοπρεπούς δένδρου εξοχικόν τι Οέλγη- 
τρον, δπερ έξαλείφουσι μόνον τά κάτωθεν ίστά- 
μενα κακοήθη παιδία, τά ρίπτοντα ιξούς καί παν- 
τοιοτρόπως προσπαθοϋντα να παγιδεύσωσι τά 
πτωχά πτηνά· καί τότε μεν έκτελών αστυνο
μικού κλητηρος καθήκοντα, άποδιώκω εκείνα.

1 Ε. Μ. Ό  Κούρτιο; χατέχι·. ;ό χάρισμα τοϋ λόγου χχ: 
τής στίλιςνότητο; τοϋ Ορους μττά περιπχΟιίας ττίρ': τήν 1%- 
ορασιν εις ύπατον βαθμόν. Είνε 3ε άξιοσϊ,μείωτον ότι τους 
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όρείλιι τή Έλλά3ι.

άλλα δέν αγνοώ φευ! δτι μόλις μακρυνθώ όλίγα 
βήματα,θά έπαναλάβωσι τήν άχαριν παιδιάν, έπι- 
νευόντων ίσως πολλών περί αύτούς. Πρός τί ά- 
παιτούμεν νά σέβωνται τά πτωχά σπουργίτια, 
άφοϋ δέν υπάρχει πλέον σεβασμός διά τά αντι
κείμενα τών ίερωτέρων παραδόσεων, τά τοσοϋ- 
τον στενώς συνδεόμενα πρός τό έαρ τής φύσεως 
καί τήν ίδικήν μας ευτυχίαν, πρό ιών όποιων 
καταπίπτει τό οπλον τοϋ κυνηγού καί ποιητικί- 
ζει ό άξεστότερος, θέλω νά είπω διά τάς χελιδό
νας ! ουδέποτε θά λησμονήσω δτι πέρυσι·; είς έν 
τών κεντρικωτέρων μερών τής πρωτευούσης αί 
φωλεαί των είχον κ/ρυχθή εις κατάστασιν πο
λιορκίας υπό σμήνους άγυιοπαίδων, καί τά χε
λιδόνια μας έφονεύοντο, καί μάλιστα πέριξ κύκλου 
γελώντος καί έπευφημοϋντος τούς μικρούς ίεροσύ- 

ι λους .. . Ά λλ ' έπί τό προκείμενον.
Άπό τίνος ήδη άλλοτε μεν έπί τής όδοϋ Στα

δίου, άλλοτε δε έπί τής ‘ Ερμαϊκής, έπιστρέφων 
άπό τής συνήθους εκδρομής μου παρά τφ  Μπέκ, 
πότε έπί τής πλατείας τού Συντάγματος, παοα- 
κολουθών τήν φοράν τοϋ ζωηρού περιπατητικού 
ρεύματος, καί πότε επί της όδοϋ τών Φιλελλήνων, 
βαδίζων έξω πρός τούς Κήπου; ή πρός τούς Στύ
λους, τακτικώς χαιρετίζω καί μίαν επάνοδον γνω
ρίμων ή άδιαφόρων, τούς όποιους είχε φυγαδεύ- 
σει τό θέρος καί επανάγει τό Φθινόπωρο-;. Καί 
ολίγον βεβαίως προσέχω είς τήν επάνοδον τών 
δευτέρων αλλά τό έπαναβλέπειν έξαίφνης πρόσω
πα, μεθ’ ών πολλάκις εύρίσκομαι είς μυστηριώδη 
καί περίεργον σύνδεσμον, πόσον είνε εύχάριστον! 
υπάρξεις, αΐτινες λάμπουσι σταθερώς έν τή μνή
μη μου, ή μελαγχολικώς ώχριώσιν έκ τής απου
σίας, ώς λύχνοι έξ έλλείψεως ελαίου, ή τείνουσι 
τελείως νά διαγραφώσιν έξ αυτής, αίφνης έπαν
έρχονται, εμφανίζονται πρό εμού, με θίγουσι 
προσπερώσαι, συναντώνται αύθις τά βλέμματά 
μας, καί φαίνονται λέγοντα πρός άλληλα : «  Κα
λώς ήλθατε, καλώ; σας ηυραμεν πάλιν μαζή θά 
περάσωμεν τήν ζωήν μας είς τούς δρόμους, είς 
τά σπίτια, είς τά θέατρα, μέ κρύο, με ζέστη, μέ 
λύπαις καί μέ χαραίς· αν δεν μάς χωρίση κα- 
νέν άπροσδόκητον, κανέν δυστύχημα, θά είμεθα 
μαζή, δσφ νά φθάση τό καλοκαίρι —  καί έχει ό 
θεός . . . »  Είς εκείνο τά « μαζή»  περιέχεται, 
νομίζω, ή ευτυχία· ονειροπολώ τήν σιωπήν καί 
τήν γαλήνην τής ερημιάς, άλλ’  αγαπώ τόν θόρυ
βον καί τήν τύρβην τής πόλεως· είνε γλυκύ τά 
αΐσθάνεσθαι έν τή μονώσει, άλλά καί τόσφ γερ· 
πνόν τό παρατηρεϊν έν τή κοινωνία· πολλάκις 
διασκεδάζει τις φαιδρότερον μετά τών πολλών, 
καί πλήττει όλιγώτερον. διαμοιράζων τήν πλή- 
ςίν του μετά τών γνωρίμων. Καί γνώριμοι δέν 
είνε δι’ εμέ εκείνοι μόνον πρός τούς όποιους σφίγ
γω φιλικώς τήν χεϊρα ή έκβάλλω εύγενώς τόν 
πίλον, εκείνοι πρός τούς όποιους τυπικώς μέ πα
ρουσίασα; έπί τοϋ πεζοδρομίου, έν τφ ξενοδοχείο»,
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ή έντός αιθούσης· ενίοτε οί προσφιλέστεροι δι’ 
έμέ είνε εκείνοι πρός τού; οποίους ούδέποτε άπηύ- 
Ουνα τόν λόγον, οΐτινες ουδόλως ίσως ύποπτεύ- 
ουσι τήν υπαρξίν μου· οί άγνωστοι φίλοι, τούς 
οποίους μυστικά περιεργάζομαι, καί άγαπώ πολ
λάκις έν αύταπαρνήσει· γνωριμίαιτής τύχης, συνα- 
πτόμεναι έπί τής όδοϋ, έν παντί κέντρφ συναθροί- 
σεως, ούδέποτε σχεδόν άμοιβαίαι, άλλά πάντοτε 
τηρούμεναι πιστότερον τών έπιβαλλομένων. Χά
νω μέ τού; καύσωνας τού θέρους τάς πλείστας 
έξ αύτών, καί τόρα μέ τάς δρόσους τού φθι
νοπώρου τάς έπανευρίσκω, μίαν πρός μίαν δι’ 
αυτό πρό πάντων μέ συγκινεί τό φθινόπωρον υπέρ 
πάσαν ώραν τού έτους.

Καί μάλιστα σήμερον πόσους έξ αύτών έδεξιώ- 
θην! Έπανεϊδον τήν σεβαστήν μάμμην μέ τήν 
κατάλευκον κόμην καί τό γελαστόν πρόσωπον, 
τύπον γαλήνιου καί εύδαίμονος γήρατος, έπο- ¡ 
χουμένην έν μέσω τών μικρών άγγελομόρφων 
έγγόνων της· τόν μελαγχολικόν καί μονάζοντα 
πρεσβύτην, ούτινος τό κυρτωθέν σώμα, ή μακρά 
γενειάς, τά έπί τών νώτων χυνόμενα έν εκφρα· 
στικωτάτφ πένθει χιονώδη μαλλία του, καί τό 
κλονούμενον βάδισμα χρονολογούνται άπό τοϋ 
θανάτου τής μονογενούς καί περικαλλούς αύτοϋ 
κόρης· τό νεαρόν άνδρόγυνον, τό οποίον είνε τόσω 
ταιριαστόν, καί τόσον φαίνεται άγαπημένον, καί 
τόσον τό έζήλευα πέρισυ, οσάκις τό συνήντων είς 
τά Ιΐατήσια· τήν ώραίαν δεσποινίδα, τής όποιας 
ή εύρωστος χάρις καί οί γαλανοί οφθαλμοί έτέ- 
θησαν ύπό τάς άγρύπνους φροντίδας γραίας παι
δαγωγού· τάς δύο διδύμους μαυροφορούσα; άδελ- 
φάς μέ τάς βελούδινα; Capotes έπί τών κεφαλών 
καί τούς γελασίνους έπί τών παρειών, έφ’ ών 
συνεκεντρούτο πάσα προσοχή κατά τάς χειμερινά; 
μεσημβρία; είς τήν δενδροστοιχίαν· τόν πτωχόν, 
άλλά φιλομαθή νεανίαν, τόν όποιον καί μέ τήν 
ραγδαιοτέραν βροχήν έβλεπα νά τρέχη είς τό 
μάθημα τού Πανεπιστημίου χωρίς ομβρέλλαν, 
καί τέ φώς έν τφ δωματίφ του λάμπον πάντοτε 
καί μετά τό μεσονύκτιον τόν φιλακόλουθον οι
κογενειάρχην, τόν όποιον σύν γυναιξί καί τέκνοις ί 
συνήντων καθ ’ έκάστην Κυριακήν εξερχόμενον 
τής Άγιας Ειρήνης. Καί τόσους άλλους τούς : 
οποίους μοΰ φαίνεται δτι άνέμενε τό Φθινόπωρον, i 
"να μετ’ ολίγον, ώς έν κοινοβουλευτική απαρτία, 
κηρύξη πριν άποσυρθή, τήν έναρξιν τοϋ χειμώνος.

Τοϋ χειμώνος, ούτινος έπισ—εύδευσι τήν είσο
δον τά άνά τάς γωνίας τών οδών ψηνόμενα κά
στανα  οί φυσικοί διάδοχοι τών αραβοσίτων—
καί αί φωναί τών σα·1επτζήδω>·, οί έπαισθητώς 
πυκνοϋντες τήν έν ταίς όδοίς καί ταίς πλατείαις 
κίνησιν όμιλοι τών φοιτητών, αί άνταλλαγαί 
τών λαμπροχρόων θερινών έσθήτων τών Κυριών 
πρός άλλας βαθυτέρας καί βαρυτέοας, ή έρήμωσις 
τών θεάτρων, ή άκμή τών καφενείων, αλλά βρα
δύνει έτι έν δσφ τό θέατρον τοϋ Παραδείσου |

τηρεί ανοικτάς τάς πύλας του είς τούς θαυμαστά; 
ι τών καλλιτεχνικωτάτων άνθρωπίσκων τοϋ Χόλ- 
ι δεν, καί πληροϋντα: τά καθίσματα τοϋ Ζούνη 

ύπό φιλομόλπων νυκτερινών θαμώνων, οίτινε; έτι 
έντρυφώσιν εί; τό άσμα τής Ίταλίδος, καί πα- 
ρηκολούθουν προχθές τήν έκλειψιν τής Σελήνης.
Καί επειδή άπό τίνος συνειθίζομεν έν Έλλάόι 
ημείς οί τηρούντες ημερολόγια νά λογαριάζω- 
μεν μεταξύ τών βιωτικών ήμών συμβάντων κα
τά ουράνια φαινόμενα, μού δίδεται ήδη αφορμή 
νά σημειώσω δτι ίντών σπουδαιότερων γεγονότων 
της ζωής μου θεωρώ κΓ έγώ τήν πρό δεκαπενταε
τίας συμβάσαν έκλειψιν ήλιου, διότι, μαθητής ών 
έν τφ Γυμνασίω καί κληθείς εί; τό μάθημα τής 
αριθμητικής, μεθ’ ής δέν διεκείμην είς τρυφερά; 
σχέσεις, άπηλλάγην τής τιμωρίας τοϋ καθηγη- 
τοϋ, διαλυθέντος τού μαθήματος, ένεκα τοϋ έπελ- 
θόντος σκότους.
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Τόν συναντώ είς τό ξενοοοχείον· δέν έφυγεν 
ακόμη, διότι «  ακόμη λέγει, δέν έτέλιωσαν ή 
σκοτούρες » ,  αί πατρικαί του φροντίδες περί τής 
έν Άθήναις άποκαταστάσεως τού υιού του. Χάριν 
αύτοϋ έπεχείρησε τό ταξείδιον τής πρωτευούσης, 
έσω; τό πρώτον, ίνα έγγράψη τόν υιόν του είς τό 
Πανεπιστήμιο·;, μεριμνήση περί τής καταλλή
λου αύτοϋ έγκαταστάσεως, ίδίοις δμμασιν άντι- 
ληφθή τών οικονομικών αναγκών ένός σπουδαστού, 
καί συστήση είς τήν έπαγρύπνησιν αυστηρών 
προστατών. Είνε αγαθός κτηματίας έκ Λαμίας, 
ά·; δέν άπατώμαι· ακόμη φορεί τό καλοκαιρινόν 
σκιάδιον, δπερ δέν τόν εμποδίζει νά ερχηται τά; 
εσπέρας τυλιγμένος μέσα είς ευρύ γυναικείον 
σάλι. Τά γυαλιά του, γυαλιά τών αυτιών, τά φο
ρεί, άγνοώ διατί, ανάποδα· άλλά τούτο δέν τόν 
εμποδίζει νά βλέπη καί κρίνη μερικά πράγματα 
μέ πολλήν ευθύτητα. Ούτω μίαν ημέραν δέν ήδυ- 
νήθη νά καταστείλη έκφραστικώτατον μορφασμόν 
έπί τή θέα περικόμψου νεανίσκου, δστις άπό τής 
τ^οαπέζης ένθα έκάθητο δέν έπαυε καμαρώνων 
εις τόν καθρέπτην τήν καινουργή ενδυμασίαν του 
καί τό θηλυπρεπές πρόσωπό·; του· ούτω; εκφράζει 
μετά δισταγμών τήν απαρέσκειάν του πρός τήν 
μαγειρικήν τών ξενοδοχείων, ποιούμενος περιπα- 
θώς συγκρίσεις ταύτης πρός τήν οικιακήν καί 
ποτε τόν είδα μέ μίαν άναφώνησιν « μωρέ, δέν 
’ντρέπονται »  νά πετάξγ, μίαν έφημερίδα, έν ή 
άνέγνω ύπό άστερίσκους γνωστοποιουμένην μετά 

ι χαράς καί κοσμητικών έπιθέτων τήν μέχρι Πα- 
j τησίων εκδρομήν τοϋ νεαρού καί ευφυούς Κυρίου 

Δείνα καί τήν αυθημερόν έπάνοδον αυτού.
Χθές παρεκάθησεν εί; τήν τράπεζαν φαιδρό

τερος τού συνήθους καί τρίβω·; τάς χεΐρις έν 
αγαλλιάσει- μετά πολλά; περιπλανήσεις καί 
επιθεωρήσεις καί παζαρέύματα καί αμφιβολίας 
κατώρθωσε νά εύρη καλόν δωμάτιο·; διά τό παιδί f



6 3 6 Β Σ Τ Ι Α

του· εξέθετε μεγαλοφώνως τα καθέκαστα εις ενα 
•ρίλον του. ΤΑ οωμάτιον είνε ζεστό, ’ς τον ήλιο· 
σχετιχώς ;ρθηνό· μόνον 2!> δραχμάς· άλλου του 
έγύρεψαν 3U κα:. 40· καί τό καλλίτερο άπ’ όλα, 
είνε μιά νοικοκυρά καθώς πρέπει· καλή καί άξια 
γυναίκα· του είπεν δτι θά τό ξυπνάς πρωί τό 
παιδί νά μελετά- γιατί είνε ρόβος μήπως αργεί 
νά ξυπνά μοναχό του, και έτσι πηγαίνει ’ς τό 
μάθημα, χωρίς νά είνε μελετημένο! . »  Άγαθώ- 
τατος άνθρωπος, άρου ονειροπολή διά τόν υιόν 
του, μετά τήν πατρικήν έν τή πάτριοι έπαγρύ- 
πνησιν άφεθησόμενον έν Άθήναις εις τον ελεύ
θερον βίον καί τά διδάγματα των ομηλίκων του, 
άοού ονειροπολή διά τόν υιόν του, δεκαεπταετή 
νεανίαν καί πρωτοετή τής Νομικής, όρθρίας εξ
εγέρσεις καί προμελέτας .

* Πτοιμαζόμην νά τού είπω : « Καλέ μου άν
θρωπε, ίσως ό υιός σου δεν ομοιάζει τούς άλλους 
νέους· ίσως ρέρεται υπό έξοχου ψιλομαθείας, 
ένισχύεται ύπό εκτάκτου εΰρυίας, κατισχύση 
παντός προσκόμματος καί παντός πειρασμού, 
καί γίνη μίαν ημέραν τό καύχημα καί σου καί 
όλων μας· τότε δεν έχω ή νά σε μακαρίσω εκ 
των προτέρων. ”Αν όμως ό υιός σου, μεθ’ όλας 
αυτού τάς άρετάς, ανήκει εις τήν μεγάλην πλειο
νότητα των συνήθων πνευμάτων, ραντάζεσαι ότι, 
μεθ" όλας ίσως τάς άγαθάς αυτού διαθέσεις, δύ- 
ναται νά πραγματοποίηση έν τώ ιροιτητικώ βίω 
το πρόγραμμα δπερ διέγραψεν ή πατρική σου 
μέριμνα δι" αυτόν; Γνωρίζεις τί σημαίνει συν
ήθως πρωτοετής τής Νομικής; υποθέτω δτι ό 
υίός σου μέ δλην τήν όρεςιν έξυπνα τήν πρώτην 
πρωίαν καί ανοίγει τά 'Ρωμαϊκόν του Δίκαιον ό 
πρώτος συμφοιτητής του, ό όποιος θά τόν ίόη, 
θά άνακράξη χλε.αστικώς: « TÍ 1 άπό τώρα άρ
χισες διαβάσματα ; είσαι πρωτοετής ! » Καί ό 
μαγικός τίτλος διανοίγει πάσαν οδόν προς άμε- 
ριμνησίαν καί άκοπον δαπάνην τού καιρού. Ούτως 
ή μελέτη άποτόμως εξ άρχής καταργείται· μετά 
δύο ή τρεις μήνας άρχεται έλαττούμενος ό πρός 
τήν -ροίτησιν ζήλος· ή συνείδησις καθησυχάζεται 
διά τής σκέψεως: «  έχω καιρό τού χρόνου » .

Τό δεύτερον έτο; ή φοίτησις είνε τακτικωτέρα, 
άλλ' ή μελέτη; μπά! μού βθάνουν δυό χρόνια 
νά πάρω τό δίπλωμα* τό τρίτον άναταράσσεται 
ολίγον ή κόνις τών βιολιών καί μόνον τό τελευ- 
ταίον έτος, ώσεί άπό βαρέος ανακύπτων ληθάρ-' 
γου ό ύπούή-ριος διοάκτωρ ρίπτεται, νυσταλέος 
ακόμη ύπό τού παρελθόντος εις νευρικήν, άτερ- 
πεστάτην, βιαίαν, νυχθήμερον άνάγνωσιν, παρω
δίαν μελέτης, μεθ’ ήν ή τύχη, ή έπιείκεια τών 
Καθηγητών, ή ή έξαίρετος μνήμη τού έξεταζο- 
μένου, τψ παρέχουσ'.ν έν δίπλωμα. Νομίζεις δτι 
δταν έπανέλθη ό υίός σου μέ τοιούτο δίπλωμα, 
θά είνε άληθινά επ ισ τή μ ω ν , όπως θά τόν κα- 
μαρών/,ς; θά είνε επιστήμων δσιμ είνε άηδόνες 
οί τέττιγες. 'Λλλά, »ίλε μου, μήπως νομίζεις

Έν Άβήναις, éx του τυπογραφείο«

δτι πταίουν διά τά αμαρτήματα ταύτα οί νέοι 
μας, ό υίός σου; όχι, όχι· ά.ν έχης υπομονήν, 
εγώ δύναμαι νά σού άποκαλύψω τούς αληθείς 
πταίστας. . . »

Άλλ’ έν τώ μεταξύ ό πατήρ, πληρώσας τόν 
λογαριασμόν έξήλθε τού ξενοδοχείου, έν ψ έγώ 
δέν είχα τελειώσει ακόμη τό δείπνόν μου.

Χ ρονογράφος 

  —

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΓΜ Α

Εις τρυοερός σύζυγος έγραψεν έπί τού τά»ου 
τής συζύγου του τό επόμενον επιτύμβιον:

Δέν Οι την άνιστήο-ετε ποτέ, ω 8άκρυά μου!
Ό0-:ν αφΟόνω; £εύπιτε άπό τά όμματά μου.

« ·
*

Κατά τούς χρόνους τής παλινορθώσεως Γάλ
λος βουλευτής, λαλών ποτέ άπό τού βήματος 
καί αποτεινόμενος πρός τόν υπουργόν Βιλέλ, τού 
όποιου τό πρόσωπον είχε καταστήσει δυσειδέστα- 
τον ή ευλογία, έπανελάμβανε: Σ ά ς  παρα τηρώ , 
κύριε ύπουργέ, σάς παρα τηρώ , κύριε υπουργέ.... 
Ό υπουργός, βαρυνθείς έπί τέλους τή> είπεν· 
«  —  Καί έγώ σάς παρατηρώ δτι 6<ρ’ δσον καί 5ν 
μέ παρατηρήτε ουδέποτε θά παρατηρήσητε μορ
φήν Άδώνιδος». Οί βουλευταί έξερράγησαν εις γέ- 
λωτας, καί ο πτωχός ρήτωρ κατήλθε τού βήματος 
συγκεχυμένος.

• ¥
*

Ό  χύριος Β . __ θά μαγειρεύης λοιπόν, κο
ρίτσι μου, καί θά -ρροντίζης καί γιά τό σπίτι. ’Όσο 
γιά τή συμφωνία μας, λεπτά δέν θά σού δίνω. 
θά τρώς καλά, θά πίνης καλά, καί θάχης καμμιά 
•ρορά καί τά δώρά σου.

77 μ α γ ε ίρ ισ σ α ■ —  Λυπούμαι, αφεντικό, μά δέ 
με συμφέρει· μού είνε "λίγο. Δέν πιστεύω δά 
έτσι μέ τέτοιαις συμσωνίαις νά εύρήτε καλή 
μαγείρισσα. Τό πολύ πολύ μ’ αυτά πού δίνετε 
’μπορείτε νά ’βρήτε μιά γυναίκα νά τήν ’παν- 
δρευθήτε.

Α Α Ι Ι Θ Ε Ι Α Ι

Τάς συγγενείς ψυχάς ή πρώτη συνάντησες 
συνδέει διά δεσμών αδαμαντινών.

Εις τούς πλείστους τών ανθρώπων ό έγωϊσμός 
καί τό φιλεύσπλαγχνον είνε πάντοτε χωρισμένα 
ώς όξος καί ελαιον· εάν δέ ποτέ αιφνίδια τις 
συγκίνησις άναταράξασα τά άναμίςη, μετά μίαν 
στιγμήν πάλιν άποχωρίζονται άλλήλων.

Ανίρέου Κορόμηλα 1884— Ιί', 88-1.


