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Ο ι ΑΙΣΜΟΣ
Αί ήδη άς ζητήσω- 

μεν παρά τής Ιστορίας 
δλοκλήρου και παρά τής 
πείρας πάντων των αι
ώνων, όποιους μεν καρ
πούς παράγει δ χριστια
νισμός. όποιους δέ δ ό
λκιμος." Η, διάνα είπω 
γενικώτερον-, ας έξετά- 
σωμεν τι παρήγαγον, Αφ ’ 
ενός ή πίστις είς θεόν 
προσωπικού, και, Αφ' έ
τερον, ή πίστις είς θείν 
Ανύπαρκτον. Λεν είνε ά· 

νάγκη μάκρ&ς. ίρεύνης, 
διά νά βεβαιωθή τό ση- 
μαντικώτατον είνεργητι· 

κόν» τής πρώτης και το Αξιοδάκρυτον «παθητι
κόν» τήςδευτέρας. Πού τής Ιστορίας εϊνέ τι μέγα, 
ώράΐον, Αληθές, μή ίπιστηριζόμενον έμί την πί· 
στιν είς τόν θεόν, είς την Αθανασίαν, εις τήν &ν- 
ταπόδοοιν, εις τάς Αΐδίους τέλος Αρχάς, και είς 
κόσμον αιώνιον; Τό μέγιστον τούτο γεγονός Αρ
κεί ν' Αποδεικνύη πρός τούς μή έχοντας Ικανήν 
ευκαιρίαν μήτε Ικανήν διάνοιαν διά τήν μελέτην 
τής φιλοσοφικής Αξίας των δύο πίστεων, τήν Α
λήθειαν τής πρώτης και τό ψεύδος τής δευτέράς.

Πότε οΐ Λαοί έθηκαν ύπό τά ύλικά Αγαθά, 
υπό τήν Απόλαύσιν καί ύπ’ αύτό τό ίδιον συμ
φέρον των, τό Ανώτερον συμφέρον τής δικαιο
σύνης και τής Αρετής, του φόβου τον θεόν και 
τής Αθανασίας τής ψυχής; Πότε Απώλεσάν τό ά- 
καμπτονθάρρος των, τήν εύγενή Αρετήν των. 
καί τήν ήθικήν των ισχύν ; Πάτε ΰπετάγησαν και 
έξολοθρεύσθησαν υπό. λαών βαρβάρων, οίτινες 
ουδεμίαν είχον Αξίαν,—'Ότε Ακριβώς κατήντη- (*) 

(*) "Απόσπασμα «χ τοΰ έργου τοΰ F. Bettex. Ά- 

νάπλασις τοΰ 1904.

σαν ύλιοταί, — Είναι γεγονότα Αντίρρήτα, περι
φανή, εύγλωττα, τά όποια δλαι των υλιστών 
αί φράσεις δεν δύνανται νά Αναιρέσώσι.—Ποϊα 
κράτη ϊδρύσεν δ Αθεϊσμός;—Ποιας τέχνας, 
ποίας έπιοτήμας, ποίας Ιδέας έδωκενetc τήν Αν
θρωπότητα;—Πού είναι οί μεγάλοι άνδρες τον, 
οί Πατριάρχαι του, οί προφήται του. οι Από
στολοί τού, οί νομοθέται τον καίοί ήρωίς τον; 
Παρήγαγεν ένα καί μόνον άνδρα, οοτις Ιπέβαλε 
τήν πίστιν του επί αιώνας είς εκατομμύρια Αν
θρώπων ; Μάς έδωκεν ένα νομόθέτην, &ς τόν 
Σάλωνα και τόν Λυκούργον, — διά νά μή Αναφέ
ρω τόν Μωϋσή, υπό τόν οιδηρονν νόμον τοΰ ο
ποίον είς λαός κύπτει Από τριάκοντα καί πέντε 
"αιώνων; — "Η ποιητάς, ώς τόν "Ομηρον, τόν 
Βιργίλιον, τόν Δάντην, τόν Σαιξπήρον, τόν Κορ- 
νήλιον, τόν Ρακίναν, τόν Εκαΐτε;— Δύναται νά 
μάς έπιδείξη ένα καλλιτέχνην ώς τόν Μιχαηλάγ- 
γελον, γλύπτην και ζωγράφον Αμα και Αρχιτέ~ 
κτονα, τον όποίού πάλιν ποιήματά τινα είνε προ- 
σευχαι διάπυροι; ή ένα Λεονάρδον deVice), τόν 
ζωγράφον τοΰ Μυστικού Δείπνου; ~ Πώς λοιπόν 
δ υλιστής, καταβοαότι ή θρησκεία Αποκτηνώνει 
τόν άνθρωπον;

Τούναντίόν ή Απιστία είνε ή καταστρέφουοα καί 
φονεύουσα, Αλλ' ουδέποτε δημιουργήσασα, οικο- 
δομήσασα και διοπαιδαγωγήσασα.' Καί αΰτηπα
ρέρχεται, ένφ ή πίστις διαμένει.

Διότι ή υλιστική περί τοΰ σύμπαντος Αντίλήψις 
εινε εις Αντίφαστν προς δλον τοΰτο τό σύμπαν, 
πρός τά περί ήμάς γεγονότα, καί ήρός τήν έν 
ήμΐν ψυχήν- Ό άνθρωπος' βλέπει τόν κόσμον 
τούτον όλόκληρον μέ τάς δυνάμεις του, τάς μορ- 
φάς του τά φαινόμενά του, τά όντα του, συνω- 
θούμενονκαί σπεύδοντα δίκην μεγάλου δρμητικοΰ 
ποταμού, δστις ζητεί τόν ώκεανόν." Το παν Ιπεί- 
γεται πρός τέλος τι άγνωστον καί Ανυπέρθετον, 
πρός αιώνιόν τι, δπερ θά τό ίκανοποιήσή πλήρως 
καί όπου τέλος θ' Αναπαυθή. ΚαΙίντω μέσο) 
τοΰ κόσμου τούτου δ άνθρωπος δράται αίτιός 
σίτος ώθούμένϋς, άνευ Εκεχειρίας, μήτε Αναπαύ-
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eeco?, ΰπά δυνάμεων Αγνώστων. πρδς τδ φώς 
καί την Αλήθειαν. την δύναμιν καί την έλευθε- 
ρίαν, την ζωήν τέλος' καί, τδ συναισθάνεται έν 
τή καρδία του, ένθα είσίν al πηγαί της ζωής, οί 
σφοδροί έκεΐνοι πόθοι, οϊτινες δέν τδν Αφήνουσιν 
ούδ’ έπί ‘μίαν στιγμήν ήσυχον, δέν είνε μάταιοι 
και Ανωφελείς. Μη παραχθέντες έκ τοΰ μηδενός, 
δέν θά είσέλθωσιν είς τδ μηδέν.

Και όταν δ άνθρωπος μελετά την μεγάλην της 
Ανθρωπότητος Ιστορίαν, πάσας τας πράξεις της 
τάς σκέψεις της, παν δ,τι έγραψε καί ύπέοτη 
έπί της γής ταύτης, Αναγνωρίζει, δτι ή Ανθρω- 
πότης ήρύσθη τήν χαράν της, τήν δύναμίν της, 
τήν ζωήν της έκ τών αίαηάων Ιδεών τον ώραίου, 
τον Αληθούς καί τον Αγαθού, δτι πάντοτε αί 
ίδέαι αύται τήν καθωδήγησαν εις τήν πίστιν, 
είς ένα θεόν Ζώντα, οστις εινε αύτό τδ Ώραιον, 
τδ Αληθές, τδ Αγαθόν, καί δτι έν τή πίστει 
ταύτη μόνη εύρε τήν Ανάπαυσιν τής ψυχής της.

Άποχαιρετίζοντες τδν Υλισμόν όμολογοΰμεν, 
δτι μας εμπνέει περισσότερον οίκτον παρά Αγα
νάκτησήν. Ένθυμούμεθα Ακόμη τδν καιρόν, κατά 
τδν όποιον ήνοίγομεν μέ προσδοκίαν πλήρη έν- 
διαφέροντος τά έργα τών Αρχιτεκτόνων τον, νο - 
μίζοντες,δτι θά εύρίσκομεν έν αύτοϊς ναόν τινα 
—τού Βάαλ, εΐνε Αληθές, Αλλ’ έπί τέλους ναόν. 
’Εφρονούμεν, δτι θά είσηρχόμεθα είς έσωνάρ- 
θηκα μεγαλοπρεπή, δπου σταθεροί Αρχαί και 
συστηματοποιημένοι, βαστάζουσι θόλους παρα- 
τόλμως Αναπεπταμένους, δπου διά μεγάλων ποι- 
κιλοχρόων παραθύρων εισέρχονται κυματώδη τά 
φώτα τής επιστήμης καί τής προόδου, και έφαν- 
ταζόμεθα έν τφ κέντρφ τδν βωμόν τής Ανθρώ
πινης έπιστήμης, περιεστοιχισμένον Υπό Ιερέων 
σεβασμίων, ψαλλόντων ύμνον πολύφωνον πρδς 
τιμήν τής θεότητός των.— Άλλά πόσον ήπα- 
τώμεθα ! — Παντού βεβοιώσειι Αναπόδεικτοι, 
Αρνήσεις Αστήρικτοι, έμπαιγμοί Αντί επιχειρη
μάτων I Αντί συστήματος Υποθέσεις αυθαίρε
τοι: ό αιθήρ ό Ασυνείδητος καί πάνσοφος, ή 
αίωνιότης τής ύλης καί ή δλιγοχρόνιος έξέλιξις, 
δ νους ό έπιστήμων καί καταλήγων είς τδ μη
δέν, ή Αρνησις τής ψυχής έν τφ Ανθρώπφ καί 
ή παραδοχή της έν τφ Ατόμω τής ύλης, έτι δέ 
τδ οργανικόν μόριον τδ πεπροιχισμένον διά μνή
μης ! Καί έπι τού Αετώματος τοΰ Ανευ γενικού 
σχεδίου καί Αρμονίας κτιρίου τούτου Ανεγνώσα- 
μεν τά Αποφθέγματα δύο κορυφαίων υλιστών, 
έκ τών όποιων ό εις λέγει' «ουδεμία δοξασία 
έχει Αξίαν τινά·, ό δέ έτερος κραυγάζει «Αγνο- 
ουμεν καί Αγνοήσομεν! ούδέν ήξεύρομεν καί ού
δέν ποτέ θά μάθωμεν !»

Πρδ τού θεάματος τούτου Απομένει τις έκ
πληκτος διαλογιζόμενος, δτι χιλιάδες Ανθρώπων 
Ανεπτυγμένων καί πεπαιδευμένων ή νομιζόντων 
δτι άνε ίοιούτοι, παραδέχονται καί έγκωμιάζου- 
σιν, ώς έπιστημονικδν περί τού Παντός σύστημα, 

μίαν θεωρίαν, ήτις λαλοϋσα διαρκώς περί ύλης 
καί δυνάμεως, ώς τών μόνων Υπαρκτών, παρα
δέχεται Αμα. δτι ούδέν γινώσκει περί τού τί εΐνε 
ή ύλη αύτη καί ή δύναμις, και Αποκλίνει είς τδ 
νά τάς θεώρηση ώς Αφηρημένας έννοιας τού 
εγκεφάλου, δστις έπίσης δέν εΐνε παρά ύλη καί 
δύναμις, έπομένως και αυτός έννοια Αφηρημένη- 
μίαν φιλοσοφίαν, διά τήν όποίαν τδ Αληθές, τδ 
ώραιον καί το Αγαθόν δέν Υπάρχουσι' μίαν 
σοφίαν, ήτις δέν έξηγεί ούτε τό πνενμα, ούτε 
τήν ύλην, ούτε τήν ζωήν, ούτε τόν θάνατον, 
ούτε τήκ συνείδησιν, ούτε τήν θρησκείαν, ούτε 
τήν περί Θεού ιδέαν, ούτε τήν δημιουργίαν! Καί 
ένώπιον πάντων τούτων λέγει τις πρδς έαυτόν 
μετά θλίψεως' πρέπει ό Ανθρωπος. <5 Ασωτος 
ούτος υιός, νά έχη καταπέση καθ’ υπερβολήν, 
διά νά δύναται νά είσδέχηται μετά όρέξεως παρό
μοια κεράτια.

Ευτυχώς ή άνθρωπότης μέ τάς μεγάλος Αμά
δας, αϊτινες τήν συναποτελοΰσι, δεν ύπήρξέ ποτέ 
Υλιστική, και ό Υλισμός ούτε ήτό ποτέ, ούτε 
ποτέ θά γείνη πίστις παγκόσμιος. Διότι ό 'υλι
σμός εΐνε ή Αρνησις παντός δ,τι ένισχύει καί 
Υποστηρίζει τδν Ανθρωπον έν τή ζωή καί τφ 
θανάτφ, χωρίς νά τφ προσφέρη τι προς αντι
στάθμισμα ή μόνον σκότος και καπνόν- Και 
έντεύθεν, ώς βλέπομεν έν τή Ιστορία, Αναφαί
νεται Αείποτε ώς έκκρισις έποχής ή πολιτισμού 
νοσηρού καί διεφθαρμένου.

ό θεός φροντίζει, ίνα αί νόσοι παρέρ
χονται. "Οτε οΐ 'Ρωμαίοι, παχυνθέντες έκ τών 
λαφύρων τον κόσμου, κατήντησαν νά ίπευφη- 
μώσι τόν ήθοποιόν, οστις έν τφ Αμφιθεάτρφ 
Ανέκραζε «μηδέν μετά τδν θάνατόν.1 Καί αύτδς 
ό θάνατος μηδέν I», δέν έβράδυναν οΐ βάρβαροι 
νά έπέλθωσιν, ώς καί ό Αλαζών Γενσερϊχος, 
οστις, έπί τή ίρωτήσει τοϋ πλοηγού του. «ΑΥ· 
θέντα, πόΰ θέλεις νά σε όδηγήσω;» απεκρίθη' 
«Πρός τόν λαόν, έναντίον τοΰ όποιου ό θεός 
εΐνε παροργισμένο:».— Καί οτε ή Γαλλία, ύπό 
τόν Λουδοβίκον ΙΕ', Απεμακρύνετο τοΰ θεού, 
,ήδη έγεννώντο τιμωροί αιμοχαρείς ό Δαντών, 
ό 'Ροβεσπιέρος καί ό Μαράτος. "Οτε δέ ή άθεος 
Αφροσύνη τούτων προέβη μέχρι τής καθαιρέ- 
σεως (!) τον Ύπζρτάτου “Ονιος, ή Γαλλία, 
καλπάζουσα πρός τό βάράθρον, έπεστράφη Aya - 
βλέψασα, καί Ανεγνώρισεν δτι ό κόσμος δέν πε,- 
ριοτρέφειαι Ανευ τοΰ θεού, ό δέ Σατωβριάν- 
δος μάς έδωκε τότε τό Πνεΰμα τού Χριστια- 
νισμού, καί τάς Αρμονίας του δ Λαμαρτϊνος,
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Έργον .ιστορικού έπιτελοΰντες θ’ άναψέ- 

ρωρεν ωδε χάριν τών μή γνωριζόντων τά 
των γάρων τής αειπάρθενου Μαρίας, λεπτό · 
μερείας τινας τοϋ πρωτοφανούς έν τή γί) γε
γονότος τούτου, ακατανόητου τοϊς κοινοΐς 
πνεΰμασι καί θά θέσωμεν τάς διαφόρους μέ
χρι τοϋδε έξενεχθείσας γνώμας, εικασίας, ερ
μηνείας καί πεποιθήσεις, οσον μάς έπιτρέ- 
πεται σαψέστερον καί όσον δυνάμεθα εύλή- 
πτότερον, άκολονθουντες το σύστημα έμάοι- 
θών τής άληθείας ερευνητών. *

* Joseph Groyat «'Η Παρθένος Μαρία κατά τας 
δοξασίας Ανατολικών καί Δυτικών».

Δύο τινά μετά πεποιθήσεως παρεδέχθησαν 
οί'παντός δόγματος χριστιανοί: τόν γάμον 
καί τήν παρθενίαν τής θεομήτορος· δύο τινά 
τόσον αντίστροφα και όμως συναφή πρός τήν 
θείαν άποστολήν τής Παρθένου μητρός. Οΰδ ’ 
αυτοί δέ οί αιρετικοί έτόλμησάν ποτέ νά θί· 
όωσιν τήν είς ταϋτα γενικήν πίστιν,

‘Η σχέσις τών συύύγων είνε πάντοτε σχέ- 
σις όμοια- άν δ ’ ή Παρθένος καί ό ’Ιωσήφ 
έψησαν βίο.ν αγγέλων, τοΰτο έγένετο. διότι 
άμφότεροι έπόθουν νά τηρήσουν απόλυτον 
αγνότητα και άμφότεροι πρός ενα καί τόν 
αύτόν άπέβλεψαν σκοπόν.· Ή παράδοσις άλ
λως τε λέγει, ότι ή Μαρία, πριν έέέλθη τοΰ 
Ναόϋ, αφιέρωσε τω Θεώ τήν παρ&εν'ιαν αΰ 
τής, τούτο δέ πιστουται άλλως καί έκ τής 
άπαντήσεως, ήν δίδει τώ Άρχαγγέλ'ω κατό
πιν : «Άνδρα ού γιγνωσκω» !

• Είναι φυσικόν λοιπόν νά πιστεύσωμεν, οτι 
έν τώ ’Ιωσήφ εύρέθη ό σύζυγος, ό τηρητής 
της ύποσχέσεως τής Παρθένου καί ·ό ευτυ
χής άμα άνήρ, ό ευρών σύντροφον τοϋ βίου 
του, τάς αύτάς έχουσαν σκέψεις καί ύπό τού 
ίδιου έμφορουμένήν ιδεώδους καί ένεκαινισεν 
ούτω μετ’ αύτής τό σύστημα τού β(ου τό 
άκατάληπτον, διότι εινε ύπερόχως υψηλόν, 
τό σύστημα τής εγγάμου παρθενίας., .Κα
τόπιν τούτων ή άνθρωπότης έσχε καί άλλα 
όμοια παραδείγματα, διότι ή ύψίστη τούτων 
άγνότης εΰρήκε πολλαχοΰ μιμητάς καί διότι 
«τά αδύνατα παρ’ άνθρώποις, είσίν εφικτά 
όταν Θεός βοηθή».

Καί ή σάρέ δέν είναι αδύνατόν νά ύπο- 
στή έέιδανίκευσιν τή έπιόολή τού πνεύματος 
και τή ύπερισχύσει τοϋ ηθικού είς τό σωμα
τικόν άτομον;

Άλλά, διατί άρα, έρωτά ό άγιος Ιε
ρώνυμός, ό Θεός ήθέλησεν, όπως ό Ιη
σούς γεννηθή ούχί έξ απλής παρθένου, άλλ’

έό άληθοΰσ συζύγου ; Πρώτη .αιτία είναι, ότι.. 
έδει νά έέακριβοϋται ή καταγωγή τής Μα- , 
ρίας διά τής γενεολογίας τοϋ Ιωσήφ· διότι 
οί Ιουδαίοι δέν έτήρουν έγγραφον πίνακα 
καταγωγής διά τάς γυναίκας.

Ό δέ άγιος Βερνάρδος προσθέτει : *Ητο  
άναγκαϊον νά προστατευθή ή τιμή καί ή i- 
γνότης τής Μαρίας καί νά έμποδισθώσιν οί 
Ιουδαίοι νά πρόπηλακισωσι καί νά λιθσβό- 
λίσωσιν αυτήν, ώς μοιχαλίδα, έπικαλύπτου- 
σαν ούτω τήν θαυματογενή της μητρότητα ' 
ύπό τήν τυπικήν καλύπτραν ενός νομίμου, 
γάμου. "'

Έδει άλλως .τε ή Παρθένος, μόνη πλέον 
καί ορφανή έν τώ κόσμω, νά έχη £να προσ· ’ 
τάτην και άντιλήπτορα, κατά τε τήν είς Αι· . 
γυπτον φυγήν και κατά.τόν έν Ναίαρέτ πο-ή 
λύμοχθον βίον.

Τέταρτον δέ λόγον τής άνάγκης τονγά-- 
μου της, προστίθησιν ό μάρτυς ’Ιγνάτιος:

«Έπρεπε» λέ,ει, «ν ’ άποκάλυφθή είς τόν 
διάβολον ή άέία τής θείας κυήσεως· τόΰθ' 
οπερ καί όντως συνέβη· διότι ό Σατανάς, 
κρίνων συμφώνως πρός τ.ούς κανόνας τής ■ 
φύσεως, έν τή γεννήσει έκείνη, εΐδεν απλώς'. 
τί; κοινόν έργον μιάς γυναικός καί όχι τόν 
θαυματογενή καρπόν μιάς'παρθένου».

Μή πρό τών πρωτοπλάστων, έ Θεός οέν 
είχεν είπει πρός τον όφιν, οτι τής γυναικός 
ό γόνος θά τώ συντρίψη μίαν ήμέραν τήν 
κεφαλήν;

* * 
¥ ¥

Τών άρραβώνων έν. τούτοις άπαξ άποφα- 
σισθέντων, έδει, κατά τήν κράτόΰσαν παρ’ 
έβραίοις συνήθειαν, νά παρέλθη χρόνος τις 
μέχρι τής τελέσεως τού γάμου. Όπως δ’ 
άλλως τε συμβαίνει, καί παρ ’ ήμΐν ,οί μελλό
νυμφοι έ£ων έν τώ μεταξύ μακράν άλλήλων. 
Τό μεσάξον δέ τούτο διάστημα κατηναλί- 
σκετο είς προσευχάς, εις νηστείαν καί προ- 
παρασκευήν άμωμο.ν διά τό μέγα τής διά τοϋ 
γάμου ένωσεως μυστήριον.

’Επίκαιρον θεωροϋμεν ένταύθα νά γνωρί- 
σωμεν τίνι τρόπω έτελοϋντο αί τοιαϋται ΐε- 
ροτελεστίαι παρ’ Ίουδαίοις.

Τήν πρωίαν ή νύ^φη έστολίζετο πλου- 
σίως άπό τάς στενωτερας της φιλάς καί έ - 
λάμβανε θέσιν ύπό τινα παστάδα πρός τούτο 
στηνομένην,ενθα προσήρχετο κατόπιν ό νυμ
φίος φέρων στέφανον επί τής κεφαλής καί 
συνοδευόμενος άπό τούς στενωτέρους του 
φίλους.

Πλησιάζων ήδη τήν μελλόνυμφόν του τή 
έθετε δακτύλιον εις τήν χεΐρα, είς δέ τότε 
ραββΐνος ή ό άρχηγός τής συναγωγής ή’ καί 
εΐς έκ τών πλησιερτέρων συγγενών έλάμβανε 
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τήν δεξιάν χεΤρβ τής νύμφης και θετών αύ
τήν εντός τής τοΰ νυμφίου, έλεγεν:

— Έστω μεθ ’ υμών ό Θεάς τοΰ ’Αβραάμ 
και έ Θεός τοΰ ’Ισαάκ και β Θεός τοΰ ’Ια
κώβ καί άς ένωση ύμδς είς γάμον καί άς 
άποδώση ύμΐν τά ελέη του.

ΕΤτα προσέ^ερον οίνον είς άμφοτέρους· 
έτίθενγο δέ και έλύοντο αινίγματα καί συνε- 
τρίβοντο σκεύη τινά πρδς ένδειξιν χαράς 
ίσως, πιθανότατα όμως καί προς ύπόμνησιν 
κατά.τήν στιγμήν εκείνην τής ευτυχίας, τοΰ 
εύθραυστου των πραγμάτων τοΰ κόσμου τού- 
του.Τήν έσπέραν ή νύ^ιφη περιβεβλημένη μα
κράν λευκήν έσθήτα, ωοηγεΐτο είς τόν οίκον 
τοΰ νυμφίου· δέκα νεάνιδες ήκολούθουν αύτι^ν 
καί έτεροι δέκα νεανίαι τόν σύζυγον άμφο- 
τεροι δε έφερον δάδας είς τάς χεΤρας.

Φθάνοντες είς τήν θύραν τής οικίας έψαλ- 
λον έπιθαλάμιον, όπερ συνήθως ήν χαρ|ΐό- 
συνον ασμα, καί εύχαριστία προς τόν θεόν· 
καί οί σύζυγοι δέ έψαλλον φαιδρά τινα άσμα
τα συνοδία μουσικής καί χοροΰ-ETc παράνυμ- 
φος, ή φίλος τοΰ συζύγου,προϊστάμενος τής 
εορτής είχε τήν φροντίδα της όσον τό δυνα
τόν μεγαλοπρεπέστερος αύτής τελέσεως.

Ή μνηστεία τής Θεοτόκου κατά τήν πα- 
ραδεδεγμένην έν τή ήμετέρα εκκλησία παρά 
οοσιν, έγένετοέκ κοινής τών ιερέων τοϋ Να- 
οΰ .βουλήσεως καί άποφάσεως, τέσσαρας ήδη 
μήνας πριν ή έέέλθη τοϋ Ναοϋ. Είς τών ίε- 
ρέωνδετήν έκφρασθεϊσαν βούλησιν φαίνεται 
ύποχωρήσασα ήΜαριάμ καί πεισθεϊσα νά πα
ραιτηθώ τής πρώτης της περί άγαμίας σκέψεως 
γνωρίσασα δ’ άλλως τε καί ποιον έμελλε νά 
μνηστευθή και ύπό nolouc κανόναν όφετης 
καί ασπίλου άγνότητος έπρόκειτο νά ζήση.

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΩΔΗ

Ό άχοι5ραστος ό χρόνος 
"Οταν.πλέον μλ μαράνει 
Κ*  ή ψυχή μον μαραμένη 
Εις τήν λύπη σνντριβέι- 
"Οταν πλέον ή καρδιά μον 
Άπ’ τδν έρωτα γνρμένη, 
Mi πάλμονς σαβανωμένη 
Είς τδν τάφον καταβη.

“Ελα! κι’ ένα δάκρν χύσε 
ΕΙς του ποιητον τδ μνήμα,. .. 
ΕαΙ ή λύρα τον Φνμήσον! 
"Οτι σ' έστεφε μ’ άν&ονς. 
Σν γονατιστός ’στο χώμα 
Γράψε με τά δακρνά σον, 
Ποιητή μον εϊνε κρίμα 
Ν&χης συντροφιά. νεκρούς .. .

Χθ<ρί« Κ. ΟίκονομΙδβυ

ΤΟ ΠΟΑΗΑΛΤΟΚ ΥΠΟ ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΕΠΟΨΙΝ
Τρία κυρίως προβάλλει τις τήν υγιεινήν προ

βλήματα προς λόσιν ή ποδηλασία,
Ιον, Πώς επιδρά έπί τοΰ ανθρωπίνου οργανισμού 

ή μ-τρία χρήσις τοΰ .. ποδήλατου, είτε περί υγι

ούς πρόκειται, είτε καί περί άρρωστου, καί ιδίως 

περί τών έκν=νευρισμένων έκ τοΰ χαθιστικοΰ βίου 

ή της διηνεκούς έν κλειστώ χώρω εργασίας, 2ον/ 

’Ωφελεί ή βλάπει τάς γυναίκας ή ποδηλασία, και 

δον, Ποιας βλάβας τής δγιείας καί ποιας παθήσεις 

δΰναται νά έπιφέρη κατάχρησις τής διά τοΰ βσιδη- 

ροΰ ίππου» ιππασίας. Βλέπετε, οτι λέγωκατάχρη- 

σιν μόνον, διότι ή έν λογικφ μιτρφ ποδηλασία ού· 

δένα ποτέ έβλαψε.
Διά ν’ άντιληφθώμεν όμως ποίας εύεργετικάς με- 

τοβολάς προκαλεϊ έπ'ι τοΰ οργανισμού ή ποδηλασία, 

πρέπει να έξετάσωμεν όποια φαινσμεεα συμβαίνου- 

σιν είς τούς αρχαρίους ιδίως.
Αί πρώται στροφαϊ του τροχού, μάλιστα επί α

νωμάλου κάπως οδοΰ, εΐνε κουραστικώταται. Μετ’ 

όλίγην ώραν ό άπειρος ποδηλάτης γίνεται κάθι

δρος. "Όταν ιδίως ήνε καί πως ευτραφής καί δέν 

έχη συνειθίσιι μέ μακρας πεζοπορείας ή τό κολύμ- 

βημα κτλ. ή έφίδρωσις εινε πάρα πολλή. 

Προσπαθών δ ’ έξ άλλου να κράτηση τήν ασταθή 

έτι ισορροπίαν του, καταναλίσ/.ιι μέγα ποιόν ένερ- 

γείας, όπως κινητά στρόφαλα,ίν άλλοις λόγοις ερ

γάζεται όπερμέτρως.
Μία τοιαύτη έφίδρωσις ε.νι υγιεινότατη, αλλ’ύπό 

δύο ορούς: ήτοι νά μή παραιαθή πέραν τοΰ δέοντος, 

καί να έπιστρέψη τις μετά τήν άσκησιν αμέσως ο’- 

καδ» καί ν’ άλλάξη ενδύματα. Έάν μάλιστακάμγ, 

τότε καί μίαν πλύσιν όλου τοΰ σώματος μέ χλιαρόν 

ύδωρ καί σπόγγον ή είσίλθη έντός λουτήρος μέ χλ - 

αρόν ύδωρ, ανακουφίζεται αμέσως από παν αίσθημα 

κοπώσεως.
Τό δεύτιρον φαινόμενον, βπερπαράγει ή άσκησις 

αύτη, εινε ή δλως ΐδιάζουσα δρασιηριότης καί έπι- 
τάχυνσις τής αναπνοής, τοΰτο δέ διότι ή ύπερβάλ- 

λουσα εκείνη μυϊκή εργασία τοΰ σώματος προάγει 

γενναιοτέρας τάς όργανικάς καύσεις, τό δέ έξ αύτών 

άπομένον περισσόν ανθρακικόν όξύ εΐνε άνάγκη νά 

έκφύγη 8λον άπό τών πνευμόνων. Μετ’ ολίγων μά

λιστα χιλιομέτρων πορείαν, είς τούς μή έξφκειω- 

μένους πρός τήν αναπνευστικήν αύτήν δυσχέρειαν, 

φθάν:ι τό πράγμα μέχρι πνευστιάσιως.όποτε, τό δή 

λεγόμενον, κόπτεται ή αναπνοή. Εννοείται, 8τι ό 

εντριβής περί τήν ποδηλασίαν δέν πνευστιά τόσον 

ευκόλως καί ταχέως, διότι δεν κουράζει έν πρώτοις 

τόσον τούς μΰς του είς συγκ,.ά.ησιν τής ισορροπίας 

καί διότι γνωρίζει πώς νά άναπνέη επί τοΰ ποδη

λάτου.

Τό μυστικόν λοιπόν αύτό τής εντέχνου αναπνοής 

ε’νε νά εΐσπνεύοτ} ζις Αά της ρινδς (κρατών κλε:- 

σιόν τό στόμα), να έκπνέη <fi όια τον στόματος, 
άνοίγων αύτό. Προς διευκόλυναν μάλιστα τής ρι

νικής εισπνοής έπενόησαν καί ένα διαστολέα τών 

μυκτήρων, όστις, προσαρμόζεται εις τήν ρίνα και τήν

{·) Έκ τη« ιΎγιεΙαε» 

κρατείάνευρυσμένην’ εννοείται, 8τι δέν εινε καί πο

λύ εύβρεατον τήν 5ψ:ν τό πράγμα καί καλλίτερου 

νά λιίπη.

Ή άσκησις αυτή, ως έκ τής διηνεκούς συστολής 

είς ήν εμβάλλει σχεδόν όλους τούς μυς τοΰ σώματος 

καί ιδίως τών κάτω άκρων, αναπτύσσει έπαισθητώς 

τό μυϊκόν ούοτημα καί επομένως καθιστά εύρωστου 

τό σώμα. Καί ναι μέν οί μυες τών σκελών ιδίως α

ναπτύσσονται π«ρισσότερον, αλλ ή ανάπτυξις γί

νεται καταφανής έπ’σης καί είς τούς θωρακικούς μΰς 

χαί τούς μΰς τών άνω άκρων.

Όπως όλοι οί μύ=<, οΰτω καί ό καρδιακός μΰς 

εργάζεται γενναιότερου κατά τήν ποδηλασίαν, διότι 

εινε άνάγκη νά έπ-.-ταχυνθή ή κυκλοφορία διά νά σα- 

ρώνν, ταχύτερου από τούς μυϊκους ιστούς τά προϊ

όντα τής καύσεως τό κυκλοφορικόν ρεύμα καί διά 

νά άναζωογονη συχνότερον τό αίμα διά τοΰ οξυγόνου 

είς τούς πνεύμονας. ’Εννοείται τώρα,ότι όταν ή ά- 

σκησις'αύτή προβαίνη μέχρι καταχρήσεως, ή φυσική 

ανάπτυξις τοΰ καρδιακού μυός δόναται νά προχω· 

ρήση μέχρι καρδιακής ύπερτροφίας ή άνευρυσμου, 

παθήσ<ως ήτις προσβάλλει μέν όλους σχεδόν τούς 

μανιώδεις ποδηλάτας, ουδέποτε όμως απειλεί τούς 

κάμνοντας μετρίαν χρήσιν τοΰ δικύκλου.

Είς τά παιδία ή ποδηλασία μόνον πέραν ώρισμέ" 

νης ηλικίας, του 12θυ ή 13ου έτους, επιτρέπεται 

καί πάλιν μή τά άφίνετε ποτέ να εξέρχωνται μόνα· 

Εις πολύ μακράν ήλικίαν δ πρόωρος ε’κεινος άγων, 

εκτός τών έλαττωματικών θέσεων τάς οποίας δυ' 

ναται νά δόση ;είς τόν σκελετόν, αλλά καί τήν καρ" 

δίαν ταυ παιδιού δύναται σοβαρότατα νά βλάψη· 

Πρέπει δέ τό ποδήλατον τοΰ παιδίου νά εΐνε έλα- 

φρόν, τέλειον καί ανάλογου πρδς τό ανάστημά του.

Οί γέροντες διά πολλούς λόγους, καλλόν εΐνε νά 

άρκώνται εις τούς πόδας τούς οποίους έχουν ακόμη. 

Μετά τά 50 ή 60 έτη, τις ή άνάγκη νά τρέχε, τις 

γρήγορα; Μήπως δέν βαίνει οπωςδήποτε μέ αρκε

τήν ταχύτητα πρός ιό τέρμα τοΰ επιγείου ταξειβίου; 

Ή έλαχίστη πτώσις άλλως τε εις τοίαυτήν ήλικίαν 

έπαπειλεϊ κάταγμα κανενός όστοδ, σοδαρώτατον καί 

σχεδόν αθεράπευτου. ’Εννοείται ότι υπάρχουν καί 

εξαιρέσεις τοϋ κανόνος τούτου, πολλοί δέ ήλικιω- 

μέυοι εινε ακμαιότεροι πολλών εφήβων’ αλλά δέν 

πρόκειται περί αυτών εδώ, άφοΰ είς τούς νικήτας 

αυτούς τοΰ χρόνου τα πάντα επιτρέπονται.

- ’Επιτρέπεται ή όχι τό ποδήλατον εις τάς γυ

ναίκας ; Τ« ζήτημα απησχόλησε πολύ περισσότερον 

τούς ύγιεινολόγους παρ' όσον έσκανδάλιζε κατ’ άρ- 

χάς τούς άγαν αυστηρούς ηθικολόγους. Καί οδτοι 

μέν φαίνεται, 8τι έπί τέλους έπείσθησαν νά μή εύ· 

ρίσκωσί τι τό άτοπου είς τήν έπ’ι δύο τροχών με-· 

τακίνηαιν τής γυναικείας άστασίας' έκεΐνοι όμως 

δέν έδωκαν ακόμη πλήρες συγχωροχάρτιον είς τήν 

χαλυβδίνην μηχανήν, ώς πρός τάς γυναίκας. Υ

πάρχουν οί ΰποστηρίζοντες, οτι ή διηνεκής εκείνη 

πιεσις τοΰ ποδηλατικού αέ^ιππΐον». ixt τών οστών 
τής λεκάνης συντελεί είς τήν στένωίΐν τοΰ ανοίγ

ματος αυτών καί εις τινας άλλας διαταραχάς τών 

απαλών μορίων και τής κυκλοφορίας τοϋ κάτω μέ

ρους τοΰ κορμοΰ, ανωμαλίας αίτινές ενδέχεται σύν 

τφ χρόνφ καί με τήν κατάχρησιν τοΰ ποδηλάτου 

νά ε’πηρεάσωσι τό γεννητικόν σύστημα καί τήν ευ- 

τοκίαν τής γυναικός. Υποθέτω ίτι υπερβολικός ό 

φόβος αυτός σήμερον μέ τά νεότερα ποδήλατα, τά 

τόσον καλώς κανονισμένα ώς πρός τάς διαστάσεις, 

τό βάρος καί τήν ελαστικότητα, καί έπι τών οποίων 

ή μαθοδσα ποδηλασίαν κάβηται αναπαυτικότατα 

και άνευ τής έλαχίστης οχληράς πιέσεως καί στε

νοχώριας. Ή έπικρατεστέρα δέ γνώμη εΐνε, ότι 

πασα γυνή υγιής δύναται μετά τό 18ον ή 20όν έ

τος νά έπιδοθή άφόδως εις τήν λίαν διαδεδομένην 

αύτήν άσκησιν. ’Αλλά, έν μέτρφ πάντοτε καί χω

ρίς τήν ελαχίσιην χατάχρησιν ταχύτητας ή χοπώ- 
σεως, διότι πολύ όλιγώτερον τών ανδρών αντέχουν 

αί γυναίκες είς τάς δρομαίας ποδηλασίας καί πολύ 

ευκολότερου βλάπτονται. Έξ εναντίας, απαγορεύ

εται αύστηρώς τό ποδήλατον είς πασαν κόρην ή γυ

ναίκα πάσχουσαν έξ όργανιτικής τίνος ανωμαλίας 

και ιδίως τών θωρακικών και κοιλιακών σπλάγχνων.

Ή μετρία τοιαύτη άσκησις προικίζει τήν γυναίκα 

με εύκαμψίαν καί εΰλυγισίαν τοΰ σώματος, μέ στε

ρεότητα καί χάριν κορμοστασιάς, μέ θάρρος τέλος 

καί πεποίθησιν έπί τάς ίδιας της δυνάμεις. Πασα μυ

ϊκή εργασία άλλως τε εΐνε και αποτελεσματικός πε

ρισπασμός άπό πλήθος νευροπαθητικών τάσεων, πρός 

τας δποίας κλίνουν αί άεργοι νεάνιδες τών πόλεων» 
τάσεων τάς οποίας ύποθάλπει ή άχαρις μέριμνα περί 

πολυτελείας καί ή άνάγνωσις νοσηρών προϊόντων έκ- 

φύλλου φιλολογίας. Είς τήν έποχήν αύτήν τών νευ

ρασθενείων καί νευρώσεων, καθαρός αήρ, άσκησις, 

μυϊκαί κινήσεις, φυσιολογική εργασία τοΰ δέρματος 

καί τών αναπνευστικών οργάνων, πράγματα ολα Λυ

τά εύκόλως πραγματοποιούμενα διά τής ποδηλασί

ας, ιδού ποϊα θά ωφελήσουν περισσότερον τήν ΰ- 

γιείαν παρ’ όλα τά βρωμιοΰχα καί τά άντισπασμό- 

δη φάρμακα του κόσμου. Δύο προφυλάξεις έν τού- 

τοις πρέπει νά λαμβάνωσιν αί ποδηλάτιδες: ν’ άπο- 

φεύγωσι τό ποδήλατον κατά τινας εύνοήτους περι

όδους, καί νά φορώσι ποδηλατικήν ενδυμασίαν καθ’ 

όλα σύμφωνον πρός τούς κανόνας τής ύγιεινής (ευ

ρύχωρα ενδύματα καί αποφυγή τοΰ στηθοδέβμου).

Έν γένει, τό ποδήλατον εινε, πλήν τής χρησι· 

μοτητός του ώς οργάνου ταχείας μεταφοράς, καί 

γυμναστικόν δργανον ωφελιμότατου, άρχει μόνον νά 

μή γίνηται κατάχρησις αύτοϋ. Είς τήνκατάχρησιν 

καί μόνην όφείλονται αί νοσηραί διαταραχαί, 8σας 

του κατηγόρησαν ανέκαθεν, διότι ή εν λογιχφ μ<- 

τρφ καί άνευ παραφόρου ταχύτητοςή άγώνος χρή- 

σις αύτοϋ, ού μόνον δέν βλάπτει τούς ύγιεΐς, αλλά 

καί κατα τινων νοσηρών ανωμαλιών τοΰ Οργανι

σμού παραγγίλεται ενίοτε ύπό πολλών ιατρών ώς 
«κυκλοθεραπεία» (πολυσαρκία, μορφαί τινές νευρα- 

σθενείας, λεμφατικά! κράσεις κλπ.)

Μή λησμονείτε μόνον, ότι προκειμένου νά ίπιτρέ- 

ψητε είς τόν υιόν ή τήν κόρην σας τήν άσκησιν 

ταύτην, καλώς θά έπράττετε έάν συνεβουλεύεσθε 

σοβαρώς τόν οικογενειακόν σας ιατρόν, δστις εν ανά

γκη καί νά έξετάση καλώς τόν δποψήφιον ποδηλάτην 

πριν ή άποφανθή περί τοΰ πρακτέου.
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Ο ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟΣ'ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Δέν είνε ρόνα τά πτηνά, έκ των έπ\ 
τής-γής πλασμάτων, τά έκπατρχζόμενα· 
Πρώτος ό άνθρωπος ίδωκε τό παράδειγμα 
καΛτοΰ.τον Ακολούθησαν πτερωτά κα\ μή.

Αίτια κυρία ς τοΰ έκπατρισμοΰ είνε δυο 
τινά. Πρώτον ή Ανεπάρκεια τής διατρο 
φήςείδους τινών ζώων, Εν τω γενεθλίω 
αύτών τόπω, Ανεπάρκεια προερχόμενη καί 
έκ τοΰ πολλαπλασιασμού αύτών και Εκ 
της έλαττώσεως των πρός διατροφήν μέ
σον καί δεύτερον αί ατμοσφαιρικοί μετα- 
δολαί. ·

' Προ πάντων Ενεκα τοΰ πρώτου αίτιου 
πολλά πτηνά άποδημοΰσιν είςώρισμένας. 
έποχάς, άντιστοιχοΰσας πρός τάς άτμο 
σφαιρικάς, ώς ειπομεν, μεταβολής. Καί 
όΰτω πολλά πτηνά, είνε, ούτως είπεΐν, 
άλήται, αληθώς περιπλανώμενα ζώα.

Ένεκα τοΐς συνήθειας των ταύτης πολ
λά πτηνά, ώς αί αγριοπερίστερα^ τής 
’Αμερικής, αναγκάζονται συνεχώς νάέκ· 
τοπίζωνται καθόσον έπιπίπτουσαι κατά 
πολυάριθμα σμήνη είς τινα τόπον, κατα 
τρώγουσι τά πάντα διά μιας καί οΰτω 
αναγκάζονται Ενεκα τής περαιτέρω δια
τροφής των νά μεταβώσι καί έρημόσωσι 
καί άλλον τόπον.

. Τό πώς δέ σχηματίζονται αί άγέλαι 
αΰται είνε άπλοΰστατον, διότι καί άν μι- 
κρός'άριθμός τούτων Αναγκασθή ε νεκα τής 
τεκνοποιήσεις νά μείνη Επ’ όλίγον εις 
ένα; τόπον, αύξάνεται ό αριθμός μετά τήν 
τεκνοίποίησιν, πολλάκις δέ τετραπλασιά
ζεται καί έκ τούτου απειλείται καί παν
τελής έλλέίφις τροφής.

Συναθροίζονται λοιπόν τότε είς απί
στευτου αριθμόν ίνα μεταβουν είς άλλον 
τόπον μακράν. Κατά τοΰί ύπολογισμούς 
δέ Αμερικανού φυσιοδίφου είς 21 λεπτά 
διήλθον. πρό αύ τοΰ ι, 115, ι δο,οοο Αγριο- 
περιστεραί ί

. Τά πτηνά λοιπόν, ειπομεν, Εκπατρί
ζονται πρός εΰρεσιν τόπου έπαρκοϋντος 
διά τήν τροφήν των. Ύπάρχονσιν όμως 
πρόσέτι καί πτηνά, Ατινα Εκπατρίζονται 
καί ένεκα τοΰ έπερχομένου χειμώνος.

όΰτώ βλέπομεν έν Έλλάδι τάς χελι
δόνας καλ τονί κυφέλους (πετροχελίδονα) 
έρχομένας τόν Μάρτιον.

ΙΙοΰ ήσαν, ποΰ πάλιν θά Απέλθωσιν 
άμα ό Σεπτέμβριος μάς φέρει τάςπρώτας 
βροχής. Θά·γνωρίζετε βεβαίως: δτι μετα- 
βαίνουσΊν είς τόπον θερμότερον, καθ’ ήν 
έποχήν ήμεΐς έχομεν φΰχος δηλαδή είς 

τήν Αίγυπτον έν Αρχή καί είτα ενδότερον 
τής’Αφρικής.
Έν γένει δέ ή ’Αφρική είνε τό καταφν- 
γιον τών πτηνών τής Εύρώπης.

“Αμα γίνη ή συγκομιδή τών καρπών 
αί ορτυγες Εγκαταλείπουν τούς αγρούς 
κατά τά μέσα τοΰ Αύγουστου Εν κατρώ 
νυκτός, διάτων φόβων τών άρπακτικών. 
.όρνέων μέ ταχύτητα δέ άξιόλογον., 6ο 
χιλιομέτρων καθ’ ώραν, διασχίζουν τό 
ύ έρ τήν μεσόγειον διάστημα.

Επανέρχονται δέ μόλις έννοήσωο'ιν δτι 
Λ χλόη τής χώρας ήμών δύναται νά τάς. 
κρυφή Από τά λαίμαργα βλέματα τών δι
ωκτών αύτών.

Τά Αποδημητικά ταΰτα πτηνά συνήθως . 
περιμένουσιν ήρεμον άνεμον Ελαφρώς αν
τίθετον, διότι ό ούριος άνεμος καί δή ό 
ορμητικός έμποδίζη τήν πτήσιν των καί 
πολλάκις τά κουράζει καί τά ρίττειχαμαί.

Πώς όμως γνωρίζουσι τό μέρος όπου 
πρέπει νά ύπάγωσιν άποδημοίντα; Ηνε 
όντως πολύ περίεργον πώς τά-πτηνά ί 
κανόν ύύούμενα, ϊστανται Επ’ όλίγον 
προσανατολίζονται καί είτα κατ ' εύθείαν 
διευθύνονται όπου πρέπει.

Τό σπουδαιότερον δμως είνε δτι έπι 
στρέφοντα Εκεί δθεν είχον Αναχωρήσει ή- 
ναγνωρίζουσι καί αύτήν τήν φωλεάν των.

ΑΛΗΘΕΙΑ!

-— Ή δύναμ*.;  κατ/.πραΰνει τον φόβον.
— Ουδέποτε ποίειθόρυβον άί τό-τίπότ’;
— Ό,τι οέν ήξεύρει τι; το γνωρίζει δ άλλος.
— Ή άνάγκή διδάσκει τον άνθρωπον.
— Ή τέχνη συμπληροϊ τήν φύσιν.
— "Οταν άπουσιάζη ό κύριο;, χορεύει ό υπη

ρέτη;. _ ·? :
— Οί κολακευτικοί λόγοι κολακεύουν πάντοτε
— Ό υπηρετών τό πλήθος υπηρετεί κακόν, 

κύριον.
— Ό σκεπτόμενο; υψηλά, δεν συλλογίζεται 

νά πέση. ·
— Άν αί εύχάί είσηκούοντο, οί βοσκοί θά 

ήσαν βασιλείς.
— Δύνασαι νά επαινήο τό βουνον αλλά'κάλ· 

λιον νά μένής εί; τήν πεδιάδα.
— Τά πάντα μή ζητής νά κάμη; εί; μίαν 

ημέραν.
— Γνώριζε ότι Α εχθρός σου. δεν κοιμάται.
•—'Ο Θεος ί βοηθεΐ τον έζυπνοΰντα πάντοτε

Η ΤΟΡΠΙΛΛΗ
Η τορπίλλη, ή οποία τόσον σπουδαίου μέρος 

διαδραματίζει εις τον έν τή Άπω ’Ανατολή ρωσο- 

ϊαπωνικόν πόλεμον, ε’νε κάτι άγνωστον βεβαίως εις 

πολλούς τών αναγνωστών ήμών. Μία γαλλική έφη- 

μερίς παρέχει πλήρη περιγραφήν τών καταστρε

πτικών τούτων μηχανημάτων.

Ή τορπίλλη είνε, ώς γνωστόν, δοχείον περιέχον 

ποσότητα τινα εκρηκτικών υλών καί διατεθειμένων 

ούτως, ώστε νά δύναται έκρηγνυμένη νά καταστρέφω 

εν ώρισμ.ένον έμπόδιον.

Είς δύο κατηγορίας δύνανται νά διαιρεθώσι τά 

διάφορα και ποικίλα είδη τών τορπιλλών. Είς τάς 

έκσφενδονιζομένας καί εις τάς βυθιζομένας. Αί 

πρώται αποτελούν τόν κύρων οπλισμόν καί τόν μό

νον λόγον ύπάρξεως τορπιλλοβόλων. Αί δεύτεροι 

χρησιμοποιούνται είς υπεράσπισιν στενών.

’Εξ δλων τών συστσματων τών εκσφενδονίζομε- 

νων τορπιλλών τα πολεμικά πλοία,δλου σχεδόν τού 

κόσμου μεταχειρίζονται ήδη τήν τορπίλλην Ούά'ι'τ- 

χιδ.'Εν Ήνωμέναιςδέ πολιτείαις τήν τορπίλην Χό- 

ουελ.

Ή τορπίλη Οΰάϊι-χιδ είνε έν μικρογραφία υπο

βρύχιον, εύτινος δλαι αί λεπτομέρειαι ε’νε κανονι

σμένα! μετά θαυμαστής άκρ-βείας, καθ ’ δτι τής τορ- 

πίλλης έκσφενδονισθ-ίσης καί βαινούσης πρός τόν 

σκοπόν αυτής, τά πάντα μέλλουσι νά συμβώσιν ώ- 

σει να τα ειχέ τις προίδη έκ τών προτερων, κα

τα τρόπον αυτόματον καί εΰφυα.

Πρός έκσφενδόνισιν τών τορπιλλών μεταχειρίζον

ται σωλήνας τορπιλλοβλητικούς οί'τινες κατ’ άχάς 

περτεΐχον πεπιεσμένου αέρα, τώρα δμως μεταχειρί

ζονται σωλήνας με πυρίτιδα συστήματος Kavj. 

Ένοεΐται, διι· τό ποσόν τής πυρίτιδα; ε’νε έλάχι- 

οτον, όσον αρκεί διά νά έκσφενδονισθή ή τορπίλλη.

Κατά τήν στιγμήν ακριβώς τούτην εις υδραυλι

κό; μηχανισμός θέτει είς κίνησιν τήν κινητήριαν 

μηχανήν, ή;ις εργάζεται διά πεπιεσμένου άέρος καί 

ή μηχανή περιστρέφει τότε τους δύο έλικας τής τορ

πίλης, ήτις πλέει διά μίσον τών ύδάτων.

Τοκαψύλιον οπερ μέλλει νά έπιφέρη τήν έκρη- 

ξιν του μηχανήματις κατά τήν σύγκρουσίν, ήτο έν 

αδρανεία,δπως αποφευχθή παν δυστύχημα κατά τούς 

χειρισμούς και μετά τήν έκσφενδόνησιν ακόμη, 

όταν ή τορπίλλη εύρ;σκεται εΐσέτι πλησίον που μέ

ρους έξ’ ου έξεσφ-νδονίσθη, έάν συνήντα κανένα 

σιήλον, ή καμμίαν άλυσυν ή οτι δήποτε άνθιστά- 

μένα αντικείμενα.

Ότ αν δμως άπομακρυνθή αρκετά ή τορπίλλη, 

τότε άρχεται ενεργών είς μηχανισμός, δστις θέτει 

εις επαφήν τό φυσίγγων τής έκπυρσύκροτήσεως τοΰ 

καψυλίου. Τό μηχάνημα έπιπίπτιΐ κατά τού στόχου 

καί έκρήγνυιαι παράγον τρομακτικά αποτελέσματα

Έάν δι*  οίονδήποτε λόγον άποτΰχη του σκοπού 

αυτής ή τορπίλλη, τότε τίθεται εις ενέργειαν έτερος 

θαυμάσιος μηχανισμός, οστις καταβυθίζει τάχιστα 

αύτήν διά νά μή άποτελή επικίνδυνα ναυάγια τοΰ 

μέρους εκείνου.

Καί εν δμως ελάττωμα αποδίδεται ςίς τήν τορ

πίλλην Οΰάϊτ-χιδ, δτι δέν διευθύνεται πάντοτε ακ

ριβώς πρός τόν στόχον, καταβάλλονται δε ήδη ένέρ- 

γειαι πρός τε) ειοποίησιν καί τής έλλείψεωςταύτης, 

είτε δια τού ά»ευ σύρματος τηλϊγράφόο, έιτε διά 

τοΰ μαγνητισμού, δί’ θδ ή τορπίλλη θά έλκεται υπό 

τού;μεταλλικού όγκου τών πλοίων. <

' Ή τορπίλλη αυιη ίπενοήθη κατα.τό. 1.864 υπό 

αυστριακού αξιωματικού, τοΰ όποιου 'τδ-,όνίμα έμει- 

νεν άγνωστον, κατόπιν δέ έξετελέσθη' ΰπ&ίτοΰ πλοι

άρχου Δίλούππις καί τοΰ Άγγλρυ μηχανικού Ρο

βέρτον Οΰάϊα-χιλδ, οστις διηύθυνε τότεί^ά ναυπη

γεία τής Φ.ούμης. ' .

Ο ναυτικό; κόσμος μετ’ έκπλήξεως'τήν ε’δεν 

έμφανιζομένην κατα τό 1868, δλαι δε αί Δυνάμεις 

έσπευσαν νά άγοράσωσι τό μυστικόν της.

Ή Γαλλία τό ήγόρασε άντί 200,000 φράγκων 

κατα τό 1872, ή Ρωσσία κατά τό 1876, ή δέ ’Ια

πωνία μ.όλις κατά τό 1895.

Αί τ-,ρπίλλαι Οΰάιτ Χιο διανύουσι 28 μέχρι 30 

μιλιών, ένεργουσι δέ είς ακτίνα 800 μέχρι 1.000 

μέτρων. “Εχουσ. μήκος 6 μέτρων καί 70, διάμετρον 

35 εκατοστών καί δοχιιον άέρος μέ πίεσιν 80 μέ- 

χρις 100 ατμοσφαιρών. Ή μηχανή των αναπτύσσει 

δύναμιν 48 μέχρι 50 ίππων καί στρέφει 1.100 φο

ρά; κατά δ·υτ·ρόλεπτον τούς έΆικας’. Το δλον βά

ρος των είνε 400 μέχρι 500 χιλιόγραμμων, ή δέ 

αξία των 8,500 φράγκων χρυσών.

"Οσον άφορα τάς βυθιζόμενος τορπίλλας, ύπο- 

διαιρούνται ούται είς αδρανείς καί.είς κινούμενος. 

’Αμφότ,ραι δέ ένεργοϋσιν ή διά συγκρούσε.ως επί 

τών πλοίων ή δι’ ηλεκτρικού ρεύματος, διαβιβαζό

μενου από τίνος μέλους οίουδήποτε.

Αί τορπίλλαι αυτοί έκπληροΰσι τόν προορισμόν 

τών υπονόμων πρός άμυναν τής εισόδου κόλπων, 

στομίων, ποταμών ή παντός σημείου,ένέχοντος στρα

τηγικήν σπουδαιότητα.

Τό σχήμα των δύναται νά ή οίονδήποτε. Έχουσι 

το πλεονέκτημα να τοποθετώνται ευκολότατα, εινε 

όμω; είςάκρον επικίνδυνοι.

Μάλλον περίπλοκος είνε ό μηχανισμός τών δι’ 

ηλεκτρισμού έκρηγ,υομένων τορπιλλών.

Δύναται δμως νά έξουδετερώση ταύτας ό εχθρός α- 
ποκόπτων διά μερικών γενναίων άνδρών τά σύρματοή 

έκσφενδονίζως κατ’αύτών μίαν τορπίλληνΟύάϊτ-Χιδ.

ΤΟ ΞΕΡΩ

Άχ 1 ναί, τό ίέρω, μούδωσεο 

στεφάνι άπό οάψνι 
πλεγμένο μέ αγκάθι.

Βλέπω πώε μ’έστεψάνωσες 

μ’ αύτά τά δυό σου χέρια 

μά τάνειωσα ξεφτέρια ι

Τό βλέπω πώε δέ μ’ ίνειωβες 

καί σύ νομίζεις μόνο 

πώς λυόνω γι’ άλλο πόνο.

Το ξέρω, ναί, πώς εύρηκες ..

τό τρυφερό σου ταίρι

Τ1 μέ κυττάς, ηύρα κι’,έγώ 

“Αχ ! καί γιά,.μ'ένά' ΤαΤρι . 
. .φαρμακερό μαχαίρι I . . ,· ;
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Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΦΦΦΦΤΕΧΝΗΦ'Φ^Φ

θετεκαί εϊκάνες έ«1 ύάλων.

Έκτος τών θετικών αντιτύπων, άτινα δυνάμενα νά 
έπιτύχωμεν έπι τών διαφόρων φωτογρ. πλακών, δυνά- 
μεθα πρδς τούτους νά ϊχωμεν τοιαϋτα και έπί ύα
λων, τάς όποιας θέτομεν ενώπιον φωτδς ή άναρτών- 
τες έπί τών παραθύρων, ή πρδ τών λαμπών. Αΐ τθι- 
αυται θετικαί πλάκες, κυρίως εινε χρήσιμοι διά τους 
Προβολείς, καί δια τα στερεοσκόπια.

Πρδς τούτο λοιπόν εισερχόμιθα έντδς τοϋ φωτογρα
φικού θαλάμου καί τοποθετούμε» έντδς του πιεστηρίου 
τήν αρνητικήν πλάκα καί έπ’αΰτής άλλην τινάαμε 
ταχείξιστον πλακα, εκ τών συνήθων, όπως ακριβώς 
θά εθετομεν τεμάχιον χάρτου. Ειτα κλείομε» τδ πιε- 
στήριον καί τδ έκθέτομεν ούχί εις τδφώς τής 
ήμέρας ή αεριόφωτος αλλά είς τδ φώς κηρίου 
καί εις άπόστασίν ένδς μέτρου, ή δέ εκθεσις δέν πρέ
πει να ύπερβή τά δύο δευτερόλεπτα. Κατόπιν κά· 
Sev τήν έμφάνισιν ακριβώς ώς καί είς τάς άρνη- 

; πλάκας. Είς τά ειδικά καταστήματα πωλοδνται 
πλάκες δλιγώτερον ευαίσθητοι τών συνήθων, ακριβώς 
διά τήν έργασίαν ταύτην, ύπδ τδ άνομα πλάκες 
θετικαί.

Διά τάς πλάκας ταύτας πνε έπάναγκες νά έπιστή- 
οωμεν πολύ περισσότερον τήν προσοχήν μας, δταν 
πρόκειται να ίδωμεν εις ποιον μέρος εύρίσκεται τδ 
ευαίσθητο» στρώμα, καθόσον εις τάς πλάκας ταύτας 
ή ζελατινώδης έπιφάνεια δμοιάζει πολύ πρδς τήν επι
φάνεια» τής ύαλου. Όπισθεν δέ τής πλακδς πρέπει 
νά θέσωμεν και τεμάχιον μαύρου χάρτου διά νά άπο- 
σοβήσωμεν τήν διάθλασιν τών ακτινών.

Έάν θέλη τις νά δώση είς τάς τοιαύτας θετικάς 
πλάκας έρυθρόν χρωματισμόν πρέπει νά έτοιμάση τάς 
έξής ένώσεις :

Eau ___
Oxalate neutre de po- 

tasse gr
Citrate de potasse » 
Bromure de potassium t

Α.
gr. 1000

gr. 100
> 12

B.
Eeu gr. 500
Sulfite de protoxyde de 

fer gr. 75
Acide cilrique · 2

Al διά τδ Χοντρόν τοΰτο προετοιμαζόμεναι δετικαί 
πλάκες πρέπει νά έκτίβενται είς τδ φώς κατά τί πε- 
ριοότ«ρον. Δηλαδή αί μέν συνήθεις πλάκες άπδ δύο έ
ως τρία δευτερόλεπτα πρδ ένδς κηρίου, α! δέ καλού
μενα! «ΟετικαΙ πλάκες» επειδή είναι όλιγώτερον ευ
αίσθητοι νά εκτίθενται εις τό φώς τής ήμέρας (είς 
σκιάν βεβαίως) άπδ 3—5 δευτερόλεπτα. Κατόπιν έμ- 
φανίζομεν τάς πλάκας λαμβάνοντες 50 κυβ. έκατ. έκ 
της ένώσεως Α καί 5 έκ τής Β.

"Αν βέλει τις νά επιτυχή χρωματισμόν μέλανα άς 
έτοιμάση:

Γ.
Eau g.. ;c;
Oxalate neutre de po- 

tasse ~ :*
Bromare de potassium 4

gr. 100

gr- 12

Δ.
Eau gr. 500

Sulfate de protoxjde de
fer gr. 75

Acide citrique^ · 2

ΑΙ «υυβήκαι διά τήν ϊκθισιν τών 
είχόνω» καί τδ φώς εινε δμιοιαι με 
τας προηγουμέ»ας. Πρός έμφά»ι«ι» 
λαμβάνομεν 44χυβ.έκατ. έκ τής έ- 
»ώσ«ως Γ καί Η «κ τής Δ.

Μετά την έμφάνισιν καί τδ ά»α- 
γκαΐον -πλύσιμο» έν τφ ϋδατι βΐτο- 
μεν τάς πλάκας έν τφ έξής διαλυ-

gl·.
«

1000
200

Eau
Hyposulfite de soude 
Alum pulveerise

ΣΗΜ. Τήν συνταγήν ταύτην έτοιμάίουεν ·θερ· 
μαίνοντες τδ 5δωρ καί μετά τήν ψύέιν διολίζοντες.

Εις τδ λουτρδν τοΰτο πρέπει νά μείνωσιν αί πλά
κες 2Θ λεπτά περίπου. Άν μείνωσιν δλιγώτερα θά 
λάβωσι χρώμα κίτρινον, πορτοκαλοειδές ή λιλά άνα- 
λόγως τοϋ διαλυτικοΰ λουτρού, δπερ μετεχειρίσθ-^μεν.

Τέλος πλύνομεν τάς πλάκας καί ξηραίνομεν ακρι
βώς καθώς καί τάς άρνητικάς τοιαύτας.

Άν τάς τοιαύτας πλάκας θέλωμεν να μεταχειρι- 
σθώμεν διά προβολέα (μαγεικήν λυχνίαν) πρέπει, 
ΐνα μή φθείρονται αί πλάκες, νά θέσωμεν έπι τοΰ 
μέρους τής πάστας λεπτήν ύαλον, όμοίαν τδ μέγεθος 
μέ τήτ δλην πλάκα. Ταύτας δέ άφοΰ έφαρμιόσωμε» 
περιπλαισιοΰμεν διά τεμαχίου μαύρης λινής λωρίδας 
ήνκολλώμεν γύρωθι είς τάς άκράς.
’Επίσης τάς αύτάς προφυλάξεις δέον νά λάβωμεν καί 
δταν πρόκειται νέ κρεμάσωμεν τάς πλάκας, ινα προ- 
φυλάξωμεν ταύτας έκ του κονιορτοΰ χαί τών ακαθαρ
σιών τών μυιών.

Αί έπι τών πλακών θετικαί εικόνες χρησιμεύουσιν 
έτι καί διά τήν στερεοσκοπίαν.

’Αντί δηλαδή φωτογραφιών επί χάρτου, μεταχειρι- 
ζόμεθα τοιαύτας πλάκας, αίτινες ενεκα τοΰ πλεονε
κτήματος αύτών, νά δεικνύωσι τά είκονιζόμενα τιθέ- 
μεναι πρδ τοΰ φωτός, έχουσι καί τδ προτέρημα, νά 
στερεοποιώσΐ πολύ καλείτερον τάς εικόνας. Πρδς τοΰτο 
‘μάλιστα ύπάρχουσιν έπίτηδες πλάκες, πωλούμεναι είς 
τά ειδικά καταστήματα, καθώς καί φωτογραφικοί 
διαφανείς χάρται δι’ ών δυνάμεθα ν’ άντιχατα- 
στήσωμεν τάς πλάκας. Άν δέ θέσωμε» καί διαφόρους 
επιτυχείς χρωματισμούς επ' αύτών, θά εχομεν τε- 
λειοτερας εικόνας δια τδ στερεοσκόπιο». Τοΰ λόγου 
δέ έλθόντος περί στερεοσκοπίου άς είπομεν ολίγα περί 
τούτου.

Τδ στερεοκόπιον διά δύο φακών πρισματικών, τιθε- 
μένων προ τών οφθαλμών εχει τήν ιδιότητα νά στε- ’ 
ρεοποιή την πρδ αύτοϋ τιθεμένην εικόνα, είς άπόστα- 
σιν ανάλογο» πρδς τούς οφθαλμούς τοΰ βλέποντος.

Λέ^οντεςδέ δτιστερεοποιή τήν εικόνα, έννοοϋ- 
μεν, οτι παριστάνει ταύτην είς τούς οφθαλμούς τοΰ 
βλέποντας έν τή φυσική αύτή< καταστάσει.

Εικόνας διά τδ στερεοσκοπίου πας τι δύναται νά 
κατασκευάσω, άρχει νά λάβη ώς ύπόδειγμα μίαν έκ 
τών πωλουμένων.

Δια τοΰ στερεοκοπίου προσέτι δύναται νά έξετάση 
τις καί τήν ποιότητα τής φωτογραφικής μηχανής του.

Διίτι αν δέν είναι καλός δ φακός καί ή στερεό- 
ποιησις δέν θά γίνη τελεία, πρδ πάντων δέ τά μαΰρα 
τής εΐκόνος δέν θά καθαρίζονται.

Τδ στερεόσκόπιον απαιτεί- κυρίως φωτογραφίας πσ- 
ριστώσας εικόνας μετά βάθους, διότι τότε μόνον φαί
νεται καλώς ή εϊκών ώς ζώσα.

/’Enetai συνέχεια)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

0 ΜΪΘ0Σ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ

Ή τής κορωνίδος τών πόλεων τής Ελλά
δος προστάτης ’Αθήνα, πλήν τής πολεμικής 
αύτής δεινότητος έκέκτητο και σπάνιάν τέ
χνην έν τή γυναικεία πρό παντός χειροτεχνία, 
Έργάνη άλλως τε έπονομαοθεΐσα.

Ή γλαυκόφθαλμος λοιπόν αύτη θεά έδί- 
δαξέ τήν άριστον αύτής τέχνην καί δεξιότητα 
περί τήν ύφαντικήν καί ποικιλτικήν, είς τήν 
τού έκ Λυδίας "Ι&μωνος κόρην, καλουμένην 
’Αράχνην, ήτις τόσην έπέδειξεν έπψέλεκίν, 
ύπομονήν, έπιμονήν καί δεξιότητα, ώστε κα
τόρθωσε νά γίνη περιβόητος καθ’ ολην τήν 
χώραν αύτής.

Καί αύται ετι αί νύμφαι, περιφρονοϋσαι 
τούς ανθηρούς τοΰ Τμύλου αμπελώνας,έσπευ · 
δον παρά τήν περίφημον ύφαντουργόν,καθώς 
καί αί Πακτωλΐδες, αϊτινες μακράν τών άρ- 
γυροήχων ναμάτων, ήρχοντο παρά τή λυδία 
κόρη, θαυμάξουσαι τήν θαυμασίαν λεπτότητα 
καί την ώραιότητα τών ποικιλτικών έργων 
τής μαθήτριας τής ’Αθήνας Άλλ’ ή άλαςω- 
νεία διά τής κουψότητος κατέκτησε τήν καλ- 
λιτέχνιδα κόρην, ήτις έκ τοΰ τόσου θαυμα
σμού τών βροτών έπαρθεϊσα, ήρξατο διαδί- 
δουσα,οτι τήν τέχνην της εΐχεν όρμέμφυτον, 
οτι ούδέποτε ή Αθηνά ύπήρςε διδάσκαλος αύ
τής καί διακύρυττεν, ίτι ούδεμία άλλη χειρ 
θνητή ή αθάνατος ήδύνατο πρός ταύτην νά 
συναγωνισθή,έντέλει δέ προυκάλεσε καί αύτήν 
τήν θεάν τής Σοφίας ν' άποδεχθή τόν μετ’αυ
τής συναγωνισμόν. Ή γλαυκόφθαλμος θεά κατ ’ 
άρχάςήθέλησε διά πλαγίου μέσου νά ψέρη τήν 
άλαξώνα Αράχνην είς τήν μετάνοιαν. Γϊερι- 
εόλήθη λοιπόν τήν μορφήν λευκοτρίχου καί 
έρυτιδωμένης γραίας καί παρουσιασθεΐσα έν 
τώ οίκω τής πεψημισμένης ύφαντρίας, εύρεν 
αύτήν υφαίνουσαν έν τώ μέσω τών νυμφών 
καί διά τής τρεμούσης φωνής της εΤπε:

—ΤΩ 1 καλή μου κόρη, άκουσον, άν θέλης, 
καί έμέ τήν γραίαν. Οί διαρρεύσαντες χρόνοι 
πολλά μ’ έδίοαξαν· άκουσόν με λοιπόν καί μή 
ζητής οιά τής άλαζωνείας σου νά κρατής α
κόμη έν οργή τήν θεάν.

Ή άψρων όμως ’Αράχνη άπεριακέπτως 
άπεκρίθη, θυμωθεΐσα.

—Γραία, περιττόν εΤνε νά μέ συ^ιόουλεύης 
τί πρέπει νά πράξω. Κράτησε δια τά ϊδικά 
σου τέκνα τάς συμβουλάς. Έγώ είμαι αρκε
τά ικανή διά νά σκέπτωμαι. ...

— Βλέπω, κόρη μου, ότι είς μάτην ό^ιιλώ. παντός, θνητή ήτο ή
Πρέπει νά γνωρίξης όμως, άτι οί θεοί δεν ά- 2.x..... - ι
γαπώσι τούς αλαζόνας. Πώς τολμάς νά πα
ραζάλης τήν τέχνην σου μέ τήν τής Θεάς;

— Έάννομίζη λοιπόν η Άθηνά,οτι μέύ-

περτερεΐ,πώς δέν δέχεται νά συναγωνισθώμεν;
— Ήλθεν ή Άθηνα, είπε διά φωνής ορ

γισμένης, ή ψευδής γραία, καί άποόαλοΰσα 
τήν ξένην μορφήν ύψώθ.η έν ολη της Τή θε
ϊκή μεγαλοπρεπεία.

Αί νύμφαι κατατρουαγμέναι πρασέόλεπον 
τήν θεάν, ένώ ή ’Αράχνη ουδόλως μετήλαξε 
τήν αλαζόνα αύτής στάσιν.

’Αμέσως αί δειναί άνταγνωνίστριαι άνα- 
ζώνουσι πρδς τά στήθη τάς έσθήτας αύτών 
καί έρχονται τοΰ έργου.

Ούδεμία αναπνοή ακούεται, ούδείς θόρυ
βος καί μόνος ό ψόφος τών περιδεινουμένων 
κερκίδων μονοτόνως ήχεΐ.

Καί α'ι κατάπληκτοι νύμφαι βλέπουσιν ύπό 
τούς δακτύλους τής εξοργισμένης θεάς έκτυ- 
λισσομένας σκηνάς καί πρόσωπα.

Βλέπουσιν έπί τοΰ έργου τής Άθηνδςτόν 
Άρειον Πάγον,καί τήν έριν τοϋ Ποσειδόνος, 
εΐτα τούς δώδεκα Όλυμπίους ενθρονισμένους 
μέ τόν Δία έν τώ μέσω, Ό Ποσειδων όρ
θιος πλήττει διά της μακρας τριαίνης ογκώ
δη βράχον, έξ’ ου θηρίον εξέρχεται.. Αυτή ή 
Άθηνδ ένοπλος, μέ τό κατάχρυσον δόρυ, τό 
άπαστράπτον κράνος καί τήν περίψημον αιγί
δα, πλήττει δια τής λόγχης τήν γήν, έξ ης 
ή ελαία εξέρχεται. Κύκλοθι δέ συιαόολικώς πα- 
ριστάνετο ή τύχη, ό Αίνος καί η Ροδόπη με- 
ταμορφοθέντες είς όρη ένεκα τής άλαςω· 
ζωνείας των, ή Πυγμαία μεταμορψωθεΤσα είς 
γερανόν,ή Αντιγόνη είς δρνεον καί τέλος ή 
Κινύρα κλαίουσα έπί τών βαθμιδών τοΰ ναού 
οπού μετεμορψώθησαν αί κόραι της.

Ή 'Αράχνη άφ’ ετέρου μετά πυρετώδους 
ταχύτητος ύψαινε καί υπό τούς μάγους δα
κτύλους της παρήλαυνον σκηναί εξευτελι
στικά! διά τήν κόρην τοΰ Διάς? Καί έθλε- 
πον αί νύμφαι τόν Δία, ώς ταΰρον ά^πάζον- 
τα τήν Εύρώπην, τήν ’Αστερίαν αιχμαλω- 
τισθεΐσαν επίσης ύπό του Διός ύπό μορφήν 
άετοΰ, τήν Λήδαν εΐς τάς άγκάλας του ώς 
κύκνου, την έκπαχλον Νυκτηίδα άπατομένην 
ύπ’ αύτοϋ ώς Σατύρου, τόν σκανδαλώδη 
τοΰ Άάφιτρύωνος μΰθον, τήν Δανάρν απο
ναρκωμένων έν τή χρυσή βρό^ή καί όλους 
τους λοιπον έρωτας τοΰ Διός· εν τελεί έποί- 
κιλλε τά κράσπεδα διά ψύλλων κισσού μετά 
πολυχρόμων άνθέων. —

Αί Νύμφαι άπό έκπλήξεως έπιπταν είς 
θαυμασμόν.

’Αληθώς άρα γε ύπό χεφών έξυψαίνοντο 
τοιαϋτα μύθώδη αριστουργήματα; Καί, πρό 

θνητή ήτο ή ευειδής αράχνη, ής αί 
καταπόρψυροι παρειαί κύπτεσαι πρό τοΰέ[5· 
γου, έδεικνυον πασιφανώς τήν κακεντρεχή ά· 
γαλίασιν τής κόρης τοΰ 'Ίδμονος.

Ούδέ ζωγράφον χρωστήρ θά ήδύνατο ν’
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απεικόνιση μετ’ εύχερείας τοσαύτηε, ο,τι αί 
χεΓρεε των ούο αντιπάλων προς στιγρήν έπε 
ξειργάσθησαν.

Τόση έρως ήτο ή ύπεροχή τοϋ θαυμαστού 
. καλλιτεχνήματος τής 'Αράχνης, ώστε ή 
Άθηνδ μένεα πνέουσα ήγέρθη καί κατασχί- 
σασα τό σκανδαλώδες ύφασμα, έκτύπησε κα 
τά μέτωπον διά τής κερίδος τήν κόρην τοΰ 

. Τδμονος, κραυγάζουσα;
’Ιδού πώς τιμωρώ τούς άλαζωναε. Ή α

ράχνη καταπόρψυρος έκ τής άτίμώσεως ταύ 
νης περιέσψιγζε τόν λαιμόν αύτής διά στερε
ού δεσμού καί έκρεμάσθη.

Ή γλαυκόφθαλμος όμως Θεά λυπηθεΤσα 
δέν άφήκε ταύτην νά άποθάνη, άλλα μετά- 
μσρψόσαοοι είς τό γνωστόν ζωύφιον είπε:

Ζήθι λοιπόν ούτω. Δέν θέλω.ν’άποθάνης, 
τό δέ γένος σου νά διαρρεύση έν τοιαύτη 
μορφή.

Εκτοτε μακράν, τοΰ φωτός είς τά σκοτεινό 
τέρας γωνίας τών οικιών, είς τό βάθος έ
ρημου έστίας είς τά ζοφερά σκότη ύπογείων 
καί ερειπίων ή λεπτεπίλεπτος αράχνη άνευ 
θορύβου, συμπλέκει πολυπλόκως τούς μι
κρούς αύτής πόδας και μετά ταχύτητος θαυ
μαστής άοχολεΐται είς τό προσφιλές αύτής 
έργον.

Ή Άθηνά δέν ύπάρχει πλέον, ή μόνον 
είς τάς σελίδας τής μυθολογίας, άλλ’ ή ά- 
|θάχνή ζή έτι, τό οέ περίφημον ύφασμά της 
άπλουμενον μεταίύ τών κλάδων έηροδένδρου 
τινός καί χρυσιόμενον ύπό τοΰ θαμβωτικού 

• ήλιου, ενθυμίζει είς τόν άνθρωπον :
«Κακόν ή άλαζωνεία».

Κιοοος
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ΦΑΣΙΑΝΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Ό Φασιανός είς πολλούς είνε γνω
στός μόνον κατά τήν γεΰσιν,είς πλείστους 
δέ μόνον κατ’ όνομα- Πολύ ολίγοι γνω- 
ρίζουσιν έξ ίδιας άντιλήφεως τήν ώραι- 
ότιιτα τοΰ φασιανού καί μάλιστα τοΰ Βα
σιλικού, δστις,ώς ύποθέτομεν,δέν θά ένε- 
φανίσθη άκόμη είς τάς γαίας τής Ελλά
δος.

Πρό παντός λοιπόν θά όμιλήσωμεν 
περί, τού ώραιοτέρου τήν μορφήν Φασια
νού, τού Βασιλικού.

Είνε αληθώς έν μεγαλοπρεπέστατον 
πτηνόν, ευρισκόμενον έν τή βόρεια Κίνα. 
Τό ποικιλόχρωμον πτέρωμά του, τό έκ

τακτον μήκος καί Λ ώραιότης τής ούρδς 
καί τό εύγενές παράστημά του', τόν άνε- 
κήρυξαν βασιλέα τών άλεκτροειδών.

Ό λαιμός καί ή κορυφή τής κεφαλής 
του έχουσι χρώμα λευκόν καθαρόν. Τά 
πλάγια τής κεφαλής καί τό στήθος ποι- 

' κίλλονται διά γραμμών μελανών. Τό πτέ
ρωμα τής ράχεως, τών πλευρών καί τού 
άνω μέρους τού στήθους είνε χρώματος 
χρυσοκίτρινου, πεποικιλμένου διά μαύ
ρων πίυλων. Αίπτέρυγες έχουσι χρώμα 
μαύρογ, άποκλίνον πρός τό καστανόν, τά 
δέ μεγάλα πτερά τής ουράς είνε άργυρό- 
φοια, πεποικιλμένα δι’ έρυθρών στιγμά
των, πλαισιούμενα ύπό μελανών τοιού
των καί κατόπιν ύπό πλατειών σειρών 
χρυσοκίτρινων.Ή περίφημος δέ αύτη ού
ρά τών άρρένων έχει μήκος δύο μέτρων.

Ή Οήλεια, ώς συνήθως,είνε πολύ μι- 
κροτέρα, έχουσα χρωματισμούς ήττον 
θαμβωτικούς, τά δέ μεγαλείτερα πτερά 
τής ούράς της δέν είνε μακρότερα τών 
6ο έκατοστομέτρων.

Ο βασιλικός Φασιανός έχει παραδό
ξους συνήθειας Έν πρώτοις δέν άγαπά 
τό μυστηριώδες σκιόφως τών μεγάλων 
καί πυκνών δασών, άλλά προτιμά τά μι
κρά άλση καί πρό πάντων τά περι- 
βρεχόμενα ύπό τών κρυσταλλο)δών να
μάτων ποταμίσκου τινός. Δέν άγαπά νά 
περιορίζεται τό χαΰνον βλέμμα του έν- 
τός τών έλιγμών δάσους τινός, οτενοχω- 
ρούμενος δέ πρό τών μονοτόνων κορμών 
καί τού βαθυπρασίνου φυλλώματος, φεύ
γει καί διά τοΰ νωθρού αύτού βαδίσμα
τος φθάνει είς τά προσφιλή αύτώ ανοι
κτά πεδία ένθα άπό τό ύφος δενδρυλίου 
τινός βυθίζει τό διαυγές δμμα του είς 
τούς πέριξ αγρούς καί χέρσους Άν δέ 
τύχη τό ούς του ν'άκούση τό μινύρισμα 
ρυακιού τίνος ανοίγει τάς βραδυκίνητους

• πτέρυγάς του καί διά μέσου τών παρό
χθιων καλαμώνων έξάγων τήν κεφαλήν 
του, βυθίζει τό χαΰνον βλέμμα του έν 
τός τών διαυγών πρό αύτού ναμάτων καί 
ώς άλλος νάρκισσος, βλέπει τήν ώραίαν 
μορφήν του καί μένει ακίνητος ώσεί ναρ
κωμένος ύπό τοϋ άσματος τού ρύακος·

Άλλοίμονον είς τόν Βασιλικόν Φασια
νόν άν συναντήση άνθρωπον καί μάλι
στα έν τοιαύτμ περιστάσει. Φοβείται,συγ- 
χίζεται, απορεί καί δέν δύναται τίποτε

• πρός σωτηρίαν του νά πράξη. Λησμονεί 
δτι ανήκει είς τήν βασιλείαν τοΰ άέρος, 
λησμονεί δτι έχει πτέρυγας καί μόνον ώς 
αίδήμων τις παρθένος προσπαθεί νά κρύ- 
φμ τήν κεφαλήν του έν τώ στήθει του,

f

καί ζητεί ν’ άποφύγμ τό 
βλέμμα τού περιέργου ξέ
νου·

Ούτω λοιπόν πλανάται 
καθ’ ολην τήν ήμέραν ό 
ποιητικώτατος ουτος Φα 
σιανός; μέχρις δτου ό Σι 
νικός όρίζων άρχεται ά- 
μαυρούμενος ύπό τού 
πέπλου τής νύμφης νυ- 
κτός. δτε σπεύδει ν’ ά- 
νέλθη έπί τίνος δένδρου 

ϊνα τάς σκοτεινός ώρας διέλθη, Ό "Win 
kell λέγει γενικώς περί τών φασιανών τά 
κατωτέρω, έφαρμοζόμενα πρό παντός είς 
τόν Βασιλικόν Φασιανόν.

«Δυσκόλως δυνάμεθα νά εύρωμεν άλλο 
ζώον άγριον, τό όποιον τόσον εύκό
λως δυνάμεθα νά καταστήσωμεν άνικα 
νον διά πάσαν άντίστασιν καί ΰπεράσπι 
σιν' ό Φασιανός γίνεται θύμα τής εύη- 
θείαςτου».

Έν Έλλάδι γνωστότερος εινε όΚοχ- 
λικός Φασιανός, οστις κοινός ο
νομάζεται φεζάνι έχων κρέας εύγεστον. 
Έπίσης ώραϊος είς τόν χρωματισμόν 
είνε καί ό Φασιανός ό ποικιλό
χρωμος. Ό άρρην είνε ολόκληρος 
σχεδόν χρώματος πρασίνου ,έκτός τής ρά
χεως. ητις έχει χρώμα άνοικτότερον καί 
τών πτερύγων, αϊτινες κοσμούνται καί 
ύπό έρυθρών πτερών. Ή θήλεια είνε 
φαιά, αί πλεύραί της είνε πεποικιλμέναι 

διά στιγμάτων μαύρων ή 
δέ μικρά στρογγυλή κεφα 
λή της είνε μελανοτέρα· 

Οί άρρενες Φασιανοί 
άλληλοζηλοτυπούσιν έπί 
τοσούτον, ώστε δταν' συ- 
ναντηθώσι δύο τοιούτοι, 
μονομαχούσι μανιωδώςώς 
οί άλέκτορες, μέχρις δτου 
ό είς πέση νεκρός καί ό 

y έτερος έπιζήσμ καταπλη
γωμένος. Διά τούτο καί οί 
τρέφοντες τοιούτους πρέ 
πει ή νά κρατώσι τούτους 
κεχωρισμένουςή άνά τρεις 
όμΟύ, δτε ό τρίτος πάν
τοτε έμποδίζει πάσαν μο
νομαχίαν.

Ό Φασιανός αιωνίως 
μένει σιωπηλός καί μόνον 
κατά τήν έποχήν τών έ- 
ρώτων του ύφούμενος με- 
γαλοπρεπώς, έξάγει τά 
γνωστά κ ο υ κ ο υ ρ ί κ ο υ, 

τά όποια θά ώμοίαζον άκριδώς μετά τού 
άλέκτορος. άν ήσαν μακρότερα καί ήττον 
βραγχώδη.

Αί θήλειαι μόλις άκούσωσι τήν φωνήν 
ταύτην σπεύ^ουσιν, ό δέ άρρην άμά τάς 
ίδμ όρθοϋται ύπέρχαρις, ύύοϊ τήν ούράν 
του, ανοίγει τάς πτέρυγας καί κάμνει με
ρικά πηδήματα. Νομίζει τις δτι θέλει νά 
χο; εύση “Επειτα αίφνηδίως ύρμά έπί τής 
θηλείας, ήν κτυπά διά τού ράμφους του 
καί τών ποδών. άν δύστροπή είς τάς έ- 
πιθυμίας του Μετά δέ τήν σύζευξιν φω
νάζει άπαξ έτι καί είτα απομακρύνεται 
τής θηλείας, βυθιζόμενος είς τήν> αίωνίαν 
σιωπήν του ’Ενίοτε φωνάζει καί τήν έ 
σπέραν; άλλά τοΰτο συμβαίνει τότε μόνον, 
δταν έχη παρ’ αύτώ μικρόν άριθμόν θα
λειών, ώς συμβαίνει είς τούς ζωολογικούς 
κήπους, δπου μεθ' ένός άρρενος παρα- 
θέτουσι τρεις τέσσαρας θηλείας καί όχι 
οκτώ δέκα ώς είς τά φασιαιοτροφεϊα.

Πλεΐστοι είνε οί έχθροί τών δυστυχών 
τούτων πτηνών. Ή άλώπηξ τόν προτιμά 
παντός άλεκτροειδούς ώς καί ό ιέραξ καί 
ό κίρκος. Ή γαλή, ό κόραξ, ή κίσσα καί 
οί κολοιοί άρπάζονσι τά νεογνά των οΐ 
δέ ακανθόχοιροι καί οί ποντικοί τρώγου- 
σι τά αύγά των. Ό τρομερώτερος δμως 
έχθρός των είνε ό άνθρωπος, δστις έξο· 
λοθρεύει χιλιάδας φασιανών κατ.' έτος διά 
τό κρέας των, περισσότερον δμως διά*  
μίαν ιδιοτροπίαν τών γυιαικών. διά νά 
στολίζωσι τούς πίλους των. *ν·πριη
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Τό αίώνεον ήμίρολόγιον

Κβΐ έν Έλλάδι εΤνε Αρκούντως γνωστά τά τοι- 
αΰτα βαρόμετρο, τά δποΤα μ' ίλην τήν άπλουστά- 
την αύτών δψιν,έκτελοΰσι καλώς τό καθήκον αύτών. 
Ώς καί έν τη είκδνι ήμών βλέπετε Αποτελούνται 
κυρίως Από χονδρόν χαρτόνιον έψ’ ού είνε κεκο- 
λυμένη είκών παριστώοα νεαρόν κόρην, ής ή μουσε- 
λίνη έοθής είνε κεχωρησμένη τής είκόνος, Ή έ- 
λαφρά αΰτη έσθής έχει ρόδινον χρώμα, δταν είνε 
δ καιρός πολύ υγρός, λιλά όταν εϊνε όλιγότερον 
ύγρδς καί κμανούν όταν είνε ίηρδς δ καιρός.

Τό πδν έγκειται είε τδ ένδυμα τής μικρΑς κόρης, 
τδ όποιον έχει περίπου Αναλόγους ιδιότητας μέ τάς 
τής συμπαθητικής μελέτης. Βάσις τής ένώσεωε έν 
f) έμθαπτίζεται ή έοθής είνε τδ chlorure de cobalt, 
καθίσταται δέ πολύ ευαίσθητος δι’ ειδικής προετοι
μασίας.
*Αν γράψατε λέζεις τίνάς έπί τίνος χάρτου, δι ’ ά
ραβας διαλύσεως chlorure de cobalt, θά εΤνε Αόρα
τοι- Αλλά μόλις θερμάνετε τόν χάρτην θά έμφανι- 
σθώσι κυαναΐ καί θά έίαόανισθώσι πάλιν εύθύς 
μόλις δ χάρτης .ψυχρανθή. Τδ πείραμα δύναταίνά 
έπαναληφθί} έπ! μήνας διά τοΰ αύτοΰ χάρτου. Μι- 
γνύοντες δέ διάφορα Αλλα Αλλατα μετά ToOclorure 
de cobalt., έπιτυγχάνομεν διάφορα Αλλα χρώματα, 
’βντδς ιοο γρ«μμ. ΰδατος, διαλύσατε 2 γραμμ. it 
έκάστου ιών κάτωθι Αλάτων. Chlorure de cobalt, 
chlorure de nickel καί sei mar'n.

Έμθυθίοατε έντή ένώσει ταύτη τεμαχίου μου- 
σελίνης, τδ όποιον Αμα Εηρανθή κολλάτε έπΐ ένδς 
χαρτονίβυ,σχημχτίύσντες ή τδ φόρεμα κόρης ή θά- 
λασοαν κτλ. προσαρμόζοντες καί τήν κατάλληλον 
είκδνα. Διά τού μίγματος τούτου οί έπιτυγχανόμε- 
νο: χρωματισμοί είναι οί έίής : Οταν έχη χρώμα 
?αιδν Ακάθαρτον, κακόν σημείον' Αν απεναντίας 
χη χρώμα καθαρόν πράσινον, δύνασθε νά έ£έλ- 

6ητε Αφόθως Ανευ Αλείιόροχίου.

-<♦-3 ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 1-Φ-
Βασιλύπηττα.

Λαμθάνομεν δύο όχάδας αλεύρι τών τριών σίγμα, 
μίαν όχάν γάλα, τρία αυγά, έκατδν δράμια βοότυρον, 
ΐχατ'ον πενήντα δράμια ζάχαρι καί ολίγη μ.αγια τή; 
μπίρας. Βάζομεν γάλα, ζάχαρι, αυγά δλα δμοΰ. Βά

ζομεν τήν μαγιά χαι άφοΰ προηγουμένως τήν ξεπι- 
κρισιομεν 2 ημέρας είς τδ νέρδν είς τδ μέσον του αλεύ
ρου, επειτα τά ζυμόνομεν. Εις τδ τέλος ρίπτομεν 
και τδ βούτυρον καί όλα αΰτα μέ μεγάλην προβολήν 
διά νά μη κρυώση ή ζύμη· "Έπειτα άλείφομεν ενα 
χαρτί μέ βούτυρον καί βάζομεν τήν ζύμην επάνω, 
καί αφού ανεθή τήν ψήνομεν εις τόν φούρνον.

Λαβράκι βραστόν.

Θέτομ-.ν εις κατσαρόλαν εν δύο καρότα, πράσα, μίαν 
ρίζαν σε/ί.ου, 2—3 κρεμμύδια κεντημένα μέ γαρύ-. 
φίλα, 2—3 κόκκους πιπέρι, μίαν ρίζαν μαϊδανόν, ένα 
ποτήρι κονιάκ, 1)2 λεμονιού ζωμόν, το «παιτούμενον 
νερόν, καί άφοΰ πάοη βράσιν τδ νερόν, προσθέτομεν 
τδ ψάρι τδ όποιον εχωμεν καβαρίση καί άλατίση, 
καί όλίγον λάδι. Άφοΰ βράση σερδίρομεν τδ ψάρι μέ 

σάλτσαν μαγιονέζα.

ΣΑλτσα μαγιονέζα.

Βάζομεν τά κροκάοια δύο βρασμένων αυγών είς 
μίαν λεκάνην καί τά λυώνομέν μέ μίαν κουτάλα ξΰλι- 
νην. Προσβέτομεν ακόμη άλλα δύο ωμά κροκάδια, 
μίαν πρίζαν μουστάρδας, όλίγον πιπέρι καί άλας καί 
άρχίζομεν νά τά δουλεύωμεν καλά, ρίπτοντες μέσα 
ολίγον. κατ’ όλίγον καλδν ελαιον, όχι παγωμίνον. 
’Απδ καιρόν είς καιρόν στάίομεν δύο εως τρεις στα
γόνας λεμόνι καί την άραιόνομεν μέ δξος.

’Επειδή πολλάκις ή σάλτσα αυτή κόβει, τήν διο^· 
θόνομεν προσθέτσντες δύο κροκάδια τοΰ αίιγοΰ εις 
ιδιαιτέραν λεκάνην καί άρχίζομεν νά τήν δουλεύωμεν 
έξ .·;ργής, προσθέτοντας όλίγον κατ’ όλίγον μίαν κου- 
τσ ιαν απδ τήν Χομμένην σάλτσα.

Κρέμα χαφφέ.

Καβουρδίζομεν μίαν φούχταν καφέ, χαΐ άφοΰ άρ- 
χίση νά χύνη τδ λάδι του, τδν βέτομέν εις μίαν όκαν 
βρ-σμένο γάλα καί τδν σκεπαζομεν. Άφοΰ σταθή έπι 
έν τέταρτον και άφίβη ό καφέ; είς τδ γάλα τήν ουσίαν 
του, στραγγίζομέν το γάλα άπδ μίαν πετσέταν καί 
τδ κτυποΰμεν εις μίαν κατσαρόλαν μέ 10 κροκάδια 
τοΰ αΰγου και 100 δρ. ζάχαριν. θέτομεν τήν κατσα
ρόλαν εις τήν φωτιάν, άνακατώνοντες μέ μίαν χου- 
λιάραν. ξυλίνην διά νά μή κόψη και κόλληση, καί 
αφόΰ αρχίση νά παίρνη πρώτην βράσιν είς τρόπον 
ώστε σηκώνοντες τήν χουλιάραν νά εινε παντελώς 
σκεπασμένη απδ τήν ύλην αύτήν, άποσύρομεν τήν 
κατσαρόλαν καί σερβίρομεν τήν κρέμαν εις μικρά 
Φορμάκια ή έν ελλείψει αυτών είς φλιτζάνια. Τά το- 
πιδετοϋμεν εις μίαν καραβάναν περιέχουσαν ζεστόν 
νερόν, καί θέτομεν τήν καοαβίναν είς ΰλίγην φωτιάν 
όμοΰ μέσα μέ τά φορμάκια, βάζοντες επίσης καί απ’ 
επάνω μίαν λαμαρίναν μέ όλίγην φωτιάν διά νά σχη
ματίσουν κρούσταις καί νά φούσκωση. ’Ακολούθως 
αφού βρασουν σιγανά έπι 1 1)2 ώραν τά άφαιοοΰμεν 
απδ τήν καραβάνα» καί τά σερβίρομεν εί; μίαν πιάταν 

μέσα εΐς τά φορμάκια,

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΕΙΣ
— ΔιατΙ Αψίνονσι μικρόν τι διάστημα έν τή ένώ- 

σει τών σιδηροδρ. ράόδων ;

Αιότι ένεκα τής θερμότητας αί σιδηραί ράβδοι 
διαστελλόμεναι γίνονται έπιμηκέστεραι. “Ar 
λοιπόν δ'εν υπήρχε zb διάστημα εκείνο αί ρά- 

βδοι άλληλοθούμενάι θά ύφοϋντο καί θά έσχη- 
μάτιζον καμπύλην μετά τοΰ εδάφους.

— ΔιατΙ τά έπιπλα έκρήγνυνται είς τινα μέρη;

Τοΰτο συμβαίνει ή τον χειμώνα &ν το επι- 
πλον εύρΐσκεται πλησίον δυνατής θερμάστρας, 
ή τό θέρος &ν τό βλέπη έπι πο2ύ ό ήΛιος. dibzi 
όιά της θερμότατος το β,ύ-lov άιαστ^ΛΛεται ποΛυ 
περισσότερον των μετάΛΙων.

— ΔιατΙ ένίοτε βλέπομεν τάς ύάλους τών έπΙ 
τού τοίχου εικόνων τεθραυσμένας ;

Αιότι πάΛιν ή πο.Ιυ θερμότης, ή της θερμά
στρας η τον ήΛίον Θιαστέ.ί2ει την ναΑον, ητις 
άν εινε καΛως εφαρμοσμένη ίπι τον πΛαισΙον 
θρανεται έκ της πιέσεως.

Αιά τοντο πρέπει νά μη εφαρμόζονται ακρι
βώς επί των π.Ιαισίων αί vaJoi άΛΛά νά άφίε- 
ται μικρόν τι κενόν. Ή ναΐος άιαστέΙΛεται 
πο.Ιΰ περισσότερον τον ζΰΛον καί τον μετάΛ^ον.

—ΔιατΙ σκεύος τι ύάλινον ή έκ πορσελάνης θραύε- 
ται Αν χύσωμεν έν αύτψ ύγρδν θερμόν;

Αιότι μόΜς χύσωμεν το ζέον υγρόν, εντός 
των όοχείων τούτων, θά άιασταΛη έκ της θερ· 
μότητος ή επιφάνεια ητις καλύπτεται νπο τον 
θερμόν ύγρον, ένφ ή άνωτέρα επιφάνεια μένει 
εις την προτέραν κχτάοτασιν. Έκ τούτον λοι
πόν προέρχεται ή θραύσις των δοχείων.

Πρός αποφυγήν τον δυσάρεστου τούτου απο
τελέσματος, χύνομεν προηγουμένως ολίγον έκ 
τοΰ θερμόν ύγρον και κρατούντες εις χεϊρας τό 
δοχεΐον τό κινονμεν συνεχώς, όντως ώστε τό θερ
μόν ύγρόννά έγγίζη ολόκληρον, εί δυνατόν,τήν 
έσωτερικήν έπιφάνειαν τον ύαλίνου δοχεΐον.

Ούτω θερμαίνεται καθ' όλην αντον τήν έπι· 
φάνειαν και διαστέλλεται κανονικως, 8r« ίυ»Ά· 

μέθα νά χύσωμεν έν αντφ αρκετά θερμόν ύγρον 
ανευ φόβου έκρήζεως.

— Πώς δυνάμεθα νά άΦαιρέσωμεν τό ύάλινον 
πώμα φιάλης, όταν τοΰτο ουοτροπεΤ;

Πρός τοΰτο θερμαίνομεν τον λαιμόν τής φιά
λης δι ’ ανθράκων ή τεμαχίου ύφάσματος βεβα- 
Χτισμένου έν ζέοντι ύδατι. Τούτο γίνεται διά 
νά διασταλή έκ τής θερμάνσεως ό λαιμό*-  καί 
Ιζαχθη τό σώμα. "Ωστε πρέπει νά προσέξωμεν 
τά μή θερμανθή και τό πώμα, διότι άν και τοΰτο 
διασταλρ οί άγωνες ήμων θά άποβωσι μάταιοι.

— ΔιατΙ τά ύάλινα δοχεία θραύονΤαι εύκολώτερον 
όταν εΤνε χονδρότερα έπί τοΰ πυρός;

Αιότι τά λεπτότερα διαστέλλονται και ταχύ- 
τερον και κανονικωτερον των χόνδρων, ίνθα ή 
διαστολή ένεκα τοΰ πάχους των τοιχομάτων γί
νεται άτάκτως καί δυσάναλόγως έξ ού προέρ
χεται ή έκρηζις.

3 3 3
Σχ. 3

5 1 3
1 1
3 1 5
Σν. 4.

ΔΙΑΣΚΕΛΛΣΤΊΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Α.Ι ΦΙΑΛ.Λ.Ι TOY 5Κ ΑΚΙΠΑΝΙΓΟν

111 Αύσις.Όυπηρέτης εκλεζ,-εκατά τήν 
7 7 πρώτην μλν ήμέραν i φιάλας καί
111 έτοποθέτησεν αύτάς ώς δείκνυται 
Σχ. 1 έν τφ Σχ. 1.

2 5 2 Ώ βλέπετε άφήκε 32 φιάλας
5 5 μόνον. Τήν δευτέραν ήμέραν έκ-
2 5 2 λε^ε άλλας i καί έτοποθέτησεν 

Σχ. 2 αυτάς κατά τό σχ. 2 ούτως ώστε
αετρών ό κύριός του είς έκάστην πλευράν εΰ· 
ρισκεν 9 φιάλας.

3 3 3 Τήν τρίτην ήμέραν άφήρεσε τέσ-
3 3 σαρας ακόμη καί έτοποθέτησεν άυ-

τάς κατα τό 3ον σχ.

Τήν τετάρτην ήμέραν πάλιν έ
κλεψε τέσσαρας φιάλας καί έτο· 
ποθέτησε τάς έπιλοίπους κατά τοι- 
οΰτον έπ’ισης τρόπον, ώστε είς έκά

στην πλευράν ό κύριός του έμέτρα 9 φιάλας! 
(σχ· ‘ι}·

6 3 Τέλος κατά τήν πέμτην ήμέραν 
3 6 αφόρισε μόνον 2 καί ούτως έμειναν έκ 
Σχ. 5 τώκ 36 φιαλών μόνοκ 18, ήτοι αί

ήμίσεις, και πάλιν ό κύριός του δέν ήννόησε τήν 
απάτην, διότι έτοποθέτησεν αύτας με τοιόΰτον 
τρόπον, ώστε καί πάλιν εΰρισκεν 9 φιάλας είς 
εκάστηκ πλευράν (σχ. 5).'

KU IM® W BUtm
Τ4 πορτοκόλ'Λίοι

Τών φρούτων σκοπός δέν εΤνε μόνον Απλώς ή 
έκ τής .καταθροχθήσεωςαύ.τών εύχαρίοτηοις, ώς πολ
λοί θά νομίζουν. “Οχε- ή μετά τά φαγητάν χρήσις 
τούτων καί προπάντων τών έχόντων χυμόν, ώς οί 
σταφυλαί, τά μί^λα, τά έσπεροειδή, τά Απίδια κ.τλ. 
εΤνε πολύ ώφέλιμος. καθόσον διά τούτων εύκολύ- 
νεται τά μέγιστα ή πέψις, καί γίνεται Βν είδος άντι- 
δράσεως πρίς τάς λιπαράς ούσίας, τάς βαρείας διά 
τδν στόμαχον.

Πρδ πάντων τρώγετε Αφθόνωε τά πορτοκάλλια, 
φρούτον τόσον διαδεδομένου, Αφθορον καί εύθηνδν 
διά τδν τόπον μας. Τά- πορτοκάλλια περιέχουσι 
πολλά καλιοϋχα Αλατα ώς καί μηλικόν καί κητρικόν 
δέύ, Ατινα Αναψύχομαι τδ αίμα, Ανάπλάσσουν τά 
αίμοσφαίρια, συντελούν είς τήν εύπεψίαν καί πρδ 
πάντων κρατούν εύκοίλιον τόν Ανθρωπον, πράγμα 
σπουδαιότατον διά τήν υγιεινήν τών θερμών κλι
μάτων. - .

*Ο Ικτρός σας

Μή προσπαθής διά τής βίας καί τής επιμονής νά 

προσέλκυσης τδν έρωτα γυναικός.

Ίσως τδ κατορίώσης, έξ άπαντος όμως θά μετα- 

νοήσης.

Υπάρχουν σπάθαι ηόπτουσαι διά τν}ς μιας πλευ

ράς υπάρχουν 8μως καί αΓκόπτουσαι δι ’ άμφοτέρώ ·.

Υπάρχουν γλδσσαί αιτίνες μ’ δλην τήν φαινο

μενικήν γλυκύτητά των, χίουσιν ιόν.

Λ

> ■
ί'



Η Φ. ΤΣ Ι Σ 3«;
318 Η Φ ϊ ΣI Σ

φθσλμούςκαί τ ’ανοιχτά καί τριχωμ.ένα στήθη του. 
Έκάθητο ένδοθεν τής αύλείου ήμών θύρας, πε- 

• ριστοιχισμένος ύπό τών χαλκών αγγείων, δσα έ- 
σύναζε διά νά γανώση. Καί, μέ τήν κεφαλήν 
κεκλιμένη/έπί τοΰ ώμου, συνόδευε τον πένθιμου 
αύτού σκοπό ·, μέ τούς κλαυθμηροϋς ήχους τής 

' τριχόρδου του λύρας.
Πρό αύτοϋ ή μήτηρ μου όρθια έβάσταζε τήν 

Άννιώ είς τήν αγκάλην της καί ήκουε προσε
κτική καί οακρύουσα. ■

Έγώ τήν έκράτουν σφικτά άπό τοΰ φορέμα
τος και έκρυπτον τό πρόσωπον μου εις τάς πτυ- 
χάς αυτού, διότι οσον γλυκείς ήσαν οί ήχοι εκεί
νοι, τόσον φοβερά μοί έφαίνετο ή μορφή τοΰ 
άγριου των ψάλτου.

Όταν ή μήτηρ μου έμαθε τό θλιβερόν μά
θημα, έλυσεν άπό τό άκρον τής καλύπτρας της 

. καί {οωκεν εί; τόν Αθίγγανον.δύο ρουμπιέδες. 
— Τότε είχιμεν άκόμη αρκετούς.—"Επειτα πα- 
ρέθηκεν είς αύτόν άρτον καί Οίνον καϊ δ,τι προσ- 
©άγιον εύρεθη πρόχειρον. Ένφ δέ έκεϊνος έτρωγε 

’ κάτω, ή μήτηρ μου είς τό ανώγι επαναλάμβανε 
τό έλεγεϊον κατ’ ιδίαν οιά νά το στερ-ςώση εις 
τήν μνήμην της. Καί φαίνεται δτι τό εύρε πολύ 
ώραιον. Διότι καθ' ήν στιγμήν ό Κατσίβελος 

έν άπό τά σαλιβάρια τβΰ πατρός μου.
— Θεός σχωρέσοι τόνάνορασου, νύφη !.έφώ- 

νά μ.ή έκπ-εύσουν.έν τή έκκλησίφ καί βεβηλωθή νησενεν έκθαμβος ό ραψωδός, καί φορτωθείς τά 
χάλκινά του σκεύη έξήλθε τής αύλής μας.

Αύιό λοιπόν τό έλεγεϊον ■ «μοιρολογεί κατ’ 
εκείνην τήν νύκτα ή μήτηρ μου,

Έγώ ήκουον, καί άφινα τά δάκρυα μου νά 
ρέωσι σιγαλά, άλλά δέν έτόλμων νά κινηθώ. 
Αίφνης ήσθάνθην ευωδίαν θυμιάματος I

' —”Ω ! είπον, άπέθανε τό-καϋμένο τό Άν
νιώ μας I—Καί έτινάχθην άπό τό στρώμά μου. 

Τότε εύρέθην ενώπιον παραδόξου σκηνής. 
Ή ασθενής άνεπνεε βάρέως, δπω; πάντοτε. 

Πλησίον αύτή;' ήτο τοποθετημένη ανδρική εν
δυμασία, καθ’ ήν τάξιν φορεΐτάι. Δεξιόθεν σκα
μνιού σκέπασμά ον μέ μαΰρον ύφασμα, επί τοϋ 
όπ.ίου υπήρχε σκεύος πλήρες δδατος καί εκατέ
ρωθεν δύο λαμπάδες άναμμέναι. Ή μή'ηρ μου 
γονυπετής· έθυμίαζε τ ’ αντικείμενα ταϋτα προ- 
σίχουσα έπί τής έπιφκνείας τοΰ ϋδατος.

■·*  ' *?  » · . . > ι . ·/>'

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΖϊΗΝΟγ

ΤΟ ΛΜίΡΤΗΜΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ
Άπ*  εναντίας εΰρισζ.ον, δτι άφ’ δτου έγεν- 

" νήθη αύτή ή αδελφή μα·'·,έγώ δχι- μόνον δέν ήγα- 
tπήθην, δπως.τ.ό έπεθύμουν, άλλά τούτ’αύτόπα- 
. ρηγκωνιζόμην όλονέν περισσότερον, Ένεθυμήθην 
- τότε, καί μοί έφάνη, οτιένόησα, διατί ό πατήρ 

μου έσυνήθ,ζε νά μέ. όνομάζη «το αδικημένο 
μου» . Καί μέ έπήρε τό παράπονο καί ήοχισα νά 
κλαίω. "Ω είπον, ή μητέρα μου δέν μέ άγαπφ 

' καί δέν μέ Θέλει ! Ποτέ, ποτέ πλέον δέν πηγαί
νω είς τήν εκκλησίαν I Καί διηυθύνθην πρός 
τήν οικίαν μας περίλυπος καί άπηλπισμε'νος.

. Ή μήτηρ μου έεν ήργησε νά μέ άκολ-ουθήση με
τά τής ασθενούς. Έπειδή ό ίερεύς,ταραχθεί; υ
πό τών κραυγών μου, εμβήκεν είς τήν εκκλησί
αν, δταν »·.οε την ασθενή, συνεβούλευσε τήν μη
τέρα μου νά την μετακόμιση.

— ΌΘεός είνε μεγάλος θυγατέρα, τή είπε, 
• •καί ή χάρις-του φθάνει ιί: δλη τήν οικουμένη. 
Άν είνε για ·.« γιάνη τό παιδί σου θά τό γιάνη 
καί στό σπίτι σου.

Δυστυχής ήμήτηρ ήτις τόν ήκουσέ! Διότι αΰ- ’ άιεχώρε·, έοραμε κατόπιν του καί τφ έχάρισεν
τοί είναι οι τυπικοί λόγοι μέ τούς όποιους οί ιερείς 
αποπέμπουσι συ ήθως τούς έτοιμοθανάτους, οιά

\ ι » ι . » *'  S ' ’ * ' » ο Ρ . Λ~« · — <·· · - - — ·. Λ. . .. ·. —· .· .. Λ .. —........   ·<Λ — “ ~ . Μ-.
ή ίιρότη;. τόπου.

"Οταν επανεΐδον τήν μητέρα μου, ήτο/ υπέρ 
ποτέ θλιβερά. Άλλά πρός έμέ ιδίως έφέρθη μέ ! 
πολλήν γλυκύτήτα καί προσήνειαν. Μέ έλαβε εις 
τή? αγκάλην της, μ’ έθώπευσε καί μ ' έφίλησε 
τρυφερά καί επανειλημμένως. Ένόμιζες δτι προ-

• σεπάθει νά μ’εξιλεώση.
Έν τούτοις έγώ τήν νύκτα έκείνην ούτε νά 

, νά φάγω ήμπόρεσα, ού .-ε νά.κοιμηθώ. Έκοιτόμην 
- εις τό στρώμα μέ καμμυομένους οφθαλμούς, άλλ ’ 

ετεινον τά ώτά προσεκτικά πρός πάσαν κίνησιν 
τής μηιοόςμου, ήόποία,.δπως πάντοτε, ήγρύπνει 
παρά τό προσκεφάλαιον τής ασθενούς. ■

ωι ’__ ?·... ___ .......α-........ί___  . ?._
γαινοερχεται είς τό- δωμάτιον

ΰ ϋδατος. 
Φαίνεται δτι έκιτρίνισα άπό τον φοοον μ,ού 

Ήτοτό μοιρολόγι τοΰπατρό; μας. Πριν άσθε- Διότι ώς μέ είδεν έστευσι νά με καθησυχάση. 
./ ’.Ϊ...Δ, τδ εψαλλε ττοχύ συχνά, άλλ'

, τόήζ.ουον διά πρώτην φοράν.
— Μή φοβήσα·-, παιδάκι μου, με είπε μύστη- 

ριωδώς, εί ε τά φορέματα τοΰ πατρός σου. Ελα, 
παρεκήλεσέ τον καί σύ νά νά γιατρέψη τό 
Άννιώ μας,

Καί με έβαλε νά γονατίσω πλησίον της.
— Έλα πατέρα—νά μέ πάρης εμένα—για 

νά γιάνη τό Άννιώ!—άνεφώνησα έγώ διακο
πτόμενος ύπό τών λυγμών μου. Και έρριψα έπί 
τής μητρός μ-.υ παραπονετικόν βλέμμα, δια νά 

τή' δείξω πώς γνωρίζω, δτι παρακαλεΐ ν’ άπο» 
θάνω εγώ αντί τής αδελφής μου. Δέν ήσθανόμην 
ό ανόητος, δτι τοιουτοτρόπως έκορύφωνα τήν 
άπ-λπισίαν της I Πιστεύω νά μ’ ^συγχώρησε-'. 
"Ημην πολύ μικρός τότε καί δέν ήδυνάμην νά 
εννοήσω τήν καρδίαν τη·.

Μετά τινα; στιγμάς βαθείας σιγή;, έθυμίασεν 
εκ νέου τά πρό ήμών αντικείμενα, καί επέστη- 
σιν ολην αύτής τήν προσοχήν έπι τοΰ ϋδατος, 
τό όποϊον εύρίσκετο είς τό έπί τοΰ σκαμνιού εύ- 
ούχωρον σκεύος. ,

Αίφνης μικρά χρυσκλίς, πετάςασα κυκλικώ; 
έπ ’ αύτοϋ, ήγγισε μέ τά πτερά της, καί έτά- 
ραξέν. ελαφρώς τήν έπιφάνειάν του.

Ή μήτηρ μου έκυψεν έύλαβώ: καί έκαμε τόν ; 
σταυρόν της, δπως δταν .διαβαίνουν τά Άγια 
έν τή έκκλησίφ.

•—Κάμε το σταυρό σου, παιΐί μου! έψ’.θύ- 
ρισε, βαθιω; συγκεκινημένη καί μή τολμώσα νά 
ύψωση τά ομματα.

. Έγώ ύπήκουσα μηχανικώς.
"Οταν ή μικρά έκείνη χρυσαλις εχάθη εις το 

βάθος τοΰ δωματίου, ή μή:ηρ μου άνέπνευσεν, 
έσηκώθη ιλαρά καί εύχαριστημέ ,η, καί—Έπέ- 
ρασεν ή ψυχή τοΰ πατέρα σου !—είπε, παρακο
λουθούσα ιίσέτι τήν πτήσιν τοΰ χρυσαλιδίου μέ 
βλέμματα στοργής καί λατρ-ίας. "Επειτα έπιεν 
άπό τοΰ.ύδατος καί έδωκε καί «1; έμέ νά πιω.

Τότε μοΰ ήλθεν είς τόν νοΰν,δτι καί άλλοτε 
μας έπότιζεν άπό τού αύτοϋ σκεύους, ευθύ; ώς 
έξυπνοΰμεν. Καί ένθυμήθην, δτι οσάκις έκαμνε 
τοΰτο ή μήτηρ μας, ήτο καθ ολην έκείνην τήν 
ήμέραν ζωηρά καί περιχαρής, ώς έάν είχεν απο
λαύσει μεγάλην τινά πλην μυστικήν εύοαιμονίαν..

Άφοΰ μ’ έπότισεν έπλησίασεν είς τό. 
στρώμα, φής Άννιώς μέ τό σκεύος άνά χεΐρας.

Ή ασθενής δέν έκοιματο, άλλά δέν ήτο καί ; 
δλως διόλου έξυπνος. Τα βλέφαρά της ήσαν ημί
κλειστα· οί δέ οφθαλμοί της, έφ’ οσον διεφαί- 
νοντο, έξέπεμπον παράδοξόν τινα λάμψιν διά μέ
σου τών πυκνών καί μελανών αυτών βλεφαρίδων.

Ή μήτηρ μου · ανεσήσωσε τό ισχνόν τοΰ κο
ρασιού σώμα μετά προσοχής' καί ένώ διά τής' 
μιίς χειρός ύπεστήριζε τά νώτα, του, διά τής 
άλλης προσέφερε τό σκεϋος είς τά μαραμένα 
του χείλη. .

—— Έλα, άγάπη μου, τής είπε. Πιέ άπ’ αύτ.ό 
τό νερό, νά γιάννης.—Ή ασθενής δέν ήνοιξε 
τούς οφθαλμούς, άλλά φαίνεται, δτι ήκουσε τήν. 
φωνήν καί ένόησε τάς λέξεις. Γλυκύ καί συμ
παθητικόν' μειδίαμα διέστειλε τά χείλη τη;. 
Έπειτα έρρόφησεν δλίγας.· σταγόνας άπό τοϋ- 
ϋδατος -εκείνου, τό όποιον έμελλε.τφ ουτι νά' 
τήν ίατρεύση. Διότι μόλις τό έκατάπιε καί ήνοιξε 1 
τούς όφθαλμούς καί προσεπάθησε ν’ άναπνεύση. 
’Ελαφρός- στεναγμός διέφυγε τά χείλη της, καί·- 
έπανέπεσε βαρεϊα έπί τής ωλένης τής μητρός μου. '

Τό καϋμένο μας τό Άννιώ ! έγλύτωσεν άπό 
τά βάσανά τού !

’ ' ί-,

Πολλοί είχον κατηγορήσει τήν μητέρα μου, 
δτι ένφ αί ξέναι γυναίκες έθρήνουν μεγαλοφώνως - 
επί τοΰ νεκρού τοΰ πατρός μου, έκείνη μόνη, 
έχυνεν άφθονα, πλήν σιγηλά δάκρυα... ’Η δυστυ- ■ 
χής τό ίκομ· <ν έκ φόβου μήπως, παριξηγηθ-ή, 
μήπως παραβή τά δρία τής είς τάς.νέας άνηκού- '. 
σης σ«μ.νότητο:.' Διότι, καθώς, «ίπο.ζ; ή μήτηρ : 
μας εχήρευσε πολύ νέα .-

Όταν άπέθα-.εν ,ή άδε.λφή μας, δεν ήτο -πολύ · 
γερο.τοτέρα. Άλλ’ ;θυτε έσκέφθη κάν τώρα-τί ; 
θά είπή ό κόσμος διά τούς σπαραξικαρ'-ίους τη: 
θρήνους.· ■ ■ . ·

Όλη ή γειτονιά έσηκώθή καί -ήλθε' πρό: πα- 
ρηγορίαν της.. Άλλά τό πένθος αύτής ήτο φο* Ί 
β,ρόνγ ήτον άπαρηγόρητον.

-— θά χ*ση  τόν νουν της — έψιθύριζον οί βλί- 
ποντες αύτήν κεκλιμενην ; καί- θρηνούσαν μεταξύ ·· 
τών τάφων τής άδε-λφή; καί τοΰ πατρός μά:.

— θά τ αφήση μέσ ’ ατούς πέντε δρόμους — - 
έλεγον οί συναντώντες ημάς-καθ’ οδόν, έγκατα- ' 
λελειμμένα καί απεριποίητα. ’ ί

Καί έχρειάσθη καιρός, έχριιάσθησαν αί νου- . 
θισίαι καί επιπλήξεις τής'έκκλησίας, δπως συν-- 
έλθη εί: αυτήν καί έ .θυμηθή τά έπιζώντα τέκνα 
της, καί άναλάβη τά οικιακά της καθήκοντα.-·

Άλλά τότε παρετήρησε ποϋ μάς είχε καταν- , 
τήσει ή μακρά τής αδελφής μας ασθένεια. .

*Η χρηματική μας περιουσία κατ.ηναλώθη είς 
ιατρού; καί ιατρικά. Πολλά χράμια καί κηλίμια, ,- 
έργα- τών ίδί ν αύτή;· χειρών, τά είχε πωλήσει 
οι’ ασήμαντα ποσά.-, ή τά είχε.δώσει ώς άμοι-;· 
βήν είς τούς γόητας -καί. τάς μαγίσσας.. Άλλα·· 
μάς τά έκλεψαν αυτοί καί οί όμοιοι των, έπω ·' 
φελούμενοι έκ τής άνεπιβλεψίας, ήτις έπεκράτη-- 
σεν έν τφ οΐκφ μας. Πρός έπίμετρον έξηντλή-: 
θησαν καί αΐ προμήθειαν τών ζωοτροφών μας καί - 
ήμεϊς· δέν είχομεν πλέον πόθεν νά ζήσωμεν. . -

Έν τούτοις αύτό,- άντί να πτοήση τήν μη
τέρα μας, τή ‘άπέδωκεν απεναντίας διπλήν τήν. 
δραστηριότητα, ήν είχε πριν άσθενήση τό Ά»νιώ, ’ 

Έμετρίασεν, ή κυρίως είπεΐν, συνεκ.άλυψε τό! 
πένθος της· ύπιρενίκησε-τήν άτολμίαν. τής ηλι
κίας καί τοΰ φύλου της, καί, λαβοΰσα τήν δί-· 
κελλαν άνά χεϊρας, ήρχισε νά ξενο.δουλεύη,. ώς 
εάν δέν είχε γνωρίσει ποτέ τόν άνετον καί άν«>·- 
ξάρτητον· βίον. - · ~

Έπί πολύν χρόνον μάς διέτρεφε διά .τοϋ ίδρώ-' 
τος τοΰ προσώπου της. Τά .ημερομίσθια ήσαν 
μικρά' καί αί άνάγκαι μας- μεγάλαι, άλλ-’ όμωφ·,- 
είς κανένα έξ ήμών οέν έπέτρεψε νά τήν άν'α-.ι 
κουφίση συνεργαζόμενος. .

Σχέδια περί - τοΰ· μέλλοντος ήμών .έγίναντο 
καί έπεθεωροϋντο κάθ·’ εσπέραν πάρα τήν έστίανι-

■ Θά ήτον ισω; μεσάνυχτα,.δταν ήρχισε νά πη
γαινοέρχεται εις τό-δωμάτιον. Έ/όμιζον οτι έ
στρωνε νά κοιμηθξ,άλλ’ ήπατώμ.ην. Διότι'μετ’ 
ολίγον εκάθήσε καί ήρχισε νά μοιρολογή χα- 

• μηλοφώνως.;
▼ '— — ...

νήση ή, Άννιώ, 
άφ’ δτου ασθένησε.

Τό μοιρολόγιον ;τοΰτο έσύνθεσεν επί τώ θα-
_ ιάτφ τοϋ πατρός μου, κατά παραγγελίαν, αυτής,

ήλιοκαής ρακένδυτος Γύφτος, γνωστός είς τά πε
ρίχωρά μας διά τήν δεξιότητα εί: τό στιχουργείν
αύτοσχεσίως t · , '

. Mot φαίνεται, δτι βλέπω ακόμη τήν μ.αύρην καί
λιγδεράν κόμην, .τούς μικρού; κοςί φλογερούς ό-
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Ό μεγαλείτερός [ίου αδελφό; ώφειλβ νά μάθη 
τήν τέχνην τοΰ τνατρός μας, διά νά λάβη έν τη 
οικογένεια τόν τόπον εκείνου. Έγώ Ιμελλον ή 
μάλλον ήθελον νά ξενιτευθώ, καί οΰτω καθεξής.

’Αλλά πρό τούτου έπρεπε νά μάθωμεν όλοι 
τά γράμματά μας, έπρεπε νά ξεσχολήσωμεν. 
Διότι, έλεγεν ή μήτηρ μας, άνθρωπος αγράμ
ματος ζάλον άπβλέκητον.

Αί οικονομικοί μας δβσχέρειαι έκορυφώθησαν, 
δταν έπήλθεν ανομβρία είς την χώραν καί ανέ
βηκαν αί τιμαί τών τροφίμων. 'Αλλ*  ή μήτηρ, 
αντί ν’ άπελπισθή περί τής διατροφής ήμών αυ
τών, έπηύξησε τόν αριθμόν μας οι ’ ί-.ος ξένου 
κορασιού, τό όποιον μετά μαχράς προσπάθειας 
κατώρθωσί νά υίοθετήση.

Τδ γεγονός τοΰτο μετέβαλε τό μονότονον καί 
αυστηρόν τοΰ οικογενειακού ήμών βίου, χαί «ί- 
βηγαγεν έκ νέου αρκετήν ζωηρότητα.

"Ηδη αυτή ή υίοθέτησις έγένετο πανηγυρική. 
Ή μήτηρ μου «φόρεσε διά πρώτην φοράν τά 
γιορτερά. της καί μας ώδήγησεν είς τήν εκκλη
σίαν καθαρούς καί κτενισμένους, ώς έάν επρό- 
χειτο νά μεταλάβωμεν. Μετά τδ τέλος τής λει- 
τουργείας, έστάθημεν όλοι πρό της «ΐχόνος τοΰ 
Χρίστου, χαί αύτοϋ, έν μέσφ τοΰ περιεστώτος 
λαοΰ, ενώπιον τών φυσικών αύτοϋ γονέων, πα- 
ρέλαβεν ή μήτηρ μου τδ θετόν αύτής θυγάτριον 
έχ τών χειρών τοΰ ίερέως, άφοΰ πρώτον ύπε- 
σχέθη είς έπήκοον πάντων, δτι θέλει αγαπήσει 
καί αναθρέψει αύτό, ώς έάν ήτο σάρξ έκ τής 
σαρκδς καί δστοΰν έκ τών ιστών της.

Η είσοδός του είς τδν οικόν μας έγένετο ούχ 
ήττον επιβλητική καί τρόπον τινά έν θριάμβφ. 
Ό πρωτόγερος του χωρίου χαί ή μήτηρ μου 

προηγήθησαν μετά τοΰ κορασιού, έπειτα ήρχό- 
μεθα ήμεΐς. Οί συγγενείς μας καί οί συγγενείς 
τής νέας αδελφής μας ήκολούθησαν μέχρι τής αύ- 
λείου ημών θύρας. Έξωθεν αύτής ό πρωτόγερος 
έσήκωσε τδ κοράσιον υψηλά είς τάς χαϊράς του 
καί τό έδειξεν επί τινας στιγμάς είς τους παρι- 
σταμένους. Έπειτα ήρώτησε μεγαλοφώνως ;■

— Ποιδς άπδ ’σας εΐνε ή «δικός ή συγγενής 
ή γονιος τοϋ παιδιού τούτου περισσότερον άπδ 
τήν Δεσποινιώ τήν Μιχαλιέσσα κι*  άπδ τους 
έδικούς της ;

Ό πατήρ τοΰ κορασίου ήτον ωχρός καί έβλεπε 
περίλυπος έμπρός του. Ή σύζυγός του έκλαιεν 
άχουμβισμένη είς τδν ωμόν του. Ή μήτηρ μου 
έτρεμεν έκ τοΰ φόβου μήπως άχουσθή καμμία 
φωνή—.’Εγώ—καί ματαιώση τήν εύτυχίαν Γης. 
Αλλά κανείς οεν άπεχρίθη. Τότε οί γονείς τοΰ 
παιδιού ήσΐτάσθησαναύτό διά τελευταίαν φοράν 
χαί άνεχώρησαν μετά τών συγγενών των. Ένφ 
οί έδικοί μας μετά τοΰ πρωτογέρου είσήλθον καί 
ίξενίσθησαν παρ ’ ήμιν.

Άπδ τής στιγμής ταύτης ή μήτηρ μας ήρ-
χισε vi έπιδαψιλεύη είς τήν θετήν μας αδελφήν

τόσας περιποιήσεις, δσων ίσως δέν ήξιώθημεν 
ήμεις εις τήν ήλικίαν της καί είς καιρούς πολύ 
εύτυχεστίρους. Ένφ δέ μετ’ ολίγον χρόνον έγώ 
μέν έπλανώμην νοσταλγών έν τή ξένη, οί δέ 
άλλοι μου αδελφοί έταλαιπωροΰντο κακοκοιμώ- 
μενοι είς τά εργαστήρια τών μαστόρων, τό ξένον 
κοράσιον έβασίλευεν είς τδν οικόν μας, ώς έάν 
ητον έδικός του.

Οί μικροί τών αδελφών μου μισθοί δέν έξήρ- 
κουν πρδ: άνακούφισιν τής μητρός, έφ’ φ καί τή 
«δίδοντο. Άλλ’ εκείνη, αντί νά τούς δαπανά 
πρός άναύπασίν τη;, «προίκιζε δι’ αύτών τήν 
θετήν της θυγατέρα καί έξηκολούθει εργαζόμενη 
πρδς διατροφήν της. Έγώ ίλειπον μακράν, πολύ 
μακράν, καί έπί πολλά έτη ήγνόουν τί συνέβαι- 
νεν είς τον οικόν μας. Πριν δέ κατορθώσω νά 
έπιστρέψω, τδ ξένον κοράσιον ηύξήθη, άνετράφη, 
έπροικίσθη καί ύπανδρεύθη, ώς έάν ήτον αληθώς 
μέλος τής οικογένειας μας.

Ό γάμος αύτής, δστις φαίνεται επίτηδες ίπε- 
σπεύθη, ύπήρξεν αληθής χαρά τών αδελφών μου. 
Οί δυστυχείς άνέπνευσαν, άπαλλαγέντες άπδ τδ 
πρόσθετον φορτίον. Καί ειχον δίκαιον. Διότι ή 
κόρη έκείνη, εκτός δτι ποτέ δέν ήσθάνθη πρδς 
αύτούς αδελφικήν τινα στοργήν, έπί τέλους άπε- 
δείχθη άχάριστος πρδς τήν γυναίκα, ήτις περιε- 
ποιήθη τήν ζωήν αύτής μέ τοσαύτην φιλοστορ
γίαν, όσην ολί)« γνήσια τέκνα «γνώρισαν.

Ειχον λόγους λοιπόν οί αδελφοί μου νά εΐνε 
ευχαριστημένοι καί ειχον λόγους νά πιστεύσουν, 
δτι καί ή μήτηρ αρκετά άδιδάχθη έκ τοΰ πα
θήματος εκείνου.

Άλλ’ οποία ύπήρξεν ή ίκπληξίς των, δταν, 
δλίγας μετά τούς γάμους ημέρας, τήν ειδον νά 
«“ρχεται εΐς τήν οικίαν, σφίγγουσα τρυφερώς εΐς 
τήν αγκάλην της Sv δεύτερον κοράσιον, ταύτην 
τήν φοράν έν σπαργάνοις 1

— Τδ κακότυχο! άνεφώνει ή μήτηρ μου, κύ- 
πτουσα συμπαθητικώς έπί τής μορφής τοΰ νη
πίου, δέν τδ έφθανε πώς έγεννήθη κοιλιάρφανο, 
μδν*  απίθανε καί ή μάνα του καί τό άφηκε μέσ*  
στη στράτα ! Καί, ευχαριστημένη τρόπον τινά 
έκ τής άτυχούς ταύτης συμπτώσεως, έπεδεΐκνυε 
τδ λάφυρόν της θριαμβευτιχώς πρδς τούς ένεους 
έκ τής έκπλήξεως αδελφούς μου.

Το υίϊχόν σέβας ήτο πολύ, καί ή αύθεντεία 
τής μητρός μεγάλη,άλλ’ οί πτωχοί άδελφοί ήσαν 
τόσον άπογοητευμένοι, ώστε δέν έδίστασαν νά 
υποδείξουν εύσχήμως πως εΐς τήν μητέρα των, 
δτι καλόν θά ήτο νά παραιτηθή τοΰ σκοποΰ της. 
Αλλά τήν εύρον άμετάπειστον. Τότε έδήλωσαν 
φανερά τήν δυσαρέσκειάν των καί τή ήρνήθησαν 
τήν διαχείρησιν τοΰ βαλαντίου των. Όλα εΐς 
μάτην,

— Μή μοϋ φέρετε τίποτε, έλεγεν ή μήτηρ 
μου, έγώ δουλεύω καί τό θρέφω, ’σαν πώς έθρεψα 
καί σάς. Καί δταν έλθη ό Γιωργής μου άπ ’ τή 

ξενητειά, θά τδ προίκιση καί θά τδ ’πανδρέψη, 
Άμ’ τί θαρρείτε ! Έμενα τό παιδί μου μέ τδ 
ύποσχέθηκι.—Έγώ, μάνα, θά σέ θρέψω καί σένα 
καί τό ψυχοπαίδι σου.—Ναί I έτσι μέ τό είπε, 
ποΰ νάχη τήν εύχή μου !

Ό Γεωργής ήμην έγώ. Καί τήν ύπόσχεσιν 
ταύτην τήν ειχον δώσει αληθώς, άλλά πολύ 
προτήτερα.

Ήτο καθ’ ήυ εποχήν ή μήτηρ μ*ς  είργάζετο 
διά νά θρέψη τήν πρώτην μας θετήν αδελφήν κα
θώς καί ήμάς. Έγώ τήν συνώδευον κατά τάς 
διακοπάς τών μαθημάτων, παίζων παρ’ αύτη, 
ένφ «κείνη «σκαπτεν ή έξεβιτάνιζε. Μίαν ημέ
ραν διακόψαντες τήν εργασίαν έπεστρέφομεν άπο 
τούς αγρούς φεύγοντες τδν άφόρητον καύσωνα, 
ύφ' οί ολίγον έλειψε νά λιποθυμήση ή μήτηρ 
μου. Καθ’ οδόν κατελήφθημίν ύπό ραγδαιοτάτης 
βροχής, έξ έκείνων, αιτινες συμβαίνουσι παρ 
ήμιν συνήθως, μετά προηγηθεΐσαν υπερβολικήν 
ζέστην ή λαύραν, καθώς τήν όνομάζουν οί συν- 
τοπΐταί μου. Δέν ήμεθα πλέον πολύ μακράν τοΰ 
χωρίου, άλλ*  έπρεπε νά διαβώμεν ένα χείμαρ
ρον, δστις πλημμυρήσας εκατέβαινεν όρμητικώ- 
τατος. Ή μήτηρ μου ήθέλησε νά μέ σηκώση 
εΐς τδν ώμόν της. Άλλ’ έγώ άπεποιήθην.

— Είσαι άδύνατη άπό τή λιποθυμία, τή ει- 
πον. Θά μέ ρίψης μέσ’ στον ποταμό.

Καί έσήχωσα τά φορέματά μου καί είσήλθον 
δρομαίος εΐς τδ ρεΰμα, πριν εκείνη προφθάση νά 
μέ κρατήση. Ειχον έμπιστευθή εΐς τάς δυνάμεις 
μου πλέον ή δ,τι έπρεπε. Διότι πριν σκεφθώ νά 
ύποχωρήσω, τά γόνατά μου έλύγισαν οί πόδες 
μου έχασαν τό στήριγμά των, καί, άνατραπείς 
παρεσύρθην υπό τοΰ χειμάρρου ώ; κέλυφος καρύου.

Μία σπαρακτική κραυγή φρίκης εΐνε πάν δ,τι 
ένθυμοΰμαι έκ τών μετά ταύτα. Ήτον ή φωνή 
τής μητρός μου, ήτις έρρίφθη είς τά ρεύματα 
διά νά μέ σώση.

Πώς δέν έγεινα αιτία νά πνιγή καί έκείνη 
μετ’ έμοΰ, εΐνε θαύμα. Διότι δ χείμαρρος Ικτί
νος έχει κακήν φήμην παρ’ ήμιν. Καί δταν λέ
γουν περί τ«ος «τδν έπήρε τό ποτάμι», εννοούν 
οτι έπνίγη είς αύτδν τούτον τδν χείμαρρον.

Καί δμως ή μήτηρ μου λιγόθυμος καθώς ητο, 
κατάκοπος, βεβαρυμένη άπδ ίπαρχιακά φορέματα, 
ίκανά νά πνίξουν καί τδν δεξιώτερον κολυμβητήν, 
δέν «δίστασε νά «κθέση τήν ζωήν αύτής εΐς κίν
δυνον. Έπρόκειτο νά μέ σώση καί &ς ήμην 
έκεΐνό της τό τέχνον, τδ όποιον προσέφερεν άλ
λοτε εΐς τδν Θεόν ώς άντάλλαλμα αντί τής θυ- 
γατρός της.

Όταν έφθασεν είς τδν οίκον καί μ'ι άπέθεσε
χαμαί άπδ τδν ώμόν της, ήμην ακόμη παραζα
λισμένος. Διά τοΰτο, αντί νά αΐτιαθώ τήν άπρο-
νοησίαν μου διά τδ συμβάν, άπέδωχα αύτό είς
τάς εργασίας τής μητρός μου.

— Μή δουλεύης πιά, μάνα, τη εΐπον, ένφ 
εκείνη μ’ ένέουε στεγνά φορέματα.

— Άμ’ποιος θά μας θρέψη, παιδί μου, ’σαν 
δέν δουλεύω έγώ; ήρώτησεν εκείνη στενάξασα.

—> Έγώ, μάνα ! έγώ !— τή άπήντησα τότε 
μετά παιδικού στόμφου.

— Καί τό ψυχαπαΐδί μας ;
— Κ ’ έκεΐνο έγώ !
Ή μήτηρ έμειδίασεν άκουσίως, διά τήν επι

βλητικήν στάσιν, ήν έλαβον, προφίρων τήν δια- 
βεβαίωσίν ταύτην. Έπειτα διέκοψε τήν ομιλίαν 
έπειποΰσα.

__  Άμ’ θρέψε δά πρώτα τδν έαυτόν σου καί 
ύτερα βλέπουμε.

Δέν παρήλθ» πολύ'ς καιρός καί άπηρχόμην εΐς 
τά ξένα.

Ή μήτηρ βεβαίως ούδ’ «σημείωσε κδν τήν 
ύπόσχεσιν εκείνην.

’Εγώ δμως ένθυμούμην πάντοτε, δτι ή αυτα- 
πάρνησίς της μοί έχάρησε διά δευτέραν φοράν 
τήν ζωήν, τήν όποιαν τή ώφειλον. Διά τοΰτο 
ειχον τήν ύπόσχεσιν εκείνην έπί τής καρδίας μου, 
καί δσον έμεγάλωνα, τόσφ σπουδαιότερον ένό- 
μ-.ζα τόν έαυτόν μου υποχρεωμένου πρός έκπλή- 
ρωσίν της.

— Μή κλαίγής μητέρα, τή εΐπον άναχωρών. 
Έγώ πηγαίνω πιά νά κάμω παράδες. Έννοια 
σου 1 Άπό τώρα θά σέ θρέφω καί σένα καί το 
παραπαίδι σου. Άλλά, ακούεις; Δέν θέλω 
πιά νά οουλεύης1

Δέν ήξευρον ακόμη, δτι δεκαετές παιδίον όχι 
τήν μητέρα, αλλ*  ούδέ τόν έαυτόν του δεν δύ
ναται νά θρέψη. Καί δέν εφανταζόμην, όποΐαι 
φοβεραί περιπέτειαι μέ πέριέμενον και πόσας πι
κρίας έμελλον ακόμη νά ποτίσω τήν μητέρα μου 
διά τής ξενίτιίας εκείνης os ’ ής ήλπιζον νά τήν 
ανακουφίσω.

Έπί πολλά «τη δχι μόνον βοήθειαν, άλλά 
ουδέ μίαν επιστολήν κατώρθωσα νά τή στείλω. 
Έπί πολλά έτη παρεμόνευεν εΐς τούς δρόμους, 
έρωτώσα τούς διαβάτας μή. ^έ ειδον πουθενά.

Πότε τή έλεγον, δτι έουστύχησα έν Κων). 
πόλει καί έτοΰρχίυσα.

__ Νά φανε τή γλώσσα τους ποΰ τώβγαλαν I 
—άπεκρίνετο ή μήτηρ μου. Αυτός ποΰ λένε, 
δέν ’μπορείνά ήτον τόπαιδί μου! — Άλλά μετ’ 
ολίγον έκλείετο περίτρομος εΐς τό εΐχονοστάσιόν 
μας, καί προσηύχετο δακρύουσα προς τόν Θεόν 
διά νά μέ φωτίση νά έπανέλθω είς τήν πίστιν 
τών πατέρων μου..

Πότε τή έλεγον, βτι «ναυάγησα εΐς τάς άκτάς 
τής Κύπρου, καί έπαιτώ ρακένδυτος εΐς τούς 
δρόμους.

— Φωτιά νά τούς πάψη, άπεκρίνετο έκείνη. 
Τό λέν άπδ τή ζούλια τους. Τό παιδί μου θε- 
νάκανε κατάστασι καί πά’ στδν Άγιο Τάφο.

Άλλά μετ ’ ολίγον έξήρχετο είς τούς δρόμου;,
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έξετάζουσα τούς διαβατικούς έπαίτκς, και μετέ- 
βαινεν όπου ήκούετο καθείς καραβοτσακισμένος 
μέ τήν θλιβερόν ελπίδα ν ’ άνχκαλύψη έν αύτώ 
τό ίδιόν της τέκνον, μ: τήν πρόθεσιν νά δώση 
εις αυτόν τά στερήματά τη;, όπως τά εΰρω έγώ 
είς τά ξένα άπό τά; χίίρα; τών άλλων.

Καί ομω:, οσάκις έπρόκειτο περί τής θετής 
αυτής θυγατρό:, τά ελησμόνει δλ.α ταύτζ καί ε- 
φοβέριζε τού; αδελφούς μιυ, ότι έλθω·/ έγ<·> άπό 
τά ξένα θά τούς έιτροπιάσω διά τής γενναιότη
τάς μου, καί θά προικίσω καί ' θά ύπανορεύσω 
τήν κόρην της έν πομπή καί παρατάξει.

— Έ; ’Aft’ τι θαρρείτε! 'Εμένα τό παιδί 
μου μέ τό ύποσχέθηκε ! "Ας έχη τήν ευχή μου!

Ευτυχώς αί κακαϊ έζεΐναι ειδήσεις δέν ήσαν 
αληθείς. Καί όταν μετά μακράν απουσίαν, έπέ- 
στρεψα είς τόν οίκον μα;, ήμην είς θέσ.ν νά εκ
πληρώσω την ΰπόσχεσίν μου, ώ; προς τήν μη
τέρα μου καν, ή οποία ήτο τόσον ολιγαρκή:.

Ως πρός τό ψυχοπαίδι τη: Ομω; δέν μ’ ευρε τό
σον πρόθυμον, όσον ήλπιζεν. Άπ ’ έναντία; μόλις 
είχον φθάσει καί έξεβράσθην εναντίον τής δια
τηρήσεις του, πρός μεγίστην τής μητρός μου 
εζπληςςν.

. Είναι αληθές δτι δέν ήμην κυρίω; ενάντιος 
τής αδυναμίας τής μητρός μου. Τήν πρός τά κο
ράσια κλίσιν της τήν εύ’ρισκον σύμφωνον πρός τά 
αισθήματα καί τούς πόθους μου.

Τίποτε άλλο δέν έπεθύμου·/ περισσότερον, παρά 
νά ευρώ έπίστρέφων είς τόν οίκόν μας μίαν α
δελφήν, τής οποίας ή φαιδρά μορφή κ ’ αί συμπα- 
θήτικαί φροντίδες νά εξορίσουν από τής καρδίας 
μου την έκ τής μονώσεως μελαγχολίαν, καί νά 
εξαλείψουν από τής μνήμης μου τά: κακοπαθείας 
δσας ύπέστην έν τή ξίνη. Πρός άνταλλαγήν έγώ 
θά έπροθυμούμην νά τή διηγούμαι τά θαυμάσια 
τών ξένων χωρών, τάς περιπλανήσεις καί τά κα- 
τορθώματά μου, καί θά ήμην πρόθυμος νά τή α
γοράζω δ,τι αγαπά· νά τήν όδηγώ είς τούς χορούς 
καί τάς πανηγύρεις· νά τήν προικίσω, καί τέλος 
νά χορεΰσω εις τού; γάμου; της.

'Αλλά τήν αδελφήν ταύτην τήν εφκνταζόμην 
ώραίαν καί συμπαθητικήν, άνεπτυγμένην καί 
εξυπνον, μέ γράμματα, μέ χειροτεχνήματα, μέ 
δλαςέν γίνει τάς άρετάς δσας είχον αί xopat τών 
χωρών, οπού έζων μέχρι τότε. Καί αντί τούτων 
δλωντιεύρον; Άκοιβώς τό αντίθετον.

Ή θετή μου αδελφή ήτον ακόμη μικρά, κα- 
χεκτικ.ή, κακοσχεματισμένη, κακόγνωμος καί πρό 
πάντων ούσνους, τόσον δύσνους, ώστε ευθύς έξ 
αρχής μ’ ένέπνευσεν αντιπάθειαν.

ί’Επεται συνέχεια)

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Έξάλειφις κηλίδων ανιλίνης

Τά χρώματα τής ανιλίνης εύρίσκονται έν με
γάλη χρήσει, ώς εις τήν κατασκευήν τής μελάνη: 
τού γραψίματος χρώματος λιλά, πρασίνου ή 
κυανού.

Μεταχειριζόμενοι τάς μελάνας ταύτας, θά πα
ρατηρήσατε, δτι πολύ ίύσκολον είνε νά έξαλει- 
φθώσιν εκ ιών οακτύλων αι τυχοΰσαι κηλίδες, 
πρέπει'δε νά περάσουν άρκεταί ήμερα: διά νά ί- 
δητε τάς χείροες σας καθαρός.

Διά νά εξαλείψετε λοιπόν εύκόλως τάς κη- 
λίδας ταύτας, πλύνατε τάς χεϊρας σας εντός υ- 
δατος, περιέχοντος άλας κοινόν μαγειρικόν (5°/Λ) 
καί κατόπιον εντός άναλόγου διαλύσέως peao- 
xqde d’ hqdrogene. Τέλος εμβαπτίζετε τεμά- 
χιονλιού υφάσματος εντός οινοπνεύματος καί δ·.’ 
κΰτοϋ τρίβετε τά κηλιδοθέντα μέρη.

Σνγκόλλησις χάλκινων σκευών

Λάβατε 50 γραμμάρια ιχθυόκολλας τής Ρωσ- 
σίας, τήν οποίαν οιαλύετε έντός πηλίνου' δοχείου 
μέ 50 γραμμ. τυρογάλατος μεθ’ού αναμιγνύετε 
καίδΟγ,αμμ. όζικοΰ όξέω;· προσθέσατε κατόπιν 
σκόροδα (έν καταστάσει ζύμης) καί διαλύσατε 
άπαντα τ’ανωτέρω έντός δοχείου τό όποιον βυ
θίζετε έντος άλλου τοιούτου περιέχοντος ΰ'ωρ 
ζέον. Αφ’ έτέρου διαλύετε διά τοΰ αύτοϋ τρόπου 
100 γραμ. ζελατίνας Coignet No 2 εντός 100 
γραμ. τυοογάλατος.

"Ηδη μιγνύετε τάς δύο ταύτάς διαλύσεις, θερ· 
μαίνοντες καί ταράσσοντες ταύτας, καί προσθέ
τετε 50 γραμ. οινοπνεύματος καί είτα διΰλίζετε 
τό δλον μίγμα διά μέσου λεπτού υφάσματος.

Ή κόλλα ήδη είνε έτοιμος. Πρός χρήσιν λαμ
βάνετε διά πινέλου έκ ταύτης, θέτητε είς τάς πλευ
ράς τοΰ χαλκίνου σκεύους, κατόπιν τάς εφαρμό
ζετε καί τάς κρατείται έπ’ ολίγον σφιγκτά διά νά 
στερεοποιηθή ή κόλλα.

Πλύσις των χαμαικεράσων

Γνωρίζετε βεβαίως δτι τά χαμαικέρκσα (φράου
λες) ένεκα τής πρός τήν γην γειτνιάσεώς των, 
είνε πολλάκις κεκαλυμμένα δι ’ άμμου ή κό- 
νιως.

Βεβαίως νά φαγωθούν κατά τοιοϋτον τρόπον 
ήλατισμένα δεν είνε καθόλου ευχάριστο-/.· Νά 
πλυθούν πάλιν οι’ ύδατος, είνε γνωστόν είς τούς 
γνωρίζοντας νά τρώγωσιν, δτι χάνούσι τήν ευ
ωδίαν των.

Διά νά άποφύγωμεν λοιπόν τήν δι ’ ύδατος 
πλύσιν, θέτομεν τά χαμαικέρασα άνά ολίγα έντός 
λεπτού λινού υφάσματος καί τά ταράσσωμεν. 
μέχρις δτου ή άμμος ή ή κόνις έπικαθίσωσιν έπι 
τού λινού υφάσματος.

ευτράπελα.

Ό κ. X. είνε τό χαριέστιρον γερόντιου τής 
συναναστροφής.

Μιαν εσπέραν, μία ώραία κυρία ώμίλει μεθ * 
υπερηφάνειας περί της υγείας αυτής καί τής αι
ώνιας νεότητός της.

*Οτε ό κ. X. άμέσως τή λέγει ύποκλινόμενος.
— Κυρία, είμαι αρκετά νέος 
.ω χαριεστάτην καί αρκετά 
αμοίΐ νά σας τό λέγω.

X

διά νά 

γέρων

σάς εύ- 

διά νά

Ψευσθεΐσαι ελπίδες.
Ό άνεψ'.ός τού πλουσιοτάτου κ. Κ. έρωτά 

μετά πολλών Ενδιαφέροντος τόν ιατρόν περί τής 
πορείας τής ασθένειας τού θείου του.

— Γιατρέ μου, πώς πηγαίνει ό θειος μου ;
— Θάρρος, φίλε μου I ‘Ο θειος σας...
Ό ανεψιός έλπίζων είσέτι;
— Λέγε λοιπόν, γιατρέ μου :
Ό ιατρός μειδιών.
— Ό θείος σας μετά τρεις ήμέρας θά ... . 

δύναται νά περιπατή.
Ό ανεψιό; άπαγοητευμένος :
— Μπά I

X
Διαφορά μεταξύ μεσήλικος καί γραίας.
Ήγραία. Δέν νομίζεις, άγάπη μου, δτι πα- 

ρήλ&ε πολύ ταχέως ή νεότης ;
Ή μεσήλιξ. Καί έγώ,φιλτάτη,είμαι τής ιδέ

ας, δτι παρέρχεται πάρα πολύ ταχέως.

X
Είς τό νεκροταφείου, μετοξυ δύο μικρών.
— Δέ μοΰ λές, Μήτσσ, ·.{ χρειάζονται τά 

κόλυβα;
— Νά, δέν καταλαβαίνεις, κουτέ ; Κάνουμε 

έπίσκεψι στους πεθαμένους καί μάς βγάζουν 
γλυκό.

X
Φιλοσοφία μεταξύ δύο χαμινίων.
— Ποια ή διαφορά τής ζωής κάί τοΰ θανάτου;
—- ’Από τήν πρώτην τρώ:, άπό τόν δεύτερον 

τρώγεσαι.

— Ποιος εί>ε ό ευτυχέστερος άνθρωπος ;
— 'Οστις έχη σήμερον νχ τρώγη.

— Ποιος λέγεται δυστυχής;
— 'Οστις πρέπει νά φροντίζη καί .διά τήν 

αυριον.

— Διατί οί άνθρωποι ευκόλως ζαλίζονται;
— Διότι ή γή γυρίζει πολύ ταχέίρ:.

— Ποιοι είνε οί ωφελιμότεροι άνθρωποι;
— Οί ίατροί.

— Ποιοι είνε οί κχκ'.υργώτ/ρο·. ; 
—Πάλι*  οί ιατροί .

— Διατί κινήται ή γή ;
— Διότι ci/ϊσταται,

— Τί θά είπή παράδεισος;
— Πέπωνες έπι αμπέλου.·
— Τί έστί έρως ;
— Τρελλός χωρίς σίδερα.

— Ποιοι είνε οί σόφώτεροι;
— Ο. ιχθύς.

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟt« ■·'»·<< ■«♦••♦ί
HPOS Π ΚΡΑΝ-ΙΟΝ ΤΟΪ ΟΠΜΑΦΕΜΤ

Ποιο νδοαΐ ού, κρανίο ά&ειανό, 
ποΰ βρίοκο ’ Εδω μέοα πετμμένο ; 
πές μον, άνήκες σ ’ άρχοντα- τρανό 
ή οί κανένα χάχα πειναομένο; 

Έφόραες φακόλα, λαιμοδέταις 
τμηλό καπέλο καί μονό γναλί 
fj Ejoor>v άπό ’κείνες της ρεμπέτες 
πον ύέν τ^ς Εγνοιαζε μι’ αύτά πολύ; 

“Η ijoow μαλλιρδ ξεμυαλισμένο, 
μαγναδοοκεπασμένο, πολυφάνταχτο 
και μί τό νδσαι τώρα μαδημένο 
ίσώ&εις &πό κούρεμα Ατράνταχτο;

Πές μον σαύτην τί)ν κούφια σον καυκάλα 
ποία ήταν ή στριμμένη οον ή βίδα; 
Καί πές μον πόσα οχέδια μεγάλα 
ίοκάρωοες καί ού γάι τήν πατρίδα ; » 

Πόσες φορίς καί σύ στόν καφφενί 
έβγαλες λόγους σ’ ονλη σου τή ξήοη 
και πόσες είπες δχι άντ'ι ναί 
μί μώ φωροδεκάρα γιά μπαχτίσι ;

Κι’ Απ' τό μυαλό οον ■ ώς τό στόμα 
ή γνώμη σου—κρανίο μου ν.ασσίδικο—· 
πόσες φορίς δίν άλλαξε τό χρώμα 
λες κ’εΐχες Εδώ μέσα μπογιατζίδικο;

Κι*  άν Αδειανόν κυλιέσαι Εδώ κάτω 
μή σου κακοφανούν αύτά που σούπα 
καί τότε που φαινόσομνά γ,^ιάτο 
πάλι ήσουν Αδειανή ξηροκονρούπα 

Κοιμήσου μ' δνειρα ευτυχισμένα 
μή οί πειράξη.Ενόχλ,ηηι καμμία 
κοιμήσου κ’ εϊνε ύλα, σ&ν Εσένα 
τοΰ κράτους μας γεμάτα τά ταμεία. 

Κοιμήσου και γώ μάς νά μή σ£ νομίζη 
Ακόμα ζοΰμε δλοι βίο μπέικο, 
κοιμήσου δίχως πίκρα καί μαράζι 
κάί πάντά πάει-πρίμό iA ρώμαίίκρ!

Ό Γελωτοποιός
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

430· Αίνιγμα. ·
Έάν λάόης φίλε-,λύτ,α 
μίαν πάλιν τής Ελλάδος 

καί nXijcrtbv πρδστεθή 

ένας βασιλεύς μεγάλος .

' ’ποθαμένος πρό αίώχων, 
θά άρκέσονν ταΰτα μόνον 

νά σοϋ δώσουν ένα άλλον 

βασίλειά κι’ αυτόν μεγάλου.

434· Αίνιγμα.
Λάβε γραμμ’ άπ’ τά μεσαία 

κι’ έπειτα άπ’ τάς προσθέσεις 
μία φίλε ν’ άφαιρέσης 

καί κοντά του νά τήν θέσης.

. Καί πλησίον έν θηρίο.υ 

θέσε είτα άν ’ρπορής 

κι’ ύστερα άπ δλα ταΰτα 

δύνασ’ άρα νά μ'εύρής;

132· «Ηρθην—Μϋγθην.
ΐϊυλος — Ροβυθος — ιδα —πιτετο

133· Γρί?'>5·
Ή άράχνη !ον

1-34 ΈλλειπΟσύμφωνον

Φεύγε τόν άνθρωπον δστις απαί σέ Ιβλαψεν..

'Η άλώπηί άποθνήσκει άλώπηί.

X
Ή πρόοδος έν τή κοινών!? έπιτυνχάνεται μό

νον διά τοϋ άτομικού συμφέροντος. Φιλοσοφία έν 

τώ συμψέροντι δέν χωρεϊ.

χ
Έάν.είσαι πτωχός δέχου τούς φίλους δσοι σοΙ 

προσφέρονται τοιοότοι.

χ ■

Έάν είσαι πλούσιος μή δεχθής τούτους άλλά μό

νος σου νά ίητήσης τοιοντους.

χ
Ό χρυσός μαλακώνει είς τό πύρ καί ό πηλός 

ξηραίνεται είς τόν άέρα.

X
Γαλή τήν όποίαν φροντίζης νά τρίφης καλώς,λη

σμονεί δτι ύπάρχουν είς τόν οίκον σον ποντικοί.

X
Ό έπαινος ούδέν περισσότερον προσάπτει τώ κα· 

λφ. Απεναντίας δίδέι'είς τόν κακόν δ τι δέν έχει,

ΒΙΒΛΙΟΚ.ΡΙΣΙΑΙ
Ο.—ηα—εεε 

43S- Φωνηεντόλιπον.
— Κλς — ν — πλσς

433- Αίνιγμα' Ανορθόγραφο*.
Άπό άνθη μυροδόλα 

δπου είμαι φορτωμένος 

άν μοΰ κόψης τό κεφάλι 

γίνομαι σαμαρωμένος.

437· Τρίγωνον.
, . "Ια ίον ες : ρρέονν

438- Κυβόλεξο*  μετ’ Ακροστιχίδος

"Ονομα γυναικός

Πόλις άρχαία τής Παλαιστίνης 

Διάσημος τραγικός ύποκριτής 

file τών έφόρων τής Σπάρτης 

Φρούριον τής Κορίνθου.

Ε 4 * * 4

Λ ■ 4 ♦ 4 4

Π 4 * ♦ 4

1 4 4 ♦ ♦

Σ ' ♦ 4 4 4

Kiacbf

ΓΝ ΩΜΙΚ Α

Ό φοβούμενος τόν θάνατον δέν εΐνε δειλός άλλ’

έγκληματίας.

Πολλοί γελώοι,ν έπί τψ άκούσματι,δτι όάνθρω

πος εΐνε ζώον άντί νά χαίρωοιν.

Δρομολόγιου τής Ελληνικής Χερσσονήσου, ’Αρ
χαιολογικόν, ιστορικόν, γεωγραφικόν, 'στρατιωτικόν, 
κριτικόν, γλωσσολογικόν, στατιστικόν καί εμπορικόν,

Του ανωτέρω περισπούδαστου έργου, -έξεδόθη εσχά
τως τό Δ’ τεΰχος περιέχον τή*  -Μ α κ ε δ ο ν ί α ν καί 
Σερβία*  χαί τό Ε’ περιέχον τήν Θράκην και 
Βουλγαρίαν.

Ως γνωστόν συγγραφευς τοϋ πολυτιμότατου τούτου 
συγγράμματος εινε ί πολυμαθέστατος πατριώτης Β. Δ 
Ζώτος Μολοττός, ανηρ εΰρυτάτης παιδείας,φιλόσοφος, 
αγωνιστής, Ιππότης καί Περιηγητής Ευρώπης καί 
’Ασίας, καταγόμενος έκ Δρόβιανης τής Μολοττικής 
χώρας τής Ηπείρου.

Τό ανωτέρω «ργον έξεδόθη τή έγκρίσει τοΰ υπουρ
γείου τών Στρατιωτικών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ.,

Μ. Κ. ’Ενταΰθα. Αί εικόνες τών βραβευθέντων 
είς τά «Διασκεδαστικά προβλήματα» δέν δίδονται άν 
δέν εχωσι πληρώσει οί βραβευθέντες τήν συνδρομήν 
των.—Ε. Ζ.. ’Αμαλιάδα Χρήματα ελήφθησαν 
σάς ευχαριστούμε*  ταχυδρομικώς γράφομεν.—"Ν. ©. 
Χαλκίδα. Διά νά κόπτη καλά τό ςυράφιο*  πρέπει 
νά τό έμβυΟιζετε πριν τό θεσητε έπί τοΰ προσώπου 
σας έντός θερμού ΰδατος.— Σ Κ. "Ομδουρμαν- 
Διά νά κατασκευάσητε καλάς κονσέρβας σας ,παρα- 
πέμπομεν είς τά φύλλα τοϋ τρ. έτους όπου ΐγράψαμεν 
πολλά.—Χ.Κ. Λ. Λ ά ρ ι σ σ α *.·  Χρήματα έλφήθη- 
σαν. Τόμοι έστάλησαν. Ταχυδρομικώς έγράψαμεν.— 
I. Ζ. Ν α ύ π λ t o ν. Τί γίνεσθε ; Μάς έλησμονήσατε ; 
— Ν. Π. Σικάγον. Παρά τάς τόσας ύποσχέσεις 
σας μας εμεινεν μόνον η αδικαιολόγητος σιωπή σας. 
—Φ. X. Κώνίτιολιν. Έλάβομεν χρήματα. .Σάς 
ευχαριστούμε*.  ’Εχει καλώς παραγγελιαι ςκτελεσθή- 
σονται—-Π. χ. Κω ν)π ο λ ι ν. Περί τούτου πολλά 
έγράψησαν έν τω λήξα*τι  τόμω. Αναμένομε*  αποτέ
λεσμα ενεργειών σας.

ε$ι>Έν Άθήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ’Ανίατη Κωνσταντινίδουιι^»


