
Άριθ. 448 —  Λεπτά είκοσι πέντε.

Ε Τ Ο Σ :  © '.

Ε Κ Δ Ι Δ Ο Τ Α Ι  Κ Α Τ Α  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ν

Τ όμ ος  III
1 τη « 1* .  Τ.< *ΕΜΜ< ·ρ  12. Ιν  ·Η| · } .  20 - » 1 »υ.ΙοομτΛ ( ( { ο π α ι  1x4

1 ‘ Ιανουα?. Ιχάστ. Γϊβος χ«\ ιΐ™ Ιτχν ίΜ · —  ΓιαψίΤο, Α ιιυΙ Έ χ Ι  τ«|β λ ι * γ . ΠανιχιστημΙου 09.
29 Ιο υ λ ίο υ  188 4

Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
Γ .

Τ Ο  Θ Ε Ρ Α Π Ε Τ Τ Η Ρ Ι Ο Ν  Ο . Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Μ Ο Σ  .

ΙΙαρχ τό  μεταίχμιο·» τού αρχαίου Κυνοσάρ- 
γους καί τής Αλωπεκής εγείρεται σήμερον, 
πλησίον τής μονής τώ ν  Ά  σωμάτων, τό θεραπευ- 
τήοΐον ό « Ε υ α γ γ ε λ ισ μ ό ς » ,  τό νεώτατον τών 
φιλανθρωπικών καταστημάτων άτινα  κέκτηνται 
αί Νέα·. Άθήναι. Ό  πλανώμενος εγγύς τώ ν θέ
σεων έν αίς έγεννήθη ό υπέρτατος τών φιλοσόφων 
καί τώ ν θνητών, καί ένθα ό άνθρώπινος θαυμα
σμός ηγειρεν ιερόν είς τόν αρχαιότατο·» τών 
ηρώων καί τόν πρώτον τών ημιθέων, βυθίζει τού, 
οφθαλμού; αύτού είς τό παρελθόν καί άναμετρεϊ 
ολόκληρον τό διαλάμψαν καί σβεσθέν ¿κείνο με
γαλείου, τά  ίχνη  τού όποιου εμφανίζονται μελαγ- 
χολικώς άνά πάν βήμα τού διαβάτου, καί άνά 
πάσαν πέριξ στροφήν τού άπληστου αυτού οφθαλ
μού. Τά νεόδμητα τε ίχη  τού μεγαλοπρεπούς 
οικοδομήματος τού τιμηθέντος διά προσωνυμίας 
δονούσης βαθύτατα, έκ τής δ ιττής έννοιας της, τοϋ 
Έ λληνος καί τού χριστιανού τή ν καρδίαν, οικοδο
μήματος όφειλομένου αποκλειστικό»; είς τήν πρω
τοβουλίαν τής γυναιχός, εμφανίζονται είς τούς οφ
θαλμούς τού άναμοχλεύοντος τους παρελθόντα; 
χρόνους καί τούς παρόντα;, οΐονεί ώς οιαμαρτύρη- 
σ ι; έναντίον τώ ν  σκιερών γραμμών δουλείας έν 
μέσψ τηλικούτου φωτός, οϋδαμωί; έν τούτοι; λάμ- 
ψαντο; επί τήν γυναίκα, τήν ύποτετιμημένην εν 
τή άρχαιότητι μοίραν τή ; οποία; τό μυστήριον 
τού Ευαγγελισμού έπέπρωτο νά ύψώση.

Α ί περικαλλείς τών άρχαίων 'Αθηνών δέσποι- 
ναι, α ίτινες θά έπάτησαν τού ; κήπους του Κ,υνο- 
σάργους θεώμεναι τήν μαρμαίρουσαν θάλασσαν 
τού Φαλήρου καί τάς αντίπεραν άκτάς, αί σύζυ
γοι εκείνων οΐτινες είχον κατατροπώσει τούς βαρ
βάρους είς τόν Μαραθώνα καί τήν Σαλαμίνα καί 
ερμηνεύσει τάς ύπερτάτας τού άνθρωπίνου πνεύ
ματος άπορίας, δεν θά έφαντάζοντο ίσως δτι αί 
δέσποιναι τώ ν νέων 'Αθηνών, ϊσαι τή ν  κομψότητα 
πρός τάς προγόνους τω ν, άλλ ’ υστερούσα·, τήν δό
ξαν δτι έγένοντο σύζυγοι Μαραθωνομάχων καί 
φιλοσόφων, ήθελον υπερβάλει έκεινας κατά τήν 
τόλμην τής πρωτοβου/ια; άποδυόμεναι μόναι εί;
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επιχειρήσεις εύγενείς καί φιλανθρώπους, καί πε- 
ρατούσαι αϋτάς μετά ταχύτητος καί ευστοχίας 
ασυνήθους. Καί πώς ήτο δυνατόν νά κατανοηθή 
τοιαύτη αΰτοβουλία τής γυναιχός ύπό τό  σύστη
μα οπερ έκράτησεν έν τή άρχαιότητι, δτε ή εταί
ρα μάλλον καί όχ ι ή σύζυγος ένέπνεε τόν πο
λίτην, δτε ό γάμος δέν ε ίχ ε » άγιασθή ύπό τού 
μυστηρίου δ·.' ού ύψωσεν αύτόν ή διδασκαλία τού 
Ιησού, ή δέ μήτηρ άσημος σχεδόν έν μέσω δλης 
τής λαμπρότητος εκείνης καί τής φιλοσοφικής 
άκμής τού δαιμονίου πτολιέθρου, ήφανίζετο πρό 
τού φαεινού άρματος ξένης καλλονής, ύπό τούς 
πόοας τής οποίας έστένα ζεν άπροκαλύπτως ό φι
λόσοφος, ό στρατηγός καί ό πολιτικός άνήρ ; Ευ
τυχής πρέπει νά θεωρηθή ή σύμπτωσις, δτι έν τών 
έντελεστέρων έν ταϊς άναγεννηθείσαις 'Αθήναις 
δημοσίων κτιρίων, άτινα ή ενέργεια τής γυναικός 
ιδρύει, καθοσιούται είς τήν φιλανθρωπίαν καί τόν 
Ευαγγελισμόν, άφού τής πρώτης ή άσκησις ύπήρ- 
ξεν ή αίωνία καί προσφιλής τής γυναικός μέριμνα 
έν τώ  χόσμω, ένφ  τού δευτέρου ή έννοια ύπήρξεν 
ή κολυμβήθρα έν ή άνεγεννήθη καί έχειραφετήθη 
ή γυνή· δΓ αύτού συνετρίβησαν αί βαρείαι τού 
τεταπεινωμένου πλάσματος άλύσεις· ύπό τάς θείας 
τού χριστιανισμού ύψηγορίας κατέπεσε πάσα 
πρόληψις, είς τό  περιφανέστατον δέ άλλά καί 
προσήκον σημεϊον άρθείσα δΓ αύτού ή γυνή ειδεν 
έαυτήν χειραφετηθεΐσαν καί όμοταγή παρά τον 
εγω ιστήν άνδρα, καί τούτο βεβαίως πρέπει νά 
καταταχθή μεταξύ τώ ν  λαμπροτέρων καταχτή

σεων τής θείας διδασκαλίας.

Ό  εμπνευσμένος φλωρεντινός ποιητής θέλων νά 
μυήση άχαριαίως τόν περιδεή αναγνώστην καί 
θαυμαστήν είς τήν φύσιν τού χώρου ένθα τόν 
οδηγεί δεικνύει αύτψ ύπερθεν τής θύρας ην πρό
κειται νά διαβή, ζοφβράν επιγραφήν έμβάλλουσαν 
τήν φρίκην καί τήν άπόγνιβσιν: «  Σείς, οΐτινες θά 
είσέλθητε, άφετε πάσαν ελπ ίδα ». 'Απαίσια προει- 
δοποίησις άνταξία τών φρικαλεοτήτων ας τινας 
ή ύψηλή άλλά πένθιμος φαντασία του είκονίζει 
έν ποιήσει συμβολική καί άπροσπελάστψ. Εαν 
έκ τής επιγραφής έπρόκειτδ νά μαντεύση τόν 
σκοπόν τού ιδρύματος, δπερ ήγειρε σήμερον ή 
άκαταπόνητος τώ ν  Ά τθ ίδω ν  δραστηριότης, ήοεΐα 
παραμυθία θά έπεχύνετο είς τό καταπεπονημένον 
πρόσωπον τού οδοιπόρου, οστις μάρτυς τής κακο-
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δαιμόνιας, καί τον σταυρόν τού μαρτυρίου του 
φέρων έπί τω ν ώμων, θά ίσ τα το  όπως άναγνώση 
καί^άναπνεύσ/, μικρόν έπί χών βαθμιδών του 
Εύαγγελισμού. « ’Αγαπάτε άλλήλους» αναγράφε
τα ι γράμμασι χρυσοίς έπί του διαζώματος τού 
κτιρίου, αί δέ λέξεις αύται προφερόμεναι παρά τάς . 
θέσεις έν αίς διελέχθη ό Πλάτων, έξαίρουσι τήν 
άπροσμάχητον υπεροχήν του Ναζωραίου έν δυσί 
λέξεσι περιλαβόντος καί τελειοποιήσαντος άπα- 
σαν τήν φιλοσοφίαν τω ν  Εθνικών. Ή  αγάπη —  
ιδού τό  μυστήριον τής νίκης του· ή εγκαρτέρησις 
—  ιδού τό συμπλήρωμά της .

θ', δύο ούτοι τής χριστιανικής διδασκαλίας 
μαργαρίται έν άλύτω δεσμφ συνδεθέντες άποτε- 
λούσι τό ηθικόν θεμέλιον της οικοδομής ήν ήγει- 
ρεν ή γυναικεία συμπάθεια. Αέγομεν γυναικεία 
καί ούχί βασιλική, καθ’ ό τι τό Ιργον ανήκει εις 
τήν γυναίκα. *11 ευμενής καί υψηλή προστασία 
δι' ής ηύοόκησε να ενίσχυση τήν έπιχείρησιν ή 
"Ανασσα τής Ελλάδος συνετέλεσεν άναντιρρήτως 
εις τήν ταχυτέραν αυτής περάτωσιν, υπόσχεται 
δ’ αύξουσαν πάντοτε καί άκμαίαν τήν επίδοσιν 
τού καθιδρύματος* ενώπιον ό'μως τού ιδανικού 
γυναικός άφοσιουμένης εις ευγενή ένασχόλησιν 
έςαιρέτως ίδιάζουσαν πρός τόν χαρακτήρα καί 
τήν αποστολήν της έπί τής γής, εις έπιχείρησιν 
σκοπούσαν ν ’ ανακούφιση τήν οδύνην, να παρα- 
μυθήστ, τή ν δυστυχίαν καί να ένθαρρύνη εις τήν 
καρτερίαν, διολισθαίνει άπαρστηρήτως ή ιδέα τού 
κοσμικού μεγαλείου, δπως άναοειχθή μείζων ή 
ήθ'.κή ισχύς τής γυναικός. Έ ν  τιν ι άνακριβείφ θά 
είμεθα εάν έλέγομεν δτι ή παρούσα καί έλπιζα- 
μένη τού Ευαγγελισμού προκοπή οφείλεται εις 
τήν βασιλικήν άλουργίδα καί ούχί εις τήν αίγλη·/ 
τής γυναικός. Ή  ισχύς τής πρώτης παρέρχεται, 
άλλ ' ή δύναμις τής γυναικός θά παρέλθη μόνον 
δταν παρέλθη καί ό κόσμος. Ά ναγνω ρ ίζοντες άλ
λως έν τή  έπιρροή τής γυναικός ευεργετικήν 
οράσιν έπί τής κοινωνίας, μή τοι ύστερούμεν 
σεβασμού όφειλομένου καί όμολογουμένόυ εις τάς 
άρετάς τής ήγεμονίδος ή τις κάθηται επί τού 
'Ελληνικού θρόνου; Προσθέτομεν αρα πλειότερον 
εις τήν βασίλισσαν έάν άδικήσωμεν τήν γυναίκα, 
καί διατρανούμεν βαθύτερον τήν εύγνωμοσύνην 
μας εις τήν πρώτην έκδηλούντες αγνωμοσύνην 
εις τήν δευτέραν; Ό  Ευαγγελισμός είνε έργον 
αποκλειστικόν τής γυναικείας έμπνεύσεως, έν δέ 
τή ευτυχεί αύτού συντελέσει όφείλομεν καί δ ι
καιούμεθα να τιμήσωμεν τήν σκόπιμον τής γυ- 
ναικός επιρροήν ή τήν τής βασιλίσσης, όπότε θά 
ύπεβιβάζομεν τήν γυναίκα καί συνεπώς τή ν βα
σίλισσαν.

"Α ς καθορίσωμεν τόν κεοαλαιώδη σκοπόν δστις 
ύπηγόρευσε τήν έγερσιν τού καταστήματος. Εκτός 
τής παύσεοις ή τής άνακουφίσεως τω ν  ψυχικών 
καί σωματικών άλγηδόνων, κοινού σκοπού πάντων 
τω ν άσυλων καί φιλανθρωπικών καταστημάτων,

ό Ε υ α γ γ ε λ ισ μ ό ς  σκοπεί τήν βαθμιαίαν καί δια 
καταλλήλου διδασκαλίας προπαρασκευην γυναι
κών νοσοκόμων, αίτινες, άντλούσαι διά πεφωτι
σμένης πρακτικής έξασκήσεως τάς αναγκαίας τού 
επαγγέλματος γνώσεις, θά εξέρχωντα ι είτα εις 
τήν κοινωνίαν δπως έπιδαψιλεύσωσι τήν έμπειρον 
καί πολύτιμον συνδρομήν τω ν  παρά τήν κλίνην 
τού πάσχοντος. Αύτη εστί, πρός τοϊς άλλοις σκο- 
πουμένοις εύεργετήμασιν, ή είδικωτέρα τού καθι- 
δρύματος αποστολή. Ή  ιδέα είχε πρό πολλοΰ επι- 
φοιτήση εις τό πνεύμα τής Βασιλίσσης καί τω ν 
άποτελουσών τόν ύπέ ί  Α ί  γυναικείας παιόεύσεως 
των κυριών σύλλογον, ήρέμα δέ άλλά καί μ ε τ ’ 
επιμονής καλλίεργηθεϊσα, ένεσαρκώθη βραούτερον 
εις λαμπρότατα άποτελέσματα, άριστον τω ν ό
ποιων πρόκειται τό καθίδρυμα τούτο. Πρέπει νά 
ειμεθα εύγνώμονες πρός τάς σχούσας τήν τοιαύ- 
την πρωτοβουλίαν, ήτις ώς έκ τής ευεργετικής 
αύτής φύσεως άναγκαίως έπρεπεν έκ τής γυναικός 
νά προέλθη. 'Εκείνοι οίτινες διήλθον μαύρας αϋ
πνίας κυλιόμενοι έπί τής κλίνης τω ν πόνων καί 
τής απελπισίας, εκείνοι οίτινες διήλθον απαίσιας 
νύκτας πυρετών καί παραληρημάτων, χωρίς φι
λική χειρ  νά βρέχη τή ν φλέγουσαν κεφαλήν των 
ή συμπαθής φωνή νά παρηγορά, τάς οδύνας των, 
μακράν των προσώπων άτινα άγαπώσι καί επι
καλούνται, μακράν τού ουρανού ύφ’ δν έγεννη- 
θησαν, καί εις τόπους ξένους, οίτινες είνε πάντοτε 
ξένοι δσω καί αν είυε φιλόξενοι, οί δυστυχείς 
εκείνοι δύνανται κάλλιον νά κατανοήσωσι τι ση
μαίνει εϋσπλαγχνος νοσοκόμος συμπαθής εκ φύ
σεως καί έκ κλίσεως πρός τό επάγγελμά της, 
αγρυπνούσα έπί τής κεφαλής τού κατατρυχομένου 
καί άλγούντος ασθενούς. Τό φρικώδες κενόν οπερ 
χαίνει πέριξ. του δύναται νά πληρώση έν μέρει 
ή συμπάθεια τής νοσοκόμου· τά  τρομερά όνειρα 
άτινα τόν βασανίζόυσιν εγρηγορότα, δύναται νά 
διασκέδαση φωνή γλυκεία γυναικός έθισθείσης νά 
παραμυθή, καί άντλούσης έξ έαυτής καί τής συνει- 

1 δήσεως τού καθήκοντος της λέξεις πρός άνακού- 
φισιν καί ελπίδας πρός ένθάρρυνσιν. "ίσως οι 
άνδρες ήσαν ανίκανοι νά προσπελάσωσι πρός τό 
ύψος τής έπινοίας- μόνον γυνή ήδύνατο νά μεταρ- 
σιωθή εις τοιαύτας σφαίρα; καί έξαιρέτως γυνή 
ένούσα πρός τή  εύγενεία τού αισθήματος καί τήν 
συνείδησιν τού αληθούς οπαδού ’ Εκείνου, "Οστις 
έκέλευσεν ήμάς νά έπισκεπτώμεθα τούς έν τή 
φυλακή, νά παρηγορώμεν τούς δυστυχείς καί νά 
συντρέχωμεν τούς απόρους.

Ό  θεός ηύλόγησε τήν ευτυχή εμπνευσιν. Τού 
σκοπού ή επιτυχία άπήτει όργανα καί μέσα, άμ- 
φότερα όμως έβλάστησαν άφθόνως ύπό τή ν άβράν 
τής γυναικείας χειρός ώίθησιν. ’ Π τώ ν Ά σ ω -  
μάτων Μονή, κατανοούσα οίος κλήρος έλαχε σήμε
ρον καί πάντοτε εις τά ευσεβή τού κράτους ιδρύ
ματα, έσπευσε μετ’  αξιέπαινου ζήλου νά δωρήση 
εις τή ν έπί τού καταστήματος επιτροπήν εύρύ
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εγγύς αύτής γήπεδον, έφ’ ού ώκοδομήθη τό  άσυλον. 
Συμπ/.ηρούσα δέ διά δευτέρας μεγαλοπρεπούς 
προσφοράς τήν πρώτην δωρεάν ή ευαγής αύτη Μονή 
παρεχώρησε καί δεύτερον γήπεδον εγγύς τού δω- 
ρηθέντος κείμενον, προσενεγκοϋσα οϋτω εν όλψ 
ύπέρ τού καταστήματος έκτασιν τετραγωνικών 
πήχεων 28272 . Έ π ί τής τερπνής καί υγιεινής ! 
ταύτη; θέσεως τής συνδυαζούσης τάς χάριτας 1 
τής εξοχής καί τάς ευκολίας τού έν τα ϊς πόλεσι 
βίου ήγέρθη τό μέγαρον τού Ευαγγελισμού. Εις 
τήν συμπαθή καί εϋγλωττον φωνήν τής επιτροπής 
των κυριών άνταπεκρίθησαν εύγενείς ψυχαί εξ 
εκείνων άς ύπερηφάνως μνημονεύει ή ιστορία τής 
συγχρόνου άγαθοποιΐας. Ή  έπίκλησις τω ν κυριών I 
εγένετο άλλη θαυματουργός τού Μωϋσέως ράβδος 
είς τήν πρώτην πλήξιν τής όποια; άφθονον άνεπή- 
δησεν ύδωρ ύγιείας καί παραμυθίας, δ ι’ ου θά 
ποτίζη τα ι εις τό μέλλον ό καταπεπονημένος καί 
άπορος ασθενής. Εάν αί άβραί δέσποιναι ήδύ- 
ναντο νά προμηθεύσωσι καί διά τού; δυστυχείς 
τό ύδωρ τής λήθης, πόσον μεγάλη θά ή το  ή όφει- 
λομένη αύταίς ευ γνω μ ο σ ύ νη ;.... ’Αλλά τούτο 
δέν έδόθη εις τήν ανθρώπινον δύναμιν ό,τι άπέ- 
κειτο αύταίς έγένετο μ ετ’ άφοσιώσεως τιμώσης 
τήν ευγένειαν τών αισθημάτων τω ν , καί μετά 
καρτερίας ύπερτέρας τού φύλου τω ν. Μαρτύρια 
τούτου πρόκεινται αί έγερθείσαι τού θεραπευτη
ρίου πτέρυγες, μεγαλοπρεπείς έν τη  άπλότητι 
αύτών, είς τή ν  γενναιοφροσύνην δύο ζαπλούτων 
’Ελλήνων οφειλόμεναι, τώ ν κυρίων Δημητρίου 
θεοδωρίδου'-καί Α. Συγγροϋ, τά ονόματα τώ ν 
οποίων καί άνεγράφησαν εύγνωμόνως έφ' έκάστης 
τών δι' ιδίας δαπάνης έγερθεισών πτερύγων. Τό 
κεντρικόν οικοδόμημα;, δπερ χρησιμεύει καί ¿ις 
τό ένωτικόν άμφοτέρων τώ ν πτερύγων σημείον, 
ώκοδομήθη κοινή πολλών φιλανθρώπων συνδρομή, 
πλάξ δέ μαρμάρινη, περιλαμβάνουσα τά ονόματα 
τών γενναίων χορηγών, Οά παραδώση είς τάς 
ευλογίας τώ ν μεταγενεστέρων τούς φιλανθρώπους 
άνδρας οίτινες έξιοανίκευσαν, ούτως είπεϊν, τήν 
χρήσιν τού πλούτου άναδείξαντες αυτόν όργανον 
εύποιίας καί μνήμης αγαθής.

Τ ' αναπόφευκτα εξαρτήματα καταστήματος 
οίον ό Ε υ α γγελ ισ μ ό ς  ήγερθησαν επίσης μετά 
σκοπιμότητος καί καθ’ όλους τούς κανόνας τής 
τέχνης. Φαρμακείο·/, νεκροσκοπείον, πλυντήριον, 
κήποι, ανθώνες, περίπατοι εσωτερικοί, χώρος έφ’ 
ού θά. έγερθή εκκλησία, καί δ ,τι άλλο συναφές 
πρός τήν εύτακτον τού καταστήματος υπηρεσίαν 
διετάχθησαν έπιτηοείως καί προσφόρως. Κατάλλη
λος τόπος πρός μεταγενεστέραν οικοδομήν μονο- 
στέγων οίκων πρόωρισμένων νά χρησιμεύσωσιν 
ώς μεμονωμένα νοσοκομεία νοσημάτων μεταδο
τικών, καθωρίσθη ήδη εντός τού εύρυτάτου τού 
νοσοκομείου περιβόλου. "Αφθονον ύδωρ έπαρκεί 
άκόπως είς τά ; μεγάλας τού καταστήματος καί 
Τού υδροθεραπευτηρίου άνάγκας, κινητή δέ κλίμα;

υπηρετική τώ ν ασθενών τώ ν άνωτέρων καί κατω
τέρων οροφών είνε έν τώ, κατασκευάζεσθαι. Έ άν 
τυχόν ύπάρχη καί που πιθανή τ ις  έλλειψις, ή πείρα 
καί ό χρόνος, οί άριστοι πρός πάσαν τελειοποίη - 
σιν οδηγοί, θά ύπαγορεύσωσι τήν βελτίωσιν. 
Σήμερον είς τόν παρατηρητήν τό παν παρίστα- 
τα ι εγγύς πρός τήν έντέλειαν.

Ά ς  είσέλθωμεν εντός τού καταστήματος έρευ- 
νώντες λεπτομερέστερον τήν έσωτερικήν αύτού 
διάταξιν. Δεξιόθεν τώ  είσερχομένω εϋρηται τό 
«  ' Ια τρ ε ΐο ν  »  οωμάτιον ένθα οί ιατροί παρέ- 
χουσι προχειρως τήν αρωγήν αυτών είς τούς 
έπί ποδός διερχομένους άνά πάσαν πρωίαν πά- 
σχοντας. Αριστερόθεν είνε τό  «Ε φ ο ρ ε ία ν » ,  δω
μάτιο·/ κομψώς συσκευασμένον καί τό όνομα τού 
όποιου δηλοί τόν σκοπόν· ϋπερθεν, έπί τής ένω - 
τικής άμφοτέρων : τώ ν  δωματίων καί προεχοόσης 
άσβεστοκτίστου ζώνης, άναγινώσκεται ή θεία τού 
Ίωάννου ρήσις: «  Μείζονα ταύτης άγάπην ούδείς 

j έχει ϊνα  τις τήν ψυχήν αύτού θή ύπέρ τών φ ί- 
1 λων αυτού » .  Α ί παραδόσεις τής πρωτογενούς εκ

κλησίας διέσωσαν τή ν ακριβή τού φ ίλου  έννοιαν. 
ΕΪνε ή τού π λ η σ ίο ν , δν περιέθαλψεν ό άγαθός Σα
μαρείτης, καί τοι 'Ιουδαίον, καί τοι έχθρόν καί 
σ χ ισ μ α τικ ό ν , έάν δύναται τ ις  νά μεταχειρισθή 
τόν δυστυχή όρον δστις έσπάραξε τήν μίαν καθο
λικήν καί άποστολικήν εκκλησίαν. Ό  φ ίλος  είνε 
ή συνεπτυγμένη έννοια τής χριστιανικής ού- 
σίας ήν ό απόστολος Παύλος τόσφ  εύγλώ ττως 
ήρμήνευσεν, ote, γράφων πρός τάς ’ Εκκλησίας 
τού Χριστού, έλεγεν ό τι δέν υπάρχει Έ λ λ η ν  ή 

' 'Ιουδαίος, δούλος, ή ελεύθερος καθ’  όσον πάντες 
τού θεού έσμέν τέκνα. Ό  ’ Ιουδαϊκός νόμος τού 
αντιποίνου ύπεχώρησε πρό τής α γά π ης  ήν εύηγ- 
γελίσατο  ό Χριστός, τής αγάπης εκείνης, ήτις, 
όιαλλάξασα τά  μίση καί πραύνασα τά άγρια πά
θη τής ψυχής, άνέδειξε τήν υπεροχήν τού νέου 

j δόγματος έν ώ άνεβαπτίσθη γηραιά καί αμαρτω
λή κοινωνία, δι' αύτού καταμαθούσα ακριβώς 
όποια έχει καθήκοντα καί ποίαν αποστολήν.

Α ί αίθουσαι πρός νοση/.είαν τώ ν ασθενών εΰ- 
ρηνται έν τα ϊς πλευραίς ταϊς έγειρομέναις ένθεν 
κάκεϊθεν τού κεντρικού οικοδομήματος- Έ κάτερο; 
τώ ν  οίκων τούτων διήρηται είς εξ εύρυτάτας αί- 
θούσας περιλαμβάνω·/ καί δύο μεγάλα δωμάτια, 
εν οίς νοσηλευθήσονται οί δεόμενοι χωρισμού 
από τώ ν λοιπών- ασθενών. Οί ανώτεροι όροφοι 
κατέστησαν νοσοκομεΐον τώ ν γυναικών, οί δέ κα
τώτεροι τώ ν  άνδρών, τού οικοδομήματος έγερθέν- 
τος διωρόφου εκτός τώ ν ύπογείων- Ευγνωμοσύνης 
καθήκον καί εύσεβείας επέβαλε τόν χαρακτηρι- 
σμόν δι’  ιδιαιτέρου ονόματος έκάστης τώ ν  αιθου
σών, ούτω δέ ύπάρχουσιν έν τώ  καταστήματι αί- 
θουσαι άφιερωθεϊσαι είς άγιους τής ορθοδόξου εκκλη
σίας, είς ηγεμόνας συνδραμόντας μεγαλοφρόνως 
είς τήν οικοδομήν, καί είς ίδιώτας δαπανήσαντας 
άφειδώ; ύπέρ τού έργου τό ίδιον χρήμα. Ή  αυτή
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τής ευγνωμοσύνης συναίσθησις ύπηγόρευσε τήν 
ύπερθεν έχάστης κλίνης αναγραφήν τού ονόματος 
τού χαταβαλόντος τα χρηματικά μέσα διά τήν 
συντήρησιν τής κλίνης. Οί κανόνες τής υγιεινής 
έτηρήθησαν ακριβέστατα. ’Αεραγωγοί επαρκείς 
άνανεώνουσιν άδιαλείπτως τήν ατμόσφαιραν των 
αιθουσών ή τοποθέτησις τώ ν  κλινών έγένετο εν 
τή  αύστηρώς ένδεικνυομένη αναλογία τού χώρου 
τής αιθούσης πρός τό  περιεχόμενον, τούντεΰθεν 
εκάστη τούτων περιλαμβάνει οκτώ μόνον κλίνας, 
ό δέ αναλογών έκάστω τώ ν πασχόντων αήρ κυ
μαίνεται άπό 5 5 — 60 κυβικών μέτρων. Ο ί έπι· 
σκεφθέντες τ ’ άλλα εγχώρια νοσοκομεία κατανο- 
ούσι οϊαν αξίαν ενέχει ή τοιαύτη κατανομή τών 
κλινών προς τήν περιεχομένην εν τώ  χώρφ  άτμο- 
σ τα ϊρ α ν  "Ετερον πλεονέκτημα είνε ό τι οί ασθε
νείς δεν συμφύρονται άναμίξ εις τάς αίθούσας, οί 
εις τή ν  κλινικήν καθαρώς υπαγόμενοι λ. χ . μετά 
τώ ν  δεομένων χειρουργικής επικουρίας- ΰπάρχουσιν 
αίθουσα·, έν α ις θεραπεύονται οί έν τη δικαιοδοσία 
τής κλινικής άποκλειστικώς άνήκοντες καί αίθου- 
σαι, έν αίς περιποιούνται οί καθαρώς αναγόμενοι 
εις τή ν  χειρουργικήν καί ΐνα παρά τώ  άπόοψ τύ
χη  προνοίας τινός καί ό εύπορος, Ϊνα μή λείψη 
ουδεν εκ τού φυτωρίου τούτου τής νοσηλευτι- | 
κής τέχνης, ώρίσθησαν ίδια καί δλως ανεξάρτητα 
τώ ν  αιθουσών δωμάτια  διατιθέμενα έπί ήμερη- 
σία πληρωμή εις τούς θέλοντας νά τύ χ ω σ ι τών 
πεφωτισμένων φροντίδων τώ ν  ιατρών καί τώ ν 
νοσοκόμων τού καταστήματος.

Περί αύτών θά ένδιατρίψωμεν έπί μικρόν καθ’ 
δσον άποτελούσι τήν κυρίωοεστάτην τού καθιδρύ- 
ματος αποστολήν. Έ ν  τή  άποφάσει τώ ν  γυναι
κών τούτων οπως μυηθώσι καί άσκήσωσι τήν τέ- 
χνην τού νοσηλεύειν ευρηται συνηνωμένη ή 
εύγενεστέρα άφοσίωσις, μεθ' ικανής δόσεως ήρωί- 
σμού καί αύταπαρνήσεως. Δεν δύναταί τ ις  νά 
παραλληλίση τόν θεσμόν τώ ν νοσοκόμων, οίος 
δημιουργείται άρτι, πρός τά  γυναικεία μοναχικά 
τά γμ α τα  τής Λατινικής Εκκλησίας. Έξαιροϋμεν 
τάς άόβλφάς Γθ5 ελέους, ή αποστολή τώ ν  όποι
ων συνδέεται πρός τήν εύγενεστέραν άφοσίωσιν 
καί α ϊτινε; ύπηρετούσαι τήν κοινωνίαν άποβαί- 
νουσιν αί π ισ τό τα τα ι αί άκραιφνέστεραι τώ ν 
τεθλιμμένων αρωγοί. Α ί γυναίκες αί υπό τή ν πει
θαρχίαν τού νόμου τού Ευαγγελισμού ταχθεΐσαι 
δεν βιέρρηξαν τούς πρός τήν κοινωνίαν καί τήν 
οικογένειαν δεσμούς, ούτε άποθνήσκουσιν εφεξής 
διά τό ν  κόσμον. Ύ π ό  τούς ήχους ευσεβούς μουσι
κής, έν μέσω παγεράς καί μυστηριώδους ίεροτελε- I 
στίας, ύπό τούς θρήνους μητρός όρώσης άρπαζό- 
μενον τό  τέκνου της. δεν ομνύουσιν, οπως αί κα- 
θολικαί, ορκους φριχτούς ους μόνος ό θάνατος 
δύναται νά λύση. Ό  θεσμός τώ ν νοσοκόμων είνε 
ήπιος, διαλλακτικός τώ ν  ποικίλων τού σώματος 
καί τής ψυχής αναγκών, καί, φιλάνθρωπος έν τή, 
φύσει αύτού, έκδηλοί τήν φιλανθρωπίαν του άρχό-

μενος άπ ’ εκείνων αΐτινες άνέλαβον νά τή ν άσκή- 
σωσιν. Α ί νοσοκόμοι, αί έν τή  καθεστηκυία τού 
ιδρύματος γλώσση καλούμε ναι άάελ<ραί% καί ώς 
τοιαύται βιούσαι, κατατάσσονται έλευθέρφ καί 
άνεπηρεάστω βουλήσει, μετά προηγουμένην αξιό
χρεων σύστασιν, ύπισχνοΰνται αύστηράν τής πει
θαρχίας τηρησιν, άκεοαίαν τού τεταγμένου χρόνου 
διαμονήν ύπό τούς θεσμούς τού καταστήματος, 
καί θερμήν άφοσίωσιν είς τό έργον, ή έκπλήρωσις 
τού όποιου ενέχει πάντα τής θυσίας τά  στοιχεία, 
χωρίς νά προβαίνη έν τούτοις καί πέρα τώ ν  ορίων 
τού φυσικού καί τού δυνατού. Α ί  τραγικαί έκεΐναι 
σκηναί, αί λ ύουσαι τήν ψυχήν είς συγκινήσεις καί 
τούς οφθαλμούς είς άφθονα δάκρυα, αί διαδραματι- 
ζόμεναι τήν στιγμ ήν καθ' ήν ή νέα κόρη πρόκειται 
νά έγκλεισθή είς τήν έρημίαν τού μοναστηριού, 
δέν άπαντώσιν ευτυχώς έν τ ώ  σκοπίμψ θεσμώ 
δστις είσάγετα ι ήδη. ’Ασκούσα τήν εύγενή λει

τουργίαν ή αάε.Ιψή τού Ε υ α γγελ ισμ ού  ζή  έν τψ 
κόσμω, ζή  έν τή  οικογένεια καί δύναται μετά τήν 
πάροδον τής τεταγμένης προθεσμίας, έπανερχο- 
μένην είς τήν κοινωνίαν άφ’  ής δέν διεζεύχθη, νά 
έκπληρώση καί άλλα καθήκοντα εξ ίσου ύψηλά. 
Ιΐροκειμένου περί υπηρεσίας είς τήν πάσχουσαν 
ανθρωπότητα, προκειμένου έ τι καί περί υπηρεσίας 
είς τόν θεόν, τόν πλήρη αγάπης καί μακρο- 
θυμίας, δύναταί τ ις  εύλόγως νά ερώτηση έάν 
λατρεύη τελειότερον Αυτόν ή νέα ή τις  καταδι
κάζει είς βραδύν καί άφευκτον μαρασμόν τήν 
ίδιαν ζω τικότη τα , τή ν νεότητά της, τά  πύρινα 
αίσθήματά της, τό κάλλος της καί τάς έλπίδας 
αΐτινες έφαίδρυνον ποτέ τήν ψυχήν της, έλπίδας 
Ονησκούσας εφεξής ύπό τά πένθιμον σήμαντρον 
τής μονής! Ή  άγαθότης τής ΙΙρονοίας ίκανοποι- 
ήθη έκ τοιαύτης θυσίας, ή έφηρμόσθησαν καν 
καί κατά πολ.λοστόναί ΰψηλαι έννοιαι τού Ευαγ
γελίου; Έ ά ν  ή άβρά τής δοκίμου χειρ τυλοϋται 
έν εργασία βαναύσω, έάν ή κόρη χάνη τή ν κό
μην έκείνην ήτις έκίνησεν άλλοτε τούς φιλοστόρ- 
γους χαριεντισμούς τώ ν  οικείων καί ένέπνευσεν 
άφωνον θαυμασμόν είς τό ν  διαβάτην, έάν διά 
βίου ασκητικού μαραίνη νεότητα καί ΰγίειαν, 
ώφέλησεν άρά γε  τόν κόσμον, τή ν ανθρωπότητα, 
υπηρέτησε καθήκον, ή τουλάχιστον έαυτήν; Ύ π ό 
τό  κράτος ψυχικής αγωνίας ή τις πιθανώς θά πα- 
ρήρχετο μέ τού  χρόνου τή ν  πάροδον, ή  ύπό τή ν 
άβάσιμον πρόφασιν έκπληρώσεως καθήκοντος 
πρός τά θειον, άθετείται τουναντίον ή έννοια τού 
καθήκοντος, ό δέ απαίσιος τριγμός τής θύρας τής 
μονής, κλειόμενης όπισθεν τής δοκίμου, ό απελπι
στικός τριγμός ό άποσπών κραυγήν ύπερτάτης 
απελπισίας άπό τά  στήθη τής οικογένειας της, 
ειδοποιεί τήν κόρην, ο τι οφείλει νά παύση αίσθα- 
νομένη, χωρίς δμως νά παύση νά ζή . ’ Ιδού άνω- 
φελές μαρτύριαν ύπό τό  ψευδώνυμον -υπηρεσίας 
είς τόν θεόν, καί έκπληρώσεως καθήκοντος ούδα- 
μού στηριζομένου καί παραβιάζοντας ένταυτψ

Ε Σ Τ Ι Α

πάντας τούς φυσικούς νόμους καί τούς κοινωνικούς. | 
Παρά ταϊς άδελφαίς δμως τού Ευαγγελισμού 

κρατεί είδός τ ι  καθοσιώσεως καί ομολογίας έν δλη 
τή άνεπιδείκτψ καί άθορύβω παρασκευή τής κατα- 
τάξεώς τω ν , καί μ ετ' αύτήν. Τό ένδυμά τω ν , δια- 
οεύγον έντελώς τήν δικαιοδοσίαν τής τυραννικής 
θεάς μ ό δ α ς , είνε τεφρόχρουν βαθύ εντός τού 
καταστήματος, μέλαν δ' έξω. Βραχύ έπώμιον 
μετ' έσθήτος άφελώς καί άπτύχως έξικνουμένης 
άχρί τής γής αποτελεί τή ν  σεμνήν καί αύστηράν 
τών αδελφ ώ ν  περιβολήν- τήν κεφαλήν περιζων- 
νύει λευκή τα ιν ία  όπισθεν τώ ν ώ τω ν συναπτο- 
μένη καί σκέπουσα τό άνω τής κεφαλής μέρος- 
ή κόμη φαίνεται έπαρκώς πρό τού μετώπου, άλλά 
τό μελανόν κρήόεμνον τό κυμαινόμενου άπό τού 
ίνίου αποκρύπτει τόν αυχένα- τόν λαιμόν περι
βάλλει ταινία λευκή, τό  δλον δε πρόσωπο·/ φαί
νεται οίονεί εντός πλαισίου χιονώδους περιβάλ
λοντος τή ν πραείαν έν τή  αύστηρότητι μορφήν 
τής αδελφής. Όρθώς δύναταί τ ις  νά παρατηρήση, 
οτι διά τού σκοπού δν προτίθεται ό Ευαγγελισμός, 
άναγενναται παρ' ήμίν, μετά παρέλευσιν ικανών 
αιώνων, τό τά γμ α  τώ ν δ ια χ ο η σ σ ώ ν  τής άρχεγό- 
νου Εκκλησίας, μέ τή ν ουσιώδη διαφοράν, ο τι αί 
ήμέτεραι διακόνισσα·, ούοεν πρός τούς ναούς 
εχουσι κοινόν οπως αί προκάτοχοί τω ν , άφοσιού- 
μεναι αί νύν άμερίστως καί άπερισπάστως είς 
τήν περιποίησιν τώ ν πασχόντων. Α ί περιστάσεις 
άλλως ύφ’ δς κατέστη  τό τε  τό  τά γμ α  τώ ν  δια- 
κονισσών δέν άπαντώσι τανύν. Οί χρόνοι ήλλα- 
ξαν, όπως καί α ί άνάγκαι τής κοινωνίας καί τής 
εκκλησίας, καί άν ύπάρχη μεταξύ άμφοτέρων τώ ν 
έποχών κοινόν τ ι  γνώρισμα, τό γνώρισμα τούτο 
είνε ό εύγενής σκοπός, ό τή ν άνακούφισιν τών 
πασχόντων έπιδιώκων.

Α ί άδελφαί τού Ε υ α γγελ ισ μ ό ν , ας τάς είπω- 
μεν ήδη a l δ ια χ ό η σ σ α ι,  'υποδιαιρούνται είς δύο 
τάξεις, τάς δοκίμους καί τάς άοελφάς. Είσαγό- 
μεναι εντός τού καταστήματος άκούουσι προθεω- 
Εαν τινά  τών καθηκόντων άτινα  κέκληνται νά 
κπληρώσωσι καί τώ ν θυσιών καί τώ ν  κόπων είς 

οδς πρόκειται νά ύποβληθώσιν. Ε ίνε εισαγωγή καί 
προειδοποίησες έν τψ  σταδίω  τής δοκιμασίας 
μετά τήν επιτυχή όιέλευσιν τής όποιας αί τέως 
δόκιμοι προβιβάζονται είς άδελφάς- ή ήλικία αύ
τών δέν πρέπει νά ύπερβαίνη τό 4-5°' έτος, ούδέ 
νά ήνε κατωτέρα τού 1 8 ’ -  ήούνατό τ ις  έν τούτψ 
ν' άντείπη μικρόν, άντιτάσσων εύλόγως τήν άκραν 
τής δοκίμου νεότητα- πόσαι δμως νεώτεραι ετι 
δέν έτάφησαν είς τά  φοβερά c la u s tra , τά παγερά 
εκείνα μοναστήρια τής Δύσεως, άτινα ψυχρά καί 
ζοφώδη έξωθεν, περιέκλειον έν τούτοις τοσούτον
πύρ καί τοσαύτας έλπ ίδας άποτυχούσας !
Ήδύνατό τις νά τάάποκαλέση ηφαίστεια σιωπηλά 
καί χιονοσκεπή εξωθεν, άλλά κοχλάζοντα έσω- 
τερικώς καί άπό καιρού είς καιρόν βάλλοντα σπα
ρακτικούς μυκηθμούς διαπερώντας τά  ύψηλά τών

τάφων εκείνων τείχη  καί πλανωμένους Οπερθεν 
τής κοινωνίας καί τής ζωής.

Α ί οιακόνισσαι πρέπει νά ώ σιν άγαμοι- καί αί 
έν χηρεία δμως διατελούσαι δύνανται νά κατα- 
ταχθώσιν είς τό τάγμ α , αν έπιτρέπηται νά άπο- 
κληθή ουτω. Κατά τούτο διαφέρουσι τώ ν  διακο- 
νισσών τώ ν πρώτων αιώνων, αΐτινες ήδύναντο 
νά ώ σ ι καί σύζυγοι τώ ν  είς τούς ναούς ύπηρε- 
τούντων διακόνων. Δ έν  καθωρίσθη έ τ ι  μ ετ’  ακρί
βειας τό  χρονικόν διάστημα καθ’ δ αί διακόνισσα·, 
έχουσιν άπαράβατον ύποχρέωσιν νά τηρήσωσι 

. τήν όμολογίαν τής άφοσιώσεως ήν σιωπηλώς 
| έδωκαν διά τής κατατάξεώς τω ν. Ή  εξαετής περίο

δος ήτις, νομ ίζω , ένεκρίθη ώς τό όριον τής διακονη- 
τικής υπηρεσίας θά θεωρηθή ίσω ς υπερβαλλόντως 
μακρά. Βραχύνοντες τόν χρόνον τής ύποχρεώσεως 
θά καταστήσωμεν εύχερεστέραν τήν προσέλευσιν, 
καθ' δσον φύσει ό άνθρωπος αποφεύγει τή ν  άνά- 
ληψιν βαρειών υποχρεώσεων, καί ίδια τώ ν περιο
ριστικών τής ελευθερίας αύτού καί τή ς  βουλήσεως- 
άλλως δύναται νά θεσπισθή ή  άνακατάταξις, συμ
βιβαζόμενης οΰτω τής ανάγκης τού άνθρώπου 
πρός τόν έπιόιωκόμενον ύπό τού θεσμού σκοπόν.

! Εύτυχώς αί άπαρχαί τού καταστήματος εύαγγε- 
λ ίζοντα ι τή ν  πρόοδον τού Ε υ α γγελ ισμ ού . Τκαναί 
άδελφαί καί δόκιμοι, ούχί τάς τρικυμίας τού βίου 
φεύγουσαι, ούδ’ ύπ’ άλλης τινός άνάγκης βιασθεί
σαι, άλλά είς εύγενή ύπείκουσαι έμπνευσιν, 
προσήλθον άναλαβούσαι ύπηρεσίαν έντός τού ιδρύ
ματος. Νοημονέσταται καί άκαταπόνητοι προ
παιδεύονται είς τήν τέχνην τής νοσηλείας ήν 
ένεστερνίσθησαν, καλλιεργοΰσαι δ’ αύτήν μ ε τ ’ 
άφοσιώσεως καί τής καρτερίας ή τις διακρίνει πάν
το τε  τήν γυναίκα θά καταστήσωσι βραδύτερου τό 
φυτώριου, άφ’ ού άπεφοίτησαν, άντίκείμενον τών 
θερμοτέρων ευλογιών. ’ Εν ταίς χερσίν αύτών 
θ ' άπόκειται κατά μέγα μέρος ή σωτηρία  καί ή 
ταχυτέρα τού πάσχοντος άνάρρωσις. Ό  ιατρός 
εύρήσει έν τή  δεδοκιμασμένη νοσοκόμψ τό ν  άνα- 
πόφευκτον τής θείας τέχνης του αρωγόν, ό οικείος 
τόν λυσιτελέστατον παραστάτην τόν μεριζόμενον 
τάς άγρυπνίας καί τάς φροντίδας του, ό ασθενής 
συμπαθέστατου παρήγορον έμπνέοντα έμ π ισ το - 
σύνην καί πεποίθήσιν, καί ή έξησκημένη χειρ 
τού όποιου οϋτω άπαλώς έπ ίστα τα ι νά δΐάχ,είρί- 
ζη τα ι τάς πληγάς του ένφ τό πραον πνεύμα 
καθίστησιν ή ττον οδυνηράς τάς μελανάς άύπνίας 
αΐτινες τόν βασανίζουσι.

Είνε βεβαίως προτιμοτέρα τοιαύτη διακονία 
έντός τής κοινωνίας καί πρός άνακούφισιν αύτής 
τελουμένη άδιακρίτως ύπό τό χρυσούν τού πλου
σίου φάτνωμα καί τήν εύρωτιώσαν τού πένητος 
στέγην, ή  ή νυκτερινή προσευχή ή  είς τάς π λά 
κας ψύχρας έκκλησίας άπαγγελλομένη ύπό τής 
μοναχής έν ώρα μεσονυκτίου. ” Ας άφήσωμεν 
τόν δυτικόν κόσμον ένθ’ άλλη έ/.ράτησεν ανατρο
φή, μεγάλως έπηρεάσασα τάς κλίσεις καί όπου
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όχ ι σπανίως ή καθοσίωσις τής νεαρά; δοκίμου 
ήλαύνετο έξ άγνής έμπνεύσεως, πύρ έρωτος θείου 
καί άκαταμαχητου- αίήμέτεραι όμως μοναχαί καί 
οί μοναχοί οί εις τάς διαφόρους τού κράτους μονάς 
« σώ ζοντες τήν ψυχήν ίω ν  η όποιας ώφελείας I 
γίνονται πρόξενοι εις τήν κοινωνίαν, εις τή ν πα- ! 
τρίδα τω ν , εις τήν οικογένειαν τω ν ; Δύναται τις 
νά συγχρίνη τήν άφοσίωσιν τής διαχονίσσης έγχαρ- 
τερούσης εν άϋπνιφ, έν θεάμασι σπαρακτικών 
εγχειρήσεων, έν στιγμα ίς κρίσιμων τροπών ύπό 
τήν άνεσταλμέν.ην πνοήν απεγνωσμένες οικογέ
νειας ετοίμου νά όλολύξη ή ν' άφίση φωνήν I 
χαράς διότι ανέκτησε τό  προσφιλές δν δπερ 
σφαοαζει επί τής κλίνης, πρός τήν νωθράν άμε- 
ριμνησίαν του καλογήρου, και τήν πληρέστατην 

αχ ρ ή * ·« * ν χωρούσαν ενίοτε καί μέχρι τού 
βλαβερού ; Τ ις άρά γε υπηρετεί κυριολεκτικώτερον 
τον θεόν καί το  Εύαγγέλιόν Του ; ό τό σώμα 
αυτού θεραπεύων διά ρφθύμου βίου καί ακινησίας 
ούχί δέ σπανίως δ ι’  ασχολιών υπόπτων καί τής 
γαστριμαργίας, ή ό άγωνιζόμενος τιμ ίως τον 
αγώνα τού βίου, ό συμπάσχων μετά τών τα λα ι- 
πωρουμένων καί τάς όδύνας αυτών μ ετρ ιά ζων διά 
τής ιδίας Ουσίας καί συνδρομής; Αληθώς, έκαστη 
χρονική περίοδος εμφανίζεται ύπό άρχάς τινας 
καί αναγκας· η παρούσα ομως διΐστα τα ι καταφανώς 
πρός τό πνεύμα δπερ ύπηγόρευσε καί ένεβάρρυνεν 
άλλοτε τόν μοναστηριακόν βίον άμφοτέρων τών 
φύλων· άλλο σύνθημα άνέγραψεν ή σημαία τής 
εποχής έν η ζώ μ εν, καί ένώ ή άφοσίωσις τού 
φυσιοδίφου άνα,ητούντος έπί προφανεί κινδύνψ 
τον  ̂ δηλητηριώδη ιόν, όπως προφυλάςη καί εύερ- 
γετήση τήν άνθρωπότητα, προκαλεί τή ν  ευγνω
μοσύνην, ή κουρά τού μοναχού ή τής μοναχής 
ακούεται μετά λίαν αμφιβόλου συγκινήσεως ούχί 
δε σπανίως καί μ ετά  μειδιάματος καχυπόπτου.

Διατρέχουσαι αι οιακόνισσαι τήν χρονικήν 
περίοδον έ®’  ή ΰπεχρεώθησαν, επανέρχονται εις 
τήν κοινωνίαν, καταλείπουσαι τό ένδυμα δι’ ού 
οιακρίνονται καί έκπληρώσασαι τά καθήκοντα 
προς τούς όμοιους των, δύνανται νά τά  έκπληρώ- 
σωσι καί πρός έαυτάς. Ή  έν τφ  καταστήματι 
παραμονή έπροίκισε τάς τέως διακόνισσας διά 
συνηθειών ερασμίων ή μ ειλ ιχιότης τού ήθους καί 
τής γλώσσης, ή άβρά συμπεριφορά, ή πρόθυμος 
σπουδή, τόσαι ιδιότητες ύποχρεούσαι πάντοτε, 
καί οταν ακόμη δέν τάς έςετίμησέ τ ις  έκ πίκρας 
πείρας, άποβαίνουσι πολύτιμος τής κόρης πλού- 
τος, πρό τού όποιου ώχριώσι τά μικρά περισσεύ
μ ατα , ατινα απεταμιευσεν υπηρετούσα έν τφ  
καταστήματι καί άπολαμβάνουσκ γλίσχρον άπο- 
,ημ ίωσιν . Έπεθύμουν νά παρατρέξω έντελώς τό 
θεμα τούτο, άποφεύγων νά κάμω λόγον περί υλι
κών αμοιβών, ποοκειμένου περί ζη τήματος τοσού- 
τψ αιθέριου, οίον τό συντρέχειν έξ έμπνεύσεως διά 
κόπου καί αγρυπνίας τόν πάσχοντα· άπλώς ομως 
και χαριν ακρίβειας άναγκάζομαι νά σημειώσω

ότι ή μηνιαία τής δοκίμου άμοιβή ύπελογίσθη 
εις 30  δραχμάς, εις 60  δε ή τής αδελφής. Καί 
αί μέν καί αί 0ε δύνανται ν' άπολαμβάνωσιν 
άκωλύτως τού ήμίσεος τού μηνιαίου χορηγήματος, 
τού ετέρου ήμίσεος άποταμιευομένου ασφαλώς, 
καί παραδιδομένου τή  κόρη κατά τήν στιγμήν 
τής οριστικής από τού καταστήματος εξόδου. Ή  
πρακτικότης τού μέτρου εϊνε καταφανής· ή δια
κόνισσα ούδεμίαν ή έλαχίστας έχει άνάγκας· τρε- 
φομένη δαπάναις τού καταστήματος, ένδυομένη 
λιτώς, μακράν τού πειρασμού τής πολυτελείας, 
οστις ήρήμωσε τόσας οικογένειας καί ΰπέσκαψε 
τό ήθικόν θεμέλιον πλείστων νεανίδων, ή κόρη 
δεν έχει σχεδόν πού νά δαπανά τό έντιμότατον 
χρήμά τη ς.’Απρόοπτοι ώφέλειαι δύνανται ν’  αύξή- 
σωσ ι τά  μικρά είσοδήματά της ώς ή ήμερησία άντι- 
μίσθια ήν νομίμως λαμβάνει οσάκις κληθή πρός 
νοσηλείαν έξω  τού καταστήματος, καθ'δσον έκτός 
τής δωρεάν παρεχομένης εις τούς ασθενείς συν- 
δρομής καί νοσηλείας ό Ε υ α γ γ ελ ισ μ ό ς  έπεκτείνει 
αισίως από τούδε τό σύστημα τής παροχής, έπί 
τή α ιτήσει, ειδικών νοσοκόμων έν περιωρισμένψ 
μέτρφ ασκούμενου τέως. Έ ν  τούτφ  κείται ή μεγί- 

, σ τη  τού καταστήματος σκοπιμότης· ό ασθενής ό 
δεόμενος νοσηλείας δύναται ν’  άποταθή πρός τήν 
διεύθυνσιν τού καταστήματος αϊτών νοσοκόμου, 
μέ τήν έλπίδα δτι ή αίτησίς του -γενήσεται άπο- 

1 οεκτή. Καν μή τόσας άλλας υπηρεσίας παρείχεν 
εις τούς πάσχοντας ο Ε υ α γ γ ελ ισ μ ό ς , τοσούτψ 
αφιλοκερδείς καί τοσούτω πεφωτισμένας, μόνη ή 
βελτίωσις καί έπέκτασις τοιούτου μέτρου θά 
ήρχει βεβαίως ν’ άσφαλίση ύπέρ τού καθιδρύματος 
τήν ευγνωμοσύνην τής κοινωνίας.

Δέν είνε δυνατόν νά παράσχη τις πληρεστέρας 
καί μάλλον σαφείς περί τού Ε υ α γ γ ελ ισ μ ο ύ  πλη
ροφορίας. Τά πάντα ήδη εΐσίν έν τφ  συνίστασθαι, 
αλλ ’ ούοέν συνέστη έ τι ουτω άναλλοιώτως. ώστε 
νά μή ύπόκειται εις πιθανά; μεταβολάς. Μετά 
παρέλευσιν ολίγων μηνών, ένιαυτού ίσως, όταν 
Ά ΧΡήατις καί ή πείρα παρουσιάση τά  διδάγ- 
ματά της θά κανονισθή τότε βασιμώτερον πάσα 
συναφής λεπτομέρεια εις τούς ποικίλους τού κατα- · 
στήματος σκοπούς άναγομένη. Άρκεσθώμεν ήδη 
εις τη ν αρχήν τη ν ούτω εύοιώνως άνατείλασαν. 
Ιού προσωπικού τού καταστήματος προίσταται 
ή δεσποινίς Ελένη Μητσάχη παρακολουθήσασα 
εν τοίς εύρωπαϊκοίς τού είδους τούτου καθιδρύ- 
μασιν άπάσας τάς προόδους τής τελειοποιηθείσης 

| νοσηλευτικής τέχνης καί άναδεχθείσα πάνυ εύ- 
μενώς νά χειραγωγήση καί παρ’ ήμϊν τάς άπαρ- 
χάς τού ασύλου. Κατά τήν έν τώ  καταστήματι 
επισκεψίν μου ηύτύχησα νά λάβω ' προσωπικώς 
πείραν τής άκραςδεύγενείας καί άγαθότητος τής 
κ. διευθύντριας, εκ δέ τής κοινής φήμης νά πλη- 
ροφορηθώ τά πολλά προσόντα, ό σπάνιος συνδια- 
σμός τώ ν οποίων άναδεικνύει τή ν  δεσποινίδα 
Μητσάχη πεφωτισμένην συνεργάτιν έν τφ  άνα-
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ληφθέντι έργφ. Ό  αριθμός τώ ν εν τφ  νοσοχομείψ 
νοσηλευόμενων ήδη δέν είνε μέγας· τό κτίριον, 
διά τήν άνέγερσιν τού όποιου εδαπανήθησαν
483 ,000  δραχμαί, καί ή κινητή τού όποιου πε
ριουσία υπολογίζεται σήμερον εις 180,000, οεν 
όιεσκευάσθη έτι έντελώς· μ ετά  τή ν πλήρη αυτού 
άποπεράτωσιν καί συσκευήν ό αριθμός τώ ν  κλινών 
αύξηθήσεται εις 100. Δέν πρέπει νά παραλειψω 
καί τά  ονόματα τώ ν  διευθυνόντων τάς αίθουσας 
τής κλινικής καί τής χειρουργικής τού Ε υ α γ γ ε 
λ ισ μ ο ύ ' τής πρώτης προΐσταται ό αείποτε πρό
θυμός ιατρός κ. Ν . Γ. Μακκάς, τής δέ δευτέρας 
ό έγκριτος δφθαλμολόγος καί χειρουργός κ. Ιού
λιος Γαλβάνης, τάς αφιλοκερδείς καί διακεκριμένα; 
ύπηρεσίας τού όποιου πολλάκις ελαβεν αφορμήν 
νά έκτιμήση ή κοινωνία τώ ν 'Αθηνών.

Πρέπει νά λαλησω τελευταίου καί περί προσ- ( 
ώπων, άτινα είχον καθήκον ίσως πρό παντος 
άλλου νά μνημονεύσω· τώ ν  κυριών δήλον δτι 
αΐτινες άποτελούσι τό διοικητικόν τού Ε υ α γ γ ε λ ι
σμού  συμβούλιου. Γνωρ ίζω  όπόσον είνε μετριό- 
φρων ή αληθής ευγένεια τής ψυχής, ή άδιαλεί- 
πτως πρόθυμος νά συντρέχη παν έργον σκοπούν 
νά στειρεύση καί κατά τ ι  τήν άφθονου τής 
ανθρωπίνου δυστυχίας πηγήν. Έ κ  φόβου μητοι 
ταράξω σεμνάς μετριοφροσύνας, αποφεύγω νά 
μνημονεύσω τώ ν ονομάτων τώ ν κυριών, οέν όυνα- 
μαι όμως νά μή έκδηλώσω τόν θαυμασμόν καί 
τόν σεβασμόν μου- τοιαύτη άπαίτησις τυχόν 
διατυπουμένη θά ήτον ίσως άξίωσις υπερβολική 
εις ήν εδικαιούτο τ ις  νά άπειθήση. ’ Αφού ήγει
ραν οικοδόμημα έξαιρετως ευαγγελικόν, εςακολου- 
θούσιν ένισχύουσαι αύτό καί διά τής προσωπικής 
αυτών παρουσίας περιφρονούσαι τού χειμώνος τά 
ψύχη, καί τού θερινού ήλιου τάς ακτίνας. Μετ' | 
έκπλήξεως είδον πολλάκις κυρίας άποτελούσας , 
μέρος τού Διοικητικού τού Ε υ α γ γ ελ ισ μ ο ύ  Συμ- | 
βουλίου, διανυούσας π εζή  τόν μακρόν πρός τό 
άσυλου δρόμον δπω ; έφορεύσωσιν εις τή ν ακρι- 
βεστέραν έκτέλεσιν τής καθημερινής υπηρεσίας- 
τινές τώ ν κυριών τούτων δύνανται να σκορπισω- 
σιν άφθόνως τόν χρυσόν, διανύουσιν ομως π εζή  τό 
διάστημα λαμπρότατου παρέχουσαι παράδειγμα, 
καί άναδεικνύουσαι τόν εύγενή τού αισθήμα
τος πλούτον κατά πολύ υπέρτερου τού πλούτου 
τού βαλαντίου. Λιά τού έργου δπερ έπίχείρησαν 
καί οϋτω ταχέως έπεράτωσαν, αί κυρίαι, ένώ 
εξύψωσαν άφ’ ένός τήν γυναικείαν πρωτοβου
λίαν καθεύόουσαν άν μή καί άγνοουμένην έν τή 
νεαρφ ήαών κοινωνίφ, έπιστοποίησαν περιτράνως 
άφ’ ετέρου τάς εύγενείς £οπάς τής γυναικείας 
καρόίας επιτήδεια; πάντοτε νά μετριάζη  τά ; θλί
ψεις καί τάς όδύνας τής άνθρωπότητος. Τό εργον

σι τούς πόνου; τής ψυχής. Ή  ταπεινή φωνή τη ; 
ευγνωμοσύνης ήν βάλλει ό νοσηλευόμενο; τραυ
ματία ; καί ό ασθενής θά κρίνεται έφ' εξής, ώ ; 
έλπίζομεν, επαρκής άμοιβή ύπέρ εκείνων οίτινε; 
έμοχθησαν διά τό έργον. 'Ο  δυστυχής καί 
αλγών κατάκοιτος δέν έχει άλλο τ ι  να προσ- 
φέρη· αλλά καί ή ευγνώμων αυτού φωνή βεβαίως 

ικανοποιεί τάς εύγενείς ψυχάς.

Σ π υ ρίδω ν  Γ Ια γ α ν β λ η ι .

ΝΥΜΦΗ ΠΛΟΥΣΙΑ
(Διήγημχ. Κατά τά γαλλικόν τοϋ Ρ. ΜβΓΠίΐιι.| 

(Συνέχεια χα: τίλος· ϊ ϊ «  προτ,γούμινον φύλλον |.

I ’ .

Τρεις μήνες παρήλθον άφ' ής άνεχώρησεν ο 

Ά λα ίν .
'Π κ. Λεσκλοβέλ κάθηται έν τή  μικρφ της αι

θούση καί βλέπει ανήσυχος τό έκκρεμές, δεικνύον 
τήν ώραν τή ς  αναμενόμενης επιστροφής.

Αίφνης άμαξα ΐσ τα τα ι πρό τής θύρας· «Δύτός 
είνε! η αναφωνεί εκείνη, κ’ ευκίνητος ώς άν ήτο 
είκοσαέτις, τρέχει εις τόν προθάλαμον. Μετά δύο 
λεπ τά  περιπτύσσεται τόν υιόν της.

—  Πώς χαίρω, αγαπητή μου μήτερ, δτι σ ' έπα- 
νευρίσκω υγιή, δπως σ ’ έβλεπα έκεί κάτω, οταν 
έκλεια κουρασμένος τούς οφθαλμούς μου κ’ έζων 

μέ τάς αναμνήσεις μου.
 Μ' έστερήθης λοιπόν αληθώς, άγαπητέ μου

υιέ; 'Από τάς έπιστολάς σου έφαίνεσο τόσον 
ασχολημένος, ώστε υπέθετα δ τι ολίγος θά σού 
έπερίσσευε καιρός νά μέ συλλογίζεσαι.

—  Ή  αλήθεια είνε δ τι είργάσθην φοβερά· ευ
τυχώς μ' άντήμειψεν ή έπιτυχία κ’ επανέρχομαι 
πολ'ύ ευχαριστημένος. Ήξεύρεις, καλή μου, δτι δεν 
είμεθα πλέον π τω χ ο ί; Ό  κ. Δαρλεμών τόσον 
εύχαρεστήθη απο το αποτέλεσμα τής αποστολής 
μου, ωστε μού δίδει μερίδα εις τήν επιχείρησιν 
τήν όποιαν τόσον καλά διεπραγματεύθην. Κατά 
πάσαν πιθανότητα τά  είσοδήματά μας διπλασιά
ζοντα ι αύτό τό έτος Εις τού κ. Δαρλεμών είνε 

όλοι καλά;
—  Εξαίρετα.
—  Δέν ήξεύρω διατί, έφανταζόμην έσχάτως, 

δτι ή δεσποινίς Δαρλεμών ήτο ασθενής.
—  Είνε λαμπρά εϊς τήν υγείαν της. ΙΙόθεν σου

έφάνη: ,
 Εϊς τάς πρώτας σου έπιστολάς μού ώμι-

λεις συχνά περί αύτής· έπειτα  έπαυσες. 'Γί συνέβη :
 Τίποτε έκτακτον. Έβλεπόμεθα δλιγώτερον.

Ή  Μαρκέλλα είχε περισσοτέρας ασχολίας, καί. ..
—  Κ ά τι μού κρύπτεις· άλλος θά εινε ο λόγος. 

’ Αληθώς· άλλος είνε ό λόγος, καί λόγος σο-
Δέν σού τόν έγραψα, διά νά μή σέ λυπήσω.

δπερ έτιμήθη διά τού ονόματος τού Ε υ α γ γ ε λ ι
σμού, δύναται νά θεωρηθή βοτάνη πολύχυμος 
καί ευεργετική, τά φύλλα τής οποίας θεραπεύουσι 
τούς πόνους τού σώματος, ένψ τά  άνθη πραύνου- βαρός.
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—  Δ ι ’ όνομα Θεού, μητέρα, τ ι  τρ έ χ ε ι;
—  Ή  Μαρκέλλα νυμφεύεται.
—  ΤΑ !
Καί ό Ά λ α Ιν  άνεπήδησεν όρθιος.
—  Ποιον;
—  Τον κ. Μαρτινιόν, πλούσιον κτηματίαν τού 

Βερρί.

—  Τόν άγαπά;
—  Δεν ήξεύρω. Σχεδόν δεν είδα τήν Μαρκέλ

λαν, άφ’ δτου άπεφασίσθη ό γάμος της. Σήμερον 
άνεχώρησεδιά τό Κερμάς μέ τή ν δεσποινίδα Λώμ - 
βεϋ. 'Ο  πατήρ της θά μεταβή έκεϊ εντός ολίγου 
μέ τόν μνηστήρά της. Οί γάμοι της θά γείνουν 
εκεί.

—  Εις τό Κερμάς;
—  Είνε θέλησις τής Μαρκέλλας, θ ά  έπισκευά- 

ση καί θά εύτρεπίση έξ ύπαρχής τόν πύργον.
Ό  Ά λα Ιν  έκάθισε πάλιν, ή  δε μήτηρ του τόν 

έβλεπε συγκεκινημένη καί σεβομένη τήν σιωπήν 
του. Μετά τινα  λεπ τά , βλέπουσα αυτόν ακίνητον 
πάντοτε καί περιεσχεμμένον, τόν έκάλεσε ταπ ει
νή  ̂τή  φωνή.

’ Εκείνος έσκίρτησε καί άνηγέρθη πάλιν.
—  Συγγνώμην, αγαπητή μου μήτερ, δ τι σοΰ 

ταρά ττω  τήν χαράν τής επιστροφής μου. Ά λ λ ’ 
ήτο τόσον αιφνίδια ή είδησις τήν όποιαν μοϋ εί
πες ! Δ ια τί νά μή μού τή ν γράψης ; Θά επανηρ- 
χόμην παρηγορημένος όπωςδήποτε. Ά λ λ ά  μήν 
άνησυχής· ήξεύρεις ποσ,ήν έχω  δύναμιν επ ί τού 
εαυτού μου, καί . . . .

  Π τωχό μου παιδί ! δέν ήπατήθην λο ιπόν!
Καί όμως πρό ενός ήδη μηνός ενθυμούμαι τί μέ 
είπες κατά τή ν τελευταίαν μας συνομιλίαν, καί 
προσπαθώ νά πεισθώ δ τι δέν άγαπας τή ν  Μαρ
κέλλαν.

—  Μήν υπόθεσης, δτι δέν ήμην ειλικρινής τήν 
έσπέραν εκείνην. Ό χ ι !  έκρυπτα καί πρός τόν 
εαυτόν μου τήν αλήθειαν τόσον έντρεπόμην διά 
τή ν αδυναμίαν μου, καί άνεχώρησα εΐλικρινώς 
πεπεισμένος δτι ή απουσία θά μ’ έθεράπευε. Πό
σον έπλανώμην! Ό τ ε  έπαυσα νά τήν βλέπω, 
τό τε  εννόησα πόσον είχε καταλάβει δλους μου 
τούς διαλογισμούς, καί μόλις είχα τήν θέλησιν νά 
ασχολούμαι περί υποθέσεων, άναλογιζόμενος δτι 
καθήκον είχα  νά δικαιώσω τή ν εμπιστοσύνην τού 
κ. Δαρλεμών. "Οτε τέλος επέτυχαν αί διαπραγ
ματεύσεις μου, έγεινα εκτός εαυτού έκ τής χ α 
ράς, σκεπτόμενος, όχ ι δτι ηϋξανον τοιουτοτρόπως 
τή ν ευημερίαν σου —  συγγνώμην, μήτέρ μου! —  
άλλ’ δ τι ήλαττούτο ή  μεταξύ έμού καί τής Μαρ
κέλλας χρηματική άπόστασις. Δυστυχώς ή πλά
νη μου υπήρξε βραχυχρόνιος, καί μία σου λέςις 
τήν διέλυσεν εντελώς. ’Έρχεσαι, μητέρα, νά φύ- 
γωμεν από τούς Παρισίους, νά ύπάγωμεν καί οί 
δύο μακράν, πολ.ύ μακράν, καί νά προσπαθήσω- 
μεν νά λησμονήσωμεν;

—  "Ο ,τι θέλεις, υιέ μου ! ή λύπη σου μέ τήκει

καί είμαι πρόθυμος νά κάμω τό  πάν διά νά τήν 
ανακουφίσω. Ά λ λ ά  σέ ¿ξορκίζω, μή βιάζεσαι. 
Σκέψου, δτι κανείς άλλος δέν πρέπει νά ύπο- 
-τεύση  τό μυστικόν σου. Ό  κ. Δαρλεμών...........

—  Μή φοβήσαι, μητέρα, δέν θά προδοθώ ενώ
πιον του. Ά λ λ ά  θά αναγνώριση, δ τι καί εις 
Μαδρίτην ήμπορώ νά τού είμαι χρήσιμος δσον 
καί εις Παρισίους. Έ κ εϊ τουλάχιστον θά εύχωμαι 
υπέρ τής ευτυχίας τής Μαρκέλλας, άλλά δέν θά 
έχω  ένώπιόν μου θέαμα πολύ σκληρόν δι’  εμέ.

Ό  Ά λ α ίν  παρέστη άτάραχος εις τό  γραφεΐον 
τού τραπεζίτου. ’Αφού δ’ έξέθηκεν εις αύτόν λε
πτομερώς τά  περί τής αποστολής του, τόν συνέ
χαρη φιλικώτατα διά τόν γάμον τής Μαρκέλλας, 
χωρίς επ’ έλάχιστον νά μαρτυρήση τά  άληθή του 
αισθήματα.

—  Ν αι, άπηντηο εν ό πατήρ· νυμφεύεται κατά

άπεφάσισεν έξαφνα, χωρίς νά έννοήση τις πώς. 
'Ε γώ  δέν είχα  καμμίαν σπουδαίαν ένστασιν, καί 
συγκατένευσα. Πολύ έπεθύμουν νά έχω  τή ν γνώ 
μην σας περί τού μέλλοντος γαμβρού μου· άλλά 
δυστυχώς λείπει αυτήν τήν στιγμήν. ( Ό  Ά λα ίν  
άνέπνευσε.) Ε ίχεν άνάγκην νά μεταβή δι’ ολίγος 
ήμέρας εις τό  Βερρί. Δ ι ’ αύτό δέ καί άπεφάσισεν 
ή Μαρκέλλα ν’ άναχωρήση εις Κερμάς, δπου τής 
έόωκα πληρεξουσιότητα νά φροντίση διά τάς ετοι
μασίας. θ ά  σάς έχωμεν, εννοείται, είς τόν γάμον :

Ό  Ά λ α ίν  ¿ψιθύρισε συγκεχυμένα τινά  καί 
άκατανόητα, καί έξήλθε.

ΙΙνιγόμενος καί μόλις κατορθών ν’ άναπνέη διέ— 
δραμε ταχέως τούς Παρισίους, πριν ή έπιστρέψη 
πρός τή ν μητέρα του. "Οτε ο  έπανήλθεν οίκαδε, 
ή κ. Δεσκλοβελ τώ  έδειξε τό επόμενον τηλε- 
γράφημα._

«  Λυπούμαι δτι άνεχώρησα χωρίς νά σάς άσπα- 
»  σθώ. Σάς περιμένω μ ετά  μίαν εβδομάδα εις 
η Κερμάς μετά τού κ. Ά λα ίν . Σάς άσπάζομαι 
»  τρυφερώς.

»  Μ αρχέΑ Λ α . »

—  ’Αδύνατον, έφώνησεν ό Ά λ α ίν  . Νά έπανέλ.- 
θω είς Κερμάς, καί μάλιστα  διά τόν γάμον της! 
'Υπερβαίνει τάς δυνάμεις μου, . . καί τάς δυνά
μεις σου, υποθέτω, αγαπητή μου μ ή τερ ;

—  Δυστυχώς δμως, υιέ μου, είμαι ήναγκα- 
σμένη.

—  Δ ια τ ί ;

—  "Ο ταν ή Μαρκέλλα μού άνήγγειλε τή ν άπό- 
φασίν της, πρώτος της λόγος ήτο, νά τή ς  παρα
σταθώ. ’ Εννοείς, δ τι κατ’ άρχάς ήρνήθην, άλλ ’ 
έπέμεινε τόσον, ώστε ένέόωκα. Μέ κατηγορείς δ ι’ 
αύτό ; κακά έκαμα ;

—  “Οχι, μητέρα- καλά έκαμες. Ά λ λ ά  λυπού
μαι τόρα άκόμη περισσότερον, δ τι δέν μου έγρα
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ψες τ ί  συνέβαινεν εδώ. θ ά  μού ήτο τόσον εύκο- 
λον νά παρατείνω τήν διαμονήν μου εκεί κάτω. 

Τόρα τ ί  νά κάμω ;
—  Διά σέ, υίέ μου, δέν ύπεσχέθην τίποτε, διότι 

δέν ήξευρα πότε θά έπέστρεφες. Ά λ λ ά  σού τό 
επαναλαμβάνω καί πάλιν, σκέψου πριν άποφασί- 
σης. Ά ν  δέν μέ συνοδεύσης, δέν θά γεννήση 
άρά γε  ύπονοίας ή άπουσία σου, καί δεν θά παρεξ- 
ηγηθή ώς άχαριστία  πρός φίλους εις τούς οποίους 
όφείλομεν τό σ α ;

—  Ά φ η σέ  με μίαν ώραν νά σκεφθώ, καί θά 
έλθω νά σού δώσω τήν άπάντησίν μου.

Τήν ώραν αύτήν διήγαγεν ό Ά λ α ίν  έν φοβερά 
άγωνία. Δέν έννόει πώς καί διατί ή άβρά τής μη- 
τρός του στοργή δέν έμερίμνησε νά τόν άπαλλά- 
ξη τού μαρτυρίου εκείνου. Προσεπάθησε νά εύρη 
πρόφασιν, δπως μή μεταβή είς Βρετάννην. Ά λ λ ’ 
ούδεμίαν ευρεν εύλογον. Ά π έμ ενεν  ή κατά τήν 
τελευταίαν στιγμ ήν άδιαθεσία. Ά λ λ ά  θά έπ ι-  
στεύετο; Δέν θά ύπεδείκνυε μάλλον πείσμα κρυ
πτόμενου καί μνησικακίαν; Καί κατά τίνος; Κατά 
τής Μαρκέλλας, ήν είς ούδέν είχε νά μεμφθή, ήτις 
προσηνέχθη πάντοτε πρός αύτόν εύγενέστατα καί 
φιλικώτατα, καί ή τις θά έπειράχθη βεβαίως διά 
τήν τόσην πρός αύτήν ψυχρότητά του. Ό  μόνος 
ένοχος είνε αύτός καί μόνος. Αυτός φέρει τή ν ευ
θύνην τής δυστυχίας του. Τήνήθέλησε καί πρέπει 

νά τήν ύποστή.
Έ σ τω  λοιπόν, διελογίσθη. θ ά  έκτελέση μέ

χρι τέλους δ,τι δρθώς ή μή, ύπέλαβεν άρχήθεν 
<!>ς καθήκον του, καί θά ύπομείνη πάσας αύτού 
τάςβασάνους. "Ισως, αφού σπαράξη εντελώς τήν 
καρδίαν του, δέν θά ύποφέρη πλέον. ’ Αφού παρα- 
στή είς τούς γάμους τής Μαρκέλλας θ’ άποθάνη 
βεβαίως ό έρως του. Τότε άποφασίζει πλέον 
μετά τής μητρός του άν θά μείνη είς Παρισίους 
ή άν θά έπιστρέψη είς τήν Ισπανίαν.

Μετά τήν ανδρικήν ταύτην άπόφασιν, ό Ά λα ίν  
ήσθάνθη έαυτόν ήρεμώτερον προσελθών δέ είς 

τήν μητέρα του, τή  είπε:
—  θά  έλθω μαζύ σου είς τό Κερμάς. Ά ς  μή 

κάμωμεν πλέον λόγον περί τού πράγματος. Είδο- 
ποίησέ με μόνον τή ν παραμονήν τής άναχω- 

ρήσεως.

Ι Α 1.

Ημέραν τινά  ό κ. Δαρλεμών, αφού έγευμάτισεν 
είς τής κ. Δεσκλοβέλ, είπεν είς τούς ξένους του.

—  Ευχαριστώ δεά τήν καλήν σας φιλοξενίαν, 
αγαπητοί μου φίλοι- άλλ’ επί τού παρόντος δέν 
θά σάς βαρύνω περισσότερον. Αύριον τό  εσπέρας 
αναχωρώ, καί ελπ ίζω  δτι συντόμως θά με παρα
κολουθήσετε.

—  θ ’ άναχωρήσωμεν μετά δύο ήμέρας, άπε- 
κρίθη ή κ. Δεσκοβέλ.

Ό  Ά λ α ίν  έμαθεν ούτως, δ τι ή άπαισία σ τ ιγ 
μή είχε φθάσει. Παρετήρησε δ’ ευχαρίστως, δτι 
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ή είδησις αύτή έλαφρόν τινα  παλμόν τψ  ¿προξέ
νησε μόνον. Άποφασίσας ήδη νά μεταβή είς Βρε- 
τάνην, ανέμενε καθ’ έκάστην τήν ώραν τής άνα- 
χωρήσεως καί προσεπάθει πάση δυνάμει νά σκλη- 
ραγωγήση τήν ψυχήν αύτού πρός τάς βιαίας συγ
κινήσεις άς έμελλε νά ύποστή. Ή λ π ιζε  δέ δτι, 
άναπλάττων διά τής φαντασίας του δ ,τι προσε- 
χώς ήθελεν ίδεί, είχε βαθμηδόν περιέλθει είς 
ικανήν αναισθησίαν, ώ σ τε  νά μή τρέμη μηδέ νά 

I φοβήται πλέον.
Έ ν  τψ σιδηροδρόμω, βυθισθείς επί τινας ώρας 

εις νάρκην, μετέχουσαν ύπνου συνάμα καί έγρη- 
| γόρσεως, είδε παράδοξον οπτασίαν. Τψ εφά- 
! νη δ τι έχωρίσθη είς δύο διαφόρους άνθρώπους. 

Αύτός μέν ό ίδιος, ό Ά λ α ίν  ή μάλλον τό σώμά 
του, ή μηχανή του, τό  περικάλυμμά του, έκάθητο 

| έν τή  σιδηροδρομική άμάξη, πλησίον τής μ η - 
] τρός του. 'Α λλ ' ή ψυχή του έλειπε. Πού είχεν 

άράγε καταφύγει, άπελπις /.αί καταπεπονημένη;
, Ό  Ά λ α ίν  τό ήγνόει· άλλάμεγάλην ήσθάνετο χα- 
ί ράν, έννοών δτι είχε μεταβληθή είς είδός τ ι  
I αυτομάτου. Τ ί ευτυχία, νά μή αισθάνεται, μηδέ 

νά ύποφέρη πλέον! Ό  μόνος του φόβος ήτο, μή 
έπανέλθη αίφνης ή φυγάς εκείνη ψυχή του, έπα- 

! ναφέρουσα λύπην καί άπογοήτευσιν.
Αίφνης εύρέθη υπό γνω στή ν δενδροστοιχίαν τού 

Κερμάς, έξηπλωμένος έπί μικρού βρυοσκεπούς 
όχθου, δπου συχνάκις, μετά τάς μακράς αύτού 
έκορομάς άνά τούς αγρούς, είχεν άναπαυθή εύα- 
ρέστως ρεμβάζων. Έθεώρει ευχαρίστως τή ν θελ
κτικήν εκείνην γωνίαν καί δ ιελ ο γ ίζε το : η Δ ια τί 
έφοβούμην μή υποφέρω, άν επέστρεφον εδώ ; Δόξα 
τψ  θεώ , αποχαιρέτισα τήν δύσθυμον εκείνην ψυ
χήν μου, ήτις, άφ’ δτου ύπεδουλώθη είς άλλην, 
μόνον βασάνους μού έπροξένει » .

Αίφνης ηκουσε φωνήν, ασθενή ώς πνοήν, ψίθυ- 
ρίζουσαν είς τό  ούς του : α Μή χαίρεις διά τήν 
απουσίαν μου, αχάριστε, δστις ¿λησμόνησες δι’ 
ολίγας λύπας πόσας απολαύσεις μού οφείλεις. Δέν 
αισθάνεσαι, δτι, άφ’ δτου σ ’ έγκατέλειψα, έχασες 
τό καλλίτερου μέρος τής ύπάρξεώς σου; ΓΙώς; 
είνε λοιπόν ευτυχία ή απάθεια ήν έπιθυμεΐς, ή 
αδυναμία τού νά αίσθανεταί τις τ ’ άγαθά καί τά 
κακά τής ζω ή ς ; ’Ά ν ,  διά νά μήν ύποφέρη τις, 
πρέπει νά παύση ν' άγαπή, ό θάνατος είνε πολύ 
προτιμότερος τοιαύτης ζωής. Συλλογίσου τήν Μαρ
κέλλαν. »  —  «  Ό χ ι ,  σιώπα, δέν θέλω πλέον ν’ 
ακούσω τό όνομά της . η Ά λ λ ' ή φωνή τό έπα- 
νελάμοανε, καί πανταχόθεν, δένδρα, πτηνά, άνθη 
κατεσπαρμένα εν τή χλόη, ό άνεμος αύτός, ό ού- 
ρανός, καί ή μεγάλη μακρύνή^βοή τής θαλάσσης, 
πάσα δύναμις καί πάσα γοητεία  τής φύσεως συν- 
απετέλεσαν ψίθυρον παρατεταμένον, έν ψ καί πά
λιν ήκούετο τό γλυκύ όνομα τής Μαρκέλλας.

—  Ό χ ι .  δέν θέλω, άφήτέ μ ε ! άνεφώνησεν ό 
ταλαίπωρος Ά λα ίν , κ’ έφερε τάς χεΐρας έπί τά 

ώ τά  του.
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—  Τι έχεις, παιδί μου; είπε τό τε  ή μήτηρ του, 
ήτις άπό τινων ήδη στιγμ ώ ν έδ ίσ τα ζε  να διακό- 
•Ι'-η τον τεταραγμένον του ΰπνον.

—  Τίποτε, μητέρα. 'Έ ν  κακόν όνειρον. Πού 
ιίμεθα ;

—  Φθάνομεν εις τάς Ί ’ έννας .
Ό  Ά λ α ίν  έστέναξε βαθεως. ΐ ό  κατηρβμένον 

¿κείνο όνειρον ε ίχ ε  ταράξει τήν γαληνην, ήν ένό- 
μ ιζεν  οτι είχεν ανακτήσει. Ά ν τ έσ τη  δμως κατά 
τής συγκινήσεως, ήτις τόν επνιγε, καί ήρχισε 
διηγούμενος εις τήν μητέρα του έπεισόδιόν τ ι  τής 
εις τήν 'Ισπανίαν οδοιπορίας του.

’ Αλλά μ ετ ’ ολίγον, δτε ή άμαξα, ήν ό κ. Δαρ- 
λεμών ε ίχε στε ίλει εις προϋπάντησίντων, έτράπη 
άπό τού Κογκαρνώ πρός τό Κερμάς, ή καρδία του 
ηρξατο πάλ'.ν άτάκτως πάλλουσα, καί μ ετ ' ανησυ
χίας διενοεΐτο αν θά κατώρθου νά φανή ήρεμος. 
"Οτε δέ έφθασαν εις τό τέρμα, ήρώτησε τήν μ η τέ
ρα του. άν δεν ήθελε νά καταβτ, τής άμάςης. Ή  
κεφαλή του έκαιε, κ' έφρόνει ότι μικρά τ ις  κίνησις 
Οά τόν ησύχαζε καί θά έπανέφερε τό αίμά του εις 
τακτικήν κυκλοφορίαν. 'Επ ί τής παρόδου, ή τις έφε- 
ρεν εις τόν πύργον, άπήντησαν τούς παλαιούς των 

αύλίτα; καί ύπηρέτας οΐτινες πάντες είχον διατη- 
ρηθή. Ή  δεσποινίς Μαρκέλλα είχεν αναγγείλει 
εις αυτούς, ότι ή κυρία ήρχετο με τόν κύριον Ά λα ίν , 
καί ήρχοντο νά τούς ευχηθούν τό χαΛώς ώρισα>·. 
II π ιστή  μνήμη τω ν καλών εκείνων ανθρώπων 

συνεκίνησε βαθέοις τόν Ά λ α ίν . Ήσθάνθη συγκίνη- 
τ ίν  τινα  ήρεμωτέραν άντικαθιστώσαν τήννευοικήν 
του ταραχήν, καί οτε, φθάς ενώπιον τού πύργου, 
διέκρινετήν Μαρκέλλαν, ήτις, στηριζομένη επί τού 
βραχίονος τού πατρός της, ήρχετο εις ΰπάντησίν 
τω ν , εδραξε τήν χεΐρα ήν έτεινε πρός αύτόν ή 
νεάνις καί τήνέσφ ιγξε μ ετ ' απείρου περιπαθείας. 
Έλησμόνησεν επί τινας στιγμάς τά πάντα, καί 
μ ετ' άμερίστου χαράς έπανείδεν εκείνην, ήτις, 
όσον καί άν αυτός έπάλαιεν, είχε καταστή τό 
άντικείμενον παντός του διαλογισμού.

' Αλλά ταχέως άνένηψε καί άνεζήτησε πέρι; 
τό τρίτον πρόσωπον, οπερ είχε παρασκευασθή 
ν' αντιμετώπ ιση ατάραχος Δεν τό είδεν όμως. 
Ή  Μαρκέλλα ένηγκαλίζετο τήν κ. Δεσκλοβέλ, 
ήσαν δε καί αί δύο λίαν συγκεκινημέναι, καί δά
κρυα εβρεχον τάς παρειάς των.

Ό  Δαρλεμύν παρέσυρε τόν »’ Αλαίν μέχρι τού 
σταύλου δπου είχε νά δώση οιαταγάς τινας. 
"Ο τε δέ εΐσήλθεν εις τόν πρόδομον τής οικίας, 
ό Ά λ α ίν  άνεσκίρτησε, βλέπων την Μαρκέλλαν 
συμπλέκουσαν άνθη, όποιαν είχεν ίδεΐ αυτήν τό 
πρώτον καί διαρκώς εκτοτε τήν ά νέπλα ττεν ή 
ταντασ ία  του.

—  Βλέπετε, κ. Ά λ α ίν , άνθοπώλις π ά ντο τε ! 
'Ε λάτε, κύριοι, ελάτε νά σάς στολίσω , καί γρή
γορα εις τό πρόγευμα.

Ή  δεσποινίς Λώμβεύ ήτο μόνη εις τό εστία  . 
τόριον. Πώς λοιπόν; ό κ. Μαρτινιόν δεν είχε

φθάσει ακόμη: Ό  Ά λ α ίν  δέν ετόλμησε νά προ- 
•ρέρη τό όνομά του, ούδείς δε περί τής απουσίας 
του έγένετο λόγος, καί ή όμ'.λία υπήρξε σχεδόν 
εύθυμος. Ο ί ξένοι ώδηγήθησαν εις τά  καταλύμα
τα των εκείνα όπου πάντοτε είχον κατοικήσει, 
καί άτινα  ουδόλως είχον μεταοληθή. Τά εις Πα- 
ρισίους μετακομισθέντα έπιπλα είχον άντίκατα- 
σταθή οι' άλλων όμοιων, έιραινετο δέ πρόδηλον 
ότι ευλαβής της μέριμνα είχεν υπαγορεύσει τοιαύ- 
την διακόσμησιν.

Άφού επί μίαν σχεδόν ώραν έμεινεν ό Ά λ α ίν  
σκεπτόμενος εν τιρ δωμάτίω του, κατέβη εις τό 
ευρύ άνδηρον, όπερ περιέβαλλε τόν πύργον. Ή 
ατμόσφαιρα ήτο ίκανόις ψυχρά, άλλ ’ έμετρίαζον 
τό ψύχος αί θερμαί ήδη ακτίνες τού εαρινού ήλιου. 
Τά υψηλά δάση έχρω μ ατίζοντο  πράσινα άπό τής 
νεαράς βλαστήτεως, ή τις άπετέλει φαιδράν ά ντ ί-  
θεσιν πρός τά  συρόμενα κάτωθεν ξηρά φύλλα,—  
έσχατον λείψανον τού χειμώνος. Μετά πόσης χα
ράς έβλεπε κατ’ έτος ό Ά λ α ίν  έπανερχόμενον 
τόν ιλαρόν εκείνον μήνα Α π ρ ίλ ιο ν ! πόσας ώρας 
είχε οιέλθει επί τού ανδήρου εκείνου, καραδοκοιν 
τό  χαρμόσυνου καί πάντοτε νέον φαινόμενου τής 
θαυμασίας αύτής μεταμορφώσεω ;!

Α ί φαειναί αύταί ήμέραι τού έαοος είσίν ιδίως 
δυσάρεστοι εις τούς πάσχοντας, οΐτινες οργίζον
τα ι τό τε  κατά τής φύσεως ότι δέν συμμερίζετα ι 
τήν σκυθρωπότητά των. Μέμφονται τόν ήλιον ότι 
λάμπει, τά άνθη ό τι θάλλουσι, καί τά  πτηνά ότι 
άδουσι· τό αίσθημα αύτό κατέλαβε τόν Ά λα ίν , 
οτε εύρέθη έν μέσω τής κοιτίδας τής πρώτης του 
καί αμέριμνου νεότητος.

Έθεώρησε περίλυπος τόν ογκώδη πύργον, όπου 
είχεν άλλοτε ελπίσει ό τι θά διήγεν ολην του τήν 
ζω ήν , έστέναξεν από των μυχών τού στήθους του, 
καί κλίνων τήν κεφαλήν έτράπη βραδυπατών πρός 
όενδροστοιχίαν, ήν είχεν άλλοτε μόνος χαράξει.

Μετά τινα  λεπτά εύρέθη, χωρίς να τό συλλο- 
γισθή, πλησίον τού βρυοσκεπούς έκείνου όχθου, 
δν όδοιπορών είχεν ίδεί καθ’ ύπνους. Άπέστρεψε 
τήν κειοαλήν, ό τ ’ έ—λησίασεν εις τήν αγαπητήν 
του θέσιν, καί παρήρχετο αυτήν ήδη, δτε ήκουσε 
φωνήν χαλούσαν αύτόν.

Ή  Μαρκέλλα έκάθητο έπί τού  όχθου. Ή το  
κάτωχρος· ίνευσεν εις αύτόν νά πλησιάση, καί 
τιρ είπε διά τής γλυκείας φωνής της·

—  Ένθυμεΐσθε, ό τι μίαν εσπέραν εις τήν 
Βίλλ-Δαβραί έβεβακόσατε, ότι δέν θά έπανήρχεσθε 
πλέον εις τό Κερμάς: Έ ν  τούτοις ηλθετε, κ εγώ 
τρέμω ένώπιόν ;σσς οι’  ό,τι έτόλμησα νά κάμω. 
"Εχω  ανάγκην ίνά μ’ ένθαρ-ιύνετε. Β ίπέτε μου, 
κύριε Ά λ α ίν , ότι δέν είσθε ώργισμένος εναντίον 
μου δ ιότι σάς έπανέφερα εδώ ;

—  Σάς ευγνωμονώ μάλιστα, δεσποινίς, άπήν- 
τησεν ό Ά λ α ίν , δστις, καταπνίγων τήν συγχίνη- 
νησίν του, οίχεν ήδη καταστή κύριος εαυτού. 
Κατωρθώσατε νά μεταβάλετε εις άπόλαυτιν τήν
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οδύνην ήν έφοβούμην. Ή  υποδοχή τώ ν χωρικών μας, 
τούς οποίους σείς ειδοποιήσατε, αί αναμνήσεις τού 
παρελθόντος, όσας συνηθροίσατε εις τό δωμάτιον 
τής μητρός μου, εΐνε μαρτύρια μερίμνης άβράς 
καί συγκινητικής, άτινα μάς ¿προξένησαν βαθείαν 
καί ένδόμυχον χαράν, πο/.ύ διάφορον τής αλγει
νής έντυπώσεως, τήν όποιαν περιεμένομεν. Δέν 
κατορθώ ποτέ νά έκφράσω καλώς ό,τι αισθάνο
μαι, έπιθυμώ όμως νά σάς βεβαιώσω, δεσποινίς, 
δ τιό τα ν θά συνέλθωμεν εις τήν μικράν έκκλησίαν 
τού Φορέστ διά νά τελέσωμεν τούς γάμους σας, 
ούδείς άλλος θά εύχηθή θερμότερου έμού ύπέρ 
τής ευδαιμονίας τής νέας πυργοοεσποίνης τού 
Κερμάς.

'Ο  Ά λ α ίν  κατέβαλεν υπεράνθρωπου αγώνα, ίνα 
εΐπη άπλόις καί άφελώς τάς όλίγας αύτάς λέξεις, 
άς ένόμιζεν απαραιτήτους, καί μόνον άφού έτε- 
λείωσεν, έτόλμησε νά θεωρήσ/, τήν Μαρκέλλαν, 
ήτις, κάτωχρος, έτιλλε πυρετωδώς τά  πέταλα 
άνθους όπερ έστρεφεν έντός τώ ν δακτύλων της.

Σιγήσασα έπί τινας στιγμάς, έψιθύρισεν:
—  Ευχάριστοι. . .  άλλά . . .  ό γάμος μου . . .  δέν 

ήξεύροι... δέν σάς είπε τίποτε ό πατήρ μου;
Τόρα ώχρίασεν ό Ά λα ίν . ’ Επειδή δέ δέν άπε- 

κρίνετο, ή Μαρκέλλα ύψωσε πρός αύτόν τούς με
γάλους καί ήμισβέστους οφθαλμούς της. Ή σα ν  
κάθυγροι· άλλά τά  λεπ τά  της χείλη έμειδίων, 
δτε ύπέλαβεν :

—  Κύριε Ά λα ίν , μού έξεφράσατε στοργήν καί 
συμπάθειαν τήν όποιαν νομ ίζω  ειλικρινή- δι’ 
αύτό θά τήν ύποβάλω εύθύς εις δοκιμασίαν, καί 
θά σάς ζη τήσω  αδελφικήν συμβουλήν περί τού 
γάμου μου.

—  Συμβο,ιλήν; άλλ' ό γάμος σας δέν εΐνε 
αποφασισμένος;

—  Ό λιγώ τερον παρ' ό,τι νομ ίζετε. Είμαι τό 
σον ευτυχής όπως είμαι, ώστε δ ισ τά ζω , σάς ομο
λογώ , προκειμένου ν’ ανταλλάξω τήν ευτυχίαν 
αυτήν μέ τάς αγνώστους τύχας νέας ζωής. Ό  
πατήρ μου μ ’ άφίνει κυρίαν νά κάμω ό,τι θέλω· 
άλλ ' έγώ , χωρίς νά φαίνωμαι, είμαι φύσει άνα- 
ποφάσιστος* έχω  ανάγκην τής γνώμης φίλου 
ασφαλούς.

—  Λυπούμαι, δεσποινίς, ό τι μού εΐνε αδύνατον 
νά σάς δώσω έγώ αυτήν τή ν γνώμην. Λησμο
νείτε , ότι δέν γνω ρ ίζω  τόν κ. Μαρτινιόν.

—  Α λήθεια , δέν τόν είδατε- κρίμα ! θ ά  
κατορθώνατε σείς ν’ ανακαλύψετε αν μ ’ αγαπά 
αληθώς.

—  Σείς αμφιβάλλετε ; άλλά τότε λοιπόν δέν 
τόν α γα π ά τε !

— “Ισως. Δέν ήξεύρω κ’ εγώ  καλά καλά.
Καί τό αύτό πάντοτε παράδοξον μειδίαμα έπλα- 

νάτο έπί τώ ν χειλέων τής Μαρκέλλας.
—  Δέν νομ ίζετε , ότι δέν θά εκαμνα καλά νά 

νυμφευθώ, χωρίς νά είμαι βέβαια περί τώ ν αισθη
μάτων μου πρός τόν μνηστήρα μου ;

Ό  Ά λ α ίν  δέν ήξευρε πλέον τ ί  ν ' άπαντήση. 
Ε ίχε τόσον μεγάλην ιδέαν περί τής Μαρκέλλας, 
ώστε ή έ/.αφρότης ήν αϋτη έπεδείκνυεν επί το -  
σούτον σοβαράς ύποθέσεως, έξέπληττεν αύτόν. Καί 
εχαιρε μέν ένδομύχως, ό τι δέν έφαίνετο αύτη 
άγαπώσα τόν κ. Μ αρτινιόν άλλ ’ ήπόρει πώς τόν 

ήθέλησε.
—  Δέν μού λέγετε  τίπ οτε, κύριε Ά λ α ίν , έπανέ- 

λαβεν ή νεάνις. Είμαι βέβαια ό τι δέν είσθε ευ
χαριστημένος μαζψ μου. ’ Ομολογήσατε το , χωρίς 
περιφράσεις· έγώ  θέλω ειλικρίνειαν.

—  Δέν τολμώ, δεσποινίτ, νά κατακρίνω ό,τι 
δέν εννοώ. Μού είπετε, καί τό ήξεύρουν όσοι σάς 
γνωρίζουν, ότι ό κ. Δαρλεμών σάς άφήκεν εντε
λώς έλευθέραν νά έκλέξετε. Ά λ λ ά  πώς ήτο δυ
νατόν νά έκλέξετε άνθρωπον, τού οποίου τα 
αισθήματα σάς εμπνέουν τόσον όλίγην έμπι- 

στοσύνην;
—  Α ί , . . .  ποιος ήξεύρει, πώς σκέπτονται και 

πώ ; αισθάνονται αί νεάνιδες! Πόσον σπανιως ήμ- 
πορούν νά εκδηλώσουν τάς αληθείς τω ν εντυπώσεις! 
Ά λ λ α ι  λέγουν ναι, διότι βαρύνονται νά είπούν 
όχ ι· άλλαι πάλιν νυμφεύονται άπό π είσμ α ...

—  Ά π ό  πεΐσμα : ..  .
—  Βεβαίως ΓΙταίουν, τό  ομολογώ. Ά λ λ ’ αί 

κοινωνικαί απαιτήσεις καθιστούν τόσον όύσκολον 
τήν ευτυχίαν τω ν ! Υπ οθέσατε μίαν νεάνιδα, εις 
τήν όποιαν αρέσει εις ν έο ς ...  πολύ, πολύ. Τ ι νά 
κάμη; Λ’ά τό δείξη ; Καί τ ί  θά είπή ό κόσμος ; 
τ ί  θά είπή πρώτος πάντων ό νέος αύτός, τον 
όποιον διέκρινε; Πρέπει λοιπόν νά κρύψη τό α ί
σθημά της καί πρός εκείνον άκόμη, όστις τό

I ένέπνευσεν.
—  Ά λ λ ά , δεσποινίς, νομίζυι ό τι αύτός πρέπει 

| νά τό  μαντεύση.
■—  Είσθε βέβαιος ;
—  'Ά ν  δέν τό μαντεύη, σημαίνει ό τι δέν εινε 

άξιος νά τό έμπνέη.
—  Προσέξατε, κύριε·'Αλίίν. Μή φαίνεσθε τόσον 

αυστηρός. 'Υπάρχουν εις τόν κόσμον, σάς βέβαιοι,
1 εντιμότατοι άνθρωποι, οί οποίοι δέν μαντεύουν. 

Έκ μετριοφροσύνης ή έξ υπερβολικής υπερηφά
νειας... (καί ή φωνή τής Μαρκέλλας ηρξατο τρε- 
μουσα) αγνοώ- άλλ* ήξεύρω τοιούτους, οί οποίοι 
ούτε έννοούν, ούτε θέλουν νά έν οήσουν. Καί 
τοιουτοτρόπως γίνοντα ι οί έκ πείσματος γάμοι.

—  Δεσποινίς Μαρκέλλα, . . .  έξηγηθήτε . . .  δ', 
αγάπην Θεού !

Ή  Μαρκέλλα, χαμαί νεύουσα, ίμεινεν ακίνητος 
καί σιωπηλή.

—  Σάς ¿ξορκ ίζω ,.. .  οίκτον! λυπηθήτε εκεί
νους, οί όποιοι δέν τοΛρ,οϋν νά εννοήσουν!

Ή  Μαρκέλλα έθεώρησεν αύτόν το τε  μέ σπιν- 
θηροβόλον.όμμα, έμπλεων πονηράς τρυφερότητος· 
είτα δέ, σιωπηλή πάντοτε, ήγέρθη και κατηυ- 
θύνθη πρός μικράν αγροτικήν κσλύβην, κατεσκευα- 
σμένην έχει πλησίον. Ά νο ίξασα  δέ τήν θύραν,
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έδραξε την χείρα  τής χ. Δεσχλοβέλ χαί εφερεν 
αύτήν πρός τόν Ά λα ίν .

—  "Ελα, μητέρα, νά μέ βοηθήσης, τή  είπε· 
διότι πολύ φοβούμαι, ό τι θά άναγχασθώ εγώ  επί 
τέλους νά ζη τή σω  τον υιόν σου εις γάμον.

Μετά τινας σ τιγμ ά ς  ή Μίςς Βιργινία έπλησίασε 
τήν Μαρκέλλαν καί τή  είπεν εις τό ούς·

—  Τόρα, αν θέλετε, μου δίδετε το  δακτυλίδι 
σας, να το ρίψω εις τόν ποταμόν.

Α ·
— -----

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΓΙΕΙΝΗΣ 
Ο Ι Ν Ο Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ω Δ Η  Π Ο Τ Α

Β · —  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η  Κ Α Ι  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η  T O T  Ο ΙΝ Ο Ι ’

Κ Α Ι Τ Ο Ν  Λ Ο ΙΠ Ο Ν  Π Ν Ε ΥΜ Α ΤΩ ΔΩ Ν  Π Ο ΤΟ Ν

Πρώτη άναχά).υψις κχι έξχγωγή του οινοπνεύματος èx τοΰ 
οίνον. —  Τρόπος τής παραγωγή; τον οίνου χα’ι α ! διάφο
ροι χύτου ποιότητες. —  Ε ξαγωγή του οινοπνεύματος έχ 
τού οίνου χατ’ άρχάς, χαΊ είτα έχ παντοίων σακχαρωδών 
χαί αμυλωδών φυτών, βιζών, καρπών, σπερμάτων, χλπ. — 
Πολλαπλασιασμός ύπό τής άναπτυχΟείσης χημείας, χαΐ 
συν αυτή ύπό τής ανθρώπινης φιληδονίας χα'ι λιχνείας, 
τών διαφόρων οινοπνευματωδών ποτών. —  Περίεργοι όνο- 
μασίαι τινών τούτων. —  Έφευρετιχότης τών άγιων πατέ
ρων χα'ι τών μοναχών εις οινοπνευματώδη ποτά και μυ
στηριώδη ελιξίρια προς τελειοτέρκν άπόλαυσιν τοΰ έν ταΓς 
μονχΓς όλβιου βίου αύτών.

Μετά τήν βραχεΐαν ιστορικήν εκδρομήν, ε ίσ -  
έλθωμεν εις τό κύριον θέμα τής διατριβής μας 
ταύτης.

Σήμερον, χάρις ταΐς προόδοις τής χημείας καί 
τής βιομηχανίας, έχομεν προικισθή υπό πολυ
αρίθμων πνευματωδών μεθυστικών ποτών, ών 
πά ντω ν , ώς είπομεν, βάσις είνε τό  ο ινόπνευμα , 
δπερ κατά πρώτον άνεκαλύφθη έν τφ  οίνφ ύπό 
τώ ν  άλχη μ ιστώ ν τοΰ μεσαίωνος, καί άπεχωρί- 
σδη έξ αΰτοΰ διά τής άποστάξεως πολλά έτη 

•μετά τούς αρχαίους ενδόξου; ελληνικούς καί ρω 
μαϊκούς χρόνους.

“Α γνωστος είνε ακριβώς ή πρώτη αρχή τής 
εξαγωγής τοΰ οινοπνεύματος, καθ’ δσον οί πρώ
τοι έξαγαγόντες αύτό άλχημ ιστα ί διετήρουν μυ
στικήν τή ν έφεύρεσίν τω ν ταύτην. Ούχ ή ττον 
γνωστόν είνε, ό τι πρώτος έγραψε περί τούτου 
κατά τό ν  Ι Γ ' α ιώνα ό T h ad d aeu s  καί μ ε τ ’  ό λ ί-  | 
γον 6 A rn a u ld  de V ille n e u v e , δστις υπήρξε 1 
θερμός θιασώτης καί υμνητής τοΰ οινοπνεύμα
τος. Ουδόλως δέ παράδοξον ή άνακάλυψις τοΰ 
ολέθριου τούτου ΰγροΰ νά έγένετο κατά τόν ΙΓ ' 
ή ΙΔ ' αιώνα, δτε είδε τό φώς καί έτέρα φοβερά 
τής άνθρωπότητος μάστιξ, ή πυρΐτις.

• ·

Ό  οίνος έκ πάντων τώ ν οινοπνευματωδών πο
τώ ν  είνε τό  έξέχον καί έν  μ εγίστη  χρήσει. Εί
νε δέ ούτος ύγρον π νευμ α τώ δες προερχόμενος  
έχ τον  ε ις  ζύ μ ω σ ιν  τιθεμένου  οπού τή ς σταφν-

I ,Ιής. Ό  ορισμός ούτος δμως, όφείλομεν νά όμο- 
! λογήσωμεν ευθύς έξ αρχής, σήμερον είνε λίαν 

άνακριβής, καθ’ δσον τανΰν ό οίνος παράγεται 
ύπό τής πολυμηχάνου βιομηχανίας τώ ν νοθευτών 
έκ διαφόρων σακχαρωδών καί αμυλωδών ουσιών, 
έν αίς ούδ’ ίχνος σταφυλής υπάρχει.

Έ ν  τούτοις, ή οίνοποίησις τ ε λ ε ίτα ι διά τής 
ζυμώσεως  ή κοινώς καλουμένης βρόισεως τού 
σακχαρώδους όποΰ τώ ν  σταφυλών. Πολλοί ίσως 
παρέστητε εις κατασκευήν οίνου καί είδετε, δ τι, 
μ ετά  τήν έκπίεσιν τώ ν  σταφυλών, τόν έκρέοντα 
οπόν, ήτοι τό  γΑεΰχος, άφίνουσιν έντός κάδων 
ή άλλων καταλλήλων μεγάλων αγγείων, έν οίς 
μετά τινα  χρόνον άρχεται τό φαινόμενον τής 
ζυμώσεως, ήτοι τής χημικής διχάσεως καί άπο- 
συνθέσεως τώ ν  σακχαρωδών τώ ν σταφυλών ουσιών 
εις οινόπνευμα  καί άνθραχιχόν ό ζύ ' καί τό  μέν 
οινόπνευμα μένει καί συσσωρεύεται έν τφ  όπψ. 
τό  δέ άνθρακικόν οξύ, αέριον όν, ανέρχεται εις 
τήν επιφάνειαν έν είδει πολυαρίθμων φυσαλί- 
δων έκεί διαρρηγνυομένων (*).

• ·

*Η οινοποίησις δμως δέν συνίσ :α τα ι άποκλει- 
στικώς μόνον εις τήν μεταβολήν τοΰ σακχάρου 
είς οινόπνευμα, καθ’ δ τον τή ν ποιότητα καί τό 
άρωμα τοΰ οίνου δέν δίδει τό οινόπνευμα μόνον, 
άλλά καί πλεΐστα ι άλλαι οΰσίαι αναπτύσσομε - 
ναι κατά τή ν ζύμωσίν ή ένεχόμεναι έν τφ  
όπώ τώ ν σταφυλών. Ούτω δέ εις τό γλεΰκος 
σταφυλών προερχομένων έκ πτωχού εδάφους δυ- 
νάμεθα διά τής προσθήκης σακχάρου ν ’ αύξήσωμεν 
τήν ποσότητα τοΰ άναπτυσσομένου οινοπνεύματος 
έν τφ  οίνφ, πλήν ουδέποτε θά ουνηθώμεν 
νά δώσωμεν αύτφ τό άρωμα καί τήν γεΰ- 
σιν έκάστου οίνου τώ ν διαφόρων χωρών τών 
ευφόρων καί πλουσίων είς καλλιέργειαν τής αμ
πέλου.

Α ί ούσίαι δέ αύται είσίν έτι σταφυλοσάκχαρου 
μή άποσυντεθέν, πλεΐστα  άλατα, δεψικόν οξύ, 
διάφοροι έχχυλισματικαί ούσίαι τώ ν σταφυλών, 
χρωστικαί ούσίαι, καί τέλος διάφοροι σύνθετοι 
αιθέρες (οΐνανθικός, βουτυλικός, οξικός αιθήρ), 
π τητικαί ούσίαι καί αίθεριώδη αρωματικά έλαια, 
αναπτυσσόμενα κατ’ ολίγον έν τφ  οίνφ τοσούτψ 
μάλλον, δσον ούτος είνε παλαιότερος, καί παρέ- 
χοντα  αύτφ ίδιάζουσαν γεΰσιν καί εύωδίαν, ήν 
καλοΰσιν άρωμα  (bouquet).

• ·

Καί αϋτη μέν είνε ή κατασκευή τοΰ οίνου· 
πλήν διά τή ν άπόλαυσιν τοΰ έν τφ  οίνφ οινο
πνεύματος δέν περιορίζονται μόνον είς τό σάκ-

(1) Τό αέριον τοΰτο ανθρακικόν οξύ, όταν τό γλεΰχος ή τε 
θειμένο·/ έν χεχλειαμένω χώροι, αναπτυσσόμενου χατ’ ολίγον πλη- 
ροΓ τόν χώρον αυτόν έχόιώχον έχιΓθεν χα’ι  άντιχαθιστών τό  όξυ- 
γόνον τής ατμόσφαιρας. Ό τα ν  Si τις εϊσέλθτ, τότε είς τόν χώ
ρον αύτόν, αποθνήσκει στιγμιαίως έξ ασφυξίας ένεχα έλλείψεως 
οξυγόνου, δπερ είνε άναγχαιότατον είς τήν αναπνοήν ήμών.
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χάρον τής σταφυλής. Πάσα σακχαρώδης ούσία 
οιαδήποτε τιθεμένη είς ζύμωσιν δύναται νά πα- 
ραγάγη οινόπνευμα. Καί ού μόνον τοΰτο, άλλά 
καί πάσα άμυλώδης ε τ ι ούσία διχαζομένη (  διά 
τής ό ια σ τά σεω ς  )  εις σά χχα ρον  καί ά εζζρ ίν η ν  
δύναται έπίσης νά παραγάγη οινόπνευμα.

Ούτω δ’ επ ' άπειρον σήμερον έπολλαπλασιά- 
σθη ή πηγή τή : παραγωγής τοΰ οινοπνεύματος, 
καί, πλήν τώ ν σταφυλών, τό σακχαροχάλαμον, 
αί έρυθραί τευ τλ ίδε; (  κοκκινογούλια ),  οί πέπονες, 
τά γεώμηλα, τά  κάστανα, τά  μήλα, τά  απί
δια, πάντες οί δημητριακοί καρποί καί ιδίως ή 
κριθή καί ή έρυσιβώδης δλυρα, ώς καί πληθϋς 
άλλων σακχαρωδών καί αμυλωδών φυτών, ρι
ζών, καρπών, σπερμάτων κλπ. χρησιμεύουσιν 
είς τήν έξαγωγήν οινοπνευμάτων. Τό δυσάρε
στου δμω: είνε, δτι τά  οινοπνεύματα ταΰτα ου
δόλως όμοιάζουσι πρός τό  τώ ν  σταφυλών, όντα 
ο/.ως Οιάφορα τή ν ποιότητα καί τήν σύνθεσιν 
καί συνήθως βλαβερά, καί τινα  δέ καί δηλητή
ρια ισχυρά, περί ώ ν κατιόντες ποιήσομεν τόν 
προσήκοντα λόγον.

• *

Ή  χημεία λοιπόν καί συν αύτή ή ανθρώπινος 
φιληδονία καί λ ιχνεία , πολλαπλασιάσασα τά 
είδη τώ ν οινοπνευμάτων, έπολλαπλασίασε λίαν 
καί τά  ειδη τώ ν  οινοπνευματωδών ποτών.

Ούτω δέ διά μέν τής ζυμώσεως τοΰ όποΰ τών 
μήλων καί άπιδίων έξήγαγε τόν μ η .Ι Ι τη ν  ο ίν ο ν  
διά δέ τής ζυμώσεως τής κριθής τόν χρίθ ινον  
ο ίνον , ή άλλως κα/.ούμενον ζύθον. Τούτοις δ' 
έπεται πληθύς άπειρος άλλων πνευματωδών πο
τώ ν , οία ή χο ινή  ραχή, ή τις είνε οινόπνευμα 
ήραιωμένον όΓ ύδατος καί προερχόμενου έξ άπο- 
στάξεως τώ ν γιγάρτω ν καί στέμφυλων τώ ν  ύπο- 
λειπομένων έκ τώ ν  σταφυλών μ ετά  τήν έξ αύτών 
εξαγωγήν τοΰ γλεύκους· τό ρ ώ μ ιο ν  παραγόμενον 
ιδίως έκ τής ζυμώσεως καί άποστάξεως τοΰ ά- 
καθάρτου σακχαροκαλάμου- τό  χον ιά χ , δπερ είνε 
είδος οινοπνεύματος, ήραιωμένου έπίσης δι’  ύδα
τος, έξαγόμενον έκ λευκού οίνου τής γαλλικής 
έπαρχίας C ogn a c , έξ ής έλαβε καί τό όνομα (*). 
τό άρχευθώδες ο ινόπνευμ α  ή ά γ γ -hxàv ραχίον  
( g e n iè v r e ) ,  τό  προερχόμενου έκ τής άποστά
ξεως οινοπνεύματος μετά τοΰ όποΰ τώ ν σαρκω
δών καρπών τής άρκεύθου· τό ά ψ ίνθ ιον , τό απο
λαμβανόμενου έξ άποστάξεως οινοπνεύματος μετά 
πόας αψινθίου· τό K irsch , έξ οινοπνευματώδους 
ζυμώσεως καί άποστάξεως τού όποΰ καί τώ ν  πυ - 
ρήνων τώ ν  μαύρων κερασιών τό  curaçao  συνι- 
στάμενον έξ οινοπνεύματος διαφόρου ποιότητος 
καί καταγωγής άοωματιζομένου διά φλοιών [zes
tes) πικρών νερ α ντζ ιώ ν  τό cassis σκευαζόμενου

(1) Έ τερόν τι ε'5ο«  n n a j ,  φερόμενον Οπό τή* έπιγρα- 
φή* fine champagne, ούδέν κοινόν έχει πρός^τό χονιάχ, 
x U ' εινε οινόπνευμα ΰδρομιγές έξχγόμενον έχ τών ερυθρών 
τευτΧίδων χαί τών διαφόρων δημητριακών χαρπών.

έχ τώ ν  καρπών τώ ν ριβησίων ( φραγκοσταφύλων) 
κατεργαζομ.ένων έντός οινοπνεύματος· τό  m aras
q u in  δν οινόπνευμα έξαγόμενον έκ τώ ν  οα- 

μασχήνων καί τώ ν  ροδάκινων τό an isetle  οινό
πνευμα σακχαροΰχον, έφ' ώ ν κατειργάσθησαν σπέρ
ματα άνίσου τοΰ άστεροειδοΰς· τό h itle r  σύνθε- 
σις οινοπνεύματος μετα διαφόρων πικρών αιθέ
ριων ούσιών- τό ver m o û t, δπερ είνε οίνος λευ
κός, έν φ κατειργάσθησαν διάφορα διεγερτικά 
άρωματώδη καί πικρά φυτά χαί πλεΐστα  δσα, 
ών ή άπαρίθμησις ήθελε καταβάλει καί τήν 
μεγαλειτέραν υπομονήν μακροθύμου λεςικογρά- 
φου, διά τήν κατασκευήν δμως τώ ν όποιων ή πο
λυμήχανος κερδοσκοπία τής σήμερον βιομηχα
νίας τά  πάντα έμηχανεύθη, καί μέχρι τής βα- 
πτίσεως έ τ ι αύτών δι’  ονομάτων παραδόξων καί 
περιέργων πρός παγίδευσιν τώ ν  πολλών. Ούτω 
δέ επί τώ ν εκθεμάτων τώ ν  καπηλειών καί οινο
πωλείων έπιδείκνυνται ή ελκυστική κρέμα τής  
νύμφης, καί παρ' αύτήν ό έν τε .Ιή ς  Ιρω ς · ετι 
δέ καί τό  èJerpàvzivor ονρον. δπερ διεγείρει 
τή ν περιέργειαν τώ ν  θεατών καί ταύτοχρόνως 
τήν έπανάστασιν τώ ν στομάχω ν  α ύ τώ ν  πλήν 
μεταξύ τώ ν  στομάχων τούτων ύπάρχουσι πολλοί 
λίαν φιλοπερίεργοι γευόμενοι τοΰ ύγροΰ καί δυσ- 
κόλως ε ίτα  άποχωριζόμενοι τούτου. Τό άηδές 
τοΰτο όνομα έδόθη είς τό ποτόν αύτό, διότι 
ενέχει τά  στοιχεία  τής βενζόης ώς γνωστόν 
δέ έκ τής φυσιολογικής χημείας, είς τά  ουρα 
τώ ν ζώ ω ν, έοίορ τώ ν  χορτοφάγων, ύπάρχει έν 
μ εγίστη  ποσότητι ούσία τ ις  καλουμένη ίπ π ο υ -  
ρ ιχον  ό ζύ , οπερ δι’  οργανικής αυτού άλλοιώσεως 
μεταβάλλεται είς β ε ν ζο ίχ ο ν  όζύ. Έκ τούτου λοι
πόν ή λίαν παράδοξος φαντασία τοΰ κατασκευα- 
στοΰ ένεπ·εύσθη καί έβάπτισε τό  ποτόν αύτού.

Π λεΐστα τώ ν  οινοπνευματωδών αρωματικών 
ποτών προέρχονται έκ μοναχών άλχημ ιστών, ών 
ή έν ταΐς μοναΐς όλβία βιωσις ένέπνεεν αύτοΐς 
τήν πρός τήν ζωήν ζωηράν αγάπην καί επομένως 
τή ν έφεύρεσιν καί κατασκευήν πομάτων ύποστη- 
ριζόντων τήν ζωοφόρον τοΰ οργανισμού κίνησίν.

Τά ποτά δέ ταΰτα, άτινα σημειωτέου είσίν ε 
ξαίρετα, φέρουσιν είς αΐδιον μνήμην καί τ ά  ονό
ματα τω ν θείων πατέρων, ώ ν ή έφευρετιχότης 
έπροίχισε δι' αύτών τήν ανθρωπότητα.

Ούτως έχομεν τό  π νενμ α τώ όες  π ο τό ν  τώ ν  
Β εν ιά ιχ τ Ιν ω ν , τό  τώ ν  Κ α ρ μ η .Ιιτώ ν , τό τών 
άγιων πατέρων τής διάσημου μονής Chartreuse, 
τό τώ ν  μοναχών Β ερνα νδ ίνω ν , τό τού άγιου 
πατρός Κ ερμά ννου  κλπ.

"Απαντα  τά  ποτά ταΰτα κατασκευαζόμενα έξ 
οινοπνεύματος, καί ιδία χονιάχ, καί εκ διαφόρων 
αρωματικών καί φαρμακευτικών φυτών μετέχουσι 
συνάμα τής τε  διεγερτικής ένεργείας τοΰ οινο
πνεύματος καί τής ζωογόνου ίδιότητος τώ ν σ το ι
χείω ν τών ένεχομένων αρωματικών ούσιών. Καί 
έφ' δσον μέν έλαμβάνοντο ώς φάρμακα  ή ΙΑ ι -
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ί-,ίρια υ γ ιε ιν ά , αληθώς έπροικίζοντο οπωσδήποτε 
ύπό τω ν  εν ταΐς έπιγραφαΐς άπονεμομένων αύτοΐς 
ιδιοτήτων, οίον τω ν εΰστομάχων, πεπτικών, το
νωτικών, διεγερτικών, διουρητικών, αντισπασμω
δικών, αντιπυρετικών, άντιχποπληκτικών, κλπ. 
κλπ., πλήν άφ’ ότου ήρξαντο νά εισέρχωνται εις 
τήν καθημερινήν χρήσιν τώ ν οινοπωλείων καί 
καπηλειών, ή βλαβερά έπίδρασις του έν αύτοΐς 
οινοπνεύματος ύπερεξηκόντισε κατά πολύ τάς 
ευεργετικά; τού ποτού ιδ ιό τη τας!

Ιο . Φ ο υ ε τ α ν ο ε .

ΤΟ ΑΔΕΚΑΣΤΟΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
(’ Ανέκδοτον τουρκικόν).

Έ ν  καφενείω πόλεως θρακικής λόγος ποτέ έ γ ί-  
νετο πολύς περί τής ευθυδικίας καί τής άκεραιότη- 
τος τού Καδή τής πόλεως εκείνης. Οί πλεΐστοι τώ ν 
παρευρισκομένων έπήνουν καί έςεθείαζον τήν 
ακραν περί τούς νόμους εύλάβειαν, τό άδέκαστον 
καί τό άπροσωπόληπτον τού Καδή. «  Ούδείς, ελε- 
γον, δύναται διά '/ρημάτων νά δελεάση τον Κα- 
δήν τού τον  τά  δώρα τόν καθιστώσιν αύστηρότε- 
ρον πολλοί δε δοκιμάσαντες νά δεκάσωσιν αύτόν 
άπεπέμφθησαν καί εις τό δικαστήριον τόν εύρον 
άπηνέστατον».

Οί έπαινοι ούτοι δεν ήσαν γενικοί· είχον καί 
τούς αντιλέγοντας, «  Πάντες οί Καδήδες, έλεγον 
οί άντιφρονούντες, άγαπώσι τά  δώρα καί αδύνα
τον νά εόρεθτ, Καδής, δστις νά έχη τήν σκληράν 
γενναιότητα νά άντισταθή καί νά μή ίιποχωρή- 
ση απέναντι τώ ν θέλγητρων καί τής γοητείας 
παχυτάτου δώρου χάριν τού δικαίου».

«Δ ιά  τούς άλλους τούρκους όικαστάς συμφω- 
νούμεν, ελεγον οί έπαινέται, άλλ ’ αυτός διαφέ
ρει, είνε μία έ ξα ίρεσ ις ». «Μόνον επί Καδή δεν 
παραδέχομαι έξαίρεσιν, έφώνησεν ό έμπορος Δ . . . ,  
ό αυτός κανών ισχύει δ ι’ όλους- δλοι οί Καδήδες 
δεκάζονται. "Ο στις δε έξ ύμών έχ ε ι πεποίθησιν 
εις τούς λόγους του, ας άποδεχθή τό  στοίχημα, 
τό οποίον προτείνω. Προβάλ/.ω στοίχημα εκα
τόν λίρας, νά μοι μέτρηση ό άντίπα/.ος, εάν επί 
αξιοποίνου πράςεως δεκάσας τόν Καδήν κατορθώ
σω νά αθψωθώ πανηγυρικώς, νά πληρώσω δε αύ- 
τάς, αν ό Καδής με καταόικάση μή δεχθείς τά 
δώρα. «Τ ό  δεχόμεθα», είπόν τινες έκ τώ ν  θαυ
μαστών τού Καδή. Ώρίσθησαν λοιπόν οί μάρτυρες 
καί οί εγγυηταί καί τά  τού στοιχήματος εκατέ
ρωθεν έτέθησαν μετά πολλής προθυμίας.

« — Τώρα ποιον είνε έκεΐνο, τό όποιον δύνα- 
ται νά έςερεθίση τόν φανατισμόν τού Καδή εις 
εόν άνώτατον βαθμόν ; ή ποιον ραίνεται ό Καδής, 
ο τι σέβεται καί τιμφ  μ ά λ ισ τα ;» «Τ ό ν  γέροντα 
Χ α τζή  Ά λ ή ν , όστις είνε καί ό στενώτατος ·ίί- 
Λος το υ » ,  είπον οί ενάντιοι. «Τούτου λοιπόν τού

1 Χ α τζή  Αλή έγώ  τό  γένειον θά σύρω καί θά πτύ- 
σω τό πρόσωπον τή προσεχεϊ παρασκευή έξωθεν 
τού τζαμ ιού μετά τό  τέλος τής προσευχής».

Κατά τήν ώρισμένην λοιπόν ώραν οί γνωρίζον- 
τες τό πράγμα έκ τώ ν χριστιανών πεοιεφέροντο

1 » V » ί» νΓ. ϊ ΐ ί ν *  .περί το τζαμ ιον , οπως ιοωσιν, αν ο εύπορος Δ . .. 
θά τολμήση νά έκτελέση έκεΐνο, τό  όποιον το- 
σούτον έπισήμως καί πανηγυρικώς αύτοπροαιρέ- 
τω ς άνέλαβεν. Ή  προσευχή τέλος τώ ν π ιστών 
έληξε καί τό τζαμ ίον έκενούτο, τελευταίος οέ 
πάντων μ ετά  πολλής εύλαβείας έξήρχετο ό Χ α 
τ ζή  Ά λή ς  ψαύων αύταρέσκως τό βαθύτατον αΰ·- 
τού γένειον. Δέν είχε προχωρήση δύο βήματα, 
οτε ό έμπορος Δ  . . . πλησιάσας αύτόν άποτόμως 
καί άρπάσας τό  γένειον τού γέροντος έπτυσεν αύ
τόν κατά πρόσωπον. Γνωστόν δέ, δ τι οί Τούρκοι 
θεωρούσι τούτο ώς τήν έσχάτην τώ ν ύβρεων. Ή  

έκπληξις καί ή αγανάκτησες τού γέροντος καί 
τώ ν ολίγων πλέον παρόντων όθωμανών υπήρξε 
μεγίστη, καί άφεύκτως θά κατεκερματίζετο ό 
αύθάδης χριστιανός, αν μή ταχέω ς έτρέπετο εις

?υγ1ν'
Οί Τούρκοι ολίγοι σχετικώς ό'ντες έν τή  πό- 

λει παραβαλλόμενοι πρός τούς χριστιανούς έζή - 
τησαν τήν αύστηράν τιμωρίαν τού ύβριστού παρά 
τού Καδή. Ό  δέ Καδής αμέσως άποστείλας κλη
τήρας έκάλεσεν εις τό δικαστήριον, τό όποιον εκ
τάκτως συνεκρότησεν.

Ό  έμπορος Δ .  ..  ίόών τούς κλητήρας προσερ- 
χομένους έλαβε φύλλον χαρτιού χονδρού καί 
στίλβοντος, όποιον ήδύνατο νά είνε τό χαρτίον 
εγγράφου επισήμου, ήλειύε τό έτερον μέρος αύ- 
τού διά κόλλας καί έπ ’ αύτού έκόλλησεν έπ ιτη - 
δείως κατά σειράν πεντήκοντα λίρας καί θέσας 
αύτό εις τόν κόλπον του ήκολούθησε τούς κλητή- 
ρας προθύμως.

Ά π ε ιρ ο ν  ήτο τό πλήθος εις τό δικαστήριον, ό 
δε Καδής έκάθητο έπί τής έδρας του σοβαρός καί 
σιωπηλός περιμένων άνυπομόνως τόν ένοχον, δ ςΊί 
δέν έβράδυνε νά έμφανισθή συνοδευόμενος ύπό 
τώ ν κλητήρων. «  "Απ ισ τε, σκύλλε, είπε πρός αύ - 
τόν μόλις εμφανίσθέντα ό δικαστής· έτόλμησες 
σύ, υιέ σκύλλου, νά έγγίσης τό γένειον καί νά 
πτύσης τόν σεβάσμιον Χ α τζή ν , τού όποιου σεβα- 
στότερον γέροντα δεν έχ ε ι τό  Ίσ λ ά μ ; Τ ί δύνασαι 
νά άποκριθής; ή ποιον δένδρον νομ ίζεις στερεώ- 
τερον, οπως σέ κρεμάσω αμ έσω ς;» « —  Έ γώ , 
είπε τα -ε ινώ ς ό έμπορος, αύθέντη Καδή, δέν 
έπραξα τούτο αύθαιρέτως· έχω  ιριρμάνιον παρά 
τού Σουλτάνου». « — Φ ιρμ άνι;» ήρώτησεν ο Κα
δής έςαφθείς περισσότερον». « — Μ άλιστα ,» είπεν 
ό χριστιανός καί συνάμα εγχειρ ίζε ι μεθ’ ύποκλί- 
σεως εις αυτόν τό χαρτίον έκεΐνο. Ό  Καδής εν- 
νοήσας άπό τού βάρους τό  περιεχόμενον εφόρεσε 
τά  όμματουάλια αύτού καί μετά πολλού σεβα
σμού έκδιπλώσας αύτό προσεποιεΐτο ο τι αναγι- 
νώσκει μ ετ’ επιστασίας τό περιεχόμενον σείων
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άδιαλείπτως τή ν κεφαλήν. Διπλώσας δέ αύτό 
βραδέως, τό ήσπάσθη, έπειτα ύψώσας αύτό επ', 
τού μετώπου καί ύπεράνω τής κεφαλής, οπως 
συνειθίζουσιν οί Τούρκοι νά έπιδεικνύωσι τον 
άχρον αυτών σεβασμόν, τό έθηχεν ασφαλώς εντός 
τού κόλπου. Καί στραφείς πρός τούς παρισταμέ- 
νους ίπ ε ν  « Ό  άνθρωπος ούτος έχει δίκαιον. Κα 
τά τό φιρμάνιον, τό  όποιον έχει παρά τού Σουλ
τάνου, όχ ι μόνον τά ΐδικά σου, Χ α τζή  'Αλή, αλ
λά καί τά  ίδικά μου δύναται νά πτύση καί νά 
σύρη. Προσέχετε εις τό  έξής τούς έχοντας τοιού- 
το φιρμάνιον νά μή καταγγέλλετε » .

ζ ·

Η ΓΟΡΓΟΝΑ

Μ έσ ’ ‘c  τ ό  π λα τύ  τ ό  π έλα γος  καράβι τα έειδεύει.
Τ ρ ιγύ ρ ω  ν ύ χ τ ’ α π λ ώ ν ε τα ι. ..

Κ α ί μέ τ ’ άγέρ ι π ’ αλαφρά τά  κύματα χαϊδεύει 
Τ ό  μ π ρ ί κ ι  τάσττροφόρετο  κουνιέτα ι, άργοσαλεϋει 
'Σ ά ;  νύφη π ’ όλο  καί λ υ γ?  καί γλυκοκαμαρώνετα ι.

Μ ά  '£άφνω ’ σά ν  νά  κάρφωσε ’ς  άμμουδιαστό άκρο-
[γ ιά λ ι

Τ ή ς  δυό του  άγκυραις μαζί,
Τ ό  μ π ρ ί κ ι  σ τέκ ει καί ’ μπ ροστά  ’ ς  τή ν  πλώρη του

[π ροσάλκει
Γ ο ρ γό να  θαλασσόόρεχ τη  μ’ ά γρ ιω π ό  κεφάλι:
—  'Ο  βασιλιάς Ά λ έ έ α ν δ ρ ο ς  άπ έθανε γιά  ¿ή ;.

Β ρον τολογά  τ ό  σ τόμ α  τη ς , καί τά  νερά  αναδεύει 
Μ έ  τή  ψαρίσια τη ς  ούρά,

Κ α ί τ ό  γυναίκειό τη ς  αύτί άπόκρισι γυρεύει-
—  Ό  βασιλιάς Ά λ έ έ α ν δ ρ ο ς  ’ς  τό ν  κόσμο βασιλεύει, 
Ό  ναύ της άπσκρίνεται, έω ή  νάχης, κυρά I

’Α λ λο ίμ ονο  ά ν τή ς  έλ ε γ ε  π ώ ς είνε  πεθαμένος 
Ά π ό  τά  χρόνια  τά  τ τα λ η ά !..

Εύθύς τή ν  Ιδια τή  σ τιγμ ή  ό ναύτης ό καϋμένος 
M a i l  μέ τ ό  καράοι του  θά 'β ου λ ία ζε  π νιγμ ένος 
Κ α ί ή Γ ο ρ γό να  θά ρ χ ιζε  νά  κλαΐη τ ό ν  βασιλιά.

Μ ά  τόρα  πώμαθε π ώ ί  ζή · τή ν  ό'^ι τη ς  α λλά ζει 
Κ α ί μ’ όμμορφιαίς σ το λ ίζε τα ι-  

Γ ίν ε τα ι κόρη λυγερή , ’ς  τά  κύματα πλα γιά ζει,
Μ έ  δυό ματάκια όλόγλυκα τρ ιγύ ρ ω  τη ς  κ υ ττά ζε ι, 
Κ Γ  α π ’ τά  ¿ανθά τ η ς τ ά  μαλλιά τ ό  π έλα γος  φ ω τίζε τα ι.

Τ ό  μ π ρ ί κ ι  πάλι £εκινά καί σ ιγα λ ’ αρμενίζει 
' Σ  τή  θάλασσα  τή  γαλανή 

Κ α ί ή Γο ρ γό να  ’ ς τό ν  ά φ ρ ό σ ά ν  γλά ρο ς  φ τερου γ ίζε ι, 
Α ύ ρ α  κρατάει όλόχρυση καί π α ίζο ν τα ς  άρχ ίζε ι 
Ν ά  τραγουδή  ’ ς τό  π έλα γος  μ’  ουράνια  φ ω νή . ’

Γ ε ο ρ γ ιο ε  Δ ρ ο ε γ ν η ε .

1 Έ <  τ ·Ζ *  u Y ’S'j 'a m w *  .

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Έ ν  ζαχαροπλαστείιρ.
Ό  πελάτης, εις νεανίσκος, παραπονεΐται ότι 

τό γλύκισμα πού τού έδωκαν δέν ήτο καθόλου 

φρέσκο.
Ό  ζαχαροπλάστης πειραχθείς τού λέγει μέ 

θυμόν:
—  Σ ’ έσάς εύρέθηκε νά μήν άρέστ,!. .. Πριν 

άχόμη έσεΐς νά γεννηθήτε, έγώ  άρχισα νά φτειά- 
νω  γλ υ κ ίσ μ α τα ....

—  Τό πιστεύω , άπχντφ ό πελάτης, και ίσως 
άπό ’κείνα ήτον καί τούτο πού μοϋόωκες !

•  9
•

—  Πώς έδέχθηκες, αδελφέ, νά δώσης τήν κό
ρην σου εις αύτόν τόν άνθρωπον, ό όποιο; αλλοτ. 
σέ είχε τόσον κακοΛογήσει;

—  ’Έννοια σου, γ ια τ ί μαζύ μέ τήν κόρην τού 
δίνω καί γ ιά  πενθεράν τήν γυναΐκά μου, ή όποια 
έχει νά τού κάμη τόσο ’ ξυναίς τής ήμέραις, πού 
νά μήν έχη καθόλου ανάγκη άπό ’ξεΐδ ι !

*
' * *

Ό  Νίκος καί ό Γιωργάκης πιάνονται ’ς τά 
γερά, κτυπούνται καί κατόπιν αρχίζουν νά κλαίουν 
καί οί δύο. Ό  πατήρ τω ν , δστις τούς είδε νά μαλ- 
λώνουν, καί θέλει νά τούς συνδιαλλάξη, λέγει 
πρός τόν επταετή Νίκον:

—  Νίκο, δέν σού είπα δτι ό φρονιμώτερος 
πρέπει πάντοτε νά ύποχωρή ;

—  Ναι, μά δλο έγώ  δέν θέλω νάμαι ό φρονι
μώτερος· άς είνε μ ιά  φορά καί ό Γεώργης!

Α Λ Η Θ Ε Ι Α Ι

Έ  ανατροφή είνε διά τόν άνθρωπον δ ,τι ή 
γλυπτική διά τόν άξεστον λίθον. Πολλάκις έν 
άγροίκω άνθρώπω κρύπτονται λαμπρότατα φυσι
κά δώρα, τά  όποια ήδύναντο νά άναδείξωσιν αύτόν 
ύπέροχον άνδρα, τά  όποΐα όμως χάνονται έλλεί- 

ί ψει ανατροφής.

Ό  ευτυχής δύναται νά κάμη καί άλλον εύτυ- 
χ ή · τούτο δέ πράττων αύξάνει τήν ιδίαν αύτού 

ευτυχίαν.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

Ή  θανατική ποινή δύναται νά θεωρηθή ώς προ 
πολλού κατηργημένη έν Ιίελγίψ, καθ’ οσον εις 
πάντας ανεξαιρέτως τούς ε ΐ; αύτήν καταδικαζο- 
μένους ό βασιλεύς απονέμει χάριν, μεταβάλλων
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τή ν ποινήν των. Τούτο 21 συμβαίνει, ούχί διότι 
οί πολιτικοί τοΰ Βελγίου άνδρες είσίν ενάντιοι 
τής ποινής του θανάτου, άλλα διότι αύτός ο βα
σιλεύς ώμοσεν ότι ουδέποτε θά επιτρέψε τοιαύτην 
τινά  έχτέλεσιν. Ιδού δέ οιατί.

Τφ  1856, εις τω ν κατοίκων της Γάνδης κατεδι- 
κάσθη εις θάνατον ώς αυτουργός ιροβεροϋ κα 
κουργήματος. Ό  συνήγορος αυτού οραμύν εις 
Βρυξέλλσ,ς παρουσιάσθη εις τον βασιλέα Λεοπόλ
οον τόν Α ' καί έξέθετο αύτψ τήν ιστορίαν τού τε 
κακουργήματος καί τής δίκης- Πεποιθώς ό τι ό 
πελάτης αυτού ήτο άθψος, κατέδειξεν εις τόν βα
σιλέα τά ασθενή τής κατηγορίας σημεία καί τήν 
πλάνην, εις ήν είχεν ύποπέσει τό οικαστήριον. 
Ό  δικηγόρος ε ίχε φήμην τίμιου άνδρός, ό δέ βα
σιλεύς βλέπων αυτόν μετά τοσαύτης θερμότητος 
συνηγορούντα έπείσθη ό τι είλικρινώς έλάλει· λ α 
βών δε τόν κάλαμον ήτο ιμάζετο  νά ύπογράψη τήν 
χάριν, ότε είσήλθεν ή βασίλισσα. Τό κακούργημα 
εκείνο είχε προξενήσει φοβέραν εντύπωσιν εις τό 
δημόσιον καί ιδίως εις τάς γυναίκας. ’ Γπό τό 
κράτος τής έντυπώσεως ταύτης, ή βασίλισσα έλά- 
Αησε σφοδρότατα κατά τοΰ καταδίκου καί παρεκά- 
λεσε τόν βασιλέα νά μή παρεμβάλη πρόσκομμα 
εις τήν πορείαν τής δικαιοσύνης. Ό  βασιλεύς 
ένέδωκεν ςίς τής συζύγου του τάς παρακλήσεις, 
καί ό κατάδικος έκαρατομήθη.

Μετά πέντε έτη έτερον κακούργημα διεπράχθη 
έν Γάνδη, ούτινος ό αυτουργός συλληφθείς καί 
καταδικασθείς εις θάνατον ώμολόγησεν ότι είχε 
διαπράξει καί τό πρό πενταετίας, όΓ δ είχε κατα- 
δικασθή καί τιμωρηθή είς άθψος.

Ή  βασίλισσα τοΰτο μαθοΰσα έμεινεν έμορόν ■ 
τητος, ουδέποτε 2ε έλησμόνησε τό φοβερόν εκείνο 
δικαστικόν λάθος. Κατά δέ τάς τελευταίας σ τίγ -  
μάς τής ζωής της, -ροσκαλέσασα έν τή  έπιθανα- 
τίψ  κλίνη τόν υιόν της, άπήτησεν άπ’ αύτού όπως 
όρκισθή ό τι κατά τήν διάρκειαν τής βασιλείας του 
ουδέποτε θά έπιτρέψη τήν έκτέλεσιν θανατικής 
ποινής.

Ό  βασιλεύς ώρκίσθη, καί έτήρησεν άχρι τοΰδε 
θρησκευτικώς τόν όρκον του.

Ό  διάσημος ζωγράφος Όράτιος Βερνέ έκάθητό 
ποτε ίχνογραφών παρά τάς όχθας τής παρά τήν 
Γενεύην λίμνης. Είς μικράν άπ’ αύτοΰ άπόστασιν 
δύο νέαι Ά γγλ ίδ ες  ίχνογράφουν επίσης. Ή  μία 
τούτων πλησιάσασα παρετήρησε τό ιχνογράφημα 
τοΰ γηραιού καλλιτέχνου, καί ήρξατο νά εύρίσκη 
ελλείψεις καί νά διδάσκη αυτόν τ ίν ι τρόπω ήδύ- 
νατο νά τάς διόρθωση. Ό  καλλιτέχνης άκροασθείς 
αυτής προσεκτεκώτατα, τή ν εύχαρίστησεν είπών 
ό τι θά προσπαθήση νά ώφεληθή έκ τω ν μαθη
μάτων της. Τήν επιούσαν, έπιβιβασθείς, εύρεν επί 
τοΰ άτμοπλοίου τή ν νεαράν αύτοΰ τής προτεραίας 
διδάσκαλον, ήτις μόλις τόν είδε δραμοΰσα πρός 
αυτόν τίρ ε ίπ ε : —  Κύριε, 4ς Γάλλος πρέπει νά

γ ν ω ρ ί ζ η τ ε  τ ό ν  Όράτιον Β ε ρ ν έ ,  δ σ τ ι ς  ώ ς  μ α ν θ ά ν ω  

ε ί ν ε  έπί τ ο ΰ  ά τ μ ο π λ ο ί ο υ .  Δ ε ί ξ α τ ε  μ ο ι  α υ τ ό ν

σάς παρακαλώ Καί τόσψ πολύ επιθυμείτε νά
τόν γνωρίσητε ; είπεν ό καλλιτέχνης. —  "11! ναί· 
άπήντησεν ή νεαρά άγγλίς. —  Τότε, δεσποινίς, 
μάθετε ότι είνε εκείνος, οστις έλαβε τή ν τιμήν 
νά λάβη παρ’ ύμών έν μάθημα ζωγραφικής χθες 
τήν πρωίαν, είπεν ό καλλιτέχνης γελών. "Εκα
στος έννοεί τήν ταραχήν τής π τωχής νεάνιδος 
άκουσάσης ταΰτα.

Ό  κ. Δουπέν, ούτινος είνε γνω στή  ή ανεξαρ
τησία  τοΰ χαρακτήρος, συ ζητών ποτέ μετά τοΰ 
Λουδοβίκου Φιλίππου, είπεν αύ τφ : «  Μεγαλειό- 
τα τε, ώς πρός τοΰτο ουδέποτε θά συμφωνήσω- 
μ ε ν » .  —  « Τ ό  έφοβούμην, άπήντησεν ό βασιλεύς 
μειδιών, άλλά δέν έτόλμων νά σάς τό  είπω » .

Ίδρύθη έν ΙΙαρισίοις Ε τα ιρ ία  σκοπούσα τήν 
ύποστήριξιν τής έγκαταστάσεως άποίκων εν ταίς 
ύπερωκεανείοις γαλλικαίς κτήσεσιν, άνευ δια- 
κρίσεως πολιτικών ή θρησκευτικών δοξασιών, 
τή ν  διευκόλυνσιν τής μεταναστάσεως καί τήν με
λέτην τοΰ γεωργικού καί βιομηχανικού άποικι- 
σμοΰ. Τ π ό  τής 'Ε ταιρίας έξελέγη επιτροπή 
έν Παρισίοις έδρεύουσα, ή τις άσχολείτα ι ήδη 
περί τή ν έν τη  κοινή έδρα συγκέντρωσιν πάσης 
πληροφορίας αφορώσης τάς αποικίας, όπως άνα- 
κοινώση ταύτας είς τά μέλη της Α ί πληροφορίαι 
αύται καθίστανται γνω στα ί διά δημοσιευμάτων, 
δημοσίων διαλέξεων καί τώ ν τοιούτων. 'Η  έπι- 
τροπή θέλει δημοσιεύσει δελτίον πρός κοινήν συν- 
εννόησιν τώ ν εταίρων.

’ Εν Νέα ‘ Γόρκη σχεδόν αδύνατον άποβαίνει 
πλέον είς τά πτηνά νά είσδύσωσιν εις τάς οδούς 
αύτής, τόσον πυκνά είνε τά  σύρματα, άτινα έκ- 
τυλίσσονται άνωθεν τώ ν  οδών, άνήκοντα είς τη 
λεγράφους, τηλέφωνα, μικρόφωνα ή χρησιμεύον- 
τα  είς τόν φωτισμόν δΓ ήλεκτρικοΰ φωτός ή μετα- 
βίβασιν δυνάμεων ηλεκτρικών κτλ. Ούδεμία πό
λις ούδ’ αύτό τό Λονδινον δύναται νά παραβλη- 
θή ύπό τήν έποψιν ταύτην πρός τήν άκμαίως 
πάντοτε όργώσαν πρός τήν πρόοδον μητρόπολιν 
τής μεγάλης Ύπερωκεανείου Δημοκρατίας.

Κατά άπογραφικην τινα  σημείωσιν ή άναλογία 
τώ ν μακροβίων έν τ ισ ι  χώραις έχει ώς έςής· έν 
'Ρωσσ ία  έκ τώ ν έτησίως άποθνησκόντων περί τάς
10 ,000  έχουσιν ηλικίαν άνω τώ ν  90 έτών, έν 
τή  Βορείψ Αμερική  άποθνήσκουσιν έτησίως περί 
τούς 2 ,000  έχοντες ήλικίαν ύπέρ τά  100 έτη , 
300  τοιοΰτοι άποθνήσκουσιν έν Αυστρία, 1600 
έν Πρωσσία ύπερβάντες τό 9 0 ον έτος, 50  έν Νορ
βηγία ύπερβάντες τό 100 καί 180 έν Α γ γ λ ία  
ύπέρ τά  100 ζήσαντες ωσαύτως.

Έ ν  Άβήναις, ί *  τ ο ν  τ ν π ο γ ρ α φ ι ίο υ  Άνβρέον Κ ο ρ ό μ η λ α  1 8 8 4 —  Β ',  8 4 6 .


