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Η Δ Ο Τ Κ Ι Σ Σ Α  D ’U Z E S
Είναι προσωπικό της άπό τά ; περισσότερον 

επιβλητικά; κατά τόν αιώνα τοΰτον, διότι 

ί συγκεντροΐ έν έαυτή πολλά; άρετά; καί 
πολλήν ιδιοφυίαν, κατορθοϊ δέ νά είναι πάν
τοτε άπό δεκαετηρίδας όλης περίπου έκ τών 
μάλλον ένεργών προσώπων, τών διαδραμα- 
τιζόντων σπύυδαϊον μέρος είς τά μάλλον 

φλέγοντα κατά καιρούς ζητηματα.
Συγγραφέας έκ τών δοκιμωτερων, κατώρ- 

θωσε νά γείνγ, πολλάκις καί κατ’επανάληψιν 
' πολύς λόγος διά τό συγγραφικόν είργον της.
\ χωρίς διά τοΰτο ούτε αξιώσει; συγγραφικά;

νά έχη προβάλει ποτέ, ούτε ύπό σπουδαίαν 
ί έποψιν νά έ'χη λάβει τήν φιλολογικήν δρασίν 

της. Καλλιτέχνις φύσει καί ώς έξ ένστικτου,
I έτελειοποιήθη είς τό είδος τη ;,  μ ετ’ ίσης 
I ευκολίας όμιλοΰσα διά τά αριστουργήματα 
I  τοϋ 'Ραφαήλ, μεθ’ όσης καί χαράσσει έπί 
Ι της οθόνης τάς ραφαηλείους γραμμάς τών

Γ είκόντων της. /
Ά λ λ ’ ή γυνή αυτή ή τόσον ύπέροχος έν πάσιν ύπεστη

[ τραϋμα φοβερόν έπί τώ θανάτω τοϋ νέου δουκός d U zes,  του
Ι  άποθανόντος‘τόσον προώρως, καί έγ*ατ«λι*όντος κενόν,^τό
ί  όποιον ούδέν θά άναπληρώσγι ποτέ έν τή μητρική καρδια. Εν

τούτοι; ή μεγάλη Γαλλίς ευρίσκει πάντοτε τρόπον νά παρη- 
γοοή τά; θλίψεις της, είτε καταφεύγουσα είς τά άδυτα τής 
τέχνης καί άντλοϋσα έν αύτοϊς παραμυθίαν τινά, είτε άπα- 
θχνατίζουσα τούς μεγάλους καλλιτέχνας, τούς όποιους παν ·

τοτε θαυμάζει καί τιμή κατ εξοχήν.
Ουτω εις τήν λατρείαν αυτής πρός τά υπέροχα πνεύματα 

καί είς τήν γενναιότητά της οφείλεται η 
ΐδρυσις τοϋ θαυμασίου καλλιτεχνικοϋ μνη

μείου έν τή πόλει τής V a l e n c e ,  ενός τών 
ένδοξοτέρων τέκνων τής Γαλλίας 4τοΰ με

γάλου δραματικοϋ E m i l e  A n g ie r .

Ή  γλυπτική καί αί κοσμητικαί τέχναι 
δέν έ'χουν διά τήν γυναίκα αυτήν μυστήρια, 
ούδεις δέ δύναται νά κοσμήση αίθουσαν, ή 
νά άναπαραστήσν) τάς μυθολογικά; εικόνας 
είς φυσικόν τών χιλιων και μιάς μαγι

κών νυκτών όσον έκεινη.
Ή  διπλωματία τοϋ ίσχυροΰ φύλου, έάν

ήρίθμει έξοχότητας ώς τήν δουκισσαν d 
Uzés, πολλά ζητήματα, συνταράξαντα τούς 
κύκλους τών ισχυρών τής γής **1 ττοιχι- 
σαντ α τόσον αίμα είς την ανθρωπότητα, 
θά ειχον λυθή αίσιώτερον καί τελεσφοοω- 
τερον καί διά τούς λαούς καί διά τήν ευ
ρωπαϊκήν πολιτικήν. Δέν έδίστασε νά έ- 
πέμβη καί διαδραματίση ένεργότατον μέρος 

καί είς τήν πολιτικήν, έκλαβοϋσα διά μίαν στιγμήν ώς ηρώα 
πολιτικοΰ ιδεώδους τόν στρατηγόν B o u l a n g e r  —  πλάνη, είς 
ήν περιέπεσε μέγα μέρος τοϋ Γαλλικοϋ λαοϋ— καί καταβα- 
λοϋσα σπουδαϊον ποσόν τή ;  κολοσσιαίας περιουσίας της είς 

τάς ύπέρ αύτοϋ πολίτικα; ε»εργειας της.

—  ■ sita
Η  Δ Ο Τ Κ Ι Σ Σ Α  D ’U Z É S
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ΚίβΒΜ ΕΡΜ  ΕΒΤΓΠΑΖΕΙΖ

ΚαΛη μυν φΙΛη,

Δέν θά σου έπαναλάβω πάλιν σήμερον δ τι ή ζέστη αυξά
νει όλονέν καί οτι εχω δλην την διάθεσιν νά μεταμορφωθώ εις 
οιον δήποτε αλλο ον της δημιουργίας, ϊδιως πτερωτόν, διά 
νά κατορθώσω νά φύγω μακράν της καμίνου, εις την οποίαν 
ψηνομεθα και να ευρεθώ, εϊ δυνατόν, εις τον βόρειον πώλον, 
εννοείς χωρίς έξοδα.

Μέ τοιαύτην άποχαυνωτικήν ζέστην που διάθεσις δι’ ερ
γασίαν καί συζητήσεις καί μελέτας ; Καί όμως αύτήν την ε 
βδομάδα άνέγνωσα εν η δύο άρθρα εις την « Άκρόπολιν» του 
πρώην νομάρχου Πατρών κ. ΙΊκλαμχ, τά όποία άναφέρονται 
εις τό φΰλόν μας καί προδίδουν πολύν πόθον νά ί'δουν οί επαρ
χιακοί τοόλαχιστον πληθυσμοί κάποιαν μεταβολήν εις την 
ανατροφήν καί την έκπαίδευσιν του γυναικείου τής Ελλάδος 
πληθυσμού.

Ειξεύρεις οτι ό πόθος αυτές ύπήρξεν από πολλών ετών καί 
ϊδικός μου, ή πρώτη δέ αφορμή τής συστάσεως τής « Έ ν ώ -  
σεως τών Έλληνίδων» εις τό ό'νειρόν μου αυτό τής πραγμα
τοποιήσεις τής πρακτικωτέρας τής γυναικός ανατροφής οφεί
λεται.

Βεβαίως έχει πολύ δίκαιον ό κ. Παλαμάς. Τά προγράμ
ματα τοΟ σχολείου τών άρρενων καί τών θηλέων είναι εντε
λώς κοινά· από τής πρώτης μέχρι τής Μέση; Παιδεύσεις, 
ό προορισμός τού άνδρός καί τής γυναικός ήτο εντελώς κοινός 
εις τον κόσυ.ον αυτόν.

Δι’ αύτό έπεζήτησα άνέκαθεν καί επιζητώ άπό δεκαετίας 
όλης την σύστασιν επαγγελματικών καί οίκοκυρικών σχολείων 
έν Ελλάδι, δι’ αύτό καί ευθύς ώ ; κατηρτίσθη ή «Ένωσις» έ- 
δέχθην ευχαρίστως νά ασχοληθώ εΐδικώς εις τό τμήμα τής 
Οίκ. Οικονομίας και τών γυναικείων επαγγελμάτων, έλπί- 
ζουσα νά ίδω ουτω πραγματοποιούμενον τό μέγα καί ώραΐόν 
(¿.ου αύτό δνειρον.

Μή σού φανή παράδοξον, εάν ονομάζω μέγα τό ό'νειρόν μου 
αύτό. "Ισως σύ, ή προωρισμένη ώ; άλλη πεταλούδα νά ζγς 
μόνον μέ τό άρωμα τών άνθέων καί μέ τάς όλίγας σταγόνας 
τοΟ μέλιτος,τό όποιον εύρίσκεται ύπό τά θαλερά πέταλά των, 
σύ ή προνομιούχος καί χαϋδεμένη δέν ήσθάνθης ποτέ ακόμη 
την ανάγκην τής πρακτικής ανατροφής του φύλου μας, την 
ύποχρέωσιν, η/ έ'χομεν νά γλυκαίνωμεν την ζωήν των οικείων 
μας μέ ευμάρειαν καί άπόλαυσιν, ή όποια, φευ ! αν καί άπό 
π°λυ πε,ον και αποκεντρον μέρος του οίκου προέρχεται, ούχ 
ηττον είναι μεγάλης καί σημαινούσης σπουδαιότητος.

Ημείς ομις ολαι εδώ, πλουσιαι καί πτωχαί, μ.ικραί καί 
μεγάλαι μόνον ύπό τόν όρον τής πρακτικωτέρας μας μορ- 
φώσεις θά έξασφαλίσωμεν σχετικήν τινα ευτυχίαν, μετριά- 
ζουσαι τά αφόρητα Βάρη του οικογενειακού προϋπολογισμού, 
άναπληρούσαι τάς ελλείψεις καί θεραπεύουσαι τάς ατελείς 
υπηρεσίας καί τάς καθημερινάς πιέσεις καί στενοχώριας, εις 
άς ύποβαλλόμεθχ παρά του ύπηρετικοϋ προσωπικού καί ά.τλο- 
ποιοϋσαι επι τέλους το προβληματικόν καταστάν ζήτημα τής 
ά πόκα τα στάσεως τής κόρης.

'  H  α '  Ο ί κ ο κ ν ρ ι κ η  
κ α ι  ’ Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  Σ χ ο λ ή  τ » Ί ς  « Έ ν ώ ί ί ε ω ς » .

Λοιπον παρα τα λύκεια τών θηλεων καί τά άνώτερα παρ

θεναγωγεία καί διδασκαλεία, τό Επαγγελματικόν τμήμα τής 
« Ενωσεως τών Ελληνιόων» ιδρύει άπό του προσεχούς Σε
πτεμβρίου τήν πρώτην έν Έ λλά δι Οϊκοκυρικήν καί ’Επαγ
γελματικήν Σχολήν τών θηλεων, εις τήν όποιαν θά φοιτήσουν 
έπί διδάκτροις αί άποφοιτήσασαι τών άνωτέρων Παρθεναγω
γείων νεάνιδες, αί έπιθυμοΰσαι νά μορφωθούν ώς καλαί οϊκο- 
δεσποιναι, δυνάμεναι εύπροσώπως καί μετά θάρρους νά άνα- 
λαβουν τα όυσχερή καθήκοντα τής οίκοδεσποίνης.

Μή νομίσνι; δέ οτι θά άρχίσωμεν, ώς συνήθως γίνεται, άπό 
κουρελάκία καί ραπτικήν καί κομψοτεχνήματα. Δι’ αύτήν του
λάχιστον τήν φοράν αί Έλληνίδες άς άρχίσωμεν τό έργον 
μας απο την αρχήν, απο το ΛΛψα δηλαδή καί όχι άπό τό 
ωμέγα, ώς έπεκράτησε νά γίνεται εως τώρα. Λοιπόν τό α  τής 
,ωής, τής υγείας, τής ευεξίας είναι ή τροφή ’Εάν κατασκευά- 
ζηται υπο υγιεινούς, υπο επιστημονικούς, ύπό κανονικούς ο
ρούς και το σώμα μας ευεργετεί καί τό βαλάντιόν μας σώζει.

Ωστε το πρώτον και κυριωτατον μαθημα τής Οίκοκυοικής 
Σχολής μας, ή μαγειρ ική ,  ή έπισημοτέρα καί πολυτελέστερα 
αυτοϋ αίθουσα, το μαγειρείον. Μάγειρος ήσκημένη, μαγείρισσα 
επιστήμων θά άναλάβγι τήν διδασκαλίαν τού μαθήματος τού
του τρις τής έοδομαδος, αρχιζουσα άπό τήν ταξινόμησιν τών 
κρεάτων και τών τροφίμων υπο υγιεινήν έποψιν καί καταλή- 
γουσα εις έκαστον μάθημα εις τήν κατασκευήν δύο — τριών 
φαγητών καί ενός γλυκίσματος, τά όποια θά έπαναλαμβά- 
νωνται υπο τε τών μαθητριών καί άκροατριών εις τό αμέσως 
επόμενόν μαθημα. Λεγω άκροατριών, διότι πλήν τών μαθη
τριών και κυριαι υπανδροι θα δυνανται να άκροώνται τών μα- 
θημάτων τής σχολής. ’Εννοείς ότι όλη ή ύπηρεσία του μα
γειρείου θά έκτελήται άπό τάς μαθήτριας, αίτινες θά φέρουν 
ειδικήν στολήν, μέ μακράν λευκήν έμπροσθέλλαν καί περιχεί- 
ρια και περιλαίμια διά τό έργον των αύτό.

Τα αυτα μαθήματα, αλλα εις διάφορους ημέρας καί ώρας 
θα όιδάσκωνται δια τας πτωχάς νεάνιδας, αί όποΐαι θέλουν νά 
έξασκήσουν τό μάθημα τής μαγειρίσσης, καί αί όποΐαι θά 
φοιτούν εις τήν Οϊκοκυρικήν σχολήν δωρεάν.

Γας δαπάνας τής αγορας θα κρατούν επίσης αί μαθήτριαι 
εις ειδικά βιβλία, έξασκούμεναι έπίση; εις τό μάθημα τής κα- 
ταστιχογραριας, τό τόσον άπαραίτητον διά πάσαν οικογέ
νειαν. Τό μάθημα τής μαγειρικής θά διαδέχεται τό μάθημα 
τής περιποιησεως μικρών παιδιών, άπό βρεφών μέχρι ηλικίας 
τεσσάρων-πεντε ετών. Λουτρά, τροφή, περιποίησις, δίαιτα, 
όλα αυτα κατα το αγγλικόν σύστημα τών νταντάδων, τό 
πρακτικόν καί επιστημονικόν ένταύτώ, εις τό όποιον οφείλεται 
ή ύγεια και εύεξίκ τών Άγγλοπαίδων, τά όποια άνεδείχθησαν 

τα υγιέστερα μικρά τού κόσμου όλου. ’Επίσης τό μάθημα 
τούτο θα διοασκεται ιδιαιτέρως διά νεάνιδας, προετοιμαζομέ- 
νας δια τό μέγα έργον τής μητρός καί ίδιαιτέρψς διά πτωχάς, 
προωριζομένας διά νάμσας ,  ώς έπεκράτησε νά λέγωνται αί 
νταντάδες εις τήν ’Αγγλίαν.

I στερον θά ερχηταε ή κοπτική καί ραπτική παιδικών καί 
γυναικείων φορεμάτων, έπανωφορίων κ τ .λ .  μετ’ αύτήν δέ ή
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πιλοποιία, ή άνθοποιία καί αί λοιπαί κοσμητικαί τέχναι, αί ! Και διά να μή πεοανω την παρούσαν χωρίς άπτότερον, 
όποΐαι καί νέα είδη βιομηχανίας Οά άναπτύξουν έν Έλλάδι σ-ιγκριτικωτερον να σοΰ καμω γνωστά τα καλα αποτελέσμα- 
καί νέα στάδια θά ανοίξουν εις τάς πτωχάς κόρας, τάς μέχρι | τα τής έπί τό πρακτικόν μεταρρυθμίσεως τής γυναικείας άγω·

γής, θά μεταχειρισθώ καί τήν άλάνθαστον καί πειστικήν τών 
άριθμών γλώσσαν ’επί οικογενειακού τίνος προϋπολογισμού.

'Υποθέσωμεν ότι οικογένεια, άποτελουμενη άπο ές πρόσω
πα, διευθυνομένη άπό οικοδέσποιναν πτυχιοΰχον και κάτοχον 
ξένων γλωσσών καί μουσικής, άλλ’ εντελώς άδαή των έ'ργων 
τά όποια εις αύτά; τάς ουτω μορφωμένας θά διδάσκν) ή επαγ-

σήμερον άποκλειστικώς έπιδιδομένα; εϊς τό διόασκαλικον ε
πάγγελμα, μέ τόσους κόπους καί βάσανα καί θυσίας, καί χω

ρίς φεΰ ! κανέν πρακτικόν αποτέλεσμα.
Τώρα εννοείς σύ δικτί ώνόμασα μέγα τό ό'νειρόν μου αύτό 

καί διατί οτε προ οκταετίας όλης,άντιπροσωπεύουσα τάς Έ λ -  
ληνίδας εις τό ύπό τήν προεδρείαν τού ’Ιουλίου Σίμωνος συγ-
κροτηθέν τότε εις Παρισίους διεθνές Γυναικεΐον Συνέδριον,άντί γελματική καί οίκοκυρική σχολή, ύποθέσωμεν οτι τοιαύτη 
νά επιζητήσω καί έγώ ώς αί άλλαι συνάδελφοί μας δικαιώ- I οικογένεια δια να ζή ανέτως δαπανά κατα μήνα απο 8 0 0

1 0 0 0  δραχαάς.
Τό κονδύλι αύτό άναλυόμενον μάς δίδει τά εξής ποσά : Έ -  

οίκιον δο. 15 0 .  Μισθοί ύπηρετικοϋ προσωπικού' μαγειρίσσης 
δρ. 4 0 ,  θαλαμηπόλου δρ. 2 5 ,  ραπτρίας φορεμάτων γυναικείων 
καί παιδικών δρ. 5 0  πιλοποιού δρ 2 0 ,  νταντάς δρ. 3 0 .  Έ  -

ματα καί προνόμια διά τό φύλόν μας, έζήτησα μόνον παρά 
τού Συνεδρίου νά έκφέργι τήν ευχήν, ότως ή 'Ελληνική Κυ- 
βέρνησις προβή εις σύστασιν , επαγγελματικών καί πρακτικών 
γυναικείων σχολών έν Έ λλ ά δι.

Αί κατά καιρούς Ικτοτε Έλληνικαί Κυβερνήσεις δέν τό έ -
πραξαν, εϊς άλλα σπουδαιότερα άσχολούμεναι. "Οτε δέ έφάνη I ύοδα διατροφής δρ. * 0 0 .  Ιατρός και φαρμακα δρ 5 0 .  Λου-
ό·.ι τέλος ειχεν έπιστή ή στιγμή,οτε προ έ'τους καί πλέον σχε- I τ ?χ τ*ζ*ιόια δρ. 5 0 .  Ανατροφή και παιδευσις παιδιών 
τικόν νομοσχέδιον κατηρτίσθη, αίφνης ή ασθένεια καί ό θάνα- I δρ. ;)0· Εςοδα ενδυμασίας και ύποδησεως δρ. 1 0 0 .  Εκτα
τός τού έπί τής Παιδείας’Υπουργοΰ άφήκαν καί πάλιν άπραγ- I *τα  έξοδα δρ. 5 0 .  Γό ολον δρ. 101 ;) .
ματοποίητον τό έργον,τού όποιου ή «Ένωσις» έχει τήν ύπερ- I Έ κ  τού ποσού αυτοϋ γυνη, πρακτικο'ς μορφωμένη και εςοι- 
τάτην τιμήν νά θέσγι τά πρώτ» θεμέλια, καί τό όποιον θά κειωθεΐσκ εις τήν έργασίαν, δύναται νά οίκονομήστ) κατά μήνα 
έγκαινιάσγι νε'αν περίοδον του οικογενειακού μας βίου, άπό I έλάχιστον ορον δρ. 3 0 0 ,  ώς εξής : Ινωρί,ουσα αυτή
τού όποιου έξαρτάται κατά μέγα μέρο; καί αύτή ή έθνική μας I μαγειρικήν δόνχτχι  μέ ύπηρετριαν μόνον δρ. 25 κατά μήνα,
ευημερία I τ **ν °ποίαν θά όδηγή καί διευθύνν), νά έχγι πάντοτε φαγητόν

I υγιεινόν καί έπιμεμελημένον.’Επειδή δέ θά έπισκέπτηται συχνά
(Η γ ο ν ε ί ς  κ α ί  πό ο ι κ ο κ υ ο ε ι ο .  | ^(Ζγεΐρεϊ0ν 9£ έπιστατή αύτοπροσώπως εϊς τήν άγοράν

Μένει τώρα νά ί'δωμεν, έάν οί γονείς καί οί ένδιαφερόμενοι I τών τροφίμων, δύναται έκ τών οικονομιών, άς αυτη θά έπι- 
έν γένει έπιθυμοΰν άληθώς νά "δουν τάς θυγατέρας των πρα- I φερη έκάστοτε νά έλαττώσή τά έξοδα τής διατροφής κατά 
κτικώς μορφωμένας, νά τάς ί'δουν καλάς οικοκυράς, αί όποΐαι I τρεις τουλάχιστον δρ. τήν ημέραν. Επειδή επίσης αι υπηρε- 
νά φέρουν σπουδαία; οικονομίας κατά μήνα εϊς τον οικιακόν I τριαι τής κατηγορίας τών 25  δρ. όταν βοηθώνται άπο την 
προϋπολογισμόν, μετριάζουσαι τάς δαπάνας αυτού καί συντε- I οικοδέσποιναν αναλαμβάνουν καί τάς έργασίας τής θαλαμη- 
λοΰσαι Ιν γένε< εϊς άπόλαυσιν εύμαρείας, ή όποία μέχρι τοΰδε I πόλου,έχομεν έκ του κονδυλίου μόνον μαγειρΐίου διαφοραν κατά 
εϊς τήν 'Ελλάδα,εκτός έλαχίστων εξαιρέσεων,εινε πράγμα έν- I μήνα δρ. 1 8 0 .  Άφαιρούμεν επίσης τα ε^οδα τής ραπτριας 
τελώ{ άγνωστον. Μένει νά ί'δωμευ, έάν έκ τών τόσων γεν- I φορεμάτων καί γυναικείων καί παιδικών πίλων,τά οποία μονη 
ναίως δαπανωμένων, όπως ή κόρη καί τού ελάχιστου έπαγ- I ή οίκοδσσποινα κατασκευάζει καί έχομεν έτι δρ. 70  κατα 
γελίκατίου συνοδεύεται εις τόν περίπατον ύπο Γαλλιδος· η Ά γ -  I μήνα. Έαν δε άπο ολα τα εζοδα άφαιρεσωμεν ακόμη εν δεκα 
γλίδος gouveι’nante, διχτεθγί παρ’ αυτών καί μικρόν τι άση- I έπί τοΐς εκατόν τουλάχιστον, το οποίον καλη οικοκυρά οικο- 
μαντον ποσόν ώ; δίδακτρα τής εις τήν οϊκοκυρικήν καί έπαγ- I νομεΐ άπο ολα τα κονδύλια εχομεν ακόμη μηνιαιαν οικονομίαν 
γελματικήν σχολήν φοιτήσεως. Μενει νά ί'δωμεν, έάν οί αν- ! εκ δρ. εκατόν περίπου. Ωστε καλη οικοκυρά δύναται να υπο- 
δρες έν γένει, οί τόσον ¡ψέγοντες καί μεμφόμενοι σήμερον τό I λογίσγ ότι έχει τακτικόν μηνιαΐον εισόδημα έκ δρ. 3 0 0 ,  άφοϋ 
καθεστώς, θά ύποστηρίξουν τό μεταρρυθμισπκόν τοϋτο'έργον I ισάριθμον ποσόν δύναται νά οίκονομήση έκ τού προϋπολογισμού 
τής« Ένώσεως τών Έλληνίδων, »τό όποιον θά προπαρασκευάσγι I των οικιακών της δαπανών. Δέν θά ληφθή άρά γε ύπ’ δψιν 
γυναίκας καταλλήλους νά άμιλλώνται εις τό οίκοκυρειό καί εϊς I τό τοιοΰτον εισόδημα καί παρα τού απλουστετέρου έτι τών 
τόν πρακτικόν νοϋν πρός τάς Ι’ερμανίδας καί Άγγλιδας οίκο- I προικοθηρών ; Επειτα ποια διαφορά εις την υγιεινήν του οι-
δεσποίνας. "Ιδωμεν, έάν αύταί αί μητερες, αί τόσα υποφερου- I κου, ποια ελαττωσις επίσης κονδυλίου ιατρού και φαρμχκων
σαι καί τόσα παθοΰσαι ένεκα τής άδχημοσύνης των περί τών I μεταξύ τής οικογένειας, ης η δίαιτα και ή συντηρησις τελείται
τιΰ οίκου, θά θελήσουν νά άπαλλάξουν τάς θυγατέρας των I ύπό τούς όρους, ου; έπιβαλλει ή ύγιεινη και εκείνης, ήτις είναι
άπό τών βασάνων αύτών καί νά τάς ί’δουν άνταποκρινομένας αφημένη εις τήν τύχην της ή μάλλνν εις τήν διάθεσιν τών μι- 
πρός τό ιδεώδες, τό όποιον πας σύζυγος έπεκράτησε νά σχη- I σθωτών προσώπων τού οίκου ; Και ποια ησυχία ηθικη, ποια 
μχτίζγ) περί τής οικιακής ευτυχίας, ήν μόνον καλη οίκοδε- I ταφις, ποια αρμονία και αγαπη, ποία αποφυγή συγχύσεων και 
σποινα δημιουργεί διά τού μ.αγικοΰ μαστιγίου της, τό όποιον I οικογενειακών σκηνών και συζυγικών αντεγκλήσεων όπου η οί- 
πρέπει νά φιγουράργι όχι μόνον εϊς τάς πολυτελείς αϊθούσας I κοδεσςτοινα διοικεί καί έπιβλεπει αυτοπροσώπως την λειτουρ- 

τής ύποδοχής, άλλά εϊς πάσαν τού οίκου γωνίαν και ιδια εις I γιαν τής οικιακής μηχανής ,
τό μαγειρείον. » Πόσα διαζύγια καί ηθικοί εκτροχιασμοί, καί σκάνδαλα κοι·
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ωνικά καί οικονομικά πλήρη νχυάγια καί αύτοκτονίαι συζύ
γων δέν συμβαίνουν, ακριβώς ένεκα της σπατάλης καί των 
περιττών δαπανών είς άς υποβάλλεται οίκος, κακώς διοικούμε - 
νος ; Έάν θέλήσγ τις νά ψυχολογήσγ περισσότερον επί τού ζη
τήματος τουτου θα πειοθγ, οτι ή επί το πρακτικώτερον μόρ- 
φωσις της γυναικός, ή σήμερον δια μιας σχολής βραδύτερον 
διά πληθύος τοιούτων δημιουργηθησομένη, θά έπιφέργ σπου- 
δαιοτάτην βελτίωσιν ό'χι μόνον εις τό οικογενειακόν μας κα
θεστώς, άλλά καί εις τό κοινωνικόν καί εθνικόν τοιοΰτον. Διότι 
μονον οίκοι επι υγιών θεμελίων ερειδόμενοι, είς τούς όποιους 
βασιλεύει ή αγάπη, ή τάξις, ή αρμονία καί ή αμοιβαία αλ
ληλεγγύη μορφώνουν ά-δρας ήθικώς καί πνεύματικώς αρτίους, 
οί όποιοι νά έξοικειώνται είς την έκπλήρωσιν του καθήκοντος 
καί νά άνταποκρίνωνται εις τό ιδεώδες παντός καλού πολίτου 
καί καλού τής πατρίδος στρατιώτου.

ΠΑΤΕΡΕΣ κ α ι  ΜΙΚΡΑ
Τριών η τεσσάρων ετών το μικρόν ύφίσταται την μεγά- 

λην του μεταμόρφωσιν καί τό φΰλόν του επιλαμβάνεται τών 
δικαιωμάτων του διά του μάλλον επισημότερου τρόπου. Ξ ε 
κοιλιάζει τά χάρτινα αλογάκιά του, ξαπατόνει τά τύμπανά 
του, σφυρίζει είς τάς σφυρίκτρας του μέ δλην την δύναμιν τών 
πνευμόνων του, κατασυντρίβει τά εύθραυστότερα έπιπλα .
. . . έν μι£ λέξει γίνεται άνδρας.

Η μητέρα του επιεικώς κρινουσα άποφαίνεται μειδιώσα, 
οτι τό μικρόν έχει ανάγκην νά κινήται, καί οτι άκριβώς ό θό
ρυβος, τον όποιον κάμνει γύρω του είναι ένδειξις τής καλής του 

ύγείας, ή όποία ενίοτε καί αυτούς τούς οικογενειακούς φίλους 
άπομακρύνει, τόσον αί εξωτερικεύσεις της αποβαίνουν, ιδία 
διά τούς ξένους, αφόρητοι. Καί αυτός ό πατέρας, ό τύπος άλ
λως τε τής υπομονής, παραδέχεται καί άνομολογεί τό τοιού- 
τον, άν καί ή έ'κφρασις του προσώπου του, καθ’ ήν στιγμήν 
απαγγέλλει τό κατά του υιού του κατηγορητήριον, προδίδει 
χαράν μάλλον ή δυσαρέσκειαν.

Ά λ λ ά  καί οταν ό πατέρας αυτός παύσν) νά μειδι£ καί οταν 
μαλόνη καί φωνάζνι καί άπειλγ, μαντεύει τις εύκόλως οτι αί 
άταξίαι του μικρού του του προξενούν αληθή χαράν, είναι, 
ούτως είπεϊν, υπερήφανος διά την ανδρικήν αύτήν αυθάδειαν 
τού υίού του, ήτις δΓ αυτόν αποτελεί τό γνώρισμα χαρακτή- 
ρο; άποφασιστικου.

Έάν ό μικρός ξεκοιλιάζγ) τά χάρτινα ζώά του, σημεΐον δτι 
θά γείνιρ γενναίος. Έάν χ α λ *  τόν κόσμον μέ τήν τενεκεδέ ιαν 
σάλπιγγά του, τούτο προδίδει άκράτητον ποός τά δπλα κλί- 
σιν του. Καί διατί σάς ερωτώ, θά έσπαζε τά τζάμια καί θά 
έξεκούρδιζε τά ωρολόγια καί θά κατέστρεφεν ο,τι ήδύνατο νά 
καταστρέψϊ), έάν τούτο δεν έπρόδιδε τήν άκράτητον έπιθυμ'αν 
του νά δροι, νά ενεργή, .νά πράττν) επί τέλους τ ι ;

Ά  ! βέβαια ! βλέπει κανείς, δτι δέν είναι κοριτζάκι τό ζι 
ζάνιον αυτό ! Έ χ ε ι  αίμα θερμόν μέσα του. Είχε δέ από ποιότ  
νά κληρονομήση ζωηρότητα,λέγει ό εύτυχισμένος πατέρας,μο
νολόγων! Είς τήν ηλικίαν του ή το ανάγκη νά μέ δέσουν, τό
σον ήμην ακράτητος.

Τά παιδί λοιπόν καταντά καθρέπτης, είς τόν όποιον ό πα
τέρας αναγνωρίζει εν πρός εν τά χαρακτηρισ : ’κά του. Ή  ζωή

του ουτω διπλασιάζεται, ή έπισημότης νέαν αποκτά: δύνα- 
μιν. Γίνεται δύο  καί είς τό μέλλον τού μικρού αυτού θαυμά
σιου άνθρωπίσκου ανοικοδομεί τήν ίδικήν του ύπαρξιν. Ά ν α -  

ζή, άναγεννάται. Πόσην επιρροήν δέν θά έχω είς τό μικρόν 
αύτό, τό όποιον είναι δεύτερος εγώ, λέγει καθ’ εαυτόν. Πώς 
θά κατορθώσω νά τόν απαλλάξω από τάς δυσκολίας, αΐτινες 
με έκαμαν να υποφέρω, νά άπομακρύνω τού δρόμου του τούς 
λίθους, οί όποιοι με έκαμαν νά σκοντάψω, νά τόν βοηθήσω 
με τας συμβουλας μου καί με την πείράν μου.

Θά δημιουργήσω εγώ τήν ευτυχίαν του καί θά μοί όφείλν) 
τά πάν. Θά είναι ολος προτερήματα καί άρετάς, καί από τάς 
ύάφνας, άς θά δρέψϊ) θά δικαιούμαι καί εγώ είς έν μικρόν στε- 
φανάκι.

’Α πά τη ! ανθρώπινη αδυναμία, βεβαίως, άλλά τό αί'σθημα 
τό δημιουργούν τήν αδυναμίαν αύτήν ονομάζεται επί τέλους 
άφοσίωσις. Καί δύναταί τις νά θεωρήσσι ρυπαρόν τό διαυγές 
ρυάκιον, διότι παρασύρει ενίοτε είς τόν δρόμον του καί όλίγην 
λάσπην. Έάν ανευρίσκη τις έν τή πατρική καρδία δλας τάς 
άνθρωπίνας αδυναμίας, ανευρίσκει επίσης ολον τό μεγαλεϊον. 
Ή  ματαιότης των άλλως τε είναι χορδή πάντοτε λεπτή καί 
ευαίσθητος, ούδέν δ’ ικανοποιεί αυτούς οσον ή βεβαιότης δτι 
τό τέκνον των τοϊς ομοιάζει καί ή επίσημος περί αυτού άνα- 
γνώρισις καί τών ξένων ακόμη.

Καί οταν ακόμη ή άφομοίωσις αΰτη θά συνετέλει είς δυσ
μορφίαν τού τέκνου των, δέν τούς απελπίζει, άφοΰ άλλως, 
ευρίσκουν τρόπον νά βλέπουν δ,τι ίδικόν των όλιγώτερον ά- 
σχημον.

Καί άφοΰ ό πατήρ είναι ευαίσθητος καί διά τάς φυσικάς 
αύτάς δυσμορφίας, τάς οποίας κληροδοτεί είς τό τέκνον του, 
φαντάζεσθε τήν ύπερηφάνειάν του διά τάς ήθικάς τοιαύτας, 
τας οποίας το παιδί άπομιμείΤαι, αντιγράφει κυριολεκτικώς 
από τόν πατέρα του, αδιαφορούν έντελώς διά τήν αξίαν τών 
ίόεών, τών αισθημάτων του καί τών πατρικών συνηθειών.

Λαμβάνει τήν χονδρήν εκείνου φωνήν, διά νά φωνάζγ ώς ό 
μπαμπάκας του, μιμείται τάς κινήσεις έκείνου, προστατεύει 
τήν μητέρα του, οταν έξέρχηται μαζή της, θέλει τσέπες παν
τού, δια να βά,γ τις πεντάρες του, αργότερα δέ καί τον κα
πνόν του. Εγώ, λέγει μέ έμφασιν, δταν μεγαλώσω θά έχω 
μουστάκια, καί μπαστούνι, καί καπέλλο ψιλό καί δέν θά φο
βούμαι τήν νύκτα καί θά λέγω ’Σ τ ό τ  διάβοΛο, ’σάν τόν πα - 
τερα μου.

Και αληθώς με πόσην κατάνυξιν καί συγκίνησιν άτενίζει 
τόν πατέρα του, οταν έκείνος στέλλη είς τόν διάβολον τούς ύ- 
πηρετας, και πόσην τελειότητα έν πάσιν άκόμη καί είς τάς 
ύβρεις αυτας αποδίδει τον πατέρα του, τόν όποιον φαντάζεται 
υπερτερον καί ίσχυρότερον δλων.

Μικρός έχων πατέρα άσθενικόν, κοντόν καί λεπτοκαμωμέ- 
νον ήρώτα ποτέ οικογενειακόν φίλον : Λ'ετ ε ι τ α ι  ά .Ιήθεια  δτι 
οί χωρογύ.Ιαχες  ε ί τα ι  οί δυχ ατώ τερο ι  ά π  62ους  ; δεικνύων 
γιγάντειον χωροφύλακα.

Ναί, άπήντησεν ό ξένος.

—  Ά λ λ ’ ό πατέρας μου, προσέθηκεν ό μικρός, είναι δυνα- 
τώτερος από δλους τού; χωροφύλακας μαζή .’Εντεύθεν άποδει- 
κνυεται, δτι τό ιδεώδες τού παιδιού,ό τύπος τού μεγάλου, τού 
ωραίου, τού ισχυρού, τού ευφυούς είναι πάντοτε ό πατήρ του.
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Ή  αυστηρά ηθική ί'σως έπιβάλλει είς τόν πατέρα νά διορθώσν) 
τό λάθος αύτό,νά άνασκευάσιρ τήν πλάνην τχύτην,άλλά πόσος 
ήοωϊσμός δέν θά άπήτεΐτο, ΐνα είπσ) τις είς τό τέκνον του :
 Ίδέ με όποιος είμαι, καί μή μιμήτοα τά έλαττώματά μου.

Νομίζω ό'τι θά είναι εύκολώτερον νά διόρθωσή τις τά έλα τ
τώματά του αύτά,λαμβάνων ώ; πρότυπον τήν ιδεώδη εικόνα, 
ήν ό μικρός έκείνος ποιητής έζωγράφισεν είς τήν καρδιάν του

"Ολα αυτά μάς πείθουν δτι οί υιοί γίνονται δ, τι τού, κά- 

μνή ό πατήρ, δτι αισθάνονται καί βλέπουν καί πράττουν ως 
έκείνος. "Ας έπωφελώνταιΤ λοιπόν οί πατέρες τών πρωτων 
στιγμών τής άγνότητος τών τέκνων των. Τό νά άγαπάται 
τις παρ’ έκείνων οΰς άγαπγ, δέν είναι τούτο τό μεγα πρό
βλημα τής ζωής, δέν είναι ό μόνος τρόπος νά συναθροίζει εύ- 
τυχίαν διά τόν χειμώνα. Γίνετε ενωρίς οι φίλοι τών τέκνων 
σας, ¡κάθετε τήν γοητευτικήν τέχνην νά τά διασκεδαζητε. Οχι 
μόνον ή καρδιά σας θά ευρν) τάς γλυκυτέρας συγκινήσεις, 
άλλά καί τό πνεύμά σας θά χρησιμοποιήσει δλην τήν λεπτό
τητα καί τήν διορατικότητά του. Ούδέν ύγιέστερον, φιλοσοφι- 
κώτερον καί συγκινητικώτερον τής μετά τών μικρών συγκοΐ” 

νωνίας.
Σκέπτεσθε πάντοτε δτι εις τό μικρόν σας τής σήμερον κυο

φορείται ό άνήρ τής αύριον, τού όποιου ή άφοσίωσις θά θερ- 
μάνή τό γήράς σας. Σέβεσθέ τον, ΐνα σάς σεβασθή καί έστέ 
βέβαιος δτι ό σπόρος, δν ρίπτετε σήμερον είς τήν μικράν του 
καρδίαν, θά καρποφορήσει άναντιρρήτως είς τό μέλλον.

Μάθετε τήν μικράν αύτήν καρδιάν νά σάς κγκπμ καί δχι 
νά σάς φοβήται καίάφεθήτε άνεπιφυλάκτω; είς τό γόητρον τής 
παιδικής ηλικίας, γόητρον]μέγα, άπεριόριστον, τό όποιον ευ
ρίσκει τις άπανταχού είς τήν νεάζουσαν φύσιν, άπό τού ήμια- 
νοιγομένου κάλυκας καί τής άνκτελλούσης ρόδινης ήούς μέ
χρι τού παιδιού, τού εισερχομένου είς τήν ζωην.

(Κατά τόν ϋΓ07.) Μκριάνθη Έ λιο πο ύλο υ
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Μή σάς κάμν) νά συνοφρυωθήτε ό άνω τίτλος. Δεν κπαι- 

τοΰμεν ούτε τάς τρυφερά; χείράς σας νά βυθισητε εις το ζ ε 
στόν ΰδωρ ούτε τό σώμά σας νά άφανίσητε, κύπτουσα έπί η 

μέραν δλην έπί τής σκάφης.
Είναι άναγκαΐον νά είξεύρητε όποιας προόδους έκαμεν ή 

τέχνη τής πλυντικής, δπως άδαπανώτερον καί άκοπώτερον έκ- 
τελήται ή κάθαρσις τών άσπροροούχων. Είναι άνάγκη πάσα 
γυνή, πάσα οικοδέσποινα νά γινώσκγ τούς δρους τής υγιεινής 
τής πλυντικής καί τηρ·ρ αύτούς αύστηρώς χάριν τής ύγείας καί 
εύεξίας τής οικογένειας της. Είς τόν συνήθη προϋπολογισμόν 
τών δαπανών τού έτους,’’ πάσχ οικοδέσποινα προϋπολογίζει 
άναμφιβόλως κατ’έλάχιστον δρον εκατόν πεντήκοντα δρ.έτησίως 
διά τήν πλύσιν τής οικογένειας. Έ κ  τού ποσού τούτου τό ή- 
μισυ σχεδόν καταναλίσκεται είς σαπούνι καί σεβκστον επίσης 
ποσόν είς στάκτην, δπου μάλιστα αί ύπηρετριαι δεν λαμβάνουν 
φροντίδα νά φυλάττουν καθαράν τήν έκ τής άνθρακοκατανα- 
λώσεως στάκτην. Καί είναι οίκογενειαι στερουμεναι πολλακις 
έπί δύο καί τρείς ημέρας τροφής υγιεινής διά νά οικονομήσουν 
τά άπαοαίτητα αύτά έξοδα τής πλύσεως, τά οποία ηδυναντο

νά έλαττωθοΰν είς τό ήμισυ, έάν αί οίκοδέσποιναι ή''ευρχν νά 

έφαρμόσουν τό νέον σύστημα τής πλυντικής.
Είς τήν Εύρώπην ή ρ π ο υ γ ά δ α  μέ τό κοφίνι τό κλασικόν, 

καί τάς άλυσίβας, καί τά στακτόπανα άποτελοΰν σήμερον 
μόλις παράδοτιν, τόσον άπηρχαιωμένκ πραγματα θεωρούνται. 
Τό σαπούνι ούτε κδν μεταχειρίζεται τις έκεΐ διά τόν τύπον, 
άλλ’ ούτε τό τρίψιμον κατά τό οποίον έμεναν τά χέρια τής 
πδυνούσης είς τήν σκάφην διατηρεί ίχνος τής πρώην βαρβάρου 

επιρροής του.
Ά λλά  πριν ή προβώμεν είς τάς λεπτομερίας τής έκτελέσεως, 

άς προτάξωμεν τούς δγιεινού; δρους, τούς συνδεομένους άταραι- 
τήτως μέ τό πλύσιμον τών άσπρορρούχων. Έ ά ν  έχητε ασθενή 
πάσχοντα άπό δερματικήν νόσον ή άπό μεταδοτικόν νόσημα 
οίονδήποτε, μή θέτετε τά άπλυτά του μετά τών τής λοιπής 
οίκονενείας, άλλ’ ούτε πλύνετε αύτά μαζή μέ έκεϊνα. Ώ ;  έπί 
τό πλείστον τά φρικώδη νοσήματα, τά όποία άλληλοδιαδόχως 
το έν.μετά τό άλλο δεκατίζουν τά μέλη οικογένειας τινός, 
είς τό κοινόν πλύσιμον οφείλουν τήν φοβεράν δύναμίν των. Τά 
άπλυτα θέτετε πάντοτε έντός μεγάλων π α η ρ ι ώ χ  διατρήτων, 
έάν δέ άλλάξγ τις άσπρόρρουχα ίδρωμένος, άς στεγνόνωνται 
πρώτον καί μετά ταΰτα άς ρίπτωνται είς τήν κάλαθον τών 
άπλύτων. Έ ν γένει τίποτε βρεγμένον ή νωπόν δέν πρέπει νά 
ρίπτεται είς τά άπλυτα, διότι καί φοβερά άναπτύσσεται οσμή 
καί τά άσπρόρρουχα καταστρέφονται. Τό καλάθι σας μέ τά 
άπλυτα μή έχητε ποτέ είς δωμάτιον κατοικήσιμον, άλλά ούτε 
είς υπόγειον άποθήκην. Τό υπερώον (ή σοφίτα) τής οικίας 
δπου πάντοτε καί ή'λιος καί άήρ κυκλοφορεί έλευθίρως είναι 
καταλληλότατον διά τά άπλυτα.

Πολλαί οίκογένειαι πρός άποφυγήν τών ένοχλήσεων τής 
πλύσεως δίδουν τά ένδύματά των είς πλυντρίας έκτός τού 
οέκου. Είναι κακή ή συνήθεια αύτή, διότι δέν είξεύρομεν ποτέ 
μέ τίνων άλλων άσπρόρρουχα ή πλύντρια θά πλύνγι τά ίδικά 
μας. Ά λ λ α ι  οίκογένειαι πλύνουν μόνον άνά δυο μήνας, άπο- 
φεύγουσαι οΰτω τήν συχνήν άνησυχίαν καί τήν μεγάλην δα
πάνην. Τό σύστημα τούτο είναι έλαττωματικόν, διότι ή άκα- 
θαρσία άπορροφάται είς τοιούτον βαθμόν, ώστε δσον καλή 
καί άν είναι ή πλύσις, τά άσπρόρρουχα μένουν γαριασμένα. 
Έ π ειτ α  τά είς τά άκάθαρτα άσπρόρρουχα ένυπάρχοντα μι
κρόβια άναπτύσσοντίΐι, γονιμοποιοϋν,μολύνοντα έπικινδύνως τόν 
άέρα τής οικίας. Τά μάλλινα άσπρόρρουχα πρέπει νά πλύνωνται 
συχνότατα, διότι μέ τήν ακαθαρσίαν τρώγονται περισσότερον 

άπό τόν σκόρον.
Λοιπόν δΓ οικογένειας, είς τάς οποίας υπάρχουν καί μικρά 

π α ιδ ι ά ,  ή πλύσις πρέπει νά γίνεται άνά πάσαν Δευτέραν, τό 
βραδύτερον άνά πάν δεκαπενθήμερον. Με τας εν χρησει ήδη 
οικονομικά; μηνανάς ή πλύσις τελειονει εντός μιας ημέρας, 
χωρίς σαπούνι καί στάκτην, άναπληρουμενων ύπο ποτάσσης 
βαθμού 1 —  I βαθμών. Αί οίκονομικαί δέ αύται μηχαναί α
ποτελούνται υπό πυράγρας καί καζανιού συνεχόμενων. Είς τό 
καζάνι τίθεται τό ύδωρ μετά τής άναλελυμενη; ποτασσης, ως 
καί τά διά πλύσιμον ένδύματα, διαιρούμενα είς τρείς κατηγο
ρίας. Ποώτον τίθενται, ΐνα βράσουν τα λεπτότερα και εκλε
κτότερα τών ένδυμάτων, έπειτα εξάγονται ταύτα καί τίθενται 
τά τής καθημερινής χρήσεως καί τελευταία τά ποΛύ ρυπαρά 
μετά τών μάκτρων τού μαγειριού. Τό βράσιμον διαρκεΐ άπό
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3 — 4 ώρας, άφοΰ δέ τά ενδύματα κρυώσουν, πλύνονται δύο
εω; τρία νερά εις τά όποια εχετε άναλύσει ποτάσσαν 2  3
βαθμών. Μετά ταϋτα ξεπλύνονται, άπλόνοντχι στεγνόναυν 

Ή  μηχανή ΙθβΒΪνβαβθ ΥϊνίΙΙβ πωλείται ήδη καί εις τά 
διάφορα σκευοεργαστηρια των ’Αθηνών, εάν δέ δαπανήτη τις 
πε τήκοντα εως όγδοήκοντα φρ. διά τήνέφάπαξ άγοράν αυτής, 
κερδίζει δεκαπλασιον ποσον εκ της δι* αυτής επιτυγχανόμενης 
οίκονοριίας.

Η ιδεα οτι ή ποτάσσα βλάπτει τά άσπρο'ρρουχα είναι πέπλα 
νημένη. Ή  στάχτη καί ή ποτάσσα ενέχουν την αύτήν καυ
στικήν δυνχμιν, εκν δε λογική χρησις τής ποτάσσης γίνεται, 
άνχπληροί αυτή την στάκτην καί τό σαπούνι ταύτοχρόνως 
έκάστη δέ πλύσις αντί νά στοιχίζγ άπδ δέκα έως δεκαπέντε 
όρ., στοιχίζει μόνον πέντε έως εξ.

’Αθηνάι Σιγανού

Η Τ Ρ Ε Ι Σ  Κ Α Λ Ε Σ  Μ Ο Ι Ρ Ε Σ
I

Μια φορά καί ένα καιρό ησον τρεις καλές μοίρες καί τής 
λέγανε, Αμποντην, Μυρτιλην καί Καρυσίνην, καί ήταν τόσο 
πολυ καλές που δέν μπορεί κανείς νά τό φαντασθτ;. Τότε μο
νάχα ήταν ευχαριστημένες δταν μπορούσαν νά βοηθήσουν τούς 
δυστυχησμένους καί μόνο γι’αυτό μεταχειρίζονταν ολην τήν 
δυναμί τους. Ποτέ δέ λαβαίνανε μέρος σ .ή ;  διασκεδάσεις που 
ή άλλες μοίρες κάνανε μέσα στά δάση άν πρώτα δέν είχαν 
δώσει παρηγοριά σε πολλούς δυστυχησμένους ανθρώπους.

^  Αμπόντη προτιμοΰσε να πηγαινή στά χωριά, ποϋήταν 
κό τα στης μεγαλαις πολιτειαις. Έφαίνονταν ξαφνικά μέσα 
στα φτωχικά σπιτάκια, μπαίνοντας η άπ’τό γυαλί του παρά
θυρου που έσπαζε μέ τό μαγικό ραβδί της καί πάλι αμέσως 
γίνονταν από διαμάντι, ή από μέσα άπ’ τό μισοσβυσμένο 
τζάκι, φέρνοντας τά σχήμα τού καπνού. Ή  λύπη της ή τον 
πάντα πολυ μεγάλη μέ τούς δύστυχους αυτούς που δέν είχαν 
χαμμια δουλειά. Τρέμανε από τό κρύο καί πέθαινον από πεί
να, και άμεσως άλλαζε τής φτωχικές καλύβες τους σέ θκυμα- 
σ τα μέγαρα γεματα απ δλα τά φανταστικά πλούτη.

Η Μυρτίλη,δχι λιγώτερον σπλαγχνική,πήγαινε πάντα στούς 
ανθρώπους που ζοΰν στην εξοχήν, που ΘρηνοΟνε μέσα στης κα 
λύβες τους όταν τό χαλάζι καί ή βροχή κατας-έλλουν τά γεν
νήματα τους που στήριζαν ολες τή ; ελπίδες τους, καί που 
όταν βλέπουν τή γυμνια καί τήν φτώχια που τούς περιμένει 
συλλογίζονται,αν δέν θά κάνανε πολύ φρόνιμα νάπουννά άφή- 
σουν τά παιδιά τους μέσα στό δάσος, μή έχοντες οΰτεμέ Τ1 
να τα θρέψουν ού'τε μέ τι νά τά ντύσουν, πάντα κατώρθωσε 
να τους δινγ θάρρος, συμβουλεύοντας αυτούς νά κάνουν λιτα
νείες για τα σπαρτα τους που πάντα άκουγόντουσαν.

Καί οσοι λίγες στιγμές πριν ήταν τόσον πολύ πτωχοί που 
δέν είχαν νά κάμουν ελεημοσύνην ού'τε στό μικρό πουλάκι που 
χτυπούσε στό γυαλί του παραθύρου τους, εύρύσκονταν πλού
σιοι χωρικοί μέ γεμάτες τής άποθήκές τους, ή ισχυροί βασι- 
ληάδες μέσα σε ολόχρυσα καί διαμαντόχτιστα παλάτια. Τήν 
Καρυσίνην οί πόνοι των. ερωτευμένων τήν συγκινοΟσαν πε
ρισσότερο απ’ όλα τ ’ άλλα· έκανε πιστές τής άπιστες, συγκι- 
νουσε τους φιλάργυρους γονείς ποϋ άρνιοϋνται νά δώσουν τήν

ευτυχία στά παιδιά του γιά λίγα χρήματα, καί οταν μά,| 
θαινε πώς ένας ζητιάνος αγάπαγε τήν κόρη του βασιληά τ£ν 
έκανε ώμορφο πρίγκηπα σαν τήν αυγήν που νά μπορή νά πά- 
ργ τήν αγάπην του.'Όπου άν εξακολουθούσε έτος, τό πράμα* 
δεν θάήτανε πλεΐα δυστυχία καί θλίψι σαυτόν τόν κόσμο.

Αυτό δεν άρεσε δμως διόλου σ’ ένα πολύ σκληρά μάγο ποθ 
είχε τά χειρότερα αισθήματα γιά δλους τούς άντρας καί γ,* 
δλες τής γυναίκες, μονάχα ή ιδέα πώς θά "παύε κάθε πό
νος και κάθε θλίψι στη γή του ήταν ανυπόφορη·

Ηταν λοιπον παρα πολυ θυμωμ.ίνος μέ τής έξοχες αύτέ' 
μοίρες, και αποφάσισε νά μ.ή τής άφήσν] στό έξής κατά τήν 

συνήθεια του νά κάνουν ευτυχισμένους τούς δυστυχισμένους. 
Καί τίποτε δέν του ήτανε ποιο εύκολο άπ’ αυτό εξ αιτίας τής 
μεγάλης αξίας που εί/εν.

Τής καλεσε λοιπον προστα του, καί έπειτα μέ υφος πολύ 
θυμωμένο τής είπε, πώς θά χάνανε γιά πολλούς αιώνας τήν 
μαγικήν τους δύναμι, πρόσθεσε ακόμη πώς σσήν εξουσία του 
ή'τονε νά τής κάνη νά γείνουν άγρια θηρία ή άψυχα πράγ
ματα, δηλαδη μαρμαρα, κορμοί άπό δέντρα, ποταμάκια ποϋ 
τρέχουν μέσ’ τά δάση, μά πώς άπό λύπη τή ;  έδινε τήν ά
δεια νά διαλέξουν τά πράγματα ποϋ θά "παιρνον τή φόρμα 
τους, ως ποϋ να πέραση ό καιρός τής τιμωρίας τους.

Ινανεις δεν μ,πορεί να φαντασθή τή λύπη ποϋ αίσθάνθηκαν 
ή καλές μοίρες ! ή τόση μεγάλη λύπη τους δέν ήτον πώς θά 
χαναν& τη δοςα του; και τα δικαιώματα τους, αυτό δέν τούς 
κόστισε και τοσο πολυ, να μη λαβαίνουνε μέρος στής γιορτές 
ποϋ έδιναν οι άλλες μοίρες μέσα στά δάση καί μέσα στά κα- 
τζφ ω τιττζ  παλατιζ, κεΤνο που τούς έθλιβε τοτο πολύ ττ)ν 
ψυχή ηταν πώς δέ; θά μποροΰσαν πλέον νά βοηθοΰν τούς δυ
στυχισμένους.

«Πώς ! συλλογίζονταν ή Άμπόντη, άντρες καί γυναίκες 
θα πεθαινουνε μεσα στα σπιτάκια τών χωριών άπό κρύο καί 
πείνα και δε θα μπορώ πειά νά τούς παρηγορήσω !» Ή  Μαρ- 
τιλη ελεγε·«Τι θα κάνουνε μεσα στης καλύβες τους οΐ χωριάτες 
οταν το χαλαζι και η βροχή θα σπάσουνε τ ’ ανθισμένα κλα
διά από τά δέντρα τους ; Πόσα μικρά παιδιά θά κλαίνε αφη
μένα μεσα στο δάσος, μη βλέποντας τήν κατασκότεινη νύχτα 
άλλο φώς, άπό τήν λάμπα ποϋ έχει ανάψει ή γυναίκα τοϋ 
δράκου ! Και η Καρυσίνη μέ τά δάκρυα στά μάτια έλεγε' 
«Πόσοι ερωτευμένοι θά ύποφέοουνε ! Τώρα ίολα-ί'ολα έμαθα 
πώς ενας δύστυχος τραγουδιστής στούς δρόμους πεθαίνει άπ’ 
άγάπη γιά τήν πριγκιπέσσα τής Τραπεζούντας. Αλλοίμονο 
λοιπόν δέν θά τήν κάμη ταίρι του ;»

Και οι τρεΐς καλές μοίρες λυπόντουσαν κατάκαρδα καί ύ- 
πεφεραν τους πονους ποϋ δεν θά μπορούσαν νά γιάνουν καί 
έχυναν τα δακρυα ποϋ δεν μπορούσαν νά στεγνώσουν.

Στο βάθος τής λύπης τους είχον μιά μικρή παρηγοριά. 
Είχαν την άδεια να ποϋν με ποιο σχήμα θά ζούσανε στό έξήί 
μαζη με τους ανθρώπους η καλωσυνη τους ίσως άν μπορούσαν 
νά επιτύχουνε στήν εκλογή, καί τότε θά βρίσκανε τρόπο καί 
παλι να παρηγορούνε τους δυστυχους, άν και δέν θά εί· 
χον πλέον τήν πρώτη ίσως δύναμι.

Αρχίσανε λοιπον νά συλλογίζωνται τί έπρεπε νά ζητήσουνε 
για να μπορούν νά βοηθοΰν τού; ανθρώπους. Ή  Άμπόντη, 
που παντα συλλογίζονταν τη δυστυχία τοϋ χωριςΰ, άπεφάσισε
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να ζητήση νά γείνη έτσι πλούσιος άνθρωπος ποϋ δίνει τήν έ- 
ρημοσύνη χωρίς νά συλλογίζεται, έπειτα πάλι φαντάζονταν 
Τά σβυστά τζακια, τά φτωχικά καί χωρίς σκεπάσματα άπε- 
ί,άσισε λοιπόν νά γείνη φλόγα ποϋ ζεσταίνει, καλό ζεστό κρεβ
άτι νά άναπαύονται οί κατακουρασμένοι εργάτες. Ή  Μυρ- 
τίλη συλλογίζονταν νά γείνη,ή βασίλισσα ποϋ θά έκανε πρίγ- 
χητας λαμπροστόλιστους δλους τούς χωριάτας που ήταν ντυ
μένοι μέ κουρέλια, ή αχτίνα φωτεινή ποϋ περνάει τά σύγνεφα 
·/] καλός ξυλοκόπος ποϋ ξαναφέρνει στήν καλύβα τά χαμένα 
παιδιά. Ή  Καρυσίνη, πάντα γιά νά είνε καλή γιά οσους άγα- 
πιοδντε, ευχαρίστως θά γίνονταν ή μιά καλή σύζυγος ποϋ 
δέν θά είχε άλλη σκέψι παρά τήν ευτυχία καί χαρά τοϋ άν- 
δρ* πΥΐς ή μιά δειλή καί ερωτευμένη αρραβωνιαστικιά.’Έπειτα  
άλλαι σκέψεις ή'ρχονναν στό νυϋ τους καί δέν ξέρανε τί νά 
διαλέξουν γιά νά έχουν περισσότερη δύναμι νά κάνουν τά καλό.

Ό  μάγος δμω; έχασε τήν υπομονή καί φώναζε.

— "Ε ! άκόμη δέν αποφασίσατε, τώρα τόσην ώρα συλλο- 
γίζεσθε καί εγώ δέν έχω καιρό νά χάνω τί θέλετε νά γείνετε, 
πρέπει γρήγορα νά τό ’πήτε.

’Ακόμη εγεινε μακριά σιωπή μά στό τέλος είπε ή Ά μ -  

πόντη ;
—  Ας γείνω τό κρασί ποϋ πίνουν στά κρασοπουλ^ά τών χ ω 

ρών ! γιατί καλλίτερα καί άπ’ τό ψωμί τής ελεημοσύνης, καί 
άπό τήν ζέστη τοϋ τζακιού καί άπ’ τήν άνάπαυσι στό μαλακό 
κρεβάτι, ή παρηγορήτρα (/.έθη δίνει ζωή στό κουρασμένο 
σδμα καί στή θλιμμένη καρδιά.

—  ’Ά ς  γείνω, είπεν ή Μυοτίλη, τό βιολί ένός βιολιστή ! 
Γιατί περισσότερο άπό τά λαμπρά ροϋχα, άπό τής φωτεινές 
άκτίδες ανάμεσα στά σύγνεφα, καί άπό τό γύρισμα τών 
παιδιών στή καλύβη, τό τραγούδι ποϋ κάνει νά ψαρεύουν καί 
οι δύστυχοι είνε παρηγορητικό.
?V— ”Ας γείνω, είπε καί ή Καρυσίνη, μιά ώμορφη ποϋ άνά-

μεσα στούς δρόμους δίνει φιλιά καί χαμόγελα στούς διαβά” 
τες, γιατί μέσα στήν ελεύθερη καί τρελλή άγάπη ό άνθρωπος 
ξεχνάει τήν άπελπισία εις τήν θλίψι τής ζωής.

Καί άπό τότε ή Άμπόντη γελάει μέσα στά ποτήρια τών 
χωρικών, καί ή Μυρτίλη δίνει ζωήν τού; γάμους τους κάτω 
άπό τά δένδρα στά δάση, καί είνε ευτυχισμένες άκόμη καί 
καλές μοίρες γιατί μποροΰν νά δίνουνε κάποια χαρά.

(Catulle Mandé») Ε ΐρήνη Χ ικ ο λ α ία ο υ

Ε Κ  Τ Ω Ν  ΙΑΜΒΩΝ ΚΑΙ Α Ν ΑΠ ΑΙΣΤΩ Ν TOT Κ, ΠΑΛΑΜΑ

Σ τη ς  ΠεντέΛης τό μ ά ργ αρο ν .
Ό  Χ ροσοκόμ η ς  ijror  
Ά γ α λ μ α  κα ι  τό σύμπ .Ιεγμα .  
Κ ρ α το ύ σ ε  τών Χ α ρ ίτ ω ν .

Σοφία ή πρώτη, ή ό εντερη ,
’Ομορφιά , Ά γ ά π η  ή τρίτη,
Κ α ί  οί τρεις  τών έ\αμ π ό ρ ιζ α ν . 
Σ ά ν  τόν άπ οσπ ρε ίτη ,

Κ ’ οί τρεΐς  των σ ά ν  ά π ίσ τ ε ν τ α  
Φ ά νταζαν  π α ραμ ύθ ια  
Ά Λ Χ  εΐσθ' εσε ίς ,  ώ Χ ά ρ ι τ ε ς ,  
Έ σ ε ΐ ς ,  ή μ ιά  ή Ά Ι ή θ ε ι α  !

Μ ίαν αύγή χε ιμ ω ν ιάτ ικη  
Π οϋ φορούσε κορώνα,
Τήν κ α τ α χ ν ιά ,  σ ά ν  όρ αμ α .  
Ε ίά α  τόν Π αρθενώ να

Ο  Δ A T  I Δ

Ή  έντόπωσις αΰτη άνταπεχρίνετο πληρέστατα μέ ταςιοεας του και 
μέ τό σΰνολον τοϋ χαρακτήρός του,'ινα μή άμφιβάλη τις περί τή ς  ειλι

κρίνειας του. Έ ν  τοϋτοις μ ετ  ’ ’ίσης ειλικρίνειας ώμολόγησε τήν άδολον 
χαράν,ήν έδοκίμαζεν έπί τ ή  ιδέα οτι πολύ προσεχώς θά έγίνετο πατήρ.

Αί επιστολής του μοί έδικαιολόγει τήν νέαν ταΰτην τών αισθημα- 
των του μεταβολήν, ή όημοσίευσις δέ μια; περικοπής τή ς  επιστολής 

*ντής δίδει πλήρη ιδέαν τής  νέας ψυχολογικής του καταστάσεως.

—  Θά σοΰ δμολογήσω, μοί έγραφεν,εν αίσθημα, τδ δποΐον -θά κρί- 
πολυ μέτριον, χωρίς δμως νά είναι τοιοΰτο. Δέν ημπορώ να συν

ηθίσω μέ τήν ιδέαν δ τι θά γηράσω, καί οτι θά ίδω τήν γυναίκα 

μου γραίαν. "Ητο καί είναι άκόμη τόσον ωραία, ωστε μόνη ή ιδέα 

τ°5 μαρασμού τής  καλλονής αύτής, μέ  κάμνει νά αίσθάνωμαι τήν 
*ντήν οδύνην, ήν ήσθάνθην εις τδ Λονδΐνον οταν μαζή ευρέθημεν εις 
ΐ ό Βρεττανικδν Μουσεϊον απέναντι τών μαρμάρων τής  τε λ ετ ή ς  τών

Π α ν α θ η ν α ί ω ν .  ΙΫαί έ γ ώ  δ ίδιο ς  ε ίξ εύ ρ ε ις  μ έ  π ό σ η ν  λ α τ ρ ε ία ν  ά π ε δ ό θ η ν  

ά π δ  τ ή ς  ν ε ό τ η τ ό ς  μ ο υ  ε ’ις π ε ρ ι π ο ί η σ ι ν  τ ο ϋ  σ ώ μ α τ ό ς  μ ο υ ,  π ό σ ο ν  κ α 

λ ώ ς  καί έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ ς  τ δ  ή σ κ η σ α ,  πόσον  υ π ή ρ ξ α  ε γ κ ρ α τ ή ς ,  ά γ ν ό ς , τ α 

κ τ ι κ ό ς ,  ϊν α  κ α τ α σ τ ή σ ω  έ μ α υ τ δ ν  ώ ς  οί α ρ χ α ίο ι  ά θ λ η τ α ί  : ώ ρ α ΐο ν  α κ  

θ ρ ώ π ι τ ο ν  ζ ΰ ύ Τ .  Δ έ ν  φ ο β ο ύ μ α ι  ο τ ι  θ ά  μ έ  ε ϊ ρ ω ν ε υ θ ή ς  διά  τ ή ν  ΰ π ε ρ η -  

φά νειάν μ ο υ  α υ τ ή ν .

Μεγαλαυχώμεν καί θεωροΰμεν τιμήν μας, δι ’ οσους κόπους καί 
φροντίδας καταβάλλομεν πρδς ένδυνάμωσιν τών πνευματικών μας δυ

νάμεων. Διατί νά μή θεωρήσω τιμήν μου οτι έζήτησα νά ενδυνα
μώσω τάς φυσικάς δυνάμεις μου ;
"Αλλά κατά τής  παρόδου τοϋ χρόνου θεραπεία δέν υπάρχει. Σ ή μ ε 
ρον μέ τά τριάντα πέντε μου ’έτη  δέν έχ ω  πλέον τήν εύκαμψίαν τήν 
άλλοτε, έχασα πλέον τά 'ίχνη  τών λεπτών , ελαστικών, θαυμάσιων 
σωματικών γραμμών, τάς όποιας τόσον τελείως άπέδωκαν ζωγράφοι 

τινές τοϋ δεκάτου πέμπτου αίώνος. Μετά δέκα έ τ η  ή Λαύρα καί εγώ 
θά εϊμεθα μόνον ή αποχρωματισμένη ε ’ικών τοϋ οτι είμεθα άλλοτε. 
’Ιδού διατί επιθυμώ σήμερον νά γείνω πατήρ δσον τδ έφοβούμην άλ

λοτε.  Εις τδ παιδί αύτδ τά δποίον θά άποκτήσωμεν θά άναζήσωμεν, 
θά άνανεώσωμεν, θά ΰπάρξωμεν ήμεΐς  αυτοί, δχι μόνον κατι τι άπδ 

τδ αιμά μας, άπδ τήν καρδιάν μας, άπδ τήν διάνοιάν μας, άλλ αύτή 

ή φυσική μας ίίπαρξις, αύτδ σχήμα , τδ άγνόν, τά μυστηριώδες, τδ δ
ποίον εις τάν άνθρωπον άντιποοσωπεύει τήν φυλήν, τής  όποιας τά εύ
θραυστον άτομόν μας άποτελεί στιγμήν μόνην παροδικήν, άντιπαρερ- 

χομένην τάχιστα. 'Ό ταν βλέπω εις τάν καθρέπτην μου τήν μορφήν 

μου, βλέπω τδν πατέρα μου, έξωραίσμένον ΰπδ τοϋ λεπτοϋ κάλλους 

τής  μητρός μου. Ό  υιός μου— διότι αισθάνομαι οτι θά έχ ω  υιόν— θά



Η ΕΦΗΜ ΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Μ αγικά  μ ισοδιάιρανο.
Τον έζωνε μ α γ ν ά δ ι
Σ τ  hr η,Ιιο ά γ ν ά ν τ  ια ,  y.’ ε . Ι ε γ ε ν
— 'Εγώ είμα ι  τό ση μ άδ ι.

Του ωραίου ποΰ δ ε ίχ ν ε ι  ά π ά μ α κ ρ α  
Σ την  π λ α τ ω σ ιά  του Ά π ε ί ρ ο υ .
Σ α ί  τ' άσ π ρ ο  στέρεο  μ ά ρ μ α ρ ο  
Σ ά ν  τόν  ά χ ν ά  τοΰ όνείρου ! —

Θ αύμα θαυμ άτω ν  μ έσα  του.
Σ αΛ εύει , ένώ κ ο ι μ ά τ α ι . ..
ΑδέΛμια μου, r à  πΛάσουμε  

Ν έα ν  θρησκείαν  ε . ίάτε  !

Ά σάΛ εντη ,  πανύψηλην  
Ά Λ ήθεια ,  έν α  π α ,Ιά τ ι  
Τω ν δ.Ιων γ ιά  δ.Ιους ! “Α γραστη  
θ ρ η σ κ ε ία  ποΰ νΛχη κάτ ι

ΠΛέον βαθ'υ απ '  τόν  *Ε ρ ω τ α .
Π\ό μ έ γ α  α π ’ τη θ υ σ ία ,
Κ α ί  κ ά τ ι  πΛέον α π έρ α ν το  
Κ ι  άπ' την 'Α θανασία  !

Σ Υ Ν Τ Α Γ Α Ι
Περιστέρια. Τα περιστέρι» ίνόσω είναι μικρά άποτιλοϋν έξαίρετον τρο

φήν. Το κρέας των είναι τρυφερόν, γευστικόν, λεπτόν, νόστιμον, έξαιρετιχώς 
δέ ευπεπτον, είναι ιδιαίτατα κατάλληλον δι’ άνχρρωννύοντας,’έχοντας άνάγχην 
τροφής δυναμωτιχής. Τά περιστέρια τρώγονται είς πασαν ώραν τού ’έτους, τό 
φθινοπωρον όμως χα’ι την άνοιξιν είναι Ιδίως γευστικά.

'Ο  διάσημος στρατάρχης τής Γαλλίας Mouchy διισχυρίζετο, δτι τό κρέας 
τοϋ περιστεριού ενέχει παρηγορητιχάς ιδιότητας. "Οταν τώ συνέδαινε δυστύ
χημα τι,διέτασσε τόν μάγειρόν του να τώ Ιτοιμάση διά τά γεύμα περιστέρια 
ψητά.

—  ΙΙαρετήρησα, ελεγεν, δτι άφοϋ φάγω δύο περιστέρια η θλίψις μοο με-

είμαι εγώ, έξωραΐσμένος άπό τήν λεπτήν χαί εύγενή ωραιότητα τής 
γυναικός μου. Επιθυμώ & υιός μου να είναι τι  καί τούτου ετι τ ε 

λειότερου. ’Επιθυμώ  ϊνα ούτος ένσαρχώση τό ζών ιδεώδες τών καλ

λιτεχνών όλων τών αιώνων. Ά φ  “του είξεύρω ότι θα αποκτήσω παι

δί, δεν φαντάζεσαι τί  επινοώ, όπως ή μήτηρ του περιβάλλεται άπό 
ο ,τ ι  ώραιότερον ΰπάρχη έν τω  κόσμω. Ά π δ  τή ς  δεκάτης πρωϊνής 

μένει εις τό έργαστήρεόν μου, οπού έ χ ω  τοποθετήσει πλησίον τών 
μαρμάρων, τά όποια γνωρίζεις τά ώραιότερα ανάγλυφα τή ς  αρχαίας 
τέχνης.

Ό  'Ε ρ μ ή ς  τή ς  ’Ολυμπίας,  οι έφιπποι του Φειδίου. Ό τ α ν  έξερχώ- 
μεθα, μεταβαίνομεν κ α τ ’ εΰθεΐαν εις τό Αοΰβρον. Τάς εσπέρας μας 

διερχόμεθα,άκούοντες ή  έκτελοϋντες εκλεκτά τεμάχια μεγάλων διδα
σκάλων του B eeth o v en ,  του Gluck, τοΰ S c h u m a n n ,  τα όποια εκείνη 

παίζει δΓ εμέ καί διά τό μικρόν μας με τήν περιπαθή έπισημότητα 
ήτις επισφραγίζει πάντοτε τό μουσικόν έργον της .  Άναγινώσκομεν 
στίχους τοΰ Ο ΰγκώ, τοϋ G au tier ,  τοΰ R o n s a rd ,  τοΰ V e h a k sp e a re  
καί τοΰ 'Ομήρου. Θέλω ώ σ τε ,ο ,τ ι  τό παιδί αύτό άντιληφθή δια τών 

αισθήσεων τής  μ η τ ρ ό ς τ ο υ ,  να αντιπροσωπεύη τας όψηλοτέρας καί 
ευγενεστέρας χορδάς τής  ζωής, αΐτινες να άποτυπώσουν τήν χάριν καί 
γοητείαν του είς τα μάτια του, είς τό μειδίαμά του. 0 ά  είνε εν ά
γαλμα ώραιον, τό όποιον έγώ θα έ χ ω  ζωογονήσει, ώς άλλος Π υγ- 
μαλίων.........

Ή  επιστολή αϋτη φέρει ήμερομηνίαν 9 Μαίουυ 1 891 .  Τήν  14ην 
ακριβώς μετά πέντε ήμέρας, ένώ ή Λαύρα Κλοπέ κατήρχετο τήν κλί-

τριάζεται πολύ. . <
Τά περιστέρια, τά όποια συνηθέστερον μεταχειρίζονται είς τήν μαγειρικήν, 

είναι τά τών ξύλινων περιστερεώνων. Τό κρέας των είναι λευχότερον χαί τρυ- 
φερώτερον άπό τοϋ τών άγριοπιριστερίων. Τά περιστέρια δεν τά σφάζουν 
ποτέ, α^λά τά πνίγουν. Τά χωρίζουν δέ εις δυο καθ’ δλον τό μήχός των.

Π εριστέρια ψ ητά .  Άφοΰ τά μαδήσετε, τά άδιάσετε και τά χαψαλίσσετε, 
περατε τά πόδια καί τάς πτέριδάς των διά τοϋ στήθους, ώς χάμνετε δΓ δλα 
τά πουλερικά, τά περιτυλίσσετε μέ φέτας λαρδί (πάχος χοίρινον), δένετε τα 
μέ σπάγγον χαί τά ρίπτετε είς τήν κατσαρόλαν μέ βούτυρον φρέσκον, ιί δυ
νατόν, νά δράσουν. ’Έπειτα λαδόνετε έξωθεν έν τειεάχιον χαρτί, θέτετε τό 
ήμισυ περιστέρι σας μέσα, τυλίσσουσα τό ποδαράχι, ώς χέρι ριπιδίου καί τά 
ψήνετε είς έσχάραν έπι σιγανής φωτιάς. Είκοσι λεπτά άρχουν διά ψήσιμον.

Περιστεράκια τηγανίτα. Τά καθαρίζετε, τά αδειάζετε, τά ζεματίζετε 
μέ βούτυρον, άσπρον κρασί, χρομμυδάχια, μαιαντανό, σκόρδο χαί αλατοπίπερο· 
Όταν πιουν τό ζουμί των είναι έτοιμα, τά άποσταλάζετε, τά αφήνετε νά 
κρυώσουν, χάμνετε χυλόν άσπρο κρασί άρετσίνατο χαί αλεύρι, βουτάτε είς 
τόν χυλόν χαί τά τηγανίζετε μέ δυνατήν φωτιάν.

Περιστέρια ένδυμένα. Τά καθαρίζετε χαί Ιτοιμάζετε ώς άνω. θ έ *χ τε  είς 
γύτρκν έν χολόν τεμάχιον βουτύρου, τό όξυ ένός λεμονιού, άλατοπίπερον χαί 
χαδουρτίσατε τά περιστέρια σας μέ αύτά. Τυλίξατέ τα τότε είς φέτας λαρδί 
χαί βράσατέ τα μέ χρεατοζωμόν.

Τά σερβίρετε χωρίζουσα τό έν άπό τά άλλο μέ τεμάχια άσταχοϋ ή γαρίδας 
ολοκλήρους χαί τά σκεπάζετε μέ αύγολέμονον, τά όποΐον δένετε χαλά χαί μέ 
ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Περιστέρια πανί. Τά Ιτοιμάζετε ώς άνω, άλλ’ άντί νά τά δέσητε τά 
κόπτετε άπό τήν ράχιν χατά μήκος χαί τά χτυπάτε ολίγον ώστε νά ισοπεδω
θούν. Τά αλατίζετε χαί πιπερόνετε. Κόπτετε είς κατσαρόλαν ολίγα χρομμυ
δάχια φέτες, προσθέτετε βούτυρον χαί έν φύλλον δάφνης χαί κοκκινίζετε χαλά 
τά περιστεράκια σας είς τήν σάλτσαν αύτήν. Όταν μισοψηθοΰν τά βγάζετε. 
Κτυπάτε τότε δύο χρόχους οδών, τά άναμιγνύετε είς τήν σάλτσαν χαί χύνετε 
τήν σάλτσάν σας είς τά περιστέρια είς τρόπον ώστε νά μουσχεφθοϋν χαλά. 
Έπιπάσσετε μέ γαλέταν χοπανισμένην χαί μέ μαϊντανό ψιλοκομμένο καί τά 
ψήνετε έπι τής έσχάρας είς’  σιγανήν φωτιάν. Τά σερβίρετε μέ φέτας λεμόνι.

Π εριστεράκι* πτερωτά. Τά Ιτοιμάζετε ώς τά πανέ. Ά λ λ ’ όταν θά τά 
ψήσετε επί τής έσχάρας, Ιτοιμάζετε φύλλα άσπρο χαρτί ώς μικρά ριπίδια, 
τόσα όσχ ήμίση περιστερίων έχετε.

Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α  μέ άρίστας συστάσεις δέχεται οίχοτρόφους έχ τοϋ Ιξωτε- 
μχοΰ χαί τών έπαρχιών μέχρι 14 έτών, μέ π.ριποίησιν έντε>ώ; μητρικήν χαί 
άντί μέτριας άμοιόής. Θα προγυμνάζωνται πρυιέτι άνευ ιδιαιτέρας αμοιβής 
εΐ, τήν ‘ Ελληνικήν χαί Γαλλικήν γλώσσαν. Συνιστάται θερμώς όπό τής Έ -  
φημιρίδος τών Κυριών, είς τήν διεύθυνσιν τής οποίας άς άπευθυνθώσιν οι 
βσυλόμενοι.

μαχα τοΰ εργαστηρίου τοϋ συζύγου τη ς ,  έγλύστρισε χαί ’έπεσε τόσον 

χαχά,ώστε τήν πτώσίν τη ς  έπηχολούθησε πρόωρος τοκετός τό γεννη- 
θέν μικρόν, ενεκεν ακριβώς τοϋ δυστυχήματος τούτου, κατέστη ραχι
τικόν, εν είδος νάνου μέ μεγάλην κεφαλήν, χωμένην μέσα εις τούς 
ώμους του, άτυχες ο’ίκτρωμα,τό όποιον δεν θα μεγαλώση είς τό όποιον 

δ πατήρ ΰπέστη τό φρικωδέστερον τών τραυμάτων, διότι πλήν τής  

τερατωδίας τοΰ τέκνου του,έμαθε παρά τοΰ ίατροΰ, ότι ή σύζυγός του 
ήτο αδύνατον νά γείνη μήτηρ χαί έκ δευτέρου.

♦ *

"Οταν έπανεϊ^ον τόν Κ λ ο π έ ,  τρία όλα έ τ η  είχον παρέλθει άπό τ ή ς .  
γεννήσεως τοϋ τέκνου του  τοΰ μικροΰ ’Αλβέρτου. Καθ’ όλον αύτό 
τό διάστημα δεν έλαβα τήν έλαχίστην εϊδησιν του. Τοΰτο δεν μέ έξ -  

έπληξε, διότι τόν είξευρα πολύ ολίγον δικτεθειμένον νά γράφη, ήννό- 

ουν δΓ άφ ’ ετέρου καί πόσον ΰπέφερεν έκ τής  καταστροφής αϋτής, 

μετά τόσας χιμαιρικός ελπίδας καί τόσα όνειρα διά τό παιδί αύτό.
’ Βλπιζον έν τούτοις ότι θά υπέφερεν, ώς ΰποφέρομεν όλοι διά δια- 
ψευσθεϊσαν ελπίδα, διά πόθον μή πραγματοποιηθέντα. Τόν είξευρα 

τόσον άκμαίον, τόσον ενεργητικόν, τόσον έρωτευμένον μέ τήν τέχνην 

του, ώστε έσκεπτόμην, ότι δεν θά όπάρχη οδύνη, οσον μεγάλη καί 
άν είναι, άπό τήν όποιαν δεν θά τόν απησχόλει μία μόνη ώρα δημι
ουργικής εργασίας.

Πόσον είχον άπατηθή εις τήν σκέψιν μου αυτήν μοΰ τό άπέδει- 
ξεν ή πρώτη μου έπίσχεψις είς τό μέγαρόν του,είς  τό θαυμάσιον αύτό 

άσυλον τ ή ς  εργασίας καί τών ρεμβασμών, τό χρυμμένον μέσα είς 
δροσερά δένδρα.

( ’Ακολουθεί)


