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ΓΡΑ Φ ΕΙΟ !) ΑΙΕΥβΥΝΣΕΟΣ

34 Όδός Φιλελλήνων 34 
’Απέναντι Ά γγλ. Έχχλησίας ¡

Γραφεΐον ανοιχτόν καθ' 
Ιχάστην άπόΙΟ — 12 π. μ.

Ιΐασα π»ρατήρησις επί της 
αποστολής τοΰ φύλλου γίνε
ται δεχτή μόνον ίντός ΟΚΤΩ 
ήμερων.

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Ρ ΙΑ

, Κ α λ λ ι ρ ρ ο η  Π α ρ ρ ε ν

Σύνδρομηταί έγγράφονται είς τό Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  τΛς

Έ φ η μ ε ρ έ δ ο ς  τ ω ν  Κ υ ρ ι ώ ν

χ»1 παρά. τ ο ί ; Β ιίΧ ιοχ ω λ ιίο ις  Βίλμπεργ mal <Εστ(ας>

Έ ν  τφ Έξωτερικφ δέ παρ ’ &ηαϋ\ τοΐς 
άντιπροδώποις Λμών

Σ ώ μ α τα  πλήρη του α ' ,  β ' ,  γ δ ' ,  χαί ς ’ Ιτους εόρίσχονται 
π α ρ ’ ήμΐν καί π α ρ’ απασι τοΐς άντιπροσώποις η μ ώ ν.

Διά τά ανυπόγραφα άρθραί 
,εύβύνεται ή συντάχτις αύτώνΓ 
Κυρία Κ Α Λ Λ ΙΡΡΟ Η  Π ΑΡΡΕΝ ^

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρό
γραφα δημοσιευόμενα ή μήί 
δεν Ιπιστρέφονται. —  Ά νυ-1 
πόγραφα χαί μή δηλοϋνταΓ 
τήν διαμονήν τής άποστελ-λ 
λούσης δεν είναι δεχτά. — (,, 
Πασα αγγελία “άφορώσα είς λ\ 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

Αί μεταόάλλουσαι διεύθυν-Γ 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσιί 
γραμματόσημον 50 λεπτώνΐ 
πρόςίχτύπωσιν νέας ταινίας. Γ

Διά, τά άνυπόγραφα άρθρα εύθύνεται Λ Ουντάκτις αϊιτών 
κυρία Κ α λ λ ιρ ρ ό η  Π α ρ ρ ε ν .

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Ή  μηνιαία διαχοπή τή ς Έ φ ημ ερίδος των Κ υριώ ν.— Καδημεριναί 

εντυπώσεις.— Αί ευτυχείς επιζητοΰσαι τήν δυστυχίαν.— Τ ό  Τατό’ί .—  

Εΐχών οδύνης.—  Ό  θάνατος ενός αγγέλου (ΰπδ χ. Κρυσταλλίας Χ ρ υ - 

σοβέργη Δασχαλοπούλου\ —  "Γελοφάγοι χα! πολυαάγοι (υπό Λ ε-Μ α 
ρ ία  Καναβές (ίατοϋ). —  Ιίροχήρυξις διαγωνισμού περί ο’ιχιαχής βιομη
χανίας.— Βιβλία χαί περιοδικά. —  Συμβουλαί. —  ’Α λληλογραφία.—  

Ά γγελία ι.— Έ π ιφ υλλίς.

Η Μ Η Ν ΙΑ Ι Α  Α ΙΑ Κ Ο Π Η  Τ Η Σ  - Ε Φ Η Μ  Τ Ο Ν  Κ Γ Ρ Ι Α Ν  >
'Από σ ήμ ερ ο ν , ώς κ α τ ' έτο ς, ά ρ χ ετα ι  ή μ η ν ια ία  δ ια 

κοπή τή ς  « ’Ε φ η μ - των  Κ υ ρ ιώ ν » .  Μ έχ ρ ι τοΰ προσε- 

χονς 7)6ρ ίο υ  έπ ισ το λα ι κ α ι  ά π ο σ το λα ί χ ρ η μ ά τ ω ν  

δέον ώς π ά ντοτε  να διενθννωνται ενταύθα ύπο την σνν- 

ήθη τα κ τικ ή ν  όιενθυνσιν. 'Τ π εν θ ν μ ίή ο μ εν  δέ κ α ι π ά 

λιν προς τάς καθυστερυνσας τας σννδρομας των να  

ευαρεστηθούν να άποστείλόνν  αύτάς άνεν Α ναβολής.

ΚΑ0ΗΜΕΡΙΒΑ1 ΕΗ ΤΓΠ ήΣΕΙΣ

Κ α λ ή  μ ο υ  <ρίλη,

Αναχωρείς λοιπόν ώρισμενως διά το θερινόν ταζειδι σου, 
διά τάς Ά λ π ε ις  τάς δροσεράς, τάς ζωογόνους, εις τας οποίας 
βασιλεύει ή άσπιλος των πάγων καί των αιωνίων κρυσταλ 
λων λευκότης. Πόσον σε ζηλ,ευω, φιλη μου, σε την χαύδευ- 
μένην τής τύχης, σέ τήν άπολαμβάνουσαν τήν ζωήν με ολα 
τά θέλγητρα, μέ ολκς τάς χαράς, μέ ό'λην τήν ποίησίν της. 
Τόν χειμώνα είς τήν ώραιοτεραν τοΰ κοσμου πρωτεύουσαν

εντός κύκλου εκλεκτών καί προνομιούχων εις τα γραμ- 
ματα, είς τάς τέχνας, είς ευφυΐαν σπινθηροβολον, εις χαριν 
καί αβρότητα. Μόνον αί ώραι, τά ς  οποίας διέρχεσαι είς 
τά μουσεία μέ τήν γοητευτικήν συντροφιάν εδώ και 
εκεί τών μεγαλειτερων διδασκάλων τής τέχνης, θα ήρ- 
κουν ίνα καταστήσουν εύτυχή τόν δυστυχέστερον άνθρωπον 
του κόσμου. Τό θέρος είς τά βουνά τής Ελβετίας, εκεί επάνω 
ύψηλά, τόσον πλησίον μέ τόν ουρανόν, τοσον πλησίον με την 
μεγάλην μητέρα μας φύσιν, ή οποία κατορθοι να συγκεντροΐ 
καί συνενώνν) εκεί δλων τών εποχών της τα στολίσματα . 
τόν χειμώνα μέ τούς αιωνίους πάγους του,με το γραφικόν και 
έπιβάλλον μεγαλείόν του· τήν άνοιξιν με τήν γλυκεΐαν ατμό
σφαιραν καί τόν άνθομυρισμένον άερα της· το θέρος με τον 
λευκόν του ήλιον καί τήν γόνιμον βλαστησιν του" το φθινο- 
πωρον μ.έ τάς βροχάς καί τήν ηδυπαθή του ατμόσφαιραν, 
δλων αυτών τά κάλλ,η καί την ποιησιν να τα απολαμβαν/)ς 

συγχρόνως δέν είναι βεβαίως μικρόν πραγμα !
’Αμέριμνος, αδιάφορος, χωρίς να υποβάλλεσαι ποτε εις το 

αιώνιον μαρτύριον τών λογαριασμών, χωρις κδν να φροντιζγις 
πώς καί πόσα δαπανάς, έχεις ακόμη την ευτυχίαν να ταΕει- 
δεύης είς τήν ζωην ελαφρα και εύμορφη, ως πεταλούδα, η 
οποία μόνον από άνθους είς άνθος πετα και μονον το γλυκυ 

καί άρωματώδες ύγρόν τούτων ροφα.

Al ιδανικως δν ότυ χεΐς

Καί όμως έχεις τό θάρρος, έχεις τήν τόλμην νά παραπο- 
νήσαι ενίοτε, νά ζητής τάς ύπότά άνθη άκανθας, να ριπτε-· 
σαι επίτηδες απ’ αυτών καί νά πληγώνγις τό άβρόν σώμά σου, 
άπλώς διά νά εύρίσκγις αφορμήν νά χύνγς ολίγα δάκρυα καί 
νά αύτοκαλήσαι δυστυχής. Ά λ λ α  δεν παραξενεύομαι, ουτε 
σέ μαλόνω δι’ αυτό. Εφεύρω καλά, δτι ή ευτυχία κουράζει 
δσον καί ή δυστυχία καί δτι ημείς αι γυναίκες μαλιστα
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πεοισσότερον έπιζητοΰμεν αύτην η εκείνην, περισσότερόν, 
άντέχομεν εις την μέν, παρά εις την δέ. Τά νευρά μας, τά 
όποια συνείθισαν εις την αδράνειαν τόσων αιώνων, ό οργα
νισμός μας, ό όποιος έκουράσθη πλέον μέ τον παθητικόν βίον 
τόν όποιον τό παρελθόν μας ¿κληροδότησε, επαναστατούν 
αίφνης άποτόμως, ζητοΰν εις τόν αιώνα αυτόν, τόν πυρεττω- 
δώς καί ως δι’ άτμοΰ τά πάντα κανονίζοντα, έξεγερτικόν τι, 
δι’ ου να άποτιναχθγ ή χαύνωσις καί ή μαλθακότης εις την 
οποίαν μας είχε καταδικάσει τό παρελθόν.

Καί ιδού οτι αί μεγάλαι κυριαι καί άρχόντισσαι του πα

ρελθόντος, αί μέ απαθείς καί ψύχρας φυσιογνωμίας, αί ρυθ 
μίζουσαι καί την φωνήν καί τό βέμα καί τάς κινήσεις τών 
μυων του προσώπου των στερεοτυπίας καί μ,ηχανικώς πάντοτε, 
αί όμοιάζουσαι πρός νευρόσπχστα κινούμενα καί δρωντα ψυ- 
χρώς καί κατά την διάθεσιν του όδηγοΰντος αυτά συρμου, αί 

οΰτε κλαίουσαι, ούτε γελώσαι, ούτε μειδιώσαι, ούτε μορφά- 
ζουσαί ποτέ, ιδού λέγω αί γυναίκες των τύπων αντικαθι
στάμενα! σήμερον άπό γυναίκας μέ ενεργητικότητα, μέ θέ- 
λησιν, μέ δράσιν, αί όποϊαι έφθασαν εις τό άλλο άκοον. αί 
όποϊαι ακριβώς κλαίουν καί γελούν καί μορφάζουν καί μει
διούν, ό'χι μόνον όταν πρέπ·/), αλλά καί δταν δεν πρέπγι, α
πλώς διά νά ζωογονούν τά χαυνωθέντα νευρά των, διά νά 
κεντρίζουν την εύαισθησίαν του όργανισμ.οΰ τω ν .

Εις τό δταν  δεν  πρέπΊ] μάλιστα αύτό ύποΛιπτουν ό'σαι 
είναι άπηλλαγμέναι μερίμνων καί σοβαρών φροντίδων ό'σαι 
δέν άνέλαβον είσέτι,  ούτε τάς μεγάλας εύθύνας οίκου, ούτε 
τάς σοβαράς καί επιπόνους φροντίδας της μ.ητρότητος, ό'σαι 
τέλος ηύνοηθησαν υπό της τύχης τόσον, ώστε ως έκ των μέ
σων, τά όποια διαθέτουι νά είναι καταδικασμέναι εις την α
δράνειαν των μεσαιωνικών γυναικών.

Δι’ αύτάς, εάν τά πέταλα των ρόδων επί των οποίων πα
τούν είναι ολίγον η πολύ ρυτιδωμένα, εάν τό άρωμά των ολί
γον ίσχυρότερον η άσθενέστερον, εάν ή επ’ αύτων δρόσος ό- 
μοιάζγ πρός άδάμαντα μάλλον η πρός μαργαρίτην, εάν τό 
άσμα της ύπολαίδος είναι εύθυμον η μ,ελαγχολικόν, εάν του 
ύδατος τό κελάρυσμα όμοιάζ·/) πρός γέλωτα κουστάλλινον 
$ τ·ης θαλάσσης τό κΰμα έκσπ^ μ.έ άφρούς η μαλακά εις 
την όχθην, όλα αυτά τά εά ν  αποτελούν λόγους ισχυρούς νά 
θυμόνουν, νά παραπονωνται, νά έξανίστανται κατά της τύ- 
χης; νά ΘορυβοΟν, νά διαμαοτύρωνται, νά είναι μέ μίαν λέξιν, 
δυστυχείς.

Εις την κατηγορίαν αύτην υπάγεσαι καί σύ, επιζητούσα 
τόν πόνον καί την οδύνην, ητις σήμερον σέ φεύγει, άλλ’ η 
όποία, δταν αργά η γρήγορα σέ έπισκεφθνί, θά σέ εύργ έξω- 
κειωμένην πρός αύτην καί δυναμένην νά την αντιμετώπισές 
μετά θάρρους καί καρτερίας*. Τά νευρά σου ώξύνθησαν εις τάς 
φανταστικάς δυστυχίας, η ψυχη σου ήσκηθη εις τάς ίόανικάς 
λύπας, δπως μη απροετοίμαστος προσκρουσγ χ ’ιτ'ο την άληθη 
δυστυχίαν, άπό την όποιαν ούδείς θνητός, φευ ! είναι άπηλ- 

λαγμένος έν τγ  ζωή).
"Ολην αύτην την φλυαρίανμ,ου, άπό την όποιαν ούτε η φι 

λοσοφία επί του φύλου μας, ούτε ή ψυχολογία των αίσθη 
μάτων μας είναι ξένη, δικαιολογεί ό πόθος μου νά σέ είξεύρω 
εύτυχη κατά τούς δύο αύτούς μένας, τούς οποίους θά διέλ 
θης εις τόν θερινόν αύτόν παράδεισον τές  Ε λβ ετία ς .

Ούτε αύταί αί έπιστολαί μου θά έλθουν νά ταράξουν την 
ησυχίαν σου καί νά σέ άποσπάσουν άπό τάς έκδρομας σου 
καί τάς άγροτικάς διασκεδάσεις σου, διότι και εγω δια *.ον 
προσεχή μηνα υποβάλλομαι εις παντελή γραφικήν αναπαύ
σω. Ό χ ι  μόνον διακόπτω, ώς κατ’ έτος την εφημερίδα μου 
επί ενα μηνα, άλλά καί ώρισμένως ούτε έπιστολάς γράφω, 
ούτε μ.έ έφημ.ερίδας καί βιβλία σοβαρα αγαπώ να συνανα- 

στρέφωμαι.
Τ ό  Τ α τ ό ’ΐ

Εύρίσκομαι καί εγώ φίλη μ.ου, μ.ε ολην την δημσιογραφι- 
κην πενίαν μου, την όποιαν αύξανει η αδιαφορία των συνδρο
μητών μ.ου πρός έκπληρωσιν τών άσημ.αντων υποχρεώσεων 
των, εύρίσκομ.αι, λέγω, εις άναζητησιν εξοχικές τίνος γω
νίας εις την όποιαν νά ημ.πορώ να διελθω ολιγωτερον 
καιομένη καί έκνευριζομ.ένη τόν μηνα αυτόν της αναπαυ- 

σεώς μου.
Τό πρώτον μου σχέδιον ^το διά την Ζαγοραν του Πηλιου, . 

την ώραίαν αύτην κωμ,όπολιν, η οποία εις μικοοτερον και ο- 
μαλότεοον άναμ.ιμνησκει τάς ώραιοτάτας τοποθεσίας τςς 
‘Ελβετίας, καί της οποίας τό δροσερόν κλίμα και τά γραφικα 
κάλλη θά μ.έ άνεζωογόνουν καί θά μοι παρεϊχον νεας δυνάμεις

πρός συνέχισιν του έργου μου.
Ά λ λ ’ έκεΤ ξενοδοχεία δέν υπάρχουν, ή συγκοινωνία είναι 

δύσκολος καί δι’ ένα μηνα διαμ,ονης δεν άξιζει τον κόπον να 
μ.εταφέρη τις οικοσκευήν δλην άπό τοΰ ενος εις το αλλο άκρον. 
’Ιδού διατί έζητησα πλησιέστερα την εξοχικήν αύτην γω- 

ίαν καί νομίζω οτι την εύρον.
Είναι, φίλη μου, θερινή διαμονή ό'χι κοινών θνητών, άλλα 

ίασιλέων. Είναι τοποθεσία μαγική, ή μαγευτικωτέρα βε
βαίως της ’Αττικής, ή όποία παρουσιάζει την θαυμασιωτε- 
ραν της Ελλάδος βλάστησιν, την πλουσιωτάτην χλωρίδα, δε
σπόζουσαν καί άνά τάς μ.ικράς κοιλάδάς, και ανα τας ποίκιλας 
γ,χI πλούσιας εις βγΎΐι/.κτ'χ γραφικ.# λοφοαειρας και ανα τας 
βαθείας και άποκρηανους χαράδρας και άνάτά; πελεκνιτάς ρά- 
χεις του Πάρντιθος, δττις ώς γιγας [χεγα'Χθ'7Γρε7υγ)ς ταστεται 
έκεϊ φρουρός τοΰ άληθώς βασιλικής έπιβλητικότητος εξοχι
κού τούτου των ’Αθηνών προαστείου.
Δέν ε ’.ξεύρεις, φίλη μου, πόσην εύχαρίστησιν γσθάνθην, πλε- 
ουσα κυοιολεκτικώς εις τό πράσινον εκείνο, ύστερον μάλι
στα άπό τούς λευκούς πυρωμ,ενους δρομ.ους και τας λεύ
κάς οικίας καί τά λευκά μνημεία καί τους λευκους περίπα
τους των ’Αθηνών. Ή  άντίθεσις της είκόνος ξεκουράζει τούς 
οφθαλμούς, ¿>ς η δροσερά άτμόσφαιρα άναζωογονεϊ τό έκ τές  
υπερβολικής θερμότητος εκνευρισμένου σώμα. Εδώ νομίζεις 
οτι ή γη κυμ.ατίζει υπό τό χλοερόν έπενδυμ-α της, το οποίον 
αραιά καί που διαγράφουν λευκαί στεναί ταινιαι εξελισσο- 
μ.εναι εις παντοια σχημ.ατα καί παντοίας διευθύνσεις και 
προσδίδουσαι εις τό τοπίον πολλην χαριν και γραφικότητα. 
‘Η Πεντέλη παρουσιάζεται υπό δλως διάφορον τέξ  συνήθους 
μ,ορφης της, στρέφουσα τά γυμ.νά νώτά της πρός την πρασινην 
έκτασιν μ.έ τρεις μ.όνον καλώς διατυπουμ,ένας γραμμ-άς, δια- 
τέμ.νουσα τόν ορίζοντα. Καί εδώ η άντίθεσις συμ,πληροϊ θαυ- 
μ.ασίως τό κάλλος τές  τοποθεσίας. Έ δ ώ  η νεότης, η αναγεν- 
νησις, η ζωη· έκεϊ τό γηοας, η άπλότης, η εύγενης μ.εγα- 

λοπρέπεια.
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Καί άληθώς, φίλη μ.ου, τί εύγενης πρόγονος τό βουνόν 
αύτό. Δέν είξεύρω, έάν τά υψηλότερα τών όρέων τοΰ κόσμου 
δεν θά έταπείνουν τάς τόσον πρός τά άνω έπηρμένας όφρΰς 
των ποό τές  νάνου .απέναντι των Πεντέλης, ητις έπί αιώνας 
όλους έφερεν εις τά σπλάγχνα της τόν εύγενη λίθον, έξ ου 

τόση ζωη καλλιτεχνική, τόσος πλούτος άτίμητος κειμηλίων 
έδημιουργηθη. Καί ευρίσκω φυσικόν, άφοΰ τόση άθανασία έξ- 
έλθεν άπό τά στέρνα του όρους, αύτοΰ' άφοΰ τοιουτου κλέους 
ή αίγλη τό περιβάλλει, νά μένρρ πάντοτε γυμνόν, άπέριττον, 
μέ την μονότονου σκοτεινήν χροιάν του, ώς έρημίτης, θρήνων 
τό παλαιόν μεγαλείου, ού έγένετο συνεργός καί μάρτυς έν 
ταυτω. ’Εκει έπάνω νομίζεις οτι δέν έξακολουθεϊ, δεν συν
εχίζεται η γη. Ούτε φυτά άνκρριχώνται έπί τών γυμνών 
ράχεων, ούτε ζώα διαιτώνται, ούτε πτηνά τονίζουν τό ά- 
σμά των. Μόνον ό άηρ τό περιβάλλει μέ .την όπάλειον δια
φάνειάν του καί ό ούρανός τό πλαισιοΐ πρός τά άνω καί πρός 
τά πλάγια μέ τό κρυστάλλινου άπειρόν του. Κάτω, ταπεινά 
υπό τούς πόδας του, έξαπλοΰται ό πράσινος της γές τά -  
πης, στολισμένος, ζωγραφισμένος μ.έ τόσα άνθη του άγροϋ καί 
στεγασμένος άπό τό πυκνόν φύλλωμ-α τόσων γηραιών δέν

δρων.
Τό Τατόϊ ουτω, μέ την Πεντέλην καί τόν Πάρνηθα ώς 

φρουρούς καί ώς ορια, έμποιεΐ βαθυτάτην αί'σθησιν εις τόν έπι- 
σκέπτην. Είναι έν τεμάχιον Ε λ β ε τ ικ έ ς  γης έρριμμένον έδώ. 
μέ μόνην την διαφοράν ότι ό ορίζω ν είναι εύρύτερος καί αί 
δύο όροσειραί έκτείνουν τάς ύψηλάς ράχεις των με μ.αλακούς 
τοΰ έδάφους κυματισμούς, μ.έ γραμμ.άς όμαλάς, έλαστικάς, 
χωρίς τίποτε τό βαρύ, τό τραχύ, τό άπότομ.ον νά φαίνεται 
έπικαθηαενον ύπεράνω σου, όταν διέρχησαι τά γελαστα μο- 
νοπάτια καί άναπνέης τόν πευκομυρισμ.ένον τοΰ δάσους άέρα.

Έάν δέν εί'χαμ,εν τόσας άλλας ένδείξεις της καλαισθη
σίας τοΰ βασιλέως μας θά ηρκει, ΐνα χαρακτηρίσγ, αύτην ή 
εκλογή της θέσεως αύτης διά θερινήν τές  Αύλης διαμ,ονην. 
Διά σήμερον μ.η περιμ-ένγις νά σοΰ δώσω περιγραφήν της βα
σιλικές έπαύλεως, διότι δταν εύρίσκωμαι εις την έξοχην, 
εις τό μέσον μάλιστα τόσον ωραίας καί δαψιλοΰς φύσεως, τό 
τελευταίου πραγμ.α, τό όποιον μέ ελκύει, είναι αί οίκίαι, 
εστω καί &ν αύται στεγάζουν έστεμμένας κεφαλάς.

Μόνον ύπό την άπέριττον καί ταπεινήν στέγην τοΰ έν 
Τατοίω παρεκκλησίου έμ.εινα στιγμάς τινας κατά την πρωι
νή λειτουργίαν. Ά λ λ ά  καί έκεϊ πολύ βραχεία ύπηρξεν ή 
διαμονή μ.ου μ.εθ’ ολην την ποιητικήν μεγαλοπρέπειαν τ έ ί  
τελετές. Έ ξ ω  ή φύσις μέ έκάλει καί μέ εΐλκυε μέ τά μ- 
σματα τών πτηνών της, μ.έ τό ψιθύοι^μα τών φυλλωμάτων 
της, μ.έ την δρόσον τών πευκοσκεπασμένων άνδηρων της, μέ 
τα άοώματα τοΰ άέρος'της.

Καί διέλθον στιγμάς άλησμ.ονητους ολίγα βημ.ατα κατω
τέρω τοΰ παρεκκλησίου, ύπό έν μέγα δένδρου, άκούουσα την 
ωραίαν καί έπιβλητικην μουσικήν τοΰ ναοΰ καί άπολαμ.βά- 
νουσα έν ταύτώ την πρό έμοΰ ώραίαν εικόνα τ ές  δημιουργίας. 
Δεν νομίζω, φίλη μου, νά διέπραξα άσέβειαν η αμαρτίαν, 
Έροτιμησασα τό ύπαιθρον τοΰ κλειστοΰ ναοΰ. Μηπιυς ό Θεός 
δεν είναι παντού ; καί μήπως τά ίδικά του δημιουργήματα 
δεν κινοΰν περισσότερον την πίστιν καί την εύλάβειαν τοΰ 
■Βροσευχομένου, ιό τά έν τοϊς ναοϊς χειροποίητα;

ΤΗτο η έπέτειος τών γενεθλίων τοΰ Διαδόχου τοΰΈΊληνικοΰ 
Θρόνου καί η λειτουργία περιεβάλλετο με έπίσημ.όν πως καί 
έπιβλητικόν χαρακτήρα. Τά  όπλα κατά την έ'ξοδον τών βασι
λέων έκ τοΰ ναοΰ ¿παρουσίασαν οί εΰζωνοι,ταγμ.ένοι στοιχηδόν 
ύπό την δενδροστοιχίαν, την άγουσαν πρός τό μικρόνπαρεκκλη- 
σιον.Ειςκαί εις, έκλεκτοί ολοι, μέ ώραϊα άνδρικά παραστημ,α- 
τα ,μέ χάριν καί εύλιγησίαν τοΰ σώματος, μέ γραμμάς κανονι- 
κάς, μέ μορφάς ηλιοκαεΐς, μέ μίαν άρρητον εύγένειαν εις την 
έκφρασιν καί άξιοπρεπέ ύπερηφάνειαν εις δλην την στάσιν καί 
τάς κινήσεις. Έ κ ε ϊ  ύπό τό πράσινον τών δένδρων καί τό γα
λανόν τοΰ αίθέρος η λευκή φουστανέλλα καί τό κόκκινου φέσι, 
μέ τό γραφικόν έν γένει της περιβολές σχέμα. άπετέλουν ει
κόνα καλλιτεχνικήν μοναδικές δυνάμεως, σύμπλεγμα έκ τών 
ωραιότερων, πλαίσιον άληθώς βασιλικόν διά τό σύμπλεγμα 
τές κυρίας είκόνος, ην άπετέλεσεν η βασιλική παρέλασις.

Δέν θά έπιχειοησω νά σοι μεταδώσω την έντύπωσιν, ·ην 
άπεκόμισα έκ της θέας αύτές, διότι σύ, η συνειθισμένη εις 
την πομπώδη έπίδειξιν καί τάς πολυτελείς συνοδείας τών 
χθεσινών άρχοντίσκων σου, δυσκόλως θά έννοησγς τό έπιβάλ- 
λον καί άληθώς μ,εγαλοπρεπές τοΰ άπλοΰ καί άνεπιδείκτου 
βίου τών βασιλέων μας. Εις προσεχείς έπιστολάς μου, εις 
τάς οποίας θά σοΟ ομιλήσω έκτενέστεοον περί τών έκ Τατοίου 
έντυπώσεών μου, θά σοι μεταδώσω καί λεπτομερείας περί 
τές  βασιλικές οικογένειας μας, τές  οποίας την άληθη φυ
σιογνωμίαν θά τολμ,ησω νά δοκιμάσω νά σκιαγραφήσω, ό'χι 
μόνον χάριν σου, άλλά καί χάριν όλων τών άναγινωσκόντων 
τάς άνοικτάς αύτάς έπιστολάς μου.

Εΐκώ ν ο δνν η ς

Ά λ λ ’ άς άφησωμεν τά βασιλικά ένδιαιτηματα καί τά μα
γικά της έξοχές κάλλη και άς ρίψωμ.εν έν βλέμμα εις άλλην 
εικόνα οδύνης καί άθλιότητος, πόνου καί καταστροφές- Ναι, 
την μ,ίαν ημ,έραν εις τό Τατόϊ δι’ άναψυχην καί την άλλην 
εις τόν Πειραιά πρός έπίσκεψιν τών άτυχων συμπολιτών μου, 
πρός ένίσχυσιν καί παρηγοριάν τών θυμάτων τοιαύτης άκα- 
τονομάστου πανωλεθρίας καί συμφοράς.

”Ω ! φίλη μου ! καί τολρ,ώμεν νά λεγώμεθα φιλάνθρωποι 
καί τολμώμεν νά τιτλοφορώμεθα άδελφοί τών δυστυχών καί 
τολμώμεν νά όνομαζώμιθα πολιτισμένοι καί νά δακρύωμεν 
καί νά Ιχωμεν νευρικάς συγκοπάς έπί τέί άναγνώσει τραγι
κών σκηνών αυθιστορημάτων, έπί τγ άντιληψει παθημάτων, 
τά όποϊα μόνον εις την κεφαλήν τών συγγραφέων εύρίσκονται, 
δταν τέκνα καί σύζυγοι άδελφών μας ηρώων, άδελφών μας, 
άγωνιζομένων ύπέρ τές  έξυψώσεως τοΰ έθνικοΰ μας γοήτρου, 
ύπέρ τ έ ς  έλευθεοίας των εύρίσκωνται εις τοιαυτην κατά - 
στασιν ! Μέχρι της χθές έρρίπτοντο εις πλακοστρώτους άπο- 
θηκας τά άτυχέ αύτά γυναικόπαιδα. Τώρα διημερεύουν καί 
διανυκτερεύουν εις τό ύπαιθρον άνά χιλιάδας, ύπό τόν καυ
στικόν ήλιον, χωρίς καν μία σκηνη ώς τών Αθιγγάνων νά τάς 
προφυλάττη) άπό τάς ηλιάσεις καί τάς άτμοσφαιρικάς μετα- 
βολάς. Καί έ'χομεν σχολεϊα πολυτελέ καί άπέραντα κενά, 
προφυλάσσοντα ύπό την στέγην των τά ξύλινα θρανία καί 
τάς καθέδρας ! Καί έχομ,εν σκοπευτήρια μεγαλοπρεπέ καί 
εύρύχωρα κενά καί εύρωτιώντα καί έ'χομεν έπί τέλους στρα
τώνας εύαέρους διά τούς άνδρας τών πολέμων καί τ έ ς  σκλη
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ραγωγίας, οταν γυναίκες καί παιδιά ηρώων μένουν εις τούς 
δρόμους ώς ζώα, ή διαιτώνται εις τρώγλας, συνωστισμένα 
άνά εκατόν, άνά χιλίους, άναμίξ άνδρες, γυναίκες και παι
διά, άσθενεΐς και υγιείς, χωρίς ύδωρ, χωρίς <ρως, χωρίς αέρα, 
μόνον μέ έν ξηροκόμματον άρτου, είς κατάστασιν ελεεινήν, 
διά την όποιαν θά έκοκίνιζον καί οι Ζουλού καί οί άγριοι 
τής ’Αφρικής άκόμη, έάν παρ’ αύτοϊς οί δυστυχείς αυτοί έζή- 
τουν άσυλον.

Έ γ ώ ,  φίλη μου, δεν απευθύνομαι πλέον προς άρχοντας, 
καί κυβερνήσεις καί έπιτροπάς καί ύποεπιτροπάς. ’Απευθύ
νομαι είς χριστιανούς καί χριστιανάς. ’Απευθύνομαι είς όσους 
έχουν όλίγην καρδιάν,ολίγον αί'σθημα, όλίγην συμπάθειαν καί 
τούς ικετεύω. Νά μεταβοΰν είς Πειραιά καί νά παραλάβουν 
έκαστος άνά έν πρόσωπον έξ αύτών των δυστυχών είς τάς 
οικίας των. Τ ί  στοιχίζει είς άνθρωπος ; πόσην θέσιν κατα
λαμβάνει, πόση τροφή, πόση δαπάνη, πόσαι θυσίαι απαι
τούνται διά την συντήρησίν του ; Καί ποιος καί ποια έξ δλων 
ημών δεν ήμπορεΐ νά ύποβληθή είς την μικράν, την άσημαν- 
τον αύτην θυσίαν ;

Μόνον διά του τρόπου τούτου θά σωθούν άπό την αθλιό
τητα τά δυστυχή αυτά πλάσματα. Έ άν περιμένωμεν νά 
συγκινηθοΰν αΐ έπιτροπαί καί οί δήμαρχοι καί τά δημοτικά 
συμβούλια καί νά συνέλθουν καί νά σκεφθοϋν καί νά ξανασυν- 
έλθουν καί νά ξανασκεφθοΰν καί πάλιν τά δυστυχή γυναι
κόπαιδα, τά σωθέντα άπο τάς τουρκικάς θηριωδίας καί ωμό
τητας, θά άποθάνουν έκ μολυσματικών νόσων καί πυρεττων 
καί ηλιάσεων καί άσφυξίας καί πείνης καί στερήσεων.

Θά ευρουν δηλαδή ύπο τον ελεύθερον της Ελλάδος ουρα
νόν καί την άγκάλην τής μητρός, την οποίαν έλάτρευσαν καί 
ώνειροπόλησαν καί διά την οποίαν καί πλούτον καί ευμάρειαν 
καί το αίμα των τέκνων των δίδουν, θάνατον άδοξον, θάνα- 
θάνατον δολοφονικόν, τόν όποιον ή άδιαφορία καί ό εγωισμός, 
καί η απάθεια καί η σκληρότης των άδελφών των τοΐς πα
ρασκευάζει.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΪ
"Οτε ό Γεώργιος είσήλθεν είς τό δωμάτιον, τό άποπνέον 

την άόοιστον εκείνην οσμήν σβυνομένης νεότητος, την όμοιά- 
ζουσαν άρωμα άνθους μ.αραινομενου, η Ε λ έν η  έκειτο επί της 
λευκής, τής παρθενικής αύτής κλίνης λευκότερα καί αύτοΰ 
του κρίνου. ’Αστραπή χαράς έφώτισε τό ώχρόλευκον πρόσω- 
πόν της, οτε τόν είδε καί τείνασα πρός αυτόν την χεϊρα της, 
χεϊρα λεπτήν, λευκήν σχεδόν διαφανή : Καλώς ήλθες, φίλε

μου, τώ είπεν.
—  Καλώς ήλθες, ¿ψιθύρισε καί ή μήτηρ έκ της γωνίας έν 

ί) συνεσπειροΰτο, ένω ό τάλας πατήρ ηρκέσθη νά τω νεύση 
φιλικώς μέ θλιβερόν μειδίαμα, είς τό όποιον ό Γεώργιος εμαν- 
τευσε καταπνιγόμενον λυγμόν, άποκρυπτόμενον δάκρυ 
- — Τ ί καλά έκαμες που ίλθες, έπανέλαβεν ή νεαρά άσθε- 

νης, ίδέ αύτην ¡την ταινίαν. . . την έφύλαξα διά σέ. . . σου 
ήρεσκεν άλλοτε οτε την έφόρουν τώρα σου την χαρίζω ώς 
ένθύμιον Έ γ ώ .  . . θά φορέσω άλλην οταν γείνω καλώ. Ά λ λά  
πώς μέ ευρίσκεις σήμερον ; δεν είμαι καλλίτερα ; Καί χωρίς 
νά περιμένη άπώντησιν έξηκολούθησεν :

Ναι είμαι καλλίτερα. . . πολύ καλλίτερα· τό αισθάνομαι·

αί δυνάμεις μου επανέρχονται, πλησιάζει ό καιρός καθ’ 
δν θά δυνηθώ νά έξέλθω . . . νά τρέξω πάλιν είς τούς αγρούς 
καί νά συνάξω άνθη. Ί δ έ  τό χρώμά μου, δέν είνε ζωηρό- 
τεοον 5 . . .’ μόνον αυτός ό κακός πατέρας μου νομίζει πάν- 
τε οτι δέν είμαι κα λ ά . . . είνε τόσον ίσχυρογνώμων ! μάτην 
του λέγω οτι εύρίσκομαι είς άνάρρο>σιν· αυτός έπιμένει είς τό 
ό χ ι . . . νά ίδήτε οτι καί όταν άναρρώσω εντελώς, έκεϊνος θά 
με νομιζη πάντοτεάσθενή .

Έ π ε ιτ α ,  βλέπουσα τόν Γεώργιον παρατηροΰντα περιλύπως 
τόν ισχνόν αύτης βραχίονα, ον ή άνεγερθεΐσα περιχειρίς της - 
άφηκε άποκεκαλυμμένον, έσπευσε νά καταβιβάσγ καί : Ναι 
ηδυνάτησα ολίγον, είπεν, είνε άληθές’  . . άλλ’ αύτό δέν είνε 
τ ίπ ο τ ε . Νά ίδήτε πόσον γρήγορα θ’ άναλάβω. . .  θά πα
χύνω πάλιν . . άλλά πρός Θεοΰ,πατέρα, δέν λυπεΐσαι αύτην 
την καϋμένην την μητέρα ! έ'χει δύο ημέρας ν’ άφήσιρ τό 
δωμάτιον τοΰτο · θέλεις νά άσθενησγ καί αύτή ; έλα τώρα 
πηγαίνετε ν’ άναπνεύσητε ολίγον άέρα, έχω τώρα κα
λήν συντροφιάν καί πρόθυμον νοσοκόμον.

Καί έλεγε ταΰτα διά φωνής ζωηρας καί φαιδράς· τό ομ- 
μα της έλαμπεν έκ του πυρετοΰ, έλαφρόν ερύθημα έχρωμά- 
τιζε τά μήλα τών παρειών της ένω μειδίαμα μόνον ούρά- 
νιον έπλανάτο είσ τά άχροα χείλη τ η ς . ”Ω ! ήτο ωραία, έξαι- 
σίως ωραία, κα τ’ έκείνην την στιγμήν.

— ”Ω ! Ε λένη  μου, άκοιβή μου Ελένη , άνέκραξεν ό Γεώρ
γιος, φέρων τήν χεΓρά της είς τά χείλη του άμα έμειναν μό
νοι, πόσον χαίοω, διότι σέ βλέπω τόσον εύ'θυμον, τόσον φαι
δρών, άλλ’ αύτό είνε σημεΐον καλόν ! Ναι είσαι καλλίτε
ρα . .  . σου τό λέγω έγώ· καί μέ την βοήθειαν'του Θεοΰ καί 
τά ;  τρυφεράς φροντίδας τών γονέων σου καί του πτωχού σου 
Γεωργίου έλπίζω νά λάβωμεν έντός ολίγου την εύτυχίαν. . .

Ά λ λ ’ εκείνη τόν διέκοψε,ψιθυρίζουσα μ.έ γλυκύ παράπονον.
—  Καί σύ άκόμα, Γεώργιε * άλλά κύτταξέ με λοιπόν !
Έ τ ε ιν ε  πρός αύτόν καί την άλλην χεΐρά της, όπως την

βοηθήση καί στραφγ έτι περισσότερον πρός αύτόν. Έκεϊνος 
την παρετηρησε και οδυνηρά έκπληξις έζωγραφήθη έπί τοΰ 
προσώπου του.

θύμοι ! η ψευδής ζωή, ητις την άνεζωογόνει πρό ολίγου, 
η δη έξέλιπεν· η φλόξ,ήτις ελαμπεν είς τό βλέμμα της έσβέ- 
σθη· τό μειδίαμά της άπέπτη· θανάσιμος ώχρότης καί πι
κρία άπερίγραπτος διεχύθη έπί της γλυκείας μ,ορφης της· τό 
ποοσωπεΐον κατέπεσε.

—  Λοιπόν τό βλέπεις ; έξηκολούθησε ταπεινοΰσα έτι 
μάλλον την φωνήν, τό βλέπεις καλώς. . . πάσα ελπίς έξε- 
λιπε δέν θά είμαι έπί πολύ μαζη σας. . . πόσον είνε 
πικρά η σκέψις αύτη καί πόσον έπεθύμουν νά έτελείωνε γρ7!" 
γορα αύτη η άγωνία /. . . ώ άν άπέθνησκον αύριον ! .  . . Σε 
λυπώ πολύ, δυστυχή μου φίλε, τό βλέπω, άλλ*.υποφέρω το- 
σον ! συγχώρησόν με· δέν δύναμαι έπί πλέον νά υποκρί
νομαι. Εκείνοι οί ταλαίπωροι γονείς ! . .  ή καρδία μου σπα- 
ράσσεται οταν τούς βλέπω τόσον άπηλπισμένους. . . · * αι 
όταν δέν θά υπάρχω πλέον είς σέ στηρίζω τάς έλπίδας μου... 
θά μείνγς μαζη των δέν έχει ουτω ’ τούς πρώτονς μήνας 
τουλάχιστον θά τούς παρηγοργς. Ά λ λ ά  μη κλαίγς, διότι 
ιδού κώμνεις καί εμέ νά κλαίω.
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Καί δάκρυα άγνά,ώς μαργαρΐται, έρρευσαν έκ τών ωραίων
εκείνων οφθαλμών τών ετοίμων νά σβεσθώσι διά παντός.

*  *
*

Τό εσπέρας η θερμότης ήτο άσφικτική. Άφήκα; άνοικτά 
τά παράθυρα του δωματίου καί δέν ήναψαν φώς, διότι τοΰτο 
ήνώχλει την άσθενή. Ώμίλουν χαμηλοφώνως· καί έφ’ οσον 
τό φώς τής ημέρας έξέλειπε, τόσον η συνομιλία κατέπιπτε 
καί ίκαστος παρεδίδετο είς θλιβερόν ρεμβασμόν.

Μ ετ’ όλίγον δέν ώμίλουν πλέον· καί οί τέσσαρες έκάθηντο 
έκεΐ, πλησίον άλληλων, άναπνέοντες μετά κόπου την βα- 
ρεΐαν άτμοσφαΐραν. Ό  πατήρ έκράτει την χεϊρα τής θυγα- 
τρός του καί άπο καιοοΰ είς καιρόν τη > έθλιβεν είς τά χείλη 
του. Ή  νύξ έπήλθε πλέον καί τά άντικείμενα συγκεχυμένως 
πως διεκρίνοντο μόλις. ’Ολίγον κατ’ όλίγον τά πάντα έβυθί- 

ζοντο είς τό σκότος.
Έ π ί  τής μακράς έδρας της έξηπλωμένη η Ε λένη  συνε- 

χέετο η δη μέ τόν άόριστον λευκότητα τής οικιακής αύτής 
έσθήτος. Τέλος έφθασε στιγμή καθ’ ήν τίποτε πλέον δέν διε- 
κρίνετο· τότε η κόρη ήρχισε νά όμιλγ διά χαμηλής καί συγ- 
κεκινημένης φωνής· είπε λόγους τρυφερούς, γλυκείς καί συγ
κινητικούς· ώμίλησε περί άγώπης καί αύταπαρνήσεως· περί 
τής άγαθότητος τοΰ θεοΰ καί τής θείας Αύ-οΰ εύσπλαγχνιας, 
περί τής άδυναμίας τοΰ άνθριυπου καί τής υποταγής αύτοΰ 
είς τό Άγιον τοΰ Θεοΰ θέλημα. Ή  φωνή της ώμοίαζε ότέ 
μέν άσμα περιπαθές, προεοχόμενον έκ καρδίας εύγενοΰς καί 
άγνής, ότέ δέ πτερύγισμα παρηγόρου άγγέλου. Αί ώραϊαι 
ίδέαι της είσέδυον βαθύτατα είς την ψυχήν, συνήοπαζον αύ- 
τήν καί την άνύψωνον ύπεοάνω τήε ταπεινής ταύτης ζωής 
είς άλλας σφαίρας φωτεινάς, είς ορίζοντας νέους· έχυνον είς 
αύτην τής παρηγοριάς τό βάλσαμον καί ένέπνεον αγίαν τινά 
έλπίδα, ίεράν τινα πεποίθησιν πρός τό θεϊον. Οί δύστυνοι 
γονείς καί ό άτυχης μνηστήρ, μέ συντετριμμένην καρδίαν, ή- 
κουον έν σιγή] κατά την επίσημον ταύτην ώραν τής νυκτός 

τούς λόγους τής θνησκούσης παρθένου.
Την επαύριον ό ήλιος άνέτειλε λαμπρός καί ένεπλησε φω

τός καί θερμότητος τό δωμάτιον. Πλησίον τής κλίνης, έπί 
μικράς ^ραπέζης διά λεπτοΰ υφάσματος κεκαλυμμένης,ίστατ0 
ή είκών τής Θεομήτορος, ητις έφαίνετο ρίπτουσα βλέμμματα 
θλίψεως καί στοργής έπί τής έπιθανώτου κόρης καί λευκή 
ώς ή ψυχή ταύτης λαμπάς έκαίετο πρό τής είκόνος. Θλιβερά 
σιγή έβασίλευεν έκεΐ, διακοπτομένη μόνον υπό πεπνιγμένων 
λυγμών καί εξω ήκούετο είσέτι άπομακρυνόμενον τό βαρύ 
βάδισμα ίερέως,φέροντος τήν Θείαν Μετάληψιν καί του κρα- 
τοΰντος τόν φανόν παιδός, δστις έπροπορεύετο.

Ή  Ε λένη  έξεπλήοωσεν ήδη τά τελευταία αύτής θρησκευ
τικά καθήκοντα καί οί τρεις άτυχεΐς,άφωνοι πλησίον της,πε- 
ριέμενον τό τέλος. Αίφνης δάκρυα καί λυγμοί έπαυσαν· τά 
γόνατα έκάμφθησαν είς προσευχήν, τά βλέμματα προσηλώ- 
θησαν έπί τής λευκής κλίνης καί πάντας κατέστησεν άκινή- 

,, τους ή ύστάτη άγωνία !
Μετά τινας στιγμάς πάν ίχνος άσθενείας, οδύνης, άγωνίας 

έξηλείφθη έκ τής γλυκείας έκείνης μορφής. Ή  Ελένη  έπαυσε 
νά ύποφέρτ). Ή  ύστάτη πνοή, μικρόν άπόλειμμα έκλειπού- 
πούσης ζωής, ήμιάνοιξε τά άχροα χείλη της καί άγγελικόν 
μιδίαμα έστόλισεν αύτώ. Οί μεγάλοι καταμέλανες οφθαλμοί

της, οί πρός τόν ούρανόν έστραμμένοι, έκλείσθησαν διά παν

τός· τό χρώμά της έγένετο άκόμη λευκότερον καί άργυρά 
τις ώχρότης έλάμπρυνεν έτι μάλλον τό αγνόν αύτής μέτω - 
πον· καλλονή άρρητος, γαλήνη ουρανία διεχύθη έπί τής εύ
γενοΰς φυσιογνωμίας της· ή ώραία κεφαλή της, άναπαυομένη 
νωχελώς έπί άπαλοΰ προσκεφαλαίου, έφαίνετο βεβυθισμένη 
είς θελκτικόν ό'νειρον. Ό  θάνατος μόλις τήν ήγγισε διά τής 

αύτοΰ πτέρυγας καί ή άθώα ψυχή της εΰρίσκετο ήδη 

είς τούς πόδας τοΰ Πλάστου.
(Έ χ  τών τοϊ ΟοηοουιΤ)

Κ ρ υ ο τ α λ λ ί α  Δ α β χ χ λ ο π ο ύ λ ο υ  Χρυσοβέργη

ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΕΩΣ
ΠΟΛ ΥΦΑΓΟ Ι ΚΑΙ ΥΕΛΟΦΑΓΟΙ

Ανεξήγητος είναι ή άνοχή τοΰ πεπτικοΰ σωλήνας διά σώ
ματα δλως άπίθανα καί παράδοξα. Ά λ λ ά  ποΰ ν’ άποδώση 
τις πράγματι, ή είς ιδιαιτέραν ιδιοσυγκρασίαν, τήν ιδιότητα, 
ήν έχουσιν άτομά τινα τοΰ νά συνειθίζωσι τόν φώρυγγα αυ
τών καί τόν ίσοφαγον νά άρέσκωνται είς πάν o,Tt δύναται 
ν’ άπαρέσκγ] είς τούς άλλους καί ν’ άηδιάζη μάλιστα 

αύτούς 5
Ή  ιστορία άναφέοει, ό'τι ό άστρονόμος de Lalande κα τέ-  

πινεν ήδονικώς άράχνας, διισχυριζόμενος,ότι ήσαν αύται έξαί- 

ρετον φαγητόν. Οί δέ παλαιοί συγγραφείς Cardan, Borel, 
Blaneard, ’Αλβέρτος ό Μέγας, τά σπουδαία περιοδικά, έφη- 
μεοϊδες τών περιέργων τής φύσεως καί τό Φιλοσοφικόν πε
ριοδικόν τής Βασιλικής Εταιρίας τοΰ Λονδίνου άναφέρουσι 
πληθύν άναλόγων γεγονότων, έξ ών προκύπτει οτι ή άρώχνη 
ούδόλως είναι έπικίνδυνον έντομον ή δηλητ/ιριώδες,ώς γενικώς 
φοονοΰσιν. Ό  δέ Cavier, όμιλών περί τών αύτοχθόνων τής 
νήσου Νέας ’Ολλανδίας καί άλλων τινών νήσων τής νοτίου 
θαλάσσης, λέγει ότι ροφοΰν έν καιρω σιτενδείας*εν είδος έντό- 
μου, καλουμένου epéïre, όμοιοτάτου τή άράχν·/]. Ή  δήλωσις 
αύτη υπενθυμίζει ήμΐν τό ανέκδοτον τοΰ μοναχοΰ τής πό- 
λεως Mans, δστις ιερουργών κατέπιεν άδιστάκτως μεγάλην 
άράχνην πεσοΰσαν, έν τω Ά γ ίω  Ποτηρίω καί ούδεμίαν έκ 
τούτου ήσθάνθη ένόχλησιν πρός μεγίστην έκπληξιν τών πα- 
ρισταμένων.

’Από τοΰ συμβάντος τούτου χρονολογείται ή ΐδρυσις τοΰ 
άδελφάτου, είς τό όποιον ό ΠάπαςΠαΰλος ό 5ος, οδτινος έφύ- 
λαττον άλλοτε τό ξίφος έν τή  ίματιοθήκν) τοΰ Στέμματος έν 
Παρισίοις, παρεχώρησεν άφετήρια γράμ.ματα (συγχωροχάρ- 
τια) όνομασθέντα άφετήρια-τής άράχνης.

Ά λ λ ά  δέν είναι μόνη'ή άρώχνη, ή χρησιμεύουσα ώς τροφή 
εί'ς τινας διαφθαρείσας ορέξεις.

Ό  Αριστοτέλης άναφέρει, δτι οί Αθηναίοι έτρωγον τούς 
συνήθεις τέττιγας, ιδίως δε έν καταστάσει νυμφών. Προε- 
τίμων δέ τούς άροενας, πρό τής συζεύξεως καί τούς θήλεις, 
πριν γεννήσωσι τά ώά των, ους έψηνον έπί έσχάρας καί 
τούς ώνόμαζον τεττιγόμετρα.

Οί Αιγύπτιοι, οί Άραβες, καί οί Σύριοι δέν άπηξίουν νά 
τρώγωσινάκρίδας καί ιδίως τάς ταξειδιώτιδας, αίτινες κατα- 
στρέφουσι τάς χώρας, δι’ ών διέρχονται. Ό  δέ γρύλλος τής 
Ταρταρίας, καί ό τής Αίγύπτου είναι συνηθέστατον φαγητόν
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έν Ανατολή, βράζουν οδς εντός υδατος, νΐ τηγανίζουν διά 
σισα^ιελαίου.

Οι Έ λληνες  τ·ης Ά σ ίχ ς  καί ’Ιωνίας καί οί Φρύγες κα- 
τεβρόχθιζον άπληστως σκώληκας, δηλαδή τάς νύριφας των 

τρωξωδων έντάριων, άτινα κατατρώγουσι τό ξύλον τών φοι
νίκων. Καί σήμερον ετι οί ’Ινδοί τ·ης Αμερικής εύωχοϋσι, 
τρώγοντες εντομόν τι λευκόν με καστανήν κεφαλήν.

"Ώστε οί τρώγοντες έντομα, άπετελεσαν πλέον την τάξιν 
των εντομοφάγων καί η λέξις εύρέθη εύκο'λως. Δύσκολον 
δμως είναι νά όνομασθωσιν οί τρώγοντες νομίσματα, τεμάχια 

μετάλων, φελών, σπόγγων, καί κατέληξαν όνομάσαντες αυ
τούς ανθρώπους —  στρουθοκαμηλουςκαί κυριολεκτικωτερον 
έπρεπε νά λέγωνται πολυφάγοι. Εις των γνωστοτέρων τοιού- 
των, κατάδικος έν Βρεστγ, έγένετο ιστορικός διά την πληθύν 
των πραγμάτων, άτινα εύρον εις τόν στόμαχόν του μετά τόν 
θάνατόν του, καί τά όποια φθάνουν εις άκρον άπίθανον.

Ή  παράδοξος αυτη συλλογή άνηρχετο εις πεντηκοντα δύο 
τεμάχια, ^τοι εΓκοσιν εξ τεμάχια ξύλων, εν ξύλινον κοχλιά- 
ptov,πολλά κοχλιάρια κασσιτέρινά τεμάχια δερμάτων καί πε 
δίλων, μαχαίρια, καρφία, μίαν πίπαν καί τό παραδοξότερον 
τεμάχια ύέλου, δπερ αναγκάζει ήμ£ς νάόμιλησωμεν περί των 
τρωγόντων την υελον, άίτοι των ύελοφάγων

Έπρεσβεύετο άλλοτε δτι ητοάδύνατον νά καταπίν) τις υ
ελον,άνευ σοβαρωτάτου κινδύνου, καί επί πολύν χρόνον η κόνις 
της ύέλου ώνομάζετο κόνις τ-ης διαδοχές, ως χρησιμεύουσα 
εις τάς δηλητηριάσεις. Εις μίαν δέ των κι·>μωδιων του, ό 
δραματικός συγγραφεύς MontfJeury θέτει τάς έξ·ης λέξεις 
εις τό στόμα ενός των προσώπων τ·ής κωμωδίας, δπερ δει
κνύει σακκίδιόν τι. «Ιδού τί δύναται νά παρασκευάσγ πολ- 
λούςκληρονόμους.» "Οτι η υελΟς επιφέρει θάνατον, ητο παρά 
του λαοϋ γενικώς παραδεδεγμένον καί οί σοφοί ιατροί Por
tai καί Fodéré ύπεττηριζον την τοιαύτην γνώμην. *0  δέ 
Chaussier δπως διαλύτη την επικρατούσαν πρόληψιν, διη- 
γηθη δτι γυνη τις έν απελπισία έκονιοποίησεν υελον καί 
κατέπιεν αύτην, άλλ’ η κόνις, διελθοΟσα άβλαβώς τόν στό
μαχον, είσήλθεν εις τά έντερα, ούδεμίαν ταραχήν προξενησασα 
εις αυτά.

Ά λ λ ’ ή μεμονωμένη αότη πεοίστασις δεν ηρκει νά -πείσγ 

τούς άντιφρονοϋντας,’ δτε ό ιατρός Le Sauvage ηοχισε, πει- 
ραματίζων ζώα, γαλάς, κύνας, δίδιον εις αυτά νά τοώγωσι 
κόνιν ύέλου, έπί εβδομάδα, καί μετά την ανατομίαν αυτών 
εύρίσκετο ό στόμαχος έν άρίστν] καταστάσει. Μετά την έπι- 
τυχίαν ταύτην έπεχείρησε τά πειράματα αυτός ό ί'διος. Την 
8 Μαρτίου 1 8 0 9  κατέπιεν ενώπιον πολυαρίθμων συναδέλφων 
του τεμάχια ύέλου διαφόρων σχημάτων. Την έτιαύριον έπα- 
νέλαβε τό πείραμα καί ή λειτουργία του οργανισμού του ου
δόλως έκ τούτου έταοάχθη. Τό θέμα τούτο συνεζητηθη καί 
πρό τινων έτών εις έγκριτον έπιστημονικόν περιοδικόν καί 
νέα πειράματα προεβληθησαν πρός ύποστηριξιν του άβλαβους 
τνίς ύέλου έν τώ στομάχω ύπό πολλών πειραματιστών, δπερ 
πείθει πληρέστατα δτι ύπάοχουσιν ΐδιοσυγκρασίαι,ώργανωμέ- 
ναι ούτως, ώστε νά χωνεύωσι καί χάλικας καί άλλοι, οΐτινες 
άδυνατοΰσι νά χωνεύσωσι καί ψιχία.

Δε-Μαρία Καβανές (Ιατροί)

ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
Πώς νά κοιμώ νται τα  μικρά

Κάκιστον τό συνειθίζειν τά βρέφη ν’ άποκοιμώνται τη  βοή
θεια οίουδηποτε θοούβου Προσπαθήσατε ν’ αποκοιμάται τό 
νηπιον ήσύχως, ίνα κοιμηθΐ) έπί πολύ. Μη λικνίζητε αύτό ! 
πρός ούδέν η κίνησις αυτη συντελεί εις την ευεξίαν καί άνε- 
σιν* τουναντίον ένόχλησιν φέρει καί εις τόν στόμαχον καί 
εις την κεφαλήν καί τό βρέφος συνειθίζει νά κοιμάται λικνι- 
ζόμενον.

Δύνασθε νά κατασκευάσητε χαριεστάτην καί έφθινωτάτην 
κοιτίδα, διά μεγάλου κανίστρου, κεκαλυμμένου ύπό μουσε- 
λίνης.

Κατακλίνατε τά παιδία ένωρίς, καί ήσύχως. ’Αερίζετε τό 
δωμάτιον αυτών, καί άφετε αύτά νά κοιμώνται μεχρισοΟ 
έξυπνήσωσιν άφ’ εαυτών· κοιμωμενα φυσικώς θά έξυπνίσουν 
εις κατάλληλον ώραν. ’Εάν δεν κοιμώνται ήσύχως, πρόδηλον 
δτι έχωσι τόν στόμαχον τεταραγμενον ή τόν έγκέφαλον 
πάσχοντα.

Ή  άρμόζουσα τροφή εις τά παιδία έφόσον αναπτύσσονται 
είναι τά δίπυρα, τά γεώμ,ηλα ύφ’ δλας τάς σκευασίας, έκτός 
τηγανιτά, γάλα, θρεπτικαι καί έλαφραί σοϋπαι, καί καλόν 
κρέας ψητόν. Τό αίσθημα τής πείνης είναι ζωηρότατον εις τά 
νήπια, καί πολλάκις έπιφέρει εις αύτά λειποψυχίαν. Ή  άνά- 
πτυξις τελείται ταχυτέρα, κατά τό δωδέκατον μέχρι του δε- 
κάτου έβδομου έτους· κατ’ αυτήν ένδυναμοΰνται πλειότερον 
τά οστά, οί μ,ΰς καί τά νεύρα δπως άντέχωσιν εις τήν πά
λην τής άναπτύξεως.

Πα οά τοΐς παιδίοις τό παν ανάγεται εις τήν συνήθειαν. 
Μή δίδετε εις αύτά παίγνια δυνάμενα νά έξάπτωσι *παρ’ 
αύτοϊς πολεμικάς ή άγριας τάσεις

’Ενσπείρατε εις αύτά τήν τάσιν πρός τήν καθαριότητα έν 
παντί, είς τά ένδύματα, εις τό σώμα, εις τήν τράπεζαν, εις 
τόν τρόπον τού τρώγειν, τού πίνειν, τού όμιλεΐν.

Δίδεται αύτοϊς συντρόφους συνομήλικας, διότι είναι λυπη
ρόν νά βλέπγι τις μ,ικρόν παιδίον εύρισκόμενον αιωνίως έν 
μέσω μεγάλων ανθρώπων.

"Αφετε αύτά νά παίζωσιν δσον οΐον πλειότερον είς τό ύ
παιθρον πρός έξάσκησιν τών πνευμόνοιν αύτών διά τών φω
νών καί τούδρόμου Βαθμηδόν έπίσης οφείλετε νά διδάσκητε 
είς τά παιδία, τόν οίκτον πρός τούς πτωχούς, τούς αδυνά
τους, τούς πάσχοντας, καί πρός τά ζώα· τήν καλοκαγαθίαν 
καί ειλικρίνειαν πρός τάς μετά τών παιδιών σχέσεις των· 
τόν θαυμασμόν πρός δ,τι ώραϊον· τά άνθη, τά δάση, τήν θά
λασσαν καί ύπό ηθικήν έποψιν τήν αγαθότητα καί δικαιο
σύνην.

Δίαιτα τοϋ  νηπίου
’Από τής πρώτης ημέρας τής γεννήσεως τού παιδιού, ή 

μήτηρ ή ή τροφός οφείλει νά έπιβλέπη καί τάς έλαχίστας 
λεπτομερείας τής ύγειεινής αύτοϋ, διότι ή πλήρης έγκατά- 
στασις τών λειτουργιών τού παιδός, ή ύγεία αύτοϋ, καί ή 
φυσική τής άναπτύξεώς του έξέλιξις, έξαρτάται έκ τής έπ ι-  
τηρήσεως ταύτης.

Τό κύριον ζήτημα διά τό νεογέννητον είναι νά άναπνέη 
καθαρόν άέρα, ήμέρα καί νύκτα· σπουδαίως λοιπόν οφείλει 
νά μεριμνητη ή μήτηρ περί τού ζητήματος τής άναπνοής, 
ίνα ό αήρ είναι αρκετός, μή μολύνηται ύπό μιασμάτων, καί 
γίνηται τό νήπιαν ωχρόν καί άνεμικόν. Ό  καθαρός και 
άφθονος αήρ διαστέλλει τούς πνεύμονας αύτοϋ, έξάπτει τήν 
δρεξίν του καί προσδίδει αύτώ εύθυμίαν.

•Σήμερον, αί σύγχρονοι τής εύημερίας έξεις, έν σχέσει πρός 
τους τηρουμένους ύπό τών οικογενειών κανόνας τής υγιεινής, 
άπαιτούσι διά τό νήπιον ί'διον θάλαμον, δν έκλέγουσιν ευρύ— 
χώρον, μετά πολλών παραθύρων, δι’ ών άπλέτως νά είσέρ-
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χηται καί τό φώς καί ό άήρ. Ό  θάλαμος ούτος δεν θά έχη 
ουτε εικόνας, ού'τε παραπετάσματα βαρέα, καί ανωφελή άλλα 
έπιπλα, άλλά μόνον τά απολύτως διά τό νήπιον αναγκαία, 
κ«ί τήν κλίνην τής τροφού μετά τής κοι ίδος τού βρέφους, 
δι’ ήν έκλέγουν τήν καλλιτέραν θέσιν. Τά  αντικείμενα τών 
λουτρών, καί λοιπών τού νηπίου πλύσεων, σπόγγοι, ψήκτραι, 
καί άλλα, θά ώσι τοποθετημένα τακτικώς· έν τώ δωματίω 
τού βρέφους απαγορεύονται τά άνθη καί τά αρώματα.

Δεν θα άνοίγωνται τά παράθυρα πολύ ένωρίς τήν πρωίαν 
καί πολύ άργά τό εσπέρας, ένεκα τής ύγρασίας, καί κατά 
τόν χειμώνα ούδέποτε πρό τής δεκάτης Ή  κοιτίς τού νηπίου 
•θά άερίζηται κατά τήν ώραν ταύτην καλώς, καί παν τό α
κάθαρτον καί δυσώδες, θά μεταφέρεται έξω τού δωματίου, 
θά είναι δέ ή μόνη στιγμή, καθ’ ήν θά έκτελήται μεθοδική 
καί τελεία ή καθαριότης τού θαλάμου τοϋ βρέφους.

Τό βρέφος θάφέρητας είς περίπατον από τής δευτέρας μέχρι 
τής τετάρτης μετά μεσημβρίαν ώρας, καθ’ ας τά παράθυρα 
τού δωματίου θά μένωσιν ανοικτά, πρός άνανέωσιν τού άέρος, 
ίνα μή εύρίσκη έρχόμενον τό παιδίον έκ τού καθαρού άέρος 
διαφοράν άτμοσφαίρας Μετά τροσοχής θά. προλαμβάνωνται 
διά τό νήπιον καί τά ρεύματα τοϋ άέρος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΒΙΟΝΗΧΑΝΙΑΣ
Ούδένα διαφεύγει ή τπουδαιότης τή ς έν τώ  οίχω βιομηχανίας, γ ι

νόμενης ή διά χειρδν απλώς ή καί τή  βοήθεια: εργαλείων καί εύώνων 
χειροκινήτων μηχανών, σκοπούσης δε τήν παραγωγήν προϊο'ντων ε μ -  
πορευσίμων, ώς υφασμάτων, ένδυμάτων, τα π ήτω ν, τριχάπτων, ειδών 

π λεχτική ς, σηροτροφίας κλπ. Δια τή ς  κ α τ ’ οίκον βιομηχανίας π λ εΐ-  
σται δυνάμεις, διεσπαρμέναι κατά τόπον ή χρόνον, χρησιμοποιούνται 
είς συντέλεσιν πολυτίμου έργασίας, ού μόνον ρωστικής τών οίκων 

αλλά καί σπουδαίαν έχούσης ροπήν έπί τήν οικονομικήν ευεξίαν τής 
χώρας.

Επιθυμούν δέ τό ΰπδ τήν προεδρείαν τή ς A . Β .  Τ ψ η λ ό τη το ς  τού 
Βασιλόπαιδος Γεωργίου Συμβούλων τή ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Β ιοτεχνικής Ε 

ταιρείας να συντελέση είς προαγωγήν τού εύρέος τούτου κλάδου τή ς 
εθνικής προαγωγής, προκηρύσσει διαγωνισμόν πρός σύνταξιν μ ελέτη ς 

«περί τή ς π αρ’ ήμΐν οικιακής βιομηχανίας καί τών πρακτικωτάτων 
πρός ένίσχυσιν καί άνάπτυξιν αυτής μ έσω ν».
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Αίφνης απήχησις κώδωνος έκάλεσεν αύτήν είς τόν υλικόν βίον και ώσεί 
δουλωθεισα υπό τής πανίσχυρου εν Ιαυτή δικαιοσύνης, ή κυρία Γοδερρουα, 
χλίνασα τό μέτωπον πρός τόν σύζυγόν της, είπε διά γλυκείας φωνής : Ουδέ
ποτε θά λησμονήσω ότι σεις μέ Ιπανεφέρετε έν τή οικία ταύτη· ανευ υμών, 
ουτε εις εμέ θά ανήκε πλέον. Δεν θά τό λησμονήσω ποτέ και μαρτύρομαι τον 
Θεον, δτι θά είμαι δι’ υμάς σύζυγος πιστή και άφωσιωμένη, οιαν αξίζετε νά 
εχητε. * 0  Αντώνιος ίσυιγξεν αυτήν επί τού στήθους του καί ανήλθον άλλη- 
λοχρατοόμενοι τάς τρεις βαθμίδας, αΐτινες έχώριζον αυτούς άπό του έστια- 
τορίου.

Ιππεό; Ινδεδυμένος, έκ λευκής φλανέλλα; καί φόρων υποδήματα ύψηλά, 
έκ βαβόως μελαγχροινοϋ μαροκεινοΰ δέρματος, καί ινδικόν Ιπί τής κεφαλής πί
λον, κατήρχετο τήν ομαλήν κατωφέρειαν, τήν κλίνουσαν πρός Νότον τήν κοι
λάδά τοϋ Μπέλ— Ά μ π ές. Ό  χρησιμεΰων αδτώ ώς οδηγός μεγαλοπρεπής 
Αραψ έκπλήσσεται βλέπων Γάλλον έπί ώρας διαμένοντα σιωπηλόν καί έφό

σον προχωρούν ό θαυμασμός τοϋ Μαχσμέτη επιτείνεται διά τήν δραστηριό- 
«ητα τοϋ νεαροϋ κυρίου, δν συνοδεύει καί τήν ιππευτικήν αύτοϋ δεινότητα.

Αλλ ο Πατρίκιος Ό -Φ άρελ δέν ήσθάνθη ούτε τό διάστημα τών δέκα 
πέντε λευγών, όπερ διήνυσεν, ώς δέν έπτοήθη Ικ τής φοβέρας τρικυμίας ήτις 
κατέλαβεν αυτόν διαπλέοντα τόν Ωκεανόν κατά τήν εις Γαλλίαν ίξ ’Αμερικής 
Ιπάνοδόν του. "Αλλως τε μετά τήν φρικώδη ψυχικήν κατάπτωσίν του, ή

Εν τη  έρεύνη τα ύ τη , προωρισμένη ούχί αμέσως πρός λαϊκήν κα- 
τήχησιν , αλλα πρός επιστημονικήν διευκρίνησιν καί έπισκόπησιν τού 

προταθέντος ζητήμ ατος, περιληπτέα τάδε : α ')  Πληροφορίαι περί τών 
ήδη εν Ελλάδι «ακουμένων οικιακών βιοτεχνιών, κατα/ραφή αύτών 
κατα τόπους, τρόποι εργασίας, σχέσις τών εργαζομένων πρός τούς κα- 

ταναλωτάς ή τούς εμπόρους, β .,1 Ά ντιταραβολή τών παρ ’ ήμΐν πρός 

τα αλλαχού γινόμενα, έξακόμενα τή ς έν τή  αλλοδαπή πείρας, σ η μ ειώ 
σεις περί τών έν τή  αλλοδαπή υπέρ τή ς οικιακής βιομηχανίας υπαρ

χόντων ιδρυμάτων (σχολείω ν, μουσείων, εταιρειών, κ λ π .). γ ' . )  Π ερ1 
τών αρίστων μέσων δι’ <5ν δύναται νά έπ ιτευχθή  παρ’ ήμΐν ή προα

γω γή τή ς  κ α τ ’ οίκον βιοτεχνίας καί περί τών εισακτέων παρ’ ήμΐν 
νέων οικιακών βιομηχανιών, δ ' . )  βιβλιογραφικά! παραπομπαί χρήσιμοι 
πρός περαιτέρω έρεύνας.

Η  μ ελέτη  αυτη δέον ν ’ άπαρτίζηται έκ τριών μέχρι πέντε τυπο
γραφικών φύλλων. Τά χειρόγραφα, φέροντα τό ό'νομα τυΰ συγγραφέως 

έν προσηρτημένω ένσφραγισμένιμ γραμματίω μ ε τ ’ έπιγεγραμμένου 

ρητού, διευθυντέα πρός τόν γενικόν γραμματέα τή ς Β ιοτεχν ική ς Ε 
ταιρείας πρό τή ς πρώ της προσεχούς Νοεμβρίου.

Ε ίς  τόν συγγραφέα τού άρίστου κριθησομένου έργο» άπονεμηθήσε- 

ται τριακοσιάδραχμος αμοιβή. Τό βραβευθησόμενον έργον έσεται 

κτήμα  τής Β ιοτεχνικής 'Εταιρείας, ή τις καί δύναται νά έκδώση αύτό, 
άποφάσει τού Συμβουλίου. Τ ά  χειρόγραφα δέν θέλουσιν έπιστραφή είς 
τούς συγγραφείς,

Ό  α ν τ ιπ ρ ο β ό ρ ο ς  Ό  γ ε τ .  γ ρ α μ μ α τ ε ν ΐ
Κ . Μητσάπουλος Κν*π. Στέφανος.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΙΟΔΙΚΑ
ΣτιγμκχΙ ψυχαγωγίας. Ύ πό τόν τίτλον ίου:ον έξεδόθη συλλογή διη

γημάτων τής έν Κ;πόλει δος Δόμνας Θωμά, τής γνωστής πρός τάς άναγνω- 
στρίας μας έκ μικρών δημοσιεύσεων της είς τήνα’Εφημ. τών Κυριών».

Τά διηγημάτια τής δοςΘωμά έγράφησαν ιδίως ύπό τό πνεύμα νά είναι προσ. 
τά και είς νεάνιδας καί είς μαθήτριας Παρθεναγωγείων, αποπνέουν δέ παρ- 
θενικόν αληθώς άρωμα καί είναι έποικοδομητικώτατα διά τήν νεανικήν ηλι
κίαν. "Απλά, όμαλά, μέ υποθέσεις είλημμένας έκ του οικογενειακού βίου, μέ 
άμειδομένην πάντοτε τήν αρετήν καί τιμωρουμένην τήν κακίαν, έξυπηριτουν 
σκοπόν παιδαγωγικ&ν τιμώντα τήν γράψασαν αύτά νεαράν λογίαν καί παιδα
γωγόν. Τό βιβλιάριον τής δος Θωμά τιμάται 1 γρ. φρ. διά τούς συνδρομητάς 
καί 2 χρ.φρ. διά τούς μή τοιούτους.

ίσχυροτέρα σωματική καταπόνησις θά ήτο ευτυχής άντίδρασις δι’ αύτο'ν.
Μετά πορείαν ολίγων λεπτών ’έτι είσεχώρησαν είς τό δάσος, τό όποιον ά- 

νήκεν ήδη είς τόν Πατρίκιον. Αί ίδέαι του ολίγο/ ήθρίασαν καί έλευθέρως 
άνέπνευσεν. Ήσθάνετο προσεγγίζοντα τόν μέγαν παρηγορητήν, όν άπό τόσον 
μακράν άνεζήτησε, τήν έργασίαν !

Έ π ί δίωρον περιελθών τό δάσος, καί διευθετήσας τάς προκαταρκτικάς έργα
σίας τής άποκοττής δένδρων, έφθασεν είς τήν Ιντός τού δάσους κατοικίαν αυ
τού, παραχωρηθεισαν ύπό τής Κυβερνήσεως είς τήν Ιταιρίαν τής έκμεταλ- 
λεύσεως τών δασών. *ϋς φύλαξ τού οίκου άπό έτών &ίχεν έγκατασταθή έκεΐ 
αρχαίος Γάλλος ύπαξιωματικός τών Σπαχίδων, καί νΰν αρχιεργάτης μετά τής 
συζύγου του, τεθέντες ύπό τάς διαταγάς τού Πατρικίου μετά του υπηρέτου αύ
τών Τζεμούλ.

Άποσυρθείς ό Πατρίκιος είς τό δωμάτιον του παρεδόθη είς τάς άπογοη- 
τευτικάς σκέψεις, αιτινες κατελάμβανον αυτόν οσάκις εύρίσκετο μόνος, δτε αίφ
νης χειρ στιβαρά έκλόνισε τήν θύραν καί ή φωνή τής Κοραλίας, συζύγου τού 
αρχιεργάτου καί φύλακος Λαφών, ήκουσθη έξωθεν.

— Κύριε, σάς ζητεΐ ό πατήρ Χρυσόστομος.
—  Τ ί είναι πάλιν αυτός ό πατήρ Χρυσόστομος, είς ιεραπόστολος ίσως.
—  Μάλιστα, καί Ιπειδή είσθε τώρα ό κύριος έόώ, έπιθυμεί νά σάς ίδη. 

Είναι άνθρωπος μέ άνατροφήν καί λέγουν δτι πριν γείνη ίερεύς, είχε λαμπράν 
θέσιν είς τόν κόσμον.

Ό  Πατρίκιος εύρε τόν μοναχόν Ιν τή αυλή, συνομιλοΰντα έλευθέρως Ά ρα- 
βιστί μετά τών εργατών. ΤΗτο υψηλός καί ρωμαλέος γέρων, ούτινος τό συν“ 
ολον άπέπνεν άρωμα αριστοκρατικόν. Ή  υπερήφανος κεφαλή τοο καί τά κα
νονικά χαρακτηριστικά τού προσώπου του προσέδιδον αύτώ ύφος άνεκφράστου 
υπεροχής. Έ π ί  τής κομβιοδόχης αυτού έρυθρά ταινία, ύπό τού ήλιου καί τήζ 
βροχής άλλοιωθεΐσα, έκρύπτετο όπισθεν τού Εσταυρωμένου, τού άνηρτημένου 
άπό τού τραχήλου αυτού. Ά λ )ά  πλειότερον έξέπληξε τόν^Πατρίκιον τό βλέμ
μα τού ζ ατρός Χρυσοστόμου, ότέ μέν οξύ καί διαπεραστικόν, ότέ οέ ταπεινοί



L e s  J e u x  O lym piques à. A th èn es. Έζεδόθη γαλλιστί i r a  τού 
x. Δ . Γεωργιάδου έπίτομος μελέτη περί των Ολυμπιακών ’Αγώνων, άναδημο. 
αιευθείσα έχ τού «Monde Econom ique», περιοδικού τό οποίον è χ. Δ .Γεω ρ - 
γιάδης άντεπροσώπευεν Ινταύθα κατά τους Ολυμπιακούς αγώνας.

’Ανθών. Τό άλλοτε έν Ζαχύνθω έκδιδόμενον ύπό τόν τίτλον ’Ανθών, πε 
ριοδιχόν έπανέλαβε χαί πάλιν την έχδοτίν του έν Πύργω ύπό τήν διεύθυνση/ 
φ ι λ ο π ρ ο ο δ ο υ  διευθυν-οΰ του X. Ι Ι . ’Αδούρη. Τό περιοδικόν τούτο, περιέχον 
άξιολόγους φιλολογικά; σελίδας, είναι άξιυν πάσης ύποστηρίξεως. Ε ’ις τήν νέαν 

συνάδελφον ευχόμεθα πρόοδον.
Γ ν ώ μ η  περί Μ έσης π *εδ β ύ σ *ω ς. Παρά τού κ. Μ . Πανταζή, γυμνά 

σιάρχου, έξεδόθη σύντομος μελέτη περ'ι Μέσης Παιδεύσεως, σταλεΐσα παρά 
τού συγγραφέως της εις τήν ματαιωθεΐσαν των Γυμνασιαρχών σύνοδον. Οί 
αρμόδιοι, νομίζσμεν δτι καλόν είναι νά μελετήσουν τάς γνώμας τού χ. Μ. 
Πανταζή έχ των οποίων πολλά δύνανται νά άρυσθώαιν ωφέλιμα διά τήν τρο
ποποίηση) των προγραμμάτων των διδάγματα.

Ή ώ ς. Παρά τού χ. Θ . Ν· Άποστολοπούλου δικηγόρου αγγέλλεται ή έχ- 
δοσις ήμερησίου φύλλου ύπόγτόν τίτλον « Ή ώ ς» . Θά πραγματεύεται ζητήματα 
πολιτικά, κοινωνικά, Εκπαιδευτικά καί θρησκευτικά, πάντοτε ύπό πνεύματος 
άνεξαρτησίας καί άμεροληψία; έμπνεομένη. Εις τήν νέαν συνάδελφον ευχόμεθα 

•καλήν προκοπήν.
^ --------

Σ Τ Μ Β Ο Τ Α Α Ι
Δροσιστικά διά τό δέρμα

’Αλοιφή σιχυοϋ (άγγουρίου). Ή  κατασκευή τής αλοιφής αυτής είναι εύχο- 
λωτάτη έν τώ ο’ίχω, άρίστη δέ πρός χατεύνασιν των έξάψεων τού δέρματος. 
’Αναλύουν μαλακόν λίπος άγνόν 250 γρ. Μόσχειον λίπος 65 γρ. ’Αναμι
γνύουν έν αύτοΤς χυμόν άγγουρίων 2 0 έ γρ. Ταράσσουν αύτά καλώς καί άφί- 
νουν νά κατασταλάξουν Ιπί 24 ώρας· μεταγγίζουν είτα αύτά, και αναμιγνύουν 
χυμόν 200 γρ. ακόμη. Τούτο έπαναλαμβάνεται έπ'ι οκτώ ή δέκα ημέρας. ’Α
ναλύουν ’έπειτα τό μίγμα, δπερ έχει ήδη απορροφήσει τό άρωμα τών άγγου
ρίων, και προσθέτουν 5 γραμ. κόλλας εις κόνιν, διά 250 γραμμάρια αλοιφής, 
και χύνουν έντός δοχείων. Ή  σκευασία αϋτη γίνεται κατά τό φθινόπωρον καί 
διατηρείται εις δροσερόν μέρος.

ΓκλΑ κχω μαοι φ ισ τικ ιώ ν  
Εϊς μίαν λίτραν, (149) δράμια, αφεψήματος ’ίων ή άνθονέρου άναμιγνΰουν 

100 γραμμάρια φιστικιών, 30 γραμμάρια σαπωνοφοίνικα και 30 ελαίου, τόσα 
κηρού και blanc de baleine.

Γ Α λ *  Ακτίδος (κοτ>φοξυλι«ς)
Εις μίαν λίτραν αφεψήματος άνθέων κουφοξυλιάς αναμιγνύουν αμύγδαλα 

γλυκά άπώφλοιωμένα 150 γρ., οινόπνευμα 60 βαθμών 250 γρ. έλαιον έξ άν
θέων κουφοξυλιάς, 15 γρ-, κηρόν 15 Σάπωνα 15 γρ. blancde baleine 15 γρ.

Πρός κατασκευήν τών δύο αύτών γαλακτωμάτων, άναλύουν έπ'ι έλαφρϊς 
πυράς πρώτον τόν ράπωνα εντός του Αφεψήματος της κουφοξυλιάς  ̂ και τού 
άνθονέρου, έπειτα προσθέτουν τόν κηρόν και τό blanc de baleine- εξ άλλου

χα'ι ύπό τών βλεφάρων μετριαζόμενον' πολλάχις έχτοτε βλέπων τβ ομμα εκείνο 
ό Ό -Φ άρελ διηρωτήθη, πού ά?ά γε είδον αυτό ;

Μετά τήν άνταλλαγήν τών πρώτων φιλοφρονήσεων, ενεχα τών επιμεμελη- 
μένων τρόπων τού μοναχού και τής θερμής και γλυκείας φωνής του, Ο Ο - 
Φάρελ ήσθάνθη έαυτόν άκαταμαχήτως Ιλκυόμενον προς τόν πατέρα Χρυσόστο
μον καί έκθύμως ώδήγησεν αυτόν εις τό δωμάτιόν του Ϊνα έλευθέρως συνδια- 

λεχθώσινς
Έ κτο τε συνεδέθησαν οί δύο ανδρες δι' άκραδάντου φιλίας καί άφοσιώσεως, 

τής οποίας σοβαρά υπήρξαν τά αποτελέσματα.
Δικαιολογούμενος ήμέραν τινά ό πατήρ Χρυσόστομος δια τάς συνεχείς προς 

τόν Πατρίκιον επισκέψεις του, είπεν αότω : — Επωφελούμαι τής μικρας εν 
τώ δάσει διαμονής σας, ΐνα σάς βλέπο» συχνότερον, διότι και ύμεϊς θα έπιθυ- 
μήσητε, ώς καί οί προκάτοχοί σας, νά έπανίδητε τούς εν Γαλλία συγγενείς 
καί φίλους σας καί θά απέλθητε.

 ’ Ο/ι, πάτερ μου, θά μείνω, διότι εγώ μόνος αποτελώ την οικογένειαν
μου. Φίλους δέν είχον, ή ένα μόνον, καί ό οίκος αύτοϋ, μοί έχλείσθη διά παν

τός ύπ’ αυτής τής φιλίας.
—  Ό  ιεραπόστολος Ιρρίγηαπ καί αί έπί του μετώπου αύτοΰ ρυτίδες ηύλα- 

χώθησαν βαθύτεραι. Ε ννοώ , είπεν, άπό δωδεκαετίας, διατρέχων τά Αλγέ- 
ριον, άντελήφθην ότι όσοι έρχονται ένταΰθα, ή έγκλημα τε θά έξαγνίσωσιν, ή 
έρωτα θα>αταπολεμήσωσιν. ’ Επειδή δέ δέν έχετε ύφος έγκληματίου, εύχο
μαι ό ΰψιστος ταχέως νά πέμψη ήμίν τήν λήθην.

Έ κ  τών λόγων τούτων ό Πατρίκιος ένόησεν ότι ό πατήρ Χρυσόστομος 
έφύλαττε μυστικόν τι τού βίου του καί είπε : Φαίνεται ότι τό ένδυμα αυτό 

δέν ύπήρξε πάντοτε τό ίδικόν σας.
_  Ναί, άληθώς· έζησα εϊς τόν κόσμον καί διά τούτο τώρα άποφεύγω

αυτόν
—  Ώ ς  εγώ, είπε μειδιών ό Ό -Φ αρελ.
 ΕΓ9ε νά έφευγον αύτόν νέος ώς υμείς" προσέθηκεν ό μοναχός μετα συγκι-
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καθαρίζουν τά άμύγδαλα, τά κοπανίζουν έντός μαρμαρίνου ιγδίου καί αναμι
γνύουν ολίγον κατ’ ολίγον τό προπαρασκευασθέν ρευστόν. Περνούν κατόπιν τ̂ά 
μίγμα άπό λεπτήν μουσελίναν, καί άναμιγνύουν τόν σάπωνα καί τέλος τό οΐνό 
πνεύμα, τό όποιον άφίνουν νά κατασταλάξη επι 24 ωρας.

Σόκοι κ ο μ π ό σ τ α
Μία όχά σύκα οχι πολύ καμωμένα, 300 δράμια ζαχχαρις.Ί ά καθαρίζετε και 

τά βάζετε εις τήν άσβέσ ην έ/2 ώραν. Δένετε τήν ζάχαριν, τής ρίπτετε λεμόνι 
καί όταν κρυώση ρίπτετε τα σύκα άφ' έσπερος καί τήν έπιούσαν τα αποψίνετε.

ΑΑΑΗΑΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Μ. Β .  Σύρον. ’Ε πικροτώ  εις τάς αποφάσεις σας. Περί του έν 

λόγω ζη τήμ α τος θα σας γράψω. Έ ά ν  έ χ η τ ε  παρακολουθήσει τήν τα

κτικήν μου καί τάς περί του έν λόγω παιδευτηρίου σκέψεις μου,^ θά 

έννοήτε οτι είμαι έντελώ ς αναρμόδια. — Δα Τ .  Κ . Καρδίτσαν. ’ Ε 

χ ε τ ε  ανάγκην νά μ ελ ετή σ η τε καί έργασθήτε πολύ, οπως οι στίχοι σας 
γείνουν δημοσιεύσιμοι.Δ'εν σας άπήντησα,διότι δεν μοί έδωκατε ονομά 
τι, όπως σας απαντήσω έν περιπτώ σει άρνήσεως. Ε ισ θε πολυ νέα. 

Έ χ ε τ ε  καιρόν νά έρ γ α σθήτε.— Δα Κ . Γ .  Ροστόβιον. Έ λή φ θη σα ν. 
Τά ζητηθέντα  άπεστάλησαν. Τ ά διηγημάτια θά δημοσιευθοϋν ώς έπ ι- 

φυλλίς, διότι είναι πολύ μακρά. Ή  μετάφρασίς των είναι πολυ καλή . 

Γράψατέ μοι έάν έλάβατε τά η μ ερολόγια .— Καν E .  Ν . Δ . Δρ. Π ει
ραιά. Συνδρομαί έλήφθησαν. ΤΗτο παρενόησις. Εύχαριστοϋμεν.— Κον 

Σ τ . Σ . Τοϋρνο-Μαγουρέλι. Μήν άνησυχήτε. Δέν λησμονοϋμεν, άλλ 

έργαζόμεθα.— Κον I. Α . Βομβάην. Ά λ λ ά  δέν μάς έδωκατε χαί τόν 

τόπον τή ς έν Προποντίδι διαμονής τή ς έν λόγω Κυρίας. Καν E .  X . 
Ρ . Ζυρίχην. ’Ε λά β ετε έπιστολήν μου ευχαριστήριον καί δικαιολογού
σαν μή δημοσίευση/ άποσταλέντων; Καρδια μ εγ ά λη , χαλαί ιδεαι, άλλα 

ή  Τ έχν η  υστερεί— Καν Σ . λ .  Κων)πολιν. Λ αμβάνετε ήδη τ α χ τ ικ ό 

τ ε ρ α ; καί έλά β ετε σχετικήν έπιστολήν μου ; — Καν Μ. Β .  Νέαν 
‘Τ όρκην. Φροντίσατε διά μεγαλητέραν κυκλοφορίαν.— Δα Α. Α Σ χυ - 
ρον Έ λ ά β ε τ ε  τελεοταίαν μου ;  Λ αμβάνετε φύλλα ταχτικώ ς ; διατ ι 

στερούμεθα ειδήσεων σας;— Καν Ά γ γ . Κ . "Ανδρον. Δέν μοί λ έγ ετε , 

έάν έλάβετε ζητηθέν πρόγραμμα;— Κας κ. Ρ · Μ . Αγχίαλον, Π . Φ . 
Ά ργοστόλιον, Ε . Κ . Π ό ρ τ -Ια ίδ , Α . Ν . Ζ . ’Αλεξάνδρειαν, A . A .  

Κάϊρον. Έ λ ή φ θη σ α ν . Ε ύ χ α ρ ι σ τ ο ϋ μ ε ν . _________________

Ό  κύριος Ιωάννης Τσάμης υποδηματοποιός τής Αύλης τής Α . Τ .  το# 
Διαδόχου Κωνσταντίνου καί τής Πριγκηπίσσης Σοφίας αναχωρεί δια Ιίαρι- 
σίους, ΐνα κομίση Ικεΐθεν τού τελευταίου συρμού τα υποδείγματα και τά ω 
ραία'δέρματα δι’ ών όποδόονται οί Παρισινοί.

νητικής ταπεινοφροσύνης. ’Ήδη, εί’πατέ  ̂ μοι, τί σάς ταράσσει, θά προσπαθήσω 
νά εύρω παρηγορητικούς λόγους πρός ανακούφιση/ τής καρδίας σας.

Καί διά μακρών ό Ό -Φ άρελ διηγήθη τιμ μοναχώ τήν ιστορίαν τ·ύ έρω
τός του, τήν αύτοθυσίαν του, τήν τέλεσιν τού γάμου τού φίλου του, προσθεις 
ότι ουδέποτε θά έλησμόνει τό βλέμμα, δπερ άπηόθυνεν αύτ* εκείνη, έν τώ 
ναώ πρίν ή συνδέση διά παντός τήν τύχην της μετά άλλου.

— Καλώς, έπράξατε θυσιασθείς, είπεν ο πατήρ Χρυσόστομος, άπερχόμενος, 
μείνατε ενταύθα θά ΐαθήτε, θά λησμονήσητε.

Έ π ί  πολίζν δέ /ρόνον έπαναβλέπων ό μοναχός τόν Πατρίκιον, ήρώτα 
αύτόν : Εΐσθε μάλλον ήρεμος ; έπήλθεν ή λήθη ; καί τό αυτό βλέμμα άμφι- 
βολίας καί θλίψεως άπήντα πάντοτε : « Ό χ ι»  έν * ό μοναχός απέστρεφε το
πρόσωπον, Ϊνα μή προδοθή επίσης δτι ματαίως προσεπάθει καί ούτος νά άπο- 
κρύψη μυστικόν, δπερ ούτε ό χρόνος ούτε ή παρήγορος θρησκεία κατίσχυσαν 

νά εξαλείψωσιν άπό τής καρδίας του.

Τήν τρίτην ήμέραν άπό τής άφίξεώς του είς Πομεύράς ό Γοδεφρουά έξήλ- 
θε μόνος περί τήν έννάτην πρωινήν ώραν, ένψ ή σύζυγός του ανεπαυετο εισετι. 
Άπό τριών ήμερών έν έκτάσει διατελών πρό τής εξαίσιας καλλονή, τ̂ης συ

ζύγου του, πρό τής εύδαιμονίας, ής άπήλαυε, παρακολούθει αύτήν ώς σκιά, 
ροφών τάς λέξεις της, θαυμάζων αύτήν «ιωπώσαν καί πολλάκις λησμονώ* 
καί νά φάγη, παρά το πλευρόν της χαθήμενος είς τήν τράπεζαν έθεωρει 
έαυτόν τρισευδαίμονα, φρονών δτι χαί ή νεαρά σύζυγός του ήσθανετο °Η·οι“ ?’ 
Ό τ ε  έπέστρεφεν Ισπέραν τινά έκ πλαγίας τινός ατραπού του κήπου, όπό Η 
είχε δρέψει ρόδα δι1 αύτήν, ευρε τήν Εύγενίαν έν σιάσεΓπροφανούςϊάπογοητευ 
σεως, μέ τούς βραχίονας κρεμαμένους καί τό βλέμμα άπλανές, άσυναισθήτως

άναφωνοΟσα. 0 εε  Μ.ου !
Υ ( Άχολουθεΐ)


