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Έγεννήδη έν Δημητσάνη της ’Αρκαδίας παρά την Με
γαλούπολη κατά τό 1815. Έςεπαιδεύδη αυτόδτ τά  πριϊτα 
μαθήματα, τά  δέ γυμνασιακά' έν Άδήναις παρά τω αεψ.νή-' 
στω Γενναδίω, δςτις έδίδαξε και έμόρφωσε όλους τους άρι· 
στεΐς του Έ&νους μας κατά τήν προηγουμένην γενεάν. Τω 
1840 έλδ'ών είς Γερμανίαν ήκουσεν έπί εξ ετη φιλολογίαν 
έν βεΙιυΙρίοΓίβ της Σαξονίας, έν Βερολίνω, Λειψία καί Βόννη. 
Έπανελθών κατά τό 1846 είς Ά&ήνας διωρίσθη Καδηγη- 
τής έν τη Ριζαρείω Σχολή καί 
τό 1847 υφηγητής της λατινι
κής φιλολογίας έν τω Πανεπι
στήμιο)’Όδωνος. Τω 1849 άνε- 
τέδη αύτω ή διδασκαλία των 
„Ελληνικών αρχαιολογιών“ υπό 
της Φιλοσοφικής του Πανεπιστη
μίου Σχολής. ' Κατά τό 1852 
άνεδείχθη ’Επίτιμος Καθηγητής 
έν αυτό· καί Καθηγητής έν τω 
Γυμνασίω Άθηνιίϊν, τό δέ 1858 
Τακτικός Καθηγητής τής Λα
τινικής Φιλολογίας καί των 'Ε λ
ληνικών ’Αρχαιολογιών έν τφ 
Πανεπιστημίφ, όποιος καί δια- 
τελεΐ μέχρι σήμερον, τετράκις 
μέχρι τουδε έκλε’χ&είς Κοσμή- 
τωρ της οίκείας Σχολής, πολλά- 
κις Συγκλητικός καί κατά τό 
1871—72 Πρΰτανις.

'Ο  Ευθύμιος Καστόρχης, 
κατά τό παράδειγμα των έν 
Γερμανία άλλοτε διδασκάλων, 
νυν δέ συναδέλφων αυτου, άφιε- 
ρώδη όλος είς τήν 6·εραπείαν
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καί διδασκαλίαν τής ιδίας έπιστήμης, συγγράφων καί από 
τής έδρας μορφών τήν νεολαίαν. 03τω κατά τό 1847 έξ- 
έδωκεν „'Ιστορίαν τής έν Δημητσάνη παλαιοτάτης Ε λ λ η 
νικής σχολής“, τό 1849 μεταφράσας Ιξέδωκε τήν Λατινικήν 
Γραμματικήν του Δανοϋ Ν. Μαδβιγίου, καί τό 1851 ίδιαν 
έπίτομον Γραμματικήν τής Λατινικής καί Χρηστομάθειαν 
αυτής πρός χρήσιν των Ελληνικών σχολείων καί Γυμνασίων. 

Κατά τό 1871 έγραψε σοβαράν έπιστημονικήν πραγμα
τείαν „Περί τής άρχή&εν κοινω
νίας των Ελλήνων προς τοός 
’Ιταλούς καί Ρωμαίους καί τής 
Ιπιδράσεως αυτών πρός Ικπολι- 
τισμόν τούτων“, ώς πρυτανικόν 
αυτοΟ λόγον. ’Από του 1872 
—1882 έξέδωκε μετά τοίϊ Στε
φάνου Κουμανοΰδη τό γνωστόν 
έπιστημονικόν περιοδικόν ,,Αθή- 
ναιον“, είς δέκα τόμους, έν οΤς 
περιεχονται πλεΐσται φιλολογι
κά! καί άρχαιολογικαί διατριβαί 
αυτου καί ετι πλείονες έν άλλοις 
περιοδικοϊς καί φυλλαδίοις.

Αί πρός έμψυχωσιν τών 
παρ’ ήμΤν αρχαιολογικών σπου
δών καί πρός άνασκαφήν καί 
περιφροόρησιν τών πατρίων 8η- 
σαυρών έκδουλεόσεις του σεβα
στού Καθηγητου εΐνε Ισάξιοι 
πρός τάς τών όμοτίμων καί πα
λαιών αυτου συναδέλφων ’Αλεξ
άνδρου Ραγκαβή καί Στεφάνου 
Κουμανούδη. Από του 1858μέχρι 
τής σήμερον διατελέΐ μέλος του
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Κα&ηγηΐής τη« Λατιν. Φιλολογία« εν τω Έ 5 ν . Πανεπιστήμια».
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τω ίερώ τοΰ ’Ασκληπιού έν Έπιδαύρω άνασχαφής καί έπε- 
χείρησεν αυτήν διά του Έφορου Π. Καββαδία, ήτις αποκα
λύπτει όσημέραι σπουδαία τής ελληνικής τέχνης μνημεία.

■ Τήν έπιστημονικήν του Εΰθ·υμ(ου Καστόρχη σπουδαιό- 
τήτα έκτιμήσαντα δύο ξένα Αρχαιολογικά Ινστιτούτα, το 
τής Ρώμης καί του Βερολίνου, ώνόμασαν αυτόν μέλος άντε- 
πιστέλλον, ο δέ Βασιλεύς των Ελλήνων Γεώργιος ¿τίμησε 
τήν αρετήν και τάς προς τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν έκ- 
δουλεύσεις του άνδρός διά του Χρυσοί! Σταυρού τοί! Τάγ
ματος του Σωτήρος.

* * t
 -----------
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Τό έν τη „Gegenwart“ υπό τίνος ,,Φιλοαόφον“ δημο- Αυτή εΐνε ή πρακτική όψις του ζητήματος,
σιευθέν άρθρον περί του βιβλίου μου „ή προφορά τής Έ λλη- Τήν δε επιστημονικήν δεν δυνάμεθα τόσον συντόμως
νικής“ άπέλαυσε τής τιμής του νά.μεταφρασθή εν τή ,,Κλειοΐ“, να πραγματευθώμεν. ‘Ως πρός τοΰτο δέον εΐνε να παρα-
φοβοϋμαι δέ μή τινες, ένδεώς πως περι τήν φιλολογίαν πεμψω είς το βιβλίον μου. Χωρία τινά μόνον τής πραγμα-
ήσκημένοι, ελληνες άναγνώσται περιέπεσαν. είς έλαφράς άμφι- τείας του „Φιλοσόφου“, ακριβώς έκεινα, τα  όποια αυτός
βολίας, υποπτεύοντες μή-έπί τέλους έχη δίκαιον, ό ,,Φιλό- έθεώρησε κατά πάσαν πιθανότητα ώς τάς Ισχυροτέρας έν-
σοφος“. Όπωςδήποτε τό υγιές ένστικτον ■ του ελληνικού στάσεις, 9·έλω ν ’ άνασκευάσω διά βραχέων,
λαοΰ προεφυλαξε μέχρι τοΰδε έκαστον των τέκνων του του Ή  κατ’ έμοΰ έπιρριπτομένη ύπό τού „Φιλοσόφου “
να αισθάνεται κλίσιν τινά, έστω καί έν τη θεωρία μόνον, μομφή, ότι τάχα δεν έχω γνώσιν άκριβή περί τής άρχής
πρός τήν άποτρόπαιον προφοράν, ή οποία έφευρέθη υφ’ ενός τής νέας, τής υπό τοΰ άρχοντος Εΰκλείδου, είςαχθείσης όρ-
σχολαστικοΰ καί διατηρείται όποστηριζομένη υπό σχολά- θογραφίας, έρείδεται έπί παχυλής άναληθείας. Έ ν τω βι
οτικών. βλίω μου άναφέρεται έναργώς τουλάχιστον έν δέκα χωρίοις

Έ ν τη παρασκευαζομένη δεύτερα έκδόσει του βίβλου τό έτος 403 ώς έτος τής ορθογραφικής άνακαινίσεως. 'Οποίον 
μ.ου ,,ή προφορά τής Ελληνικής“ 9·ά ομιλήσω εκτενέστερου δέ προ -του έτους τούτου είχε όχημα τό Γ, ή τό Λ , ή τό 
περί των ένστάσεων τοΰ „Φιλοσόφου“. Πάντως όμως οΰδέν Σ, εΐνε άδιάφορον ώς πρό τό ήμέτερον ζήτημα καί ό κύριος 
καινόν μοι εΐπεν ουτος· όλα άνέγνων καί ύπερανέγνων εν „Φιλόσοφος“, κομπάζων έπί τή πολυμαθεία ταύτη, τήν όποιαν 
τοίς συγγράμ.μασι των συναδέλφων του. 'Ο τ ι δε φράσεις δύναταί τις ν’ άντληση άναγινώσκων τό πρώτον τυχόν διά 
ώς „παιδαριώδης" δέν εΐνε αποδείξεις, ήδύνατο μάλλον να φοιτητάς Ιγχειρίδιον περί έπιγραφών, ήθέλησεν ακριβώς ¿μη 
¿φαρμόση ¿φ’ έαυτου ό κύριος Καθηγητής — επειδή τοιοΰ- δαπάνη να φανή ιδιαζόντως πεπαιδευμένος. Τό ζήτημα έχει 
τυς τις φαίνεται οτι εΐνε ό „Φιλόσοφος“. ώς εξής: έν τω βιβλίω μου ίσχυρίσθην καί ισχυρίζομαι ακόμη

Κ ατ ουσίαν όλον τό ζήτημα περί τής ελληνικής προ- καί ένώπιον των έπιγραφών, ότι η γραφή τών αρχαίων ’Ε λίή- 
φορ*ί ¿Κ® έ'ξής: άφ ου ούδείς δυναται μετά βεβαιότη- νων ο ίδέποτε υπήρξε φωνητική' δέν υπήρξε τοιαύτη ούτε 
τος ν’ άποδείξη πώς ώμίλουν οί αρχαίοι Έλληνες, δηλαδή πρό, ουτε μετά τό 403. Πρό τοΰ 403 οί Έ λληνες οΰδέν 
οί Έ λληνες τής 5';s καί 4’« π. X. έκατονταετηρίδος, πρέπει εΐχον ιδιαίτερον σημείον διά τό i r  διά του αυτοΰ σημείου: 
ν’ άποφασισθή, έάν έχη τις τό δικαίωμα να πλάση μίαν οίαν- ο έγραφον καί τό ο καί τό «. Έ κ  τών ύπό του ,,Φιλοσό-
δήποτε τεχνητήν προφοράν τής έλληνικής, ή εάν πρέπη νά φου“ περί τής „αορίστου προφοράς“ τοΰ u παρά τοίς άρ-
παραδεχδ-ή ¿κείνην, ή οποία άδιάφορον άν ήνε ή μή ή αΰτή χαίοις Έ λλησ ι λεγομένων, έάν ήσαν ταΰτα άληθή, ήδύνατό 
καί ή αρχαία, έν τούτοις άνευ αμφιβολίας καί πραγματικώς τις να ύπο&έση ότι ό 'Ομηρος, ό Αισχύλος, ό Σοφοκλής και 
εΐνε ζωντανή;  ̂ πάντες οί ποιηταί μέχρι τοΰ 403 δέν ώμίλουν σταθερόν τι

Jvvarov  νά ώμίλουν οί α’ρχαίοι άλλως παρά οί νέοι καί καθαρόν u. Τό άλη9·ές εΐνε ότι κατά τόν δ'”’ αίώνα έν
Έλληνες. Εΐνε βιβαιότατον  όμως ότι ώμίλουν οΰχί καθώς τή γραφή δέν ήδόναντο νά διακρίνωσι μεταξύ τούτο, τον- 
οί διάδοχοι τοΰ Εράσμου, καί έξ ίσου εΐνε βέβαιον, ότι οί τον, τοντφ . Πλείονας δέ δύναμαι νά παραθέσω παρομοίας 
νεωτεροι Έλληνες γλωσσικώς συνδέονται πρός τους αρχαίους έλλείψεις τής τότε ορθογραφίας. Έντεΰθεν συμπεραίνω 
δι αδιασπάστου άλύσεως, καί ότι ήμεΐς, αποδεχόμενοι τήν μετ’ αναντίρρητου βεβαιότητος, ότι ή γραφή τών αρχαίων 
προφοράν των, όμιλοΰμεν τουλάχιστον γλώσσαν, τήν οποίαν Ελλήνων δεν ήτο φωνητική. 'Ως γνωστόν δέ, οί άρχαΐοι 
έπί ελληνικού έδάφους, έάν μή άπό χιλιετηρίδων, άπό πολ- "Ελληνες κατά τον 5°' αίώνα δέν διέκρινον γραφικώς με
λών εκατονταετηρίδων ώμίλησαν τά  ελληνικά χείλη έκατομ- ταξύ ε, ει, η!
μυρίων καί διςεκατομμυρίων έλλήνων άνθ-ρώπων. 'Ολως Έ κ  παραδειγμάτων, ώς τά  ιcoeiv καί ποιείν, οΰδαμώς
άδιάφορον εΐνε οποίαν τ ινά ‘προφοράν έκμανθάνουσιν οί Γερ- έπεται ότι έν τω ποιεΐν τό  οι έπροφέρετο ώς οί. Τοΰτο 
μανοί χάριν ί7αστημονιχών σκοπών· δύναταί τις νά ήνε δια- υποδεικνύει μόνον ότι ύπήρχον δύο τύποι ενός καί του αΰ- 
κεκριμένος φιλόλογος μέ τήν μάλλον φρικώδη προφοράν, καί τοΰ ρήματος, ό μέν ποέω, ό δέ jcoiiw. Έ πετα ι άρά γε έκ 
μέ τήν άγγλικήν αυ’τήν άκόμη. 'Ο ςτις όμως μανθάνει νά τοΰ γαλλικού peux καί puis, ότι τό u έν τω puis πρέπει 
προφέρη τήν έλληνικήν νεοελληνιστί, αποκτά συγχρόνως καί νά προφερδ·ή ώς ο;! Ή  μήπως έκ τοΰ παρά τοίς Λατίνοις 
τήν ικανότητα νά συνεννοήται πρεπόντως πρός τον προοδευ- ποιητάίς άπαντώντος terrai έπεται, ότι πρέπει τό ae έν 
οντα λαόν τής έκτεταμε'νης Ανατολής. terrae νά προφερθη ώς ai;.'

Συμβουλίου τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας καί άπό τοΰ ] 852 
τακτικός εταίρος αυτής, συγγράψας καί έκδοός τω 1879 τήν 
ιστορίαν τής εταιρίας ταύτης. Πρώτος ό Ευθύμιος Καστόρχη; 
¿ποίησε γνωστόν είς τόν αρχαιολογικόν κόσμον, ότι τά  τέως 
παρά τήν Ναυπλίαν σπήλαια εΐνε πανάρχαιοι τάφοι, σύγχρο
νοι άλλων ομ.οίων έν Αργολίδι καί Αττική, έπιβεβαιωθ·έντος 
τούτου καί δ ι’ άνασκαφής καί ευρέσεως νέων τάφων παρ’ 
αΰτοΐς καί κτερισμάτων παναρχαίων. Συχνά δέ τήν Ε λλά δα  
περιερχόμενος συνετέλεσε πρός σωτηρίαν τών μνημείων τής 
αρχαίας τέχνης. Έ π ί τής προεδρίας αυτοΰ κατά τό 1880 
τής Αρχαιολ; Εταιρίας υπέδειξε τήν σπουδαιότητα τής έν
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Καί συν τίνι δικαιώματι τολμά προςέτι ό „Φιλόσοφος“ 
νά ίσχυρισθή, ότι άγνοώ τάς ,,Όμ,ηρικάς μελέτα;“ τοΰ Γου- 
λιέλμου Χάρτελ; Δέν άνέφερα αυτά; έν τω βιβλίω μου, 
διότι το μόνον μέρος αυτών, τό σχετιζόμενον πρός τό ήμέ
τερον ζήτημα, πραγματεύεται αυτό μετά μεγίστης έπιπολαιό- 
τητος. ’Επειδή παρ’ 'Ομήρω τό ναι εγώ  άναγινώσκεται: ,
συμπεραίνει έκ τούτου ό Χάρτελ ότι τότε ελεγον Kajego! 
Οΰδ’ ίχνος καν ευρίσκω άκοχρώντος πρός τοΰτο λόγου. Οί 
νέοι "Ελληνες έν τοίς στίχοις προφέρουσι y.al εγώ, ώς Kjego, 
τοΰτο δέ παρήχθη έκ τοΰ Ke ego. Τό άτονΟν ι  καί ί  έν 
τή  νεοελληνική (καί, ώς εΐμ.αι πεπεισμένος, έν αΰτή τη αρ
χαία) τρέπεται προ φωνήεντος είς j. Τό ότι δε οί αρχαίοι 
εγραφον  ΚΑΓΩ οΰδέν άποδεικνύει περί τής προφοράς αυτοΰ 
ώς Kago. Τό ΚΑΓΩ δέν εΐνε, παρά μόνον ή γραφική  δο
κιμή πρός παράστασιν τών είς μίαν συναιρε&εισών δυο λέ
ξεων. 'Η  συναίρεσις αυτη έγίνετο άπλούστατα διά τής άφαι- 
ρέσεως τοΰ ληκτικού γράμματος άπό τής πρώτης λέξεως 
καί τοΰ άρχικοΰ άπό τής δευτέρας. "Οσον ολίγον πιστεύω 
ότι τό ΚΑΓΩ έλέγετο Kago, άλλο τόσον έπίσης, ότι καί ή 
κράσις χούκ έπροφέρετο ώς Kuk. Κατά τήν γνώμην μου αότη 
έπροφέρετο μάλλον ώς Kjuk, κατά παραγωγήν έκ τοΰ Ke out.

'Ο  „Φιλόσοφος“ διατείνεται ότι έν ταΐς άττικαΤς έπι- 
γραφαΐς οΰδαμοΰ άπαντώσι συγχύσεις μεταξύ ι καί ει, ει 
καί η\ Τούτο δέν εΐνε αληθές. Αΰταί καί πολλαί άλλαι 
συγχύσεις άπαντώσιν έν ταΐς παλαιάΐς τής Αττικής έπιγρα
φαΐς, σπανιώτεραι βέβαια, παρά έν έπιγραφαΐς έκ τών άλλων 
μερών τής 'Ελλάδος, διά  τόν άπλοόστατον λόγον, διότι οί 
έν Άθήναις λιθουργοί είργάζοντο υπό τήν έποπτείαν γραρ.- 
ματέων τής Βουλής, είδημόνων ίδία τής ορθογραφίας.

Ή  τρανωτέρα άπόδειξις τής παλαιάς καταγωγής τής 
νεοελληνικής προφοράς εΐνε ή εξής: δλαι αί ορθογραφικά! 
συγχύσεις, αί όποιαι γίνονται έν τή νεοελληνική υπό άνε- 
παρκώς πεπαιδευμένων γραφέων, εύρίσκονται έπίσης έν ταΐς 
παλαιαΐς, καί έν αΰταΐς άκόμη ταΐς άττικαΐς έπιγραφαΐς. 
Α πεναντίας δε ονδεμία άπαντή ίχ  τών συγχύσεων kκεί
νων , αί υποϊα ι, lev  ή γερμανική προφορά ήτο ορ&η, 
'έπρεπε κατ’ ανάγκην απόλυτον νά σνμβώσι. Κατα τήν 
γερμανικήν προφοράν επρεπεν, ενιαχού τουλάχιστον, νά συγ· 
χυσθώσι κατά τήν αρχαιότητα τά  εν καί οι, τά  a t καί ει, 
έάν δέ ή προφορά ήτο παρημελημένη, καί τά  at καί οι, εν 
καί ει, ει καί οι, εΐτα δέ καί τά  ει καί ηι, et καί ην, εν 
καί ην, η καί ε. Πάσαι αί ανωτέρω καί άλλαι πολλαί 
άκόμη συγχύσεις κατ’ ανάγκην θά  συνέβαινον έν ταΐς έπι- 
γραφαΐς, έάν έπεκράτει ή γερμανική, ή άλλη τις, ομ.οία προς 
αΰτήν, προφορά. Άλλ’ οΰδαμοΰ άπαντώσι!

"Οσον δ ’ αφορά προς τό περιβόητον βή βή τοΰ Κρα- 
'τίνου, παρέθηκα έν τω βιβλίω μου περί τής αποδεικτικής 
δυνάμεως τών φωνών των ζώων τόσον πειστικά παραδείγ
ματα, ώςτε παραπέμπω τόν αναγνώστην είς τάΰτα. Δέν εΐνε 
άληθ·ές, ότι άπαντες οί λαοί άκοόουσι τά  πρόβατα βελά- 
ζοντα μπαΐ, ή βαΐ, ή μαΐ. Προςέτι δέ δι’ οΰδενός τεκμη
ρίου εΐνε αποδεδειγμένου, ότι ό Κρατΐνος έγραψε ΒΗ. Τέλος 
δέ καί τό βή ώς παράστασις τοΰ βελάσματος τών προβά
των  δέν θ’ άπεδείκνυεν, ότι τό η έπροφέρετο ώς ε είς δλας 
τάς ανθρωπίνους λέξεις. Παρ’ Άριστοφάνει οί βόες μυ- 
κώνται μν. Γερμανιστί δέον νά προφερθή τοΰτο ώς ιηϋ, άν 
καί οί βόες μάλλον πηι, παρά ιηϋ έκφωνοΰσι. θεωρώ δυ
νατόν οτι ό Αριστοφάνης έλεγε τό ΜΓ ώς μον, διά νά χα
ρακτηρίση τόν μυκηθμόν τών βοών, άλλ’ εντεύθεν όμως 
δέν επεται, ότι τό Γ έπροφέρετο ώς ον είς όλας τάς λοι- 
πά ς  λέξεις.

'Ο  „Φιλόσοφος“ τήν παρά τοίς σημερινοΐς'Ελλησιν έπι- 
κρατοΰσαν προφοράν άποκαλεΐ „παχυλόν ιστορικόν λάθος“. 
Λοιπόν, τό λάθος τοΰτο διαρκεΐ αμετάβλητον άπό 2200 έτών 
περίπου, έν ω ή παιδαριώδης παιδιά τοΰ Εράσμου έχει ηλι
κίαν μόλις 359 έτών.

Θερμώς παρακαλώ πάντας τούς είς τά  Πανεπιστήμια 
τής Γερμανίας φοιτώντας 'Ελληνας άναγνώστας, νά μή παρα- 
πλανηθώσιν ώς πρός τήν ίεράν παρακαταθήκην, τήν οποίαν 
έκληρονόμησαν άπό τούς προγόνους των, δ ι’ οΰδεμιάς αυ
θεντίας γερμανοΰ τίνος κα9·ηγητοΰ. 'Οσα λέγουσιν αΰτοΐς 
περί τοΰ ζητήματος τούτον  γερμανοί καθηγηταί δέν εΐνε 
έπιστήμη, άλλ’ αποτέλεσμα κακής έξεως, τήν όποιαν οί κα
θηγηταί έκεΐνοι συγχέουσι μετά τής έπιστήμης. Όφείλομεν 
νά συγχωρήσωμεν αΰτοΐς, ότι θεωροΰσιν ώς μόνην ορθήν τήν 
προφοράν των, έπειδή άπό μικράς ηλικίας δέν ηκουσαν αυ
τήν άλλως· άλλα δέν πρέπει ν’ άνεχώμεθα νά παριστάνωσιν 
αΰτήν καί ώς τήν Ιπιστημονικως άποδεδείγμένην προφοράν 
τών αρχαίων Έλλήνων. Πάν ό,τι μέχρι τοΰδε έγράφη ύπό 
γερμανών φιλολόγων υπέρ τής προφοράς τοΰ Έρασμου αντι
βαίνει πρός τήν λογικήν, τήν ιστορίαν καί τήν φιλολογίαν. 
Αΰταί ακριβώς αί έπιγραφαί μαρτυροΰσι κατά τής έρασμι- 
κής προφοράς καί υπέρ τής νεοελληνικής.

'Η  μεγάλη διάδοσις τοΰ βιβλίου μου μοί παρέχει τήν 
έλπίδα, ότι δέν εΐνε μικρός ό αριθμός τών νεαρών γερμα
νών λογίων, τών άποστρεφομένων τήν άγυρτείαν τοΰ Ερα-, 
σμου, καί ότι ουτοι τοΰ χρόνου προϊόντος θά παράσχωσι 
καί πρακτικόν κΰρος είς τήν μόνην ζωντανήν προφοράν.

Έ κ  Βερολίνου. ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΕΓΓΕΛ .

ΤΟ Ρ Ι Ζ Ι Κ Ο  ΤΗΣ  ΑΝΝ Ι Κ Α Σ .
ύ π ί  Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ  Ο Υ Σ  1Γ. Κ Ο Γ Ρ Τ Ι Α Ο Ϊ .

(υοΜ^ίία).

— Α χ! ξάδελφε, μοί είπε μετά τινας στιγμάς, βαθέως 
στενάξασα, τρεις μήνες εΐνε τώρα που μάς εύρήκε αυτό τό· 
κακό· κακό μάτι μάς είδε- ήμασθαν οί πειό ευτυχισμένοι 
τοΰ τόπου μας· οί πειό καλοί ’ςτό γένος, ’ςτήν αρχοντιά, 
σέ όλα· .όλοι μάς ζήλευαν· μά πώς τής ήρθε τής Αννίκας 
μας νά ίδή τό ριζικό της;

Έ γώ  ήκροώμην μετ’ άκρου ένδιαφέροντος, οΰδέν ε’σέτι 
έννοών.

— Ταίς περασρ.έναις Άπόκργιαις, έξηκολοόθησεν ή Ανθή, 
έρχεται ή Άννίκα καί μοΰ λέγει χαμογελώντας: — .’Ανθή, 
θά  νηστέψω τό τρίμερο απ’ αύριο για νά ίδώ τό ριζικό 
μου. — Δέν βαριέσαι, αδελφή, τής είπα· νά πάς ν’ άρρω- 
στήσης, τρεις μέραις νηστική. — Μπρος ’ςτά κάλλη τ ’ εΐν’ 
ό πόνος, μπρος ’ςτήν τύχη τ ’ εΐν’ ή πείνα; λέγει γελώντας· 
γιατί ήτανε πάντα γελαστή.. Από βραδύς λούσθηκε μέ δα
φνόφυλλα, καί ήτανε όλο χαρά. — Νά ίδοΰμε ποιόν θα 
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ίδώ .’ςτόν υπνο μου, ¡¿ου έλεγε· «ν εϊνε ώμορφος καλώς νά 
όρίση, μ.’ αν εΤνε άσχημος νά. πάη από κεί πού θάρθη · θέλω 
νανε (όμορφος αυτός που θά πάρω, Άνθη, θέλω νά τον αγα
πήσω τον άνδρα μου· ή καρδιά μου λαχταράει γι’ αγάπη· 
μ’ άν εΐνε κανένας γέρος καί τόν πονάει το σταυρί του κάθε 
λίγο, κ’ έχει τά  μουστάκια του κίτρινα απ’ τον ταμπάκο I 
πως νά τόν· άγαπήσω; πιάνεται ποτές μ'ε τό στανιό ή αγάπη; 
Τήν Καθαρή Δευτέρα δεν εβανε τίποτε ’ςτό στόμα της, 
οδτε τήν Τρίτη, ούτε τήν Τετράδη· είχε γείνη χλωμή· τά 
μάτια της έλαμπαν, .τό κορμί της έκαιε σαν νάχε θε'ρμη' 
δεν είχε όρεξι οδτε νά κεντήση οδτε νά ’φάγη. — Άννίκα, 
τής έλεγα, άμα στρώναμε τραπέζι μεσημέρι βράδυ, έλα νά 
φάς λιγάκι νά πιάση ή ψυχή σου. Μά αυτή μουδινε πάντα 
τήν Ιδια άπόκρισι; Θά ίδώ τό ριζικό μου! Εϊνε σαν τόν 
πατέρα: άμα τής μπή μια φορά μιά ίδέα ριζόνει μές ’ςτό 
κεφάλι της καί δεν βγαίνει. Τήν Τετράδη βράδυ πλαγιά
σαμε άπό νωρίς. Κοιμούμαστε κάτω, σέ μια κάμαρα' ή 
Άννίκα έκείνη τή βραδυά δεν μπορούσε νά κλείση μάτι· 
¿παράδερνε μές ’ςτό στρώμα της· ή δίψα έψηνε τήν γλωσσά 
της. μά έπρεπε νά μή βάνη τίποτα ’ςτό στόμα της δσο νά 
δή τό όνειρο. Τά μεσάνυχτα τήν ¿πήρε 6 δπνος· μά πέρα
σαν άπ’ 0 |ω  κάτι μ.εθυσμένοι ναύταις καί μέ τά τραγούδια 
τους, μέ τά  βιολιά τους τήν ¿ξύπνησαν φώναζαν τ ’ άρνί- 
&ια όταν αποκοιμήθηκε πάλι, καί μ ’ αυτήν κ’ έγώ· άξαφνα, 
μές ’ςτό γλυκό υπνο·τής αυγής, ακούω μές ’ςτήν κάμαρα 
μια άγρια φωνή, μιά φωνή γεμάτη τρομάρα. Τινάζομαι 
πάνω κατατρομαγμένη. — Άννίκα! Άννίκα μου, τ ί έχεις; 
ή Άννίκα ήτανε ξερή, κοκκαλιασμένη. — Άννίκα μου! Άν
νίκα μου! φωνάζω· μούρχονταν τρέλλα που τήν έβλεπα έτσι 
σάν πεθαμένη. ξυπνώ μέ ταίς φωναίς μου τήν μητέρα, τόν 
πατέρα· τρίβομε με ξειδι τά  μιλίγκια της, τής δαγκάνομε 
τό  δάκτυλό της, τήν συνεφέρνομε· άνοιξε τά  μάτια της μιά 
στιγμή, τάκλέισε ευθύς με φόβο, υστέρα τά  ματάνοιξε κ’ 
έκύτταξε μέσα ’ςτήν κάμαρα μέ ματιά τρομασμένη· ήτανε 
κίτρινη σαν τόν θειάφι" ή μητέρα τήν πήρε ’ςτήν αγκαλιά 

. της σάν νάτανε μωρό καί τή φιλούσε καί τή χαΐδευε καί 
τής έδινε καρδιά μέ γλυκά λόγια. 'Ο  πατέρας σέ μιάν 
άκρη έκλαιε· άπ’ όξω φαίνεται σάν άπονος· είνε τό φυσικό 
του τέτοιο- μά όλη την αγάπη που δεν δείχνει ’ςτόν άλλο 
κόσμο τήνε φυλάει γιά  τήν Άννίκα- Ή  καϋμένη ή Άννίκα!( 
Έ γώ  τής βαστούσα τά  χέριά της.

. —. Έφυγε'; μού λέγει σε λίγο μέ σιγανή φωνή.
— ΙΙοιός, Άννίκα μου;
— Αϋτός . . . πουρθε νά με πάρη . . . ·
— Τ ί λόγια εΐν’ αυτά που λές, Άννίκα, κανείς δεν 

ήρθε . . .  ή πόρτα ήτανε κλειδωμένη.
Μά εκείνη ¿κούνησε λυπητερά τό κεφάλι της καί δύο 

δάκρυα έσταξαν άπ’ τά  ματόκλαδά της.
— Άννίκα μου τής λέγει ή μητέρα, τί έχεις; τ ί είδες, 

κόρη μου; πές το τής καύμένης τής μανουλας,σου.
Καί τήν έσφιγγε πειό πολύ ’ςτά στή&ια της κ’ έγώ» 

αγκάλιασα τό. κεφάλι της καί τή φιλούσα.
— Νά, είπε υστερ’ άπό λίγο ή Άννίκα μέ αδύνατη 

φωνή. · .Είδα πας παντρευουμαν είχαμε στολίση τά  προικιά 
κ’ ήρχονταν ή γειτόνισσαις καί τάβλεπαν . . . έγώ ήμουν« 
έδώ ’ςτήν κάμαρά μας κλειστή, κ’ έπλεκα βιαστικά τήν 
νυφιάτική μου μπιμττϋΜ  . . . . άξαφνα άκοόω νά βαρουν 
δυνατά'τήν ξώπορτα,: ακούω βαρεία πατήματα ’ςτή σκάλα 
. . .. στυλόν&ται μέ μιας ή πόρτα καί βλέπω . , . ένα ψηλό, 
ψηλό άνθρωπο . , . όλο κόκκαλα άπ’ τό κεφάλι ώς τά  πό

δια . . , μέ μακρυά νύχια . . . τιλυγμένο ’ς ένα άσπρο σιν- 
δόνι πουμοιαζε μέ σάβανο . . . πάγωσε τό αΤμά μου άμα · 
τόν είδα . . .  — Έγώ. ’μαι ό γαμπρός, μουπε με μιά «λλοιώ- 
τικη φωνή, πουκανε καί σηκώθηκαν αί τρίχες ’ςτό κεφάλι 
μου . . . εΐμ’ ό γαμπρός κ’ ήρθα νά σε παρω . . . · Σήκω 
πάνω, νυφουλά μου . . . τ ί ώμορφη πού είσαι! . . . μά γώ 
&« τά χαρώ τ  άφροίτα νηάτα σου . . . κ’ ¿γέλασε . . . κ’ 
έφάνηκαν τά  δόντια του δίχως γουλιά . . . Έγο> ζάρωσα 
κεί δά 'ςτήν άκρη κοκκαλωμένη. Ά ! δεν έρχεσαι; μου λέγει 

άγριεμμένος καί τ ’ άδεια μάτι« του έλαμψαν σάν αστραπή 
. , . καί χύνεται πάνω μου . . .  μ’ αρπάζει απ’ τά  μαλλιά, 
καί μέ ρίχνει ’ςταίς πλάταις του . . . τότε άπ’ τήν απελ
πισία μου εβανα τά  ξεφωνητά . . .  μά αυτός με φοβεραίς 
δρασκελιαίς βγήκε άπ’ τό σπίτι, πέρασε τούς δρόμους κ’ 
¿χώθηκε ’ς ένα'μακρυνάρι σκαμμένο βα&εια . . . στενό σκο
τεινό, βραχνιασμένο, σκόνταβε όλο πάνω σέ κόκκαλα- έκε? 
μέσα χάθηκα· σβύστηκα . . . Ικεΐ μέσα ήμουνα πριν ν« με 
συνεφέρετε . . .

Κρύος ίδρωτας ρ,ας έπερέχυσε καί ταίς δυο μας άμα 
ακούσαμε έκείνο τό όνειρο τής Άννίκας· δεν ήτανε βλέπεις 
σ«ν κάθε όνειρο, ήτανε όνειρο του τρομερού' μά βάλαμ-ε τά  
δυνατά μας νά τής βγάλωμε κάθε κακή ίδέα άπ’ τό κε
φάλι της.

— Αί, καλά, καί τώρα τ ί κάνεις έτσι; τής εΐπεν ή μη
τέρα σάν νά τήν γλυκομάλωνε τάχα· κοιμώσουν ανάσκελα 
μέ τό κεφάλι χαμηλά καί σ’ επιασε βραχνάς· δεν εΐσαι μόνη 
σου που τώπαΟ·ες.

Ή  Άννίκα δεν αποκρίθηκε τίποτα. Τρεις μέραις έμεινε 
’ςτό κρεββάτι- υστέρα σηκώθηκε· μά άπό κείνη τήν ημέρα 
εΤνε κατά πώς τήν βλέπεις· δεν γέλασε τ ’ άχέΐλί της· πρώτα 
κελαδούσε σάν πουλί με τή γλυκειά φωνή της· ¿χτένιζε κάθε 
μέρα ’μπρος ’ςτόν καθρέφτη τά  ολόμαυρα μακρυά μαλλιά 
της· τοίρα δεν τή νοιάζει γιά τίποτα. Ό  καϋμένος ό πα
τέρας τ ί δ'εν έκανε; ¿φώναξε γιατρούς, Ιστειλ’ ¿πίτηδες 
καΐκι νά φέρη αγιασμό άπ’ τή Φανερωμένη- ή μητέρα τήν 
έρριξε ’ς τ ' άγια· τήν πέρασε κάτω άπ’ .τόν έπιτάφιο· τήν 
κάναμε χρυσή, νά τήν πάμε ’ςτήν έξοχή, ’ςτούς κήπους, νά 
δώση ό νους της- του κάκου- αυτή νύχτα.μέρα συλλογιέται 
τ ’ όνειρό της- ώρα ώρα άπαντέχει τό θάνατό της.

Ε·.
Τότε ¿νόησα τήν άπαραμόθητον ¿κείνην θλϊψιν τής 

δυστυχούς νεάνιδος, ήτις προσδοκώσα νά ίδη στέφανα γάμου, 
είδε τόν χάρον σύροντα αυτήν άπό τής κόμης· κ«ί ήτο βε- 
βαία πλέον ότι θ’ άπο&άνη· ώμοίαζε μέ κατάδικον γνωρί- 
ζοντα ότι άπεφασίσθη ή θανατική του έκτέλεσις καί άνα- 
μένοντα έναγωνίως τήν φοβέραν στιγμήν τον θανάτου.

Καί έλαβον μίαν τολμηράν άπόφασιν: νά τήν σώσω.
Κ ατ’ άρχάς έκαθήμην πλησίον της σιωπηλός' έπειτα 

ήρχισα κατ’ ολίγον νά τη διηγούμαι διάφορα πράγματα, 
τα όποϊα ¿κείνη ήκουεν άπαθώς μεν, αλλά τά  ήκουεν έκίνουν 
άρά γε τό ένδιαφέρσν της οί λόγοι μου; ή κουράζεται Ιπί 
τέλους καί ή λύπη όπως καί ή χαρά, καί τό πνεύμα αυτής 
άπέκαμε τεταμένον διαρκώς είς τήν προσδοκίαν τού θανά
του; ¿γώ χροσεπάθουν νά τό άποσπάσω εκ των νεκρικών 
διαλογισμών, τήν όπαρξιν ¿κείνην τήν ¿ν άπέλπιδι γονυκλι- 
σόορ παρά το χείλος τού τάφου κυπτουσαν νά τήν ανεγείρω, 
νά τήν έξαγάγω τού νεκροταφείου, νά τήν επαναφέρω είς 
τήν ζωήν.·

Μίαν ήμέραν τή διηγήθην έρωτικήν τινα ιστορίαν τή
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έξύμνησα τήν άρρητον ευδαιμονίαν δύο υντων δταν αγαπών- 
τ$μ· πόσον ώραΐον βλέπει τόν βίον τό γοητευμενον βλέμμα 
των! ’Εκείνη ήκροάτο, προσηλούσα επ’ έμού τούς μεγάλους 
απλανείς οφθαλμούς της. Εΐτα τη περιέγραψα τ ’ ανυπέρ
βλητα έμπόδια, ατινα ήγείροντο μεταξύ αυτών. Έ φ ’ όσον 
δέ προύχώρει ή διήγησις, τό ένδιαφέρον της έπετείνετο, τό 
βλέμμα της έφωτίζετο. "Οτε ήχουσεν οτι τά  φοβερά έκεΐνα 
κωλύματα κατέπεσον υπό τήν ορμήν του ερωτός των, έξέβάλε 
στεναγμόν ανακουφίσεως, ότε δέ τή περιέγραψα ζωηρώς, όσον 
ζωηρότερου ήδυνάμην, τόν πρώτον εναγκαλισμόν των μετά 
τοσοΰτον αποχωρισμόν, καί τήν άπομόνωσίν των εΐτα από 
του λοιπού κόσμου εις θελκτικόν έξοχικόν οίκίσκον υπό 
αιγοκλήματος περιβαλλόμενου, όπως λατρευθ·ωσιν ύπό τό 
λίκνισμα του ευώδους φυλλώματος του, έν μέσω τής άνθοβολοό- 
σης καλλονής της φόσεως, ήτις είχε στολισθή διά νά έορτάση 
τόν έρωτά των, όπως στολίζεται διά  τόν έρωτα των πτηνών, 
δύο σιγηλά δάκρυα έρρευσαν έπί των ωχρών παρειών της.

— Γιατί κλαις Άννίκα; τή  εΐπον μετά συγκινήσεως.
— Ά χ! τ ί ώμορφη πούνε ή ζωή! άνεφώνησε μετά πό

θου έκ τών μυχιαιτάτων τής καρδίας αυτής άνελθόντος.
—r Και συ γιατί δεν τή χαίρεσαι, Άννίκα, μόνο είσαι 

πάντα;λυπημένη;
—L Έ γώ ; εΐπεν έκείνη μετά πικρού μειδιάματος.
— Ναί, συ, Άννίκα, συ! Άκουσε, ακούσε, τά  λόγια 

ενός που σ’ αγαπά σαν αδελφή του. Γιατί παράτησες έτσι 
τόν έαυτό σου και 8·έλεις ν’ άφήσης τή γλυκειά ζωή και 
βάφτηκες πριν πεθάνης; Και δεν χαμογέλα τ ’ ¿χειλάκι σου 
κα'ι δεν τραγούδα τό στοματάκι σου; Ά χ! εΐνε αμαρτία- 
Άννίκα, αυτό που κάνεις. Σαν δέν πονής τόν έαυτό σου, 
δεν πονεΐς καν τήν καϋμένη τήν μάνα σου, τόν καυμένο 
τόν πάτερα σου, τήν καϋμένη τήν Άνθη που σ’ αγαπούνε 
τόσο; θαρρείς μονάχα τήν καρδιά σου πώς βασανίζεις; τρεΐς
άλλαις καρδιαίς ματώνεις, Ά ννίκα   Κι’ όλα αυτά
γιατί; Γ ιατί είδες ενα κακό όνειρο . . . .  Καί γι’ αυτό 
μόνο λυώνεις σάν τό κερί, γ ι’ αυτά μαραίνεις τήν ώμορφιά 
σου καί τά  νηάτα σου! . . . .  Ά ! Ρίξε από πάνω σου τή 
λύπη, Άννίκα. Πές: θά  ζήσω! Δόξα τω θεώ, τ ί έχεις; ουτε 
αρρώστια, ούτε τίποτε. Πές: θά ζήσω, θά χαρώ τή ζωή, 
τόν ήλιο που λάμπει, τά  λουλούδια που μοσχοβολούν, θ’ 
αγαπήσω, θά  νηώσω φιλιά αγάπης, θά  χαϊδέψω παιδάκια 
’ςτήν αγκαλιά μου. Ψυχή παραδίνει ό άνθρωπος και πάλι 
παλεύει μ'ε τόν άγγελό του, καί σΰ παραδόθηκες έτσι μο
νομιάς ’ς ένα ψεύτη Χάρο, πούδες ένα βράδυ ’ςτόν υπνο 
σου; . . . .  Κύττα τριγύρω σου ταλλα κορίτσια1 δέν ζη
λεύεις; γελούν, χορεύουν, στολίζονται και σύ δέν βλέπεις, τήν 
ώρα πότε νά πέσης ’ς ένα λάκκο, νά σέ βάλουν μιά πλάκα 
άπό πάνω σου καί νά φάνε τά  σκουλίκια τό κορμί σου; 
Άλλαξε γνώμη, Άννίκα! . . .

Έ φ  όσον ώμίλουν οί οφθαλμοί της έξέφραζον πρωτο
φανή συγκίνησιν έπαυξάνουσαν όλονέν.

— Αυτό τό όνειρο εΐνε ψεύτικο, άνεφώνησα μετ’ ολί
γον, καί θέλεις νά σου τό αποδείξω; Θέλεις νά ίδής τό 
αληθινό ριζικό σου; Απόψε εΐνε παραμονή τ ’ Άη-Γιαννιοϋ, 
καί βάζουνε τόν κλήδονα. Μου. δίνεις ένα σημάδι νά σου 
βάλω: δώσέ μου, Άννίκα, δώσέ μου!

Έ  Άννίκα έξέβαλε του παρθενικού της στήθους μικρόν 
σταυρόν έκ μαργάρου, όν εΐχεν σνηρτημένον από του τρα
χήλου, έκοψε τό νήμα καί. μοι τόν έδωκε. Δέν μοί είπε 
λέξιν, άλλα δέν δύναμαι νά λησμονήσω τήν έκφρασιν του 
βλέμματός της. Τό βλέμμα έκεΤνο μοι έλεγε:

— Ά ! αλήθεια μπορεί νά μην εΐνε αληθινό τ ’ όνειρο; 
Αλήθεια πώς μπορώ νά ζήσω-; Νά, ’ςτά-χέρια σου- εΐνε ή 
ζωή μου. Γλύτωσέ με! Δέν θέλω, δέν θέλω νά πεθάνω! 
Ά χ! εΐνε τόσο γλυκεία ή ζωή! . . .

Τό σχέδιον ¿κείνο εΐχομεν άποφασίση μετά τής ’Ανθής. 
Έλαβον τόν σταυρόν σφόδρα συγκεκινημένος. Ώμοίαζον 
προς ιατρόν έτοιμαζομενον νά Ινεργήση έπικίνδυνον έγχεί- 
ρησιν έπί προσφιλούς του όντος, καί αισθανόμενου εαυτόν 
άλλοφρονούντα έκ του τρόμου μή ίδη αυτό αίφνης μένόν 
νεκρόν υπό τήν χεϊρά του . . .

Σ Τ .
Είς άπόστασιν δύο ώρών από τής κωμοπόλεως έκειτο 

έξαισία τις τοποθεσία.
Είς τό βάθος τής κοιλάδος, υπό τήν δροσεράν σκιάν 

δρυών και ιτεών, ρυάκιον ευθύμως ¿κελάρυζε, λειαΤνΟν μέ 
τάς απαλας θωπείας του, τους λευκούς χάλικας τής στενής 
του κοίτης, πού μέν γοργώς ρέον, πού δέ βραδυπορούν, και 
παρέκει, ώσει έχον ανάγκην μοναξίας, κρυπτόμενον εντός 
πυκνής συστάδος δένδρων, και εΐτα πάλιν Ιξερχόμενον, ευρυ
νόμενου, και όμοιον προς τους ποιητάς, οΐτινες έξερχόμενοι 
τής ονειροπολήσεώς των συναντώσι τήν ευτελή πραγματικό
τητα, στρέφον μέ το υδωρ του, τό όποιου, άντικατώπτριζε 
τόσα άνθη διαυγές, κατά τόν ροϋν του, ένα νερόμυλον καί 
άλέθον τόν σίτον καί τήν σίκαλην κοινών, χωρικών.

Ό  νερόμυλος ήτο του κυρ Σίμου ώς και ή θελκτική 
έκείνη γωνία τής κοιλάδος, αί δέ φο>ναί, αιτινες ¿τάραξαν 
τήν σκιεράυ σιγήν της, και αί χειρες αιτινες εδρεπον τά  ΐα 
καί τάς λευκακάνθας της ήσαν Εδικαί μας.

Είχα προτείνη τήν έκδρομήν ¿κείνην άφ’ εσπέρας, καί 
ή Άννίκα έδέχθη νά έλθη μαζί μας. Μετά τάς προετοιμα
σίας, τών οποίων τήν ανησυχίαν ήκουον είς τό κάτω πά
τωμα, μετά τάς συζητήσεις περί φαγητών καί τάς διαταγάς 
του κυρ Σίμου περί ίππων, τήν αυγήν, πριν εΐσέτι άνατείλη 
ό ήλιος, ¿ν ω γαλακτώδης ομίχλη ¿κάλυπτε τήν κοιλάδα, 
έφιπποι όλοι — έν τη κωμοπόλει δέν ευρίσκετο άμαξα — 
έξηρχόμεθα τής κωμοπόλεως. Ό  κυρ Σίμος καί έγώ ίππευο- 
μεν τους δυο ίππους του, οίτινες εΐχον έφίππια. Έ  θεία μου 
καί αί έξαδέλφαι μου έκάθηντο έκί τών μισθωθέντων ίππων 
αγωγιάτου, ίππων φερόντων σάγματα, έφ’ ώυ έπεδέθησαυ 
διπλωμένοι τάπητες. Ό  φόβος τών γυναικών ¿κείνων, αί- 
τινες τρεις τέσσαρας φοράς μόνου είς τήν ζωήν των εΐχον 
όπάγη έφιπποι είς άγιασμά τ ι ή πανήγυριν, ήτο χαριέστατος. 
Εξέβαλλον φωνάς τρόμου, ήνοιγον έπτοημένους οφθαλμούς, 

εσφιγγον διά τών δύο χειρών τήν άστράβην, ότε ό ίππος 
¿πήδα μικρόν αυλάκιον, ή οσάκις τά  ένδύματώ των περιε- 
πλέκοντο είς κλάδον τινά τών στενών ατραπών, δτε ώδοι- 
ποροϋμεν υπό πράσινον θόλον.

Ο υπηρέτης, όστις παρηκολούθει σύρων τήν φέρουσαν 
τας προμήθειας ήμίονον, «μα έφθάσαμεν «ποσάξας τούς 
ίππους άπέλυσεν αυτούς είς τό λειβάδιον όπως βοσκήσωσι. 
Αί γυναίκες ήθελον νά περιπατήσωσι διά νά ξαιμουδιάοονν.

— Παμε ώς τό μύλο;
Ο νερόμυλος δίεφαίνετο μέσω τών δένδρων. Βαδίζον- 

τες επί τής ύγρας «κόμη έκ τής δρόσου χλόης, παραμερί- 
ζοντες διά τών χειρών μας τους φράσσοντας τήν δίοδον 
κλάδους, ήκούομεν του παφλασμόν του πίπτοντος όδατος 
καί τόν κρότον του τροχού, όστις άκαταπαύστως έσκόρπιζεν 
ύγρούς άδάμαντας.

Έ γώ  χαρετήρουν συντόνως τήν Άννίκαν· ή κόπωσις, τήν
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οποίαν ή άποθάρρυνσις μετέδιδεν είς πασαν αυτής κίνησιν, 
ήρχισε κατά μικρόν έκλίπουσα· ή δρόσος έκείνη, ό άρωμα- 
τώδης άήρ, όστις μετά τών πνευμόνων έδρόσιζε καί τήν 
ψυχήν, καί ή άμυδρά ίσως έλχίς, ήτις είχε γεννηθή έν αυτή 
από τής χθές, άνεζωογόνουν τήν νεότητά της. Κ ατ’ άρχάς 
τή προσέφερον έγώ άνθη. έπειτα έδρεπε καί μόνη, χαριέν- 
τως κλίνουσα τό λιγυρόν ανάστημά της παρά τήν όχθην 
του ρυακίου· ή δέ ζωηρά έρυθρά έσθής της συνεδυάζετο είς 
καλλίχρωμον αρμονίαν πρός τό πράσινον χρώμα τό άνω ήμών, 
κάτω ήμών, εμπρός ήμών, οπίσω ήμών.

"Οτε ήλθεν ή ώρα του γεύματος, κατά τό ώρολόγιον 
τής έξοχης, τό όποιον πηγαίνει πάντοτε έμπρός, έπεστρέψα- 
μεν είς τήν ώραίαν θέσιν, όπου εΐχομεν άφιππεόση. 'Η  Άνθη 
ήπλωσεν ευρύ τραπεζομάνδηλον Ιπί τής παχείας χλόης, έπ 
αυτού ¿σκόρπισε φύλλα καί έπ’ αυτών παρέθηκε τό φαγη- 
τόν έντός ταψίων. Έκάμαμεν τόν σταυρόν μας καί ήρχίσα- 
μεν μέ όρεξιν· καί ή Άννίκα έτρωγε μέ διάθεσιν.

— Καί ολίγο κρασί, Άννίκα;
"Ηπλωσε τάς χεϊράς της καί τη έδωκα τήν τσότραν, 

τήν άγιορείτικην έκείνην τσότραν με τάς πολλάς γλυφάς, 
ήτις έκαμε τόσον γλυκύ χλον χλον ότε τήν είχε τις είς το 
στόμα' τό κελάδημά της τήν στιγμήν έκείνην ήτο δροσερώ- 
τατον, διότι ό κυρ Σιμός, προνοητικός έν πασι, τήν είχε το- 
ποθετήση ασφαλώς είς άκραν τινά του ρυακίου, οδτινος τό 
κρυσταλλώδες ρεύμα μετέδωκε ψυχρότητα'πάγου είς τόν έξ- 
αίρετον οίνον.

Διά μέσου τών κλάδων ορχήστρα αοράτων μουσικών 
έπαιζε πρός τιμήν μας τά  μελωδικώτερα τεμάχιά της.

Ό  κυρ Σΐμος μετά τό. γεύμα βαρέϊαν αισθανόμενος τήν 
κεφαλήν κατεκλίθη ύπό τήν σκιάν πευκης, ήτις τόν ¿να
νούριζε μέ τήν θαλασσώδη βοήν της, άν καί μετά τό γεύμα, 
δέν εΐχεν ανάγκην βαυκαλήματος ό κυρ Σΐμος διά ν’ άπο- 
κοιμηθη, ¿ξαπλωθείς έπί τάπητος, άφ’ ου τω έθηκαν ένα 
άλλον, διπλωμένον, ώς προσκεφάλαιον υπό τήν κεφαλήν του, 
έβυθίσθη είς χωνευτικόν ύπνον.

Ή  θεία μου, αί έξαδέλφαι μου κ’ έγώ άπεσυρθημεν 
υπό πυκνήν συστάδα λεπτοκαρυών. Ποίαν γραφικήν, ποίαν 
θαυμασίαν θέαν εΐχομεν ένώπιόν μας έκ τής σκιεράς ¿κεί
νης κρύπτης μας! Δένδρα, δένδρα πανταχοΰ έφ’ δσον έξ- 
ετείνετο τό βλέμμα- διά μέσου έξαίθρας τινός, δ ι’ ής είσ- 
ήρχετο ό ήλιος σκορπίζων χρυσήν κόνιν, έφαίνετο. ο βαθυ
κύανος ουρανός· δι’ οπής τίνος τού θροούντος φυλλώματος 
διεκρίνοντο άμπελοι άναρριχώμεναι μακράν τους λόφους, λω
ρίδες κίτριναι θερισμένων άγρών, δρόμοι κονιοσκεπεΐς κατα- 
φλεγόμενοι ύπό τού ήλιου. Ήμεΐς έκαθήμεθα πλησίον λά
λου πηγής, ραντιζούσης τά  πέριξ μέ άργυρο'χρους ψεκάδας, 
κόπτοντες λεπτοκάρυα, άτινα έξεδύομεν της πράσινης στο
λής των.

Αληθής μεταμόρφωσις εΐχεν έπέλθη είς τήν Άννίκαν. 
ΓΙροήρχετο έκ τής φύσεως; προήρχετο έκ τού οίνου; Έμει- 
δία, ήτο εύθυμος, ¿στόλιζε τήν έβενώδη κόμην της μέ άνθη· 
καί ή ευθυμία έκείνη τήν έκόσμει ώς δι’ άλλου άνθους,- καί 
εΐχον ένώπιόν μου μίαν Άννίκαν περικαλλεστέραν τής τεθλιμ
μένης, άνακτήσασαν τό θέλγητρον τής φαίδρας της φύσεως. 
"Ηρχισε νά τραγωδή διά μονοτόνου αλλά περιπαθεστάτης 
φωνής:

Χαράν χαράν χαρητε 
Καιρόν μην καρτιρή«
Γιατ’ 6 καιρόί διαβαίνει 
Καί δεν γυρίζει πλειά! . .

Ή  θεία μου καί ή Άνθη τήν χαρετήρουν μέ οφθαλμούς 
πλήρεις άγαλλιάσεως, έπ’ έμού δ ’ έρριπτον βλέμματα σχε
δόν εύγνώμονα.

Ναί, ή Άννίκα είχε γείνη άλλη· όλος έκεΐνος ό κατα- 
πράσινος όρίζων παρενετίθετο μεταξύ αυτής καί τής φοβέ
ρας οπτασίας, ήτις τήν κατεδίωκε νυχθημερόν· αί συστάδες 
έκεΐναι τών δένδρων έξέτεινον προ αυτής τό πυκνόν των 
φύλλωμα καί άπέκρυπτον τόν φοβερόν. Χάρον!

( ί 'π ίτ α ι ο ννέχ ιια .)

ΦΥΛΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩ.
(ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ.)

Τό κατωτέρω διήγημα έγράφη χάριν της γερμανικής νεολαίας και 
παντός φίλου τής ελληνικής άρχαιότητος, ή δέ σύνταξις αυτού άνετέ&η είς 
ενα τών αριστοτεχνών του· γερμανικού λόγου καί Ιμβριόεστάτου γνώστου 
τής πατρίου ήμών ιστορίας. Έ ξ  άπλου οικογενειακοί! έπειςοδίου λαμβά- 
νων αφορμήν ό ξένος λογογράφος παρίστησιν εις τά όμματα ήμών όλόκλη* 
ρον εποχήν τού εθνικοί ήμών βίου, ή δέ άνάγνωσις τής άφελους αυτού 
διηγήσεως συμβάλλει εις άκοπον γνώσιν τών τε ιδιωτικών καί δημοσίων 
πραγμάτων τής 'Ελλάδος έπί τής ρωμαϊκής κυριαρχίας. Άφοΰ παρά τοϊς 
ξένοις τοσαύτη καταβάλλεται φροντίς, όπως ώς οΤόν τε εύρυτέραν λάβωσιν 
οί πολλοί πείραν τής κα'ά ήμας άρχαιότητος, ένομίσαμεν οΰχί άσυμφορον 
τήν πρός τούς ήμετέρους άνακοίνωσιν πραγμάτων, μετά στοργής μέν ύπό 
τών άλλοεθνών άναγινωσκομένων, είς ήμας δέ πρώτιστα αφορώντων.

I.
Έ ν τη βορείω Βοιωτία καί κατά τάζ βορειοτέρας τού 

Έλικώνος κλιτύς έκειτο ή πόλις Χαιροίνεια, ίκανώς γνωστή 
έκ τής σπουδαίας παρ’ αυτήν μάχης, δι’ ής ο βασιλεύς τής 
Μακεδονίας Φίλιππος κατά τήν 20. Αύγουστου 338 π. X. 
έπεκράτησε τής Ελλάδος. 'Η  περιοχή τής πόλεως ταύτης, 
ήτις έν τή ακμή τού ελληνικού βίου ήν πολυάνθρωπος καί 
εύπορος, καί οί κήποι τών προκρίτων πολιτών έξετείνοντο

πρός βορράν μέχρι τού Κηφισσοΰ, φερομένου ελικοειδώς διά 
τής ευρείας νοτιοανατολικής κοιλάδος πρός τήν τεσσαρά
κοντα σταδίους έκεΐθεν άπέχουσαν λίμνην Κωπαίδα. Πρός 
μεσημβρίαν προςερείδετο ή πόλις εις τινα παραφυάδα τού' 
Έλικώνος έν άπόψει πρός τό εύφορον καί περίρρυτον έκεΐνο 
πεδίον, όχερ τοσάκις έκλόνησε τό βάδισμα μαχομένων στρα
τιών. Ούτως ήσαν αί πλεΐσται τών προπατόρων ήμών πό
λεις έκτισμέναι, πρός τό κάταντες όρους τινός άνακεκλιμέ- 
ναι καί πρός πεδιάδα τινά άποβλέπουσαι, διότι έξ ίσου 
έπρονόουν έκεΐνοι περί τών αναγκών καί τού πολέμου καί 
τής ειρήνης. Αμέσως όπισθεν τής πόλεως υψοΰτο άποτό- 
μως ανωφερής ό βραχώδης κρημνός τού ΙΙετραχού, Ιπί τής 
υψίστης κορυφής τού οποίου ήτο έστημένον λίθινον τού Διός 
άγαλμα, διότι, καθά οί Χαιρωνεΐς διηγούντο, έπί τού όρους 
τούτου είχε προςφέρει ή Ρέα τω Κρόνω έσπαργανωμένον 
λίθον πρός κατάποσιν αντί τού βρέφους Διός. Έ π ί τού Πε- 
τραχου έκειτο έπίσης ή οχυρά άκρόπολις τών Χαιρωνέων, ής 
τά  τείχη, έκ τετραπόδων καί συμμέτρων λίθων ¿κτισμένα, 
φαίνονται έν μέρει καί σήμερον.
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Πρός .'το; υψωμ.α τούτο άνήρχοντο κατά τό δειλινόν 
-.ωραίας ■ έαρινής ημέρας — εύρισκόμεδα κατά τάς άρχάς της 
δεοτέρας μετά Χριστόν εκατονταετηρίδες, δτε ¿βασίλευε του 
ρωμαϊκού κράτους, ό αύτοκράτωρ Τραϊανός — καί προέβαι- 

.νόν διά σκολιας ατραπού βραδέως καί συχνά σταματώντες 
δύο άνδρες, έκ τής οικείας όρ.ίλίας των οποίων ευκόλως 
ήδυ.νατό τις νά έννοήση, ότι από πολλού ήδη έγνωρίζοντο. 
*0 πρώτος, άν9·ρωχος ρωμαλέος καί ευφυής τήν φυσιογνω
μίαν, προςηνής δε καί εύπροςήγορος τό ήδος καί πεντήκοντα 
πέντε περίπου έτών τήν ήλικίαν, ήν Φιλοκλής ό Χαιρωνευς 
γνωστός εις τά  πέριξ καί μακράν τής πατρίδος του διά του 
μεγάλου του πλούτου. Κατά τον καιρόν ¿κείνον, ότε ή 
Ε λ λ ά ς  είς γενικήν περιέπεσεν ένδειαν καί μεταξύ πολλών 
άπορων όλίγιστοι ύπήρχον οί πλούσιοι, δέν ήτο δύςκολον είς 
εκείνους, όσοι εΤχον τά  μέσα προς έπικερδές τ ι Ιπιτήδευμα 
ν’ αύξάνωσι τήν Ιδίαν περιουσίαν άνευ αδικίας καί πιέσεως 
των ένδεεστέρων. 'Ο  ήμέτερος Φιλοκλής βαΟ-μηδόν εΐχεν 
έκτάκτως. έπαυξήσει τήν άξιόλογον πατρωαν ουσίαν δ ι’ απέ
ριττου βίου, φρονίμων ¿πιχειρήσεων, διά τής εξαγοράς κτη- 

. μάτων, τά  οποία ευκόλως καί έφδηνά ήδύνατό τις τότε ν’ 
απόκτηση, καί διά τής ίδρύσεως προςοδοφόρων καταστημά
των. Έ κτος τής σημαντικής είς μετρητά περιουσίας του, 
έξ ής μέρος έδάνειζεν είς εμπορικούς άνταποκριτάς του επί 
τω συνήδ·ει τότε τόκω των 12 τοΐς υ/0, καί ¿κτός τής με
γάλης οικίας, έν ή ό ίδιος κατοικεί, εΐχεν έν Χαιρο>νεία καί 
πολλας άλλας μικροτέρας, τάς οποίας έδιδεν είς ¿νοίκιον, 
ως καί πολλά άλλα καταστήματα, τά  όποια ¿χρησιμοποιεί 
προς διεξαγωγήν των βιομηχανικών έργασιών του. Τά δέρ
ματα καί τά  μάλλινα υφάσματα, τά  όποια προήρχοντο έκ 
των. έργαστασίων του, ήσαν είς μεγάλην ζήτησιν, μάλιστα 
δέ αί ίαματικαί άλοιφαί του, αί όποΐαι μετεκομίζοντο είς 
όλον, τον τότε γνωστόν κόσμον μέ τό όνομά του. Διότι τά 
εκ ροδών, κρίνων, ναρκίσσου καί ϊριδος, άτινα ήνδουν είς τάς 
πλευράς του Έλικώνος καί τούς ελώδεις λειμώνας 'του Κη- 
φισσου,' μύρα από πολλοΰ ήδη άπέλαυον μεγάλης φήμης. 
Άλλ’ ό Φιλοκλής είχε καί μέγα αγροτικόν κτήμα. 'Η  παρά 
τον Κηφισσον πεδιάς ήτον ίσως ή εύφορωτέρα πασών των 
σιτοφόρων τής Ε λλάδος χωρών. Έ κεΐ εβλάστανεν ό κάλ- 
λιστος σίτος καί ή καλλίστη κριδή, τό πλείστον δέ μέρος' 
τής άπεράντου ¿κείνης κοιλάδος άνήκε τώ,.Φιλοκλεί. Είχε 
καί αμπέλους καί αναρίθμητα άλλα μικρότερα κτήματα - 
μετα έκτεταμένων νομών, Ιφ’ άς ¿φέροντο, καθ’ έκατοντά- 
δας οί βόες καί τά  πρόβατά του. °Ολην αγέλην ωραίων 
ίππων έτρεφεν έ Φιλοκλής έπί του ολίγον άπέχοντος Όρχο· 
μενού;- κειμένου παρά τήν Κωπαΐδα κατά τάς έκβολάς τοΰ 
Κηφισσοϋ καί περίφημου παλαιόθ·εν ώς ίπποτρόφου, είχε 
δέ μισδοίσει παρά τού δήμου των Όρχομενίων τάς ¿ν λόγω 
νομάς.. . ·

Τοσοΰτος πλούτος ήδύνατο βέβαια, νά διεγείρη. τον 
φδόνον, ίσως διά καί τό μίσος των συμπολιτών καί των γει
τόνων του. Καί όμως τό ή9·ος καί οί τρόποι τού Φιλο- 
κλέους-αφώπλιζον τοιαύτας άντιπαδείας· διότι ού μόνον ό 
πλουσιώτατος, άλλα καί ό χρηστότατος ήτο, μεγάλη δέ ήτο 
ή καλοκαγαθ-ία τού άνδρός. Οί δούλοι του — καί έκατον- 
τάδας είχε το.ιούτων χάριν τής τε έν τω οίκω καί τοΐς.κήποις 
υπηρεσίας, καί τής ¿ν τοΐς ¿ργοστασίοις καί τούς άγροϊς ένα- 

. σχολήσεως, ώς καί τής φυλακής των κτηνών Ιν τοΐς κτή- 
• μασι — άπέλαυον-επιεικούς καί φίλανδρώπου χρήσεως,.τοΰδ’ 

όπερ ήν σπάνιον κατά τήν αρχαιότητα. Πρός τούς πένητας 
καί ένδεεϊς ήν έλευδεριώτατος, ούδεμιας δ ’ έφείδετο δ-υσίας'

υπέρ τής ευημερίας καί δόξης τής πόλεως. - Διά τής μεγί-
' στης τού πλούτου του αύξήσεως ούδείς εζημιώδη, ούτε 

¿βλάβη· απ’ έναντίας οί συμπολΐταί του παντοιοτρόπως έκ 
τούτου ώφελή&ησαν. Ένω κατά τούς χρόνους εκείνους δού
λοι μόνον είργάζοντο έν τοΐς ¿ργοστασίοις, αυτός προςέλαβε 
καί χάντας τούς έλευδέρους, όσοι περιεφέροντο άεργοι καί 
¿στερημένοι πόρων. Πολλοί ¿χρησιμοποιούν τά  προϊόντα τών 
αγρών των καί τής κτηνοτροφίας παρ’ αύτο>· καί παιδία 
ακόμη ώς καί αδύνατοι γυναίκες ευρισκον έργασίαν παρ’ 
αύτώ καί συνέλεγον άνδη καί βότανα διά τήν παρασκευήν 
τών αλοιφών υπό τών δούλων, ήδύναντο. δέ καί έν αύτοΐς 
τοΐς έργαστασίοις νά έπιδοδώσιν είς εύκολόν τι έργον. Εν 
γένει δέ διά τών πολυειδών έργασιών του ζωηρά άνεπτύχδη 
έν τή πόλει κίνησίς καί από τών έξω συγκοινωνία. Δέν εΤνε 
λοιπόν δαυμαστόν, ότι ό Φιλοκλής ήγαπατο καί έτιμάτο 
ύπο τών Χαιρωνέοιν.

Άλλ’ έλησμονήσαμεν σχεδόν πού εΐδομεν καί άφήκαμεν 
τον λαμπρόν τούτον άνδρωπον. Ή τον Ιχί τής στενής πρός 
τον Πετραχόν ανόδου Άλλα τίς εΤνε ό άλλος, δςτις τόν 
συνοδεύει; Τό ένεργητικόν αυτού ηδος προδίδει τήν δρα
στηριότητα καί τήν πείράν του. Αυτός εΐνε ό Χαιρέας έκ 
τής Θεσσαλικής Έρακλείας, κειμένης κατά τήν βορειοτέραν 
τών Θερμοπυλών πάροδον, συνηλικιιότης τού Φιλοκλέους καί 
από παίδων γνωστός καί φίλος του. ’Ήσαν διά προπατορι
κής φιλοξενίας συνδεδεμένοι καί από πολλοϋ εΤχον συνάψει 
έμπορικάς σχέσεις. Καί ό Χαιρέας έπίσης ητο πλούσιος καί 
μεγάλης άπέλαυεν ύπολήψεως έν τη ιδία πόλει. Κατεγίνετο 
είς τό χονδρικόν έμπορων τών έγχωρίων προϊόντοιν καί ήτο 
μέγας κτηματίας καί κτη/οτρόφος. Κατά τά  τελευταία μά
λιστα έτη εΐχεν ΰποστή ζημίαν τινά έκ τών προβάτων .του, 
ών πολλαί εκατοντάδες άπωλέσδ-ησαν υπό έπιδημικής τίνος 
νόσου, καί έχειδή ήξευρεν, ότι ό φίλος του Φιλοκλής' είχε 
τά  καλλιγονώτερα καί μαλλοφορώτερα πρόβατα, κατήλδεν 
έπί τούτω είς Χαιρώνειαν διά ν’ άντικαταστήση τά  φδάρέντα 
δ ι’ έξαγορας νέων. Κατά τήν πρωίαν τής ήμέρας έκείνης 
έπεσκέφδησαν πολλάς τού Φιλοκλέους μάνδρας καί ευκόλως 
συνεφώνησαν τά  κατά τήν αγοραπωλησίαν. 'Ο  Χαιρέας διά 
πλειστιαριασμού ήγόρασεν εκατοντάδας τινάς προβάτων καί 
πεντήκοντα ευτραφείς βόας. Τοίρα δέ, κατά τήν ώραν του 
δειλινού, αφού άνεπαύ9·ησαν κατ’ οίκον μετά μεσημβρίαν, έξ- 
έδραμον μέχρι τού Πετραχού, ένδεν εΤχον μακράν τής χώρας 
άποψιν. 'Ο  Χαιρέας, καίπερ συχνότατα έπισκεφδείς τήν Χαι- 
ρώνειαν, δέν εΐχεν άναβή ακόμη ποτέ είς τό μέρος έκεΐνο.

Έ π ί τέλους έφδασαν είς τό ορόπέδιον τοΰ υψώματος, 
έφ’ οδ εξείχε μικρά τις καί βραχώδης πυραμίς, φέρουσα τό 
άγαλμα τού Διός. 'Ο  δεός έφαίνετο κατηφής, ώςεί έγκατα- 
λελειμρ.ένος καί λησμονημένος υπό τού κόσμου. Παρά τήν 
πυραμίδα έμειναν οί δύο δούλοι, οίτινες ήκολού9·ουν μακρό- 
δεν τούς κυρίους των φέροντες τά  έπανωφόριά των, ένω οδ- 
τοι ¿προχώρησαν είς τό χείλος τοΰ υψώματος, διά νά έχω- 
σιν έλευδερωτέραν τήν 9·έαν. Καί τά  πρώτα βλέμματά των 
έπεσαν έπί τήν εύρεΐαν τοΰ Κηφισσοΰ κοιλάδα, όςτις -κατά 
το έαρ τούτο Ιρρεεν έτι μεγαλοπρεπώς — Ινώ ολίγον βραδύ- 
τερον, κατά τό δέρος άβαδής τρέχει έν ταΐς ύψηλαΐς όχ9·αις 
του —, κατόπιν έστράφησαν πρός τήν βορειοτέραν τής- πε
διάδάς έκτασιν μέχρι τοΰ σημείου ¿κείνου, όπου συνεφάπτον- 
ται .ή Οίτη καί ό Παρνασσός καί σχηματίζεται ορεινός τις

μυχ6-; ' . > , , , , ' '■. , ,,Ίδέ έκεΐ κάτω τήν Οίτην μας!'“ άνεφώνησεν ό Χαιρέας
.„πως έκτείνεται ώς οχυρόν τείχος μεταξύ τής-Θεσσαλίας καί
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των παρά τον Κηφισσόν προς άνατολάς χωρών, καί πώς 
φθάνει εγγύτατα προς τήν εύβοϊκήν δ'άλασσαν, ένω μεταξύ 
αυτού καί της θαλάσσης παρειςδύουσι μόνον αί στεναί Θερ- 
μοπύλαι. "Οπισθεν της υψηλής έκείνης και βραχώδους κο
ρυφής, υπέρ τάς θερμοπύλας κεΐται ή 'Ηράκλειά μας. Αυτή 
ή Οίτη μέ τούς διάστικτους, άποκρήμνους καί βραχώδεις 
όγκους της, έπί τής ύψίστης κορυφής των οποίων ή χιών 
μένει μέχρι των μέσων σχεδόν καί του θέρους, εΐνε τι» όντι 
έρημ.ον καί άγριον βουνόν καί μόλις εις τινα μέρη διά στε
νών καί επικίνδυνων ¿τραπούν ύπερβατόν.“

„’Εκεί προς τά  ανατολικά ό Παρνασσός έμποιεΐ δλως 
διάφορον εντύπωσιν“, όπέλαβεν ό Φιλοκλής. „Μεγαλοπρεπής 
καί έξοχος έν τη πέριξ σιωπή όψοΰται έκεΐ ό πλατύς κορ
μός του, ωςεί παρυφασμένος διά τών περί αυτόν πυκνών καί 
σκοτεινών .δασών, με έλάτας πεφυτευμένων, καί εστεμμένος 
υπο τών υψίστων καί χιονοσκεπούν κορυφών του. 'Η  φοβερά 
έκεύ πρός τά  βορειανατολικά του πυραμίς εΐνε ή Λυκοίρεια, 
τό υψιστον όρος καθ’ άπασαν τήν μέσην Ελλάδα.“

„Μάλιστα, δεν υπάρχει τούτου όψηλότερον όρος,“ εΐπεν 
6 Χαιρέας, ,.έκεΐ επάνω θά εμ.ενε, καθοις λέγει καί ή παρά- 
δοσις, ό γενεάρχης μας Δευκαλίων. ’Από τών ορέοιν λοιπόν 
τούτων προήλθεν τό. νέον τών Έλλήνοιν γένος.“

Καί ταΰτα λέγοντες εβυθίσδ-ησαν άμφότεροι εις σκέψεις 
έν σιωπή προςηλωμένοι πρός τό μεγαλόπρεπες έκεύνο θέαμα, 
μετά μικρόν δ'ε διωλίσΟ-ησαν βα&ρ.ηδόν τά  βλέμ.μ.ατά τοιν 
πρός τά πέριξ του όρους επίσης σημαντικά μέρη καί διά 
τής φαντασίας μετηνέχδ·ησαν εις τό βαθύ, αόρατον δ ’ εκεΐ- 
Θ·εν άγκος, ένδ·α, κατά τήν μεσημβρινήν του Παρνασσού κα
τωφέρειαν, επί βραχώδους οροπεδίου έκειτο τό πανάρχαιον 
τώ ν. Δελφών μαντεΐον, εις τήν φωνήν τού οποίου επί αΙώνας 
ολους υπήκουεν «παν τό ελληνικόν μ.ετά πίστεοις καί ευλα-

βείας. Κανείς πλέον τώρα δ'εν φροντίζει περί τής Πυθίας.
■ Άπό τών χρόνων ακόμη τού Φιλίππου του Μακεδόνος, του 

οποίου τά  σχέδια καί)· υπερβολήν καί έξ ανάγκης υπεβοή- 
θησε τό μαντεΐον έκεΐνο, ή πρός αυτό πίστις έξέλιχε παντε
λώς" μ.όλις δέ όρ&όδοξοί τινές ίσοις ί>ά συνεβουλευοντο αύτό 
κ«τά τούς χρόνους τούτους χάριν ολως ιδιωτικών υποθέσεων, 
καί τούτο ουχί έν πέποιθ·ήσει.

Πρώτος ό Χαιρέας διέκοψε τήν έπικρατήσασαν σιωπήν, 
στραφείς κατά μικρόν πρός νότον καί διατρέξας διά τών 
βλεμμάτων τόν Έλικώνα, έφ’ όσον τουλάχιστον έφαίνετο 
ουτος έκεΐδ·εν. „Δεν υπάρχει“, είπε, „καθ’, όλην τήν ' Ελλάδα 
άλλο το'σον ωραΤον βουνόν ώς ό ' Ελίκων ουτος, ή προςφιλής 
αΰτη τών Μουσών κατοικία.' Πόσον ώραΤα σχήματα 
γράφουσιν αόταί αί γραμμ.αί του! Ουτε χάράδραι πετρώ
δεις, ούτε κατοιφέρειαΐ" άπαν δ ’ εν γένει τό παράστημα αυ
τού μά τήν έξαισίαν παραλλαγήν τών λόφων καί ταύν αλσεων, 
τήν ποικιλίαν τών δασών καί τούν κοιλάδων έχει τι τό «συ
νήθως γραφικόν καί έπίχαρι.“

„Καί αυταί αί κατάφυτοι κοιλάδες“, όπέλαβεν ύ Φιλο- 
κλής, „ζωογονούνται αί πλεΤσται όπό δροσερούν πηγών καί 
χαριεστάτων χείμαρρων. Τό πανταχόΟ·εν άναβλϋζον ύδωρ 
καί τό φύλλωμα τών αλσεων Βροσίζουσι κατά τό Ο'έρος τήν 
αύραν. Ουδόλως λοιπόν θαυμαστόν, εάν διά τόν υγιεινόν 
άερα καί τήν ευφορίαν του έδάφους προςείλκυσε τό μέρος 
τούτο άλλοτε τούς ανΟφώπους προς διαρκή έγκατάστασιν 
καί πλή&ος πόλεων καί χωρίων έκτίσθησαν περί τό όρος- 
τούτο. Καί τώρα μάλιστα άκόμ.η κατοικούσι παρά τόν 
Έλικώνα καί έπ1 αυτού περισσότεροι άνθρωποι παρά εί; τάς 
κοιλάδας καί τά  πεδία τής λοιπής Βοιωτίας.“

(έ* το ϋ  γ ιρ μ α ν ιχ ο ν .}  ( ΐπ ι τ α ι  οχ’ννχεια.)

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α .
Ανάμνΐ)Ο ις α ν ιί  π ρ ο λ ύ γο ν .  — Άγαπη προς τήν Ελλάδα — Κινητόν έδαφος άποπνέον β α ν ίλ ια ν .  — Πρόγραμμα ήμων. — Τ ο  ανέκδοτον.

. Πρίν έλδ·ο> εις Ε λλά δα  μία τών μεγίστων μου απολαύ
σεων ήτο ν’ ακούω νά όμιλώσι περί Αθηνών. Έ ζω ν έν μια 
τών περικαλλεστάτων πόλεων τής υ'φηλίου, έν τή πόλει του 
Βοσπόρου καί τών Πριγκιποννήσων, έν τή πόλει, ήτις ώς 
λέγει που ό Ουγκιό, τήν νύκτα φαίνεται ήγκυροβολημένη 
έντός τών ύδάτων τών κόλπων της- καί όμως δλας τάς μα- 
γευτικάς καλλονάς της έθυσίαζον δ ι’ έν μάρμαρον, πυρα- 
κτωθέν καί κιτρινίσαν υπό τού αθηναϊκού ήλιου.

"Οτε έν τω ξενοδοχείω, έν μέσω τής συνδιαλέξεως δυο 
παρ^καθημένων ήκουον αίφνης τήν λέξιν ‘Α βηνα ι, έτεινον 
τό ||υς 'ώς θηρευτικός κύων έκ μέσου τής ¿διαφόρου μοι 
φλυαρίας των, έκ μέσου τής αφηγήσεως Ιπεισοδίων τού ιδιω
τικού των βίου ήρπαζον, ώς ό χρυσωρύχος βώλον χρυσού έκ 
μ.έσου σωρού χώματος, καί άπε&ησαύριζον εύδαιμόνως έν τή 
μνήμη μου όνομά τι, ανέκδοτόν τι, χαρακτηριστικόν τ ι τού 
βίου των.Άθηνών. Ή  Πλάκα,'τά Χαφτεΐα, περιεβάλλοντο 
προ τών όφθαλμών μου ροδόχρουν τινά καί μάγευτικήν έξ 
απόπτου γοητείαν. "Ολα, όλα ήσαν διάφορα έκεΐ, ολα είχον 
άρρητόν τι δ-έλγητρον- από τής απαραμίλλου δύσεως τού 
ήλίου βυθιζομένου έν άποθ-εώσει είς τά  υποκύανα βουνά τής 
Πελοπόννησου, καί χροιματιζοντος τόν ορίζοντα καί τά  νέφη 
δ ι’ όλων τών αποχρώσεων τών πολυτίμων λίθων καί τών 
άνθέοιν, μέχρι τής φουστανέλλας τών κατοίκων, καί τού ρη-

τινίτου μέ τό κίτρινου ώς φλωρίον χρώμ.ά του καί τήν δρι- 
μεΤάν του γεύσιν, μέχρι τούν στρατιωτών οϊτινες ώμίλουν 
ελληνικά, μέχρι τής σημαίας ήτις ήτο ελληνική, όλα ήσαν 
διάφορα.

Πώς; νά δύναμαι νά λέγω: δά υπάγω μίαν στιγμήν είς 
τόν Παρδ·ενώνα! ώς θά έλεγα: θά  χάγω νά κάμω ένα μι
κρόν περίπατον. Νά συναντώ έν τή πλατεία καί ίσοις νά 
συνομιλόι καί μετ’ αυτού τόν ποιητήν, οστις μέ είχε κατα- 
μαγεόση δια τών περιπαθών στόνων του, καί τόν όποιον νά 
βλέπω όχι έν τή νεφέλη τού Ιδανικού όπου μοί τόν μετεώ- 
ριζον τά  ποιήματα του, ¿λλ’ έν τή  πραγματικότητι, νά πίνω 
τόν καφέν μου υπό την σκιάν τών στύλων τού ’Ολυμπίου 
Διός, έχων ενώπιον μου μαρμαίροντα τόν Σαρωνικόν, καθή- 
μ.ενος όπου έκάδησεν ό Περικλής, όπου έρρέρ.βασεν ό Βύρων, 
ότε ένεπνέετο τάς τόσον θαυμασίας στροφάς τού Τσαΐλ Χά- 
ρολδ. Ά ! Νά ζώ έν τή  ίστορία χερικυχλούμενος είς έκα
στον βήμα μου υπο αναμνήσεων, ν’ αναπνέω ατμόσφαιραν 
μ.εγαλοφυΐας, καλλιτεχνίας, ήρωϊσμού, νά βλέπω 'Ελλάδα, 
να ψηλαφώ Ελλάδα, καί ή αύρα ή έκ τής Σαλαμΐνος 
πνέουσα νά μοι ψι&υρίζη 'Ελλάδα, καί τά  φυλλώματα τού 
Κολωνού νά μοί θροώσιν Ε λλάδα! . . .

"Οτε μοί συνέβαινε νά ΐδω ποτέ κάτοικον τών Ά&ηνών 
τόν παρετήρουν μετά τίνος θαυμασμού καί τόν ήρώτων: 1
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— Εΐσθε πραγματικώς ’Αθηναίος; μ.'ε οΐον τόνον θά 
ήρώτων τινά:

— Εΐσθε πραγματικώς μαρκήσιος;
Καί ήπ&ρουν διατί δέν έφώνει τόν τίτλον του μετά τής 

προσηκούσης υπερηφάνειας.
Ουδέποτε Θα λησμονήσω τήν συγκίνησίν μου ότε παρσ 

τίνος Έλληνος έμ.πόρου ήγόρασα δύο χρυσά ελληνικά εικο
σάδραχμα". φαντάσδ·ητε! έφερον έπ’ αυτών τήν μορφήν 
τού βασιλέως τής Ε λλάδος, έφερον κεχαραγμένα ελληνικά 
γράμματα! . . . έκράτουν Ιν μέρος τής Ελλάδος έν τή χειρί 
μου υπό μορφήν χρυσού! . . . τά  έπεδείκνυον έμπιστευτικώς 
είς τούς φίλους μου καί τά  έφύλαττον πάλιν μετά στοργής 
φιλάργυρου." Μοί συνέβη νά έχω περισσότερα των τεσσαρά
κοντα χρυσών φράγκων έν τψ 0-υλακίω μου, άλλ’ ουδέποτε 
υπήρξα πλούσιος όσον τότε, βεβαίως δέ καί ουδέποτε δα 
υπάρξω.

Καί οτε ήλθε τό πλήρωμα τού χρόνου, ότε έφθασεν ή 
πανευδαίμων ημέρα καθ’ ήν έξεπληρούτο ό ιερός μου πόδ·ος, 
καί τό ατμόπλοιου μετά τό μεσονύκτιον ήγκυροβόλει έν τω 
λψ.ένι τού Πειραιώς, ον κατηστέριζον οί κεχρωματισμένοι 
φανοί τών πλοίων, αφανών έν τή  πυκνή σκοτία, καί έξω 
διαστιζόμενον υπό αμυδρών φώτων, αραιών, τρεμοσβυνόντων, 
δεν έβλεπον ¿λλ’ έμάντευον τόν Πειραιά πελώριον μέλανα 
όγκον, διαγράφοντα φαντασιώδη σχήματα, τό ίε  μ’ έπήρε 
τό παράπονον τής ευτυχίας μου έν ω ήρειδόμ.ην έπί του ι:α- 
1>α/Γ.έτον. Δεν ήτο όνειρον; "Οπισθεν τού μαύρου έκείνου 
ογκου εόρίσκοντο αί Άθήναι; νΩ! πώς έφίλησα τό χώμα 
— τό ρυπαρόν χώμ,α τής προκυμαίας, κύριοι, άλλα δι’ έμε 
τό ελληνικόν χώμα, — αμα έν μέσω τών κραυγών καί τών 
βλασφημιών τών λέμβούχων άπέβην είς τήν ξηράν! . . .

Πώς έζησα έν άλη&εΐ μέδ·η τάς πρώτας ημέρας έν 
Άθήναις έναγκαλιζόμενος παραφόρως τά  μάρμαρα, πλησιά- 
ζων τούς ¿ξιωματικούς όπως τούς ¿κουσω όμιλούντας, πα- 
ρακολουδ·ών τήν στρατιωτικήν μουσικήν με βήμα, καί έν- 
θουσιών, συγκινούμενος μέχρι δακρύων έκ τών γοργών της 
εμβατηρίων, ¿φυπνιζόμενος είς νέον τινά αλλά μαγευτικόν 
κόσμ.ον. Ναί, εΐνε ¿ληθ'ες δ,τι εΐπον άλλοτε" καί αυτή ή 
υπόξυνος οσμή τής τομάτας, ήν ¿πέπνεον αί παρά τήν Άκρό- 
πολιν σχολιαί αγυιαί μοί έφαίνετο ώς θεσπεσία μούχλα  τής 
άρχαιότητος-

"Εκτοτε τό Ο·ερμ.όμ.ετρον τού Θ·αυμ.ασμ.ού μ.ου κατήλδτν 
ίσως ολίγον, ώς πρός τάς συγχρόνους Άδ-ήνας — διότι τάς 
αρχαίας τί άλλο δύναμαι νά κάμω παρά νά τάς 0·αυμάζω 
καί νά τάς λατρεύω;' — άλλ’ αρά γε αύταί πταίουν ή τό 
ιδανικόν μου, τό όποιον ήτο υπέρ τό δέον μέγα; Πλήν 
τούτου ποιον πράγμ.α τού κόσμου αφ’ ου το ¿πολαύσωμεν 
διατηρεί τό γόητρον, οπερ εΐχεν έν τάΐς άνυπομ.όνοις στιγ- 
μαΐς τού πόδ-ου; Δέν εΐνε αναντίρρητον ότι τό κάλλιστον 
μ^ρος τής ¿πολαύσεως εΐνε ή προσδοκία αυτής;

Έ ν  τούτοις τάς αγαπώ έτι θερμώς τάς ’Αθήνας" έπί 
τών μ.νημείοιν της, άτινα ό χρόνος έκάλυψε δ ι έρυθρωπής 
σκωρίας, έπί τών τοπίων της άτινα δροσίζουσιν ως δασις 
τό κατάξηρον αθηναϊκόν πεδίον, έπί τού Υμηττού, ον ή 
δυσις χρωματίζει μέ τό μ.οναδικόν ίσως έν τώ κόσμω έξαί- 
σιον έκεΐνο χρώμα, προερχόμενον ώς λέγεται έκ τών επ’ 
αυτού πυκνών συστάδων ήνδ-ισμένων θυμών ών το ίώδες 
σκορπίζουσιν έπ’ αυτού έξιδανικευμ,ένον αί ήλιακαί ακτίνες, 
έπί τού όρίζοντος, έπί τών μορφών Ιτ ι μ.οΐ φαίνεται οτι συν

αντώ τά  βλέμματα, άτινα άλλοτε εΐχον ρίψη, καί άγαπώ 
τάς ’Αθήνας μέ τήν αγάπην τών πρώτων ήμερων.

'Η  συγκίνησις έκείνη, ήν ήσθανόμην δτε ώνειρόκόλουν 
τήν πόλιν τής ΙΙαλλάδος, μακρό&εν, ώς ιδανικήν έρωμένην, 
Ο-έλει Ιμπνέη τάς εξ ’Αθηνών έπιστολάς μου. ’Αποτείνομαι, 
πλήν σμικρών έξαιρέσεων, είς Έλληνας μακράν. τής Ε λ λ ά 
δος βιούντας, φρίσσοντας έκ μυστικής έ?.πίδος είς μόνον τό 
όνομα τών ’Αθηνών. Τάς Άίλήνας των, ας φυλάττουσιν έν 
τή καρδία των, ώς πολύτιμον ¿δάμαντα έν πυξίδι, δέν S·« 
βεβηλώσω έγώ γελοιοποιών ή υβρίζων. Δέν θά κυλίσω. είς 
τον βόρβορον τόσα ιδανικά καί μετ’ αυτών το ίδικόν μου..

Λέγω δέ τούτο διότι υπάρχουσιν "Ελληνες μένεα πνέον- 
τες κατά τών κακολογοϋντων το έθνος ήμών ξένων, ¿λλ’ 
έν οικογενειακό) κύκλω, μεταξύ Ελλήνων, προπηλακίζοντες 
βαναύσως τήν Ελλάδα, δμοιοι πρός εΐδός τ ι συζύγων, οΐτι- 
νες εΐνε ίκανοί νά προκαλέσωσιν είς μονομαχίαν τον τολ- 
μ.ώντα νά στραβοκυττάξη τήν γυναίκα των, χωρίς τούτο νά 
τούς έμποδίζή νά ξυλοκοπώσιν αυτήν αλύπητα, κατ’ οίκον.

Άλλ’ αν δέν έννοώ νά ξυλοκοπώ τάς ’Αθήνας δεν έν- 
νοώ ουτε νά τάς κολακεύω.

Δύναμαι, φερ’ είπέΐν, ομίλων περί αύτών νά λησμονήσω 
τήν σκόνιν των, άφ’ ου τήν έχω καθ’ έκάστην πρό των 
οφθαλμών μου, — τ ί λέγω πρό; — άφ’ ου τήν- 1%ψ έντός 
τών οφθαλμών μου;

Φ »*

Ώ !  αυτή ή αθηναϊκή κόνις!
Ό  Πασκάλ άπεκάλει τούς ποταμούς κινητούς δρόμους· 

άν έβλεπε τάς όδους τών Άθηνόϊν, έν ήμερα σφοδρού άνε
μου, θά  συνεπλήρου τόν ορισμόν του διά νά μή έπέλθη σόγ- 
χυσις τών πρώτων μετά τών δευτέρων. "Οταν 5 άνεμος 
βαρα&ρούται είς όδόν τινα αθηναϊκήν νομίζεις ότι θά τήν 
απόσπαση, θά τήν «ρπάση έπί τών πτερύγων του διά" νά 
τήν έκσφενδονήση έπί τής Πάρνηθος ή νά τήν καταβυ&ίση 
εις τό Αίγαΐον Πέλαγος. Άλλ’ άν ή όδός άνθίσταται ή 
έπιφάνειά της άποξεεται, σαρούται, μανιωδώς άνυψούται 
μεΟ·’ ορμής είς πυκνήν νεφέλην καταρρηγνυμένην ' ραγδαίως 
κατά τών διαβατών, κατά τών οίκιών, είσδύουσαν είς τους 
οφθαλμούς, είς τούς ρώδ·ωνας, είς τό στόμα, έπιπάσσουσαν 
διά λευκής κόνεως κόμην, μυστακα, ένδύματα. Διά μέσου 
τής άνιπταμένης έκείνης γής γείσα, έξώσται, κεφαλαί, άλε- · 
ξήλια περιδινούνται έν συμφυρμω οίκιών καταρρεουσών, κε
φαλών-άνευ σώματος, ώς μετά εκρηξιν βόμβας έν πόλει πο- 
λιορκουμένη. 'Η  άμ.μος, δταν πνέη ή λίψ έν τή  Σαχάρα, 
καταχώννυσι τά- κερβάνια, ή κόνις Ινταύθα κατακαλυπτει· 
δημάρχους καί δημοτικούς συμβούλους καί δέν έπαναφαί- 
νονται πλέον.

Ό  κόμης De Mouy, ό τέως έν Έ λλάδι πρεσβευτής 
τής Γαλλίας, έν τάϊς έσχάτως έκδοθείσαις ,ΪΑίληναϊ-ιαις 
Οιυσιολαϊς αυτού, διηγείται ότι νεάνίς ,τις τών Αθηνών 
τ<~> διεβεβαίου δτι τά  νέφη τής κόνεώς μας αποπνέου- 
σιν οσμήν βανίλιας καί δτι άλλη έλληνίς έν Κωνσταν- 
τινουπόλει τω έλεγεν δτι ή κόνις ταύτης δέν ήτο- τόσον 
{¡'γενάτος (savoureuse) δσον ή τών Αθηνών. Ό  ευγενής 
διπλωμάτης αναφέρει ταύτα ώς τρανάς άποδέίξεις τής θερ- 
μ.ής φιλοπατρίας τών Ελλήνων. Τ ί νά σάς είπω; έγώ, δστις 
δέν έχω τόσον όξέΐαν τήν όσφρησιν καί τήν γεύσιν όσον αί 
χαριέσταται ομοεθνείς μου, άγαπώ έπίσης .τό πάτριον έδαφος, 
άλλ’ όχι όταν πετα είς τον άέρα.

* **
30"
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Ά ς κατέλ&·ωμεν ολίγον από τά  νέφη . . . τής κόνεως, 
οπου μετηρσιώ9·ημεν. Ά ς πατήσωμεν έπί του στερεού έδά- 
φους δι’ οο κατά δεκαπενθημερίαν 9·α ξεναγώ τους άνα- 
γνώστας τής ΚλειυΖς. Ό τ έ  μέν 9-ά είσερχώμείέα είς τό 
μέγαρον τού πρωθυπουργού, όπου κατά τάς μακράς νύκτας 
έγκυμονεΐται ή τύχη τής Ελλάδος, ότέ είς τά  παριλίσσια 
&έατρα καί 9·ά βλέπωμεν διασκεδάζοντα τον νεώτερον 
Έ λληνα , τον μεν με τά  μελοδραματικά δράματα τοο Δ’ 
Έννερή και βρέχοντα διά δακρύων τά  εδώλια τοο ύπαι9·ρίου 
&εάτρου, τον δε οπό τό φέγγος τής σελήνης τερπόμενον εις 
την έλαφράν και γοργήν καί σκιρτητικήν μουσικήν των γαλ-

,,Τό ανέκδοτον, λέ/ει ό ’Ιούλιος Κλαρετή,' εΐνε δλη ή 
ιστορία τής 'Ελλάδος καί τής Ρώμης· εΐνε ό Σπαρτιάτης 
παρ’ ου ό έχδφός αιτεί τά  δχλα και δστις άπαντα. „„Μό
λων λαβέ!’* εΐνε ό Διογένης κυλίων τον πίίίον του και ζη
τών, χαρά του ’Αλεξάνδρου νά μετακίνησή τής &έσεώς του 
διά νά μή τω άποχρύπτη τον ήλιον εΐνε ό Ταρκυνιος άπο- 
τέμνων τάς κεφαλάς των μηκώνων, και ή σύζυγος τού ΙΙοί- 
του τείνουσα ήρωϊκώς το καΟ-ημαγμένον έγχειρίδιον είς τόν 
σύζυγόν της. Άφαιρέσατε τό ανέκδοτον — δηλαδή τήν 
χρονογραφίαν — εκ τής ιστορίας και ό Λεωνίδας μειοΰται 
αμέσως, 0 Ρωμύλος καθίσταται ρ.ύ9·ος, κα'ι ό Νέροιν άπόλ-'

Ο ΕΞΩΣΤΗΣ ΔΟΝ ΠΕΤΡΟΓ ΤΟΓ Α'. ΕΝ ΑΛΚΑΖΑΡ.

λικών κωμειδυλλίων, τόν δέ συστρεφόμενον έκ των γελώτων 
πρό των μορφασμών τής παντομίμας- 9·ά μεταβαίνωμεν είς 
τάς πανηγύρεις, &·’ άναμιγνυώμε^α μετά του πλήθους, 8·ά 
βλέχωμεν τούς φουστανελλοφόρους πολίτας και τάς φεσο- 
φόρους συμβίας των πώς χορεύουσι, πώς γευματίζουσιν υπό 
τα  δένδρα- καδ’ οδόν &ά συναντώμεν τον έπίσημον άνδρα, 
πολιτικόν ή λόγιον, του οποίου τό όνομα εΐνε γνωστόν και 
πέραν των σκιοέντων όρέων καί χέραν τής ήχηέσσης 9·αλάσ- 
σης· 9·ά σχεδιογραφώμεν αυτόν εν βραχεί, διά τίνος χαρα
κτηριστικού ορισμού, διά τίνος ανεκδότου.

■ $ *

Διότι ή κοινωνική αυτη ιστορία των Ά6·ηνών, ήτις 9·α 
δημιουργήται ημέρα τη  ημέρα και 9·ά γράφεται κατά δε
καπενθημερίαν δα  έπιζήτη πρό παντος τό ανέκδοτον. ·

λυσι τό 9-έλγητρον αυτού ώς τέρατος. Καί άμφισβητήσιμον 
αν ετι εινε το ανέκδοτον έχει τήν ώφέλειάν του. "Αν ό 
Ξέρξης δεν έμαστίγησε τήν Ε λλά δα  και άν 6 Γουλιέλμος 
Τέλλος ουδέποτε όπήρξεν, ως διατείνονται οί σοφοί, πολύ 
Οα λυπη&ω δια τήν έξαφάνισιν των ψευδεων τούτων, όπερ- 
τέρων τής πραγματικότητος.“

Άν μεταφέρωμεν τό ανέκδοτον είς τόν σύγχρονον βίον 
δ·ά ίδωμεν δτι ζωγραφεΐ διά μιας, ώς ακαριαία φωτογραφία, 
τούς χαρακτήρας έν δλη αυτών τή ζωή και τή κινήσει. 
Τρόπος τις τής διαιτης, φράσίς τις άν&ρώπου τινός δύναται 
ν’ άπεικονίση αύτδν πιστότερον, έκφραστικώτερον ολοκλήρων 
σελίδων. Μετά τόν άφελέστατον Ηρόδοτον, μετά τόσους 
άλλους, ό Στένδαλ, δ Μακώλαιυ, ό Μοσελέ, ό Ταίν έν ταΐς 
φιλολογικαΐς μελέταις αυτού και έν τή ιστορία νυν τού Να- 
πολέοντος Α'., δ’εν ίστοριογραφούσι διά των ανεκδότων, δεν 
κφίνουσι τους βασιλείς καί τούς τυχοδιώκτας, διά τίνος χει
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ρονομίας των, διά τίνος έπιφωνήματος αυτών νά κάμωσι τήν 
έξομολόγησίν των πρό των άν&ρώπων;

ΈπΥ τού αγόνου ημών εδάφους τό ανέκδοτον δίν άφ&ο- 
νεΐ’ έν τούτοις 9·ά τό αναζητώ και 9·ά τό συλλέγω μεδ·’ 
οΐας έπι&υμίας έπιζητειται τό σπάνιον άν δεν δύναμαι να

προσφέρω άν&οδέσμας έξ αυτού εις τούς άναγνώστας μου, 
Οά προσφέρω ένίοτε μεμονωμένον τ ι άνδωζ, μαρτυρούν Ικ- 
φανώς την κοινωνικήν κλιματολογίαν τής πατρίδο; ήμών· 
ουτω δέ ίσως γίνεται καί ολίγον ύν^ηρον τό ΰφος μου.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ.

1. ΕΓΘΓΜΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ. Έ ξ  αθηναϊκής φωτο- | 
γραφίας (έν σελ. 225).

2. Ο ΠΑΓΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΓΛΓΚΕΡΑ. Κατά τήν έλαιο- 
γραφίαν τού Ε. Στσιφόνη (έν σελ. 229). Έ κ  τού χαριεστά- 
του τούτου ειδυλλίου τής άρχαιότητος, τού έρωτος μεταξύ 
τού έν Σικυώνι ζωγράφου Παυσίου καί τής άν8·οχώλιδος Γλυκέ- 
ρας, ό μέγας γερμανός ποιητής Γκαίτε ελαβεν αφορμήν καί 
έχοίησε τό λαμπρόν έκεΐνο διαλογικόν έλεγειον, έν ω έκδ-έ- 
τει τούς πρώτους του έρωτας προς τήν Χριστιανήν Βουλπίου, 
τήν γενομένην κατόπιν καί σύζυγόν του. Αυτη κατήγετο 
έκ πενήτων γονέων καί έκ μικρας ηλικίας ήτο ήναγκασμένη 
νά κατασκευάζη τεχνητά άνθη προς άπόκτησιν τόΐν προς 
διατροφήν αναγκαίων. Τότε δε έγνώρισεν αυτήν καί ο 
ποιητής καί πολλάκις καί έπί μακρόν συνδιελέγετο πρός αυ
τήν έργαζομένην καί πλέκουσαν άνθη, είς μίαν δέ τοιαύτην 
περίστασιν λέγει που έν τοϊς στίχοις του: ,,έάν εΐχον τήν 
τέχνην τού Παυσίου, 9·ά είργαζόμην από πρωίας μέχρις εσπέ
ρας όπως άπομιμη&ώ τόν στέφανόν σου*·.

Ό  Γκαϊτε δέν ήτο ζωγράφος διά ν’ άντιγράψη διά του 
χρωστήρος καί ν’ απα&ανατίση τόν στέφανον τής έρωμένης 
του, άλλ’ ήτο ποιητής καί διά των αθανάτων στίχων του 
περιέβαλε τά  άνθη της δΓ άχλέτου φωτός.

Περί δέ τού ζωγράφου Παυσίου οΰδέν άλλο γνωρίζομεν, 
παρά. μόνον τήν ιστορίαν τού έρωτός του. Τό αντικείμενου 
αυτού ώνομάζετο Γλυκερά, τής οποίας τά  άνΟ·η καί τούς. 
στεφάνους έζωγράφιζεν, έζωγράφησε δέ καί αυτήν άπαξ 
άσχολουμένην είς τό είδος τούτο της έργασίας, ώς τήν πα
ριστάνει καί ή ήμετέρα είκών. Ή  είκών έκείνη του ελληνος 
ζωγράφου περιεποίησε μεγάλην δόξαν είς τήν τέχνην του, 
διότι ή έρώσα καρδία του εΐχεν οδηγήσει τόν χρωστήρα καί 
είχε καταστήσει το έργον τελειότατου. Ή  δέ φήμη τής εί- 
κόνος ήτο τόσον μεγάλη, ώςτε δτε μετά δύο αιώνας ο Ρω
μαίος Λοΰκουλλος ήλ9·εν είς Ά9·ήνας ήγόρασεν εν άντίγρα- 
φον αυτής αντί δύο ολοκλήρων ταλάντων.

3. 01  ΚΗΠΟΙ ΤΟΓ ΑΛΚΑΖΑΡ, 4. Ο ΕΞΩΣΤΗΣ ΔΟΝ 
ΠΕΤΡΟΓ ΤΟΓ Α'. ΕΝ ΑΓΤΟΙΣ (σελ. 233 καί 236). Έ ν 
τώ πρώτφ τόμω τής ,,Κλειούς“ (1885) εΐχομεν παραθέσει 
μίαν είκόνα των χαναρχαίων τούτων ισπανικών ανακτόρων, 
παριστώσαν ευ μέρος τής Άλχάμβρας. Οί 'Ισπανοί, καί 
πρό πάντων οί Άνδαλουσιανοί εΐνε υπερήφανοι έπί τω αρχι
τεκτονικό) τούτω μεγαλουργήματι, δπερ εΐνε στενιοτατα συυ- 
δεδεμένον πρός τήν ιστορίαν τής χώρας των, άπο των χρό
νων άκόμη τής δυναστείας των Μαύρων. Οί κυριώτεροι

άντιπρόςωποι τού χαραχτήρος των λαών τής Ίβηρικής χερ
σονήσου εΐνε οί Καστιλιανοί καί οί Άνδαλουσιανοί. Οί 
πρώτοι εΐνε άσχημοι καί δυςκίνητοι, δστεώδεις τό σώμα, σο
βαροί τόν χαρακτήρα καί απότομοι. Κατάγονται έκ των 
ποιμενικών λαών τών βορειανατολιχών όρέων, οί όποιοι εΐχον 
βυθπσθη είς τήν βαρβαρότητα, ότε οί Άραβες είςέβαλον είς 
τήν χώραν καί κατέστησαν αυτήν εστίαν τού πολιτισμού 
των. Οί Άνδαλουσιανοί, είς ών τάς φλέβας καί τήν σήμε
ρον άχόμη ρέει αραβικόν αίμα, εΐνε τά  μάλλον προςφιλή καί 
χυϊύ(ν/ιέ>'α τέκνα τού ισπανικού λαού. Έχουσι ραδινόν 
ανάστημα καί ευλύγιστου σώμα, λεπτοφυείς κεφαλάς, άκτινο- 
βόλους όφ&αλμούς, μελαψήν χροιάν, χάριν είς .τάς κινήσεις 
των συνδεομένην πρός τήν άεικινησίαν τού πνεύματος. Δια 
τούτο καί ό βίος των, έν ταις πόλεσιν, όπου έπί πολλάς 
έμεινον εκατονταετηρίδας οί Άραβες, παρουσιάζεται ήμΐν ζω- 
γραφικωτατος, ευθ·υμος καί. ευάρεστος. Άλλ’ ούδαμού λ«μ- 
βάνομεν τόσην ζωηράν έντύπωσιν περί τού άλλοτε ένταύθ·α 
άναπτυχύέντος αραβικού πολιτισμού καί μεγαλείου, όσον έν 
Άλκαζάρ, έν τοΐς μεγαλοπρεπέσι θ·αλάμοις καί τοις μυδ·ώδη 
γοητείαν άποπνέουσι κήποις του. Τό μεθυστικόν κάλλος 
τών χώρων τούτων έξασκεΐ μεγάλην επιρροήν έπί. τού πνεύ
ματος τών γυναικών τής Σεβίλλης. Νομίζει τις έν ' αυτοΐς 
δτι εύρίσκεται είς τόν παράδεισον. Τό βλέμμα καταδ-έλγε- 
ται υπό τής ένταϋ&·α έπικρατούσης λαμπρότητος καί πολυ
τελείας. Χαρίεσσαι εικόνες τής ευτυχίας, τής επιγείου μα- 
καριότητος, τών ήδονών καί τού έρωτος, άφυπνούσι καί 
γαργαλίζουσι τήν φαντασίαν μας υπό τά πυκνά άλση τών 
μύρτων καί τών παν αρχαίων δαφνών, παρά τά  ευώδη (ίόδα 
καί τό φλοισβιζον υδωρ τών μαρμάρινων αναβρυτηρίων. Πα- 
ρόμοιαι δέ εικόνες κατακηλούσι τήν φαντασίαν μας έν μέσω 
τών αίΟ·ουσώυ τού μεγάρου, έστολισμένων δ ι’ απαστραπτόν· 
των μωσαϊκών, διά λευκών καί ραδινών κιόνων, έπιχρύσων 
καί υψηλών 9·όλων. Έ δώ  εύρίσκεται συνηνωμένον έν τη 
πραγματικότητι παν δ,τι ονειροπολεί ή Άνδαλουσιανή πρός 
έξωραϊσμόν τού βίου, συνηνωμένον άφ’ ής έποχής οί Σουλ
τάνοι εΐχον τήν αυλήν των έν Άλκαζάρ καί διεδέχδησαν- 
αυτούς μετέπειτα οί βασιλείς τής Καστιλίας. Πόσον πεζός 
εΐνε ο βίος εςωίϊεν τών τοίχων τούτων, μακράν τού μυθ·ικού 
τούτου κόσμου τού πλούτου, τής ώραιότητος καί τής μα
γείας, τήν οποίαν παρήγαγον οί μαύροι ήγεμόνες καί οί 
ίσπανοί βασιλείς διετήρησαν μετ’ έπιμελείας, ηυξησαν μά
λιστα αυτήν καί έφύλαξαν από τής φ9·οράς ρ.εχρι τών ήμε- 
ρών ήμών!
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Καλλιστον μέσον καταργήσεως των διό πιστολιού μονομαχιών έπε- 
νοηοαν καί θά εφαρμόσωσιν εν τω μέλλοντι πιθανώς αί γερμανικοί άρχαί.' 
Άνεκοίνωσαν δηλονότι δι’ εγκυκλίου πρός τάς διευθύνσεις των Νοσοκο
μείων καί Άστυκλινικών, όπως οί έν αύταΐς κατά πϊσαν ημέρας τε καί 
νυκτός ώραν παραμένοντες ιατροί ου’δεμίαν του λοιποί παρέχωσι βοήθειαν 
προς τούς εκ μονομαχίας «τραυματισμένους. Συγχρόνως προςεκλήθησαν 
καί πάντες οί Ιατρικοί Σύλλογοι καί αί Έ τα ιρ ία ι, όπως λάβωσιν ύπ’ 5φιν 
καί συσκεφθώσι περί της δυνατής του μέτρου τούτου εφαρμογής καί προ- 
βώσιν εις γενικήν καί ούτοι αποχήν. Ζήτημα, εγείρεται νυν έν τω τύπιρ 
άν η φιλάνθρωπος του ’Ασκληπιού ’Επιστήμη θά  υίοθετήση τήν εκτάκτως 
αυστηράν ταύτην άστυνομικήν πρόνοιαν καί άν οί εύσπλαγχνοι αυτής λει
τουργοί θ  αρνηθδσι την ευεργετικήν αυτών επικουρίαν πρός τά ελεεινά 
τής φιλοτιμίας θύματα.

Ό  έκρωσσισαος του έν Δορπάτη, ρωσσική πόλει, γερμανικού Ιΐανε· 
πιστημίου προςέκρουσεν εις μεγίστας δυςκολίας παρά τάς εύέλπιδας τών 
πανσλαβιστών προςδοκίας, οιτινες δι’ άκαίρου τή άλη&εία ζήλου ήθελησαν 
να βαλωσι χεΐρα καί εις τά επιστημονικά τής πατρίδος των πράγματα. 
Αμα ανακοινωθέντος πρός τήν Πρυτανείαν του έν λόγω Πανεπιστημίου 

τού σχετικού διατάγματος, καθ’ ό αί παραδόσεις εδει νά γίνωνται έν ρωσ- 
σική γλώσση, πάντες πασών όμοϋ τών Σχολών οί Καθηγηταί ύπέβαλον τάς 
παραιτήσεις των. ’Εντεύθεν άνεβλήθη ή μεγάλη αυτή έκπαιδευτική με- 
ταρρύθμισις έπί τρία άλλα έτη, παρακληθέντων τών καθηγητών νά έξακο- 
λουθη'σωσι διδα'σκοντες ώς πρόεςρσν γερμανιστί.

Σπανίας καί άξιαγάστου κατά τούς χρόνους ήμών παρρησίας χαρακτη- . 
ριστικόν γεγονός διηγούνται αί βιεννάϊαι^φημερίδες, πρόκειται δ’ ευτυχώς 
περί έναρέτου Εερέως. Πρό τίνος έν τινι τών μεγίστων ιδιωτικών Παρθε
ναγωγείων τής πόλεως ταύιης άπελύοντο χάριν τής θερινής παρά τοϊς 
γονεύσι διαμονής πύσαι αί οίκότροφοι μαθήτριαι, προςήλθον δ ’ έπί τούτω 
εις τήν νενομισμένην κατ’ έτος τελετήν οί γονείς καί οί κηδεμόνες τών 
εκπαιδευόμενων διά νά άποχαιρετήσωσι τούς διδασκάλους καί παραλάβωσι 
τά τέκνα, των εις τούς αγρούς. Μετά τήν έκφώνησιν τών συνήθων λογυ
δρίων άνέπεμψαν αί μαθήτριαι δύο ύμνους, ίνα πρός τόν Θεόν καί ένα 
πρός τόν Αύτοκράτορα. Μετά τό τέλος καί τούτων έκινήθησαν πάντες 
πρός άποχώρησιν, ότε παρά προςδοκίαν ήχησεν έν τή αιθούση ή βροντώ
δης φωνή τού ίερατικώς προϊσταμένου τής τελετής έκείνης ιεράρχου καί 
¿κράτησε πάντας εις τάς θέσεις των. Ό  αληθινός ουτος καί εύτολμος τού 
Χρίστου στρατιώτης δέν ειχε σκοπόν νά έπαναλάβη πρός τούς άπερχομέ- 
νους «τριμμένους άποχαιρετισμούς, άλλ’ άνέστη διά νά παρατηρήση ότι: 
,,ό μεν πρός τόν "Γψιστον Βασιλέα ύμνος Ιψάλη υπό τών μαθητριών μετά 
νωθρείας και νυσταγμού, 6 δέ πρός τόν θνητόν Αύτοκράτορα μετά ζωηρό
τητας καί εξάλλου ενθουσιασμού, εν ω, — προςέθηκεν ί  άφοβος ίερεύς — 
ί  δεύτερος παρά τού πρώτου έχει τό Στέμμα του!“ Οί λόγοι ουτοι, έκ- 
φωνηθέντες μετ’ απειλητικού τόνου υπό διακεκριμένου κληρικού, έξέπληξαν 
τούς παρισταμένους γονείς, κατεταρτάρωσαν δε τούς διδασκάλους.

Ή  διεύθυνσις τής διεθνούς εταιρείας τών σιδηροδρομικών κοιτοίνων 
εξέδωκε διατςιγήν, καθ’ ήν τά ονόματα πάντων τών ταξειδευόντων έν τοι- 
αύταις άμάξαις θά λαμβάνωνται τού λοιπού υπό σημείωσιν ύπό ιδιαιτέρου 
ύπαλλήλου, καί τούτο πρός πρόληψιν τών συχνότατων από τίνος άπευκταίων. 
Διά τού μέσου τούτου θά καθίσταται, έν περιπτώσει οίουδήποτε ατυχή
ματος, άμόσως γνωστόν πώς όνομάζεται, πόθεν προέρχεται καί πού διευ
θύνεται. ό ταξειδιώτης μετά τήν άπόβασιν, θά ύποβοηθήται δε καί άλλως 
τό εργον της άστυνομίας ώς πρός τούς καταδιωκομένους κακούργους, καί 
πολλαί λησμονούμεναι άποσκευαί ή άλλα έλαφρότερα αντικείμενα θά εύο- 
δούνται ασφαλώς πρός τόν άφηρημένον ιδιοκτήτην.

ό Χριστοφόρος Κολόμβος. Ή  άγορά έγένετο ευθύς μετα την δημοσίευσιν 
συγγραφής τινο; τού Σταγλιένο Κεΐται δέ ή οικία κατά τήν οδόν D jritto  
Ponticello καί φέρει αριθμόν 37.

Ή  άνάπτυξις τών Ιν Γερμανία „Φοιτητικών συλλόγων“ λαμβάνει όρη- 
μέραι εύρυτέρας διαστάσεις. Καί ίσως άπέβαλον μέν ουτοι κατά μικρόν 
τόν καθαρώς εθνικόν κατ’ άρχάς χαρακτήρα, τουθ’ δπιρ τοσούτον συνετέ- 
λεσεν εις τήν επιτυχίαν τής τελευταίας πρός τοός Γάλλους γιγαντομαχίας 
διά τής έπικρατήσεως τών ίδεών τής γερμανικής ένότητος, έξακολουθουσιν 
ομως ίντες τά συνεντευκτήρια πάσης Σχολής καί ηλικίας φοιτητών, έν 
αδελφική πρός άλλήλους αγάπη άναστρεφομενων καί έν πάση κοσμιότητι 
καί άξιοθαυμάστιρ πειθαρχία συμβιούντων. Δύο ήδη τών τοιούτων σωμα
τείων έν Χάϊδελβέργη καί Βόννη άπε'κτησαν ιδιαίτερον έν ταΐς πανεπιστη
μιακούς ταύταις πόλεσι Κατάστημα, εν δε Γοττίγγη παλαιόν τ ι μέλος φοι
τητικού τίνος συλλόγου, λόγιος ήδη ύπέργηρως, 60 χιλιάδας προςέφερεν 
εσχάτως δραχμάς πρός άνέγερσιν „Λέσχης τών φοιτητών“ έν τή  πόλει 
εκείνη, — Έ ν  Κιέλω δέ, έπίσης πανεπιστημιακή πόλει, ό πρύτανις έξ- 
έδωκε πρό μηνός προκήρυξιν, δ ι’ ής άπηγορεύετο τοΐς φοιτηταΐς ή πρό 
μεσημβρίας έν ζυθοπωλείοις διαμονή, πραγμα συνηθεστατον ένταΟθα, μετά 
παραδειγματικής δ’ όντως εύπειθείας άπέσχον πρώτΰι οί Σύλλογοι τής 
πρωινής ζυθοποσίας. Φαίνεται ύμως ότι θ ’ άρθή προςεχώς ή άπαγόρευσις 
αυτη, δεσμεύουσα τήν ελευθερίαν τού φοιτητικού βίου, και .τήν άρσιν ταύ- 
την διευκολύνει ταΤς πανεπιστημιακαΤς άρχαΐς ή φιλότιμος καί αξιοπρεπής 
τών ύπακουσάντων σπουδαστών συμπεριφορά.

Ο δήμος τής ιταλικής Γενούης ήγόρασε πρό τίνος τήν οικίαν έν η 
εγεννήθη καί διέμεινε μέχρι τ?ΰ δέκατου τετάρτου τής ηλικίας του έτους

Δέν έλησμονήθη έτι ή πανωλεθρία τής ,,Ο ρ β ιί οΟΕϋίηιιο" έν Παρι- 
σίοις, Ιξακολουθούσι δέ αί έρευναι τής αστυνομίας πρός έξακρίβωσιν τών 
αιτίων τού απευκταίου γεγονότος. Άλλ’ ένή> έν Γαλλία συγκρύπτονται έξ 
αναγκης καί δ ι’ εϋνοη’τους λόγους τά πράγματα, τό ευρωπαϊκόν δημόσιον 
άνέλαβε νά διαφώτιση έπί τού προκειμένου ό διευθυντής τής έν Λονδίνο) 
„πυροσβεστικής εταιρείας“ κ. Σάβ, έπί τούτω μεταβάς εις Παρισίους, καί 
μετά προηγηθεΐσαν έξετασιθ- τοιαύτά τινα άναφέρων έν τη έκθέσει του, 
ήν έδημοσίευσε διά τών αγγλικών εφημερίδων: Έ ν  όλω τω πελωρίω οίκο- 
δομήματι εν μόνον υπήρχε κομβίον, τό όποιον δΓ ηλεκτρικού σύρματος 
συνέδεε τά Γραφεία πρός τήν Διεύθυνσιν τών πυροσβεστών, άλλά καί τούτο 
παραμεληθέν ειχεν έξαρθρωθή, ό δέ άπλούστατος μηχανισμός δέν ι'πή- 
κουε κατά τήν κρίσιμον στιγμήν εις τήν πίεσιν τού νυσταλέου φύλακος· 
καί ότε ουτος ήναγκάσθη νά προςτρέξη εις άλλο παρακειμένου καταστή
ματος παραγγελτικόν τηλέφωνον, ήτο πλέον πολύ αργά· οί υδραγωγοί σω
λήνες ήσαν κατάξηροι καί συνεσφιγμέναι αί στρόφιγγες έκ τής αχρηστίας. 
Καί αύτά τά στοιχειοιδιστερα προφυλαχτικά μέτρα ήσαν ανατεθειμένα υπό 
τής Διευθύνσεως τού θεάτρου εις Ινα επί ψιλώ όνόματι Επιθεωρητήν τού 
καταστήματος καί τήν αστυνομίαν, ήτις καί πρώτιστα εύθύνεται, ώς εν
τελώς άμελήσασα πάσης ασφαλιστικής προνοίας· ή Ε πιτροπή τού θεάτρου 
εφρόντιζε νά ρίπτη εις τά άχρηστα άρχεΐά της πάσας τάς καταγγελίας καί 
τάς διαμαρτυρήσεις των έπί της σκηνής μηχανικών, ή δε αστυνομία έν 
γνώσει τών παραπόνων τούτων ή τουλάχιστον δυναμένη ευκόλως νά πρόΐδη 
τον επικείμενον κίνδυνον ουδέποτε προέβη εις ένεργόν επικουρίαν. Κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον ούδέν έπετελέσθη πρός ασφάλειαν τών θεατών. Ο ί ΓΙα- 
ρισιοι στερούνται επαρκών αντλιών τό Λονδΐνον εΤνε κάλλιστα ώς πρός 
τούτο εφωδιασμένον. Ό  κ. Σάβ υποδεικνύει εν τέλει τής αυστηρός έκ- 
θέσεώς του επιτυχές μέσον υπέρ τής άσφαλείας τών θεάτρων, προτείνει 
8ηλ. νά επιβληθώσι τοΐς Διευθυντάΐς αύτών βαρύτατα πρόστιμα κατά πά
σης πυρασφαλιστικής ελλείψεως. — Ό  αυτός άγγλος Διευθυντής παριυ- 
ρέθη εις θαυμασίας τινάς δοκιμάς τού έν Βουδαπέστη „’Εθνικού θ εά 
τρου“ , εν ω  κατωρ&ώ&η ή τεχνητή βροχή έν καιρώ ανάγκης. Άνοιχθείσης 
μιας στρόφιγγος έξεχύθησαν έπί τής σκηνής 36,000 κάδοι υδατος Ιν είδει 
ραχδαιοτάτης βροχής έντός δέκα μόνον τής ώρας λεπτών, άν καί έλήφ&η- 
σαν δε παντα τά μεσα πρός ταχίστην τού δδατος εκροήν, τούτο όμως 
καταπλημμυρήσαν τά παρασκήνια παρέμεινε έπί ικανόν χρόνον έν αύτοΐς. 
Τό πείραμα επεκροτήθη ώς σωστικώτατον έν τή έφαρμογή.

Ο ί επισημότεροι τών σημερινών φυσιολόγων καί ιατρών παραδέχον
ται ώς έπί τό πλεΐστον ώς άπαράβατον νόμον τήν κληρονομικότητα, δυ
νάμει τής όποιας τά πλάσματα τής φύσεως διατηρουσι τό; γένος των. Περί 
τού ζητήματος τούτου ό διάσημος ιατρός καί διευθυντής τής Κλινικής εν 
τώ Πανεπιστημίω τής πόλεώς μας Βάγνερ έξεφράσ&η έπ’ έσχατων εν τινι 
ό μιλία του ώς εξής. Έ ν  μέσω τών άκαταπαύστων μεταβολών, τών συμβαι- 
νουσών Ιν τή φύσει, ό νόμος τής κληρονομικότητες άποτελέϊ τήν μόνην και 
άδιάσειστον βάσιν, τήν μηδέποτε μεταβαλλομένην. Ί-Ι φύσις απομιμείται, 
τρόπον τινά, έαυτήν άνευ διακοπής καί άνευ διαλειμμάτι,ιν. Φιλοσοφικό"< 
εξεταζόμενος ί  νόμος ουτος δύναται νά θεωρηθή ιός ή απλή επανάληψι; 
καί άντικατάστασις τού όμοιου διά τού όμοίου, άλλά τήν θεωρίαν ταύτην 
δέν δυνάμεθα επακριβώς νά εόρωμεν έφηρμοσμένην καί εφ’ όλων τών 
πλασμάτων τής φύσεως, διότι α ί εκφάνσεις τού βίου δέν επαναλαμβάνον
ται μετά μαθηματικής ακρίβειας καί κανονικότητος, άλλά μάλλον περιπλο- 
κώτεραι καθίστανται, έφ’ όσον προχωρούμεν από τών φυτών πρός τά ζο>α 
καί από τούτων πάλιν πρός τό «λειοτερον πλάσμα της δημιουργίας, τόν 
άνθρωπον. Τό ομοίωμα τούτο τής δημιουργικής δυνάμεως δυνάμεθα πολ- 
λαπλώς νά έξετάσωμεν πρώτον κατά τήν ανατομικήν αυτού κατασκευήν, 
δεύτερον κατά τάς λειτουργίας τού οργανισμού του καί τρίτον κατά τάς 
πνευματικάς αυτού ιδιότητας. Ί ’πύκεινται λοιπόν παοαι αι εκδηλώσεις 
αυται τού βίου του εις τόν νόμον τής κληρονομικότητος; 'ίπόκεινται αρα 
γε ó ía t, ή μόνον μερικαί έξ αυτών, καί αυται μέχρι τίνος σημείου; Ό  
μέγας γάλλος φυσιολόγος 'Ρ ιβώ  έγραψε περί των ζητημάτων τούτων σπου- 
δαΐον βιβλίον, συμφωνώ δέ καί εγώ έν πασι πρός τάς έκφερομένας θεω
ρίας του. Τό έκ πρώτης οψεως υποπίπτον εις τά  ήμέτερα ίμματα  φαι
νόμενου εΤνε ή κληρονομικότης ιός προς τήν εξωτερικήν τού σώματος κατα
σκευήν. Τό φαινόμενον τούτο εΤνε άπό πολλοΰ άναντιρρήτως αποδεδειγμε- 
νον, έκαστος δ’ εξ ήμών άνά παν βήμά του άκούει νά λέγουν τό παιδιον 
ομοιάζει απαράλλακτα τόν πατέρα του, τήν μητέρα του, ή ένα τών προγό
νων του. Ή  κληρονομική προδιά&εοις παρουσιάζεται ενταύθα εις τά μελη 
τού σώματος, τόν κορμόν καί τήν κεφαλήν, καί εις αυτήν ακόμη τήν 
κόμην καί τούς όνυχας, ιδία όμως εις τοός χαρακτήρας τού προςώ- 
που. Δέν έχω ανάγκην νά προςθέσω, ότι παρόμοιόν τι παρατηρεΐται

καί ώς πρός τό μέγεθος τού σώματος καί ώς πρός αύτήν ακόμη τήν 
εύσαρκίαν.

Ούχ ήττον καταφανής εΤνε ή επιρροή τής κληρονομικής προδιαθε- 
σεως καί ώς πρός τήν κατασκευήν τών έσωτερικών όργάνων τού ανθρω
πίνου σώματος, ιδία τών σπονδύλων καί τών όδόντων καί κατ’ εξοχήν τού 
νευρικού συστήματος. Πολλάκις Ισχομεν αφορμήν έν ταΐς παραδόσεσιν 
ήμών καί περί άλλων μορφών νά όμιλήσωμεν, ύφ’ άς εκδηλούται εν τοΐς 
έσωτερικοΐς στοιχείοις τού σοίματος, ού μόνον τοΐς στερεοις αλλα καί τοις 
ρευστοΐς, ή κληρονομική τών ατόμων προδιάθεσις. Κληρονομικως δυναται 
τις νά ήνε πεπροκισμένος διά μεγάλης δυνάμεως καί ευκινησίας τών μυώ
νων, πραγμα γνωστόν κατά τήν αρχαιότητα, ότε υπήρχον ά&λητικαί οικο- 
γένειαι, ών τά μέλη από γενεάς εις γενεάν μετήρχοντο τό Ιπάγγελμα τούτο.

Έ ν  τοΐς Όλυμπιακοΐς άγώσιν οί άρχαΐοι διδάσκαλοι ήμών Έλληνες 
εΐχον καταλόγους, έν οΤς έγραφον μετ’ έπιμελείας τά ονόματα τών νικη
τών. Έ ί ν  ουτοι έσώζοντο μέχρις ήμών, πολλά θά ήρυόμεθα σήμερον 
πορίσματα περί τής κληρονομικής προδιαθέσεως. Ο ί ιστορικοί διηγούνται, 
οτι εΤχεν επιτροπή τ ό «  είς γυναίκα νά παραστή κατά τούς αγώνας τού
τους, μόνον άφ’ ου άπεδείχθη ότι ό πατήρ αυτής, δ αδελφός καί ό υιός 
ήσαν Όλυμπιονίκαι. Έ ν  ’Αγγλία ύπάρχουσιν ολόκληροι οίκογένειαι άνδρών, 
αφιερωμένων εις τούς διά πυγμής αγώνας. Το- αυτό παρατηρεΐται και εις 
άλλως κινήσεις τού σώματος, τήν χάριν περί τό όρχεΐσθαι κτλ. περί ων 
μυρία ήδυνάμην ν’ άναφέρω παραδείγματα.

’Ομοίως αποδεδειγμένη εΤνε καί ή κληρονομικότης τών άνωμαλιών 
τού σώματος. Ή  περιεργωτάτη καί θαυμασιωτάτη τούτων ήν ή τού γνω
στού Έδουάρδου, τού όποιου αί χεΐρες καί οί πόδες εφερον χονδρωδεις 
νεοπλασίας, όμοιας πρός τό κέλυφος τής χελιόνης. 'Ο  άνθρωπος ουτος 
¿γέννησε) εξ τέκνα, τά όποια εβδομάδας τινάς μετά τήν γέννησίν των έπε- 
δείκνυον ττν αύτήν ανωμαλίαν, τό μόνον δ’ έπιζήσαν μετέδωκε τήν ιδιό
τητα ταύτην καί είς τοός άπογόνους του μέχρι τής τρίτης γενεάς. Μόνον 
είς τάς τεχνητάς παραμορφώσεις δεν παρατηρούμεν πάντοτε ττν  αυτήν 
σταθερότητα περί τήν μετάδοοιν αυ’τών καί είς τούς άπογόνους καί περι 
του ζητήματος τούτου θά -κρίνωσι μόνον αί παρατηρήσεις, αιτινες σύν τώ 
χρόνω θά συλλεγώσι.
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—  X o n o p h o n -S tu d le n  von A. Simon. I. T lieil: Z ur E ntw icke
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Π 0 Α Τ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Ι Α Ν Α Κ 0 1 Ν Ω 2 Ε Ι Σ .

iVta σ ιδηροδρομ ική  γ έφ ν ρ α  ¿ ν Σ χ ω τίη .  — Πρό μι/ρου συνετελέσδη 
εν Ιργον τό όποιον ως εκ των εξαιρετικών περιστάσεων, καδ1 άς έπραγμα- 
τοποιήδη, τό σχέδιον αύιού, και του μεγέδους της επιχείρησε«; έκίνησεν 
είς μέγαν βαδμόν τήν προςοχήν των ειδημόνων και ΐοΰ κοινού. Τό εργσν 
τοΰτο εΐνε ή 3300 μέτρων μήκος εχουαα γέφυρα τοΓ σιδηροδρόμου της βο
ρείου ’Αγγλία;, ή οποία ου μακράν tij; Dundee έν Σκο>τία διασχίζει τά; 
έκβολάς του ποταμοί! T ay, αϊτινε; ώ; 
έκ τοΒ. πλάτους των 'όμοιάζούσι μάλ
λον προς εύρύν κόλπον. ' Η  νέα αυτη 
γέφυρα κεΤται πλησίον της δέσεως τη; 
παλΟιδς- γέφυρας, ή οποία τω 1882 ειχε 
διασπασδή υπό' τίνος βιαίας καταιγίδος 
άκριβόϊς καδ’ ήν ώραν διήρχετο αυτήν 
σιδηροδρομική άμαξοστοιχία, ή  όποία 
μεδ’ δλων.άύτής τών επιβατών έτάφη 

-τότε είς τά κύματα. 'Η 1 πρώτη εκείνη 
.γέφυρα-υπέρ τόν ποταμόν Tay, περι
βόητος γίνομένη εκ της 'απαίσιας ταύ- 
της καταστροφής, έδίωρεϊτο κατά τούς 
χρόνους έκέίνόυς ως' Ιν εκ τ<3ν τελειοτέ- 
ρων έργων τής μηχανουργίας, κομψόν καί
λεπτοφυές, κατεσκευασμένον δέ καδ’ ολοκληρίαν εκ χυτοΰ καί σφυρηλατη- 
μένου σιδήρου. Κατά τάς έν ετει 1880 καί 1881 γενομένας Ιρευ'νας περί τής 
ποιότητος αυτής καί περί τής πιδανής πτώσεως εΰρέδη, ότι τό άνω μέρος 
καί τά δεμέλια αύτης, έν σχέσει προς τό ύψος, ήσαν λίαν στενά· συγχρό
νως δέ παρετηρήδησαν καί άλλαι ελλείψεις, έγείρασαι τήν υπόνοιαν ότι ή 
γέφυρα δέν δά ήτο ικανή ν ’ άντιστή δεόντως είς ένδεχομένην τινά βιαίαν 
προςβολήν των οτοιχείων της φύσεως. 'Γ π ' ϊψ ιν έχοντες τά σφάλματα 
ταυτα των προκατόχων των οί νεώτερσι μηχανικοί έπέστησαν ττν  προς- 
χήν των πρός πάντων είς τήν στερεότητα των δεμελίων καί είς τό πλά-

. τος τής γέφυρας, ήτις, έτοιμος ήδη καί πρό μικρού παραδοδεΐσα είς τ τ ν  
συγκοινωνίαν, παρέχει πάσαν ασφάλειαν εις τούς ταξειδεόοντας,

Μηχαι·}/ π  (ιός tv o x tv i jv  το ν  ΰ το μ ίο ν  ιώ ν  φ ιαλώ ν. Από των 
μεγάλων έργων τής μηχανουργίας καί γεφυροποιίας, ών εν εΐνε καί ή ανω
τέρω γέφυρα του 'Jay , κατιρχιμεδα πάλιν είς τάς εφευρέσεις, τάς άφο- 
ρώσας τόν οικιακόν καί κοινωνικόν βίον. ΈνταΒδα παραδέτομεν εικόνα

μηχανής καινοτάτης, δϊ'ηςδυνάμεδα, αφ1 
ου κλείσωμεν μίαν φιάλην διά του φελ
λού, νά περιτυλίξωμεν τό στάμιόν της 
διά πετάλου έκ ' κασσιτέρου. Ή  νέα 
αυτη μέδοδος δά περιορίση τήν.χρήσνν 
τοΒ ίσπανικοΓ κηροϋ, διότι δι’ αυτής 
κλείονται καλλίτερον καί στεγανώτερον 
π ΐ φιάλαι, φαίνονται δέ τά στόμια αυ- 

. των καί κομψότερα. Ουδέν αλλο εχο- 
μεν τώρα νά πράξωμεν, παρά νά καρ- 
φώσωμεν στερεώς τήν μηχανήν επί του 
τοίχου, ώς φαίνεται έν τή εικόνι μας, 
καί είς τό εμπροσδεν αυτής άνοιγμά, 
τό όποιον εσωδεν φέρει π αχύν1 δακτύ- 

. λιον έξ ελαστικού κόμμεως, νά ώδή- 
οωμεν βιαίως καί νά περιστρέψωμεν τό στόμιον της φιάλης, τό φερον τό 
κ α σ σ ιτέρ ινό ν  πέταλον. Ή  μηχανή, άπλουστάτη αυτή καδ’ εαυτήν, κχτε- 
σκευάσδη καί πωλείται όπό των έν Κωνοταντία τής Βάδης καί Κρόύ’τσ- 
λιγγεν τής Ε λβετίας καταστημα'των Gross & Z iegler άντί 7 '/,· φράγκ. 
Τ ά  καταστήματα τα ΐτα  εΐνε γνωστότατα, διότι εϊςάγουσι ξένους οίνους είς 
τήν Γερμανίαν καί τήν 'Ελβετίαν. Δέν άμφιβάλλομεν' ότι είς τάς χώρας 
μας, όπου τόσος οίνος παράγεται καί όπόδεν ούχι σμικρά ποσά αύτοΒ άπο- 
στέλλονται είς τό εξωτερικόν εντός φιαλών, ή  πρακτική αυτή καί χρήσιμος 
μέδοδος δά εύρη πολλούς διχσώτας.

►'.Sa

κ. Α. Γ . Μ. είς Φιλιππου'πολιν. Έλήφδησαν 
καί Σας ευχαριστοΰμεν δερμΰς. — κ. θ .  Φ. είς 
’Ιεροσόλυμα. Ελήφδη όπό σημείωσιν καί δά γρα'- 
ψωμεν 'ϊμ ΐν .  — κ  Κ. Κ. είς βατούμ. Ένεγρά- 
ψαμεν τόν ύποδειχδέντα. — Κ··* Ζ. Γ. είς Μιτυ- 
λήνην. ’Ακεστάλησαν τά  μέχρι τουδε έκδεδομένα. 
Περι τοδ άλλογλώσσου δέ περιοδικού δά φροντί- 
σωμεν έν καιρό». — Αίδ. Άρχ. Γ. Γ. είς'Πέστην. 
Έλήφδησαν καί Σας εύχαριστουμεν. — κ. X.. Μ. 
είς Λευκωσίαν Τά άποσταλέντα έλάβομεν. Προς- 
εχως δά  Σδς γράψο»μεν περί του κ, Ί-. έν έκτα- 
σει. — κ. I. Κ. Τ . εις Καβάλλαν. Τό τίμημα 
ελήφδη καί Σάς εϊμεδα όπόχρεοί διά τάς φιλικά; 
ύμων οδηγίας. -  κ. Σ. Β. είς Φιλιππούπολιν. Έ χ ε ι 
καλώς. — κ. Α Ζ . είς Βιτώλια. Ή  επιστολή 
έλήφδη καί έλπίζομεν μετ’ όλίγον νά λάβωμεν 
τοιαΰτην καί παρά τοΒ άδελφοΒ Σας. — κ  1. Δ. 
είς Κων|πολιν;  Άλλοι Ιλαβον τά φύλλα διά του 
αύτόδι επιστάτου μας πολύ ένωρίτερον. Έ πήλδε 
δέ αυτη ή μερικτ βραδυτης ώς εκ σφάλματός 
τίνος του βιβλιοδέτου μας, άναγκάσαντος ήμας νά

διεκπεραιώσωμεν τά· δέματα μέ τό προςεχές τα- 
χυδρομείον. — κ. Ρ . Μ. καδηγητήν έν Piacenza. 
Τ ά  τίμημα έλήφδη. βλέπετε δ ’ ανωτέρω πόδεν 
προήλδεν ή βραδύτης — κ. Μ. Κ. είς Τυφλίδα. 
’Ελάβομεν τα 9 ρούβλια καί Σδς εύχαριστουμεν. 
Ταυτα δέ, ώς εκ τής ύποτιμήσεώς του βωσσικοδ 
χαρτονομίσματος, ίσοδυναμουσιν πράς τά 20 φράγκ. 
τής έτησίας. Σας συνδρομής.' Παρεκαλέσαμεν δέ 
τούς εν 'Ρωσσί^. επιστάτας μας άπέναντι 20  φρ.· 
νά είςπράττώσιν. 9 ρούβλια. — κ. I. Μ. είς Μονά
χον. ’Εχετε δίκαιον. Τό Μονάχον ύπό.τβν.Βαυα- 
ρών άποκαλεϊται ,,Άδηναι παρά τόν Ίσαρ“, ’Αλλά 
καί οι Σάξωνες -την Λειψίαν έπονομάζουσιν ,,’Αδή- 
νας παρά τόν ΙΙλεϊσσον“  (ΠλεΤσσος δέ λέγεται, κατά 
Κόντον, δ ποταμός P leisse [Πλάΐ’σσε]). fΟ Γκαΐτε 
ελεγε τήν Λειψίαν, „μικρό ΙΙαρίσι“  οί δέ συμπο- 
λϊταί μας ενασμενίζονταί πολλάκις νά λέγωσι τήν 
πόλιν" των καί „πόλιν τών φιλυρών“  (L indenstadt) 
καί ,,εύλίμενον πόλιν“  (Seestadt), καίτοι ή Λει
ψία ού  ̂μικρόν απέχει τής δαλάσσης. Ό πω ςδή- 
ποτε είς δλας τάς χώρας ύπάρχουσι τοιαυται επο»-

νυμίαι πόλεων καί διάφοροι παροιμίαι, χαρακτη- 
ρίζουσαι τάς ιδιότητας αύτών καί τών εν αύτοΐς 
κατοίκων. Χάριν παραδείγματος άναφέρο|ΐεν εν- 
ταΰδα τούς Πορτογάλλους, οί όποιοι λεγουσινι 
,,όςτις δέν ειδε τήν Αισβωνα, ούδέν ειδε“, καί
τούς Ισπανούς ίσχυριζομένους, ότι ,,ούδέν άξιοδαύ- 
μαστον ειδεν ό μή έπισκεφδεϊς τήν Σεβίλλαν“ . 
— Δεσποινίδα Ε . Ν. ’ΕνταΒδα. Τό εν το~ς „Ποι
κίλοι;“ του άριδμ. 14 έσφαλμένως περί ’Αλεξάν
δρου Βάττεμβεργ δημοσιευδέν διάφορον παρετη- 
ρήσαμεν καί ημείς, άλλ’ ήτο πλέον αργά και ή 
διόρδωσι; αύτοΒ άδύνατο;. Ό  Αλέξανδρο; μένει 
είςετι άγαμο;, τόν αναπαυτικόν δέ τούτον βίον 
διάγει, έν μέσω τρυφερά; συζύγου καί πενδ-ερα;, 
ό πρεσβύτερο; αύτοΒ αδελφό;, βρρΧκος  φόν Βάτ
τεμβεργ. — κ. I. Α. ε ί; Κυδωνία;. "Εκαστον τεύ
χος τ ιμ ϊτα ι φράγκου. Άλλ’ επειδή ό ,,Όρφεύ; καί 
ή  Έύρυδίκη“ ανεδι^μοσιεύδη καί εν τω ί)1. άριδμ. 
τής έν Κων|πόλει εκδιδομενης ,,Έπιδεωρήσεως“ , 
δυνασδε πολύ εύκολώτερον νά προμηδευδήτε τον 
άριδμόν τούτον άντί 20 μόνον παρόδων.

ροορομ. κοίτα νας. — Η  οικία του Κολόμβου εν ΐενουη. — Οί φοιτητικοί Σύλλογοί εν Γερμανία. — Ή  εκδεσις του I 
cooiii|iie‘M — ’Επιστήμη καί καλλιτεχνία. (Περί του νόμου τής . κληρονομικής προδιαδέσεως.) — Βιβλιοδήκη. — Πί 
σιδηροδρομική γέφυρα e ι Σκωτία. — Μηχανή πρός ένσκευήν του στομίου τδν  φιαλών.) — Μικρά ’Αλληλογραφία,

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Ευδύμιος Καστόρχης. Έ ξ  άδηναϊκής φωτογραφία; |έν σελ. 22δ). — Ό  Παυσία; καί ή  Γλυκέρα.' Κατά τ ίν  ελαιογρα
φίαν του Στσιφόνη (έν σελ. 229). — Οί κήποι του Άλκαζάρ' καί ί  έξώστη; Δόν Πέτρου τοΒ Α '. (έν σελ. 233 καί 236).
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