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Περιστερά ή ταξειδιώτης·—Τά διάφορα 
είδη τών ταχυδρομικών περιστερών.— 
Τρόπος έξασκήσεως. — Χρΰστς, Σύλ
λογοι, ώφέλεια ,τών περιστερών.

sire, δ,τι καί μεταξύ 
ούτος.

ΡΟ πολλού εΐνε γνωστή 
ή χρησιμοποίησις της πε
ριστεράς ώςταχυδρόμον. 
Άφ ’ δτου δε παρετήρη- 

σαν τδ προτέρημα της 
Αντοχής αύτής, συνεστή- 
θησαν ειδικά σώματα εΐς 
τούς στρατούς σχεδόν ό
λων των κρατών, πρός 
διατήρησιν καί εξάσκησιν 
τών ταχυδρομικών περι
στερών-

Παν είδος περιστεράς 
δεν είναι κατάλληλον διά 
τό Ιργον τοΰτο,-μόνον δέ 
τδ έξής είδη έκρίθησαν 
χρήσιμα.

Τοιαύτη εΐνε ή περι
στερά ή λεγομένη lie— 
geois, μικρού Αναστήμα
τος, με οφθαλμούς ζωη ■ 
ρούς ής ή Αντοχή είναι 
Αξιοσημείωτος καί ήτις 
μεταξύ τών περιστερών 
’ ίππων ό Αραβικός τοι-

“Επειτα έρχεται ή περιστερά ή ’Ιρλανδική, 
ήτις συστελλόμενη φαίνεται βραχύσωμος καί ογ
κώδης. Ή περιστερά αύτη εΐνε Επίσης ΐσχυρά-

Τέλοςή περιστερά τής Άμβέροης, ήτις εΐνε 
τό Ακρον Αντίθετον τής προηγούμενης, διότι καί 
ύψηλόσωμος εΐνε καί Αρέσκεταΐ νά Επιδεικνύη 

τό Ανάστημα αύτής,. το δέ ράμφος αύτής εΐνε 
ισχυρότατου καί χονδρόν.

Έκ τών τριών τούτων ειδών γίνεται ή στρα
τολογία τών ταχυδρομικών περιστερών. Μόλις 
δέ γίνωσιν έξ μηνών Αρχεται ή ίξάσκησίς των. 
Κατ’ Αρχάς Εξασκοΰντάς περιστεράς. διά τά μα~ 
κρά διαστήματα τών 10—20 χιλιομέτρων καί 
κατόπιν αύξάνουσι διαδοχικώς ταΰτα.“.Αλλως 
τε ή έξάσκησις βαίνει καθ’ ώρισμένους κανόνας. 
Ή αΰξησις τών διαστημάτων βαίνει βαθμηδόν, 
μή ανξάνουσα Αμέσως καί Αποτόμως Αλλά κατ’ 
ολίγον, Αναλόγως τών μαθητευομένων.Τό καλ*  
λίτερον εΐνε νά αύξάνωνται τά διαστήματα οΰτω 
πως: 20, 40, 60, 100 χιλιόμετρα κ.τ-λ.

Ή αΰξησις αύτη Εξακολουθεί μέχρι τών 300 
χιλιομέτρων, διάστημα δπερ διανύουσι περίπου 
αί συνήθεις περίστεροί.

Αι· περίστεροί τών πόλεων, αΐτινες εΐνε παρε- 
σκευασμέναι διά τήν πτήσιν τοΰ φθινοπώρου 
ύπερβαίνουοι κατά πολύ τό δριον τοΰτο. Πόλλά- 
κις συμβαίνει νά διατρέξωσιν 700 χιλιόμετρα 
ίν μια ήμέρα. πολύ μεγαλείτερον διά
στημα διήνυσαν περίστεροί,, διατρέξασαι τό με
ταξύ Cai νί (Κορσικής) καί.Verniers (Βελγίου) 
διάστημα, δπερ είναι περίπου 900 χιλιόμετρα. 
Ή-πρώτη φθάσασα περιστερά επέταξεν έπί 27 
ώρας μετά μέσης ταχύτητος 555 μέτρων κατά 
λεπτόν.

Ή ταχύτης αύτη ποικίλλει, Αναλόγως τοΰ 
καιρού, δστις δυνατόν Αλλοτε μέν νά ή εΰνους 
πρός τήν πτήσιν τής περιστερ&ί, Αλλοτε δέ Αντί
θετος. Έν Γαλλίφ ένθα τακτικώς γίνονται 
διαγωνισμοί περιστερών διά τό διάστημα τών 
250 μέχρι 450 χιλιομέτρων,παρετήρησαν,δτι ή 
συνήθης ταχύτης κατά λεπτόν περιλαμβάνεται 
μεταξύ τών 1000—1200 μέτρων.

Εΐνε Αληθές,δτι οί Αποστάσεις αύται εΐνε μη- 
δαμηναί. Έν τούτοις λάβετε ύπ’ δψιν, δτι ή 
ταχύτης αύτη εΐνε ή συνήθης’ έάν δμως καί δ 
Ανεμος εΐνε εΰνους και ή είέρίστερά .έχει δρεξιν, 
δύναται νά διανύση καί 1800 μέτρα κατά λεπτόν.
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Ώς βλέπει ό Αναγνώστης διά τών Ανωτέρω ■ 
Αριθμών,δυνάμεθα κάλλιστανάάποστείλα>μεν^μέ- 
σωτών περιστερών, διαφόρους Αγγελίας καίίπι- 
στολάς άνωθι τοΰ εχθρικού στρατοπέδου, άφοΰ. ή 
περιστερά συνηθίζει νά ΐπταταιείς μέγανψοςκαί 
άφοΰ αλλακ τε εΐνε μικρά τδν δγκον: Πράγματι δΐ 
&εχα τών προτερημάτων αύτής,δι ’ ών Αποφεύγει 
τάς έχθρικάς σφαίρας, έγίνετο χρησιμότατη άς 
τούς στρατούς.

“Οταν.πρόκειται νά διανύση διάστημα μεΐζον 
τών 200 χιλιομέτρων, προσδένουσιν είς πολλάς 
περιστεράς την αύτήν παραγγελίαν. At περίστε
ροί δμως αύται ποικίλλουσι κατά τήν ήλικίαν 
και τδν Αριθμόν άναλόγως τής άποστάσεως. 
Οΰτω διά τήν Ανωτέρω άπόστασιν μεταχειρίζον
ται περιστεράς Ενός, δύο καί τριών ετών,πολλά
κις δέ και τεσσάρων Ιτών οΰτω δύνανται νά 
φθάσωσι και τά 400 χιλιόμετρα.

Τά παραγγέλματα καί εν γίνει αί Αλληλογρα
φίαν γράφονται έπι φύλλων χάρτου εκ φλοιών 
κρομμύων,οΰς στρίβουσιν είς μικρούς κυλίνδρους, 
τούςθίτουσιν Εντός πτερών,άτινα κατόπιν προσαρ- 
μόζουσιν είς τήν ουράν τών περιστερών.

Έκτος τοϋ είδους τούτου τοΰ άλληλογραφεΐν 
μεταχειρίζονται και αλλα. Οΰτως εν παραδεί- 
γματι, προσαρμόζουσι μακράς ταινίας χάρτου 
στενού καί μειαζώδους. έφ’ ού γράφουσι τήν 
Αλληλογραφίαν διά λεπτών γραμμάτων καί 
στενών.

Έν Ίταλίρ προσαρμόζουοιν επί τών περι
στερών μικράς Ελαφρός συσκευάς έζ ίνδοκαλά- 
μου, οϊτινες φίρουσι σχισμάς, δι’ ών εκ τής διέ- 
λεύσεως τοΰ αέρος προκαλέΐται σνριγμα δι’ ού 
άλλα μέν πτηνά προκαλονσιν Αλλα δέ Απομα- 
κρύνουσινοί κυνηγοί.

Έν Παρισίοις υπάρχει και ειδικός σύλλογος 
ταχυδρομικών . περιστερών « Η πηξίς» οστις 
Εδρεύει Επί τοΰ πύργου ΆΓφελ καί όστις Ενεργεί 
τακτικώτατα Εξασκήσεις και διαγωνισμούς δρό
μου περιστερών.

Κατά τήν πολιορκίαν τών Παριοίων πλεϊστας 
υπηρεσίας προσεφερον αί ταχυδρομικοί περίστε
ροί, δι ών συνενοοΰντο ο', πολιορκούμενοι μετά 
τοΰ εξω στρατού.

Πρό δλίγων δε Ετών Ετακτοποιήθη Εν τφ i- 
θνολογικφ τών Γάλλων μουσείφ ή πλουοιωτάτη 
δντως συλλογή των διά τών ταχυδρομικών περι
στερών σταλέντων Εγγράφων, ών δ αριθμός 
εΐνε μέγιστος.

*
Οΰτω λοιπόν, Εν δλίγοις, Εξασκοΰνται αί τα

χυδρομικοί περίστεροί εις τδ σπουδαιότατον αύ
τών Εργον,παρέχουσαι οΰτω μεγάλος Εκδουλεύ
σεις, είς τόν στρατόν, οΰτινος πολλάκις ή τύχη
δυνατόν νά Ιξαραάται Εκ τίνος ταχυδρόμου περι
στεράς.

·>ι·ι ·<ι·υ ·η·ι
ΤΟ ΣΚΑΨΙΜΟΝ TQN ΑΜΠΕΛΩΝ

£οόαροτάτη είθηοιο .μετεδόθη κατ’ αύτάς 
και τήν ’Ελλάδα, προ;καιρού κρατούσα . ε’κ 
αυγκίνηοιν τήν.,λοιπήν Εύρωπην.

Πρόκειται περί τοΰ οκαψίματος τΰν άμπέ- 
λόνων.Ώς γνωρίζετε, ή εργασία αύτη απαιτεί 
πολλά έέοδα πρός μίσθωσιν των εργατών, ίι ’ 
ων αύτη έκτελεΤται. Ούχ’ ήττον .όμως οί,ά- 
μπελοκτήμονες δέν δύνανται ν ’ άπορύγωσι τήν 
δαπάνην ταύτην, διότι αί άμπελοι αύτών δέν 
θά καρπο|ορήσωσι δεόντως.

Προ τετραετίας δ|ΐως είς το Μομπελιέτης 
Γαλλίας, ό κ. Γραντω μελετήσαςτά τού ζητή- 
ματοςτούτου, έσκέφθη ν'άποψύγητήν χρήσιν 
τής σκαπάνης,μέταχειριζόμενος άλλο τι μέσον 
οπερ δέν έόράδυνε νά άνακαλύψη.

Πράγματι δέ έκαμε πειράματα έπι μεγάλης 
έκτάσεως αμπέλων, τάς όποιας έκαλλιέργει 
χωρίς νά σκάπτη αύτάς καθόλου, μεταχει- 
ριζόμενος τόν έζής τρόπον. Δι έπιστρώσεως 
λεπτής κόνεως ανθράκων ή σκωρείας σιδήρου 
έκαθάριζε τάς αμπελώνας, μή μεταχειριζό- 
μενος ούδέ άπλούν σκάλισμα. Μετεχειρίζετο 
προ πάντων σκωρείαν σιδήρου, διότι αύτη είνε 
έέαίρετον λίπασμα.

Τά άποτελέσματα τών συνεχών δοκιμών του 
ύπήρζαν άληθώς απίστευτα, διότι αί άμπελοι 
άπέδοσαν τον αυτόν ώς καιπρότερον καρπόν.

Επομένως μία τοιαύτη εϊδησις δικαίως συν- 
εκίνησε τόν τε επιστημονικόν καί τόν έργα- 
τικόν κόσμον, πολλοί τών οποίων έφαρμό· 
σαντες τό μέτρου τούτο είς τάς άμπέλους 
των, έσχον σημαντικήν οικονομίαν, άνερχο- 
μένην είς 6ο °/0 !

Ή λίπανσις τών αμπέλων κατα το σύστημα 
τού Γκραντώ γίνεται κατά τριετίαν ή τετρα
ετίαν δι’ ενός απλού έελακώματος, τό όποϊον 
στοιχίζει πολύ ολίγα είς τόν αμπελουργόν.

Ό κ. Γκραντώ είς τούς δλίγους δύσπιστους 
φέρει τό ακαταμάχητου επιχείρημα τών' κλημα- 
τα^ιών, αΐτινες άν καί δέν σκαλίζωνται,απο
δίδουν μεγάλον εισόδημα, διατηρούνται δέ πε
ρισσότερα έτη τών καλλιεργημένων ά μπέλων.

Τήν σπουδαιοτάτην ταύτην άνακάλυψιν 
ήσπάσθησαν άπαντες σχεδόν οί σοφοί επιστή
μονες τής Δύσεως, οϊτινες ήρίαντο μεταδί- 
δοντες τδν νέου τούτον τρόπον τής καλιερ- 
γείας τών αμπελώνων είςτούς άμπελουργούς, 
προτρέποντες τούτους νά μεταχειρισθώσι τού
τον άφόόως καί μετά πεποιθήσεως.

Ή έφεύρεσις αύτη εΐνε σωστική διά τήν 
’Ελλάδα, ής μέγα τμήμα γής κατέχουσιν α
μπελώνες, Ούτω διά τής ανωτέρω άνακαλύ; 
ψεως θέλει πρόκυψη σημαντική ωφέλεια είς 
τούς, σταφιδοκτήμονας»

ΤΡΩΓΟΜΕΝ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΩΣ

Ή'τ ρ ο φ ή εΐνε ζήτημα σπουδαιότατου, 
απασχόλησαν καί Απασχολούν έτι, πολ
λούς μύστης της ’Ασκληπιείου τέχνης.

Έν ταΐς μεγαλοπόλεσιν δέ, παρά τάς 
πολλαπλός δημοσίας συζητήσεις έπί τού 
θέματος τούτου καί τάς σχεδόν καθημε 
ρινάς διά τοΰ τύπου συζητήσεις, παρ’δ
λα ταίιτα, ΐδρύθησαν καί σύλλογοι προ
σέτι, ύπέρ τής ύπερισχύσεως τών ιδεών 
τών δύο μερίδων.

Δύο δέ λέγων μερίδας, ένοώ τούς κρε- 
οφάγους καί τούς φυτοψάγους. 
Έκ τούτων, οΐ πρώτοι εΐνε τής ιδέας, δτι 
τά θρεπτικά στοιχεία τά ύπό τού κρέατος 
προσποριζόμενα, εΐνε άδύνατον νά άντι- 
κατασταθώσι διά τής χορτοφαγίας. 'Από 
ποιον είδος τού φυτικού βασιλείου δυνά
μεθα νά πορισθώμεν τήν φυσικήν έκείνην 
θρεπν-κήν ύλην, ήν από τού μυϊκού κυ
ρίως κρέατος ποριζόμεθα; Διατί λοιπόν ή 
ιατρική δέν άλλάσσει πλέον τήν ήν μέχρι 
τούδε άεδν ακολουθεί διά τήν άνάρρωσιν 
τών ασθενών της; Πώς δηλαδή παρ' δ
λας τάς κατά τού κρέατος διαμαρτυρίας 
άκούομεν έν τούτοις τούς ιατρούς λέγον 
τας είς τούς Αναρρωννύοντας, «τρώγετε 
μπιφτέκια καί κοτολέττας»; ’Αραγε Αγνό 
ούσιν ούτοι τήν όλεθρίαν έπίδρασιν τής 
τροφής ταύτης;

Ο| τής φυτοφαγίας Αφετέρου όπαδοί 
λέγουσιν- « Ή φυτοφαγία έχει τό μέγα 
προτέρημα, δτι έμποοίζει τήν πολυφαγί
αν·» Τούτο εΐνε άληθέστατον. Άποδιώ· 
κεται ό μεγαλείτερος τού Ανθρώπου έχ- 
θρός, ή πολυφαγία. Έν ’Αγγλία μάλιστα 
ΐδρύθησαν σύλλογοι σκοπός τών όποίων 
εΐνε Α διάδοσις τής φυτοφαγίας, ώς απο
κλειστικής τού άνθρώπου τροφής.

Έκ τών ανωτέρω βλέπομεν, δτι δύο 
κυρίως γνώμαϊ παλέουσν ποίαν λοι
πόν πρέπει καίήμεις ν’ Ακολουθήσωμεν; 
Πρ\ν δμως άποφασίσωμεν,άς ίδωμεν κάί 
τίνα τά Αποτελέσματα τά έξαχθέντα έκ τής 
χρήσεως τού κρέατος Α τού φυτού ώς 
Αποκλειστικής τροφής.

Οΐ Ινδοί όπαδοί τού Βραχμάν Α τού 
Βούδα δέν μεταχειρίζονται ποτέ ώς τρο
φήν, σάρκα ζώου. Ή θρησκεία τών αρ
χαίων Αιγυπτίων άπηγόρευεν έπίσης τήν 
χρήσιν τού κρέατος. Τούτ’ αύτό δέ καί 
ο Πυθαγόρας συνίστα έν Έλλάδι, ών μύ
στης τής Ιατρικής. Ιδού λοιπόν όλόκ&η 
ροι λαοί Απόσχοντες όλοσχεοώς τού 
κρέατος·

Έχομεν δμως καί έν παράδειγμα τό ό - 
ποιον προόάλλουσιν ώς έπιχεΐρημα οΐ 
κρεοφάγοι. τδ έζής: Κατά τήν κ&τσσκευ- 
ήν τής σιδηροδρομικής γραμμές μεταξύ 
Παρισίων καί Ρουένης εΐργάζοντο άγγλοι 
καί γάλλοι. Έχ τούτων οΐ πρώτοι σχεδόν 
καθημερινώς έτρέφοντο διά κρέατος,ένώ 
οΐ δεύτεροι διά λαχανικών. ΠαρετηρΑθή 
λοιπόν.δτι οΐ άγγλοι είργάζοντο πολύ'ΚΛ- 
λείτερον τών γάλλών. Άρα ή διαφορά 
αύτη προέκυψεν έκ τής χρΑσέώς 
κρέατος; “Ημήπως ένταύθα ό ατάίφμδς 
καί Α έξις έλαόον σπουδαιότατοι μέρός ;

Οΐ Ινδοί ταχυδρόμοι διατρέχουσι κα- 
θεκάστην από πόλεως έίς πόλίν 2ολεύγή’ς 
τ’όλιγώτερον. Καί δμως τρέφονται μόνον 
δι’ όρνζίου- Οί ρώσσοι χωρικοί τρέφον
ται διά λαχανικών, μέλανος άρτου, γά
λακτος καί σκορόδων,καί δμως έργά’ζον- 
ται 16—18 ώρας τή*  ήμέραν ύπεροί- 
νοντες πολλάκις κατά τήν Αντοχήν Κ«\ 
τήν δύναμιν καί αύτούς τούς Αμερικανούς 
ναύτας. Οί νορβηγοί χωρικοί, πολλοί δ- 
λίγον γνωρίζουσι τήν ζωικήν τροφήν. Έν 
τούτοις άκολουθο&σι τάς άμάξας τών Λε- 
ριηγητών, τρέχοντες Ακαταπαύστώς έΛί 
3—4 λεύγας. Οΐ Αιγύπτιοι έργάται καί 
λεμβούχοι, οϊτινες πρό Αμνημονεύτων 
χρόνων έτρέφοντο διά ,πεπόνων, κρομμύ- 
ων, κυάμων, φακής,Αραβοσίτου, καί χουρ
μάδων έχουσιν αξιοσημείωτον μυϊκήν δύ- 
ναμιν. Είς τά μεταλλορυχεϊα τής Αμερι
κής οΐ έργάται, οϊτινες δέν τρέφονται διά 
κρέατος, ανέρχονται δίς τής ήμέρας τάς 
καθέτους κλίμακας, μήκους 6ο—8ο μέ
τρων, φέροντες έπ’ώμον βάρος too κιλό- 
γράμμων. ■ '

Ο τούρκος στρατιώτης εΐνε έγκρατής 
τά μέγιστα - Πίνει μόνον ύδωρ καί λεμο 
νάδας, τρέφεται δέ διά τόύ έξ όρνζίου πι
λαφιού καί σύκων, οόδέποτε σχεδόν δο
κιμάζουν τό κρέας. Ούχ ήττον ή αντο
χή του εΐνε γνωστή. Οί αχθοφόροι τής 
Κωνσταντινουπόλεως καί τής Θεσσαλο
νίκης εινε Αξιοσήμείωτοι διά τήν δύνα- 
μίν των θά έχετε άλλως Ακούσει τό λε
γόμενον έπί τή θέα Ακμαίου: καί φιλεριδος 
άνδρός «Μωρέ σάν τουρκαλάς εΐνε». Ό 
Σενέκας, θερμός όπαδός-τής φυτοφαγίας, 
λέγει (έπ. ΐοθ). «Καί έγώ ώσαύτως έγκα- 
τέλειψα τήν κρεοφαγίαν καί έν διαστή- 
ματιένός έτους, ούμόνονσυνήθισαχίςτάς 
νέας μου έξεις Αλλά καί Ασθανόμην εύ- 
χαρίστησιν έκ τούτων καί μάλιστα μοί 
έφαίνετο. δτι αί πνευματίκαί μου δυνά
μεις όλίγον κατ' Φλίγον ΑνεπΤύχθησάν 
περισσότερον.
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’Αλλά ήμεϊς οί έν Έλλάδι ζώντεςδέν 

είνε άνάγκη νά άνατρέχωμεν έπίπολύεΐς 
ξενικά παραδείγματα'όλίγας έξω των ’Α
θηνών λεύγας ό ύγιής χωρικός, δστις θά 
άποθάνμ ύπέργηρος προκαλεϊ τά περί
εργα βλέμματά μας. Είνε άρα γε άμφι- 
σβητήσιμον, δτι πολύ όλίγον μεταχειρί
ζονται οί χωρικοί μας τό κρέας; Ή τα
κτικά των τροφή είνε τά λαχανικά, τά 
γαλακτερά, τά ζυμαρικά,ό αθάνατος ρη*  
τηνίτης πολλάκις δέ καί τό μέλι.

Έφθασε καί μέχρι τών ώτων μου τό 
έξής. Πρό χρόνων πολλών έπεσκέφθητήν 
οίκίαν ιατρού τίνος έν Άθάναις ακμαιό
τατος χωρικός γέρων. ’Επειδή δ’ έτυχε 
τήν ώραν έκείνηννά παρευρίσκωνται καί 
άλλοι τινές ξένοι, μετά περιέργειας θεώ- 
μενοι τόν σφριγυλόν πρεσβύτην, τόν ή- 
ρώτησαν πώς διάγει τόν βίονέλαβον δέ 
τήν έξης άπάντησιν. Τήν πρωίαν έσηκώ- 
νετοείς τάς —ψέτρωγε πινάκιον πλή- 
ρες έλαιών, μέλανα άρτον κάί ποτήριον 
πλήρες άγνοΰ ρητηνίτου· κατόπιν διηυ 
θύνετο είς τούς άγρούς του, όπου μέχρι 
της μεσημβρίας είργάζετο,δτε έτρωγε πά
λιν τάαύτάκαί προσέτι κρόμμυα καί άλλα 
λαχανικά,κατόπιν έξηπλοϋτο ύπό τήν σκι
άν δένδρου τινός καί άφοΰ έπανελάμβανε 
τήν έρ,ασίαν του, έπέστρεφέ μόλις ό ή
λιος άρχιζε νά ροδίζμ περί τήν δύσιν του. 
Τήν έσπέραν συνήθως τόν άνέμενεν Ακο- 
χλάζονσα χύτρα, έν ή έξάπαντος εύρί 
σκοντο δσπρια καθ' δλην τήν έβδομάδα 
μόνον δέ τήν Κυριακήν άντί λαχανικών 
καί όσπρίων ή χύτρα περιέχει ζωμόν 
κρέατος,

Όλίγον δέ μετά τό φαγητόνέξηπλοΰ- 
το είς τάς άγκάλας τοΰ Μορφέως, κοι- 
μώμενος οΰτω σχεδόν ταυτοχρόνως μέ 
τά άλέκτροειδή καί έξύπνών επίσης καθ’ 
ήν ώραν καίταϋτα.

1 ά τέκνα των οί χωρικοί τρέφουσι μέ 
περισσότερα γαλακτερά. Ούτω τήν πρωί
αν πίνουσιν όλόκληρον μόλις άμελχθέν 
έκ τής έν τμ οικία αίγόε, κύαθονγάλακτος 
άβράστου καί άνευ σακχάρεως.

Περί τήν ιοην δέ ώραν άλοίφουσιν έπι 
τοΰ άρτου των μέλι ή βούτνρον μετάμέ- 
λιτός.

Ταΰτα λοιπόν είνε τάπροσόντα άμφο- 
τέρων .τών μερίδων. Ποίαν λοιπόν νομιζη 
ό φίλος άναγνώστης ήμών,. δτι είνε σνμ- 
φερώτερον νάκολουθήση;

Κατά τήν γνώμην μας άμφότεραίείνε 
άσύμφομαί. Ούτε κρεοφάγος ούτε φυτό- 
φάγος. Καί τό έν καί τό άλλο. Αύτηείνε 
ή γνώμη ήμών,ήν καί θά προσπαθήσωμεν 

τό κατά δύναμιν, νά άναπτύξωμεν διά τών 
κατωτέρω·

Δέν πρέπει νά άκολουθήσωμεν απο
κλειστικήν χρήσιν τής μιας ή της έτέρας 
τροφής. Τό παν έγκειται είς τήν μετρίαν 
χρήσιν έκατέρων. Μή ποτέ ύπολάβητε, δτι 
ήχρήσις τοΰ κρέατος Λ τοΰ φυτού έβλα- 
ψέ τινα'τόν έβλαψεν ή κατάχρησις καί όχι 
ή χρήσις.

ΤΡΩΓΟΜΕΝ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΩΣ: ίδού 
τί συμβαίνει. Έάντόδριον τοΰ ζήν έλατ- 
τοΰται όσημέραι, ύπαίτιος είνεήπολυφα 
γία καί Λ ποικιλοφαγία· "Ισως τις απο
ρών σκεφθή, άραγε μόλις μετά παρέλευσιν 
τόσων αιώνων άνεφύει καί ή πολυφαγία; 
είς τούτον δυνάμεθα ν’άπαντήσωμεν,δτι 
τδ τρώγειν ύπερβάλλόντως έξαρτάται έκ 
τής ποικιλίας τών έδεσμάτων· ώστε καί 
ή πολυφαγία άνεπτύχθη κατ ’ όλίγον, σύν 
τή έπαράτω προόδω καί άναπτύξεί τής 
μαγειρικής ήτις κατάντησε νυν τέχνη τε
λεία, απαιτούσα σπουδήν καί πείραν.

Είνε αδύνατον ό χωρικός, δστις καθ’ 
δλην τήν έβδομάδα τρώγει σχεδόν τήν 
αύτήν τροφήν,, είνε άδύνανον. λέγω, νά 
τρώγη ύπερβάλλόντως, ώς καί οί έν ταϊς 
πόλεσιν, οϊτινες βχι μόνον' καί κατά τά 
δύο γεύματα τής ήμέρας έχουσι διάφορον 
τροφήν, αλλά καί έκαστον τούτων άποτε· 
λείται έκ πολυποίκιλων έδεσμάτων, ύπε· 
ραρΐθμων καρτκευμάτων καί όρεκτικών.

Οΰτω πως ό τρώγων, αισθανόμενος τέρ- 
φίν τρώγει κατά κόρον, ώς καί έ ν τώ χαρτο· 
παιγνίω έπιδίδεταιείς τοΰτο καί καταστρέ
φεται, καί έν γένει είςπδν είδος τέρψεως.

Τό τρώγειν κατέστη πλέον πάθος. Πρό 
πάντων δέ οί όργιασταί εύγενείς τής αρ
χαίας Ρώμης έκυλίσθησαν μέχρι τής έ- 
σχάτης άκολασίας τοΰ τρώγειν. Φαντά- 
σθητε, δτι κατάντησαν οί εύγενέστατοι 
ούτοι πατρίκιοι νά θεωρώσι τό τρώγειν 
ώς τήν πρώτην σχεδόν τών τέρψεων, δι’ 
δπερ καί μυρίους τρόπους έν τή μαγει
ρική έπενόησαν καί τό αίσχιστον,κατόπιν 
έκάστου γεύματος αντί χωνευτικού τίνος 
ποτού έλάμβανον έμμετικόν τι, δι’ ού έ- 
ξεκένουν τόν στόμαχον, με ταβάλοντες τού
τον είς σάκκον τών αχρήστων, ίνα ύπερ- 
πληρώσωσι τούτον μετ ’ όλίγον, δι’ άλλων 
έφενρέσεων τής μαγειρικής.

Τί λοιπόν άν έκ κρέατος ή φυτών άπε- 
τελούντο τά πενταπλάσια καί δκταπλά- 

;σΐα γεύματα τών λουκούλων Ρωμαίων;
Άφ’ έτέρου ό άνθρωπος ανήκει έκ φύ· 

. σεως είς τό είδος τών σαρκοβόρων ζώων 
καί έπομένως ή αποκλειστική χορτοφα
γία, ώς άντιβαίνουσαείςτήν φύσιν ταύτην 

τού άνθρώπου, άν δέν άποβαίνμ έπιβλαβής 
δέν άποβαίνε·. δμως καί χρήσιμος, όπότε 
είνε καί περιττή.

Ό άνθρωπος πρέπει νά τρέφηται διά 
κρέατος άλλά δσω τό δυνατόν σπανιώ- 
τερον, τούλάχιστον τρις τής έβδομάδος 
καί δι έδεσμάτων ούχί τόσω πολύπλοκων 
καί πολυποίκιλων. Ή άπλότης καί ή τά 
ξιV έν τώ φαγητώ άποτελεΐ είδος διαίτης, 
ή δ’ έν τώ τρώγειν δίαιτα,είνε τά μέγίοτα 
ώφέλιμος.

Τό κρέας είνε ούσία άπαιτούσα πολλήν 
ένέργειαν πρός χώνευσιν έπομένως δέν 
πρέπει νά έπιβαούνωμεν ταύτην έπιπρο 
σθέτοντεςκαί άλλας παχείας ούσίας, άλλ' 
απεναντίας βοηθούντες διά τών σαλατι 
κών, δηλαδή τών χόρτων, τήν δύσμοιρον 
πέψιν.

Διά τούτο καί οί ιατροί είς τούς αναρ 
ρωννύοντας συντστώσι τήν χρήσιν τού 
στεγανού κρέατος. Ή κοινώς λεγομένη 
μπριζόλα καί τό βραστόν είνε αί 
άπλούστεραι καί ώφελιμώτεραι μορφαί 
της κρεοφαγίας.

Ώς σνμπαίρασμα λοιπόν τής μεταξύ 
τής κρεοφαγίας καί φυτοφαγίας έπισκο- 
πήσεως έξάγομεν,δτι ό άνθρωπος μάλλον 
δύναται νά βλαβίί έκ τής άποκλειστι- 
κής χρήσεως τού κρέατος ή τοΰ φυτού, 
δτι πρέπει νά ποιήται μετρίαν χρήσιν έκ 
τοΰ πρώτου νά συνειθίση τά δσπρια, τά 
όποια δλοι οί εύποροι νΰν άπεσκοράκισαν, 
νά μεταχειρίζηται έπίσηςκοιτά γαλακτε
ρά καί παρ’ δλα ταΰτα νά έχη ύπ’ δύει 
του τό ΜΕΤΡΟΝ.

Νάσηκώνεσθε έκ τής τραπέ- 
ζης σας πεινώντες άκόμη.Ίδούή 
άρμόζουσα συμβουλή διά τούς έν ταϊς 
μεγάλαις πόλεσι διαβιούντας καί πρό 
πάντων διά τάς γυναίκας καί τούς ηλι
κιωμένους.

Ό χωρικός μετά τό άπλούν αύτοΰ γεύ
μα θά διανύσμ αρκετόν διάστημα διά μέ
σου τών αγρών, θά άναπνεύσμ τόν ζωο· 
γόνον τής έξοχης άέρα καί προσέτι θά 
καταπονηθή καλλιεργών τήν γήν έπί ώρας 
ολοκλήρους.

Ένξ>ό αστικός,κατόπιν τοΰ δυάπέπτου 
έργου του θά κλεισθή άκινητών είς τούς 
τέσσαρας τοίχους τού γραφείου του, είς 
μάτην περιμένων είς τό βάθος τής άνα- 
παυτικήςκαθέκλας του τήν δρεξιν διά τδ 
έπόμενον γεύμα.

ΤΟ ΟΡΦΑΝΟ

«Δεν ό καχός 'θεός. μικρέ, νά 

“Ελα, φτωχό μον ορφανό, 
εκεί ψηλά οτόν ουρανό 
παντοτεινά θά χαίρης.»

Ξημίρωοε και τ’ όρφανό άκόμα Ιγελοΰοε . . . .
Ποώς ξέρει, άν Άγγελος κι’ αυτό, 
μ’. δλλο άγγελόΰδι φτερωτό 

οτόν οίιρανό μιλούσε.
- ΑΑΥΤΟΝ ΑΙΝΙΓΜΑ
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Η ΜΝΗΜΗ
Πλιϊαθ’ δσα παροδιίγματα διεσώθησαν ΰτό ιής 

ιστορίας, άναφερ:μ·να είς τδ μοναδικόν διά τδν άν
θρωπον δώρον, τήν μνήμην-Ή μνήμη πολλάκις tv>£ 
έπιδειχτινή προόδου, ώς touto κάλλιστα έννοοΰμεν 
κυρίως έκ τών ζώων, άτινα διά τής συνεχούς καί 
καταλλήλου διδασκαλίας καταμσνθίνουσι διαφόρους 
λέξεις ν’ άποσιηθίζουσι, ή νά έκτελώσι διάφορα 
αλλα παίγνια. Ταΰτα πάντα δεν εζμανθάνουσι και 
ένθυμώνται διότι τά κατενόησαν, άλλά διότι ώξύνθη 
ή μνήμη των, καί έπί τή ακοή ώρισμένης λέξεως 
παρα τοΰ κυρίου των.ή έπί τή ώρισμένη τούτου χει
ρονομία, έκτελοϋσι διάφορα παίγνια, ώς οί κΰνες, 
αί γαλαί, οί πίθηκο: καί άλλα ζώα, ή προφέρουσι 
μηνανικώς διαφόρους όμιλ'σς ώς οί ψιττακοί

Ό ί’ππος διατί άρα γε άφιέμ-ινος μακρόθεν πο
ρεύεται άλανθάστως προς τον σταϋλον αύτοϋ. Βε
βαίως διότι ή μνήμη αύτοϋ, βοηθουμένη έκ τής συ- 
νηθίας τών διερχομενών δρόμων, αναγνωρίζει τού
τους και ίπανευ; ίσκει ουτω ό ίππος τδν σταυλον 
αύτοϋ.■ .

Ή ιστορία ιδού τί αναφέρει περί τής μνήμης π:- 
λαιοτέρων ανθρώπων.

Ό ‘Ιταλός Σκάλιγερ έμαθεν έν είκοσι καί μια 
ήμέραις τήν Ίλιάδα,ήτις περιλαμβάνει 15,210 στί
χους καί τήν ’Οδύσσειαν, ήτις επίσης περ·λαμόάνει 
ού μικρόν αριθμόν τοιούτων. Ό Λίψιος, καθηγητής 
τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Λουγδούνου, ανελάμβανε να 
«παναλάβη άπασαν τήν ιστορίαν τοΰ Τακίτον, έμ
προσθεν προσώπου, ώπλισμένου δι’ εγχειριδίου, μέ 
τήν άδειαν νά διαπερασθή ύπδ τούτου άμα τφ πρώ- 
τφ παραμικρφ σφάλματι.

Λουδοβίκος δ XII ήδύνατο κατόπιν ένδς «τους, 
να ιχνογραφίση έκ μνήμης τδν χάρτην χώρας, μέ 
όλα αύτής τά σημεία. Ό ήθοποι'ος Λασωκλέρ 
ανεγίγνωσκε διάφορα προγράμματα, άτινα κατόπιν 
αποστήθιζε κατά λέξιν.

Διηγούνται ομ.ως και τδ έξής περί τής μνήμης 
ανδρδς έπεισόδιον, οπέρ σχεδόν απίθανο? θέλει φα- 
νή το'ς ήμετέροις άναγνώσταις.

Έν Ποτσδάμη παρουσιάσθη άγγλος τις παρά 
τφ Φρειδερίκφ, · ούτινος άσπέσπασε τήν έκπληξιν 
καί τδν.. θαυμασμόν ένεκα; τής .ισχυρότατης αύτοϋ 
μνήμ-Λί.

Τήν αύτήν ήμέραν «τυχε νά παρουσιασθή καί ό 
ΒολταΓρος, φ-ρων πρδς τδν βασιλέα δραμα έμ
μετρον δπερ καί τώ άνέγνωσα κατόπιν διαταγής. 
Μετά τήν άνάγνωσιν δ Φρειδερίκος λέγει τφ 
βολτάρω.

— Περίεργον I ακριβώς τδ δραμα τοΰτο μοι άνέ- 
γνωσε σήμερον άλλος τις.

’Αμέσως δέ καλει τόν άγγλον, 8στ ς ήν κεκρυ- 
μένος·όπισθεν τής θύρας ένθαή/ουσεν δλον τδ δράμα, 
καί έπί τη διαταγή τοϋ βασιλέως τδ άπεστήθισεν 
αλανθάστως, ένφ ό δυστυχής Βολταϊρος έμεινε κε- 
χηνώς!.

Άλλά καί ή τών αρχαίων ιστορία μας διεφύλαξεν
αρκετα παραδείγματα μνημόνων άνδρών. Ό διά
δοχος τοΰ Τραϊανού Άδριανός, δ Μιθρ'δάτης, δ

Θεμιστοκλής,δ Σκηπίων, ό Κΰρος καί πλεϊστοι άλ
λοι ήξευρον τά όνόμιτα 6λων αύτών. τών στρατι
ωτών.

Ό ρήτωρ Όρτένσιος παριυρεθείς ποτέ έν τινι 
δημοσία αγορά καθ’ ολην τήν ήμέραν, απεστήθισε 
κατόπιν όλα τάπωληθέντα αντικείμενα και τά ονό
ματα τών αγοραστών.·

Ό πρέσόυς Κινέας εΐσελθών είς τήν σύγκλητον, 
έχαιρέτισε τήν έπομένην άπαντας τούς συγκλητικούς 
ένα έκαστον δια τοϋ όνόματις αύτοϋ.

Άλλά τά παραδείγματα ταΰτα εύκόλως εξη
γούνται, καθόσον έν τώ πάλαι καιρώ ή μνήμη ήτο 
πολύ αναγκαιότερα διότι, ή γραφή ϊέν ήτο έν 
χρήσει ώς τήν σήμεοον.

Τήν σήμερον ή τοιαύτη μνημονικότης ένεκα τών 
σπανίων παραδειγμάτων, κατήντησε τί περίεργον.

Οΰτω καί πρδ ολίγων (τι έτών αφίχθη καί έν 
Έλλάδι περ ώνυμος μνημών Έλλην, Μαργαρίτης 
ονομαζόμενος, σστις ήδύνατο νά «κτελέση πολυπλο- 
κοτάτας μαθημχτικάς πράξεις έν μόνφ τφ κρανίω 
αύτοϋ. Τοΰθ’ οπερ καί έξετέλεσεν ενώπιον καθηγη
τών του ήμετέρου ’Εθνικού Πανεπιστημ''ου, οιτινες 
μόλις έπρόφθανον έπί τοΰ πίνακος τήν έκτέλεσιν 
τών πράξεων τούτων.

ΕΛΑ

Έλα άγάπη μον γλυκεία 
“Ελα χρυοή μ' ίλπίδα 
"Ελα παλμέ τον στίβους μου 
Τής νειώτης μου άχτΐδα.

Ελα νά άπολανσωμε
Τήν φύσιν μοναχοί μας
Έλα νά κτίσωμε φωλιά.
Στην άδολη -ψυχή μας

"Ελα ’ατά δάση,.’στοΰς δρυμους 
’Στά πέΰκα ατά ΙλάτΙα
"Ελα εις τά φυλλόπλεκτα 
Τοΰ ίρωιος παλάτια.

“Ελα βεϊσκιο ήσυχο 
Μουριάς ν' άναπαυ&οΰμε,. ■ 
“Ελα σέ πλάτανον δροσιά
Τήν φύσιν νά χαρονμε'.

'Εκεϊ μαζν άγάπη μου 
'Στην άν&ισμει η φνσι, 
Ώς ροδονίά άειϋαλής 
Ό έρως μας &ά ζήση.

Ζοφ. Κ. Οίκονομίδου

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

Μεγενθΰνσεις

θα εχετε «δει βεβαίως φωτογραφίας φυσικού μεγέ
θους, ών τδ μέγεθος θά σας έξέπληξε.

Αί φωτογραφίαι αύται εινε πιστά αντίγραφα μικρών 
κοινών φωτογραφιών, επιτυγχανόμενα!' οι' ειδικοϋ μη
χανήματος, μ εγενθυντικοΰ χαλουμένου (agriindis- 
seni'). Αί μεγενθυντικαί αύται συσκευαΐ δμοιάζουσι 
πολύ πρδς τούς προβολείς (lenterne rnagique ή 
prej-clein). Συνήθως μάλιστα ή αύτη μηχανή χρη
σιμεύει καί ώς προβολευς καί ώς μεγενθυντικδν μηχά
νημα. Συνίσταται δέ έξ έ·<ος τετραγώνου θαλάμου εν 
<ρ τοποθετείται λάμπα πετρελέου, αεριόφωτως η ηλε
κτρικού φωτδς. Ό θάλαμος ούτος κλείεται ερμητικώς 
ούτως ώστε εύρισκόμενοι έν σκοτεινώ δωματίω αν 
κλείσωμεν τδν θάλαμον τής μηχανής ήμών, πρέπει 
νά «ύρισκόμεθα πάλιν «ϊς πλήρες σκότος, ενώ i λαμ- 
π-ιηρ έντδς τής μηχανής θά εινε άνημμένος. Αεν πρέ
πει μάλιστα νά διακρίνωμεν, ούτε καί δια τίνος σχι
σμής άν ό λαμπτήρ εινε άνημμένος. Εΐς τινα τών 
κατά μήκος πλευρών του θαλάμου τής μηχανής υπάρ
χει μεγεθυντικόν σύστημα φακών, δι' ών x>t μόνων 
εξέρχονται συγκεντρούμεναι αί ακτίνες τοΰ έν τή 
μηχανή φωτός. Εΐς πολλάς μηχανάς μεταχειριζόμεθα 
τδ ηλιακόν φώς. Μεταξύ δέ τών φακών υπάρχει μέρος 
ενώ τοποθετόΰμεν τήν αρνητικήν πλάκα. “Ηδη ή 
μηχανη εινε τελείως χατηρτισμένη. Αφαιροΰμεν λοι
πόν τδ πώμα τοΰφακοΰ και εϋρίσκομεντην κατάλλη
λον άπόστασίν τής μηχανής άπδ τοϋ πίνακος, ένθα θχ 
θέσωμεν τδν ευαίσθητου χάρτην. "Αμα δέ «ϋρομεν 
τήν θέσιν τής μηχανής καί διακρίνομεν έπί τοΰ έναν
τι λευκού πίνακος τήν εικόνα με δλας αύτής τάς 
λεπτομέρειας καί άμα κανονίσωμεν καί τδ μέγεθος 
το όποιον έπιθυμοϋμεν, στερεοΰμεν τήν μηχανήν, 
κλειομεν τδν φακόν χαί θέτομενμικρόν τεμάχιον εύαι- 
σθήτου χάρτου έπί τοϋ πίνακος είς μέρος προσβα'λό· 
μενον καλώς’ύπδ τής είχόνος διά νά ίδωμεν έπί πό
σον χρόνον πρέπει νά έκθ.έσωμεν τήν αρνητικήν εικό
να. Τδ μέτρον τοΰτο εινε άνανκαϊον, καθόσον έκ μι
κρού τίνος σφάλματος κατά την διάρκειαν τής έκθέ- 
σεως του χάρτου, δυνατόν νά μή έπιτύχη δ χρωμα
τισμός καί τότε θά άπολέσωμεν δλόκληρον τεμάχιον 
χάρτου, δστις θά κοστίζη οΰκ ολίγον. Άφοΰ λοιπόν 
δια τοΰ μικροΰ τεμαχίου χάρτου ίδωμεν πόσος χρόνος 
εχθέσεως χρειάζεται, κλείομεν τδν φακόν καί τοποθε
τούμε? τδ μέγα τεμάχιον τοΰ χάρτου έπί τοΰ πίνακος 
προσέχοντας, ώστε ή ειχών νά πέση έπ’ αύτοϋ καταλ
λήλως' Έπειτα άνοίγομεν τδν φακόν έφ’ δσον χρό
νον μας ύπέδειξε τδ τεμάχιον τοΰ χάρτου καί εΐτα 
καμνομεν την εμφάνισιν.

Χάρτην διά τάς μεγενθύσεις μεταχειρίσθητε τδν λίαν 
ευαισθητον βρωμιοΰχον, (έκτος τοΰ Lenta δστις ένεκα 
τής.βραδύτητος αύτοϋ εινε.ακατάλληλος.)

Λουτρά έμφανιστικά καί έν γένει τάς αναγκαίας
προφυλάξεις καί σχετικά μέ τήν εργασίαν ταύτην

ευρίσκετε εις τδ κεφάλαιο? τής 
χρήσεως τοΰβρωμιούχου 
χάρτου.

*11 τέχνη έν τή φωτογραφίμ.

"Ηδη ότε διήλθομει άπασαν τήν 
άναγκαίαν Ολην πρός πλήρη,τδ κατά 
δύναμιν, περιγραφήν τής στοιχει

ώδους φωτογραφικής τέχνης, καλδν εινε, νομίζομεν, 
νά εΐ’πωμεν καί τινα ακόμη περί τής τέχνης έν τή 
φωτογραφική.

Καθώς υπάρχου»: μανιώδεις συλλέκται, γραμμα
τοσήμων, δελταρίων κ.τλ. ϊνα διέρχωνται τας τής 
σχολής ώρας έν τερπνή τινι ενασκήσει, ούτως ΰπάρ- 
χουσι καί έρασιτέχναι φωτογράφοι. Οί τελευταίοι ου- 
τ'ο: άναμφιβόλως θά διέρχωνται τάς ώρας αύτών έν 
πληρέστερα τέρψει, με την διαφοράν δ^,ως ότι θά ύφί- 
στανται συνεχώς καί σημαντιχάς δαπανάς.

Ημείς διά τών γραφέντων έν τή περιγραφή πρδς 
έκμάθησιν τής τέχνης ταύτης ειμεθα βέβαιοι, οτι πας 
τις, ούδέ τήν παραμικρά? ιδέαν ίχων περί φωτογρα
φικής, δύναται πολύ' εύκόλως να μάθη ταύτην. Έν 
τούτοις έν τή έξασκήσει ταύτης πρέπει να αναπτύξη 
ίδιαν καλαισθησίαν, τέχνην καί έφευρετικότητα.

Έάν θέλη, δστις έπιχειρήση νά εξάσκηση έρασι- 
τεχνικώς τήν φωτογραφικήν, να μη βιρυνθή ταύτην, 
πρέπει νά έξβύρη τρόπον, ώστε νά ευχαριστήται εκ 
ταύτης.

'Αν έν παραδείγματι πρόκειται να φωτογραφίση 
απόψεις τελετής τ·νος, δεν πρέπει νά άνέλθη έπί εξώ
στου, διά νά φωτοτραφίση, κατά την ιδέαν του καλ- 
λίτερον, ούτε άπδ τδ Οψος παραθύρου τινός. Διότι 
μία τοιαύτη φωτογραφία θέλει παραστησει την φω· 
τογραφηθεισαν άποψιν έν πολλή σμικρότητι,. τοιαύτη 
ώστε τό μέν πλήθος τών ανθρώπων θα φαίνεται ως 
μαζα συγκεχυμένη, τάδε πρόσωπα τών βασιλέων καί · 
λοιπών επισημοτήτων θά ε’.ε αδιάκριτα. Τοιαύτη 
λοιπόν φωτογραφία δέν θέλει ευχαριστήσει τδν ερα
σιτέχνην, δστις άπ’ εναντίας μακράν τής ήσυχίας τοΰ 
εξώστου, πρέπει νά διαγκωνισθή νά πατηθή νά κου- 
ρασθή τρέχων πανταχοϋ, άν θέλη νά εύρη κατάλ
ληλον τοποθεσίαν πρδς πλήρη επιτυχίαν τής φωτο
γραφίας του. Πρέπει νά προσπαθήση νά εύρη θέσιν 
εις τήν άκραν τοΰ πεζοδρομίου πλατείας τινός, η «ις 
τδ πλευρδν αμαξηλάτου τινός, βέβαιος ών δτι ή τε
λετή θέλει διέλθη ούχί μαχρότερον τών 10—15 μέ
τρων άπ’ αύτοϋ. Οΰτω πως θα ε^η φωτογραφίαν έν η 
ού μόνον ή κυρίως τελετή μετά τών βασιλέων θα 
φαίνονται ευκρινέστατα χαι είς καλόν.μέγεθος άλλά 
χαί αύτοϋ τοΰ πλήθους θά γνωρίζωνται τα πρόσωπα.

Προκειμένου νά φωτογραφίση στιγμιαίως σκηνάς 
τών άγυιών, απόψεις δδών, πλατειών καί ^περιπάτων 
πρέπει νά έκλέξη τήν κατάλληλον στιγμήν, νά περι- 
μένη τήν διέλευσιν όχήματός τίνος, όπωροπώλου χαί 
έν γένει μικροπωλητου τίνος, ούτως ώστε κατόπιν ή 
είκων νά μη παρουσιάζη ξηράν τινα άπειχόνισιν, 
άλλά νά προκαλή τδ ένδιαφέρον του θεατού.

Όταν πρόκειται νά φωτογραφίση εξοχικούς περι
πάτους,έξοχικά τοπεΐα,’αρχαιότητας καί τά τοιαϋτα, 
πρέπει νά προσπαθή ώστε τήν άκραν τής είκόνος 
νά κατέχη περίεργός τις περιηγητής, δυστυχής τις 
επαίτης, κυρία τις, έφιππός τις, η προσέτι φανός τις 
κορμός δένδρου καί τά τοιαϋτα, ώστε νά μη παρου
σιάζεται τυπιχώς καί στερεοτύπως το φωτογραφού- 
μενον είς τδ μέσον τής πλακός.

«ΝΑΡΕΑΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΖ
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— ΔιατΙ ή θερμότης τοΰ πυρός καί τού ήλιου 

κυρτοί τεμάχιον χάρτου.

— Αιότι Ιον ή θερμότης άποξηραίνουσα τήν 
πρός αύτήν έκτεθειμένην πλευράν την Αναγκάζει 
νά βυοταλλή’ Σον ή ξηρανθείσα πλευρά πρΙν ή 

λάβη μικροτέραν έπιφάνειαν οφείλει νά καταστή 

κοίλη, ένφ ή μή θερμανθεΐσα πλευρά κυρτοΰται.
— ΔιατΙ b χάρτης ϊστις έκυρτώθη πρό τοΰ πυ

ρός έπανέρχεται de τό πρότερον σχήμα του, μόλις 

τόν άποσόρωμεν έκ τού πυράς ;

Διότι μόλις ό χάρτης Απομακρυνθή τον πυράς 
έπανάλαμβάνει τήν πρώτην του θερμοκρασίαν καί 
έπομένως έπανέρχεται είς τό Αρχικόν αύτοΰόχημα.

— ΔιατΙ έάν βρέόωμεν μίαν πλευράν τεμαχίου 

χάρτου, οντοο άμίσωο κυρτοΰται;

Διότι ή βραχείσα διαστέλλεται καί ίνα καταλάβη 
χώρον μεγαλεάερον πρέπει νά κυρτωθή ένφ ή 
ξηρά πλευρά καθίσταται κοίλη.

— Πρός ποιον μέρος κυρτουνται τά φυτά ;

Γενικώς παρατηρεϊται δτι τα «ρυτά κλίνουσι 
πρός τόν ήλιον καί έκ τούτου παροι σιάζουσιν έπαι- 
σθητήν κύρτωσιν πρός τίν ήλιον.

— Διατί τά φυτά κλίνουσι πρός τόν ήλιον ;

Διότι ό ήλιος θερμοίνων τήν πρός αύτόν έστραμ- 
μένην πλευράν ιοϋ φυτοΰ, Αναγκάζει διά τής θερ- 
μότητος τήν πλευράν ταύτην νά συστολή και έπο
μένως ή πλευρά αΰτη κοιλούται έτφ ή Αντίθετος 
κυρτοΰται, ένεκα δέ τούτου τό φυτόν-κλίτ ει πρός 
τόν ήλιον.

— ΔιατΙ αί τρίχες βοστρυχίίονται διά τού θερ

μού σιδήρου;

Λεάτί ό θερμός σίδηρος, περί δν περιελύσωμεν 
τάς τρίχας τής κεφαλής, Αναγκάζει τά μέρη τών 

τριχών είς τά όποια έφάητεται νά κυρτωθούν, 
δι*  δν λόγον καί ό χάρτης κυρτοΰται πρό τοΰ 
πυρός.

— Διατί ό έρυθρός έκ τής πυράς σίδηρος είνε 

μάλλον εύκαμπτος τοΰ ψυχρού.

—· Λιότι ή θερμότης Αποχωρίζουσα τά μόρια, 
έκμηδενίζει τήν συνοχήν τούτων, ένεκα δέ τούτου 
εύκολώτερον δύνανται ταΰτα ν’ Αποχωρισθώσιν. 
Διά τής πολλής μάλιστα θερμότητος τόσον έκ· 
μηδενίζεται ή συνοχή τών μορίων ώστε καθίστα- 
ιαι ό σίδηρος ρευστός.

— ,ΔιατΙ άλλαι μέν δλαι είνε στερεά σώματα, 

άλλαι ρευστά καί έτεραι άέρια;

Διότι σωμάτων τινών έκ φύσεως τά μόρια 
συνέχονται έπι τοσοΰτον, ώστε κρατώσι τά σώ
ματα ένστερεμ καταστάοει. “Αλλων σωμάτων τά 
μόρια συνέχονται έκ φύσεως δλιγώτερον At’ § 
τά σώματα ταΰτα εύρίσκονται έν ρευστή κατα- 
στάσει. “Αλλων δέ σωμάτων τά μόρια σχεδόν 
δέν συνέχονται κασόλου, ένεκα δέ τούτου εύρί- 
σκονται έν τή φύσει ώς Αέρια .

Θεωρία τδ>ν φνααλίδων- Κατόπιν πολ- 
λοΰ σκαψίματος καί έν γίνει έργασίας Απαιτού*  
σης πολλήν τριβήν και κόπον, Αναφαίνονται έπΙ 
τών χειρών ή τών ποδών φυσαλίδες. '

Πρός έξάλοιψιν τούτων συνιστώμεν τήν κά
τωθι Αλοιφήν, δΓ ής Αλοίφετε τό πάσχον μέρος.

Savon blanc
Stiff ou grainne ffaiche 
AlcOol compurS 
Vinaigrecampbre

50
50
25
25

gr.
o
»

Κόνίς κατά των τομών τοΰ.ξυραψίου. 
Είνε πολλοί δυσάρεστοι αί έκ τών ξυραφιών 
προερχόμενοι τομα'ι και ένεκα τής δδύνής ήν 
προξενούν καί έκ τής άσχημου θέας.

“Εχετε λοιπόν έτοιμον τήν έξής κόνιν, ήν κα
τασκευάζετε οΰτω πως. Λαμβάνετε Ανάλογα μέρη 
στύψεως, τραγακανθίνου χάμμεο; gomme adra- 

ganle καί τανίνης. Ατινα κονωποιήτε λεπτότατα 
καί Ανακατεύτε καλώς.

Καθαρισμός τών δερμάτινων χειρο

κτίων. Διά »ά καθαρίοητε δερμάτινα χειρόκτια 
διαλύσατε έντός ήμιοείας λίτρας γάλακτος 100 
γραμμάρια carbonate de potasse. Κατόπιν θέ- 
σατε τά χειρόκτια έντός ξυλίνων χειρών ή αν 
δέν ϊχετε τοιαΰτας, σέοατέ τας είς έκάστην χέϊρα 
σας έναλλάξ και τρέφατε ταΰτα διά τεμαχίου 
φλανέλλας βεβρεγμένης έκ τοΰ μίγματος τούτου. 
“Αν είνε πολύ ρυπαρά πρέπει νά τά τρίψετε επί 

πολύν ώραν. Κατόπιν σφογγίσατέ τα διά φλα
νέλλας στεγνής έπειτα Αφαιρίσατέ τα Από τήν 
χεΐρα σας καί κρεμάσατέ τα.

Τά μικρόβια καϊ Αγένειάς. Παρά πλεί- 
στων Ιατρών δμολογεΐται δτι διά τής γενειάδος, 
έστω καί τοΰ άπλοΰ ύπογενείου, πλεΐσται δσαι 
Ασθένεια^ προσκτώνται, καθόσον πολύ εΰκο- 
λώτερον τά μικρόβια μεταβιβάζονται Από τών 
Ασθενών είς τούς γενειοφόρους.

Πρό πάντων οί Ιατροί πρέπει νά ξηρίζωνται 
καλώς, έκτος &ν δύνανται νά υποφέρουν τάς 
συνέχεις απολυμάνσεις ταύτας.

ΑΛΗΘΕΙΑ!

Ή αγαθή ψυχή ομοιάζει μέ κύκνον, διότι εξέρ

χεται παντός ρύπου καθαρή, _

Λέγουσιν. Έσω πτωχός άλλ ’ ενάρετος I "Αν εινε 

δυνατόν τοΰτο.

Προσπάθησε μή πείνασες καθόσον θά κλέψης.

"Οστις έχει κολλάς ερωμένας γνωρίζει πως δύ

ναται νά σκοτώση τόν καιρόν του.

"Οστις δέν έχει καμμίαν γνωρίζει πώς νά ζήση.

Ό σχοινοβάτης

Πολλοί θά γνωρίζουν άπό τής σχολικής αύτών 

ήλικίβς ό γνωστότατου τοΤς μαθηταΤς παίγνιον ι

σορροπίας τό έπιτυγχανόμενον δι’ ένός μολύβδου 

καί μαχαιριδίου.

Τό παν είς τά τοιαΰτα παίγνια έγκειται είς τήν 
μεταφοράν τοΰ κέντρου τής βαρυτητος κάτωθι τού 

ίσορροπουμένου άντικειμένου.

Προτείνατε λοι

πόν ε?ς τινα όμήγυ- 

ριν τις δύναται νά 

κατασκευάση άν- 

θρωπίσκον έκ χαρ

τονιού τού όποιου 

ή μία χειρ νά ύψού- 

ται ύπέρ τήν κεφα- 

/ ήν του, εϊτα δέ νά 

κατορθώσηνά ίσο- 

ρροπίση τούτον θέ· 

τωναύτόν έπιτετα

μένου νήματος έφ’ 

ού μόνον διά τοΰ 

άκρου τής "χειρός 

του νά στηρίςητατ 

Είς μάτην θά 

προσπαθήσωσι πάν- 

τες' νά έπιτύχωσι 

τό πείραμα,'.άν μή 

άκαλουθήσωσι τό 

έίής τέχνασμα.

Λαμβάνουσι σύρ

μα μήκους Ιδιπλα-

σ,ου τού άνθρώπου, ού τήν μίαν άκοαν προσαρμό- 

ζουσιν έπ! τοΰ ποδός τοΰ άνθρώπου Β, είτα στρέ

φεσαι τήν έτέραν άκραν του κατά τό F καί είς τό 

άκρον προσαρμόζουσι τεμάχιον μολύίδου ή άλλο τι 

βαρύ σώμα.

Ουτω μόνον θέλει γίνει κατορθωτόν τό διασκε- 

δσστικόν τούτο παίγνιον.

Αί ρυτίδες

Αί λευκαί τρίχες δέν ε’νε τόσον άπεχθεΤς ίσον 

αί ρυτίδες. Ή λευκή θρίέ δέν άποδίδει ώς άί ρυ

τίδες τόν πρόωρον μαρασμόν είς τό πρόσωπον.

Πρός έίάλειψιν τών ρυτίδων πολλαΐ σκευασίαι 

έπενοήθησαν, αΐτινες όμως μάλλον βλάπτουσι, διότι 

ώς έκ τών συστατικών αύτών έίαλείφουσι τάς ρυ

τίδας προσκαίρωο,άλλά καταστρέφουσι τό δέρμα είς 

τοιούτον τρόπον,, ώστε μετ’ ον πολύ άναψαΐνονται 

πάλιν αυται πολυπληθέστεροι καί κακοηθέστεροι.

Ή μόνη, ήν συνιστώμεν ήμεϊς εΤνε ή έίήςμέθοδος. 

'Ετοιμάσατε τήν έίής σκευασίαν. Λάβετε 200 

γρ. ροδοστάματος είς τό όποιον προσθέσατε 5ο γρ. 

πυκνοΰ γαλακτώματος άμυγδάλων καί 4 ΥΡ· sulfate 

d’alumine. Διαλύσατε ταΰτα καλώς καί είτα στραγ

γίσατε διά λεπτού υφάσματος. .

Διά τής σκευασίας ταύτης πλύνατε άπαδ τής ή- 

μέρας Τό έρυτιδωμένον μέρος τοΰ προσώπου σας. 

θέτω θέλετε παρατηρήσει βτι τό δέρμα σας θά ά- 

ναλάβη τήν έλάστικότητα αύτοϋ.

Διατήρησις μελιτζανών κ.τ.λ.

Είς προηγούμενου τεύχος της «Φύστως» άνε- 
γράψαμιν τρόπον προς διατήρήσιν νοπών τών τ:- 
ματών.

"Ηδη συμ.πληροΰντες παραθέτομεν τρόπον δι- 
ατηρήσεω: όχι μόνον τών τοματών, αλλα καί 

διαφόρων αλ) ων
προϊόντων· τής ε
ποχής, ώς φασο
λιών, μπαμιών, 
μελιτζανών κ.τ.λ.

Πρός τούτο ε- 
χομεν έτοιμα κυ- 
τία έκ λευκοσιδή
ρου (τενεκέ) έντός 
τών όποιων Οέτο- 
μεν τά πρός δια-, 
τήρ'ησιν λαχανικά, 
.καλώς καθαρισμί- 

. να καί μή βεβλαμ- 
μίνα, μετά καθα
ρού ύδατος ελα
φρώς άλμυρισθέν- 
τος δια μαγειρικού 
άλατος. Κατόπιν 

κλιίςμεν τά δοχεία έρμητικώς κολλοΰντες τά πώ
ματα διά κασσιτέρου καί άφίνοντες είς τό μέσον 
τοΰ πώματος μικραν οπήν. Είτα βυθίζομιν εντός 
λεκάνης περιεχούσης ύδαρ άλμυρισμένον έπι 2 
ώρας καί κατόπιν τά έξάγομεν καί κλείομεν πάλιν 
τήν μικράν οπήν διά τεμαχίου λευκοσιδήρου κολ- 
ληθέντος διά κασσιτέρου. Ούτως έάν τά λαχα
νικά σας ήσαν έξ αρχής άβλαβη, καί αν εν τή 
ανωτέρω έργασί^ έξήχθη βλος δ αήρ, τα λα
χανικά σας θά διατηρηθούν· .άριστα καί έν μέσφ/ 
χιιμώνι θά έχετε γεϋμα οΰκ όλίγον επιθυμητόν.

ΓΝΩΜΙΚΑ

Γυ»ή ύπανδρευμίνη, εινε,πάντοτε συνετωτέρ^. 
άνυπάνδρου γυναικός· άλλ ’ έχει πλέον τήν σύ- 
νεσιν, ήν γεννά ή άπογοήτευσις, αί θλίψεις καί' 
τά βάσανα.

Τό είδέναι τινάς τών γυναικών, έστί τό εί-< 
δέναι τό δλον φίλον. ,

Ούδεμία γυνή είναι ικανή νά έμπνευση τόσου-' 
ταν φαιδρόν έρωτα καί διαρκή, δσον εκείνη, η· 
τις αισθάνεται δτι δέν είναι αξιέραστος;

Οί άνδρες, κατά κανόνα, ποθοΰσι νά άγβπών-' 
ται διαρκούσης τής νεότητος.
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ΑΤΛΑΣ/·**'  ΣΑΠΦίΙ

Άτλας ώνομάζετο καί όντως το στήθος του 
περιέκλειετόσα εύγενή καί. γενναία αισθήματα 
οσα © ’Ατλαντικός Ωκεανός δύναται νά πε- 
ριλάόη ναυάγια. Είχε τήν ατυχίαν νηπιόθεν 
νά χάση τούς γονείς του, μείνας μόνος έν τώ 
κόσμω μετά μιάς μικροτέρας αδελφής. Έζη 
μόνον καί μόνον δι’ αύτήν και προσεπάθει 
παντίσθένει νά τήν κα.ταστήοη. ευτυχή. Έ- 
φυγεν άπό τήν κωμόπολιν πρός εΰρεσιν τύ
χης, μεταόάς είς τήν πλησιεοτέραν πάλιν ϊνα 
δύναται ενίοτε νά βλέπη τήν μικρόν του αδελ
φήν, τήν όποιαν είχεν αφήσει εις μίαν θείαν 
των έκ πατρός. Ή θεία ήγαπα πάρα πολύ τά 
ορφανά τού αδελφού της καί μετά μητρικής 
πράγματι μερίμνης έφρόντιζε διά τήν μικράν 
ανεψιάν της καθ’ όσον έπέτρεπον αύτή τα 
ύλικά καί ηθικάαύτής μέσα προς τελείαν μόρ· 
φωσιν τής μικρούλας Άνδριάνδος. Διέρρεον 
τά έτη ό μέν εργαζόμενος, ή δέ αναπτυσσό
μενη. Είχεν είσελθει κατ’ άρχάς είς σιδη- 
ρουργεΐον άλλά τάχιστα έγκατέλειψε αύτό, ώς 
έπάγγελμα μή επικερδές καί ώς μή κερδίζων 
πολλά δέν θά έπήρκεν είς τάς άνάγκας καί 
τώ,ν.δύο. Παραιτηθείς τού επαγγέλματος τοΰ 
Οίδηρουρνοΰ. είαήλθεν εις βιομηχανικόν κα- 
τάσ,τημα ύαλοποιΐας όπου έκ φύσεως πεπροι- 
κιομένος μέ. νοημοσύνην καί ύπομονήν κα- 
τ.ΰ,ρθωσεν είς ολίγον χρονικόν διάστημα νά έκ- 
μ_άθη; τήν ύαλοποιείαν καί νά άνέλθη είς βαθ
μίδα, ζηλευτήν καί άπό τούς παλαιοτέρουςτοϋ 
καταστήματος άκόμη. Ό κύριος τού κατα
στήματος τόν ύπηρεγάπαείς βαθμόν τοιοΰτον 
ώστε.καθ έκάστην Κυριακήν συνέτρωγε μετ ’ 
αύτοϋ οίκογενειακώς, οσάκις δέν μετέόαινε 
πρός έπίσκε.ψ.ιν τής αγαπητής του άδελφής 
καί μητρός στοργήν έχούσης θείας· Ό κύριος 
Λεωνίδας (ούτως ώνομάζετο ό. έργοστασιάρ- 
χης) είχε δύο τέκνα, τόν Πλάτωνα καί την 
£απφώ, δύο λαμπρά πλάσματα, κληρονομήσαν- 
τα το δαιμόνιων πνεΰμα τού πατρός των καί 
τήν. γλυκείαν αγαθότητα τής μητρός των. 
Ηύίανον ώς δύο δενδρήλια, μή υστερούμενα 

. ού,τε τού ήλιου ούτε τοϋ άέρος· ήλιος ήτο τό 
πνεΰμα των, άήρ ή άγαθότης των, άνθος ή 
ώραιότης των, άρωμα ή σεμνότης τών τρόπων 
κάί ή τιμιότης τοΰ χαρακτήρος των. Σύν τώ 
χρόνω ό Πλάτων κατέστη αχώριστος φίλος 
τοΰ Άτλαντος. Ηνωμένοι φιλικώς ηόζανον 
μετ ’ αγάπης έπί τοσοΰτον, ώστε ήσαν αχώρι
στοι ολας τάς ωρας,άς είχον διαθεσίμους 
έκτος τής. εργασίας των, διότι μέ όλην τήν 
περιουσίαν του ό κύριος Λεωνίδας, διάδοχόν 
του έν τή τέχνη τής βιομηχανίας κατέστησε 
τόν υιόν του, δούς.ε-ίς; αύτόν. τελείαν μόρφω 

σιν βιομηχάνόυ και ουτω δέν μετέόαλεν αύτόν, 
τό σπινθηροόόλον πνεύμα του, είς 'Αρλεκίνον 
τής χωρίας.τών πλουσίων, άλλ ’ άνδρα δρώντα 
είς ήλικίαν, καθ’ ήν άλλους άποκαλοϋν μπε- 
ρπέδες, κατατρώγοντας μέ γενναίαν δρεζιν 
εκείνο τό όποϊον ό πατήρ των ή ό πάπιχος 
των έσύναίε διά τής αύταπαρνήσεως και 
θυσίας όλων τών βαθμιδών τής ζωής.

Συνδεθέντες ούτως οΐ δύο νέοι καί καθ’ όλα 
όμοιοι, δήλα δή ώς πρός τά αισθήματα καί τήν 
έργασίαν, άπετέλεσαν κρίκον άδ,ιάσπαστον φι- 
λίας, όταν αίφνης έν μέσω τής εύνοιας τής 
τύχης ό Άτλας λαμόάνει επιστολήν τής θεί
ας του λίαν άνησυχητικήν, ώς άφορώσαν τήν 
ΰγιείαν τής αδελφής του. Σπεύοας παρά τώ 
έργοστασιάρχη και μετά δακρύων, εις τούς ο
φθαλμούς έζήτησεν άδειαν άπουσίας, όπως 
σπεύση πρός τήν ασθενούσαν άδελφήν του 
καί παράσχη εις αύτήν άλας τάς αδελφικός 
του φροντίδας. Ό ύαλοόιομήχανας τον έδω
κεν άδειαν άπουσίας ενός μηνάς,έπιπρο,σθέτων 
είς αύτόν νά σκεφθή, οτι ή απουσία του είνε 
λίαν έπαισθητή είς τό έργοστάσιον καί ώς.έκ 
τούτου πρέπει νάέπανέλθη οσαν. τάχιστα δυ· 
νηθή. Ύποσχεθεις ο νέος, ότι. όταν ή άδελφή 
του θά εΐνε έκτος κινδύνου, άμέσως θά σπεύση 
πρός τό αγαπητόν τον καθήκον, άπεχαιρέτι- 
σεν αύτόν, τήν εύγενήν τον κυρίαν, τόν Πλά
τωνα καίτήν ώραίαν Σαπφώ.Άνεχώρησεν ά
μέσως διάτήν κωμόπολινόπου ευρεπραγματι- 
κώς τήν αδελφήν του βαρέως ασθενούσαν έκ 
τύφου μετά κρυολογικών φαινομένων, πολύ 
άνησυχητικών. Ήπόρησεν έρωτ,ών δέ τήν 
θείαν του διατί νά μή τόν είδοποιήση ένωρίτε- 
ρον άλλά νά τον άφήση νά διατελή είς άγνοιαν, 
ένώ ή άδελφή τον ήσθένη σοόαρώς, ϊνα προσ- 
ελάμοανεν ενα ιατρόν έκ τής πόλεως ώς καλ
λίτερον καί έμπειρότερον είς τήν έπιστήμην, 
αύτη κλαίουσα άπήντησεν οτι δέν πταίει αύτή 
τής’Ανδρεάδός έπιθυμούσης να μή τόν ανη
συχήσουν καί οτι θά παρήρχετο ή άδιαθεσία· 
άλλα τάς δύο τελευταίας ήμέρας έδεινώθη ή 
νόσος καί ούτω παρά τήν θέλησιν αύτής έγρα- 
ψεν αύτώ κρυφά. *Ε£ω  ψρενών ό δυστυχής 
νέος έφίλησε τό καϊον μέτωπον τής νεάνιδος 
καί λαμόάνων τήν ίηράν έκ τοϋ πυρετού χεΐ
ρα τηςέκλαιεν ώςπαιδίον και έλεγενώςπαρά- 
φρων β Άνδρεάδα μου, άδελφή μου, έάν έ- 
πρόκειτο νά σέ σώσω διά τής ίδιας μου ζωής, 
πόσον μικρόν καί εύκολον θά ήτο τοΰτο». ’Ε
κείνη άναισθητούσα ώς έκ τής νόσου τίποτε 
δέν άντελαμοάνετο έκ τών τρυφερών λόγων 
τού άδελ<|>οΰ της."Οταν καθησύχασεν όλίγον 
ό δυστυχής , νέος έγραψεν έπιστολήν είς τόν 
Πλάτωνα γνωστοποιών εις αύτόν τό κρίσιμον 
τής άσθενείαςτής άδελφής του,παρακαλών αύ
τόν συγχρόνως δπως άποστείλλη άμέσως τόν

ΚΥΠΛΡΙΣΣΟΙ
Α' Α Α

ΝΕΚΡΕΣ
Trj Μαρίχα Κ...

Μαρίκα, σε ΰυμήύηκα 
είς ενα δάκρυ ίπάνιο, 
και κτνπησα τον θάνατον 
τήϋύρα, νά πε&άνω, 
νά τρίξη ή ψυχούλα μον 
παντού νά σέ ζητήοη, 
νά πάη νά προσκύνηση 
άνάμνησι γλνκείά.

Μαρίκα, ήσουν λονλονδο 
Μαγτάπριλο, άν&ονσες 
σε κήπο π ονειρεύτηκες 
αΙώνια ‘κεϊ νά ζούσες!... 
Διαβάτης εγώ πέρασα, 
σέ πλάνεψεν ή Λύρα, 
στην άγκαλίά μ*  σέ πήρα 
και σ*  Έφερα μακρύά.

"Οταν ό "Ήλιος πρόβαλε, 
κ>' ή χαραυγή με χάρι 
στά λούλονδα τή δρόσο της 
βίχνει μαργαριτάρι, 
Ένα λουλούδι Έλειψε 
τό ζήτησε ϋλιμμόνη, 
μά είδε άπηλπιομενη 
τό μέρος τον γυμνό. .

"Αχ! τό λουλούδι!... ί'χοοεν 
δ κήπος τό καμάρι, ■■■ 
ήταν γραφτό, περαστικός 
διαβάτης νά τό πάρη, 
πονστή ζεστή- τον άναπνοή · 
τό μάρανε με πίκα!-.· - .
"Αχ! είσαι ον Μαρίκα.
τό λούλονδο αύτό. — '

Κ- ΜΙΣΑΗΛ14.+Σ
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εΤπεν ό νέος· είς ολίγον θά έξυπνήση ό αδελ
φός σας· άλλως τε εΐνε ή θεία σας έδώ.

— Ναι Άνδρεάδα μου άγάπη μου εΐπεν ή 
αγαθή γυνή κύψασα καί άσπαοθεΐσα τό κάίον 
ετι μέτωποντής κόρης. Ησύχασε άγάπη μου 

λιν τούς οφθαλμούς. ΜεΤαδδέ ήμέρας ήδυ
νήθη νάφωνάξη ασθενή τή φωνή θεία | ου ποΰ 
είσαι; Έδώ παιδί μου άπήντησε κλαιουοα. Μή 
τήνσυγκινεΐτεέκραύγασαν οί δύο νέοι συγχρό
νως μή θεία μου, πρός θεού μή.

Άτλα, ήτο ή άπάντησις καί έπανέκλεισε 
ήσύχως τούς οφθαλμούς. Ο ιατρός είχε προ· 
είπει όλα ταΰτα καί δέν άνησύχουν οί περί 
τήν ασθενή, διότι ή άνάρρωσις θά έπήρχετο 
πολύ θραδεία. Μόλις μετά δύο μήνας κατώρ- 
θωσεν’άναλάβη όλίγας δυνάμεις νά προφέρη 
όλίγας λέξεις καί νά κρατή τούς ώραίους και 
γλυκείς γαλανούς οφθαλμούς της 2-3 ώρας 
ανοικτούς. Παρήλθον 2 ετι μήνες ,όταν εΰρί- 
σκωμεν αύτήν είς πλήρη άνάρρωσιν καί τά 
ρόδινα χρώματα τών παρειών της άναψαινό- 
μενα.

Μετά τάς πρώτος τής άνσρρώοεως ήμέρας 
ό Πλάτων άνεχώρησεν. Ό πατήρ του είχε 
γράψει, ότι τού ήτο αδύνατον νά ύποβαλλεται 
εις τόσους κόπους, ους άπήτει τό εργοστάσιου. 
Ή ημέρα τής άναχωρήσεως τού εύγενοΰς νέου 
διά τήν Άνδρεάδα ήτο θλιβερά. Άθυμος δέ 
καί ρεμβώδης άπεχαιρέτησεν αύτόν., Ό Ά
τλας έσφιξεν αύτόν είς τάς άγκάλας του μετ ’ 
εύγμωμοσύνης καί απεριορίστου αγάπης προ· 

,σθέοας αύτώ, οτι άμα τή έντελεϊ άναρρώσει 
τής προσφιλούς αδελφής του θά άνεχώρει ά- . 
μέσως διά τήν πόλιν,ΐνα άναλάβη τήν έν τώ 
έργοστασίω έργασίαν του. Ό Πλάτων όχι ο- 
λιγώτερον άθυμος τής Άνδρεάδος άπεχαι- 
ρέτηοεν αυτήν, άψήσας στεναγμόν φλογερόν 
καί δακρύων ήσπάσθη τήν δεξιάν τής καλής 
θείας. Φθάσας είς' τόν οίκον του μετά πά
ροδον τόσου θρόνου, εύρε τούς γονείς του πλή · 
ρεις τρυφερότητος καί άγάπης διότι τόση μα
κροχρόνιος άπουσία τόν κατέστησενέκατοντα- 
πλαοίως ποθητόν. Ή ώραία Σαπφώ, άφοΰ 
πρώτον περιπαθώς τον ήσπάσθη, ήρωτησε 
περί τής ύγεΐας τής Άνδρεάδος ιδιαιτέρως 
καί μετά πολλοϋ ενδιαφέροντος ήοώτησε 
διά τόν ’Άτλαντα, θορυβήσασα πολύ τόν 
αδελφόν της καί εΐς τό εξεταστικόν βλέμ
μα του έχαμήλωσε τούς όφθαλμούς έρυθρι- 
άσασα. Σαπφώ τής λέγει θά έστενωχωρήθης 
πολύ κατά τήν απουσίαν μου, θά μέ ένθυ- 
μεϊσο συχνά δέν εΐνε έτσι; θά έστελνες στον 
διάβολον τόν.Άτλαντα καί τήν· αδελφήν του 
εΐπεν έντέχνως,έξετάζων ούτως είπεϊν, αύ
τήν. Αληθώς ή άπουσία σου μοί έπροξένησε 
στενοχώριαν, άλλ’ έκεϊνο τό όποιον μέ έπα· 

καλλίτερον ιατρόν τής πόλεως καί παν ο,τι 
χρήσιμον,διά τήν πορείαν τής νοαου,επιπρο
σθέτων τφ άγαπητώ αυτού φίλω τήν άπελ- 
πιοίαν του και δτι και αύτός θα άπέθνησκεν 
έάν τυχόν έχάνετο ή αδελφή του, μή λησμο- 
νών ό εύγενής νέος νά ζητήση συγγνώμην, δι- δέν κάμνει νά όμιλήσης. Ή νέα έκλεισε και πά- 
ότι ούτω γράφων θά έλύπει αυτόν τον όποιον 
ήγάπα επίσης μετά τήν αδελφήν του. Τήν 
μεθεπομένην άμαξα ιδιωτική έστάθη πρό τής 
οικίας τοΰ Άτλαντος· δύο άνδρες κατήλθον 
αύτής ό εις ηλικίας έως 5ο έτών καί σοοαρός 
ό άλλος νέος κσί ωραίος ώς νάρκισσος. Είς τόν 
κρότον τής άμάξης ή αγαθή θεία έξήλθεν εΐς 
τήνθύραν τής οικίας· ό νέος ήρώτησε μέπολ- 
λήν χάριν καί εύγένειαν έάν .δεν έσφαλλεν ώς 
πρός τήν κατοικίαν τοΰ Άτλαντος.

'Αμα δέ τή είσόδω τών δύο άνδρών ό Ά
τλας άνατιναχθείς έκ τής ρεμβώδουςθλίψεως 
του ήγειρε τούς όφθαλμούς και παρατηρήσας 
τόν Πλάτωνα άνελύθη εΐς δάκρυα, δείξας διά 
τής χειρόο τήν άναισθητοΰσαν έκ τοΰ πυρε
τού νεάνιδα Ό Πλάτων ρι'ψας βλέμμα έπί 
τής ασθενούς δέν ήδυνήθη νά πνίξη μίαν κραυ
γήν θαυμασμού τήν οποίαν άπέσπασετό κάλ
λος τής άσθενούσης κόρης· εΐτα έρρίφθησαν 
είς^άς άγκάλας άλλήλων καί ώς να τούς συ- 
νήνωνεν μία και ή αυτή θλίψις έμειναν έπί 
πολύ ούτως ένηγκαλισμένοι, άλλ ή ψυχρά 
ψωνή τοΰ ιατρού διότι βεβαίως θά ήννόησεν 
ο αναγνώστες ότι ό δεύτερος των άνδρών ήτο 
ό Ιατρός διεκοψεν αυτούς άπό τόν ιερόν ιαί 
αυθόρμητον τούτον ένηγκαλισμόν Συγγνώ
μήν ιατρέ, εΐπεν ό Πλάτων δύνασθε νά έξε- 
τασητε τήν ασθενή καί β,τι ή χρεία καλέ 
σει εινε ολα διατεθειμένα. Ευχαριστώ άνέ- 
κραξεν ό 'Ατλας καί τό αΐμα μου άν χρειασθή 
θά τό χύσω σταγόνα πρός σταγόνα δι' έσέ 
Πλάτων.

Μην παρήλθε άπό τής ήμέρας ταύτης πλή - 
ρης δοκιμασιών διά τόν δυστυχή Άτλαντα, 
ώς έκ τής δεινής νόσου ΰφ’ ής είχε προσ- 
βληθή ήαδελφή του, ήτις έσώθη, ώς έκ θαύ
ματος ενεκα τών μεγάλων περιποιήσεων καί 
φροντίδων τής θείας, τοΰ αδελφού καί τού φί 
λου αύτσΰ Πλάτωνος.

*Οτε κατά πρώτον ήνοιξε τούς οφθαλμούς 
ύστερον άπό τόσας ήμέρας οπού άναισθη- 
τούσατούςέκράτει κλειστούς, τό πρώτον πρό· 
σωπον, δπε^'συνήντησαν οί οφθαλμοί της ήτο 
τό τοΰ Πλάτωνος, διότι ό Άτλας εΐχεν ύπά· 
γει νά κσιμηθή άντικατασταθείςύπ 'αύτοϋ ώς 
επραττον. καθ’ δλην τήν πορείαν τής νόσου 
διότι, ό Πλάτων έπ ’ ούδεμία περιπτωσει ήθέ- 
λησε νά έγκαταλείψη τον Άτλαντα. Άμη· 
χανοΰσα ή νέα, άλλά μή δυναμένη ώς έκτής 
άδυναμίας νά όμιλήση διηρώτα, ούτως είπεϊν 
διά τών οφθαλμών. Ησυχάσατε Δεσποινίς

ρηγόρει, ήτο ή συναίσθησις τοΰ καλοΰ τό ό
ποιον έπραττες είς τούς δυστυχείς αυτούς 
αποκλήρους τής τύχης, είς τά δύο ορφανά 
τά όποια άνευ τής συνδρομής σου θά άπέ- 
θνησκόν ή μέν έκ τής νόσου ό δέ έξ άπελ- 
πισίας, εΐπεν άφελώς ή ώραία νεδνις. Τό 
πρός στιγμήν νέφος τό. όποϊον έσκότισε τήν 
διάνοιαν τοΰ Πλάτωνος διεσκεδάσθη, νομίσας 
οτι τό ενδιαφέρον τής Σαπφοΰς προήρχετο 
μόνον έκ φιλανθρωπικού αισθήματος· ποσόν 
ήπατδτο. . .καί εντελώς ήσυχος άνέλαβε τήν 
έν τώ έργοστασίω έργασίαν του, άλλά καλός 
παρατηρητής θά παρετήρει πράγμα άσύνη- 
θες είς τήν εύγενή τού βιομηχάνου οικογέ
νειαν. Τόν Πλάτωνα άνήσυχον καί έπιζη- 
τοΰντα τήν μοναξιάν, τήν Σαπφώ ρεμβώδη 
καί έλαφρώς ώχράν, άποφεύγουσαν πάσαν. συ
ναναστροφήν καί μέ αύτούς τούς γονείς καί 
τόν άδελφόν της ακόμη,

Παρήλθεν έβδομάς· ήτο μεσημβρία, ή δέ οι
κογένεια έκάθητο είς τήν τράπεζαν,οτε ο Πλά
των έντέχνως έφερε τήν ομιλίαν άναφορικώς 
ώς πρός τόν Άτλαντα καί τήν άδελφήν του, 
δηλώσας δέ μίαν ’ιδέαν τοϋ νά γρόψη δήλα δή 
τού Άτλαντος, όπως έλθη μετά τής αδελφής 
του καί άναλάβη τήν ΰγιείαν της ταχύτερον 
μέ τήν άλλαγήν τοΰ άέρος και ούτω τό έρ- 
γοστασιον δέν στερείται τού καλού καί δρα
στήριου αύτοϋ νέου έπί πολύ. Καλώς τέ- 
κνον μου, εΐπεν ό άγαθός άνήρ, νά τοΰ γρά- 
ψης νά έλθη, ή όχι, νά πάρης τό οδοιπορικόν 
μας όχημα καί νά πδς μόνος σου νά τούς 
φέρης. Θέλεις τίποτε άλλο, Πλάτων μου εΐ
πεν. ό άγαθός πατήρ προσβλέψας μετά στορ
γής καί άγάπης τόν υιόν του. Όχι, αγα
πητέ μου πάτερ, είσαι τόσον άγαθός τόσον 
μέγας ποΰ μόνον νά σέ θαυμάζη τις επιτρέ
πεται.

Εις όλην αύτήν την ομιλίαν ούδείς έπα- 
ρατήρησε τό άνά πάν λεπτόν άλλάσσον χρώμα 
τής εύειδοΰς Σαπφοΰς πρόσωπον. Ήσαν όλοι 
άπεροφημένοι εΐς τάς ίδιας των σκέψεις· δ 
άγαθός ριομήχανος διότι θά ήδύνατο νά πρά
ξη καί πάλιν τό καλόν, ή άξιόλογος σύζυ
γός του,[διότι εύρισκεν έν τώ τέκνω της τήν 
ομοιότητα τών εύγενών αυτής αισθημάτων, 
ό Πλάτων ώς θά ήννόησεν ό αναγνώστης 
ήτο εύδαίμων διά τό κατόρθωμά του διότι ήρα- 
το έμμανώς τής Άνδρεάδος, μόνη δέ ή δυστυ
χής Σαπφώ δέν είχε τί νά τήν χαροποιήση, 
άπεσύρθη εΐς τό δωμάτιόν της καί εκεί έν τή 
μοναξία της έκλαυσε πικρώς. Άπό τί νά κατα- 
τρύχετο ή εύγενής αύτη νέα ίσως θά τό μά- 
θωμεν άργότερον νύν άς άκολουθήσωμεν τόν 
Πλάτωνα ^ιέ τούς καλπάζοντας ίππους του 
πρός τήν αγουσαν είς τήν κωμόπολιν.

Καθ’ δλον τό διαρρεϋσαν χρονικόν διά

στημα, τό χρειασθέν διά τό μικρόν αύτό τα- 
ξείδιον δέν ήλλαξε θέσιν έν τή άμάξη ούδ’ 
ύψωσε τό βλέμμα νά θαυμάση τά ώραία 
τοπεία ά διήρ^ετο· τέλος φθάσας κατήλθε, 
τής άμάξης, πριν δ’’ετι τόν άντιληφθοΰν εΐχεν ■ 
είσέλθει, ούτως είπεϊν. έξ άπίνης εΐς τόν οΐ 
κον τοΰ φίλου του. Εύρεν αύτούς προγευ
ματίζοντας. Έπί τή θέα του έμειναν έκπλη
κτοι μή δυνηθέντες νά προφέρουν λέξιν ώς 
έκ τής αιφνίδιας άφίξεώς του.

— Έκπλήττεσθε βλέποντές με εΐπεν, δό- 
σας τήν δεξιάν εΐς τόν Άτλαντα τήν άριστε- 
ράν είς τήν νεάνιδα καί διά χαριεστάτης υπο- 
κλίσεως χαιρετήσας τήν έκπληκτον θείαν.

■—Ήλθον έκ μέρους τοΰ πατρός μου όπως 
σάς παραλάβω μετ’ έμοΰ είς τήν πάλιν καί 
ούτως άναρρώση ταχύτερον ή προσφιλής 
άσθενής μας καί τό κατάστημα εύτυχήση καί 
πάλιν νά ίδητόν «κάματον αύτοϋ συνεργάτην.

— Πόσον εύγενής καί γενναίος εΐνε ό πα
τήρ σου Πλάτων. Δέν θά πάρουσίασθή άραγε 
περίστασις όπως δώσω αύτώ δείγμα τής εύ- 
γνωμοσύνης.

—Ίσως· ποιος ήξεύρει εΐπεν προφητικώς ό 
Πλάτων, άλλ ’ άς άφήσωμεν τώρα αύτά καί 
άς έτοιμασθώμεν διά τήν άναχώρησιν. Ό 
πατέρας στενοχωρεϊται μόνος καί κοπιάζει 
συγχρόνως.

— Έχεις δίκαιον άπήντησεν ό "Ατλας, 
έκτός αύτοϋ έπείγωμαι νά τόν εύχαριστήσω.

♦ .
Πυρκαϊά άπετέψρωσε τό έργοστάσιον καί 

τό περίκομψον.μέγαρον είς τό όποιον κατώ- 
κει ή οίκογένεια τοΰ έργοστασιάρχου. Τά 
καπνίζοντα ερείπια ούδέν σημεΐον ζωής έδι- 
δον· ποΰ ή άλλοτε πολυάσχολος αύλή του, 
μέ τό σμήνος τών έργατών; |ΐέ τόν θόρυβον 
τής έκτελουμένης εργασίας; ω ! τύχη ! τύχη! 
ή άποινής αύτη διώκτρια τών ανθρωπίνων 
ύπάρξεων. Έπανευρίσκομεν τά γνωστά ΰμΐν 
πρόσωπα παρά την έν τή κωμοπόλει οίκία 
τοΰ Άτλαντος· επί τής κλίνης τής Άν
δρεάδος ήτο έξηπλωμένη ή εύγενής κυρία 
τοΰ πρώην έργοστασιάρχου, νΰν δέ φιλο,ξε- 
νουμένου παρά τοΰ αείποτε εύγνώμονος νέου, 
Ή καλή θεία ήτο εύτυχής, διότι ήδύνατο νά 
προσφέρη τάς ύπηρεσίας της είς εκείνους, οΐ 
τινες ήσαν οί σωτήρες τών δύο άγαπητών αύ
τής τέκνων. Ή Άνδρεάς ήκτινοβόλει έκ καλ
λονής· τούναντιον ή ώραία Σαπφώ ήτο ώχρα 
καί πάσχουσα· ό φόοος τής πυρκάϊας, ό κλο
νισμός τόν όποιον ύπέστη έκ τής αλλαγής 
τής καταστραφείσης πλέον περιουσίας των 
καί έκ τίνος άλλης ίσως αίτιας ειχον έπιδρά- . 
σει πολύ έπ’ αύτής. Οί δύο νέοι ειχον έπι- 
μελώς άποκρύψει άπό τόν άγαθόν καί καλόν
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κύριον Λεωνίδαν τήν ολοσχερή αύτοΰ κατα
στροφήν, διότι έκτος τοΰ καέντος έργοοτα· 
σίου. ή τράπεζα είς ήν ε’χεν ήσφαλισμένας 
περί τάς 3οο χιλ. δραχ. έκαμε στάσιν των 
πληρωμών αύτής, βθεν άνευ τού εύγενοΰς 
και εύγνώμονος “Ατλαντος ποια Θά ήτο ή 
τύχη τής καλής καί αναξιοπαθούς οικογέ
νειας ; .

Παρήλθεν έν έτος καί . εις μεγάλην από 
τής κωμοπώλεως άπόστασιν σμήνη τολυ- 
παειδοΰς καπνού μεγαλοπρεπώς άνήρχοντοέκ 
τών μεγάλων καπνοδόχων τού αρτισύστατου 
εργοστασίου ύαλοποιϊας. Ή καλή πίστις ήν 
έχαιρεν ό κ. Λεωνίδας ό συμβιβασμός τόν ό
ποιον συνήψαν μέ τήν χρεωκοπήσασαν τρά
πεζαν καί έκ τών οικονομιών άς ό "Ατλας 
είχε κάμε), όπως τού χρηοιρεύση ώς προιξ τής 
αδελφής του έποίησαν αύτο τό θαύμα τής αν
θρώπινης ρουλήσεως.

Μετά δυο έτη έτελεΐτο μεγαλοπρεπώς ό γά
μος τού Πλάτωνος μετά τής Άνδρεάδος· βλοι 
οχεδίν οί τής κωμοπόλεως κάτοικοι ήγον πα- 
νήγυριν διότι έκέκτηντο μεγάλην αγάπην οί 
δύο νέοι έργοσταοιάρχαι παρ’ αύτοΐς, ένεκα 
τού μυλιχείον τρόπου των καί τής έντιμότη- 
τος τοΰ χαρακτήρος των.

Ή ώραϊα Σαπφω, 6 μήνας μετά τόν γάμον 
τού αδελφού της έδήλωσεν έπισήμως τήν έπι 
θνμίαν της,οτι θά ήοπάζετο τό μοναχικόν σχή
μα ό "Ατλας έξ άλλου έδήλωσε τήν επιθυ
μίαν τοΰ νά ταέειδενση μακράν αρκετά είρ.- 
γάσθην είπε ρ^θύμως θέλω· νά απολαύσω καί 
ολίγης άναπούσεως. Μία ωραίαν πρωίαν τού 
μηνρς Μαϊου άνεχώρησεν έπιβάς άτμοπλοίου 
διά τάς Ινδίας, άπεχαιρέτησε πάντας, άσπα- 
οθείς περιπαθώς τήν αγαπητήν του αδελφήν, 
οψίξας έπι τοΰ στήθους του τόν γαμβρόν του, 
άψείς βαθύτατου στεναγμόν άποχεραιτών τήν 
Σαπψω καί μικρόν έπιστόλκν λάθρα είς τήν 
τ^εγιουσαν τής νεάνιδος χεϊρα, άνεχωρησε 
με τήν ψυχήν κλαίουσαν, μέ τήν καρδι'αν ουν- 
τετριμμένην ο εύγενής νέος. Ή Σαπψω κλει 
οθεϊσα έν τώ δωματίω της ήνέωίε τήν έπι - 
στολήν,άναγιγνωσκουσα δ’αύτήνέκλαιε πικρά 
ή δυστυχής άλλ’ εύγενής κόρη.Ώ! ναί θά 
σέ ύπακούσω εύγενής καρδία θά όπλισθώ μέ 
ύηόμονήν όπως καί σύ, δέν θά οέ έπανίδω 
ποτέ! αλλά καί δέν θά σέ λησμονήσω ποτέ. . 
Ιδού τΐ περιεϊχεν ή επιστολή .«’Αγαπητή καί 
προσφιλής φίλη. Αναχωρώ- τόν λόγον θά τόν 
γνωρίζης. . . αν καί ποτέ δένσοι τόνέλεγον, 
άφοΰ!. . . ω θεέ μου ί Φίλη μου,'προσπάθη
σαν νά καταστήσης τήν μητέρα σου εύτυχή 
και όλους τους προσφιλείς μας. Σαπψω, εί- 
μεδα δύο συνδεδεμένοι πάσχοντες.... καί θά 
νικήσωμεν. Δέν θά λησμονηθώμεν ποτέ, τ’ 
άκούεις ; ποτέ 1 άλλ’ ή ένθύμησις θά μας εΐ· 

νε προσφιλές καταφύγιου κατά τής τρικυμί
ας τών καρδιών μας. Δέν σοΰ ζητώ εύγενής 
ψηχή νά μέ λησμονήσης, άλλα να έχης υπο
μονήν καί ή πρός σέ αγάπη μου άς χρηοι- 
μεύση ως βάλσαμον τής πληγωμένης ψυχής 
σου. Έκ τών προτέρων είμαι βέβαιος, ότι θά 
μέ συγχώρησης, ως τολμήσαντα νά σοί γρά
ψω. "Αγιον και εύγενές πλάσμα, μόρτυς τοΰ 
έρωτος καί τοΰ καθήκοντος εξ αύτών τών 
δύο άντλησον τήν ύπομονήν· τοΰτ' αύτό 
πράττω καί έγώ. ΐγίαινε καί χαΐρε διά παν
τός· ύπόμενον γενναίως.

Ό αείποτε πάσχων καί ένθυμούμενος.
Άτλας

Εις τό μοναστηριού τής κωμοπόλεως έτε- 
λεΤτο τελετή τής κατατάξως μιας νεαρωτά- 
της μοναχής- εινε ανάγκη νά είπωμεν τό ό
νομά της; καί οΰτω μή δννάμενοι νά ένω- 
θώσιν έν τή γή θά ένωθώσι βεβαίως έν τώ ού- 
ρανώ. Άλλ’ ούδείς ποτέ έμαθε τόν άγιον 
αύτόν έρωτά τους.

ΣΟΦΙΑ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΧΑΡΟΣ ΜΟΥ

Τά μάτια μου έστέρ^ψεν ή άπονιά σου 

^Τή δόλλια μονδ^αλεο ψυχή άληθίνά 

Τή πονεμένη μου καρδιά μέο’τή δίκιά σου 

γχατΐ να θάψιμ άσπλαχνη πα.ντοτεινά;

“Αν ήέερα πώς τά ψιλχά σου θά μέ κάψουν 

νά πάω άπδ θάνατο τόσο σκληρό

• δέ θάψηνα τά μάτια μου ποτέ νά στάξουν 

οΰτ’ ενα δάκρυο γιά σένανε θερμό .

Δέ γνώριζα, δτι δέν είχες τή ψυχή μου 

πώς μ’ άγαποΟσες νά σκοτώνης' τδν καιρό 

καί σέρνω τώρα τή σόυσμένη Οπαρξί μου. 

Τοΰ κάκου, νά τήν άναστήσω δέν μπόοώ.

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ’ΜΕΡΑ

’Απόβρεχο χα'ι ή γή μοσχθμυ;ίζει 

δροσολογα τοΰ χαμπου τδ λουλούδι 

τ’ αγέρι τδ κριθάρι κυματίζει

καί ή πλάση αγναντεύει μέ τραγούδι. 

Χύνουνε δάκρυα τα πρώτα φύλλα

καί ειναι’διαμαντια -ή βταλαγμχτίαίς 

όταν τοΰ ήλιου ή χρυοή αχτίδα

χυθη στδ κάμπο καί στής λαγκαδϊαίς 

Mji μουσική ή μέλισσαις σκορπούνε 

χοροπηδούν τά ρίφία εις τδ βουνό 

πουλλΛ γλυκύλαλα γοργοπετοϋνε 

καί ή γη χαμογέλα στον ουρανό.

Μίλτων Βιτ&λης

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, βιζύ,ηνοτ

ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ
(Συνέχιια καί τίλος)

— Δός το ’πίσω το Κατερινιώ, έλεγον μίαν 
ήμέραν είς τήν μητέρα μου. Δός το ’πίσω, αν 
μ’ άγαπφς, Αύτήν τήν φοράν σέ τδ λέγω με τά 
τά σωστά μου! Έγώ θά σέ φέρω μίαν άλλην 
αδελφήν άπδ τήν Πόλι. "Ενα εύμορφο κορίτσι, 
ένα έξυπνο, ποΰ νά στολίση μίαν ημέρα τό σπί
τι μας.

"Επειτα περιέγραψα μέ τά ζωηρότερα χρώ
ματα, όποιον θά ήτο τδ ορφανόν, τά όποιον έ- 
μελλον νά της φέρω, καί πόσον πολύ θά το 
ήγάπων.

Όταν ύψωσα τά βλέμματά μου πρές αύτήν 
ειδον μετ’ έκπλήξεώς μου, δτι τά δάκρυα της 
έρρεον σιγαλά καί μεγάλα έπι τών ωχρών αυτής 
παρειών, ένφ οί ταπεινωμένοι της οφθαλμοί έξέ- 
φραζον μίαν άπερίγραπτον θλΐψιν 1

— *Ω  1 είπε μετ’ απελπιστικής έκφράσεως. 
Ένόμισα δτι συ θα άγαπήσης τήν Κατερινιώ 

περισσότερον άπδ τούς άλλους, άλά άπατήθηκα ! 
’Εκείνοι δέν θέλουν διόλου αδελφήν, καί συ 

θέλεις μίαν άλλην. Καί τί φταίγει τό φτωχό, 
σαν έγεινεν δπως τδ ίπλασεν ό Θεός. “Αν είχες 

μίαν αδελφήν, άσχημην καί μέ όλίγον νοΰν, θά 
τήν έβγαζες δι’ αυτό μέσα ’στούς δρόμους, για 
νά πάρης μίαν άλλην, εύμορφην καί γνωστικήν...

— Όχι, μητέρα! Βέβαια όχι! άπήντησα 
έγώ’. Μά εκείνη θά ήτο παιδί σου, καθώς καί 
εγώ, Ένφ αυτή δέν σοΰ εινε τίποτε. Μά εινε 
δλος διόλου ξένη,τίποτε. Μάς είνε δλος διόλου 
ξένη.

— Όχι I άνεφώνησεν ή μήτηρ μου μετά 
λυγμών, όχι! Δέν είνε ξένο τδ παιδί! Εινε δικό 
μου I Τδ επήρα τριών μηών άπδ ’πάνω άπδ τδ 
λείψανο τής μάνας του· καί οσάκις εκλαιγε, 
τοΰ έβαζα το βυζί μου ’στο στόμα του, για νά 
τδ πλανίσω’ καί τό έτύλιξα μίσ’ τά σπάργανά 
σας, καί τδ έκοίμησα μέσ’ στήν κούνια σας. 
Είν=:δικό μου τό παιδί, καί είνε αδελφή σας!

Μετά τάς λέξεις ταύτας, τάς δποίας έπρο- 
φερεν ϊσχυρώς καί μετ’ επιβλητικού τρόπου, 
ύψωσε τήν κεφαλήν αυτής καί μέ παρετήρησεν 
ασκαρδαμυκτί. Έπερίμενε προκλητικός τήν ά- 
πάντησίν μου. Άλλ’ έγώ δέν {τόλμησα νά 
προφέρω λέξιν. Τότε {χαμήλωσε πάλιν του; 
οφθαλμούς καί ίξηκολούθησε με ασθενή φωνήν 
καί θλιβερόν τόνον;

— Έ I τί νά γείνη ! Κ’ίγώτδ ήθελα καλ
λίτερο, μά—ή έμαρτία μου, βλέπεις, civ έβώ-
θηκεν ακόμη. Καί τδ έκαμεν ό Θεός τέτοιο, διά
νά δοκιμάση τήν ύπομονή μου, καί νά μέ σχω-
ρέση. Ευχαριστώ σβ, Kfyw!

Καί ταΰτα λέγουσα, ίθηκε τήν δεξιάν έπΙ 
τοΰ στήθουο, ύψωσε τους οφθαλμούς-αυτής πλή
ρης δακρύων πρός τδν ούρα-δν καί έμεινεν ού
τως ίπί τινας στιγμάς σιγώσα.

— Κάτι θά έχης στην καρδιά,, μητέρα, «I- 
πον' τότε μιτά τίνος δειλίας, Μη θυμώνης !

Καί λαβών έφίλησά τήν παγερήν αυτής χεϊρα 
πρός έξιλέωσιν.

— Ναί! είπεν εκείνη άποφασιστικώς. Έχω 
κάτι έδώ μέσα βαρώ, πολύ βαρύ, παιδί μου ! 
Ώς τώρα τδ γνωρίζει μόνον ό Θεός καί ό πνευ
ματικός μου, ’Εσύ είσαι διαβασμένος καί συν
τυχαίνεις καμμιά φορά ’σάν τόν ίδιο' τδν πνευ
ματικό, καί καλλίτερα. Σήκω, κλείσε τή θύρα, 
καί κάτσε νά ai τδ ’πω, ίσως μέ παρηγόρη
σης ολίγο, ίσως μέ λυπηθής, καί άγαπήσης τδ 
Κατερινιώ, ’σάν -.άταν αδελφή σου.

01 λόγοι ούτοι, και ό τρόπος μέ τδν όποιον 
τούς έπρόφερεν, ενέλαβον τήν καρδίαν μου είς 
μεγάλην ταραχήν. Τί είχε ν' μ’ «μπιστευθή 
ή μήτηρ μου χωριστά άπδ τσύς αδελφούς μου ; 
Όλας τάς κατά τήν άπουσίαν μου δυστυχίας 
τη; μοί τάς είχεν άφηγηθή. Όλον τδν. προτού 
•της βίον τδν έγνώριξον ωσάν παραμΰρι. Τί ήτο 
λοιπόν αυτό πού μάς άπέκρυπτε μέχρι τονδε ; 
ποΰ δέν έτόλμησε νά φανέρωσή' είς κανένα πλήν 
τοΰ Θεού καί τοΰ πνευματικού της '; -

Όταν έπανήλθον νά καθίσω πλησίον της, 
έτρεμον τά γόνατά μου έξ αορίστου άλλ’ ίψχυ- 
ροΰ τίνος φόβου.

Ή μήτηρ μου έκρίμασε τήν κεφαλήν, ώ; 
κατάδικος, δστις ϊσταται ενώπιον τοΰ κριτοΰ του 
μ τήν συναίσθησιν τρομερού τίνος εγκλήματος.

— Τό 'θυμάσαι τό Άννιώ μας ; μέ ήρώτησε 
μετά τινας στιγμάς πληκτικής σιωπής.

— Μάλιστα, μητέρα! Πώς δέν τδ θυμούμαι J 
Ήταν ή μόνη μας αδελφή, κ’ έξεψήχησεν εμ
πρός στά ’μάτια μου.

— Ναί! . μέ είπεν., άνεστενάξασα βαθέως, 
άλλα δέν ήτο τδ μόνο μου κορίτσι I ’Εσύ twat 
τ'ίσσαρα χρόνια μικρότερος άπδ τό Χρηστάκή. 
Ένα χρόνο κατόπι του έκαμα τήν πρώτη μου 
θυγατέρα.

Ήταν τότε κοντά, ’πού έπαντρολογιέτο ό 
Φώτης ό Μυλωνάς. Ό μακαρίτης ό πατέρας σου 
παράργησε τδ γάμο τους, ώς ’ποΰ ν’ άποσαραν- 
τήσω έγώ, γίά νά τους στεφανώσουμε μαζί. 
Ήθελε νά μέ ’βγάλη καί μίνα στον κόσμο, γιά 
νά χ«ρώ ’σάν πανδρευμένη, αφοΰ κορίστί δέν μ’ 
άφηκεν ή γιαγιά, σου νά χαρώ,

Τό πρωί τούς στεφανώσαμε,' καί τδ βράδυ 
ήταν οι καλεσμένοι «τδ σπίτι'του;»'καΙ έπαιζαν 
τά βιολιά, , καί έτρωγεν ο κόσμος μέσα σΐήγ 
αυλή, έγύρνα ή κανάτα μέ'.τρ κρασί άπδ χέρι 
σέ χέρι. Καί έκαμεν ό πατέρας σου Χέφι, ’σάν 
διασκεδαστικδς ποΰ ήταν ό' μακαρίτης, καί μ 
έρριψε τδ μανδυλι του, '·νά' σηκωθώ νά
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ψουμε. ’Σαν τδν έβλεπα νά χορεύη, μοΰ άνοι
γαν ή καρδία μου, χαί ’σάν νέα" πού ήμουνε, 
αγαπούσα κ’ εγώ τδ χορ«5. Κ’ έχορέψαμε Xot- 
Λ0ν κ*  έχόρεψχν καί οί άλλοε καταπόδι μας» 
Μά έμεΐς έχορέψχμε χαί καλλίτερα καί πολύτερα.

'Σάν έκοντέψαΐε τά μεσάνυχτα, επήρα τον 
πατέρα σου παράμερα καί τόν είπα. Άνδρα, 
έγώ έχω παιδί ’στήν κούνια καί δέν 'μπορώ πια 
να μείνω. Τδ παιδί πεινά:’ έγώ έσπάργωσα. 
Πώ; νά τό βυζάξω μέσ*  στον κόσμο καί μέ τό 
καλό μου τό φόρεμα I Μείνε σύ, αν θέλης νά 
διασκέδασης άκόμα. Έγώ θά πάρω τδ μωρό νά 
’πάγω ’στό σπίτι.

—- Έ, καλώ, γυ αϊκχ ! ειπεν ό σχωρεμένος, 
καί μ’ έπαπάρισε πά στόν ώμο. Έλα, χόρεψε 
κι*  αύτό τδ χορό μαζί μου, καί πηγαίνουμε κ*  
οί δύο. Τό κρασί άρχισε νά μέ χτυπφ στό κε
φάλι, καί αφορμή γυρεύω έγώ νά φύγω.

’Σάν έξεχορίψαμε κ’ έκεϊνο τό χορό, έπή- 
ραμε τή στράτα.

Ό γαμβρός έστειλε τά παιχνίδια καί μας 
έξεπροβόδησαν ώς τδ μισό τδ δρόμο. Μά είχαμε 
άκόμη πολύ ώ; τό σπίτι. Γιατί ό γάμος ίγεινε 
στόν Καρσιμαχαλά. Ό δούλος έπήγαινε ’μπρο

στά μέ τό φανάρι. Ό πατέρας σου έσήκωνε τό 
παιδί, καί ’βαστοΰσε καί 'μένα άπδ τό χέρι.

— Κουράσθης, βλέπω γυναίκα I
— .Ναί, Μιχαλιό. Κουράσθηκα.
— Άντε βάλ ’ άκόμα κομμάτι δύναμε, ώς 

ποΰ νά. φθάσουμ» στό σπίτι, θά στρώσω τά 
στρώματα μοναχός μου. Έμετάνοιωσα πού σ’ 
έβαλα κ’ έχόρεψες τόσο πολύ.

— Δέν πειράζει, Ανδρα, τού είπα. Τδ έκαμα 
γιά^τδ· χατήρί σου. Αύριο ξεκουράζουμαι πάλι.

Έτσι ήρθαμε στό σπίτι. Έγώ έφάσχιωσα κ’ 
έβύζαξα τό παιδί, κ' εκείνος έστρωσε. Ό Χρη- 
στάκης έχοιμάτο μαζί μέ τήν Βενετειά, πού 
τήν άφηχα νά τόν φυλάγη. ’Σέ ’λίγο έπλαγιά- 
σαμε καί ’μεϊς. Έκει μέσα στον ύπνο μου, μ’ 
έφΑ-ηκε πώς έκλαψε τό παιδί. Τό καϋμένο!, 
είπα, δέν έφαγε σήμερα χορταστικά. Καί άκούμ- 
βησα στήν κούνια του νά τό βυζάξω. Μά ήμουν 
πολύ κουρασμένη καί δέν ‘μπορούσα νά κρατηθώ. 
Το έβγαλα λοιπόν, καί τό έβαλα κοντά μου, 
μές * στο στρώμα, καί τού έδωσα τή ρόγα στό 
στόμα του. Έκεϊ μέ ’ξαναπήρεν ό ύπνος.

Δέν ήξεύρω πόσην ώρα ήθελεν ώς τό πουρνό. 
Μά σαν ένοιωσα νά χαράζη—ας τό βάλω, είπα 
τά παιδί στόν τόπο του;

Μά ’κεϊ πού Λήγα νά τό σηκώσω, τί»νά διώ! 
Τδ παιδί δέν έσάλευε 1
,." Έξύπνησα τόε πατέρα σου" τδ ’ξεφασκιώ- 
σαμε, τδ ’ζεστάναμε, τοϋ έτρίψαμε τδ μυτούδί 
τόυ, τίποτε I—Ήταν Αποθαμένο I 

— Τό 'πλάκωσες, γυναίκα, τδ παιδί μου ! —
ειπεν ό 'πατέρας .σου, καί τδν έπηραν τά δά-
κρυ'ά; Τότε άρχισα έγώ νά κλαίγω ·*στά δυνατά

καί νά ξεφωνίζω. Μά ό πατέρας σου έβαλε τδ 
χέρι του στό στόμα μου καί—Σούς ! μέ είπε. 
Τί φωνάζεις έτσι βρε βώδι Γ—Αύτό μέ τό είπε, 
θεό; σχωρέσ’ τόνε. Τρία χρόνια είχαμε πανδρε- 
μενοι, κακό λόγο δέΛμέ είπε. Κ’·έκείνη τή 
στιγμή μέ τό είπε. Έ; Τί φωνάζεις έτσι; θέ
λεις νά ξεσηκώσης τή γειτονιά, νά 'πή ό κόσμο; 
πώς έμέθυσες κ*  έπλάκωσεςτό παιδί σου ;

Καί είχε δίκηο, πού ν’άγιάσουν τά χώ
ματα πού κοίτεται! Γιατί άν τό ’μάθεναν ό 
κόσμος, έπρεπε νά σχίσω τή γή νά έμδω μέσα 
από τδ κακό μου.

Άλλά, τί τά θέλεις! Ή Αμαρτία είνε αμαρ
τία. *Σάν  τδ έθάψαμε τδ'παιδί, κ’ έγυρίσαμεν 
άπό τήν έκκλήσία, τότε άρχισε το θρήνος τό 
μεγάλο. Τότε πειά δεν Ικλαιγα κρυφά.—Είσαι 
νέα, καί θά κάμης κι’ άλλί, μ’ έλεγαν. Ώς 
τόσον 0 καιρός περνούσε, καί ό Θεός δεν μάς έ
διδε τίποτε. Νά I έλεγα μέσα μου. Ό θεός μέ 
τιμωρεί, γιατί δεν έστάθηκα άξια νά προφυλάξω 
τό παιδί ’πού μ * εδωκε-Ι Καί έντρεπόμουνα τον 
κόσμο. Καί έφοβούμουν τδν πατέρα σου. Γιατί 
κ*  εκείνος δλο τόν πρώτο χρόνο έκαμνε τάχα τόν 
άλύπητο καί μ’ έπαρηγοροϋσε, για νά μέ δώση 
θάρρος. Ύστερα δμως άρχισε νά γίνεται σιγανός 
καί συλλογισμένος.

Τρία χρόνια έπέρασαν, χωρίς νά φάγω ψωμί 
νά ’πάγη στήν καρδιά μου. “Στά τρία χρόνια 
κ’ υστέρα γεννήθηκες εσύ.—Ήταν ή πολλαίς ή 
χάραις ’ποϋ έπήγα.

'Σάν έγεννήθηκες εσύ έκατάκατσεν ή καρδιά 
μου, μά δέν ήμέρεψε. Ό πατέρας σου σέ ήθελε 
κορίτσι. Καί μίαν ήμέραν μέ τδ είπε.

— Κι*  αυτό καλώς μάς ώρισε, Δεσποινιώ, μά 
’γώ τό ήθελα κορίτσι.'

Όταν έπήγεν ή γιαγιά σού στόν "Αγιον τάφο 
έστειλα δώδεκα ’πουκάμισα καί τρία Κωνσταν- 
τινάτα, για νά μέ βγάλη ενα σχωροχάρτι. Καί, 
διές εσύ ! “Ισα ίσα έκεϊνο το μήνα, *ποϋ  έγύρισεν 
ή γιαγιά σου άπδ τη Γερουσαλή μέ τδ σχωρο- 
χάρτι, έκεϊνο τό μήνα έκακοψυχοΰσα τήν Άννιώ.

Κάθε ’λίγο καί λιγάκι έφώναζα τή μανί- 
τσα. —Ναί, θυγατέρα, έλεγεν ή μαμή. Κο
ρίτσι. Δέν βλέπεις; Δέν σέ χωρούν τά ροΰχά 
σου ! — Καί νά πιά χαρά έγώ, 'σάν τδ άκουγα !

’Σάν γεννήθηκε τό παιδί καί ’βγήκεν αλη
θινά κορίτσι, τότε πιά ήρθεν ή καρδιά στόν τόπο 
τής. Τδ ώνομάσαμεν Άννιώ, τδ ίδιο τδ ονομα 
πού είχε τδ σχωρεμένο, γιά νά μήν ’ποφαίνεται 
πώς μάς λείπει, κανείς άπδ τό σπίτι.—Ευχαρι
στώ σε, θεέ μου! έλεγα νύχτα καί 'μέρα. Ευ
χαριστώ .σε ή αμαρτωλή, πού έσήκωσες τήν έν- 
τροπή καί έξάλειψες τήν αμαρτία μου 1

Καί είχαμε πειά τήν Άννιώ ’σάν τά μάτια 
μας.' Καί έί,ούλευες έσύ,καί έγεινες τοϋ θανατά 
άπδ τή ζούλια σου.’

Ό πατέρας σου σέ έλ ε γ ε τ ό αδ ικ ημέν ο 

του, γιατί σ’άπόκοψα νωρίς, και μ’ έμάλωνε 
καμμιά φορά, γιατί σέ παραμελούσα. Κ' εμένα 
ή καρδιά μου έρράγιζε, ’σάν σ’ έβλεπα νά χαλ- 

• νφς. Μά, έλα ποϋ δέ'· 'μπορούσα ν’ άφήσω τό 
Άννιώ άπδ τά χέρια μου! ,’βφιβούμην πώς 
κάθε στιγμή ’μπορεί νά τής συμβή τίποτε. Καί 
ό πατέρας σου δ μακαρίτης, δσο καί άν μάλωνε 
κ’έκεϊνος, τήν ήθελε πιά νά μήν στάξη καί 
τήν βρέξη.

Μά έκεϊνο ευλογημένο, δσο περισσότερα χά
δια, τόσο όλιγώτερην δγεΐα, έλεγες πώς έμετά- 
νο-.ωσεν ό Θεός γιατί μας τδ έδωκε. ’Εσείς ήσα- 
σθε κόκκινα κόκκινα, καί ζωηρά καί σερπετά. 
’Εκείνο, ήσυχο καί σιγανό καί Αρρωστιάρικο! 
Όταν τό έβλεπα έτσι χλωμό χλωμό, μοϋ ήρ- 
,χετο είς τδ νοϋ μου τό πεθαμένο, καί ιδέα πώς 
έγώ τδ έθανάτωσα άρχισε νά 'ξανακυριεύη μέσα 
μου. Ώς πού μίαν ήμέραν άπέθανε καί τδ δεύ
τερο ι

Όποιος δέν τδ έδοκίμασε μοναχός του, παιδί 
μου, δέν ’ξεύρει τί πικρό ποτήρι ήταν έκεϊνο, 
Έλπίοα νά κάνω άλλο κορίτσι δέν ήταν πλέον. 
"Ο πατέρας σου ειχ*  άποθάνει. Άν δέν εύρί- 
σκετο ένας γονιός να μέ χαρίση τδ κορίτσι του, 
ήθελα πάρω τά βουνά νά φύγω.

Αλήθεια ’πού ^δέν έβγήκε καλόγνωμο. Μά 
δσο τδ είχα καί τδ ’κήδευα καί τό ’κανάκευα, 
’θαρρούσα πώς τδ είχα ’δικό μου, καί ξεχνούσα 

-’κείνο πώχασα, κ’ ήμέρωνα τή συνείδησί μου.
Καθώς τό λέγ’ ό λόγος, ξένο παιδί 'νε πα;~ 

δεψι. Μά γιά μένα ή παιδεψι αύτή εινε παρηγο
ριά κ’έλαφροσύνη, Γιατί δσο περισσότερο τυραν- 
νηθώ καί χολοσκάσω,, τόσο Άιγώτερο θά μέ 
παιδέψφ ό θεός γιά τδ παιδί που πλάκωσα.

Γι’ αύτό— νάχης τήν εύχή μου—μή μέ ’γυ
ρεύεις νά διώξω τώρα τήν Κατερινιώ γιά νά 
πάρω ένα παιδί καλόγνωμο καί προκομμένο.

— Όχι, οχι, μητέρα] άνέκραξα διακόψας 
αν ήν άκρατήτως. Δέν γυρεύω τίποτε. Ύστερα 
άπ' δσα μ’ άφηγήθης, σέ ζητώ συγχώρησι διά 
τήν άσπλάχνιάν μου. Σέ υπόσχομαι ν’ αγαπώ 
τδ Κατερινιώ 'σάν τήν άδελφή μου, καί νά μή 
τής είπω τίποτε πλέον,τίποτε δυσάρεστα.

— "Ετσι νάχης τήν ευχή τοΰ Χριστού καί 
τής Παναγίας! ειπεν ή μήτηρ μου άναπνεύσασα. 
Γιατί, βλέπεις, τό ’πόνεσε ή καρδιά μου τό 
πολλακαμμένο, καί δέν θέλω νά τό κακολογούνε. 
’Ξίρω κ’ έγώ, μαθές: Τής Τύχης ήτανε ; τοϋ 
Θεού ήτανε; Τόσο κακή και άνεπιδέξια ποϋ 
είνε—τήν ’πήρα στό λαιμό μου, έτελείωσε.

Ή έκμυστήρευσις αύτη έκαμε βαθυτάτην έπ ’ 
εμού, εντύπωσιν. Τώρα μού ήνοίγησαν οί οφθαλ
μοί, καί έκατάλοβα πολλάς πράξεις- τής μη
τρός μου, αί όποια ι πότε μεν έφαίνοντο ώς· δει
σιδαιμονία-, πότε δέ ώ; αυτόχρημα μονομανίας 
αποτελέσματα. Τό φοβερόν έκεϊνο δυστύχημα 
άπηρέασε τόσον πολύ τόν βίον της δλον, δσφ 

μάλλον Απλή καί ενάρετος καί θσσψοβουμίνη ήτον 
ή μήτηρ μου. Ή συναέσθησις τοΰ αμαρτήματος, 
η ηθική Ανάγκη τής έξαγνίσεως αύτού — τί φρι
χτή καί αμείλικτος Κίλασις I Έπί είκοσικτώ 
τώρα έτη βασανίζεται · ή τάλαινα γυνή χω
ρίς νή δυνηθή νά κοιμίσήτόν έλεγχον τής συνει- 
δήσεώς της, ούτε έν ταϊς δυστυχίαις ούτε εν τοϊς 
εύτυχίαις της!

Άφ’ής στιγμής έμαθον τήν θλιβεράν της 
ιστορίαν, συνεκέντρωσα ολην μου τήν προσοχήν 
είς τό πώς ν’ ανακουφίσω τήν καρδίαν της, 
προσπαθών ,νά παραστήσω είς αύήν άφ’ ένδς 
μέν τό άπρομελέτητον καί αβούλητου τοΰ Αμαρ
τήματος άφ’ έτέρου δε τήν ακραν τοΰ Θεού εΰ- 
σπλαγχίαν, τήν δικαιοσύνην αύτοϋ, ήτις δέν 
ανταποδίδει ίσα άντί ίσων, άλλά κρίνει κατά 
τους διαλογισμούς καί τάς προθέσεις μας. Καί 
υπήρξε καιρός καθ’ δν έπίστευον, δτι αί προσπά
θεια! μου δέν έμειναν ανεπιτυχείς.

Έν τούτοις δταν μετά δύο έτών νέαν Απου
σίαν ήλθεν ή μήτηρ μου νά μέ. ίδή έν Κων- 
σταντινουπόλει, έθεώρησα καλόν νά κάμω ύπέρ 
αυτής κάτι τι έπιβλητικώτερον.

Έξενιζόμην τότε έν τφ περιφανεστέρω τής 
Πόλεως οίκφ, έν ώ έσχον αφορμήν νά γνωρισθώ 
μέ τόν Πατριάρχην Ιωακείμ τόν δεύτερον. Ένφ 
μίαν ήμέραν συνεβαόίζομεν μόνοι υπό τάς άμφι- 
λαφιΐς τοΰ κήπου σκιάς, τφ έξέθηκα τήν Ιστο
ρίαν κ’ έπεκαλέσθην τήν επικουρίαν του. Τό 
δψ'.στον αύτοϋ αξίωμα, τδ έξαίρετον κύρος, μεθ’ 
ού περιβάλλεται πάσα θρησκευτική του ρήτρα, 
εμελλεν άναμφιβόλως νά έμπνεύσφ είς τήν μη- 
μέρα μου τήν πεποίθησιν τής άφέσεως τοΰ κρί
ματός της. Ό Αείμνηστος έκεϊνο; γέρων έπαι- 
νέσας τόν περί τά θρησκευτικά ζήλόν μου μοί 
ύπεσχέθη τήν πρόθυμον σύμπραξίν του.

Ούτω λοιπον ώδήγησα μετ’ολίγον τήν μη
τέρα μου είς το Πατριαρχείο*  &ά νά έξομολο- 
γηθή είς τήν Παναγιότήτά του.

Ή έξομολόγησις διήρκεσε πολλεήν ώραν καί έκ 
τών νευμάτων καί έκ, τών ρημάτων τοΰ Πατριάρ- 
χου ένόησα, δτι έχρειάσθη νά διαθέση ολην τήν 
δύναμιν τής απλής καί εύλήπτου ρητορικής του 
δπως έπιφέρη τό ποθητον Αποτέλεσμα.

Ή χαρά μου ήτον Απερίγραπτος. Ή μήτηρ 
μου Απεχαιρέτησε τόν γεραρόν Ποιμενάρχην μετ' 
ειλικρινούς εύγνωμοσύνης καί έξήλθε τών Πα
τριαρχείων τόσον εύχαριστημένη, τόσον ελαφρά, 
ώς έάν ήρθη άπό τής καρδίας αύτής μία μεγάλη 
μυλόπετρα.

Όταν έφθάσαμεν είς τδ κατάλυμά της, έξή- 
γαγεν έκ τοϋ κόλπου της ένα στάυρόν, δώρον 
τής Παναγιότητός τού, τδν έφίλησε καί ήρχισε 
νά τόν πίριεργάζεται, βυθιζομένη όλίγον κατ’ 
ολίγον είς σκέψεις.

— Καλός άνθρώπος, τή ειπον, αυτός δ Πα-
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τριόρχη·. ’Ορίστε ; Τώρα πιά πεστευω, ότι ήλ- 
θεν ή καρδιά σου βτόν τόπον της. ·

Ή μήτηρ μου δέν άπεκρίθη.
— Δέν λέγεις τίποτε, μητέρα; τήν ήρώτησα 

μετά τίνος δισταγμού.
— Τί νά σέ ’πώ, παιδικού ! άπήντησε τότε 

σύννους καθώς ήτον δ Πατριάρχης εινε σοφός καί 
άγ·ος άνθρωπος. Γνωρίζει δλαις ταΐς βουλαΐ; καί 
τά θελήματα τοϋ θεοΰ^ καί συγχωρνα ταΐ; 
άμαρτίαις όλου τον κόσμου. Μά, τί νά σέ πώ 1 
Εΐνε καλόγερος. Δέν έκαμε παιδιά, για νά 
μπορή νά γνωρίβη, τί πράγμα εινε τό νά σκο- 
τώση κα·*ίς  τδ ίδιο τδ παιδί του.!

Οί οφθαλμοί της έπληρώθησαν δακρύων καί 
εγώ έσιώπησα.

Μ’ ΑΡΕΣΕΙ

Μ’ άρέσει ν’άντικρύύω τή σελήνη

"Οταν χλωρή σάν λείψανο, 

Τής άργυραϊς άκτϊνες της 

Κάτω ’στή γή μάς.χύνει.

Μ’ άρέσει V’ άντικρύζω τή σελήνη

Γιατί θαρρώ τά μάτια σου,

Πώς βλέπω έκεϊ μέσα 

Νά μειδιούν μ’ έκείνη.

Μ’άρέοει ν’άντικρύίω τή σελήνη

Τ1 ’στδ γλυκό χαμόγελο 

Πού πέριί της μάς χύνει 

Ευρίσκω τή γαλήνη.

Μ’ άρέσει ν’ άντικρόζω τή σελήνη 

Οταν μακράν σ' δ δύστυχοί 

Θρηνώ καί κλαίω μόνος

Etc τής γλυκέα άκτΐνες της 

Καί ’στής δικχές σου τής ματιές 

'Κόρη ! περνά ό πόνος.........................

Σοφία Κ. Οίκονομίδου

ΣΚΛΗΡΟΤΗΣ (*)

*Η άρνησίς σου κηπουρέ, μη ΰέλονιας, τδ det·— 
[δρο νά ποτίση 

Θά Ιπιφέρη μαρασμόν καί 0ά μειανοήσης., 
* Οταν Ιδης τό δένδρο, νά κυπτη τδν αυχένα 
*Η κοινωνία 0ά αΐσ0αν0η άπέχϋεια χ»ά σένα, 
Όλος δ κόσμος 0έ νά πη : τό δύστυχο δενδράκι 
Μαράϋηκί, γιατί κανείς δέν τό')δινε νεράκι. 
Μαρά&ηκε, ό κηπουρός φερ ’ δλην τή^ εύ&ύνην 
Αφού άρνήδη στό/πτωχό, δλίγη ελεημοσύνη. 

. . ΠαρΙαιοι 1&)3 Π. Ν. Διδάρης
' ιατρός

(*) Κατά παράκλησιν τοϋ φίλου μου Μ,Ν. (έγκά-
ταλειφθέντος· παρά τοΰ πατρός του).

’Ιατρός τις συνεβούλευσε καλεφορεμμένον τινα
άλλ’ άπλοίν.όν αστόν, αν θέλη ν’ άποκτήση 
τήν υγείαν του, νά τρώγη καθημερινώς 4κ ποΰ 
ίορώτος τοϋ προσώπου του.

— Αδύνατον, γιατρό μου! Άσε ποϋ δέν 
τρώγεται τέτοιο πράγμα, άλλά καί^θά εινε α
δύνατον νά χορτάσω.. .

X
— Περίεργον, ιατρέ, ένφ τήν παρελθοΰσαν 

εβδομάδα μάς έλέγετε, ότι δέν υπάρχει ελπίς, 
καί δτι ό θάνατος ήτο. αναπόφευκτος, τώρα εΐνε 
εντελώς υγιής.

— Βεβαίως ειπον δτι θά άπέθνησκε .. .
Άλλά τδ είπα διά νά διπλασιάσητε τάς πϊ- 

ριποιήσες, διότι άλλως ...
X

Κυρία τις επισκεφθεΐσα ζωγράφον τινά εΐς τδ 
«ργαστήριόν του καί μετά προσοχής περιεργαζο- 
μένη πίνακας τινας ζώων, εΐπεν άπροσέκτως, ένφ 
άνεχώρει.

— Πόσον εύχαριστήθην, κύριε, δέν έχετε ι
δέαν! ’Αγαπώ πολύ τά ζώα.

X
Όε. Δ. εΐσήλθεν εΐς τό φαρμακεΓον τοΰ φί

λου του κ. Ε. πρδς άγο'ράν φαρμάκου τίνος. Με
τά πολλάς διαχύσεις καί φιλοφρονήσεις τοϋ φαρ
μακοποιού, δστις είχε πολύν καιρόν νά ιδη τδν 
πρώην συμμαθητήν καί φίλον του Δ. θέλφν νά 
.τφ προσφέρη τι λέγει.

— Καί τί αγαπάτε; Θά πάρετε τίποτε.
— ’Ολίγον φανικδν οξύ. 
Άπήντησε μή έννοήσας δ. Δ.

X
Ιατρέ, εΐνε κακή ασθένεια ό τυφοειδής πυ

ρετός;
Ήρώτησε ιατρόν τινα έν τινι συναστροφή κυ

ρία τις.
— Μάλιστα, κυρία μου I Εΐνε κακίστη α

σθένεια.
Φαντασθήτε δτι οποίον προσβάλει ή τδν στέλ- 

λει είς τάς αιωνίους μονά; ή τδν καθιστφ ή- 
λήθιον. Ά ! ομολογουμένως εΐνε πολύ άνυπό» 
φοτος ασθένεια. Καί έγώ προσεβλήθην ποτέ 
υπό ταύτης.

X
Πείσμων τις χωρικός κατά λάθος έθεσε τό 

έφίππιον άντιθέτως έπί τοΰ Ιππου του.
Διαβάτης παρατηρήσας τδ λάθος είπε:
— Έ! κουμπάρε σαν ν’ αβαλες ανάποδα τδ 

σαμάρι.
Καί ό πείσμων χωρικός άπήντησε.
— Καί ποΰ ξεύρεις άπδ ποιο μέρος θά κα^ 

βαλίσω;

Ό διδάσκαλός σ.υνάλαβέ· μΐκρό,ν. μαθητήν του 
«πομ'μούμενον αύτόν.καί. ήν ώραν έγραφεν έπί 
τοϋ πίνακος, δτε τφ λέγει...

— Νίκο, αν οέν παύσης, νά κάνης σάν τρελ- 
λός, θά σέ διώξω I

X

Έν τφ σχολείφ.
Λοιπόν τί άλλο περιέχει ό άήρ εκτός τοΰ 

οξυγόνου;
Κάποιος μαθητής.
—- Καί πτηνά !

X
Διάλογος μεταξύ Πειραιώτου καί Αθηναίου.
Ά&ηναΐος.—Ά ! στάς ’Αθήνας δέν αποθνή

σκουν συχνά !
ΙΙειραιώτης.— Μά καί στον Πειραιά μιά 

φορά μόνον πεθαίνουν !

X
Είς τό σχολεΐον.
Ό διδάσκαλος. Πόσας φοράς αλλάζει ό άν

θρωπος οοόντας ;
*0 μα&ητής. Δύο φοράς.
Ό διδάσκαλος (έκπληκτος). Τί ; Πότε παρα

καλώ.
*0 μαϋητής. 'Επτά έτών καί πεντήκοντα. 
Χθες ακόμη ό μπαμπάς μου αγόρασε τά και

νούργια του.
x

Ό Αυτοκράτωρ τής Αυστρίας Φραγκίσκος ό 
Α’ παρευρίσκετο ποτέ ίν τινι φιλονεικίφ μεταξύ 
τών δύο υιών του.

Τέλος δ εΐς τούτων είπε πρδς τόν ετερον.
—■ Είσαι όμεγαλείτερος γάιδαρος τής Βιέννης.
— Σώπα, εΐπεν ο' αυτοκράτωρ, λησμονείς 

δτι είμαι έγώ έδώ ;

X
Μεταξύ φίλων.
—- Βλέπεις τήν γωνιαίαν ταύτην οικίαν; Α

ξίζει τούλάχιστον 40 χιλιάδας δραχμάς, καί 
δμως ήμπόροϋσα νά τήν άγοράσω μόνον 15.

— Καί διατί δέν τήν αγόρασες;
— Διότι δέν είχα.

X
Γιατί κλαϊς έτσι ; Δέν έντρέπεσαι ;
Καί ό μικρός διακόπτων τούς κλαυθμούς του, 

λέγει.
— Μά δέν ξεύρω άλλοιώς.

X
Άστυφύλαξ πρδς ποδηλάτην.
— *Έ! κύριε, δέν μπορείς νά τρέχης εΐς τό

πεζοδρόμιου.
— Π^ιδς τδ είπε ! Δέν μί βλέπεις ;

Νεαρός τιφ συγ^αφ^ύ^ ίπίδεϊκνύώμ τό· δράμα 
του είς δημοβιογράφοκ-λέγει :

— Εινε καθ' όι^ί,τίΰς,κανόνας τή; τέχνης.
Είς τό,τέλος.βραβ8ύ(τοζΐ;ή1τίμ|ότνϊ;εΐκγυναικός 

διότι ή ήρωί; τεν^'^^άτοί,ψε^γυνήύ'τιμίοί.
-----Φίλ·-μ·υ, κκι,<!^φ<λ τδ3 ^ρ5ί'σας, δίγ-εΐνε 

τής εποχής.
X

— Πέτρε δέν μοϋ δανείζέυς.. 50·' δραχμάς ;
— Καί δέν βάζεις ενέχυρο τό δακτυλίδι σου;
— Μά εΐνε άνάμνησίς τής θείας μου. Μοϋ το 

ίχέρησε πριν πεθάνη. ,.
— Μά και τά χρήματα εΐνε ένάμνηφις τοΰ 

θείου μου. Μοϋ τά έκληρονόμησεν, ατμβο ’πίθαν».

X
— Φαντάεου δτι δ αδελφός μου ήρραβωνίβθη 

έπί τοΰ άτμοπλοίου,. κατά τό ταξείδιόν του άπδ 
Πειραιώς είς Σύρον.

—Μία άπόδειξις έπί πλέον, δτι οί κίνδυνοι 
έν τή θαλάσση δέν έξέλιπον μ*  δλας τά τελει
οποιήσεις τών άτμοπλοίφν.

χ ■' ■ ■
Δύο όπηρέτριαι: συνηντήθησαν έν τφ; σταθμφ 

τοΰ σιδηροδρόμου .’Αθηνών-Πειριΐιώ<ςν
— Καλέ τί γίνεσαι; Χρόνια εΐχα ,νά σέ’ ίδώ ; 

Ποϋ μένεις τώρα;
— Δέν τό έμαθες; ύπανδριύθηκα.
— Μπά; Καί ποιον έπήρες ;
— ( Έλληνίζουσα). "Ενα λεμβούχον.
— (Διά νά. μή φανή αγνοούσα τήν έλλήνι- 

κήν). "Α ! ί t & ! ένόησα . . . Ταμπάκην I.. .

ΝΟΗΜΟΝ ΖΩΟΝ

Κύων τής Νέας Γής άνήκων είς κάτοικον τής 
Χαλιφάξης έν Νέα Σκωτία; συνείθιζέν έκάστην 
πρωίαν νά μεταόαίνη είς κρεοπωλεϊον, φέρων δεκά
λεπτων είς τδ στόμχ προς αγοράν το5 προγεύματος 
του. Ήμέραν τινα εδρε κεκλεισμένον τδ κρεοπω· 
λεϊον τοΰτο, διδ έύη πρδς έτερον, άπεθηκε τδ δεκά
λεπτο? έπι τής τραπέζης καί ήρξατο λειχόμενος, 
ώς συνήθως έπραττε, οτε έζήτει τδ πρόγευμά του 
παρά τοΰ κρεοπώλου’ άλλ’ δ κρεοπώλης, αντί νά 
περιποιηθή τδν πελάτην του έλαόε μέν τδ νόμισμα, 
έδίωξεν όμως τδν δυσευχή κϋνα έκ του καταστή- 
ματός του. Τήν έπσμένην ό κύων, ’λαθών τήν συ
νήθη άπολαυήν του, μετέθή' ευθύς πρδς τδ κατά
στημα έξ οδ άπεδιώχθη τήν προτεραίαν, άπέθηκε τδ 
δεκάλεπτου έπί τής τραπέζης καί αφοΰ έξέφερεν υ
λακήν, ώτεί νά έλεγε ι ·

— Μή τόλμήσης νά μο3 παίξν,ς τήν ίδια δου
λειά.

Έθηκε τδν πόδα έπ’ αύτοϋ. Ό κρεοπώλης μή 
έπιθνμών νά διακινδυνεύση ύπδ τοιαύτας περιστά
σεις, τφ έδωκε τεμάχιον κρέατος, δπερ δ κύων τα
χέως κατεθρόχθησε καί αναλαθών τδ νόμισμά του 
απήλθε πρδς τδ πρώτον κατάστημά του, όπου ήγό- 
ρασε καί δεύτερον πρόγευμα.
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139· Μαγική εέχών-

W Ό δυστυχής Ερωτευμένος κατόπιν τού πολύπα

θους άσματός του έδέχθη ώί’άμοιβήν, , . . Ιν (έγ

γειον ύπέρπληρες... *

: Ποΰ άραγε κρύπτεται δ τόσον άσπλαγχνος πα

τήρ. τής νέας ;

' 440-Αίνιγμα.

Μ’ ένα γράμμα 

καί μιά νήσο 

θέλεις έχει 

έν τφ άμμα 

τάίιν ζωϊκήν 

όχι κολακευτικήν.

441· *Γ»ιγμα.  
"Αν μιά νότα μουσική 

είς δυσώδες μέρος θέσης 

δπου νόσος κατοικεί 

πρέπει, ψίλτατε, νά σπεύσης 

καί τδ σύνόλον ν’ άρπάίης 

δσον μυελόν κι’ άν ίχης 

άλλως, λύτα μου, θά χάσης,

442· Γρίφος.
Τδ λαιμό ναί X Χειμών.

443· Γρίφος.

4 οΐ παντεσπάνι Κ άλλοι.

|44· Έλλειποβύμφωνον

ε—■ ε— α α ω —

445· Φίρδην—Μύγδην.

Βιδους — θαλαπαντος .

Afiyev&vviiMal μηχανοί

Τά άπλούστερα, τά τελειότερα καί εύθη- 
νότερα μεγεθυντικά .μηχανήματα, εΐνε^ τά 
τού καταστήματος Guillon.

Μέ ι 5 μόνον<^ρ. χρ. λαρδάνετε τό Λ α ϊ- 
κόν^εΤδός. δι· ου μεγενθυνονται φωτογρα- 
*ίαι σχήματοςή 6χ6 ή <)Χ<) είς 
8'1ΑΧ*ο.  ,· ,

Μέ ι3φρ. χρ. άγοράίετε τό είδος Π α- 
σχάλ, δι’ου μεγενθύνετε τάς φωτογραφίας 
σας είς όχημα 9X12 ή 13X18.

Έκτος αύτών ύπάρχουσι πολλά άλλα εί
δη, όλων τών σχημάτων και παναραματικών 
έτι. Διά περισσοτέρας πληροφορίας άπευθυν- 
τέον εις τά γραφεία τ^ς «Φύσεως».

Αΐ μεγενθυντικαι αύται συσκευαΐ έχουσι 
τό μέγα πλεονέκτημά .ότι δέν εΤνεπολύπλ 
κας ή χρήσιο των; καί δέν έχομεν ανάγκην 
τεχνητού φωτός.

Είς τά γραφεία τής «Φύσεως» Σωκράτου.ς 
29, ύπάρχουσιν άντίτυπα φωτογραφιών με- 
γενθυνθεισών διά τών, ag ra n d i ss e u r s 
Gu i II 0 0.

Πάσα πληροφορία καί παραγγελία δέον ν ’ 
άπευθυνθή είς τά γραφεία τής «Φύοεως»

’Επίσης είς τό γραφείον τής Φύσεως εΰ- 
ρίσκεται πλουσιωτάτη συλλογή καταλόγων 
κυριωτέρων Γαλλικών καί Γερμανικών κατα
στημάτων φωτογραφικών μηχανών,φωνογρά- 
γων, φωτογραφικών πλακών καί χάρτου κτλ.

Β· ΡΗΓΟΥ

ΕΝ ΝΕΩι ΦΑΑΗΡΩ'

Τδ κατάστημα δέχεται οΐας δείποτε παραγγελίας.

Έδηδογγ^^
Ε. Κ. Έ ν τ α ϋ θ α-— Χρήματα έλήφθησαν · ύπερ- 

ευχαριστοΰμεν, άπόδειξις εστάλη. Ζ. ©. Έ ν τ α ϋ β α. 
Τοιαύτας φωτογραφίας θέλετε εδρει είς τδ φωτογρα· 
φείον αδελφών Κάντα Πλατεία Συντάγματος. —Μ. 
Τ. Ροδοστών. Μένετε ήσυχος. Παραγγελίας θέ
λετε λάβει ταχέως.— X. Μ. Κωνσ]πολιν. Περί 
τών Μεγενθυντικών μηχανών, ώς βλέπετε, γράφομεν 
εις τδ ανα χεΐρας τεύχος, εν τώ περί Φωτογραφίας 
κεφαλαιφ. —Ρ. Κ; Μυτηλήνην. Ανταποκριτήν 
μας εν τή Μυτηληνη ώρισαμεν τον κ. Μάρκον Βρι- 
ώνην. — Ε. Τ. Ζάκυνθον. Σχολεία ’ιδιωτικά σάς 
συνιστώμεν : Τδ Εθνικόν, τοϋ κ. Φούντή," τήν Ακα
δημίαν καί τδΛεόντειον. — Μ. Σ. ’Ενταύθα- Περί 
τοϋ λούστρου τών υποκαμίσων πολλά έγράφησαν είς 
τήν Φύσιν. Σάς παοαπέμπομεν εις τά προηγούμενα 
τεύχη.— Τ. Τ. Χανιά. Βεβαίως υπάρχουσι καί 
συστήματα χιτώνων *Άουερ,  εφαρμοζόμενα έπί τών 
κοινών λαμπών τοϋ πετρελαίου καί τοϋ οινοπνεύματος. 
’Εάν έπιθυμήτε νά προμηθευθήτε, ειδοποιήσατε μας.

ε^Έν Άθήναις έκ τον Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνέβτη ΚωνσταντινΙίου»^


