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0 ΠΡΩΤΟΣ ΛΑΧΝΟΣ
( Σκιαγραφία)

Ό  Κύριος Περδίκης πα ίζει μ ετά  τής κυρίας 
του σχουπ ιστή }·.

Συναπτών θυμοσόφως τό τερπνόν τψ  ώφελίμφ, 
προτιμφ τή ν εσπέραν, μετά τό δεϊπνον, τό πα ι- 
¿νίδιον αυτό παντός άλλου, διότι καί εύχαρίστη- 
σιν αισθάνεται πολλήν, οσάκις σκουπίζει άπό τής 
τραπέζης τά  χαρτία , καί γυμνάζετα ι δπώςδήποτε 
εις τό εργον του.

Τό εργον τού Περδίκη δεν είνε ακριβώς ο>ρι- 
σμένον, η κάλλιον ειπεϊν δεν είνε Εν μόνον. *0 
ήρως ημών έχει πολλάς εργασίας, εργασίας ίδίως 
του ποόαριον , ώς λέγε ι κοινώς ό λαός, αΐτινες 
πάσαι Ενα καί μόνον έχουσι σκοπόν, τήν εις τό 
βαλάντιον αΰτοΰ μ ετά γγ ισ ιν  τού ξένου χρήματος. 
Προς τον σκοπόν δέ τοϋτον ό Κ. Περδϊκης ούδεν 
περιφρονεΐ, ουδέ νομ ίζει ανάξιον εαυτού. Κάμνει 
έν γένει τόν μεσίτην, μ εσίτην χρεωγράφων, συν
αλλαγμάτων, οικοπέδων, μισθώσεων, έστω  έν 
ανάγκη καί υπηρετριών, μαγείρων καί θαλαμη
πόλων. ’ Αγοράζει εύθηνά καί μ εταπ ω λεΐ όσον 
ακριβότερα εύρη όπλα παλαιά, αρχαιότητας παν
τοειδείς, υφάσματα έξ ανατολής καί πινάκια έκ 
’Ρόδου, νομίσματα καί κειμήλια περίεργα. Προ
στατεύει, με τό  άζημ ίωτόν του, τούς ζητούντας 
θέσιν καί εργασίαν αργούς, γράφει αναφοράς, 
άπαλλάττει στρατευσίμους, υπερασπίζεται κατα- 
διωκομένους. προμηθεύει μάρτυρας, επισκέπτεται 
συχνά την εισαγγελίαν καί τόν οικονομικόν έφο
ρον, καί δανείζει τά  περισσεύματά του μέ τόκον 
αρκετά χριστιανικόν, άσφαλιζόμενος ο ι’  ενεχύ
ρων, άτινα  αγοράζει εΐκονικώς υπό τόν όρον τής 
έξωνήσεως. Πλήν τούτων πάντων συνάγει συνή
θως τό  εσπέρας, άπαξ ή δίς τής έβδομάσος, εις 
τήν οικίαν του μικρόν δμιλον φ ίλων καί παρέχει 
εις αυτούς εύάρεστον χαρτοπαικτικήν διασκέδα- 
σιν, ή τις , κατά παράδοξον τής τύχης επιμονήν, 
σπανίως άποβαίνει εις ζημ ίαν του.

Πριν ή εύρύνη τοσοΰτον ό Κ. Περδίκης τόν κύ
κλον τώ ν εργασιών αύτού, είχεν άλλο εργον, οπερ 
βεβαίως δέν έχει τή ν περιέργειαν νά μάθη ό ανα
γνώστης. "Α ν Τυχόν τήν έχη, ας ύποθέση δ ,τ ι 
θέλει· τό  πράγμα είνε εν τελή ; άόιάφορον. Ά ρκ εΐ 
μόνον νά γνω 'ρίζη, πλήν τώ ν  ανωτέρω , καί ση-

ιη ’ . ΤΟΜΟΣ— |88^

μειοϋμεν τούτο έν ολ ίγο ι;, ότι σήμερον —  τού- 
τέσ τιν  έν έτει 1883 —  ό Κ. Περδίκης έχει οί- 
κΟν ίδιον, μ ’ εξώστην έπι τής λεωφόρου καί μέ 
φατνώματα περίχρυσα· δ τι έχει υπηρέτην μέ 
λαιμοδέτην λευκόν ΐνα άνοίγη εύπροσώπως τή ν 
θύραν τής οικίας του, καί περίκομψον δίφρον, δε’ 
ου αύτός μέν επισκέπτεται τούς πελάτας του 
πρό μεσημβρίας, ή δέ κυρία του εξέρχεται μετά 
μεσημβρίαν εις π ερ ίπατον δτι ή σύμβιος καί ή 
θυγά.τηρ του —  ξανθή δεκαεξαέτις κόρη πλήρης 
ποιήσεως καί μυθιστορίας, —  ένδύονται παρά τή  
Α ιζ ιέ · καί δ τι ό υιός του, άφοϋ γενναίως καί καρτε- 
ρικώς άντέστη εις δλην τήν παιδαγωγικήν σοφίαν 
τώ ν καθηγητών αύτοϋ καί διδασκάλων, προΰτί- 
μησε τέλος νά κύψη ΰπά τό κράτος ετερογενών 
παιδαγωγών, —  τώ ν έκ Γαλλίας άφθόνως εισκο 
μιζομένων εις ανατροπήν τώ ν έλληνοπαίδων, —  
καί περιφέρων χάριν αυτών εις τήν οδόν Σταδίου 
τάς στενάς καί κοντάς αυτού περισκελίδας καί τά 
μυτερά του σανδάλια, έχει λόγους, λέγει, νάύπο- 
θέτη δτι μία έξ αυτών δέν είνε τοσοΰτον αναί
σθητος πρός τή ν έλληνογαλλικήν του φρασεολο
γίαν, όσον διατείνονται φθονεροί τινες ομήλικες, 
πολύ εύρυτέρας έχοντες τάς άναξυρίδας τω ν καί 
δλιγώτεοον μυτερά τά  πέδιλά των.

Αέν θά ή το  ίσως περιττόν νά σημειωθή Ιπ ί 
τέλους, πρός συμπλήρωσιν τώ ν  ειδήσεων, δσας 
δυνάμεθα νά δώσωμεν περί τού ήμετέρου ήρωος, 
δτι ό Κ. Περδίκης από μακρού ήδη τρέφει δύο 
διάπυρους πόθους έν τή  καρδία το υ : νά γείνη ιπ
πότης τού Σωτήρος, καί νά διορισθή πρόξενος ξέ
νου τινός κράτους έν Άθήνκις, έστω  τούτο καί 
δημοκρατία τ ις  τής μεσημβρινής ’ Αμερικής. Τήν 
έκπλήρωσιν τού πρώτου αυτού πόθου ύπεσχέθη 
καί εξακολουθεί ύποσχόμενος εις αύτόν φίλος τού 
τις βουλευτής, άνανεών συνήθως παρ’ αύτώ μικρά 
τινα  συναλλάγματα. Ή  δευτέρα του έπιθυμία 
είνε δνειρόν του ακόμη, αγνοεί δέ ό Περδίκης 
πότε θά πραγματοποιηθή εις τελείω σ ιν τής έπι- 
γείου ευδαιμονίας του.

Ό  Κ. Περδίκης λοιπόν, ’ Ιωάννης τό  δνομα, ή 
Γιάγκος, ώς άποκαλεΐ αύτόν ή σύζυγός του, οσά
κις τώ  παρουσιάζει λογαριασμούς πρός πληρωμήν, 
πα ίζει, ώς προείπομεν, σ χ ο ν χ ισ τψ -  μετά τής κυ
ρίας του.

ΜΙ κυρία του είνε γυνή τεσσαραχοντούτης πε-
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ρίπου, οστεώδης, λιπόσαρκος καί πλήρης γοίνιών, 
οςείαν εχουσα τήχ ρίνα, ~poJj£.Q.y^j το ν πώνωνα

- · ζφρστικτούς τούς' * 
κιών τό ά νω .-i 
"ντλει.

—  Τί εγειναν άπόψε τά  πα ιδιά ; ερω τγ ό 
οικοδεσπότης, σκουπίζων· δ ι ενός ρήγα τά  επί τής 
τραπέζης '/αρτία.

—  Α ί !  τό παράκαιρες, κύριε! φωνεί ή Κ. Πηνε
λόπη, δέν- μ ’ άφίνείς χ α ρ τ ί.

Καί προσθέτει μετά μικρόν, ρίπτουσα εν τεσ- 
σάρι επί τήν τράπεζαν·

—  Ά !  τά  παιδιά είπες; πήγαν είς τό Ψά-

αΛαούς κάί|έλαφρως ΊΖυ.,-^- 
>5, θυγάτηρ αγαθού ' αγρότου, 

η ντλει, μικρά ετι, από του ρρέατος]τής οικίας, ΐνα 
π οτίζη  τον πατρικόν' “voV, καΓπόλλάκις μ&ΐψέ·- 
ρετο έκ τω ν αγρών εντός τω ν  καλάθων του, οσά
κις άπέκαρ,νε νά τον παρακολουθή γυμνόπους. 
Νυ{χ«εοθεΐ»α, π τω χή  καί άπροικος, τόν Περδίκη·/, 
ελλείψει άλλου κρεί'ττονος γαμβρού, καί μετά 
σπουδαίαν, χειροτονίαν τού βρακΟιρόρΟυ πατρό; 
της, οστις ούδέμίαν, έλεγε·/, είχεν ορεξιν r a  ri/r 
β ύ . ί ’1 ε ις  τ ό  j'iüyi, εύρέθη αίφνης μετά τινα  έτη 
πλούσια σύζυγος κ’ ετι πλουσίωτέρα κληρονόμος, 
8τε ό πατήρ της, άνακαλύψας ημέραν τινα  έν τψ  
μυχψ παλαιού κιβωτίου κίτρινά τινα  καί σκω
ληκόβρωτα χαρτία  κατέλαβε δυνάμει αύτών με- 
γάλην γα ιών περιοχήν, περί τάς ’Αθήνας, χεαί 
άπεδείχΟη αίφνης μέγαλοκτήματίας.· Είνε αλη
θές όμως,· καί πρέπει τούτο νά σημειωθή πρός 
τιμήν τύύ ήρωος ήμών, ο τ ϊ  ό γαμβρός αυτού με- 
γάλως τόν ¿βοήθησε, κατά τε  τήν άνακ&λϋψιν 
τώ ν κίτρινων χαρ τιώ ν καί τήν άνεύρεσιν τω ν  

‘ • ju iök r " ! '* > * ’·'‘■•••ο ;k‘ s ι··..7 γ  .·.·■ ν<5:

Οϋτω δέ, εντός δεκαετίας μόλις άπότού γάμου 
τού Περδίκη, εντελής καί γενική μεταμόρφωσις j 
έπήλθε βαθμηδόν εν τψ  οίκω του, πάσαι δε τής | 
οικογένειας αύτοϋ -αί κάμπαί. προέκνψαν ημέραν j 
τινα  τού βόμβυκος αύτών περικαλλείς χρυσαλλίδες, j 
Καί ό οίκος αυτός μετεμορφώθη, καί η  ‘κυρία με- 
τέβαλεν ομιλίαν καί όά-τριαν, καί ό κύριός ηλλαξεν 
εργον καί αλυσιν τού ωρολογίου του. Ούδείς βλέ- 
π ον τήν κυρίαν Περδίκη, ήδύνατο νά ένθυμηθήτήν 
ήλιοκαή καί άκτένιστον παιδίσκην, ή τις ?σάρωνε 
ποτε τόν σταύλον του πατρός της, ούτε συνομι
λώ·/ μετά τού συζύγου της, ήδύνατο νά ΰποπτεύ- 
ση ομοιότητά τινα  μεταξύ τής φωνής του καί 
τής φωνής τού παραγγέλλοντος ένα βαρύν καί 
γλυκύν ρυπαρού υπηρέτου μικρού καφενείου τής 
Πλάκας.

Τοιοϋτον έν όλίγοίς τό ζεύγος, οπερ τήν εσπέ
ραν τής 19 Αύγουστου· 1883 έπα ιζε σ χονπ ισ ri/r 
έν τψ  οίκω τού Κ. Περδίκη.

Ληρον.

σοΰ ε ίπ ώ , μ ' αρέσει καλλίτερα τό ελληνικόν.

0 ’τ ι Ιϋ£Η,ιΠ'“  γ?ύς Μυ.1ω>·άόες καί τούς Ι Ιε ιρ α -  
:ά . μ έ'τόνΤχβουλά ;.,.

—  Ό χν,δά  καί σύ! τό γαλλικόν έχει άλλην

ϊ Τ I
—  4έν ή ξεύρω ,. .  άλλά μόϋ λέγουν δτι δέν

είνε κριίγπαρατςρλύ,, ηβικόν.
—  Άνοησ ία ις! ηθικόν ! τόσος καλός κόσμος 

πού π η γ α ίν ε ι . .  '
—  Ν α ι, δέν σού λέγω , ά λλά , τ ί  τά  θέλεις! 

Οχ ε ίχα  καλλίτερα νά μήν ¿πήγαινε ή ’Ασπασία 
τόσο συχνά . ’Ε γώ  μίαν φοράν επήγα οληνΈλην, 
καί αυτήν διά το  χατήρί σου, καί ¿ντράπηκα, 
σέ βεβαιόνω. Έ π ε ιτα  είνε καί τό. έξοδο ! τό Φ ά- 
ληρον τόρα άκρίβηνε. Κάβε φοράν πού πηγαίνουν 
κάτω τά παιδιά, βά. θέλουν είκοσι φράγκα, τό 
έλά.χιστον.

—  Α ί, καλά τόρα ! Σύ νάχης τήν υγεία σου, 
καί άς'διασκεδάσουν λιγάκι καί τά  καυμένα τά 
παιδιά. Δόξα σοι ό θεός, αί δουλειαίς σου πηγαί
νουν περίφημα.

—  "Ας ήν’ οί άνθρωποι κουλοί, δέν εχω ' ηαρά- 
πονον. Ά λ λ ά  δέν είνε λόγο^ αυτό νά τά  σκορ
πούμε^.

—  Ποιος είπε νά τά  σκορπούμε; Κανείς δέν 
τά  σκορπά. Ξοδεύαμε·/ μόνον όσα -ρ έπ ει διά νά 
κρατούμε·/ τήν. θέσιν μας εις τήν κοινωνίαν. ’Αλή
θε ια ... δέν .ήξεύρεις δ ά ! Ή  κυρία Νυχάκη μ" 
απήντησε προχθές κ’ έκαμε πώς δεν μ ’ ¿γνώ
ρισε. Παλαιαί συμμαβήτριαι, γειτόνισσαις τόσα 
χρόνια, τόρα πού π.ανδρεύβηκε δεν είξεύρω τ ί  τής 
έφάνη,; ’ Επειδή τάχα  έπήρε ένα λοχαγό καί πη
γα ίνει εις τό  παλάτι, ψήλωσ’ ή μύτη τη ς .

—  Ά φ ν ισ ’ την νά ψηλώση. Ή  σακκούλά τις  νά 
ίδούμε τ ί  έχει.

— . Μά έλα δά !
—  Καί πού τήν απάντησες τήν κυρίαν Νυχάκη;
—  Εις τής Α ιζιέ .
—  Πάλιν εις τής Λ ιζιέ  ήσουν; ποιός ξεύρει τί 

λογαριασμοί μ>. περιμένουν ! υπολαμβάνει ό ’ Ιω
άννης, σ τενά ζω ν έκ τώ ν εγκάτων αυτού.

—-Ου! κομμένε Γ ιάγκο! νά σέ άκούστ, κανείς, 
Οά είπή πώς σ ’ έπτώχυνα· τ ί  λογαριασμοί; Δύο 
μήνας έχω  τόρα πού σέ παρακαλώ διά τόν 
παληό της λργαργιασμά άπό χ ίλ ια  πεντακόσια

ανκα, κι ακόμη .

• Δέν τό  βαρέθηκαν άκόμή εκείνο τό γαλλικόν 
ίέατρον; Αέν ξεύρω τ ί  τού βρίσκουν! έγώ, νά

—  θάλθή κι ’ αύτουνού ή ώρα του, διακό
π τει ο Περοικης, καί μή στενοχωρηέσαι.

—  Π ότε; δταν κερδήσωμεν τό λαχείο·/;
—  ΑαχεΓον είπες; ά, να ί, ε ίδες; . . .  λέγει ό 

σύζυγος καί;¿φίνων αίφνης τά  χαρτία  επί τής 
τραπ έζη ς , προσθέτει μετά μικράν τινά  σκέψιν.:

—  Τ ί έκαμες ταίς πέντε π ρ ο μ μ ϊσ α ις  πού σού 
έδωκμ ταίς προάλλάις ; .

—  Ταίς έούλαςα. Ά !  έδωκα μίαν Τής παύ
μένης τής μαγείρισσας. Μέ παρεκάλεσε τόσον 
πολύ .., άπαντά, δειλώς, μ ’ ολον αύτής τον μύ-
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στακα, ή Κυρία Πηνελόπη, προσθέτει δέ αμέσως, 
βλέπουσα δυσαρέστως μορφάζον τό πρόσωπον τού 
συζύγου τη ς ·

—  Τής ¿κράτησα άπό τόν μισθόν της τά τρ ία  1 
•φράγκα.

—  Δέν έπρεπε νά τής τήν 8ώσής· άς ήνε. 
Αυτό είνε'τύχη', καί τή ν 'τύ χ η ν  του κανείς" δέν 1 
τήν πουλεΐ, ουτε την χ α ρ ίζε ι. '

Διενοήθη επί σ τιγμ ή ν ό Ιωάννης νά έρωτήση 
τόν αριθμόν τού γραμματίου, δπερ είχε παρα- 
χωρηθή εις τήν μαγείρισσάν του. Ά λ λ ’ ό διαλο
γισμός του αυτός υπήρξε στιγμ ιαίος καί στιγμα ί- 
ως ¿ξηφανίσθη. Μόλις διανοηθείς αύτόν, άνέλο- 
γϊσθη συνάμα, οτι καλλίτερο·/ ήτο νά μή τόν 
έκστομίση,κ ’ ¿σίγησε περίφροντ’.ς .

—  Τ ί συλλογίζεσα ι; έρωτά ή Κ. Πηνελόπη. 
Κ ά τι σκεπτικός εγεινες.

—  ’ Ενθυμήθηκα δ τι κάπου έχω  νά πάγω, 
απαντφ ό Περοικης εςάγων τό ωρολόγιό-/ του. 
Διάβολε! δέκα περασμέναις καί ό Ξανθάκης θά 
μέ περιμένη.

—  Τέτοιαν ώραν θά ’ βγης;
—  Δουλειαίς, άγάπη μου, δουλειαίς, άπαντςί ό 

Ιωάννης καί ¿γερθείς λαμβάνει τόν πίλόν του 
καί τή ν ράβδον του.

—  Μήν άργήσης, νά σέ χαρώ · ξεύρεις δτι δέν 
μέ παίρνει όπνος πριν Ιλθης.

—  Τό ξεύρω, χρυσό μου, τό  ξεύρω, λέγει 
καθησυχάζων τήν τρυφερότητα τής συζύγου του 
καί μορφάζων μάλλον ή μειδιών ό Γιάγκος.

Καί εξέρχετα ι εις τή ν  οδόν.
Ή  Κυρία Πηνελόπη, μείνασα μόνη, απλώνει 

τά  χαρτία  επί τής τραπέζης καί ρίπτει τήν π α - 
σ ιέν τσ α ν  τού Ναπολέοντος, διά νά ίοή αν θά 
κερδήση εις τό λαχείον. Ά λ λ ά  τά χαρτία  όυστρο- 
πούσι φοβερά καί μάτην επικαλείται ή κυρία εις 
βοήθειαν της πάσαν δυνατήν καί θεμιτήν καλ- 
πονόθευσιν.

Τά χαρτία  άπλοΰνται ήδη όγδόην φοράν επί 
τής τραπέζης, δτε ή θύρα σημαίνει. Είνε ή δε
σποινίς Α σπ α σ ία  καί ό νεαρός Τηλέμαχος, υιός 
καί θυγάτηρ του Κ. Περδίκη, έπιστρέφοντες άπό | 
τού Φαληρικοΰ θεάτρου.

—  Καλό ’ ς τα  ! προσφωνεί εις τά  τέκνα της ή 
κυρία Πηνελόπη, διακόπτουσα έπί στιγμ ήν τήν 
μαντικήν αυτής. Πώς περάσατε; ήτον κόσμος 
πολύς ; πώς επήγε ή παράστασις;

_  Ω ρα ία , μαμά! άπαντά: ή δεσποινίς Α σ π α 
σία εις τή ν πρώτην μητρικήν έρώτησιν.

—  Τρο-με-ρός ! άπαντά ό Τηλέμαχος είς τήν 
δευτέραν, καταπίπτων επί μιάς καθέδρας, άπο- 
μάσσων τόν εύγενή τού μετώπου του ιδρώτα δι’ 
ευώδους μικρού μανδηλίου καί άνάπτων =ν σ ιγά - 
ρον ύπό τήν £ίνα σχεδόν τής μητρός του.

—  Ε ξα ίρετα  ! υπολαμβάνει ή κόρη, συμπλη- ! 
ρούσα τήν ά π ίν τη σ ιν  εις τάς ερωτήσεις τής μ η - : 
τρός αύτής.

Καί επιλαμβάνεται ή αβρά δεσποινίς ν’  άφή- 
γηθή είς τήν Κ. Περδίκη τήν ύπόθεσιν τής

Mascotte.

Γ ·

Ό  Περοικης έξήλθε τού οίκου, άλλά δέν κα- 
τηυθύνθη είς τού φίλου του Ξανθάκη, ώς είπεν 
έκ τού προχείρου προφασιζόμενος είς τήν σύ
ζυγόν του.

Άνήλθεν είκή, άλλόφρων καί βραδυπατών, τήν 
όδόν Σταδίου, διέδραμε τή ν πλατείαν τού Συν
τάγματος, κ’ εδρέθη μ ετ ’ ολίγον ύπό τήν δενόρο- 
στοιχίαν τού κήπου τώ ν ’Ανακτόρων, κατευθύ- 
νων τό βήμά του πρός τά  Ά ν τρ α .

Ό  ’ Ιωάννης είνε πολύ σκεπτικός, καί ιδέα τ ις  
επίμονο; φαίνεται τυραννοϋσα τήν διάνοιαν αυτού.

Έ χ ε ι ,  καί αυτός δέν ήξεύρει πώς, περίεργόν 
τ ι  καί άνεξήγητον προαίσθημα. Φρονεί άδιασεί- 
στως, δ τι θά κερδήσ-g αύριον τόν πρώτον λαχνόν 
κατά τή ν κλήρωσιν τώ ν λαχειοφόρων ομολογιών 
τού δανείου της Τραπέζης. Ά λ λ ά  τή ν μακαριό
τη τα  τού ωραίου αύτοϋ προαισθήματος ταρά ττε ι 
ή είδησις, ήν πρό μικρού τψ  άνεκοίνωσεν ή <*ύ- 
ζηγός του, δτι Ιν  τώ ν είκοσι γραμματίων, άτινα 
πρό μιάς έβδομάδος ήγόρασ», περιήλθεν είς χ ε ί-  
ρας τής υπηρέτριας του.

"Α ν αίφνης ό κδρδαίνων λαχνός είνε αυτός ;
Τό συλλογίζετα ι μόνον κ’ αισθάνεται δτι κό

π τοντα ι τά  γόνατά του.
—  Δέν είνε άρά'γε τρόπος . . .  ; διανοείται ό 

ΓΙερδίκης, καί γ ίν ετα ι αυτός μέν σκπετικώτερος 
τό δέ βήμά του βραδύτερο·/.

Περικάμπτει ούτω τό αγγλικόν νεκροταφείο·/, 
φθάνει είς τό άπέναντι αύτοϋ μικρόν καφενείο·/, 
καί βλέπων δ τι τά τραπέζιά  του είνε εντελώς έ
ρημα, κάθηται αυτομάτως είς έν έξ αυτών.

Ό  ΓΙερδίκης τρελλαίνετα ι διά ναργιλέ·/· άλλ’ 
ουδέ καν συλλογίζετα ι νά τόν διατάξη. Σκέπτε
τα ι πάντοτε, καί φέρων άδιακόπως τήν αριστε- 
ράν του χεϊρα είς τό μέτωπο·/, τρίβει διά τού 
άντίχειρος καί τού παραμέσου τούς κροτάφους του.

—  Τό γουργουλίδιόν σας, κύρ Γιάγκο ; έρωτά 
προσερχόμενος νυσταλέος υπηρέτης.

Ά λ λ ά  μή λαμβάνω·/ άπάντησιν, ερμηνεύει ώς 
αποδοχήν έν τώ ν  αλλεπαλλήλων: Χμ ! δι' ώ ν  ό 
Περδίκης συνοδεύει τή ν επίμονον τριβήν τώ ν κρο
τάφων του, καί φέρει μ ε τ ’ ολίγον τόν ναργιλέ·/, 
¡ίοφών μέν καθ’ οδόν άπό τού επιστομίου του, ϊνα 
δήθεν διατηρήση αυτόν άνημμένον, σπ ογγίζων 
δέ κατόπιν αυτό διά τής ρυπαρά; του παλάμης.

Ό  Γιάγκος λαμβάνει αυτομάτως τή ν σύριγγα, 
τήν φέρει άνεπιγνώστως είς τά  χείλη  του καί 
ροφά μηχανικώς έπί τινα  δευτερόλεπτα. Ά λ λ ’ 
αίφνης εγείρεται, χωρίς καν νά συλλογισθή νά 
πληρώση την δεκάραν του, καί άναχωρχί κατευθυ- 
νόμενος πρός τή ν πόλιν.



Ε Σ  Τ ί  Λ .

Ή  μορφή του είνε πάντη άλλοία· το πρόσω- ! 
πόν του έφαιδρύνθη. Α ί χείρές του άναπάλλοντχι 
οεξιόθεν καί αριστερόθεν ώς εκκρεμή ωρολογίου, 
καί τό βήμά του έγεινεν έλαφρόν καί ΰπόπτερον 
ώς βήμα σεισοπυγίδος. Προδήλως μετεβλήθησαν 
καί οί διαλογισμοί του. Εύρέθη, φαίνεται, ¿ τρό
πος εκείνος. . .  ,  χα'ι ή φαντασία του Περδίκη αρ
μενίζει τόρα πλησίατιος καί φαιδρά διά του απεί
ρου πόντου τω ν  σχεδίων, ών άναπλάττει δυνατήν 
καί προσεχή τήν πραγματοποίησιν διά του ανα
πόφευκτου κέρδους τω ν  εκατόν χιλιάδων.

Ό  νους του μεθίπταται ακάματος από ιδέας 
εις ιδέαν καί άπό έπιχειρήσεως εις ¿πιχείρησιν. 
’ Αγνοεί τ ί  νά  έκλέξη καί πού νά σταματήση. 
Πόσα πράγματα δυναταί τ ις  νά κάμη με ίχατόν 
χιλιάδας μετρητού χρήματος, άκό&ως άποκτη- 
θείσας καί αμέσως διαθεσίμους! !0  Περδίκης, 
φαίνεται, θέλει νά τά  κάμη δλα διά μΐάς, διότι 
τά  διάφορα σχέδιά  του σωρεύονται αλλεπάλληλα 
εν τ η  διανοία του καί μάτην προσπαθεί νά τά  
τακτοποιήση. >λ / ' , ,

Συλλογίζετα ι έν πρώ το ι; ν’ άν,ά^τύξη ε τ ι  μάλ
λον τά ς  εργασίας του, ν' κυξήση ίοίως τά  έπί 
ενεχύρψ οάνειά του, καί νά συστήση συγχρόνως, 
υπό π ιστόν τινα  διευθυντήν, ειδικόν κατάστημα 
πωλήσεως τω ν εις τήν κυριότητα του περιερχο- 
μένων οϋτω τιμαλφών. Ά λ λ ' αύτό θά ήδύνατο 
νά το  κάμη καί άλλως, χωρίς τάς εκατόν.

Διανοείται μετά μικρόν νά συστήση εφημε
ρίδα καθημερινήν, οίκονομικοπολιτικήν, ή κάλλιον 
πολιτικοσατυρικήν, μέ πολλά ποικίλα, τήν όποιαν 
νά εκτιμά καί νά φοβήται ό κόσμος, καί τής 
οποίας νά περιποιήται κατ' ανάγκην τόν διευ
θυντήν. Είνε αληθές, ότι δεν γνω ρ ίζε ι πολλά 
γράμματα —  περί τούτου δεν πλαναται ό Μερ- 
οικης, αλλά τ ί  σημαίνει αύτό ; Είνε ανάγκη νά 
γνωρίζη  τ ις  γράμματα διά νά διευθύνη εφημε
ρίδα ; Αύτός θά λεγη  καί άλλος θά γράφη. "Ε 
πειτα , ο Τηλέμαχος; Αύτός ήςεύρει γράμματα 
περισσότερα παρ' όσα χρειάζοντα ι. Θά ήνε ό 
γραμματεύς τής. συντάξεως, καί θά γράφη συγ
χρόνως κκί τά  θεατρικά, εις τά όποια είνε πολύ 
δυνατός. Ά λ λ ά . . . θά κερδίζη ή έφημερίς; θ’ 
άπαντά τουλάχιστον τά  έξοδά της ;  Περί τούτου 
έχει μερικάς αμφιβολίας ό Περδίκης.

Έ ν  μέσψ δε τω ν αμφιβολιών του άναθρώσκει 
άλλη ιδέα εις τόν εγκέφαλον χύτού. Νά γείνη  βου
λευτής. Ν ομ ίζει, αν δεν τόν άπατά ή μνήμη * « ί  
ή οικογενειακή παράδοσις, ο τι συγγενής τ ις  τής 
μητρός του κατήγετο έκ Θεσσαλίας. 'Εκεί, λέγει 
καθ εαυτόν, είνε κάπως εύκολωτέρχ ή επιτυχία. 
Οί άνθρωποι εκεί δεν έγυμνάσθησαν ακόμη άρ-

αυτή του φαίνεται πολύ εύλογος. ’Έ π ειτα , άφού
γεινη βουλευτής, α ί! τά  παρακάτω έρχονται μόνα

τω ν. Φωνήν, δόξα τώ  θεψ , έχει αρκετήν πόδας 
έχει διά τάς κλίμακας τω ν υπουργείων· έχει δέ 
καί γρόνθους εν ανάγκη στιβαρούς διά τάς τα 
ραχώδεις βουλευτικά; συζητήσεις.

Περί τό τελευταϊον τούτο σχέδιον, εις δ εύα- 
ρεστοτερον παραμένει ή άναπτερωθεϊσα φαντασία 
τού Ίωάννου, άνακλαδοΰνται πολλαί άλλαι ΐδέαι 
δευτερεύουσαι: προσφορά ί τινες είς αγαθοεργά 
καταστήματα —  όχι πολύ μεγάλαι, άλλ ’ άρκε- 
τα ί ώ σ τε  νά λαλήση περί αυτών ό τύπος· γεύ
ματά τι/α είς μερικούς φίλους· ολίγα δώρα κα
τάλληλα εις πρόσωπα επιρροής καί κοινωνικής 

σημασίας· καί ε7·'1  δύο χοροί τόν χειμώνα —  με 
ορχήστραν, εννοείται, καί με δείπνον, —  κατά 
τούς όποιους, τις οίδε, ήμπορεί τέλος νά τοποθε- 
"ηθή και ή Ά σπ α σ ίά  του.

Πάντα ταύτα άνακυκώνται φύρδην μίγδην έν 
τή  διανοίφ τού Περδίκη, καί ό Περδίκης βαίνει 
γοργψ τψ βήματι, χπομάσσω.ν διά τής παλάμης 
τόν ίδ ρώτα τού μετώπου του, χωρίς κάν νά προσ- 
έχη πού διευθύνεται.

Τέλος άργά, πολύ άργά, ευρίσκεται άνεπαι- 
σθήτως πρό τής θύρας τού οίκου του. Ε ισέρχεται 
χωρίς νά σημάνη, δ ιότι κρατεί πάντοτε τό  κλει
δί ον του, καί ευρίσκει τήν κυρίαν Πηνελόπην 
κοιμωμένην επί τής καθέδρας της, καί άνα- 
παύουσαν τή ν κεφαλήν αυτής έπ ί τού βραχίο- 
νός της, έν .μέσψ σωρείας παιγνιοχάρτων.

Δ'.

Ό  Ιωάννης διήγαγε σχεδόν 5ύπνον νύκτα κ' 
έξήλθε λίαν πρωί τής οικίας του.

Έ ν  τψ  γραφείω του ήτο διαρκώς άφηρημένος. 
Έ/.άθητο καί ήγείρετο άνευ λόγου, εζωγράφει 
παντοειδείς χιμαιρικός εικόνας έπί τού ερυθρού 
στυπποχάρτου, οπερ Ικάλυπτε τή ν τράπεζαν 
του· εμονολόγει πολλάκις ασυνάρτητα καί ακατά
ληπτα, κ’ έβλεπεν άδιαχόπως τό ωρολόγιό·/ του. 
Ά π α ξ  ή δίς μάλιστα ενόμισεν ό τ ι εστάθη, τό 
έφερεν είς τα  ώτά του, καί αποτεινόμενος είς 
μικρόν τινα, ωχρόν καί καχεκτικόν νεανίσκον, 
δστις έγραφε κεκυφώς έπί παρακειμένου τραπε
ζίου καί έξετέλει παρά τώ  Περδίκη τό  διπλούν 
έργον γραμματέως συνάμα καί υπηρέτου, τόν ή - 
ρώτησε:

—  Τ ί ώραν έχεις, Δημήτρη; Ά χ !  λησμό
νησα, ό τι δεν έχεις ρωλόγι.

—  Έ γ ώ  ρωλόγι, κύρ Γιάγκο 1 άπήντησεν ό 
ωχρός γραμματεύς καί άνέκφραστον μ ελαγχολι- 
κόν μειδίαμα διέστειλε τά  άναιμα χείλη  του. Τί 
θέλετε; νά μάθετε τ ί  ώρα είνε;

—  Ναι, παύμένε- μού φαίνεται ό τι τό ώρολόγι 
μου πηγαίνει τρομερά πίσω.

—  Εύκολο πράγμα. Νά πεταχθώ μίαν σ τ ιγ 
μήν είς τό καφενεΐον.. .

Καί πριν ή άναμείνη τήν έγκρισιν τής προ-

τάσεώς του, ό Δημήτρης, χαίρω·/ οτι τώ  παρέ
χετα ι ευκαιρία νά πεταχθή μίαν στιγμήύ έξω, 
διαβαίνει ασκεπής τήν οδόν, εισέρχεται είς' τό 
απέναντι καφενεΐον, λέγε ι δεξιά καί άριστερφ Οτ- 
λίγας λέξεις είς τούς'παράκαθημένους γνωρίμους 
του. βλέπει τό εκκρεμές τού καφενείου, κ’ επι
στρέφει είς τό γραφείο·/ λέγω·/ :

  Έ ννηάμ ισυ !
—  Καλά τό υπέθετα έγώ. Είκοσι λεπτά  πη

γαίνω πίσω.
*0 Περδίκης άνοίγει τόν σύρτην τής τραπέζης 

του, λαμβάνει γραμμάτιά  τινα ' λαχείου αποτε
θειμένα είς-τούς μυχούς αυτού, τά  μετρεί, γράφει 
τούς αριθμούς τω ν  έ'πί μιας σελίδος τού σημειω
ματάριου του, κάτωθεν άλλων όμοιων αριθμών, 
καί λαμβάνων βιαίως τόν πίλον του, εξέρχεται τού 
γραφείου καί κατευθύνεται πρός τή ν ’ Εθνικήν 

Τράπεζαν.
Δ εν  είν’  ετι δέκα ή ώρα, άλλ ’ ό Περδίκης αδια

φορεί. Ε ισέρχεται είς τήν αίθουσαν όπου πρό
κειται νά γείνη ή κλήρωσις κ' εκπλήσσεται ότι 
δεν είνε πρώτος. Πολλοί άλλοι, γνώριμοι καί 
ομότεχνοι, τόν προέλαβον. Παρατηρεί τάς άνη- 
σύχους αυτών μορφάς καί μειδιά παράδοξον ο ί

κτου μειδίαμα.
—  "Ολοι αυτοί θαρρούν πώς θά κερδήσουν, 

λέγε ι καθ' έαυτόν.
Πλησιάζει δέ εις τό  ορφανόν κοράσιον, όπερ 

έκλήθη νά έξαγάγη τόύς λαχνούς άπό τής κλη- 
ρωτίδος, θωπεύει πατρικοί; τήν παρειάν αύτόΰ 

καί τψ  λέγει εύθύμως:
  Νά σέ ίδώ, κορίτσι μου! Νά δώση ό Θεός

νά ήσαι τυχηρή, καί τήν προίκά σου έγώ θά τού 
τήν κάμω.

Τέλος —  τ ί  νά βραδύνώμεν ; —  ό πρώτος αριθ
μός εξάγετα ι τής κάλπης κάί κηρύσσεται μεγα
λοφώνως είς έπήχοον τώ ν παρισΐάμένων. Ό  Ιω ά ν 
νης διατρέχει διά βλέμματος γοργού τόν κατά
λογόν του, καί βλέπει τόν αριθμόν εκείνον τόν 
μαγικόν, τόν βλέπει μεταξύ τώ ν  πέντε πρώτων 
τού σημειωματάριου του.

Τό προησθάνετο, τό άνέμενε, τό  ε ίχε βέβαιον 
καί όμως τό αίμα άνέβη διά μιας είς τή ν κεφα
λήν του, ή δέ καρδία του ¿σταμάτησε πρός σ τιγ 
μήν καί ήρχισεν ευθύς σφύζουσα βιαίως καί οίο- 
νεί σφυρηλατούσα τό στήθό: του. Οίόφθαλμοι του 
έθαμβώθησαν, ίλιγγίασεν, έζαλίρ-θη, καί τού έφάνη 
αίφνης, ο τι τά  ψηφία τού αριθμού του έξ'ετάθησαν 
βαθμηδόν είς υψός καί πλάτος, έμεγεθύνθησαν, 
κ’ έκάλύψαν τέλος τήν σελίδα τού καταλόγου Του. 
'Ε π ειτα  έξηκολούθησαν άκόμη νά διαστέλλωντα ι, 
άπεσπάσθησαν τού χάρτου, έγειναν κολοσσοί, καί 
ήρχισαν περιπατούντα εντός τής αιθούσης, περι- 
σ το ιχ ίζοντα  αυτόν καί μορφάζοντα παραδόξως.

'Α λ λ ' ολη αυτή ή φαντασμηγορία ολίγα μόνον 
δευτερόλεπτα διήρκεσεν. Ό  Περδίκης έβαλε βραγ- 
χώοή κραυγήν, μίαν μόνην καί μονοσύλλαβον:

ε ε : I  α  593

_  Ά  !
Κ ’ εξήλθε τής αιθούσης.

Κύριε Περδίκη-, κύριε Περδίκη!
■ ·όϋί Δικός σα ξ 'ε ίνε  ό πρώτος ;
' ^  Σάς συγχαΐφομεν!

Καί είς' άλλα ! '  1 
  Στάθήτε 6ά! ” ·
-Α- Μή λησμονήσετε τή ν  προίκα τού κοριτσιού.;
Α ί »ω να ί αύταί καταδιώκονπ θορυβωδώς τόν 

Ίωάννην, οίκειότερ'όι δέ τινες τώ ν  παρισταμέ- 
νων τρέχουσι καί κατόπιν του μέχρι τής Ούρας. 
Ά λ λ ’ εκείνος έξήλθεν ήδη είς τή ν οδόν, έπήδη- 
σεν έντός τής προστυχούσης άμάξης, κ’ έφώνησεν 
είς τόν άμάξήλάτην:

   Σ’  τό  σ π ίτ ι ! γρήγορα !
Ά λ λ ά  μόλις έκίνησεν ή άμαξα καί ό Περδίκης 

έγεινεν ήρεμώτερος. Τό θάμνος τώ ν  οφθαλμών 
του διελύθη· ό αριθμός έκεί·/ος, ό φανταστικά; 
έχων τάς διαστάσεις καί πρό μικρού έτι χορεύων 
τόνκόρδακα πρό τών οφθαλμών του, έπανέλαβεν 
ήσυχος τήν προτέραν αυτούθέσιν έπί τού σημειω
ματάριου του, καί τό σημειωματάριο·/ ετέθή πά
λιν είς τό θυλάκιόν του. Ί1 διάνοιά του ήρχισε 
σκεπτομένη ώριμώτερον καί ψυχρότερον.

 Είνε λοιπόν ό αριθμός αύτός άπό τούς πέν
τε  πού έδωκα τής γυναικός μου, είπε καθ’ έαυτόν 
ό 'Ιω άννη ς· καί δέν είνε παράξενο·/ νά ήνε . . .

Κα ί ξύει έπιμόνώί -ίόν αυχένα ίου.
—  Στάσου, άμαξα ! κραυγάζει αμέσως καί 

καταβαίνει τού δίφρου έν μέσω ττ, οδω. Κ α τα 
λείπω·/ δέ τήν λεωφόρον, μεταβαίνει διά στενω
πών εις τήν οικίαν του, εισέρχεται είς αυτήν 
απαρατήρητος διά μικρά; τίνος υπηρετικής θύρας, 
άναβαίνει απνευστί διά στενής πλαγίας άναβά- 
θρας είς τό δωμάτιο·/ τής υπηρέτριας του, κάί*χω- 
ρεί ακροποδητί πρός έπίμηκες πράσινον κιβώτιον, 
οπερ κατέχει μίαν αυτού γωνίαν.

Έ κεΐ ίσ τα τά ι καί άκροάται. Δεν ακούει τίποτε. 
Είνε ελεύθερος νά κάμη δ ,τ ι θέλει, ά λλά . . . δι
σ τά ζε ι νά τό  κάμή. Έ κ τε ίνέ ι τήν χεΐρά  του πρός 
τό κιβώτιον καί πά ζίν τή ν άποσύρεί; 'στρέϊρει έν
τρομος τό βλέμμα τού πρός τήν θύραν, διότι τού 
φαίνεται ότι κάτι ήκουσεν. Ά λ λ ’ είνε μάταιος ό 
ιιόβος του. Δέν είνε κανείς,. . , καί ό Περδίκης 
πλησιάζει εγγύτερον είς τό κιβώτιο·/.

 Α ί! λέγει καθ’ έαυτόν. Πρέπει νά τελειώ -

νο) καί σύντομα.
Δοάττε ι τότε άποφασιστικώς τό κάλυμμα τού 

κιβωτίου καί προσπαθεί νά τό  άνοιξη, άλλά τό 
κιβώτιον είνε κλειστόν. Ε ντε ίν ε ι τάς δυνάμεις 
του, "ν ' άποσπάση τό κάλυμμά του, άλλ ’ αί χ εϊ- 
ρές τόυ τρέμουσι κάπως καί τό  κιβώτιον άνθί- 
σ τα τα ι. Ε ξά γε ι τό τε  τόν. ορμαθόν τώ ν  κλειδιών 
του, κύπτει πρός τό κλείθρον καί εισάγει εν έξ 
αυτών είς τήν όπήν του. Τό κιβώτιον ανοίγει καί 
ό Ίώάννης άνακυκά πυρετωδώς τό  περιεχόμενον. 
Είς τόν έσχατον αύτού μυχόν ευρίσκει τέλος δ ,τι
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έ ζή τε ι : τόν πολύτιμον κλήρον, συνεπτυγμένον 
εις σχήμα μιχροσκοπιχόν καί τυλιγμένον εντός 
άλλου χαρτιού. Τόν ανοίγει, . . καί βλέπε·, άκτι- 
νοβολούντα προ τω ν  ¿ριμάτων του τόν μαγικόν 
εκείνον άριθμόν, ουτινος άρχίζουσι πάλιν τά  ψη
φία νά μεγεθύνωνται εις γίγαντας καί νά χορεύωσι 
πυρρίχην εντός του μικρού δωματίου. Ά λ λ ’ ό 
ΓΙερδίκης δέν λησμονεί, δ τι ¿εν έχει καιρόν δια
θέσιμον εις άκαίρους φαντασμηγορίας, καί ή ισχυ
ρά του θέλησις επαναφέρει ταχέως τή ν ηρεμίαν 
εις τό  πνεύμά του. ’ Εξάγει τού θυλακίου του Ιν  
άλλο γραμμάτιον, τό  διπλώνει άπαραλλάκτως ώς 
τό  άλλο, καί τό  τοποθετεί εις τό βάθος του κιβω
τίου, ουτινος τακτοποιεί έπιμελώς τό περεεχόμε - 
νον ώς καλή οικοκυρά. Εϊτα τό  κλειδώνει πάλιν, | 
ώς καλός οίκοκύρης, καταβαίνει εις τή ν οδόν δθεν 
ήλθε, καί εισέρχεται εις τήν οικίαν του διά τής 
αυλείου θύρας, άφού θορυβωδώς έσήμανε τόν.κώ
δωνα καί δρομαίως προσήλθε νά τφ  άνοιξή ό υπη
ρέτης του με τό ν  λευκόν λαιμοδέτην.

Ό  Περδίκης είνε εντελώς άτάραχος· τά  γόνα
τά  του μόνον τρέμουσιν ολίγον.

"Επιται τ *  τίλοζ.

Α γγε λ ο ι Β λά χ ο ς .

|

Η ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΑ
. [ Μνβιοτορία ιής Κυρία« Ηβηιχ ίΐΓβν ϊΙΙ·.

Μίτάφρασι« Π. I .  Φ ίρμπου],

4 Σ υ ν ίχ ιια · ίδ ι  προηγοϋμίυον φύλλΧο·.).

ΙΒ '.

Ή  οικία ήτο όμοια πρός τήν είσοδον. ’Από του 
διαδρόμου, δστις έχρησίμευεν ώς άντιθάλαμος, τά 
πάντα έφαίνοντο καθαρά, λάμποντα ολίγον τι 
παιδαριώδη, ϋράγματα παράδοξα, λείψανα άλλης 
τινός γενεάς έκόσμουν τούς τοίχους καί τά  τοα- 
πέζια . ’ Ωόν στρουθοκαμήλου κεκοσμημένον διά 
μετάξινων θυσάνων έκρέμαφο από τής οροφής ώ ; 
λυχνία · έν ύαλοφράκτψ σκευοθήκη, κειμένη έπί 
τραπεζίου κοσμουμένου διά μελανοδοχείου, εκεί·/- : 
το έπιμελώς τεταγμέμα καί καθάρια μικρά τινα 
τεχνουργήματα εκ μαργαριτών, κάρυα κοκκοφοι
νίκων τορευτά, προφανείς αναμνήσεις ταξειδίου I 
εις Βρέστην ή Τουλώνα, καί άλλα μώρία δσα μη
δαμινά καί άνευ τινός αξίας πράγματα, υπό του 
κτήτορος δμως αυτών θεωρούμενα προφανώς ώς 
περίεργα καί θέας άξια.

11 πλύ'/τρια δεν έμεινε πολύ θεωρούσα αυτά, 
άλλως τ ’ έγίνωσκεν άπό πολλοϋ τά  πολύτιμα 
ταΰτα παιδαριώδη αθύρματα. Ή  γραία επανήλ
θε καί την είσήγαγεν εις μικράν αίθουσαν ύπό 
ουο παραθύρων φωτιζομένην, ένθα παρά πυράν 
άξιόλογον έκάθητο γεροντοκόρη τις έργαζομένη 
καί κύπτουσα προ μεγάλου τινός ιστού, έφ’ ού ήτο 
τεταμένος τάπης κεντητός.

—  Καλημ έρα, κυρά Ζαλίνη μου, είπε χωρίς 
νά ύψώση τήν κεφαλήν της. Στάσου. νά άπομε- 
τρή σω : π έντε, εξ, έπτά. ___  Έ τελείω σα . _

Καί άνακύψασα ένέπηξε τήν βελόνην της έπί 
τού τεταμένου κανναβωτόύ, καί εδειξεν εις τήν 
πλύντριαν τό  παχουλόν πρόσωπον της έχον τάς 
παρειάς ευτραφείς, στιλβούσας καί ροδό/ρους ώς 
τό μήλον, οφθαλμούς τεφρόχρους άκμαιοτάτους 
καί ζωηροτάτους, όδόντας λευκούς έτι καί κανο
νικούς· τό δ’ ολον πρόσωπον περιεκλείετο ύπό 
κομψών βοστρύχων ύπολεύκων, άφελώς μέν άλλ’ 
ούχί καί άνευ φινός συμμετρίας. Κεκρύφαλος μετά 
τρ ιχάπ τω ν καί τα ινιών κυανών ανοικτών έστεφε 
τό ολίγον κοινόν τούτο πρόσωπον, φδ εύαρεστότα- 
τον μέν καί συμπαθές, άλλά καί ύπό ούκ ολίγης 
δέσεως άκκισμών καί έπιτηδεύσεως πεπροικι- 
σαένον.

Ή  κυρά Ζαλίνη ¿χαιρέτισε μετά σεβασμού 
, άμα καί οίκε ιότητος, καί έκάθισεν, ε νώ  ταυτοχρό- 

νως τη έλεγεν ή ξενίζουσα αυτήν; Κάθισε.

—  Σ το ιχ η μ α τίζω  δ τι μου έφερες, τούς μ π ο -  
^¿όεζ μου καί ήλθες νά μου ζη τήσης τής δα ν- 
τέλλες, είπεν ή γεροντοκόρη. Δέν εΰκαίρισα άκό- 
μη νά της εύρω καίμένη. Λυπούμαι οπού έκαμες 
καί τόσον δρόμον. "Ολο ένα θέλω νά είπώ τής 
Τριανταφυλλιάς νά σου δώση μερικούς λαιμούς...

—  ’ Εγώ ο'εν ήλθα γ ι ’ αύτό, κυρία, ούτε σας 
έφερα τίπ ο τα , είπεν ή κυρά Ζαλίνη μ ετά  σεβα
σμού, κινούμενη νά κράτηση τήν προς τόν κωοω-

ι νίσκον έκτεινομένην χείρα τής γεροντοκόρης, ήτις 
πάραυτα άπέσυρε τήν χεϊρά .τη ί. 'Ε γώ  ήλθα γιά 
άλλο, καί επειδή έχετε τήν καλοσύνην νά μου 
οείχνετε κάποιαν φιλίαν καί ’ μπίστοσύνηγ, θά 
σας ανοίξω τήν καρδιά μου.

—  Λέγε, κυρά Ζαλίνη- είσαι ή τιμ ιω τέρα  γυ
ναίκα άπ’ οσας γνωρίζω .

Ά λ λ ’ ή ένθάρρυνσι; αύτη δέν ίσχυσε νά άνοι
ξη τά  χείλη τής πλυντρϊας.

"Οθεν ή γηραιά νεάνις έξηκολούθησε φιλικφ τώ  
τρόπψ.

—  Μήπως έχεις ανάγκην άπό τίπ οτε χρήμα
τα  ; Λέγε μου ελεύθερα.

—  Οχι, όχ ι, κυρία, σάς ευχαριστώ , άπεκρίθη 
ή αξιόλογος γυνή.

Έ τ ι  δέ μάλλον ένθαρρυνθεϊσα έκ τής προσφο
ράς τω ν χρημάτων ή έκ τού κατακλυσμού τώ ν 
ευμενών λόγων, έκάθισε καί διηγή,θη τήν ισ το 
ρίαν τής Μαρκέλλας άπό τού θανάτου τής Μαρίας 
Μονφόρτ μέχρι τής τελευταίας σκηνής, ής ήτο 

: καί αυτή μάρτυς αύτόπτης.
*11 κυρία είργάζετο δραστηρίως χωρίς νά την 

διαφεύγη ούτε μία βελονιά ούτε μία λέξις έκ τής 
I διηγήσεως. τής πλνντρίας.

—  "Ε, καί τώρα ; είπεν ύψούσα τήν κεφαλήν 
άφ’ ού ή πλύντρια έσιώπησε.

—  Καί τώρα, έτελείωσεν ή ιστορία. "Οταν 
είδα έγώ  αύτά τά  πράγματα, έμβήκα εις τό λεω

φορείο καί μιά καί ουο ήλθα, εδώ νά ζη τήσω  
τή συμβουλή σα:. Τί ιλθυ λέτε σείς νά κάμω ;

Ή  κυρία Έρμίνη —  τούτο ήτο τό όνομα της
— έθεώρησε το ζή τημ α  πολύ σπούδάίον, καί τόύ- 

„  ι « » : ογ to s  rv ;ω ί5  μ «  ·χ .τ
του ενεκα απωθησεν ολίγον τον ιστόν της και, εσ,τ,η-
ρί^θη άναΛαυτικώς έπί τού βραχίονας τής » * « -
δρας της,

Kc»T οπ χτήρ ; ήρώτησε μετά μακράν σχέψιν.
— · Τούτο {Sor, ίσα με ανησυχεί, κυρία Έ ρμ ι- 

νη ! Έ γ ώ  πιστεύω ότι αν εξέταζαν καλά τότε ’ ς 
τήν άρχή, θά κατώρθωναν νά «δρούν τόν πα τέρά .' 
Καί xy το! πάραδεχθουμS, πούίπότεί' μου ο έ ν .το 
πιστεύω, δ τ ι την ¿παράτησε τή  μήτε^ρα επίτη
δες, δέ θά ’ξέρη πώς είνε πεθαμμένη καί θά ά λ
λα ζε γνώμη γ ια  το  χ α τη ρ ι  τής κόρης,

—  'Οποία αλλόκοτος τύχη ! άνεφώνησεν ή κυ
ρία Έρμίνη μ ετά  μελαγχολία ; όλίνον τ ι  θεατρι
κής. Ό  πατήρ αύτός καί ή κόρη, οί όποιοι θά λα
τρεύουν ό εις τόν άλλον, νά τους χω ρ ίζη  ό 'Ωκεα
νός καί ηθικόν βάραθρον έ τ ι μάλλον άπέραντον!

Ή  κυρά Ζαλίνη δέν άπεκρίθη, δ ιότι τό ποιη
τικόν τούτο ύφος ύπερέβαινε τά  συνήθη τή ς συν- 
διαλέξεώς της όρια. . .

—  Καταλαμβάνετε, προσέθηκεν άφ’ ού άφήκε 
νά παρέλθη ικανόν, διάλειμμα, καταλαμβάνετε δ τ ι  
ή θέσις τού κακόμοιρου/τού κορ'.τσιού 'ς τής κυ- 
ρίρος-Φαβρού θά καταντηση ανυπόφορη, ώς εδώ 
ύποφέρειτο ακόμη, μα τώρα πλέον άφ* ού την 
είπαν καί αχάριστη, δέν είνε τροπός νά μείνή. 
Καί έπειτα ή Λουίζα θά βγή άπό τό σχολείο 
ύστερ' άπό ’ /,ίγου; μήνας καί θά θέλη περισσό
τερον τόπον ¿π ’ οσον τη ς  έχρειά ζετο  άλλοτε, ή 
κάμαρά της θά είνε πάρα πολύ μικρή, και επειοή 
είνε φυσικά υπερήφανο αύτό τό μικρό, 2έ·< το 
έχει τίποτα  νά κάνη . . .

—  $ í é t s  ι  , , ,
—  λ'ά πάντα ! N i  φύγη, χαριν λόγου, και να 

βρεθή πάλι 'ς τού; πέντε δρόμους μιά βραδιά 
πτωχότερο άπό άλλοτε. Καί ή τρυφερά ψυχή της 
θά τό  ύποφέρη;. Ό  θερς κ’ έγώ  τό 'ξέρομε ! .’Ά ν  
ήτο βέβαιο πω ς  θά την·.ςαιάορη κανείς !■ .¿Αλλά 
πού θά με συλλογισΟή εμένα εκείνην τή στιγμή. 
Ποιός το ’ ξέρ ε ι! , . , χ  -Α [

—  Είν’ εύμορφο; ήρούτησεν ή κυρία Έρμίνη . 
σ-ρεφομένη πάλιν πρός τό· Ιργον της.

—  Κατά τή  γνώμη μου, είνε όμορφο. Τό σ τό 
μα είνε πολύ.μεγάλο καί ,τό σαγονάκι κοντό, αλλά 
σού έχει κάτι γλυκά ’ μάτια , τόσον ώραιο τό πρόσ
ωπο, τό  π ετσ ί τόσο καθαρό καί μιά ευγένεια^ 
μή ’ ρωτάτε ! . ^1

—  Έ πρεπε νά μού τη ν  φέρης, εί-φεν f¡ κυρία 
Έρμίνη, διεγερθείσης αίφνης τής, ορέξεώς της, 
οιότι έλάτρευε τά  παιδιά.

—  θ ά  προσπαθήσω, κυρία. '11 κυρία Φαβρού 
τή ζηλεύει, καί δέν την άφΐνει νά βγαίνη, μά 
εγώ θά βάλω τά  δυνατά μου.

—  Είπέ εις τήν κυρίαν Φαβρού δ τ ι είνε Σνα ι

ύπρκϊίμενο καί θέλει τό καλό τού κορ'.τσιού, προσ · 
έθήκεν ηάγχθή  κόρη, σύλλήφθείσα έν τή πάγιοι 
ή ν τη ''ε ίχ ε  στήση  ή π/.ύνέρια.

—  Ακόμη ; χειρότερα δέ θά. θελήση νά μόύ 
τη ν έμπιστευθή, άπεκρίθη ή κυρία Ζαλίνη, γινόι- 
σκόυσα έκ πείρας πόσον τά  κωλ.ύματα συνέτεινον 
εις τό νά έξάπτωσι τον ζήλον τής κυρίας Έομίνής 
πρός έκπλήρωσιν καί τής ελά χ ισ τη ; αυτής επ ι
θυμίας.

—  Καί πώς; τήν έχουν περιορισμόν! άνεφώ- 
νησε. Τά τέρατα ! κ ϊνείς δέν έχει δικαίωμα νά 
π’ερίόρίζη κατ’ '-αύτόν ~ irl τρόπον τά  παιδιά του, 
καί άκόμή περισσότερον τά; ξ έ ν α ! Τούς σ ιχα - 

μένους!
—  Τήν στέλνουν δμως σέ θελήματα, άπεκρίθη 

ή κυρά Ζαλίνη, δίΟρθοϋσα τό  πράγμα έκ φόβου 
μήποις παρέσυρε πέρα τΟϋ δέοντος τό ματαιόφρον 
πνεύμα τής κυρίας Έρμίνης. Έ ,  νά ίδώ, θά βάλω 

τά  δυνατά μου.
—  "Οσον τά ουνάΐόν ταχύτερα, ύπελαοεν ή 

γεροντοκόρη. Δέν είμπορείς αύριον ;
—  Δέν είξέρω . . . ,  ίσως . .'! , θά βάλω δλα 

μου τά  δυνατά νά σας ευχαριστήσω.
   ΰάει καλά ! είπεν ή κυρία Έρμίνη ακτινο

βολούσα, θά σου χρεωστώ  μεγάλην χάρεν.
% 'x y p i  Ζαλίνη άνεχώρήσεν· αμα δε εύρεθεισα 

έν τή  όοώ δέν ήουνήθη να- κράτηση .τόν γ έλω τα , 
θαυμάζουσα πώς ή αφελής πανουργία Της μετέ
βαλε τήν κατάστασιν τώ ν πραγμάτων. Δ ιό τι έν 
ω  αυτή ήλθε νά παρακαλέση, επανήρχετο ήδη 
θριαμβεύουσα, καί τούτο, διότι άπλώς εκεντησε 
καταλλήλως τήν περιέργίαν τής γεροντοκόρης.

—  Τ ί καλή κοπέλλα ! είπε καθ’ έαυτήν, έν ψ 
την, έπανέφερε τό  λεωφορεΐον εις τήν κατοικίαν 
τηξ, έφταιξα πού εγέλάσα, γ ια τ ί τό  κάτω^ κάτο> 
τής γραφής αυτή κάνει δλο καλά. Σάν ίδή τή 
Μαρκέλλα θά χαρή περισσότερο καί θά εύχαρι- 
στηθή περισσότερο, παρά άπό τό  μακάριτικί το 
σκυλάκι της πού το έκλαψε τόσο ,' τώρα και εξή 

μήνες.

Ι ί · ·

—  Μού τη  δίνεις τή  Μαρκέλλα νά μου σηκώ- 
ση ενα π ανέρ ι; είπεν ή κυρά Ζαλίνη πρός τήν 
φαρμακέμπορον τήν άντιμεθαύριον μετά τό γεύ 
μα, ώρΧν καθ’ ήν έχόπαζον αί έργασίαι τού κα
ταστήματος.

—  ’ Δικό σου πανέρι ; άλλο π ά λ ι! θέλεις ά ν
θρωπο νά ο-ου σηκώση τά πανέρι σου, τώ ρα ;.

  "Ο χι κάθε ’ μέρα, άλλά, ’ ξέρεις, έχω  φίνα
άσπρόρρουχα μιανής γεροντοκόρης πλούσιας, καί 
γ ιά  νά μή τής τα  ζαρώσω ·, καί σου εινε καί μιά 

παράξενη ,!...
—  Είνε μακριά ;
 ’ Σ ΐό  ΤΙασσύ. θ ά  ’ πάμε μέ τό  λεωφορείο.

Καί έπειτα δέν ’μπορώ νά καταλάβω γ ια τ ί τάχα
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νά μή μού τη  δώσης τή  μικρή! Σείς δεν τη βγά
νετε ποτέ οςω, ποτέ δεν πέρνει τό ν  αέρα της, δεν 
το γνω ρ ίζει τό Παρίσι· καί αν τη  σ τείλης σέ κα
νένα θέλημα 'λ ίγο  μακριά, θά χαθή!

—  Πάρέ την, εϊπεν ή κυρία Φαβρού άνευ τινός 
προθυμίας.

—  Σ' ευχαριστώ πολύ, άπεκρίθη ή πλύντρια 
μ ετά  τίνος ειρωνείας. Καί που εϊνε ;

—  Πλύνει τά  πιάτα 'ς τό  μαγειρείο. ’ Μπορείς 
να της πής νά ’ντυθή ά·ρ’ ούχάμη τή  δουλειά της.

Περιβεβλημένη μεγάλην ποδιάν, προσδεδεμέ- 
νην υπό τάς μασχάλας της ή κορασίς έτριβε 
μετά πολλής προθυμίας χύτραν μεταλλίνην. 'Ίνα  
δε καλώς έκτελέση τη ν  εργασίαν ταύτην, είχεν 
αναβή επί ςυλίνου σκίμποδος, καί ουτω πως αί 
χείρές της έφθανον τό ύψος τού νεροχύτου. Μικρόν 
δέ λυχνάριον καπνίζον έφ ώ τιζε  τό άείποτε σκο
τεινόν μαγειρεϊον καί κατ’ αύτήντήν μεσημβρίαν.

—  Για σένα έρχομαι, είπεν ή κυρά Ζαλίνη, 
μετά λύπης βλέπουσα τη ν δύσμοιρον. Τελείωνε 
καί νά ’πφ ’νά ’ ντυθής.

—  Έ τελείω σα , κυρά Ζαλίνη, άπεκρίθη ή Μαρ
κέλλα, έγείρουσα τό  ύπό τής πολλής προσπάθειας 
^όοινον πρόσωπόν της, δπερ έφαίνετο άναόύον έκ 
τού βάθους τής χύτρας, μιά σ τιγμ ή  νά πάρω 
ενα χεράκι τό οουγλάρο μου καί είμ ’ έτοιμη.

Βλέπετε ώμίλει ώς πεπειραμένη μεγάλη υπη
ρέτρια. Ή  πλύντρια είχε μεγάλην όρεξιν νά ΰπά- 
γη νά π ιά στ) χαυγα  μετά τής κυρίας Φαβρού έπϊ 
οΐα δήποτε αφορμή, άλλ’ έκρατήθη σκεπτομένη 
ο τι θά έβλαπτε τό παιδίον. Περιωρίσθη μόνον εις 
τό  νά βοηθήση εις τήν τακτοποίησίν τινω ν πραγ- 
μάτων, ελαβεν άπό τώ ν  χειρών της τήν χύτραν 
καί τη ν έκρέμασεν άπό τίνος καρφιού, δπερ ήτο 
τοσοϋτον υψηλά, ώστε ή κορασίς ήτο ήναγκασμένη 
νά άναβαϊνη έπί καθίσματος ΐνα το φθάση.

Αιρού έσπογγίσθη ή εστία , καί έτέθησαν τά 
πινάκια έπί τής πινακοθήκης, καί έτρίφθη καλώς 
ό νεροχύτης, ή κυρά Ζαλίνη έκινήθη νά εςέλθη, νο- 
μ ίζουσαδτι ή εργασία άπεπερατώθη, άλλ ’ ή Μαρ
κέλλα έσυρεν εκ τίνος όπής μαύρης πήλινον άγ- 
γεΐον περιέχον σπόγγον, καί ήρχισε νά πλύνη τό 
εόαφος τού μαγειρείου.

—  Αύριον τό κάνεις αυτό, είπεν ή πλύντρια 
αγανακτούσα.

—  "  ! όχ ι, άπεκρίθη ή Μαρκέλλα, ή κυρία Φα
βρού θέλει νά πλένω τό μαγειρείο κάθε μέρα μετά 
τό φαγητό. Θά με μαλώση.

Ή  κυρά Ζαλίνη κατέπνιςε στεναγμόν καί δεν 
είπε τίπ οτε, άλλ ’ έπήρε τον σπόγγον άπό τών 
χειρών τής κορασίδας, καί διά μιας περιστροφής 
TÍN Χει? °ί ε ;ετέλεσε τήν άηδή εργασίαν.

—  Πήγαινε νά ’ντυθής, είπεν έςερχομένη τού
μαγειρείου, καί έλα νά μ ’ εύρης.  θ ά  μού τη
στειλης λοιπόν, προσέθηκεν άποτεινομένη πρός 
τήν φαρμακέμπορον, ήτις άπεκρίθη δ ιά  νεύματος 
τής κεφαλής.

—  Τ ί νά γίνη ! έγρυξεν ή πλύντρια έπανερχο- 
μένη οίκαδε, ποιός θά μου έλεγε πώς θά πλψνω 
τό  μαγειρείο τή ς  Φαβροϋς; θά του έβγαζα  τά μά
τ ια · καί δμως νά πού τό έκαμα μιά χαρά.

Μετά δέκα λεπ τά  τής ώρας ή Μαρκέλλα καί 
ή κυρία Ζαλίνη κρατοΰσαι άνά έν μικρόν κάνέ- 
στρον, έβάδιζον φαιδραί πρός τήν πλατείαν τού 
χρηματιστηρίου. Ό  άήρ ήτο ψυχρός καί καθα
ρός, ό ήλιος έφαίνετο έκ διαλειμμάτων, καί πάν- 
τες οί διαβάται έφαίνοντο σπεύδοντες.

—  Τ ί όμορφα, είπεν ή Μαρκέλλα, πρώτη μού 
φορά βλέπω έ τσ ι ωραίους τούς δρόμους· μοναχά 
όταν ήλθαμε τήν πρώτην ημέρα ’ς τό Παρίσι.

—  Τό ’θυμάσαι;
—  ’Λ ιγάκι, όχ ι πολύ. “Α ! κυρίά, τ ί  είν’  έκείνο 

’ κεΐ ;

τ Ητο τό χρηματιστήριου. Ή  Μαρκέλλα ήσθάν- 
θη άλλην πάλιν συγκίνήσιν καί θαυμασμόν, οτε 
τό λεωφορείου διήρχετο προ τώ ν βουλεβάρτων 
καί τώ ν  μνημείων τών καθιστάντων τό εύμορφον 
εκείνο μέρος τό περιλαμβάνόμενον μεταξύ τού 
ναού τής Μαγδαληνής καί τού ΓΙασσύ, ?ν τώ ν 
θαυμάτων τού κόσμου.

—  θ ά  ’θυμάσαι τά  μέρη αυτά αν χρειασθή 
νά ςανάλθης μόνη σου; ήρώτήσεν ή κυρά Ζαλίνη.

—  Πιστεύω, άπεκρίθη ή μικρά. Λεν είνε δύσ - 
κολο: ολο ίσα 'ς -τά βουλεβάρτα, έπειτα  ό ωραίος 
αύτός δρόμος, καί έπειτα . . .  δεν εΐξέρω ! . .  .

—  θά  μάθης . . . είπεν ή κυρά Ζαλίνη μεε— 
διώσα. Κύτταξε νά μάθης, γ ια τ ί δεν είνε μικρό 
πράγμα νά ’ξέρης σε πΟιό μέρος τού Παρισιού 
βρίσκεσαι, όταν σε στέλνουν νά *πφς «ουθ-νά 
μοναχή σου.

Ά λ λ ’ ή Μαρκέλλα ουδέποτε είχεν έξέλθη άλ
λως πως ή άείποτε μόνή. Τό είδος του έμπορίου 
τής κυρίας Φαβρού δεν άφίνει καιρόν πρός ανε- 
σιν, καί μόλις άπαξ ή όίς είχε φέρη τά ; Κορασί
δας της χάριν αναψυχής εις τον Βοτανικόν κή
πο ·, άλλά πρό πολλοϋ! δτε οήλα οή ή Μαρκέλ
λα  έφόρεΐ έ τ ι τά  ενδύματα του τεθνεώτος κόρα-, 
σίου. Δ ιό τι, άφ* ού τά  ενδύματα εκείνα έφθάρησαν, 
δεν είχε κατάλληλα πλέον ΐνα εξέρχεται τήν 
Κυριακήν μετά τής Λουίζης καί τής μητρόί τη<, 
καί κατ’ ακολουθίαν έμενε φυλάττουσα τό κατά
στημα, έν ψ «α ί  κυρίαι αύ τα ί»  έξετέλουν τα -  
κτικώς τον εβδομαδιαίου περίπατον.

Έ  κυρία Έρμίνη άνέμενε τήν πλύντριαν μετά 
σφοδράς άγωνίας. Δ ιό εύθύς ώς'εΐσήλθον εις τήν 
οικίαν, ή γηοαιά Τριανταφυλλιά είπε πρός τήν 
Μαρκέλλαν:

—  Τ ί καλά πού ήλθατε : άπό τά  χθες ή κυ
ρία μού έβγαλε τή ν ψυχή. Παραπάνω άπό δέκα 
φορές μ ’ έστειλε νά ΐδώ αν κτυπφ ή πόρτα, τής 
φαινότανε πάντα πώς ήλθατε!

Ή  Μαρκέλλα είσήλθεν εις τή ν  μικράν αίθου
σαν ώθουμένη ελαφρώς ύπό τής κυράς Ζαλίνης, 
ήτις έστήριζε τήν χεΐρά της έπί τού ώμου τής
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μίκράς. Τούς οφθαλμούς έχουσα ανοικτούς μ ε τ ’ 
απληστίας καί παρατηρούσα τά  περί αυτήν, δεν 
είδε τή ν γεροντοκόρην, ήτις έκάθητο είς τό  βάθος 
τής αιθούσης καί ή σκιαγραφία της διεκρίνετο 
μαύρη έπί τού όπισθέν της φωτεινού παραθύρου.

Έ  φωνή τής κυρία; Έρμίνης ώδήγησεν αύτήν 
πού νά κατευθυνθή.

—  Καλημέρα, ματάκια μου! Αέ ! τ ί  νόστιμο ] 
πού είνε ! Πόσων ετών ε ίσ α ι; ΙΙώς σε λέγουν ; I

— _  Έ π τά  χρονών, κυρία, άπεκρίθη τό  παιδίον. 
Μέ λένε Μαρκέλλα Μονφόρτ.

 Είν’ έξυπνο I είπεν ή κυρία Έ ομ ίνη , κλείου- j
σα τον οφθαλμόν πρός τήν κυρά Ζαλίνην. Καί τί 
κάμνεις ;

—  Κάνω τής δουλειές τής κουζίνας καί τού | 
σπιτιού τής κυρίας Φαβρού, είνε ή κυρία πού μ ’ j 
έπήρε δταν έχάθηκα.

—  Καί είνε καλή ή κυρία Φαβρού;
—  Ά  ! μάλιστα , κυρία, πολύ καλή ! άπεκρίθη

ή μ ιχρ*· _
Ά λ λ ’ δμως δύο δάκρυα άνέρρευσαν είς τούς 

καστανούς οφθαλμούς της.
Βεβαίως ή κυρία Φαβρού ήτο καλή, άφ’ ο ύ την 

περιέθαλψε.
—  Καί είσαι μ α ζί της ευχαριστημένη ;
Ή  Μαρκέλλα δέν άπεκρίθη. Οί οφθαλμοί της 

έπλανήθησαν έπί τώ ν εικόνων αίτιοες έκόσμουν 
τόν τοίχον, καί έπανήλθον πρός τό έργόχειρον 
τής κυρίας Έρμίνης.

—  Δεν είσ’ ευχαριστημένη; έπανέλαβεν ή 

άγαθή κυρία.
—  Μού είπαν πώς έπέθανε ή μαμά, είπε τό 

παιδίον ταπεινή τή  φωνή καί πνιγόμενον ύπό 
λ υ γ μ ό ς  μά ό μπαμπάς δέν ’πέθανε, —  ήθελα 
νά ΐδώ  τόν μπαμπά !

Καί έφερεν είς τούς οφθαλμούς της τό χερά
κι της, ερυθρόν καί κατεσχασμένον ένεκα τών 
επιμόχθων έργασιών του μαγειρείου, κατέστειλε 
στεναγμόν, άπέμαξε τά  δάκρυά της καί έμεινεν 
ακίνητος πρό τή ς  κυρίας Έρμίνης. Α ί δύο γυναί
κες άντήλ.λαξαν βλέμμα μεστόν συγκινήσεως.

—  Τόν ενθυμείσαι τόν πατέρα σου; ήρώτήσεν 
ή κυρία Έρμίνη.

-—  Ου! μάλιστα.
—  "Αν τον έβλεπες θά τον έγνώρ ιζες;
Ή  Μαρκέλλα έδίστασε.
—  'Ξ έρω  κ’ ε γ ώ ! είπε μ ε τ ’ άθυμίας.
Ή  κυρία Έ ρμ ίνη  έλαβεν ύφος περιπαθές. Ί ΐ  

εξαίρετος αύτη ψυχή δέν ήδύνατο νά κάμη τίποτε 
άνευ τίνός θεατρικής έπιδείξεως.

—  Όποιος λαβύρινθος ! άνεφώνησεν άπελπις, 
περιπλανάταί τ ις  εντός αυτού ! Καί δμως τό φώς 
λάμπει έσως είς τό βάθος τού σκότους τούτου! 
"Α ν  ήτο δυνατόν νά τους φέρη τ ις  τόν εναν α 
πέναντι τού άλλου, αμέσως ό πατήρ καί ή κόρη 
οδηγούμενοι ύπό τής φωνής τού αίματος, ήθελον 
ριφθή είς τάς άγκάλας άλλήλων !

τ ο Μ ο α  ι η ’ . —  1 8 8 4

—  Δέν είνε τόσο βέβαιο, διενοήθη ή κυρά 
Ζαλίνη· άλλά μή λησμονώμεν δ τι ή το  πλύντρια 
καί έν τή  περιστάσει ταύτη ώφει/.ε «  νά έχη 
ένα λόγο παρακάτω »  ή μάλλον «  δέν της έπεφτε 

λόγος » .
—  Πήγαινε, μάτια  μου, νά παίξης 'ς. τόν κή

πο· θά σου δώσουν .ψωμάκι καί γλυκό, είπεν ή 
κυρία Έ ρμ ίνη , επανερχόμενη εις τό  πεζόν ύφος 
τών βιωτικών αναγκών.

—  Προσεκλήθη διά τού κώδωνος ή Τριαντα
φυλλιά καί παρέλαβε τήν Μαρκέλλαν. Α ί δέ δύο 
γυναίκες μείνασαι μόναι, άπέβλεψαν πρός άλλή - 
Λας μετά συγκινήσεως εύαρέστως μειδιώσαι.

—  Δέν είνε νόστιμο ; είπεν ή πλύντρια άνα- 

λαβούσα θάρρος.
_  Ά ξ ιέρ α σ το ν ! Δέν έχει τίπ οτε ελα ττώμα

τα  ; ύπέλαβεν αίφνης ή κυρία Έ ρμίνη  άνορθωθει- 
σα μετά σοβαρότητος άνακριτού.

  Ε λα ττώ μ α τα  ;
  Δέν είνε λαίμαργη, ψεύτρα, κ/.έπτρια:
— · Τήν παίρνω ’ ς τήν ψυχή μου, άπεκρίθη ή 

κυρά Ζαλίνη πειραχθεΐσά πως. Ά μ ’ αν ήταν τέ 
τοια θά σας έκανά ποτε λόγον; "Ενα μόνο ελά τ
τωμα  έχει, μά κατά τήν ιδέα μου δέν είνε ελάτ
τωμα · είνε πάρα πολύ εύαίσθητο. «Τού  ψήνουν 
ψάρι \  τά  χείλη  του μ καί αύτό τό  καιμένο 
δέν ανοίγει τό  στοματάκι του. Πηγαίνει σέ μιά 
γωνιά  καί κλαίει, κλαίει όσο που θαρρείς πώς θά 
του βγή ή ψυχή άπό τό  στόμα.

 Τούτο άποδεικνύει ευγένειαν ψυχής, ΰπέ-
λαβεν ή κυρία Έρμίνη ένθους. Καί δέν με λέγεις 
είνε τρόπος νά το  πάρωμεν ;

—  Νά το πάρωμε ; έπανέλαβε ή κυρά Ζα- 
λίνη μ ετ ’ άφελείας.

—  Ναι· νά το  πάρω εγώ  κοντά μου, εδώ .
—  Ν ά το  κάνετε τ ί ;
Ή  κυρία Έρμίνη άκούσασα τή ν έρώτησιν 

ταύτην τήν αφελή μέν φαινομένην, άλλ ’ ύπουλον, 
κατένευσε τήν κεφαλήν καί έσκέφθη .

Ή  δέ κυρά Ζαλίνη έξηκολούθησε μ ετ’ άκρας 

ήρεμίας: . _ .
—  Ξέρετε δτι τό κορίτσι αύτό οεν εχεί τ ίπ ο τα · 

γ ιά  νά βγάλη τό  ψωμί της θά γίνη  ή νταντά  , 
ή ράφτρα, καί αν συνηθίση άπό τώρα ς τήν 
καλοπέρασι χωρίς πολλή δουλειά, σάν κόρη 
τέλος πάντων πού έχει τό έδικό τη ς , δταν 
έπειτα χρειασθή νά .ζήση  μοναχή της , θά της 
φαν ή βουνό καί δέ θά τα  βγάλη πέρα, θά πάθη 
συφορές. . .  Καλλίτερα τό λοιπόν νά κάτση έχει 
πού κάθεται ’ς δουλειά, τής κυρίας Φαβρού, καί 
ας ύποφέρη' τ ί  νά γίνη  ! ..  .

—  Καί άν επιστρέψη καμμίαν ημέραν, ό 
πατήρ =ης; άνεφώνησεν ·ή κυρία Έ ρμίνη , άνυ- 
ύούσα πρός τόν ουρανόν τάς τορευτάς χεΐράς της 
κεκοσμημένας διά δακτυλιδίων παλαιού ρυθμού . 
"Α ν είνε καθώς πρέπει, άν έπλούτησεν είς τήν 
Α μ ερ ικήν , τ ί  τα θέλει: τά  πλούτη αν εύρη την
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κόρην του χωρίς ανατροφήν, χ ου ζίνα  πρόστυχην;
t A ut«  όλα είνε πολύ μακριά, καί ό πατέρας 

και τα  πλούτη του, παρετήρησεν ή κυρά Ζαλίνη 
σειούσα τή ν κεφαλήν αυτό πού είνε κοντά, είνε 
το κοριτσάκι καί ή άνάγκη όπου έχει νά βγάξη  
το ψωμάκι του με τόν ίδρωτα τού προσώπου του.
■ ~  βελεις λοιπόν νά το άφήσωβ'ίν διά παντός 

εις την γυναίκα ή οποία τό  έχει τώρα, καί, καθώς 
μου λ έγε ις , ουτε εις τό σχολείον καν τό σ τέ λ λ ε ι; 
Γότε δεν έπρεπε νά μού το φέρης νά το  γνωρίσω  ! 
Και τωρα ισα ίσα πού έχω  οιάθεσιν νά το κρα
τήσω  έγώ, μου προβάλλεις προσκόμματα;

Και οι οφθαλμοί της έξέχεον φλόγας· ή δε 
κυρα Ζαλίνη μειδιάσασα κρυφίως άπεκρίθη.

—  Μά, κυρία, τ ί  άλλο ήθελα καί εγώ  παρά 
νά το ίο'ώ κοντά σας ; άλλά πρέπει νά είνε καί 
ασφαλισμένο δα  πέση ’ς άλλα χέρια, έ, ξέρετε 
ειμεθα καί υποκείμενοι καί ’ μπορεί νά πέση τό 
κορίτσι ς αλλα χέρια, σέ μεγάλη δυστυχία, καί 
)α  ^εινε γ ι ’  αυτό χειρότερα ■ θά το τριγυρίσουν 
κινουνοι μεγαλήτεροι δταν θά είνε δεκατεσ σάρω 
χρόνων τό τε , παρά τώρα έ π τά !

^ α’·5 «λ λ ά  δεν είμπορώ καί νά την προι
κίσω , άπεκρίθη ή κυρία Έρμίνη περίλυπος, χωοίς 
νά είξεύρω τ ί  πράγμα θά γίνη αργότερα . . .

—- Ο/.1 βέβαια, άλλά ’μπορείτε νά τη ν βάλετε 
νά μάθη καμμιαν εργασία . . .  τή  δική μου, χάριν 
λόγου, έγώ  μετά χαράς τη  μαθαίνω χάρισμα,' σάς ! 
βεβαιώ τουλάχιστον δεν θά βρεθή μιά μέρα ’ς 
τούς πέντε δρόμους . .  .

— - Αςιολογα ! άνεφώνησεν ή κυρία Έ ρμ ίνη , 
σύ θά την μάθης τήν εργασίαν σου, καί εγώ  θά 
την ετοιμάσω νά δώσε, εξετάσεις διά τό  σχολείον. 
_Οστε αν, δ μή γένοιτο, συμβή τ ίπ ο τε  απρόοπτον, 
ό ιότι χάρ ιτι θεία, ελπ ίζω  ' νά ζή σω  πολύ, ή 
Μαρκέλλα η θά το ίχ η  δ ίπ ορ το ». 'Αξιόλογα. 
Καί τώρα, πότε θά μού το φέρης;

II κυρά Ζαλίνη έμεινεν άναυδος. Δ ιότιΌ υδό- 
λως ειχε προιοη τόσον ταχεΐαν τήν λύσιν.

„ ~ '"ν̂ ν  ε’·μπορώ νά σας είπώ τ ίπ ο τε , είπε 
οιστάζουσα. "Α ν κάμω λόγον τής κυρίας Φαβροΰ, 
θά μπηςη τής φωνές καί θά ξεθυμάνη 'ς τό  κακό- 
μοιρο τάρφανό. Ά ν τ ίς  γ ιά  καλό θά του κάνετε 
κακό. Καλλίτερα νά περιμένουμε καμμιά ’μέρα 
νά θυμώση πολύ ή κυρά Φαβροΰ, _  καί δε θά 
άργΨ τΐ νά γίνη, σάς το  υπόσχομαι ! Ή  Λουίζα 
Οα άπο τό σχολείο τήν ε^χοαένη εβδομάδα, ' 
καί πριν περάσουν οκτώ 'μέρες θά την όιώξη τήν 
Μαρκέλλα «σ ά ν  πούμε βλέπετε καί σας β λέπ ω ». 
Δέν ειξέρετε πόσον τη  ζηλεύει-

Φρίκη! φρίκη ! άνεφώνησεν ή κυρία Έρμίνη, 
σταυρούσα τάς χ ε ΐρ α ς .

—  Δ ' · ! μά) οέν είνε καί^δύσκολο νά το κατα- 
κανείς . . . Αύτό τό κορίτσι είνε εγω ιστής,

δέν είςέρω αν το λέω  καί καλά , δε θέλει τάχα 
μου νά βλέπη άλλο κορίτσι 'ς τό σ π ί τ ι . ” 0  τ ι  
τρώει η Μαρκέλλα, πάει χαμένο, κατά τήν

ιδέα τής Λουίζας. . .  Δύστε μου διορία δεκαπέντε 
‘μέρες καί πιστεύω νά σάς τη  φέρω τή  μικρή 
μ ιά  χ α ρ ά ..!-  οΓΛέ χ ί  , ,;>ον

—  "Οσον ε ίμ π ορε« γρήγορα, κυρά Ζαλίνη μου.
ΙΙροσκληθείσα έκ του κήπου ή Μαρκέλλα

είσήλθε χαρίεσσα καί σεμνή, άνευ έπ ιπλάσΛυ 
αιδοΰς, άνευ συστολής ύπερβολικής κ α ίέπ ιτε τη -  
δευμένης. ■ τ: . · . - γ .«έα ια ,ζχ ά ΐ__

—  Βλέπεις τήν κυρίαν έδώ ; τή  είπεν ή 
κυρά Ζαλίνη, θέλει τό  καλό σου. ’Από τώρα καί 
πέρα θά είνε προστάτης σου; Κύτταξε νά μήν 
είπής τίποτε τής κυρίας Φαβροΰ, γ ια τ ί  θά της 
κακοφανή άφ’ ού σ ’ έπήρε μικρή πού δέν είχες 
κανένχ 'ς τόν κόσμο. Μά άκουσέ μου '0ώ, αν 
αρχίσουν καί σε βασανίζουν, ί νά γυρίσης εδώ.

—  θ ά  μού τον βρήτε τόν μπαμπά μου ; είπεν 
ή Μαρκέλλα παρατηρούσα τήν προστάτιδά της.

—  Τό πουλάκι μουί άνεφώνησεν ή κυρία 
Έρμίνη . θ ά  προσπαθήσω . ”Ελα νά με οιλήσης, 
καί νά είσαι φρόνιμη .

Μ άλιστα, κυρία, είπεν ή Μαρκέλλα.

ΓΕ ιπ τα ί «υνέχ»ια),

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΓΙΕΙΝΗΣ

Λ' —  ΒΛΑΒΑ1 Τ Ο Τ  Ο Ρ Γ Α Ν Ι2 Μ Ο Ϊ 
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Ή  χαιάχρτ,σις των οίνοπνευμιτωδών ποτών έκιχολουθεΓ 
τήν άπλήν χρήφιν αύτών. —  Μέθυσοι x i i  Otrorcorai. —  
Δηλητηρ’.ώίης ενέργεια τον οινοπνεύματος εις τονς μεθύ
σου; χοίι τον; οινοπότας. —  Μελέται περί τής βλαβερδς επιρ
ροή; τον οινοπνεύματος ίπ ’ι τον ανθρωπίνου οργανισμού. —  
Μία παράδοξος καί πρωτοφανής περιήγησις τον άναγνώ- 
στον. —  Ό  αναγνώστης παραχολονθεΓ τό οίνόπνενμα άπό 
τής είσοδον χύτου έίς τόν οργανισμόν μέχρι τής έξόδον έξ 
αντον, ίπβ>ς έπισχεφθή καί "δη τά δλέθρια ίχνη, άτινα άφί- 
νει εις τόν οργανισμόν'τό οινόπνευμα.

Ώ ς  είδρμεν έν τοίς προηγουμένοις, τά οινο
πνευματώδη ποτά εις μέτριου καί λογικόν ποσόν 
είσίν ευεργετικά, ίσως τά  εύεργετικώτερα εξ δσων 
κεκτηται ή άνθρωπότης· καί αν ό άνθρωπος έγνώ- 
ριζε νά δεσπόζη και χαλινόνη τά  πάθη καί τάς 
ορέξεις αύτού, τά  οινοπνευματώδη π οτά  ήθελον 
όντως προσφέρει μ εγίστην υπηρεσίαν εις αύτόν.

Πλήν δυστυχώς τό μέτρον τούτο ύπερεξακοντί- 
ζε τα ι πολλάκις, καί ούτως αί βλάβχι αί έξ οινο
πνευμάτων προερχόμενοι εις τήν ανθρωπότητα 
είνε άσυγκρίτως μεγαλείτεραι καί επισημότερα’., 
ή τά  εξ αύτών άγαθά.

ίι *

Ό  άνθρωπος προστρέχει εις τό  οινόπνευμα 

εν *Ρ Χ Ϊ ’>όori\r, ήν δμως επ ιζη τε ί « Ιτα  νά
έπαναλαμβάνη συχνάκις ώς άπόλαυσιν εκουσίαν, 

ι καί εις της όποιας τό επαγωγόν καί ελκυστικόν 
I μ ετ ' ολίγον δέν ούναται ν ’ άντισταθή. Οϋτω λοι-
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πόν ολίγον κατ’ ολίγον ή ΐ(ά θ ΐή  αύτη μεταμορ- 1 
φοΰται εις ανάγκη»·, εις πάθος άκατανικητον, 
εις δπερ ό άνθρωπος τυφλώς πλέον ύπε'κεΐ;

Οί οΐνοπόται λαμβάνοντες τό οινόπνευμα κατ’ 
¿ρχάς επί τινα  χρόνον ώς καθαράν ηδονικήν άπό- 
λαυσιν καί διεγείροντες τάς τε  πνευματικά;' καί 
σωματικά; αυτών δυνάμεις συνειθίζουσι τό  σώμα
καί τό  πνεΰαα αύτών κατ' ολίγον εις τήν τού οί-

11 ■ - - *- .. \ ; ν  ·. ■' * ■ ■ . ν .
νοπνευματος παροοικην ταυτην Οιεγερτικην ενερ-
γείαν, ώς έκ τού οποίου, όπως αί διανοητικά', ή 
σωματικαί δυνάμεις ερνασθώσίν, άναγκάζονται 
είτα νά προστρέχωσιν εις τήν διέγερσιν τούτην 
τού οινοπνεύματος· οτε πλέον ή λήψις τού οινο
πνεύματος γίνετα ι ούχί ί ζ  ή θ ορή ς , άλλ ’ έξ α
νάγκης καθαρά;, όπως συμβαίνει καί εις τούς κα
πνιστά ; τούς αδυνατούντας νά έργασθώσιν άνευ 
καπνού, όπως συνέβη καί εις άλλους πολλούς επι
σήμους άνδρας, καί.δή εις τόν μ έναν Βολταίρον, 
όστις αδύνατον ήεο νά έργασθή χωρίς πρότερον 
νά διεγείρη τόν εγκέφαλον αυτού οι’ εγχύματος 
καφφε· όπως συνέβη καί είς τόν δραματικόν Α ι
σχύλον καί εις τόν κωμικόν Άριστοφάνην, ώς 
καί είςτούς μελοποιούς Άνακρέοντα καί ’Αλκαίον, 
οίτινες, κατά τά  ιστορούμενα, συνέγραφον καί 
συνέθετον τά  αριστουργήματα αύτών ύπό τήν 
διεγερτικήν επιρροήν τού οίνου ε ή; κλασικής Ε λ 
λάδος. "Οπως τέλος, κατά τόν "Ομηρον, συνέβη 
καί είς αύτόν ςόν γηραιόν Νέστορα, τόν ΰπό τήν 
έλαφράν διέγερσιν παλαιού καί κρατίστου οίνου 
δίδοντα τάς τόσον σώφροναςκαί έκτιμωμέ'νας συμ- 
βουλάς αύτού. Ούτω λοιπόν διά· τής εξεως τής 
πόσεως αί τε  πνευματικαί καί αί σωματικαί δυ
νάμεις δέν δύνανται νά έργασθώσιν καί νά, λει
του ργήσω « κανονικώς άνευ τής επιρροής τού οι
νοπνεύματος.

Πλήν, μ ετά  έκάστην παροδικήν διέγερσιν, τό 
οινόπνευμα άφίνει πάντοτε έλαφράν νωθρότηία 
των τε  διανοητικών καί σωματικών δυνάμεων, νω· 
θρότητα, ή τις μ ετά  τινα  χρόνον αποβαίνει.με- 
γαλειτέρα, καί τό τε , δπως όπερνικηθή, ύφίσταται 
άνάγκη μέίζονος ποσού οινοπνεύματος. Επομένως 
οπως ό οίνοπότης έπιτυγχάνη τό ν  αύτόν τής διεγέρ- 
σεως βαθμόν, ώς καί έν τή  ένάρξει τής εξεώς του 
ταύτης, είνε «νά γχ η  βαθμηδόν ν ’ αύξάνη τό ποσόν 
τού·λαμβανομένου οινοπνεύματος. Έ κ  τούτου λοι
πόν προέρχεται τό λυπηρόν φαινόμενον αύτό πλέον 
τό παρατηρούμενο·/ είς τόν οίνοπότην, όστίς όση- 
μέραι αυξάνει τά λαμβανόμενον ποσόν καί βλέ
πει τόν κίνδυνον επικείμενον, καί έν τούτοις δέν 
δύναται ν ’ άπομακρυνθή αύτοϋ· καθ’ όσον βαθμη
δόν αί τ ε  σωματικαί καί πνευματικαί αύτού. δυνά
μεις πίπτουσιν είς νάρκην, διαταράσσονται, συγ
χύζονται· καί τό τε  π ίνει μόνον καί μόνον, όπως 
επιτύχη παροά ιχώ ς  τήν προ τέραν τώ ν ιδεών του 
καθαρότητα καί διαύγειαν πίνει λοιπόν, εως ού 
φθάση είς τό τελευταίον στάδιον τής οινοποσίας 
του, δτε πλέον θέλουσιν έκδηλωθή τά  φοβερά φαι

νόμενα τής χρονιάς διά τού οινοπνεύματος δη-
λητηρίάσεως.

! » ·

Πριν έ τ ι είσέλθωμεν είς τήν περιγραφήν τής 
ολέθριας επί τής ανθρωπότητας επιρροής τού πά
θους τής οινοποσίας, ανάγκη προηγουμένως νά 
παραλάβωμεν τόν αναγνώστην καί βήμα πρός βή
μα όόηγήσωμεν αύτόν άπ’ αυτής τής εισόδου 
τού οινοπνεύματος είς τον οργανισμόν μέχρι τής 
εξόδου αύτού, καί δείξωμεν αύτψ τά  ολέθρια ίχνη, 
α τινα  άφίησιν επί τού οργανισμού, καί τά ; οεί- 
νάςβλάβας,άς επιφέρει ή υπέρμετρος πόσις αύτού.

ΙΙρ ίνδ ’ ετι πρός τούτοις άρξώμεθα τής π ερ ι- 
γραφής ταύτης πρέπει νά σημειώσουμε /, δ τι ΰπάρ- 
•χουσι δύο είδη όλως διαφέροντα καταχραστών 
οινοπνευμάτων· οι μ έθνσο ι, οιτινες απο καιρού 
είς καιρόν μόνον παραοίδονται είς τήν κατάχρη- 
σιν τών οινοπνευμάτων, καί οί ο ίχ ο π ϋ τα ι, οίτινες 
πϊνουσί διαρκώ; μεγάλα ποσά οινοπνεύματος.

Οί πρώτοι, ήτο; ο ί μέθυσοιι, ταράσσουσι πα- 
ροδικώς τόν οργανισμόν αυτών καί προκάλοϋσι 
τή ν όξείαν δηλητηρίασιν ή μεθην, ή τις μ ε τ ’  ολ ί
γον παρέρχεται καί ό οργανισμός αύτών βαθμη
δόν επανέρχεται είς τήν προτέραν οπωσδήποτε 
κανονικήν αυτού κατάστασιν, καθόσον απαλλάσ
σετα ι τού έν αΰτώ οινοπνεύματος. Είς τούς μεθύ
σου; δέ τούτους ή  χρονιά οι’  οινοπνεύματος δη- 
λητηρίασις δέν επέρχεται σχεδόν ή λίαν βραδέως, 
καθ’ όσον άλλως τε  ή οινοποσία παρ’ αύτοίς συνή
θως δέν γίνετα ι έ ζ ις ,  ουδέ πάθος, καί κατά 
πάσαν εποχήν δύνανται ν’  άποσχωσι τόΰ οίνου. 
Έκτος δέ τούτου ό οργανισμός κατά τά δ ιαλείμ 
ματα τά  μεταξύ τω ν  έπο χών τών καταχρήσεων 
λαμβάνει τόν καιρόν ν’  απαλλαγή οπωσδήποτε 
τού οινοπνεύματος. Ουχ ή ττον όμως καί μόνη 
αύτη ή έκ διαλειμμάτων κατάχρησις τού οινο
πνεύματος, άν προφυλάττη, ούτως είπεϊν, έπί 
τινα  καιρόν έκ τώ ν φοβερών φαινομένων τή ; χρο
νιάς δηλητηριάσεως, έν τούτοι; ούδό/.ως προφυ- 
λάσσει έκ τινω ν άλλων βλαβών οχληρών καί συ
νάμα έξασκουσών έ-ίσημον επιρροήν έπί τής 
καθόλου υγείας. Ά λ λ ω ς  τε  ούτοι έν καταστάσει 
μέθης ίν τες  έπαπβιλοΰνται ύπό αιφνίδιου θανάτου 
έξ ασφυξίας καί οξείας δηλητηριάσεως οΐά τού 
οινοπνεύματος, ή έξ ισχυρά; εγκεφαλικής συμ- 
φορήσεως καί αποπληξίας.

Οί δεύτεροι δέ, ήτοι οί ιδίως ο ίχοπότα ι·, λαμ- 
βάνουσι τό  οινόπνευμα διαρκώ;· ή οινοποσία εις 
αύτού; είνε πάθος, είς ο τυφλώς ύπακούουσιν. Τό 
οινόπνευμα παρ’ αύτοίς λαμβανόμενον διαρκώς 
συσσωρεύεται είς τόν οργανισμόν τω ν, εισδύει και 
διαβρέχεί πάντα; τούς ιστούς αύτών διαρκώς, ώ ; 
έκ τού όποιου ουτοι (οί ιστοί) λειτουργούσι μονού 
έν τή καταστάσει ταύτ^ τής 8ι οινοπνεύματος δ·.α- 
βροχής, Ούτοι οέ πάντες άποφεύγουσι μέν τήν 
όξείαν δηλητηρίασιν, ήτοι τήν μέθην, ώς έκ τής 
εξεως τού πίνειν, πλήν είσί καταδεδικασμένοι



Ε Σ Τ Ι Α

ταχύτερον τώ ν  μέθυσων εις την χρονιάν διά τού 
οινοπνεύματος δηλητηρίασιν, εάν προηγουμένως 
δεν έκμετοήσωσι το  ζή ν  διά τίνος προηγηθείσης 
σπουδαίας οργανικής βλάβης.

* ·

Δ εν  είμεθα ούτε οί πρώτοι ούτε οί τελευταίοι 
οί γράφοντες επί τών οινοπνευματωδών ποτών. 
Τό  ζή τημ α  τώ ν  οινοπνευματωδών ποτών, ώς τά  
μ έγιστα  δντων διαδεδομένων καί σφόδρα ενδιαφε
ρόντων τή ν κοινωνίαν, δυνάμεθα να είπωμεν, δτι 
είνε ίσως τό μόνον, οπερ εξητάσΟη καί ήρευνήθη 
ύπό τώ ν πανταχοϋ τής γής διακεκριμένων επ ι
στημόνων óa’ δλας αύτού τάς επόψεις, διά μα
κροχρονίου ενδελεχούς σπουδής.

Δ ιά  τής μεμελετημένης λοιπόν αυτών μελέτης 
κατώρΟωσαν δσον οίόν τε  έντελέστερον νά σπου- | 
δάσωσι καί εξακριβώσωσι τάς διαφόρους τώ ν  οι
νοπνευματωδών ποτών συνθέσεις, τήν έν τφ  ζω ϊ-  
κφ όργανισμώ αύτών ενέργειαν καί επιρροήν, ώς 
καί πάσας τάς βλάβας, ας ή κατάχρησις αύτών 
κληροδοτεί τώ  άνθρωπίνφ όργανισμψ.

Έμελετήθησαν δ’ έπισταμένως καί ίξηκριβώθη- 
σαν καλώς πασαι αί διαταραχαί αύται τού οργα
νισμού αί όφειλόμεναι εις τά  οινοπνεύματα, ήτοι 
αί διάφοροι βλάβαι τώ ν πεπτικών οργάνων, τών 
οργάνων τής θρέψεως, τού εγκεφάλου καί τού πνεύ
ματος διά πειραμάτων καί επιμελών παρατηρή
σεων εν τε  το ίς έπιστημονικοίς έργαστηρίοις καί 
έν αυτή τή  κοινωνϊφ Δεν υπολείπεται όέ, ή ΐνα , 
πασαι α ί γνώσεις αύται διαδίοωνται ευρέως εις 
τον λαόν, όπως ούτος γνωρ ίζη  καλώς, οποίον 
πλήθος δεινών συμφορών κρύπτουσιν όπισθεν αυ
τώ ν αί φαινομενικά1, ευεργετικά1, ιδιότητες τών 
οινοπνευμάτων έν άμέτρφ ποσότητι λαμβανο- 
μένων.

«  »

Τό οινόπνευμα, όν ούσία ερεθιστική, διεγείρει 
καί ερεθίζει τον τόπον τής επαφής αύτού, ήτοι I 
τούς διαφόρους ζωικούς ίστούς τού οργανισμού | 
ημών, έφ' ών εφάπτεται ή δι’  ώ ν διέρχεται καί 1 
έγκυκλοφορεΐται. Δ ιό  α ί έκ τώ ν  οινοπνευμάτων 
βλάβαι άρχοντα·, ευθύς έ ; αυτής τής εισόδου αύ- I 
τώ ν  εις τον οργανισμόν έπιφέρουσαι διαφόρους j 
αλλοιώσεις επί τών πεπτικών οργάνων.

Ούτως έν τώ  στόμάτι πρώτον, ώς ερεθιστική 
ουσία, ερεθίζει τή ν  λεπ τήν καί άβροφυά καί εύαί- 
σθητον μεμβράνην τήν περικαλύπτουσαν άπασαν [ 
τήν επιφάνειαν τού στόματος, τής γλώσσης, τού 
ουρανίσκου καί τού λάρυγγος.

Έ κ  τής συχνής λοιπόν ερεθιστικής έπιδρά- 
σεως τού οινοπνεύματος έπί τής μεμβράνης ταύ- 
της, ήν οί ιατροί καλούσι β ^ εχχογόχοχ  ύμέχα, 
αύτη ϋπεραιμεί διαρκώς, παχύνεται, σκληρύνε- 
τα ι καί χάνει κατά πολύ βαθμηδόν τήν προτέ- I 
ραν αύτής λεπ τότη τα  καί ευαισθησίαν. Έ  απ ώ 
λεια δέ αύτη τής ευαισθησίας είνε μάλλον έπαι- I

σθητή έν τή  μεμβράνη τη  καλυπτούση τήν 
επιφάνειαν τής γλώσσής, διότι, ώς γνωστόν, ύπό 
τήν μεμβράνην ταύεην εύρηνται τά  ευαίσθητα 

1 εκείνα όργανα τής γεύσεως) δι’  ων άπολαμβάνο- 
μεν τήν ηδονήν τώ ν  μασσωμένων' ή  πινομένων 
ούσιών.

Ί Ι  ευαισθησία λοιπόν τώ ν γευστικών αύτών 
οργάνων έξασθενεΐ βαθμηδόν καί άπόλλυται ύπό 
τήν κατ’ ολίγον παχυνομένην επ’ αύτών μεμ- 

ί βοάνην, ές ου ή γεύσις τώ ν  οίνοποτών διαστρέ- 
φεται· οί οΐνοπόται δεν δύνανται νά αίσθανθώσι 
τάς λεπτοφυεστέράς —  τάς ούσας συνάμα καί 
ήδονικωτέοας —  τώ ν γεύσεο>ν. Ώ ς  έκ τούτου δέ 
ούτοι έπιζητοϋσι καί άγαπώσι τάς ούσίας έκείνας, 
αΐτινες, ερεθιστικά! ούσαι, ε’πενεργοϋσιν ίσχυρώς 
έπί τής πεπαχυμένης μεμβράνης, καί επομένως 
καί έπί τώ ν  ύπ’ αύτήν γευστικών νευρικών ορ
γάνων, καί παρέχουσιν οπωσδήποτε αίσθησιν τ ΐ -  
νά γεύσεως. Ούτω δέ οί οίνοπόται άγαπώσι σφο
δρά τάς έρεθιστικάς καί δριμείας καί δηκτικάς 
ούσίας, αΐτινες έπιδρώσιν ίσχυρώς έπί τώ ν γευ σ τι
κών νευρικών οργάνων καί προκαλούσι τό  αίσθη
μα τής γεύσεως· ένώ  τουναντίον άποστρέφονται 
τάς ήπιας καί ήδείας ούσίας, ώς π . χ . τά ς ζα κ -  
χαρώδεις κλπ.

Πλήν έκτος τής άπωλείας τής εύαισθησίας τής 
γεύσεως, οί οΐνοπόται εχουσι καί άλλάς δύσα- 
ρέστους ενοχλήσεις εν τώ  σ τόμ α τι· έκάστην ιδίως 
πρωίαν τό  στόμα  είνε στεγνό/ · καί ά το σ τ ο χ ' ή 
γλώ σσα  δέ φέρει επ ’ αύτής διαρκώ; περίπου άχα - 
Θαρσίαχ  ( επιχρισμ,α ).

* *

Δέν -είνε δε άτυχώς ταύτα μόνον τά  έν τφ  
! στόμα τν δυσάρεστα έκ τού οινοπνεύματος· ο ί οίνο
ι πόται εχουσινάλλην έτισπουδαιοτέραν ένόχλησιν, 

ήτις καθ’ δλον περίπου το ν  βίον α’ύτών τυραννεϊ 
καί βασανίζει ού μόνον εαυτούς, άλλά  καί τά  
παρευοισκόμενα πλησίον άτομα. Πάντες οί οίνο- 
πόται βασανίζονται ύπό δυσαρέστου εν τψ  
φάρυγγι αίσθήσεως φλέγματος, δπερ άδιακόπως 
προσπαθούσι νά έξαγάγωσ ιν οϋ μόνον δι’  αγώνων, 
άλλά καί διά θορύβου λίαν οχληρού καί αηδούς 
τοΐς παρευρισκομένοις ά τόμοις. Τό φλέγμα δέ 
τούτο προέρχεται έξ έκκρίσεως βλέννης ένεκα 
χρονίας φλογώσεως τού ύμένο; τού περικαλύ- 
πτοντος τόν φάρυγγα, ήτοι έ* τής χ ρ ο τ ία ς  
καλούμενης φ α ρ υ γ γ ίτ ιύ ο ς  ές οινοπνεύματος, ή τις 
έν τή  περιστάσει ταύτη  είνε δυσθεράπευτος καί 
λίαν επίμονος.

Ό  ερεθισμός δε ούτος ούχί σπ ανίώ ; έπεκτεί- 
νετα ι καί εις τόν πλησίον εκεί λάρυγγα καί 
προξενεί χρονιάν λαρυγγίτιδα μ ετά  βράγχους τής 
φωνής καί βηχός δυσεξάλειπτου.

·*

Τάς σπουδαιοτέρας ομως βλάβας επιφέρει έπί 
τού στομάχου, ένθα τό οινόπνευμα προξενεί δια-
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ταράξεις πολλώ τώ ν άνωθι έπισημοτέρας. Είνε δέ 
αί έπί τού στομάχου αύται τού οινοπνεύματος 
βλάβαι σπουδαιόταται, καθ’ δσον δέν ένδιαφέ- 
ρουσι τοπικώς μόνον τόν στόμαχον αυτόν, άλλά 
καί ολόκληρον τόν οργανισμόν, τό σώμα, τή ν κα
θόλου θρέψιν.

Πάντες γνω ρ ίζετε , δ τ ιό  στόμαχος είνε έν τώ ν 
σπουδαιοτέρων οργάνων τού σώματος ήμών. Εις 
τόν στόμαχον έρχονται ολαι αί τροφαί, αμα διά 
τού στόματος είσαγόμεναι, καί έκεΐ έπί τινα  χρό
νον όιαμένδυσαι ύφίστανται τή ν  κατεργασίαν καί 
προπαρασκευήν, ήν καλούμεν π ί& ,χ ' δηλαδή έν 
τφ  στομάχψ αί τροφαί, διά τής ιοιαζούση; αύτώ 
λειτουργίας, κατεργάζονται είς χυλόν έπιτήδειον, ί 
ΐνα άπορροφηθή έκ τώ ν  εντέρων ώς θρεπ τικός  
χ υ μ ό ς  είς τό αίμα.

"Ηδη λοιπόν φαντάσθητε στόμαχον ασθενή 
καί λειτουργούντα λίαν έλαττωματικώς· τό τε  τί 
Οέλομεν έχει ; Α ί τροφαί δέν θά π έπ τωντα ι κα
λώς, δέν θά άναμυζάται δέ είς τήν κυκλοφορίαν 
αρκετός θρεπτικός χυμός, καί έπομένως ή καθό
λου τού σώματος θρέψις θέλει πάσχει, θέλει τε - 
λεΐσθαι ελλιπής. Ή  πάθησις τού στομάχου, ώς 
βλέπετε , αντανακλά έφ’ δλου τού σώματος.

* *

Τό οινόπνευμα λοιπόν έρεθίζον τόν υμένα τόν ; 
περικαλύπτοντα τήν εσωτερικήν επιφάνειαν τού 1 
στομάχου, παχύνει καί φ λογίζει αύτόν χρο- 
νίως, Ις  ού ό χρόνιος κατάορους τού στομάχου 
ό οχληρός είς τε  τόν οίνοπότην καί τόν ιατρόν. 
Είς τόν κατάρρουν δέ τούτον οφείλονται προ πάν
τω ν πάσαι αί γαστρικαί διαταραχαί τώ ν  οίνοπο- 
τών. Ό  οίνοπότης κατ’ ολίγον παρατηρεί, ο τι 
ή όρεξις αποχαιρετά αύ τόν ταύτην δέ άντικαθι- 
σ τά  αίσθησις βάρους κατά τό έπιγάστριον καί 
πυρώσεως. Ή  πέψις. γίνετα ι δύσκολος καί εργώ
δης καί ατελής· ώς έκ τής παχύνσεως δέ καί 
τού κατάρρου τού στομάχου τελ ε ίτα ι ύπερέκκρι- 
σίς βλέννης (  ήτοι φλεγμάτων ) έν τφ  στομάχφ, 
συσσωρευομένης ιδίως κατά τή ν νύκτα, ή τις προ- 
καλεϊ καθ’  έκάστην πρωίαν ναυτίαν καί εμετόν.

Μετά τινα  δέ καιρόν αί παθήσεις αύται έπισύ- 
ρουσιν άλ.λας βαρυτέρας έν τ φ  στομάχφ  βλάβας 
δυναμένας απ’ ευθείας ν’  άπειλήσωσι καί αύτήν 
τήν υπαρξιν τού οίνοπότου, οίαι π. χ . είσίν ή 
φλεγμονή δλου τού πάχους τώ ν  το ιχω μ άτω ν τού 
στομάχου (γα σ τρ ΐτ ις  φλεγμονώδης χρονία ),  τό 
έλκος τού στομάχου, καί ό καρκίνος αύτού.

Μεγάλη ποσότης τού οινοπνεύματος, ώς είπο - 
μεν ανωτέρω, άπορροφάται εις τήν κυκλοφορίαν 
ήδη διά τώ ν φλεβιδίων τού στομάχου· έν τού- 
το·.ς οΰκ εύκαταφρόνητον ποσόν μεταβαίνει καί 
είς τά  έντερα, δπως καί έκεΐ ένεργήση τό οινό
πνευμα έρεθιστικώς καί έπιφέρη καί έπί τώ ν  έν
τερων τάς έξ αύτού βλάβας. Ούτως οί οίνοπόται 
ένοχλούνται έπιμόνως ύπό αερίων έν τή  κοιλία,

κωλικών πόνων, δυσκοιλιότητος λίαν επιμόνου 
καί ενοχλητικής, έπαλλασσομένης ούχί σπανίως 
μ ετά  διαρροίας, ή τις κατά τάς θερμάς ώρας τού 
έτους καί είς τά  θερμά κλίματα, ώς τά  τής Α ί-  
γύπτου καί Ελλάδος μετατρέπεται όαδίως εις 
δυσεντερίαν καί δυσεντεροειδείς κατάρρους λίαν 
επιμόνους.

(  Ά χολουθιΓ .)

Ιθ · Φ θ ι £ Τ Α Ν Ό £ .
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I Σεπτ εμβμευ

"Αμα επανήλθα έξ Α ΐγίνης, μ ετά  μιάς έβδο- 
μάδος απουσίαν, έμαθα δ τι ή Ε λένη  διορίζετα ι 
διόασχάλισσα.

Διδασχάλισσα ή Ε λ έ ν η ! μέ τά γερμανικά της, 
μέ τά  γαλλικά της, με τό μουσικόν της τάλαν- 
τον, δπερ τή ν άναδεικνύει μίαν άπό τάς χαλ- 
λ ίσ τα ς κυμβαλιστρίας τών ’Αθηνών, ή Ε λένη  
ή μαθούσα τά  γράμματα ώς έρασιτέχνις καί ούχί 
ώς έπαγγελματίας, ή άναμένουσα έ ; αύτών πάν 
άλλο παρά τά  πρό; τό  ζή ν, νά γείνη  υπότροφος 
ενός πενιχρού δημοτικού ταμείου υποβάλλουσα 
καταστάσεις διά νά πά ρη  τό  ίχ τα .Ιμ α  καί νά 
λάβη μισθόν!

Έ τρ εξα  είς τού θείου μου· είνε άλ.ηθές· θά ύπά- 
γη. Τήν άπόφασιν έλαβεν ευθύς μετά τόν παντελή 
καταποντισμόν τής περιουσίας τω ν εις τόν χρη- 
ματιστικόν ανεμοστρόβιλον. Ή  μητέρα της κατ’ 
άρχάς ήρνήθη έντόνως νά συναίνεση· έπειτα  ήλ- 
θεν ή σειρά τώ ν συγκινήσεων καί τώ ν  δακρύων, 
άλλ ’ έπί τέλους έπείσθη ύπό τής άταράχου επ ι
μονής τής Ελένης.

Ή  Ελένη όμ ιλεΐ άπλούστατα, φυσιχώτατα 
περί τού διορισμού της· δέν φορεΐ τή ν προσωπίδα 
τής αύταπαρνησίας· ό αληθής ηρωισμός είνε νά 
μήν άφίνη τις τούς άλλους νά ύποπτεύωνται 
ήρωίσμόν· δέν μού αρέσει διόλου ή θυσία ή γ ι -  
νομένη μ ετ ’ α ναστεναγμ ώ ν μού ένθυμίζει τά  
πρόβατα τά  συρόμενα εις τό σφαγεΐον βελάζοντα.

Μοί άνέθηχε νά υπάγω είς τό  Ύπουργεΐον τής 
Παιδείας καί νά έρωτήσω πότε θά τής σταλή  ό 
διορισμός της διά ν’  άναχωρήση είς τήν θέσιν 
της. Τ ί πλήθος είς τό  Ύπουργεΐον ! αί κλίμακες, 
ή αίθουσα, οί διάδρομοι, τά  δωμάτια, κατάμεστα 
διδασκάλων* ποικιλία μορφών καί ενδυμασιών· 
ό υψηλός πΐλος καί ή ρεδιγγότα τού καθηγητού 
τού γυμνασίου έρχεται είς δημοκρατικωτάτην 
επαφήν μέ τό  τρυπημένον σουρτούχο καί τόν 
άπότριπτον χούχκον τού τριτοβαθμίου δημοδιδα
σκάλου ή γραμματοδιδασκάλου· κάπου κάπου 
μαίνεται καί χαμμία διδασχάλισσα μετά τής 
απαραιτήτου φεσοφόρου, τσεμπεροφόρου ή χαλε- 
μκεροφόρου γραίας συνοδού του· αληθές ύασχα .Ιο - 
π ιίζα ρο · ό καθείς ήλθε νά μάθη κάτι τ ι ·  πού διω-
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ρίσθη; μήπως άπελύθη; μήπως τόν έπέταξεν εις 
τή ν άλλην άκραν της Ελλάδος ή δυσηρεστημένη 
μερίς; άντίθεσιν ζωηράνπρός τήν συνεσταλμένη·;, 
τήν παθητικήν περιέργειαν τούτων, κάμνει τό αγέ
ρωχο·; τω ν  βουλευτών, οΐτινες ύψαύχενες μ ετα- 
βαίνουσινάπό τμήματος εις τμήμα, εις τον υπουρ
γόν, οπως έκφράσουν τάς ευχαριστήσεις τω ν ή τά 
παράπονά τω ν δια τούς γενομένους διορισμούς.

Εισέρχομαι εις τον διάδρομον τού τμήματος 
τής δημοτικής έκπαιδεύσεως· ούδείς υπάλληλος* 
εντός δωματίου, κλωβίου μάλλον διά ξύλινων χ ιγ -  
κλίοων περιφράκτου, βλέπω ένα γέροντα διοπ
τροφόρου.

—  Ό  κύριος Κ. είν’ εδώ;
Μέ παρατηρεί ατενώς καί μου λ έ γ ε ι:
- ' Ο χ ι .
Ά λ λ ’ έπειτα, ώσεί μετενόησε, μέ πλησιάζει, 

μ ’ έρωτά έμπιστευτιχώς*
—  Μήπως είσθε σείς εκείνος, δν περιμένει;
Ό  τρόπος του έκέντησε σφόδρα τήν περιέρ- 

γ ίά ν  μου. Καί εκτός τούτου πόΟεν εΐξευρα έγώ  
ό τι δέν μ ’ επερίμενε;

—  Ναι, του είπα.
—  Τότε είνε εδώ.
’ Εγείρεται, μέ λέγε ι νά τόν ακολουθήσω, προ

ηγούμενος μυστηριωοώς ώς συνωμότης, με πα- 
ραδίδει εις γέροντά τινα  απόμαχον καί τού ψιθυ
ρίζει εις τό  ούς μίαν λέξιν, ούτος δέ μέ οδηγεί i 
μέ τό αύτό άιρωνον καί επίσημον ήθος διά σκολιού I 
διαδρόμου εις απόκεντρου δωμάτιον, εν τώ  όποίω I 
μ ετ’ άλλων δύο υπαλλήλων τού Υπουργείου j 
βλέπω τόν φίλον μου κολυμβώντα εις θάλασσαν | 
χαρτιών.

Τόν ήρώτησα διά τήν Ελένην" μού έδειξε τήν 
Ε φ η μ ερ ίδ α  τη ς  Κ νβερνήσεω ς ' καί μεταξύ σω
ρείας άλλων χακοήχων, βαρβαροφώνων ονομάτων, 
διέκρινα τό  γλυκύ καί εύγενές της όνομα. Έ π έ -  
ρασε καί εις τήν 'Ε φ ημ ερ ίδα  ττ,ς Κ νβερνήσεω ς  
ή Ε λένη  I

•I Σεπτεμβρίου.

Σήμερον τή  έκοινοποιήθη ό διορισμός της. 
Μού έκαμε τόσην έντύπωσιν, μέ συνεχίνησε τόσον 
αύτό τό  εγγρ«φον, ώστε άπεφάσισα νά τό  φυλάξω 
καί τό αντέγραψα-

’E r  Άθήταις r7¡ S i  Αύγουστον iS S  i.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

T i ύχουργεΐοτ rSir εχχ.ΙησιαστιχΟτ χαι tíjc  

Δημ. Έχπαεάενσεοις
Ά ρ ιθ . Γ2284.

Πρός τή ν "EXívr,* Ν .  . . . δημοδιδάσχχ-
λον Α " τάξεως.

Δυνάμει τού άπό 2 2  Φεβρουάριου 1835 Β. 
Διατάγματος καί της ύπ’ άριθ· 1 2 2 8 4  ήμετέρας 
ποάξεως δημοσιευθείσης έν τώ  ΰπ’ άριθ. 347
φύλλψ τής Έφημερίόος τής Κνβερνήσεως δίορίζο-

μέν σε εις τό  έ ν .................. τού ομωνύμου δήμου
δημοτικόν σχολείο·; τω ν θηλέων επί μισθφ δρ. 
όγδοήκοντα κατά μήνα, πληρωτέων σοι μ ετά  τω ν 
λοιπών κατά τόν νόμον αποδοχών υπό τού αρ
μοδίου δημοτικού ταμείου καί παραγγέλλομέν σοι 
νά μεταβής αμέσως είς τήύ θέσιν σου καί άνα- 
λάβγ,ς τά καθήκοντα σου, άφ’ ού δώς ενώπιον τής 
άρμοδίας διοικητικής άρχής τόν τεταγμένον τής 
υπηρεσίας όρκον. ’Οφείλεις δέ έντός τριών ημε
ρών άπό τής ένάρςεως τής οιδασκαλίας νά γ ν ώ 
ρισες έξαιρετικώς άπ’ ευθείας τή ν εις τήν θέσιν 
σου μετάβασιν εις τε  τήν άρμοδίαν διοικητικήν 
αρχήν καί εις ήμάς. Ά λ λ ω ς  θέλομεν σε θεωρήσει 
ώς μή άναλαβούσαν τά.καθήκοντά σου καί θέλεις 
ΰποστή τάς έκ τού νόμου συνέπειας.

Ό  'Υ π ο υ ρ γ ό ς .

"Οτε τής ένεχείρισα τό  έγγραφον τούτο καί 
ήρχισε νά τό  άναγινώσκη τή ν παρετήοουν άτε- 
νώς. Ί σ ω ς  διότι δέν έπρόφθασε νά κράτηση έαυ- 
τής, ίσως δ ιότι δέν ύπωπτεύθη ό τι κατεσχόπευον 

: τάς κινήσεις τής φυσιογνωμίας της, είδον ότι τή 
έκαμεν οδυνηράν έντύπωτιν ή βαρεία εκείνη οί- 
κειότης τού άνωτέρου πρό: τόν κατώτερον, τό  σε 
εκείνο τό τοσάκις επαναλαμβανόμενον καί ή έν τέ- 
λει απειλή περί τω ν  έκτού νόμου συνεπειών. Ά λ λ ’ 
άναμνησθεΐσα τής ύποσχέσεως, ήν έδωκε πρός 
έαυτήν νά ύπομείνη καρτερικώς τά  πάντα, ησύ
χασε διά μιάς. Τό  έγγραφον τούτο ήτο ώς λίθος 
βληθείς εις ηρεμούσαν θάλασσαν, έτάραξε τήν 
επιφάνειαν έπί στιγμήν* άλλ’ όπως έκεΐ τά  κύματα 
άναλαμβάνρυσι τήν νωχελή τής. γαλήνης άπαλό- 
τη τα  οϋτωκαί ή μορφή της άνέλαβε τήν γλυχεΐάν 
της έκφρχσιν, καί ή  ηρεμία έπανήλθεν εις τό 
ταραχθέν βλέμμα της. Ή  επιφάνεια ήσύχασεν* 
άλλά τό βάθος, τ ι  κρύπτει τό βάθος; ώ ΐ πώς ή
θελα νά' εΐξεύρω τ ί  γίνετα ι μέσα εις τή ν ψυχήν ε
κείνην! πώς ήθελα νά μελετήσω τή ν ενδόμυχον 
εργασίαν, διά τής οποίας ή άβρά κόρη τώ ν αιθου
σών μετεμορφώθη εις ήρωΐδα τού καθήκοντος, ή 
περιστερά τής ειρήνης μετεβλήθη εις άπόστολον 
τού πολέμου, καί τού μάλλον άμειλίκτου πολέμου, 
τού περί τής συντηρήσεως.

0  Σ ε π τε μ β ρ ίο υ .

Σήμερον εις τάς 10 π. μ. άνεχώρησεν- έλυπή- 
Οην οιότι σπουδαία έργασία μ’ έ.κώλυσε νά τήν 

I προπέμψω μέχρι τού Πειραιώς- τή ν συνοδεύει ύ 
πατήρ της, όστις είνε τόσον καταβεβλημένος ήθι- 

ι κώς ¿ϊστε παθητικώς, άνευ άντιστάσεως έδέχθη 
τήν άπόφασιν τής θυγατρός του. Τψ φαίνεται φυ
σικόν άφ’ ού ήρχισε τό  κατρακύλημα, νά έξακο- 
λουθήση.

ΙΙρό ολίγου έπέστρεψα άπό τήν οικίαν τω ν , ό
που έμεινα μ έχρ ι τής 11 . μ. μ . Εύρον τή ν  μη
τέρα της κλαίουσαν, ώς καί τάς μικράς της 
αδελφάς- προσεπάθήσα νά τάς παρηγορήσω καί
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άνέφερα μερικά παραδείγματα εύγενών κατά τή ν1 [ 
γαλλικήν έπανάστασιν, οΐτινες πολύ μεγαλειτέρας 
αξιώσεις έχοντες επί τής ευτυχίας, έγειναν διδά
σκαλοι καί χειρώνακτες, καί ένα βασιλέα τής 
Γαλλίας, δάτις παρέδιδε μαθηματικά είς τή ν Σου
ηδίαν άποζών καί πληρόνων τά  δίδακτρα τής α
δελφής του· άλλ ’ έν ω  προσπαθώ νά πείσοι τάς 
άλλας, έγώ  αύτός μένω αμετάπειστος καί συλλο
γ ίζομ α ι'τή ν  πικραμένη·; μοίραν τής Ελένης. Ώ ς 
πάντοτε μού συμβαίνει, ή σκέψις αύτη συντα- 
ράττει άλλας όμοιας, εις τό  βάθος τής μνήμης 
μου πρό πολλού λησμονηθεί σας, καί τάς φέρει εις 
τήν έπιφάνειαν. Καί βιαίως, άλλεπαλλήλως, μού 
έρχονται εις τόν νοϋν όλα όσα έχ ω  ακούσει περί j 
διδασκάλίσσών: τή ν θανάσιμου άνίαν έν τή μο- 
νοτονίφ τού έπαρχιακού καί χωρικού βίου, τάς 
πικρίας, 3ς π ο τίζε τα ι προσοικειουμένη κατ’ ανάγ
κην οικογένειας τινάς τού τόπου καί έξεγείρουσα 
κατ’ αύτής τήν μήνιν τώ ν τής αντιθέτου μερίδος, I 
τήν ιταμήν συμπεριφοράν τώ ν  έντοπ ίων νέων ! 
θεωρούντων αυτήν άόέσποτον κτήμα καί φιλοτι- 
μουμένων τ ις  νά τή ν καταλάβη πρώτος καί τάς | 
μοχθηοάς περί διδασκαλισσών παραδόσεις, καθ’ άς 
ή ^όιδασκάλισσα μεταβαίνουσα νά διδάξη τήν 
ηθικήν εις μέρος τ ι  άπέρχεται έκεΐθεν άνευ αύτής 
ώς έμπορος έκποιήσας τά  εμπόρευμά το υ : καί 
τά  κακεντρεχή τραγούδια :

ΔασχάΛισσά μου ζάχαρη, όασχάΧισσά μου μΙΧ ι 
ΛασχάΧισσά « o »  χρίο repo πού .-ciroer o? αγγε-Ιοι. I

Μέ κατελάμβανε δέ βαρεία θλίψις όσον έσυλ- 
λογιζόμην τόν βόρβορον αυτόν, διά τού όποιου 
έπρεπε νά διέλθη δ ίχως νά μολύνη τάς λεύκάς 
της πτέρυγας ή Ε λένη .

Τήν σ τιγμήν, καθ’ ήν άνεχώρουν, παρετήρι σα 
κλειστόν καί βωβόν τό  έως προχθές μαγευτικώς 
κελαδούν κλειδοκύμβαλου της. Δ ια τί δέν τό έ
λαβε μ α ζί τη ς ; Ή  μήτηρ της μού είπεν ότι ή 
κωμόπολις όπου τήν διώρισαν είνε πολύ ορεινή 
καί οί δρόμοι τόσον κακοί ώ σ τε  δέν ήτο δυνατόν 
νά τό μετακομίσουν ολίγον ελειψε νά δακρύσω. 
Εις ποιαν λοιπόν θά εμπιστεύεται τήν λύπην 
της, τήν χαράν της, — · καί πού θά τήν εύρη τήν 
χαράν τη ς ! — ή 'τα λα ίπ ω ρος κόρη! όταν αυτή 
θά κρατή τά δάκρυα της διά τίνος θά όλοφύρηται; 
Δυστυχής Ε λ έ ν η ! Τό έφαντάζεσό ποτε 0τ·. τά 
γράμματα, τά  όποια έμάνθανες ζωηρά καί πετα
κτή είς τό  ’ Αρσάκειο·;, θά έπήγαινες είς τήν άκραν 
τής Ελλάδος μίαν ημέραν νά τά  πουλήσης . . .

«  Δέν πιστεύω, έλεγεν ό κόμης Δέρβυ πρίς 
τούς φοιτητάς τού Πανεπιστημίου Γλασκώβης, 
ό τ ι  άνθρωπος άνευ έργασίας, όσον καί αν άγαπά- 
τα ι καί τιμ ά τα ι ύπό τώ ν  άλλων, αισθάνεται εαυ
τόν πράγματι ευτυχή. ’ Επειδή ή έργασία αποτε
λ ε ί μέρος τής ήμετέρας ύπάρςεως, όείξατέ μοι 
περί τί άσχολεΐσθ», όπως είπω όποιοι είσθε. »  ,

Ε ΙΣ  ΠΤΗΝΟΝ
—  Πουλί μου, «όθ«ν ερχτσαι ; μοϋ φαίνισαι σά» ξένο,

Καί σα* νά γνωριΙόμεΟα, πουλάκι άγαπημίνο-
Κάπου_σέ είδα, σ’ άλλη γή, καί σ’  άλλα, σ’ άλλ» μίρη, 

ϊτο ϋ  ήλιου τό ξεφάντωμα, στ’  Ά π ρ ίλ ι τό λημέρι.
Μ ή* ε!σ’ ά « ’  τήν Πατρίδα μου ; μή» ιίσ ’  άπ’  τήν ’ Α »ή»α ; 

Έ η ε ις τή  στάσι ευγενική καί στή ’ματ^ά σου άχτΓνα . . .
—  Κ ί εγώ σέ ξεΰρω- έχομε τα δυώ μας μιά πατρίδα·

Ιίόσαις φοραίς χαιάχλωμο στήν έξοχή σέ είδα,
Στδ περιγιάλι, στδ βουνό, στό χοιμητήρι πέρα,

Σ τή  πλάχα που έσχεπασε τό γέρο σου πατέρα . .  .
θυμάμαι- εχλαιε; εσύ χ’  εγιυ έτραγουδοΰσ»,

Μέσα σε φύλλωμα ιτιά ; για εδιχη σου ηάρι.
Κ ’ έγλύχαινα τόν πόνο σου γιατί σ’ Ισυμπονοϋσα- 

Μιάς μάνας είμαστε παιδιά χ’ ένός δέντρου κλωνάρι !
—  Πουλί μου, δέν λησμόνησα τά μέρη πώχω χλάψε·.·

Καλά θυμούμαι τήν πτωχή χαρδίά πού Ιχω θάψει . . .
"Ομως έσύ, πώς άφησες τά πράσινα λειβάδια,

Κ ’ ήλθες στή γρυνιασμένη γή χα! στ’ άλυωτα σχοτίδια ;
Σύρε, πουλί, χειμώνιασε, μήν εϋρης ίδω μνήμα ·

ΚρΓμα στα δυώ σου τά φτερά, στά δυώ φτερά σου χρΓμα . . .
—  Μνήμα ζητώ χ* ήλθα γ ι’  αϋτδ στή γή τήν παγωμένη- 

Κάτω έχε! ζής χ » !  νεκρός . . .  ’ Εδώ χανείς πεθαίνει |
—  Γιατί, γιατί, πουλάχι μου, στή ; νιιότης σου τήν ώρα, 

Γυρεύεις τάφο έρημο στή μαύρη τούτη χώρα.
Κ ’  άνίσως χάρο έπιθυμής χ ’ δν τάφου βέλη; στρώμα,

Δέν προτιμάς νά κοιμηθής σ’ αγαπημένο χ,ώμα,
Νάχης στό πλάΐ αδελφό, μανούλα στό πλευρό σου,

Και νά μυραίνη πασχαλιά τό δστερ’  βνειρό σου ;
Πάμε νά φύγωμε, πουλί, ό χάρος πριν μάς νοιώσ*)’

Κ ’ι δν εχης πίχρα θά διαβή- τερνά χί αυτή άχόμα . . .
Μιά άχτΓνα τού πατέρα μας τού ήλιου θά μάς σώση 

Και θενά πάρωμε ζωή στής μάνας μας τό χώμα!

ΤαΙγάνιον, 28 Αύγουστου 1882.
Α χ ιλ λ β ϊγ  Π α ρ α χ χ ο ι:.

Τ Α  Ε Ρ ΓΟ ΣΤΑΣ ΙΑ  Κ Ι Ό Π Ι

Τό όνοιιχ Κρούπ, τού ιδιοκτήτου τού ιιεγάλου 
έν "Ε στεν έργοϊτατίου , πρό πολλού ήδη είνε όιχ- 
βόητον έκ τώ ν  φονικών προϊόντων, τά  όποια 
προμηθεύει είς τόν κόσμον σύμπαντα . ’ Επαρκή 
ιδέαν περί τής τημαντικότητος τώ ν  κκταστημάτων 
τούτων παρέχουσιν αί έπόμεναι άπογραφικαί 
πληροφορία'., τάς όποιας έρανιζόμεθα έκ τίνος γερ
μανικής έφημερίδος. Κ ατά  τό  1860 τά έργοατά- 
σια Κρούπ είχον μόνον 1764 έργάτας- κατά τό 
1870 είργάζοντο έν αύτόίς 7 ,0 8 4  καί τήμερον 
περί *:άς 20 ,000 . '1 'πολογίζοντες τάς γυναίκας 
καί τά  τέκνα τώ ν  εργατών τούτων, φθάνομεν είς 
τό ποσόν τώ ν 65,381 ατόμων, έξ ών 29,000 
κατοικούαιν είς οικήματα άνήκοντα είς τόν Κρούπ. 
Ή δη  τό μέγα κατάατημα περιλαμβάνει όκτώ 
τμ ή μ α τα : 1) τά  έν "Εσσεν εργοστάσια 2 ) τρία 
άνθρακοιρυχεία- 3 )  547 μεταλλεία σιδήρου έν 
Γερμανία- 4) άλλα πολλά τοιαΰτα έν Ισπανία - 5) 
τά ς  μεγάλας καμίνους* 6 )  ευρύ οικόπεδο·; 17 χ ιλ ι
ομέτρων, ώρισμένον είς τά  πειράματα τώ ν βολώ ν 
7 )  έτερα οικόπεδα 7  χιλιομέτρων, καί 8 )  4 
ατμόπλοια διά τάς θαλασσίους μετακομίσεις. 
Είς 1 I  άριθμούνταιαί ενχρήσει μεγάλαι κάμινοι, 
καί αί λοιπαί είς 1542 . ’ Εν το ίς διαφόροις έργο- 
στασίοις ύπάρχουσι 439 ατμοκίνητοι λέβητες,
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82  ατμοκίνητοι σφύραι καί 350  ατμοκίνητοι 
μηχαναί δυνάμεω; 185,000 ίπ π ω ν . Μόνον εν 
Έ τσ ε ν  απαιτούνται διά τα ;  εργασία; 28  σιό.η- 
ροδρομιχαί μηχαναί, 888  βαγόνια, 69  ίπποι, 
191 χιλιόμετρα τηλεγραφικών γραμμών, καί 
35  σταθμοί. Τό εργοστάσιον Κρούπ είνε, ανευ 
υπερβολής, τό  σημαντικώτατον τή ; ύφηλίου.

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΓΜΑ
Δύο καΟηγηταί τής φιλοσοφικής σχολή; οί κκ. 

X. καί Περικλή; Κ. είνε εντελώς φαλακροί. Ό  είς 
τούτων δμως, ό Κ., νΟμίζων δτι ούδείς γνωρ ίζει 
τούτο φορεϊ jcepovxar. Η μέραν τινά  εύρεθέντες 
έπί τό  αύτό ίπ ιά σθ η χα ν  διά λόγων επί τινο; 
χωρίου τού Π λά τω νο ;. Μετ’ ολίγον συνηντή- 
θησαν πάλιν είς τόν περίπατον. Ό  καθηγητή; 
Κ. εΰρό>ν ευκαιρίαν, διά να πειράξη τόν αντίπα
λον του, δταν έπλησίασεν ε ΐ; τον X .,  «  Καλη- 
μέρα σα;, Κύριε Π λά τω ν « τώ  λέγε ι σκωπτικώς.

«  Καλημέρα σας, Κύριε Περούκλει;» — άπαν
τα  ό X . μειδιών χαιρεκακώ;.

*
*  *

Μ κυρία πρό; τή ν υπηρέτριαν:
—  Μπά, Σοφία, πάλι καινούργιο φόρεμα έκανε;;
—  Μ άλιστα, κυρία· μά καί σ ε ΐ; εκάματε 

καινούργιο .
—  Ναι, μού τό  έκαμεν ό άνορας μου .
—  Μά καί τό ’δικό μου μού τώκανε ό ίδιο; .

•
♦ ·

’ Εν τώ  σιδηροορόμω Πειραιώς -  Πελοπονήσου:
—  Τ ί στενοχώρια φοβερά Δεν 'μπορεί κανείς 

να κουνήστ, τά  πόδια του .
—  'Αφού πηγαίνομε με τό  σιδηρόδρομο, τ ί  τά 

θέλεις τα  πόδια σου;
*

Κατά τήν συνοικίαν Ί'υρρή έν τρυφερόν άνδρό- 
γυνον ε ίχεν  έλθει είς χεϊρας. Είς ίερευ; έκεΐ 
παριστάμενο; προσκαλείται υπό τω ν γειτόνων νά 
χωρίστ, τού; διαπληκτιζομένους. Ά λ λ ’ ό σεβά
σμιος πατήρ δεν εννοεί να ταραχθή. —  Δεν ήξεύ- 
ρετε, άπαντφ, δ τι τό Εύαγγέλιον λέγε ι : 05 ; ό 
Θεός συνέζευξεν άνθρωπο; μή χ ω ρ ιζέ τω  ;

ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕ ΙΣ
Ό  δλο; αριθμός τω ν έν τώ  άγίψ Ό ρ ε ι μονα

χών υπολογίζεται κατά προσέγγισιν είς ί  μέχρι 
5 χ ιλ ιάδων, [ίλήν αυτών ΰπάρχουσι καί τρ ιτ -  
χ ίλ ιο ι περίπου λαϊκοί έπί τού Όρους, είτε ώ ; 
εμπορευόμενοι, ε ίτε ώς έργάται διεσπαρμένοι καθ’ 
δλην τήν περιοχήν αυτού, ών ό αριθμό; αυξάνει 
ή  έλαττούται κατά τά ; περιόδους τού ενιαυτού. 
Ή  είσοδος γυναικών καί έν γ ίν ε ι θηλυκών όντων 
είνε, ώς γνωστόν, αΰστηρώ; απηγορευμένη εν

Ά γ ίψ  Ό ρ ε ι. ή δέ άπαγόρευσις αΰτη προβαίνει 
πολλάκι; μέχρι μικρολόγου αύστηρότητος. Πράγ
μ ατι ούδέν ίχνος θηλυκού γένους άπαντφ έπί 
τού Όρους. Έ ν  τή  Μεγάλη Βίγλη άπά ξηρά; 
οί φύλακες έξετάζουσι τά  είσαγόμενα ζψ®, καί 
άπό θαλάσση; ομοίως αυστηρά ένεργεΐται έξέ- 
λ ε γ ξ ις . Ούτω δέν υπάρχει ενταύθα ούτε θήλυς 
ίππος, ούτε όνος, ούτε ήμίονος, άλλ ’ ούτε πρόβα- 
τον θηλυκόν, ούτε αίξ, ούτε άλεκτορϊς ακόμη. 
Βλέπει τις ενίοτε μικρά τινα  ποίμνια αιγών, άλλ' 
είνε δλοι άρρενες, οί π τω χο ί αλέκτορες μονάζουσι 
καί αυτοί περιπαθώς ψάλλοντες τόν όρθρον των, 
καί ώά ενταύθα προμηθεύονται έξωθεν. Ά λλά  
προσέτι δέον νά σημειωθή δ τι ούοέ κύνες ΰπάρ- 
χουσιν ενταύθα, καθό μή ίχοντες τήν αϊρεσιν τής 
διαίωνίσεως τού είδους, καί είνε ή μόνη χώρα έν 
Τουρκία: δπου λησμονεί ό άνθρωπος τάς ύλακάς 
αυτών - Τό μόνον έκ τών κατοικίδιων ζψων, δπερ 
ήδύνατο νά είνε ανεκτόν, είνε ή γαλή, καί μέχρι 
τινός είνε τοιούτον ιεροκρυφίως παρά τοίς άνευ- 
λαβεστέροίς τώ ν κοσμικών, άλλά κατά περιόδους 
πάλιν εξέρχονται ο ί ' κλητήρες τής Κοινότητος 
καί έξολοθρεύουσι τάς θηλυκάς, καί οί μοναχοί 
ε ίσ ιν  ήναγκασμένοι, ώς άλλως τε  τά  πλεΐστα 
πράγματα, νά προμηθεύωνται άλλαχόσε τούς 
φύλακας τών τροφίμων καί τής ησυχίας, διότι 
δυστυχώς οί μύς διαφεύγουσι την άδυσώπητον 
άλλως διάταξιν τού αποκλεισμού. 'Γπό τήν 
ισχύν αύτής είνε γεγονός δ τι αί γυναίκες ουδέ
ποτε πατούσι τό  Ά γ ιο ν  Όρος, άλλά δεν δύνα- 
τα ι νά είπη τις δτι ή διάταξις αύτη διετέλεσε 
κατά τούς εσχάτους χρόνους τουλάχιστον απο
λύτως άπρόσβλητος, καί το ι άλλως οί μοναχοί 
προσεπάθησαν νά περιορίσωσι τήν άδειαν είς 
στενοτάτην έννοιαν. Ούτως άναφέρεται δ τι πρό 
δωδεκαετίας περίπου, “Αγγλος τ ις  λόρδος ταξει- 
δεύων έπί ιδία; θαλαμηγού μετά τής συζύ
γου του, προσήγγισε καί είς "Αγιον Ό ρος παρά 
τήν Μονήν Βατοπεδίου. 'Επιτροπή μοναχών 
μεταβάσα παρ’ αύτψ έδεξιώθη εύγενώς τό ζεύγος, 
άλλ.’ ύπηνίξατο ένταύτώ δτι δέν θά έχω σ ι τό 
ευτύχημα νά ευναριστήσωσι τή ν άξιότιμον λαίδην 
έ-ιτρέποντες αύτή τήν έπίσκεψιν τών Μονών 
διά τόν λόγον τής απαγορευτικής δια τά ξεω ς. 
Οΰδέν ή ττον εφιλοφρονήσαντο τούς Ά γγλου ς  έν 
περιπτέρψ τ ιν ί έκτο; τής Μονής, καί ό λόρδος 
άλλως δέν εζή τησε νά παραβή τά  έθιμα τού τόπου. 
Τούτ’ αύτό έπραξαν άλλοτε καί πρός ομογενή 
οικογένειαν, καί μόνον υπέρ τής μεγάλης όουκίσ- 
ση ; Μαρίας Νικολαέβνας, ή τις έπετκεψατο τό 
"Ορος πρό τινω ν ετών έδέησε νά δοθή σιωπηλή 
άδεια τής Κοινότητος, τήν όποιαν ά λλω ; εξ εύλα- 
βείας εκείνη δέν ήθέλησε νά έπωφεληθή, καί 
έξήλθε μόνον είς τήν Ρωσσικήν Μονήν, καί ήρκεΐ 
δι’ αυτήν δ τι είδε καί προσεκύνησε τό  Ό ρος χ*ί 
μόνον άφ' ένός σημείου.

Έ ν  Ά ίήναις, ί>  τοΰ τυκυγραριίου Άνίρέον Κορόμηλα 1 8 8 1 —  θ’,  87 3 .


