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Ο ΠΑΠΠΑ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ
Μ ή γ η μ α

Α '

—  Π αππαδιά μου, είπεν ο παππά Νάρκισσο; 
άφού άπέφαγε και έκαμε τον σταυρόν του, 
παππαδιά μου, μου κατχιβαίνει δ ύπνος γλυκά 
γλυκά. Μ Ι τήν άδειαν σου θά τόν πάρω.

 Ν ά τόν πάρης καί νά τόν κχλοπάρης,
παππά μου. Σου αξίζει νά ήσυχάση; υστέρα 
άπό τόσην κούρασιν σήμερον. Καί ουτε θά έ'λθη 
κανείς νά σέ ταράξη ρέ αυτό τό ήλιοπύρι.

Κ α ί ήρχισεν ή παππαδιά  νά μεταφέρη άπό 
τήν τράπεζαν ε ί; τόν νεροχύτην τά  ολίγα πινά
κια και τά  δύο μαχαιροπήρουνα, διά νά τά  κ α - 
θαρίση προτού τά  τοποθέτηση εις τήν έξέχουσαν 
έπί τού τοίχου σανίδα, μεταξύ τού νεροχύτου 
καί τή ς  εστίας. Διότι τό δωμάτιον έκείνο ήτο 
συγχρόνως καί μαγειρεΐον καί εστιατόριο/ και 
αίθουσα. Ή  τράπεζα έπί τής όποιας έίραγον το 
λιτόν γεύμά τω ν, τέσσαρε; ξύλιναι καθέκλαι καί 
εις ψάθινος καναπές ήσαν τά  μόνα έπιπλά του. Ό  
καναπές ήτο αντίκρυ τή ς εστίας. "Ανωθεν αυτού 
ίκρεματο έπί τού τοίχου, έντό; μαύρου ξυλίνου 
πλαισίου (χωρίς όμωςϋαλον), λιθογραφία κίτρινη 
έκ τή ς  πολυκαιρίας παριστώσα τήν άφιξιν τού 
βασιλέω ; Όθωνος εις Νχύπλιον. Α πέναντι τή ; 
εισόδου, εις μέν τήν πρός τά  δεξιά  γωνίαν τού 
τοίχου ήτο ή θύρα τού κοιτώνος, εί; δέ τήν 
πρός τ ’ αριστερά ή θύρα τού κήπου. Μ ετα
ξύ τώ ν δύοθυρών εκειτο κιβώτιον ογκώδες πρα
σίνου χρώματος, έπ’ αυτού δέ τά π η ς μικρός 
διπλωμένος εις τέσσαρα. Τόν τοίχον άνωθεν 
τού κιβωτίου έστόλιζεν ¿τέρα λιθογραφία, άνευ 
πλαισίου α ϋ τη , προσηλωμένη έπί τού τοίχου 
διά τεσσάρων μικρών καρφ'ων καί παριστώσα, 
όχι πολύ έντέχνως, τήν άποψιν τού έν Τήνω 
ναού τής Ευαγγελίστριας· ένθύμημα τούτο, προ- 
δήλως, ευλαβούς τού οικοδεσπότου αποδημίας 
εις τό προσκυνητάριον έκεϊνο.

Κατάντικρυ τού κιβωτίου ήτο ή θύρα τή ς  οι
κίας, έκατέρωθεν δέ αυτής δύο παράθυρα, τών 
όποιων τά  φύλλα ήσαν κλειστά . "Η θύρα έχωρι- 
ζετο όριζοντίως εις δύο φύλλα, εκ τών όποιων το 
μέν κάτω  ήτο κλειστόν, τό δέ άνω ανοικτόν

ΤΟΜΟΣ ΚΒ1.— 1886

πρός τόν στενόν ε”ξω  δρομίσκον, καί είσήρχετο 
δε’ αύτού έντό; τού δωματίου τό άφθονον φώς 
τού μεσημβρινού ήλιου.

Έ ν  τούτοι; ό παππά Νάρκισσος ¿γερθείς ε ί-  
σήλθεν εις τον κοιτώνα, έφεριν έκιΐθεν τό  προσ
κέφαλό/ του, τό ε'θεσεν έπί τού καναπέ, έκλεισε 
καί τό άνω φύλλον τή ς  θύρας διά νά γείνη τό 
δωμάτιον σκοτεινόν καί δροσερόν, καί έξηπλώθη 
ε ί; τόν καναπέν. 'Α λ λ ά  μ ετ ’ ολίγα λεπ τά  ήγίρ- 
θη πάλιν, έπήοε τόν έπί τού κιβωτίου τά π η τα , 
τόν ¿ξεδίπλω σε, τόν ή π λ ω σ εμ ιτά  προσοχής έπί 
τού καναπέ καί έστρώθη μ ετά  μεγαλειτέρας ή 
πρότερον εύχαριστήσεως, ένφ ή  παππαδιά έξη- 
κολούθει έν σιωπή την παρά τόν νεροχύτην ερ
γασίαν της.

Εδικαιούτο πράγματι ό παππά Νάρκισσος 
νά θέλη άνάπαυσιν τήν μεσημβρίαν τή ς  Κυρια
κής έκείνης. Ή τ ο  έπί ποδός άπό τά  ¿ξημερώ
μ α τα  . Έ ν  έλλείψει άλλου ίερέως, ή  διακόνου, ή 
καί αναγνώστου, αύτός άνίγνωσε κα τά  τό σύνη- 
θες τόν δρθρον καί έτέλεσε τήν λειτουργίαν εις 
τήν μόνην έκκλησίαν τού μικρού χωρίου του. 
Μ ετά δέ τήν άπόλυσιν τής έκκλησίας μετέβη 
πεζός εις άπομεμακρυσμένον μέρος τής νήσου, 
μετά  τού είρηνοδίκου καί μαρτύρων, πρός έξα - 
κρίβωσιν τών δρίων ένός έκεΐ άγρού του, τού 
όποιου ό γείτων άντεποιείτο μίαν λω ρίδα. Κ αί 
έπέστρεψε μέν ικανοποιηθείς, διότι άνεγνωρίσθη 
τό δίκαιόν του έπισήμως, ά λλ’ όμως δ δρόμος 
ήτο μακρός, δ δέ καύσων υπερβολικός. Ε ίχε π α -  
ρέλθει ή  συνήθη; τού γεύματος ώρα οτε έπ α - 
νήλθεν εις τήν οικίαν του, όπου ή παππαδιά 
έπερίμενεν ανησυχούσα μή χαλάση τό φαγητόν. 
Ά λ λ ’ ό πεινασμένος πχππάς τό εύρεν έξαίρετον 
καί τό ¿τίμησε κατά κόρον, πρός άκραν τής συζύ
γου του εύχαοίστησιν. Συνετέλεσε δέ καί τούτο 
ίσως πρό; αϋςησιν τού βάρους τών βλεφάρων του.

Ό  μεσημβρινός καύσων, ευαρεστώ; μετριαζό
μενος άπό τό σκότος τοϋ δωματίου, ή  άκρα σιω

π ή , διακοπτόμενη άπό μόνην εξω  τών τεττίγω ν 

τήν μονότονον μουσικήν, έντός δέ τής οικίας άπο 

τά ς έλαφράς κινήσεις τή ς παππαδιάς τοποθετοΰ- 
σης τά  πινάκια εις τήν θέσιν των, — ό κάματος 

τού χορτασθέντος π α ππά , —  δ απαλός έπί τού
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καναπέ τά π η ς, τα  πάντα προσεκάλουν τόν 
ύπνον.

Με ημίκλειστα τα  βλέφαρα δ ίερεύς παρηκο- 
λούθει την εργασίαν τη ς συζύγου του, ή  δέ ξαν
θή τον γενειάς μόλις ύπέκρυπτε μειδίαμα άφατου 
άγαλλιάσεως. Έ σ κ έπ τετο  ό'τι εντός ολίγων μ.η- 
νών θά προστεθή κοιτίς βρέφους εις τόν κοιτώνα 
των· Χ θες μόνον ε“μ.αθε τό χαρμόσυνον μυστικόν.
Μ παππαδιά τό έξεμ,υστηρεύθη την νύκτα, εις 

τά  σκοτεινά, συστελλόμενη νά τό  ειπη εις τό φώς 
της ημέρας.

Κ αί ένω ήτενιζε τρυφερώς τά  νυσταλέα βλέμ
μ α τα  εις την  νεαράν του γυναίκα, διέβαινον 
ταυτοχρόνως ενώπιον τη ς  φαντασίας του σκηναί 
διάφοροι του παρελθόντος βίου, προσλαμβάνουσαι 
βαθμηδόν μορφήν ονείρου καί συναρμολογούμεναι 
εν τ ή  ταχεία  αυτών καί νεφελώδει διελίξει μέ 
την εΰφρόσυνον συναίσθησιν τή ς  παρούσης εύ τυ - 
χ ία ς.

Προ τριών μόνον μηνών άπήλαυσεν ό παππά 
Νάρκισσος την διπλήν τιμήν του νά γείνν» ίερεύς 
καί σύζυγος. Παιδιόθεν έφόρει τό ράσον, ταχθείς 
εις την Ε κκλησίαν προτού είσέτι γεννηθή. Έ ξ  
άμνημονεύτων χρόνων οί προιτότοκοι τή ς  μητρι
κής οικογένειας του έγένοντο ιερείς, πρός έξυπη- 
ρέτησιν τή ς ιδιοκτήτου μικράς εκκλησίας τής 
Υ π α π α ν τή ς , ή τις  ή το τό  στόλισμα, τό καύχημα 
καί τό προσκυνητάριον τής νήσου. Ά λ λ ’ δ προ- 
κάτοχος τού Ναρκίσσου, καί θείός του, ή το κ α τ ’ 
έξαίρεσιν άτεκνος. Διά τούτο ότε ένύμφευσε τήν 
νεωτέραν αυτού καί μόνην αδελφήν, έτέθη όρος 
ρητός εις τό προικοσύμφωνον, ότι δ πρώτος υιός 
τη ς θά γείνν» ίερεύς καί κληρονόμος του.

Ή  χαρά τής οικογένειας, ότε Ιγεννήθη άρρεν, 
ύπερέβη τήν συνήθως έκδηλουμένην εις τοιαύτας 
περιστάσεις, πρός αδικαιολόγητον ύποτίμησιν τής 
άξίας τών θηλέων. Ό  μικρός Νάρκισσος έθ η λ ά - 
σθη μ ετά  σεβασμού καθό μέλλων ίερεύς, παιγνί
δια  του ήσαν κομβολόγια καί σταυροί, οτε δέ 
ήρχισε νά όμελή, πρώτας λέξεις μετά  τά  παγκό
σμια κ α π ά  καί μ α μ ά  έδιδάχθη νά ψ ελλίζη τό 
Κ ύ ρ ιε  Έ .Ιέη σ ο γ .  Μόλις ήδύνατο νά περιπατή 
στερεώς ότε έλαβε τό προνόμιον τού νά κρατή 
τήν λα μπάδα ενώπιον τού θείου του ίερουργούντος. 
Ούτος έδίδαξεν εις τόν μικρόν ανεψιόν του το 
άλφάβητον διά. τών ερυθρών ψηφίων τού 'Ωρολο
γίου, βραδύτερου δέ τήν ά-νάγνωσιν διά τής 
Ό κτα ήχου . Ά λ λ ’ όμως τα ύτα  πάντα δέν περιέ- 
στελλον τά ς πρός τό παίζειν δρμάς τού μικρού 
ιερωμένου, ούδέ τόν άπήλλασσον χειροτονίας άλ
λου είδους ότε ήρχετο μέ τό ράσον κα τεσχισμ έ- 
νον άπό τάς αναρριχήσεις εις βράχους, ή ά.πό 
διαπληκτισμούς ύπέο τό δέον ζωηρούς μετά. τών 
συνηλικιωτών του.

Ά μ α  είσελθών εις τό δωδέκατον έτος τής 
ηλικίας του δ μικρός ρασοφόρος έξενιτεύθη, διά

νά μή έξαμβλύνη ή πολλή σχέσις τό σέβας τού 
ποιμ.νίου πρός τόν επίδοξον ποιμένα του. Εις 
“Ανδρον ιδιώτευε γέρων θείος τής μητρός του, 
οστις χρηματίσας επίσκοπος Σαλμαθούντος, πα- 
ρητήθη τού ιερού αξιώματος αφού άπεθησαύρισε 
τά. άρκούντα όπως ζήσγι έν ά.νέσει τό  λοιπόν τού 
βίου. Πρός τούτον άπεστά λη δ Νάρκισσος. Ό  
Δ εσπότης τόν προσεδέχθη ευχαρίστως, πα ραχω - 
ρήσας εις αυτόν τήν θέσιν καί τόν τίτλον ανα
γνώστου. ΙΙρός δικαίωσιν δέ τού πρώτου τούτου 
βαθμού τής ίερωσύνης, δ Νάρκισσος έξηκολού- 
θησε τά. μ α θή μ α τα  του όχι μόνον εις τό σχο - 
λεϊον τής ’Άνδρου, άλλα καί ύπό τόν πρωτοσύγ- 
κελλον τού πρώην Σαλμαθούντος, οςτις ιδίως 
τόν προήλείφε εις τά  εκκλησιαστικά.

Ε ν τό ς  τοιαύτης προσφυούς ατμόσφαιρας προ- 
ητοιμάζετο δ νέος διά. τό στάόιόν του. Μετά. 
παρέλευσιν ετών τινων δ αναγνώστης Ιπρόκειτο 
νά προχειρισθή εις διάκονον, ότε ήλθεν εις “Αν
δρον ή  εϊδησις ότι άπεβίωσεν δ θείός του, οί δέ 
συμπολίταί του τόν προσεκάλουν πρός παραλα
βήν τή ς ίεράς διαδοχής. Τ ίτο  νέος είσέτι διά. 
τά  καθήκοντα ίερέως, άλλά. δέν έπρεπε νά. πε- 
ριπέσνι εις ξένας χεΐρας το οικογενειακόν προνό
μιον. Ό  πρώην Σαλμαθούντος, καίτοι φέρων βα- 
ρέως τήν στέρησιν τού αναγνώστου καί μέλλον
τος διακόνου του, τόν έστειλε μέ τήν ευχήν του 
εις τήν πατρίδα πρός εΰρεσιν νύμφης πρό τού 
τόν χειροτονήση.

Τούτο ούδαμώς δυσηρέστει ούτε έδυσκόλευε 
τόν Νάρκισσον, καθόσον ή εκλογή ήτο έκ τών 
προτέροιν ώρισμένη. Έ κ  βρεφικής σχεδόν ηλικίας 
έθεώρει τήν Άρετούλαν ώς μέλλ,ουσαν γυναΐκά 
του. Οί γονείς τών δύο παιδιών έπεκύρωσαν παι- 
διόθεν τό συνοικέσιον, κατά τό ήμισυ παίζοντες 
καί κατά. τό ήμισυ σπουδάζοντες, ά λλ’ δ μικρός 
Νάρκισσος παρεδέχθη έξ άρχής τό σπουδαίον μό
νον μέρος τής ύποθέσεως, 0τε δέ άνεχώρησεν 
εις "Ανδρον ά ντήλλα ξε μ ετά  τή ς μικράς συμπαι- 
κτρίας του ύπόσχεσιν αμοιβαίας πίστεως.

Μ ετά  όκτώ ετών απουσίαν εύρε τήν Ά ρετού
λαν μεταβληθεΐσαν εις νέαν κομψήν καί ώραίαν, 
άλλά. καί ή ξανθή κεφαλή τού Ναρκίσσου δέν 
ήλαττούτο ώραιότητος ύπό τόν μαύρον σκούφον 
τού άναγνιΰστου. Ό  συνοδεύσας τόν γαμβρόν 
Δ εσπότης ηύλόγησε τόν γάμον, έχειροτόνησε τόν 
νεανίαν διάκονον καί πρεσβύτερον, καί έπέστρεψε 
πάλιν εις "Ανδρον.

ΓΙρό τριών ή ό η  μηνών ό Νάρκισσος ή το  ίερεύς. 
τά  πάντα δ  έβαινον κ α τ ’ ευχήν. Οί χωρικοί 
έφέροντο πρός τόν εφημέριόν των μέ σέβας άνώ - 
τερον τού όφειλομένου εις τήν ηλικίαν του, ή σύ
ζυγός του προητοίμαζε τόν διάδοχον, οί άγροί του 
πραεμήνυον ευκαρπίαν, αί πρόσοδοι τής εκκλησίας 
δέν ήλαττώ θησαν. Τ ί άλλο ήδύνατο νά έπιθυ- 
μ ή σ η ς; Κ αί όμως ή  ευτυχία του δέν ήτο εντελής.
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Τήν έπεσκίαζε μία μεγάλη καί διαρκής ανησυ
χία . Ό  ίερεύς παραμυθεϊ τούς ψυχορραγούντας 
καί κηοεύει τούς νεκρούς ! 'Ιδού ή  σκέψις ή δποία 
τόν έβασάνιζε, τό  νέφος τού δποίου ή σκιά έμαύ- 

ιζε τόν φαιδρόν άλλω ς δρίζοντα τού βίου του.

Ό  τρόμος τού θανάτου τόν κα τεϊχεν  άφότου 
τόν ε"φερον, μικρόν ίτ ι ,  ν’ άσπασθή τά. κλειστά 
ψυχρά βλέφαρα τού νεκρού πατρός του. Α ληθώς 
παρευρέθη εις πολλάς κηδείας έκτοτε. Ζών π λ η 
σίον ιερέων πάντοτε, άνατραφείς οϋτως είπείν έν- 
τός τή ς  εκκλησίας, πώς ήδύνατο νά. μή παρα- 
κολαυθή καί νά. μή λαμβάνη καί ούτος τό μέρος 
του εις τάς νεκρώσιμους τελ ετά ς  ; Ά λ λ ’ όμως εϋρι- 
σκε πάντοτε τόν τρόπον νά ύπεκφύγη τήν θέαν 
τού θανάτου. Προσηλών τά. ομματα εις τήν λα μ
πάδα ή  εις τό ψαλτήριον τό δποίον έκράτει, κρυ
πτόμενος τό κατά δύναμιν όπισθεν τών ύψηλοτέρων 
δμηλίκων του, ποτέ δέν ανύψωσε τό  βλέμμα πρός 
τό άπνουν τού νεκροκραββάτου φορτίον, ποτέ δέν 
ύπήκουσεν εις τήν σπαραξικάρδιον πρός το ύ ςέπ ι- 
ζώντας πρόσκλησιν τού νά δώσωσι τόν τελευταίον 
άσπασμόν εις τήν σάρκα έξ ής άπεχωρίσθη ή 

ψυχή.
Ά λ λ ’ όμως πώς ήδύνατο, γενόμενος ίερεύς νά 

άποφύγη εφεξής τή ς άποσυνθέσεως τήν επαφήν; 
ΤΙσθάνετο ότι δέν ήτο δυνατόν νά έξοικειωθή πρός 
τό άπαίσιον θέαμα. Έ ξω μολόγησεν εις τον Δ ε
σπότην τούς φόβους του, εξεμυστηρεύθη τούς εν
δοιασμούς του, άπεκάλυψε τήν αδυναμίαν του, 
ά λ λ ’ δ γέρων τόν ένουθέτησε, τόν έπέπληξε, τόν 
ένεθάρρυνε, τόν έβεβαιωσεν οτι θά συνειθίστ, καί ι 
αυτός καθώς τόσοι άλλοι εις τήν φρίκην τού θ α - | 
νάτου, ανύψωσε τό φρόνημά του ύποδεικνύων τό 
μεγαλεΐον τής αποστολής τού ίερέως παρά την 
κοίτην τού άποθνήσκοντος καί τόν λάκκον τ ο ύ τ ε -  | 
θνεώτος. Ό  Νάρκισσος έπείσθη. Έ π είσ θ η , ά λ λ 'δ  
φόβος δέν έξέλιπεν. ’Επί τρεις ήδη μήνας, όψε- 
ποτε ήρχετό τις πρός έπίσκεψίν του, έτρεμε μη 
έρχεται φέρων αγγελίαν θανάτου. Μέχρι τούδε 
διέφυγε τήν φοβέραν δοκιμασίαν, ά λ λ ’ εσκέπτε- | 
το ότι δέν ήτο δυνατόν νά παραταθή έπι πολυ 
ή μή έμφάνισις τού θανάτου εις την νήσον του. 
Καί τώρα ένω κατέβαινε γλυκύς δ ύπνος εις τά 
βλέφαρά του, μεταξύ τών εύαρέστων εικόνων όσαι 
έπλανώντο ώς σκιαί ονείρων ένώπιόν του, ανεμι- 
γνύοντο καί σκηναί όδυνηραί έπιθανάτου έξομο- 
λογήσεως.

Ά λ λ ά  βαθμ-ηδόν αί εικόνες αύται έθολώθησαν 
πάσαι καί άπεσβέσθησαν,τά  ημίκλειστα  βλέφαρά 
του ίκλείσθησαν εντελώς, ή  χειρ έπεσε βαρεία 
έπί τού τά π η τος, ή  παρειά έβυθίσθη εις το προς- 
κέφαλον, καί εντός τού σκιερού καί ήσύχου δ ω 
ματίου άντήχησεν ισχυρά καί ισόχρονος ή ύγιης 
άναπνοή τού άποκοιμηθέντος ίερέως.

Ή  παππαδιά. εντούτοις άπετελείωσε την ερ
γασίαν τη ς  καί, βαίνουσα ακροποδητί, διά να

μή ταράξν] τόν άνδρα τη ς , μετέβη εις τόν κοιτώ
να καί μ ετ ’ ολίγον επανήλθε φέρουσα μικρόν δέ
μ α .Έ κά θισ εν  εις τό παρά τήν σβεστήν έστίαν σκα- 
μνίον,ήνοιξε τό  δέμ.α καί ήπλωσεν έπί τώ ν γονάτων 
τ η ς  τό εν μ ετά  τό άλλο τά  περιεχόμ-ενα. Ή σα ν 
βρεφικά ένδύμ.ατα, δανεισθέντα ώς δείγμα  διά 
τά  εργόχειρα ε ί; τά  δποιαέσκόπευε ν' άφοσιωθή 
έφεξής. Κ αί τά  έβλεπεν ή παππαδιά μ ετά  πό
θου, καί τά  παρετήρει μ.ετά βραδύτητος εις τήν 
δποίαν ύπεκρύπτετο άλλο αίσθημα ή ή  περί τήν 
επεξεργασίαν των προσοχή. Κ αί διακόπτουσα τήν 
έςέτασιν τών ενδυμάτων, έστρεφεν έν τω  μεταξύ 
τό βλέμμα καί έβλεπε δεμβάζουσα τόν ήσύχως 
κοιμώμενον σύζυγόν τ η ς .

Ή χ ο ς βημάτων βαρέων προχωρούντων προς την 
οικίαν διέκοψεν αίφνης τήν έξω  ησυχίαν. Τ ά  βήμ.α- 
τα  διεκόπησαν πρό τή ς  θύρας, καί τό άνω φύλλον 
αυτής, ύπεΐκον εις πίεσιν χειρός ώθούσης έξωθεν, έ -  
τριςεν ελαφρώς καί ήνοίχθη κα τά  τόήμ,ισυ. Τό φώς 
είσήλθεν άφθονον εντός τού δωματίου, ή άναπνοή 
τού ίερέως μ ετέβ α λλε ^υθμόν,άλλ’ ομωςοέν έπαυσεν 
άντηχούσα, ή δέ παππαδιά  στρέψασα τήν κε
φαλήν πρός τό άνοιχθέν θυρόφυλλον, έθεσε το 
δάκτυλον εις τά  χείλη όπως έπιβάλγι σιωπήν εις 
τόν άνοίξαντα.

Ε ν τό ς  τού φωτερού τετραγώνου, τού σ χ η μ α τ ι- 
σθέντος διά τού άνοίγματος τού άνω μ,έρους τής 
θύρας, προέκυπτε τό στήθος καί ή  κεφαλή γίρον- 
τος χωρικού. Τό παλαιόν φέσιόν του περιέδεε 
μ,ανδήλιον βαμβακερόν, τού δποίου αί λευκαί ά - 
κραι έκρέμ.αντο όπισθεν πρός προφύλαοιν τού ρυ· 
τιδωμ.ένου αύχένος του. Ύ π ό  τό φέσιον έλαμ,πον 
οί ζωηροί όφθαλμ-οί του σκιαζόμενοι άπό δασείας 
πολιάς όφρϋς. Ό  ίδρώς έσταζεν άπό τούς κρο
τάφους του. Διά τής δεξιάς χειρός έκράτει ρά
βδον στηριζομ.ένην έπί τού ώμου του, άπό δέ 
τήν άκραν τή ς  ράβδου έκρέμ.ατο έπί τών νώτων 
του καλάθιον σκεπασμ.ένον μέ φύλλα λαχάνων.

Ή  παππαδιά έγερθεΐσα έπλησίασεν άψοφητί 
πρός τήν θύραν.

—  Κ α λή  ’μέρα, Γεροθανάση, έψιθύρισε. Ό  
παππάς κοιμάται.

—  Τό βλέπ ω , παππαδιά μ.ου, άπεκρίθη δ 
γέρων, προσπαθών άνεπιτυχώς νά καταβιβάση 
εις ψιθυρισμών καί ούτος τόν ήχον τής βραγχώ- 
δους φωνής του. Τό βλέπω, άλλά είναι ανάγκη 
νά ’ξυπνήσιρ.

—  Τ ί τ ρ έ χ ε ι ; Τ ί τόν θέλεις ;
—  Δέν τόν θέλω εγώ , δόξα σοι ό Θεός ! Ό  

λεπρός τόν θέλει.
—  Κύριε έλέησον ! δ λεπρός ! έπανέλαβεν ή 

παππαδιά.
Κ α ί άνελογίσθη διά μιάς τούς φόβους τού συ

ζύγου τ η ς ,— τήν φρίκην τού ν’ άρχίση άπο τον 
λεπρόν τήν έξάσκησιν τών δυσχερών καθηκόν
των του,— καί τήν άπόστασιν εως εις τό άλλο
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άκρον τη ς  νήσου, όπου δ δυστυχής εκείνος διήρ- 
χετο  τόν έρημον βίον,— καί τόν πολύν καύσωνα 
της θερινής εκείνης ημέρας.

—  Έ τελείω σ α ν , μου φαίνεται, τά  ψωμιά του, 
ύπέλαβεν 6 χωρικός.

—  Κύριε έλέησον, έπανέλαβεν ή παππαδιά, 
μ η  εύρίσκουσα ά λ λ α ; λέξεις —ρος ε"κφρασιν τής 
άδημονίας τη ς , καί στρέφουσα τά  ανήσυχα βλέμ
μ α τα  προς τόν καναπέν.

Ό  ΐερεύς ηκουσε τά  πάντα , άλλα τά  ήκου- 
σεν ώς εις όνειρον. Τό άνοιγμα της θύρας δ ιέ- 
κοψε τόν ύπνον του, ά λλ’ αΐ αισθήσεις του εμε- 
νον είσετι εις νάρκωσιν, αϊ δέ ίδέαι συνωθοϋντο 
συγκεχυμέναι καί άνευ σειράς εντός τής κεφαλής 
του Ε ίδε δια  των κλειστών βλεφάρων τό χυθέν 
εντός του δωματίου φως, ηκουσε την  γυναίκα 
του προσαγορεύουσαν τόν Γεροθανάσην, ήκουσεν 
οτι δ λεπρός τόν θε'λει. .  . Ά λ λ ’ ή  τελευτα ία  
του γέοοντος φράσις καί τό δεύτερον της συζύ
γου του «Κύριε έλέησον» τόν αφύπνισαν εν
τελώ ς.

Άνέκυψε την κεφαλήν, κατεβίβασε τούς πό- 
δα ς, καί καθήμενος επί του καναπέ, μέ τά ς δύο 
χειρας στηριζομένας επί του τά π η τος, μέ τά  
βλέμματα  προσηλωμένα προ; την  θύραν καί 
τά  χείλη ήμιανοικτά, εμενεν ακίνητος καί σιω
πηλός. Έ σ κ έπ τετο  άρά γε ; "Ο χι, δεν  έσκέπτετο, 
ά λλ ’ έφαντάζετο οτι βλέπει ένώπεόν του την ελε
εινήν καλύβην έπί τών βράχων, ύπεράνω τής 
θαλάσσης, όπου πρό ετών πολλών, ωθούμενος 
ΰπό παιδικής περεεργείας, έπλησίασε διά νά ϊδη 
τ ί  έστι λεπρός. Έ φ α ν τά ζετο  οτι βλέπει τόν δυς- 
τυ χ ή  τής καλύβης κάτοικον, καθώς τόν είδε 
τότε καθήμενον κα τά  γης εις την σκιάν μιάς 
κέδρου, καθαρίζοντα χόρτα άγρια εντός τής πη- 
λίνης χύτρ α ; του καί στρέφοντα μ ετ ’ απορίας 
την κεφαλήν πρός τόν μικρόν ρασοφόρον. Α νε- 
πόλει πώς, δτε είδε τήν άποτρόπαιον εκείνην 
μορφήν, ρίγος φρίκη; τόν κατέλαβε καί ε“φυγε 
δρομαίος πρός τούς συντρόφους του, οϊτινες α 
τολμότεροι τόν έπερίμενον μακράν τή ς κα 
λύβης . .  .

—  Ν ά μέ συμπαθήσης, παππά μου, είπεν δ 
Ι ’εροθανάση;. Σ ’ ¿ξύπνησα. Ά λ λ ά  ψυχομαχεί 6 
λεπρός καί σέ θέλει, καί είναι πολύς δ δρόμο; 
έ'ως έκεί. Ί σ ω ς  δεν τόν προφθάσης.

Ό  παππά Νάρκισσος ήγέρθη.
—  Π αππαδιά, είπεν, ή δε  φωνή του ετρεμεν 

ολίγον. Το καλυμμαύχι καί τό ράσον μου.
Ύπήκουσεν εκείνη σιωπώσα καί έ'φερεν έκ τού 

κοιτώνος τά  ζητηθέντα.
—  Δεν θά κάμης πεζός τόσον δρόμον, π α π 

πά μου, ύπίλαβε θωπευτικώς.
—  “Ο χ ι, όχι, είπεν δ Γεροθανάση;. Πηγαίνω 

νά εΰρω κτή μ α  κ ’ έρχομαι αμέσως νά τόν πάρω.
—  Θ ά έλθης μ α ζή  μου; ήρώτησεν ό ΐερεύς.

—  Κ αί βέβαια !
Ό  γέρων άνεχώρησεν έσπευσμένως πρός εϋ - 

ρεσιν κτήματος, ώς ονομάζουν εύφήμω; τά  
| κτήνη των οί νησιώται.

—  Ί δ έ ,  ε'λεγεν δ ΐερεύς πρός τήν σύζυγόν 
του ένώ ένιπτε τάς χεϊρας καί τό  πρόσωπον εις

I τόν νεροχύτην, Ί δ έ ,  δ Γεροθανάση; είδε τόν 
ί λεπρόν καί τόν ¿βοήθησε, έρχεται πεζός απ’ 

εκεί, καί είναι πρόθυμος νά κάμη πάλιν τόν 
δρόμον μ α ζή  μου. Δ ια τί ; Χάριν φιλανθρωπίας, 

ί Κ ’ ¿γιο συλλογίζομαι τή ν  φρίκην τού νά παρα - 
| σταθώ εις τό ψυχομαχητόν ένός χριστιανού ; Θά 

διστάσω ενώ πρόκειται περί έκτελέσεω ς τού κ α 
θήκοντος μου;

Ή  παππαδιά  τόν ήκουε προσπαθούντα διά 
τών λόγων τούτων νά ανύψωση τό  θάρρος του, 
άλλά 5 έν ¿τόλμα νά προσθέση τ ι καί αϋτη πρός 
ένίσχυσίν του. Έπρόσφερεν έν σιωπή τό προσό
ψιου εις τόν άνδρα τ η ; ,  ¿κείνος δε  ¿σπογγίσθη, 
¿φόρεσε τό ράσον, ¿Όεσεν ¿πί κεφαλής τό κ α λ υ μ - 
μαύχιον, ¿φίλησε τήν σύζυγόν του εις τό μέτω - 
πον καί εξήλθε κρατών εις χειρας τά  κλειδ ιά  
τή ς Ε κ κ λ η σ ία ς .

Ή  οικία τού ίερέως έ’κειτο, τελευτα ία  καί ά - 
πομεμονωμένη, εις τού ; πρόποδας τής αποτόμου 
κορυφής, τής όποια; τά  πλευρά κατείχον αί λοι- 
παί οΐκοδομαί τού χωρίου, ύπερκείμεναι άλλήλων. 
Ε ί ; τό μέσον περίπου αύτών ήτο ή μικρά έ κ -  
κλησία τή ς  Υ π α π α ν τή ς , κτίοιον παλαιόν Βυ
ζαντινού £υθμού, μέ τρούλον πυργοειδή ύψούμενον 
ύπεράνο) τών πέοιξ ταπεινών οικιών. Ά π ό  τήν 
οικίαν τού ίερέως μέχρι τή ς εκκλησίας ή  στενή 
λιθόστρωτος όδό; άνέβαινεν έλικοειδώς, δ δε  ή 
λιος, άκτινοβολών κα τά  κάθετον, άποκαθίστα κα
τά  τήν ώραν εκείνην τήν άνάβασιν κοπιω δεστέ- 
ραν τού συνήθους.

Τ ά  παράθυρα τών εκατέρωθεν οίκίσκων ήσαν 
κλειστά , πού καί πού όμως τό άνω φύλλον τής 
θύρας ήτο ανοικτόν, δ δέ οικοδεσπότης, ή καί ή 
σύζυγός του, στηρίζοντες τούς βραχίονα; έπί τού 
κλειστού κά τω  φύλλου έφαίνοντο περιμένοντες 
τήν διάβασιν τού ίερέως. Ό  Γεροθανάσης δ ια - 
βαίνων διέδω κε τήν εϊδησιν οτι δ λεπρός αποθνή
σκει. Κ αί ¿χαιρέτα δ ΐερεύς τούς χωρικούς.« — Κ α 
λή ’μέρα Κύρ Γιάννη.— Ώ ρ α  κα λή , κυρά Θά- 
ναινα .— Τ Ι εύχή σου, παππά μου.»

Προφανώς είχον πάντες διάθεσιν δΓ  έκτενε- 
στεραν συνδιάλεξιν, ά λλ’ δ π α ππ ά ; έβιάζετο. Ά -  
νήλθεν ίδρωμένος εις τήν εκκλησίαν, ήνοιξε τήν 
θύραν, είσήλθεν έντός τού δροσερού ναού, έλαβεν 
εύλαβώς ¿κ τού άναιμάκτου θυσιαστηρίου τό ιε
ρόν τή ς θεία ; μεταλήψεως σκεύος καί τό ευχολό
γιου του, τά  έτύλιξεν εντός τού περιτραχήλιου 
του, περιεδεσε το περιτραχήλιου εντός μαύρης λι
νής οθόνης καί έξήλθε.

Έ κ λ ε ιε  μόλις τήν θύραν τή ς ’Εκκλησίας δτε
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ηκουσε τήν φωνήν τού Γεροθανάση παροτρύνον
τας τό κ τή μ α . Τό ζώου δένέφαίνετο πρόθυμον εις 
έκδρομήν έντός τού καύσωνος. Ό  ΐερεύς προέβη 
είςπροϋπάντησίν του, τό έθώπευσεν, άνέβη εις τήν 
ράχην του άφού έναπέθεσεν άσφαλώ; τό δέμα 
έντός τού κόλπου του, καί ήρχισεν ή πορεία. Ό  
γέρων χωρικός παρηκολούθει πεζός.

Πλειότεραι θύραι ήσαν ήδη άνοικταί, οί δε 
ευσεβείς χωρικοί, γνωοίζοντες τί έ'φερεν έντός τού 
κόλπου δ ΐερεύς, έσταυροκοπούντα ενώ διήρχετο. 
Εις τήν θύραν τής οικίας του έπερίμενεν ή π α π - 
παδιά, σκιάζουσα διά τή ς χειρός τούς οφθαλμούς 
της. Μ ειδίαμα ευφρόσυνου έπέλαμψεν εις τό πρό
σωπον τού ίερέως. Έ κ ρ ά τη σ ε τό ζώον πρό τής 
θύρας καί ήθέλησε ν' άποτείνη τόν λόγον πρός 
τήν σύζυγόν του, ά λλά  δεν  άνήρχοντο αί λέξεις 
εις τά  χείλη  του. Ουτε ¿κείνη έπρόφερε λέί;ιν, 
ένώ τόν ήτένιζε τρυφερώ; προσπαθούσα νά μει- 
διάση. Ό  π α ππά  Νάρκισσο; ¿κίνησε τήν κεφα
λήν πρός αποχαιρετισμόν, έκτύπησε τον λαιμόν 
τού όνου διά τού σχοινιού τό δποίον ¿χρησίμευεν 
άντί χαλινού,, καί έπροχώρησε μ ετά  τού γέροντος. 
Τό βεβιασμένου μειδίαμα τής παππαδιάς έσβέ- 
σθη άμα είδε τήν συνοδίαν άπομακρυνομένην, 
καί διά τού άντίχειρος άπέμαξεν έν δάκρυ έκ 
τών βλεφαρίδων της.

Ό  δρόμος έξηκολούθει καταβαίνων άναμέσον 
τών εις τούς πρόποδας τού χωρίου άγρών καί 
άμπελώνων, έπειτα  άνέβαινε πάλιν, διασχίζων 
πυκνόν έλαιώνα, μέχρι τή ς  κορυφής τού άπέναντι 
λόφου, όπου τρεις άνεμόμυλοι έπερίμενον πνοήν 
άέρος δπως κινήσωσι τούς ή δ η  άργούς ιστιοφόρου; 
τροχούς των. Έκεϊθεν ήπλούτο εΰρύ όροπέδιον 
κατωφερές, άπολήγον εις βράχους άποκρήμνους 
πρός τό μεσημβρινόν μέρος τής νήσου. II δδο; 
ήτο τραχεία καί απεριποίητος, άλλά καί δ Γ ε 
ροθανάσης καί τό κτή μ ά  του έφαίνοντο συνειθι- 
σμένοι ε'ις τά ς πέτρας, αϊτινε; ¿πηύξανον τό 
δύσβαστον τού έδάφους. Τοίχοι χα μ η λοί, ξηρο- 
τρόχαλοι, άνευ πηλού ή άσβεστου, έχώριζον έκα- 
τέρωθεν τούς αμπελώνας. Καθόσον δέ ή δόος ά- 
πεμακρύνετο, διεδέχοντο τού; αμπελώνας άγροί 
θερισθέντες ή δ η . Πέραν τής καλλιεργημένης έκ- 
τάσειως, αριστερόθεν μέν τό όροπέδιον άνυψού- 
μενον ¿σχημάτιζε σειράν λόφων θαμνοσκεπών, δε- 
ξιόθεν δέ έκλινε βαθμιαίως πρός τήν παραλίαν, 
καί ή κυανή τού Αιγαίου θάλασσα έξηπλούτο 
έκεϊθεν απέραντος, ποικιλλομένη άπό τά ά π έ- 
χοντα βουνά τών άλλων νήσων.

Ί Ι τ ο  άληθώς ώραϊον τό θέαμα, άλλ δ ίερεύ; 
δέν τό έβλεπε. Ο νούς του ήτο άλλαχού προση
λωμένο;. Οί φόβοι, τού; δποίους ή συναίσθησις 
τού καθήκοντος καί τό παράδειγμα τού Γεροθα
νάση είχον κ α τ ’ άρχάς περιστείλει, έπανήρχοντο 
καί πάλιν έντός τή ς ψυχής του. Αί πρό τ ή ; α
ναχωρήσει»; προετοιμασίαι, ή παρουσία τών χ ω 

ρικών εις τά ς θύρας τώ ν οικιών των, ή  θέα τή ς 
συζύγου του, Είχον όπωςδήποτε άναστηλώσει 
τή ν  κλονιζομέντ,ν καρδίαν του. ’Α λ λά  τώρα εις 
τήν βοημίαν τή ς έξοχής, έν τώ  μέσω Λής σιωπής 
τήν δποίαν έφαίνετο έπιτείνων δ διπλούς κρότος 
τών πετάλων τού ζώου του καί τών βημάτων 
τού γέροντος χωρικού, ένφ δ ήλιος έκαιε τούς ώ
μους του, εικόνες άπαίσιοι έξετυλίσσοντο καί πά
λιν ένώπιον τών άφηρημένων οφθαλμών του. Έ -  
προσπάθει διά τή ς  σκέψεω; νά ύπερνικήση την 
φαντασίαν του, ά λλ ' ή σκέψι; δεν ίσχυεν. Έφο- 
βείτο, ¿φοβείτο δ δυστυχής !

Δεν είχεν είσέτι δμιλήσει, ά λ λ ' οΰδ δ συνο
δοιπόρο; του διέκοψε τήν σιωπήν. "Ο τε περιπα- 
τ ε ί  τ ι ;  ύπό τόν ήλιον, ¿πί έδάφους δυσκόλου, ά - 
κολουθών μά λιστα  τό βάδισμα ζώου εύρώστου, 
δέν θεωρεί συνήθως τήν περίστασιν άρμόδιον πρός 
συνομιλίαν καί άν έτι δέν έχει τήν ηλικίαν τού 
Γεροθανάση. Έ π ί  τέλους δ ΐερεύς άνέκυψεν έκ τών 
ζοφερών ρεμβασμών του. "Ηκουσε τον γέροντα 
όπισθέν του άσθμαίνοντα καί σύρας πρός το σ τή 
θος του τό σχοινίον ¿κράτησε τόν όνον. Ο χωρικός 
έσπευσε τό βήμα καί ήλθε πλησίον του. 

ι —  Τ ί Ιπαθες, παππά μου ; Τ ί  στέκεις ;
—  Θ ά καταίβω  ν’ αναιδής σύ, καί όταν κου

ρά σθώ άλλάζομεν.
—  Κ α λ έ, τ ί λόγος! Ν ά καθήσω εγώ  καί νά 

περιπατής έσύ !
—  Είσαι κουρασμένος, γέρο μου.
—  ’Ε γ ώ  κουρασμένος! Βαστούν άκόμη τά  κόκ- 

καλά μου κ’ έννοια σου ! ΓΙού ήκούσθη νά περι
πατά, ό παππάς μέ τ ’ άγια καινά πηγαίνγ, έμπρός 
δ άγωγιάτης μέ τό κ τή μ α . Έμπρός !

Τό πράγμ,α δέν έπεδέχετο περαιτέρω συζήτη- 
σιν. Ό  όνος ύπείκων καί εις τήν ηθικήν πίεσιν 
τή ς  φωνής τού γέροντος καί εις τήν διά τού γρόν- 
θου του ίπικύρωσιν τού έκφωνηθέντος Ε μ π ρός, έ- 
πανέλαβε ζω ηρώ ; τήν πορείαν του. Ά λ λ ’ δ ίε- 
ρεύς ¿χαλίνωσε τήν  δρμήν του διά ν’ άκολουθή 
μ ετά  πλειοτέρας άνέσεως δ πεζός γέροι ν καί διά 
νά έπαναλάβη τήν μ ετ ' αύτού συνομιλίαν.

—  Θ ά τόν προφθάσωμ.εν ζωντανόν : Τ ί λέγεις;
—  Τ ί νά σού ’π ώ ; Ό  άνθρωπος είνε εις τά  ε- 

σ χ α τά  του.
—  Π ώς τόν άφησες ; Π ώς ήτο ;
—  Π ώς νά είναι : Ω σ ά ν  άνθρωπο; δπού ψυ

χομαχεί.
Τούτο ήθελε νά μάθγι δ ΐερεύς : Πώς είναι δ 

άνθρωπος οτε ψυχομαχεί, άλλ’ ή  άπόκρισι; τού 
χωρικού δέν τόν έφώτισε. Έ π εθύμει ν’ άκούση 
περιγραφόμενον τό θέαμα τό δποίον άπετροπιά- 
ζετο  προτού τό ίδη. Ή λπιζε·/ δτι ή έκ τών προ- 
τέρων περιγραφή ήθελεν έξοικειώσει αυτόν πρός 
δ ,τ ι παιδιόθεν έφαντάζετο μ.ετά φρίκης. Καί 
έπάλαιεν έντός τή ς  ψυχής του τό άνόητον αί
σθημα τού φόβου πρός τό εΰγενές αίσθημα τού
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καθήκοντος. Ή  αδιαφορία μ ετά  τής δποίας δ 
γέρων ώ μίλει περί τής αγωνίας τοϋ θανάτου, ή 
προθυμία μ εθ ’ ής έπανήρχετο πρός τον ψυχορρα- 
γούντα λεπρόν, έπηύξανον τήν ένδόμ,υχόν του 
εντροπήν διά τήν άτολμίαν του.

—  Δ ια τί ήλθες μ α ζή  μου, ήρώτησε μετά  
τινα σιωπήν. Διά να μέ συντροφεύσγις ;

—  Κ αί 5εά. το ύ τ ο .Ά λ λ ’ όχι τόσον διά τούτο, 
όσον διά να τόν παρασταθώ εις τα  τέλη  του .Έ σύ, 
παππά μου, νά τον μεταλάβεις καί έπειτα  νά φύ- 
γ γ ίς .Έ γ ώ  θά μείνω. Ό λ η ν  του την ζωήν τήν έ -  
πέρασεν έρημος καί μόνος, άς έχη  ένα χριστιανόν 
εις το πλευρόν του ένω αποθνήσκει, ό κακόμοιρος!

—  Είσαι αλήθεια καλός χριστιανός, Γεροθα- 
νάση. Ό  Θεάς νά σ ' ευλογήσει! Ά λ λ ά  τό χρέος 
τούτο είναι ίδικόν μου, καί θά τό  έκτελέσω  έγώ. 
’Ε γ ώ  θά τού κλείσω τά  βλέφαρα.

Κ αί ήσθάνθη τόν λάρυγγα του οτενούμενον ύπό 
συγκινήσεως.

Έξηκολούθησαν έν σιωπή τήν δδοιπορίαν. Ή  
όδός δέν έφράσσετο πλέον έκατέρωθεν ύπό τοί
χ ω ν , άλλά  διέσχιζε θάμνους σχοίνων καί καμά
ρων καταβαίνουσα πρός τά  απόκρημνα τη ς  νή
σου παράλια. Ε ν τό ς ολίγου έκαμψε πρός τ '  αρι
στερά παρά τά ς υπώρειας γυμνού λοφίσκου καί 
είδε μακρόθεν ό ίερεύς μίαν κέδρον έκεΐ μονήρη, 
ύπό δέ τήν σκιάν της τούς τοίχους τής καλύβης 
τού λεπρού.

Πρό δεκαπέντε έτών ύπό τούς κλώνας τής 
κέδρου εκείνης είδε ό Νάρκισσος τόν δυστυχή 
ερημίτην,όςτις προ πολλών καί τότε έτών κατώκει 
έκεϊ. Ε ις  τήν εσχατιάν εκείνην τής νήσου, μόνος, 
έρημος, μακράν πάσης κοινωνίας ανθρώπων, διήλ
θετόν βίον φέρων τό βάρος προγονικής συμφοράς, 
ανεύθυνος αυτός, ζών άνευ έλπίδος, άνευ παρη
γοριάς, άνευ σκοπού. 'Ορφανός, άκληρος, άπορος, 
κατελήφθη νεώτατος έτι ύπό τής βδελυράς νόσου. 
Οϊ όμόχωροί του τόν ήνάγκασαν νά ύποβληθή 
εις άπομόνωσιν, άναλαβόντες τήν ύποχρέωσιν τής 
συντηρήσειός του.

Δέν ή το  βεβαίως ύπέρογκον τό βάρος, τό δ" 
ποιον άνέλαβεν ή κοινότης τής νήσου. * 0  Γερο- 
θανάσης, τού όποιου οί ολίγοι αγροί έκειντο πέραν 
τής καλύβης τού λεπρού, άνεδέχθη τήν μεταφο
ράν τ ή ς  έβδομαδιαίας προμήθειας άρτου. Ά λ λ ά  
δέν περιωρίσθη εις τούτο ή άγαθότης τού φιλάν
θρωπου χωρικού. Έ βοήθει τόν άθλιον έρημίτην 
εις τήν καλλιέργειαν τού μικρού κήπου του ε’πι- 
σκευάζων τά  έργαλεϊά του, προμηθεύων σπόρους, 
δίδων συμβουλάς. Έ μ εν ε  συνομιλών μέ τόν ασθε
νή, εξοικειωθείς έκ τής μακράς συνήθειας πρός 
τό απεχθές νόσημά του. Κ αί τόν έπερίμενεν ό 
λεπρός, μετρών τάς ημέρας καί τάς ώρας μέχρι 
τής προσεχούς έπισκέψεως. Ό  Γεροθανάσης ήτο ό 
μόνος σύνδεσμος μεταξύ αυτού καί τού λοιπού κό
σμου. Ούδείς άλλος τόν ¿πλησίαζε. ’Εάν χωρικός

τις διέβαινεν έκεϊθεν, τόν προσηγόρευεν ενίοτε μα - 
κρόθεν, έναπέθετεν ίσως έπί βράχου άπέχοντος τήν 
ελεημοσύνην του, ά λλ’ ούδείς έτόλμα νά τόν ϊδή  
καί νά τον όμιλήση, έκ τού πλησίον.

Ό  περί τήν καλύβην κήπος τού λεπρού περιε- 
κλείετο διά φραγής έκ σπάρτων καί κομάρων καί 
ροδοδαφνών. ’Απέναντι τής θαλάσσης ή φραγή 
διεκόπτετο, δύο δέ λίθοι ογκώδεις, έν είδει πα - 
ραστάδων έσχημάτιζον τήν είσοδον, άλλά  θύρα 
μ ετα ξύ  των λίθων δέν ύπήρχε.

Έ κ ε ϊ έπέζευσεν δ παππά Νάρκισσος. Ό  Γ ε
ροθανάσης ενδεσε διά τού σχοινίου τούς δύο εμ
πρόσθιους πόδας τού όνου, πρός περιορισμόν τής 
ελευθερίας τήν δποίαν τώ  έδιδε, καί είσήλθεν εις 
τόν μικρόν καλλιεργημένον περίβολον, προχωρών 
πρός τήν καλύβην. Ό  ίερεύς τόν παρηκολούθει. 
Μ ετ’ ολίγα βήμ,ατα δ χωρικός έστράφη.

—  Κάθησε ολίγον ε”ξω έκεϊ εις τήν πέτραν, 
παππά μου, νά ίδώ πρώτα τ ί γίνεται μέσα δ 
άμοιρος αυτός.

Ό  ίερεύς ύπήκουσε σιωπών. “Ελαβε τό δέμα 
έκ τού κόλπου του, τό έλυσε μέ τάς χεΐρα ς τρε- 
μούσας ολίγον, έθεσε τό περιτραχήλιου μέ τά  έν 
αΰτψ έπί τή ς  πέτρας, άπέθεσεν έκεΐ καί τό καλυμ- 
μαύχιόν του, καί μέ γυμνήν τήν κεφαλήν, τάς 
χεΐρας σταυοωμ,ένας έπί τού στήθους, έπερίμενεν 
όρθιος τόν γέροντα. Ή τ ο  κάτωχρος, Μία άκούσιος 
ευχή, μία άμαρτωλή έπιθυμία είσέδυσεν αίφνης 
εις τήν ψυχήν το υ .— ' Ώ ! Έ ά ν δ γέρων έπανερ- 
χόμενος έ λ ε γ ε : Τ ε τ έλ εσ τ α ι!— Ά λ λ ’ άπεδίωξε μ.ε- 
τά  όίγους τόν πονηρόν στοχασμόν, έπεκαλέσθη 
τήν έξ ϋψους βοήθειαν, έκαμε τόν σταυρόν του, 
καί λαβών έκ τού διπλωμένου περιτραχήλιου τό 
εΰχολόγιον ήρχισε ν’ άναγινώσκγι τά ς ωραίας προ- 
σευχάς τή ς  νεκρώσιμου άκολουθίας. Ά νεγίνωσκε, 
καί όμιυς δ νούς του ήτο εις τήν καλύβην.— Δια- 
τ ί άργεΐ δ Γεροθανάσης ;— Ή θέλησε νά πλησιά- 
ση πρός τήν  θύραν τής καλύβης, ά λ λ ' εις τό μέ
σον τού περιβόλου έστάθη δισταζω ν. Ή θέλησε 
νά έρωτήσγι έκεϊθεν τόν γέροντα, άλλά δένέτόλ- 
μησε νά ύψώση τήν φωνήν.

Έ π ί  τέλους δ γέρων έξήλθε τή ς  καλύβης. 
Ό  ίερεύς τον ητένισε μέ βλέμμα έρωτηματικόν.

—  Ή το ν  ε’ις βύθος. Τόν έξύπνησα μέ κόπον. 
Μόλις άκοΰεται ή φωνή του. Έ λα μ ψ α ν τά  σβυ- 
σμένα του 'μά τια  όταν ήκουσε ότι είσαι έδώ. 
Έ λ α .  π α ππ α , έλα  νά τόν μεταλάβης.

Ό  ίερεύς έπέστρεψε πρός τήν είσοδον, περιε 
βλήθη τό περιτραχήλιου, ε“λαβεν εύλαβώς εις 
χεΐρας τά άγια καί έπορεύθη πρός τήν καλύβην. 
Ή  ώχρότης του μόνη έμαρτύρει τήν ταραχήν του. 
Τό βήμά του ήτο στερεόν, αί χεΐρές του δέν ε- 
τρεμον καθώς πριν, δέν έδίσταζε πλέον, ένίκησε 
τούς τελευταίους ένδοιασμούς τής δειλίας ή συ- 
ναίσθησις τή ς ίεράς αποστολής του.

"Ο τε έφθασεν εις τήν θύραν, δ γέρων όςτις τόν
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ήκολούθει παρά πόδας, έθιξεν ελαφρώς τό ράσον I 
του. Ό  ίερεύς, μέ τόν ένα πόδα έπί τού κατω 
φλιού, έστάθη καί έστρεψε τήν κεφαλήν. Ή  ξανθή 
του κόμη ¿κυμάτιζε λυτή έπί τού αύχένος του.

—  Π αππά μου, μή έγγίσης τό μανδήλι εις 
τό πρόσωπόν του. Εκείνος μέ παρήγγειλε νά 
τόν σκεπάσω διά νά μή τόν ίδής.

—  Κ α λά , είπεν δ ίερεύς σοβαρώς. Μή έλθν,ς 
μέσα έάν δέν σέ κράζω.

Κ αί είσήλθεν έντός τής καλύβης.

Ό  Γεροθανάσης έκάθησεν έπί τή ς  πέτρας παρά 
τήν είσοδον καί έπερίμενε. Έ μ ειν εν  έπί ώραν πολ- 
λήν καθήμενος έκεΐ. Ήπόρει πώς δ ίερεύς ούτε 
φαίνεται ούτε άκούεται. Ε ίχε τήν περιέργειαν νά ' 
ύπάγη πρός τήν καλύβην, άλλά  δέν έτόλμα νά 
παρακούση τήν διαταγήν. Έ περίμενε λοιπόν, βλέ- 
πων τήν κυανήν θάλασσαν ρυτιδουμίνην ύπό τού 
άνεμου, όςτις ¿γειρόμενος ήρχιζε νά δροσίζη την 
ατμόσφαιραν. Οί πέριξ θάμνοι άνέδιδον ευωδίαν 
ζωογόνον, αί σιταρήθραι πετώ σα ι όρμητικώς προς 
τά  ύψη έπλήρουν τόν άέρα μέ τό κελάδημα των, 
ή φύσις έφαίνετο φαιδρά ολη καί εύτυχής, ένω δ 
λεπρός άπέθνησκεν έντός τής καλύβης του.

Αίφνης δ γέρων χωρικός ήκουσε βηματισμόν 
πλησίον του έλαφρόν. Έ στράφ η άπορών καί είδεν 
ερχομένην πρός τήν καλύβην τήν γυναίκα τού 
ίερέως. Ή γέρθη άμέσως καί προέβη εις προύπάν- 
τησίν της.

—  Τ ί  σού ήλθε νά κάμης τόσον δρόμ-ον π εζή , 
παππα διά ;

—  Έ νόμ ιζα  ότι θά σάς άπαντήσω εις τά  μισά 
τού δρόμου καί όλίγ ολίγον ήλθα έως έδώ. Πού 
είναι δ παππάς :

—  Μέσα, μέ τόν λεπρόν.
—  Ζή ή άπέθανε ;
—  " Ο ,τ ι  καί άν σού 'πώ  σέ γελώ.
—  Δέν πηγαίνεις νά ίδής.
—  Μού τό έ'χει έμποδισμένον δ πα ππά ς.
Ή  παππαδιά έσιώπησεν έπ" ολίγον καί έπειτα 

επανέλαβε μ ετά  τίνος ανησυχίας:
—  Θ άνυκτω θήτε έδώ.
—  Δέν πειράζει. “Ε χ ει φεγγάρι. Μόνον έσύ, τί 

ήθελες νά ε“λθης;
—  Έ φ ερ α  τό ράσον.

Κ αί ε”δειξε κρεμάμ-ενον έπί τού βραχίονός της 
έπιμελώς διπλωμένου, τό καλόν ράσον τού παππά 
Ναρκίσσου.

—  Τ ί τ ό  έφερες : Μή εινε κρύον νά τά  φορέση 
έπ α ν ω τά ;

— · “Ισως χρειασθή,, είπεν ή παππαδιά.
Μ ετά τινα σκέψιν δ Γεροθανάσης έπρόσθεσεν .
—  Μή δέν τό θέλεις τό άλλο άπό φόβον;
—  ’Ξεύρω κ ’ έγ ώ ; ’Αρρώστια είναι. "Οποιος 

φυλάγει τά  ρούχά σου έχει τά  μισά.
Καί λέγοντες τα ύτα  έφθασαν εις τήν είσοδον 

ιού περιβόλου.

—  Κάθησ' έδώ , παππαδιά, εις τήν πέτραν. 
Θ ά είσαι κουρασμένη.

—  Ό χ ι , δέν έκουρασθηκα. Ν ά πάγω  μέσα, 

Γεροθανάση;
—  Νά μή θυμώσγι δ παππάς.
Ή  παππαδιά έκάθησεν έπί τή ς  πέτρας. Ά νά 

πάσαν στιγμήν έστρεφε τήν κεφαλήν προς την 
καλύβην, ή  ανησυχία έζωγραφίζετο εις τό πρό
σωπόν τη ς. Ό  γέρων τήν έλυπήθη, ή συνεμερί- 
ζετο  ίσως καί αύτός τήν ανυπομονησίαν της.

—  Μή χολοσκάνης, ε ίπ ε.Π η γα ίνω  σιγά σιγά 
νά ίδώ .

Έπροχώρησε βραδέως πρός τήν καλύβην τεί- 
νων τά  ώ τα  άνά πάν βήμα. Δέν ήκουε τίποτε. 
“Ο τε έφθασεν εις τήν θύραν έστάθη. Ό  ίερεύς 
έλεγέ τ ι ταπεινή τή  φωνή. Μόλις ήδύνατο ν' 
άκούσφ δ γέρων. Έκυψ ε τήν  κεφαλήν έντος τής 
καλύβης. Τού λεπρού ή  κεφαλή δέν έφαίνετο. 
Τήν άπέκρυπτον τ ά  νώτα τού ίερέως, όςτις γο
νατιστός έπί τού έδάφους, κλίνων τόν αυχένα 
πρός τόν λεπρόν, προσηύχετο. Ή  λευκή οθόνη 
διά τή ς  δποίας δ Γεροθανάσης είχε καλύψει τό 
πρόσωπον τού ασθενούς, έκειτο έκεΐ έρριμμένη 
παρά τούς πόδας του.

Ό  χωρικός άπεσύρθη ήσύχως καί έπ.στρεψε 
πρός τήν είσοδον. Ή  παππαδιά ακίνητος έπί τής 
πέτρας, ακολουθούσα διά τών οφθαλμών τά ς κι
νήσεις του, έπερίμενε τήν έπιστροφήν του.

—  Τ ί είδες ; ήρώτησε.
—  Τίποτε.
Κ α τ ' έκείνην τήν στιγμήν δ ίερεύς έξήλθε τής 

καλύβης καί μέ βήμα τα  αργά διέσχισε τόν κ ή 
πον. Δέν έφόρει τό ράσον του. Ε ις τά ς άνυψου- 
μένχς χεΐρας έκράτει τό εΰχολόγιον καί τό άρτο- 
φόριον. Έ β ά δ ιζε  μέ όρθίαν καί ακίνητον τήν κε
φαλήν, μέ τό βλέμμα ήρεμον, ενώ ε'σειεν δ άνεμος 
τήν λυτήν κόμην του. Έφ αίνετο άλλος ήδη 
άνθρωπος!

Έ πλησίασε πρός τόν γέροντα καί πρός τ ή ν 
σύζυγόν του χωρίς ούδεμίαν νά έκφραση άπορίαν 
διά τήν ε”λευσίν τη ς . Άμφοτεροι έκεΐνοι δεν έκι” 
νήθησαν πρός προϋπάντησίν του. Τόν έπερίμενον 
νά ελθ η . Δέν άπηύθυναν έρωτησιν πρός αυτόν. 
Έπερίμενον νά δμιλήση.

—  Ά νεπαύθη, είπεν δ ίερεύς.
Ό  Γεροθανάσης καί ή  παππαδιά έκαμαν έν 

σιωπή τόν σταυρόν των.
—  Αϋριον τό πρωί θά έ’λθωμεν νά τόν θάψω* 

μεν, έξηκολούθησεν.
II φωνή του είχέ τι το σοβαρόν, το επιβαλ- 

λον. Ουδέποτε ή  σύζυγός τού τόν ήκουσεν δμι- 
λούντα οϋτω. Τόν ήκουε καί τά  δάκρυα άνε- 
βαινον ήσύγιυς εις τούς οφθαλμούς τη ς . ΙΙσθάνετο 
οτι ή  δοκιμασία αύτη ένίσχυσε διά παντός τήν 
ψυχήν του.
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—  Νά μείνω έδώ τήν νύκτα, ήρώτησεν δ Γ ε  
ροθανάσης.

—  Μείνε. Θ ά ενλθω  πολύ πρωί.
Κ αί βλεπων -τον σύζυγόν του ήτις έτεινε προς 

αυτόν τό ράσον,
—  Κ α λά  ε"καμες καί μοϋ τό εφερες, είπε. 

Έ σκέπ α σα  μέ τό άλλο τόν νεκρόν.
Κ α ί βαδίζοντες ό εις παρά τόν άλλον έπέ- 

στρεψαν εις τήν οικίαν των πεζοί ό ϊερεύς καί ή 
σύζυγός του.

Δ. Βικεαλς

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ
Σ η μ α σ ί α  α ύ τ ώ ν  « ρ ό ς  ά ν ί π τ υ ξ ι ν  τ ο ύ  π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ

[Σ υνίχεια · Γόε προηγούμ. φύλλον.]

Προτιθερκενοι νά έξετάσωμεν νυν τ ίς  ή  ωφέλεια 
ήν προσπορίζεται δλόκληρος ή άνθρωπότης άπό 
τω ν θησαυρών τούτων οϋς ¿κληρονόμησαν ήμίν 
οΐ προϊστορικοί χρόνοι, ήδυνάμεθα δι’ ολίγων λέ
ξεων νά παραστήσωμεν τα ύτην, λέγοντες άπλώς 
ότι οί λιθάνθρακες άντικαθιστώσι τό ξύλον, διό- 
τι όλϊγαι είνε αί χρήσεις τώ  ι λιθανθράκων άς δέν 
δύναται ν' άναπληρώση ού’τω ςη  ά λλω ς τό ξύλον 
η ό ά π ’ αύτοϋ κατασκ-υαζόμενος άνθραξ, ’Αλλά 
ή σπουδαιότης τών λιθανθράκων κεΐτα ι ε'ν τούτψ 
κυρίως ότι άνευ αύτών ούτε κα τά  προσέγγισιν δέν 
θά έπήρκει Οπως πλήρωσή τά ς  άνάγκας τής βιο
μηχανίας καί τή ς  οικιακής οικονομίας ή ποσότης 
τών ξύλων ή παραγομ.ένη επί τών ήμετέρων ζω 
νών τής γής ή ίν χώραις προσιταίς εις τήν μ ε
ταφοράν καί μη κειμέναις μακράν εις μεγάλας 
αποστάσεις. Ά π α σ α  ή  δασώ δης επιφάνεια τής 
Ευρώπης υπολογίζεται εις 2 6 0 ,9 6 2 ,1 0 0  έκτάρια, 
άτινα έτησίως αυξάνονται κα τά  3  περίπου τετρ . 
μέτρα τό έκτάριον. Ύ πολογίζοντες οϋτω τήν 
έτησϊαν αΰξησιν τής ξυλώδους ουσίας τών δασών, 
έχομεν 8 1 0  έκατομ. κυβικών μέτρων, ήτοι 5 6 7  
εκατομμύρια τόννων νεοκοποϋς ξύλου, άτινα έάν 
όντως πάντα έκόπτοντο άπό τώ ν δασών καί πάν
τα  έχρησίμευον ιός καύσιμα ξύλα ήθελον αναλο
γεί πρός 1 9 0  έκατομμύρια τόννων λιθανθράκων. 
Ό  αριθμός όμ.ως ούτος ούτε κα τά  προσέγγισιν 
φθάνει τή ν  έτησϊαν κατανά/ωσιν τών λιθανθρά
κων έν Ευρώπη, ήν ύπολ,ογίζουσιν εις 3 0 0  έκα
τομ. περίπου. Α λ λ ά  καί αν ύποθεσωμεν ότι ό άνω 
αριθμός τών καυσίμων ξύλων έπήρκει, ήτο δυνα
τόν νά ύπάρξωμεν άνευ οικοδομήσιμου ξυλείας, ή 
ήδυνάμεθα κα τά  δεύτερον λόγον νά ξυλευθώμεν 
άπό τώ ν άπεράντων δασών τής 'Ρω σσίας καί 
μεταιρέρωμεν τά  ξύλα εις τήν  δυτικήν Ευρώπην ; 
Κ α ί άν δε ήτό ποτε πιθανόν ότι τά  ξύλα θά 
έπήρκουν πρός άντικατάστασιν τώ ν  λιθανθράκων, 
τά  ξύλα τα ϋ τα  τά  διά τού; λοιπούς εύ γ ιν εσ τ έ -

povc, ούτως είπειν, σκοπούς χρήσιμα θά έγίνοντο 
βαρύτιμα. Τήν περίσσειαν τού ξύλου καί χρη- 
σιμοποίησιν αύτοϋ εις οίκοδομίαν, ναυπηγίαν, τ ε -  
χνουργίαν κ .τ .λ .  χρεωστούμεν είςτούς λιθάνθρα
κας. Ε ις αυτούς επ ίση ; χρεωστούμεν εμμέσως τήν 
συμπλήρωσιν μ.εγάλης ποσότητο; τή ς  γιγαντώ - 
δους καί άδιακόπως αΰξανομένης καταναλώ σεω ; 
χάρτου διά ξύλου, άνευ τής οποίας ό χάρτης θά 
έγίνετο βαρύτιμος,άν δεν είχομεν τούς λιθάνθρα
κας ώς καύσιμον ύλην. ’Εν γένει δέ φαίνεται 
ολως άκατάά-ηπτον πώ ς ήτο δυνατόν ό άνθρωπος 
άνευ λιθανθράκων νά φθάση εις τήν σημερινήν 
κατάστασιν τή ς βιομηχανίας, ήόπερ τα ύτό ,είςτόν  
σημερινόν βαθμόν τού πολιτισμ.ού.

Πρός τούτο έξετάσωμεν δι'ολίγω ν οϊα ; ύπηρε- 
ρεσίας παρέχουσιν ήμίν οί λιθάνθρακες, καί επί 
τίνων περιστάσεων γίνεται χρήσις αύτών.

Καί έν πρώ τοι; ανάγκη νά προτάξωμιν τήν 
χρήσιν τών λιθανθράκων πρός άναψιν καί θέρ- 
μανσιν τών οικιακών έστιών, αϊτινες ύπήρξαν ή 
πρώτη έφεύρεσις ήτις διεχώρισε τόν ανθρώπινον 
τρόπον τού ζήν άπό τού τών τελειοτέρων ζψων. 
Κ αί είνε μέν ά λη θέ; ότι ή άναψις καί θέρμανσις 
τών έστιών διά ξύλων διατηρείται πρό μακρο- 
τάτου χρόνου καί έχει μεγαλητέραν ε'κτασιν τής 
διά λιθανθράκων έν τή  βιομηχανία, διότι ή τ υ 
χόν μ,εγαλητέρα άξια τών ξύλων δέν λαμβάνε- 
τα ι ύπ’ οψιν ούτε γίνεται αισθητή όπως εις τήν 
βιομηχανίαν ένεκα τής μείζονος καθαριότητος, 
άπλότητος καί εύκολία: τής διά ξύλων θερμάν- 
σεως, ά λλ ' άφ’ ετέρου είνε γεγονός άναμφισβήτη- 
τον ότι έν Ε λ β ε τ ία  καί Γερμανία ή  θέρμανσις 
τών οικιών διά ξύλων περιορίζεται άπό έτους εις 
έ τ ο ;, καί ότι παραχωρεί την θέσιν αυτής εις τήν 
πολλώ εύθηνοτέραν θέρμ.ανσιν διά λιθανθράκων 
Ά ποκλειστικώ ς δέ διά λιθανθράκων γίνεται ή 
θέρμανσις όπου είνε άνάγκη νά μεταδοθή ή θερ- 
μ.ότης ύπό κεντρική; τίνος έστίας εί; πέριξ οικο
δομήματα καί χώρους, οίον εις δημόσια κ α τα σ τή 
μ α τα  ή καί εις μ εγ ά λ α ; ιδιω τικά ; οικίας. Ή  μέ 
θοδο; αΰτη τή ς  θερμ.άνσεως είνε πρό καιρού έν 
χρήσει έν τή  Βορείω Α μερική , καίτοι αυτόθι 
μεταχειρίζονται καί ξύλα , έν δέ τ ή  Α γ γ λ ία  
δαπανώνται έτη σ ίω ; ύπέρ τά  2 0  έκατομμ.ύρια 
τόννων λιθανθράκων εί; οικιακά; άνάγκας.

Μεταβαίνοντες νύν ε ί; τήν χρήσιν τώ ν λιθαν
θράκων εις τήν βιομηχανίαν, δέν είνε άνάγη νά 
ένδιατρίνωμεν εις τάς μικρά; βιομηχανικά; τ ε - 
χνουργίας. α ίτινε: έχουσιν άνάγκην καυσίμου ύ
λης. Ά ρ κ εΐ νά εϊπωμεν άπλώς τήν λέξιν àr/tfic  
όπως πείσωμ.εν πάραυτα έκαστον ότι ή άνθρω- 
πότης άδύνατον νά ζήσηέφεξής άνευ άνθράκων. 
Χώραι θερμ.αίνουσαι τον άτμ,ολέβητα διά ξύλων, 
άχυρων ή καί διά τύρφης δέν είνε προκεχωρημέ- 
ναι εις τόν πολιτισμόν. Π αραγωγή άτμού διά 
τών ϋλών τούτων δεικνύει κατάστασιν μ ετα β α 
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τικήν άπό τή ς χρονικής περιόδου τών άρχεγόνων 
δασών ή άπό τών στεππώ ν εις τόν πολιτισμόν, 
όπως π .χ . εις τάς δ υ τικ ά ; καί νοτίους χώρας 
τής βορείου ’Αμερικής καί έν 'Ρω σσία.

Ά λ λ ά  καί ή  τοιουτότροπος θέρμ.ανσις δέν δύ· 
ναται νά διαρκέση έπί μακρόν, διότι έν πολλαίς 
π . χ . χώραις τής βορείου 'Αμερικής ήρξαντο νά 
α'ισθάνωνται τήν άνουν σπατάλην τών ξύλων, 
δι’ ής εις δύο ή τρεις γενεάς ανθρώπων κα τε- 
στράφη ή βλάστησις ολοκλήρων εκατονταετηρί
δων, χωρίς νά έπέλθη ποιά τ ι ;  άντικατάστασις. 
Ά λ λ ’ έκεί τουλάχιστον δύναταί τις νά παρηγο- 
ρηθή, άναλογιζόμενο; ότι ύπάρχουσιν έγγύς οί 
υπόγειοι θησαυροί τών λιθανθράκων, ένψ χώραι, 
αϊτινε; ού μ-όνον είνε π τω χα ί εί: λιθάνθρακες άλ
λά καί μ-ακράν τών άνθρακωρυχείων, οίαιπ.χ.είνε 
χώραι τινες τή ς 'Ρω σσίας, εύρίσκονται εις πολλω 
χείρονα κατάστασιν. Ουδέποτε δύναται ένταύθα 
νά ίδρυθή μόνιμ,ο; καί έκτεταμ.ένη βιομ.ηχ_ανία · 
μόνον δέ ήέργασία  διά τών χειρών δύναται νά 
παραγάγη τ ι καί τούτο μόνον όταν ή κ ινητή
ριος δυναμ.ις είνε όλ.ως δευτερεύουσα καί έπου- 
σιώδης-

Τ ί δέ δέν έκ τελεϊ δ άτμ.ός; Παραλείποντες 
τήν χρήσιν αύτοϋ ώς δυνάμεω; θερμαντικής δι’ 
άπ’εύθείας εισροής ή δ ι' άπαγωγών σωλήνων,ά- 
ναφέρομ,εν τήν  χρήσιν αυτού ώ ; δυνάμεως κινη
τικής καί πηγής δυνάμεως εργατικής, διά τής 
αεταβολής τής έν έντάσει δυνάμ,εως αύτοϋ έντός 
τών άτμ.ομ.ηχανών εις άληθή κίνησιν καί ύπερ- 
νίκησιν αντιστάσεων.

Ή  ύπό τών άτμομηχανών τελουμένη εργασία 
εϊθισται γενικώς νά εκφράζεται διά τής δυνά
μ εω ; τών ίππων. Έ ά ν  όμως άντί τώ ν έν ένερ- 
γεία άτμ.ομηχανών,τών τρεφομ.ένων μόνον δ ι' αν
θράκων, ε'ίχομεν άληθεϊς "ππους, πού ήθέλομεν 
εΰρει τροφήν όπως θρίψωμεν τά  έκατομμύρια 
α ύτώ ν; Κ αί άν δέ δέν λαβωμεν ποσώς ύπ' οψιν 
ήμών τήν  πο.Ι.Ιω  ενθη>·ατΙρα>· εργασίαν διά τού 
άτμού, πάλιν δέν δυνάμεθα ν’ άντικαταστήσω- 
μεν τά ς έξοχου; καί ισχυρά; ιδ ιότητα ς ατμομη
χανή; έργοστασίου ή άτμοπλοίου ή άλλου τίνος 
μηχανισμού διά μεγάλου άριθμού ίππων έχόν- 
των σάρκα; καί αίμ.α Ούτε θά ήτο δέ ποτε 
δυ νατόν άνευ τ ή ;  δυνάμεω; τού άτμού νά έκ - 
τελεσθή πλήθος έργασ ιών, άνευ τών δποίων ούτε 
δυνάμεθα σήμερον νά σκεφθώμεν ύ’παρξιν άξίαν 
άνθρώπων. 'Α τμομηχαναί κινοϋσι τά ς  ατράκτου; 
έφ’ ών τυλίσσεται τό νήμα καί τούς ιστούς έφ’ 
ών ύφαίνεται τό ύφασμα, άτμομηχαναί κινοϋσι 
τούς τόρνους καί πολυάριθμα ά λλα  εργαλεία δι' 
ών είσί κατηρτισμ.έναι αί μηχαναί τώ ν ύφασμα- 
τουργείων καί άλλων βιομ.ηχανικών κ α τα στη μ ά 
των· αί άτμομηχαναί είσέδυσαν άπανταχού. Ό  
βαφεύς κα ί γναφεύς ούδόλως δύναται σήμερον 
νά ύπάρξη άνευ άτμού, έπίσης δέ δ άνθογράφος 
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τών υφασμάτων. Δ ι’ άτμού έπίσης ύφαίνονται, 
πλέκονται, λευκαίνονται, χρώννυνται ή κοσμούν
τα ι αί ούσίαι δι’ ών ένδυόμεθα ή κοσμοϋμεν 
τούς οίκους μας ή έν γίνει χρησιμοποιούμεν εις 
τήν οικιακήν ήμών οικονομίαν. Μ ικρότερα; ε'κ- 
τά σεω ς, ά λλ’ ΐκανώς μ.εγάλη εν τισι χώραις εινε 
ή χρήσ.ς τού άτμού εις τήν βιομηχανίαν τών 
τροφίμων π .χ . έν Γ α λ λία , Γερμάνιο:, ’Α γγλία . 
Ε ις  χώρας ένθα υπάρχει διαρκής κινητήριος 
δύναμις τού ϋδατος δέν αλέθεται δ σίτο ; δι’ 
άτμού· άλλά καί τότε μόνον σχετικώ ς μικράί 
πόλεις δύνανται νά στερηθώσι τώ ν άτμομύλων. 
Ζακχαροποιεία, ζυθοποιεία καί οίνοπνευματαποι- 
εία μ-όνον έν σμικρψ δύνανται νά ύπάρξωσιν άνευ 
άτμού. Ό  κρεοπώλης καί τυροκόμος έργάζονται 
ε’ισέτι παρ’ ήμίν άνευ άτμού. οί άμερικανικοί ό- 
μ,ω ςάλάντες καί οί τυροί είνε προϊόντα τή ς δυ
νάμεως τού άτμού, πολύ δέ όλίγαι έκ τών με
γάλων χο/ρών τής κεντρικής καί νοτίου Εύρώπης 
θά ήδύναντο νά προμ.ηθεύωνται τά  πρός ζωάρ- 
κειαν άν μή δ ά τμ ό ; μετέφερεν εις αύτάς άλλα - 
χόθεν μέγα μέρο; τών τροφίμων αύτών. Κ α ί ή 
μικρά δέ τιμ ή  τών δημ.ητριακών καρπών, δ  ι’ ής 
ή  Α μερική  συναγωνίζεται πρός τούς Ευρωπαίους 
γεωκτήμονας πρό τών ίδιων αύτών θυρών, είνε 
συνέπεια τ ή ;  κα τα π λη κ τικ ή ς αύτόθι ά να π τύ- 
ξεως τής άτμ.οκινήτου βιομηχανίας, δι’ ής όσον έν 
οϋδεμ.ιά άλλη χώρα τής Εύρώπης, ούτε έν αύτή 
τή  ’Α γγλία, δι’ άτμοκινήτων γεωργικών μ.η- 
χανών θερίζουσι καί άλωνίζουσι καί έν γένει 
έκτελοϋσι πάσαν γεωργικήν έργασίαν.

Έ ά ν  έσκοπούμεν νά διατρίψωμεν έπί πολύ 
έπί τών πολυαρίθμων έφαρμ,ογών τών ά τμομηχα 
νών, έξ ών ήδη άνεφέραμεν τά ς έγγύτα τα  θ ι-  
γούσας τόν καθημερινόν τού άνθρώπου βίον, ήθέ- 
λαμεν κουράσει τόν αναγνώστην, άναγράφοντες 
ξηρόν κατάλογον τών πολυπληθών τού άτμού 
χρήσεων. Μίαν όμ.ως έφαρμογήν, τήν μ εγ α λ η τέ
ραν πασών καί σπουδαιότερα ν αίσθανόμεθα την 
ανάγκην νά μή παρασιωπήσωμεν, ήτοι την τού 
άτμ.οϋ πρό; κίνησιν τών σιδηροδρόμων καί ά -  
τμ.οπλοίων. Ούδεμία άλλη δύναμις φυσική ούτε 
ά λλη  τις παραγομένη έκ ζωσών οργανώσεων ητο 
δυνατόν ν’ άντικαταστήση τόν άτμ.όν. Μόνον διά 
τού άτμού δύναται νά κινηθή σιδηροδρομική μ η 
χανή ή πλοίον μέγα ανεξαρτήτως τού πνίοντος 
άνεμου. Διότι καί εις αύτάς ε“τ ι τ ά ; μοναδικά; 
πεςιστάσεις καθ’ άς μετεχειρίσθησαν τόν ηλε
κτρισμόν ώ ; κινητήριο·/ δύναμιν, πρώτον τίθε
ται ή ατμομηχανή εις κίνησιν, άπό ταύτης δέ 
μεταβιβάζεται ή δύναμις εις τήν  ηλεκτρικήν 
καί μεταδίδει δ ι' αύτής τήνκίνησιν. Κ αι δ ά -  
πειρότατο; δέ καί άγροικότατο; τών άνθρώ

πων γνωρίζει σήμερον καί αισθάνεται οΐαν ση
μασίαν ε'χουσι διά τήν άνθρωπότητα δλην οί 

σιδηρόδρομοι καί τά  ατμόπλοια. Πρός κίν/σιν
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όμως αυτών μ,όνον οϊ λιθάνθρακες είνε κ α τα λ - τό  παρόν άπό των χωρών έν αίς τό ύδωρ εχει
ληλοι ένεκα του μικρού χώρου δστις α παιτείτα ι μικράν πτώσιν, ύπόκειται δέ ολως εις τάς
■ w A r  1 . Μ . . . Ι ..........  ! . — ■*......................................................... . . . .  * ·  I » ___________________________________    Γ ϊ ^προς αποταμίευσιν αυτών, κα τ ' έξαίρεσιν δέ γί- 
νεται χρήσις εις τινας σιδηροδρομ,ικάς μηχανάς 
καί άλλων θερμαντικών υλών, οίον ξυλανθρά- 
κων η κόκ.

’Ενταύθα τού λόγου γενόμενοι άναφέρομεν τούς 
λόγους τού διασημοτέρου τών ζώντων σ τα τισ τε- 
κών τού Έρνέστου Έ γ γ ε λ ,  δστις εν τ φ  συγγράμ- 
μ α τι αύτού « Ή  έκατονταετηρίς τού άτμού» 
λέγει τ ά  έξης.

« I I υπέροχος τού άτμού θέσις δι’ ής ούτος έν 
βοαχυτάτω χρόνω ε'λαβε τεραστίαν άναπτυξιν 
καί εγένετο ταυτοχρόνως δ κύριος παράγων τού 
σημερινού πολιτισμού θέλει βράσει επί μακρόν 
ετι χρόνον. Διότι ή τεχνουργική και ή βιομη
χανία δέν παρέλαβον αυτόν μόνον όΐς τινα  νέαν 
δύναμιν άγνωστον μέχρι τούδε καί άμεταχείρι- 
στον, ά λ λ ’ ένεκα τών λαμπρών ιδιοτήτων άς ώς 
κινητήριος δύναμις κέκτη τα ι, ήτοι τού νά δύνα- 
τα ι νά μερισθή, νά συγκεντρωθή ή νά μ ετα β ι- 
βασθή άπό τόπου εις τόπον. Έ ν εκ α  τούτου ένί- 
κησεν δλας τά ς πριν έν χρήσει δυνάμεις καί άπε- 
μάκρυνεν ολην την τεχνουργικήν άπό τής -/ρή
σεως αύτών. Ή  μυϊκή ίύναμις τού ανθρώπου 
δυσκόλως δύναται να συγκεντρωθή πέραν στενών 
ορίων, παραλύει τα χέω ς καί επομένως δρά δυ- 
σαναλόγως. Ή  δύναμις τού ανέμου, ότέ μέν ύ - 
πάρχουσα ίαν ισχυρά δτέ δέ ολως ασθενής,είνε 
άχρηστος, ά τε  ασταθής, έχουσα ώς μόνον προσόν 
οτι είνε απανταχού παρούσα. Ε ις τόν άνεμον είνε

ιδιοτροπίας τών ατμοσφαιρικών μεταβολών. Π ό
σον δέ άλλοία εινε ή δύναμις τού ά τμ ού! ’Ε 
λεύθερα τοπικών δεσμών παράγεται ευχερέστατα 
καί τα χ ύ τα τα  καί καταπαύεται, συγκεντρούται 
εις μεγάλας δυνάμεις καί έκτελεΐ καί τά ς έλα 
χ ίσ τα ς έργασίας. Είνε ακαταπόνητος καί ανε
ξάντλητος- δ καιρός ούδεμίαν άσκεϊ έπ’ αυτής 
έπίδρασιν. Πρός τούτοις δέ δύναται νά άλλάσση 
τόπον, όπως καί ή  μυϊκή δύναμις, άλλά  μ ετά  
τοιαύτης τα χύτητος καί εμμονής, ώ στε ούτε συ
ναγωνισμός τών δύο τούτων δυνάμεων δύναται 
νά ύπάρξγ. Περί τού άτμού δύναται τις  μετά 
θάρρους νά εΐπγ, δτι άν δέν έμηδένισε τά ς άπο- 
στάσεις τών χωρών ά π ’ άλλήλω ν. έσμίκρυνεν αυ- 
τά ς τούλάχιστον κατά τά  εννέα δέκα τα . ’Ε π ειδή  
δέ πρός διάβασιν τών άποστάσεων άπαιτεϊται 
χρόνος, έσμίκρυνεν άναλόγως καί την άπώλειαν 
τού χρόνου. ’Επειδή δέ πάλιν δ χρόνος είνε ή ύλη 
έκ ής συνίσταται ή 'ζω η,δ  άτμός έμήκυνε, καί όσω 
επιταχύνει τάς κινήσεις του τελειοποιούμενος,μη
κύνει άδιαλείπτως τόν βίον τής άδιακόπως εις 
τά  πρόσω χωρούσης άνθρωπότητος.

Τοιαύτα πλεονεκτήματα έχουσα ή δύναμις 
τού άτμού ήτο φυσική συνέπεια νά κυρίαρχήσγ 
τών λοιπών γνωστών δυνάμεων. Είνε δέ όντως 
θαύμα δτι ή κραταιά αύτη κυριαρχία έπήλθεν έν 
σχετικώ ς βραχεί δ ια στή μ α τι χρόνου,όπως έπίσης 
είνε θαυμαστή καί ή κα τα γω γή τώ ν μέσων δΓ  
ών έπήλθεν ή τοιαύτη άναμόρφωσις, ής ή  ίστο-

δλως άδιάφορον άν κινή 10 ή 1 0 0  ανεμομύλους ρέα δέν έχει νά δείξη παράδειγμα δμ,οιον».
έν χώρψ σμικ.ρω, άρκεΐ μόνον νά πνίη- ά λ λ ' δ I Πριν ή άπαντήσωμεν εις τήν διά τών τελευ- 
άνεμος δεν δύναται καί νά συγκεντρωθή. Ή  δ ύ - ταιων λέξεων τού 'Ε γ γ ε λ  έγειρομένην ά-πορίαν,
ναμις τού ϋδατος, δρώσα διά τή ς  βαρύτητος ή θεωρήσωμεν στατιστικάς τινας πληροφορίας τού
καί διά τών ώσεων, δέν υπάρχει απανταχού ,καί ίδιου συγγράμματος έκ πολυαρίθμ.ων πληροφοριών
άν δέ κατορθωθή νά χρησιμ,οποιηθή πρός κίνησιν συλλεχθείσας. Ό  άκόλουθος πίναξ περιέχει τάς
ή  άμπωτις καί ή παλίρροια πάλιν θέλει είσθαι δυνάμεις τών μηχανών εις 'ίππους τών σπουδαιο-
μόνον έν τώ  τόπω τής ύπάρξεως αύτής γρησι- τέρων βιομηχανικών πόλεων κατά τό τέλος τού
μοποιήσιμος. Ή  δύναμις αύτη μερίζεται πρός έτους 1 8 7 7 .

Δ Γ Ν Α Μ Ε ΙΣ  ΤΩ Ν  Μ Η Χ Α Ν Ω Ν

Κ ράτη. Ά τμομηχαναί 
έδ ραΐαι.

Ά τμομηχα να ί 
κινούμε ναι.

Α τμ ό π λοια . Έ ν  δλ<ρ.

Μ εγάλη Βρεττανία . 2 ,0 0 0 ,0 0 0 3 ,2 4 2 ,0 0 0 1 , 7 * 4 , 0 0 0 6 ,9 8 6 ,0 0 0

Ήνωμέναι Πολιτείαι. 1 ,9 8 7 ,0 0 0 4 ,9 3 3 ,5 0 0 5 7 2 ,4 0 ο 7 ,4 9 2 ,9 0 0

Γ  ερμανία. 1 ,3 2 0 ,6 4 7 2 ,8 5 9 ,4 5 0 1 7 9 ,2 8 0 4 ,3 5 9 ,3 7 7

Γα λλία . 4 9 2 ,4 1 8 2 ,3 5 8 ,9 9 3 1 7 3 ,0 9 3 3 ,0 2 4 ,5 0 1

Αυστρία. 1 5 7 ,2 7 9 9 8 9 ,9 2 2 1 2 7 ,8 7 5 1 ,2 7 5 ,0 7 6

’Ιταλία . 5 4 ,2 3 1 ί 1
Βέλγιον. 1 1 5 6 8 ,1 3 9

Ε λ β ε τ ία . 2 0 ,0 0 0 2 2 8 ,2 9 5
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Ό  άριθμός τών καθ' άπασαν τήν γήν έδραίων 
καί κινητών άτμομηχανών άνήοχετο κα τά  τό ε"- 
τος 1 8 S 0  εις 2 0 0 ,0 0 0  έχούσας δύναμιν πολλω 
μείζονα τών 13 έκατομμ.υρίων ί'ππων, αί δέ έν 
ένεργεία άτμομηχαναί τών 3 5 0 ,0 0 0  χιλιόμετρα 
μακρών σιδηροδρομικών γραμμών άνήοχοντο εις
1 0 5 .0 0 0  έχούσας δύναμιν 3 0  εκατομμυρίων ίπ 
πων. Ε ις  τά ς παντειδείς τα ύτα ς άτμοκινήτους 
επιχειρήσεις ύπολογίζετο έν ετεο 1 8 8 0  μόνον έν 
Γερμανίρε κεφάλαιον δαπανηθέν 1 1 .0 0 0  έκατομ- 
μύρια μάρκαι, έξ ών τά  δύο τρίτα  περίπου άνή- 
κουσιν εις τούς σιδηροδρόμους. Δι’ άπασαν επο
μένως τήν γήν πρέπει νά ύποθέσωμεν κεφάλαιον
1 2 0 .0 0 0  έκατομμυρίων μαρκών, ποσόν δπερ βε
βαίως είνε πολλω εύκολώτερον νά γράψη τις καί 
προφέρη παρά νά συλλάβη έν τώ  νώ. Δικαίως 
λοιπόν δ E n g e l  θεωρεί ώς θαύμα τήν εύρεσιν 
καί καταβολήν τού ποσού τούτου, καθόσον μάλι
στα ή έφεύρεσις τή ς άτμομηχανής, οία ύπάρχει 
τήν σήμερον έγένετο έν ίτ ε ι  1 7 7 5 , ή δέ κυρίως 
διάδοσις αύτής εις τήν ήπειρωτικήν Ευρώπην κα 
τά  τά ςά ρχά ς τή ς παρούσηςέκατονταετηρίδοςκαί 
μάλιστα πρό 4 0  μόλις ετών. Τά θαύμα δμως τού
το εξη γεί σαφώς ή  έπιστημονική ερευνά, καθ’ ήν 
τό δυσαντίληπτον τούτο κεφάλαιον τών 1 2 0  δι
σεκατομμυρίων ώκονομήθη κα τά  τό διάστημα 
τών 5 0  τούτων έτώ ν, ήτοι δ ι’ άλλων λέξεων έ- 
πλάσθη έξ άρχής. Μ ή λησμονώμεν δτι δ άριθμός 
τών ονομαστικών ’ίππων τών άτμομηχανών εινε 
πολλω μεγαλήτερος τώνσυνισταμένων ε'ξ αίματος 
καί σαρκός. Έ ν  Γερμανία π .χ . ύπάρχουσι 4 1|2 
έκατομμύρια ίππων τών άτμομηχανών (δυνάμεως) 
άπέναντι 3  έκατομ-μυρίων άληθινών ίππων. ’Ε κ 
τός δέ τούτου άτμομηχανή, έχουσα δύναμιν ένός 
ίππου καί έργαζομένη 2 4  ώρα; καθ’ έκάστην, 
έκτελεΐ εργασίαν ΐσην πρός τρεις ζώντας ίππους, 
καί άν ύποθέσωμεν δτι ούτοι εργάζονται 8  ώρας 
καθ’ έκάστην, οί δέ τρεις ούτοι ίπποι άναλογοϋσι 
πρός έπτάκις τοσούτους ανθρώπους, έάν την έρ- 
γασίαν εκείνων άνεπλήρου ή  μυϊκή δύναμις τού
των. Πόσοι δμως εύθηνοτέρα δέν είνε ή εργασία 
τών καλουμένων ίππων τή ς  άτμομηχανής συγ- 
κρινομένη πρός τήν τών αληθών ίππων ή τού άν- 
θρώπου! Οί ύπολογίσαντες τήν δαπάνην τών 
άπαιτουμένων πρός κίνησιν ένός τόννου ( 1 0 0 0  χ ι- 
λιογρ.) εις ύψος ένός χιλιομέτρου εύρον δτι ή εργα
σία τών ίππων είνε 6κις— 2 5 κ ις , ή δέ τού άν- 
θρώπου 2 0 — 120κις άκριβωτεοα τής τών ίππων 
άτμομηχανής.

Κ α τά  τούς ύπολογισμούς τού "Ε γγελ  έν ΙΙρωσ- 
σία άπό τού 1 8 4 4  μέχρι τού 1 8 7 8  διά τής με
ταφοράς εμπορευμάτων διά τώ ) σιδηροδρόμων 
οίκονομήθησαν 1 8 , 1 5 1  εκατομμύρια μαρκών. Εις 
τα ύτα  προσθετέον τά  έσοδα έκ τή ς  μεταφοράς 

τών άνθρώπων, ήτις καί εύθηνοτέρα είνε καί οί- 

κονομ,εΐ χρόνον, ήτοι 1 ,7 5 5 ,0 0 0 .0 0 0  έν όλφ

2 0 ,3 1 7 .0 0 0 ,0 0 0  μαρκών, ών τά  δύο τρίτα 
άνήκουσιν εις τά  έτη 1 8 7 1  — 1 8 7 8 .  Έ τ ι  μείζονα 
είνε τά  έμμεσα πλεονεκτήματα τής διά σιδηρο
δρόμου καί άτμ.οπλοίων συγκοινωνίας Ό π ω ς  δέ 
ύπολογίσωμεν τα ύτα  καί λάβωμεν γενικόν τι έςα- 
γόμενον,άρκεϊ νάπολλαπλασιάσωμεν έπί τό τετρα- 
πλούν τάς άκαθαρίστους προσόδους τών σιδηροδρό
μων. Αλλά καίάνδιπλασιάσωμεν μ.όνον αύτάς, τά  
8  δισ εκατομμύρια μαρκών, άτινα είνε ή έτησία  ά - 
καθάριστος πρόσοδος δλων τών σιδηροδρόμων τής 
γ ή ς, ών τό κεφάλαιον ανέρχεται εις 8 0  δισεκα— 
τομιύρια μαρκών, άντιστοιχούσι πρός άμεσον καί 
έμμεσον κέρδος 16 δισεκατομμυρίων μαρκών εις 
¿V εζο ς . Ώ σ τ ε  ουδόλως πρέπει νά άπορώμεν πό
θε ν πηγάζουσι τά  κεφάλαια άτινα διευκολύνουσε 
τήν κατασκευήν σιδηροδρόμων κα ί άλλων α τ- 
μοκινήτων επιχειρήσεων. Μή λησμ.ονώμ.εν προς 
τούτοις δτι πάντα τα ύτα  τά  κεφάλαια διά τών 
μισθών τών εργατών πίπτουσι κα τά  μέγα  με’ ρος 
ώς κιρποφόρος βροχή εις δλας τά ς κλάσεις τής 
κοινωνίας.

Γ Ε π ετα ι ιό  τέ)ο ;.1
Σ . Μ.

 ---------

Η ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑ

"Αν δ άνήρ κυρίαρχη τής οικογένειας, άν έφορά 
επ ’ αυτήν καί τήν  διοική, ύπάρχει κράτος τι π ε- 
ριωρισμένον άναμ,φιβόλως, άλλ’ άπέραντον ώς προς 
τά ς λεπτομέρειας καί τά ς διά τήν εύδαιμ-ονίαν 
τή ς οικογένειας συνέπειας, έν φ  ή  γυνη ενασκεί 
άμεσον καί σχεδόν απόλυτον κυριαρχίαν. Τούτο 
δέ είνε ό οίκος.

Ή  περί τού οίκου ασχολία δυνατόν νά νοηθή 
ύπό πολλάς επόψεις· δυνατόν νά θεωρηθή ώς 
ταπεινή καί έξευτελιστική εργασία, άναξία εύ 
ήγμένης γυναεκός καί εις θεραπαινίδας άρμό- 
ζουσα- ή ανάγκη ταπεινωτική εις ήν δέον νά 
ύποβάλληται ή γυνή μή δυναμένη νά πράξη, 
άλλως- ή καθήκον, ά λλά  καθήκον θλιβερόν, 
ψυχρόν, ανιαρόν ή τέλος καθήκον καί π ά 
λιν ά λ λ ά  καθήκον έπιτελούμενον μετά  προθυμ,ίας, 
μετά  διαφέροντος, μ ετά  πάθους.

Έ κ  τών γνωμών τούτων ποια είνε ή  α λη 
θής -, Ή  πριότη είνε προφανώς άνόητος. Ή  κυ
βέρνησες τού οίκου είνε απαραίτητος, τού συμ
φέροντος τής οικογένειας άπαιτούντο; τα ύτην 
έπιτακτικώς. ’Ολίγον σημ.αίνει άν τά  μεγάλα 
οικογενειακά συμφέροντα πρςστατεύωνται έκτος 
τού οίκου ύπό τού συζύγου, ε’ντός δέ αύτού επι
κρατεί α ταξία  εν τοϊς καθ’ έκαστον καί έν τα ίς  
δαπάναις. ’Α λλά τίνι έπ ιβά λλετα ι ή  περί τών 
τού οίκου μέριμνα ; Ούχί βεβαίως τώ  άνδρί- οΰ- 
τος ίκανώς απασχολείται ύπό τού επαγγέλματος
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και τής γενικής τής οικογένειας έποπτείας, ώστε 
ή εν πρέπει να άπασχολήται καί ύπό τών μυρίων 
φροντίδων του καθ’ έκάστην βίου. "Αλλως δέ δέν 
είνε πρός ταύτας κατάλληλος, καί μόνον επί ζη
μία εύγενεστέρων ασχολιών δύναται νά κατα- 
στή ικανός καί ¿¡άπειρος περί ταύτην τέλος άν 
η περι του οικου φροντίς Οεωρήται ύποδεεστέρα τής 
γυναικός,κατά μείζονα λόγον είνε ύποδεστέρα του 
άνδρός. Η διεύθυνσις τοϋ οίκου λοιπόν δέν είνε ε'ρ- 
γον του άνδρός, άν δέ μηδέ τής γυναικός είνε, 
τότε εις ποιον ανήκει ; Δεν είνε ανάγκη νά εϊπω 
ότι δέν είνε ε”ργον τών παίδων· υπολείπονται οί 
θεράποντες. ’Αλλά δυνάμεθα νά έμπιστευθώμεν 
εις τήν νοημοσύνην, εις τό ένδιαφέρον, εις τήν 
τιμιότητα τών θεραπόντων ; Διάνα παραδώση τήν 
οικογένειαν εις τήν άβεβαίαν ταύτην τύχην ό ά- 
νήρ ά.φιέρωσε τόν βίον εις τήν γυναίκα, άμφότε- 
ροι δε ¿γέννησαν τέκνα ;

Η περί τών οικιακών λοιπόν μέριμνα είνε ά - 
παραίτητος εις τήν γυναίκα, άλλ’ είνε άρά γε 
ανάγκη ταπεινωτική, δουλικός ζυγό; όν δέν δέ
χεται είμή μόνον διότι αδυνατεί ν’ απαλλαγή 
αύτού ; Τόν ζυγόν τοϋτον αύτή αϋτη καθιστά 
δουλικον ύφισταμένη αύτόν ώς ά,γγαρείαν· αύ- 
θορμήτως γίνεται θεράπαινα μεριμνώσα περί τών 
τού οίκου, καί άμείβουσα δι’ υλικών φροντίδων 
τήν διατροφήν καί τήν ασφάλειαν, ήν παρέχει 
αυτή b σύζυγος. Ούτω λοιπόν ό ¿'ευτελισμός, όν 
εύρίσκει έν τ·ή διοικήσει του οίκου είνε καθ’ ολο
κληρίαν εκούσιος. "Αλλοι;, άν ή του οίκου διοί- 
κησις είνε άνάγκη διά τήν γυναίκα, είνε καί κα
θήκον- διότι έκαστος άρέσκεται νά. πράττη δτι 
ούδείς δύναται νά πράξη άντ’ αύτοϋ- καί ή α 
νάγκη μεταβαλλόμενη εις καθήκον άπόλλυσι παν 
τό δυσάρεστον διά τήν φιλαυτίαν καί τό βαρύ 
διά τήν ύπερηφάνειαν Δέν είνε κτηνώδης νόμος, 
εις όν ύποκύπτομεν παρά τήν θέλησίν μας, διότι 
δέν δυνάμεθα νά πράξωμεν άλλως· είνε λογικός 
νόμος εις όν ύπακοΰομεν διότι είνε λογικός· ή περί 
του οίκου μέριμ,να λοιπόν είνε καθήκον- άλλά 
καθήκον οπερ άπλώς πρέπει νά έκτελήται, χω
ρίς νά φροντίζωμεν νά έκτελώμεν αύτό μετά γχ- 
ριτος, μεθ’ ηδονής, μετά χαράς ; Έν γένει δέ 
τό άνευ ηδονής καθήκον έκτελεΐται καλώ ς; 
Οταν τις ζητή μόνον τό καθήκον του νά δια— 

πΡ*ζη κ.αί ούδέν άλλο, έκτελεϊ άράγε όλ.ον αύ
τοϋ τό καθήκον, δύναται δε νά έκτελέσγ, τό 
πλέον του καθήκοντος άνευ πάθους καί έρωτος ; 
Αύστηροί τινες ηθικολόγοι ΰπεστήριξαν τό δόγμα 
τούτο, ότι άλλοιοϋμεν καί καταστρέφομεν τό κα
θήκον άναμιγνύοντες τήν ε’λαχίστην ηδονήν, καί 
αύτην ε"τι τήν επί τή έπιτελέσει του καθήκον
τος. Ό  γερμανός φιλόσοφος Κάντιος ύπεστή- 
ριζε την γνώμην ταύτην 6 συμπατριώτης αύτοϋ 
Σχίλλερος επικρίνει αύτόν δηκτικώς διά τοϋ έξής : 
«Ηύχαριστήθην πράξας καλόν εις τόν γείτονά

μου, τούτο δέμέ δυσάρεστε!!» Ό  ’Αριστοτέλης, 
όστις ήτο μέγας ηθικολόγος,ώρισε τόν ένάρετον άν
θρωπον ώς «τόν ευαρεστούμενου επί τή έκτελέσει 
έναρέτων πράξεων.»

Ό  ωραίος ούτος ορισμός δύναται εύκόλως νά 
δικαιολογηθή έν τή θεωρία, έν τή πράζει δέ είνε 
αναμφισβήτητος. Ή  κυβέρνησες τοϋ οίκου δέον 
λοιπόν νά ή εις την γυναίκα εύάρεστον καθήκον, 
πρέπει δ ' αϋτη νά εύαρεστήται έξ αύτής, νά 
έπιλαμ.βάνηται ταύτης έν σοβαρότητι καί φαι- 
δρότητι είνε δέ θαυμασίως πρός τούτο κατάλ
ληλος. Τό πνεύμα αύτής, φιλούν τά  έπί μέρος, 
ήκιστα ρέπον εις τάς άφηρημένας ιδέας, ανα
πτύσσεται καί άναδείκνυται έν τή μερίμνη τής 
οικιακής διοικήσεως.Άς μή πιστεύηδέ οτι ή διεύ- 
θυνσις τού οίκου δέν δύναται νά παράσχη αφορμήν 
πρός άρετάς ύψηλάς, εύγενεϊ; ή άβράς. Ή  οικο
νομία επί παραδείγματι είνε άρετή καί ταπεινή 
καί κοινή. Ούδείς καυχάται ε”χων αυτήν, πολ
λοί δέ καυχώνται διότι δέν τήν έχουσιν. Καί έν 
τούτοις άν διά τής οίκονομ.ίας ή γυνή φείδηται 
τής έργασίας τοϋ άνδρός καί τών ημερών τοϋ συ
ζύγου καί διαφυλάττη τεμά/ιον άρτου εις τά  
τέκνα της, άν διά τής οίκονομ.ίας σώζη τήν ύπό- 
ληψιν τής οικογένειας καί χωρίς νά ζητή νά 
θαμβώση τούς οφθαλμούς διά δανείου φωτός μ.η 
άποκούπτοντος τήν ένδειαν, έφελ.κύει τόν σεβα
σμόν διά μετριόφρονος αξιοπρέπειας καί ύπερη- 
φάνου άπλότητος, ή άρετή αϋτη ήτις θεωρείται 
χυδαία, δέν δύναται δικαίως νά θεωρηθή ηρωική 
άρετή, καθ’ ούς χρόνους Ιδίως ή έξάσκησις αύ
τής είνε δυσχερεστάτη καί ή κοινωνία καταβι- 
βρώσκεται ύπό ολέθριας άμίλλης πρός πολυτέ
λειαν καί άκορέστου ανάγκης έπιδείξεως ;

Ί Ι  τάξις, ό κανών, είνε άρετή ψυχρά καί ήκι
στα θελκτική- καί έν τούτοις ή τάξις έν τω 
κατ'οίκον βίω είνε ήδη ή τάξις έν ταίς σκέψεσιν, 
έν τοΐς αίσθήμασι. Δέν είνε ολη ευδαιμονία άλλά 
μ.έρος τι τής εύδαιμονίας- ό ήσκημένος παρατη
ρητής γινιύσκει ότι ή τάξις έν τω εξωτερικό) βίω 
είνε συνήθως σύμπτωμα έντελεστέρα; τάξεως- 
οικογένεια δέ έν τάξει βιοϋσα είνε ώς έπί τό 
πλεΐστον- οικογένεια έν ύμονοία καί ησυχία δια- 
τελούσα.

Ά λ λ ω ς  δέ ούχί μόνον τάς λογικάς άρετάς εύ- 
ρίσκει ή γυνή αφορμήν ν’ άναπτύξη έν τω  έσω- 
τερικώ οικογενειακό) βίω - δύναται ομοίως νά είσα- 
γάγη καί τά κύρια τής φύσεο>ς αύτής χαρακτηρι
στικά,τήν καλαισθησίαν, τήν χάριν. Χάρις καί 
ένασχόλησι; περί τά τοϋ οίκου φαίνονται άντίθετοι 
καί άνταναιρούμ.εναι έννοια·.· άλλά δέν είνε τοι- 
αύται καί εις τούς διακοίνοντας τά πράγματα, 
τούς μή βλέποντας τό άόρατον όπίσω τοϋ όρατοϋ 
καί άγνουύντας τήν άπόκρυφον σχέσιν τών υλικών 
πρός τά πνευματικά πράγματα. Τά πάντα λαμ- 
βάνουσι ψυχήν, ζωογονούνται, -χρωματίζονται
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ύπό τήν πνοήν τοϋ αισθήματος. Δυνατόν νά ύ- 
πάρξη καί έν ταίς ταπεινοτάταις άσχολίαις τοϋ 
εσωτερικού βίου τέχνη τις άποκρύπτουσα τά ρ.η 
θέλγοντατά ομματα, τέχνη τις τούδιάγειν άνευ 
πολυτελείας, άνευ μεγάλων δαπανών, άλλ ού
τως ώστε νά εύαρεστήται ή καλαισθησία καί ή 
φαντασία. Ή  πτωχότερα τοϋ λαού κόρη έ’χει άν
θος τι εις τό παράθυρ όν της- δέν είνε άπόδειξις 
τούτο οτι δ βίο: δύναται νά κοσμήται έν πάση 
κοινωνική τάξει ; Τό έπίχαρι τοϋ βίου ούδέν έχει 
τό πρός τήν ηθικήν άπαδον, οταν δέν ή δυσα
νάλογον πρός τά  μέσα άτινα παρέχει εις ημάς 
ή τύχη. Μήπως ή φύσις στερείται χάριτος καί 
εύπρεπείας ; μή καί εις τά ευτελέστερα τών άν- 
τικειμένων δέν ίδωκε στολισμ.όν μεγαλοπρεπέ- 
στερον άπό τοϋ τόν Σολομώντος έν όλη αύτοϋ τή 
δόξη ; Ή  περί τού οίκου λοιπόν ενασχόλ.ησις έχει 
τήν χάριν αύτής, τό κάλλος, τήν ποίησίν της,
Ό  μέγας τής Γερμανίας ποιητής έγίνωσκε τούτο 
ύπότε έν τώ  βερτίμω,θέλων νά είσαγάγη εις τήν 
σκηνήν τήν θελκτικήν ήρωΐδα, δέν διστάζει να 
έκλέξη μίαν τών άφελεστάτων σκηνών τοϋ οικο- . 
γενειακοΰ βίου, καί παραστήση τήν νεάνιδα δια- 
νέμουσαν εις τούς μικρούς της αδελφούς τεμάχια 
άρτου ήλειμμένα διά βουτύρου. Η ποίησις δεν εινε 
τόσον μακρά ουδέ τόσον ύψηλά οσον δισχυρίζον- 
ται οί όνειροπόλοι. Είνε έδώ,είνε έκεΐ,εινε παντα- 
-/οϋ καί προ πάντων έν τοίς άπλοϊς πράγμασι. Η 
παρά τήν έστίαν γωνία, ή στρογγυλή τράπεζα, 
τό εσπερινόν δείπνον, ή περιποίησις τού τέκνου 
άποτελούσι τήν ποίησιν τής οικογένειας. Εύτυ- 
χής δ δυνάμενος ν’ άπολαύση τοϋ άγνοϋ έρωτος 
τών πραγμάτων τούτων καί μή νομίζων ότι είνε 
άνάγκη νά έχη πυρετόν όπως άπολαύση τού 
βίου.

Ό  Φενελών έν τή Οαυμασία αύτοϋ Πραγμα
τεία περί τής αγωγής τώr  re a r ld a r  ερανίζεται 
έκ τής ’Αγίας Γραφής τήν εικόνα τής ίσχυράς 
γυναικός, τής συνετής καί φΐλοπόνου οίκοδεσποί- 
νης, έκφράζουσαν δι' εικονικού ΰφους καί διά με
γαλοπρεπούς λόγου τά ήδη είρημένα :

«Γυναίκα άνδρείαν τις εύρήσει : Τιμιωτέρα
δέ έστι λίθων πολυτελών ή τοιαύτη. Θαρσεί έπ’ 
αύτή ή καρδία τού άνδρός αυτής- ή τοιαύτη 
σκύλων ούκ άπορήσει. ’Ενεργεί γάρ τω  άνδρί 
άγαθόν, καί ού κακόν πάντα τόν βίον- μηρυομένη 
ε”ρια καί λίνον, έποίησεν εύχρηστα ταίς χερσίν 
αύτής. Έγένετο ώσεί ναϋς έμπορευομένη μακρό- 
θεν- συνάγει δέ αύτής τόν βίον. Καί άνίσταται 
έκ νυκτών, καί έδωκε βρώματα τω  οϊκφ, καί 
έργα ταίς θεραπαίναις- θεωρήσασα γεώργιον 
έπρίατο- άπό δέ καρπών χειρών αύτής κατε- 
φύτευσε κτήμα. Άναζωσαμένη ίσχυρώς τήν ό- 
σφύν αύτής, ήρεισε τού; βραχίονας αύτής εις έρ- 
γον. Έγεύσατο δέ οτι καλόν έστι τό έογάζε-

σθαι, καί ούκ άποσβέννυται δλην τήν νύκτα δ 
λύχνος αύτής. Τάς χεΐρας αύτής έκτείνει έπί τά 
συμφέροντα, τούς δέ πήχεις αύτής έρείδει εις ά
τρακτον. Χεΐρας δέ αύτής διήνοιξε πένητι, καρ
πόν δέ έςέτεινε πτωχφ. Ού φροντίζει τών έν 
οίκω δ άνήρ αύτής Οταν που χιονίζη, πάντες γάρ 
οί παρ’ αύτή ένδιδύσκονται δίσσα- χλαίνας έ- 
ποίησε τω  άνδρί αύτής, έκ δέ βύσσου καί πορ
φύρας ¿αυτή ενδύματα. Περίβλεπτος δέ γίνεται 
έν πύλαις δ άνήρ αύτής, ήνίκα άν καθίση έν συ- 
νεδρίω μετά τών πρεσβυτέρων τής γής. Σινδό- 
νας έποίησε καί άπέδοτο, περιζώματα δέ τοΐς 
Χαναναίοις. Ίσχύν καί εύπρέπειαν ένεδύσατο, 
καί ηύφράνθη έν ήμέραις έσχάταις. Στόμα αύ
τής διήνοιξε προσηκόντως καί έννόμως, καί τά- 
ξιν έστείλατο τή γλώσση αύτής. Στεγναί δια- 
τριβαί οίκων αύτής, σϊτα δέδκνηράούκ ε"φαγε.»

Έ κ τών σημαντικωτέρων τής οικιακής οικονομίας 
άσ/ολιών είνε ή διοίκησιςτών υπηρετών, είνε δέ 
αϋτη δυσχερές, σοβαρόν καί άξιον τ ώ ; σκέψεων 
πεφωτισμένης γυναικός έργον. Άποτελεϊται έκ 
δύο μερών, τής έκλογής καί τής διευθύνσεως. Εύ- 
νόητον είνε δποίαν σημασίαν έχει δι’ οικογένειαν 
τινα ή εκλογή τών ύπηρετών. Επειδή ούτοι όψω- 
νίζουσι καί δαπανώσι, τό χρήμα τής οικίας είνε 
ώς είπεΐν έν ταίς χερσίν αύτών. Άναμφιβόλως 
μεγάλαι καταχρήσεις δέν τοΐς είνε δυναταί, άλλά 

I σειρά μικρών καταχρήσεων ή άμελειών δύναται 
έν τέλει νά έπενέγκη ίκανώς σοβαρά τραύματα 
εις τόν προϋπολογισμόν τής οικογένειας. Ά λ λ ' 
αϋτη είνε έκ τών έλαχίστων επιδράσεων τών ύ
πηρετών έπί τοϋ εσωτερικού οικογενειακού βίου. 
Ή  σοβαρωτάτη αύτών έπίδρασις προέρχεται έκ τής 
μετά τών τέκνων οίκειότητος- τά  παιδία έν 
γένει άγαπώσι τού; θεράποντα;, διότι βεβαίως 
ούτοι εινε περιποιητικώτεροι τών γονέων χωρίς 
δέ ούδαμώς νά έγκατα λίπη τά τέκνα της οικο
δέσποινά τις, έχει συχνάκις άνάγκην νά άντικα- 
θιστάται ύπό τών ύπηρετών. Θά ήτο δέ γελοΐον 
άλλως καί επικίνδυνον νά έμπνεύσωμεν εις 
τά παιδία πλημμελείς ιδέας άλαζονείας, 
καί νά άπαγορεύσωμεν εις αύτά τήν οικειότητα 
ήν ή αφελής αύτών φύσις δεικνύει πρός τούς δια
σκεδάζοντας αύτά, οϊαδήποτε καί άν ή ή πε- 
ριβολή αύτών. Οί ύπηρέται λοιπόν λ.αμβάνουσι 
σημαντικήν θέσιν έν τή οικογένεια, καί έν αύτή 
πρό πάντων είνε άνάγκη νά έξασφαλίσωμεν [ή- 
μΐν τήν πίστιν αύτών καί την τιμιότητα. Πολ- 
λάς έγγυήσεις πρέπει ν' άπαιτώμεν παρά τών 
προσώπων εις ά  έμπιστευόμεθα, έστω καί προς 
στιγμήν,τό σώμα καί τήν ψυχήν τών τέκνων μας.

Ή  εκλογή τών ύπηρετφν άπαιτεί λοιπόν 
Ιδιαιτέρως τήν οξυδέρκειαν τής οίκοδεσποίνης. 
Ά λ λ ’ εί; ούδέν ωφελεί ή καλή έκλογή άν ά- 
γνοώμεν τήν τέχνην τού διευθύνει·; καί κυβερνάν· 
Είνε τέχνη δυσχερής ήκιστα δέ κοινή,καί συνίστα-
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ται είς μέσον σι μεταξύ ά,ό'ιαφορίας χαί κχτα- 
διώξεως. Η οικοδέσποινα καθήκον Ιχει βεβαίως 
να εχη ανοικτόν τό ομμα· άλλοι δέον επίσης νά 
γινώσκη δτι ούδέν πλάσμα μανθάνει νά έκτελη 
καλώς τό εργον του άν μ  ή άφεθη αϋτφ ποια τις 
ελευθερία. Έπαγρύπνησις καί εμπιστοσύνη, αύ- 
ται είνε αί δύο άρχαί σώφρονος οικογενειακής 
διοικήσεως. Ά νευ  τής πρώτης ή οικοδέσποινα έ- 
ζαπατάται, άνευ τής δευτέρας πλχνάται, στε
ρούσα τόν ύπηρέτην τού χχλλίστου ελατηρίου 
τής ανθρώπινης δρχστηριότητος, τής ευθύνης 
καί τής τιμής.

Ά λ λ ’ όσην φρόνησιν καί άν επίδειξη οικοδέ
σποινά τις έν τή έκλορή καί τή διευθύνσει των 
υπηρετών, δέν πρέπει νά λησμονη την αρχήν 
ταύ εην ότι οί άνθρωποι ούτοι παρά τό ταπεινόν 
αύτών έ'ργον είσί άνθρώπινα καί λορικά πλά
σματα, άξια εύμενείας καί έκτιμήσεως. Ά δικ ώ - 
ταται είσι γυναϊκές τινες μή άνεχόμεναι νά έ’χω- 
σι σφάλματα οί ΰπηρέται. Ούδ’ έννοούσιν δτι ή 
άτελής αύτών άγωγή εινε ήδη πηγή ιών εσφαλ
μένων ιδεών, α'ίτινες έπιδρώσι καί έπί τού χ α - 
ρακτήρος αύτών. Θεοιρούσι φαίνεται τά  προσόντα 
τών υπηρετών ώς οφειλήν τής όποιας την άπό- 
τισιν δέχονται ώς φυσικωτάτην, τά  δέ σφάλματα 
αύτών ώς καθυστέρησιν ζημιούσαν αυτούς καί δι’ 
ήν έχουσι τό δικαίωμα νά τήν μέμφωνται άκα- 
ταπαύστως. Θεωρούσι φαίνεται έπίσης, τήν οικια
κήν έργασίαν ώς ευχερές πράγμα· επειδή δ ’ εύ- 
χερέστατον είνε νά ε’χη τις φαντασιοπληξίας, νο- 
μιζουσιν δτι εϋχερέστατον είνε καί τό μαντεύειν 
καί έκτελειν αΰτάς. Τούτο δμως είνε μεγάλη 
πλάνη· καί δπως πεισθώμεν περί τούτου άριεΐ 
νά άναλογισθώμεν ήμεϊς άν έκτελώμεν αύστηρώς 
πάσας ημών τάς ύποχρεώσεις. Είνε άληθές δτι 
συχνάκις αί λίαν δύσκολοι γυναίκες είνε αί άρ- 
γαί· άλλά )ια τούτο έπρεπε περισσοτέραν επιεί
κειαν νά αίσθάνωνται εις πλάσματα άφωσιωμένα 
εις τήν έργασίαν καί καταδεδικασμένχ εις τήν 
όδυνηράν άνάγκην τού ύπηρετεϊν τούς άλλους.

Όμολογητέον δτι τό νέον κοινωνικόν καθε- 
στός δέν άπέβη εΰνουν εις τούς ϋπηρέτας. "Αλ
λοτε ό θεράπων δέν άπείχε πολύ τού υποτελούς, 
έν άρχή δέ ήτο αύτόχρημα υποτελής. Ά λ λ ’ 
έτέρωθεν ητο μέλος τής οικογένειας τού άρχοντος, 
παρεκάθητο εις τήν τράπεζαν αύτού. Ά φ ’ δτου 
ό θεράπων έγένετο ελεύθερος, ή θέσις αύτού είνε 
έν τφ  μαγειρείω καί τφ άντιθαλάμω· δέν αποτε
λεί πλέον μέρος τής οικογένειας. Κρύφια τις 
πάλη φαίνεται γινόμενη άνά μέσων τών θεραπόν
των καί τών κυρίων· ούτοι μέν είσί άλαζόνες, 
έκεϊνοι δέ άπιστοι· ούδέν τό ειλικρινές μεταξύ 
αυτών. Ο! ύπηρέται σήμερον συνήπτουσι ψυχράς 
συμφωνίας εύχερώς διαλυομένας, έκτελούσιν υπη
ρεσίαν τακτικήν μέν άλλ’ άνευ άφοσιώσιως,έπιδει- 
κνύουσι προθυμίαν άλλ’ άνευ άγάπης, μεταξύ δ ’ '

[ αύτών καί τών κυρίων παντελής έπικρατεΐ αδια
φορία. Ά λ λ ’ ή τοιαύτη κα ;άστασις είνε ολέ
θρια εις τήν οικίαν, εις τά τέκνα, εις αύτούςέτι 
τούς θεράπόντας. Ούτοι διά τών διηνεκών τού
των μεταβολών διαφθείρονται· μεταβαίνοντες 
άπό οικογένειας εις οικογένειαν, δέν έχουσιν οικο
γένειαν, συζευγνύμενοι αποχωρίζονται καί ζώσιν 
έν διαφόροις οίκοις, άπομακρύνουσι μάλιστα καί 
τά  τέκνα αύτών διά νά μή γίνωνται οχληροί. 
"Οθεν ό κύριος αύτών σκοπός, δταν σωφρονώσι, 
είνε νά συναγάγωσι δσω δυνατόν τά ταχύτερον 
τό άπαιτούμενον ποσόν δπως άπαλλαγώσι τού 
επαγγέλματος αύτών καί ίδρύσωσι καί ούτοι 
οίκον· ή τοιαύτη φιλοδοξία είνε επαινετή βε
βαίως άλλά στοιχίζει άκριβά εις τούς κυρίους. 
Τής οίκοόεσποίνης λοιπόν καθήκον είνε νά έλκύ- 
ση τήν άφοσίωσιν τού υπηρέτου $ιά τής έμπι- 
στοσύνης, τής εύμενείας, τής επιείκειας, καί νά 
εξασφάλιση τήν πίστιν αυτού διά διαγωγής εύ- 
σταθούς καί ξσύχου· οϋτω πράττουσα θά συν
τέλεση μεγάλως είς τήν οικιακήν ευδαιμονίαν, εις 
την ησυχίαν τού συζύγου, είς τήν άθωότητα τών 
τέκνων τη ς, καί είς αυτήν ε"τι τήν βελτίωσιν 
τών ύπηρετών, ών φέρει έν τινι μέτρω τήν ευθύ
νην. Τότε θά παρκχΟή τι παρεμφερές πρός τούς 
άρχαίους πατριαρχικούς οϊκους έν οίς ό οικοδε
σπότης καί ή οικοδέσποινα μετεχειρίζοντο τούς 
θεράποντα, σχεδόν ώς τέκνα των, άνέτρεφον αυ
τούς θρησκευτικώς καί ήθικώς, καί έξησφάλιζον 
αύτοϊς γωνίαν τινά γής διά τάς τελευταίας ημέ
ρας των· τότε θ’ άναφανώσι πάλιν οί άλλοτε ύπη- 
ρέται, λείψανα τού παρελθόντος, οί άχούριστοι τής 
έστίας, οΐτινες μεταβαίνοντες άπό γενεάς είς γε
νεάν έλίκνιζον τούς υιούς έκείνων ών είχον ύπη- 
ρετήσει τούς πατέρας.

( P a u l  J a n e t ) .

[ Έ π β Γ α ι  σ υ ν έ χ ε ι α ]  

-----------  c s» ------------

ΤΟ  ΛΟΝΔΙΝΟΝ

Τό μέρος τού Λονδίνου, δπερ αγγλιστί καλεί
ται London πρός διακρισιν τού προαστείου Ou
ter L ondon  ("Εξω Λονδίνου) έχει τέσσαρκ ε
κατομμύρια κατοίκων καί έκτασιν 304 τετρα
γωνικών χιλιομέτρων, έφ’ ής είναι ώκοδομημέ- 
ναι 5 0 0 ,0 0 0  ο'·κίαι. "Οθεν κατά μέσον όρον κα- 
τοικούσιν έν έκάστη οικία όκτώ άνθρωποι, ήτοι 
άνχλογούσι 1640 οικίαι καί 13 ,157  άνθρωποι 
έν έκάστω τετραγωνικφ χιλιομέτρω. Ό  πληθυ
σμός του Λονδίνου είναι ίσος τφ  τής 'Ολλανδίας, 
μείζων τού τής Σκωτίας, διπλάσιος τού τής ’Ελ
λάδος καί τής Δανίας, άν δέ κατά τήν αύτήν 
άναλογίχν βκίνη αύξανόμενος καί είς τό μέλλον, 
θά ε’ξισωθή περί τά τέλη τού αίώνος πρός τόν 
τής Ιρλανδίας, πρός ον ίσούται νύν δ τού Λον-
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δίνου καί τών προαστείων αύτού πληθυσμός. 
Αύξάνεται δ ’ δ πληθυσμός τού Λονδίνου καθ’ 
έβδομήκοντα χιλιάδας κατοίκων έτησίως, ήτοι 
κατά πληθυσμόν ίσον περίπου πρός τόν πληθυ
σμόν τών Αθηνών καί τής Γενεύης. Έν ε'τει 
1878 τό Λονδϊνον είχεν οδούς έκτάσεως 2953 
χιλιομέτρων, ών 2154  δδών έστρωμένων διά 
μακαδάμ, 540 γρανιτοστρώτων, 24  ξυλόστρω
των καί 35 άσφαλτοστρώτων. Τά υδραυλικά 
έργα τής πόλεως είσίν άνατεθειμένα είς όκτώ προ
νομιούχους έταιρίας, αϊτινες παρεχουσιν καθ’ έ- 
κάστην 630 ,000  κυβικά μέτρα ϋδατος· τό κε- 
φάλαιον τών έταιριών τούτων ανέρχεται είς 325 
εκατομμύρια δραχμών. Παρέχεται δέ τό ύδωρ 
άντί τιμήματος 17 λεπτών κατά κυβικόν μέτρον, 
επειδή δέ αί δαπάναι είναι 7 λεπτά κατά κυ
βικόν μέτρον, απομένει κέρδος είς τάς έταιρίας 
10 λεπτών κατά μέτρον. Τόν δέ φο/τισμόν ε”- 
χουσιν άναλάβη τρεϊς έταιρίαι φωταερίου, παρά- 
γουσαι 560 έκατομμύρια κυβικών μέτρων κατ’ 
ε'τος, διά δύο εκατομμυρίων τόννων άνθρακων. 
Τό φωταέριον διοχετεύεται διά σωλήνο>ν μήκους
4,000  χιλιομέτρων, ή δ ’ έτησία δαπάνη τού 
φωτισμού ανέρχεται είς 75,000,000 δραχμών. 
Ά λλά  καί δ δι’ ηλεκτρικού φωτός φωτισμός έπε- 
κτείνεται δσημέραι. Τό πυροσβεστικόν σώμα 
(M etropolitan  F ire-B rigade) άποτελεΐται έξ 
676 άνδρών, έχει δέ 41 άτμοκινήτους καί 115 
χειροκινήτους αντλίας. Έν έτει 1882 συνέβησαν 
4,296 πυρκαιαί, ών 164 σπουδαίαι, έπενεγκού- 
σαι τόν θάνατον 36 ανθρώπων. Η δαπάνη προς 
συντήρησιν τού πυροσβεστικού σώματος άνέρχε- 
ται είς 2 ,500 ,000  δρ. κατ’ έτος. Αί ύπόνομοι 
τού Λονδίνου έχουσι μήκος ολικόν 3700  χιλιομέ
τρων καί διάμετρον άπό 2 2  ύφεκατομέτρων μέ
χρι 3 μέτρων καί 75 ύφεκατομέτρων. Πάσαι αί 
οικίαι συγκοινωνούσε μετά τών υπονόμων, τά  δε 
ακάθαρτα ϋδατα τών οικιών χύνονται απ  ευ
θείας είς ταύτας καί διοχετεύονται είς μεγάλας 
δεξαμενάς παρά τάς δχθας τούΤαμέσεως, έχου- 

~σας χωρητικότητα 270 ,00 0  κυβικών μέτρων.

’Ολίγιστοι γινώσκουσιν ότι ο έν ήλικία άνθρω
πος εινε τήν εσπέραν υψηλότερος ή τήν πρωίαν, καί 
όμως τούτο είναι έπιστημονικώς οιποδεδειγμένον. 
Κατά τήν τελευταίαν σύνοδον τών Γερμανών χειρουρ
γών ό έκ ’Ρόστοκ ιατρός Μέρκελ άνέγνωσε πραγμα
τείαν περί παρατηρήσεων γενομένων έπί καταμετρή
σεων τοΰ ανθρωπίνου σώματος. Ό  ιατρός οΰτος κατα
μέτρησα? εαυτόν πρώτον παρετήρησεν, ότι τήν πρωίαν 
έξηπλωμένος έπί τής κλίνης ήτο πέντε ύφεκατόμετρα 
υψηλότερος ή τήν εσπέραν ίστάμενος όρθιος. Η οα- 
φορά αυτη προέρχεται κατά μέγα μέρος έκ τής πιε- 
σεως τοΰ βάρους τοΰ σώματος έπί τών αρμογών τών 
άρθρων -έν μόνει τη αρθρώσει τών οστών τοΰ γόνα- 
τος ή διαφορά είναι ενός ύποχιλιομέτρου' εν δε τοις 
άστραγάλοις καί τοΤς όστοϊς τών μηρών ή διαφορά 
φθάνει είς Ιν ΰφεκατόμετρον.

Π ΡΟ ΣΕΥ Χ Η  Ε ΙΣ  ΤΗ Ν  ΑΓΑΠΗΝ

Αγάπη, Έσύ, χαρά τής γής 
Καί τούρανοΟ ευλογία,

Που είσαι γλυκειά 'σάν τ' άστρο τής Αύγής, 
Πού είσαι μεγάλη 'σάν τήν Παναγία !

'Εμπρός Σου γονατίζω, άγνή θεά,
Καί Σου φιλώ τά διαμαντένιο χέρι.
Λυπήσου μας που ζοΰμε μακρυά,
Κάμε μ(ά 'μέρα νά γενοΰμε ταίρι.

'Εμπρός Σου γιά κερί μου λυάνει ά νοϋς, 
Μοϋ καίγετ- ή καρδιά μου γιά λιβάνι...
'Απ ’ τούς άνθους Σου τούς παντοτεινούς 
Πλέέε γιά ’μάς του γάμου τά στεφάνι!

Κ’ έιιεΤς θά ζούμε δοϋλοί Σου πιστοί.
Καί τά μικρό, τά φτωχικό μας σπίτι 
Θά είν' έκκλησιά τρανή καί ¿ακουστή 
Που τή δική Σου δόέα θά κηρϋττη!

Ά λλ ' άν έγράφη άκόμα γιά πολύ, 
ώ χωρισμοί καί πίκραις, νά μας τρώτε,— 
'Αγάπη μεγαλόχαρη, καλή,
Μή μας ξεχνάς, λυπήσου μας καί τότε.

Καί πρόβαλε καί δόσε μας φτερά,
'Αόρατα φτερά κ’ ευλογημένα,
Γιά νά πετοΟμ’ αιώνια,—ώ χαρά ! —
’Εγώ νά βρίσκω αύτή κ’ έκείνη έμένα.

Κι’ ά ενας ς τ ’ άλλουνοΰ τήν άγκαλιά,
Δικά Σου Χερουβίιι κοντά 'ς τάστέργα, 
Γλυκά γλ,υκά ν' άλλάζουμε φιλιά,
Σχιχτά σφιχτά νά σμίγουμε τά χέρια!

Κ ο ς τ η ς  Π α λ α μ α ς

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

Τό άνθος τό λεγόμενον mimosa púdica κλείει τά 
φύλλα του έκάστην έσπέραν'άν έπί τινα χρόνο/ φυλά- 
ςωμεν αύτό τήν νύκτα είς μέρος ζωηρώς φωτιζόμε- 
νον, καί είς υπόγειον καθ' δλην τήν ήμέραν, θά εξα
κολούθηση έπί τινα χρόνον νά έξυπνα τήν πρωίαν, 
μεθ’ δλον τό σκότος καί νά κοιμάται τήν νύκτα, μεθ’ 
ολον φώς. Ά λ λ ' έν τέλει αποκτά νέας ιδιότητας, καί 
βλέπομεν αύτό κλεΤον τά φύλλα του τήν ήμέραν καί 
άνοίγον αυτά τήν νύκτα.

Τό επόμενον ανέκδοτον περί Βίσμαρκ διηγείται ή 
ιταλική έφημερίς «Fanfulla,» άνάμνησιν κατά τό μάλ
λον ή ήττον αληθή τοΰ διπλωματικοΰ σταδίου τοΰ 
πρίγκιπος.

“Οτε διωρίσθη πρεσβευτής τής Πρωσσίας παρά 
τη 'Ομοσπονδία έν Φραγκφοΰρτη, κατώκησεν εν τινι 
οικία, έν ή ούδεις υπήρχε κώδων συγκοινωνώ·/ μετά 
τοΰ κάτω πατώματος όπου κατώκει ά υπηρέτης 
αύτοΰ.

— Ανάγκη νά θέ-ητε ένα κώδωνα, παρετήρησεν ό 
πρίγκηψ είς τόν οικοδεσπότην.

— Τοΰτο δέν περιλαμβάνεται είς τούς όρους τής μι-



αθώσεως' ή έξοχότης σας δύναται νά τ'ο πράξη ί·.’ 
ιδίων εξόδων.

— Καλά, καλά, Οά φροντίσω εγώ περί τούτου, ά- 
πήντησεν ό Βίσμαρκ άνευ άλλη; παρατηρήσεως.

Τήν επαύριον ό οικοδεσπότης, όστί; καί ούτος κα- 
τώκεΐ έν τινι πατώμβτι της αυτής οικίας, ακούει εκ
πυρσοκρότησα πιστολιού προερχομένην έκ τοΰ οική
ματος του Βίσμαρκ.

Δρομαίως σπεύδει νά ίδη τί συνέβη, καί ευρίσκει 
τον ενοικιαστήν του πληροΰντα πιστόλιον.

—  Μή ενοχλεϊσθε, κύριε, άνέκραςεν ό Βίσμαρκ 
βλέπων τον οικοδεσπότην— εκάλεσα άπλώς τον υπη
ρέτην μου, έν ελλείψει ¡δί κώδωνο: Οά μεταχειρίζω- 
μαι πάντοτε το μέσον τοϋτο διά νά καλώ αΰτόν.

Τοϋτο ήρ/.εσεν Γνα ή επιθυμία του πρίγκιπος έκ- 
τελεσθη αυθωρεί.

Ώ ς  γνωστόν, ό διάσημος μυθιστοριογφάφο: Όνώ" 
ριος Βαλζάκ ήτο πολύ ματαιόδοξος. Ήρέσκετο νά 
νομίζη ό κόσμος ότι συναναστρέφεται πρίγκιπας, μαρ- 
κησίους καί υπουργούς, αδυναμία βεβαίως ήν δεν δύ- 
ναταί τις νά συγχώρηση εις άνθρωπον πνευματώδη 
οιος ό Βαλζάκ. Ημέραν τινά νέος συγγραφεύς 
άπήντησε καΟ οδόν τον Βαλζάκ, οσ.ις προσήρχετο 
κρατών άπό τοΰ βραχίονος έτερον κύριον. Ό  νεαρός 
συγγραφεύς έχαιρέτησεν αύτόν καί ϊμεινεν ίστάμενος 
όπως ανταλλάςη ολίγας λέξεις μετά τοΰ διασήμου 
συγγραφέως.

_  ’Επιτρέψατε μοι, πρίγκηψ, λέγει τότε δ Βαλ
ζάκ, στραφείς προς τόν ξένον μεΟ’ ού πρότερον συνε- 
δάδιζε νά σας συστήσω τόν κύριον Β . νέον γραμμα
τέα τής. . . πρεσβείας.

Ό  κ . Β . έξεπλάγη διά το υψηλόν επάγγελμα, 
τό όποιον ό Βαλζάκ τώ άπένειμε, άλλά ¿σιώπησε I 
καί έξηκολούθησε τήν οδόν του. Μετά τινας ήμέρας 
άπαντήσας τόν Βαλζάκ πάλιν καθ’ οδόν:

—  Διατί τελευταΤον μοί άπεδώσατε τόν γελοΤον 
τίτλον τσΰ γραμ μ ατέω ς τής πρεσβείας ; τόν ή ρώ τη σε .

— Φίλε μου, τώ εΐπεν ό Βαλζάκ, καθ’ όδον είχο- 
μεν άπαντήσει άλλους τρεις άνθρώπους των γραμμά
των, καί επειδή συνώδευον τόν ξένον πρίγκιπα δέν 
ήΟελον νά νομίση ούτος ότι γνυιρίζω μόνον ανθρώπους 
τοΰ είδους τούτου. 'Ενεκα τούτου σας ΰψωσα διά 
νά τον κάμω νά λάβη άλλην ιδέαν περί των γνωρι
μιών μου.

— Ά λλά, άπήντησε ζωηρώς ό κύριος Β. ό πρίγ
κηψ σας είνε τόσον ολίγον πρίγκηψ όσον εγώ διπλω
μάτης' τόν γνωρίζω έξ όψεως, εινε συμβολαιογράφος 
έν Βερσαλλίαις.

  Τόν γνωρίζετε; άπήντησεν ό Βαλζάκ, καί σας
γνωρίζει;

—  Νομίζω, εΐπεν ό Β.
—  Τότε είχον μεγάλην ατυχίαν κατά τήν ημέραν 

εκείνην, εΐπεν δ Βαλζάκ χωρίς νά προδώαη τήν 
παραμικρόν στενοχώριαν, άλλοτε Οά προσέχω περισ
σότερον .

’Ιταλική τις έφημερίς δημοσιεύει τήν Ιπομένην 
άστείαν άπογραφικήν σημείωσιν περί των μυθιστορι
κών δραμάτων τοΰ Δεννερΰ, προς 5 τοσαύτην στορ
γήν δεικνύουσιν οί ελληνικοί δραματικοί θίασοι. Έ ν 
τοΐς δράμασι τούτοις εύρίσκονται: 18 χήραι, 16 υιοί

Έ ν  * Α 8ή ν α ι ς ,  ί κ  τ ο ΰ  ν ν π ο γ ρ α < ρ * ί ο υ  τ ω ν  Κ α τ ά σ τ η μ ά

καί 2  θυγατέρες άνδρών καταδικασθέντων εις θάνατον' 
80 άρρενα καί 11 2  Οήλεα ορφανά' 60 τυφλοί καί 
10 προσποιούμενοι τόν τυφλόν' 93 άρπαγεΤσαι παρ
θένοι' 22 άόελφοκτόνοι, 8 πατροκτόνοι' 145 έκθε
τα' 162 άπολεσθέντα, καί I 16 άρπαγεντα παιδία.
124 υποβολιμαία ή άνταλλαγέντα παιδία' 2 I 2 πλα- 
σταί ή ύπεξηρημέναι διαθήκαΓ 216 κλαπέντα χρη- 
ματοφυλάκια’ 198 μονομαχίαι διά ξίφους' 168 διά 
πιστολιού, 2  διά σπάθης,8 δι’ εγχειριδίου καί 10 διά 
πελέκεως' 43 πυρκαιαί' 123 φόνοι δι’ όπλων καί 
136 διά δηλητηρίου' 46 πνιγμένοι' 20 ένοχοι καί 
62 αθώοι κατάδικοι εις δημόσια έργα. 80 έλευθε- 
ρωθέντες καί 36 δραπετεύσαντε; κατάδικοι' 79 παρά- 
φρονες, 62 ηλίθιοι, 28 παράφρονες κατά προσποίησιν 
και 4 1 δίγαμοι.

Πολλοί έκηρύχθησαν κατα τοΰ δαμαλισμοΰ, 
έπί τώ λόγω ότι συντείνει μάλλον εις τήν διάδοσιν 
τής ευλογία; ή εις τήν καταπολέμησιν αυτής. Έκ 
των εισηγήσεων τούτων παραπεισθέντες οί κάτοικοι 
τής Ζυρίχης ¿ψήφισαν κατά Μάϊον τοΰ έτους 1883 
κ ιτ ’ έφεσιν νόμον καταργοΰντα τόν περί υποχρεωτι
κού δαμαλισμοΰ παλαιότερον νόμον. Τά άποτελέσμα- 
τα τοΰ νόμου εκείνου οέν εβράδυναν νά φανώσιν. Ή  
επομένη άπογραφική σημείωσις, έν ή άναγράφεται ή 
αναλογία τών έ ; ευλογίας θανάτων έν τη πόλει τής 
Ζυρίχης έπί 1000 θανάτων, εύγλώτιως μαρτυρεί 
πόσον όλεθρίως συνετέλεσεν εϊς τήν διάδοσιν τής νό
σου ή απαλλαγή τών κατοίκων άπό τής ύποχρεώσεως 
τοΰ δαμαλισμοΰ.

1881 θάνατοι έξ ευλογίας 7 .
1882 —  0 .
1883 —  8 .
1884 —  11.
1885 —  52.
1886 —  85 μέχρι τοΰδε.

Άμιλλωμένη προς τόν σύζυγόν της, οστις μετά 
πολλοΰ ζήλου εργάζεται πρός εισαγωγήν τοΰ εύρω- 
παϊκοΰ πολιτισμοΰ εις τό κράτος του, ή αύτοκράτειρα 
τής Ιαπωνίας έξέδωκεν αρτίως διάταγμα δι’ ού ύπο- 
χρεοί τάς παρουσίαζομένας εις τήν αυλήν κυρίας νά 
φέρωσι πάντοτε ενδυμασίας κατά τούς ευρωπαϊκούς 
συρμούς. Ά λλά  καί ή κόμμωσις αυτών διέταξε νά 
γίνηται τοΰ λοιποΰ κατά τόν αμερικανικόν τρόπον καί 
ούχί κατά τόν ιαπωνικόν.

—  Μά, κύριε ξενοδόχε, πάρε τή γάτα σου άπο 
’δώ. Αύτή θέλει νά φάη άπό τό ίδιο πιάτο μαζύ μου.

— Ά,τήν καϋμένη, εινε τόσο καλή γάτα. Άνεγνώ- 
ρισε τό πιάτο ποΰ τρώιι. Κάθε βράδυ τής βάζω ’στο 
ίδιο πιάτο νά φάη.

—  Πόσο ήπια χθες τό βράδυ, κύρ Μήτρο ;
—  Ο ϊ ν ο π ώ λ η ς .  Τέσσαρες οκάδες,κυρ Γιάννη 

I "όλα όλα.
—  Μοΰ φαίνεται, κΰρ Μήτρο, πώς όταν εγώ πίνω 

I σύ βλέπεις δίπλα.
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