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 ’ Αδιάφορου, είπε πέμπτην τ ινά  ή πλύντρια
κομίζουσα τά  άσπρόρρουχα τής Μαρκέλλας, άπερ 
αΰτή έπλυνε καί έσιδέρωνε δωρεάν καί μετά πό
σης έπ ιμ ελείας! αν ήμουν εγώ  ’ς τή ν θέσιν 
σου, θά έγραφα 'ς τήν Νέαν Ύόρκην εις τόν 
πλοίαρχον τού Κ α κ α όά , καί πού ξέρεις τ ί  είμ- 
ποροϋσε νά β γή · θά έγραφα, θά έγραφα, ώς που 
νά κοπή τό χέρι μου, καί κάτι θά κατάφερνα 
γιά  νά βρω αυτόν τόν Μονφόρτ. 'Ε γώ  λέω με τό 
νοΰ μου δτι αυτός εΐν’ ό πατέρας τοϋ κοριτσιού.

Ή  κυρία Φαβροΰ άπέμεινε σιωπηλή. Ύπερανω 
τής κεφαλής τω ν ήκούοντο τά  άλματα τώ ν δύο 
κορασίων, συνοδευόμενα ύπό τώ ν αλμάτων τού 
γάτου, όστις έπα ιζε μετά τίνος πώματος φιάλης.

—  ’Μπορεί, κυρά Ζαλίνη μου, είπεν ή κυρία 
Φαβροΰ, ’μπορεί· τό ’συλλογίστηκα κ’ εγώ . Ά λ λ ά  
είνε ένα άλλο πράγμα, κύτταξε . . . Πώς σου 
φαίνεται; πατέρας νά ξεφορτώνεται έ τσ ι τήν γυ - 
ναίκά του καί τό  παιδί του . . .

Καί προσεϊδον άλλ  ήλος μ ε τ ’ άπορίας μεγάλης.
—  Καί πώς το  συμπεραίνεις δ τι ήθελε νά τες 

ξεφορτωθή, είπεν ή πλύντρια άναλαμβάνουσα τόν 
πρότερον διαλογισμόν της. Αύτός ¿τηλεγράφησε: 
τί έ γ ινα ν  άνθρωπος πού θέλει νά φύγη κρυφά δέν 
φέρνεται κατ’ αύτόν τόν τρόπον.

—  Ωραίο τηλεγράφημα! μά τήν αλήθεια, άνε- 
φώνησεν ή κυρία Φαβροΰ αγανακτούσα. Ά π ά ντη - 
σις πληρωμένη καί νά μείνη τό  τηλεγράφημα ’ς 
τό τηλεγραφείο. Νά μείνη, ’ς τό τηλεγραφείο, 
καταλαβαίνεις ; καί τή  διεύθυνσίν του νά μή την 
έχη ’ς τό τηλεγράφημα !

—  Ά ν  έφθασε πρωί ό άνθρωπος δέν θά είχεν 
άκόμη βρή πού νά κονέψη· παρετήρησεν ή κυρά 
Ζαλίνη ήτις έπέμενεν ύπερασπίζουσα αύτόν.

—  Ά ς  κάνη καλά. ’Ά ν  όμως τήν ήθελε τήν 
οίκογένειά του, αύτός έπρεπε νά την γυρέψη, 
έτσι ξέρω ε γώ ! Καί νά σου ’πω, θέλεις νά μάθης 
τό κάτω κάτω τής γραφής ; Λοιπόν εγώ  σου λέ
γω  δ τι ή γυναίκα είξερε τ ί  έπρεπε νά έλπ ίζη  άπό 
αύτόν , καί ’πέθανε άπό τή  λύπη της.

—  Ά π ό  τή λύπη τη ς; έπανέλαβεν ή πλύν- 
τρια καταπλαγεϊσα. Καί ό ιατρός είπεν δ τι άπέ- 
θανε, πώς το  λένε, άπό άνευρυσμόν.

—  Αύτό δά ! άπό λύπη ’πεθαίνει δποιος ’π ε 
θαίνει άπό άνευρυσμόν. ’Εμείς, καταλαβαίνεις, 
τό  έχει ή επιστήμη μας νά ξέρωμε καί λίγη  
ιατρική. ’Ενώ το είξερα· ή γυναίκες πού τους 
διορίζουν οί ιατροί σιρόπι δακτυλίτιδος δέν είνε ή 
πιό εύτυχισμέναις τής γειτονιάς, ξέρω εγώ  ! Αυτή 
ή νέα άπό τήν πολλή της τή λύπη καί τό πολύ 
κλάψε κλάψε έπιάσθη ή καρδιά τη ς ’καί πάει.

Ή  κυρά Ζαλίνη ούδέν άπεκρίθη, διότι ό συλλο
γισμός της οϋτος ύπερ έβαινε τό μέτρον τής δια
λεκτικής αύτής.

—  Καλέ αύτός τήν έπαράτησεν, επέμεινε λέ- 
γουσα ή κυρία Φαβροΰ, ταπεινοϋσα τή ν φωνήν. 
Έ το ν  κακός άνδρας καί κακός πατέρας.

—  Δέν είχε δακτυλίδι ; είπε ζωηρώς ή πλύν-

■ρ·*·
—  Είχεν, άλλά χωρίς όνομα, άπεκρίθη ή φαρ

μακέμπορος.
Καί πράγματι, οί σύζυγοι Μονφόρτ ήμέλη- 

σαν νά χαράξωσι τά  όνόματά των έπί τού δα
κτυλίου, δν ό ίερεύς έθηκε περί τόν δάκτυλον τής 
Μαρίας, διότι πού νά φαντασθώσιν βτι ή άσή- 
μαντο ; αύτη λεπτομέρεια ήδύνατό ποτε νά χρη- 
σιμεύση. Ά λ λ ά  καί εφοβείτο ή Μαρία έκ δεισι
δαιμονίας νά άποχωρισθή τού δακτυλίου της καί 
έπί μίαν μόνην ώραν, καί διά τούτο δέν ήθέλησέ 
ποτε νά τον δώση είς χαράκτην.

Α ί δύο γυναίκες έμειναν σιωπώσαι, διαλογι- 
ζόμεναι καθ’ έαυτάς τήν τύχην τής νεαράς τ ε -  
θνεώσης. ’ Εάν τώ  όντι άπέθανεν ύπό λύπης, ό «ό -  
σον δεινός καί μεστός θλίψεων θά ήτο ό βίος της! 
Τήν στιγμ ήν εκείνην τά  παιδία καί ό γάτος έπε- 
δόθησαν είς τοσαύτα καί τηλικαύτα άλματα, ώ στε 
δύο καθίσματα κατέπεσαν μετά μεγάλου κρότου, 
καί γέλω τες ήκούσθησαν.

Ή  κυρία Φαβροΰ λαβούσα σάρωθρον έκτύπησε 
τήν οροφήν ΐνα καταπαύση θ’ θόρυβος.

  Μητέρα ; ήκούσθη ή φωνή τής Λουίζης, ής
ή έξυπνος μορφή έφάνη έκ τίνος οπής ύπαρχού- 
σης έπί τοϋ πατώματος.

Τό πρόσωπον τό δροσερόν τής Μαρκέλλας άντι- 
κατέστησε παρευθύς τό  τής Αουίζης. Τό κορά- 
σιον κατηυφραίνετο έξαπλούμενον ¿πίστομα επί
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τού πατώματος καί βλέπον είς το κατάστημα 
διά τής μικράς εκείνης οπής.

—  θά  καθίσετε φρόνιμα: άνεφώνησε μετ' 
οργής ή μήτηρ. Θά μου σπάσετε τής καρέγλες.

—  'Η δυό παληές, μητέρα, άνεφώνησεν ή 
Μαρκέλλα εύθύμως, καί δεν έσπασαν καλά καλά.

—  Καθόμαστε φρόνιμα, μητέρα, συνεπέρανεν 
ή Λουίζα άναλαμβάνουσα τή ν θέσιν της.

  Πάει καλά, κυττάξετε νά μή το ξανακάνε
τ ε ,  είπε μ ε τ ’ αυστηρότητας ή μήτηρ, καί νά βά
λετε  τής καρέγλες ’ς τόν τόπο τους.

  Μ άλιστα, άνεφώνησαν όμού αι δύο άργυ-
ραϊ φωναί τώ ν  παιδιών.

'Η  οπή έκλείσθη πάλιν, καί τά  παιδία ήκού- 
σθησαν τοποθετοϋντα τά καθίσματα μετά τοσαύ- 
Της προσοχής, όίστε οί τέσσαρας πόδες έκάστου 
καθίσματος ήγγισαν τό έδαφος άλληλοδιαδόχως.

  Τό παιδί λ έγε ι δ τι τάγαποϋσεν ό πατέ
ρας του, επανέλαβεν ή πλύντρια, ής ή επιμονή 
ήτο αξία παρατηρήσεως. Ή  κυρία Φαβρού ύψωσε 
τούς ώμους.

  Οί πατέρες τάγαποϋν τά  παιδιά τω ν ενό-
σψ διασκεδάζουν μ’ αυτά, είπε μετά —εριφρονή- 
σεως. 'Π  μητέρες ομως τάγαπούν μέ τήν καρ
διά τ ω ν  μή μού τους λές τούς πατέρες. 'Ο 
θεός δμως θά με κολάση αν "πώ τό ίδιο καί γιά 
τόν μακαρίτη τόν άνδρα μου, αυτός τά  αγαπού
σε τά  παιδιά του σάν καλός πατέρας, τέτοιοι 
πατέρες είνε σπάνιο τή  σήμερον νά βρεθούν!

Πόθεν είχεν άντληση ή κυρία Φαβρού τάς άλ- 
λοκότους ταύτας γνώσεις περί τής πατρικής στορ
γής ; Ουδέποτε ήδυνήθη νά το είπη. 'Γπάρχου- 
σι γνώμαι, α ίτινες φύονται έν τώ  έγκεφάλω ώς 
οί μύκητες, ούδείς δέ δύναται νά είπη διατί. 
Πολλάκις δέ αί γνώμαι αύται δέν είνε έκ τών 
μάλλον ορθών, άλλ ’ επί τούτων ακριβώς έπ ιμε- 
νουσι πλειότερον οί άνθρωποι.

 Αυτός έπεθύμει νά πλουτήση, ΰπέλαβεν ή
κυρία Φαβρού, άφίνουσα ελευθέρους τάς σκέψεις 
της, αίτινες αν μή ήσαν δλως έλλογοι, είχονδμως 
ώριμάση έπί πολύν χρόνον. Πηγαίνουν πάντα ’ ς 
τή ν  ’Αμερική νά πλουτήσουν. ΐ ή  γυναΐκά του 
καί τό παιδί του τά  είχε φόρτωμα, τούς άφησε 
λοιπόν μέ πενήντα φράγκα κή άν τον πιάσης!

  Τ ί τα  θές, εγώ  ήθελα νά ε ίχα  τήν καρδιά
μου άναπαμένη, είπεν ή επίμονος πλύντρια. 
Έ γ ώ  θά σ τε ίλω  γράμμα ’ς τόν πλοίαρχο τού 
Κ α τα δ ά . Μέ τόν Κ α να δά  έφυγε. Λοιπόν, ό 
πλοίαρχος πρέπει νά ξέρη τ ί  άπόγινεν ό άν
θρωπο; !

  Ό  Κ α να δά ς  από τό τε  έκαμε τρία τα ξεϊ-
δια, ΰπέλαβεν ή κυρία Φαβρού μετά πάσης τής 
δικαίας ύπερηφανίας τής ανωτέρας αγωγής αυτής. 
Τέλοςπάντων γ ιά  νά σ ’ ευχαριστήσω θά γράψω 
’ς τή ν  "Αβρήν, καί ίσιος έχουν τίπ οτε ειδήσεις.

Μετά εξ εβδομάδας ό πλοίαρχος τού Κ α τα δ ά  
καταπλεύσας εις"Αβρήν, εύρεν έπί τού γραφείου

του τήν επιστολήν τής κυοίας Φαβρού ζητούσης 
παρ' αύτοΰ πληροφορίας περί τίνος όνομαζομένου 
Μονφόρτ, δστις ε ίχε τηλεγραφήση πρός τό ξενο- 
δοχεΐυν Β. έρωτών τ ί  άπέγιναν γυνή τις καί μ ι
κρόν κοράσιον. Ό  πλοίαρχος ουδέν ένόησεν έκ 
-ή ί τραγελαφικής ταύτης έπιστολής, ήν έξεπόνη- 
σαν αί δύο γειτόνισσαι εν ίδρώτι τού προσώπου 
τιον. Επειδή  δέ είχον άποστείλη καί γραμματό
σημου διά τήν απάντησιν, καί ό πλοίαρχος ήτο 
εις ά.κρον εύγενής, άπήντησε παραχρήμα δ τι τό 
όνομα Μονφόρτ εύρίσκετο μέν εγγεγραμμένου έν 
τοίς βιβλίοις του, άλλ ’ ουδέποτε αυτός συνδιελέχθη 
μετά τού περί ού ό λόγος ανθρώπου, δστις άλλως 
τε  ήτο σιωπηλός· μετά πολλής δέ λύπης εγραφεν 
ό πλοίαρχος δ τ ι ήγνόει τ ί  άπέγινεν ό άνθρωπος 
μετά τή ν  εις Νέαν Ύόρκην άφιξίν του.

Τά όνειρα τής πλυντρίας έξηφανίσθησαν μετά 
πολλής της λύπης. Δ ιό τι είχεν έν τή  φαντασία 
της οίκοδομήση νόστιμου μυθιστόρημα, τό εξής- 
δτι δήλα δή ό πλοίαρχος είχε συνάψη σχέσεις 
πρός τόν Μονφόρτ, δ τι ούτός τω  διηγήθη τήν 
ιστορίαν του, ό δέ πλοίαρχος συγκινηθείς έκ τών 
παθημάτων τής Μαρκέλλας καί τής μητρός της, 
έσπευδε νά ανακοίνωση πρός τόν Μονφόρτ, οτι 
ή κόρη του ούδένα άλλον είχεν έπί γής πλήν 
αυτού, δτι ό πατήρ μαθών τούτο θά έσπευδεν, ή 
κόρη θά έπέτα εις τάς άγκάλας του, κ.τ.λ.

’Αλλά τά  όνειρά της ταύτα έδέησε νά κατα- 
πέσωσι προ τού αύστηρού. ύφους τής δικαίως προσ
βεβλημένης κυρίας Φαβρού.

  Τά βλέπεις, είπεν εις τήν πλύντοιαν άφ’
οΰ άνέγνωσε τήν επιστολήν, καί επιμελώς εοι- 
πλωσε ίνα την έπισυνάψη εις τά  έγγραφα τής 
Μαρκέλλας, τά βλέπ εις: είνε άνθρωπος σιωπηλός 
καί δύστοοπος. Δέν ήνοιςε τό  στόμα του εις οΛον 
τό ταξείδιον μήπως τού ςεφύγη κανείς λόγος χ ω 
ρίς άλλο. Αυτός είνε πού είνε χαμένος, καί μή 
ζα λ ίζεσα ι, καί ή μικρή έμεινε δική μας.

—  Ά μ ’ τούτο §ά ήθελες καί σύ, δέν ειν’ 
έ τσ ι ;  είπεν ή πλύντρια μετά τίνος κακεντρεχείας.

'Η κυρία Φαβρού τηρούσα τήν σοβαρότητα της 
ούδέν άπεκρίθη, άλλ ’ έν ταίς γωνίαις τού στό
ματός της ύπήρχέ τ ι  όμοιάζον πρόε θριαμβευτι
κόν μειδίαμα.

θ ’

Ί1 Μαρκέλλα ήλικιούτο· μάτην δε ή προστά- 
τ ις  της έπανειλημμένω; έμήκυνε τά ενδύματα 
της, αείποτε ήσαν πολύ βραχέα καί τά  γόνατα 
της έπέμενον νά ύπερβαίνωσι τά  ενδύματα.

τ Βτο εξ περίπου ετών κατά τή ν ύπόθεσιν των 
περιθαλπόντων αυτήν · άλλ ’ αληθώς ήτο εξ ήμΐ" 
συ έτώ ν · άναλόγως δέ τής ηλικίας της ήτο ά;ι°* 
παρατηρήτου πρωίμότητος.

Ή  Λουίζα ήτο όπωσοϋν μεγάλη* τά  παρελ
θόντα έκτοτε τρία έτη τή ν είχον καταστήση
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σχεδόν νεάνισα υψηλήν καί ισχνήν, εύγενές 
έχουσαν το  πρόσωπον καί τούς τρόπους ολίγον τι 
ψυχρούς. Εΐσαχθεϊσα εις σχολείου ίνα λάβη δήθεν 
καλήν αγωγήν, άπώλεσεν έν αύτφ τήν προτέραν 
αυτής γλυκείαν φιλόφρονα απλότητα καί άφέλειαν. 
Καί διετήρησε μέν τό εμπορικόν της πνεύμα, άλλ ’ 
έπικεχρισμένον διά στρώματος εύπρεπείας έπ ι- 
τετηδευμένης, έπισκιαζούσης μέν τάς άρετάς αύ- 
τής, ουδόλως δέ άποκρυπτούσης τά  ελαττώματα . 
Αύτη δέ είνε ή λεγομένη αχάριστος ηλικία, 
ή μάλλον, ώς ήδύνατό τ ις  πολλάκις νά είπη, ή 
αχάριστος αγωγή  · οί γονείς δαπανώσι πολύ ίνα 
αί θυγατέρες τω ν προσκτήσωνται εις μ έγιστον 
βαθμόν τόν άπειρόκαλον έκείνον τρόπον τόν 
κόσμιον άμα καί έπιτετηδευμένον.

Έ ν  τώ  σχολείω  ή Λουίζα έμαθεν δ τι, περιθάλ- 
ψασα τήν Μαρκέλλαν, έποίησεν άγαθήν πρ ίξιν . 
Μέχρι τότε ουδόλως ΰπώπτευέ τ ι  περί τούτου, 
καί διά τούτο καθίστα αυτήν θελκτικωτάτην ή 
έκπλήρωσις τού καθήκοντος τής προστασίας τής 
μίκράς.

Ά λ λ ’ δτε δμως το  έμαθεν, άπήτησε παρά 
τής μικράς ορφανής σέβας πολύ, δπερ ή δύσμοι
ρος κορασίς μ ε τ ’  άνηκούστους δυσχερείας κατώρ- 
θωσε νά έντυπώση έν τή  μνήμη της.

Έ  Μαρκέλλα είχε ζήση  παρά τοΐς γονεύσιν 
αύτής ώς άνθος λεληθότως άκμάζον, γεννηθέν ίνα 
εύφραίνη τήν καρδίαν καί τούς οφθαλμούς, καί 
ίνα θάλλη έν έλευθερία. ’Αλλά καί ή κυρία 
Φαβρού ούδέν άλλο παρ’ αύτής άπήτησε . Τό 
παιόίον τούτο άνεμίμνησκεν αύτήν τό άλλο εκείνο 
παίδίον, δπερ πρό ού πολλού χρόνου είχε συνο- 
δεύση εις τήν τελευταίαν του κατοικίαν, καί τη  
έφαίνετο ώς ύπό τής θείας Προνοίας απεσταλ
μένου .

Ό σον  καί άν φαίνεται τό  πνεύμα ήμών άπηλ- 
Λαγμένον τώ ν χυδαίων πλανών, έν άπάσαις δμως 
ταίς άγαθαίς πράξεσιν ήμών έμφιλοχωρεϊ μόριόν 
τ ι  δεισιδαιμονίας, καλώς κεκρυμμένον, άόρατον 
σχεδόν, καί πρός άπόκρουσιν αύτού είνε χρεία 
μεγάλης βίας.

Τούτο θά σοι φέρη ευτυχίαν, λέγουσιν οί καλοί 
κάγαθοί οί περικυκλούντές σε· ημείς γελώμεν έπί 
τή αφελείς τω ν, άλλ ’ ένδομύχως έλπίζομεν δτι 
όντως θά φέρη είς ημάς ευτυχίαν .

Μάλιστα δέ ή κυρία Φαβρού ήλπ ιζε πολύ δτι 
ή Μαρκέλλα έμελλε νά φέρη εις αυτήν ευτυχίαν. 
Καί όντως έπί δύο έτη τό φαρμακεμπορείον ηύ- 
δοκίμησε θαυμασίως . Δ ιό τι δλον τό τμήμα εκείνο 
τής πόλεως συνεκινήθη ένεκα τού τραγικού τούτου 
γεγονότος. "Εκαστος ήθελε νά ίδη τήν μικράν 
άπολεσθεϊσαν κόρην, εύρούσαν αίφνης οικογένειαν. 
Α ί προσρήσεις, τά  χάριν τού παιδιού μικρά δώρα, 
αί παντοίαι περιποιήσεις συνέρρευσαν είς τό 
στενόν κατάστημα, έν ω  ή Μαρκέλλα καθημένη 
έπί υψηλής έδρας, έ τ ι ύψηλοτέρας γινομένης τή 
προσθήκη προσκεφαλαίου, προήορευε κατά γράμ

μα άπό πρωίας μέχρι εσπέρας πυκνής όμηγύρεως 
άγοραστών.

Ά λ λ ’ οι άνθρωποι τά  πάντα βαρύνονται καί 
αύτήν, οίμοι, τή ν  γεννα ιότητα  καί έλευθεριότητα. 
Ό τ ε  ή έγκατάλειψις καί ή είσποίησις τού κορασιού 
ήσαν ήδη γεγονότα  τετελεσμένα  κυρωθέντα ύπό τού 
χρόνου καί τής συνήθειας, τό  έμπόριον τής κυρίας 
Φαβρού περιεστάλη εις τό  σύνηθες αύτού μέτρου. 
Καί ναι μέν δέν υπήρχε στενοχώρια, άλλ ’ ,δμως 
δέν υπήρχε καί ή προτέρα άνεσις, προϊόν τώ ν 
δέκα λεπ τών βουγλώσσου καί δεκαπέντε λεπ τών 
αλοιφής τώ ν γυναικαρίων τού τμήματος εκείνου. 
Τότε θέ ή φαρμακέμπορος ήσθάνθη δ τι έν παι
διού περιπλέον είνε φορτίου βαρύ.

Ά λ λ ’ ομως ήγάπα τήν Μαρκέλλαν. Ή  έρα- 
σμία τής μικράς στωμυλία, ό γλυκύς καί ευπει
θής αύτής χαρακτήρ, τήν έσω ζον πολλών έπι- 
πλήςεων. Ό ποια τ ις  θά έγίνετο βραδύτερου; 
Αδύνατον ήτο νά προδικάση τις  · τοσούτον ή 
αισθητική καί εϋπλαστος αύτη φύσις είχε γεννηθή 
ίνα συμβιβάζηται πρός πάσαν ά ξ ίω σ ιν .

Ά λ λ ά  καί έν τή  κομψότητι ταύτη καί τη  
γλυκύτητι, παραμονήν τινα  τού νέου έτους ή 
κυρία Φαβρού κλείουσα τούς λογαριασμούς της, 
παρετήρησεν έλλειμμα έκατοστύων τινώ ν φράγ
κων, πράγμα μικρού λό’-Όυ βεβαίως άξιον, διότι οί 
επιδημικοί κατάροοι και αί λοιπαί άσθένειαι τού 
προσεχούς έαρος θά έπλήρουν ευκόλως τό βάρα- 
θρον, τή βοήθεια τών εκ κόμμεος κομφέτων, τών 
στηθικών φυραμάτων, τού Ισλανδικού λειχήνος· 
άλλ ’ όπως δήποτε ήτο έλλειμμα, _  καί τό 
έμπορικόν πνεύμα τής φαρμακέμπορου άνευρε 
κατ’ εύθεΐαν τή ν α ιτίαν τού κακού.

Τό έτος δήλα οή έκείνο, πάνθ’ δσα ευρεν ή 
Μαρκέλλα άνήκοντα είς τήν κορασίδα ήν ά ν τ ι-  
κατέστησεν, έφθάρησαν έντελώς ένεκα τής πολλής 
χρήσεως, ώστε έδέησε νά άγορασθώσι πολλά 
πράγματα, ¿λίγα έκ π ά ν τω ν . Παρατηρούσα 
άλλο φύλλου τού βιβλίου της ή κυρία Φαβρού, 
εΰρε τάς δαπάνας τής οικογένειας της* τά  δέ 
χάριν τής Μαρκέλλας δαπανηθέντα έοηλούντο δι’ 
αριθμού έμφαίνοντος ποσόν ούκ εύκαταφρόνητον. 
Τά σανδάλια μάλιστα . . .  ’Ώ ! τά  μικρά σανδάλια, 
ή καταστροφή αύτη παντός οικογενειάρχου! 
Παρευθύς ύπελόγισε κατά νούν, προσθέτουσα τάς 
δαπανηθείσας ποσότητας καί τά  τής διατροφής τής 
ψυχοκόρης ώς έγγ ισ τα , καί εύρεν δτι ή Μαρκέλλα 
έδαπάνησεν ακριβώς δσα έλειπον ίνα ή κυρία 
Φαβρού ¡ρίρη τη ς  δυο Λ κρ ις  ίσα  ■

 Τό καϊμένον! είπε βαθέως στενάξασα, καί
κλείουσα τά  βιβλία της έν άθυμία. Τ ί νά γ ίν η ! 
θά έργασθώ ολίγον περισσότερον, θα βάΛ<ο τά  
δυνα τά  ¡ιου.

Ά λ λ ’ δμως εισπράξεις δέν έγίνοντο, γραμμά
τιου εκατόν φράγκων λησμονηθέν ήδη ένέσκηψεν 
έν ώρφ κακή* πρός έξόφλησιν δ’ αύτού ή φαρμα
κέμπορος ήναγκάσθη νά δανεισθή, καί τό τε  ή
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στήλη  τω ν αριθμών, ή παριστώσα τήν συντήρησιν 
τής ψυχοκόρης, ένεφανίσθη ούχί άπαξ προ τών 
οφθαλμών τής κυρίας Φαβρού κατά τάς εναγώ
νιους αυτής αγρυπνίας .

Τάς πρώτας ημέρας μετά τήν εισαγωγήν τής 
Λουίζας εις τό Παρθεναγωγείον, ή μήτηρ της έ- 
θεώρησεν έαυτήν ευτυχή. διότι ε ίχ ε  τήν Μαρκέλ
λαν πλησίον της συντροφιάν, καί ώς έκ τούτου 
δεν ήσθάνετο πολύ το  εν τη  οικία γενόμενον κε
νόν. Ή  μικρά κορασίς δσον καί άν ήτο μικρά, 
εγίνωσκεν ήδη νά διορθώνη τά συρτάρια, να 
σπ ογγ ίζη  τά  πράγματα τής μ ό σ τρ α ς ,  νά τ ι -  
νάσση τήν κόνιν καί νά σαρώνη τό  κατάστημα 
διά σαρώθρου μεγάλου, ύφ’ ού πολλά οιδήματα 
έγένοντο έν τώ  μετώπω  της, χωρίς νά τολμήση 
καν νά παραπονεθή .

Τό μόνον πράγμα προς δ ήσθάνετο άκατανί- 
κητον απέχθειαν ήσαν αί βδέλλαι, αί επ ' άλλήλας 
σεσωρευμέναι έν φιάλη πλήρει ύδατος διαυγούς· 
άπέστρεφεν άπ ’ αυτών τούς οφθαλμούς φρικιώσα 
οσάκις ή κυρία Φαβρού προσεπάθει μετά προσ
οχής νά συλλάοτ, αύτάς καί βάλη εις τό  ποτή- 
ριον τού αγοραστού. Τά μαύρα εκείνα θηρία 
ένεποίουν εις τή ν μικράν μεγίστην άηδίαν .

Έ ν  τούτοις αείποτε περιποιητική καί φαιδρά, 
έγίνωσκε τήν τιμήν καί τό βάρος πολλών έκ τών 
συνηθέστερον πωλουμένων πραγμάτων, ή δέ 
κυρία Φαβρού ένεπιστεύετο εις αυτήν νά έκτελή 
τάς παραγγελίας τώ ν κοινοτέρων πελατών . Ήδύ- 
νατό τις δε νά προΐδη τήν στιγμήν καθ’  ήν 
έμελλε -νά παράσχη πρός τήν φαρμακέμπορον 
αληθείς υπηρεσία^.

—  "Αν ήμουν έγώ , εϊπεν ήμέραν τινά  ή κυρά 
Ζαλίνη έχουσα τούς βραχίονας έσταυρωμένους 
έπί τού κανίστρου της, κειμένου έπί τού γραφείου 
τής κυρίας Φαβρού, θά τη ν έστελνα ’ς τό  σχο
λείο, τή  μικρή. Δέν είνε μικρό πράγμα νά ξέρη 
μιάν ημέρα νά Οιαβάζη.

Ή  κυρία Φαβρού κατέστειλε σχήμα οργής καί 
είπε·

—  Έ χ ο μ ε  καιρό. Καταλαβαίνεις καί μόνη 
σου βτι οέ θέλω νά την στερηθώ καί νά την 
σ τε ίλω  σχολειό. Μου χρειά ζετα ι. Καί έπειτα μα
θαίνει εδώ νά ράβη καί νά πλέκη.

Ή  πλύντρια ούδέν είπε, καί διά τού βλέμμα
τος παρηκολούθησε τούς μικρούς δακτύλους τής 
Μαρκέλλας, ήτις ένέπηγεν έπιπόνως τήν βελόνην 
της εις δάκος χονδρού κίτρινου πανίου.

—  θ ά  ’ πάη σχολείο δταν βγή ή Αουίζα, 
προσέθηκεν ή φαρμακέμπορος. 'Αρκετά 'ξοδεύω 'ς 
τήν κόρη μου καί τώρα ή δουλειές δέν ’πάν κα
λά  ! Καί τό  κάτω κάτω τής γραφής, τί της χ ρ ω 
σ τώ , κυρά μου,^ αύτηνής τής μικρής·

Ή  κυρά Ζαλίνη κατέστειλε κίνησίν τινα · θά 
ήθελε νά φράξη τά  ώ τα  τής Μαρκέλλας, ίνα μή 
άχούση τή ν  σχληράν ταύτην φράσιν. Ά λ λ ' ήτο 
πολύ άργά, διότι τη ν  είχεν ήδη άκούση, καί

ύψωσε τούς καστανούς οφθαλμούς της πρός τήν 
εύεργέτιδα αυτής μ ετ ’ έκφράσεως παραδόξου αμ
φιβολίας καί θλίψεως. Πιθανώς δέν ήτο ή πρώτη 
φορά, καθ’  ήν παρόμοιοι λόγοι διήγειραν έν αυτή 
τήν επιθυμίαν διασαφήσεώς τίνος. ’Α λλ ’ έπειδή 
δμως ήτο φύσει ταπεινή καί ευπειθής, ούδέν είπε 
καί έκυψε πάλιν πρός τό ένώ—ιόν της ράκος.

—  θαρρώ, είπεν ή πλύντρια, δ τ ι πρώτα πρώ
τα  πρέπει δλοι νά μαθαίνουν γράμματα.

  Καί ποιος λέγει ό χ ι;  άπεκρίθη ή κυρία
Φαβρού μετά τίνος τραχύτητος. Μά δταν κανείς 
έξαίμαξε καί καταχρεώθηκε γιά  ένα, πού τό κά
τω  κάτω τής γραφής δεν τον έχει τίποτα , θαρρώ 
πώς έχει τό  δικαίωμα νά κυττάζη καί τήν ήσυ- 
χ ία  του καί νά μή β ιά ζετα ι, θά ’ πάη σχολείο 
δταν βγή  ή Αουίζα. Ώ ς  τότε θέλω νά ’ μπορώ νά 
άφίνω μιά σ τιγμή  τό  μαγα ζί μου χωρίς νά ύπο- 
χρεώνωμαι νά παρακαλώ τή  γειτόνισσα νά μού 
το  φυλάγη. Έ  Μαρκέλλα τά  καταφέρνει κάτι 
καλά, καί μάλιστα  δταν έρχωντα ι άγορασταί, 
τούς δίνει δ τ ι  ζητήσουν άν δέν είνε πάρα πολύ 
δύσκολο.

Οί οφθαλμοί τής μικρά; ΰψώθησαν άπαξ έτι, 
άλλ ’ ήδη έξέφραζον εύαρέστησιν δ ιότι τούτο ή
θελε καί αύτή, νά είνε δήλα δή χρήσιμος, διότι 
πολλάκις είχεν αίσθανθή δτι ήτο βάρος εις τήν 
οικογένειαν ήτις την περιέθαλψεν. ’ Επειδή δέ ήτο 
πάρα πολύ μικρά ώ στε νά γινώσκη τ ί  έσ τιν  ύπε- 
ρηφανία, πάρα πολύ δέ ταπεινή όιστε νά αΐσθάνη- 
τα ι ταπείνωσιν, άπλώς λύπην ύφίστατο καί ούδέν 
άλλο έπεθύμει, ή τό πώς νά δύναται νά υπηρέτη, 
ίνα μή άκούη νά λέγωσιν δτι ήτο βάρος τών 
ανθρώπων ούς ήγάπα.

Ή  πλύντρια άνέλαβε τό  κάνιστρόν της καί 
I διερχομένη πλησίον τής Μαρκέλλας τήν έφίλησε. 

Πολλάκις τη  έπήοχετο νά προτείνη εις τή ν κυ
ρίαν Φαβροΰ νά εύρη άγαθήν τινα  ψυχήν θέλου- 
τα ν  νά άναλάβη τήν συντήρησιν τής μικράς, 
άλλ ’ ήσθάνετο δτι ή πρότασίς της αύτη έπί τού 
παρόντος ήθελεν άποκρουσθή· δ ιότι ή φαρμακέμ
πορος ύπό φιλαυτίας κινουμένη ήθελε νά διατη- 
ρήση τό ηθικόν όφελος τής πράξεώς της, ήν πάν- 
τες  οί περί αύτήν έχαρακτήριζον ώς πράξιν ά
γαθήν, ούχ ή ττον ή τό υλικόν όφελος δπερ είχε 
παρά τής μικράς, ή τις ήτο σχεδόν επίσης χρήσε - 
μος καί όλιγώτερον δαπανηρά μικράς ύπηρε - 
τρίας.

Μικρά υπηρέτρια· τούτο ήτο τό αληθές όνομα 
τής καταστάσεως τής Μαρκέλλας. Δ ιό τι κατά μ ι
κρόν ολισθαίνόυσα άπό τής θέτεως αυτής ώς 
ψυχοκόρης, κσθ’ δσον έγίνετο  χρησιμωτέρα, μόνη 
της, ένεκα τής περίσσειας τής αγαθής θελήσεώς 
της καί προθυμίας. άπό ψυχοκόρης κατήντησεν 
άπλή υπηρέτρια, χου ζίνα - Κατά πρώτον δήλα δή 
προσεφέρθη νά η κάμνη θελήματα» άλλά μ ετ ’ ού 
πολύ τή  έπεβλήθη ή εργασία αύτη- κατεγίνετο 
εις καθαρισμόν πάντων τώ ν  συρταρίων, ___ κα-
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τήντησεν ή τακτική τ.-,ς εβδομαδιαία εργασία. 
Πάν δ τ ι  είχεν έπιχειρήση καί έπ ιτύχη, ή το  ήδη 
έργον καί καθήκον της, καί κατ’ ακολουθίαν, ώς 
τοιούτον, δέν άντημείβετο διά περιποιητικών λό
γων· μόλις δέ που καί που έλάμβανε σπανίας 
τινάς καί ασθενείς ευχαριστίας. Τουναντίον δέ, 
οσάκις έμετρίαζέ πως τήν δραστηριότητά της, 
έλάμβανε σφοδράς επιπλήξεις. 'Αλλά τά  τού κό
σμου τούτου ούτως εχουσι· σπανίως οί έχοντες 
ζήλον καί προθυμίαν άπολαμβάνουσιν ειρήνην 
έπί τής γής.

Τό τελευταίο·; σάββατον τού ’Οκτωβρίου ή 
Αουίζα έξήλθε τού σχολείου έχουσα άδειαν έξό- 
οου μέχρι τής οευτέρας πρωί. Κατά τό  διάστη
μα δέ τούτο τό  φαρμακεμπορεΐον ηλλαξε διευ
θύντριαν. Ή  Αουίζα καί ανέκαθεν μέν ήτο μαμ- 
μόθρεπτον κοράσιον, ενεκα δέ τής έν τψ  σχολβίψ 
συνδιατριβής μετά τώ ν συμμαθητριών της, νεανί- 
δων άρίστης αγωγής, έλαβεν ήθός τ ι  υπεροχής δ:’ 
ού έπεβάλλετο καί εις αύτήν έτι τήν μητέρα της.

Ή  κυρία Φαβρού έχαιρε βλέπουσα τή ν κόρην 
της έχουσαν μεγίστην κλίσιν πρός πάν αβρόν 
καί καλόν, μεγίστην κομψότητα έν τα ίς κινήσεσι 
καί καθ' δλου άκραν λεπτότητα  και φιλοκαλίαν. 
Λέν ¿χόρταινε καμαρώνουσα αύτήν ένδεδνμ; νην 
τήν στολήν τού παρθεναγωγείου, στολήν πολυ
τελή μέν καί δαπανηράν ώς τ.ρός τήν πενιχράν πε
ριουσίαν τής φαρμακέμπορου, άλλ ’ εις άκρον κο
λακευτικήν πρός μητέρα φιλόδοξον! Ή  Αουίζα 
ήθέλησεν ώρολόγιον μετά χρυσής άλύσεως, διότι 
δλαι αί άλλαι νεάνιόες είχον τό πράγμα τούτο 
όπερ είνε τής πρώτης ανάγκης. Τό ώρολόγιον λο ι
πόν καί ή άλυσις ήγοράσθησαν . . .  τ ις  οίδεν έάν 
ή αγορά αύτη έπεβάρυνε διά δανείου τή ν άγαν 
φιλόστοργο·; μη τέρα ;

Ή  Αουίζα ήλθε περί τήν 6 μ. μ. τού σαββά- 
του συνοδευομένη ύπό της μητρός της. Είσερχο- 
μίνη εις τό κατάστημα, δπερ έφύλαττεν ή Μαρ
κέλλα καί ή φίλη της ή πλύντρια, ¿χαιρέτισε 
τήν πλύντριαν μετά τρόπου προστατευτικού. Ή  
κορασίς ώρμησε νά την έναγκαλισθή, ή δε Αουί
ζα  τήν ήσπάσθη ώς ή μήτηρ άσπάζετα ι τό  τ έ -  
κνον της καί μετά τρόπου χαριεστάτου άμα καί 
σοβαρού· ούτω δέ άσπάζονται αί «  μικρά1, μη
τέρες »  τά  τέκνα τω ν εν τφ  παρθεναγωγείο). Ή  
Μαρκέλλα έξεπλάγη πως καί τά  ίχ α σ δ ν  ίδούσα 
τήν μεγαλοπρεπή ταύτην υποδοχήν, καί έμεινεν 
ορθία έχουσα τούς οφθαλμούς προσηλωμένους έπί 
"ής προστάτιδός της- άλλ ’ ένοομύχως τη  ήρχετο 
νά κλαύση.

"Οτε δέ τό γεύμα συνήγαγεν έν τψ  όπισθεν 
*ού καταστήματος δωματίψ περί τήν τράπεζαν 
τήν κυρίαν Φαβρού καί τά  δύο κοράσια, ή Αουίζα 
μετά μυρίας ερωτήσεις, άπετάθη πρός τήν μητέ
ρα της μετά τρόπου ολίγον τ ι  ιταμού, ον δμως 
ή άγαθή γυνή έθεώρει ώς τό άκρον άωτον τής 
των τρόπων εύγενείας.

  Καί ή μικρή αύτή έδώ, είπε δεικνύουσα τό
ορφανόν κοράσιον, είνε φρόνιμη ;

 Δέν είνε πολύ κακή, άπεκρίθη ή κυρία Φ α
βρού.

Άκούετ’ έκεί: Δέν είνε πολύ κακή! Ή  Μαρ
κέλλα έν τή  παιδική της καρδία ε ίχε τή ν συνεί- 
δησίν δ τ ι ήτο άξια κρείττονος χαρακτηρισμού ! 
Δεν είπε δέ τίπ ο τε, καί κατά τό  σύνηθες, άλλά 
βαρέως πως φέρουσα τό πράγμα, ενησχολήθη κο- 
μίζουσα καί άποκομίζουσα τά  τής τραπέζης μετά 
οεξιότητος θαυμασίας παρά τήνήλικίαν της. Μετά 
τά δείπνον Ιξήλθον εις τό κατάστημα, φω τιζόμε- 
νον ύπό ένός ράμφους φωταερίου.

Διά  τώ ν ύάλων δέ τω ν παραθύρων, μεστών 
παντοίων πραγμάτων κρεμαμένων έκ σιδηρών 
κρεμαθρών, έφαίνετο ή άντανάκλασις τώ ν  έν τή 
όοψ φανών ύποτρέμουσα έπί τού υγρού εδάφους. 
Ή το  νύξ έκ τώ ν  πρώτων εκείνων νυκτών τού χ ει- 
μώνος, καθ’ ας τοσούτον ποθεί τ ις  τό θέρος, καί 
ή φρικίασις τώ ν κακών ήμερων εισδύει προώρως 
εις τά  μέλη λίαν επώδυνος. Τό κατάστημα έθερ- 
μαίνετο ύπό τού φωταερίου, άλλ’ ύπό τή ν θύραν 
ό παγερός άνεμός είσέδυε, φέρων οσμήν βορβόρου 
πηκτού καί ολισθηρού.

 Έπεθύμησχ κάστανα, είπεν αίφνης ή Αουί
ζα  τοποθετούμενη άναπαυτικώς έν τή  γωνία  τού 
καθίσματος, δπερ ήτο πρό τού γραφείου. Μαμά, 
σ τείλέ την λοιπόν τή ν Μαρκέλλαν νά πάρη κά
στανα.

  Μά δέν έβγήκαν άκόμη, είπεν ή μήτηρ.
  Πώς δέν έβγήκαν ! Τήν ώραν πού ήρχόμε-

θα είδ' άπ’ έξω άπό εν οινοπωλείο·; 'ς τή ν  οδόν 
Τρεβίζης. Κάστανα προφαντά! μάτια  μου τί 
εύμορφα! Δόσε είκοσι λεπτά  'ς τήν Μαρκέλλαν, 
μαμά. Έ λ α  μικρή, κουνήσου.

'Π  κυρία Φαβρού έδ ίστα ζε, κωλυόμενη ύπό αο
ρίστου τινός μίγματος οικονομίας καί φόβου. Δέν 
έπεθύμει νά στείλτ, έξω τό παιδίον, τόσον άργά
 έσήμαινεν ή ένάτη— διά τής οδού Λαφαγέττου
μεστής αείποτε αμαξών καί λεωφορείων. Έ  Αουίζα 
έσυρε τό συρτάριον, έλαβεν είκοσι λεπτά  καί τα 
ένεχείρισεν εις τήν ορφανήν.

 . Ξέρεις τήν οδόν Τρεβ ίζης; απέναντι ’ ς τά
λεωφορεία. Έ λ α ,  τρέξε. Καί κύτταξε μήν τα 
φας ’ ς τό δρόμο.

_ _  Νάχης τόν νού σου μή σε πλάκωση καμ- 
μ ιά άραξα, προσέθηκεν ή κυρία Φαβροΰ.

Ή  Μαρκέλλα άπεκρίθη δι’ ελαφρού μειδιάμα
τος, έκλεισε τή ν θύραν μ ετά  προσοχής καί άπήλ- 
θε τρέχουσα.

Τά διάφορα έπί τώ ν  ύάλων τής Ούρας κρεμά- 
μενα εμπορεύματα, αί περικνημίδες,τά θήλαστρα, 
οί εκ κίτρινου άμβάρου καί ές ίριδος κρίκοι έκρό- 
τησαν έπί τώ ν ύάλων τής Ούρας, καί τά  ζηρά 
χόρτα συνεκρούσθησαν έλαφρώς. Ή  κυρία Φαβρού 
έσιώπα.

—  Δέν έκαμα καλά νά την άφήσω τή μι
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κρή. Δέν είνε συνηθισμένη να βγαίνη έ ξ ω . . .
—  Καί δεν χάμνει θελήματα ; ήρώτησεν ή 

Λουίζα μετά τρόπου ολίγον τι επιθετικού.
—  Ναι, μά όχι νύκτα.
—  Α ΐ, θά συνηθίση. Κύτταξε μητέρα, τήν κα

κομαθαίνεις. Συλλογίσου δ τι αυτό τό  παιοί δέν 
έχ ε ι τίποτε. Καί αν σε στερηθή, θά καταντήση 
νά ψωμοζητήσν,. Πρέπει νά συνηθίση νά ΰπη-

?ε τ ί ·
Παράξενος σοφία έν τψ  στόμ α τι νεάνιδος ετών 

δεκατεσσάρων! Καί ναι μέν ή κυρία Φαβρού 
πολλάχις ένδομύχως έπρέσβευσε τάς αΰτάς άρ- 
χάς, άλλ ’ δμως άχούσασα αυτά; έκ του στόμα
τος τής Λουίζης, έπειράχθη ο λ ίγο ν  άλλ' ούδέν 
εΐπούσα έλαβε τό πλέξιμόν της, έν φ ή λουίζα  
κατεγινετο θωπευουσα τήν ράχιν τού ΰπνηλού 
ευτραφούς γάτου, άναμένουσα τά  κάστανα άτινα 
δμως δεν ήρχοντο.

( ΆχολονβίΓ).

-  ------------

Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΑ

Δ ' .

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

[ Συνέχεια και τέλος- “8ε προηγ. φϋλλον ¡

'Εκτός τού κυρίως καταστήματος καί τού πα
ρακειμένου νεοδμήτου παραρτήματος, έν ω , ώς 
έλέχθη, έσ τιώ ντα ι καί διδάσκονται τά  κοράσια, 
εντός τού περιβόλου ϋπάρχουσι καί δύο έτερα αυ
θύπαρκτα καί μεμονωμένα οικοδομήματα συμ· 
πληρούντα, έν τή  ιδιαιτέρα αύτών αποστολή, τήν 
ενότητα καί αρμονίαν τής όλης υπηρεσίας- τά 
οικοδομήματα ταϋτα εισ ί τό νοσοκομεΐον καί ή 
εκκλησία. Τό νοσοκομεΐον μή έγερθέν είδικώς 
ώς τοιούτον, άλλά προχείρως από συνήθους οι
κίας μετασκευασθέν, δέν δύναται νά έχη αξιώσεις 
ώς κτίριον· ή νοσηλεία δμως τελ ε ίτα ι άπαραμίλ- 
λως. "Ενεκα τής εφαρμοσθείσης άπό τίνος χρόνου 
υγιεινής καί τής χρήσεως τώ ν  άεροιρόρων τό νο
σοκομεΐον άργεΐ ευτυχώς. Κατά τάς έλαφροτέ- 
ρας δμως ο'ίας δήποτε άσθενείας ένδείξεις ή αδια
θετούσα εΐσάγετα ι έντός εύρείας καί επαρκώ; 
αεριζόμενης καί φωτιζόμενης αιθούσης τού νοσο
κομείου, έκ τώ ν τριών ή τεσσάρων έξ ών απαρ
τ ίζο ν τα ι οί δύο τού κτιρίου όροφοι· ό ιατρός κα
λείτα ι παραχρήμα, εάν συνέπεσεν ή ασθενής νά 
μή ησθάνθη τήν ανάγκην τής επικουρίας του 
κατά τάς ώρας καθ’ άς ό ιατρός έπετέλεσε τήν 
τακτικήν έπίσχεψίν του. Νοσοκόμος ένοϋσα πρός 
τη  πείρα τής τέχνης της αγαθότητα χαρακτήρες 
και δύναμιν κράσεως αγρυπνεί άδιαλείπτως έπί 
τής κεφαλής τής πασχούσης ΰποβοηθουμένη κατά 
τή ν υπηρεσίαν αύτής υπό βοηθών έξ ίσου ήσκη- 
μένων καί κορασίων έφαπτομένων τής νοσηλείας

πρός πορισμόν τώ ν στοιχειωδών τής περιποιή- 
σεως γνώσεων. 'Ή  τε  νοσοκόμος καί αί βοηθοί μέ- 
νουσιν έντός τού καταστήματος άποτελούσαι κα
νονικόν αριθμόν τού τακτικού προσωπικού. Παρά 
τήν κλίνην τής πασχούσης αναπτύσσεται αληθής 
άμιλλα στΟργής καί μερίμνης αυτόχρημα μητρι
κής- ό ιατρός επιδαψιλεύει τής θείας τέχνης του 
τήν συνδρομήν, τό προσωπικόν αναπτύσσει αύ- 
στηροτάτην περί τήν έκτέλεσιν τώ ν οδηγιών 
άκρίβειαν, ή διεύθυνσις αγρυπνεί, αί δέ άπαοτί- 
ζουσαι τό  διοικητικόν συμβούλιου τού καταστή
ματος κυρίαι ευαρεστούνται νά παρακολουθώσι 
μ ετ’  άκρου ενδιαφέροντος τήν έκτύλιξιν καί τής 
άπλουστάτης τώ ν νόσων τής κόρης. Έ ντός αιθού
σης τού νοσοκομείου εϋρηται πρόχειρον φαρμα- 
κεΐον συνεσκευασμένον έντός θήκης ΰελοσκεπούς 
καί περιλαμβάνον τ ’ αναγκαιότερα τώ ν  φαρμάκων 
καί τά  προχειρότερα τώ ν  χειρουργικών έργα- 
λείων. Εύτυ/ώς ή άρίστη δίαιτα, ό τακτικώ τα- 
τος βίος, ή καθαρωτάτη ατμόσφαιρα έν ή άδια- 
λείπ τως διατρίβουσι τά  κοράσια, άπεσκοράκισαν 
παν είδος νοσήματος ενδημικού ή άλλου καί κα
τέστρεψαν πάσαν, δσω καί μικράν, εστίαν μολύ
σματος καί καχεξίας, ήδη δε τό νοσοκομεΐον ύφί- 
σ τα τα ι βεβαίως, άλλ ’ άνευ άσθενών. ’ Επιδημία 
λυμανθεΐσα τό κατάστημα έν χρόνοι; παρωχημέ
νοι; ΰπήρξεν ή οφθαλμία· κατά τής μάστιγος άν- 
τεπεξήλθεν ευδοκιμώ; καί έπιμόνως ή επιστήμη 
ού μήν άλλά καί ή χρηματική δαπάνη αφειδώς 
παρασχεθεΐσα έκ τού ταμείου τού ασύλου· άπό 
τού 1875 άχρι τού παρελθόντος έτους τό τα -  
μεΐον τού καταστήματος κατέβαλε πλέον τών
12,000 δραχμών εις έξοδα καί προνοητικά μέσα 
πρός άποσόβησιν τής οφθαλμίας ήτίς καί έξέλιπε 
τελείως άπό τού παρελθόντος έτους, μεγάλως συν- 
εργήσαντος πρός τούτο τού όφθαλμολόγου κ. 
Γαλβάνη εύαρεστηθέντος ν’ άναλάβη γενναιο- 
φρόνως πάνυ τάς χειρουργικάς καί όφθαλμολογι- 
κάς εργασίας τού Ά μ αλιείου · ήδη πληρεστάτη καί 
απόλυτος ΰγιεία επικρατεί έν τώ  καταστήματι.

Μεταξύ τού νοσοκομείου καί τού νεοδμήτου 
παραρτήματος, όπισθεν δέ τού κεντρικού καί κυ
ρίου καταστήματος, εγείρεται ή έκχλησία τιμω - 
μένη επ’ όνόματι τώ ν Ταξιαρχών. Οίκοδομηθεΐσα 
μικρά τό κατ’ άρχάς ηύρύνθη έξ ανάγκης τελευ
ταίως, έπαρκούσα ήδη πρός έκπλήρωσιν τώ ν  θρη
σκευτικών τώ ν κορασίων καθηκόντων. Καί έξω τε- 
ρικώς καί έσωτερικώς ή εκκλησία είνε άπλουστάτη 
άνευ στοών καί νάρθηκος. Τά κοράσια εκκλησιά
ζοντα ι τακτικώς άνά πάσαν Κυριακήν καί άλλην 
επίσημον τής Εκκλησίας ημέραν, τελοΰσι δέ 
ακριβώς τάς τεταγμένας τής μεγάλης εβδομάδας 
νυχτερινά; άκο/.ουθίας. ’Αφού ή έν τώ  ορφανο
τροφείο» είσοδος ούδενί επιτρέπεται άπολύτως, 
νοείται δ τι καί αί ακολουθία1, είσίν άπροσπέλα- 
στοι το ΐς έξωθεν, εκτός βεβαίως τώ ν  κυριών τών 
τιμωσώ ν διά τής προστασίας των τό κατάστημα
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καί ούτινος δήποτε άλλου στενότατα  έφαπτομέ- 
νου πρός αύτό. Ί α  ήδυφωνότερα τώ ν κορασίων, 
δέκα συνήθως τόν αριθμόν, ψάλλουσιν εν χορψ από 
μικρας πρός τά δεξιά εξέδρας, ολόκληρον τήν 
συνήθη άκολουθίαν. Είνε τό μόνον ίχνος τής φω
νητική; μουσικής, δπερ άπαντφ τ ις  έν τώ  κατα- 
στήματι, τής οργανικής έλλειπούσης τελείως. Τήν 
διδασκαλίαν αυτής άνέλαβε μετά πλείστης φι
λοφροσύνης καί εύγενούς άφίλοκερδείας ή έγκρι
τος μουσουργός κυρία Πανά πρός ήν δέον νά όμο- 
λογηθώσι χάριτες διά τήν θαυμασίαν τώ ν μαθη
τριών της έπίδοσιν. Ηυτύχησα ν ’ άκροασθώ μέρους 
τής μουσικής ταύτης · τηρούσα ακέραιον τον σο
βαρόν καί μεγαλοπρεπή έκκλησιαστικόν ρυθμόν 
είνε άφ’ ετέρου ήόυτάτη· οί εύστόχως συνδυασμέ
νοι ήχοι περιδονούμενοι έντός τού κενού τής 
Εκκλησίας διεγείρουσι τήν ευσέβειαν τής ψυχής, 
ΰψούντες τό  πνεύμα ύπερθεν τώ ν γή ινων, καί 
κατά στιγμάς λύοντες εις άθόρυβα καί παραμυ
θητικά δάκρυα τόν άκροώμενον. Είνε ή εςάτμι- 
σις τ ΐίν  εσωτερικών πόνων τού ανθρώπου τά  ουτω 
προκαλούμενα δάκρυα· ή υψηλή καί φιλοσοφική 
τών εκκλησιαστικών σ τίχ ω ν  έννοια εξαίρετα1, 
ένόυομένη τής μουσικής τή ν αίθέριον χλαμύδα· ή 
γυναικεία άλλως φωνή άρμοζομένη εις εύσεβεΐς 
ήχους έχει τ ι  τό ακατανοήτως γοητευτικόν, δπερ 
συναπτόμενον πρός τό βαθύ αίσθημα τό  έκ τής 
ιεροπραξίας βλαστάνον έν ήμΐν μ ετεωρίζε ι τήν 
διάνοιαν εις σφαίρας φωτεινοτέρας, καί δπου ισως 
ό κλήρος τού όντος δεν είνε ή οδύνη. . . Λησμο
νεί τ ις  τό τε  τόν άνθρωπον δπως ένατενίση πρός 
τόν θεόν,καί ένώ οί θρησκευτικοί φθόγγοι έξεπνευ- 
σαν χαλαρώς καί άρμονικώς εις τό κενόν τού ναού 
ό προσευχόμενος νομ ίζει δ τι άκούει ε ΐσ έτι· δτε 
δέ καί ό έσχατος ήχος άποσβεσθείς εντελώς λύει 
τήν μεταρσίωσιν, κατέρχεται τό τε  άπό τώ ν  Ίπερ- 
νεφέλων κόσμων ένθα λεληθότως τόν ε ίχ ε  μ ετα 
φέρει ή θρησκευτική μουσική· δ ια τί νά κατέλθη;...

Μετά τής έκκλησίας περατοΰται ή ταχεία  
έπιθεώρησις τώ ν  έντός τού περιβόλου τού Ά μ α -  
λιείου έξαρτημάτων καί συμπληρωμάτων τού 
δλου ασύλου . Προκειμένου περί τής περιουσίας 
τού καταστήματος καί τώ ν τακτικών αύτού έσό- 
Οων καί έξόοων, παρατηρούμεν ότι ή Λεπτομε
ρής καί ευχερής άλλως άναγραφή παντός κονόυ- 
λίου ίσως διαφεύγει τό  άμεσον ενδιαφέρον τού 
αναγνώστου, έφ’ ω καί παρατρέχαμεν τήν λογι
στικήν άκριβολογίαν. 'Απλώς σημειούμεν δτι ή 
χρηματική τού καταστήματος περιουσία, άποτε- 
λουμένη έκ μετοχών τώ ν παρ’ ήμΐν Τραπεζών 
καί έξαιρέτως τής ’ Εθνικής, συνεποσούτο κατά 
τήν τρέχουσαν έν τώ  χρηματιστηρίψ  τιμήν τήν 
31 ’Οκτωβρίου 1883 εις δραχμάς 1 ,375,258, 
έξ ών 1,1 Η , 800  άντιπροσωπεύουσι μετοχαί 
τής ’Εθνικής Τραπέζης. 'Η ακίνητος περιουσία, 
πυρήν τής όποιας είνε τό κυρίως κατάστημα μετά 
τών παραρτημάτων αύτού καί τής αυλής, συμπο-

σούται, κατά τούς μετριωτέρους υπολογισμούς, εις 
δραχμάς 7 1 0 ,000 , αίτινες προστιθέμενα·, εις 
τήν χρηματικήν τού ορφανοτροφείου περιουσίαν 
άπαρτίζουσι τό  ποσόν τώ ν δραχμών 2 ,085 ,258- 
Έμνήσθην ανωτέρω καί ίδιου τινός ταμείου, ανεξ
αρτήτου όλως άπό τού γενικού τού καταστήμα
τος καί ίδιον υπηρετούντο; σκοπόν: τού ταμείου 
τώ ν εργόχειρων τώ ν ορφανών. Δέν δύναμαι νά 
παραστήσω πιστότερον καί έκφραστικώτερον τήν 
υπηρεσίαν ήν προσφέρει εις τήν ιδέαν τής σκό
πιμου βοήθειας τό ταμείο·/ τούτο, ή άντιγράφων 
επί λέξει τάς φράσεις άς ό αείμνηστος Η. Ζαΐμης, 
δεύτερος τή ν τά ξιν  έφορος τού ορφανοτροφείου, 
έπανέλαβε καί έγραψε πολλάχις, τόν λόγον 
ποιούμενος περί τού ειδικού ταμείου τώ ν ορφα
νών. «  Οί είδικώς προσφέροντες » ,  είπε καί έγρα- 
ψεν ό διακεκριμένος έκεΐνος άνήρ «  ύπέρ τού ιδιαι
τέρου τούτου ταμείου τώ ν εργόχειρων ποιοΰσιν 
άρίστην έκλογήν καί μ εγίστην προσφέρουσιν 
ευεργεσίαν, διότι ταύτα τά χρήματα συντελούσι 
πρός άποκατάστασιν ορφανών κορασίων ούδενα 
έχόνιω ν πόρον » .  Κ ατά  τήν δημοσιευθεισαν κα- 
τάστασ ιν  ή ολική τού ειδικού ταμείου τώ ν  εργό
χειρων περιουσία συνεποσούτο κατά τήν 31 Ο
κτωβρίου 1883 εις δραχμάς 62 ,779 , ” /„ ήσφα- 
λισμένας εις μετοχάς τώ ν παρ’ ήμΐν τραπεζών, 
τής ’ Εθνικής κατά τό πλεΐστον. Πόροι τού τα 
μείου, εκτός δωρεών απροόπτων, είσί τά  εισοδήμα
τα  τά  έκ τής εκποιήσει·»; τώ ν  εργόχειρων τώ ν 
κορασίων προερχόμενα, μέρος τώ ν  όποιων ανήκει 
εις τήν έργασθεΐσαν τό έργόχειρον κόρην τό 
ταμείον παρέχει χρηματικά; επικουρίας εις τά 
εξερχόμενα τού άσύλ.ου πρός αποκατάστασιν κο
ράσια, καί καθ’ δσον τό κατάστημα δέν έχει 
ανάγκην τής προσωπικής τώ ν άποφοιτωσών υπη
ρεσίας, δτε ΰποχρεοΰνται αύται νά ύπηρετήσωσιν 
έντός έπί μισθφ πρός όφελος τού καταστήματος 
έπί μίαν δ ιε τ ία ν  ή ούτω παρεχόμενη αμοιβή 
άνέρχεται εις 35  δραχμάς μηνιαίως διδορένας 
συνήθως έν δλφ εις τό τέλος τής διετίας.

Ή  πρός γάμον έκδοσις κόρης ορφανής έκ τώ ν 
άνατραφεισών εις τό  κατάστημα, οσάκις έπέλθη, 
τελείτα ι πάντοτε μετά λεπτομερή καί επίμονον 
έρευναν περί τής ηθικής καί υλικής καταστάσεως 
τού αίτούντος τήν κόρην, περί τών προηγουμέ
νων αυτού καί τής οικογένειας του, τής ένεστώσης 
θέσεώς του, καί τώ ν  έγγυήσεων ας τινας παρέχει. 
’Αδύνατον είνε νά καταβληθή υπό πατρός μ ε ίζω ν  
προσοχή περί τήν έρευναν τού μέλλοντος γαμ 
βρού του τής υπό τού διοικητικού συμβουλίου τού 
καταστήματος καταβαλλομένης όσάκις ζητηθή 
ή χειρ κόρης τινός. Α ί περιπτώσεις τοιούτων αι
τήσεων δέν είνε σπάνιαι, ένώ σπάνιαι είνε αί π ε
ριπτώσεις τής προθύμου αποδοχής. Καί δταν έτι 
άποκατασταθή έν τγ, κοινωνία ή απόφοιτος τού 
Ά μαλιε ίου , ή πρόνοια τού διοικητικού τού κατα
στήματος συμβουλίου ού παύεται επεκτεινομένη
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επί τής κεφαλής τής γυναικός καί τής οικογένεια; 
της· διαπυνθάνεται ο τρόπος τού βίου αυτής, του 
συζύγου της ή συμπεριφορά, ή έπίδοσις τώ ν επι
χειρήσεων του, ό σχετικός τής προαγωγής του 
βαθμός· ουτω καί έξελθοϋσα τού καταστήματος 
ή ορφανή διατελεϊ, ούτως είπεΐν, ΰπό τή ν άπαρα - 
βίαστον αύτοϋ ασυλίαν, καί εύ παθοϋσα έν τφ  
καταστήματι, εξακολουθεί προστατευομένη καί 
εκτός αύτοϋ, ΰπό τήν φιλόστοργον πρόνοιαν τών 
εφόρων καί τήν αγρυπνον αύτών προσο·/ήν καί 
άντίληψιν.

Έ ν  τ ώ  κανονισμω τού καταστήματος αναγρά
φονται άμοιβαί υπέρ τώ ν  ευτάκτων καί επιμελών, 
ποιναί δέ κατά τώ ν  δυστρόπων καί αμελών, Αί 
πρώται συνοψίζονται, α ') είς τήν εκφρασιν τής 
εύαρεσκείας τώ ν  προϊσταμένων είς έπήκοον πάν
τω ν  τώ ν  κορασίων, β '.) είς άλλας άμοιβάς άφιε- 
μένας είς τή ν κρίσιν τής διοικούσης επιτροπής, 
γ '. )  είς ιδιαιτέραν -/ρηματικήν αμοιβήν κατά τήν 
εκ τού καταστήματος άναχώρησιν. Λ ί ποιναί 
έπ ιμετρώνται άναλόγως τοϋ παραπτώματος· είσί 
δέ α .) περιορισμός έντος ώρισμένου δωματίου 
τού καταστήματος, β’. )  άπαγόρευσις τής συμμε
τοχής είς τά  παίγνια κατά τάς ώρας τής άναπαύ- 
σεως, γ '. )  άπομάκρυνσις άπό τής κοινής τραπέ- 
ζης, δ '.) κράτησις επί τινα  χρόνον είς γωνίαν 
τ ινά , ε '.) στέρησις τού έκτός τού καταστήματος 
περιπάτου. Α ί ποιναί επ ιβάλλονται μετά πρώτην 
καί δευτέρσν νουθεσίαν καταλλήλως άπευθυνο- 
μένην καί σκοπούσαν τή ν διέγερσιν τής φ ιλοτι
μ ίας τής κόρης· διά πάσαν έκτακτον ποινήν ή 
άλλο τ ι  μέτρον ούχί εκ τώ ν  συνήθων δέον άνα- 
ποδράστως νά ζητηθή καί ληφθή ή γνώμη τής 
διοικούσης επιτροπής.

Ευτυχώς ή έυγενής τώ ν κορασίων φύσις κα
ταρρίπτει όσημέραι είς άχρηστίαν το ν  θεσμόν 
τής ποινής. Έ άν παρίσταται ανάγκη τροποποιή- 
σεώς τίνος τού κανονισμού, ή τροποποίησις π άν
τω ς θ' αφορά τάς άμοιβάς- υπερβολή βεβαίως θά 
ήτο έάν συνεβούλευέ τις τήν κατάργησιν τώ ν  μέ
τρων τής έπανορθώσεως άτινα αναγράφει ό οργα
νισμός· δεν εινε όμως υπερβολή ή βεβαίωσις δτι 
ή εφαρμογή αύτών είνε σπανιωτάτη, ΰπό τήν σώ - 
φρονα τού καταστήματος οιεύθυνσιν καί τήν ύπερ- 
τέραν έπιτήρησιν, ΰπό τήν εύστοχον καλλιέργειαν 
τού αγαθού αισθήματος δπερ κρύπτεται πάντοτε 
είς τά βάθη τής ανθρωπίνου καρδίας, καί δπερ 
έάν πνίγετα ι ενίοτε, τούτο άποδοτέον μάλλον είς 
τή ν βραδύτητα καί αδεξιότητα τής καλλιέργειας ή 
είς φύσιν οιεστραμμένην Α ί άπαλαί τώ ν κορασίων 
καρδίαι πρωίμως διανοίγονται, ΰπό άδιάπτωτον 
παραίνεσιν καί γλυκύτητα, είς τόν φόβον τού Ηεού 
καί τήν συνείοησιν τού καθήκοντος, ϊο ιούτος κά- 
λυξ σεμνότητος, διαμορφωθείς άπας διά τής διδα
σκαλίας, ά νο ιγα  άκολούθως τά  πέταλά του 
άποβαίνων βαθμιαίως άνθος μυροβόλον καί σεμνόν 
είς άσφαλες στηριζόμενον έρεισμα, θρησκευτική

ανατροφή καί οικιακή διδασκαλία διέπλασαν ήδη 
τήν κόρην αί κτηθεϊσαι άρχαί παραμένουσιν 
ασάλευτοι εφεξής, καί αύτός δέ ό άγριώτερος κοι
νωνικός τυφών αδύνατον είνε νά κάμψη καρδίαν 
έθισθεϊσαν είς τήν π ίσ τιν  καί τήν αρετήν. Αί 
εντυπώσεις καί τά  μαθήματα τής παιδικής ηλικίας 
συνοδεύουσιν ημάς άχρι τοϋ εσχάτου γήρατος 
διαμορφούντα συνήθως τό  ήθος ημών καί τάς 
περαιτέρω κλίσεις. Ταύτας σκοπήσωμεν νά ώθή- 
σωμεν επ ' άγαθώ, άνατρέφοντες νεαρόν πλάσμα, 
βέβαιοι δ τι έπιτυγχάνοντες έν τούτω  έρρίψαμεν 
άσά/,ευτα τά  θεμέλια τής σχετικής ευτυχίας καί 
καρτερίας έν το ΐς περισπασμοΐς τής ζωής. Τούτο 
σκοπεί καί τούτο επ ιτυγχάνει ή είς τά  ορφανά 
τού Άμαλιείου  διδομένη άνατροφή. Μορφώνει 
ενάρετους κόρας, άποκόπτει ή μετρ ιά ζει πάν ε
λά ττω μ α  προκύψαν τυχόν είτε έκ προγενεστέρας 
αμελούς άνατροφής είτε έκ φύσεως, κρατύνει καί 
αναπτύσσει πάσαν αγαθήν κλίσιν. Έ κάστη  κόρη 
διδάσκεται ειδικήν τινα  τέχνην ικανήν νά τη  ασφά
λιση τό τιμ ίως ζη ν · τά  κοράσια καταμανθάνουσιν 
εκτός τώ ν άλλων καί συμπληρωματικώς πάν δ,τι 
ανάγεται είς τήν εσωτερικήν τοϋ οίκου υπηρεσίαν, 
καί έν γένει πάν τό  πρός τή ν οικιακήν οικονο
μίαν συναφές. Ασχολούντα ι έκ περιτροπής είς 
τό μαγειρείον καί είς τό  πλυντήριον, είς τή ν δια
σκευήν καί καθαριότητα τώ ν  κοιτώνων, άποκτώ- 
σιν εντελώς πάσας τάς άναγκαιούσας γνώσεις διά 
τή ν προίσταμένην τοϋ οίκου, καί ενψ έμποιούσιν 
εύλογον έντύπωσιν δ'-ά τής σεμνότητος αύτών καί 
τού καλλιεργημένου πνεύματος, έμποιούσιν ούχ 
ή ττον οικαιοτέραν έντύπωσιν διά τάς βάσιμους 
πρακτι/.άς γνώσεις τάς άναδεικνυούσας αυτάς πρό
τυπον άληθούς ο'ιχοχνρας.

Τό άνώτερον προσωπικόν τού καταστήματος 
άποτελεΐται έκ μιάς διευθύντριας δεδοκιμασμέ- 
νης αξίας καί αρετής · δράττομαι τής ευκαιρίας 
ταύτης όπως μνημονεύσω τής έξαιρέτου διευθύν
τριας τοϋ Ά μ αλιείου  κ. Ευανθίας Κόσσου· μιάς 
βοηθού συντρεχούσης τήν διευθύντριαν, καί τώ ν 
άναγκαιουσών διδασκαλισσών καί διδασκάλων. 
"Ερχεται ε ίτα  τό κατώτερον προσωπικόν, ύπηρέ- 
τα ι, μάγειροι, θυρωροί καί λοιποί. Ή  διευθύν
τρια προίσταται τού δλου προσωπικού, αναφέρει 
είς τή ν  διοικούσαν επιτροπήν περί πάντων τώ ν 
άφορώντων είς τό κατάστημα, καί ίδίφ περί τών 
άναγομένων είς τήν τροφήν τώ ν κορασίων αγρυ
πνεί είς τά καθημερινά έξοδα σκοπούσα τήν οι
κονομίαν άνευ γλισχρότητος, καί τηρεί τακ τι
κόν καί ακριβή λογαριασμόν τής ληψοδοσίας τού 
καταστήματος. Ή  βοηθό; άναπληροί απούσαν ή 
ασθενούσαν τήν διευθύντριαν, ΰποβοηθεΐ ο’ αυτήν 
παρούσαν είς τήν εύρυθμοτέραν τώ ν  καθηκόντων 
της έπ ιτέλ εσ ιν  αί όιδασκάλισσαι άναυέρουσι 
τακτικώς εις τή ν διευθύντριαν, διδάσκουσι χωρίς 
νά εχωσ ι τό δικαίωμα νά άλλοιώσωσιν ούό' επ ’ 
έλάχιστον τήν μέθοδον τής διδασκαλίας, έπι-
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βραβεύουσιν εύσυνειδήτως τάς άμοιβάς, ή έπ ιβάλ- ! 
λουσι τάς ποινάς συμφώνως τώ  όργανισμφ. Τό 
λοΐ” όν προσωπικόν, ή άρχινοσοκόμος, οί κλητή
ρες, οί ΰπηρέται καί λοιποί ύπακούουσιν άπρο- 
φασίστως τη  διευθυντρίφ· απαράβατο; αυτών ΰπο- 
χρέωσις είνε τό προσφέρεσθαι ήδέως πρός τά  κο
ράσια.

Δύσκολον είνε νά περιλάβη τ ις  έν τοΐς όρίοις 
άπλοΰ άρθρου, οιον τό  παρόν, πάν δ ,τι ενδιαφέρει 
τό κατάστημα, ή συνδέεται προς τον γενικόν 
αύτοϋ οργανισμόν. Τήν ύπερτάτην τοϋ Άμαλιείου 
διεύθυνσιν έχει τετραμελής εκ κυριών επιτροπή 
έπικαλουμένη «  Επ ιτροπή διοικούσα τό  έν Ά θ ή - 
ναι; Ά μ αλ ίε ιον  όρφανοτροφεϊον κορασίων » .  ’ Ισό
τιμος έκάστη τώ ν κυριών είνε ό έφορος τοϋ ορ
φανοτροφείου άποτελών, μετά τώ ν τεσσάρων 
κυριών, τό πενταμελές ΰπέρτατον τής δ'.οικήσεως 
συμβούλιον. Ό  έφορος προστατεύει τά ποικίλα τοϋ 
καταστήματος συμφέροντα, αντιπροσωπεύει κατά 
τάς εξωτερικά; αύτοϋ σχέσεις τό άσυλον, καθό
λου θ' είπεΐν αγρυπνεί επί παντός σχετιζομένου 
πρός τή ν τύχην καί τήν αποστολήν τού κατα
στήματος. Ή  θέσις τού εφόρου ένεπιστεύθη π άν
το τε  είς έξαιρέτου; άνορας τής Ελληνικής κοινω
νίας, μόνον δέ ή μνεία τώ ν  ονομάτων αύτών άρκεΐ 
νά δώση έννοιαν τού ύψους έν ώ  εύλόγως αίρεται 
ή τιμητική αϋτη θέσις. Πρώτος τοϋ ορφανοτρο
φείου έφορος κατέστη ό Γεώργιος Κοζάκης Τ ν -  
πάλδος ό εμβριθής συγγραφεΰς τού «  Φιλοσοφι
κού δοκιμίου περί τής προόδου καί τής πτώσεως 
τής παλαιάς Ε λλάδος® , καί τώ ν προλεγομένων 
είς τάς Ίνδικάς μεταφράσεις τοϋ Γαλανού· δεύ
τερος τή ν τάςιν, διαδεχθείς τόν άποθανόντα Κο- 
ζάκην Τυπάλδον, ήλθεν ό Θρασύβουλος Ζαιμης· 
ώς έρρέθη ανωτέρω, α ί εικόνες άμφοτέρωνκοσμοϋ- 
σιν ήδη τήν αίθουσαν τώ ν επισήμων τελετώ ν 
τού καταστήματος.

Παραλείπω τά  περί τώ ν μελών τού Άμαλιείου , 
τοϋ τρόπου τής εκλογής, τώ ν ηθικών καί ΰλικών 
υποχρεώσεων, ώς επίσης καί τά  χαρακτηριστικά 
δι’  ών διακρίνονται, άναλόγως τής χρηματικής 
εισφοράς, οί έγγραφόμενοι είς τάς δέλτους τού 
καταστήματος. Ύπερβάλλουσα λεπτολογία φαί
νεται μοι επίσης καί ή αναγραφή τού τρόπου τών 
ειδικών τής επιτροπής συνεδριάσεων, τής άνά 
τρ ιετίαν άνανεώσεως αυτής δ·.’  έκλογής, καί οΰ- 
τινος δήποτε άλλου παραπλήσιου. Τοιαύται λ ε - 
πτομέρειαι εύρηνται άλλως έν ταΐς έπετηρίσι ταΐς 
τακτικώς δημοσιευμένα·.; ΰπό τής Εφορίας τού 

καταστήματος.
Ά π ό  τής άρχικής τού ορφανοτροφείου έγκατα- 

στάσεως άχρι τής 16 Ιουνίου 1884 ένιγρά- 
φησαν έν τώ  μητρψφ τοϋ καταστήματος ώς 
είσελθόντα έν αύτώ κοράσια 538. Ό  όλικός αριθ
μός τώ ν  ήδη ευρισκομένων εντός τού άσύλου 
ορφανών είνε 150. Έ ν  τψ  άριθμφ τούτω  δέον 
νά περιληφθώσι καί δέκα κοράσια άποτίνοντα
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δίδακτρα. 'Εκτός τούτων ΰπάρχουν έτι 7  νεάνι- 
δες Οέσιν έπιμελητρίας κατέχουσαι· μ ία τούτων 
έκπληροΐ χρέη βοηθού, αί τέσσαρες είνε διδα- 
σκάλισσαι, αί δέ λοιπαί έφορεύουσιν, (ί)ς έ^όέθη, 
τή ν ιματιοθήκην καί αποθήκην. Πάσαι αί νεάνι- 
δες αΰται ε ίσ ίν έκ τώ ν  τροφίμων τον καταστή

ματος.
Τό Ά μαλίε ιον όρφανοτροφεϊον άπέδωκεν άπό 

συστάσεως αύτοϋ άχρι σήμερον είς τήν κοι
νωνίαν 351 όρφανάς ώς άριστα καί σκοπίμως 
μορφωθεισας· είς τόν αριθμόν τούτον δέον νά περι- 
ληφθώσι καί αί νυμφευθεΐσαι διδασκάλισσαι, ή 
έπιμελήτριαι 9  τόν αριθμόν, καί αί άπλα ί όρ- 
φαναί συμποσούμεναι είς 13, έν όλω  διδασκά- 
λισσαι καί όρφαναί νυμφευθεΐσαι 22 . Χρημα
τική εύλογο; επικουρία παρεσχέθη πάσι τοΐς κο- 
ρασίοις, της δαπάνης καταβληθείσης ΰπό τοϋ 
ειδικού τώ ν εργόχειρων ταμείου.

Έκτος όμως τώ ν  εξελθόντων είς τήν κοινωνίαν 
κορασίων, καί ών ό άριθμός ώς έσημειώθη είνε 
351. έξήλθον τού καταστήματος άπό τής πρώτης 
τής συστάσεως του ημέρας, ήτοι τής 1 5 ’ Ιουνίου 
1855, άχρι σήμερον καί ετερα τριάκοντα ορφανά. 
ΙΙού άπήλθον : . . . Είς τούς ουρανούς. Ά π εβ ίω - 
σαν παρ’ δλας τάς μέριμνας καί θυσίας είς άς 
ΰπεβλήθη ή επιστήμη καί τό  κατάστημα. Ή  <7ΐγ- 
μή τής κηδείας τω ν ΰπήρξεν οδυνηρά· τά  ορφανά 
εκύκλωσαν τό  φέρετρον τής σεμνής παρθένου, 
έστόλισαν αυτήν τό  ύστατον, τήν έκάλυψαν δι’ 
άνθέων, καί αφού Ιψαλλον είς τή ν εκκλησίαν τήν 
νεκρώσιμου ακολουθίαν προέπεμψαν τήν συνά
δελφόν τω ν, τή ν αδελφήν μάλλον, άχρι τοϋ τάφου 
όστις κατέπιε τή ν ορφανήν κόρην . .  . Ζώσα άνεϋ- 
ρε μητέρα φιλόστοργον έν τή  προνοία τού κατα
σ τή μ α τος · άποθανοϋσα κατέφυγεν είς τούς κόλ
πους άλλης μητρός. . . .  τής γής. Τουλάχιστον 
συναντώσα είς τά τ  φαεινά; έκείνας σφαίρας τήν 
αληθή μητέρα της έπ ί τής γής θά ήδύνατο νά Τη 
είπη δ τι τήν πικρίαν τής ορφανίας έμετρίασεν ή 
άγαθότης καί τό έλεος τώ ν εύσπλάγχνων καρδιών.

Είς τάς χεΐρας τής διοικούσης τό  όρφανοτρο- 
φεϊον έπιτροπής κεΐται τό πάν. Έ άν ή Πρόνοια 
έφορεύη άοράτως πάν ανθρώπινον, ή διοικούσα 
τό άσυλον επιτροπή τώ ν κυριών είνε ή ορατή 
αύτοϋ πρόνοια, ή φιλαγάθως καί φιλοστόργως με- 
ριμνώσα ήμέρα; τε  καί νυκτός. Μ’ δλον τόν κίν
δυνον νά δυσαρεστήσω τήν μετριοφροσύνην τού 
πολυτίμου τού καταστήματος Εφόρου άνταποδί- 
δων κακώς τάς παρ’ αύτοϋ μ ετ’ έξαιρέτου φιλο
φροσύνης καί εύγενείας παρασχεθείσας μοι πλη
ροφορίας, αναγκάζομαι νά μνημονεύσω τού ονό
ματος αύτοϋ. Έ ν  τούτω κεΐται μάλλον ασθενής 
έκδήλωσις προσωπικής χάριτος όφειλομένης είς 
τή ν υποχρεωτικήν τού κ. ’ Εφόρου ΰπέρ τού γρά
φοντας σπουδήν, ή συνήθης έπαινος οΰτινος είνε 
άνωτέρα πάσα ψυχή πράττουσα τό αγαθόν έν τή 
συνειδήσει τοϋ δτι οφείλε·, νά τό π ράττη . Τρ ίτο ;
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τήν τάξιν έφορος τού Ά μαλιείου , κατασταθείς ] 
μετά τον θάνατον τού εγκρίτου πολιτικού άνδρός, 
είνε σήμερον ό κύριος Γεώργιος Κοζάκης Γυ- 
πάλδος, υιός τού πρώτου του καταστήματος εφό
ρου. Έ ν  τφ  κ. Κοζάχη τό άσυλον εύρεν άξιον μ ι
μητήν τω ν πατρικών καί πεφωτισμένων φροντί
δων, ο ι ’ ών οί διακεκριμένοι αυτού προκάτοχοι 
συνέτρεξαν τό κατάστημα καί προήγαγον τήν δι- 
καίαν αυτού φήμην. Μνημονεύων επίσης τού γραμ- 
ματέως τού ορφανοτροφείου κυρίου Δημητρίου Κα- 
ρασπύρου έκπληρώ έργον δικαιοσύνης· τό όνομα 
αύτού συνήντησα μ ετ ’ αδιάλειπτων ¿γκωμίων 
έν τα ίς έκθέσεσι πάντων τω ν παρελθόντων ένιαυ- 
τών. "Ο ταν δε άνήρ οιος ό Ζαίμης έτίμα  διά 
τής ευμενούς αυτού μνείας τούς ύπ' αύτέν εργα
ζομένους, ήδύνατό τ ις  νά ή βέβαιος δ τι οί εύ- 
φήμως μνημονευόμενοι ήσαν κατά πάντα άξιοι 
τής τοιαύτης τιμής.

Δέν γνω ρ ίζω  τή  άληθεία πώς πρέπει νά δηλώ
σω, ώς άπλούν μέλος τής κοινωνίας, τήν ευγνωμο
σύνην ήν έκαστος οφείλει εις τούς μητρικούς 
υπέρ τού καταστήματος κόπους τώ ν κυριών τών 
αποτελουσών τό  διοικητικόν συμβούλιον τού 
Άμαλιείου. Α ί μεμαρτυρημέναι αύτών ύπηρεσίαι 
εΐσ ί βεβαίως ύπέρτεραι πάσης χάριτος προσηκού- 
σης αύταΐς καί όμολογουμένης. 'Ενώ ψιθυρίζο
με·; μ ε τ ’ ευλαβούς τιμής τά  ονόματα τώ ν  άπελ- 
θουσών έκ τού κόσμου, ή μνήμη τώ ν όποιων υπερ
βαίνει τον στενόν τού καταστήματος κύκλον, εχο- 
μεν διά τάς άφιεροισάσας τήν άνεσιν αύτών ύπέρ 
τού φιλανθρώπου έργου λόγους βαθείας εύχαρι- 
στησεως και τιμής. "Ας όμολογηθή άνυποκρίτως 
δτι έν τή  κοινωνία ήμών καί έν τώ  σταδίφ  τής 
εύποιητιχής έργασίας, αί γυναίκες ύπερηκόντισαν 
κατά πολύ τούς άνδρας. Είοομεν τ ί  κατώρθωσαν 
διά τού «  Ά μ αλ ιε ίου » καί τού «  Εύαγγελισμού», 
θά ίδωμεν τ ί  έπέτυχον διά τού «  ’ Εργαστηρίου 
τώ ν απόρων γυ να ικώ ν.» Ά λ λ ' δ,τι βλέπομεν δέν 
είνε καί τό μόνον αγαθόν δπερ οφείλεται *ΐς τήν 
πρόνοιαν καί τήν έργασίαν τώ ν Ά τθ ίδω ν  δεσποι
νών, τάς εύγενείς τώ ν όποιων προθέσεις ένισχύει 
τό  παράδειγμα καί ή ένθάρρυνσις τής Βασιλίσσης. 
Ευτυχείς έκεΐνοι οίτινες εύνοηθέντες ύπό τής μοί
ρας απέκτησαν τά μέσα νά θεραπεύωσι τάς εύγε- 
νείς τής καρδίας τω ν κλίσεις, άποδεκνύοντες ούτω 
τό δίκαιον τής τοιαύτης εύνοιας. Ή  ευδαιμονία ής 
απολαύουσιν ότε παρέχεται αύτοΐς ή ευκαιρία νά 
ύποκατασταθώσιν εις πρόνοιαν τού θεού, εύεργε- 
τούντες τούς δυστυχείς όμοιους τω ν , είνε βεβαίως 
έκτακτος προνομία έπιδαψιλευθείσα αύτοΐς ύπό 
τής τύχης· τοιούτον υπέρτατο·; ευτύχημα δέν έδό- 
θη εις όλους τούς ανθρώπους, δσφ καί άν ούτοι 
έγεννήθησαν άξιοι αύτού.

Εις τάς αύχμηράς ερήμους έθηκεν ή φύσις άπό 
αποστάσεως εις άπόστασιν όροσεράς οάσεις. . . .
II πρόνοια τού ανθρώπου σκοπούσα νά παραμυ- 

θήση τούς οδοιπόρους τής ζωής ίδρυσεν έν τφ  βϊψ

οάσεις φιλανθρωπίας έν αίς διψαλέοι καί κατάκο
ποι διαβάται, όφείλοντες νά βαδίσωσι τόν πε- 
πρωμένον δρόμον το>ν, άνακουφίζουσι τήν κόπωσίν 
τω ν, δροοίζουσι τά  φλέγοντα χείλη  τω ν , καί λη- 
σμονούντες πρός στιγμ ήν τά  παρελθόντα δεινά 
άντλούσι νέας δυνάμεις διά τά  έπερχόμενα . . .. 
Τό Ά μ αλ ίε ιον  ορφανοτροφείο-; είνε όασις φιλαν
θρωπίας έν τώ  όρόμω τής ζωής. . . "Οσφ δεινότε- 
ραι είνε αί συμφοραί αί μαστίζουσαι τά θύματα 
τής όρφανίας τοσούτφ λαμπροτέρα άναδεικνύε- 
τα ΐ ή θεία άποστολή, ήν ευρέως καί έπιτυχώς 
έπ ιτελεΐ έν τή  κοινωνία μας τό άριστον καί 
πρότυπον τούτο άσυλον, οπερ έθεμελίωσε καί επι
μελείτα ι ή γυνή μαχομένη κατά τής βιωτικής 
κακοδαιμονίας ύπό τήν εύγενή σημαίαν τού 
«  λάθε ευεργετούσα.»

Σ π υ ρ ιδ ο ν  Π α ι λ ν ε λ η ι :

ΣΓΙΟΓΔΛΣΤΟΪ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

Ε ’ .

(Συνέχεια· Γ5ε σελ. 450).

Κέρδη και ζημίαι περιηγητών. —  Νέα έχδοσι; του ενυ
πνίου του Λουκιανού. —  Ρήνος καί Ζυρίχη. —  Τήρησις 
ύποσχέσεως καί άναηώρησις έκ Φραγκφούρτης. —  Σιδηροδρο
μικά! αμαζαι διά τους μή καπνίζοντας. —  Ό  συνοδδς μου.
—  Κλασιχαι αναμνήσεις. —  Συντηρητικά) άρχαί καί ανα
στήματα Χοχενζόλερν. —  Ή  ήώς καθ' δδόν προς το liasel.
—  Ό  Ρήνος χρατεΓ τον λόγον του. —  Ό λ ίγα ι σημειώσεις 
περί Basel. —  Ο ί έλβετοί αξιωματικοί. —  Δύω εχθροί αδελ
φωμένοι εις êv στόμα. —  Ή  τελωνειακή επιθεώρησις. —  
Εις ποιον είδος πτηνού μεταβάλλονται μαγιχώς τά σιγάρα 
τή; Αβάνας. —  Καφές έν τώ  σταβμίό. —  Μέλι και βούτυ- 
ρον, δ-.άκρισις καί αδιακρισία. —  Ά π ό  Bascl εις Ζυρίχην.
—  Τό θρησκευτικόν αισβημκ έν Ελβετία . —  Σήραγγες “ Αλ
πεων καί τοπεΓα. —  “ Αφιςις εις Ζυρίχην καί αξιώσεις περί 
’Αθηνών. —  Ή  κατάστασις τών ξενοδοχείων. —  'Αγώνες 
περί ϋδατος.

Ό  προτιμών νά ταξειδεύη διά τώ ν αμαξοστοι
χιών τής νυκτός, άν δέν είνε έκ τώ ν δυναμένων 
ν’ άπολαύσωσι τώ ν αναπαύσεων, άς αί κλ'.ναγω- 
γοΐ άμαξαι (  Wagons-lits )  παρέχουσι τοίς τα -  
ςειοιώταις, δύναται ούτω περίπου νά κατάστρω
ση τήν μερίδα τώ ν κερδών καί ζημ ιών έν τφ  
περιηγητικφ του σημειωματαρίφ :

Κ Ε Ρ Δ Η

ά) οικονομία τού τιμήματος τής έν τφ  ξενο
δοχείο) διανυκτεοεύσεως.

6 ') οικονομία χρόνου καί αποστάσεως, μή θυ- 
σιαζομένου καθ’ οδόν έπί ματαίφ  τού διά πεοιη- 
γητικούς σκοπούς άποκλειστικώς χρησιμοποιη- 
τέου φωτός τής ημέρας.

Ζ Η Μ Ι Α Ι

ά) κακουχία καί ύπνου ανεπάρκεια.
β ') στέρησις τής θέας τώ ν τοποθεσιών, δΓ ών 

διέρχετα ι ό σιδηρόδρομος.
Ό  κατάλογος ήν λίαν εύγλωττος αμφοτέρωθεν,
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ή οέ άπόφασίς μου έπί πολύ έκυμαίνετο, προκει- 
μένου μάλιστα  νά ταξειδεύσω παραλλήλως ποός 
τόν Ρήνον έπί όκτάωρον καί πλέον. “Επασχον 
λοιπόν δ,τι ό Λουκιανός έν τφ  ένυπνίφ του, ή 
τουλάχιστον παρόμοιόν τ ι  . . .  . καθ’ όσον δέν 
έκοιμώμην. Δ ιό τι άφ’ ενός μέν α ί μαγευτικαί 
τού Ρήνου όχθαι μ ’ έκάλουν ν’ αναχωρήσω τό 
πρωί έκ Φραγκφούρτης, άφ’ ετέρου δέ αί τή  έπιού- 
ση τελούμεναι έν Ζυρίχη έορταί μ’ έβίαζον νά 
έπωφεληθώ τής νυκτός, όπως χρησιμοποιήσω 
τήν ημέραν έκεί. Καί ό μέν γέρων Ρήνος μετα- 
βληθείς εις θελκτικόν ξανθόν νεανίαν μοί έδεί- 
κνυεν ύπερηφάνως τών οχθών του τόν πράσινον 
τάπητα καί τού ρεύματός του τήν μεγαλοπρέ
πειαν, είτα δέ, άφ’ ενός μέν μ ετά  μειδιάματος 
τήν απαλήν τού ξενοδοχείου κλίνην, ής ήθελον 
στερηθή άν άνεχώρουν τή  εσπέρα εκείνη, άφ’ ετέ
ρου μέ συνωφρυωμένον πρόσωπον τή ν άμαξαν τού 
σιδηροδρόμου ταλαντευομένην καί ταλανίζουσάν 
με, εμέ δ’ άναπηδώντα τού καθίσματος εις πάσαν 
ίσχυράν δόνησιν καί διακόπτοντα αΐφνιδίως τον 
ύπνον μου, δν είτα έπανελάμβανον μέ ορθιον το 
σώμα ενεκα τής συρροής τώ ν  επιβατών, καί τήν 
κεφαλήν έπί τού στήθους κρεμαμένην, ώς τ ι  εκ
κρεμές, έν ρυθμφ πρός τούς θορυβωδώς άνά πάσαν 
τή ν εισπνοήν καί έκπνοήν συρίζοντας μυκτήρας. 
Έ  δέ Ζυρίχη νεάνις ροδοπάρειος, εύσαρκος ώς ό τυ
ρός της,καί άφρόεσσα, ώς ό ζύθος της,μέ τήν ξανθήν 
κόμην λυτήν εις τούς ώμους της, αφελής ώς αί ποι- 
μενίδες τού καντονιού της καί γλυκεία οσον ή πο
λιτική  της ελευθερία, μοί έδείκνυε τήν εκθεσίν 
της καί τούς έκθέτας αύτής εορτάζοντας τη  έπ ι- 
ούση καί μ’ έκάλει εις τάς έορτάς ταύτας μέ γλυ
κύ μειδίαμα ύποσχομένη νά μή στερηθώ καί 
τού θεάματος τού Ρήνου, δν καί άν νυκτός έτα- 
ξείδευον, πάλιν θ’ άπελάμβανον άμα τή  ήοί έπί 
διάστημα άρκετόν, έξυμνούσά μοι δέ τή ν χρόνου 
καί χρήματος οικονομίαν.

Έ νφ  λοιπόν έγώ  έπί τού γεωγραφικού χάρ
του καί τού σιδηροδρομικού δρομολογίου κύπτων 
άμφεταλαντευόμην, ή Ζυρίχη αυστηρόν περιδυ- 
θείσα ύφος μοί ύπενθύμισε τήν περί ώραν 9  τής 
νυκτός εις σιδηροδρομικόν σταθμόν όρισθείσαν 
συνέντευξίν μου. . .  μετά τού αναγνώστου τής 
η Ε σ τ ία ς ! »  Ή  τήρησις τής ύποσχέσεως μου 
έκλινε τήν π λά στιγγα  πρός τήν διά τής νυκτερι
νής αμαξοστοιχίας άναχώρησίν μου. Καί ή Ζυ
ρίχη μειδιάσασα προσέβλεψε θριαμβευτικώς τόν 
Ρήνον, οστις κεχολωμένος άπεσύρθη έκπέμπων 
ατμούς έκ τής εις τά  στήθη του βραζούσης 
οργής καί απειλών νά καλυφθή μέχρι πρωίας 
δλος δΓ ομίχλης. Έ γ ώ  δέ λαβών πλέον όριστι- 
κώς τήν άπόφασιν νά καταλίπω τή  αυτή εσπέρα 
τήν Φραγκφούρτην συνεσκεύασα τάς άποσκευάς 
μου, καί έφθασα εις τόν σταθμόν ήμίσειαν ώραν 
πρό τής άναχωρήσεως τής αμαξοστοιχίας, σπεύ- 
δων νά φανώ συνεπής πρός τόν λόγον μου.

Μετ’ ολίγον, πληρώσας τό  μέχρι B ase l ε ΐσ ι- 
τήριόν μου, κατελάμβανον θέσιν έν τή  άμάξη 
τώ ν μή καπνιζόντων. μέ τή ν ελπίδα, δτι μ,ετα- 
ξύ άνδρών Γερμανών, οίτινες όσον π τωχοί καί αν 
είνε προτιμώσι νά καπνίσωσι σιγάρα έκ καρυο
φύλλων ή νά στερηθώσι τού καπνίσματος, ολίγο·, 
θά ήσαν οί άποφασίσοντες νά εΐσέλθωσιν έκεί 
δπου απαγορεύεται τούτο, καί ούτω θά έ τα ξε ί-  
δευον άνετώτερόν πως, άν μή μόνος. Οίμοι ! δέν 
ήσαν φαίνεται ολίγοι οί τήν αυτήν ποιήσαντες 
σκέψιν. Δ ιό τι διαρκώς μέν ήκουον φωνάς άπ α ι- 
τούσας παρά τόύ οδηγού ( c o n d u c teu r  ) διαμέ
ρισμα τώ ν μή καπνιζόντων, συχνά ο’ έβλεπον 
τόν σκαιόν αύτόν ύπάλληλον άνοίγοντα τήν θύ- 
ραν καί στιβά ζοντα  τοιούτους απαιτητάς εις τό 
διαμέρισμα, ού τήν γωνίαν είχον έγώ καταλά
βει. Ε ίχε λοιπόν καταντήσει αληθές μαρτύριο·; 
δΓ έμέ ή εξής λακωνική έρωταπόκρισις :

—  N ic h tra u c h e r  ?
—  H ie r , m e in  H e rr .
Καί ήνοίγετο άσπλάγχνως ή θύρα μου καί είσ- 

ήγοντο παράδοξοι μορφαί έντός τής άμάξης 'I f  
εΐκών τού Ρήνου έπεφάνη μοι ειρωνική καί πρός 
στιγμ ήν πικρά μεταμέλεια έξηγέρθη έντός μου. 
’ Αλλά βλέμμα έπί τού εισιτηρίου μου άνέμνησέ 
μοι, δτι πρό τώ ν τετελεσμένων γεγονότων ή 
μόνη καταφυγή είνε ή έγκαρτέρησις, καί ούτως 
άπεφάσισα νά συμμορφωθώ τα ϊς περιστάσεσι καί 
νά ύποκύψω εις τή ν φιλοσοφίαν τού πεπρωμένου. 
'Οπλισθείς λοιπόν μέ τήν άπόφασιν ταύτην, ήτε- 
νισα ψυχρώς τούς γείτονάς μου καί ήρξάμην φυ
σιογνωμικών μελετών έπ’ αυτών.

'Ο απέναντι μου καθήμενος, άγνοώ δ ια τι, μοί 
ένέπνευσεν άμέσως έξ αρχής εμπιστοσύνην καί 
άσφαλισθείς άπό τούτου έξήτασα μετά προσοχής 
τόν παρακαθήμενόν μου, δστις άφ ής ωρας ή λ- 
θεν έκινείτο άδιακόπως καί άπό καιρού εις και
ρόν άνέπεμπε τή ν βραχεϊαν έκείνην βήχα , ήν 
οί ψάλται συνειθίζουσι πριν άρξωνται τού άσμα
τος, προσεπάθει οέ διά μικρών μετακινήσεων νά 
κερδίση ολίγον τόπον ή νά τοποθετηθή άναπαυ- 
τικώτερον, καί δλα ταύτα έποίει μέ κεκλεισμέ- 
νους οφθαλμούς, ώσεί εύρίσκετο εις τόν πρόλογον 
βαθέο; ύπνου. Πάντα τά  ύποπτα ταύτα φαινό
μενα έγέννησαν έν έμοί δυσπιστίαν καί φυσικώς 
προητοιμαζόμην ν’  αμυνθώ κατά πάσης έπιθέ- 
σεως. Έ ν  τούτφ  ή ατμομηχανή έσύριξε καί έξε- 
κινήσαμεν.

Εις τόν συριγμόν εκείνον ό συνοδός μου ήνέφ- 
ξε διά μιάς τούς οφθαλμούς του, καί άμα τή  εκ
κινήσει άνακαθήσας έστράφη πρός με καί μ ’ έκα- 
λησπέρισε φ ιλικώτατα . Ρίγος διέτρεξε τά  μέ
λη μου. ’Ήδη κατενόουν, δτι δλον έκείνο τό προσ- 
πεποιημένον αύτού νυσταλέον ύφος, ουδέν άλλο 
ήν ή σύνταξις δυνάμεων πρός φλυαρικήν έπίθεσιν. 
Α ί τίγρεις πριν έφορμήσωσι συσπειρούνται, και 

I διά τούτο έπερίμενον λυσσαλέα-; τήν έφοδον. Και
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δεν ήπατήθην. Δ ιό τι άμέσως κύψας πρός τό 
ούς μου :

—  Πολλούς μάς έβαλεν ίοώ  ό οδηγός, ¡χοΐ έψι- 
0ύρισεν έμπιστευτιχώς.

Έκίνησα τήν κεφαλήν έλεεινολογών τήν τύχην 
μου μάλλον ή  συμφάσκων. Και εκείνος περίερ- 
γος, φαίνεται, ν ' άκούση τόν ήχον τής φωνής 
μου, μοί έξεβίασεν άπόκρισιν δια τής περί τής 
πατρίδος μου έρωτήσεώς του- ’Αγνοώ  πώς τόσον 
ελαφρώς άπεφάσισα να  ομολογήσω δ τ ι είμαι εξ 
'Ελλάδος, ένίρ έγνώριζον καλώς, δτι καί οί χυ
δαιότεροι τω ν  Γερμανών υποκρίνονται, δ τι τό 
όνομα τής πατρίδος ημών διεγείρει εν αύτοΐς 
κλασικάς αναμνήσεις! Καί όντως δεν είχον ε τ ι 
προφέρει τήν άπόκρισιν μου, δτε τόν ακούω :

—  Μπα- ζι-λόύς ποτ’ εεν έν ΤΙΐούλε π ί-ςός 
έστ' άϊς ",·\ϊ(1ου, t im  έσκουζα τω φ  εέ κούρεε 
ιΐωώκ’ εκ-πώω-μα κΐΐρΐιζού.

Γέλως ακράτητος από μέσης καρδϊας με κατέ- 
λαβεν άναγνωρίσαντα υπό τή ν έξάμβλωσιν τήν 
γνωστήν άνοστον εις άρχαίαν ελληνικήν μετά- 
φρασιν ποιηματίου του G ö lh e , ( * )  ήν οί φοιτη^ ! 
τα ί άδουσι παρά πότον. *0  δέ συνοδός μου έκ- 
λαβών τόν γ έλω τα  ώς επιδοκιμασίαν.

—  Κά-λός κά£α-ίΚός, προσέθηκεν εναβρυνό- 
μενος επί τα ΐς γνώσεσί του, αίτινες έδώ άκριβώς 
έτελείωνον πρός μεγάλην μου χάράν.

Τό άστεΐον τούτο προοίμιον τής γνωριμίας 
ημών εσχε δύω αποτελέσματα · πρώτον μεν να 1 
μοϋ άποδιώξη τόν ύπνον, ε ίτα  δέ να μου κινήση ! 
τό ενδιαφέρον περί τού έπιορομέως τούτου εναν
τίον τής ησυχίας μου. Καί έμαθα λοιπόν χωρίς 1 
να έρωτήσω πολύ, δτι κατήγετο έκ Πομμερανίας, 
δ τι έγεννήθη εις τό νυν τφ  Βίσμαρκ άνήκον 
V a r/ in , δπερ ήτο ιδιαιτέρα τιμ ή  ο ι αυτόν, ώς , 
έδείκνυε τουλάχιστον, δτι έφοίτησε μετά τάς 
γυμνασιακός του σπουοας εις τή ν άνω τέραν άγρο- 
νομικήν σχολήν καί δτι μετά τό πέρας τής στρα 
τιω τικής του υπηρεσίας άπεσύρθη είς τ ι  κτήμα 
ούτινος διευθύνει τή ν  καλλιέργειαν, καί δτι εκτοτε 
ζή  ευδαίμων καί πιστός είς τάς συντηρητικός 
του άρχάς. Τό περί τω ν  συντηρητικών αυτού 
άρχών κεφάλαιον έθεώρει, φαίνεται, ώς τό μάλ
λον ενδιαφέρον με καί ήρξατο άναπτ'άσσων μοι 
αύτό διά μακρών λίαν.πληκτικώς καί μονοτόνως.
'Π  μ ετάπτωσ ις αΰτη άπό τού εύθύμου εκείνου 
προοιμίου έπέφερε τήν άντίδρασιν έπ’ εμού καί 
ήσθανόμην τά  βλέφαρά μου χλείοντα, δτε ώθησις 
διά τού άγχώνός του άνεκάλεσε τή ν  προσοχήν 
μου επ ί του σπουδαιοτάτου θέματος, δπερ τη  
σ τιγμ ή  εκείνη έπραγματεύετο. τ Ητο δέ τούτο τά 
αναστήματα τω ν  μελών τής οικογένειας τω ν 
Χοχενζόλερν.

—  ΦαντασΟήτε, κύριέ μου, έλεγεν, δτι ό αύ- 
•  τοκράτωρ είνε έν μέτρον καί 86  εκατοστά υψηλός.

(Μ Der König in Thule έηιγράφίται x * i eive έκ των 
αρχαιότερων Balladen, S; ίγραψιν ö φ:).&βο?ο; ποιητή:·

Καί αμέσως ώΟησις διά τού άγκώνος καί γέλως 
αυταρέσκειας.

—  'Α λλά  συλλογισΟήτε, έςηκολούΟει, δτι ό 
διάδοχος τόν περνφ. Δεν θά τό π ίσ τεύση τε ; Είνε 
1 καί 8 0 !  Περίφημος κατεργάρης.

Καί πάλιν νέα ώθησις διά τού άγκώνος καί 
γέλως ακράτητος.

—  Ποιος είνε ό περίφημος κατεργάρης; ερω 
τώ  δειλώς.

  Ό  διάδοχος, αγαπητέ μου, ό διάδοχος, ό
θελκτικός μας F r i t z !

Καί επακολουθούσι τρεις ωθήσεις διά τού ά γ
κώνος επί τής πλευράς καί γέλως ήλιθίου.

Δεν έκρατήθην πλέον. Ή  ήλιθιότης του ήτο 
μέν κατ' άρχάς διασκεδαστική, άλλ ’ ε ίτα  εξελισ- 
σομένη είς διηγήσεις καί δημηγορίας κατέστη 
οχληρά, άναπτύξασα δέ καί οικειότητα, ής τόν 
τύπον έφερον αί πλευρά: μου, μοί άπήρεσκε 
καθ' ολοκληρίαν καί μ ε παρώργιζε. Δ ιό  μ ετά  τό 
τελευταιον διά τού άγκώνος πραξικόπημά του :

—  Προσπαθήσατε νά κοιμηθήτε, κύριε, τφ  
λέγω , διότι άνησυχούμεν τούς άλλους. Καλήν 
νύκτα σας.

Ούτως άποτόμως ήλευθερώθην άπ’ αύτού καί 
κατώρθωσα ν’ άπολαύσω ήσυχίας τινός μέχρι 
τής πέμπτης πρωινής ώρας, δτε έξύπνησα.

Ά π ό  τού παραθύρου τής άιαάξης προκύψας 
ήσθανόμην τόν πρωινόν ά/εμον δροσίζοντά μοι 
τό  πρόσωπον καί έθαύμαζον τή ν πρό έμού μα
γευτικήν φύσιν. Δυστυχώς ό Ρήνος οίονεί εκδι
κούμενες με είχε κρατήσει τόν λόγον του καί 
πραγματοποιήσει τήν απειλήν του. 'Η  δ’ ομ ίχλη, 
καίπερ ούχί τόσον πυκνή, δέν άφινεν έν τούτοις 
τό βλέμμα νά είσδύση βαθέως είς τόν ορίζοντα 
καί νά θαυμάση τά θέλγητρα τώ ν  πέριξ τοπείων 
καί τά  χαριτωμένα χωρίδια, άτινα συνηντώμεν 

j καθ' οδόν. Καί δμως δ,τι ήδυνάμεθα νά βλέπω - 
μεν ήν άρ/.ετόν νά μάς άποζημιώση. Κάτωθεν 
ημών πράσινος τάπης έξετείνετο μέχρι τής 
όχθης τού έκεΐ πλησίον ρέοντος Ρήνου, δστις υπε
ρήφανος έκύλιε τό κυανοϋν του ρεύμα έν μέσφ 
οχθών όλοσκεπών καί κατατύτων έ ξ  αμπελώνων. 
Καί αύτή δε ή βαθμηδόν άραιουμένη ομ ίχλη 
συνετέλει είς τά  θέλγητρα τής πέριξ μαγευτι
κής φύσεως, όμοιάζουσα πρός πέπλον, 8ν ώς 
τρυφερός εραστής ό ούρανός έρριψεν επί τής ερω
μένης του γής, ΐνα προφυλάξη τήν έκεΐ καλλο
νήν της άπό τώ ν κροκοβαφών έκ ζηλοτυπίας 
άκτίνων τού άνατέλλοντος ήλιου.

Μίαν ώραν διήρκεσεν ή πρό τώ ν οφθαλμών 
ημών εξέλιξες τού μεγαλοπρεπούς πανοράματος, 
καί ε ίτα  είσήλθομεν είς B ase l. Ή  πόλις αΰτη 
κειμένη άκριβώς επί τής όροθετικής γραμμής 
τής Γερμανίας καί Ε λβετία ς καί ίδρυθεΐσα κατά 
τήν Α '. εκατονταετηρίδα μ. X. είνε έκτισμένη 
έπί τών δύω όχθών τού Ρήνου καί διαιρείται είς 

I μικράν καί μεγάλην Βάσελ, συνδεομένας μεταξύ

.
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τω ν διά τεσσάρων γεφυρών. Τό όνομά της, Ba
sel, δπερ είνε παραφθορά τού λατινικού B a s ilia , 
οφείλει είς τόν Βαλεντινιανόν Α '. κτίσαντα αύ- 
τόθι άνάκτορόν τ ι ,  ήτοι βασίλεια. Ά λ λ ’ ή παρά- 
δοσις τή  έχάρισε τό όνομα Χ ρ υ σ ή  ΙΙύ - ίη ,  διότι 
αείποτε ήνθησεν έκεΐ ή βιομηχανία καί τό έμ - 
πόριον. Καί σήμερον έ τ ι θεωρείται ή πλουσιω- 
τάτη  ίσως τώ ν  ελβετικών πόλεων αριθμούσα με
ταξύ έξήκοντα χ ιλιάδων κατοίκων υπέρ τή ν εκα
τοστόν τοιούτων κεκτημένων περιουσίαν ύπερ- 
βαίνουσαν τό  έκατομμύριον. Ή  κυριωτέρα βιομη 
χανία  της σήμερον είνε ή τώ ν μ ετα ξω τώ ν τα ι
νιών, ών ή έτησία παραγωγή άνέρχεται είς άξίαν 
πεντήκοντα εκατομμυρίων.

Ά λ λ α  δ ι’ έμέ ούτε άπό τής άπόψεας ταύτης 
ήδύνατο νά έχη ή Βάσελ ένόιαφέρον τ ι  ούτε άλ
λως π ω ς . Δ ιότι ¿λίγα  μόνον τέταρτα  τής ώρας 
έμελλον νά παραμείνω έκεΐ. Καί λοιπόν ούτε έκ- 
όρομήν άνά τήν πόλιν ήδυνάμην νά επιχειρήσω, 
ούτε περί άλλ.ου τινός νά σκεφθώ είμή περί τού 
πώς ήδυνάμην ταχύτερου νά τονώσω τό σώμά 
μου διά καλού τίνος καφέ. Ά λ λ ά  προηγουμένως 
έπρεπε νά ύποστώ τήν τελωνειακήν έπιθεώρησιν 
τών αποσκευών μου. ’ Ενώ λοιπόν λαμβάνω θέσιν 
είς τήν σειράν τώ ν άναμενόντων τόν αρμόδιον 
υπάλληλον, σπουδάζω τούς έκεΐ περιφερόμενους 
άξιωματικούς τού ελβετικού στρατού, άναμιμνή- 
σκοντας τούς περιφήμους καιρούς τής εθνοφυλακής 
μας. Τό είδος έκεΐνο τώ ν  προχείρων κατά 
Κυριακήν αξιωματικών, ούς ή ευφυΐα τού ελλη
νικού λαού είχεν έπονομάσει ζν Μ γο υ ς  καί ών 
τήν άνάμνησιν καί αυτοί οί νεώτεροι τερψιθύμως 
διετήρησαν παρ' ήμΐν, καθόσον μέχρι πρό ολίγων 
έτώ ν άνεοίουν κατά τάς έκλογάς, τό είδος λοιπόν 
έκεΐνο τώ ν αυτοσχεδίων βαθμοφόρων βλέπει τις 
έν Έ λβετίφ  ΰπό τό όνομα τού τακτικού στρατού. 
Καί αν μάλιστα  ο τό  πρώτον βλέπων αυτούς 
έρχεται έκ Πρωσσίας, δπου συνήθισε νά βλέπτ, 
τό  άκαμπτον έκεΐνο καί οίονεί χαλύβδινου τώ ν 
πρώσσων άξιωματικών παράστημα, ευρίσκει τήν 
διαφοράν τοιαύτην, ώστε ή μετάπτωσις φέρει 
αληθώς τόν γ έλω τα .

Ά π ό  τώ ν άξιωματικών τήν προσοχήν μου 
άποσπά ή πέριξ έμού ήχούσα γλώσσα, μ ίγμσ 
αλλόκοτου γερμανικής καί γαλλικής, δπερ αύστη- 
ρώς έξεταζόμενον, ούτε γαλλική είνε ούτε γερμα
νική. Έ κεΐ αί γλώσσα·, τώ ν δύω πολεμίων εθνών 
συνηνώθησαν παραδόξως είς μίαν, καί ούτως οί 
δύω έχθροί ζώ σ ιν  άδελφωμένοι είς τά  ελβετικά 
σ τόμ α τα .

Οί τελωνειακοί υπάλληλοι έρωτώσι μόνον 
περί καπνού. Ό  λόγος τινός, δτι δεν έχει τοιούτον, 
άρκεΐ. Τόσον άληθώς τίμ ιο ι, φαίνονται τουλάχι
στον, οί πολΐται τής δημοκρατουμένης Ελβετίας, 
ώ στε άρκούνται είς τήν άπλήν ταύτην διαβεβαί- 
ωσιν. Έ  περαιτέρω ερευνά ούτε έπιπολαίως καν 
γίνετα ι. "Εν βλέμμα μόνον έπί τού εσωτερικού j

τής άποσκευής καί ή εξέλεγξις έπερατώθη. Καί 
άνελογίσθην έγώ  ό τάλας τάς άτμοτελωνίδας 
μας, τάς νομοθετικός ημών περιφρουρήσεις, δσα 
άναγινώσκω καθ’ ημέραν είς τάς έλληνικάς εφη
μερίδας περί λαθρεμπορίων, καί έπεθύμησα νά 
είχον τή ν δύναμιν νά μεταφυτεύσω τελεσφόρως 
είς τή ν 'Ελλάδα τόν σπόρον αυτόν τής έλβετικής 
τιμ ιότητος καί τού σεβασμού πρός τούς νόμους. 
Οΰδείς τώ ν έκεΐ άμα έρωτηθείς έσκέφθη νά άπο- 
κρύψη καπνόν άν ε ίχε τοιούτον. Δ ιό καί έξεπ λά - 
γην όταν ήρωτήθη μέν ό παραστάτης μου καί 
άπήντησεν όχι, ήκουσα δμως τόν ύπά/.ληλον 
λέγοντα πρός αύ τόν:

—  Καί δμως, κύριε, φέρετε ύπό μάλης εντός 
τού μανοηλίου σας ολόκληρον κιβώτιου σ ιγάρων.

Έστράφην έκπληκτος καί έ τ ι μάλλον έκπλησ- 
σόμενος είδον τόν ούτω κατηγορούμενον γελώντα  
καί έκδιπλώνοντα τό  ύποπτον δέμα, διά τώ ν 
άνοικτών τού όποιου πτυχών λίαν εύδιακρίτως 
έφαίνοντο αί πλευραί κιβωτιόίου σιγάρων τής 
’ Αβάνας. Έ λυ σεν  ήσύχως τούς κόμβους τού μαν - 
δηλίου καί ε ίτα  μ ετά  προσοχής άποσύρας αύτό, 
άπεκάλυψεν όντως κιβώτιον σ ιγάρων, άλλ ’ έπί 
μέν τώ ν  πλευρών αυτού σχ ισμα ί έπιμήκεις τό 
είχον μεταβάλει είς κλωβόν, εντός δέ τού προ
χείρου τούτου κλωβού έπήδα χαριτωμένου κανα
ρινιού. Ε ννοείτα ι δ τ ι ό γέλως τού τελωνειακού 
υπαλλήλου μετεδόθη είς δλην τήν γραμμήν, ή 
δε ελβετική ειλικρίνεια καί τιμ ιότης διεσώθη.

Μετ’ ολίγον έκαθήμην περί τράπεζαν τού έν 
τφ  σταθμφ καφενείου, καί πρό κυπέλλου άχνί- 
ζοντος καφέ μετά γάλακ τος. Έμπροσθέν μου 
δοχείου λαμπρού ελβετικού βουτύρου καί άλλο 
χρυσίζοντος μέλιτος πλήρες, μοί υπόσχονται 
λίαν ευάρεστου συνοδείαν διά τόν πρωινόν μου 
καφέ. Έπήλειφον λοιπόν τό βούτημά μου διά 
βουτύρου καί μέλιτος, δπως γλυκάνω καί εύκο - 
λύνω τήν κατασίγασιν τής εωθινής έκείνης πείνης· 
άλλ’ ή τιμωρία τής άπολάυσεως μ ’ έπερίμενε 
σκληρά μ ετ ’  ού πολύ. Δ ιό τι τό μέλι έκεΐνο δπερ 
μόλις ήγγισα  ύπελογίσθη είς λογαριασμόν μου 
αντί ένός φράγκου, τό δέ βούτυρον άντί ήμίσεος, 
καί ούτως ή τιμή  τού καφέ μου ύπερέβη τά  δύω 
φράγκα! "Ο ταν δ' έξέφρασα είς τή ν υπηρέτριαν 
τή ν απορίαν μου διά τό  ποσόν καί παρετήρησα, 
δτι μόλις ήγγισα  τά  παρατεθειμένα, αύτη λίαν 
άφελώς μοί άπεκρίθη;

—  Ήμπορούσατε ν’  άδειάσετε όλοσχερώς καί 
τά  δύω δοχεία, πάλιν τή ν αυτήν τιμήν θά έπλη- 
ρώνατε. Έ δώ , βλέπετε, τό ποσόν τής καταναλώ- 
σεως άφίνεται είς τή ν  διάκρισιν........

—  Καί αί τ ιμ α ί είς τή ν  άδιαχρισίαν, διέκοψα.
Ό  γέλως τής ζωηράς έλβετίδος μοί έδίδαξεν,

δ τι πρέπει τ ις  νά φανή αδιάκριτος είς τοιαύεας 
περιστάσεις, ΐνα  πληρώση δικαίως.

Ό  κώδων έν τούτοις τής διά Ζυρίχην αμαξο
στοιχ ίας κρούεται διά πρώτην φοράν, εγώ  οέ



άγοράσας τό  είσιτήριόν μου λαμβάνω θέσιν έν τή  
άμάξη . Ή  συρροή τω ν  επιβατών ενεχα της έν 
Ζυρίχη τή  ή^χέρα εκείνη τελουμένης εορτής τών 
εκθετών είνε μ εγίστη , αί δε 'άμαξαι πληροΰνται 
αμέσως. Ά λ λ α  τό ταξείδιον είνε μόλις τρίωρον 
καί κατ’ ακολουθίαν τό  μαρτύριον του συνωστι
σμού έχει τουλάχιστον τό προτέρημα να είνε 
σύντοριον. Μόλις είχομεν εκκινήσει καί έφαίνετο 
μακρόθεν τό  χωρίον τοΰ άγιου Ιακώβου, δπερ 
ύπερηφάνως άποκαλοΰσιν οί ελβετοί έ ,Ιβ ε τιχ α ς  
Θ ερμοπύΛ ας. Δ ιό τι εκεί, ληγούσης τής Ι Δ '  Ικα- 
τονταετηρίδος, δράξ έλβετών άντετάχθη ήρωϊκώς 
πρός τεσσαρακονταπλασίους γάλλους καί εκ τώ ν 
δέκα π έντε εκείνων εκατοντάδων τώ ν  έλβετών 
πολεμ ιστών μόλις δέκα άνδρες άπέμεΐναν ζώντες. 
Μ ετ’ ολίγον διερχόμεθα έμπροσθεν τοΰ χωρίου 
έν ω  έγένετο ή ένδοξος αϋτη πανωλεθρία και άντι- 
κρύζομεν ολίγον άπωτέρω καί πάλιν τόν Ρήνον, 
ούχί πλέον καισαρικόν αλλά δημοκρατικόν. Τό 
ρεΐθρον τοΰ ελβετικού Ρήνου είνε πλατύ ενταύθα 
καί ομαλόν, μόλις δέ μ ετ’  αρκετόν διάστημα 
διακόπτεται ή όμαλότης αϋτη ύπό τής έ π ι τοΰ 
Ρ ήνου  Π έ τρ α ς  (S te in  * / r ) ,  ή τις ώς νησύδριον 
έκ λίθου ανακύπτει άπό τού μέσου τής κοίτης 
αυτού. Ή  πέρις φύσις έφ’ δσον προχωρούμεν 
καθίσταται μαγευτικωτέρα καί γήλοφοι χλοεροί 
διαδέχονται άλλήλους, λειμώνες δέ καταπράσινοι 
άνακουφίζουσιν εΰαρέστως τά  βλέμματα ημών. 
Ά ν ά  πυκνά καί συνεχή διαστήματα 'Ε σ τα υ ρ ω 
μ έν ο ς  παρά τή ν όδόν επισύρει της δροσεράς 
ποιμενίδος τά  ευλαβή φιλήματα ή σταματά  τοΰ 
όδοιπόρου τό βήμα παρά τήν χλοεράν α τραπόν! 
Τόσον είνε αληθές, δ τι ή χώρα αϋτη της ακρά
του έλευθερίας είνε επίσης καί κοιτίς βαθυτάτων 
προλήψεων καί δεισιδαιμονιών. "Οταν δέ ό 
S c h i l le r  έθετεν εις τό  στόμα τού Γουλιέλμου 
Τέλλου τόν περί Πάπα στίχον :

W as er euch thut, das nehmet an von Gott,

έδείκνυε πόσον βαθέως είχε σπουδάσει καί κατα
νοήσει τό  παρά τψ  δημοκρατικό» τούτο» λαψ 
κυριεύον θρησκευτικόν αίσθημα!

Μετ’ ού πολύ σήοαγξ διασχίζουσα τό  Bütz
b e r g  μοί άνέμνησεν ό τι πρό πολλού εύρισκόμην 
εις τήν χώραν τώ ν τοιούτων μεγάλων μηχανικών 
έργω ν. Καί όλίγα μεν λεπ τά  τής ώρα; διήρκεσε 
μόλις ή διάβασις τής υπέρ τά  δύω καί ήμισυ 
χιλιόμετρα εκτεινομένης ταύτης σήραγγος, ά λλ ’ 
ή εις τό φώς τής ημέρας έξοδος παρήγαγεν έν 
ήμίν άνακούφισίν τινα  καί έ τ ι ωραιότερα παρου
σίασε πρός ημάς τά  πέριξ τοπεΐα . ΤΗν δ’ αληθώς 
ή μεγαλοπρεπής έκείνη σκηνογραφία τής φύσεως 
εκπληκτικό»; ωραία .

Δ ιεσχ ίζομ εν χώραν πλουσίαν εις βλάστησιν, 
τή ν  ύπό τού A a r e  δαψιλώς βρεχομένην καί 
πυκνώς κατοικουμένην κοιλάδα, είς δέ τό  βάθος 
τού όρίζοντος έβλέπομεν επιβλητικήν τήν σειράν
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τώ ν  Ά λ π εω ν  μέχρι τοΰ όρους τής Παρθένου 
(J u n g fr a u ) ,  καί έν άπόπτω τό Άψβοΰργον 
(H a b s b u r g ) ,  τή ν κοιτίδα τοΰ αύτοκρατορικοΰ 
οίκου τής Αυστρίας.

Έ ν  μέσψ τοιούτου πανοράματος ταξειδεύοντες 
έφθάσαμεν είς Ζυρίχην μικρόν πρό τής δεκάτης 
πρωινής ώρας. Άφικνούμην τέλος πάντων είς 
τήν πόλιν περί ής ε ίχον άναγνώσει, δ τι ό μέν 
B en ven u to  C e ll in i άπεκάλεσεν αυτήν «α ξ ιο 
θαύμαστου καί γλαφυράν ώς πολύτιμον λίθον a 
άλλοι δ' ένεκα τώ ν καταφύτων προαστείων της 
ώνόμασαν n ô J tr  τώ ν  κήπω ν  καί άλλοιδιά τήν εις 
τάς τέχνας έπίδοσιν 'Α θήνα ς παρά  τό ν  Α Ιμ μ α -  
το ν  (L im m a t-A th e n ).  Ά λ λ ’ έγώ  γνω ρ ίζω ν δτι 
πολλαί γερμανικαί πόλεις διεκδικοΰσι τήν τιμήν 
νά προσκολλήσωσιν είς τό όνομα τού ποταμού, 
δστις τάς διαβρέχει, τό  όνομα τοΰάστεος τής Παλ- 
λάδος ( ' ) ,  περί μέν τοΰ τελευταίου επιθέτου έπε- 
φυλάχθην λίαν, περί δέ τώ ν δύω άλλων ανέβαλα 
τήν άπόφασιν μετά τήν έπίσκεψίν μου είς τήν 
πόλιν.

Έ π Ι τού παρόντος ή πρώτη μου φροντίς ήν νά 
σπεύσω πρός εϋρεσιν ξενοδοχείου καί είσήλθον 
είς εν τώ ν  παρά τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν, 
έγκαίρως όντως, διότι, ώς έμαθον μετά τινας ώρας, 
ή εϋρεσις δωματίου κατά τή ν ημέραν έκείνην ήν 
θαύμα ένεκα τή ; εκτάκτου συρροής τώ ν  ξένων. 
Τό χάριν τώ ν εορτών πανταχόθεν τής 'Ελβετίας 
συρρεΰσαν πλήθος ε ίχε φέρει είς ευχάριστου μέν 
άναστάτωσιν τά  ξενοδοχεία, είς δυσάρεστον V  
απόγνωσιν τούς ύπηρέτας αύτών. Τοιαύτη σύγχυ- 
σις τουλάχιστον έπεκράτει μεταξύ τοΰ υπηρετι
κού προσωπικού τοΰ ξενοδοχείου έν ω  κατέλυον, 
ώστε άφοΰ μάτην τρις έζή τησα  ϋδωρ καί δέν μοί 
έφερον, καί άφοΰ μάτην έπίεζον επί πέντε λεπτά  
τόν ηλεκτρικόν κώδωνα καί ούδείς ήρχετο, ήναγ- 
κάσθην ήμίγυμνοςν ά έξέλθω είς τόν διάδρομον, 
καί συλλαβών άπό τοΰ βραχίονος διερχομένην 
υπηρέτριαν νά προσφωνήσω οι’  δλης ^ήΐ περι
φραστικής λεπτότητος, ήν εγκλείει ή γερμανική 
γλώσσα , οϋτω :

—  Δύναμαι νά επιτρέψω έμαυτψ, δεσποινίς, 
νά έρωτήση ύμάς, έάν όφείλη τις νά ελπίση, δτι 
δύναται ένταύθα ν ’ άποκτήση ολίγον . . . .  νερόν 
διά νίψιμον ;

Ή  ροδοπάρειος Έ λβ ετίς  έξεκαρδίσθη γελώσα 
καί έκλ.αβοΰσά με βεβαίως ώ ; παράφρονα, μοί ¿κό
μισε πρός μεγάλην μου ευτυχίαν μίαν φιάλην καί 
δύο λαγήνους πλήρεις. Οϋτω κατώρθωσα μ ετ ’ 
αληθείς αγώνας δροσισθείς καί καθαρισθείς, νά 
έξέλθω μ ετ’  ολίγον είς τήν πόλιν.

Ρ.

1. Τό  ΒερολΓνον άξιοΓ τό ό’νομα’ Αβήναι τταρό rôt- Σπρύ- 
a r , ώς τό Μόναχον θέλει νά καλήται Άθηναι παρά  ro r  
Ίσσαρον  καί ή Δρέσδη Άθηναι παρά  ro r  Έ Λ βαν  κλπ.

Γ Ι Α .
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ΑΝΕΚΛΟΤΟΣ ΜΑΣΣΑΛΙΩΤΙΚΟΣ ΘΟΥΡΙΟΣ

Έ ν  τή  άξιολόγψ ’Ε σ τ ία  (Τ ό μ . Δ ',  σελ. (»29 ) 
άνεδημοσιεύθη αξία άναγνώσεως μ ελέτη  τοΰ παρ’ 
ήμΐν γνωστού λογίου κ. Ν · Γ . Πολίτου, περί τού 
έν’ Ελλάδι Μασσαλιωτικοΰ θουρίου. Εύρόντες δέ κατ’ 
αύτάς ανέκδοτον Μασσαλιωτικόν θούριον, ποιη- 
θέντα τό 1797  ύπό ’Αντωνίου Μαρτελάου, άνδρός 
λογίου καί φιλελευθέρου, έκρίναμεν καλόν νά δη- 
μοσιεύσωμεν αύτόν αμέσως, μετά τινω ν  παρα
τηρήσεων, ϊνα  χρησιμεύση ώς προσθήκη τή  έν 

λόγω τού κ. Πολίτου μελέτη.
Έ ν  πρώτοι; παρατηρούμεν δ τι ό αοίδιμος Γ . 

Τερτσέτης 1 καί μ ετά  τούτον ό ιστοριογράφος II. 
Χ ιώτης 1 γράφουσιν δ τι ό Μαοτελάος έποίησε 

Π αιά να , είς όν λ έγ ε ι:
"Οθεν είσθε τών Ελλήνων 
Κόχκαλα έσκορπισμένα 
—τήν φωνήν τής σάλπιγγός μου 
Τώρα λάβετε πνοήν.

δπερ καί ημείς ίστορήσαμεν Τό  ποιημά- 
τιον τοΰτο τοΰ Μαρτελάου ή το ανέκδοτον καί 
ήμείς τό πρώτον * τό  έδημοσιεύσαμεν, δαπάναις 
τού φιλότιμου έκδοτου κ. Ί ’αφτάνη. Ή  αρχή τοΰ 

ποιήματος είνε όμως οϋτο» πως ;

"Οθεν εΐσθε τών Ελλήνων 
Παλαιά ανδρειωμένα 
Κόχκαλα έσκορπισμένα 
Λάβετε τώρα πνοήν.
Σ τα ίς φωναΐς τής σάλπιγγάς μου 
Ό χ  τό μνήμα άνασταθήτε 
Καί τό  Γένος σας να ίδήτε 
Είς τήν πρώτην τόυ τιμήν.

Τά  δύο ταύτα ώραία τού Μαρτελάου τε τρ ά σ τι
χα  είνε σχεδόν άντιγβγραμμένα έκ τώ ν τού θού

ριου τοΰ 'Ρήγα ·
Ό θεν είσθε τών ’Ελλήνων 
Κάκκαλα ανδρειωμένα 
Πνεύματα έσκορπισμένα 
Τώρα λάβετε πνοήν.
Στήν φωνήν τής σάλπιγγάς μου 
Συναχθήτε όλα όμοϋ 
Τήν Έπτάλοφον ζητείτε 
Καί νικάτε πρό παντοΰ.

Ά ξ ιο ν  δέ απορίας είνε δ τι ό Τ ερτσέτης καί 
ό Χ ιώτης, τόσον κάτοχοι τής νεοελληνικής γραμ
ματολογίας, ένόμιζον ποιητήν τώ ν  σ τ ίχ ω ν  έκεί- 
νων τόν συμπολίτην τω ν Μαρτελάον καί ούχί 
τόν 'Ρήγαν. Ενταύθα όμως υπάρχει ή ιδέα είς 
τινας, δ τ ι ό ’ Ρήγας τό ν  Μαρτελάον άντέγραψεν. 

Ά λ λ α  άπατώνται.
Ό  θούριος τοΰ "Ρήγα έποιήθη, ώς μαρτυρεί ό 

Ik en  τό  1796. Ό  δέ Μαρτελάος τόν Π α ιά να  του 
εγραψε τό 1797. Ό  θούριος τού ’Ρήγα ήτο

1 Διηγ. Συμβ. Έλλην. Φυλής κτλ. σελ. ζ'.
!  Ίσ τορ . άπομνημ. τόμ. Γ ' .  σιλ. 644.
3 ."Απαντα . Α. Σολωμοϋ, σελ. λ' Έ ν  Ζακύνθω 1880.
* Έ ν  Ζακύνθω τό 1881. Τό ποιημάτιον τιτλοφορείται 

vuroc e le  τήν περίψημον ΓαΛΑΐαν, r o r  αρχιστράτη
γον Βοναζζαρζην *ά ΐ  r o r  στρατηγόν Γεντί.ϊην. Συν- 
ίσταται δέ έκ στροφών 38.

έοώ γνωστός καί έψάλλετο άμα τή  άφίξει τώ ν  
Γάλλων, καί είχον μάλιστα  φέρει άντίγραφα πριν 
ή ίλθωσιν οί Γάλλοι δημοκρατικοί είς τή ν Ζά
κυνθον. Ό  Μαρτελάος λοιπόν άντέγραψεν ή μάλ
λον έμιμήθη τόν 'Ρήγαν. Τά δύο εκείνα τετρά
σ τιχ α  ό Μαρτελάος εθεσεν ε ίσ έτι είς τόν Μ α σ -  
σ α .Ιιω τ ιχ ό ν  αύτοΰ θούριον  άγνωστον μ έχρ ι τούδε. 

Ιδού  αύτός·

’Μπρός παιδιά. ”Ας πολεμοϋμι |
Ό  καιρός τής δόξας ήλθε.
"Αν τό Γένος αγαπούμε,
Σ τή  φωτιά, ’ μπρός, στή φωτιά.
Στάς ’Αθήνας, ’ μπρός, στή Πόλι.
’Μπρός παιδιά γνήσια Ε λλήνων!
’ Μπρός λοιπόν, ’ μπρός, κατ’  έκείνων,
Ποΰ τό Γένος μας μισούν.

Τ ά  όπλα ας λάόωμεν 
"Αγωμεν, πατριώταις, αγωμεν 
"Α ς  τρέξη και αθώο αίμα,
Γιά τή  λευΟεριά.

’Μπρός παιδιά τής πατρίδος I 
Έ να  Τούρκο νά μή άφήσουμε.
Νά σκοτώσουμε, νά σφάξουμε 
Κ ή  όποιο άλλο μας μισεΓ.
Σ τό  τουφέκι χωρίς φόβο 
Είν’  ό Γάλλος στά Νησιά μας 
Π ’ άγαπα τή ’ λευθεριά μας 
Κ α ί τυράννους κυνήγα.

Τά  όπλα ας λάβωμεν κτλ.

"Οίτου φωλεύει ό Τούρκος 
Α ς  διωχθή μέ τή  φωτία,

Αιά νά λάμψη ή ’ Ελευθερία
Η  ό σταυρός νά ύψωθή.
Στό τουφέκι λοιπόν ούλοι.
Παιδιά, γέροντες, παπάδες 
Καί γυναΓκις. Ουλοι, ούλοι 
Σ τό  τουφέκι, με καρδιά 1

Τά  όπλα ας λάβωμεν κτλ.

"ΟΟεν είσθε τών Ελλήνων 
Παλαιά ανδρειωμένα 
Κόκκαλα έσκορπισμένα 
Τώρα λάβετε πνοήν.
Σταίς φωναίς τής σάλπιγγός μου 
Ό χ  τό  μνήμα άνασττ,βή-.ε 
Καί τό Γένος μας νά ίδήτε 
Είς τή  πρώτη του τιμή.

Τά  όπλα ας λάβωμεν κτλ.

Σηκωθήτε, γιά νά ίδήτε 
Πόσοι βάν’ οί Λεωνίδαις.
Σηκωθήτε, νά χαρήτε 
Πώς ή Ελλάς θά ξαναξή.
Σηκωθήτε ! Καί θά ίδήτε 
Πώς άνδρείως πολεμούμε,
Πώς εχθρούς καταπατούμε 
Πόσο ’μοιάζουμε μέ σας !

'ü ;  ό αναγνώστης βλέπει, ό ¡κεστός φιλοπα
τρίας οϋτος αασσαλιωτικός θούριος δέν είνε ιαί- 
¡κησίς τοΰ R o u g e t  d e  Γ  Is le . Ό  Μαρτελάος 
έλαβε τή ν έρ,πνευσιν, άναγινώσκων τόν 'Ρήγαν.

Είς τόν θούριον τοΰτον ύπάρχουσιν ίδέαι καί 
σ τίχ ο ι, ευρισκόμενοι καί είς τόν Π α ιά να  τοΰ 
Μαρτελάου, περί οϋ άνω ώμιλήσαμεν. ’ Ιδού :

Μέ πολλαίς 'ματοχυσίαις 
Τονς τυράννους χννηγ3· (στο. 141
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χαί : ,
"Οπόν εφωΛενετ <5 Λέων.
ΜπεΛιάχθη |ΐί τή τ  βία  
Α" $ Λ α μ γ ε  ■/} Έ-Ιενθερία (στρ. 3 1 )
Μέ πανήγυρες πολλαίς.

Ό  κατ’ εξοχήν ποιητής τής ’ Ελευθερίας, ό Σο
λωμός, τόν θούριον  τούτον τού Μαρτελάου ¿γνώ
ρ ιζε , καθότι έμιμήθη τή ν τελευταίαν στροφήν, 
οτε ενθεον Ιψαλλεν :

Ώ  τριακόσιοι! σηχωβήτε 
Και ξανάλθετε ’ς έμας·
Τα παιδιά σας θέλ’  ίδήτε 
Ιίόσο ’μοιάζουνε με σας.

•Ε* ιονύ’Λβν. Σ .  ΔΕ Β ίΛ ΖΗ ί

Η Μ Α Γ Ι Σ Σ Α

Κ α τά  τ ό ν  ήχον  τή ς  «  Βαρκαρόλας :

’ Ψηλά βουνά χαί θάλασσαις 
διαβάτης ταξειδεύει —
Ποΰ ’πάγει; Τ (  γυρεύει;
—  Ώϊμένανε, ¿[μένανε !
Έ χάθ ’ ή άδελφούλα του, 
τήν ϊχλεψαν οί μάγοι, 
για να την ευρη ’πάγει — 

Ώϊμένανε, ώϊμέ!

Μιχρό παιδί ’ ξεχίνησε, 
τον γέρασαν οί δρόμοι, 
δέν τήν εΰρήχ’  αχόμη —
Ώίμένανε, ώϊμένανε!
Ταΐς χώραις δλαις ’ γύρισε,
’ ς τής γής τήν αχρη φθάνει, 
έχεΓ τον δρόρο χάνει —
Ώϊμένανε, ωϊμέ !

ΈχεΓ τραγούδημ’  αχούσε, 
πουλί ’ σαν να τό στέλλη,
’ σαν να τό λέν’  άγγέλοι—  
Ώϊμένανε. ώϊμένανε !
Πρίν ή τό ’ νοιώσ’  έλχύστηχε, 
πριν τό σχεφθή παγαίνει,
’ σ ένα παλάτι ’μβαίνει—
Ώϊμένανε, ώϊμέ!

• Έ μέ μ’ έχάμαν μάγισσα.
Τ ί θές εσύ, διαβάτη,
’ ς τ ’  ώραΓό μου παλάτι ;■ 
ιι Ώ ϊμένανε, ώϊμένανε !
— Κυρά, τόν δρόμο μ' έχασα, 
χ’  εμβήχα, τό  ξενάχι, 
ν* αναπαυθώ λιγαχι—
Ώϊμένανε, ώϊμέ ! ■

Τά  'μάτια της χαρούμενα 
άστραψαν 'σάν αστέρια, 
χ’ έπρόβαλε τά  χέρια—
Ώίμένανε, ώϊμένανε I 
Έ λύγισε τό  σώμά της 
χαι ’ πέσαν τά  ξανθά της,
Τά  μαχρυά μαλλιά της—  
Ώ ϊμένανε, ώϊμέ I

Κ ι ’ άρχίνησε ’ ς τήν αρπα της 
να ψάλλη χαί νά χρουη.
Ό  νιός που τήν αχούει—  
Ώϊμένανε, ώϊμένανε !
'σαν ουρανό τό πνεΰμά του,
’ σαν γή τη  σάρχα 'νοιώθη,
'ως ποϋ ΙμαρμχρύΟη—
Ώϊμένανε, ωϊμέ !

Ή  ψάλτρα ή μαργιόλισσα,
'ς τήν πλάτη του θαρριέται, 
λυγα κι’ άφογχριέται—  
Ώϊμένανε, ώϊμένανε !
Ά π ’ έξω χρύος, μάρμαρο.
'Σ  τό μάρμαρο 'πό χάτου 
ζεστή βαρα ή καρδιά του—  
Ώ ϊμένανε, ώϊμέ 1

• Πολλούς διαβάτας 'πλάνεψα 
χ ’ έτιήρα 'ς  τήν σκλαβιά μου 
μέ τό τραγούδημά μου —  
Ώϊμένανε, ώϊμένανε !
Αυτόν δέν τόν έπρόσμενα 
'ς τήν άχρη 'δω του κόσμου : 
Αύτός είν' αδερφός μου—  
Ώϊμένανε, ώϊμέ!

ί'Ε* τΤ,ν ' ΐτίιίων Λ;-.-...-
Γ. Μ. Βιζ υ ιιν ο ε

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΓΜΑ

Ό  Άγαθόπουλος έχει υίόν κατά πάντα άςιον 
έαυτοΰ, ον κατιόρθωσε νά άρραβωνίση ■ άλλ ’ ό 
νεανίας τρέμει και είς μόνην τήν ιδέαν τοΰ γάμου.

—  ’ Ανόητε, τοΰ λέγει ό πατήρ, κ’ εγώ  δέν 
'πανδρεύθηκα; ε, τ ί  επαθα;

—  Ναι, μά δέν είνε τά ίδιο πράγμα μέ το 
γάμο τά 'δικό σου! Έ σύ  έπήρες τή ν μητέρα, ενώ 
εγώ  θά 'παντρευθώ γυναίκα ποΰ μοΰ είνε δλως 
διόλου ξένη!

*
* »

—  "Α χ , κερά Κ ώ στα ινα , δε 'ξέρεις τ ί  κακά 
μοΰ συνέβηκε χ θες ! ΙΤ έττ’ ό Νίκος μου άπό τήν 
σκάλα κάτω καί χτυπάει τό κεφάλι του άπάνω 
'ςέ μιά γλάστρα . . . .

—  Χριστός και Παναγία !
—  Αΰτάς δέν επαθε τίπ οτε, μά ποΰ μοΰ 'σπάσε 

τή  γλάστρα !
*

* «►
Έ ν  τφ  θεάτρφ ό κ. Σ ' θέλων νά ¡θλέπη καλά 

τήν παράστασιν εγείρεται τής θέσεώς του καί μέ
νει ορθιος. Ό  όπισθεν αύτοΰ καθήμενος, οΰτινος 
άπέκρυψε τή ν θέαν, τον παρακαλεϊ νά καθήση:

—  Καθίστε, παρακαλώ, Κύριε............
—  "Ω ! ευχαριστώ, αποκρίνεται ό Σ ' ,  δεν κου

ράζομαι καθόλου.

Ή  αιδώς είνε ή γενναιότης τής γυναικός.

Ή  γυνή ήτις άγαπφ τήν πενθεράν της λατρεύει 
τόν σύζυγόν της.

Τέσσαρα πράγματα πρέπει νά ζη τώ μ εν  άπό 
τή ν γυναίκα:

Νά έχη τήν αρετήν έν τή καρδία της·
Τήν σεμνότητα επί τοΰ μετώπου·
Τήν γλυκύτητα επί τώ ν χ ε ιλ έω ν  
Τήν εργασίαν εις τάς χεϊρας.

Έ ν  Άβήναις, «χ τοΰ τυπογραφείου Άνδρέου Κορομηλα 1 8 8 4 — Β ', 804.


