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ΐμαι βεβαία, ότι όλοι ανεξαιρέτως οί άν
θρωποι, άν καί πολλοί έξ αυτών ίσως ήνε 
ή φαίνωνται φειδωλοί καί οικονόμοι είς 
πολλά πράγματα, έχουσιν έν τούτοις 
κάτι, οπερ αφειδώς έξοδεόουσι. Πολλοί 
φιλάργυροι, άναγινώσκοντες ή άκοϋοντες 
τούς λόγους μου τούτους, δά σείσωσι 
σιωπηλώς τήν κεφαλήν, άλλ’ άδιάφορον· 
έγώ δ·εωρώ έμαυτήν ώς μίαν έκ τών 
μεγαλειτέρων ασώτων, άφ’ ου φρικωδώς 
κατασπαταλώ ο όχι έν, άλλα τρία πράγ
ματα! Κ ατ’ ευ’τυχίαν τά  τρία ταυτα 

πράγματα δέν εΐνε πολύ δαπανηρά,, δύναμαι νά τά  έξοδεύω 
χωρίς νά βυ&ισδώ είς χρέη· τουλάχιστον είς τόν κόσμον τού
τον, διότι ίσως είς τον άλλον ό Πανάγα&ος μοί παρουσίαση 
λογαριασμόν, δι’ δσα έσπατάλησα έκ της περιουσίας της 
φόσεώς του.

Τά τρία ταυτα πράγματα, τά  όποια ούτε δ·έλω, ούτε 
δύναμαι νά οίκονομήσω, ονομάζονται ¿ήρ , φώς καί ΐόωρ.

Ποσάκις έτυράννησα τάς ατυχείς υπηρέτριας καί τάς 
τροφούς τών τέκνων μου, άνοίγουσα τά  μόλις υπ’ αυτών 
έπιμελώς κλεισδέντα παράθυρα! Ποσάκις έφερα αύτάς είς 
απελπισίαν, άναγκάζουσα νά φέρωσι τά  παιδία υπό τάς δρο- 
σεράς σκιάς τών δένδρων αντί νά κρατώσιν αυτά έκτεδ·ει- 
μένα είς τάς δερμάς ακτίνας τού η'λίου καί νά τά  στερώ- 
σιν άνευ λόγου πάσης πνοής καδ·αρού άέρος! Άδιάφορον άν 
τό ψύχος ήνε άνυπόφορον, άδιάφορον άν ή θερμοκρασία f,ve 
10 ή 20 βα9·μούς υπό τό μηδενικόν, έγώ ουδέποτε κατα- 
κλίνομάι χωρίς προηγουμένως έπί μίαν ώραν τουλάχιστον ν’ 
άφήσο> ανοικτά τά  παρά&υρα του κοιτώνός μου. Ή  υστάτη 
ρ.ου έργασία καί)·’ έκάστην ημέραν εΐνε νά κλείω αυτά μι
κρόν πριν ή κατακλιδώ, πρωτίστη δέ νά τά  ανοίγω τήν
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πρωίαν μετα τήν έκ του ύπνου έξέγερσιν. Τό δέρος μά
λιστα δέν βαρύνομαι νά καταβιβάζω καδ’ έκάστην μόνη 
μου τήν ραπτομηχανήν είς τόν κήπον έν αυτώ άδιακόπως 
καδ·αρίζω καί συλλέγω τά  λαχανικά· έντός τής φυλλάδος 
παρατίθ>εται πάντοτε τό γεύμα, από δέ του Μαΐου μέχρι τού 
’Οκτωβρίου μεταχειριζόμεδ·α τήν οίκίαν μόνον ώς νυκτερινόν 
άσυλον καί καταφύγιον, έάν ό καιρός ήνε βροχερός. ‘Ομοίως 
καί κατά τούς λοιπούς τού έτους μήνας άπολαμβάνομεν, έφ’ 
δσον ήνε δυνατόν, τό λαμπρότατον τών δώρων της δείας 
Προνοίας, τόν καδαρόν καί ζωογόνον αέρα. ' '

Τήν αυτήν καί άχαράλλακτον διαγωγήν έχω καί οσον 
άφορα τήν χρήσιν τού φωτός. Πόσον , άπεχδάνομαι, μισώ 
καί αποφεύγω τά  ήμιφωτιζόμενα καί σκοτεινά έκεΤνα δω
μάτια, έν οΐς καταλαμβάνεται τις υπό ν.αταδλιπτικού αί- 
σδήματος, ώςανεί έπρόκειτο ν’ άποκρυφδή .τι. από τού φω
τός της ημέρας, ίσως ολίγος κονιορτός έν. τινι γωνία τού 
δαλάμου ή — έν τη καρδία τής ένοικούσης, τής άρεσκο- 
μένης νά διαμένη έν αύτώ. Πόσον άποστρέφομαι τά  παχέα, 
πυκνά καί αδιαφανή παραπετάσματα, τά  βαρέα παραθυρό
φυλλα κτλ. κτλ., καί δπως ονομάζονται όλοι οί σοφιστικοί 
έκεινοι, μεσαιο>νικοί καί νεώτεροι, μηχανισμοί, ους έπενόησαυ 
άνθρωποι φοβούμενοι τό φώς καί δέλοντες διά τής βίας ν’ 
αποκλείσωσι καί έξορίσωσιν έκ των ήμετέρων ένδιαιτημάτων 
τάς φωτεινάς καί λαμχράς ακτίνας τού ήλίου! Τό μόνον, 
δπερ δύναμαι όχωςουν νά υποφέρω, εΐνε λευκόν καί λεπτόν 
τροχήλατον καταπέτασμα, άλλα καί πρός αυτό ακόμη δια- 
τελώ είς διηνεκή έριδα καί διάστασιν.

Ή  φωτομανία  μου αύτη δέν περιορίζεται έως έδώ, άλλ' 
εκτείνεται καί είς τόν φωτισμόν έκεΤνον, όν μόνον αντί αρ
γυρίου άπολαμβάνομεν, καί ώς προς τούτο ίσως άξίζη νά 
όνομασδη άσωτεια. Καί δμως πόσον άπεχδές πράγμα εΐνε 
λυχνία μικρά καί άμυδρώς φέγγουσα. 'Οπόσον δέ φρικώ- 
δης άνοσιουργία, όταν παρά τινα τοιούτον άποτρόπαιον σκε
λετόν φλογός £ξ ή ο’κτώ άτομα συγχρόνως Ιργάζωνται, άνα- 
γινώσκωσι, ¡ίάπτωσι καί ενί λόγω ποικιλοτρόπως καταστρέ- 
φωσι τούς ο’φδαλμούς των! — Έ άν έργάζωνται περί τήν
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τράπεζαν ¡¿ου τέσσαρα άτομα το πολύ, άμέσο»ς διατάσσω 
νά θέσωσιν Ιπ  αυτής δύο καλούς φωτιζούσας λυχνίας, οσά
κις δέ ακούω: „’Αλλά, μητέρα, σέ διαβεβαιώ, βλέπω εδού 
έξαίρετα!“ άμέσοις απαντώ: „"Οχι, πλησίασε περισσότερον 
ζ\ς τό φως, ει δε μή, παυσε την άνάγνωσιν!“ Ούχί σπανιως 
ακούω ολίγους κρυφίους αστεϊσμούς, οσάκις μάλιστα μάς επι- 
σκέπτωνται στενοί τινες φίλοι καί εύρίσκωσι παρ ημίν όλα 
άπλούστατα μέν καί πενιχρότατα, αλλά φωτεινότατα. Δεν 
τό άρνουμαι, εΐνε γελοίου τω δντι νά έχη τις έπί της τρα- 
πέζης του δύο μεγάλας λυχνίας, έκπεμπούσας άπλετου φως 
Ιπί ξηρού άρτου, ολίγης όρύζης καί έπί νίροβράσιιυν γεώ
μηλο»'/. Τ ί τά  Ο-έλετε;’ επιτρέπω τον γέλωτα είς πάντα, το 
πολυ πολύ δέ λέγω: .,Παιδία, θέλω νά βλέπω, τ ί έχω εν 
τού πινακίω μου, άδιάφορον άν τούτο ήνε μόνον άλας καί 
ψωμί“.

Είμαι βεβαία, ότι τό φούς ούδενα οφθαλμόν βλάπτει, 
ούτε ύγιά ούτε άσΟ·ενη. Μόνον ό άσδ·ενής οφθαλμός δύ- 
ναται νά τό άποφεύγη, καί τούτο κατά ιατρικήν συμβουλήν. 
"Οταν όμως πρέπη νά εκτελεστή- ή άπαγόρευσις αυτη, ό 
ασθενής δεν πρέπει καί νά έργάζηται όλως διόλου' έφ’ όσον 
τις έργάζηται ή παρατηρτ τά  περί αυτόν μετά προςοχής, 
εΐνε βεβαίως καλίτερον νά πράττη τούτο εις τό φως παρά 
είς την σκοτίαν.

Τώρα άς ελδ·ωμεν καί είς τό ΰδωρ.
Δόξα τού θεώ, τούτο εΐνε εφΰηνον καί εύαποκτητον, 

καί έν τούτοις συχνάκις μετρούνται σχεδόν καί αύταί αί 
σταγόνες του. ‘Η φειδο», μεθ’ ής έξοδεύουσιν αυτό πολλαί 
οίκογένειαι, καταντά πράγματι πολλάκις εις το- γελοίου. 
’Εγώ αυτή εΐδον καί ήκουσα πολλάς μητέρας άπαγορευού- 
σας είς τά  τέκνα των νά νίπτωσι τάς χειρας έπανειλημμέ- 
νως την ήμ.έραν, διά νά μή γίνη ανάγκη τό εσπέρας νά πλη- 
ρωθώσιν έκ νέου οί πίθοι ή αί ύδρίαι. Άλλ’ έγο> έν τη 
οίκία μου διέταξα ουτω τά πράγματα, ώςτε έν τώ οίκιακω 
μου λεξικό» ή λέξις ,,νίψιμον“ σημαίνει ,,Ιοντρόν“. Γίνεται 
δέ τούτο έν πρώτοις ευθύς άμα γεννηύη νέος άνδφωπος είς 
τόν κόσμον· αί „φρόνιμοι“ γυναίκες χυνουσι τόσον όδο»ρ είς 
την λεκάνην, όσον άρκει. ΐνα έν ανάγκη διαβραχή ό σπόγγος. 
Πόσην δέ ηδονήν αίσθανόμεδ·α τότε πρώτην φοράν ίδίαις 
χερσί λοόουσαι τό άκακον τμήμα των ήμετέρων σπλάγχνων! 
Αργότερα ή λεκάνη πληροϋται κατά τό ήμισυ, καί τότε τό 
άΟ'ώον πλάσμα, έξοικειωθέν, αρχίζει νά 8·ορυβή έντός τού 
υδατος, έκτείνει έν αναπαύσει τά  μέλη του είς τό χλιαρόν 
υγρόν στοιχεΤον καί σχεδόν διεξολισ&αίνει έκ των χειρών 
ήμών — αλλά μ.ή φοβήσθεΐ — ούδέν έκ τούν οκτώ τέκνων 
μου έπνίγη, άπερ έν συνόλο» εξ χιλιάδας φοράς περίπου ίδίαις 
χερσίν έλουσα μ.έχρι τούδε' ούχί, ούδέν έξ αύτούν έπνίγη, 
άλλ’ άπαντα εΐνε υγιή καί ζο»ηρά, όπως καί οί κώνωπες, 
οΐτινες χορεύουσιυ έκεΐ έξο» είς τό φως τού ήλιου. Τό κα
κόν μόνον εΐνε, ότι όλα έγιναν, όπως καί ή μήτηρ των, άσωτα 
καί ό λογαριασμός μου ηύξήθη όκταπλασίως διά τά  δαπα- 
νηδέντα ποσά άέρος, φωτός καί υδατος έν τί» μεγάλω ού- 
ρανίω χρεωστικό» καταστίχω. Τούτο μ’ εμβάλλει τού όντι 
είς σκέψεις.
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’Εάν άπεπειρώμεθά ποτε ν’ άριδ·μήσωμεν ολας τας ώρας 
τού βίου ημών, άς άνωφελώς καί μάτην κατεδαπανήσαμεν, 
βεβαίως ήΟτλομ.εν άναφο»νήσει μ.ετά τρόμου: „Αδύνατον!“ 
Ή0·έλομ.εν εύρεΐ άναμφιβόλοις, ότι αυται εΐνε έτη ολόκληρα

κατασωτευδέντα καί έν τούτοις πλειστάκις ,,δέν εΐχομεν και
ρόν“ διά  τάς μάλλον επείγουσας εργασίας.

Μέγιστος σπάταλος εΐνε ¿κείνος, όςτις περιφρονεΐ τό 
λεπτόν καί τόν παράν. "Οςτις άδιακόπως θεωρεί τάς κα- 
Οημερινάς μικράς δαπάνας ώς μηδαμινός, άδιστάκτως έξο- 
δεύει πλειότερα έκείνου, όςτις δεικνύεται μέν- φειδωλός είς 
τά μικρά ταύτα ποσά, δαπανά δ ’ ενίοτε περισσότερα χρτ- 
ματα χάριν διασκεδάσεως ή πολυτελείας. Τό αυτό ακρι
βώς δύναται νά λεχθή καί περί τού χρόνου. "Οςτις ποιήται 
αυστηρώς οικονομικήν χρήσιν όλων των στιγμών, δυναται 
άνευ ζημίας ν’ άφιεροίση ώρας τινάς είς άνώπαυσιν καί δια- 
σκέδασιν. Ποσάκις ημείς αί γυναίκες π. χ. σκεπτόμε&α— Αΐ, 
ίδοό μόλις δέκα λεπτά έμειναν ακόμη μέχρι τού δείπνου, 
δέν έχω τώρα σκοπόν ν’ άρχίσω νέαν εργασίαν. Λαμβάνο- 
μεν δέ συνήθως άνά χειρας βιβλίου τ ι καί φυλλολογούμεν 
χο»ρίς ν’ άναγινώσκωμέν τ ι, ή βλέπομεν έκ τού παραθύρου, 
άσκόπως πορευόμεθα άπό τού ένός δωμ.ατίου είς τό άλλο, 
μόνον καί μ.όνον διά νά παρέλ&ωσι τά  δέκα ταύτα λεπτά 
τής ώρας. Έ γώ  ουδέποτε πράττω τοιούτό τι. Άφ’ οδ τε
λειώσω την έργασίαν μου έν τω μ.αγειρείω καί ετοιμάσω τήν 
τράπεζαν, δέν βλέπω τό ώρολόγιον, αλλά, ή αρχίζω πάλιν 
νά ράπτο», νά πλέκω, ή γράφω μέ την αύτήν έπψ.έλειαυ, ως- 
ανεί έπρόκειτο νά έργασδ·ώ έπί ολοκλήρους ώρας. Γίολλάκις 
βέβαια προςκαλούμαι είς τήν τράπεζαν πριν ή βελονιάσω 
ακόμη ή βυδ-ίσω τήν γραφίδα είς τήν μελάνην, άλλ’ έπίσης 
συχνάκις συνέβη νά έμποδισδ'ή ό σύζυγός μου εν τη έργα- 
σία του καί νά βραδυνη νά έλθη, έγώ δέ τοιουτοτρόπο»ς νά 
περατώσο» σπουδαίαν καί πολλήν Ιργασίαν. Έ άν όμως δέν 
ήρχιζον αυτήν, άπό στιγμής είς στιγμήν 8·ά έσκεπτόμην: 
JA! τώρα πλέον βεβαίως δ·ά έλθη!“ καί ή ήμίσεια ώρα ήθε
λε·» άπολεσθή όπως καί τά  πρώτα πέντε λεπτά. ’Εάν δέ 
αναμένονται έπισκέπται, οΐτινες θά  διακόψωσι φυσικώς πά
σαν έργασίαν ρ.ου, ούδέν μοι μέλει, άλλ’ Ιξακολουθώ την 
έργασίαν μου μέχρι τής στιγμής, καδ·’ ήν οί ξένοι θά  είς- 
έλθωσιν είς τό δωμάτιον. Ποσάκις τοιαδται επισκέψεις ανα
βάλλονται μίαν καί δύο ο»ρας, πολλαί δέ οίκοδέσποιναι κα- 
ταστρέφουσι τόν καιρόν το»ν άνυπομόνως καί έν άνία άνα- 
μένουσι τήν ελευσιν των ξένων!

Επιμελής χρησιμοποίησις πάσης στιγμής εΐνε ό πρώτος 
μου νόμος, ό δέ δεύτερος εΐνε ό έξής: „Πράττε παν δ,τι έπιχει- 
ρέΐς, όσον τό δυνατόν καλίτερον καί τελειότερου καί προςπάθει 
εκ πάσης ασχολίας νά έξάγης ωφέλειαν τινα ή διά σεαυτην 
ή διά τοός άλλους, ουτω δέ ούδεμίαν στιγμήν τού βίου 8·α 
δτωρήσης ματαίως παρελθούσαν“. Ούδεμία άλλη μ.εγαλειτέρα 
σπατάλη τού χρόνου γίνεται, παρά όταν πράττωμέν τ ι άτε- 
λώς καί κατά τό ήμισυ, διότι κατόπιν άναγκαζόμεθα νά τό 
έπανορδ'ώσωμ.εν καί νά δαπανήσωμεν έκ νέου τόν άπω- 
λεσθέντα χρόνον. 'Η  συμβουλή δέ αδτη δέν έφαρμόζεται 
μόνον είς τήν έργασίαν, όχι, άλλα καί είς πάσαν άλλην 
ασχολίαν καί είς αύτήν ακόμη τήν διασκέδασιν.

"Οταν έξέλδης είς περίπατον, πρέπει νά άπέρχησαι μα
κράν διά νά ώφεληθής έκ τής κινήσεως· όταν κάθησαι παρά 
την τράπεζαν, μή λείχης μόνον έπιπολαίως τά  φαγητά, άλλά 
τρούγε έξ αυτών, εως ότου κορεσθής, καί μή σκέπτησαι κα
τόπιν πάλιν τό φαγητόν πριν ή ελδ·η ή προςδιωρισμένη αυ
τού ώρα' όταν ένδύεσαι, φόρεσον τακτικώς όλα καί κα- 
τάταξον αυτά, όπως θά μείνωσι δ ι’ όλης τής ημέρας· όταν 
άναγινώσκης βιβλίου, μή φυλλολογής μόνου αύτο, άλλ’ 
άναγίνωσκε μετά προςοχής· οσάκις κάθησαι παρά τό κλειδο
κύμβαλου, μτ πλανάς άσκόπως τούς δακτύλους σου έπ’ αύ-
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του, άλλ’ άσκει αυτούς καί παίζε έπιμελώς καί έπιμόνως — 
ομοίως όταν όρίσης ώραν τινά πρός διασκέδασιν (τής οποίας 
βεβαίως πας άνθρωπος έχει ανάγκην, όπως καί τού υκνου', 
έπιζήτει τοιαύτην διασκέδασιν, οΐα ήδ·ελέ σοι παράσχει 
αληθή καί ωφέλιμον άπόλαυσιν.

Πάν 3,τι πράττεις λοιπόν, πράττε ολόκληρον καί οσον 
ένεστι τέλειον, ουτω δε οίκονομεΐς πλειστον όσον χρόνον.

Συχνάκις διά τής καί παρ’ ήμκν παρειςσφρησάσης ξέ
νης έθιμοταξίας φαινόμε&α ήναγκασμέυαι νά χάνωμεν ώρας 
τινάς τού χρόνου, άλλά καί ένταΰθα υπάρχει διέξοδος. 
Πάντοτε έπραξα ώς έξής: Έ ν  πρώτοις περιώρισα τάς παρα- 
δεδεγμένας σχέσεις είς τά  υπό τής ανάγκης έπιβαλλόμενα 
όρια καί μόνον έν έκτάκτοις περιστάσεσιν άπεδεχόμην τοι- 
οότου είδους προςκλήσεις. Καί μεθ’ όλα ταύτα πολλάκις 
έλυπουμην κατάκαρδα, ότι διηρχόμην τοιαύτας μακράς εσπέ
ρας έν αδιαφορώ καί ανιαρά συναναστροφή. Ταχέως όμως 
εδρου δύο ύπεκφυγάς, ΐνα μή άναγκάζωμαι νά θεωρώ καί 
τάς οϊρας ταύτας ώς μάτην παρελθούσας. Καί ουδέποτε 
μέν υπήρξαν αυται δι’ έμέ ώραι διασκεδάσεως καί πνευμα
τικής αναψυχής, ήδυνάμην όμ.ως όπωςδη'ποτε νά χρησιμο- 
ποιήσω αύτάς κατ’ άλλον τρόπον.

Καί έν πρώτοις έσυυείθισα έν ταΤς συναναστροφές ταύ- 
ταις πάντοτε νά έργάζωμ.αι, έν ω αί άλλαι κυρίαι μόνον 
προς τό φαινόμενον έκράτουν τήν έργασίαν των άνά χειρας. 
Πρός τούτο έξέλεγον άπλάς καί εύκόλους έργασίας. άς η’δυ- 
νάμην νά έξακολουδήσω καί κατά πάσαν συνομιλίαν καί 
έν οΐω δήποτε φωτισμ.ώ, τά  δέ λεπτότερα χειροτεχνήματα 
κατεσκεύαζου οίκοι. Ούχί σπανίως κατώρθωσα έν τοιαύτη 
τινί έσπερίδι ν’ αποπερατώσω ολόκληρον παιδικόν περιπόδιον.

"Επειτα άνεκάλυψα ότι ανεξαιρέτως άπασαι αί γείτονες 
μου ήδόναντο νά μοι καταστώσιν ωφέλιμοι διά τούν γνώσεών 
των. Τό ζήτημ.α -?το μόνον ν’ άνεύρω τό στοιχεΤον έκά- 
στης, δηλαδή πού ένέκειτο ή είδημοσόυη αυτής. Αλλά 
τό ζήτημα τούτο δέν ήτο δυςεπίλυτον, καί άμα έπέτυχον 
τού σκοπού, ήρχισα νά μή άνιωμ.αι πλέον έν ταΤς συναναστρο
φ ές  ταόταις. Διά μιάς προεκάλουν τήν γείτουά μου είς τό 
πεδίου καί ούτως ούδεμία στιγμή παρήρχετο χωρίς νά ωφε
λούμαι έκ τούν περί τού αντικειμένου τούτου γνοίσεοίν της. 
"Εκαστος φυσικώς όμ.ιλεΐ μ.ετά μείζονος ηδονής περί έκείνου 
τού πράγματος, όπερ καί κάλλιστα γνωρίζει- διά τούτο ή 
συνδιάλεξις ήμών ήτο πάντοτε ζωηρά, αν καί έγώ μετά μέν 
τής μιάς ώμίλουν περί μ.αγειρείου καί οικονομίας, μετά δέ τής 
έτέρας περί περιποιήσεως τών άσθενών καί των παιδίων, μετά 
τρίτης περί νέ&ιν παιδικούν ένδυμάτων καί συρμ.ών καί μετ’ 
άλλης περί νέων βιβλίων καί περιοδικών. Ουδέποτε σχεδόν 
υπέστρεφον οΐκαδε χωρίς νά συλλέξω ο»φελιμωτάτας γνώσεις 
περι πολλών πραγμάτων, ών τινά μάλιστα ήσαν τόσον σπου
δαία καί έπείγοντα, ώςτε τάς εσπέρας έκείνας έθοώρουν 
ενίοτε ώς έκτακτον κέρδος.

Ή  μεγίστη όμ.ο»ς οικονομία τού χρόνου δύναται νά γίνη 
διά τής έξεως, όπως μ.ηδέν άναβάλλωμ.εν ές αύριον έξ όσων 
δΰναυται νά γένωσι σήμερον. Αφ’ ου αποτελειώσω έργασίαν 
τινα έρο»τού έμ.αυτήν — ΙΙοΤον εΐνε τό αναγκαιότατου διά τήν 
αύτήν ημέραν ή τήν έπιοΰσαν; καί άμέσο»ς αναλαμβάνω τό 
αναγκαιότατου. Έ άν δέ δεν δύναμαι ν’ άνεύρω, τ ί  εΐνε κα- 
τεπεΐγον σ/μερον ή αύριον, σκέπτομαι ετι περαιτέρω καί 
έρωτώ πάλιν έμαυτήν — Εΐνε αράγε έπιζήμιον, έάν «σήμερον 
έκτελέσω ό,τι κυρίως εΐνε ο>ρισμένον διά τήν αύριον ή την ¡ 
μ.εθαύριον ή τήν προςεχή έβδομάδα;

Καί ναι μέν πολλάκις δέν δυνάμεθα νά κάμωμεν προ-

καταρκτικάς έργασίας έπί πολλών πραγμάτο»ν, άλλ’ έκεΐ 
όπου εΐνε τοιαύται δυναται καί κατορθωταί μέγα χρονικόν 
διάστημα κερδαίνομεν έκ τοιαύτης σπουδής. Εγκαίρως πάν
τοτε ετοιμάζω τά  χειμερινά ενδύματα τών τέκνων μου- πάν
τοτε τέσσαρας εβδομάδας πριν ή ΐδη τό φως τού κόσμου 
νέον σπλάγχνου μου, εύρίσκονται τά  μικρά ενδύματα καί 
σπάργανά του έν τή  ίματιοδήκη, πάντοτε μίαν ή δύο εβδο
μάδας προ των Χριστουγέννων τελειόνω ολας τάς έργασίας 
μ.ου, όλαι μου δέ αί παραγγελίαι είς τήν πόλιν καί είς τόν 
σύζυγόν μ.ου γίνονται έγκαίρως καί μετά τής μεγίστης 
τάξεως.

"Ολα ταύτα εΐνε τόσον εύκολα, όταν τις συνειθίση είς 
τήν τά ξ ιν  έχομεν δέ ουτω καί τό πλεονέκτημ.α ότι ουδέ
ποτε κυρίως καταλαμβανόμε&α υπό έπειγοΰσης έργασίας. 
Ουδέποτε τότε, όταν μάς έπισκεφθή τις, αίσθανόμεθα βά
ρος καί αμηχανίαν καί δυςανασχετούμεν, ότι ήλδ·εν είς ακα
τάλληλον ώραν, έκτελούμεν δέ όλας τάς έργασίας ήμών έν 
ησυχία καί τάξει καί πάντοτε έχομ.εν καιρόν καί διά τά 
άπροςδόκητα. Τή άληθεία έν τούτω έγκειται τό μυστή
ριον τού νά έχη τις πάντοτε καί διά πάντα καιρόν.

Βεβαίως πανταχού ύπάρχουσι καί εξαιρέσεις, 'ϊ'πάρχουσι 
στιγμ.αί καθ’ άς μετ’ άδημ.ονίας άπεριγράπτου βλέπω προ- 
βαίνοντα τόν λεπτοδείκτην τού ωρολογίου καί έντούτοις, 
κατά τό φαινόμ.ενον ήρεμος καί απαθής, είμαι ήναγκασμένη 
ν’ ακούσω μέχρι τέλους ολόκληρον άρδ·ρον περιοδικού ή έφη- 
μερίδος. Καί τούτο δύναται νά συμβή· άλλ’ άδιάφορον, 
εΐνε καλίτερον νά ύφίσταταί τις τοιαύτας μικράς θυσίας παρά 
νά λέγη τήν ανοίκειου φράσιν ,,δέν έχω καιρόν“ —

Είς τό κεφάλαιον τούτο 0·ά προςθέσο» καί τό έξής:
Πλείστας μητέρας άκουω παραπονουμένας, ότι δεν έχου- 

σιν αρκετόν καιρόν ν’ άσχοληθώσι μέ τά  τέκνα των, όπως 
έπιθυμοϋσι. Καί ή μέν ¿μποδίζεται ύπό τού νεογέννητου 
τέκνου της ή ύπό τού φιλασθένου συζύγου, ή δέ ύπό τών 
πολλών οίκιακών φροντίδων, αότη μέν ύπό άσθενείας ή αδυ
ναμίας, έκείνη δέ ύπό τής πολλής έργασίας ή όπως μ.ή κατα- 
φύγη είς ξένην βοήθειαν πρός κατασκευήν τών ένδυμάτων 
ττς πολυμελούς οίκογενείας της. Είς όλας ταύτας τάς έρ- 
γατικάς καί χρηστάς μητέρας άποτείνο» τά  έξής:

„Ούχί μ.όνον διά τής διδαχής καί τής μετ’ αυτών έρ
γασίας δύνασδ·ε ν’ άναθρέψητε τά  τέκνα σας, άλλά σχεδόν 
πρό πάντων καί διά τού ίδίου σας παραδείγματος. Ό  χρό
νος, όν κατά τό φαινόμενου υποκλέπτετε άπ’ αυτών, δέν 
εΐνε μ.άταιος, έάν δέν κατασταταληδή έν οκνηρία, έπιπο- 
λαιότητι καί διασκεδάσεσι. Βεβαίως πολλάς τύψεις συνει- 
δότος θά  αίσ&ανθή η' μήτηρ έκείνη. ήτις κατά κεφαλής \Μ- 
θίζεται είς τάς ήδονάς τού μεγάλου κόσμ.ου ή κατασωτευει 
τάς πολυτίμους ώρας της άναγινώσκουσα άνωφελή μυθιστο- 
ρήμ.ατα, συ όμως, ήτις ύπ’ άλλων καθηκόντο»ν έκλήά·ης μα
κράν τών τέκνο»ν σου, μή ανησυχεί, διότι έκτελούσα πάν
τοτε πιστούς τό καθήκον σου, αυστηρώς άπαρνουμένη τά  
πάντα καί άσμ.ένοις ύφισταμώνη πάσαν θυσίαν, ανατρέφεις καί 
διαπαιδαγιυγεΐς τά  τέκνα σου. Δέν μ.ορφόνεις αυτά μόνον 
άναγινοίσκουσα, παίζουσα. ¿'¿ερχόμενη μετ’ αύτών εις περί
πατον ή διηγούμενη είς αυτά ιστορίας· ούχί μόνον επιτιμώσα 
αυτά διά τάς κακοηΟ·είας καί τιμο»ρούσα τά  παραπτοίματα 
αύτών, άλλα καί έτι μάλλον διά  τής στοργής. μ.εδ·’ ής τόν 
υεοίτατον αδελφόν των Ο-ηλάζεις, ή περιποιείσαι τόν ασθενή 
το>ν πατέρα, διά τής έπιμελείας καί μερίμνης, μεθ·’ ής ράπτεις 
τά  ένδυματά των καί ΐστασαι παρά τήν εστίαν νομίζω δέ 
ότι έτι μάλλον συντελείς είς τήν καλτν των αγωγήν, όταν
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22 ΚΛΕΙΩ.

μεδ’ ύπομονγς και πραότητος ύποφέρης β ίαν σωματικήν 
νόσον.“

Γνωρίζω μητέρα τινά, ήτις τά  μάλιστα εύηργέτησε τά 
τέκνα της, καίτοι ήτο καταδεδιχασμένη νά διέλδη τά  κάλ- 
λιστα έτη τον βίου της έν -Γη κλίνη καί νά ύποφέρη με
γάλα πάδη. ΠοΤον έξ ημών τών παιδιών ήδελέ ποτε τολ
μήσει διά τίνος αταξίας νά συγχύση τήν προςφιλή μητέρα; 
'Έκαστον έξ ήμων ήτον έτοιμον νά δυσιασδή, όπως πα- 
ράσχη «ύτή άνακοόφισίν τινα καί νά την φαιδρύνη, οσάκις 
τήν έβλέπομεν μετ’ αγγελικής τω δντι υπομονής και μετά 
γλυκότητος ανέκφραστου ύποφέρουσαν τά πάνδεινα.

Ευτύχημα μέγα εινε χράγματι δταν ή μήτηρ δέλη και 
δυναται ν’ αφιέρωση όλον τον βίου της, χάσας αυτής τάς 
στιγμάς εις τήν ανατροφήν των τέκνων της.

Σημ. Σ. Κ. Ό  παρ’ ήμΐν πρεσβευτής άξιότιμος κ. Ά . 'Ρ .  'Ραγκαβής, 
γνωρίσας πολύ πρό τής Ικ8όσεω< τον πρώτον φυλλαδίου τήν περί α ύ το χ ιν ή ·  
τω ν  τρ α π εζ ώ ν  διατριβήν του κ .Ί.Ίσ ιδω ρίδου Σκυλίσσχ, εγραψε κατάπαρά- 
κλησιν ήμων τά κατωτέρω π ε ρ ί  Π νευμα τισμο ί·, ήν φανατικώς άνε&εμά- 
τισεν ήδη ή  ήμετέρα Μ α τα ιό τη ζ  Π ε ρ ιίρ γ ο ν ,  εις τήν άκραν αριστερόν 
των αντι&έτων θεωριών από πολλοΰ τετιγμε'νη, καλ’ δν τρόπον άλλοι πάλιν 
έν τω  εδρωπαϊκω τΰχω  έμπαόως ύπερμαχοϋντες τής καινής διδασκαλίας 
παρεμπόδισαν μέχρι τοΰδε πάσαν σοβαρόν καί άμερόληπτον του πράγμα
τος έρευναν. Άλλ’ 6 τοΐς πασι σεβαστός επίσημος ημών Συνεργάτης, τήν 
μέσην καί έν τω  προκειμένη» ζητήματι βαδίσας καί άνεξάντλητον πλούτον 
έκ τε γεγονότων ν,α'ι αναμνήσεων καί γνώσεων πρός τά άκρότατα πορί
σματα τής συγχρόνου έπιστήμης συνδυάσας, παρέσχε τοΤς Άναγνώσταις τής 
Κ  λε ίο υς  τόν μάλλον ¿κίνδυνον πρός άντίληψιν τών νέων τούτων διδαγμά
των τρόπον, ουχί άβασανίστως παρειςάγων ή άποσκορακίζων αυτά, άλλ’ 
ούτε πάλιν εις δογματικήν άνάγων περιωπήν. νΑν άπαράμιλλος του ύφους 
τέχνη καί ανελλιπής επιστημονικός εφοδιασμός θεωρούνται σήμερον ως τά 
πρώτιστα προςόντα παντός πρός πασαν τάξιν άναγνωστων άποτεινομένου, 
άναμφιβόλως ή κατωτέρω διατριβή ικανοποιίϊ τούς τε όμοφρονουντα?, καί 
τούς επιφυλλασσομένους μέν άντίδετον γνώμην, άρεσκομένους όμως εις τήν 
άνάγνωσιν γραμμών, έν αΐς διαλάμπει ή ήμερωτάτη ευφυολογία καί επι
βάλλεται ή ενσυνείδητος παρά&εσις βεβαίων γεγονότων, προςαγομένων επι· 
τηδείως εις πιθανήν επιστημονικήν ύπόδεσιν.

Π Ε Ρ Ι  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ
ίπ ό

Α ΑΕ3ΑΝ4Ρ0Τ Ρ . ΡΑΓΚΑΒΗ.

Πρό πολλών έτών, ότε ήρξατο το πρώτον λόγος έν 
Ευρώπη γινόμενος περί των κιυουμένων τραπεζών, έγραψα 
καί έγώ τότε, κατά παράκλησιν φίλου, εις ημερολόγιου υπ’ 
αύτού εκδιδόμενον, λέξεις τινάς περί του νέου φαινομένου, 
¿ν αστεϊσμού μάλλον μέρει.

Άλλά τούτο έκίνησεν ίσχυρώς τήν χολήν λογιωτάτου, 
ύπερμάχου τής άλη8·είας, όστις διά των έφημερίδων με ύβρισε 
μωρόπειστον, μετ’ έπιτατικών έπιδέτων.

Έ κτοτε, καίτοι πολλά ίδών καί άκουσας περί του αν
τικειμένου, δεν συνέπεσέ τ ι νά δημοσιεύσω περί αύτοΰ, άλλ’ 
ούχί καδ’ ο τήν υβριν φοβηδείς, διότι έν γέυει πρεσβεύω 
ότι αυτη βλάπτει τόν ύβρίζοντα μάλλον ή τόν ύβριζόμενον. 
Πρόδυμος δέ, άν εις τήν έξιχνίασιν των φαινομένων τούτων 
ένδιαφέρηταί πως ή έχιστημη. νά ύχοστοΤ υπέρ αυτής χάσας 
τάς οίας δήποτε συνεχείας, δέν 8·έλω ν’ άρνηδώ αυτή τήν 
συνδρομήν τής ίδιας έμαυτού πείρας, εΐς διαφόρους κατηγο
ρίας τάττων τά  πειράματα, οΤς ένέτυχον. ’Αποτείνομαι δ ’, 
έννοεΐται, είς τους παραδεχομένους ότι πιδανόν έστι ν* άπα- 
τωμαι, άλλ’ ούχί καί νά ψεύδωμαι.

Α'. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΩΝ ΪΠΗΡΞΑ ΑΥΤΟΠΤΗΣ, 

ϊ .  Π ΕΡΙΣΤΡΟ Φ Η  ΤΡΑΠ ΕΖ8Ν .

"Οτε τό πρώτον, κατά τό 1840, νομίζω, ή Γαλλικη 
‘βφημερ'ις τώ ν 2νζψ>\οεων διηγήδη ότι έν ταΐς είρκταΤς 
τής Αμερικής τράπεζα ήρξατο στρεφομένη υπό τάς χεΐρας 
περικαδημένων τοϊν καταδίκυ>ν, διήγειρεν ή ειδησις τήν κοι
νήν περιέργειαν, καί χάσαι αί έφημερίδες τήν έπανέλαβον. 
Καί οΐ περί εμέ δε σπουδαίως τήν συνεζήτουν, καί μόνος 
μικράν έδωκα προσοχήν εΐς αυτήν, έκλαβών αυτήν ως τυ- 
χαιον συμβάν, ή ώς φήμην κενήν, έκ των πολλάκις άνευ λό
γου διαδιδομένων καί ότε μίαν εσπέραν ή οίκογένειά μου 
ήδέλησε νά δοκιμάση τό πείραμα, έγώ άπέσχον, φειδόμενος 
του καιρού μου. ΜεΟ·’ όλην ώραν δέ, έπανελδών πρός τους 
είς τό πείραμα έπιδιδομένους, ευρον αυτούς έτι ακινήτους 
περί άκίνητον καδημένους τήν τράπεζαν, καί είρωνικώς έπή- 
νεσα τήν υπομονήν των. Α λλ’ αξιωματικού τίνος, όστις ήν 
έκ τών περικα&ημένων, άναγκασ8·έντος δι’ υπηρεσίαν ν’ ανα
χώρηση, παρεκλή&ην νά τόν αντικαταστήσω, καί συνήνεσα. 
όπως μή τους άλλους δυσαρεστήσω. Καί έπί τινα μίν έτι 
χρόνον έμεινεν ή .τράπεζα άνευδότως ακίνητος· άλλά μετά 
τέταρτον περίπου τής ώρας, ήκούσδη έλαφρός τρυγμός έν 
αυτή, καί ήρξατο κινούμενη κατ’ άρχάς βραδέως, εΤτα δε 
βα8·μηδόν ταχότερον, καί μετ’ ολίγον περιεστρέφετο τά-· 
χιστα, περιήρχετο παν τό δωμάτιον, έξήλδτν είς τήν αί
θουσαν, όπου ήναγκαζόμε&α δρομαίοι νά τήν παρακολου- 
Ο'ώμεν, καί τέλος άνετράπη· καί έπειδή κλίναντες έ&έσα- 
μεν τάς χεΐρας έπί τού δίσκου αύτής ανεστραμμένου, δεν 
έπαυσε στρεφομένη, καίτοι έχουσα άνω τούς πόδας. Έ κα- 
τοντάκις δ ’ έκτοτε έπανελάβομεν τό πείραμα, έπίσης έχι- 
τυχώς. Καδ·’ ά δε παρετήρησα, νομίζω ότι "σω συνεχέ
στερων τις έκτελεΐ αύτό, τόσω ταχότερον έπιτυγχάνει τό 
αποτέλεσμα.

Τ ’ αυτά δέ κινήματα πολλάκις έπετύχομεν καί δ ι’ 
άλλων αντικειμένων, οιον καδεδρών, λίδ·ων, πίλων κτλ. 
Εσπέραν δέ τινα δύο κυρίαι έδηκαν τάς παλάμας αυτών 
περί τούς ώμους μου, καί μετ’ ολίγον, καίτοι άχόφασιν έχων 
νά μή ένδώσω εΐς ούδεμίαν αυτών πίεσιν, καί ούδεμίαν τοι- 
αύτην αΐσ&αν&είς, ήρχισα ούχ ήττον νά στρέφωμαι περί 
έμαυτόν ώς η τράπεζα, καί ούχ ήττον άκουσίως,

Πολλούς πολλάκις εΐδον μετά μειδιάματος οίκτου περί 
τού πειράματος τούτου άκούοντας, καί λέγοντας ότι τινές ή 
πάντες οί περί τήν τράπεζαν, έκουσίως καί πρός αστεϊσμόν, 
ή άκουσίως, έξ άπαυδήσεως τών μυόνων, στηρίζουσι βα
ρείας τάς χεΐρας έπ’ αυτής, καί, έν άγνοια πολλάκις. ο’δού- 
σιν αυτήν εΐς περιστροφήν. Τούτό έστι τοσοϋτον άπλούν, 
ώστε παράδοξον ότι μετά τόν πρώτον εύρέδη καί δεύτε
ρος άνδρωχος ικανούς εύήδης, ώστε εΐς τοιούτο πείραμα νά 
έπιδοδή.

Απλούστατον άναμφιβόλως, άλλ’ ούχί καί άλη&ές· καί 
πρός κυρωσιν άρκέσει μία μόνον άπόδειξις. Έ ν  Παρισίοις, 
εΐς όλιγάνδρωπον συναναστροφήν, εΐς ήν παρευρέδην, έπρο- 
τάδη νά πειραδώμεν τής τών τραπεζών κινήσεως. Κατ εΐσ- 
ήγησιν ένός τών παρόντος, όστις μάς άνέφερε περί τής 
ανωτέρω έξηγήσεως, παρεξηγήσεως κατ’ αύτόν, έρρίψαμεν 
έπί τήν τράπεζαν έλαφρόν κάλυμμα, καί έπ’ αύτό έδ'έσαμεν 
τάς χεΐρας. Μετ’ ού πολυ ή τράπεζα ήρξατο ούχ ήττον 
στρεφομένη. όπερ δά ήν αδύνατον άν ενέδιδεν εΐς τεν  πίεσιν 
τών χειρών. διότι τότε ούχί αυτή. άλλά τό κάλυμμα θ·ά 
έστρέφετο έπ’ αύτής όλισθ·αΐνον.
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2. ΤΡΑ Π ΕΖΑ Ι Τ Η ι Β Ο ΪΑ Η ΣΕ Ι ΪΠ Η Κ Ο ΪΣ Α Ι.

α. Μικρόν μετά τήν πρώτην ημών έκείνην έπιτυχίαν ο5ς 
πρός τήν τών τραπεζών περιστροφήν, διηγούμεδ·α εσπέραν 
τινά τά  περί αύτής είς τόν έπισκεπτόμενον ημάς πρέσβυν 
τής Ιΐριοσσίας Κ. de Thiele μετά τής κυρίας του, καί αί 
άπόπειραι άνενεοίθ-ησαν ένώπιον αυτού έπίσης Ιπιτυχώς. Έγο> 
δέ μακράν καί αμέτοχος μείνας, περιωρίσθην λέγων ότι άκα- 
τανόητός έστι τού άνΟφοίπου ή εύπειστία καί ή προς τό 
βαυμάσιον τάσις. καί διηγή&ην ότι νέα άρ&ρα τής Έφημε- 
ρίδος τών Συζητήσεων άποδίδουσιν εΐς τάς τραπέζας πλήν 
τής ήδη ίκανώς δυσεξήγητου ΐδιότητος τού στρέφεσθ·αι, 
προσέτι καί τήν τού ύπακούειν διά παντοίων κινημάτων εΐς 
τήν δέλησιν τών περικαδ'ημένοιν, άνευ παρεμβάσεως τής δυ- 
νάμεως τών μυόνων. Αί κυρίαι, καίτοι ώς έγώ δυσπιστού- 
σαι, η’&·έλησαν όμως νά θ-έσωσιν υπό δοκιμασίαν την τρά
πεζαν, καί τή  διέταξαν νά κτυπήση τρις διά τού ποδός. 
Τω όντι δέ, άφ’ ου έπί στιγμάς τινας έμεινεν ακίνητος, 
ήγειρε τέλος τόν ένα πόδα, καί πρός κοινήν έκπληξιν έκρουσε 
τρις τό έδαφος, ώστε παρετήρησα ότι τό πράγμα είς τινας 
τών κυριών καί ανησυχίας ένέπνευσεν. 'Ομοίως δ ’ υπήκοος 
έδείχδ·η καί όσάκις διετάττετο νά κλίνη πρός τά  δεξιά ή 
τ’ αριστερά.

β. — Καί τούτου τί άπλούστερον; — ήκουσα πολλούς 
λέγοντας. — Έκουσίως ή άκουσίως πιέζει τις τήν τράπεζαν, 
καί αυτή κλίνει. Τούτο άπησχόλησε λοιπόν, έστω καί έπί στιγ- 
μάς, άνδρας σπουδαίους! — Ναί, διότι καί ή έξήγησις αδτη 
έλέγχεται έπίσης ανυπόστατος ώς καί ή προλαβούσα. 'Εσπέ
ραν τινά, έπί σκοπώ τού νά έξιχνιάσω τό φαινόμενον, έπρό- 
τεινα είς τούς εΐς τήν τράπεζαν χεριϊσταμένους, με&’ ών 
έγώ δέν κατηριδ-μούμην, νά μείνωσι πα&ητικοί καί άνευ δ-ε- 
λήσεως, τήν διεύ&υνσιν τής τραπέζης άνατι&έμενοι είς νεά- 
νιδά τινα, ήτις μετείχε τού πειράματος. Πάντων δέ συγχα- 
τατεδέντων εΐπον εΐς αυτήν κρυφίως νά δελήση ίνα ή τρά
πεζα ύψωδή πρός τό μέρος αύτής, όπερ καί τάχιστα έγέ- 
νετο, καί πολλάκις έπανελήφδη. Εννοείται δ ’ ότι άν ή 
νεάνις ένήργει, έκουσίως ή μή, διά τών μυόνων της, δά 
ηδυνατο μόνον νά πιέση, ουχί δέ νά ύψώση τήν τράπεζαν 
πρός τό μέρος της.

°Ίνα δέ μνημονεύσω καί τών παρ’ ήμΐν γνωστών πεπαι
δευμένων, ό έπίσημος τής φυσικής καθηγητής Κ. Στρούμπος 
είχε γράψει άποκρούων την άλλως ή διά πιέσεως στροφήν 
ή κίνησιν τών τραπεζών άλλ’ εΐς σύγγραμμα, ο έξέδωκε 
μετά έν περίπου έτος, ώμολόγει ειλικρινούς τήν πρώτην γνώ
μην του έσφαλμένην καί άνεγνώριζε τά  φαινόμενα έκεΐνα 
ώς ανεξάρτητα τής πιέσεως.

8. 2 Κ Ε ΪΗ  ΙΟΝΟΪΜ ΕΝΑ.

α. Κατά τά  1872 έν Παρισίοις παρευρισκόμην είς πεί
ραμα στροφής τραπεζών έν γνωστή μοι ιδιωτική οικία. "Οτε 
δ’ έπλησίασα είς τήν τράπεζαν, είς ήν παρεκάδητο καί τις 
Γάλλος, όστις ύπελαμβάνετο ώς μεσάζων, άν ούτω δυνά- 
μεδα νά ο’νομάσωμεν ό,τι medium λέγεται, εΐδον μετ’ έκ- 
πλήξεως αυτήν, καίτοι βαρυτάτην, τρέμουσαν όλην ώς άν 
κατείχετο υπό πυρετού.

β. Μετ’ όλίγας δ ’ ημέρας, έν τή  μικρά συναναστροφή, 
περί ής άνω (A, 1) εΐπον, συνηντήδην μετά τού Αγγλου 
Home, φήμης τότε πολλής άπ&λαύοντος, καί υπό τών μέν 
ώς δαυματουργού, ύπό τών δέ ώς άπαταιώνος δεωρουμένου. 
'Ο  οίκοδεσπότης ήν συνταγματάρχης τού γαλλικού στρατού J

έν τώ  Κριμαϊκώ πολέμω διακριδείς. Παρόντες δ ’ ήσαν, 
πλήν αύτού, τής συζύγου του καί έμοΰ, μία κυρία γνώριμος 
καί συγγενής μου μετά τού υίού της καί ό Κ. Home μετά 
τής συζύγου του. Ουτος. δέ δι’ έμού προσεκλήδη είς τήν 
οικίαν, καί έφδασε μετ’ Ιμέ είς αυτήν, ποτέ πρότερον έκεΐ 
μή πατήσας, ουδέ τούς οίκοδεσπότας πριν γνωρίζων. Μετά 
τινα δέ πειράματα, εΐς «  κατωτέρω δά  έπανέλδω, βλέπων 
ό κ. Home, ήν εΐχον έπιδυμίαν νά έξιχνιάσω σπουδαίως τά  
περί αύτών, συνδιελέγετο μετ’ έμού εΐς τήν άνοικτήν δύραν 
τού παρακειμένου κενού εστιατορίου, ότε αίφνης εΐδον πάντα 
αύτού τά  έπιπλα, τραπέζας, καδέδρας, ανάκλιντρα, έπανα- 
λαμβάνοντα τό αύτό φαινόμενον τής άλλης εσπέρας καί ώς 
υπο σεισμού βιαίως δονούμενα. Ίδώ ν με δ ’ έκπληττόμενον 
ό κ. Home, μοί εΐχεν ότι τούτο τω συμβαίνει πολλάκις ότε 
προσέρχεται είς δωμάτιον.

4. ΠΝΕΓΜΑ Ψ ϊΧ Ρ Ο Ν .

Τήν αύτήν δ ’ έσπέραν, άφ’ οδ κατ’ άρχάς έδέσαμεν 
τάς χεΐρας έπί τής τραπέζης, μετ’ ολίγον χρόνον ήσδάνδη- 
μεν ώς φερόμενον έπ’ αύτάς ύπόψυχρον άνεμον, καί ό κ. 
Home, έπί τή  παρατηρήσει μου, μάς εΐπεν ότι πολλάκις 
τούτο συμβαίνει όταν αυτός έπιδίδηται είς τούτο τό πεί
ραμα. Ήκουσα δέ τό αύτό χαί παρ’ άλλων μετέπειτα· καί 
ό έν Α γγλία διάσημος καδηγητής καί ακαδημαϊκός Κρουξ, 
όστις κατ’ άρχάς κατεπολέμησε τόν πνευματισμόν, καί έπειτα, 
μετά παντοΐα σπουδαία πειράματα, έντελώς είς αύτόν μετε- 
πείσδη, δΐίσχυρίζεται ότι ή δερμοκρασία τού ρεύματος τού
του έστι τόσον έπαισδητούς ταπεινή, ώστε καταβιβάζει καί 
τό δτρμόμετρον.

5 . Α ΙΙίΡΟ ϊΜ ΕΝ Α  ΣΚΕΓΗ.

α. "Οτε έν Άδήναις ήσχολούμεδα περί τά  περιστρεφό
μενα σκεύη, έχων ποτέ τάς χεΐρας μετά τίνος κυρίας έπί 
καδ-έδρας, ήτις κατά τήν δέλησιν ημών πολλαχώς έκινεΐτο, 
Ιπρότεινα νά δοκιμάσωμεν άν δά  έπειδάρχει καί καδ’ ήν 
περίστασιν δ·ά τή  έζητούμεν ν’ άναβή είς τό άνάκλιντρον. 
Τω όντι δέ έπορεύδη πρός αύτό, καί, μόλις πιστεύοντες είς 
τούς όφδαλμούς ημών, τήν είδομεν νά κλίνη, καί δέση τόν 
ένα πόδα έπί τήν έδραν τού ανακλίντρου, καί έπειτα περί 
έαυτήν στραφεΐσα, νά μένη νοεί διά τών τεσσάρων ποδών 
έπ’ αύτού ίσταμένη.

β. Έ ν  Παρισίοις δ ’ εσπίραν τινά, έχοντες, παρουσία 
καί Γάλλου μεσάζοντος, τάς χεΐρας έπί τραπέζης ήδ·ελήσα- 
μεν νά ύψωδή ή τράπεζα εις τόν αέρα, καί μετ’ ού πολύ 
τούτο εγινεν. Αλλ’ έπειδή τό πείραμα έγένετο έν τω σκό- 
τει, ή δέ τράπεζα ήν μονόπους, του ποδός κάτω μόνον τριχί 
διαιρουμένου, διετήρησα τάς αμφιβολίας μου μή ό ύποτιδέ- 
μενος μεσάζων, όστις άπίδανον δεν ήν νά εΐχεν ίσχυρούς 
τούς μυόνας, έδηκε τόν ίδιον εαυτού πόδα ύπό τόν τής τρα- 
πέζης, καί ήγειρεν αύτήν, καίτοι οόσαν βαρεΐαν.

"Οπως λοιπόν άκριβέστερον πληροφορηδώ περί τού πει
ράματος, ήρώτησα τόν κ. Home, καδ’ ήν εσπέραν εΐπον ότι 
ήμην μετ’ αύτού, άν ή τράπεζα, ώς έγείρει τόν ένα ή τόν 
άλλον πόδα της, δ·ά έδύνατο νά έγείρη καί τους τέσσαρας 
έν ταύτό)· ό δέ μοί εΐχεν ότι αρκεί νά τό δέλωμεν. Καί 
ότι μέν ήδέλομεν, ήτον όμολογούμενον. Έ πειδτ δ ’ έκαδτ- 
μην πλησίον του, ήσύχως καί άνεπαισδήτως, καί ώς ούχί 
έπίτηδες, έδηκα τόν ένα πόδα μου έπί τών ποδών του, ου°ς 
εΐχεν εσταυρωμένους. 'Ο  δέ, μειδιάσας,

— Δυσπιστεΐτε πρός εμέ, μοί είπε.
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— Δέν δυσχιστώ, τφ άπήντησα· άλλ’ άν ποτέ μοι 
συμβή νά διηγη&ώ δ,τι είδον απόψε, &έλω εις τούς μή γνω
ρίζοντας υμάς. καί προτείνοντάς μ,οε ίσως την ένστασιν ότι 
ήπατήβην, μή παρατηρήσας τον πόδα υμών έγείροντα τήν 
τράπεζαν, να δύναμαι ν ' απαντήσω έν πεποι&ήσει, δτι ου
δόλως ήπατήδην καί ουδεμίαν προφόλαξιν παρημέλησα.

— Έ χετε  δίκαιον, μοί άπτντησεν. Άφήτε τον πόδα 
σας δπου τον έ&έσατε.

Μετ’ ολίγον δ ’ ή τράπεζα υψοίδη βραδέως εις δύω πό- 
δας ύπ'ερ τό έδαφος, καί πάλιν, έπίσης βραδέως κατέβη, καί 
τούτο δίς έπανέλαβεν.

Έ ν  Βερολίνο» είδον 
τινά θαυματοποιόν, 
οστις άξιων, δτι εξε
λέγχει ψευδομένους 
τούςπνευματιστάς, καί 
έξηγών πως τά  φαινό
μενα αυτών τερατεύ- 
ονται, έδείκνυεν επί 
σκηνής έν άλλοις καί 
την άρσιν ταΰτην των 
τραπεζών, ττ ις  έκτοό- 
του ¿νόησα δτι συνέ- 
βαινε συνεχέστερον ή 
δ,τι ένόμιζον. Κα&ή- 
μενος προ ενός σημείου 
τής τραπέζης, εΤχεν 
απέναντι του τον.υπη
ρέτην καί σύντροφόν 
του. Άμφότεροι δ ’ εΐ- 
χον αγκίστρια ένειρ- 
γασμένα είς τά  κομβία 
των χειριδών του υπο
καμίσου των, καί δ ι’ 
αυτών έστρεφον καί 
ήγειρον τ-ήν τράπεζαν.
Άλλ’ ή διά του χυ
δαίου τούτου τρόπου 
μίμησις υποτιθεμένου 
φυσικού φαινομένου ου
δόλως αρκεί όπως από
δειξη ανύπαρκτον τό 
φαινόμενο ν ' δτε δ ’ 
έστρέφετο καί ¿κινείτο 
ή τράπεζα ύπό τάς 
χεΐρας εμού καί των 
Ιμών, ούδείς ημών είχεν άγκιστρα εις τά  κομβία του, οόδ’ 
ό κ. Home δτε ήρ&η η' τράπεζα, διότι ου μόνον ήμην γείτων 
του, αλλά καί εχων, ώς είπον, τόν πόδα Ιπί των ποδων του, 
δεν τον άφήκα να έγερσή, καί επομένως καί άγκιστρα άν 
είχε δεν &ά ¿δυνατό νά σύρη άνο> ττν τράπεζαν.

6 . Α Ρ Γ Ο Κ ΙΝ Η Τ Α  ΣΚ ΕΤΗ .

Κατά την αυτήν εσπέραν, άφ’ οδ είσήλδ·ομεν εις τό 
έστιατόριον, κα&εσδ-είς ό κ. Home εις τήν μίαν πλευράν τής 
¿ν τορ μέσω ίσταρ.ένης ογκώδους δρύινης τραπέζης, μοί είπε 
νά καδήσω απέναντι του καί. νά εγείρω τήν τράπεζαν διά 
των χειρών. Άλλ’ αυτή ήτο πολύ βαρεία. Μοί είπε τότε 
να μεταχειριστώ πάσαν τήν δύναμιν τής 9·ελτσεώς ρ.ου, δπερ

καί πράξας, κατώρδ·ωσα να κινήσω τό σκεύος. Μετά ταυτα 
δέ, νά εντείνω μέν πάσας των μυόνων μου τας δυνάμεις, 
αλλά ν’ άρνηδώ την σύμπραξιν τής δελήσεώς μου. Τούτου 
δέ γενομένου, ή τράπεζα έβάρυνεν είς τάς χεΐράς μου ώς 
μαρμαρίνη ή σιδηρά, καί μοί ήν αδύνατον καί κατ’ έλάχι- 
στον νά τήν κινήσω, έν ώ ευκόλως κατώρδουν τούτο πάλιν 
άμα πρασέδ·ετον καί τήν δ-έλησιν.

Έ ν  <ρ δ ’ έσκεπτόμ.ην δτι ίσως έδυνάμην ν’ αποδώσω 
τό φαινόμενον είς τόν ανταγωνισμόν τής &ελήσεως, διότι 
έπεδίωκον τό αποτέλεσμα άφαιρών τήν αιτίαν, καδ’ δσον

τής κινήσεως των μυό
νων αιτία έστίν ή θ-έ- 
λησις, έκεΐ αίφνης εί- 
δον ¿ν των μεγάλων 
καί πλουσίων δρονίων 
τής αίδοόσης κινη- 
δέν από τής γωνίας 
δπου ΐστατο μακράν 
ήμων, .καί βραδέως 
έλδόν καί στάν παρά 
τον κ. Home, δστις 
μοί είπεν

— Αισθάνομαι 
τ ι συμβαΐνον δπίσω 
μου.

Καί στραφείς είδε 
τό δρονίον, καί προσ- 
έδηκεν δτι πολλάκις 
τού συμβαίνει σκεύη αυ- 
τοκινήτως νά έρχων- 
ται προς αυτόν.

Περί του φαινομέ
νου τούτου έκαστος 
δύναται νά κρίνη ώς 
βούλεται- δύο) όμως 
υποδέσεις άντικρυς 
άποκρούο): τήν μ'εν ό’τι 
ήπατήδ-ην καί δεν εί- 
δον καλούς, διότι έξ 
έναντίας ήμην δλος 
προσοχή· τήν δέ ότι 
ό κ. Home είχέ τι πα
ρασκευάσει, διότι, ως 
είπον, ήν ¿ντελούς ξέ
νος είς τήν οικίαν, 
καί είς τό  έστιατόριον 

τότε κατά πρώτον μετά μόνου ¿μου.

7. Σ Π ΙΝ Θ Η ΡΕ Σ .

Έ ν  άλλη δ ’ οικία ¿ν Παρισίοις περιεκαδτσαμέν ποτε 
πολυάριΟ·μοι περί μεγάλην τράπεζαν εντός σκοτειντς αίδοό- 
σης, ¿ν ή πολλοί περιέρ.ενον νά ϊδο>σι φαντάσματα. Καί τοι- 
αύτα μέν δεν παρουσιάσδ-ησαν, έγώ δέ δέν εΐδον ουδέ φω
τεινόν νέφος, όπερ τινες έλεγον ό'τι εβλεπον φερόρ.ενον διά 
τού άέρος. Άλλ’ επί τής μελανής κόμης τής δεξιάς μου γεί- 
τονος, κομίσσης τινός ήν έγνώριζον, είδον αίφνης άναφδέντας 
καί διαρκώς λάρ.ποντας πολλούς σπινθήρας, ο»ς άκτινοβο- 
λούντας άδάμαντας, καί πάντες τούς είδον μετά θαυμασμού, 
διότι τό φαινόμενον διήρκεσε λεπτά τινα.

Η  Γ Λ ΪΠ Ί Ί Κ Η . (Κατά τόν Υλόπτην W . Schultz.)

¿κείνο είσνλδε

ΤΟ ΤΑΜΜΑ. Είκών τού Έλληνος καλλιτέχνου Ν. Γύζη.
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8. Κ ΡΟ Υ ΣΕΙΣ .

«. Πολλάκις όταν έΐΓεδιδό[«&·α εις στροφήν τραπεζών, 
συνέβη ν’ άκουωρχν έχ’ αυτούν ή υπ3 αΰτάς η και ζΐζ τους 
τοίχους κτύπους ώς δακτύλου, ή και ενίοτε ώς γρόν&ου κρού- 
οντος, αλλά πολλήν δεν εδορ^ν εις αυτούς προσοχήν, άντι- 
περισπώ[χενοι υπό των άλλων φαινομένων, των δέ κρούσεων 
τήν αφορμήν δισταγμών μή θεωρουντες άχηλλαγμένην.

(3. Άλλά τό αυτό δεν δύναμαι νά είπω καί περι του 
φαινομένου, ου έγενόμην μάρτυς είς τήν μικράν συναναστρο
φήν ζ\ς ήν χαρήν 6 κ. Home. Ζητήσας και λαβών χαρά 
τής οίκοδεσποίνης φύλλου χάρτου ¿πιστολών, ελαβε τάς δύω 
γωνίας αυτού μεταξύ του άντίχειρος και του λιχανου έκα- 
τέρας των χειρών του, εν ω ανοικτούς καί καταφανείς εΐχε 
τούς άλλους δακτύλους, και μ.οΐ είπε νά κρατήσω τάς δύω 
άλλας γωνίας κατά τόν αυτόν τρόπον. Μετ’ ολίγον δέ, έπ'ι 
τής έπιφανείας του οδτω μεταξύ ημών τεταμένου χάρτου 
ήκούσαμ.εν Ιλαφράς τινας κρούσεις, βαθμηδόν γενομένας 
ίσχυροτέρας, καί 6 άριδμός αυτών έκανονίζετο κατά τήν θέ- 
λησιν ημών. 'Ο  τρόπος δέ καθ3 όν τό πείραμα έγένετο ήν 
απάτης ή παρεννοήσεως ανεπίδεκτος.

γ. Ε νταύθα δέυ διστάζω νά προσδέσω καί τά  πειρά
ματα, ών έμνημόνευσεν ήδη ή Κλειώ, διότι, άφ’ ου ό κ. 
Σκυλίσσης 3Ισιδωρίδης βέβαιοί δτι τά  εΐδεν, έστί δι3 έμε τό 
αυτό ώς άν ήμην εγώ αύτόπτης αυτών μάρτυς.

(έπετοι συνέχεια).

Ήτανε μνήμη παλαιό, γλυκετά κι’ άστοχισμένη,
Που εμπρός μου τόρα μ3 όλη της τή δύναμι προβαίνει-

Σολωμός.

πό τά  τοιρινά μου δταν ξεφύγω,
Γιά νά γυρίσω 3ςτόν παληό καιρό,
Τά πλοΰτη μου αλλαγμένα τά  ξανοίγω

Άλλα πολύ, αλλοίμονο! άλλα 3λίγο, 
Άπ  του καιρού τό χέρι τό σκληρό-

Τά πλούτη μου εΤν3 άγάχαις 
μαραμ.μένα 

Λουλούδια, σκουριασμένοι θησαυροί, 
Κίτριν’ άγαλματάκια συυτριμμένα,
Καί πεταλούδαις μέ φτερά κομμένα. 
Μιά ζωγραφιά μονάχα εΤνε γερή.

Έ χε ι κορνίζα ολόγυρα χρυστ της 
Μιά μακρυνή παιδιάτικη έποχή.
Μικρή 3ςτά χρόνια, 3ςτή θωριά μαγνήτης,
Μέ τό κυπαρισσένιο τό κορμί της.
’Ισκιώνει τήν αθώα μου ψυχή.

Μικρούλα, μέ καμώματα μεγάλα,
Μικρός κι3 έγώ, μέ ώριμη καρδιά.
Νομίζω πώς έμοιάζαμε μ.ιά στάλα- 
Δεν ήτανε 3ςάν τά  κορίτσια τ 3 άλλα,
Δέν ήμουνα 3ςάν τ3 άλλα τά  παιδιά.

νΑχ! από τότε ή καρδιά της ταίρι 
Θά ήταν της ’δικής μου κι3 αδερφή . . . 
Άλλά καθώς τής άπλωνα τό χέρι,
Μ3 έμάκρυνεν εξαφνικό αγέρι,
Μιά δύναμις σκληρή, άλλά σοφή.

Μιά δύναμις που εΐνε νά χορτάσω 
Μακρυά της χρώτα τήν πικρή ζωή,
Νά όνειρευθώ, νά κλάψω, νά ξεχάσω,
Νά λυώσω 3ςέ φωτιαίς, νά ξεπαγιάσω 
3Στής ψεύτικης αγάπης τήν πνοή,

Καί τότε άποσταμένο νά μ3 άφίση 
3Στήν αγκαλιά της την παντοτεινή,
"Ενας τόν άλλον ίσια ν3 άγαπήση,
Προςκέφαλο νά γίνω ν3 άκουμπίση,
Λιμάνι γιά ν3 αράξω νά γενή.

Γι3 αυτό μιά μέρα έκεΐ 3ςτό περιγιάλι,
"Ενα γλυκό τ 3 Άπρίλι δειλινό,
Καθώς τήν είδ3 άγνάντιά μου καί πάλι,
Γυναίκα, με τά  πρώτα δμως κάλλη,
Κάτου άπ3 τόν χιό γαλάζιον ουρανό,

Μιά μόνη της ματιά καί μιά ματιά μου 
’Σταθήκαν άρκεταίς νά θυμηθή,
Νά καταλάβη τέλος ή καρδιά μου 
Πώς έγεννήθη κι3 έπεσ3 έδοί χάμου 
Μόνο γι’ αύττ νά ζή καί νά χαθή!

’Απρίλιος 188 . . .  Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ.
{Λιν,γημα. — Σιτ*ίχ*ια)

Ήνώρδωσε βιαίως τήν άχρι τούδε κεκλιμένην καταβόστρυχον κεφα
λήν της, οί κυανοί όφδαλμοί της έξέπεμπον σπινδήρας φλογερού τυρός καί 
έκ τών όργίλως συσπωμένων χειλέων της έξηλδον λόγοι εις ξένην γλώσσαν.

— *Α! τό κορίτσι ¿μιλεϊ ξένην γλώσσαν! άνεφώνησεν ό κατώτερος 
υπάλληλος, καί ήτένισε βλακωδώς τόν προϊστάμενόν του, όςτις προςεπάδει 
νά δειχθη ότι όλα τά ένόει.

Ή  κυρά Φωτεινή ελαβε τό έξηρεδισμένον κοράσιον εις τους βραχίο- 
νάς της.

— Μάλιστα, είπεν, ή μητέρα καί τό παιδί ’μιλούσαν άλλη γλώσσα 
μαζή τους.

— Αυτή ή ανόητος καί αχρεία εΤπε λίαν άναγώγούς λέξεις εις τήν 
γλώσσαν τών Άδιγγάνων, ΰπέλαβεν ό υπάλληλος καίτοι ουδέν εΐχεν εννοήσει, 
ουδέ μαντεύσει είς οποίαν γλώσσαν αδται άνήκον, έπειτα δ ’ αποτεινόμενος 
πρός τόν .συνοδόν του προςέ&ηκε τά έξης:

—  Γράψε μίαν σημείωσιν, ότι < άπο&ανουσα, άνώνυμος Άδιγγανίς, δά 
κηδευδή δι’ εξόδων τής αστυνομίας,

Εΐνε- φοβερόν, όταν ή αστυνομία άναλαμβάνη νά κηδεΰση τινά 
ίδίαις δαπάναις. Τό έκ λεπτών σανίδων φέρετρον ήτο τ0σω στενόν, ώςτε 
μόλις έχώρει τό μικρόν σώμα τής νεαρδς γυναικός. Ο ί φορεΤς, λαμβάνον- 
τες εύτελεστάτην αμοιβήν, ουδέν έσκέπτοντο ή  νά έκτελέσωσι τό εργον των 
μετά πάσης της δυνατής ταχύτητος. νΗσαν πλήρεις ανυπομονησίας. Μετ’ 
εκτάκτου σπουδής έκάρφωσαν τό ταχέως κλεισ&έν φέρετρον καί εφερον 
αυτό εις τήν άμαξαν, ήτις άπήλδε τόσον έρμητικώς, ώςτε ή κυρά Φωτεινή, 
φέρουσα είς τούς βραχίονας τήν Ιωσηφίναν, μόλις ήδύνατο νά τρέχη κα
τόπιν της.

Μετά μητρικής πράγματι τρυφερότητες έΐχε φροντίσει ή γραία δια 
την κηδευομένην άγνωστον. Μετά του έξ αρωμάτων ευωδιάζοντος σαβά
νου, όπερ ή πρεσβυτις εΐχεν ώριομένον διά τό ίδιον της λείψανον, έκάλυψε 
τήν νεκράν, τάς μικράς οικονομίας της έδαπάνησεν είς άγοράν λευκού χι- 
τώνος, δι’ οδ έστόλισεν αυτήν. Τό κοράσιον επίσης ήτον ανάγκη νά ενόυ&ή 
πένδιμα ενδύματα, ταύτα δέ κατεσκεύασεν ή κυρά Φωτεινή εκ του μελανού 
επανωφοριού της, όπερ ένεδύετο όσάκις έπεσκέπτετο τήν εκκλησίαν. ’Επίσης 
παρά τινι παλαιοπώλη εύρέδησαν χονδρά ύποδήματα διά τήν Ιωσηφίναν, 
της όποιας οί πόδες βέβαια σύν τώ χρόνω ή&ελον ανταποκριτή πρός τό 
εδρός των. Ο ί πόροι δεν εξήρκεσαν είς προμή&ειαν πεν&ίμου ενδύματος 
δ ι έαυτήν, άλλ’ αν καί τά ένδυματά της δέν έδείκνυον πένδος, έν τούτοις 
δπ* αυτά έφαίνετο ή μεγίστη δλΐψις — καί τούτο βέβαια ήτο τό παν.
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"Οτε ή γράϊα μετά του κορασιού έφ&ασεν εις τό νεκροταφεϊον τών 
πτωχών, τό φέρετρον εΐχεν ήδη κατατεδή είς τόν τάφον, φαιδρός δέ τις 
καί νεαρός νεκρο&άπτης, δξύνων τά χείλη του μέ τήν πρό&εσιν νά συρίξη 
|σ μ ά  τι, ήτοιμάζετα νά λάβη τό πτύον, όπως κλείση τόν τάφον.

— "Οχι ακόμη, είπε κωλΰουσα αυτόν ή γράϊα, πρώτα δά προςευ- 
χηδούμε.

Αφ?κε τήν μικράν κόρην εκ τών βραχιόνων της καί είπε.
— Ε ίπε τό πάτερ ήμών, ’Ιωσηφίνα!
Αυτη έδηκε πλησίον της τό λευκόϊον, όπερ, ότε ήν&ει έν τώ πενιχρώ 

δωμάτιο) της, προύξένει τόσην χαράν είς τήν μητέρα της, καί τό όποιον 
παρέλαβε μεδ’ έαυτής ένταυ&α διά τήν άποδανούσαν. Σπαραξικάρδιον οδύ
νην εξέφραζε τό πρόςωπον τής μικρδς κόρης, ής οί όφδαλμοί προςέβλε- 
πον τό φέρετρον μετά τόσον συγκινητικής μελαγχολίας, γονυπετής δέ εΐπε 
μηχανικώς τήν Κυριακήν προςευχήν.

— ’Αμήν! εΐπεν ή γραϊα καί έρριψε, μόλις καί μετά βίας δυναμένη 
νά κόψη, διά τής χειρός όλίγον χώμα επί του φερέτρου.

— Κάμε καί σύ Ιτση, ’Ιωσηφίνα, διά νά έχη ή μητέρα σου τό χώμα 
έλαφρόν.

Ή  ’Ιωσηφίνα ύπήκουσεν, έλαβε χώμα όσον ήδύναντο νά περιλάβωσιν 
αί μικραί της χεϊρες, καί έρριψεν αυτό είς τό μνήμα.

'Ο  νεκροδάπτης έλησμόνησε τό άσμά του, σοβαρώς δέ ήρχισε τό έργον 
του. Ή  παρά τό χείλος του τάφου γονυπετουσα κόρη έ&λιβε τρυφερώς τό 
λευκόϊον ώς πραγμα προςφιλές εϊς τήν μητέρα της. Άλγεινοτάτη δέ τα 
ραχή κατέλαβε τό εράσμιον καί ωχρόν προ'ςωπόν της, ότε είδε τό φέρε
τρον βαδμηδόν έξαφανιζόμενον ύπό τό χώμα.

"Αμα κλεισ&ή όλως διόλου ό τάφος δά φυτεύσω εϊς τό μέσον τό λευ- 
κόϊον, είπε μειλιχίως πρός τό παιδίον ό νεκροδάπτης, στραφείς δέ πρός τήν 
κυρά Φωτεινήν, ήτις μ’ έσταυρωμένας χεϊρας 'ίστατο πλησίον ττ ς  ’Ιωσηφί
νας, προςέ&ηκε

— Ή  μικρά εχει τόσο σιωπηλή λύπη καί κανένα δάκρυο.
— Κλαίει ή  καρδιά του, εψιδύρισεν ή γραία δίδουσα εις τόν νεκρο- 

δάπτην τό λευκόϊον καί άνεγείρουσα τήν ’Ιωσηφίναν.
— Π δμε τώρα ’ςτό ’σπήτι, παιδί μου.
Οί φορέϊς εΐχον άναβή εις τήν άμαξαν, εις δ3 έξ αυτών προςεκάλεσε 

τήν γράΓαν, Τνα καί αυτή άνέλδη εϊς τό φορεϊον. Ή  κυρά Φωτεινή εστ- 
κωσε τήν ’Ιωσηφίναν επί της άμάξης καί έκάδησε πλησίον τής άκινή- 
του κόρης.

Έ κ  της χειρός του νεκροδάπτου ένευον μακρό&εν οί βαρείς κόρυμβοι 
τών άν&έων του λευκοΐου, ώςανεί άπέστελλον εύώδεις ¿σπασμούς πρός τό 
παιδίον, από της δψεως του όποιου μετ’ ολίγον έξηφανίσδη δ τόπος, ένδα 
εκειτο ή προςφιλής του μήτηρ.

Ή  πορεία εξηκολού&ησεν ύπό μελαγχολικάς πεύκας διά τίνος δλιβε- 
ράν εντύπωσιν προξενούσης πεδιάδος, διότι τό νεκροταφεϊον τών πτωχών 
εκειτο μακράν τής πόλεως εν ερήμω τόπω. Άφ’ Ου δμως ή άμαξα δνΠ.δε 
ρύακά τινα, εϊςήλ&εν εϊς τό παρά τήν πόλιν ώραϊον δάσος. Έ κ  τών κο
ρυφών τών δένδρων αντηχούν τά εαρινά φσματα τών πτηνών τά μικρά δεν
δρύλλια καί άνδη, άτινα ησαν διεσπαρμένα επί ωραίων άνδηρων ενεποίουν 
εις τούς όφ&αλμούς διά τής ποικιλίας των ευάρεστον εντύπωσιν, μέγαρα δέ 
άνυψοϋντο άπωτέρω μετά εξωστών, έφ’ ών έξετείνοντο ποικιλόχροοι σκηναί.

Τπό τόν μαρμάρινον πυλώνα τής μεγαλοπρεπεστάτης επαύλεως έκά- 
δητο, πλουσίως ενδεδυμένη, νεαρά γυνή, κρατούσα εν άγκάλαις κοράσιον μι
κρόν καί λαμπρώς εστολισμένον. Οί όφδαλμοί τής ’Ιωσηφίνας προςηλώ- 
δησαν ρεμβωδώς επ’ άμφοτέρων, βλέπουσα αύτάς ένόμιζεν οτι εβλεπε πρό 
αυτής τό φάσμα τής μητρός καί έαυτής εκ προτέρων χρόνων. Ή  άμαξα 
εσταμάτησε, στρατιωτικόν απόσπασμα διήρχετο, νεαρός δέ τις άξιωματικός 
εχαιρετισε τρυφερώς τήν μειδιώσαν εκείνην κυρίαν, ήτις παρουσίασεν αύτώ 
τό παιδίον επί τών βραχιόνων της. Ή  Ιωσηφίνα εξέβαλεν ίσχυράν κραυγήν 
Αίφνης καί μεδ’ όλης τής διαύγειας εγεννόδη έν τή ψυχή τής μικ.ρας κόρης 
¿νάμνησίς τις. Ή  μήτηρ της πρό πολλοί) καιρού εΐχεν, απαράλλακτα όπως 
καί ή κυρία αυτη, κρατήσει αυτήν εϊς τούς βραχίονας της καί παρουσιάσει 
εϊς τόν „πατέρα άπό τό σύνταγμα“, ό όποιος κατά τήν μορφήν καί τήν 
ένδυμασίαν ήτον όμοιος πρός τόν αξιωματικόν έκεϊνον.

— Τ ί έχεις, ’Ιωσηφίνα; ήρώτησεν έκπληκτος ή κυρά Φωτεινή, λα- 
βοΰσα τό καδ’ άπαν τό σώμα τρέμον κοράσιον εϊς τούς βραχίονάς της.

— Ί δ έ  —  τήν κυρίαν, έτραύλισεν, ¿μοιάζει τήν μητέρα μου καί . .
— Τ ί άνοησία, εΐπεν ή πλυντρια, πώς ’μπορέϊς νά παραβάλτις τήν 

αρχόντισσαν εκείνην μέ τήν μητέρα σου; Τ ί έπαδες, κορίτσι μου;
Αμα ώς εφδασεν ή άμαξα εϊς τήν πόλιν, ή κυρά Φωτεινή κατηλδεν 

αύτής καί διηυδύν&η πεζή οίκαδε. Άπό τής χειρός ώδήγει τό κοράσιον 
καί επορεύετο ταχέως, ίν άπομακρυνδή τής αριστοκρατικής συνοικίας τής 
πόλεως, ενδα ήσδάνετο στενοχώριαν. Μόνον ότε είδε τήν κομψότητα έλ- 
λείπουσαν άπό τε τών όδών καί τών άνδρώπων, έβράδυνε τό βήμά της,

διότι τώρα έπανευρίσκετο εϊς τήν συνδικίαν τής ένδείας, ένδα εΐχε με
γαλώσει.

Μετά δυςαρεσκείας ήσδάνδη ή ’Ιωσηφίνα τήν τραχεΐαν εντύπωσιν του 
μέρους τούτου, καί ότε άνήλδε τάς κλίμακας πρός τό οίκημα της πλυντρίας, 
ότε ειδε τό σκυδρωπόν τούτο μέρος μτ φωτιζόμενου ύπό της παρουσίας 
τόσον αγαπητής μητρός, τότε συνησδάνδη ή τρέμουσα καρδία της τήν 
περί αύτήν άπέραντον έρημίαν.

Ή  κυρά Φωτεινή έσυρεν αυτήν πλήρης άγα&ότητος πλησίον της.
— Τώρα νά ήσαι φρόνιμη, Ιωσηφίνα, καί νά μή λυπήσαι, ’ξεύρεις; 

δά  πιούμε μαζή καφέ, διότι εΐμεδα κουρασμέναις. ΙΙάρε σήμερα, άν 
καί δεν εΐνε Κυριακή, τό χρυσό ποτηράκι, άπό τό όποιον έπινες μέ τό
σην ίρεξιν.

— Ναί, δταν μου τό ’’γεμιζεν ή μητέρα μου.
— Τώρα άντίς εκείνη δά τό γεμίζω έγώ, ειπεν ή γραϊα, άπό τώρα 

καί είς τό έξης δά ήμαι έγώ ή καλή σου μητέρα.
— Δέν δέλω έγώ άλλη μητέρα! έιραξεν όργίλως τό κοράσιον.
Ή  κυρά Φωτεινή ελαβε τό κυάδιον εις τήν χεΐρα καί επλήρωσεν αυτά 

μελανωπού ύγροϋ συναναμίξασα καί όλίγον αραιόν γάλα. Οΰτως έξωπλισμένη 
προύχώρησε πρός τό κοράσιον. Άλλ’ αυτό ζοφερώς παρακολουδήσαν μέχρι 
τούδε τάς κινήσεις της γραίας άπώδησεν αύτήν, άποποιούμενον, διά του 
άγκώνος.

—  Έ λα , πεισματάρικο! έφώνησεν ή πλύντρια μετά φόβου έναποδέ- 
τουσα κατά μέρος τό πολύτιμον σκεύος, ή μητέρα σου δέν εΐξευρε τί νά 
κάμη μέ αυτό σου τό πεϊσμα. Αλλ’ όχι, είπε μετά πραείας φωνής, τώρα δέν 
ξεύρεις τ ί κάμνεις άπό τήν λύπην σου, «ύτή σέ κάμνει άδικον πρός τήν 
καλιτέραν σου φίλην. Μάδε τό λοιπόν άπό αύτήν, ’Ιωσηφίνα, πώς πρέπει 
κάδε λύπη καί πόνο νά υποφέρουμε καί νά ξεχνούμε.

Ή  γράϊα έλαβε περιπόδιον πεπαλαιωμένου καί ήρχισε νά συρράπτη 
αύτό καί νά διορδόνη.

— Έτσνι, κόρη μου, εϊς όλα τά πάδη μας, — ή λύπην, ή πεϊναν — 
ή φροντίδα, ή  στέρησιν —  ή καλιτέρα παρηγορία εΐνε —  ή εργασία. "Οταν 
δουλεύεις, γίνεσαι κυρία τού Ιαυτού σου! Αύτό δά  τό μάδης αργότερα, 
’Ιωσηφίνα, τώρα όμως κύτταζε καλά, πώς έγώ ’μβαλόνω τήν κάλτσαν. Από 
πολύν καιρόν έπρεπε τώρα νά γνώριζες αύτήν τήν εργασίαν, δ ιόπ  δέν πρέπει 
νά περιμέν^ς ’στή ζωή σου άπό άλλον κανένα τίποτε παρά άπό τήν εργα
σίαν καί επιμέλειαν τών χειρών σου. Δοκίμασε λοιπόν νά κάμης, όπως 
κάμνω έγώ.

Ή  κυρά Φωτεινή προςέφερεν ήδέω; μειδιώσα τό περιπόδιον εις τήν 
’Ιωσηφίναν.

— Δέν δέλω νσ βάψω αύτήν τήν παληόκαλτσα! εφώνηςτεν ,.αυτη.· 
δέλω νά τραγουδώ καί νά χορεύω πάλιν μέ τήν μητέρα μου, εγώ νά παίζο) 
φλάουτον, καί αύτή ταμπουρίνι. ' '  '

— Τ ί . . . ;  Τραγούδια καί χοροί καί φλάουτα εΐνε ή δική σου εργα
σία; έφώνησεν όργίλως ή πρεσβύτις. Αύτά δά σέ φέρουν σέ δρόμο . . . 
άλλά τί ξεύρεις σύ άπ’ αύτά! ’Ακόμα δέν ’ξεύρεις τ ί δά ειπή ατιμία,'πρε- 
πει νά μάδτ,ς νά εργάζεσαι! Πρέπει νά γίνης καλή κόρη καί όχι τραγω- 
δίστρα, όχι χορεύτρα τού δρόμου . . . .

— Δέν δέλω νά έργάζωμαι, όχι, όχι! είπε μετά φωνής πνιγομένης 
έξ όργης, καί αγρίως πηδώσα άνήλδε διά της κλίμακος ε ϊς1 τήν στέγην.

·— * 2 , βλέπω, κορίτσι μου, δά μου κάμης πολύ δύςκολη τήν.ανα
τροφή σου, άλλά δέν δά λυπηθώ κόπους μόνον καί μόνον διά τόν καλόν 
σκοπόν, εΐπεν ή γραϊα ΰψοΰσα τά βλέμματα πρός αύτήν, καδημένην εις τήν 
άκραν τής όπής. Έ λ α  καί δοκίμασε νά ’μβαλώστ)ς τήν κάλτσαν, ή έρχο
μαι καί σέ παίρνω.

— Πάρε με άν ’μπορής! καί παταγωδώς εκλείσδη η οπή.
Μένεα πνέουσα εναντίον τής πλυντρίας, έκάδητο ή ’Ιωσηφίνα επί τής 

στέγης. Ή  κακή αύττ γυναίκα, ελεγε καδ’ έαυτήν, δέλει νά μέ βάλη νά 
κάμνω άσχημαις δουλιαϊς, όπως εβαζε καί τήν καλήν μητέρα μου καδ 
ημέραν νά ’μβαλόνη καί νά ράπτη. Ή  ’Ιωσηφίνα ενεδυμεϊτο, οτι πολλά
κις ή μήτηρ της έρριπτε μακράν τήν εργασίαν της καί έκλαιε καί εδρήνει, 
καί ότι ούδέποτε έπραττε τούτο πρό τής γραίας, είς τήν όποιαν έδείκνυτο 
πάντοτε πρόδυμος καί ταχεϊα.

— Ή  μητέρα μου έφοβεϊτο τήν Φωτεινήν, έστέναξεν ή ’Ιωσηφίνα, 
καί εγώ τήν φοβούμαι . . . .  πολύ τήν φοβούμαι.

Ή  μικρά κόρη ήρυδρίασεν έξ άγανακτήσεως, ένδ-υμηδεϊσα ήδη τούς 
λόγους της γραίας, ότι αύτή δά  ήτο τού λοιπού ή καλτ μητέρα της. Κατά 
τήν ιδέαν της ’Ιωσηφίνας δέν ήδύνατο νά ήνε μητέρα, άφ’ οδ τήν ήμπό- 
διζε νά τραγφδή καί νά χορεύη καί νά παίζη φλάουτο καί ήδελε νά τήν 
βάλη νά έργάζηται τοιαυτα άσχημα πράγματα. Έ ν  γένει δέν ήδύνατο νά 
ύποφέρη δυςειδή μητέρα, είς τό πρόςωπον τής όποιας ούδεμία δέσις ήτον 
άρρυτίδωτος καί ήτις εΐχεν έρυδρούς όφδαλμούς καί στόμα άνευ λευκούν 
οδόντων.
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ΚΛΕΙΩ.

Ή  ’Ιωσηφίνα προςεπάέει νά ένθυμηθή τά ;  φαιδρά; εκείνα; καί ευ
τυχεί; ήμερα; το5 παρελθόντος, άλλ’ άπασαι αί αναμνήσεις τη ; ήσαν συγκε
χυμένοι εκτός μια;, ή τ ι; βαθέω; ειχεν εντυπωθή εί; τόν νούν τη;. “Εκτοτε 
εχρονολογουντο αι πρώται δυςάρεστοι εντυπώσει; ε ϊ; τον άθώον βίον τη;, 
ενθυμούμενη; ότι μετά τη ; πικρώς κλαιούση; μητρό; τη ; ειχεν άναχο»ρή- , 
σει εκ τινο; μεγαλόπρεπου; οικία;. — Ουδέποτε, ουδέποτε, 'Ιωσηφίνα μου, 
8·ά επιστρέφωμεν πάλιν έδω, εΤχεν είπε? μετά λ,υγμών ή μήτηρ τη;, μαζή 
μα ; δεν πρέπει νά πάρωμεν τίποτε — όλα, όλα πρέπει νά τ ’ άφήσωμεν. 
„Άπό τότε δέν ήταν τόσον καλά ’;άν πρώτα, έλεγε καθ’ εαυτό τό κορά- 
σιον, καί τώρα ή  μητέρα έφυγε καί άπό εμένα, καί αύτή ή παληόγρηα 
λέγει π ω ; δέν θά  γυρίση ταμμιά φορά." Άνελογίζετο την αγαθήν μη
τέρα τη ;, το προ;φιλέ; εκε'νο πρό;ωπον, το μόνον άντικείμενον τη ; αγά
πη ; καί τη ; λατρεία; τη;, καί τά δάκρυα κατεπλημμυ’ρησαν τού; όφθαλ- 
μού; τη;. Αίφνη; όμω; έπαυσε νά όλολύζη, διότι ή ούδεμίαν βέβαια 
συμπάθειαν -αισθανόμενη κυρά Φωτεινή δέν έπρεπε νά τήν ίδη κλαίουσαν. 
Μελαγχολικώ; προ;έβλεπεν ήδη τόν δυοντα ήλιον, εξ όλη; τη ; λάμψεω; 
του όποιου εφαίνετο μόνον μικρό; σπινθήρ, τόσον μικρό;, ώςτε ενο· 
μιζεν ή ’Ιωσηφίνα, ότι ήδιίνατο νά τον κάλυψη διά του δακτυ’λου τη;· 
μετ’ ολίγον έξηφανίσθη καί ό σπινί>ήρ ουτο;. Έδυσεν άράγε ό ήλιο;, 
όπως καί καθ’ εκάστην ήμέραν, διά ν’ άνατείλη τήν έπαυ’ριον, ή μο’νον 
διελύθη ε ί; νέφο; καί εκάλυπτε τον ουρανόν διά των μεγαλοπρεπών χρω
μάτων τη ; ιριδος;

Άλλά καί ή εσπερινή αίτη φλόξ μετ’ όλίγον άπεσβέσΒη καί ΙπηλΒ·ε 
τό σκότος. Έ ν  τη παιδική τη ; φαντασία ένο'μιζεν ή ’Ιωσηφίνα, στι ο 
ποταμό; Ιξήρχετο τη ; κοίτη; του, κατέκλυζε τού; λειμώνα; καί άδιακο'- 
π ω ; κατεκυ’λιε τά ωχρά καί αθόρυβα κύματά του καί)’ όλα; τά ; διευθυ’ν- 
σει;, Ιω ; οδ τέλο; έκαλύφθη ύπ’ αυτών όλη ή πεδιά ;, κατόπιν ότι εκ 
των ήρεμων καί σιωπηλών τούτων κυμάτων ήκούετο όξύ; συριγμό;, με
γάλη ταραχή καί θόρυβος, προξενούμενο; υπό σιδηρού καί πυρφόρου όφεω; 
διασχίζοντο; ήδη τό νυκτερινόν σκότος, πράγματι δέ κατ’ εκείνην τήν 
στιγμήν διήρχετο τήν πεδιάδα ώ ; άστραπή ατμοκίνητος αμαξοστοιχία. ,,Μέ 
τό σιδηρόδρομο ήρθαμε καί ’με?; εδώ, έσκέφθη τό παιδίον. Κατόπιν ένε- 
θυμήθη τά ; ειίτυχε?; εκείνα; ώρα;, τά ; όποία; διήλθε μετά τη ; μητρό; 
τη ; ε ι; τό ύπό τήν στέγην δωμάτιον, όταν άπουσίαζεν ή Φωτεινή. Τότε 
εξήγεν ή μήτηρ τη ; τό κεκρυμμένον ταμπουρίνι, παρετήρει αυτό μετά πε- 
ριπαθεία; καί άρχιζε διά των λεπτοφυών χειρών νά κρούη τού; κωδωνί- 
σκου; του μετά τόση; γλυκύτητο;, ώ;τε δ ήχό; των ώμοίαζε μέ ήδεία; 
φωνά; φασμάτων παρελθούση; καί εύδαίμονο; εποχή;. Τό παιδίον έχό- 
ρευε τότε καί έτραγψδει καί ηύλει τά ; θελκτικωτάτα; μελωδία; τών ασμά
των τη ; μητρό; του. '

Θρηνώδη; πνοή άνέμου έπνευσεν ύπέρ τήν στέγην. Έ κ  τού τρόμου 
τη ; ή ’Ιωσηφίνα συνέκαμψε τά γόνατα καί εκρυψε τό πρόςωπον εϊ; τά ; 
χε?ρά; τη;.

— Τό ταμπουρίνι εινε καλά — αυτό εΤνε μέ τήν μητέρα, έψιδύρι- 
σαν τά ώχρά χείλη τού παιδιού, δπερ έν άγνοια τή ; Φωτεινή; είχε δέσει 
ε ί; τό φέρετρον παρά τή μητρί τό προςφιλε; μουσικόν ίργανον.

Μετ’ όλίγον τό κοράσιον κατελήφθη ύπό ελαφρού ύπνου, άφ’ ου τήν 
έξΰπνισε τραχεία επαφή τών βοστρύχων του1 υψωσεν έμφοβον τού; όφθαλ- 
μούς καί ειδεν ιπτάμενον ύπέρ την κεφαλήν του μαύρον πτηνόν έγγίσαν 
διά τών πτερύγων τήν κόμην του. Ή  μικρά κόρη αγνοούσα όλω; διό
λου τά ; νυκτερίδα; ενόμισεν ότι τό πτηνόν τούτο ?το μία έκ τών συ
νήθων χελιδόνων, αιτινε; εκτιζον τά ; φωλεά; των επί τών καπνοδόχων 
τη ; στέγη;. ’Αλλά τώρα ήτο μεσάνυχτα, διά t í  2ρά γε δεν έκοιμΚτο ή 
μικρά χελιδών; Ε π ε ιδ ή  όμω; τό πτηνόν τούτο δέν προυξένει, οπω; at 
χελιδόνες, εύ&υμον τερέτισμα κατά τήν πτήσιν, έπέτα δέ ακαταπαύστω; 
τηδε κάκεΤσε άνευ τού παραμικρού θορύβου, διασχίζον τόν άέρα ώς ταχύ 
βέλο;, διά τούτο ήρχισε τό παιδίον νά φοβήται.

Έ κ τό ; τούτου επί τη ; αντίπεραν στέγη; ειδεν ήδη τό παιδίον δύο 
φλογερά σημεΤα πλησίον άλλήλων κείμενα καί ακίνητα, άπαισίω; λάμποντα 
εί; τό σκότος τη ; νυκτός. Μετ’ ού πολύ ήρχισαν τά σημεία ταύτα νά 
περιτριγυρίζωσι τήν στέγην, βραχνό; κρωγμό; ήκούσ&η καί τό νυκτερινόν 
πτηνόν μετά τών λαμπόντων όφθαλμών άπέπτη ταχέως μακράν πρός τούς 
λειμώνα;. Άπαίσιον αίσθημα έκυρίευσε τήν ’Ιωσηφίναν καί εκπεφοβισμένη 
έπό&ει μετά πόνου τήν εποχήν εκείνην, ότε έκοιμδτο ήδέο>; παρά τήν 
προςφιλή τη ; μητέρα.

— Έ γώ  Β-έλω μόνον ’στήν μητέρα μου κοντά νά ήμαι, έψι&ύρισεν 
ή  κόρη καί ταχέως ηγέρθη τη ; δέσεοί; της. θάρρος καί παρηγορίαν τη 
ένέπνεε μία μόνον ιδέα, καί αίίτη ητο, νά τρέξη ε ί; τό νεκροταφεΐον έκε?, 
όπου ετάφη ή μήτηρ τη ; καί νά φωνάξη ε ι; τό χώμα: ,,Σήκω, μητερίτσα 
μου, ή  ’Ιωσηφίνα σου εΤνε έδώ καί δέλει νά έλθη μαζή σου! Ή  μητέρα 
τότε δά  σηκωθή, δά κτυπήση τό ταμπουρίνι καί δά εβγη έξω νά μέ πάρη“ ,

Ή  σελήνη έφώτιζεν ήδη τό σκότος τ τ ;  νυκτό; καί έκ τ τ ;  πεδιάδο;

εΤχε βαδμηδόν άποσυρδή ή ομίχλη. Ε ί;  τά δδατα τού ποταμού αντικα- 
τωπτρίζετο ή φωτεινή είκών τή ; σελήνης, τό δέ κινούμενον όεύμα συμπα- 
ρασύρον τινά; σπινθήρα; αυτή; εσχημάτιζε μακροτάτην άργυραν ταινίαν. 
Ή  άπόφασι; τή ; ’Ιωσηφίνα; ήτον άμετάκλητο;· ήδελε νά ύπάγη ε ί; τήν 
μητέρα, δέν ήδελε δέ νά έπισκεφδή αυτήν φορούσα τό άσχημον τούτο έν
δυμα καί τά λίαν μεγάλα υποδήματα, άλλά εστολισμένη μέ τό έρυδρόν τη ; 
φόρεμα καί τά ποικιλόστικτα πέδιλά της. ' Άμφότερα ταύτα έκειντο εν
τός κοιλώματό; τινο; του τοίχου έν τω μαγειρείω, έν τω  δυλακίω δέ τού 
ένδύματό; τη ; εύρίσκετο καί τό αγαπητόν φλάουτον, τό όπο?ον βεβαίως 
δέν ετρεπε νά μείνη μόνον ε ι; τήν οικίαν.

’— Θά καταίβω αγάλια, άγάλια, είπε μειδιών τό παιδίον· ή Φωτεινή 
κοιμάται τώρα καί δέν δά ’μπόρεση νά μέ ίδή καί νά μ’ άκούση.

Μέ τρέμοντα; δακτύλου; έλυσεν ή μικρά κόρη τού; ιμάντας, δ ι’ ών 
προςεδένοντο εί; τού; πόδα; τη ; τά υποδήματα καί έρριψεν αυτά μακράν 
της, ταχέως επίσης άπεδό&η καί τό ένδυμα, καί ώ ; χρυσαλ.λί; απαλλασσό
μενη τή ; παραμορφούση; αύτήν δήκης διωλίσδησίν εί; τό φ ώ ; τή ; σελή
νη; έκ τού βαρέω; καταπίπτοντο; ένδύματος.

Καδημένη παρά τήν εστίαν τού ύπό μικρού λύχνου φωτιζομένου μα
γειρείου, ή Φωτεινή έκοιματο βαδύν ύπνον στηρίζουσα τήν κεφαλήν τη; 
ε ί; τόν τοίχον. Άφ’ Ον είχε παρέλδει ή προίτη τη ; όργή έναντίον τού 
παιδίου, έσκέφδη ότι τήν αυστηρότητα βαδμηδόν μόνον έπρεπε νά μετά- 
χειριζηται κατά τή ; ίσχυρογνωμοσύνη; του, άν καί ειχε τόσην άνάγκην 
αυτής. „Σήμερα όμως, ελεγε καδ’ εαυτήν ή γραΤα, δέν δά  τήν συγχω- 
ρέσω, πρέπει νά κυττάξη νά ’μβαλώση τήν κάλτσα άμα καταβή- καί δά 
καταίβη ’γλήγορα, πιστεύω, γιατί δέν Βά ’μπόρεση νά βαστάξη άπό τό 
φόβο τη ; έκε? επάνω. Άφ’ ου κάμη αύτήν τήν δουλειά δά τή ; δώσω νά 
φάγη καί νά π ιή ". ’Επειδή όμω; επί πολύ είςέτι δέν εφαίνετο ή ’Ιωση
φίνα ή γραία πλύντρια ήρχισε νά ενδίδη καί εσκέπτετο, άμα ώ ; ήδελε 
καταβή, νά τή δώση πρώτον νά φάγη καί έπειτα νά την άναγκάση νά έργασδή.

Άλλ.ά δέν κατέβαινε τό παιδίον καί ή Φωτεινή ματαίω; τό περιέ- 
μενεν επί πολλτν ώ ραν τότε λοιπόν άπεφάσισε νά μή τώ ίμιλήση περί 
εργασία; μέχρι τη ; επομένη; πρωίας. Ή  άπόφασι; αύτη τήν καδησύχασε 
καί ενώ εσκέπτετο, πώ ; επρεπε νά μεταχειρισδή αυτό τήν άλλην ήμέ
ραν, άπεκοιμήδη έκε? όπου εκάδητο. Μετ’ όλίγον ήνοιξεν ή Ιωσηφίνα τήν 
όπήν τή ; στέγη; καί ήρχισε νά καταβαίνη.

Τ ά  βήματά τη ; έφώτιζε τό φ ώ ; τη ; σελήνης, έν τή ώχρα λάμψει 
τη ; όποία; έφαίνετο τό έρρυτιδωμένον πρόςωπον τή ; γραίας, ήτι;, εχουσα 
τό στόμα ανοικτόν, άνέπνεε δορυβωδώς. Ώ ;  σκιά κατήλδε τό κορά- 
σιον τήν κλίμακα, κλΤνον πρό; τά εμπρός τό άνω μέρος τού σώματος 
καί έχον προτεταμένα; τά ; χεΤρας, ώςεί δέλον δ ι’ αύτών νά παρακώλυση 
καί καταπνίξη πάντα δόρυβον, έπλησίασε καί έστη πρό; στιγμήν άντικρύ 
τή ; γραία; γυναικός. Αύτη έξηκολούΒει κοιμωμένη καί τό παιδίον ένδαρ- 
ρυνδέν έπροχώρησε πρό; τό γνοιστόν κοίλωμα τού τοίχου, δπου έκειντο τά 
παλαιά του ενδύματα. Άφ’ οδ δέ έβεβαιώδη, δτι καί τό φλάουτο ήτον εί; 
τό  δυλάκιον τού έρυδρού ενδύματος, έκρέμααε τούτο ε ί; τόν βραχίονα καί 
ελαβεν άνά χεΤρα; τά μικρά πέδιλα. Τοιουτοτρόπως κατώρδωσεν άκωλύ- 
τω ; νά φδάση μέχρι τή ; μεγάλη; κλίμακος, επί τών' βαδμίδων τη ; όποία; 
εξηπλούτο τό φώ; τη ; σελήνη; ώ ; λευκή μέταξα. Τό ώχρόν τούτο φώ; 
παρίστανε την σκιάν τή ; ’Ιωσηφίνας, σπευδούση; νά καταβή ε ί; τή / αυλήν, 
ότέ μέν μεγάλην ώ ; γίγαντος, ότέ δε μικράν ώ ; νάννου, άλλοτε κλίνουσαν 
πρό; τά δεξιά ή αριστερά καί άλλοτε πρό; τά εμπρός ή όπίσω. Έ κ  τή; 
αυλή; εσπευσε τό μικρόν κοράσιον νά διέλδη τό προαύλιον τή ; οικία; καί 
τέλο; άνεύρε τήν εί; τόν δρόμον άγουσαν αύλειον δύραν. Ή  ’Ιωσηφίνα 
ήνωρΟ-ώδη επί τών δακτύλων τών ποδών της, μόλις δε ήδυνήδησαν αί 
μικραί αυτή; χεΐρε; νά περιλάβωσι τό έλατήριον τη ; πύλης, ήν προςεπά- 
δουν πάσαι; δυνάμεσι ν’ άνοίξωσιν άλλά μάτην' ή δύρα ουδόλως ύπε- 
χώρΐι. Συγχρόνως άνευ αφορμή; τινο; ήρχισαν νά τρίζωσι καί νά ροιζώ- 
σιν αί σανίδες τού προαυλείου· ή Ίοισηφίνα ήκροάτο έν αγωνία —  πιδα- 
νόν δ δόρυβο; ουτο; νά προήρχετο άπό τά βήματα τή ; εν τήΐ σκότει κατα- 
διωκούση; αυτήν Φωτεινής.

Ή σδάνδη δτι εψαυσέ τ ι τόν πόδα της, καί άνασύρασα αυτόν μετά 
τρόμου ήκουσε πραγμα τι κινούμενου ταχέως καί άπομακρυνόμενον. Μήπως 
ήσαν έδώ ποντικοί; Έ τριζεν άρά γε καί έκρότει τό πάτωμα, διότι ήκό- 
νουν τού; οδόντα; των ε ί; τά ; σανίδας; Δέν δά όρμησουν άρά γε τά  εί- 
δεχδή ταύτα ζώα τώρα καί κατ’ επάνω της; Ό  φόβο; άπενάρκωσε τά 
μέλη τη ; ’Ιωσηφίνας, μέ κεκλιμένην τήν κεφαλήν καί κεκλεισμένου; τού; 
οφδαλμου; κρεμαμενην διά τών βραχιόνων άπό τού ελατηρίου τη ; δύρα;.

(έπίΤΛί οννέχεια).
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Σημ. Σ . Κ . Μουσόληπτο; τή ; Κ λ α ο ϋ ς  φίλο; άπέστεΛεν ήμ?ν έξ 
’Ηπείρου τά κατωτέρου άνόχάοτα  δημοτικά άσματα, μικράν άλλά πολύτι
μον, ώς δικαίως άποκαλε? αυτά, παρέχων συμβολήν ε ί; τήν ποιητικήν ημών 
συλλογήν. Εύχαρίστω; δημοσιεύομεν ή πιδανω; άνα ό ημ ο β ιεύο μ ιν  αυτά, 
ώς άποτεΒησαυρισμένα ΐσω ; έν τα?; διάφοροι; μέχρι τοΰδε τών κειμηλίων 
τούτων συναγωγα?;, φρονούντε; δτι ούδαμώ; μειούται ή γλυκύτη; τών τόνων 
τή; δημοτικύ; λύρας, ό'σον συνεχώς καί άν άκούωμεν αυτούς.

I.

Μώρ’ δ·ιαμ.ένομ.«ι ‘) και λέγω 
Τ ί λουλούδι 9·έλα γένω.
’Σ τα  βουνά μ.’$ δέρ’ αγέρας 
Και ’ςτούς κάμπους καματόνολ3).
’Στα λειβάδια; — Λειβαδίζουν . . . 5)
Τά ’ματάκια μου δακρύζουν,
Γιά μιας χήρας θυγατέρα,
Που πουλάει τά  μήλα δέκα 
Τά λεϊμονιά δέκα πέντε.
Σκίζω, ρίζω4) ένα λειμόνι 
Καί βρίσκω τήν κόρη μέσα 
Μέ τά  χέρια σταυρωμένα 
Και με τά  μαλλιά πλεγμένα.

II.

'Ως πότε &ά είμαι σίδερο κι’ ώς πότε δ-ά εΐμ’ άμόνι;
Κι’ ο>ς πότε &ά μέ τυραννούν οί άδικοί Σου πόνοι;
Π’ ανάλυσα ’ςάν τό κερί καί συ δέν μέ πιστεύεις.
Σουμσί καί βέργα μ’ έκαμες, τουτοΰνι καί μέ πίνεις,
Καί σύ ταχυά παντρεύεσαι, κι’ έμενα ποίί μ’ άφίνεις: . . . 
Μά τό σουμσί5), μά τό λουλέ, μά τόν καπνό πού πίνω, 
Μά τήν καπνοσακκούλα μου, σέ πέρω δέ σ’ άφίνω.

III.
Τούτον τόν χειμώνα &έλω νά διαβώ,
Καί τό καλοκαίρι καλώς νά σ’ ευρώ,
Νεραντζιά μέ τ ’ άνθτα καί μέ τόν καρπό.
Στρώσέ μου ’ςτη ρίζα ν’ άποκοιμη&ώ 
Πάπλωμα στρωμένο καί προςκέφαλο,
Καί φτενό8) μαντήλι ν* άποσκεπαστυή 
Γιά νά σέρει αγέρας άπό τό βουνό,
Γιά νά πέφτουν τ  άν&ια ςτό μαντήλι μου.
Τά πέρω καί πάνω ’ςτήν αγάπη μου.
Την βρίσκω πού στρώνει, καί μέ καρτερεί 
Πάπλωμα στρωμένο καί προςκέφαλο,
Πέρδικα ψημένη καί γλυκό κρασί.

 -94>β .....

ΓΛ2ΣΣΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
υπο

ΑΔΑΜΆΝΤΙΟ* ΚΟΡΑΗ.

— Δύβ πράγματα μάλ'.στα ίΤναι σπουδή; καί προςοχή; άξια εί; τήν 
σημερινήν ήμών γλώσσαν, τόνο; καί γλυκύτη;, επειδή εΤναι (ώ ; δλαι αί 
βάρβαροι γλώσσαι) παραλυμε'νη καί πολλά άνοστο; εί; τήν άκοήν. Μαρτύ
ρων όσα έγράφησαν ε ί; τό διάστημα τών περασμένων εκατονταετηρίδων 
άπό τή ; άλώσεως, καί οσα γράφονται ακόμη άπό τού; άντιφιλοσόφου; καί 
άπό οχι ¿λίγου; τών ύποχρινομένυιν ν’ άγαπώσι τήν φιλοσοφίαν, Άπό 
ταύτα τίποτε τ ι ;  ν’ άναγνοίση χωρίς ναυτίαν δεν εμπορε?.

— Ή μ έ ϊ;  τώρα ήρχίσαμεν νά περιεργαζώμεδα τήν γλώσσαν, ήγουν 
τόν προφορικόν λόγον, διότι τώρα ήρχίσαμεν νά διορδόνωμεν τόν Ινδιάδε- 
τον. Ο ί όλίγω προγενέστεροι ήμών όχι μόνον δεν εξέτασαν τήν φύσιν τή ; 
γλώσσης, άλλά καί τήν εκαταφρόνησαν παντάπασιν ώ ; έκβαρβαρωμένην.

— Ή  σήμερον λαλουμένη δεν είναι ούτε βάρβαρο; ουτ’ 'Ελληνική, 
άλλά νέου ε&νου; νέα γλώσσα, Βυγάτηρ καί κληρονόμο; παλαια; πλουσιω- 
τάτη; γλώσσης, τή ; Ελληνικής. Συγχωρίίται ό λαλών ή γραφών, νά κα- 
νονίζη καί νά καλλωπίζη εί; τό εύσχημότερον τά ; συνειθ·ισμένα; λέξεις, 
άλλ’ όχι νά βάλλη ε ί; τόπον αύτών άλλα; παλαιά;, διά τούτο μόνον δτι 
εΤναι άρχαιότεραι. Γράφομεν δχι διά τού; πρό πολλών εκατονταετηρίδων 
άπούανόντα; προπάτορας, άλλά διά τού; σημερινού; όμογενέΤ; καί συγχρό
νου; ήμών “Ελληνας.

—  Τήν άλη&ινήν τέχνην τού γράφειν ν’ άποκτήση εΤναι των άδυνά- 
των, ο ;« ;  δεν έφρόντισε σύγκαιρα νά ένδυναμώση τήν ψυχήν αυτού με 
φρονήματα ελευΒ-ερία; άκατάπληκτα.

— Ή  εκλογή τών λέξεων εόκολύνεται πολύ άπό την εντελή είδησιν 
τη ; άρχαία; Ελληνική; γλώσσης· είδησιν τόσον άναγκαίαν τήν σήμερον, 
όσον ή λαλουμένη κοινή γλώσσα, αναγκάζεται πολλάκις, διά τήν πτωχείαν 
της, νά δανείζηται λέξεις άπ’ εκείνην, Άλλ’ εκείνη εΤναι πλουσιωτάτη άπό 
συνώνυμα, άπό τά όποια πολλά εφυλάχ8·ησαν ε ί; τήν κοινήν ήμών γλώσ
σαν, δεν εΤναι όμω; ε ί; όλου; γνωστά, διότι κάνεν άκόμη λεξικόν δεν τά; 
έσυνά&ροισεν όλα;, καί άλλα χωρί; δυςκολίαν έμπορε? τ ι; νά έμβάση εί; 
αύτήν, άν προςεχη, ώ ; προεΤπα, νά τά ; &έττ) εί; τοιούτον τόπον, ώςτε νά 
έξηγώνται τρόπον τινά άπό τά ; γιιτονευούσα; λέξεις, καί νά μή γεννώσιν 
άκριτον μακαρονισμόν, όςτις δέν εύχαριστε? μήτε τόν άπαίδευτον, διότι 
ακούει γλώσσαν άκατάληπτον ε ί; αυτόν, μη'τε τόν πεπαιδευμένου, διότι 
άποστρέφεται τήν άνοστον συμπλοκήν δύο γλωσσών, τά ; όποία; γνωρίζει, 
άλλά δέν έπρόςμενε ν’ άκούσγι βωμολοχικώ; συγκολλημε'νας.

— Τ ή ; συν&έσεως, ή μάλλον είπε?ν τού γράφειν, ή τέχνη είναι εί; 
ήμας ακόμη πράγμα νέον· καί τόσον άδικον ήδελεν εισ&αι νά ζητή τι; 
πράγματος νεοφανούς τελειότητα, όσον καί άν έπρόςμενε καρπού; ωρίμου; 
άπό τή ; άνοίξεω; τά ; πρώτα; έξαν&ήσεις.

— Τών παλαιών τά βιβλία όμοιάζουσι τού; πολυτίμου; μεγάλου; 
άδάμαντας, τών όποιων καί τά πλέον μικρά θραύσματα συναθροίζονται μέ 
μεγάλην επιμέλειαν, διά νά κατασκευασύώσι καν έξ αύτών δακτυλίδια μ ι
κρότερα.

 ----

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
τού

ΣΟΠΕΓΧΑΟΤΕΡ.

'ϊπ ό  πασαν εποφιν ώφειλον τά παιδία νά μαν'όάνωσι τόν βίον πρότε- 
ρον εκ τού πρωτοτύπου καί έπειτα έξ άντιτύπων. Άντί λοιπόν νά σπεύ- 
δωμεν δίδοντε; αύτο?; βιβλία, καλίτςρον εΤνε νά διδάσκωμεν αύτά βαΒ·μη- 
δόν τά πράγματα καί τά ; άνύρωπίνου; σχέσεις. Πρό παντό; δέ , ά ; 
φροντίζωμεν π ώ ; νά βοηόήσωμεν αύτά εί; κα&αράν άντίληψιν τη ; πραγ- 
ματικότητος, οϋτω; ώςτε πάντοτε καί άμέσω; έκ ταύτη; ν’ άντλώσι τά ; 
ιδέα; των καί νά σχηματίζωσιν αύτά; συνωδά τή πραγματικότητι, ούχί 
δέ νά δανείζωνται αύτά; άλλαχό&ιν, έκ βιβλίων, μύίκυν ή λόγων άλλων, καί 
τά ; ετοίμου; ταύτα; ιδέα; νά μεταφέρωσιν εί; τήν πραγματικότητα, τη ; 
όποία; βεβαίως κατόπιν, έχοντα τήν κεφαλίν πλήρη χιμαιρών, έν μέρει μέν 
στρεβλώ; άντιλαμβάνονται, έν μέρει δέ άγόνω; προςπα&ούσι νά έφαρμό- 
σωσιν αύτήν κατά τά ; χιμαίρα; εκείνα;, οϋτω δέ φυσικώ; περιπίπτουσιν 
εί; πλάνας. Διότι τεραστία εΤνε κληθώ; ή βλάβη ή προξενουμένη έκ τοι- 
ούτοιν χιμαιρών καί τών εξ αύτών γεννωμένων προλήψεων· ή βραδύτερα 
αγωγή, ήν δίδει ήμϊν δ κόσμο; καί ό πραγματικό; β ίο;, χρησιμοποιεΤται 
κυρίως μόνον ει; τήν εκρίζωσιν αύτών.

Τό νφ ο ς  εΤνε ή φυσιογνω|ΐία'τού πνεύματος. Ό  ξένον ύφος μιμού
μενο; όμοιάζει μέ τόν φέροντα προςωπίδα, ήτι; όσον ώραία καί άν ηνε, 
εν τούτοι; πάντοτε εινε άψυχο; καί άμέσω; καταντα ανούσιο; καί άνυπό- 
φορος, προτιμότερον δέ εινε έπειτα καί αυτό τό δυςειδέστατον έμψυχον 
πρόςωπον. —

Τό έπιτετηδευμένον ΰφο; όμοιάζει μέ μορφασμούς, — ή γραφομένη 
γλώσσα εΤνε ή εθνική φυσιογνωμία· αύτη χαρακτηρίζει τά ; διαφορά; — 
άπό τή ; Ιλληνικτ; μέχρι τή ; Καραϊβικτς.

!) θαυμάζω, *) φλογίζομαι, καίομαι. Χ) λιθαρίζουν. *) ίσως τή 
αποκοπή τού χω -  χωρίζω. 5) τσιμπούκι. β) λεπτόν.
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΞ ΕΣΠΕΡΙΑΣ.

ετ’ εύνοήτου χαρας παρετήρησα, εξ δσων μοι 
γράφει?, δτι επιδοκιμάζεις μέχρι τίνος τό σύ
στημα τούτο τη? επιστολογραφίας, δ ι’ ης καδι- 
ίτασαι δπωςούν ενήμερος τών κυριωτέρων παρ’ 
ήμΐν γεγονότων εν τε  τή πολιτική, φιλολογική 
καί καλλιτεχνική κινήσει. Ό  μόνος τή άληδεία 
δησαυρός, δστις μεριζόμενος πληδύνεται, εινε 6 
καλούμενος πολιτισμός, χωρίς 8έ νά έχω δρε- 
ξιν νά φιλοσοφήσω δύναμαι νά Σε διαβεβαι- 
οσω, δτι ή μετάδοσις ειδήσεων, τάς προόδου« 
ευτοΰ άφορωσών, εΐνε δ μόνος τρόπος, δ ι1 ου 
ήμέϊς άν ούχΐ έργάται, δεαταί δμως αυτού πε

φωτισμένοι' γινόμεδα. Καί τούτο εΤνε αρκετόν επί 
. του παρόντος, δτε ούχί νά πρωταγωνιστήσωμεν πρό

κειται , άλλα βαδμηδόν νά μορφωδώμεν, τούτο μο'νον 
έχοντες.ώς άμοιβήν νά καρποιδώμεν, ν’ άποδείξωμεν 
δηλονότι εν τω τοεούτω άγωνι τόν συμφυα του εδνους 
μας πρός' ελπιζομενην άποκατάστασιν φιλοτιμίαν, δν 
πράγματι άληδεύει ό ισχυρισμός του κ. Σπένσερ, καδ’ 
δν τό ‘κά/λιστον κριτήριου που καθολικού πνεύματος μιας 
κοινωνίας .εΤνε ό τρόπος δι’ οδ επιχειρεί νά επανορ· 

δώση τα σφάλματα της. "
Προήχδην δέ, φύΐτάττ'μου, εις τό σοβαρόν τούτο προοίμιον, διότι 

άντί πασης άλλης πολιτικής είδήσεως Ιχω  σήμερον νά Σοι αναγγείλω ευ- 
φροσυνοίτερα άκούσματα, τήν εν τή γερμανική δηλ. Βουλή εύφημον μνείαν 
τών προόδων τής Ελλάδος μας, τήν πεποίδησιν του κ. Βίσμαρκ — τούτο 
σημαίνει σννείδησ ιν  τού έόνους, ου διπλωματικό»? προΐσταται — δτι ή 
εσχάτως δυνατή δεωρηδεΐσα προςέγγίσις τών εμπορικών συμφερόντοιν της 
Ομοσπονδίας πρός τά 'τής απώτατης άνατολής δά  χρησιμεύση ώς δ πλα

τύτερος' οχετός, δι’ ου δά κυλισδή άκατάσχετον ρεύμα αμοιβαίων ενερ
γειών,' παντοίων οιφελημάτων καί γονίμου δραστηριότητες. Καί τάς χρυ
σά? ταύτας ελπίδας εμπνέονται τά μεγαλώνυμα δημοσιογραφικά όργανα έξ 
ελληνικής αφορμής, ένίϊ επιμόνως παρ’ ήμΐν επιδιώκεται επαρκής πρός 
τάς νέας ταύτας δδούς συγκοινωνία καί μελεταται ή στρωσις σιδηράς μέχρι 
Θεσσαλονίκης λεωφόρου. — λύταί εΐνε αί διαρκείς έντυπώοεις μου έξ δσων 
ένταύδα άκούονται, άλλαι δέ τινες όδοιπορικαί διπλωματών συναντήσεις, τα 
αιώνια περί Αιγύπτου ξενοφωνήματα, κάτι διασπασδέντα τετράγωνα Άγγλων 
ύπό αραβικών ροπάλων καί τά δοκίμια ρωσσοτουρκικής συμμαχίας εΤνε 
έξ ίσου έφήμερα, δσον άπίστευτος ή έχ&ρική κατοχή του Πειραιώς ίπ ο  
ιταλικών σκαφών, Τό μόνον βέβαιον εΐνε δτι άπέδανεν ό ΈδμόνδοςΆβού 
εκατομμυριούχος, δούς αυτός διά τελευταίαν φοράν άφορμήν ευνοϊκής διά 
τά καδ’ ήμάς μνείας, διότι τό δεύτερον ήμισυ του βίου του εΤχεν άφιε- 
ρώσει εις μετάνοιαν από των κατα τής νεανικής Ελλάδος νεανικών αμαρ
τημάτων του, πρό τετραετίας μάλιστα δερμότατα συνηγορήσας διά τού αγγλι
κού Χρόνου υπέρ τών ελληνικών δικαίων, σπουδαίως άναιρέσας τάς παρα- 
φόρους καδ’ ή,μών προγενεστέρας επιδέσεις του, χαριέστατα χαρακτηρίσας 
τάς πρός τήν ώραίαν των 'Ελλήνων πατρίδα σχέσεις του ώς αναπόφευκτους 
συγκρούσεις νεαρωτάτων γνωρίμων, έξ ίσου ζωηρών καί εύερεδίστων, καί 
όπωςδν'ποτε Ιξευμενίσας τό έν Εύρώπ·, κοινόν φρόνημα καί βαρόνος υπέρ 
ήμών ε ν διπλωματικήν πλάστιγγα κατά τήν εποχήν τής προςαρτήσεως 
τών νέων ελληνικών επαρχιών. Τοιούτος ήν πρός ήμας ό γαλάτηςσατυρογρά- 
φος, αν κατ’ ούδέν' άλλο ώφελτσας ήμας, άποδείξας δμως διά τής τελευταίας 
διαγωγής του τήν ακαταμάχητου άλήδειαν τής ωραίας μας παροιμίας:

„Κ ά λλιο  έχ&ρός μ ε  π ο λ ν  νον, π α ρ ά  χο ν τό ς  μ α ς  φ ίλ ο ς“. 
Ούχΐ λεπτομερεστέραν παράστασιν τής πολιτικά? σκηνογραφίας κατά 

τό παρελδόν τούτο δεκαπενθήμερον δύνασαι νά κρατάσης εν τή μνήμη, 
δταν, ώς έγώ, άποφεύγης κατ’ αρχήν τόν κρότον τών διπλωματικών πυ
ροτεχνημάτων, οϊκειότεραι δέ πρός τό ιδανικόν καί τάς ορέξεις Σου φήμαι 
καί δεάματα προκαλώσι τήν προςοχήν Σου. Εις τήν τάξιν τών δευτέρων 
δικαιούμαι νά δεωρησω ανηκοντα τόν ποιητικωτατον τού Ποσειόΰινος 
πλ.ΰϋν, έξαισίαν εικόνα, ήτις όποιον δρά γε αριστούργημα καλολογικής δεω- 
ρίας καί άνταξίας περιγραφής ήδελεν εμπνεύσει εις Λουκιάνειόν τινα γρα
φίδα. Ό  κινησίχδων τού Πόντου δεός, κρατών εις τήν χεΐρα τήν ύπό τών 
Κυκλώπων κατασκευασδεΐσαν καί δοδεΐσαν αύτω τρίαιναν, φέρεται επί 
κογχύλης, συρομένης ύπό δύο δαλασσίων ίππων, καί συγκάδηται μετά τής 
γυναικός αυτού ’Αμφιτρίτης· αί Νηρηϊδες, οί Τρίτωνες καί οι Δελφίνε? πε-
ρικυκλοΰσι τό ζεύγος .............

— ,,Ού πώποτε πομπήν Ιγώ μεγαλοπρεπεστέραν εΤδον έν τή δα-

λάττη, άφ’ ου γέ είμι, καί πνέω· σύ δέ ούκ είδες, ι ϊ  Νότε;“ λέγει καί 
ερωτξ! ό Ζέφυρος παρά τω ποιητικωτάτω Λουκιανώ αποτεινόμενος πρός 
τόν Νότον.

Νότ. — ,,Τίνα ταύτην λέγεις, ώ Ζέφυρε, τήν πομπήν; ή τίνες οί 
πέμποντες -ζσαν;“

7 ίφ .  — ,,Ήδίστου δεάματος άπελείφδης, οΤον ούκ άν άλλο ίδοις 
ετι . , , Ή  δάλασσα άκύμων εγένετο, καί τήν γαλήνην επισπασαμένη 
λείαν παρεΐχεν εαυτήν· ημείς δέ πάντες ήσυχίαν άγοντες, ούδέν άλλο η 
δεαταί μόνον τών γιγνομένων παρηκολουδούμεν· έρωτες δέ παραπετόμενοι 
μικρόν ύπέρ τήν δάλασσαν, ώς ένίοτε άκροις τοΐς ποσίν έπιψαύειν τού υδα- 
τος, ήμμένας τάς δάδας φέροντες, ήοον άμα τόν υμέναιον Νηρήίδες δέ 
άναδύσαι παρίππευον επί τών δελφίνων, έπικροτούσαι ημίγυμνοι αί πολλαί· 
τό τε τών Τριτώνων γένος, καί εϊτι άλλο μή φοβερόν ιδεΐν τών δαλαττίων, 
άπαντα περιεχόρευε· ό μέν γάρ Ποσειδών έπιβεβηκώς άρματος, παροχου- 
μένην τε καί τήν Άμφιτρίτην έχων ήν γεγηδώς' επί πάσι δέ τήν ’Αφροδί- 
την δύο Τρίτωνες έφερον, Ιπ ί κόγχης κατακειμένην, άνδη παντοΤα έπι- 
πάττουσαν τή νύμφη.“

Τοιούτον εΐνε τό κείμενον τού Σαμοσατέως, ολίγον τι παρηλλαγμένον, 
ούχί επί τή βάσει βέβαια νεωτέρου τινός χειρογράφου, άλλά κατά τάς στοι
χειώδεις απαντήσεις τής εύκοσμίας, ήν πολύ συχνά έστελλεν εις Καπερ
ναούμ ό άλλως χαριέστατος καί άττικώτατος Λουκιανός. Εύκόλως δέ δια
βλέπεις εν ταΐς ανωτέρω γραμμάίς τόν μϊτον, δστις ώδήγησεν ενα τών δια
πρεπέστερων γερμανών ζωγράφων εις τήν σύνδεσιν της έξοχου ταύτης εί- 
κόνος. Διασημοτάτου πατρός, τού άρχαιοδίφου ’Ιωσήφ Σάϊτς, διάσημος 
υιός ό καδηγητής νΟδων Σάϊτς Ιγεννήδη τώ 1846 έν Μονάχω καί έν το» 
εργαστήριο» τού πατρός του έτυχε τής πρώτης έκείνης άληδούς καί καρπο
φόρου παιδεύσεως, ήτις άνερρίπισε τόν πρός τόν αρχαιότητα καί τήν ζω
γραφικήν φλογερόν έρωτά του. Μαδητής κατόπιν τού μεγάλου Πιλότη γε- 
νόμενος, μετά μεγάλου ένδουσιασμού καί εκτάκτου έπιμελείας έπεδόδη εις 
τήν σπουδήν τής ωραίας τέχνης, ης άνεδείχδη περίφημος ιεροφάντης. Με
ταξύ τών έπισήμων έργων του συγκαταλέγεται καί έ π λ ο υ ς  το ν  Π οσει- 
όώ νος, μέγιστον, τό πρώτον εν ’Αμερική, προκαλέσας δαβμασμόν, άξιος 
δέ πρωτίστως τής ήμετέρας προςοχής ώς έρμηνεύων μίαν τών ποιητικω- 
τερων επινοήσεων τής ελληνικής μυβολογίας, τού άνεξαντλήτου τούτου δη- 
σαυρού παντοίας έν ταΐς τέχναις εμπνεύσεοις.

Τ ής ελληνικής τέχνης τά άριστα πρότυπα είτε εν τοΐς Μουσείοις άπο- 
δησαυρισδέντα, είτε έν χωρίοις σωζομένων συγγραφέων άμιμήτως περιγραφό- 
μενα, είτε έν καλολογικοί? ύποδέσεσι μετ’ άληδινής Ιμπνεύσεως ύπ’ αύτών 
τούτων συνιστώμενα, παρέχουσι καί δά παρέχουσιν αείποτε ύλην καί βα’σιν 
εις όμοιαλήδεις συγχρόνους έπινοίας. Ο ί έν τή  σπουδή ττς άρχαιότητος 
πρωταγωνιστούντες Γερμανοί ύπερηκόντισαν καί τάς τολμηροτέρας προς- 
δοκίας εις τήν εκταφήν τού ύφους τής ελληνικής γλυπτικής, μικρόν δέ 
«εΐγμα έστω ή κατά τό πρωτότυπον άγαλμα τού Μαυρίκιου Σχούλτς όμώ- 
νυμος εικονική αύτού παράστασις. Τό οικοδόμημα τής έν Βερολίνο» Έ δνι- 
κής Στοάς, κείμενον πρός δυσμάς τού Νέου Μουσείου, ού μόνον έσωτερι- 
κώς εΐνε δ ι’ άπαραμίλλων καλλιτεχνημάτων πεπλουτισμένον, άλλά καί έξω- 
τερικώς περιεκοομήδη δι’ άξιολογωτάτων δημιουργημάτοιν διαπρεπών τεχνι
τών, Αριστερά τω άναβαίνοντι διά τής κλίμακος τής εϊςόδου παρίσταται 
ή γ λ υ π τ ικ ή  τέχνη  διδασκομένη. 'ίπ ό  τήν επιτήρησή τού διδασκάλου 
ωραίος καί ζωηρός παΐς υψοΐ τήν σφόραν, τήν δέ σμίλην κρατεί επί κο- 
λοσσικής κεφαλής τής Παλλάδος. Ό  σοΐόαρώτατος δημιουργός του καλλι
τεχνήματος έγεννήδη έν έτει 1826 έν τή Άνω Σιλεσία, άπό δεκαετηρίδων 
δέ υπάρχει διάσημος έν τώ  κλάδω τής μαρμαρογλυφίας. Ώ ς  μαδητεύων 
έν τή Ακαδημία τού Βερολίνου έλαβε κατά τόν διαγωνισμόν τού 1854 τό 
Α'. βραβεΐον, άκολούδως μετέβη ε ις ’Ιταλίαν, ένδα διέτριψε μέχρι τού 1870 
καί έκτοτε ήλδε καί έγκατέστη ώς καδηγητής έν Βερολίνο».

’Αλλ’ έστι δίκης όφδαλμός Ούδέ σήμερον, φΛτάτη μου, μέ
νεις άνευ αμοιβής μετά τήν άνάγνωσιν τών άτεχνων μου διδυράμβων, 
συγκινητικωτάτη δέ Σοι επιβάλλεται ή έκφρασις άλλου πάλιν έλληνικωτάτου 
καλλιτεχνήματος τού εν Μονάχω Έλληνος καλλιτέχνου Νικολάου Γύζη. Τό 
Τ ά μ μ α , έξόχως ποιητικόν έδιμον άπό παλαιοτάτο»ν παραδόσεων δρησκευτι- 
κ.ώς άπλοπονηδέν, εις έλληνα μόνον καλλιτέχνην ήδύνατο νά παράσχη πάντα 
τά στοιχεία τελείας έκτελέσεο»;, ήν καί αυτοί οί αλλογενείς τεχνοκρΐται 
άνεγνώρισαν. ’Ε πί τή  πρώτη τής είκόνος έκδέσει καί συγχρόνω φωτογρα- 
φικώ αύτής πολλαπλασιασμώ έγράφησαν ένδουσιώδεις κρίσεις, λαμπροίς ερ
μηνευτικοί στίχοι καί άλλα δίκαια καί ένδαρρυντικά εγκώμια. Ιδού δέ 
πώς άντελήφδησαν ένταύδα ττν έννοιαν τού είκονιζομένου έδίμου, άν 
πιστώς παρεφράσδησαν εκ γερμανικού πρωτοτύπου οί εξής στίχοι;
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,,Μ έβα 'ς ε  ά γρ ιο , σ τενό  χ α ΐ  μα νρο  μ ο ν ο π ά τι  
Φτω χί} μ η τέ ρ α  τή ν  τ ν φ λ ή  χά ρη  τη ς  όά ηγά ιι

Ά π ό  α γ ρ ν π ν ια ις  τή ς  μ ια νή ς  π ο τ έ  δ ίν  χ λ ε ϊ  τό  'μ ά τ ι  
Έ νψ  ν ν χ τ ιά  π α ν το τε ιν ή  τή ν  ά λληνα  β α σ τά ει.

’Σ ά ν  τό  χ ε ρ ί  ό π ο υ  κ ρ α τ ε ί  ή  8ηιι τη ς  χλω μ α ϊνε ι  
Γ ια τ ί  π ά γ ε ι  ’ςτό  τά ξ ιμ ο  π ο ν  ε ίχ ε  μελετή σ ει·.

'Σ '  ε ικ ό να  μ ια  9 α ν μ α το ν ρ γή  ξν π ό λν τη  π η γα ίν ε ι  
Κ ι ¿ λ π ίζο ν τα ς  'ς τή ν  χ ά ρ ι τη ς  9 ά  τ ή ν ι  προςχυνήση.

Τοιαύτη βεβαίως ύπήρξεν ή έμπνευσις τού ελληνικού άριστοτεχνή- 
ματος, ώς φαίνεται πιστώς άποτίτυπωμένον έν τή ΚλειοΖ. Ό  όμογενίς 
ζωγράφος, νεαρός ετι, άλλά διαπρεπής καδηγητής τής έν Μονάχω ’Ακαδη
μίας τών καλών τεχνών, υπήρξε μαδητής καί τού ήμετέρου πολυτεχνείου 
πολλά καί κάλλιστα μέχρι τοΰδε γράψας. Τ& ορφ ανά , τό Μ ά&ημα α π ' 
ίξα>, οί 'Ε λληνικο ί αρραβώ νες, τό Π αραμνΒ ι τή ς  γ ια γ ιά ς  εΐνε ελληνικής 
καί χαριεστάτης ύποδε'σεως καί έκτελέσεως δημιουργήματα, πάντα διά τής 
Κ λειο νς  δημοσιευδησόμενα, ίνα μή μόνον οί ξένοι άποδαυμάζωσιν αύτά, 
αλλ ημείς πρό πάντων άγαπήσωμεν καί φιλοστόργως έκτιμήσωμεν. Μή 
λησμονεί δέ Σύ μάλιστα ίτ ι  αί καλλιτεχνικαί αύται άπαρχαί Ιν σχέσει 
πρός τά πρώτα ήμών βήματα έν τε τάΐς λοιπαΐς τέχναις καί αυτή τή  φι
λολογία εινε άσυγκρίτως ένδαρρυντικώτεραι, ώς άποτελούσαι δέ τόν πυ
ρήνα μελλούσης μεγάλης προόδου είναι άξιαι πάσης μέν προςοχής παρά 
πάντων, ιδιαιτέρας δέ μελετης παρά τών όπωςδήποτε σκοπούντων νά έπι- 
δοδώσιν εις πρακτικός είτε δεωρητικάς τής συγχρόνου τέχνης μελέτα?. 
Άλλα δα επανελδωμεν εκ πολλών αφορμών εις τό ζήτημα τούτο, περί 
τού οποίου εξ άνάγκης έβραχυλόγησα σήμερον, έχουσα νά προοιμιασδώ 
όλίγα τινά περί συρμών συγχρόνων καδ’ δλην τήν Ευρώπην, δια νά λάβης 
εύρυτέραν τινά ιδέαν περί τού πράγματος.

Τό καδαρόν καί ιερόν φώς τών λαμπάδων τών Χριστουγέννων, λευκόν 
ώς ή ακηλίδωτος καρδία τών παιδιών, άκολουδούσι τώρα άλλα φώτα. Ή  
άκτινοβόλος λάμψις τών λαμπτήρων, ανηνες καταυγάζουσι τήν βασίλισσαν 
τού χορού, ό πολυτελής λυχνοστάτης, περιβαλλόμενος υπό ευωδών άνδέων, 
τό μαγευτικόν φώς τών αίδουσών, διεγίϊρον έν ήμΐν αόριστα ονειροπο
λήματα καί εξαπλούν πανταχού καί έφ’ δλων τών αντικειμένων τήν faux 
jo u r , ολα ταύτα διεδεχδησαν τάς σοβαρά? έκείνας εντυπώσεις, ας άπελά- 
βομεν, εν κατανύξει άκούοντες τάς δεήσεις καί τούς εκκλησιαστικούς ύμνους 
κατά τάς παρελδούσας δεσποτικάς έορτάς.

Παρ’ ήμΐν ή εποχή τών χειμερινών διασκεδάσεων άρχεται μετά τήν 
άρχήν τού νέου έτους καί λήγει σχεδόν άρχομένης τής μεγάλης τεσσαρα
κοστής, Τούτο συμβαίνει ούχΐ μόνον παρ’ ήμΐν, διότι |ν  Γαλλία μόνον 
χορεύουσι καδ’ ύλον τό ετος, άδιακόπως. Καί ναι μέν τά παρισινά φύλλα 
πληρούσι τάς στήλας το»ν φλυαρούντα περί τής ένάρξεως τών χειμερινών 
διασκεδάσεων, τούτο ίμ ω ς ούδέν άλλο σημαίνει ή ότι ό κόσμος ύπέστρε- 
ψεν έκ τής επαρχιακής καί έξοχικής αύτού διαμονής, ό'που εΐχεν άπέλδει, 
τήν μέν ημέραν άκολουδών τό άρμα τής Άρτέμιδος, τό Ισπέρας δέ προ- 
καλών τόν δαυμασμόν διά τό άκαταπόνητον τών μυϊκών του δυνάμεων. 
Εις τούς έξοχικούς τούτους χορούς ήτον επιτετραμμένου εις πάντα χορευτήν 
νά φορή τά κυνηγετικά ίου ενδύματα, αί δέ γυναίκες μετά λευκών ή  με- 
λαινών εσδήτων εφερον καί τό λαμπρόν χρώμια τού Άγ. Ούβέρτου. Σήμε
ρον επανέρχονται εις τήν πόλιν, καί οί πρότερον εις ύλας τάς κινήσεις των 
Ιμφαίνοντες άγροτικήν τινα χροιάν, προςλαμβάνουσι τό g ran d  a ir  τής Μη- 
τροπόλεως, τής κομψής, φαίδρας καί ελκυστικής ταύτης μητροπόλεως, εις 
ήν κατά τήν εποχήν ταύτην εξ δλων τών χωρούν είςρέουσιν οί πλούσιοι 
καί άριστοκράται. Ό  άπαίσιος καί δεινός έχδρός, τοσούτον άπειλήσας έπ’ 
έσχατων πδσαν δυμηδίαν καί εύφροσύνην, άπηλδεν ευτυχώς μόλις πατήοας 
τό κατώφλιον τών Παρισίων, ουδέποτε δέ άλλοτε ύπηρχον τόσοι ’Αμερικα
νοί, Αγγλοι καί 'Ρώσσοι άριστοκράται, δσοι τόν χειμώνα τούτον έν Παρι- 
σίοις. Πρό πάντων δέ οί 'Ρώσσοι είςήλδον εις τήν μεγάλην κοινωνίαν 
μετ’ εκτάκτου κομψότητος. 'Οσάκις é „C ourier M ondaine“  περί κομψο- 
πρεπεστάτων, περί άπαραμίλλων δείπνο>ν καί χορών όμιλή, εΐνε άδύνατον 
νά μή άναφέρη καί τά όνόματα των πριγκηπισσών Δεμιδώφ, Κορσακώφ, 
Λουκίας Δουλγουρούκη, Βαριατίνσκη κλπ. ύπάρχουσι δέ έκδέσεις συρμών, 
εις άς μόνον ή εκ Πετρουπόλεως χρονολογία εδει νά προςτεδή.

Ή  Πετρούπολις στερείται αύδυπάρκτων συρμών. Παν δ,τι καινόν 
αναφαίνεται εκεί εχει παρισινήν τήν καταγωγήν του καί αυτή ή ροισσική 
εδνική στολή, ην τινα φέρουσι κατά εορτάς επισήμους εν τή  αυλή, κα- 
τεσκευάσδη εν ΓΙαρισίοις. Πολλάκις καί αύταϊ ακόμη αί σισύραι άριστο- 
κράτιδός τινο; δίς διέρχονται τά γαλλικά καί ρωσσικά σύνορα καί δίς υπο
βάλλονται εις τούς βαρείς τελωνιακούς φόρους τού διαμετακομιστικού εμ
πορίου, πριν ή ή όωσσίς άποφασίση νά φέρη αύτάς πάλιν μεδ’ έαυτής έκ 
τής πατρίδος της εις Παρισίους. Τά συρμικά καταστήματα τής Πετρου
πόλεως καί τής Μόσχας εργάζονται κατά γαλλικά υποδείγματα, ή δέ άό-

ριστος εκείνη εδνική άπόχρωσις,-τό, ούτως είπεΐν, λεπτόν εκείνο σλαβικόν 
άρωμα, δεν προέρχεται έκ τών καταστημάτων έκείνων, άλλ’ έκ τής νοη
μοσύνης τών ξένων ιερέων τού συρμού, οίτινες άντί τού χρυσίου τού έκ 
τών σλαβικών μεγάρων εις τά δυλάκιά των είςρέοντος, άβροφρόνως παρέ
χουσι τώ  ρωσσικώ συρμώ δ,τι άπό ενός αΐώνος δέν ειχε, ήτοι χροιάν τινα 
αύδυπαρξίας καί πρωτοτυπίας. Τήν σημασίαν ταύτην έχουσι μόνον Ικεΐνοι 
οί ρωσσικοί ιματισμοί, οίτινες διακρίνονταί πως άπό τού άλλου πλήδους 
τών γαλλικών συρμών.

Κατά τήν έποχήν ταύτην φυσικώς οί συρμοί εΐνε πάμπολλοι. Έ κ α 
στη ήμερα φέρει καί τ ι καινοφανές, έκαστη έφημερίς, έκαστον παράδυρον 
έπιδειγμάτων, έκαστη δεα- 
τρική εσπέρα κλπ. Καί εν 
πρώτοι? ώρίσδησαν ήδη τά 
χρώματα τού συρμού, εξ ών 
πρωτεύει τό λευκόν. Καί αί 
ήλικιωμέναι καί αύταί αί 
γραΐαι άκόμη γυνιώκες ένδύ- 
ονται τήν σήμερον λευκήν 
στολήν εις τάς σοναναοτρο- 
φάς μετ’ άργυροχρόων τρι- 
χάπτων καί κεντημάτων, εν 
ω αί νεαρώτεραι βυδίζονται 
εις τά λευκά κύματα τών 
Alen^ons καί τής λευκής με- 
τάξης, λευκών βελούδων καί 
δαμασκηνών υφασμάτων μετά 
σπιν&ηροβολουσώνάντανακλά- 
σεων, λευκών καί τεχνηέντως 
συνεπτυγμένων V o l a n t s ,  
άτινα πρό πόντων άρμόζουσιν 
εις τάς μελαγχροινάς. Καί 
αυτός έ ’Οβίδιος λέγει, δτι 
τό λευκόν χρώμα εμπρέπει
μάλλον εις τήν μελαγχροινήν 
παρά εις τόν ξανδήν, εξήρε 
δέ τήν καλλονήν τής Ανδρο
μέδας, δτεαύτηλευκήνεσδήτα 
φορούσα περιεπλανδτο επί τής 
νήσου. ’Εκτός τού ισπανικού 
λεγομένου λευκού χρώματος λίαν έπιζήτητον εινε καί τό λευκωματώδες καί 
ύποκίτρινον, τό όποιον μυριοτρόπως παραλλάσσει άπό τού άχυρίνου μέχρι 
τού κροκοβαφούς. Έτερον χρώμα τού συρμού εΐνε καί τό κυανούν, άλλά 
τό ώραΐον καί βαδύ έκίίνο κυανούν χρώμα, δπερ εχουσι τά χαρτία, έν όΐς 
περιτυλλίσσονται αί κεφαλαί τής ζακχάρεως.

’Απομένει νά εΐπω προςεχώς όλίγα τινά καί περί άγγλικών καί γερ
μανικών συρμών, τών σεμνότερων καί 
σινής καινοτομίας. Ε ις τούτους άνή- 
κουσι καί τά  άνωτέρω δύο υποδείγ
ματα-πράγματι δ ’ άπό τίνος ηρχισαν 
νά καταπολεμώσι ένταύδα τόν επί 
μακρά ετη μοναρχήσαντα πανταχού 
εν καιρώ χειμώνος συρμόν τών μαύ
ρων σισυρών καί παρειςηχδησαν άλλα 
διάφορα καί άνοικτά χρώματα, άσυγ- 
κ.ρίτω τώ λόγω χαριέστερα καί έφδη- 
νότερα τής μαύρης εκείνης μονοτονίας.
Αί ποικιλόστικτοι καί λαμπροί δοραί 
τής άμερικανικής πανδηρογαλής (Oce
lot) συνιστώνται εύσεβάστως τοΐς εκα
τομμυριούχοι?, ή δέ μεσαία τάξις 
εκ παντοίων κατειργασμένων διφδε- 
ρών κατασκευάζει χαριέστατα χιτω- 
νίδια. Τοιοϋτο παριστάνεν ή άνω
τέρω είκών, παρυφασμενον — άν δε- 
λης — κ.αί διά μελανός δέρματος 
ίκτίδος, ή δέ δεύτερα νεώτατον είδος 
χειμερινού πίλου έκ δέρματος φώκης 
καί κεκοσμημένου δι’ έλαφρού λευκού σειρητίου, δια τό όποιον τρελαίνεται

ή άχώριστός Σου φίλη 

ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.

μάλλον άξιοσυστάτων πάσης παρι-

μετά λοφίσκου εκ φαιών πτερών
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Π Ρ 2Τ Α Ι ΒΟΗΘΕΙΑΙ Ε ΙΣ  ΤΟΥΣ ΠΝΙΓΜΕΝΟΥΣ.

ΔΙΑΧί'ΣΙΣ δεν σημαίνει άπλώς δυμηδίαν και ιλαρότητα, άλλά και 
την εν παιδια~ς σπονδήν ωφελίμων, αφού μάλιστα κατά τινα γνωστόν 
ορισμόν ,,ή άνάπαυσις λογικοί? όντος δεν συνίσταται εις τήν αποχήν από 
πάσης εργασία?, αλλά είς τήν μετάβασιν άπό μιας εις άλλην“. . Τ ίς  δέ 
γνώσις βαρύνει διά τού? άναγνώστας της Κ Χ ίίονς  πλέον φιλανδροιποτάτου 
διδάγματος, όπερ κατέστησε·/ ή. εμπειρία περιωνύμου Άγγλον ’Λσκληπιάδου 
δετικώτατον μέσον πρός σωτηρίαν τών όμοιων μας; 'Η  κατωτέρω ερμη
νευόμενη μεδοδος πρ ίς διάσωσιν των εν ύ'δατι άσφυκτιώντων κατέστη από 
τίνος πασιγνοιστος εν Ευρώπη, δεν επιτρέπεται δ ’ ήμ~ν το~ς παραδαλασ- 
σίοις νά ύστερήσωμεν ούδ’ επί μικρόν εις την γνωσιν αυτής, αφοί? έκαστος 
ημών άνεξαιρετως εγινε μάρτυς το'? τοιούτου απευκταίου, ούδείς δέ ποτέ 
ηυφράνίιη ώς εχων ήδη τήν άναγκαίαν πείραν καί δυνηδείς δι’ αυτής νά 
οώση τόν πλησίον του. Λί πρός τούτο γνώσεις δέν είναι δυςαπόκτητοι ώς 
πείθεται και διδάσκεται σαφέστατα ό ’Αναγνώστης κατώτεροι.

“Οταν εύρίσκωμεν άνΰρωπον πρό μικρού πνιγμένον όφείλομεν νά 
προςπαδήσωμεν τήν άναζωογόνηοιν αυτού' αμέσως καί έν τω αυτοί τόπω, 
ούχί δέ αφού μεταιρέρωμεν κύτόν μακράν, διότι ούτως εκτός άλλων βλα
βών άπόλλυται καί πολύς πολύτιμος χρόνος, ον εις μεν εκ των παριστα- 
μένων χρησιμοποιεί τρέχων ϋρομαίως εις του ιατρού, ημείς δέ εν τω με
ταξύ δαπανώμεν εκτελούντες τά εξής.

Εύδύς έν αρχή οφείλομεν ν’ άνοίξυιμεν, ή διασχίσωμεν τά περί τόν 
λαιμόν, τό στήδος καί τό ίπιγάστριον ενδύματα, καί εν γένει παν δ,τι 
παρακωλύει τάς ήμετέρας ένιργείας. Τούτο δέον νά έκτελεσδ-η μετά τής 
μεγίστης ταχύτητος, “Επειτα τοποδετουμεν τόν πνιγμένον καδ’ όν τρόπον 
δεικνύει τό σχήμ. 1.

-χ'ίι<· 1.

Γπο την κεφαλήν καί τόν λαιμόν του δέτομεν φόρεμά τι έν εΤδει 
προςκεφαλαίου καί φέρομεν τόν βραχίονά του έγκαρσίως επί τοίί μετώπου, 
υπως καί τούτο εν τή  εικόνι φαίνεται, ίνα τό στόμα καί οί ρώδωνες μέ- 
νωσιν ανοικτοί, Συγχρόνως εξέλκομεν την γλώσσαν καί καθαρίζομε·/ αυτήν 
καί τό στόμα διά μαλακού υφάσματος ή, ελλείψει τούτου, διά τού δακτύ
λου άπό της έν αύτω ίλύος, τού άφρού ή  τού σιέλου, ’Εάν καί με'ό·’ ολα 
τούτα δ πάσχων δέν άναπνεύση, στρέφομεν αύτόν πλαγίως, ώς έν σχήμ. 2.

¿είμ. 2.

ίνα μένη ελεύθερον δλον τό στήδος. Τότε έρεδίζομεν τούς μυκτηρας δι' 
άχυρίνου καλάμου η πτερού ή ταμβάκου, δεκάκις καταβρέχομεν υδατι τό 
πρόςωπον καί τό στήδος καί ταχέως έν τω μεταξύ άπομάσσομεν τά μέλη 
ταύτα διά ξηρού ύφάσματος.

Καί τούτου άποτυχόντος προςπαδούμεν τεχνητώς νά προκαλέσωμεν 
τήν άναπνοήν δι’ άπομϊμήσεως τών φυσικών τού στήσους κινήσεων. Με- 
ταστρέφόμεν τόν πάσχοντα πρηνη, εΤτα πλαγίως καί πάλιν πρηνή καί επα- 

. ναλαμβάνομεν τούτο Ιπ ί πέντε λεπτά τής ώρας, πάντοτε όμως μετά προς- 
οχτς καί έν έκαστη στροφή ίσχυρώς πιέζοντες διά τής χειρός τά  νώτα 
τού πνιγμένου. Καλόν εΤνε νά ύπάρχωσι καί τρεις άλλοι βοηθοί, ων 6 
μέν νά κρατ? τήν κεφαλήν, ό δέ νά πιέζη τά .νώ τα  διά της παλάμης, 
και ό τρίτος νά μετακινή έκάστοτε τούς πόδας τού άσδενους έως εν

®χήμ· !)· , . ν .
’Εάν καί' μετά τούτο' ό πνιγμένος μένη άπνους, στρεφομεν αυτόν 

ύπτιον καί ύπό τήν κεφαλήν καί τό στήθος του θέτομεν χονδρόν ύφασμα 
ή ένδυμα. ’Έ πειτα  τοποδετούμε&α παρά τήν κεφαλήν του καί γονυπετείς 
λαμβάνομεν τους βραχίονας του πλησίον τού άγκώνος, ώς έν σχη’μ. 3,

έλκομεν αύτούς ρυθμικώς καί ταχέως πρός τά ώτα τού πνιγμένου', ούτοις 
ώςτε αί χεΐρες ν’ άφίστανται μακρότερον άλλήλων ή  οι βραχίονες. Ουτω 
γίνεται δυνατή ή εύρυνσις ,του στήθους, ώς εν τη ειςπνοή. Μετα δυο 
δευτερόλεπτα ελκομεν πάλιν τούς βραχίονας πρός τά κάτω, πιε.ομεν 
συγχρόνως τούς άγκωνας επί τών πλευρών τού στήδους, ινα επαγάγωμεν 
συστολήν αυτού, όπως συμβαίνει καί κατά τήν φυσικήν εκπνοην καί δει
κνύεται έν σχήμ, 4 , μεδ’ ο πάλιν άνέλκομεν ταχέως τούς άγκωνας καί

-/•¡μ. 4.

μετά δυο δευτερόλεπτα καταβιβάζομεν αύτούς πάλιν, καί έξακολουδούμεν 
ούτως άναβιβάζοντες καί καταβιβάζοντες αύτούς επί δύο δλας ώρας, εως 
οτου επί τέλους ό άσδενής άναπνεύση. Τούτου δέ γενομένου αί κινήσεις 
δέον νά παύσωσι, νά τρίβωνται δέ τά σκέλη καί οί βραχίονες διά ξηρών 
υφασμάτων από τών κ ά τω  πρός τά άνω . Ά μα ώς ό πάσχων δυνηδή νά 
καταπίνη, όπερ δοκιμάζομε-/ διά μικρού κοχλιαρίου πλήρους ύδατος, δίδο- 
μεν αύτώ ολίγον δερμόν καφέν ή αραιόν οινόπνευμα. ΕΤτα μεταφέρομεν 
αύτόν εις δερμήν κλίνην έν η δέ περιπτώσει ή αναπνοή του μένη ατελής, 
οι δέ πόδες ψυχροί καί τά χείλη ύποκύανα, άμέσως δέον νά προςκαλώμεν 
τόν ιατρόν.

ΜΦ I 11«
ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ —  κ. Π . Σ. εις Μεσσήνην. Έλήφδησαν, 

ενεγράφητε καί Σας εύχαριστούμεν διά τάς εύγενεΐς ενθαρρύνσεις. —  κ. Α. 
Δ. Λ. Βραΐλαν. Ε μ ε δ α  σύμφωνοι. Μας ειδοποιείτε διά ταχυδρομικού εν
τάλματος. — Φίλω της ΙΟ .αονξ, είς Κων|πολιν. Εινε συστηματική, σλλ’ 
ευνόητος καί ακίνδυνος έχδρα. Περιορίζεται κατ’ άρχάς είς διακήρυξιν 
τών ελλείψεων, τάς όποιας κατορδόνει μόνος αυτός ν’ άνακαλύπτη, καί 
επειτα σιωπά.

’Εκδότης H . Γ Ε 2 Ρ Γ ΙΑ Δ Η Σ  Ζ ϊΓ Ο Υ Ρ Η Σ .
Tvxois Bir i  Hermana, b  Λαψ/?. — Xáfci«  ix χ}Λ Nene Papiermanufaetor, b  ίτ ίΛ»/?οι>ρ·/„. — ΜΛίνη Frey *  Seaiog, b  Λιιιρίψ,


