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0 ΠΡΩΤΟΣ ΛΑΧΝΟΣ
( Σκιαγραφία)

Συνέχεια και τέλος· ϊ’ίε  ηροτ,γούμ. φύλλο..

Ε

—  Καλέ Γιάγκο, αλήθεια;
—  Κερδήσαμε, παπάκη;
—  Ά ,  τόρα, πατέρα, τελείωσαν τά ψεύματα. 

θ ά  μέ στείλης εις το Πάρίσι.
Α ί τρεϊς αύταί φράσεις, κραυγαί μάλλον ή 

προσφωνήσεις υποδέχονται τον Περδίχην είσερ- 
χόμενον εις τή ν αίθουσαν, δπου ή σύζυγος καί 
τά τέκνα του έ τελείωσαν προ μικρού τό πρόγευ
μά των.

'II κυρία Περδίκη άφίνει τήν επιφυλλίδα τής 
' Ε φ ημέρ ιό  ος, ή ’Ασπασία τήν επιφυλλίδα τής 
Σ το ά ς , ό Τ η λέμ αχος ... δέν άφίνει τόσιγάρον του. 
εγείρονται δέ καί οί τρεις καί κυκλούσι τόν ΓΙερ- 
δίκην, καί σύρουσιν αύτόν, ή μέν από τής χ ει- 
ρός, ή δέ από τού έπενδύτου του, καί ό χσριέ- 
στατος κληρονόμος τού πατρικού ονόματος καί 
τώ ν πατρικών αρετών ά—ό τής χονδρά; άλύσεως 
τού ωρολογίου του.

—  Τό μάθατε κήόλα; έρωτφ εκείνος, ποιός 
σάς τό  πρόφθασε;

—  Ό  καϋμένος ό Δημήτρης έτρεξ' εύθύς καί 
μάς τό είπεν, άπαντά ή σύζυγος τού μεσίτου.

—  Κ ’ έλιποθύμησ' εύθύς, ’σάν τόν σ τρα τιώ 
την τού Μαραθώνος, προσθέτει ο Τηλέμαχος, 
πρόσφατον έ τ ι έχων έν τή  μνήμη του τό ιστορικόν 
γεγονός, χάρις είς τάς ά π α τζή σ ε ις  άνεν ερω ζή - 
σ εω ζ  τής Έ δόομ ά δος .

—  Λέγε μας λοιπόν, πώς έγεινε; ήσουν είς 
τή ν κλήρωσιν;

—  ’Εννοείται ήμουν. Τό πώς έγεινε είνε ά- 
πλούστατον. Έβγήκε άπό τό κουτί ό αριθμό; μου, 
τόν ήκουσα πού τόν έφώναξαν, χ’ έφυγα εύθύς, 
διά νά μήν έχω  συγχαρηκια καί άηδίαις. ’ Αλλά 
φαίνεται τό έμυρίσθηκεν ό κόσμος, άφοϋ τό έμαθε 
καί ό Δημήτρης.

—  Ού! διακόπτει Περδίκης ό νεώτερος· ο'λοι 
’ς τό χρηματιστήριον τό 'ξεύρουν.

—  Καί ποιός αριθμός έκέρδησε, παπάκη, έρωτά
ή δεσποινίς 'Ασπασία · μήπως είνε ό 'δικός μου; ί

—  "Ο χι, κόρη μου· είνε ό αριθμός π ο ύ ... Καί 
παρ' ολίγον ώλίσθαινεν εις τόβάραθρον ή γλω σ -
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σα τού Πβρδίκη. Ά λ λ ’  ό ευφυής Έ λ λ η ν  έκλονίσθη 
μόνον, χωρίς νά πέση, καί διορθών αμέσως τήν 
φράσιν του έξηκολούθησεν ατάραχος:

—  Από τούς αριθμούς πού είχα  φυλάξει εις 
:■ τό  γραφείον.

—  Έπήρες τήν ομολογίαν, πατέρα ;
| —  θ ά  'β γω  υστέρα νά πάγω  νά τήν πάρω-

"Εχω  καιρόν ώς τό  βράδυ..
Δέν διατρίβομεν είς λεπτομερή περιγραφήν τής 

άγαλλιάσεως ήτις νέμεται τόν οίκον Περδίκη. 
Δέν άναφέρομεν τά  πολυποίκιλα σχέδια άτινα 
φύονται είς έκαστου τήν κεφαλήν, ουδέ τάς μ ι
κρά; καί μεγάλα; απαιτήσεις αΐϊΐνες έπιπίπτουσι 
διά μιας καί ώς έξ ένέδρας κατά τώ ν εκατόν χ ι 
λιάδων, ούδέ τώ ν  υπηρετών τά  συγχαρητήρια, 
οίτινες είσορμώσι μετά μικρόν είς τή ν αίθουσαν, 
άλλος από τού μαγειρείου καί άλλος από τού 
υπερώου. Ό  αναγνώστης μαντεύει πάντα ταύτα 
ευκόλως, ύποθέτομεν άνδέ δυσκολεύεται είς τούτο, 
ας φαντασθή πρός σ τιγμήν, οτι αυτός έκέρδησε 
τόν πρώτον λαχνόν καί τά  μαντεύει αμέσως.

Ό  Περδίκης, σοβαρός τό φαινόμενο·/ καί ατά
ραχος, αποδέχεται τάς περί αύτόν εκδηλώσεις 
μ ετ’  ήρεμίας επικής, άρκείται δέ μόνον πραύ- 
νων τον γενικόν αναβρασμόν διά προσηνών τι- 
νων μειδιαμάτων καί ολίγων γενικών καί συν
τόμων φράσεων.

 Κ αλά ! θά ίδούμεν ! Μήν τρέχετε· υπομονή!
—  Ά !  είδες; υπολαμβάνει ή κυρία Περδίκη· 

’λησμόνησα νά σού δώσω δύο /ράμματα . . .  —  
Φέρ’ τα  μίαν στιγμήν, ’ Ασπασία. 'Επάνω είς τό 
τραπεζάκι τά  έβαλα.

Ή . δεσποινίς Περδίκη έκτελεΐ τήν μητρικήν πα
ραγγελίαν καί απέρχεται είς τό οωμάτιόν της 
ίνα συγυρισθή, αφού προηγουμένως έσφράγισε 
διά τρυφερωτάτου φιλήματος τή ν πατρικήν πα - 
ρειάν,κ’ έψιθύρισε σιγά είς τό ούς τού πατρόςτης:

—  θ ά  μού πάρης τόρα διδάσκαλον τής ιππασίας;
—  'Εγώ  δέν σέ φιλώ, πατέρα, λέγει ό Τηλέ

μαχος, διότι ξεύρω πώς δέν σ ’ άρέσει νά σέ φι
λούν, άλλά κύτταξε ! τό Παρίσι μου τό θέλω.

Καί ό ΙΙερδ'.κίδης εξέρχετα ι τού οίκου, άφού ά- 
! νήψε νέον σιγάρον, ένώ ή μήτηρ του φωνεί πρός 

αύτόν φ ιλοστόργως:
—  Μήν άργήσης είς τό γεύμα !
Ό  'Ιωάννης αποσφραγίζει τά δύο γράμματα
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χαΐ ώς άνθρωπος πρακτικός θεωρεί εύθύς αμέσως 
τάς ΰπογραφάς.

  « 'Η  έξαδέλφη σας Ε ύλαλ ία », λέγει μεγα
λοφώνως μέν άλλ ’ οίονεί πρός εαυτόν αποτεινό
μενος, μετά τήν άνάγνωσιν της πρώτης ύπογρα 
φής. Ποια είν' αυτή ή έξαδέλφη μας, προσθέτει 
μετά μικρόν, αποτεινόμενος προς τήν σύζυγόν 
του· δεν τήν βά ζε ι ό νους μου.

  Εύλαλία ! άπαντ^ εκείνη. Ο ϋ ! θά εϊνε τού
μπάρμπα Ή λ ία  ή κόρη- χήρα ή καϋμένη, . . .  
δευτέρα ανεψιά τής μαμάς.

Ή  κυρία Πηνελόπη άποκαλεΐ τήν μητέρα της 
μ α μ α τ  μετά τήν άνακάλυψιν τω ν γηπέδων εκεί
νων, περί ών έν αρχή έλέγομεν.

—  Λέν τήν γνω ρ ίζω , δέν τήν είδα ποτέ μου, 
υπολαμβάνει ό Ιωάννης.

 Ή λθ ’ ενα δυό φοραίς, . . θά την λησμόνη
σες. Καί τ ί  σου γράφει;

—  Τόρα θά ίδοΰμεν.
Καί ό Περδικης άναγινώσκει:
«  ’Αγαπητέ μου έξάδελφ-,

»  Ό  Γεωργάκης μού είπε τήν καλήν σας τύ- 
»  χην, καί σάς συγχαϊρομαι μέ δλην μου τήν 
μ καρδίαν. Έχάρηκα, σαν να ήμουν εγώ. Σού 
»  εύχομαι τού ’Αβραάμ καί τού ’ ίσαάκ τα  καλά,
»  καί σέ παρακαλώ νά ένθυμηθής εις αυτήν τή ν | 
»  περίστασιν καί τήν π τωχήν τήν έξαόέλφην σου.
»  "Ερχεται χειμώνας, καί ό καϋμένος ό Γεωργά- 
»  κης μου οέν έχει δεύτερον φόρεμα. Ό  Θεός νά 
»  σού τά  πληθαίνη, έςάοελφέ μου. Χαιρετίσμα- 
»  τα  εις τήν έξαδέλφην·

»  ή έξαδέλφη σου '

»  Ε ύ .Ια Λ ία . »

—  Νά τής στείλωμε τής καύμένης κάτι τ ί, 
λέγει συγκεκινημένος ό ’ Ιωάννης. Συγγενής , 
μας είνε.

Ή  κυρία Πηνελόπη, πολύ όλιγώτερον συγκε-  ̂
κινημένη, ήνοιγε τά  χείλη  πρός συζήτησιν τώ ν 
φιλανθρώπων διαθέσεων τού συζύγου της, δτε από 
τής αυλής τής οικίας εκρήγνυται αίφνης παράφω
νος αρμονία προχείρου οργανικής μουσικής, άπο- 
τελουμένης έξ ενός κλαρινέτου, μιάς κιθάρας καί 
μιας σάλπιγγος, καί μελπούσης άρρυθμόν τινα 
καί προκατακλυσμιαίαν πόλκαν, εις πανηγυρισμόν 
τής μεγάλης ί  μέρας.

—  Τά είπαν άλλοι! τά είπαν ά λλο ι! ιρωνεί όρ-
\ \ # · ' * 

γ :λη  προς τον υπηρέτην ή κυρία Πηνελόπη.
Δ ιώ ξέ του ς !

—  "Αφησε τους, ψυχή μου’ παρατηρεί μ εγα - 
θύμως ό Γιάγκος, π τω χο ί άνθρωποι είνε. Νά ! 
προσθέτει αμέσως στρεφόμενος πρός τόν υπηρέ
την, δός τους τρία  φράγκα, καί ’πές τους, τούς 
εύχαριστούμεν.

—  ’Αφέντη, καί εις άλλα ! ακούεται μετά μι
κρόν έξωθεν τριπλή καί ομόφωνος ευχή, πολύ 
άρμονικωτέρα τής π  ¡»τέρα ς  μουσική; συμφωνίας.

Οί μουσικοί απέρχονται καί ό Περδίκης άνα- 
γινώσκει τήν δευτέραν επ ιστολήν:

«  ’ Α ξιότιμε κύριε!

η Έπεκρότησα πάντοτε εις τήν πρόοδόν σας,
»  καί χαίρω, οτι πρώτος ίσως πάντων σπεύδω νά 
»  σάς έκφράσω τά εγκάρδια συγχαρητήριά μου 
»  διά τήν σημερινήν εύνοιαν τής τύχης. ’ Επί τη 
»  εύκαιρίφ δέ ταύτη συγχωρήσατέ με νά σάς 
»  ενοχλήσω με μικράν τινα παράκλησιν. Έ χ ω  
»  ανάγκην μικρού δανείου τριών χιλιάδων βράχ
ο μών, διά νά ετοιμάσω τά  ενδύματα τής θυγα- 
«  τρός μου τήν οποίαν νυμφεύω μετά ένα μήνα.
»  Λεν έχω  άλλην ασφάλειαν εκτός τής ύπογρα- 
»  φής μου. 'Γποθέτω δέ, ότι σείς ό όποιος τόσον 
ο μέ γνω ρ ίζετε, γνω ρ ίζετε  επίσης ο τι είνε ύπο- 
»  γραφή τίμιου ανθρώπου. ’ Ε λπ ίζω  νά μού ά - 
»  παντήσετε δύο λέξεις εύνοϊκάς.

»  "Ολος ύμέτερος 

Θ . Ξ,ν.Ιούδης »■

—  Λύτός πού ήτον βουλευτής μιά φορά; έρωτά 
ή κυρία ΓΙερδίκη.

  Αύτότατος! λέγε ι προτάσσων συνεσταλ
μένα τά χείλη  του καί έπινεύων σοβαρώς τήν κε
φαλήν ό σύζυγός της. Τόν ενθυμούμαι έδώ καί 
πέντε χ ρ ό ν ια . . .  πώς αλλάζουν οί καιροί! ’Ή 
θελε πολιτικά, βλέπεις! Τόν έπιασε ή μυίγα νά 
κάμη επιρροήν, διά νά γείνη  υπουργός. Ε ίχε με
ρικά παραοάκια· τού τάφαγαν οί κομματάρχαι, καί 
τόρα δέν έχει νά κάμη τ ’ άσπρόρρουχα τής κό
ρης του.

  Καί Ο μ ω ς  κάθε βράδυ, παρατηρεί ή Κ.
Πηνελόπη, ένώ μειδίαμα όξύγλυκυ κυμαίνει τόν 
επί τού άδρού της χείλους έπανθούντα μύστακα, 
κάθε βράδυ ή κυρία του μέ τα ίς κόραις του είνε 
ή πρώτη καί καλλίτερη εις τό Φάληρον- Πώς 
τά  καταφέρουν ;

  "Ο ,τι νά σου πώ σέ γελώ . Ποιος ξεύρει
πόσα τέτο ια  γράμματα θά έχη ώς τόρα γραμ
μένα ό άνδρας της.

  Αί, καί θά τού δάνείσης 'τόρα σύ . . . ;
  Νά ίδούμεν. “Αν έχη ασφάλειαν . .
  ’ Αφού σού γράφει δ ,τ ι δέν έχει άλλην από

τήν υπογραφήν του.
—  Αυτό είνε ένας λόγος. "Ολοι εις τήν αρχήν 

έ τσ ι λέγουν. Κάτι θά τού βρίσκεται.
Τήν στιγμήν εκείνην κρούεται ή Ούρα, καί 

μ ε τ ’  ολίγον εισέρχεται ό υπηρέτης λέγων:
  Αύθέντη, ένας κύριος σάς ζη τεί.
  Πήγαινέ τον ’ ς τήν σάλα! παραγγέλλει ή

κυρία.
Ό  Περδίκης εξέρχεται καί μετά τινα λεπτά 

επιστρέφει φωνών Ιν αγανακτήσει:
  Α ί !  μέ παρασκότισαν!
 ΙΙοιός ήτον ; έρωτά περιέργως ή σύζυγός του.
 Δέν τόν γνωρίζεις· ένας παλαιός φίλος μου.

Ό  ΙΙερδίκης άποσιωπά εντελώς οτι ό παλαιό;
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φίλος του συνυπηρέτει ποτέ μ ε τ ’  αύτού έν τώ  
αύτψ καφενείιρ.

_  Καί τ ί  σέ ήθελε ;
—  Τί μέ ήθελε ! δέν τό  καταλαμβάνεις; “ Ηθε

λε νά τού βάλω χ ρ ή μ α τα ... ν’  άνοιξη καφενεϊον.
—  Μή χειρότερα. Δανεικά τά  ήθελε ;
—  ΤΑ , μ π ά ! Ή θελε  νά με κάμη σύντροφον.
Ή  κυρία Πηνελόπη διαρρήγνυται εις άσβε

στου γέλω τα , ό δέ ’ Ιωάννης ετο ιμά ζετα ι ν’ άνα- 
χωρήση, ί’να μεταβή εις παραλαβήν τής ευτυ
χούς ομολογίας του, οτε ό υπηρέτης εισέρχεται 
καί πάλιν εις τήν αίθουσαν, φέρων διά τής μιάς 
χειρός επιστολήν, καί κρατών διά τής άλλης ύπερ- 
μέγεθες δέμα βιβλίων.

—  Τ ί είνε πάλι αυτά! έρωτά ό Περδίκης.
 "Ενα παιδί τά  έφερε. Είνε έξω, καί περι

μένει, λέγει, άπάντησιν.
Ό  Γιάγκος άνοίγει τό  γράμμα καί άναγινώ- 

σκει :
«  Εύγενέστατε κύριε.
»  Ή  τιμή  μου είνε εις χεϊρας εχθρού μου. Πού 

»  νά φαντασθώ ό ταλαίπωρος, ποια ήμέρα μού 
)) εξημερώνει. Δ ιά  σάς έμειδίασε σήμερον ή τύχη·
»  δΓ εμέ, άλλοίμονον ! ή τύχη  δέν έχει πλέον 
»  μειδιάματα. ΔΓ  έκατόν δραχμάς γελοίας, δΓ 
»  εκατόν γελοίας δραχμάς κινδυνεύει ή προσω- 
»  πική μου ελευθερία. Αύτάς τάς δραχμάς τάς 
μ ζη τώ  άπό σάς. Μή μού είπήτε όχ ι, μή μού 
»  τό είπήτε ! Ή  ευτυχία είνε φιλάνθρωπος καί 
»  γενναία. Δέν σάς ζη τώ  έλεος. Σάς σ τέλλω  εί- 
»  κοσιν αντίτυπα τώ ν ποιημάτων μου. Ά δελφ ώ - 
»  σατε τήν μούσάν μου μέ τον πΛούτόν σας. Ό  
»  κομιστής αναμένει άπάντησιν.

»  Συννεφάκος » .
—  Συννεφάκος; έρωτά ή Κ. Περδίκη, ποιος

τ » * /
Ε ίν  αυτός ;

—  Έ νας κακομοίρης...
—  Καί τ ί  δουλειάν κάμνει;
—  Δέν τό ήκουσες άπό τό γράμμα του- σ τί

χους γράφει.
—  Καλά, γράφει στίχους, τό έκατάλαβα- άλλά 

τί έργον έχει ; πώς ζή  ; Οί σ τίχο ι του δέν πι
στεύω νά τον τρέφουν.

—  Πουλεί τά  βιβλία του, δταν εύρη άγορα- , 
στάς, δανείζεται άπό κανένα, ό όποιος δέν τού 
έδάνεισε άλλην φοράν, γράφει γράμματα συγκι
νητικά. . .

—  Τί νά είπώ τού παιδιού, άφέντη, πού σ τέ 
κει έξω ; έρωτίρ, δειλώς διακόπτων, ό υπηρέτης.

—  Νά! άπαντά ό Περδίκης μεγαλοπρεπώς. 
Δός του ένα πεντάρι, καί δός του καί τά  βιβλία 
του ’πίσω. Τόν ευχαριστούμε, ’ πές, πολύ, άλλά 
δέν έχομε ’ς τό σπ ίτι βιβλιοθήκη νά τά  βά- 
λωμε.

—  Ή  ώρα περνά, προσθέτει, στρεφόμενος 
πρός τήν σύζυγόν του, κ’ έγώ  πρέπει νά ’πάγω 
νά φροντίσω διά τή ν ομολογίαν μου.

—  Δέν έχεις τόρα καιρόν, παραττρεί ή κυρία. 
Τό τραπέζι είνε στρωμένον. ’’Αφησε· πηγαίνεις 
τό απομεσήμερο·/.

—  Δέν σού λέγω  . . . , άλλά ήθελα νά τε 
λειώσω μίαν ώραν άρχήτερα. Δέν ήξεύρει κανείς 
τ ι  ήμπορεΐ νά συμβή.

—  Τ ί θά συμβή ; Α ί  όμολογίαι είνε κατατε- 
θειμέναι, λέγουν τά  γραμμάτια , εις τό  τραπεζι
τικόν κατάστημα τού κ. Μαυρίδου. "Εως τό βρά
δυ έχεις καιρόν νά παραλάβης τόν αριθμόν μας.

—  "Ολα αυτά είνε καλά καί άγια, άλλά καμ- 
μιά φορά . . . Έ γ ώ  λέγω  νά πεταχθώ  μ ίαν σ τ ιγ 
μήν. Δέν θ’ αργήσω.

Καί ό Γιάγκος λαμβάνει τόν πΐλόν του καί 
κατευθύνεται πρός τήν θύραν, ένφ ή σύζυγός του 
φωνάζει κατόπιν του :

—  Μήν άργήσης.
 Δέν π ιστεύω· αν δμως αργήσω, μή μέ

περιμένετε.
Ό  Περδίκης άνοίγει τήν έξώθυραν, άλλά 

συναντάται έπί τής φλιάς πρός άνθρωπόν τινα  
παραδόξου εξωτερικού, δστις τή ν αυτήν εκείνην 
στιγμήν έκρουε τήν θύραν.

Ό  επισκέπτης είνε υψηλού μάλλον άναστή- 
ματος, ισχνός ώς οί Λ επ το ί κα ι άνεμόιρθοροι 
στάχεις τού ενυπνίου τού Φαραώ, ¡ίυπαρός τήν 
ενδυμασίαν, αξύριστος, άνιπτος, καί θρασύς τό 
ήθος μ’ δλην αύτού τήν φαινομένην κατάπτωσιν.

—  Τ ί άγαπάτε ; έρωτά ό ’ Ιωάννης.
—  Έ δώ  κατοικεί δ Κ. Περδίκης;
—  Μ άλιστα, έγώ  είμαι. Τ ί άγαπάτε;
  ΤΑ ! ή ευγενία σας είσθε; ’Έ χ ω  πολλήν

εύχαρίστησιν.
Καί ό άνιπτος κύριος δράττετα ι διά τώ ν £υ- 

παρών του δακτύλων τής χειρός τού Ίωάννου 
καί σείει αυτήν μετά προδήλου συγκινήσεως, προσ
θέτων,

—  Έπεθύμουν νά σάς ομιλήσω μίαν στιγμήν 
ιδιαιτέρως.

—  Μέ συγχωρεΐτε . . δεν έχω  τόρα καιρόν, 
έχω  κάπου νά ’πάγω, καί βιάζομαι . . .  , άπαντφ 
ό Περδίκης έξερχόμενος εις τήν οδόν καί παρα- 
κολουθούμενος υπό τού άγνώστου. ’’Αν ήθέλατε

1 νά περάσετε άργότερα . . πρός τό εσπέρας . . —  
Ποιος είσθε, παρακαλώ; δέν έχω  τήν τιμήν . . .

  Είμαι δημοσιογράφος! άπαντ^ ό άγνωστος
μετά πολλής αΰταρκείας. Εκδίδω τήν 'Α .Ιο γ ό -  

1 μϋί)·α>·, σατυρικήν εφημερίδα. . . —  τήν γνωρί
ζε τε , βέβαια ;

  Άκού τ’ έκει; τή ν  άγοράζω τακτικώτατα
καί μέ διασκεδάζει πολύ. Τού λόγου σας λοιπόν 
είσθε ό συντάκτης ; Χαίρομαι, χαίρομαι !

  Ευχαριστώ.
  Καί τ ί  ήμπορώ νά σάς χρησιμεύσω ; έρω-

τφ ό ’ Ιωάννης, μέ ήθος άνθοώπου κερδήσαντος 
εκατόν χιλιάδας δραχμών, καί διατεθειμένου νά 
προστατεύση κάπως τήν δημοσιογραφίαν.
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—  Να μού χρησιμεύσετε ; σείς εις εμέ ; άντε- 
ρωτά ό εκδότης:τού σατυρικού φύλλου, μειδιών έν 
πλήρει καί κδιχπτώπω συνειδήσει τής ισχύος του. 
Τίποτε επί τού παρόντος. ’Εγώ ήμπορώ νά σας 
χρησιμεύσω, καί δια τούτοζήλθα νά σάς ίδώ... 
νά συνεννοηθώμεν, αν θέλετε.

—  Μέ μεγάλην μου εύχαρίστησιν, άπαντα ό 
μεσίτης, καί ανακόπτει πρός στιγμήν τό βήμά 
τού. Περί τίνος πρόκειται;

  Κύριε Περδίκη, υπολαμβάνει ό δημοσιο
γράφος, έχετε εχθρούς !

—  Ήμπορεΐ. Κόσμος είνε αυτός. Καί φίλους 
έχει κανείς καί εχθρούς . . .

—  Ναι, βέβαια, βέβαια. Άλλα τού λόγου σας 
έχετε κακούς εχθρούς. Σάς κατατρέχουν πολύ, 
σάς κακολογούν, θέλουν νά σάς βλάψουν εις τήν 
κοινωνίαν. Χθες μού έφεραν μίαν διατριβήν εναν
τίον σας τρομεράν !

—  Διατριβήν εναντίον μου; καί τί έχουν νά 
μού εΐποϋν;

  Φοβερά πράγματα. Διακόσια φράγκα πλη
ρώνουν νά τήν καταχωρίσω. ’Αλλά εγώ δέν ήθέ- 
λησα νά τέ κάμω, πριν συνεννοηθώ μαζύ σας. 
’Όπως αυτοί έχουν τόσον συμφέρον ά δημοσίευ- 
θή ή διατριβή των, Γσως έχετε καί σείς, έσυλ- 
λογίσθηκα, νά μή δημοσιευθή. Ώστε. . . .  αν 
θέλετε...

—  Τί νά θέλω ;
—  Νά μή δημοσιεύσω τήν διατριβήν των...
—  Δέν μέ μέλει. Δημοσίευσε, άδελφέ, δ,τι 

θέλεις. Δέν ιδρώνει εμένα τό αυτί μου άπό αύτά 
τά πράγματα. Δέν μ’ έκαμε ό τύπος δ,τι έγει- 
\α, ούτε θά μέ χαλάση απ' δ,τι είμαι. Αυτά είνε 
διά τούς κουτούς.

—  Νομίζω, άπατάσθε, κύριε Περδίκη. ’Εγώ, 
μέ πολύ όλιγωτέραν θυσίαν έκ μέρο ς σας θά 
έπεθύμουν νά μή φανούν εις τήν δημοσιότητα ..—  
όπιος δήποτε δυσάρεστου πράγμα θά ήνε...—  Μέ 
πενήντα φράγκα μόνον. ..

Ό Περδίκη; ίσταται καί πάλιν, διότι έφθασεν 
ήδη πλησίον τού τραπεζιτικού γραφείου, οθίν ή- 
γόρασε τήν ομολογίαν του. Ή μορφή του γίνεται 
κάπως σκεπτική, άλλ' αιθριάζει αμέσως. Τά πεν- 
τήκοντα φράγκα δέν τού φαίνονται πολλά, συλ
λογίζεται δε ώς φρόνιμος άνθρωπος και πεπει
ραμένος "Ελλην, ότι καλλίτερον είνε νά μή γείνη 
περί αυτού λόγος δημοσιογραφικός.

—  Δέν μού λέγεις, αδελφέ, φωνεΐ τέλος φαι- 
δρώς πρός τόν δημοσιογράφον, δτι θέλεις πενήν
τα φράγκα; Νά τα, μάτια μου! προσθέτει, έξά- 
γων αύτά έκ τού χαρτοφυλακίου του· πάρτα καί 
μέ ’γειά σου 1 Πιέ, άν θέλης καί μίαν παραπάνω 
εις τήν τύχην μου. 'Ξεύρεις έκέρόησα σήμερον 
τόν πρώτον λαχνόν.

_ Τ ά  έγνώριζα! άπαντά σοβαρός ό ίθύντωρ 
τής κοινής γνώμης, καί απέρχεται ύπόπτερος.

Σ Τ ’

Ί1 κυρία Πηνελόπη, ήν άφήκαμεν μόνην πρό 
μικρού, /.αμβάνει έν μυθιστόρημα, κάθηται νωχε- 
λώς επί τού ανακλίντρου καί άναγινώσκει. Άλλ' 
άναγινώσκει μηχανικώς, χωρίς σχεδόν ν' άντι- 
λαμβάνεται. Ό νούς της είνε αλλού. Αί εκατόν 
χιλιάδες παρεμβαίνουσι διαρκώς μεταξύ των 
οφθαλμών της καί τών γραμμών τού βιβλίου, καί 
ή φαντασία της μεθίπταται άπό σχεδίου εις 
σχέδιον καί άπό έπινο’ας εις έπινοιαν. Τό προσ
φιλέστερου δμως τών ονείρων άτινα πλάττει γρη- 
γορούσα ή κυρία Περδίκη, είνε νά ταξειδεύση. 
Άφότου ένυμφεύθη δέν είδεν Ευρώπην. Καί τήν 
έπεθύμει τόσον, δτε ήτο έτι δεσποινίς! Προσε- 
πάθησεν επανειλημμένως νά πείση εις τούτο τόν 
σύζυγόν της, άφ' δτου μάλιστα ήρχισαν τιμώμε
να καί ΰπερτιμώμενα τά άνακαλυφθέντα εκείνα 
γήπεδα. Άλλ’ ό Οερδίκης είνε πρακτικός άνθρωπος

—  Τά χρήματα, άπήντα πάντοτε, πού ’ξο
δεύονται ’ς τό ταξείδι, δέν φέρνουν τόκο. (

Καί ή Πηνελόπη παρητεϊτο ακόυσα τών σχε
δίων της καί κατέπνιγε πρός ώραν τούς πόθους της.

Τόρα δμως, τόρα δέν έχει πλέον ό Ι’ιάγκος νά 
νά είπη τίποτε. Θά τής οώση βεβαίως δέκα χι
λιάδας, νά μεταβή τουλάχιστον έως τούς Παρι- 
σίους. ’Εκεί θά κάμη καί τά χειμερινά της ενδύ
ματα, καλλίτερα, εννοείται, καί εύθηνότερα παρά 
εις τάς Αθήνας, καί θά εχη τοιουτοτρόπως καί 
οικονομίαν·

Κατά φυσικώτατον δε συνειρμόν ιδεών αρχί
ζει αμέσως ή κυρία ΙΙερδίκη νά δημιουργή έσθή- 
τας, καί επανωφόρια, καί πίλους, καί πέτασους, 
καί τρίχαπτα, καί ταινίας, νά κόπτη, νά ράπτη, 
νά σύμφωνη τιμάς, νά όοκιμάζη φορέματα ενώ
πιον μεγάλων κατόπτρων, διπλών καί τριπλών, 
νά κομψεύεται έπιχαρίτως ενώπιον τών παρισι
νών ραπτριών και νά άκούη μετά προσπεποιημέ- 
νης καί μετριόφρονος αίδούς τάς πρός τά σωμα
τικά της κάλλη κολακείας των.

Άπό τού ευχάριστου αυτού ονείρου άφυπνίζει 
αύτήν αίφνης ό υίός της, έπιστρέφων άπό τού 
καφενείου οπου έπαιζε σφαιριστηρίου, καί φωνών 
άπό τής θύρας:

—  Ά , μητέρα! ’ξεύρεις δτι τό πράγμα άρχισε 
νά γίνεται άστεΐον:

—  Τί είνε, παιδί μου;
—  "Ολοι οί φίλοι μου ήθελαν νά τούς κάμω 

τό γεύμα. "Αλλοι ήθελαν δανεικά, άλλοι.. .
Ό Περδικίδης άποσιωπφ, δτι oí ά .ϊ.Ιο ι αυτοί 

εζήτουν τήν επιστροφήν οανεισθέντων.
—  Σάν νά είχα κερδήσει εγώ, προσθέτει μετ 

ολίγον, τόν πρώτον λαχνόν,
—  Τόν καύμένον τόν Τηλέμαχον ! έννοια σου 

σύ, καί θά πώ εγώ τού μπαμπά σου νά σού δώση 
κάτι τί διά τά έκτακτα σου έξοδα.

— . Κ ' εμένα, μαμάκα, έρωτά ή τήν στιγμήν
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εκείνην άκριβώς εισερχόμενη Ασπασία, δέν θά 
μού πέση τίποτε άπό ταίς εκατόν;

Πριν ή άπαντήση ή Κυρία Περδίκη, εισέρχεται 
ό υπηρέτης, κομίζων δύο έπιστολάς καί μίαν κο- 
λοσσιαίαν άνθοδέσμην.

—  Ακόμη γράμματα; φωνεΐ ή οικοδέσποινα 
Καλά! Βάλε τα^έκεί, επάνω εις τό τραπέζι. Καί 
αυτό τό μπουκέτο ποιος τό έφερε;

—  Ό περιβολάρης, κυρία. Σάς συγχαίρεται, 
λέγει, καί εις άλλα.

—  Τό πήρε καί αύτός μυρωδιά; μή χειρότερα! 
παρατηρεί ό Τηλέμαχος.

—  Δός του πέντε φράγκα, Νικόλα, καί πές του, 
τόν εύχαριστούμεν.

Μόλις έξήλθεν ό Νικόλας, καί παρίσταται εις 
τήν θύραν τού εστιατορίου άνθρωπός τις τού λαού, 
χυδαίαν έχων τήν δψ'.ν καί τάς κνήμης γυμνάς, 
κοντά; δε κα! στενάς φορών άναξυρίδας μέχρι γο
νάτων, έφεστρίδα μέ διπλήν σειράν σφαιροειδών 
καί θυσσανωτών κομβίων καί πέτασσον έκ πιλή
ματος άμορφον καί άποτετριμμένον. Διά τής μιά; 
αΰτού χειρός κρατεί ράβδον χονδράν, διά τής άλ
λης δε άναλικνίζει άπό τών τεσσάρων του άκρων 
μανόύλιον ¡ίυπαρόν, εις ου τό βάθος κροταλίζου- 
σιν ολίγα κέρματα.

_  Καλώς τάχαίρεσθε, κυρά ! λέγει ό νέηλυς, 
βλέπων έστρωμένην τήν τράπεζαν. Ό θεός νά 
σάς νά πληθαίνη! τό μάθαμε δά κάτω ’ς τό πα
ζάρι δλο'. μας, καί τό καταχαρήκαμε, μάρτυς 
μου ό θεός! τού άξιζε τού Κύρ Γιάγ/ου, αλήθεια, 
γιατ’ είνε καλός άνθρωπος καί καλός πατριώτης. 
Αί! 'ς τής άλλάις έκλογσίς θά τόν έχωμε πρώ
το σύμβουλο, χωρίς άλλο.

  Εύχαριστούμεν, άπαντά δειλώς ή κυρία
Πηνελόπη, πτοουμένη σχεδόν τήν προστατευτικήν 
εκείνην οικειότητα τής φράσεω;· καί προσθέτει 
αμέσως:

  Τί αγαπάτε; τόν Γιάγκο θέλετε; δέν ήλθ’
άκόμη.

  Δέν πειράζει, κυρά ! αφού είσθε ά. ευγενία
σας, τό ίδιο κάμνει. Είνε γιά μιά φτωχή οικογέ
νεια . . . 8,τι προαιρείται ό καθείς . . .

Καί ό μέλλων κομματάρχης τού Κ. Περδίκη 
άνοιγε·, διά τών δυό του χειρών τάς άκρας τού 
μανδηλίου καί πλησιάζει δύο βήματα πρός τήν 
οικοδέσποιναν.

—  Νικόλα ! φωνάζει ή κυρία· δόσε πέντε 
φράγκα τού κυρίου . . .  —  πώς ονομάζεσθε, πα
ρακαλώ ;

—  Κωνσταντίνος Φυσέκης, κυρά!
  Τού κυρίου Κωνσταντίνου.
—  Όχι νά μού τά δώση, κυρά, όχι! 'Σ  τό 

μανδήλι νά τά ρίξη παρακαλώ. Αύτά είνε χρή
ματα ιερά, κ' εγώ δέν τά πιάνω 'ς τό χέ
ρι μου.

Ό Νικόλας άποθέτει εις τό μανδήλιον τό πεν- | 
τάφραγκον, άτενΐζων έκφραστικώτατον καί γνώ

ριμον βλέμμα έπί τόν ενσυνείδητον ερανιστήν, 
δστις άποχαιρετά καί άπέρχεται.

 Ξεύρεις, μητέρα, δτι άν πηγαίνη έτσι τέ
πράγμα, αί εκατόν χιλάδες θά γείνουν πολύ γρή
γορα παραμύθι ;

  Αί, καλά ! άπαντά μειδιώσα ή μητηρ του.
Ό άνθρωπος πρέπει νά βοηθή, οταν ήμπορή καί 
όσον ήμπορεΐ. Μ' εκατόν καί μέ διακόσια φράγ
κα δέν θά μάς ’λιγοστεύσουν, παιδί μου, κ’ έν
νοια σου.

_  ’Εμένα μού έρχεται μία ιδέα, υπολαμβά
νει ό νεαρός Περδίκης, διαρρηγνύμενος εις γέλωτα. 
Νά βάλωμε μίαν είδοποίησιν αύριον εις τήν εφη
μερίδα, δτι παρακαταθέτομεν τό ποσόν εις ένα 
συμβολαιογράφον, εις μίαν τράπεζαν, —  άδιά-
φορον πού καί να κοπιάση ό κόσμος νά παίρ-
νη, ώς πού νά τελειώσουν. Έτσι'μού φαίνεται, 
θά εύρούμε τουλάχιστον τήν ησυχίαν μας.

—  Στάσου δά πρώτα νά ταίς πάρωμεν, καί 
ύστερα σκεπτόμεθα, άπαντά, γελώσα έπίση; ή 
!*ήτηρ·

  Ού καϋμένε Τηλέμαχε ! λέγει ή δεσποινίς
Ασπασία, τί άνοησίαις πού λές!

 Κύτταξε πού τό πίστευσε κ’ εφοβήθηκε !
υπολαμβάνει αίφνης καί γελά ίτι θορυβωδέστε- 
ρον. "Εννοια σου, Άσπασάκι ! έννοια σου, καί ό 
μπαμπάς τέτοιους χωρατάδες άνοστους δέν τούς 
κάμνει. Αλήθεια, μητέρα, δέν τρώμε ; Είνε μία 
περασμένη.

Ζ '

Ή οικογένεια Περδίκη άπέκαμε νά περιμένη 
τόν αρχηγόν αυτής καί κάθηται εις τήν τράπεζαν.

Τό γεύμα, εννοείται, είνε φαιδρότατον, καί 
οί δαιτυμόνες όμιλητικώτατοι.

Ή Κ. Πηνελόπη υψώνει ήδη τό]^οτήριόν 
της, προπίνουσα εις υγείαν τού συζύγου της .καί 
εύχομένη χα ι ει;· ά .Ι.Ια , ότε ό Περδίκης ανοίγει 
παταγωδώς τήν θύραν καί ενσκήπτει ώς κεραυνός 
εις τήν αίθουσαν. Ή μορφή του είνε πορφυρά, οί 
οφθαλμοί του απλανείς, τό βήμά του βαρύ, καί 
αί χεϊρές του κινούνται ώς πτέρυγες ανεμομύλου. 
Δέν λέγει λέξιν, άλλά καταπίπτει έπί μιας καθέ- 
δρας, καί άσθμαινει κοπιωδώς, ώς φύσα σιδη- 
ρουργείου.

  Τί είνε ; φωνεΐ άναπηδώσα άπό τής έδρας
της ή σύζυγός του. Τί τρέχει ; τί έπαθες;

Ό Περδίκης προσπαθεί νά όμιλήση, άλλ' 
ή φωνή του εκπνέει εις τόν λάρυγγα του.

—  Δός μου εδώ ένα ποτήρι νερό, Ασπασία! 
κραυγάζει ή Κ. Πηνελόπη . Γρήγορα ! ’Έλα !

Καί ποτίζει τρυφερώς τόν συμβίον της.
—  Μά τί τρέχει λοιπόν; λέγε μου ! έρωτα 

καί πάλιν.
  Τί νά τρέχη, αδελφή, άιταντφ τέλος, ανα-

κτών τήν φωνήν του ό Ιωάννης. Τό κέρδος μας...
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—  Αί;
—  Έγεινε ...
—  Ti;
 Κα- πνός !
—  Με τά σωστά σου είσαι ; τί είν' αυτά ; τί 

'θ είπή : έγεινε καπνός ;
—  θά είπή, οτι ή ομολογία μας δεν είχε 

πληρωμένων τήν τελευταίαν δόσιν.
  Και τί μ’ αύτό ;
Δέν είνε άκριβώς γνωστόν, τί άπήντησεν ό 

Περδίκης είςτήν έρώτησιν ταύτηντής συζύγουτου.

Α γ γ ε λ ο γ  Β λ ά χ ο ς .

Η ΑΙΙΟΛΕΣΘΕΙΣΑ.
[  Μ υθ ισ το ρ ία  τή ς  Κ υ ρ ία ς  H e n r y  G r c v i l l e .

Μ ίτά φ ρ α σ ις  Π .  I .  Φ έρμπ ου ] .

ΙΑ  ’

Έπήλθον αί διακοπαί τών μαθημάτων, καί ή 
Λουίζα, έχουσα τήν έπαρσιν κόρης συμπληρω- 
σάσης τό δέκατον πέμπτον έτος τής ηλικίας της, 
έπανήλθεν εις τήν μητρικήν οικίαν. Έτο ώς καί 
πριν ολίγον τι ισχνή, αλλά τό πρόσωπόν της 
έφαίνετο δτι θά γίνη εύάρεστον, καίτοι προφανώς 
ή φύσις τήν είχε προωρισμένην νά μή ύπερβή τό 
μέτριον.

Ή Μαρκέλλα μετά πολλής χαράς είοεν έπαν- 
ελθούσαν τήν Λουίζαν. Ή άγνή ψυχή της ουδό
λως ύπώπτευε τά κακά αισθήματα, καί ή Λουίζα 
ήτο ή πρώτη αυτής εύεργέτρια. "Οτε τό έρημον 
παιδίον είπε «  Κυρίαν » τήν κυρίαν Φαβρού, σφό 
δρα έξοργισθείσαν ένεκα τούτου, τήν είπεν ουχί 
διότι κατεπιέζετο ύπ’ αυτής, ούδε ΐν’ άποδείξη τήν 
άγανάκτησίν της, άλλ’ άπλώς διότι ένόησεν δτι, 
επειδή δέν ήτο μήτηρ της, δεν ώφειλε καί νά την 
λέγη μητέρα. Ή Μαρκέλλα ήτο ειλικρινής καί 
δεν ήδϋνατο ο.δέ ήθελε νά ψεύδηται πρός τούς 
άλλους πολύ δε μάλλον πρός έαυτήν.

Άλλ’, ώς είχε προίδη ή κυρά Ζαλίνη, ή Λουί
ζα μετ’ ού πολύ εύρε τήν μητρικήν οικίαν πάρα 
πολύ μικράν. 'U κλίνη τής Μαρκέλλας, ήτις μέ
χρι τοΰδε συμμετείχε τού μόνου ύπάρχοντος δω
ματίου, έξωρίσθη εις μικρόν τι σκοτεινόν δωμά- 
μάτιον, καί άντ’ αυτής έστησαν μικράν κλίνην 
νεάνιδος κομψοτάτην, δώρον μητρικόν άποσπα- 
σθέν διά μυρίων θωπειών καί κολακειών. Ή κο- 
ρασίς ούοέν είπε, διότι κατά μικρόν κατελάμβα- 
νεν αυτήν αίσθημα βαθύ ταπεινώσεως, καί ή ού- 
δένεια τού άθλιου βίου της τού άνευ τινός έλπίδος I 
παρίστατο ενώπιον της όσημέραι εΰκρινεστέρα. 
Ή δέ Λουίζα δεν άπέκρυπτε τάς σχέσεις της· τό 
παρθεναγωγείου, ώς συνήθως, έπέχρισε μεν αυ
τήν δι' εξωτερικής τίνος λαμπρότητας καί κομ- 
ψότητος περί τό φέρεσθαι, άλλ' δμως άνέπτυξε |

τά ιρυσικά έλαττώματά της. Πάσα εσωτερική μα
θήτρια περί ούδενός άλλου φροντίζει ή περί αυ
τής καί μόνης, αί πράξεις της αυτήν καί μόνην 
ένδιαφέρουσιν, άρκείται μόνον εις τό νά μή πα- 
ραβαίνη τον κανονισμόν τού σχολείου, τά πάντα 
άναφέρει πρός ιδίαν αυτής ώφέλειαν, συχνάκις 
δε καταλαμβάνει αυτήν ή φιλαυτία τού κοχλίου.

Τοιαύτη τις έγένετο καί ή Λουίζα- πλήν δέ 
τούτου τοσούτον ολίγον έφρδντιζε περί τού πλη
σίον της, ώστε έλεγε τάς παρατηρήσεις της γε- 
γωνυία τή φωνή, καί οΰτω πως ή Μαρκέλλα 
έμαθε πρώτον δτι είχε στόμα μέγα, δτι αίχείρές 
της ήσαν μαύραι, δτι ήτο άσχημος κτλ. Λα- 

ι βούσα δέ γνώσιν τών αυτόχρημα εξωτερικών τού
των άτελειών, έστέναξε καί δέν ελυπήθη περισ
σότερον. ’Αλλά μετ' ού πολύ ήσθάνθη σφοδροτά- 
την ενδόμυχον προσβολήν, καί σφοδρά δρεξις πρός 
άποστασίαν τήν κατέλαβε, λανθάνουσα μέν, άλλ' 
δμως έτοιμη νά έκδηλωθή τήν ημέραν καθ’ ήν 

| ήθελόν την προκαλέση ζωηρώς.
—  Δέν θέλω πλέον νά μ’ όμιλής ένικώς, είπε 

πρωίαν τινά ή Λουίζα. Χθές μου ώμίλησες ένι
κώς εμπρός εις τήν γυναίκα τού σιδηροπώλου. 
Πρόσεξε καί εγώ δέν τα θέλω αύτά τά πράγ
ματα.

—  ΙΙολύ καλά, κυρία, είπεν ή μικρά, έρυθριώ- 
σα έξ αίόούς.

—  Καί διατί α κυρία;» σού 'κακοφάνη; τούτο 
δά μας έλειπε!

Ή Λουίζα συνωφρυώθη καί έλαβεν ήθος αυ
στηρόν. “Επειτα δέ πραϋνομένη:

—  Μά τό ναι, είπε, δέν είνε καί κακόν. "Ας 
είνε, λέγε με κυρίαν· είνε αξιοπρεπέστερου.

Καί ταύτα λέγουσα ή κυρία Λουίζα κατέβη χ· 
δουσα ταπεινή τη φωνή ασμά τι νέον, ή δε μικρά 
ορφανή ήκολούθησεν αυτήν διά τού βλέμματος 
αισθανομένη θαυμασμόν άμα καί λύπην. Άλλ’ 
έσεισε τήν κεφαλήν καί έξηκολούθησε τό έργον 
της, δπερ ήτο νά καθαρίζη τό δωμάτιον, άφ' ού 
ή Λουίζα καί ή μήτηρ της έστρωνον τάς κλί- 
νας των.

Ή ημέρα αύτη κακώς άρχϊσασα δέν έμελλε 
νά είνε αίσια εις τήν Μαρκέλλαν, διότι κατά τήν 
ώραν τού γεύματος έθραυσε δυστυχώς πινάκιον.

—  Βέβαια σύ δέν τα πληρώνεις, είπε μετά 
τραχύτητος ή κυρία Φαβρού.

—  Έχει ακριβά ; ήρώτησε μετ’ άθψότητος ή 
Μαρκέλλα.

'Οσάκις έξετέλει θελήματα έλ.άμβανε πέντε, 
δέκα λεπτά. “Ελεγε λοιπόν δτι, οικονομούσα τά 
λεπτά ταύτα, ήθελε δυνηθή ίσως νά άντικαταστή- 
ση τό θραυσθέν.

—  Δέν είνε 'δική σου δουλειά ! είπεν άποτό- 
μως ή κυρία της, ήτις δέν ήθελε νά όμολογήση 
δτι τό θραυσθέν πρόστυχου πήλινον πινάκιον έτι- 
μάτο είκοσι μόνον λεπτών.

ν — Κύτταξέ την έκεϊ τήν αύθάδη, είπεν ή Λουί-
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ζα προσερχομένη εις επικουρίαν τής μητρόςτης.
—  Δέν ήρώτησα άπό αύθάδειαν, άπεκρίθη ή 

Μαρκέλλα, ήθελα νά μάθω.
Άλλά πριν είπη τήν τελευταίαν λέξιν, έρραπί- 

σθη ϋπό τής Λουίζης.
  Γλωσσού!
—  Μή με κτυπάτε, κυρία Λουίζα ! άνεφώνη- 

σεν ή Μαρκέλλα, άνορθωθείσα επί τή προσβολή 
ταύτη. “Ο.! μή με κτυπάτε!

Ή τρέμουσα φωνή τής Μαρκέλλας δέν έξέ- 
φραζεν ικεσίαν, άλλά φανεράν άμυναν, απειλήν 
σχεδόν.

—  Είδες εκεί κακίαν! άνεφώνησεν ή Λουί
ζα. Άν ητον  'ς  τ ό  χ έ ρ ι τη ς  θά μας έδερνε καί 
τής δυό !

  Σύ φταΐς, Λουίζα, είπε σιγά πρός τήν κό
ρην της ή κυρία Φαβροΰ.

—  Άν την άφίνης νά ·· ου φέρεται μέ τόσην 
αύθάδειαν, θά σού τα καταφέρη καί σένα τά ίδια 
μεθαύριο, είπεν ή κόρη. Πρέπει νά της γίνη μά
θημα ! “Ελα, κουζίνα, νά φάς τό ψωμί σου ξερό ’ς 
τό μαγειρείο. Έκεί σού πρέπει, αχάριστο κορμί.

Ή Μαρκέλλα ούδέν άποκριθείσα άπέθηκεν έπί 
τής τραπέζης τό τεμάχιον τού άρτου δπερ είχεν 
εις χείράς της, καί έπορεύθη είς τό σκοτεινόν καί 
μελαγχολικόν μαγειρείου καί έκλεισε τήν θύραν.

— Μάς κάνει καί μούτρα ! έπέμεινε λέγουσα· 
τήν άχρείαν!

—  Άφησε την ήσυχη, είπεν ή κυρία Φαβρού 
άγανακτούσα.

Άλλ' ή Λουίζα ήθελεν αείποτε νά ύπερισχύη 
ό λόγος της. Είχε τήν επιθετικήν εκείνην επι
μονήν, ήτις τέλος τοσούτον ενοχλεί τάς άδυνάτους 
φύσεις, ώστε τάς άναγκάζει νά ύποχωρήσωσιν 
ίνα εύρωσιν ησυχίαν. 'Εντός πέντε λεπτών τής 
ώρας καί όλιγώτερον ή νεάνις άπέδειξεν είς τήν 
μητέρα της δτι μυρία δσα κακά έμελλον νά 
προέλθωσιν έκ τής Μαρκέλλας, εάν μή προελάμ- 
βανον νά καταδαμάσωσι τόν κακόν εκείνον χαρα
κτήρα ευθύς.

—  Καλά λοιπόν, σώνει πλέον, είπεν ή μήτηρ 
θέλουσα νά άναχαιτίση τό ρεύμα τών άποδεικτι- 
κών λόγων τής Δουίζας.

Άλλ’ ή Αουίζα επέμενε λέγουσα, καί επί πολ- 
λήν έτι ώραν έλεγεν, έλεγε καί τοι ή μήτηρ δέν 
την ήκουε πλέον.

'Π Μαρκέλλα ήκουε τά πάντα, ούδεμία λέξις 
την διέφυγε, διότι τό λεπτόν διάφραγμα δπερ 
έχώριζε τό μαγειρείον άπό τού εστιατορίου ύπήρ- 
χεν άπλώς μόνον διά τόν τύπον. Πάσαι δέ αί 
εξηγήσεις τής Λουίζης έπιπτον κατ' εύθείαν είς 
τήν καρδίαν της καί διετρύπων αύτήν ώς βέλη 
οδοντωτά.

—  Γίνεται, θεέ μου! νά είμαι τόσο κακή! 
διενοήθη ή Μαρκέλλα. Ά χ ! καί ας ήταν νά έ
βλεπαν καί ή δυό τους μέσα 'ς τήν καρδιά μου!

Καίτοι δέ ήτο καταβεβλημένη ύπό τών δακρύων

άτινα εν σιωπή πρισεπάθει νά συγκρατήση, συν- 
ήγαγεν δμως τάς δυνάμεις της καί έπεδόθη είς 
τήν διευθέτησιν τών τού μαγειρείου. ’Επειδή δέ 
δέν ήκουε πλέον ομιλίαν, άπεφάσισε νά άνοιξη 
τήν θύραν. Τό έστιατόριον ήτο κενόν, δθεν διηυθέ- 
τησε καί τά εν αύτώ μετά τής συνήθους έπιμε- 
λείας, έσάρωσε τά ψιχία, καί έπανήλθεν είς τό 
μαγειρείου ίνα άποπερατώση τήν ήμερησίαν ερ
γασίαν της. Έπειτα άνέβη νά λάβη τά ρ ,π α .Ιώ - 
[ ΐα τ ΰ  της είς ά ένησχολεΐτο άπό πρωίας μέχρι 
εσπέρας. Άλλ’ άντί νά καταβή, ώς έποίει άλλοτε, 
έμεινεν επάνω έπιδοθείσα είς τάς συνήθεις σκέ
ψεις της.

'Οσάκις ήτο περίλυπος έσκέπτετο τήν άποθα- 
νούσαν μητέρα της, ής τόν τάφον ούδέποτε είχεν 
ίδη, καί τόν άπόντα πατέρα της, έν ω συνωψί- 
ζετο πάσα αύτής χαρά καί πάσα ελπίς. Έπανει- 
λ,ημμένως άκούουσα περί τού πατρός της τήν 
κυρά Ζαλίνην, ήτις προσεπάθει ώστε νά μή τον 
λησμονήση ή μικρά, έφαντάζέτο δτι τον γνωρίζει, 
και τον άνέμενε : δέν έμελλε νά έλθη ημέραν τινά; 
θά είσήρχετο είς τό κατάστημα καί θά ήρώτα 
τήν κυρίαν Φαβρού:

—  Σείς, κυρία, δέν έπήρατε ένα κοριτσάκι τού 
οποίου ή μητέρα άπέθαν’ έξαφνα; Αύτό τό κορι
τσάκι, κυρία, είνε κόρη μου! Ή Μαρκέλλα θά 
έπήδα είς τόν λαιμόν του, καί εκείνος θά την 
έκράτει σφιγκτά σφιγκτά έν ταίς άγκάλαις 
του ...

—  Ά χ ! πατέρα μου! είπεν ή κόρη δακρυρρο- 
ούσα, πού νά ήοουν άπό ένα μέρος νάβλεπες τήν 
κόρη σου τήν καϊμένη !

Καί άνατείνασα άπελπις τούς ισχνούς αύ
τής βραχίονας, έθλιψεν αύτούς έπί τού στήθους 
της, περιπτυσσομένη τήν άόρατον εικόνα τού ά- 
πόντος πατρός της ...

Τις οιδεν; “Ισως καί έκεϊνος έκεί κάτω κατά 
τήν έπώδυνον έκείνην στιγμήν είχε τόν νούν του 
είς τό τέκνον δπερ είχεν άπολέση !

Έκτύπησαν τήν οροφήν, ή κόρη σπεύσασα έ
κυψε πρός τήν έπί τού πατώματος οπήν καί 
άπεκρίθη είς τό κτύπημα.

—  Τί κάνεις; ήρώτησεν ή κυρία Φαβρού.
•— Μπαλόνω, άπεκρίθη τό παιδίον.
—  Παρ’ τή δουλειά σου κ’ έλα κάτω.
Ή Μαρκέλλα ύπακούσασα κατέβη καί μετά 

μίαν στιγμήν έκάθητο έν τψ καταστήματι, έν 
τή χειριστή, εννοείται, θέσει.

'Η Λουίζα άνεγίνωσκε, καί εκ διαλειμμάτων 
αίρουσκ τούς οφθαλμούς προσέβλεπε μετ' οργής 
τήν θρασείαν παιδίσκην, ήτις είχε τολμήση πρό 
μικρού νά τη άποκριθή. Οί έρυθροί οφθαλμοί τής 
μικράς ού μόνον ούδεμίαν συμπάθειαν ένεποίουν 
είς αύτήν, άλλά καί την έςηρέθιζον καί την κα- 
θίστων λυσσαλέαν. Ή πολλή έπαρσις είχε κατα- 
πνίξη τήν φωνήν τού συνειδότος ήτις έλάλεΐ πρός 
αύτήν μυστικά.
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"Ινχ δέ την τιμωρήση διότι έκλαυσεν, "να έχδι- 
κηθή τήν σιωπηλήν ΰδριν ήν έδήλου τό δακρύ
βρεχτο·/ εκείνο μικρόν πρότωπον, ή Λουίζα ν,σ')ά
νετο τα; ^εΓράΐ τη; προθύμου; νά ραπίσωσι καί 
έκ δευτέρου.

Έν τούτοι; ή μετά μεσημβρίαν βιήλθεν άνευ 
τίνος συμβάντος. ΙΙερΙ δε τήν εκτην καί ήμίσειχν 
ή κυρία Φαβρού μετέβη εις τό μαγειρείου "να 
παρασκευάση τό δεϊπνον, δπερ δεν έπιστεύετο 
ακόμη εις τάς πρωτοπείρους γείρας τής Μαρκέλλας, 
έμειναν δε τά δύο κοράσια μόνα.

Ή δριρανή δεν έβλεπε πλέον, καί όμως έκυπτε·/ 
επί τού έργου της πολλαπλασιάζουσα τον ζήλόν 
της, καί τούτο "να άποφύγη τάς παρατηρήσεις 
τής Λουίζα;.

Μετά μακράν διάλειμμα ή Λουίζα είπε ταπει
νή τή φωνή;

_  Μαρκέλλα!
Ή κορασίς ύψωσε τήν κεφαλήν, έλπίζουσα 

ότι ή Λουίζα συνελθούσα έμελλε νά τη είπη 
λόγον τινά ευμενή, οστις θά έξήλειφε τό πρωινόν 
ράπισμα. Άλλά τουναντίον είδε τούς όφθχλμούς 
τής κυρίας Λουίζα; λάμποντας εκ μοχθηρά; λάμ- 
ψεως-

—  "Ερχεσαι νά μου ζητήση; συγχώρησιν διά 
τήν αύθάδειάν σου ; τή είπε σιγά .

Λεν έτόλμα δε νά ύψώση τήν ρωνήν, μή την 
άκούση ή μήτηρ της, ήτι; δεν θά την έπεδοχί- 
μαζεν· ώ, περί τούτου ήτο βεβαιότατη ή Λουίζα.

Έ  Μαρκέλλα έταπείνωσε τήν κεραλήν ούδέν 
άποχριθεΐσα, διότι ή χαρδία τη; διετέλει έν οδυ
νηρά διαφωνία. Τψ δντι είχε ρερθή κακώς; “Αν 
τούτο ήτο αληθές, δέν εΐξεύρει πλέον πού ήτο ή 
δικαιοσύνη, ή έκπεπληγμένη ψυχή της δέν εύρισκε 
πλέον πού νά στηριχθή.

  Δέν θέλεις; είσαι άθλιον καί άχάριστον
κορμί, χωρίς καρδιά! έςηκολούθησεν ή κυρία 
Λουίζα μετά συριγμοϋ έχίδνης. Έγώ πταίω πού 
σε συμμάζωςα μέσ' από τόν δρόμον! Δέν σ' 
άρινα νά είσαι τώρα εκεί πού σου έπρεπε, ’ς τό 
'Ορφανοτροφείο*/!

Ή κυρία Φαβρού έςήλθεν έκ τού μαγειρείου, 
και ή μέν Λουίζα έστρεψε τού; όρθαλμού; της 
πρό; τό βιβλίου, ή δέ Μαρκέλλα στιγμιαϊως ρα- 
νείσα ώ; άπαυδήσασα, έδϊπλω-ε τό έργον της 
λέγ ουσα μετά ρωνή; συντετριμμένης:

 Δέ βλέπω πιά !
 . Λοιπόν! νά, παρ’ αυτό τό δέμα καί νά το

πας 'ς τήν οδόν Ί’οκροά· ή κυρία είπεν ότι οέν 
το έχει τόσον ανάγκην, άλλ' άρ’ ού είνε σκοτεινά 
γιά νά ράψη;, ’μπορεί; νά πάς. Έγώ βάζω τρα
πέζι. "Ελα, καί νά μήν κάνη; ενα χρόνο.

*11 Μαρκέλλα άπήλθε τρέχουσα, καί μετ' ού 
πολύ εύρε τήν ύποόειχθείσαν οικίαν, διότι έγί- 
νωσκε καλώς όλον εκείνο τό τμήμα. Επανερχό
μενη οιήλθε πρό τής εκκλησίας τού Άγιου 
Βικεντίου Παύλου καί ύψώσασα τού; όρθαλ-

I μού; είδε ρώτα πολλά. "Ητο περί λύχνων άράς, 
άλλ’ είσήρχοντο ακόμη ευσεβείς τινες εις τήν εκ
κλησίαν, ήτις δέν είχε κλείση άκόμη.

Άρρητος χρεία ασύλου, προσευχής, παραμυ
θία; εΐσέόυσεν εις τήν καρδίαν τού παιδιού. 
Ίδούσα λοιπόν κυρίαν τινά μελανειμονούσαν 
εΐσερχομένην διά πλαγίας τινός θύρα;, εΐσέδυσε 
καί αυτή κατόπιν της.

'Γπό τούς θόλους τής εκκλησία; έμεινεν έκθαμ
βο;. Αί μακραί σειραί των άγιων εζωγραρη- 

ι μέναι ΰπό τού Φλανδρίνου διά χρωμάτων γλυ
κύτατων επί έδάρου; χρυσού, έραίνοντο έν τή 
σκιρ τής εσπέρας ώς άγγελοι πτερωτοί καί ζώντες, 
κινούμενοι βραδέως καί ίεροπρεπώς. Ό  χρυσός 
τού έδάρου; τών εικόνων έστιλβε κατά διάρορα 
μέρη καί οί μεγάλοι φοίνικες οί διαχωρίζοντες 
τάς πολυπρόσωπου; εικόνας παρίσταντο μαύροι 
καί μυστηριώδεις.

Ή Μαρκέλλα προέβη.βήματά τινα καί εύρέθη 
έν τψ μέσω τού ναού ύπό τον υψηλόν τρόΰλλον. 
Λάμψις ζωηρότερα κατήρχετο άνωθεν καί διε- 
σκορπίζετο επί τών νώτων τών καθισμάτων, άτινα 
έκ τής πολλής χρήσεως ήσαν λεία, έπί κοσμή- 
ματός τίνος επίχρυσου, έπί τίνος τών χάλκινων 
πολυελαίων, ών αί σραίραι έλαμπον έν τη σκιά.

Ή Μαρκέλλα ήτις ουδέποτε σχεδόν έφοίτα 
εις τήν έκκλησίαν, καί μάλιστα τήν εσπέραν, 
κατελήρθη ύπό τού σεβασμού δν αισθάνεται τις 
ευρισκόμενος έν έρημικφ τόπψ ίερώ . Ή αισθησις 
δ: τού ότι ό τόπος εκείνος ήτο άσυλον, τοσούτον 
συνεκίνησε τήν καρδίαν της, ώστε αυτομάτως 
έκλινε τά γόνατα έπί τής ψιάθου τής καλυπτούσης 
τάς μαρμάρινους πλάκα; τού έδάρου; τής εκκλη
σίας, καί έστέναςε στεναγμόν άνακουφίσεως καί 
ευεξίας.

Ή εκκλησία είνε ό οίκος τού παναγάθου θεού, 
είχον είπη εί; τήν Μαρκέλλαν άρ' ού λοιπόν 
είνε τού θεού, βεβαίως είνε καί όλου τού κόσμου, 
ώστε καί ή Μαρκέλλα ήτο ήδη έν τψ οίκω της.
Ή οσμή τού λιβάνΟυ ήοεσκεν εις αυτήν, ή δέ αυ- 

I ςάνουσχ σκιά άνέπαύε τούς έκ τών δακρύων κχτχ- 
πεπονημένους οφθαλμούς της. 'Ησθάνθη πρός στιγ
μήν ηδονήν καί εύαρέστησιν όλως υλικήν άλλά 
αίρνης άνεμνήσθη οτι έν ταίς έχκλησίαις προσεύ- 

! χονται οί άνθρωποι, καί κραυγή μεγάλη έξήλθεν 
έκ τής τετρωμένης ψυχής της:

—  θεέ μου, θεέ μου, δός μου τον πατέρα μου, 
ί ή πάρε με νά 'πά νά βρώ τή μητέρα μου !

Αύτη ήτο ή αδιάλειπτος ευχή τής ορφανής, 
εύχή, ήν πρό πολλού ήσθάνετο άλλά δέν ήδύνατο 
καί νά την διατυπώση, καί ήτις άνέβλυσεν έκ τών 
χειλέων της ώς τις έπίκλησις άπηλπισμένου άν- 

I θρώπου. Καταβληθείσα ύπό τής σφοδρά; ταύτης 
συγκινήσεως, κατέπεσεν αδρανής, έλπίζουσα ότι ή 
δέησίς της έμελλε νά είσακουσθή καί ότι τούλά- 

] χιστον έμελλε νά άποθάνη ΐνα δυνηθή νά συναν 
τήση τήν μητέρα της.
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Βήμα αντήχησε πλησίον της, χειρ έτέθη επί 
τού ώμου της καί φωνή ήκούσθη λέγουσα μετά 
τόνου οστις έφαίνετο μέν μέτριος, άλλά βεβαίως 
ήτο τραχύς:

—  Τί κάνεις αύτού, κοριτσάκι; Έλα, πήγαινε 
σπίτι σας.

Ή Μαρκέλλα άνασκιρτήσασα άνεκάθησεν. Ό 
νεωκόρος την παρετήρει περιέργως, διότι δέν την 
είδεν άλλοτε, δεν ήτο τής ενορίας. Καί εκείνη 
τον παρετήρησε καί ήθέλησε νά είπη τι, άλλ’ 
όμως έκρατήθη, διότι δέν είχε καί τίποτε νά τψ 
είπη, άφοϋ πρώτην ήδη φοράν τον έβλεπε-/. Έξήλ- 
θε λοιπόν βήματι βραδεί, έν ψ ταυτοχρόνως ή- 
ναπτον αί κανδήλαι χάριν τής εσπερινής προσ
ευχής καί ή έκκλησία κατά μικρόν έπληρούτο γυ
ναικών ένδεδυμένων σκοτεινά φορέματα.

Ή αισθησις τής άναπαύσεως καί τής χαρά; ήν 
ησθάνθη κατά πρώτον, άπεπτη μετά τού; λόγους 
τού νεωκόρου.

—  Ούτε έκκλησία γιά νά παρακαλέσω τόν 
θεόν! διενοήθη μετά τής ευκολίας εκείνης μεθ’ 
ής συμπεραίνει τις άπό τού έπί μέρους τό κα
θόλου, οπερ δέν είνε προνόμιον μόνων τών παιδιών. 
Γιά νά σ' άφήσουν 'ς τήν έκκλησία, πρέπει νά πάη 
κανείς μέ τή μητέρα του, αύτό είνε τό σωστό !

’Επανήλθε δέ εις τής κυρίας Φαβρού απεγνω
σμένη, κεκυφυία, παρακαλούσα νάποθάνη.

—  Πού έγύριζες καί άργησες τόσο; άνεφιύνη- 
σεν ή κυρία Φαβρού έξωργισμένη άμα ίδούσα τήν 
Μαρκέλλαν. Έχάζευες ’ς τό δρόμο;

—  "Οχι, κυρία, άπεκρίθη έν πάση είλικρινείφ.
—  Τή βλέπεις τήν ψεύτρα! είπεν ή Λουίζα 

έμπαικτικώς.
Ή Μαρκέλλα ούδέν είπεν, είχεν άπόφασιν ου

δέποτε νά όμολογήση πού ήτο. ΓΙροετίμα χιλιά- 
κις νά κατηγορηθή ώς ψεύστρια, ή νάίόιηγηθή 
τήν έπίσκεψίν της εις τήν έκκλησίαν. Τήν έπέ- 
πληςαν, άλλ’ εκείνη ήκροάτο κάτω νεύουσα καί 
ούδέν άποκρινομένη.

—  "Εχει πολύ κακόν χαρακτήρα, παρετήρη- 
σεν ή Λουίζα, ότε μετά τόν δεΐπνον ΐν' άπαλ- 
λαχθή άπέστειλε τήν Μαρκέλλαν νά κοίμηθή εί; 
τό σκοτεινόν της όωμάτιον.

  Δέν ήςέρω τΐ την έπιασε, άπεκρίθη ή κυ
ρία Φαβρού, πρωτήτερα δέν ήτον έτσι.

  Δέν σού το είπα οτι ζηλεύει! έπέμεινε
λέγουσα ή κόρη. Τήν έκχλόπιασες άπό τήν άρχή 
καί την έχάλασες· τήν είχε; σάν κόρη σου καί 
έφαντάσθη πώ; πάντα θά είνε έτσι.

—  Μετανοώ πού την επήρα, μά πάλι τό έκα
μα γιά νά σ' ευχαριστήσω, συνεπέρανεν ή φαρ
μακέμπορο;.

—  Καί πού νά μαντεύσω ότι θά καταντήση 
τό πράγμα εως έοώ; άπεκρίθη ή κυρία Λουίζα.

'Π κυρία Φαβρού ούδέν άπεκρίθη· άλλά πρό 
πολλού ήδη ό λόγος της δέν ύπερίσχυεν εν τοί; 
οικογενειακοί; συμβου/.ίοις.

to m o s : ι η ' . —  1 8 8 η

Τήν επιούσαν μετά τό δεΐπνον έπήλθεν εις τήν 
Λουίζαν ή άλλόκοτος δρεξις νά συγυρ ίσρ  τό 
όωμάτιον.

Καί δέν ήτο μεν άργά, διότι είχον δειπνήση 
ενωρίς, άλλά βροχή πυκνή έσκότιζε τήν ατμό
σφαιραν ώς έάν ήτο ή δεχάτη ώρα τής νυκτός. 
Μετά μεσημβρίαν έβρόντα, ή καταιγίς είχεν άπο- 
σοβηθή, καί τοι έφαίνοντο ένιαχού άστραπαί 
ώχραί έκ διαλειμμάτων φωτίζουσαι τούς ζοφε
ρούς όγκους τών νεφελών.

—  Άλλ’ έν τώ τμήματιέκείνψ, τή καρδίφ τών 
Παρισίων, ή τοιαύτη κατάστασις τής άτμοσφαί- 
ρας δέν θεωρείται τι άςιον λόγου, καί ό θόρυβος 
τών άμαςών καλύπτει συχνάκις τόν κρότον τών 
βροντών. Μόνον οί φανοί τών οδών έσείοντο ωθού
μενοι ύπό τού άνέμου.

Καί ή μέν Λουίζα άνάψασα κηρίον άνέβη τήν 
μικράν κλίμακα, ή δέ μήτηρ της άπεκοιμάτο 
σχεδόν έπί τίνος μυθιστορήματος. Ή Μαρκέλλα 
διηυθέτει τα τού εστιατορίου.

Τά ολίγα συρτάρια τού χ ο ρ ο ί · ,  τά οιαμερί- 
σματα τής σκευοθήκης δέν έβράδυναν νά διευθε- 
τηθώσι· δύο ή τρία μικρά έπιπλα μόνον μετέβα 
λον θέσιν, τό υόνον όπερ ήδύνατό τι; νάκάμη έν 
τψ στενψ έχείνψ οωμχτίψ. Έν τούτοι; ή Λουίζα 
δέν ήδύνατο άκόμη νά χορέση τήν πρός τήν 
δραστηριότητα όρεξίν της. Τή έπήλθε λοιπόν 
ιδέα τις.

—  Χωρίς άλλο, είπε καθ’ έαυτήν, τό βρωμο- 
κόριτσο α>τό ποτέ δέν συγυρίζει, τό ρημάδι της !

Καί πχρευθυς ήνοιςε̂ τό στενόν όωμάτιον τής 
Μαρκέλλας έν ψ μόλις καί μετά βία; έχώρει ή 
κλίνη της, ήτις μετ’ ού πολύ θά τη ήτο λίαν μι
κρά, και εν κάθισμα χαμηλόν. Έπί τού καθί
σματος παρετήρησε πρώτα πρώτα παλαιόν ξύ
λινο·/ κυυτίον, όπερ άρπάσασχ ήνοιςεν έρωτώσα 
έαυτήν τί τάχα ήδύνατο νά έχη κεκρυμμένον έν 
αυτψ ή Μαρκέλλα.

Έκ τού χουτίου έςήγαγε τεμάχιον χαρτονιού, 
έφ' ού ήτο περιτετυλιγμένη ολίγη κλωστή καί 
ράκη τινά ασήμαντα. Υποκάτω τού χαρτονιού 
εν τψ κουτίψ οί δάκτυλοί της προσέκρουσαν εις 
σκληρόν τι πράγμα, χαρτίον συνεπτυγμένου όπερ 
άναπτύςασα εύρε τρία σολδία.

Κατελήφθη ύπό πα(αφόρου οργής· Έμμένουσα 
έν τή πρώτη αυτής ύπονοία, καταβαίνει δρομαία 
τήν κλίμακα, ανοίγει τήν θύραν άποτόμως, αφυ
πνίζει τήν έπί τού βιβλίου ύπνώττουσαν μητέρα 
της, καταφοβίζει τόν γάτου όστις ώς αστραπή 
καταφεύγει έπί τίνος σκευοθήκης, καί σειούσα 
τήν Μαρκέλλαν άπό τού ώμου,"τή δεικνύει τά σολ- 
δία καί τη λέγει:

 Πού τά "σούφρωσες αύτά;
Ή Μαρκέλλα άνεσκίρτησεν, ώχριασεν επί τή 

•ύβρει ταύτη, καί έστρεψε πρός τήν Λουίζαν τούς 
μεγάλους οφθαλμούς της έςαστράπτοντας ές άγα 
νακτήσεως. Τά χείλη της έτρεμον, ήθέλησε νά
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άποκριθή, αλλά ό λάρυγξ δέν ήδύνατο νά άρθρώση 
λέξιν.

—  Τά ’πήρες άπό τό συρτάρι; ή τα οικονόμη
σες άπό τά 'ψώνια; εξηκολούθησεν ή Λουίζα μάλ
λον μάλλον ένισχυομένη καί πειθομένη έκ τής σι
ωπής του παιδιού, ήν έξελάμοανεν ώς ταραχήν 
ένοχον.

Ή Μαρκέλλα άνένευσε καί έκίνησε τά χείλη, 
άλλ’ ούδέν ήουνήθη νά άποκριθή.

—  Που τα ηύρες τά λεπτά, ήρώτησεν ή κυρία 
Φαβρού, ήτις δμως δεν ένόει ακόμη τίποτε.

—  Μέσα 'ς ένα κουτί, κοντά ’ς τό κρεββάτι 
της τά είχε κρυμμένα! άπεκρίθη ή Λουίζα.

Ή ορφανή τέλος άναλαμβάνουσα τον λόγον 
είπε.

—  Μου τα δίνουν δταν κάνω τά θελήματα· τά 
είχα ν’ αγοράσω τό πιάτο.

—  Δέν είν’ άλήθεια, ψευτροΰ! άνεφώνησεν ή 
Λουίζα έξαλλος.

Καί ήσθάνετο μέν ή Λουίζα δτι ήδύνατο νά 
εϊνε άληθές, άλλ’ δμως, έμμανής διότι δέν προ- 
εΐοε τήν άπλουστάτην άπόκρισιν τής Μαρκέλλας, 
δέν ήθελε νά όμολογήση δτι ήπατήθη. "ίέφειλεν 
ίσως νά ζητήση συγγνώμην παρά τού μικρού ε
κείνου παιδιού ; Ουδέποτε.

 Μάλιστα, αλήθεια είνε! άπεκρίθη ή Μαρ
κέλλα μετά προκλητικού τρόπου. ’II άκρα αυτής 
πρφότης μετεβάλλ.ετο εις λύσσαν πρό τής άγριας 
επιμονής τού νά την κατηγορώσιν άόιαλείπτως 
έπί πταίσματι δπερ αυτή ούδέ καν είχέ ποτε φαν- 
τασθή— Αλήθεια είνε! Σεις είσθε ψεύτρα.

Ή Λουίζα ήγειρε τήν χεϊρα νά την δείρη, 
άλλ’ ή μήτηρ έκράτησε τον βραχίονα της. Ή 
Λουίζα, άπέσυρε τήν χείρά της διότι δέν ήθελε νά | 
φανή δτι υποχωρεί. Άλλ' ή οργή της δμως δέν 
ίκανοποιήθη· δθεν άποβλέψασα πρός τήν Μαρ- 
κέλλ.αν μετά δεινής περιφρονήσεως, έξετόξευσε 
κατ’ αύτής ύβριν δεινήν καί θανατηφόρου :

—  Κλέφτρα! άνεφώνησε συσφίγγουσα τούς 
όδόντας καί έχουσα λευκά τά χείλη. Σωκακόπαιδο, 
πού το συμμάζωξα μέσ' άπό τό δρόμο γιά ψυ
χικό, καί νά κλέοη τήν κυρίαν της !

Ή Μαρκέλ.λα άπέβλεψε πρός τήν Λουίζαν, έ
πειτα δέ πρός τήν κυρίαν Φαβρού, περιέστρεψε τό 
βλέμμα καί είδε τό μικρόν κατάστημα έν ώ 
διήλθεν υπέρ τά τέσσαρα έτη τού βίου της, καί 
ήσθάνθη δτι σφόδρα έμίσησε τά έξωργισμένα έκεΐ- 
να πρόσωπα καί αυτούς έτι τούς τοίχους, τούς 
μάρτυρας τής φανερωτάτης αδικίας, ής ήτο θύμα.

—  Έγώ, κλέφτρα! είπεν. "Αχ!
Δέν άπέκρυψεν εντός τών χειρών τό έντιμον 

πρόσωπόν της τό ερυθρόν ές άγανακτήσεως, άλλ.’ 
άποτεινομένη πρός τήν άλλ.οτέ ποτε προστάτιδά 
της ήτις νυν τήν κατεδίωκε τοσοϋτον δεινώς, 
είπεν

—  Αύτό είνε πολ.ύ κακό ! πολύ κακό ! Ό θεός 
Οά σας κολάση!

Καί πριν ή κυρία Φαβρού δυνηθή νά προίόη τί 
ί έμελλε νά πράξη, ή Μαρκέλλα άνοίγει τήν θύραν 

καί έξορμά δρομαία εις τήν όοόν. Ή κυρία Φαβρού 
ί ήθέλησε νά δράμη κατόπιν της, άλλ' ή Λουίζα 

την έκράτησε.
—  Καλέ δέν την άφίνεις ; είπε μοχθηρώς γε- 

λώσα, τώρα πάλιν θά γυρίση. Μή σε μέλη καί
\ δέν Οά 'πάγη μακριά. Νά το ίδής.

—  Πολύ άσπλαχνα έφέρθηκες! είπεν ή μήτηρ 
ί δυσηρεστημένη. Φοβούμαι Λουίζα μήν είσαι

σκληρόκαρδη !
—  "Οχι, μητέρα, αύτή έχει κακό χαρακτήρα, 

καί τήν έχάλασες σύ μέ τά χάδια σου, είπε τό 
ζηλότυπον πλάσμα.

Άλλ' ένδομύχως ή Λουίζα έγίνωσκεν δτι ή 
ζηλοτυπία καί ούδέν άλλο έξηρέθιζεν αύτήν εναν
τίον τής ορφανής, ήν αύτή έφερεν άλλοτε είς τήν 
εστίαν. Είχεν άγαπήση τήν Μαρκέλλαν ώς με- 
γάλην πλαγγό/α, ώς κούκλαν, ήτις ήτο κτήμά 
της. Ήτο πράγμα ΐδικόν της δπως ευρίσκει τις 
καθ’ οδόν άπλούν τι πράγμα καί το οίκειοποι- 
εΐται διότι ούδεμίαν έχει άξίαν. Άλλά καθ' όσον 
ή Λουίζα ήλικιούτο, ή πρός τήν κυριότητα κλ,ίσις 
της έπετείνετο καί κατέστη σκληρά πρός τό 

| παιδίον...
Τό άθυρμα τούτο βεβαίως έπταιε προδηλότατα! 

Άρά γε τό άπολωλός τούτο παιδίον, τό ένεκα 
εύσπλαγχνίας τυχόν περιθάλψεως, δέν έθεώρει 
εαυτό ευτυχές δσάκις εύηρέστει, οσάκις ύπεχώρει 
πρό τής θελήσεως τής εύεργέτιδό; του; Τάς σαφε- 
στάτας ταύτας άληθείας έπεχείρησεν ή Λουίζα 
νά άποόείξη είς τήν μητέρα της, ήτις δμως άπε- 
ποιήθη νά τας πιστεύση καθ’ δσον μάλιστα ή Μαρ
κέλλα δέν έφαίνετο έπανερχομένη.

Αστραπή βιαία διέσχισε τά ζοφερά νέφη τά 
έπί τών Ηαρισίων πλανώμενα, καί έβρόντησε 
μετά φοβερού πατάγου. Ή κυρία Φαβρού έσπευσεν 
είς τήν φλιάν τού καταστήματος καί ήθέλησε 
διά τού βλέμματος νά είσδύση είς τό σκότος 
τό ψηλ.αφητόν μετά τήν λάμψιν τής άστραπής. 
Έκάλεσε τήν Μαρκέλλαν, άλλ’ ούδεμία άπόκρισις 
ήκούσθη, μόνον τής βροντής ό συνεχής καί άκα- 
τάπαυστος βόμβος έξηκολούθει άντηχών. Στα
γόνες τινές βροχής κατέπεσαν έπί τού πεζο
δρομίου, έπειτα άλλη άστραπή, ζωηροτέρα τής 
πρώτης, διέσχισε τον ούρανόν ΰπεράνω τής κεφα
λής των, καί ίκρηξις μετά σφοδρού τριγμού έπη- 
κολούθησεν .

Ή Λουίζα άνεκραύγαζεν έκ τού φόβου καί είλ- 
κυσε τήν μητέρα της εντός τού καταστήματος.

Έν τή άτμοσφαιοική ταύτη ταραχή τό ώρο- 
λόγιον τής έκκλ.ησίας τού άγιου Βικεντίου Παύλου 
έσήμανε τήν δεκάτην ώραν.

Αί άμαξαι είχον διασκορπισθή τήόε κάκεΐσε, 
τά λεωφορεία έφαίνοντο άραιότεοα, οί γείτονες 

( έκλειον τά καταστήματά των.
 Όά νά ίδώ τήν κυρά Ζαλίνην, είπεν ή κυρία
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Φαβρού καταβιβρυ>σκομένη ύπό δεινής ταραχής 
χαί άμηχανίας.

Καί έξελθούσα επανήλθε παρευθύς ώχροτάτη 
καί είπε πρός τήν Λουίζαν:

 Ή κυρά Ζαλίνη εύγήκε ’νωρίς καί άκόμα
δέν έγύρισε . Κανείς δέν είδε τήν Μαρκέλλαν. . -
Λουίζα, εχεις κακή ψυχή·  τό είπεν ή μικρή·
ό θεός θά σε κολάση!

 "Αχ ! μητέρα! άνεφώνησεν ή νεάνις όακρυρ-
ροούσα, δέν έπίστευα πώς θά κάμω κακόν. 
Ήλ,πιζα δτι θά έπιατρέψη, σ' ορκίζομαι.

Τό μεσονύκτιον ή κυρία Φαβρού ήτο έν τή 
αύτή θέσει, έξετάζουσα τάς διερχομένας σκιάς 
δσον μακράν ήόύναντο οί οφθαλμοί της νά όιεισ- 
όύσωσιν είς τό σκότος. Ή Λουίζα άπαυδήσασα 
έκ τών κλαυθμών, είχεν άπόκοιμηθή έπί τού 
γραφείου. Ή κυρία Φαβρού καταπεπονημένη 
είσήλ,θε τέλος, άφήκε δέ τήν θύραν ήμιάνοικτον 
διά παν ένόεχόμενον, ΐνα ή μικρά δυνηθή νά 
είσέλθη ώθούσα άπλώς καί μόνον τήν θύραν. Διε- 
νυκτέρευσε δέ καθιστή, καθ' έκάστην στιγμήν 
άφυπνιζομένη...

Άλλά μάτην! ή Μαρκέλλα δέν έπανήλθε.
("Επεται σννίχεια).

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΓΙΕΙΝΙΙΣ
Τ Α  Ο Ι Ν Ο Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ω Δ Η  Π Ο Τ Α

Δ’  —  ΒΛΑΒΑ1 T O T  ΟΡΙ’ΑΝΙΣΜΟΤ 

ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΟΣ TQN ΟΙΝΟΠΝΕΤΜΑΤΟΝ 

( Συνέχεια· ϊ ί ε  προηγούμενο·» ς ύ λ λ λ ο ν  ).

Έξακολουθήσωμεν τάς βλ,άβας, άς έπιφέρει τό 
οινόπνευμα, άναλόγως τής ενδότερον είς τόν ορ
γανισμόν είσδύσεως αύτοϋ.

Τό οινόπνευμα, άπορροφηθέν διά τών φλεβι- 
δίων τού στομάχου καί τών έντερων, πριν ετι 
χυθή καθ’ ολοκληρίαν είς τήν κυκλοφορίαν τού 
οργανισμού, διέρχεται άναγκαίως κατά πρώτον ! 
διά τού ήπατος, τού έπισήμου αυτού οργάνου τού 
κειμένου πρός τά δεξιά τού στομάχου, δπερ, ; 
υφιστάμενον τάς βλαβερός συνέπειας τής έρεθι- | 
στικής ένεργείας τού οινοπνεύματος, καθίσταται ! 
πηγή ολόκληρος παθήσεων λίαν συχνάκις έπι- 
σπευόουσών τό τέλος τών οίνοποτών.

Τό ήπαρ έρεθιζόμενον φλεγμαίνει, έξογχούται 
κατά πρώτον, καί έπειτα ρυσσοΰται καί σκληρύ- 
νεται συστελλόμενον καί σμικρυνόμενον· τούθ’ 
δπερ τότε οί ιατροί καλούσι χ ιρ ρ ω τιχ ο ν  ήπαρ.

"Ενεκα τής συσπάσεως ταύτης, ή χολή, ήτις 
παράγεται, ώς γνωστόν, είς τό ήπαρ καί έκεϊθεν 
έκκρίνεται είς τά έντερα διά τών χοληφόρων σω
ληνάριων, δέν δύναται νά έκκριθή, διότι τά χο- 
ληφόρα αύτά σωληνάρια, ένεκα τής σμικρύνσεως 
καί συστολής τού ήπατος πιέζονται, σμικρύνονται

καί άποφράσσονται. Επομένως ή χολή, ήτις δέν 
δύναται νά ¿κρεύση είς τά έντερα, μένει είς τό 
ήπαρ στάσιμος κατά πρώτον, καί ειτα έπί τέλους 
άπορροφάται είς τό αίμα, διότι ή χολή αύτη 
άόιακόπως —αραγομένη είς τό ήπαρ συσσωρεύε
ται καί πλ,ημμυρεΐ εκεί, καί έχει επομένως άνάγ- 
κην νά έκρεύση.

Εισδύει λοιπόν έκ τού ήπατος ή χολή είς τό 
αίμα καί διά τού αίματος φέρεται καί εισδύει είς 
τούς διαφόρους τού σώματος ημών ιστούς, τούς 
όποιους χρωματίζει μέ τό χρώμα αύτής τό κιτρι- 
νοπράσινον. Ούτω τό λευκόν τού οφθαλμού γίνε
ται κιτρινοπράσινον, επίσης τό δέρμα, τό πρόσω- 
πον, τά ούρα, ό ίδρώς κλπ. ότε λέγομεν, δτι ό 
άνθρωπος πάσχει Ικ τερον , ή κοινότερον χρυσήν .

Ή πάθησις δμως αύτη τού ίκτερου δέν έχει 
τόσην σπουδαιότητα είς τήν ζωήν, δσον άλλη τις 
όλεθρία πάθησις προερχόμενη έπίσης έκ τής κιρ- 
ρώσεως, τής ανωτέρω μνημονευθείσης, τού ήπα
τος, καί ήτις είνε ό ϋόρωψ τής χυ ι.Ιία ς.

« *

Δέν σκοπώ νά διδάξω ένταύθα παθολογίαν 
επομένως δέν θέλω είσέλθει είς τάς λεπτομέρειας 
τής έξηγήσεως καί περιγραφής τού ύδρωπος. Έν 
τούτοις θέλω είπει ολίγας λέξεις, δπως άπλώς 
μόνον έννοήση ό αναγνώστης τόν μηχανισμόν 
τής παραγωγής τού έν τή κοιλία ύδρωπος.

Διά τού ήπατος διέρχονται καί όιακλαόοΰνται 
έκεί πολλά αιμοφόρα αγγεία κοιλίας, πριν 
ύπάγωσι νά χυθώσιν είς τήν καρδίαν. Λοιπόν, ώς 
είπομεν άνωτέρω, τό ήπαρ έκ τής ερεθιστικής 
έπενεργείας τού οινοπνεύματος συστέλλεται καί 
σμικρύνεται· τά δέ δι* αύτού όιερχόμενα αιμοφό
ρα άγγεΐα πάσχουσι συνεπώς δ,τι καί οί άνωτέρω 
χοληφόροι σωληνίσκοι, ήτοι συμπιέζονται καί 
πολλοί έξ αύτών άποφράσσονται. Τό αίμα δέ τό
τε τό προερχόμενου έκ τής κοιλίας ευρίσκει τήν 
οδόν αύτού έν τώ ήπατι άποπεφραγμένην κατά 
μέγα μέρος, καί έπομένως δέν δύναται άπαν νά 
όιέλθη διά τών έστενωμένων άγγείων τού ήπατος 
καί πλημμυρεΐ καί λιμνάζει είς τά κάτωθεν τού 
ήπατος άγγεΐα τής κοιλίας. Ούτω δέ διαρκώς 
υπάρχει υπεραιμία εν πάσι περίπου τοΐς οργά- 
νοις έν τή κοιλία. Έκ τούτου δέ καί αί όχληραί 
καί δυσθεράπευτοι αιμορροΐδες τών οίνοποτών 
καί αί έπικίνδυνοι πολλάκις αιμορραγία·, άπό τού 
στομάχου καί τών εντέρων.

Άλλά τό αίμα ολίγον κατ’ ολίγον λιμνάζον καί 
πλημμυρούν περισσότερον έν τή κοιλίφ, πιέζει 
ίσχυρώς τά τοιχώματα τών άγγείων, διατείνει 
καί λεπτύνει αύτά έκ τής διατάσεως, καί τέλος 
διεξέρχεται διηθούμενου διά τών τοιχωμάτων 
τών άγγείων, καί χύνεται είς τό κοίλου τής κοι
λίας, ώς ορρος ύόαζώό)/ς, ένθα συναζόμενου 
βαθμηδόν έξογκώνει τήν κοιλίαν καί δίδει είς 

ι τόν πήσχοντα όψιν εγχύου γυνα ιχός.
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Ό οίνοπότη; ούτος τότε έχει ιόν νόρω π α , 
εναντίον τον όποιον δυστυχώς ή ιατρική δεν δύ- 
ται νά ένεργήση άποτίλεσματικώς καί να Οερα- I 
πεύση αύτόν τελείως· διότι ό ιατρός άτυχώς δέν 
είνε >:αΙ όηρ,ιουργός, ικανός ν’ άναπλάση καί 
άναδημιουργήση τό καταστραφέν ήδη ήπαρ ! .. . 
Δια τούτο λοιπόν οί πλβΐστοι τών οίνοποτών 
άποθνήσκουσι προώριος έκ τον υδρωπος, δπως | 
πληρωθή τό ρηθέν,— δέν ένθυμούμεθα ΰπό τίνος, ι 
— ό ποΛ ύν ο ίνον  π ίν ω ν  ό ιά  τον  ϋάατος ά π ο - 
.Ιεσβήσετα ι !

Εις τήν Αίγυπτον καί τα θερμά κλίριατα τό 
οινόπνευμα, εκτός τών άνωθι περιγραβέντων επί 
τον ήπατος, επιφέρει ή καί ύποβοηθεϊ τήν άνά- 
πτυξιν καί διαφόρων άλλων ήπατικών νοσημάτων 
συνήθως θανατηφόρων, ώς καί τόν βαρύν ίχ τερώ όη  
καλούμενου π υ ρετόν .

* ·
"Ηδη προ^ωρήσωμεν έτι περαιτέρω επί τών 

βλαβών τον οργανισμού.
Έκ τού ήπατος τό οινόπνευμα χύνεται εις τήν 

γενικήν τού σώματος κυκλοφορίαν, δια μέσου τής 
όποιας φέρεται εις έπαφήν μεθ’ απάντων τών 
ιστών καί μορίων τον οργανισμού ήμών, ούς δια- 
βρέχει καί έπί τών οποίων έςασκεΐ τήν αΰτή/ 
ερεθιστικήν ενέργειαν.

Είπομεν ήδη ανωτέρω που, δτι μεγάλα ποσά 
οπωσδήποτε οινοπνεύματος λαμβανόμενα συχνά- 
κις έπιβραδύνουσι τήν κυκλοφορίαν, έξ ον τό μεν 
αιμα λιμνάζει καί μένει στάσιμον κατά μέγα 
μέρος εις τά διάφορα όργανα τού σώματος, ή ο’ 
έν τώ σώματι κίνησις τής θρέψεως χαλαρού Γαι 
καί επιβραδύνεται.

"Ενεκα δέ τούτων, τό μεν ή γενική θρέψις επη
ρεάζεται βαθέως καί άπαντες οί ιστοί δυστρο- 
φούσι καί καχεκτούσι, τό δέ τό αίμα λιμνάζει εις 
τά διάφορα όργανα συνιστών έν αύτοϊς χρονιάς 
υπεραιμίας καί υποστάσεις καί έκ τούτων παθή
σεις έπιβαρυνομένας καί διά τής παραμικράς 
εξωτερικής αιτίας. Έκ τούτων δέ οί οίνοπόται, 
οι έν τοιαύτ/, καχεξία, ευκόλως λίαν καί δι’ έλα- 
φρας ψύξεως παθαίνονσι πλευρίτιδας, βρογχίτι
δας, πνευμονίας, νεφρίτιδας, κλπ. αίτινες άπασαι 
περίπου, ώς εννοείται, λαμοάνονσι βαρύν χαρα
κτήρα καί όλέθριον.

« *
Έν τοΐς πνεύμοσι λοιπόν τό οινόπνευμα έν : 

αρχή, έρχόαενον ν’ άπεκκριθή τού σώματος, έρε- 
θίζε'ι κατά τόπον τόν πνευμονικόν ιστόν καί τούς ι 
βρόγχους καί προκαλεΐ υπεραιμίαν, ήτις κατά 
πρώτον παροδική ούσα καταλήγει έπί τέλους νά 
μείνη διαρκής, φέρουσα τόν χρόνιου βρογχικόν ; 
κατάροουν καί τά διάοοοα νοόνια πνευαονικά νο-
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σήματα των οίνοποτων.
Τοϋτ’.Ιαύτό συμβαίνει καί εις τούς νεφρούς, 

άφ' ών απεκκρίνεται έπίσης τό οινόπνευμα καί 
τοπικώς ερεθίζει* έτι δέ καί εις άπαν τό κυκλοφο- |

ρικόν σύστημα, ήτοι τήν καρδίαν καί τά αιμοφό
ρα άγγεΐα, ένθα τό οινόπνευμα εγκυκλοφορούμε- 
νον ένεργεΐ άπ’ εύθείας έρεθίζον καί προκαλούν 
διάφορα επίσημα καρδιακά νοσήματα, ή τών αι
μοφόρων αγγείων, οίον χρονιάς φλεγμονάς καί 
έκφυλίσεις αύτών.

* *
Τάς έπισημοτέρας βλάοας καί αλλοιώσεις τό 

οινόπνευμα έπιφέρει έπί τού νευρικού συστήμα
τος καί εις πάσας τάς λειτουργίας τού σώματος 
ήμών, δσαι στενότερου έξαρτώνται έκ τής έπιρ- 
ροής τού νευρικού αυτού συστήματος.

Πρώτον σχεδόν πάντων ή λειτουργία τών μυών 
προσβάλλεται. *Η μυϊκή δύνιμις των οΐνοποτών 
έξασθενεϊ όσημέραι, άρχομένη έκ τών άκρων, 
καί έξ αύτών πρόοδεύουσα καταλαμβάνεΓολόκλη- 
ρον τό σώμα. Ουτω κατ’ άρχάς οί οίνοπόται τρέ- 
μουσι τάς χεΐρας, τούς πόδας καί τήν κεφαλήν 
μετ' ολίγον δε παρατηρούσιν, δτι δεν δύνανται νά 
σφίγξωσι τήν χεΐρα αύτών ίσχυρώς καί μετά 
δυνάμεως ώς πρότερον· ή αδυναμία δέ αύτη προ
χωρεί βαθμηδόν εις τοιούτον βαθμόν, ώστε πολ- 
λάκις διαφεύγουσι τών χειρών αύτών τά συλλαμ- 
βανόμενα αντικείμενα.

Ή μυϊκή αύτη έξασθένησις τών ποδών ιδίως 
I είνε λίαν οχληρά καί λυπηρά εις τούς οίνοπότας, 

οίτινες κατ' άρχάς αισθάνονται μυρμηκιάσεις 
διαρκώς εις τούς πόδας καί μετ’ ολίγον τρέμουσιν, 
δτε καί ή βάδισις αύτών καθίσταται δυσχερής, 
αμφίβολος καί σφαλερά. Ή αδυναμία δέ αύτη καί 
πάρεσις τών μυών προχωρεί ενίοτε καί μέχρις 
αληθούς μυϊκής παραλύσεως άναγκαζούσης τούς 
ταλαίπωρους παθόντα; νά φυλάττωσι τήν κλίνην 
μέχρι τού τέλους τού βίου των, οπερ άλλως τε 
δέν βραδύνει νά έπέλθη.

Παραλλήλως τών ανωτέρω παθήσεων επέρχον
ται καί αί βλάβαι τών διαφόρων αισθητηρίων ορ
γάνων, καί κατ’ εξοχήν τών δύο σπουδαιοτέρων, 
ήτοι τής όράσεως καί τής ακοής.

Ή δρασις όσημέραι έξαδυνατεϊ καί αμβλύνεται· 
ό οΐνοπότης έν άρχή νομίζει, δτι εκτείνεται πρό 
τών οφθαλμών αύτού διαρκώς λεπτή ομίχλη, 
καί βλέπει συγκεχυμένως. ένφ άπό καιρού εις 
καιρόν ή δρασις επισκοτίζεται ίσχυρώς συνοδευο- 
μένη μετά ζάλης καί σκοτοδίνης. 'Η δρασις ένίο- 
τε αποβάλλεται καθ' ολοκληρίαν ύπό τών οίνοπο
τών· τό οινόπνευμα δέ καί ό καπνός (νικοτιανή) 
κατά τάς στατιστικάς τών έπισημοτέρων επιστη
μόνων είνε τά σπουδαιότερα αίτια τής προώρου 
έξαδυνατίσεως τής όράσεως καί τής βραδύτερον 
εντελούς καταστροφής καί άπωλείας αυτής.

Ή ακοή έπίσης έξασθενεϊ βαθμιαίως πρός με- 
γάλην απελπισίαν τού τε κάμνοντος, τού ταλαι
πωρούμενου ύπό διαρκών καί άγαν οχληρών κατά 
τά ώτα βόμβων, καί τού θεραπεύοντος ιατρού.

Έν τή περιόδψ ταύτη ό οργανισμός τού οίνοπό-
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του καταπίπτει κατ’ ολίγον, άπισχναίνει οίκτρώς, I 
οί μύς αύτού άποβαίνουσι χαλαροί καί άτονοι· 
τό δέρμα ξηρόν καί ρυπαρώς κιτρινωπόν, έν ώ ή 
όψις τού προσώπου καί ή φυσιογνωμία έχουσιν, 
εζωγραφισμένην ζωηρώς τήν ηθικήν, πνευματι
κήν καί σωματικήν οίκτράν κατάπτωσιν.

Ιο. Φ ο υ ε τ α ν ο ε

Θ Α ΛΑ ΣΣΙΝ ΑΙ ΑΝ ΑΜ ΝΗ ΣΕΙΣ

Παλαιά πράγματα. —  Τά ίΰο Φάληρα. — Τέχνη χχ: ?ύ- 
»<«. —  'Αμμο; χαί βράχοι. —  'Ομαλά χαΐ ανώμαλα. — 
Ίοτοριχαΐ αποδείξεις.—  Αλιεία σπάρου· χαίουράχια χαί γα
ρίδες.—'Αλιευτικά'. μέθοδοι.—  Α ί κοκ/τταε.—  Α ί έπί τών 
βράχων συναντήσεις. — Πώς γίνεται Εν ποίημα. —  Έπίδρα- 
σις τού θαλασσίου άλατος έπί τοϋ ανθρώπου. — Α ί δύσεις.
— Επίλογος περί πίστεως χαί άλατίσματος.

’Ολίγα πράγματα παλαιά μοί άρέσκουσιν,άλλ’ 
έκ τών ολίγων αύτών πάλιν τρία κατ’ εξοχήν αγα
πώ : τόν παλαιόν οίνον,.τήν παλαιάν φιλίαν καί 
τό παλαιόν . . . Φάληρον. Διά τούτο ένφ οί άλλοι 
άποτείνουσι νύν έπιταφίους καί ελεγεία πρός τό 
αντίζηλον αύτού τό Νέον έπί τή λήξει τής Θερι
νής ακμής του, εγώ προσφωνώ λόγους αποχαι
ρετισμού πρός τήν φιλτάτην άκτήν τού Παλαιού, 
ήτις Θ’ άπομείνη καί πάλιν έρημος καί πένθιμη, 
μαστιγουμένη ώς δούλη ύπό τού οργίλου κύμα
τος καθ’ δλον τόν χειμώνα καί μέχρι τής νέας
καλοκαιρίας τού 1885.

*  *  *

Άκτή αμμώδης ώς ή τού Νέου Φαλήρου είνε 
δι’ έμέ σχολαστική ώς πρωτοβάθμιος δημοδιδα
σκάλισσα· παραλία άνευ βράχων είνε κόρη χωρίς 
πείσματα —  καί εγώ τρελλαίνομαι διά τά πεί
σματα.

Τό Νέον Φάληρον είνε γραμμή εύθεϊα —  καί 
έγώ άποστρέφομαι τάς εύθείας γραμμάς, διά 
τούτο καί ουδέποτε γράφω εις χαρακωμένου χοερτί.

Τό Παλαιόν Φάληρον άπ’ εναντίας είνε ανώ
μαλον __ καί έγώ άγαπώ δλα τά ανώμαλα . . .
έκτός τών άνωμάλων βημάτων.

Τό Νέον Φάληρον είνε τεχνητόν, πλαστόν, 
έψιμμυθιωμένον.

Τά ένθυμεϊσθε πώς ήτο πρό τινων έτών; 
Παράλιος Σαχάρα. Κρημνίσατε καί τόρα τά μέ
γαρά του, κόψατε τήν γραμμήν τού σιδηροδρό
μου- θά μείνη καί πάλιν Σαχάρα. Άφαιρέσατε πάν 
ίχνος κατοικίας καί πολιτισμού άπό τό Παλαιόν 
καί θά μείνη εύμορφότερον άφ’ δσον είνε.

Άγαπώ τήνφύσιν έν τή τέχνη· άλλά δέν άγα
πώ τήν τέχνην έν τή φύσει. Προτιμώ ένα κλώ- 
να θύμου άληθή παρά έν όόδον έκ κηρού, έστω 
θαυμασίως πεπλασμένον, καί προτιμώ τήν ήλίο- 
καή όψιν χωρικής ή τήν έψιμμυθιωμένην μορφήν 
βασιλίσσης.

Άλλά καί άνκαταλίπω τάς καλαισθητικάς ταύ- 
τας ιδέας, αίτινες δυνατόν νά μή είνε αλάνθαστοι 
ώς εντελώς προσωπικοί, καί ποοσφύγω εις '.άς 
ίστορικάς αποδείξεις τάς άσφαλεστάτας πασών, 
ανευρίσκω έκ παραδόσεως δτι άφ’ ής ό κάτοικος 
τής κλεινής ταύτης πόλεως ήσθάνθη τό πρώτον 
τήν ανάγκην νά λούση τήν έκ τού θερινού ήλιου 
πεπυρακτωμένην κεφαλήν καί τό πεπονημένον καί 

1 κάθιδρου σώμά του, άνευ δισταγμού περί τού αί- 
γιαλού δν ώφειλε νά έκλέξη πρός τούτο, έθεσε 
μίαν σινοόνα ύπό τήν μασχάλην καί ένα τρόφι
μον τής Πλάκας ύπό τά σκέλη . ·. καί έλαβε τήν 
πρός τό Παλαιόν Φάληρον άγουσαν.

Καί έγώ λοιπόν πιστός τηρητής τών πατρίων 
εθίμων καί άποφεύγων κατά τό δυνατόν πάν 
ξενικόν καί όθνεΐον, ένώ σεις έλούεσθε εις τά 
κατάθολα νερά τού Νέου Φαλήρου μωλωπιζόμε
νοι τό σώμα ύπό τών κυμάτων καί έπειτα έγυ - 
ρίζετε άνω καί κάτω κατά τάξιν άνά τήν πλα
τείαν μέσω τών γραφικωτάτων βεβαίως τραπε
ζών καί καθεκλών τού καφενείου,— διότι δέν εί- 
χετε τί άλλο νά κάμετε έως ν’ άρχίση τά θέα
τρου—  έγώ ¿πήγαινα εις τό καλόν μου Παλαιόν, 
έκολύμβων εις τά σαπφείρινα νερά του, τά όποια 
έχουν καί τό προνομίου νά διατηρούν ευαγγελι
κήν καλοσύνην εις τήν πνοήν οίουδήποτε άνεμου, 
καί δταν έςηρχόμην τής θαλάσσης μέ τήν γλυ- 
κυτάτην εκείνην μετά τό λουτρόν νωθρότητα, εί- 
χον πού νά περάσω τήν ώραν μου, άλιεύων ή 
λεμβοδρομών ή πλανώμενος συνήθως άνά τήν πα
ραλίαν.

Καί ή παραλία αύτή δέν άποτελεΐται άπό τόν 
ατελείωτου έκείνον τάπητα άμμου, ώς ή τού Νέου,

| έν ή ό περιδιαβάζων σύρει τούς πόδας πεπονημέ-
ί νους ώς πάσχων έκ ποδάγρας όχι· έδώ άκρω-

τήρια ¿ξύρρυγχα προέχουσι, καί ολισθηροί σκό
πελοι άνορθούνται, καί ποικιλόσχημοι ύφαλοι 
ύπολανθάνουσι, καί μικροσκοπικοί κολπίσκοι τεί- 
νουσι τήν άγκάλην εις τό κύμα, καί διαδέχονται 
τό έν τό άλλο έν άπαραμίλλφ χάριτι άντιθέ- 
σεως καί ποικιλίας. * * *

Έν γένει άγαπώ τήν δι’ αγκίστρου αλιείαν. 
Ή συγκίνησις εκείνη, ήν αισθάνομαι ιδίως δταν 
άνασύρω σπάρον συλληφθέντα καί όρμητικώς τι- 
νασσόμενον, είνε έκ τών γλυκύτερων μου συγκι
νήσεων, καί τό συναίσθημα τούτο έδοκίμασα 
πολλάκις έν τώ φαληρικώ αΐγιαλώ.

Άλλ’ έμαθον προσέτι κατά τό θέρος αυτό 
καί δύο νέα είδη ά/ιείας άπλούστατα καί λίαν 
τερπνά.

Τό πρώτον είνε ή αλιεία τών μικρών καρκίνων. 
Τά καϋμένα τ ί  καβουράκια'· τρέχουν τόσον νόστι
μα μέ τό πλάγι όταν άνασηκώση κανείς τήν πέ- 

 ̂ τραν, ύπό τήν όποιαν κάθηνται κρυμμένα. "Εχουν 
καί τόσην πονηριάν διά νά κρυφθούν μέσα εις 
τήν άμμον, έν έσχάτω κινδύνω άνασκαλεύοντα
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αυτήν με τούς μικρούς των πόδας, έπειτα όταν 
άπλωνες πλέον τά δάχτυλα διά νά τά συλλάβτς 
και ιδουν τά στενά, λαμβάνουν μέ τόσην γενναιό
τητα Ιεσιν αμυντικήν καί άνοιγοχλείουν τάς δαγ- 
κανας των καί σέ τσιμπούν τόσον γλυκά ώς νά 
«γαργαλίζουν, καί τέλος πάντων τρώγονται 
ιτσι ωμα, φρέσκα φρέσκα μέ τόσην ορεξιν ύστε
ρον απο το Λουτρόν _  ώστε τά έχυνήγουν πάν
τοτε αλύπητα.
„ ’Λλλά δ'-® Τοί άπλού αυτού τρόπου εννοείται 
οτι μόνον οι μ-.κροί καρκίνοι συλλααβάνονται· οί 
μεγακοι οι κοινώς χαβουρομάχαις λεγόμενοι εν-  
χουν άλλην τέχνην, τήν έξης; Είς τό άκοον 
ενός λεπτού σχοινιού προσδένετε στερεώς μικρόν 
-  ον χαι̂  μετ αυτου τεμάχιον άρτου ή χάλλιον 

κρέατος ωμου, χαϊ οπου ΐδήτε οπήν έπΐ παοαθα- 
λασσιου βράχου, έντός τής όποιας νομίζετε δτι 
εμφωλεύει καρκίνος, καταβιβάζετε τό δόλωιχα. Έ 
χει,νος πειναλέος προσχολλάται έπί τού ‘ λίθου 
σεις οε̂ ανασύρετε τό σχοινίον καί τόν ιοέρετε’ 
e..t τής ςηρας ελαφρότατα, καί τόν καρφώνετε διά 
περόνης η σίδηρου σουβλί ου, καθ' όσον ή διά τής 
χειρος σύλληψις αύτου δέν είνε πάντοτε ¿κίνδυνος 
£LÍJ°^· ε„Ζον"“« μάλιστα άβράς τάς σάρκας.
, -  ? ' _ °>αως “"ο,υ-ονήν χαϊ τέχνην ή άλιεία αύτή, 
ενιρ η των μ;.χρών είνε χαριεστάτη καί εύκολος.

ετέρα αλιεία μου ήτο ή τών γ α ρ ίά ω γ . Τάς 
, ,ε π°τ$ . πω’ τινάσσονται, πώς πηδούν, πώς
ςεφευγουν μεσα^ΐςτό νερόν; Έδοκιμάσατε νά
; συλλάβε"« οια των δακτύλων; Έχουν δια- 
οολευμενην περιέργειαν τά μικρά αύτά ζωύφια ·
—  ίσως οιότι εινε γένους θηλυκού — καί θά πλη
σιάσουν ευθυς νά ίδούν τί είδους πράγμα είνε 
ί δάκτυλοι σας. "Αν έχετε έκτακτον ^ιτηδει- 

ότητα̂  ταχυδακτυλουργού, τάς άρπάζετε αϊονης 
από τον μυστακα καί τάς άνασύρετε πρός μεγάλην 
αυτών εκπληξιν. “Αλλως τάς περιοοίζετί ό!ά 
•ήν παλάμης εις τήν άκραν ένός βράχου καί τάς 
συ/.λαμοανετε κλείοντες κατά μικρόν τήν χειρα,

, \ ϊ λυο,Τρουν, πηδούν, φεύγουν καλλίτεοα 
και απο τούς ψύλλους. Έγύ είχα κάμη μιχ0άν 
« Χ ό χ ν τ  IX λεπτοτάτου πανίου καί συνελάμβανον 
αρκε.ας· ε,νε νοστιμώταται τρωνόμενάι έτσι 
σπαρταριστοί , σπαρταρισταί !

• • ■ Δέν ήξεύρω οιατί καί τά καβουράκια καί αί 
γα ρ ίδ ες  ^  ένεθύμιζον πάντοτε μερικάς
Γα<\, , καβθυΡάκια μελαγχρινάς καί αί
γαρίδες τας ξανθάς. “Ισως έπειδή έχουν καί 
αυται τα ιοια τεχνάσματα, άλλα καί τήν αύτήν 
χαριν και νοστιμάδα, καί ίσως άκόμη διότι νλυ- 
στρουν, ςεφεύγουν, ξεφεύγουν —  μά έπί τέλους 
συλλαμοανονται.

Καί μή ¿νομίσατε δά ότι έν καλογηρικΐ 
μοναςιφ εκαμνα τάς άλιευτικάς αύτάς έχδοοαάς 
Ολισθαινων καί άναρριχώμενος παρά τήν θάλασ- 
σαν επί των ακρωρειών τών βράχων καί 8απτί-

^ων ουχι σπανίως άνευ άναδόχου καί ίερέως τόν 
ετερον των ποδών μου έντφ'ϋδατι; “Οχι δά! 
ησυχάσατε καί μή βιασθήτε νά ελεεινολογήσετε 
την μοναξιαν μου.
, Επ1 *ων β?άχων αύτών τών ξηρών ούχί σπα- 

νιως συνήντησα άβρότατα σώματα νωχελώς καθή- 
ρενα ή κατακεκλιμένα. Άναμέσον τού γαλανού 
ουρανου επάνω καί τής γαλανής θαλάσσης κάτω 
πολλακις ητενισα καί άλλα γαλανά— ή καστανά — 
ατινα ησαν οφθαλμοί. ’Εκτός τώφδοβαφών νεφών 
τής εσπερας συχνάχις έτυχενά άναφανζ εγγύτερον 
και απέναντι μου ροδοβαφής τις παρειά . .
( Καί τόσον μάλιστα ή έπίδρασις αύτών ήν ίσχυ- 

ρκ,ωστε καταλιπών αίφνης τήν προσφιλή άλιείαν 
χαι̂ ενθρονισθείς είς παράκτιον πέτρινον θρόνον δν 
ελαςευσαν τά κύματα έπεδόθην εσπέραν τινά είς 
νέον είδος άλιείας . .είς τήν άλιείαν στίχων.

Βλεπετε ημείς οί καταδεδικασμένοι νά πλέκω- 
μεν στίχους διά τόν άλλον κόσμον, όπως αί γοαία · 
πλεκουσι περιπόδια διά τούς έγγόνους των δέν 
αφινομεν καμμίαν ώραν καί πέρίστασιν νά 
υπαγη χαμένη, όπως αί χαλαί «ύταί μάμμαι 
χωρίς μαλιστ,α νά έχωμεν άνάγκην νά οίρωμεν 
μαζί οπου πηγαινομεν τά νήματα καί 'τάς βε
λόνας μας — ήμεΐς πλέκομεν μέ τόν νούν.

Όταν μάλιστα έχη κανείς τόσον καλάς νει. 
τονοπουλας παρέχει διά νά τού εμπνέουν ιδέας 
και τό κύμα ίμπρός του διά νά τού λέγη τάς 
ομοιοκαταληξίας ήμπορεΐ νά μή ύποπέση είς 
πειρασμόν; '

Αλλά -πώς ν’ άρχίση; Αί, φυσικά άπό μικοάν 
προσλαλιάν πρώτον πρός τόν τόπον. Παραδείγ
ματος χάριν: Γ 1

Τέτοια τύχη σάν κ’ έσένα 
'Αλλος τόπος δέν θέ νάχη- 
Τόσα νιάτ' άνθοπλασμένα,
[όση χάρι κ' έμμορφ/ά 
Δεν τά βλέπουν άλλο. βράχοι 
Μηδέ τάχουν συντροφιά.

^ Η πρώτη στροφή καλή κακή έτελείωσεν ας 
ιοωμεν τορα και περί τής δευτέρας. "Α, νά!
Ουο τρεις χαριτωμίναι όψεις κύπτουν καί κατοπ
τρίζονται εν τψ αίγιαλφ· λοιπόν:

Αχ, καλότυχ’ άκρογιάλι,
Μοναχά μεσ ςτά νερά σου 
Ζωγραφιώνται τόσα κάλλη 
Βοϋ σέ χαίρονται σκυφτά.
Σ ύ  τούς δίνεις τή δροσιά σου 
Καί τήν όψι τους αύτά.

Γέλωτες γλυκύτατοι καί φωνα: περιχαοεΐς 
διακόπτουν επι που.ύ τό νήμα τών στίχων 'μου, 
α/,λα χωρίς να το θέλουν πλουτίζουν τήν τρίτπν 
στροφήν μου: ” 1

Κα1_ φωναΐς καί άκόμα,
Uov συχνά όεφτερουγίζουν 
Από κάποιας κόρης στόμα,
—μιγουν, σόύνονται γλυκά 
Μέ τά κύματα π'άφρίόουν 
ιναι λαλούν άρμονικά.
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Καί ύστερα! Δέν ήμπορεΐ βέβαια νά τελ.ειώση 
έως έδώ, κάτι χρειάζεται άκόμη. Τί; ....

Καί ενώ άρχίζω νά στενοχωρούμαι καί νά θω
πεύω είς μάτην τό άλατισμένον μου μέτωπον, 
μικρά αλιευτική λέμβος μ’ ένα ψαράν μέσα περ- 
νφ εμπρός μου καί λοξοδρομεί αίφνης γοργώς 
φεύγουσα πρά τής θέας τών περικαλλών εκείνων 
μορφών, αΐτινες κάθηνται έπί τού πλησίον βράχου. 
Αύτό έχρειάζετο καί εις εμέ :

Λί, ψαρά μου, τί; Τρομάζεις;
Τέτοια κάλλη δέν ίανάειδες 
Καί τό δρόμο σου άλλάεεις 
Καί τή βάρκα πάς άλλού.
— Μήν τής νόμισες νεράιδες 
Γιά νυφούλαις τού’γιαλού ;

* * *

Καί λοιπόν ή κεφαλή μου άλατισθεΐσα άπό 
τριάκοντα λουτρά κατώρθωσεν ούτως έκ τού προ
χείρου νά γεννήση είκοσιτετράδα στίχων; “Ω τής 
εύτοκίας!

Ώς πρός τήν έπίδρασιν τού θαλασσίου άλατος 
έπί τού ανθρώπου είχον μέχρι τούδε τήν ιδέαν 
ότι άλμυρίζει μέν τό σώμα —  καί διά τούτο έ- 
γνώρισα μάλιστα ξανθήν κόρην ή όποια έφοβείτο 
νά κάμη πολλά θαλάσσια λουτρά διά νά μή χά
ση. .. τήν γλυκύτητά της —  νοστιμίζει όμως τό 
πνεύμα. Τόσον ώστε κατ’ έμέ εινε άσυγχώρητος 
άνθρωπος λέγων άνοησίας ... μετά τό θαλάσσιον 
λουτρόν του. ’Αλλά τήν ποιητικήν ενέργειαν τού 
άλατος εντελώς ήγνόουν, διότι ίσα ίσα οί πλείο- 
νες τών ποιητών μας είνε ανάλατοι —  καί διά 
τούτο εύκολα βρωμίζουν. . .

« * ·
Έν τούτοις ό ήλιος δύει μαλθακώτατα άνάμε- 

σα είς τά ροδοσύννεφά του, τά όποια απλώνονται 
γύρω ώς άπαλά βελούδινα προσκέφαλα έτοι
μα νά δεχθώσι τήν κουρασμένην έκ τού ημε
ρησίου δρόμου όλόχρυσον κεφαλήν του, καί μέ 
τόν ήλιον μαζί δύουν καί όλοι οί έττεγειοε ήλιοι 
οί όποιοι ελαμπον καί μ’ έθέρμαινον μάλιστα τρι
γύρω μου τόσον ώστε μετενόησα διότι δέν είχα 
πάρη μαζί τήν ομβρέλαν μου.

Ή θάλασσα γίνεται σκιερά, φαιά, ή ξηρά σκο
τεινή, ή φύσις όλη ήρεμος, άκινητούσα έν μελαγ- 
χολίφ, εμπνέει τά θλιβερόν έκεΐνο τής εσπέρας 
συναίσθημα, ότι μετά τής ημέρας ήτις παρήλθε, 
παρήλθεν όμού καί τής ζωής μας μία ημέρα. 
Άλλ’ ό ήκιστα φιλοσόφων στόμαχός μου άπολέ- 
σας τήν υπομονήν του, επαναστατεί δημηγορών 
υπέρ τών δικαιωμάτων του, τά όποια έπί τόσην 
ώραν τού κατεπάτησεν ή κακή του γειτόνισσα 
καρδία, καί μέ φέρει έκόντα άκοντα πρός τήν 
άντίπεραν ακτήν τού νέου Φαλήρου, ΐνα εξαφα
νίσω ζεύγος όπτών τρυγόνων άπό τού προσώπου 
τού πινακίου μου, καί βαυκαλώμενος είτα υπό τής 
γλυκύτατης μουσικής τού Φι.ΙήμοΥος χα ί τής

Β α νχ ιόος εύρω κατάλληλον καί άρμόζον μέλος 
πρός τούς στίχους εκείνους, τούς όποιους ένέκλειον 
άγραφους έν τή μνήμη.

·« * «
Χαΐρε λοιπόν, προσφιλής άκτή, αγαπητοί μου 

βράχοι! Οί άλλοι σάς έγκατέλειψαν ευθύς ώς 
παρήλθον αί καλαί σας ήμέραι, όπως συνήθως 
έγκαταλείπουσι τούς φίλους έν τη δυστυχία των, 
άλλ' εγώ πιστός ώς ό κύων, τού όποιου τήν κε
φαλήν φέρω σύμβολον πίστεως . . . έπί τού λαι
μοδέτου μου, θά ερχωμαι ενίοτε νά σάς παρηγο
ρώ τόν χειμώνα καί νά ένθυμούμεθα μαζί τάς 
καλάς μας ημέρας· καί όταν επιστρέφω είς τάς 
’Αθήνας θ' αποκομίζω πάντοτε εις άνάμνησιν 
όλίγην άμμον έκ τής παραλίας σας διά τό με- 
λανοδοχεΐόν μου καί πολύ πολύ άλας διά νά 
αλατίζω όχι μόνον τά φαγητά μου. άλλα καί όλα 
τά ανάλατα πράγματα, τά οποία σωρηδόν μέ τρι
γυρίζουν, τάς πατριωτικάς επιδείξεις, τάς καλάς 
συστάσεις τών έφημερίδων, τούς έπιταφίους λό
γους, τούς προστατευτικούς φίλους —  καί πρό 
πάντων αύτήν τήν άνάλατον φλυαρίαν μου.

Γ εορποε  Δ ροεινηε

Η ΙΙΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Π 1Η ΡΕΣΙΑ
Ε Ν  Ν Ε Α  Τ Ο Ρ Κ Η

'Αφορμήν λαβών έκ τού έν τω προτελευταίοι 
φύλλο» τής « Εστίας »  δημοσιευθέντος άρθρου τού 
συνεργάτου ημών κ. Α. Ν. Ρούκη περί τού πυρο
σβεστικού σώματος τού Βερολίνου είς τών διαπρε
πών άνωτέρων αξιωματικών ημών καί τής ο 'Ε
στίας » φίλος ευμενής άνακοινοΐ ήμΐν εξ ειδικού 
γαλλικού συγγράμματος τήν έπομένην διήγησιν 
περί τής πυροσβεστικής υπηρεσίας έν Νέφ 'ϊόρκη, 
έξ ής καταφαίνεται ή θαυμαστή αληθώς τελειό- 
της τού κλάδου τούτου παρά τοΐς Άμερικανοΐς, 
ύπερακοντίζουσα παν δ,τι κατώρθωσαν μέχρι τού
δε τά άλλα εθνη έπί τούτου.

Ή διήγησις έχει ώς έπεται:
—  Ι’υνέπεσε νά ίδήτε τούς άνθρώπους μου 

είς τό έργον ; μέ ήρώτησεν ό διοικητής τών πυ
ροσβεστών τής Νέας 'Γόρκης συνταγματάρχης κ. 
Οίοςίΐβΐ? είς όν φίλος τις μέ είχε παρουσιάσει.

  Όχι, άπεκοίθην άλλα πολύ έπεθύμουν
νά τούς ίδώ, διότι ή φήμη αύτών είνε παγκό
σμιο;.

—  Λοιπόν τήν νύκτα τής αύριον σάς προσκα
λώ νά παρασταθήτε είς μίαν τοιαύτην απόπειραν.

Τήν επιούσαν, κατά τάς ούο μετά τό μεσονύ
κτιον, εϊσηρχόμεθα βαδίζοντες έπί τής άκρας 
τών ποδών είς τόν σταθμόν τών πυροσβεστών τής 
18 οδού, έν ω πάντες έκοιμώντο, πλήν τού σκο
πού, δστις καί ήλθε νά μάς άνοιξη. Έν τώ μέσω
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τής αιθούσης απαστράπτει ή ατμοκίνητος αντλία- 
—ρός τάριστερά ό κώδων τού συνθήματος· δεξιά 
ηλεκτρική συστοιχία χρήσιμεϋουσα ϊνα σημειώ- 
νη τον αριθμόν τής συνοικίας, έν η έκρήγνυται 
ή πυρκαιά και εις τό βάθος στάβλοι, ένθα μέ- 
νουσι ούο λαμπροί ίπποι, πληρέστατα επισεσαγ- 
με-.οι καί μόνον τού χαλινού δεόμενοι- εκατέρω
θεν δύο κλίμακες άγουσιν εις τούς κοιτώνας τών 
άνδρών τού δευτέρου πατώματος. 'Ο διοικητής με 
τοποθετεί παρά τον τοίχον, μοί δίδει τό ώρολό- 
γιόν του (τό ΐδικόν μου ¿σημείωνε μόνον τα πρώ
τα λεπτά) καί μοί λέγει:

—  Σταθήτε αυτού, καί μετρείτε τά δευτερό
λεπτα.

Δίδω τό σημείον· ό κώδων τού κινδύνου σημαί
νει. Τότε συμβαίνει τι παράδοξον καί ώς διά 
μαγείας: ό ηλεκτρισμός ανοίγει τάς θύρας καί 
απολύει τούς ίππους, οίτινε; εξορμώντες τών στά
βλων, έρχονται καλπάζοντες καί τοποθετούνται 
εκατέρωθεν τού ρυμού τής αντλίας. Οί άνδρες 
καταβαίνουσιν έν σπουδή τάς κλίμακας· εις 
προσαρτώ εις την άμαξαν τά λωρία τών ίππων, 
άλλος τοποθετεί τόν χαλινόν, τρίτος δέ τις ρί
πτει εωσφορικόν πυρεΐον εις τό πετρέλαιον τής 
μηχανής, καί έν Τψ άμα ευρίσκονται -άντες εις 
τάς επί τής άμάξης θέσεις των. Ό ηνίοχος λαμ
βάνει τά ήνία.—  « "Ετοιμος! » φωνάζει καί αυ
τοστιγμεί έςορμώσιν εις τήν όδόν. Παρατηρώ τό 
ώρολόγιόν μου: é rré a  devztpo .h jtza  είχον πα- 
ρέλθει ! Δύνασθε νά φαντασθήτε τήν κατάπληξίν 
μου. ”Ε, λοιπόν! τό αυτό πείραμα έπανελήφθη 
εις τρείς διαφόρους σταθμούς, καί εις τούς τρεις 
τό αυτό αποτέλεσμα έπετεύχθη, ή αύτή ίλιγγιώ
δης ταχύτης. "Εν τινι στοιθμψ μόνον οί άνδρες 
έχρειάσθησαν δώδεκα δευτερόλεπτα. Ό διοικη
τής προσκαλεί τόν λοχαγόν, καί τω λέγει ξηρώς 
δεικνύων με: «  Παρίσταται εις ξένος ενταύθα. » 
Ό λοχαγός ερυθριώ, συνάγει τούς άνορας του, 
αναβιβάζει αυτούς εις τούς κοιτώνας, κατακλίνε- 
ται καί ό ίδιος, και με παρακαλεί νά σημάνω καί 
πάλιν τον κώδωνα τού κινδύνου. Τήν φοράν ταύ- 
την, πριν ή παρέλθωσι τά εννέα δευτερόλεπτα, 
ό λόχος ήτο έν τή όδώ.

Μοί άρέσκει ή τοιαύτη εθνική υπερηφάνεια.
—  Καί τώρα, μοί λέγει ό διοικητής, μάθετε 

δτι καθ' δλην τήν πόλιν ύπάρχουσι κιβώτια τη
λεγραφικά πολυάριθμα, διανεμημένα οϋτως, ώστε 
ούδεμία οικία νά άπέχη αυτών πλειότερον τών 
πεντήκοντα βημάτων. *0 ιδιοκτήτης, παρ' ω ήθε· 
λεν έκραγή πυρκαιά, δεν έχει ή νά τρέξη εις τό 
κιβώτιον καί νά πλήξη έν χειοιστήριον έν τω άμα 
ό κώδων τού κινδύνου σημαίνει, καί ό αριθμός 
τής συνοικίας, έν ή έξερράγη τά πύο, γνωστο
ποιείται εις δλους τούς σταθμούς· αί πέντε πλη- 
σιέσταταί εις τήν πυρκάίάν άντλίαι εξέρχονται, 
πάσαι δε αί άλλαι ϊστανται έτοιμαι ίνα κινήσω- 
σιν εις τά πρώτον σημείον. Εις νέαν τηλεγραφι
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κήν πρόσκλησιν καταφθάνουσιν αμέσως άλλαι 
πέντε αί άποτελούσαι τήν έπομένην περίμετρον 
καί ούτως έφεξής, άναλόγως τής σφοδρότητος καί 
τής προόδου τού πυρός. Μετά μίαν στιγμήν θέ
λετε τό ίδεϊ».

ΙΙράγματι, κατά τάς 3 μετά τό μεσονύκτιον 
τής αύτής νυκτός, εις τήν λεωφόρον (>, ό διοικη
τής άνοίξας ό ίδιος εν ήλεκτρικόν κιβώτιον έδωκε 
τό σύνθημα πυρκα'ίάς. Έκράτουν καί παρετήρουν 
τό ώρολόγιόν μου: τέσσαρα  χαΧ ή¡ ιισ υ  λεπτά 
μετά τήν τηλεγραφικήν πρόσκλησιν, ενώπιόν μου, 
επί τής λεωφόρου, πέντε ατμοκίνητοι άντλίαι 
εύρίσκοντο εις τό εργον, καπνίζουσαι καί έτοιμαι 
νά έκσφενδονήσωσι στήλας ύδατος.

Κατά διαταγήν τού διοικητού οί άνδρες έπα- 
νήλθον εις τούς στρατώνας τοιν. Πάντα ταύτα 
είχον συμβή, χωρίς αύδείς τών κατοίκων τής 
Νέας Ί'όρκης, ουδ' αύτών τών γειτόνων, νά 
άφυπνισθή.

Μ .  Τ ο υ ω Ι ι ι .

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΓΜΑ

Ό  Κ. κρύπτει τά χρόνια του.
Έρωτηθείς προχθές περί τής ηλικίας του 

απαντά τόσον απίστευτα, ώστε εις τών φίλων του 
άνακράζει:

—  Καλέ τί λές; εσύ θά είσαι, φίλε μου, τώρα 
σωστά πενήντα πέντε ετών .

—  Άπατάσαι, αγαπητέ, θά έννοής βέβαια 
τόν αδελφόν μου με τόν οποίον είμεθα δίδυμοι. 
Εκείνος είνε τώρα πέντε χρόνια ’πεθαμένος.

*
* Λ

—  Γιατί δεν έφαγες, Γ'εωργάκη, τή σούπά σου 
ούτε τό κρέας;

—  Μού πονεί, μαμά, τό δόντι μου έοώ δεξιά .
Μετά μίαν στιγμήν ό Γεωργάκης αρπάζει δύο

μήλα, ών τόν εν καταβροχθίζει τάχιστα.
—  Μά δεν μού είπες πώς έχεις πονόδοντο ;
—  Τά μήλα τά μασσώ άπ’ εδώ αριστερά, 

μψ ά.

Α Α Η Θ Ε Ι Α Ι

Πάντοτε οί άλλοι υπήρξαν άγνώμονες πρός 
ή^άς, ημείς δε ουδέποτε πρός εκείνους.

Οίκάλλιστοι φίλοι είνε οί κινδυνωδέστεροι εχ
θροί, διότι γνωρίζουσι πού καί πώς δύνανται νά 
μας πειράςωσι.

Ή ζωή ομοιάζει πρός βιβλίον, τό όποιον οί 
μέν μωροί φυλλομετροΰσίν έπιπολαίως, οί δέ φρό
νιμοι άναγινώσκουσι μετά προσοχής, διότι γνω- 
ρίζουσιν οτι άπαξ μόνον θά τό άναγνώσωσι.

Λνδρέου Κορομηλα 1884 — Σ', 876.


