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ΕΡΝΕΣΤΟΣ PENAN

α Έγεννήθην, <.'» γλαυκώ-ιης θεά , εκ βαρβάρων 
γονέων, εν τή χώρα τών αγαθών καί έναρέτων 
Κιμμεοίων τών οίκούντων έν παραλία θαλάσση; 
άγριας, βραχώδει καί ύπό τών καταιγίδων πλητ- 
τ0μένη. Οί κάτοικοί τη; μόλις Ιχουσιν ιδέαν του 
ήλιου- άνθη των εΐνε τά θαλάσσια φυτά καί τά

τ ο μ ο ς  γη' . —  I 8 8 .)

φϋκη καί τά κεχροιματισμένα κογχύλια, τά ε’ν τώ 
βυθοί τών μονηρών ορμών τη; ευρισκόμενα. Έν 
τή χώρα ταύτη τά σύννεφα φαίνονται άχροα, 
καί αύτή δέ ή χαρά εΐνε θλιβερά πως* άλλά 
πηγαί ψυχρού ΰδατος άναβρΰουσιν έκ τών βράχων 
καί οϊ οφθαλμοί τών κορών της δμοιάζουσι πρός
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τά; πηγάς ταύτας, έν αίς έγκατοπτρίζεται ό 
ούρανός...

«Οί πατέρες μου, οσον μακράν και άν άνέλθω, 
εύρίσκω ότι ε’πεχείρουν πλοϋς εις Οαλάσσας, τάς 
όποιας £έν ειίον οί ’Αργοναύταν σου. Βρέφος ών 
ήκουσα άσματα των πολικών εκδρομών. Έβχυ- 
κχλήθην μέ την άνάμνησιν πλεόντων πάγων, 
θαλασσών δμιχλωίών γάλακτι προσομοίων, νήσων 
κατάμεστων πτηνών άίόντων, άνιπταμενων όμοϋ ' 
¿πάντων καί ίπισκοτιζόντων τον ουρανόν.»

Ταϋτα λέγει προς χλλοις ό συγγραφεύς του 
Βίου τοϋ  Ίη σ ο ϋ  έν τή θαυμασία εκείνη καί 
παρα-ϊόξω « Προσευχή έπί της Άκροπόλεως », 
τήν όποιαν άπέτεινεν «οτε έγένετο άξιος να νοήση 
την τελείαν Καλλονήν».

Ό  πατήρ του ’Ρενάν ήτο ναυτικές ε'κ Τρεγ— 
γιέ τής Βρετάνης καταγόμενος, ότε ίέ ό μέλ- 
λων μέγας συγγραφεύς έγεννήθη —  27 Φε
βρουάριου 1823 —  ή οικογένεια αύτοϋ εύρίσκετο 
έν καταστάσει παραπλήσια τή ίνίείχ. Ή κατά- 
στασις αότη έδεινώθη οτε έπνίγη ό πατήρ έν 
μακρινφ τχξειδίω. Τότε ή αδελφή τοϋ Έρνέστου 
¿νέλαβε τήν διεύΟυνσιν σ/ολεϊου τινός, έν ώ ό 
άλλος υιός είσήλθεν εις τραπεζικόν κατάστημα 
καί ό τελευταίος ήρξατο τών σπουδών του έν τή 
μικρά ιερατική σχολή τοϋ Τρεγγιέ.

Τρία έτη διήνυσεν έν τή σχολή εκείνη έν πίστει 
καί εύλαβεία μορφούμενος. Ούδείς θά έπιστευέ 
ποτε ότι δ Έονέστο; 'Ρενάν ήτο προωρισμ,ένος δι’ 
άλλο τι έκτές τοϋ ταπεινού καί ειρηνικού έργου τοϋ 
έφημερίου έν μικρώ χωρίω. Καί όμως άλλως έ’δο'ε 
τή τύχη. Ό μ.έλλων περιώνυμος αρχιεπίσκοπος 
Αύρηλίας Δουπανλού, απλούς τότε άββας ών, 
αλλά διαφλεγόμενος ύπέ τοϋ θρησκευτικού ζήλου, 
οστις μ.έχρι τέλους τοϋ βίου του έθέρμ-αινεν αυτόν, 
δραστηρίως έφρόντιζε τότε νά περισυλλέγη παν- 
ταχόθεν της Γαλλίας τούς διαπρέποντας μαθητάς 
όπως κατκστήση αύτο-ύς έπιφανεϊς ιερείς. Τό 
όνομα τοϋ Έρνέστου μ.ετά τοιχύτης ευφημίας έμνη- 
μονεύθη έν ταϊς έξετάσεσιν, ώστε εϊλκυσε τήν 
προσοχήν τοϋ Δουπανλού, οστις μετά τινας περί 
τού νεαρού μαθητοϋ πληροφορίας έχορήγησεν 
αύτώ υποτροφίαν διά μεγαλητέραν ιερατικήν 
σχολήν. ΤΙ οίκογένειά του τέ ανέλπιστου τούτο 
ευτύχημα έδέςατο μετά χαράς καί ένθουσιασμοϋ.
« Δεν έπροφθάσαμ-εν νά σκεφθώμεν, γράφει ό 'Ρε
νάν. Ιίίχομεν διακοπάς, καί είχον μεταβή εις γει
τονικόν χο>ρίον οπού κατοικεί είς τών συμμαθητών 
μ.ου. Τή 4 Λίρα μ,ετά μεσημβρίαν ήλθέ τις καί 
μ’έζήτησε. Τήν επιστροφήν έκείνην ένθυμοϋμαι ώς 
νά έγένετο χθές. Έπρεπε νά όδοιπορήσωμεν ϋπέρ 
τήν μίαν ιόραν πεζή, διά μ.έσου τών άγρών. Οί 
κώδωνες τών πέριξ εκκλησιών κρουόμενοι τήν 
ώραν τοϋ έσπερινού διέχεον ε'ις τόν άέρα γαλήνην 
τινά καί ήδείαν μελαγχολίαν, εικόνα τού βίου 
υν διά παντός έμελλον ν’ άπολίπω »

Πολλάκις βεβαίως θά άνελογίσθη δ έπίσκοπος 
I τής Αύρηλίας τήν μοιραίαν ταύτην ύποστήριξιν, 

ήν παρέσχεν ύπέρ τής πίστεως είς έκείνον, ον βρα
δύτερου έθεώρησεν ώς τόν χείοιστον έχθρόν τών 
τιμαλφεστάτων καί ίερωτάτων αύτώ.

Μετά τρία έτη είσήλθεν είς τό ίεροσπουδα- 
στήριον τοϋ Ίσσή, έν ώ έδιδάσκετο ή φιλοσοφία. 
Έν τούτω κατηοτίσθη έπιστημονικώς ό ‘Ρενάν,

I έγκύπτων είς την μελέτην έντόνως, κκταβι- 
j  βρώσκων τόμους έπί τόμοις. Λέγεται δ' οτι είς 

τών διδασκάλων τής σχολής εκείνης πτοηθείς έκ 
τής ηδονικής περί τήν σπουδήν μανίας τοϋ ίερο- 
σπουδαστοϋ, καί οίονεί ύπό έκλάμψεώς τίνος περί 
τοϋ μέλλοντος φωτισθείς, εΐπεν αύτω :

—  Δέν είσαι χριστιανός !
Έκ τής ιερατικής σχολής τοϋ Ίσσή μετέβη είς 

τήν τοϋ Άγιου Σουλπικίου, έξ ής έμελλε νά έξέλ- 
θη ίερεύς. Έν αύτή έγένετο ό προσφιλής μαθητάς 
τοϋ Άββά Χίρ, παρά τοϋ όποιου έδιδάχθη τήν 
εβραϊκήν, έν αύτή δέ καί ή φιλοπονία του άνήλ- 
Οεν είς τόν όψιστον αύτής βαθμόν. « Τά έτη έ- 
κεϊνα τής εργασίας, γράφει έν τοϊς Άπομνημο- 
νεύμασιν αύτοϋ, μόνον πρός σφοδράν έγκεφαλίτιδα 
δύναμαι νά συγκρίνω, καθ' ήν πάσαι αί λειτουρ- 
γίαι τής ζωής έσταμάτησαν έν έμοί ».

Κατά μικρόν δέ ή πίστις έγκατέλειπεν αύτόν. 
Ειλικρινής ομ.ωςών καί εύθύς καί μ.ή ανεχόμενος νά 
φορή τό ράσον τοϋ ίεροσπουδαστού ύποκριτικώς 
ένω ή αμφιβολία ένεφώλευεν έν τή καρδία αύτοϋ, 
άπεφάσισε νά έκδυθή αύτο, καί τή 6 όκτωβρίου 
1845 άπελθών τοϋ Αγίου Σουλπικίου μετέβη 
είς μικρόν τι έγγύς ζενοδοχείον, έν ώ ένοικίασε 
δωμάτιον.

Εύρέθη δ’ αίφνης μόνος, έρημος, άνευ προ
στασίας, άνευ πόρου ζωής· έπί τινα χρόνον ί -  
ζησεν ιδιαίτερα παραδίδων μ.αθήμ.κτα. Άλλά 
τάχιστα έπήλθεν αύτω αρωγός ή αδελφή του 
—  έκείνη είς ήν αφιέρωσε τόν B io r  τοϋ  ’/»/· 
σοό καί θερμώς έθρήνησε Οανοϋσαν —  ήτις καί 
ηθικώς άνεκούφισεν αύτόν κατανοήσχσα τήν έσω- 
τερικήν κρίσιν ήν διήρχετο, καί συμβουλεύ- 
σασα αύτώ ν’ άκούση μόνης τής συνειδήσεώς 
του τήν φωνήν, καί ύλικώς δοϋσα είς αύτόν και
ρόν νά παρασ/.ευασθή πρός έξετάσεις. Μετά τρία 
έτη έπρώτευσεν έν διαγωνισμ-ώ ύφηγεσίας τής 
φιλοσοφίας, τώ δέ 1849 συνέγραψεν ύπόμνημα 
περί τής μελέτης τής έλληνικής γλώσσης κατά 
τόν μεσαίωνα, τυχόν τοϋ βραβείου τού ’Ινστιτού
του. Τώ 1 *56 έξελέχθη μέλος τής ’Ακαδημία; 
τών έπιγραφών άντικαταστήσας τόν Thierry. 
Συνειργάζετο τότε έν τή Έ φ η μ ίρ ίΛ ι τώ>· Σ υ ζ η -  
τήσεω κ  καί τή ’Ε π ιθεω ρήσει τώ r  όύο χόσμ ω τ, 
καί πολλά δ' άλλα έδημοσίευσεν έργα, έν οϊς καί 
μετάφρασιν τοϋ Βιβλίου τοϋ ’Ιώβ έκ τοϋ έβρκϊκού.

Τώ 1860 έστάλη είς Συρίαν όπως περισυνα- 
γάγη τά λείψανα τού αρχαίου φοινικικού πολιτι-
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σμού, μ.ετά δεκτήν έπάνοδόν του διωρίσθη καθη - 
γητής έν τώ Collège (le France· άλλά παυθείς 
κατόπιν θορυβωδών διαδηλώσεων τών κληρικο- 
φρόνων "έδημοσίευσε τώ 1863 τό περιλάλητον 
αύτοϋ σύγγραμμα ό Β ίο ς  τοϋ  Ίη σ ο ϋ , δπερ άνή- 
γαγεν αύτόν είς ύψίστην φιλολογικήν περιωπήν, 
καί είτα τούς ' Α ποστό .Ιους , τόν Ά γ ι ο τ  Π αΰ.Ιοχ, 
τόν Ά / τ ίχ ρ ισ τ ο χ  καί πολλά άλλα ε'ξοχα έπί 
εύρυμαθείκ καί καλλιεπείς εργοε.

Διότι ό 'Ρενάν πρός τή σοφία κέκτηται καί τό 
χάρισμα τής καλλιτεχνίας έν τώ λόγω· τούτο 
μάλιστα εΐνε καί τό έζέχον αύτοϋ προσόν αί φι- 
λοσοφικαί του ίδέαι ούχί σπανίως παρέχουσι τρω
τά μέρη πρός τήν κριτικήν, αί δέ φιλολογικαί 
του γνώσεις έστιν δτε έξελέγχονται άμοιροϋσαι 
βάθους, άλλ’ είνε άναμφισβήτητον ότι ή μελωδική 
μαγεία τοϋ δφους του άναδείκνυσιν αύτόν τόν 
καλλιεπέστατου τών συγχρόνων γάλλων λογο
γράφων.

Τώ 187 1 έξελέχθη μέλος τής Γαλλικής Άκα- 
δημείας, ό δέ Δουπανλού μέλος ών αύτής, δια- 
μαρτυρηθείς έντόνως διά τήν έκλογήν «  τού άπι
στου » υπέβαλε παταγωδώς τήν παραίτησίν του.

Ό 'Ρενάν δεά τών έργων αύτοϋ κηρύττει τήν 
άρνησιν πρός τήν πίστιν, ούχί όμως σαρκαστικώς 
ώς ό Βολταΐρος άλλά μελαγχολικώς· δέν είνε τρα
χύς είς τάς ιδέας του δπως ούδέ είς τό όφος του· 
καταδικάζει τά συστήματα, άλλ'έπειτα τά λυ- 
πεΐται· πλήττει τήν πλάνην άλλά καί έκφράζει 
βαθύν σεβασμόν πρός αύτήν· κρημνίζει χαμαί 
τό άγαλμα καί είτα καθήμενος έν μέσοι τών έρει- 
πίων έπαινεί τ-ήν πλαστικήν καλλονήν τού συντρι- 
βέντος- ένταφιάζει τόν Έσταυρωμένον, καί χέει 
δάκρυα άρρήτως θλιβερά καί ήδέα, θρηνών αύ
τόν δτι ύπέφερε καί άπέθανε, καί θρηνών έαυτον 
διότι δέν πιστεύει είς τήν θειότητα τού εύγενε- 
στάτου θύματος έκ τών χυσάντων έπί τής γής τό 
αίμά των.

Ό  Έρνέστος ’Ρενάν είνε φιλέλλην, έξ έκείνων, 
οΐτινες διαπύρως λατρεύοντες τούς προγόνους άγα- 
πώσι καί τούς έπιγόνους. Έπεσκέψατο δέ καί τήν 
Ελλάδα τώ 1865 καί έπί τής Άκροπόλεως 
ένεπνεύσθη τόν θερμ.όν έκείνον πρός τήν Άθηνάν 
δμνον, δν έδημοσίευσεν έν τοϊς Άπομνημονεύμ.ασί 
του. Ώσεί δέ προώριστο όσον τό δυνατόν πλειό- 
τερον νά συνδεθή μετά τών Ελλήνων, καί δ έπί 
θυγατρί γαμβρός αύτοϋ κ.Έυχάρης είνε Έλλην.

Πολύ άπατώνται οί νομίζοντες δτι δ βίος είνε 
διασκέδασις. 'Ο βίος δένήδονή άλλ’ ούτε οδύ
νη· είνε σοβαρά έπιχείρησις, ήτις άνετέθη ήμΐν, 
καί ήν έχομεν καθήκον νά διεξαγάγωμεν καί νά 
περατώσωμεν έντίμως.

ΙΔ ΙΩ Τ ΙΚΗ  ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ. ΕΝ Η Α Γ ΙΣ ΙΟ ΙΣ
Α Ι  Μ Ι Κ Ρ Λ Ι  Α Λ Ε Λ Φ Α Ι  Τ Ω Ν  Α Π Ο Ρ Ω Ν  

( Έ χ  τών τοϋ M a iim e  Du Cam p )
ΆφίΕροΰται τώ Οεριπευτηρίω ·  Ό  Ευαγγελισμός ·
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Άφήσας το θορυβώδες έστιατόριον, ά/εβςν τήν 
κλίμακα, διήλθον δια τοϋ θεραπευτηρίου, όπου άρρω
στοί τινες έπιθάνατοι έκειντο εκτάδην, καί είσήλθον 
είς τήν αίθουσαν τών ανιάτων. Οί παράλυτοι καί οί 
παλίμπαιδες, αναίσθητοι καί δυσώϊει.;, έκοιμώντο ή 
ήσαν προσηλωμένοι είς τα ενδόμυχα δνειρα, ά ή 
θελησίς των δέν έδύνατο νά ερμηνεύση, καί δέν ήκουον 
κάν τά τύμπανα, τά όποια έκρότουν ύπ’ αυτούς είς 
τδ κάτω πάτωμα. Άλλά συμμετεϊχον όμως καί 
αύτοί τής εορτής, λαδόντες πορτογάλλιον, τ’ο όποϊον 
μηχανικώς πως περιεστρεφον, μή είδότες τίνα χρήσιν 
νά κάμωσιν αύτοϋ. Ή  έπιτηροϋσα αυτούς αδελφή δέν 
στερείται εργασίας, καί τούς εγείρει μέν πίπτοντας, 
τούς εμποδίζει νά όλισθαίνωσιν έκ τής έ'δρας των, μαν
τεύει τήν σκέψιν, ήν δένδύνανται νά έκφράσωσιν, άπο- 
μάσσει τήν ρίνα καί τά χείλη των, άνανεοΐ τκπανία, δι’ 
ών περιτυλίσσονται ώς νεογνά. ’Ενίοτε κλαίοντας άνευ 
λόγου προφανούς τούς θωπεύει καί έπιψαύει τάς πα
ρειάς των, ίνα τούς παρηγόρηση. Άλλοτε δοκιμά- 
ζουσιν είς μάτην νά λάβωσι ταμδάκον. Αί άδελφαί τούς 
βοηθοϋσι, τους άναλικνίζουσι, τούς άποκοιμίζουσι. Μι- 
κραί Άδελφαί τών απόρων, εϊσθε αξιοθαύμαστοι.

Ό  κήπος είνε μέγας καί τον ένομάζουσιν Έ  π α υ- 
λ ι ν' εχει δέ κομψούς οίκίσκους, όπου α! κληματίδες 
έςαπλοϋσι τούς βοστρύχους των. ’Ανάγκη νά γείνωσι 
καί τινα παραρτήματα, πλυντηρίου ήττον ψυχρόν, καί 
υπνωτήρια έπιτρέποντα φιλοξενίαν εύρυτέραν. Λυπη
ρόν είνε ν’ άκούη τις τήν ένδειαν κρούουσαν τήν θΰραν 
καί νά γινώσκη, οτι τό στενόν τοϋ χώρου δέν έπιτρέπει 
νάδοθή αύτή θεσις είς τήν τράπεζαν καί είς τήν εστίαν. 
Καί σκέπτονται μέν ν' άποκτήσωσιν εύρυχωρδτερα κα
ταστήματα, άλλά τάκτίρια έν ΙΙαρισίοις είνε δαπανηρά, 
ή δέ ήμερησία ελεημοσύνη μόλις έπαρκεΐ είς τάς έπιου- 
σίας άνάγκας. Ακάματοι παρά τοϊς ύποτρόφοις αύτών, 
οίς έπιδαψιλεύουοι πάσαν θωπείαν καί επιμέλειαν, αϊ 
άδελφαί άκολουθοΰσι κανόνα αύστηρόν έπιδάλλουσαι 
έαυταΐς λιτοτάτην δίαιταν. Είς εν τών καταστημάτων 
μέ έςέπληςεν ή πολυτέλεια τής κλινοστρωμνής. "Εκα
στος υπότροφος έχει μίαν στιβάδα, δύω στρώματα, έν 
ύποκεφάλαιον, έν προσκεφάλαιον καί έν εφάπλωμα 
έκ πτίλων, δωρηθέντχ παρ' άνδρός έλεήμονος. νΠνοι- 
ξα τήν Ούραν τοϋ υπνωτηρίου τών άδελφών’ τό δω
μάτιον εινε πλακόστρωτον, προ τών κλινών δέν 
υπάρχει ούτε τάπης οϋτε καν ψίαθος, έπί έκάστης δε 
κλίνης έν άχύρινον στρώμα ή άπλοΰς μάλλον σάκ- 
κος πλήρης φύλλων άραβοσίτου. Ή  κλίνη τής ήγου- 
μένης εύρίσκεται πλησίον τοϋ παραθύρου καί κατά 
τοΰτο μόνον διακρίνεται τών άλλων. ’Εάν ή τής ψυ
χής γαλήνη δίδη δπνον καλόν, βεβαίως κοιμώνται 
καλώς έπί τοϋ άχύρου έκείνου. Αλλως δέ δεν μέ- 
νουσι πολύ επ' αύτοϋ. Είς τάς 10 κατακλίνονται, είς 
τάς 4 '], τής πρωίας έγείρονιαι. Ό  κανών δέν έχει 
έξαίρεσιν, εινε απόλυτος τόν τε χειμώνα καί τό θέρος. 
Διαρκούσης τής νυκτός, δύω μικραί άδελφαί κοιμών- 
ται πλησίον τοϋ θεραπευτηρίου καί μενουσιν όρθιαι,
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'όταν τις των αρρώστων Ιχη ανάγκην περιΟάλψεως.
Ό  τοιοΰτος βίος είνε επίπονος, ούτε τήν ήξεραν παρέ- 
χων άνάπκυσιν οΰτε τήν νύκςχ ήσυχίαν, καθότι άνά 
παοαν στιγμήν ενδέχεται να κληθώσιν. Αί 0ρησκευ- 
τικαί ασκήσεις δεν είνε υπερβολικά! έν τω ϊόρΰματι 
τούτω, ΙνΟα πλέον ή πανταχοΰ αόταί αί πράξεις ε’νε 
προσευχαί’ ή εργασία όμως είνε αδιάκοπο; καί κο
πιώδη; 8ιά τήν γυναικεία·/ ασθένειαν, πολλάκις ύπερ- 
βαίνουσ* τάς δυνάμεις. Αί Μικραί Άδελφαί άποθνή- 
σκουσι νέοι, ώσεί το γήρας είοείυεν εί; τά σώματα 
των περ Οαλπουσών αύτό και έπετέλει προώρως ίο 
έργον του. Εις το σωματεΤον του το 3ίν ύπάρχουσιν 
αξιώματα, άλλα καθήκοντα μόνον. Ή  ήγΌυμένη· έπί 
ώρισμένον χρόνον διορίζεται· μετά π-αρέλευσιν, έξ 
ετών αντικαθίσταται, άφαιρουμένου αύτή τοδ εφήμερου 
σκήπτρου, και στέλλεται -εις άλλο κατάστημα. Και 
πριν μέν διεταττβ, τώρα δε υπακούει, καθότι τίθεται 
εις τήν τελευτά-αν τάςιν. Τή υπομιμνήσκεται οϋτω, 
ότι εϊνε ή υπηρέτρια των ανικάνων γερόντων καν οτι 
τό Ιργον τοϋτο είνε τό ένδοξότερον των όσων δύναται 
νάέκτελέση έπί τής γής.

Εις πάντα τά καταστήματα διατηρείται ή άκρα 
εκείνη καΟαριότης, έφ’ ή διακρίνονται τά σωματεία 
των γυναικών, δι’ ής δέ πολλάκις αί έν τοΐς νοσο- 
κομειοις ΰπηρετοΰα« άδελφαί ήδυνήΟησαν ν’ άπομα- 
κρύνωσι τήν επιδημίαν άπό τής κλίνη; των αρρώ
στων. Καί εις μίν τά νεόκτιστα καταστήματα, ένεκα 
τών διαστάσεων των αιθουσών, τοϋ καλοΰ αερισμού 
και τών ιδιαιτέρων τής υπηρεσίας παρόδων, ευκόλως 
καταπολεμοδσι τήν ακαθαρσίαν, ήν μεΟ' εαυτών φό
ρου σιν οί γέροντες υπότροφοι ώς λέπραν τής ήλικίας 
καί τής πενίας. Άλλ’ εις τά παλαιότερα τό τοιοϋτον 
άπαιτεϊ εργασίαν επιμελή καί ανένδοτον' εις τό 
άσυλου λ. χ. τής όδοΰ τοδ ’Αγίου ’Ιακώβου δ άγων 
είνε αδιάλειπτος. Ή  οικία είνε παλαιά, εκ τών 
ένόντων διασκευασΟεΤσα όπως καταστή'· κατάλληλος 
διά τον προορισμόν της. 1 ΧρονολογεΤτα: άπό τοΰ τέ
λους τής 17ηο έκατονταετηοίίος, καί ισως άπετελει 
ποτέ μέρος τοΰ Νοσοκομείου Val-de-Oníce, άπό τοΰ 
οποίου χωρίζεται δι’ άπλοΰ τοίχου. Εις τό βάθος 
μακρας αυλής, όπου άναγινώσκομεν τήν έπιγραφήν 
ξενοδοχείου, σχολείου καί τινών βιομηχανικών εργο
στασίων, εϊσερχόμεΟα διά τριών βαθμιδών εις τό κα
τάστημα. Ή  εσωτερική λιθίνη κλίμα; είνε πλατεία 
και κοσμείται διά σίδηρου δρυφά/.του, άλλ’ ή κλίμαξ 
αϋτη είνε άπάτηλή, καΟόιί άγει εις αίθουσας χαμη- 
λάς καί σκοτεινά;, εί; υπνωτήρια κακώς εκτισμέναί 
εΐςν.ρύπτα; άχρήττους. ας όμως ¿χρησιμοποίησαν, 
εις μαγειρεΤον πολύ μικρόν, εις Θεραπευτήριο·/ δμοιον 
πρός αποθήκην, εις δωμάτια υπόστεγα. Οί άνδρες δέν 
Ιχουσι καπνιστήριο·/ ελλείψει χώρου, ούδέ καν στέ
γασμα ίνα προφυλαχΟώσιν, όταν καπνίζωσι τήν πί
παν των, τήν τελευταία·/ ταύτην τοΰ -γήρατος των 
άπόλαυσ-.ν. Έν τή μικρά αυλή, παρά τό κτηνοτρο- 
φείον, δύω ή τρία παραπήγματα έκ σανίδων, άποτε- | 
λοΰσι τά εργοστάσια, έν οίς έργάζονται οί υπόδημα- , 
τοποιοί καί ο! ξυλουργοί. Ό  κήπος είνε μικρότατος 
έχω » είκοσι μόλις βημάτων περιφέρειαν. Τό κατάστη
μα έκειτο άλλοτε πλησίον μεγάλου οικοπέδου, τό i 
όπο'ον προέτειναν νά πωλήσωσιν- εις τάς μικράς 
άδελφάς. Ευχαρίστως δέ ήθελον άναλάδει τήν τοια'ΰ- ¡ 
την δαπάνη·/ καίτοι μεγάλην, πεποιΟ/Ταί -έπί ιόν Θεόν, 1

1σύ ή χάρις ουδέποτε τάς Ιγκατέλιπεν, άλλά δέν ¿τόλ
μησαν, καθότι ούδεμία παρέχεται αΰταις ασφάλεια, 
φοβούνται δε μ,ή άποσιερηΟώσι τοΰ άγορασΟέντος κτή
ματος καί μείνη αϋταΐς χρέος. Εις τό οίκόπεδον φοϋτο, 
έπί τοΰ οποίου ήδύναντο ν’ άνχπτύξωσιν έν άνέσει. 
τήν εύρεϊαν αυτών εύοπλαγχ/ία·/, έκτίσΟηία/ οίκίαι 
πεντώροφοι, ών έκαστον παράθυρο·/ βλέπει πρός τό 
κηπάριόν των Αί δυστυχείς άδελφαί, αίτινες qúvét- 
Οιζον νά άναπαύωνται περιπατοΰσαΓ επί ήμίσειαν 
ώραν έν τώ κήπιμ 'μετά τό γεύμά, άπεδίώχθήτα·/ αύ 
τοΰ υπό βλεμμάτων αδιάκριτων άναγκασΟεϊσαι νά/μέ- 
νωσιν εντός τής οικίας. Τό σεσαΟρωμένον τούτο κτίριον 
εχει άςίαν ώς έκ τής Οέσεως αυτού, καλόν δ’, ήθελε·/ 
είναι νά πωληθή καί νά έγκαταστώσιν άλλαχού, πλη
σίον τών αρχαίων τειχών. Φοβούνται όμως μήπως 
τούς υπάρχοντας νόμους άντικαταστήσωσι νόμοι μή 
υπάρχοντες Ιτι, καί μένουσιν εν τώ έτοιμορρόπω λε
προκομείο), προς μεγίστην βλά'ην τών ένδεών καί 
τών νοσούντων.

Ό  -έπ·.σ/.επτόμενος τά καταστήματα των Μικρών 
Αδελφών τών Απόρων καταλαμβάνεται ύπό Ολίψεως 
έπί τη θ.έφ τής λιναποθήκης. ΙΙλεϊσται Οήκαι αυτής 
είνε κεναί καί δή. αί κυριώτεραι, έκεΐ/αι αί όποΤαι 
εδει νά περιέχωσι σινδόνας. Τά ενδύματα καί τά τής 
λινοστολής εινε αρκούντως άφθονα, άλλ’ αί σινδόνες 
σχεδόν ελλείπουσιν. ’Αγνοώ διά ποιων θαυμάτων 
δραστηριότητος καί συνεχοΰς πλύσεως, κατώρθώσαν 
νά Οεραπεύσωσι τάς ά»άγκας γερόντων, ών πολλοί 
είνε ανίκανοι κατά τήν μάλλον ειδεχθή τής λέξεως 
σημασίαν. Κατάστημα αριθμούν 200 υποτρόφους έχει 
ανάγκην απαραίτητον 400 τουλάχιστον ζευγών σιν- 
δόνων, μόλις οέ ύπάρχουοι 250. Διά τού; γέροντας 
τούτους, διά τοιούτους άρρωστους, .ή έκ βάμβακο;

: σ.νδών είνε ακατάλληλο; καί ήκιστα διαρκής. Τό 
άπα'.τούμενον εινε σινδων εκ κάλάΰ λίνοΰ ¿φάσματος 
στερεού καί αντέχοντος εις αλλεπαλλήλους πλύσεις. 
Ό. πόθος τών Μικρών Αδελφών είνε ν’ άπο/.τήσωτι 
τοιαύτας. "όλαι ά i ηγούμενα·, μοί ίλεγον: «Έάν 

| εϊχομεν τούλάχιστον σινδόνας !» . . .  Upo τοΰ 1870 
τά λινά έστέλλο/το άφθόνωςπως εις τά καταστήματα 
τών Μικρών ’Αδελφών. Ό, πόλεμος έπήλθε συνεπα
γόμενος υποχρεώσεις πικρά; καί κατεπειγούσας. ΓΙαν 
ο,τι έφυλάττετο, παν ο,τι ήθελε περιέλθει είςτά ύπνω 
τήρια τών προβεβηκότων υποτρόφων, έκόπη δι’ επιδέ
σμους καί σπληνία ή μετετράπη εί; μοτόν, ή δελινα- 
ποθήκη τών Μικρών ’Αδελφών παρημελήθη. « ’Από τοΰ 
πολέμου δέν μας δίδονται πλέον λινά' ■>* Τό καλόν λινόν 
είνε δαπανηρόν, ή.δέέίς χρήμα διδομένή ελεημοσύνη 
δεν εινε έπαρκής, όπως δυνηθώσι ν’ άγοράσωσι παν 
το άναγκαιοΰν. Άλλ’ οταν αί σινδόνες Ιλλείπωσι διά 
τάς κλίνας τών καλών μικρών γερόντων, αί καλαί 
Μικραί Άδελφαί κοιμώνται ένδεδυμέναι έπί τοΰ άραβο- 
σιτίνου σάκκου των καί δέν μεμψιμοιροΰσιν. Οϋτω καί 
εί; τάς άρχάς τοΰ ιδρύματος ή Μαρία θηρεσία καί ή 
Μαρία Αΰγουστίνα παρεχώρησαν πολλάκις τάς κλίνας 
των εις πτωχούς καί έκοιμήθησαν έπί άχυρου, όταν 
υπήρχε’ καί τούτο.' ΈΆΟυμουντο τήν φάτνην τής Βη- 
Ολείμ καί ηύχαρίστουν τον Θεόν.

ΙΤέντε καταστήματα έν Παρισίοις, έπί πλήθυσμοΰ 
δύω εκατομμυρίων κατοίκων, είνε πολλά, έάν λάβω- 
μεζ ύπ ’ όψει τάς άπαιτουμένας δαπάνα:, είνε ολίγα, 
έάν άναλογιοθώμεν τά οεινά, τά όποΤα πρόκειται νά
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άνακουφίσωσι. Μόνοι οί έπισκεφΟέντες εν καιρφ νυκτός 
τά τής έσχατης τάςεως καταγώγια καί ϊδόντες τούς 
άλήτας τούς κοιμισμένους παρά τάς άσβεστοκαμί · 
νους δύνανται νά έκτιμήσωσ: τή/ πληθύν τώ·/ εί; 
τάς περιπετείας τών άγυιών έγκαταλελειμμένών πρε
σβυτών, ών ή ϋπαρξις είνε όντως αξιοθρήνητος. Ό  
παρισινός λαός δέν είνε μειλίχιός πρός' τούς-γέρονπαγ. 
Αιερχόμενος ποτ: την όΠύ'ΏοΗί μετά τών έπιθέωρή- 
τών τής Δημοσίάς Άγαθοεργίας̂ τίυρον εντός άθλίΟυ 
οικήματος κ,ατσιχουμένοο ύπό πτωχών δυοτυχή Ιήλι-· 
κιας άνωτέρας τών 75 έτών, οστις ωχρός, μέ χεϊρας 
κατεσκληκυίας, μόλις · διά ράκους κεκαλυμμενος, 
εκειτο οίμώζων κατά γή; και εστήριζε τήν ράχιν 
έπί τοΰ τοίχου εχων γυμνήν τήν κνήμην του, ήν 3ιε- 
βίβρωσκεν έλκος. Άπέτεινα επιτίμ,ησιν αρκούντως αυ
στηρά·/ πρός τόν υιόν του, δστις μοί άπήντησεν: «Αυ
τοί οί γέροντες εις οΰδέν χρησιμεύουσι" καταναλί- 
σκουσι καί δέν παράγουσιν ». 'Γπάρχουσι χιλιάδες
τοιούτων δυστυχών εί; τά υπόγεια τώνήμετέρων οι
κιών. Δέν έπαρκοΰσιν ή Σαλπετρι'ρ καί τό Βισέτρ, 
ούτε αί 700 χιλιάδες φράγκων, ας ή Δημοσία ’Αγα
θοεργία διανέμει κατ’ έτος εις τούς ένδεείς γέροντας, 
οϋτε τά ύπάρχοντα καταφύγια καί άσυλα καί ή ανε
ξάντλητος τών ιδιωτών έλεημοσύνη, πολλά/ις δέ τό 
γήρας ζητεΤ άνσίληψιν καί δέν εισακούεται

Έάν αί Μικρά! Άδελφαί τών Απόρων, αίτινες έπι- 
ποθοΰσι νά έπεκτεινωσ: τήν έλεήμονα αϋτών ενέργει
αν, είχο·/ είκοσι καταστήματα έν Παρισίοις, πολλοί 
άποροι γέροντες ήθελον δυνηθή νά κοιμώνται έπί 
κλίνης, νά τρώγωσι κατά κόρον καί νά άποθνήσ/.ωσιν 
έν ειρήνη, πασαν άποβαλόντες όργήν καί πιστεύοντες 
εις κόσμον βελτίονα. Θέλει άρά γε πραγματωθή ή 
εύχή μου αϋτη ; Δέν είνε άπίθανον. Όταν βλέπω- 
μεν τί παρήγαγε τό υπερώον τοΰ Σαίν Σερόάν, δι
καιούμεθα νά έλπίζωμεν τά πά·/τα-

"ίΔς είδομεν, τό ι’δρυμα είνε γόνιμον. Τό διίπον 
αύτό πνεύμα τής εθελοθυσίας μετέδωκεν αύτώ δύνα- 
μιν ακατανίκητο·/, είνε δέ τό μόνον δυνάμενον νά έπι- 
τελέση θαύματα, διότι ουδέποτε αμφιβάλλει περί 
εαυτού καί άντλεϊ τήν ίσχύν του έν τή ίδία ούσία.

Το λησμονεΐν εαυτούς περί τών άλλων φροντίζον
τας, έν αυτή τή πράξε: τήν τής πράξεως άμοιόήν 
εύρίσ/.οντας καί ούδέν παρά τών ανθρώπων ζητοϋν- 
τα-, δίδοντας δέ αύτοϊς τά πάντα, τό έμπιστεύεσθαι | 
διά τά επίλοιπα τή θεία πρόνοια καί διάγειν έν πε
νία τόν βίον, ούϊενος ίέ φείδεσθαι πόνου προς άνα- 
κούφισιν τών άλγηϊόνων τόΰ πλησίον, τό περιθάλπειν 
τούς δυστ'υχεΤς πρός ϊδιον" αϋτών όφελος, ούχί δέ ϊνα 
ώίιν εύγνώμονες, τό άφοσιούσθαι |αέχρ·. περιφρονήσεως 
τών κοινωνικών εθιμοτυπιών, είνε Ιργον άρετής άφι- 
λοκερδοΰς, ήτις μόνη ίσως παρέχει τήν έπί γής ευ
δαιμονίαν. Έθεώρουν μικράν Αδελφήν τών Απόρων, 
εκτελούσαν εργασία/ λίαν επίπονον. Έπί τοΰ προσώ
που μου είδε τήν έντύπωσιν, ήν μοί ¿προξενεί, καί 
μοί είπε: « Μή μάς λυπεΤσθε, κύριε, τήν αγαθήν με
ρίδα έξελεξάμεθα ».

(Μ ετάφρασ:; ΕΛ1/.1!Ϊ Σ ,  Σ ο ϊ Γϊ Οϊ '

1. ’ Επίσημο; υπηρεσία έν Παρισίοις, ασχολούμενη εί; 
τήν περίΟαλψιν τών απόρων καί συντηρούσα τά πλεΓστα τών 
Ιίαρισινών νοσοκομείων.

II ΑΠΟΛΕΣΘΚΙΣΑ.
[  Μυθιστορία τής Κυρίας Henry Ürovilie.

Μετάφρασι; II. I. Φέρμπου).
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Ϋ ίη χ τ ρ ί  ψρτ }jtt ,γ(ίΑΓ>τ
Μετ’ οΰ πολύ αί υποθέσεις τής'Τριανταφυλλιάς 

απέπερατώΟησαν τά. τέκ.να τής αδελφής της 
ε'ι/.ειναν τελεία αυτής ιδιοκτησία, διότι δέν ήτο 
πιθανόν ότι Οά. έπανέλθη ποτέ ό πατήρ των νά 
τα ζητήση. Ή  θεία των λοιπόν άπεφάσισε νά 
τα τοποθέτηση εις άπομεαακρυσμένου; τινά,ς συγ
γενείς, οϊτινες συγαατετίθεντο νά. άναλάβωσι τήν 
σ·υ·/τή,ρησιν τών παιδιών έπί μηνιαία άποζη- 
αίωσεε.

Τό πρεσβύτερον έίραίνετο ε’χον κλίσιν εις τήν 
κηπουρικήν, καί εις τά αγροτικά εργα, θά έγίνετο 
λοιπόν αξιόλογο; -γεωργός· τά δύο δέ άλλα ησαν 
πολύ μικρά, ώστε νά μεριμνήση τι; περί τού 
μέλλοντος επαγγέλματος των.

Ημέραν τινά τής έπιούσης εβδομάδες αί δύο 
γυναίκες καί ή Μαρκέλλα έπανήλθον εις Παρι
σιού; καί κατέλυσαν εις τό πενιχρόν οίκημα τής 
κυρά Ζαλίνης, ήτις ήτο τοϋ λοιπού τό κέντρον τών 
υπάρξεων αύτώ·/, αίτινες καί τοι όλως διάφοροι, 
ησαν ϋμως τοσοΰτον ήνωμέναι.

Τ Ι Μαρκέλλα έφόρει πένθιμον φόρεμα. ΤΊ 
πρώτη χρήσις τοϋ εις αύτήν προωρισμ-ένου χρή
ματος ύπό τής εύεργέτιδο; " αυτής έγένετο πρός 
αγοράν τοϋ μάλλινου τούτου μ,έλανο; φορέματος, 
όπερ ε'μελλε νά άναμιμνήσκη τήν Μαρκέλλαν 
έπί τινα έτι χρόνον την άνεξάλειπτον μνήμην 
τής προσφιλούς τεθνεώσης. Τήν δ’ έπιοϋσαν τής j  ήμερα; καθ’ ήν τό πένθος τοϋτο τό ταπεινόν, τό 

I σχεδόν πενιχρόν, έκομίσθη πρός τήν κορασίδα, 
έπορεύθη μετά τών δύο φίλων της γυναικών πρός 
τήν οικίαν τής μακαρίτιδος. ΤΙ εύλαβής αϋτη 
πορεία είχε καταστη εις τήν Μαρκέλλαν ανάγκη 
έκ τών ίσχυροτάτων.

Τ Ι οικία ήτο κλειστή, τά παράθυρα κλειστά, 
ή κιγκλιδιυτή Ούρα κεκλεισμένη διά μοχλού. 
Ό  κύων τών αδελφών Βρεώ υλάκτησε μεγάλη 
τή φωνή ά,ναγνωρίσας τά βήματα τών παλαιών 
φίλων του. Ή  μαγείρισσα ήρχετο καί τω  έδιδε 
τροφήν ακριβώς τήν ημέραν καθ’ ήν ε'κρινεν οτι 
ε'πρεπεν ό κύων νά φάγη ίνα μή άποθάνη ύπό 
πείνης. Καίτοι ένεκα τής συνεχούς ταύτης νηστεί
ας είχε γίνη, εις άκρο·/ ισχνός, άλλ όμως τό 
έν τή  κυνική καρδία του φιλικόν αίσθημα δέν 
τον είχεν έγκαταλίπ-η, καί εξέβαλε κοαυγάς θρη
νώδεις άναγνωρίζων τό μ·άταιον τών προσπα 
Οειών του ϊνα ε”λθη πλησίον τής Μαρκέλλας.

I Αϋτη δέ παρετηρει τήν οικίαν καί οί οφθαλμοί 
j της ήσαν μεστοί δακρύων συγκρατουμένων. Έν 
| τή οικία ταύτη είχε διέλθη τά  εύδαίμονα έτη
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τοϋ βίου της, ών ή άνάμνησις θά τη ήτο παρα
μυθία τών άθλιων ωρών άς έμελλε τοϋ λοιπού 
νά διέλθν). Πάν ο τι έραθε καλόν, ωφέλιμον, πάν 
δ τι ήσθάνθη γενναϊον συνεκεντροϋτο έκεϊ, μεταξύ 
τών τεσσάρων εκείνων έγκαταλελειμμένων τοίχων. 
’Εκεί ητο τό χαριέστατον δωμάτιόν της έν ιό 
είχε διέλθη παρά τή φίλη της τήν ύστάτην 
πένθιμον νύκτα... Τί τα έκαμαν τά ίπιπλα της 
κυρίας Έρμίνης, τά κομψά εκείνα καί έπιμεμε- 
λημένα έπιπλα, άτινα ή δύσμοιρος γυνή τοσούτον 
ήγάπα; θά έπωλήθησαν, βεβαίως, ή μάλλον θά 
άπεκομίσθησαν εις την επαρχίαν, διασκορπι- 
σθέντα τήδε κακεϊσε, τά βαρύτιμα ε’κεϊνα βαλεν- 
θιανά τοίχαπτα, τά μικρά καλύμματα της κε
φαλής, καί τά εύμορφα τά μαντήλια... καί τά 
μυστικά χαρτία, αϊ κίτριναι ε'κεϊναι έπισ-.ολαί 
άς ή κυρία Έρμίνη άνεγίνωσκεν έκ διαλειμ- 
μάτων, ϊνα συντηρή έν τή προσφιλεϊ γηραιά καί 
φαντασιώδει καρδία της την θερμότητα τών 
συγκινήσεων τής νεότητάς της.

Τινές τών ανθρώπων προβαίνοντες εις τον βίον 
άποθέτουσι μάλλον καί μάλλον το φορτίον τών 
παλαιών αυτών ονειροπολήσεων, προσπαθοϋντες 
νά άποσπάσωσιν άπό τής ψυχής των τήν έπι- 
μένουσαν λυπηοάν μνήμην τής άπατηθείσης αγά
πης των, τής παραγνωρισθείσης άφοσιώσεώς των. 
Λησμονούσιν δσον δύνανται, ϊνα ε’χωσι τό πνεύμα 
μάλλον καθαρόν καί ελεύθερον, ϊνα βαδίζωσι πρός 
τό τέρμα μετά πλείονο; εύσταθείας καί πεποι- 
θήσεως, ϊνα ε'χωσι πλείονα κα ρόν νά ζήσωσιν 
έν τω παρόντι προπαοασκευάζοντες τό μέλλον. 
“Αλλοι δί τουναντίον συγκρατοϋνται στερεώς άπό 
τών άνεκτελέστων αύτών ονείρων, ζώσι διά τών 
παλαιών αϋτών ερώτων, παραμένουσι παρά τάς 
παρωχημένα; αϋτών φιλίας καί άείποτε πρός τά 
όπίσω χωρούντες, κλείουσι τού; οφθαλμούς προ 
τού υφισταμένου παρόντος, ϊνα ζήσωσιν έν ταϊς 
άναμνήσεσι τού παρελθόντος!

Τίνες τών δύο τούτων είνε οί εύδ'αιμονέστατοι; 
Ούδείς δύναται νά άποφανθή, διότι έκαστος γινώ- 
σκει τά δεινά του ώς καί τόν τρόπον τής έξα- 
λείψεως αυτών. Οί μέν διά τής ένεργείας, οί δέ 
διά τοϋ ϋπνου! —  Άλλ’ ύπνος άνευ ονείρων είνε 
θάνατος πρόωρος: όνειρώττουσι λοιπόν τό πάλαι 
ποτέ ύπάρξαν... Ή κυρία Έρμίνη ήτο έκ τών 
δευτέρων τούτων. Ή  έ’λευσις τής Μαρκέλλας 
είχε κομίση νέον τι στοιχεΐον ύπάρξεως, άλλ’ αϋτη 
έμμένουσα εις τά όνειρά της, ουδέποτε έπαυσε 
διανοούμενη πώς νά εξασφάλιση τή Μαρκέλλα 
βίον ειρηνικόν, καί όμως κατελήφθη ύπό τού θα
νάτου πριν ή έκτελέση τό σχέδιόν της.

θά προετίμα βεβαίως νά έγίνωσκεν δτι μένου- 
σιν εις χεΐρας τής κορασίδος πάντα τά πολύτι
μα ή μή πράγματα, άτινα όμως αυτή έθεώρει 
άνεκτίμητα, τά κοσμούντα τάς άναριθμήτους 
αυτής σκευοθήκας, τάς ίματιοθήκας, τά κυλικεία,

τά ράφ ια  τής οικίας, ήτις ήτο ήδη κενή καί 
κλειστή. Ή ευλαβής χειρ τής μικράς ήθελεν 
άπομάξη έπιμελώς τήν κόνιν τούτων τών άνα- 
μνήσεων. Σεβομένη τά παιδαριώδη έκεϊνα καί 
άσήμαντα αθύρματα, ών κατάμεστος ητο ή οικία, 
θά έσέβετο δτι άγαπητόν είχεν ή φίλη της. IΙού 
έπέταξαν πάντα έκεϊνα τά παμπάλαια καί εύ
θραυστα πράγματα; Τούτο ήρώτα καθ’ έαυτήν 
ή Μαρκέλλα παρατηρούσα τά κλειστά παρά
θυρα.

— Έλα, παιδί μου, πάμε, είπεν ή κυρά Ζα- 
λίνη άπτομένη έλαφρώς τοϋ ώμου της.

—  Πού ; ήρώτησεν ή Μαρκέλ.λα.
 Εις τό νεκροταφεϊον.
'Γπήκουσεν ή Μαρκέλλα. Έν τφ νεκροταφείο» 

ήτο τό λείψανον τής Έρμίνης: άλλ’ ή μικρά 
ρίλη της, δέν το είδεν έκφερόμενον ... αυτή θά έ- 
θεώρει πάντοτε τόν τάφον τής Έρμίνη; ώς τι 
σύμβολον, ώς μύθον διότι δ αληθής τάφος τής 
Έρμίνης, έν ώ άοράτως ϊπτατο ή ψυχή της, ής 
όμως ή Μαρκέλλα ήσθάνετο κάλλιστα τήν παρου
σίαν, δ άληθής τάφος, λέγω, τής Έρμίνης ητο 
αύτή ή κατοικία έν ή ή Μαρκέλλα συνέζη 
μετ’ αυτής.

Νά άγαπάσαι τόσον πολύ εν τινι οικία, οί τοί
χοι αυτής νά ε’χωσιν άκούση τοσούτους καλούς 
καί γλυκείς λόγους, νά ε'χωσι φυλάξη τοσαύτην 
πίστιν καί πεποίθησιν, αγάπην, άφοσίωσιν, καί έ
πειτα νά μή άπομείνη τίποτε έκ πάντων τούτων, 
νά έλθωσιν άλλοι κακοί καί σκληροί έν οικία έν 
ή διεβίωσαν πάσαι αί άρεταί, καί νά μή καταρ- 
ρέοισιν οί τοίχοι έξ άγανακτήσεως κατά τής κε
φαλής τών ένοχων... τούτο δέν ήδύνατο ή Μαρ
κέλλα νά νοήση.

Έφθασαν εις τό νεκροταφεϊον π:ό τού νεοσ/.α- 
φούς τάφου.

Οί κληρονόμοι μετά σπουδής έστησαν « όπως 
οχως» έπί τού τάφου τής Έρμίνης μνημείον, άγο- 
ράσαντες αυτό έτοιμον παρά τού έρμογλύφου τού 
ε'χοντος τό έργαστήριόν του έκεί που πλησίον —  
εξαίρετος ευκαιρία!, μνημείον παοαγγελθέν τις 
οίδεν ύπό τίνος κληρονόμου ίδόντος ματαιωθείσας 
τάς περί κληρονομιάς προσδοκίας του, καί πληρω- 
θέν τήν πρώτην φοράν κατά τό ήμισυ τής αξίας 
του, ήδύνατο ήδη νά παραχωρηθή ύπό τού έρμο
γλύφου εύθηνά. Καί έκεϊνοι τί είχον νά χάσουν; 
άντί διακοσίων πεντηκοντα φράγκων « ε'καμαν 
τήν δουλειάν των »  καθώς μάλιστα καί ή τιμή 
τού μαρμάρου « είνε φωτιά » !

Ή Τριανταφυλλιά έθρήνει χύνουσα θερμότατα 
δάκρυα, ήδη μόλις αίσθανθεϊσα τήν στέρησιν τής 

I αγαθής κυρίας της. Συλλογιζομένη δε δτι πάν 
δ τι ύπελείπετο έκ τής Έρμίνης έκειτο ύπό τόν 
σωρόν έκεϊνον τών πετρών, συνεταράσσετο μέχρι 
τών μυχιαιτάτων τής καρδίας της.

—  “Αν της έφύτευαν κάνε μου λουλούδια, έ
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λεγε μετά λυγμών ή δύσμοιρος γηραιά κόρη κα- 
τατεθλιμμένη.

Άλλ’ ή κυρά Ζαλίνη ούδέν είπε, διανοουμένη 
δτι τά άνθη μαρτυρούσε διηνεκή μέριμναν καί 
άπαιτοϋσι νά άνανεώνται συνεχώς, έν ώ μέ ένα 
έκεϊ σωρόν λίθων απαλλάσσεται τις άπαξ διά 
παντός οχληρών φροντίδων, ών ή παραμέλησις 
παρέχει αφορμήν εις τούς διαβάτας νά λέγωσι 
διερχόμενοι πρό τοϋ τάφου: Τήν καϊμενην την 
έλησμόνησαν !

Έρραναν λοιπόν τόν τάφον τής Έρμίνης αί 
ευσεβείς γυναίκες δι’ άνθέων, ταπεινών ήοανΟέμων 
λευκών τοϋ ’Απριλίου, καί έξήλθον τού νεκροτα
φείου περίλυποι κατευθυνόμεναι πρός τούς ΙΙαρι- 
σίους.

Μετά οκτώ ημέρας δ 'Ροβέρτος Βρεώ κατέβη 
τής άμάξης πρό τής κιγκλιδωτής θύρας τής κα
τοικίας του. Ή  μαγείρισσα μαθοϋσα τηλεγραφι- 
κώς τήν έλευσιν τοϋ κυρίου της, ϊστατο πρό τής 
θύρας εις άκρον περιποιητική άλλά καί περίλυ
πος. Ό νέος έβοήθησε τόν πατέρα του νά κατα- 
βή, περιτετ/λιγμένον διά σκεπασμάτων ριγούντα 
καίτρέμοντα, μόλις βαδίζοντα, καί τον ώδήγησεν 
εις τήν οικίαν μετά προσοχής πολλής καί φιλο
στοργίας. Ό άσθενης έκάθισεν έν τω έστιατορίω 
έπί τίνος έδρας, περιέβλεψε κύκλω του, έκίνησε 
περίλυπος τήν κεφαλήν καί ε”κλαυσε κρύψας τό 
πρόσωπον έντος τών χειρών του.

'Γαύτοχρόνως ήλθε καί δ Ιούλιος λαβών έκτα
κτον άδειαν έξόδου. Τά τρία ταύτα δυστυχή όντα 
συνηνώθησαν έν μιά περιπτύξει καί έπί πολύν 
ώραν έμειναν ένηγκαλισμένα. Ή  κυρία Βρεώ εί
χεν άποθάνη καί ή οικογένεια δέν είχε πλέον άγ
γελον φύλακα.

Έξαντλήσαντες τήν πρώτην τής λύπης δρμήν, 
άπέτειναν πρός άλλήλους μυρίας ερωτήσεις.

 Καί ή Έρμίνη; ήρώτησεν δ κ. Βρεώ.
—  Σάς άφησε χρόνους, άπεκρίθη ή μαγείρισ

σα. φέρουσα πρός τούς οφθαλμούς της περίλυπος 
τό άκρον τής ποδιάς της.

—  Ά μ ’ ή Μαρκέλλα ; ήρώτησεν δ ’Ροβέρτος 
έγείρων αίφνης τήν κεφαλήν.

—  Έχάθηκε, κύριε 'Ροβέρτε, κανείς δέν ’ξέ
ρει τί άπόγινε.

—  Μά σύ δέν ήσουν έδώ; είπεν δ 'Ροβέρτος. 
Λιατί δέν ήλθεν έδώ ;

—  Εκείνην τή στιγμή ήμουν βγαλ.μένη όξω, 
άπεκρίθη ή άπιστος θεοάπαινα κάτω νεύουσα τούς 
οφθαλμούς. ΙΙοιό; ξέρει τί της ήλθε τής Μαρκέλ
λα; κ’ έφυγεν άξαφνα χωρίς νά δώση εϊδησι 
σέ κανένα.

Ό  ’Ροβέρτος την είδε μετά δυσαρεστήσεοις. 
'Οσον μακοά καί αν είνε ή ύπομονή, όσον μεγάλη 
καί άν είνε ή άνοχή, έπέρχεται όμως στιγμή 
καθ’ ήν τό καθ’ ύπερβολήν πλήρες ποτήριον έκ- 
χειλίζει.

—  Θά τα ξεκαθαρίσωμεν αύτά αργότερα, εί
πε. Πατέρα, έχετε ανάγκην άναπαύσεως, έλά- 
τε νά σας βάλωμεν νά πλαγιάσετε, θά καθίσω- 
μ.εν καί ημείς έδώ κοντά σας.

Ό κ. Βρεώ δέν άντέτεινε· διότι δλη αύτοϋ 
ή δύναμις, δλη ή ζωηρότης ήδη καταβεβλημέ
να·. ύπό τής προσβαλούσης αυτόν παραλυσίας, 
είχ ον ήδη συν ταφή μετά τή; προσφιλούς γυναι- 
κός του έκεϊ κάτω ύπό τάς πορτοκαλέ ας τής 
Νίκαιας. Λοιπό/ άπεκοιμήθη υ.ετ’ ού πολύ κατα
βεβλημένος ύπό τε τοϋ ταξειδίου καί τής συγκι- 
νήσεως.

—  Τί νά σημαίνουν άρά γε δλ’ αύτά; ήριότη- 
σεν δ ’Ιούλιος τόν 'Ροβέρτον, ότε κατέβησαν κα- 
καταλιπόντες τόν πατέρα των νά άναπάυθή.

—  Τίποτε εγώ δέν έννοώ, κάτι μυστήριον θά 
ύπάρχη εις αυτήν τήν ύπόθεσιν. Τό καλλίτερο·/ 
θά ητο νά ύποβάλωμεν τήν μαγείρισσαν εις τα
κτικήν άνάκρισιν.

Τούτο καί εγένετο παρευθύς· καί δ 'Ροβέρτος 
ού τό όξύ πνεϋμ.α δέν ήδύναντο νά άποπλανήσω- 
σιν οίαι δήποτε ύπεκφυγαί, άνεγνώρισεν :'ν βρα- 
χυτάτω δτι ή Οεράπαινα ήτο διαρκώς σχεδόν 
απούσα τής οικίας, ής ή φρούρησις είχεν άνατεθή 
εις αυτήν.

—  Καί άφησε τόν καϊμένον τό σκύλο μου νά 
ψοφήση τής πείνας, άνεφιόνησεν άγανακτών δ ’Ι
ούλιος, Οωπεύων τήν κεφαλήν τοϋ άξιολόγου ζώου 
δπερ τον παρετήοει δι’ οφθαλμών σχεδόν ανθρω
πίνων. Κύτταξέ τον έμεινε « πετσί καί κόκκα- 
λο ». Εγώ είμαι βέοαιος δτι ή Μαρκέλ.λα θά 
τον ετρεφε. Έ  ; ΙΙαλ.λ.ηκαρά, είν' αλήθεια ; πού 
είνε ή φίλη σου ή Μαρκέλ.λα ;

Ό κύων εις άπάντησιν έσεισε τήν ούράν καί 
κατηυθύνθη πρός την θύραν, προσκαλών τόν κύρι
όν του νά τον άκολουθήση.

—  Λες νά την εύρη, ‘Ροβέρτε; κ’ έπειτα δέν 
είνε καί παράξενο. Τί λέ;; δοκιμάζόμ.εν;

—  Μετά χαράς, άπεκρίθη δ 'Ροβέρτος, άλλά 
φρονιμώτερον νομίζω είνε νά καταφύγωμεν πρώ
τον εις άλλ.α μέσα. Τό καϊμένο τό κορίτσι! Έ- 
χάσαμεν τήν μητέρα μας, ήμεΐς Ιούλιε· άλλ’ 
αύτή έχασε συγχρόνως καί την μητέρα της καί 
τόν πατέρα της καί τά μέσα τής συντηρήσεώς
της!

— Τις οίδε τί άπέγινε ; Ζή άρά γε ακόμη ;
Ό  κύων έπανελθών πλησίον τών κυρίων του, 

παρετήρησεν άμφοτέρους τοσούτον φαιδρώς, το- 
σοϋτον ένθαρρυντικώς, ώστε οί νέοι έμειδίασαν.

—  Θά πολεμήση; νά την εΰρης, Ιίαλληκα- 
ρά, ε”; είπεν δ ’Ιούλιος, καί άν δέν έχη κανένα 
ποοστάτην, θά την κρατήσωμεν μαζί μας έδώ. 
θέλεις, 'Ροβέρτε ;

—  “Αχ ! έστέναξεν ό νέος, έγώ βέβαια δέν θά 
είπώ όχι!

Άπό τής έπιούσης λοιπόν δ μέν ’Ιούλιος έπα-
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νήλθεν είς τό λϋκειόν του, ό «ϊε 'Ροβέρτος έπορεύ- 
θη είς του γηραιού ιατρού, ινα παρ' αύτού πλη- 
ροφορηθή περί τής σκοτεινής έτι ιστορίας ταύτης.

—  Ή  Μαρκέλλα έχάθη, είπεν 6 εξαίρετο: 
ά.νήρ, άλλ' δ πατήρ της άνευρέΟη.

—  Ό  πατήρ τής Μαρκέλλας! Καί έχει πα
τέρα ή Μαρκέλλα!

Ό  Ροβέρτος άπέμεινεν έκθαμβος, έκπληκτος... 
καί παρευΟύς σφοδρά τον κατέλαβε κατήφεια. 
’Εάν ή Μαρκέλλα είχε πατέρα τί χρείαν είχε 
τής άφοσιώσεώς του ;

—  Σαν νά σε δυσάρεστή τό πράγμ.α, είπεν δ 
ιατρός πρός τόν 'Ροβέρτον, παρχτηρών αυτόν ύπό 
τά δίοπτρά του.

—  ’Εγώ; είπεν 'Ροβέρτος, τουναντίον ριάλιστα 
είμαι ευτυχέστατος. Καί τί άνθρωπος είνε δ πα- 
τήρ της;

—  Είνε ένας αγριάνθρωπος, άλλα μοϋ φαίνε
ται ότι Οά είνε καλής ψυχής. 'Ολίγον έλειψε νά 
καταφάγη τούς κληρονόμους . . .

Καί διηγήΟη δ ιατρός τήν σκηνήν ήτις συνέβη 
μετά τήν κηδείαν.

—  Καί δέν είχεν άδικον, παρετήρησεν δ νέος. 
Αλλά ή Μαρκέλλα τί άπέγινεν;

—  Έπρεπε νά έπιστρέψη εις τής κυρά Ζαλί- 
νης, καί πιστεύω οτι έως τώρα Οά έπέστρεψε. ΊΙ 
Τριανταφυλλιά δέν είμπορεΐ νά μή εΰρεΟή. Ήθέ- 
λησα κατ' άρχάς νά στείλω τόν Μονφορτ νά έξε- 
τάση, άλλά μ.’ έφάνη άνθρωπος οχι πολύ συμ.- 
βιβαστικού χαρακτήρος* πάντοτε φοοοϋμ-αι μήπως 
δ διαβολάνθρωπος αύτός ίκραγή σάν κανένα βα
ρέλι πυρίτιδος.

—  Έγώ άναλαμβάνω, είπε ζωηρώς δ Ροβέρ
τος. Καί επειδή έγώ δέν θά ένδιαφέρωμαι άμέσως 
όπως ένδιαφέρεται δ πατήρ, θά είμ.αι πιστεύω 
ύπομονητικώτερος... ώς πρός τήν προθυμ.ίαν μου, 
είξεύρετε πόσην συμπάθειαν έχω πρός τήν Μαρ
κέλλαν, καί πόσην έπιμ,έλειαν κατέβαλα διά νά 
άναπτύξω τό πνεύμα αυτό τό έξαίρετον.

—  Τό είζεύρω, ύπέλαβεν δ ιατρός, καί διά 
τούτο δέν διστάζω νά σ’ άναθέσω τήν ύπόθεσιν. 
Μόνον, φίλε μ.ου, τόν νούν σου, όσον είμπορεϊς 
φρόνιμ,α, μή βιασθής.

Ό  'Ροβέρτος είχε μ.εγίστην επιθυμίαν νά είπε, 
πρός τόν έξαίρετον Άσκληπιάδην, ότι ικανόν 
ήδη χρόνον άπώλεσεν, άλλ’ έσιώπησε φοβηθείς μ.ή 
τον λυπήσει καί ά.πήλθε λαβών τήν διεύθυνσιν 
τής κυρά Ζαλίνης.

Λ Α '

Τήν έπιούσαν ή Μαρκέλλα κατέβη περί τήν 
όγδόην ώραν νά άγοοάση γάλα διά τό πρόγευ
μα. 'Εαρινός ήλιος φαιδρός άπέστελλεν άκτΐνας 
πλαγίως έπί τών νεαρών φυλλαρίων των δένδρων 
τής πλατείας Μονθολών. Οί θάμνοι είχον ήδη 
ίκανώς αύςηθή άφ’ ής έποχής συνέπαιζεν εκεί

μετά τής Λουίζης Φαβρού. ΊΙ κιγκλιδωτή Ούρα 
τού κήπου ήτο άνοικτή, δ δέ φύλας, —  ούχί δ 
αύτός πλέον, —  περιεπάτει ύπό τάς δενδροστοι- 
χίας μετά πολλής έπιμελείας καί προσοχής 
έπιθεωρών τάς συστάδας καί τάς δενδροστοιχίας, 
άκολουθούμενος άπό δύο ή τριών σαρωτών έργον 
έχόντων τήν καθαριότητα τού κήπου. Ίδοϋσα 
τήν θύραν άνοικτήν ή Μαρκέλλα κατελήφθη ύπό 
τής επιθυμίας νά είσέλθγ, είς τό κηπάριον.

Άλλοτε ποτε τακτικώς έφοίτα καθ' έκάστην, 
προσελκυομένη ύπό τής μυστηριώδους εκείνης 
αίσθήσεως τής τοσούτον ίσχυρας έν τή καρδία 
τών παιδιών, καί ¿νόμιζε καθήκον αύτής νά πο- 
ρεύηται καθ’ έκάστην καί νά θεωρή τό θρανίον 
έφ’ ού έξέπνευσεν ή μήτηρ της. Καί ίσως μ.έν δέν 
ήτο τό αύτό θρανίον, άλλ’ ήτο όμως έν τή αυτή 
θέσει, ¿στηριγμένα έχον τά νώτά του έπί τής 
αύτής συστάδος καί σκιαζόμ.ενον ύπό τών αυτών 
πασχαλεών. Τότε ύποκλέπτουσα μ.ίαν στιγμήν 
έκ τής παραγγελίας ήν άπεστέλλετο νά έκτελέση, 
εόρισκε τόν καιρόν νά έρχηται, ε“στω καί μ.όνον 
είς τήν γωνίαν τής δενδροστοιχίας, νά ρίπτη εν 
βλέμμα πρός τό μέρος έκείνο ένθα συνετελέσθη 
τό δράμα τής ύπάρξεώςτης, όπερ έρριψεν αυτήν 
ορφανήν «είς τούς πέντε δρόμ.ους».

Άπό τής ήμ.έρας δέ καθ’ ήν έπανήλθεν έκ τής 
έπαρχίας μετά τής κυρά Ζαλίνης είχεν άμ.ελήση 
νά έπαναλάβγι τήν ευσεβή αύτής πορείαν. Άλλά 
τήν πρωίαν ταύτην διερχομένη πρά τής κιγκλι- 
δωτής Ούρας, διενοήθη ότι ήτο ένοχος πολύ, καί 
ότι ένεκα τής λύπης έπί τή, στερήσει τής μακα- 
ρίτ.δος Έρμίνης δέν έπρεπε νά λησμονήσει τήν 
αληθινήν μ.ητέρα της. Τάφον δέν είχεν ή μήτηρ 
της ον νά δύναται νά έπισκέπτηται ή κορασίς 
είσήλθε λοιπόν είς τόν κήπον κρατούσα τό δοχεΐον 
τού γάλακτος καί ε'στάθη πρό τού μοιραίου 
θρανίου.

Ούδέποτ’ ¿τόλμησε νά καθίστ, έπί τού θρανίου 
τούτου νομίζουσα ΰ-η ήθελέ το βεβηλώση. Πλει- 
στάκις είδεν έπ’ αυτού γυναίκας ραπτούσας ή 
πλεκούσας, παιδία παίζοντχ έν τή αμμω- άλλ’ 
είς αύτάς τό θρανίον ήτο όμςιον πρός πάντα τά 
λοιπά έν τώ κήπφ θρανία, καί δέν ήσαν ένοχοι. 
Καί ότε άπήρχοντο έκ τού κήπου καί είχε καιρόν, 
άπεσπόγγιζε τήν άμμον διά τού άκρου τής 
ποδιάς τ/)ς, έζήλειφε τάς κηλΐδας καί άπήρχετο 
έπειτα, κατεχομένη ύπό αγάπης άμα καί σεβα
σμού δποίον αισθάνεται τις εισερχόμενος είς τάς 
μεγάλας καί ύψηλάς εκκλησίας.

Τήν ημέραν εκείνην τά πάντα έν τώ κήποι 
ήσαν καθαρά καί άβρά, ώς έάν τό κηπάριον 
πρώτην ήδη φοράν ήνο.ιξε τάς Ούρας τήν πρωίαν 
έκείνην. Τά θρανία νεοβαφή, χάριν τού άρχομένου 
Απριλίου, έλ.αμπον ώς πλάκες μετάλλιναι έστιλ- 
βωμ-έναι. Τά φύλλα τής τετραγωνίας καί τού 
λιγυστικού έστιλβον ύπό τήν πρωινήν ομίχλην
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καί είς σταγόνας λεπτάς συμπεπυκνωμ.ένην κατά 
τά άκρα των κλώνων. ΊΙ άμμος νεωστί στρωθεϊσα 
έτριζεν ύπό τούς πόδας καί κατηύφραινε τούς 
οφθαλμούς διά τού λαμπρού καί χρυσίζοντος 
αύτής χρώματος. Καταληφθεισα ή Μαρκέλλα 
άκουσίως ύπό τής συναισθήσεως ταύτης τού εαρος 
τής τοσούτον ίοχυράς, ώστε ούδείς, μηδ’ αύτών 
τών δύσκολων. άνθρώπων έξαιρουμάνων, δύναται 
νά μείνη αδιάφορος, είσήλθε κατεχομένη ύπό άλ- 
λοκότου αισθήματος προσδοκίας καί συγκινήσεως.

Τό θρανίον -έκείνο τό άπό τοίο·ύτων έτών άλα
λον, έμελλεν άρά γέ ποτε νά λαλήση; έμελλε 
ποτε καταληφθεισα ύπό ευεργετικής τίνος παραι- 
σθήσεως νά έπανίδη τό σκιερού χρώματος φόρεμα 
όπερ έφόρει ή μήτηρ της, το έπανωφόριον, ού το 
χρώμα τών πτυχών ήτο τετριμμένου καί έσβε- 
σμένον, τό ταπεινόν άχύρινον αύτής κάλυμμα, 
ένδυμασίαν πενιχράν, ής τά καθ’ εκαστχ ησχν 
ανεξίτηλα έγκεγαραγμένα έν τή παιδική μνήμ.η 
της; 'Εν ο> ύέ έβάδιζεν έπί ατραπού- έλικοειδούς, 
έπίτηδες οϋτω κατεσκευασμένης, ϊνα δύναται τις 
έν μικρώ διαστήματι νά βχδίζή όσον οίόν τε 
πλείονα βήματα, ένόμιζεν ή νεάνις ότι κατά την 
καμπήν τής όδού ε'μελλε νά Ιδη τήν προσφιλή 
μ,ορφήν, ήν διέσωζεν έν τώ πνεύματί της διά 
τεράστιας προσπάθειας τής τε μνήμης καί τής 
θελήσεως αύτής.

Έλθούσα είς τήν λίαν γνωστήν γωνίαν, ήγει
ρε τούς οφθαλμούς καί έστάθη άμηχανούσα · κατά 
τήν πρωινήν έκείνην ώραν έπί τού θρανίου ζψ ; 
έκάθητο άνθρωπός τις. ΙΙαρχτηρήσκσκ μετά 
τίνος προσοχής αυτόν, άνεγνώρισεν οτι ό έν τή 
θέσει έκείν-p άναπαυόμενος περίλυπος καί κατα- 
πεπονημένος άνήρ, ήτο αύτός ¿κείνος ον είδεν | 
έσπέραν τινά έν τή πλατεία τής Όμονοίας. Ά - 
κούσας b Μονφόρτ τό επί τών ζαλίκων βήμα τής 
Μαρκέλλας, ήγειρε τήν κεφαλήν καί την άνεγνώ- 
ρισε καί αύτός.

ΊΙ παράδοξος αύτών ' συνάντησες παρά τήν 
δεξαμενήν δέν ήτο έκ τών εύκόλω: λησμργου- 
μένων. Ό Σίμων άπό τής επανόδου αύτού είς 
Ιίαρισίους ούδεμίαν ημέραν παρέλιπε χωρίς νά 
ε’λθτ, είς-τόν κήπον έν ώ άπέθανεν ή γυνή του, 
ήρχετα δέ έλκόμεγος τρόπον τινά ύπό μαγγανείας 
τινός. ΤΙρχετο, ώς καί ή Μαρκέλλα, ώς θά ήρχετο 
είς τόν τάφον τής Μαρίας, έάν ή Μαρία είχεν 
ίδιον τάφον. Καί δέν έγίνωσκε μεν ακριβώς τόν 
τόπον ένθα εκείνη άπέθανεν, άλλά προσεπάθει 
νά τον μαντεύση καί νά άναπαραστήστ, κατά 
διάνοιαν τήν άπότομον καί τραγικήν λύσιν τής 
άτυχούς εκείνης ύπάρςεως.

'Επί μίαν στιγμήν ό Σίμων καί ή Μαρκέλλα 
ήτένισαν πρός άλλήλους. Ή  κόρη δέν είχε μάθή 
άκόμη νά ταπεινώνη τούς οφθαλμούς άνευ τινός 
λόγου· άνεγίνωσκε λοιπον έν τώ βλεμ-ματι του αν- 
ϊρός ¿κείνου μυρίας οσας ¿ρωτήσεις συγκεχυμένα;,
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μ,υρίας όσα: άμφιβολίας. Ίίσθάνετο οτι αύτή 
διέφερεν έκείνω καί έκείνος διέφερεν αύττ,. Δέν 
ήτο παράξενου ότι ουδόλως πρότερόν ποτε ίδόν- 
τες άλλήλους,δες ήδη έν ήμέραις δεκαπέντε εύ- 
ρίσκοντο άπέναντι άλλήλων καί έν περιστάσεσιν 
ούχί κοιναϊς;

Έν τούτοι: αύτή δέν ήθελε νά βλέπν, τινά 
καθήμενον έπί τού θρανίου τψ ; κατά τήν ώραν 
ταύτην καθ’ ήν. συνήθως ήτο έρημον, νομίζουσα 
ότι θα έβεβηλούτο ή ενδόμυχος προσευχή τη: 
παρόντος ξένου. Έκαμψε λοιπόν τήν γωνίαν καί 
ήθέλησε νά εξακολούθηση τήν πορείαν της· άλλά 
πριν όμως έξαφανισθή άπέβλεψεν όπισθεν της 
άπαξ ¿τι... Παρευθυς δέ ό Σίμ.ων ήγέρθη άπό 
τού θρανίου βιαίως, έκπληκτος καί εκστατικός :

—  Μαρία ! άνεφώνησε γεγωνυία ·τή φωνή.
Ή Μαρκέλλα έστάθη εκστατική καί αυτή

καί τον παρετήρησε δισταζουσα. ΙΙαράφρων ητο 
άρά γε ό δύσμοιρος εκείνος, ό τοσούτον περίλυ
πος; ώφειλεν άράγε νά τω άποκριθή ευαρεστούσα 
τήν παραφροσύνην του, ή μάλλον νά αναχώρηση 
ώς ύπηγόρευεν αύτή ή τε φρόνησις καί ή ευπρέ
πεια; II Μαρκέλλα έδίσταζεν, άλλ εκείνος ήτο 
ήδη πλησίον της.

—  Κάθεσαι 'ς αύτό έδώ τό τμήμα; ήρώτησε 
βλέπων αυτήν άσκαρδαμυκτεί.

ΊΙ Μαρκέλλα κατένευσε.
—  Νά σου ’πώ, δέν άκουσες καμ.μιά φορά νά 

γίνη λόγος γιά ένα κοριτσάκι χαμένο, πού ή μητέ
ρα του έπέθανε μέσα ’: αύτόν έδώ τόν κήπον ;

—  'Επάνω ’ς αύτό τό θρανίον, είπεν ή κορα
σίς δεικνύουσα τόν ιερόν ¿κείνον τόπον.

—  Αύτού δά ! . . είπεν δ Σίμ,ων στρεφόμ.ε- 
νος... ΙΙαρετήρησε τό θρανίον, έπειτα τήν νεάνιδα 
καί έξηκολούθησε δειλώς πως...

—  Τό έ'λεγαν Μαρκέλλα. . . Τό γνωρίζεις ;
II Μαρκέλλα ύπιχώρησιν αύτομ.ατως μέχρι

τής κιγκλιδωτή? : Ούρας καί εροιψεν έν βλέμμα 
πρός τά ε“'ω, διότι ¿φοβείτο ούδέ αύτή γινώσκου- 
σα τί ¿φοβείτο. Ίδοϋσα λοιπόν τόν φύλακα ίστα- 
μενον έκει που καί χρείας τυχούσης δυνάμενον 
νά. άκούση τήν φωνήν της, ίδοϋσα τήν οδόν Λα- 
φαγέτου μεστήν άνθρώπων, ώς συνήθως, καί θο
ρυβώδη ένεκα τών διερχομένων άμ.αξών, άνεθάρ- 
ρησε καί είπε διά τής γλυκείας φωνής της :

—  Μαρκέλλα Μονφ,όρτ, .έγώ είμαι !
Ό  Σίμων παρατηρεί αυτήν, άνοϊγει τάς άγκά- 

λας του, θέλει νά λαλήση, άλλά πίπτει αδρανής 
έπί τού θρανίου, χέων πύρινα δάκρυα καί ψελλί- 
ζων λόγους, ους ή νεάνις οϋτε νά άκοϋση ήδύνατο 
ούτε νά νοήση. Καταληφθεισα δέ ύπό τρόμ.ου έ- 
ξήλθε τού κήπου διά πάν ένδεχόμενον. Αλλ’ ε
κείνος ώρμ.ησε κατόπιν της.

"Ενεκα τού αιφνίδιου τούτου φόβου της, ¿λη
σμόνησε τό γάλα όπερ είχεν έξέλθη νά άγοράσν,, 
καί περί ούδενός άλλου πλέον έφρόντισεν ή πώς
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νά έπανέλθη όσον τάχιστα ε’ις την οικίαν. Έν ώ I 
δέ είσήρχετο βιαίως, προσέκρουσε ττρος νεανίαν | 
τινά υψηλόν, οστις τήν ¿κράτησε διά τής χειρό; | 
του, διότι μικρού δείν δλισθήσασα κατέπεσε.

—  Μαρκελλίτσα [/.ου ! άνεφώνησεν δ 'Ροβέρτος 
Βρεώ αναγνώρισα; αυτήν, τέλο; πάντων σ’ εύ- 
ρήκαριεν ! Ί'ί βία είν’ αύτή ;

—  Έλα, έλα, γλήγορα, είπεν ή Μαρκέλλα, 
με κυνηγά έ’νας άνθρωπος καί δέν τον γνωρίζω 
ποιος εινε.

Καί παρέσυρε τον 'Ροβέρτον πρός την κλίμα
κα, καί σπεύδοντε; άνέβησαν τούς τέσσαρας ορό
φους τής κυρά Ζαλίνης- ότε δέ ήλθον πρό τής 
Ούρα;, περιέστρεψεν ή Μαρκέλλα τό κλειδίον καί 
ε'ισήλθον κατεσπευσμένως. Άλλα πριν ή λάβωσι 
καιρόν νά άρΟρώσωσι μίαν καν λέξιν, έκροϋσΟη ή 
Ούρα έξωθεν βιαίως.

—  Μην άνοιξης, είπεν ή Μαρκέλλα πρό; τόν 
Ροβέρτον.

—  Άφησε καί είξεύρω εγώ πώς νά ’μιλήσω, 
είπεν δ ‘Ροβέρτο; μετ' ασφαλείας, καί ανοίγει 
την Ούραν.

*0 Σίμων ΐστατο επί του ούδού τής Ούρα; πε- I 
πλανημένους έχων τού; οφθαλμούς, τάς χεϊρας 
τρεμούσας, καταβάλλω·/ μεγίστην δύναμιν ΐνα 
συγκράτησή έαυτόν, άλλα μάτην.

—  Ί Ι  Μαρκέλλα Μονφόρτ που είνέ την ; ήρώ- 
τησεν άπειλητικώς.

—  Έδώ εΐνε, άπεκρίθη δ 'Ροβέρτος· τί την 
θέλετε ;

—  Εΐνε κόρη μου, είπεν δ δύσμοιρο; πατήρ.
Αί εκατέρωθεν επεξηγήσεις έγένοντο μακραί,

Α ιό τι έν τω κόσμω τούτω ούδέν πράγμα εΐνε 
βραχύ καί σύντομον, έξαιρουμένων μόνων των αι
φνίδιων θανάτων. Άλλα ποίν ήδη αί επεξηγή
σεις λήξωσιν, ή Μαρκέλλα είχεν ήδη είσδύση | 
ύπό τόν άριστερόν βραχίονα του πατρό; της στη- 
ρίζουσα τήν κεφαλήν της έπί τοϋ ώμου του, καί | 
έρωτώσα έ αυτήν, πώς συνέβη καί δεν άντήλλα- 1 
ξαν κατά την έν τή πλατεία τή; Όμονοία; συν- | 
άντησίν των, ένα καν λόγον, οστις Οά άπεκά- 
λυπτεν εί; αυτούς παοευΟύ; τόν άλήθειαν.

—  Καί δέν είξεύρετε, έλεγεν ή Μαρκέλλα 
πρός τόν πατέρα της, δέν είξεύρετε, πατέρα, πό
σον σας ¿λυπήθηκα εκείνην τήν ημέραν ! Έτσι 
μου ήλθε νά σα; έρωτήσω τί είχατε! καί έπει
τα πάλιν ¿κρατήθηκα.

Έν τω μεταξύ δέ τούτω δ 'Ροβέρτος άμ’ ά- 
κούσα; τού; πρώτου; μεταξύ πατρός καί κόρη; 
λόγου;, ύπεξέφυγεν ΐνα άναγγείλη, ώ; έλεγεν έπει
τα, την καλήν εΐδησιν εί; τόν ιατρόν. 'Αληθώς 
όμως έφυγε, διότι ήσθάνετο πολλήν λύπην, καί 
δέν ήδύνατο ούτε νά νοήση διατϊ ήτο περίλυ
πο;, ούτε νά το άποδείξη ένώπιον των δύο εύδαι- 
μονεστάτων όντων.

Καί δέν εΐνε τερατώδες ώς πρός αύτόν, τό νά

αίσθάνηται τοσαύτην λύπην, καθ' ήν ακριβώς 
στιγμήν ή μικρά του φίλη έπανεύρισκε τήν καθ’ 
αύτό οίκογένειάν της; Καί τί άλλο ήλθεν αύτό; 
σήμερον νά πράξη, είμή νά άναζητήση τήν Μαρ
κέλλαν Ϊνα την άποδώση πρός τόν πατέρα τη; ;

I Τί άλλο λοιπόν περισσότερον ήθελε ; Πόσον άλ- 
λόκοτος καί άσταθής ή καρδία, ήτις έπασχε το- 
σοϋτον δεινώ; βλέπουσα πραγματουμένην τήν 
έπιθυμίαν της;

Μάτην δ 'Ροβέρτο; προσεπάθει νά καταπραύ- 
νη τήν τεταραγμίνην καρδίαν, μάτην! ή καρδία 
του β δέν επαιρνεν άπό λόγια! » έπανήλθε λοι
πόν εις τού ιατρού, ον ομως δέν εΰρεν οίκοι, καί 
άφήκε σημείωσιν περί τή; αίσιας έκβάσεω; τών 
έρευνών του καί έπανήλθεν οίκαδε περίλυπος καί 
σύννου; όσον ούδέποτε άλλοτε.

—  Πόσον εύχαριστήθην, είπε πρός τόν 'Ρο
βέρτον δ ’Ιούλιο; άμα μαθών παρ’ αυτού οτι ή 
Μαρκέλλα άνεύρε τον πατέρα της, τό καϊμένο τό 
κορίτσι ήτο πραγματικώς άξιολύπητον. . .

—  Καί τάχα δέν Οά έζούσε καλά μαζί μας; 
ύπέλαβεν δ 'Ροβέρτος ολίγον τι δυσηρεστημένος. 
Λιατί τάχα θά η το αξιολύπητο; άφ’ ού ήμεΐς 
είμεθα έδώ; Βέβαια ό πατέρα; δέν Οά ήτο έναν- 
τίο; άν την έβλεπεν εί; τό σπίτι μα; ! ΊΙ Τριαν
ταφυλλιά έδώ θά ¿περνούσε τήν ζωήν της καί 
δ πατέρα; θά είχε την καλλιτέρχν περιποίησιν 
καί άπό τές δύο . . .

Ό  Ιούλιο; άπέβλεψε πονηρώ; πω; πρός τόν 
πατέρα του. Κατά τούς χρόνους τών νεανικών 
παιγνιδίων των, οτε έπεκράτει ή χαρά έν τή δει- 
νοπαθούση σήμερον ταύτη οικογένεια, δ ’Ιούλιο; 
άπεκάλει τόν άδελφόν του «νοικοκυρχδίτσα» 
ένεκα τή; ίδιαζούσης αύτώ δεξιότητο; περί τά 
οικιακά. Καί ήδη δέ άσμένως θά έπανελάμ.- 
βανε τήν άστειότητα ταύτην, άλλά πολύ φρο- 
νίμω; εκρινεν ότι προτιμότερον ήτο νά σιωπήση 
άνέβαλε λοιπόν τά; σκέψεις του εί; άλλην ευ
καιρίαν εύθετωτέραν.

Τήν έπιούσχν ή Μαρκέλλα καί δ πατήρ τη; 
ήλθον εί; τού ιατρού. Ό  Σίμων δέν ήτο πλέον 
δ άνήρ έκεϊνο; τή; προτεραία;. 'Γό ήθος τή; ά- 
βεβαιότητος καί τής όργής τό έπί τού προσώπου 
άποτετυπωμένον, είχε διαδεχθή βαθεία ηρεμία, 
ποιά τι; εσωτερική άκτινοβόλησις, ποιούσα έπαι- 
σθητήν καί ίκανώ; παράδοξον άντίθεσιν πρός τό 
έξωτερικόν του.

Καί ναι μέν δύνχταϊ τι; νά μεταβάλη χαρα
κτήρα έν άκαρεϊ, βοηθούμενο; ύπό αισίων περι
στάσεων. άλλ’ ούδεί; όμως δύναται νά μεταρ
ρυθμίζει κατά τόν αύτόν τρόπον καί τόν φυσιο
γνωμίαν τών ένδυμάτων του, τήν κίνησιν τών 
χειρών του, τον τρόπον τού φορεΐν τόν πίλον. 
Οί οφθαλμοί άκτινοβολούσι, τό στόμα μειδιά, 
άλλ’ έάν όμως δ κτήτωρ τών οφθαλμών τούτων 
καί τού στόματος ήτο έπί πολύν χρόνον κκτη-
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^ής καί περίλυπο;, αύτά ταύτα τά ένδύματα 
ιαμαρτύρονται, δ πίλο; σκυθρωπάζει, αί χεϊρες 

έχουσι κινήσεις βιαίας, αϊτινες άποτρέπουσι καί 
άποδιώκουσι τού; ύπό τή; γλυκύτατο; τών ο
φθαλμών καί τού μειδιάματος προσελκυομένους.

Ό  Σίμων προσεπάθει πάση δυνάμει νά φανή 
άξιαγάπητο; καί όπως δήποτε τό κατώρθου· 
άλλά τό ολον του έφαίνετο προδήλω; άντιτεϊνόν 
πρός τήν προσπάθειαν ταύτην. "Οθεν μετά τού; 
πρώτου; λόγους δ ιατρό; άπετάθη πρός τήν 
Μαρκέλλαν, ήτις αείποτε εύηρεστεΐτο συνδιχλε- 
γομένη μετ’ αύτού. Έξεπλάγη δέ ίδών μεγά- 
λην μεταβολήν έν τή νεάνιδι, μεταβολήν, ήν 
ούδόλοις είχέ ποτε προιδη καί ήτις ούδέν άλλο 
ήτο ή τό φυσικόν αποτέλεσμα τών δοκιμασιών 
ά; είχεν ήδη ύποστή. Έλάλει δήλον ότι συντο- 
μώτερον, ¿στάθμιζε’ 'μάλλον τού; λόγους πριν 
προφέρη αύτού;, καί είχεν έν τώ ολω αύτή; 
ήθός τι άπότομον καί συγκεκραμένον πως μετά 
πικρίας.

—  Τώρα είσαι εύτυχής, είπε πρό; αύτήν δ 
Ιατρό;. Μετά τόσα βάσανα σού έπρεπεν ή παρού
σα εύτυχία. Είσαι καλό κορίτσι, τέκνον μου, καί 
μετά χαράς τό άνομολογώ καί ένώπιον τού 
πατρός σου. Κατά τό μικρόν διάστημα τής άσθε- 
νείας τής μακαρίτιδος κυρίας Έρμίνη; ή κόρη 
σας, κύριε, άπέδειξεν οξύνοιαν καί γενναιότητα 
πολύ άνωτέοαν τής ηλικίας της.

Ό Σίμων άκούσας ταύτα, άπέβλεψε μετ’ 
εύαρεσκείας καί ύπερηφάνως πρός τήν δικαίως 
έπαινουμένην κόρην του. ΙΙύφραίνετο άκούων έπαι- 
νούμενον το τέκνον του καί τοι, άληθώ; είπεΐν, 
ούδ’ έπ’ έλάχιστον συνέτεινεν αύτό; εί; τήν κα
λήν άγωγήν της.

—  Καί «νά ε'χωμε καλό ρώτημα», τί μελε
τάτε τώρα νά κάμετε; ήρώτησεν δ ιατρός.

—  Νά νοικιάσωμεν έ'να σπιτάκι, άπεκρίθη ή 
νεάνις παρατηρούσα τόν πατέρα της, καί νά ζή- 
σωμε «σά θέλει δ θεός. » ’Εγώ Οά είμαι ή 
μικρούλα νοικοκυραδίτσα... Τί εύτυχισμένα πού 
θά ζούμε μαζί οί δυό μας.

Τό μάς έκεϊνο άνεκλάλητον χαράν ένεποίει 
εις τήν Μαρκέλλαν, ήτις καί το^έπανελάμβανε 
κατά πάσαν στιγμήν. Αίσθανθεϊσα έπί τοσαύτα 
έτη τήν έρημίαν έπιβαρύνουσαν τήν_ ζωήν της, 
μυριάκις διανοηθεϊσα οτι ούδέποτε έμελλε νά άξι- 
ωθή νά είπη καί αύτή «τό σπίτι μου», κατηυ- 
φοχίνετο νύν, διότι ήδύνατο τού λοιπού 'νά λέγη 
«τό σπίτι μ α ς  η.

Ό  ιατρό; μειδιάσας έσεισε τήν κεφαλήν, διότι 
είχεν ΐδή ικανόν άριθμόν άνθρώπω/_ οίος ήτο δ 
Μονφόρτ· ώστε ήτο βεβαιότατο; ότι δ χαρακτήρ 
του ούτε συμβιβαστικό; ήτο ούτε τακτικός, καί 
διενοήθη ότι ή Μαρκέλλα, παρά τήν φαινομένην 
εύδαιμονίαν, «είχε πολλά άκόμη νά τραβήξη».

—  Έπήγατε εις τούς Βρεώ; ήρώτησεν δ ιατρός.

—  Άκόμη, άπεκρίθη ή Μαρκέλλα. Άλλά 
τώρα σε ’λιγάκι θά πάμε, ε πατέρα;

Έλεγε «πατέρα» καί ή λέξις αυτη ήχει 
μεταξύ τών λευκών όδόντων τη; ώς ή μελωδι- 
κωτάτη μουσική.

— Βέβαια, είπεν δ Μονφόρτ, περιστρέφων τόν 
πϊλόν του μεταξύ τών δακτύλων ώ; άνθρωπο; 
βιαζόμενος.

Άληθώ; είπεΐν αί έπισκέψεις αύται σφόδρα 
τόν ήνώχλουν, καί ασμένως θά ε'βλεπεν αύτόν 
άπαλλασσόμενον τού βάρους τούτου. Ό ιατρό; 
νοήσας τούτο άπέδωκεν εί; αύτού; τήν ελευθερίαν 
μετά τινων εύμενών φράσεων. Έπί τού ούδού δε 
τή; θύρα; δ Μονφόρτ έστράφη καί σφίγξχ; 
δυνατά —  μικρού δεΐν την συνέτριψε —  τήν χεΐρχ 
τού γηραιού ιατρού, είπε πρό; αύτόν μετ’ ήθου; 
άγριωπού.

—  Είσθε έξαίρετος άνθρωπος!
Ή  δέ Μαρκέλλα άπέβλεψε πρό; τόν γηραιόν 

φίλον της, όστι; άπεδέξατο τήν φράσιν τού πατρό; 
καί τό βλέμμα τή; κόρης καί διετήρησεν άμφό- 
τεοα έν τή καρδίγ του ώ; διατηρεί τι; ότι έχει 
πολυτιμότατο·/.

"Οτε δέ ήσαν ήδη έν τή όδψ, ή κόοη είπε 
πρός τόν πατέρα της:

—  Πάμε ’ς τούς Βρεώ;
’Εκείνο; δ’ ένευσε καταφατικώ; καί την ήκο 

λούθησεν εύπειθώς. Ό  άνήρ ούτο; συνηθισμέ
νος εί; τόν έλεύθερον καί άνεξάρτητον βίον άν- 
Ορώπου, όστις ζήσας άείποτε μόνος, περί ούδενός 
μεριμνά, ήσθάνετο άφατον ηδονήν άφίνων νά 
τον δδηγή τό τέκνον του. Μετ’ ού πολύ ηλθον 
πρό τή; οικία; τού κ. Βρεώ καί ή Μαρκέλλα 
έσήμανε τόν κώδωνα τής θύρας, καταστέλλουσα 
στεναγμόν διότι ή παρακειμένη οικία τή; μακα
ρίτιδος Έρμίνης, κατάκλειστο; μετά τών δεν- 
δραστοιχιών τη; έφ’ ών έφύετο ήδη χλόη, έφαί
νετο εις αύτήν παράδεισο; κλειστός διά παντός.

Ή  μαγείρισσα έλθούσα άνέψξε τήν Ούραν, ί- 
δούσα δέ τήν Μαρκέλλαν ¿δίστασε καί αύτή δ 
ποιόν τι πρόσωπο·/ ώφειλε νά δείξη. Άλλ’ ή Μαρ
κέλλα δέν έτήρει έν τή ψυχή ούδέ τήν έλαχί- 
στην ψυχρότητα, ώ; ύπέθετεν ή μαγείρισσα, την 
προσηγόρευσε μάλιστα μειδιώσκ· διότι πά; δ έν- 
θυμίζων αύτήν τάς φαιδράς ημέρας τού βίου της 
ήτο σφόδρα εύπρόσδεκτος.

Ή  πόλις τών Αθηνών καταλαμβάνει έπιφά- 
νειαν 4,009,000 τετραγωνικών μέτρων, ήτοι 4 
τετραγωνικών χιλιομέτρων, έξ ών αί μέν οίκίαι 
καί τά έν τώ μεταξύ αύτών κείμενα οικόπεδα 
κατέχουσιν έκτασιν 2,576,485 τ. μ. περίπου, αί 
δδοί 615,995 τ. μ., αί'έν τή πόλει πλατεΐαι
113,520 μέτρα, τό δέ ύπόλοιπον άποτελεϊ ή 
περιοχή αύτής, τουτέστιν Ανακτορικός κήπος,

I Ζάππειον μέγαρον, Άκρόπολις κτλ.
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Προχθές συνεβάδιζον μετά τίνος συνταξιούχου 
δημοδιδασκάλου, γέροντος βάθεΐαν έχοντο; κρί- 
σιν καί τόσον νοήμονος, ώστε ύπερτριάκονταέτης 
'διδασκαλικός βίο; δεν κατούρθωσε να τον κατα- 
στήσν) σχολαστικόν. Ώμιλοϋμεν περί τών δημο
τικών σχολείων· τυχαίως δέ ό λόγοςέπεσε περί' 
διδάκτρων.

—  Καί είνε ύποχρεο>τικά τα δίδακτρα; ήρώ- 
τησα.

—  Ναί· 6 περί δημοτικών σκολείων νόμος 
του 1834 ορίζει εις τό 24 άρΟρον του ότι δ δη
μοδιδάσκαλος « εκτός του σταθερού μηνιαίου του 
Οελει λαμβάνει ώς δίδακτρα 10— 50 λεπτά» 
δι* έκαστον παιδίον. Άλλ' ωσάν νά τό κατη- 
ράσΟη κανείς αύτό τό άρθρον διά τό κακόν ότ.ου 
έμελλε νά. προξενήση εις την Ελλάδα, άπό τήν 
στιγμήν οπού ένομόθετήθη δέν είδε προκοπήν 
έπεσεν δ κακός σπόρος καί ¿φύτρωσαν τά ζιζά
νια· ήρχισαν αί φιλονεικίαι τών διδασκάλων διά 
την διανομήν τών ε’ισπραττομένων· ήρχισαν τά 
παράπονα κατ’ αυτού του άρθρου, διότι δέν ώρι- 
σεν ακριβώς τού; ενδεείς, καί ολοι οί μαΟηταί 
παρουσιάζοντο ώς ενδεείς διά νά μή πληρώνουν 
δίδακτρα· ήρχισαν τά παράπονα διά τάς καθυ
στερήσεις τών είσπρακτόρων, διότι κατά τό άρ
Ορον εκείνο τά δίδακτρα έπρεπε «  νά δίδωνται 
μηνιαίως άπό τό δημ.οτικόν ταμ.εΐον, εις τό 
δποΐον νά τ’ αποδίδουν οϊ γονείς τών παίδων»· 
έπειτα άλλα βάσανα· δ προσδιορισμός τού ποσού 
τών διδάκτρων δέν έγίνετο κατ’ αναλογίαν τών 
μαθητών, καί ώρϊσΟη νά προϋπολογίζωνται άπό 
τά αρμόδια διοικητικά συμ.βούλια ε’πί τή βάσει 
τών φορολογικών καταλόγων, νά συμπερϊλαμβά- 
νεται δέ εις τον προϋπολογισμόν έκάστου δήμου ώς 
πίστωσις τόσον μέρος αυτών όσον έχρειάζετο διά 
τήν πληρωμήν δύο ή τριών μηνών καί πού νά

τουργειον
Ύπουργεΐον τών ’Εσωτερικών, διά νά κατα- 
πραΰνουν τό κακόν όπου έστ,κώΟη μέ αύτά τά 
δίδακτρα· οί διδάσκαλοι ήοχισαν πάλιν τάς αν
τεγκλήσεις· ε'μοιράζοντο τούς μαΟητάς, δ ένα; 
έλάμβανεν άπό τούς μέν, δ άλλ.ος άπό τούς άλ
λους, .συχνά δέ καί άπό τούς μέν καί άπό τους 
δέ· τότε έδόΟη διαταγή νά κρατηται βιβλίον εις 
τό σχολεΐον καί νά σημειοϋνται τά δίδακτρα. Έν 
ένί λόγω τό άρΟρον αύτό διίφΟειρε τούς διδασκά
λους, τούς έκαμε πλεονέκτας· τινέ; έζήτουν μίαν 
δραχμ.ήν άπό τούς μαθητάς των, τινέςδέκαί δύο, 
καί άμα δέν ¿πλήρωναν οί μαθηταί τούς ¿δίωκαν 
άπό τό σχολεΐον.

—  Ώ !  είπον μ,ετά τίνος δυσπιστίας.
—  ΙΙίστευσέ με! μοί άπήντησεν ¿ντόνως· άν

0έλΐ(ΐ; μάλιστα, 0ά σού είπώ αυτολεξεί τί λέγει 
μία εγκύκλιος τοϋ Υπουργείου τών εκκλησιαστι
κών δι’ αυτού; τούς διδασκάλους· «  προεκτείνον- 
τες τήν αυθαιρεσίαν ταύτην άχρι θρασύτητος 
άποπέμπουσιν ¿νίοτε τοϋ σχολείου μαΟητάς καί 
μαθήτριας, μή συμμορφουμένους πρός τήν πχρα- 
νομ-ίαν ταύτην». Αλλά καί εν άλλο ά.κόμη. 
Ό Νόμος δρίζει ψητώς τά δίδακτρα νά τα πλη
ρών·/) τό δημοτικόν ταμεΐον εις τούς διδασκά
λους, όπως σού είπα, καί νά τά λαμβάνν; άπό 
τούς γονείς. Μία ¿γκύκλιος η̂τώς άπηγόρευσε νά 
τά εισπράττουν οί διδάσκαλοι τά δίδακτρα, καί 
¿χαρακτήρισε τοϋτο ώς παράνομον καί έπιβλα- 
οές· καί όμως πενήντα έτη τώρα καταπατεϊται 
δ νόμος· οί διδάσκαλοι άπό τάς ’Αθήνας έως εις 
τό μικρότερου χωρίον τής Ελλάδος όπου ύπάρ- 
χει σχολεΐον καθαρίζουν μόνοι των τάς δοσολη
ψίας των! άλλ’ ήτο επόμενον τό άρθρον αύτό 
ένομοθετήθη διά νά παραβαίνεται· είδες κάτι 
δένδρα τά όποια άντί νά φουντώσουν καί ν’ ά- 
ψηλούσουν μένουν ζαρωμένα καί βγάζουν μόνον 
κάτι παραφυάδας άπ’ έδώ καί άπ’ έκεΐ; νά, τό 
ίδιον είνε καί αύτό τό άρΟρον παραφυάδες του 
είνε αί άνησυχίαι καί τά ¿μπερδεύματα όπου 
έ'φερεν εις τήν ύπηρεσίαν.

Ό γέρων διδάσκαλος έξήγαγε τά όμματουά- 
λιά του, έκαθάρισεν αύτά διά τοϋ μανδυλίου του, 
τοϋθ όπερ κάμ.νει οσάκις είνε τεταραγμ.ένος, 
σταματήσας δέ έπί στιγμήν τό βάδισμ.ά του, 
καί κατά πρόσωπον άτενίσας μ.ε είπε μ.ετ’ άνεκ- 
φράστου πικρίας:

—  “Αχ ! νά είξευρες τί κακόν ¿προξένησαν εις 
τά γράμ,ματα αύτά τά δίδακτρα! πόσους άφη- 
καν ά.γραμ.μάτους καί πόσους χαρακτήρας διέ- 
©θειραν! ό διδάσκαλος διά νά είνε αληθώς δι
δάσκαλος, διά νά ευρίσκουν ήχώ οί λόγοι του 
εις τήν καρδίαν τών μαθητών, πρέπει νά περι
βάλλεται με γόητρον, νά εμπνέη εις τά παιδία 
τήν πεποίθησιν ότι έκτελεΐ ύψηλήν αποστολήν, 
χάριν τής όποιας έν ανάγκη καί τήν πτωχίαν 
δέν φοβείται καί τήν κακουχίαν άψηφεΐ· άλλ 
όταν ό διδάσκαλος καταβαίνη άπό τό ύπόβα- 
Ορον τού ιδανικού καί μεταβάλλεται εις έπαίτην, 
καί εχη τό χέρι του άπλωμένον ένώπιον τών μ.α- 
θητών του, είνε διδάσκαλος πλέον; Έπήγες είς 
ωδικά καφενεία, καί είδε; τί κάμνουν αί γερμα- 
νίδες· σηκόνεται μέαόκαί τραγουδεϊ τόν αιώνιον 
έρωτα, τό τρεμουλιαστόν φώς. ενός άστρου, είς 
τό όποιον ένταμόνονται τά βλέμρ,χτα τών δύο 
έρωμένων, καί έπειτα, διά μιας, καταβαίνει άπό 
τόν ουρανόν, παίρνει τόν δίσκον καί μ.αζεύει πεν- 
τάραις- άπαράλλακτος είνε ό διδάσκαλος. Συλ
λογίσου ποιαν διαπλαστικήν δύναμιν θά εχη ή 
διδασκαλία τής φιλοπατρίας, τής αύτχπαρνη- 
σίας, ή γινομένη έν μέσω τού κωδωνισμού τών 
δεκαρών! διότι ή πληρωμή δέν γίνεται μίαν
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ημέραν άλλά διαρκεϊ ολας τάς ημέράς τοϋ μη- 
νός... Συλλογίσου πόση σκωρία μ.ενει εις τήν ψυ
χήν τοϋ μαθητου άπό τά κερμάτια εκείνα, οτκντό 
παιδίον βλέπη καθ’ ημέραν τόν άσβεστον πόθον τού 
διδασκάλου διά τό χρήμα, όταν άπό τάς περιποιή
σεις ή ύβρεις τοϋ διδασκάλου διά τήν έγκαιρον ή 
μή έγκαιρον πληρωμήν τοϋ έυ.βαίνή ή φαρμακερά 
ιδέα ότι ή μεγαλειτέρα δύναμις εινε τό χρήμά· 
διότι ό διδάσκαλο; κακομεταχειρίζεται το παιδίον 
τό όποιον δέν πληρόνει, καί τό διώκει· τοϋτο τό 
γνώρίζέι ό χωρικός καί αν δέν έχη· η δέν Οέλη νά 
πληροίσή,' τό αποσύρει μ.όνος του. Είξεύρεις πώς 
είνε είς τά περισσότερα μέρη τής Ελλάδος οί χω
ρικοί· τά προϊόντα των τά έχουν είς είδη· χρήμα 
πολύ ολίγον περνά άπό τάς χειρ*; ^ων όταν 
πηγαίνουν είς τήν εκκλησίαν, είς τόν δίσκον ρί
πτουν εν μονόλεπτον, καί πολλάκις μ.ε όλην τήν 
εύλάβειαν όπου έχουν, δέν πηγαίνουν, διά νά μή 
έξοδεύσουν τό μονόλεπτον των καί θά πληρώσουν 
δίδακτρα σαράντα έως πενήντα λεπτά τόν μήνα 
καί περισσότερον, διά πράγμα τό όποιον δέν εί- 
ξεύρουν άκόμη καλά καλά άν είνε ωφέλιμον; 
Έγώ . . .  τί νά σού είπώ; τόν καιρόν ποϋ ¿δίδα
σκα, όταν ήμουν διωρισμένος είς πτωχούς δήμους, 
δέν ¿ζητούσα δίδακτρα- ¿προτιμούσα νάζημιώνω- 
μαι δέκα είκοσι δραχμάς τόν μήνα, παρά νά γίνω- 
μαι αίτιο; νά μένουν αγράμματα τόσα παιδιά· καί 
ή αλήθεια, είνε, οτι άμα ε“λειπεν αυτή ή αφορμή ι 
μού έστειλαν, τά παιδί« των είς τό σχολεΐον.

—  Ώστε είσαι τής ιδέας ότι άν καταργη- 
θοϋν τά δίδακτρα θ' αυξήσουν οί μαθηταί;

-— Βεβαίως. I
Ό  γέρων διδάσκαλος έμεινεν έπί τινας στιγ- 

μάς σιωπών αίφνης δέ, ώσεί εΰρε νέον, άκαταμά- 
χηΐον επιχείρημα περί τής κάταργήσέώς τών δι
δάκτρων μ’ ¿σταμάτησε καί πάλιν.

—  Πώς θά σού έφαίνετο, μ.οί ειπεν είρωνικώς, 
άν τό δασμολόγιον έφορολογεί τά τής πρώτης 
ανάγκης καί άφινεν αφορολόγητα τά είδη τής 
πολυτελείας; Καί όμως αύτό συμβαίνει είς τό δά- 
σμ.ολόγιον τής εκπαιδεύσει»;· ή δημοτική έκπαί- 
δευσις, ό επιούσιος άρτος του λαού, ό ποοωρισμέ- 
νος δι’ όλα τά στόματα, φορολογείται-μέ τά δί
δακτρα, καί ή μέση έκπαίδευσις, ή άνωτέρα έκ- 
παίδευσις δέν φορολογούνται μέ τίποτε. Πρέπει 
νά γείνη' πράγματΐκώς δωρεάν ή δημοτική εκ
παίδευσες, προσεΐπεν έπαναλαβών τό βήμ.ά του· 
ό’πως μίαν φοράν ό λαός τών ’Αθηνών προσεκλήθη 
ύπό τοϋ “Οθώνος έδώ, μοί είπε δείξας τήν πλα
τείαν τών Στύλων τού ’Ολυμπίου Διός, είς τήν 
όποιαν είχομεν φθάση, διά νά φάγη καί πίη δω
ρεάν, δμοίως πρέπει νά προσκληθή διά τήν τρο
φήν τοϋ νοϋ καί τής καρδιάς, όλος ό Ελληνικός 
λαός άνά τήν Ελλάδα:

« Ελάτε, καθίσατε, ή τράπεζα είνε δι’ όλους 
/-£ /· r  I l* T O tC  )) .

—  Αλλά τότε τί θά γείνουν οί δυστυχείς δη
μοδιδάσκαλοι; είπον· μόλις μετά τόσα βάσανα 
θ’ αύξηθή ό μισθός των άπό πρώτηι, Ιανουάριου· 
θά είνε πολύ. σκληρόν -παιγνίδι ό,τι τοΐς δίδε
ται είς τήν μίαν τσέπην νά τής ά-ρχιρεθή άπό 
τήν άλλην.;

—  Αιόλου δέν έννοώ νά τά χάσουν οί δημο
διδάσκαλοι τά δίδακτρα· έννοώ νά τά πληρών-/) 
τό δημόσιον-.

Καί επειδή μ.έ είδεν άμφιβάλλοντα περί τής 
ορθότητας, τής ιδέας του:

—  Θά σού αποδείξω, μού είπε, ότι είνε πολύ 
εύκολώτερον άφ’ ό,τι νομίζεις.

Καί ένευσε νά καθήσωμεν πλησίον ένός τρα
πεζίου τού παρά τούς Στύλους καφενείου; έξήγαγε 
δ’ έκ τού θυλακίου του τεμ.άχιον χαρτιού καί 
μολυβδοκόνδυλον καί ήρχισεν ύπολογίζων :

—  Κατά τόν νόμον -κάθε παιδί πρέπει νά πλη
ρών/ι 10— 50 λεπτά τόν μήνα· άν άφαιρέσωμεν 
τά ενδεή τά όποια ύπολογίζονται είς 25 τοΐς '/,, 
μένουν 75, τά όποια πληρόνουν κατά μέσον ό
ρον 30 λεπτά τό καθέν, ώστε εκατόν μαθηταί 
πληρόνουν δίδακτρα τόν μήνα 22,50 καί τό έτος 
270 δρ. Οί μαθηταί καί αί μαθήτριαι τών δημ,ο- 
τικών σχολείων είνε έν όλω 90,000 περίπου, ώστε 
πληρόνουν δίδακτρα 243,000, τά όποια διανε
μόμενα είς τούς ¿ν ύπηρεσία 1,350 περίπου διδα
σκάλου; καί τών δύο φύλων άναλογοϋσιν είς έ κα
στον 180 δρ. δηλ. 15 δρχ. τόν μήνα, Λοιπόν, άν τό 
Λημ.όσιον είς τόν μισθόν τών δημοδιδασκάλων προσ- 
Οέσγι 15—-20 δρ. τόν μήνα, καί αΰται μάλιστα 
λογισθώσι συντάξιμοι, οί πλεΐστοι τών διδασκάλων 
μέ χαράν Οά δεχθούν αυτήν τήν απαλλαγήν άπό 
τήν επαιτείαν, τό δέ έθνος μέ δαπάνην μόνον 
250 χιλ. δραχμών τό έτος, ελευθερώνει τήν δη-

j μ.οτΐκην έκπαίδευσιν άπό φοβερόν έφιάλτην.
—  Καί έλπίζιι; ότι Οά γείνη αύτό ;
Ό  γέρων διδάσκαλος έκυψε πρός μι, καί έμ- 

πιστευτικώς:
—  Θά γϊίνη, μού είπεν έμαθα άπό θετικήν 

πηγήν ότι καί ό ύπουργός τής Παιδείας κ,αί ό 
τμηματάρχης τής δημοτικής έκπαιδεύσεως τό 
έχουν μελετήσει πρό πολλοϋ τό πράγμα· θά τό 
κάμουν διότι μεταξύ τών άλλων τά όποια έκα
μαν καί Οά κάμουν, αυτό άν άφεθή, θ’ άποτελέση 
•/άσμα· θά τό κάμουν. "Εχω πεποίθησιν.* ml . I Nl I « »1* 7 · %Ιας τελευταίας o t ταυτας λεςει; ειπεν αργα 
άργά ώς άνθρωπος όστις έν τή μ.ακρα τοϋ βίου του 
πείρα συνείθιζε νά ζυγίζη καί έκτιμα έπακριβώς 
τούς χαρακτήρας.

Διά τήν έκπαίδευσιν τοϋ έθνους δαπανά ολό
κληρον τό έθνος· πρέπει λοιπόν όλοι ανεξαιρέτως 
οί άποτελοϋντες αύτό ν’ άπολαμβάνωσι τούς καρ
πού; τής έκπαιδεύσεως. ( Μιραμπώ)·.
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II Κ Α Τ Α ΙΓΙΣ

Καταιγίς έκραγείσα είς τάς άκτάς τής Μάγ
χης παρέσχεν αφορμήν εις συγκινητικήν οικογε
νειακήν σκηνήν, έπισυμβασαν είς μικρόν λιμένα 
τής Νορμανδίας, ούτινος ανωφελές ν' άνχφέρωμεν 
το όνομα.

Ή  κυρία Βωδοάν ήτο πλούσια γαιοκτήμων. 
Ό  πατήρ της, αγρονόμος, τή έκληροδότησε 
μετά θάνατον περιουσίαν, τήν όποιαν ό σύζυγός 
της βεβαίως Οά έσπατάλα είς τά καπηλεία, αν 
ό θάνατος δέν άφήρπαζεν εγκαίρως αύτόν. Ή  
κυρία Βωδοάν, χήρα καί εχουσα ένα μόνον υιόν, 
έσχεδίαζε να τω ίωση πλουσίαν νύμφην, αύξά- 
νουσα τοιουτοτρόπως τήν περιουσίαν αύτού. Δυσ
τυχώς ό Λουδοβίκος Βωδοάν ήράσθη της θυγα- 
τρος πτωχού άλιέως, οστις ούτε λέμβον καν ίδι- 
κήν του είχε, καί άπεφάσισε νά τήν νυμφευθή. 
Ή  χήρα έπέμενε μή δίδουσα τήν συγκχτάθεσίν 
της. Είνε επίμονοι οί άνθρωποι είς τά μέρη εκεί
να. Ή πάλη διήρκεσεν επί εν έτος, μεθ’ ό ή 
χήρα είπε· « — Στεφανώσου την, άν θελης, μά 
ποτέ δέν θά ίδώ τήν γυναϊκά σου, καί όσιρ ζώ 
μήτε λεπτό Οά ίδής άπό έμενα ! Όπως αγα
πάς, »  είπεν ό Λουδοβίκος. Καί ό γάμος έγένετο.

Παρήλθον πέντε έτη, τρία δέ μικρά έγεννή- 
θησαν. Ό  Λουδοβίκος ήλίευε μετά τού πενθε- 
ρού του, ή δέ σύζυγός του άνέτρεφε τά παιδία. 
"Εζων μετά μεγίστης δυσκολίας, άλλ' ό έρως 
έπαρηγόρει αυτούς καί δέν παρεπονοϋντο, οΰτε 
πρός τήν κυρίαν Βωδοάν άπηυθύνοντό ποτε. Τήν 
Κυριακήν, δταν άπήντων αύτην κατά τήν έκ 
της λειτουργίας έξοδον, τήν έχαιρέτων, διότι τού
το ήτο καθήκον· άλλ' εκείνη όρθουμένη εντός τού 
φαιοχρόου έπανωφορίου αύτής, έπετάχυνε τό βή
μα χωρίς ν' άπαντήση, ώσεί όφις έδάγκανεν αυ
τήν είς τήν πτέρναν. Οΰτε επισκέψεις άντηλλάσ- 
σοντο, οΰτε έπιστολαί, ούδέ σχέσις οίαδήποτε 
ϋπήρχε μεταξύ αύτών, έκτος τού χαιρετισμού 
τών νέων, τόν όποιον ή γραία δέν άνταπέδιδεν.

Ημέραν τενά έξερράγη καταιγίς, ή θάλασσα 
έμυκάτο, αί δέ παράλιοι οίκίαι έσείοντο.

II κυρία Βωδοάν έζη μόνη μετά τής υπηρέ
τριας αυτής Άνέττας, χονδρής Νορμανδής χωρι
κής, ές εκείνων αί όποϊαι φαίνονται γεννηθεϊσαι 
διά νά φορώσι τόν βαμβακερόν σκούφον.

ΤΙ ’Λνέττα συνήνωσε τάς χείρας λέγουσα :
—  Ύί κακός καιρός, κυρία! Πολλοί άνθρω

ποι Οά εινε ανήσυχοι!
—  Ποιοι άνθρωποι; είπεν ή χήρα ήτις έπη- 

γαινοήρχετο κατά τήν συνήθειάν της, έγγί- 
ζουσα τά πάντχ χωρίς νά φαίνητκι ότι ήσχολεΐ- 
το είς τι.

—  Μά οί συγγενείς εκείνων 'πού 'βρίσκονται 
στή θάλασσα!

ΤΙ κυρία Βωδοάν εστη.

—  Φθάνει ! είπε ξηρώς.
Έλαβε τό ά̂ψιμόν της, άλλ’ έπειδή ό ουρα

νός ήτο μαύρος καί τό φώς άμυδρόν, έκάθισε 
πλησίον τού παραθύρου.

Ή Άνέττα όρθια καί τό πρόσωπον έχουσα 
κολλημένον έπί τών ύέλων τού παραθύρου παρε- 
τήρει είς τήν όδόν. 'Επειδή τή έπέβαλον σιγήν, 
ώμίλει μόνον έκ διαλειμμάτων λέγουσα· α Ν ά ! 
'κρημνίστηκεν *ή καπνοδόχος τού κύρ Βετράν- 
δου ! . . . Ή λεκάνη τού μπαρμπέρη τού κύρ 
Κονσού χορεύει ! . . . Ά  ! κατεβαίνει 'στή θά
λασσα ό κύρ Σαρδόν!... καί ό Πέτρος Γκισάρ, 
καί [ ή Μαγδαληνή τού ΓοαράνΙ. . .  Διάβολε! 
είμαι περίεργη νά μάθω τί τρέχει 'κεΐ κάτω ! β

—  Φλύαρη ! έψιθύρισεν ή γραία.
Ή Άνέττα! άπεφάσισε νά σιωπήση, άλλά 

προσεκόλλα έτι μάλλον τήν £ίνα αύτης έπί τών 
ύέλων.

—  Όχι! άνέκραξεν επί τέλους κρούουσα διά 
τού ποδός τό^δαφος, ποτέ μου δέν είδα τέ
τοιο καιρό !

Ή  κυρία Βωδοάν έδίπλωσε τό έργόχειρόν της 
καΓήρξατο βαδίζουσα καί πάλιν.

Ήκούετο ό τρομερός συριγμός τής καταιγίδος, 
άπό καιρού δ' είς καιρόν ήκούοντο κραυγαι, τριγ
μός σιδήρου, κρότοι παραθυροφύλλων πληττόντων 
τούς τοίχους.

Ό  Ωκεανός βεβαίως θά ήτο τρομερός.
Ή χήρα προεχώρησε κατ’ εύθεΐαν πρός τήν 

υπηρέτριαν.
—  Λοιπόν! άφού ε’χεις περιέργεια’  κάμε ο,τι 

κάνουν καί οί άλλοι · πήγαινε νά μάθης τί γί
νεται !

Ή  Άνέττα μετά μίαν στιγμήν ητο έτοιμη, 
όταν δ' έξήρχετο τής θύρας, ή κυρία Βωδοάν 
τή είπε:

—  Νά γυρίσης νά μού ’πής τί τρέχει.
Ή γραίε Νορμκνδή έπανέλαβε2|τόν περίπα

τον αύτής, μεταβαίνουσα άπό τού ένος μέχρι του 
έτέρου άκρου τού δωματίου, έχουσα τούς βρα
χίονας εσταυρωμένους, τά χείλη συνεσφιγμένα, 
καί επιθεωρούσα κατά τήν συνήθειαν αύτής πάν 
άντικείμενον.

Παρήλθον δέκα λεπτά.
—  Λύτή ή Άνέττα άκόμη δέν έφάνηκεν!
Ό  άνεμος έδιπλασιάσθη καί μόνον αυτός ή

κούετο πλέον.
Λϊφνης τό βλέμμα τής κυρίας Βωδοάν έγένε

το άπλανές· τό βλέμμα τούτο έπεσεν είς τινα γω
νίαν τού δωμ-ατίου, έπί μικρας παιδικής κλίνης.

Είς τάς οικίας έκείνας φυλάττουσι τά πάντα 
καί τά πάντα άφίνουσιν είς τάς θέσεις αύτών.

II κλίνη εκείνη ήτο ή κλίνη τού υιού της... 
τού υιού της ό όποιος εύρίσκετο είς την θάλασσαν, 
καί τόν όποιον άπό μιας ώρας έσυλλογίζετο.

Άλλ’ έν τή διανοία αύτής έπήρχετο πάντοτε
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ό μεγάλος Λουδοβίκος, ό είκοσιπενταετής αλιεύς, I 
άνήρ ρωμαλέος, όστις τή είχεν είπεί· "Ο π ω ς  
α γα πά ς ! όταν τόν εμπόδισε νά νυμφευθή, καί ό 
όποιος έν τούτοις ένυμφεύθη.

"Ηδη έπανέβλεπε τό παιδίον μετά τής ξαν
θής αύτού κόμης, τών ο̂δοχρόων παρειών καί 
τών κυανών οφθαλμών του. Ένεθυμεΐτο τάς πρώ
τα; κραυγάς του, τούς γέλωτάς του, τά έπί τών 
μικρών αύτού χειρών φιλήματα της, καί τά παρά 
τό λίκνον αύτού σχέδιά της.

Τοιαύται αναμνήσεις ήτο αδύνατον νά μή 
τήν συγκινήσωσιν, όσον καί άν ήτο επίμονος, όσον 
καί άν είχε λιθίνην καρδίαν, ενώ ό άνεμος έμυ- 
κάτο ε"ξω.

  Αύτή ή Άνέττα νά μή φανή άκόμη...
Έξεκρέμασε τό έπανωφόριόν της καί έξήλθε 

καί αύτή.
Ένω έκαμπτε τήν όδόν, όμιλος τή έφραξε τήν 

διάβασιν. Ό  όμιλος περιεστοίχει δύο ή τρεις 
άλιεΐς, τών όποιων τά ένδύμχτα ήσαν κκτάβρε- 
κτα, τά ύψηλά υποδήματα πλήρη βορβόρου, 
αί δέ χεΐρες καί τό πρόσωπον καθημαγμενα. 
Έσταμάτησε καί ή ρώτησε διά βραγχνώδους 
φωνής.

—  ’Επέστρεψαν;
Είς συμβουλευθείς τούς άλλους διά τού βλέμ

ματος άπήντησε:
_  Ναι.
Έξηκολούθησε τόν δρόμον της, τότε δ’ είς τών 

ναυτικών άποσπασθείς τών λοιπών έτρεξε κατό
πιν αύτής.

—  Κυρία Βωδοάν! κυρία Βωδοάν! Πού πα
γαίνετε ;

—  Έκεί κάτω!
Καί έδείκνυε τήν θάλασσαν.
Ό  ναυτικός έκράτησεν αυτήν άπό τού έπανω

φορίου.
—  Μά τι θά καταλάβετε; ’() καιρός εί\ιε 

άσχημ.ος· γυρίσετε όπίσω 'ς τό σπίτι. Άφού ’γυρϊ- 
σαμεν όλοι μ.ας. . . .

—  Όλοι;
—  Βέβαια.
—  Κάμε όρκον.
Ό  ναυτικός έταράχθη.

. — Μά καί όσοι δέν έβγήκαν έδώ, θά έβγή- 
καν βέβαια ’στό Ίπόρ... ή 'στό Ψεκάμ.

Ή  γραία άπαλλαγείσα ήθέλησε ν’ άναχωρήση, 
άλλ* εκείνος καί πάλιν τήν παρεκώλυσε.

ΤΙ Άνέττα έπέστρεφεν έχουσα τό πρόσωπον 
τεταρκγμένον.

—  "Οχι! όχι! άνέκραξε βλέπουσα τήν κυρίαν 
αύτής. "Οχι, κυρία, μήν παγαίνετε 'στή θάλασσα!

Ή  γραία ήρξατο τρέμουσα ίσχυρώς. Τό ήλιο- 
καές πρόσωπον αύτής έγένετο πελιδνόν. 01 όφθαλ- | 
μοί της έκλείσθησαν, καί έστηρίχθη έπί τής | 
υπηρέτριας διά νά μή πέση.

—  ’Εγώ πταίωΙ έγώ πταίω! έπανελάμβανεν’ 
ένω δ’έ’λεγε ταύτα οί όδόντες αύτής συνεκρούοντο.

Ήθέλησαν νά είσαγάγωσιν αύτην είς μίαν οι
κίαν άλλ’ ήρνήθη.

—  Άνέττα, είπε, θέλω νά τούς ίδώ!
Ώς έκ θαύματος έπανεύρε τάς δυνάμεις αύτής. 

Αί δύο γυναίκες διηυθύνθησαν είς τήν οικίαν, έν 
ή κατώκει ό Λουδοβίκος Βωδοάν.

Ή  Άνέττα ήνοιξε τήν θύραν, ή δέ κυρία Βω
δοάν είσήλθε.

Τό έσωτερικόν ώμοίαζεν ολας τάς οικίας τών 
άλιέων. Είς τούς πόδας μεγάλης κλίνης, καλυπτό
μενης ύπό κυανοχρόων παραπετασμάτων, εύρί- 
σκοντο πλησίον ένός λίκνου δύο μικοαί κλίναι. 
Μεγίστη καθαριότης παρετηρεΐτο έφ’ απάντων 
τών πραγμάτων τών λίαν ταπεινών καί έν χρήσει 
είς τούς άλιεΐς.

Νέα γυνή μ.όλις είχεν έγερθή έκ τού τελευ
ταίου αύτής τοκετού. Έκράτει καθημένη τό βρέ
φος έπί τών γονάτων της, ένω τά δύο άλλα, 
περίτρομα, έκρέμαντο άπό τής έμπροσθέλας αύ
τής. ΤΙ άνησυχία είχεν αυξήσει τήν ωχρότητα 
τής γυναικός. Μή δυναμένη νά έξέλθη είχεν άπο- 
στείλει τούς συγγενείς αύτης νά τή φέρωσιν ει
δήσεις, καί περιέμενε, μόλις άναπνέουσα καί μ.ή 
άναλογιζομένη νά κρκτήση τά δάκρυά της. 
Ίδούσα είσελθούσαν τήν πενθεράν αύτής προσε- 
πά,θησε νά έγερθή ψιθυρίζουσα:

—  Μητέρα....
Ή  γραία διηυθύνθη κατ’ εύθεΐαν πρός αύτήν 

άπαντήσασα·
—  Κόρη μου...
Μετά τούτο έλαβε τά δύο παιδία είς τάς άγ- 

γάλας της καί πλησιάσασα είς τό παράθυρον ήρ- 
χισε νά τά άσπάζηται κράζουσα καί όλολύζουσα 
μετά τής μητρός αύτών.

—  Τά καύμένα τά μικρά... Μήπως... ’Ξεύ- 
ρετε . . . ;  Θεέ μου ! ...

Λϊφνης ήκούσθησαν κοαυγαί έν τή όδώ, κραυ- 
γαί χαράς.

Ή θύρα ήνεώχθη έκ νέου, έν τω μέσω δέ συγ
γενών καί φίλων ό Λουδοβίκος έπαρουσιάσθη έπί 
τού κατωφλιού.

—  Νά τος ! νά τος!
ΙΙάραυτα πάντες ήγέρθησαν. ΤΙ γυνή ώρμησε 

πρός τόν σύζυγόν της, τά δέ παιδία έκυλίσθησαν 
πρός τόν πατέρα των.

Μόνη ή κυρία Βωδοάν έμεινεν είς την θέσιν 
αύτής άκίνητος ώς άγαλμα.

Ό αλιεύς τήν παρετήρησεν, ερριψε τόν πίλον 
του, καί έπροχώρησε λέγων:

—  Μητέρα . . .
’Εκείνη δέ τότε τώ ήνοιξε τάς άγκάλας αύτής.

( Έ χ  τον γα Μ ιχοΰ .)
Τ. Ρ εβιλλιον .
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Ί ' άνθη ττοΰ μ' δχειο χαρισμένο 
δέν ¿μαράθηκαν άκίμη.
’Ηραν ττιο.τάτερ’ άπδ 'οένα 
κι’ άπί> τήν άστατη σου γνώμη.

Τάχω τηρήσει ’c τή θωριά τουσ 
μέ τά γλυκά βλήματά ιιου· 
τώρα μοϋ πίνουν γιά δροσιά τους
τά άφθονα τά δάκρυά μου.

Όταν στερέψουνε κ’ ίκεΤνα, 
τότε θά ταύρουν μαραμένο.
Γ ό τε  τi r .  p i o a  καί τά κρίνα *—
Θενά τά θάψουνε μ’ έμένα 1

Γ .  Μ . Bizv h n o e .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Έξ άρθρου οημοσιευΟέντος εν τή άρτιφανεΐ έφη- 
μερίδι Με λίσ ση άποαπώμ,ε'« τα έπόμε-ια περί τής 
έν Έλλάδι καταναλώοεως σίτου :

Ό πληθυσμός τη; Ελλάδος, μετά τή« «ρβίρεσιν 
των άποδημούντων, υπολογίζεται ε’ς 1,700,000 
ψυχών. Προ; διατροφήν ϊ' αύτών απαιτούνται έτη- 
σίως 15,3011,000 κοιλά σίτου καί άλλων δημη
τριακών καρπών, αντί 9 κοίλών κατά ψυχήν υπολο
γιζόμενης τής καταναλώσεως. Έν τη Δυτική Ευρώ
πη, πλήν τής Ιταλίας, ή κατ’ άτονων αναλογούσα 
ετησίως κατά μέσον όρον ποσότης τοΰ σίτου εινε ,8 
κοιλά, αλλ’ έν Έλλάδι ή αναλογία αντη πρέπει ν’ 
άναβιβασθή εις 9 κοιλά, έπί λόγω ότι είμεΟα πλειό- 
τερον των άλλων Εΰρωπκίω« άρτοφάγοι καί κχτανα- 
λίσκομεν καί σίτον εις μνημόσυνα ένεκα των κ ο λ - 
λ ϋ 6 ω ν, τοϋΟ’ οπερ δεν γίνεται έκει.

Ή έν ταΤς παλαιαΐς έπαρχίαις τοΰ έλληνικοΰ βα
σιλείου έτησία παραγωγή τοΰ σίτου υπολογίζεται κατά 
μέσον Spov εις 8 έκατομμύρια κοίλων, ή δ1 έν ταΤς 
προ τριετίας προσαρτηΟείσαις εί; 4 εκατομμύρια 
κοίλων, ήτοι έν 8λω εις 12 εκατομμύρια κοίλων. Υ 
πολείπονται άρα προς συμπλήρωσιν των 15,300,000 
κοιλιών, άτινα απαιτούνται πρός διατροφήν των κατοί
κων τής Ελλάδος, 3,300,000 κοιλών. Το ΰπολει- 
πόμενον τούτο ποσδν άναπληροΰται διά τ·ής χρήσεως' 
δημητριακών καρπών άλλων, πλήν τοΰ σίτου, οιον 
αραβοσίτου, κρ'.Οής και σικάλεως, διότι εινε πασί-' 
γνωστον οτι έν άλλαις μέν έπαρχίαις τοΰ Κράτους 
γίνεται μεγάλη χρήσις τοΰ άραβοσίτου, έν άλλαις 
τής κριΟής καί έν άλ,λαις σμιγού έκ σίτου καί κριθής 
ή αραβοσίτου ή σικάλεως.

Οι Άμε ρικανοί σκέπτονται νά έορτάσωσι κατά τον 
προσεχή Δεκέμβριον τήν εκατονταετηρίδα τοΰ βάμ- 
βακος. Κατά το 1781 το τελωνέΤον τής Λιβερπούλ 
Ιδήμευεν οκτώ δέματα βάμδακος, προερχόμενα έκ τής 
Νέας Αύρηλίας έπί τώ λόγω ότι « αδύνατον ήτο 
τοσαύτη ποσότης νά παράγηται έν ταΤς Ήνωμίναις 
Ιίολιτείαις. » Κατά τά τελευταία έτη ή συγκομιδή 
τοΰ βάμβακος ύπερέβαινε ένίοτε τά 6,000,000 δέ
ματα εις τάς μεσημβρινά; Πολιτείας τών Ηνωμένων 
Πολιτειών, ή δέ έξαγωγή προσήγγιζε τά χίλια εκα
τομμύρια φράγκων, καί έν τούτοις έν ταΤς βορείαις
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Πολιτείαις ευρίσκει τις τά; άρχικάς φυτείας. Όντως 
ό βάμβαξ εινε το πρώτον στοιχεΤον άμερικανικής εξα
γωγής, καί μόλις από τινων έτών τά δημητριακά προϊ
όντα άρχονται διαμφισβητοΰντα τήν υπεροχή«. Μόναι 
αί Ήνωμίναι Πολιτεία', τω 1880 είχον ώς έγγιστα 
βαμβακοφυτείας έκτάσεως ενός εκατομμυρίου ίκατον- 
ταπλέθρων, καί έκαστον έκατοντάπλεΟρον έν τή πε
ριφέρεια τής Βάσιγκτώ/Ος άποφέρει κατ’ έτος 292 
χιλιόγραμμα·.

Ή  κατανάλωσές τοΰ άμερικανικοΰ βάμβακος μερί
ζεται ώς έξης καθ’ εκατοστά: Μεγάλη Βρετανία 
15,1. Βορεία καί Νοτία ’Αμερική 29,5.. Γερμανία 
10,8. Γαλλία 9,9.

Ή  Ιταλία εινε ή μ.νη έν Ευρώπη χώρα 1>0α το 
κλίμα επιτρέπει τή« καλλιέργειαν τοΰ βάμβακος, άλλ' 
έν μικρά ποσότητα. Αί.Ίνδίαι, αίτ.νες έρχονται μετά 
τάς ’Ηνωμένας Πολιτείας εν τή παραγωγή τοΰ βάμ
δακος, έξάγουσιν ετησίως πλέον τών τεσσάρων εκα
τομμυρίων έκατολίτρων.

ΚαλλιέργοΰΟΊν άκόμη τον βάμβακα έν Λίγύιάτω, 
’Αλγερία, Τουρκία, Περσία, Τουρκεστάν, καί προ 
πάντων έν Αϋστρα/,ιφι, ένθα. .το . ίκατοντάπλεΟρον 
φέρει κατ' έτος μέχρι των 310 χιλιόγραμμων.

Που ΰπάρχούν αίπερισσόΐεραΐ-'γυνάΤ- 
κ ε ς . —  Πολλοί 0’ άπαντήσωσι βέίαίως <ι έν Τ:υρ- 
κΐα». Έχουσιν δμως λάθος. ’Εν Τουρκία πολλάς γυ
ναίκα; έχουσι μόνον οί πλούσιοι, ένω τδ πλήθος τώ·« 
πτωχών ούοεμίαν έχει. Τα; περισσότερα; γυναίκας, 
δηλ. άτομα θηλυκού γένους, έχει ή εν Γερμανίά μικρά 
ήγεμονια \VaItIcck, έν ή εις 1000 άνδρες άναλογοΰσι 
1100 γυναίκες- Μέσος ορος τών έν Γερμανία γυ
ναικών εινε 1040 *ρός 1000 άνδρα'ό. Ή  Ιΐ'ορτο- 
γαλλία εινε επίσης χώρα έκ τών μάλλον γυναίκο- 
δριΟών: 1081 προς 1000 άνορας. Ί1 Έλλΐς του
ναντίον έχει τούς περισσοτέρους άύδί&ς Εις 1000 
άνδρας άναλογοΰσ.ν 900 γυναίκες.

ΙΙαρήλιξ κυρία μέλλει νά υποστή έ-γ/ ίρισ.ν είςτού; 
οφθαλμούς. Πριν δε παραδοΟή εις τιν.χείρόΰργον, άνα- 
λσγίζεται οτι ίσως διά τελευταία·; φο'ράν μέλλει νά’{δη 
το φώς τής ημέρας, τήν φύσιν, τά δένδρα, τον ουρανόν.

'11 ιδέα αύτη τήν συγκινε? βαθέως.
—  Τουλάχιστον, λέγει, ά; χρησιμοπσιήσωμενκαλά 

τά τελευταία βλέμματά μας...
Καί προσκαλοΰσα τήν υπηρέτριαν :
—  Μαρούλα. · ; ) __
—  ’Ορίστε, Κυρία;
—  Φέρε μου ’δώ ένα καΟρέπτη !...

( Μονόλογος). —  Τώρα έρχομαι άπο δύο μεσίτας. 
καί κανένας δεν ήθελε νά μέ δανείση. Ό  ένας, λέει, 
ο εν μέ ξέρει, ό άλλος 'λέει πώς μέ γνωρίζει πολύ 
καλά, καί γι' αύτο δέ μοΰ δίνει. Καί ’γι'.» οε 'ξέρω τί 
νά κάνω.

— Κύτταξε τί κατεργάρης εινε ό Β *... Είχαμε 
συμφωνήσει καί οί δυό μας καί είχανε δώσει καί 
το λόγο τής τιμής μας νά δώση ό έ'νας εις τον άλλον 
τή ψήφό του γ’ά νά ’βγοΰμε καί οί 8ύο μέλη του 
συμβουλίου τοΰ.... ’Αλλ’ αύτός, δ ελεεινός, δεν 
μοΰ 'δώσε τήν ’δική του. "Ενα όμως μέ παρηγορεΐ 
ολίγο, οτι κ’ εγώ δέν τοΰ είχα δώσει τή δική μου!

ίου Κορόμηλα 1884 — Β', 932.


