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Ο ΘΕΡΙΣΜΟΣ (Είχών)

Προτρέξατε μηνάς τινας, μετάφερθήτε διά της 
φαντασίας είς τούς αγρούς, είς τά χωρία ύμών, καί 
βυθίσατε τό βλέμμα έν τή είκονιζομένη σκηνή, ήν 
άβρώς καλλιτεχνική χειρ είκόνισεν. ,Ούρανός κυα
νούς, νεφίδια αραχνοΰφαντα περί τήν δύσιν χρυ- 
σούμένα ύπό τών άκτίνων τοΰ βυθιζόμενου ή
λιον, βλάστησις πλούσια καί έν τη άφνχω χά- 
ριτι τό σύμπλεγμα τής οικογενειακής εύδαιμονίας! 
Μετά τόν κοπιώδη έφ’ δλην τήν ήμέρ'αν θερισμόν, 
ήλθεν ή στιγμή καθ’ ήν θ’ άνακουφισθοΰν οί έργα- 
σθέντες, εύρίσκοντες έν τή εύτυχία τής οικογένειας 
τήν αληθή ίκανοποίησιν τών κόπων. Τά μικρά παχ- 
δία παίζουσι γελώντα έν μέσω τών στάχεων δι’ών 
θά έξασφαλισθμ ή τοΰ έτους ύλική άπόλαυσις, τό 
δέ μικρότερον, όπερ ό γέρων πατήρ περιβάλλει διά 
τού φιλοστοργοτέρου βλέμματος, άπορροφα τήν ά- 
θώαν τροφήν έκ τής μητρικής αγκάλης· τό έν τέ- 
κνον περιποιείται έν όμονοία καί αδελφική άγάπη 

τό έτερον, καί αύτός δέ ό κύων, <5 πιστός φύλαξ καί 
σύντροφος, έχει συμπάίκτορα τόν μικρόν του κύριον. 
Άγάπη, είρήνη, εύτυχία, είναι ό καρπός τής έντί- 
μου έργασίας. Ό Θεός τόν ιδρώτα τοϋ έργάτον με
ταβάλλει είς δρόσον χαράς καί βλαστανον τό χόρ- 
τον έκ τών θρόμβων τοΰ ζέοντος ίδρώτος συντηρεί 

, είς τήν ζωήν τόσας ύπάρξεις, δση καί ή έργασία.
,’Εμβαθύνωμεν είς τά αιδάγματα, άτινα ·ή τόσον 

χαρίεσσα είκών δωρεϊ ήμΐν καί έξηγήσωμεν έξ αύ- 
τής τήν χαράν, ήτις στέφει είς τά χωρία τήν οικο
γενειακήν στέγην καί τήν εύχαρίστησιν ήτις πληροί 
έκάστον. μέλους τής οικογένειας τά ύγιά στήθη.

"Εξω, είς τούς άγρούς, μέ τήν άξίνην ή τό δρέ- 
πανον ύπό γλνκΰν ή συννεφώδη ούρανόν, ύπό τ'ήν 
σκιάν τών πλατύφυλλων δένδρων η έπί τοΰ στρώ
ματος τής χιόνος, χειμώνας τε καί θέρους, ό χωρι
κός εύρίσκει τήν χαράν παρόντος τε καί μέλλοντος.

Αί*.
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(Σννίχεια, ιοε προη’·. φΰλλον.)
Τό κέντρον τοΰ άγγλικοΰ στρατού ητο λίαν συμπεπυκνω- 

μένον καί είς θέσιν οχυράν. Κατείχε τό όροπέδιον τοϋ ‘Αγίου 
Ίωάννου, εχον όπισθεν μέν τό χωρών, ίμπροαϋιν δέ τό 
πρανές τοϋ βουνοϋ, όπερ τότε έθεωρείτο δύσβατον. Έστήριζε 
τά νώτα εις στερεάν τι»α λιθόκτιστον οικοδομήν, κτίριον τοϋ 
δέκατου έκτου αίώνος, έπί τού όποιου τά βλήματα τών πυ
ροβόλων άνεπήδων χωρίς νά τό βλάπτωσι ποσώς· Πέριξ 
τοΰ οροπεδίου ειχον εγείρει οί “Αγγλοι φράκτας, ήνοιξαν κα· 
νονοθυρίδας εντός τών λευκακανθών, έστησαν εκεί πυροβόλα, 
μετέβαλον τούς θάμνους' εις επάλξεις. Τό πυροβολικόν ένέ- 
δοευεν ύπό τά φρίγανα τόσον έπιτηδείως, ώστε ό γάλλος 
στρατηγός “Αξος, ον είχε στείλει ό Ναπολε'ων, ίνα άνακα- 
λύψη τάς κανονοστοιχίας τών πολεμίων, δέν είδε τίποτε καί 
έπιστρέψας, ειπεν εις τόν αύτοκράτορα ότι ούδέν ΰπήρχεν έμ· 
πόδιον, εκτός δύο οδοφραγμάτων, κλειόντων τάς οδούς τής 
Γενάππης καί τών Νεβελλών. Ήτον έποχή καθ’ ήν τά 
σπαρτά ήσαν ανεπτυγμένα. Είς τά κράσπεδα τοϋ οροπεδίου 

• εύρίσκετο τό 95ον τάγμα τής ίλης τοϋ Κέμπτου, ούτινος ό
λοι οί άνδρες ησαν κατακεκλιμένοι εντός τών στάχυων. Τοι- 
αύτην εξαίρετου θέσιν κατείχε τό κέντρον τοΰ άγγλολλαν- 
δικοϋ στρατού.

’Εν τούτοις ή θέσις αΰτη ενείχε καί τινα κίνδυνον είχε 
τό δάσος τής Σωάγνης, συνεχόμενον κατ’ εκείνον τόν καιρόν 
μέ τό πεδίον τής μάχης, καί διακοπτόμενου ύπό τελμάτων. 
Πρός τά εκεί οπισθοχώρησες ητον αδύνατος.

Ό Ούέλιγκτων προσέθηκεν είς τό κέντρον του μίαν ίλην 
τοΰ Χιασσέ, άφαιρέσας αυτήν άπό τής δεξιάς πτέρυγας, καί 
έτέραν τοΰ Βίγκε, άφαιρέσας ταύτην έκ τής αριστερά;, πρός 
δε καί τήν μοίραν την ύπό τόν Κλίντωνα. Είχεν ουτω πρό
χειρα είκοσιέξ τάγματα, άγγλους, βέλγους. Ολλανδούς καί 
γερμανούς. Ή δεξιά πτέρυξ, κατά τόν Χιαρράς, συνήχθη 
όπισθεν τοΰ κέντρου. Μία φοβερά.κανονοστοιχία έκρύπτετο 
όπισθεν σάκκων χώματος είς τό μέρος όπου σήμερον κεΐτα: 
τό λεγόμενον «Μουσείου τοϋ Βατερλώ». Είχε περιπλέον ό 
Ούίλιγκτων τεθειμένου; εντός κοιλώματος τινας τούς δραγό
νους τοϋ Σομερσέτου, ^χιλίους τετρακοσίους'Ιππείς, τό /τερον 
ήμισυ μέρος τοϋ δικαίως περίφημου άγγλικοΰ ίππικοΰ. Κα- 
ταστραφέντος τοϋ Πονσουμπίου, εμεινεν ό Σομερσέτης.

’Ανήσυχος ό Ούέλιγκτων, άλλά καί άπαθής, ίστατο έφιπ
πος όλην τήν ημέραν πρό τοϋ σωζομένου είσέτι παλαιοΰ μύ
λου τοϋ 'Αγίου Ίωάννου, ύπό πτελέαν τινά, τήν όποιαν ακο
λούθως ήγόρασεν άντί διακοσίων φράγκων “Αγγλος τις, έκοψε 
καί ελαβε μεθ’ εαυτού. Αυτόθι λοιπόν ιστατο ό Ούέλιγκτων, 
ήρωϊκός έν τή ψυχρότητί του, καί πέριξ τοΰ όποιου αί βολί
δες έσύριζον. Είχε πέσει πλησίον του ό υπασπιστής Γόρδων, 
ό δε λόρδος Χίλλ, δεικνύων αύτφ όβούζιον έκρηγνύμενον, τφ 
έλεγεν.—Ποιας διαταγάς, μυλόρδε, μοΰ άφίνετε, εάν θανα- 

. τωθήτε;—Νά πράξετε ώς εγώ, άπεκρίθη ό Ούέλιγκτων. Είς 
δέ τόν Κλίντωνα είπε.— ’Εδώ νά μείνετε μέχρι τοϋ τελευ
ταίου άνδρός.

Όφθαλμοφανώς, ή -ήμΐρκ καθίστατο βαθμηδόν άπαισία 
πρός αύτόν. Εις τούς συμπολεμιστάς του έκραζεν επανει
λημμένος:

—- Παιδιά ! φαντάσθητε τήν γραίαν Αγγλίαν, ύποχώ- 
ρησις. ένταϋθα δέν χωρεΐ !

Περί τήν τετάρτην ώραν, ή αγγλική φάλαγξ έκλονίσθη 
πρός τά οπίσω. Αίφνης δέν έφαίνετο πλέον είς τήν κορυφήν 
τοϋ οροπεδίου, είμή τό πυροβολικόν, καί οί άκροβολισταί" οί 
λοιποί είχον γίνει άφαντοι’ τό πεζικόν ίκδιωχθέν ύπό τών 
γαλλικών σφαιρών καί όβουζίων, κατέβη έκεΐθεν του οροπε
δίου, έγινε κίνησις πρός τά όπίσω, καί οΰτω τό μέτωποντοΰ 
άγγλικοΰ στρατού έκρύβη. Ό Ούέλιγκτων όπισθοχώρησεν.

— Αρχή ύποχωρήσεως! άνέκραξεν ό Ναπολέων. 
Κρίσιμος σιιγμή.

Έν τούτοις ή στιγμή ήτο κρίσιμος διότι οί στρατοί έδε- 

κατίζοντο οίκτρώς καί ή πλάστιγξ έφαίνετο κλίνουσα πότε 
πρός τό εν καί πότε πρός τό έτερον στρατοπέδου.

Συναφθείσης άπαξ τής μάχης, αί όλως διάφοροι περιπέ- 
τειαι αύτής, ή άντίστασις τοϋ Ούγομοντίου, ή επιμονή τής 
Αίσάντης, ό βόρβορος εντός τοΰ όποιου ίβυθίζοντο αί κανό- 
νοστοιχίαι, τά άνευ συνοδίας δεκαπέντε πυροβόλα, άτινα οί 
“Αγγλοι έπρόφθασαν είς ένα κοίλου δρόμον και άνέτρεψαν, τό 
μικρόν άποτέλεσμα τών βομβών, αΐτινες βυθιζόμεναι καί έκ- 
ρυγνύμεναι εντός τής υγρά; γής έπροπηλάκιζον μάλλον ή 
έπέφερον θραΰσιν είς τάς Αγγλικά; φάλαγγας, ή ανωφελής 
άποβάσα έπίδειξις πρός.τό Βραιναλεϋδον, αί σχεδόν είς αχρη
στίαν περιελθοΰσαι δεκαπέντε τοϋ Ιππικού ίλαι, ή δεξιά πτέ
ρυξ τών “Αγγλων μείνασα σχεδόν ανενόχλητος, ή μικρόν 
ένοχληθεΐσα αριστερά αύτών πτέρυξ, ή παράδοζος παρανόη- 
σις τοΰ στρατηγού Νέϋ, όστις, άντί νά διαθέση κλιμακηδόν 
τάς τέσσαρα; μοίρας τοϋ πρώτου σώματος, τάς συνεσσώρευσε, 
καί οΰτω; έξέθεσεν είς τά εχθρικά σμυδράλλια μίαν συμπαγή 
όμάδα μετώπου έχουσα διακοσίων άνδρών καί βάθος εικοσι- 
επτά φαλαγγών’ ή φοβερά θραΰσις, ην επέφερον εντός τής 
όμάδος ταύτης αί σφαΐραι τών πολεμίων, τό διεσπασμένον 
τών σωμάτων, άτινα έστάλησαν εις έφοδον, ή αίφνης φάνε- 
ρωθεϊσα λοξή κανονοστοιχία, ή προσβαλούσα τά σώματα 
ταϋτα πλαγιόθεν, το κρίσιμον τής θέσεως τών στρατηγών 
Βουρζοά, Δονζελότου καί Δουρούτη, ή άπόκρουσις τοϋ Κιό- 
του, τό πάθημα τοϋ Βιώ, ήρακλέους έξελθόντος έκ τής πο
λυτεχνικής σχολής, τραυματισθέντος, ένώ έθραυε διά τοΰ πε- 
λέκεωςτήν πύλην -^ής Αίσαίντης, ή προκαταληφθεΐσα με
ταξύ τοΰ πεζικού καί τοΰ Ιππικού μοίρα τοΰ Μαρκονϊέτου, 
τουφεκισθείσα καί κατασφαγέΐσα έντός τών σπαρτών, καί ο 
άφανισμός τών έπτά πυροβόλων του, ή άλωσις τής σημαία; 
τοΰ 45ου τάγματος, τά θλιβερά όσα άνήγγειλεν ούσσάρος 
τις Πρώσσος συλληφθείς ύπό τών δρομένων τοΰ γαλλικού 
στρατού, ή βραδότης τού στρατηγού Γρουσχύ, περιμενομέ- 
νου καί οΰπω φαινομένου, οί έν τώ άγρφ τοΰ Ούγομοντίου 
πεσόντες έντός μιας ώρας χίλιοι πεντακόσιοι, οί περί τήν Αί- 
σαίντην άπολεσθέντες έντός όλιγωτέρου έτι χρόνου ετεροι οκ
τακόσιοι άνδρες, άπαντα τά θυελλώδη ταϋτα συμπτώματα, 
διελθόντα ώς νεφέλαι τής μάχης έμπροσθεν τοΰ Ναπολέον- 
τος, μόλις διετάραξαν τό βλέμμα του, καί ουδεμιαν επρο- 
ξένησαν κατήφειαν είς τήν αύτοκρατορικήν εκείνην τής πε- 
ποιθήσεως μορφήν. Ό Ναπολέων ήτο συνειθισμένος νά βλέπη 
τόν πόλεμον ατενώς’ ποτέ δέν έκάθητο νά κάμη τήν οδύνη- γ 
ράν πρόσθεσιν ταύτης ή εκείνης τή; λεπτομέρειας, αριθμού 
πρός αριθμόν' οί άριθμοί ολίγον τόν εμελλον, ηρκει να έξά- 
γεται έξ αύτών τό όλον «Νίκη». ‘Ας ήτο ή αρχή κακή’ δέν 
έπτοεΐτο έκ τούτου ποσώς, έχων πάσαν πεποίθησιν, οτι εις το 
τέλος θά εμενεν αύτός δορυκτήτωρ καί κύριος. Έπερίμενεν ώς 
άν ήτο έξω τή; ύποθέσεως. καί, πιστεύων είς τό πεπρωμένου, 
έφέρετο πρός αύτό ώς ίσος πρόςϊσον. Έφαίνετο λέγων εις την 
τύχην, «Ούκ άν έτόλμας». ’Ενόμιζεν ότι είχε κοινήν την 
εύθύνην μέ τάς περιστάσεις, ότι ήτοαυναίτιος αύτών ότι είχε 
μέ τάς περιστάσεις συνενοχήν τινα ίσοδυναμοϋσαν μέ τό ά
τρωτου τοΰ Άχιλλέως.

Καί όμως έχων όπίσω του τήν Βερεσίναν, την Λειψίαν 
καί τό Φονταινεβλώ, ώφειλε νά μή δίδη είς τό Βατερλά 
τόσην πίστιν.

Καθ’ήν στιγμήν ό Ούέλλιγκτων έφάνη όπισθοχωρών, ο 
Ναπολέων έσκίρτησεν. Είδεν αίφνης τό όροπέδιον τοΰ 'Αγίου 
Ίωάννου γυμνόν καί τό μέτωπον τοΰ ’Αγγλικού στρατού 
έξαλειφόμενον. Ό στρατός εκείνος συνηθροίζετο αϋθις, άλλ’ εν , 
τούτοις άπεκρύπτετο. Ό αύτοκράτωρ άνυψώθη ολίγον έπί 
τών άναβολε’ων τοΰ έφιππίου του’ οί οφθαλμοί του ηστρα- 
ψαν τής νίκης τήν αστραπήν ! ’Εάν ό Ούέλλιγκτων συνω- 
θεϊτο πρός τό δάσος τής Σωάγνης, έκεΐ θά κατεστρέφετο’ 
έκεΐ θά κατέβαλλεν ή Γαλλία κατά κράτος τήν Αγγλίαν.

Μελετήσας τότε ό αύτοκράτωρ τήν τρομεράν περιπέτειαν, 
περιέφερε διά τελευταίαν φοράν τό μικροσκόπιόν του πρός 
όλα τά μέρη τοϋ πεδίου τής μάχης. 'Η φρουρά του ίστα- 
μένη δπισθέν του έν άκινισίρ', τόν έβλεπε κάτωθεν μέ θρη· 
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σκευτικόν σέβας. Ό Ναπολε'ων έσκέπτετο, έξήταζε τάς θέ
σεις, έσημείωνε τάς κατωφερεία; τών λόφων, τάς συστάδα; 
τών δένδρων, εκείνο εκεΐ τό έσπαρμένΟν χωράφιον, έκείνην 
έκεΐ τήν ατραπόν, τήν δίοδον, έφαίνετο μετρών έκαστον θά
μνον. Ήτένισεν έπειτα πρός τά δύο οδοφράγματα’ τό έπί 
τής οδού τής Γενάππης. άνω τής Αίσαίντης, καί τό έπί τής 
όδοΰ τών Νιβελλών. Ήσαν πλατύτατα καί έσύγκειντο εκ 
πολλών δένδρων κεκομμένων. Είς τό πρώτον, μόνον δύο στό
ματα έξ όλου τοϋ άγγλικοΰ πυροβολικού έχαινον πρός τό πε
δίον τής μάχης’ είς τό δεύτερον ήκτινοβόλουν-αί όλλανδικαί 
λόγχαι. Έκυψε δέ τότε καί είπε πρός τόν οδηγόν Λακώσταν 
ιδιαιτέρως λέξεις τινάς. ούτος δ’ εκαμέ διά τής κεφαλή; 
νεΰμα αρνητικόν, ίσως έπίβουλον.

Ό αύτοκράτωρ άνωρθώθη καί έστη μελετών.*0  Ούέλλιγ- 
κτων όπισθοχώρησεν άρα δέν άπελείπετο άλλο ή νά καταδιώ- 
χθή καί νά κεραυνοβοληθή. Έστράφη αμέσως ό Ναπολε'ων 
καί έξέπεμψεν είς Παρισιού; ταχυδρόμον, ΐνα άναγγείλη ότι 
τήν μάχην τήν έκέρδησεν.

Ό Ναπολέων ήτο νούς έξ έκείνων, άπό τών οποίων έξέρ- 
χεται ή αστραπή. Ευρηκε τόν κεραυνόν, δν ήθελε. Διέταξε 
τούς ύπό τόν Μιλλώ θωρακίτας νά κυριεύσωσι τό όροπέδιον 
τού Άγιου Ίωάννου.

Ήσαν τρεϊς χιλιάδες πεντακόσιοι’ εσχημάτιζον μέτωπον 
ενός τετάρτου λεύγης’ άνδρες γίγαντες έπί ίππων κολοσσών. 
Ήριθμούντο είς ϊλας είκοσιδύο, καί είχον όπισθέν των πρός 
ένίσχυσιν τήν μοίραν τοϋ Λεφέβρου Δενουε'τη, τούς -έ'κατόν 
έξ έπιλέκτους χωροφύλακας, τούς εύζώνους τής φρουράς, χι- 
λίους έκατόν ένεννήκοντα έπτά άνδρας καί τούς λογχοφόρους 
τής φρουράς, όκτακοσίας όγδοήκοντα λόγχας. Έφερον τήν 
περικεφαλαίαν άνευ τριχών καί θώρακας έκ σιδήρου σφυρή
λατου. 'Γό πρωί τούς εί/ε θαυμάσει όλος ό στρατός, ότε πο- 
ρευθέντες έλαβον θέσιν μεταξύ τής όδοΰ τής Γενάππης καί. 
τοϋ Φρισχεμοντίου, σαλπεζουσών τών σαλπίγγων καί'ήχου- 
σης τής μουσικής τό άσμ^·, «Άγρυπνώμεν ύπέρ τή; Αύτο-

• κρατορίας.»
Μόλις άνηγγέλθη εις αυτούς ή διαταγή τοϋ αύτοκράτορος, 

καί ό στρατηγός Νέϋ {ξεσπάθωσε.καί πορευθείς έτέθη έπί κε
φαλής αύτών. Έσάλέυσαν δέ αμέσως αί ύπερήφαναι έ^ιεϊ · 
ναι ίλαι. ' '

Τότε δέ ώφθη φοβερόν τι θε'αμα. "Ολον εκείνο τό ιππικόν, 
ανυψωμένα; έχων τάς σπάθας, τάς σάλπιγγας, τάς σημαίας 
αναπεπταμένα; είς τόν άέρα„ κατέβη μέ μίαν καί τήν αύτήν 
κίνησιν καί ώς εί; μόνος άνθρωπός, ευθύ ώ; όρειχάλκινος 
κριός άνοίγων χαλάστραν εις τείχος, κατέβη τόν λόφον τής 
Βελλαλιάντης, έβυθίσθη είς τό βάθος όπου ειχον ήδη πέσει 
ποσοϋτοι άνδρες, έχάθη έντός αύτοΰ βες καπνόν, έπειτα,έξελ- 
θόν έξ εκείνης τής σκιάς, άνεφάνη πέραν τή; κοιλάδος, 
συμπεπυκνωμένον καί συνεσφιγμένον πάντοτε, καί άνήλθε μέ
γα τροχαζοντων τών ίππων έντός βροχή; σμυδραλλίων έπι- 
πιπτόντων, άνήλθε τον δεινόν εκείνον λασπώδη ανήφορον τοΰ 
οροπεδίου τού Αγίου Ίωάννου, είς δύο διηρημένον φάλαγ
γας, φαινομένας μακρόθεν, ώς άν ησαν δύο παμμέγισται έχι- 
δναι σιδηραΐ,καί άναμιμνησκούσας τά; αρχαίας ορφικά; επο
ποιίας, ένθα άπαντώνται οί ίπποκένταυροι έκεΐνοι καί ίππάν- 
θρωποι, οι τιτάνες έκεϊνοι οί φρικώδεις καί άτρωτοι καί στυ
γεροί θεοί καί θήοες οί άναβάντες τόν “Ολ.υμπον.

Παράδοξος αριθμητική συμπτωσις ! αί είκοσιέξ αύται ίλαι 
έπεριμένοντο ύπό είκοσιέξ ταγμάτων. Όπισθεν τής όφρύος τοΰ 
οροπεδίου, ύποκρυπτόμενον υπό τής αφανούς κανονοστοιχίας 
τό αγγλικόν πεζικόν, δινιρημένον είς δεκατρία τετράγωνα σώ
ματα, έκ δύο ταγμάτων έκαστον,καί τεταγμένον εις δύο γραμ- 
μάς, τήν μέν έκ σωμάτων έπτά, τήν δέ έκ σωμάτων εξ, ή-

• συχον αύτο, άτάραχον, άφωνον, έπερίμενε μέ τά τουφε'κια έ
τοιμα πρός πυροβολισμόν. Ούτε αύτοί έβλεπον τούς θωρακί-

,τας έρχομένους, ούδ’ οί θωρακϊται εβλεπον αυτούς. “Ιίκουον 
μόνον οί επάνω τόν κρότον τής ανθρώπινης εκείνης παλίρ
ροιας άναβαινούσης’ ήκουον τόν κτύπον τριών χιλιάδων ίπ
πων πλησιάζοντα καί αύξοντα κατά πάσαν στιγμήν, τήν τρι

βήν τών θωράκων, τήν κλαγγήν τών σπαθών καί άγριόν τι 
μέγα πνεύμα.

Έπεκράτησε δέ τότε φρικώδης τις σεγή’ έπειτα, αίφνης, 
έπεφάνη άνωθεν τής οφρύο; μακρά σειρά βραχιόνων παλ- 
λόντων σπάθας, καί περικεφαλάϊαι κατόπιν, καί σάλπιγγες και 
σημαίαι,. καί τρεις χιλιάδες κεφαλών μέ μύστακας φαιούς, 
κραυγάζουσαι, «Ζητώ ό αύτοκράτωρ !» "Ολον τοΰτο τό ιπ
πικόν έπάτησεν έπί τοΰ οροπεδίου, καίητο ώςνά άνέβη έπ’ 
αύτοΰ σεισμός.

Έκεϊ θέαμα τραγικόν, αριστερόθεν τών “Αγγλων, δεξιόθεν 
τών Γάλλων, ή κεφαλή τής στήλης τών θωρακιτών άνεπή- 
δησεν, άνετινάχθη βάλλουσα δεινήν κραυγήν. Οί ιππείς όΰ- 
τοι μόλις φθάσαντες είς τό ύψηλότερον μέρος τής όφρύος, μα
νιώδεις, εξημμένοι, καί πρό τού πεζικού καί τοϋ πυροβολικού 
έκείνου τών πολεμίων μένεα πνέοντες, παρετήρησαν ότι με
ταξύ αύτών καί τών “Αγγλων υπήρχε τάφρος, ύπήοχε λάκ
κος. Ήτον ό κοίλος δρόμο; τοϋ χωρίου Όχαίνου.

Ή στιγμή έκείνη ύπήρξεν άποφράς. ’Ιδού ή φάραγξ, α
προσδόκητος, χαίνουσα, απότομος ύπό τούς πόδας τών ίπ
πων, βάθος έχουσα δύο όργυιών ό δεύτερος στοίχος ώθη- 
σεν εντός αύτής τόν πρώτον καί ό τρίτος τόν δεύτερον' οί 
ίπποι ώρθοϋντο έπί τών οπισθίων ποδών των, έρρίπτοντο έίς 
τά οπίσω. έπιπτον είς τούς γλουτού; αύτών, ετίνασσον πρός 
τά άνω τούς τέσσαρας πόδας των, άνατρέποντε; καί κατα- 
ποντίζοντες τούς ά^αβάτας, καί ούδείς τρόπο; όπισθοχωρή- 
σεως, όλη ή στήλη ήτο βλήμα πυροβόλου, όλη έκείνη ή όοαή, 
ή δύναμις ή καταβληθεϊσα πρός συντριβήν τών "Αγγλων 
συνέτριψε τούς Γάλλους; Ή άαίλεικτος έκείνη φάραγξ ώφειλε 
νά εμπλησθή’ ίπποι καί άναβάται έκυλίσθησαν φύρδην μίγ- 
δην έντός αυτής,. συνθλώντες άλλήλους καί μίαν άποτελοϋν- 
τες σάρκα είς εκείνο τό βάραθρον. "Οταν δ ’ αύτό ένεπλήσθη 
ανθρώπων.ζώντων, έπάτησαν οί λοιποί έπ’αύτών καί διέβη- 
σαν. Σχεδόν τό τρίτον τής.ιλης Δυβοα έκυλίσθη είς τό χά
σμα τούτο. .

. ’Εντεύθεν ήρχισεν ή απώλεια τής μάχης. Είς τόν τόπον 
λέγεται έκ παραδόσεως, άλλά πάντως ύπερβολικής, οτι είς 
τόν κοΐλον δρόμον τοϋ Όχαίνου έτάφησαν δισχίλιοι ίπποι καί 
χίλιοι πεντακόσιοι άνδρες. "Ισως συγκατηριθμήθησαν καί όσα 
άλλα πτώματα έρρίφθησαν τήν επιούσαν τής μάχης εις την 
αύτήν εκείνην φάραγγα.

Ό Ναπολέων, πριν ή διατάξη τήν έφοδον ταύτην, ειχεν 
έρωτήσει πιθανώς τόν οδηγόν Λακώσταν, άν είς τόν ανήφο
ρον μέχρι τού οροπεδίου δέν ΰπήρχέ τι πρόσκομμα. Ό οδη
γός άπεκρίθη όχι. "Ωστε σχεδόν έκ τοϋ αποφατικού τούτου 
νεύματος ενός χωρικού έξήλθεν ή καταστροφή τοΰ Ναπολέ- 
οντος. Άλλ’ εμελλον καί άλλαι άποιυχίαι ....

(Έπετοα τό τέλο;) Φ. Π.

ΤΑΧΪΑΡΟΜΕΙΟΝ ΜΑ ΠΕΡΪΣΤΕΡΛΜ 
(Συνέχεια' "δι προηγούμενου φύλλου).

Ή Ισπανία, επίσης έποιήσατο δοκιμάς πρός εφαρμογήν 
τοΰ μέσου τούτου τής συγκοινωνίας καθ’ όλας τάς παραλίας 
της. Τοιουτοτρόπως οί τελωνοφύλακες, οί επιφορτισμένοι τήν 
έπαγρύπνησιν τής ακτής, ειδοποιούμενοι εγκαίρως έφ’ όλης 
τής γραμμής, έχουσι μόνον νά ρίψωσιν εν βλέμμα έπ,ί τοΰ 
όρίζοντος, καί νά παραμείνωσι μέ τό όπλον είς χεϊρας τήν 
άφιξιν τοϋ άγγελθέντος πλοίου, ούτινος ή σύλληψις είναι 
οΰτω σχεδόν βέβαια. Ό διοικητής τοΰ Puyde Podio ταγ- , 
ματάρχης τοϋ 48ου τάγματος, καί περιστερόφΛος, γνωστός 
έκ τών έργων αΰτοϋ περί-τής χρήσεως στρατιωτικού ταχυ
δρόμου, προέτεινε τήν χρήσιν τής περιστεράς διά τήν συγκοι
νωνίαν μεταξύ τών έν κινδύνφ πλοίων αί γενόμεναι δοκιμάί 
έπέφερον άριστα αποτελέσματα. Καί έν Άγγλίφ απεφασίσθη 
επίσης νά θέσωσι τούς διαφόρους τών. ακτών φάρους είς συγ
κοινωνίαν διά τών περιστερών, ένεκα· τής μεγάλης κινήσεως 
τών πλωτών φάρων, κατά τάς παλλιρροίας (ιΤ13Γθβ). Αί συγ-
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. r ποινωνίαι δι’ υποβρυχίων καλωδίων εισι πολλάκις άκατόρ- 
'θωτοι. καί οί έπί τοϋ πλοίου στερούνται τών τηλεγραφη
μάτων των, όσον επείγοντα καί άν ταΰτα ώσιν, όταν ή ομί
χλη καλύπτγ, τάς κινήσεις τών σημαφόρων τηλεγράφων των.

Ή πολιορκία τών Παρισίων έγένετο αφορμή ν’ άναζήση 
τό ταχυδρομεϊον τών περιστερών, όπερ μετά τών άεροστάτων 
τών όργανισθέντων υπό τοΰ Κ. Rampont έπέτρεψε τήν συγ
κοινωνίαν κατά τό μάλλον ή ήττον τακτικήν, μεταξύ τών 
επαρχιών καί τής πολιορκουμενης πρωτευούσης.

‘Η ίστορία τής υπηρεσίας ταύτης περιεγράφη ύπό τοΰ κ. 
Steenackers έν τώ συγγράμματί του. «Τά ταχυδρομεία καί 
οί τηλέγραφοι κατά τόν πόλεμον». Θά ίρανισθώμεν ο,τι σχε
τίζεται πρός τήν προετοιμασίαν τών επιστολών καί τήν έκ- 
κίνησιν τών περιστερών. Έκ τούτου άποδεικνύεται, ότι ή λει
τουργία τών περιστερών ήτο καλώς ώργανισμενη.

«Αί περιστεραί, αί προωρισμέναι νά συναγωνισθώσιν είς 
τάς πτηνοδρομίας, αίτινες λαμβάνουσι χώραν έν Βελγίφ καί 
έν Γαλλίφ, δέν είναι ίκαναί άνευ ιδιαιτέρας άνατροφής νά 
επανέυρίσκωσι τήν πρός τόν περιστερώνα οδόν, όταν τάς άπο- 
•μακρύνωσι κατά πρώτον έΐς άπόστασιν τόσην μεγάλην, όσην 
μετά ταΰτα διατρέχουσιν έξασκούμεναι. Πρέπει νά ύπο- 
στώσιν, ώςκαί οί ίπποι, τινά ώθησιν είς τοΰτο καί έκγύμνασιν.

«Δέν πρέπει νά πιστευθή, ότι αί περιστεραί είσί προικι
σμένα! έκ φύσεως δι’ειδικού οργανισμού, όστις τάς οδηγεί νά 
έπανευρίσκωσι τόν περιστερώνα των, οΐα δήποτε καί άν ήναι 
ή διεύθυνσις, είς τήν όποιαν τάς άπολύουσι*  ύπάρχουσιν έν 
τούτοις εξαιρέσεις, διότι είδον τρεϊς περιστεράς, αίτινες ού- 
δέποτε έποιήσαντο δρόμους, νά έπανέλθωσιν έν διαστήματι 
ήττον τών τεσσάρων ώρών έκ Blois είς Παρισίους.

«Τό πρώτον πράγμα, όπερ παρετηρήθη, είναι ότι όλοι οί 
δρόμοι τών περιστερών γίνονται άπό μεσημβρίας πρός βορράν, 
καί ουδέποτε άπό τοΰ βορρά πρός μεσημβρίαν, δηλ. όταν 
δέν πρόκειται νά έπανεύρωσι τούς περιστερώνας, διότι ή πε
ριστερά έπανέρχεται είς τούτους έξ όλων τών σημείων τοϋ όρί- 
ζοντος, τοϋ μεταναστευτικοΰ ενστίκτου τής έν άγριος κατα- 

• στάσει περιστεράς έξαλειφθέντος μέ τόν χρόνον, ύπό τήν έπιρ- 
ροήν τής μετά τοΰ ανθρώπου οΐκίσεώς της.

«’Εκτός τοΰ ένστικτου τής εύκολου άνευρέσεωςτών διευθύν
σεων είς τόν ορίζοντα, καί τής γνώσιως τοΰ.τόπου τοΰ πε· 
ριστερώνος, ή περιστερά κατορθώνει δ,τι μάς έκπλήττει, διά 
■τής μοναδικής όράσεως καί τής ίσχυράς μνήμης της.

«Διά τής όράσεως, διότι έκ μεγάλου ύψους, όπου πετ$ 
ή περιστερά διακρίνει τάς πόλεις καί τά χωρία, παρά τά 
όποια έστάθμευσε, καί τούτο είς άπόστασιν πλέον τών τεσ
σαράκοντα χιλιομέτρων.

«Διά τής μνήμης, διότι άναγνωρίζει άμέσως πάν μέρος, 
ι δι’ ού άπαξ διήλθε. Περιστερά ουδέποτε άπομακρυνθεϊσα τοΰ 

περιστερώνος αύτής, καί ήτις ήθελε μεταφερθή διά πρώτην 
φοράν εις 200 χιλιόμετρα μακράν τής κατοικίας της, δέν θά 
ήδύνατο νά έπανεύρη τήν οδόν, ίνα έπανέλθη εις αύτήν.

« Ή περιστερά άπό τής πρώτης ηλικίας της, πρέπει νά με
ταβαίνει είς τούς αγρούς, ίνα συνειθίζη νά εΰρίσκη μόνη τήν 
τροφήν της.

« Έκ τής πείρας, ήν απέκτησα κατά τόν πόλεμον, ώς δέ 
λέγουσιν καί οί μετ’ έμοΰ τότε εύρισκόμενοι έμπειροι περί τά 
τοιαΰτα, ήδυνήθην νά βεβαιωθώ, ότι αί περισσότεραι περιστε
ράς, αίτινες έταξείδευσαν δίς, τρις καί τετράκις άπό τάς έπαρ- 
χίας είς Παρισίους, ήσαν περιστεραί τών έξοχων.

«Περιστερά είθισμένη νά μεταβαίνη άπό Bordeaux εις 
Παρισίους καί διατρέχουσα ευκόλως τήν άπόστασιν ταύτην θ’ 

■ άπώλετο εντελώς,, έάν τήν διηύθυνον έξ Avignon είς Παρι
σίους. Έξ οκτώ λευγών τήν άπομακρύνουσι βαθμηδόν είς δε- 
καέξ, είκοσι τέσσαρες, τριάκοντα δύο, καί ένίοτε περισσοτέρας. 
Κατά τήν έξάσκησιν ταύτην, τά. μέρη όπόθεν εκκινοΰσι τήν 
περιστεράν χρησιμιύουσιν είς αύτήν, ώς τόσοι σταθμοί, ούς 
αναγνωρίζει τόν ενα μετά τόν άλλον, καί οίτινες τή δει- 
κνύουσι τήν πρός τόν περιστερώνα της οδόν.

«"Ολαι α’. περιστεραί δέν χρησιμοποιούνται είς τόν σκοπόν 
τούτον. Υπολογίζεται μόνον τό εν τρίτον τών έξασκουμένων

περιστερών, διότι ύπόκεινται «ίς πλείστους κινδύνους καί α- 
σθενείας τής εντελούς έξασκήσεώς των. Διαιρούνται δ
αύται είς ενιργητικάς περιστεράς και εις παραγωγούς.

«Πριν η τεθή είς πορείαν ή περιστερά πρέπει νάπίη, διότι 
άνευ τούτου θά ήναγκάζετο καθ’ οδόν νά χρονοτριβή®*!  πρός 
άναζήτησιν ύδατος.

«Ευνοϊκοί καιροί θεωρούνται, ή ελαφρώς κεκαλυμμένη α
τμόσφαιρα, μικρά βροχή καί άνεμος έπιβοηθητικός. Ή χιών 
είναι μέγιστον έμπόδιον, διότι ή περιστερά είναι είθισμένη νά 
βλέπη, ώ; πάντοτε, τάς πεδιάδας καί νά τάς αναγνωρίζω· 
‘Ομοίως τά μεγάλα ψύχη, αί θύελλαι, οί σφοδροί άνεμοι καί 
τά όρνεα την περιπλανώσιν, ώς καί ό κρότος τών τηλεβόλων 
καί τών τουφεκίων.

«Κατά την εκστρατείαν ταύτην, πολλαί αναχωρήσεις πε· 
ριστερών άπετυχον ένεκα τών όρνεων τών έν αφθονία ευρι
σκομένων πέριξ τού Orleans. Είς αξιωματικός τού ναυτικού 
μάς υπέδειξε τρόπον έν χρήσει είς Κοχιγκίναν πρός προφύλαξιν 
τών άποστόλων περιστερών έκ τών όρνεων. Ούτος συνίσταται 
εις τήν τοποθέτησιν έπι τής ράχεως τών πτηνών μικρού τε
μαχίου καλάμου σχηματίζοντος συρίκτραν, προσδεδεμένην διά 
μετάξινης κλωστής, και διερχομένης διά τών πτερύγων, απο· 
λήγοντος τού άκρου αυτής έπί τών πτερών τής ουράς. Άμα 
ή περιστερά πετάξη, ή συρικτρα συρίζει διά τοΰ διασχιζόμενου 
άνεμου, καί άπομακρύνει τά όρνεα άτινα εκφοβίζει. Ή μέ
θοδος όμως αυτή δέν έτέθη είς ενέργειαν, διότι οι φιλοπερί- 
στεροι τών Παρισίων ίσχυρίσθησαν, ότι τό μέσον τοΰτο ηδύ- 
νατό νά ίκφοβίση τάς περιπλανωμένας περιστεράς».

Το διά περιστερών ταχυδρομεϊον είναι θεσμός τακτικός είς 
Κίναν καί έχεικαί έκιΐ τήν ιστορίαν του. Τά ολίγα δε, άπερ 
περί τούτου γινώσκομεν, μάς δειγείρουσι τήν επιθυμίαν νά μά- 
θωμεν περισσότερα. Μεταξύ άλλων, είναι βέβαιον, ότι οί Kt- 
νέζοι χάνουσι πολύ ολίγας έκ τών άποστελλομένων περιστε
ρών των,χάρις είς τάς προφυλάξεις, άς λαμβάνουσιν εναντίον 
τών όρνέων. Πρός τόν σκοπόν τούτον προσδένουσιν είς τήν ου
ράν σύμπλεγμα εκ διαφόρου μεγέθους συρικτρών ελαφρών έκ 
ξύλινων σωληνάριων,bambou, φερόντων είς τά άκρα μικράς 
όπάς, ώς τών παρ’ ήμίν κοινών συρικτρών, αίτινες τίθενται 
είς ένέργειαν ύπό τού διασχιζομένου άνεμου.

Τό ?ργανον δέ τοΰτο είναι τόσον ευαίσθητου, ώστε άμα τή 
πτήσει άγρια μελφδία καί αλλόκοτος συριγμός ακούονται, 
καί τοΰτο αρκεί, ίνα ούδέν δρνεον τολμήση νά πλησιάση τήν 
περιστεράν.

1 Οί Κινέζοι συνειθίζουσι πολύ τά πτηνά των είς τόν κρότον 
τών οργάνων τούτων, ούτως ώστε πέριξ τοΰ Πεκίνου οί ξένοι 
καί οί περιηγηταί εκπλήσσονται έπί τοιούτφ μελφδικφ καί 
άγρίφ άκουστικφ φαινομένφ. ’Εκτός τούτου, ούτοι φορτώ- 

■ νουσι πολύ περισσότερον τάς περιστεράς των, ή έν Γαλλίιρ^ 
ένθα νομίζεται "τι βάρος μείζον τού ένός γραμμαρίου παρα
κωλύει τήν έλευθέραν πτήσιν τής περιστεράς. Είς Κίναν μό
νον τό σύμπλεγμα τών συρικτρών ζυγίζει πολύ περισσότερον 
τοΰ γραμμαρίου,. καί ένφ διαρκώς φέρει τοΰτο, ούδεμίαν κό· 
πωσιν φαίνεται νά αίσθάνηται ή περιστερά.

Ή δι' άεροστάτων άποστολή τών περιστερών έγίνετο έν 
Παρισίοις εντός κανίστρων έκ λυγαριάς, ών αί βέργαι άπεϊ- 
χον άπ’ άλλήλων τρία ύφεκατόμετρα. Τό μήκος τών κανί
στρων τούτων ήτο ενός μέτρου καί ήμίσεος, τό πλάτος ένός 
μέτρου, καί τό ύψος 35 έκατοστών τοΰ μέτρου. Τό δέ βάθος 
ήτο κεκαλυμμένον έξ υφάσματος, μετά στρωμνής εκ κόνεως 
φλοιού δένδρων άπεξηραμένων πρός προφύλαξιν τών ποδών 
τών πτηνών άπό τά περιττώματα αυτών. Έπί τοΰ στρώ
ματος τούτου έρριπτον έν αφθονία βίκον διά τήν τροφήν των 
κατά τό ταξείδιον. Τό μήκος μιας τών πλευρών τοΰ κανί
στρου κατείχετο ύπό αγγείου έκ ψευδαργύρου περιέχοντος 
ύδωρ. Η άπόλυσις τών περιστερών έγένετο έκ τών προφυ
λακών όσον τό δυνατόν πλησιέστερον τών Παρισίων. Ά
παντα τά κάνιστρα ήνοίγοντο συγχρόνως. Τά πτηνά δέν 
ιπτανται αμέσως, μερικά μένουσι πρός στιγμήν κατά γής, 
άλλα ύψοΰνται κατά τό μάλλον καί ήττον είς τόν ορίζοντα 
περιγράφοντα μερικούς κύκλους, καί κατόπιν διευθύνονται είς 

τό μέρος, είς δ τό ένστικτόν των τά όδηγεϊ. Τινές παλαιαί 
καί έμπειροι περί τούς τοιούτους δρόμους περιστεραί, ύψοΰν
ται 250——400 μέτρα, εύρίσκουσιν άμέσως τήν διεύθυνσιν ·ήν 
ζητοΰσιν καί άμέσως έκκινούσιν.

Ό δρόμος τών περιστερών δέν χ ύπερε'βαινε τάς δώδεκα 
ώρας τής ή μέρας καί έξετελιϊτο διά μ-ας καί άνευ διακοπών' 
αί καλαί περιστεραί σταματώσι μόνον επί τινας στιγμάς, ϊνα 
πίωσι καί πιρισυνάξωσιν όλίγην τροφήν,είς κατάλληλα μέρη. 
Ή κατά μέσον όρον ταχύτης τών περιστερών τούτων είναι έν 
χιλιάμετρον περίπου κατά λεπτόν τής ώρας, έάν ή ίκκίνησις 
γίνεται τήν 7ην ώραν π. μ. καί ό καιρός ήνε καλός. Αί πα- 
λαιαί καί έξησκημέναι περιστεραί διατρέχουσι μέχρι τής 7ης· 
ώρας μ. μ- άπόστασιν 720 χιλιαμέτρων συμπεριλαμβανο
μένων τών σταθμών πρός πόσιν καί τροφήν.

Έκαστη περιστερά εφερεν είς τήν δεξιάν πτέρυγα διά μελά
νης έλαιούχου τόν άριθμόν καί τήν διεύθυνσιν τοΰ κυρίου της.

Παρετηρήθη, ότι μερικαί έχρειάσθησαν τρεις καί τέσσαρας 
ημέρας νά φθάσωσιν είς Παρισίους, άλλαι δέ δέν έφθασαν πο
σώς, διότι δέν έτηρήθησαν οί κανόνες, καί αί όδηγίαι τών πε- 
ριστεροφίλων, κατά τάς άναχωρήσεις αύτών· τινές δέύπάλ- 
ληλοι εναντίον τής γνώμης καί τών οδηγιών τών έμπειρων 
έπέμενον νά ίκκινώσι τάς περιστεράς έν καιρφ αθλίφ, ενίοτε 
δέ καί κατά τήν νύκτα. “Οταν αύται άδυνατοΰσι νά διατρέ- 
ξωσι τόν δρόμον των ίντός τής αύτής ημέρας, εκλέγουσι τόπον 
άναπαύσεως, ένθα διέρχονται τήν νύκτα μέ τήν κεφαλήν υπό 
τήν πτέρυγα.

( Έπεται συνέχεια) Α. ϊεμ.Η ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ (ιίαράδοσςς).

*

Δέν είξεύοω διατί, άλλά πρέπει νά τό ομολογήσω, είμαι 
θιασώτης τής τεσσαρακοστής! Άγαπω τόν ταραμά, τ^ρελλαί- 
νομαι διά τά φασόλια, τά κουκιά καί τήν φακήν, αι έλιαις 
μέ αρέσουν, ό χαλβάς μέ λιγόνει. τά δέ θαλασσινά καί τό 
κρασί μέ φέρουν εις τό' ύψος τής ηδονής !

Νηστεία ! τεσσαρακοστή ! παράπονα και γογγυσμούς κατ’ 
αυτών άκούω πανταχόθεν, ολος ό κόσμος μορφάζει, καί έν τού
το ις έγώ ; είμαι λάτρης αύτών ! 'Οποία άντίφα^ις ! Και διατί; 
αγνοώ. ·

Άλλά, μή πρός Θεοΰ νομίσητι, OTt είμαι θιασώτης τών 
νηστησίμων έδεσμάτων,’ενεκα θρησκομανίας ή υποκρισίας. 
Άπαγε ! είμαι καί λέγομαι χριστιανός, άγαπω τήν θρησκείαν 
μου, αλλά δέν νηστεύω διά νά κερδήσω τόν παράδεισον, όχι, 
άλλ’ απλώς διότι,... άγαπώ τά νηστήσιμα,... ιδού τό πάν, καί 
νομίζω......τοΰτο ^άς άρκεΐ........ Τεμάχιον χαβιαριού μαύρου,
μία. μερίς καλώς μαγειρευμένου όκταποδίου μέ κρασί,- ·ήμί- 
σεια δώδεκάς όστρέων, ολίγος άστακός, μερικαί έλαΐαι τών 
Καλαμών, ήμίσεια φιάλη οίνου τής Νεμέας, καί......έν γλύ
κισμα τοϋ άμυγδάλου, έστω καί άνευ βουτύρου, δέν είναι προ- 
τιμώτερον ένός ψητού άμνοϋ ή ένός φασιανού ;.... ’Αμφιβάλ
λετε ;.... Καί κατόπιν τούτου νά κερδίσητε τόν παράδεισον;....

Είμαι λοιπόν λάτρης τής τεσσαρακοστής!
’Ιδού καί ή άπόοειξις.
Μίαν ημέραν, άφοΰ τό εσπέρας έφαγα μέ δρεξιν πολλήν, δύο 

πινάκια φασολιών, πενήντα δράμια ταραμά, ήμισυ πινάκιον 
έλαιών καί αρκετόν χαλβάν, ήσθάνθην έμαυτόν φουσκωμένου 
καί έν τή ανάγκη συναναστροφής, νά χώνεύσω. Μετέβην λοιπόν 
άμέσως παρά τφ φίλφ μου Νικολάφ, νά ιοω πώς περνψ καί 
αύτός μέ τήν νηστείαν, καί ώ τοΰ θαύματος, έφθασα είς τήν 
οικίαν του ακριβώς είς την ώραν τοΰ γεύματος. ’Εκάθητο μετά 
τής νεαράς συζύγου του, θρησχομανοϋς, νηστολάτριδος και είς 
τό'έπακρον εύλάβοΰς, καί τό πρώτον βλέμμα μου συνήντησε 
έπί τής τραπέζης πινάκιον μέ ελαίας καί ετερα δύο μέ τα
ραμά καί χαλβά. Κατόπιν μου είσήρχίτο ή υπηρέτρια φέ- 
ρουσα μίαν γαβάθαν περιέχουσα φάβαν !

Έτοιμάζόμην ν’ άστειευβώ; ό’τε τό τραγικόν ύφος τοΰ Νι
κολάου μέ άνεχαίτισεν. Όργίλως παρετήρει τήν σύζυγόν του 
καί τήν φάβαν έν ταυτφ.

— Κάθησαι, φίλε μου, κάθησαι, μοί λέγει ό Νικόλαος, έν 
προφανεΐ οίκτω, νά φάγωμεν φασουλοταραμάδες.

— Κάθημαι, εύχαρίστως, τφ άπήντησα, άλλά δέν τρώγω. 
Μόλις και έγώ έφαγα.

— Και τί έφαγες; βεβαίως κρέας.
— Ά όχι, φασούλια έλια'.ς και ταραμά.

' — Νά πάρη ό διάβολος, είπε, κτυπών τήν χείρα του έπί της 
τραπέζης, εκείνον που έκαμε τάς νηστείας- τό μεσημέρι φάβα, 
απόψε φάβα, χθές φασόλια, μεθαύριον τά ίδια καί καθημέραν 
τά ίδια, έως την Λαμπρή, τήν ‘Αγία Τριάδα, καί δέν ξεύρω 
ποΰ πάρα πέρα ακόμη.....

— Μά πολύ εξογκώνεις τά πράγματα, Νικόλαε, τφ λέγει
ζίειλιχίως ή σύζυγός του, είναι ή δεύτερα μόλις φορά ποΰ 
ε|*αγειρεύσαμε  φάβα· χθες είχαμε μύδια, προχθές φασόλια, 
αυριον μαγειρεΰομεν χταπόδι, καί σιγά σιγά θά τήν περάσωμε 
την σαρακοστήν· τί νά κάμωμεν, άφοΰ ή θρησκεία μας τό 
λέγει......

— Κολοκύθια !.... σιγά, σιγά θά περάσωμε τήν σαρακοστήν! 
Μέ παραφούσκωσες μέ τά νηστήσιμά σου. Έβρώμισά πλέον 
μέ τά Φασολιά σου καί τούς ταραμάδες σου. Νομίζω πλέον 
πώς και στον ύπνο μου τρώγω ταραμάδες καί έληαίς. Νά πάργ, 
ό διάβολος και τήν σαρακοστήν, καί τά φαγητά σου καί σένα 
μαζύ...;.

Και εν τσυτφ ό Νικόλαος ηγερθη οργίλως έκ τής τραπέζης 
καί ήτοιμάζετο νά έξέλθη.

— Νικόλαε ! τί κάμνεις εκεί; τφ λέγει ή σύζυγός του.
— Νά. δέν τρώγω τίποτε, ή σαρακοστή είνε γελοία 1
— Σιώπα, δέν ’τρέπεσαι, βλασιοημεΐς τήν θρησκείαν σου;
— Δέν έχω καμμίαν θρησκείαν εγώ. Ποΰ είνε τα λουκάνικα 

και τό τυρί;
— Καλέ τί λες; λουκάνικα καί τυρί θά φάγης; Νά, τά έχω 

κλειδώσει στο ντουλάπι.
— Φέρ’τα, φέρ’τα νά φάγω, δέν μπορώ πλέον νά νηστεύσω, 

θά σκάσω !
— Μά δέν είναι δυνατόν, θά κολασθής, Νικόλαε. Άςπερά- 

σωμεν καί σήμερον.
— Τίποτε, είπα, τελείωσε. Ή τά φέρεις άμέσως, ή θά πάρω 

τό καπέλλο μου καί θά υπάγω εις το ξενοδοχείου νά φάγω...
— Καλά, μή θυμώνεις, τά φέρνω. Στάσου, άφοΰ έπιμένεις 

. . . κάμε όπως, θέλεις.
Καί εξήλθευ όπως φέρρ αύτά. ’Ενώ ό Νικόλαος ευχαριστη

θεί:, ίκάθησεν έκ νέου εις τήν θέσιν του.
Μετ’ ολίγον είσελθούσης της συζύγου του:
— Ό Θεός σέ τιμωρεί, Νικόλαε, ΐδέ . . .
— Τί είναι;
— Δέν βλέπεις ;
— ’Οχι..»..
— Δέν βλέπεις, ότι οί ποντικοί έφαγαν σχεδόν τό τυρί και 

τά λουκάνικα; Παρατήρησε τά δόντια των πώς τά έκαμαν.Άν 
θέλης φάγε...

‘Ο Νικόλαος πλησιάσας καί μόλις ίδιον αύτά άπέστρεψε τό 
πρόσωπον εκείθεν στραφείς πρός έμέ, ψιθυοίζων ασυνάρτητους 
φράσεις κατά τής νηστείας καί τής συζύγου του.

— Ησύχασε, αδελφέ, τφ λέγω τότε εγώ, μή κάμνεις ούτως. 
Μή τρώγετε έπί τέλους, καί ακούσατε μίαν ιστορίαν περί τής 
τεσσαρακοστής νά γελάσετε, καί ίσως σάς ώοελήση.

Ό Νικόλαος δέν ώμίλει, άλλά παρετήρει σκεπτικός τό έδα
φος, ή δέ σύζυγός του μέ ποοσέβλεπε μέ οίκτον. Διά νά δώσω 
λοιπόν τότε τόπον τή οργή, ήρχισα διηγούμενος:

— Μίαν φοράν έζων είς ενα χωρίου δύο καλοί χριστιανοί, 
οί όποιοι ησαυ γείτονες καί πολύ φίλοι καί μάλιστα κουμπά
ροι. Ουύέποτε ηριζον, άλλ’ άπ’ εναντίας διηγον φιλικότατα, 
ώς άδελφοί αγαπημένοι, καί ένίοτε μετέβαινον εις τό παρα
κείμενον καπηλειού νά πίωσιν είς υγείαν των. Άμφότεροι γε- 
ροντοπαλλήκαρα καί οίκοκυραίοι, κατώκουνπλησίον άλλ.ήλων, 
αί οίκίαι των συνείχοντο καί ουδέποτε ήκουέ τις τόν ένα νά 
καταλαλή τόν άλλον. ΤΗσαν εκτός τούτου καί χριστιανοί καθ’ 
δλην τήν σημασίαν τής λέξεως.

Λέγεται, οτι γεροντοπαλλήκαρα έν τοιαύτη περιπτώσει ό- 
μοιάζουσιν ακριβώς τάς γυναίκας. Άς ίδωμεν.

Ό xyp Γιάννης ήτο αναστήματος κοντού καί λεπτοκαμω
μένος. ο δέ κύρ Πέτρος, ό φίλος του καί κουμπάρος, τφ ώμοίαζε 
καθ’ολα. Υπερήφανοι όντες διά τοΰτο είς τόν ύπέρτατον βαθ
μόν, είχον έκ συμπτώσεως καί τό αύτό βάρος τοΰ σώματος, 
μειον δραμίων τινών, άτινα ό κύρ Γιάννης υπερέβαινε τόν κύρ 
Πέτρον. Αυτή ήτο ή μόνη των διαφορά, καί διά τοΰτο μόνον 
ηριζον ένίοτε. ’(δίως ό Πέτρος τοσοΰτον έζηλοτύπει, ώστε με- 
τεχειρίζετο τά πάντα, όπως ύπ-ρβή τον αντίπαλόν του κατά τά 
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τρία ταΰτα δράμια, καί θα τδ κατώρθου, άν ό κουμπάρος τον 
κύρ Γιάννης, μάλλον πονηρό; εκείνου, δέν έπρολάμβανε έκά- 
στοτε νά ήναι πάντοτε βαρύτερος αυτοί».

Τά πράγματα έβαινον ούτως, δτε ημέραν τινα πρό των’Από- 
κρεω έθεσαν περίεργον στοίχημα.

Άπεφασίσθη, ίνα άμφότεροι έφ’ όλην τόν τεσσαρακοστήν 
νηστεύσωσι, νά τρώγωσι δέ και νά πίνωσιν ακριβώς κατάτδ 
αύτό μέτρον, τδ δέ Πάσχα νά ζυγισθώσι, καί όστις ήθελε βα
ρύνει περισσότερον τοΰ άλλου νά κερδίζη Sv τάλληρον.

— Σύμφωνοι; είπεν ό κύρ Γιάννης.
— Σύμφωνοι! άνέκραξεν ό κυρ Πέτρος.
— Δός μου τδ χέρι σου.
— 'Γόκα, κουμπάρε.
Καί άπεχωρίσθησαν.
Ό κύο Πέτρος άποσυρθείς είς τήν οίκίαν του έσκέπτετο τίνι 

τρόπφ νά κερδίση τό στοίχημα. Και βεβαίως,ώς τίμιος άνθρω
πος, ποσώς δέν διελογίζετο ν’ άπατήση τον 'φίλον του, άλλά 
πάλιν έπρεπε παντί σθένεινά κατορθώσει, ώστε νά φανή υπέρ
τερος εκείνου.

— “Εν τάλληρον! εν τάλληρον! έμονολόγει· πρέπει νά τδ 
κερδίσω.

“Εν τάλληρον τφ καιρφ έκείνφ έσή^-αινε κάτι τι. Αδύνατό 
-τις ν’ άγοράσφ, έ'να χωράφι. "Επειτα ητο καί ή φιλοτιμία εις 
τό μέσον, διότι πάντες οί κάτοικοι τής κωμοπόλεως είχον ήδη 
λάβει γνώσιν καί έπερίμενον μετά περιεργείας νά ίδωσι τδ 
αποτέλεσμα.

Ί1 πρώτη ήμέρα τής τεσσαρακοστής άφίκετο, καί οί δύο 
αντίπαλοι έφαγον ταραμά, σκόρδα καί φάβα, μέ ολίγον οίνον 
καί χαλβά.

Τήν οευτέραν ημέραν έφαγον φασόλια, ταραμά, έλφαΐς καί 
κουκιά.

Τήν Τρίτην φακήν, γλώσσας καί- ολίγον κταπόδιον.
Περί χαβιαριού μαύρου, αστακών καί οστράκων δέν έγίνετο 

λόγος, διότι ή μεγάλη φιλαργυρία των δέν επίτρεπε τοιαύτας 
ανοησίας.

Πρός τό εσπέρας τής τετάρτης ημέρας ό κυρ Πέτρος πλέων 
εις φαντασιώδεις περί τής νίκης του ιδέας καί ένφ έκάθητο 
μόνος πλησίον τής πυράς, ανέκραξε στενάζων ;

— "Αχ! θά έδιδον ευχαρίστως τδ ήμισυ τάλληρον εις τον 
διάβολον, άν ουτος μέ έβοήθει νά κερδήσω !

Μόλις έτελείωσε τάς λέξεις ταύτας, ό διάβολος ενσαρκωθείς 
έξέρχεται έκ τοΰ μέσου τής πυράς καί τφ παρουσιάζεται άπροσ- 
δοκήτως.

Ό κύρ Πέτρος φοβηθείς, ήτοιμάζετο νά κάμφ τδ σημεΐον 
τοΰ σταυρού, δτε η χειρ του κατέπεσεν, ώς μόλυβδος.

— Αλτ ! κουμπάρε, τφ επιτάσσει ό Σατανάς, μ’ έκάλεσες. 
. . . Ναί, νά μοιράσωμεν το τάλληρον, θά κερδίσης.

— Μά . ...
— Τί μά καί-μά. . . . Δέν σοΰ ζητώ τίποτε άλλο, παρά 

τόν λόγον σου. Δέν θέλω εγώ συνάλλαγμα καί υπογραφή. Θά 
σέ κάμω νά κερδίσης χωρίς νά παραβής τούς ορούς τής συμ
φωνίας σου, καί θά μοιράσωμεν τό τάλληρον. Άπλούστατα· 
Συμφωνείς ; δός μοι τήν χεΐρά σου.

Ό κύρ Πέτρος μαγνητισθείς υπό τών φλογερών βλεμμάτων 
τοΰ διαβόλου έδωκε τήν χεΐρα του, καί ούτως τό μεταξύ αυτών 
συμβόλαιον υπεγράφη. Μετά τούτο ό Σατανάς εγένετο άφαντος.

Από τής ημέρας ταύτης ό κύρ Πέτρος ώνειρεύετο έκάστην 
νύκτα ευχάριστα όνειρα. Καί ένφ την ημέραν δέν παρέβαινε 
τόν όρκον του καί έτρωγε μετά το*  φίλου του όλα τά είδη 
τών νηστησί|Λων εδεσμάτων, τήν νύκτα ώνειρεύετο, ότι έτρω
γε τά εκλεκτότερα, γευστικώτερα καί θρεπτικώτερα φαγητά. 
Καί, ώ τοΰ θαύματος, ένφ αύτος έπαχύνετο άπό ημέρας είς 
ημέραν θαυμασίως, ο κουμπάρος του ήδυνάτει τεραοτίως πρός 
μεγίστην έκπληξιν πάντων. 'Ο διάβολος τφ άπέστελλεν έκά
στην νύκτα τά εκλεκτότερα γεύματα.

Ουδείς ήδύνατο νά.έννοήση τί συνέβαινεν. Ό δέ κύρ Γιάν
νης υποπτευθείς απάτην, έθεσε κατασκόπους, άλλά καί οΰτοι 
οΰδέν ήδυνήθησαν ν’ άνακαλύψωσι.

Καί εντούτοις ό κύρ Πέτρος έτρωγεν έκάστην νύκτα θαυ
μασίως. Κυνήγια, γάλλοι, μπιφτέκια, μακαρονάδες, λαυράκιμ, 
λαγοί, μπακλαβάδες.... τά πάντα ησαν είς τήν διάθεσίν τού.

Ό δέ κύρ Γιάννης άπηλπίζετο βλέπων τόν αντίπαλόν του, 
ούτω βαθμηδόν παχυνόμενον.

Προ®ανώς έφαίνετο πλέον, ότι θά έκέρδιζε τδ στοίχημα.
Τέλος έπελθόντος καί τοΰ Πάσχα, ήτοιμάσθησαν νά ζύγι- 

σθώσιν είς τήν πλατείαν ενώπιον δλου τοΰ πλήθους τοΰ χω

ρίου. Πάντες δέ έγέλων έπί τφ προφανεΐ αποτελ.έσματι· διότι 
παρετήρουν τόν μεν κύρ Γιάννην ισχνότατου καί έλεεινον κα- 
ταστάντα έκ τών νηστειών, τόν δέ κύρ Πέτρον παχύτατου καί. 
ευτραφέστατου έκ τής νυκτερινής καλοφα^ίας καί πολυφαγίας 
άναντιρρήτως.

Πριν ή ζυγισθώσιν, ό κύρ Γιάννης έξήγαγεν έκ τοΰ θυλα
κίου του έν τάλληρον, καί έγχειρίζοχν αυτό είς τον αντίπα
λόν του. .

— Λάβε το, κουμπάρε μου, τφ λέγει, τό βλέπω πώς έ
χασα, καί ας ζυγισθώμεν μόνον διά τόν τύπον.

Ό κύρ Πέτρος έλαβεν αύτό καί τδ έθεσεν αμέσως είς τό θυ- 
λάκιόν του, ούχί βεβαίως άνευ μικρός τίνος τύψεως τής συνει- 
δήσεως., Ένφ οέ ό κύρ Γιάννης έτίθετο πρός τό έν μέρος τής 
πλάστιγγος, ουτος έτέθη ποός τδ έτερον.

Πλήν φεΰ ! τί συνέβη ; ο κύρ Γιάννης δέν έβάρυνε πλέον τοΰ- 
πτεροΰ, ενφ πρός τό μέρος τοΰ κύρ Πέτρου ή πλάστιγξ έκλινε 
καταπληκτικώς, καί ό μέν δίκαιος ήσθάνθη τότε εαυτόν έλα- 
φρότατον, άνερχόμενον έν τοϊς ούρανοΐς, ό δε άδικος, ό παχύς, 
ο εύσαρκος, ό μέγας καί πελώριος, κατεβυθίζετο είς τδ βάθος 
τής γής, ένφ άπό τής κολάσεως ή »ωνή τοΰ Σατανά τώ- ν Λ * *

— Πέτρε, Πέτρε. δός μοι τό μισό τάληρόν μου !
Καί ένφ ταΰτα έγίνοντο, οί χωρικοί, δλως έκπληκτοι, ειοον 

αΐωρούμενον τόν πτωχόν Γιάννην μέχρις ουρανού καί είσερχό- 
μενον εντός νέοους πυρίνου, τόν δέ Πέτρον έξαφανιζόμενον είς 
τά έγκατα τοΰ σκότους έν τή γή.

Ούτω, τιμωρηθείς ό Πέτρος, ως συνδιαλλαγείς μετά τοΰ δια
βόλου, καί τραφείς έξ απατηλών ονείρων, κατεβυθίσθη έν τφ 
λέβητι τοΰ χρυσού, μεθ’ οΰ ίσως βράζει είσέτι, ό δέ Γιάννης 
ζή καί βασιλεύει έν τή κατοικίφ τών μακάριον.

Αυτή λοιπόν, φίλοι μου αγαπητοί, είνε ή Ιστορία τής νη
στείας, ήν πολλάκις ήκουον έκ στόματος τοΰ μακαρίτου παπ
πού μου.

— Ώραία, ώραία ! λαμπρά ! άνεφώνησε πλήρης άγαλλιά- 
σεως η σύζυγος τοΰ φίλου μου, ητις μετά προσοχής με ήκουεν 
άπ’ αρχής μέχρι τέλους.

Ό δέ Νικόλαος, όστις έξηκολούθει νεύων χαμαί, έγείρας 
τήν κεφαλήν καί άτενίσας με, ήοώτησε :

— Καί ό μύθος δηλοί ;
— Ό μύθος δηλοΐ, τφ άπήντησα. ότι ή πολυφαγία καί κα- 

λοφαγία γεννά, ύλην καί βάρος άφόρητον καί εινε κτήμα τής:, 
γής, ένφ η ολιγαρχία ή νηστεία καί ξηροφαγία εινε τροφος 
τής διανοίας χαί τοΰ πνεύματος, όπερ είναι κτήμα τοΰ Παρα
δείσου.

— “Εν υόνον.πιστεύω, έπανέλαβεν ό φίλος μου, ,ες όσων · 
μάς είπες, ότι κατωρθωσες ^ά μοί κατευνάσης τά νεύρα.

— ‘Αποτέλεσμα καί τοΰτο τής νηστείας !
'Ρους

Σέ μχάν άκρη ’καθόμουν γυρμένος
Καχ το κχλμα 'ρο>τοΰσα σιγά

“Αν ύ τίλχος Λοΰ δύει αργά
Δέν αίσθάνεταχ κόπο ό καυαένος· ;

Τόσ’ άφχνεχ ’ς τό δρόμο τον χχνχχ,
Κοκκχνάδα, λαμπρότη, χί'ηλά,
’Από αμέτρητα νψιχ κχ/λα,

Και γχά νάν’ κουρασμένος δέν δείχνει..

Πώς μποοεχ άδχάκοπα νά τρέχη
.Νά ψωτίζη βουνά καί δρνμονς
Νά λαμπρχίνη νερά, ποταμούς.

Τόσην χάρχν καί δόξαν νά έχη:

Νάμοϋ 'πης Θέλω, κύμα, νά ξέρω,
Νά μοΰ πής θέλω κϋμα σκλ,ηρό ....
Μη μ’ άψχνεχς λοχπόν ν’ άποοώ. 

Άν δέν θές ό φτωχός νά υποφέρω !

ί

Ο ΠΙΘΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ

Ή ιστορία έλέγχεται ψευδής!
Ως πάντες γνωρίζομε·/, έκ τής αρχαίας παραδόσεως, Διο

γένης ό φιλόσοφος έζη έντός πίθου. Πλήν, ήδη, έλεγχομένης 
τής ιστορίας υπό τών διασημοτέρων συγχρόνων σοφών τής 
/Ευρώπης, άποδεικνύεται ότι οί "Ελληνες καί Λατίνοι δέν με- 
τεχειρίζοντο πίθους διά τήν άποθήκευσιν τών οίνων των, άλλά 
μεγάλα πήλινα αγγεία, σχεδόν όμοια πρός τά ύπό τών Ισπα
νών μεταχειριζόμενα καί καλούμενα tinajas. Ώστε ό σοφός 
εκείνος Διογένης, όστις έγνώρισε.τήν θέσιν καί τόν τόπον, ώς 

•ο καλός οίνος, νά εκτιμάται γηράσκων, αίφντς άπόλλυσι τήν 
αξίαν καί τήν δόξαν του, διά τής μετατροπής τοΰ πίθου είς 
αγγειον. Καί οί νέοι φιλόσοφοί μας διατείνονται ήδη, ότι, 
αφού δέν ΰπήρχον είς τήν αρχαιότητα πίθοι, ό Διογένης δέν 

■ηδυνατο φυσικώς νά ένδιαιτάται εκεί, καί συνεπώς ό παρά 
'τοΰ σοφοΰ τουτου θρύλος, ότι αντί μεγάρου μετεχειρίζετο 
πίθον, έλέγχεται άβάσιμος.

Παράδοξον τφ όντι καί τούτο, καί δέν ύπολείπεται ήδη, ή 
ν ακουσωμεν οτι, οί σοφώτεροι οΰτοι σύγχρονοί μας θνητοί 
ανεκάλυψαν καί ότι, ούτε φανούς μετεχειρίζοντο οί αρχαίοι 
"Ελληνες, διά νά μάς πείσωσι τελείως ότι ό Διογένης ήτο 
φαντασία! πλάνη τής Ιστορίας !...... '

Άμ’ δέ !
Φύσις.

OPISMOI
ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ

Ανάή (Οίουδήποτε κράτους). Αυλή, έν ή τρέφονται πολλά 
αλόγα.... όντα μέ χρυσά στολίσματα καί σμόκιν. Γάλλοι 
δανεικοί, κο-κότες μεγάλης.... τιμής καί ιδία ίνδιάνοι κα
λοθρεμμένοι καί καπόνια παρασημοφόρεμένα.

ΔίπΛωμα. Μεμβρανοειδής κύλινδρος, έφ’οΰ αναγράφεται ό 
-επιτάφιος τής νεότητος καί τό μοίρολόγι τής παιδείας. ’Αξία 
πολύ κατωτέρα χάρτινου δεκαφράγκου. !

Επίσκοπος. Αντιπρόσωπος τοΰ θ ε ί ο'υ καί θείος ανύ
παρκτος θηλειών ανεψιών, έπί σκοπφ πάντοτε......

Κρήνη. Τδ στόμα τής γυναικός, μέ τήν μόνην διαφοράν ότι 
-ουδέποτε στειρεύει.

Κνβος. Σχήμα γεωμετρικόν, έξ οΰ ή κυβεία, θεότης τά 
μάλα λατρευομένη έν Άθήναις, ώς Ναόν της έχουσα τό Χρη- 
ματιστήριον. Ρίπτει ή θεότης αΰτη καί.... υπουργεία.

Ρήμα. "Ορος επιστημονικός έν τή πυροβολική, βαλλόμενος 
'κατ’ ευθείαν καί έ ν ε ργη τικώς'.

Τύπος. Τδ σύνολον τών εφημερίδων έκδιδομένων διά τόν 
τύπον. Τδ όνομα έδόθη, διότι οί ρέπορτερ τών εφημερίδων, 
οιτινες είναι οί πνεύμονες των, αιωνίως έρωτώσι: Τι; πώς:

ΦίΛημα. Τέκνον έρωτικής λ ί μ α ς. "Ενωσις οίωνδήποτε 
.χειλέων, 'ίνα άνταλλάξωσι σίελον καί παραγάγωσι κρότον, ό- 
στις είναι ό έπικήδειος τοΰ έρωτος καί ό έπιμνημόσυνος'τής 
άγνής φιλίας.

ΦίΑ,ος. Ό έχθρδς τής αύριον. Οικείος, έξ οΰ τά πικρότερα 
πολλάκις βέλη. ·

αικ.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΥ ΜΟΥ

Θάρρος καί έλπ'ς είσίν οί δύο πόλοι περί ούς στρέφεται ή 
■ευτυχία.

X
Οί αυστηρότεροι κριταί είσίναί γυναίκες, προκειμένου περί., 

ομοφύλων.
X

Τδ φίλημα είναι τδ μυθιστόρημα τοΰ έρωτος.
X

Τδ φίλημα άπαξ διδόμενου έχει αξίαν -έπάναλ.αμβανόμενον 
γίνεται άθυρμα.

X
*Η γυνή έξόχως εν μισεί : Τήν σιωπήν.

X

Κατ’ έμέή γλυκύτερα λέξις δέν είναι ούτε «Σ’ άγαπώ» ούτε 
« Ερως» ή τι δμοιον. Άλλα ή λέξις : «Καντα ι φ ι».

X
Τήν αστασίαν τής γυναικός αείποτε έφοβήθησαν καί οί άν- 

δρειώτεροι τών άνδρΰν. Τδ μόνον καύχημα δι’ αυτήν είναι νά 
οιανέμει όσον δυνατόν είς πλειοτέρους τήν καρδίαν της !....

X
Τό κάλλος είναι πυρετός διά τό πνεύμα. Έ ηδονή είναι 

η..... κινίνη.
' X
Η πρός τήν αρετήν οδός είναι έστρωμένη δι’ άκανθων. Δι’ 

ακανθών έκοσμήθη καί ό μέγας τής άνθρωπότητος Διδάσκαλος.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ '

Καθαρχσμός τών χ|;χαθχνων πίλων.
Καθαρίσατε πρώτον έπιμελώς τόν πίλον διά τής ψήκτρας, 

όπως άφχιρεθή ή έπ’ αύτοΰ ύπάρχουσα κόνις. ’Εννοείται ότι 
ό πίλος δέον νά ή εντελώς γυμνός. Μετά τοΰτο θέσατε αυτόν 
επί τρεις τουλάχιστον ό’ιρσς έν τινι άγγείφ περιέχοντι ύδωρ 
εν τφ δποίψ ρίπτετε έν κοχλιάριον χλωρυδρικοΰ η όξαλυδι- 
κοΰ οξέος.

Κατόπιν έκπλύνατε αυτόν, πρώτον διά σάπωνος καί ύδατος, 
καί είτα στεγνώσατε έν τφ αέρι ή έν τφ·ήλίφ. Τότε σιδε
ρώνετε αυτόν άναστρόφως καί δι’ υφάσματος μεμουσχευμέ- ' 
νου έν υδατι, καί θά έχετε τόν πίλον σας εντελώς καινουργή.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
S------------

— Μαμμά, διατί νηστεύετε ;
— Διά νά μάς συγχωρήσφ ό Θεός καί μάς πάρφ είς τόν 

Παράδεισον.
— Τότε έμέ ποΰ δέν αφήνετε νά νηστεύω, θά υπάγω στήν 

κόλασι; έ, μαμμά.... τί λές ;
— Ά, όχι, σύ ήλθες άπό τήν κόλασιν και θά πας πλέον είς 

τόν Παράδεισον...... Πάει γλύτωσες....
— Δι’ αυτό ήμουν τόσον κακός μικρός....! !

Μεταξύ δύο χωρικών.
— Βρέ Γιάννη, γιατί όλο ’μείς νά νηστεύομε καί οί πλού

σιοι όχι· τί είναι αυτοί ;
— Αυτοί» adepts, αιωνίως etvai αρωστοι....

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

153. Αίνιγμα. ·

Είμαι άρχω? ίΐς και μόνος 
κρατών φιΛι.ίινθύρων 

άν τόν τράχηλον άπύνως 
μου κό^ης ως τις Νέρων

, . μιά <ρορά Siva μ’ ενρτμς . .
Πρός τί τάχα ν ’ άπορι/ς;

154. Αίνιγμα.

Αίνω οίονς τονς ανθρώπους τηρων πάντοτε σΐ]·ην, 
Άν χωρίς καρόίαν μείνω, εχω τάπητα τήν γήν.

155. Ερωτήσεις
1) Τίνες είσίν al απατηάότεραι θωπιΐαι;
2) Κατά τί ίμοιάζονσιτ αί γνναΊκτς μι τά fSa ;
S) Τί πραγμα όίτ κρύπτεται ;

ΆραβικΟς *Ιπηος

ΛΥΣΕΙΣ ΊΏΝ ΕΝ ΤΩ 41 ΦΓΑΛίΥ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ ,
447. Αίνιγμα. Ρυθμός—ρυμύς. "Ελυσαν αύτό ό κ. Ίω. Πινέ-jr 

λης έξ ’Αθηνών, καί δ κ. Δημ. Πονηράπονλος έξ 'Αθηνών. β
148. Αΐτιημα. Μύκωνος—κώνος. Έλυσεν αύτό ό κ. Δ. Παντο- 

λέων έχ Χαλκίδος.
149. Έρωτήσειο- 1) Ή ευγνωμοσύνη. 2) "Οταν ξυριζώμίθα. 

3) *Η  φράνησις. Τήν πρώτην έρώτησιν έ'λυσεν ό κ. Ν. Δημητρα· 
χόπουλος έχ Πατρών.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ Κ· ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΑΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑΝΤΑΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ιδού πρόχειρόν it, 

παίγνιον τδ οποΐονέκ- 
τελοΰμενον έν τινι συ
ναναστροφή φίλων ή 
έν τινι έσπερίδι, δύ
ναται να προκαλέση τά 
καλλίτερα μειδιάματα 
και τούς έκφραστικω- 
τέρους γέλωτας.

Κλίνατε έπί τοΰ I- 
δάβους καθέκλαν τινά, 
ώς έμφαίνεται έν τή 
πρώτη είκόνι, ούτως, 
ώστε τδ f έμπροσθεν 
μέρος αυτής νά έφά-

πτηται τοΰ εδάφους. Οί δέ οπίσθιοι πόδες και ή ράχις νά 
εόρίσκωνται επί. τοΰ αύτοΰ οριζοντίου επιπέδου.

Παοακαλέσατε. τότε τινά νά γονατίση επί τοΰ ά/ω υποστη
ρίγματος τής καθέκλας καί νά λάβη διά τοΰ στόματός του τε- 
μάγιον σακχάρεως τεθειμένης έπ1. τοΰ άκρου της ραγεως τοΰ 
καθίσματος.

I. Ν. Δ. Βόλον. Τόν Αον τόμον της «Φύσιως», σάς άπιστιίλαμεν -προ- ’ 
χθ^ς τσχυδρομικώς, ώς καί τήν σχετικήν άπόδιιξιν. Άνομένομιν άπάντη- 
σιν. — Ε. Τ. Χαλκίδα. Συνδρομή σας ϊλήφθη. Έχει καλώς. — A. Ρ. Π. 
^ΰρον. Ζητούμενα καί πάλιν φύλλα βα; άπιστςίλαμεν προχθές. "Εκαστον 

φύλλον λεπτ. 15. Εύχαοιστοϋμιν δΓ Εγγραφήν συνδρομητών. Προτιμοϋ- 
μεν τό δεύτερον. — Η. Κ. Σύρον. Έχιι καλώς. Θά τηλιγραφώμεν ύμίν 
έχάστοτε κατά τήν ίπι&νμίαν σας. — Γ. Τ. Οιτέστιον. Διλτάριον ίλήφθη. 
Έπιγρσφσί εφεξής βά γίνωντβι γαλλιστί. ΉσνχεΓτε. — Γ. Ν. Κ- Λευκω
σίαν. Λεξικά άπεστείλαμεν ύμΐν ταχυδρομικούς μέσον Αλεξάνδρειάς πα
ρελθόν Σάββατο», χαί έγράψαμεν ύμΤν. Απαντήσατε παραλαβήν. — Γ.Ι Β. 
Ύδραν. Ζητούμενον φύλλον σας άπεστείλαμεν προχθές. — Σ' Μ. Με«ο- 
λόγγιον. Έπιστηιιονιχά παίγνια «λήφθησαν. Δημοσιευθήσωνται προσεχώς. 
— Θ. Μ. Πάτρας. Επιστολή καί επιταγή έλήφθη. Ήσυχεΐτε. Παραγ
γελία σας έχτελεσθήσεται αμέσως. — A. Ε- Ροβόλειβον. Παραγγελία σας 

ένεργεΐται. Έν τούτοις απαντήσατε εις γραφο'μενά μας χαί αποστείλατε χρή
ματα. — Π. Κ. καρδίτζαν. Δέν έννοονμεν νά σάς γράψωμεν πλέον καί 
σκεφθήτε. — Α. Π· Σΰρον. Τί έκάματε μέ επετηρίδας ; —Α. Π. Καλά- 
μα<- ’Απαντήσατε είς επιστολήν μας. — Σ. Μ. Πειραιά. Συνδρομητής 
ίνεγράφη. Εύχαριστονμεν πολύ. Λύσεις αινιγμάτων επιτυχείς. Μπράβο, 
Μπράβο. Λώρον λήψεσδε. — Ξ. Γ. Μιτυλήνην. Στερούμεβα επιστολής 
σας καί άγγελθέντος εμβάσματος. Παρακαλοϋμεν ταχύνατε. — Η. Κ Μι- 
τυλήνην. Άναμένομιν ταχεία» άπάντησίν σας εις γραφο'μενά μας. Άπο- 
ροϋμεν έπί βραδύτητι. — Ν. Κ. Σύρον. Παραγγελία σας εστάλη. Ειδοποι
ήσατε παραλαβήν. - Κ. Σ- Χαλκίδα. Στείλατε τό άντίτιμον και αμέσως 
θά λάβετε. — Μ. Μ, Πάτρας. Συνδρομή σας δέν έλήφθη είσέτι.

Τό πείραμα θά φανή ’ίσως άπλούστστον κατά πρώτον. Αλλ’ 
εάν τδ πρόσωπον τδ όποιον θά σπεύση νά ίκτελέση αυτδ δέν 
φροντίση νά τεθή έπί τής καθέκλας, ούτως ώστε τδ κέντρον 
τής βαρύτητας τοΰ σο’>- 
ματός του νά κλίνη πρδς 
τάδπισθεν τοΰ καθίσματος, 
τοΰτο βεβαίως θά κλίνη, 
ώς εκ τοϋ βάρους πρδςτά 
έμπρός, και ό νέος Τάντα
λος θά ιθη τήν σάκχαριν 
διαφεύγουσαν αύτοΰ, καθ’ 
ήν στιγμήν θά έτοιμά- 
ζηται νά κράτηση αυτήν 
διά τοΰ στόματός.

♦ . □.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΪΣΕΠΣ,,

t

ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 
ΑΠΟ TQH APXAIOTATQN ΚΡΟΚΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ 
ΈχΜομύνη ύΛ'ο ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΊΊΝΙΛΟΤ 

Έκ τής έκδόσεως ταύτης, ήτις τυχοΰσα μεγίστης κυκλο
φορίας έγένετο ένθουσιωδώς εΰπρόσδεκτος πανταχοΰ τοϋ Πα
νελληνίου, ύπελείφθησαν αντίτυπά τινα έπί άρίστου καί πο
λυτελούς χάρτου.

θέλοντες δέ νά παρέξωμεν τήν εξαιρετικήν ευκολίαν είς 
τούς κ. κ. συνδρομητάς τής «Φύσεωςο, οϊτινες ήθελον τήν 
άπόκτησιν τοΰ πολυτιμότατου τούτου κειμηλίου, λίαν δέ 
αναγκαίου διά πάντα ανεξαιρέτως "Ελληνα,

Άναλαμβάνομεν τήν προμήθειαν καί αποστολήν είτε ολο
κλήρου τοΰ σώματος άντί

Λραχμ,ών τριάκοντα
διά τούς έν τφ Έσωτερικφ,

Φράγκων δέ χρυβών τριάκοντα
διά τούς έν τω Εξωτερικό

tire χαζά φν,ΕΙάδια arrl
λεπτών ένεννήκοντα έκαβτον

διά τούς έν τφ Έσωτερικφ,
Φράγκου δέ χρυβοΰ ένός

διά τούς έν τφ Έξωτερικφ.
Είς τούς έμβάζοντας όθεν ήμΐν τό άντίτιμον κ. κ. Συν

δρομητάς μας, άποστέλλομεν αμέσως ταχυδρομικός έπί συ- 
στάσει, καί ύπό ιδίαν εύθύνην, είτε ολόκληρον τδ σώμα τοΰ 
πολυτιμότατου τούτου συγγράμματος τής 'Ελληνικής ‘Ιστο
ρίας, είτε κατά φυλλάδια, ών ή διανομή ήρξατο από*  τής 
22 Φεβρουάριου τρέχ. έτους.

Ή διεύϋυνσις τής « Φύββως » .

Χ1ΥΥΛΟΓΗ ΠΟΙΗϊΕίϊΧ

Ύπό τοΰ φιλομούσου νέου κ. Αντωνίου Τερζάκη αγγέλλε
ται ή προσεχής έ'κδοσις έν τεύχει διαφόρων αύτοΰ ποιήσεων, 
ύπδ τόν τίτλον: «Γύ-Ιοια χαί Δάκρυ». Έ εκδοσις γενήσεται 
καλλιτεχνική.

ΦΙΛΟΚΑΛΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Μηκιαΐοκ πιριούιχόκ σύγγραμμα ύι' οίκογεκιίας 

καί παρ&ο'αγωγΐία.

Έτηβια βυνδρομ.ή διά τύ εσωτερικόν δρ’. S 
» » » » εξωτερικόν φρ. ΙΟ

Είς πάντα συνδρομητήν τής “Φύσεως,, άποστέλλεται ή 
“Φιλόκαλος Πηνελόπη,, μέ μόνον ορ. 6 διά τδ εσωτερικόν 
καί φρ. 8 διά τδ έξωτερικόν.

Συνδρομή ηροη.Ιηρωτέα.

Ή Δαύθυνσις τής «Φύσεως» όπως διευκολύνη τούς συν
δρομητάς της αναλαμβάνει τήν προμήθειαν καί αποστολήν 
οίουδήποτε αντικειμένου έξ ’Αθηνών έπί προμηθείς 5 ο/β μό
νον. Πάσα παραγγελία δέον νά συνοδεύηται ύπδ τοϋ αντιτί
μου καί τών ταχυδρομικών τελών.


