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Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ή  άρ,ιλλα περί τήν άνακούφισιν των δεινών, 
άτι να μαστίζουσι τήν ανθρωπότητα, πρόκειται 
άναντιό^ήτως εν των Ιδιαιτάτων γνωρισμάτων 
των νεωτέρων κοινωνιών. Κατά λόγον τής προί- 
ούσης ¿λαστώσεως τής βχθείας θρησκορ.ανείας, 
ήτις ¿χαρακτήρισε τούς λαούς τού μέσου α’ιώνος, 
άλλά καί τής αγριότατος τού ήθους, έχώρησε 
διά τούς νέους λαού; ή συμπαθής ύπέρ των δυ
στυχών μέριμνα, καί τοι δε τούτο όμολογεϊται 
αρετή έξόχως χριστιανική, δεν οφείλεται έν τού- 
τοις εις τήν ΰπαγόρευσιν τής θρησκείας, περί τά 
κεφαλαιώδη παραγγέλματα τής όποια; άσθενώς 
μάλλον αν μή καί άδιαφόρως ατενίζει ό νεώτε- 
ρος πολιτισμός. Εις άκρον βεβιασμένος θά έκρί- 
νετο σήμερον ό ισχυρισμός OTt ή ύπέρ τού <ι πλη
σίον» μέριμνα, τό φιλάνθρωπον πνεύμα, όπεο ελαύ
νει ούτωσί δημιουργικώς άπάσας τάς κοινωνικά; 
τάξεις, καί ύφ' Ó, έν έναμίλλω συμπραξει, συνην- 
τήθη ό δεσποτικώτερος καισαρισμός μετά των 
έλευθεριωτάτων καί ενιαχού ακόλαστων πολιτι
κών θεωριών, οφείλεται εις τά γραφικά παραγ-

Ϊέλματα τά θείαν ένέχοντα φιλοσοφίαν, άλλα 
υστυχώς ήκιστα δρώντα έπί τήν ηθικήν καί τήν 

κοινωνικήν διαπαιδαγώγησιν τού ανθρώπου. Τό 
Εύαγγέλιον είνε τό θειότατον καί τελειότατου 
τής ανθρωπότητας βιβλίον, καί τοι όμως τοιού- 
τον δέν είνε καί τό συνεχέστερου άναγινωσκόμε- 
νον, ουδέ τό διαμορφωτεκόν τής καρδίας λαού 
γεγηρακότος, άλλ’ ήβώντος έν έφαρμογή αξιω
μάτων δογματικώς άλλοίων τού Ευαγγελίου, 
καί τοι ένεχόντων τήν θείαν ουσίαν τού «α γ α 
π ά τε  á .U riJom .», έν ώ έθεμελιώθη ό χριστιανι
κός κώδιξ. 'Εάν έτολμήσαμεν νά ένδείξωμεν 
τό φαινόμενου, καταφανές άλλως, τό έπράξαμεν 
ούχί έπιδεικνύοντες δήθεν ανεξαρτησίαν φρονή
ματος από των θρησκευτικών παραδόσεων, άλλ’ 
δπως τό θρηνήσωμεν καί τό οίκτείρωμεν έν τη 
υπάρξει καί τή πιθανή αυτού έπιδόσει έν κοι
νωνία νεαρά καί εξόχως χριστιανική ο'ία ή ήμε- 
τέρα.

Όπως δήποτε ούτε ό λατινικός κόσμος ό θεο- 
κρατηθείς έπί μακροτάτας σειράς χρόνων καί έκ 
τής θρησκείας άρυσθείς τάς πλείστας των έμ- 
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ανεύσεων α>ύτοϋ, ούτε ό έλληνικός τού Βυζάν
τιου ό τήν τροχιάν τού πολιτικού βίου του δια- 
γράψάς περί τήν εκκλησίαν καί $ι’ αύτ-ής μεγα- 
λουργήσας καί τρωθείς έναλλάξ, δύνανται νά 
παρουσιάσωσι μεμαρτυρημ.ένας άποδείξεις πρό
νοιας καί έργων χριότιανικωτάτων έν τή συλλή- 
ψει καί πραγμάτώσεί αυτών δσας μετά δίκαιας 
υπερηφάνειας ό ήκιστα έκεΐνων χριστιανικός κό
σμος τή; σήμερον. "Ας άποδώσωμ.εν τήν δικαιο
σύνην ταύτην εις κοινωνίαν δριμέως διασυρθεΐσαν 
ύπό μεμψίμοιρων καί φανατικών του παρελθόν
τος θαυμαστών. Ούτε την πρόθεσιν, ά'/λ’ ούτε 
τήν δύναμιν ε'χει τις δπως κατασΐή ό απολογη
τής τού παρόντος. Άλλ’ δταν πρός ταΐς άτε- 
λείαις καί τοΐς όλισθήμ,ασι τής συγχρόνου κοι
νωνίας, όλίσθήμασι κειμένοις κατά τό πλείστον 
έν τή φύσει τού δημιουργήματος, ακαταπόνητου 
άκμάζη τής φιλανθρωπίας τό πνεύμα έλαύνον 
καί χειραγωγούν τήν δυνατήν ύπέρ τού <Τπλησίον» 
μέριμναν, δταν ή σύγχρονος άνθρωπότης άνήγα- 
γεν εις περιωπήν καί ύπολαμβάνη τιμήν έαυτής 
καί τού αΐώνος τόν μετριασμον τών αλγηδό- 
νων, αϊτινες σπαραττουσι τούς θνητούς, δταν τό 
πνεύμα τούτο δέν ϊπταται εις σφαίρας αιθέριους, 
άλλά διακρυσταλλούμενον έν σωτηρίω πραγμα- 
τικότητι ιδρύει νοσοκομεία, πτωχοκομεία, ορ
φανοτροφεία, τυφλοκομεία παιδευτήρια κωφα
λάλων, φρενοκομεία καί παντοία άσυλα κατά 
τής βιωτικής δυσπραγίας, τότε δύναταί τις νά 
χαλαρώση μικρόν τήν σφενδόνην, δι' ής ισσαται 
έτοιμος νά ρίψη τόν λίθον τού αναθέματος κατά 
τού ένεστώτος, άτενίζων έπί τά έργα τής φιλαν
θρωπίας άτινα τό διακρίνουσι, καί άτινα δέν 
¿πήγασαν έκ τής βαθείας τού Ευαγγελίου συν- 
ειδήσεως καί μελέτης, δέν εινε όμως καί διά 
τούτο ατελέστερου ή όλιγοίτερον χριστιανικά, 
κατά τήν όρθήν τής λεξεο*ς έκδοχήν.

Ή  άναγεννηθεισα 'Ελλάς, προϊόν τού θαυμα
σμού και τής στοργής ήν ένέπνευσεν εις τόν 
κόσμ-ον, ευθύς ώς έπεδεσε τάς χαινούσας πληγας 
της, ώρεςεν ώς ε'θνος αρωγόν πρός τούς πάσχον- 
τας χείρα φιλοτιμηθείσα έκ ιού έλλείποντος νά 
παραμυθήση τάς ένδεεστέρας τών τάξεων. Δη
μιούργημα τής κοινής συμπάθειας, οΰδέν τό πα
ράδοξον έάν αυτής καί τής φιλανθρωπίας άπέβη 
άφωσιωμένη έργάτις. Τά ίχνη τής τοιαύτης προ-
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νοίας άνευρίσκομεν εύθύς άπό τώ ν πρώτων σ τ ιγ 
μών τής καθόδου του Κυβερνήτου, κυρίμς όμως 
μ ετά  την άποκατα,στασιν τω ν δύο δυναστειών 1 
έχώρησεν εις καρποφόρου καλλιέργειαν και ήκ- 
μασε τό  εύγενές τη ς  άγαθοποιίας πάθος. Εις 
τη ν στοιχειώδη κυβερνητικήν πρόνοιαν γενναίος 
ήλθεν επίκουρος ή ιδ ιω τική  γενναιοδωρία, καί 
σήμερον, χάρις εις αυτήν, ή  πρωτεύουσα τής ’Ε λ 
λάδος ή ενιαυτών μόλις [ίίον αριθμούσα δύναται 
άπ τοήτως ν’  άποδεχθή τον παραλληλισμόν έν 
τ ώ  σ τα δ ίω  τής άγαθοπραξίας προς τά ς  φωτει- 
νοτά τας καί άρχαιοτατας τω ν  μητροπόλεων τού 
πεπολιτισμ.ένου κόσμου. Άνακούφισις έκ τω ν δει
νών τής πενίας, έμπνευσες τού προς τήν εργασίαν 
ε'ρωτος, ασυλία κ α τά  τω ν  π αγίδω ν τής κακίας 
καί έζαρσις νοος καί καρδίας έν τ ώ  χωνευτηρίψ 
γνήσιας ελληνικής καί χριστιανικής παιδεύσεως 
ύπήρξεν ό εύστοχος σκοπός δ έμπνεύσας τήν ψυ- 

ήν καί κινήσας τή ν εύλογημένην γεϊρα τώ ν  άοι- 
ίμων ιδρυτών καί ευεργετών τώ ν φιλανθρωπι

κών κ α τα σ τη μ ά τω ν έφ’ οΐς εύλόγως σεμνύνεται 
ή  πόλις ήμών. Εις τής 'Ε σ τ ία ς  τή ν  φιλόφρονα 
παράκλησιν ένδίδων, ούχί άνευ ενδοιασμού τίνος, 
θά διαγράψω διά τα χ ύ τα τω ν  α λλά  π ιστών 
γραμμών τή ν εικόνα τώ ν κυριωτατων παρ’ ήμίν 
ασύλων καί φιλανθρωπικών κ α τασ τη μ ά τω ν. ’Εάν 
ή άσχολία είνε τετριμμ.ένη, τό  άναδιδόμενον έκ 
τού εύγενούς αντικειμένου άρωμα είνε ικανόν νά 
τή ν κα ταστήση  προσφιλή τούλάχιστον διά τόν 
γράφοντα.

Α '
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Άρχόμεθα άπό τούτου καθ’ δσον κεϊτα ι παρ’ 
αύτήν τή ν είσοδον είς τή ν  ζωήν. Τ ά  λοιπά άσυλα 
προστατεύουσι τήν παιδικήν καί τή ν _ έφηβον 
ηλικίαν, έν ώ  τό  νηπιακόν σ τεγά ζε ι αύτήν τήν 
•η π ιό τη τα , ούδεμίαν ή άμβλυτάτην έχουσαν 
τή ν συνείδησιν καί πλήρη ανικανότητα νά μερε— 
μνήση περί τής αύθυπαρξίας της. Τό  ευπρεπές 
κτίριον, όπερ έγείρεται κα τά  τή ν  όδόν ΙΙειραιώς 
έπί τής δυτικής ¿σχατιάς τής πλατείας τής 
«Ε λ ευ θ ερ ία ς », καί δπερ φέρει έπί τής προμετω- 
πίδος «Ν η π ια χ ό ν  Ό ρφ α ι-ο τροφ ε ΐυχ » δέν πρέπει, 
διά τό  σχετικώς νεόδμητον, νά έμπνεύση τήν 
ιδέαν ό τι δέν ΰπ-ήρχε καί πρότερον Βρεφοκομείου. 
Ό  Δήμος τώ ν  ’ Αθηναίων έκ τού στερήματος 
αύτού συνετήρει έν ίδ ιω τικα ΐς οίκίαις παρά τήν 
’Ριζαρειον σχολήν είδος τ ι  αυτοσχεδίου βρεφοκο
μείου, ά τελεσ τά του  καί ακαταλλήλου, άλλά  πλη- 
ρούντος οπωσδήποτε τάς στοιχειωδεστέρας τού 
άσύλου άναγκας. Γενναϊον τής πατρίδος τέκνον δ 
έν Πετρουπόλει κ. Κοντογιαννακης έσχε πρώτος 
τή ν εύγενή έμπνευσιν νά διάθεση ικανόν ποσόν 
έπί τ ώ  αποκλειστικά) σκοπώ τής ίδρύσεως νηπια- 
κού ορφανοτροφείου, ή είς τόν αρχικόν δέ τούτον 
πυρήνα προσθήκη τώ ν περισσευμάτων έκ τής

διαχειρήσεως τού αδελφάτου τού βρεφοκομείου, 
άπετέλεσε τό ποσόν δι’  ού ήγέρθη τό  ήδη υφι
στάμενον.

Ό λ ίγ α ι  λέξεις ταράσσουσι τήν ψυχήν καί έμ- 
πνέουσι τηλικαύτας μελέτας όσον ή λέξις ν,Ιχθε- 

1 t o r » .  'Οποίος κόσμ,ος συλλογισμών καί παρατη- 
j ρήσεων έν τ φ  όρισμψ τούτο»! Ό λ α ι  αί άδυνα- 

μίαι καί α ί αθλιότητες τού ανθρώπου, ή  ασθενής 
καί θηριώδης αύτού φύσις, δ ακατονόμαστος 
έγωϊσμό; του, δν ούδέ διά τού έπιθέτου τού κ τη 
νώδους δύνατα ι νά τίμηση τις, καθ’ όσον ούδέν 
κτήνος έκθέτει ή έγκαταλείπει τή ν  μερίδα τού 
έαυτού του, τόν ίδιον έαυτόν, ή  πιθανή μεταμέ
λεια, οί Α ε γ χ ο ι οϊτινες τόν τύπτουσιν έν τή  σιωπή 
τής νυκτός καί τη  έγρηγορήσει, συμφύρονται ώς 
έν ποικίλω μωσαίκώ, έν τή  έννοια τού έκθετου. 
’ Εάν ό πατήρ ή ή  μήτηο είχεν ακριβή συνείδη- 
σιν τής πραξεως ής καθ ίσ τα τα ι ένοχος, ίσως τό 
έπί τής γής « κ α τ ’ εικόνα καί δμ.οίωσιν» τού Δ η 
μιουργού δέν θά κατεϊχεν έν τούτο» τή ν  ταπεινο- 
τέραν τής οντολογίας βαθμίδα. Πού θά ευρη τό 
έκθετον τόν άνεκτίμητον πλούτον τή ς μητρικής 
άγαπης, δν ούδέν δύνατα ι ν’ άναπληρώσή έν τω  
κόσμο» το ύ τω ; Κ ’ ένόσω ύπνώττει ή συνείδησις 
τού έκθετου καθεύδουσι καί αί άλγηδόνε; τής 
ψυχής, καί τό  συναίσθημα τού ονείδους δ ι ’ οΰ 
ή  έγω ϊστική  ήδυπάθεια καί ή κοινωνία έδηλη- 
τηρίασεν έκ προκαταβολής τήν ζω ή ν του. Αύριον 
όμως Οταν έξυπνήση τό « έ γ ώ » ,  ό αδυσώπητος 
αυτός τύραννος, δυστυχία είς τό  ορφανόν, τό  από
κληρον τής μοίρας καί τής στοργής, τό  κα ταδε- 
δικασμένον νά φέρη πρός τό άδωρον δώρον τής 
ζωής καί τή ν πικράν συνείδησιν τού ηθικού ύπο- 
βιβασμού έκ τού τρόπου καθ’ ον έγεννηθη.

Παραπλήσιοι στοχασμοί διέτρεχον τόν νούν 
μου καθ’ ήν ώραν άνηρχόμην τά ς  έξωτερικάς 
τού έκθετοτροφείου βαθμέδας. ’Ομολογώ ό τι ε’ πα- 
σχον. "Οσω έξετα ζε ι τις άπό έγγυτέρας περιω
πής τ ά  έλκη τής ανθρωπότητας, κ α τά  τοσούτον 
τή ν οίκτείρει, δέν είνε δέ άναγκη, νομίζω, νά 
έγεννήθη τ ις  ύπέροχος θνητός όπως χρησιμοποιή- 
ση, χωρίς νά καταδικασθή, τό  τοιούτον αύτού 
αΐσθημ.α, πολλοστόν τού όποιου βαρύνει καί έφ’ 
έαυτόν ώς μέλους τή ς  ζώσης αίσθανομένης καί 
λαλούσης δημιουργίας. Κατενόουν ό τι μόνον δ ι ’ 
ισχυρού άγώνος θά ήδυνάμ-ην νά έξέλθω άπό το 
αχανές τώ ν  σκέψεων έν αίς έπλεον καί αίτινες 
αδύνατον είνε νά διατυπωθώσιν έν τα ΐς  στήλαις 
τής 'Ε σ τ ία ς .  Ή  πάλη ύπήρξεν ακαριαία, ό πνευ- 
μ,ατικός κόσμος ΰπεχώρησεν είς τη ν πεζήν πραγ
μ α τικ ό τη τα , ό δέ Βρεφοδόχος παρέστη προ 
έμ-ού ώς τό πρώτον άντικείμενον παρατηρήσεως. 
'Η  λέξις έρμηνεύει έπαρκώς τόν σκοπόν καί την 
χρήσιν τή ς  θήκης ταύ της , δεξιόθεν τ ώ  εισερχό
μενό» άποκειμένης, καί προωρισμενης νά δέχη τα ι 
τ ά  ε’κθετα  κ α τά  πάσαν ώραν τή ς  ημέρας ή τής
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νυκτός, άλλά  μ-άλλον ταύτης, καθ’ οσον τό φώς I 
τής ημέρας θορυβεί πάντοτε τους ένοχους. Ό  
βρεφοδόχος ε”χει δύο θυρίδια έξωτερικόν τό μέν, 
έσωτερικόν τό έτερον, κοινωνούν άμέσοις μετά 
τού δωματίου ένθα αγρυπνεί διαρκώς ό φύλαζ. 
Ό τα ν  κα τα τεθή  τό  βρέφος, τό  έδαφος τού βρε
φοδόχου ύπενδίδει μικρόν, καί πάραυτα ήχοι 
κώδωνος συνεχείς καί ισχυροί προδίδουσιν ότι 
άνθρωπος, ναυαγός έν τ ώ  πελάγει τής ζωής. 
άνηρτήθη άπό τής σανίδος, ήν τείνει πρός αυ
τόν ή φιλανθρωπία. Ή  μικρά καθίζησις τού 
βρεφοδόχου πιέζουσα κώδωνα ηλεκτρικόν κείμενον 
κάτωθεν τής θήκης παράγει τούς αγγελτηρίου« 
κωδωνισμ.ους παύοντας μόνον μετά τή ν άρσιν τής 
πιέσεως, ήτοι άφοϋ έξαχθή τό  βάρος έκ τού 
βρεφοδόχου. Ό  ,φύλαξ ειδοποιούμενος έκ τώ ν 
ήχων, πολλάκις δέ καί έκ τώ ν κλαυθμηρισμών, κα
ταφθάνει παραχρήμα, άνοίγειτήν εσωτερικήν θυ
ρίδα, έξάγει τόν ναυαγόν καί τόν παραδίδει είς 
τήν μέριμναν τής διευθυντρίας. Μ ετά  μικρόν τό 
ε’κθετον άναπαύεται θερμ.αινόμενον έπί τής κλί
νης καί τής στρωμνής τού άσύλου.

Άποτεθέν έν τή  κλίνη τό έκθετον κα ταγρά 
φεται, μ ετά  μ.ικράν έπιθεώρησιν, ύπό αύξοντα 
άριθμ.όν βιβλίου τηρουμένου έν τ ώ  κα τασ τή μ α τα  
Ή  ψυχρά αυτη  ληξιαρχική πράξις περιλαμβάνει 
τό ονομα τού βρέφους, εάν τυγχάνη  βαπτισμέ- 
νον, τη ν ηλικίαν του, το  γένος, τη ν  χρονολο
γίαν τή ς εισαγωγής, τή ν  ω ρ ιμότη τα  ή  μή αύ
τού, τή ν κα τάστασιν τής ΰγιείας του καί τά  
τυχόν έπ ’ αύτού φυσικά ή πρόσθετα γνωρίσματα. 
Τπ ερθεν τή ς  κλίνης του σημ,ειούται έπί πινα- 
κίδος ό αϋξων άριθμός τή ς εισαγωγής, ό άριθ- 
μός τής κλίνης καί τό όνομα τού έκθετου, έάν 
έχη. Ό σ α  είνε άβάπ τισ τα  σημειούνται ώς τοιαύ- 
τ α  έν τή  πινακίδα Ή  έντύπωσις έκ τής έπι- 
σκέψεως τώ ν αιθουσών έν αίς εύρηνται αί κλΐ- 
ναι είνε έςαίρετος ύπό πάσαν έποψιν. Α ί κλινο- 
στοωμναί, α ί λινοστολαί καί τ ά  σκεπάσματα 
είσι χιονώδους αυτόχρημα καθαριότητος, ούδ’ ή 
συνήθης έκείνη όσμή ή  άναδιδομένη πάντοτε 
σχεδόν άπό τώ ν  κεκλεισμένων χώρων καί τών 
νοσοκομείων ίδιως προσβάλλει τή ν  όσφρησιν έν 
ταίς αίθούσαις τού Αθηναϊκού βρεφοκομείου. Τήν 
ώραν καθ ήν είσήλθον ξεναγούμενος ύπό τού 
προσωπικού τού καταστήματος, οπερ εύηρεστήθη 
μ ετ’ άκρας φιλοφροσύνης καί προθυμίας νά μοί 
παράσχη τήν συνδρομήν του, τά  νήπια άνε- 
παύοντο πάντα  έντός κομψών καί άσφαλεστα- 
τω ν σιδηρών κλινών ούδέν τούτων είχεν ηλικίαν 
καί ήμίσεως καν έτους. Κεκαλυμμένα άχρι λα ι
μού έκίνουν ήρέμα δ ιά  τής άσθενοϋς τω ν ανα
πνοής τά  σκεπασματα, άπό καιρού δ ’ είς καιρόν 
σπασμός τις αιφνίδιος έκίνει μύν τινα  τού προ
σώπου τω ν προκαλών έλαφρότατον ¿υτίδωμα τώ ν 
βλέφαρων καί τή ς  παρειάς. Ινατέκειντο όλα

κα τά  σειράν ήριθμημένα, καταγεγραμμένα όπως 
καί οί κάτοικοι τού κατέργου, αγνώστου πρόελεύ- 
σεως καί ειμαρμένης έξ ίσου. Ενίοτε έλαφρόν, 
άδιόρατον μειδίαμ.α διέστελλε τά  μ.ικροσκοπίκά 
χείλη των. Μ είδιασατέ, π λά σμ α τα  ά τυχή · έχετε 
καιρόν νά θρηνήσητε βραδύτερου. . . .

Τ ά  νήπια τρέφονται ύπό θηλαστριών μισθου- 
μένων ύπο τής υπηρεσίας τού κα τασ τήμ ατος ; η 

εγίστη  αυτών έλλειψις δυσχεραίνει μεγάλως τήν 
¿εξαγωγήν τή,ς υπηρεσίας“, καθ’ όσον συμπίπτει 

πολλάκις μία θηλάστρια ν ’ άγρυπνή έπί εξ ταυ- 
τοχρόνως νηπίων. Τήν φυσικήν τροφήν άναπληροί 
η συμπληροί έξ ανάγκης, καί ενίοτε έκ προνοίας, 
ή τεχνη τή , τό γαλακτούχόν άλεύρον τόύ La'gp 
καί τ ά  πλήρη γάλακτός θήλαστρά. Προσόντα 
απαρα ίτητα  τής Οήλαστρίας είνε ή νεότης, ή 
ύγιεία, ή  χρηστότης, καί τό  ήπιον τόύ χαράκτή- 
ρος. ’Εκτός τούτων δ ια ιτώ ν τα ι έν τ ω  ορφανοτρο
φείο» καί βρεφοκόμόι έντολήν Ίχουσάι νά έπιμελών- 
τα ι τώ ν νηπίων, νά νίπτωσιν αύ τά , νά τά  
έπιτειρώσι, νά καθαρίζωσι τούς κοιτώνας καί Ο.τι 
άλλο σχετικόν περί τή ν υπηρεσίαν τω ν . Παρα- 
τρέχομεν τά ς  καθ’ εκαστα λεπτομέρειας ούδέν 
ειδικόν ένδιαφέρον παρουσίαζούσας. όπως σημειώ- 
σωμεν τό μοναδικόν φαινομένου τή ς  έλαχίστης 
θνησιμότήτος η τις διακρίνει τό  νηπιακόν ορφα
νοτροφείου Αθηνών. Ή  εξωτερική λαμπρότης, 
ή καθαριότης τού κα τασ τή  .ατος, καί Ó,τ ι  συνα
φές προς τό αμέσως ύποπίπτον έίς τάς αισθή
σεις δέν είνε ό ασφαλής γνώμων τής προκοπής 
άσύλου οίον τό νηπιάγωγείον- ή  θνησιμότης δίδει 
τό  μέτρου τής άόίστης διευθύνσεως καί προσο
χής, καί έν τα ύ τη  τό  ήμέτερον άσυλον ύστερεϊ 
ευτυχούς πάντων τώ ν  δμοταγών έν’ Ευρώπη, ήτοι 
κατέχει τήν πρώτην τή ς  ύγιείας βαθμίδα. Ά π ό  
70— 00 τοίς ο|ο κυμαίνεται ή θνήσιμότής τώ ν 
έκθετων έν τοίς γαλλικοϊς όρφανοτροφείοις· έν 
Ι τ α λ ία  ή  αύτή  καί μείζων έ’τ ι  αναλογία παρα- 
τηρεϊτα ι. Ταύτό  δύνατα ι τις νά εΐπη καί περί 
τή ς  ’Α γ γ λ ία ς ' fyOx έπί τώ ν  100 έκθετων άπο- 
θνήσκουσιν άπό 60— 90, ένω δέ τοιούτους άπελ- 
πιστικούς άριθμούς παρουσιάζει ή σ τα τισ τική  τώ ν 
έκθετοτοοφείων τώ ν  μ.άλλον προηγμένων χυ>ρών, 
ή τού ήμετέρόύ, άσφαλής καί μεμετρημενη, δει
κνύει ό τι έπί τώ ν  100 Ονήσκουσιν 2 8 — 30 
κ α τ' άνοίτατον ορον. Ε κ τό ς  τή ς  βελτιωθείσης 
τροφής συνετέλεσεν είς τό  πρωτοφανές τούτο φαι
νόμενου τή ς  καταπληκτικής μειώσεως τής θνη- 
σιμότητος καί ή  σύστασις θεραπευτηρίου έντός 
τού βρεφοκομείου, πρό πάντων όμως καί έξαιρέ- 
τω ς ό άοκνος ζήλος τού προσωπικού ού προί- 
σ τα τα ι ό διακεκριμένος Ιατρός καί καθηγητής 
τής κλινικής τώ ν  παιδικών νοσημάτων έν τφ  
Πανεπιστήμιο» κ . Α .  Ζίννης.

Πρέπει νά είπω θεραπευτηρίων μάλλον διότι 
ούχί έν, άλλά  δύο τοιαύτα  ¿σημείωσα έν τή
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προχείρφ τού άσυλου επιθεωρήσει. Το πρώτον 
δέχεται εκείνα των νηπίων, τών όποιων ή πά- 
θησις δέν παρουσιάζει τα στοιχεία του κολλη
τικού. Εντός αύτού είδον βρέφος 5 η 6 μηνών 
πάσχον δεινώς εκ βρογχοπνευμονίας, άσθμαΐνον 
μετά τίνος άσθενούς ρόγχου καί πελιδνότατον. 
Είχε τόν μέγαν δάκτυλον της χειρος εντός του 
στόματος καί ε’θήλαζε κατά συνήθειαν, ένώ οί ι 
ήμίσβεστοι οφθαλμοί του, άνευ ε'κφράσεως, άπλα- | 
νείς καί ύελώδεις προσηλούντο εις τόν σίδηρον ; 
τής κλίνης του. Δέν γνωρίζω σπαρακτικώτερον 
θέαμα τής άγωνίας νηπίου πάσχοντος, αίσθα- 
νορ.ένου, καί άδυνατούντος νά έκφρασθή. Αϊ μη
τέρες κάλλιον ήμών δύνανται νά μαρτυρήσωσι 
περι τής άληθείας ταύτης. Τό άθλιον θά άπο- 
θάνη, ώς μοί είπεν ό υποδιευθυντής καί ιατρός 
του καταστήρ.ατος· ίσως άπέθανεν ήδη. Αμφί
βολον είνε έάν θά τό θρηνήση κανείς. Έν στιγμή 
άκαταλογίστου μέθης δημιουργηθέν άπεκληρώθη 
έν στιγμή μεμελετημένης ένοχης· καί τουλάχι
στον θ’ άπέθανε άνευ τής πίκρας συνειδήσεως 
ότι ούδείς οφθαλμός θά κλαύση επί τή μοίρα 
του . . . . Τό έτερον τών νοσοκομείων δέχεται 
τά όφθαλμιώντα έκ τών νηπίων, καί μόνον αύτά. 
Περιττόν νά σημειώσω ότι έν άμφοτέροις τοϊς 
παραρτήρ.ασι τούτοις άπεθαύμασα την άκραν 
καθαριότητα καί τήν άνεπίληπτον τάξιν, ιδιό
τητας άς δύναταί τις νά όμολογήσγ ώς καθε
στώς του ορφανοτροφείου. Συμπληρωματικώς 
σημειώ δτι τά είσαγόμενα έν τώ άσύλω έκθετα, 
όντα ύγιή, διατρέφονται έν τώ άσύλω ρ.έχρις 
εύρέσεως καταλλήλου θηλαστρίας άναδεχομέ- 
νης ε'π’ αμοιβή νά διατρέφω τό έκθετον έξιυθεν 
του άσυλου. Πάσχοντα, θεραπεύονται πρώτον καί 
είτα δίδονται εις τάς έξωτερικάς θηλαστρίας 
ΰπό ορούς, οίον νά τηρώσι πάντοτε καθαρά τά 
έμπιστευθέντα αύταΐς νήπια, νά τά είσάγωσιν 
εις τό νοσοκομείου του ορφανοτροφείου άμα νο- 
σήσαντα, νά μη τρέφωσιν αύτά διά στερείς τρο
φής ή γάλακτος γυναικός άρτιτόκου, καί νά τά 
παρουσιάζωσιν εις τακτικήν ε'πιθεώρησιν ΰπό του 
αδελφάτου έν τώ ορφανοτροφείο» την τρίτην Κυ
ριακήν έκαστου μηνός. Ή παρεχομένη ταΐς θη- 
λαστρίαις άποζημίωσις μηνιαίως κυμαίνεται άπό 
15— 20 δραχμών.

Ό τίτλος του νηπιακού δέν πρέπει νά ληφθή 
ΰπό τήν στενήν τής λέξεως εκδοχήν. Έν τφ 
όρφανοτροφείω τούτο» διαιτώνται έκθετα άτινα 
δέν είνε παίδες, βεβαίως όμως δέν εινε καί νή
πια. Ό  εσωτερικός του καταστήμ.ατος οργανι
σμός προνοεΐ περί τής πιθανής υιοθεσίας καί 
άποκαταστάσεως τών ορφανών, εύτυχώς δέ, καθ' 
άς έλαβον πληροφορίας, δέν ύπάρχει παράδειγ
μα νά διατρίψη έντός του ασύλου έκθετον πλέον 
τών τριών τό πολύ χρόνων.Φιλάνθρωποι καί άκλη
ροι ώς έπί τό πλεϊστον επισκέπτονται περιοδικώς

τό κατάστημα, διαλεγόμ.ενοι δέ τοϊς έκθέτοις 
συμπαθοϋσι πρός αύτά καί πάντοτε σχεδόν άνα- 
χωροϋσιν άποφέροντες μ.εθ’ έαυτών καί έν τών 
άπροστατευτων τούτων. Μή ζητηθέντα τυχόν 
παραμένουσιν έντός τού καταστήματος άχρι τού 
7““ έτους, όπότε στέλλονται τά μ.έν άρμενα εις 
τό όρφανοτροφεϊον Χατζή Κώστα, τά δέ θήλεα 
εις τό Άμαλίειον. Τοιαύτη ό'μως περίπτωοις, ώς 
είπον, ούδέποτε άχρι τής ώρας παρετηρήθη. 
Ι1ρ:ν ή άπέλθη τό ορφανόν έκ τού καταστήμα
τος βαπτίζεται, έάν συνέπεσε νά μείνει άβάπτι- 
στον, προηγείται δέ τακτική δικαστική πράξις 
υιοθεσίας μ.ετά προηγουμένην βεβαίωσιν περί τής 
καλής διαγωγής τού αίτοϋντος καί τής σχετικής 
ευπορίας του. Έπεσκέφθην τά παιδία ταύτα, τό 
πρεσβύτερον τών οποίων μ.όλις είχεν ηλικίαν 30 
μηνών· ήσαν ήθροισμένα εις τήν αίθουσαν τού 
έστιατορίου, άνέμενον δέ περιχαρώς τήν τεταγ- 
μένην ώραν τού προγεύματος ήν γινώσκουσιν άρι
στα. Ότε είσήλθον ώρμησαν άπαντα σκιρτώντα 
καί άλλαλάζοντα άποκλείοντά με νά προχωρήσω, 
έπιπροσθούντα καί ίπιλαμβανομ,ενα τών χειρών 
καί τών ένδυμ,άτων μου. Αί φυσιογνωμίαι των 
είνε νοημονέσταται, εις τούς οφθαλμούς δέ πλεί- 
στων τούτων λάμπει άκτίς ευφυΐας. Ταλαίπωρα 
πλάσματα! Είθε νά διέλθητε ούτω άθόρυβον 
καί άλυπον τόν βίον σας, ώστε νά μή καταρα- 
σθήτε ποτέ τήν στιγμήν καθ' ήν ή εΰσπλαγχνία 
σας ενσωσε νήπια άπο τού θανάτου. Ανέμενον 
ώς είπον τήν ώραν τού προγεύματος των, τινά 
δέ τούτων, τά μάλλον άνυπόμονα, εΐχον καθεσθή 
περί τήν χαμηλήν τράπεζαν παρ’ ή γευματίζου- 
σι. Φαίνεται ότι έχουσιν άσθενή τινα έννοιαν τής 
σημ.ασίας τών περιοδικών πρός τό κατάστημα 
έπισκέψε'ων τών ξένων, καθ’ όσον πλ.εΐστα έζ αυ
τών βλέποντα έξερχόμενον όριστικώς μετά τού 
ξένου καί ένα τέως σύντροφον ©ωνούσι «πάει *«’ 
α ύ ζό ς » ! θαυμασία άντίληψις δυσανάλογος προ
φανώς πρός τήν ηλικίαν των.

Έν τή αυτή αιθούση προγεύονται καί δει- 
πνούσι κοινοβιακώς μετά τών εκθέτων καί αι 
άποτελούσαι τό προσωπικόν θεράπαιναι, εξαιρέ
σει τής διευθυντρίας καί τής ύποδιευθυντρίας. 
’Εκτός τού καφφέ, απλού διά τούς ένήλικας, μετά 
γάλακτος όμως διά τά μικρά, παρατίθεται δίς 
τής ημέρας τράπεζα. Συνήθης τροφή είνε ό ζω
μός καί τό παρασκευάσαν αύτόν κρέας. Ό  τυ
ρός, ό οίνος καί ενίοτε καρποί άρτύουσι την λι
τήν άλλά τακτικήν καί ύγιεινήν πανδαισίαν- 
Κατά τό διάστημα τής ημέρας δίδεται τοϊς 
μικροΐς τεμάχιον άρτου καί έστιν οτε ώόν όπτόν. 
Άναντιρρήτως ή τροφή είνε οΰ μόνον έπαρκής, 
άλλά καί άρίστη κατά ποιότητα, λαμβανομένου 
ύπ' οψιν τού βίου δν διάγουσι κατ' οίκον αί την 
ύπηρεσίαν τού ασύλου έκτελούσαι. Ιίεριουσίαν το 
κατάστημα κέκτηται μετρίαν σχετικώς προς
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τάλλα αγαθοεργά τών ’Αθηνών καταστήματα, 
καί τοι ή φύσις τού άσύλου τούτου έδει νά προ- 
καλή συχνότιρον τήν γενναιότητα τών φιλάν
θρωπων καθ' όσον άντιποοσωπεύει πιστότερον 
παντός άλλου τήν έπί τής γής πρόνοιαν καί 
φιλανθρωπίαν τού Θεού.

Εις 137,794 δραχμάς άνέρχεται ό προϋπολογι
σμός τού τρέχοντος ε'τους, αί δέ ύπολογισθεΐσαι καί 
έγκοιθεΐσαι δαπάναι άνέρχονται εις δραχμάς 129, 
115, ώστε τό περίσευμα τής έφετεινής χρήσεως 
θ’ άνέλθη εις 8,679 δραχμ,άς. Ή περιουσία τού 
καταστήματος εύρηται ήσφαλισμένη εις μετο- 
χάς τών παρ' ήμΐν τραπεζών, οί δέ τόκοι προσ
τιθέμενοι ε’ς τήν ένιαύσιον έκατοντακισχιλίων 
δραχμών χορηγίαν τού δήμ.ου ’Αθηναίων, τήν 
προερχομ.ένην έκ τού άναλογούντος υπέρ τού άσύ
λου μέρους έκ τού δημοτικού φόρου έπαρκούσιν εις 
τάς χρείας τού νηπιαγωγείου. ’Γψηλή καί άρ.ε- 
σος προστάτις τού καταστήματος είνε ή Βασί
λισσα· εύγενεϊς δέσποιναι τής ήμετέρας πόλεως 
κατ’ εύθεΐαν ύπό τής Α. Μ. διοριζόμ.εναι μερί
ζονται φιλανθρώπως τάς ύπέρ τού καταστήμα
τος μερίμ-νας, έφορεύουσι τήν άκριβή τών δια
τεταγμένων έκπλήρωσιν, τήν ένδυμ,ασίαν τών 
έκθέτων, τήν πρόβλεψιν τών άναγκαίων ύφα- 
σμάτων πρός ιματισμόν τών βρεφών, καί εϊ τι 
παραπλήσιου. Αί κυρίαι δίδουσιν αύτοπροσώπως 
λογοδοσίαν εις τήν Βασίλισσαν όσάκις έκδηλω- 
θή τοιαύτη διάθεσις.

Ό  άριθμός τών διατρεφομένων νηπίων έντός 
τού καταστήμ.ατος καί δι’ έξωτερικών θηλαςρι- 
ών άνέρχεται εφέτος εις 350. Τήν εσωτερικήν 
ύπηρεσίαν διενεργεί εις ιατρός (διευθυντής), μία 
διευθύντρια, εις βοηθός τού διευθυντού, είς ίερεύς, 
δύο ύπηρέτριαι, μία οικονόμος, μία νοσοκόμος, 
καί ό άνάλογος αριθμός θηλαστριών βρεφοκόμων 
κλπ. Ή  έλλειψις ναΐσκου άποβαίνει έπαισθη- 
τοτέρα όσημέραι διά τόν ικανόν τού καταστή
ματος πληθυσμόν, τόν σταθερώς διαμίνοντα έντός, 
καί διά τήν έκπλήρωσιν τών θρησκευτικών τελε
τών καί τών άλλων πνευματικών καθηκόντων.

Άπερχόμ.ενος τού « δημ,οτικού νηπιακού ορφα
νοτροφείου Αθηνών»  άπεκόμιζα έντυπώσεις καί 
συγκινήσεις βαθείας. Έν τή υπάρξει τού έκθέτου 
όπεο έκλαυθμ,ήριζεν, ε'βλεπον έκτυλιχθεΐσαν δια- 
δοχικώς τήν έγκλημ.ατικήν άστοργίαν, τήν άδυ- 
ναμίαν, καί τήν φιλανθρωπίαν. Ή πρώτη άπέ- 
βλεπε τούς άγνωστους γονείς, τό έκθετον ή 
δευτέρα, καί τήν κοινωνίαν ή τρίτη, πάσαι δ’ 
όμού τόν άνθρωπον έν συνόλω. Έν στιγμ.αΐς ψυ
χικής άθυμίας καί σάλου, συνέβη ίσως νά ηύχή- 
θημεν όπως μή εϊχομ-εν έν τώ κόσμο» τούτω 
δεσμούς προσφιλείς, ή διάσπασις τών όποιων 
τραυματίζει βαθύτατα τήν καρδίαν μας. Συνέβη 
ίσως νά ηύχήθημεν καί τι τολμηρότερου- νά 
ήγνοούμεν έντελώς έκείνους, είς ους όφείλομεν τήν

ί,ωήν  Τούτο είνε παραλήρημα ψυχικού πυ
ρετού. Ή ήθική ήμών κατάστασις πασχόντων 
έκ τής στερήσεως προσώπων άγαπητών δύναται 
ίσως νά έξηγήση πρός στιγμ.ήν χωρίς ομοις καί νά 
δικαιολογήση τοιούτον παραλογισμόν. Ύπό τάς 
συνήθειας καί τάς προλήψεις τής άνθρωπότητος, 
διαρκείς όσον καί αυτή. τό συναίσθημα τής νο
θείας, διά τάς φιλότιμους καί άγερώχους ψυχάς, 
θά τάσσηται μεταξύ τών πρωτευουσών ήθικών 
συμφορών. Δέν εύθύνεται βεβαίως διά τά μειο
νέκτημά του τούτο ό άπόκληρος, άλλά καί πότε 
ή κοινωνία ύπήρξε δίκαια;....

Προσβλέπων πρός τά πλάσματα έκεϊνα άτινα 
έθώπευον, μίαν άπηύθυνον ύπέρ αύτών σιωπηλήν 
ευχήν. Έν τή άκμή τού ένθουσιασμού καί τής 
νεότητος, οτε ψυχή καί καρδία διανοίγεται είς 
τά ποιητικώτερα καί εύγενέστερα τών αισθημά
των, νά μή συναντήσωσι πρό αύτών τήν πικράν 
καί άγροϊκον ειρωνείαν, δι’ ής κοινωνία άδικος, 
κοινωνία άδιαφόρως έγκληματούσα άλλ’ άδυσιύ- 
πητος πρός τούς καρπούς τών ολισθημάτων της, 
θά ήδύνατο ίσως νά πληγώση τήν ευαισθησίαν 
τού έκθέτου. Τήν στιγμήν καθ’ ήν προσφέρει τήν 
καρδίαν του κοχλαζουσαν καί πλήρη πάθους 
εύγενούς, τήν ώραν καθ’ ήν τείνει τήν δεξιάν 
ί'να σφίγξγ, έν είλικρινεϊ διαχύσει τήν χεΐρα τού 
όμοιου του, ποιος κεραυνός διά τό δυσμ.οιρον όν, 
έάν άκούση —ήν φοβεράν κραυγήν « νόθε » ! I Καί 
άν δέν τήν άκούση, ποϊος σπαραγμός νά διαγνώ- 
σγ, ότι έάν έμπνέη συμπάθειαν τινα, τήν έμπνέει 
μόνον διότι φέρει έπί τού μετώπου τήν σφραγίδα 
τού ονείδους ;

Σ π υ ρ ιδ ο ν  Κ . Π α γ α ν ε λ η ε

Ο ΜΠΑΡΜΠΑ - ΘΩΜΑΣ
ΔΙΗΓΗΜΑ

άξιωθεν πρώτον έπαινον εν τω  Β ' διαγωνισμω  τής « Ε σ τ ί α « · .

( Συνέχεια · ϊοε προηγ. φνλλον.)

Γ ·.

Τήν έλλειψιν τού Μήτσου άνεπλήρου ό Χρή- 
στος δ γαμβρός, όστις βεβαίως συχνά-πυκνά έπε- 
θύμει νά πηγαίνη είς τήν οικίαν τού μπάρμπα- 
θωμα, όπου τόν έπερίμενον συμπαθή βλέμματα 
καί γλυκεΐαι δεξιώσεις.

Ή  ’Αγγελική έβοήθει τήν πενθεράν της, τή 
θειά Παρασκευή, είς όλαις ταίς δουλειαίς, καί 
έληαίς τής έμαζονε, καί κάμμιά φορά έτίναζε 
γιάτ’ ήτανε κοπέλα πού δυνόντανε, καθώς καί 
ό Χρήστος πάντοτε έξεβόηθαε τό μπάρμπα Θωμά 
καί ’σ τό λητρουβειό, καί 'σ τ  άγώγι, καί κά
ποτε, κάποτε έπήγαινε καί 'σ τή χώρα χάριν 
τού γέροντος.

Άδελφοποιηθεϊσαι αί δύο αΰται οίκογένειαι 
άμοιβαίως έβοηθούντο καί έθαλποντο.
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Μέ όλα τά  γεράματά  του & μ.πάρμπα Θωμάς \ 
ε ίργά ζετο  εις το  Ελαιοτριβείο·;, δ Χρήστος εττλ,ρε 
κά τι <ψ τά )'.-ι;α ις ί καί ή· γυναίκες έσυδιαλεγανε 
τα ίς έληαίς, ξά ν τες  μοχθούντες-πρός συντήρησίν 
τω ν  αν όχι πλέον.

Ό  Χρήστος καί ή Α γγ ελ ικ ή , χαριτωμένο 
ζευγάρι, περισσότερο·' ή γ  απών το όσον όλ ιγώ τε- 
ροη έβλέποντο.

Κ οντά  το  βράδυ-βραδυ, ’που -.¿πήγαινε ή  ’Α γ 
γελική 'σ  τή  Βρύση, εόρισκε πάντοτε το  Χρηστό 
'πού έπεριμενε νά ποτίση το  άλογό το.υ.

"Ο τα ν ή  ’Α γγελ ικ ή  έφερνε τό  μαγέρεμμα, πρώ
τος .ό Χρηστός έτρεχε νά τή  ξαβοηθήση.

Κάθε Κυριακή, 'ποϋ έσύγυριζετο δ Χρηστός 
γ ίά  τή ν Ε κκλησία , ή  ’ Α γγελ ικ ή  του έθηλύκονε 
τά  κομπίά τού' υποκαμίσου του καί τού ίσαζε 
τή  κάμ ίζέλα  τΟυ.

Μέ γ έ λ ω τα ; πάντοτε κάι μέ γλυκά λόγια 
¿περνούσαν τά ;  ζη λ ευ τά ; εκείνα; ημέρα;, περι- 
μένοντες μ.έ καρδιοχτύπι τή ν Κυριακήν τω ν Ά -  
πόκρεω, όρισθείσαν ώς ημέραν του γάμου των.

Ή  Μαριώ είργάζετο μετά πάθους · καί θέρ
μης δ ιά  νά έξοίκονομήσή τ ι ,  καί όΰτώ συμπλή
ρωσή τά  προικιά τής ’ Α γγελ ικ ή ; της, διότι 
μέ όλη τη ;  τή  φτώχεια  ήτανε ’περήφανη καί 
δεν ήθελε νά τή ; 'πούνε πώς την έβγαλε 'ξώ - 
προικη.

Εντούτοις αί ήμέραι έπλησίαζον, άλλα  τή ; 
'Α γγ ελ ικ ή ; τά  προικιά δεν ήσαν έτοιμα καί ή 
δυστυχή; μήτηρ καθ’ ε’κάστην έφ'ιλονείκει μέ τό 
γέρω’ Θωμ.ά, δ ιό τι άν καί ό Χρήστο; ήτο κα
λός καί τ ώ  ήρεσαν τά  μαύρα 'μ ά τια  τή ς  Α γ 
γελικής, ήτο όμ.ως πα ιδ ί τή ς  δουλειάς καί ¿ζή
λευε τα ίς  έληαίς καί τ ’  αμπέλια καί τά  συ
γύρια τού σπιτιού. —  Έπαντρεύτηκα, Γλεγε, γ ια  
ν’ ανοίξω σπ ίτι, γ ια τ ’ ήξευρχ πώς ή ’Α γγελ ική  
είνε δουλεύτρα καί νοικοκυρά κ’ έχει καί τό 
μερδικό της. —  Ά λ λ ’  ή  τελευ τα ία  αΰτη  λέξις 
ποτέ δεν ήχει κα λώ ; έίς τ ά  ώ τα  τής μητρός, 
ή τις πάντοτε ¿φοβείτο, πάντοτε είχεν υποψίαν 
μή δ γαμβρό; ζη τή ση  καί άλλα προικιά, διότι 
ούδέποτε τόν ήκουσε νά όμιλήση περί όσων τω  
έταξαν.

Κ α ί δέν ώμοίαζε μ.έν ό Χοήστος λαίμαργόν 
τινα  κτηματίαν, ήτο όμως χωρικός, γεωργός έξ 
έκείνων, οίτινες ξενυχτάνε ’σ τό  άμπελε τους, έ ξ  
εκείνων, οΐτινες, κα.ί πεπονημένοι, έπιστρέοοντες 
■κ τη ς εργασία; φορτόνον-αι μ’ ένα δεμ.ατι 
κλαρί γ ιά  τα ίς  γίδαις, εξ, εκείνων, οίτινες, κα- 
ταβα ίνοντε; εις τή ν  χώραν, εχουσι 'σ  τό  σακ- 
κούλϊ του; ψωμί καί τυρί, έξ εκείνων, ο'ίτινε; 
τρώγουσι τήν κριθήν καί πίνουσι τό  λαγκερο καί 
πωλοϋσι τον σίτον καί τον οίνον.

Δυστυχώς δέ αί ύποψίαι τής μ.ητρός, ά ν  καί 
¡/.άλλον έκ τής αγάπης ήν είχε πρό; τή ν θυγα
τέρα τη ;  προήρχοντο,: ήρχισαν ήδη νά ύποθάλ-

πω ντα ι ώς έκ τή ς αδιαφορίας τού γαμ,βρού —ρό; 
τέλεσιν τού γάμου. Δ ιό τι ημέραν τινά , Ινώ  ή 
Α γγελ ική  Ιρραπτεν έν ΰποκάμ,ισον βιαστικά- 
β ιαστικά σκυμμένη ’σ τό  βελόνι καί δέν είδε τόν 
Χρηστόν διερχόμενον, ούτος π λησ ίασα ; τή  είπε νά 
μή β ιά ζετα ι, γ ια τ ί  ’σά δέν τ ά χ ’ έτοιμα κάνουνε 
τό  γαμο τό Π ασχα. Τότε  δέ, ύψώσασα τού; 
γλυκείς οφθαλμούς της, άνεστέναξεν ή  ’Α γ γ ε 
λική, δ ιό τι ήσαν οί λόγοι ουτοι πικροί. « —  Τ ί 
λές, Χρηστό μου; πρώτη φορά σ’ άκουσα νά 

! ’πής τέτοιο λόγο», τώ  είπεν, ενώ εκείνο; άπήρ- 
χετο., I Ιλήν όμ.ως καί παρά τά  κρυφά δάκρυα 
της καί τούς στεναγμού; τή ;  Μ αριώ ; ό γάμο; 
άνεβλήθη, δ ιότι τά  προικιά δέν ήσαν κα τά  τήν 
όρισθείσαν ημέραν έτοιμα.

Έ κ τ ο τ ;  περισσότερον ή ’Α γγελ ική  ένεθυμεΐτο 
τόν άδελφόν της λέγουσα ότι, άν ή τανε ό Μ ή- 
τσος έδώ, Οενά γινόντανε ό γάμος μου. Ά λ λ ’ ό 
μπάρμπα Θ ωμά; έσιώπα, δ ιό τι έκάστη αύ τή ; 
λέξις έσφαζε τή ν καρδίαν του, δ ιότι τ ά  χείλη 
του δέν ετόλμ,ων νά έκφέρωσιν ο,τι ήθελον, δ ιότι 
ή γάπα πολύ τή ν ανεψιάν του καί έλυπειτο τήν 
Μαριώ. ΙΙαρηγορείτο όμ.ως έφ' όσον έβλεπε τό 
Χρήστο, όστις άν καί δέν έφαίνετο ψυχρός, ούχ 
ή ττον ό μπάρμ,πα Θωμ.ά; διέκρινεν, ό τι πολύ 
σπανίως άνταπεκρινετο εις τή ν θερμότητα τής 
’ Α γγελ ικής καί εις τ ά ;  μ.ητρικάς δεξιώσεις τής 
πενθεράς του.

—  Δέ σέ ήκουσα ποτέ, 'σά νειόγαμ,βρος, νά 
τράγουδήσης, τώ  ε”λεγε μίαν έσπέραν εις τό δεί- 
πνον ή  Μαριώ.

—  0 5 ! πού μάς άφίνουν ή δουλειαίς καί τ ά  
ν τέρ τια ·, άπήντησε ψυχρώς εκείνος.

Ό σημέραι δέ καθίστατο ζωηρότερα ή  ψυχρό- 
τη ς  τού Χρήστου, δ ιό τι ενώ πρότερον δ ί; καί 
τρις τή ς  ήμερα; ήρχετο εις τή ν οικίαν τής νύμ
φης, παρετηρήθη, ό τι ά π α ξ μόνον καί επ ' ολί
γον ήρχετο, προφασιζόμενος, ο τι έχει δουλειαίς, 
ότι θά κατάεβάση λάδι, ό τι έχει κλάδο καί 
άλλα , καί άλλα- μ.άλιστα δέ ή θειά Παρασκευή 
ήμ.έραν τινά  εξύβρισε τή  νύμ.φη τη ς τή ν 'Α γ γ ε 
λική, δ ιότι δέν έπήγε νά τής δώση συχέριο νά 
ψήση. Κ α ί παραπλήσια άλλα , μικρά ρ.έν και 
άσημα καθ’ έαυτα, φοβερά όμως καί δη λη τη 
ριώδη διά τάς άλγούσα; καρδίας, διεδραμ.ατί- 
ζοντο  από τής αναβολής τού γάμου.

Ή  πριότη χαρά καί άνθηρότης τή ς Ά γ γ ε λ ι -  
χ.ής βαθμηδόν μετέπ ιπτε, καί άν ούδέποτε έ- 
τόλμ α  νά έκφέρη τι, έπροδίδετο όμως, δ ιότι άπο 
τά  £οδαλά χείλη της έξηλείφθη ό γέλως καί 
από τούς οφθαλμούς τη ς  ή ζωηρότης.

Ή  ’ Α γγελ ική , ή  μηδέποτε κίσθχνθεϊσα χα
ράν, έχαιρέτισεν έν τ ώ  προσώπω τού Χρήστου 
τήν ευτυχίαν της, ένθυμουμ.ένη δέ τά ς  άνασκιρ- 
τή σε ι; τή ς  καρδίας τη ς  κατά. τή ν πρώτην εκεί
νην έσπέραν, καθ' ήν έκαμάρονε τό Χρήστο 'σ  το
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πλευρό της, καί παραβάλλουσα τα ύ τα ς  πρός 
τούς ναρκώδεις φόβους τή ;  σήμ.ερον, έμ.ελαγχόλει 
καί απαίσια έσκέπτετο.

Η μ έραν τινά , εύρισκομένη μόνη, ήρχισε νά 
κλαίη μή νοήσασα τη ν  μητέρα τη ς είσελθούσαν.

—  Γ ια τ ί κλαίς, ’Α γγελ ική  μ,ου; τή ν ήρώτη- 
σεν ή  δυστυχής μ.ήτηρ· αΰτη  δέ ταραχθείσα, 
ύψωσε τούς θολού; όφθαλμ.ούς τη ς  καί είπε· « — Έ - 
Ουμήθηκα τό  Μ ήτσο», σπογγίσασα έντα ύ τώ  τά  
δακρυά της· πλήν όχι, κα τά  τήν στιγμήν εκείνην 
ε'κλαιεν ή ’ Α γγελ ική  διότι είδε διερχόμενον τό  
Χρήστο, χωρίς νά σηκών/·, τά  'μ.άτιά του νά τή  
χαιρετίση.

Ό  μ.πάρμπα Θ ωμάς σκεπτικός καί ένωχλημέ- 
νος έφαίνετο, ώς έκ τής ψυχρότητος μ.εθ’ ής καί 
πρός αυτόν έ τ ι έφέρετο ό Χρήστος, ον διάφορον 
όλως ένόμιζεν, ώ σ τε  πολλάκι: ήθέλησε νά γραψη 
καί τού Μήτσου περί τούτου, άλλά, φοβούμενος 
μή έτι μάλλον έπαυξήση τό  κακόν, ανέβαλλε 
καθ’ έκάστην, σκεφθείς ότι προτιμότερον είνε τή  
παρεμ.βάσει τού παππά νά πληροφορηθή τήν 
α ιτία ν τής άπομακρύνσεως τού γαμ.βρού του. 
Εύρών λοιπόν τόν παππάν τώ  έξεμυστηρεύθη πάν
τα, παρακαλών αυτόν νά όμιλήση τού Χρήστου, 
όπως ’ξέρει ή άγιωσύνη του μέ τρόπο.

Κ α ί ό μέν ΐερεύς έκαμε τό  καθ’ εαυτόν, άλλά 
μάτην, ό πολυάσχολος Χρήστος αγρόν ήγόρασε, 
τυπ ικώ ; μ.όνον καί χάριν τω ν συγχωριανών του 
έπισκεπτόμενος ενίοτε τό  γέρω  Θωμ.ά, ολίγον δέ 
φροντίζων νά εξάλειψη τή ν κατάδηλον ήδη διά- 
στασιν.

Ά λ λ ’ ή  Μαριώ, γυνή καί μήτηρ συνάμα, τάς 
γυναικείας δολοπλοκίας δ ιπ λώ  όφθαλμώ δ ιαβλέ- 
πουσα, ποσώς δέν έπείθετο,όπ έξ εαυτού ό Χρής-ος 
έφέρετο πρός αυτού; τοσούτον άνοικείως, ά λλ ’ οτι 
κακός τ ις  έτερος δαίμ.ων ύπεκίνει τά ς  φιλοκτεά- 
νους διαθέσεις του. Δ ιό τ ι ημέραν τ ινά  ή  συμπε
θέρα τη ς  ή  Παρασκευή, ή  καί μήτηρ τού γαμ.
βρού, γαυριώσα έλεγεν, ότι τού παιδιού της τοΰ- 
πρεπε νά πάρη filó, γ ια τ ’ είνε μοναχογυιός κι’ 
άδελφάδαις δέν έχει. Δ ικαίως όθεν ή Μ αριώ ύπε- 
νόει, ο τι έκ τής μ.ητρός τού Χρήστου προήοχετο 
ή  ψυχρότη; του.

Κ α ί ή  Μαριώ δέν ε’φοβείτο μή ή θυγάτηρ αύ- 
τής μείνη άγαμ,ος, δ ιότι έν ώ  τόπ ω  έ ζω ν  οί γαμ.- 
βοοί γυρεύουνε νυφαδαις, ά λλά  δ ιό τι ή το  μ εγάλη  
ή προσβολή καί φοβερά ή  περιφρόνησις νά χα- 
λάση ό γάμ.ος μ ετά  τριών μ,ηνών συνοίκησιν τού 
γαμ.βρού καί τή ς  νύμφης. Τούτο είνε διά τόν 
άγνόν χωρικόν δίλημμα ζωής καί θανάτου, δ ι’ ο 
καί ί τ ι  μάλλον ό γέρω  Θωμάς έσκέπτετο τάς 
συνέπειας καί τήν διά βίου έχθραν, ήτις έπί 
ολας γενεάς θά ύφίστατο μεταξύ τώ ν  δύο οικο
γενειών τω ν, ή  ό τι ή  Α γ γ ε λ ικ ή  δέν θά ένυμ- 
φεύετο τόν Χρήστον.

Ώ ς  ε'κ τούτου δ πεπειραμένος γέρω ν. όλαις |

I δυνάμεσι προσεπάθει νά μ,εταπείση τόν γαμ.· 
βρόν καί το ι δέ ούτος ούδέποτε έξέφερεν, ό τι δέν 

I θά στεφανωθή τ/ιν Α γγελ ικ ή ν , ούχ ή ττον  όμως 
I τ ά  πράγματα  τού το  έδείκνυον, δ ιό τι ένώ διά 

τό  Π άσχα  δέν έμεσολάβει ή δεκαπενθημ.ερία 
μόνον, έν τούτοι; ούδέ λόγον έκαμνε περί τού 
προσεγγίζοντας γάμου του, ούδέ κ α τ ’ έλάχιστον 
ήτοιμ.αζετο. Π άντες δ ’ έν τ ώ  χωρίω διέδιδαν, 
ο τι έχάλασεν ό γάμος τής Α γγ ελ ικ ή ς , καί πάν
τες  έμέμ.φοντο τόν Χρήστον διά τούτο.

Μ άτην δ μπάρμπα Θωμάς ανέβαλλε νά γράψη 
τού Μήτσου καί νά δ ίδη  έντασιν εις τή ν γερον
τικήν ύπομ.ονήν του καί νά παρακαλή συγγε
νείς καί φίλους νά ομιλήσουν τού Χρήστου διά 
τούτο, δ ιό τι ή Λαμπρή ήλθε καί διήλθε πικρά, 
χολώδης, ά λ λ ’ δ γάμος δέν έγένετο, προφασισθέν- 
τος τόρα τού γαμ.βρού, ο τι δέν ή το  ετοιμ.ος.

Ή  Μαριώ καί ή  Α γ γ ελ ικ ή  ήσαν έξ έκείνων 
τώ ν υπάρξεων, αΐτινες εγείρονται στενάζουσαι 
καί κατακλίνοντα ι δακρυρροούσαι, έξ έκείνων > 
αίτινες λικνιζόμενα! ύπό τής δυστυχίας άδυνα- 
τούσι νά πιστεύσωσιν, ό τι έν τ ώ  κόσμω ύπαρχε1 
χαρά καί γέλως, άν δέ ποτε ε’χάρησαν διά τ ί  
στιγμ ιαίοι; ή έγέλασαν, έμιμούντο καί τό τε  τούς 
άλλους, διό καί τό  ποτήριον τούτο ¿κένωσαν μέ
χρι τρυγός σιωπήσασαι.

Π λήν μεθ’ ολα τα ύ τα  ή  Α γ γ ε λ ικ ή  ήτο νεά- 
νις, άνθος, δπερ άν καί ούδέποτε έθωπεύθη ύπό 
χρυσιζουσών ηλιακών άκτίνων, είχεν όμως φύλλα 
χλωρά, χρώμα, πελιδνόν μ.έν άλλά  πάντοτε 
χρώμ.α ζωής, καί άπό τή ς  αναβολής ή μάλλον 
τής ματα ιώσεως τού γάμου τη ς έπλημμύρει ή 
καρδία τη ς  απελπισίας καί ή  διάνοιά της σκό
τους. Δέν είργάζετο, δέν έκαλλωπίζετο , δέν έ- 
γέλα , πλήν ούτε εκλαιε, δ ιότι ή καρδία φθίνουσα 
αποξηραίνεται.

Τήν χθές έ τ ι ανθούσαν ευτυχίαν της, ϋφ’ ής 
έγαλουχείτο καί άφ’ ής ήρύετο χαράν, ζο>ήν, 
έβλεπεν αίφνιδίως τρεπομένην έπί τό  αντίθετον, 
δ ιότι ή  δυστυχής ήτο μ.ικρά άκόμ.η καί δέν 
είχε γνωρίσει έν τ ώ  κόσμ,ω ή τά  δύο άκρα μό
νον, βαθεΐαν δυστυχίαν καί όλ ίγας στιγμ.άς εύ-

Τυ^ “ ς· „ .
Ό  γέρων Θωμάς βλέπων, ότι ουδεποτε ή  τύχη

έγέλα  αύτώ  ε’ιλικρινώς, ά λλ ’ ότι τουναντίον καί 
κ α τά  τή ν εσπέραν τού βίου του ώφειλε νά ΰπο- 
σ τή  τήν πικροτεράν πασών τώ ν  θλίψεων, ήναγ- 
κάσθη πλέον, έν τη  απελπισία του, νά παρη- 

ι γορή τή ν δυστυχισμένην ανεψιάν του, ήν δσην.έ- 
ραι ε'βλεπε φθίνουσαν καί τοκομενην, ψιθυρίζων 
ώσεί μοιρο'/ογών τή ν κοινήν παροιμ.ίαν — «χαρά  
’σ εκείνο τό  κακό ’ πού θάρθη μοναχό του».

Έ γραψ ε τέλος καί τού Μήτσου τά ς  λεπ το
μέρειας τώ ν  δ ια τρεξά ντω ν παραινών συνάμα 
αύτόν καί έν τ γ , επιστολή του νά  κάμη ’σάν 
φρόνιμος άνθρωπος, δ ιότι δ γέρων έγνώριζε τόν
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χαρακτήρα του ανεψιού του καί ήσθάνετο πό
σον δ.υσοιώνιστος θά τ 'ό  έφαίνετο ή επιστολή 
αυτή. Ά λ λ α  πριν ή λαβή  άπάντησιν, ημέραν 
τινά  έμαθε» εις τή ν  χώραν, ό τ ι τό  12°' τά γμ α , 
παρ’ ώ  ήτο κα τα τεταγμένος δ Μ ήτσο;, δ ιετά - 
χθη νά μεταβή  αυτόθι. Κ α ί ηύχαριστήθη μέν, 
δ ιό τι θά ε'βλεπε τό  Μήτσό του  μέ στολή, ά λλ ’ 
οχι τόσον, δ ιό τι ¿φοβείτο συμπλοκήν τινα  μ ετά  
τού Χρήστου.

Ώ ς  άκτίς όμως χαράς έλαμψεν ή είδησις 
αϋττ) εις τά  πρόσωπα τή ς μητρός καί τής Α γ 
γελικής, δ ιό τι έπίστευσαν α ί δυστυχείς, ό τι ό Μή- 
τσος θά ήδύνατο νά μεταπείση  τόν Χρήστον.

Ε ντού το ις τό  τα γμ α  ήλθε καί δ γέρω θω μ άς 
¡06 τα, νύφη του καί τήν ανεψιάν του μετέβησαν 
νά ϋποδεχθώσι τόν Μήτσον, δν π ράγματι είδον 
ύγιά, εΰρωστον, παλληκάρι. τόν ήσπάσθησαν, τόν 
ένηγκαλίσθησαν υ.έ παλμούς καί δάκρυα χαράς. 
Εκείνο; όμως άνυπομόνως ήρώτα νά μαθη τήν 
α ιτία ν τή ς  άπομακρύνσεως τού γαμβρού του, καί 
έφαίνετο τοσούτον τεταραγρ.ενος ώ σ τε  θά έλεγε 
τις, ο τι οί όφθαλμ.οί του έπλημυ.ύρουν οργής.

Ό  αδελφός άνά στιγμήν στρεφόμενος πρός 
τήν αδελφήν, ήν έβλεπε χλωμήν, τή ν  έπαρηγό- I 
ρει, μάλλον προσπαθών νά άνακαλύψη τό άλγος 
τής καρδίας της, εκείνη όμως έσιώπα, δ ιό τι έπε- 
θύμει νά τώ  είπη πλείονα όσων ήδύνατο. Ά>,λά 
μ ετ ’ ολίγον ή  σάλπ ιγξ ήχήσασα αίφνιδίως απέ- 
σπασε τον Μήτσον τόσον φ ιλ τά τω ν  προσώπων.

Κ α ί έλυπήθήσαν υέν δ ιότι έ—' όλίγας μόνον 
σ τιγμ ά ; είδον τό  Μήτσο, ήσθάνθησαν οίκους έν 
τή  βαρυθυμούση αύτών καρδία παρήγορον άνα- 
κούφισιν.

Καθ' ίιδόν ό γέρων συνεβούλευε τά ς  γυναίκας 
νά μη παροςύνωσι τό  Μήτσο, φοβούμενος μείζονα 
κακά, καί δυστυχώς δεν έψεύσθη, δ ιό τι τήν 
προσεχή Κυριακήν ¿πί ήμερησία άδεια ό Μήτσος 
έλθουν εις τό  χωρίον, πρώτον κατηυθύνθη εις τήν 
οικίαν τού Χρήστου, δν ευρών παραφόρως έξύ- 
βρισε καί ήπείλησε, τούθ’ οπερ κατεφόβισε τόν 
γέρω - Θωμάν καί τά ς  γυναίκας, ώστε τού λοιπού 
¿νήργησαν ί'να μή τώ  χορηγήτα ι άδεια.

'Ημέραν παρ’ ημέραν έν τή  οικογένεια ¿κείνη 
οί στεναγμοί καί τ ά  δάκρυα έπηύςανον, ώσεί 
τ ά  άθώα εκείνα πλάσματα  έξώφλουν προπατορι- 
κάς αμαρτίας.

Τ ά  πρόσωπα τή ς  Μαριώς καί τή ς  Α γ γ ε λ ι 
κής Ιδίως ήλλοιώθησαν έπί τοσούτον, ώστε ¿νό
μ ιζε —ες, ότι, ύπό τούς διαφανείς οφθαλμούς των, 
διαβλέπει τρέμον, σβύνον τό  φως τής ψυχής τω ν.

Ή  'Α γγ ελ ικ ή  δεν ήτο πλέον ή ροδαλή εκείνη 
χωριατοπούλα, αλλά  ή  μάρτυς παρθένο; ή προ- 
παρασκευαζομένη νά κα ταλ ίπ η  σώμα παγερόν 
διά ψυχήν άγνήν.

Κ α ί έβλεπέ τ ις  νύκτα καί ημέραν έν τώ  προ- 
σώπφ έκείνφ τ ώ  προκαλούντι τήν συμπάθειαν,

δ ιότι είχε πάντοτε τούς γλυκείς όφθαλμ.ούς 
υγρούς, τ ά  χείλη κλειστά  καί τά ς  παρειάς ώχράς.

Ά λ λ '  ό μπάρμ.πα Θωμ.άς;

Ό  μπάρμπα θω μ ά ς έροίφθη εις τή ν εργα
σίαν, άνελπις, βλέπων τον θάνατον έκ τού  σύνεγ
γυς, είργάζετο ώσεί είχεν ηλικίαν νέαν καί πο
λυάριθμον οικογένειαν. Π άντο τε  σιωπών, πάντοτε 
κατηφής, μέ τή ν κεφαλήν πρός τ ά  κά τω , κυρ- 
τούμενος όλως ύπό τήν λάγιαν αύτοϋ κάππαν, 
ύφίστατο μεθ’ υπομονής τά  πάντα , διότι, ώς έλε- 
γεν, —  όπ' αγαπά ό Θεός παιδεύει.

Σ υ χ νό τα τα  κατέβαινε» εις τή ν  χώραν διά νά 
βλέπη τό  Μήτσο, ά λλά  πάντοτε έπέστρεφε σύν- 
νους καί τεταραγμένος, δ ιό τι ο Μήτσος, τοσούτον 
όρμητικώς καί μανιωδώς έξεφράζετο κα τά  τού 
Χρήστου, ώστε ουδέποτε ό γέρων έπείθετο, ό τι θά 
ήδυναντο τού λοιπού οι δύο οΰτοι νά ζήσωσιν έν 
τ ώ  αύτψ  χωρίω.

Νεαρός δ Μήτσος καί χωρικός καί σ τρ α τιώ 
της, ήσθάνετο σφόδρα τή ν προσβολήν εκείνην, 
καί δεν θά άπέφευγε βεβαίως νά έκδικηθή έπί 
ευκαιρία. Αικαίως δθεν δ μπάρμπα θω μ ά ς έ τα - 
ρ ά ττε το  άκούων τόν ανεψιόν του άπειλούντα, ότι 
θά πιή τό  αίμα τού άτιμου ¿κείνου ανθρώπου.

Πολλάκις ή Μαριώ καί ή Α γ γ ελ ικ ή  ήρώτων 
τόν γέροντα, έπιστρέφοντα έκ τής πόλεως, τήν 
α ιτία ν τή ς τοσαύτης του μελαγχολίας, πλήν 
εκείνος ¿σιώπα,, δ ιό τι δεν ήθελεν $”τ ι  πλέον νά 
έπαυξήση τ ά  ά λγη  τω ν. Ή  Μαριώ όμως ήτο 
μήτηο καί ένόει, δ ι’  δ συχνά -  συχνά κατηράτο 
τόν άχρόνιαγο τό  Χρηστό, ’πού τή ς έφερε τέτο ια  
δυστυχία ’σ τή  φτώχεια της.

Κ α ί βεβαίως θά ηΰχετό τ ις  τ ά  δεινά τω ν  νά 
είχον τέρμα τά ς  άράς τα ύ τα ς καί τ ά  δάκρυά 
των, δ ιό τι βαθμηδόν δ χρόνος θά ¿κάλυπτε μέ 
λήθην τά ς  άφυπνισθείσας έκ.εινας ευτυχείς ημέ
ρας, άν οχι τάς άνοιχθείσας πληγάς τω ν  καρδιών 
τω ν. Ά λ λ ά ,  δυστυχώς, οχι, δ ιό τι ή  τύχη τω ν  
ήτο σφόδρα απηνής.

Ό  Μήτσος οργίλος καί αποφασιστικός, αισθα
νόμενος τήν καρδίαν του αίμασσουσαν καί δι- 
ψωσαν έκδικήσεως, δεν ¿δίστασε, νύκτα τινά  
σκότους καί χειμώνος, αφανής νά διέλθη τούς 
στρατώνας καί ποδί π τερω τώ  νά άνέλθη εις τό 
χωρίον, όπερ μόνον μίαν ώραν τής πόλεως απεί
χε, διά νά εύρη τό  Χρήστο  καί κορεσθή έκ τού 
αϊμ.χτό; του.

Ούδείς γνωρίζει πού υπάγει καί τ ι  πράττει, 
ό ταν ή  διάνοια του ναρκούται ύπό τά ς  αναθυ
μιάσεις μεθυούσης καρδίας !

Κ α ί, κακή τύχη  ! μόλις πλησ ιά ζει εις τό  
χωρίον, βήματα  π λα τέα  ίππου τόν σταμ α τώ σ ιν 
όπισθεν μιάς ελαίας.

Ή τ ο  τό άλογον τού δυστυχούς Χρήστου, οπερ 
εκείνος ώδήγει, νύκτωρ κατερχόμενος εις τήν 
χώραν δ ι' εργασίαν.
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Ό  Μήτσος τόν διακρίνει ά λλά  φοβείται, δ ιότι I 
μ ελετά  έγκλημα, καί υποχωρεί άλίγον, ένψ έν- 
τα υ τώ  έγείρει τό  όπλον του, ώσεί θέλων νά έκ- 
δηλώση τή ν άπόφασίν του, καί ρ ε τά  στιγμήν 
πυροβολεί.

Ό  πυροβολισμός ή το  κωφός, δ ιό τι έπεσεν έπί 
σώματος.

Ό  ίππος άφηνίασε, σ τεναγμό; βαθύς έξήλθε 
τω ν ημίκλειστων χειλέων τού δυστυχούς ¿κείνου, 
ένω δ νεαρός φονεύς, ταχύς ώς αστραπή, μ.ετ’ 
ολίγον έκοιμάτο ύπό τή ν σ τρα τιω τική ν β ε .ύ ν -  
τσ α ν  του , δ ιό τι καί πάλιν είσήλθεν εις τόν στρα
τώνα όπως έξήλθε.

Τήν ώραν ¿κείνην δ ύπνος ¿δέσποζε πάντων, 
άλλά τ ις  οιδε τ ί  φρικώδες ονειρον κατεσπάραξε 
τήν δυστυχή μητέρα τού Χρήστου, καί τ ις  απαί
σιος ρογχαλισμός αφύπνισε τόν γέρω -Θ ωμάν.

'Εντούτοις τό  μέλαν περίβλημα τή ς νυκτός 
ήρθη καί γα λα κ τώ δη  χροιάν δ ουρανός λαμβά- 
νων, άπεκάλυπτεν εις τ ά  ομματα  τού χωρίου τό 
μοιραίον έκεϊνο π τώμα . Τό είδεν εις, καί έσιώ- 
πησεν, άλλος, σφραγίσας τούς όφθαλμ-ούς, άπήλ- 
θεν, ά λλά  τό  φώς τής ημέρας έμαρτύρει τό  έγ
κλημα, καί πριν ή  δ ήλιος διαλύση τη ν παγε
ρά» νυκτίαν πάχνην, ύπό τούς διατόρους θρήνους 
δυστυχούς μητρός καί τά ς  οξείας οίμωγάς συγ
γενών καί φίλων μετεφερον τά π τώ μ α  εις την 
οικίαν.

Πλήν ή  Παρασκευή ήδύνατο νά κλαίη καί νά 
φωνάζη, ά λλ ’ ή  δυστυχής Μαριώ, έπί τ ώ  άκού- 
σματι τού τερατώδους έκείνου γεννήματος τής 
νυκτός, έπεσε λιπόθυμος καί οΰδέ ώφειλε, ούδέ 
ήδύνατο νά κλαίη.

Ή  Μαριώ έπί ξυλίνου κρεββατίου ημιθανής, 
ή δυστυχής Α γ γ ελ ικ ή  πλησίον της καθημένη μέ 
τάς χεϊρας ¿σταυρωμένα; καί κλαίουσα, δ δυσ- 
τυχής γέρων μέ τή  σκούφια του μέχρις όφρύων, 
περιτετυλιγμένος εις τή ν πεπαλαιωμένην κάππαν 
του καί καθήμενος παρά τή ν 'σβεσρένην άνθρα- 
κ ιάν το ιαύ τη  ήτο ή  εσωτερική είκών τής οικίας 
εκείνης, δ ιότι ή  Παρασκευή άπιύλεσε τόν υιόν I 
τη,ς, καί π ά ντα  τα ϋ τα  τά  πλάσματα  θά άπέτι- 
νον τό  χυθέν αίμά του.

Κ α ί δέν έβράδυνε τούτο νά κ α τα σ τή  'ψηλαφη
τόν, δ ιό τι δ φονεύς τού Χρήστου, άν καί κεκα- 
λυμμένος ύπό τόν πυκνότερον πέπλον τού μυστη
ρίου, ύπήρχεν όμως, ώς πάντες έπίστευον, έν τή  ι 
οικία τή ς  Α γγ ελ ικ ή ς . Ά λ λ ά  τ ις  ήτο ούτος; αί 
γυναίκες οχι, έλεγον πάντες, δ Μήτσος, επίσης ; 
οχι, δ ιό τι ουτε άδεια  τ φ  έδίδετο, μόνος συνεπώς 
έναπέμενεν δ μπάρμπα Θωμάς.

Κ α ί τούτο μέν ούδείς πεποιθώς έμαρτύρει, 
πλήν όμως παντες ήναγκάζοντο νά δμολογώσι. 
Διαδοθείσα δέ ή  ιδέα χύτη έπέφερε τή ν εις φύλα
κας κάθειρξιν τού δυστυχούς γέροντος.

“Η δη  μή έρω τά τε  περί τή ς  Μαριώς καί τής 

τ ο μ ο ε  ι ζ ' . —  1884

Α γγελ ικ ή ς , δ ιό τι έδει τό  μελανοδοχεΐόν μου νά 
πληρούται αίματος καί ούχί μελάνης, όπως έπι- 
/ειρήσω ισχνήν μόνον περιγραφήν τής θέσεως τω ν  
δύο έκείνων μαρτύρων. "Α ς  τά ς  άφήσωμεν κάλ- 
λιον νά έ'ρπωσιν ύπό τόν έρεβώδη δρίζοντα τής 
απηνούς τύχης τω ν.

Ό  μπαρυπα Θωμάς ή το  εις τά ς  φυλακάς καί 
ή το  ευχαριστημένος, δέν έλυπεϊτο, δέν έστέναζεν.

Ό  θέλων νά φιλοσοφήση έπί τού ανθρώπου 
τούτου πρέπει νά ήνε Σωκράτης, ’ Ιησούς· διότι, 
ώσεί τ ά  δεσμά τ ώ  παρείχον έλευθερίαν, ώσεί τό  
σκότος τής φυλακής έφεγγεν εις τή ν ψυχήν του, 
έφαίνετο ατάραχος, ήρεμος, καί δέν θά έδ ίσ τα ζέ  
τ ις  νά πιστεύση, ό τ ι δ γέρων εκείνος, πράξας τό  
έγκλημα, δέν ήλέγχετο, δ ιό τι δικαίως ¿τιμωρείτο.

Ά λ λ *  δ μπάρμπα Θωμάς, δ φέρων έπί τής 
ράχεώς του 75 έτών ημέρας πόνων καί κόπων, 
έπίστευεν ή μάλλον έγνώριζεν, ό τι δ ανεψιός του 
εΐνε δ φονεύς, δ ι’ δ καί χάριν τής νεαρά; έκείνης 
ύπάρξεως, ήν άνέθρεψε καί εναντίον τόσων τής 
τύχης καταδρομών, χάριν τή ς  Μαριώς καί τής 
αγαπημένης του Α γγ ελ ικ ή ς , ώμολόγησε μέ γλώ σ 
σαν σιδηράν, ό τι εκείνος ή το  δ δολοφόνος τού 

Χρήστου.
Έσκέφθη δ γέρων, ό τι ή  ήμέρα αύτοϋ ε’ βαινε 

πλέον εις τή ν δύσιν της, καί προΰτίμησεν ύπέρ τών 
νεαρών χρόνων τού ανεψιού του νά θύση το  άμυ- 

δρόν λυκόφως τού βίου του.
Ή  διήγησίς μας θά ή το  εντελής, πιστεύουεν, 

μέχρι τής άνω στιγμής, εάν τό άπροσδόκητον 
τραγικόν τέλος τού δυστυχούς μ π άρμ π α-θω μ ά  
δέν παρείχε π ράγμ ατα  ακόμη άφηγήσεως.

Ό  γέρων πάντοτε ώμολόγει, ό τι αύτος ητο δ 
ένοχος καί παρά τή ν θέλησιν μ άλ ισ τα  τού ανε
ψιού' του, όστις είχεν άπασαν τη ν τόλμην νά 
παρουσιασθή τή ν  επιούσαν πρό τή ς  δικαιοσύνης, 
έάν μή άνεχα ιτίζετο  ύπό τώ ν  δακρύων τή ς  μητρός 
του καί τής Α γγελ ικ ή ς . Ούδείς όμως έπίστευεν, 
οτι τό  δικαστήριον θά προκατελαμβάνετο τοσού
τον ύπό τώ ν γόων τή ς  θειάς Παρασκευής, ώ στε 
καθόλου νά παραβλέψη τή ν απάτην, ήν εκείνος 
έκαμε της καλής Α γγ ελ ικ ή ς , τή ν  συμπαθή 
ηλικίαν τού γέροντος κατηγορουμένου, το  σκοτει- 

| νον τώ ν  μ,αρτυριών τέλος, καί,σκληρόν! /ά γρά- 
ι ψη ερυθρά μελάνη τή ν  εις θάνατον καταδίκην 

τού δυστυχούς μπάρμπα θω μ ά
Ούδείς ποτέ ήλπιζεν, ό τι ή δικαιοσύνη δι 

εγκλήματος θά έξεδικεΐτο έγκλημα, καί πάντων 
ή  συνείδησις έκλονισθη, δ ιό τι ούδείς ποτέ έπί- 
στευσεν, ο τι α ϊ τρέμουσαι έκεϊναι χ.είρε; εκηλι- 

I διόθησάν ποτε μέ α ίμα  ανθρώπινον.
Ό  δυστυχής μπάρμπα θω μ ά ς άκούσας την 

. καταδίκην του, άπαγγελθεΐσαν στόμ α τι τού ϋπα- 
του αρχηγού τή ς δικαιοσύνης, ¿στέναξεν, ύψώσας 
τούς άφεγγεΐς αύτού οφθαλμούς, ώσει θελων να 
είπη τ ι, ά λλ ’ αί λέξεις του κατεπνίγησαν έν ένί

Ίδ
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β*θεΐ γογγυσμφ, όν αφήκε νά έξέλθη, δίκην άράς, 
των πελιδνών χειλέών του, καί ήρεμος, παρχδο- 
θείς εις τούς στρατιώτας, έπορεύθη εις τάς 
φυλ.ακάς.

Άπέθανεν έκτοτε, δυνάμ-εθα νά γράψωμεν, διότι 
άσιτος, έπί πολλά; ημέρας, κατέκειτο έν τή σκο
τεινή Εκείνη ; φυλακή, ήτις, ώς φαίνεται, καθ’ 
ύποτύπωσιν ώκοδομήθη των τρωγλών του Άδου, 
οίονεί έξοικειοϋσα, ζώντας έτι, -ιούς οπαδούς τοϋ 
Χάρωνος, ττρος την αΙώνιον αύτών κατοικίαν.

'Γην προτεραίαν τής έκτελέσεως τής άποφά- 
σεως δ γέρων έξωμολογήθη, ώς δ’ έλέχθη κατό
πιν, το μ-όνον παράπονόν του ήτο, ότι δεν τόν 
άξωσε ό Θεός νά ίδή τ’ άνεψίδιά του όποις τώλεγ’ 
ή καρδιά του, καί ότι θά τόν ένεταφίαζον ώς 
κακού ργον.

Εντούτοις ή άπόψασις έξετελέσθη καί ό μπάρ
μπα Θωμάς αναίσθητος όλως, τόν Θεόν έπικαλε- 
σθείς καί ευχηθείς τήν Αγγελική καί τή Μαριώ 
μόνον, διότι ματην δ αδρανής αΰτοΰ οφθαλμός 
έζήτει τό Μήτσο, ώδηγήθη επί τό ίκρίωμ.α, έν 
ώ καί αυθωρεί εξέπνευσε, πριν ή δ κατηραμένος 
εκείνο; λαιμοτόμος μολύνη τό άθώον αϊμά του.

Ουτω δέ δ δυστυχής μπάρμ-πα Θωμάς δέν 
έζησε μόνον, άλλά καί απίθανε διά τούς άλλους.

Ν ικ ο λα ο ε  Ιο- Στ λ μ α τε λ ο ε

ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ

"Οτε το πρώτον έφάνησαν εις τάς χώρας ήμών 
τά χημικά πυρεία, κατά τό έτος 1834, άκρως 
έθαυμάσθη καί τούτων ή έφεύρεσις, ή σχετικώς 
μέν προς άλλα; ούχί μεγάλη, άλλ’ όμως εΰεργε- 
τικωτατη. Καλώς ένθυμοϋμ.αι τόν καιρόν ότε, 
όπως άνάψη τις φώς, άπητεΐτο νά ήναι έφωδια- 
»τμίνος τέσσαρα τινά διάφορα πραγματα· χά
λυβα, χαλικα, -Ίσκαν καί θείον καί εις μ.έν 
τον χαλυβα έδίδετο συνήθως τό σχήμα ώτό; άν- 
θρωπίνου, ήνεωγμ.ένου κατά τό μ.έσον, δ δέ χαλις 
ήτο πάντοτε τετράγωνος, λεπτυνόμενος εις τά 
πέριξ, ή υσκα S i, σπανίζουσα παρ’ ήμϊν δσημέ- 
ραι και μ.όλις εϋρισκομένη εις τά φαρμ.ακεία ώς ι 
κρατητικη τού αίματος, ήφθόνει τότε παρά παντί 
όψοπώλη, ένεκα τής πολλής χρήσεως- αυτη κα
τασκευάζεται έξ άγαρικού φυομένουείς τά δάση, 
ίπί τοϋ κορμού τών μεγάλων δένδρων, κοπανίζε
ται ώστε νά γίνη άπαλωτάτη, ξηραίνεται, καί 
ουτω καθίσταται εύφλεκτος- τέλος, τό θείον έπω- 
λεϊτο εις σχήμ.α μακρών θρυαλλίδων έκ βάμ.βα- 
κος βαπτισμ.ένου έν αύτω. Έλαμ.βάνετο δ χάλιξ 
διά τής αριστερά; χειρός, στηριζόμενος επί τού 
λιχανού καί τοϋ μέσου δακτύλου, ετίθετο έπ’ 
αύτοϋ τμήμα τής ϋσκας πιεζόμενον διά τοϋ άντί- 
χειρος επί τοϋ χάλικος, καί τότε διά τής δεξιάς, 
κρατούσης τόν χάλυβα καί καταφερούσης αυτόν

έπί τής άκρας τοϋ χάλικος, έξεθλίβοντο σπινθήρες 
έξ ών ή ϋσκα ήναπτε. Καί μ-έχρι τοϋδε μ.έν είχες 
πϋρ, άλλ’ όχι καί φώς· τό φώς έγίνετο διά τής 
επαφής τοϋ θείου εις τήν καίουσαν ϋσκαν, έξ ού 
οί ροίθωνες έπληρούντο όσμής δριμείας προερ
χόμενης έκ τής άναφλέξεως τοϋ θείου, έπασχον 
δέ καί οί οφθαλμοί, καί τέλος πάντων άπέκτας 
τό φώς διά δαδός ή κηρίου, πλησιαζομ.ένου εις 
τήν πρασίνην καί άμ.υδράν τού θείου φλόγα.

Δόξα σόι δ Θεός! είχεν δ άνθρωπος φώς καί 
πϋρ.

’Αλλά συνέβαινε νά ήναί τις έφωδιασμένος τά 
τρία είδη εκείνα, νά τφ λείπη δέ τό τέ
ταρτον- ή νά τά ε"χη μ.εν όλα, ή υσκα όμως νά 
ηναι νοτισμένη, ώστε νά σβύνωνται έπ’ αυτής 
οί διά τ-ής τριβής τού χάλυβος μετά τοϋ χάλι
κος έκθρώσκοντες σπινθήρες· καί τότε, έν τφ 
σκότει τής νυκτός παραπαίων, δ πυρειοκόπος 
πολλάκις κοπάνιζε τόν άντίχειρα τής αριστερά; 
του, καί πρός τούς δρώντας ταϋτα έπί τής διαλει- 
πούσης φαύσεως τών ματαίων σπινθήρων παρί- 
στατο οίος γόης καταχθόνιόν τι κατεργαζό- 
μ.ενος. Αυτός άδημ.ονών έβλασφήμει, ή νοσούσα 
γυνή του οίμωζε βαρυαλγοϋσα, τό βρέφος γαστραλ- 
γούν έκλαυθμήριζε γοερώς, ή γραία μ ά ν α  παρέ- 
κει, ψηλαφούσα πλησίον τής κοίτης αυτής διά 
νερόν, άνίτρεπε τον έμπότην επάνω της, καί —  
τώρα τί θά είπούν! . . . —  ε’λεγε μεμ.ψιμοιροϋσα· 
φώς δεν άπεκτάτο, ούτε πϋρ πρός ιαματικόν τι 
άφέψημ.α, ή νύξ παρετείνετο ατελεύτητος, καί ή 
αΰγή δεν ήθελε ν’ άνατείλη.

Έκ τοϋ παραδείγματος τούτου, τού ουδόλως 
φαντασιώδους ή απίθανου, άλλά συνηθεστάτου 
κατ’ κείνους τούς χρόνους, μάλιστα δέ μεταξύ 
τών άπορωτέρών τάξεων, δυνάμεθα εύχερώς νά 
ε’κτιμήσωμ.εν τό άπόκτημα τών οϊων πυρείων 
εχομ.εν σήμερον.

Καθ’ ολους τούς αιώνας τούς πρό Χριστού, καί 
μέχρι τοϋ 1Ζ' ( ! ! )  μετά Χριστόν, δ πεπολι- 
σμένος άνθρωπος έπορίζετο τό πϋρ δΓ ών μέσων 
εϊδομ.εν ούδέ ένόει τό άτελές αύτών, μάλιστα δέ 
έθεώρει αυτά ώς επαρκέστατα, διότι δ άνθρωπος, 
πρό τής γνώσεως τοϋ τελειοτέρου, έξέλαβεν αεί
ποτε πάν δ,τι έτεχνάσθη ή έφεϋρεν ώς τό μή 
περαιτέρω τής τέχνης ή ίφευρέσεως· ένφ έξάπαν- 
το: άπειρα πράγμ.ατα απολείπονται εντι άγνω
στα εις αυτόν, καί εντός τών δρίων τής παρ’ 
αύτω φύσεως. "Οταν ή υσκα δέν ήναπτεν, οΰδείς 
έμέμφετο τόν τρόπον τοϋ πυρεύεσθαι, μή δυνά- 
μ.ενος νά κατανοήση έπιτηδειότερον άλλον, άλλ’ 
άπίδιδεν εις τήν ύσκαν τό πταίσμα, εις τόν χά
λυβα ή εις τόν χάλικα. Καί όχι λοιπόν ύπό 
τοϋ Προμ-ηθίως, άλλ’ ύπο τοϋ ΙΘ' αίώνος ϋφηρ- 
πάγη έκ τοϋ ούρα/ού τό πϋρ· διότι, καί άν τις 
παρετόρει ότι τό έν τω φωσφόρω ή έν πάση άλλη 
όλη έγκαθεύδον προέρχεται ώσαύτως έκ τής κλο
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πής έκείνης τού Προμηθέως, έχει δ ημέτερος αιών 
νά δοξασθή καί δΓ άλλο κατόρθωμ.α άσυγκρί- 
τως τολμηρότερο·/ κατά τοϋ έρισμαράγου Διός· 
ότι δουλώσας τόν κεραυνόν αύτοϋ διά παντοίων 
μηχανημάτων, τόν κατέστησε λύχνον βωβόν καί 
ολως άκίνδυνον

Τό τών χημικών πυρείων φαίνεται μικρότερον 
άλλά μ.ικρόν όμως είνε καί τό νά λέγη δ άνθρω
πος «  γενηθήτω φώς! » καί νά γίνεται έν ακα- 
ρεί φώς, καί συγχρόνως πϋρ ; Πρό πολλών αιώ
νων υπήρχε γνωστός δ φώσφορος, άλλ’ ιδού ότι 
οί αιώνες έκεϊνοι δέν έπρόλαβον τόν ΙΘ’ ώς 
πρός ταύτην τοϋ φωσφόρου τήν χρησιμωτάτην 
έφαρμογήν.

Όπωςδήποτε, τά πρώτα χημικά πυρεία δέν 
ήσαν δποία βλέπομε-/ αυτά σήμερον, έπί μάλλον 
καί μάλλον τελειοποιηθέντα. θά διηγηθώ τήν 
ιστορίαν των διά βραχέων, παρακαλ.ώ δέ τόν ανα
γνώστην, πρός μ.όνην ανταμοιβήν μου διά τόν 
κόπον, νά δώση προσοχήν άν έν τή οίαδήποτε 
σκευασία των ύπάρχη σταλαγμ.ος σ π ίρ το υ ' καί 
άν δέν ύπάρχη σταλαγμ.ός σ π ίρ το υ , νά παύση 
τού νά τά όνομάζη σ π ίρ τα , —  τούτο καί μόνον 
—  καί τοϋ λοιπού νά τ’ άποκαλή π υρεία  άπλώς, 
ή φώσφορα.

Έτι άπό τοϋ 1680 άνεκαλύφθη ύπό τίνος-χημι
κού, Godfrey Hanckwitz, ότι δ φώσφορος, τριβό- 
μενος μεταξύ φύλλων χάρτου χονδρού καί άνάπτων, 
μετέδιδε τό πϋρ εις ξυλάρια βαπτισθέντα προη- 
γουμίνως εις θειον- έκ τής άνακαλύψεως ταύτης 
παρήχθη τό αρχικόν σχήμα τών πυρείο/-/, λεγο
μένων τότε χημικών ή φωσφορικών. Άλλ’ αυτη ή 
άνακαλυψις, όλ.ίγον διαδοθεΐσα, δέν προήχθη εις 
βιομ-ηχανίαν, έπειδή πολύ βραδύτερου έπενοήθη 
ή έφαρμογή τοϋ φωσφόρου εις εν έκ τών δυο ά
κρων τοϋ ξυλαρίου. Εΐχον ‘λοιπόν έξακολουθήσει 
καί εκτοτε ύπέρ τόν ένα αιώνα νά τρίβωσι τόν 
φώσφορον μεταξύ δύο φύλλων χάρτου, ϊνα πρώ
τον προάξωσι πϋρ, έπειτα δέ φέρωσιν εις συνα- 
φήν μετ’ αύτοϋ τά θειωμένα κάρφη. "Εργα βρα
δέα καί επικίνδυνα.

Έν τούτοις, καθώς παρατηρείτε, σταλαγμός 
σ π ίρ το υ  δέν υπήρχε-/, ούτε εις τόν φώσφορον τών 
πυρείων έκείνων, ούτε εις τόν χάρτην έντός τού 
δποίου αύτός έτρίβετο, ούτε εις τά ςυλάρια, ούτε 
εις τό έπ’ αύτών θείον.

Έπενοήθη άκολούθως νά βάπτωνται τά ξυ
λάρια πρώτον έντός θείου, έπειτα δ’ έντός ρευ
στού τίνος συγκειμένου έκ διαλελυμένης χλωριού- 
χου ποτάσσης, θείου, κολοφώνια;, ρητίνης, κόμ.- 
μ.ιος ή ζαχαρεως καί κινναβαρεως (τούτου πρός 
χρωμ.ατισμόν). Οΰτω παρεσκευασμένον το κάρ- 
φος, έβαπτίζετο ύπό τοϋ θέλοντος πϋρ έντός φια- 
λιδίου περιέχοντας θειικόν όξύ, καί ήναπτε παραυ- 
τα διά τής χημικής συνεργεία; τοϋ όξέος τούτου 
καί τού χλωρικοϋ άλατος τής ποτάσσης. Τά

τοιαϋτα πυρεία, ούτε αύτά μή περιέχοντα ρανίδα 
σ π ίρ το υ , ώς βλέπετε, έφευρέθησαν έν έτει 1809, 
καί ήσαν κοινώς γνωστά έν Ευρώπη, άλλ’ έν τή 
’Ανατολή εΐσέτι ούτε έφαίνοντο, ούτε ηκούοντο 
παρ’ ήμϊν, διότι ή συγκοινωνία τότε υπήρχε βρα
δύτατη, διά τήν ε'λλειψιν τών άτμοπλόων καί 
τών σιδηροδρόμων, έσπάνιζον δέ καί αί έφημερί- 
δες, δΓ ών καί διά τού τηλεγράφου σήμερον 
πάσα αγγελία έφευρέσεως διαδίδεται έντός μιάς 
ήμ,έρας όπουδήποτε τής ύφηλίου. Δέν είχε λοιπόν 
ή Ανατολή ούτε ιδέαν τού νεοφανούς πράγματος, 
καί έξηκολουθούμ.εν νά κτυπώμ.εν τόν χαλυβα έπί 
τού χάλικος μέχρι τοϋ 1834 ή 35.

Τότε μόλις ώφθησαν εις τάς άγοράς τής ’Ανα
τολής πωλούμενα τά ώς ανωτέρω πυρεία· ό δέ 
ήμέτερο: λαός, βλέπων ότι έν τοΐ; φιαλιδίοις 
ύπήρχέ τι ρευστόν, ώνόμ,χσεν αύτό σ π ίρ το ν ,  επει
δή άδίδακτος ών, πάν ρευστόν έπιδεκτικόν άνα
φλέξεως ένόμιζε πνεύμα, τοϋ δέ πετρε) αίου ή 
χρήσις έτι τότε ύπήοχεν άγνωστος παρ’ ήμ.ίν.

Ημείς είδομεν τά πυρεία ταϋτα έν έ'τει 
1834, 35, καί ήδη άπό τού 1829 είχον έπινοη- 
θή άλ.λα τελειότερα, έπιτιθεμ.ένου ολίγου φωσφό
ρου έπί τού άκρου τών θειωμένων ξυλαρίων πρώ
τοι δέ συνέλ.αβον τήν ιδέαν ταύτην οί Ι’ερμ.ανοί, 
καί συγχρόνως χημικός τις (Άγγλος ούτος John 
Walker όνομαζόμ.ενος ) έπενόησε τά φωτοφόρα 
πυρεία , ίδών έκ τών πειραμ.άτων του έπί τής 
χλωριούχου ποτάσσης, Ο τι ή ούσία α υ τ η  δύναται 
τριβομένη έπί ύαλοχάρτου ν’ άναφλεχθή έν στιγ
μή χρόνου, καί νά μεταδώση τήν φλόγα εις ξυ- 
λάριον, έφ’ ού ολίγος τις φώσφορος.

Τά τελειότερα ταϋτα πυρεία έπεφάνησαν εις 
τήν ’Ανατολήν όχι πολύν καιρόν μετά τά τών 
φιαλιδίων— Ώ ! έλεγον όλοι μετά θαυμασμού 
δοκιμ-άζοντες τά νεώτερχ· αύτά είνε τωόντι καλά !

Καί ε'βλεπον μέν ότι ταϋτα ήσαν ξηρά, καί 
πνεύμα δέν περιείχον, άλλ’ έξηκολούθησαν καί 
ταϋτα νά όνομαζωσι σ π ίρ τα , οί μ.έν τυφλοί, οί 
δέ έθελοτυφλούντες. Έγώ ήμην έκ τών τυφλών, 
έπειδή ούδεμίαν είχα χημικήν γνώσιν, ούδείς δ’ 
έφρόντιζε νά μέ διίαξη οτι φο/σφορος καί οχι οί- 
νόπνευμ.ά τι παρήγε τήν τοϋ πυρείου άνάφλεξιν.

Τό 1845, έτερος χημικός (Sehrcetter, κατοί
κων έν Βιέννη), κατέστησε τόν φώσφορόν του 
άμορφον, θερμαίνων τόν κοινόν φώσφορον εντός 
αερίου μή ποτίζοντος αύτόν, διά δέ τοϋ οϋτω 
παρεσκευασμενου φωσφόρου κατεσκεύασε πυρεία 
πολύ άκινδυνώτερα τών πρό αύτών τούτων δέ 
καί γίνεται χρήσις μεχρις σήμερον. Γπερτεροϋσι 
δέ πάντων άναντιρρήτως τά έπιγραφόμ.ενα « \ ιιΐ- 
can, trade-mark Tidaholin*» καθό καί άσφαλ- 
τα καί όλως ακίνδυνα, έπειδή δέν άνάπτουν άν 
δέν τριβώσιν έπί τής χημικής ούσίας, ήτις είνε 
αλειμμένη έπί τής θήκης των, καί τέλος εύωνα- 
γνωστόν ότι δέκα θήκαι, ών έκάστη περιέχει 60
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πυρεία, δίδονται άντί 30 λεπτ., τουτέστι ττρος 3 1 
λ. τά 60. “Αν έξ Λυτών έφωδίαζεν ήμάς ή κυβέρ- 
νησις ( τό γε νυν ¿χον μονοπωλούσα), καί κατά. 
τούτο θά έπρονόει ύπέρ της χώρας λυσιτελώς *.

Σ π ίρ τ ο  λοιπόν ούτε αύτά περιέχουν, άλλα τό 
πλήθος επιδένει όνομάζον σ π ίρ τα  παν είδος χη
μικού πυρείου. Σ π ίρ τ ο  S i τί σημαίνει ; Σ π ίρ τ ο  
είνε λέξις ιταλική- Spirit Ο Santo δηλοϊ Άγιον 
Πνεύμα- spirito di vino, δηλοϊ οινόπνευμα, 
spirto S i άπλώ,, δηλοϊ πνεύμα άπλώς- ώστε 
πνεύμα οίονδήποτε άγιον ή σατανικόν S h  υπάρ
χει έν τοϊς πυρείοις. Καί πώς λοιπόν έξακολου- j 
θοϋμεν να όνομάζωμεν αύτά σ π ίρ τα , καί όχι 
πυρεία ή φώσφορα, ένω ούδέ οί ’Ιταλοί, εις ους 
ανήκει ή λέξις σ π ίρ το , S h  τ ί  λέγουν spirti, 
άλλα fiammiferi; Είπε σ π ίρ το  εις τόν ’Ιταλόν- θά 
έκλάβη ότι τω όμιλεϊς περί οινοπνεύματος, ουδό
λως S i περί πυρείου.

Ό  ρητινίτης περιέχει σ π ίρ το , ό καμπανίτης 
μάλιστα, ό μηλίτης ωσαύτως- πας οίνος περιέχει 
σ π ίρ το , ό ζύθος αύτός περιέχει τό σ π ίρ το  του, 
οσάκις S h  προστεθή -καί άλλο- έπειτα ή ^ακή, ! 
τό κονιακόν (cognac ), τό ρούμι, ή ζινέβρα, τό 
βράντι, τό κιούρασον (curaçao), τ ί  πολυώνυμα 
ροσόλια, ή άψινθίτις, περιέχουν τό σ π ίρ το  των 
μόνα τά λεγάμενα σ π ίρ τα  S h  περιέχουν σ π ίρ -  
r o y  S h  περιέχουν ούδ’ όσον ό νους του ινδικού 
όρνιθος. Καί όμως θέλομεν αύτά πρό πάντων νά 
όνομάζωμεν σ π ίρ τα .

’Ακούσατε εις τάς τριόδους τούς πωλητάς 
των- —  Σπίρτα καλά ! —  Εινε άληθές οτι μόνος 
ο πληθυντικός τούς σώζει, δι’ αύτού εννοούμενους 
καλώς, διότι άλλως, αν ε'λεγον είς τόν ενικόν,—  
σπίρτο καλό! —  τό πράγμα άμέσως θάήλλασσεν- 
δ ενικός θά μετέβαλλε τό στερεόν είς ρευστόν, 
τον φώσφορον είς οινόπνευμα, καί θά έξελαμβά- 
νοντο ώς πωλοϋντες πάν άλλο ή πυρεία· άλλά 
κρατούν καλώς τόν πληθυντικόν των όλοι άνεξαι- 
ρέτως, άπο του εύγλωττοτέρου μέχρι τού άθλιου 
κωφαλάλου, όστις περιφέρεται είς τά; άγυιάς, 
ελεεινήν προςενών έντύπωσιν είς πάντας διά τής 
άνάρθρου αΰτοϋ φωνής ά - αία! I ! τουτέστι σπίρ
τα, είς τόν πληθυντικόν. "Αν έπώλει σπίρτον, έστέ 
βέβαιοι οτι καί είς αύτόν θά έδιδάσκετο δ ένικός, 
καί τότε θά τόν ήκούομεν, άντί του ii-α ΐα , νά 
άναβοα ω -α ΐο , κατά πάσαν πιθανότητα.

I. ΙαίΛΟΡΙΔΙΙΕ Σκϊ.νΐϊϊΗΕ
1 'A.-Ó του αύγούστου του  1872, ή  κατασκευή καί κώλη- 

σις τω ν  χημικών πυρείων έν Γαλλία  κατέστη  αποκλειστικόν 
μονοπώλιον του  Κράτους, πνραχωρούμενον εις εργολαβίαν διά 
πλε οδοσίας· καί_τών μεν έκ ξύλου ή τιμή  είνε ώρισμένη ε ί (  
φράγκα 5 καί ήμισυ τό  χιλιόγραμμο·/ κατ’ άυώτατον Spov 
θήκης δέ περ.εχούσης 150, ή τ.μή  ώρίσθη είς λεπτά 10, ή λε
πτά 5_διά βήκην περιέχουσα/ 00. Τ ω ν  κηρίνων πυρείων ή 
τιμ ή  είνε ώρισμένη είς 1 0 λεπτά δΓ  έκάστην βήκην περιέχου- 
σαν 40. Κ α τά  μάρτιον 8ί του  1873, ώρίσβη των μέν έκ ξύλου 
και άμορφου φωτφόρου πυρείων ή τιμή  είς 10 λεπτά διά πά
σαν βήκην περιέχουσαν 100, καί 5 λεπτά διά βήκην περιέ- 
χουσαν 50- τω ν  δε έκ κηροϋ, 5 λεπτά δ ιά  30.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Πρέπει οί ύπύνομοι των ’Α θ η ν ώ ν  νά χρησιμεύωσι 
μόνον πρός διοχέτευσιν των ύδάτων τής βρο
χής ή καί των περιττωμάτων ·,
Ή έρώτησις αϋτη καθίσταται έπί μάλλον καί 

μάλλον έντονωτέρα ένεκα τής άδιαλείπτου αύ- 
ζήσεως τής πόλεως των ’Αθηνών- ήρξατο S i 
ήδη νά είνε καί λίαν διαφέρουσα καί επείγουσα.
Ας μοί έπιτραπή ένεκα τούτου Sιά τών έπομένων 

γραμμών νά δυ/σω εξηγήσεις τινάς προς λύσιν 
τού σπουδαίου τούτου ζητήματος.

Είς τάς μεγάλας πόλεις, ένθα οίκοϋσι πολλοί 
άνθρωποι, είνε γνωστόν έκ πείρας οτι τό iS αφος 
γίνεται, τών ετών παρερχομένων, άδιακόπως άκα- 
θαρτότερον. Τό χεόμενον ϋδωρ τών άκαθαρσιών, 
τό περιεχόμενο·/ τών άποπάτων καί καταβοθρών, 
εισδύει είς τό έδαφος καί διαποτίζει αύτό. Ένεκα 
τούτου τά φρέατα, άφ’ ών πρό έτών ήντλουν 
ϋδωρ καθαρόν, σήμερον έχουσιν ϋδωρ ώς έπί τό 
πολύ μη πρόσφορον είς την υγείαν καί τάς άν- 
θρωπίνους άνάγκας, διότι τό iS  αφος είνε ίκανώς 
διαπεποτισμένον Sι άκαθαρσιών. Έκ τούτου τό 
ϋδωρ παλαιών πόλεων Sh·/ νά φϊρηται μακρόθεν 
καί διά υδραγωγών σωλήνων άπό τών πηγών.

Τούτο S i είνε σπουδαίον βήμα πρός μεταβολήν 
επί τά κρείττω τής υγιεινής καταστάσεοις, το 
μέν διότι οί άνθρωποι προσποριζόμενοι τό ϋδωρ 
εύχερέστερον άναλίσκουσι περισσότερον, τό Si 
διδτι διευκολύνεται τά μέγιστα ή καθαριότης 
τών οικιών. Ή άφθονος όμως αϋτη χρήσις τού 
ϋδατος έχει καί τό έξης κακόν ώς συνέπειαν 
Έάν S h  είνε δυνατόν ν’ άπομακρυνθώσι ταχέως 

I τής πόλεως αί άφθονοι αύται ποσότητες τού 
άκαθάρτου ϋδατος, είσδύουσιν είς τό έδαφος, 
πληρούσιν άκαθάρτων ούσιών τά ύπό την επιφά
νειαν τού έδάφους στρώματα, φέρουσι τήν ύγοα- 
σίαν είς τά υπόγεια, μολύνουσι δέ τόν άέρα τών 
οικιών καί τών δδών, καθιστώσαι αύτόν κάκοδμον 
καί νοσώδη.

Πρώτη λοιπόν καί άναπόδραστος άνάγκη είνε 
ή συστηματική διάταξις υπογείων σωλήνο>ν πρός 

| τακτικήν καί άβλαβή άπομάκουνσιν τών ποσο
τήτων τούτων τού ϋδατος καί ή συμπλήρωσες τών 
υδραγωγείο)·/ τούτων. Οί υπόγειοι δ’ ούτοι οχετοί 
δέον νά κατασκευάζωνται οσω δυνατόν άδιαπέ- 
ραστοι ύπό τού ϋδατος καινά λαμβάνηται διαρ
κής πρόνοια πρό; άπόπλυσιν αύτών δι’ ϋδατος. 
Οί οχετοί ούτοι δέον νά κεϊνται βαθύτερο·/ τού 
έδάφους τών ύπογείων, όπως δύνωνται ν’ άφαι- 
ρώσι καί τό ϋδιορ τούτων καί προφυλάσσωσιν 
άπό τής έν αύτοίς στάσεο>ς τού ϋδατος. Οϋτω 
σχηματίζεται ώφελιμωτάτη καί εύεργετικωτάτη 
διοχέτευσες τών ύδάτων τού ύπό τήν έπιφάνειαν 
έδάφους, τό δ’ έδαφος τής πόλεως καθίσταται 
ύγιεινότερον, καί τά ύγρά υπόγεια άποξηραίνονται.
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Κάθετος διατομή τών μεγαλητέρων έκ τών 
σωλήνων τούτο/·/ έχει τό σχήμα ώού, ούτινος το 
όξύ μέρος είνε πρός τά κάτο>, ϊνα, όταν το ρέον 
ϋδωρ είνε ολίγον, £έη διά στενωτέρου χώρου καί 
συμπαρασύρν) τάς τυχόν καθιζανούσας ούσίας. 
Άπό διαστήματος είς διάστημα κατασκευάζον
ται όπαί, δι’ υύν δύναταί τις ν’ άποπλύνη καί 
καθαρίζη τούς σωλήνας τούτους εντελώς. Εφ 
έκάστου δέ τοιούτου σημείου διακοπής τών σω
λήνων κατασκευάζεται φρεάτιον, έν ώ δύναταί 
τις νά κατέρχηται καί άνέρχηται, όπως έπιβλέ- 
πηται ή καθαριότης τών οχετών καί σοιλήνων.

Είς τούς υποκάτω τών όδών διατρέχοντας 
τούτους σωλήνας τό ϋδωρ τών όδών χύνεται δι- 
ερχόμενον δι’ ίδιων πνευματικών μηχανημάτων, 
ένθ'εμάτων ίδιαζόντων, πωμάτων, κρεμαμένων 
βαλβίδων κ.τ.λ. (άγγλιστί Street gully trap?) 
ένεκα τών όποιων έντελώς άποφεύγομεν τήν έξά- 
τμισιν καί άποφοράν τών μολυνόντων τον άέρα 
ύπογείων οχετών. Συνήθως δέ μετά τού ϋδατος 
τών οικιών, καί μέ όλην τήν άστυνομικήν άπα- 
γόρευσιν, χύνονται πάντοτε καί ούρα, ταύτα δέ 
είνε έξ .όλων τών άκαθαρσιών τά μάλλον έπι- 
βλαβή. Πρό πολλού δέ χρόνου άπαλλάσσονται 
τών ήττον επιβλαβών στερεών περιττωματικών 
ούσιών διά τών καλουμένων κΑυσέτ, έν οίς άραι- 
ούσι τάς ούσίας ταύτας δι’άφθόνου ϋδατος, ή διά 
τών άπαγωγών σωλήνων τής πόλεως. Καθ’ όλας 
δέ ταύτας τάς περιπτώσεις, καθ’ άς γίνεται καλή 
χρήσις τής τελευταίας συσσωρεύσεως τών ούσιών 
τών άπαγωγών σωλήνων τής πόλεως, ή μέθοδος 
αΰτη τής άπομακρύνσεως τών περιττωματικών ού
σιών κατεδείχθη ού μόνον ως ή εύθηνοτέρα, άλλά 
καί ή ύπό πάσαν έποψιν έπωφελεστέρα. Διότι 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον τάχιστα άπομακρύνονται 
άπό τής οικίας, μετ’όλίγας δέώρας καί άπό τής 
πόλεως αί έπιβλαβεϊς αύται ούσίαι, έκ τούτου δέ 
τά μέγιστα διευκολύνεται ή καθαριότης καί το 
υγιεινόν καί εύμαρές τών οικιών.

Μεγίστας δυσκολίας έπί μακρόν χρόνον παρέ- 
σχεν είς τήν μηχανικήν επιστήμην ή τελευταία 
συσσώρευσις τών άκαθαρσιών τούτων. Άφ ης 
όμως άνεκαλύφθη ότι οί άγροί οί καταβρεχόμενοι 
καί ποτιζόμενοι διά τού ϋδατος τούτου καθιστώσι 
τάς έν αύτω άκαθαρσίας, αϊτινες συγχρόνως είνε 
καί ούσίαι λιπαντικαί, ού μόνον αβλαβείς, άλλά 
καί αεταβάλλουσιν αύτάς είς λάχανα καί καρπούς, 
έλύθη καί τό ζήτημα τοϋτο όριστικώς καί προσοδο- 
φόρως. "Οτι δέ τό σύστημα τοϋτο τών ποτιστικών 
άγρών ήτο γνωστόν καί είς τάς άρχαίας Αθήνας 
δεικνύει μέγα τι κατασκεύασμα παρά τή ΑγίαΤρι- 
άδι, περί ού έγραψα τά δέοντα έν ταϊς «Άνακοινώ- 
σεσι τού γερμανικού άρχαιολογικού ’Ινστιτούτου » 
έν Άθήναις έν έ’τει 1877 ύπό τόν τίτλον «Έρευ- 
ναι περί τών αρχαίων ύδραγωγείωντών Αθηνών.»

Κατά την δημοσίαν ύγιεινήν όλα ταύτα τά

συστήματα τών υδραγωγείων, τών οχετών τών 
ποτιστικών άγρών είνε τμήματα τού συστήματος, 
όπερ συνήθως καλείται διοχέτευσις ( Kanalisa
tion ). Έξ όλης τής Ευρωπαϊκής ’Ηπείρου τό 
Δάντσικ είνε ή πρώτη πόλις, ήτις έφήρμοσε τό 
σύστημα τούτο έντελώς καί μεθ’ όλων αύτού τών 
λεπτομερειών, διό καί έσχε έξαίρετα υγιεινά 
άποτελέσματα. Νύν σκέπτονται νά είσαγάγωσι 
τό σύστημα τοϋτο καί είς το Βερολϊνον, τούς 
Παρισίους, τήν Βοεσλαυΐαν καί άλλας μεγάλας 
πόλεις. ’Όμοια έργα είχον γείνει έν Αγγλία καί 
πρότερον. Τό Croydon (ύδρευόμενον άπό τού 
Εδιμβούργου) χρεώστε! τά ποτιστικά αύτού 
κατασκευάσματα καί τάς διευθετήσεις, αϊτινες 
πληρούσι τάς ύγιεινάς συνθήκας καί συγχρόνως 
είσί λίαν προσοδοφόροι, είς τόν πολιτικόν μηχα
νικόν Baldwin Latham. Τό ε"ργον αύτού 
« Sanitary Engineering» (London 1873) 
περιέχει τάς πληρεστάτας όδηγίας πρός διΟχέτευ- 
σιν καί πρός άπομ.άκρυνσιν τών ύδάτων άπό τών 
οικιών. Περί τού αύτού άντικειμένου έγραψαν καίοί 
Varrentrapp, Wiebe. Virchow, Veitmeyer, 
Müller, Sommaruga, Pettenkofer κ.τ.λ.

Μετά τήν έξήγησιν τών γεγονότων τούτων 
θά έπείσθη βεβαίως δ άναγνώστης ότι είνε 
λίαν σκόπιμο·/ νά παραιτηθώμ.εν πλέον τή; 
άσκοπου έργασίας ύπό τάς οδούς τών Αθη
νών, ήτις άς τό εϊπωμεν έν παρόδω όπως γίνεται 
τανϋν είνε λίαν έπικίνδυνος είς τήν υγείαν τών 
κατοίκων, καί νά παραδεχθώμεν έτερον κα
τάλληλον σύστημα διοχετεύσεως. Λίαν δέ εύνοίκή 
πρός τούτο είνε καί ή ποιότης καί κατάστασις 
τού έδάφους, ένεκα τής όποιας δέν θ’ άναφυώσι 
τεχνικαί δυσχέρειαι ούτε κατά τόν άερισμόν 
(Ventilation) τών οχετών οϋτε κατά τά άκρα 
αύτών τμήματα πρός ϊδρυσιν καί χρησιμοποίησιν 
ποτιστηρίοιν διευθετήσεων καί συγχρόνως εύθηνο- 
τέραν καί άφθονωτέραν καρπών συγκ.ομιδήν.

Πρός κατόοθωσιν τού άνω περιγραφέντος σκο
πού είνε λοιπόν άναγκαΐον νά έμπιστευθώμεν τήν 
έργασίαν ταύτην εϊς τινα τών ένταϋθα καλών 
μηχανικών- τήν έργασίαν δέ ταύτην δυνάμεθα 
νά διαιρέσωμεν περίπου ώς έξής :
1. Είς έπιτοπίους προκαταρκτικής σπουδάς.
2. Είς έκλογήν τού καταλληλοτέ ρου συστήματος.
3. Κατασκευήν σχεδίου.
4. Υπολογισμόν τών έξόδων καί διοχετεύσεως.

Άλλά καί κατά τό θέρος ακόμη τοϋτο δυνά
μεθα νά προφυλάξωμεν τάς Αθήνας άπό τών 
έπιβλαβών αναθυμιάσεων τών ύπονόμων, έάν 
έφαρμόσωμεν μέρος τι μόνον τού άνω περιγρα- 
φέντος συστήματος έπί τών ύπονόμων τούτων. 
Έάν δηλ. είς τάς αρχικά; ανοικτάς όπάς τάς 
φερούσας είς τούς ύπονόμους τούτους, ές ών τανύν 
έξέρχεται ή κακή άποφύρά, θέσωμεν πνευματι
κά; θυρίδας, δι’ ών θά κωλύηται μέν ή έξοδος
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τώ ν  ¡j.ιασμάτων, Οά είσερχηται 8 i  άκωλύτως τό 
ακάθαρτον ϋόωρ τώ ν ϋόών εντός τώ ν  υπονόμων. 
Τέλος όέ άν κλείσωμεν τα  άκρα τώ ν  υπονόμων 
ί ιά  Ουρών κρεμαμένων, άνοιγομένων 0έ προς τα  
έ ξω  πρός παρεμ.ποό'ισμόν τοϋ ρεύματος του άέρος 
πρός τά  ύψηλά μέρη της πόλεοις.

Ε ρκ ε ε τ ο ς  Τ ς ιλ λ ε ρ

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ  ΕΚΠ ΑΙΛΕΪΣ ΙΣ  
ΤΩ.\ ΜΑΘΗΤΩλ

Α ί έν τώ  ίημοσίω  γυμναστηρίω και τ ώ  πε- 
ί ίω  τοϋ Ά ρ ε ω ς  γενόμεναι πρό τίνος σ τρ α τιω τ ι
κά! ασκήσεις τώ ν  μαθητών τώ ν  τεσσάρων γυμνα
σίων τώ ν ’Αθηνών άπεό'ειξχν έμπράκτως ο τι δ 
θεσμός της στρατιω τικής τώ ν  εφήβων παιόεύ- 
σεως δύναται κάλλ ισ τα  νά ριζοβολήση έν Έ λ -  
λά δ ι καί αγλαούς ν’  άποφέρη καρπούς.

Κ α ί πράγματι οί νεαροί μ.αθηταί καί τοι έν 
συνόλω επί τριάκοντα δύο ώρας μόνον άσκηθέν- 
τες, έπεδείξαντο μεγάλην επίδοαιν καί περί τούς 
βηματισμούς, καί τόν χειρισμόν τώ ν  όπλων καί 
τά ς  κινήσεις. Ή τ ο  5’ εύφρόσυνον νά βλέπη τις 
αυτούς τη ν δμοιόμορφον στολήν τω ν  ©οοούντας, 
ύπο το  πρόσταγμα τοϋ γυμνάζοντος αυτούς α
ξιωματικού καί τούς γοργούς φθόγγους τώ ν  έμ- 
βκτηρίων τής στρα τιω τικής μουσικής, ερρύθμως 
βαβίζοντας, μέ τό  όπλον έπ ’ ώμου, φαιδρούς καί 
ακμαίους, ενθουσιώδεις καί άκαταπονήτους, αν
δρικόν έχοντας τό  παράστημα μεθ’ ολην την 
^οδινότητα τή ς έφηβικής αυτών μορφής.

Ό  δέ Οεώμενος αυτούς οϋτω παρελαύνοντας 
έλεγε καθ’ εαυτόν:

—  Τ ί δπλίτας δύναται ν’ άποκτήση ή Ε λ 
λάς άν γυμνασθώσιν όλοι οί μαθητα ί τη ς !

Τούτο βεβαίως άνελογίζοντο καί Έ λληνες τινες 
έκ τή ς  δούλης εκεί παοισταμενοι · τις οίδε μέδποϊον 
μ.υστικον πόθον συνέδεον ούτοι την έκγύμνασιν 
ταύ τη ν τώ ν μαθητών, δ ιότι ειδον ένα έξ αύτών 
άπομ ά ττοντα  λαθραΐον δάκρυ . . .

*
* *

Αφότου έγενετο υποχρεωτική ή στοάτευσις, 
το  πρόβλημα τής στρα τιω τικής συντάξεως καί 
τή ς  έθνικής άμύνης χώρας τινός ανέκαθεν έτέθη 
οϋτω : έξ ώρισμένου πληθυσμού νά έξαχθή όσον 
οίόν τε  πολυαριθμότερος στρατός· νά μειωθή εις 
όσον οίόν τε  έλαχίστην ή δαπάνη τοϋ χρόνου καί 
τοϋ χρήματος ή άπαιτουμενη πρός τελείαν τού 
στρατού σύνταξιν· νά κα τασ τή  ώς οίόν τε  εύχε- 
ρεστέρα ή  μετάβασις άπό τού πολιτικού βίου εις 
τόν στρατιω τικόν καί τ ’  άνάπαλιν.

Τό  πρόβλημα τούτο είχε λυθή έντελέσ τα τα  ύπό 
τώ ν  αρχαίων διά τή ς στρατιω τικής τώ ν παίδων 
καί έφηβων αγωγής. Οί πρόγονοι ήμ.ών παρε-

σκεύαζον μ ετά  τοϋ αύτού ζήλου τόν μέλλοντα 
πολίτην καί τόν μέλλοντα ρ.αχητήν. Την άσκη- 
σιν τοϋ σώματος έ'θετον έν ίση μ.οίρα πρός την 
άσκησιν τοϋ σώματος. ’Ο ρθότατα ένόμιζον ότι τό 
παιδίον ανήκει εις τη ν  πολιτείαν μόνον καί ρ,ό- 
νον διότι προώρισται νά μετάσχρη τή ς διοικήσεως 
καί τής άμύνης τής χώρας.

Τούτο πρό πολλοϋ κατενοήθη καί ύπό τώ ν  
νεωτέρων, καί έν ’Α γ γ λ ία  καί Γερμανία ύπό δ ιά 
φορον τύπον άνεγρκφη ή  σ τρα τιω τική  τώ ν  παίδων 
α γωγή · ή  δέ Γα λλ ία  μ ετά  τη ν βχρεϊαν ή τ τα ν  
καί τόν έπώδυνον ακρωτηριασμόν τη ς , έν τη  
στιγμή τώ ν  μ.εγάλων μέτρων ΰπέρ τής άνορθώ- 
σεώς τώ ν δυνάμεων τοϋ έθνους καί τή ς  άντεκδι- 
κήσεως έπισήμ.ως έθέσπισε τή ν στρατιω τικήν τώ ν 
παίδων έκπαίδευσιν.

Κ α ί όντως ώφελιμώτατος είνε δ θεσμός ούτος' 
δ ιά  τής τοιαύτης έκπαιδεύσεως ού μ,όνον τό 
σώμα τοϋ παιδός κρατύνεται, ά λλά  καί τό  φρό
νημα αυτού άναπτεροϋται, καί δ χαρακτήρ αυ
τού στερρότερος διαμορφοϋται- τό  εις τή ν χεϊρα 
αυτού όπλον, αί ασκήσεις, δ σκοπος αύτών λ α -  
λοϋσιν εις τή ν καρδίαν αυτού περί τής Πατοίδος, 
ύπέο τού μεγαλείου καί τή ς  σωτηρίας τή ς  δποίας 
προετοιμάζεται ν’ άγωνισθή δπόταν έϋ.θη ή  έπί- 
σημος σ τιγμ ή · καί ήδη  έν τη  παιδική ψυχή 
του μ,ετά τής αγάπης ταύ τή ς πρός τή ν Π ατρίδα  
συναυξάνει καί ή  ιδέα τή ς  ύψίστης περί αυτής 
θυσίας· παρασκευάζεται δε πρός ταύ την , διότι 
δ ιά  τώ ν ασκήσεων καί τό  σώμά του καθ ίσ τα τα ι 
ρωμ-αλέον καί εις ύγιά στέρνα γενναία θά πάλλη 
καρδία, πλήρης θάρρους καί πεποιθήσεως. Έ π ιρ- 
ρώννυται δέ ούχ_ ή ττον  καί τό πνεύμα αύτού. 
Εν άσθενικώ σώματι αδύνατον νά ένοική διάνοια 

γενναία καί ύγιής, πρός δέ τούς πνευμ.ατικούς 
κόπους έκεΐνος μά.λιστα έρχεται προθύμοις καί 
δύναται νά ύποστή αυτούς, οστις έχει τή ν  εις 
τούτους άπαιτουμένην σωμ.ατικην άαμ.ήν. "Ωστε 
ύπο τη ν έ'ποψιν ταύ τη ν νομίζομεν οτι δ άπό τώ ν 
μ.αθημάτων άφαιρούμενος χρόνος διά τάς ασκή
σεις τώ ν μ.αθητών 0’ άποδώση γενναϊον εις αύτά 
τόν τόκον, τώ ν  μαθητών καθισταμένων προθυ 
μοτέρων εις τά ς  πνευματικός εργασίας, καί 
ύποθαλπομ.ένης πλειότερον τής πρός αύτάς έφέ— 
σεω ; αύτών. Ά λλ .ά  καί έπί τού ήθους τώ ν  νέων 
δύνανται νά έπιδρασωσιν εύεργετικώς α ί σ τρ α - 
τ ιω τικ α ί ασκήσεις, έθίζουσαι αύτό εις τή ν τά -  
ςιν καί τήν ακρίβειαν, εις τή ν  πειθαρχίαν καί 
τη ν απροφκσιστόν έπιτέλεσιν τώ ν καθηκόντων. 
Κ α ί όταν ή πατρίς έν τη  ώρα τού κινδύνου ή 
τής ε’κτελέσεως τής μεγάλης ιδέας σαλπίση τό 
πολεμιστήριου σάλπισμα, οί έφηβοι ούτοι θά δρά- 
μωσι ύπό τάς άνεπτυγμ.ένας σημαίας, α ί ήσκημ.έ- 
ναι χείρές τω ν θ’ άναλάβωσι τό όπλον, έν τη  παν
τοδυναμία δέ τού αριθμού σήμ,ερον, αύτοί 0’ άπο- 
τελέσωσι χιλιάδας σ τρα τιω τών, καί σ τρ α τιω 
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τώ ν ανεπτυγμένων, νοημονων, απογεγυμ.νασμενων, 

αμέσως δυναμ.ένων νά τοποθετηθώσιν εις στελέχη 
ώς ύπαξιωματικοί· έν ώ  άν άφεθώσιν άγύμ.ναστοι 
καί κα τά  τή ν έσχάτην μόνον τή ν τού κινδύ
νου ώραν προσκληθώσιν εις έπιστρατείαν καί 
γυμνασθώσιν έν σπουδή μ.ήνχς τινάς, ούδεμίαν 
στρατιω τικήν τέω ς α γω γήν λαβόντες, ούτε εις 
μικράς πορείας έθισθέντες, ούτε σκληραγωγηθέν- 
τες μ.έ τό  πυροβόλον έν τή  χειρί, καί τόν σάκ- 
κον έπ’ ώμων, δηλαδή  ου τε χα τα  τό  σώμα , 
α υ τί χ α τα  τή ν  θέ.Ιησεγ πα ιδαγωγηθέντες, θά 
δυνηθώσιν άρά γε  καί άν θέλωσι νά πράζωσιν ώς 
δει τό  ϋψιστον τώ ν  καθηκόντων, καί θά δυνη- 
θώσι νά θελήσωσιν όσον δεΐ ;

Τ π ερά νω  παντός έπαίνου θεωρούμεν λοιπον την 
φιλόπατριν προορατικότητα τού άόκνώς ύπέρ τής 
άνακαινίσεως τή ς  Παιδείας παρ’ ήμ.ϊν έργαζο- 
μένου υπουργού, όστις είσήγαγε τόν εύεργετικώ- 
τα τον τούτον θεσμόν τή ς  τώ ν  μ.αθητών στρα
τιω τική ς έκπαιδεύσεως· συνέδεσε τό  όνομα αύτού 
μ ετ ’ έθνωφελούς έργου, δ ι ’ ό θά εύγνωμονή αύτώ  
ημέραν τινά  τό  ε”θνος· ά λ λ ’ ανάγκη, όπως τά -  
χιον συντελεσθή τό  σκοπούμ.ενον, καί έν τή  λοιπή 
Έ λλά δ ι νά είσαχθώσιν αί ασκήσεις, καί οϋτω 
ώρας τινάς τή ς  έβδομάδος π ά ν τα  τά  γυμνάσια 
τοϋ Κράτους παρέχωσιν οψιν αρχαίων εφηβειών. 
’Εκτός τούτου δέ αναγκαιότατου νομίζομεν νά 
έμπνευσθή εϊς τε  μαθητάς καί διδασκάλους έν- 
θουσιασμ.ός ύπέρ τής στρα τιω τικής έκπαιδεύσεως, 
νά ληφθή μέριμνα όπως πάντες κατανοήσωσι 
τήν σπουδαιότητα τοϋ πράγματος, ιδίως δέ ένιοι 
καθηγητα ί, ο■ τινες έθελοτυφλοϋντες, ή  ανίκανοι 
νά έκτιμήσωσι τά  έκ τή ς  καινοτομ-ίας ταύτης 
άγαθά, ού μόνον τό παράπαν δ έν συντελοϋσιν εις 
εύδοκίμ-ησιν τού ελληνοπρεπούς θεσμού, άλλά  και 
όση δυνάμ.ει άντιπράττουσιν εις τά ς  γινομένας 
προσπάθειας πρός εισαγωγήν καί διάδοσιν αύτού.

Φ.

Έ κ  τοϋ νεωτά-ου τόμον ποιημάτων τοϋ ήμετέρου ουνερ- 
γάτου κ. Γ . Δροοίνη παροΧαβόντες ϊημοσιενομεν τό κατωτέ
ρω ποίημα, όπερ άντί προλόγου προτάσσεται σειράς ελληνικών 
παραδόσεων, έν τώ  τόμω τούτω περιλαμβανόμενης ύπό τόν
τίτλον:

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗ Σ ΓΡΗΑΣ

Πολλαίε φοραίε τήε νύχτες τάγριωπού νειμώνοε, 
'Ενώ μουγκρίζουν 6£ιο βοριάς κι’ άνεμοζάλη,
Κ ’ έγώ έαγρυπνισμένοε, υέσ’ ’ε τό σκοτάοι μόνος 
Τήν κεφαλή μου γέρνω 'εε κρύο προσκεφάλι,

Μοϋ φαίνεται πώς ’έάφνω ή θύρα ή κλειδωμένη 
Δίχωε κανένα κρότο ανοίγει καί σφαλάει 
Καί μΓ άσπροφορεμένη, γρηά γυναίκα 'μπαίνει, 
Ζυγώνει καί καθίζει ’ε του κρεοβατιού τδ πλάι.

Μ έσ’ ε τό  βαθύ σκοτάδι, δέ’  φαίνετ’ ή μορφή της- 
Ό  Γσκιοε τηε ό άσπροε σαλεύεται κι' άσπρίζει 
Κ ι ’ ακούεται αονάχα ή σιγανή φωνή τηε,
Πού χίλια δυο λογόκια 'ε ταύτί μου ψιθυρίζει.

Π ότε μου λέει τραγούδια καί πότε παραμύθια,
Πότε καμμιά μεγάλη καί θλιοεο' Ιστορία. . .
Μά δ,τι κι’  άν μου λέη γιε» σοοαρά, γ ι’ άοτεΐα. 
Πάντοτε κρύβουν μέσα ’ε τό  ψέμμα τήν άλήθεια.

Δράκουε, Νεράϊδεε, Λάμιαιε. Γοργόναιε, βασιλιάοεε. 
Μάγια, κατάραιε, φόνους κ’ εύχαίε καί χί/.ια τόσα . . . 
Είτε φιλιά κι’ άγάπαιε κΓ όλόμμορφαιε κυράδεε 
Θά μ' άραδιάση πάντα μέ τήν γλυκεία τηε γλώσσα.

Κ ’ έγώ τήε γρηάε τά λόγια τ ' άκούω οα μαγερμένοε. 
Κ ι’ άν είν' καλά κι’ ώραΐα γελώ κι ' άναγαλλιάζω, 
Μ ’ άν είν’ άγριεμμένα, ζαρώνω τρομασμένοε 
Καί πάντα τά θυμούμαι, καί πάντ’ άνατριχιάζω.

Ποιά νάνε; τί νά θέλη; τήε νύκτες πού γυρίζει;
ΙΙώ ε  Ετσι 'μπαίνει |αέσά ’εέ κλειδωμένη θύρα;
Καί τόσαιε Ιστορίαις σοφαίε πώε τήε γνωρίζει, 
Μάγισσα, Σ τρ ίγγλα  νάνε;— ή μήπως καμμιά Μοίρα;

Δ έν  έννοιωθα τδ θάρρος ποτέ νά τή ’ρωτήσω- 
Γιατ’  έφοβούμουν μήπωε ανάψω τήν όργή τηε.
Μά κάποια μαύρη νύχτα, χωρίε νά τδ ζητήσω, 
Άρχίνησε καί μού είπεν εκείνη μοναχή τηε:

— Ποιά είμαι θέε νά μάθηε; Πούθ’ έρχομαι, πού πάω; 
Γεννήθηκα, παιδί μου, μαζί μ’ αύτή τήν πλδσι, 
Χιλιάδες χρόνια τόρα τδν κόσμο τρι'νυρνάω- 
Καί θά πεθάνω μόνον δταν ή γή χαλάση!

’Στούε βράχους, ’ε τά ποτάμια, μεσ’ε τήε σπηλιαίε,
[  ’ε τά  δάση,

'Σ τά  κάστρα καί 'ε τούε πυργουε γυρνώ δλα μου τά
[χρόνια.

Μυριάχρονη ή ζωή μου έκεΤ έχει περάση,
Κ ’ έκεΤ θέ νά περνάη αιώνια, αίώνια 1..

"Εχω βαρειά κατάρα: πάντα νά ζώ κλεισμένη 
Μέσα ετήεγήε τάΧσπλάγχνα, ’ετό κρύο τδ σκοτάδι- 
Όλημερίε νά ρένω.σάν ζωντανή θαμμένη 
Καί μοναχά τηε νύκτεε νά βγαίνω άπδ τδν “Α δη .

Κ ι’ δμωε έγώ είμαι όνη βασίλισσα τού κόσμου, 
Ό λ '  οί λαοί δικοί μου, ό,τι τούε 'πώ μ’ άκούνε,
Κ ι ’ άκόμα κ’ οί μεγά/.οι πού μέ περιφρονούνε 
Ταπεινωμένοι σκύφτουν πολλαίε φοραίε έμπρόε μου.

Μ έ τά σοφά μου λόγια ’ε τδν κόσμον βασιλεύω· 
Παιδιά καί νιοί καί γέροι, δλ’ είν’ υπήκοοί μου,
Κ ι’ άλλοίμονο ’εέ δποιον μέ κάνη κι’ αγριεύω I 
Γ ίν ε τ ’ όργή Κυρίου καί Κόλασ’ ή φωνή μου.

Μ ’ άπ' δέ.αιε μου τήε χώραιε ή π/,ειδ άγαπημέ^νη, 
ΈκεΤ πού ’ε τά παληά μου λαμπραίε ήμέραιε είδα, 
Έκεΐ πού χθές άκόμα γυρνούσα εοέασμένη,
Είν’ ή ’δική σαε χώρα, ή έμμορφη πατρίδα.

Ά π δ  τά μαύρα χρόνια πού χάσατε τήν Πάλι 
Κ ’ ο! Τούρκοι τήν Ελλάδα πατήσαν πέρα πέρα 
Καί 'ε τήν σκλαβιά τουε 'γείραν άπελπισμένοι δλοι, 
Μόνον έγώ  'μηνούσα έλευσεριάς ήμέρα.
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Kal τόρα δταυ δειλιάζη καμμιά φορά ή ψυχή σας, 
Προφητικά σάς κράζει τά Ιδικό μου οτόμα:
Πώς ¿ή 6 Κωνσταντίνοι:, βαθειά κοιμάτ' άκάμα 
Καί σάν θέ νά ίυττνήση — ή Πάλι είνε δική oac !

Ποιδ είνε τδνομά μου; 'Αλλοι μέ λέν 'Αλήθεια. 
Έκδίκησι, Κατάρα, — ή Στρίγγλα τής ’Ερήμου,
"Η μιά Υρηά πού ίέρει νά λέη παραμύθια.
—Τάληθινό μου είνε ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ, παιδί μου !

'Εσώπασε κ' έχύθη μιά λάμψι 'c τδ κορμί της 
Κ’ ίφώτισε γιά "λίγο τά ροϋχά της σχισμένα, 
Χλωμή κι’ άραχνιασμένη τή γέρικη μορφή της 
Καί τάσαρκά της πόδια γυμνά καί ’ματωμένα.

Τήν ίδια αϋγή έκεΐνη μέ μάτια άγρυπνισμένα,
Ένφ σκορποϋσεν ££ω τά χιόνια δ βοριάς,
Χωρίς κ’ έγώ νά θέλω, πήρα χαρτί καί πέννα 
Κι’άρχΙνησα νά γράφω: Τά Λόγια τής Γρηάς.

Γ β ο ρ γ ιο γ  Δ ρ ο ς ικ η ε

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΓΜΑ

Ό  Ιατρός προς τόν κύριον Μ. γεωγράφον:
—  Καί πού σας πονει, κύριε Μ ;
—  Εις αύτό έδώ τό μέρος, ιατρέ, βορειοδυ- 

τικώς του όμφαλού.
*

* *
—  Μιά φορά μόνον 'στη ζωή μου έρρίφθηκα

’στο λαιμό τής πεθεράς μ.ου, έλεγε νεόνυμφος
τις κύριος, ήτο σεισμός... κι’ έπεσα κατά λάθος.

*
¥ *

Ό  μόλις εξαετής περίπου Νίκος ερχεται τό 
εσπέρας εις τό 'σπήτι έχων καταλερωμ-ένα τά 
καινουργή ένδύματά του. Ή  μητέρα τόν βλέπει 
εις τοιαύτην κατάστασιν καί τήν παίρνει ό θυμός:

—  Τώρα νά ίδής εσύ, κύριε, πώς θά σου τι
νάξω εγώ τά φορέματά σου, σέ τέτοια κατά- 
στασι που μου τά έφερες !. . .

Καί δ Νίκος δλοις ατάραχος:
—  Νά ’πάγω, μαμά, νά τά ’βγάλω πρώτα!

*
• ·

Είχεν άποθάνει ό αδελφός τής μ-ίκρας "Αννας 
μεθ’ δλους τούς ιατρούς, τούς όποιους είχον προσ- 
καλέσει προς θεραπείαν του. Ή  Άννα καταλυ
πημένη λέγει πρός τήν μ.ητέρα της : « ’Αλήθεια, 
μαμά, πώς δταν ό θεος θέλη νά πάρη κανένα 
άνθρωπον ’ς τόν ουρανόν, γράφει 'ς τούς ιατρούς 
νά του τον στείλουν;. . .

Α Λ Η Θ Ε Ι Α Ι

’Εάν εύχάριστον μ.άς είνε νά άνακαλύπτωμεν 
έλαττώματα, ίυναμ.εθα έρευνώντες νά εΰρωμεν 
έν ήμϊν αύτοίς ικανά ϊνα μας άπασχολήσωσι.

ΤΙ φιλαρχία είνε τό μ-όνον πάθος, τό όποιον 
δέν γηράσκει ποτέ.

Έν Άβήναις, ίχ τοΰ τυπογραφείου

Ό  πλούτος καί ή αρετή είνε ώς δύο βάρη 
τεθειμένα έν τή αύτή ζυγαριά: αδύνατον νά 
άνέλθη τό έ'ν, χωρίς συνάμα νά κατέλθη το άλλο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ά π ο ιχ Ια ι  τ ή ζ  Ά γ γ Λ ία ς . Η Αγγλία κέκτη- 
ται επί τού παρόντος 53 αποικίας, έκ τών όποιων 
0 έν τή ’Ινδική, 7 έν Αύστραλία, 9 έν ’Αφρική, 
10 έν τή βορείω Αμερική, 18 έν ταϊς δυτικαϊς 
Ίνδίαις· έτι δέ τήν αγγλικήν Γουιάναν καί έν 
Εύρώπη τήν Μελίτην καί τό Γιβραλτάρ. Αί 
53 άποικίαι αύται εχουσιν έπιφάνειαν μέν 
20,501,763 τετραγωνικών χιλιομέτρων, πληθυ
σμόν δέ 212,951,000 κατοίκων, έξ ών αί Ίνδίαι 
μ.όνον 198,790,853. Αί άποικίαι αύται εύρί- 
σκονται έν μεγάλη ακμή, ώς γίνεται δήλον έκ 
τής διηνεκούς αύςήσεως τού πληθυσμού αύτών 
καί τών οικονομικών πόρων. Οίίτω τών μέν ’Ιν
διών αί πρόσοδοι άνήλθον άπό 48,534,412 λι
ρών στερλινών τφ 1866 εις 73,695,806 λίρας 
στερλίνας τφ 1882· τής δέ Αύστραλίας άπό 
9,504,892 λιρών τώ 1870 εις 21,911.015 
τφ 1882. ___________

Ί ι ιχ ώ χ ύ » ·  ( ΪΛ ο ιχ ία  k r  Ι'/ ρμ α ν ία . Κεφαλαιού
χοι τινες τού Βερολίνου άπεφάσισαν νά ίδρύσωσι 
παρά τήν πόλιν ταύτην αποικίαν ιαπωνικήν άπο- 
τελουμένην έκ τεσσαράκοντα τεχνιτών καί τών 
οικογενειών αύτών. Σκοπός τής έπιχειρήσεως είνε 
ή παραγωγή προϊόντων ιαπωνικών κατά τήν έν 
χρήσει μέθοδον έν ’Ιαπωνία· έσονται δέ οι προσ- 
ληφθησόμ.ενοι τεχνίται ποικίλων έπαγγελμ.άτων, 
μεταλλουργοί, κεραμ.ουργοί, ζωγράφοι, βερνικω- 
ταί, μιλτουργοί, ϋφανταί κτλ., τό δέ χωρίον 
θέλει κατασκευασθή κατά σχέδιον άρχιτέκτονος 
Ίάπωνος. Εις τό κοινόν τού Βερολίνου θέλει έπι- 
τραπή νά έπισκέπτηται τό χωρίον καί νά μελετά 
τάς μεθόδους, άς θά μεταχειρίζωνται οί ’Ιάπωνες 
έργάται, ών γνωστή είνε ή μ.οναδική περί τάς 
τέχνας έπιδεξιότης.

ΙΙεριεργοτάτη παράστασις έγένετο πρό τίνος έν 
Λονδίνω. 'Εντός σχολείου τινός κωφαλάλων διωρ- 
γανώθη παράστασις θεατρική, τής όποιας οί 
ηθοποιοί, άνδρες καί γυναίκες, ήσαν πάντες κω
φάλαλοι έκ τών μαθητών τού σχολείου. Δύο ήσαν 
τά παρασταθέντα δραματικά έργα, οί δέ θεα- 
ταί, κατά τό πλείστον κωφάλαλοι καί ούτοι, 
έφαίνοντο παρακολουθούντες μετά μεγάλου ένδι- 
αφέροντος καί κάλλιστα έννοούντες τήν βωβήν 
παράστασιν, έν ή χειρονομίαι έκφραστικαί άντι- 
καθίστων τούς παθητικούς διαλόγους τού δράμα
τος. Ή  μοναδική αύτη παράστασις υπήρξε 
μακρά, διότι ευκόλως κατανοείται ότι ή διά 
σχημάτων όμ.ιλία απαιτεί πολύ πλειότερον χρό
νον ή ή συνεννόησις διά τού λόγου.

Δνδρέου Κορόμηλα 1884,— Β' 811.


