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Τό κλίμα τής ’Ατ
τικής,άφοϋ μας οιέ- 
πλασεν όλους είς
τύπους του Λομ-
πρόζο καί του Νορ- 
δάου, παρεφρόνησε 
καί αυτό καί πα
ραπαίει ώς τρόφι
μος του Δρομοκαϊ- 
τείου εντός αιθού
σης καουτσούκ.Τόν 

Νοέμβριον εύρισκόμεΟα είς τήν ανάγκην νά μεί- 
νωμεν μέ τό γελέκο, καί τόν Μάϊον νά φορέσω 
μεν παλτό. Μόνον δικαστικοί κλητήρες ήούναντο 
νά επιφέρουν τοιαύτας μετατροπάς είς τήν ενδυ
μασίαν των κατοίκων, έάν δεν ειχομεν δικαιο- 
στάσ ιον.Ά λλά  τώρα τά οξύμωρα αϋτά παρουσιά
ζονται χάρις είς τό ’Αττικόν κλίμα, τό όποιον 
αντικατέστησε τάς πρώτας ημέρας του Νοεα-

κος. Οι άατοςδ'.κοι έξακολουθοϋν ρινίζοντες τά σι
δηρά των παραθύρων καί κρύπτοντες είς τους κόλ
πους τά τελειότερα τών άγχεμάχων όπλων, μέ 
τά  όποια άναμένουν τήν περίστασιν νά στρώσουν 
τό έδαφος τών φυλακών μέ τά πτώματα τών άρ- 
χ ιφυλάκων καί τών φρουρών, συγχρόνως οέ σε
βαστή προμήθεια μαχαιρών, χαντζαρών καί φια
λών ούζου είσάγεται έξωθεν διά τρόπου ό όποιος 
μόνον είς τήν διοίκησιν τών φυλακών φαίνεται 
μυστηριώδης καί ακατάληπτος. 0ά ήτο παρή- 
γορον τουλάχιστον έάν διά τής αυτής λαθραίας 
μεθόδου, διά τής οποίας είσάγεται είς τάς φυλα- 
κάς ή κάμα καί τό ούζον καί ή τράπουλα, είσή- 
γετο καί κανείς παππάς διά νά κατηχήση τούς 
καταδίκους. Α λ λ ά  διά τόν τελευταϊον τά δμ- 
ματα τής πολιτείας πάντοτε είναι άγρυπνα.

Ύ πείκων είς τάς διαθέσεις τής πολιτείας καί 
ό Ντόκος, προ του όποιου όλοι οι Βεγγάζιοι τής 
Κρήτης θά έκυπτον ταπεινώς τήν κεφαλήν, κατέ
σφαξε ώς κοτοπούλια τρείς ατυχείς ανθρώπους 
τοϋ νόμου. Ό  Ντόκος είνε στρατιώτης. Διά νά 
ήνε δέ κλεισμένος είς τόν Μενδρεσέό,βεβαίως οέν 
οιεκρίθη επί γενναιότητι άπέναντι τώ ν Τούρκων. 
Δέν νομίζετε ότι Οά έσώζοντο οί δυστυχείς εκεί
νοι τρείς άνθρωποι, έάν ήτο δυνατόν κατά τήν 
στιγμήν τής συμπλοκής νά έμφανισθή πρό τοϋ 
Ντόκου μία φουντίτσα Τουρκικού φεσίου;

* * 
*

’Από τής παρελθούσης Κυριακής νηστεύομεν. 
Ή  λέξις έχασε τήν κυρίαν σημασίαν τη ς, διότι 
σήμερον ή νηστεία έξαρτάται περισσότερον άπό 
τά  οικονομικά του Κράτους καί όλιγώτερον άπό 
τά βιβλία τής εκκλησίας. Ά λ λ ’ οπωσδήποτε 
κατά τάς ήμέρας τής σαρακοστής, τής μακρας 
ώς τά πόδια τών άγγλίδων,αί όποϊαι ταξειδεύουν 
αυτήν τήν εποχήν είς τήν Ε λλάδα , ή λατρεία 
πρός τό θειον είνε θερμοτέρα, αί δέ υποκλίσεις 
τών χριστιανών πρό τών εικόνων βαθύτεραι άπό 
τάς υποκλίσεις τοϋ κ. Δηλιγιάννη πρό τών φί
λων τοϋ κόμματος.

Οί περισσότεροι νηστεύοντες έξ όλων είναι βε
βαίως οί παππάδες, τών οποίων όμως ή νηστεία

θέντα είς τούς ραπτας καί έμφανισθέντα είς τούς 
δρόμους παλτά έξηφανίσθησαν εντελώς.

Μετά τούς παππάδες ύπό έποψιν τηρήσεως 
τών θρησκευτικών κανόνων έρχονται αι κυρίαι,

Έ άν τά θερμά καί άπαλώτατα αύτά ήμερο- | συχνάζουσαι τακτικώς την σαρακοστην εις την 
- ί  » ’ ....   Si.. .·_;__  ■__ cvv ÜTOii διν'ϊΐηΓιυσαι νά έπιΟεί?ουν έ Αευ-

ποφάγους», τό γνωστόν θεατρικόν εντρύφημα τοϋ 
νοήμονος κοινού καί τής γενναίας φρουράς. 
Έ νώ  δέ έξ Ευρώπης Οά άγγέλλωντα ι διαρκώς 
θάνατοι ανθρώπων ςεπαγιαζόντων είς θερμοκρα
σίαν ύπό τό μηδέν, έξ Αθηνών θά άγγέλλωντα ι 
είς τήν Ευρώπην θάνατοι έξ ήλιάσεως !

σιν αυτών. Τελευταίως όμως και τό μυστήριον 
| τής έξομολογήσεως καταργεϊται βαθμηδόν- καί 
1 κατ’ ολίγον. Αί κυρίαι φοβούνται νά άνακοινώ- 
I σωσι τά μυστικά των είς τούς λειτουργούς τοϋ 
! Ύ ψίστου, διότι είνε γνωστόν ότι οί αίοεσιμω- 
| τατοι . . . . τά  προδίδουν, θαυμάσιον όέ είνε τό 

σύστημα τής έξομολογήσεως, δείγμα καί αύτό 
; τής μορφώσεως τοϋ κλήρου μας. Δεκαπενταέτις

Ιγεινεν όμως ούτε θά γείνη ποτέ διαδήλωσις πο- | λογηθή, ήτο ή έξής :
λ ιτώ ν  διά τήν άπαγόρευσιν είς τάς φυλακάς τής 
όπλοποιίαε, βιομηχανίας τής όποιας τάς τερά
στιας προόδους μάς άπεκάλυψε προχθές ό Ντό-

—  Μήπως αγαπάς κανένα λιμοκοντοράκι ;
Ι Ι ίκ ο υ 'ίκ
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Ύπήρχεν άλλοτε ένας περίφημος γάλλος σχοινο- 

βάτ·/)ς, ονόματι Βλονδέν, οστις ςπηθανάτιαε τό όνο
μά του μέ τά  τολμηρά, τά  ριψοκίνδυνα, τά  τρελλά 
γυμνάσματα του τ ά  εναέρια έπί Ιν.ός λεπτού σχοινιού 
•δ ενός σύρματος. Είς τό επικίνδυνον δέ στάδιόν του

ό Βλονδέν υπήρξε κατά τούτο ευτυχής, ότι έπέζησε 
τ ι ς  τραγικές τύχης, ήτις άναμένει συνήθως τούς 
συναδέλφους του. και όταν άπεσύρθη τού επαγγέλ
ματος του κατάφορτος πλέον εκ δόξης καί γεγηρα- 
κώς, ήδυνήθη νά άπολαύση έν άνέσει τήν κολοσ- 
σαίαν περιουσίαν τήν όποιαν τού άπέφερε καθ' ολην 
τήν ζωήν του ή τόλμνι του καί ή σχοινοβατική δε- 
ξιότης του. "Εν άπό τά  πλέον επικίνδυνα γυμνά
σματα του ήτο ή εναέριος διάβασις τών φοβερών 
καταρρακτών τού Νιαγάρα έπί ένός λεπτού σύόμα- 
τος· τό κατόρθωμ.α τούτο τού προσεπόρισε καί δόξαν 
παγκόσμιον καί περιουσίαν ούχί εύκαταφρόνητον. 
'Ολόκληρος ή ’Αμερική τόν άνεκήρυξε βασιλέα τών 
σχοινοβατών καί 6 Βλονδέν έθεωρήθη τότε εις άπό 
τούς τολμηρότερους άνδρας τού αίώνος.

Έ ν τούτοις σήμερον, τά  κατορθώματα τού Βλον- 
1 δέν. συμπεριλαμβανομένης καί τής περιφήμου διαβά- 

σεως τού Νιαγάρα, θεωρούνται κοινότατα, παραβαλ
λόμενα πρός τά  γυμνάσια τών νεωτέρων σχοινοβα- 

I τώ ν. Ε νώπιον τών αδελφών Λ αφαγέτ. ο’ίτινες κατα- 
| πλήσσουν τόν κόσμον μέ τήν τόλμην των καί τήν 
) δεξιότητά τω ν, τήν όποιαν θέλετε θαυμάσει ρίπτον- 

τες 'εν βλέμμα είς τάς προκειμένας εικόνας, ό περί- 
ι φημος Βλονδέν δέν είνε τ ίπο τε . Κατά τούς έωρακό- 
| τας καί μαρτυρήσαντας, ό θεατής ό παοευρισκόμε- 
I νος είς τάς παραστάσεις τών αδελφών Λαφαγέτ κα

ταλαμβάνεται κυριολεκτικό) ς ύπό φρίκης. Η τολμηρά 
πρωτοτυπία τών γυμνασμάτων και ή καταπληκτική 
χάρις καί ευκολία μέ τήν όποιαν εκτελούν ταύτα , 
είνε κά τι τ ι  όντως μοναδικόν καί πρωτοφανές είς τήν 
σχοινοβατικήν τέχνην.

Τό σχοινίον, έπί τού όποιου ριψοκινδυνεύουν μετά 
θάρρους, εκτείνεται είς υψος 1 *20 ποδών, χωρίς νά 
τ ίθετα ι ώς συνήθως κάτωθεν αυτού δίκτυον όπως 
δεχθή τούς τολμηρούς σχοινοβάτας έν περιπτώσει 
πτώσεως. Ή  άπόστασις καθ’ ύψος καί μήκος είναι 
πράγματι έκπληκτική καί όταν οί αδελφοί Λαφαγέτ 
άνέργωνται έπί τού λεπτού σχοινιού, οί θεαταί κα
ταλαμβάνονται ύπό υστερικών παροξυσμών.

Οί άδελφοί Λαφαγέτ διδουσι σήμερον παραστά
σεις είς Λονδΐνον, ενώπιον άπειρου συρροή; πλήθους. 
ΑΙ ά γγλ ικα ί εφημερίδες διαλαλούν μέχρι περάτων 
κόσμου τά  κχτορθώματά τω ν. ίόσύ δέ πώς ϊκθετει 
τάς έντυπώσεις του έκ τής παραστάσεω; ε ί; άγγλος 
δημοσιογράφο; : .

• *
• ·

. · Οί άδελφοί Λ αφαγέτ άνέρχοντχι ε ί; τό βχοι- 
I νίον φέροντε; τήν συνήθη ενδυμασίαν τού περιπάτου. 
1 Τρέχουν κατά μήκος αυτού έλαφροί κα ί ευκίνητοι

t
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ύπό τούς ήχους τής μουσικής, συναπαντώμενοι δέ 
είς τό μέσον, στέκονται μέ τό ενα πόδι ε ί ;  τόν 
άέρα καί χαιρετώντχι έγκαρδίως δίδοντες πρός άλ- 
λήλους τό χέρι, ένώ συνάμα κρατούν έπί τού γόνα
τ ο ; τάς δύο μακράς ράβδους τω ν , α ΐτινες είρήσθω 
έν παρόδιο, Ιχουν έκαστη βάρος τριάκοντα λιτοών. 
Τήν πρώτην φοράν καθ' ήν παρέστην είς τήν παρά-

- f'/ y
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στασιν, ήσθάνθην έκτακτον άνακοϋφισιν όταν μετά 
την εκτέλεσιν τού παιγνιδιού αΰτού τούς είδα έπι- 
στρέφοντας είς τά  άκρα τού σχοινιού καί άναπαυο- 
μένους. Τόσην κατάπληξιν μού Ικαμεν ή τόλμη, ή 
ταχύτης καί ή βεβαιότης μέ τήν όποιαν ό είς Ιτρεξε 
πρός συνάντησιν τού άλλου. Ά λ λ ’ ή συγκίνησίς μου 
εκορυφώθη, όταν έκ νέου ώρμησαν έπί τού σχοινίου 
καί ήοχισαν νά έκδύωνται έπ’ αΰτού τηρούντες τήν 
ισορροπίαν μέ τά ; μακράς ράβδου; των καί ποοκα- 
λούντες θρασέω; τούς νόμους τής βαρύτητος. Κατό
πιν μετέφεραν είς τό κέντρον τού σύρματος ένα τρα
πέζι καί δύο καρέκλας καί έπαιξαν ήσύχω ; μίαν 
παρτίδα μπεζίκ, μεθ’ δ έξετέλεσαν διάφορα άλλα 
πα ιγνίδ ια ισορροπία; έπί καρεκλών, μεταξύ τών 
όποιων καί τό επικίνδυνον πα ιγνίδ ι τΌύ βαδίζειν έπί 
μιάς σανίδος τεθειμένη ; έπί τού σχοινίου.

»Τό δεύτερον μέρος τής παραστάσεω; ήρχισε μέ 
ένα έκτακτον έντελώς πα ιγνίδ ι, τό όποιον ολίγοι 
πράγματι σχοινοβάται ήμποροΰν νά έκτελέσουν. Ε ί; 
έκ τώ ν δύο αδελφών διέτρεξε πέρα πέρα τό σχοι
νίον, έχον μήκος 500 ποδών. έν διαστήματι δέκα 
ές δευτερολέπτων. Έ φευγεν ώς αστραπή, ώσεί πε- 
τών ε ί ;  τόν άέρα. Κατόπιν έπήρε τόν δεύτερον σχοι
νοβάτην ε ί ;  τού; ώμου; του καί τόν μετέφερε ε ί;

··· .·

τό άλλο άκρον τού- σχοινίου. Παρηκολούθουν τό 
γύμνασμα αύτό πνευστών έξ άγωνίας, ένώ έκεϊνος 
διέσχιζεν άφόβω; τό χαινον κενόν μέ τό άνθρώπι- 
νον φορτίον του καί ήσθανόμνιν ένα ενδόμυχον καί

βαθύν τρόμον μήπως τό λεπτόν σχοινίον Οραυσθή 
ύπό τό βάρος τών δύο άνθρωπων. ’Α λλά καί τά  
έπακολουθήσαντα πα ιγνίδ ια  «πηύξησαν τήν φρίκην 
μας καί τόν φόβον μας. Ή  οάνθρωπίνη χειράμαξα·, 
τήν όποιαν δεικνύει μία έκ τών εικόνων, είναι γύ 
μνασμα άπαιτούν έκτακτον φυσικήν ρώμην. Πώς 
κατορθούται είς τό δύσκολον αύτό πα ιγνίδ ι νά τη - 
ρήται τόσον τελεία ισορροπία είναι πρόβλημα δύσ- 
λυτον καί δ ι' αυτούς άκόμη τούς έπιστήμονας, κα
θόσον αί κινήσεις τών βραχιόνων καί τών κνημών 
ποικίλλουν μεγάλως. ’Αλλά τό τολμηρότερον όλων 
αύτών τών σχοινοβατικών κόλπων είναι τό παρι- 
στανόμενον ε ί ;  άλλην εικόνα. Ό  ε ί ; έκ τών σχοινο
βατών στηρίζεται μέ τό κεφάλι πρός τά  κάτω  έπί 
τού σχοινίου καί τείνων πρός τόν άλλον τήν ράβδον 
του τόν κρατεί άπηωρημένον είς τό κενόν διά τών 
κνημών. Ή  συγκίνησίς ή καταλαμβάνουσα τινά  είς 
-ό θέαμα τούτο είναι απερίγραπτος. Δ ι’ ίμέ υπήρξε 
τόσον έκνευριστική, ώστε Οταν ή παράστασις έτε- 
λείωσε, ήσθάνθην όλον μου τό σώμα τρέμον καί 
περιρρεόμενον ύπό ψυχρού ίδρώτος.

Ό  κίνδυνος τώ ν τολμηρών τούτων παραστάσεων 
δέν είναι τόνον ότι μίαν ημέραν ήμπορεϊ νά θραύση τό 
σχοινί ή νά ζαλισθή Εξαφνα ό σχοινοβάτης καί νά 
πέση, όσον ό’τ ι  ούτος, ένθαορυνόμενο; άπό τάς επι
τυχ ίας του κα ί μεθυσκόμενος ύπό τών χειροκροτη
μάτων τού κοινού, καταλαμβανεται βαθμηδόν ύπό 
τού πόθου νά καταπλήξη είς μεγαλείτερον βαθμόν 
τό κοινόν καί νά πράξη τό άδύνατον, χωρίς νά ΰπο- 
λογίση ότι άνά πάσαν ημέραν, άνά πάσαν ώραν, άνά 
πάν λεπτόν, ή ζωή του διατρέχει τον φοβερώτερον 
τών κινδύνων.

Έ ϊ  Κ Α Τ Α Ρ Α

Τ Ο Υ  Υ Ψ Ι Σ Τ Ο Υ

Ή  Εΰα μέ οφθαλμούς λάμποντας άπό τόν πόθον 
έκύτταξε τόν άπηγορευμένον καρπόν τόν όποιον έφύ- 
λασσεν ε ί; όφις κουλουριασμένος μέσα είς τό χρυσο- 
πράσινον φύλλωμα τής Μηλέας.

Κανείς δέν ήτο ε ί ; τόν παράδεισον έκείνην τήν 
ώραν. Ό  Θεό; πρό ολίγου είχεν άπέλθει διά νά ύπο- 
γράψη τό φύλλον πορεία; τού ήλιου διά τήν ημέραν 
έκείνην. Ό  Άδάμ έκοιμάτο είς τήν ρίζαν μ ιά ; κα- 
στανέα; καί μόνον τά  δύο διαβολικά ματάκια τού 
όφεος έλαμπύριζαν μέσα ε ί; τό πυκνό μεταξένιο 
φύλλωμα τού δένδρου άπό το ύ ; κλάδους τού όποιου 
έκρέμαντο τά  χρυσά μήλα.

Ή  Εΰα άκροποδητεί εφθασε κάτω  άπό τό δένδρον 
καί προσήλωσε τό λαίμαργον βλέμμά της έπί τών 
καρπών.

Τήν στιγμήν έκείνην α ί πύλα ι τώ ν” Ανατολών ή- 
νοιξαν καίώρμησεν Εξω ό χρυσού; δίφρος τού ’Απόλ
λωνος.

Ή  αύγή έμάδησε τά  ρόδα της καί ερρανε μέ τά 
μελίχρυσα φύλλα των τήν γήν.

Ή  Εΰα έστάθη.καί άφού άνέπνευσε δυνατά,άπλω
σε τό χέρι τ η ; καί άνακάτωσε τά  φύλλα τού δέν
δρου, οπού τώρα Επιπτον τά  πύρινα βέλη τού ήλίου 
καί έλόγχίζον τά  παχουλά μήλα.

Ή  Εΰα Ετρεμεν ολη άπό τήν αυγκίνησιν καί έπά- 
γωνεν όλη είς τήν άνάμνησιν τής αυστηρά; δ ιατα 
γής τού Ύψίστου ιδιοκτήτου τού κήπου.

Ά λ λ ’ έπί τέλους άναλαμβάνει, σύρει μέ δύνκμιν 
τόν κλάδον καί κόβει άπό τούς καρπούς του.

Δέν προφθάνει όμως νά μειδιάση διότι άμέσως 
άκούεται μία βροντή τρομερά.

Ό  όφις άφήνει είς τά  αυτιά  της ενα φοβερό σφύ
ριγμα καί περιτυλίσσεται είς τόν λαιμόν της.

Ή  Εΰα τά  χάνει.
Θέλει νά φύγη, άλλά μόλις κάμνει δύο βήματα 

ζα ί.ίζετα ι άπό μίαν ίσχυράν δόνησιν σεισμού καί π ί
π τε ι.

Α κούετα ι άκόμη άλλη μία βροντή καί ό Παρά
δεισος κατακρημνιζεται.

Ες τόν κρότον τόν τρομερόν τού καταορεύσαντος 
κήπου σπεύδει ό Θεός. ’Η είκών τής καταστροφής 
τόν Εκαμε νά σταματήση καί νά κυτάξη Εντρομος 
γύρω του.

Ό  δυστυχής τά  ήννόησεν ολα καί έκίνησεν άπελ- 
π ιστ ικώ ; τήν κεφαλήν.

Ό  παράδεισο; εζηκολούθει νά π ίπ τη  μετά τής 
Εΰα; καί τού Ά δάμ οστις . . . έκοιμάτο άκόμά· 
κάπου, κάπου μόνον έξαφνιαίζετο άπό κανένα πελώ 
ριο κλάδο πού τόν κτυπούσε στό κούτελο.

Ο Θεός Εσκυψε καί έκύτταξε μέσα άπό τό χά 
σμα πού άφήκεν ό κρημνιαθείς κήπος.

Έσκυψε καί έκύτταξε είς τό χάος διά νά Γδη τόν 
πτωχόν κήπον του διά τελευτα ίαν φοράν.

Ό  παράδεισος έπιπτεν. ε^ιπτεν όλονέν. Μυριάδες 
ρόδων καί ϊων καί χρυσανθέμων καί λειριών καί κρί
νων καί ίάομων καί κυνορόδων καί μυριαίδες φ ι λ υ 
ρών καί γιγαντωδών πλατάνων καί πελωρίων φοινί
κων κατρακυλούσαν κάτω έν συμφυρμώ καί δίνη.

Καί ητο εν όνειρον τά θέαμα, καί ήτο μία οπτα
σία άσύλληπτος ή είκών τής καταστροφής εκείνης.

Τό Εναστρον άπειρον ώμοίαζε μέ άνθοδέσμην φυλ
λορροούσαν

Μυριάδες χρυσανθέμων κα ί ίασμων καί ρόδων, πί- 
πτουσαι έπι τών άστρων,άνεφλέγοντο καί ευώδες νέ
φος χρυσοκόνεω; κατήρχετο πρός τήν γήν κα ί άχνη 
χρυσή έχύνετο επάνω είς τόν Γαλαξίαν

Καί σήμερον άκόμη διηγούνται είς τόν ουρανόν 
ότι άπό τήν πυρκαϊάν έκείνην έγεννήθη ό Ερως.

• *
*

Ό  θεός Ιβλεπεν, Ιβλεπεν άκόμα τήν εικόνα τής 
καταστροφής.

Τέλο-, οί πρώτοι κλάδοι Επεσαν ε ί;  τήν γήν. 
Μετ’ ολίγον δέ καί ή Εΰα καί ό Ά δάμ .

Μετά παρέλευσιν δευτερολέπτου ούδέν άνθος έκ 
τού ουρανίου κήπου έφέρετο είς τό διάστημα.

"Ολος ό Παράδεισος είχε πέσει έπί τής γής.
I ότε ό Θεός σάν είδε πλέον συντελεσθεΙσαν τήν 

καταστροφήν, δέν έκρατήθη καί έβροντοφωνησε πρός 
τήν Εΰαν ήτις Ετρεχε διά νά κρυφθή.

—  Γύναι άπιστος καί σκληρά. Εχε τήν κατάραν 
μου. Τόν κήπον αυτόν όνπερ κατέστρεψε; νά
α ίω ι ίω ς ώς φορτ ίον  Ατέ τι/ς χτφαΛήζ σον  ! ! . . .

Κατόπιν δε στρεφόμενο; ποό; τόν Άδάμ.
—  Σΰ δέ κτήνος κοιμώμενον, νά καλλιεργής τόν 

κήπον αυτόν δι’ έςόδων σου . . . καί νά ά./έ.τ//ς ί *  
ΐΛρ&τι τοΰ ,-ιροσώ.ιου συν . . , τά : παραστάσεις τών 
θεάτρων' . . .

Έ κτοτε αί μέν γυναίκες φέρουν τόν παράδεισον 
ώς καπέλλον έπί τής κεφαλής των. οί δέ άνδρες καλ
λιεργούν αυτόν καί έν ίύρώτι  τού προσώπου των . . . 
βλέπουν ό .τ ι . . . δέν βλέπουν.

Τ ιμ ο ι  Μ ιιη α ιτ ιν η ς .

ΜΙΑ Κ Υ Ρ Ι Α  ΠΟΥ ΝΗΣ Τ Ε Υ Ε Ι
0 1  Δ Ι Α Σ Η Μ 0 Τ Ε Ρ 0 Ι  Ν Η Σ Τ Ε Υ Τ Α Ι  

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Μία κυρία, όνόματι Αύγουστίνα Χοίστενσεν άνέ- 
λαβε κατ’ αύτάς νά νηστεύση είς τό Λονδΐνον έπί 
τριάκοντα όλα; ήμέρας, τή  έδόθη δέ πρό; τούτο μία 
ιδιαιτέρα αίθουσα είς τό δημοτικόν νοοοκΟυ.εΓον τής 
άγγλικής ποωτευούσης. Ά ν  το πείραμα έπ ιτύχη . 
ή κυρία αυτή θά ΰπερακοντίση όλου; τού; πεςιφή- 
μους νηστευτάς τού κόσμου, διότι καθ' όλον τό διά
στημα τής τριακονθημέρου νν,στείας τη ; δέν θά 
παίρνη τίποτε άλλο παρά μόνον καθαρόν νερό, ψυ
χρόν ή θερμόν, ένώ οί άλλοι νηστευτα ί. μεταξύ τών 
όποιων καί ό διάσημος Τάννερ, διετήρουν τάς δυνά
μεις των έκαστος καί μέ ιδιαίτερόν τ ι  ποτόν, τό 
όποιον άπεκαλουν «έλιξήςιον τή ; ζω ής».

Ή  Αύγουστίνα Χοίστενσεν είναι Γερμανίς τό γέ
νος, έγεννήθη δέ ε ί;  τό Μεκλεμβούργον καί άριθμεϊ 
ηλικίαν τεσσαράκοντα πέντε έτών. Ή ρχισε νά νη- 
στεύη πρό δύο έτών, ζηλωσασα τήν φήμην τού Τάν-
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νερ, τόν όποιον καί ήθέλησε νά νικήση. Ένήστευσε 
μίαν φοράν επί δέκα πέντε ήμέρας ε ί ;  τό Σχλέσβιγκ 
τής Γερμανίας, άλλά  τότε έτρέφετο μέ καφέν χωρίς 
ζάχαρη. Δευτέραν φοράν ένήστευσεν εις τό Άμβούρ- 
γον έπΐ δέκα πέντε πάλιν ημέρας, έπιτηρουμένη άπό 
μίαν έπιτροπήν κυρίων κα ί άπό ενα γερμανόν Ιατρόν. 
’Ακολούθως ένήστευσεν εις τήν Κοπεγχάγην έπί ε ί
κοσι ήμέρας ϋπό τήν έποπτείαν τεσσάρων φοιτητών 
τής ιατρικής καί ενός ιατρού. Τής έπετρέπετο τοτε 
νά παίρνη ώς δυναμωτικόν ένα φλυτζάνι τσάϊ ή καφέ, 
ά λλ ’ ουδέποτε έπήρε παραπάνω άπό τρία φλυτζάνια 
την ημέραν. Εις την Κοπεγχάγην δέ ή [Απορούσε νά 
ντύνετα ι καί νά γδύνεται μόνη τη ς, ή όλη δέ άπώ- 
λεια  τού βάρους της κατά  τάς είκοσι ήμερα; υπήρξε 
μόνον κατά 15 λίτρας.

Κατά την σημερινήν νηστείαν τη ; ή Αύγουστίνα 
Χρίστενσεν επιτηρείτα ι άπό μερικά; νοσοκόμους καί 
άπό δύο άγγλους ιατρούς. Ούδεμία τροφή έπιτρέ- 
πετα ι εις αυτήν, είτε στερεά είτε ύγρά, έκτός ¡¿ό
νον άπλού ΰδατος. Χάνει ¡¿¿αν περίπου λίτοαν την 
ήξεραν άπό τά βάρος της καί κχταναλίσκει δύο λ ί
τρας ϋδατος καθ’ Ικάστην. Ή  νηστεία δέν επιφέρει 
καμμίαν μεταβολήν εις τό χρώμά τη ; καί εν γένει 
εις τό εξωτερικόν τη ς , κοιμάται δέ εξ περίπου ώρας 
7 9  ήμερονύκτιον,

Τό περίεργόν είναι οτι δΓ Ικάστην νηστείαν της 
ή Αύγουστίνα Χρίστενσεν ΰφ ίστατα ι είδός τ ι  καταλ
λήλου προπονήσεως. Έ π ί μίαν έβδομάδα ποό τής 
ένάρξεως τής σημερινής νηστείας της έν τω  Δημο- 
τ ικώ  Νοσοκομείο) τού Λονδίνου δέν έτρωγε ειμή 
φυτικά  προϊόντα καί ό ιατρός της τής έκοψε βαθμη
δόν τό κρέας. Έ κτός τούτου καταλαμ-βάνεται ύπό 
τοσαύτης νευρικής έξάψεως ώστε τήν προηγουμένην 
τής ένάρξεως τής νηστεία ; δέν τρώγει τίποτε. Ή  
τελευτα ία  τροφή τήν οποίαν έπήρεν εις τό Νοσοκο- 
μεϊον ήτο ένα ποτήρι μπύρα εις τάς τοεϊς τό άπό- 
γευμα, καί ή νηστεία ήρχισε άογά τήν νύκτα. Μετά 
τήν πάροδον τής νηστείας, παρέρχονται είκοσι τέσ- 
σαοες ώρας διά ν’ άρχίση νά τρώγγι στερεάν τροφήν.

Μία έκ των σημαντικωτέρων νηστειών, α'ίτινες 
έγιναν εις τήν ’Α γγλίαν, ήτο ή τού Ιταλού Τζοβάννη 
Σούκκη, ήτις διήρκεσε τεσσαράκοντα ήμέρας.Ά ντι- 
θε'τως πρός τάν Τάννεο, ό Σούκκη έκαμνε κα ί γυμνα
στικήν διαρκούσης τής νηστείας του, πίνων μόνον 
νερό καί παίρνων ιδιαίτερόν τ ι έλιξήριον, όταν ήσθά- 
νετο τάς δυνάμεις του λιποψυχούσα;. Ό  νηστευτη ; 
αυτός μίαν φοράν ε ί ;  τήν ’Αφρικήν δέν έφαγε τ ί 
ποτε έπί τεσσαράκοντα ημέρας. Τάς πρώτα; ημέρας 
ήσθάνετο μίαν θηριώδη όρεξιν. ήτις τόν έβασάνιζε 
φοβερά καί ήτις ήρχισε βαθμηδόν έκλείπουσα, εως 
ού έξηφανίσθη έντελώς. Έ χασε τέσσαρας περίπου 
λίτοας τήν πρώτην ημέραν καί ή άπώλεια τού βά
ρους του ήλαττούτο έφ’ όσον παοήρχετυ ό χρόνος 
τής νηστείας. Χ ιλιάδες λαού έπλημμύριζον τήν αυ
λήν τού νοσοκομ-είου όπω; ίδουν τόν περίεργον νη- 
στευτήν. Έλάμβανε καθ’ έκάστην έκατοντάδας συγ
χαρητηρίων τηλεγραφημάτων, καί ή Βασιλική Ε τ α ι
ρεία τού ’ Ιχθυοτροφείου τού έδώρησεν έν χρυσούν 
μετάλλιον. Τήν 16 Δεκεμ.βρίου 1895 ό Σούκκης 
άπεπειράθη νά ζήσ·/) μόνον μέ νερό έπί 52 ημέρας, 
άλλά μετά 43 ημέρας, 18 ώρας καί 45 λεπτά  ή- 
ναγκασθη νά έγκαταλίπη τό πείραμα, παραπεισθείς 
έκ τών συμβουλών τού Ιατρού του

Ά λ λο ς  περίφημος νηστευτής εν ’Α γγλ ία  είναι ο 
Τζάκ. όστι; τό 1991 διετηρήθη 52 ημέρας άνευ 
τροφής. Τό προηγούμενον έτος είχε νηστεύσει έπί 
42 ημέρας, άλλ’ ένεκα τής συχνότητος τών νη
στειών του, ή περιέργεια τού κοινού είχε κορεσθή 
καί δέν ήρε τόσον μέγαν θρίαμβον οσον ό Σούκης. 
Μετά τήν πάροδον τής νηστείας του ό Τζάκ ήτο 
εις θέσιν νά φορτώνεται ένα άνθρωπον εις τούς 
ώαους του καί νά τόν τρίγυρίζγι έπί ήμίσειαν ώραν. 
Κατά τό πεντηκονθήμερον διάστημα τής νηστείας 
του, ό Τζάκ έχασε 28 λίτρας άπό τό βάρος τού σώ
ματός του .’Ανε'λαβε δέ τήν έκτέλεσιν τού πειράματος, 

-  πληρωθείς Ιδιαιτέρως πρός τούτο άπό ενα Γάλλον 
εφευρέτην, όστις ήθέλησε νά δοκιμάση μίαν δυναμω- 
τικήν σκόνην πού άνεκάλυψε. Ή  Βασιλική Ε ταιρεία 
τού ’Ιχθυοτροφείου τού έδωοησε χρυσούν μετάλλιον.

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ
Έ ρ ε υ ν ί τ ι  t i c  Γ ρ α φ ίς .

ΤΛΝ μαθητής άκόμη άνεγίνωσκαν 
τάς πεοιπετείας τών ηρώων τής 
Γραφής Ιστάμην πάντοτε πλήρης 
θαυμασμού ενώπιον τής είκόνος τού 
Δανιήλ μέσω τών λεόντων εύπειθών 
καί εύυποτάκτων ώς άρνία.

Μέσα εις τάς άφελεϊς γραμμάς τού βιβλίου μου, 
κατώρθωνα διά τής φαντασίας ν ’ άνοίγω λάκκον τ ε 
ράστιον, νά καθιστώ αύτόν ενδιαίτημα λεόντων καί 
έπειτα  άπανθρώπως νά ρίπτω τόν Δανιήλ μεταξύ 
τών θηρίων, διά νά μείνω έκθαμβος κατόπιν πρό τών 
θαυμάτων τής αύτομάτου έξημερώσεως τώ ν βασι
λέων τών ζώων.

’Από τής εποχής εκείνης ώνειροπώλουν πάντοτε 
νά εΰρεθώ πρός στιγμήν εις τήν θέσιν τού Δανιήλ 
καί νά εξημερώσω λέοντας.

Ήσκήθην άοχικώς μέ τήν έξημέρωσιν μ ια ; ερω
μένης μου, ά λ λ ’ άποτέλεσμα τών προσπαθειών μου 
ήτο νά έςημερώνωμαι κάτω  άπό τά  παράθυρά της, 
χωρίς έλ.πίδα νά τήν δαμάσω καί κατέλθη μέχρις 
έμοΰ διά νά δο
κιμάσω τήν δύ- 
ναμιν τού στό
ματος καί τών 
ονύχων της.

"Επειτα ένυμ- 
φεύθην καί α ί- 
φνιδίω ; εύρέθην 
έντός τού όνει- 
ροπΟλουμένου 
λάκκου των λεόν.των

Είχα σύζυγον καί ή σύζυγός μου είχε μητέρα.
Ά λ λ ’ άντί νά τάς έξημεοώσω έξηγριώθην έπί τέ

λους έγώ κα ί έζήτησα άπό τόν Σεβ. Μητροπολίτην 
καί άπό τό Δικαστήοιον τών έν Ά θήναις Πρωτοδι
κών νά μέ άπαλλάξη τού τίτλου τού γαμβρού.. Είναι 
ήάλήθεια ,ό τι έκ τώ ν γεγονότων αύτών έξωργίσθησαν 
οί δημοσιογράφοι καί ήρχισαν νά έρευνώσι το ύ ; λό 
γους ένεκα τών όποιων πληθύνονται τά  διαζύγια.

Οί δυστυχείς ήγνόουν, ότι άν δέν έπλ.ηθύνοντο τά 
διαζύγια  θά ήλαττούτο ό άριθμός τών ζωντων.

Καί έγώ εις τήν περίστασιν έκείνην έπροτίμ,ησα τά 
πρώτον έπ·-θυμ.ών νά έπιζήσω διά νά ΐδω έπί τέλους 
συντελούμ,ενον τό θαύμα.

"Οταν μετέβαινον εις τό ζωολογικόν Μουσεϊον 
καί έβλεπα τούς ταριχευμένους λέοντας νά έπιδει- 

| κνύωσι λευκούς το ύ ; άβλαβεΐς πλέον όδόντας τω ν, 
! ώς άλλος Πυγμαλίων ένώπιον τού άψύχου μ.αρμ.ά-

γριωθούν καί νά ριφ 
τών ποδών των.

ρου τής Γαλατείας, του ; ίκέ- 
τευον νά λάβωσι πνοήν, νά έςα-

ικεταξύ

Ά πό τον φύλ.ακα τών λεόν
των οϊτινες έμ«κώντο  έντος 
κλ-ωβών εις τόν άνακτορικόν 
κήπον έζήτησα έπανειλημμένως 
τήν άδειαν νά μού έπιτρέψγι νά 
τού ; έπισκεφθώ.Ό  γηραιός άνήρ 
έστρέφετοκ α ί μέ παρετήρει μέ 

έκφρασιν ϋπερτάτης ειρωνεία; μού είπε δέμ.ίαν φο
ράν·—  καί ήτο ή τελευτα ία  πού κατεδέχθη νά μού 
δώσν) άπάντησιν—τούς έξής άλησμονήτους λόγους : 

—  Κάνε μου τήν χάρι καί άφισέ με ήσυχο— Τά 
λιοντάρια τά  ’δικά μου δέν τρώνε ούτε πετσιά ούτε 
κόκκαλα ! . . .

Ή μ ην ό δυστυχής τόσον σκελετώδης τότε, όσον 
κα ί τώοα.

Ά λ λ ’ έπί τέλους τό όνειρόν μου; ίπρόκιιτο νά 
π«*γματοποιη·$.

Είχεν έλθει ό Μ ο ν-ενέγρος εις τάς Α θήνας μέ 
τό θηριοτροφεϊόν του καί πολλακι; νύκτα ολόκλη
ρον διήλθον ε ί; τά  Παριλίσσι* άκοοώμενος τόν βρυ
χηθμόν τών τρομερών σαρκοβόρων.

Έ π ί τέλους έτόλμησα ν’ άνακοινώσω τήν έπιθυ- 
μίαν μου εις τόν ’Ισπανόν θηριοδαμαστήν.

Μέ έκύτταξεν άνοίγων ύπερμέτρως τούς οφθαλ
μούς.

—  Έ χ εις  ’μπή 
.V  άλλην φοράν εις

κλουβί λεονραοι- 
ών ; . . . . Έ χ εις  
ίδή τούλάχιστον 
άλλα θηρία εις έ- 
ρήμους, είδες ταύ
ρου; νά γυρίζουν 

εις τούς δρόμους όπω; γ ίνετα ι ε ί; τήν πατρίδα μου 
τήν ’Ισπανίαν ; __

"Ηθελα νά τού έξιστοοήσω όλας τάς πεοιπετείας 
τάς άποίας μέχρι τής έποχής έκείνης ύπέστην, νά 
τού είπω, ότι υπήρξα σύζυγος, ότι παρέστην έντρο- 
μ.ος εις ουνεδρίασιν Βουλής θυελλώδη καί εις συνε- 
δρίασιν τού Δημοτικού Συμβουλίου Α θηνα ίων, νά 
τόν βεβαιώσω, οτι ταξειδεύω μέ τόν τροχιόδρομον 
καί παρίσταμαι εις τάς παραστάσεις τού θεάτρου 
τού Νέου Φαλήρου, ότι περιτρέχω τάς μεταμεσονυ
κτίους ώρας άοπλος τάς όδούς τών ’Αθηνών, ότι 
έπί σειράν μακροτάτων έτών συναντώ κάθε πρώτην 
τού μηνός τόν σπητονοικοκύρην μου, ότι ήκουσα τό 
«Ά ν ω  Κ άτω· καί τό «Πρώτον πύρ· τού κ. Λάμ- 
πρου, ότι έδιάβασα πολλά έργα τού κ. Ψυχάρη. 
Ήδυνάμην νά τού άναφέρω τόσα άλλα δείγματα 
τής γενναιότητος καί τού θάρρους μου.

Ά λ λ ’ ό κ. Μοντενέγρος δέν έγνωοιζεν άκόμη τάς 
Α θήνας και δε’ αυτό ήοκέσθην μόνον νά τού είπω  :

—  Ό χ ι ■ άλλά δέν φοβούμαι τ ίπο τε . Ε λπ ίζω , 
ότι μέ μ.ίαν ματιά  θά τούς έξημερέσω. Πώς ό Δα
νιήλ έμ.εινε μέσα εις τούς λέοντας ! . . .

Ό  κ. Μοντενέγρος έμειδίασε καί μ.ού είπε :
—  Έ ν πρώτοι; 6 υιό ; μ.υυ δέν λέγετα ι Δ ανιήλ... 

Λ έγεται Κάρολος. Ά λ λ ’ αυτός ζή άπό μικρό παιδί 
μέσα εις τά λεοντάρια.

Δέν έπέμεινα έπί πλέον διότι έπείσθην, ότι έλά- 
χισται ήσαν αί γνώσεις τού θηριοτρόφου έπί τών 
άντικειμένων τής Ίεράς Ιστορίας καί έπανέλαβα 
μόνον τήν παράκλησίν μου καί αυτός μού είπε :

—  "Ελα λοιπόν αύριον ε ί ;  τ ά : δύο τό άπόγευμ.α 
νά σέ βάλω εις τό κλουβί . . .

Τήν έπομένην, λίαν συγκεκινημ,ένος μ.ετέβην πρός 
τόν Ίλισσόν. Φαίνεται ότι ήμουν ωχρότερος τού συ
νήθους διότι ό ’Ισπανός θηριοδαμαστής προσηλών 
έπάνω μου τό βλέμμα είπε:

— Κύτταξε νά μή μάς φτειάση; κανένα ρεζιλίκι... 
Τό λεον.τάρι θέλει άλλο λεοντάρι γ ιά  νά τό βάλγι 
στή θέσι του. Καί τά  λεοντάρια δέν κιτρινίζουν 
π ο τέ ....

Τόν παρετήρησα ϋψών άγερώχως τήν κεφαλήν καί 
κκμμ.ύων τού; οφθαλμού; ήρκέσθην δέ ν’ άποκριθώ:

—  ΙΙηγαίνομεν!
Καί ταύτοχοόνως έδειξα τόν κλωβόν, όπου διε — 

γραφοντο κίτρινοι ώς όγκοι, χρυσού, οί τρεις έξη- 
πλωμένοι λέοντες —

Ό  κ. Μοντενέγρος, ό υίος του Κάρλος, τρεις τέσ- 
σαρε; φύλακες, καί δύο άλλοι θηριοδαμ.ασταί μέ πα- 
ρηκολούθουν.

Ά μ α  τή προσεγγίσει μου οί λέοντες ήγέρθησαν. 
Μέ ενα μιαρόν μαστίγιον ό Μοντενέγρος τους ε- 

ξώργιζε.
Οί τρεις λέοντες ήρχισαν νά ταράσσωνται, νά βρυ- 

χώνται. Έ τρεμα σύσσωμο; καί αν ή φιλοτιμία δέν 
μέ συνεκράτει. θά έφευγα προτοοπάδην άπό τού με- 
ρους έκείνου όπου μετ’ ολίγον θά έπραγματοποιεϊτο 
τό όνειρον πού μ.’ έβαυκάλισε παιδίον, έπλήρου τήν 
νεανικήν μου φαντασίαν καί ύπήρξεν ό πόθος τής 
ώρίμου ηλικίας μου.

— Εμπρός. μ.οί λέγει ό Μοντενέγρος... Ανέβα
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τήν σκαλα, άνοιξε τήν πόρτα καί έμ πα ...Ό  Κάρο
λος θά σέ βάλγι μέσα εις τά κλουβ ί...

Οί πόδες μου έκλονίζοντο... Τά γόνατά μου πα- 
ρέλυον καί πρός στιγμήν ένόμισα στηρίζων τόν πόδα 
εις τήν πρώτην βαθμίδα, οτι άνηρχόμτ/ν τήν κλ ί
μακα τήν όποιαν είχεν ονειρευθή ό ’Ιακώβ, τήν δδη- 
γοΰσαν άπό τού κόσμου τούτου εις τόν γαλανόν πα 
ράδεισον τής αίωνιότητος.

Ήσθανόμην μ,ίαν χεϊρα— τήν χεϊρα τού Καρόλου 
νά μέ ούργι πρός τήν θύραν τού κλωβού.

"Ηκουσα έν κράκ τής άνοιγομένης κιγκλιδοφρά- 
κτου σιδηράς θυρίδος καί ό κρότος αύτής μού έφάνη 
ήχος καταπιπτούση; μαχαίρας λαιμητόμου.

Δέν έβλεπα τίποτε πλέον κα ί μόνον Ϋισθάνθην μ,ίαν 
χεϊρα έπί τού ώμου μου νά μέ ώθή πρός τόν κλω
βόν καί ήκουσα πάλιν τό άπαίσιον κράκ τής κλεισ 
μένης θύρας.

ΠΟΙΟΙ ΕΚΟΒΑΝ ΤΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΝ
(Π ερ ιπ έτε ια : ενός ά γ γ ϊ,ο υ  τ η λ εγρ α φ η το ϋ  «Ις τ 4 ς  ’ Ινδ ία ς)

Ήσθανόμην θερμ.ήν τήν πνοήν τών λεόντων νά 
φθάνγ, μεχρις έμού...

Μία όσμή σαρκών άποσυντεθειμένων έφθανε μετά 
τής πνοής έκείνης, ένω ήκουον το ύ ; έξω καγχάζον
τας καί ή φωνή τού Μοντενέγρου άμυδρώς άντήχει 
εις τά  βομ.βούντα ώ τά  μου προσπαθούσα νά μέ ένθαρ- 
ρύνγ :

— Κουράγιο, γ ια τ ί σ’ έφαγε ! . . .
Ταύτοχοόνως ισχυρόν κτύπημα τής ούράς ένός

τών λεόντων μ’ έκαμε νά φέρω τήν χεϊρα πρός τόν 
μηρόν...

Ά λλά  δέν ήδυνάμην πλέον νά σταθώ ε ί ; τούς 
πόδας μου καί έγονάτισα.

Οί γέλωτες θορυβωδέστεροι έξηκολούθουν καί πά 
λιν ήκουσα τόν Μοντενέγρον νά λέγη:

— Νά τόν βγάλωμεν άπό μέσα διά νά μή πάθτ) 
τίποτε ! . . .

Πραγματικό); δέ ή θύρα ήνήχθη , είσήλθεν ό υιός 
του έντός τού κλωβού καί μ.’ έσυρεν έζω !...

“Οταν εύρέθην έν άσφαλεία πλέον έστέναςα άνα- 
κουφισθείς.

— Έ !  λοιπόν τ ί λ έ ς ;. .. Μπαίνεις άλλη φορά μέσα 
εις τό κλουβί ;

— Ά  ! όχι βέβαια. . Φτάνει αύτό ... Φτυνά τήν 
έγλύτω σα ...

— Γ ια τ ί ; . . .  Μήπως είχες κανένα φόβο ; . . .  Γιά 
κύτταξε καλλίτερα ! , . .

Πράγμ.ατι έστράφην καί είδον καί έπείσθην, ότι 
δέν είχον τίποτε νά φοβηθώ Ό  κλωβός έχωρίζετο 
εις τρία διαμερίσματα καί μ.έ είχον θέσει εις τό πρώ
τον μέχρι τού όποιου δεν ήτο δυνατόν νά φθάση ό 
λέων...

Είχον πα ίξει μ’ έμέ.
Ά λλά  δέν έκαμον άσχημα. "Αν δέν έπαιζον αυ

τοί θά έπαιζον οί λέοντες μαζύ μου καί είναι έπ ι- 
κινδυνον τό πα ιγ ι ίδιον τών όδόντων καί τώ ν ονύ
χων των.

Ούτω έπραγματοποιήθη οπωσδήποτε τό ιδανικόν 
μου καί έμιμ.ήθην πρός στιγμήν τόν Δανιήλ.

Ά λ λ ’ έκτοτε δέν έσκέφθην νά έπαναλάβω τό πεί-
Ρ*Ρ*·

Ε ντο ύτο ις  διά νά μή έξέλθω τών Γραφών άπε- 
φάσισα νά μείνω εις τάς Α θήνας καί έκτοτε υφ ί
σταμαι τό μαρτύριον τών « Ε π τά  παίδων έν τή κα- 
μίνω ο μετά τών άλλων συμπολιτών μου, κάθε κα
λοκαίρι, καί τόν Νοέμβριον άκόμη, όπως καί ή λή- 
ξασα έβδομάς δύναται νά μαρτυρήσγ.

Γειϊηποι Κ. Παπ.

Εις τάς ’Ινδία; είναι πολύ δύσκολος ή κατασκευή 
καί ή διατήρησις τών τηλεγραφικών γραμμών. Δάση 
κατά τό μ.άλλον καί ήττον άδιαπέραστα. έρημοι, πο
ταμοί, καί πρό; έπίμετρον πολυάριθμα καί ποικίλα 
άγρια ζώα. ερπετά καί έντομ.α, ολα ταύτα  συντε
λούν εις τό νά καθιστούν δύσκολον όχι μόνον τήν 
κατασκευήν ένός τηλεγράφου, άλλά καί τή ν μετέ- 
πειτα  συντήρησίν του. “Οταν τό 1864 διωρίσθην 
έπιθεωρητή; τών τη7.εγράφων ε ί; τήν μακρυνήν καί 
άγνωστον έκείνην χώραν, ό τηλέγραφος είχμν έγ/.α- 
τασταθή μ.όλις πρό ολίγων έτών. Αί πλεϊστα ι γραμ- 
μαι ήσαν μοναί. Οί τηλεγραφικοί στύλοι έστερούντο 
άπομονωτήρων. ένεκα δέ τών άνωμ,αλιών τού εδά
φους είχον στηθή τυχα ίω ; έδώ κ ι ’ έκεί, κ α τ ’ άνί- 
σους άποστάσεις, καί εις μερικά μέρη, όταν λόφος 
τ ι ;  παρενετίθετο μεταξύ δύο στύλων ήδύνατο κανείς, 
έκτείνων άπλώ ; τήν χεϊρα νά φθάση τό χαλαρώς 
κρεμάμενον σύρμα. Δέν ύπήρχον οδτε γαλβανόμε
τρα ούτε άλλα δοκιμαστικά μηχανήματα πρός εξέ- 
τασιν τής ηλεκτρική; καταστάσεως τώ ν γραμμών. 
Επομένως όταν τό σύρμα έκόπτετο πουθενά καί έ- 
πήρχετο διακοπή τής συγκοινωνίας μεταξύ δύο γρα
φείων, ήτο πολύ δύσκολον νά όρισθή άκριβώς τό 
μέρος όπου έπήλθεν ή βλάβη καί τότε έξ άμφοτέ- 
ρων τών γραφείων έξεστράτευον έργάται μ.έ τή ν εν
τολήν νά παρακολουθήσουν τήν γραμμήν, έως ότου 
άνακαλύψουν τά σημεΐον οπού έκόπη τό σύρμα.

‘Ημέραν τ ινά , έπιθεωρών τά  διάφορα τηλεγραφικά 
γραφεία, έφθασα εις τόν μακρυνόν σταθμόν Μερκάρα, 
όπου ό έκεϊ ύπάλληλος μού άνήγγειλε κά τι τ ι έντε
λώς έκτροπον.

—  Είναι τώρα πολλαί ήμέραι, μού είπε, όπου 
μεταξύ τού ίδικού μας σταθμού καί τού σταθμού 
Μυσόρ επέρχεται πάντοτε διακοπή τού γεύματος με
ταξύ τ ή ; 2 α ; καί τής 5ης απογευματινής ώρας. Ή

Τήν έβοόμην ημέραν άοίκετο ό ορομεύς

διακοπή αύτη άρχίζει πάντοτε τήν αυτήν σχεδόν 
ώραν καί τελειόνει πάλιν  σχεδόν ταύτοχοόνως.

—  Έ στείλατε τόν δρομέα; ήρώτησα.
—  Ό χ ι, κύριε· δέν τόν έστειλα, διότι ή διακοπή 

διήρκεσεν έπ’ έλάχιστον. Έ κτός τούτου έγνώριζα 
ότι θά ήρχεσθε καί έπερίμ-ενα τάς όδηγίας σας.

— Δ ιατάξατε τόν δρομέα νά είναι έτοιμος νά 
φύγη καί μόλι; άντιληφθήτε τίποτε, στείλατε άμέ- 
σως νά μέ καλέσητε.

Εις τάς τρεις τά άπόγευμα έκλήθην κατεπειγόν- 
τω ; ε ί ;  τό γραφεΐον, όπου είδα ότι ή διακοπή είχεν 
αρχίσει. ’Ολίγα τ ίκ  τά κ  άπό τόν σταθμόν Μυσόρ, 
έπειτα  μία νεκρική παύσις, έπειτα ολίγα άκόμη τίκ  
τά κ , τά  όποϊα έπηκολούθησε καί δευτέρα παύσις, 
καί ούτω καθεξής, εως ότου τά  κτυπήματα έπαυσαν 
καί ή τηλεγραφική γραμμή έβυθίσθη ε ί; άπόλυτον 
σιγήν. Έ ξήτασα τά  μηχανήματα, άτινα  εύρέθησαν 
καλώς έχοντα. Άναμφιβόλως ή βλάβη ήτο εις τήν

γραμμήν. Τά πράγματα έμειναν εις τά σημεΐον τούτο 
έως τάς 5, ότε ή γραμμή τού Μυσόρ ήοχισεν έκ 
νέου νά όμιλή καί τότε ήθέλησα νά έλθω εις συνεν- 
νόησιν μέ τόν διευθυντήν τού τηλεγραφικού έκείνου 
σταθμού.

—  Συμβαίνει τίποτε αύτού ; ήτο ή πρώτη ερώ
τησές μου.

— Ό χ ι,  κύριε, μού άπήντησεν ό σταθμό; Μ υ
σόρ.

— Άνεχώρησε 6 δρομεύ; σας;
— Ό χ ι5 κύριε· περιμένομεν δ ιαταγάς.
—  Θά στείλω άπ’ έδώ τόν δρομέα, νά έξετάση 

τήν γραμμήν αύριον τό πρωί μόλις φέξη- στείλατε 
κα ί σεις τόν ίδικόν σας.

Κατόπιν ήρώτησα τόν δρομέα, οστις μού ειπεν 
ότι ή γραμμή διήρχετο ε ί ; ένα μέρος άπό πυκνόν τ ι 
δάσος, βρίθον άγριων θηρίων ότι ή ζωή του θά έκιν- 
δύνευε άν έτόλμα νά διάσχιση μόνος του τόν παρθέ-

Ό  Ν ουζα b υλοτόμο ; ίσ τα τό  μετ' ολίγον ε νώ π ιο ν  μου

νον καί άπάτητον έκεΐνον · υμώνα· ότι όλον τόν 
χρυσόν τού κόσμου νά τού έδιδα, δέν θά έτόλμα νά τά 
πράξη καί ότι έπρεπε νά τού έπιτραπή νά παραλάβη 
μαζί του καί μερικούς άλλους άνθρώπους.

— Είναι άληθή αύτά ; ήρώτησα τόν τηλεγραφητήν.
— Μ άλιστα, κύριε· ό προκάτοχός σου έπέτρεπε 

πάντοτε ε ί ;  τόν δρομέα νά παίρνη καί εξ άλλους 
άνθρώπους μαζί του.

Έ δωκα τήν άπαιτουμένην άδειαν καί τήν πρωίαν 
τής επομένης ήμέοας, ε ί ;  τάς πέντε, ή συνοδεία άνε
χώρησε.

"Εμεινα ε ί ;  τό γραφεΐον ολόκληρον τήν ημέραν, 
δ ιατάξας νά μού φέρουν έκεϊ τό φαγητόν μου. Είχα 
προσηλωμένην διαρκώς τήν προσοχήν μ,ου εις τήν μη
χανήν. Ό  σταθμός Μυσόρ έφέρετο θαυμ.άσια· καί έφ' 
όσον έπλησίαζεν ή τρίτη μετά μεσημβρίαν, έπεριμέ- 
ναμεν όλοι έναγωνίως τήν έξέλιξιν τών γεγονότων. 
Τ ό ώρολόγιον έσήμανε τήν άπαισίαν ώραν, όλοι πε- 
ριεκυκλώσαμεν τό μηχάνημα. Τρεϊς, τρεις καί τ έ 
ταρτον... τρεϊς καί ήμισυ ! Καί έν τούτο ι; ό σταθ
μός Μυσόρ έξηκολούθει άκόμη νά μάς μεταβιβάζη 
τηλεγραφήματα.

—  Ό  δρομεύς θ’ άνεκάλ.υψε, φα ίνετα ι, τό ...
Μ αταιότης ματαιοτήτων! Δέν έπρόφθασα ν ’ άπο-

τελειώσω τήν φράσιν μου, καί ό σταθμός Μυσόρ έβυ
θίσθη αίφνιδίως εις τήν σιγήν όπως καί τήν προη
γουμένην ημέραν.

—  ’Ορίστε πάλιν, έψιθύρισεν άπογοητευμένος ό 
τηλεγραφητής.

—  Ναί, τό βλέπω, τού άπήντησα. Τό πράγμα 
είναι όμολογουμένως έκτροπον. Τί φρονείτε σείς, κύ
ριε Ρέκτορ;

—  Βεβαίως, κύριε, είναι πολύ έκτροπον. 'Ομο
λογώ ότι δέν ήμπορώ νά καταλάβω τ ί συμβαίνει. 
Καί έν το ύτο ι;...

Καί ό ταλαίπωρος τηλεγραφητής διεκόπη αίφνι
δίως, μορφάζων έκφραστικώς.

— Εμπρός, κύριε Ρέκτορ, τού είπα ένθαρρυντικώς.
— Αϊ λοιπόν, κύριε, ήθελα νά σάς 'πώ  ότι ό δρο

μεύς καί οί σύντροφοί του φρονούν ότι ή διακοπή 
αύτή είναι εργον τού διαβόλ.ου· καί ότι άν ήκολου-
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θήσετε τήν γραμμήν διά ν’ χνχκαλύψητε πού είναι ή 
βλάβη, πιθανόν νά πέσετε ε’ι ;  τα χέρια του.

Εγελασχ
—  Εν πάση περιπτώσει. δέν ήμπορούμεν νά πρά- 

ξωμεν τίποτε προτού φθάση ό δρομεύς. Πιθανόν 
αυτός νά μας διαφωτίστ,, ή ό/ι;

—  Πιθανόν.
Οπως τήν προηγουμένην Ημέραν, ή συγκοινωνία 

άποκατέστη πάλιν  εις τάς πε'ντε. Αί διακοπαί διήρ- 
κεσαν τακτικώ ς έπ ί εξ Ημέρας. 'Γην έβδόμν,ν τέλος

Ή εξήγησις του μυστηρίου

ήμέραν άφίκετο ό δρομεύς μετά των συντρόφων του. 
Είχε διατρέφει δλην τήν γραμμήν καί οϋδαμού εύοε 
βλάβην τινά . Ά πήντησεν εις τό μέσον τού δρόμου 
τον άλλον δρομέα, τόν όποιον είχεν άποστείλει ό 
σταθμός Μυσάρ. καί αυτός δέ επίσης άνήγγειλεν δτι 
ούδέν έκτροπον είχε ίδει καθ’ όδόν.

’Αλλά τήν έπομένην ήμέραν, εις τάς τρείς άκοιβώ; 
ή συγκοινωνία διεκόπη έκ νέου!

—  Ά ρχίζ ω νά πιστεύω δτι πρόκειται πράγματι 
περί διαβολικής ένεργειας, ε ίπα  γελών εις τόν τηλε
γραφητήν κ. Ρέκτοο. Έ ν τούτοις έχω τήν άκράδχν- 
τον άπόφασιν νά λύσω τέλος τό περίεργον αΰτό α ί
νιγμα μεταβαίνων μόνος μου έπί τόπου. Θά τό κα
τορθώσω έστω καί αν πρόκειται νά μείνω ένα ολό
κληρον μήνα εις τό δάσος.

Συνοδευόμενος υπό είκοσι εργατών, άνεχώρησα 
τήν ακόλουθον ήμέραν πρωί. Έφ* όσον έβαίνομεν διά 
τής άνοικτής πεδιάδος ή όδοιπορία μας ήτο εύκο
λος- α λ λ ’ όταν είσήλθομεν εις τόν δρυμόν, α ί δυ- 
σκολίαι ήρχισαν. Άκολουθοΰντες τήν τηλεγραφικήν 
γραμμήν, κατεζεσχιζόμεθα κυριολεκτικώς καί έγρα- 
τσουνιζόμεθα άπό τούς θάμνους καί τάς άκάνθας- 
ο: εργάται ήσαν δλοε συσπειρωμένοι τριγύρω μου, 
διότι ό δρυμός έχαιρε πολύ κακήν φήμην. ’Εν τού- 
τοις καθ’ όλον τόν δρόμον μ.ας δέν συνηντήσαμεν 
παρά ολίγα μόνον φειδία και μετά παρέλευσιν δύο 
ώρών έζήλθομεν σώοι καί ΰγ  εις άπο τό φοβερόν ε
κείνο δάσος καί έφθάσαμεν εις τό πλησιέστιρον χω- 
ρίον όπου έσταθμεύσαμεν νά γευματίσω μεν.

Ητο μεσημέρι- ενώ δέ οί έργάται ήτοίμαζον τό 
γευμά τω ν, εσκέφθην νά έρωτήσω τόν αρχηγόν τού 
χωρίου περί τής αφορμής τών επανειλημμένων εκεί
νων διακοπών. Ένεφανίσθη αμέσως εις τήν πρόσκλη- 
σίν μου. Τού είπα  περί τίνος έπρόκειτο καί τόν ήρω- 
τησα μήπως ήξευρε τ ί συνέβαινε.

— ’Εγώ δέν πηγαίνω  ποτέ στό δάσος, άφέντη 
μου. μού άπεκρίθη. Νά σάς φέρω τόν Νουζά τόν ΰ- 
λ.οτόμον, όστις είναι εις θέσιν νά σάς δώσφ μερικάς 
πληροφορίας.

Ευτυχώς ό ΰλ.οτόμος Νουζά εύρίσκετο εις τό 
σπήτι του καί μετ’ ολίγον ΐστατο  ένώπιόν μου, έτο ι- 
μ.ος ν απαντήσγ  εις πάσαν έρώτησίν μου.

—  Λέρεις τίποτε ; τόν ήρώτησα αφού τού άνεκοί- 
νωσα περί τίνος έπρόκειτο.

Ό  Νουζά έκεϊνος ήτο ένας απότομος καί τραχύς 
άνθρωπος καί μού άπήντησεν άδιστάκτως καί ύπε- 
ρηφάνως: «Μ άλιστα! ■

—  Μ άλιστα! Τότε πες μου αμέσως!
—  Θά σάς πώ άν μέ πληρώεστε- άλλοιώς δέν

βγάζω μιλιά- Ή  αγγλική κυβέρνησες έχει παραδες 
καί μπορεί νά δωσνι κ α τ ιτ ί  καί σ’ έμέ τόν δυστυχή.

Τού ύπεσχέθην γενναίαν άμοιβήν καί ό Νουζά 
συγκατετέθη.

— Μέ τήν συμφωνίαν όμως, μού ε ίπε. οτι μ,όνον
έσεί; καί ένας άλλος θά έλθη μαζί αου καί μόνον
έγώ θά σάς όδηγήσω.

—  Πολύ καλά. Πότε φεύγομεν;
—  Εις τάς δύο.
—  Είναι μακρυά άπ ’ έδώ;

— Δύο μ,ιλια.
Κ ατά τήν όρισθεϊσαν ώραν ό 

Νουζά ένεφανίσθη Διατάζας τούς 
ΰπηρέτα.ς'μου νά δέσουν τά  πράγματά 
μ,ου και άκολουθούμ.ενος ΰπό ένός
μόνον εργάτου, φέροντος τό όπλον
μου. ήκολούθησα τόν Νουζά. οστις 
είσήλθεν αμέσως εις τό δάσος, άλλ.’ 
όχι εις τό μέρος διά τού οποίου 
διήοχετο ή τηλεγραφική γραμμή.

Έ φαινετο γνωριζων κάλλιστα τό 
μέρος- έβάδιζε διά στενής καί έλι- 
κοειδούς τίνος άτραπού. Μετά πα- 
ρέλευσιν ολίγης ώρας 6 Νουζά 
έστράφη πρός ήμάς καί μάς είπε σι
γανή τή φωνή:

— Ό  παραμικρός θόρυβος θά μ « ί  
χαλάσή δλη τή δουλειά. Βγάλετε
τά  παπούτσια σας καί άκολουθείτέ 

με ήσυχα- τσιμουδιά.
Βαδίζοντες προσεκτικώς, έπροχωρήσαμεν διά τής 

στενής άτραπού βυθισμένοι εις απόλυτον σιγήν. Μετ’ 
ολίγον έφθάσαμεν εις ένα μέρος δπου τά δένδρα ήνοί- 
γοντο άνωθεν τής τηλεγραφικής γραμμής καί έφαί- 
νετο ό ουρανός. 'Οδηγούμενοι ΰπό τού Νουζά, έκρύ- 
φθημεν όπισθεν συμπλέγματος πυκνών τινων θάυ.νο>ν. 
έχοντες απέναντι μας ένα τηλεγραφικόν στύλον. Με
ταξύ τούτου καί τού άμέσως ϊρχομενου εύρίσκετο 
μικρόν τ ι ύψωμα γής. άνωθεν τού όποιου τό σύρμα 
έκρέματο εί- ύψος Ί ποδών.

—  Δέν ήρθαν άκόμη. έψιθύρεσεν ό οδηγός μας.
—  Ποιοι δέν ήρθαν; ήρωτησα χαμηλή τή φωνή 

μετ’ άπλήστου περιέργειας.
— Αυτοί πού χαλούν τόν τηλέγραφο, άφέντη μου, 

άπήντησεν ό Νουζά.
— Καί ποιοι είναι α ϋ το ί; . . . .
’Α λλ’ αίφνιδίως διεκόπην. "Ενας θόρυβος, ώσεί 

φωναί πολλών παιδιών βαθμηδόν έπιτεινόμεναι, 
έπληξαν τά  ώ τά  μας, συνοδευόμεναι άπό ένα πχοα- 
τεταμένον θοοΰν φύλλων. Μετ’ όλιγον ό θόρυβος τών 
φωνών κατέστη μάλλον ευδιάκριτος· ό θρού; ζωηρό
τερος, συνεχέστερος και έπί τώ ν απέναντι δένδρων, 
υπέρ τάς κεφαλάς μας. ώφθησαν έξαφνα πολ.λοί με
γάλοι π ίθηκο ι! Ησαν άναμφιβόλως ή εμπροσθοφυ
λακή μεγάλης καί πολυαρίθμου τινό ; αγέλης- διότι, 
άφού έξή τα σ α ' προσεκτικώς τά  πέοιξ. έδωκαν καί 
εις το υ ; άλλου; τήν γενικήν διαταγήν τής προελά- 
σεως. Εις τό πρόσταγμα εκείνο, εκατοντάδες π ιθή 
κων, νέων καί γερόντων, άρρένων καί θηλ.έων. έξωρ- 
μησαν πηδώντες εις τόν ανοικτόν χώρον, δπου διε- 
σκορπίσθησαν καθ’ ομίλους καί ήρχισαν νά δεικνύουν 
σημεία έκτάκτου φαιδρότητος καί εύθυυ.ίας

Ό  Νουζά μού ένευσε νά ίδω τού; πιθήκους.
—  Νά το ι. άφέντη, έψιθύρισε.
— ”Ε ; τ ί  νά το ι. α νόητε; τού άπήντησα. Αυτοί 

είναι πίθηκοι. Τί ήμπορούν νά. κάμουν ;
—  Είναι οί ένοχοι, άφέντη.
—  ’Ανόητε ! είπα μεγαλοφώνως.
—  Σιωπή, άφέντη- περιμείνατε- θά Ιδήτε.
Έπερίμεινα καί είδα. Ε ντός ολίγων λεπτών ή

αγέλη δι-ρρέθη εις δύο ομίλους, έκ τών όποιων 6 εις 
μέν έσπευσε πρός τόν τηλεγραφικόν στύλον τόν ευρι
σκόμενον κάτω  εις τό άκρον τού ανοικτού μέρόυ; 
τού δάσους, ό δέ άλλος πρός τόν απέναντι μας. "Ενας 
ένας οί πίθηκοι ήρχισαν ν ’ ανεβαίνουν ε ί; τούς σ τύ
λους. έως ού οί πρώτοι έξ αϋτών συνηντήθησαν εις 
τήν μέσην τού σύρματος. Καί δσον περισσότεροι 
άνήρχοντο, τόσον τό σύρμα κατήρχετο, έ'ως δτου 
τό ήνωμένον βάρος των τό κατεβίβασεν έντελώ ; έπί

τού εδάφους. Ή  δολοφονία είχε συντελεσθή. Καί 
ιδού ή λύσις τού μυστηοίου τό όποιον μάς έβασάνι- 
ζεν έπί δέκα πέντε ήμερα; !

Έ κύτταξα  τό ώρολόγιόν μου- ήτο τρεϊς καί δέκα !
Μέ ένα πήδημα εύρέθην έξω άπό τούς θάμνους, 

καί άδιαφορούντες διά τάς άκάνθας καί τη ύ ; θάμνους, 
έγώ καί οί σύντροφοί μου διεσκορπίσαμεν τούς π ι
θήκους ε ί;  τά  τέσσαρα άκρα τού ορίζοντας, άναγκά- 
σαντες αυτούς ν’ άναρριχηθούν έπί’ τών δένδρων μετά 
τρομακτικών κραυγών.

Έκύταζ,α έκ νέου τό ώρολόγιόν μ,ου- ήτο τρεις 
καί δέκα.

Ό  Νουζά τόρα έγινε διαχυτικός. Μού άφηγήθη 
δτι οί πίθηκοι έκεΐνοι άπετέλουν μίαν αποδημητι
κήν αγέλην, ή τ ις  είχεν έλθει εσχάτως ε ί ;  τόν δρυ
μόν. Έ τυχ ε  τήν ήμέραν τής άφ ίζεω ; των νά είναι 
ξαπλωμένο; κάτω άπό ένα δένδρον, έκεϊ κοντά.Έ νώ 
δέ τούς παρετήρει, είδε δύο τρεϊς έξ αύτών. περιερ- 
γοτέρους καί τολμηρότερους όλων τών άλλων, ν’ ά- 
ναρριχώντα; εις τούς τηλεγραφικούς στύλους. Τού
τους ήκολούθησαν μ ετ’ ολίγον καί οί άλλοι, έως ού 
τό σύρμα εφορτωθη τόσον πολύ, ώστε έκαμφθη μέ
χρι τού έδάφους. Οί πίθηκοι, φα ίνετα ι, εύρον εις 
εκείνην τήν άναορίχησιν νέον είδος διασκεδάσεω;- 
διότι έκ τής έκφράσεως των ό Νουζά ήνόησεν ότι 
έτέρποντο μεγαλως. Άναμφιβόλως είχον στήσει 
προσκαιρως τό στρατόπεδόν των ε ί; εκείνο τό μέρος- 
κοιμώμενοι έπί τών δένδρων τήν νύκτα , τρέχοντες 
δλο τό πρωί πρός εύρεσιν τροφής, έπεστρεφον εις τό 
μέρος τής διαμονής των τό απόγευμα· άλλά προτού 
κουρνιάσουν, έκριναν καλάν νά διασκεδάζουν ολίγον 
καί μέ τό τηλεγραφικόν σύρμα! Καί ούτω εξηγείτα ι 
καί ή τακτική  διακοπή τού ρεύματος κάθε απόγευμα!
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ΚΥ ΡΙΑΚ ΆΤ ΙΚΗ Ί

Κ οστούμ ι μ ε γ ο ύ να  τ ε λ ε υ τ α ία ς  μόδας

ΞΑΝΘΕΣ Ή  Μ Ε Λ Α Χ Ρ Ι Ν Ε Σ  ;

Είνε τό αιώνιον ζήτημα τού γούστου, τής τρελ- 
λής ηλ ικ ία ; τής νεότητάς-,τοϋ κόρτε, τών κλεμμένων 
φιλημάτων, τών κρυφοαναστεναγμών.

Μ ’ αρέσουν ή ξανθές- δχι ή μελαχοοινές. γ ια τ ί ; 
Αΰτό τό γ ια τ ί είνε περίεργον.Είνε ζήτημα γούστου, 
χαριτος, ψυχικής διαθεσεως, κλισεως πρός τό χρώμα 
τό γλυκύ τού ξανθού, τό μαύρο καί τό βαθύ τού 
μελαχρινού, πρός τά  ξανθά τά  χρυσά μαλλιά  πού 
χαϊδεύονται καί γλυστρούν τόσο μαλακά στά χείλη ; 
Είνε θερμότερες ή μελαχοοινές; ρωμαντικαι καί γλυ 
κεία’. μονον ή ξανθές, καίει τή ; μελαχοοινής τό 
φίλημα ; άπλώς συγκινεί τής φχνθής ; Τι κρίμα νά 
μήν άφήση γ ιά  δλα αυτά  καμμ ιαν... πραγματείαν ό 
μακαρίτης Δόν Ζουάν, δχι βέβαια τού Πόρτο Ρικο 
άλλά ό τρομερός έκείνος ‘Ισπανό; ιππότης.

Τό ζήτημα παραμένει άλυτον, ήγαπήθησαν τοελλά 
καί παράφορα καί ξανθές καί μελαχοοινές, καί ά 
σχημες καί εύμορφες, καί κουτοί καί κουτές καί 
βλάκες καί ήλίθιοι.

Ά λ λά  ποϊές ξετρελλαίνουν περισσότερον;Άναμφι- 
βόλως αί καλλοναί ή μποτέ, θά πούν πολλαίς, σε 
οποίο χρώμ.α καί άν έπλασθησαν- έδώ δά ίσα ίσα 
άπατώ ντα ι.

Ή  τελεία  καλλονή ή αληθής πλαστική ώραιότης, 
σπανιως πολύ σπανίως, εμπνέει τούς μεγάλους και 
παράφορους έρωτας- επιβάλλεται ή καλλονή ■ 
συγκινεί, γενά δίψαν άπολαυσεω; ένός σφιγκτοαγκα- 
λιασματος δύω φιλημάτων, σύρει όπισθεν της λάτρας 
τού μεγαλείου τη ς , ούδέποτε όμως, ή σπανιώτατα, 
αληθείς έοωτευμένους.

Ή  τελεία  καλλονή δέν γεννά τό αίσθημα τή ; 
γλυκείας περιπτύξεως, γεννά τήν άκατάσχετον βου
λιμίαν τής αγκάλης.

Ή  αληθινή άγάπη είναι τρυπωμένη, ή έμφωλεύει 
κατά τούς πο ιητάς, ε ί ;  τήν χάριν, εις ένα λεπτόν 
σώμα.βεργολιγερο όπως λέγει ή δημώδης,σέ μιά γραμ
μή τής μύτης, εις τούς σπινθήρα; τών ματιών τής 
μελαχροινής, εις το γλυκύ καί πράον τών οφθαλμών 
τή ; ξανθής, άναλόγω ; τών ψυχικών διαθέσεων τού 
ατόμου, γεννάτα ι άπό ένα έπιχάριτον μειδίαμα, άπο 
μία σκερτζόσα κλίσ ι τής κεφαλής, άπό ένα γλυκύν 
γέλω τα , μίαν περίεργον κόμμωσιν τής κεφαλής, ξε
τρυπώνει πολλαίς φορές άπό τής βουλίτσες τών πα
ρειών, τούς γελασίνους, άπό τά  μειδιάματα τκσυν- 
ωδευόμενα μέ τήν ταλάντευσιν τής κεφαλής.

Ή  λατρεία πρός μιαν καλλονήν ώχρίά πρό τής 
άφοσιωσεω; ε ί ;  μίαν πραγματικήν χάριτα- ή καλ
λονή γηράσκει, φθείρεται καί σβύνει καί ή χάρις 
άναγεννάται εις τά φιλήματα, άναζή ε ί ;  τ ά ; θω
πείας καί δέν σβύνεται ποτέ- νεάζει πάντοτε.

Ε ί ;  τάς χαριτωμένα: εχεπε τήν άντίθεσιν Ινός 
τελείου χαρακτηριστικού πρός άλλο άτελες, εις τά ; 
κχλλονάς έχετε όλα ώραία καί ούδέν ελκυστικόν, 
λείπει ή άντιθεσις, ή προκαλούσα την έλξιν. ό κύριος 
παράγων τής συγκινήσεως τή ; ψυχής, τής συμπά
θειας, τού αισθήματος, τής τρελλής αγάπης πού 
φέρνει στό φίλημα όλην τήν φωτιά  τή ; ψυχής.

Ε ί; τή  φωτιά όμως αύτή τής ψυχής, ή ξανθέ; 
δέν φτάνουν τ ί ;  μελαχρινές.

Πυρώδεις καί ύποκείμεναι ε ί ;  συνεπείας μεγάλων 
εντυπώσεων είναι ή μελαχοοινές. Α γαπούν άποτό- 
μως παθαίνοντχι ίοχυρώς, μισούν μέ όσην δύταμ'.ν 
καί αγαπούν.

Σπανίως άγαπά τρελλά, καί εύκολα λησμονεί ή
θή.
Δ ιατί αραγε ; Μήπως ή ψυχή συμβαδίζει μετά 

τού χρώματος; Ασταθές καί τά χρώμα άσταθεϊ; καί 
ή, ξανθές.

Μία παλα ιά  στατιστική έρωτοπαθών τρελλών γ υ 
ναικών λέγει οτι έπί 100 έρωτοπαθών τρελλών, οί 
90 ήσαν μελαγχροινέ; ! Αύτά εννοείται συνέβαινον 
δταν έτρελλαίνοντο ή γυναίκες καί γ ιά  τόν έρωτα,

"Εν&υμκ μ ικ ρ ώ ν  κο ρ χ σ ίω ν  δ ιλ  « ρ Ι η » χ ο ν

Παράδεισος τά χείλη τής ξανθής 
αιθέρια γλυκειά ή αγκαλιά της.

Δέν μοιάζουν διόλου βλέπετε, είνε φλογερό καμίνι 
ή μία, είνε αιθέρια γλυκεία  ή άλλη.

’Εμένα άν αε  έοωτήσετε ποια σάς αρέσει καλλί
τερα,' θά σάς πώ έμπιστευτικώς καί ΰπ ό ... άκραν ε
χεμύθειαν !

Ή  ζαΐθίς' .  Γεμ» Αςπρεας

ένώ τωρα ό θρίαμβο; τού στομάχου ! . . . ή τών μα
γαζιών . . . κ. Φιλαδελφεύ, έγκατέλειψε εις τήν 
ίστοοίαν τούς έρωτοπαθεϊς τρελλούς.

Καίει τής μελαγχροινής τό φίλημα, 
χ' είνε φωτιά ή αγκαλιά της.

ΟΧ Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Ο Ι  Σ Υ Ρ Μ Ο Ι

Λέει τό δημώδες δίστοιχο γ ιά  τ ις  μελαγχροινές.

Κ οστούμ ια  άμαζΟ νος 4 * 6  τ σ ό χ α .—‘ II νεω τέρ α  μόδα ε ίς  τό  Π αρ ίσ ι.



8 ΚΥ ΡΙΑΚ ΑΤ ΙΚΗ
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