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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.—Νίρων (54—68 π.χΛ συνέχεια (μετ’ είχί- 
νο?.— Τυφλή ψάλτρια (Διήγημα) ύπό-Λ. Π. Σουρέα — Ή «δι- 
χη καπάρα ύπό Άνδρ,. Λασχαρήτου.— Ό Κλ«ύ6κ>« Βερνάδος, 
Λ*Ρ ι τή? άρμοδίότητο? τών πειραματ,χών έπιστημώνί — Περί 
Ισχνότητος. ΤΟ πρώτον μου όνειρον ματαιούμινον ΰπδ Έγώ. 
— Έλεγχον εί? τδν γεννα'ίον v«yt*««v  Γεώργιον ϊωτηρίον 
ύπο Α. Γ. Γιαχουμίόη. — Αινίγματα. — Άγγελίαι.

. (54 —68 «. χ.)
(Συνέχεια)

Άλλ’ ό άνήρ όμως έχεΐνος δέν άπήλαυσι τής εύχαριβτή- 
«<« νά Εδη συντιτελεσμένον τό θαυμαστόν αύτοΰ έργον. Ό 
δέ Όθών ώρισε πεντήχοντα Εκατομμύρια σεστερτίων, άντι-

Εν μεσφ δέ τών-αιματηρών τούτων έκδιχήσίων-έζέλιπεν 
τ^ Λ'’σμ.ού τό άπαίσιον γύναων τό προκαλέσαν αύτάς.

Εν «ξώψει οργής κτηνώδους ό Νερών έψόνευσε τήν Ποπ- 
παίαν, χατενεγαών χατά τής γαστρός αύτής κυούσης λά
κτισμα θανατηφόρων.

θέλων δέ νά χαταπνίξη τάς τύψεις τοδ συνειδότος χαί 
άποφύγη τήν έρημίαν τοϋ παλατιού., ήτες ένέπνιεν είς αύτόν 
φόβον, άφήχέ πλέον ό τύραννος έλευθέραν διέξοδον εις τάς 
χαλλιτεχνικάς αύτοΰ τάσεις, καί άπεφάσισε νά μεταβή είς 
τήν Ελλάδα, τήν γήν τής έχχρίτου τέχνης, και ίπιδείξη 
«νγυτή,δημοσ^ τήν τέχνην αύτοΰ. Καί οί μέν έκπεφυλι*  
σμένοι απόγονοι τοΰ Μιλτιώδου καί τοΰ Περικλεούς έπεύ- 
φήμησαν τόν έπί τοϋ αύτοχρατορικοΰ θρόνου κάθήμενον 
κιθαρφδόν και ύποκριτήν, ή δέ δουλοπρέπεια αύτών ήμείφθη 
δι’ dvsiatpOQia$ χορηγηθείσης είς αύτούς ύπό τό όνομα ελευ
θερίας. Η Άγαία έπαυσε νάποτελή ιδίαν έπαονίαν καί

τόπεδον εφθαβαν εκ ‘Ρώμης αγγέλματα ένθαρρύναντα αύτούς 
τούς ΐΓαραρρηνίους λεγεώνας νά συναποστατήσωσι καί αυτοί. 
Τά δέ άγγβλθέντα έκ ‘Ρώμης ήσαν ή στάσις τοϋ πλήθους 
έπί τή έπαπειλουμένη σιτοδεία καί ή διασάλευσες τής πρός 
τόν αύτοκράτορα πίστεως τών πραΐτωριανών, ήν έπήνεγκον 
οί ύπαρχοι αύτών, προαισθανόμενοι τήν ίπεχειμένην πτώσιν 
τοΰ Νέρωνος. Καί ό μέν Τιγελλΐνος έσκευώρει συνωμοσίαν 
μετά φίλου τινός του Γάλβα· ό δέ συνύπαρχος αύτοΰ Νυμ
φίδιο? Σαβΐνος έζήτει νά έπωφεληθή έκ τών περιστάσεων 
ύπέρ έαυτοΰ, έπαγγελόμενος μέν έπιβούλως ώς έξ ονόματος 
τοϋ Γάλβα δωρ εάν τριακοντακισχιλίων σεστερτίων είς έκαστον 
τών πραιτωριανών, ίλπίζων δ’ ότι μετά τήν προσδοκωμενην 
άθετησιν τής ύποσχέσεως (κείνης παρά τοΰ γηραιού έκείνου 
φιλάργυρου θά ήδύνατο νά έπαναλάβη τήν αύτήν ύπόσχεσιν 
χάρεν έαυτοΰ. Ταΰτα λοιπόν μαθόντες οί παραρρήνιοι λεγε
ώνες καί πεισθε'ντες περί τοΰ έπισφαλοΰς τής σωτηρίας τοΰ 
Νέρωνος, προέτειναν τήν πορφύραν είς τόν Βιργίνιον, όστις 
συνετώς φερόμενος άπέχρουσεν αύτήν καί έκ συνεννοήσεως 
μετά του Γάλβα έκήρυξεν, ότι ή έχλογή τοΰ νέου αύτοχρά- 
τορος έπρεπε νάνατεθή εις τήν σύγκλητον.

Άλλ*  ή σύγκλητος είχεν ήδη προβή είς έχλογήν. Ένθαρ- 
ρυνομένη ύπο τοΰ προπηλακισμοΰ τοΰ Νέρωνος καί τής έκ 
τοϋ παλατιού φυγής αύτοΰ, έπανώρθωσε τήν τέως έπαίσχυντον 
αύτής διαγωγήν κηρύξασα τόν τύραννον πολέμιον τής πα- 
τρίδος. ’Εν δέ τή έπαύλει τοΰ απελεύθερου Φάωνος, κείμενη 
εις άπόστασιν τεσσάρων μιλιών άπό τής 'Ρώμης, ήν ό 
Νερών είχεν έχλέξει ώς προσωρινόν αύτοΰ άσυλον, ίμαθιν 
ούτος τήν άπόφασιν τής συγκλήτου, καταδικάζονταν αύτόν 
είς θάνατον κατά τ'ο έ&ος τ&ν προγόνων (more majorun). 
Συνίστατο δ’ ό τοιοΰτος θάνατος είς τήν ύπό δικράνου περί- 
ζωσιν τοϋ αύχένος τοϋ καταδίκου καί τήν μέχρι φόνου 
μαστίγωσιν τοϋ γυμνοΰ σώματος. Άλλά δέν άπεφάσιζεν 
έν τούτοις άκόμη ναύτοκτονήση’ μόνον δέ ότε ήκούσθη ό 
καλπασμός τών Ιππέων τών κατ’ αύτοΰ άποσταλεντων, 
προέβη εις τό έσχατον έκεϊνο μέτρον, Βοηθοΰμενος δέ ύπό 
τοΰ άπελευθέρου καί γραμματεως αύτοΰ Έπαφροδίτου, 
ιίςώθησε τό ξίφος είς τήν σφαγήν τοϋ λαιμοΰ τήν 9 ’Ιου
νίου 68, έπέτειον τοϋ φόνου τής αγαθής συζύγου Όκταβίας.

Η ΤΥΦΛΗ ΨΑΛΤΡΙΑ
(Διήγημα)

Τήν έδλεπον άνά τάς οδούς καθ’ έκάστην, μέ τά μαύρα φο
ρέματα της, καί τά μαλλια της τα ξεπλεχα, ίσταμένην πότε 
έδώ καί πότε έκεϊ, ίνα ψάλλη τά άσματα, άτινα ώς ’πί τό 
πλεΐστον συνέθετε μόνη.

Ή Μαρία—τοΰτο ήτο τό όνομά της—στερηθεΐσα τών γο
νέων της έκ μικρας ηλικίας, ελάχιστα ήδη ένεθυμεΤτο αύτούς, 
τό πλεΐστον τοΰ βίου αυτής διανύσασα παρά τινι θεία της, ητις, 
έξ’εύσπλαγχνίας, μικράν, τήν παρέλαβεν είς τόν οικόν της 
ΐνα μή άποθάνη τής πείνης. Ή γυνή όμως αΰτη μετά τινα 
χρόνον άπεθανεν άσθενήσασα, ή δέ Μαρία απομείνασα μόνη και 
πάλιν έπί τοΰ κόσμου, περιήλθεν είς τήν ανάγκην, δι’ όλων 
τών δυνατών μέσων, πρό πάντων δε ραπτικής να πορίζηται 
τ’ αναγκαία αύτή πρός συντήρησιν, προσπαθούσα η δύσμοιρος 
κόρη διά τών γλίσχρων κερδών, άτινα έπορίζετο έξ αύτών, νά 
έπαρκέση είς 8λας της τάς άνάγκας, άπό τοΰ άρτου μέχρι τοΰ 
ενοικίου, διότι ό υπερήφανος χαρακτήρ της καί έν τή δυστυχία 
άκόμη, δέν τή έπέτρεπε νά δεχθή δωρεάν τι, καί τό έλάχι- 
στον έτι.

Άλλ’ ή έπίπονος έκείνη εργασία είς ήν ή μοίρα τήν κατε- 
δίκασε, οί κάματοι αί άγρυπνίαι, καί αί συγκινήσεις, προ πάν
των οσάκις άνελογίζετο ότι είς τόν αγώνα τούτον τοΰ βίου αφέ- 
θη άνευ ύποστηρίξεως, έβλαψαν τήν ύγείαν της είς βαθμόν μη 
έπιτρέποντα πλέον αύτή νά έργάζηται. Τό φώς τών όμματων 
της ήλαττοΰτο καθ’ όσον δ χρόνος προέβάινεν ήλθε, δ’ έπί τέ
λους ημέρα, καθ ’ ήν ή ταλαίπωρος κόρη άφήκε τό ράψιμον 

νά πέση έκ τών χειρών της, διότι πλέον δέν έβλεπε. Ή Μα
ρία από τής ώρας εκείνης ήτο τυφλή. Ή απώλεια ητο οδυνη
ρά, εύλόγως δ’ ή κόρη ένόμισε πρός στιγμήν ότι τό παν άπ- 
ώλετο δι’ αύτήν. Άνελογίσθη άκαριαίως τήν ζωήν ήν ώφειλεν 
ίκτοτε να διαγη μή δυναμένη νά κερδίση έντίμως τόν άρτον 
της, πανταχόθεν αποδιωκομένη άφοΰ δεν θά ήδύνατο να έργά
ζηται όπως έπραττε πρότερον, φύλλον έν ένί λόγιρ βιαίως άπο- 
σπασθέν ύπό του ανέμου, φερόμενον τήδε κακεΐσε έπί τής γής, 
ήτις οΰτω καθίστατο δι ’ αύτήν τάφος είς ον θά ένεκλείετο ζώσα.

'Ημέραν τινά έκάθητο παρά τήν εστίαν, προσπαθούσα νά 
θερμάνη τά μέλη της, και τήν κεφαλήν της μεταξύ τών δύο 
χειρών της στηρίζουσα. Τήν όλίγην εκείνην πυράν, ήτις έθέρ- 
μαινε πενιχρώς τό δωμάτιον, έσχημάτιζον · ολίγα τινά ξύλα, 
ατινα ύπελείποντο έτι αύτή, έπί τής τραπέζης δ ’ έκειτο τεμά- 
χιον άρτου, μέλανος και ξηροΰ δπερ μεθ’ όλην τήν πείναν τήν 
οποίαν ’ήσθάνετο, δέν έτόλμησε νά έγγίση, γνωρίζουσα ότι οί 
λεπτοφυείς αύτής όδόντες δέν θά ήδύναντο ποτέ να τό θραύ- 
σωσι·' άλλ’ ή Μαρία δέν έπείνα. Αί σκέψεις είς- άς. άπό ώρας 
ητο βεβυθισμένη απορρόφησαν πάσαν τήν μέριμνάν της περί 
τροφής, διά τοΰτο ούδ’ άπαξ έστρεφε τήν ξανθήν κεφαλήν της 
προς τήν σκωληκόβρωτου τράπεζαν, ούδ’ άπαξ έκινήθη ινα λά
βη τόν έξ αύτής μέλανα άρτον. Δάκρυα κατεκύλουν βραδέως 
επι τών παρειών της, τάς οποίας ή πείνα είχε κοιλώση χωρίς 
όμως ν’ αφαίρεση καί τό ύπέρυθρον αύτών χρώμα. Αίφνης ή 
μορφή αύτής έλαμψεν, ώσεί έφωτίσθη ύπό σωτηρίου ιδέας, 
ήγέρθη, έφερε τρέμουσα τάς χεϊράς της είς τό μέτωπον, καί 
παλιν έπανεκάθησε.

«Δέν θ’ άποθάνω—είπε μετά φωνής σιγανής, τρεμοσβυνού- 
σης ώς ή θρυαλλις λύχνου άνευ έλαίου — ό θεός, έξηκολούθη- 
σεν έπί τοΰ αύτοΰ τόνου, μοί έδώρησε τήν ώραίαν ταύτην φω
νήν, είς άντάλλαγμα ίσως τών όμμάτων, άτινα πρό ολίγου έτι 
απώλεσα’ θά χρησιμοποιήσω τό δώρον τοΰτο τής θείας πρό
νοιας’ θά ψάλλω είς τάς οδούς καί οί διαδάται βεβαίως θά μέ 
λυπούνται’ μέ τά πεντάλεπτα τούτων θά ζήσω, έως ού ό θεός 
με καλέση πλησίον του»

Ή Μαρία έκτοτε περιήρχετο τάς οδούς ψάλλουσα καί κερ- 
δίζουσα τόσα, όσα μόλις τή ήρκουν, ί’να μή αποθάνη τής πείνης.

* »

Είχεν ήδη νυκτώση καί ή ταλαίπωρος ψάλτρια έπέστρεφεν 
είς τόν οικόν της κατάκοπος τό σώμα καί την φωνήν εκ τών 
ασμάτων, άτινα ητο ήναγκασμένη νά ψάλλη κάθ’ ολην τήν 
ημέραν εκείνην. Το ψΰχος έπιτεινόμενον από στιγμής είς 
στιγμήν, ητο άφόρητον, σπανίως δέ θα εβλεπέ τις άνθρωπον 
καί τοΰτον σπεύδοντα νά κρυβή οπουδήποτε, διότι άνευ κινδύ
νου τής υγείας αύτοΰ, ήτο αδύνατον νά μείνη είς τάς οδούς 
τάς όποιας ήρχισαν νά λευκαίνωσι νιφάδες τινές άπό καιροΰ 
είς καιρόν.

Ή Μαρία καίτοι έστερεΐτο τών οφθαλμών, δέν έδυσκολεύετο 
όμως διόλου νά ανεύρη τήν πρός τήν οικίαν της αγουσαν, διότι 
σχεδόν πάντοτε ακολουθούσα μόνην αύτήν, ήδύνατο νά βαδίζη 
έν ασφαλεία, τά παρεμπίπτοντα εμπόδια, λίθους, λακΟυς και τα 
τοιαΰτα παρακάμπτουσα διά τών άλλεπαλήλων τοΰ ραβδίου αύ
τής κρούσεων έπί τοΰ εδάφους.

Είχε κάμψη τήν γωνίαν μιας τών οδών, και δέν ΰπελείποντο 
πλέον αύτή ή ολίγα βήματα μόνον όπως είσέλθη είς τήν οι
κίαν της, ότε συγκρουσθεΐσα πρός τινα διαβατήν, ήναγκάσθη νά 
σταματήση’ άλλ’ ό άγνωστος ούτος άντί να ζητήση συγγνώμην 
και νά παραμερίση συνάμα όπως άφήση είς την τυφλήν τήν δίο
δον έλευθέραν, έξηκολούθει παρεμποδίζων αύτήν, καί έπί τέ
λους ίδών οτι αυτή έδυσανασχέτει διά τήν αργοπορίαν εκείνην, 
τήν έλαβε βιαίως έκ τών χειρών καί μετά φωνής βαρείας, απο- 
ζούσης έξ άφθονου πόσεως οίνου τη λέγει.

«Πάμε»
Ή νεανις, ήτις παν άλλο ή τοιαύτην συνδιάλεξιν περιέμε- 

νεν, έξεπλάγη μεγάλως, και νομίσασα φαίνεται ότι ό άγνωστος 
έπεθύμει νά τήν όδηγήση είς τήν οικίαν της έκ λεπτότητος, 
έσπευσε νά τόν εύχαριστηση θερμώς άποποιουμένη συγχρόνως 
τήν τόσην του καλωσύνην.

«Εύχαριστώ πολύ κύριε—τώ είπε—άλλά δέν έχω ποσώς 
ανάγκην τής βοήθειας σας.»

’Εκείνος όμως έπέμενε, καί επειδή αυτή άνθίστατο, ήρξατο 
νά τήν σύρη βιαίως, θέτων άμα τάς χεϊράς του είς τά θυλάκια
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ταύτης, ίνα χ,λέψγι βεβαίως τά έν αύτοΤς χρήματα της 
ημέρας.
- Ή Μαρία όλόλυζεν, έξέβαλε κραυγήν διάτορον έπικαλου- 
μένη βοήθειαν καί έπι τέλους λιπόθυμος άφέθη νά καταπέση έζΐ 
τής γης. ,.

Την ιδίαν όμως, άφ ’ ετέρου, στιγμήν, ένφ ό άγνωστος κλέ
πτης έξηκολούβει τας έπι τών θυλακίων της Μαρίας έρευνας 

.του, μειδιών διότι τό θΰμά του, οΰδεμίαν πλέον άντίστασιν 
ηδύνατο νά τφ αντιτάξη, ράπισμα δεινόν έξεσφενδονίσθί] παφ- 
λαζον έπί τής εξορισμένης αύτοΰ παρειάς παρ’αγνώστου πάλιν 
χειρός, ήτις χωρίς νά προσέξη διόλου περί τοϋ αισχρού λα
θροθήρα, φεύγοντος τροχάδην μεθ’ ίλην την μέθην του υπό 
της. οποίας ηναγκαζετο πρίν νά τρικλίζη, ηγωνίζετο όπως 
έπαναφέρη εις τάς αισθήσεις της την ταλαίπωρον κόρην, τρέ- 
μούσαν έκ τοΰ φόβου καί μη δυναμένην λέξιν ν’ άρθρωση. Ή- 
γέρθη τέλος μετά τίνα χρόνον, καί άφοΰ ηύχαρίστησε δι’ολί
γων τοΰτον θερμώς, τόν ώδηγησεν εις τόν οίκόν της, μη γνω- 
ρίζουσα τίνι τρόπφ νά τόν ευχαρίστηση πλειότερον.

Έκάθησαν οθεν άμφότεροι έπί τίνος παλαιού κιβωτίου, καί 
ηρξαντο συνδιαλεγόμενοι τρυφερότατα πρός άλληλους ώς έάν 
εγνωρίζοντο πρό πολλου. Διηγηθησαν πάντα τά κατ’ αύτούς 
εν οίς καί τάς λεπτομέρειας του βίου των, όστις έν πολλοϊς 
κατά σόμπτωσιν έταυτίζετο, άνευ τινός δισταγμού, απαράλλα
κτα όπως ηθελον διηγηθη ταΰτα έάν έτύγχανον αδελφοί, έπα- 
ναδλεπόμενοι μετά μακροχρόνιον χωρισμόν.

Άλλ’ ή ώρα παρηρχετο χωρίς νά τό εννοήσουν καί δ Άν- 
δρέας, ώς εκαλείτο δ άγνωστος, έπρεπε ν’ άπέλθη, οπερ και 
έκραξε, αφού πρδτερον έθλιψε περιπαθέστατα εΐς τό στήθος του 
«μφοτέρας τάς χεΐρας της κόρης, της όποιας άνεδεικνύετο εις 
τό μέλλον δ μόνος προστάτης.

Οταν ευρέθη ?ν τή όδφ άνελογίσθη πάντα τά διατρέξαν- 
τα πρό ολίγου' ή απροσδόκητος έκείνη μετά τής Μαρίας συ- 
νάντησις καί ή μετέπειτα τρυφερά συνδιάλεξις έν τφ οϊκφ αυ
τής, έγέννησαν έν αύτφ αίσθημά τι, όπερ έπί πολύ έδυσκο- 
λευετο ακριβώς νά όρίση· ησθάνετο μόνον τήν καρδίαν αύτοΰ 
•παλλουσαν βιαιότερον, συμπάθειαν δι’ όσα ή κόρη ΰπέστη κατά 
τόν βίον αύτής ατυχήματα, ακατανίκητου πρός αυτήν κλίσιν, 
επιθυμίαν νά μένη πλησίον της πάντοτε ημέραν καί νύκτα, 
θεώμενος απλώς ταύτην, συνδέων τήν τύχην του πρός τήν τύ
χην εκείνης, ής τήν μορφήν ώραίαν ώς άγαλμα έξόχου τεχνίτου 
διαρκώς άνεπδλει, τρέμων έκ .συγκινήσεως καί χαράς ίσως με- 
μιγμένης όμως μετά τίνος φόβου, μεταπίπτοντος είς φρικίασιν, 
έξ ης ούδέν ήδύνατο νά τόν έξαγάγη.

Καί ή Μαρία έπίσης ήσθάνετο τά αυτά, και αύτής δ ήρεμος 
πρότερΟν βίος ρέων ήρέμα ώς διαυγής πηγή ρυακίου, έκλυ- 
δωνιζετο ηδη ώς η θαλασσα τήν όποιαν ταράσσουσι βιαίως οί 
άνεμοι καί αύτή άνησύχει, καί αύτής τό πνεύμα διαρκώς προ- 
σηλουτο πρός τόν σωτήρά της, ον έφαντάζετο ισχυρόν καί ώ- 
ραϊον, οποίος καί πράγματι ητο, τόν μόνον δυνάμενον νά πα
ρηγόρηση αύτήν, αύτόχρημα δασιν έν τή αυχμηρά έρήμφ του 
βίου της. Τήν ζωήν ταύτην έξηκολούθησαν έπί πολύν χρόνον' 
τά ασματα τής Μαρίας καθίσταντο θελκτικότερα, ή φωνή της 
έγένετο μελφδικωτέρα, καί ή έκφρασις τοΰ προσώπου, τοΰ ο
ποίου τό κάλλος δέν ΐσχυσε νά μειόση ή απώλεια τών βλεμ
μάτων, έτι ζωηροτέρα, ιδίως οσάκις στηριζομένη έν μέση όδφ 
δι’ αμφοτέρων τών χειρών έπί τοΰ ραβδίου της. καί τήν κε
φαλήν κλίνουσα δεξιά ολίγον καί πρός τά όπισθεν, μέ τάς άργυ- 
ράς της πλεξίδας, κυματιζούσας ήρέμα ύπό τήν έλαφράν καί 
δροσοβδλον πνοήν τοΰ ανέμου,. ανέμελπε μετά φωνής πνιγομέ- 
νης έκ συγκινήσεως. μελφδίαν πρός τόν θεόν, οΐονεί παράπο- 
νον πρός αύτόν, έκαστη τοΰ όποιου στροφή βαθύτατα είσέδυε 
μέχρι τών μυχιαιτάτων βυθών τής καρδίας τών περικυκλούν- 
των αύτήν έν έκστάσει πρό τής άρρητου εκείνης γλυκύτητος 
τήν οποίαν βαθέως ήσθάνοντο πάντες κατακηλοΰσαν τά ώτα 
των.

Ημέραν τινά ή Μαρία δέν έφάνη εΐς τάς οδούς. Ό Άν- 
δρέας έπίσης δέν είχε φ'ανή είς τόν οίκόν της πρό καιρού, καί 
ή τυφλή ηδημόνει αδυνατούσα νά έξηγήση τήν αιτίαν τής 
απουσίας του. Μυρίαι σκέψεις τότε διήλθον τοΰ νοΰ της χω
ρίς καμμίαν νά άσπασθή" ύποθέσεις μόνον έπί υποθέσεων συ- 
νεσώρευε χωρίς ούδεμία πάλιν νά φαίνηται αύτή πιθανή’ ύπέ- 
θεσεν ότι ό Άνδρεας τήν έγκατέλιπε ίνα ζητήση άλλαχοΰ 
τήν ευδαιμονίαν τήν οποίαν Ισως αύτή δέν ήδύνατδ ποτέ νά τφ 
δόση’ .καί αντί νά όργισθή κατ’ αύτοΰ, τουναντίον έδικαιολό- 

γει αύτόν, κατακρίνουσα τρόπον τινά αύτή έαυτήν ώς έστερη- 
μένην θέλγητρων, ικανήν μόνον τό έλεος ούχί όμως καί τήν 

-καρδίαν τινός νά έλκύση. Καί όμως ήτο τόσον ώραία-
Αΐ σκέψεις αύται έσχον μετ’ ού πολύ δυσάρεστα αποτελέ

σματα διά τήν υγείαν της· πιστεύσασα είς αύτάς κατελήφθη 
ύπό τοιαύτης οδύνης οποίαν ήσθάνθη καί κατά τήν απώλειαν 
τοΰ φωτός της. Καταληφθιΐσα λοιπόν ύπό ελαφρού πυρετοΰ ή 
τυφλή, ήναγκάσθη έπ’ αρκετόν χρόνον νά μένη είς τήν οικίαν 
της, έπί σκωληκοδρότου τινός κλίνης άνευ σκεπασμάτων, ια
τρικών καί θερμάνσεως.

Ό θεός προφανώς τήν ήλέησεν ώστε νά μή άποθάνη τοϋ 
ψύχους.

Έκαστον βήμα καί ό ελάχιστος Θόρυβος είς τήν οδόν καί 
τήν κλίμακα τής οικίας της, άντήχει βιαίως έν τή καρδίφ της, 
ήν έκαμε νά πάλλη άτάκτως. Άνήγειρε τότε ήρέμα καί μετά 
φόβου τήν κεφαλήν ώσεί έπρόκειτο νά συλλαβή διά τών ιδίων 
χειρών της γλυκεϊάν τινα φαντασίαν, φοβουμένη μή τυχόν 
άπολέση αύτήν, ήκροάζετο καί πάλιν άφίνετο νά έπαναπέση 
έπί τής κλίνης βαρεία, σπεύδουσα νά καλυφθή μέχρι τής κο
ρυφής όπως άνετώτερον κλαύση τήν μόνωσιν εΐς ήν ή μοίρα 
την κατεδίκασε.

Άλλά τί έγένετο ό Άνδρεας καθ ’ δλον τό διάστημα τοΰτο, 
ό ταλαίπωρος νέος ήσθένει βαρέως’ μόνος καί ούτος έπί τής 
γής, άνευ ιατρικής περιθάλψεως, φίλων καί συγγενών, άφέθη 
αφοΰ έξήντλησε πρότερον πάντας τούς πόρους του, εις τήν διά- 
θεσιν τής νόσου ύφ’ ής κατετρύχετο, ήτις καί δέν έδράδυνε νά 
φέρη αύτόν ενωρίς είς τόν τάφον.

Ό Άνδρεας εύρέθη νεκρός ημέραν τινά έπί τής στρωμνής 
του, τό στόμα εχων άνεφγμένον, καί τά χείλη διεσταλμένα 
πρός γέλωτα, "σως διότι τήν τελευταίαν του ώραν ένεθυμήθη 
τήν ταλαίπωρον κόρην ασθενούσαν καί ταύτην χάριν αύτοΰ, ήν 
καί πάλιν έγκατέλιπε μόνην, χωρίς τούλάχιστον αΰτη νά γνω- 
ρίζη τον θάνατόν του.

Άλλ’ ή Μαρία δέν ήγνό«· πλέον αύτόν.
Άποφασίσασα νά έξέλθη έκ τής οικίας της, διότι έβλεπε 

καί τό τελευταϊον τεμ.άχιον άρτου έκλεϊπον άπό στιγμής είς 
στιγμήν, καίτοι έπυρεσσε δεινώς, ήρευνησε πανταχοΰ, έρωτώσα 
πάντα δυνάμενον νά τή δόση πληροφορίαν τινά έστω καί έλαχί- 
στην, περί τοΰ Άνδρέα, τά χαρακτηριστικά τοΰ άποίου πιστό
τατα πέριέγραψε ώσεί τόν εΐδέ ποτέ κατά πρόσωπον, ήδυνήθη έπί 
τέλους νά μάθη -ιόν θάνατον τούτου.

Ή λύπη, τήν όποιαν έπί τή σκληρά έκείνη είδήσει ήσθάνθη, 
έσπάραζε τήν τρυφερόν της καρδίαν’ οί πόδες καί αί χεϊρες 
έλύθησαν, ή κεφαλή έσκοτίσθη, λυγμοί τήν κατέλαδον, τό 
χρώμα τοΰ προσώπου αύτής έξ υπερύθρου κατέστη έν τφ άμα 
ώχρόν, τά μέλη της συνεσπάσθησαν, καί τό ασμά της διεκόπη.

Έκτοτε ή Μαρία δέν έφάνη πλέον είς τάς οδούς.
Παρά τόν τάφον έκείνου, ον έρριψαν είς μίαν γωνίαν τής 

νεκροπόλεως, χωρίς ούδείς νά δακρύση, χωρίς ούδείς ν’ άνα- 
πέμψη εύχήν τινα πρός τόν πλάστην, ή τυφλή ψάλτρια, κα- 
θημένη νυχθημερόν, παρα τήν ρίζαν ιτέας, ήν μόνη έφρόντισε 
να φυτεύση, αδιάφορος όλως δι’ όσα συμβαίνουσι πέριξ αύτής 
αψηφούσα τόν καύσωνα καί τό ψύχος, περί τροφής ούδόλως 
φροντίζουσα, χύνει πύρινα δάκρυα ψάλλουσα τά περιπαθέστερα 
τών ασματων της έπί τοΰ τάφου έκείνου τόν οποίον μόνον ήγά- 
πησε, καί παρ ’ ού μόνου άντηγαπήθη.

Λ. Π. ΣΟΥΡΕΑΣ.

Η ΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΡΑ
Βρικόλακας, ατά σάβανα ’ντυμένος,
Μέ σχήμα ’σάν ανθρώπου, άλλ’ όχι κι’ άνθρωπος, 
Και μόνον έντρυφάται σ’ αίμα ανθρώπινο, 
Μέ ψονικό μαχαίρι στη ψουχτιά του, 
Μέ, αντί καρδιάς, συμφέροντα καί ύπόκριση, 
Τέρας φριχτό ποϋ κάνει ανατριχίλα, 
Μέ πρόσχημα όμως ιερό, σεβάσμιο, 
Τρέχει τόν Κόσμο έξω-φρενών γιά έγδίκηση, 
Γιά τήν ξεψαυλισμένη του διπλότητα' 
Κι’ ό κόσμος, πού τό σκιάζεται, μέ απέχθεια ί
Τοΰ νεύει σέβας, καί τοϋ στρέφει νώτα I

Σταμάτησε γιά ’λίγο τήν όρμή σου, 
Καί ’πες μου εμέ ’σάν κατηχούμενου σου, 
’Πες μου, Δαιμόνιο, πούθενε σ’ έξέρασε 
Ό ’Εχθρός του Κόσμου, ποϋ μισεί τά πάντα $ 
"Εχει τές Χάριτές του καί ό Άδης, 
Καθ ώς τές έχει κι’ ό άπολλώνιος Όλυμπος. 
Θεολογία, ’Υποκρισία, Κατάρα, 
Άλλ’άδικη Κατάρα, καί εΐμ ’ έκείνη· 
’Εκείνη ποΰ στές τρεις κρατεί τό ρόπαλο. 
Καί ποΰ ή τρεις μαζύ άντιπροσωπεύουμε 
Στον Κόσμο, τόν πατέρα μας ’Εωσφόρο, 
Ξεχωριστά σταλμένες στους θεολόγους 
Τών Θεολογιών όλου τοΰ Κόσμου. 
Είναι στον Ά^Η τούτοι άφωοιωμένοι 
Κι’ όργανά του. Μαζύ τους κ’ έγώ ζώ, 
Γιά ναμαι στ’ άνυπήκοα θύματά τους ' 
Φόβιτρο, καί, στη χρεία, καταστροφήτους. 
Πρώτη, ή συνάδελφη μου Θεολογία, 
Έκείνη πρωτοβγαίνει κ’ επιβάλλει. 
Μεγαλόσχημες ’μπαιγνιανοησίες, 
‘Υβριστικές γιά τόν εχθρό μας Θεό, 
Καί μουντσοριστικές γιά τούς άνθρώπους 
Τούς όποιους ό Άδης πάντα έμίσησε, 
Είναι όμως θελκτικά περδικοπάνια 
Γιά τά όποια οί όχλοι φανατίζονται. 
Έτσι εμείς κυβερνάμε είς όφελος μας 
Τούς άνοήτους όχλους ποϋ θαμπόνουμε. 
Κι’ άν κανείς άντειπή στά κηρυττόμενα 
Τής ψιχτής άδελφής μου Θεολογίας, 
Πετηώμαι τότ’ έγώ άπό τήν φωληά μου, 
Καθώς βόμβα πετιέται άπό μουρτάρι, 
Καί πέφτω καί ξεσπάω άπάνουθέ του, 
Καί τόνε μηδενίζω, καί τόν κάνω 
Ζουπισμένο ύποπόδες τής τριάδος μας. 
Έτσι έκαμα παλαιοϋθε τοϋ Σωκράτη, 
Έτσι καί τοϋ Χριστού πάλ’ έπειτα έκαμα. 
Κι’ άλλους ποΰ ζωντανούς παρέπειτα έκαψα. 
Εΐς τήν στιγμήν εκείνην τούς ατίμασα 
Κάνοντας νά φανούν ανόσιοι, άθρησκοι, 
Άλλά σχεδόν εύθύς μέ άποτινάξανε 
Άπάνουθέ τους, κ’ έπεσα ανυπόληπτη· 
’Ενώ εκείνοι μέσ’ άπό τόν τάφο τους 
Κυβερνούνε τόν κόσμο, και δοξάζονται! 
Αλλοίμονο ! Ματαίως γυρίζω ακόμη 
Ζητώντας ν’ άμαυρώσω κάν τή φήμη τους, 
Μά δέν ευρίσκω πούπετα συμπάθεια, 
’Εκτός σ’ εύκαφρόνητα ανθρωπάρια, 
Ποΰ κ’ εκείνα όσο ’πάνε ’λιγοστεύουνε I 
Έτσι, δέ ’βρίσκω ποΰ νά σταματήσω, 
Ποΰ νά ησυχάσω, ποΰ ν’ άναπαυθώ. 
Φεΰ I οί καιροί όλοτελώς αλλάζανε!
«Σύρε, μοΰ λένε, σύρε νά ζεσπάοης 
« Άπάνου στο κεφάλι έκεινώνε 
«ΠσΟ σ’έβγάλανε μέσα όχ τό κεφάλι τους, 
«Σύρε διαολογέννητο Κουνάδι .
«Ποΰ έγέμισες ώς τώρα ..τήν κοιλιά σου 
«Μέ άνθρώπινο αιμα, σέ πυρές άπάνθρωπες. 
«Σύρε καί πνίξου τώρα μέσ’ στήν Κόλαση, 
«Αφού έπνιξες τόν Κόσμο μας εΐς τό α’μα, 
«Φυτό Διαόλου, θρέμμα τής Κολάσεως, 
«Έπαυσε, τώρα-πλέον ή πέρασή σου. 
«’Εκείνοι όπου άκόμη σ’ έπαγγέλλονται 
«Κυττηώνταΐ «πό τόν κόσμο μέ άπαζίωση, 
«Καί μέ μομφή, καί δίκαιη καταφρόνια. 
«Ό Κόσμος τώρα-πλέον σάί γνωρίζει, 
«Καί ’ξέρει πως έσεϊς ψευδείς Θεότητες, 
«Έσαγηνέψετ’ όλην τήν Ευρώπη

«Όταν άκόμη ό κόσμος σάς έπίστευε 
«’Βγαλμένες άπό μέσα όχ τόν Παράδεισο. 
«Έπέταες τότε μέ φτερά τρομάρας, 
«Κ’έψερνες τή δειλίαση καί τόν τρόμο, 
«Είς όλους τούς άνώτερους άνθρώπους, 
«Ποϋ δέν έπαραδέχοντο τά αίσχη σου, 
«Κατάρα, θυγατέρα τοΰ Διαόλου. 
Τέτοια σπαραξικάρδια μοΰ ψωνάζουνε ! 
Κ’ έπειτα σιωπηλή άκαταδεζία 
Τούς άποστρέψει άπό εμέ μέ κρυότητα ! . . .. 
Οί όχλοι, ώς κι’ αύτοί άνυπομονοϋνε 
Βλέποντες νά ψοφάω αγάλι-’γάλι., 
Ένώ γνωρίζουν’ όπως φθίση ανίατη 
Μοΰ φθείρει, καί γοργά τήν ύπαρξή μου 
’Αντίθεη Κατάρα βουλιαγμένη, 
Ναι, άνυπομονουν’, επειδή πλέον 
Ό καιρόσ ό’δικός σου τώρα έπέραοε.
Ό κόσμος ήλικιώθηκε, καί θέλει 
Νά χειραφετηθή όχ τήν τυραννία σας. 
Κηδεμόνισες σείς ή τρεις Διαόλισες, 
Τής άνηλικιότητος τοϋ κόσμου, 
Τοϋ έκαταχρασθήκετε τό πνεΰματου. 
Καί τόν άποβλακώσετε, γυρεύοντας 
Στην άποβλάκωσή του τό συμφέρον σας. 
Γιά τούτην τή φριχτή σας προδοσία 
Έμεταχειριστήκετε όργανά σας 
Ήρώδεις, Τορκβεμάδες, κι’ άλλους όμοιους. 
Κ’ έκάμετε τόν Κόσμο τοΰ Θεού 
Καταγωγεϊον τοΰ πατρός σας Διαόλου 
Μά ό κόσμος τώρα-πλέον άνοιχτομάτησε, 
Καί σάςεύρηκε νόθες, θεομπαίχτισες 
Μισητές είς τόν Θεόν, κι’ ολως ανάξιες 
ΓΓ άνθρώπους όποοοΰν άνεπτυγμένους. 
Πηαίνετε τώρα ή τρεις πληγές τοΰ Κόσμου, 
Θεολογία Υποκρισία, Κατάρα,
Ποϋ ώς Χάριτές του ο Διάολος σάς άγάπησε, 
Πηαίνετέ του, επιστρέφετε στον Ά^*1·  
’Ακριβά του κειμίλι,α τοΰ πατέρα σας, 
Θά ’μπόρεση μιά ’μέρα νά καυχάται 
ΙΙώς μ’ έσάς έθριάμβεψε στον Κόσμο 
Καιρούς πολλούς, στο πείσμα τής Θεότητος. 
Ό κόσμος θ’ άναπνεύση στή φυγή σας, 
Καί θέ ν’ άρχίσηάλλη εποχή νέα, 
Είς τήν οποίαν ό άνθρωπος θέ’ νάχη 
Τή βασιλεία τοΰ Νοΰ καί Πνεύματός του, 
Ύπό τό κύρος τού Θεού τοΰ Πλάστη του

3

Ο ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΒΕΡΝΑΔΟΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟί ΤΠΝ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ό περικλεής φυσιολόγος Κλαύδιος Βερναδος δίν περιω- 
ρίσθ-n ε’ις μόνην τήν μελέτην καί διαστάθμησιν τών νόμων 
τής ζωής, άλλ’ άναλύσας διά τής διακρινούσης αύτόν ίμ- 
βριθείας τούς τρόπους καί τάς μεθόδους προς έκζητηβιν τής 
άληθείας έπί ζητημάτων συνεχομένων μετά τών ιατρικών 
άμα και τών φιλοσοφικών θεωρημάτων, κατελιπεν εις ημ&ς 
πολυτίμους σκέψεις κάι συμβουλάς καί περί τής άρμοοιό- 
τητος καί τών όρΐων τών πειραματικών έπιστημών.

Αΐ βιολογικαί επιστήμαι, πιριοριζόμεναι εις την άνάλυ- 
σιν τών φαινομένων τής ζωής καί τών οεεποντων αυτα -νομών 
ώς καί τών προσεχών αίτιων ίξ ών έκπηγάζουσιν, ίφαρμό- 

) ζουσιν άναγκαίως τήν μέθοδον τής πείρας καί τής άναλύ-
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«ιως· άλλά δι’ αύτής δέν δυνάμεθα μήτε νά γνωρίσωμεν 
την ουσίαν τών πραγμάτων μήτε νά δρίσωμεν τά πρώτα 
αύτών αίτια.

Ο Νεύτων ίλεγεν δτι δ έπιδιοόμενος είς τήν έκζητησιν 
τών πρώτων αιτίων διά τής πειραματικής επιστήμης άπο— 
δεικνύει διά τούτου δτι δέν είναι σοφός. Καί τώ δντι, προσ
θέτει δ Βερνάδος, τοιιύτου είδους Εκζητήσεις μένουοιν ά
γονοι διότι έπεγείρουσι προβλήματα απρόσιτα κάί δλως 
διαφεύγοντα τήν πειραματικήν μέθοδον. 'Ορίζοντες τούς 
ορούς, ύφ’ οδς τά νεύρα ίνεργούσι, καί τάς συνθήκας, ύπό 
τάς όποιας έκδηλοΰσι τάς ιδέας καί τά λοιπά νοητικά γε
γονότα, άκριβοΰμεν τούς τρόπους τής μεταδόσεως τών έξω— 
τερικών εντυπώσεων καί τών ένεργειών καί εκδηλώσεων 
άλλ’ ούδέν γνωρίζομεν περί τής ούσίας τής νοητικής δυνά- 
μεως. Φυσιολογικαί καί μεταφυσικαί επιστήμαι διερευνώσι 
τάς έκδηλώσεις τού νοϋ ύπο διάφορον έποψιν. Αί μέν φυ
σιολογικά! έξετάζουσι τούς οργανικούς όρους καί τάς συν
θήκας, ύφ’ άς έκδηλούνταε τά πνευματικά γεγονότα· αί δέ 
μεταφυσικαί, παραλείπουσαι τάς σωματικάς καί οργανικάς 
σχέσεις, μελετώσι τάς ψυχικάς εκδηλώσεις καί ένεργείας 
έν σχέσει πρός τήν πρώτην αύτών πηγήν και πρός τάς 
αιωνίους τοΰ συναισθήματος Ενοράσεις· διό καί εις μέγα 
περιπίπτουσι σφάλμα οί φρονοΰντες δτι ήμεϊς, οί τήν πει
ραματικήν έφαρμόζοντες μέθοδον, πρέπει άναγκαίως ν’ άπο— 
κρούσωμεν πάσαν έκ τών προτέρων ιδέαν ή νά έπιβά- 
λωμεν σιγήν ιίς τήν φωνήν τών αισθημάτων καί τών ενορά 
σεων τής συνειδήσεως, όπως μή πιστεύσωμεν ή άποδεχθώ- 
μεν ώς άληθή είμή μόνον τά έξαγόμενα τής πείρας.

Έπί τών φυσιολογικών δε αύτών ζητημάτων δ ύλισμός 
ούδέν εξηγεί, δδηγών μόνον είς τό κενόν καί είς τόν μηδε
νισμόν. Αί ΐνες καί τά κύτταρα τής εγκεφαλικής ύλης 

• εχουσιν ’ιδιότητας έρεθιστεκάς καί μεταβιβαστικάς’ άλλ ’ ού
δέν δύναται ν’άποδώσ/ι είς αύτά τήν Ιδιότητα τοΰ αΐσθα- 
νεσθαι, τοϋ σκέπτεσθαι, τοΰ βούλισθαι. Αί σωματικαι τών 
ιστών καί γαγγλίων ιδιότητες συναποτελοϋσι τάς εκοηλώ- 
σεις τών ζωικών φαινομένων' άλλ’ αί ιδιότητες τής ίκδη— 
λώσεως δέν έξηγούσι τό πρώτον αίτιον τών λειτουργιών, έξ 
ών πηγάζουσι.

ΠΕΡΙ ΙΣΧΝΟΤΗΤΟΣ
Ίσχνότητα ίννοοϋμιν ούχί την μαρασμώδη καί νοαηράν 

εκείνην άπίσχνανσιν, άνίατον συνήθως, ήτις επακολουθεί 
τάς βαρείας καί μακροχρονίους νόσους, μεταξύ τών όποιων ' 
ή φθίσις καί μορφαί τινες καρκίνου άποσκελετούσι τδ σώ
μα, άλλά τήν έμφυτον ή ίπίκτητον λιποσαρκίαν, ή ό
ποια δύναται μέχρις ένός σημείου νά συμβαδίζγ κάλλιστα 
μέ έξαίρετον ύγίειαν καί τής όποιας τά αίτια, καθώς καί 
ή προφύλαξις καί ή θεραπιία έξαρτώνται ίκ τής υγιεινής. 
Ή ισχνή πάσχει έκ γενικής έλλείψεως ή άνεπαρκείας τοΰ 
λίπους, τδ όποιον ύποστρωννΰον τδ δέρμα κρύπτει τάς γω
νίας καί τάς κοιλότητας τοϋ οστέινου σκελετού' καί δεν εί
ναι μέν διά τούτο ολιγώτερον χαρίεσσα τής πολύσαρκου, 
ίχ»ι μάλιστα πολλάκις ευκινησίαν καί εύρωστίαν ώς προς 
τδ σώμα, θάρρος δέ καί θέλησιν ώς πρδς τδ ηθικόν, άλλ’ 
ή Ισχνότης συμπίπτει πολλάκις μέ τήν νευρικήν κράσιν, τδ 
δηλητήριον αύτδ τόσων ύπάρξεων, καί είς έπίμετρον φέρει 
ίνωρίτερον τάς ρυτίδας έπί τοϋ προσώπου και ΐφ’δλου τού 
σώματος τά σημεία προώρου γήρατος.

Προέρχεται δ' ή ίσχνότης άπδ τήν ασιτίαν, τήν κακήν 
κατάστασιν τοΰ στομάχου καί τήν ανεπαρκή ή κακήν τρο
φήν. Ή κατάχρησις τών όξινων καί μάλιστα τοΰ όξους 
καί ή κλίσις πρδς τά οινοπνευματώδη άπισχναίνουσι τδ σώ
μα, άφού προηγουμένως καταστρέψωσι τόν στόμαχον. Ή 
ταινία καί αί έλμινθες αΰζάνουσιν εις βάρος τοΰ σώματος. 
Οί μεγάλοι καύσωνες, ώς εκ τών ιδρώτων, τους όποιους 

προκαλούν άδυνατίζουσι τό σώμα. Πρός τούτοις βλάπτουν 
πολύ αί άνωμαλίαε τής θρέψεως αΐ συμβαίνουσαι κατά 
τήν εποχήν τής άναπτύξεως, αί υπερβολικά! σωματικαι Ερ
γασίας ώ παρατεταμένος· θηλασμός, αί βαθεΐαι ήθικαί στε- 
νοχωρίαι καί αί θλίψεις, τά βίαια πάθη, δ ταραχώδης 
βίος, ή πολλή διανοητική ίργασία, ή ζηλοτυπία καί αί 
μακραί άϋπνίαι.

Προς θεραπείαν, πρέπει νά λείψωσιν ολαι αύται αί αί- 
τίαι· ή έξοχική ζωή, αΐ κατάλληλοι ύγιειναί φροντίδες καί 
ή άποφυγή πάσης ίξασθενήσεως τοϋ σώματος έρχοντα^ 
ακολούθως· δ ύπνος θά είναι τουλάχιστον όκτάωρος· εν θερ
μόν λουτρον καθ’ έκάστην είναι- ώφελιαώτατον.

Άλλ’ δ,τι κυρίως θά συντέλεση πρός πάχυνσιν είναι ή 
τροφή, ή όποια πρέπει νά είναι καλή, θρεπτική, άφθονος 
και καλώς μασσημένη, τον χειμώνα μάλιστα, άπαιτιΐται ή 
λιπαρά λεγομένη δίαιτα· καί εν πρώτοις τό έλαιον ήπατος 
ονίσκου (λάδι τής μουρούνας) είναι τό ίριστον παχυντικόν 
καί θρεπτικόν μέσον, άρκεΐ νά είναι ανεκτόν καί νά πέπτηται 
καλώς· 3 έως 4 κοχλιάρια τήν ήμέραν έπιπασσόμενα μέ 
μέ ολίγον άλας. Ό Trousseau συνιστώ νά τρώγη ή θέ- 
λουσα νά παχύνη τεμάχια άρτου ήλειμμένα μέ τήν έξης 
βουτυρώδη σύνθεσιν, 125 γραμμάρια νωπού βουτύρου άνά- 
μικτα μέ 3 γραμ. μαγειρικού άλατος, 0,20 έκατοστόγρ. 
ίωδιούχου καλιού. Τό μίγμα είναι ολίγον άνοστον. Ή δί
αιτα θά είναι τονωτική καί θρεπτική· γάλα, ανθόγαλα μέ 
καφέ, σοκολάτα, παχέα ζυμαρικά καί κουρκούτη μέ ά
λευρα αραβοσίτου καί γάλα, μέ τήν όποιαν οί Άνατολϊται 
τρέφουν τάς γυναϊκάς των καί οί χωρικοί τής Γαλλίας τάς 
χήνας των. Συντείνουσι πολύ εις τήν παραγωγήν λίπους τά 
αύγά, τά θαλασσινά, οί μυελοί μικρών ζώων, οί παχεις Ι
χθύες, τό σάκχαρον, τά γλυκύσματα, τό μέλι, αί πολλαί 
σταφυλαί. Κυρίως δμως πρέπει νά ληφθή ΰπ' δψιν ή έξης 
διαιτητική· έφ ’ όσον άνέχεται δ στόμαχος, πρέπει ή ’ισχνή 
νά τρώγη οσον τό δυνατόν περισσότερα παχέα τρόφιμα, 
βούτυρον, έλαια, παχέα κρέατα καί πουλερικά καί ιδίως 
χοιρινόν. Τήν ώραν τοϋ φαγητού νά λαμβάνη εν ποτήριον 
καλού οίνου κεκραμενου μέ αύτοφυές ύδωρ αλκαλικόν άρσε- 
νικούχον. Δίς ή τρις τής ήμέρας, έν τφ μεταξύ τών γευ
μάτων, δύναται νά πίνη άνά ίν ποτήριον καλού ζύθου.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ MOT ΟΝΕΙΡΟΝ 
ΜΑΤΑΙΟΓΜΕΝΟΝ

(ΔνΛγημα;

’Ενθυμούμαι τό τελευταΐον Σάββατον τών Άπόκρεω τοΰ 
έτους 1882 *Ήμην  τότε οεκαεξαέτης ίν Κ)πόλει καί υπο
ψήφιος πτυχιοΰχος τοϋ γυμνασίου· δποιαι ελπίδες δέν έχρύ— 
σιζον τήν ΰπαρξίν μου, όποιου έκπάγλου κάλλους όνειρα δεν 
διήλαυνον πρό τοΰ παιδικού μου καλλειδοσκοπικού νθΰ· τά 
πάντα μοί έφαίνοντο ρόδινα, όλος δ κόσμος, δ κόσμος τόν ό
ποιον εντελώς ήγνόουν, ένόμιζον 6τι ήτο ίδικός μου. ’Ιδίως 
τήν ήμέραν εκείνην κατειχόμην ύπ’ ίκτάκτου θυμηδίας και 
χαράς, καθότι τό πρώτον ήδη έμελλον κατ’ εκείνο τό έσπέ- 
ρας νά παρουσιάσω τήν άφελή μου ατομικότητα εις χορο
εσπερίδα μακράν τού πατρικού βλέμματος, μακράν τών κοι- 
νοτοπικών κύκλων τών συγγενών μου. Καί δέν ήτο, παρα
καλώ, μικρόν το πράγμα δι’έμέ,δστις μέχρι τοϋ έτους έκεί
νου δέν έγνώριζον είμή τόν οικόν μου καί τό σχολεΐον, δι’ 
έμέ άγνοοΰντα έντελώς τά τής εθιμοτυπίας, μή τολμώντα 
δέ δσάκις συνέβαινέ ποτέ νά συναντήσω δεσποινίδα τινά,νά 
ατενίσω αύτήν εις τούς οφθαλμούς· καί δμως................ έγώ
δ τόσον αφελής δ τόσον δειλός έγώ, τό αφελές έκεΐνο μειρά- 
κιον, έτόλμησα νά προκαλέσω καί ν’άνταποκριθώ eraig πύ- 
ριυις eatrlg τών φλογερών οφθαλμών τήξ όαβκάλαξ τού 
χωριού μου. Φαντάζεσθε λοιπόν δποία χαρά μέ κατείχε καθ’ 
ολην έκείνην τήν ήμέραν ένόσω άνελογιζόμην ότι τήν εσπί-
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ραν έκείνην έπρόκειτρ νά συναντήσω ικιίυην, νά συνομιλήσω 
μετ’ αύτής άφόβως νά τήν. σφίγξω 'είς τούς βραχίονάς μου 
καί νά ριφθώ ώς δαιμονιών εΐ; τον σάλον τών χορευτικών 
ζευγών.Ή ημέρα ολίγον κατ’ ολίγον κατέπιπτε καί έγώ έ- 
τοιμαζόμην νά έπιχειρήσω to αρκετά μακρόν ταξείδιον μέ
χρι τοΰ Πέρα οπού κατφκει ή εκλεκτή τής καρδίας μου· 
πρώτην φοράν έπί ζωής μου ίνθυμοΰμαι οτε κατηνάλωσα 
ώρας δλοκλήρους πρό τοΰ κατόπτρου μου, άλλάσσων λαιμο- 
δέτας χωρίς νά εύρίσκω έπί πολύ τόν άρέσκοντά μοι, υπο
κάμισα, χειρόκτια, διευθετών. τήν κόμην μου κατά χιλίους 
τρόπους, στρίβων τόν μύστακα . . . . ά έλησμόνησα δτι 
ουδέ ίχνος τοιούτου ειχον τότε, μέχρις ού ώς πλάγγών έξοι- 
δημένη καί μέμυρωμένη ε”λαβον τήν πρός τήν μεγάλην γέφυ
ραν άγουσαν,τήν συνενοΰσαν τήν Σταμπούλ μετά τού Πέρα. 
Σκότος ψηλαφητόν ήτο διακεχυμένον έπί τών στενών δδών 
τοϋ περικλεούς ποτέ Βυζαντίου, αΐ δδοί πλήρης βορβόρου πε- 
ριώριζον τυραννικώς τόν άκράτητόν μου ζήλον τοϋ νά φθάσω 
0σφ τό δυνατόν ταχύτερου, πολλάκις δέ έσταμάτων πρό μα
καρίως έξηπλωμένου έν μέση όδφ βρωμοσκύλου. Ιδού έγώ 
τέλος έπί τής εύρείας καί μεγαλοπρεπούς γέφυρας· όποιον μα
γευτικόν θέαμα εν τή άστροφεγγει εκείνη νυκτί παρουσίαζον 
τά ναυλοχοΰντα καθ' δλα σχεδόν τό μήκος τοϋ Κερατει'ου 
κόλπου διαφόρων ειδών ατμόπλοια, ιστιοφόρα, θωρηκτά, μέ 
τάς πεικιλοχρώμους άναλαμπάς τών φανών των δποία επι- 
βάλλουσα ηρεμία μετά τόν θόρυβον,τήν κίνησιν,τάς φωνάς· 
πού καί που μόνον ήκούοντο αί συρίκτραι τών σκοπών τών 
ατμόπλοιων ών δ μονότονος ήχος έπέτεινε τήν μυστηριώδη 
ήρεμίαν τής εσπέρας εκείνης. Έφθανον ήδη είς τό τέρμα 
της γεφύρας, δπότε μόνον είχον σκεφθή δτι δέν ήσαν αρκετά 
επαρκείς αί δδηγίαι άςμέ έοωσεν ήΚοραλλία,ούτως ώνομάζετο 
τό ίνδαλμά μου, πρός εΰρεσιν τοϋ ένδιαιτήματός της. Ο πυ
ρετός όστις μέ κατείχε καθ’ ήν στιγμήν μοί άνεκοίνου την 
πρωίαν τήν πρόσκλησίν της, ή χαρά έπί τή προσοοκίφ τής 
εύτυχίας τής εσπέρας εκείνης,ή επιθυμία τοϋ νά ακούω αυτήν 
πάντοτε δμιλοϋσαν, μέέκαμαν νά λησμονήσω τά πάντα και 
ούδέ τό οικογενειακόν της όνομα ΐφρόντισα νά μάθω· άπλώς 
μόνον έγνώριζα τήν συνοικίαν ίν ή κατφκει, τό ΐοικόν της 
όνομα και ούδέν πλέον. ’Εννοείται ότι μέ τάς στοιχειώδεις 
αύτάς πληροφορίας δέν θά μοί ήτο ποσώς εΰκολον, ίν τή ά- 
-περάντφ έκείνη πόλει, έάν ή τύχη δέν θά έπήρχετο βοηθός, 
νά κατορθώσω τήν ευρεσιν τής οικίας της. Ήρχισα λοιπον 
•νά βαδίζω κατά τύχην άλλά μήπως έγνώριζα και τάς δδούς 
του Πέρα’ έβλεπον ομίλους φαιδρούς διασχίζοντας τάς δδους, 
ζεύγη μετημφιεσμένα, χαρωπά βαίνοντα πρός διασκέδασιν, 
-πελωρίους έρυθρούς φανούς κρεμαμένους πρό τής είσόοου τών 
διαφόρων θεάτρων καί λεσχών καί ών τά μαύρα γράμματα 
έξήγγελλον τούς χορούς, ήκουον τούς γαργαλιστικούς τόνους 
τής μουσικής,τά βήματα τών χορευτών,τάς φωνάς των, τούς 
γέλωτάς των, τήν φαιδρότητα αύτών, έγώ δέ ώς άλλος πε— 
ριπλανώμενος ’Ιουδαίος έβάδιζον διαρκώς εντός τού παχυτά- 

-του βορβόρου, πλήρης ιδρώτος μέ δλον τό επικρατούν ψύχος, 
κεκοπιακώς, ίστάμενος ποϋ καί που (να έρωτήσω καταστη
ματάρχην τινά ή νυκτοφύλακα καί προκαλών τόν γέλώτα 
διά τάς αφελείς μου έρωτήσεις. Ή απελπισία ήρχισε νά με 
καταλαμβάνη’ τό ώρολόγιον τής εκκλησίας τών Δυτικών έ- 
σήμαινε μεσονύκτιον,έγώ δέ ούδέν είχον κατορθώσει νά μάθω- 
ειχον γείνει έλιεινός έκ τοΰ βορβόρου,δ θυμός μέ ε’πνιγε κυρι- 
ολεκτικώς, ή ώρα συνεχώς έπροχώρει, έ’ως ού τέλεον άπελπι- 
σθείς άθυμος καί μέ τήν πικρίαν είς τήν'καρδίάν,έ’λαβον μηχα
νικώς τήν πρός τήν οικίαν μου άγουσαν. "Ιδού το πρώτον μου 
■ονειρον τής βραχείας χαράς πόσον ήλιθίως εξητμίσθη, πόσον 
άδόξω; έματαιώθη !....,

Έγώ.

ΕΛΕΓΕΙΩΝ 
εις τον γενναϊον ναντικδν τοϋ Bad» Ναυτικοϋ 

ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
τελευτήβαντ» έν ’Αμπελαχίοις τής Ζαλαμΐνος.

Τό κύμα δέν σέ τρόμαζε βόρεια τό άφρισμένο 
Καί τό τιμόνι πάντοτε στα. χέρια σου κρατούσες· 
Αγέρας τό πανάκι σου κινούσε τ’ ανοιγμένο 
Καί στα «Σελίνια» ολόχαρος τά ποθεινά γυρνοΰσες. - 
Θαλασσοποΰλι ήσουνα καί τοϋ στρατού καμάρι 
Κ’είχες καρδιά ατά στήθη σου μεγάλη τοϋ Κανάρη 1 
Τής ΣαλαμΤνος θάλασσα ή τόσο δοξασμένη 
Σέ είθε νά κρατής κουπί σ’ανδρειωμένα χέρια 
Ή αύρα σέ έκοίμιζε γλυκά ή μυρωμένη 
Κι’ απάνω λάμπανε δειλά άγνώριστα αστέρια I . ..

Τά πυροβόλα βροντερά ακόυσες νά χτυπούνε 
Καί τήν γλυκερά σημαία μας άλλου νά χαιρετούνε 
Σέ ξένη θάλασσα, μακρυά, σε χώρα ζηλεμμένη 
— Κ' εκείνη έκαμάρωνε στη θάλασσα γυρμένη I . . — 
Αι 1 τώρα πέρασαν αυτά τά δοξασμένα χρόνια 
Καί είδες λΰπαις, σύ, πολλαις καί πόνους καί φαρμάκια· 
Καμμιά φορά τής άνοιξις δέν ψάλλουνε τ’ άηδόνια 
Καί στό γυαλό ακίνητα στέκουνε τά ψαράκια. . . 
Έτσι καί σύ άπόστασες καί σύ καθώς εκείνα 
Στό πέλαγο δέν σ ’ έβλεπε τοϋ ήλιου ή άκτΐνα 
Σαν σ’έκλεισαν στ’ οχύρωμα, σέ άδοξα κανόνια... 
”Αχ ! πέρασαν τά παλαιά, ευτυχισμένα χρόνια I

Ε'.
Τό κΰμα δέν σέ έφαγε τής θάλασσας τό ξένο 
'Οπού κυλά καί χάνεται στά σκότη άφρισμένο... 
Μιά σφαίρα δέν σ’έτρύπησε τοΰ κανονιού μεγάλη 
Μόν’ ή άρρώστεια σκληρή έσήκωσέ τό χέρι 
Καί σ’ έκαμε καί εγυρες μέ πόνο τό κεφάλι· 
Άχ 1 τώρα σβύστηκε γχά σέ τής χαραυγής τ’Αστέρι I

Κλάψε τον χήρα έρημη, φτωχή, δυστυχισμένη, 
Και σεις μικρά παιδάκια του, ναί, κλάψτε τον στό μνήμα 
Γιατί μέ πόνο έφερε τήν κεφαλή γυρμένη 
Στοϋ βίου τσυ τό θλιβερό, αγριεμένο κύμα ! 
*Αχ I ορφανά του έρημα καί σύ γλυκειά τσυ χήρα 
Γιά σάς θά κλάψη σήμερα ή δύστηχή μου λύρα I

Πήγαινε, φίλε μου καλέ, στοϋ ούρανοϋ τό δώμα 
Μέ τό πικρό χαμόγελο, πού έφερες, στό στόμα 1 
’Από έκέΐ νά εύλογής θερμώς τά ορφανά σου 
Καί τή φτωχή γυναϊκά σου ποϋ κλαίει, κλαίει, κλαίει’ 
Ξύπνα καί ίδέ· άχ I δέν πονεΤ στό τάφο ή καρδιά σου ;... 
Πόσα παράπονα έκεΐ γυρμένη νά σοΰ λέη ; .....

Γ·-
Κύματα, σείς, ’περήφανα, γλαυκά τής ΣαλαμΤνος 
Σκορπίσατε φιλήματα καί δάκρυα στό μνήμα 
"Ας γίνη ένας άπό σας μυστηριώδης θρήνος 
Εις τόν γενναίο ναύτη μας, είς τό γενναίο θύμα I 
Σύ αύρα πού τόν κόμιζες στή βάρκα μυρωμένη 
Χύσε καί συ τόν στεναγμό στό τάφο πονερενη 
Καί σύ αηδόνι ψάλλε του θερμό τραγούδι ενα 
Σέ κυπαρίσσι πένθιμο, μέ στόνο καί μέ χάρι, 
Γιατ’ ήταν ναύτης ό νεκρός μέ οτήθ’ ανδρειωμένα 
Ποϋ ζήλεψε ό θάνατος καί ήλθε νά τόν πάρη....

Πήγαινε, φίλε στ’ούρανοϋ τό μυρωμένο δώμα
’Αδικημένε ναύτη μας, μοίρας κακής τό θύμα!
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Θενά θυμαοαι κάποτε καί άπ’ αυτό ακόμα 
ΈκεΤνο τά ανήμερο καί θολωμένο κΟμα.
Καί θά οτενάςης καί αύτοΰ γιά τά παληά οου χρόνια 
Καί θά οοϋ κάνουν συντροφιά (όυάκια καί αηδόνια· 
Άχ ! καί τά δύο βάλλουνε οτή γή τήν δυστυχία 
Σέ μουσικής μιά άρρητον, σέ πόνου αρμονία t .. ..

Δ'.·.
Στο μνήμα οου τό ήρεμο ένα κουπί ύψόνω 
Καί μέ τής θάλασσας άφρό γλυκά σέ σαάανόνω ! 
"Ενα κανόνι, σφαίρα μιά καί λύρα δακρυσμένη 
Νά σοΰ μιλή γλυκά, γλυκά, στό μάρμαρο γυρμένη· 
Τήν λύρα μου στό μνήμά σου κρεμάζω νά σοΰ λέη 
Γιά τδν πικρό σου τδ χαμό πως ή ψυχή σου κλαίει I

Κύμα γλαυκό κάθε πρωί νά κλαΤς τής ΣαλαμΤνος 
Νά κλαΤς τδν ναύτη σου νεκρό, τ’ άδικημένο θύμα 
Γιατ’ ή ίωή του οβύστηκε· άχ, πέθανε Έ κ ε Γ ν ο ς 
Πουχε ελπίδα στό κουπί καί τή χαρά στό κϋμα!

Έν Άθήναις τή 1ψ Ιανουάριου 1894.
’Αλέξανδρος Γ. Γιαχουμίδης.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
ΕΓΩ άρχην μου ίλαβον τήν θαυμασίαν φύσιν, 
χαί «ΐς την φύσιν εδρημαι παρ’ δσων χάμνουν χρίσιν. 
Άνευ ΕΜΟΥ θά εδρισχες εις 3λα ασχήμιαν, 
ήτις θά «οι ivlitvttv δλην τήν άηδίαν.
ΕΓΩ στολίζω τά φυτά, τα άνθη τούς ανθρώπους, 
σελήνην τε χαί ήλιον καθ’ δλους μου τούς τρόπους. 
ΕΓΩ ’χω γόητρον πολύ παντού δπου σταθώ, 
ώστε να σύρω βλέμματα καρδιάς νά χαταχτώ.

ΕΓΩ πολλούς ανύψωσα 
ΕΓΩ χαρδίας ήνωσα.

Ειδον σοφούς χαι ισχυρούς νά κλίνουν γόν’ εμπρός μου, 
ϊιδον δυνάστης χραταιούς νά θύουν ’στον βωμόν μου. 
Άλλα χαί τούς μικρούς αυτούς νομίζεις πώς παρεΐδα, 
Πόσ*  έξ αυτών δέν έπεσαν εις τήν έμήν παγίδα ; 
Κι’ αν δέν μέ ϊχης, μάταιον δσον χι’ μέ θέλησης, 
καί τί δεν θέ νά είιδες γιά νά μέ απόχτησης 1 

Άλλά μιάν χάριν σοΰ ζητώ 
’Ο^ι fi’ άλλο μόν’ γι’ αύτό

Ότι τουτέστι, δηλαδη, δλον'νά μέ άφΐσης, 
χι ’ είς δ,τι εχεις Ιερόν μή μ’ άποχεφαλίσης. 
Γιατ’ άν άκέφαλον μ’ έχφέρης 
νά σοΰ είπω δέν αργώ 
πώς άλλου μπορείς νά μ’ ιύρης 
Όχι πλέον ’στό ΕΓΩ. ·

  Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΕΤΤ ΤΗ ΒΙΟίωΕϊίΧΣΑΙΧΓΤΑ.

Έράνκηχα έκ διαφόρων συγγραμμάτων 
μετά «ίκόνων

ΥΠΟ ΤΟΥ κ.

Γ A- ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ
Τοιοΰτον τίτλον φέρει νέον εργον έσχάτως φιλοχάλως έχ- 

τυπωθέν έν Άθήναις ύπό τοϋ έν Όδησσφ έλληνος χαθηγη- 
τού χ. Κουντούρη, οΰτινος ή έλλειψις καθίστατο λίαν έπαι- 
«θητή παρ’ήμΐν, ίδίως ήδη, οτε.ό ηλεκτρισμός ποιεί μέγι
στα άλματα έν τή βιομηχανία. Τόέν λόγφ ίργον διαπραγμα
τεύεται περί ’Ηλεκτρικών μονάδων καί μέτρων, Στηλών, 
’Ηλεκτρικών μηχανών, Συσσωρευτών, 'Ηλεκτρικού φωτι
σμού, Μεταφοράς δυνάμεων διά τού ηλεκτρισμού, ’Ηλεκτρι
κών κινητήρων, Γαλβανοπλαστικής, Ήλεκτρομεταλλουργικής, 
Ήλεκτροβυρσοδεψικής κτλ. είναι δέ απαραίτητον είς πάντα 
βιομήχανον, επιστήμονα καί φιλοπρόοδον.

Πωλείται ίν τοϊς βιβλιοπωλειοες «Εστίας» καί «Α. 
Κωνσταντινίδου» ίν Άθήναις άντί φρ. β,ΚΟ.

ΑΘΗΝΑ
TO ΧΡΗΣΙΜΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΩΝΟΤΕΡΟΝ ΔΙΑ TAS 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΡΜΩΝ, ΤΟ ΜΟΝΟ» ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ 

ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΝ :

14
Φιγουρίνια
Σχέδια άόπμορρουχων 
Κεντήματα
Σχέδια εργόχειρων 
Όνοματόΰημα 
Συμπλέγματα 
Δαντέλλας

Πνευματικός άϋκήόεις 
Ποιήσεις
Διηγήματα
Ανέκδοτα

ΕΚΤΑΚΤΑ ΦΓΛΛΑ

Οίκιακήν μαγειρικήν 
Πρακτικός οδηγίας 
Αινίγματα

διδόμενα’δωρεάν είς τούς συνδρομητάς περιίχοντα τά μνη
μεία τής Ελληνικής Άρχαιότητος είς μέγα σχήμα· οίον, 
Thv Πύλην τοΰΆδριανοΰ, Τδ βηόεΧον.Τδν 
Παρθενώνα» Τήν Άκρόπολιν κτλ.
άτινα παριστώμενα είς κεντήματα τοίχου είναι τά ίλληνβ- 
πρεπεστατα κοσμήματα πάσης αιθούσης καί ή εύγενεστερα 
ίνασχόλησις τών φιλοκάλων Έλληνίδων, κεντώμενα ίπέ 
καμβά, ίταμίν ή ατλαζιού.

Η ΑΘΗΝΑ
εΓναο τό έχον βύρυτέραν διάδοβ·.ν ελληνικόν 

περιοδικόν έργοχείρων καί βυρρ-ών 
ΕΚΤΥΠΟΥΜΕΝΟΝ ΕΙΣ

ΒΟΟΟ-ΦΓΑΛΑ-ΚΟΟΟ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Εσωτερικού. ’Εξωτερικού. -

Έτησία . . . Δρ. 8.00 1 Έτησία . . . Φρ. 10.—
Εξαμηνιαία. . . » 4 1)2 | Εξαμηνιαία . . » 5 1(2

Συνδρομηταί έγγράφον.ται καί έν τφ γράφείφ ήμών.

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»

Κατόπιν βννεννοήσβεοδ μετά τοΰ κ. Μ. Busine, καλλι
τέχνου έν Παριβίοις,πάντες οί βυνδρομηταΐ τής Φύεΐεως. δύνανται ν’ άποκτήβωβι δωρεάν τήν εικόνα των χ s- 
χρ ωμ α τι βμ ένην έπί τοϊς δροις.01 κατά φύλλου άγόραβται τής Φύόεως δϊν έχουεεν 
άλλο νά πράξωσιν ί} νά βτείλώβι τήν έπί είκοβι φοράς δημοβιευ&ηβομένην διεύ&υνβιν τοΰ χ. Μ. Busing.01 βυνδρομηταΐ τδ έν τή αποδείξει τής έτηοίας πληρωμής τον Λ έτους ποοχεκολλημένον έπί τούτφ ΰτέλεχος.Σύν τη άποβτολή ταύτη δέον νά ουναποβτέλληται καί ή φωτογραφία τοΰ προσώπου, οΰτινος ζητείται ή κεχρβ»- ματιβμένη είκών, ώς καί τά έξοδα τής έπιϋτροφής τοΰ δέματος έκ Παριβίων, άνερχόμενα είς φ. χρ. 4,95.Λι’ έλαιογραφίας μεγάλου μεγέ&ους, πληροφορίαι δίδονται εις τά γραφεία της «Φύοεωςτ.

REVUE LA «NATURE» Ath6nes 
Bon N° 4.

Renseignements

Couleur des yeux . . 
» du teint . . .
» des cheveux ■
» du costume. .

M. Busine. M Avenue de Villiers Paris.

Έχ τοϋ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


