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’ Μυθιστορία τής Κυρίας Henry G reville . 

Μιτάφρασις Π . I. Φέρμπου ].

( Συνέχεια' ΐδε κροηγούμενον φύλλλον ).

I '

'0  Μαρκέλλα έξελθοϋσα έκ τοΰ καταστήματος 
Ιοραμεν άπνευστί μέχρι τής όδοΰ Λαφαγέττου 
και έκεΐ έστάθη έρωτώσα εαυτήν πώς θά κατορ- 
θώση νά διέλθη. Α ί αμαξαι φέρουσαι φανούς παν
τοίων χρωμάτων διεσταυρούντο μ ετά  τοσαύτης 
ταχύτητος, ώστε καί ό μάλιστα  έξησκημένος 
οφθαλμός μάτην θά άνεζήτει διάλειμμά τ ι, ίνα 
ριψοκίνδυνήση καί διέλθη.

Ή  κοράσι; ήτο ατρόμητος, άλλ ’ αί άμαξαι 
έμποιοΰσιν ιδιαίτερόν τινα  φόβον έν ώρα νυκτός 
μετά τήν βροχήν. Τό έδαφος στίλβει, τό  φώς 
τοΰ φωταερίου υποτρέμει, οί όλισθαίνοντες ϊπποι 
κινούνται άβεβαίως καί ά τάκτως, ούδείς γινώσκει 
ποΰ υπάγει, καί ό απέναντι τοίχος φαίνεται σκο
τεινότερος εις τούς έσκοτισμένους οφθαλμούς.

Τέλος γενομένου διαλείμματος μεταξύ τώ ν  α
μαξών, ή Μαρκέλλα ώρμησεν ακράτητος, κατερ- 
ραντίσθη άπό κεφαλής μέχρι ποδών εντός λιμνά- 
ζοντος Οδατος, καί καθ’ ήν στιγμήν έμελλε νά 
πατήση έπί τοΰ απέναντι πεζοδρομίου, πτοηθεΐ- 
σα έκ τώ ν τρ ιγμών τής μάστιγος αμαξηλάτου 
τινός, έπάτησε κατά λάθος εις τήν αύλακα καί 
κατέβρεξε τόν πόοα μέχρι τοΰ γαστροκνημίου, 
δπερ οιεκρίνετο στερρόν καί τεταμένον υπό τήν 
χονδρήν μαλλίνην κνημίοα.

Έδραμε δέ παρευθύς μέχρι τοΰ καστανο
πώλου.

—  Πουν’ τά λεπτά  ; εϊπεν ό καστανοπώλης 
δυσπιστών πρός τήν παιδικήν πονηριάν.

Ή  Μαρκέλλα έδειξε τά  έν τή  παλάμη είκοσι 
λεπτά.

Ό  καστανοπώλης διαλέγει έπιμελώς τά  χαΛο- 
ψημέγα  έπΐ τοΰ δίατρήτου έκ σιδηροφύλλου κύ
κλου κάστανα, τά  ρίπτει εις τ ι  δοχεΐον χρησι- 
μεΰον ώς μέτρον, έπειτα  λαμβάνει χάρτινον σακ- 
χίδιον, φυσά έντός αύτοΰ, καί τοποθετεί έν αύτώ 
καλλιτεχνικώς τά  έν τφ  μέτρω περιεχόμενα.

—  Λάβε, κοριτσάκι μου, είπε δίδων αύτή τό 
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σακκίδιον διά τής μιας χειρός, έν ψ έτεινε τήν 
άλλην νά λάβη τό άντίτιμον.

Έ  Μαρκέλλα ήσθάνθη έαυτήν άδικηθείσαν καί 
προσβεβλημένην. Δ ια τί τάχα  ό άνθρωπος ούτός 
την ύπώπτευε μήπως τον άπατήση ; Αυτή ούδένα 
ουδέποτε ήπάτησεν ! Ούδείς δέ είχε δικαίωμα νά 
την ύποπτεύη. Ούχ ή ττον έοωκε τό άντίτιμον ού- 
δέν είποΰσα, καί άπήλθε βαδίζουσα τακτικώτε- 
ρον, καί μελετώσα έν τή  ουδέποτε νοθευθείση 
συνειδήσει της καί εύρίσκουσα δτι ό καστανο
πώλης προσηνέχθη πρός αυτήν αδίκως.

Πικρόν είνε τό  αίσθημα τό τής αδικίας, ούδείς 
ο’ αισθάνεται αύτό σφοδρότερον τώ ν παιδιών.

Δ ιότι ό μέν άνήρ γινώσει τήν α ιτίαν πολ
λών πραγμάτων, καί αύτός δ’ ένίοτε κατηγορή- 
σας ψευδώς καί μετανοήσας, δύναται νά συγχώ 
ρηση τόν άπατώμενον. Πλήν δε τούτου αί δοκι
μασία: αύται, αίτινες έτάραξαν αύτόν παίδα όντα, 
τόν κατέστησαν καρτερικώτατον εν τα ίς  θλίψεσι 
τοΰ βίου. Α λ λ ά  τό άθώον παιδίον, ό’περ ούδε- 
μίαν έννοιαν έχει τοΰ κακοΰ, αισθάνεται εαυτό 
ήδικημένον, προσβεβλημένην τήν τιμήν του, έάν 
ποτε κατηγορηθή ε ί τ ’ επί σφάλματι, δπερ δεν 
διέπραξεν, ε ίτ ’ έπί κακοβουλία, ήν ουδέποτε 
διενοήθη.

Ή  Μαρκέλλα λοιπόν διέβλεπεν έν τή προ- 
ουλάξει τοΰ καστανοπώλου αδικίαν, καί τό αίσθη
μά της μεθερμηνευόμενον ή το : —  Είνε κακός 
άνθρωπος, δέν τον ά γαπ ώ !

Κατειλημμένη ύπό τώ ν διαλογισμών τούτων, 
δέν είχε πλέον τόν νοΰν της δτε έμελλε νά διελ- 
Οη πάλιν τήν οδόν. Τήν ε ίχε καταλάβη σφοδρόν 
άλγος , έπιφέρον ακηδίαν τινά  ίδιάζουσαν εις 
τούς τεθλιμμένους, άκηδίαν, ή τις έξικνείται εις 
τό έπακρον παρά τοϊς παιόιοις οταν κατατρύ- 
χω ντα ι ύπό τής δυστυχίας. Καί δέν ήτο μέν 
δυστυχής ή Μαρκέλλα, άλλ ’ ή Λουίζα δέν προσ
ηνέχθη πρός αυτήν άβροφρόνως ! Δ ια τί τάχα  πα- 
ρήγγειλεν εις αυτήν νά μή φάγη τά  κάστανα; 
Τπ ήρχον λοιπόν καί παιδία τρώγοντα  τό πράγ
μα δπερ ¿στελλοντο νά άγοράσωσι; τοιούτόν 
τ ι  ούδέποτ’ έπήλθεν εις τήν ψυχήν τής κορασί- 
δος, ήν είχε διδάςη ή κυρία *Φαβροΰ τάς άρχάς 
τής αύστηροτάτης κοσμιότητος καί εύπρεπείας.

Ή  μέν Αουίζα είπε πρός αύτήν νά μή φάγη 
τά κάστανα, ό δέ καστανοπώλης ύπώπτευσεν δ τ ί
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δεν θά τψ  έδιδε τδ  άντίτιμον! Τ ι λοιπόν έπταισε 
προς τούς όύο τούτους, ώστε να έχω σ ι τοσοϋτον 
κακήν περί αύτής γνώμην;

Καί οί οφθαλμοί τού παιδιού έδάκρυσαν. Ή το  
ήδη παρά τό  χείλος τού πεζοδρομίου, καί ώφειλε 
νά διέλθτ, έκ δευτέρου τήν φοβεράν οδόν Δαφα- 
γέττου . Κατεχομένη υπό τού αισθήματος εκείνου 
τής περιφρονήσεως τής ζωής καί τού κινδύνου, 
δπερ γεννάτα ι έν τφ  άνθρώπφ ταυτοχρόνως μετά 
τής ψυχικής άλγηδόνος, ή Μαρκέλλα ώρμησε 
θαρραλέα πρός τόν θόρυβον.

"Αμαξά  τις διήλθεν αριστερόθεν, άλλη τις οε- 
ξιόθεν. Επανειλημμένοι κραυγαί «  β ά ρόα , β ά ρ 
όα  !  α βλασφημίαι, κρότοι σιδήρων άντηχούντες 
δεινώς εις τά  ώτά της, τήν κατεπτόησαν τελείως. 
Τ α  εχα σεν , έδραμε πρός τά  εμπρός. . . Λεωφο
ρείο·/ τρέχον δρομαίως προσήγγιζεν, ή Μαρκέλ
λα είδε τούς φοβερούς καί ώς τό αίμα ερυθρούς 
φανούς προσεγγίζοντας, ή αναπνοή τω ν  ίππων 
την περιέβαλε δι’ άτμοΰ, ήσθάνθη σύγκρουσιν, 
ώλίσθησε καί κατεκυλίσθη έν τψ μέσω τώ ν απε
γνωσμένων κραυγών εκατόν ανθρώπων πανταχό- 
θεν προστρεχόντων.

Τό λεωφορείο·/ προέβη μίαν έ τ ι στροφήν τών 
τροχών καί έστάθη. Πάσα ή κίνησις τής οδού 
έστάθη καί αύτή έν άκαρεί- αί κραυγαί έσβέσθη- 
σαν άντικατασταθ εΐσαι υπό σιγής νεκρικής. Δύο 
τινές ώρμησαν ύπό τήν βαρείαν μηχανήν, ουδό
λως τολμώντες νά έγγίσωσι τήν μικράν. ήν έβλε- 
πον περιπεπλεγμένην εντός τών ενδυμάτων της 
μεταξύ τώ ν τεσσάρων τροχών τού λεωφορείου. 
Μετά πολλά κατώρθωσαν καί ήλευθέρωσαν τήν 
μίαν χεϊρα, ήν έσυραν μετά πολλής προσοχής.

Ή  Μαρκέλλα δεν έκραύγασε.
—  Έκτύπησες ; είπεν ό ετερος τώ ν σωτήρων 

της, οικογενειάρχης, δστις ήσθάνετο τήν καρδίαν 
του αιμάσσουσαν, άναλογιζόμενος τ ι  εμελλενίσως 
νά ιδη.

—  “®Ζ.ι> θαρρώ, είπεν ή μικρά μ ετά  φωνής 
έσβεσμένης.

Τήν άπέσυραν καί εύρέθη όρθια, χλονουμένη έτι, 
έν άπεριγράπτψ καταστάσει, από κεφαλής μέχρι 
ποδών στΐλβουσα έκ τού βορβόρου.

—  Δεν πονείς έδώ πουθενά; Τήν ήρώτων 
ψηλαφώντες αύτήν πανταχόθεν.

Ή  Μαρκέλλα άπεσπάσθη τώ ν χειρών των, έτι- 
νάχθη καί άνέπνευσεν.

—  Ό χ ι ·  μοναχά έχτύπησα ’ς τό ποδάρι, είπε, 
καί πονώ νά περπατήσω.

Τό λεωφορείο·/ έπανέλαβε τόν δρόμον του, με- 
τήνεγκον τήν Μαρκέλλαν εις τό  απέναντι πεζό- 
δρόμιον. Α ί ερωτήσεις έπιπτον βροχηδόν άλλ’ 
εκείνη ούδέν άξιον λόγου ελεγεν, ωχρά εκ τε τού 
τρόμου καί τής συγκρούσεως. Έβάδισε βήματά 
-.ινα χολαίνουσα.

—  Δέν έχω  τίποτα , είπε, θά ’πάω σπ ίτι μ α ς. 
Σάς ευχαριστώ , κύριοι, κυρίες.

Οί πάντες την παρετήρουν έκθαμβοι. Τόσον 
μικρά, τόσον έσκληραγωγημένη, -.όσο/·παρά δό
ξαν αδιάφορος!

Γυναΐκές τινες τήν συνώδευσαν μέχρι τής θύ- 
ρας τού φαρμακεμπορεϊου.

Ά λ λ ά  καθ’ ήν στιγμήν έμελλε νά εΐσέλθη:
—  Έ χασα  τά  κάστανά μου ! άνεφώνησεν 

έντρομος.
Οί περιεστώτες έγέλασαν καί τά  πεντηκοντά- 

λεπτα αργυρά κέρματα πολυάριθμα εύρισκον μόνα 
των τήν πρός τό θυλάκιόν της οδόν, χωρίς εκείνη 
νά λάβη τήν έλαχίστην είδησιν. Είσήλθε δε ευ
χαριστούσα τούς συνοδεύσαντας αύτήν.

—  Μωρή, τ ί  χ ά Α ια  είν’  αυ τά ! είπεν ή Αουί- 
ζα  παρατηρούσα αύτήν μ ετ ’ αηδίας ούδόλως συγ- 
κρυπτομένης.

—  "Επεσες κάτω ; τήν ήρώτησεν ή μήτηρ 
μετά φωνής δηλούσης οργήν άμα καί ανησυχίαν.

—  Μ' έρριξ’ ένα λεωφορείο .
Έ ν  ω  δέ ή Μαρκέλλα εξηγείτο περί τού δυσ

τυχήματος της, μίας τις τώ ν γυναικών ίσταμένη 
πρό τής θύρας είπε πρός τάς άλλας, αιτινες περί
εργοι έβλεπον διά τών ύάλων:

—  Κύτταξε γνώ σ ι πού την έχουνε νά στέλνουν 
τό παιδί τους όξω νύχτα ώρα ! Καί γ ια τ ί ; γιά  
κάστανα ! Κύριε έλέησον!

—  Γ ια τί δεν είνε κόρη τους, άπεκρίθη γε ίτω ν  
τις, γινώσκουσα τή ν ιστορίαν τής Μαρκέλλας. 
Τήν κόρη τους δέν θά τήν έστελναν, άλλά τό παιδί 
πού το έχουν γιά  τήν ψυχή τους, α ί! βλέπεις, δέν 
είνε τό ίδιο πράγμα. . .

—  Πρέπει νά είνε κανείς μπούφος γιά  νά ’πά 
νά χωθή μέσ’ ’ς τούς τροχούς τού λεωφορείου! 
Έ λ ε γ ε  ταυτοχρόνως ή Αουίζα, απωθούσα διά 
τού ποδός μ ετ’  άηδίας τά  κατεσπιλωμένα ύπό τού 
βορβόρου ενδύματα τής μικράς, έν ψ ή μήτηρ 
της παρεσκεύαζεν έπίοεσμον έξ άρνίκης διά τόν 
πόδα της πασχούσης.

Ή  Μαρκέλλα είχε μώλωπα εχοντα μέγεθος 
τής χειρός καί ίπ ί όκτώ ήμέρας έχώλαινε, μεθ' 
άς ό μώλωψ έξέλιπε τελείως. Ά λ λ ’ είχεν όμως 
έν τή  μικρφ της καρδία τραύμα ανίατον.

ΙΑ ’

—  Κυρία! είπεν ημέραν τινά  ή Μαρκέλλα, 
άποθέτουσα τό πλέξιμόν της έπί τών γονάτων της.

Ή  κυρία Φαβρού άνυψώσασα τούς οφθαλμούς, 
περιέβλεψε μ ετ ’ έκπλήξεως, διότι ήσαν μόναι 
τω ν έν τώ  καταστήματι.

—  ’ Εμένα ’ μ ιλεϊς; τή ν ήρώτησε. Γ ια τί σήμε
ρα μέ λές κυρία;

—  Ή  μητέρα ’πέθανε, δέν ’πέθανε ; ήρώτη
σεν ή Μαρκέλλα αντί νά άποκριθή.

Καί τά χείλη  της ετρεμον καί ήτο ώχρά ώς 
λευκόν ρόδον.

Ή  φαρμακέμπορος έταράχθη έπί τού προσκε-
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φαλαίου της μετά νευρικής κινήσεως· δ ιότι ούδέ- 

ποτε προσεδόκα ταύτην τήν έρώτησιν.
—  Έπέθανε ,οταν ήμουν μικρή μικρή, οταν μ ’ 

έπήρατε μ α ζί σας, έΐ
Ή  κυρία Φαβρού κατένευσε. Πρός τ ί  νά ψευ- ! 

σθή; Δέν ώφειλεν ημέραν τινά  νά είπη τήν αλή
θειαν ;

—  Καί ό πατέρας ; τί έγινε ; έξηκολούθησεν 
ή μικρά, ακολουθούσα τόν ρούν τώ ν  διαλογι
σμών της.

Ή  φαρμακέμπορος έκίνησε τήν κεφαλήν απ ’ 
αριστερών εις τά  δεξιά έκφράζουσα τήν ά- 
γνοιάν της.

Ή  Μαρκέλλα την παρετήρησεν· ήσθάνθη τά 
μικρά της χείλη τρέμοντα ολίγον τ ι  περισσότε
ρον, καί τέλος είπε ταπεινή τή  φωνή.

—  Τί νά έγινε ;
Ή  κυρία Φαβρού ήγέρθη άποτόμως, έλαβε τήν 

μικράν έν ταίς άγκάλαις της καί την έκάθισεν 
έπί τώ ν γονάτων της.

—  Γ ια τί με λές κυρία; Τ ί θά εΐπή αύτό ; 
Σού είπε κανείς τίποτα  κακό γιά  μένα ; Δέν με 
αγαπάς πλέον ;

Καί έσεισε σπασμωδικώς τό  παιδίον, αϊσθα- 
νομένη δτι σπουδαιότατου τ ι  θά συνέβη ώ στε νά 
μεταβληθή ούτω πως ή ούδέν κρύφιον έχουσα 
καρδία τής Μαρκέλλας.

Καί ή μικρά ήδη ανένευσεν είπούσα:
—  Κανείς δέν μου είπε τίπ οτα · έγώ  σάς 

άγαπ ώ . Σάς λέω  κυρία, γ ια τ ί δέν είσαστε μη
τέρα μου. Ή  μητέρα μου έπέθανε.

—  Καί ποιός σού το  είπε ; άνεφώνησεν ή κυ
ρία Φαβρού μ ετ’ Οργής, παράφορος, καταρωμένη 
ένδομύχως τήν πλύντριαν, ήν ένόμιζεν αίτιον τής 
μεταβολής ταύτης.

—  Κανείς. Μόνον οταν είδα πώς αγαπάτε τή 
Αουίζα, έκατάλαβα δτι δέν ήμουν κόρη σας. 
Τότε θυμήθηκα τήν αληθινή μου μητέρα τή 
συχωρεμένη. Ή μουν πολύ μικρή. Δέν ήμουν 
πολύ μικρή;

—  Ναί, άπεκρίθη άφηρημένη καί όυσχεραί- 
νουσα ή κυρία Φαβρού. Ά λ λ ά  γ ια τ ί με λές 
κυρία; ύπέλαβε μετά σφοδρότητος, βαρέω; φέ- 
ρουσα τήν νέαν ταύτην προσωνυμίαν. Γ ια τί με 
λές κυρία;

—  Γ ια τί δέν είσαστε μητέρα μου, ύπέλαβεν 
απαθώς τό ορφανόν κοράσιον, σείς είσαστε μητέρα 
τής Λουίζας.

Ή  κυρία Φαβρού άνοίξασα τάς άγκάλας άφή- 
χε τήν Μαρκέλλαν νά όλισθήση κατά γής, ήτις 
δμως ούδόλως άντέστη .

—  Α χ ά ρ ισ τη ! είπεν έχουσα τούς οφθαλμούς 
πλήρεις δακρύων.

’Αείποτε μέμφονται ήμάς έπί αχαριστία οί 
εμποιούντες ήμΐν πλείονας λύπας, ών δέν είμεθα 
άξιοι.

Ή  Μαρκέλλα έκλινε τήν κεφαλήν, ώς έποίει

j συνήθως οσάκις ένέσκηπτεν έπ’ αύτής έπ ίπληξις 
άδικος. Έ ν  τούτοις ήσθάνθη συγκεχυμένως δ τι 
ή κυρία Φαβρού ήτο δυσηρεστημένη καί τη ν έ πλη - 
σίασεν ϊνα την θωπεύση.

—  Σάς άγαπώ πολύ, είπε μετά δειλίας. Εί
σαστε πολύ καλή.

—  Πολύ καλή ! άνεφώνησεν ή φαρμακέμπορος 
έκρηγνυμένη τέλος. Τής έγεινα  μητέρα της! 
τήν έσυμμάζωξα μ έσ ’ άπό τό δρόμο ορφανή, 
γυμνή, χωρίς λεπτό τσακισμένο. Τήν έθρεψα, τήν 
ένδυσα, τήν έπεριποιήθηκα, τή ν άγκάλιασα σαν 
παιδί μου, καί γ ιά  τό εύχαριστώ, έπειτ’ άπό 
τόσα χρόνια, μέ λέγε ι κυρίαν! Σιχαμένο, νά μή 
σε ίδούν τά μάτια  μου!

Οί λόγοι ούτοι ύπερέβησαν τό  δριον τώ ν 
προσβολών, ας ήδύνατο νά άνεχθή ή Μαρκέλλα. 
Κατελήφθη ύπό δακρύων, συνεχώς διακοπτομένη 
ύπό λυγμών. Άπ εχώρησεν ήσύχως άπό τής άπω- 
θούσης αύτήν άγκάλης, έστήριξε τήν κεφαλήν 
έπί τίνος συρταριού περιέχοντος άπλά φάρμακα, 
καί έκλαυσεν ώς κλαίει δ τά  πάντ’  άπολέσας.

—  Σιχαμένη, άχάριστη ! άκούς εκεί, κυρίαν! 
έξηκολούθησεν ή κυρία Φαβρού σφόόρα συγκεκί- 
νημένη. Κ ’ έγώ  νά είμαι καταχρεωμένη έξ α ιτί
ας της! Πού δέν έχει μία κλωστή απάνω της 
χωρίς νά τής την έχω  όώση έ γ ώ ! Καί τ ί  θ ά 
ήσουν τώρα , αν δέ σ ’ έσυμμάζωνα έγώ , κακό 
κ ορ ίτσ ι; θά έπαραλούσες μέ σ ’ ’ςτούς δρόμους 
ή θά ήσουν 'ς τή  φυλακή! Καί νά μου λέη πώς 
δέν είμαι μητέρα της!

—  Καλέ, τ ί  τ ρ έ χ ε ι ; ήρώτησεν αίφνης ή 
πλύντρια άνοίγουσα τή ν θύραν τού καταστήμα
τος. Έ καμε καμμιάν άνοησία ή μικρή;

—  Μέ λέει κυρίαν! έπανέλαβεν ή κυρία 
Φαβρού στρέφοσα πρός τή ν έλθούσαν τό πρόσω
πό·/ της καϊον έξ όργής. Μού λέει πώς δέν είμαι 
μητέρα της.

—  Καί τ ί  β γα ίνει; άπεκρίθη ήσύχως ή πλύν- 
τρια, γ ια τ ί να σου κακοφαίνεται; δέν ε ίν ’ άλήθεια;

—  Σύ της το είπες! άνεφώνησεν ή φαρμα
κέμπορος, έκχέουσα παρευθύς τή ν όργήν της κατά 
ύποκειμένου, δπερ ήδύνατο νά ύπομείνη τή ν οργήν 
εύκολώτερον παιδιού, ούδένα έχοντος ύπερα- 
σπ ισ τή ν .

—  Έ γ ώ  ; μάρτυς μου ό Κύριος άν της είπα έγώ  
τίποτα , άπεκρίθηή ειλικρινής γυνή. Ά λ λ ά  μή σου 
φαίνεται παράξενο άν το κατάλαβε ώς τό ύστερο.

 Τό κατάλαβε! έπανέλαβεν ή κυρία Φαβρού
καταπεπληγμένη.

—  Ά μ έ ;  θαρρείς τά γα , καθώς είνε καί ’ξυπνή, 
πώς δέν είδε τώρα καί τόσον καιρό δτι τή Αουί
ζα  τή ν ξεχω ρ ίζε ις ;

—  Νά τα  μ α ς ! Αύτό δά μας έλ ε ιπ ε ! τήν ξε
χω ρ ίζω · άμ’ πώς! καί τή ν παραξεχωρίζω !

—  Φυσικά, καί κανείς δέν ’ μπορεί νά σε κα- 
τηγορήση. Καί αύτή πάλι άν το κατάλαβε, φυ
σικά κανείς δέν μπορεί νά τη  κατηγορήση.
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Ή  κυρία Φαβροϋ έσιώπα. Ή  Μαρκέλλα έξηχο 
λούθει κλαίουσα, όρθια, στηρίζουσα τήν κεφαλήν 
«π·. τού συρταριού χαΐ τό μικρόν τη ; σώμα εσεί- 
ετο ύπό τω ν λυγμών.

Ή  πλύντρια έλθούσα πλησίον αυτή;, έθηκε τήν 
χείρα  επί τού ώμου της.

—  Μή κλαίεις, τή  είπε, καί πονεί ή ψυχή μου.
—  Να τά  κέρδη σου ! άνεφώνησεν ή φαρμα

κέμπορος έκρηγνυμένη καί αυτή. Κάμε καλό, 
στερήσου τά  ’ πάντα, κινδύνευε τό εχει σου, για  
να είν’  αχάριστοι εκείνοι που τους κάνεις τό  κα
λό, καί να έχης^καί τούς ξένους νά άνακατώνων- 
τα ι ’ς τα πράγματά σου.

Δεν έπέμεινε πλειότερον ή κυρά Ζαλίνη, άλλ ’ 
έξήλθεν ήσύχως έκ τού καταστήματος, καταλι- 
ποϋσα τήν κυρίαν Φαβρού λ.έγουσαν καί α ιτιωμέ- 
νην. Τήν έγνώριζεν δέ άπό πολλού καί έγίνωσκεν 
δ τι ό θυμός της" δέν διαρκεΐ πολύ.

’Α ν τ ί δέ νά είσέλθη εις τήν οικίαν της ή 
πλύντρια κατηυθύνθη πρός τό χρηματιστήριο'/, 
καί άνέβη εις τό πρώτον λεωφορείου δπερ άπήρ- 
χ ετο  εις τό  ΙΙασσύ. Φθάσασα δε πρό μικρά; οι
κίας κειμένη; πρός τό βάθος κήπου έστάθη πρό 
τής κιγκλιδωτής πύλη; καί έσήμανε. Γραίά της 
προσελθοϋσα ήνοιξε.

—  Μέσα είνε ή κυρία; ήρώτησεν ή κυρά 
Ζαλίνη.

—  Μ άλιστα, εϊπεν ή γραία, κοπιάστε.
Καί είσήθεν εις τό άμμόστρωτον χηπάριον 

δπερ ήτο κομψότατου καί καθαρώτατον.

( Ά κ ο λ ο ν Ο ίΓ . )

Τ Ο  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ι Κ Ο Ν  Σ Ω Μ Α  
Τ Ο Υ  ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Τό μέν αί τελευτχίαι έν τή  πρωτευούσή 
πυρκαϊαί καί ίδια ή έν τοΐς άνακτόροις συμβάσα, 
καθ' ήν άπεδείχθη τέλεον ή γυμνότης τού πυ
ροσβεστικού ημών σώματος, τό δέ ή αποστολή 
εύπαιδεύτου αξιωματικού πρός σπουδήν τής όρ- 
γανώσεως τώ ν πυροσβεστικών σο>μάτων μόνον τού 
Λονδίνου καί τώ ν  Βρυξελλών, έγένοντό μοι ά - 
ΦΟρμή, διαμένοντι έν Βερολίνφ, νά σκιαγραφήσω 
εν τή  'Ε σ τ ία  τό  πυροσβεστικόν σώμα τής γερμα
νικής πρωτευούσης. 'Ε λπ ίζω  δτι μεθ' όλην τήν 
ξηρότητα τού θέματος μ ετ’ ενδιαφέροντος θ' άνα- 
γνωσθώσιν α ί σημειώσεις αύται, άποδειχνύουσαι, 
δ τι δσον καί αν άμφισβητήται σήμερον ή υπερ
οχή τής γερμανικής έπιστήμης, ή τις εις όλους 
τους κλάδους τής εθνικής ζωής καί παραστάσεως 
είσχωρήσασα άνεμόρφωσε καί διωργάνωσεν αυ
τούς έπ! βάσεων επιστημονικών, έν τούτοι; είνε 
γενικώς άνεγνωρισμένον, δτι ή πρωτεύουσα του
λάχιστον τής γερμανικής αυτοκρατορίας δύναται 
σήμερον νά έπιδείξβ πυροσβεστικόν σώμα, ουτι-

νος δεν υπάρχει εφάμιλλου έν Ευρώπη καί τού 
όποιου ή τελειότης Ιφθασεν αληθώς εις τό απροσ
πέλαστου.

Καί δμως πρό τεσσάρων δεκαετηρίδων ούδέν 
ΰπήρχεν έν Βερολίνω, όχ ι μόνον έκ τής σημερι
νής τελειότητος, άλλ’ ούδέ καν έκ τής αρχής ή 
τής βάσεως ή τις παρήγαγε τήν ίσχύουσαν όργά- 
νωσιν. Μέχρι τού 1850 έκαστος πολίτη ; είχε 
τήν ύποχοέωσιν νά είνε καί πυροσβέστης. Ά λ λ ά  
καθώς όλοι οί τοιούτοι είδους οργανισμοί, οϋς δέν 
διακρίνει τό μόνιμον, ιρέρουσι πάντα τά σ το ι
χ εία  τής χαλαρότητο; άν μή τής παραλυσίας, ούτω 
καί ή τότε ίσχύουσα πυροσβεστική ύποχρέωσις 
τών πολιτών έναυάγει έν τή  έφαρμογή, καί ή 
πρωτεύουσα τού πρωσσικού κράτους, οπερ υπήρ
ξε·/ ή κοιτίς τού μονίμου στρατού, ύφίστατο, δσον 
άφορά εις τό  πυροσβεστικόν σώμα, τήν άταςίαν 
καί σύγχυσιν προχείρως στρατολ.ογηθείσης εθνο
φυλακής.

Πρώτος ό ε ΐίαΒ θ Ι, μηχανικός έπιθεωρητής τού 
μεταξύ Βερολίνου καί Σ τέ ττ ιν  σιδηροδρόμου, άνέ- 
λαβε τώ  1851 τήν όργάνωσιν τοΰ πυροσβεστικού 
σώματος, δπερ εκτοτε μέχρι πρό δεκαετίας ύπή- 
γετο  εΐ; τήν δικαιοδοσίαν τής οημαρχίας τού Βε
ρολίνου· ό S k ab e l καίπερ συντάξαςτό πυροσβεστι
κόν σώμα εις είδος στρατιω τικώς π ω ; ώργανι- 
σμένου σώματος, άφήκε τούς πυροσβέστας πάντοτε 
δημοτικούς ύπαλ/,ηλους καί κατ’ ακολουθίαν δεν 
έκέκτηντο ουτοι τήν ακρίβειαν καί ταχύτητα  
περί τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας, ήν θαυμάζομεν 
σήμερον διά τού είσαχθέ-.το; καθαρώς σ τρα τιω 
τικού οργανισμού καί τής αύστηροτάτης πειθαρ
χ ίας έπιτευχθείσαν.

Έ ν  πάση περιπτώσει εις τόν οφεί
λεται ευγνωμοσύνη κατά τούτο, δ τι έσύστησε 
σώμα πυροσβεστικόν μόνιμον καί έφρόντισε νά 
τά εφοδιάση διά τώ ν έντελεστέρων μηχανημά
τω ν  τής έποχής του. Έ ν  τούτοι; τό  καταστρε
πτικόν τών πυρκαίών έξηκολούθει, πρός τοΐς άλ
λοι; καί διότι ό άριθμός καί ή διανομή τών πυ
ροσβεστών ήν τόσον ανεπαρκής, ώ στε καίτοι οι 
όδοκαθαρισταί έστρατολ-.γούντο καί ήσαν υπό
χρεοι νά συντρέχωσιν εις τώ ν  άντλιών τή νκ ίνη - 
σιν καί τάς άλλας βοηθητικά; Ιργασίας, ούχ ήσ- 
σον δέν ήδύνανο νά βοηθήσωσιν εις άλλα σπου
δαιότερα αποτελεσματικοί;, όντες αγύμναστοι, 
καί οϋτω οι’  ανεπάρκειαν έξησκημένων πυροσβε
σ τώ ν τό πύρ άπέβαινεν έκάστοτε ολέθριου, διότι 
ή ουδέποτε έπρολαμβάνετο ή έξάπλωσις αύτοϋ, 
ή σπάνιοι; περιεστέλλοντο αί μεγάλαι διαστάσεις, 
ά; ύπεβοήθει τό ολιγάριθμου τώ ν  άνδρών. Τοι- 
αύτα θλιβερά αποτελέσματα παρεκίνησαν έπί 
τέλους τήν πρωσσικήν κυβέρνησιν νά έπιστήση 
τήν προσοχήν τής οημαρχίας τού Βερολίνου εις 
τήν κακήν κατάστασιν τού πυροσβεστικού σώμα
τος. Τούτης δέ προβαλούσης έλλειψιν τώ ν πρός 
άναόιοργάνωσίν αύτοϋ μέσων, ή κυβέρνησις άπε-
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οάσισε νά χορηγήση πρό; τούτο δαπάνην 35 χ ι
λιάδων ταλλήρων έτησίως, ύπό τόν δρον όπως 
τό πυροσβεστικόν σώμα τεθή ύπό τάς οιαταγάς 
τής διοικήσεως. "Εκτοτε δέ αποτελεί τμήμα τής 
διοικητικής άστυνομίας.

Ά λ λ ' εις τήν πρωτοβουλίαν καί τή ν επιμονήν 
τού αύτοκράτορο; οφείλεται κυρίως ό σήμερον 
στρατιωτικός οργανισμός. Ό  δαφνοστεφής γέρων 
έξελέξατο μεταξύ τώ ν άξιωματικών τού στρατού 
ένα τώ ν μάλλον εύπαιδεύτων έκ τώ ν τεχνικών 
σωμάτων, τόν ταγματάρχην κ. W it t e ,  διακρι- 
θέντα έπ ' ανδρεία έν τοΐς πολέμοις καί ιδιαιτέ
ραν έπιόειξάμενον διοργανωτικήν εύφυΐαν καί 
έπίδοσιν εις μηχανικά έργα. Ούτος παρακληθείς 
νά θυσιάση τό στρατιωτικόν του στάόιον εις τήν 
έξόχως τιμητικήν δι’  αυτόν έκλογήν, έζήτησεν 
εξάμηνου άδειαν πρός μελέτα ; καί παρηκολούθη- 
σεν ημέρα; καί νυκτός τό πυροσβεστικόν σώμα 
έν τή  έχτελέσει τώ ν καθηκόντων του, όιέκρινε τάς 
έλλείψεις αύτού, ήσχολήθη είδικώ; εις μελέτα; 
διαφόρων οργανισμών καί εΐτα έδήλωσεν, δτι άνα- 
δέχεται τήν διεύθυνσιν, διδόμενης αύτφ πλήρους 
έλευθερίας ένεργείας. Ούτως ό μέν στρατός άπό 
τού 1872 άπώλεσε λαμπρόν αξιωματικόν, άλλ ’ 
έκέρδησεν ή διοίκησις έξοχου ανώτερου υπάλλη
λον καί ή κοινωνία τού Βερολίνου μ εγίσ την έγγύ- 
ησιν ασφαλείας. Ώ ς  ανώτατος δέ διοικητικός 
υπάλληλος ό κ. W i t t e ,  κατέστη ούχί άπλώς 
διοργανωτής άλλ’ ιδρυτής τού σήμερον πυροσβε
στικού σώματος τού Βερολίνου. Καίπερ δέ είσα- 
γαγών τήν αύστηροτάτην στρατιω τικήν πειθαρ
χίαν εις τό  σώμα, άγαπάται λίαν ύπό τώ ν άνδρών 
αύτοϋ, ών άπέβη, ούτως είπεΐν, ή ψυχή. ΓΙανταχοϋ 
ό ίδιος παρών έν τώ  κινδύνω καί συγκινδυνεύων 
μ ετ’ έκπλησσούσης ψυχραιμίας, ήν μόνον έξόχως 
φιλάνθρωπα αισθήματα καί απαράμιλλος γεν- 
ναιότης δύνανται νά ύπαγορεύσωσι, κατέστη μία 
τών δημοφιλεστέρων προσωπικοτήτων τής πόλε- 
ως. Δέν ύπάρχει βερολιναΐος μή γνω ρ ίζω ν  αύτόν, 
από τού πρεσουτάτου μέχρι τώ ν παιδιών. Είνε δέ 
όντως άξιος πάσης έκτιμήσεως καί αγάπης, κα
θόσον άφοσιωθείς εις τό έργον τούτο, διωργάνω- 
σεν αύτό ούτως έπιστημονικώς, ώ σ :ε  σήμερον 
πρόκειται ύπόδειγμα καί τοΐς τελειοτά το ις αύτοϊς 
τών πυροσβεστικών σωμάτων τής Ευρώπης. Έ ν 
τή έτησίφ Έ χ θ ίσ ι ι  ‘ , ήν έκδίδει μετά πάση; έ- 
πιστημονικής σαφηνεία; συντεταγμένην καί μετά 
μεθοδικώς εκτεθειμένων στα τιστικών πληροφο
ριών καί γραφικών σ τα τισ τικώ ν πινάκων, βλέπο- 
μεν κατ’ έτος σχεδόν αναγραφόμενα τοιαϋτα τινά  
περίπου: «  Ειδικά; πληροφορίας περί τού σώματος 
έλαβον δι’ αύτοπροσώπου έπιθεωρήσεως οί διευ- 
θυνταί τών πυροσβεστικών σωμάτων Λονδίνου, 
Βρυξελλών καί Πράγας, μ (Έ τ ο ς  1883, σελ. 8 3 )  

Τά κυριώτερα χαρακτηριστικά τού οργανισμού

* B e r i c h t  ü b e r  d ie  V e r w a l t u n g  d e r  F e u e r -  
w e h r  u n d  d e s  T e l e g r a p h e n  v o n  B e r l in .

τού σώματος είνε τάδε. Ή  πόλις τού Βερολίνου 
διηρέθη εις τέσσαρας περιφερείας, εις έκάστην 
τώ ν οποίων ίδρύθη εν κεντρικόν ^κατάστημα. Έ ν 
τοΐς κεντρικοί; τούτοι; σταθμοί;, καθώς καί εις 
τό  πέμπτου κεντρικόν κατάστημα, έν φ  εύρίσκον- 
τα ι καί τά  γραφεία τής διευθύνσεως μετά τής 
κατοικίας τού διευθυντοϋ καί τού έπιθεωρητού, 
στρατωνίζοντα ι δύο ούλαμοί μετά μ ια ; άτμοκι- 
νήτου αντλίας, μιας χειροκίνητου καί τώ ν άναγ- 
καιούντων αύταίς έξαρτημάτων, ήτοι ίππων, α
μαξών ύδροφόρων, αμαξών διά κλίμακας, έργαλεία 
καί σκεύη, αμαξών διά τήν μεταφοράν τώ ν άν
δρών κλπ .

Ύ π ό  έκαστον τώ ν πέντε τούτων κεντρικών 
καταστημάτων υπάγονται δύο μικρότεροι σταθ « 
μ οί, έν ο ί; σταθμεύουσιν άνά εις ουλαμό; μετά 
μια; χειροκινήτου αντλ ία ; καί τώ ν  παρακολου
θημάτων. ’Τ ίστε έν συνόλ.φ ύπάρχουσι διεσπαρ
μένοι άνά τή ν πόλιν κατά συμμέτρου; άποστάσεις 
δεκαπέντε σταθμοί, μικροί καί μεγάλοι. "Εκαστος 
δέ τούτων εχει ιδίαν τηλεγραφικήν συσκευήν, 
οϋτω; ώστε ευθύς ώ ; δηλωθή πύρ, η χ εί πρώτον 
μέν προειδοποιητικός τηλεγραφικός κώδων είςπάν 
τας τούς σταθμούς ταύτοχρόνως, είτα  δέ επα
κολουθεί τηλεγράφημα άγγέλλον πύρ μέγα, μέ
τριου ή μικρόν, 4 τήν οδόν καί τόν άριθμόν τής 
οικίας έν ή έξερράγη. Ό  αρμόδιος σταθμός λαμ
βάνει άμέσως πρώτος τά τηλεγράφημα, δπερ εις 
πάντας τούς σταθμούς καθ’ όλην τή ν πόλιν φθά
νει έντό; πέντε λεπ τών τής ώρας. Ό  σταθμός 
λοιπόν έκεΐνο; εις τήν περιφέρειαν τού όποιου 
ύπάγεται ή οδός καί ό αριθμό; αποστέλλει άν- 
δρα; μ ε τ ’ α ντλ ία ; πάντοτε, καί αν ακόμη τό πύο 
έδηλώθη μικρόν. Ά ναλόγω ς δέ τώ ν διαστάσεων 
τού πυρό; είσίν ύπόχρεοι νά συντρέξωσιν επικού- 
ρικώς πρώτον μέν ό κεντρικό; σταθμός τή ; περι
φέρειας, ε ίτα  δέ ό έτερος τώ ν  μικρών ή καί οί 
δύω, άν τό πύρ έξ ύπαρχής ύπάγεται είς τήν 
δικαιοδοσίαν τού κεντρικού, τελευταίου δέ καί αί 
γείτονες περιφέρεια·., οπερ όμως ουδέποτε σχ ε
δόν μέχρι τοϋδε συνέβη. Ή  ύπηρεσία είνε ούτως 
ώργανισμένη, ώστε εις πάσαν είοοποίησιν πυρός, 
χωρίς ούδεμία νά δοθή διαταγή, ό αρμόδιος 
σταθμός προβαίνει είς τό εργον ή βοηθοϋσιν οί 
άλλοι άνευ ανταλλαγής οδηγιών καί έκ μόνης τής 
τηλεγραφικής είδοποιήσεως. Ό  χρόνος άπό τής 
άναχωρήσεως τής άγγε/ίας έκ τού τόπου τής 
πυρκαίά; μέχρι τής είς αύτόν άφίξεως ενός πλή
ρους καί αύθυπάρκτου τμήματος τού πυροσβεστι
κού σώματος ύπελογίσθη διά τά έτος 1883 κατά 
μέσον όρον είς πρώτα λεπ τά  10 ,06 , άλλ* ό χρό
νος άπό τή ; στιγμής τής τηλεγραφικής είδοποιή
σεως είς τόν σταθμόν μέχρι τής άφίξεως τής

1 Ώ ς  μ ( χ ο .  πΰρ ορίζεται Εκείνο πρός τήν καταπολέμησιν 
τοΰ όποιου πρέπει να ένεργήσωσι χατ’ Ιλάχιατον δρον δύω 
αντλία!, ώς μ ί τ ρ ι ο χ ,  ίκείνο δι' 8 πρέπΕί νά ενεργήοη μία 
τοϋλάχιοτον αντλία, καί ώ; μ ι χ ρ ο τ  τό μή απαιτούν τήν Ε
νέργειαν ουδεμιας αντλίας ( σελ. 61 ).
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αντλίας μ ετά  τώ ν άνδρών έπί τού τόπου ύπε- 
λογίσθη κατά μέσον δρον εις πρώτα λεπτά  6,28. 
Elve περίεργον, δτι ο χρόνος ουτος, ό μεσολαβών 
μέχρι της παροχής ¡αποτελεσματικής βοήθειας, 
περιορίζεται κατ’ έτος δευτερόλεπτά τινα , μέχρις 
ου φθάση είς τό ϋπό του κ. W i t t e  όριζόμενον 
ώς επαρκούν χρονικόν διάστημα, δπερ ούτος υπο
λογ ίζε ι είς πρώτα λεπτά  1 1 — 11, 50, κατ' 
ανώτατον όρον άπαιτούμενα άπό τής στιγμής καθ’ 
ήν άνεχώρησεν ή είδησις έκ του τόπου τής πυρ- 
καιάς μέχρι τής άφίξεως αύθυπάρκτου τμήματος 
τοϋ πυροσβεστικού σώματος είς τό  άπώτατον 
σημειον εκάστης περιφερείας. Δ ια ιρεί δε τόν 
χρόνον οϋτω:

5 πρώτα λίπτα μ«χρ:ς ου διαδοθή ή τηλεγραφική εΐδησις 
είς όλους τούς σταθμούς

I «ν καιρώ ήμέρας ή 1 </, εν χαίρω νυκτός δια ζεϋζιν καί
ΐξοδον *.

5 μέχρι τής άφίξεως αντλίας μετ' άνδρών είς τόν τόπον τής 
πυρκαΐας.

I I η 11 */, εν όλω κατ’ άνώτατον όρον

Είς τούς διστάζοντας νά πιστεύσωσι τόν υπο
λογισμόν τούτον τού κ. W i t t e  παραθέτω τάς ά- 
κολούθους σημειώσεις. Κατά τό 1883 άπό τής 
άναχωρήσεως τής είδήσεως έκ τοϋ τόπου τής 
πυρκαίάς μέχρι τής είς αύτόν άφίξεως αύθυπάρ- 
κτου τμήματος τοϋ πυροσβεστικού σώματος κατη- 
ναλώθησαν:

• Λ ρ Λ μ Ι ί  « u p a a t i v  *α 9  S ;  
Ι ι ΐ ί τ ι ν χ β η  «  ώ = ΐνα .- : ι  χαύ- 

» ix b *  ¿ ιά σ τη μ α .

« t O O O f f l  
co συ

σ υ
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Οϋτως ώ στε είς τάς 6 4 0  πυρκαίάς έκ τών 
711 τοιούτων, είς άς παρευρέθη κατά τό 1883 
πυροσβεστικόν άγημα, έπετεύχθη ό υπολογισμός 
τού κ. W it t e  στηριζόμενος είς τήν συντόμευσιν 
τού χρόνου, ήν έκέρδισεν όχι μόνον διά τοϋ νέου 
συστήματος τής έπισάξεως, δπερ είσήγαγε καί 
οπερ οεν εμποδίζει τούς ίππους νά μένωσιν ήμέ
ρας καί νυκτός έπισεσαγμένοι, άλλά καί διά τών 
νέων μηχανισμών άπλουστάτης καί στερεωτάτης 
ζεύςεως καί πρό πάντων διά τού πλέγματος τών 
τηλεγραφικών συρμάτων, δπερ άφιέρωσεν είς τήν 
υπηρεσίαν τού πυροσβεστικού σώματος, τά τη λε
γραφήματα τοϋ όποιου ώρίσθη νά προτιμώνται 
κατά τήν διαβίβασιν τώ ν τής ’Αστυνομίας καί 
δημαρχίας, ών ή υπηρεσία διά τοϋ αυτού τηλε
γραφικού πλέγματος εκτελείται.

Δ ιό τι διά τήν υπηρεσίαν τώ ν άρχών τούτων 
υπάρχει έν Βερολίνφ ίδια τηλεγραφική διεύθυνσις 
απαρτιζομένη έκ 4  άνωτέρων τηλεγραφητών, 
8 τηλεγραφητών, 8 βοηθών, 1 υπηρέτου τού

—ημειωτέον, ότι οί ανδρβ; όλων τών σταθμών τίθενται 
«πϊ π οδό; καί παρασκευάζουσι πάντα πρό; ΐζοόον άμα τώ 
~ροιι:δοτ;οιητ;χω χωδωνισμω.

Τουτου οντος τοϋ ανώτατου δρ ου, ό μέσος θέλβι περιο- 
ρισ6η είς 5—6 πρώτα λεπτά, ήτοι χατα 4—5 ολιγώτερον του 
νυν.

γραφείου, 2  έπιθεωρητών καί 1 βοηθού έπιθεω ' 
ρητού. Διά  τή ν υπηρεσίαν λοιπόν τών τ  ιών τού
τω ν  άρχών τής πόλεως διέθετε κατά τό 1883 ή 
τηλεγραφική αϋτη διεύθυνσις 97  μέν σταθμούς πρός 
άμεσον συνοιαλεκτικήν συγκοινωνίαν, 1 δε κεν
τρικόν σταθμόν. Ά λ λ ’ εκτός τούτων διά τή ν άπο- 
κλειστικήν υπηρεσίαν τού πυροσβεστικού σώματος 
διέθετε 2 0 4  σταθμούς μετά 223  συσκευών, ών αί 
47  είχον διατεθή πρός άμεσον ύπό τώ ν πολιτών 
αγγελίαν τώ ν πυρκαίών, καί είχε στήσει 37  φα
νούς δεικνύοντας τό μέρος δπου είρίσκετο τοιαύτη 
είδοποιητική συσκευή, δι’  ής οί πολ ίτα ι άνευ με- 
σολαβήσεως τηλεγραφητού δύνανται νά ά ναγγε ί- 
λωσι τό έκραγέν πϋρ. Κατά τό  1883 διά τού 
τηλεγραφικού τούτου συμπλέγματος διεβιβάσθη- 
σαν έν δλω 21 6 ,7 2 2  τηλεγραφήματα, έξ ών διά 
τήν τρέχουσαν μέν υπηρεσίαν τού πυροσβεστι
κού σώματος 12,965 καί άποβλέποντα πυρκαίάς 
μόνον 6 8 1 , τά  δε λοιπά διά τή ν ύπηρεσίαν τής 
αστυνομίας καί δημαρχίας.

Έ ν  γένει λοιπόν διά τής μεμελετημένης διαι- 
ρέσεως τής πόλεως είς πυροσβεστικάς περιφερείας, 
διά τής εισαγωγής τηλεγραφικής συγκοινωνίας, 
προτιμηθεί σης ταύτης τής τηλεφωνικής, δπως 
έφαρμοζομένου οϋτω τοϋ s c r ip ta  m a n en t έςα- 
κριβούται ή ευθύνη τυχόντος τινός λάθους, διά 
τής παραδοχής άπλουστάτης ζεύξεως καί έπ ι- 
σάςεως, άλλά πρό πάντων διά τής άπαραμίλλου 
πειθαρχίας καί έντελεστάτης γνώσεως ύφ’ έκάστου 
πυροσβέστου τοϋ ίδίου καθήκοντος, οϋτως ώστε 
ανευ συγχύσεως καί χρονοτριβής νά έκτελήται 
αστραπιαίως ή υπηρεσία, κατωρθώθη νά άφικνή- 
τα ι είς τόν τόπον τοϋ πυρός έπαρκής πάντοτε 
βοήθεια μετά καταπληκτικής ταχύτη τος έν θαυ
μαστή συντομία χρόνου.

Πόσον δέ τό  προσωπικόν δλον, δι’  ού κινείται 
οίονεί μαγικώς ή καταπληκτική αϋτη μηχανή : 
Μόνον 800  άνδρες! Είς διοικητής, ό κ. W it t e ,  
είς επιθεωρητής, 4  άξιωματικοί, 7 έφεδροι άξιω- 
ματικοί, I έπιλοχίας διευθυντής τής άποθήκης, 
1 έπιλοχίας έπί τοϋ οπλοστασίου, 5 έπιλοχίαι 
λόχων, 6 3  άρχιπυροσβέσται, 8 μηχανικοί τώ ν 
άτμομηχανών, 2 4 9  πυροσβέσται, 426 άντλη- 
τα ί (ών 68  καί είς άμαξηλασίαν άσχολούμενοι) 
καί 20  άμαξηλάται. Τό οϋτως άπαρτιζόμενον 
σώμα διαιρείται είς πέντε λόχους, ών έκαστος 
είς 4 ουλαμούς. "Εκαστος λόχος έχει είς τήν 
υπηρεσίαν αυτού μίαν άτμοκίνητον άντλίαν καί 
τρεις χειροκινήτους, απασχολεί δέ τούς μέν δύω 
ουλαμούς του μετά τής άτμοκινήτου άντλίας καί 
τής μιας χειροκινήτου είς φυλακήν παρ' ένί τών 
πέντε κεντρικών καταστημάτων, τούς δέ άλλους 
δύω ουλαμούς μετά τών δύω χειροκινήτων άν- 
τλ ιώ ν , άνά ένα μετά μιας άντλίας, παρ’ έκατέρψ 
τώ ν  ούω μικρών σταθμών, οϊτινες υπάγονται είς 
τή ν  περιφέρειαν τού κεντρικού καταστήματος, έν 
ώ  άνέλαβεν ύπηρεσίαν ό λόχος. "Ινα δέ τις κα-
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ταταχθή ώς πυροσβέστης πρέπει α '. )  νά έχη ά- 
φυπηρετήσει τού στρατού μέ διαγωγήν άμεμπτον 
β '.) νά γνωρίζη τέχνην τινά , κατά προτίμησιν 
δέ νά είνε κτίστης, ξυλουργός, ή σιδηρουργός· 
γ '. )  νά μή έχη ηλικίαν άνωτέραν τώ ν 30  ετώ ν· 
ό '.) νά έχη άρχάς γυμναστικής. Ή  υπηρεσία 
τού πυροσβέστου εν τη  φυλακή διαρκεί 48  συν
εχείς ώρας, μεθ’ δς άπολαμβάνει 2 4  ωρών ανά - 
παυσιν μόνον είς ΐά  γυμνάσια παρευρισκόμενος. 
’Εκγυμνάζεται δέ τακτικώς καί διαρκώς είς πάντα 
τά  καθήκοντα καί πάντας τούς κλάδους τής πυ
ροσβεστικής ούτως, ώστε έν τφ  κινδύνφ νά δύ- 
ναται μ ετά  γνώσεως άκριβούς νά παράσχη παντα- 
χοϋ πάσαν βοήθειαν αποτελεσματικώς-

Διά  τήν ύπηρεσίαν τοϋ σώματος διατίθενται 
112 ίπποι, ών έκαστος κατά μέσον δρον έχει 
αξίαν μέν 1,178 μάρκων (= 1 ,4 7 2 ,5 0  φρ.), ηλι
κίαν οέ 8— 9 έτών καί μέγεθος 1,75 τού γαλ
λικού μέτρου. Οί ίπποι ούτοι κατατεταγμένοι είς 
56 ζεύγη είνε διηρημένοι είς τούς πέντε λόχους 
άναλόγως τώ ν άναγκών έκάστου. Καί 51 μέν 
ζεύγη εύρίσκονται δι’ δλης τής ημέρας καί νυκτός 
έπισεσαγμένα πρός ζεύξιν, τά  δέ λοιπά πέντε, 
έκ περιτροπής μεταξύ τώ ν 56 εκλεγόμενα, δια - 
τελοϋσιν είς έφεδρείαν, έν ζεύγος παρ’ έκάστω 
λόχω.

Τά εξής σκεύη διαθέτει διά τήν ύπηρεσίαν του 
τό σώ μ α : 21 μεγάλας χειροκινήτους άντλίας, 
ών 10 είς άμεσον εφεδρείαν, 17 άμάξας διά με
ταφοράν σωλήνων, ών 2  είς έφεδρείαν, 4  τροχο- 
κινήτους κάδους πάντας είς έφεδρείαν, 15 άμάξας 
πρός μεταφοράν πυροσβεστών, ών 2  είς έφεδρείαν,
4  άμάξας εργαλείων, 1 άντλίαν μικτού συ
στήματος δι’ αερίου καί ατμού κινουμένην, 1 
προβλεπτικόν ϋδατος καί σωλήνων φορεΐον, 1 
σκευαγωγόν άμαξαν μετά σιδηράς μηχανικής δια- 
σωστικής κλίμακος, 7  άτμοκινήτους άντλίας, ών 
2  είς έφεδρείαν καί 8  σωληνοφορεία. Έ κτος οέ 
τούτων σημαντικόν αριθμόν προφυλακτικών κατά 
τής θερμότητας καί τού καπνού στολών, άναπνευ- 
στηρίων συσκευών, ασφαλιστικών φανών, σω σ τι
κών συσκευών τού F lin k e r  καί άλ.λων έργαλείων 
καί σκευών.

Ά λ λ ’ όντος ενταύθα τοϋ λόγου περί τών 
μηχανικών σκευών, οφείλω νά μνημονεύσω ιο ι- 
αιτέρως δύω τ ι ν ώ ν . ΙΙρώτον τής σκευαγωγού 
άμάξης, ήτις δμως καί άνδρας ταυτοχρόνως μετα
φέρει πάντοτε, τής μετά σιδηράς μηχανικής 
διασωστικής κλ.ίμακος. Ή  σιδηρά αϋτη διασω- 
στική κλίμαξ αναπ τύσσετα ι, στερεώτατα  ορθου- 
μένη, δι’  άπλουστάτου τινός μηχανισμού αυτο
μάτως άνεγειρομένων καί προσαρμοζομένων τών 
διαφόρων αυτής τεμαχίων, είς ύψος κατ’ αρέ
σκειαν μέχρις 2 4  */, μέτρων έντός 4 1/, λεπτών 
τής ώρας! Δ ι’  εύκολωτάτης δέ καί ταχύτατα  
έκτελουμένης περιστροφής τής βάσεως προφθά- 
νει νά προσφέρη τήν σωστικήν αύτής συνδρομήν |

καθ’  ολας τάς διευθύνσεις άπό ένάς καί τοϋ αυ
τού σημείου.

Τό δεύτερον μηχανικόν άντικείμενον, ουτινος 
ιδιαιτέρα μνεία δέον νά γείνη , είνε ή δι’  άτμοϋ 
καί άερίου κινούμενη άντλ ία , ύπ’ αύτοϋ τού κ . 
W it t e  ε-ινοηθείσα. Έ ν  άλλη ίσως πολιτείφ ό 
κ. W it t e ,  αυτός ών ό διοικητής τού σώματος 
καί ό μόνος μ ετ’  αύθεντείας ειδικός καί άρμόδιος 
νάπαραδεχθή ή άπορρίψη τελειοποίησίν τινα  τώ ν 
οργάνων, θά είσήγεν άμέσως τήν ίδιαν έφεύρεσιν 
καί έξησφαλισμένος ών διά προνομίου έφευρέσεως 
(p a t e n t )  θά κατώρθου νά πλουτίση έντός ολίγου. 
Ά λ λ ’ ό κ. W i t t e  έφρόντισε μέν νά έξασφαλίση 
τήν έφεύρεσιν του διά τοιούτου προνομίου, τήν 
περαιτέρω δμως συνηγορίαν περί τής εισαγωγής 
τής τελ.ειοποιήσεώς του άνέθετο είς τήν ευ γλω τ
τίαν τώ ν άποτελεσμάτων αυστηράς πειραματι
κής έξετάσεως. Οϋτω λοιπόν εξ οργάνων, ών 
έμελετάτο ή διά πρώτην φοράν εισαγωγή, κα- 
τηρτίσθη τ ό  π ε ιρ α μ α τικ ό ν  ά γημα  συγκείμενον 
έκ τής σκευαγωγού άμάξης μετά τής σωστικής 
σιδηράς κλίμακος καί τής σωστικής συσκευής 
τού F lin k e r , περί ών άνωτέρω ό λόγος, έκ τού 
προβλεπτικού ϋδατος καί σωλήνων φορείου, προ- 
ωρισμένου διά τήν πρώτην καταπολέμησιν τοϋ 
πυοός, καί εκ τής δι’ άτμοϋ καί άερίου κι- 
νουμένης άντλίας τού κ . W i t t e .  Το πειραμα
τικόν τούτο άγημα σταθμεύει άπό τού Σεπτεμ
βρίου τού 1883 έν τφ  κεντρικφ καταστήματι τής 
διοικήσεως καί έκπέμπεται είς δλας ανεξαιρέτως 
τάς είς τήν περιφέρειαν τούτου έπισυμβαινούσας 
πυρκαίάς. Ή  ίχθ εσ ις  μνημονεύουσα τώ ν μέχρι 

I  τούδε τελεσθέντων πειραμάτων άναφέρει δτι 
πά ;τα  τά  μηχανήματα ταϋτα άπεδείχθησαν 
όντα οϋτω κατεσκευασμένα, ώ στε «  δέν προκύ- 
πτουσιν άξιαι μνείας βραδύτητες, α ΐτινες άλλως 
είς όλιγώτερον χρονικόν διάστημα ήδύναντο νά 
έξομαλυνθώσιν · είς τινας μάλιστα  περιστάσεις 
τό πυροσβεστικόν τούτο άγημα έπετάχυνεν είς 
έξόχως ευνοϊκόν σημειον τάς πυροσβεστικάς εργα
σίας καί παρουσίασε σημαντικήν υπεροχήν έν 
συγκρίσει πρός τά  συνήθη πυροσβεστικά άγή - 
μ α τ α » .  Καί δμως μεθ’ δλα ταύτα νύν παρα
σκευάζεται ή είσή γη σ ις  μ ό -h c  διά την γενικήν 

αύτών παραδοχήν·
Τά κυριώτερα προτερήματα τής έφευρέσεως 

τού κ. W i t t e  συνοψίζονται ούτωσίν: ’ Αφού εινε 
I άποδεδειγμένον, δ τι ή ατμοκίνητος άντΛΪα εινε 
j άσυγκρίτως άποτελεσματικωτέρα τής χειροκινή

του, εύκταίον θά ήτο νά είχομεν άμέσως άπό τώ ν 
πρώτων εργασιών, άμα τή  άφίξει τοϋ πυροσβε
στικού άγήματος είς τόν τόπον τής πυρκαίάς, την 
συνδρομήν μιάς ατμοκίνητου άντλίας. Ά λ λ ’ αί 
πρός καταπολέμησιν τού πυράς έργασίαι ούδεμίαν 
έπιτρέπουσιν άπώλειαν χρόνου, καί οιά τούτο, 
τής άτμοκινήτου άντλίας άπαιτούσης χρονικόν 
τ ι  διάστημα μέχρι θερμάνσεως τοϋ ϋδατος καί
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άναπτύξεως έπαρχου; ατμού όπως τεθή ή μηχα
νή ε ί; χίνησιν, έχ τω ν προτέρων αδυνάτου ούση; 
διά πολλούς λόγους τής εις έκαστον σταθμόν 
ϋπάρξεως μιας ετοίμου υπό ατμόν αντλίας, προ- 
τ ιμ ά τα ι ή χειροκίνητος διά τάς πρώτας πυρο
σβεστικά; εργασίας. Ό  κ . W i t t e  έφαρμόσας 
γ νω σ τά ; άρχάς άπεσόβησε πάσαν απώλειαν 
χρόνου. Δ ιό τι ή μηχανή δύναται νά τεθτ, εΐ; 
χίνησιν άμα τή  άφίξει ε ί ;  τόν τόπον τής πυρκαϊά; 
δι' αερίου άναπτυσσομένου εντός τού ά τμολέ- 
βητος. Προ; τούτο παρά τόν λέβητα τής ατμο
μηχανής έτοποθέτησε κατά πλάτος δύο σιδηράς 
φιάλας, εις σχήμα σωλήνων, περιεχούσα; οκτώ 
χιλιόγραμμα ανθρακικού οξέος εις ύγράν κατά- 
στασ ιν . Λ ί φιάλαι αύται συγκοινωνούσε μετά τού 
άτμολέβητος διά σωλήνων. Άνοιγομένης τής 
ασφαλιστικής δικλεΐδος τώ ν  σωλήνων τούτων 
καί άφιεμένης οΰτως έλευθέρας τής είσπηδήσεω; 
τού ανθρακικού οξέος εντός τού άτμολέβητος, 
αναπτύσσεται εκεί αυτοστιγμεί αέριον μέχρι 
τεσσάρων κυβικών μέτρων, δπερ παράγει κινη
τήριου δύναμιν 8 0 — 90 άτμοσιραιρών. Ύ π ο - 
λογισθείσης δέ τής διάρκειας "ή ί  κινητήριου 
ταύτης δυνάμεως, άπεδείχθη δτι αΰτη έξαρκεϊ 
μ έχρ ι; ού ό μηχανικός παρασκευάση διά τού 
πυρός άτμόν, δτε ή μηχανή εξακολουθεί άνευ 
διακοπής νά κινήται, ούχί πλέον δι’  αερίου, 
άλλά δι’ α τμ ού . Είνε περιττόν νά υποδείξω 
ενταύθα τή ν σημαντικότητα τή ; έπινοήσεως, 
αφού τά  πρακτικά αποτελέσματα αύτή; ά—εδεί- 
χθησαν πολύ άνώτερα ή ώς μετριοφρόνως περι- 
γράφονται έν τή  Έ χ θ ίσ ε ι  διά τώ ν ανωτέρω 
μνημονευθεισών φράσεων.

Ποια είνε τά  αποτελέσματα τής δράσεως τού 
οΰτως ώργανισμένου καί διά τόσφ  τελείων οργά
νων έφωδιασμένου πυροσβεστικού τούτου σώματος 
άποδεικνύουσιν α ί έξής όλίγαι σ τα τισ τικα ί σημει
ώ σ ε ι; · Κατά τό  1883 συνέβησαν έν Βερολίνψ 
1923 πυρκαϊαί, έξ ών εΐ; 711 μόνον παρέστη 
ανάγκη νά προσκληθώσι πυροσβέσται, τώ ν  λοι
πών μικρών πυρών άποσβεσθεισών άνευ πυρο
σβεστικής βοήθειας ΰπό τώ ν ένοικων, καί έκ τών 
711 πάλιν μόνον είς 128 παρέστη ανάγκη 
νά ένεργήσωσιν ά ντλ ία ι. Έ καστη  τώ ν 711 πυρ- 
καϊών άπεσβέσθη κατά μέσον δρον ε ί; χρονικόν 
διάστημα 58 λεπτών τής ώρας. Καί είδικώτερον, 
ό μέσος δρος τού δαπανηθέντος χρόνου πρός 
άπόσβεσιν μεγάλων μεν πυρκαϊών ήτο ώραι 5 ,  
2 0 ' ,  μέτριων δέ ώραι 1 ,4 6 ' καί μικρών μόνον 
λεπ τά  42 . Έ ν  συνόλφ αί 7 11 αύται πυρκαϊαί 
άπεσβέσθησαν είς χρονικόν διάστημα 692  ωρών 
καί 34  λεπτών.

Καί έπειδή περιεπλέχθημεν είς στα τιστικάς 
πληροφορίας, αΐτινες τόσον εύχαρίστως άναγι- 
νώσκονται καί ώ ν βρίθει ή “Ε χθ εσ ις , ήν έχομεν 
ύπ' δψιν, σημειούμεν ένταύθα, δτι ή ακρίβεια τών 
υπολογισμών πάντων παρά τψ  πυροσβεστική)

σώματι τού Βερολίνου φθάνει είς τοιούτο σημεϊον 
ώ στε ύπελογίσθη ετι καί τό  ύδωρ δπερ έκ τών 
τής πόλεως υδραγωγείων καί φρεάτων καθώς καί 
έκ τώ ν ιδιωτικών τοιούτων έδαπανήθη πρός 
άπόσβεσιν έκάστης πυρκαϊά;. Έχρειάσθη λοιπόν 
διά τάς 128 πυρκα’ιάς, καθ' άς αί άντλίαι ένήρ- 
γησαν 6 ,196 ,404  λίτραι ύδατος, ήτοι δ ι’ έκά- 
στην πυρκαίάν, είς τήν άπόσβεσιν τής όποιας 
ένήργησαν άντλίαι, έξωδεύθησαν 48 ,410  λίτραι 
ύδατος κατά μέσον δρον. Σημειωτέον δέ δτι διά 
τάς 21 πυρκαϊάς έκ τώ ν  128 έδαπανηθησαν τά 
95 ,56  εκατοστά τού ολικού ποσού τού δαπανη
θέντος ύδατος ένεκα τώ ν κατά τάς περιπτώσεις 
ταύτα ; διαστάσεων τού πυρός.

Έ κ  τώ ν αποτελεσμάτων βεβαίως τής όραστη- 
ριότητος καί τελειότητος τού σώματος τούτου 
πρέπει νά θεωρηθή καί τό  δ τ ι καίτοι ό αριθμός 
τώ ν  πυρκαϊών έν γένει κατά τή ν από τού 1873 
δεκαετίαν αυξάνει κατ’ έτο; σπουοαίως, ό αρι
θμός δμω; τώ ν μεγάλων καί μέτριων πυρκαϊών 
βαθμιαίως έλαττούται κατά τόν αυτόν χρόνον, 
δπερ άποδεικνύει, πόσον άποτελεσματικώς οί 
πυροσβέσται τού Βερολίνου περιορίζουσε τήν 
έξάπλωσιν τού πυρός. Ό  κατωτέρω πίναξ έμ - 
φαίνει τόν έξ έκάστης κατηγορίας πυρκαϊών έτή- 
σιον αριθμόν αυτών κατ’ αναλογίαν έπί τοϊς 
εκατόν.

ΕΤΗ

Λ Ν Λ Λ Ο Γ Ι Λ Ι  Ε Π Ι  Τ Ο Ι Σ  1 0 0  E S  Ε Κ Α Σ Τ Η Σ  

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ Σ  Π Υ Ρ Κ Λ ΪΟ Ν  Ε Τ Η Σ Ι Ο Σ

1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880 
1881 
1882

'E .  r a t «
tIjv Í ivbiti·»

Μεγάλα, Μέτρια, Μικρά! ΆΟροισμ-σ

“ T e - Μ ' 86,8 loó
4,7 7,9 87,4 100
3,8 5,6 90,6 100
2,2 5,2 92,6 100
2,2 3,8 94.0 100
1,8 4,2 94,0 100
1,8 3,4 94,8 100
2,0 3.9 94,1 100
2.1 3,6 94,3 100
1,5 4.5 94,0 100

27,0 50,4 922,6 1000

Ή το  δέ φυσικόν, δτι τοιαύτα εύάρεστα απο
τελέσματα έμελλον νά ώφελήσωσι καί τάς πυρα
σφαλιστικός εταιρίας. 'Ό ντως δέ αί έν συνόλφ 
αποζημιώσεις πασών τούτων περιωρίσθησαν κατά 
τό  1 8 8 3 'δ ιά  μέν τ '  άκίνητα είς 8 2  P fe n n ig e  
(Εν P f e n n i g =  1,25 τού εκατοστού τού φράγκου) 
έπί 1000 μάρκων τού ολικού ποσού τώ ν ασφα
λειών, διά δέ τά  κινητά είς 61 P fen n ig e  έπί 
1000 μάρκων τού ολικού ποσού τώ ν άσφαλειών. 
Ούτω βεβαίως Εξηγούνται καί τά  μεγάλα μερί
σματα , άτινα αί ασφαλιστικαί έταιρίαι έν Γερμα- 
νίφ, μεθ' δλην τή ν άπίστευτον πληθύν τοιούτων, 
διανέμουσι τοϊς μετόχοις αυτών. Εύνόητον δέ, 
δ τι τά  κέρδη ταύτα δεν ήτο δυνατόν νά οιαφύγω- 
σι τή ν  προσοχήν τής γερμανικής κυβερνήσεως, 
ήτις σήμερον μελετφ τή ν έ κ π ο λ ι τ ε ί α σ ι ν
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(V e rs ta a t lic h u n g ) τώ ν ασφαλιστικών έν γένει 
εταιριών κατά τάς άρχάς τού οικονομολογικού 
προγράμματος τού Βίσμαρκ.

Π0ση ή δαπάνη διά τήν συντήρησιν τοιούτου 
σώματος; ήθελέ τ ι ;  βεβαίως έρωτήσει. Ε ί; 1,327, 
548 μάρκων άνήλθον αί δαπάναι αύται κατά τό 
1883 άποκλειστικώ; διά τό  πυροσβεστικόν σώμα, 
είς δ ποσόν προσθετέου καί 5 9 ,9 5 4  μάρκα διά τά ; 
δαπάνας τώ ν τηλεγράφων τής πόλεως· ώ στε έν 
συνόλφ 1 ,386 ,602  μάρκα απαιτούνται οι' δλην 
τήν τελειότητα  ταύτην. Όμολογήσωμεν, δτι είνε 
πολύ ολίγα!

Πριν καταλήξω δέον ν ’ άναφέρω δ τι οί πυρο- 
σβέσται τού Βερολίνου κατά τό 1883 προσέφε- 
ρον άποτελεσματικώς τήν συνδρομήν αύτών, έκ
το ; πυρκαϊών, ε ί ;  3 2  περιπτώσεις καθ’  δ ;  έπρό- 
κειτο νά έκθάψωσι καταπλακωθέντας άνθρώπους, 
ή νά κρημνίσωσιν επικινδύνους οικοδομάς, ή νά 
κενώσωσι πλημμυρήσαντας χώρους, ή άλλα πα
ρόμοια νά έπιχειρήσωσι. Ε π ίσης ιδιαιτέρας μνεί
ας άξιον είνε, δ τι θύματα τής αύταπαρνήσεω; 
καί τού καθήκοντος άριθμεΐ έν έτει 1883 τό 
πυροσβεστικόν σώμα τρεις μέν νεκρούς έπί τού 
τόπου τού πυρός, ών είς αξιωματικός, εξ δέ πλη
γωμένου;, κατά τό  μάλλον ή ή ττον έπικίν- 
όύνως.

Με τήν σημείωσιν ταύτην τώ ν άτυχών άλλ’ 
εύγενών θυμάτων ήθελον κλείσει τό άρθρίδιον τούτο, 
αν δέν ένόμιζα δτι δέον νά μνημονεύσω καί τού 
Ενδιαφέροντος, δπερ ό ηγεμονικός οίκος τής Πρωσ- 
σίας, αί άρχαί καί οί πολ ΐτα ι, δεικνύουσι υπέρ 
τώ ν διά τήν σωτηρίαν τού πλησίον προκινδυνευ- 
όντων άνδρών. Ο ύτω ; ή μέν αυτοκράτειρα δέχε
τα ι κατ’ έτος τόν διοικητήν κ. W i t t e  ε ί ;  άκρόα- 
σιν, παρουσιάζοντα αύτή τού ; έκ τού σώματος 
δ'.ακριθέντα; έν τοϊς κινδύνοις καί τή  υπηρεσία, 
πάντες δ' ούτοι λαμβάνουσιν άπό τώ ν ιδίων χει- 
ρών της πολύτιμα Ενθυμήματα. Είς τήν ¿ιραίαν 
ταύτην τελετήν παρίσταται πάντοτε ό γέρων : 
αύτοκράτωρ καί άλλα μέλη τής ηγεμονικής οικο
γένειας. Μεθ’ υπερηφάνειας άφ’ έτερου ό διάδοχος 
οδηγεί πάντοτε τούς έν Βερολίνφ ξενιζομένους 
βασιλείς καί πρίγκιπας είς τά  γυμνάσια τού σώ 
ματος καί Επιδεικνύει αύτοϊς τή ν τελειό τη τα  
πάντων. Τοιαύτας Επιθεωρήσεις έποιήσαντο κατά 
τό 1883 ούχί μόνον συνεχώς ό διάδοχος, οί 
υιοί του καί άλλοι Γερμανοί πρίγκιπες, άλλά καί 
έκ τώ ν  ξένων ό πρίγκιψ τής Ούαλλίας, ό διάδο
χος τού αυστριακού θρόνου, ό δούξ τού C on 
n au gh t καί άλλοι. Έ κτος δέ τώ ν "ηθικών τού
τω ν αμοιβών, χρηματικά βραβεία άπονέμουσιν 
έκάστοτε τοΐς όιακριθεΐσιν έχ τού σώματος 
ή δημαρχΐα τού Βερολίνου καί α ί διάφοροι 

έταιρίαι.
Τοιούτο έν σκιαγραφία τό πυροσβεστικόν σώ 

μα τή ; γερμανικής πρωτευούσης. Καί προκειμέ- 
νου νά καταλήξω ένταύθα, ούδένα άλλον έπίλο-
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γον ευρίσκω άρμοοιώτερον, ή τήν εύχήν/ν’ άπο- 
κτήσωσί ποτε αί Ά θή να ι τοιαύτηντινά τελειότητα. 

’ Εν Βερολίνω.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΡοΥΧΗΣ

ΕΝ ΒΟΓΛΓΑΡ Ι ΚΗ ΧΩΡΑ
ES Ο ΔΟ ΙΠ Ο ΡΙΚΩ Ν  ΑΝ ΑΜ Ν Η ΣΕ Ω Ν  

Γ '

'Λ π δ  Τυρνόβου  » Ις  Ρ ου σ τσού χ ιο ν .

'Αμαξιτοί óSo't έν Βουλγαρία. —  "Οψις του έϊάφους έχεΓ- 
βεν τοϋ 'Γυρνόβου. —  Μπε.Μα. — Γενικόν στρατηγείο* έιτ'ι 
του πολέμου. —  Ή  μεγάλη γέφυρα του Γιάντρα. —  Ό  
Μακείων άρχιτέχτων. —  Τό δάσος τής Μπέλλας. —  Τό  φά
σμα των ληστών.— ΟΙ φόβοι ένός αξιωματικού. —  Ό  αρχη
γός τής όροφυλακής. —  ·  "Ας σϊμε Τσερνογόρσχη ·.  —  ’Αν
δραγάθημα τοϋ αξιωματικού. —  Τρεστενίχ. —  Έμχροσδεν 
τοϋ Ρουστσουχίου. —  Α ί τελευταΓαι στιγμαι μετα τοϋ συν
οδοιπόρου μου. —  Τό Ρ ου τσ ο ύ κ ιο ν . —  Ή  μεγάλη οδός.
—  “Εν ιστορικόν αυτής. —  Εις πασσας και είς Ρωμηός. —
—  Ή  είκών τής πόλεως. —  'Επιστροφή εις 'Αθήνας.

Ά π ό  'Γυρνόβου εί; Ρουστσούκιον είνε δρόμος 
δύω ήμερών ακόμη. Δέν Ενθυμούμαι άκριβώς πό
σων χιλιομέτρων, διότι υπάρχει αμαξιτός καί 
καί κατ’ άποστάσεις σημειούνται τά  χ ιλιόμετρα. 
Οί Τούρκοι, αν δέν Ιπραξαν άλλο τ ι  έν Βουλγα
ρία, καί εϊέν ύπήρχεν ίσως άλλο τό πρακτέον 
πλήν τής καλής διοικήσεως, ή τις δμως καί αύτή 
είνε ζήτημα άν θά ήρκει πλέον είς τή ν Εποχήν 
ήμών, ¿φρόντισαν τουλάχιστον νά κατασκευάσω- 
σιν οδού; μεταξύ τώ ν  κυριωτέρων αυτής κέντρων, 
συμποσουμένα; έν τώ  συνόλφ είς 8 9 0  χ ιλ ιό 
μετρα. ’Αμφιβάλλεται έαν οί έλευθερωθέντε; ήδη 
Βούλγαροι προσέθηκαν έκτοτε καί δέκα μό·.ον, 
ϊνα συμπληρώσωσι τά  900 . Τούτου λεχθέντος έν 
παρόδφ, έπανερχόμεθα είς τήν όδόν ήμών καί 
έξακολουθούμεν τήν πορείαν.

Δύω ήμερών δρόμος· επτά  ωρών τήν πρώτην 
καί Εννέα τήν δευτέραν έφ’ άμάξης, καί ούδέν τό 
θελκτικόν. Μετά τή ν εξοδον άπό.τή; βόρειας σ τε
νοποριάς τού 'Γυρνόβου άρχεται πλέον ή άγροικο- 
τέρα φύσις καί Εξακολουθεί μέχρι Ρουστσουκίου. 
Α ί πεδιάδες δέν είνε πλέον πεδιάδες, άλλ ’ άνώ - 
μαλα Εδάφη τραχέως καλλιεργημένα καί τά όποία 
κατά τήν Εποχήν αυτήν —  είνε 2 9  σεπτεμβρίου
—  μέ τού; θερισμένου; αγρού;, τά  ξηρά στελέχη 
τώ ν άραβοσίτων καί τά ; άνηρότου; Εκτάσεις άνα- 
δύουσιν ώς κεφαλή κοζάκου μέ τή ν φρικιώσαν 
κόμην ϋστοιχος. Μόλις κατ' άποστάσεις τό έδα
φος άνυψούται χαύνω ; ϊνα σχηματίση  λοφίσκον 
τινά, ό όποιος δμως πόρρω^ απέχει ν’  άναπαρα- 
στήση τάς μικράς; έκείνας. άναδύσεις τώ ν δια
κλαδώσεων τού Αίμου μέ’ τή ν σφριγώσαν αύτών 
βλάστησιν, καί έπαναπίπτει πλαδαρός είς. τήν 
πρώτην τού κατάστασιν. Δένδρα σπάνια, καί σχε
δόν ούδέν. Μόλις £ν ή δύω χωρία, τά  πρώτα άπό
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Τυρνόβου, παριστώσι γραφικόν ολίγον θέαμα, τα 
ο’ εντεύθεν πλέον αναφαίνονται μεταξύ ψιλών 
χοίλάοων κρυπτόμενων από τω ν οφθαλμών όσον 
χχί από τω ν ανέμων. Οι χωρικοί άπαθείς, ψυ
χροί, άναίσθητοι έλαύνουσι δ ιά τω ν  λυπρών κοιλά
δων μεταλαμβάνοντες της δψεως ούχ ήττον ή καί 
της (ρύσεως αυτών. Καί άν δεν ήτο ό Γιάντρας 
οστις οιαρρέων ήρεμος κατορθοΐ ενιαχού νά δίδη 
ζωηρότητά τινα  εις τάς απέραντους αύτάς έκτά- 
σεες, θά ένόμ ιζε τ ις  δτι αληθώς διέρχεται διά 
στεππών. Δυνατόν εϊπεΓν δτι είνε τό άκαλλέ- 
στερον καί τό μάλλον άπειρόκαλον μέρος τής 
’ Ιλλυρικής, μολονότι πράγματι τό  μέρος τούτο 
δέν είνε τό μόνον τοιοϋτον τής βορειοτέρας Βουλ
γαρίας. Ή  ιστορία διήλθε δι’  αύτού χωρίς ν ’ ά- 
φήση ίχνος διαβάσεο>ς καί χωρίς νά δύ τη  τήν 
ελαχίστην εις τον τόπον εκφρασιν, καί αν έπρό- 
κειτο νά λ,άβη τις εντεύθεν ιδέαν τού βουλγαρι
κού λαού, θά έλάμβανε τψόντι τήν χειριστήν. 
Ευτυχώς ειδομεν ήδη τό Γάοροβον, τό Τύρνοβον, 
ϋπάρχουσι δέ καί αλλαι πόλεις εκατέρωθεν τού 
Αίμου, αΐτινες κάμνουσιν ύμάς ν’  άμφιβάλλητε άν 
δικαιούσθε νά τόν κατατάξητε εις τήν κατωτάτην 
κλίμακα.

Εις τό μέσον τής οδού μεταξύ Τυρνόβου καί 
Μπέλλας άπαντά ό σταθμός τού χωρίου Κότσινα, 
ενός τώ ν ολίγων χωρίων τώ ν  διεσπαρμένων κατά 
τό τμήμα τούτο τού βουλγαρικού κόσμου, ούχί 
χειρονος τώ ν άλλων· άλλ ’ έν Μπέλλφ πλέον, εν
τεύθεν τής πόλεως καί τού Γιάντρα, οστις προϋ- 
παντά πάλιν ύμάς ρέων ήδη μεγαλοπρέστατος, 
εις άπόστασιν τινά  θάε"ρητέ T 0 «H a n  n a t io n a l» ,  
ή Εενοδοχειον τής Βερκόφτσας, δπου θά διέλθητε 
τήν νύκτα. Είνε δέ ευρύτατος περίβολος, παρέ
χω·/ άσυλον εις ζώ α  καί άνθρώπους. Έ  πόλις 
ραίνεται κατέναντι πρός άνατολάς εντός σχ ισμ ά - 
δος διακεχυμένη έφ' έκατέρων τώ ν πλευρών. 
Δύω μιναρόπυργοι δηλούσιν δτι ή το άλλοτε ε
στία  Τούρκων, καί φαίνεται δ τι καί σήμερον οί 
πλεΐστοι τούτων δεν έγκατέλειψαν αυτήν. 'Ως πό
λις καί μοναδική μάλιστα μεταξύ Ρουτσουκίου 
καί Τυρνόβου εχει πάν δ ,τι συνεπάγεται ή περιω
πή αυτής, τόν έπαρχον, τον δήμαρχον με τό δημο-

μενον
τώ ν κιόαροφόρων δημάρχων οθωμανικών χωρίων, 
οΐτινες ήσαν πράγματι σπουδαίοι παράγοντες έν 
τή  ευκαιρία ταύτη, καί άκολουθούμενον υπό άριθ- 
μού χωροφυλάκων, έπανήρχετο έκ περιοδείας 
ήν έπεχείρησεν εις τά  διάφορα χωρία πρός λ ή -  
ψιν μέτρων κατά τής ληστείας. Ά λ λ ά  δέν ήσαν 
αυτοί, οΐτινες θά ένέπνεον τόν τρόμον τοΐς λ.η- 
σταΐς, άλλος τις ήν έκεΐνος, δστις επί τώ ν ά
γριων δασών τής Μπέλλας, ώς άληθής μονάρχης 
τού βουνού ήδύνατο νά σάς είπη· «  Περάσατε ά -  
φόβως, έν τή  περιφερείς μου δέν υπάρχει πλέον

φόβος. Έ γ ώ  σάς εγγυώμαι » .  Κατά τόν τελευ
ταίου πόλεμον ή Μπέλλα ύπήρξεν έπ’ ολίγον 
χρόνον καί γενικόν στρατηγείου τώ ν Τούρκων, 
καί έκείθεν άπηυθύνθησαν ούκ ολίγα τηλεγραφή
ματα άνχγγέλλοντα μάχας καί νίκας. "Εως οδ 
μίαν ημέραν τό  τηλεγραφείου τής Μπέλλας ε- 
παυσε πλέον ομιλούν. tH tov έκτοτε εις  ξένας

χ « ρ * ί ·
Μέχρι τής εσπέρας εχει τ ις  ευκαιρίαν νά έπι- 

σκεφθή τήν πόλιν καί νά διέλθη καί τήν ύπάρ- 
χουσαν επί τού Γιάντρα λιθόκτιστον γέφυραν. 
Είνε εργον αληθώς ώραΐον, στερεόν καί μεγα
λοπρεπές, εχον εκτασιν εκατόν περίπου μέτρων 
καί πολλάς αψίδας καί ¿στο ίχ ισε, λέγουσι, uo- 
λις 2 0  χ ιλ . φράγκων. Είνε δέ καί αύτη εργον 
τού Μ ιδχάτ παστά , οί δε Βούλγαροι καυχώνται 
καί διά τόν αρχιτέκτονα δστις υπήρξε Βούλγαρος 
επίσης άλλά Μακεδών. Ά λ λ ’ οί Μακεδόνες αυτοί 
εγκλιματίζοντα ι μέν είνε άληθές εις τό  βουλγα
ρικόν έδαφος, δέν πρέπει δμως καί νά παραλπίψη 
τις δτι εγκλιματίζοντα ι πάντοτε υπό τό χαρα- 
κτηριστικόν τού Μακεδόνος, ούδέ λησμονούσιν δ τι 
ή πατρίς αυτών δέν είνε Βουλγαρία. Τ ίς οίδεν αν 
ενδομύχως δέν τρέφουσι τόν μυστικόν πόθον δτι 
ούδέ πρέπει νά χρωματισθή τοιαύτη ή χώρα ή 
παραγαγούσα τόν ’Αλέξανδρον καί τόν Α ρ ισ το 
τέλη.

Ή  νύξ παρέρχεται καί έν τψ  χανίψ  τής 
Μπέλλας ώ ; παρέρχεται καί άλλαχού, άλλ ’ ούχί 
τω όν τι ύπό τάς άρίστας εντυπώσεις, δτε έσχε 
τ ις  πρό οφθαλμών άρτίως μαρτύρια τής ΰπάρξεως 
ληστείας έπί τής όδού αυτού τή ν πομπικήν 
περιοδείαν τώ ν άρχών τής Μπέλλας. Μεταξύ 
Μπέλλας καί 'Ρουστσουκίου υπάρχει πράγματι 
ικανή δασώδης εκτασις, άσφαλές τψ όντι κρησφύ
γετου όιά ληστείαν, καί φαίνεται δτι οι Τούρκοι 
τώ ν  μερών είχον έπωφεληθή τό έδαφος πρός λη- 
στρικάς κερδοσκοπίας ούδέν ήττον ή δπως έρ- 
πνεύσωσι τρόμον τοΐς Βουλγάροις. Τήν επιούσαν 
έμέλλομεν νά διέλθωμεν τό  δάσος, θαμνώδες, 
είνε άληθές, καί τό όποιον δέν άπέκρυπτε τόν 
ορίζοντα δι’  ίσχυράς φυτείας· άλλ ’ είχεν έξ άλ
λου άτελευτήτους ελιγμούς καί ενώ εύρίσκετό τ ις  
πρότερον έν άνοικτψ όρ ίζοντι, αίφνης έβυθίζετο 
εις ενα ελιγμόν δπου εύρίσκετό μόνος μετά τού 
θεού αύτού έν στενω τά τψ  χώρψ. Τήν πρωίαν ήμε- 
θα ήδη καθ’ οδόν, καί τό  δάσος μ ε τ ’ ολίγον μάς 
έφάνη ώς ασφαλής λαιμητόμος πλέον.

— Καί είνε τρομεροί κακούργοι αυτοί οί Τούρ
κοι ληστα ί, ύπετονθόρυσεν ό σύντροφός μου νέος 
Βούλγαρος άξιωματικός, φέρων τάς έπωμίδας 
ύπολοχαγοΰ καί εις τόν όποιον ήλπιζον δ τι θά 
ύπεστήριζε τό θάρρος μου, αύτός τουλάχιστον.

—  Καί έφόνευσαν πολλούς ;
—  Δέν ήξεύρω, άλλ' ήξεύρω μόνον δ τι ενός 

αξιωματικού τού άφήρεσαν τό  ξΐφος καί τάς 
έπωμίδας.
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Είπε μόλις χωρίς νά προλάβη νά σκεφθή δλην 
τήν αφέλειαν τής έξομολογήσεως, ή τις δμως δέν 
ήδύνατο τω όντι ή νά ένθαρρύνη τόν άκούοντα. 
Αληθώς έγώ  ούτε ξίφος, ούτε έπωμίδας είχον 
νά άφαιρεθώ, δσον δ' άφορψ τό ξΐφος τού συντρό
φου μου δέν άνήκεν εις έμέ τή  άληθεία νά τό 
προστατεύσω. Ευτυχώς ούδέ έδόθη ευκαιρία. Εις 
άπόστασιν εκατοντάδων τινώ ν μέτρων ήμεθα ήδη 
εις τόν πρώτον ελιγμόν. Ό  όρίζων έστενούτο. 
Ά λ λ ' ιδού έπί τής ύπερκειμένης τής στενοποριάς 
κορυφής όμάς ενόπλων. Ό  αμαξηλάτης έμαστί- 
γου άτάραχος τούς ίππους του, αλλ’ αί καροίαι 
τώ ν αναβατών έπαλλον ήδη, άγνοώ τή  άληθεία 
τίνος έκ τώ ν δύω περισσότερον. Ό  άξιωματικός 
μόλις έτόλμησε ν ' άνταλλάξη κρύφιόν τ ι  βλέμμα 
μετά τού συντρόφου του, δπερ άπεικόνιζεν δλην 
τήν ταραχήν τής ψυχής αύτού, καί έφερε τήν 
δεξιάν έπί τού ξίφους, προφανώς ΐνα τό  προ- 
φυλάξη. Ά λ λ ' ιδού ήμεΐς πλησ ιέσ τερον οί ένο
πλοι μένουσιν άκίνητοι. «  Δ ιάβολε! έσκέφθην. 
Ά λ λ ’ έάν είνε ληστα ί αύτοί, δέν θά ΐσταντο  εις 
τό έπιφανέστερον σημείου ώς φρουροί » .  Ά λ λ ' 
έσώθημεν. Οί άνθρωποι φέρουσιν δπλα τέλος. Είνε 
φρουροί τωόντι, δύω χωροφύλ.ακες καί πέντε χ ω 
ρικοί προχείρως στρατολογηθέντες πρός φρούρησιν 
τής λεωφόρου. Είχον στοχασθή μακρόθεν ηδη 
τάς χρυσιζούσας έπωμίδας τού αξιωματικού καί 
έσκέφθη-αν νά τψ  προσφέρωσι τόν στρατιωτικόν 
χαιρετισμόν. Ό  δυστυχής άξιωματικός μόλις συν- 
ήλθεν δπως άναλάβη τή ν σοβαρότητα αύτού καί 
άποδώση τόν χαιρετισμόν μετά τίνος ενδοιασμού 
άκόμη. Εις νέον ελιγμόν άπαντώμεν νέαν σκο
πιάν καί εις τρ ίτον πάλιν άλλην καί τέλος φθά- 
νομεν έπί περίοπτου θέσεως, δπου βλέπει τις μα
κρόθεν ήδη καλύβην εύρυχωροτάτην καί πρό αύ- 
τής δμιλον άνδρών καί ίππων.

—  θ ά  σταθώμεν έκεΐ ολίγον, λέγει ό άξιωμα
τικός.

—  Μάλιστα, μάλιστα , άπαντφ ύ αμαξηλάτης, 
οστις αληθώς έγνώριζε τά  πράγματα περισσότε
ρον παρ’ δ τι έφαίνετο, άλλά δέν ήθέλησε νά δια
σκέδαση έκ τώ ν  προτέρων τούς μικρούς φόβους τώ ν 
πελατών αύτού.

Ή τ ο  ό σταθμός έκεΐνος τώ ν οροφυλάκων ευ
ρύχωρος καλύβη, ένθα εύρισκον άσυλου άνθρω
ποι καί ζώα, οί τρεις ή τέσσαρες ίπποι τού αρ
χηγού καί τώ ν  ύπαρχηγών. “Εμπροσθεν τής θύ- 
ρας ΐσ τα το  ήθη ό αρχηγός μετά δύω ανθρώπων 
του, νέος τριακοντούτης περίπου, ήλιοκαής τήν 
δψιν, στερεάς κατασκευή;, σοβαρός τή ν  στάσιν καί 
μέ βλέμμα υπερήφανου, μόλις λοχίας τόν βαθ
μόν, άλλά μέ βλέψεις ανεξαρτήτου αρχηγού. Ο 
σύντροφός μου ήτο ϋπολοχαγός, ίστάμενος ούτω 
μίαν σπιθαμήν υψηλότερα ώς έκ τού βαθμού καί 
περιπλέον δέκα σπιθαμάς ώς έκ τού ασφαλούς αυ
τού βαθμού καί τού σταδίου τής προαγωγής.

Έ νψ  ό άλλος ήτο ύπαξιωματικός τής εύκαι-

ρίας, μόνον καλός διά τήν φρούρησιν τού όρους’ 
περιττός δτε τό βουνόν θά ήτο πλέον ασφαλές 
άνευ αύτού. Ά λ λ ’ ή διαφορά τώ ν ανθρώπων δέν 
συνίστατο εις τον βαθμόν. Εις τήν θέαν τού αξιω 
ματικού μου ό άλλος έλαβε μετά τώ ν ανθρώπων 
του στάσ ιν στρατιω τικήν καί εφερε σέβας πρός 
τόν ανώτερου αύτού, άλλά τό βλέμμα τού όρει- 
νού λοχίου καί ή φυσιογνωμία αύτού έθέριζον ήδη 
τόν αστικόν αξιωματικόν. Πρώτος έλυσε τήν σ ιω 
πήν ό δεύτερος, περιστρέφων ένταύτψ εν σιγά- 
ρον δπως άποφύγη τό διαπεραστικόν εκείνου 
βλέμμα. _ ,

—  Κρίμα I νά μήν ύπάρχη ασφάλεια εις τήν 
ήγεμονίαν, έψιθύρισεν.

—  'Ό χ ι παντού, ύπέλαβε ζωηρώς ό αρχηγός 
τής χωροφυλακής.

—  Ναι, άλλά πρό δέκα ήμερών ακόμη έλή- 
στευσαν ένα άξιω . . .  καί έφάνη ώς γνωσιμαχών 
διότι ¿ξεστόμισε τό  πράγμα.

—  Αξιωματικόν, μάλιστα, συνεπλήρωσεν ό 

άλλος. Είνε άληθές ; τό ήκουσα καί έγώ .
—  Άληθές δυστυχώς.
—  Καί πραγματικώς τού έπήραν τό ξίφος ;
—  Χμ ! φαίνεται.
—  Διάβολε ! ύπέλαβεν αύστηρώς πλέον ό ό- 

ροφύλ.αξ · δεν έπρεπε νά τό δώση. Καί έτόνισε 
τήν τελευταία·/ λέξιν

—  Ναι μά . . .
—  Τί μά . .  .
—  τ Ησαν πέντε καί ήτο εις, ήτο δέ καί μετά 

τής κυρίας του.
Ό  όροφύλαξ έ κίνησε τήν κεφαλήν ώς δυσπι

στών, άλλά μή θέλων προφανώς νά έπιμείνη 

περιπλέον.
—  Ά λ λ ' έδώ πώς είνε ; υπάρχει αρά γε 

άσιοάλεια ; προσέθηκεν έρωτών άκόμη ο αςιω - 

ματικός.
Ή  φιλοτιμία τού άρχηγού τών όροφυλάκων 

έκεντήθη.
—  Εις τήν περιφέρειαν μου δύνασθε νά τα -  

ξειδεύσητε δπου θέλητε, άπηντησεν. Έ γ ώ  φυλά
γω  τό βουνόν αύτό, κύριε άξιωματικέ.

—  Σίρμπιν λί σ ί ; (Ε ίσαι Σέρβος ; ) ήρώτη- 
σεν αύτόν έπί τέλους μετά περιεργείας ό άξιω
ματικός.

—  Ν ιέτ ! άς σάμ Τσερναγόρσκη. ( “Ο χι, είμαι 

Μαυροβούνιος).
'Ο  άξιωματικός ¿χαμήλωσε τούς οφθαλμούς 

εύλαβώς, έχαιρέτησεν, έπέβημεν τής άμάξης καί 
άπήλθομεν. Ή το  πλέον φαιδρός. Είχεν έξασφα- 
λ,ισθή τψ όντι καί δεν έφοβεΐτο τή ν άπώλειαν τού 
ξίφου: του, τό  όποιον έσυρεν αρειμανιως επειτα 
εις τόν σταθμόν τού 'Γρεστςνίκ, καί ¿διχοτόμησε 
γενναίως μίαν σαύραν ,ήτις είχε τήν προπέτειαν 
νά διέλθη πρό τώ ν βλ εμμάτων αύτού.

Τό Τρεστενίκ τούτο, κείμενον εις τό  μέσον 
περίπου τής όδού πρός τό Ρουστσούκιον, είνε £ν
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ονομα άρχετά χακότροπον τωόντι, άλλα μόνον 
ονομα- άλλως τό καλούμενον ούτω χωρίον ουδέ 
«ραίνεται από του μέρους εκείνου ένθα σταματά: 
ό οιαβάτης. Ό  σταθμός γ ίνετα ι εις γονιόν τ ι  έπω- 
νυμοΰμενον τά χάνι του Γρεστενίκ, δπερ ένθυμεϊ- 
τα ί τ ις  ώς ύπάοξαν καί αυτό γενικόν στρατηγείου 
τώ ν  Τούρκων έπί τού ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου καί 
σχόν τό τε  καί τηλεγραφεϊον, οΟεν έλήφθησαν οΰκ 
ολίγα τηλεγραφήματα χρονολογούμενα «  Έ κ  του 
χανίου τού Τρεστενίκ » .  ‘ Επί τώ ν περαιτέρω ρά- 

Χεων βΛΕπ£ι "ΐς έ τ ι τά  λείψανα τουρκικών χαρα-

κρόθ
βεως διολισθαϊνον άνεπαίσθητον εντός τώ ν χθα
μαλών αύτού οχθών. '11 ζω ή , ής τά  ζωηρότερα 
ίχνη «ραίνεται τις ώσεί άπολέσας άπό τού Τυρνό- 
βου, αρχεται ωσαύτως άναγεννωμένη έμπροσθεν 
τού Ρουστσουκίου. Κατ’ άρχάς άντιπροσωπεύου- 
σιν αυτήν οί σ τρα τιώ τα ι, τώ ν όποιων μοίρα στρα
τω ν ίζετα ι εν Ρουστσουκίω καί τής όποιας τό μη
χανικόν τάγμα  ένησχολεΓτο κατ’ αύτάς εις γυ
μνάσια κατασκευής οχυρωμάτων. Καθ’ ήν ώραν 
φθάνομεν παρ’ αυτά οί στρατιώ τα ι απέρχονται 
ήοη κατ’ αποσπάσματα εις τούς στρατώνάς των, 
καί ό ταξειδεύων παο’ έμοί αξιωματικός δρέπειν Λ | -ν - * λ * , Γ
ηοη οαφιλεις στρατιωτικούς χαιρετισμούς, τους

τρέφεται εκ οιαλειμματων προς 
παρακαθήμενον ώσανεί άπέτεινε τήν σιωπηλήν 
έρώ τησ ιν  « Έ !  βλέπεις ποιός είμαι εγώ ; »  εις ήν 
κάλλιστα ήδύνατό τ ις  ν ’ άπαντήση- « Α ί !  'ξεύ- 
ρω ποιός ε ίσ α ι » .  Τό αληθές είνε ότι άλλος ή- 
δύνατο νά καυχηθή : «  "Ας σάμ Τσερνογόρσκη! » 
Ά λ λ ’ ήμεθα ήδη παρά τό Ρουστσούκιον καί δύ- 
νατα·. νά σοβαρεύηταί τ ις  ασφαλώς πλέον, έστω

καί ν ’ άφήση αύτό ελεύθερον συρόμενου καί κρο
τούν διά τώ ν λιθοστρώτων τής όδού. Διά τρόπου 
κομψοπρεπούς έμπροσθεν τής θύρας τού ξενοδο
χείου μοί δίδει τήν χεϊρα , κεκρυμμένην εν τφ  
χειροκτίφ, αναλαμβάνει αχήμα γωνιώδες καί μοί 
εκφράζει τάς ευχαριστίας του: «Συνεταξειδεύσα- 
μεν τόσον ωραία ! θ ά  συναντηθώμεν π ά λ ιν » .  
Αύτό πλέον ήτο περιττόν ολίγον. Έξωδεύσαμεν 
ηδη ολα τά  γαλλικά μας, κεκχρυκευμένα τά  μέν 
οιά τουρκικών ολίγων, τά  δε καί διά βουλγαρικών 
λέςεων, διετρέξαμεν τό  δάσος τής Μπέλλας, έφο- 
νεύσαμεν μίαν σαύραν. —  μολονότι εγώ  δύναμαι 
νά είπω δτι αθώος είμί άπό τού αίματος τού δυσ- 
τυχούς θύματος- συνεμερίσθην τους σ τρ α τιω τ ι
κούς χαιρετισμούς του, μού έρρόφησε τέλος εν 
ποτήριον ζύθου καί ήδη πορευέσθω έν ειρήνη. 
'Ίσω ς σήμερον είνε λοχαγός, αυριον ταγματάρ

χης ή συνταγματάρχης, άλλα θά έχη πάντοτε 
τήν ανάγκην ενός Ρώσσου στρατηγού καί ένός 
Μαυροβούνιου όροφύλακος £να προφυλάττη τό ξ ί
φος του από τώ ν ληστών —  ό φοβερός σαυρο- 
κτόνος.

Καί τώρα —  γνω ρ ίζετε  τό  Ρουστσούκιον δσοι 
έταξειδεύσατε εις Ρουμανίαν διά Βάρνης. Έ κεί 
οπου ό Δούναβις κάμνει μίαν τώ ν πολλών αυτού 
στροφών, επί όχθης ΰψηλοτέρας τού εδάφους τώ ν 
κοινών παραδουνάβιων πόλεων, ώς Τούρκος έπι- 
καθήμενος έπί ϋψηλοτέρου ανακλίντρου καί θέλων 
νά έχη τά  πάντα υπό τήν έμφάνειαν τού βλέμ
ματος αύτού εγείρεται νωχελής ή πόλις αύτη μέ 
πρόσοψιν οθωμανικήν καί βάθος βουλγαρικόν, μο
λονότι τό κέντρον αύτής, ή καρδία ακριβώς καί ή 
κυριωτέρα άρτηρία φέρει τά  χρώματα δλων τών 
έθνών καί τήν όρεξιν ρουμανικού εδάφους, δπου 
κυλιέται ή βλαχική ελευθερία τώ ν ήθών. Πρό δέ
κα ετώ ν ή κυριωτέρα α’ύτη άρτηρία, διελαύνουσα 
σήμερον οι’ Ολης τής πόλεως καί παράλληλος τφ  
ποταμφ, δεν υπήρχε πράγματι ή δέν ε ίχε του
λάχ ισ τον  τήν σημερινήν αύτής μορφήν. ’Αλλά καί 
πάλιν ό Μ ιδχάτ πασσάς —  είνε ή τρ ίτη  «ορά 
καθ' ήν σημειούται τό  όνομα αύτού, άλλά προ · 
κειμένου περί Βουλγαρίας δέν δύναταί τις νά μή 
τό άναφέρη καί πολλάκι; —  διοικών τή ν Βουλ
γαρίαν ήθέλησε νά έχη έν τή  πρωτευούση του 
τήν κεντρικήν όδόν ευπρόσωπον. Συγκαλεϊ τό 
διοικητικόν αυτού συμβούλιον καί θέτει τό  ζή 
τημα έπί τού τάπητος περί ρυμοτομήσεως τού 
μεγάλου δρόμου. Ούδείς ευρίσκει επιχειρήματα 
πρός καταπολ.έμησιν τής προτάσεως αύτού. Εις 
'Έ λλην μόνον έκ Μακεδονίας, ό κ. Άγόρας, άνθί- 
σ τα τα ι καί χαρακτηρίζει τό μέτρον ώς αυθαίρε
τον ύφ’ ούς έτέθη ορούς. Ό  πασσας ούδόλως αντι
τείνει, διαλύει μόνον τήν συνεδρίασιν καί ζη τε ί  
νά μεταπείση έπειτα τόν άτίθχσσον Ρωμηόν ιδιαι
τέρως. ’Αμετάπειστος ό κ. Άγόρας. Τήν επιού
σαν τό  συμβούλιου συνεδριάζει, άλλ’ άνευ τού 
δυσπειθούς του μέλους, δπερ είχεν άπομακρυνθή 
τού Ρουστσουκίου- ή απόφασις λαμβάνεται, ή έκτέ- 
λεσις αρχεται άμέσως καί εντός ένός έτους τό πο
λύ, ό πασσας καί ό Ρωμηός, δστις είχεν έπανέλ- 
θει τήν επιούσαν τής ληφθείσης άποφάσεως, ήδύ- 
ναντο νά διελαύνωσι διά τής ρυμοτομηθείσης λεω
φόρου, τήν όποιαν εάν έπλασεν ή αυθαιρεσία, άλλ ’ 
άπολαμβάνει ούδέν ήττον ό πολιτισμός. Ή  όδός 
είνε τώρα ευρωπαϊκή, βλαχική, βουλγαρική, έλ- 
ληνική, τουρκική, είνε ο,τι θέλετε, άλλ.’ είνε εύ- 
ρυτάτη καί ευπρόσωπος. Οί βούλ.γαροι έχουσιν έπ ’ 
αύτής τό  ηγεμονικόν τω ν μέγαρον, οί "Ελ.ληνες 
τήν εκκλησίαν τω ν , οί Ρουμούνοι τά αμφιβόλου 
χαρακτηρισμού οικήματα τιον, δλοι οί έμποροι 
τά  καταστήματα  αύτών καί οί κάτοικοι τήν με- 
γάλην αρτηρίαν καί τή ν  άγοράν αύτών. Έ κ  τού 
άλλου πρός βαρράν ό Δούναβις κυλίει κάτω τό 
θολόν του ρεύμα. Μικρόν τ ι  βουλεβάρτον, ούτως

ί
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θέλ.ουσι νά όνομάζωσιν αυτόοΐ κάτοικοι, περιθέει 
τήν γωνιαίαν άκραν ήτις σχ η μ α τίζε τα ι έκ τής 
λεωφόρου καί παραλλήλου πρός τόν ποταμόν όδού 
πρός τό δυσμικόν τής πόλεως- πρός τήν άλλην

-  V Λ .  «  1  / V *  I

περιστο ιχ ίζει καίπεριρρέέι 
βις, τό  μεσημβρινόν ή άγροικία καί ή βαρβαρότης. 
Έ ν  τώ  μέσω ακριβώς πλημμυρούσι τό έμπόριον,

· > * .  '  V  ·  ^  7 - - - - - -  χ  - —  \ I  I

γουσιν ο τ ι καί αί απολαύσεις είνε δαψιλέστεραι. 
Έ άν θέλετε, διέλθετε. Τό έπ’ έμοί, έκορέσθην 
ήδη τής όδού- επιστρέφω πλέον εις Αθήνας.

Π. 0 Ο Μ Α ·

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚ Τ Ο Τ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΟΥ
58 Αύγουστον.

—  Νά 'πάγω ; νά μήν 'π ά γω ;
Αύτήν τήν έρώτησιν άπηύθυνα εις τόν εαυτόν 

μου, άναγινώσκων είς τάς σημερινός εφημερίδας 
τάς έλ.κυστικάς άγγελίας τώ ν  δύο σιδηροδρόμων 
μας διά τό πανηγύρι τής αϋριον. ’ Επειδή δέ έβρά- 
δυνα νά λάβω άπάντησιν, έζη τησα  τήν γνώμην 
τών δύο φίλων μου, έν μέσω τώ ν όποιων συνε- 
βάδιζα. Ό  είς μού άπεκρίθη:

—  "Α , βέβαια ! πρέπει νά 'πφς- θά εινε ολος ό 
κόσμος κάτου. Θά είνε ώραϊα.

Ό  έ τερ ο ς :— Ουφ, άδερφέί 'ξέρεις τ ϊ  θά ’πή 
Άθηναίϊχο πανηγύρι: "Ο λω  φέσια, φέσια, καί 
άσχημιαίς.

Οί δύο φίλ.οι μου αρχίζουν φιλονεικίαν. Ό  είς 
προσπαθεί νά σώση τήν ύπόληψιν τώ ν ’Αθηναϊκών 
πανηγύρεων, τάς όποιας άνιλεώς προγράφει ό 
έτερος, επιχειρήματα προσάγονταί έπί Ιπ ιχ ε ι- 
ρημάτων, έρευνώνταί α ίτια  καί α ιτια τά , άλλ ’ ού- 
δείς κατορθοϊ νά πείση τόν έτερον. Έ ν  τφ  με
ταξύ εγώ, δστις δέν ήδυνάμην νά άναμιχθώ είς 
τήν συζήτησιν, καθ' δ είς ούδεμίαν άξίαν λόγου 
αθηναϊκήν πανήγυριν έ τ ι παρευρεθείς, αποφασίζω 
νά παρουσιασθώ ώς διαιτητής, άναγγέλλων τοϊς 
διαμαχομένοις, δτι, ή ούτως ήάλλ.ως, πρέπει αύ- 
ριον νά ύπάγω έκεΐ, οπως ίδίοις όμμασιν άντιλη- 
φθώ τής λύσεως τού περίπλοκου ζητήματος.

Καί θά ύπάγω βέβαια. Πιστεύω δ τι έφέτος 
ώς έκ τών εξαιρετικών μέσων τής συγκοινωνίας, 
άτινα ούτωσί έπιδεικτικώς τίθεντα ι είς τήν χρή- 
σιν τού κοινού, εξαιρετική θά είνε καί ή κίνησις 
τώ ν φιλεόρτων. Ευτυχείς ’ Αθηναίοι ! τρείς σιδη- 
ροορομικαί έταιρίαι άμι).λώνται σήμερον διά προ
γραμμάτων καί μεγαλοσχήμων δημοσιεύσεων, 
δπως σάς προσελκύσωσι! Καί ακόμη τ ί  σάς επι- 
φυλάττει τό μέλλον ! Φαντασθήτε δτι τού χρόνου 
είς τήν κατ’ εξοχήν προσφιλή σας πανήγυριν

τώ ν Μεγάρων θά σάς μεταφέρη ό σιδηρόδρομος- 
ενώ διά τάς ατυχείς επαρχίας βραδύνει έτι τό  
φως τή ; προόδου, καί θά λειτουργώσιν έν αύταΐς 
επί πολ,ύ ίσως αί παλαιαί παραδόσεις, τά σεσα- 
Ορωμένα δηλονότι και ύπερτετιμημένα αμάξια, 
ώς μέσα μεταγωγικά , τά  κάρρα, φρικωδώς άνα- 
τινασσόμενα, αί ήμίονοι, λακτίζουσαι, οί όνοι, 
ρεμβάζοντες, οί βαδίζοντες πρός τήν πανήγυριν 
π εζο ί καί γυμνόποδες συν γυναιξί καί τέκνοις, 
—  τά μ α , τό όποιον κατ’ έτος έκτελούσι πρός τόν 
πανηγυρίζοντα άγιον, —  τά  καΐκια καί οί χ π -  
.¡ά .Ιηόες . Είς μέρος τ ι  τή ς  Εύβοιας, κατά τήν εορ
τήν τώ ν Α γ ίω ν  ’Αναργύρων τελείτα ι πανήγυρις, 
μεθ' ής έπικοινωνούσι διά θαλάσσης. Τήν παρα
μονήν άκούετ' έν Χαλκίδι ή όςεϊα φωνή τού κή- 
ρυκος, περιερχομένου τήν άγοράν, καί καλούντο; 
τούς κατοίκους να σπεύσωσι τή ν οεΐνα ωραν εις 
τό δείνα πλοϊον, δπερ άναχωρεί διά τήν πανή- 
γυριν. Πρό ¿τών μάλιστα , —  αγνοώ άν διατη
ρείται έτι τό λεκτικόν ιδίωμα, —  ό κήρυξ έκάλει 
τούς ανθρώπους είς τό πλοϊον «  πού είνε έτοιμο νά 
-ά η  'ς τή ν  κυροΰλα. . .  τή ν  "Α γ ί Ά χ ά ρ γ ν ρ η  !  »  
Ούτως ή τριάς τών όσιων πατέρων συνεχωνεύθη 
ύπό τώ ν εύλαβών είς θηλυκήν άγίαν μονάδα, 
άποτελέσασα ίσως έν έκ τώ ν χ ιλ ίω ν επιθέτων, 
ύφ’ ών, κατά τάς περιστάσεις, περίκοσμεϊται ή 

ΙΙαναγία.

2 0  Αύγουστον.

θ ά  λάβω τή ν τιμήν νά αναγγείλω  είς τούς δύο 
φίλους μου δ τι ούτε ό είς ούτε ό άλλος έχουσι 
τόσω δίκαιον, δσψ νομίζουν, δ τι έχουν. Ή  φυσιο
γνωμ ία  τής σημερινής εξοχικής εορτής ήτον 
αρκετά ζωηρά, ώ σ τε  νά έξαγάγη τ ις  έξ αύτής 
θετικήν γνώμην. Λοιπόν ή γνώμη μου είνε, πρώ
το ν :1 δτι είς τάς αθηναϊκά; πανηγύρεις δεν αρκεί 
νά συνχθροίζηται ΐιΛος ό χόσμος, όιά νά περνά 
κανείς ώραϊα. Διά  νά χατέλθη έκεί πέραν ολος 
αύτός ό κόσμος, ούτινος έλάχιστον μέρος άπε— 
τέλουν καί εγώ , έβασανίσθη άναμένων έν τώ  
σταθμφ τού σιδηροδρόμου Πειραιώς —  Πελοπόν
νησου τή ν αμαξοστοιχίαν, άκατανοήτως βραδύ- 
νουσαν τό διπλάσιον σχεδόν τής (ορισμένης ωρας, 
καί ούοέν άνιαρώτερον τής τοιαύτης προσδοκίας, 
ύπό φθινοπωρινόν μελαγχολικώτατον ουρανόν, 
άπειλούντα βροχήν, επαυξάνοντα μέχρίς ά γα - 
νακτήσεως τήν ανίαν ή δίψα τής οιασκεόάσεως 
σβύνεται άπό τό ύφάλμυρον αύτό νερόν τής προσ
δοκίας, καί άπομένει μόνον ή πικρά συναίσθησις 
τής ματαίας δαπάνης τού εισιτηρίου, τό  όποιον 
άπομένει ρικνούμενον είς τάς χεϊράς σας. Διά  νά 
είσέλθη είς τά βαγόνια τού σιδηροδρόμου όλος 
αύτός ό κόσμος, ό κουρασμένος καί ήγριωμένος, 
έτέλει έφοδον άγρίαν καί συνήπτεν άγώνας πά- 

| λης, καί γρονθοκοπημάτων- περιρρεόμενος δ' ύπό 
ίδρώτος, κινδυνεύων ύπό τής ασφυξίας, άπεβιβά- 
ζ ε το  είς τόν Ά γ ιο ν  Ίωάννην τόν 'Ρέντην, κατά
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κοπος, έξηντλημένος· Ιχανεν  ό είς τόν σύντροφόν 
του καί ό άλλο; τόν πιλόν του, καί διασπειρό- 
μενοι υπό τά δένδρα, οί ρ,εν έσπευδον να λησμο
νήσουν τα παθήματα τω ν, πίνοντες, αντί δδατος 
τής λήθης, άφθονον ρητινίτην, δπιυς τά  έπανεύ- 
ρουν βαρύτερα τό  εσπέρα; ε ί; τήν επάνοδον, οί δέ 
έξεδικούντο οι' αυτά ξεθυμαίνοντες εις καυγάδε; 
καί μαχαιρώματα. Τό βαθύσκιου τής τοποθεσίας, 
ή θέα τω ν μεγαλοπρεπών συστάδων των λευκών, 
αΐτινες μ  ¿ναι αύταί ώραΐζουσι τή ν μονότονο·/ 
άλλως τε  χάριν καί δροσερότητα τής περιοχής, 
ό δύων ήλιος εις τά  βάθη τού όρίζοντος, έξαισία 
φωτός άντίθεσις πρός τήν νεφελώδη σκοτεινότητα 
τού ουρανού, οί ήχοι τώ ν  ζουρνά δω ν  καί ιώ ν  
νταουΛ ίων, απαραιτήτου ορχήστρας πάσης έλλη - 
νικής πανηγύρεως, αί κυματίζουσαι σημαΐαι, τά  
υπαίθρια πλήρη νηστευσίμων εδεσμάτων ξενοδο
χεία , τά ροδάκινα παρά τάς σαρδέλ.λας, αί φωναί 
τώ ν πωλητών συνενούμεναι μέ τούς φθόγγους 
ενός οργανέτου , οί χοροί καί τά  άσματα, καί 
πάσα ή σκηνογραφία τής πανηγύρεως δεν κατώρ- 
θουν νά άποδώσωσιν εις τήν πολυπαθή πλειονό
τη τα  τώ ν κατελθόντων τάς ές αεί άποιχομένας 
πανηγυριστικάς διαθέσεις των.

Ή  γνώμη μου είνε δεύτερον: δ τι αν ή ασχή
μια πλειοψηφή εις τοιαύτας περιστάσεις, καθώς 
καί πάντοτε, δαψιλέστερον φεύ! άπαντώσα εις τάς 
πόλεις μας, άλλά δέν έχει δμως τήν μονοκρατορίαν, ι 
καί άρκεΐ ενίοτε διά μιας μόνον αντιπροσώπου | 
αύτής ή καλλονή νά συγκαλύψη τό ανιαρόν κενόν 
όπερ προκαλούσι χ ίλ ια ι άσχημίαι. Ούτως άγνοώ 
ήδη όπόσαι καί όποίαι απεχθείς ή αηδείς μορφαί | 
έλάμπρυνον τήν πανήγυριν έκεϊ κάτω· διότι τή ν  ' 
προσοχήν μου άπερρόφησεν άπό τού σιδηροδρομι
κού έ τι σταθμού παράδοξος εξωτική χάρις, περισ
σότερον ή μελαγχροινή, μαύρη σχεδόν, υψηλή καί 
βαθύκολπος νύμφη τού ήλιου τής ’ Αφρικής, άλλά 
έξόχως άπαλή καί γλυκεία, υπό τόν άπαυστον 
αύτής γέλω τα  έπιοεικνύουσα τούς έκλεύκους καί 
αρτίους όδόντας, καί πανταχού περιστρέφουσα 
τούς μαύρους μεγάλους σπινθηροβόλους οφθαλμούς 
της. Ά λ λ ’ ή ωραία Α φ ρ ικ α ν ή  έκ τής ενδυμασίας 
της καί τού περιστοιχίζοντος αύτήν επιτελείου 
έφαίνετο νεόνυμφος καί άνήκουσα εις τήν τά ξιν  
τώ ν αυτοχθόνων 'Αθηναίων τής Πλ.άκας. Ή  φαν
τασία  μου δμως τήν έξέδυσε τής άναρμόστου π ε- 
ριβολής, καί τήν έστόλισε διά τής γραφικωτέρα; 
καί πλουσιωτέρας έσθήτος άρχοντικής Φελλάχας 
ή Ά λγερ ίνη ς κόρης· καί άλλοτε μού ήρχετο εις ί 
τόν νούν ή Άράπ ισσα , τήν οποίαν ψάλλει ό γάλ- 
λος ποιητής Βωδελέρ, καί άλλοτε έβλεπα τήν 
διάσημου Άθ ιγγανίδα  τής Π α να γ ία ς  τώ ν  Π α ρ ι-  
σ ίω ν  τού Ούγγώ, καί άορίστως άνεπόλησα τήν 
πρό πολλοΰ λησμονηθεΐσαν μελψδίαν αραβικού 
τίνος φσματος περιπαθούς καί κατανύγοντος, δπερ 
έτυχε μίαν φοράν νά ακούσω άπό στόμα ’Αλε

ξανδρινής παρθένου, καί ούτινος ή άνακυκλουμέ- 
νη έπψδός ή το : Γ ία χ α μ π Ιμ ιη μ !  ( 'Σ ε  αγαπώ ).

3 Σεπτέμβριον.

Σήμερον έξύπνησα εις τό νέου οίκημά μου. 
Έπλήρωσα τοιουτοτρόπως τόν φόρον μου πρός 
τήν I Σεπτεμβρίου, έτέραν πανήγυριν, ΐπ ισημ ο- 
τέραν καί θορυβωδεστέραν, γενικής μετοικεσίας έν 
’ Αθήναις. ’Αλλά  καί αν έπεθύμουν νά διαμείνω 
ήσυχος έν τή  παλαια φωλεα μου, πάλιν θά μ ’ 
εξεδίωκεν έκεΐθεν ή απληστία τού οικοδεσπότου 
μου, τού καθ’ δλον τό διάστημα τού θέρους τα 
πεινού, ομιλητικού καί συγκαταβατικωτάτου πρός 
μ ε, άλλά χθες, άμα τή  είσόδψ τού νέου μηνός, 
είσελθόντος εις τό  δωμάτιόν μου, παγερού καί 
ύψαύχενος, διά νά μοί άναγγείλη ξηρά ξηρά δτι 
τό  ένοίκιόν μου έδιπλασιάσθη, καί αν τούτο δέν 
μ ' ευχάριστή, νά φύγω αύθωρεί, διότι τό  σπ ίτι 
τό γυρεύουν άλλοι. Τοιαύται άλώπεκες είνε οί 
πλεΐστοι τώ ν Αθηναίων ενοικιαστών, καί τοιού- 
τος είνε ό βίος τών ένοικων ενταύθα. Ά λ λ ά  δέν 
είμαι δυσαρεστημένος διά τήν μετοικεσίαν μου· 
μ ’ αρέσει νά μ ετέχω  καί εγώ  τής καθολικής 
αύτής άναστατώσεως· δι" ημάς, τώ ν οποίων όλος ό 
οικιακός πλούτος περιέχεται είς έν μόνον μικρόν 
δωμάτιον, δέν είνε δυσάρεστος ή άπόταξις αύτη 
άπό τής παλαιωθείσης συνήθειας, ή μ ετά  δύο τριών 
στιγμ ώ ν φροντίδας έγχαθίδρυσις είς νέαν περιο- 
χήν, έν νέφ ατμόσφαιρα, υπό νέους πολλάκις 
δρους, μέ νέας γνωριμίας, νέαν περιέργειαν, νέα 
αισθήματα συχνά, νέας τύχας πολλάκις. Πολλά
κις καί ή εύτυχία καί ή δυστυχία μας έξαρτών- 
τα ι έκ πολλψ άσημοτέρων έτι περιστάσεων έν

τψ βίψ· Τ
Ά λ λ ά  τ ί  η  το  πάλιν έκείνη ή άδιάκοπος ύπό 

τό παράθυρου μου σερενάδα  μέ κιθάρας καί 
φ ΐά ο υ τα  καί α τελείω τα  τραγούδια, ή οποία μέ 
έκράτησεν άϋπνον τό πλεΐστον τή ςνυκ τός; Μή
πως ό έπτανήσιος οικοδεσπότης μου παρασκευά
ζε ι τοιαύτας απολαύσεις διά νά περιποιηθή καί 
συγκράτηση τούς νέους ένο'.κιαστάς του; έσκε- 
πτόμην τήν νύκτα· δ ιότι βέβαια δι’  έμέ είνε όλη 
αύτή ή μελωδική Λ ίμ α ' θαρρείς πώς είνε κολλημέ
νοι είς τόν υποκάτω τού παραθύρου μου τοίχον· 
δέν γνω ρ ίζω  νά κάθεται έδώ πλησίον καμμία Νε
ράιδα, άπό έκείνας αί όποίαι άπαιτούσι τοιούτον 
φόρον ή οικοδέσποινά μου ούτε νέα είνε, ούτε θυ
γατέρας έ χ ε ι . .  . "Ο ταν τό πρωί τής έκαμα λόγον 
περί τής νυκτερινής συναυλίας, έξεκαρδίσθη άπό τά 
γέλοια · καί έμαθον δ τι οί νυκτόβιοι ψάλται ήσαν 
όλοι έπίδοξοι μνηστήρες έρατεινή; ραπτρίας, ήτις 
πρό έμού κατείχε τό  δω μ άτιον οί φλογεροί έρω- 
τόληπτοι έπέμενον καθ’ δλον τό θέρος νά έκόη- 
λώσι τοιουτοτρόπως τό  αίσθημά τω ν πρός αύτήν, 
καί έξακολουθούσιν ήδη ανύποπτοι, λογαρεάζοντες 
χ ω ρ ίς . . .  τής πρώτης Σεπτεμβρίου. "Ω στε είς 
έμέ ήδη απολείπεται τό θλιβερώτατον καθήκον
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νά διαλύσω κατά τήν προσεχή νύκτα τήν απάτην 
των διά τού καταλληλοτέρου τρόπου . ..  Καί πό- 
σαι κωμικώτεραι σκηναί συμβαίνουσι κατ’ έτος 
έκ τοιούτων συγχύσεων πόσοι άρειμάνειοι πυρο- 
σβέστ/ι χάνουσι τάς τρυφερά; έξαδέλφας τω ν , 
καί πόσα σκάνδαλα, παρεξηγήσεις καί αποκαλύ
ψεις φέρει είς τό φώς ή μοναδική ημέρα.

’ Εννοείται δ τι πρός έπίτασιν τής συγχύσεως 
συμβάλλεται ή έπαγγελθεϊσα, έξαγγελθείσα καί 
μή πραγματωθεΐσα έτι ονοματοθεσία καί άρίθμη- 
σις τώ ν οδών.

Χ ρονογραφογ.

ΕΡΩ Σ ΠΛΑΝΗΘΕΙΣ

(Τ? Π. Α. Α. Ιοί τξ ' Ί '  ι * '* ! · !  » « )

Ή  Κϋπρις ή φιλομΕίδή;, ή Κύπρις ή γλυχ«Γα,
Προχθΐς χχτήλθιν εις τήν γην ν’ άνάψγ, δάδας γάμον 
Καί  τών Ίΐρώ των μετ' αύτής χατίττιη ή χορεία,
Να ^άνη μ’ άνθη τον ούδδν τοϋ νυμφιχοϋ θαλάμου.

Καί είς, δ χαριίστατο; απάντων, έδώ χάτω 
Έληομονήθη· χαί ά?οϋ είς μάτην επλανάτο,
Σέ είδεν, έχ τής γλυχερας μορφής σου ήπατήθη,
Σ ’  ¿νόμισε μητέρα του. χα'ι σ’  ϊτ.ια είς τά στήθη

Ν. Καμ π αϊ
Έν 'ΑΙ ι* ανΑριίί.

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΓΜΑ

Ο κατηγορούμενος είνε χωλός.
Πρόεδρος .—  Καί πού έστηρίζεσο, κατηγο

ρούμενε, δταν προσέβαλλες τήν τιμήν τού κ. Μ ;*
—  Είς τά  δεκανίκια μου, Κύριε Πρόεδρε.

*
*  *

— Αλήθεια , πώς τώπαθες, Γεωργάκη, καί φέρ
νεις σήμερα γερό ’ς τό  σπήτι τό καινούργιο σου 
πανταλόνι; 'Εβαζα  στοίχημα δ τι χωρίς άλλο θά 
τώφερνες σχισμένο, λέγει ό πατήρ πρός τόν υιόν 
του έπιστρέφοντα έκ τού σχολείου.

—  Ά χ ! καί νάβαζες στοίχημα, μπαμπά, 
πάλι θάχανες· νά, τώ χ ω  άπό πίσω σχισμένο, 
λέγε ι ό χαριέστατος Γεωργάκης στρέφων πλα- 
γίως καί δεικνύων τά  νώτα.

*
*  *

 Ά λ λ ά  δίατί, κυρία μου, έπήρατε τόσψ νέον
ιατρόν διά τήν άσθένειάν σας; αύτός προχθές 
ακόμη έδωκε θεωρητικά; εξετάσεις.

—  Τόσψ τό καλλιτερον θά τά  έχη όλα φρέ
σκα, άπαντφ ή κυρία Άγαθοπούλου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το ζή τημα τής υγιεινής τώ ν σχολείων έπι- 
σπαται τήν γενικήν μέριμναν έν Γαλλία. Ιδ ίω ς

παρατηρεΐται έν ταϊς συ ζη τή τεσ ι σφοδρά κατά- 
κρισις τής πολυώρου διανοητικής έργασίας τώ ν 
μαθητών. ’Επί τούτου γράφει τ ις  έν τή  «Π ολιτική  
’Επιθεωρήσει» τά  επόμενα· «  Βλαβερωτάτη άπε- 
δείχθη ή συνεχής εργασία έν τοΐς βιομηχανικοί; 
καταστήμασι καί τοΐς έκπαιδευτηρίοις, ή διεξαγό
μενη έν καθιστική ακινησία, ή παρατεταμένη 
διαμονή εντός τώ ν δωματίων καί τώ ν  εργαστη
ρίων, ένθα, μεθ’ δλην αύτών τήν χωρητικότητα, ό 
αήρ άνανεούται άνεπαρκώς . Η θέσις τού σώμα
τος, κύπτοντος αείποτε πρό τραπέζης, έξουδετε- 
ρούσα τήν ενέργειαν τώ ν κινητηρίων οργάνων καί 
περιστέλλουσα έν έλαχίστψ  τήν τώ ν  αναπνευ
στικών, όλεθρίως ενεργεί έπί τού ανθρωπίνου 
οργανισμού, κυρίως δέ έπί τής νεαρά; ηλικίας.

Είνε γνωστόν άπό πολλού ήδη πόσον εύχερώς 
προσβάλλονται ύπό τής φθίσεως αί έργάτιδες, 
αί έργαζόμεναι έν το ΐς νηματουργείο;; ένεκα τής 
έν αύτοΐς λίαν καθιστικής έργασίας τω ν. Δ ιά  τόν 
αύτόν λόγον ή φυμάτωσις απειλεί τούς μαθητάς 
τώ ν  λυκείων, οί'τινες κλίνοντες έπί τώ ν  βιβλίων 
τω ν , είσί καταόεδικασμένοι είς τήν πολύωρον 
ακινησίαν τής παραδόσεως καί τής μελέτης. Ό  
δόχτωρ Άρνούλδ βεβαιών δ τι ένίοτε ή μέση 
θωρακική διάμετρος τώ ν  μαθητών τή ς  σ τρα τιω 
τικής σχολής τού Ά γ ιο υ  Κύρου εϋρηται μικροτέρα 
τής έν γένει άπαιτουμένης πρός τή ν  έν τψ  
στρα τφ  κατάταξιν άπλών στρατιω τών, λέγε ι δτι 
έπείγουσα είνε ή έξεύρεσις τρόπου δι' ού έλα ττω -  
θήσονται τά έπί τού οργανισμού τών νέων οχληρά 
αποτελέσματα τού λειτουργούντος έκπαιδευτικού 
συστήματος· καί έν τή  σχολή τού Α γ ίο υ  Κύρου, 
ώ ;  καί έν άλλαις προσβάλλονται ομοίως ύπό 

φυματώσεως.
’ Εάν αί αδιάκοποι καί λίαν πρόωροι ασχολία·, 

τώ ν μαθητών έχωσ ι βαρείας συνέπειας έπί τής 
έν γένει άναπτύςεως, ωσαύτως ή μ ετ’  επιμονής 
ένασχόλησις είς κοπιώδεις διανοητικός μελέτας 
προσβάλλει ιδιαιτέρά τινα  όργανα. Ή  οδονταλγία 
άπαντά συνηθέστερον παρά τοΐς ν έο ι;,  οΐτινες 
παρασκευαζόμενοι δΓ  εξετάσεις έργά ζοντα ι έξα ι- 
ρετικώς· πλεΐστοι όφθαλμολόγοι άποδεικνύουσιν 
δ τι ή μυωπία αυξάνει έν καταπληκτική άναλογίφ 
πρός τή ν πρόοδον τώ ν πανεπιστημιακών σπου
δών , τώ ν μυώπων όντων τετράκις πολυπληθε- 
στέρων έν ταΐς άνωτέραις ή τα ΐ ;  προκαταρκτικαΐς 
σχολα ΐς.

'Εν τα ϊς 'Η νωμένα ·.; Πολιτείαις ή διάρκεια τών 
ώρών τώ ν παραδόσεων είνε βραχυτάτη · έν πάσιν 
ανεξαιρέτως τοΐς σχολείοις τό ασμα, αί σ τρ α τι-  
ωτικαί πορεΐαι καί γυμναστικαί ασκήσεις θεω
ρούνται ώς έκ τώ ν ών ούκ άνευ τής έκπαιδεύσεως . 
Είς τά  μεγάλα πανεπ ιστήμια τής Α γ γ λ ία ς  έπί 

| ώρας, έπί ημέρας ε τ ι οί σπουόασταί μετά τέρψε- 
| ως παραδίδονται είς σωματικά; ασκήσεις. Καί 

καθ’ ά αναφέρει Γάλλος συγγραφεύς, είνε άξιας 
θαυμασμού τά  ωραία έχεΐνα καί άκμαια σώματα ,



τά μεγάλα καί εύπλαστα με τούς αρτίους καί 
ευκάμπτου; μυώνας καί τό χρώμα τής υγείας καί 
τής δρόσου· επί τώ ν  νέων καί αρρενωπών εκείνων 
μορφών άναγινώσκει τις ο ι ενός βλέμματος τήν 
έξιν τού άψηφεΐν τόν μόχθον καί τόν κίνδυνον, 
καί τό άπλούν καί εύγενες θάρρος. »

Τό ποσδν του καθ’ άπασαν τή ν γήν παραγο- 
μένου οίνου ανέρχεται κατά μέσον δρον εις 140 
εκατομμύρια έκατόλιτρα, ώς έγγ ισ τα , διανε
μόμενα ώς έξης μεταξύ τώ ν διαφόρων χ ω ρ ώ ν : 

Γαλλία (  προ τής ένσκήψεως τής φυλλοξήρας),
50 .000 .000 . ’ Ιτα λ ία , 27 ,000 ,000 . 'Ισπανία,
21 .000 .000 . Αυστροουγγαρία, 14,000,000. 
Πορτογαλ/ία, ο,ΟΟΟ,ΟΟΟ. Γερμανία 3 ,5 0 0 ,0 0 0 . 
'Ελβετία , 1 ,000,000. 'Ελλάς καί νήσοι τού 
'Αρχιπελάγους, 1 ,500,000. Ευρωπαϊκή καί 'Ασια
τική Ρωσσ ία , 2 ,000 ,000 . Ευρωπαϊκή Τουρκία,
1 .000.000. Ρουμανία, 7 0 0 ,0 0 0 . Σερβία, 500, 
000  Μικρά Ά σ ία ,  Περσία καί άλλα παραγωγικά 
κέντρα τής Ά σ ία ς , 2  000 ,000 . ’Αλγερία , ( κατά 
τό 1 8 8 2 ) 7 0 0 ,0 0 0 .' Εύελπις άκρα 300 ,000 . 
Ή νωμέναι ΙΙολιτεΐαι, 100,000. Ά λ λ α ι  χώραι 
τής ’ Αμερικής, 2 0 0 ,0 0 0 . Αυστραλία, 100,000.

Κατά παρατηρήσεις, άς δημοσιεύει ό καθηγητής 
τής υγιεινής ΗβοΙαπτ, ή μελισσοτροφία πρέπει 
νά έφελκύση περισσότερον του ανθρώπου τήν 
προσοχήν, καθόσον, πλήν του κηρού τόν όποιον 
παραλαμβάνομεν άπό τώ ν μελισσών , δέν γίνετα ι 
ικανή χρήσις τού μέλιτος.

Τό μ έλ ι, γράφει ό άνω είρημένος καθηγητής, 
είνε τροφή μοναδική καί αξία μεγίστης προσοχής 
ένεκα τού εύπέπτου αύτής καί τής θρεπτικής 
δυνάμεως- όπως τό ύδωρ μεταβαίνει αμέσως εις 
τήν κυκλοφορίαν τού αίματος μή καταλεΐπον 
ούδεν υπόλοιπον έν τφ  σ τομ ά χφ , ουτω καί τό 
μέλι άπορροφάται ολον άπό τού στομάχου καί 
τώ ν εντέρων μή καταλεΐπον ούδεν ίχνος αυτού 
καί χρησιμεύει άπαν χημικώς μεταβαλλόμενον 
προς θέρμανσιν τού σώματος.

Ή  μεγαλειτέρα γερμανική λέξις, ούχί τής 
κωμψοίας οπως παρ' Άριστοφάνει, άλλ ’ ώς επι
γραφή, έσχηματίσθη τελευταίου. ’Αναπνεύσατε 
πρώτον βαθέως : νί8Γ\να1(ΐ5ΐ&ΙεΓ8ββ88ΐοη -
5θΙη^\ιΐ38η(&ιηρΓ8ΐ^8ΐΐ8ΐι1ί:οηΙςιιιτ8ηζ5858ΐ- 
sch a ftsbu reau .

Τό ’Α θ ή τα ιο τ  δημοσιεύει ανεκδότους πλη
ροφορίας περί τού θανάτου τού οιασήμου θαλασ
σοπόρου Κούκ, καί τώ ν  σχέσεων αύτού πρός τούς 
ιθαγενείς τώ ν Σανδβίχων νήσων. Α ί τοπικαί 
παραδόσεις, αί συλλεγεΐσαι παρά τώ ν  ιεραπο
στόλων, βεβαιούσιν δ τι ό Κούκ άφίετο νά λα- 
τρεύηται ώς θεός , καί ύπετάσσετο, έν τή  θειό- 
τη τι αύτού, εις τούς θρησκευτικούς τύπους καί τά

Έν  Άβήναις, · *  τοΰ τν«ογραφ«ίον

έθιμα τού τόπου. Τεθειμένος μεταξύ δύο ειδώλων 
καί διά στεφάνων άνθέων εστεμμένος, προσε- 
δέχετο μ ετ' εκείνων τάς προσευχάς καί γονυ
κλισίας τώ ν π ισ τώ ν. Κατά τά ς  διηγήσεις τώ ν  
αυτοχθόνων, οϊτινες λέγουσίν δ τι είνε απαρηγό
ρητοι δ ιότι τόν έφόνευσαν, ή ψευδής θειότης του 
ύπήρξεν α ιτία  τού θανάτου. Η μέραν τινά  ιθαγε
νής τις έκτύπησε διά ράβδου επί τού αΰχένος τόν 
θεόν Κούκ, ίνα  ίοη αν αληθώς ήτο θεός. Τού 
Κούκ κραυγάσαντος όδυνηρώς , οί λατρευταί του 
τόν έθυσίασαν, διότι, έλεγον, αληθής θεός δέν 
αισθάνεται κτυπήματα.

Περί τού μήκους τώ ν σιδηροδρομικών συρίγ- 
γ'ων έν Έ λβετίφ  δημοσιεύει ή « Άπογραφική 
έφημερίς »  τάς έπομένας ένδιαφερούσας πληρο
φορίας. Τήν πρώτην θέσιν μεταξύ αύτών κατέχει 
ή σύριγξ τού ’Αγίου Γοθάρδου έχουσα μήκος 14, 
984  μέτρων, κείμενη δ’ εις ύψος 1154 μέ
τρων ύπέρ τή ν έπιφάνειαν τής θαλάσσης. Κατό
π ιν ταύτης έρχονται πέντε άλλαι έν τφ  ’ [ούρα, 
έχουσα έκάστη 20 0 0  —  300 0  μέτρων μήκος . 
’ Τπάρχουσι δ’  έν Έ λβετίφ  21 μέν σύριγγες, 
ών τό μήκος υπερβαίνει τά  1000 μέτρα, έν 
συνόλφ δε 180 τοιαύται μικραί καί μεγάλαι 
καθ’ δλον τό σιδηροδρομικόν σύμπλεγμα αύτής, 
δπερ έχει μήκος 2 ,388  χ ιλιομέτρων . Ά λ λ α ι  
σημαντικαί σύριγγες έκτος τής Ε λβ ετ ία ς  άνα- 
φέρονται α ί έξής · ή νύν κατασκευαζομένη τού 
Σιμπλών μήκους 2 0 ,0 0 0  μ έτρω ν , ή τού ΜονσενΙ 
12 ,233, ή τού Ά ρ λβ ερ γ  10,455, ή τού Χοοσάκ 
7 ,622 . ή τού Μόντώρ 6 ,5 6 0 .

'Ο  μέγας ίερεύς τής ’ Ραδζάχης τού Βεναρές, 
έν ’ Ινδική, εις τόν όποιον τυφλώς υπακούει άπας 
ό ινδικός πληθυσμός τής Βεγγάλης, άνεκάλυψεν 
έν τφ  ούρανφ νέον συνδυασμόν αστέρων, προλέ- 
γοντα  τάς φοβερωτέρας συμφοράς εις πάντας όσοι 
συνάψωσι γάμον, μέχρι τής συμπληρώσεως διε
τίας άπό σήμερον. Οί εύπιστοι Ινδ ο ί τοσούτφ 
τελείαν π ίστιν τρέφουσι πρός τάς άστρολογικάς 
γνώσεις τού μεγάλου ίερέως τω ν, ώστε, άφ’ ής 
έγνώσθη ή άποκάλυψις, οΰδείς γάμος έτελέσθη, 
ούδέ θά τελεσθή, κατά τήν άπόφασίν του, μέχρι 
τής άρσεως τής άπαγορεύσεως.

Ά λ λ ά  βαρεΐαι είνε αί έμπορικαί συνέπεια ιτής 
προφητείας. Έ ν  Βεγγάλη, ώς καί αλλαχού, οί 
γάμοι καταναλίσκουσι μ εγάλα ; ποσότητας νέων 
καλλιυπισμών καί υφασμάτων, τά  πλεΐστα  τών 
όποιων προμηθεύονται άπό τώ ν αγγλικών έργο- 
στασίων. "Οθεν έπήλθε στάσις πάσης ζητήσεως. 
Ό  εμπορικός Σύλλογο; τής Μαγχεστρίας συνήλ- 
θεν οπως σκεφθή έπί τού προκειμένου, καί πρό
κειται νά προκληθή ή έπέμβασις τής Κυβερνήσε- 
ως εις τά  τών ’ Ινδών.

Λ ν β ρ ίο υ  Κ ο ρ ό μ η λ α  1 8 8 1 —  Β ',  8 7 0 .


