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Δ ' .

Τ Ο  Α Μ Α Λ Ι Ε Ι Ο Ν  Ο Ρ Φ Α Ν Ο Τ Ρ Ο Φ Ε ΙΟ Ν

Ή  μεταπολ,ίτευσις τού 1802, καταδικάσασα 
εις άειφυγίαν τή ν πρώτην δυναστείαν τής χώρας 
Ινησμένισε, μεθ" ύπερβαλλούσης ίσως Ιπιμονής, 
νά συντρίψη καί τούς χαλαρωτέραυς δεσμούς τούς 
άνακαλούντας τήν μνήμην τω ν εξόριστων βασι
λέων. Έ ν  τή  θέρμη ψυχικής ορμής έκραγεί- 
σής μετά μακράν συνοχήν, ύπελήφθη καθήκον 
πρός τή ν έπανάστασιν καί τάς ιδέας ύφ’ ών 
προεκλήθη καί ένεφορήθη, ή έν -α ν τ ί έκδήλω- 
σις άμετρου πρός τούς έκπεπτωκότας δυσμενείας, 
ούτω δε πλείστοι ϊδιώται, τού ‘Όθωνος οέροντες 
τό όνομα καί τής ’Αμαλίας, ΰπέλαβον καθήκον νά. 
καταδυθώσι, πρός καθησύχασιν τής συνειδήσεώς 
των, εις τήν αναίμακτου τής έπαναστάσεω; κο- 
λυμοήθραν έν ή, αν μεν δεν άπέβαλον τό ν  πα
λαιόν άνθρωπον, άπέβαλον όμως τό  παλαιόν όνο
μα άνευ άδειας τής ίεράς συνόδου ή του έπΐ των 
Εσωτερικών Υπουργείου. Άναγράφοντες γεγο 
νότα σύγχρονα ύπό τής δημοσίας γνώμης π ι
στοποιούμενα διαρρήδην, ούδεμίαν έκιρέρομεν γνώ 
μην ή κρίσιν περί τω ν ιδεών καί τω ν επεισοδίων 
εποχής μή δυναμένης να κριθή ήδη, ούδ’ έν ταΐς 
στήλαις του παρόντος περιοδικού. Άνετρέξαμεν 
άπλώς δύο καί είκοσιν έτη όπισθεν όπως άνεύ- 
ρωμεν τούς λόγους ών ένεκα ή συνήθης τότε 
όνοματαλλαγή δεν εφείσθη ουδέ τω ν  δημοσίων 
κτιρίων καί άσύλων, καί όπως έςηγήσωμεν τάς 
αιτίας ών ένεκα τό «Ά μ α λ ίε ιο ν  ορφανοτροφεϊον» 
μετωνομάσθη έκτοτε « 'E 0 n x 0 r » ,  "να άναλάβη 
πάλιν μετά εικοσαετή περίοδον τό όνομα ύφ’ δ 
κατά πρώτον έθεμελιώθη ύπό τήν γοητείαν τής 
Έλληνικωτάτης ήγεμονίδος, ώς ώριζε τό περί 
τούτου τό τε  έκδοθέν διάταγμα έχον ώς εξής· 

Δ ι ά τ α γ μ α  

Περί συστάσεως έν Άθήναις ’Ορφανοτροφείου κο- 
ρα«ων ύπο τήν προστασίαν τής Λ . Μ . τής ΙΙασι- 
λίσσης.

Ο Θ Ω Ν
Ε Α Ε Π ι  Θ Ε Ο Τ

Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  

’Επί τη προτάσει του Ήμετέρου επί τών Εσωτερικών 
ΐ ’πουργου, λαβόντε; ύπ’ βψιν τήν ύποβληΟεΓσαν ΉμΓν άνκ- 

?οpav των κυριών Μαρίας Υψηλάντοιι, Ζωής Σοΰτσου, Κυ·
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ριακούλας Κριεζή, 'Ανδρομάχης Μ. 'Ρενιερου, καί Λουκίας 
Ήίζου. περί τής έν'Λθήναις συστάσεως 'Ορφανοτροφείου κο- 
ρασίων, υπό τήν προστασίαν τής Βκσιλίσσης, λίαν αγαπητής 
Ί Ιμ ώ ν  συζυγου, άπεφασίσαμεν καί δ·.ατάττομ.εν.

1| ΈγκρΙνεται ή έν Άθήναις σύστασις 'Ορφανοτροφείου κο- 
ρασίων, συντηρουμένου ύπό Φιλανθρωπικής Κυριών εταιρίας 
ύπό τήν προστασίαν τής Βασιλίσσης, Ήμετέρας λίαν αγαπη
τής συζυγου καί τήν επωνυμίαν Άμ υχλίειον ’Ο ρφ α νο τρο 
φ eco ν κορασίων.

21 Έγκρίνεται καί 6 δια τής από 8 τρέχοντος μηνός ανα
φοράς του Ήμετέρου Υπουργού των ’ Εσωτερικών υποβληθείς 
ΉμΓν οργανισμός του καταστήματος.

Ό  Ήμέτερας Ιπί τών 'Εσωτερικών Υπουργός θέλει έκτε- 
λέσε: καί δημοσιεύσει τό παρόν Διάταγμα.

Έ ν  Άβήγαιΐ τη* 8 Ίο ν ιίο υ  1855.

Ο Θ Ω Ν
Λ. Μλυροκορδατος .

Χλόη καί άνθη βλαστάνουσιν ήδη ίπ ί τού τάφου 
τής ’Αμαλίας καί τού "Οθωνος . . . 'Εάν αί π ι- 
κρίαι τής ζωής καθαίρωσι τάς καρδίας από τώ ν 
ανθρωπίνων άτελειών, προκαλούσαι άθρόα τάς 
συμπάθειας, αί απογοητεύσεις τού έσχάτου βίου 
τώ ν  έςορίστων βασιλέων άναδεικνύουσι συμπα- 
θεστέραν εις τούς οφθαλμούς τώ ν έπ ιζώ ντω ν τήν 
εύγενή αυτών μορφήν. Τό ένάρετον ζεύγος έν ώ 
τού Φιλοποίμενος τό πνεύμα είχεν ένσαρκωθή 
συνεχίζον τούς πόθους τού « τελευταίου "Ελ
ληνας » ,  οί ηγεμόνες έκεϊνοι οΐτινες ήτένισαν ή - 
ρειπωμένην καί καπνίζουσαν, άλλ ’ ύπό εξαίσιας 
α ίγλης στεφομένην τήν ήρω'ίδα πατρίδα μας, έστέ- 
ναζον μακράν τής προσφι/,ούς καί ίεράς πόλεως 
τής άποτελεσάσης τό μέλημα βασιλίσσης μεγα- 
Αοπράγμονος, μακράν τής Ελλάδος ή εσωτερική 
ρύθμισις τής όποιας καί ό εύγενέστατος εθνικός 
πόθος άπέβη ό σκοπός τού βίου ηγεμόνας άξιου, 
διά τά αισθήματα αύτού, νά π ρο ίσ τζτα ι τώ ν τουρ- 
κομάχων άνδρών. Έ π ασχον έκεϊνοι εξόριστοι, καί 
ξένοι εις τήν πατρικήν ε τ ι γήν, έστρεφον υγρούς 
πρός την Α τ τ ικ ή ν  οφθαλμούς, αύταπατώμενοι, 
καί νομίζοντες ό τι θά άνέπνεον τό  άρωμα τού 
'Αττικού θύμου καί θά έτερπαν τάς όψεις εις 
τήν θέαν τού αθανάτου βράχου καί τώ ν άκτών 
τού Σαρωνικού. "Ας άναπαυθώσιν έν ειρήνη . . . 
’ Εάν υπέστησαν πολλά, δεν ύπέστημεν καί ημείς 

| όλιγώτερα εν μέσω όλης τής μέθης τής έπανα- 
στάσεως . . . Συρροή συμπτώσεων ατυχών είμαρ- 
μένως έοει νά περατωθή έκεϊ όπου έπερατώθη. 
Καί εάν εχωσιν ύπερτέραν τινά δύναμιν αί κα- 
τανυκτικαί καί κοι ναι τώ ν  λαών παραδόσεις, αί
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έν ώραις μεσονυκτίαις άνοίγουσαι τούς τάφους, 
κα'ι πτβροΰσαι τάς ψυχάς τω ν  τεθνεώτων, ίπταμέ- 
νας περί τούς τόπους ούς ήγάπησαν εν τή  ζω ή , 
τό πνεύμα τω ν  νεκρών βασιλέων δεν θά πτερυ
γ ίζω  πλέον έξόριστον μακράν της γης της 'Ε λ 
λάδος . . .  Ή  αγέρωχος αυτών ψυχή ούτε την 
λήθην μας ούτε τήν συγγνώμην μας ήόύνατο 
ίσως νά στέρξη· τήν έκτίμησίν μας δμως βε
βαίως έπόθει καί ταύτην έσχε μεταγενεστέρως 
άκεραίαν, ούδ’ εινέ τ ις  τώ ν  Ελλήνων σήμερον ό 
μή άποδίδων τή ν δικαιοσύνην ταύτην εις τάς 
άρετάς καί τά  αισθήματα ηγεμόνων εύγενών και 
πατρ ιω τών παραφόρων ών εάν συνέπεσέ ποτε νά 
σφάλη άνθρωπίνως ή άντίληψις, ουδέποτε δμως 
έσφαλλεν ή πρόθεσις.

Τό άξιοσημείωτον άσυλον δπερ πρόκειται νά 
διατρέξωμεν μετά τοϋ άναγνώστου, άπετέλει 
μ ίαν τώ ν  περιπαθεστέρων συμπαθειών της βα
σιλίσσης ής φέρει τό όνομα. Συσταθέν άμορφώ- 
τω ς τή  πρωτοβουλία περιφανούς Έλληνίδος συνα- 
πτούσης προς τή  καταγωγή καί αίσθημα γνη- 
σίως ηγεμονικόν, υίοθετήθη ύπό τής πρώτης 
βασιλίσσης, ούτω δέ έν τψ  δεσμφ τής έμπνεύ- 
σεως καί τής εργασίας δύο γυναικών παρ’ αις 
έναμίλλως Ιθαλλε σκόπιμος συνείδησις καταγω
γής .καί φιλανθρωπίας, άνευρίσκομεν τάς πρώ- 
τας άρχάς τού ορφανοτροφείου τώ ν  κορασίων. 
Ή  Α μ αλ ία  τού Όλδεμβούργου βασίλισσα τής 
Ελλάδος, καί ή Μαρία Γεωργίου Ύψηλάντου 
υπήρξαν αί γυναίκες αί άποτελέσασαι τά  πρώ
τα  ισχυρά τού ασύλου στηρ ίγματα · βραδύτε- 
ρον ή ευμενής άρωγή εγκρίτων δεσποινών τής 
ήμετέρας πόλεως συνεπλήρωσε βαθμηδόν τό 
έργον.

Τό άσυλον δεν ίμεινεν επί μακρόν χρόνον κε
νόν. Ό  πληθυσμός ήν ήδη έτοιμος, συλλέγεις 
παρά τώ ν όδών όπου έν έσχα τη  ένδεια καί έγκα- 
ταλείψει έσύροντο ορφανά κοράσια, ελεεινά θύ
ματα τής λυμανθείσης τήν Ελληνικήν πρωτεύου
σαν καί τάς ’ Επαρχίας χολέρας τού 1854. 'Η 
αφθονία τής δυστυχίας εινε τοιαύτη έν τώ  κόσμοj 
ώστε εάν ποτε περιήλθεν ή γενναία ψυχή εις 
στενοχώριας, αί στενοχωρίαι αύται ήσαν ούχί 
πού νά άναζητήση τούς τεθλιμμένους δπως τούς 
παραμυθήση άλλά διά τίνων μέσων νά έπαρκέση 
πρός τήν επ ιτέλεσ ιν τής ύπερτάτης καί θείας 
εντολής. Οί άτυχεΐς τού άσύλου οίκήτορες άνέ- 
μενον ήδη τήν παρήγορον τής φιλανθρωπίας 
χεΐρα  άλλ ’ άναμένοντες δεν έπείνων ούδ’ άπε- 
ψύχοντο εις τάς οδούς· τά  ορφανά είχον συλλεγή 
τρεφόμενα καί ένδυόμενα μητρικώς έν τ φ  ίδίω 
οίκω ύπό τής αοιδίμου έκείνης γυναικός, τής Μα
ρίας Ύψηλάντου, ής ή έν τή αιθούση τού κατα
στήματος είκών περισώζει τό σεμνόν κάλλος 
καί τήν συμπαθή καί έπιβάλλουσαν εκφρασιν, 
αλλα μα/.λον τής εικόνας παραόίόει τό όνομά 
της εις την ευγνωμονα μνήμην τώ ν  μ εταγενε

στέρων αυτό τό κατάστημα ούτινος έγένετο 
ίδρύτρια καί προστάτις.

Τής κινήσεως άπας δοθείσης οί χρηματικοί 
πόροι ήρξαντο βραδέως μέν, άλλά μ ετ ' ασφα
λείας προκύπτοντες ύπό τή ν ισχυράν τής βασι
λίσσης αρωγήν, καί τήν ενθουν επικουρίαν δια
κεκριμένων τής πόλεως κυριών. Χρηματικόν λα - 
χεϊον όργανωθέν έν Άθήναις κυβευθέν δέ έν τώ  
χειμ ερινφ  άνακτόρω έν ΙΙετρουπόλει άπέδωκε τό 
ποσόν 60,000 δραχμών αίτινες συλλεγεΐσαί έπί 
τ φ  τέλει νά χρησιμεύσωσιν ύπέρ τώ ν  έκ Θ εσ
σαλίας καί ’ Ηπείρου προσφύγων κατά τήν έπα- 
ναστατικήν εκείνην εποχήν, διετέθησαν ύπό τής 
βασιλίσσης ύπέρ τού ορφανοτροφείου τών κορα
σίων. Έ τέραν δωρεάν έκ 10,000 δραχμών προερ- 
χομένην έκ φιλοπτώχου τινός εταιρίας έν Γερμα- 
νίφ διέθεσεν ή βασίλισσα ύπέρ τού ορφανοτρο
φείου επίσης, καί πλούσιοι "Ελληνες, έτοιμοι 
πάντοτε εις θυσίας τιμώσας τά  αΐσθήματά τω ν, 
ήνοιξαν τά  βαλάντια εις τήν φωνήν τής φιλαν
θρωπίας γενναία εΐσενεγκόντες ποσά· ούτω μικρόν 
κατά μικρόν έλαβε τήν οριστικήν αύτού σύστα- 
σιν τό  Ά μ α . ί ί ί ί ο ι ·  ορφ α νοτροφ ιΐο τ  ίόρυθέν τό 
πρώτον παρά τινα οίκον έγγύς τής πλατείας τής 
’ Ελευθερίας, όπόθεν, κατά τό 1859, μετετέθη εις 
τό  ιδιόκτητον μέγαρον ένθα εύρηται σήμερον όπι
σθεν τού ανακτορικού κήπου καί έγγύς τού αρ
χαίου σταδίου.

Πριν ή εΐσδύσωμεν εύλαβώς είς τά  άδυτα τού 
ιερού τούτου τής σωφροσύνης, τής άγνότητος, καί 
τής έργασίας, άς καθαρίσωμεν τόν σκοπόν καί 
τήν αποστολήν τού άσύλου. «  Σκοπός τού ορφα
νοτροφείου» λέγει τό 10»·' άρθρον τού οργανισμού 
τής έν Άθήνα ις φιλανθρωπικής Ε τα ιρ ίας τώ ν 
Κυριών, ής πρώτιστος καί άριστος καρπός εινε τό 
’ Α μα .Ιίε ιο> ·, «  εινε νά μορφώση έκ τώ ν  έν αυτώ 
ένδιαιτωμένων κορασίων φρονίμους καί κοσμίας 
παρθένους, χρηστάς οικοκυράς, χρησίμους καί 
άγαθάς είς τήν κοινωνίαν γυναίκας. "Οθεν καί ή 
βάσις τής άνατροφής αυτών θέλει εΐσθαι ή χρι
στιανική άγωγή καί άσκησιςπρός άπόκτησιν τών 
χριστιανικών άρετο>ν· ή πρός τόν θεόν ευσέβεια 
πρό πάντων, τό πρός τούς άνωτέρους σέβας, ή πρός 
τόν πλησίον άγάπη, ή φιλανθρωπία, ή ταπεινο
φροσύνη, ή κοσμιότης, ή έγκράτεια, ή καρτερία 
καί φ ιλεργία θέλουν είσθαι αί κυριώτεραι αύτών 
εξασκήσεις » .  Ή  εύσέβεια πρός τόν θεόν θεσμο
θετείτα ι ούτω ό κυριώτατος κορμός άφ' ού βλα - 
στάνουσιν, ώς εύχυμοι παραφυάδες, αί χρ ιστιανι
κοί άρεταί, αί μορφοϋσαι τήν καρδίαν καί έξα ί- 
ρουσαι είς ύψος δυσπροσπέλαστον τή ν ψυχήν. 
Διδαχθέντες τόν σκοπόν χωρήσωμεν έπί τή ν έ
ρευναν τού τρόπου καί τώ ν  μέσων δΓ ών έπεδιώ- 
χθη καί έπετεύχθη, ύπό τήν συνείδησιν βαθείας 
πρός τήν θρησκείαν, τήν κοινωνίαν καί τήν άδυ- 
ναμίαν ύποχρεώσεως, σημαιοφόροι τής όποιας 
άνεδείχθησαν ήγεμονίδες καί πολίτιδες έν τή
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αύτή οδφ τής φιλανθρωπίας συναντηθεΐσαι καί 
ύπό τούς οιωνούς αυτής έναμίλλως έργασθεΐσαι 
πρός έπούλωσιν τώ ν τραυμάτων άτινα οί άκα- 
ταπόνητοι τής κακοδαιμονίας όνυχες άνοίγουσι 
διαρκώς έπί τού σώματος τής ταλαιπώρου ά ν -  
θρωπότητος.

Πρός τούτο ας είσέλθωμεν έντός τού καταστή
ματος. Εύρυτάτη πλατεία  άνοίγεται έμπροσθεν 
ήμών άνά τάς άκρας έχουσα, δίκην πράσινης πα
ρυφής, άκμαίαν φυτείαν. Ύψίκομά τινα  δένδρα 
ύψούνται τήδε κάκείσε, αί κορυφαί τώ ν  όποιων 
καί τά  φυλλώματα φαίνονται μακρόθεν ώς συμ
πλεκόμενα μετά τής ύπερκειμένης στέγης .τού 
άσύλου. Τό κατάστημα άπλούται μεγαλοπρεπώς 
κατά μέσον περίκλειστου αύλής, διώροφον έκτός 
τώ ν  υπογείων, μέ κιγκλιδόφρακτον καί ώραίαν 
κλίμακα άγουσαν εΰθύ είς τόν δεύτερον όροφον. 
Βαθύ αίσθημα εύσεβείας καταλαμβάνει τόν έπι- 
σκέπτην τήν στιγμ ήν καθ’ ήν διαβαίνει τή ν θύραν 
οπως χωρήση είς τό  έσωτερικόν· ακριβώς άντικρύ 
μικρόν δωμάτιον διαρκώς άνοικτόν καί μέ άκοί- 
μητον τόν λύχνον τής εύλαβείας δέχετα ι τήν 
άγνήν τώ ν ορφανών δέησιν. Εινε τό προσευχη- 
τήριον τού καταστήματος. ’Ενδιαίτημα θρησκείας 
καί συντριβής έμφανίζεται ώς άσυλον τής ψυχής 
έντός τού άσύλου· ή θέα τού ’ Ιησού καί τής Θεο- 
μήτορος ένθαρρύνει τά προσευχόμενα ορφανά, 
στηρίζει τάς έλπίδας, καί παραμυθεΐ τούς πικρούς 
τής όρφανίας λογισμούς. Έ κ ε ΐ ούδείς λογίζετα ι 
ορφανός· ύπό τό προστατευτικόν καί γλυκύ βλέμ
μα ’ Εκείνου, δστις είπε μετά θείας στοργής «  ά- 
φετε τά παιόία έλθεΐν πρός με » ,  ύπό τήν εικόνα 
τής Παναγίας κοινής πάντων τώ ν δυστυχών μη- 
τρός καί προστατρίας, αισθάνεται τό  έρημωθέν 
πλάσμα δ τι έπανεύρε μητέρα, πατέρα, άδελφούς, 
δ,τι έστερήθη καί δ ,τι άνελπίστως άνεπλήρωσεν ή 
πρόνοια τού άνθρώπου είς ύπερτέραν ύπείκουσα 
φωνήν. Είνε μικρός ό χώρος τού προσευχητη- 
ρίου· χειροποίητον μεγαλεΐον δεν π τοεί έκεΐ τήν 
φαντασίαν, ούτε πλούτος θαμβοϊ τάς όψεις τού 
άνθρώπου· καί δμως ή πενιχρά καί σεμνή έκείνη 
διασκευή, τό  άσθενές φως τής κανδύλας τό  φω- 
τ ίζο ν  τό είχονοστάσιον λαλεϊ είς τή ν  ψυχήν εύ- 
γλω ττότερον ή ο ,τι θά έλάλει ή θέα τού Κολοσ- 
σαίου χ α ιτώ ν  καταπληκτικών Π υραμ ίδων....

Δεξιόθεν άμέσως άναπτύσσεται ή έπιμήκης 
αίθουσα τής ύποδοχής, κατά τάς έσωτερικάς πα
ρειάς τώ ν παραστατών φέρουσα κτιστάς ένεπι- 
γράφους πλάκας μαρμάρινους. Ή  πρός τά  δε
ξιά τφ  είσερχομένω άφιερούται είς τούς θανόν- 
τας εύεργέτας τού καταστήματος, ή δέ πρός τ ’ 
άριστερά περιλαμβάνει τά  ονόματα τώ ν φιλαν- 
θρώπων κυριών τώ ν διατελεσασών συμβούλων, 
καί άφιερωσασών ούτω μέγα  μέρος τής άνέσεως 
αύτών είς τή ν ύπηρεσίαν καί τήν εύτακτοτέρκν 
τού άσύλου όιαρρύθμισιν. Ά νέγνω ν  γράμμασι 
χρυσοΐς τό όνομα τής πρώτης τής 'Ελλάδος βα-

σιλίσσης· καν μή τό όνομά της ήτο έκεΐ κεχα- 
ραγμένον, καν μή ή είκών της περαιτέρω προε- 
κάλει μετά τής τού άοιδίμου βασιλέως τήν ευλα
βή προσοχήν τού έπισκέπτου, θά ήσθάνετό τ ις  και 
πάλιν τό  πνεύμά της έντός τού ένδιαιτήματος 
έκείνου, δπερ άπέβη ίδικόν της έκ τού σκοπού 
μάλλον δστις τό ύπηγόρευσεν ή έκ τού ονόματος 
δπερ φέρει. Έ ν  δεσμφ άδελφψ φιλανθρωπίας καί 
έμπνεύσεως ύπόκειται τό όνομα τής Μαρίας Ύ 
ψηλάντου, καί περαιτέρω ή είκών της παρουσιάζει 
ήμϊν πρότυπον Έλληνίδος καί χριστιανής, κλη
ρονόμου μεγάλου ονόματος καί μεγαλειτέρων αρε
τών. Α ί εικόνες τώ ν A. Α . Μ. Μ. κοσμούσι τήν 
αίθουσαν έγγύς τώ ν  εικόνων τώ ν  προκατόχων 
των, ή δέ είκών τής Ζωής Σούτσου όια ιωνίζει τήν 
μορφήν σεβαστής δεσποίνης πολλά μοχθησά- 
σης ύπέρ τού άσύλου ούτινος διετέλεσεν ίδρύ- 
τρια , πρόεδρος, καί άκάματος άρωγός. Ή  μικρά 
πινακοθήκη συμπληρούται διά τώ ν προσωπογρα
φιών τώ ν θανόντων έφορων τού καταστήματος 
άναρτηθεισών έκεΐ είς ένόειξιν όφειλομένης τιμής 
καί δικαίας ευγνωμοσύνης.

Έκτός τής οικοδομής ταύτης τής άποτελούσης 
τά κύριον κατάστημα ύπάρχουσιν έντός τού πε
ριβόλου καί έτερα οικοδομήματα καί έξαρτήματα 
άναπόφευκτα διά τήν διδασκαλίαν καί τή ν τακτι- 
κωτέραν διεξαγωγήν τής έσωτερικής υπηρεσίας, 
τό μέγα παράρτημα οίκοδομηθέν κατά τό  1880 
— 81 έγγύτατα  τού κεντρικού καταστήματος καί 
συνεχόμενον μ ετ’  αύτού, τό θεραπευτήριον εντός 
μεμονωμένης οικίας έντός τού περιβόλου, καί ή 
Εκκλησία. Έ ντός τού παραρτήματος τελ ε ίτα ι ή 
καθημερινή τώ ν μαθημάτων καί τώ ν έργοχείρων 
διδασκαλία, προσέτι δέ καί ή έστίασις, τού κεν
τρικού οικοδομήματος χρησιμεύοντος αποκλειστι- 
κώς διά τό ν  ύπνον. Ηύτύχησα νά έπισκεφθώ, 
εύμενεΐ άδείφ, τό  ολον κατάστημα καί νά πε
ριέλθω αύτό καθοδηγούμενος εύγενώς καί μ ε τ ’ 
άκρας φιλοφροσύνης. Είσήλθον κατά πρώτον είς 
τό νηπιαγωγείου ένθα αί μικραί ορφαναί, έπί 
συνήθων σχολικών βάθρων καθεζόμεναι, ε ίργά - 
ζοντο  μ ε τ ’  άφοσιώσεως καί προσοχής ύπό τήν 
έπιτήρησιν προϊσταμένης κόρης. Δέν θά κρύψω 
παντελώς τάς γεννηθείσας έν έμοί άρίστας έντυ- 
πώσεις έκ τής θέας τεσσαράκοντα περίπου κο
ρασίων μ ικρών, καθαρωτάτων, κοσμιωτάτων, 
μεστών χάριτος εύγενείας καί άθωότητος. Α ί 
μικραί ήγέρθησαν είς τήν έμφάνισιν τής κυρίας 
διευθύντριας, άνέστειλαν πρός στιγμ ήν τούς δα
κτύλους αύτών άπό τής πλεχτικής καί ραπτικής 
έργασίας προσηλώσασαι μετά δεδικαιολογημένης 
παιδικής περιεργείας τό β/έμμα πρός τόν ςένον, 
ή παρουσία τού όποιου άπετέλει έςαίρεσιν τού 
κρατούντος κανόνος. Ή  ώρα έκείνη ήν ώρα πρωϊνή 
άφιερωθεϊσα είς τά  έργόχειρα. Καί τοι α ί σχολαί 

1 άγουσι κατά τήν έποχήν ταύτην όιακοπάς, ούχ 
I ή ττον τά  κοράσια άκούουσι περιωρισμένων τινών
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μαθημάτων ασκούμενα χ Α  είς τό  έργόχειρον. ’Έ 
βλεπαν τά  μικρά ορφανά, εύοσμα και λεπτά αν
θύλλια σωθέντα άπό τή ν μανίαν τη ; κοινωνικής ανε
μοζάλης, καί ή ψυχή μου ηύλόγει θερμώς τούς φι
λάνθρωπους σωτήρας, ή πρόνοια τω ν  όποιων ένψ 
ήσφάλιζε τό ζη ν  εις τόσα άθώα καί απροστάτευτα 
όντα, παρεσκεύαζεν ασφαλώς καί τό «  εύ ζή ν »  ου 
άνευ βεβαίως πικρόν όώρον είνε ό βίος. Έ χα ιρον 
μυχίως ότι ούδέν δικαίωμα είχον ν’  άποκαλέσω 
αύτά «τα λα ίπ ω ρα  » ·  ήσαν ορφανά, είχον στερηθή 
τω ν  προσφιλών θωπειών τής μητρός καί τού πα- 
τρός τω ν, άλλ ’ εκτός τού Θεού, κοινού πάντων 
τώ ν  ορφανών πατρός, είχον έπανεύρει εν τή  φι
λανθρωπία τώ ν εύγενών ψυχών όλην τή ν στοργήν 
θν ειΧον αποκληρωθή. Πόσα συνάδελφα αυτών εν 
δυστυχία πλανώνται τήν ώραν ταύτην άσιτα  καί 
γυμνά εις τούς δρόμους, και πόσα, καίτοι εχοντα 
γονείς, είνε πράγματι όοφανά καθ’ όλην τήν έν
νοιαν τής λέξεως ; ____

Α ί μικρά! Ιξηκολούθουν πάντοτε εργαζόμενα’.· 
ή μεν επλεκεν, αλλη εκέντα, έτέρα ερραπτε, από 
καιρού δ' είς καιρόν τό μωσαϊκόν εκείνο καί ισοϋ
ψές επίπεδον τό  άποτελούμενον άπό τόσας χα - 
ριεσσας κεφαλάς κορασίων ομηλίκων σχεδόν, εκι- 
νείτο χαριέντως έμπροσθεν ή πλαγίως, ενώ οί 
οφθαλμοί προσηλοϋντο πρός τήν διευθύντριαν. Δ ι ' 
εμέ, παρατηροϋντα προσεκτικώς, καί μελετώντα 
άδιαλείπτως τάς φυσιογνωμίας, τήν στάσ ιν, τήν 
συμπεριφοράν, τήν όλην έκφρασιν τών κορασίων, 
ήρκει καί μόνη ή σιωπηλή εκείνη παράστασις, 
καθ ήν αί μικρά! επειρώντο νά όιαγνώσωσι καί 
προλάβωσι τάς οδηγίας τής διευθύντριας, πρός 
σχηματισμόν γνώμης· μοί έπεφυλάσσετο όμως 
ευάρεστος έκπληξις συμπληρώσασα τάς άριστα; 
εντυπώσεις μου καί προκαλέσασα βαθεΐαν συγκίνη- 
σιν ήν μετά κόπου έπειρώμην νά καταστείλω. Τή 
προσκλήσει τής κυρίας διευθύντριας τά  κοράσια 
τού νηπιαγωγείου ήρξαντο ψάλλοντα εν χοοώ, 
καί δι' ήρμοσμένων πρός τό άσμα καί τήν έννοιαν 
αυτού κινήσεων τώ ν χειρών καί τής αειθαλής έρ- 
μηνεύοντα εύγλωττότερον τά  αισθήματα ών καθί
σταντο αί συμπαθέστατα·, διερμηνείς· τό άσμα 
ήν ϋμνος πρός τόν θεόν καί τήν άπειρον Αύτού 
αγαθότητα. Τά κοράσια συνοδευόμενα υπό τής 
διδασκαλίσσης τω ν έψαλλον μεθ’ ικανής αρμο
νίας καί γλυκύτητος· προσηλούντα τούς οφθαλμούς 
πρός τόν ουρανόν, έκτείνοντα πρός τόν Δημιουρ- | 
γόν τάς μικράς τω ν χείρας καθ’ ήν ώραν έμελπον 
τή ν αγάπην αυτού πρός τά  δυστυχή καί τά  ορ
φανά, έφαίνοντο προσευχόμενα μάλλον ή αόοντα· 
τοσούτω βαθύ προσευχής αίσθημα είχεν άποτυ- 
πωθή επί τών ιλαρών αύτών όψεων. Τό άσμα 
επερατώθη, ούχί όμως καί οί κλονισμοί ΰβ’  ών 
ειχον καταληφθή. Δ ια τί οί άποσκληρυνόμενοι εν 
τα ις βιωτικαις τρικυμίαις καί οί άποθηριούμενοι 
εν τή  άενάφ πάλη τής ζωής καί τού συμφέρον- I 
τος, νά μή έπ ιζη τώ σ ιν  άριστον αντιπερισπασμό·' '

κατά τώ ν  άγενεστέρων τάσεων τής καρδίας, σπεύ- 
οοντες άπό καιρού είς καιρόν είς θεάματα παρα
πλήσια επιτήδεια νά λύσωσιν είς λυγμούς καί τήν 
άπαθεστέραν καρδίαν;

Ό  ϋμνος πρός τόν Θεόν είχε παύσει· καίτοι 
επαρκής, δέν έφάνη έν τούτοις ικανή ή άπόδειςις 
τής περί τόν κλάδον τούτον έπιόόσεως τών κο- 

[ ρασίων. Ή  κυρία διευθύντρια ιδού ό τι καλεί 
μ ε ιλ ιχ ίω ς μικράν ν ’ άπαγγείλη  ποίημά τ ι ·  ή 
κόρη Ιξέρχετα ι παραχρήμα τού θρανίου, πλη
σ ιά ζει εύσχήμως καί άφελώς, ϊσ τα τα ι μ ετ’  εύλα- 
βείας προ ημών, καί άρχεται άπαγγέλλουσα. ΙΙε- 
ριγράφει έν ποιήσει καταληπτή καί κυριολεκτι- 
κωτάτη τήν χαράν τού ναύτου έγειρομένου πρω ϊ- 
α ίτα τα  καί καθελκύοντος τό  άκάτιον αύτού είς 
τή ν θάλασσαν· ό ουρανός είνε άνέφελος, έλαφρο- 
τάτη  αύρα κολποί τό  ίστίον, ό ναύτης άδει ε-νψ 
ή πρώρα τού άκατίου ώθουμένη ΰπό λεπτού 
πνεύματος καί τής στιβαρας κωπηλασίας αΰλα- 
κώνει τήν άτάραχον τής θαλάσσης επιφάνειαν 
ό ναύτης πελαγοδρομεί ευδαίμων αίφνης όμως 
νέφη απειλητικά σωρεύονται είς τόν ορίζοντα, 
θολοϋται ή ατμόσφαιρα, φλογέρα1, άνισοι καί 
σκολιαι γραμμαί σχ ίζουσ ι τόν ζοφερόν ουρανόν, 
ενώ πόρρωθεν ακούεται ό κεραυνός· ή θάλασσα 
άφρίζει βαθμιαίως, τό  άκάτιον σαλεύεται, ό δέ 
ναύτης συστέλλει έντρομος τό  ίστίον καί όρμα 
επί τάς κώπας· κωπηλατεί, κωπηλατεί συντόνως 
ό δυστυχής ναύτης, θρόμβοι ίδρώτος οαίνονται 
περί τό μέτωπόν του, άνάπτουσιν αί χεΐρές του, 
τό  δε άκάτιον διολισθαίνει ταχύ  επί τής όγκου- 
μένης καί ανωμάλου ϋγράς επιφάνειας· τέλος 
προσπελάζει είς τήν άκτήν, προσαράσσει τό  άκά
τιον, πηδά έξω, επιλαμβάνεται τού πρυμνήσιου 
καί άρχεται σύρων τό  πλοιάριον είς τήν ξηράν- 
τό  έσυρεν ήδη καί ό ναύτης -τρέχει είς τό  εγγύς 
σπήλαιον, ασφαλής άπό τού ύετού όστις ενσκή
π τει ραγδαίοι;, καί τού κεραυνού όστις διαγρά
φει τούς φοβερούς ελιγμούς του είς τό στερέωμα. 
"Α  ! μικρά μου ορφανή! δέν ήξευρες ίσως, ότε 
άπήγγελλες τό  ποίημά σου, ότι έζωγράφ ιζες έν 
πειστική αλληγορία τήν εικόνα τού β ίου . .  . Εύ- 

] τυχείς όσοι τόν διέρχονται όπως ο ναύτης διήλ- 
θε τάς πρώτας στιγμάς τού ακίνδυνου πλού 
του . . . σοί τό  εύχομαι ώς καί είς τάς άδελφάς 
σου μεθ’ ών κοινήν έχεις τήν όρφανίαν . .  .

“ Εδωκα άτελή τού ποιήματος περίληψιν ώς 
τό ήκουσα άπαγγελλόμενον ύπό τής κόρης· πρέπει 
τις  όμως νά ίδη τήν έκφρασιν τώ ν οφθαλμών καί 
τών κινήσεων τής άπαγγελλούσης· ή πρώτη χαρά 
τού ναύτου ερμηνεύεται εν τή  όψει τής κόρης· αί 
χείρες κινούμεναι ήρέμα καί καταλλήλως έξηγού- 
σι τήν γαλήνην, φερόμεναι δέ μέ συνεσφιγμέ- 
νην τήν πυγμήν πρός τά  όπίσω ερμηνεύουσι τήν 
κωπηλασίαν· καί τού ιστίου ή άνάπτυξις, καί ό 
δρόμος τού άκατίου έξηγείτα ι ασφαλέστατα διά 
τώ ν σχ η μ ά τω ν  άλλ’ είς τή ν  πρώτην ένδειξιν τής
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τρικυμίας σκυθρωπάζει τής κόρης ή μορφή, "ό 
μέτωπον συνοφρυούται, ή ανησυχία έκδηλούται 
έν τή  στάσει αυτής καί τή  κινήσει· κωπηλατεί

κυμα
ρ ιον βροντά ό κεραυνός, άλλ’ ο ναύτης εφθασεν 
ήδη είς τήν ξηράν αιθριάζει τό τε  τό πρόσωπον 
τής κόρης- λαμβάνει φανταστικώς τό  σχοινίον 
καί σύοουσα συντόνως άνελκύει τό άκάτιον ενώ 
π ίπ τει ραγδαία βροχή άντιπαρισταμένη δι’  έλα- 
φράς τώ ν παλαμών συγκρούσεως. Ή  παράστασις 
τώ ν εικόνων τού ποιήματος εινε έκφραστικωτάτη· 
α ί χείρες συντρέχουσι τήν φωνήν, ό δέ οφθαλ
μός δίδει μείζονα έκφρασιν καί ζω ήν είςάμφότερα.

'I I  κόρη περατώσασα τήν απαγγελίαν άπεσύρ- 
0η είς τήν θέσιν της, άναλαοούσα τό έργόχειρον 
της· τήν διαδέχεται άλλη όμήλις κληθείσα ν’ 
άπαγγείλη καί αύτη ποίημά τ ι · ενταύθα όμως 
άλλάσσει τό  θέμα- δέν πρόκειται πλέον περί θα
λάσσης, τρικυμίας καί κεραυνών. Ή  ένόιαφέρουσα 
ύπόθεσις τού ποιήματος είνε ή τρομερά «κ α λα - 
μ οόόντω », ό ¡ ιπ α μ π ο ύ Μ ις  δηλονότι ή ό άράπι/ς 
ό καταπτοήσας ημάς άγοντας τήν νηπιώδη καί 
παιδικήν ηλικίαν. Ά λ λ ’ ή συγκίνησις έκορυφώθη 
ότε έτέρα μικρά κόρη κληθείσα νά περατώση διά 
τινω ν σ τίχ ω ν  τήν πνευματικήν εκείνην τέρψιν,

Ι ί ’ έγώ που τ ’ άξερα τά  δυό σάν ήσαν ανθισμένα 
και πάλι τά είδα ύστερα ξηρά καί μαραμμένα,

”Δ ν  καί μικρό κατάλαβα, ότι στόν κόσμο τούτο 
δέν πρέπει νά καυχώμκσδε γιά ¿μορφιάς καί πλούτο. 
Εινε τά  πλοϋτη πρόσκαιρα κ’  ή εύμορριά δέν μένει 
καί μόνο καθαρή καρδιά στόν πλάστην ανεβαίνει.
Ά ;  άγαποΰμε τά  φτωχά καί τά  δυστυχισμένα, 
ας δίνωμε παρηγοριά ’ στά έρημα ’ στά ξένα

Καί όταν τά παιγνίδια μας τά  τόσα βαρεθούμε 
κι’ όταν χορτάσωμε πολύ τότε ά ; θυμηθούμε 
νά όώσωμε καί στο φτωχό κ’ έκεΓνο νά χορτάση 
νά δώσωμε στό ορφανό κ’  «κεΓνο νά γελάση. 
ω, αγαπάτε τά φτωχά τά  έρημα τά  ξένα 
ώ, δίδετε παρηγοριά στά πικροποτισμένα I

Άφήκα τή ν αίθουσαν τού νηπιαγωγείου άπο- 
θαυμάσας τό παιδαγωγικόν σύστημα καί τή ν σ χ ε 
τικήν εντέλειαν παντός συναφούς πρός τή ν σκό- 
πιμον τών ορφανών κορασίων ανατροφήν. Τινά 
τούτων έφερον έπί τού αριστερού ώμου ερυθρόν, 
πτυχώδη, καί κυκλικόν κόμβον, γέρας έξαιρέτου 
έπιμελείας καί ευταξίας. Α ί τρεις ή τέσσαρες 
συνεχείς αίθουσα1, ήσαν σχεδόν πλήρεις μικρών 
κορασίων καί νεανίδων ασχολούμενων πασών είς 
ποικίλα έργα ραπτικής, ποικιλτικής καί τρ ιχα- 
πτικής. Ή  τελούμενη εργασία είνε ανάλογος πρός
τήν ηλικίαν καί τήν φυσικήν δεξιότητα  έκαστη; 
κόρης· δέν δύναμαι νά είπω ότι τά  πρόχειρα ερ-

ηηγορια. , , ,
ασταθές τώ ν  ανθρωπίνων πραγμάτων, το άπορον 
ορφανόν μαραινόμενο·/ εγγύς τού ευτυχούς πα ι
διού άναπαύοντος τήν κεφαλήν είς τούς κόλπους 
τής μητρός του καί πατούντος έπί χρυσοποίκιλ
τω ν υφασμάτων, ή θεία εύσπλαγχνία ελεούσα έν 
τέλει τό απόκληρον, καί πλεϊσ τα ι άλλαι έννοια’, 
ήθικαί κρύπτονται ύπό τόν αφελή μύθον τού 
ποιήματος. Μοί έπετράπη εύμενώς νάλάβω  άντί- 
γραφον, νομ ίζω  δέ ότι δέν δυσαρεστώ τόν ανα
γνώστην θέτων ύπό τούς οφθαλμούς αύτού τούς 
στίχους οϋς συγκεκινημένος ήκουσα άπό τώ ν  χ » ι -  
λέων μικράς ορφανής τού Ά μαλιε ίου .— Ιδού αυτοί.

'Ρ ό δ ο  κ α ί α γρ ιολούλου δο

Σέ ρίζα μια; τριανταφυλλιά; ήτανε φυτρωμένο 
Εν αγριολούλουδο χλωμό καί μιχροκαμωμένο.
Ποιός ξέρει ποιό βροχόνερο, ποιό; ξέρει ποιό αέρι 
τό  έφερε καί τό’σπειρε μονάχο δίχω; ταΓρι.
Γιά  πόνου; είχε γεννηθή, v j i  πόνου; τό καύμένο 
καί πριν άνθιση τό φτωχό ήτανε μαραμένο.

Κ ’  έκεϊ ’ψηλά πολύ 'ψηλά ένα τριανταφυλλάκ: 
καμάρωνε καί έπαιζε γλυκά μέ τ ’ αεράκι· 
γεμάτο δρόσο κι’ ¿μορφιά καί μυρωδιά καί χάρι 
στή ρίζα του δέν κύτταζε άπ’ τό πολυ καμάρι 
νά ίδή τ ί  κάνει τό φτωχό νά λυπηθή λιγάκι 
κ’  ένα γλυκόλογο νά π ή στό μαΰρο λουλουδάκι.

Πέρασαν ’μέραις πέρασαν· έπήγε 'μπρό; ό χρόνο; 
σβϋσαν τά κάλλη του ένό; καί τ ’ άλλου πάει ό πόνο;· 
πέσαν τά φύλλα καί των δυό καί'τό φτωχό έχάθη 
καί τωμορφο καί πλούσιο ■/.·.' αυτό κι’  αυτό μαραθη.

χώραν κατά τήν 2>1 Νοεμβρίου έκάστου έτους, 
ημέραν τής επισήμου εορτής τού καταστήματος. 
Τά πλείστα τώ ν  έργοχείρων άτινα είδον άνάγον- 
τα ι είς στερεάν ραπτικήν καί ποικίλματα. Τήν 
προσοχήν μου έκίνησεν είδός τ ι  σχεοιάσματος εκ 
γραμμών άπλουστάτων, αλλ ’ απεικονιζον π ιστώς 
•καί μ ε τ ’ έκπληκτικής έκφράσεως τά πρόσωπα καί 
τούς χαρακτήρας έπί τού υφάσματος, δυνάμει εύ- 
χερεστάτων περιγραφικών γραμμών άποτελουσών 
τά  -οόσωπα καί τό σώμα, κατά τό  εκφραστικόν 
σύμπλεγμα τής είκόνος. Μεταξύ τούτων, νομίζω, 
ό τι πρωτεύει ημ ιτελές τ ι  έργον είκονίζον, εάν δέν 
ήπατήθην, τόν μύθον τού Βάκχου μετά τώ ν Μαι
νάδων κισσφ εστεμμένων. 'Ο  θεός φαίνεται εύδια- 
κρίτως· προηγούνται οί συνοδοί αύτού, ευτυχώς 
ούχί Σάτυροι, έπεται δέ έρωτιδεύς τόξον βέρων 
έπ’ ώμου καί’άσάνδαλος κατά τόν ετερον τώ ν  πο- 
δών. Ό λ ίγ ισ τα ι γραμμαί μετάξινοι δίδουσιν έπι 
τού λευκού τήν όλην έκφρασιν τού σχεδιάσματος 
οϋτινος καί ή οικονομία καί ή έκτέλεσις είνε άρί- 
σ τη . Έ ν  τώ  καταστήματι υπάρχει καί ιδιαίτερον 
ταμείον έργοχείρων ανεξάρτητον όλως τού τα 
μείου τού γενικού, θ ά  _ ίδωμεν κατωτέρω τά  τε  
εισοδήματα δι’ ών πλουτίζετα ι καί τάς υπηρε

σίας άς παρέχει.
( ”Επ-:ται συνέχει*.)

ΣΠΥΡΙΛΩΝ ΠίΓΑΝΕΛΗΣ



II ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΑ
[  Μυθιοτορία τή ; Κυρίας Henry G reville.

Μϊτάφρασςς Π. I. Ί'έρμζου ].

(Συνέχεια· ?3s προηγούμενου φύλλου).

Γ ’

Ψιθυρισμός υπόκωφο; διέδραμε τό  παριστάμε- 
νον πλήθος, έξαίφνης συνταραχθέν ώς υπό ηλεκ
τρικού τιναγμού. "Ο τε διέρχετα ι ό θάνατος διά 
μέσου ήμών, τοσούτον πλησίον, ώ στε αίσθανόμε- 

θα προστριβόμενον ίφ ’ ήμών τό  σάβανόν του, τό τε  
ό υπό του θανάτου ανάρπαστος γινόμενος, καί 
αδιάφορος ή  και δλως ξένος πρός ήμάς εάν είνε, 
εμποιεί δμως ήμίν σέβας καί οίκτον. Τότε 
έκαστος ήμών φέρει τό ν  νοϋν πρός παν δ τ ι  
άγαπφ, άναλογίζετα ι τό μηδαμινόν τής ιδίας 
ϋπάρξεως, καί αναφέρει είς τό  θϋμα τή ν  ευσεβή 
αυτού συμπάθειαν. Ή  Μαρία ήτο πρός άπαντα; 
άγνωστος, καί δμως άπαντες ήσθάνθησαν εαυ
τούς συγκεκινημένους, βλέποντες τούς αδρανείς 
βραχίονας τής νεαρας νέκρας καταπίπτοντας 
κατά μήκος τού σώματός της, δτε οί κλητήρες 
τή ν άνήγειραν "να τη ν  μεταφέρωσιν επ ί φορείου 
είς τό άστυνομικόν τμήμα.

—  Τό πα ιδί! είπε φωνή τ ις  έκ του πλήθους.
—  ΙΙαρτε καί τό παιδί, είπεν άποτόμως ό 

φύλαξ, δστις κατ' ούδένα τρόπον ήθελε ποτε συ- 
ναινέση νά όμολογήση τήν συγκίνησίν του, άλλ' 
δμως βλέπων τή ν άρρητον θλϊψιν τής Μαρκέλλας, 
ή τις έκλαιε μετά λυγμών, διότι ή μήτηρ της 
δεν ήθελε νά τη  άποκριθή, ήσθάνετο πιεζόμενον 
τόν λάρυγγά του καί ήναγκάζετο νά καταστήση 
τήν φωνήν του βαθυτέραν, φοβούμενος μήπως 
τ ις  τώ ν παρισταμένων διακρίνη δτι ή φωνή του 
έτρ εμ ε.

—  Τό καϊμένο! έψιθύρισαν πανταχόθεν δτε οί 
περίεργοι ύπεχώρησαν "να διέλθη ή νεκρική πομπή. 
Γυνή δέ τ ις  άποσπασθείσα άπό τού πλήθους έλαβε 
τή ν χ ε ίρ α τή ς  μικρά; ορφανής.

—  ’ Εδώ είμαι κ’ εγώ, είπε φωνή τις γλυκεία 
είς τό ούς τής Μαρκέλλας, ή τις  έστρεψε τή ν κε
φαλήν νά ίδη τίνος ήτο ή γλυκεία εκείνη φωνή. 
Παρευθύς δε τό  πρόσωπόν της εφάνη πως φαι- 
δρυνόμενον υπό άμυδρού μειδιάματος, δτε είδε 
τόσον πλησίον της τό πρόσω—ον τής νέας 
φίλης τη ς .

Κρατουμένη λοιπόν άπό τής μ ιάς μέν χειρός 
ϋπό τής Λουίζης άπό δε τής άλλης υπό τής 
χρηστής εκείνης γυναικός τής άναλαβούσης νά 
την όδηγήση, έβάδιζε πειθήνιος ή Μαρκέλλα, προ
σπαθούσα διά τώ ν  μικρών ποδών της νά προ- 
φθάνη τά  μακρά βήματα τώ ν φερόντων τό λείψα- 
νον τής μητρός της, οίτινες προεπορεύοντο σπεύ- 
δοντες.

Μετ’ ού πολύ εύρέθη έντός χαμηλής αιθούσης 
καί ήσθάνθη οσμήν άηδή. Δύο λύχνοι καπνίζοντες

530 Ε ς

I Ιφ ώ τιζον  κακώς τήν αίθουσαν. Τήν ίκάθισαν δέ 
κατά μέρος, έν ω  οί άλλοι κατεγίνοντο έρευνώντες 
τά  ενδύματα τής νέκρας όπως εύρωσι τεκμήριά 
τ ιν α . Ά λ λ ’ ούδέν εύρον.

Τό ολίγον χρηματικόν δπερ εϊχεν ήτο έντός 
κοινής χρηματοθήκης. ’ Επί τής λινοστολής της 
ήσαν τά  γράμματα Μ . Π . , αρκτικά τού ονόματός 
της πριν ή ύπανδρευθή, κατά τό  ίθιμον τό  επι
κρατούν έν τ ισ ι τώ ν επαρχιών τής Γαλλίας, τού 
νά σημειώνωσίν αί υπανόροι γυναίκες τά  πρά
γματά  τω ν διά τώ ν αρκτικών γραμμάτων τού 
ονόματος τω ν καί τού επιθέτου οΰχί τού άνδρός, 
άλλά τού πατρός των. "Ωστε ή λινοστολή ού 
μόνον είς ούδέν ήδύνατο νά βοηθήση, άλλά καί 
μάλλον συνετέλει είς ματαίωσιν τώ νέρ ευ νώ ν. 
Χ αρτία  ή άλλα τινά  έγγραφα δεν εύρέθησαν, 
δ ιότι Σίμος είχε πάντα ταύτα έν τώ  χαρτοφυλά
κιο» του · άλλ ’ ούδε ή διεύθυνσις εύρέθη τού ξενο
δοχείου είς δ είχον κα τα  λύση.

Τότε  ήκούσθη προφερομένη ή πένθιμος λέξις 
«  τό νεκροσκοπείον >», ή δέ γυνή ή φυλάττουσα 
τή ν Μαρκέλλαν έφρικίασε.

—  ” Ω ! τήν καϊμένην! είπε ταπεινή τή φωνή.
—  'Ρω τήστε  τό  κοριτσάκι, είπε φωνή τις  .
Ά λ λ ’ ή Μαρκέλλα ούδέν έγίνωσκε πλήν τού

ονόματος της. Άμυδοάν δ ’ έλαβον πληροφορίαν, 
δτε είπεν δτι πρό τού γεύματος ήσαν μετά τής 
μητρός τη ς ε ις  τόν σταθμόν τού σιδηροδρόμου 
καί προέπεμψαν τόν πατέρα της άναχωρούντα· 
άλλ ’ ούδείς δμως ύπώπτευσεν δ τ ι ή μικρά έλεγε 
περί τού είς "Αβρήν σιδηρόδρομου, διότι έν τή  
άγνοια της υπέδειξε τεκμήριά τινα , έξ ώ ν  κλητήρ 
τ ις  τά πάντα είδώς καί μηδέν έπιστάμενος έξέ- 
λαοεν δτι πρόκειται περί τού σταθμού τού ’Ανα
τολικού σιδηροδρόμου.

—  Καί τ ί  θά γίνη  τώρα τό  πα ιδί; είπε φωνή 
τις μεστή οίκτου ·

—  Ποιος τό παίρνει τό παιδί προσωρινώς; 
ήρώτησεν ό αστυνόμος, δστις καίτοι συνηθισμένος 
εις τοιαύτας σκηνάς, ένόμιζε σκληρόν νά άπο- 
στείλη είς παιδοκομειον τό δύσμοιρον μικρόν 
πλάσμα.

—  ’Εγώ, κύριε, είπεν ή γυνή ή χειραγωγούσα 
τή ν Μαρκέλλαν.

Ά λ λ ά  πριν αύτη προφθάση νά έμφανισθή, ένε- 
φανίσθη έπί τού πεζοδρομίου μικρά τις  μορφή 
ευκίνητος, καί φωνή παιδική ήκούσθη λέγουσα ·

—  ’Εγώ , κύριε.

Τό  πλήθος εύδιάθετον άείποτε νά  γελά ώς καί 
νά κλαίη, έκινήθη φαιδρώς έπί τή  εμφανίσει 
ταύτη.

—  Ποΐος , σ ύ ; είπεν ό αστυνόμος κύπτων ίνα 
ίδη πόθεν προήρχετο ή πρότασις.

—  Εγώ, κύριε, Αουίζα Φαβρού, έχομεν έδώ 
παρά κάτω τό μ αγα ζί μ α ς .

Οί γέλω τες έδιπλασιάσθησαν μεμιγμένοί μετά 
τ ινω ν  έπευφημιών.

Γ Ι Α Ε Σ Τ Ι Α

—  Χωρατεύεις, είπεν ό άστυνόμος συνοφρυού- 
μενος τάς πυκνά; αυτού όφρύς.

—  Μέ συγχωρείτε, κύριε άστυνόμε, δεν χωρα
τεύω, είπεν ή Αουίζα άγανακτούσά πως. Ή  
μητέρα μου είνε πολλά καλή καί άγαπά πολύ 
τά παιδάκια. Είν’  εξ μήνες πού έχάσαμεν τήν 
μικρήν μου άδελφήν, καί πιστεύω δτι θά εύχαρι- 
στηθή νά πάρη τήν μικρούλαν.

Οί παριστάμενοι δέν έγέλων πλέον, άλλά παρε- 
τήρουν άλλήλους συγκεκινημένοι.

—  Καί σύ ; είπεν ό άστυνόμος αποτεινόμενος 
πρός τήν γυναίκα, ήτις πρώτη ε ίχε προτείνη νά 
λάβη τήν μικράν.

—  ’Εγώ  είμαι, κύριε αστυνόμε, πλύστρα 
καί πλένω ’ς τό σπ ίτι μου. Είμαι χήρα καί δέν 
έχω παιδιά, καί προσφέρομαι νά πάρω τό μικρό. 
"Αν δμως ή μητέρα τής Λουίζας θέλη νά το  πά
ρη, είνε πιό καλά γ ι ’ αύτό, τή ν  εϊξέρω είνε γυ- | 
ναίκα καθώς πρέπει.

—  Πήγαινε νά την φωνάξης, είπεν ό άστυνό
μος πρός τινα  τώ ν  κλητήρων.

Ή  κυρία Φαβρού έπεφάνη μ ετ ’ ού πολύ σφό- 
δρα συγκεκινημένη, δ ιότι εύρε τήν κόρην της έν 
τώ  άστυνομικφ τμήματι, ούδόλως ύποπτεύουσα 
δτι θά την εϋρη εκεί κατ’ έκείνην τήν ώραν. 
Ε ίχε γνώσιν τού πράγματος, καί διά τούτο δύο 
λέξεις ήρκεσαν όπως την καταστήσωσιν ένήμερον. 
Συγκινηθείσα έπί τή  άπροσδοκήτφ προτάσει τής 
Λουίζης, προσέκλινεν έπί τής Μαρκέλλας ήτις, άφ’ 
ού έκλαυσε καί άπηύδησε πλέον, έκοιμάτο ήδη 
εν ταίς άγκάλαις τής πλυντρίας.

— Τό πουλάκι μου! είπεν, αληθινά πώς ’ μοιάζει 
τής Ουρανίας μ ο υ !. . .  Σε καλό σου παιδάκι μου, 
προσέθηκε στρεφομένη πρός τήν κόρην της, πού 
ήλθες κ’ έτρύπωσες έδώ μέσα νά ζητήσης τό 
χαμένο κοριτσάκι! ’ Ε γώ  ποτέ μου δέν θά το 
έκαμνα. Τ ί είνε τά  πα ιδ ιά !

—  Λοιπόν άποφασϊζεις ; είπε ουσφορών ό άστυ
νόμος .

—  Καί βέβαια, κύριε άστυνόμε, θά την βάλω- 
μεν νά πλαγιά ζη  ’ς τό κρεββατάκι τής Ουρανίας.

Μετά τάς νενομισμένας διατυπώσεις ή κυρία 
Φαβρού άπεχώρησε φέρουσα έν άγκάλαις τήν 
Μαρκέλλαν κοιμωμένην. Πλείστοι δέ καί μάλι
σ τα  πλείστα ι, τώ ν έξω τού άστυνομικού τμ ή - ι 
ματος συνηθροισμένων ήθέλησαν νά την φιλοόω- 
ρήσωσιν. Ά λ λ ’ έκείνη είπε μεθ’ ύπερηφανίας·

—  Δόστε τα  είς τόν άστυνόμον νά τα καταθέση 
διά τό κορίτσι. ’ Εμείς αύτό πού κάμνομεν τό 
κάμνομεν άπό τό  έδικό μας.

Μετά μίαν ώραν ή Μαρκέλλα ύπνωττεν ήσύχως 
έν τή  λευκή κλίνη τού τεθνεώτος παιδιού, ή δέ 
Λουίζα εχουσα τήν κλίνην της άπέναντι, ύψωνε 
τήν κεφαλήν έκ διαλειμμάτων ίνα βεβαιωθή εάν 
είνε έκεί ή μικρά· τοσούτόν τη  έφαίνετο τό 
πράγμα εύαρεστότατον καί άπίστευτον.

—  ’Ό λα  καλά, είπε στενάζουσα ή κυρία

Φαβρού, μά τ ί  θά του είπούμεν αύριον όταν ζη -  
τήση τήν μητέρα το υ ;

Δ ’

Τήν επιούσαν περί τήν δευτέραν ώραν ό Σίμος 
Μονφόρτ ήτο έν τφ  σιδηροδρομική σταθμφ καθ ’ 
ήν στιγμήν έφθασεν ή έκ Παρισίων αμαξοστοιχία . 
Στηριζόμενος έπί τώ ν ξύλινων κιγκλίδων αΐτινες 
κλείουσι τήν αύλήν, παρετήρει τάς άμάξας τής 
αμαξοστοιχίας, αΐτινες ήρχοντο έλαττοϋσαι 
βαθμηδόν τόν δρόμον τω ν καί συγκρουόμεναι 
έλαφρώς μετά τριγμού όξυτάτου. Ή  ατμομηχανή 
έστάθη πρό τού Σίμου, ό θερμαστής καί ό μηχα
νικός κατέβησαν, οί έπί τής άποθήκης ήρχισαν νά 
έκφορτώνωσι τάς άποσκευάς καί τά  λοιπά πρά
γμ α τα  τώ ν έπιβατών, καί είς πάσας τάς θυρίδας 
τώ ν αμαξών έπεφάνησαν καταπεπονημένα πρόσω, 
πα · οί έπιβάται προβάλλοντες μετά πολλής προ
σοχής τούς πόδας, κατέβησαν είς τόν σταθμόν, 
έπειτα δέ στραφέντες παρέλαβον τά  πράγματά 
τω ν, καί αί μητέρες έπήραν είς τάς άγκάλας των 
καί κατέθεσαν κατά γής παιδία κλαυθμυρίζοντα..

Ό  Σίμος έξηκολούθει παρατηρώ·/ τούς έπιβά- 
τας διερχομένους πρό αυτού. Καί άφ’ ού ό έσχα
τος τώ ν έπιβατών διήλθεν, ό Σίμος άνέμενεν έ τ ι .  
’ Πσαν έκεί τά  λεωφορεία πά ντω ν τώ ν  ξενοδο
χείων, ήρεύνησε πάντα άνωφελώς. ΕΪσήλθεν 
έπειτα είς τόν σταθμόν καί ήρώτησε τόν οδηγόν, 
δστις Ιχ ω ν  άνά χείρας διάφορα χαρτία  έτρεχεν 
άνω κάτω μετά σπουδής.

—  Δέν είχατε μέσα μίαν νέαν μέ ένα κορι
τσάκι ; τόν ή ρώ τη σε.

Ά λ λ ’ ό υπάλληλός τον παρετήρησεν εμβρόν
τητος.

—  Γυναίκες μέ κοριτσάκια άλλο τίποτα ! τί

θέλεις;
—  Μιά γυναίκα μέ σκούρο φόρεμα μ ένα 

εύμορφο κοριτσάκι τρ ιών ’μισυ έτών. Δέν έτυχε 
τίποτα  ’ς τόν δρόμον.

—  Τό παραμικρόν.
— ■ Μήπως άναγκάσθηκαν, ποιός ξέρει διά 

ποιαν αιτίαν, νά καταιβούν πουθενά;
—  Δέν μούπαν τίπ ο τε, δέν εϊξέρω. Καί αν 

κατέβηκαν, ’ θέλησαν καί κατέβηκαν.
Καί ό υπάλληλος άπήλθε σπεύδω·/. Ό  Σίμος 

άπέμεινεν ακίνητος, ταραττόμενος ύπό συγκεχυ
μένων διαλογισμών, οίτινες είσέδυον είς τήν καρ- 
δία·/ του ώς αιχμηρά καρφία.

  Καί πότε θά ξανάλθη άπό τό Π αρίσ ι; ήρώ-

τησέ τινα .
—  ’ Σ τάς πέντε.
Ό  Σίμος άπεμακρύνθη βραδέως, λέγω·/ καθ’ 

εαυτόν .
—  Δέν θά ’πρόφθασεν άλλά ’μπορούσε νά 

μου τηλεγραφήση, προσέθηκε μετά πικρίας.
Ά λ λ ’ αίφνης ενθυμείται δ τ ι δέν ίδωκεν είς
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τήν γυναίκα του σημείωσιν τής διευθύνσεώς τον, 
καί ύψωσε τον ; ώμους έξ άγανακτήσεως διά τήν 
απερισκεψίαν τον.

—  ΙΙρέπει νά περιμένω ώς τάς πέντε, είπε, 
χωρίς άλλο δεν έπρόφθασχν. "Ε τσι είν’  ή γυ
ναίκες.

—  Έσημαίνον ήδη τρεις ώραί, καί έπορεύθη 
πρός τόν πράκτορα δν είχεν ΐδη τό πρωί.

—  "Ε, έσκέφθης; τό ν  ήρώτησεν ό πράκτωρ.
—  Μάλιστα, κύριε, είμαι σύμφωνος, άπεκρίθη 

ό Σΐμος.

—  ΙΙρέπει νά αναχώρησης ανριον τό  πρω ί,—  
δήλα δή τήν νύκτα.

—  Τό έκαμ’ άπόφασιν.

—  Παρατήρησε ό τι ή θεσις είνε καλή. "Εξ 
χιλιάδες φράγκα είνε ασφαλισμένα καί μερϊδιον 
εις τή ν έπιχείρησιν.

—  Τό  ’ξέρω.

—  Κ ά τι! δέν σε βλέπω τόσον πρόθυμον όπως 
τό ' πρωί· τό πρωί ήσουν όλος φω τιά  καί φλόγα. 
Τρέχει τίπ ο τε ;

—  ’Ξ έρετε, ήμουν είς τόν σιδηρόδρομον, έπε- 
ρίμενα τή ν  γυναΐκά μου καί φαίνεται δεν Ον 
έπρόφθασε.

—  Νά τα ! Τοϋτο γ ίνετα ι καθ’  ημέραν. Ω ραία  
δουλειά! Σέ συμβουλεύω νά ’πας νά πιάσης θέσιν 
εις τό  πλοΐον.

—  Έ π ιασα .

—  Κύτταξε νά μή άργοπορήσης καί χάσης 
καί τό  ταξείδ ι, καί τό  χειρότερο, θά πάρη άλλος 
τήν Οέσιν πού σε ύπεσχέθην διότι τό πράγμα 
δεν επιδέχεται αναβολήν· τώρα Οά τηλεγραφήσω 
οτι έφθασες, καί ή ύπόθεσις παίρνει τέλος.

—  Πολύ καλά, κύριε.
—  Τώρα νά σου δώσω τή ν  προκηρυχθεΐσαν 

προκαταβολήν, ΰπέλαβεν ό πράκτωρ έξάγων έκ ι 
του συρταριού τον γραμμάτιου τραπεζικόν. Τήν 
ώοαν τον απόπλου θά είμαι καί εγώ  εκεί, όπως 
πάντοτε. "Εως τό τε  κύτταξε νά ευρης τήν γυ
ναίκα σου.

Καί ό γέλως ό συνοδεύων τούς τελευταίους 
τούτους λόγους του πράκτορος αντήχησε πενθίμως 
έν τή  καρδία του Σίμου. Υπέγραψε τό συμφω- 
νητικόν, εδωκεν άπόδειςιν καί μετά ταΰτα άπε- I 
χώρητε κατηφής καί σύννους όσον ουδέποτε άλ
λοτε.

Ί1 ώρα ήτο 3 , 30 '. Ό  Σΐμος δέν έτόλμα , 
νά έπανέλθη παρευθύς είς τόν σταθμόν έξηκο- ! 
λοϋθησε βαδίζων βραδέως προς τήν όχθην με
γάλης τινός δεξαμενής, ή τις επειδή έπεσκευά- 
ζε το  ήτο ξηρά. Ή  οσμή τής ίλύος ήρχί'Ο  εις 
τούς δώθωνάς του, άλλ ’  αυτός οΰδεμίαν εδιδε 
προσοχήν· διότι τό  έρημον εκείνο μέρος, όπερ 
τοσοΰτον διέφερε κατά τήν πολυανθρωπίαν τω ν  
άλλων όμοιων μερών, συνεφώνει πρός τήν πνευ
ματικήν αύτοϋ κατάστασιν.

τη ν δ’ έλεγε καθ’  εαυτόν ό τι ή  Μαρία δέν

είχε προφθάση· ή άπλουστάτη αυτή έξήγησις 
δέν η το  ικανή νά τον άναπαύση. Άκουσίως δε 
αύτοϋ μυρίαι σκηναί άνιαραί καί λυπηραί ά νέ- 
δυον έκ του παρελθόντος του καί "σταντο ένώ- 
πιόν του ώς φάσματα.

ΙΙοσάκις τφ  είχεν εΐπη ή Μαρία «  Τήν έοα- 
ρέθηκα αύτήν τή ν ζω ή ν  ! »

Καί αληθώς ήδύνατο νά την ε ίχε βαρυνθή, 
διότι ή ζωή ουδέποτε είχε φανήπρός αυτούς μει- 
διώσα. Ίσ ω ς  ή Μαρία πτοηθεϊσα ύττεχώρησε πρό 
του μακροΰ ταξειδίου, πρό τού άτέρμονος εκείνου 
εκπατρισμού, πρό τώ ν  δυσχερείων καί τής άνεκ- 
φράστου αγωνίας, άτινα παρακολουθούσι τάς 
τοιαύτας άποδημίας.

—  ΙΙηγαίνω λοιπόν εγώ, μόνος μου! είπε μετά 
φωνής αύστηράς. Μάλιστα, άπεκρίθη ή εσωτερική 
τής ψυχής του φωνή. Α λ λ ά  σύ είξεύρεις πού υπά
γεις, σύ γινώσκεις άπό σήμερον μόνον ό τ ι ό άρ
τος σου είνε εςησφαλισμένος, ότι έχεις εργασίαν, 
οτι οί προϊστάμενοί σου θά φέρωνται πρός σέ ¿>ς 
πρός άνόρα έντιμον άξιον τής ύπολήψεώς των. 
Ά λ λ ’ ή δύσμοιρος εκείνη νεαρά γυνή ούδέν τού
τω ν  γινώσκει. . . Καί εάν είχε λιποθυμήση; Έ άν 
τήν στιγμ ήν τής άναχωρήσεως δέν ήσθάνθη πλέον 
θάρρος: Έ άν ό Σΐμος είχε καταστήση τόν βίον 
της τοσούτον δυστυχή, ώστε προετίμησε τήν μο
ναξιάν μετά τού τέκνου τη ς ;

Ένθυμηθείς ό Σΐμος τό παιόίον, συνέσπασε 
τάς πυγμάς δάκνων τά  χείλη του. Δέν είχε δι
καίωμα νά του πάρη τό πα ιό ίον! Ή  Μαρκέλλα 
ήτο ιοική του τουλάχιστον όσον καί ιδική της. 
Τό παιδίον!

Καί ώρμησε σχεδόν τρέχων πρό; τόν σταθ
μόν. Καί ναι μεν δέν ήτο ή ώρα, άλλ ’ ένόει 
ό τι εκεΐ πλησίον ών, θά ήσθάνετο όλιγώτερον 
τήν κατατούχουσαν αυτόν δεινήν αβεβαιότητα.

Ίδώ ν  δέ τό ώρολόγιον άνεκουσίσθη ολίγον 
καίτοι τψ  έδείκνυεν ό τι ώφειλε νά περιμείνη πολ- 
λήν έτι ώραν. ’ Επειδή δέ δεν ήθελε νά καταστή 
θέαμα τώ ν εργατών καί τών άργών τώ ν έν τώ  
σταθμώ περιπλανωμένων, άνεζήτησε γωνίαν τ ι  νά 
ήρεμον, καί καθίσας έπί λίθου έπανέλαβε τό ρεύ
μα τώ ν διαλογισμών του.

Τ ι δέ τό  θαυμαστόν, έάν ή Μαρία διενοήθη 
ποτέ νά τον παραίτηση; ’ Επειδή ήτο δεξιωτάτη 
είς τά  γυναικεία έργα, θά εΰρισκε πάντοτε τρό
πον νά πορίζηται τά  πρός τό  ζη ν  έαυτής τε  καί 
τού τέκνου της. ’Αλλά διατ! νά μή το εΐπη ποτέ 
είς αυτόν; Ε π ιπλήξεις έστω  καί πικραί, έστω  
καί άδικοι, δεν θά ή σαν πολύ προτιμότερα·, τής 
σιγής έχείνης τής περιφρονητικής, τής σχεδόν 
έχθρικής, ήν ή Μαρία έτήρει ευρισκόμενη πλη
σίον το υ ;

’Οπτασία τ ις  πρό πολλού έξηβανισμένη τής 
μνήμης του, άνέτειλεν άπό τού ομιχλώδους πα
ρελθόντος. Είδε τήν εικόνα τής γυναικός του 
βραοέως προκύπτουσαν καί άναφαινομένην, οποία
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ήτο πάλαι ποτέ, καθημένην πρό τού τραπεζίου | 
της καί έργαζομένην. 'Ράπτουσα μεθ’ υπομονής 
ανύψωνε πρός αυτόν έκ διαλειμμάτων τούς οφθαλ
μούς πλήρεις γαλήνιου στοργής· τά  χ είλη  της 
διηνοίγοντο, άπέτεινε πρός αυτόν έρώτησίν τινα  
καί άνέμενε τήν άπόκρισιν, έχουσα τήν χεΐρα 
μετά τής βελόνης μετέωρον καί τό πρόσωπον 
έρωτηματικόν . . . "Εκεΐνος δέ άπεκρίνετο λακω- 
νικώτατα, ένίοτε δέ καί άποτόμως . . .

Ή  χειρ  της έπ ιπ τε πάλιν επί τού ραπτομέ- 
νου υφάσματος, ή κεφαλή έκλινε ταπεινώς χαμη
λότερου καί ή σ ιγή  έπεκράτει έν τώ  μικρω όω- 
μ ατίω , όπερ ήτο απρόσιτον είς τή ν πνοήν τού 
χειμώνος, απρόσιτον είς τούς έξωθεν θορύβους.

Καί ή σιγηλή γυνή παρεδίδετο είς διαλογι
σμούς. ’ Α λλά  τ ί  δ ιελογίζετο  κατά τάς άφώνους 
ταύτας ώρας, τάς τοσούτον μακράς, τάς τοσούτον 
μονοτόνους; Έ ν  φ  δέ κατεγίνετο έκεΐνος είς τάς 
εργασίας του, αϊτινες ικανοποιούν τή ν διάνοιάν 
του καί άναμφιβόλως καί τήν καρδίαν του, χαίρων 
έπί τή  εκάστοτε κατανικωμένη δυσκολία, κινούμε
νος ύπό τήςόρέξεως τοϋβΒεναι, όποΐά τινα  όνειρα 
ήδύνατο νά εύφράνωσι καί νά διασκεδάσωσι τήν 
γυναίκα, ή τις δεν ήτο ακόμη μήτηρ καί ήτις 
τοσούτον ολίγον είχε γνωρίση τή ν πατρικήν 

σ τοργήν;
Τοιαύτην έρώτησίν νά αποτείνη πρός έαυτόν 

ό σύζυγος δέν ήδύνατο βεβαίως κατά τήν στιγμήν 
ταύτην, καθήμενος έν γωνία οδού αγνώστου πόλεως! 
τό τε  ώφειλε, τότε, πριν ένσκηψωσιν αί δυστυχία·., 
πριν περιπέση είς σφάλματα, ότε ή αμοιβαία τών 
συζύγων πεποίθησις ήτο τοσούτον φυσική! Ά λ λ ’ 
αυτός ουδέποτε είχεν αίσθανθή τήν τοιαύτην άνάγ- 
κην · καί πρός τ ί ; μή δέν ήτο βέβαιος περί 
τής χρηστοτάτης καί έντιμου συζύγου το υ ; Ί Ι τ ό  
ποτε δυνατόν έν άγνοια τού συζύγου της νά δια- 
νοηθή τι, ή διαυγέστατο/ καί ειλικρινέστατου 

έχουσα τό βλέμμα γυνή;
Ό  Σΐμος είπε καθ’  έαυτόν, καί τούτο είνε 

αληθέστατο·/, ότι έν τή  φαινομένη έκείνη τραχύ- 
τη τι τώ ν τρόπων του, έν έκείνη τή  δήθεν αδιαφο
ρία πρός τήν γυναΐκά του, ένυπήρχε πολλή έκτί- 
μησις καί αγάπη πραγματική .

Ν αι, άλλ ’ έκείνη δέν είχεν εΐόησιν! Έκείνη 
ούδέν άλλο έβλεπεν, ή τό περικάλυμμα, γυνή 
δύσμοιρος, κατατεθλιμμένη καί καταπεπονημένη !
II,όσην ε ίχε χρείαν νά μάθη τά  μύχια τής ψυχής 
τού άνορός τού καθιστώντας αυτήν δυστυχή καί 

όαως άγαπώντος αύτήν!
Ό  Σΐμος έξέβαλε στεναγμόν άνακουφίσεως. 

Δ ιό τι δπως δήποτε, ύπήρχεν έτι έλπίς σωτηρίας. 
Ναι μέν ή Μαρία ύπέφερε πολλά, άλλ ’ ουτος 
είχεν ήδη άποφασίση νά έπανορθώτη τά  σφάλ
ματά του. Θά άποβή κχ/.ά; σύζυγος, αφ’ ου ήδη | 
συνησθάνθη τήν κατάστασιν του ’ τό κάτω κάτω 
τής γραφής, ούδέν άλλο είχε συμβή ή άπλή τις 
παρανόησις, καί τά  τοιαϋτα πράγματα ευκόλως
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διορθούνται. Έ π ί τή ς  ξένης γής συνεσφιγμένοι 
καί οί τρεις, δέν θά αίσθάνωνται πολύ τά  δεινά 
τής εξορίας· θά άγαπώνται έτι μάλλον, θά γ ν ω -  
ρ ίσωσιν άλλήλους πλειότερον, τούς τρεις αυτούς 
μόνον έχοντες πατρίδα καί οικογένειαν !

Τό ώρολόγιον έτήμανε τρ ία  τέταρτα . Ό  δέ 
Σΐμος έπιβάλλων βραδύ βήμα είς τούς άνυπο- 
μόνους πόδας του, ήλθε καί έστάθη έκεϊ όπου 
ίίστατο ά/αμένων καί πρό τής μεσημβρίας, διότι 
έμελλεν ήδη νά Ιλθη ή Μαρία, καί δέν θά την 
έπιπλήξη διά τήν βραδύτητά της· τοσαύτην χαράν ¡» 
ήσθάνετο διότι έμελλε νά τη ν έπανίδη .

( Έπεται συνέχεια.)

Τ Ι  ΑΙΑΦΕΡΕΙ Ο Α ΪΤΟ Κ ΡΑ ΤΟ Ρ ΙΚ Ο Σ  
Τ ΙΤΛ Ο Σ  T O T  Β ΑΣΙΛ ΙΚ Ο Υ

Τό στενόν τού χώρου τού έν τώ  Δελ.τίφ  ώρι- 
σμένου διά τή ν αλληλογραφίαν τής «  Ε σ τ ία ς  »  
μάς ήνάγχασε νά καταχωρίσωμεν ένταύθα τήν 
ιστορικήν ταύτην σημείωσιν, ή τις  έξεπονήθη ώς 
άπάντησις είς αναγνώστην τής 'Ε σ τ ία ς  έρωτή- 

σαντα τ ί  ά ιαφερει ό α ϋ τοχρα τορ ιχος  τ ίτ . Ιο ς  ζον  

β α σ ι.Ιίχον .
Ούτε κράτους έκτασιν μεγαλητέραν ύποδηλοΐ ή 

αύτοκρατορική προσωνυμία ούτε έξουσίαν τού ανώ 
τατου άρχοντος μάλλον απεριόριστον έκ λόγων 
μόνον ιστορικών προέρχεται τό ότι τινές μέν τών 

I ήγεμόνων ονομάζονται αύτοκράτορες, οι οέ πλε.ο- 
νες βασιλείς. "Α ν όέ τά  κράτη, ών οί ηγεμόνες 
έχ ου τ ι  τόν αύτοκρατορικόν τ ίτλ ο ν  είνε έκ τώ ν  
¿•.ασημότερων, τούτο ούδεμίαν έχει σχ έσ ιν  πρός 
τήν προσωνυμίαν τού άρχοντος, όιότι άλλα πάλιν 
κράτη ίσα πρός εκείνα κατά τή  δύναμιν ή  καί 
ισχυρότερα κυβερνιόνται ύπό βασιλέως, βασιλείς 
όέ ανέκαθεν καί κοινώς έτιτλοφορούντο οί ανώ
τατο ι άρχοντες τώ ν μή δημοκρατουμένων πο

λ ιτε ιώ ν.
Τρεις εκ τώ ν  έν Ευρώπη ήγεμόνων έχουσι 

κυρίως τόν αύτοκρατορικόν τίτλο ν , είνε δ’ ούτοι 
ό αύτοκράτωρ τής Αυστρίας, ό τής Γερμανίας 
καί ό τής ’ Ρωσσίας. Είς τούτους δέ προσθετέος 
ό σουλτάνος τώ ν ‘Οθωμανών, τού όποιου τό α ξ ίω 
μα έθεωρήθη ώ ; τ ι  αντίστο ιχον πρός τό αύτο- 
κρατορικόν. Έ ν  δέ τή  ’ Αμερική έχομεν ένα αύ- 
τοκράτορα, τόν τής Βραζιλίας. Πλήν δέ τούτων 
ό λόγος θά μάς φέρη νά όμιλήσωμεν περί τού 

; Ναπολέοντος, όστις καί αυτός ε ίχεν  έν Γαλλία 
προσλάβει τήν αύτοκρατορικήν προσωνυμίαν καί 
περί τή ς  έν τώ  Μεξικώ ίδρυθεΐσης βραχύβιου αυ

τοκρατορίας.
Ί Ι  λέξις αύτοκράτωρ κατά τή ν περί ής ένταύ

θα ό λόγος σημασίαν είνε κυρίως μετάφρασις 
τής λατινικής λέξεω ; ίμ π ε ρ ά τω ρ , ήτις έσήμαινε 
τόν έχοντα  τήν αρχήν (τό  ίμπέριον), τόν στρα-

'  · . 68
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τηγόν, μάλιστα δε τον νικηφορήσαντα καί λα- 
βόντα τό  δικαίωμα να τελέση  θρίαμβον. Πλήν 
δμως τής σημασίας της ταύτης προσέλαβε καί 
άλλην ή λέξις, δτε ή ρωμαϊκή σύγκλητος ¿ - έ 
νειμε τέν  τ ίτλ ο ν  τού ίμ-εράτωρος εις τον 'Ιού
λιον Καίσαρα όχι πρόσκαιρου καί επί ώρισμένφ 
θριάμβφ ώς πρό τού, άλ.λ.’ ισόβιον καί μεταβιβα- 
στικόν καί εις τούς κληρονόμους του. Ε ίχε δε 
καί τούτο τό ίδιον ό εις τον Καίσαρα άποοοθείς 
ύπό τής συγκλήτου τ ίτλο ς  δ τ ι προετάσσετο τού 

,. ονόματος, έν φ  πρότερον τό ίμπεράτωρ έπετάσ- 
σετο. "ΟΟεν ήτο κυρίως τής άνωτάτης αρχής δη
λω τική  ή προσωνυμία αυ-η τού Καίσαρος. Ά λ λ ’ ετι 
μάλλον καί καΟαρώτερον προσέλαβεν ή λέξις αύ- 
τοκράτωρ τήν ήν σχεδόν εχει καί τώρα δύναμιν 
άπό Αύγουστου, δστις καί κυρίως είνε ό —ρώτος 
τω ν 'Ρωμαίων αύτοκράτωρ. Ούτοε ποθήσας μεν τήν 
βασιλείαν, πεισθείς δμως δ τ ι μετά δυσαρέσκειας 
Οά ήκουεν ό δήμος τό  βασιλικόν όνομα, συνεκέν- 
τρωσε μεν εις τάς χεϊράς του πάσαν αληθώς τήν 
εξουσίαν, δεν ήθέλησε δέ βασιλεύς νά  όνομασθή, 
άλλ ’ ΐμπεράτιορ μόνον. Έ κ το τε  οί 'Ρωμαίοι αυ- 
τοκράτορες οδτως ώνομάζοντο, παραπλησίως δέ, 
όπως είνε φυσικόν, καί οί Βυζαντινοί ο ί έν Χ ρ ι 

σ τώ  τώ  Θ εώ  π ισ το ί β α σ ι.Ιε ΐς  καί αύτοκράτορες  
'Ρ ω μ α ίω ν , άντιτιθέμενοι μάλιστα  είς τούς αλ
λοεθνείς καί βαρβάρους ρήγας.

Έ κ  τω ν ρηθέντων γίνετα ι φανερόν δτι κατα- 
βληθέντος τφ  4 7 6  ύπό τού Όόοάκρου τού κατά 
τήν Δύσιν ρο>μαϊκού κράτους, έξέλιπεν έκείθεν καί 
ό αύτοχρατοοικός τίτλος καί εμεινε μόνον έν τή 
’Ανατολή, δπου δμως συνεξεφέρετο μ ετ ' αυτού 
καί ό βασιλικός καί ΰπερίσχυε μάλιστα  ούτος 
παρά τφ  λαώ  ώς έλληνικώτερος. Έ ν  τή  ’Ανατο
λή δ’ε ό αύτοκρατορικός τίτλος διετηρήθη μέχρι
τού 1453.

Ά λ λ *  ό βασιλεύς τώ ν  Φράγκων Κάρολος ό μ έ- 
γας ήτοι Καρλομάγνος φθάσας έ ν ε τε ι 800  είς τό 
κατακόρυφον σημεϊον τής δυνάμεως καί τής δό- 
ξης ήθέλησε νά άναλάβη αύτός τήν επ ί ήμίσειαν 
σχεδόν εκατονταετηρίδα αργούσαν αύτοκρατορι- 
κήν προσωνυμίαν έν τή  Δύσει ώς τ ις  κληρονόμος 
τώ ν  'Ρωμαίων, καί δή έστέφθη υπό τού ΙΙάπα 
Αέοντος τού Γ ' αύτοκράτωρ τής Δύσεως καί μ ετε- 
βίβασε τόν τίτλο ν  καί είς τούς απογόνους αυτού. 
Ά λ λ ’ ήδη από τού 888  μετά τόν θάνατον τού 
τελευταίου έν Γερμανία Καρολίδου Καρόλου τού 
Παχέος έξέλιπε κυρίως εΐπεϊν πάλιν έν τή. Δύσει 
ό αύτοκρατορικός τίτλος ή ύπό πολλών ήμφισβη- 
τε ϊτο  μέχρι τού έτους 962 , δτε "Οθων ό μέγας 
γενόμενος κύριος τής ’ Ιταλίας άνέλαβεν αύτόν ό- 
ριστικώς, εκτοτε δέ τό Γερμανικόν κράτος έπι- 
σήμως ώνομάσθη "Α γ ιο ν  ρω μ α ϊκ όν  κράτος  
τοϋ  Γερμα ν ικού  ίθνους, οί δε ηγεμόνες αυτού 
Γερμανοί αύτοκράτορες, όχ ι δέ πλέον αύτοκρά- 
τορες τής Δύσεως, ώς ο ί Καρολίδαι.

Οί διάδοχοι τού Ό θωνος διετήρησαν τήν αύ- [

τοκρκτοριχήν προσωνυμίαν μέχρι τού 1806, δτε 
ό Ναπολέων ό μέγας διέλυσε τήν γερμανικήν αυ
τοκρατορίαν, ό δέ τότε αύτοκράτωρ Φραγκίσκος 
ό Β' περιορισθείς είς τάς κληρονομικάς αύτού 
κτήσεις άνεγνωρίσθη ύπό τό  όνομα Φραγκίσκος 
ό Α ' ώς αύτοκράτωρ τής Αυστρίας, δ ιότι ή γερ
μανική αύτοκρατορία αιρετή ούσα τό  πρώτον 
είχε γείνει άπό τού 1 438 επί ’ Αλβέρτου τού Β' 
κληρονομική είς τόν Άψοβουργικόν οίκον τής Αύ- 
στρίας. Ά π ό  τού 1806 λοιπόν χρονολογείται ή 
νέα αυστριακή αύτοκρατορία, τρεις μέχρι τούδε 
σχούσα αύτοκράτορας, τόν Φραγκίσκον τόν Α ' 
(1 8 0 6 — 1835 ),  τόν Φερδινάνδον τόν Α ' (1 8 3 5  
— 1 8 4 8 ) καί τόν νύν βασιλεύοντα Φραγκίσκον 
Ιωσήφ .

Ά λ λ ’ έν έ τε ι 1870 άνακηρυχθέντος έν Βερ- 
σαλλίαις έν τώ  μέσψ τής τόσης έκ τού πολέμου 
δόξης ύπό τώ ν Γερμανών ηγεμόνων αύτοκράτορος 
τού βασιλέως τής Ηρωσσίας, έγένετο πάλιν ή 
Γερμανία αύτοκρατορία καί ανέκτησε τόν παλαιόν 
της ηγεμονικόν τ ίτλ ο ν ^ ίσ τ ις  ώρίσθη νά είνε δ ια 
δοχικός είς τόν οίκον Χοχενζόλλερν. Ούτω 

I δέ, διά τούς έκτεθέντας ιστορικούς λόγους, εχο- 
μεν νύν ένα αύτοκράτορα τής Γερμανίας καί ένα 

| τής Αυστρίας.
Έ ν  δέ τή  'Ρωσσία πρώτος τώ  1547 προσέ- 

λαβε τόν τ ίτλο ν  τού κζάρου ή τζάρου, τουτέστι 
καίσαρος ή αύτοκράτορος ( δπως καί οί Γερμανοί 
οιά τού K a is e r  μετέφρασαν τόν αύτοκρατορικόν 
τ ίτ λ ο ν ) ό Ίβά ν ό Δ ' ό Βασίλειεβιτζ (υ ιός Βασι
λείου τού Δ ' )  ό έπικληθείς φοβερός. Ό  τζάρος 
ουτος έπιτυχώς πολέμησα; προς τούς Ταρτάρους, 
τούς Πολωνούς καί τούς Σουηδούς καί ροδερώς 
κυβέρνησα; τήν 'Ρωσσίαν, προήγαγεν ούδέν ήττον 
έν τή, πάτριοι τάς τέχνας καί τόν πολιτισμόν, 
όσον ή το  κατά τούς χρόνους έκείνους δυνατόν. 
Είνε δέ λίαν πιθανόν δτι δπως ό Κάρολος ό μέγας, 
δΓ ούς ε ίχε λόγους, ήθέλησε νά οείξη εαυτόν οίο- 
νεί διάδοχον καί κληρονόμον τώ ν  αύτοκρατόρων 
τής Δύσεως προσλαμβάνων τόν αύτοκρατορικόν 
τ ίτλο ν , ούτω καί ό φοβερός Ίβ ά ν  ήθέλησε νά 
κληθή τζάρος κατά μίμησίν τώ ν αύτοκρατόρων 
τής ’Ανατολής ήτοι τώ ν  Βυζαντινών.

Οί Ναπολέοντες τέλος έκλήθησαν έν Γαλλία 
αύτοκράτορες καί όχ ι βασιλείς διά λόγον εύνόη- 
τον. Ό  μέγας Ναπολέων, γενόμενος τώ  1804 

! μονάρχης μετά τήν δεινήν έκείνην τρικυμίαν τής 
γαλλικής έπαναστάσεως καί θέλων μάλιστα  νά 
δείξη δτι αύτός ήτο ούτως εΐπεϊν ή ένσάρκωσις 
τώ ν  αρχών τής έπαναστάσεως εκείνης, δεν ήτο 
βέβαια πρέπον νά όνομασθή βασιλεύς, δπως ώνο
μάζοντο έκεϊνοι, οίτινες έξεπροσώπουν τάς αντι
θέτους άρχάς. "Α λλω ς δε καί δεν ή το  λίαν αγα
πητόν είς τόν λαόν τό βασιλικόν όνομα, ό δέ 
Ναπολέων εύρέθη κατά τούτο εις ήν θέσιν έν τή 
άρχαιότητι ό Καϊσαρ καί ό Αύγουστος, ούς μά
λιστα  καί δέν άπηξίου νά μ ιμήται έκάστοτε, αύ-
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τούς τε  καί τά  ρωμαϊκά καθ’ δλου πράγματα· I 
άπόδειξις δέ δτι καί πρώτος ύπα τος  είχεν ονο- 
μασθή πριν ή γείνη αύτοκράτωρ.

Κατά μίμησιν πλέον τώ ν ανωτέρω, προσέλα- 
δον τόν τοιούτον τίτλ.ον καί δσοι άλλοι ηγεμόνες 
έμνημονεύθησαν έν άρχή τής μικράς ταύτης πραγ
ματείας. Καί ή μέν Βραζιλία τώ  1500 ύπό Πορ- 
τογάλλου άνακαλυφθεϊσα καί ύπό τώ ν Πορτογάλ- 
λων τφ  1654 μετά πολλάς περιπετείας άνακτη- 
θεϊσα άνήκεν άνέκαθεν είς τό στέμμα τής Πορ- 
τογαλλίας, καί εκαλούντο μάλιστα οί βασιλείς τής 
χώρας έκείνης, οί έκ τού οίκου τής Βραγαντίας, 
βασιλείς τής Πορτογαλλίας καί τής Βραζιλίας. 
Έκβληθείσης τής βασιλικής οικογένειας τφ  I 807  
ύπό τού Ναπολέοντος εκ τής Εύρώπης, κατέφυγεν 
αϋτη είς τό έτερον μέρος τού κράτους, τήν Itpa- j 
ζιλίαν, άλλ ’ δτε τώ  1821 έπανήλθεν είς τήν 
Ευρώπην, ή Βραζιλία, μ ετά  πολλά γεγονότα, ών 
ή έξιστόρησις δέν έχει τόπον ενταύθα, άνεκήρυξεν 
αύτοκράτορα  τόν έκ τού αύτού οίκου ήγεμονό- , 
παιδα Πέδρον τόν Α ', πατέρα τού νύν αύτοκρά

τορος.
Καί έν τφ  Μεξικώ δέ δίς έγεινε προσπάθεια 

νά ίδρυθή αύτοκρατορικη  άρχή. Τφ  1822 ό 
πρφην έν τή  ύπηρεσία τής Ισπ ανία ς στρατηγός 
Αύγουστϊνος Ίτουρβίδης, κηρυχθείς κατά τής 
Ισπανικής έν τώ  Μεξικώ κυριαρχίας καί κατανι- 
κήσας τόν Ισπ ανόν αντιβασιλέα, έλαβε τόν τίτλον 
τού αύτοκράτορος  ύπό τό όνομα Αύγουστϊνος ο 
Α ’. Ά λ λ ’ ή αύτοκρατορία του δέν διήρκεσε πολύν 
χρόνον έκπεσίον τής αρχής τφ  1823 κατέφυγεν 
εις τήν Εύρώπην, έκείθεν δέ πλεύσας καί πάλιν 
είς τό Μεξικόν συνελήφθη καί έτουφεκίσθη τφ  
1824 έν Σ ά ν-Ά ντώ ν ιο  δέ Παδίλλα. Άπ ηλλάγη
ούδέν ή ττον τό Μεξικόν τής κυριαρχίας τώ ν Ισ π α 
νών καί συνετάχθη είς δημοκρατίαν όμοσπονόια- 
κήν, άλλ ’  έπέπρωτο καί άλλος νά πάθη δ,τι ό 
Ίτουρβίδης. Είνε γ νω σ τά  τά  κατά τόν άτυχή 
άρχιδούκα Μαξιμιλιανόν, δν ήθέλησεν ό Ναπο
λέων ό Γ ' νά έπιβάλη ώς αύτοκράτορα τοϊς Με- 

ξικανοΐς.
Ό  δέ τών ’ Οθωμανών αύτοκράτωρ έκλήθη οϋ- 

τω , ώς έλέγομεν έν άρχή, δ ιότι τρόπον τινά 
ίθεωρήθη τό άξίονμά του ώς τ ι  άντίστοιχον πρός 
τό αύτοκρατορικόν. Τό αύτό ρητέον καί περί τού 
αύτοκράτορος τής Κίνας καί τού αύτοκράτορος

τού Μαρόκου.
Σ . Κ. Σ.

'Ρωμαίος έλεγχόμενος ύπό τώ ν φ ίλων δτι τήν 
σώφρονα αύτού γυναίκα καί πλουσίαν καί ώραίαν 
απέπεμψε, προτείνας αύτοϊς τό  ύπόδημα, είπ ε· 
«  Καί τούτο είνε ώραϊον καί καινουργές, άλλ ’ 
ουδείς γνω ρ ίζει πού μέ στενόχωρε?. »

ΤΟ ΜΗΛΟΝ
[  Κατά μίμησιν τοϋ Théodore  de Banville ]

( Συνέχεια καί τέλος· "δε προηγούμενου φύλλον. )

’  Σ Κ Η Ν Η  Γ ’ .

Α  θ'ΡΟΔΙΤΗ (μόνη.)

Λοιπόν μ’ έέεφορτώθηκε καί μοναχή μου μένω.
( Σφίγγουσα περιπαΟώς τό μήλον επί τοϋ στήθους. )

Γιά £λα τόρα, μήλό μου, μικρό, χαριτωμένο. . .
Τ Ι  μυρωδιά! Θ αρρεί κανείς πώς σάν την άναπνεύση 
Κάνει φτερούγια καί πέτα—

(Μετά μιχράν σχέψιν.) Ποινές έέρει καί τΙ γεϋσι 
Θ έ νάχη !—"Α χ , πώς ήθελα μιάν άκρη νά δαγκάσω! 

(Φερει τό μήλονπρός τά χείλη χαί τό αποσύρει πάλιν βιαίως.) 

Κ £  ό δρκος μου ;— Έκόντεψα τόν όρκο νά έεχάσω.

( Θλιβερώς στενάζουσα. )
Θά είν’  άφρατο, όλόοροσο, γλυκό γλυκό σάν μέλι.

( Μετ’  άποφάσεως. 1 
Κ Γ  άν είνε ; τάχα τ( μ' αύτό ; καθόλου δέν με μέλει. 
"Α , να(, τό άποφάσισα- ακέριο θά τάφήσω.
Ά φοϋ  τόν όρκον έκανα, τόν δρκο θά κρατήσω.

( Πρός τό μήλον μετά στοργής. )

Ή  Ή ρ α  θέ νά σέ χαρή, θέ νά σέ φάγ’ ή Ή ρ α  
Κ ’ έγώ  γιά σκάσι μοναχά 'ς  τά  χέρια μου σέ πήρα.

(Έγγίζουσα τό μήλον εις τήν άχραν τών χειλέων.)

"Αχ  ! μήλο, μηλαράκι μου, μέ τό γλυκό σου χρώμα, 
Μ άγγίζεις έτσι καί θαρρώ πώς μοϋ φιλεϊς τό  στόμα.

(Άχροωμένη δήθεν τής φωνής αυτοϋ.)

Θέλεις νά μέ γελάσης £, μέ λόγια μαγεμμένα ; 
Ό μ ω ς  τοϋ κάκου· δέν περνούν τά μάγια σου ’ς

[έμένα.
(Δάχνει αϊφνιδίως τό μήλον.)

Τ Ι τρέλλα ! Τόρα ;
(Μετ’  αδιαφορίας.)
Θάκανα καλά νά μήν αρχίσω! 

Μά τώρ’ άφοϋ τό  δάγκασα, τΐ βγαίνει κι’ άν τάφήσω;
(Καταβροχθίζει λαιμάργως ολόκληρον τό μήλον.)

Καί ό 'Ερμής πού θά ζητά τό μήλο νά τοϋ δώσω;

( Φιλαρέσκως μειδιώσα. )

Α ϊ, κάποιος τρόπος θαύρεθή γιά νά τον ήμερώσω. 
"Εχω τά δύο τά μάτια μου κα'ι τό γλυκό μου στόμα, 
Καί σάν δέν φθάνουν μόν' αϋτά— έγώ 'χω κΓ άλλ’

(άκόμα.
(Μετά πεποιΟήσεως.)

Γυναίκα πώχει έμμορφιαίς ώσάν τήν ’Αφροδίτη 
Ό λου ς  τούς άνδρες ήμπορεΤ νά σέρνη άπό τή μύτη.

Σ Κ Η Ν Η  Δ ’.

Α φ ρ ο δ ίτ η , Ε ρμ η ς .

Ε ρμ η ς  (εισερχόμενος ακροποδητί.)

"Α , νά την! — Καί μοϋ φαίνεται κάτι μασσά ’ς τό
[στόμα,

Νά τώφαγε τό μήλό μου, ή μήπως τώχη άκόμα ; 
Θά Ιδοΰμε. ..

Α φ ρο δίτη  (ίδια.)

Ποϋ νόμιζε πώς
Τήν κατάφερα περίφημα τοϋ χάχα, 

ώς έτσι δά θά μέ γελοΰσε τάχα.
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(  Ίδοΰσα τόν Έρμήν.)

Μπδ, ήρθε ;
( Προ; τον 'Ερμή» χ«ρ·.έντως.)

Κάτι γλήγορα ;
Ερμης (νωχελώς).

a u . .
Α φροδίτη  (τρυφερώς)

ΝάΕερες, Έομή μου, 
Μ έ τ ( Ιδέαις πέρασα τήν ώρα μοναχή μου·
Μέσα ’c  αύτή τή μσναΕιά συλλογιζόμουν τόρα 
Τ ά  τόσα σου γλυκόλογα.

ΕρΜΗΣ (έρντοτρόπως. )

Καί ήρθα μέσ’ 'c τήν ώρα 
Ν α  πάρω τήν συνέχεια καί νά σοϋ 'πώ καί πάλι 
Π ώς είμαι δούλο; ταπεινό; ’ ;  τρυφερά σου κάλλη.

Α φρο δίτη  ( φιλαρεσχως. )

Τ ά  λέ ; μέ τήν καρδιά σου αύτά, ή Ετσι γιά παιγνίδια, 
’Σ  όποια γυναίκα βρής 'μπροστά τή ; τραγούδα;

[τά  ίδια ;
Ε ρμης  (θερμώς).

Μέσ' ' ;  τήν καρδιά μου έκεΐ βαθειά θαΰρ.ής τή ζω -
[γραφιά σου ! |

Α φροδίτη (είρωνικώς. )

Δέν έχεις στή!3η γυάλινα νά Ιδώ μέσ' τήν καρ-
[διά σου.

Ερμης

"Αχ , ’Αφροδίτη σ’ αγαπώ.

Α φροδίτη

Αύτάνε παραμύθια.
Μά 'γώ  τά  τέτοια ψέμματα τά  προτιμώ άπ’ άλήθεια. ¡

Ε ρμιις

Σου κάνω όρκο.
Α φροδίτη 

Ό χ ι  δ ά . . .

(Χαομωμένη μετά προοπεποιημένου νυσταγμού.)

Έκεί κοντά ’ ;  τή βρύσι 
Θ ά πά νά γείρω μια στιγμή, γ(ά νά μ’ άποκοιμίση 
Ή  μυρωδιά πού θά σκορπούν τριγύρω τά λουλούδια 
Καί νάχω γιά ναννούρισμα γλυκών πουλιών τρα-

[γούδια...
Ώ ρα  καλή σου!

ΕΡΜΗΣ (ιδία.)

Δηλαδή !—Θέ νά σ’ έΕαποστείλω 
Πρίν καν προφδάσης ούτε γρύ νά 'πής καί γιά τό μήλο.

(Προ; τή» 'Αφροδίτην τρυφερώς.)

Γιά δόσε νά φιλήσω καν τά  κρινοδάκτυλά σου.

Α φροδίτη (ϋπεροπτιχώς.)
Ά ,  πήρε; θάρρο;, κυρ Έρμή· μήβιάζεσαι, γιά  οτάσου, 
Κ ’ Ελεημοσύνη τά φιλιά δέν οίνω 'c τον καδένα.

Ερμης ( «πιτκχτιχώς ).

Τ ό τε  τό μήλό μου λοιπόν νά δώση; καί ’;  εμένα !

ΑΦΡΟΔΙΤΗ (προσποιούμενη αδιαφορίαν.)
Τ Ι ; . . .

Ερμης

Κάνεις τήν άνήέερη ;

Α φροδίτη  ( λχμβάνουσα ϋφο; προσηνές. )

Εις όλη τή ζωή μου 
Κανένας δεν μ' αγάπησε καθώς έσϋ, Έρμή μου.
Μά, Εέρεις.. - τρέμω - . .δέν τολμώ. . .

Ε ρμης

Τ ό  μήλο δό; μου ’πίσω ! I

Α φροδίτη  (μετα τρυφερά; μελαγχολίας.)

ΑΓ, τάχα τ ι ;  ki¿ άν μ’ αγαπάς, k¿ άν Ισως σ ' άγα-
[πήσω,

Ά Ιγ ο ν  καιρό θάμαι ευτυχής— μά σάν θελήσης πάλι 
Νά  μ'άρνηθής έμένανε καί νάγαπήσης άλλη, 
'Απ ιστε, σύ θέ νά πετάς ’ς τήν αγκαλιά τήν Εένη 

J Κ ’ έγώ θά μένω έρημη καί παραπονεμένη.

Ερμης

Κοντολογή; καί γλήγορα τό  μήλο νά μοΰ δώση;.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ (μετά προσεποιημένη; έκπλήξεως )

Ποιό μήλο ;
Ερμης

Εκείνο πούδελε; γιά νά τό καμαρώσης. 
(Τείνω» τή» χεΓρα.)

Δ ό ;  μου το.
Α φροδίτη (όργίλη.)

’Σ  τά σωστά 'μιλεϊς καί μου γυρεύεις ’πίσω 
Τό  μήλο πού σοϋ ζήτησα γιά. . .

(Μετά δισταγμόν.)
. . .  γΐά νά τό χαρίσω 

'Σ  τόν Έ ρωτά  μου τόν μικρό, παιγνίδι του νά τώχη; 
Μ ’ άφοΰ τήν μιά φορά λές val καί τόρα πάλι όχι, 
Κ £  άφοϋ τό θέλεις καί καλά. . .

Ερμης

Καί ούτε νά πσοσιιένω 
Ώ ρ α  πολλή δέν ήμπορώ— δός μου το νά πηγαίνω.

Α φροδίτη ( μετά πικρίας.)

ΆφοΟ τό μήλο καί καλά ζητάς μέ τόση βία 
Κ ' έΕέχασες αίσδήματα, καυμούς καί φλυαρία,
Ki¿ αύτά π' ώ ; τόρ' άράδιαζες καί ζάλισες ταΰτιβ μου, 
Άφού  τό μήλο προτιμάς άπό τόν έρωτά μου.

Ερμης

"Λ , όχι δά ! . . .
Α φροδίτη ( χινουμένη Γνα έρευνή αη πίριζ.)

Τ ό τε  λοιπόν πάω κ’ έγώ  νά ψάίω 
’Εδώ τριγύρω ’ς τά κλαριά, 'ς τά χόρτα νά κυττάέω 
Πού τάφησα.— Μ ά πρόσεέε, καϋμένε, μήν τολμήσης 
Ά λ λ η  φορά γιά  έρωτα νά μου 'ΰαναμιλήσης.

Ερμης (ιδία, απεγνωσμένος.)

Τήν Επαθα, γελάσθηκα.— Πολλαίς φοραίς τυχαίνε1 
Έ νώ  περνούμε γιά ’ ΐυπνοί νά βγούμε γελασμένοι- 

Α φροδίτη (οργίλη.)

Δ έ ν  θέλω νά πατήση; πλειά εις τό  'δικό μου σπίτι- 
Ψεύτη καί λογιώτατε καί πρόστυχε μεσίτη !

Ερμης (ιδία κατηφής.)

Τήν Επαθα !
(Βλέπει αίφνης κατά γης τού; μαύρου; σπόρους τοϋ 

μήλου ου; άπέπτυσι» ή ’Αφροδίτη.)

Μπά! τ '  εΤν’ αύτά ριγμένα ’δώ ’;  τό χώμα; 
(Συλλέγει τούς σπόρους ατενίζω» εϊρωνιχώ; τήν ’ Αφροοίιη», 

ήτις έρευνα δήθεν εις τούς πέριξ θάμνους.)

"Α , βέβαια θέ νάπεσαν άπό ώραίο στόμα.

ιΙΙρός τήν ’Αφροδίτη» δριαμβευτιχώς.)

Τού κάκου ! μήν κουράζετε τά μάτιά σας, κυρία ! 

Α φ ρο δίτη  (ανήσυχος.)

Γιατί ;. . .
Ε ρμης

Τ ό  μήλο πέθανε, σάς άφησεν υγεία.
Τ ά  μήλα ζοϋν 'λίγο καιρό καί ύστερα πεθαίνουν-----

(’ Επιδεικνύω» του; σπόρου; έ» τή ανοιχτή παλάμη.)

Καί μοναχή ένθύμησι τά κόκκαλά του; μένουν.
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Α φρο δίτη  ( Εντρομος.) 

τ ’ εΤν’ αύτά ;
Ε ρμης

Ο ι μάρτυρες πού μαρτυρούν καί λένε 
ώ ; Εφαγες τό μήλό μου.

Α φροδίτη  (ήδέως μειδιώσα.)
Α ί δά καί σύ, καϋμένε! 

Ερμης

Α, Ετσι ! . .  χώνεψες Εσύ τό μήλο 'ς τό  στομάχι 
W δέν σε μελει άν τυχόν εις τή 'δική ιιου βάχ̂ η 
’ ’  ιαις ίυλιαΐς άχώνευταις μέ τό χοντρό του £ύ/.ο 

νά μετρήση ό γέρο Ζεύς σάν πάω δίχως μήλο.

Α φροδίτη  (συμπαθώ;.)

Αχ, τόν καϋμένο τόν Έρμή !
Ερμης

Ά λ λ ά  'μπορείς νά μάθης. 
τι καί σύ χειρότερα κΓάττ’  τόν Έρμή θά πάθης. 

Α φροδίτη  (δε-.λώς.)
Γιατί;

Ερμης

γ Γιατί δέν κράτησες τόν όρκο πώχεις κάνη.
'Σ  τά μαύρα τής Στυγός νερά ώρκίσθηκες ! 

Α φροδίτη (παραχλητιχώς.)

Ά χ  ! φθάνει...
Έρμή μου, χάρι σοϋ ζητώ.

Ε ρμης

Χάρες νά μή γυρέψης- 
Γλυκό ήτανε σάν τώφαγες, £υνό θά τό χώνεψης. 
Ά ,  έτσι ; ήθελες λοιπόν τό μήλο νά σου δώσω 
Καί όλα του τά ΕΕοδα Εγώ νά τά πληρώσω.
Μ ' αύτό δέν εΤνε δίκαιο, καί τό  σωστό νά 'πούμε- 
'Αφού κ' οΐ δυό μας φταίΕαμε, θέ νά τά ιιοιρασθοϋμε. 

(ΚλαυΟμηρώς.)
8έ νά μας στείλουν καί τού ; δυό 'ς τήν Ερημη Σκυθία, 
Μέσα ’ ς τούς πάγους τού Βοριά αιώνια έίορία.

Ερμης

Α φροδίτη  (ενδαχρυς.Ι

Ε ρ μ η ς  (ριγών χα'ι τρέμω».) 

Τ ι χιόνια ! . . .  κρύσταλλα !

Χάρι ! . . .
Ερμης Ιο ιτώ ν  και τρέμω’

. .κα) παγωμένο 
[χ ώ μ α ! . .

Θά κάνω Εεπαγιάσματα εις όλο μου τό σώμα.

(Προ; τή» ’Αφροδίτη».)

Όμως καί σύ, κακότυχη καί κακομοιριασμένη,
Δέν θά περνάς έκεί ζωή μέ βόδα ζυμωμένη- 
Δέν θάχης μοσχομύριστα στρωσίδια νά πλαγιάζης. 
Θέ νά ζαρώνης ’ς τή φωτιά καί θέ νά τρεμουλιάζης.

Α φροδίτη

(Καλύπτει πιρίλυπος τή» μορφή» δια τώ » χειρών.)

Ερμης ( ιδία, περιχαρής.)

Τή; τήν κατάφερα καλή μέ τέχνη καί μέ γνώσι 
! Καί δέλοντα; μη δέλοντα; τή ζώνη δά μού δώση. 
’Αλήθεια δά δέν Εκανα γι’  αύτό καί ’λίγο κόπο 
Καί ούτε τή ; ¿φέρθηκα μέ τόσο τίμιον τρόπο.
Μά τι νά  γείνη ; βλέπετε, δέν είνε καί ’ντροπή μου· 
Καδένα; μέ τήν τέχνη του— κ’ έγώ μέ τή ’δική μου. 
Κ ;  ί ν  εΙν; ή τέχνη μου κλεψιά, γιά τούτο δέν Εεπέφτει. 
—Τ ό  λέω, ναι: τέτοια κλεψιά κάνει τιμή τόν

[κλέφτη.
'  (Προς τή» ’Αφροδίτη» μεγαλοφρό»ως.)
Μήν κλαί; καί μή συγχύζεσαι, ώραία μου Κυρία,

: Κ ’ άφίνω καί τόν όρκο σου καί την επιορκία.

Α φροδίτη (μετά  χαρας.)
ΑλΛΒπη-

(ιδία πονηρώς.)
Κατακαύμένη, νάΕερες σάν τ ί  σού μαγειρεύω ! . . .

Α φροδίτη  (συμπαβώς.)
Θά είμ’ έγώ ή αφορμή, πού δά σε τιμωρήση 
Ό  Ζεύε I . .

Ερμης

Καί τί μ’ αύτό ; Ά ν  Ισως μέ Ευλίση- 
Γιά τή ; £υλ|αί; του νά σού ’πώ καδόλου δέν με

[μέλει:
ΆφοΟ τής τρώω γιά χάρι σου, δδνε γλυκοί; σάν

Μά κΓ άν μέ στείλη μακρυά τά χιόνχα τή ; Σκυθ(ας. 
Καί μέσ’ ’;  τά βάθη τή ; πικρή; καί μαύρη; έρημία; 
'Ό λα  καλά κΓ όλα γλυκά θά φαίνωνται ’;  Εμένα, 
Σάν Εέρω πώς μέ συμπονεϊς καί μ’ άγαπάς ’ ;  τά Εένα.

Α φροδίτη  (συγχεχινημένη.)
Κανένας δέν σ' έγνώρισεν ώς τόρα τί άΕίζεις.

Ερμης ( μεΟ’ ύπερτάτη; υποκρισίας.)

Έσύ πού μέ δοκίμασες μονάχα μέ γνωρίζεις.
Α φροδίτη  ( μετά ζέσεως. )

Θ έ νά σε διώΕουν οί θεοί, θά σέ καταρασθοϋνε!
Κ α ί ή αίτια θάμ’ Ε γ ώ Ι . .— Ά ,  όχι- θέ νά ίδούνε 
Πώς δέν με φτάνει άλλος κανείς 'ς τή μεγαλοδωρία. 
Θέλεις τής Κύπρου τό νησί:— Σ ' τό δίνω κατοικία! 
Θέλεις τή Σαλαμΐνά μ ο υ Κ ^ α ύ τ ή  θά σ ' τή χαρίσω.

Ε ρμης (Ολιδερώς.)

Σ ’ εύχαριστώ- μ’ άν ήτανε γιά χάρι νά ζητήσω, 
Έ γώ  σέν ήθελα νησιά— ήθελα κάτι άλλο,
Ά π ’ δλ’ αύτά μικρότερο, κΓάπ’ όλα ττλειό μεγάλο. 

Α φροδίτη

Μή θές τά σκουλαρίκια μου καί τό  μαργαριτάρι 
Πώχω 'ς τά χέρια, 'ς τό λαιμό; . . .

Ερμης

Δ έν  θέλω τέτοια χάρι. 
Βλέπεις δέν είνε τού συρμού ακόμα νά φορούμε 
Κ ’ εμείς οί άσχημάνθρωποι καί ούτε νά κ(3εμνούμε 
Τέτοια στολίδια' άταίριαστα 'ς τό χέρι τό^δικό |ΐας

τό χονορό 
[λαιμό μας.

Καί 'ς τά μεγάλα μας ταύτιά καί

Α φροδίτη  

Λοιπόν τί θέλεις;
Ε γμ ης , (ψελλίζω».)
Ή . . θε. . λα . . .

Α φροδίτη

Μή λόγια μασσημένα- 
Τ ί θέλεις; λέγε- μήπως θ έ ς . . .τή ί,ώνη μου; . .Εμένα ; 

Ε ρμης (μόλις χαταστέλλων κραυγήν θριάμβου.)

Ά ! . . .

Α φροδίτη

Τ ί λοιπόν;
Ερμης ( μετά προσπεποιημένης αδιαφορίας. )

Ό χ ι ,  καλέ- τή ζώνη σου; τί τρέλλα !

Α φ ρ ο δ ίτ η  (Ιδία.)

Ά ,  δέν τη θέλει μητ’ αύτή.
(Προς τό» Έρμή».)

Έρμή, γιά πάρ’ την— Ελα. 
Τ ό  θέλω, σέ παρακαλώ. Π άρ ’ την νά μέ θυμάσαι, 
Ό τα ν  'ς τούς πάγους τού Βοριά ΕΕόριστος θέ ν ίσα ι.
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Ερμης (ύκοχριτικώς.)
Τ Ι νά την κάνω ;

Α φροδίτη  (προσφέρουαα τήν χρυσήν ζώνην.)

Πάρε τη ν..
(’Β ία )

Δέν  Θέλει νά τήν πάρη·
Τ Ι  νά την κάνη;

(Πρός τον Έρμήν.)

Πάρε την—σού τ'ο ζη τώ  γιά χάρι. 
Ε ρ μ η ς  (Χαμ,βάνων την ζώνην μετ’  αδιαφορίας.)

Αύτή τή ζώνη πού κρατώ 'ς τά δάκτυλά μου τάρα 
Τήν σΙνεις, ’Αφροδίτη μου, ’ε έμενα ;— Τέτοια δώρα | 
Ά λ λ ο υ ς  θά τούς έετρέλλαιναν· μά ’γώ, θεάς μέ |

[γνώσι,
Τ ή  βλέπω μόνον κ^άπορώ πώς μού τήν Εχεις δώση· 
Κ α ί Οέ νά ήμουν πρόΘυμος νά σου τήν δώσω 'π ίσω. . .  I 
Μ ’ άφοΰ τό  θέλεις, δέν ’μπορώ παρά νά τήν κρατήσω.

Α φ ρο δίτη  (άνχσχιρτώοα.)
Τ ή  ζώνη μου ! . .

ΕρΜΗΣ (κρυπτών την ζώνην Ιν τω  χολπω του.)

Ά χ ,  μέσα 'δώ 'φωτιά Θέ νά μ’ άνάψη 
Κ α ί σάν δεμάτι άπ’ άχυρα τό  στήθός μου θά κάψη_

ΑΦΡΟΔΙΤΗ (μετ’ αύξανούσης ανησυχίας.)
Τ ή  ζώνη μου! . . .

Ε ρμ ης

'Σ  τά στήθη μου παντοτεινά κρυμμένη 
Τής τρυφερός αγάπης σου ένθύμησις θά μένη.

Α φροδίτη
Τ ή  ζώνη μου ! . . .

Ε ρμιις

Θά τή Θωρώ καί θά θυμούμαι πάλ,
Τ ά  μάτια σου, τά χείλη σου, τάμέτρητά σου κάλλη_

ΑΦΡΟΔΙΤΗ (κεριτρέχουσα όργίΧως.)

Βοήθεια! . .  Κλέφταις! . .

Ερμης (χεχεντρεχώς.)

Ό  Θυμός καθόλου δέν σου στέκει.
( Άχοΰεται παρατετχμένη βροντή· άμφότεροι άπομένουσιν 
ώς ένιοί.)

Α φ ρ ο δ ίτ η

Τ ό  βλέπεις; μ' άκουσεν ό Ζεύς καί βίχνει άστρο-

[π ελέκ ι.
Ερμιις (¡δία πονηρώς.)

Μ εγάλο λάθος Εχετε, κυρία 'Αφροδίτη,
Α ύ τό  σημαίνει πώς ό Ζεύς έγύρισε 'ς τό  σπίτι,
Π ώς πάλι τό άνδρόγυνο τά Εχει ταιριασμένα 
Καί ούτε πλεζά χρειάζεται κ' ή ζώνη σας ’ς Εμένα.

(Πρός τήν Άφροδίτην έμφαντιχως.)

Αυτή τή ζώνη σου λοιπόν, τή μαγική σου ζώνη 
Π ' όλο τόν κόσμο τόν χαλά καί τόν άναστατώνει, 
Ποΰ_Θε νά δώση δύναμι ’ς έμέν’ άν τήν κρατήσω. 

Α φροδίτη (ανυπόμονος.)
Τ ί  κ ά νε ις !.. .

Ε ρμ ης

Δ έν  τη Θέλω πλειά καί σού τή δίνω 'πίσω! 

Α φ ρ ο δ ίτ η  (περιχαρής.)
’Σ  τάληθινά;

Ε ρμ η ς

'Σ  τάληθινά!

(’Αποδίδει τήν ζώνην εις τήν ΆφροοΙτην.)
Α φροδίτη ( πρός τό κοινόν.)

Δ έν  είνε καλοσύνη·
Τ ό ν  κεραυνό φοβήθηκε γιά τούτο μού τή δίνει.

Ε ρμ η ς

( Σταυρώνων τάς χεΓρας λαμβάνει στάσιν τεθλιμμένου.) 

Α φ ρο δίτη

Τ Ι  κάνεις τάχα τόν κουτό καί στέκεσαι σάν £υλο; 

Ε ρμ η ς

Ό  γέρο Ζεΰς έβρόντησε γιατί ζητά τό μήλο.
Τή  ζώνη σου τήν ήθελα ’ς  τήν Ή ρ α  νά τή δώσω,

] Καί γιά τή ζώνη νά χαρή καί νά τήν ζεθυμωσω.
—  Μ ά τάρα δέν με μέλει πλειά, κιζ άς μή με συ-

[ χωρέση.
Ά ,  δχι· δέν τό θέλω αύτό, καλλίτερα μ’ αρέσει 
’Εσύ νά μεΐνης όπως πριν βασίλισσα τού κόσμου 
Κ ’ έγώ  'ς τήν έζορία μου νά πάω μοναχός μου.

Α φ ρ ο δ ίτ η  ( τείνουσα πρός αυτόν τας χεΓρας.)
Ά χ ,  σέ πιστεύω!

Ε ρμ η ς  ( μετα τόνου πλαστής ειλικρίνειας.)

Άκουσε, καί μάθε τήν άλήθεια·
, Ά π ’ τό  πρωί σού κοπανώ ψευτιαΐς καί παραμύθια.

’Εγώ τήν Ηβη άγαπώ μέ όλη τήν καρδιά μου.
| Λοιπόν τά λόγια, οΙ όρκοι μου καί τά καμώματά μου 
, Ή τα ν ε  όλα ψέμματα.—Τά  πήρες 'ς τά σωστά σου..

( Μεθ’ υπέρτατης περιπαΟείας.)

| Μ ά 'γώ  δέν θέλω μέ ψευτιαΐς νά κλέψω τήν καρ-

ίδιά σου.
Α φ ρο δίτη  ( πονηρως.)

Καί πάλι ψέμματα μού λές.

Ε ρμ η ς

Έ γ ώ ! . . .
Α φ ρ ο δ ίτ η

Κιζαύτή τήν ώρα
Πού κάνεις τόν είλικρινή— ψέμματα λές καί τόρα. 
Καί τό πρωί πού μοΰλεγες πώς τάχα μ’ άγαποϋσες, 
Καί τότε ήτον ψέμματα, καί τότε μ’ ¿γελούσες. 
Ά λ λ ά  ’ς αυτό τό  μεταζύ κα'ι σύ τήν Εχεις πάθη- 

1 Κρυφή άγάπη τρύπωσε ’ς τού στήθους σου τά  βάθη,
Γ ι αύτό καί τάρα δά μ’ αύτή τήν είλικρίνειά σου 
Θέλεις νά κρύψης τήν καρδιά καί τά  αίσθήματά σου.

(Ραπίζουσα ελαφρώς τόν Έρμήν.)

Ά  τόν καϋμένο τόν 'Ερμή! — ’Σ  τήν έζυπνάδ’ άπάνω 
Ά ν  Ισως δέν σέ ζεπερνώ, μά βέβαια σέ φθάνω. 1

Ε ρ ΜΙΙΣ ( γονυπετών.)

Λοιπόν, θεά, μού συγχωρεΤς τούς πονηρούς μου
[τρόπους.

Α φ ρ ο δ ίτ η  ( μειδιώσα εϋμενώς.)

Ή  ’Αφροδίτη άγαπά τους Εϊυπνους άνθρώπους.
Είσ' Εςυπνος· σέ συγχωρώ μέ όλη τήν καρδιά μου.

Ε ρμ η ς  ( εγειρόμενος.)

Σ ’ εύχαριστώ, βασίλισσα, σ ’ εύχαριστώ, θεά μου!

Α φ ρ ο δ ίτ η  
Έ πειτα  δά τό μήλο. . .

Ε ρμ η ς  

Τ Ι ;

Α φ ρο δίτη

Ή το ν  ώραΤο φρούτο.
Ε ρμ η ς  (ίξάγων έχ του κόλπου μήλον όμοιον πρός τό πρώτον.) 

’Αλήθεια ; Μήπως θέλετε λιγάκι κ^ άπό τούτο;

Α φ ρ ο δ ιτ ιι 
Ό  κατεργάρης είχε δυό !
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Ε ρμ η ς

Ό χ ι ,  σέ βεβαιώνω 
Π ώς είχα Ενα μόνο.

Μά όταν άποφάσισα ’ς εσένα νά τό  δώσω,
Έπήγα γιά καλό κακό νά τό άναπληρώσω.
Γιά πές μου, μήν τ ό  θές ki¿  αύτό; Είνε καί πειό

[μεγάλο
Κα! ώριμο,— μοσχοβολά καλλίτερ’ άπό τάλλο.
Τό θέλεις;

Α φ ρ ο δ ίτ η  (Χαμβάνουσα και άποδίδουβα μετ’  αδιαφορίας 
τό μήλον.)

Ό χ ι · πάρε το.

ΕρΜΙΙΣ ( ιδία. )

Τό ήίερα.
( Πρός τήν Άφροδίτην. )

Κ ή ώ ς τόσο
Έσύ ’ς τό  άλλο μ’ Εσκασες, ώς πού νά σού τό  δώσω. 

Α φ ρο δίτη

Γιά χάρι του κατήντησα τόν όρκο νά έεχάσω 
Καί μιά λαχτάρα έννοιωθα: τό μήλο νά δαγκάσω. 
Τ Ι ήτον όπου μ’ άναφτε τήν*τόση λαιμαργία; 

Ε ρμ ης

Ή το ν  ή περιέργεια καί ή Επιθυμία.
( Πρός τό κοινόν, )

Καί τάρα έεμπερδέψαμε κΓ 5ς πάμε πειά καλλιά μας 
Νά Ιδοΰμε καί τής Εννοχαις καί τά συμφέροντά μας. 
"Α ν  είχαν μόνον oi θεοί τής πρσσευχαΐς ν ’ άκοΰνε 
Κ ι’  άν δέν ’μπορούσαν κάποτε μέ τέτοια νά γελούνε, 
"Αν ήταν όπως τούς θαρρούν καί όπως τούς πιστεύουν 
’Εκείνοι πού τούς προσκυνούν καί τούς ψευτολα-

[τρεύουν,
Ά ν  ζοΰσαν πάντα σοβαροί καί δίχως ποικιλία 
Κόλασι θάταν κ’ ή ζωή καί ή άθανασία !. -

Γ κ ο ρ π ο ς  Δ ρο ςιν μ ς

— -----

ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

Τό μέρος τής αγγλικής πρωτευούσης το  κυρίως 
καλούμενου L o n d o n  πρός διάκρισιν άπό τω ν περι
χώρων περιλαμβάνει 4 ,000 ,000  κατοίκων, κατέ- 
χον επιφάνειαν 304  τετραγωνικών χιλιομέτρων, 
* » ’ ής ΰπάρχουσι 500 ,000  οίχίαι. ΔΓ  έκάστην 
οικίαν, κατά μέσον δρον, άναλογούσιν 8  πρόσωπα. 
Ό  πληθυσμός ούτος είνε ίσος πρός τόν τής 'Ολ
λανδίας, ανώτερος τού τής Σκωττίας, καί ίσος πρός 
τό διπλάσιου του πληθυσμού τής Δανίας. Προσόέ- 
χ ετα ι δέ κατ’ έτος αύξησιν 7 0 ,0 0 0 , τουτέστι 
ποσότητος ίσης πρός τούς κατοίκους πόλεων, 
οίαι ή Γενεύη καί ή Νάντη. Τό 1878 υπελογί- 
ζοντο 275 3  χιλιόμετρα δημοσίων όδών, έξ ών 
21 5 ί- έστρωμένα διά λίθων, 540 ¿στρωμένα διά 
γρανίτου, 2 4  διά ξύλου, καί 35  δι’  ασφάλτου. Τό 
ολικόν μήκος τω ν  υπονόμων ήτο 3700  χ ιλ ιό 
μετρα · πάσαι αί οικία·, συγκοινωνούσι μετά τω ν 
υπονόμων, ρίπτουσαι εντός αυτών τά ύδατα καί 
τάς ακαθαρσίας, αΐτινες φέρονται έντός δεξαμενών 
κατεσκευασμένων παρά τάς όχθας τού Ταμέσεως. 
Τό ύδωρ προμηθεύουσιν εις τήν πόλιν οχτώ έ τ ιι-  
ρίαι, παρέχουσαι όμού καθ' ημέραν περί τάς

630 ,000  κυβικά μέτρα, έξ ών 7 0 — 80 ,000  κατα- 
ναλίσκονται εκτός τής κυρίως λεγομένης πόλεως. 
Τό κεφάλαιον τω ν  εταιριών ανέρχεται εις 325 
περίπου εκατομμύρια δραχμών. Τόν φωτισμόν 
εχουσιν άναδεχθή τρεις εταιρία·, φωταερίου, κατα- 
ναλίσκεται δέ κατ' έτος 560 ,000 ,000  κυβικών 
μέτρων. Ή  δαπάνη τού φωτισμού υπερβαίνει τά 
75 εκατομμύρια.

Π.

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
II Κυρία πρός τή ν μαγείρισσαν:

—  Σοφία, αύτό τό  ψητό δεν τρώγετα ι.
—  Πώς, κ υ ρ ία ;.. .
—  Νά, είνε σκληρό.
—  Μπα !

—  Κα'ι είνε καί χαμμένο.
—  Μά ’ ξεύρεις, κυρία, μέ τόση ζέσ τη  πού χά

νει είνε νά μήν καή τό φαγεί! . . .
*

* *
ΙΙρός τόν δικηγόρον κ. Σ *  παρουσιάζεται προ

χθές ό γε ίτω ν  αυτού ξενοδόχος:
—  Κύριε Σ  όταν ένας σκύλος κάμη ζημ ίαν 

ενός ανθρώπου, ό κύριος τού σκύλου χρεω σ τεί νά 
τόν άποζημιώση ;

—  Μάλιστα.
—  Τότε σας παρακαλώ νά μού πληρώσετε 

τρεις δραχμάς γιά  ένα κοτόπουλο ψητό πού μ’ 
άρπαξεν ό σκύλος σας άπό τό  μαγειρείο !

—  Καλά, νά τής πληρώσω· μά καί σύ κάνει
νά μού δώσης πέντε φράγκα διά τήν συμβουλή
πού μού έζήτησες τώρα, λοιπόν φέρε ακόμη 2
φράγκα γ ιά  νά έξοφλήσγς !

♦
*  *

Α. —  Πώς συμβαίνει ο κύριος Μ. να ανε  μεν 
πάντοτε ’ς τά  μαχαίρια με τή γυναΐκά του καί 
δμως νά πηγαίνουν καί οί δύο μαζύ πάντοτε 

'ς  τήν έ ξο χ ή ;
Β.—  Είνε καί οί δύο τόσο κακοί, ώ σ τε  δέν θέ

λει ό ενας νά άφήση ’ ς τόν άλλο τήν εύχαρί- 
στησι νά μείνη μιά σ τιγμ ή  μονάχος.

Α Λ Η Θ Ε Ι Α Ι
Πολλοί γάμοι όμοιάζουσι πρός κτιζομένας 

οικίας: καθώς παρά ταύταις ή θερμή άσβεστος 
αποτελεί τήν ύλην, δι' ής οί ψυχροί λίθοι συνά- 
π τοντα ι καί συγκολλώ /τα·, πρός άλλήλους, ούτω 
συνάπτει καί τούς νεονύμφους εν αρχή ο έρως , 
δστις καί μετά τόν γάμον παραμένει μεταβαλλό
μενος εις ψυχράν συνήθειαν. "Οσον ισχυροτέρα 
ή συνήθεια, τόσον στερεώτερος ό οίκος.

Α ί ΐδέαι όμοιάζουσι πρός τά  νομ ίσματα : 
εκείνα·, κυκλοφορούσι περισσότερον δσαι έχουσι 
μικροτάτην α ξ ία ν .



Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

540 Ε Σ Τ Ι Α

Έ Ο ι μ ν .  γ ά μ ο « ,  ά). Παρά ζο ΐς  ά ρ χ α ίο ις  ' 
εΟ νεσιτ. Ούδείς Καραμανός ήδύνατο να νυμφευ- 
Οή εάν ιχή κρότερον έφόνευε τουλάχιστον ενα 
εχθρόν. ΙΙαρά τοίς Μ ασσαγέταις έπεκράτει ή κοι
νοκτημοσύνη των γυναικών. Έ ν  Μ η δία έθεωρεΐτο 
δυστύχημα, εάν ή γυνή δεν είχε τουλάχιστον 
πέντε άνδρας. Οί Θράκες ελάμβανον έως τεσσα
ράκοντα γυναίκας· εάν δέ γυνή τις όέν ήτο ευχα
ριστημένη, ήδύνατο νά έλευθερωθή προσφέρουσα 
τό προς τούτο όριζόμενον αντίτιμο·/. Οί “ Ιβηρες 
έκλειον μετά προηγούμενον συμπόσιον τάς κόρας 
είς σκοτεινούς θαλάμους, ένθα έκυνήγων αύτάς. 
Ή  πρώτη συλληφθείσα έγίνετο σύζυγος του συλ- 
λαβόντος αυτήν.

β '). Π αρά  ζο ΐς  Ά σ ιά ζ α ις .  Έ ν  Κ αμ τσ ιά τ- 
κα καί άνδρες καί γυναίκες έρχονται εις γ ά 
μον έν ηλικία 13 καί 14 ετών. Παρά τοίς 
κατοίκοις τής Κορέας ο μνηστήρ οφείλει πρότε- 
ρον νά έκτελέση βαρείας εργασίας παρά τή οί- 
κογενείφ τής νύμφης καί νά ύπερβή μεγάλα 
προσκόμματα επίτηδες παρεμβαλλόμενα αύτφ 
υπό τω ν γονέων τής μνηστής του. Έ ν  Αρμενία  
κατά τήν τελετήν του μυστηρίου περιτυλίσσουσι 
τόν μεν μνηστήρα διά ψιάθης, τήν δέ νύμφην 
διά σακκίου, θέτοντες πρός τούτοις Ιπ Ι τής κε- 
υαλής αυτή; μικρόν τ ι  δοχεϊον. Έ ν  Κοχιγκίνη 
τάς άπιστους συζύγους ρίπτουσι βοράν τω ν ελε
φάντων. Έ ν  Βιρμανία οί π τω χο ί πωλούσι τάς 
γυναίκας καί θυγατέρας τω ν  είς τούς ξένους. Οί 
έκεί νόμοι εμποδίζουσι τήν έκ τής χώρας έξο
δον του γυναικείου φύλου. Έ ν  Θιβέτ έπικρατεί 
ή πολυανδρία· ό μεγαλείτερος αδελφό; εκλέγει 
σύζυγον δι’  όλους. Ιίαρά τοίς Βεζύραις τής Ά φ -  
γανικής φυλής ή κόρη έξαρτφ τό  μανδήλιόν της 
άπό του πίλου του άρέσκοντος αυτή άνδρός· ούτος 
δέ ΰποχρεοϋται νά νυμφευθή αυτήν, άφ" ού π λή 
ρωσή εις τόν πατέρα τη ; άνάλογον άντίτιμον.

γ ') .  Π αρα  ζο ΐς  '  Α φ ρ ιχα νο ΐς . ΙΙαρ’ άπάσαις 
σχεδόν τα ίς ’Λφρικανικαΐ; φυλαΐς, έπικρατεί ή 
πολυγαμία. Έ ν  Δαρφούρη έρχονται εις γάμον οί 
πλησιεστεροι συγγενείς. Έ ν  Βαμβούκη άνταλ- 
λάσσουσι τήν γυναίκα άντί ζεύγους βοών, ή μιας 
λίτρας άλατος. Οί Γουάγχοι θάπτουσι ζώσας τάς 
άπιστους συζύγους. Έ ν  Άουσσινία  οί σύζυγοι 
δύνανται νά διαζευχθώσι όπόταν Οελήσωσι, οια- 
νέμοντες τά  τέκνα.

δ '). Έ ν  Α μ ε ρ ικ ή  παρά τοίς ίθαγενέσιν α'- 
σχέσεις τώ ν  συζύγων καί οί γαμήλιοι όροι είνε 
επίσης παράδοξοι. Ούτω οί Σιβάοι καί Μαχικοϋν- 
σοι έν τη  Νοτία ‘Αμερική άνατρέφουσι μόνον εν 
άρρεν καί Ιν  θήλυ, τά  δέ άλλα τά φονεύουσιν. 
Καρά τοίς Γουαϊκούροις ό άνήρ μεταβαίνει είς 
τόν οίκον τή ; γυναικός, ής οί γονείς ουδέποτε

καθ’ ολον τόν βίον συνομιλοΰσι μ ετ’ αΰτοΰ. Έ ν  
δέ τή  Ματαίβη έκτίθησιν είς κίνδυνον τήν ζωήν 
του, δστις ήθελεν άρνηθή τήν προτεινομένην αύτφ 
σύζυγον.

Εν ’ Ιαπωνία, όταν ό ανώτατος ίερεύς είνε έ το ι
μοί άνατο ναγγέλλουσιν οί τήν αύλήν αυτού
άποτελούντες ιερείς είς τόν λαόν έν το ίς ναοίς, 
δτι ό μέγας ίερεύς εύρϊσκεται είς λόγους μέ τούς 
έπτά μεγάλους θεούς, καί δτι προτίθεται νά ανα
καίνιση τή ν ψυχήν του έν τοίς κόλποις του 
κρατίστου αυτών. Ευθύς δέ ώς έπέλθη ό θάνα
τος, τό π τώμα  τού μεγάλου ίερέως εκτίθεται επί 
επισήμου κλίνης καί καλύπτεται διά πέπλου υπό 
τίνος τώ ν ιερέων. Μετ’ όλίγας στιγμάς ό πέ
πλος άφαιρείται, έκ τής κλίνης εγείρεται νέος 
ζωντανός ίερεύς, δστις θεωρείται ώς ό προηγού
μενος μ ετ’ ανακαινισμένης ψυχής, πράγματι δέ 
είνε ό διάδοχός του, δστις έκ τών προτέρων 
εΐχεν είσαχθή υπό τό  κυλινδροειδές κάλυμμα τής 
κλίνης, καί κατόπιν διά περιστροφής αυτού είχεν 
άνέλθει είς τό επάνω τής κλίνης, ενώ ό νεκρός 
κατήρχετο ύπό τήν κλίνην. Ό  λαός όμως πι
στεύει τήν άνακαίνισιν καί προσκυνεΐ τόν ά να - 
στηθέντα.

Ό  αριθμός τών κατά τό  1883 είς Κέαν Ί ό ρ -  
κην άφικομένων μεταναστών άνήλθεν είς 4 0 ό , 
9 0 9 · κατά τό  1882 ο' αριθμό; αυτών είχεν 
άνέλθει είς 476 ,086, τό 1881 είς 455,081 καί 
είς 327,371 τό  1880. Ούδέν έτος προ τοϋ 
1880 παρουσιάζει αριθμού; μείζονας τώ ν ανω
τέρω.

Τό σύνολον τώ ν  εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας 
μεταναστευσάντων είνε κατά μέν τό 1883 603, 
322 , κατά δέ τό 1882 7 8 8 ,992 , τό 1881 569, 
431 , καί κατά τό 1880 457 ,257 . Έ κ  τώ ν 405, 
909  μεταναστών, τώ ν κατά τό  1883 άφικομέ
νων είς Κέαν Ύόρκην, 176,691 είνε Γερμανοί, 
55 ,184  Ιρλανδοί, 41,525 “ Α γγλοι, 8,922 
Σκώττοι. Έ ς  ού βλέπομεν δ τι ή Γερμανία καί ή 
Μεγάλη Βρετανία προμηθεύουσι περίπου τά  τρία 
τέταρτα  τού ολικού ποσού τώ ν μεταναστευόντων.

    «

Παρά τοίς άγριοι; τής Αυστραλίας ισχύει τό 
έθιμον, δ τι πας άνήρ έχει τά δικαίωμα νά λαμ- 
βάνη ώς συζύγους δλας τάς πρός αυτόν συγγε- 
νευούσας γυναίκας. Έ άν δέν έχ η συγγενείς, 
κλέπτει τάς γυναίκας άλλων άνδρών, ύπάρχουσι 
δε άνθρωποι, οϊτινες διά τής κλοπής άποκτώσι 
δεκάδα καί πλέον γυναικών. Έ άν τις τώ ν κλα- 
πεισών γυναικών ληφθή πάλιν ύπό του πεώτου 
αυτής κατόχου, ούτος δύναται νά οιατρυπήση τάς 
κνήμας αυτής, ινα τή καταστήση αδύνατον νέαν 
έγκατάλειψιν τοϋ οίκου.

’ Κ ν  Ά Ο ή ν α ις ,  « χ  τ ο υ  τ υ π ο γ ρ ά φ ο υ  Ά ν ΰ ρ ί ο υ  Ι ϊ ο ρ ο μ η λ ϊ  1 8 8 4 —  U ’ ,  8 5 8 .


