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Γόμος III

Η ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΑ
[ Μυθιστορία τής Κυρίας I I enry G reville.

Μετάφρασις Π. I. Φέρμπου ] .

(Συνέχεια· ?δε προηγούμενο·/ φύλλον).

Ε ’

Ή  αμαξοστοιχία έφθασεν ήτο δε κατ’ ευθείαν 
καί δέν είχε τρ ίτην θέσιν. Οί έπιβάται μ ετ’  ού 
πολύ κατέβησαν, πλεϊστα  δσα μικρά κοράσια 
διήλθον έμπροθέν του κρατούμενα άπό τής χειρός 
τής μητρός τω ν, άλλ ’ ούδέν τώ ν κορασίων τούτων 
είχε τά  διαυγή όμματα καί τή ν καστανήν κόμην 
τής Μαρκέλλας.

Αίφνης ό Σίμος ήσθάνθη έξαπτομένην ύπ’ ορ
γής τήν κεφαλήν του καί καταρρεΰσαν μέρος τής 
καρδίας του. Δέν ήλθεν ή Μαρία ; Δέν ήθελε λοι
πόν νά έλθη ; "Α  ! μά τώρα πλέον δέν έχει δι- 
καιολόγησιν ! Ε ίχεν ικανά χρήματα νά λάβη εΐ- 
σιτήριον καί πρώτης θέσεως, χρείας τυχούσης ! 
Δ ια τί νά τον βασανίζη καί νά τον άφίνη έν τοιαύ- 
τη  σκληρά προσδοκία ;

Έ ξ ω  αρενών έοραμεν είς τό τηλεγραφεϊον καί 
ετηλεγράφησεν είς τό ξενοδοχεϊον έν φ  είχε κα- 
ταλύση τήν προτεραίαν

«Γυνή φθάσασα χθές μετά κορασιού, διατί δέν 
ήλθε σήμερον ; »

Ά π οσ τέλλω ν  δέ τήν έρώτησιν ταύτην παρετή- 
ρησε μ ετ’  έκπλήξεως δτι δεν ε ίχε οώση καί τό 
όνομά του. Διά  τούτο δέν ήθέλησε νά ύποοηλώση 
άλλως πως τήν γυναΐκά του, φοβούμενος μήπως 
έκείνη είχεν είπή τό πατρικόν της όνομα ή άλλο 
τ ι  οίον δήποτε ε ίτ ’ εξ ιδιοτροπίας ε ίτ ’ έκ φιλαυτίας.

Ή  άπόκρισις ή τις είχε προκαταβληθή, έλήφθη 
μετά τρείς ώρα; —  τρεις ώρας, άς ό Σίμος διήλ- 
θε κτυπών έν δεινή έξάψει τό έδαφος τής αύλής 
τού τηλεγραφείου.

«  Ή  γυνή έρω τά τε, δέν έπέστρεψε χθές έσπέ- 
ρας » .

Ό  Σίμος έμεινεν έκπληκτος, έκινήθη άποτό- 
μως καί έκλονήθη. 'Ο ύπάλληλος ό έγχειρίσας 
αύτφ τό τηλεγράφημα, σπεύσας ύπεστήριξεν αύτόν 
νομίζων δτι προσεβλήθη ύπό άποπληξίας. Συν- 
ήλθεν ό Σίμος, ηύχαρίστησεν αύτομάτως τόν γεν- 
ναϊον άνδρα. άπεποιήθη ποτήριον ύδατος καί 
έξήλθεν ώς άνθρωπος μεθύων.

ΤΟ Μ Ο Σ  ι η ' . —  ι 88φ

Δέν έπέστρεψεν! Ό  στοχασμός ούτος κατε- 
τάραττε τόν Σϊμον καί έσφυροκόπει τόν νούν του 
άδιαλείπτως ώς μηχανική τις σφύρα. Δέν έπέ
στρεψεν ! Ού μόνον δέν ήθέλησε νά έλθη εις συν- 
άντησίν του, άλλα καί τφ  άπέκρυπτε τά  ίχνη της. 
Έφευγε μετά τής μικράς ώς κλεπτρια άδιάφορον 
πού, καί αύτός, σύζυγος έγκαταλελειμμένος, πα
τήρ άνευ τέκνου, έμελλε νά άπέλθη είς χώραν 
άγνωστον, παντέρημος ώς τ ις  έκπατριζόμενος εγ
κληματίας !

Ήθέλησε νά μείνη, προφανέστατα, "να χαθή 
έν τή  μεγάλη έκείνη πόλει, εν ή δύνασαι νά 
κρυφθής τοσοΰτον καλώς, ώ στε ούδείς νά δυνηθή 
ποτε νά σε άνεύρη. Δέν έπέστρεψε !

Έβάδισεν ώραν πολλήν ούδόλως προσέχων 
καθ’ οδόν. Αίφνης εύρέθη μεταξύ πλήθους θορυ
βώδους, όπερ τον ώθει άσυγγνώστως· προσέκρου- 
σαν οί πόδες του έπί δεμάτων, καί έν φ  ήγειρε 
τήν κεφαλήν,

—  Β άρδα , α ί ! άνεκοαύγασε φωνή κτηνώδης.
Συριγμός βαρυτάτου πράγματος διασχίσαντος

τόν άέρα ολίγας τινάς γραμμάς μακράν τής κε
φαλής του, τόν ήνάγκασε νά κύψη αύτομάτως. 
Είδε δέ κιβώτιον παμμέγεθες περιστρεφόμενο·/ 
άνωθεν του, άναρπασθέν ώς πτερόν ύπό ά τμ ο- 
κινήτου γεράνου.

—  Α ί, βάρδα  ! β ά ρδα '· ήκούσθη πλησίον του 
άλλη τις φωνή τραχυτέρα μετά βλασφημίας εν
τόνου.

Τόν άπέσυραν βιαίως άπό τού βραχίονος καί 
είς τό μέρος δπου πρό μιας στιγμής ϊστα το , κατέ
πεσε βαρέως βαρεία σιδηρά άλυσις μετά τού ισχυ
ρού αγκίστρου της.

—  θα χ η  φαίνεται σκοπό νά τη ν ξεκάνη τή 
ζω ή  του, γ ιά  νά πηγαίνη αύτού! έψιθύρισεν ό 
εργάτης δστις τον έσωσεν. "Α ν  έχης όρεξι νά 
ξεκάνης τή  ζω ή  σου, δέν πας νά πνιγής σέ 
καμμιά στέρνα, μόνο ερχεσ’ έδώ καί δέ μας 
άφίνεις νά κάμωμε τή  δουλειά μας ;

—  Καί τ ί  κάμνετε αύτού ; ήρώτησεν ό Σίμος 
κατεπτοημένος ένεκα τώ ν προσφάτων συγκινή
σεων.

—  Φορτώνομε τόν Κ α να δά  πού φεύγει τή 
νύκτα. "Ελα, δρόμο, δέ θέλομ’ έδώ χά^ηδες.

—  Είμ’  έπιβάτης τοϋ Κ α να δά , ειπεν αύτο
μάτως ό Σίμος.
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—  Τότε  πέρασε γλήγορα, αν δέ θέλης νά 
γίνη  τρίψαλα τό  κεφάλι σου, καί αν είνε τό 
καύκαλό σου σαν μπάλα τού κανονιού. '  ί ΐπ . ΐα  !  
ή μπάς καί θέλεις νά κατεβάσωμε τήν μεγάλη 
σκάλα· ελάτε λοιπόν, κατεβάστε τή  μεγάλη 
σκάλα για  τήν αφεντιά του ! ;

Ενοχλούμενος, συνωθούμενος, λοιόορούμενος 
ό Σΐμος εύρέθη άνεπαισθήτως επί τής μικράς 
στενής γέφυρας μεταςύ ούο ανοικτών καταρρακτών, 
έξ ών εξήρχοντο κραυγαί, προσκλήσεις, συγκρού
σεις πραγμάτων, μυρίοι οσοι κρότοι όξεΐς καί 
συγκεχυμένοι. Α ί ¿ύο φοβεραί γέρανοι έξηκολού- 
Οουν έργαζόμεναι όραστηρίως μετά τού μονοτό
νου καί άτελευτήτου εκείνου ροκρόγ, τού τοσαύ- 
τον οχληρού εις τή ν άκοήν. Τά κιβώτια κατήρ- 
χοντο, αί άλύσεις άνήρχοντο διασταυρούμενα·. έν 
τφ  άέρι μετά καταπληκτικής ταχύτητος, ού- 
οενός λάθους συμβαίνοντος, ούόεμιάς συγκρού- 
σεως.

Π αμμέγιστοι άνταυγαστήρες άπέστελλον ύπό 
τό  κατάστρωμα φως έκΟαμβοϋν τούς οφθαλμούς 
ώς τό  δυνατόν ηλιακόν φώς. Έ π ί δέ τού κατα
στρώματος, οπερ έφραττον κιβώτια καί θέματα, 
οί έπιβάται περιήρχοντο άναζητοΰντες τούς θα
λαμίσκους τω ν , όίδοντες παραγγελίας αντιφατι
κός, γ ο γ γ ύ ζο τε ς  κατά τώ ν υπαλλήλων τού πλοίου, 
οΰς ούδείς ήδύνατο κατά τήν ώραν ταύτην νά 
εύρη, διά τόν ΐσχυρότατον λόγον δ τι ήσαν ε τ ι έν 
τή  ξηρά "ν ’ άφήσωσιν ϋγίειαν όπου δει. Έ π ί πάσι 
δέ τούτοις ή μάλλον ύπό πάντα ταύτα ή μηχα
νή ύπό π ίεσιν διατελούσα έβόμβει ίσχυρώς, καί 
έκ τού βόμβου έσειετο τό  σιδηρούν τού πλοίου 
κέλυφσς, δπερ άντήχει ώς τεράστιος σωλήν εκ
κλησιαστικού μουσικού οργάνου.

Ό  Σΐμος άνεζήτησεν αυτομάτως τόν θαλαμί
σκον δν ε ίχε λάβη διά τήν σύζυγόν του καί δι’ 
εαυτόν. Ή  το δέ μόνος κύριος όλου τού θαλαμί
σκου, πλήν εάν άπέδιδον αύτφ τόν ναύλον τής 
Μαρίας, δπερ όμως ήτο ήκιστα πιθανόν. ’ Αλλά 
περί τούτου ούδ’ εφρόντισε καν τήν ώραν εκείνην, 
ούδέν άλλο έπ ιζη τώ ν ή όλίγην έρημίαν, όλίγην 
ήρεμίαν, ήν καί εύρεν έκεΐ.

Τό ύδωρ έπάφλαζεν ελαφρά ύπό τόν φ εγγίτην 
τού θαλαμίσκου του· από τού μέρους δέ τού κύτους 
τού πλοίου τά  πάντα ήσαν άνάπαυσις καί δρόσος. 
Οί θόρυβοι ήρχοντο πρός αύτόν πολύ άμβλεΐς, 
πλήν τού δονισμού τού συμπεπυκνωμένου ατμού, 
δστις ήκούετο καί ήτο έπαισθητός καθ’ ολον τό 
πλοΐον, Έκάθισε λοιπόν καί έλαβε τήν κεφαλήν 
εντός τώ ν  χειρών του.

Έ χ α σ ε  τήν Μαρίαν, έχασε τήν Μαρκέλλαν ! 
Τάς έχασε —  διά παντός άναμφιβόλως.

Μετά πόσης μοχθηρίας καί άπαθείας ή γυνή 
αυτη συνέλαβε τήν άπόφασιν νά τον έγκαταλί- 
πη . ’Μθέλησε νά κινήση τήν συμπάθειάν του λέ- 
γουσα δ τι ήτο καταπεπονημένη καί έζή τησε πα- 
ρακλητικώς όλίγην άνάπαυσιν. Τούτο καί μόνον

; διαλογιζόμενος ό Σΐμος ήσθάνετο αηδίαν ’άμα καί 
, άγανάκτησιν.

—  Ά μ ’ τήν Μαρκέλλαν! τήν κόρην μου, τήν 
άγαπημένην μου κόρην, δέν είχε τό δικαίωμα νά 
μού την πάρη. Κλέφτρα, κλέφ τρα !

I Καί ταύτα λέγων έκτύπησε καιρίως τήν κεφα
λήν του έπί τώ ν σανιδίνων το ίχω ν τού θαλαμίσκου 
καί κατέπεσεν αδρανής· τοιαύτη συμφορά ύπερέ- 
βαινε παν δ(τ ι  μέχρι τό τε  είχέ ποτε φοβηθή· διότι 
οσάκις προέβλεπε τάς έπαπειλούσας αύτόν μεγί— 
στας δυστυχίας πάντοτ’ έοαντά ζετο  δτι θά είχε 
πλησίον του τό  αγγελικόν έκεΐνο πρόσωπον, ού οί 
οφθαλμοί ήκτινοβόλουν καί τό μειδίαμα ήτο μειδί
αμα άθψότητος . . .  Ά λ λ ά  τώρα, τετέλεσ τα ι, ούδέν 
είχε πλέον, ούδέν! “Α ν ήτο τουλάχιστον έν τώ  νε
κροταφείο» τεθαμμένη ύπό μικρόν ςύλινον σταυρόν, 
θά ήδύνατο πορευόμενος εις τόν τάφον της νά την 
θρηνή, έν φ  σήμερον! . . .

Έ ξελθών τού θαλαμίσκου καί μεθ’ ορμή·, ύπο- 
σκελίζων παν τό έμποδών, διήλθε τό  διάστημα 
τό διαχωρίζον τό πλοΐον από τής αποβάθρας, χω 
ρίς νά πατήση έπί τής σανίδος, δ ΐ  ενός άλμα
τος καί έσπευσε δρομαίως εις τόν σταθμόν τού 
σιδηροδρόμου, διότι έμελλον νά έλθωσι καί άλ- 
λαι αμαξοστοιχία·.. Δέν ήτο δέ δυνατόν νά τον 
είχεν έγκαταλίπη ή .Μαρία ! Ά λ λ ω ς  τε , έσκόπει 
νά έπαιέλθη εις ΓΙαρισίους νά την εύρη «  νά της 
πάρη τό μικρό καί νά φύγη . . . »  Ούτω δέ έξε- 
δικεΐτο δι’ δσα έξ αιτίας της ύπέφερε!

Έ ν  ύ  δ’  έτρεχε, προσέκρουσε πρός τινα δστις 
τόν έκάλεσε ζωηρώς· άλλ ’ επειδή αυτός ούδέν 
αποκρινόμενος έςηκολούθει τόν δρόμον του :

—  Έ  ! σύ είσαι, Μονφόρτ, τφ  είπεν ό πρά- 
κτωρ, πού τρ έχ ε ις ; Ό  Κ α να ύα ς  άπόπλέει μετά 
δύο ώρας, τό είςεύρεις ;

—  Ναι, άπεκρίθη ό Σΐμος, άλλά πρέπει νά 
’πάγω ’ς τόν σταθμόν τού σιδηροδρόμου.

—  Έ λ α , μή κάνης κουταμάρες- ό σταθμός 
είνε τώρα κλειστός. Έ χ ε ις  ύπογράψη τό  συμ
βολαίου καί έλαβες καί προκαταβολήν δέν πι
στεύω νά θέλης νά λειψής άπό τόν λόγον σου.

—  Ό χ ι ,  κύριε, είπεν ό Σΐμος, αίφνης πραϋ- 
νόμενος. Εδωκα τόν λόγον μου, τό ’ξέρω- άλλά 
είνε ανάγκη νά ’πάγω  εις τόν σταθμόν.

Καί διά βιαίας κινήσεως άποσπασθείς τής χ ει- 
ρος τού πράκτορος, οστις τον έκράτει άπό τού 
κομβίου τού ενδύματος, έξηκολούθησε τόν πρός 
τόν σταθμόν δρόμον του.

'ΐίς  παράφρων περιέδραμε διερευνών πά 
σας τάς σκοτεινάς γωνίας καί άνερωτών τούς 
ολίγους διαβάτας, περιήλθε τά  μικρά ξενοδοχεία 
λέγων τά  χαρακτηριστικά τής γυναικός καί τής 
κόρης του, άποδιωκόμενος καί χλευαζόμενος ύπό 
τώ ν ναυτών, οΰς ήνώχλει διά τώ ν έρωτήσεών του 
έντός τώ ν χαμηλών καί μ εστώ ν καπνού μαγει
ρείων. Συρ’.γμός παρατεταμένος δίς έπαναληφθείς 

| διήλθε τόν άέρα καί τό σκότος τής νυκτός, καί
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κωδωνισμός ισόχρονος άντήχησεν έπί πολλήν 

ώραν.
—  Ό  Κ ιο  αόάς, είπε καθ’  εαυτόν δ τ ι  έχω  

εις τούτον τόν κόσμον είνε είς τό πλοΐον, έδωκα 
τόν λόγον μου, πρέπει νά αναχωρήσω! άλλ ’ όμως 
θά έπιστρέψω, ώ ! θά έπιστρέψω διά νά εκδι
κηθώ !

Καί έδραμε κύπτων τή ν κεφαλήν ώς ταύρος 
έμμανής, διέσχισεν έκ δευτέρου τό πλήθος, δπερ 
ΐσ τα το  θεώμενον τό  παμμέγιστον έκεΐνο πλοιον, 
διήλθε τήν σανίδα καθ’ ήν στιγμήν ό πλοίαρχος 
έδιδε παραγγελίαν νά τη ν άνασύρωσι, καί οπι- 
σθέν του ήκουσε τήν φωνήν τού πράκτορος κραυ- 
γάζοντος πρός αύτόν:

—  Τόν διαβολάνθρωπον! κ έγο> ένόμιζα δτι 
έφυγες. “Ας είνε λοιπόν, καλόν σου κατευόδιου!

Τό ύπερωκεάνειον πλοΐον έστρέφετο βραδέως, 
καί ή περιδινουμένη ελιξ αύτού άπέστελλε πρός 
τήν προκυμαίαν πλατείαν ταινίαν πυκνού άφρού. 
Μετ’ ολίγον ρυμουλκούμενον διέπλευσε τό  στο
μίου τού λιμένος, οί φάροι κατέκλυσαν αυτό διά 
τού ηλεκτρικού φωτός αυτών, έν φ  πρός άνατολάς 
λάμψις τις ζωηροτέρα ύπεδείκνυε τήν άπέχουσαν 
έτι ήώ. Έ π ε ιτα  τό πλοΐον κατηυθύνθη πρός δυ- 
σμάς, καί δτ’  έπεφάνη ή ημέρα, ή ξηρά έφαίνετο 
ήδη ώς γραμμή τις  δυσδιάκριτος ύπεράνω τώ ν 
κυμάτων.

Καί ό μέν Σΐμος Μονφόρτ κεκλεισμένος έν τφ  I 
θαλαμίσκο» του έθρήνει τήν οΐχομένην αύτού ευ

δαιμονίαν.

Σ Τ ’

Ή  δέ Μαρκέλλα έςεγερθεΐσα τού υπνου έν τή 
άγνώστφ  κλίνη έν ή έφιλοξενήθη, παρετήρησε 
τήν οροφήν τού δωματίου καί έγέλασε τόν θελ- 
κτικώτατον εκείνον γέλω τα  τώ ν  παιδίων, άτινα 
άντί νά έπικρίνωσιν, ώς ημείς πικρώς, παν δ τι 
άγνοούσιν, άρκούνται έχλαμβάνοντα αύτό νοστι- 
μώτατον καί άπό καρδίας άνακαγχάζουσιν.

Ή  κυρία Φαβρού, ήτις είσήρχετο συνεχώς είς 
τό δωμάτιον ενεκα εργασίας, άκούσασα τόν άσυν- 
ήθη εκείνον θόρυβον καί ακολουθούσα τήν δίεύ- 
θυνσιν τού βλέμματος τού παιδίου, παρετήρησεν 
δ τι α ιτία  τής τοσαύτης ευφροσύνης αύτού ήτο 
σαύρά τις  διασεσαγμένη, ήν είχε κρεμάση άπό 
τής στέγης διά τόν φόβον τώ ν  ποντικών. Τό « α
ξιοπερίεργου πράγμα» έκεΐνο,κτήμα τού γεροντίου 
παρ’ ού ειχεν άγοράση τό κατάστημα, ήνώχλει 
πολύ τή ν έντιμον έμπορον μετακομιζόμενον δέ 
άπό τόπου είς τόπον υφίστατο διαφόρους βλάβας 
καί αί φολίδες του κατέπιπτον. ’ Επειδή δέ τά 
κοράσιά της ύπερβολικώς άγαπώντα τό «  σιλιγου- 
οάκι »  παρεγέμισαν ήμέραν τινά  τό στόμα του 
διά πολτού, διότι έπείνα δήθεν, τό  ζφον έκοεμά- 
σθη χάριν άσφαλείας διά δύο θωμίγγων άπό τής 
οροφής τού χαμηλού πατώματος, δπου ή Λουίζα 
άναβαίνουσα έπί καθίσματος ήδύνατο ήδη νά το

ι ψαύη διά τού άκρου τού δακτύλου· τό έτερον παι- 
δίον έκοιμάτο φευ! έν τώ  νεκροταφείο».

Ή  Μαρκέλλα έξηπλωμένη ύπτία  έγέλα πρός 
τήν σαύραν, ής οί πόόες δ ιεστώ τες, ώς έάν έμελ
λε νά κολύμβηση, ειχόν τ ι  τό κωμικόν· άλλ’ ή 
χαρά της μετετράπη είς φόβον, δτε είδεν αίφνης 
τό πρόσωπον τής κ. Φαβρού προκύπτον επάνω- 
θέν της.

—  Μαμά μου! άνεφώνησε καί ύπεχώρησε 
πρός τά  προσκεφάλαια νά κρυφθή, μικρού δεΐν 
πληγώσασα τήν κεφαλήν της έπί τού ξύλου τής 

μικράς κλίνης.
Οί ουδέποτε άκούσαντες τόν όδυρμόν τούτον 

τού άπολεσθέντος παιδίου, δπερ εν μόνον όνομα 
γινώσκει, ένα μόνον έχει διαλογισμόν, καί άδια- 
λείπ τω ς αποτείνει πρός τόν άνίλεων ουρανόν τό 
όνομα έν ιό ένσαρκούται ό διαλογισμός του, αυτοί 
δέν γινώσκουσιν δλην τήν έκτασιν τής ευσπλαγ- 
χνίας. Ούδέν σπαρακτικώτερον, ούδέν προκαλούν 
τήν άγανάκτησιν μάλλον τής προσκλήσεως ταύ- 
της τού αθώου πλάσματος, τού στερηθέντος αίφνης 
εκείνων έν οις συνοψίζεται όλη αυτού ή ΰπαρξις 

καί ή ζωή.
Τήν κραυγήν ταύτην άκούσασα ή άγαθή γυνή 

ήσθάνθη τά  σπλάγχνα της σπαρασσόμενα.
—  "Α χ  ! είπε καθ’ έαυτήν, προτιμώ νά ’ ξέ- 

οω δτι ή μικρή ρ·°υ κοίτετα ι έκεΐ άπό κάτω 
άπό τά  δένδρα, παρά νά συλλογίζωμαι δτι ε ιμ - 
—ορούσε νά χαθή καθώς τούτο εόώ, καί χειρότερα 
άπ’ ορφανό νά άπομείνη ’ς τούς πέντε δρόμους 
είς τό έλεος τού τυχόντος.

—  Ή  μαμά σου θά έλθη, μάτια  μου, είπε 
μετά φωνής γλυκείας. Είπεν δ τι στέκεσαι φρό
νιμα δταν σ ’ ένδύνουν, καί θά έλθη νά σε πάρη.

—  Ά μ ’ ό μπαμπάς ; ήρώτησεν ή Μαρκέλλα 

μ ετά  τίνος υποψίας.
—  Καί ό μπαμπάς, βέβαια. Πώς είνε ό μπα

μπάς σου ;
  Δέν τον ’ξέρεις ; ήρώτησεν εκθαμβον τό

κοράσιον.
—  Πού νά τον ’ ξέρω, άφ’ ού έφυγε χθές !
'Η Μαρκέλλα έμεινε σύννους. Δέν ένόει καί

προσεπάθει νά νοήση, καί ή προσπάθεια της 
αΰτη κατειοαίνετο έπί τού προσώπου της όια τής 

συστολής τώ ν όφρύων.
—  Καί πού έκαθώσαστε ; ήρώτησεν ή κυρά 

Φαβρού επιχειρούσα νά ένδύση τό παιοιον.
—  Έ κεΐ πέρα, μακριά· άπεκρίθη μετά χαρ ’-ε- 

στάτης κινήσεως τής μικράς χειρός της, ήν 
περιέστρεψε δίς έν τφ  κενφ, ένα παραστήση τό 
μακράν. Ό λ ’ ήμέρα μέ τό σιδηρόδρομο καί έ.τει- 

τα  είνε έκεΐ.
Ή  κυρία Φαβρού ούδεμίαν οιασάφησιν ελπίζου- 

σα νά λάβη παρά τού αθώου εκείνου πλάσματος, 
άπεφάσισε νά άναμείνη, καί περιωρίσθη είς τό νά 
δίδη αφορμήν είς τήν μικράν νά πολύλογη, δπερ 

δέν ήτο καί δύσκολον.
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Χαριέστατα  ψελλίσματα παιδικά, μ εσ τά  ερω
τήσεων αφελών καί υπαινιγμών εις αναμνήσεις 
προσφάτους, διακοπτόμενα υπό καγχασμών θο
ρυβωδών, αντιλογιών αθώων, καί υπό τής έρω - 
τή σεω ς:

—  Ά μ ’ ή μαμά ; Λές νά ερθη τώρα ;
Ώ μ ίλ ε ι πρός τή ν κυρίαν Φαβρού ένικώς καί

μετά μεγάλης οίκειότητος, αγνοούσα τάς κοινω- 
νικάς συνθήκας, τά  πρός τή ν εϋεργέτριάν τη ; 
καθήκοντα, τά πάντα τέλος! 'Αμάθεια ή τις καθί- 
σ τα  τή ν μικράν τοσούτον συμπαθητικήν εις τούς 
γινώσκοντας ο τι ήτο έρημος επί τής γής !

Είχον ήδη ένδυση τήν Μαρκέλλαν, δτε ή πλύν- 
τρια προέβαλε εις τήν ήμιάνοικτον θύραν τή ν κε
φαλήν της.

—  Καί που είνε ή μ ικρή; ί χ ! θ εέ  μου! Καί 
τή  Δουίζα πού τη ν έκρυψες;

—  Φυλάγει τό  κατάστημα, κυρά Ζαλίνη. Πρέ
πει δά νά κυττάξωμε καί τά  συμφέροντά μας.

—  Έκλαψε πολύ ; εϊπεν ή εξαίρετος γυνή, 
ταπεινούσα τήν φωνήν καί προσερχομένη εγγύ
τερον.

—  Ά π ό  χθες βράδυ ούτε ένα δάκρυ. Τήν γυ
ρεύει J tc  rr'/r ώ ρα , βλέπεις, άλλ ' ομο>ς είνε

ν « χ > } ·
—  Τό αγγελούδι μου! είπε στενάζουσα ή 

κυρά Ζαλίνη· καί φαίνεται δ τι είνε κυβερνημένο. 
Εινε παιδάκι χαδεμένο, δέ θέλει ρώτημα !

—  Τά πιστεύω, καί πολύ! 'Από τά  ρουχαλά
κια του φαίνεται* κύτταξε, τ ί  κομψό που είνε, τί 
καθαρό, καλοσυγυρισμένο, καί τά  μαλλάκια του 
σάν τό μετάξι καί κατσαρά . . .  ήταν μοναχοκόρη 
τό  κοριτσάκι τούτο, τ ί  τα  θέλεις!

—  "Εχεις αδελφές; ήρώτησεν ή πλύντρια 
γαργαλίζουσα είς τόν λαιμόν τή ν μικράν, ήτις 
έκλινε τή ν κεφαλήν πρός τόν άλαβάστρινον ωμόν 
της άνακαγχάζουσα.

—  Α δ ελ φ ές ; Ό χ ι .  Ε ίχα  ενα γατάκι τόσο δά, 
άσπρο άσπρο.

—  Καί σ ' άγαποΰσεν ό μπαμπάς σου ;
—  Ό  μπαμπάς! "Ω ! ναι τόν άγαπώ τόν μπα

μπά πολύ. Καί τή  μαμά, λες νά έρθη τώρα ;
Α ί δύο γυναίκες προσέβλεψαν θλιβερώς πρός 

άλλήλας.
—  Πρέπει νά πά νά ίδώ μια σ τιγμ ή  τόν 

ΰπαστυνόμον, είπεν ή κυρά Φαβροΰ, άφ’ ου ένέδυσε 
τήν Μαρκέλλαν. Στέκεσαι νά προσέχης τή  μικρή 
καί τό  κατάστημα; Ή  Λουίζα εινε ώρα νά πάη 
σχολείο.

—  Μετά χαράς, πήγαινε, άπεκρίθη ή αξιόλο
γος γυνή.

Ζ'

Κατέβησαν είς τό  στενόν κατάστημα διά μ ι- 
κράς τίνος κλίμακος έλικοειδοΰς κεκρυμμένης 
όπισθεν σκευοθήκης.

Ή  Λουίζα έκάθητο έν τψ  γραφείψ επί προσ- 
κεφαλαίου καταπεπιεσμένου υπό τής χρήσεως, 
μεταξύ τολύπης μαλλιού τού πλεξίματος, έφ’ ής 
ήσαν έμπεπηγμέναι βελόναι χαλύβδιναΐ, καί 
χονδρού γάτου ΰπνηλοΰ έπαναλαμβάνοντος τό 
μονότονόν του p o r  p o r. Ητο δε ή ατμόσφαιρα κε
κορεσμένη υπό τής οσμής τώ ν ξηρών φυτών τών 
κρεμαμένων έν είόει στεφάνων άπό τής οροφής 
καί υπεράνω τής θύρας.

—  Νά μιά γά τα  ! άνεφώνησεν ή Μαρκέλλα έκ- 
φεύγουσα τώ ν χειρών τής προστάτιδός της καί 
σπεύδουσα πρός τό  φιλήσυχον ζψον.

Παρευθύς έβύθισε τήν μικράν της χεΐρα έν τή 
πυκνή μηλωτή. ’Επί τή  άπροόπτψ δέ ταύτη 
επαφή ό γάτος έταπείνωσε τά  ώ τα · άλλ ’ επειδή 
ομως οί μικροί δάκτυλοι θωπείας μόνον τή  έπε- 
δαψιλευον καί ούδέν πλέον, έκλεισεν ήδονικώς 
τού; κίτρινους οφθαλμούς του, ών ή κόρη ήτο ήδη 
άπλή τις  γραμμή αόρατος, συνέπλεξε τούς προ
σθίους πόδας του ώς αί κυρίαι κρατούσι τό θαλ- 
ψιχείριον, καί έξηκολούθησε τόν εύφρόσυνον ύμνον 
ον αυτός εψαλλε πρός εαυτόν.

Η Δουίζα  έπήδησεν εις τόν λαιμόν τής μικράς 
προστατευομένης αυτής, ήτις άνταπέδωκε τάς 
θωπείας έχουσα τόν νούν της άλλου. 'Γοσούτον 
τη  εφαινοντο παράξενα τά  περί αυτήν, ώ στε δεν. 
ήδύνατο νά συνέλθη. Δ ιά  τώ ν λεπτοφυών αυτής 
χειρών εσυρεν ελαφρά τάς λαβάς τώ ν  μεγάλων 
συρταριων έν οίς τίθεντα ι τά άπλά φάρμακα «γ ια  
νά ιοή », επειτα έστάθη παρατηρούσα έναγωνίως 
τά  δοχεία τής καφουράς καί τής στυπτηρίας. Τά 
μεγάλα δοχεία τάπ ερ ιέχοντα  -αχύμυρα μετά τώ ν  
ύαλίνων καί υπό χάλκινης στεφάνης περιεζωσμέ- 
νων πωμάτων, τή  ένεποίησαν ποιάν τ ι  να έκπληξιν, 
καί τέλος εκρότησε περιχαρής τάς χείρας ΐδούσα 
θηλαστήριον μετά τού έ ξ  έλαστικού κόμμεος σω - 
λήνό; του, δπερ άνεμίμνησ.-ιεν αυτήν τόν έγγύς 
έτι όντα χρόνον, καθ’ δν τό πράγμα τούτο ήτο ό 
σύντροφός της οσάκις έξήρχετο είς περίπατον έν 
τψ  μικρώ άμαξίψ της.

—  Έ λ α , Λουίζα, νά πάς σχολείο, καί οταν 
γυρίσης τρώς, είπεν ή κυρία Φαβρού, ζηλοτυπού- 
σά πως ένεκα τής προσοχή; ήν είχεν ή κόρη της 
πρός τή ν Μαρκέλλαν.

II κορασίς ύπακούσασα ήσπάσθη πρώτον τήν 
μητέρα της, έπειτα τά άπολεσθεν παιδίον, άπέ- 
σ τειλεν έν χαίρε πρός τή ν πλύντριαν καί έπο- 
ρεύθη είς τό σχολείον βήματι γοργψ.

—  Καλό κορίτσι! είπεν ή κυρία Ζαλίνη ακο
λουθούσα τά κοράσιον διά τού βλέμματος, νά 
σού ζή σ η .

Ή  μήτηρ εμειδίασεν ύπερηφάνως, καί άνευ άλ
λης άποκρίσεως, έπορεύθη εις τού αστυνόμου.

Είχον ήδη κατορθώση νά άνεύρωσι τήν σ χ έ -  
σιν μεταξύ τής έξαφανισθείσης γυναικός καί τής 
νεκράς. Τό έκ τής "Αβρής τηλεγράφημα ΰπεδήλου 
άλλην τινά σχέσιν αυτής μετά τίνος άγνωστου
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Μονφόρτ όνομαζομένου, δστις έκ πάντων τώ ν 
τεκμηρίων κατεφαίνετο δτι ήτο ό σύζυγός της. 
Ά λ λ 1 αί έρευνα·, όιεκόπτοντο έως έδώ. Κατά τό 
διάστημα τής έπιούσης ημέρας έμαθον δτι άν
θρωπός τ ις  ονομαζόμενος Μονφόρτ έπεβιβάσθη 
τήν προτεραίαν έπί τού Κ α ν α ία  απερχόμενος 
είς ’ Αμερικήν. Α ί πληραφορίαι δ’ αύται ήσαν αί 
μόναι ας ωφειλον νά γινώσκωσιν αί προστάτριαι 
τής Μαρκέλλας.

Ά λ λ ’ ό άνήρ ούτος τίνος βαθμού συγγενής ήτο 
τής γυναικός ή τις κατέλυσεν έν τψ  ξενοόοχείω, 
ήν αύτός δεν έχαρακτήριζεν άλλως πως ; Δ ιατΐ 
νά μή συνέχιση τάς έρευνας του ; Τούτο δε καί 
μόνον τό δτι άνεχώρει, έδήλου οτι πολύ ολίγον 
τψ εμελε περί τής γυναικός καί περί τού κορα
σιού. "Αλλοι τινές ευφυέστεροι, ώς μάλλον συνη
θισμένοι είς τήν διαχείρισιν τώ ν χρημάτων θά 
άνέθετον είς τινα  μεσίτην νά λάβη πληροφορίας. 
Επειδή  δέ τό τε  ό ύπερωκεάνειος τηλεγραφικός κά- 
λως δεν υπήρχε, θά έγραφον έπιστολήν είς Νέαν 
Ύόρκην μετά τής σημειώσεως : μενέτω  έν τψ  τα- 
χυδρουείψ διά παν ένδεχόμενον. ’Α λλά  τούτο δεν 
ήτο έργον τού αστυνόμου, δστις άπεποιήθη μεν 
νά άναλάβη αύτός τήν ύπόθεσιν, συνεβούλευσε 
δέ τή  κυρίφ Φαβρού νά γράψη αυτή. Ά λ λ ’ αί 
τοιαύται έρευναι είνε όαπανηραί· δ ιότι, έάν ό ονο
μαζόμενος Μονφόρτ έδήλου δτι δέν φροντίζει πε
ρί τού παιδιού, καί ήρνείτο νά απότιση τήν οα- 
πάνην ήν ήθελον καταβάλη ψυχαί άγαθαί καί 
φιλάνθρωποι "να αύτός λάβη γνώσιν ; Ένενήκοντα 
τοίς εκατόν κινδυνεύουσι τά  ουσιωδέστατα τώ ν 
ζη τημάτων ένεκα τής τοιαύτης οικονομίας.

Μετά τινας ήμέρας ή Μαρία ύπ’ ούδενός άνα- 
γνιυρισθείσα έτάφη άθορύβως, άκολουθούσης τό 
φέρετρον τής κυρίας Φαβρού καί τής πλυντρίας 
υπό τόν καταπληκτικόν καύσωνα πρωίας τινός 
τού Αύγουστου. Έπανελθούσαι δέ οίκαδε κατη- 
σπάσθησαν τήν μικράν ορφανήν μετά διπλάσιάς 
στοργής, καί ή Μαρία Μονφόρτ όιεγράφη έκ τού 
προσώπου τής γή ς . Ό  σταυρός τού πτωχού, ό 
τεθείς έπί τού τάφου της έν τψ  κοινψ λάκκψ, ούόέν 
άλλο πλήν τής χρονολογίας έφερεν ή τά  αρχικά 
στοιχεία τά  έπί τής λινοστολής αύτής σεσημειω- 
μένα : Μ. II. Καί αυτή ώς βλέπετε είχεν άπολε- 
σθή καί μάλιστα διά παντός.

Άντίγραφον τής πράξεως τού θανάτου τής 
αγνώστου γυναικός καί τό πρακτικόν τού γεγονό
τος έπεδόθη πρός τήν κυρίαν Φαβρού τή ν άναλα- 
βούσαν τή ν συντήρησιν τού παιδιού. Ένέρραψε 
τά  δύο ταύτα έγγραφα έν μικρώ σάκκψ μετά 
βοστρύχου τής τεθνεώσης κοπέντος χάριν τής κό
ρης της, συνήψε δέ καί σημειώσεις τινάς αμφι
βόλου ορθογραφίας περί τώ ν καθ’ ίκαστα τού 
καταπλήξαντος αύτήν γεγονότος, οίον τά  ακριβή 
χαρακτηριστικά τής τε  μητρός καί τής κόρης, 
τήν άκριβεστάτην περιγραφήν τώ ν  ενδυμάτων 
της, τά. στοιχεία Μ. Μ. τά  έπί τώ ν ένδυμάτων

τού παιδιού, μεθ’ δ ποιήσασα παν ο τ ι  ένόμιζε 
δυνατόν, άπέθηκε τόν σάκκον έν τή  γωνία  τής 
σκευοθήκης της μετά τής επιγραφής: M a p x i.U a  
καί τής χρονολογίας τής ήμέρας καθ’ ήν ή μικρά 
ορφανή εύρέθη έν ταίς άγκάλαις της τή έπιμόνψ 
θελήσει τής Λουίζης.

Μετά μήνας εξ ή Μαρκέλλα, ήτις όσημέραι 
έγίνετο έρασμιωτέρα καί όμιλητικωτέρα, έπέθηκε 
τόν δάκτυλον έπί φιάλης περιεχούσης φάρμακόν 
τ ι ,  έφ 'ής ήσαν γεγραμμένα τά  δύο Μ. Μ. τού ονό
ματος της καί είπε·

—  Μαρκέλλα Μονφόρτ, τό όνομά μου.
—  Τό ξέρεις καλά ; ήρώτησε ζωηρώς ή κυρία 

Φαβρού.
—  Ά μ ’ πώς; καί ή μαμά είνε Μ Μ : Μαρία 

Μονφόρτ. Πότε θά έλθη ή μαμά;
—  Τού χρόνου, άπεκρίθη ή φαρμακέμπορος, 

ή τις διά τής μακράς ταύτης ύποσχέσεως κατώρ- 
θωσε νά πείση τήν μικράν νά ΰπομείνη. Ό  πα
τέρας σου ώνομάζετο Μονφόρτ ;

Τό κοράσιον άπέμεινεν άμηχανοΰν.
—  Λένείξέρω , ε ίπ εν  ή μαμά τόν έλεγε Σίμο.
Α ί αναμνήσεις αύται είχον άνέλθη αίφνης είς

τήν μνήμην της. Τάς έπανελάμβανε δέ πλεονά- 
κις, καί καθ’  δσον έμάνθανε νά σκέπτηται δσον 
καί νά Ινθυμήται, διηγήθη διαφόρους περιστάσεις, 
ών ίχνη  είχον άπομείνη έν τψ  παιδίκψ αυτής 
πνεύματι· ή δέ κυρία Φαβρού συνέλεγεν αυτάς 
εύλαβώς καί κατά μικρόν τάς άπεταμίευεν έν τψ 
μικρψ σάκκψ, δστις ήτο τό ληξιαρχικόν βιβλίον 
τής άτυχούς μικράς άπολεσθείσης κόρης.

—  Μικρά πράγματα είν’ αύτά, είπε πρός τήν 
κυρίαν Ζαλίνην, άλλα τ ις  οίδε, ίσιος καμμ'.ά 
φορά θά την βοηθήσουν νά εύρη τόν πατέρα της

( ΆκολουβιΓ).

II ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

Λ ' .

ΤΟ Α Μ Α Λ ΙΕ ΙΟ Ν  Ο Ρ Φ Α Ν Ο Τ Ρ Ο Φ Ε ΙΟ Ν

[  Συνέχει*· !οε προηγ. ιρυλλον ]

Ή  εσωτερική υπηρεσία τού καταστήματος τε 
λείτα ι κατά κανόνας άναλλοιώτους καί άκριβέ- 
σ τα τα  τηρουμένους.

Τήν <>,ιν πρωινήν έυραν κρούει τό εγερτήριον 
τά  πρεσβύτερα τών κορασίων εγείρονται πρώτα, 
άκολουθούσι δέ μετά ήμίσειαν ώραν τά  νεώτερα. 
Έ γερθέντα τά  κοράσια κατευθύνονται εις τους 
νιπτήρας, πλύνονται υπό τήν έπιτήρησιν βοηθού, 
αεθ’ δ τακτοποιούσι τάς κλίνας τ ω ν  αί πρεσβύ-
* λ -  -  ,τεραι καθοοηγουσι τα ; μικρότερα; εν τη  οικιακή 
ταύτη εργασία, ού μήν άλλά καί πάσ-η άλλη 
συναφεί. Τήν 7  */, ώραν τό πάν είνε ήδη έτοι
μ ον τά  κοράσια κατέρχονται τότε είς τό προσευ-
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χητήριον ένθα τελείτα ι ή κοινή καί πρώτη 
προσευχή, επικαλούμενης τής αρωγής τού Ύ ψ ί- 
στουό πως εύοδώση τά  έργα τής άρχομένης ημέ
ρας. ’Ακολουθεί ή λήψις τοϋ καφφέ εις δν προσ
τίθετα ι καί γάλα , έξαιρέτως δια τα  ευπαθέστερα 
τω ν κορασίων τη ν 8 Ίν ώραν αί αίθουσαι των 
παραδόσεων πληροϋνται. Ά ρ χ ο ν τα  ι πρώτον τά  
γραμματικά μαθήματα διαρκοϋντα δε επί δίωρον, 
ύποχωροΰσι προ τω ν εργόχειρων άρχομένων περί 
ώραν 10γ)ν . Την μεσημβρίαν παρά τέταρτον ο 
ό κώδων σημαίνει άπόλυσιν · τά κοράσια ευπρε
πίζοντα ι μικρόν, μεθ’ δ την μεσημβρίαν κάθηνται 
εις τό  γεΰμα. ’ Επακολουθεί δίωρος άνάπαυσις 
διαδεχομένη υπό τριώρου συνεχούς εργασίας ά- 
φιερουμένης εις τά  εργόχειρα· τά δεΐπνον παρα
τίθετα ι την 6. Μ. Μ. μεθ’ δ ακολουθεί μικρά τις 
ανάπαυσίς. ΓΙαρελθούσης τής τεταγμένης διά 
την ανεσιν ωρας, τά  κοράσια απέρχονται όπως 
προσευχηθώσιν εν κοινφ καί εύχαριστήσωσι τώ  
Θεψ διά τήν συντέλεσιν τώ ν  έργων τής ημέρας· την 
προσευχήν διαδέχεται ή μελέτη τών μαθημάτων 
τής επαύριον. Περί ώραν 8 Ίν τά  μικρότερα τών 
κορασίων άποσύρονται εις τούς κοιτώνας ενώ τά 
μέσης ηλικίας παραμένουσιν αχρι τής , άχρι 
τής 10*1« δέ τά  πρεσβύτατα, έφ’ δσον αί ώραι 
αύται δύνανται νά χρησιμοποιηθώσι πρός εργα
σίαν. Πέρα τής ΙΟ ί « τό παν ήρεμεί.

Ό  κύκλος τώ ν μαθημάτων, τών εργόχειρων, 
καί έν γένει τώ ν  έν τώ  καταστήματι διδαγμάτων 
οιεγραιρη επί τώ  ώρισμένφ σκοπφ τοϋ άναδείξαι 
τή » ορφανήν καί π τωχήν κόρην οίκονόμον χρι
στήν, φιλόπονου, διευθύντριαν οικογένειας είδυίαν 
τάς έσωτερικάς άνάγκα; τού οίκου καί ικανήν νά 
τάς θεραπεύη. Τοιαϋται άρχαί έκράτησαν εν τώ  
καθορισμώ τής δλης διδασκαλίας καί τής άλλης 
διά τώ ν χειρών εργασίας. Χημειών τάς εντυπώ
σεις μου έκ τής έπισκέψεως τού ορφανοτροφείου 
Χ α τζή  Κώστα παρετήρουν, προκειμένου περί 
γραμματικής διδασκαλίας, δ τι τό κατάστημα πα
ρασκευάζει έργάτας καί ούχί επιστήμονας· κατ’ 
αναλογίαν ταύτό λεκτέον καί ήδη. Έ ν  τώ  Ά μ α - 
λιείψ ΰπάρχουσι τέσσαρες διακεκριμένα·, τάςεις 
μαθημάτων ή τού νηπιαγωγείου, ή τού πρώτου 
προκαταρκτικού τμήματος, ή τοϋ δευτέρου προκα
ταρκτικού, καί τελευταία ή τώ ν στοιχειωδών Ε λ 
ληνικών καί γενικών μαθημάτων. Τά κοράσια δι
δάσκονται έν αΰταις τήν άπταιστον άνάγνωσιν 
καί γραφήν, τά  αναγκαιότερα τής πρακτικής 
αριθμητικής, συνοπτικήν γεωγραφίαν καί ιστο
ρίαν, Κατήχησιν καί Ίεράν ιστορίαν, άμα δε καί 
τάν τρόπον τοϋ τηρείν κανονικώς καί εύχερώς τά 
καθημερινά βιβλία τώ ν δαπανών τής οικογένειας· 
τής πατρίου γλώσσης ή διδασκαλία χωρεΐ καί μ ι
κρόν πέραν τής διδασκομένης εις τήν πρώτην 
τού 'Ελληνικού καθιστώσα τήν μαθήτριαν ικανήν 
νά κατανοή άριστα νά γράφη δέ επαρκώς καί 
ανευ ανορθογραφιών, ή τουλάχιστον άσυγχωρή-

| τω ν, τήν γλώσσαν. Τά κοράσια ελαύνει άξιέπαι- 
νον αίσθημα φιλομαθείας- διά τής άναγνώσεως 
όλ ιγ ίσ τω ν εκλεκτών καί καταλλήλων βιβλίων, 
προσιτών άνωτέρα άδειο;, άντλοϋσι ποικίλας στο ι- 
χειώοεις γνώσεις φυσικής, χημείας, βοτανικής, 
ορυκτολογίας, αστρονομίας. Βεβαίως τά  κοράσια 
τοϋ Άμαλιείου  γραμματικώς καί έγκυκλοπαιδι- 
κώς εΐσ ί κάλλιον κατηρτισμένα πολλών άλλων 
διδασκόμενων είς δημόσια σχολεία  έν τάξεσιν 

I άντιστοίχοις, ΰπερτεροϋσι δέ άσυγκρίτως κατά 
τάς γνώσεις τώ ν εφήβων τού ορφανοτροφείου Χα
τζή  Κώστα. Τούτο κεϊται μάλλον εις τό όςυνού- 
στερον καί φιλομαθέστερον τής γυναικός ή είς τόν 
τρόπον τής διδασκαλίας καί τόν ζήλον τού διδα
σκάλου.

Ή  σωματική τροφή δεν υστερεί παντελώς τής 
πνευματικής διά τό υγιές αυτής καί τό άφθονον. 
Τά κοράσια τρώγουσι δίς τής ήμέρας, εξαιρέσει 
τού πρωινού καφφέ· τό κρέας είνε ή πρώτιστη 
καί άναπόφευκτος τροφή, παρατιθέμενον τακ τι- 
κώ ; έκάστην μεσημβρίαν έν ένί έπαρκεστά- 
τψ  καί έπιμεμελημένψ έδέσματι. Α ί υπό ττς  
’Εκκλησίας διατεταγμέναι νηστείαι φυλάσσονται 
ακριβέστατα, τής έξαιρέσεως έπιτρεπομένης καί 
έπιβαλλομένης έν περιπτώσει άσθενείας, άναρ- 
ρώσεως, ή άλλης αδυναμίας. Καρπών χρήσις γ ί
νετα ι μέτρια, ό δέ οίνος, τώ ν νήσων συνήθως καί 
αρρητινωτος, ουδέποτε έλλείπει άπό τής τραπέζης 
τών κορασίων. ’ Εκτός τού κρέατος καί τοϋ άρτου 
τ ’ άλλα είδη τής καθημερινής άναλώσεως προμη
θεύονται κατά μεγάλας ποσότητας, πολλάκις δέ 
καί άπό Ευρωπαϊκών κέντρων άπ’ ευθείας. Έ ν 
ταΐς άποθήκαις τοϋ καταστήματος εϋρηται πάν
το τε  έπαρκεστάτη ποσότης όρύζης, καφφέ, σακ- 
χάρεως, βουτύρου, ελαίου καί λοιπών. Νέα κόρη 
έκ τών άνατραφεισών έντός τού ασύλου καί έκ- 
πΑηρουσών ήδη τεταγμένην έν τώ  καταστήματι 
υπηρεσίαν κρατεί τάς κλείδας τής άποθήκης καί 
τά βιβλία τής εισαγωγής καί δαπάνης τών ειδών. 
Έπεσκέφθην τήν άποθήκην καί έθαύμασα τήν 
κρατούσαν απανταχού τάξιν καί καθαριότητα. 
ΙΙαραπλεύρως άπλούται ή ιματιοθήκη περιλαμβά- 
νουσα τάς λινοστολάς τώ ν κορασίων κα τα τετα γ- 
μένας υπ’ αριθμούς είς κανονικά χωρίσματα  έντός 
ςυλίνων σκελετών. Έκάστη κόρη κέκτηται έπαρ- 
κεστάτην λινοστολήν υπό τήν άμεσον έπιτήρησιν 
ίοιας ίματιοφύλακος άνατραφείσης επίσης έν τώ  
καταστήματι καί ΰπηρετούσης έντός αυτού. Ή  
πληρεστάτη τάξις δύναται νά προταθή δικαίως 
ώς υπόδειγμα μιμήσεως καί διά τόν εύτακτότε- 
ρον ώργανισμένον οίκον.

Τό ζή τημα τής υγιεινής καί παν τό  πρός αυ
τήν συναφές έπιμόνως καί πεφωτισμένως μελε- 
τηθέν κατά τάς έσχάτας αυτού λεπτομέρειας 
έλύθη έν τώ  Ά μ αλιε ίψ  κατά τρόπον άσφαλέστα- 
τον καί μεμαρτυρημένως έπιτυχή. ’’Α ς μοί 
επιτραπή νά λεπτολογήσω μικρόν έπί τούτου·

Ε Σ Τ Ι Α 547

Τό ζή τημα τής υγιεινής άπησχόλησεν άνέκαθεν 
κυβερνήσεις καί σωματεία , πόσον δέ υπήρξε δ ί
καια ή μέριμνα αϋτη δέν είνε ίσως άνάγκη νά 
σημειωθή. Έ άν ό κλινικός έπιδαψιλεύη είς τόν 
άνθρωπον πολυτίμους υπηρεσίας, άποδίδων είς 
τόν άσθενή τήν άπολεσθεϊσαν υγιείαν του, ο 
ύγιεινολόγος δέν ευεργετεί ολιγώτερον τήν άνθρω- 
πότητα ένδεικνύων προκαταβολικώς τάς νοσογε- 
νείς εστίας καί διδάσκων τ ’ άσφαλή μέτρα πρός 
άποτρΟπήν τών αποτελεσμάτων. Τό Άμαλίειον 
είνε τό μόνου ευεργετικόν ίδρυμα έ νΈ λλά δ ι, έν φ 
ή έπιστήμη τής υγιεινής έτυχε πρακτικής έφαρ- 
μογής οϋτω έντελούς καί άκριβεστάτης, ώ σ τε  ού 
μόνον ν ’ άποδείξη τά θετικά έκ τής τηρήσεώς της 
άγαθά, άλλά καί νά έξοβελίση τάς συνηθεστέρας 
αδιαθεσίας καί καχεξίας τάς παρατηρουμένας συν
ήθως έντός καταστήματος πολυανθρώπου περι- 
λαμβάνοντος παιδία έπιρρεπή είς πάσας τής ηλι
κίας τω ν  τάς εύπαθείας. ’Αποδίδω φόρον τιμής 
είς τάς προσπάθειας τώ ν διοικητικών συμβουλίων 
πάντων τώ ν  έν Άθήναις ευεργετικών καταστη
μ ά τω ν  ή λύσιςδμως τοϋ προβλήματος τής «υ γ ιε ι
νής έν τοίς καταστήμασιν» ή μάλλον ή πλήρης 
επ ιτυχία  τής «  έφηρμοσμέν ης υγιεινής »  έπεφυ- 
λάσσετο είς τό  συμ,βούλιον τοϋ Άμαλιείου  καί 
τόν πολύτιμον αυτού έφορον, ή συμπαθής τού 
όποιου μέριμνα καί σπουδή-πρός ο ,τ ι  άφορφ τήν 
τύχην τώ ν ορφανών προϋκάλεσε τάς σιωπηλάς 
ευλογίας τώ ν  δυναμένων νά έκτιμήσωσι τό  μ έ 
γεθος καί τήν ευγένειαν τοιαύτης άφοσιώσεως.

Ά ς  έπιθεωρήσωμεν διά βραχέων τήν κρατού
σαν έν τψ καταστήματι υγιεινήν. Δύναται νά 
διαιρεθή είς δύο κατηγορίας· τήν άφορώσαν τούς 
ένοικούντας πρώτον καί τήν τού καταστήματος 
γενικώτερον καί ειοικοιτερον είτα . Έ ν  τή  πρώτη 
περιέχεται ή άρίστη δίαιτα ής άμυδρά έννοια 
έδόθη ήδη· ή δευτέρα άρχεται διά τής απολύτου 
καθαριότητος· τά  κοράσια άλλάσσουσι δίς τής 
έβόομάόος λινοστολήν, λούονται δίς τής έβόομά- 
δος τακτικώς διά σάπωνος καί ϋδατος θερμοκρα
σίας καταλλήλου πρός τήν έπ οχ ή ν τά παλαιά 
τού καταστήματος μαγειρεία μετεσχηματίσθησαν 
είς πρόχειρον λουτρώνα, ξύλινα·, ύψηλαΐ έμβάδες 
προφυλάσσουσιν άπό τού ψύχους τών πλακών τούς 
πόδας, τά  δέ μεγαλείτερα τώ ν  κορασίων επιμε
λούνται τώ ν  μικοοτέρων άπομάσσοντα τήν υγρα
σίαν καί διευθετοϋντα τή ν ΰγράν κόμην. Ουδέν 
κατάστημα τής φυσεως τού Αμαλιείου γνω ρ ι,ω  
έν Άθήνα ις ένθα τοιαύτη κατεβλήθη περί τήν 
καθαριότητα σπουδή, ένώ είνε γνωστόν άφ’ έτέ- 
ρου δτι πλείστα τούτων πάσχουσι καί τήν ασύγ
γνωστου τώ ν προχειροτάτων λουτήρων έλλειψιν. 
Κυρίως δμως είς τή ν έπικράτησιν τώ ν τής υγιει
νής ορισμών, είς τάς ήμερησίας απολυμάνσεις, 
καί ιδιαίτατα είς τόν άδιάκοπον δι’  άεροφόρων 
αερισμόν τώ ν κοιτώνων οφείλει τό  Άμ αλίε ιον 
τήν έκτακτον, τήν μοναδικήν βελτίωσ ιν τώ ν  υγι

εινών ορων. Ή  διαρκής καθαριότης άπέβη πρώ
τιστος σκοπός τής υπηρεσίας καί αϋτη έπετεύχθη 
διά μέσων επ ιτηδείων, περί τή ν ακριβή τώ ν όποιων 
έφαρμογήν κατεβλήθη έκτακτος καί ενδελεχής 
προσοχή. Τό έδαφος τοϋ καταστήματος καθαρί
ζε τα ι καθ’ εβδομάδα· οί οχετοί κατακλύζονται 
δι’ ϋδατος πλέον ή άπαξ τής ήμέρας, ούσίαι 
άπολυμαντικαί οίον φανική κόνις, θείικός σιόη- 
ρος, άσβεστος, άνθρακική καί λιθανθρακική κόνις, 
καί είτι άλλο παραπλήσιον ρ ίπ τετα ι τακτικώς εντός 
τώ ν  σωλήνων· οί το ίχο ι λευκαίνονται άπαξ τού 
μηνός κατά τήν θερινήν έποχήν, άπαξ δέ κατά 
διμηνίαν τάς άλλας ώρας· τό σύστημα τής το ι
αύτης καθαριότητος καί άδιαλείπτου άπολυμάν- 
σεως τηρείτα ι έν όμαλαΐς περιστάσεσιν. Έ άν 
δμως ένσκήψη έπιδημία τ ις  τό τε  έντείνοντα ι τά  
άπολυμαντικά μέτρα· τό έδαφος τοϋ νοσοκομείου 
καθαίρεται δι’ ϋδατος περιέχοντος φανικόν οξύ, 
οί το ίχο ι χρίονται έπ ιμελώς, άσβεστος δ’  ήμ ιε- 
σβεσμένη τηρείτα ι διαρκώς είς τήν αύλήν τοϋ 
καταστήματος έτοιμη πρός χρησιμοποίησιν. 
Ά λ λ ' ό άριστος καί σκοπιμώτατος τώ ν  νεωτερι
σμών είνε οί είς τούς κοιτώνας αεραγωγοί, άνα- 
δειχθέντες άληθή άλεξιτήρια κατά πάσης νόσου 
ή καχεξίας. Κύλινδροι έκ ψευδαργύρου 14 ·'·ύφε- 
κατομέτρων διάμετρον έχοντες, έτοποθετήθησαν 
έντός διανοιγεισών είς τούς τοίχους καί τά  πα
ράθυρα ο π ώ ν  τό  σχήμα τοϋ άεροφόρου είνε πα
ραπλήσιον πρός κεφαλαϊον Ζ, ή κατωτέρα κυκλι
κή άκρα τοϋ όποιου εϋρηται έντός τής ατμόσφαιρας 
τού κοιτώνος, ένψ ή άνωτέρα δ ια τελεί είς άμε
σον έπαφήν πρός τή ν υπαίθριον· ό άήρ τού κοι- 
τώνος θερμαινόμενος ύψούται έξερχόμενος διά 
τού εσωτερικού χάσματος, ένώ ό καθαρός τής 
άτμοσφαίρας ορμών διά τοϋ έξωτερικού καί χα- 
λαρούμενος έκ τής σχηματιζομένης έκ τοϋ σχή 
ματος τοϋ άεροφόρου άμβλείας εισέρχεται ήρέμα 
είς τόν κοιτώνα άντικαθιστών διαδοχικώς τά 
διαφθαρέντα ύπό τής αναπνοής ατμοσφαιρικά 
στρώματα. Τ ελείτα ι οϋτω αδιάκοπος καί ακίνδυ
νος άερισμός τό  ευεργέτημα τού όποιου άπέβη 
καταφανέστατου. Ή  άτμοσφαιρα τών κοιτώνων 
άνανεουμένη διαρκώς παραμένει ή αυτή πάντοτε, 
εύκραής, άοσμος, καθαρά, ελαφρά, με τά  άναλο- 
γούντα είς τήν ζω ή ν στοιχεία . Έκτος τώ ν  άερο
φόρων έτερος τρόπος υποδεεστέρου αερισμού είνε 
τά μεταξύ τοϋ δαπέδου καί τής θύρας τώ ν κοιτώ
νων άφιέμενα σκοπίμως κενά 2— 3 ύφεκατομέ- 
τρων. Έ ά ν  συμπέση κατά τούς χειμερινούς μή
νας τό ψύχος νά κρίνηται υπερβαλλόντως οριμύ, 
τό τε  φράσσεται δι’  άκτινοειδών πωμάτων αριθ
μός τις άεροφόρων, μετριαζομένης ουτω τής ορ
μής τού ρεύματος διά τοϋ τεθέντος πώματος άφ' 
ού, ώς έκ τής κατασκευής του, εισχωρεί πάλιν 
έντός τοϋ κοιτώνος ό καθαρός ατμοσφαιρικός 
άήρ. "Ετερον ευεργέτημα πρός τά  πολλά καί άπο- 
δεδειγμένα είνε δ τι ή άγορά καί ή τοποθέτησις
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εις τα  παράθυρα κοινού αεραγωγού, δυναμένου να 
όνομασθί) «  άλεξίνοσον»  δεν υπερβαίνει τα ; 
1 0 — 12 δραχμάς.

Κατά  τάς βεβαιώσεις τού αρμοδίου προσωπι
κού ή ατμόσφαιρα τω ν κοιτώνων τού Άμαλ'.είου 
μετά οχτάωρον εν αύτοΐς άνάπαυσιν τριάκοντα ή 
τεσσαράκοντα προσώπων ούδεμίαν κατά τήν 
πρωίαν παρουσιάζει διαφοράν της ατμόσφαιρας 
άλλων δωματίων κοινωνούντων άπ’ ευθεία; μετά 
του υπαίθρου. Τούτο είνε πλεονέκτημα άξιον τής 
προσοχής τής τε  Κυβερνήσεως καί τω ν  ιδ ιω τώ ν  
οί άναμιμνησκόμενοι τού μαθητικού βίου δτε 
εντός τω ν σχολικών αιθουσών οί παίδες άνεπνέο- 
μεν, άναπνέουσι δ ’ ε ίσ έτ ·, δλεθριώτατα μιάσματα, 
θά έκτιμήσωσιν άκριβέστερον τόν ευτυχή καί 
άπλούστατον νεωτερισμόν τόν προλαμβάνοντα 
πλείστα ; καχεξίας, υφ’ ών ταλαιπωρείται ή νεότης 
καί πάσαι έν γένει αί ηλικία·.· ούδέν λέγομεν περί 
τώ ν  στρατώνων ένθα τά  τέκνα ήμών καί οί αδελ
φοί π ο τ ίζω ντα ι ά ζω το ν  μικρόν διαφέρον τού δη
λητηρίου· περί φυλακών ούδε λόγος επιτρέπεται...

Τώ ν χορασίων ή ενδυμασία είνε όμοιό/ρωμος 
καί ομοιόσχημος, ή αυτή οέ καθ’ άπάσα; τάς 
ώρας τού έτους· κατά τόν χειμώνα μόνον παρέ
χ ετα ι το ίς κορασίοις βαρύτερόν τ ι  ένδυμα. Ή  
εξωτερική τώ ν  κορασίων περιβολή απαρτίζετα ι έχ 
λινοβαμβάκου εσθήτος φαιχς μάλλον μετά πε
ριλαίμιου λευκού καί ίμ προσθέ.Ια ς  εύστόχως κε- 
κομμένων άπάντων καί βραχέων τό περιπόδια 1 
είνε λευκά πλέκόμενα ΰπ’ αυτών τώ ν  μαθητριών, 
αί δέ έμβάδες άπλούσταται έκ δέρματος κοινού. 
Ή  λιτότης καί ή άπλότης άποτελούσιν ίδιον γνώ 
ρισμα τού καταστήματος- αί κλίναι τώ ν κορασίων 
ε ίσ ίν άπλουστάτης κατασκευής, άλλ ’ ή  καθαριό- 
της, στίλβουσα απανταχού, άναπληροΐ τόν πλού
τον και τή ν τ έ χ ν η ν  α ί χλινοστρωμναί πληρούνται 
διά χόρτου, τά  δε σκεπάσματα είσί τά  συνήθη 
άλλά καθαρώτατα. Ά π ό  τη ς  κορυφής έκάστη; 
κλίνης άναρτάται πήρα περιέχουσα τά  κτένια 
τή ς κόρης, εις έκαστον δε κοιτώνα έπιφαίνεται 
τής Παναγίας ή είκύν μετά λυχνίας άναπτομένης 
τή ν νύκτα. Έ κάστης αιθούση; προΐστατα ι ειδική 
βοηθός εντεταλμένη τή ν έπαγρύπνισιν τώ ν κα- 
Οευδουσών, ευχερεστάτην άλλως, καθ’ όσον έκά
στη κόρη μεγαλειτέοας όπωσούν ηλικίας έχει υπό 
τήν άμεσον αυτή ; προσοχήν καί άντίληψιν έ τέ  · 
ραν μικροτέρας ηλικίας ο ι' ήν είνε υπεύθυνος· ό 
δεσμός ουτος παράγει οίονεί σχέσ ιν  τρυφεράν 
μητρός πρός τό τέκνον· έν τή  τραπέζη  ή μικρο- 
τέρα κόρη παρακάθηται τή  προίσταμένη, δό; 
είπεΐν τή  μητρί της. Ή  πρεσβυτέρα τή ν ηλικίαν 
εφορεύει διαρκώ; τή ν μ ικροτέραν προσέχει επί 
τού ύπνου της, καί κατά τάς ώρα; τού φαγητού 
καί τής αναψυχής· τή ν  λούει, τήν περιποιείται, 
είνε υπεύθυνος διά τάς άθώα; της παραλείψεις, 
διά τάς παιοικάς της άτελείας, διά τά ενδύματα 
της, διά τήν έκμάθησιν τού μαθήματος καί τού

έργοχείρου τη ; · ή μικροτέρα ΰπείκει προθύμως 
καί εύγνωμόνως· συνάπτεται είδός τ ι  άδελφικού 
δεσμού καί εξάρτησις ευάρεστος πληρούσα χαράς 
τή ν άγρυπνούσαν καί τή ν ΰπακούουσαν τό  αίσθη
μα τής αμοιβαίας αγάπης, ό εύγενής πόθος τού 
παρασχείν υπηρεσίας πρό; τάς άσθενεστέρας, 
συνείδησις απεριόριστος καθήκοντος, σεβασμού, 
καί φιλοστοργίας αυτόχρημα υίίκής θάλλει άκ- 
μαίως έντός τού ασύλου, ή δε έν αύτώ εισαγωγή  
καί ανατροφή δύναται, υπό τινα  έποψιν, νά  θεω- 
ρηθή ώς μετριάζουσα ίσχυρώς τήν ένσκήψασαν 
συμφοράν τής δρφανίας. Τοσούτω μέγα πρέπει 
νά κριθή τό ευεργέτημα τής έν τφ  άσύλω παρα
δοχής.

Ή  εισαγωγή  όμως δέν είνε άτυχώς ούτε εύ
κολος ούτε πάντοτε κατορθωτή· πρέπει νά ύπάρ- 
χη  χώρος διαθέσιμος, πρέπει νά συντρέχωσιν αί 
διά τή ν εισαγωγήν τής ορφανής περιστάσεις, 
πρέπει νά προηγηθώσι προεισαγωγικαί τινες δια
τυπώσεις. Έ  λύπη ήν βεβαίως θά δοκιμάζωσι τά  
μέλη τού συμβουλίου όψέποτε αναγκάζονται νά 
φράσσωσι τά  ώ τα  εις τή ν έπικλητικήν φωνήν τώ ν  
αίτούντων, άναγχαζόμενα ν’ άρνώνται ένεκα άνε- 
παρκείας μέσων, φαίνεται μοι μία τών βαρυτέ- 
ρων θυσιών εις 3ς εύγενώς υποβάλλονται α ί φι
λάνθρωποι ψυχαί, καθ’  δσον είνε υπερβαλλόντως 
πικρόν ν ’ άρνήταί τις- εις τούς ατυχείς, καί άρ- 
νούμενος νά πάσχη διότι ήναγκάσθη ν ’ άρνηθή. 
Εάν ήρκει μόνον ή αγαθή πρόθεσι; τού ατόμου 

δπω; άπομάξη τό  δάκρυον τής δυστυχίας, εάν ό 
ειλικρινής συμμερισμός τού πόνου τού άλλου, 
οί θερμοί λόγοι τής παραμυθίας, τό  άνυποκρί- 
τω ς  έπιδεικνύμενον ενδιαφέρον ήρκουν νά έπου- 
λώσωσιν οδυνηρά τραύματα λυμαινόμενα τό κοι
νωνικόν σώμα, βεβαίως τά  δεινά τής άνθρωπό- 
τητος θά ησαν όλιγώτερα, συνεχεστέρα δέ ή 
χαρά τώ ν άξιουμένων νά προλαμβάνωσιν ή με- 
τρ ιά ζω σ ι τάς θλίψεις καί τή ν άπόγνωσιν τώ ν  θυ
μάτων τής κακοδαιμ.ονίας· ή προθυμία ομως τού 
πνεύματος ουδέποτε ήρκεσε μόνη· απαιτείτα ι καί 
τ ι  πλέον ταύτης· απαιτούνται τά  μέσα, ό α ιώ 
νιος ουτος καί παντοδύναμος μοχλός πάση; κινή- 
σεω ; καί παντό ; έργου· τά  μέσα, ή απορία τώ ν 
όποιων συντρίβουσα τόν πένητα έν τή  έπ ιμό- 
χθω πάλη τού άβιώτου βίου, πικραίνει καί τόν 
εϋπορον άτε δή περιορίζουσα τάς φιλανθρώ- 
πους διαθέσεις του καί παρακωλύουσα τή ν εύρυ- 
τέραν εφαρμογήν σχεδίων εύγενών άναστελλο- 
μένων πρό τής άδυσωπήτου τώ ν μέσων άνεπαρ- 
κείας . . . .

"Οροι απαράβατοι τής έν τώ  καταστήματι απο
δοχής τώ ν κορασίων είνε ή πατρόθεν καί μη
τρόθεν όρφανία καί ηλικία άπό 7 — 10 ετώ ν. Τό 
ειδικόν άρθρον τό  καθορίζον τό ν  τρόπον τ ή ;  εισ
αγωγής ύπέστη ποικίλας άπό τής αρχική; ψη- 
φίσεώς του μεταρρυθμίσεις, καί τούτο είνε εύνόη- 
τον, καθ’ δσον ή πείρα πολλά έδίδαξβν εκτοτε,

αί ί έ  άνάγκαι ηϋξησαν μετά τώ ν δυσχερειών. 
Εις τήν διοικούσαν επιτροπήν επετράπη νά παρα- 
δεχθή εις τό ορφανοτροφείον καί μόνον τά  πα
τρόθεν ή μητρόθεν ορφανά επ ί μηνιαία καταβολή 
35 δραχμών υπό συγγενών είτε άλλων, καί εισ
φορά διακοσίων πεντήκοντα δρ. έφ’ άπας λόγω  έγ- 
καταστάσεως. Εΐσαγομένης τής καινοτομίας ταύ
της έλήφθη ΰπ’ οψει καί ή πιθανότης τής βαθ
μιαίας άλλοιώσεως τής ειδικής τού ασύλου απο
στολής καί τής φύσεως, έφ’ φ καί ρητώς έθεσπί- 
σθη ό τι ό αριθμός τώ ν επί τροφείοις είσαγομένων 
κορασίων έπ ’ ούδενί λόγψ δύναται νά ήνε 
άνούτερος τού ενός πρός δέκα. Τό εϋστοχον τής 
όιατάξεως ταύτης είνε προφανές· τού χρόνου 
προϊόντος ήδύναντο πάσαι α ί διαθέσιμοι θέσεις 
νά καταληφθώσιν υπό κορασίων οί συγγενείς 
τώ ν όποιων ήδύναντο νά καταβάλλωσι τροφεία 
καί δίδακτρα, οίίτω δε θά ήδικούντο τά  ενδεέ
στατα  καί πάντη άπορα ορφανά ΰπέρ ώ ν καί 
κυρίως έθεμελιώθη τό  ίδρυμα. Οί ορισμοί οΰτοι 
έν τούτοις καί το ι πρότερον τροποποιηθέντες ΰπε- 
βλήθησαν μεταγενεστέρως εις προσθέτους τροπο
ποιήσεις* έ ν τή  γενική συνελεύσει τής 2 1 Ί «  Νοεμ
βρίου 1882, ή τις διαμενεί αξιομνημόνευτος καθ’ 
δσον κατ’ αυτήν έπετελέσθη έργον βρκδυνάσης 
δικαιοσύνης, άποδοθέντος ε ί; τό κατάστημα τού 
αρχικού αυτού ονόματος, κατά τήν συνέλευσιν 
τού έτους έκείνου είσηγουμένης τής κυρίας προέ
δρου ή ολομέλεια άπεφήνατο δτι αντί τώ ν πρώην 
3ο  δραχμών τώ ν καταβαλλόμενων μηνιαίως διά 
τροφεία τώ ν  υποτρόφων έν τώ  καταστήματι δέον 
νά καταβάλλωνται εφεξής δραχμαί νέαι 4 0 , αί 
δέ καταβυλαί τώ ν  μελών καί αί τής πρώτης 
τώ ν κορασίων έγκαταστάσεως νά τελώ ντα ι εις 
νέας δραχμάς· άλλ ’ ή σπουδαιοτέρα τροποποίη- 
σις ήν ή ψηφισθεϊσα ώς πρός τήν αναλογίαν 
τής εισαγωγής τώ ν υποτρόφων κορασίων πρός τά 
οωρεάν είσαγόμενα ορφανά· είδομεν δ τ ι ή  ανα
λογία αύτη είχεν ώς 1 πρός 1 0 , οϋτω δ’ έκρί- 
νετο παρουσιάζουσα άποχρώσας εγγυήσεις ΰπέρ 
τής διασιόσεως τού αρχικού καί διαρκούς τού κα
ταστήματος σκοπού· σοφώτεραι ομως σκέψεις 
ΰπό τής πείρας ένδειχθείσαι ΰπηγόρευσαν τήν 
μεταβολήν καί τής όιατάξεως ταύτης έπ ’ ώφελεία 
τών πενήτων έφ’ ψ καί κοινή ψήφω ή γενική 
συνέΛευσις άποοεχθείσα τήν πρότασιν τής κυρίας 
προέδρου έθεσπίσατο δπως έφεξής ή αναλογία τώ ν 
έπί τροφείοις καί διδάκτροις είσαγομένων εις τό 
Ά μαλίε ιον κορασίων ή ώς I πρός 15 αντί τών 
πρώην 10, προτιμωμένων καί έν τή  περιπτώσει 
τούτη τώ ν άπορωτέρων έκ τώ ν κορασίων. Α ί 
ψηφισθεΐσαι μεταρρυθμίσεις ΰποβληθεϊοαι έίς τήν 
κατά νόμον επιδοκιμασίαν τής Κυβερνήσεως έτυ- 
χον τής έγκρίσεως αυτής.

Εννοείτα ι δ τ ι δεν σκοπούμεν, ούδ’ είνε δυνα
τόν, ν’ άναγράψωμεν ενταύθα τό  καταστατικόν 
καί πάσας τάς λεπτομερείας τάς άφορώσας τό
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κατάστημα, περί ών εύφήμως πάντοτε θά έλάλει 
τ ις . Ήδυνάμεθα νά περιγράψωμεν μ ε τ ’ άκριβολο- 
γίας,λόγου χάριν, τά αναγόμενα εις τήν εσω τερ ι
κήν ΰπηρεσίαν, νά μνημονεύσωμεν έπί παραδείγ- 
μα τι τού πλυντηρίου τού καταστήματος, δπερ δια- 
σκευασθέν μηχανικώς ΰπό τάς οδηγίας τού δια
κεκριμένου διευθυντοϋ τώ ν εργοστασίων τώ ν  με
ταλλουργείων τού Λαυρείου, άπέβη έπιτηδειότατον 
πρός τόν σκοπόν, ικανοποιούν τάς άνάγκας τής 
καθαριότητος· δταν τ ις  μάθη δτι ό παραδιόόμενος 
έύ 'όομαόια ίως  πρός πλύσιν λευκός ρουχισμός 
τώ ν κορασίων καί τού προσωπικού συμποσούται 
εις 3 ,000  τεμάχια , θά έννοήση δ τι δέν πρό
κειται περί τίνος άσημάντΟυ ή άναξίου λόγου, καθ’ 
δσον τρισχίλ.ια τεμάχια  καθαριζόμενα καί ετοι
μαζόμενα έβδομαδιαίως είνέ τ ι  άξιον άν ούχί 
τής έκπλήξεως τουλάχιστον τής προσοχής, λαμ - 
βανομένου ΰπ’ οψει δ τι ζώ μ εν έν Έ λλάδ ι, καί 
δ τι δέν εχομεν άφθονα τά  μέσα ουδέ τους ειδι
κούς ανθρώπους δπως αλλαχού. Καί περί ικα
νών άλλων ήδύνατο προσέτι νά δοθή εύρυτέρα 
είδησις. ’ Εκ τώ ν παρατεθέντων ομως έκρινεν 
ίσως ό αναγνώστης τά  περί τού καταστήματος, 
ή δέ παράλειψις κεφαλαίων τινώ ν ή λεπτομερειών 
έλπίζομεν δ τι δέν παραμορφώνει τήν δλην τού 
καταστήματος εικόνα, ήν διά βραχέων καί ά τε -  
λώς έπειράθημεν νά χαράξωμεν.

( Έπίτχ! τ·ι τ<λος).
Σ π τ γ ια ο ν  Π α γ α ν κ α ιιε

ΕΝ Β Ο Τ Α Γ Α Ρ Ι Κ Ι Ι  ΧΩ ΡΑ
ΕΞ Ο ΔΟ ΙΠ Ο ΡΙΚΟ Ν  ΑΝ ΑΜ Ν Η ΣΕ Ω Ν  
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Γάβροβον - Τ·ύρνα5 ον.

Έ ν  τή  νπωρβί*. —  Ή  όδός μ.έχρ« Γαβρόβον. —  Το Γα- 
ί ρ ο ίο ν .  —  Ό  Τσολάχ ΓΙιχλιβάν. Είς άλλο; Τούρκος χχ'ι 
; ! ;  άλλος ΙΙ«χλι6άν. —  Τσάρεδο -λιιδάό. —  Αρίνοβο. — 
Τύρνοδυν. "Αποψις τής «όλεως. —  Άρδχν:τοχωρι. —  Τό 
τουρχιχόν χνεύμχ. —  Έλλην.χού «νεύματος «χίδρκτις. —  
’ Εκλεκτή Βουλγάρων χο:νωνϊα. —  Άρχτ'.χόν όριον. θεολο- 
γική Σχολή. Ή  Ελληνική γλώοβα εν αυτή.

’ Π όδός άπό τού μέρους τούτου δέν είνε τό 
σον έπιμεμελημένη· ή αμαξιτός, εάν ΰπήρξεν, 
είνε κατεστραμμένη πλέον, οί ελ ιγμοί είνε ίδ ιο - 
τροπώτεροι, άλλ ’ ή κλιτΰς είνε ήπιωτέρα, τό πα
νόραμα πέριξ θελκτικώτερον καί έν γένει κα
τέρχετα ι τις μετά μείζονος γλυκυθυμίας, διότι 
κατέρχεται πρώτον, καί δ ιότι έχει οπωσδήποτε 
πρό οφθαλμών τό τέλος τής έπί τού όρους ’Οδύσ
σειας. Καί ήδη είμεθα εις τήν υπώρειαν. Α 
γροικία τ ις  έν ή καί ό σταθμός τής όροφυλακής 
παρέχει τό πρώτον άσυλον. Μετά τήν έξέτασιν 
τού διαβατηρίου καί τή ν έρευναν τών αποσκευών 
σάς δίδουσι καιρόν δπως αναλάβητε δυνάμεις. ' ! )
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αρχηγός της όροφυλακής δέν είνε πλέον τόσον 
αυστηρός δσψ κατ’ άρχάς έφάνη. Εκείνος δστις 
είχε σάς προσαγορευτεί έν αρχή τόσον βλοσυ- 
ρώς καί ΰπό τό  προσωπείου του όποιου ένομ ίζε- 
τβ δ τι ανακαλύπτετε τόν αρχηγόν συμμορίας ή 
τουλάχιστον τόν φοβερόν τού βουνού φρούραρχον 
σάς ομιλεί τώρα διά τού «  Κύριε » ,  σας προσ
φέρει πύρ δπως άνάψητε τό σιγάρον σας, όμ ιλεί 
μ ε τ ’ εύλαβείας περί τώ ν  ληστών, «  οί όποιοι 
εύτυχώς είς αυτά τά  μέρη δέν υπάρχουν»  καί 
σάς δίδει τέλος να έννοήσητε δ τι παρετήρησεν 
εις τό  βάθος τού μαρσιπίου σας φυσίγγια  πολύ
κροτου, τά  όποια μολονότι άπηγορευμένα, άλλα 
δέν τά  έθιξε, διότι δέν έχετε  πολύκροτον.

—  Καί αν ε ίχα  ;
•—  Μά 'ξεύρω κ’ εγώ, δέν πρέπει νά έχητε. 

Είνε, βλέπεις, άπηγορευμένον.
Έ ν  τ ώ  μεταξύ ό μικρός εκείνος οδηγός επω

φελείται τήν ευκαιρίαν δπως τονίση τάς δυνάμεις 
του δι’  ϊσχυράς δόσεως ρακής, καί τό τε  πλέον ! 
εξηγείτε δλην εκείνην τή ν πεποίθησιν, μεθ’ ής 
ό πατήρ αύτοϋ σάς τόν συνίστα. Είς τόπον 
δπου ό άνήρ έκτιμάται έ τ ι εκ τού ποσού τής 
ρακής ήν καταναλίσκει, ό μικρός αύτός διάβο
λος δέν δύναται νά είνε ή τέλειος άνήρ ήδη.

Ή  όδός άπό τής υπώρειας μέχρι τού 1’αβρό- 
βου ούδεν έκτακτον παρουσιάζει. Είνε αύλών έ λ ι-  
κοειδής, εκατέρωθεν τού όποιου άναδύουσι χλοε- 
ραί καί κατάφυτοι παραφυάδες τού Λϊμου καί είς 
τό  βάθος άρχεται ήδη νά σχη μ α τίζη τα ι ό Γ ιάν- 
τρας παραλλήλως τής όδού παραλαμβάνων τά 
άπό τώ ν διαφόρων κοιλάδων άναβλύζοντα ύδατα. 
Χωρικός τ ις  άπαντών σάς υπενθυμίζει διά τού ι 
χαιρετισμού δ τι είνε μετά μεσημβρίαν, γυναί
κες έφιπποι ών τό φύλον μόλις υποπτεύεται έκ 
τού τρόπου καθ’ δν ίππεύουσιν, έπιστρέφουσιν είς 
τά  χωρία τω ν , τά  όποϊα διακρίνει τις μακρόθεν 
μεταξύ τώ ν εξοχών τού δρους έκ τού άναθοώ- 
σκοντος καπνού. Μετά μιας καί ήμισείας ώρας 
δρόμον είσθε τέλος έν Γαβρόβψ.

Ή  πόλις Γάβροβον είνε ή πρώτη άπαντώσα 
άπό τού Αίμου πόλις. 'Ορεινή καί αύτη κεΐται 
έντός προεκβολής τού αύλώνος, δν διήλθέ τ ις  άπό 
τής υπώρειας, μικρόν άνοιγομένου, διαρρεομένη 
κατά μέσον ύπό ποταμού, ζευγνυμένου διά δύω 
γεφυρών. Ή  έτέρα τούτων ή καί στερεωτέρα έκτί- 
σθη άνθ’ ένός παρασήμου χορηγηθέντος ύπό τού 
Μ ιδχάτ-πασσά είς τόν πλουσιώτερον τώ ν κατοί
κων. Ό  τελευταίος γο γγύ ζε ι σήμερον κατά τού 
όθωμανού σατράπου, άλλ’ οί κάτοικοι δέν παύουσι 
νά θεωρώσιν εύεργέτας άμφοτέρους. Α ί οίκίαι είσί 
τό  πλείστον διώροφοι καλυπτόμεναι ύπό μελα
νών πλακών άντί κεράμων, ή δέ μητρόπολις 
αύτής μία τώ ν μεγαλοπρεπέστατων εκκλησιών τής 
Βουλγαρίας. Έ χ ε ι  τήν άγοράν αύτής κατά μήκος 
τής κυριωτέρας άρτηρίας, ή τις διέρχεται τήν πό- 
λ ίν, μικράν τινα  βιομηχανίαν σειρητίων καί μαλ- |

λίνων ύφασμάτων, είς ήν ούκ ολίγον συντελεί καί 
ό διαρρέων ποταμός, καί ζωηρότητά τινα  εμπο
ρικήν ένεκα τώ ν  συγκοινωνιών αύτής πρός τά  χ ω 
ρία τού βουνού. Οί Τούρκοι μολονότι διαβατικοί 
δέν είνε σπάνιοι, άλλ ’ εις "Ελλην είνε οπωσδή
ποτε φαινόμενον. ’ Εντεύθεν τό αίσθημα τού μ ι
σελληνισμού είνε χαλαρώτερον ένταύθα, ίσως δέ 
καί άγνωστον, ό δέ φανατισμός περί τό κάλυμμα 
τής κεφαλής, δπερ είνε τό έμβλημα τώ ν ρωμυ- 
λ'.ωτών Βουλγάρων πρό παντός, είνε πάντη ά
γνωστος. Δυνατόν νά φέρη τις  τό  τουρκικόν φέ- 
σιον ή πίλον κατά τόν τρόπον τώ ν ’ Ελλήνων 
ναυτικών, είνε δλως άδιάφορον τοίς Γαβροβίταις. 
'Γπάρχουσι μάλιστα  καί νέοι εγχώριοι επιτηδευό
μενοι ποικιλίαν περί τούτο. Έ ν  γένει δμως ό 
ιματισμός είνε τώ ν άνατολικών Βουλγάρων, δια
φόρων δλως τού πρός ουσμάς καί περί τήν Σό
φιαν καί έχων κοινόν μόνον τό  έκ δοράς προβάτου 
κάλυμμα, δπερ έν τούτοις καί αύτό είνε κατά 
προτίμησιν μελανωτέρου χρώματος. Α ί γυναίκες 
φέρουσι τήν έσθήτα τώ ν Βυζαντινών καί τό  φα
κιολιού, άλλά τούτο είς τάς πόλεις μόνον, ίσως 
δέ καί είνε λείψανου τού Βυζαντινού πολιτισμού, 
ούτινος ίχνη άληθώς νομ ίζει τις δτι διακρίνει 
είς τόν άστικόν βίον ένταύθά τε  καί έν ΐυρνόβω.

Έ ν  τή  πόλει ταύ τη  δέν ευρίσκει τ ις  ξενοδοχείου 
ή μόνον δταν ύπάρχωσι 'Ρώσοι, καί τό  ύπαρχον 
ήδη δέν σάς προμηθεύει ή μόνον κλίνην πρός άνά- 
παυσιν. Ά φ ' ετέρου δμως δύνασθε ν ’ άκούσητε έν 
τώ  καφενείψ τού ξενοδοχείου σωρόν διηγημάτων 
περί τώ ν  άνδραγαθημάτων τού Τσολάκ ΙΙεχλιβάν.

—  ’Α λλά  τις ούτος ό Τσολάκ Π εχλιβάν;
—  Έ ,  φίλε μου ! είνε φοβερός ληστής έκ 

Σέλβι, γνω ρ ίζει τόν τόπον σπιθαμήν πρός σπι
θαμήν.

Καί διηγούντο ούτως δτι τήν μίαν ημέραν έμ- 
φανίζετα ι ενώπιον τής Σούμλας, φεύγει είς τόν 
Αίμον, καί ένώ σκέπτονται νά τόν καταδιώξωσιν 
εκεί, μετά τινας ημέρας άναφαίνεται είς Μ πέλ- 
λαν, γυμνόνει δύω άξιωματικούς τώ ν όποιων 
άφαιρεϊ τά  ξίφη, άλλά τοίς χαρ ίζει τήν ζωήν 
καί διασπείρει τόν τρόμον πανταχού.

—  Καί δέν τόν καταδιώκουν, δέν τόν συλλαμ
βάνουν έπί τέλους ;

—  Ποιός νά τόν συλλάβη ; Αυτόν ! Ό  διάβολος 
δέν ήμπορεί νά τόν συλλάβη.

Ούδεν όνειρον είόον άληθώς τήν νύκτα περί 
τού Τσολάκ Πεχλιβάν. Mol έφάνη δ τι οί θαυμα- 
στα ί τώ ν άνδραγαθημάτων του τοσούτον είχον 
υπερθεματίσει, ώ σ τε  κατήντα άληθώς μυθώδες 
πρόσωπον. Ά λ λ ’ ύπό τάς ένθαρρυντικάς αύτάς 
διηγήσεις έπρόκειτο οπωσδήποτε νά έξακολουθή- 
ση τό ταξείδιον. Τούρκος τ ις  υψηλός, μεγαλοπρε
πής, παρών τή ν  προτεραίαν είς τάς διηγήσεις, 
μοί έπρότεινε νά μοί προμηθεύση άμαξαν. Ί Ι τ ο  
καί αύτός έκ Σέλβι. Ά λ λ ’ άκόμη καί ή άμαξα τήν 
όποιαν μοί έπρότεινεν ήτο έκ Σέλβι, καί περι-
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πλέον ό ιδιοκτήτης αύτής έπίσης Πεχλιβάν. Τό 
πράγμα καθίστατο σπουδαίου. Εύτυχώς ό πρώ 
τος όθωμανός ήτο φιλήσυχος άστός, έμπορος 
προβάτων, αύτός εκείνος είς δν άνήκε τό  συναν- 
τηθέν έπί τού Αίμου ποίμνιον, καί δστις ευχαρι
στείτο  δ τι ηύρε νά συνομιλήση μ ’ ένα γκ ια - 
ούρην, δστις δέν ήτο Βούλγαρος, άνθ' ού άσμενος 
προσέφερε τή ν μεσολάβησιν αύτού διά τή ν εύρε- 
σιν άμάξης, ό δέ νέος Πεχλιβάν, ό ιδιοκτήτης 
τής άμάξης, άκριβώς έμίσει τόν συνώνυμόν του 
Πεχλιβάν δτι κατέστησε τό  όνομά του ύποπτον, 
τούθ' δπερ έπεκύρωσε καί ό ξενοδόχος, διαβε- 
βαιών δτι δέν υπάρχει Πεχλιβάνης άγαθώτερος 
τού Μουσταφά, δπως δέν ύπάρχει άλλος- χειρό

τερος τού Τσολάκ.
—  Καί ακόμη ’ ξεύρεις; προσέθηκε θέλων νά 

χαριεντισθή. "Ολοι οί πεχλιβάναι είνε ενα γέ
νος. ΙναΙ κόρακας κοράκου ’ μάτια δέν β γά ζε ι.

Ύ π ό  τάς διαβεβαιώσεις ταύτας δύω Τούρκων 
καί ένός Βουλγάρου ή άμαξα άνεχώρησε τήν 
πρωίαν τής 28  σεπτεμβρίου διά Τύρνοβον άνευ 
τού Πεχλιβάν έν τούτοις. Ό  αμαξηλάτης αύτού 
ήτο άλλος τ ις  έκ Σέλβι καί ούτος, άλλ ’ αύτός 
πλέον χριστιανός, καί δστις εύτυχώς ε ίχ ε  πολύ 
μικράν ιδέαν περί τού φοβερού ληστού.

—  Διάβολε ! είνε τόσα ταξείδια  πού κάμνω 
καί δέν μού συνέβη τίποτε μέ τόν Τσολάκ αυτόν. 
Μού φαίνεται ’σάν παραμύθι, έλεγεν άποτεινόμε- 
νος πρός άλλον αμαξηλάτην Τούρκον, δστις έφερε 
τρείς Βουλγάρους είς Τύρνοβον.

—  Παραμύθι, έ ! τψ άπήντησεν εκείνος. Τά 
λέγεις , διά νά δώσης θάρρος είς τούς Γχοσποδή - 
n/âsç τούς ίδικούς μου. Ά λ λ ά  μή σε μέλη· είνε 

γενναίοι αύτοί.
Ή  τελευταία φράσις τού όθωμανού άμαξηλά- 

του δέν ήτο άληθώς τοσούτον άδολος. Ή  ειρωνεία 
ήτο προφανής, άλλ’ οί Βούλγαροι, τουλάχιστον 
κατά τά  μέρη ταύτα, δέν άπηλλάγησαν όλοσχε- 
ρώς τής ύπεροχής τού οθωμανικού στοιχείου· ή 
ειρωνεία ού μόνον παρήλθε τή ν  φοράν ταύτην α
παρατήρητος, άλλ ’ έπανελήφθη άκολούθως καί 
πολλάκις, μέχρις ού ήναγκάσθησαν ούτοι νά δια- 
μαρτυρηθώσιν, ένώ ό Τούρκος διά μιάς πάλιν φρά- 
σεω; τούς έξηυμένισεν. Ή ξευρε καλά ό άνθρω

πος τή ν φλέβα των.
Μεταξύ Γαβρόβου καί Τυρνόβου ή όδός εξα

κολουθεί ούσα ορεινή πάντοτε. Ό  Αίμος έξακο- 
λουθιί προβάλλων τάς διακλαδώσεις του, ή άμα
ξα άνέρχεται πολλάκις έπί ύψηλοτάτων ράχεων, 
ένώ ό Γιάντρας εκφεύγων απομακρύνεται ϊνα 
διέλθη διά χαραδρών. Έ ν  τφ  μέση» τής όδού σχη
μ α τίζε τα ι γραφικώτατος αύλών μετά εύρυτέρου 
σχετικώς όρίζοντος, ένθα ανευρίσκει τ ις  τό ν  πο
ταμόν δν άπώλεσε πρό δύω περίπου ωρών, καί 
παρ' αύτψ φαιδρόν χωρίον μικρόν, άλλ ’ δπερ 
έχει τή ν  δψιν πόλεως. Είνε τούτο τό 'Γσαρεβο- 
λειβάδ, δηλαδή βασιλικόν λειβάδιον, άλλά μή

| φαντασθή τ ις  νά φιλολογήσει μετά τώ ν  Βουλγά
ρων δτι τό λειβάδιον είνε λέξις ελληνική. Πιθα
νόν νά τό  παραδεχθώσι κατά βάθος, ά λλ ’ ό πα
τρ ιω τισμός αύτών ουδέποτε έπιτρέπει νά όμολο- 
γήσωσιν αναφανδόν τήν ελληνικότητα τής λέ- 
ξεως. Τό Δρένοβον, δπερ άπαντφ κατόπιν, είνε 
πόλις άξιολογωτέρα τούτου, ή ττον δμως άξιόλο- 
γον τού Γαβρόβου, καί ή όποια δέν έχει ούτε 
τήν χάριν τού Τσάρεβο Λειβάδ ούτε τή ν σ χ ε τ ι
κήν ευπρέπειαν τού Γαβρόβου. "Ο ,τι πρό πάν
τω ν έννοεϊται διά τού ονόματος τής πόλεως θά 

εύρη τ ις  έν Τυρνόβω πλέον.
Μετά επτάωρον τραχείαν πορείαν είμεθα έμ

προσθεν τής τελευταίας πόλεως. Ή δη  βλέπομεν 
αυτήν μακρόθεν άπό τής τελευταίας ράχεως ήν 
διέρχεται ή  άμαξα, άλλ ' έν τή  καθόδω άπ ’ αύ
τής εύρίσκεταί τις έντός φαραγγώδους όδού. 
Κατάλληλον τω όν τι μέρος διά τόν Τσολάκ Πε- 
χλιβάν, δστις έν τούτοις δέν έμφανίζετα ι καί έν
ταύθα δσον ουδέ άλλαχού. Ό  ποταμός Γ ιάν
τρας έπανήλθε πάλιν "να χωρήση παραπλεύρως 
τής όδού, καί ήδη έμπροσθεν τής πόλεως δ ιέρχε
τα ι διά πετρώδους ρωγμής, τήν όποιαν φαίνεται 
άνοίξας διά τώ ν  ιδίων του προσπαθειών έν δη
μιουργική τ ιν ι σ τιγμ ή . Α ί δύω πέτραι ώς άλ
λα·. συμπληγάδες αίωροΰνται άπειλητικαί, διέρ
χ ετα ι τ ις  παραλλήλως τφ  ρείθρφ τού ποταμού 
τά στενά καί ιδού άπαντικρύ ή ΐύρνοβος.

Ή  Τύρνοβος, ή πόλις τών τσάρων, ή ιερά ού
τω ς είπείν μητρόπολις τώ ν Βουλγάρων, κειμένη 
άκριβώς έν τή  καρδία τής Βουλγαρίας, καί έχου- 
σα παρελθόν καί παραδόσεις πολιτικάς καί έκ- 
κλησιαστικάς, είνε ή πέμπτη κατά τόν πληθυ
σμόν —  πρό αύτής ύπάρχουσιν ή Σόφια, Ρουσ- 
τζούκ, Σούμλα καί Βάρνα —  άλλως δμως ή πρώτη 
τώ ν  βουλγαρικών πόλεων. Κειμένη έπί λόφου 
κωνοειδούς, ώς άκρόπολις τό σύνολον, καί περ'.ρ- 
ρεομένη τοξοειδώς ύπό τού Γιάντρα πρός άνατο- 
λάς, παρέχει θέσιν έξαισίαν. Έ ξ  άποστάσεως 
ήδη βλέπει τ ις  τό σύνολον αύτής, τάς οικοδομάς 
κλιμακηδόν ύπερκειμένας καί τόν πληθυσμόν εν 
όργασμφ ώς ζω ή ν  κυκλοφορούσαν έν τώ  σώμα- 
τ ι. Πρό αύτής έν άποστάσει δεκαλέπτφ υπάρχει 
προάστειον, έν ώ  πρότερον είδικώς έκαλλιεργείτο 
ή βομβυκοτροφία καί σώ ζε τα ι μεταξουργείου καί 
νύν έτι. ’Αριστερόθεν πρός τό νοτιοδυτικόν άνα- 
φαίνεται χαριεστάτη  έντός συνβένδρου κοιλάδος 
έξοχή καί έν  άπόπτω πρός άνατολάς κώμη τις 
άλλη ής ή ευπορία τώ ν  κατοίκων μαντεύεται έκ 
τώ ν οικοδομών. Ή  τελευταία είνε τό  Ά ρβανι- 
τοχώριον, ού οί κάτοικοι, μετανάσται "Ελληνες, 
πρό αίώνος περίπου άποικήσαντες έκεί, όμιλούσι 
καί νύν έ τ ι τήν ελληνικήν έ.ν τα ίς πρός άλλήλους 
σχέσεσ ι. Τό σύνολον ούτω καί τό πλαίσιον τής 
πόλεως είνε πράγματι έκ τώ ν εύνοΐκωτάτων καί 
τώ ν προξενούντων τή ν άρίστην αίσθησιν. Ά λ λ ά  
καί έσωτερικώς ή έντύπωσις αύτη δέν άπόλλυται
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καθ’  ολοκληρίαν. Α ί οίκοδομαί δεν εχουσι πράγρια- : 
τ ι  τό έκτακτον ουδέ παοουσιάζουσιν απαιτήσεις 
καλλιτεχνικού ρυθμού · άλλ ’ είνε τέλος άστικαί 
οίκίαι, καταστήματα εμπορικά, καραβάν σεράϊα 
ευρύχωρα καί παν δ ,τι απαιτείτα ι προς συμπλή- 
ρωσιν τω ν έκδηλώσεων πόλεως ανατολικής, λαμ- 
βανούσης ήδη και τή ν τάσ ιν  ευρωπαϊκής μορφώ- 
σεως. θ α  έλεγέ τ ις  δ τι πράγματι είνε πόλις 
περισώζουσα βυζαντινήν τινα  παράδοσιν, καί τό 
τουρκικόν πνεύμα δπερ διήλθε οι' αυτής, έάν ' 
παρήλθεν ήδη συμπαραλαβόν 5,τ ι  επαχθές καί 
δυσάρεστου, κατέλιπεν ούχ ή ττον ο ,τ ι ήδύνατο νά 
φέρη αγαθόν. Καίτοί αληθώς εΐπεΐν τό τουρκικόν 
πνεύμα δεν άντιπαρήλθε τέλεον αύτόθεν. Ή  | 
Τύρνοβος είνε υπό τό κράτος τω ν προσφάτων 
αναμνήσεων ύποθαλπομένων ε τ ι υπό τω ν  παροι- 
κούντων όθωμανών. Έ ν  τή  άγορφ ή τουρκική 
είνε πάντοτε τό συχνότερου καί ασφαλέστερου 
κυκλοφορούν γλωσσικόν νόμισμα, ουδέ οι ιθαγε
νείς έν τή  πόλει Βούλγαροι αισθάνονται απέ
χθειαν ΐνα μ εταχειρ ίζω ντα ι αυτήν. Φαίνονται 
μάλλον ώσεί θέλοντες να καθυποτάξωσι τήν γλώσ
σαν τώ ν προτέρων δεσποτών εις τό νέον σύστη
μα, καί δεν αισθάνονται βαρύν ήδη τόν ζυγόν 
της γλώσσης εις τάς αγοραίας σχέσεις, άφού άπας 
άπέβαλον τόν πραγματικόν ζυγόν τής διοική- 
σεως. Τό πνεύμα τού ευρωπαϊκού πολιτισμού 
έπαισθητώς ούχ ή ττον Ιπ ιπνέει, διά θύρας όμως 
ή τις  δέν δύναται νά χαρακτηρισθή καθ’  όλα ευ
ρωπαϊκή. "Ηδη καί πρότερον οί κάτοικοι διετέ- 
λουν εις επικοινωνίαν μ ετά  τού Ρουστσουκίου καί 
τώ ν εις τή ν άριστεράν όχθην τού Δουνάβεω; 
χωρών. Έκεΐθεν ακόμη έπαφίεται έπ ί-νο ιά  τ ις  
ηθών ήμερωτέρων, περιβολής νεωτεριστικωτέρας, 
αλλά καί έκδιαιτήσεως τινός, εις ήν μόλις νικη- 
φόρως αντιμάχετα ι τό  παλαιόν ταμιευτικόν πνεύ
μα τού βουλγάρου καί ή μέχρι στερήσεως έγκρά- 
τεια . Ό  "Ελλην κατ' ούδέν συνεισφέρει πλέον έν 
Τυρνόβω. Συνεισήνεγκεν ήδη ο ,τ ι συνεισήνεγκε 
διά τής Εκκλησίας, ή τις έσχεν άλλοτε άναντίρ- 
ρητον γόητρον ενταύθα καί εΐσήγαγεν άναντι- 
λέκτως τά  στο ιχεία  κοινωνικωτέρου βίου. Σήμερον 
μόλις ΰπάρχουσίν έν τή  πόλει δύω ή τρεις "Ελλη
νες καί αυτοί ούχί υπό τάς άρίστας συνθήκας. Έ άν 
Ιλθη τ ις  έκ τώ ν τής Βουλγαρίας, έκεϊνος δέν είνε 
πλέον "Ελλην μή ευρίσκων ούτε υλικόν ούτε ηθικόν 
συμφέρον έν τή  πόλει έν ή επάγη τό  σύνταγμα 
τής βουλγαρικής ήγεμονείας. Καί όμως έν τή  | 
πόλει ταύτη, τή  άκροπόλει τού βουλγαρισμού, 
δ ιασώ ζετα ι ίχνος τ ι  τώ ν αρχαίων πρός τό έλλη- 
νικόν πνεύμα σχ έσεω ν. Ό μ ιλούσι περί τού πα- 
τριάρχου μετά προφανούς εύλαβείας καί σήμερον 
ετι οί αρχαιότεροι τώ ν  κατοίκων, οίτινες δέν 
άποκρύπτουσι τή ν λύπην αυτών έπί τώ  έκκλη- 
σιαστικφ χωρίσμψ · αλλά καί οί νεώτεροι, έκεί- 
νοι τούλάχιστον οίτινες δέν έχουσιν αποστολήν 
τήν διάδοσιν τού βουλγαρικού κηρύγματος παρα- |

σύρονται ούδέν ή ττον υπό τής προλήψεως, όπως 
χαρακτηρίζετα ι υπό τώ ν  φανατικών τού νέου 
βίου τό  αίσθημα τής άναπολήσεως τών παρελ- 
θουσών πνευματικών σχέσεων. Έ ν  πάση περι- 
π τώσει όμως ή πολιτική έκράτησεν ήδη τού εδά
φους, καί αί αναμνήσεις αύται είνε πλέον άνευ 
άκολουθημάτων.

’Α π ’ άρκτου ή Τύρνοβος έχ ε ι έξοδον διά σ τε 
νού τίνος, έπιμήκους καί ομοιομόρφου αύλώνος, 
διαρρεομένου υπό τού ποταμού, οστις παρέχει 
τή  περιοχή, αύτής μίαν έ τ ι χάριν πλεονάζουσαν. 
Εκατέρωθεν έπί τώ ν κρασπέδων, τού αύλώνος. 
άτινα καταλήγουσιν εις πετρώδεις σειράς, ή 
βλάστησις είνε εύρωστος καί πλουσιω τάτη  καί 
μεταξύ τώ ν  φυτειών διακρίνονται κατ' αποστά
σεις κομψότατα·, έπαύλεις άνήκουσαι εις εύπόρους 
έκ τώ ν  κατοίκων, άλλοτε μέν αί πλεΐσ τα ι εις 
όθωμανούς, ήδη δε άπασαι σχεδόν εις Βουλγά
ρους. Εις τά  άκρα τώ ν κρασπέδων καί ήδη παρά 
τή ν έξοδον έκ τού αύλώνος, υψούνται α ν τ ιμ έ τω 
ποι δύω μοναί, εις τήν ετέραν τώ ν  οποίων υπάρ
χει θεολογική Σχολή. Ώ ς  βεβαιούται, ή ελληνι
κή γλώσσα  δέν είνε έξωστρακισμένη έξ αύτής. 
"Ελλην τ ις  έκ Βάρνης έξοβελισθείς ένεκα φα- 
τριασμών ούχ ή ττον ή καί έξ ιδίας προαιρέσεως 
έκ τή ς  διδασκαλίας έν τοΐς έλληνικοΐς σχολείοις,

1 προσέδραμεν εις τούς συμπολίτας του Βουλγά
ρους, οίτινες ήνοιξαν αύτώ τάς άγκάλας άμα καί 
τάς θύρας τής θεολογικής Σχολής, όπου διδάσκει 
νυν έξ έδρας τήν αθάνατον γλώσσαν τώ ν προγό
νων του πρός τούς Βουλγάρους μαθητάς. ’Α λλά  

I δέν βλάπτει τούτο- είνε ό μόνος προγονικός θη
σαυρός αύτός όστις δέν έξαντλεΐτα ι. Τώ  εύχόμεθα 
μάλιστα  έν τή  ευκαιρία ταύτη καλάς προόδους 
καί προκοπήν αύτώ τε  καί τοίς μαθηταΐς αυτού.

( "Ε π ιτα ι  τ ό  τ έ λ ο ι  ).

II. 0 U M A .

-  '  — -
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11 Λιιγούστου.

Καί τ ί  δέν παρέχει ό Αύγουστος ! τ ί  θορυ
βώδης καί πολυάσχολος μ ή ν ! μέ τ ί  φροντίδας 
σκοτίζει τάς κεφαλάς, αλλά καί μέ τ ί  προσό
δους γεμ ίζε ι τάςάποθήκας! Καί πρέπει νά τό 
εχη καύχημά του, διότι κανείς άλλος άπό τούς 
αδελφούς του δέν ακούει νά τού λέγουν τόσω 
τρυφερά:

Αίγουστι, xn .lt μου μήτιι,
Χάσου)· fu  ο φοραιι; το χράνο !

Τραγούδι, τό όποιον δέν δικαιούνται νά ψάλ
λουν εις τήν έλευσίν του μόνον οί αγαθοί κτη- 
ματία ι τής ΓΙελοποννήσου καί τώ ν  λο ιπώ ν σ τα -  
φιδοφόρων έπαρχιών. εις τούς όποιους σχεδόν κατ’ 
έτος δίδει αφορμήν νά τόν καταρώνται μ.έ τάς

Ε Σ Τ Ι Α 553

φοβεράς βροχάς του, καί μάλιστα  εφέτος, έφέτος ! j 
Λύπην μ ο! προξενούν σήμερον αί έφημερίόες, 
γεμάτα·, άπό τά  καμώματά του : καταστροφή εις 
τό Αίγιον, κατακλυσμός εις τάς Π άτρας, πανω
λεθρία εις τήν Κυπαρισσίαν, απελπισία εις τήν 
Ζάκυνθον! Ά λ λ ’ ήμεΐς οί έν Άθήναις είμεθα 
άπηλλαγμένοι τοιαύτης αγωνίας· δέν φοβούμεθα 
τήν βροχήν, ή διότι θά μας στερήση μίαν εσπέ
ραν τής άκροάσεως τής J o r a  Χ ο υ α τ Ι τα ς · καί 
δέν τή ν ποθούμεν ενίοτε, ή διά νά κάμωμεν ύστε
ρον τόν πλέον ώραΐον εξοχικόν μας περίπατον, δτε 
ύπό τό πρόσφατον λουτρόν έν χλωρά καί μαργα- 
ριτοστίκτψ  πρασινότητι αναθάλλει ή φύσις.

Έ δώ  ή βροχή δέν έμποδίζει ούτε τά  ροδάκινα 1 
ν' άναφανώσιν έν τή χνοώδει αύτών ώραιότητι, | 
ούτε τούς ρ ο ό ίτα ιι; νά  ωριμάσουν, τάς κατ’ έξο- : 
χήν άθηναϊκάς σταφυλάς, τάς όποιας είς τινα  
μέρη ¡ίαλούσιν έκφραστικώτατα τουρχοπού.Ια ις, 
ούτε τούς διδασκάλους άπό πάσης ελληνικής γω - | 
νιας κατά τοιαύτην έποχήν νά συρρέωσι, μετα - I 
σχηματίζοντες έκάστην πρωίαν είς θορυβώδες 
έντευκτήριον τόν έρημον κήπον τού xJa  υθμωνος' 
ούτε τούς έκδότας διδακτικών βιβλίων νά τρέχουν 
νυχθημερόν είς τούς τυπογράφους τω ν, ούτε τάς 
άγγελίας καί τά  προγράμματα τώ ν ιδιωτικών εκ
παιδευτηρίων νά γεμ ίζουν τάς έφημερίόας, ούτε 
τάς έξεταστικάς έπιτροπάς νά σχηματίζω ντα ι, 
ούτε τόν ξενοδόχον μου νά γίνετα ι άλλος τόσος, 
βλέπων έγγ ίζο ντα  τόν καιρόν καθ’ δν έπανέρχε- 
ται άθρόα ή φοιτητική πελατεία του, ούτε τόν 
οικοδεσπότην μου νά έλαττώση  τήν τιμήν τών 
ένοικίων του, ούτε τούς άνθρώπους νά τρέχουν 
δπου άντικρύζουν ε τ ο ιχ ιά ζ ε τ α ι . ’ Αλλά καί τ ί  
θλιβερά αύτή ή ημέρα διά τούς μαθητάς! άρ- 
χ ετα ι λήγον ο ι' αύτούς τό  χρυσούν όνειρον τώ ν  
διακοπών τά  x a r a p in a , ώς ήκουσα νά όνομά- 
ζω ντα ι οί νέοι τής Σ τρατιω τικής σχολής μέ τά 
κίτρινα περιλαίμιά τω ν, έπανέρχονται είς τούς i 
κλωβούς τ ω ν  διά τάς έστιάόας τώ ν παρθεναγω- j 
γείων αί φιλόστοργοι φροντίδες τώ ν  γονέων άντι- 
καθίστανται ύπό τή ς  αύστηράς επαγρυπνήσεως 
τών όιδασκαλισσών.

Καί στοχάζομαι τήν 'Ελένην, τήν προσφιλή 
μικράν μου έξαδέλφην μετά μίαν ή δύο εβδο
μάδας θά είνε έδώ- θά έπιστρέψη άπό τήν έπαρ- 
χίαν φέρουσα δλην τήν όρεξιν καί τή ν εύθυμίαν 
τώ ν  δύο μηνών, τούς όποιους εζη σεν  έν μέσφ 
τών άγαθοτέρων συγγενών της, είς τή ν  έξοχήν, ύπό 
τάς όψεις τής πλουσιωτέρας βλαστήσεως καί τής 
ώραιοτέρας φύσεως, μέ νέας γνωριμίας, μέ τήν 
ύπεροχην της, λατρευομένη, ζηλευομένη, βασί
λισσα έν μέσφ τώ ν ύποκόων της, γ ρ α μ μ α τ ισ μ έ -  
τ η  μεταξύ τώ ν απλοϊκών ομηλίκων της. Πόσα 
θά έχη νά μού δ ιη γή τα ι! όλα όσα δέν έπρόφθασε 
νά μού είπη είς τάς έπιστολάς της· άλλά πριν τά 
έςαντλήση, θά τήν οδηγήσω μίαν πρωίαν μέχρι 
Τής μεγάλης θύρας τού ’Αρσάκειου . .  · ! πώς

θά μέ κυττάζη- θά πλημμυρούν τά  δάκρυα είς τά 
όμματά της· όλαι αί πρόσφατοι άναμνήσεις τού 
θέρους θά παρουσιασθούν τό τε  ολοζώντανοι έμ- 
προστά της, ώς νά ζητούν νά τήν τραβήξουν άπό 
τό άγέλαστον έκεΐνο κτίριον, νά τήν καταβιβά- 
σουν άπό τάς μαρμαρίνας έκείνας βαθμίδας, αΐτι- 
νες θά τής παγώνουν τή ν ψυχήν. Ά λ λ ’ ή 'Ελένη 
δέν είνε άπό τά  τρελλά έκείνα κορίτσια, τά  όποια 
δέν δύνανται νά άγαπήσουν, ούτε κάν νά συνει- 
θίσουν τούς τέσσαρας τοίχους τού παρθεναγωγείου· 
είνε καλή καί φιλόπονος · θά τήν παρηγορήσουν 
γρήγορα αί σύντροφοί της, καί θά τή  προσφέρη 
έπιφθονωτέρας χ*ράς ό έρως τής μαθήσεως.

15 Αυγοΰοτον.

Τής έγραψα σήμερον κατά τήν συνήθειάν μου· 
δύο είνε αί άδυναμίαι της : νά λαμβάνη έπιστο
λάς μου καί νά άποστηθίζη ποιήματα.

«  Α γ α π η τ ή  μον ' Ε Χ εχ Ιτσα  !
Α ρκετά  έχόρτασες σ π ί τ ι  καί περιποιήσεις· 

έλα νά τριγυρίσης ολίγον καί τάς ’ Αθήνας. Τού 
χρόνου τέτοιον καιρό θά είσαι πλέον έντελώς 
άπηλλαγμένη άπό τάς φροντίδας τώ ν  μαθημά
τω ν καί τού σχολείου- θά έχης αιώνιον καλοκαί
ρι- θά είσαι μία Κυρία καθώς πρέπει, μέ τό 
πιάνο σου καί τά  εργόχειρά σου· θά είσαχθής 
είς τόν κόσμον, είς τό  άλλο αύτό σχολεΐον· καί 
άπ’ έκεί θά έκτιμήσης τή ν άξίαν τού παλαιού· 
τό τε  ή γλυκυτέρα διασκέδασίς σου θά είνε νά 

I φυλλολογής τό μικρόν λεύκωμά σου· μέσα είς 
αύτό αί συμμαθήτριαί σου, άπό τάς όποιας έχ ω - 
ρίσθης, σού άφησαν τή ν άγάπην τω ν είς ολίγους 
στίχους καί είς τά  όνόματά τω ν . Ά λ λ ά  τόρα 
συλλογίσου ό τι είνε τό τελευταίον έτος αύτό, τό 
όποιον θά διανύσης είς τό  Άρσάκειον, καί ότι 
έχεις μίαν μεγάλην ύποχρέωσιν νά έκτελέσης 
άπέναντι τώ ν γονέων, τώ ν συγγενών, καί τώ ν 
άγαπώντων σε· τή ν  ύποχρέωσιν νά μή οιαψεύσης 
τάς ελπίδας τω ν . ’ Ενθυμείσαι κατά τήν εορτήν 
τής άπονομής τού Ραλλείου τ ί  δάκρυα έχυσες, 
ότε παρουσιάσθη είς τό μέσον ή εύτυχής βρα- 
βευθείσα καί έλαμπεν άπό σεμνότητα καί έπι- 
μέλειαν, καί τή ν έχειροκρότουν καί τήν έφίλουν; 
Ενθυμείσαι ότι, άφού έσφόγγισες τά  'μάτια  σου, 
έστρεψες πρός έμέ καί μού ¿ψιθύρισες σιγά, μέ 
χαμόγελον, άλλά καί μέ άπόφασιν: «  τού χρό
νου θά τό πάρω ε γ ώ »-  άλλ' όχ ι τόσον σιγά, 
ώ στε νά μήν τό  ακούση ή πλησίον μας ίσταμέ- 
νη Διευθύντρια. ’ Ενθυμείσαι πόσον φιλοστόργως 
σού έσφιγξε τό χέρ ι, μέ πόσην πεποίθησιν άπήν- 
τησε, βλέπουσα πρός έ μ έ : « βέβαια ! »  ’Εννοείς 
τόρα τήν ύποχρέωσιν σου ;

Μετά τήν πυρκαϊάν τώ ν  Ανακτόρων, περί τής 
όποιας σού έχω  γράψει τόσα, είχομεν προ οκτώ 
ημερών θλιβερόν θέαμα, τήν άποτέφρωσιν τής 
Α γοράς· τό  πα.Ι//οπάζαρο>· αύτό ήτο ή άδυνα- 
μ ία σου διά τόν άπλούστατον λόγον ό τι τό  έπε-
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σκέπτεσο 8ύο ριόνον βορά; τό ετος, το ΙΙάσχα 
καί τά  Χριστούγεννα, δ τε  ήστραπτε καταστόλι- 
στον άπό τήν έοοτήν, καί έκρυπτε τά ;  ακαθαρ
σίας καί τά  ράκη του, καί ήτο αληθινά χαρά νά 
τό περιεργάζεται κανείς· τάς λεπτοαερείας Οά 
τά : είδες εις τάς εφημερίδας, αν εχης δρεξιν 
ενίοτε νά τάς κυττάζης- άλλ ’ αί εφημερίδες δεν 
Οά σέ κάμουν νά ϊδης οπως Οά έβλεπες με τους 
οφθαλμού: σου τά  ερείπια της καταστροφής μετά 
τάς πρώτας ημέρας. Ή  ’ Αγορά σου δεν εχει 
πλέον νά παρατάξη τάς μεγαλοπρεπείς εκείνα: 
μαδημένας όρνιθας, γεμάτας μέ χρυσά παρά
σημα καί ποικιλόχρους ταινίας, καί τά  καλοψη
μένα χριστόψωμα μέ τάς καλλιτεχνικάς γλυφάς 
τω ν , υπό μυρτοστεφεΐς Οόλους καί εικόνας καί θό
ρυβον καί κ ίνησ ιν είνε τόρα μία μεγάλη μαυρι- 
σμένη πλατεία , καπνίζουσα μέχρι χθές, δυσώ
δης, οΐκτρά· σκοντάπτεις εις άπηνΟρακωμένα λεί
ψανα ξύλων, φαγωσίμων, καί κ α τά σ τιχ ω ν  οί 
,/οϋστροι σκάπτουσι μέ τά  χέρια τω ν  είς τήν 
στάχτην διά νά εϋρουν δεκάρας· οί σκύλοι περι- 
λείχουν πυρίκαυστα τεμ άχ ια  κρεάτων· οί δυστυ
χείς παΟόντες συγκομίζουν εντός κάρρων τήν πε- 
ρισωΟείσαν ξυλικήν των παραπηγμάτων τ ω ν  οί 
καλοί χριστιανοί άνάπτουν άπό εν κηρίον εις μ ι
κρόν εικόνισμα τής ΙΙαναγίας· ή Παναγία ανήκει είς 
τό έπί τής ’Αγοράς παλαιόν εκκλησάκι· τά γραΐ- 
δια ζητούν νά αποδώσουν εις τή ν οργήν της τό 
δυστύχημα, καί είς θαύμα τό  δτι δέν άπετεφρώ- 
Οη τό εικόνισμά της· έν τούτοις τά  πρωτεία τής 
θαυματουργίας δύναται νά διαμφισβητήση ή ό’ρ- 
νις, ή τις  τή ν μετεπ-.οϋσαν τή ς  πυρκαϊάς άνευρέ- 
Οη υπό τήν τέφραν ζωντανή  καί απείραχτος, μό
νη αύτή εξ δλων τώ ν ζω ικών εκεί πέραν δντων. ί 
Τό γνωστόν σου Ώρολόγιον, άλλ ’ ήμίκαυστον | 
καί άνευ ζωής, ΰψούται έν τψ  μέσω, ώς τό  φου
γά ρο )· πλοίου ναυαγήσαντος καί γυμνωθέντος. 1 
Ή  αρχαιολογική 'Ε ταιρία θά επιχείρηση άνασκα
βάς· ές δλης αύτής τής νεαράς ασχήμιας τ ις  οίδεν 
όποιον άρχαίον κάλλος θά άναόύση! ’ Εάν εύρε- 
θούν τίπ οτε άγαλματάκια, καθώς εκείνα τά  όποια 
τόσον σού ήρεσαν είς τό Μουσείον τώ ν Τανα
γραίων αρχαιοτήτων, θά τά  ίδωμεν μαζή.

ΙΙροχθές ό αδελφός σου έφόρεσε τήν νέαν σ το 
λήν του, άνθυπολοχαγοϋ τού πυροβολικού· έδέχθη 
τά  συγχαρητήρια δλων μας· ή τον ό πρώτος μα
θητής τής Σχολής· π ιστεύω  δ τι θά γίνη  μίαν 
ημέραν καλός στρατιώ της· ωραία πηγαίνει ή νέα 
στολή είς τό υψηλόν ανάστημά του· τό  πρόσωπόν 
του είνε κ ο ρ ιτσ ίσ τ ικ ο  ακόμη, καθό>ς λέγουν δέν 
έχει μύστακας, αλλά τί τό θέλεις; έχει καρδιά. 
Μόνον προχθές έχτυποΰσε τό ξίφος του επάνω είς 
τό  πεζοδρόμιον πολύ δυνατά· τψ  παρετήρησα γε- 
λών δτι οφείλει νά μεριμνφ περί τής σεμνότητος 
τής σπάθης του, ώς οί πατέρες περί τής τιμής 
τώ ν  νεαρών θυγατέρων τ ω ν  τά  ξίφη τού στρα
τού μας, άφού οί κακοί καιροί τά χχτεδίκασαν είς

διηνεκή παρθενίαν εντός τώ ν θηκών τω ν , δέν 
δικαιούνται νά έπιδεικνύωνται βροντωδώς, πριν 
βαπτισθώσιν είς τό αιμα, ώς είς τάς παρθένους 
δέν επ ιτρέπετα ι νά ένδύωνται καί φέρωνται ώς 
Κυρίαι, πριν ΰπανόρευθώσι. Δέν έπειράχθη· έχοκ- 
κίνισεν ελαφρά, καί δέν έτυχε ν ’ ακούσω έκτοτε τό 
ξίφος του νά κτυπφ επάνω είς τό πεζοδρόμιον.

θ ά  έμαθες τή ν  σύγκρουσιν τού σιδηροδρόμου 
μεταξύ Καλαμακίου καί Κορίνθου· άλλ ’ δ ,τ ι δέν 
ήξεύρεις ίσως είνε δ τι τό  αίτιον, τό προκαλέσαν 
ταύτην, είνε εφαρμογή καθαρώς ’Αμερικανικής 
ιδιοτροπίας τώ ν διευθυντών άμφοτέρων τώ ν  συγ- 
κρουσθεισών ά τμαμαξών οί κύριοι ούτοι, ζηλω- 
τα ί τώ ν  ’Αμερικανικών ηθών, καί θανάσιμοι αν
τίζη λο ι, άπεφάσισαν νά λύσωσι τή ν α ντιζη 
λίαν τω ν διά μονομαχίας· ώρισαν τόν τρόπον καί 
τόν τόπον τής συναντήσεως, καί, χάριν τού ασκαν
δάλιστου, προσέλαβον ώς μάρτυρας, άντί δύο ή 
τεσσάρων, πάντας τούς έπιβάτας τής αμαξο
στοιχ ίας. Τό πράγμα είνε περίεργον, καί δέν 
ή ξιζε  νά σταματήσω εδώ, αλλά δέν μέ περιμέ
νει τό ταχυδρομεΐον. Περιμένω νά μοΰ γράψης 
τ ί  καταστροφήν έκαμεν είς τά  κτήματά σας ή 
βροχή, καί αν θά έλθη μαζή  σου ό Νίκος νά έ γ 
γραφή είς τό  Πανεπιστήμιου.

’Εγώ περιμένω τήν σπιτονοικοκυράν μου άπό 
τήν Πανηγύριν τής Τήνου διά νά μού βιηγηθή , 
καθόις καί πέρισυ, τά  έφετεινά τής Παναγίας θαύ
ματα, τά  όποια παραδόξως δέν «φρόντισαν έφ έ- 
τος οί ενδιαφερόμενοι νά δημοσιεύσωσι προκατα
βολικό);. 'Τγία ινε, καλή μου Ε λ έ ν η » .

Χ ρο κογραφο γ.

Α Μ Κ ΙΊΚ W I K O I  Σ ΙΛ Ι Ι ΙΌ Δ ΙΌ Μ Ο Ι

Μετ’ άπαραμίλλου δραστηριότητος εργάζονται 
οί ’ Αμερικανοί είς τήν κατασκευήν τώ ν  σιδηρο
δρόμων τ ω ν  αί σιδηραί γραμμαί, τάς όποιας 
χαράττουσιν έπί παρθένου πολλάκις έδάβους, 
προηγούνται συνήθως παρ’ αύτοϊς παντός άλλου 
μέσου συγκοινωνίας, περατοΰνται δ’  έν σπουδή, 
άνευ εξιχνιασμένης μελέτης, καί διά τού προ- 
χειροτέρου υλικού. Βραδύτερου, καθ’  δσον αί έργα- 
σϊαι τού ούτως αύτοσχεδιασθέντος σιδηροδρόμου 
προβαίνουσιν έν άκμή, άντικαθιστώσιν όσημέραι 
καί διορθούσι πάσας τάς άτελείας τής πρώτης 
κατασκευής. Τοιουτοτρόπως οί ’Αμερικανοί ανέ
πτυξαν άπιστεύτως τούς σιδηροδρόμους τω ν . Περί 
τά  τέλη  τού 1883 τό μήκος τώ ν κατεσκευα- 
σμένων γραμμών συνεποσούτο είς 190,917 
χ ιλ ιόμ ετρα , ή έκτασις δέ τώ ν κατά τά  τέσσαρα 
τελευταία ετη προστεθεισών υπερβαίνει τά
50,000 χ ιλ ιόμ ετρα . Τό 1880 κατεσκευάσθησαν 
σιδηρόδρομοι 11 ,500 χ ιλιομέτρων, τό 1881
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15,750, τό 1882 18 ,760 , καί τό 1883 πλέον 
τών 10000  χ ιλιομέτρων.

Έ ν  Γαλλία ή ολική έκτασις τώ ν  ΰπαρχουσών 
σιδηρών γραμμών άνήρχετο τή  1 Ιανουάριου 
1883 είς 28 ,88  ί- χ ιλ ιόμετρα , έλάσσων τού 
μήκους τώ ν  γραμμών, αΐτινες κατηρτίσθησαν έν 
ταΐς Ή νωμέναις Πολιτείαις έν διαστήματι δύο 
μόνον ετών, καί μόλις ούσα τό ‘ [, τώ ν Αμερ ικα 
νικών. Ή  κατ’ ετος κατασκευή σιδηροδρόμων 
μήκους 10 —  15 χ ιλιάδων χ ιλ ιομέτρων άπ α ιτεΐ 
σημαντικόν αριθμόν έργατών, οΰχί κατώτερον 
τών 33 ,000 , έκτός τού κανονικού προσωπικού . 
’Επειδή τά εργατικά ημερομίσθια είνε είςμεγάλην 
υπερτίμησιν έν Αμερική, έζή τησαν νά άντικα- 
ταστήσωσι τάς χεΐρας τώ ν έργατών διά μηχα
νικών μ έσω ν . Ούτως ό κ. B u ch an an  έπιθεω- 
ρητής τού μεσημβρινού σιδηροδρόμου τώ ν  Η νω 
μένων Πολιτειών, κατεσκεύασε μηχανήν, οΓ ής 
κοιλαίνονται οί αύλακες τώ ν σιδηροδρόμων. Τής 
μηχανής έγένετο χρήσις ιδίως έπί τής γραμμής 
τού S a in t - L o u is  A k a m a s , ένθα ώρυξεν έκτα- 
σιν 160  χιλιομέτρων. "Ανευ προσκομμάτων 
ήδυνήθη νά φέρη είς πέρας αύλακας 3  χ ιλιομέ
τρων τό μήκος έν δ ιαστήματι 10 ώρών.

Ό  βασιλεύς τής ’Α γγλ ία ς Ιάκωβος Β’, περιο- 
δεύων ποτέ τό  Κράτος του, όιήλθε καί διά μικρά; 
τίνος Κοινότητος, τής οποίας α ί άρχαί, τού δη
μάρχου ήγουμένου, άπεφάσισαν νά βεχθώσι πα- 
νηγυρικώς τήν Α . Μ. Ό  δήμαρχος χάριν άσφα- 
λείας είχε παραγγείλει τόν γραμματέα  του "να 
έκ τώ ν  όπισθεν ΰπαγορεύη αύτώ τόν λόγον, τόν 
όποΤον ώφειλε νά άπαγγείλη είς τόν βασιλέα. 
Έπίστάσης τής ώρας, έπειδή ό δήμαρχος έκλονί- 
ζετο  έκ συγκινήσεως, ό γραμματεύς θέλων νά 
ένθαρρύνη αυτόν, τώ  ψ ιθυρίζει: «  Κράτει υψηλά 
τήν κεφαλήν καί στάσου άξιοπρεπώς»· άλλ ’ ό 
δήμαρχος ΰπολαμβάνων δ τι ταύτα ήσαν ή άρχή 
τού λόγου του έπαναλαμβάνει τάς λέξεις είς τόν 

βασιλέα.
—  Τ ί είνε αύτό πού έκαμες, Σίρ ;

έρωτά έκπληκτος ό ύποβολεύς χαμηλοφώνως τόν 
δήμαρχον. Άλλ.’  ούτος στρεφόμενος πρός τόν 
βασιλέα έξακολουθεϊ· — Τί είν’  αύτό πού έκαμες, 
Σ ίρ; —  Σού λέγω  δ τι θά μάς χαντακώσης δλους 
έδώ ! ψιθυρίζει άπελπις ό γραμματεύς .

—  Ναί, Σίρ, έξακολουθεϊ μ ε τ ’ έμφάσεως ό δή
μαρχος, δστις ε ίχε πάρει πλέον τόν κατήφορον, 
σού λέγω  δτι θά μάς χαντακώσης δλους έδώ !

"Εκαστος δύναται νά φαντασθή τήν έντύπω- 
σιν, ήν ένεποίησεν είς τόν βασιλέα ό τόσον πρω
τότυπος εκείνος λόγος του δημάρχου.

Ό  έν Καβάλλα φιλόμουσο; συνδρομητή; τη ; ■ Ε σ τ ία ;  » 
κ. Ί ω .  Κ ω νσταντινίδη ; έφιλοπόνησεν έμμετρον έλιυθέραν με- 
τάφρασιν του ·  Δον Ζουάν » τού Βύρωνος, ή ; άπόσπασμα 
απέστειλεν ήμΓν πρός δημοσίευσιν. Έ κ  τουτου παραθέτομεν 
ενταύθα τού ; έπομένου; ολίγου ; σ τίχου ;, δεΓγμα τή ;  ευδό
κιμου αΰτοΰ εργασία;.

Σ Τ ΙΧ Ο Ι Ε Κ  Τ Ο Υ  ,. ΔΟ Ν  Ζ Ο Υ Α Ν  .

Τ Ο Υ  Β Υ Ρ Ω Ν Ο Σ

Βλέπω έκ των όρέων σου, βλέπω τον Μαραθώνα, 
κι’  αναπολώ τον μέγαν σου ήρωίκόν αγώνα.
Βλέπω το ύ ; τάφου; τώ ν  Περσών έν μέσω  τή ;  κοιλάδο;, 
και ένθυμούμαι προ; στιγμήν τά ; δάονα ; τής Έ λλάδο;. 
ΓΙατών το ιαύτα ένδοξα, προγονικά έδάφη, 
τ ί ;  νά π ιστεΰση δύναται πώ; δούλο; άνετράφη ;
Δ εν  είμαι δούλο;, έκραξα, θά ίλθη χα ί ήμερα 
νά γείνη πάλιν ή Ε λ λ ά ; ή δούλη έλευθέρχ.

’ Ιδού ό Ξέρξη; τό  στενόν σκοπεΓ τή ; ΣαλαμΓνο; 
αγέρωχο;· τόν  τρέμουσιν έθνών τοσούτον σμήνος, 
καί κλίνουσι τάς κεφαλά; είς έν του μόνον βλέμμα.
Ά λ λ ’ ή Έ λ λά ; περιφρονεΓ τό γαύρόν του τό  στέμμα.
Κ ’ ένω  άνέτειλε λαμπρά, ροδόχρου; ή πρωία, 
καί ό μονάρχη; αριθμών τά μ έτρη τά  του  πλοία, 
λέγει· ■ θά άρξω δε’  αυτών πάση; τή ;  ύφηλίου » ,  
ίν  μόνον τ ώ  άπέμεινε τή ν δΰσιν τού  ήλιου.

Πού είνε ταύτα  σήμερον ; καί σΰ, πατρίς, πού είσαι ; 
E t ; τα ;  άφωνου; σου ά κ τά ; απηυδημένη κεΓσαι.
Φεύ ! πλέον τώ ν  ηρώων σου δεν πάλλει ή χαρδία· 
έξέλιπεν ή  πρώτη  τω ν  περιφανή; ανδρεία . . .
Κ ’  έπέπρωτο ή θεία σου άπό α ιώνων λύρα 
τοσούτον νά ταπεινωθή ’;  τήν ίδικήν μου χείρα.

Π λήν κ’  έν τ ή  άδοξία μου μέ δεσμευμένα; χείρα;, 
όπόταν κρούω τα ;  χορδά; τή ;  δουλική; μου λύρας, 
αίσθημα πατριωτικόν καίει τό  μέτωπόν μου, 
κ’  ερύθημα αισθάνομαι έπ ί τώ ν  παρειών μου· 
καί δ ιά  τή ν Ε λλά δ α  μου αισθάνομαι τό  αίσχος 
όπόταν τή ν ύβρίζωσιν ώ ;  δούλην άδολέσχως.
Δέν μένει ι ί ;  τόν ποιητήν παρά τό  δάκρυ μόνον, 
νά κλαίη τή ;  πατρίδο; του τό  α ίσχο; καί τόν πόνον.

Είν’ άρκετόν νά κλαίωμεν καί νά έρυθριώμεν,
1'Ια τρΙ;, τό  μεγαλεΐόν σου όταν άναπολώμεν ;
Έ λ λά ;, άρχαία μου Έ λ λ ά ; ! τό  ένδοξόν σου στέμμα 
ε ί ;  πόσον τό  έ ίάπ τισα ν  οί πρόγονοί μ α ; αίμα !
ΤρεΓ; πρό; ημάς άπόδωσον έκ τών Τ ρ ι α χ ο σ ί ω τ  
τό  πρώτον ν’  άνακτήσωμεν, π α τρ ί; μου, μεγαλεΐόν. 
ΤρεΓ; Σ π α ρτιά τα ; παλαιού; έν μέσω  ήμών στεΓλε, 
νέα νά λάμψουν τρόπαια καί νέαι Θερμοπΰλαι.

Ιθ · ΚύΝΣΤΑΝ'ΠΝΙΔΠΣ·

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΓΜΑ

Ή ρώ τα  προχθές τόν Άγαθόπουλον εις φίλος 
του εάν εχη τύχην είς τά  λαχεία.

—  "Οχι, άπεκρίθη, ποτέ δέν έκέρδιαα τίποτε.
—  Μάέπήρες πολλαίς φοραίς λαχνούς λαχείων;
—  Ούτε έπήρα ούτε θά πάρω π ο τέ ! . .  . Ά μ ’ 

άφού οέν κερδίζω, πρός τ ί  νά πάρω λαχεία ; . .  .

»  .
* *

Έ ν  τψ  νοσοκομείψ.
'Ο  καθηγητής τής παθολογίας πρός ένα τώ ν  

άσθενών:
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—  Τί έπάγγελμα έχεις ;
Ό  ασθενής, δστις πάσχει από νόσημα τού 

στήθους, άπαντα-
—  Μουσικός, ιατρέ.
Ό  καθηγητής προς τους φοιτητάς:
—  Ιδού, κύριοι, δτι εΰρίσκομεν εδώ τη ν ευκαι

ρίαν να σάς αποδείξω εκείνο, τό όποιον πολλάκις 
σάς εϊπον εις τό μάθημα · ο τι δηλαδή ό πολύς 
αγών καί ό κάματος τω ν πνευμόνων έκ τής χρή- 
σεως τω ν  έμπνευστών μουσικών οργάνων, είνε 
πολλάκις α ίτια  τού νοσήματος, έξ ού πάσχει ό 

άνθρωπος ούτος.
Καί προς τον ασθενή στρεφόμενος,
—  Και τ ί  δργανον π α ίζε ις ; έρωτί?.
—  Τό τα μ π ονρ .Ιο , ιατρέ, άπαντφ εκείνος.

·*
* *

—  Μαμά, πότε θά σε ξαναπιάση πάλι θέρμη;
—  Για τί, παιδί μου;
— · Γ ια  να μού δύσης πάλι τό κουτί τώ ν  χαπιών.

*

¥ *
—  Είνε αλήθεια, “Αννα , δτι θά πάρης σύζυ

γον τόν αξιωματικόν Κ ; . . .
—  Αληθέστατου .
—  Α λ λ ά  σύ είσαι δύο φοραίς ΰύηλοτέρα απ' 

αύτόν.
—  Τ ί σημαίνει; Εκείνος θά είνε πάντα απάνω 

’σ τ ' άλογο.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

Π τωχός ποιητής έγραφε στίχους πρός τιμήν 
τού Αύγούστου, τούς όποιους προσέφερεν αύτφ 
έξερχομένψ. Τούτο δ’ έπανελήφθη πολλάκις, χ ω 
ρίς ποτε ό ποιητής νά λάβη έστω  κα1. τήν έλαχί- 
σ τη ν αμοιβήν. Η μέραν τινά  ό αύτοκράτωρ ίδών 
αύτόν μακρόθεν, έγραψεν εν τάχει ολίγους ελλη
νικούς στίχους, ούς εδωκεν αύτφ προσελθόντι. Ό  
ποιητής άναγνούς αυτούς τούς έπήνεσεν, είτα θείς 
τήν χειρ® εν τω  πενιχρφ θυλακίω του έξήγαγεν 
ολίγα λεπτά , άτινα προσήνεγκεν εις τόν αύτο- 
κράτορα είπών · η Ταύτα δεν είνε βεβαίως ανάλο
γα  πρός τή ν θέσιν σου, ώ  Καίσαρ· αν είχον, θά 
σοί έδιδον περισσότερα »  . —  ΙΙάντες έγέλασαν, ό 
δέ Καίσαρ, έννοήσας τό μάθημα, διέταξε νά μετρη- 
θύσιν εις τόν π τω χόν ποιητήν εκατοντακισχίλια 
σηστέρτια.

Ή  ολική επιφάνεια τώ ν 26  Κρατών τής Γερ
μανικής ομοσπονδίας έχει εκτασιν 540 ,522  τε 
τραγωνικών χιλιομέτρων. Ό  πληθυσμός τω ν 
πεοιελάμβανε 41 ,088 ,792  κατοίκων κατά τό 
1871 , 42 ,727 ,372  τό 1875, καί 48,234,061
τό 1880. *0  αριθμός τώ ν άνδρών, τώ ν  δυναμένων 
νά κληθώσιν εις τά  δπλα— από τού 17°'-· έτους

συμπεπληρωμένου, μέχρι τού 42«υ —  άνήοχετο, 
κατά τό 1880, εις 8 ,144 ,371 , άναλογούντων 
18 επί 100 κατοίκων. Οί δικαιούμενοι περί τήν 
έξάσκησιν εκλογικών δικαιωμάτων —  άπό 28 
ετών καί άνω — άνήρχοντο εις 1 0 ,1 6 5 ,2 1 3 . Τά 
διάφορα θρησκεύματα έξεπροσωπούντο ΰπό 28, 
331,1 52 διαμαρτυρομένων, 16,232,651 καθολι
κών, 78 ,031  χρ ιστιανώ ν διαφόρων αιρέσεων, 61, 
612  Ισραηλιτών, καί 30 ,615  πρεσβευόντων 
διαφόρους θρησκείας, ή ούδεμίαν.

Κατά τάς σ τα τιστικός παρατηρήσεις, έξαιρετι- 
κώς ύπερέχουσιν οί άρρενες τώ ν θηλέων έν ταίς 
γεννήσεσι παρά τψ  ίουδαϊκφ πληθυσμψ. Ή  ύπερ- 
οχή αΰτη συνισταμένη εις 105 μέχρις 106 
άρρενα απέναντι 100 θηλέων εις τάς χώρας τής 
Ευρώπης, ποικίλλει μεταξύ 109 καί 114 καί 
φθάνει ενίοτε μέχρις 128 παρά τοίς ίουδαίοις. 
Τό φαινόμενον τούτο κατά τινας μεν φυσιολόγους 
σ χ ε τ ίζε τα ι πρός τήν ηλικίαν τώ ν γονέων, κατ’ 
άλλους δε ή παρατηρούμενη έπικράτησις τού άρρε- 
νος φύλου παρά τοίς ίουδαίοις δεν εξηγείτα ι ούτε 
διά τής ώριμωτέρας ηλικίας ούτε διά τής έξόχου 
ζω τικότητος τώ ν γεννητόρων. Γνωστόν δ τι αί 
γεννήσεις άρρένων έν τοίς άγροίς είνε πολυαριθ- 
μότεραι τώ ν έν τα ίς π όλ εσ ιν  άλλ ’ οί έν τοίς 
αγροίς τελούμενοι γάμοι συνάπτονται συνήθως έν 
νεωτέρα ήλικία τώ ν έν ταίς πόλεσι τελουμένων.

Ό  πληθυσμός :ών ‘ Ινδιών, κατά τήν έπίσημον 
άπογραφήντοϋ 1881 , περιλαμβάνει283 ,801 ,821  
κατοίκων, έξ ών 85 ,544  μόνον είσίν "Α γγλοι 
έκ γενετής. Ό  αριθμός τώ ν στρα τιω τώ ν ανέρχε
τα ι εις 56 ,646  καί εις 12 ,088 ό τώ ν γυναικών· 
ύπάρχουσι πρός τούτοις 1 7 ,000  άνδρών, άνηκόν- 
τω ν εις τόν αστικόν πληθυσμόν Οί Ευρωπαίοι 
υπολογίζονται εις 146 ,612 . Έ ξ  102 ,629 ,000  
ατόμων 71 ,199 ,000  ασχολούνται εις τήν γεωρ
γίαν καί κτηνοτροφίαν καί 21 ,04 1 ,0 0 0 , έξ ών
12,889 ,000  ανδρες καί 8 ,182 ,000  γυναίκες, εις 
διαφόρους βιομηχανικός έργασίας.

Περί τά  5 ,485 ,455  κατεργάζονται τόν βάμ- 
βακα καί τό λ ΐνο ν  ή βιομηχανία τώ ν ένδυμάτων 
απασχολεί 2 ,815 ,880  έργάτας, ή αγγειοπλα
στική 1 ,880 ,974 , ή τεκτονική 8 37 ,453 , τό  έμ - 
πόριον τού κόμμίος καί τής ρητίνης 762 ,526 , 
τά έξ ΐνδοκαλάμου, σχοίνου, άχύρων καί φύλλων 
τεχνουργήματα 6 8 8 ,7 3 2 , ή χρυσοχοΐα καί 
κοσμηματοπωλική 472 ,956, καί ή σιδηρουργία 
473 ,361 .

Οί υπάλληλοι τής κυβερνήσεις, οί άνά τά  διά
φορα διαμερίσματα υπάρχοντες ανέρχονται εις
1 ,843 ,000 , έξ ώ ν 115,000 θεωρούνται ώς ά -ο -  
τελούντες μέρος τού στρατού.

Έν  ΆΟήναις, «κ τού τυπογραφείου Άνίρίου Κορόμηλα 1 8 8 4 —  Β", 860.


