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2 ΠΡΟΟΔΟΣ. ΑΡΙΘ. 1.

ΑΙ Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΩ Δ Ε ΙΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ! ΚΑI

Ερρίκου τοδ

έξ ’Αμβούργου παιδαγωγός Β α σ ε δ ό β ιο ς , 6 αρχηγός της 
τών Φιλανθρωπιστών σχολής, έρωτηθείς ποτε υπό τίνος 
νεαράς μητρός, ,,πότε πρέπει ν’ άρχίση την τού τέκνου 

αυτής διδασκαλίαν44, άπήντησεν ,,Ή  πρώτη τοΰ παιδός διδασκαλία πρέ
πει ν’ αρχηται οκτώ ή αέρας μετά τήν γέννησιν αύτοδ“ . Ή  άπάντησις 
αυτη έθεωρήθη κατ’ άρχάς λίαν παράδοξος και γελοία. Ή  αλήθεια δμως 
αύτής έπεφυλάσσετο νά καταδειχθη υπό ετέρου έξοχωτέρου παιδαγω
γού, τοΰ έκ Ζυρίχης της Ελβετίας Ε ρ ρ ίκ ο υ  τοΰ Π εστα λ ότση , 
τοδ άρχηγοΰ της τών ’Ανθρωπιστών σχολής, άκμάσαντος τώ 1746 
— 1827. Ούτος κατέδειξε πασιφανώς ού μόνον τήν άνάγκην, αλλά 
καί τόν τρόπον τής προϊμωτάτης τών παίδων μορφώσεως καί διδα
σκαλίας.

Κατά τόν Πεσταλότσην αυτός ό παΐς από τής πρώτης ημέρας 
τής γεννήσεως αυτού διδάσκει τήν μητέρα τήν άνάγκην καί τόν τρόπον 
τής έαυτοΰ διδασκαλίας. ’Ήδη ενωρίς καί πάνυ άσμένως άσχολοδνται 
αί μητέρες μετά τοδ τέκνου αυτών ήδη ενωρίς άρχονται τής τούτου 
διδασκαλίας χωρίς νά τό εννοήσωσι. Διαθρύπτονται μετά τοδ παιδός, 
καίπερ μή δυναμένου είσέτι καλώς νά διακρίνη· όμιλοδσι μετ’ αυτοδ, 
καίπερ μηδαμώς δμιλοΰντος, μηδ’ έννοοδντος· πειρώνται παντί τρόπψ 
νά καταστήσωσιν εις αυτόν καταληπτούς τούς γλυκείς αυτών λόγους 
διά τε τοδ βλέμματος καί τών σχημάτων εν τή καταληπτοτάτη 
ταύτη συμβολική γλώσση μεταφράζουσι τάς λέξεις τών αισθημάτων 
αυτών καί διανοημάτων. "Ανέκφραστος είναι ή χαρά τών μητέρων, 
Οσάκις αίσθανθώσιν δτι κατά τι ένόησεν 6 παΐς τήν τοιαύτην αυτών 
γλώσσαν. Αί μητέρες, ευθύς ως διΐ'δωσιν δτι ό παΐς προςεκτήσατο 
τήν δύναμιν ή τήν συνείδησιν τού παρατηρείν, προβάλλουσιν ενώπιον 
αυτοδ χάριν παιδιάς διάφορα αντικείμενα, δυνάμενα νά έφελκύσωσι 
τήν προσοχήν αυτοδ διά τοδ σχήματος αυτών ή τοδ χρώματος ή τοδ 
ήχου. ’Ανέκφραστος είναι ή χαρά, ήν αισθάνονται αί μητέρες, οσάκις, 
προβάλλουσαι πρό τών οφθαλμών τοδ παιδός άντικείμενόν τι, παρα- 
τηρώσι πόσον ούτος προσεκτικώς παρακολουθεί αυτό διά τοδ βλέμματός 
του, πόσον άνυπομόνως αναζητεί αυτό άφανιζόμενον, καί πόσον χαίρει 
άνακαλύπτων πάλιν αυτό καί άνευρίσκων ομοίως υπό άφάτου κατα
λαμβάνονται χαράς καί θυμηδίας, οσάκις παρέχουσαι εις τάς χείρας 
τοδ παιδός ήχηρόν τι σώμα, οίον κροτάλιον ή κωδωνίσκον, παρα- 
τηρώσι μετά πόσης χαράς καί μετά πόσης επιμονής πειράται νά 
παραγάγη διαφόρων βαθμών ήχους.

Ουτω πως διασκεδάζουσα ή μήτηρ καί παίζουσα μετά τοδ 
παιδός, διδάσκεται άνεπαισθήτως δτι ό παΐς ευθύς άπό τού πρώτου 
χρόνου τής ζωής αυτοδ ζητεί ένασχόλησιν καί έν τη ένασχολήσει 
ταύτη αισθάνεται εαυτόν λίαν εΰθυμον καί ζωηρόν · ομοίως διδάσκεται 
δτι ή πρώτη τοδ παιδός άνάπτύξις καί μόρφωσις άρχεται άπό τής 
τών αισθήσεων ενασχολήσεως καί άσκήσεως.

Πλεΐστα αντικείμενα περιβάλλουσι καί προςβάλλουσι τάς αισθή
σεις τοδ παιδός. "Εκαστον δε τούτων ιδιαζόντως επιδρά, επί Ικάστης 
αυτών. Δι’ αυτών νέος κόσμος διανοίγεται εις τήν ψυχήν τοδ παιδός, 
απέναντι τοδ οποίου ουτος ΐσταται έκθαμβος καί αισθάνεται άκατά- 
σχετον τάσιν καί όρμήν πρός άντίληψιν αυτοδ. Ή  τάσις αυτη καί 
ορμή χρησιμεύει ώς αφετηρία πρός εναρξιν τής άναπτύξεως καί 
μορφώσεως τοΰ παιδός.

'Ο  τής παιδικής ηλικίας χρόνος είναι δ καταλληλότερος πρός 
έναποταμίευσιν διαφόρων παραστάσεων. Πάσα παράστασις οίουδήποτε 
αντικειμένου, γινομένη κατά τήν παιδικήν ηλικίαν, διαμένει άναξίτηλος 
έν τή συνειδήσει καθ’ απαντα τόν βίον, ενεκα τής μεγίστης τάσεως
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καί ορμής, ήν κέκτηται ό παΐς πρός άντίληψιν τών πραγμάτων κατά 
τήν ηλικίαν ταύτην. Τούτου ενεκα ενωρίς πρέπει ν’ άσκώνται αί παι- 
δικαί αισθήσεις, προβαλλομένων ενώπιον αυτών διαφόρων αντικειμένων 
καί τρεπομένης έπ’ αυτά τής τοΰ παιδός προσοχής.

'11 άσκησις τών παιδικών αισθήσεων πρέπει νά γίνηται μετά 
μεγάλης προσοχής. Τά πρό αυτών προβαλλόμενα αντικείμενα δέν 
πρέπει νά ήναι άφθονα ουδέ νά μεταβάλλωνται ταχέως, διότι, εντεύθεν 
προέρχεται θόρυβος έν τή ψυχή τοΰ παιδός καί σύγχυσις τών παρα
στάσεων, μειοΰσα καί τήν πρός παρατήρησιν τών αντικειμένων έπι- 
θυμίαν. Ουτω π. χ. δταν αί αισθήσεις τοΰ παιδός, μόλις προςπεσοΰσαι 
έπί τίνος αντικειμένου έρυθροΰ, μεταφέρωνται εύί>ύς εις τό πράσινον, 
είτα εις τό λευκόν, είτα πάλιν άποσπώνται υπό ηχηρού τίνος σώμα
τος, είτα όπό ετι ήχηροτέρου κτλ. τότε έπέρχεται σύγχυσις, επιπό
λαιος παράστασις καί τέλος αηδία καί αποστροφή. Ή  ψυχή τοδ 
παιδός πρέπει νά έντρυφήση καλώς έπί έκάστου αντικειμένου · έπειδάν 
δε κορεσθή καί σχηματίση μάλλον ή ήττον σαφή αυτοδ παράστασιν 
καί εικόνα, τότε ευχαριστείται νά τραπή καί πρός άλλα αντικείμενα. 
Ή δη αυτή ή φύσις, παρουσιάζουσα τά αντικείμενα ούχί απαντα 
συλλήβδην καί κατά τόν αυτόν χρόνον, άλλ’ άλλα μέν τήν ημέραν, 
άλλα δέ τήν νύκτα, καί άλλα μέν κατά ταύτην τοδ έτους τήν ώραν, 
άλλα δέ κατά τήν άλλην, διδάσκει δτι καί τά αντικείμενα, τά πρό τών 
αισθήσεων τοδ παιδός προβλητέα, πρέπει νά προβάλλωνται ούχί 
σωρηδόν καί διά μιας, αλλά βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον.

Ό  παΐς, δοκιμάζων τά προβαλλόμενα αντικείμενα διά τών δια
φόρων αυτοδ αισθήσεων, ήτοι τής όράσεως, τής ακοής, τής αφής, 
τής όσφρήσεως καί τής γεύσεως, καταμανθάνει ού μόνον τάς έξωτερικάς 
αυτών ιδιότητας, οίον τό σχήμα, το χρώμα, τό μέγεθος, αλλά καί 
τάς έσωτερικάς, οίον τόν ήχον, τήν οσμήν, τόν χυμόν κτλ. Τούτου 
έ'νεκα δταν λαμβάνη κώδωνα, έπιθυμεΐ νά σείση αυτόν πρός εξαγωγήν 
ήχου· δταν λαμβάνη δίπυρον, έπιθυμεΐ νά φάγη αυτό· δταν ιδη 
πυρεία προςτριβόμενα ήμικλείει τούς οφθαλμούς αυτού · δταν λάμβάνη 
ώρολόγιον, θέτει αυτό πλησίον τοΰ ώτός αυτοδ. Ταδτα πάντα μαρ- 
τυροΰσιν δτι ό παΐς, ό άσκήσας τάς αισθήσεις αύτοΰ έπί τών διαφόρων 
αντικειμένων, δύναται νά είκάση έκ τών έξωτερικών ιδιοτήτων τάς 
έσωτερικάς, ώς έκ τών έσωτερικών τάς έξωτερικάς. "Οτι δέ δύναται 
ού μόνον τά ετεροειδή αντικείμενα, αλλά καί τά όμοειδή νά διακρίνη 
άπ άλλήλων, καταφαίνεται έκ τοδ δτι προτιμά τά μεγαλείτερα, τά 
λαμπρότερα, τά εύηχότερα τών μή τοιούτων, άπλώνων τάς χείρας 
αύτοΰ πρός έκεΐνα μάλλον ή πρός ταδτα.

'Ο  παΐς, οσάκις άκούη τά ονόματα τών αντικειμένων, πειράται 
καί αυτός νά όνομάση αυτά· μή δυνάμενος δέ νά όνομάση αύτά 
ακριβώς, ψελλίζει τό ό'νομα καί παραμορφώνει αυτό, αφατον παρέχων 
τέρψιν εις τούς περί αυτόν άκροατάς. Έν τή ονομασία; τών αντικει
μένων αγαπά καί αποδίδει τάς μονοσυλλάβους λέξεις καί ιδίως τάς 
ένεχούσας ολίγα σύμφωνα, επομένως τάς δυναμένας ευκόλως νά 
προφερθώσι. Τήν ονομασίαν έπαναλαμβάνει συχνά καί πειράται σαφέ- 
στερον νά έκφράση, μηδόλως ήσυχάζων μέχρις ου έπιτύχη τού πο- 
θουμένου. Ή  όρμή αυτη, ήν αισθάνεται ό παΐς πρός τό γενέσθαι 
καταληπτότερος καί σαφέστερος, θαυμασίως συντελεί πρός άσκησιν 
τών φωνητικών αύτοδ οργάνων καί πρός άνάπτυξιν τής λεκτικής 
αΰτοδ δυνάμεως.

Έ κθαμβος ΐσταται ό παρατηρών μετά προσοχής τάς αίσθητι- 
κάς καί ιδίως τάς όπτικάς καί άκουστικάς προόδους τοδ παιδός. 
Οί πρεσβύτεροι δέν δύνανται νά συναθροίσωσιν έν τή συνειδήσει αυτών
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έν ένί ετει τόσον υλικόν παραστάσεων, δσον συναθροίζει ο παις εν
διαστήματι ενός μηνός.

Έ κ τοιούτων παρατηρήσεων όρμώμενος συνήγαγεν ο ΙΙεστα-
λότσης τάς εξής παιδαγωγικάς άρχάς.

α/) Τήν πρώτην καί φυσικωτάτην οδόν πρός άνάπτυξιν του
παιδικού πνεύματος δεικνύει αυτή ή φ ύσις τού π α ιδός.

β '] '11 άνάπτύξις καί μόρφωσις τοΰ παιδός άρχεται π ρω ι-

μ ώ τατα .
γ ') ΤΙ άνάπτύξις τοΰ παιδικού πνεύματος άρχεται άπό τής

έπ ο π τε ία ς , ήτοι άπό τής διά τών αισθήσεων κατοπτεύσεως τών
άντικειμένων.

δ') Ή  κατόπτευσις τών αντικειμένων πρέπει νά γίνηται κανο- 
ν ικ ώ ς καί μετά τοΰ π ρ οσ ή κ ον τος  μέτρου .

Τάς παιδαγωγικάς ταύτας άρχάς ήντλησεν ό Πεσταλότσης ούχί 
έξ άναγνώσεως παιδαγωγικών βιβλίων, άλλ εξ ιδίας αντιλήψεως τής 
παιδικής φύσεως. Ούτος συνήθροισε περί εαυτόν πτωχά καί ορφανά 
παιδία, ών ή παιδική φύσις δέν είχεν είσέτι διαστραφή υπό έξωτερικών 
επιδράσεων, άλλ’ ήτο άνέπαφος καί άδιάφθορος. Μετά τών παίδων 
τούτων καθ’ έκάστην άναστρεφόμενος κατέμαθε τούς νόμους ιής 
φυσικής τοΰ ανθρώπου άναπτύξεως καί εξήγαγεν εξ αυτών υγιείς 
άρχάς καί άληθεΐς τρόπους, έφ’ ών πρέπει νά στηρίζηται καί δι’ ών j 
πρέπει νά τελήται τό έ'ργον τής τοΰ άνθρώπου άγωγής πρός επιτυχίαν 
τού προορισμού αύτοΰ. At εύγενεΐς τοΰ Πεσταλότση ένέργειαι καί 
αί παδαγωγικαί αύτοΰ θ ε ω ρ ί α ι  κατ’ ά ρ χ α ς  εχλευάσθί)σαν και εμυκττ,- 
ρίσθησαν · αύτός δέ έθεωρήθη υπό τινων μέν μωρός ύπ’ άλλων δέ 
μανιακός, κενήν δόξαν πολιτικού ή θρησκευτικού αίρεσιάρχου θηρεύων. 
Τέλος δμως άνεγνωρίσθη ή μεγίστη άξια τών τού ΙΙεσταλότση ενερ
γειών καί έξετιμήθησαν δεόντως τά πορίσματα τών παιδαγωγικών
αύτοΰ παρατηρήσεων.

Τάς παιδαγωγικάς αυτού άρχάς έγκατέσπειρε μέν ό I Ιεσταλότσης 
εις τά διάφορα αυτού συγγράμματα καί ιδίως εις τό έπιγραφόμενον 
,,ΙΙώςή  Γερτρούδη διδάσκει τά τέκνα αυ τή ςV ) έφήρμωσε δέ έν τφ 
έν Yverdon τής Ελβετίας φερωνύμφ αύτοΰ έκπαιδευτηρίφ, εις ο 
συνέρρεον πανταχόθεν διάφοροι παιδαγωγοί καί διδάσκαλοι, έπιθυ- 
μοΰντες νά διδαχθώσι τήν πολυθρύλητον αύτοΰ παιδαγωγικήν καί 
διδακτικήν μέθοδον.

Τό παιδαγωγικόν έ'ργον τού Πεσταλότση δέν άναφέρεται μόνον 
εις τό κ τ ά σ θ α ι  γ ν ώ σ ε ις , αλλά καί εις τό άσκεΐν δυ νάμ εις και 
π ο ρ ίζε σ θ α ι  δ εξ ιό τη τα ς . Ό  Πεσταλότσης, άρχόμενος τής άσκή
σεως άπό τών α ισ θ ή σ εω ν  καί ιδίως τής όράσεως,

α ') άσκεΐ τούς παΐδας εις τό θεωρεΐν τάς μ ο ρ φ ά ς  καί τά
μ εγέθ η  τώ ν  δ ια φ ό ρ ω ν  άντικειμένων, είτα δέ εις τό άπεικονιζειν ταύτα 
διά γραφής έν διαφόροις διαστάσεσιν

β ') άσκεΐ τούς παΐδας εις τό όρθώς και άκριβως όνομ άζειν  
έκαστον άντικείμενόν ·

γ') άσκεΐ τούς παΐδας εις τό κ α θ α ρ ώ ς  καί σ α φ ώ ς  προ-
φέρειν ού μόνον έκάστην λέξιν, άλλά καί έκάστην συλλαβήν ετι δέ
εις τό σχηματίζειν προτάσεις διά τών λέξεων, τών δηλουσών γνωστά, 
ιδιότητας τών ήδη προςπεσόντων εις τάς αισθήσεις άντικειμένων

δ') άσκεΐ τούς παΐδας εις τό παρατηρείν καί κατονομάζειν έν 
έκάστω άντικειμένφ τά ίδ ιά ζον τα  αυτού χ α ρ α κ τη ρ ισ τ ικ ά  και 
ουτω δακρίνειν αυτό άπό τών λοιπών αντικείμενων

ε') άσκεΐ τούς παΐδας είς τό διανοητικώς άριθμεΐν μέχρι προς- 
κτήσεως άξιοθαυμάστου ταχύτητος περί τήν λύσιν αριθμητικών προ

βλημάτων. , ,
Πάσα ά σ κ η σ ις  τών μαθητών τοΰ Πεσταλότση διαρκει επι

τοσούτον χρόνον, δσος απαιτείται πρός τελείαν τού αντικείμενου εξα- 
κρίβωσιν καί άντίληψιν. Εν τή βραδύτητι τής παρατηρήσεω, -στή 
ριζεν ό 1 Ιεσταλότσης τήν ταχύτητα τής προόδου· εικότως· διότι ο 
μετά σπουδής διερχόμενος τά άντικείμενα, άναγκάζεται συχνάκις να 
έπανακάμπτη έπί τά αύτά καί νά δαπανά πλειότερον χρόνον πρός 
άκριβή αύτών άντίληψιν ή δσος άπητεΐτο, έάν άρχήθεν μετά πλείονος 
προσοχής ταύτα παρετήρει και έπεσκόπει.

Ή  διδακτική αυτη μ έ θ ο δ ο ς  τοΰ Πεσταλότση είναι τόσον φυσική 
καί τόσον απλή ώστε δύναται ού μόνον πάς διδάσκαλος άλλά καί 
πάσα μήτηρ νά έννοήση αύτήν καί έφαρμόση έν τή κατ’ οίκον αγωγή 
τοΰ τέκνου αυτής. Διά τής μεθόδου ταύτης τοσούτον καλώς ασκούνται 
αί αισθήσεις τού παιδός καί τοσούτον έπιτηδείως αναπτύσσονται αι 
ψυχικαί αύτοΰ δυνάμεις, ώστε δύναται ουτος ταχέως καί όρθώς ού 
ij όνον ν’ άντιλαμβάνηται τών άντικειμένων άλλά. καί νά. έκφράζη αυτα 
προφορικώς καί διατυποΐ διά γραφής. Διά τής πεσταλοτσείου μεθόδου 
καθίστανται ταχέως οί παΐδες πάσης κοινωνικής τάξεως επιτήδειοι 
πρός έξάσκησιν οίουδήποτε βιωτικού έργου.

Ή  μέθοδος τοΰ Πεσταλότση ού μικρόν συντελεί καί εις την 
θ ρ η σκ ευ τικ ότη τα  τού άνθρώπου. Αυτη, άσκοΰσα τούς παΐδας εις 
τό ό ρ θ ώ ς  καί ά κ ρ ιβ ώ ς  παρατηρείν κ α ί διεγείρουσα εις αυτους την 
δρεξιν τού είδέναι, άνάγει αύτούς είς τήν άνεύρεσιν ύπερτάτου τινός 
οντος, πανσόφως τά πάντα δημιουργήσαντος καί παναγάθως συντη- 
ρούντος καί κυβερνώντος. Μετά τής θρησκευτικότητος έταύτιζεν ο 
Πεσταλότσης έν τή διδασκαλία α ύ τ ο ΰ  τήν η θ ικ ότη τα . Αι στοι
χειώδεις θρησκευτικαί άρεταί είναι κατά Πεσταλότσην ή άγά π η , ι{ 
εύ γνω μ οσύ νη , ή π ίσ τ ις , ή ύπ ακ οή , ή ειλικρίνεια  καί ο σε 
β α σ μ ό ς . Αί άρεταί αύται, ώς συναισθήματα πρέπει κατά Πεστα
λότσην ν’ άναπτύσσωνται καί έκδηλώνται πρός τούς γονείς και τους 
λοιπούς ανθρώπους πριν ή άναπτυχθώσι πρός τόν θεόν. Ί ο  ασκητικόν 
είδος τής πεσταλοτσείου μεθόδου παρατηροΰμεν ού μόνον εν τή 
διανοητική τών παίδων άγωγή. άλλά καί έν τή ηθική καί θρησκευ
τική· δπως δι’ αύτής ό παΐς ού μόνον μανθάνει τό π ώ ς  τις σκέ
π τετα ι, ά λ λ ά  καί α σκ είτα ι π ρ ά γ μ ατι είς τό σκ έπ τεσ θ α ι· ουτω 
διά τής αύτής ού μόνον μανθάνει τό π ώ ς  γ ίνεται τις ά γ α θ ό ς  
καί εύ σεβ ή ς , άλλά. καί ά σκ εΐτα ι είς δργα ά ρ ετή ς  καί εύ σ εβ ε ία ς  
έμπράκτως, σεβόμενος τόν θεόν, άγαπών τούς γονείς, βοηθών τους
πτωχούς καί τά παρόμοια.

’ Αύται είναι περίπου- αί θεμελιώδεις παιδαγωγικαί καί διδακτικαι 
άρχαί τού Πεσταλότση· αί άρχαί αύται, έξαχθεΐσαι έκ τής μελέτης 
αύτής τής άνθρωπίνης καί ιδίως τής παιδικής φύσεως, Ι'χουσι μέγι- 
στον κύρος καί δύνανται άσφαλώς νά. όδηγήσωσιν έν τώ παιδαγωγική) 
εργω τούς παιδαγωγούς καί ιδίως τήν μητέρα, παρ ή διαμ-^-. ο 
παΐς τόν πλεΐστον χρόνον τής άώρου αύτοΰ ηλικίας.

*) W io Gertrud ihre Kinder lelirt.
ΑΡΙΣΊΈΙΔΙΙΣ Κ. Σ1ΙΑΘΛΚΙ1Ϊ.
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ΤΑ ΦΩΤΑ ΚΑΙ 0 ΣΤΑΤΡΟΣ.

Λ '.

Ώ  ώραία Ιθιμα της Πατρίδος μου, ώ γλυκεία1, θρησκευτικοί 
καί οικογενειακαί παραδόσεις της Ελλάδος, σάς αγαπώ. Είσθε τό 
γνώρισμα τό διακρίνον τήν φυλήν μου Ιν μέσψ τής παγκοσμίου άνθρω- 
πίνης αγέλης · είσθε ή έκδήλωσις τών αισθημάτων τοΰ έθνους μου, 
ή γραφική παράστασις τών πόθων και τών κρύφιων ελπίδων του · 
ως ή κογχόλη διαφυλάττει τήν θαλασσόφωνον βοήν τών μυστηριωδών 
ώκεανείων πυθμένων άφ’ ών έξήχθη, διατηρείτε τήν φαίδραν ή θλι- 
βεράν άπήχησιν αιώνων δλων.

-- έθιμα τής Πατρίδος μου, ατινα μοί φωταγωγείτε έορτασίμως 
τό παρελθόν, με μετάγετε εις τόν μαγικόν κόσμον τής παιδικής 
ηλικίας, άφαιρεΐτε απ’ έμοΰ τόν κάματον τών ετών, μέ καθίζετε 
παρά τήν εστίαν τοΰ γενεθλίου οικου, φέρετε εις τά ώτά μου προσ
φιλείς φωνάς, εις τά βλέμματά μου βλέμματα στοργής, εις τά χείλη 
μου μητρικά φιλήματα, εις τάς παρειάς μου πατρικάς θωπείας, μοί 
φέρετε τό Ιξαφανισθέν άρωμα τών χρόνων εκείνων, καθ’ ους άμφό- 
τεραι αι ρίζαι τής ζωής μου δεν ήσαν έν τώ τάφω, ώ έθιμα τής ! 
ΙΙατρίδος μου εστε ευλογημένα!

ΓΓ.

Αί παλμώδεις κρούσεις τοΰ κώδωνος τής εκκλησίας μελωδικά* 
καί έρρυθμοι δονοΰσι τόν αέρα, διά. μέσου τής σιγής καί τής σκοτίας, 
προσκαλοΰντες τούς πιστούς. Οί ευλαβείς, γέροντες καί γραίαι, έν- 
δύονται έν σπουδή όπως προφθάσωσι τόν δρθρον. 'Η εκκλησία είνε 
κενή, οί ιερείς, διά άγιοκηρίου φωτίζοντες τό επί τοΰ άναλογείου, 
Έ ν ετίη σ ι έκδοθέν, εκκλησιαστικόν βιβλίον άναγινώσκουσιν εύχάς 
καί τροπάρια · κατά μικρόν οί χριστιανοί προσέρχονται, άνάπτουσι ί 
κηρίον, τοποθετούνται εις τό στασίδιόν των · ήδη διά τών υψηλών 
κιγκλιδωτών παραθύρων τής εκκλησίας διαφαίνεται τό ωχρόν λυκαυγές.
II ακολουθία προβαίνει· οι ψάλται ψάλλουσι βραδέως καί έμμελώς 

διά τό επίσημον τής ημέρας · ό άρχιερεύς αναφωνεί πρό τής ιερας : 
πύλης τό „ Κύριε, Κύριε έπίβλεψον εξ ουρανού“ · τήν στιγμήν καθ’ 
ήν αρχεται ή λειτουργία καί σταυροκοποΰνται ΰποκλινόμενοι οί πιστοί ! 
καί συγκεχυμένος ψίθυρος φωνών πληροί τόν ναόν κατά τήν έκφώνη- 
σιν τοΰ „ Ευλογημένη ή βασιλεία“ οι πολυέλαιοι άνάπτονται πανηγυρι- 
κώς Οιά φλογος ερπούσης, ητις όφιοειδώς διαθέουσα τόν τεταμένον 
θώμιγγα καταβιβρώσκει αυτόν.

Μετά τήν λειτουργίαν εν τώ μέσω τοΰ ναού τελείται επί έξέ- 
δρας ό Μέγας αγιασμός· άνδρες καί γυναίκες καί παιδία συνωστί
ζονται κρατούντες φιαλας και ποτήρια · θά. φυλάξωσι τό πολύτιμον 
ήγιασμένον υδωρ, εις τό είκονοστάσιον, καί εις τάς στιγμάς τής αδη
μονίας, εις τάς κρίσιμους καί όδυνηράς στιγμάς, οτε αί ψυχαί 
ύψοΰνται εναγώνιοι προς τόν ουρανόν μή έλπίζουσαι πλέον εκ τής 
γής ένθυμηθώσι τήν ίεράν πανάκειαν, καί θά βρέξωσι τά ωχρά 
καί μαραμένα χείλη τοΰ άσθενοΰς τέκνου ή συζύγου · καί ό ασθενής 
θ  άνοιξη, βεβαίως, τούς βεβαρυμένους οφθαλμούς του πρός τήν 
ζωήν, καί αν Ιτι είχεν ήδη στρέψη αυτούς πρός τό μέρος τοΰ 
τάφου . . . .

Γ .

Ό  άρχιερεύς άπαστράπτων έν τή χρυσοϋφεί αυτού στολή, τά
επάργυρα ακτινωτά έξαπτέρυγα, οί ιερείς έν άμφίοις, τό πλήθος ολον,
χωροΰσιν έν πομπή εις τήν παραλίαν.

Ο άνεμος πνέει κατάψυχρος έκ τής χιονοσκεπούς κορυφής [
τού ό'ρους, καί αί παγεραί ριπαί του είσορμώσαι εις τάς στενάς καί 
σκολιάς οδούς έκπέμπουσι θρηνώδη καί παρατεταμένον γογγυσμόν ή 
σφοδρά πνοή καταμαστίζει τά πρόσωπα, καί τά. σώματα πάντα ριγούσι.

Ιδου ή παραλία- τό πέλαγος έκτείνεται άναπεπταμένον· ή 
άτμόσφαιρα εινε διαυγής, μακράν δέ επί τής κατέναντι ακτής, δια- 
κρίνονται αί νεφελώδεις καί ιώδεις διαγραφαί τών ορεων · μακρά. 
γραμμή τεφρόχρων χαλίκων, λειανθέντων υπό τών κυμάτων, περι
βάλλει ώς κροσσός τήν όφρΰν τής θαλάσσης, παρακολουθούσα τάς 
καμπάς καί τάς κυμάνσεις τοΰ παραλίου έδάφους.

I ό πλήθος συνωθεϊται · άνδρες, γυναίκες, παιδία, τοποθετούν
ται άναμίξ, έκάστη κεφαλή προσπαθεί νά ύψωθή ύπέρ τήν άλλην
ολων οί οφθαλμοί είνε εστραμμένοι πρός τήν θάλασσαν, δπου μετ’ 
ολίγον θά  ριφθή ό σταυρός.

Τά κύματα πρασινωπά, βαθυκύανα δέ έν τώ βάθει τού πελά-
γους, βρυχώνται έξηγριωμένα · καί εφ’ όσον έξικνείται τό βλέμμα
σημεία λευκά πληροΰσι τήν εκτασιν, ώς αγέλη τις λευκομάλλων 
άρκτων μανιωδώς τρέχουσα έπί τής ύγράς πεδιάδος · νύν μέν κοι- 
λαίνονται ώς ένεδρεύοντα, νύν δ ’ άνορθούνται μανιώδη, απειλητικά, 
άφρίζοντα . . . .

Ο διάκονος δίδει εις τον αρχιερέα τόν σταυρόν, τόν ήγιασμένον 
σταυρόν, δι’ ου έτέλεσε τόν αγιασμόν · ό βραχίων τοΰ άρχιερέως 
κινείται· ρίγος συγκινήσεως διατρέχει τό θεώμενον πλήθος · ή στιγμή 

| εινε δραματικίοτάτη · ο σταυρός ρίπτεται εις τό μέσον τών κυμάτων ·
: ταύτοχρόνως σχεδόν επτά οκτώ άνδρες, παρά τήν θάλασσαν ίστά- 

μενοι, εκρίπτοντες βιαίως τάς γούνας των, είσορμώσιν εις τό υδωρ.
Εινε ατρόμητοι ναυτικοί έξ εκείνον; τούς όποιους παράγει 

εκάστη ελληνική παραλία. · ήσαν παιδία οτε άπεχαιρέτισαν τήν μητέρα 
των και εισήλθον εις τά πλοία · τά. σχοινιά έπλήρωσαν τύλων τάς 
χειράς των · εμεγάλωσαν άναπνέοντες τόν ελεύθερον άέρα τοΰ πέλα
γους· μέχρις ού άνδρωθώσι τούς ένανούρισε τό άγριον άσμα τής 
καταιγιδος ■ ήλθον φρικώδεις ώραι καθ’ άς έβλασφήμησαν τήν θάλασ
σαν, τήν σκληράν και άπάνθρωπον θάλασσαν, ήτις έρημόνει τόσας 
κλίνας, ητις ενδύει τόσους μαύρα, καί δμως μόλις εδρέθησαν έπί 
τής ξηράς, μόλις δεν ησθάνθησαν τό έδαφος σαλευόμενον υπό τούς 
πόοας των, ενοστάλγησαν κ’ εσπευσαν νά έπιστρέψωσιν εις τήν αγκάλην 
τής άπιστου ερωμένης. Καί τώρα εις τήν καρδίαν τοΰ χειμώνος, έν 
(·) οι ένδεδυμένοι τρέμουσι, εν ώ οΰδ- ή φαντασία τολμά νά ε'λθη 
εις επαφήν μετά τοΰ παγερού υδατος, ουτοι, υπέρτεροι αλγεινού συναι
σθήματος, έφώρμησαν εις τό μέσον τών κυμάτων καί τό φοβερόν 
ψύχος, νύσσον, καίον ώς ή παγωνιά καίει τάς άμυγδαλάς, συνθλίβει 
ολον αυτών τό σώμα από κεφαλής μέχρι ποδών.

Διά. στιβαρών βραχιόνων διασχίζουσι τό υδωρ · τά κύματα, 
άναρριπτοντα αυτούς βιαίως οπίσω, θραύονται μετά παφλασμού καί 
καλύπτουσιν αυτούς έξ ολοκλήρου · τρόμος συνέχει τούς θεωμένους · 
αλλά μετ ολίγον εκ τών αφρωδών συντριμμάτων άνακύπτουσι βρα
χίονες πρώτον καί είτα κεφαλαί · οί κολυμβηταί χωροΰσιν ακατάβλητοι 
πρός τον σταυρόν, ον ή σφοδρά φορά τοΰ ρεύματος παρασύρει όρμη- 
τικώς πρός νοτον · ή δέ θάλασσα πλήσσει αυτούς κατά πρόσωπον 
ως μανιώδης διά τήν πρός αυτήν περιφρόνηση/ · άλλ’ οί γενναίοι 
τηροΰντες ισορροπίαν διά τής μιας χειρός, τέμνουσιν ίσχυρώς διά 
τής άλλης τό υδωρ.

ΙΙοη εισήλθον εις ήττον κυματόπληκτον ζώνην, όπου το υγρόν 
στοιχείον ογκοΰται μέν απειλητικόν καί πρασινόφαιον άλλά δέν θραύεται. 
Νύν οτε ένίκησαν τήν θάλασσαν, άρχονται τόν πρός άλλήλους αγώνα. 
Πρό αυτών, σαλεύεται, άνω καί κάτω ριπταζόμενος ό σταυρός· τά 
βλέμματα επ’ αυτού προσηλωμένα εχοντες, συγκεντρούσιν απαν τό 
ψυχικόν αυτών σθένος, έντείνουσιν ολην τήν ισχύν τών μυών των · 
άλλ’ αίφνης εν πελώριον κύμα, εν ολόκληρον βουνόν υδατος ραγδαίως 
έπιφερόμενον καταρρήγνυται μετά πατάγου καί συγκαλύπτει κεφαλάς 
καί βραχίονας . . . .

ΑΡΙΘ. 1. Π ΡΟΟΛΟΣ.

Αγωνιώδης κραυγή εξέρχεται έκ τών στομάτων · μή ή θάλασσα 
θά τούς έκβράση Ιξω πτώματα:

Ά λ λ ’ οί ναΰται άντέστησαν καί εις τήν τελευταίαν λυσσώδη
προσβολήν τής οργίλης έχθράς των · ή κεφαλή των είνε παραζαλισ
μένη, τά δμματά των τεθολωμένα, τό στόμα των πλήρες αλμυρού
υδατος, ή αναπνοή των βαρεία, οί βραχίονες καί αί κνήμαί των 
κατάκοποι εις τάς κλειδώσεις · άλλ’ ή θάλασσα δεν φθάνει μέχρι 
τής ψυχής των · ή ψυχή διατηρείται ακμαία.

Τώρα ή συγκίνησις κορυφοΰται ώς εις τήν τελευταίαν πράξιν 
δράματος· δλίγαι στιγμαί υπολείπονται, έπλησίασαν, άντωθούνται· δλοι 
έκτείνουσι τόν βραχίονά των διά ν’ άρπάσωσιτό ιερόν έμβλημα.· ή θέλησις 
έσχατον καταβάλλουσα αγώνα πτερνίζει ίσχυρώς τά κεκμηκότα μέλη.

καπνού τών ναργκιλέδων, έν ταΐς έπισκέψεσι τών έορταζόντων Φωτίων 
καί Σταύρων, μεταξύ τοΰ γλυκού και τής μαστίχας, έν ταίς οδοις, 
πανταχού. Τά παιδία θά δεικνύωσιν αυτόν πρός αλληλα διερχόμενον, 
ή δόξα του θά διαρκέση ολόκληρον έ'τος.

Μετά μεσημβρίαν περιάγει τόν σταυρόν άνά τάς συνοικίας μετά 
τών συντρόφων του · προσκυνούσιν ευλαβώς πάντες τόν ήγιασμένον 
σταυρόν καί ρίπτουσι φιλοοώρημα εις τόν δίσκον, υπερ φιλανθρωπικού 
σκοπού - άλλ’ οί έπίτροποι τής έκκλησίας προσφέρουσι ποσόν τι διά 
νά διασκεδάσουν τά παληκάρια.

Τήν δ’ εσπέραν θά  εύθυμήσωσι, καί θά  τραγουδήσωσι τά 
ασματά των, ατινα φέρουσιν εκάστοτε εκ τοΰ ταξειδιου των, τάς 
περιπαθείς καί κλαυθμηράς πως μελωοιας εκεινας. ώσ^ι μελοποιο,

ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΕΝ ΩΡΑ·. ΧΕΙΜΩΝΟ

Αίφνης εις βραχίων ύψοΰται κρατών τόν σταυρόν!
Ζωηρά άναφωνήματα άντηχούσιν εκ τής παραλίας · ολα τά 

βλέμματα είνε εστραμμένα πρός τόν νικητήν · ουτος δε άνευρισκων 
δυνάμεις έν τή νίκη, έν τω πυρετω τοΰ θριάμβου νήχεται ίσχυρώς 
πρός τήν παραλίαν ■ άλλ- οι άλλοι, οι ήττηθέντες, οι μέλλοντες ν 
άποτελέσωσι τήν σκιάν τής είκόνος, ής ούτος θ ’ άποτελέση τήν 
φωτεινήν μορφήν, αισθάνονται άκατανίκητόν τινα χαλάρωσιν τών 
μυών, εκλυσίν τινα τού συνόλου αυτών, μετά τήν τόσην εντασιν τών 
ψυχικών καί σωματικών δυνάμεών των · μολονότι δε εινε δριμύτατον ] 
τό ψύχος καί εισδύει μέχρι τού μυελού τών οστών, —  διότι τωρα 
οτε παρήλθεν ή μέθη τού άγώνος έπανήλθε τό φυσικόν συναίσθημα 
— πλέουσι βραδέως, άφίνουσι νά ωθώνται αδρανείς πρός τά εξω.

Δ '.

Τό δνομα τού νικητοΰ, ώς όλυμπιονίκου τινός, περιφέρεται ήδη 
άπό στόματος εις στόμα έν τοίς καφενείοις, έν μέσω τοΰ πυκνού

αυτών νά ήτο ή θάλασσα, ή ποικιλόφθογγος καί μυριόθρους θάλασσα, 
ή γνωρίζουσα νά φλοισβίζη ήδυπαθώς, νά στενάζη έρωτικώς, δπως 
καί νά βρυχαται άγρίως.

Ε'.
Μετά δύο ή τρεις ημέρας ή τρικυμία κατηυνάσθη · είνε ή 

δύναμις τού άγιάσαντος τά υδατα σταυρού ή ή κόπωσις τής θαλάσσης 
μετά τόν σφοδρόν σάλον;

Ή δη τά πλοία, άφ’ ου α γ ιά στη κ α ν  τά  νερά ετοιμάζονται 
εις άπόπλουν. Ή λθεν ή συγκινητική, ή πικρά ώρα τοΰ αποχωρισμού · 
αί θωπειαι γίνονται έγκαρδιώτεραι, τά φιλήματα θερμότερα, αί περι
πτύξεις σφιγκτότεραι · θά μείνη ψυχρά πάλιν ή συζυγική κλίνη · 
αρχεται πάλιν ή κατά τοΰ άγριου στοιχείου πάλη έν τφ πελάγει, καί 
ή μακρά, ή αγωνιώδης προσδοκία έν τφ οίκοι. Τό πλοίον ήδη άπήρε · 
τά ιστία του μόλις διαγράφονται ώς λευκόν στίγμα εις τό άκρον τοΰ 
όρίζοντος. Κατευόδιον!

Α Ρ. II. ΚΟΤΡΤ1ΔΗΣ.
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΒΙΘΥΝΙΚΑΙ.
ΕΝΝΚΛ IlM liPAl

ύπό τό

Λ Ρ Γ Α Ν Η ϋ Ν ΙΟ Ν  Ο Ρ Ο Ι .

αξείδιον επί θαλάσσης γαληνιώσης ένόμισα πάντοτε πεζόν τι, 
τό δ’ έν τρικυμιώοει θαλάσση καί διά πλοίου μικρού γινό
μενον ποθητόν εις εκείνους, όσους ουτε τών παθών αί καται

γίδες, ούτε τών ανθρωπίνων άτυχημάτων και συμφορών αι πεντακυμίαι 
ταξιάττουσι. Τά διά πλοίων μικρών ταξείδια, αν μή τικατεπείγη, προτιμών 
αείποτε καί μάλιστα δπου ούδ’ απαξ τοΰ έτους έγγίζουσιν ατμόπλοια, μετά 
χαράς έδεξάμην τήν φιλόφρονα πρόσκλησιν, ήν έποιήσατό μοι ό νυν 
εν Κατιρλίφ τής Βιθυνίας διδάσκαλος, καί ήν συνεμερίζοντο καί οί 
τά πρώτα φέροντες έν τη κωμοπόλει ταΰτη, εις ήν, ώς έπληροφο- 
ρούμην, μεταβαίνει τις, άν ούριος άνεμος εύνοήση, εντός ωρών τριών 
ευτυχή δ1 δμως εθεώρουν έμαυτόν άν αί τρεις έκταθώσιν εις εξ, εις 
έννέα, εις δώδεκα, μαθών δτι άτυχης τις από τοΰ Κατιρλίου μετέβη 
εις τήν παρά τήν Κωνσταντινοΰπολιν νησίδα ’Αντιγόνην εντός ωρών 
είκοσιτεσσάρων, τοσούτων ακριβώς όσας άπήτει ταξείδιον από Κων
σταντινουπόλεως εις Σμύρνην · οτι έπρεπε ’να οπλίσω έμαυτόν δι’ υπο
μονής έγίνωσκον από πολλών έτών. ΙΓρό ένδεκαετίας (φεβρουαρ. 1878) 
άναχωρήσας έκ Πειραιώς δπως έπισκέψωμαι τήν νήσον Πάτμον καί 
τήν έν αυτή περιώνυμον μονήν τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ θεολόγου 
καί τήν βιβλιοθήκην αυτής, επέβην μικράς βρατζέρας τοσοΰτον μείζονος 
άγαλλιάσεως, δσφ πριν έπιβώ έμαθον οτι ή βρατζέρα έλέγετο ’Αστραπή, 
συνεπώς δ1 ηδύνατο ’να με άποβιβάση εις τήν νήσον Αέραν, δπου 
κατηυθόνετο, εντός δυο τό πολύ ημερών.

Διηνύομεν τότε, καθώς είπον άρτι, τάς τελευταίας ημέρας τοΰ 
φεβρουαρίου τοΰ 1878, άδύνατον δ’ ήν ’να προσδοκώμεν άλλο τι 
πλήν τρικυμιών, έν άσελήνοις καί σκοτειναΐς νυξίν, ούδέν έτερον η 
άγριαινόμενα κύματα, βροχάς, χιόνας καί σκυθικόν κρύος, δπερ ήν 
καταλαβόν τήν Κωνσταντινοΰπολιν άχρις 'Αγίου Στεφάνου, καί παρα- 
ζάλην τών ναυτών εις ταΰτα πάντα, θάνατον τέλος πάντων έντός 
κυμάτων. ’Αλλά τάς ούχί εύαρέστους προσδοκίας ταύτας παρηγορούν 
ίδέαι πολλαί καί πως έκκεντρικαί. Ιίρώτον δτι ούδέν έκτακτον βλέπει 
τ ις ’εις τρικυμίας, εις θυέλλας, εις θάνατον οπως δήποτ’ έπερχόμενον 
δεύτερον δτι μακράν κεΐται ό θάνατος έάν έχωμεν έν τφ κόσμφ ’να 
πράξωμέν τι σπουδαιον τρίτον οτι οί ναΰται τών νήσων τοΰ Αιγαίου 
πελάγους παίζουσι μετά κυμάτων ώκεανείων, τό δέ πλοιάριον ημών 
ουτε τόν Εύξεινον ουτε τόν ’Ατλαντικόν έμελλε ’να διαπλεύση. Βεβαίως 
ουτε μείζων, άλλ’ ούτ’ έλάσσων τής ’Αργοΰς ήν ή ’Αστραπή· έκείνη 
διέσχισεν ,,ύγράς κελεύθους“  πολλω μακροτέρας, ημείς δέ πρόκειται 
’να διέλθωμεν ήμερον καί πραεΐαν θάλασσαν, άφ’ ής παραμυθεΐσαι 
βλέπων ένώπιόν σου άναδυομένας άνά μίαν έκ τών θελκτικών νήσων 
τοΰ περί τήν Δήλον συμπλέγματος.

’Αγνοώ πώς, εμενεν έν τή μνήμη μου στίχος είς τοΰ παλαι- 
φάτου έκείνου Γνωμολογικοΰ τοΰ Χρυσολωρά, δπερ, τοσούτφ γνωστόν 
εις τούς πατέρας ημών, άνέγνων ενεκα λαιμαργίας τοΰ πολλά άνα- 
γινώσκειν, καί άνέγνων κατά τήν παιδικήν μου ηλικίαν. Διά μνήμης 
εσωζον δτι ,,θάλασσα καί πΰρ καί γυνή κακά τρία“ , καί πέμπτην, 
εκτην ίσως φοράν έπέβαινον τοΰ ενός τούτων ευτυχή δ’ έμαυτόν 
ήθελον θεωρήσει ειπερ είχον εν τών τριών κακών ένώπιόν μου · άλλ’ 
επιβάς τής „ ’Αστρα.πής“ , εύρον έν αυτή καί δεύτερον Συνέπλεε 
γυνή · καί οταν εχη τις συνέκδημον τό δεύτερον τούτο κακόν έάν 
τύχη νεώτερον, εχει καί τό τρίτον, τό πΰρ δήλον ούν, ώς γινώσκουσιν 
οί νέοι άναγνώσταί μου καί γέροντες πλουτοΰντες πείραν έτών πολλών. 
Ά λ λ ’ ήπατώμην έν τη περιστάσει ταύτη, διότι ή συμπλέουσα ήν γυνή, 
σχεδόν έξηκοντοΰτις, έμπνέουσα πάγον, έγκλείουσα πάγον, ούχί δε 
πΰρ. Έπλέομεν.

Όταν τις από πρωίας τά άπόγαια λύσας έκ ΙΙειραιώς ϊδη 
δτι μεχρις εσπέρας μόλις έπλευσε τρία τέσσαρα μίλια. κατανοεί 
βραδέως δτι τά δύο μεδ’ ών συνηντήθη, είσίν αρκετά, περιττόν δε τό 
τρίτον τούτων, ήτοι τό δεύτερον, κατά. τήν παρά Χρυσολωρά τάξιν. 
Τεσσάρων ημερών καί νυκτών ισαρίθμων θαλασσοπορία, μετά τρικυμίαν 
άλησμόνητον, έν άσελήνφ καί βροχερά νυκτί, παρ’ ολίγον άφήρεσε 
καί τοΰ πλοιάρχου καί τών ναυτών τό θάρρος καί τάς δυνάμεις, 
άπέλπιδα δέ φόβον προύξένουν οί γρυλλισμοί τής συμπλεούσης γραίας, 
ουδ’ ήν δυνατόν ’να διασκεδάσωσι τούς φόβους τών πλεόντων αί 
απέραντοι τοΰ ετέρου τών έπιβατών τοΰ τά παρόντα γράφοντας άδο- 
λεσχίαι · τουναντίον μάλιστα τό θάρρος αύτοΰ έκίνει τήν άγανάκτησιν 
έκείνων. Ευτυχώς άσινεΐς άπέβημεν είς Δήλον, ένθα παρεμείναμεν 
μακράν ανθρώπων ημέρας τρεις. Ί  Ιτο ανάγκη ‘ν' άγιασθώμεν ώς 
φαίνεται, επί τής ίεράς νήσου ταύτης υπό τοΰ φαεινοτάτου καί άγνο- 
τάτου τών αρχαίων θεών, ού τό θέατρον έπεσκεψάμεθα μετ’ εΰλαβείας.

Έν τή θαλάσση ζήσας ημέρας οκτώ άπέβην είς τήν ξηράν, 
καλόν μάθημα διδαχθείς, δτι καί πλοίων, ώς άνθρώπων τινών, τό 
δνομα αποτελεί σχήμά πως όξύμωραν προς τόν τρόπον καί τόν βίον 
καί τάς ένεργείας αυτών άντεξεταζόμενον.

Ή  Αστραπή πραγματικώς έτρεχεν . . .  ώς χελώνη.
Μετά τήν θάλασσαν έπέπρωτο ’να συναντήσω καί πάλιν δεύ

τερον κακόν, γυναίκας γραίας. Ή  θάλασσα κατά τήν περίστασιν ταύτην 
ήν γαλήνιος. Ά λ λ ’ δταν ταξειδεύωσι γυναίκες, ευχήν άναπέμπουσι πρός 
τόν Αίολον κοινήν, ’να κλείση τούς ανέμους έν τώ ασκώ, ό δε 
πλοΰς ουτω ’ν’ άποβή άτάραχος. Κέρδος ήν δτι είχον συμπλωτήρα, 
πλήν τοΰ διδασκάλου τοΰ Κατιρλίου καί τής άδελφής μου Εύθαλίας, 
τόν άριστερόν ψάλτην τής ετέρας τών ’Εκκλησιών τοΰ χωρίου τούτου 
καί ήλπιζον δτι, πρός ταχυτέραν ημών άφιξιν ό καλός γέρων ήθελε 
ψάλει κατά πάσαν πιθανότητα κανόνα παρακλητικόν εις τινα τών 
ήμέρων καί πολυαρίθμων έκείνων αγίων, οϊτινες άπό τής Ε ' μέχρι 
τής IB εκατονταετηρίδας τοσούτφ συνεχώς έφύοντο κατά τάς πλευράς 
καί τάς κορυφάς καί τά σπήλαια τών όρέων τής Βιθυνίας. Ή  νύξ 
ήν έναστρος, ήν δέ ή τής 29Τις πρός τήν 30 V  Αύγούστου τοΰ 1887, 
ήν νύς ήρεμος, γλυκεία.· καί τήν ηρεμίαν άφορήτου πλοός, άκυμάντου, 
ετάραττεν ενίοτε ό ρόθας τής θαλάσσης ήσύχως σχιζομένης ύπό τοΰ 
μικρού πλοίου μου, καί τοΰ ψάλτου Μιχαήλ ή έρρινος ψαλμφδία, 
ποικιλλομένη συνεχώς υπό τινων α μ α ν έδ ω ν , δπως ούτως έ'χωμεν, 
ώς έοικεν, ίεράν άμα καί κοσμικήν μουσικήν. Καί διήλθομεν έν 
υπομονή τήν νύκτα· καί τό άπό Κωνσταντινουπόλεως είς Κατιρλί 
ταξείδιον, δπερ άλλοι διανύουσιν ΰπό ευνοϊκόν άνεμον έντός τεσσάρων 
ώρων, έξετάθη δέκα καί οκτώ ώρας, ε'ως καί μετά τήν άνατολήν 
τοΰ ήλιου, πρός λύπην τοΰ ψάλτου Μιχαήλ, θλιβομένου δτι ό ναός 
αυτού εμενεν έν ήμέρα κυριακή στερούμενος ιεροψαλτών, διότι καί 
ό πρωτοψάλτης ..ό κΰρ Άνα.στάσης“ , άπήν είς Νικομήδειαν.

Άπέβημεν τή 30 Αύγούστου είς Κατιρλί, ό θροΰς τών πόλε 
ων, ή πανσπερμία τών γλωσσών, ή πολυτέλεια τών ένδυμασιών, ή 
τών τρόπων έπιτετηδευμένη λεπτότης άγνωστός έστιν εκεί. Πρό 
εκατόν τριάκοντα καί πέντε έτών ή τοΰ Κατιρλίου κωμόπολις εβλεπεν 
είς έπίσκεψιν αυτής ερχόμενα πλήθη εύγενών καί σύρφακος όχλου, 
λαοΰ δέ φανατικού σύγκλυδος άπό τε τής Κωνσταντινουπόλεως καί 
τών προαστείων άκατάσχετος έπιρροή ζωήν έδίδου καί κίνησιν είς 
αυτήν, έν ή ψευδευλαβής καλόγηρος, δημαγωγός περιβόητος, Αυξέντιος 
ό εξ Ανδρου, μετήρχετο μαγγανείας άξιοτιμωρήτους, καί κατ' άρ 
χών και συστημάτων καί καθεστώτ<ον εκκλησιαστικών έκήρυττε σάλ
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πισμα παράφορον. Είδεν η κωμόπολις αΰτη τότε καί πατριάρχας 
καί διασήμους άρχοντας ξενιζομένους έν ταίς οικίαις τών χιονοφυ- 
λάκων, είσέρρεον άφθονα χρήματα καί δωρεαί, κηρία καί θυμιάματα, 
ένφ ό Αυξέντιος ουτε τής συστάσεως σχολής έμερίμνησεν, ουτε τής 
διανοητικής άναπτύςεως τών κατοίκων. Μετά τήν κίνησιν ταύτην καί 
μάλλον είπείν τήν άναστάτωσιν, τό Κατιρλί κοιμάται, ΰπό την εποψιν 
τών συχνών άπό διαφόρων μερών έπισκέψεων, ένφ τά είς άπόστασιν 
τεσσάρων ωρών. έκατέρωθεν κείμενα χωρία Κ ο υ ρ ί καί Ά ρ μ ο υ τ λ ί , 
ενεκα τών έν αύτοίς ιαματικών ύδάτων, έλκύουσι ξένους ικανούς, 
άτμοπλοίων δέ προσέγγισις ελκει τά δύο ταΰτα χωρία βαθμηδόν πρός 
ποιάν τινα κοινωνικήν άνάπτυξιν, καίτοι καί ταΰτα μένουσιν οπίσω 
έν τή γενική τοΰ γένους ημών προόδφ. Ούδ.’ ήν άδύνατον 'να επι- 
τελεσθή γενναίόν τι, διότι οί άνθρωποι τών μερών τούτων μοί έφά- 
νησαν αληθώς αγαθοί, πρόθυμοι δ’ είς πάν καλόν.

Ά π ό  τοΰ Κουρίου, δπου τά περιώνυμα π ιλ οπ ίθ ια  τών Βυζαν
τινών, άχρι καί τοΰ Ά ρ μ ο υ τ λ ί , έν τώ Κ ια ν φ  κόλπφ κειμένου, τά 
εξ χριστιανικά χωρία καί τό ολίγοι μεσόγειον τουρκικόν Κοτζά-δερέ 
κατοικοΰνται υπό χιλίων διακοσίων σχεδόν οικογενειών, ώς μοι είπον, 
άν δ’ έλλείψεις παρατηρώσιν οί φιλότιμοι κάτοικοι τούτων, άλλ’ έργά- 
ζονται πρός θεραπείαν τών ελλείψεων, μεθ’ δλην τήν πενίαν τών μερών 
τούτων. Εύφρόσυνον δτι ούδέν τών εξ χωρίων στερείται σχολής· τό 
Κ ουρί εχει δημοτικήν, μετ’ αυτό τό χωρίον Τ σ ιν άρ ι (Πλάτανος), είτα 
ή άγία  Κ υριακή , τό Α ρ β α ν ιτ ο χ ώ ρ ι , δπου σχεδόν τίθενται τά δρια 
τοΰ Άστακηνοΰ κόλπου, κοινώς κόλπου τής Νικομήδειας, καί τό Α ρ- 
μουτλί· ή σχολή Κ α τιρλ ίου  έστί κάλλιον κατηρτισμένη μέχρι τρίτης 
σχολαρχειακής τάξεως. Τά σχολεία χωρίων τινών είσιν αρχαιότερα 
τής ήμετέρας έκατονταετηρίδος. Γραία σεβασμία κατοικούσα νΰν έν 
Κατιρλίφ, γεννηθεΐσα δ’ έν Άρβανιτοχωρίφ, μοί διηγείτο δτι κατά 
την παιδικήν αυτής ηλικίαν διήκουσε στοιχειωδών τινων μαθημάτων 
έν τή γενετείρα κώμη παρά τινι ίερεϊ, δστις ήν καί ιατρός, ώνομάζετο 
δέ Βαρθολομαίος- ή έμψυχος αΰτη ιστορία, παρασχοΰσά μοι καί 
πολλάς άλλας πληροφορίας, διήνυε τό εκατοστόν τής ηλικίας έτος· 
καί έδιδάσκετο λοιπόν πρό έννενήκοντα πέντε σχεδόν έτών παρά τώ 
Βαρθολομαίφ, γέροντι ίερεϊ καί ίατρφ τοΰ χωρίου· ί2ς τό Άρβανι- 
τοχώριον είχε σχολειον άπό τοΰ 1792 ούτως είχε καί τό Κατιρλί 
άπό τοΰ 1801 τουλάχιστον, τό δέ Κουρί καί πρό τοΰ αίώνος ήμών, 
εστω καί στοιχειώδες, καυχάται δέ διότι πατρίς έγένετο τοΰ αειμνήστου 
διδασκάλου τής πατριαρχικής Ακαδημίας Νικολάου Αογάδου. Οι 
κάτοικοι τούτου μετ’ εύλαβείας άναμιμνήσκονται σοφής, ώς λέγουσι 
γυναικός, Αικατερίνης τινός, πρό τεσσαρακονταετίας άποθανούσης έν 
ήλικία έννενήκοντα καί πλέον έτών. rHv αυτή θυγάτηρ ίερέως οστις 
ακολούθως έχειροτονήθη άρχιερεΰς έγεννήθη δ’ ώς καί ό πατήρ 
αυτής έν τφ Κ ου ρ ίφ , καί ίσως καί έν αύτφ έδιδάχθη· διότι δταν 
άνθρωπός τις έν τφ κλήρφ καταταχθείς άναχθή κατόπιν εις αρχιερα
τικήν αξίαν νομίζω δτι καθηκόντως μεριμνήσει τής έκπαιδεύσεως τών 
συμπολιτών αυτού. Αλλά τούτο νομίζω παράδοσιν, ύπό τοΰ ελαφρο- 
τέρου φυσήματος άφανιζομένην.

Καί μοχθοΰσι μέν έν πάσι τοίς χωρίοις τούτοις οι κάτοικοι 
πρός διατήρησιν τών σχολείων αυτών, αλλά δύνανται ’να έπιδιώξωσι 
καί βελτίωσιν αυτών άποτελεσματικώς. Ή  κωμόπολις Κατιρλί πρό 
δώδεκα καί δεκαπέντε έτών έχορήγει τώ τότε μετά τής θυγατρός 
αύτοϋ διδάσκοντι λίρας εκατόν είκοσι κατ’ έτος, άνθηράς ουσης τής 
οικονομικής έν γένει καταστάσεως· σήμερον ούδέ τό ήμισυ ποσόν 
δύναται νά χορηγήση. ’Εν Άρβανιτοχωρίφ ο παντός επαίνου άξιος 
πρόκριτος κ. Παναγιώτης Αίλης καί λαλεί καί μοχθεί πρός σύστασιν 
μικρού παρθεναγωγείου, διατίθησι δέ πρός τούτο τό τρίτον τοΰ μισθού 
τής διδασκαλίσσης έξ ιδίων, άλλ' ίσως αι ένέργειαι αύτοΰ πραγματο- 
ποιηθώσι βραδύτερον · ούδ’ απαιτεί πολλά τών σχολείων ή διατήρησις, 
διότι πάντα πλήν τοΰ Κατιρλίου χορηγούσα έτησίως είκοσι καί πέντε 
μέχρι 30 λιρών. Ζήλου πλήρης ό ίερευς καί διδάσκαλος τοΰ χωρίου 
Τσινάρι, δ εύφυής ιερομόναχος Διονύσιος, έπραξέ τι καλόν υπέρ τοΰ 
αυτόθι σχολείου, κατά τό ένόν έκπληρών τό καθήκον, άπολαμβάνων

ελάχιστα, συγκακουχούμενος άπό πολλών έτών μετά τών πενήτων 
ενοριτών καί συμπολιτών αυτού- αι ορθόδοξοι οικογένεια·, τοΰ χωρίου 
Τσινάρι μοί είπεν δτι άριθμοΰνται τεσσαράκοντα (μή συμπεριλαμβα
νομένων τών χήρων καί χηρών) έξ ανάγκης δ’ ό ιερεύς εσται και 
διδάσκαλος. ’Εν τώ Κουρίφ ό πολύν εχων υπέρ τών κοινών αΰτόσε 
πραγμάτων καί τής σχολής ζήλον πρόκριτος κ. 1 εώργιος Σαρρής, 
άφαιρεθείς μέρος τής ισχύος αύτοΰ καί τής έπιρροής παρ’ άλλων, 
έπί ζημία τής κοινότητας, άδυνατεί νά πράξη σήμερον καλόν τι. 
Ευτυχείς οί τοΰ Κατιρλίου κάτοικοι οί μεθ’ ομοφροσύνης εργαζόμενοι 
μετά τών προκρίτων αυτών, καί τής όμόφρονος εργασίας ταύτης 
αποτελέσματα λαμπρά βλέποντες· οι εκ τής σχολής αυτών άπολυο- 
μενοι κατατάττονται είς τήν Α ’ γυμνασιακήν τάξιν, τελειόφοιτος δέ 
τής σχολής ταύτης έστίν ό νΰν έν Άρβανιτοχωρίφ διδάσκων μαθη
τής τοΰ φίλου διδασκάλου 11.1'. Μακρή, έκδόντος πέρυσι μονογραφίαν 
τινα περί τών χωρίων τούτων.

Έν τοιαύτη καταστάσει διανοητική, μάτην ήθελον μετά κακο
δαιμονίαν υλικήν, άνεζητήσει άναγνωστήριον καί εφημερίδας έν οιαδήτινι 
τών κωμοπόλεων τούτων καί χωρίων. Εφημερίδες η περιοδικόν τι 
λαμβανόμενον ύφ’ έκάστου χωρίου ήδύναντο νά γένωνται πρόξενα 
πολλών καλών έν μιά δεκαετία. Δυστυχώς, οικογένεια.', χίλιαι δια
κόσια.'. μίαν βλέπουσι μόνον έφημερίδα διότι εν μόνον φύλλον έμφα- 
νίζεται τοΰ ,,Νεολόγου“ καί τούτο έν Κατιρλίφ, ένφ τά λοιπά χωρία 
κατά μακρά χρονικά διαστήματα βλέπουσι παλαιόν τι φύλλον ελλη
νικής ή τουρκικής έφημερίδος. Έν τούτοις, ήδύνατο πάσα κοινότης 
είς τάς πρός συντήρησιν τής σχολής δαπάνας ’να προσθή κατ’ έτος 
έλάχιστον ποσόν πρός γνώσιν τών έν τώ λοιπφ κόσμφ συμβαινόντων, 
πρός μίμησιν τών έπ’ ώφελεία τοΰ πλησίον ηθική γινομένων έν άλλοις 
μέρεσιν ύπό κοινοτήτων ομογενών, ίσιος πολλφ πτωχοτέρων.

Σπουδαιοτέρα τών ελλείψεών έστιν δτι τά χωρία ταΰτα στερούνται 
επιστήμονας ιατρού, μεταξύ δέ τοσούτων οικογενειών είς εύρίσκεται 
πρακτικός ιατρός · έπισκεπτόμενος τήν έν Ά γία  Κυριακή νέαν ’Εκκλη
σίαν, είδαν έμπροσθεν τής άριστεράς πύλης τοΰ ιερού βήματος άσθενή 
γυναίκα, κατακειμένην έπί κλίνης, έστρωμένης επί τών μαρμάρων 

! τοΰ ναού, πάσχουσαν άνιάτως άπό πέντε μηνών, άπεκδεχομένην έξ 
ουρανού μόνου τήν ποθητήν αύτή θεραπείαν. Συνήθης τρόπος καί 
μέθοδος ίάσεως. Ά λ λ ’ ή θεραπεία καταπέμπεται, δταν, ύπό τήν θερμήν 
τής πίστεως πνοήν, ύπό μέν τήν κλίνην ύπάρχωσι πάτωμα καί 
σανίδαι οικίας, εί ούχί καί τάπητες ή ψίαθοι, παρά δέ τήν κλίνην 
καί τό προσκεφάλαιον τής άσθενοΰς έρχηται συνεχώς παριστάμενος 
επιστήμων ιατρός. Εύκταίον δπως εύρεθή τοιούτας, δστις ζήλον έχων 
άληθή καί συμφέρον άληθές, ϊδιόν τε καί κοινόν, έπιδιώκων, άπο- 
φασίση ’να χαράξη έποχήν έν τή καθόλου τών ομογενών τούτων 
χωρίων άναπτύξει. Καλός ιερεύς καλός ιατρός καί καλός διδάσκαλός 

' είσιν οί τρείς πρώτοι άπόστολοι καί παράγοντες άναστοιχειώσεως καί 
προόδου διά τά χωρία ταΰτα.

"Οταν έλλείψεις τοιαΰται θεραπευθώσιν, έλάχισται μένουσιν 
υστέραν άνάγκαι θεραπείας έπιδεόμεναι. Βεβαίως άνάγκη κατασκευής 
άμαξιτών όδών ούδεμία παρίσταται, διότι άμέσως ύπεράνω τών χωρίων 
άποτόμως ύψοΰνται πέτραι καί βράχοι καί δρη δύσβατα. Πράγμά τι 
παρείδον δμως άθεράπευτον οί κάτοικοι· έπρεπέ που καί που ’ να 
σπεύσωσιν δπως διά προχωμάτων, καί συσσωρεύσεως μεγάλων πετρών 
έμποδίσωσι τήν καταστρεπτικήν τών θαλασσίων κυμάτων επιφοράν. 
Εκατόν έτη παρήλθον ’ίσως άφ’ δτου τά κύματα κατέρριψαν καί 
παρέσυραν τήν άνατολικώς τοΰ Κουριου κειμενην εις άπόστασιν ένας 
τετάρτου τής ώρας έκκλησίαν καί μονήν τοΰ άγιου Αθανασίου- 
επιγραφή τις έχουσα χρονολογίαν τό 1769 αναφέρει δωρεάν είκοσι 
γροσίων γενομένην είς τήν μονήν ταύτην ύπό τινων εύσεβών, οϊτινες 
έδωροΰντο βεβαίως εις μανήν σωζομένην, ούχί δ’ είς ερείπια μονής, 
Χά χρήματα ταΰτα. Πρό εκατόν είκοσι λοιπόν έτών ύπήρχεν αύτόσε 
μονή καί ναός, δστις πρό πεντακοσίων ή χιλίων έτών τίς οίδε πόσον 
μακράν τής θαλάσσης έκειτο. Σήμερον αύριον άπειλοΰσι τά κύματα 
’να παρασύρωσι καί τούς μένοντας παραλίους άμπελώνας ένφ τό
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τών κατοίκων όλικόν συμφέρον επιβάλλει ’να μεριμνήσωσι τής σωτηρίας 
τών κτημάτων αυτών τούτων, σπουδαίος εργαζόμενοι πρός παρακώ- 
λοαιν καταστροφής επικείμενης. Ή  σύμπραξις έπί τούτω τής τουρ
κικής κυβερνήσεως ουδέποτε λείπει· τήν άμπελον καί τόν κήπον ούόείς 
έκτήσατο δωρεάν έ'στι, δ’ «συγγνωστόν ’ν’ άνεχώμεθα τά κύματα ’ν’ 
άφαιρώσι φυτικήν καί παραγωγόν γήν, οί δέ κάτοικοί 'να βλέπωσιν

εαυτούς στερουμένους πολυτίμητων κτημάτων, ενεκα τής έπιμηθείας 
αυτών. Χρήματα καί κόποι τοσούτων ετών, αυτό δή τοΰτο, κατα
δικάζονται ’να ριφθώσιν εις τήν θάλασσαν.

ΜΑΝΟΙΉΛ ίο. ΙΈΔΕ12Ν.

("Επεται συνέχεια.)

Π Ρ Ο  Τ Η Σ  Ε Ι Κ Ο Ν Ο Σ

Α1ΊΟΓ 1ΈΩΡΓΙΟΓ.

Α '.

"Αγιε μου Γεώργη, τ’ ουρανού Άρματωλέ, ’πού έχεις, 
Ά λογο τ’ άσπρο σύννεφο, τήν αστραπή κοντάρι,

Όπού σέ κάμπο γαλανό άπ’ άστρο σ’ άστρο τρέχεις 
Κ ’ έχεις τόν Ήλιο δρόμο Σου, τή λάμψι του χορτάρι · 

"Αγιε μου Γεώργη, δροσερέ ’στούς Μάρτυρας Απρίλη,
Με Χάρου ζωντανή πληγή καί μαραμμένα χείλη,

Μέσα σέ τούτο έρχομαι μικρό Σου έρημοκκλήσι,
’Πού η ξανθή εικόνα Σου φωτίζει νύχτα —  ’μέρα.

Ιίλήν καί ’ σαύτό ή πίκρα μου δέν θέλει νά μ ’ άφήση, 
Γίνεται μεγαλήτερη · πέρν’ ή φωτιά μου αγέρα . . . .

Σέ βλέπω καί ή όψι Σου Παράδεισο γεμάτη,
Δέν μού στεγνόνει τό θολό άπό τό δάκρυ ’μάτι.

Το μέτωπό Σου τό πλατύ, τό υφος, ή ’ματιά Σου,
Μέτωπο άλλο καί ’ματιά καί υφος μού ’θυμίζει ·

Ά λλη  ’στό νού μου λεβεντιά μού φέρν’ ή λεβεντιά Σου 
Καί τώμμορφό Σου ό'νομα τό στόμα μου φλογίζει. . . .  

Ναι, ή γλυκειά Σου ή μορφή ’πού ολα τά γιατρεύει,
’Πού όλα τά παρηγορεϊ, εμένα θλίβει μόνο 

Καί τή πληγή μου πειό πολύ ακόμη φαρμακεύει- 
Πληθαίνει τήν οδύνη μου, ’στόν πόνο φέρνει πόνο ·

Ξέρεις τί εχω . . . . τί φωτιά μ’ Ιστάχτωσε θυμήσου,
Καί τίνος τάφου χώματα, μέ δάκρυ μαύρο βρέχω . . . .  

Μή ’ ς ότι λέγω μ’ όργισθης · τή θλΐψί μου σπλαχνίσου 
Κι’ ακούσε τό παράπονο όπού μ’ Εσένα Ιχω !

Β'.

Ά χ  · δέν τό ’πίστευα ποτέ τό συνονόματο Σου 
’Πού μιά γιορτή γιορτάζατε, χιονάτε Καβαλλάρη,

Τή μυρωμένη δάφνη Σου, τό άνθος τό ’δικό Σου,
Ν ’ άφήση ς ’κείνη τή νυχτιά ό Χάρος νά τό πάρη . . . .  

’Θαρρούσα πώς τ’ αδέλφι μου θά  σώσ’ ή δύναμί Σου,
Πώς θ ’ άκουσθή χρεμέτισμα καί πέταλ’ ασημένια,

Πώς θεν’ άστράψ’ ή λόγχη Σου, θά λάμψη τό σπαθί Σου 
Κ ’ έμ,πρός ’ στά στήθιά του θά ’μπη ασπίδα διαμαντένια! 

’θαρρούσα . . . .  πλήν άπέμεινα μ.έ μόνο τό ’θαρρούσα.
’Ανώφελα Σ ’ έφώναζα, τού κάκου Σ ’ έζητούσα 

Κ ’ έδώ κ’ Ικεϊ τά ’μάτιά μου τά εστρεφε ό τρόμος ■
Δέν ήλθες · έβαρέθηκες, ήταν πολύς ό δρόμος . . . .

Βλέπεις άπό τή γή πολύ ό ουρανός απέχει
Καί τόσο δρόμο δέν ’μπορεί τό σπλάχνος Σου νά κάνη, 

Τ ’ αστροπελέκι μοναχά τή χάρι τούτη εχει,
I Ιού γιά νά κάψη άνθρωπο καί μιά στιγμή τό φτάνει. . . .  

Συγχώρεσέ με · βλασφημεΐ καρδιά ’πού πάντα κλαίει ·
Ομως τί πταί’ ή θάλασσα, ή θάλασσα, τί πταίει,

Όταν αλύπητος βορηάς τά σπλάχνα της σπαράζει 
Κ ’ εκείνη απάνω, ’σάν βρισιά τό κύμά της τινάζει · 

Κύματα εχει κ’ ή καρδιά καί γιά βορηά τόν πόνο
Καί τή βλασφήμια —  όχι εμείς —  αυτός τήν φέρνει μόνο ■ 

Ή  τρέλλα ή μεγαλήτερη ’στήν κεφαλή δέν είνε,
Ά νθρωπος ήσουνα καί Σύ ενα και^ό καί κρίνε . . . .

’Στήν τόση Σας τήν απονιά τί ό'νομα νά δώσω ;
Νά καταλάβω δέν ’μπορώ, δέν ήμπορώ νά ’νοιώσω 

Πώς Σείς ’πού μέσα ’στήν πηγή τής ευσπλαχνίας ζήτε, 
’Μπρός ’ στού θεού τό θρόνο,

Τήν πρώτη τήν Πατρίδα Σας νά βλέπετε ’μπορείτε 
Μέσα σε τόσο πόνο!

Έμεΐς ’πού σάρκα είμαστε, τής γης σκουλήκια, χώμα, 
Έ χομε σπλάχνος πειό πολύ καί πειό μεγάλο πόνο,

Από Ε σάς ’πού /αίρεσθε τού ουρανού τό δώμα 
Κ εχετε όλα καί φτερά, καί δύναμι καί χρόνο! . . . .  

Εγώ πουλάκι ’σάν ίδώ νεκρό ’στή γή πεσμένο,
Ένα λουλούδι, στρέφομαι μέ ’μάτι δακρυσμένο . . . .

Κι αν ήταν εις τό χέρι μου, αν ήταν άπό ’μένα,
Φύλλο δέν θάπεφτε ποτέ κάτω ’στή γή κανένα!

Δ '.

Α χ, αν κ’ εκείνη τή νυχτιά δέν ηυρα εμπρός Σου χάρι, 
Καί τόν άνθό Σου άφησες ό Χάρος νά τόν πάρη,

Τή δέησί μου καν αυτή ν’ άκούσης μήν άρνήσαι,
Ά ν  ειν’ αλήθεια πώς πονεΐς καί σπλαχνικός πώς είσαι! 

Τώρα όπού εόρίσκεται απάνω ’στόν αιθέρα
Καί τρέχει τό αδέλφι μου μαζί Σου νύχτα. — ’μέρα, 

Μή τό άφήνης είς τή γή ποτέ του νά κυττάζη 
Καί βλέπει τό αδέλφι του 'σάν τό κερί νά λυόνη,

Γιατί καί ’στόν Παράδεισο ακόμη θά σπαράζη . . . .
Αυτή τή χάρι Σού ζητώ, Ά γιε μου Γεώργη, μόνη!

(Έ ν τώ έρημοχχλησίω τοΰ 'Αγίου Γεωργίου- 22. Αϋγοόστοο 1887.)
Α. ΙΙΛΙΆΣΧΟΣ.

Ϊ Ο  ΙΙΡίίΤΟΝ Ψ Ε ΪΔΟ Σ.

Κατα την έλαιογραφίαν τον κα&ηγ. Ροόόλφον Ίυρδάνον



ΙΙΡΟΟΛΟΣ.

Η ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΪΣΙΣ ΤΗΣ ΓΤΝΑΙΚΟΣ.

τε κατά τήν χειμερινήν εξαμηνίαν τοΰ 1864 — 1865, τό πρώτον 
ήδη, νεάνις ήρξατο νά φοιτά τακτικώς εις τάς έν τφ πανε- 
πιστημίφ τής Ζυρίχης παραδόσεις, τό τοιούτον ένεποίησε τοίς 

άκαδημαϊκοΐς κύκλοις μείζονα έντύπωσιν ή δσην ή έμφάνισις δεκάδος 
νεων καθηγητών θά  παρήγε. Νεαρά κυρία τακτικώς άκροωμένη έν 
μέσφ νέων σπουδαστών, καθημένη εις τά υπό τήν καθηγητικήν έδραν 
βάθρα καί λαμβάνουσα μέρος εις τά έπί τής Ανατομικής τραπέζης 
παρασκευάσματα, ήτο μέχρι τοϋδε πράγμα άνήκουστον · ούχ ήττον 
κατά τήν δευτέραν εξαμηνίαν προσετέθη καί έτέρα νεάνις, έν δέ τή 
χειμερινή εξαμηνία, τοΰ 1867— 68 καί τρίτη · τό ακόλουθον ετος ό 
αριθμός τών θηλέων ακροατών άνήρχετο εις πέντε, μετά μίαν δε 
εξαμηνίαν εις οκτώ, είτα εις έννέα καί κατά τήν χειμερινήν εξαμηνίαν 
τοΰ 1869— 1870 εις δεκατέσσαρας · τό επόμενον θέρος εις 16, είτα 
εις 19, 22, 31, καί κατά τήν θερινήν εξαμηνίαν τοΰ 1872 εις 63
εν ολφ · μετά παρέλευσιν 15 έτών κατά τήν χειμερινήν έξαμηνίαν τοΰ
1887 — 1888, τό πανεπιστήμιον τής Ζυρίχης ήρίθμει 66 έν τφ 
μητριό(ι) αυτού έγγεγραμμένους θήλεις σπουδαστάς.

Επι είκοσι καί τρία έτη διαρκεί τό φαινόμενον τούτο. Εΰθΰς 
έν άρχή η τάσις αυτη υπήρξε τοϊς πάσι τόσφ καινοφανής, ώστε 
πανταχοΰ ενθα οι γενναίοι ουτοι πρόμαχοι τής έπεκτάσεως τών γυναι- 
κειων δικαιωμάτων, έπαρουσιάζοντο, έπέσυρον τήν προσοχήν τών 
παρατηρητών. Εις τόν πρακτικόν Ελβετόν ή άνωτέρα τής γυναικός 
έκπαιδεοσις ηττον κακήν ένεποίει αΥσθησιν, ή εις τήν σύζυγον αυτού · 
και παρ αΰταις ετι ταίς μάλλον άνεπτυγμέναις γυναιξί τής Ελβετίας 
δεν ετυχε συμπαθούς υποδοχής ή έκπαιδευτική αυτη τών ομοφύλων 
τάσις, υπάρχουσι δε καί νύν ετι αι άντιπαθώς πρός αυτήν διακείμεναι. 
Τό αίτιον τοΰ φαινομένου' τούτου ώς καί ετέρου τίνος, καθ’ δ αί τών 
εργατικών τάξεων γυναίκες, τρέφουσι μείζονα εΰλαβείας καί συμπά
θειας αισθήματα πρός τάς Ομοφύλους σπουδαστρίας ή αί τών άνωτέρων 
τάξεων δέσποιναι, αποβαίνει αρκούντως καταληπτόν εις τόν ψυχολόγον.

i ο πανεπιστήμιον τής Ζυρίχης δεν είνε σήμερον τό μόνον έν 
Ευρώπη άνώ:ερον έκπαιδευτήριον, εις 6 ή φοίτησις τυγχάνει έλευ- 
θέρα και εις τό θήλυ φύλον καί ή άνωτέρα ώσαύτως έν Βέρνη 
Σχολή, κατά τό γερμανικόν λειτουργούσα σύστημα, ύπήρξεν ύπό τήν 
εποψιν ταότην φιλελεύθερα ουδεμίαν μεταξύ σπουδαστών άρρένων καί 
θηλέων διάκρισιν ποιουμένη. Ή  Γενεύη καί οί Παρίσιοι ούδαμώς 
εδ'.στασαν νά έπιτρέψωσι ταϊς γυναιξί τάς πανεπιστημιακάς ακροάσεις. 
Εν Βελγίφ δε διακούουσιν αί γυναίκες, ούχί ώς αλλαχού ώς έπί 

τό πολύ τήν Ιατρικήν, άλλά τάς φυσικάς έπιστήμας τάς άναγκαιούσας 
διά τήν έν τή κατωτέρω καί μέση έκπαιδεύσει διδασκαλίαν, έν ύποδε- 
εστέραις δέ σχολαΐς καί τήν φαρμακευτικήν, ΐνα έν τφ πρακτικφ 
βίφ, ώς φαρμακοποιοί προσπορίζωνται τά πρός τό ζήν. Παρόμοια 
έγενοντο και εν ’Αγγλία., υπάρχει δέ πασίγνωστον, δτι βαθύπλουτοι 
άμερικανοί ίδρυσαν διά κληροδοτημάτων άνωτέρας σχολάς διά τάς 
άμερικανιδας, τού αριθμού τών θηλέων σπουδαστών άνερχομένου έν 
ταις Ηνωμ. Ιίολιτειαις εις πολλάς χιλιάδας· καί εν αυτή ετι τή 
Ρωσσία, ενθα υπό τών αρμοδίων κατενοήθη δ,τι πρό παντός αναγκαίοι 
τή φιλομαθεΐ νεότητι άμφοτέρων τών φύλων, έλήφθησαν υπό ιδιωτών 
και ύπ αυτής τής άλλως δεσποτικής κυβερνήσεως κατάλληλα μέτρα 
έπιτρέποντα εις τό θήλυ γένος, Τνα εις έπιστημονικάς έπιδοθή σπου- 
δάς. Εν μόνη τή Αυστρία καί τή Γερμάνιο; έλαχίστη ή οΰδεμία, τό 
γε νύν, καταφαίνεται προθυμία πρός ένθάρρυνσιν τής ευγενοΰς ταύτης 
τάσεως, ητις τείνει εις τό άνατρέψαι τάς περί γυναικών τέως κρα- 
τούσας άλογους προλήψεις · αι γνώμαι περί τοΰ ζητήματος τούτου :

εΐσί δεδιχασμέναι έν ταις δυσί ταύταις χώραις, παρά τοίς περί τήν 
έκπάιδευσιν άσχολουμένοις · ΰπάρχουσιν οί φρονοΰντες, δτι ή έπιστη- 
μονική μόρφωσις σημαίνει διά τήν γυναίκα έκτροπήν έκ τού έαυτής 
στοιχείου, δτι δέ ή σεμνότης τών γυναικείων ηθών καί ή αρμονία 
καί σωφροσύνη τού οικογενειακού βίου θά έζημιούντο έκ τής πρός 
τάς έπιστήμας έπιδόσεως τών γυναικών, πρός ταύτα δμως αντιτάσσεται 
ΰπό τών πλειόνων καί μεΐζον κεκτημένων κύρος, δτι ή σεμνότης τών 
γυναικείων ηθών καί τού οικογενειακού βίου ή χρηστότης, ούδαμώς 
άντίκεινται εις τήν άνωτέραν πνευματικήν μόρφωσιν καί δτι ουδέν 
άποδεικνύει, δτι ή έπιστήμων γυνή είνε ήττον ηθική καί έν τφ 
συζυγικφ βίφ ήττον σώφρων τής αμαθούς ή ημιμαθούς · προσεπάγε- 
ται δε καί τό άκαταμάχητον καί ύπ’ αυτής τής πείρας κυροόμενον 
επιχείρημα δτι ή αλήθεια, καί αυτή ή καθόλου έπιστημονική, ητις 
δέν λαμβάνει ΰπ’ δψει τάς κοινωνικάς σχέσεις, οΰ μόνον έλευθεροποιεΐ 
άλλά καί ηθικώς βελτίω καθίστησι τόν άνθρωπον έν γένει.

Δεν είνε Ισως ασκοπον νά ένδιατρίψωμεν μικρόν περί τήν στα
τιστικήν τής έπιστημονικής μορφώσεως τών γυναικών έν τφ πανε
πιστήμιο) τής Ζυρίχης. Ή  πρώτη έν αύτφ έγγραφείσα υπήρξε ρωσσίς 
τήν ιατρικήν σπουδάσασα · εκτοτε άχρι τού νύν ή Ρωσσία μεταξύ 
πάντων τών λοιπών έθνών παρέχει τούς πλείστους θήλεις σπουδαστάς 
εις τό πανεπιστήμιον τής Ζυρίχης. Έν ετει 1870 μετέβησαν τό 
πρώτον χάριν έπιστημονικών σπουδών είς Ζυρίχην επτά μέν έκ τής 
Αύστροουγγρικής μοναρχίας ένδεκα δε έκ Γερμανίας νεάνιδες· τών 
σπουδαστριών αί πλεΐσται διακούουσι τήν ιατρικήν, ητις έστί μία τών 
έπικερδεστέρων βιοποριστικών έπιστημών, στάδιον δέ ουτω έξασκή- 
σεως τής τέχνης τού Ίπποκράτους διανοίγεται αΰταις εΰρύτατον, 
καθόσον οΰκ όλίγαι είσίν αί περιστάσεις έν αίς ή ασθενούσα γυνή 
προστρέχει κατά προτίμησιν είς ομόφυλον αΰτή έπιστημονικώς μεμορ- 
φωμένην ιατρόν. Έν τή φιλοσοφική σχολή έλάχιστος είνε δ αριθμός 
τών έγγεγραμμένων γυναικών παρασκευαζομένων είς τό διδασκαλικόν 
έπάγγελμα · ίκαναί έπιδίδονται είδικώς είς τήν Φιλολογίαν, τήν Ιστορίαν, 
τήν Ψυχολογίαν, τήν Παιδαγωγίαν καί τήν σπουδήν γλωσσών, ετεραι 
δέ είς τάς φυσικάς ασχολούνται έπιστήμας ■ τούτων τινες ήξιώθησαν 
τού διδακτορικού Πτυχίου· πολλαί δέ μεθ’ ικανής έπιτυχίας δπέστη- 
σαν τάς διά τό διδασκαλικόν έν άνωτέραις σχολαΐς έπάγγελμα προ- 
διαγεγραμμένας έξετάσεις.

Συνοψίζοντες έν τέλει τάς έν τφ ζητήματι τούτφ γνώμας τών 
θιασωτών τής έπιστημονικής έκπαιδεύσεως τών γυναικών, λέγομεν 
δτι πλήν τής καθόλου έκπολιτιστικής σημασίας, ήν τά μάλα εΰλόγως 
θεωρείται εχουσα ή είς τό θήλυ γένος παροχή τής έπιστημονικής 
αλήθειας, συνηγορούσιν ύπέρ ταύτης καί ετεροι, ούχ ήσσονος μέν 
σπουδαιότητος, πρακτικωτέρας δέ κοινωνικής καί ηθικής άπόψεως 
λόγοι. Έν έποχή λέγουσιν οί τής άνωτέρας τών γυναικών παιδεύσεως 
ύπέρμαχοι, καθ’ ήν ενεκα τών ύφισταμένων δρων τής αλόγου καί 
άδικου αμοιβής καί τού συναγωνισμού, χιλιάδες άθώων γυναικών 
καί άπροστατεύτων νεανίδων, δέν κατορθοΰσι νά πορίζωνται άνέτως 
τά πρός τό ζήν διά τής έργασίας καί έπαρκώσιν είς τάς πολυειδεΐς 
τού βίου άνάγκας, ικανοποιούσα', τάς ύπό τοΰ στομάχου μετά σιδηράς 
σκληρότητος έπιβαλλομένας άνάγκας, έν τή έποχή ημών, καθ’ ήν ή 
ενάρετος καί έγκαταλελειμμένη γυνή έν ταίς μεγαλουπόλεσι μυρίους 
διατρέχει πειρασμούς, ών μέγιστος δέν είνε ό τού έκ πείνης θανάτου 
κίνδυνος, είνε αληθώς έγκλημα, έγωΐσμός κακώς δποκρινόμενος, τό 
παρακωλύειν τήν πνευματικήν άνάπτυξιν καί τήν έπιστημονικήν μόρ- 
φωσιν τού γυναικείου φύλου.
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θ ή ρ α  τοΰ πλούτου , Ιδού λέξεις πολύ ένέχουσαι τό έπα- 
γωγόν διά πάντα άνθρωπον. Όπόσοι δεν ύπέκυψαν είς τήν 
γοητείαν, ήν συνδέει ή φαντασία μετά τοΰ θησαυρού, όπόσοι j 

δέν κατήλθον είς τά έγκατα τοΰ φλοιού τής γής, δέν έστερήθησαν επί 
εβδομάδας τοΰ ευεργετικού φωτός τής ημέρας καί δέν ύπέστησαν εκου
σίους πάσαν κακοπάθειαν καί μυρίας ταλαιπωρίας έπί τέλους έμειδίασεν | 
αύτοΐς ό πλούτος, έπήλθεν άφθονον τό κέρδος καί μετ’ αυτού ή ! 
ευμάρεια- τά χρυσωρυχεία τής Καλλιφορνίας προσήλκυον ουτω έπί 
δεκαετηρίδας δλας ρεύματα μεταναστών. Καί σήμερον ετι υπάρχει 
πληθύς τοιούτων μεταλλείων, πλήν ή έλπίς περί τής πραγματώσεως j 
τού έπιδιωκομένου σκοπού δέν ένθαρρύνει αυτούς τό παράπαν. Έ ξά- | 
γοοσι μέν καί πάλιν τούς θησαυρούς έκ τών ζοφερών κρυπτώνων, 
ούχ ήττον τά ώφέλη τής έργασίας αύτών καρποΰνται άλλοι. Ο 
άνθραξ άποκαλείται κατ’ εύφημισμόν μ έλ α ς  ά δ ά μ α ς . Εκτός τής 
χημικής συγγενείας ώς πρός τά συστατικά άμφοτέρων τών υλών, ή 
εύφημος αυτη έπωνυμία έμφαίνει προδήλως κολακείαν άποδιδομένην 
είς τήν μεγάλην χρησιμότητα τού άνθρακος. Έκ τής φωτοβόλου 
δμως λάμψεως τοΰ άδάμαντος ούδέ άκτίς μία αντανακλά έπί τής 
πνιγηράς κακοδαιμονίας, ητις μαστίζει τήν έργατικήν τάξιν έκείνων, 
οΐτινες διακινδυνεύουσι τήν ζωήν αύτών δ'.ά νά έξορύξωσι τούς μέλανας 
άδάμαντας. Ό στις έπεσκέφθη ποτε Ανθρακωρυχεία, πάντοτε θά 
άναμιμνήσκηται μετ’ ενδιαφέροντος καί οίκτου τών έργατών καί τών 
οικογενειών αύτών. Αντί εύτελοΰς μισθώματος, δπερ μόλις έπαρκεΐ 
είς τάς απολύτους τού βίου άνάγκας, έκτελούσιν έργασίαν δυσχερε- 
στάτην καί έπικίνδυνον άμα. Ή  άξία τών άγαθών, ών πρόξενος 
έγένετο ή πρόοδος τής βιομηχανίας, έπαισθητώς μειούται, έκ τής 
ιδέας δτι είς τόσφ έλάχιστον βαθμόν άποβαίνουσι ταύτα χρήσιμα είς 
τούς κυρίως δημιουργούς αύτών μόνη ή σκέψις τής δντως θλιβεράς 
καταστάσεως τών έργατών τών άνθρακωρυχείων επισκιάζει την χαράν, 
ήν αισθάνεται τις άναλογιζόμενος τάς πολυειδεΐς λειτουργίας τοΰ αν
θρακος. Κατά τούς μάλλον ή ήττον άκριβεΐς υπολογισμούς 1,100,000 
έργάται προσπορίζονται τά πρός τό ζήν εν τοϊς μεταλλείοις τών άν- 
θράκων.

Ή  δι’ απεργιών καί οίκτρών σκηνών έκδηλωθεΐσα απελπισία 
τών έργατών έν τοίς άνθρακωρυχείοις τοΰ Βελγίου, άπησχόλησεν 
έπανειλημμένως καί προσφάτως ετι τήν κοινήν προσοχήν. Τό Βέλγων 
Ιχει μετά τήν Αγγλίαν τά μάλλον έκτεταμένα πεδία γαιανθράκων. 
Αί πρόσοδοι αύτών έλαττοΰνται δλονέν ώς έκ τής μειώσεως τής 
ποσότητας τών γαιανθράκων, δπερ έξηγεΐ καί τούς ύφισταμένους 
μικρούς μισθούς τών έργατών. Έν Λύστρία φημίζεται δ άνθραξ τής 
Ποεμίας, ό καλλήτερος έξάγεται έν τοίς άνθρακωρυχείοις τού ΙΙίλσεν, 
Πάουδνιτζ, Κλάδνο- ικανή ποσότης φαιού ανθρακος κατωτέρας 
ποιότητος ευρηται καί έν Βοσνία. ΜΙ Γερμανία εχει πολύ μεγαλει- 
τερας έκτάσεις γαιανθράκων, σημαντικάς δε ποσότητας ή Σαξωνία. 
Τών εύρωπαϊκών ανθρακωρυχείων πολλφ πλουσιωτερα εισι τά τής 
βορείου Αμερικής, μεθ’ ών μόνον τά τής Σινικής δύνανται νά παρα- 
βληθώσιν.

Ή  τελειοποίησις τής τέχνης έν τή νεωτέρα έποχή κατώρθωσε διά 
τής συνδρομής τού ανθρακος νά άρη έν μέρει τά έν τφ χρόνφ καί τή 
άποστάσει κείμενα, κωλύματα, ιδίως ώς πρός τήν χρησιμοποίησιν καί 
έκμετάλλευσιν τών φυσικών δυνάμεων. Ή  διά τών σιδηροδρόμων 
εύχερής, ευωνος καί ταχεία μετακόμισις τών προϊόντων χώρας τινός 
είς άλλην συνδέει ούσιωδώς καί τάς μάλλον άπωτέρας χώρας πρός 
άλλήλας. Ό  άνθραξ, δ παράγων τήν δύναμιν τοΰ άτμοΰ καί άμεσως

είς τήν βιομηχανίαν ώφέλιμος άποβαίνων, διά τής υπό το όνομα 
Coaks χρησιμοποιήσεως αύτοΰ έν τοίς σιδηροδρόμοις, παρέχεται 
άσυγκρίτως μείζονας εύεργεσίας ως μέσον παραγωγής κινητικής δυνά- 
μεως πρός τήν κατασκευήν τών βιομηχανικών προϊόντων, ίίς εκ 
τούτου καί παρά ταίς χώραις, ενθα ύπάρχουσιν ανθρακωρυχεία 
αναπτύσσεται, καθ’ δσον τούτο είνε εφικτόν, ή βαναυσουργική και 
πρό πάντων ή βιομηχανική τέχνη.

'Ο θησαυρός τών άνθράκων έναπεταμιεύθη πρό χιλιάδων 
αιώνων ύπ’ αύτής τής φύσεως. Ύπό στρώματα αργίλου καί άμμου, 
τά όποια δέν έπιτρέπουσι τήν ε’ίσοδον εις τοΰ αερα, εσήποντο επι 
χιλιάδας έτών τά άθρόως έπισωρευθέντα λείψανα φυτών καί ουτω 
παρήχθη έκ τής σήψεως ταύτης ό άνθραξ. Έπί τού φαιού άνθρα- 
κος, δστις εύθύς άμεσιος εσχηματίσθη, δυναται τις πολλάκις ν 
αναγνώριση έναργώς έν τή κατασκευή τήν εκ φυτικών λειψάνων 
γένεσιν αύτοΰ. Βαθύτερον έν τή γή εύρίσκονται οι λιθάνθρακες, ό 
άνθρακίτης (λιθάνθραξ δύσφλεκτος) καί δ γραφίτης (άνθρακοΰχος 
σίδηρος), δ τελευταίος εμπεριέχει σχεδόν 100/100 ανθρακος και 
είνε άφλεκτος, δ άνθρακίτης έμπεριέχει 94, δ λιθάνθραξ 85 και ο 
φαιός άνθραξ 5 5 — 75 εκατοστά άνθρακος. Π φλόξ τοΰ ανθρακος 
παράγεται, ως γνωστόν, διά τής διαφορήσεως τοΰ ασφάλτου. Ο 
φαιός άνθραξ έμπεριέχει πλείονα άσφαλτον ή ο λιθάνθραξ, ώς έκ 
τούτου καίεται δι’ ίσχυροτέρας λιγνυώδους φλογός. Οσφ πλειοτέραν 
τέφραν καί άκαυστα μέρη έγκαταλείπει ό άνθραξ, τόσφ ή άξια 
αύτοΰ εινε μικρότερα. Ή  έκμετάλλευσις τών φαιών άνθράκων έπά- 
γεται όλιγωτέρους κινδύνους ή τών εις βαθύτερα στρώματα, ευρι
σκομένων λιθανθράκων, οΐτινες άδιαλείπτως παράγουσιν αέρια, τά 
δποΐα άναφλέγονται άμα ώς ελθωσιν εις συνάφειαν μετά τοΰ άερος.

'Π άντικατάστασις τής χειρωνακτικής έργασίας ύπό τής Μηχα
νής, ή άνάπτυξις τής σιδηροδρομικής καί άτμοπλοΐκής συγκοινωνίας, 
ή αυξησις τής παραγωγής τής σιδηρουργίας, ή εισαγωγή τού άνθρα
κος έν τή οικιακή χρήσει, ως καυστική ύλη, ταύτα πάντα συνετελε- 
σαν είς τήν ούσιώδη αυξησιν τής καταναλώσεως τοΰ άνθρακος. Ή  
Αύστρία, έπί παραδείγματι, καταναλίσκει σήμερον τετράκις πλειο- 
τερον τοΰ ποσού, δπερ πρό εικοσαετίας κατηνάλισκε. Τό πλεΐστον 
μέρος τοΰ καταναλισκομένου άνθρακος αναλογεί είς τήν βιομηχανίαν, 
12 δε τοίς %  είς τήν οίκακήν χρήσιν. Έ ν γένει ή κατανάλωσις τοΰ 
άνθρακος έν άπάση τή οικουμένη έτριπλασιάσθη κατά τά τελευταία 25 
ετη καί υπολογίζεται τήν σήμερον είς 420 εκατομμύρια τόννων έτησίως.

Συνεπείς τής δσημέραι αύξανούσης χρήσεως καί τού άδυνάτου 
τής άντικαταστάσεως άφ’ ετέρου τών άνθράκων, προήχθησάν τινες 
είς τήν σκέψιν δτι ήδύνατο νά έπέλθη έποχή, καθ’ ήν οί άνθρακες 
θά. έξηντλοΰντο όλόσχερώς. Εύκόλως συμπεραίνει έκαστος δτι ή 
ελλειψις γαιανθράκων δέν θά ήτον εύάρεστος είς τήν ανθρωπότητα. 
Έν Αγγλία καί Γαλλία ελαβον χώραν σπουδαία-, περί τοΰ άντικει- 
μένου τούτου συνδιασκέψεις και ετεθη το ζήτημα ..τι θα  επραττον οι 
άνθρωποι μετά τήν παντελή έξάντλησιν τών γαιανθράκων“ . Ευτυχώς 
τό άποτέλεσμα τών συζητήσεων τούτων ύπήρξεν άρκούντως παρήγορον 
διά τήν ανθρωπότητα· έξηκριβώθη έν αύταΐς, δτι ή έξάντλησις τών 
έν Εύρώπη ετι υπαρχόντων στρωμάτων δεν δύναται νά έπέλθη πρό 
300 έτών, δτι θά  ύπάρχωσιν έκτός τής Εύρώπης άλλα στρώματα 
γαιανθράκων διαθέσιμα, έν Σινική λ. /., ή οποία μέχρι τής εποχής 
έκείνης »ά  ήνε μάλλον προσιτή είς τόν πολιτισμόν τής Εύρώπης- 
άλλως τε τίς δύναται νά προίδη τήν άνάπτυξιν τής άνθρωπότητος 
απτά παρέλεοσιν τριών auovcov;
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ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ.

0 ΑΡΧΙΔΟΤΞ ΡΟΔΟΛΦΟΣ.
(Έγεννή9·η 9/21 Λΰγούττοο 1858, άπέίΚ 18/30 Ίανουαρία» 1889.)

Ό  αύτοκρατορικός οίκος τών Άψβούργων καί μετ’ αύτοΰ οί 
πολυπληθείς λαοί τής Αύστροουγγρικής Μοναρχίας υπέστησαν σκληράν 
καί άμετρον απώλειαν εν τφ αίφνιδίω καί τραγικφ αμα θανάτφ τού 
άρχιδουκός Ροοόλ- 
φου, δστις ήν κεκλη- 

- μένος ν’ άνέλθη έπί 
τοΰ θρόνου μιας τών 
αρχαιότερων καί κρα- 
ταιοτέρων δυναστειών.
Ο νεαρός πρίγκηψ, 

τό αγλάισμα τής 
αύτοκρατορική ς οικο
γένειας καί τό πεφιλη- 
μένον Ινδαλμα πάντων 
τών λαών τής μοναρ
χίας, τυχών εξαίρετου 
αγωγής καί φύσει δι’ 
έξοχων προτερημά
των πεπροικισμενος, 
θ απέβαινεν αναμφί
λεκτους τό πρότυπον 
φιλελευθέρου αρχον- 
τος, συνεχίζουν καί 
συμπληρών τό ανα
καινιστικόν εργον τοΰ 
αύτοκράτορος πατρός 
αύτοΰ.

ΠΑΣΑΝ ΘΛΙΨΙΝ 
ΠΑΡΗΓΟΡΕΙ 

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ  
ΜΗΤΡΟΣ.

(Μετά ε Ικόνος, δρα 
σελ. 13.)

11 χθες άβρά καί 
χαρίεσσα κόρη νΰν δε 
νεαρότατη σύζυγος 
άπώλεσε φ εΰ ! τόν 
ξανθόν της μικρόν 
άγγελον, τό πρώτον 
της τέκνον. Οίμοι! 
πόσον είνε πικρά ή 
πείρα τών πρώτων
τοΰ βίου συμφορών! Τίς δύναται νά παραμυθήση τήν ούτο^σί 
σκληρώς πληγείσαν ταύτην μητέρα; τό μικρόν εκείνο χερουβίμ ήν 
τό άντίτυπον τοΰ πατρός άποδημοΰντος έν τή ξένη · περί αύτό συνε- 
κέντρου πάσαν αύτής μέριμναν πρός αύτό άγαλλομένη καί υπερήφα
νος ή άπειρον έγκλείουσα στοργήν μητρική της καρδία ήτένιζεν, 
ώς πρός τόν τιμαλφέστατον αύτής θησαυρόν καί τήν γλυκεράν παρηγο- 
ρίαν · άλλά τοΰ θανάτου τό δρέπανον άπέκοψε τό μικρόν τοΰτο άνθος · ό 
μικρός άγγελος επανέρχεται είς τούς ούρανούς, είς δε τήν αίμάσσουσαν 
καί είς πύρινα δάκρυα άναλυομένην τής μητρός καρδίαν, τίς θά δυνηθή 
νά έπιστάξη τής παραμυθίας τά βάλσαμον; τίς άλλος, ή ή μητρική 
αγκάλη, ήτις θερμή καί τρυφερά ανοίγεται είς τήν θρηνοΰσαν τό

ΧΡί'ΣΤΙΙΡΟΓΡΑΦΙΙ.ΜΛ.

τέκνον της νεαράν μητέρα. Τήν θλίψιν σου θύγατερ, παρηγορεί ή 
καρδία τής μητρός· κλαΰσον, τέκνον, έπί τών στέρνων τούτων, άφ’ 
ων ήντλησας τήν ζωήν καί έποτίσθης τήν αγάπην καί άς ανακουφί
σου. τά θερμά σου δάκρυα τήν δεινώς δοκιμασθείσάν σου καρδίαν. 
’Αληθώς ή γηραιά μήτηρ έφόδια έ'χουσα τήν πολύτιμον πείραν καί 
τήν ίεράν στοργήν μόνη δύναται νά παραμυθήση τό τεθλιμμένον

τέκνον της· έάν ύπάρ- 
χη έπί τή ς γή ς δύναμις 
ίκάνη κά κατασιγάσω 
καί πραυνη τό άλγος, 
τό δάκνον τήν ψυχήν, 
είνε ή έν τώ συμπλέ- 
γματι τούτο) τών δύο 
μητέρων, δπερ παρή- 
γαγεν ή περιπαθής 
σύλληψις τοΰ καλλι
τέχνου, ένοΰσα τάς 
δύο καρδίας απέραν
τος αγάπη, τό γλυ- 
κύτατον καί υψηλό- 
τατον απαύγασμα τής 
θείας άγαθότητος έξ 
δσων καλλύνουσι τό 
ευγενέστερον τής πλά
ι  εοις δη μιο ύργη μα. 
Οί άναγνώσται ήμών 
δεν εχουσι ανάγκην 
νά βεβακυθώσι παρ’ 
ήμών περί τής έπι- 
τυχοΰς έν γένει έκ- 
τελέσεο>ς καί τής 
επαινετής συλλήψεοις 
τοΰ τεχνίτου · άναν- 
τιρρήτο»ς ή εμπνευσις 
αύτοΰ είνε εύγενής ή 
δε αξία άδιαφιλονεί- 
κητος.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΨΕΥ
ΔΟΣ.

(.Μετά είκόνος, 5ρα 
αελ. 9.)

ΊΙ μικρά κόρη τοΰ 
άλιέως έψέυσθη διά 
πρώτην φοράν άλλ’ 
ως συνήθως συμβαί

νει, τό πρώτον τοΰτο ψεΰδός της προδίδει ή συγκίνησις καί ή 
αμηχανία, είς ήν τήν ερριψεν τό μικρόν πταίσμα, δπερ έκηλίδωσε 
τήν άσπιλον άθωότητά της. Ιίοΰ ή φαιδρά οικειότης μεθ·’ ής τρέ
χουσα περιέβαλλε τοΰ πατρός της τόν τράχηλον καί ή παιδική 
άμεριμνησία καί ή λάλος πολυπραγμοσύνη τ η ς ; συνεσταλμένη καί 
περιδεής, τεθλιμμένη καί μετανοοΰσα ήδη ενδομύχους, δεν τολμά 
νά έγείρη τούς οφθαλμούς καί προσβλέψη τον πατέρα, έπί τής
μορφή: όποιου ό εύφάνταστος τεχνίτης έπιτυχώς έξεικονίζει τήν
αύστηράν άλλά καί φιλάγαθον μέριμναν, δπως έξακριβώση πρώτον 
τό κακόν καί επιχείρηση είτα διά τών πατρικών του παραινέσεων τήν 
καταπολέμησιν αύτοΰ, αμα τή πρώτη έκδηλώσει. Πτωχός αλιεύς,
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διά μορίων καμάτων και κινδύνων προσποριζόμενος τόν άρτον τών 
τέκνων του, δεν ανέχεται, έν τή πενιχρή του καλύβη, έν ή ή πατρο
παράδοτος διαλάμπει χρηστότης καί αρετή, νά είσχωρήση τό ψεύδος, 
ή μυσαρά απαρχή τοσούτων άλλων έλαττωμάτων καί κακιών. Τίς 
αγνοεί οτι τά πρώτα καί κατά τό φαινόμενον ελαφρά τών παίδων 
αμαρτήματα, ένέχουσι τούτο τό σοβαρόν οτι δύνανται νά παρασύρωσιν 
αυτά καί έξοικειώσωσιν είς τήν όδόν τής κακίας, αν μή ή δέουσα 
καταβληθή πρόνοια πρός εκρίζωσιν τού πονηρού σπέρματος άπό 
τής μήπω διαστραφείσης Ιτι αυτού ψυχής; Πόσοι, πόσοι γονείς δεν 
ελαβον πίκραν τής αλήθειας ταύτης πείραν, καταρώμενοι τήν ένοχον 
αυτών αναλγησίαν κατά τάς πρώτας τού κακού έκδηλώσεις, άδυνα- 
τούντες δε νά καταβάλωσι τήν ήλικιωθεΐσαν κακίαν, ώς αάτην θά 
προσεπάθει τις νά ευθύνη τό κατά τήν πρώτην άνάπτυξιν στρεβλω 
θέν καί έν τή στρεβλώσει ένισχυθέν καί αύξήσαν δένδρον.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ.
Η  πολτική είναι τών ΐπιβτημών η πρακτικότατη, έν /; 

έλαχίστην δέον ν ’ άποδίδγι τις βπονδαιότητα είς τους τύπους, 
τάς λέξεις καϊ τάς Ο·εωοίας. ίίΐβμαοκ.

τοΐς Ίουδαίοις, Αίγυπτίοις, Βαβυλώνιοι? καί "Ελλη σι ν. Ό  Γαληνός (131— 200) 
αναφερεται συνιστών τό σάκχαρον ω ς  φάρμακον ■ ΙΙρό της άνακαλύψεως της 
Αμερικής ή σάκχαρις έθεωοείτο ώ ς πολοτελείας άντικείμενον, 500 οέ γραμμάρια 
αοτής ελογίζοντο ω ς  πολύτιμον δώρον· ελάχιστη δέ τούτου ενεκα ήν καί ή  κατα- 
ναλωσις αοτης. ή τώ 1659 εν Αγγλία γνωσθεΐσα μέθοδος τοδ διϋλισμοδ της 
σακχάρεως είνε κατά πάσαν πιθανότητα έφεύρεσις τών ’Α ρ ά β ω ν  λέγεται οτι 
παρά των έν Σικελία άράβων έμαθε τήν τέχνην ταότην ενετός τις έμπορος δστις 
έπώλησεν ακολούθως τό μοστικόν αντί τοδ έν r j  έποχ-jj έκείν-β υπέρογκου ποσοδ 
τών 150 χιλ. φράγκων. ...Λ » ! I V.

Περίεργον είνε τό παρά τοΐς Ίνδοίς τής Γουινέας κρατοδν Αριθμητικόν 
σύστημα· αι χε’-ρες χρησιμεύουσιν αύτοΐς ώ ς  βάσις καί οργανον της άριθμήσεως· 
Τέσσαρας έν δλω έχουσιν αριθμούς άντιστοιχοδντας πρός τούς τέσσαρας τών 
δακτύλων της χειρός. Λιά τόν άριΟ-μόν πέντε, λέγουσι, μία χειρ· τό έξ λέγεται' 
μία χειρ και ό πρώτος δάκτολος, τό έπτά, μία χειρ καί ό δεύτερος δάκτυλος, 
οέκα, ούο χεΐρες* οεκαπεντε, τρεις χειρες* τό οέ εϊκοσι, ooyt τέασαρες χεΐρες. 
&λλ?ζ εις άνθρωπος. 40 5όο 'xvH’ptuitoi· 46 λοιπόν, ούο ίνΗ·ρ<υποι, ·χία /ε ΐρ  και 
ό “ ρώτος: δάκτολος.

*

Α ί άνά την ύφήλιον έκδιδόμεναι εφημερίδες εΐσί 35.000- έπί 28 χιλ. 
άτόμων αναλογεί μία έφημερίς. Τούτων 5.500 έκδίδονται έν Γερμανία, έν αίς 
800 είσιν ήμερήσιαι. “1.000 εν Γαλλία, καί 3 .900 έν ’Αγγλία. Κυκλοφοροδσι 
δέ έν ΙΙαρισίοις μέν, ων ό πληθυσμός είναι τό ήμισο τοδ Λονδίνου, 1.100.000.000 
έν δέ Tfj άγγλικ-jj πρωτεοούσ^ 1.017.000.000 φύλλα τών διαφόρων έφηαερίδων
και περ'.οο'κ<υν.

Οί πλεΐβτοι τών άν&ρώπων καταναλίβκονβι το πρώτον 
μέρος τής ζωής είς το καταβτήβαι ά&λιον τό νπολειπόμενον.

* s * Κ (' Ααμπέρ.

Ό  &έλων να πλοντήσ// έντός έτονς είνε άξιος ν ’ άπαγχο-
νιβϊΥ\) έντόα ε£ μ η νώ ν. , ,  . ,

Ιτα/ακη παροιμία.
* *

*

Τό γηράβκειν ταντόν τώ &νήβκειν έκ διαλειμμάτων.

* * Βαλτονρ.

Κάλλιαν κρίνεται ό άνθρωπος έκ τον είδους τών τέρψεων 
αύτοϋ ϊ) έκ τής φνβεως τοϋ έργου είς δ άβχολεΐται.

  Λελαβίμ.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .
Η έφεύρεσις της σακχάρεως ανάγεται είς χρόνους παναρχαίους· φρονεΐται 

δτι ή  σάκχαρις ήν -γνωστή τοΐς Σίναις πρό 3000 έτών, αναμφίβολον δέ έστιν 
οτι καί ή  κατασκενή αύτής ήν γνωστή αύτοΐς έπί της δυναστείας τοδ Τσίν 
(250 π. X .). Οί Ινδοί, είς οϋς κοινώς αποδίδεται ή έφεύρεσις αύτης παρέλαβον 
κατά πάσαν πιθανότητα τήν γνώσιν της γλυκείας ταύτης ούσίας ώ ς  καί τήν της 
κατασκευής αυτής παρά τών Σινών μεταδόντες είτα τήν τέχνην καί είς τάς 
χωράς τής 'Εσπερίας. Πρώτος ό Μ. ’Αλέξανδρος μετέδωκεν είς τήν Ε λλ ά δα  
τήν γνώσιν μ έ λ ι τ ο ς ,  δπερ παρεσκεύαζον οί ασιανοί έκ τίνος είδους καλάμου, 
άνεο τής συνδρομής των μελισσών, μαθών τήν πληροφορίαν ταύτην παρά τοδ 
Νεάρχου, δστις διά στόλου είχε διαπλεύσει τόν ’Ινδόν καί έξερεονήσει τάς παρα- 
χειμένας χώρας· άχρι δέ τής έποχής ταύτης τό σάκχαρον διετέλει άγνωστον

fcv τώ εν Θηβαις τής Αίγυπτου ναώ τής Καρναή ευρηται γεγλυμμένη 
επί τών τοίχων αιθούσης τινός ή  άρχαιοτάτη Φυτολογίας συλλογή, παριστώσα 
ςένα φυτά, άτινα είχε κομίσει ό αίγύπτιος βασιλεύς Τούθμωσις ό Γ .  επανα
κάμπτω·/ εκ τής ήν έπεχείρησεν είς ’Αραβίαν έκστρατείας. Άξιοσημείωτον είναι 
Οτι εν τοΐς αναγλύφοις τούτοις παριστώνται οΰ μόνον τά φυτά ή τά δένδοα, 
άλλ εν ιοιαιτεροις σχήμασιν είκονίζονται τά φύλλα αί όπώραι καί τά έλλοβοσπέρ- 
ματα, ώ ς γίγνεται έν τοΐς έπί τών ημερών ήμών συγγράμμασι. Τών σπουδαίων 
τούτων άναγλύφων έλαβεν άντίγραφα ό διάσημος άρχαιολόγος κ. Flinters Petri.

ί-ς εςής ύπελογισθη ή  ΐ)"/ησιμότης τοδ άνθ-ρωπίνου γένους· έν ένί λεπτώ 
συμβαίνουσι θ-άνατοι 67, έν μια ημέρα 96 .480 ' καί έντός ενός έτους 35.215.200. 
Γεννώνται δέ έντός ένός λεπτοδ 70 άτομα έν μιά ημέρα 100.800 καί έντό; 
έτους 36.792.000. *  *

#

Η εν ΙΙαρισίοις „ ΕΦνική Βιβλιοθήκη1· ύπό Λουδοβίκου τοδ I Λ . (1643 
— 1715) ίδρυθεΐσα, είναι ή  πλουσιωτάτη τών έν τ-j δφηλίω· αριθμεί 1.400.000 
τόμους, 300 χιλ. φυλλαόια, 17ο χιλ. χειρόγραφα 300 χιλ. χάρτας καί άτλαντας 
καί 150 χιλ. νομίσματα καί μετάλλια· είς 1.300.000 καί επέκεινα άνέρχεται 
ο άριθμός τών έν αύτ-jj χαλκογραφικών εικόνων είς 10 χιλ. τόμους, όπάρχουσιν 
ετι εν αοτ·^ περί τας 100 χιλ. προσωπογραφία'.· τό τούς θησαυρούς τούτους 
έγκλεΐον ίδρυμα κεΐται έν τ^ όδώ Richelieu, έχει δέ μήκος μέν 540. πλάτος δέ 
130 ποδών.

*

Τ α χ ύ τ η ς  τ ο δ  κ ε ρ α υ ν ο δ . Τπελογίσθ-η τελευταίως δτι ή  ταχύτη; 
μεθ·' ή ς ό κεραυνός διασχίζει τούς αιθέρας ανέρχεται είς 15.744 χιλιόμετρα 
κατά δευτερόλεπτον, ήτοι 944.645 χιλ. κατά λεπτόν· σώμα κινούμενον διά τής 
τοιαύτης ταχύτητος δύναται νά περιστραφ-j περί τήν γήν έντός 2 1/.. δευτερολέπτων.

Τό μέγιστον έν rjj οικουμένη τυπογραφεΐον είναι τό έν Ούασιγκτώνι τυπο- 
γραφεΐον τής Κυβερνήσεως, άπασχολοδν περί τούς 3000 έργάτας.
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Ν Α ΤΑ ΣΙΑ
(εκ τοΰ γαλλικού)

ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ.

Ό  κόμης Λουδοβίκος de L  . . .  . τώ νποπλοιάρχω Ρ . . . . 
είς Ναγκαβάκην.

ΛΓΚ ΕΡΝ Η , Αύγουστος 188 . .

Μετά διετή σιγήν, ιδού σοί γράφω φίλτατε· Ισως είχον άδικον 
έπίτοσοΰτον σιγήσας· άλλ’ ουδέ σύ δικαιούσαι διατεινόμενος, οτι άδικεΐ 
τις ουτω, φιλίαν οΤα ή συνδέουσα ήμάς. νΏ! γινώσκω αληθώς οτι ή 
φιλία αυτη είναι σταθερά καί άδιάρρηκτος · τούτου δέ άκριβώς ενεκα 
φρονώ δτι οπως διατηρήται —  καί άναπτόσσηται μάλιστα —  δεν 
χρίζει τών τετριμμένων ένδείξεων, αιτινες είσιν ό έπιούσιος άρτος τών 
κοινών συμπαθειών. :Ά ν μοί ήσο αδιάφορος, θά  προσεπάθουν νά 
φανώ πνευματώδης, άν γυνή ωραία, θά  σοί άπηύθυνον τρυφερότη
τας, άλλά τί νά ε’ιπω νέον είς φίλον τόσω παλαιόν; Μάτην προσ- 
παθ·ώ· άμα ώς δεήση νά σοί αποδείξω δτι σέ αγαπώ, ή καρδία 
μου καί τό πνεύμα άρνούνται νά με υπηρετήσωσι.

Έν βραχυλογία, δέν έλησμόνησας, δτι εχω τόν χείριστον έν τώ 
κόσμφ χαρακτήρα· δτι δέ ή διάθεσίς μου άρέσκεται είς παραοοςότητας 
ίδιοτρόπου γυναικός · ούτως ή θέα λευκού φύλλου χάρτου κειμένου πρό 
έμού, μοί έμποιεΐ άλογον μέν πλήν ανυπέρβλητον φρίκην, δπερ προέρχε
ται, νομίζω, έκ τού δτι έννενήκοντα φοράς έπί ταΐς εκατόν αισθάνομαι 
έμαυτόν άπολύτως άνίκανον είς τήν άπαιτουμένην προσπάθειαν, ΐνα 
τό πληρώσω διά μικρών μαύρων χαρακτήρων. Μονονουχί καταρώμαι, 
τότε τής γραφής τήν έφεύρεσιν καί τούς έφευρέτας, καί άν ή γραφή 
ήν ετι άγνωστος, έγώ βεβαίως θ ’ άπέφευγον νά τήν έπινοήσω. ’Αν 
ήδη μέ ήρώτας τί παθών σήμερον, ήλλαςα γνώμην καί διάθεσιν θά 
σόι άπήντων, δτι δ άνθρωπος είναι δν μεταβλητόν, λατρεύει τήν 
έπιοΰσαν δτι άπηχθάνετο τήν προτεραίαν- άγνοώ τίς λάλος δαίμων 
μέ κατέλαβε- αισθάνομαι άπροόπτως κνισμούς δπως γράψω· ή γραφίς 
ερχεται άφ’ εαυτής ΐνα τεθη μεταξύ τών δακτύλων μου, ο χάρτης 
έξέρχεται κατά δεσμίδας έκ τής συρτοθήκης τού γραφείου μου, αί 
ίδέαι συνωθούνται έν τώ έγκεφάλω μου ζητούσαι νά ΐδωσι τό φώς· 
καί έν τούτοις τό ταμεΐον τών πρός άνακοίνωσιν ειδήσεων μου είναι 
τόσιρ κενόν σήμερον, δσφ ήν χθες καί τήν προηγουμένην. Ούδέν Ιχω 
νά σοί άναγγείλω, διότι ουτε ένυμφεύθην, ουτε τήν περιουσία'; άπώλεσα 
ουτε ερωτος αίσθημα μέ κατατρύχει, ούτε ιδιαζόντως ευτυχής ή δυσ
τυχής εγενόμην · άνεμος επνευσεν ούριος καί, επωφελούμαι τούτου, 
Τνα σοί γράψω.

Πλήρης είναι ό βίος μου παντός δ,τι τερπνόν δύναται νά τον 
καταστήση καί δμως μοί προξενεί άνίαν ό βίος. Μοί έλλείπει ή 
πρός άπόλαυσιν θέλησις ή ζώσα έκείνη ένέργεια ήτις μόνη καθιστά 
τά πράγματα ώραΐα καί ποθεινά, προϊούσά τις Ικχρωσις τελείται έν τή 
υπάρξει μου · στερούμαι πλέον τής δυνάμεως, ΐνα διασείσω τήν καταλα- 
βούσάν με νάρκην · άπητεΐτο πρός τούτο, τό αισθάνομαι, λίαν ισχυρά 
συγκίνησις ΐνα μέ άποσπάση απ’ έμαυτού· ύπάρχουσι στιγμαί, καθ’ 
άς τίθεμαι κατέναντι έμαυτού καί κρίνω έμαυτόν άνευ έπιεικείας· 
ομολογώ τότε είς εαυτόν δτι άπώλεσα οίκτρώς τήν νεότητα. Όποιοι 
ίλιγγιώδεις πόθοι έν άρχή καί ποΐαι πενιχραί έν τέλει συνέπειαι! 
Δεκαοκταέτης, όπόταν άπεχαιρέτισα τον παιδαγωγόν μου, ώμοίαζον 
τούς ίππότας έκείνους ούς κατά τό τέρμα τής νυκτός, ήν διήρχοντο 
έν άγρυπνία περιέβαλλον διά πανοπλίας · γενναία καρδία έσφρίγα εν 
τιϊ) στήθει μου· οί οφθαλμοί μου έξέτεινον μακράν τό βλέμμα καί 
πρός τά υψη έφέρετο ή διάνοια μου· έν ηλικία εικοσιν έτών πάντα 
τής ζωής μου τά όνειρα είχον έξαφανισθή· ούδεμία μοί όπελείπετο 
πεποίθησις άκεραία οϋδε πόθος μή άπονεκρωθείς. Τό ρεύμα τής 
εύκολου ηθικής δπερ περιτρέχει τόν κόσμον ή σαρκαστική καί ευάρε
στος αμφιβολία, ήτις άντικανΚστα τήν πεποίθησιν, ή φιλόκαλος

άνεξικακία, ϋφ’ ήν έγκρύπτεται ή τών αρχών αδυναμία, ή μετά πάντων 
τών άνευ ζωής καί πόθου τούτων πραγμάτων έπαφή κατέπνιξαν έν 
τή καρδία μου τήν φλόγα, εί μή άπέσβεσαν τήν θερμότητα.

Αί παντοειδείς ματαιότητες, δι’ ών πληρούμεν τήν κεφαλήν, κα- 
ταλείπουσιν έξαφανιζόμεναι άκατάμαχητόν τινα αναλγησίαν καί Ιτι 
δέ εύγενεΐς τινες πόθοι πτερυγίζουσιν έν τώ βάθει τής καρδίας, 
αισθάνεται τις εαυτόν έκ προοιμίων άποτεθαρρημένον, άμοιρον τής 
άπαιτουμένης άποφάσεως δπως πραγματωθώσιν πριν ή άποδυθή 
είς τήν πάλην, άνομολογεϊ τήν ήττάν του· κεχηνώς καί αμα στένων 
λέγει καθ’ εαυτόν είναι πολύ αργά- καί ένταφιάζεται οΰτω δ,τι άπό 
τής στιγμής ταύτης χίμαιρα καλείται· ή τοιαύτη τής διανοίας υπο- 
χώρησις πρό ή ς  άδρανείας τής θελήσεως, είναι ή καταστρεπτικωτάτη 
τών νόσων, άς γινώσκω· απορροφά τόν άνθρωπον έξ ολοκλήρου.

Ό τε τό πρώτον είδον πάντα ταύτα εύκρινώς, ύπελείπετο ετι 
γωνία τις κυανού ουρανού έν τφ όρίζοντί μου, έπίστευον, ή μ-άλλον, 
έφρόνουν, δτι πιστεύω είς τόν έρωτα.

Ήρξάμην άπό τών ταπεινών στρωμάτων. Ή  εταίρα, άπλοΰν 
καί ά'ίελές πλάσμα, μυσαρώς μέ ήπάτησε· έπεζήτησα είτα τόν έρωτα 
έγγύτερον είς τήν κοικωνικήν μου θέσιν καί θά κατέτριβον ικανόν 
χρόνον παρά τούς πόδας λεπτοφυούς μαρκησίας, άν μή έπήρχετο 
έκ τοΰ βάθους τής Βρετάνης θεία τις υπό τής θυγατρός αύτής 
συνοδευομένη, ουσης έν ώρα γάμου· ή κόρη ήν έρασμία άλλ’ έγώ 
άπέστεργον τόν γάμον, τής δέ θείας μου οί συνεσταλμένοι υπαινιγμοί 
ήνώχλουν φοβερώς τά νεύρα μου. Νύκτα τινα κατά τήν έκ τού χορού 
εξοδον καθ’ ήν ή άξιότιμος κόμησσα άνέπτυξε θαύματα πολιτικής, 
ή δέ Κλυμένη δσφραινομένη αντίζηλον μ ’ έπολιόρκει παίζουσα έπι- 
χαρίτως καί μετ’ έξοχου τελειότητος τό ριπίδιον, έξετέλεσα τήν συνε- 

1 τωτάτην τών έν τφ βίφ μου αποφάσεων. Έπανήλθον οΐκαδε πρός 
αλλαγήν ένδυμασίας καί άμα τή ή μέρα άντί τών κωδωνοστασίων 
τού ναού, έχαιρέτιζον τούς αγρούς καί τούς λαχανοκήπους, ούς 
εβλεπον έξαφανιζομένους άμφοτέρωθεν τής αμαξοστοιχίας, ήτις μέ 
εφερε πρός τήν Ελβετίαν.

Ή σαν αί πρώται τού Ιαρος ήμέραι- οί κήποι εβριθον άνθέων,
} άλλ έν ταΐς μεγάλαις δδοΐς έσπάνιζον οί διαβάται· έπί εξ έβδομάδας 

τό δρομολόγιόν μου υπήρξεν δ,τι φανταστικόν. Έφερόμην τυχαίως ώς 
καλλιτέχνης καί ώς έρευνητής· τάς ένδοξους καί έκθειαζομένας 
χώρας έχαιρέτιζον παροδικώς έπεφύλαττον δέ τόν αγνόν θαυμασμόν 
μου διά τάς παρθένους τών ορέων κορυφάς ενθα ούδείς ποτε πανδο- 
χεύς συνέλαβε τήν ιδέαν νά ίδρύση τόν ξενώνα του διέτρεχον τάς 
χιονοσκεπείς έρήμους, άνηρχόμην έπί τών κλιτύων τών φαλακρών 
βράχων άχρι τών μονήρων έκείνων κορυφών, έν αίς μεγάλοι γυμνοτρά- 
χηλοι γύπες ίδρύουσι τήν φωλεάν αυτών εβλεπον αυτούς πλανωμένους 
υπερθεν τής κεφαλής μου, διαγράφοντας έν τφ διαστήματι κύκλους 
ομοκέντρους μετά βραδέος πτερυγισμού καί βάλλοντας έ'στιν δτε 
κρωγμόν βραγχώδη, ώσεί έκπεπληγμένου έπί τή θέα θρασέος ξένου 
είς τάς έρήμους καί μεγαλοπρεπείς ταύτας χώρας · μετά τινας έβδο- 
αάδας έκορέσθην πασών τούτων τών άπολαύσεοιν μετέβην ιν’ άνα- 
παυθώ έν Λυκέρνη, ένταύθα δέ εχω νά αναφέρω συνάντησίν τινα, 
ήτις παρέτεινε τήν έν τή πόλει ταύτη διατριβήν μου, όλίγφ πέραν 
τής αρχικής μου προθέσεως.

Έπανέκαμπτον, ένθυμούμαι εκ τίνος έν Τιτλίς έκδρομής κατά 
! θυελλώδη τοϋ Ιουνίου εσπέραν άφικόμην δέ εις τάς άγαν κλασικάς 

δχθας τής λίμνης Q u a tr e  C a n to n s . Ζοφώδη, ώς ή νύξ, ομίχλης 
νέφη έσωρεύοντο είς τά υψη, άφ’ ών πένθιμον έξέφευγε φώς. 

j  Πελιδνή ήν τής λίμνης ή έπιφάνεια, έκηλιδοϋτο δε ΰπό άφρού ταρατ- 
τομένη έν τφ κρηπιδώματι τών βράχων μικρά κύματα έξετείνοντο 

| έπί τής δχθης μετά παφλασμού ένέχοντός τι τό κακεντρεχές παρα- 
πλήσιον πρός τήν φωνήν τών δυστροπών κυναρίων, διά τά όποια 

I έτρελλαίνετο ή μάμμη μου· κατηυθύνθ^ν πρός τό ύψηλότερον έπ> 
τοϋ λό'ίου κείαενον ξενοδοχεϊον καί δειπνήσας μετά τών καθυστερη- 
σάντων, ώς έγώ, ξένων, άνήλθον είς τό δωμάτιόν μου. Δέν είχον ετι 

j αποφασίσει, άν εμελλον ν’ άπέλθ·ω παρευθύς, ή νά παραμείνω επί
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τινας ημέρας· άλλα θεώμενος επί τέταρτον τής ώρας έκ τού παρα
θύρου μου οϋδέν ετερον ή την πυκνήν ομίχλην διακεχυμένην έν τώ 
όρίζοντι, άπεφάσισα ν’ άπέλθω· ήτοιμαζόμην νά κρούσω, δπως δώσω 
τάς προς παρασκευήν τών αποσκευών μου παραγγελίας, οτε ηκούσθη 
εγγύτατα τη κατοικία μου ό ήχος κλειδοκύμβαλού. Έστην οπως 
άκροασθώ καί μετά μικρόν έλησμόνουν νά κρούσω · το έκτελούμενον 
τεμάχιον ήν νυκτερινή (ϊ)δή τοΰ Chopin έκ τών ιδιορρύθμων καί 
φανταστικών εκείνων μελωδιών, ών ό φθόγγος μεταπίπτει ανευ υφέ- 
σεως από τοΰ φαιδρού allegro εις τό θρηνώδες καί μαλακόν .andante. 
Δεν έμαρτύρει μεγάλην τέχνην ή έκτέλεσις, άλλ’ η ατελής εκείνη 
κροΰσις έν η τό αίσθημα 
καί ή εκφρασις ύπερί- 
σχυον τής τέχνης ειχεν 
άνέκφραστόν τι θέλγη- 
τρον μέτριος ήν τών δυ
σχερών χωρίων ό χρω
ματισμός έν φ άληθής 
καί γλυκεία άνέθρωσκε 
μελφδία υπό τούς δακτύ
λους, ους ήσθάνετό τις, 
ώσεί θωπεύοντας τά 
πλήκτρα καί έκ προτιμή- 
σεως παρατείνοντας τά 
διαστήματα επί τών με
λαγχολικών φθόγγων ή 
μουσική αυτη ήρμηνεύε- 
το έν τή ψυχή, ώς αί 
στροφαί έλεγε ίου. Αυτό 
τούτο τό μέλος υπό δια
πρεπούς τεχνίτου έκτε
λούμενον ουδέποτε είχε 
παραγάγει έν έμοί παρα
πλήσιας εντυπώσεις- άν- 
επαισθήτως άντήχει έν 
αύτώ οΰκ οιδα ποια έν- 
δόμυχος καί ρεμβώδης 
ποίησις συνταράττουσα 
τήν καρδίαν δεν ήτο 
Γσως ό κρούων τό κλει- 
δοκύμβαλον αριστοτέ
χνης άλλ’ άναντιρρήτως 
έφαίνετο πεπροικισμένος 
διά τού μουσικού τα-
λάντου. 1,ΛΡΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗΝ ΤΟΓ Κ

II νύξ ειχεν ηδη έπέλθει πλήρης- έςήλθον εις τόν εξώστην 
καί ήκροώμην έρειδόμενος έπί τής σκοτεινοτέρας γωνίας· αίφνης ό 
καλλιτέχνης έν μέσω κλίμακος άνιούσης ηύτοσχεδίασεν εκκλησιαστικόν 
τι μέλος καί εστη άπροσδοκήτως. Μετά τινα δευτερόλεπτα, ή θύρα 
εξώστου παραλλήλως πρός τον έμόν κειμένου άνεώχθη καί γυνή τις 
επεφάνη· έχώρησε βήματά τινα καί προσελθούσα έπηγκωνίσθί, έπί 
τής κιγκλίδος, έν <ί> ή μεν μορφή αυτής, εμενεν έν τή σκιά η δε 
κατά κρόταφον οψις έφωτίζετο ζιοηρώς υπό τού φωτός, δπερ διεχέετο 
εκ της όπισθεν αυτής άνεωγμένης θύρας. Έφερεν έσθήτα λευκήν 
καί εκ βελούδου επί τού τραχήλου ταινίαν, ής αί άκραι έπανέπιπτον 
έπί τών πτυχών τής ένδυμασίας αυτής. Ί1 μαύρη εκείνη γραμμή 
τέμνουσα τήν κυμαινομενην τών ώμων γραμμήν, καθίστη έκφανε- 
στέραν τήν λεπτότητα τού τραχήλου, ον ή άνω δεδεμένη κόμη άφινεν

άποκεκαλυμμένον · άνά χεΐρα.ς έκράτει ριπίδιον ου τά τμήματα ώλίσθ- 
αινον έλαφρώς υπό τούς δακτύλους της έν ώ τό βλέμμα της έξε- 
τείνετο ευθύ πρό αυτής έν τή νυκτί, καθ’ ήν τά νέφη υπό τού ανέμου 
έλαυνόμενα εφευγον διασχιζόμενα έν τοΐς άποτόμοις τών βράχων 
άκροις. οΰδεν υπήρχε τό ρεμβώδες, η μελάγχολον έν τή στάσει αυτής, 
άλλ’ είχε τό ηρεμον υφος ατόμου, δπερ θεάται άφελώς τήν κατά- 
στασιν τής ατμόσφαιρας καί οΰδαμώς άναλογίζεται νά διερωτήση ουτε 
τό παρελθόν ουτε τό μέλλον άλλ’ έν τούτοις έν τή ώρα ταύτη, έν 
μέσφ τής σιγής, ητις μόνη έπλήρου τόν αντίκτυπον τού κεραυνού, 
έπί τού έξώστου τούτου τού έν τ<ο κενώ οΐονεί έπικρεμαμένου, ή

λευκή αυτη μορφή πα- 
ρήγε τήν έντύπωσιν οπτα
σίας· ένώπιόν μου ακί
νητος καί άνευ συνειδή- 
σεως Υστατο ώς ώραΐον 

μαρμάρινον άγαλμα. 
Έβλεπον αυτήν κατά κρό
ταφον άλλάτό σχήμα τού 
συνόλου τής κεφαλής ένέ- 
φαινεν, δτι τό πρόσωπον 
θά ήν ώραιότατον αί 
περιγραφαί τή ς προτομή ς 
διεκρίνοντο έν τή νυκτί· 
οί βραχίονες γυμνούμε- 
νον άχρι τού άγκώνος, 
τών κυματιζόντων τής 
έσθήτος περιχειρίδων, 
ειχον τήν λεπτήν καί στα- 
θεράν στρογγυλότητα, ή- 
τις άνήκει τή ακμαία 
νεότητι · έστήριζε τόν 
αγκώνα έπί τής κιγκλί
δος κατά δέ τήν στάσιν 
ταύτην τό άνάστημα. αυ
τής διετήρει εύκαμπτον 
καί κομψήν χάριν ή 
πνοή τού ανέμου ολισθαί
νοντας έπί τής κόμης της 
άνήγειρεν έλαφρώς τούς 
μικρούς καί μεταςώδεις 
πρό τού μετώπου βο
στρύχους· οσάκις έκίνει 
τήν κεφαλήν διέκρινον τό 
ούς αυτής ροδόχρουν καί 

περιελισσόμενον ώς τό εσ<ο κογχυλίου φέρον δε έν τω άκρφ μικρόν 
άδάμαντα ομοιον πρός ΰοατος σταγόνα· άφοϋ έπί τινας στιγαάς έθεά- 
σατο τήν πένθιμον τού όρίζοντος άποψιν, έστράφη καί εΐσήλθεν εις τό 
οίκημά της· ήκουσα μετά μικρόν τούς πρώτους ήχους σ ε ρ ε ν ά δ α ς  τού 
Schubert, είτα στροφάς τινας βαλσί ου  καί μετά βραχεΐαν παύσιν, 
τόν έλαφρόν κρότον τού κλειομένου κλειδοκύμβαλού. Τότε άνεμνή- 
σθην δτι εμελλον ν’ άναχωρήσω καί έπανήλθον εις τό δωμάτιόν μου· 
τό εκκρεμές έσημείου μεσονύκτιον, ή δε αμαξοστοιχία, δι1 ής πρού- 
τιθέμην ν'άπέλθω, είχε πρό μιας ήδη ώρας καταλείπει τόν σταθμόν 
ήναψα σιγάρον καί επέστρεψα εις τόν έξώστην μου, ένθα παρεδόθην 
εις άνετον έν άπολύτω μονώσει ρεμβασμόν, καθόσον οΰδεν πλέον, 
ουτε

Ν ΛΛΙΝΤΪ ΗΙΙΡΙΟΊΊΌΦΕΙ

ειοον ουτε γ,κουσα.
(Έπεται αυνέ*/εια.)
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