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Μ ΙΑ  γνωστή παροιμία λ έ γ ε ι : «Πές μ ου μέ ποιόν 
πηγαίνεις νά σου ’πώ ποιό ; ε ίσα ι» . Με τήν αυτήν 
βεβαιότητα ήμπορούμεν σήμερον νά λ.έγωμεν : «Πέ; 
μου πώς φορείς τό καπέλλο σου νά σου ’πώ ποιος 
είσαι». Δ ιότι και άπό τό φόρεμα του καπέλλου δύ- 
ναται κανείς να διάγνωση ασφαλώς τόν χαρακτήρα 
ένός ανθρώπου. Φαίνεται λοιπόν δτι δσοι τό φορούν 
ίσα είναι μεθοδικοί, ψύχραιμοι, σωφρονες, λογικοί. 
Ό σοι τό κατεβάζουν πρός τά  μάτια  είναι άνθρωποι 
μεγάλων σχεδίων, συγκεντρωμένοι εις έαυτοϋς. με
λετητικο ί, χάπως έγω ϊστα ί κα ί όχι τόσον εύθυ
μου χαρακτήρος, Ισως μάλιστα απαισιόδοξοι. Τό 
εναντίον συμβαίνει μέ τούς άφίνοντας ελεύθερον καί 
άποκεκαλυμμένον όλον τό μετωπον. Αυτοί είναι 
άνοικτόκαρδοι, αγαθοί, ειλικρινείς, ζωηροί, εύθυμοι. 
’Ολίγον στραβά φερόμενον τό καπέλλο δεικνύει άν
θρωπον ανεξαρτήτου χαρακτήρος, κάπως ματαιοδο- 
ζον καί έν μέοει κουτσαβακίζοντα. Λαμβανομένου 
λοιπόν ΰπ ’ όψει δτι τά  τρία τέταρτα τών Ρωμηών 
φορούν τό  κχπέλλ.ο τους στραβά, ιδού κα ί τό ποιόν 
τού εθνικού μας χαρακτήρας !

Σ Α Σ  ώμιλήσαμεν καί άλλοτε διά τά  ηλιόλουτρα. 
Αύτά λοιπόν τά  ηλιόλουτρα άπεδείχθη δτι είναι άπα- 
ραίτητα διά τήν υγείαν τού ανθρώπου. ’Ιδίως διά 
τούς άδυνάτους καί τούς έξηντλημένους σωματικώς 
συνιστώνται ώ ; πολύτιμα, κα ί είνε ίσως πράγματι 
πολυτιμότερα άπό τά  νερόλουτρα. ’Αλλά πώς γ ί 
νοντα ι, θά έρωτήσητε ; Ά πλούστατα  : Βγάζετε 
τά  ρούχα σας κα ί έξαπλόνεσθε έν άδαμιαία πεοιβολή 
στόν ήλιο εις μίαν γωνίαν τού δωματίου σας. Με
ταβάλλετε δμως συχνά θέσιν ώστε αί ακτίνες τού 
ήλιου νά περιλούουν όλα τά  μέρη τού σώματός σας. 
Μ·τά ολίγων ημερών το ιαύτην ήλιολουσιαν θά α ί-  
σθανθήτε τήν άνάγκην νά ντύνεσθε ελαφρότερα, τά 
εύκολα κρυολογήματα θά παύσουν, ή κυκλοφορία 
τού αίματος θ’ άποκατασταθή κανονικωτέρα κα ί 
τό σώμα Οά κατακλυσθή άπό δλην τήν υγείαν καί 
ολον τό σφρίγος, τό όποιον παρέχει ό ζωοδότης 
ή λ ιο ς .’Αλλά, κυρίαι άβρόλευκοι καί κύριοι κομψέυό· 
μενοι, δεν πρέπει νά φροντίζετε τόσον πολύ διά τήν 
λευκότητα τού δέρματός σας. Δ ιότι τά  ηλιόλουτρα 
θά σάς τό ψήσουν τό δέρμα, Οά σάς τό μαυρίσουν, 
θά σάς τό κοκκινίσουν, θ ά  σάς φέρουν δμως καί τήν 
υγείαν, τήν εύθυμίαν, τήν ζωήν.

Εμπρός, Ρωμηοί, τέτοιον ήλιο πού έχομεν εις τήν 
Ελλάδα είνε κρίμα νά  τόν άφήνωμεν άνεκμετάλ- 

λευτον !

Κ Α Ι μία σκέψις :
Ό τα ν  ενα παιδί άρχίσγι νά πλέντρ τόν λαιμό του

,ί
μόνο του, χωρίς νά τού τό ’πή ή μαμά του. ση- 
μείον ό’τ ι ήονισε τήν πρώτην έοωτοδουλειά του.

Καί μ ία άλλη :
Κάθε άνθρωπος ήξεύρει πολύ καλά πώς πρέπει νά 

| χρησιμοποιήση τό  χρήμα του ό άλλος.

• ·

ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ όντως παράδειγμα άφοσιωσεως 
ζωου πρός άνθρωπον ! Εις τό Παρίσι είχε γίνει 
άφαντος πρό ¿λ ίγω ν εβδομάδων μία κυρία Μπερ- 
τολέ, ή δ'ε αστυνομία, συλλαβούσα ΰπονοίας. διέο- 
ρηξε τήν Ούραν τού δωματίου τη ς καί είσελθούσα 
εύρεν αύτήν νεκράν έπί τής κλίνης της ΕΙχεν α ύ- 
τοκτονήσει μέ κάρβουνά. I Ιαραπλεύροις της έκάθητο 
μελαγχολικώς μ ία γα τ ίτσα , ή όποια ήτο ή μόνη 
σύντροφος τού βίου της άπό τήν ημέραν πού άπέ- 
θανεν ό σύζυγός τη ς. Το πιστόν ζώον ώρμησεν αμέ
σως κατά τών αστυφυλάκων, μή έπιτρεπον εις αυ
τούς νά πλησιάσουν, καί έδάγκασε ενα έξ αύτών εις 
τό χέρι καί ένα άλλον εις τήν κνήμην. Τόσον δέ 
είχεν έξαγριωθή, ώστε ήναγκάσθησαν νά τό πυροβο
λήσουν καί νά τό φονεύσουν. Ή  αύτοατονήσασα εί
χεν αφήσει παραπλεύρως της μίαν σημειωσιν ε ί ;  τήν 
όποιαν ϊλεγεν  δτ ι έν περιπτώσει καθ’ ήν ή γ α τ ί
τσα της έπέζη θά έτρέφετο δαπάναι; τής κληρονο
μιάς τη ς, άν δμως άπέθνησκε, θά τήν έβαναν καί 
αύτήν εις τό φέρετρόν τη ς . Καί ή τελευτα ία  επιθυ
μία της έξεπληρωθη !

*
• »

ΥΙΙΑΡΧΟΥΝ περίεργα παραδείγματα ανθρώ
πω ν, οι όποιοι κοιμώνται ελάχιστα καί δμως είνε 
υγιέστατο ι, ζούν δέ μέχρι βαθύτατου γήρατος. 'Α γ 
γλος τ ις  ιατρός λέγει δτι ένας πελάτης του έφθασε 
εις τό έβδομηκοστόν τρίτον έτος τής ηλικίας του, 
μολονότι ουδέποτε εις τήν ζωήν του έκοιμηθη π ε 
ρισσότερον άπό δέκα πέντε λεπτά  τό ήμιρονύκτιον ! 
Ό  στρατηγός Πεσεγκόν, εις δλας τάς μεγάλας έκ- 
στρατείας πού έλαβε μέρος, ουδέποτε έκοιμήθη 
περισσότερον άπό μίαν ώραν το ήμερονύκτιον. Ό  
περίφημος στρατηγός Έ λλ.ιοτ, ό υπερασπιστής 
τού Γιβραλτάρ, έκοιμάτο πάντοτε τέσσαρας ώρας. 
Ό  Φρειδερίκος ό Μέγας ήρκεϊτο εις πεντάωρον 
ύπνον. Ό  δέ δούξ τού Οϋέλλιγατον και ό Τζόν Ού- 
έσλυ εις έξάωρον. Έ κ τούτων λοιπόν φαίνεται δτι 
τό .τοσύκ  τού ύπνου δεν έξαρτάται άπό τήν ύ ιά ρ -  
χειά>' του καί δσοι δέν κοιμώνται πολύ, κάμνουν 
βαθύτιρον ύπνον άπό τούς άλλους.

■

• ·

Εις τάς εξετάσεις τού Πανεπιστημίου :
Ό  χαΟηγηζής : —  Τί γνώμην έχετε εις αυτό τό 

ζήτημα  ;
Ό  ν.τοψήφίος (σοβαρώς) : —  Τήν αύτήν μέ υμάς, 

κύριε καθηγητά.

• ·

Τ Α  Ε Μ Α Θ Α ΤΕ  λοιπόν ; Ή  φαλάκρα είνε κολ
λητική . Μεταδίδεται δέ εις τά κουρεία. Ά λ λ ’ επειδή 
οι πελάτα ι διαρκώς αλλάζουν κουρεία είνε δύσκολον 
νά έξακριβωθή ή αρχική πηγή τού μολύσματος εις 
έκάστην ειδικήν περίπτωσιν. Αυτά τουλάχιστον 
ισχυρίζεται ένας Γάλλος ιατρός. Ό σ τ ις  καί συνι- 
στά νά φυλαττωμεθά άπό τά  κουρεία.

•
* *

ΜΕΤΑΞΥ ύο νεόνυμφων τήν πρώτην έβδο- 
μάδα τώ ν γάμων τω ν :

Ή  αύζογοζ  (παραπονετικώς) : — Δέν είνε δυό 
μέρες πού έκάμαμε, Γιώργη. τόν γάμο μα; καί άρ
χισε; νά μέ μαλώνφς.

Καί έκείνος :
— Ναι. άλλά σκέψου πόσον έπερίμενα !

Μ ΙΑ  εύμορφη φωνή είναι κάτι τ ι πού όλοι μας 
έπιθυμούμεν ν ’ άποκτήσωμεν, δσοι δέ είναι πεπροι- 
κισμένοι διά— τοιαύτης πρέπει νά τήν διατηρούν 
μετά  προσοχής. Μία γλυκεία  φωνή, μ ία ισχυρά 
φωνή, μία διαυγής, καθαρά καί ήχηρά φωνή. είτε 
εις το τραγούδε, είτε εις τήν ουνδιάλεξιν.· είτε ε ί; 
τήν έκφώνησιν λόγων έχει άνεκτιμητον άςίαν. "Εν 
έκ τώ ν μέσων διά τών όποιων διατηρείται καί βελ- 
τιούτα ι ή φωνή είναι ή περιποιησι; τώ ν όδόντων, 
τού λάρυγγος καί τών πνευμονών. Ό σοι είναι πε- 
προικισμένοι δι’ ωραίας φωνής πρέπει νά κάμνουν 
τήν αύτήν δ ία ιταν τήν όποιαν— συγγνώμην διά^τήν 
παρομοίωσιν.-—καί ε ί; ’ίππος άπό τούς λαμβάνον- 
τας μέρος ε ί :  τούς ιπποδρομικούς αγώνας. Πρέπει 
νά κοιμώνται έννέα ώρας καί νά μή κουραζωνται 
καθόλου,·— ευτυχείς δσοι ήμπορούν νά τό κάμνουν ! 
Δέν πρέπει νά παραγεμίζουν τό στομάχι τους καί 
οφείλουν νά προφυλάσσωνται άπό τά  κρυολογήματα. 
Αυτά τουλάχιστον συμβουλεύουν οι ύγιιινολόγοι 
τής Ευρώπης.

*

• ·

II Ε Ρ12Τ Η Σ ΙΣ  ΜΑΣ
Ε ί; τήν πρωτην μα ; «Δ ιατ ί οι Ρωμαίοι άπεκά- 

λεσαν τήν Σελήνην Ι Ί ύ ζ ρ α π  μάς έστάλησαν απαν
τήσεις πολλαί καί διάφοροι, ά λλά  καμμία έπι-
τυχής. Ό  Βασι.Ιεύς τώι· ΒΊαχώ>· άπαντά  : «Δ ιότι 
ένόμιζον δτ ι έχάνετο ένα τούς περιγελάσν) δτ ι δέν 
θά έπιστρέψγι πλέον·. Ό  Ά ποχρηάτ ικο ι; Μ ασχαρας  
Β. Α : »Δ ιότι τήν έθεώρησαν ώ ; γυνα ίκα έκ τού 
γυναικείου ονόματος τη ς » . Ό  κ. Σ. Σ. Βουτσινάς 
μάς αποστέλλει ένα είδος μακρά; αστρονομικής άνα- 
7,ύσεως, τήν οποίαν παραπέμπομεν ε ί; τ ό ν . . . . κ .  
Α ίγ ινήτην διά τά  περαιτέρω. ’Ο κ. Σταμ. Σιγάλας 
φρονεί οτι τό ρωμαϊκόν έπιθετον τής Σελήνης οφεί
λετα ι « ε ί;  τάς αιφνίδιας εξαφανίσεις τη ; άπό τού 
ουρανού ένεκα τών έκλείψεων«. Ό  δε Τάχης  άπαντά 
εύφυώ ; : Α γνοώ , διότι έγώ καθε άλλο τήν θεωρώ ή 
ψεύτραν, άφού τή  βοήθεια αυτής έπιασα τήν έρω- 
μένην μου μ έ . . . . ε ν α  άλλον» ! Καί άλλοι διαφο- 
ροτρόπως.

Ή  αληθής έ» τούτο ι; άπάντησι;— καί θά έδοκι- 
μάζετο ή λατινομάθεια τών άναγνωστών μα ; ε ί; 
αύτήν, είναι :

• Οί Ρωμαίοι είχον παρατηρήσει οτι δταν ή σε
λήνη αύξάνη, προσλαμβάνει τό σχήμα ένός Ο, 
πρώτου γράμματος τού ρήματος ΠοΟΓββΟΟΓΟ. έλατ- 
τούσθαι, καί δταν σμικρύνν). προσλαμβάνει τό σχήμα 
ένός Ο, πρώτου γράμματος τού ρήματος Οΐ’βδΟβΓΘ, 
ήγουν αύξάνειν. Έ κ τούτου λοιπόν άπεκλήθη Ψεύ- 
τοα. διότι κα τ’ άμφοτέρας τάς φάσεις της ψεύδεται 
μέ τό σχήμα πού λαμβάνει.

* *

Έ λπίζομεν δμως νά μάς σταλούν έπ ιτυχείς άπαν- 
τήσεις ε ί ;  τή ν άκόλουθον έρωτησιν :

«Πώς ήμπορούμεν ν ’ άνάψο'μεν φωτιά  μέ ένα 
κομμάτι π ά γ ο υ ;>

Βραβείον θά δοθή, ό «Κος Πρόεδρος· τού Βώκου.

ο βιολιστής

Μή ήξεύρων τ ί  νά κάμω είσήλθον τό παρελθόν 
έτος ε ί; τό Ίπποδρόμιον τών Ή λυσίων Πεδίων. Ή  
παράστασις έπροχώρει μετά κόπου, οίονεί πνιγομένη 
άπό τήν θερμήν καί πνιγηράν σκόνην έν μεσω τής 
όποιας ηθοποιοί καί Οεαταί έξ ίσου κάθιδροι καί 
όμοίω; κουρασμένοι έφαίνοντο νυστάζοντες. Μετά 
ήμίσειαν ώραν το ιαύτη ; ά νία ; είχον τελείως αηδιά
σει καί ήμην έτοιμο; ν’ άναχωρήσω δταν οί μίμοι 
(κλάουν) Χέμπκελ έπήδησαν έντός τή ς κονίστρας.

Ή  παντομίμα ήρχισε κα ί έγώ έμεινα ε ί ;  τήν 
πολυθρόναν μου υπνωτιζόμενος ΰπό θεάματος τό 
όποιον όχι μόνον μέ διασκεδάζει, άλλά καί μέ συγ- 
κ ινεί παραδόξως.

κ υ β ια κ α τ ικ η

Οί μίμοι οΰτοι έχουν κάτι τ ι  τό παράδοξον και 
φανταστικόν. Ή  σιωπή τω ν φαίνεται μυστηριώδη; 
μέ τά  έπ ιληπτικά  έκεΐνχ κινήματα, μέ τήν φυσιο
γνωμίαν των ή τ ι ;  φαίνεται τοσούτον μάλλον διαβο
λική , καθ’ οσον αϋτη μένει άπαθής ένώ τό σώμα 
έκτελεί έπικίνδυνα πηδήματα, περίστροφά; καί στά
σεις άπροσδοκήτονς. Αί πουδιχρισμένχι έκείναι καί 
κάτοχροι κεφαλαί ποοσηρμοσμέναι ε ί; δαιμονισμένα 
σώματα φθανουσι τό ιδεώδες τού φανταστικού.

Οί τέσσαρες μίμοι έπλήρουν, τέλος πάντων, τήν 
κονίστραν μέ τά διαβολικά αυτών πηδήματα Έ -  
Οραυσαν άλληλοδιαδόχως έπί τών κεφαλών των όλα 
τά όργανα άτινα  έκράτουν άνά χείρας, έπέξαταν τά 
τύμπανα, έξετέλεσαν τό Οανάσιμον πήδημα έπί 
ένός μουσικού οργάνου, έκοουσαν τά τύμπανα διά 
τών ποδών· έραβδισθησαν, ερραπίσθησαν, έξεστόμισαν 
χονδροειδείς άστειότητας, έθραυσαν, έσχυσαν . . . .  
Ό τα ν  ίδούι εις έκ τούτων πηδά έπί μιάς φιάλης 
κείμενης έπί τής τραπεζης καί άρχίζει σοβαρώς νά 
παίζγ, τό βιολί του.

Οί σύντροφοί του σχηματίζουν άμέσως κύκλον 
περί αυτόν καί μέ χονδροειδείς έκφράσεις θαυμασμού 
καί μέ γελοίας στάσεις προκαλούν τόν γέλω τα  τού 
ακροατηρίου.

Ό  μίμος έπαιξε τόν «Ρεμβασμόν» τού Σούμαν 
κχί ή θαυμασία αϋτη σύνθεσις είχεν έκτελεσθή μέ 
τόσον αίσθημα άφελεία; έν τή  μελωδία, μέ τόσην 
μουσικήν μάθησιν ώστε δέν ήμπόρεσκ νά κρατήσω 
κίνημα έκπλήξεως. Παρετήρησα μετά προσοχή; τόν 
πα ίζοντα . Μέ τού ; πόδας σπασμωδικώ; στηριζομέ- 
νους έπί τής φ ιάλη ; όπως κρατεί τήν ισορροπίαν, μέ 
τά ; νευρώδους κνήμας τόσον πολύ τετααένας ώστε 
έφαίνοντο ότι θά θοαυσθούν, ιύ  τό καχεκτικόν σώμα 
του χανόμενον μέσα εις τό πλατύ φαιόχρουν φράκο 
του, μέ τήν πούδραν τού προσώπου του καθυγρον έκ 
τού ίδρώτος. ό ατυχής διάβολο; μοΰ έκαμε τήν 
έντύπωσιν φανταστικού τινο; προσώπου τού Ό φφμαν. 
Τό βλέμμα του δέν ήτο ούτε εύχαρι. ούτε κω μ ι
κόν. "Εντρομον, κατηφές, φο>τοβόλον. έπλανάτο γύρω 
μέ μιαν έκφρασιν τρέλλα ; χωρίς νά βλέπη, χωρίς νά 
διαχρινν) τίποτε. Ή το  σχεδόν -ρομερόν. Τό βλέμμα 
τούτο μέ έπληξεν ε ί ;  τήν καρδίαν. μού έφαίνετο δτι 
μού ήτο γνωστόν καί δτι καί άλλοτε έδοκίμασα τήν 
επήρειαν του. ’Αλλά πού καί πώς ;

Προσεπάθησχ νά ένθυμηθώ τά χαρακτηριστικά 
τού μίμου, προσεπάθησχ νά μαντεύσω τό αίνιγμα 
τής Σφιγγός ταύτης, τής όποιας μόνον τό βλέμμα 
έ ζ η .. . . . .Ά λ λ ’ ήτο αδύνατον Η ξανθή περούκα του,
ό ψευδή; τού προσώπου του χρωματισμός, ό ψευδή; 
τεράστιο; μύσταξ του μέ ήαποδιζον. Καί δμως ήμην 
βέβαιο; δτι είχα ϊδει το βλέμμα εκείνο κάπου άλ- 
λού. Ά κ τ ί ;  φωτός διε’7αμψε τέλος ε ί;  τήν διάνοιαν 
μου. *1) μίμος έκείνος, ό κυρτωμένος έπί τής φ ιά 
λη ς,'ή το  αυτός να ι, ό Πέτρος Μορώ, ό φίλο; μου, 
περί τού όποίου είχα ν’ ακούσω άπό πεντε ετών. 
Τόν είχα συναντήσν) άλλοτε ε ί; ενα γεύμα καλλι
τεχνών. όπου μάς τόν είχε συστήσει ενα; γ λύπ τη ; 
ώς «λαμπρόν νέον». Καί πράγματι ό λαμπρός εκεί
νος νέος δστις περί ούδενό; αμφέβαλλε. κατέκτησεν 
άμέσως τήν συμπάθειαν μου μέ τό αφελές ϋφο; του, 
μέ τήν συστολήν εκείνην ή τ ις  τόν διε’κρινε.

Μολονότι ήτο μόλις είκοσι πέντε έτών, είχεν έν 
τούτο ι; τό χρανίον φαλακρόν ώ ; γέροντος μοναχού, 
καί α ΐ ολίγα ι ένχπομένουσχι τρίχες ήσαν φαιαί. 
Ύ πό  τά ; αγροίκου; αυτού κινήσει; τό πρόσωπον 
του μού έφαίνετο χουρασμένον και πάσχον έμαν- 
τευσα. έν αύτώ τραυματίαν τού βίου καί α ί συμπά- 
θειαί μου πάσχι έκλιναν υπέρ αυτού.

Ε ί; τά έπιδορπια εκείνου τού νεύματος εϊμεθα 
πλέον φίλοι και τήν έπομένην εν τώ  μικρώ δωματιω 
του, όπου μέ παρεκαλεσε νά μεταοώ, μού όιηγήθη 
τήν Ιστορίαν του.

Ή το  υιό ; ένός έμπορου σιδηρικών, δστις είχεν

έλθει έκ τής έπαρχίας του πτωχός ε ί; Παρισίους.
Α ί υποθέσει; έπήγαινον κακά κατ’ άρχάς. Χωρίς 
μόρφωσιν. χωρίς σχέσεις, χωρίς προστασίαν δ Μορώ 
είχε χ*σει δίς δλην τήν μικράν περιουσίαν του καθ’ 
ήν στιγμήν ένόμιζεν δτι θά έ^ίνετο πλούσιος. Τήν 
τ ;ίτη ν  φοράν κατώρθωσε νά ζή  καλώς καί άποκχ- 
τεστάθη ε ί ;  τή ν όδόν Α γ ία ;  Μαργαρίτας, ε ί ;  τόν 
στενόν εκείνον σκοτεινόν και υγρόν δρομίσκον δστις 
κε ίτα ι πλαγίω ς τού προαστείου τού Ά γ ιου  ’Α ντω
νίου. Ό  Πέτρος έγεννήθη έκεί καί έκεϊ κατώκει 
καθ’ ήν ημέραν τόν έπεσκέφθην.

Ό  αδελφός του—κατά  τέσσαρα έτη μεγαλείτερος 
χυτού—μέ πλατύτατον θώρακα, μέ άθλητικού; 
βραχίονας νεαρός έτι έκράτει εις χείρας τά  εργα
λεία  τού σιδηρουργού. Ό  Πέτρος καχεκτιχός κχί 
ισχνός δέν άπεμακρύνθη άπό τήν μητέρα του ήτις 
έτρεφε μεγαλην δΓ αύτόν ά γά π η ν  ούδεμίαν ο^τος 
έδείκνυε κλίσιν διά τό έπάγγελμα τού πατρός του. 
ΙΙοία άρα γε μυστηριώδης επήρεια, ποία έμφυτος 
ψυχολογική έπίδρασις έγέννησαν έν τή  καρδία τού 
νεανίου τού άνατραφέντο; μεταξύ τών ρινισμάτων 
τού σιδήρου, άπό γονείς άγραμμάτους, τό άκατά- 
σχετον διά τήν μουσικήν πάθος ; Είνε μυστήριον 
ψυχολογικόν. Τό μόνον βέβαιον είνε δτι έπταετής, 
έξετέλει τ ά ; δυσκολωτέρας συνθέσεις καί έννεαετή; 
συνεθεσε μουσικόν τεμάχιον διά τήν έορτήν τής μη- 
τρός του τό όποιον έπαιξεν έπί παλαιού σπασμένου 
κλειδοκύμβαλού.

Ή  καρδία τής άγαθής γυναικός συνεκινήθη άκού- 
ουσα παίζοντα τόν μικρόν της, ά λλ ’ 6 πατήρ Μορώ 
έτρεφεν όλιγωτέοαν άγάπην πρό; τάς συναυλίας, καί 
έκτοτε βίαια πάλη ήρξατο μεταξύ τού μουσικού, 
τ ή ; μητρός κα ί τού πατράς. πάλη  καθημερινή, τρο
μερά, άγρια. Ή  νίκη έκλινε πρός τό μέρος τή ; μη
τρός ή τ ις  οΰδέν μέν ήννόει έκ τής μουσικής, ά λλ ’ 
έκλαιεν άκούουσα τόν υίόν της νά πα ίζή  βιολί, τό 
όποιον έμαθε μόνος.

Ά πό  άγάπην ή έξ α νάγκη ; ό γηραιός έμπορος 
ώφειλε νά ύποκύψη όπως προσλάβη εις τόν υίόν του 
διδάσκαλον μουσικής καί τοιούτον έξέλεξε τόν όργα- 
νοπαίκτην τής συνοικίας, δστις έπαιζεν ε ί; τούς χο
ρούς τού προαστείου.

Τό ίπόμενον ετος ό νεανία ; έγένετο δεκτός εις τό 
’Ωδείον τών ΙΙαρισίων, δπου έλαβε τό δεύτερον βρα
βείον και έμελλε νά προβιβασθή δτε άπέθανεν ή μή- 
τηρ του.

Τό κτύπημα ήτο τοσούτον σφοδρόν ώστε ό άσθε- 
νικός καί ισχνός νεανίας έπεσε κλινήρης έκ τυφοει
δούς πυρετού.

Μόλις Οεραπευθείς έλαβε παρά τού πατρός του 
τήν άπαισίαν αγγελίαν δτι ό χρόνο; τής οκνηρίας 
του είχε παρέλθει καί δτι ώφειλε νά έργασθή πλη 
σίον τού αδελφού του.

Χ ω ιίς ν ’ άπαντήστ, ήρχισε νά έργαζηται. άλλ’ ήτο 
τοσούτον άπειρος έργάτης, έπραττε τόσα σφάλματα, 
ώστε ό Μορώ, άνήρ αγαθός κατά βάθος καί άγαπών 
τόν υίόν του, τού έπέτρεπεν ολίγον κα τ’ ολίγον νά 
έπαναλαβη τά ; μουσικά; του μελέτα ;, προσποιούμε
νο ; ούχ_’ ήττον οτι αγνοεί τή ν το ιαύτην άσχολίαν του.

Ό  καλλιτέχνης έζη, άλλ’ ό άνθρωπος έπασχ; 
φρικτά.

Ό  αδελφός του, ¿στις είργάζετο ολην τήν ημέραν, 
οστι; έκαίετο πλησίον τής πυράς καί έκοπίαζε κτυ- 
πών τόν πεπυρακτωμένον σίδηρον, έμέμφετο κττ,νω- 
Λώ; τον μικρόν μουσικόν μέ τά  κατάλευκα χερ.α •'-αί

τούτο δίήρκει 
ίΐτησε παν-

διηγήθη τόν βίον του τό μαρτύριον τού 
ήδη άπό τεσσάρων έτών. Ό  ατυχής έζή 
τοιοτρόπως ν ’ άπαλλαγή τούτου, νά δίδγι μαθήματα 
μουσικής, νά προσληφθή εις ορχήστραν, νά άντι- 
γράφγι μουσικήν, άλλ ’ δλαι α ί  Ούραι ήσαν κλεισταί 
δ ι’ αυτόν. Καί δμως ήτο μεγάλη καί λαμπρά καλλι
τεχνική φύσις, ό νευρικός ούτος νεανίας δστις έσυ- 
νείθιζε νά φιλή τό γύψινον έκμαγεΐον τού Μπετόβεν. 
και οϋτινος ή καρδία έπαλλεν ώς μελψδική Α ίολία. 
άρπα άπό μουσικά; συγκινήσεις.

Μετά πολλά ; προσπάθειας έπέτυχε νά προσληφθή 
ώ ; προγυμναστής ε ί ;  έν Κ ολέγ ιο · ' Μουσικόν, δταν 
μετ’ ού πολύ έξηφανίσθη χωρίς νά είδοποιήσν) κανένα, 
χωρίς κανείς νά γνωρίζν) πού μετέβη. ^

Ά π ό  μερικά; φράσεις α ϊτ ινες πρό ολίγου χρόνου 
τού διέφυγον ήδυνήθην νά έννοήσω δτι γυνή τ ις  θά 
είχε καταλάβει σπουδαίαν έν τή  ζωή του θέσιν, και 
δ τ ι τρομερόν πάθος είχε καταλάβει τήν καρδίαν ή τ ις  
τοσούτον είχε βασανισθή- πάθος £χ«ρι, άσκοπον. 
άπελπ ι.

Έ ξηθανίοθη, έφυγε, κουρασμένος άπό τάς τα π ε ι
νώσεις, τά  σκώμματα, τάς λύπας, έχάθη χωρίς ν’ 
άφήσγι κανέν ίχνος, δπως λησμονηθή άκόμη και 
παρ’ έκείνων ο ΐτ ινε ; τόν ήγάπησαν.

Ό ρθιος έπί τής φιάλης, γελοίος έν τή  παραδόξω 
ένδυμασία του, ό Πέτρος Μορώ έπαιζε διαρκώς, 
πλανών τούς θολούς κοιλωμένους οφθαλμούς του ε ί; 
τό άπειρον.

(Μ ι* το ύ  Γ α λλ ικ ο ύ )

"ό

ΟΠΤΙΚΑΙ ΑΠΑΤΑ1

έστέναζε διότι κοπιάζουν αυτό ; καί ό πατήρ του 
δπως τρέφουν ενα κηφήνα. Ό  Πέτρος έγείρετο συχ
νότατα έκ τή ; τραπεζης κατέρυθρος έκ τής ταπει- 
νώσεω; καί έπήγαινεν δπως ζητήσγ, άπό τδ άγαπη- 
τόν του βιολίον τήν παραμυθίαν όλων τών βασάνων 
του. Ά λ λά  τότε ό κτύπος τού άκμονος, δυνατός, 
ηχηρός, αμείλ ικτο :, διεισδύων διά τού τοίχου, εισ
ερχόμενο^ διά τών χαοαγμώ» τών θυρών καί παρα
θύρων ήμπδδιζε νά άκουσθώσιν αί μαγικα ι με7.ωδ·.αι 
του "Αν δέ ούτος περιέμενε τδ εσπέρας ή τήν νύκτα 
δπω ; σύνθεση μουσικήν, ό άδε/.φος του όστις έςυπνα 
'ενωρίς, έφωνχζε μχνιωδώ; νά σιωπήσ/ι καί νά άφή- 
σ·(ΐ νά κοιμηθώσι τουλάχιστον ολίγον «οί βλάκες 

1 έκείνοι ο ίτ ινε ; τόν έτρεφον·. Ό τα ν  ό νεανία ; μού

Θά έστοιχιματίζατε βεβαίως δτι, τό γοτθικόν τό - 
ξον τό όποιον παριστά ή παρακείμενη είκών τετμη 
μένον ύπό καθέτου λωρίδος, δέν tivi συμμετρικόν

άλλά  χαμηλό- 
τερον πρός τό 
βραχύτερον μέ
ρος. Λανθάνε- 
σθε όμως και 
μ ία συμπλήρω- 
σις τού ύπό τής 
λωρίδος άποκρυ· 
πτομένου μέρους 
Οά σάς πείστι δτι 
είνε συμμετρι- 
κώτατον καί δτι 
τά  δύο τμήμα
τα  αϋτού ένούν-

τα ι εις τήν αύτήν κορυφήν, τό όποιον προηγουμένως 
σάς έφαίνετο άπίστευτονΕίνε τούτο μία όπτικη 
άπατη , τήν όποιαν άς άφήσωμεν άνευ έξηγήσεως διά 
νά πκραθέσωμεν μίαν άλλην νοστιμωτεραν.

Δέν Οά σάς ήρχετο 
αναμφίβολο»; ποτέ ή -ο·.? *W._ J  _
ιδέα νά συγκρίνετε 
τό ϋψος τού ντουλα
πιού τ ή ; δεντέρας 
είκόνος μέ τό ϋψος 
τού περιέχοντος α υ 
τό δωματίου. Είνε 
άλλως τε φυσικόν νά 
είνε τό δωμάτιον ύ- 
ψηλότερον άπό τό 
ντουλάπι καίή είκών 
μας δέν δίδει καμ- 
μίαν ΰποψίανέπί τή ; 
φυσικότητος ταύτης.
Καί ομω; άν μετρή
σετε τό ύψος ά.8 καί τό γ « ϊ Οά τά  εϋρετε ακριβώς 
ίσα. Καί δμως ή είκών είνε κανονική, δπως δηλ. 
απα ιτε ί ή ζωγραφική τέχνη , ή οποία, καθώς βλε- 
πετε. μεταχειρίζεται τήν απάτην διά νά έπιτύχη 
τήν φυσικότητα.
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Πήγαμε τέλος. Κ υττάζω μέ τό γυαλ ί στό βυθό· [ 
πουθενά τό γιούσουρι- φέρνω μια βόλτα, δυό, τρείς. 
τίποτα* Μήπως βρίσκεται στα  λόγια των γερόντων ί 
μα ; μόνον τό στοιχειό συλλογίζομαι. Ά ρχισε νά με 
πιάνφ απελπισία . Μια απελπισία παράξενη. Τόσα 
χρόνια τό άνάστενα στή φαντασία μου, τό Ιβλεπα ι 
γιγαντωμένο έμπρός μου. έπάλεβα μαζί του, 
¿θριάμβευα καί τόρα νά βγαίνουν ολα ψέματα* 
δεν ήμπορούσα νά τό υποφέρω. Κάπου έπρεπε 
νά ύπάρχγι, κάπου νά τό συναντήσω θέλεις κάτω 
στους βυθούς, θέλεις πέρα βτ'άκρογιάλι, θέλει; 
άπάνω στά σύγνεφα έστω. Νά τό συναντήσω, 
νά μετρηθώ μαζί του και άς με καταλύσγ. "Ας 
κρεμασθοϋν και τα  δικά μου κόκκαλα, τρόπαιον 
θλιβερό άπάνω του, όπως καί τών άλλων παλα 
βών. "Οχι όμως νά μήν τό γνωρίσω ποτέ στή 
ζωή μου. Τότε γ ια τ ί έζησα τόσον καιρό, γ ια τ ί 
έγινα εικοσάχρονος, γ ια τ ί Ιμαθα τήν θάλασσα, 
γ ιατίάνασκαλισα τούς βυθούς ; Μόνον γ ιά  τό 
καρβέλι- όπως έλεγεν ό καπετάν Στραπάτσος.

—  Τραβάτε γ ιά  τό λιμάνι, τραβάτε νά 
πιούμε καί καμμια* είπεν ό καπετάνιος βαριε- 
στισμένος- οι γερόντοι λεν·, κάποτε καί παρα
μύθια.

Κρύος ίδρωτας μ' έπήρε. Ά ρχισαν νά θολώ
νουν τά  μάτια  μου.

—  Στό θεό σου, καπετάνιε, τού λέγω- έχε 
υπομονή. Νά φέρουμε μιά βόλτα παλι.

Ο ύτ'έκεϊνο; όμως ούτε οί λαμνοσκώποι άκουαν.
Τό κα ΐκ ι εγύρισε κ' έφευγε γ ιά  τό λιμάνι βα- 
ριεστισμένο κ’ ϊκεΐνο. ’Εγώ κρεμασμένος άπό τήν 
κουπαστή δεν έπαυα νά κυττάζω  ζερβάδεζα, μέ 
καρδιοχτύπι μεγάλο σάν νά ζητούσα τά κόκκαλα 
τής ¡/ανας μου. Μ άταια όμως. Τό νερό πρασινο
γάλαζος αιθέρας ακίνητος έφτανε ώς κάτω στόν 
πυθμένα καί μού έδειχνε ξερά τά  φύκια, δχθους 
εδώ απόκρημνους, έκεϊ άμμόστρωτες άπλωσες 
σουφρωμένες, ζεστές, τών νεράιδων κοεββάτια 
μαλθακά καί άπάρθενα. Τό γιούσουρι όμως όχι· | 
τίποτε σημάδι γ ιά  τ ’ ονειρεμένο μου δενδοί.

Καί ή μεση μου κομμένη άπό τό σκύψιμο έπονούσι j  

φριχτά. Έ λεγα  ν ’ άφίσω τό γυαλ ί καί νά ξαπλωθώ 
στό κατάστρωμα. Μά τήν ίδια στιγμή θολό σύγνεφο 
ίσκιωσεν εμπρός μου, πισω έμεινε σάν νά διαβηκε 
φαλαινα.

— Σ τόπ ! φωνάζω- σταθήτε !
Στάθηκε τό καΐκι έγύρισε πισω στά νερά του καί | 

είδαμε όλ.οι πελώριο δέντρο σάν χιλιόχρονη βενκνιδιά 
νά κάθεται στόν πάγκο. Δέν ήταν λοιπόν ψέμα δέν 
ήταν παραμύθι. Ντύνομαι γοργά, πέρνω τό λάζο 
στή ζώση μου, ένα τσεκούρι στό χερι καί βουτώ 
κατω . Μά καθώς έσήκωσα τά  μάτια  αου επάνω του 
σύγκρυο μ’ έπιασε. Καλά τό έλεγον οί γέροντες μας. 
Τι ό διπιθαμος άράπης ! τ ί Γοργόνα καί τ ι  Ά ρ ι-  
στος ! Τούτο είνε τό θαύμασμα. Οί ρίζες του μελα
ψές, λεπιδοντυμένες, έσφιγγαν Βριάρεως χέρια τό 
μαρμαρο, έμπαιναν στις σχισμάδες του, έβύζαιναν 
τούς μαστούς, άγκαλιαζαν τ ’ αγκωνάρια, ίγά τζω - 
ναν τ ις  ποδιές του ένα σώμα θαρρείς και μιά δύνα
μη ακαταγώνιστη . 'Επάνω ορθοκάθεδοος ό κορμός, 
άρκουδοντυμενος.μ’ε ρόζους εδώ κ ' έκεϊ κλειστούς στό 
πολύτριχοι μέσα, οργυιε; ϊψήλωνε μέ προαιώνιο θρά
σος καί τήν έπαρσι. Καί άπυκεϊ κλαδιά καί ά ντ ι- 
κλάδια, πολύκαμπα. μυριόρροζα. καμαρωτά καί όλό- 
ισα έφευγαν περαδώθε, ψηλά καί χαμηλά λέγεις κ' 
έπασχαν ν' άποκλείσουν όλον τον πλατύχωρο κόρφο 
μέ τό δ ικτν τους. 'Ολόγυρα τό νερό διάφανο, άκι- 
νητο σάν γιάλ,α τό έσκεπε καί τό έλουζε τροφός 
μαζι καί τα ίρ ι, πνοή του καί κλίνη του. Καί κάτω 
άπό τό μαρμαρένιο βάθρο σκοτεινή έχασκεν ή άβυσ
σος, κρυα καί άπατη σάν κάποιος κύκλος μαγικός 
άλύτων μυστηρίων καί σ ιγής άτάρακτης.

Ηύρα τό δένδρο στόν ΰπνο του. 'Αλλά καί στόν 
ξύπνο νά τό εΰρισκα το ίδιο έκανε. Ά ν  ήταν 
ν’ άρπάξω ένα κλαδί καί νά ίβγώ  άπάνω, καλά. 
Μά εγώ ήθελα νά τό κόψω σύρριζα. Γιά τούτο 
έκατέβηκα εκεί. Έ καμα τόν σταυρό μου έξά- 
μωσα τό τσικούρι καί γκόπ ! τού κατάφερα τήν 
πρώτη. Έξύπνησεν ό όφις. Καί αρχίζει άμέσως ένας

σίφουνας, ένας χτύπος, ένα κακο λέγεις κ’ έχύθηκαν 
όλα τά  ρέματα έπανω μου. Τό στεκάικενο νερό έχό- 
χλασεν όλο, έδάρθηκε κλωθογύριστο. σκότος έπήδη- 
σεν άπό τήν άβυσσο κ' έχασα τήν ξανθόγλαυκη σκέ
πη άποπάνω μου. Έ κατσα  χαμηλά καί άρπάχθηκα

Μά καθώς έσήκωσα τα μάτια μου, συγκρυο μ' ίπιασε

σ' ένα ρίζωμα μήπως μέ σύρουν. Κ’ είδα έξαφνα τούς 
ρόζου; τούς κλειστούς νά γλαυκοπαίζουν τωοα μά
τ ια  άράπικα καί νά χύνεται άστρίτη; καί φ\όγα 
επάνω μου. Καί στά κλαδιά τά  λευκοπράσινα είδα 
σωρούς νά κρεμιόνται τά  σκέλεθρα κχτάσπρα, έτοι- 
μόρροπα.πομπή καί γένα όλων εκείνων πού έστηρίχ- 
θηκαν στής φαντασίας τήν όρμήν καί όχι στού νεύ
ρου τήν δύναμη καί τής σάρκα; τήν άλίγιστη  επιρροή. 
Στό βρύχημα τού στοιχειού ακόυσα χτύπον ςεχωρι- 
στόν εναν κουφοχτύπο και δέν ήταν άλλος παρά τά 
κόκκαλα πού εδέρνονταν συναμεταξύ τους, καί γυμνά 
ποδάρια έλάχτιζαν μέ πείσμα τ ’ άσαρκα μέτωπα 
σάν νά λάχτιζχν ίδια τη σκέψι του;· σάν νά τούς 
έλεγαν - Γ ια τί μά ; έφερες εδώ !

Ά πό  πάνω μού τσιμπαε μέ τό σχοινί ό καπετάν 
Στραπάτσος.

—  Έ λ α  μωρέ τώρα. Έ λ α  καί δέν θά κατορθω- 
σγ,ς τίποτα .

Δέν θά κατορθώσω τίποτα ! Κ 'έγώ  τό κατάλαβα. 
Μά καί μέ τ ί  μούτρα ν' άνεβώ άπάνω. ΙΙού στοι
χειό τού νησιού μας π λέο ν  πού ό Ά 'ίγ ιω ργη ; ; Ά ,  
όχι' αν δέν κατέβαινα καλά ή τ ο ν  μά τορα πού έμ
πλεξα μιά στό χορό έπρεπε καί νά χορέψω. Ά λ -  
λοιώς δέν γ ίνετα ι. Μόλις έπεσε λίγο  6 σίφουνας κ ’ 
έκαθάρισε τό νερό σηκώνω τό τσικούρι καί τού κα
ταφέρνω δεύτερη μέ όλη μου τή  δύναμι. Πέτρα 
νά χτύπαγα  τό λιγότερο θά ράγιζε· εκείνο τίποτα .

| Ούτε σκλήθρα δέν άνοιξε. Ά ν τ ί  νά παγ μέσα τό 
τσεκούρι έφευγε πισω δύο πιθαμές, τρεϊς, τέσσαρε;

I λέγεις κ' έχτυπούσα στό λάστιχο. Δέν γ ίνετα ι τ ί 
ποτα έπικροσυλλογίστηκα' πρέπει νά τό ξερριζωσω.

I Τσιμπάω άπάνω.
— Ρ ιχτέ μου τό /.οστό.
Μού κατεβάζουν μ’ ένα σχοινί τό σύνεργο. Ρίχνω 

πέρα τό τσεκούρι καί άδράχνω τόν λοστό. 'Αρχίζω 
στή; ρίζες. Έτυραννίσθηκα κ' εγώ δέν ξέρω πόσο. 
Ώρες έρχονται ώρες περνούσαν κ' εγώ μέ το ύοστό 
στό χέοι. Μόνον έστεκόμουν κάποτε νά πάρω άνάσα 
είτε νά ριξω γύρω μου κχμμιά ματιά  μήπως ίδώ : 
σκυλόψαρο νά ριχθτ, επάνω μου.

Τέλος τσιμπάω πάλι.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ
Ε Ι Σ  Τ Ο Σ Ο Υ Δ Α Ν

| του ή φυσιογνωμία του διατηρείται, ώς βλέπετε, 
έλληνικω τάτη . Φέρει δέ εις τόν ώμον, όπως κα ί οΐ 
δύο άλλοι, τά  ακόντιά του καί εις τό πλευράν του 
μεγάλην μάχαιραν έν είδει σπάθης.

Ό  σπουδαιότερος, έκ τών τριών είναι ό μεσινός. 
'Ονομάζεται Λ η μ ,ή τρ ο ο ς  Κ έ ο κ ο ρ έ μ η η ς  καί 
κα τάγετα ι έκ Τοιπόλεως. Έ χ ε ι δέ ρωμαντικωτάτην 
ιστορίαν. Οΐ Δερβίσσαι τόν έξηνάγκασαν νά νυμ- 
φευθή τήν περίφημον ήγουμένισσαν Φραγκίσκαν, τής 
όποιας τά  βάσανα μάς έξετραγωδησεν ό κ. Βεκκια- 
ρέλης. Έζησε δέ μαζί της έννέα έτη ζωήν καθαρώς 
αδελφικήν, άλλ ' ύστερον ήναγκάσθη νά κάμν) άληθή 
γάμον άπό τόν οποίον απέκτησε δύο τέκνα . Μετά 
τήν μάχην τού "Ομδουομκν καί τήν άπελευθέρωσιν 
τού Σουδάν, οί φρέρηδες τής 'Αλεξάνδρειά; έπεισαν 
τήν Φραγκίσκαν κρυφίως άπό τόν σύζυγόν τη ς νά 

1 τον έγκαταλείψνι καί νά έπιστρέψη εις τό μονα
στήρι. 'Οπερ εκείνη καί έπραξε, κατακρατήσασα 
καί τά  παιδιά . Ό  Κοκορέμπης μετέβη καί εις τήν 

. Ά βυσσινίαν. Είναι δέ πλουσιώτατος, κατόρθωσα; ν’ 
άποκρύψγ, έπιτυχώς άπό τού; Δερβίσσας όλην τήν 
περιουσίαν του. Έ χ ε ι πολλούς συγγενείς ε’ις τήν 
Τρίπολιν καί υιόν τελειόφοιτον τού Πανεπιστη
μίου μας.

Ό  τρίτος ονομάζεται Τ  μ ά γ κ α ς ,  είναι δέ καί 
αύτός Πελοποννήσιος. Αυτόν, αν τόν καλοκυτάξετε, 
θά τόν πάρητε δ·.' άληθή Σουδχνόν. Τόσον έχει έκ- 
τραχυνθή κα ί άλλοιωθή ή φυσιογνωμία του.

Εις τήν δευτέραν εικόνα μας βλέπετε καί τρία 
πα ιδ ιά  τω ν, τά  όποϊα απέκτησαν έκ τού γάμου των 
με Ιθαγενείς γυναίκας τού Σουδάν. Τό πρώτον έξ 
αύτών. τό μεγαλείτερον. έσωσε τήν ζωήν καί τών 
τριών μίαν φοράν πού τούς έπετέθησαν οί Δερβίσσαι 
διά νά τούς πάρουν τάς γυναίκας των.

Οί τρεί; αυτο ί α ιχμάλωτοι θά έλθουν τόν Μάρ- 
ι τιον εις τήν Ε λλάδα , θά φέρουν δέ μαζί των και 

τά  παιδιά των.
Ευτυχείς α ί οίκογένειαί τιον πού θά τούς ξανα ϊ-

Ί σ κ α ν ε κ ή  κ α λ λ ο νή
( Εικών άγγλ-,υ ζωγράρου ).

ΛΟΓΙ Λ ΤΙΙΣ^ ΙΙ \ α  ΡIIΣ

Τ Ο  Γ Ι Ο Υ Σ Ο Υ Ρ Ι

{ Σ υ ν έ χ ε ια . "15ε πρ ο η γο ύμ ενο ν  αρ ιθμ ό ν ).

θ ά  έτρεχεν αμέσως μελίσσι ό λαός· θά έβλεπαν 
01 θαλασσογέννητοι καί θά σταυροκοπούνταν· θά 
έβλεπαν οί γυναίκες καί θά τρόμαζαν τά  παληκά- 
5ΐ* καί θά ζηλοφθονούσαν, οΐ λιγερές καί θά έλεγαν :
; .— Νά λεβεντονιό; γ ιά  νά γείνγ, άντρας μας. Δεύ
τερο; Ά ϊγιώ ργης θά δοξαζόμουν στό νησί. Κ' ένας 

' τρόμος μυστικός, μιά λαχτάρα έβασάνιζε κάθε τόσο 
τήν ψυχή μου, μήπως προλάβγ, άλλος καί άρπάξγ 
τή 5άφνη μου. Γυρεύεις τ ι  γ ίνετα ι ·, 'Αλλά πάλι 
ήδύχαζα στήν ιδέα πώς άλλος άξιωτερός μου δέν 
ήταν δυνατόν νά γεννηθή. Και ακόμη έπίστεψα πώς 
τό δεντρί έκείνο δέν έκαθότουν τόσους αιώνες εκεί 
στόν άνήλιαστο θρόνο του παρά νά γεινγ μ ιά ήμερα 
άθλο δικό μου καί έπαινος.
; Έ τσ ι έκλεισα τά  είκοσι χρόνια μου. Έψάρευα 
τό σφουγγάρι μέ τή μηχανή τού καπετάν Στραπα- 
τσου στήν Έ γρ ιπο .'Η τον Σαραντάημερο. Δώσε πάνω 
δώσε κάτω έφτάσαμε καί στόν κόρφο τού Βόλου, 

ί’ Άρπαξα τήν περιστασι.
I — Τί λές καπετάνιε ; κάνουμε τήν απόπειρα ;

— Ποια ;
ζ  — Πάμε νά κόψουμε τό γιούσουρι ;

Έγέλασε ό καπετάν Στραπάτσο;· έγέλασχν καί
οί άλλοι· δ κολαουζέρης, οί λαμνοκώποι, ό μαρκου- 

Κβέρης. οί βουταχτές· έγέλασα στό τέλος κ' έγω. 
Δέν έτολμούσα νά κάμω τόν σοβαρο.
;- — Ρέ τ ί  λές ; μού κάνει- είσαι στά συγκαλά σου
ή νά στείλω  γ ιά  τόν παπά. Ά μ ή . . . έπήγαν τόσοι
καί τόσοι καί δέν έκαμαν τίποτα  καί θά κάνουμ’

Γ*Τς ; .—  Γ ιατί όχι ; είμαστ’ άδέξοί έμείς ! Επειτα— 
άκου νά σού είπώ— εκείνοι έπήγαν μέ τήν πέτρα. 
Μιά βουτιά κ ' άπάνου. Τί Οέ; νά κάμουν μέ μιά βου

| τιά  ; Έμείς όμως θά πάμε μέ τήν μηχανή. Μπορείς 
1 νά μείν/ις κάτω όσο θές. 

ί ’Αμετάπειστος εκείνος.
—  Μωρέ κύττα  νά βγάλουμε τό καρβέλι καί άφσε 

τά όνειρα- μού λέγει τέλος ό καπετάνιος.
Δέν απελπίστηκα. Σ ιγά καί θά τόν καταφέρω

ςΑ ?  ^λ0*ν 4*6 ΤόΣου5α tÄlTri8(; χα>ιν
•Αί · Κυριακάτικης »
^ ' ^ - β λ ί π ε τ , ό τ ι  κα-
τωρθωσαμεν νά είσχωρή- 

καί εις τήν άπρόσι- 
·°* μέχρι τούδεχωρα; τών 
Δερβισών,— αί φω τονς* .

τριών Ε λλήνω ν, οΐ- 
τινες διετέλεσαν όλό- 
αληρον δωδεκαετίαν αί·/- 
μάλωτοι τών άγΡ,ων
p r . T0°  Μ«Τ*ί1 καί τού 
Καλιφα. Τά παθήματ«
.'ω ν , ·“ * ’  " £ριέγ5αψιν  
•οχατως «ίς τήν πρωϊνήν 
• Ακροπούιν» ό άνταπο- 
ΧΡΙΥ ;  ε ί ;  Σουδάν
X. Βεκχιαρέλη;, ( i ;

τειράν ώραιοσάτων 
γραμμένων 

μ ι θελγον ύφος ΧΚί μέ 
ζνίλευττ,ν χαρ,ν. 'Α π ό τά ; 
"«υμασίας δέ έ κ ,ίν ,ς  - {.

τού κ. Β ικκια- 
?* 1Γ*ρομοία; τά ; 
οποίας δεν κατώρθωσε νά 
»W  αυτό ; ¿ ά γ γ λ ι-  

‘ « * μ * ν  δλας 
, ? ίπ τομερειας το0 

τους Διρβίσχς μ χ ρ . 
-υρικου βιου των καί ^  
τ*  φοβερά βασανιστήρια 
·ων. τ α ; κακώσεις τά ; 
οποίας υπέστησαν καί 
ττ,ν φρικωδη δουλείαν εις 
ττλ. όποιαν ύπεβλήθη ,αν. 
Πολλοί {ζ  αύτών έξ αύ 
Töv, μή δυνηθέντ.ς ν'άν- 
‘ ,ουν , ι ;  τοι-ούτην ß*5* vlr;iAt-.

ζωην, άπέθανον οίκτρώ;. 
Αλλοι εφονιύθησαν άπό -·ύ -  

αγρίους Δερβίσσας. 'Γ π ή ςξ ,ν  
ομ«« καί μκ?ιχ.οί ο ϊτ ,ν , ;  Τύτύ- 
f \ * v  v i  ίδουν τήν ημέραν τ ή- 
«Χ ολυτρώσι«; των άπό ττν 
^ υ λ * ,« ν . ¡λ ,υθ.ρωθέντες άπό
‘ 0υ; AÏY>Oo; μετά τήν * , e¿. 
φνμον μάχην τού Ό μδουρμ,ν.

' τούτων καταλ,γον-
: α ΐ &ί ¿νωτέρω τρ ,ϊ; τών

τ  τΓ*ρ*β»τομιν ^ u ! .
i t  . ίυ0  ι *^όρους είκό/«ς.Τούς

■> κα .α  το εζωτεριαόν 
μολονότι κατά βάθος δ ιε τ ή ς . '

ττ,ν θρησκείαν τώ ν π α-,· 
i “ ’  ^ων « i  τήν εθνικότητα 
¿ Τ '  Χ:  * * 1 άναγκασθεντε; ύπο 
•ων αγρίων Δερβ.σσών ν' άλ- 
^»ξοπ,στήσουν δ,ά νά σώσουν 
•ν.ν ,ω ην τω ν. Φ,00υν _ ·ν . 
χωριον ενδυμασίαν τού Σουδάν

λωτος. διότι κατά τήν πτώσιν τού Ιναρτούμ καί 
I τόν φόνον τού Γόρδωνος δέν εΰρίσκετο έκεί. Έ ξελ- 
' Οών όμως μετά τινα  χρόνον ε ϊ ;  κυνήγιον καί παρα

πλανηθείς έπί πολλά ; ημέρας ε ί ;  τά  παρθένα δάση 
! τού Σουδάν περιήλθεν ε ί; τ ά ; χεϊρα; ένό; στίφου;

Δερβισσών καί ήχθη π*ρ’ αύτών α ιχμάλωτο; ε ί; 
ί  τό “Ομδουρμαν. Τ π ό  τήν σουδανικήν μεταμφιεσίν

μ'ε τό λευκόν σαρίκι εις τήν κεφαλήν κα ί τά  ·ν 
χρήσει ε ί; τήν χώραν έκείνην όπλα τών ιθαγενών. 
Είναι δέ ξυπόλυτοι. Έφωτογραφήθησαν εις αυτήν 
τήν στάσιν χάριν τ ή ; «Κ υριακάτικη ;·.

Ό  πρώτος έξ αριστερών τής πρώτη; είκόνος μας 
είνα ι άπό τήν Χίον, ονομάζεται δέ ’ IuïàvvyjÇ  

Αύτός δέν ή το έξ αρχή; αίχμά-

Μ ι ϊ , μ εσ η  μ ο υ , κ ο μ ενη  κ α ο  τ ο  σ κ ύ ψ ιμ ο , επονουσε φ ρ ιχ τ ά .

ρ οτό ύστερο. Καί αλήθεια έδωκα πήρα τόν κατάφερα 
I μιά κυριακή πού δέν ψαρεύαμε.

— Τ ί λές, πάμε ; τού κάνω.
— Μωρέ πού νά πάμε ;
— Καί ποιος θά βουτήξγι ;
— Έ γώ  βουτάω- γιαυτό  ρωτά; ;



6 ΚΥ ΡΙΑΚ ΑΤ ΙΚΗ

—  Ρ ίχτε μου τή  γούμενα.
—  Μωο' έλ’ άπάνω· τσ ιμπάει 6 καπετάνιος ανυ

πόμονος. Γ ιά σένα τήν θές την γούμ ενα ; "Εχουμε 
και ψηλώτερο σχοινί. "Ελα ’πάνω θά σου κόψω τόν 
αέρα.

—  Κόβεις τόν άε’ρα μά σχίζω τό λάστιχο· του 
απαντώ  θυμωμέ 
μαζί μοιS.

ον αερα μ 
■να. "Η ξ;έχασες πώς έχω τό λάζο

Τά χρειάσθηκεν ό καπετάν Στραπάτσος. Α στείο  
τό έχεις νά χάσν) χ ίλιες δραχμές ; Χώρια τή  ζημία· 
δεν θά είχε νά κάμγ) κα ί τη δουλειά του. Μου ερ- 
ριξε τή  γούμενα. Πιάνω άπά μακριά κα ί θηλυκόνω 
καλά τόν κορμό. "Επειτα πηγαίνω  στό άλλο πλευρό 
καί αρχίζω πάλ ι με τό λοστό τ ι ς  ρίζες. ’Εκείνο δός 
του κ’ έγλαυκόπαιζε τά  μάτια  του σάν νά ήθελε νά 
μέ μαγνητίστι. Έσειόταν κ’ έτάραζε σάν ψάρι· τά  
κλαδιά του, χταποδιού άπλοκαμοί, έλαγκευαν εδώθε 
κείθε, έκουλουαιάζονταν, έτίναζαν βέλη καταπάνω 
μου τ ’ άκροδαχτύλια τους νά μέ συλλάβουν. Μά πού 
νά μέ συλλάβουν. Και άν δέν ήξερα καθόλου τά  
δολερά πα ιγνίδ ια  του, ποτέ άν δέν είχα  άκούσει τά  
καμώματά του, έκεϊνα τά  σκέλεθρα πού έβλεπα 
σφινομενα ψηλά ήσαν άρκετά νά μού διδάξουν τόν 
κίνδυνο. Σέ κάθε τού στοιχειού άνακλάδιομα έμα- 
ζευόμην ελάχιστος, στρείδι έκολλούσα στά πλευρά 
τού μάρμαρου. Δέν είχα μ,όνον σύντροφο τη  δύναμι 
άλλά καί την γνώσιν ακέραια. Πόδια, χέρια, μάτια , 
όλα ¿δούλευαν σύγκαιρα. Και ό λοστός ανίκητος, 
άψΰς εξεκόλωνεν ένα μετ' άλλο τ ’ άντιρέματα, τά  
έβγαζεν άπό τά  θαλάμιά τους, τά  έχώριζεν άπό την 
πέτρα ξεφλουδισμένα πολλές φορές καί άλλες πολ
λές μέ σκλήθρες χαλάρων, μέ κοχύλων φόρτωμα 
λ,έγεις καί τά  δούλευαν όχι άνθρώπου χέρια παρά 
άτμομηχανή.

Τέλος κατάλαβα πώς άρχισε νά κλονίζεται τό 
στοιχειό. Έ χανε τό στήριγμά του.

—  ’Απάνω ! τσιμπάω τό σχοινί.
Μέ άνεβάζουν άπάνω , γδύνομαι αμέσως πέρνω 

τήν πρώτη άνάσα. Μπρέ ! Πήρε κ ' έσούρπωνε. 'Αν
τίκρυ τό Πήλιο έψήλωνε βαθυγάλαζο σάν άπό λου- 
λάκι. Τά χωριά του άσπριζαν οτής πλαγιές σκόρ
π ια  μάρμαρα. Κάτω στό Βώλο άναβαν τά  φώτα 
καί ψηλά ό ουρανός όλοπόρφυρος άπό τό ηλιοβασί
λεμα έβγαζεν ένα ενα τρεμύφεγγα τ ' άστέρια του. 
Μού φάνηκε πώς ξανάζησα όταν είδα μπροστά μου 
γνώριμα πρόσωπα καί γνωστότερα πράγματα. Ξέ- 
χασα μ ιά στιγμή καί τό γιούσουρι, καί τούς αγώ
νες μου, τά  όνειρα καί τή δόξα μου άκόμη.

—  Τ ί άπόκαμες; ρωτάει ο καπετάν Στραπάτσος.
—  Τώρα θά ίδής, τού λέγω  πηδώντας άράθυμος 

άπάνω. Ελα πα ιδ ιά ' τά  κουπιά σας. Τό δένδρο θά 
τό σύρουμε στό νησί άπόψε.

—  Μωρέ τ ί λές! Δέν επαθες τ ίπ ο τα ; δέν ο’ άγγιξε 
το στοιχειό! κάνουν όλοι μέ θαυμασμό.

Και ρίχνονται άπάνω μου, μέ ψηλαφούν όλούθε, 
σφίγγουν τά κρέατα μου, κινούν τά  μπράτσα μου 
καί άκόμη δέν πιστεύουν πώς είμαι γερός.

— Μά τραβάτε παιδιά· λέγω  στενοχωρημένος, τό 
δέντρο έκόπηκε.

Ρίχνο ντα ι ολοι στά κουπιά· τραβούν μέ δύναμι. 
Ναι ! Ά ν τ ίς  νά σύργι εμπρός πίσω πηγαίνει τό 
κα ίκ ι μας.

—  Μωρέ μάς γελάς· λέγει ό καπετάνιος άγανα- 
κτησμένος· τ ί  μολογάς πώς έκοψες τό γιούσουρι.

—  Μά τόν Ά ϊνικόλα  τδκοψα τού κάνω· τράβα. 
Τ’ ήθελες νά τ ’ άποκόψω γ ιά  νά μέ πλακωσγ, άπό 
κάτω . Δύο τραβήγματα θέλει καί θάρθη μέ τ ις  ρί
ζες του.

'Αρχίζουμε πάλ ι τό τράβηγμα. Κάπου μιά ώρα 
έτσι άγωνισθήκαμε. "Εβλεπες τόν 'ίδρωτα νά τρέχΤι 
αυλάκι. Ακόυες τούς σκαρμούς κ’ έτριζοβόλουν σάν 
οξιές ανεμόδαρτες. Πείσμα έπιασε τούς ναύτες τόοα 
καί άντρεύονται σάν τά ξω τικά . Ό  καπετάν Στρα
πάτσος ξετρελλαμένος άπό χαρά καί υπερηφάνεια 
ψυχή έδινε σέ ολους μέ τής φωνές του.

—  Ώ -ώ  Ι .,.ώ  !-ώ .. . .
—  Γειά σας παληκάρια ’...." Ισ α  λιοντάρια μου!...
—  Ντροπή μας !
—  Μωρέ ισα τίγρηδες !

Καί τά  παληκάρια, τά  λιοντάρια, οί τίγριδες 
έθαφταν βαθειά τό κουπί καί τά έπερναν πίσω μέ 
τόση δύναμι πού έλεγες τόρα θά γείνη σύψαλα. 
Τέλος βαθύ μούγκρισμα στήν άβυσσο άντήχησε σάν 
νά ξεριζώθηκε τό προαιώνιο δέντρο πού στηρίζει τά  
σύμπαντα καί ή θάλασσα έσήκωσε πελώριο τό κύμα 
καταπάνω μ.ας. Τά καΐκι επέταξε γοργόφτερο μπρο
στά. Καί αμέσως μέγα σκότος έφάνηκε νά πιάνγ 
ά π ' άκρη σ’ άκρη τόν κόρφο. Ή ταν τό γιούσουρι.

—  Νά ίδώ κ’ εγώ νά ίδώ !
Τρέχουν όλοι πατεΐς με πατώ  σε στήν πρύμη νά 

γνωρίσουν τό στοιχειό. Τό βλέπουν μπροστά τους, 
σκοτεινό κορμί μέ τά  κλαδιά του άφυλλα καί ρίζες 
λεπ ιδωτές καί σταυροκοπούνταν φοβισμένοι.

— ’Εμπρός ! λέγω στον καπετάν Στραπάτσον. 
Νά τό βγάλουμε όξω τόρα πού νύχτωσε πριν τό 
νοιώσουν καί μάς τό πάρουν οί τούρκοι.

Μόλις έβγήκαμε άπό τόν κόρφο Γοργόνα Οργι
σμένη μάς άπάντησεν ή νοτιά. Ό  ουρανός έσβυσε 
τ ’ άστέρια του, έκρυψε τά  σύνορά του. "Αδης τό 
σκότος άπλωθηκεν άπάνω μας. Τό κύμα έψήλωνε 
βουνό αδιάβατο, άνέμιζε φωσφορούχους τούς άφρούς 
κ ’ έχυνε φως κάτασπρο, θαμπό καί άχαρο περίγυρα. 
Τ ί άλογα καί τ ί ά τ ια , τ ί  φώκες καί τ ί  ψαλαίνες, 
τ ί  Σειρήνες καί τ ί  Μέδουσες ¿κλωθογύριζαν κοπα
διαστά, έβρυχώντο καί άλάλαζαν μέ χ ίλ ιω ν λογιών 
σφυρίγματα, κτύπους, κραυγές, δοντοκοπήματα στό 
σύσκοτον έκεΐνο χάος καί τήν άσάφεια. Ν’ ανησυχώ 
άρχισα. Ό  Ποσειδώνας βέβαια έλειπε κάπου καί τά 
στοιχειά ελεύθερα έβγήκαν μπροστά μου πίσω νά 
πάρουν τό λατρευτό δεντρί τους, ίσως στολίδι κ ’ίσως 
άβρός σύντροφος στά πα ιγνίδ ια τους. Δέν ήταν 
θάλασσα εκείνη ήταν θυμός καί πείσμα, κατάρα καί 
χολή φαρμάκι τής άβυσσος Τή δόξα τού θνητού 
έπρόβαλε ζηλότυπο νά τήν φιλονεικήσφ τό αθάνατο. 
Κ’ έφερνε συντροφιά ό’λες τ ις  δυνάμεις τής φύσεως, 
άπιαστες, άόριστε; καί άνυπόταχτες στ’ άδύνατο 
πλάσμα.

(Τό τέλι·; εις τό προσεχές)
A .  KAPKAlUTSAi

ΟΙ Π Ο Ν Τ Ι Κ Ο Φ Ι Α Ο ί
E I S  Τ Η Ν  Α Γ Γ Λ Ι Α Ν

’ II β ε λ τ ίω σ ις  τ ο 5  ε ίδ ο υς  τ ω ν  κ ο ν τ ικ ω ν . ΙΙα ντ ικο β ιο μ η - 
χα νέα . Ι ΐύσον ¡Α ο σ χο τω λο ΰντα ι. Κ αί 20 λ ίρ ε ς  ό π ο ντ ικ ό ς  ! 
ΙΙώς το ύ ς  γ υ μ ν ά ζ ο υ ν . "Εκθέσεις κ α ί  λ έ σ χ α ι δ ιά  το ύ ς  πο ν
τ ικ ο ύ ς .

Και ποντικόφιλοι λοιπόν οί άγγλοι καί αί ά γγλ ί-  
δ ες ! Καί ποντικόφιλοι όχι μόνον άπλώς έκ φιλυζώου 
αισθήματος, ά λλ - άπό βιομηχανικού συμφέροντος ! 
Υπάρχουν ε ί ;  τήν ’Α γγλίαν χιλιάδες κυνοφίλων καί 
πλε ϊσ τα ι 0σαι έταιριαι προστατευτικά! κυνών, γ α 
λών, πτηνών, καί λοιπών τετραπόδων καί. . . διπό- 
δων! Άναμφιβόλως όμως τό περιεργότερον καί συμ- 
παθέστερον μέοος τής ζωοφιλίας αυτών των άγγλων 
είνε τό σχετικόν μέ τούς ποντικούς, τά α ιώνια  θύ
ματα τών γαλώ ν. Οί ποντικοί εις τήν Α γγλ ία ν  άν 
δέν ζούν πλέον εις τάς σκοτεινάς καί απροσίτου; κρύ- 
πτας τών οικιών μετά φόβου καί τρόμου . . . γάτου 
καραδοκούντες ευκαιρίαν ν ’ άρπάσουν ό ,τ ι τούς τύχνι 
εμπρός, καί συχνότατα έμπίπτοντες εις τάς άπαι- 
σίας παγίδας τών δουλικών καί εις τά νύχια τών 
γ ά τ ω ν ! Εις τήν ’Α γγλίαν τ ’ άηδή αύτά θεάματα 
τείνουν νά έκλείψουν παντελώς μέ τήν άναπτυχθέρι
σαν μέχρι μανίας συμφεροντολογικήν ποντικοφιλίαν ! 
Πολλοί άγγλοι έπιχειρηματίαι έσκέφθησαν νά ίκμε- 
ταλλευθούν τήν βιομηχανίαν τών ποντικών διά τής 
καλλιτερεύσεως τού είδους, διά τής έξασκήσεως. τής 
μορφωσεως έν γένει τών ποντικών καί τής μειαμορ- 
φώσεως αύτών άπό άηδών καί άκαθαρτων καί βρω
μερών ζωαρίων εις εξημερωμένα, ώμορφα, πολύχρωμα, 
έξυπνα, στιλπνά, χαριτωμένα ποντικάκια ζώντα καί 
κινούμενα καί πα ίζοντα καί τρεφόμενα εντός επ ίτη 
δες κατεσκευασμένων κλωβών μέ τήν καθαράν τρο
φήν τω ν, μέ τάς περιποιήσεις τω ν, μέ την άπουσίαν 
παντός φόβου επιθέσεων. . . γατικών !

Και α ί προσπάθεια·, αύτα ι τώ ν άγγλων καί άγγλί- 
δων έρασιτεχνοεπιχειρηματιών έστεφθησαν ύ -ό  πλη
ρέστατης επ ιτυχ ίας. Καί έστι ίδεΐν καί θαυμάσαι 
σήμερον έν ’Α γγλ ία  μαύρους καί λευκούς ποντικούς 
και ύποφαίους ποντικούς, καί ποντικούς μέ λαμ. 
πράν άργυράν επιδερμίδα, ποντικούς μέ πολυχρώμους 
ραβδώσεις καί στ ίγματα , μέ οφθαλμούς μεγάλους, 
ωραίους, εξαίσιους άντί τών-πρίν μικρών, πονηρών, 
σκοτεινών οφθαλμών. Εϊνε δέ καί καταπληκτικω- 
τάτη  ή έπιτευχθεϊσα πρόοδος ε ί; τήν βελτίωσιν τού 
είδους τών ποντικών. Και σήμερον έν έκ τών περι- 
εργοτέρων πραγμάτων εις τήν ’Α γγλ ίαν άποτελούν 
καί α ί συχναί εκθέσεις τοιούτων πο.Ιιτιομένω*· πον. 
τικών οί όποιοι άλλως μοσχοπωλοϋντοιι εις τούς 
αναρίθμητους έκεϊ ποντικοφίλους πρός άμετρον χα
ράν τών ποντικοβιομ.ηχάνων. Καί τ ί  βιομηχανία ! 
Μ’ ελάχιστα έξοδα, τά μέγιστα κέρδη. Διότι 60 
λεπτά  ψωμί καί γάλα καθ’ εβδομάδα άρκεϊ νά τρα
φούν δεκάδες ολαι ποντικών. ’ ) πάρχουν ποντικοί οί 
όποιοι πωλούνται 5 λίρας ό ένας, οί κάλλιστοι δέ 
20  Λίρας, δηλ. ε’ις τήν τιμήν 4νό; μέσης ποιότητο; 
’ίππου.

Έλησμονήσαμεν νά είπωμεν ότι έχει είσέτι ίδρυθή 
εις τή ν κ α τ ’ έξοχήν έκείνην φιλάνθρωπον όσον καί 
ζωόφιλον χώραν καί εθνική λέσχη διά τού ; πον
τικούς, καί εθνική ποντικών έ’νωσις. ό γραμματεύς 
δέ τής λέσχης αυτής έχει μίαν συλλογήν έκ 2000 
ποντικών εις ωραίους κλωβούς. ΓΙλεϊστοι δέ άλλοι 
έχουν μικρότερα ποντικοκοπάδια άπό 20 0 — 500.

Περίεργο; δέ είνε καί ό τρόπος καθ’ όν οί άγορα- 
σταί εξετάζουν τούς ποντικούς. Περιέρχοντα τά  δια
μερίσματα εις τά όποϊα είνε τοποθετημένοι οί πον- 
τικοβριθεϊς κλωβοί, οτε δέ ποντικό; τ ις  κτυπήσ’ρ 
καλά εις τό μάτι τού επισκέπτου εξάγετα ι τού 
κλωβού, καί ό αγοραστής τότε τόν κρατεί καί τόν 
τραβά άπό τήν ουράν ένώ τόν εξετάζει. Έ ν γ  περι- 
πτώσει είν£ άνάγκη νά παραβληθούν δύο ποντικοί 
αντίπαλο ι τότε ό αγοραστής βάζει τόν ένα εις τήν 
παλάμην του καί τόν άλλον ε ί; τήν περιχειριδα τού 
επανωφοριού του ένώ συγχρόνως τούς κρατεί άπό 
τήν ουράν, καί κρίνει τ ις  ό καλλίτερος !

Επίσημος διά τήν ωραιότητά του, τήν εξυπνάδα 
του καί τά  πα ιγνίδ ια του είνε ό «Άμίυ-ητος» κλη
θείς ποντικός τής συλλογής τού Σύγκλιτον.

Μια κυρία 1’ρίμστον έχει άλλην περίφημον συλ
λογήν εις τήν κατοικίαν της. Κάθε ποντικός έχει 
τ ’ όνομά του, ή ιδιοσυγκρασία δέ, ό χαρακτήρ (!) 
καί έν γένει ολαι α ί ιδιότητες τών ποντικών είνε 
γνω στα ί εις τήν κυρίαν καί καταγεγραμμεναι εις 
ιδιαίτερον κατάλογον. Ή  κυρία αυτή έπιση; έκαμε 
καί . . . γυμναστήριου διά τούς ποντικούς τη ς, καί 
το ύ ; έμαθεν έκεϊ νά παίζουν διάφορα γυμνάσια καί 
πα ιγνίδ ια . Οΰτω ή κ. Γρίμστον κατωρθωσε νά βρα- 
βευθή εϊς όλα : τάς μέχρι τοϋδε εκθέσεις ποντικών 
διά χρυσών και αργυρών βραβείων, κερδίζει δέ πολύά 
εκ τής επικερδούς πωλήσεων αύτών.

Βεβα ίως δέ δέν είναι άνάγκη νά εί’πγι τ ι ;  ότι εί; 
τάς ωραίας αύτάς κατοικίας τών ποντικών, εϊς τάς 
εκθεσεις, εις τάς λέσχας έχουν έξοστρακισθή άνεπ.ι- 
στρεπτεί οί γάτοι καί αί γάτα ις ! Έ κεϊ δέν φοβούν
τα ι πλέον νά πέσουν εις τά  νύχ ια  τών αιωνίων 
εχθρών τω ν, καί αμέριμνα, ήσυχα, άφοβα, καλο- 
τρεφομενα, απολαμβάνουν τά  ποντίκια τ ’ άγαθά 
τής ζωής των.

ΤΟ ΤΣΑΙ ΠΟΥ Π ΙΝ ΕΤ Ε

ΠΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ

Ά πό τά  εκατομμύρια τού κόσμου πού πίνουν τσάι 
ελάχιστοι ίσως νά γνωρίζουν πώς καλλιεργείτα ι κ*’· 
παρασκευάζεται τό τσάι ετοιμ.ον διά τήν άγοράν. Ή 
κατεργασία τού τείου έχει σχεδόν άναχθή είς περιω* 
πήν επιστήμη; προπάντων ε ί; τάς Τνδίας καί £Ι» 
τήν Κεϋλάνην.

ΚΥ Ρ ΙΑ ΚΑ ΤΙ Κ Η

Εί; τ ά ; δύο τα ύ τα ; χωρα; 800, 000 εκτάρια 
ιών καλύπτονται υπό τών τεϊοδένδρων, διά τήν 

μλλιέργειαν τώ ν •-όποιων κα ί διά τήν κατόπιν έ π ι - 
,ημονικήν κατεργασίαν απασχολούνται περί τό έν 

ίκατομμύριον άνδρες, γυναίκες, παιδία , όλοι ιθαγε
νείς Ινδοί υπήκοοι τής χαριτοβρύτου Άνάσσης. Ό  
ριθμός δέ αύτό ; αυξάνετα ι πολύ περισσότερον διά 
·); προσθήκης τών χ ιλιάδων άνθρωπων τών καταγι- 
μένων εις τό έμπόριον τού τείου— έμπορων— με

σιτών— μεταπρατών— όλων αύτών κερδιζόντων τό ί 
ψωμί των άπό τά μυρωδάτο τσάϊ.

Διά νά συλλαβή δέ τ ι :  άμυδράν ίδιαν τής μεγί- 
ης τείοπαραγωγής καί τεΐοεμπορικής κινήσεως άς 
6η ύπ ’ όψει μόνον ότι εις τ ’ ,άγγλικά. τελωνεία 

σεπράχθησαν κατά τά  τελευτα ία  έτη έξ είσαγωγι- 
ών τελών τείου ’Ινδιών κα ί Κεϋλάνης 4 00 0 ,0 6 0  
'ραι στερλίνα·., ήτοι 100 Ικατομ. φράγκα άπό τσάϊ 

καί μόνον. ί
Τό μάδημα τώ ν φύλλων τού τεϊοδένδρου αρχίζει γε- 

ικώς άπό τά  μέσα τού Μαρτίου μέχρι τέλους Νοεμ
βρίου. Τό θαμνόδενδρον δέ τού τείου δέν θεωρείται 
ώριμον πρός άπόδοσιν καρπού παρά όταν περάσουν 
κέντε χρόνια άπό τής φυτεύσεώς του. Ή  συλλογή 
τών φύλλων γ ίνετα ι άπό γυναίκας καί πα ιδ ιά , αί 
“ρώτα·, μάλιστα είνε τα χ ε ΐα ι καί εμπειρότατοι ερ- 

τιδες, καί πληρώνονται ίκανοποιητικωτατα κατά 
λίτραν μαδημενων πρασίνων φύλλων.

Μετά τό μάδημα τά  φύ7.λα ρίπτονται έντός κα- 
ίστρων, τό περιεχόμενον τών όποιων δίς τής ημέρας 
υγ ίζετα ι. Ε ννοείτα ι ότι τό μάδημα δέν είνε γενι 

•έόν όλων τών φύλλων. Συλλέγονται πρό πάντων οί 
αρώτεροι βλαστοί μ.έ τά  έπ’ αύτών φύλλα καί τούς 
’λυκας.
Μετά τό μάδημα τά  φύλλα ξηραίνονται έπιμελώς 

εντός ιδιαιτέρου διαμερίσματος τού καταστήματος. 
Τά άπλώνουν άοαιά-άραιά έπί συρματοπλέκτων δι
κτύων, ούτως ώστε νά έςατμ.ισθή τόση τοϊς εκατόν 

;■ έκ τής εμπεριεχόμενης ύγρότητός τω ν, μέχρι τοιού-

?συυ σημείου ώστε ή έναπολειπομένη υγρασία αύτών 
νά τά  καθιστά άρκετά ευλύγιστα  διά νά μή σπάνε 
κατά τό επόμενον στάδιον τής κατεργασίας τω ν, τό 
δποΐον είνε τό πέρασμά των άπό τούς κυλίνδρους.

Ή  έντός τών κυλίνδρων αύτών συστροφή καί συμ- 
πιεσις τών φύλλων έχει σκοπόν τό σπάσιμον τών 
κυττάρων τών φύλλων τού ενός έντός τού άλλου, , 
ούτως ώστε νά. έκχυθή ό έντός αύτών χυμός, καί τό 
φύλλον νά τυλ ιχθή . Έ ν τούτο ι; πρέπει νά λαμβά- 
νεται φροντίς ώστε νά μή έκθλίβεται παρά πολύς χ υ 
μός, διότι τότε θ’ άφγρεϊτο κάθε ουσία άπό τό τσάϊ 
εις τήν κα τ’ οίκον παρασκευήν.

Ή  διά τών κυλίνδοων αύτών συστροφή τών φύλ
λων ε ί; τάς Ινδ ίας γ ίν ετα ι δ ι’ επίτηδες κατεσκευα- 
δμενων μηχανών, ένώ οί Κινέζοι συμπιέζουν τά φύλ
λα άπλώς διά τών χειρών των.

Έ ν τούτο ι; τά  τεϊόφυλλα έχουν άκόμη καί άλ- 
λαις φασαρία·.;. Δ ιότι ή κυριωτέρα κατεργασία τω ν, 
εκείνη ήν θεωρούν οί παραγωγεΐς ώς τήν κρισιμωτέ- 
ραν. είνε ή λεγομένη ζύμωσις τών φύλλων.

Α φού τελειώσει τό ο σιδέρωμα» ούτως είπεΐν τών 
φύλ.λων, τά  μεταφέρουν εις ιδιαίτερον διαμέρισμα 
μακράν πάσης θερμότητος, όπου είνε οΰσιωδέστατον 
νά τηρώνται τά  ΰπό ζύμωσιν φύλ.λα ψυχρά καί ύγρά.

! Τά άπλώνουν τότε κατά μικρούς σωρούς έπί τού δα
πέδου, ή έντός σκαφιδίων καί έκεϊ διαρκώς τά  συσ
τρέφουν διά νά τά  κρατούν έν σχετική ψυχρά καταστά- 
σει. Τά φύλλα τότε άρχίζουν νά « όξειδοϋνται» και 
τό χρώμα τω ν νά μεταβάλλεται άπό ώραΐον πράσι
νον εις ώραΐον χαλκόχρουν χρώμα. Τά νεαρώτερα δέ 
φύλλα λαμβάνουν τό χ_ρώμα πού έχουν τά  καινουργή 
χαλκινα κέρματα.

Μετά τήν ζύμωσιν έρχεται ή τελευτα ία  φάσις τής 
κατεργασίας τών τόσον βασανιζομένων αύτών φύλ- 
λον τού τεϊοδένδρου. Καί ή φάσις αυτή συνίσταται 
εί; τήν εντελή άποξήρανσιν τών φύλλων διά τής 
άποβολή; καί τής έναπολειπομένη; ύγρότητός εις 
τά φύλλα , , χωρίς ταύτα  νά χάσωσι πλέον τ ι  έκ 
τών συστατικών εμπορικής άξιας τού τείου. Τούτο 
δέ επ ιτυγχάνετα ι δ·.’ ειδικών μηχανών, διά τών

οποίων θερμός- άήρ διοχετεύεται εις τά  τεϊοβριθή 
διαμερίσματα άποστεγνωνων τά  φύλλα .

Ή  θερμότης τ-οϋ δίοχετεύομένου αυτού άέρος είνε 
άρκετά υψηλή.

Τής τελευτα ίας έργασίας περατωθείσης τό τσάϊ 
πακετάρεται καταλλήλ.ο»:, έτοιμον πρός άποστολήν 
ε ί; τήν εμπορικήν άγοράν.

Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε Ι Σ  Π Ο Δ Η Λ Α Τ Ο Υ

(Εις περίφημος άγγλο; ποοηλάτη:, ό Έοουάροος Λύν. 
έκαμε τελευταίως τόν γϋρον τού κόσμου με τό ποδήλα- 
τόν του- Άφηγεϊται οέ ωραιότατα τά; εντυπώσεις του 
εις έν αγγλικόν περιοδικόν. Ιδού αυται : άπολαύσατέ 
τας].

Ά φ ’ οτυυ έγύοισα άπά τό ποδηλατικόν ταξεϊδί 
ρ.ου άνά τόν κόσμον, πολλοί μέ έρωτοϋν τ ί  δρόμους 
έπήρα, εις τήν έρώτησιν δέ αυτήν θά έχρειαζόμην 
διά ν ’ απαντήσω ένα ολόκληρον τόμον. Έπήρα λ.οι- 
πόν τούς λιθοστρώτου; δρόμους τού Βελγίου, τους 
λαμπρού; στρατιωτικούς δρόμους τής Γερμανίας, 
τά  απότομα πρανή τής Αυστροουγγαρίας καί τής 
Ρουμανίας, τά μονοπάτια τής Νοτίου Ρωσσίας, τήν 
πέραν τού Καύκασού κυβερνητικήν μεγάλην όδόν, 
τόν ταχυδρομικόν δοόμ.ον πρός τό "Εριδαν, τούς 
καμηλοδρόμ.ους τής Περσίας, τήν μεγάλην όδόν πρός 
τάς ’Ινδίας, το ύ ; στενούς δρόμους τής Κίνας καί 
τής ’Ιαπωνίας κλπ. κλπ . Ά πό  όλους όμως τούς 
δρόμους τούς όποιους διήλθον, ό μάλλον ένδιαφέρων 
ίσως τούς ποδηλάτας είναι 6 τών 2 ,900  μιλιών 
τά  όποϊα διήνυσα παραπλεύρως τών σιδηροδρομικών 
γραμμ,ών. Έπλησίασα δέ εις τήν σιδηροδρομικήν 
γραμμήν κατά πρώτην φοράν έν Ρωσσία. Διέσχιζα* 
τότε τάς ρωσσικάς στέππας. Έ π ι πολλά ; ημέρας 
έπάλαια  κατά τού παγετώδους άνέμ,ου, όστις πνέει 
άπό τού Καύκασού, ένδεδυμένος τήν έλαφράν θερι
νήν ενδυμασίαν, τήν οποίαν έφερα είς τάς ωραία; 
κοιλάδας τή ; Ρουμ.ανίας. Ό  δρόμ.ος ήτο τόσον άμ.- 
μώδης ώστε καθίστα τήν ποδηλασίαν δύσκολον. 
’Ήθουν πρός τά  έμ.πρός τό ποδήλατόν μου, τυφλού- 
μενος άπό τήν άμμ.ον τήν όποιαν ήγειρεν ό άνεμ,ος, 
εως ότου έπί τέλους ήναγκάσθην νά πάρω τόν δρό
μον τού σιδηροδρόμου.

Είς τήν Ρωσσίαν οί σιδηροδρομικοί δρόμοι είναι 
κατεσκευασμένοι καλ'λίτερα άπό κάθε άλλο μέρος 
τού κόσμ.ου. Έποδηλάτουν ωραιότατα επάνω εις 
αυτούς, χωρίς νά ένοχλούμαι παρά πολύ από τά 
διερχόμενα τραίνα. "Οταν έφθανα είς ένα σταθμόν, 
όλος ό κόσμο; έφαινετο ωσάν νά έφρόνει ότι ήτο 
φυσικώτατον νά ταξειδεύω επάνω είς τήν σιδηρο
δρομικήν γραμμ,ήν, έπαιρνα δέ τό γεύμα μου είς τό 
μπουφέ τού σταθμού καί έκοιμώμην είς έν άπό τά 
σαλόνια. Διήνυσα τοιουτοτρόπως είς τήν Ρωσσίαν 
150 μ ίλια .

Κατά τήν άφιξίν μου είς τάς Ινδ ία ς, μέ συνώδευ- 
σαν μέχρι τού Καράκι δώδεκα περίπου "Αγγλοι, οί 
όποιοι ήοαν άκόμη αρχάριοι. Έπήραμεν ενα καλόν 
δρόμον, όστις 6μ.ως έγίνετο ολίγον έξω άπό τήν 
πόλιν άμμώδης, όπως συμβαίνει συνήθως εις όλους 
σχεδόν τούς δρόμους έν Ίνδ ία ις . Είπα τότε εις τους 
συντρόφους μ.ου ότι θά ήναγκαζόμην νά πάρω την 
γραμμήν τού σιδηροδρόμου, έκεϊνοι δέ ήθέλησαν 
άκόμη νά μέ συνοδεύσουν μέχρις άποστασεως τριά
κοντα μιλίων καί έπέστρεψαν διά τού τραίνου.

Διήνυσα τοιουτοτρόπως 800 μ ίλ ια , μ.έχ_ρις ότου 
έφθασα είς άπύστασιν τεσσάρων μιλίων άπό τήν 
Λαχόραν. Έ κεϊ εύρήκα ένα μικρόν σταθμόν, είς τον 
όποιον ιίσήλθα καί έζήτησα τροφήν παρά τού Ινδού 
σταθμάρχου. Μού άπήντησεν ότι δέν ήδύνατο νά 
μού δώσν) παρά ολίγο ρίζι καί ενα ποτήρι νερό, διότι 
δέν είχε τίποτε άλλο.

—  Καί δέν υπάρχουν έδώ "Αγγλοι ·, τόν ήρω- 
τησα.

  ”Ω ! όχι, όχι ! μού άπήντησε.- -
— Ά λ λά  μού φαίνεται πώς είδα κά τι Ά γγλ ίδες 

ντυμέναις στά άσπρα.
—  "Ω ! είπεν ό Ινδός περιφρονητικώς, αυτα ί 

είνε ιεραπόστολοι.
Ή ναγκάσθην νά πάρω πάλιν τήν γραμμήν τού 

σιδηροδρόμου είς τήν Μπούρμαν. Δέν έλειπαν όμως 
καί τά. μικρά καθ’ όδόν δυστυχήματα.

Ήμ.έραν τ ίνά  τό ποδήλατόν μου προσέκρουσεν ε
πάνω είς ενα ξύλον καί μή Βυνηθείς νά κρατηθώ 
εΰοέθηνκάτω ε ί; τό χαντάκ ι, κατρακυλίσα; έξ ύψους 
δέκα ποδών. Ευτυχώς δέν έπαθα τίποτε, άλλ’ ή 
α ιφνίδ ια πτώσίς μου διετάραξε τήν ησυχίαν μερι
κών όφεων κρυπτόμενων είς τούς θάμνους/ έκ τών 
όποιων είς μού έπετέθη νά μέ δαγκάσγ.

Ημέραν τινά  εις ιθαγενής σταθμάρχης μού έζή- 
τησε πληροφορίας διά τόν Λ άντζ τόν μικρόν Α μ ε
ρικανόν ποδηλάτην, οστις έδολοφονήθη είς τήν ’Αρ
μενίαν, είχε δέ διαβή καί αύτάς άπό τό μέρος 
έκεΐνο· τού ανήγγειλα  τόν θάνατόν του καί ό Βουρ- 
μαΐος έδειξε προφανή συγκίνησιν : .

—  Ή το  λαμπρός άνθρωπος, μού είπε μέ οφθαλ
μούς δακούοντας.

* *
»

"Οταν έφθασα ε ί; τήν Αμερικήν, ουδέποτε έφαν- 
ταζόμην τ ί  μέ έπερίμ.ενεν έκεϊ. Έ πίστευα  οτι ή 
προοδευτικωτέρα χώρα τού κόσμου θά είχε δρό
μους καλούς διά τούς ποδηλατιστάς. Ά λ λά  τό βέ
βαιον είνε ότι είς τάς παλαιάς χωράς ό δρόμ-ος έρ
χετα ι πρό τού σιδηροδρόμου, ένώ εις τάς νέας έρχε
τα ι πρώτος ό σιδηρόδρομος, — καί κάποτε μάλιστα 
ό δρόμος δέν έρχεται καθόλου. Κατά τήν έκεϊ δια
μονήν μου ήλθε και μού έπήρε συνέντευξίν ό διευθυν- 

. τής τ ή ; μεγαλειτέρας ποδηλατιστικής έφημερίδος, 
μού έδωκε δέ καί τόν χάρτην τού δρόμου τόν όποιον 
είχαν πάρει οί λαβόντες μέρος είς ένα μεγάλον πο
δηλατικόν διαγωνισμόν διά τής αμερικανικής ήπεί- 
οου.

Έπήρα τήν σιδηροδρομικήν γραμμ.ήν ε ί ;  τό Νιου- 
κάσλ τής Καλιφορνίας καί μετά παρέλευσιν δύο 
ημερών έφθασα είς τά  καλούμενα «Προκαλύμματα 
τής Χιόνος», άτινα  εκτείνονται κατά. μήκος τής σει
ράς τής Σιέρρας Νεβάδας. Τά προκαλύματα ταύτα  
είνε ώς είδος απέραντου ξυλίνου παραπήγματος, 
μ.ία σήραγξ τρόπον τ ινά , ή τις χρησιμεύει είς τό νά 
προστατεύη τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν άπό τήν 
π ίπτουσαν άφθονυν χιόνα. ’Έχουν δέ άπειρους ελ ιγ 
μούς καί στροφάς καί ώ ; έπί τό πλεΐστον εταζεί- 
δευα είς τό σκότος, διανύων έπτά μ ίλια  τήν ώραν, 
ένώ ό κρότος τών τροχών τού ποδηλάτου μου καί 
τώ ν έπ’ αυτού αποσκευών μου μέ ήμπόδιζε ν’ άκούσω 
άπό μακράν τόν θόρυβον τής ερχόμενης αμαξοστοι
χ ίας. "Οταν τό τραΐνον έπλησίαζεν, ήναγκαζόμην 
νά καταβαίνω  άπό τό ποδήλατον καί νά συσπει- 
ροομαι ε ί ;  μίαν γωνίαν τού παραπήγματος έως ίίτου 
περάαγ. Ή  ζωή μου έξετεθη τοιουτοτρόπως είς 
πολλούς κινδύνους.

Είς μιαν γέφυραν πλησίον τού Κίσκου μού συνέβη 
ένα δυστύχημα κατά τό όποιον παρ’ ολίγον νά εϋρω 
τόν θάνατον. Ε ίχα κατεβή άπό τό ποδήλατ-ον καί 
λαβών αύτό έπ’ ώμου, διέβαινα τήν γέφυραν, ότε 
αίφνιδίως ήκουσα συριγμόν άτμομηχανή;. Προσε- 
πάθησα νά τηρήσω ψυχραιμίαν καί ισορροπίαν, διότι 
έ’να μικρό παραπάτημα είς τόσον επικίνδυνον μέρος 
θά μέ έστελλεν είς τόν άλλον κόσμον. Μέ τρία δέ 
πηδήματα εύρέθην είς τό άλλον άκρον τής γεφύρας, 
άκριβώς καθ’ ήν στιγμήν ή άμαξοστοιχία διήρχετο 
ολοταχώς ένώπιόν μου.

Είς τό Σικάγον έπήρα πάλιν τήν σιδηροδρομικήν 
γραμμήν διά νά φθάσω είς τήν Νέαν Ύόοκην. "Οταν 
δέ εύρέθην έκεϊ, είχα έπιτελέσει πλέον τά μεγα- 
λείτεοον ποδηλατικόν κατόρθωμα. -— £ιχ α διανυσει 
3 ,000  μίλια είς ολον τόν κόσμον διά τών διαφό
ρων σιδηροδρομικών γραμμών.

Τ Π ΙΟ Ι Σ  Σ · h O V IO V M X O Y



8 Κ Υ ΡΙΑ Κ Α ΤΙΚ Η

ΣΕΛΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ

1 )  Ενδυμασία έξ έριούχου κοκκίνου χρώματος 
τουλίπας. Μαύρο βελούδου μεταξωτό γιαλιστερό, 
λευκόν.

Ή  φούστα από μεταξωτό μέ δύο φραμπαλάδες 
έκ βελούδου. Κ όπτονται εις σχήμα Πολονέζας ντε
κολτέ μέ τρία φραμπαλαδάκια γύρω, μέ μίαν πόρ
πην έκ στμάσ. Ββλούδον λοξά είς τό άνωκόρμιον. 
Περιλαίμιον μέ πλισσέ. Τόκ έκ βελούδου με πτερά 
λευκά.

* )  Ενδυμασία έκ κασμιριού χρώματος οΰρανί.

Τ ο υ α λ έ τ α ι  « » ρ ο υ ο ε ά σ ε ω ν

Ά ιιηρά .Ι, έκ τού ίδίου χρώματος. Ή  φούστα τά,ν 
όποιαν σκεπάζει άλλη φούστα είναι μονοκόματος έκ 
κασμιριού, καί ανοίγει εις τό πλάγη.

Τό άνωκόρμιον καί ·/) πλάτη  είνε σκέτη. Περιλαί
μιου έκ μαύρου βελούδου, μέ δαντέλες. Μανίκια στε
νά. Καπέλ.λον μαύρο μέ βελούδον καί πτερά.

ί$ )  Ενδυμασία έκ πρασίνου έοιούχου μέ γκιπούρ 
δαντέλλας. Ή  φούστα κόπτεται μέ τρία φύλλα καί 
φοδράρεται μέ οι.Ιαχι>·. Τό άνω κορμί ον σχήματος 
φράκου.

Καπέλο μέ φιόγκον καί μέ άνθη.
• ϊ )  Ενδυμασία έκ μαύρου έριούχου καί βελούδου 

σχήματος //μ'^σεσ. Ή  φούστα· έκ ταφτά  μανί
κια  στενά.

ί ί )  Ενδυμασία έξ έριούχου χρώματος ?Μπέζ καί 
βελούδου Μιρουάρ. Ή  φούστα κόπτεται άνευ ραφή;.

Ιό άνωκόρμιον σχήματος φράκου άνοϊγον εις 
ενα γελέκι από γκιπούρ. Καπέλο έκ? βελούδου καί 
είς τό πλάγι μέ μίαν πόρπην.


