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Πάν άντίτυπον θα φέρη τήν ύπογραφήν τον
εκδότου.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πάντες κατανοοϋσι τήν μεγίστην και άπαραίτη-
τον αναγκαιότητα τοϋ μαθήματος της «Οικιακής
Οικονομίας» είς τήν ύγιά και άρτίαν μόρφωσιν της
γυναικός όλων των τάξεων, ιδία δέ από τίνος, ότε το
ζήτημα της λαϊκής ήμών παιδεΰσεως άνεκινήθη, έ-
θεωρήθη ως εν των πρωτίστων θεμελιωδέστατον και
άναπόσπαστον από τής θηλείας παιδεΰσεως μάθημα.

Προς εξυπηρέτησιν τοΰ σκοπού τούτου άνεθέ-
σαμεν εις τήν μακράν πείραν επί τη διδασκαλία
του μαθήματος τούτου κεκτημένην λογίαν Δεσποι-
νίδα Αγλαία ν Λ. Πρεβεζιώτου τήν σύνταξιν του
παρόντος πονήματος, ήτις εγένετο επί τη βάσει
εκτενεστάτου διαγράμματος περιλαμβάνοντος ά^'ε-
νός μεν εκλαϊκευμένας πάσας τάς προς λελογισμέ-
νην διοίκησιν τοϋ οίκου θεωρητικάς γνώσεις, ε-
τέρου δέ και πλείστας όσας ποακτικάς συμβουλάς
καί όδηγίας, οσαι απαιτούνται προς καλήν αύτού
συντήρησιν, ήτοι στοιχούσας άπ' εύθείας προς τήν
πρακτικήν εξάσκησιν τοϋ έργου τής οικοκυράς.
Τάς συνταγάς καί οδηγίας ταύτας παρέλαβεν ή συγ-
γραφεύς έκ των αρίστων τοϋ είδους τούτου γαλ-
λικών καί αγγλικών συγγραμμάτων. Επειδή δέ, ώς
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προείπομεν, απαραίτητος εκρίθη -ή μετάδοσις του
μαθήματος τούτου είς πάσαν κόρην έξερχομένην
τής σχολής, ποοσεπάθησεν ή λογία Δεσποινίς να
καταστήση τό ανά χείρας πόνημα τόσω ευληπτον
και ποακτικόν, ώστε να ή ποοσιτόν εις τήν άντίλη-
ύιν και αυτών των μικρών κορασίδων και εύχρη-
στον είς πάν παρθεναγωγείον.

Προς τούτοις τό βιβλίον τούτο δύναται νά χρη-
σιμεΰση και έκτος της σχολικής μορφώσεως ως οί-
κογενειακόν ανάγνωσμα δια πάσαν κόρην ή οίκόδέ-
σποιναν. Έλπίζομεν οέ οτι τό έργον τοΰτο οϋτω
καταρτισθέν θά τΰχη τής υποστηρίξεως των έλλογί-
μων διδασκαλισσών, κοινόμενον συντελεστικόν προς
σκοπιμωτέραν και ύγιεστέόαν τής γυναικός μόρφω-
σιν, εξ ής και μόνης πρέπει νά αναμένωμεν τήν ά-
νόρθωσιν του οικογενειακού ημών βίου.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τ. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ



ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ή οικιακή οικονομία διδάσκει τήν καλή ν διοίκησιν
ψ του οίκου* είναι δέ μάθημα άναγκαιότατον δια τήν γυ-
_ - ναίκα, διότι εις ταύτην είναι ανατεθειμένη ή εσωτερική
του οίκου διοίκησις. Ή γυνή οφείλει να γνωρίζη ότι τό
νά διευθύνη τον οίκον και ν' άνατρέφϊ] τα τέκνα είναι
6 -προορισμός της, επομένως τοΟτο πρέπει νά θεωρη εις
τό σπουδαιότατον των καθηκόντων της, καθ' όσον έκ
τής καλής ή κακής εκπληρώσεως αυτου έΗαρτάται ή
ευδαιμονία ή ή δυστυχία τής οικογενείας. Και όπου
μεν ή οικοδέσποινα έχει ακριβή γνώσιν τών καθηκόντων
της και έκπληροΓ αύτά ανελλιπώς, εκεί καϊ ή οικογέ-
νεια Ολικώς και ηθικώς ευημερεί και προάγεται, όπου
δέ τουναντίον ή οικοδέσποινα έζ άγνοιας ή οκνηρίας, ή
δι' οίονδήποτε άλλον λόγον παραμελεί τήν διοίκησιν
του οίκου, εκεί αναπόφευκτος συνέπεια είναι ή δυστυ-
χία τής οικογενείας και ή υλική και ήθική αυτής κα-
ταστροφή.

Ανάγκη λοιπόν ν' άνατρέφηται ή γυνή και προετοι-
μάζηται έκ μικρας ήλικίας ούτως, ώστε ν' άποβαίνη καλή
οικοδέσποινα. Τρία δέ είναι κυρίως τά προς τούτο απα-
ραίτητα έφόδια : α) σωματική ύγιεία, διότι άνευ ύγιεί-
ας εις ουδέν έργον δύναται τις νά έπιτύχη, πολλω δέ
ολιγώτερον εις το τής διοικήσεως του οΐ'κου, τό ό-οίον



πολλούς κόπους και πολυειδή καθήκοντα επιβάλλει, β)
διανοητική άνάπτυξις και γ) ηθική μόρφωσις.

Προς τούτοις όμως ανάγκη νά έξασκήται εγκαίρως
ή γυνή και είς τινας άρετάς όλως γυναικείας και πρα-
κτικωτέρας, α: όποίαι είναι ούχ ήττον άναγκαίαι προς
μόρφωσιν καλής οίκοοεσποίνης.

Αί κυριώτεραι των αρετών τούτων είναι αί έξης :

Λ'. Τόξιο. Ή τάξις είναι άρετή σπουδαιοτάτη δια
τήν οίκοδέσποιναν. Τάξις πρέπει νά ύπάρχη όχι μόνον
είς τήν διευθέτησιν των επίπλων και σκευών του οίκου,
άλλα και εις τήν έργασίαν κα! είς τήν χρήσιν του χρό-
νου και είς τήν διαχείρισιν των χρημάτων και είς πάν
άλλο πράγμα. Οίκος είς τον οποίον ή πολύτιμος αύτη
άρετή βασιλεύει, παρουσιάζει λαμπράν εικόνα, βεβαίως
δέ ευημερεί και προάγεται· τουναντίον οέ όπου ελλείπει
ή τάξις, οικτρά είναι τά άποτελέσματα· διότι ή αταξία
έπιφέρουσα άπώλ,ειαν χρόνου και χρημάτων, συνεπιφέρει
πολλάκις και τήν οίκονομικήν -τής οικογενείας κατα-
στροφήν. Ή τάξις .απαιτεί α) νά έκτελή τις άνά εν τά
οιάφορα οίκιακά έργα, τ. έ. ουδέποτε ν' άρχίζη νέαν έρ-
γασίαν πριν ή τελειώση τήν ήδη άρξαμένην, β) νά μή
«φίνη ποτέ έργον τι ημιτελές ή ελλιπές και γ) νά κα-
ταμερίζωνται τά έργα, δηλ. νά διανέμωνται μεταξύ
των μελών τής οικογενείας άναλόγως τής ικανότητος
εκάστου. Εν γένει τά υπό τής τάξεως έπιβαλλόμενα
καθήκοντα συνοψίζονται ίκανώς είς τό εξής παράγγελ-
μα « είς τόπος όι έκαστον πράγμα και εκαστον πράγ-
μα είς τον τόπον του· ώρισμένος χρόνος δι' έκάστην έρ-
γασίαν και εκάστη έργασία είς τον δι' αυτήν ώρισμένον
χρόνον'».

Β . Ιίαθαριότης. Ή καθαριστής είναι και προς συντή-



ρησιν τής ύγιείας απαραίτητος και προσόν παντός καλώς
άνατεθραμαένου ανθρώπου· πολλω δέ μάλλον αναγκαία
είναι ή άρετή αϋτη διά τήν οίκοδέσποιναν, ήτις οφείλει
νά φροντίζϊ] περί τής γενικής του οίκου καθαριότητος·
οϋτω ο αερισμός τής οικίας, ή καθαριότης τών τροφών
καί του ύδατος, δ καθαρισμός τών ."ενδυμάτων καί τών
όιαφόρων επίπλων καί σκευών άνάγκη νά έπισπώσι τήν
ίδιαιτέραν προσοχήν καί φροντίδα τής οΐκοδεσποίνης.
Καθαριόττ\€: καί τάξις είναι δύο πολυτιμότατα κοσμή-
ματα, διά τών όποιων πάντα οίκον δυνάμεθα νά κατα-
στήσωμεν τερπνόν καί εύάρεστον ενδιαίτημα.

Φ^Λεργία. Έκ μικράς ήλικίας πρέπει νά συνη-
θίση τις νά θεωρή τήν έργασίαν ώς καθήκον, τό δέ κα-
θήκον ώς νόμον άπαράβατον, όστις πρέπει νά κανονίζη
τάς πράξεις μας. "Ινα δέ ευδοκίμηση τις εν τϊ) εργασία
•άνάγκη νά ύποβληθή εις κόπους, πολλάκις οέ καί εις
αγώνας καί θυσίας έτι" αλλ' όστις δέν συνείθισεν έκ μι-
κράς ήλικίας εις τήν φιλεργίαν, ουδέποτε βεβαίως θά
έργασθή δραστηρίως καί ουδέποτε θά εΰδοκιμήση. Έάν
ή οικοδέσποινα, άποφεύγουσα τους κόπους, παραμελή τά
διάφορα έργα της, ολέθρια βεβαίως θά ήναι τά άποτελέ-
σματα τής φυγοπονίας τής ταύτης. Τουναντίον όμως
ευτυχής καθίσταται ή οικογένεια, όταν ή οικοδέσποινα
καί τά διάφορα έργα της δραστηρίως καί ανελλιπώς
έκτελή, καί τήν έργασίαν τών άλλων έπιτηρή καί ;έν
γένει διά τοϋ παραδείγματος της προτρέπη πάντας εις
τήν άκριβή του καθήκοντος έκπλήρωσιν. λ

Α ..Αεξιότης. Είναι βεβαίως άπαραίτητον νά έξασκή^.
ται καλώς ή γυνή εις τά διάφορα είδη τής χειροτεχνίας
καί ό/ι μόνον τά πολυτελή καί λεπτεπίλεπτα, άλλά
καί εις αυτά τά στοιχειωδέστατα, ν' άποκτα δέ έγκα£-
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ρως τήν άναγκαίαν έμπειρίαν και δεξιότητα είς τάς
διαφόρους οίκιακάς τέχνας, των όποιων σπουοαιόταται
είναι ή ραπτική, ή κοπτική, ή έπιδιορθωτική, ή πλύ-
σις, ή σιδήρωσις, ή μαγειρική: Γυνή μή έξησκημένη
εις τάς στοιχειώδεις μεν άλλ' απαραιτήτους ταύτας
τέχνας αδύνατον είναι ν' άποβή καλή οικοδέσποινα είς
οιανδήποτε κοινωνική ν θέσιν και ά-ν άνήκτ), διότι τά ά-
σημα ταύτα και ευτελή κατά τό φαινόμενον οικιακά
έργα μεγίστην έχουσι σπουδαιότητα εν τω οίκογενειακω
βίω, έκ τής περί ταύτα δέ δεινότητος τής οίκοδεσποίνης
κατά μέγα μέρος έξαοτάται ή ευημερία και ή άνετος
τής οικογενείας διαβίωσις. Επομένως ή αληθώς μεμορ-
φωμένη γυνή δεν άπαξιοΓ νά άπασχολήται και είς τά
ευτελέστερα -~>ν οικιακών έργων, αί δε περιφρονοϋσαι
ταύτα ώς άνάξια εαυτών, άποοεικνύουσιν ότι παραγνω-
ρίζουσι τόν προορισμό ν και τά καθήκοντα των.

Ε'. Φειδώ. Μία τών άπαραιτήτων διά τήν οίκοδέ-
σποιναν αρετών είναι και ή φειδώ. Αύτη είναι ή κοινώς
λεγομένη οικονομία, τ. έ. ή λελογισμένη και συνετή
χρήσις τών χρημάτων, του χρόνου και παντός έν γένει
πράγματος. Πηγάζει δέ ή άρετή αύτη έκ τής προνοίας,
τήν οποίαν πας άνθρωπος όφειλε ι νά λαμβάνη περί του
μέλλοντος. Ό φειδωλός, περί του μέλλοντος προνοών,
δαπανά πάντοτε μεμετρημένως άποφεύγων πάσαν πε-
ριττήν ή άσκοπον δαπάνην, ούτω δέ αποταμιεύει χρη-
ματικόν τι ποσόν, το καλούμενον άποθειιατιχόν κεφά-
λαιον. Τοΰτο όέ είναι τοσούτω μάλλον έπάναγκες,
καθ όσον άγνοοΟμεν τί τό μέλλον μας έπιφυλάσσει*
διάφορα απρόοπτα δυστυχήματα δυνατόν αίφνης νά έ-
πέλθωσιν* έάν όμως έχωμεν έσχηματισμένον άποθεμα-
τικόν τι κεφάλαιον, δυνάμεθα ν' άντιμετωπίσωμεν τά



δυστυχήματα ταύτα καί νά σωθώμεν άπό τής φοβέρας
} Ε; - ένδειας, εις τήν Οποίαν ανευ του απ οθεματικου κεφα-
| Γν λαίου ήθέλομεν ίσως περιπέσει. Υπέρ πάντα δέ άλλον
} Ρ ή οικοδέσποινα ανάγκη νά ήναι πεπροικισμένη διά τής
αρετής ταύτης, διότι αύτη οφείλει νά φροντίση περί του
μέλλοντος όλοκλήρου οικογενείας τής οποίας ή ευημε-
ρία ή ή δυστυχία είναι ίοίκον της έργον ως έπί τό πλεί-
στον. Επομένως ουδέποτε έπιτρέπεται είς αυτήν νά δα-
II - πανα άσκόπως ή είς πράγματα περιττά, ίνα ίκανοποιή
τήν ματαιοφροσύνην ή τήν προς τήν πολυτέλειαν κλί-
σιν της, άλλά συναισθανομένη τήν εύθύνην, ήν φέρει,
οφείλει νά προβαίνη είς πάσαν δαπάνην μετά μέτρου
και φειδοΰς.

'Αλλ' ώς είναι όλέθριον ελάττωμα ή παντελής έλ-
.λειψίς τής φειδοϋς, τ. ϊ. ή σπατάλη και άσωτία, ούτω
σπουδαίον είναι και ή υπερβολή αύτήθ, δηλ. ή γλισχρό-
της και φιλαργυρία. Επομένως ίνα ήναι άρετή ή φει-
δώ, πρέπει νά μένη έντός τών όρίων, άτινα ή φρόνησις
διαχαράττει είς αυτήν δυνάμεθα δέ νά προσδιορίσωμεν
ακριβώς τά όρια ταϋτα, εάν λάβωμεν ύπ' όψει ότι κατά
τήν γνώμην του σοφού Πιττακου δέν πρέπει νά έχωμεν
ανάγκην τών περιττών, άλλ οϋτε νά στερώμεθα τών
αναγκαίων.

ΣΤ'. ΚαΛτ\ χρηνις τοϋ χρόνον Ή άρετή αυτη
είναι άπόρροια τής φειδοϋς, ήτις, ώς έλέχθη ήδη, και
είς τήν χρήσιν του χρόνου επεκτείνεται. Ό χρόνος εί-
ναι θησαυρός πολύτιμος. Οί πράκτικώτατοι Αμερικανοί
Βρ ώς άξίωμά των έθεσαν ότι : ό χρόνος είναι χρήματα.
Γ.;. Αληθώς δέ και τών χρημάτων πολυτιμότερος είναι ό
χρόνος, διότι εκείνα μέν, έάν άπολεσθώσι, δυνατόν ν'
άνακτηθώσι και πάλιν, ούτος όμως άπόλλυται άνεπι-

• ·>~
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στρεπτεί. Είναι δέ δ χρόνος ουσιώδες κεφάλαιον εργα-
σίας, διότι πάσα εργασία, /ίνα έκτελεσθή, άπαιτεΓ πο-
λύν ή ολίγον χρόνον· επομένως άνάγκη νά μεταχειρι-
ζώμεθα αυτόν μετά πολλής φε-ιδοϋς, ϊνα εύοοκιμώμεν
έν τη εργασία. "Ινα δέ κατορθοί του το ή οικοδέσποινα,
τής οποίας είναι πολυειδή τά έργα, άπαραίτητον είναι,
νά ϊ'/'ΐ] πάντοτε ύπ' όψει ώροΛόγ\ον τών οικιακών έρ-
γων, συμφώνως δέ προς τοϋτο νά έργάζηται. Τό ώρο-
λόγιον τούτο δύναται νά συντάττη ή ίδια κατά τον έ-
πόμενον τύπον, τον δποΓον είναι έλευθέρα νά μεταβάλλτ$
άναλόγως τών άναγκών τής οικογενείας της, τών ώρών
του έτους καί διαφόρων άλλων περιστάσεων. Προς τού-
τοις έπειδή τινα τών οικιακών έργων γίνονται εκτάκτως
κατά μήνα ή καθ' εβδομάδα, ώς π. χ. ή π7νύσις, ή σι-
δήρωσις, δ γενικός καθαρισμός τής οικίας κ. ά". καλόν
είναι νά έχη ώρισμένας τάς ημέρας τοϋ μηνός καί τής
εβδομάδος διά τάς εκτάκτους ταύτας έργασίας. Διά τοϋ
τρόπου τούτου κατά μέγα μέρος διευκολύνεται ή τα-
κτική έκτέλεσις τών διαφόρων οικιακών έργων, αποφεύ-
γεται δέ ή άταξία καί ή απώλεια τοϋ χρόνου.

Ώρολόγιον τών οικιακών ε^γων-

Τήν 6ην πρωϊνήν ώραν έξέγερσις καί προσευχή· μέ-
χρι τής 7ης προπαρασκευαί διά το πρόγευμα, φροντίς
περί τών τέκνων, σκέψις έπί τής ημερησίας διατάξεως^
8—9 καθαρισμός καί διευθέτησις τών κοιτώνων καί
τών λοιπών μερών τής οικίας, 9—12 ένασχόλησις είς
τό μαγειρείον, είς διάφορα οικιακά έργα, είς ραπτικήν γ}
άλλην έργασίαν— προπαρασκευή γεύματος, 12 — 1 μ.



I ΙΜΤΤ., Γ ··. · ■'■■·■■ . V χ * ί'

| Κ,' Λ ν

— 11 —

μ. γεύμα, 1 — 2 άνάπαυσις ψυχαγωγία ή ελαφρά της
εργασία, 2 — 5, εργασία 5 — 6 περίπατος ή επισκέψεις ή
ύποδοχή ξένων, 6 — 8 προπαρασκευή δείπνου, 8 — 9 δεί-
πνον, 9 — 11 άνάπαυσις ή ελαφρά τις εργασία — εγ-
γραφή τών 7^ογαριασμών τής ήμέρας και κατάκλισης.

Ζ'. ΚαΧα' σθτ\θία. Τό έπισφράγισμα τών αρετών, αί
όποίαι πρέπει νά περικοσμώσι τήν οΐκοδέσποιναν, είναι
ή καλαισθησία. Πάς άνθρωπος έχει έν έαυτω έμφυτον
του καλοΰ, ζωηρότερον δέ έκδηλουται τούτο παρά τή
γυναικί. Άλλά καί τούτο, ώς καί πάν άλλο ευγενές αί-
σθημα, άνάγκη έκ μικράς ήλικίας νά καλλιεργήται καί
άναπτύσσηται. Επειδή δέ ή φύσις δλη είναι άνεξάν-
τλητος πηγή καλλονών, ουδέν άλλο άναπτύσσει τόσον
τό αίσθημα τοϋ καλοϋ, όσον επισταμένη παρατήρησις
καί μελέτη τών καλλονών τούτων, ήτις καί τήν καρ-
δίαν εξευγενίζει καί τον νοϋν άνυψοί προς τον Πάνσο-
<ρον καί Παντέλειον Δημιουρ-γόν καί τήν πρός Αυτόν εύ-
γνωμοσύνην καί άγάπην ενισχύει. Ή γυνή ή έχουσα ά-
νεπτυγμένον τό αίσθημα τοϋ καλοϋ καθίσταται άληθώς
πολύτιμος οικοδέσποινα· διότι τήν καλαισθησίαν της
έκδηλοί καί είς τους λόγους καί εις τάς πράξεις καί είς
τήν ένδυμασίαν καί είς τήν έπίπλωσιν τοϋ οίκου καί είς
τήν διαγωγή ν της έν γένει.

Άλλ' απαιτείται μεγίστη προσοχή, ίνα μ ή συγχέω-
μεν τήν φιλοκαλίαν μετά τής πολυτελείας ώς πράτ-
τουσιν αί ματαιόφρονες γυναίκες, αί όποίαι διά τής φι-
λοκαλίας' ζητοϋσι νά δικαιολογήσωσι τήν πρός τήν πο-
λυτέλειαν κ7ασιν των. Ή φιλοκα/νία είναι άνεξάρτητος
τοϋ πλούτου καί τής πολυτελείας, είναι δέ-αληθής ά-
ρετή όταν συνοδεύηται υπό τής άπλότητος- « έν τή ά-
πλότητι τό ώραίον » έλεγον οί άρχαίοι ήμών πρόγονοι,
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οί όποίοι είς τον μέγιστον βαθμόν ανέπτυξαν το αισθη-
μα τοϋ κάλου. Επομένως πάσα γυνή. πλούσια ή πτω^
χή, δύναται νά ήναι φιλόκαλος· δύναται μετά καλαι-
σθησίας νά έκλέγη καί κατασκευάζη τά ένδύματά της,
φιλοκάλως ο' επίσης νά τοποθετή καί διασκευάζη τά
διάφορα έπιπλα του οίκου. Ούτω καί τά πενιχρότερα εν-
δύματα καί τά ευτελέστατα έπιπλα καθίστα κομψά
καί ώραία περικοσμοϋσα αυτά διά τής καλαισθησίας της.

ΜΕΡΟΣ Α'.

ΥΛΙΚΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΟΙΧΟΥ

Κεφ. Α'. Πε£>1 κατοικίας

ϊό ζήτημα τής κατοικίας είναι μεγίστης σπουδαιό-
τητος διά πάσαν οίκογένειαν, δια τοΰτο μετά πολλής
περισκέψεως οφείλει τις νά προβαίνη είς έκλογήν κατοι-
κίας.

Δυνάμεθα νά έχωμεν οίκίαν ίδιόκτητον ή δι' ενοι-
κίου· είς άμφοτέρας όέ ταύτας τάς περιστάσεις πρέπει
νά ήναι αύτη σύμφωνος προς τους κανόνας τής υγιει-
νής καί άνάλογος τών προσόδων. Καί πρώτον άπαιτεί-
ται προσοχή περί τήν έκλογήν τής θέσεως· πρέπει δηλ.
νά έκλέγη τις προς κατοικία ν θέσιν υψηλή ν, εύάερον
καί μεμακρυσμένην έλών καί λιμναζόντων υδάτων, διό-
τι ταϋτα άναπτύσοουσι διάφορα μιάσματα. Ή δέ κα-
τοικία πρέπει νά ήναι ευρύχωρος, ευάερος, στερεώς ωκο-
δομημένη, άπηλλαγμένη υγρασίας, νά έχη πρόσοψιν



κυρίως πρός ανατολάς, - ει δυνατόν δέ καί άλλην προς
βορράν καί προς νότον, έτι δέ νά εχη εύρυν προ αυτής
δρίζοντα καί πο"λλά παράθυρα, ίνα κυκλοφορή ελευθέρως
δ αήρ καί είσέρχηται άπλετον τό ήλιακόν φώς· προς
τούτοις δέ νά περιβάλλεται υπό κήπου, ή τουλάχιστον
νά εύρίσκηται πλησίον φυτείας. Άλλ' αί οίκίαι τών πό-
λεων δέν είναι δυνατόν νά συνενώσιν όλα ταύτα τά
προσόντα, διότι εκεί καί δ χώρος είναι μικρός καί δ συ-
νοικισμός πυκνότερος, καί μάλιστα εις τάς κεντρικωτέ-
ρας συνοικίας, όπου ή δαπάνη του ενοικίου είναι πολ-
λάκις ύπέρογκος. Είς τάς έξοχάς όμως καί τά προά-
στεια δυνάμεθα άντί μικράς δαπάνης νά έπιτύχωμεν
κατοικίαν, ήτις νά ίκανοποιή ολας τάς άπαιτήσεις μας·
διά τοϋτο εάν τις δέν ήναι ήναγκασμένος νά εύρίσκηται
πάντοτε εις το αστυ, π ρέπει διά τους προεκτεθέντας λό-
γους νά προτίμα τά ·προάστεια· άλ7νως τε διάφορα μέσα
σήμερον διευκολύνουσι τήν μ?.τά τοϋ άστεως άδιάκοπον
συγκοινωνίαν τών προαστείων.

Επειδή εντός τών πόλεων καί μάλιστα είς τάς κεν-
Τρικωτέρας συνοικίας ή δαπάνη τοϋ ενοικίου είναι πολύ
μεγαλειτέρα, οί μή δυνάμενοι νά δαπανώσι πολλά ά-
ναγκάζονται νά κατοικώσιν είς οικίας στενάς, ύγράς,
καί μή άεριζομένας, είς τάς όποιας ουδείς υγιεινός όρος
είναι δυνατόν ν*ά τήρηθή· άλλ' ή έκ τούτου β7^άβη τής
ύγιείας είναι μεγίστη καί πολλάκις άνεπανόρθωτος· διά
τοϋτο χάριν τής ύγιείας πρέπει νά περικόπτωμεν μάλ-
λον άλλας δαπάνας δευτεοευούσας, οίον του ίματισμοϋ,
τής επιπλώσεως κ. ά. καί νά προσθέτωμεν είς τάς δα-
πάνας τής κατοικίας.

Ή εσωτερική τής οικίας διάταξις είναι βεβαίως ά-
νάλογος πάντοτε τοϋ υπ,άρχοντος χώρου καί τών άναγ-
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χων τής οικογενείας. Και είς μεν τό ίσόγαιον εύρίσκε-
ται συνήθως ή αυλή, το μαγειρείον και ή άτιοθήκη των
τροφίμων, κάτωθεν δέ αύτοΰ ύπόγειον χρησιμεϋον ώς
αποθήκη ξύλων, ανθράκων και οίνου. Ή αυλή πρέπει
νά διακοσμήται άπλώς μεν άλλά φιλοκάλως· τράπεζα
μακρά παρά τον τοί/ον2 κεκαλυμμένη διά κομψού επι-
καλύμματος, καθίσματά τινα, κρεμαστή λυχνία εν τω
μέσω άνηρτημένη, Εν ή δύο σκεύη προς άνάρτησιν ά-
λεξιβροχίων, ράβδων, πίλων καί επενδυτών, προς τού-
τοις δέ γάστραι τινές με άνθη ή φύλλα, άοκουσι προς
διακόσμησε ν τής αυλής.

Τό μαγειρείον πρέπει νά είναι έφωδιασμένον δι' όλων
τών άπαραιτήτων διά τήν μαγειρικήν καί τάς άλλας
οίκιακάς έργασίας σκευών, άλλως τε ή άπόκτησις όλων
τούτων. μικράν μόνον δαπάνην άπαιτεί, ή δέ έλλειψίς
των ούσα άδικαιολόγητος, μαρτυρεί.τήν κακήν τής οί-
κοδεσποίνης διοίκησιν, τουναντίον δέ ή τακτική καί
καθάριος του μαγειρείου διατήρησις είναι καλλίστη
σύστασις διά τήν οικοδέσποινα ν. Τά απαραίτητα ταύτα
σκεύη του μαγειρείου είναι τά έξης : χύτραι, λέβητες
διαφόρου μεγέθους., τηγάνια, φρικτήρια (καβουρδιστή-
ρια), τρυπητά, έσχάραι, όβελοί, πυράγραι, πτύα, έπίκο-
πον (κρεατοσάνιδον), μάχαιραι, κοχλιάρια, περόναι, ιγ-
δία κλπ. ΙΙρος τούτοις εν τω μαγειρείω πρέπει νά ύ-
πάρχη κινητόν όψοφυλάκιον έκ δικτυωτοί) σύρματος, τό
οποίον άναρτάται είς τόπον δροσερόν καί εύάερον, ίνα
οιατηρώνται τά εν αύτω φυλαττόμενα τρόφιμα, έτι δέ
τράπεζα επί τής όποίας διάφοροι έργασίαι εκτελούνται,
χειρόμακτρα καί διάφορα μάκτρα διά τών όποιων σπογ-
γίζονται αί χύτραι, αί παροψίδες, τά ποτήρια κλπ. Κα-
λόν είναι νά ύπάρχγ] έν τω μαγειρείω - καί ώρολόγιον.·
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έκκρεμές, ίνα δύναται ό μάγειρος νά ύπολογίζη άκριβώς
•τήν ώραν τής προπαρασκευής έκάστου φαγητού. 'Απα-
ραίτητον είναι νά ύπάρχη είς τό μαγειρείον άφθονον
καθαρόν ύδωρ, ϊνα πλύνωνται τά λαχανικά καί διάφο-
ρα άλλα τρόφιμα, καθαρίζωνται δέ καλώς τά μαγειρι-
κά σκεύη, τά δποία τοποθετούνται κατά τάξιν καί κατ'
| εί'δη έπί τών ξυλ ίνων του. μαγειρείου θέσεων· έπί τού-
τίυν δέ έπιστρώννυται χάρτης καθαρός, όστις ϊνα δ,ια-
τηρήται τοιούτος, συχνότατα πρέπει ν' άλλάσσηται.

Είς δέ τήν άποθήκην τών τροφίμων φυλάττονται τά
διάφορα τρόφιμα τά οποία αγοράζονται κατά μεγάλας
ποσότητας, οίον τά αποικιακά, τό έλαιον, τό βούτυ-
| ρον κλπ. Αύτη πρέπει νά ήναι καλώς προπεφυλαγμένη,
| άπό τών μυιών καί διά κλείθρου κεκλεισμένη, τήν δέ
| κλείδα νά φυλάττη ή οικοδέσποινα, ή όποία φροντίζει
| νά λαμβάνη καθ' έκάστην τά διά τήν ήμέραν ά-
I ναγκαιουντα.

Είς τον πρώτον όροφο ν εύρίσ/εται τό δωμάτιον τής
ύποδο.χής, το τής δϊημερεϋτεως καί τό έττιατόριον. Το
τελευταίο ν τούτο δυνατόν νά εύρίσκηται καί είς τό ίσό-
γαιον είς δέ τάς οικίας τάς έχούσας όλιγα οωνάτια τό
έστιατόριον χρησιμεύει καί ώς δωμάτιον διημερεύσεως
καί ύποδοχ ής τών οίκειότέρων επισκεπτών.

Προς διακόσμησιν αιθούσης τής υποδοχής άπλήν ά-
μα καί φιλόκαλον άρκουσι τά έξης έπιπλα : Ανάκλιν-
τρα τινα καί 'έδραι, τράπεζα μία _ ή περισσότεραι τοπο-
Οετημέναι είς τάς γωνίας ή καί έν τω μέσω, άοακες
(βί3.^θΓθ5Χ·, εστία ή θερμάστρα, έπί τής όποιας ώς καί
έπί τών τραπεζών καί άβάκων, τίθενται διάφορα κομ-
ψοτεχνήματα, κάτοπτρο ν έν ή περισσότερα, τάπης έπί
του δαπέδου καί έπί τών τοίχων διάφοροι εικόνες καλ-



λιτεχνικαί ή ίχνογραφήματα· προς τούτοις εργόχειρα
τινα ογι πολυτελή, άλλα καλλιτέχνως έπεξειργασμένα
προσθέτουσι πολλά χάριν είς τήν διακόσμησιν τής αι-
θούσης. Άλλ' εκείνο, τό οποίον προσδίδει τήν ώραιοτέ-
ραν άποψιν καί είς τό μετριώτερον δωμάτιον είναι τά
άνθη καί μάλιστα αν ήναι άφθόνως διεσπαρμένα είς άν-
θοδόχας ή είς κομψάς γάστρας. Καί τό μεν θέρος είναι
ευκο7\ον νά έχωμεν άφθονα άνθη, τον χειμώνα όμως, ότε
καί ή καλλιέργεια αυτών είναι δύσκολος καί ή άγορά
πολυδάπανος, δυνάμεθα ν' άναπληρώμεν αυτά διά δια-
φόρων φυλλωμάτων ή καί τεχνητών ανθέων, τών ό-
ποιων τήν κατασκευήν καλόν είναι νά μανθάνη πάσα
γυνή μετά τών άλλων οικιακών τεχνών. Ώς παραπε-
τάσματα του "δωματίου τής ύποδοχής καί παντός άλ-
λου έν γένει προτιμητέα τά λευκά, λεπτά καί άραχνοει-
δή, διότι ταϋτα καί εύωνότερα είναι καί έχουσι τό πλεο-
νέκτημα ότι δέν έμποδίζουσι το ήλιακόν φως, ώς τά
βαρέα έκ μεταξωτού ή δαμασκηνού ή άλλου τοιούτου
υφάσματος, τά όποια προσδίδουσιν είς τήν αίθουσα άποψιν.
τόσω ζοφερά ν καί μελαγχολικήν, ώστε καθιστώσι αυτήν
πάν άλλο ή εύάρεστον τόπον διαμονής. Καί άληθώς ουδέν
άλλο φαιδρύνει τόσον τό δωμάτιον ή τήν οίκίαν, όσον τό
άπλετον ήλιακόν φώς, τό όποιον καί υπό ύγιεινήν έποψιν
είναι εύεργετικόν. Επειδή δέ έπιπλά τινα, οίον ανάκλιν-
τρα, έδραι κλπ. έπεστρωμένα διά χρωματιστών υφα-
σμάτων άποχρωματίζονται ύπό τήν έπίδρασιν τοϋ ζωη-
ρού φωτός, ή προσεκτική οικοδέσποινα φροντίζει νά προ-
φυλάττη αύτά άπό τής φθοράς καλύπτουσα διά τών
καταλλήλων έπικάλλυμάτων, τά όποία κατασκευάζει
έκ στερεού λίνου. Έπί τών τραπεζών ή άβάκων, τοϋ
δωματίου τής ύ-ηοδοχής καλόν είναι νά ύπάρχωσι· διά-



17

φορα βιβλία, περιοδικά και λευκώματα (αΐβιιηΐδ) κεκο-
σμημένα δι' ώραίων εικόνων, τοπογραφιών κλπ. ταύτα
πάντα τέρπουσι τους έπισκέπτας, παρέ/ουσι δέ και ύ-
λην προς συνδιαλέξεις όχι βεβαίως έλαφράς.

Αί τους τοίχους κοσμουσαι εικόνες πρέπει ν' αναρ-
τώνται είς τήν κατάλληλον θέσιν καί είς μέτριον ύφος·
ούτω είκών ζωηρώς κεχρωματισμένη φαίνεται ώραιο-
τέρα είς μέρος σκιερόν, τουναντίον δέ ή έχουσα σκοτει-
νόν χρωματισμόν κερδίζει έκτιθεμένη είς τό φως. Τό δέ
ύψος άπό του δαπέδου δέν πρέπει νά ύπερβαίνη τό ανά-
στημα άνθρωπου ύψηλοΟ' τηρείται δέ ό κανών ούτος,
εάν προσέχωμεν ίνα τό κέντρον τής εικόνος εύρίσκεται
είς ύψος 1,50 Μ. άπό του δαπέδου. Είς τήν αίθουσαν
τής υποδοχής, ώς καί είς πάν άλλο δωμάτιον δέν πρέ-
πει νά έπισω«εύα>μεν πολλά καί ογκώδη έπιπλα, ούτε
πολλά έπι τών διαφόρων έπ»'π7^ων κομψοτεχνήματα· τό
τοιούτον όχι μόνον τήν ματαιοφροσύνην τής οίκοδεσποί-
νης μαρτυρεΓ, άλλά καί άκαλαίσθητον όψιν προσδίδει
είς τήν αίθουσαν, ήτις ούτω μεταβάλλεται είς έμπορι-
κόν κατάστημα επίπλων. Επίσης δέν πρέπει νά έπισω-
ρεύωνται πολλά έπιπλα είς τό μέσον τής αιθούσης,
ίνα κινώνται έλευθέρως οί εισερχόμενοι χωρίς νά δ'.α-
τρέ/ωσι τον κίνδυνον του νά προσκόψωσιν είς παν βήμα.
Τέλος ή αίθουσα τής υποδοχής είναι ό τόπος, όπου ή οι-
κοδέσποινα δύναται ν' άναπτύξη όλην αυτής τήν κα-
λαισθησ-αν έν γένει δέ, άν άποφεύγγ] μεν τήν πολυτέ-
λειαν καί-έπίδειξιν, έπιζητή δέ το άπλοΰν μετά του ώ-
ραίου, δύναται νά καταστήση τήν αίθουσαν της εύάρε-
στον καί. τερπνόν ένδιαίτημα τόσον είς τούς οικείους,
όσον καί είς τούς ξένους.

Τά είς τό έστιατόριον άναγκαιουντα έπιπλα είναι τά

9
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εξής : Τράπεζα έν τώ μέσω, δυναμένη νά επιμηκύνεται
έν άνάγκη, έδρα ι, λυχνία κρεμαστή άνωθεν τής τραπέ-
ζης, θερμάστρα καί σκευοθήκη (βιαββί), ήτοι έρμάριον,
όπου φυλάττονται τά διάφορα επιτραπέζια σκεύη. Είς τό
έστιατόριον καί το δωμάτιον διημερεύσεως καλόν είναι
νά έχωμεν χρωματιστά παραπετάσματα τον χειμώνα.

Εϊς τον δεύτερον καί τρίτον δροφον τής οικίας ευρί-
σκονται οί κοιτώνες, πρός έπίπλωσιν δέ τούτων άπαι-
τοΰνται τά εξής : Κλίνη, νιπτήρ, έματιοθήκη, τράπεζα
τής νυκτός, ή όποία τίθεται τήν νύκτα παρά τήν κλί-
νην πρός άπόθεσιν τών χρειωδών, κομμωτήριον μετά
κατόπτρου, όπου ευρίσκονται τά πρός κόμμωσιν άναγ-
καιουντα, ήτοι κτένες, ψήκτραι κλπ. έτι δέ άν τό έπι-
τρέπη ό '/ώρος καί τράπεζα εργασίας επί τής όποιας
ευρίσκονται όλα τά πρός έργασίαν χρειώδη. Έν γένει
είς τους κοιτώνας πρέπει νά τοποθετώνται έπιπλα όσον
τό δυνατόν ολιγώτερα καί τοιαύτα όχι ογκώδη καί δυσ-
μετακόμίστα, ίνα γίνηται εύκολώτερον ό καθαρισμός
καί μή έπισωρεύηται ή κόνις, ή όποία είσπνεομένη,
είναι πολύ έπιβλαβής.

Έπειοή πάς μεμορφωμένος άνθρωπος αισθάνεται τήν
ανάγκην όπως τελειοποιή εαυτόν καί αύξάνη τάς γνώ-
σεις του άναγινώσκων καί μελετών ωφέλιμα βιβλία, ά-
παραίτητον είναι νά έχη πάσα οικογένεια βιβλιοθήκην
κατηρτισμένην έκ διαφόρων συγγραμμάτων διδακτικών
καί υπό πάσαν έποψιν ωφελίμων. Διά τήν βιβλιοθήκην
ταύτην, εάν ο '/}ορος τής οικίας το έπιτρέπη, καλσόν εί-
ναι νά ύπάρχη ίοιαίτερον δωμάτιον το όποιον, νά χρη-
σιμεύη ώς κοινόν τής οικογενείας σπουδαστήριον καί ώς.
γραφεΐον τής οίκοδεσποίνης· άλλως ή ρ.έν βιβλιοθήκη
τοποθετείται όπου είναι δυνατόν, το δέ γραφείον τής οί-
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κοδεσποίνης εντός του κοιτώνός της. Έάν δέ και ό οι-
κοδεσπότης έργάζηται διανοητικώς έν τή οικία, τό γρα-
φείον αυτου πρέπει νά εύρίσκηται μακράν παντός θορύ-
βου, είς τόπον όσω τό δυνατόν ήρεμον, ώστε ούτε αέ
φαιδραί τών παιδιών φωναί, ουτε τών υπηρετών ή κί-
νησις, ουτε τών ξένων αί έπισκέψεις νά ταράττωσιν αυ-
τόν έν τω μέσω τών σοβαρών εργασιών του.

Κάλλιστον ύπό" παιδαγωγικήν καί ύγιεινήν έποψιν
είναι νά ύπάρχτ) ιδιαίτερος κοιτών διά τά παιδία, όστις
δύναται νά χρησιμεύη καί ώς σπουδαστήριον αυτών τό
δωμάτιον όμως τοΰτο άνάγκη νά εύρίσκηται πλησίον
του τής μητρός καί, εί δυνατόν, νά συνέχηται μετ' αυ-
του, ίνα-δύναται αύτη νά έπιβλέπη τά τέκνα της. Τέ-
λος, έάν ύπάρχωσιν ύπηρέται παρά τή οίκογενεία, πρέ-
πει νά όρίζωνται καί δι' αυτούς άναπαυτικοί κοιτώνες,
όπου νά διέρχωνται καί τάς ώρας τής άναπαύσεώς των.

Τά διάφορα ταΰτα τής οικίας διαμερίσματα, ώς καί .
τά έν αύτοίς έπιπλα καί σκεύη έχουσιν άνάγκην πολ-
λής ©ροντίδος, ίνα διατηρώνται έν καλή καταστάσει,
ιδίως δέ συχνοτάτου καθαρισμού. Τά δέ προς καθαρι-
σμον τής οικίας άπαιτούμενα είναι τά εξής : Σάρωθρα,
ψήκτραι, ίνα τρίβηται τό όάπεδον, σπόγγοι, μάκτρα
χονδρά καννά^ινα διά σπόγγισμα (σφογγάρισμα) καί λε-
πτότερα διά ξεσκόνισμα, έτι δε πτερά διά τήν αυτήν
χρήσιν καί κλίμαξ διά τον καθαρισμόν τής οροφής καί
τών τοίχων.

Καί οί μεν κοιτώνες, τό έστιατόριον, οί διάδρομοι,
αί κλίμακες καί ή αυλή πρέπει καθ' εκάστην νά σαρό-
νωνται καί- όλα τά έν αύτοίς έπιπλα νά έκκονίζωνται,
τό οέ δωμάτιον τής υποδοχής καί όσα έν γένει διαμε-
ρίσματα δέν συχνάζονται καθ' εκάστην δυνατόν νά κα-
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θαρίζωνται και άπαξ μόνον τής έβδομάδος καθ' ώρισμέ-
νην τινα ήμέρχν, οτε μετακινούνται τά ογκώδη έπιπλα
και ουδεμία γωνία μένει άκαθάριστος· δεν πρέπει όμως
νά ύποβάλλωνται είς τον έβδομαδιαίον τούτον γενικον
καθαρισμόν όλα όμου τά διαμερίσματα τής οικίας έν
τή αύτη ήμερα, άλλ' έν ή δύο καθ' εκάστη ν, ούτω οέ
κατά τό διάστημα της εβδομάδος συμπληροϋται ό γε-
νικός καθαρισμός τής οικίας χωρίς νά έπέρχηται άτα-
ξία καί άναστάτωσις όλων όμου τών δωματίων· τό δέ
Σάββατον άφιεροΰται συνήθως είς τον γενικον καθαρι-
σμόν τοϋ μαγειρείου, διά τον οποίον πρέπει νά κατα-
βάλληται ιδιαιτέρα φροντίς.

Αί ύαλοι τών παραθύρων, τά κάτοπτρα, αί εικόνες
καί τό σανίδωμα του δαπέδου πρέπει νά πλύνωνται
κατά διμηνίαν. Δις δέ του έτους δηλ. κατά τήν άρχήν
του έαρος καί του φθινοπώρου ό καθαρισμός τής οικίας
καί όλων τών έπίπλων πρέπει νά γίνηται συστηματι-
κώτερος καί γενικώτερος. Καί κατά μεν τό έαρ πλύ-
νονται οί τάπητες, τινάσσονται καί έκκονίζονται διά
ψήκτρας τά βαρέα μεταξωτά καί μάλλινα παραπετά-
σματα, πλύνονται δέ. τά βαμβάκινα λευκά ή χρωματι-
στά, μετακινούνται τά ογκώδη έπιπλα ίν' άφαιρεθή εν-
τελώς ή κόνις καί έν γένει πανταχόθεν αφαιρείται ή α-
καθαρσία, ή προερχομένη έκ τής καθ' όλον τον χειμώνα
θερμάνσεως καί του καπνού. Τό δέ φθινόπωρον 6 καθα-
ρισμός ούτος έπαναλαμβάνεται, πρός δέ πλύνονται όλα
τά ξύλινα καί υάλινα έπιπλα, τά π7.αίσια τών εικόνων
καί κατόπτρων,, καί πανταχόθεν εξαλείφεται επιμελώς
πάν μόριον κόνεως καί τά ρυπαρά ίχνη τών μυιών καί
άλλων εντόμων.

Τό δάπεδον, έάν είναι παρκέτον, καθ' έκάστην'μέν
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στιλβοΰται τριβόμενον διά τεμαχίου μάλλινου υφάσμα-
τος κατά τήν διεύθυνσιν τών ξύλων, άπαξ δε καθ' εβδο-
μάδα μετά τό σάρωμα άλείφεται διά σπερματοκηρίου, καί
τρίβεται έπειτα διά ξηράς ψήκτρας· ενίοτε κατά τό θέ-
ρος πλύνεται ί'ν' άφαιρεθή ή έποκαθημένη κόνις καί
άφ' ου καλώς ξηρανθή άλείφεται διά κηροΰ. Άντί δέ
σπερματοκηρίου μεταχειρίζονται πρός έπάλειψιν του
παρκέτου κα: μίγμα τι έκ κηροΰ μελίσσης καί τερεβεν-
θίνης. Αί δέ κηλίδες λίπους άφαιρουνται από τοϋ παρ-
κέτου ώς έξης : βρέχεται άφθόνως ή κηλίς διά τερεβεν-
θίνης καί καλύπτεται είτα διά ίαίο τετριμμένου εις κό-
νιν, επί τούτου δέ κρατείται ίκανώς θερμόν σίδηρον έπί
τινα λεπτά καί μετά ταύτα το καθαρισθέν μέρος στιλ-
βοΰται διά του ανωτέρου μίγματος.

• Έάν δέ τό δάπεοόν είναι απλώς διά σανίδων έστρω-
μένον, ώς είναι αί πλεΐσται οίκίαι παρ' ήμίν, καθαρί-
ζεται τριβόμενον διά ψήκτρας καί πλυνόμενον δι' άφθο-
νου ύδατος: άλλά πρός άποφυγήν της έκ τούτου προερ-
χομένης ύγρασίας καλόν είναι νά καλύπτηται τον χει-
μώνα διά τάπητος. Έάν δέ είναι έπεστρωμένον διά κη-
ρωτοϋ, πλύνεται διά θερμού ύδατος ή ύδατος μετά γά-
λακτος μεμιγμένου, ουδέποτε δέ διά σάπωνος, ή ψήκτρας.

Μετά τό σάρωμα, τό όποιον πρέπει νά γίνηταί μετά
πολλής προσοχής, ί'ν' άφαιρηται καί τό έλάχιστον μό-
ριο ν κόνεως άπό τ*ης όροφης, τών τοίχων καί του δα-
πέδου, έκκονίζονται επιμελώς τά διάφορα έπιπλα· τοϋτο
όμως δέν πρέπει νά γίνηται διά ξηρού μάκτρου, οτε α-
πλώς μετακινείται ή κόνις καί πάλιν είτα έπανακάθη-
ται, αίωρουμένη δέ είς τήν άτμόσφαιραν είσπνέεται ά-
φθόνως, τουθ' όπερ είναι έπιβλαβέστατον είς τήν ύγιείαν,
διότι μικρόβια διαφόρων νόσων εισάγονται ούτω είς τον
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οργανισμό ν, άλλα διά μάκτρου ύγρου, τό όποιον αφαι-
ρεί εντελώς πάν ίχνος κόνεως.

Αί ύαλοι τών παραθύρων πλύνονται δι' ύδατος πε-
ριέχοντος κόνιν κιμωλίας· άφ' ού δε ολίγον ξηρανθώσι,
τρίβονται καλώς διά καθαρού καί όχι χνοώδους μά-
κτρου. 'Αντί κιμωλίας δυνατόν νά μεταχειρισθώμεν ίν-
δικόν έάν δέ έπί τής ύάλου ύπάρχωσι κηλίδες ελαίου
ή λίπους, αύται άφαιροΰνται τριβόμεναι διά κρομμύου
κεκομμένου είς τεμάχια. Τά κάτοπτρα πλύνονται διά
θιαλύ:εως ίνόικου ή κιμωλίας, ώς καί αί ύαλοι, έτι δέ
δι' οινοπνεύματος, ή καί πετρελαίου, τό όποιον έχει τό
πλεονέκτημα ότι άποδιώκει άπ' αυτών τάς μυίας· μετά
δέ τήν πλύσιν σπογγίζονται καλώς διά ξηροϋ πανίου,
μαλακού καί όχι χνοώοους.

Αί οροφαί καί αί θύραι καθαρίζονται κατά τόν γενι-
κόν καθαρισμόν τής οίκίαο δις του έτους, πλυνόμεναι αέ
θερμήν σαπωνάοα. Οί όέ τοίχοι, έάν δέν ήναι κεκαλυμ-
μένοι διά χάρτου ή υφάσματος, καλόν είναι νά χρίων-
ται άπας τουλάχιστον του έτους δι' άσβεστοκόνεως·
τοΰτο είναι ύγιεινότατον, διότι όχι μόνον διατηρεί κα-
θαρούς τούς τοίχους, άλλά καί παν μικρόβιον έπικαθή-
μενον έπ'αυτών καταστρέφει* έάν ήναι βεβαμμένοι δι'
έλαιοβαφών πλύνονται ώς καί αί θύραι* έάν δέ ήναι έ-
πιστρωμένοι μέ χάρτην (Ια,ρΐβδθΓΪθ) τρίβομεν αυτούς
διά ψήκτρας, τήν όποίαν καλύπτομεν μέ τεμάχιον
φλανέλλας. Τά μάρμαρα καθαρίζονται ώς εξής:, τά μεν
ποικιλόχροα άλείφονται όιά του έξής μίγματος: δύο
μέρη άνθρακικής σόδας (0αι*ΐ30Π£ΐίθ (1θ δΟυάβ) έν μέρος
έλαφροπέτρας τετριμμένης είς κόνιν καί.. έν άσβέστου
είς λεπτήν κόνιν· άναμιγνύομεν ταύτα μετ' ολίγου ύ-
δατος καί κατασκευάζομεν άλοιφήν, διά τής όποιας ά-
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λείφομεν καί τρίβομεν τό μάρμαρον, έπειτα δέ πλυνομεν
αυτό μέ σαπωνάδαν. Αί κηλίδες του λίπους αφαιρούν-
ται τελείως άπό του μαρμάρου διά μίγματος 1}1&πο (Γ
ΘδραοΌΘ μετά βενζίνης ή μετά χλωριούχου τιτά-
νου. Τά δέ λευκά μάρμαρα καθαρίζονται ούτω: διαλύο-
μεν πάτασσαν είς βράζον ύδωρ, προσθέτομεν μέλανα
σάπωνα καί δταν ψυχρανθή, όλίγην κόνιν 1)1αηο (Ι'βδ-
ρα§·ηο. Έπαλείφομεν διά τοΰ μίγματος τούτου τό μάρ-
μαρον τή βοήθεια ψήκτρας καί μετά τινας ήμέρας τό
άποπλυνομεν. Έάν αί κηλίδες δέν έξαλείφωνται έντε-
λακ, έπαναλαμβάνομεν τον καθαρισμόν. Επίσης μίγμα
ελαίου καί πέτρας καθαρίζει καί στιλβόνει τό μάρμαρον.
Συνήθως δέ τά έπί τών διαφόρων έπίπλων μάρμαρα κα-
θαρίζονται πλυνόμενα μέ θερμήν σαπωνάδαν έπειτα δέ
τρίβονται διά τεμαχίου φλανέλλας βεβρεγμένου εις έ-
λαιον καί τέλος διά ξηράς φλανέλλας.

Τά δέ κεχρυσωμένα πλαίσια τών εικόνων καί κατό-
πτρων καθαρίζονται πλυνόμενα μέ θερμήν σαπουνάδα
κατά τον έξης τρόπον: βρέχομεν μικρόν σπόγγον μέ οι-
νόπνευμα ή τερεβενθίνην καί άλείφομεν έλαφρώς, άφί-
νομεν δέ νά ξηρανθώσι μόνα ή τρίβομεν αύτά έλαφρώς
διά φλανέλλας βεβρεγμένης είς λεύκωμα ώοϋ' ίνα δέ
προφυλάξωμεν αυτά ώς καί πάν άλλο κ-χρυσωμένον έ-
πιπλον άπό τώνμυιών, τά άλείφομεν μέ έλαιον δάφνης.

Οί τάπητες χρησιμεύουσιν όχι μόνον πρός διακόσμη-
σιν τής οικίας, άλλά καί πρός προφύλαξιν άπό της υ-
γρασίας καί του ψύχους. Επειδή όμως ή άγορά αυ-
τών είνάι. δαπανηρά, πρέπει νά τους όιατηρώμεν όσω
τό δυνατόν έν καλή καταστάσει, ίνα μή φθείρωνται
ταχέως. Πρός τούτο δεν άρκεϊ μόνον νά σαρόνωνται,
άλλ' ύπάρχουσι καί τίνες μέθοδοι, διά τών όποιων καί



καθαρίζονται καλώς καί τά χρώματα των άνακτώσι
κυριώτεραι τούτων είναι α ί έξης: Ρίπτομεν έπί τοϋ τά
πητος άφθονον άλας, τό όποΓον έπειτα σαρόνομεν, ή,
άφοΰ σαρώσωμεν τρίβομεν τον τάπητα διά μάκτρου βε-
βρεγμένου είς ύδωρ, εντός του όποιου διελυσαμεν άλας·
ή κόπτομεν χάρτην λεπτόν καί μαλακό ν είς μικρά τε-
μάχια, υγραίνομεν αυτά καί σκορπίζομεν έπί του τά-
πητος, έπειτα οέ σαρόνομεν· άντί χάρτου δυνάμεθα νά
μεταχειρισθώμεν φύλλα έγχύματος τείου υγρά· άλλ'
αύτη ή μέθοδος δέν είναι κατάλληλος διά τάπητας έ-
χοντας πολύ άνοικτά χρώματα. Επίσης καθαρίζεται
κάλλιστα ό τάπης, έάν ρίψωμεν έπ' αύτου υγρά χόρτα
ή τέλος έάν, πριν σαρώσωμεν, βρέξωμεν'αυτόν δι' ύδα-
τος περιέχοντος άμμωνίαν κατά τήν έζής δόσιν: 1 μέ-
γα κοχλιάριον είς τέσσαρας λίτρας ύδατος.

Κατά τήν άνοιξιν συνήθως άφαιρουνται οί τάπητες
καί εκτινάσσονται μόνον, έάν ήναι καθαροί, ή πλύνον-
ται· πλύνονται δέ ή μέ άπλουν ύδωρ ή μέ ύδωρ είς τό
όποΓον προσθέτομεν χολήν βοός (Ί χολήν είς τέσσαρας
λίτρας ύδατος) βρέχομενδιά του ύγροΟ τούτου τεμάχιον
φλανέλλας κ»ί τρίβομεν καλώς τον τάπητα.

Αί παοοψίδες, τά κοχλιάρια, αέ περόναι καί τά λοιπά
έπιτραπέζια σκεύη καθαρίζονται πλυνόμενα μέ θερμήν
σαπωνάδα, έπειτα δέ άποπλύνονται είς ψυχρόν ύδωρ·
αί μάχαιραι όμως δέν πρεπει νά έμβυθίζωνται είς ύδωρ
πολύ θερμόν, διότι ούτω άποχωρίζεται ή λαβή άπό
τής λεπίδος, έπειδή διαλύεται τό μίγμα τό 'χρησιμευον
προς συγκόλλησιν αυτών. Στιλβουνται δέ αί λεπίόες
τών μαχαιρών τριβόμεναι διά μαλακού όέρματος καί
κόνεως ΐη<1ί3- ΡυώβΓ ή έπί σανίδος έστρωμένης μέ δέρ-
μα, έπί τής όποιας ρίπτομεν όλίγην κόνιν.
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Έν γένει τά χρυσά καί αργυρά σκευή καί κοσμή-
ματα καθαρίζονται πλυνόμενα μέ Θερμήν σαπωνάδα,
άφ'ού δέ καλώς ξηρανθώσι τρίβονται μέ δέρμα ή μα-
λακήν ψήκτραν καί κιμωλίαν τετριμμένην είς λεπτο-
τάτην κόνιν.

Τά έκ λευκοσιδήρου σκεύη στιλβουνται τριβόμενα διά
πετρελαίου ή μίγματος ελαίου καί τέφρας· τά δέ έκ
κασσιτέρου τριβόμενα διά κρομμύου. Τά έκ σιδήρου καί
χάλυβος σκεύη καθαρίζονται μέν πλυνόμενα διά σάπω-
νος, στιλβουνται δέ έάν τά τρίψωμεν διά μίγματος έ-
λαίου καί άμμου. "Ινα προφυλάξωμεν αυτά άπό της σκω-
ρίας τά σπογγίζομεν καλώς δί% ΕηροΟ πανίου καί μά-
λιστα έν καιρώ υγρασίας ή θερμαίνομεν έλαιον λίνου
καί δ Γ αύτου τά άλείφομεν, τήν δέ τυχόν σχηματι-
σθείσαν σκωρίαν δυνάμεθα ν' άφαιρέσωμεν, έάν τρίψω-
μεν διά μίγματος ελαίου καί τερεβενθίνης. Επίσης
προφυλάττομεν άπό της σκωρίας πάν σκεύος σιδηρούν
ή χαλύβδινον, έάν βυθίσωμεν αυτό είς διάλυσιν άνθρα-
ύ.ικης σόδας· ταύτα δ' έπαναλαμβάνομεν κατά διετίαν.

Τά έκ χαλκού σκεύη στιλβουνται τριβόμενα διά τέ-
φρας ή λεπτής άμμου, άφ' ού πρώτον διά πλύσεως κα-
θαρισθώσι καλώς. Άλλά περί τον καθαρισμόν τών χάλ-
κινων σκευών του μαγειρίου ιδιαιτέρα πρέπει νά κατα-
■βάλληται φροντίς, διότι, ώς γνωστόν, ή κακή διατή-
ρησις αυτών παράγει σκωρίαν, αύτη δέ είναι δηλητήριον
δραστικώτατον τό καλούμενον όξείδιον του χαλκού, τό
όποιον καί τον θάνατον έπιφέρει, έάν είσαχθή είς τον
όργανισμόν. Διά τούτο όχι μόνον δέν πρέπει ν'άφίνωμεν
τάς τροφάς εντός τών χάλκινων χυτρών έπί πολλάς
■ώρας, άλλά καί νά καθαρίζωμεν καλώς τάς χύτρας
-πλύνουσαι καί σπογγίζουσαι επιμελώς ούτως, ώστε νά
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μή μένη έπ' αύτών ουδέ τό ελάχιστον μόριον τροφής·
έτι δέ ανάγκη νά κασσιτερόνωνται συχνάκις· άλλ' έπει-
δή και ό κασσίτερος διαλυόμενος εντός τής τροφής έπι-
φέρει δηλητηρίασιν διά τούτο καί μετά τήν κασσιτέ-
ρωσιν ανάγκη νά πλύνωνται καλώς μέ θερμόν ύδωρ καί
σάπωνα νά τρίβωνται δέ διά πιτύρου ή ψυχός άρτου
καί νά βράζηται εντός αύτών ύδωρ έπί τινα ώραν. Τά
οέ άλλα έκ χαλκού σκεύη, ώς πύραυνα κτλ. καί τά έξ
ορειχάλκου, ώς λαβαί θυρών καί άλλα στιλβοΰνται ή
διά πέτρας καί ελαίου ή όπου λεμονιού ή εύκολώ-
τερον διά διαφόρων σκευασιών, αί όποΓαι πωλούνται
εύωνοι έν τή άγορα. Αί υάλινοι φιάλαι καί βαυκά-
λεις καθαρίζονται άπό τής υποστάθμης του οίνου ή τοϋ
ύδατος, ή δποία προσκολλάται είς τήν έσωτερικήν των
έπιφάνειαν, έάν ρίψωμεν εντός αύτών χονδοόν άλας καί
άμμον ή συντετριμμένα κελύφη ωών μέ ολίγον ύδωρ,
ταράξωμεν αύτά ισχυρώς καί έκπλύνωμεν διά καθαροΟ
ύδατος. Τής οίκοδεσποίνης έργον εί-ναι νά φροντίζϊ], ό-
πως τά διάφορα έπιπλα καί σκεύη διατηρώνται έν καλή
καταστάσει καί φθείρωνται δσω τό δυνατόν όλιγώτερον*
τρία δέ είναι κυρίως τά φθείροντα αύτά ταχέως : ή α-
καθαρσία, ή μεγάλη θερμότης καί ή υγρασία. Επο-
μένως όχι μόνον περί του καθαρισμού τών έπίπλων και
σκευών όφείλει νά οοοντίζη τ, καλή οικοδέσποινα, άλλά

1 Λ , ' , . > 'Ό

καί περι τής τοποθετήσεως έκαστου εις την καταλΛη-
λον θέσιν, μακράν^δηλ. τής θερμότητος καί τής ύγρα^ -
σίας, ίνα ούτω προλαμβάνηται ή φθορά.

Μία τών σπουδαιοτέρων τής οίκοδεσποίνης άσχολιών
πρέπει νά ήναι ό καθαρισμός τών κοιτώνων καί κλινών.
Καί πρώτον, ώς καί άνωτέρω ελέχθη, 6 κοιτών πρέπει
νά περιέχτ) ολίγα καί όχι ογκώδη έπιπλα, ίνα μή συσ-
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σωρευηται ή κόνις καί άποβαίνη δύσκολος ό καθαρισμός*
διά τον αυτόν λόγον δέν πρέπει ό τάπης νά καρφώνη-
ται επί του δαπέδου, ίνα τινάσσηται καί πλύνηται συ-
χνάκις. Οί τάπητες του τοίχου οί παρά τήν κλίνην τι-
θέμενοι πρός αποφυγήν της υγρασίας, όχι μόνον πρέπει
νά τινάσσωνται συχνότατα, άλλά καί νά έκτίθενται εις
τον άέρα καί τον ήλιον, διότι- χρησιμεύουσι πολλάκις
ώς κατοικία μικροβίων. Διά τον αυτόν λόγον οί τοίχοι
τών κοιτώνων δέν πρέπει νά ήναι έπεστρωμένοι δι' υ-
φάσματος ή χάρτου, ή έάν ήναι, πρέπει τουλάχιστον
συχνότατα νά καθαρίζωνται, (ίδε τρόπον καθαρισμού έν
σελ. 22) τά δέ χρώματα του χάρτου νά μή ήναι λίαν·
ζωηρά διότι τά τοιαύτα βλάπτουσι τους οφθαλμούς.

Ό καθημερινός άερισμός τών κοιτώνων είναι έκ τών
σπουδαιότατων κανόνων της υγιεινής· διά τοϋτο άπα-
ραίτητον είναι τά παράθυρα τών κοιτώνων ν' άνοίγων-
ται καθ' έκάστην πρωίαν καί νά κλείωνται κατά τήν
νύκτα μεν έν καιρώ θέρους, όλίγω δέ προ της .δύσεως
του ήλιου έν καιρώ χειμώνος' πρό^ τελειότερον δέ άερι-
σμόν καλόν ήναι νά έχωσιν οί κοιτώνες παράθυρα είς
δυο προσόψεις, ϊνα ούτω επιτυγχάνεται ρεύμα άέρος.
Επίσης άνάγκη νά είσέρχηται άπλετον είς τους κοι-
τώνας καί τό φως του ήλί.υ, του οποίου ή επί της ύ-
γιείας έπίδρασις είναι εύεργετικωτάτη κατά τά νεώτερα
πορίσματα της ιατρικής· διά τούτο τά παραπετάσματα
τών κοιτώνων πρέπει νά ήναι λευκά καί λεπτά, ίνα μή
παρεμποδίζωσι τό ήλιακόν φώς.

Ή κλίνη έχει ίδιαιτέραν ανάγκην άερισμου καί κα-
θαριότητος. Πρός τούτο καθ' έκάστην πρωίαν μετά τήν
έκ του υπνου έξέγερσιν προσκεφάλαια, έφαπλώματα,
συνδόνες καί κλινοστρωμναί άφαιρουνται καί έκτίθενται.
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παρά τά παράθυρα είς άφθονον άέρα καί ήλιον, οϋτω δέ
πρέπει νά μείνωσι τουλάχιστον έπί δυο ώρας. "Ινα μή
παρεμποδίζηται ή ελευθέρα κυκλοφορία του αέρος κατά
το διάστημα τής νυκτός, καλόν είναι νά μή ύπάρχωσι
πεοί τήν κλίνην παραπετάσματα, έστω καί ελαφρά,
έκτος άν οέν ήναι δυνατόν ν' άποούγωμεν κατ άλλον
τρόπον τούς όχληρούς κώνωπας.

Ή κλίνη δυνατόν νά ήναι κατεσκευασμένη έκ με-
τάλλου ή έκ ξύλου- ή μεταλλίνη ήναι-προτιμητέα· ή
δέ κλινοστρωμνή έξ άχμρου, ή αραβοσίτου ή καί συρ-
μάτων μεταλλίνων· έπί ταύτης δέ τίθεται καί δευτέρα
έκ μαλλιού ή βάμβακος· τούτων υγιεινότερα εΐναι ή έκ
μαλλίου. Τά περικαλύμματα τών κλινοστρωμνών πλύ-
νονται καθ' έκαστον έτος, τήν άνοιξιν συνήθως, τό δέ
μαλλίον πλύνεται, ξηραίνεται καλώς καί χτενίζεται.
Τά προσκεφάλαια είναι πεπληρωμένα έκ μαλλίου ή
πτίλων· προτιμητέα τά πρώτα, ώς υγιεινότερα* πΛυ-
νονται δέ καί ταύτα ώς καί αί στρωμναί. Έκ δέ τών
έφαπλωμάτων υγιεινότερα είναι τά μάλλινα έκ φλανέΑ-
λας, τά όποΓα είναι έλαφρά καί θερμά, ευκόλως δέ καί
καθαρίζονται πλυνόμενα δις τούλάχιστον του έτους*
λίαν άνθυγιεινόν είναι τό νά ράπτωνται αί σινόόνες έπί
τών έφαπλωμάτων, διότι ούτω δέν γίνεται τέλειος δ
αερισμός καί επομένως διάφορα έπιβλαβή μικρόβια καί
■όχληρά έντομα, ώς ψύλλοι καί κόρεις έμφωλεύουσιν
εντός αύτών.

Όταν διευθετώμεν τήν κλίνην πρέπει ν' άνασείωμεν
καλώς τά προσκεφάλαια καί τήν έκ μαλλίου στρωμνήν
νά καθίστώμεν δέ όμαλήν τήν έπιφάνειαν αύτής. Έν
γένει ή κλίνη πρέπει νά ήναι καθαρωτάτη. καί φιλοκά-
λως πάντοτε διηυθετημένη. Ή καθαριότης περί τήν κλί-

_
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νην καί τάς κλινοστρωμνάς καταστρέφει καί τά όχλη-
ρα έντομα ψύλλους καί κόρεις· έάν δμως ταϋτα τυχόν
έμφανισθώσι, πρέπει νά καταδιώκωνται μετά πολλής
προσοχής, ιδίως κατά Μάρτιον καί Σεπτέμβριον· έκτος
δέ-της εντομοκτόνου κόνεως (ροικίΓθ ϊιΐδβοίίοί(Ιβ) κα-
ταστρέφει αυτά καί ή έπάλειψις φανικοΟ οξέως επί τής
κλίνης, κατά τά μέρη, όπου είναι δυνατόν νά έμοω-
λεύωσιν. .

ΤελευταΓον, ώς ολα τά διαμερίσματα της οικίας,
ούτω καί τά αφοδευτήρια έχουσιν άνάγκην μεγίστης
καθαριότητος καί συχνής άπολυμάνσεως· γίνεται δέ
αύτη διά φανικοΰ οξέως ή χλωριούχου άσβεστου* (οΚΙο-
πιγθ άθ οΐιο,ϋχ).

ΣΗΜ. Όσάκις τα διά;ρορα έπιπλα κα\ σκεύη εχουσιν άνάγκην
μικρας τίνος έπιδιορθώσεως, δυνατόν νά γίνηται αυτη κατ' οίκον ολως
άδαπάνως δπ' αύτης της οίκοδεσποίνης, ν' άποφεύγηται δε ή πρόσ-
κλησις ξυλουργοΰ η άλλων τεχνιτών- προς τούτο οαως άνάγκη νά
δπάρχ·/} εν έκαστη οικία, μικρά τ:ς συλλογή χρησ'αων εργαλείων
τοιαύτα δε είναι σκε'παρνον, σφύρα, ήλάγρα, ποίων, καοφία διαφόρου
/χεγε'θους, .τρυπάνη κλπ. ταΰτα δε πάντα δύναταί τις νά πρου.η -
θεύηται άντί έλαχίστης δαπάνης.

Κε<^>. Β\ Περί τροφΛς-

Έν τών σπουδαιότατων κεφαλαίων της Οικ. Οικονο-
μίας είναι καί τό περί τροφής, τοσούτω μάλλον καθ' ό-
σον ή εκλογή καί παρασκευή τών διαφόρων τροφίμων
καί επί τής ύγιείας καί επί της οικονομικής καταστά-
σεως τής οικογενείας σπουδαίως έπιδρα. Είναι δέ έργον
της οικοδεσποίνης νά παρασκευάζη ή ίδια τήν τροφήν
τής οικογενείας της, ή, αν έχη μάγειρον, νά όδηγή αύ-
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τον καί έπιβλέπη αυστηρώς τήν έργασίαν του* διά τούτο
είναι άπαραίτητον όχι μόνον νά είναι καλώς έξησκη-
μένη ή οικοδέσποινα είς τήν μαγειρική ν, άλλά καί νά
γνωρίζη τάς διαφόρους ιδιότητας τών τροφίμων, τάς έν
τή άγορα τιμάς αύτών καί τήν έπί τής ύγιείας έπί-
δρασίν των. Ούτω μόνον δύναται άνευ περιττής δαπά-
νης νά έκλέγη καί άγοράζη τάς ύγιεινοτέρας τροφάς
καί καταλλήλως νά παρουσιάζη αύτάς.

Καί ώς προς μέν τήν ποιότητα ή τροφή πρέπει νά
είναι εύπεπτος,- θρεπτική, καθαρά, λιτή καί εϋχυμος,
ν' άποτελήται δέ μικτώς έκ ζωικών καί φυτικών ου-
σιών. Ή χρήσις μόνων τών ζωικών ουσιών απεδείχθη
λίαν άνθυγιεινή, διά τούτο πρέπει νά γίνηται περισσό-
τερα χρήσις φυτικών τροφών.

Αί τροφαί ώς προς τήν έπί τοϋ οργανισμού έπίδρασίν
των διαιρούνται γενικώς είς δύο: είς θρεπτικάς καί καυ-
στικάς ή άναπνευστικάς. Καί αί μέν θρεπτικαί συντε-
λοϋσιν είς τήν θρέψιν καί ίσχυροποίησιν τοϋ σώματος,
ήτοι παρέ/ουσιν είς τό σώμα τάς αναγκαίας πρβς συν-
τήρησιν αύτοϋ ουσίας, αίτινες φθείρονται διά τής ά-
παύστως παραγόμενης έν τω σώματι καύσεως· αί δέ
άναπνευστικαί συντελοϋσιν είς τήν όιατήρησιν τής ά-
ναγκαίας είς το σώμα ζωικής θερμότητος, ήτοι τής
καύσεως, επειδή είσάγουσιν είς τον όργανισμόν άνθρακα,
όστις ένούμενος μετά τοϋ είσπνεομένου οξυγόνου παρά-
γει τήν καϋσιν διά τοϋτο αί τροφαί αύται καλούνται
καί άνθρακοϋχοι. Είναι δέ τρία τά είδη τών άναπνευ-
στικών τροφών, τό λίπος, τό άμυλον καί ή σάκχαρις.
Ινα έπιτυγ/άνωμεν λοιπόν τροφή ν υπό πάσαν έποψιν
ώφέλιμον, πρέπει ν'άναμιγνύωμεν τάς θρεπτικάς μετά



τών αναπνευστικών* ούτω καθίσταται ή τροφή ποικίλη
καί υγιεινότερα.

Ως πρός δέ τήν ποσότητα τών τροφών, αυτη πρέπει
νά ήναι άνάλογος τής ήλικίας, της κράσεως, τής ώρας
του έτους, τής εργασίας, του κλίματος καί τής οικονο-
μικής καταστάσεως. Ούτω οί γέροντες καί τά παιδία
τρώγουσιν όλιγώτερον διά τούτο έχουσιν ανάγκην τρο-
φής μάλλον θρεπτικής καί εύπεπτου. Αί γυναίκες καί
έκ τών ανδρών οί έχοντες άσθενη κράσιν τρώγουσιν ό-
λιγώτερον. .Κατά τον χειμώνα άπαιτείται περισσότερα
ποσότης τροφής ή κατά τό θέρος. Επίσης είς τά ψυχρά
κλίματα περισσοτέρα ή είς τά θερμά. Οί εργαζόμενοι
διανοητικώς τρώγουσιν όλιγώτερον τών εργαζομένων
σωματικώς, άλλά διά τούτο ή τροφή των πρέπει νά ή-
ναι καί θρεπτικωτέρα. Τέλος οί μή εύποροϋντες οικονο-
μικώς δέν δύνανται βεβαίως νά έχωσιν εις τήν τράπε-
ζάν των μεγάλην άφθονίαν καί ποικιλίαν τροφίμων, ή-
,τις όμως, όταν ύπερβαίνη το μέτρον όχι μόνον άσκοπος
είναι, άλλά καί βλαβερά επομένως αναγκάζονται ού-
^τοι νά έχωσι δίαιτα ν μετριωτέραν καί απλουστέρα ν ·
άλλά τότε ακριβώς αναδεικνύεται ή Οεξιότης καί ή
καλή τής οίκοδεσποίνης διαχείρισις, όταν άνευ μεγά-
λης δαπάνης κατορθώνη νά παρέχη είς τήν οίκογένειαν
αυτής τροφήν επαρκή μεν κατά τήν ποσότητα, ώς πρός
τό ποιόν δέ εύχυμον καί ύγιεινήν.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α'. Ζ&ΤΚΑΙ ΤΡΟΦΑΙ

Τό κρέας είναι τροφή θρεπτική καί ώφέλιμος, έάν ό-
|/.ως "η να ι ύγιοΰς, νέου τήν ήλικίαν καί καλώς τεθραμ-
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μένου ζώου. Τό καλής ποιότητος κρέας έχει χρώμα
ζωηρόν έρυθρόν, είναι δέ συμπαγές καί σκληρόν είς τήν
άφήν καί ό μυελός του λευκός καί σκληρός. Τό θρεπτι-
κώτατον τών κρεάτων είναι το βόειον, μετ' αυτό έρχε-
ται τό προβάτειον καί είτα τό τοϋ άρνίου καί τοϋ ε-
ριφίου.

Τό χοίρειον κρέας είναι μέν θρεπτικόν, άλλα λίαν
δύσπεπτον καθίσταται δ'έπικίνδυνον," καί μάλ-ΐσ-τα τό
ώμόν, έάν ήναι προσβεβλημένόν έκ τριχινιάσεως· αυτη
δέ είναι φοβερά νόσος, ή όποια προσβάλλει συνήθως τούς
χοίρους, μεταδίδεται δέ καί είς τον άνθρωπον, έάν <ράγγ)
τό κρέας τοϋ έκ ταύτης πάσχοντος χοίρου, διότι τοϋτο
περιέχει τά παράγοντα τήν άσθένειαν μικροσκοπικά
ζωύφια, ήτοι τάς τριχίνας· ταϋτα δέ καταστρέφονται
μόνον εάν μείνωσιν έπί πολύ είς ύψηλήν θερμοκρασίαν
διά τοϋτο είναι καλόν ή ν' άπέχωμεν εντελώς τοϋ χοι-
ρείου κρέατος ή ούδέποτε νά τό τρώγωμεν ώμόν, άλλά
πάντοτε έψημένον.

Τό κρέας τών θηραμάτων, ώς τοϋ λαγωοϋ, τοϋ κονί-
κλου, τής δορκάδος είναι εϋπεπτον καί θρεπτικόν άλλά
καί ταϋτα, ώς καί όλα τά είδη τών κρεάτων, πρέπει νά
τρώγωνται πρόσφατα· διότι έωλα τρωγόμενα,· ώς συνη-
θίζεται έντή ευρωπαϊκή μαγειρική, είναι μέν άπαλώ-
τερα, άλλά καθίστανται έπιβλαβή, ενίοτε δέ καί επι-
κίνδυνα διότι αναπτύσσονται έν αύτοίς ούσίαι δηλητη-
ριώδεις.

Το κρέας τών ορνίθων είναι ώφέλιμον καί εϋπεπτον
κατάλληλον δέ καί διά τούς άναρρωνύοντας, έάν όμως
ή όρνις είναι ύγιής καί νέα τήν ήλικίαν τών δέ άλλων
οικιακών πτηνών το κρέας, ήτοι τοϋ χηνός, της νήσ-
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σης και τής ινδικής όρνιθος είναι παχύτερον και δυσπε-
πτότερν τοϋ της όρνιθος.

Οί ίχθϋς είναι τροφή εύπεπτος καί μάλιστα είδη τινά
αυτών ώς ό κωβιός, ή τρίγλη κλπ. είναι όμως όλιγώ-
τερον του κρέατος θρεπτικοί. "Εωλοι είναι λίαν έπιβλα-
.: βείς, διά τούτο πάντοτε πρόσφατοι πρέπει νά τρώγων-
ται. Διακρίνονται οε οί πρόσφατοι ώς έξης· Οί οφθαλ-
μοί των είναι ζωηροί, αί λεπίδες στιλπναί, το αίμα έ-
~ ρυθρόν καί ή σάρς σκληρά είς τήν άφήν τουναντίον ή
μεγάλη μαλακότης τών ιχθύων δεικνύει αρχήν άπο-
συνθε'σεως, τήν οποίαν καί έκ της κακής οσμής αυτών
δυνάμεθα νά διακρίνωμεν.

Τά όστρακόδεοαα είναι τ, μάλλον δύσπεπτος τών

■ Γ ι ι Π

^τροφών ιδίως δέ βλάπτουσι τά όστρεα, ώς περιέχοντα
ένίοτε τό μικρόβιον του τύφου καί οί μύακες, οί όποιοι
συμβαίνει ενίοτε νά ήναι δηλητηριώδεις. Διά τοϋτο πρέ-
πει νά γίνηται σπανία χρήσις αυτών.

Τά ώά είναι άριστη τροφή θρεπτική, τονική καί εύ-
πεπτος· πρέπει όμως νά τρώγων τα ι ολίγον βεβρασμένα,
διότι πολύ βοαζόμενα γίνονται δύσπεπτα καί άποβάλ-
λουσι πολλάς ωφελίμους ιδιότητας αύτών.

Το γάλα είναι τροφή λίαν θρεπτική, ώφελιμωτάτη
καί κατάλληλος είς πάσα ν ήλικίαν, καταλληλοτάτη
~ δε ιδίως 'είς τά βρέφη καί τούς ασθενείς. Άλλά καί
τοϋτο πρέπει νά προέρχ ηται εξ ύγιοϋς ζώου, νά ήναι ά-
νόθευτον-καί νά πίνηται πάντοτε καλώς βεβρασμένον,
ουδέποτε δέ ώμόν, διότι ούτω μεταδίδει είς τούς άνθρώ-
πους πολλάς ασθενείας τών ζώων, καί μάλιστα τό τής
άγελάδος, ή οποία συχνότατα προσβάλλεται υπό φθί-
σεως· έπομένως το γάλα φθισικής άγελάδος ώμόν πινό-
μενον δύναται νά μεταδώση τήν νόσον.
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Τό βούτυρον, ανήκον ώς και τό λίπος είς τάς καυ-
στικάς ουσίας, είναι μία τών ωφελίμων τροφών, έάν
όμως ήναι καθαρόν καί άνόθευτον. Νοθεύεται δέ συνή-
θως διά τίνος επιβλαβούς ουσίας, ή όποια καλείται μαρ-
γαρίτη- διά τούτο απαιτείται μεγάλη προσοχή είς τήν
αγορά ν του βουτύρου.

Ό τυρός είναι τροφή θρεπτική μέν, άλλά δύσπεπτος,
καί μάλιστα ό παλαιός, ό οποίος είναι πολλάκις λίαν
επιβλαβής· όθεν καλόν είναι νά προτιμάται πάντοτε
ό νωπός.

Β. ΦΥΤΙΚΑΙ ΤΡΟΦΑΙ

Ό άρτος είναι τροφή θρεπτική* πρέπει δμως νά ήναΓ
καλώς έζυμωμένος καί έψημένος, νά τρώγηται δέ με-
τρίως νωπός, διότι ό μέν λίαν νωπός καί θερμός είναι
δύσπεπτος, ό δέ έωλος άποβάλλει τάς θρεπτικάς του
ιδιότητας.

Τό έλαιον είναι ούσία παχεία καί θρεπτική, λαμβά-
νεται δέ έκ τής έλαίας καί τίνων άλλων καρπών. Το
καλής ποιότητος έλαιον είναι άοσμον καί καθαρόν* ω-
φελεί δέ εάν τρώγηται ώμόν έψημένον είναι επιβλαβές.

Ή σάκχαρις είναι μία τών ώφελίμων τροφών, ανή-
κει δέ είς τάς καυστικάς ουσίας. Ή μετρία χρήσις τής_
σακχάρεως είναι ώφελιμωτάτη. Ή έκ ζακχαροκαλάμου
είναι γλυκυτέρα καί έπομένως προτιμητέα τής έκ σεύ-
τλων. Είναι δέ ή καλής ποιότητος ζάκχαρις λευκή και
σκληρά καί όταν θραύηται, παρουσιάζει έπιφάνειαν όμα-
λήν καί λάμπουσαν. Τάς αύτάς ωφελίμους ιδιότητας
έχει καί τό μέλι, τό όποιον όχι μόνον είναι αρίστη τρο-



ψή, άλλα καί χρήσιμον έν τή ιατρική. Τά δέ διάφορα
γλυκύσματα είναι επίσης ώφέλιμα ώς περιέχοντα καϊ
θρεπτικάς καί καυστικά ς ουσίας, δέν πρέπει δμως νά γί-
νηταιύ περβολική χρήσις αύτών.

Αί άμυλώδεις τροφαί, ήτοι τά διάφορα τής ζύμης τρό-
φιμα (πάστα ι) οίον μακαρόνια, φιδές κλπ. είναι καυστι-
καί ούσίαι, έχουσιν όμως καί θρεπτικάς ιδιότητας, έάν
ήναι ηνωμένα μετά βουτύρου ή ζωμοΰ κρέατος· άλλ'
είναι τροφή δύσπεπτος καί όχι τονική. Τάς αύτάς ιδιό-
τητας ίγει καί ή όρυζα, ή όποία όμως είναι εύπεπτοτέρα.

Τά όσπρια είναι τροφή θρεπτική, άλλά δύσπεπτος·
διά τοΰτο πρέπει νά γίνηται μετρία χρησις αύτών, νά
τρώγωνται δέ καλώς ξεβρασμένα. Εύπεπτότερα καί ώ-
. φελιμώτερα καθίστανται τά όσπρια, έάν άναμιχθώσι
£ μετά βουτύρου, ελαίου ή κρέατος· τό δέ εύπεπτότερον
πάντων είναι ή^φακή, ή όποία έχει καί τονικάς ίδιό-
:..:- τητας.

Τά διάφορα λαχανικά έν γένει καίτοι περιέχουσιν ο-
λίγας θρεπτικάς ουσίας, είναι όμως ώφέλιμος τροφή.
"Παρασκευαζόμενα μετά κρέατος ή βουτύρου ή άλλης
τινός λιπαράς θυσίας είναι τροφή εξαίρετος καί μάλιστα
διά τό θέρος. Τά εύπεπτότερα καί ώφελιμώτερα όλων
τών λαχανικών/ κατάλληλα δέ καί διά τούς άναρρων-
νύοντας είναι αί κινάραι καί οί άσπάραγοι, τά δέ δυσπε-
.πτότερα αί μελιτζάναι. Οί μύκητες όχι μόνον δύσπε-
πττόι είναι, άλλά καί πολλάκις δηλητηριώδεις- έπειδή
δέ ή διάκρισις τών μή τοιούτων είναι δύσκολος, καλόν
είναι ν' άπέχωμεν αύτών. Τά όέ διάφορα χόρτα, τά ό-
ποία τρώγονται συνήθως ώς άρτύματα τοΰ κρέατος,
οίον κιχώρια (^αδικία) καί άλλα, είναι ώφελιμώτατα.
Απαιτείται δμως προσοχή είς τήν διάκρισιν αύτών,
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διότι δυνατόν εξ άγνοιας ή απροσεξίας ν' άναμιχθή και
δηλητηριώδες τι χόρτον μεταξύ τών ωφελίμων.

Τά γεώμηλα είναι τροφή δύσπεπτος, αμυλώδης και
έπομένως καυστική, όχι όμως και θρεπτική· διά τούτο
δέν είναι δυνατόν ν' άντικαταστήσωσι τον άρτον. Μετά
κρέατος παρεσκευασμένα άποβαίνουσιν ώφελιμώτερα.

Αί όπώραι περιέχουσιν ουσίας ώφελίμους καί δροσι-
στικάς. Είδη τινά. όπωρών είναι λίαν θρεπτικά,- καίτοι
δύσπεπτα, ώς τά κάρυα, τά λεπτοκάρυα, τά άμύγόαλα,
τά κάστανα κλπ. Αί ώφελιμώτεραι τών όπωρών είναι
αί σταφυλαί καί τά πορτοκάλια. Έν γένει όέ ή μετρία
χρήσις τών όπωρών είναι λίαν ώφέλιμος.

Τά διάφορα αρωματικά άρτύματα τών τροφών ή κα-
ρικεύματα, ώς τό πέπερι, τό κινάμωμον, τό σίναπι, τό
ήδύοσμον, τό όρίγανον κλπ. ώφελουσιν έν μετρία ποσό-
τητι, ώς διευκολύνοντα τήν πέψιν· ή κατάχρησις όμως
αύτών είναι έπιβλαβής, διότι έξασθενίζει τον στόμαχον.

Ή σοκολάτα είναι τροφή ώφελιμωτάτη, εύπεπτος
καί θρεπτική ή ξηρά τρωγομένη ή διαλυομένη εντός ύ-
δατος ή γάλακτος. Έν τή περιπτώσει ταύτη πρέπει νά
διαλύηται ήσύχως έν τω ύγρω, νά βράζηται ελαφρώς
καί νά άναδεύηται διά ξυλίνου κοχλιαρίου.

Ποτά*

Τό φυσικόν ποτόν καί τό ύγιεινότατον πάντων είναί
τό ύδωρ.

Πρέπει δέ νά ήναι τό ύδωρ διαυγές, καθαρόν, άοσμον
καί νά μή περιέχγ] - όργανικάς ή γαιώδεις ουσίας. Τοι-
ούτον είναι τό ύδωρ τών πηγών καί τών ρυάκων, διό
καί τούτο θεωρείται ώς τό καταλληλότατον προς πό-
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σιν.,Τό φρεάτειον περιέχει γεώδεις ουσίας, οίον άργιλ-
λον', τίτανον κ. ά. Τό δέ ποτάμιον είναι καλόν έάν ό
ποταμός έχιρ δρμητικά ρεύματα καί δέν διέρχηται διά
πόλεων· άλλως πρέπει νά πίνηται μόνον άφ' ού καθα-
ρισθή διά του διυλιστηρίου. Τό δέ στάσιμον ύδωρ τών
λιμνών καί δεξαμενών είναι λίαν έπιβλαβές.Ή έπί τής
ύγιείας έπίδρασις του ύδατος είναι σπουδαιοτάτη. Καί
είς μέν τάς έξοχάς, όπου άφθονοι είναι αί διαυγείς πη-
γαί καί οί ρύακες, δυνάμεθα νά έχωμεν άδαπάνως κα-
θαρόν καί ύγιεινον ύδωρ. Είς τάς πόλεις όμως μεγίστη
απαιτείται προσοχή περί τήν έκλογήν του ποσίμου ύ-
δατος, διότι τό άχάθαρτον καί μεμολυσμένον ύδωρ συ-
χνότατα περιέχει μικρόβια διαφόρων νόσων, πολλάκις
δέ. είς τήν χρήσιν τοιούτου ύδατος οφείλεται ή έμφά-
νισις διαφόρων επιδημιών, οίον τυφοειδοϋς πυρετου κ.ά.
Δέν πρέπει λοιπόν νά φειδώμεθα χρημάτων όπως προ-
μηφευώμεθα ύδωρ καθαρόν· καί ύγιεινον, διότι ή βλάβη
τής ύγιείας είναι ζημία πολύ σπουδαιότερα τής χρη-
ματικής.

Ό οίνος είναι ώφέλιμον τονικόνποτον, έάν όμως ήναι
έκ σταφυλής κατεσκευασμένος καί άνόθευτος* ώφελεί
δέ έν μετρία ποσότητι τούς αδυνάτους καί γέροντας.
Είς τά παιδία ή χρήσις αύτου είναι έπιβλαβής, εκτός
μόνον όταν είς έξαιρετιχάς περιστάσεις δρίζηται ύπό
του ίατροΰ ώς φάρμακον. Επειδή συνήθως ό οίνος νο-
θεύεται έν τή άγορα, απαιτείται μεγάλη προσοχή προς
διάκρισ-ιν τής νοθείας.

Ό ζΰθος είναι ποτόν θρεπτικόν· ή μετρία αύτου χρή-
σις ..ώφελεί τούς άδυνάτους· τό δέ κάλλιστο ν είδος του
ζύθο^ είναι ό μέλας αγγλικός (δίουί). Τά λοιπά πνευ- ·
ματώδη ποτά όχι μόνον ούδεμίαν ώφέλέιαν παρέχουσιν,
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άλλά καί επιβλαβή είναι πάντοτε- διό πρέπει ν* άπο-
φεύγωμεν καί αυτήν τήν μετρίαν των χρτ,σιν· ή δέ κα-
τάχρησης αύτών είναι όλεθρία υπό τε ύλικήν καί ήθικήν
έποψιν, διότι άγει είς τό πάθος τοϋ άλκοολισμοϋ. Μόνον
τό οο^ηαο, έάν ήναι καλής ποιότητος, έκ σταφυλής
καί άνόθευτον, ώφελει εις τινας περιστάσεις έν μέτριο-
τάτη χρήσει, μεταχειρίζονται δέ αυτό καί είς τήν ία-
τρικην.

Τά διάφορα οικιακά άρωματώοη ποτά, (ών οιιρ&οα,ο,
οΙία,Γίΐ'βυδϋ, Ιϊ^υθυΡ. κλπ.) ώς περιέχοντα έλαχίστην
οόσιν οινοπνεύματος, δέν βλάπτουσι. Επειδή δέ συνή-
θως προσφέρονται τοιαύτα είς τούς ξένους, καλόν είναι
νά γνωρίζγ] ή οικοδέσποινα τον τρόπον της κατασκευής
αύτών, διότι κατ' οίκον κατασκευαζόμενα είναι ολίγον
δαπανηρά. ;

Τά διάφορα ήδύποτα (σιρόπια) κατασκευαζόμενα έκ
ζακχάρεως καί τοϋ χυμοϋ διαφόρων όπωρών, ώς βύσσι-
νων, χαμαικεράσων κ. ά. είναι ποτά δροσιστικά- ή με-
τρία χρησις αύτών κατά τό θέρος είναι ωφέλιμος. Δέν
πρέπει όμως νά πίνη τις αυτά μετά πάγου μεμιγμένα
καί μάλιστα έάν εύρίσκηται έν καταστάσει έφιδρώσεως.
Η αυτή δέ προσοχή άπαιτέΐται καί είς τήν χρήσιν
τών παγωτών.

Ό καφές λαμβανόμενος έν μετρία ποσότητι ενεργεί
έπωφελώς έπί τοϋ νευρικού συστήματος, ή κατάχρησις.
όμως αύτοϋ είναι έπιβλαβής, ώς έξερεθίζουσα καθ' 0-
περβολήν τά νεϋρα. "Ινα διατηρή δ καφές τό άρωμα
αύτοϋ πρέπει νά φρύγηται μετά προσοχής, ούτως ώστε,
νά μή ήναι ώμος ή κεκαυμένος, νά άλέθηται δέ κατά.
μικράς ποσότητας καί νά φυλάττηται είς ύάλι"νά'δο-
χεία μακράν παντός όσμηροϋ αντικειμένου. -Ό κάλης



ποιότητος καφές έχει κόκκους μετρίου μεγέθους και χρώ-
ματος ύποπρασίνου* είναι δέ άριστος καφές ό της Μό-
κας και της Κεϋλάνης και κατώτατος ό της Βρασι-
λίας.

Τό τέϊον είναι τά έξηραμμένα φύλλα της τείας, δεν-
δρυλλίου φυομένου έν Κίνα· έκ τούτων δέ τών φύλλων
παρασκευάζεται τό γνωστόν έγ/υμα. Ή μετρία χρησις
τοϋ ποτού τούτου ώφελεί· άλλ' ή κατάχρησις έπιδρόί
έπιβλαβώς επί τοϋ νευρικοϋ συστήματος. Πινόμενον ψυ-
χρόν κατά το θέρος είναι δροσιστικόν· διακρίνονται δέ
δύο είδη τείου, τό πράσινο ν καί τό μέλαν* το τελευ-
ταίον τοϋτο είναι καλλίτερον καί εύωδέστερον. "Ινα δέ
διατηρή τό άρωμα αύτοϋ τό τέϊον, πρέπει νά φυλάττιο-
μεν αύτό μακράν πάσης όσμης έντός μεταλλίν<υν κυ-
τίων καλώς κεκλεισμένων. Ή παρασκευή έγχύματος
τείου άπαιτεί έπίσης ίδιαιτέραν προσοχή ν ό δέ κάλλι-
στος τρόπος είναι ό έΗης : θερμαίνομεν πρώτον τήν τε-
ΐοδόχην, έπειτα ρίπτομεν έντός αύτης τό τε'ϊον (1 μι-
κρόν κοχλιάριον διά έν καί ήμισυ κύπε/λον) καί αμέσως
χύνομεν έπ αύτοϋ τό ύδωρ κοχλάζον. Είτα καλύπτομεν
τήν τεϊδόχην διά θερμοϋ καλύμματος ή θέτομεν αυτήν
επί τοϋ σαμοβαρίου κατά τό ρωσσικόν σύστημα* μετά
δέκα λεπτά τό τεϊον είναι έτοιμον πρός χρήσιν.

Αγορά και αιατήρηίίις τοοφίηων.

Προς διατήρησιν διαφόρων τροφίμων έπί μίΓκρόν χρό-
νον διάφοροι ύπάρχουσι μέθοδοι* ή καλλιτέρα τούτων
είναι ή έξης : τίθενται τά τρόφιμα είς φιάλας ή μετάλ-
λινα κυτία, βυθίζονται είς άτμόλουτρον (βαιιι—ίΏ&πβ)
καί πωματιζόμενα έρμητικώς, βράζονται ούτω επί τινα
λεπτά* διά τοϋ τρόπου τούτου διατηρούνται πολύν χρόνο ν.
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Οί πράσινοι φασίολοι διατηρούνται και κατά τον έ-
πόαενον τρόπον. Πεοώνται ύζ κλωστήν έν είοει κοαβο-

* 1 ' λ 1

σχοινιού καί βυθίζονται είς βράζον ύδωρ, έν τω δποίω
πρέπει νά μείνωσι 3-4 λεπτά· είτα ξηραίνονται είς
τόπον σκιερόν καί καλώς άεριζόμενον καί μετά τοϋτο
φυλάττονται έντος χάρτινων σακκιδίων. Πριν δέ νά τούς
μεταχειρισθώμεν άφίνομεν αυτούς έπί τίνα λεπτά είς
ψυχρόν ύδωρ καί ούτω άνακτώσι τήν οροσερότητά των.

Τά περσικά μήλα (τομάται) διατηρούνται κατά πολ-
λούς τρόπους. Συνήθως εξάγεται διά συνθλίψεως ό χυ-
μός αύτών, αλατίζεται καί εκτίθεται είς τον ή7αον*
ούτω εξατμίζεται τό περιττόν ύγρόν καί μένει δ ημίρ-
ρευστος -πολτός. Άλλ' ό κάλλιστος τρόπος είναι δ εξής"^
Τίθενται αί τομάται άκέραιαι καί, εί δυνατόν, μετά τοϋ
κάλυκος και μικρόν μέρος τοϋ μίσχου είς δοχείον ύάλι-
νον ή πήλινο ν πλήρες άλμης ή άλμυροϋ ύδατος* έν τή
τελευταία ταύτη περιπτώσει χύνεται είς το δοχείον
καί ολίγον έλαιον, τό όποΓον προφυλάττει άπό τοϋ έξω-
τερικοϋ άέρος. Ούτω οιατηροϋνται έπί πολύ καί δέν ά-
ποβάλλουσι τούς γευστικούς αύτών χυμούς.

Τά ώά διατηρούνται κατά πο7νλούς τρόπους, τών ό-
ποιων εύκολώτεροι είναι οί εξής : α) τοποθετούνται είς
πήλινον δοχείον καί χύνεται έπ' αύτών υδωρ περιέχον
άσβεστον (100 γραμμάρια άσβεστου είς 1 λίτραν ύδα-
τος. β) επιχρίονται μέ διά7^υσιν. άραβικοϋ κόμμεως, το
όποΓον πρόου7νάττει αύτά άπό τής επιδράσεως τοϋ άτ-
μοσφαιρικοΰ αέρος* γ) τοποθετούνται είς κιβώτιον και
μεταξύ αύτών τίθεται στρώμα πιτύρουή κόνεως ξυλαν-
θράκων ούτως, ώστε τά ώά νά μή έγγίζωσιν άλληλα.

Τό κρέας δυνάμεθα νά διατηρήσωμεν έπί τινας ημέ-
ρας καί έν καιρώ θέρους έτι, κατά τον εξής τρόπον. Πε-
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ριτυλίσσομεν αύτο διά λευκού πανιού, επί του "οποίου
χύνομεν σταγόνας τινά; θεικοϋ αιθέρος. Θέτομεν έπειτα
αυτό είς κατάλληλον δοχείον, κλείομεν τούτο έρμητι-
κώς καί τοποθετουμεν είς δροσερόν τόπον. Κατά τήν έ-
■ψτ,σιν ό αίθήρ εξατμίζεται καί ή οσμή αύτοϋ εντελώς
αποβάλλεται.

Ό ζωμός τοϋ κρέατος προφυλάσσεται άπό της τα-
χείας φθοράς κατά τό θέρος, έάν βυθίσωμεν εντός αυτού
άνημμένον άνθρακα.

Οί διάφοροι καρποί διατηρούνται φυλαττόμενοι είς
Έηρόν καί δροσερόν τόπον, άλλά πρέπει νά τοποθετών-
ται ούτως, ώστε νά μή έγγίζωσιν αλλήλους.

Οί οίνοι διατηρούνται είς ύπόγεια δροσερά, είς τά ο-
ποία ή θερμοκρασία δέν μεταβάλλεται.

Το οψοφυλάκιον, όπου τά διάφορα τρόφιμα φυλάττον-
ται πρέπει νά εύρίσκηται είς κατάλληλον θέσιν, τ. έ.
δροσεράν, εύάερον καϊ μακράν της υγρασίας, ίνα μή έ-
πέρ/ηται είς αυτά ή ελαχίστη φθορά. Εννοείται δέ ότι
περί του όψοφυλακίου ίδιαιτέραν φροντίδα όρείλει νά
καταβάλλη ή οικοδέσποινα, έπισκεπτομένη αύτο καθ'
έκάστην κάί προσέχουσα είς τήν καλήν διατήρησιν ε-
κάστου είδους τροφίμου καί είς τήν προφύλαξιν αύτών
άπο τών μυών, οί όποιοι, δυνατόν νά εύρωσιν είσοδον.

Πρός τούτοις Εν τών πολλών καθηκόντων της οίκο-
δεσποίνης είναι ν' άγοράζη ή ίδια αυτοπροσώπως τά
διάφορα ει δη τών τροφίμω ν, ουχί δέ διά τών υπηρετών,
διότι ούτοι ο/1 μόνον δέν προσέχουσιν είς τήν ποιότητα
-τών άγοραζομένων, άλλά καί έξαπατώσι πολλάκις τούς
κυρίους των παρουσιάζοντες τον κατάλογον τών τιμών
έξωγκωμένον χάριν ίδιου-κέρδους, διά τοϋτο δέν πρέπει
νά έμπιστεύηται είς αύτούς ή οικοδέσποινα .το. έργον
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τούτο, έκτος έάν ήναι βεβαία περί τής τιμιότητός των
ή έάν δύναται νά έξελέγχη έκάστην άγοράν.

Μεγάλη προς τούτοις άπαιτεΓται προσοχή είς τό ζύ-
γισμα τών άγοραζομένων ειδών καί τάς νοθεύσεις* όσον
άφορα τό πρώτον δύναται ή οικοδέσποινα νά έξελέγχγ}
τήν άπάτην ζυγίζουσα ή ίδια κατ* οίκον πάντα τά ά-
γοραζόμενα: προς τοΰτο δέ πρέπει νά έχη μικρόν στα-
τήρα καί ζυγόν, τά όποια άλλως τε χρησιμεύουσιν καί
είς τήν μαγειρικήν καί ζαχαροπ7^αστικήν. Ή έξέλεγξις
οαως τών διαοόρων νοθεύσεων είναι δύσκολος* διά τοϋτο

ι ιι

καλόν είναι ν' άγοράζη τις πάντοτε έκ γνωστών καί
ε ύ υ π ο λ ή π τ 03 ν καταστημάτων.

Επίσης πρέπει ν' άγοράζωμεν πάντοτε, εί δυνατόν,
τοις μετρητοίς. Ούτω άγοράζομεν εύΟηνότερα.

Όσον δ' άφορα τήν έκλογήν τών άγοραζομένων ειδών
πρέπει νά προτιμώμεν πάντοτε τά καλής ποιότητος
τρόφιμα έστω καί έπί μεγαλειτέρα δαπάνη. Ή φειδώ
είς το ζήτημα τοϋτο είναι όχι μόνον άσκοπος, άλλά
καί έπιβλαβήί* διότι τά κακής ποιότητος τρόφιμα είναι
μέν εύωνότερα, καταδεικνύονται όμως έν τή χρήσει δα-
πανηρότερα, πολλά δέ τούτων καί τήν ύγιείαν σπου-
δαίως βλάπτουσιν.

Ή οικογενειακή τράπεζα.—Κανόνες
Συμπεριφοράς κατ' αντιιν.

Ή οικογενειακή τράπεζα είναι τό κοινόν τής οικογε-
νείας έντευκτήριον, είναι ό τόπος όπου συναθροιζόμενα
έρχονται είς στενωτέραν προς άλληλα σχέσιν τά διά-
φορα μέλη τής οικογενείας, άτινα κατά τάς έπιλοίπους-
ώρας τής ήμέρας άποχωρίζονται ώς έπί τό πλείστον
'ένεκα τών διαφόρων έκάστου ασχολιών. Επομένως τά-



ξις καί ευπρέπεια πρέπει νά βασιλεύη είς τήν οίκογε^ει-
ακήν τράπεζαν, παν δέ δυσάρεστον, άπρεπες καί άκο-
σμο ν ν* άποφεύγηται.

Οί κυριώτεροι κανόνες συμπεριφοράς καί ευπρεπείας
κατά τήν τράπεζα ν είναι οί έξής:

α) Αί θέσεις τής τραπέζης ορίζονται άναλόγως τής
ηλικίας καί τής θέσεως έκάστου προσώπου· ούτω αί δύο
τιμητικαί θέσεις αί άπέναντι αλλήλων άνήκουσιν είς
τον οίκοδεσπότην καί τήν οικοδέσποινα ν, μετά ταύτας
δέ τιμητικώτεραι θεωρούνται αί προς τά δεξιά άμφοτέ-
ρων καί είτα αί προς τά άριστερά.

β) Έκαστος τών συνδαιτυμόνων πρέπει νά κάθηται
είς μετρίαν άπό τής τραπέζης άπόστασιν, νά προσέχη
δέ όπως μή δι' άποτόμων κινήσεων ή καθ' οιονδήποτε
άλλον τρόπον ένοχλή τούς εκατέρωθεν αύτου καθήμε-
νους.

γ) Δέν πρέπει νά προξενή τις θόρυοον μασσών ή ρο-
φών διά τούτο τρέπει νά ροφα διά του πλαγίου μέρους
του κο/λιαρίου καί ούχί διά του άκρου.

δ) Μασσών τις οφείλει νά έχη κλειστον τό στόμα,
έπομένως ούτε νά γελα, ούτε νά όμιλή πρέπει προ τής
καταπόσεως. Εννοείται δέ ότι τά είς τό στόμα είσαγό ·
μενα προς μάσσησιν τεμάχια τροφής πρέπει νά ήναι
μικρά, ώστε εύκολώτερον καί καλλίτερον νά μασσώνται.

στ) Δέν" πρέπει νά τρώγη τις πολύ ταχέως, άλλ' ούτε
καί πολύ βραδέως. Μετρία βραδύτης περί τήν μάσσησιν
είναι προτιμητέα καί ύγιεινοτέρα, διότι αί καλώς μασ-
σώμεναι τροφαί πέπτονται εύκολώτερον.

ζ) Δέν πρέπει ν' άναπτύσση τις έντελώς τό χειρό-
μακτρον, ούτε νά τό προσηλόνγ) έπί του στήθους, άλλά
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νά τό άφίνη επί τών γονάτων κατά τό ήμισυ ανεπτυ-
γμένον.

η) Δέν πρέπει νά πτύη τις καθήμενος παρά τήν τρά-
ιϊεζαν, έν γένει δέ ή καλή άγωγή έπιβάλλει ν' άποφεύ-
γωμεν'πάν άτοπον ή άηςές ή όχληρόν είς τούς άλλους
πάντοτε μεν, ίδια δέ όταν εύρισκώμεθα είς τήν τράπεζαν. |
θ) Τά πλείστα είδη τών τροφών καί μάλιστα τό 1
κρέας κόπτονται διά τοϋ μαχαιριού, το όποίον κρατου-
μεν είς τήν δεξιάν χείρα, φέρονται δέ είς τό στόμα διά :
τής περόνης, τήν οποίαν κρατοϋμεν είς τήν άριστεράν.
Τοϋ κανόνος τούτου έΗαιρουνται οί ιχθύς, τά εξ όρύζης
φαγητά, τά πλείστα τών λαχανικών καί έν γένει πάν
ο,τι δέν είναι άνάγκη νά κόπτηται.

ι) Ούδέποτε πρέπει νά έγγίζη τις διά τής χειρός όστά 1
τοϋ κρέατος ή ά/^λην οιανδήποτε τροφήν έκτος μόνου
τοϋ άρτου, όστις κρατείται καί κόπτεται διά τής χει-· !
ρός, ουχί δέ διά μαχαίρας.

ια) Τά ωά τρώγονται τιθέμενα εντός μικρών δοχείων !
δι' αύτά προωρισμένων τή β:ηθεία μικρού κοχλιαρίου. |
Τά δέ κελύφη αύτών πρέπει νά συντρίβωνται εντός |
τής παροψίδος, διότι δυνατόν νά κυλισθώσιν έπί τίνος
τών συνδαιτημόνων.

ιβ) Τάγλυκύσματα κόπτονται διά τής μαχαίρας κα^
τρώγονται ώς το κρέας. Έκ δέ τών όπωρών, όσαι έχου-
σίν άνάγκην καθαρισμού, οίον μήλα, άπια, κλπ. εκτός
τών ροδάκινων καΓ βερυκόκκων, κόπτονται πρώτον-»είς
τέσσαρα, είτα εκαστον τέταρτον έμπηγνύεται είς τήν
περόνην καί καθαρίζεται έπιτηδείως διά τής μαχαίρας.
Τούς δέ πυρήνας τών κερασιών καί άλλων τοιούτου εί-
δους καρπών άποθέτομεν μετά προσοχής είς τό άκρον
τής παροψίδος χωρίς νά τούς έγγίσωμεν διά τής χειρός.



ιγ) Ό τυρός τρώγεται τή βοήθεια μόνης τής μαχαί-
ρας· κόπτεται εις μικρά τεμάχια άνά έν και έκαστον
τούτων τιθέμενον έπιτηδείως έπί μικρού τεμαχίου άρ-
του, τό όποΓον κρατείται είς τήν άριστεράν χεΓρα, φέ-
ρεται μετ' αυτού είς τό στόμα.

Τούς στοιχειώδεις τούτους καί άπαραιτήτους κανό-
νας τής συμπεριφοράς καί εύπρεπείας έννοεΓται ότι πρέ-
πει καί τά παιδία ένωρίτατα' νά διδάσκωνται, ίνα μή
άποβαίνωσιν όχληρά κατά τήν τράπεζα ν. Εννοείται δέ
ότι τά βρέφη καί τά μικράς ήλικίας νήπια τά μή δυ-
νάμενα νά τηρήσωσι κανόνας συμπεριφοράς, δέν πρέπει
νά παρακάθηνται είς τήν κοινήν τράπεζαν, άλλά νά
τρώγοίσιν ίδιτιτέρως όλίγω προ τής ώρας του γεύματος
καί του δείπνου.

Κεφ. Γ". Περί ίαατκίμο^.

Τό ζήτημα του ιματισμού είναι σπουδαιότατον διά
τήν Οίκ. Οίκονομίαν, διότι μεγάλην έχει σημασίαν έν
τω οίκογενειακω προϋπολογισμω. Είς τάς δαπάνας του
ιματισμού ή φρόνιμος οίκοδέσπ®ινα δύναται νά έφαρ-
μόζη τήν αύστηροτέραν φειδώ, άποκλείουσα έντελώς
τήν πολυτέλειαν, άρκουμένη δέ είς φιλόκαλον, άλλ' ά-
πλήν καί άπέριττον ένδυμασίαν, τοσούτφ μάλλον καθ'
όσον έκ τής πολυτελείας περί τον ίματισμόν όχι μόνον
ουδέν άγαθόν προκύπτει, άλλά καί πολλά κακά- διότι
αφ ενός μέν επε ρχεται σπουδαία άφαίμαξις του βαλαν-
τίου, τής οποίας αποτέλεσμα -είναι πολλάκις ή οικονο-
μική τής οικογενείας καταστροφή, άφ' ετέρου δέ τήν Ο-
λική ν ζημίαν παρακολουθεί ή ηθική τής γυναικός κα-
τάπτωσις. Ουδείς βεβαίως έκτιμα καί σέβεται, άλλά



---------------------:------------ · '· - ■ · —

ί , ... - .·-..- · -ν ··::.:..'.>-_ -V

— 46 —

μάλλον περιφρονεί" τήν ύπερβολικώς κεκαλλωπισμένην
και πολυτελώς ένδεδυμένην γυναίκα, ήτις ουδέν άλλσ
αποδεικνύει ούτω ή τήν φυλαρέσκειαν, ματαιοφροσύνην
καί επιπολαιότητα αυτής.

"Ετερον κακόν τάς ματαιόφρονας γυναίκας και τοϋτο
χαρακτηρίζον, είναι ή άγάπη τοϋ συρμοΰ. Νομίζουσιν
αύται ότι είναι άναπόφευκτον νά παρακολουθώσι πιστώς
πάσας τάς μεταβολάς τοϋ συρμού καί αύτάς τάς πα-
ραλογωτέρας καί μάλλον ίδιοτρόπους, ούτω οέ διά τών
παραδόξων καί ένίοτε άσεμνων σχημάτων τοϋ ένδυμα-,
τος, άτινα συμφώνως προς τον έπικρατουντα συρμόν,
πάντοτε έκλέγουσιν, ώς καί διά τών ζωηρών χρωμάτων
οίκτρόν θέαμα πολλάκις παρουσιάζουσιν, διά τής τοιαύ-
της δέ έλαφρότητός των δίδουσιν άφορμήν είς ποικίλας
έναντίον αύτών κακολογίας. Τουναντίον όμως ή σοβαρά,
σεμνή καί ενάρετος γυνή ουδέποτε δεικνύει κλίσιν- προς
τον καλλωπισμόν καί τήν φιλαρέσκειαν* αποφεύγει δέ
τά πολυτελή καί βαρύτιμα ένδύματα ώς καί τά επιδε-
κτικά καί επισύροντα τήν προσοχήν ή διά τον ζωηρόν
χρώματισμόν ή διά τό παράδοξον σχήμα ή διά τήν 6-
περβολικήν κομψότητα. Ενδύεται δέ πάντοτε κοσμίως
καί εύπρεπώς, θεωροϋσα ώς τά πολυτιμότερα τοϋ ιμα-
τισμού της κοσμήματα τήν απλότητα καί τήν καθα-
ριότητα. Βεβαίως ή φιλοκαλία δέν πρέπει ν' άποκλείη-
ται άπό τοϋ ιματισμού, άλλ' αύτη ούσα πολύτιμον προ-
σόν τοϋ άληθώς μεμορφωμένου ανθρώπου, είναι όλως
ανεξάρτητος τής πολυτελείας καί φιλαρεσκείας. «Είναι
βούλου τά περί τήν έσθήτα φιλόκαλος, άλλά μή καλ-
λωπιστής», τό σοφόν τοϋτο τών άρχαίων παράγγελμα
οφείλει νά έχ-/) ύπ' όψει πάσα γυνή έν τω ίματισμω
αύτής.



Κατά ταύτα ή φρόνιμος και σοβαρά γυνή εκλέγει έκ
του συρμού μόνον δ,τι συμβιβάζεται προς τήν σεμνότητα
τήν φιλοκαλίαν καί τήν απλότητα, έτι δέ πρός τήν
κοινωνικήν αυτής θέσιν καί τό χρηματικό ν ποσόν ό-
περ δύναται νά διάθεση· συμβουλεύεται δέ τον συρ-
μον μόνον ίνα ίκανοποιή τάς λογικάς άπαιτήσεις τής
φιλοκαλίας καί ϊνα μή, ώς παράδοξον φαινόμενον, έφελ-
κύη τά βλέμματα φέρουσα άπηρχαιωμένου σχήματος
ιματισμούς.

Αποφεύγει επίσης καί άναξίαν έαυτής θεωρεΓ τήν
χρήσιν τών πολυτελών κοσμημάτων, οίον αδαμάντων
καί άλλων πολυτίμων λίθων, γινώσκουσα ότι ταύτα
πάντα όχι μόνον ουδέν προσθέτουσιν, άλλά καί κακή
σύστασις είναι διά τήν φέρουσα ν, άλλως τε τό ώραιότε-
ρον κόσμημα τής γυναικός δέν άποτελουσιν οί πολύτι-
μοι λίθοι, άλλ' ή σεμνότης, ή άγαθότης καί ή χάρις ή
έκ τούτων μόνον πηγάζουσα. Πρός τούτοις έάν ή γυνή
είναι πεπροικισμένη διά σωματικής καλλονής, έτι ώραι-
οτέρα φαίνεται καί πλείονος έκτιμήσεως άξια, έάν έν-
δύηται απλώς καί άπερίττως, έάν δέ τύχη νά ήναι έκ
φύσεως δυσειδής ουδέν κερδίζει έκ του υπερβολικού καλ-
λωπισμού καί της πολυτελούς άμφιέσεως, άλλά δυσει-
δεστέρα φαίνεται.

Τέλος ώς .γενικον κανόνα τοΰ ιματισμού αυτής ή
γυνή πρέπει νά έχη πάντοτε ύπ' όψει τό παράγγελμα
τού Αποστόλου Παύλου* «Τάς γυναίκας έν κατα-
στολή κοσμίω μετ' αίδούς καί σω'φροσύνης κοσμείν
έαυτάς μή έν πλέγμασιν ή έν χρυσω ή μαργαρίταις ή
ίματισμω πολυτελεί, άλλ' ό πρέπει γυναιξί ν έπαγγελ-
[ λομένοις θεοσέβειαν, δέ έργων άγαθών (Α'. πρός Τιμό-
θεον Β'. 9).
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Ύπό τής καλής αγωγής επιβάλλεται προς τούτοις
και τό νά ένδύηται ή γυνή αναλόγως πάντοτε τής η-
λικίας της. Ουδέν γελοιωδέστερον γυναικός ηλικιωμέ-
νης, ή όποια ζητεί νά νεάζη έν τω ίματισμω αυτής έν-
δυομένη νεανικά ένδύματα μέ ζωηρούς χρωματισμούς .
καί ύπερβολικώς κομψά σχήματα. Ή τοιαύτη γυνή ε-
ξευτελίζεται μεγάλως έν τή ύπολήψει τών άλλων, δει-
κνύουσα κουφότητα καί άτοπον φιλαρέσκειαν.

Επίσης λίαν άτοπον είναι γυνή κατωτέρας κοινωνι-
κής τάξεως νά ένδύηται μετά τής αυτής πολυτελείας
καί κομψότητος, μεΟ' ής καί αί τών άνωτέρων τάξεων,
"Εκαστος οφείλει νά ένδύηται αναλόγως τών προσόδων
καί τής κοινωνικής του θέσεως* ή πτωχή έργάτις, ή
σύζυγος χειρώνακτας, ή γυνή τοϋ λαοϋ δέν έπιτρέπεται
νά φέρΥ] πολυτελείς έκ με τάξης ή βελούδου άμφιέσεις
ούτε πολύτιμα κοσμήματα. Τοϋτο όχι μόνον τήν έσχά-
την άφροσύνην δεικνύει, άλλά καί άσύγγνωστον είναι,
διότι έάν ή πλούσια άριστοκράτις πρέπει Υ-ά άποφεύγ·^
τήν πολυτέλειαν, πολύ περισσότερον οφείλει νά πράττν)
τοϋτο ή γυνή τοϋ λαοϋ, ή οποία, ίνα ένδυθή πολυτε-
λώς δαπανα πολλάκις τό χρήμα, διά τοϋ όποιου θά ή-
γόραζε τον άρτον τής' οικογενείας της. Δυστυχώς όμως
τό άτοπον τοϋτο παρατηρείται συχνότατα παρ' ήμΓν
καί μόνον διά τής καλής άγωγής δύναται νά οιορθωθή. -

Λίαν άνάρμοστον καί άσεβές προς τούτοις είναι νά έν-
δυώμεθα πολυτελώς, όταν μεταβαίνωμεν είς τον ιερόν
ναόν.Έν τω ναω άρμόζει περιβολή σεμνή, απλούστατη,
άνευ περιττών καλλωπισμών, χρώματος δέ σκιερού ή μέ-
λανος. Τοιαύτην περιβολήν φέρει ή εύσεβής γυνή ή συν-
αισθανόμενη τήν ιερότητα τοϋ τόπου, όπου μεταβαίνει
ίνα προσευχηθή καί ούχ^ί ίνα έπιδείξγ) τον πολυτελή
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καλλωπισμόν της. Επίσης ουδέποτε πρέπει νά γίνηται
χρήσις κοσμημάτων καί πολυτίμων λίθων έν τω ναω.

Τέλος ή ευπρέπεια καί κοσμιότης τήν όποίαν όφεί-
λομεν νά έπιζητώμεν πάντοτε έν τή περιβολή ήμών,
απαιτεί νά ένδυώμεθα μέν άπλώς καί άπερίττως, άλλ'
ουχί καί νά φέρωμεν ράκη ή νά μένώμεν ατημέλητοι
είς βαθμόν άκοσμον. Τουιο παρατηρείται συνηθέστατα
παρ' ήμίν. ΓΙολλαί οίκοδέσποιναι όταν μεν έξέρχωνται
'τοϋ οίκου, ενδύονται πολυτιλέστατα καί καλλωπίζονται
ύπερβολικώς' έντός τοϋ οίκου δμως καί μάλιστα κατά
τάς πρωϊνάςαώρας είναι δλως ατημέλητοι καί ρακέν-
δυτοι· πολλάκις· ώς αίτιον δέ τούτου προφασίζονται τήν
είς τά οικιακά έργα ένασχόλησίν των· άλλ' δμως το
άτοπον τοϋτο προέρχεται έκ κακής μόνον συνήθειας ή
δποίά εύκολώτατον είναι νά έκλίπη.Ή αξιοπρεπής καί
κοσμία γυνή, άμα έγειρομένη άπό πρωίας φροντίζει,
πριν ή έξέλθη τοϋ κοιτώνός της, νά κτενίση εύπρεπώς
τήν κόμην της, νά πλυθή καί νά ένδυθή άπλουστάτην
μέν άλλά καθαράν καί εύπρεπή. πρωϊνήν περιβολήν.
Τοϋτο δέ δύναται νά πράττη έντός ολίγων μόνον λεπτών
καί άμέσως ν' άσχολήται είς τά πρωινά της έργα.

Α'. ΑΣΠΡΟΡΡΟΥΧΑ

Υφάσματα, έκ τών όποιων τά άσπρόρρουχα κατα-
σκευάζονται είναι τά διάφορα είδη τών λευκών πανίων
λινών καί βαμβακίνων, ήτοι δίμητα, μανδαπολάναι,
περκάλια, βατίσται κλπ.Τά λινά 3ίναι στερεώτερα τών
βαμβακερών καί περισσότερον εκτιμώνται, άλλ' επειδή
είναι ψυχρά εις τήν μετά τοϋ σώματος έπαφήν, βλά-
- πτουσιν είς τινας περιστάσεις καί μάλιστα κατά τον
χειμώνα είναι όλως άκατάλληλα. Τά κυριώτερα είδη

4
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τών ραφών τά έν χρήσει είς τήν κατασκευήν λευχειμά-
των είναι: ή έμπροσθορραφή (πατητή), ή όπισθορραφή
(γαζί), ή τρυπητή ραφή (τρυπητό γαζί), τό ■ στρίφωμα,
ή συνεπιρραφή κτλ. Είς τά διάφορα είδη τών £αφών εγ-
καίρως πρέπει νά εξασκείται ή γυνή ίνα δύναται νά
κατασκευάζη ή ιδία τά λευχείματα τής οικογενείας
•της. Πρέπει δέ νά κατασκευάζωνται ταύτα άπλα καί
άνευ περιττών ποικι7^μάτων καί δαπανηρών τριχάπτων,
άλλά μετά πολλής φιλοκαλίας καί έπιτηδειότητος περί
τήν ραπτικήν, ιδίως δέ νά έπιζητηται είς αυτά ή στε-
ρεότης.

Τά έφθαρμένα άσπρόρρουχ α πρέπει μετά πολλής προ-
σοχής νά έπιδιορθώνται μετά τήν πλύσιν καί προ τής
σιδηρώσεως· διά τής έπιδιορθώσεως δέ ταύτης, ή όποία
άποτελεί μίαν τών κυριωτέρων τής οίκοδεσποίνης άσχο-
λιών, προλαμβάνεται* ή ταχεία τών λευχειμάτων φθορά
καί κατορθουται ή διατήρησις αύτών επί πολύν χρόνον.
Τά πολύ έφθαρμένα άσπρόρρουχα, τά όποία δέν είναι
πλέον επιδεικτικά διορθώσεως, δέν άπορρίπτει ώς άχρη-
στα ή καλή οικοδέσποινα άλλά καί ταύτα χρησιμο-
ποιεί είς διαφόρους χρήσεις· ούτω π. χ. έκ τών παλαιών
λινών δυνάμεθα νά κατασκευάσωμεν μοτόν πρός θερα-
πείαν διαφόρων πληγών· εκ τών βαμβακίνων λαμβάνο-
μεν τεμάχια -κατάλληλα δι'επιδέσμους πληγών, δΓ έ-
πίθεσιν καταπλασμάτων, συναπισμών καί άλλας τοιαύ-
τας χρήσεις· όσα δέ δέν είναι δυνατόν νά χρησιμοποιη-
θώσιν ούτω μεταχειριζόμεθα ώς μάκτρα πρός άφαίρεσιν
τής κόνεως, καθαρισμόν τών ύέλων, τών κατόπτρων,
τών ύελίνων σωλήνων τών λυχνιών κτλ. Επίσης πρέ-
πει νά φυλάττωμεν τά τεμάχια τών παλαιών φλανελ-
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λών ώς χρήσιμα καί ταύτα είς τήν έπίθεσιν καταπλα-
σμάτων, είς έντρίψεις κτλ.

Αι' επιτραπέζιους όθόνας (τραπεζομάνδηλα) καί χει-
ρόμακτρα καταλληλότερα υφάσματα είναι τά χονδρά
λινά καί μάλιστα τά κλαδωτά (άα,ιτιαδδΘδ)· άλλά δυνα-
ταί τις νά μεταχειρισθή είς τήν καθημερινήν χρήσιν καί
| τά χονδρά βαμβάκια, δίμητα ή άλλα, τά δποΓα είναι
Γ καί ευΟηνότερα τών λινών διά δε τά μάκτρα του μα-
| γειρείου καταλληλότερα είναι τά καννάβινα. Διά τάς
{ σινδόνας καί τά προσκεφάλαια δυνάμεθα νά μεταχειρι-
[ σθώμεν υφάσματα λινά ή καί βαμβ,άκινα' διά τάς σιν-
οόνας όμως πρέπει να προτιμώνται τά χονδρότερα καί
εί δυνατόν, ίκαν,ώς πλατέα", ώστε νά κατασκευάζηται ή
I σινδόνη άνευ ραφής.

" [ . Τά προσόψια άγοράζονται στνήθως κατά δωδεκάδας,
; Γ ύ-πάρχουσι δέ διαφόρων ποιοτήτων τά μαλακά και πολύ

I χνοώδη είναι τά καλλίτερα, διότι δεν έρεθίζουσι τό δέρ-

II μα έπιτριβόμενα έπ' αύτών.

! Προς διατήρησιν τών άσπρορούχων άνάγκη, ώς έλέ-
. ! γβτ] ήδη, πολλήν προσοχήν νά καταβάλλ*] ή οίκοδέ-
I Κ σπρινα είς τήν πλύσιν αυτών, διότι πολλάκις δ τρόπος,
I | καθ' όν ή εργασία αύτη διεξάγεται καί αί διάφοροι ύλαι,
\ ι! αί έν χρήσει προς καθαρισμόν, φθείρουσι προώρως καί'είς
I ράκη ενίοτε μεταβάλλουσι -τά ένδύματα. Διά τον λόγον
: τούτον δέν πρέπει τά άσπρόρρουχα νά δίδωνται προς πλύ-
! σιν εκτός τής οικίας, άλλά νά πλύνωνται κατ'οίκον υπό
•Κ Κ τήν αύστηράν -τής .οίκοδεσποίνης έπίβλεψιν.Άλλ' εκτός
ί | τούτου καί δι' άλλους ισχυρούς λόγους καταδικάζεται
Κ Ί ή έκτος τής οικίας πλύσις,άφ' ένός μέν Οιότι είναι πλέον
δαπανηρά, άφ' έτέρου δέ διότι τά ένδύματα τά πλυνόμενα
| Γ μετά διαφόρων άλλων άγνώστου προελεύσεως είς κοινά



πλυντήρια δύνανται νά χρησιμεύσωσι πολλάκις, καί μά-
λιστα έν καιρώ έπιδημιών, ώς μέσον μεταδόσεως δια-
φόρων μολυσματικών νόσων. Δι'ολα ταύτα καλόν είναι
ν' άποφεύγωμεν τό είδος τούτο τής πλύσεως, έκτος έάν
περιπτώσεις έξαιρετικαί άναγκάζωσιν ήμάς εις τούτο.

Προ τής πλύσεως ή οικοδέσποινα χωρίζει τά ενδύ-
ματα κατ' είδη, άπαριθμει αυτά καί καταγράφει μετά
πολλής άκριβείας.Ή άπαρίθμησις καί καταγραφή αύτη
πάντοτε μεν πρέπει νά γίνηται, ιδίως όμως είναι άπα-
ραίτητος όταν τά -ενδύματα δίδωνται πρός πλϋσιν εκτός
του οίκου· ούτω δύναται νά έξελέγχηται άκριβώς πάσα
απώλεια, ή όποία δυνατόν νά.συμβή. Διά τον αύτο ν λό-
γον άναγκαΐον είνε πάντα τά είδη τών λευχειμάτων να
φέρωσιν πεποικιλμένα ή δι' άνεξιτήλου μελάνης γε-
γραμμένα τά άρκτικά γράμματα τοΰ οικογενειακού ο-
νόματος καί αύξοντα άριθμόν δηλούντα τήν ποσότητα
αυτών.

Μέθοδοι δέ πρός διεξαγωγή ν τής πλύσεως ύπάρχουσι
διάφοροι· τούτων ή συνηθεστέρα παρ' ήμίν είναι ή λεσ-
σίβα (μπογάδά). Κατά ταύτην βυθίζονται πρώτον .τά
λευχείματα είς ύδωρ μετρίας θερμοκρασίας καί σαπω-
νίζονται· Ούτω πρέπει νά μείνωσι τουλάχιστον επί δύο
ή τρεις ώοας· πολλαί όμως οίκοδέσποιναι τήν προκα-
ταρκτικήν ταύτην έργασίαν τής πλύσεως έκτελούσι τήν
παραμονήν τής διά τήν πλύσιν ώρισμένης ημέρας* ούτω
δέ μένοντα επί πολλάς ώρας τά ενδύματα εντός χλια-
ρού ύδατος, άποβάλλουσι' κατά τό|πλεΐστον τήν άκα-..
θαρσίαν των. Μετά τούτο πλύνονται σαπωνιζόμενα και
τριβόμενα εντός ύδατος ίκανώς θερμού δις, τρις ή καί
τετράκις άνάλόγως τοΰ βαθμού τής καθαριότητος αύ-
τών. Είτα επιστρώνονται εντός μεγάλου κοφίνου ή ξυ-
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λίνης θήκης-έχούσης είς το κάτω μέρος όπήν, έπίτηδες
διά τήν χρήσιν ταύτην κατασκευασμένης* ή δέ έν αύτω
τοποθέτησις τών ένδυμάτων, ή κυρίως καλουμένη λεσ-
. σίβα, γίνεται ώς έξης. Πρώτον ή εσωτερική έπιφάνεια
τοϋ κοφίνου ή τής θήκης έπιστρώνεται διά μεγάλων
καί χονδρών πανιών κανναβίνων· έπειτα τοποθετούνται
κάτω μεν τά μάλλον άκάθαρτα τών λευχειμάτων, τε-
λευταία δε πρός τά άνω τά καθαρώτερα· μετά τούτο
καλύπτονται άνωθεν οια π ολλών χονδρών πανίων καί
έπ'αύτών ρίπτεται όλίγη στάκτη ή κουσταλλική σόδα
καί τινα φύλλα δάφνης πρός άρωματισμόν. Μετά τήν
έργασίαν ταύτην άρχεται ή έπίχυσις θερμού ύδατος έπί
τών ούτω έστρωμένων ένδυμάτων καλόν δέ είναι νά έ-
πιχύνηται τό ύδωρ κατ' άρχάς μετρίως θερμόν είτα
βαθμηδόν θερμότερον καί τέλος νά έπίχυνηται κοχλά-
ζον. Ή έπίχυσις αυτη τοϋ ύδατος γίνεται κατά μικρά
διαλείμματα, οϋτω δέ ή κρυσταλλική σόδα ή ή στάκτη
διαλυομένη καθαρίζει έντελώς καί λευκαίνει τά ενδύ-
ματα, διά τών δποίών βαθμηδόν διέρχεται* τέλος τό ύ-
δωρ έκρέει ,έκ τοϋ κάτω μέρους τοϋ κοφίνου' Τήν έπομέ-
νην ήμέραν άνοίγεται ό κόφινος καί εξάγονται τά λευ-
χείματα, τά όποια άποπλύνονται είς ψυχρόν ύδωρ πε-
ριέχον έλαφράν διάλυσιν ίνδικοϋ καί ούτω χρωματίζον-
ται ύποκύάνα.'

Πλήν τής μεθόδου ταύτης ή όποία είναι ίκανώς κο-
πιώδης, άξιοσύστατος είναι καί ή δι ατμοϋ πλυσις·αυτη
γίνεται διά_μηχανής, έν τή όποία τά ένδύματα καθαρί-
ζονται διά τής επιδράσεως τοϋ άτμοϋ άνευ πολλοϋ κό-
που καί μεγάλης δαπάνης σάπωνος. Πρέπει όμως νά
προσέχωμεν πολύ είς τήν έκλογήν τοϋ είδους τής μη-



χανής, διότι πολλάί μήχαναί φθείρουσι *ΐά ενδύματα
καί προώρως καταστρέφουσιν αύτά.-

Κστά τήν πλύσιν ή οικοδέσποινα πρέπει νά φροντίζ-η
όπως δι' όλιγωτέρας οσω τό δυνατόν δαπάνης σάπωνος
καί καυσίμου ύλης έπιτυγχάνηται ό τέλειος καθαρισμός
τών ενδυμάτων. Καί τον μέν σάπωνα πρέπει ν' άγορά-
ζωμεν κατά μεγάλας ποσότητας, ίνα ξηράίνηταΓ ούτω
άποβαίνει οικονομικότερος, διότι όλιγώτερον φθείρεται,
τό δέ ύδωρ, τό όποΓον μεταχειριζόμεθα προς πλύσιν πρέ-
πει νά ήναι γλυκύ.

Τά ακάθαρτα ένδύματα δεν πρέπει νά ρίπτωνται α-
τάκτως εις μέρη μή άεριζόμενα, άλλά ν'αναρτώνται είς
σχοινιά έν τόπω καλώς άεοιζομένω* έάν δέ δ.χώροςντής
οικίας τό έπιτρέπ*), καλό/ είναι νά ύπάρχν) ^τέρός τούτο
ίόιαίτερον δωμάτιον, όπου νά γίνηται καί ή σιδήρωσις.

Κατά τόν ποοεκτεθέντα τοόπον πλύνονται όλα τά έ-
' Λ 1

σωτερικά ένδύματα, πλήν τών φλανελλών καί τών χρω-
ματιστών, τά οποία δέν υποβάλλονται είς λεσσίβαν,
άλλά πλύνονται ιδιαιτέρως. Τά δέ πολύ λεπτά, τά δ-
ποΓα τριβόμενα καταστρέφονται, προτιμότερον είναι νά
πλύνωνται κατά τον εξής τρόπον. Είς 50 λίτρας θερμο-
τάτου ύδατος διαλύομεν δύο χιλιόγραμμα σάπωνος·
προσθέτομεν είς τό μίγμα 6 κοχλιάρια αλκαλικής σό-
δας και 2 κοχλιάρια τερεβινθένης. Άναμιγνύομεν κα-
λώς όλα ταύτα-καί βυθίζομεν έντός του μίγματος τά
προς πλύσιν άσπρόρρουχα- ούτω άφίνομεν αύτά χωρίς νά
τά ταράξωμεν έπί πέντε ώρας, άφου κλείσωμεν έρμη-
τικώς τό περιέχον αύτά δοχείον. Μετά τούτο τρίβομεν
έλαφρώς καί έξάγομεν έκ τοϋ υγρού τά άσπρόρρουχά τε-
λευταίο ν δέ άποπλυνομεν αύτά έντός ύδατος πολύ θερ-
μού. Διά τοϋ τρόπου τούτου άποκτώσι χιονώδη λευκό-



, τητα καί ουδόλως φθείρονται· απαιτείται όμως μεγάλη
προσοχή είς τήν δόσιν τών προστιθεμένων καυστικών
ουσιών καί τήν άνάμιξιν του ύγροΰ. Άντί αλκαλικής
σόδας καί τερεβινθίνης μεταχειρίζονται τίνες γεώμηλα,
βράζονται ταΰτα μέχρις ού διαλυθώσι έν τω ϋδατι
καί τρίβονται δΓ αυτών τά άσπρόρρουχα,τά όποία ούτω
καθαρίζονται έντελώς καί λευκαίνονται* ό τρόπος ούτος
είναι προτιμότερος του πρώτου.

Οί προεκτεθέντες- τρόποι είναι καταλληλότατοι καί
διά τά άσπρόρρουχα, τά όποία είναι ύφασομίνα μετά
χρωματιστών νημάτων καί ιδίως έρυΟροΰ ή σεσημα-
σμένα (μαρκωμένα) διά τοιούτων, ώς τραπεζομάνδηλα,
χειρόμακτρα, προσόψια κτλ. δυνάμεθα επίσης νά μετα-
χειρισθώμεν δι' αυτά άντί γεωμήλων όλίγην κόνιν βό-
ρακος (?χοΪγ1θ βοπηυθ) μεθ' ύδχτος χλιαρού. Έ αύτη
διάλυσις βόρακος καθαρίζει άριστα καί τά έκ λεπτής
αουσελίνης ενδύματα ή εξαρτήματα του ιματισμού,είς
περιτραχήλια καί τά τοιαύτα- άφ:νομεν αυτά επί ημί-
σειας ώρα ν εντός χλιαρού ύδατος περιέχοντος βόρακα
κατά τήν έξης δόσιν: 1 μέγα κοχλιάριον βόρακος καί
4 λίτρας ύδατος· έπειτα τρίβομεν έλαφρώς έντός χλια-
ρά·: σαπωναδος καί έξάγομεν " πιέζουσαι τά πλυνόμενα
διά τών χειρών, χωρίς νά περιστρέφωμεν αυτά;

Τά διαφόρων χρωμάτων μανδήλια, κεντήματα ή
άλλα έξαρτήματα τοΰ ιματισμού καθαρίζονται χωρίς ν'
αποχρωματίζονται, έάν άφήσωμεναύτά έπί δέκα λεπτά
έντός κάδου ύδατος χλιαροΰ περιέχοντος 1 μικρόν κο-
χλιάριον τερεβινθίνης, καί έπειτα άποπλύνομεν τρίβου-
σαι έλαφρως είς χλιαράν σαπωνάδα.

Τά μάλλινα ενδύματα, ώςφανέλλαι καί τά τοιαύτα,
καθαρίζονται πλυνόμενα ώς έςής. Διαλύομεν 30 γραμ^



μάρια ανθρακικής σόδας έντός κάδου ύδατος, βυθίζομεν.
είς τήν διάλυσιν ταύτην τά προς πλύσιν ένδύματα καί
άφίνομεν έπί ώρας, θερμαίνομεν ακολούθως τό ύ-
δωρ μετά τών ενδυμάτων καί έπειτα πλύνομεν αυτά*
δέν πρέπει όμως νά τρίβωνται καί περιττρέφωνται αί φλα-
νέλλαι άλλά μόνον νά πιέζωνται καί έκτείνωνται διά τών
χειρών καθ' ολας τάς διευθύνσεις, μετά τοϋτο βυθίζο-
μεν αύτάς είς έτερον κάδον χλιαρού ύδατος περιέχοντος
1 κοχλιάριον άλεύρου καί είτα άποπλύνομεν.

Αντί τούτου μεταχειρίζονται τίνες ύδωρ είς τό όποιον
έβράσθησαν φασίολοι, τό έν αύτω περιεχόμενον άμυλον
καθαρίζει επίσης τάς φλανέλλας.

"Αλλο; τρόπος πλύσεως αύτών είναι οί εξής* βυθίζο-
μεν τάς φλα·,έλλας είς μετρίως θερμήν σαπωνάδα, πλύ-
νομεν αύτάς πιέζουσαι έλαφρώς μεταξύ τών χειρών, είτα
έξάγομεν τοϋ ύδατος χωρίς νά τάς περιστρέφουμε ν καί
τυλίσσομεν είς καθαρόν πανίον τό όποΓον άπορροφα τό
ύδωρ· άιχέσως δέ μετά τοϋτο άπλόνομεν αύτάς προς ξή-
ρανσιν.

."Αλλος τρόπος κατάλληλος δι' όλα τά είδη τών έκ
μαλλίου πεπ?^εγμένων ένδυμάτων, είναι ό έξής. Βυθίζο-
μεν αύτά είς κάδον χλιαρού ύδατος περιέχοντα έν μι-
κρόν κοχλιάριον άλκαλικής σόδας, άφίνομεν έπί τινα λε-
π/νά καί έπειτα πλύνομεν κατά τάς άνωτέρω δοθείσας
οδηγίας. Τά ούτω πλυνόμενα ένδύματα καθίστανται
λευκότατα καί πολύ μαλακά.

Ή ξήρανσις τών πλυθέντων πρέπει νά γίνηται πάν-
τοτε είς τό ύπαιθρον· έκεΓ γίνεται τέλειος ό καθαρισμός
καί ή άπολύμανσις αύτών, διότι εκτιθέμενα είς τον άέρα
καί τον ήλιον, τά δποΓα αμφότερα τόσον εύεργετικώς έ-
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πιδρώσιν επί της ύγιείας, καθαρίζονται άπό των μια-
σμάτων.

Μετά τήν ξήρανσιν γίνεται ή έπιδιόρθωσις τών πλυ-
θέντων. Ή οικοδέσποινα επιθεωρεί αυτά καί χωρίζει τά
έχοντα ανάγκην έπιδιορθώσεως ενδύματα.

Μετά την έπιδιόρθωσιν γίνεται ή σιδήρωσις τών λευ-
χειμάτων. Καί τά μέν μή έχοντα άνάγκην σιδηρώσεως,
ώς τά προσόψια, αί φλανέλαι, αί περικνιμίδες κλπ. δι-
πλοΰνται κανονικώς καί τοποθετούνται έν τή ίματιο-
θήκη λαμβανομένης τής φροντίδος κατά * τήν δίπλωσιν
όπως ή σεσημασμένη πλευρά ή γωνία αύτών μένη έκ-
τεθειμένη* το αύτο δε πράττομεν καί κατά τήν δίπλω-
σιν όλων έν γένει τών άσπρορρούχων.

Το δέ πρός σιδήρωσιν προοριζόμενα καλόν είναι νά
^ωρίζωνται καί ταΟτα κατ.' είδη καί κατά τάξεις, πχ.
ιδιαιτέρως σιδηρρνονται τά γυναικεία ύποκάμισα, ιδιαι-
τέρως τά άνδρικά, τά προσκεφάλαια, τά ρινόμακτρα αί
επιτραπέζιοι όθόναι μετά τών χειρομάκτρων καί ούτω
καθ' έξης. Ιδιαιτέρως επίσης τίθενται αί σινδοναι αί ό-
ποίαι σιδηρόνονται όιά μηχανής έν είδη πιεστηρίου, διά
ταύτας όμως δέν είναι άπαραίτητος ή σιδήρωσις· άρκεί
νά διπ7νόνωνται κα7^ώς. Είς τήν σιδήρωσιν άπαιτεΐται
προσοχή ϊνα μή καίωνται τά ένδύματα, άλλά νά όμα-
λίζωνται χωρίς νά σχηματίζωσι πτυχάς καί διπλόνων-
ται κανονικώς καί έπιτηΟείως· όφείλομεν προς τούτοις
νά προσέ/ωμεν όπως μη δαπανάται ασκόπως πο λλή
χαύσιμος ύλη. "Ινα σιδηρόνωνται καλώς- τά ένδύματα
πρέπει νά είναι ολίγον ύγρά, διά τοΰτο τά πολύ ξηρά
βρέχ<: μεν ολίγον προ τής σιδηρώσεως ραντίζουσαι μέύδωρ.

Τά διάφορα κεντήματα καί τρίχαπτα σιδηροΰνται
πάντοτε επί τοΰ άντιστρόφου μέρους (άνάποδη).
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Δυσκολωτέρα τής άπλής σιδηρώσεως είναι ή άμύλω-
σις (κολλάρισμα), ή όποια άπαιτεΓ πολύ περισσοτέραν
άσκησιν καί επιδεξιότητα. Κατά τήν άμύλωσιν φροντί-
ζομεν όχι μόνον νά όμαλίζηται τό ένδυμα άνευ τής έ- ί
λαχίστης πτυχής άλλά καί νά στιλβώνηται καλώς
χωρίς νά καίηται ή ν' άποκτα χροιάν ύποκίτρινον. Τά
δε έχοντα ανάγκην άμυλώσεως λευχείματα είναι τά άν- <
δρικά υποκάμισα, τά περιλαίμια, αί περιχειρίδες, τά γυ-
ναικεία ύποφόρια, τά λευκά παραπετάσματα καί τινα -]
άλλα.

Τρόποι παρασκευής τοϋ αμύλου υπάρχου σι κυρίως
δύο : Διαλύεται τό άμυλον έντός ψυχροϋ ύδατος, τό ό-
ποΓον χύνεται κατά μικράς δόσεις ή τό διαλελυμένον
άμυλον βράζεται έπί τινα λεπτά, καί ούτω Ιχομεν τήν
λεγοαένην βραοτήν χόΐΐ'ΐν. Είς τάς διαλύσεις ταυ- -ί
τας προστίθενται διάφοροι ούσίαι, διά τών όποιων επι-
τυγχάνεται ή στίλβωσις, κυριώτεροι δέ τρόποι παρα- ;
σκευής τοιούτων μιγμάτων αμύλου είναι οί επόμενοι,
α') Είς αίαν λίτοαν διαλελυαένου άαύλου ποοστίθεν-
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ται 15 γραμμάρια στεαρίνης καί βράζεται τό μίγμα έπί :
τρία λεπτά· ούτω επιτυγχάνεται άριστον κολλάρισμα.

β ) Δ'.αλύομεν 30 γραμμάρια άραβικοϋ κόμμεως έκ
ι/4 λίτρας ύδατος· καλύπτομεν τό δοχείον καί άφίνομεν
έπί 10—12 ώρας έκ τής διαλύσεως ταύτης προσθέτο-
μεν έν μικρόν κοχλιάριον ?ίς έκάστην λίτραν κόλλας.

γ ) Διαλύομεν δύο μεγάλα κοχλιάρια αμύλου έντός
ημισείας λίτρας ύδατος καί προσθετομεν έν κοχλιάριον .
βόρακος.

δ ) Έν κοχλιάριον τερεβενθίνης άναμυγνύομεν ' μετά
μιας λίτρας άμύλουκαί διαλύομεν τό όλον έντός ύδατος,
ε.) Είς έν μέγα κύπελλον ύδατος μετρίως θερμού ρί-

- . ι
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πτομεν 32 γραμμάρια κηροϋ (οίρβ νίβι^θ) καί 64 γραμ-
μάρια βόρακος. Είς ταϋτα προσθέτομεν 3 κύπελλα αμύ-
λου, τό όποιον έχομεν τετριμμένον είς λεπτοτάτην κόνιν.
Έν μικρόν κοχλιάριον τής διαλύσεως ταύτης, ή όποία
1 επί πολλούς μήνας δύναται νά διατηρηθή, άναμιγνύομεν
κ μέ -ημίσεια ν λίτρα ν χλιαρού ύδατος.

Τά άνδρικά ύποκάμισα βυθίζομεν πρώτον είς βρα-
, στην κόλλαν καί έπειτα είς ψϋ/ρόν ύδωρ περιέχον τήν
άνω διάλ.υσιν (τροπ. Ε'.) στραγγίζομεν άκολούθως καί
τρίβομεν αύτά έλαφρώς Μετά μίαν ώραν άνοίγομεν.τό
ύποκάμισον καί τρίβομεν τό στήθος διά πανίου βεβρεγ-
μένου είς θερμον ύδωρ. "Επειτα άπλοϋμεν έπ' αύτοϋ
λεπτότατον πανίον καί σιδηρόνομεν μετά τοϋτο άφαι-
ί ρούμεν τό πανίον βρέχομεν ολίγον καί σιδηρόνομεν· είτα
; έπανάλαμβάνομεν τό αυτό κρατοϋσαι ορθόν το σίοηρον
καί τρίβομεν· επανειλημμένως τό ύποκάμισον διά τών
γωνιών τοϋ σιδήρου- δ·.ά τοϋ τρόπου τούτου έπιτυγ/ά-
. νεται ή τελεία στίλβωσις· τοϋ ύποκαμίσου.

Τά λεπτά ένδύματα, τά επί μουσέλίνης κεντήματα,.
^ τά παραπετάσματα καί τά τοιαύτα βυθίζονται είς βρα-
; στην κόλλαν έπειτα άπλόνομεν αυτά διά νά ξηρανθώ·
σι ολίγον καί μετά. τοϋτο τά σιδηρόνομεν.

Ή σιδήρωσις γίνεται έπί τραπέζης τετραγώνου ή επί
άπλής σανίδος, ή όποία είναι ιδιαιτέρως άναγκαία διά
τά γυναικεία ύποφόρια. Ή σανΐς καί ή τράπεζα αύτη
πρέπει νά ήναι έπεστρωμέναι διά φλανέλλας διπλής ή
1 τριπλής, επί ταύτης δε νά έπιστρώνηται καθαρόν λευ~
χόν πανίον. Είς τάς τέσσαρας πλευράς τοϋ πανίου τού-
του ράπτόμε'ν ταινίας κατά μικράς άποστάσεις, ταύ-
τας δέ δένομεν κάτωθεν τής τραπέζης ή τής σανίδος
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και έφαρμόζομεν ούτω στερεώς τό λευκαν έπίστρωμα. |
Μετά δέ τήν σιδήρωσιν περικαλύπτομεν πάντα ταύτα ]
δι'έτέρου πα χέος περικαλύμματο;:, ε να ουτω διατηρή- ]
τα ι καθαρόν τό λευκόν πανίον.

Τά σιδηρά πρέπει έπίσης νά διατηρώνται καθαρά·
άλλως ρυπαίνονται τά σιδηρούμενα ένδύματα. Προς |
τούτο πρέπει νά φυλάττωνται μακράν τής υγρασίας |
ϊνα μή σκωριώσι* ίνα δέ καθιστώμεν αύτά στιλπνά \
και λεία, πριν νά σιδηρώσωμεν, τά τρίβομεν θερμά μέ !
κηρόν μελίσσης τετυλιγμένον είς λεπτόν πανίον, έπειτα ;
δέ σπογγίζοαεν αύτό διά ξηρού πανιού, τό όποΓον έπι- |
πάσσομεν δι' άλατος. "Οταν σιδηρώνωμεν άποθέτομεν
τό σίδηρον έπϊ μικράς έσχάρας, οσάκις δέ λαμβάνομεν ΐ
αύτό είς χεΓρας τό σπογγίζομεν έκάστοτε τρίβουσαι έπι :
πανιού πριν ή φέρωμεν αύτό έπί τοΰ ένδύματος.

Έάν ό χώρος τής οικίας τό έπιτρέπΥ), καλόν είναι νά ]
-γίνηται ή σιδήρωσις έν ίδιαιτέρω δωματίω προς τούτο )
■ώρισμένω. Είς το αύτό δωμάτιον δυνάμεθα νά έχωμεν |
ίδιαίτερον έρμάριον χρησιμεύον προς ταξιθέτησαν τών !
κοινής χρήσεο^ς άσπρορρούχων, τοιαύτα δέ είναι τά τρα-
πεζομάνδηλα χειρόμακτρα κτλ. τά δέ ιδιαιτέρως είς 1-
καστον μέλος τής οικογενείας άνήκοντα ταξιθετούνται I
κατά δωδεκάδας είς τήν ίδιαιτέραν εκάστου ίματιοθή- ;
κην. Κατά τήν ταξιθέτησιν ταύτην τών άσπρορρούχων I
πρέπει νά προσέχωμεν όπως τά τελευταίως πλυθέντα
τοποθετώμεν πάντοτε κατωτέρω, τά δέ άλλα, τά όποΓα
προηγουμένως έπλύθησαν, θέτωμεν άνω πρόχειρα προς
7ρήσιν· ούτω όλ,α τίθενται άλληλοδιαδόχως είς χρήσιν ;
καί δέν φθείρονται φερόμενα έπανειλημμένως τά αύτά.
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Κηλίδες τών αΣποορρού^ων.

Αί διάφοροι έπί τών άσπρορρούχων κηλίδες αί προ-
σερχόμενα^ εξ ύγρασίας, σκωρίας ή άλλων αιτιών καθα-
ΐ ρίζονται διά διαφόρων μεθόδων, τών όποιων κυριώτεραι
[ είναι αί έκτιθέμεναι κατωτέρω. Εννοείται δέ ότι ό κα-
ί θαρισμός ούτος γίνεται πάντοτε προ τής πλύσεως τών
ενδυμάτων.

ΚηηΜδες νγρασίας. Αύται, καθαρίζονται κατά τούς
έξης δύο τρόπους· α') βυθίζομεν τό κηλιδωμένον μέρος
έντός γάλακτος, άφίνομεν έπί τινα λεπτά καί έπειτα
έκθέτομεν είς τον ήλιον β') βρέχομεν τήν κηλίδα μέ ό-
: πόν λεμόνιον ή έπιπάσσομεν αύτήν δι' άλαλος καί έκ-
I θέτομεν είς τον ήλιον ώς κατά τον α' τρόπον.
Γ ΚηΜδες σκωρίας. Καθαρίζονται ώς εξής· βρέχομεν
| μέ υδωρ τήν κηλίδα έπειτα καλύπτομεν αύτήν δι' ό-
: ξαλικού όξέος (δθΐ <1' Οδβΐΐΐθ) τετριμμένου είς κόνιν
καί άφίνομεν ολίγα λεπτά έκτεθειμένην είς τον ήλιον.
| Μετά τούτο πλύνομεν τον καθαρισθεν έπανειλημμένως
δι' άφθονου ύδατος. Ευκολώτερος τού τρόπου τούτου εί-
;; ναι ό -έπόμενος. Κρατουμεν τό κηλιδωμένον μέρος ϊτζί
ΓΤΓίνα λεπτά άνωθεν τοϋ άτμοϋ βράζοντας ύδατος, έπειτα
βρέχομεν αύτό μέ .όπόν λεμονιού καί έπιπάσσομεν δι'ά-
λατος. Ύιτάρχουσι καί άλλοι τρόποι καθαρισμού τών
κηλίδων τούτων διά διαφόρων οξέων, άλλ'έπειδή ταύτα
είναι δραστικά δηλητήρια προτιμητέοι είναι οί άνω έκ-
τεθέντες τρόποι· άλλά καί είς τήν χρήσιν τοϋ όξάλι-
κου οξέος άπαιτείται ^προσοχή, διότι καί τοϋτο είναι
δηλητηριώδες.

Κτ\Χΐδες μεΧαΥΎ\ς. Βρέχομεν τήν κηλίδα διά χυμού
όμφάκών σταφυλών (άγουρίδας) καί τρίβομεν αύτήν κα^·



λώς. Έν ελλείψει τούτων μεταχειριζόμεθα φύλλα τινα ;
όξαλίδος, τά όποια τρίβομεν επί τού κηλιδωμένου μέ- .]
ρους.Έάν δέ δέν έχωμεν πρόχειρον καί τό φυτόν τοϋτο, I
δυνάμεθα νά τό άντικαταστήσωμεν δια τοϋ χυμού ώ- |
ρίμων τοματών, ή κρομμύου, ή όξους, ή λεμονίου, ή πυ-
κνοτάτης διαλύσεως άλατος ή τέλος διά γάλακτος. . Ό !
τελευταίος ούτος τρόπος ιίναι άποτελεσματικώτερος· 1
γίνεται δέ ώς έξης· βυθίζομεν τό κηλιδωθέν έντός γά- |
λακτος καί άφίνομεν αύτο έπί τινα ώραν· έπειτα τρ(- \
βομεν ισχυρώς καί επανειλημμένως τήν κηλίδα διά λε-
πτού πανίου βεβρεγμένου είς γάλα. Έάν αί κηλίδες
τής μελάνης είναι πολύ παλαιαί, καθαρίζονται ώς έξής*
Διά τοϋ κηλιδωμένου μέρους περικαλύπτομεν μικρόν
τεμάχιον οξαλικού οξέος, βυθίζομεν έπειτα τοϋτο εις \
χλιαρόν ύδωρ καί άφίνομεν ούτω μέχρις εντελούς διαλύ-
σεως τοϋ οξέος· ή κηλίς εξαφανίζεται, άλλά πρέπει νά
πλυθή επανειλημμένως τό καθαρισθέν.

ΚηΜόες υπωρών χαι τείον. ΑI έκ τοϋ χυμοϋ ό-
πωρών τείου κηλίδες εξαλείφονται έάν έπιχύσωμεν |
έπ' αύτών ύδωρ βράζον* πρέπει όμως κατά τήν έπίχυ-
σιν τοϋ θερμού ύδατος νά κρατώμεν τεταμένο ν τό κα^
θαριζόμενον ίνα μή έξαπλόνηται ή κηλίς. Πρόςκαθα-
ρισμόν ιών κηλίδων τούτων δυνάμεθα νά μεταχειρίσθώ^
μεν καί διάλυσιν χλωριούχου ποτάσσης (βΒ,ΐΐ ίΐβ ϋ&νβΐ)
κατά τον εξής τρόπον. Βυθίζομεν είς τό ύγρόν, τούτο
τήν κηλίδα, ή όποία μετ' ολίγον εξαφανίζεται* πλύνο-
μεν έπανειλημμένως δΓ άφθονου ύδατος τό καθαρισθέν ·
καί τρίβομεν καλώς τό μέρος, όπερ-έβρέξαμεν διά τής
διαλύσεως.

ΚηΑίδες οϊνον. Αύται καθαρίζονται διά χλωριού-
χου ποτάσσης κατά τον προρρηθέντα τρόπον, έτι δέ καί



— 63 —

κατά τον έπομενον, ό όποιος είναι εύκολώτερος· βυθίζο-
μεν τό κηλιδωθέν εις βράζον γάλα καί άφίνομεν έπί
τινα λεπτά· έπειτα τό άποπλύνομεν.

Έν γένει ολαι άί κηλίδες αί άνθιστάμεναι είς τους
; προεκτεθέντας τρόπους του καθαρισμού έξαλείφονται τε-
λείως έάν τάς τρίψωμεν διά κρόκου ωού.

Τέλος τά άσπρόρρουχα, τά όποΓα συμβαίνει νά κιτρι-
νισθωσιν ένεκα τής μακροχρονίου διαμονής αυτών έντός
; ίματιοθηκών, λευκαίνονται κατά τον άκόλουθον τρό-
πον. Είς 4 λίτρας γάλακτος θερμού κόπτομεν είς τεμά-
χια 1 λίτραν λευκού σάπωνος καί άφίνομεν αυτά έπί
τού πύρος. Μετά τήν έντελή διάλυσιν του σάπωνος βυ-
θίζομεν τά άσπρόρρουχ_α καί άφίνομεν νά βράζωνται
μετά του ύγροΰ έπί ήμίσειαν ώραν. Έτοιμάζομεν είς έ-
τερον δοχείο ν θερμον ύδωρ καί διαλύομεν έν αύτφ ίκα-
>νήν δόσιν σάπωνος, είς τούτο δέ βυθίζομεν τά άσπρόρ-
ρουχα όταν τά έξάγωμεν έκ του γάλακτος. "Επειτα
πλυνομεν αυτά δις ή τρις μέ ψυχρόν ύδωρ καί χρώμα-
τίζοαεν ύποκύανα δι' ινδικού.

Β. ΕΞβΤΕΡΙΚΑ ΕΝΑ ΥΜ ΑΤΑ

|:'· Τά εξωτερικά ένδύματα έν γένει διαιρούνται είς χει-
ίμερινά καί θερινά. Καί διά μεν τά πρώτα κατάλληλα
υφάσματα είναι όλα τά μάλλινα (έριούχα, κασμήρια,
λαχώρια, σαγ^άκια κλπ.) διότι ταύτα διατηρούσι τήν
εις τό σώμα άναγκαίαν θερμοκρασίαν μή έπιτρέποντα
είς αυτήν νά διαφεύγη· διά δέ τά θερινά κατάλληλα
ύφάσματα είναι τά λινά ώς λίαν δροσερά καί τά βαμ-
€άχινα (βατίστας τσίτια, μουσελίναι καί διάφορα άλ-
-λα). Έκτος τούτων είναι έν χρήσει διά τε τό θέρος καί
τον χειμώνα καί τά διάφορα μετάξινα (κρέπια, φουλάρα
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σατέν, κλπ.) καί τά' μεταξόπτιλα (βελούδα)· τούτων δ- !
μως τών υφασμάτων, ώς λίαν πολυτελών πρέπει να
γίνηται σπανιωτάτη χρήσις, εις δέ τάς νεάνιδας καί
μά) ιστα τάς μικράς ηλικίας ή χρήσίς των είναι όλως ά-
νάρμοστος. Κατασκευάζονται πρδς τούτοις διάφορα υ-
φάσματα καί έκ δύο ύλών άναμεμιγμένων ώς τά έρι-
οβάμβακα, έριομέταξα, λινομέταξα κλπ. Έξ όλων τού-
των δυνάμεθα νά έκλέγωμεν τά κατάλλ.ηλα δι' έκαστον
είδος ενδυμασίας, προτιμώσαι πάντοτε τά στερεώτερα.

Επειδή δε πολλάκις νοθεύουσι τά διάφορα ύφάσμα- ]
τα δι' εύτελεστέρων ύλών, ι να μή άπατώμεθα είς τήν
διάγνωσιν αύτών, πρέπει νά έξετάζωμεν μετά προσοχής
τήν ποιότητα τοϋ ύφάσματος, τό όποιον πρόκειται ν'ά-
γοράσωμεν.

Προς τούτο δυνάμεθα ν' άφαιρέσωμεν νήματά τινα
αύτοΰ έκ τε τών στημόνων καί τών υφαδιών καί νά θέ-
σωμεν αύτά υπό τό ύφασματοκόπιον (οοΐΏρίβ-ίϊΙδ).— I
Ούτω μεγεθυνόμενα διά τοϋ φακού, διακρίνονται καλώς ■]
τά εξ έρίου, λίνου, καννάβεως, μετάξης ή βάμβακος νή- |
ματα. Έν έλλείψει τοιούτου έογαλείου δυνάμεθα νά |
καύσωμεν τά σώματα καί νά διακρίνωμεν έκάστην ϋ- . 1
λην έκ τής οσμής τής ιδιαζούσης είς αυτήν.

Η άπλότης καί τό άπέριττον έν τω ίματισμω πρέ- .
πει νά έφαρμόζηται όχι μόνον είς τό ποιόν, άλλά καί
είς τό ποσόν τών ένδυμάτων. Τό νά κατασκευάζωμεν
μέγαν άριθμόν περιβολών, τών όποιων δέν έχομεν άνάγ-
κην, έστω καί άν αύται δέν είναι βαρύτιμοι, είναι επί-
σης καταδικαστέα πολυτέλεια.

Είς τον ίματισμόν τών παιδιών πρέπει ν' άποφεύγη- -
ται πασα πολυτέλεια, νά κατασκευάζωνται δέ τά ένδύ-
μ,ατά των απλούστατα, άνευ του ελαχίστου περιττού
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καλλωπισμού καί ουχί έκ βαρύτιμων υφασμάτων. Τό
παιδαγωγικό ν τοϋτο μέτρον, αυστηρότατα πρέπει νά έ-
φαρμόζηται, ϊνα συνειΟίζωσι τά παιδία εις τήν απλό-
τητα καί περιορίζηται ή ματαιοφροσυνη των.καί ή ο-
λέθρια πρός τήν πολυτέλειαν καί τόν καλλωπισμόν τά-
σις, ή όποία ένωρίτατα αναφαίνεται είς αυτά καί μάλι-
στα είς τάς κορασίδας. Εννοείται όμως ότι δέν πρέπει
νά βλέπωσι καί τούς περί αυτά πολυτελώς ένδυομένους
καί άποδίδοντας μεγάλην σημασίαν είς τον ίματισμόν,
-μάλιστα δέ τήν μητέρα των, τήν οποίαν λαμβάνουσιν
πάντοτε ώς πρότυπον. Πρός τούτοις τά ένδύματα τών
παιδιών πρέπει νά είναι ελαφρά καί ευρύχωρα, διότι τά
στενά καί βαρέα είναι ανθυγιεινά, ώς μή έπιτρέποντα
νά κινώνται έλευθέρως καί παρεμποδίζοντα τήν σιυμα-
τικήν αύτών άνάπτυξιν.

Προ^υλα^ις και διατή^ικίις τών ένδυμάτων.

Ή πρόνοια καί ή φειδώ, τήν οποίαν είς πάν πράγμα,
πρέπει νά εφαρμόζωμεν,έπιβάλλουσιν είς ήμάς νά διατη-
ρωμενκαί τά ένδύματα όσω τό δυνατόν έπί μακρότερον
χρόνον, προφυλάττουσαι αυτά άπό τής φθοράς καί τής
προώρου καταστροφής. Διά τοϋτο άνάγκη νά γνωρίζη ή
οικοδέσποινα διαφόρους μεθόδους, διά τών όποιων δύνα-
ται νά καθαρίζτ] τά τυχόν κηλιδωθέντα ένδύματα, νά
προφυλάττη αύτά άπό τών σητών καί ποικιλοτρόπως
έπιδιορθοϋσα νά διατηρή αύτά έπί πολύ.

Καί πρώτον πρός προφύλαξιν άπό τών σητών, οί όποιοι
καταστρέφουσι τά μάλλινα ένδύματα, τούς τάπητας
και τάς σισύρας, πρέπει νά περιτυλίσσωμεν πάντα
ταύτα έντός καθαρών λευκών οθονών έπιπάσσουσαι διά

5
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ναφθαλίνης ή καμφοράς ή κόκκων πεπέρεως.Τά τοιαύτα
ένδύματα καλόν είναι νά άναρτώνται ε!ς τόπον εύάερον
ν'άνοίγωνται δέ συχνάκις και ν'άποτινάσσηται άπ αύ-
τών διά ψήκτρας ή έπικαθήσασα κόνις. Έάν δέ φυλάτ-
τωμεν άνηρτημένα τά ένδύματα έντός ίματιοθηκών, δυ-
νάμεθα έκτος τών έντομοκτόνων τούτων ούσιών, να
θέσωμεν είς τάς ίματιοθήκας καί φιαλίδια, τά όποια
πληρουμεν κατά τό ήμισυ φανικοΰ οξέος ή βενζίνης καί
άντί πώματος βυθίζομεν είς τον λαιμόν των μικρόν
σπόγγον.

Κηλίδες τών ενδυμάτων.

"Ολα τά μάλλινα καί έριοβάμβακα ύφάσματα ιδίως
δέ τά σκοτεινού χρώματος καθαρίζονται πλυνόμενα είς
θερμόν ύδωρ, μετά του όποιου άναμιγνύομεν χολήν βοός
(1 χολήν είς 2 όκάδας ύδατος)· καί διαλύομεν όλίγην
ποσότητα σάπωνος.Έντός του ούτως παραχθέντος άφρου
βυθίζομεν καί τρίβομεν τά προς πλύσιν ένδύματα· μετ'
ολίγον δέ έξάγομεν αύτά καθαρώτατα. Αί έκ πηλού καί
κονιορτου κηλίδες έξαλείφονται έάν πλύνωμεν τό κηλι-
δωθέν ένδυμα έντός χλιαρού ύδατος, είς το όποΓον δια-
λύομεν ένα κρόκον ώου καί ολίγον σάπωνα. Τά έκ με-
τάξης όμως ένδύματα καθαρίζονται δυσκολώτερον άπό
τών κηλίδων του πηλοΟ καί κονιορτου* ό έξής τρόπος
είναι δι' αύτά κατάλληλος· βρέχομεν τήν κηλίδα-μέ
ολίγον ύδωρ καί έπιπάσσομ3ν διά κόνεως ΟΓΘΙΙ1Θ άβ Ϊ3,Γ-
ίΓβ μετά τινα λεπτά άποπλύνομεν αύτήν είς καθαρόν-
ύδωρ· τούτο όμως πρέπει νά γίνηται πολύ ταχύτερον
είς τά άνοικτοΟ. χρώματος μεταξωτά, διότι άλλως τό
χρώμα των καταστρέφεται.

Αί έκ λιπαρών ούσιών κηλίδες έπί τών μάλλινων
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υφασμάτων άφαιροΰνται οϋτω: Βρέχομεν καλώς τήν
κηλίδα δΓ αμμωνίας ή βενζίνης ή τερεβινθίνης· άφίνο-
μεν έπί τίνα λεπτά και πριν ή ξηρανθή, καλύπτομεν
αυτήν μέ παχύ στρώμα μαγνησίας και τρίβομεν έφ' ί-
κανήν ώραν. Όταν δέ τό ύγρόν ξηρανθή, άποτρίβομεν
τήν μαγνησία ν διά ψήκτρας.

Αί έκ τοΰ χυμοΰ όπωρών κηλίδες εξαλείφονται τρι-
€όμεναι δΓ άμμωνίας.

Τά λεπτά καί άνοικτοΰ χρώματος μεταξωτά καθα-
ρίζονται άπό τών διαφόρων κηλίδων ούτω* έξαπλοΰμεν
τό ένδυμα έπί τραπέζης καί ρίπτομεν έπί τής κηλίδος
σταγόνας τινάστ οινοπνεύματος (αίοοοΐ), έπειτα έπιθέ-
λ τομεν λεπτόν λευκόν πανίον καί σιδηροΰμεν άλλάσου-
σαι συνεχώς τήν θέσιν τοΰ πανίου- όταν ή κηλίς έξα-
λειφθί] χύνομεν έπί τοΰ μέρους εκείνου καί τινας στα-
γόνας θειικοΰ αιθέρος (θΙΓιθρ 8ϋ1ίυ Πφΐβ).

Τά έκ μέλανος μεταξωτοΰ ένδύματα καθαρίζονται
καί άποκτώσι τό χρώμά των έάν τρίψωμεν αύτά διά
σπόγγου βεβρεγμένου είς ίσχυρόν έγχυμα τείου ψυχρόν.
Τά ίχνη τοΰ ίδρώτος άφαιροΰνται άπό τών μαύρων μάλ-
λινων ή μεταξίνων ένδυμάτων, έάν τρίψωμεν τήν κη-
λίδα δΓ έλαφράς διαλύσεως όξαλικοΰ οξέος καί είτα ά-
ποπλύνομεν αυτήν είς καθαρόν ύδωρ. Έν γέν.εΐ- τά άπο-
χρωματισθέντα μέλανα ένδύματα " καθαρίζονται καί ά-
νακτώσι τό χρώμά το^ν πλυνόμενα είς ύδωρ έν τω ό-
ποίω έβράσαμεν φύλλα κισσοΰ.Έάν δέν ήναι άκάθαρτα
καί πολύ άποχρωματισμένα δυνάμεθα νά ύγράνωμεν
μόνον αύτά δι * όξους ή όποΰ λεμονιού καί νά τά σιδη-
ρώσωμεν. Σημειωτέον δέ ότι τά μάλλινα, έριοβάμβακα
καί μεταξωτά ύφάσματα σιδηροΰνται πάντοτε έπί τοΰ
άντιστρόφου μέρους.
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Αί έκ βερνικιού, έλαιοβαφής, ρητίνης καί άλλων
γλοιωδών ούσιών κηλίδες έξαλείφονται, έάν τρίψωμεν
έλαφρώς τό κηλιδωθέν μέρος διά βενζίνης ή αιθέρος ή
καί σάπωνος.

Αί κηλίδες του καφέ άφαιροϋνται έάν πλύνωμεν αύ-
τάς δι' ύοατος μετά του όποιου άνεμίξαμεν ένα κρόκον
ώου καί ολίγας σταγόνας οινοπνεύματος· διά του τρό-
που τούτου καθαρίζοντα καί τά άνοικτοϋ χρώματος υ-
φάσματα άνευ τής ελαχίστης άλλοιώσεως του χρώμα-
τος των. Αί κηλίδες τής μελάνης είς τά διαφόρων χρω-
μάτων ύράσματα καθαρίζονται ώς καί είς τά λευχεί-
ματα πλυνόμεναι διά γάλακτος καί είτα δι' ύδατος καί
σάπωνος.

Τά κηλιδωθέντα περιλαίμια τών άνδρικών ένδυμά-
των καθαρίζονται, έάν τρίψωμεν αύτά ή διά βενζίνης ή
δι' ύδατος περιέχοντος πτητικόν κάλι (αίο&ΐϊ νοί&ίίΐ) 1
κοχλιάριον μικρόν έντός ένός ποτηριού ύδατος, έπειτα
δέ άποπλύνομεν αύτά έντός καθαρού ύδατος. Καθαρί-
ζονται επίσης καί κατά τον έξής τρόπον. ■

Έντός 100 δρ. ύδατος βράζομεν 25 δρ. καπνού, ά-
φίνομεν τό ύγρόν τούτο νά ψυχρανθή, είτα δέ βρέχομεν
δι' αύτου τό άκάθαρτον περιλαίμιον καί τρίβομεν διά
ψήκτρας,,-

Τά μέλανα τρίχαπτα βυθίζομεν είς έγχυμα τε'ίου έν
τω δποίω διαλύομεν όλίγην ποσότητα άραβικοϋ κόμ-
μεως· έπειτα σιδηροΟμεν αύτά μεταξύ δύο πανιών.

Τά δέ λευκά πλύνομον πρώτον είς ύδωρ μετρίως θερ-
μόν μετά σάπωνος, έπειτα δέ βυθίζομεν αύτά είς έλα-
φράν διάλυσιν αραβικού κόμμεως και σιδηροΟμεν έπί του
άντιστρόφου μέρους. 'Αντί σιδηρώσεως δμως καλλίτε-
ρον είναι ν.ά τά έκτείνωμεν υγρά έπί λευκής οθόνης δια-
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στέλλουσαι καλώς καί προσηλουσαι τά άκρα των (ίοδ-
Ϊ0Πδ)~ διά καρφίδων* ουτω ξηραινόμενα δένέ/ουσιν άνάγ-
κην σιδηρώσεως καί κατ' ούδέν διαφέρουσι τών και-
νουργών.

Αί μετάξιναι ταινίαι καθαρίζονται ώς τά διαφόρων
χρωμάτων μεταξωτά υφάσματα (ίοε σελ. 67) μετά δέ
τον καθαρισμόν έξαπλούμεν αύτάς έπί τραπέζης καί
τρίβομεν τό άντίστροφον μέρος των διά σπόγγου βεβρεγ-
μένου είς διάλυσιν κόμμεως· έπειτα σιδηροΟμεν διά με-
τρίως θερμού σιδήρου.

Τά δερμάτινα χειρόκτια καθαρίζομεν ούτω* βυθίζομεν
- είς ύδωρ τεμάχιον καθαράς λευκής φλανέλλας, άλείφο-
μεν αύτό διά λευκοΟ· σάπωνος καί τρίβομεν δι' αύτου
τά χειρόκτια τά όποία φέρομεν είς τάς χείρας ή έφαρ-
μόζομεν έπί ξυλίνου σχήματος χειρός. Τά δε στιλπνά
(^Ιίΐοβδ) τρίβομεν διά σπόγγου βεβρεγμένου είς γάλα
καί ήλειμμένου μέ λευκόν σάπωνα. Καθαρίζονται προς
τούτοις έάν τρίψωμεν αύτά διά βενζίνης· άλλ' έν τή
περιπτώσει" ταύτη πρέπει νά ήναι έφηρμοσμένα πάντοτε
έπί ξύλινων σχημάτων καί ούχί έπί τών χειρών, διότι
δυνατόν νά καώσιν αί χείρες.

Τάς ψήκτρας καθαρίζομεν, τρίβουσαι αύτάς έπί μαλα-
κού λευκού χάρτου· έάν δέ ήναι πολύ άκάθαρτοι βυθί-
ζομεν αύτάς είς ύδωρ περιέχον άμμωνίαν 710 του όγκου
αυτού* μετά τούτο" πλύνομεν είς καθαρόν ύδωρ καί ξη-
ραίνομεν.

Μεθοδική άνανέωΟις τίίς ίματιοθιίκης.

Δις του έτους κατά τό έαρ καί τό φθινόπωρον, γίνε-
ται ή άνανέωσις τής "ίματιοθήκης. Κατά τήν άνανέω-
σιν ταύτην, ή όποια πρέπει νά γίνηται μεθοδικώς, έξά„
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γονται τής ίματιοθήκης δλα τά έν αυτή έπί όλόκληρον
έξαμηνίαν φυλαττόμενα ένδύματα καί μετά προσοχής
έπιθεωρουνται. Και οσ α μέν τούτων έχουσι άνάγκην μι-
κρας τινός έπιδιορθώσεως, έπιδιορθουνται άμέσως καί τί-
θενται είς χρήσιν* όσα δέ χρήζουσι γενικής μετασκευής
καί ταύτα μετασκευαζόμενα άνανεουνται* όσα δέ τέ-
λος δεν είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθώσιν έν τή οίκο-
γενεία ή είναι περισσότερα τών ά.αγκαίων,· ταΰτα δί-
δονται είς τους πτωχούς, άφοϋ όμως πρώτον έπιδιορθω-
Θώσιν οσον είναι δυνατόν, διότι προσφερόμενα είς κατά-
στασιν ρακώδη όχι μόνον άχρηστα είναι είς τούς λαμ-
βάνοντας, άλλά καί προσβάλλουσι καί θλίβουσιν αυτούς·
τοιαύτη δέ έλεημοσύνη ούδεμίαν έχει άξίαν. Επομένως
καί ταύτα πρέπει μετά προσοχής νά_ έπιθεωρώνται, τά
έσχισμένα νά έπιδιορθόνωνται έπιμελώς, τά τυχόν ελ-
λείποντα κομβία ή πόρπαι νά προσράπτωνται, τά δέ πε-
ριττά κοσμήματα ώς τρίχαπτα κλπ. τά μή έπιδεχό-
μενα έπιδιόρθωσιν ν' άφαιρώνται. Δέν πρέπει· δέ νά νο-
μίζωμεν ότι ή περί τών ένδεών αύτη φροντίς άπόκειται
είς μόνους τούς πλουσίους. Έκαστος έν τω μέτρω τών
δυνάμεών του δύναται καί οφείλει νά μέριμνα περί τών
δυστυχών όντων· ή δέ οικιακή οικονομία όχι μόνον δέν
άποτρεπει ήμάς άπό τής έ>εημοσύνης άλλά. καί διευ-
κολύνει ταύτην, διότι έάν τις άποφεύγη πάσαν περιτ-
τήν δαπάνην έφαρμόζει δέ πάντοτε άύστηράν φειδώ, δύ-
ναται νά έξοικονομή σπουδαία ποσά καί ούτω νά έπέρ-
χηται άρωγός είς τούς δυστυχείς.

Μετά τήν έπιθεώρησιν τών έν τή ίματιοθήκη ένδυ-
μάτων χειμερινών ή θερινών, τήν θέσιν αύτών λαμβά-
νουσιν όσα τίθενται είς άχρηστίαν διά τήν μεταβολήν
-τής έποχής, δηλ. κατά μέν τό" έαρ τά χειμερινά, κατά



δέ τό φθινόπωρον τά θερινά. Δυνάμεθα επίσης νά.τοπο-
θετήσωμεν αυτά έντός κιβωτίιον, προσέχουσαι εις τήν
δίπλωσιν χυτών ίνα μή άποκτώσι πτυχάς. Έάν δέ ά-
ναρτώμεν αυτά εις ίματιοθήκας, δυνάμεθα νά τά προ-
φυλάξωμεν περικλείουσαι έντός μεγάλων σάκκων έκ
λευκοΟ πανιού, τους δποίους προς τον σκοπόν τούτον
κ α τασκε υ άζο μ ε ν.

Οίκιακαν τεχναι (ίχετικαι προς τον ίμα-.κίμόν.

Πάσα γυνή πλούσια ή πτωχή ανάγκη νά γνωρίζη
νά κατασκευάζη ή ίδια τους ιματισμούς της· άλλως τε
είναι άποδεδειγμε'νον οτι έάν ή οικοδέσποινα δεν ήναι
έξησκημένη εις πάσας τάς οίκιακάς τέχ_νας ουδέ τους ύ-
^ηρέτας η άλλους έπί μισθω παρ' αυτή εργαζομένους
δύναται νά καθοδηγήστ) και διευθύνγ], οϋτε τήν έργα-
σίαν των είναι ικανή κατ' άξίαν νά εκτίμηση και άν-
ταμείψη· διά τούτο άπαραίτητον είναι νά έξασκήται
έγκαίρως εις τάς τε'χνας ταύτας ή γυνή. Αί δέ σχετι-
καί προς τον ιματισμόν οίκιακαι τέχναι είναι αί έξης :
ή κοπτική, ή ραπτική, ή έπιδιορθωτική, ή πλεκτική και
ή ποικιλτική.

II κοπτική γίνεται ή πρακτικώς δι' ΐχναρίων των
διαφόρων σχεδίων ή θεωρητικώς, λαμβανομένων ακριβώς
τών μέτρων του σώματος κατά κανόνας ώρισμένους καί
έφαρμοζομέ^ων έπϊ του ύράσματος. Ό πρώτος τρόπος
είναι άτελής, δ δεύτερος τελειότερος, άλλά και δυσκο-
λώτερος/άπαιτών διδασκαλίαν και έζάσκησιν. Έν τή
κοπτική πρέπει κυρίως νά έπιζητώμεν άκρίβειαν τών
μέτρων, κανονικότητα δέ και συμμετρίαν τών σχημά-
των και γραμμών. Τά μικρά λάθη της κοπτικής διορ-
θοϋνται διά της επί του σώματος δοκιμής,τά σπουδαία
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όμως λάθη, τά όποία δυνατόν νά συμβώσιν ένεκα άπει-
ρίας, καταστρέφουσι το ένδυμα· δια τούτο μεγάλη προσ-
οχή απαιτείται έν τη τέχνη ταύτη. Ή ραπτική απαι-
τεί επίσης μεγάλην έξάσκησιν και έπιτηδειότητα
πολλάκις δέ ή περί την ραπτικήν απειρία καταστρέφει
και τά επιτυχώς κεκομμένα ενδύματα- δια τούτο και
ταύτην τήν τέχνη ν έκ μικρας ηλικίας πρέπει νά διδά-
σκηται ή γυνή. ΙΙρός τούτοις πρέπει νά μεταχειρίζηταί
τις βελόνας, νήματα και πάντα τά χρειώδη ανάλογα
προς το ύφασμα και το είδος της εργασίας. Μεγάλως
διευκολύνεται ή έργασία της χειρός διά της ραπτικής
μηχανής ή όποία είναι απαραίτητος εις πάσαν οίκογέ-
νειαν, οιότ'. δι' αυτής διεξάγεται ή έργασία πολύ ταχύ-
τερον ή διά της χειρός, ούτω δ' έπέρ/εται σπουδαία οι-
κονομία χρόνου. Απαιτείται όμως προσοχή εις τον χει-
ρισμόν τής ραπτικής μηχανής ώς και εις το μέγεθος
της ■ βελόνης, διότι έάν αύτη είναι παχυτέρα του δέον-
τος ανοίγει όπάς εις το ύφασμα καϊ καταστρέφει αυτό.

Ή πλεκτική επίσης είναι χρησιμωτάτη τέχνη· δι'
αύτη.; κατασκευάζονται φλανέλλαι, περικνημίδες, σά-
λια, παιδικά ενδύματα, ύποφόριχ καλύμματα κλινών,
διάφορα είδη τριχάπτων κλπ. Γίνεται δέ ή διά μιας βε-
λόνης άγκιστροειδους (οΐ'οοίΐθί) ή διά δύο βελονών ξύ-
λινων ή σιδηρών ή διά πέντε ή διά κοπανάκιου. Υλαι
δέ των όποιων γίνεται χρήσις έν τή πλεκτικτ) είναι τό
έριον, ό βάμβαξ καϊ σπανιώτερον διά τίνα ειδη τριχά-
πτων ή μέταξα. '"

Ή έπιδιορθωτική είναι άναγκαιοτάτη τέχνη· δι' αυ-
τής έπιδιορθουνται τά έφθαρμένα λευχείματα και εξωτε-
ρικά ενδύματα, πάσα δέ οικοδέσποινα πρέπει νά ή ναι
καλώς έξησκημένη εις τήν τέχνην ταύτην και νά μή
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άπαξιοΓ νά άσχολήται είς αύτήν, διότι ώς καί ανω-
τέρω έλέχθη, δι' αυτής προλαμβάνεται ή φθορά τών έν-
δυμάτων, άνανεούμενα δέ χρησιμοποιούνται καί έκείνα
τά όποία άνευ έπιδιορθώσεως θ' άπερρίπτον τοώς άχρηστα.
Συνίσταται δέ ή τέχνη αύτη είς τήν έντεχνον συγκόλ-
"λησιν'τών σχισμών καί τήν πλήρωσιν τών οπών διά
νήματος ή έν άνάγκη δι' υφάσματος· διά τοϋτο τά πε-
ρισσεύοντα τεμάχια τών διαφόρων υφασμάτων πρέπει
•πάντοτε νά φυλάττωνται. Απαιτείται δέ καί έν τή τέ-
γνΎ\ ταύτη πολύ προσοχή καί έπιτηδειότης, διότι άτέ-
χνως γινομένη ή έπιδιορθωτική προσδίδει άκαλαίσθητον
όψιν είς τό ένδυμα. "Ινα έπιτυγχάνωμεν άδιόρατον τήν
.συγκόλλησιν τών σχισμών είς τά εξωτερικά ένδύματα
•πρέπει νά έπιοιορθόνωμεν διά τοΰ ίδιου αύτών νήματος,
τό όποΓον έξάγομεν έξ αύτοϋ τού υφάσματος· μετά δέ
τήν έπιδιόρθωσιν σιδηροϋμεν έπί τοϋ άντιστρόφου μέ-
ρους. Είς τά λεπτά υφάσματα άντί τοϋ νήματος αύ-
τών δυνάμεθα νά μεταχειρισθώμεν τρίχας τής κεφα-
λής- ούτω γίνεται μάλλον έπιτυχής καί άδιόρατος ή
συγκόλλησις.

Καί ή ποικιλτική είναι μία τών οικιακών τεχνών,
άλλ' άνήκει μάλλον είς τάς τέχνας τής πολυτελείας.
Αύτη έκτελεΓται έπί διαφόρων ύφασμάτων μάλλινων,
βαμβακίνων, ή μεταξίνων καί διά διαφόρων ύλών, οίον
βάμβακος λευκού ή χρωματιστού,μαλλίου διαφόρων χρω-
μάτων, μετάξης, τριχών καί χρυσού ή άργυροΰ σύρμα-
τος. Αί υλαι αύται πρέπει νά ήναι κατά τήν ποιότητα
σύμφωνοι προς το είδος τής έργασίας καί τό ύφασμα έπί
του όποιου εφαρμόζονται. Καί τά μέν λευχείματα κεν-
τοϋνται διά βαμβακίνου ή λινού νήματος, τά μάλλινα
ύφάσματα διά μαλλίου ή μετάξης τά δέ μετάξινα πάν-
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τοτε δίά μετάξης ή καί χρυσοΰ ή άργυροΰ νήματος.Α-
παιτείται προς τούτοις μεγάλη προσοχή περί τήν κανο-
νικότητα τών σχεδίων, τον χρωματισμό ν καί τήν μετά
χάριτος έκτέλεσιν· ταύτα δε επιτυγχάνονται κυρίως διά
τής άπομιμήσεως του φυσικού. Τήν ποικιλτικήν ώς καί
πασαν άλλη ν τέχνην πολυτελείας μετά μέτρου πάν-
τοτε πρέπει νά έξασκώυ,εν έν τω οικψ, κατά τοσούτον
μόνον καθ' όσον άπαιτείται πρός ίκανοποίησιν τής κα-
λαισθησίας τ. έ. πρός φιλόκαλον τών ένδυμάτων και
τής οικίας διακόσμησιν ουχί δέ κατά κόρον, ίνα μή
σπαταλώμεν είς τά δευτερευούσης σημασίας ταύτα έργα
τον πολύτιμον χρόνον, τον οποίον είς άλλα πολλω σπου-
δαιότερα δυνάμεθα νά διαθέσωμεν.

ΚΕΦ. Δ". Ηερί θερμάνσεως και οωτιχϊμον.

Σπουοαία ζητήματα διά πάσαν οίκογένειαν είναι ό
φωτισμός καί ή θέρμανσις· οφείλει δέ ή οικοδέσποινα νά.
φροντίζη όπως διά δαπάνης όσω τό δυνατόν μικροτέρας
παρέχη είς τήν οίκογένειάν της έπαρκή θέρμανσιν καί
Φωτισαόν.

ι ι

Θέρμανσις. Ύλαι ^χρήσιμοι πρός θέρμανσιν είναι τά
ξύλα, οί ξυλάνθρακες, οί γαιάνθρακες καί ό φρυκτάνθραξ
(οοΐίθ), ήτοι γαιάνθραξ, άπό του οποίου άφηρέθη τό άέ·
ριόφως.Καί τά μέν ξύλα είναι κατάλληλα διά τήν πλύ-
σιν καί τάς έκ πορσελάνης θερμάστρας· πρέπει όμως νά
άγοράζωνται εγκαίρως κατά τό θέρος ή περί τάς ά-ρχάς
τοΰ φθινοπώρου διά νά ήναι ξηρά·' τά ύγρά έχουσιν βά-
ρος μεγαλείτερον έπομένως στοιχίζουσι περισσότερον,
καίονται δέ δυσκόλως.

Οί ξυλάνθρακες καίονται είς τάς εστίας τοΰ μαγει-
ρείου καί είς τά πύραυνα, τά όποια είναι έτι πολλαχού
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τταρ' ήμιν έν χρήσει προς θέρμανσιν είνοίε δμως όλως ά-
κατάλληλαι, διότι και θερμότητα ολίγην παρέχουσι
και λίαν ανθυγιεινά είναι, επειδή άναδίδουσιν άφθό-
νως άνθρακικόν οξύ καί δέν άνανεοϋσι τον άέρα. Με-
τριωτέρα καθίσταται ή έκ τοϋ ανθρακικού οξέος βλά-
βη έάν οί ξυλάνθρακες άνάπτωνται καλώς καί φέρωνται.
είς τά δωμάτια μόνον όταν σβεσθή τελείως ή φλόξ ή.
παραγομένη καθ* ή ν ώρα ν άνάπτονται. Έν γένει όμως
μεγάλη προσοχή άπαιτεΓται περί τήν χρήσιν τών ξυ-
λανθράκων, διότι έκ της εισπνοής του άνθρακικου οξέος
έπέρχεται γενική δηλητηρίασις του αίματος έκδηλου-
μ£νη διά της ασφυξίας, ή όποια έάν δέν προληφθή έγ^
καίρως δύναται καί τον θάνατον νά έπιφέρη.

Οίκονομικωτέρα καί άβλαβεστέρα ύλη θερμάνσεως
είναι οί γαιάνθρακες. Ούτοι είναι κατάλληλοι μόνον διά
τάς σιδηράς θερμάστρας, άνάπτονται δέ ευκόλως καί
παρέχουσι μεγάλην θερμότητα* έχουσιν όμως το ελάτ-
τωμα, ότι άναδίδουσι δυσάρεστον οσμή ν καιόμενοι καί
πληροϋσιν αιθάλης τον σοίλήνα της θερμάστρας· διά
τούτο οί σωλήνες ούτοι πρέπει νά καθαρίζωνται συχνά-
~ κις (δϊς τούλάχιστον του χειμώνος) ϊνα μή άναφλέγηται
ή εντός αύτών αιθάλη.

Ό δέ φρυκτάνθραξ είναι μεν λίαν οικονομικός καί δέν »
αναδίδει όσμήν όταν καίηται, άλλα δυσκόλως άνάπτε- .
ται καί ε,ύκόλως σβύνεται" πρέπει, δέ νά ή να ι καλής
ποιότητος.

Μέσα θερμάνσεως ύπάρχουσι διάφορα· ταύτα είναι αί.
θερμάστραι σιδηραίήέκ πορσελάνης,αί έστίαι καί τά πΰ-
ραυνα. Τούτων οίκονομικωτέρα καί υπό ύγιεινήν έποψιν
καλλίτερα είναι αί έστίαι καί αί θερμάστραι διότι καί Θερ-
μότητα μεγαλειτέραν παρέχουσι καί τον άέρα άνανεουσιν
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είσάγουσαι άδιακόπως διά του σωλήνος ρεύμα καθαρού
άέρος. Πρέπει όμως νά προσέχωμεν δπως μή εξ απρο-
σεξίας μείνη κλειστή ή δικλεϊς του σωλήνος, τό όποΓον
•είναι λίαν έπικίνδυνον, διότι ούτω παρεμποδίζεται ή ά-
νανέωσις του άέρος. Επειδή δέ αί θερμάστρα ι ξηραίνουσι
πολύ τον άέρα,καλόν είναι νά θέτωμενέπ'αύτών δοχείον
•πλήρες ύδατος, τό όποΓον έξατμιζόμενον διά τής θερμάν-
σεως, αποδίδει εις τον άέρα τήν άναγκαίαν ύγρασίαν.

Ώς προς τον βαθμόν δέ τής θερμοκρασίας, τήν ό-
ποίαν έπιτυγχάνομεν έντος του οϊκου διά τής τεχ νητής
θερμάνσεως καλόν είναι νά μή ύπερβαίνγ] το μέτρον*
διότι όταν τις συνειθίζη νά διαμέντ) έν ατμόσφαιρα λίαν
θερμή εύκολώτατα προσβάλλεται υπό του ψύχους και
κατά τήν έλαχ^ίστην τής θερμοκρασίας έλάττωσιν. Ε-
πομένως ύγιεινοτέρα είναι ή μετρία θερμοκρασία 12—
18 βαθμών τό πολύ. Έάν συμβή ν' άναφλεχθή ήέντος
του σωλήνος τής θερμάστρας αιθάλη, το όποιον συμ-
βαίνει έάν ούτος μείνη έπϊ πολύ άκαθάριστος, ή έάν με-
γάλη φλόξ άναφθή έντός τής θερμάστρας, δυνάμεθα νά
προλάβωμεν τον τοιούτον κίνδυνον έάν ρίψωμεν είς τό έ- ,
Εωστόμιον του σωλήνος μέγα πανίον βεβρεγμένον ούτως
ώστε νά φράξωμεν αύτό, κλείσωμεν δέ και τήν δικλεί-
δα. Ούτω έμποδίζεται ή είσοδος του ατμοσφαιρικού άέρος
και ή φλόξ σβέννυται. Τό αύτό πράττομεν και έάν άνα-
φλεχθή ή καπνοδόχη του μαγειρείου.

Φωτισμός. Σκεύη τ$ύ φωτισμού είναι τά κηροπήγια,
τά πολύφωτα, καϊ τά διάφορα εΐ'δη τών λυχνιών, ήτοι |
αί κρεμασταΐ λυχνίαι, αί έπϊ τραπέζης τιθέμεναι αί έπΗ
του.τοίχου, οί νυκτερινοί λυχνίσκοι κλπ. Γλαι δέ φωτι--]
στικαϊ είναι τά στεάτινα κηρία, τό έλαιον, τό πετρέ.
λαιον, τό άεριόφως και το ήλεκτρικόν φώς. Τά συνγβέ-



στερα παρ' ήμίν είναι τά στεάτινα κηρία, τό πετρέλαιον
αί διά τούς νυκτερινούς λυχνίσκους τών κοιτώνων τό
λαιον. Τά στεάτινα κηρία παρέχουσι φώς μέτριον καί
|μή κουράζον τούς οφθαλμούς· είναι δμως δαπανηρά καί
)διά τοϋτο άντικατεστάθησαν Οπό του πετρελαίου. Τούτο
Γναι πολύ οίκονομικώτερον τών κηρίων καί παρέχει
ωηρότερον φώς· κουράζει δμως τούς οφθαλμούς έάν ή-
αι λίαν ζωηρόν καί άπαιτει μεγίστην προσοχήν περί:
ήν χρήσιν, διότι εύκόλως άναφλεγόμενον προξενεί με-
γάλα δυστυχήματα.

ΔιατηρηΟις Λυχνιών πεζρεΛαίου. "Ινα έπιτυγ/ά-
νωμεν καλλίτερον καί οίκονομικώτερον φωτισμόν πρέπει
}νά κατάβάλλωμεν πολλήν προσοχήν είς τήν διατήρη-
σιν καί προπαρασκευήν τών λυχνιών, τοσούτω μάλλον
καθ'όσον έκ τής απροσεξίας περί τήν χρήσιν αύτών
προέρχονται πολλάκις καταστρεπτικαί πυρκαϊαί. Διά
ίτουτο ή οικοδέσποινα δέν πρέπει νά έμπιστεύηται είς
ρίλλον το έργον τοΰτο, άλλά νά έκτελή αύτό ή ιδία κατά
; πάσα ν πρωί α ν, ή, έάν άναθέττ] αύτό είς τούς ύπηρέτας,
|νά έπιβλέπη τουλάχιστον τήν έκτέλεσιν αύτου. Γίνεται
;δέ ή έργασία αύτη ώς έξής. Τό άνω μέρος τής λυχνίας
[ή καλουμένη μηχανή, τακτικώς καθ' εκάστην καθαρί-
ζεται άφαιρείται τό κεκαυμένον μέρος τής Θρυαλλίδος
ίκαί δμαλίζεται αύτη διά τής χειρός, ένίοτε δέ καί κό-
πτεται διά ψαλίδος, άλλά τούτο πρέπει νά γίνηται ού-
ίΐως, ώστε νά μή μένη ούδ' ή ελαχίστη προεξοχή, ΐίλη-
ραυται έπειτα ή λυχνία πετρελαίου ούχί δμως μέχρι
,του λαιμού άλλά δέν πρέπει νά μέν·/] καί κατά τό ή-
μισυ μόνον πλήρης, διότι έν τοιαύτϊ) περιπτώσει οί άτ-
ιμοι οί άναδιδόμενοι άπό του πετρελαίου πληροΰσι τό
άνω μέρος τής λυχνίας καί δύνανται νά προξενήσωσιν



•άνάφλεξιν. Μετά τοϋτο σπογγίζεται καλώς ή λυχνία
έξωθεν διά πανίου καί είτα διά φλανέλλας.' Επειδή δέ
το πετρέλαιον άφίνει υποστάθμη·; εις το έσωτερικόν της
λυχνίας καί τότε δέν φωτίζει καλώς, πρέπει νά καθαρί-
ζηται καί έσωθεν αυτη πλυνομένη διά θερμοϋ ύδατος,
εις τό όποΓον διαλύομεν όλίγην κρυσταλικήν σόδαν. Ό
ύέλινος σωλήν καθαρίζεται δι' ιδιαιτέρου καθαρού καί
ξηροϋ πανίου τή βοήθεια μικράς ράβδου, ένίοτε δέ όταν
είναι πολύ ακάθαρτος πρέπει νά πλύνηται όχι όμως δΓ
ύδατος άλλά δι'οινοπνεύματος, διά τοϋ όποιου βρέ,χο-
μεν καλώς καθαρόν πανίον καί σπογγίζομεν τον σωλή-
να έσωθεν καί έξωθεν· ούτω άνακτα τήν διαύγειάν της
ή ύελος χωρίς νά κινδυνεύη νά συντριβή όταν άναφθή
ή λυχνία. "Ινα δέ γίνωνται στεριώτεροι καί μή συντρί-
=βωνται ευκόλως αί ύέλινοι ούτοι σωλήτες βυθίζομεν
αύτάς εις ψυχρόν ύδωρ καί βράζομεν μετά τοϋ ύδατος -
έφ'ίκανήν ώραν. Μετά τοϋτο άφίνομεν αύτούς έντός
•τοϋ ύδατος μέχρις ου τοϋτο ψυχρά νθή.

Τάς δέ ύελίνας σφαίρας τών λυχνιών (γλόμπους)
καθαρίζομεν πλύνουσαι είς ύδωρ θερμόν, είς τό όποΓον"
•διαλύομεν σόδαν καί έπειτα είς ύδωρ μεμιγμένον μετ'
όλίγης αμμωνίας· μετά τοϋτο σπογγίζομεν αύτάς κα- -
λώς μέχρις ου τελείως ξηρανθώσι.

Ή θρυαλλίς τής λυχνίας πριν ή τεθή είς χρήσιν, -
-καλόν είναι νά βυθίζηται είς όξος καί είτα νά ξηραίνη-
ται καλώς·, ούτω δίδει φώς ζωηρότερον καί δέν καπνί-
ζει ή λυχνία. Πρέπει δέ ή θρυαλλίς νά έχη δμαλήν καί
λείαν τήν έπιφάνειαν καί όταν πιέζωμεν αύτήν μεταξύ
τών δακτύλων καί είτα τήν άφίνομεν έλευθέραν ν' ά-
ναλαμβάνϊ] αμέσως τό σχήμά της· ώς πρός τό μέγεθος
όέ δέν πρέπει νά ήναι ούτε μεγαλειτέρα ούτε μικροτέρα
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•■του δέοντος, άλλα νά έφαρμόζηται άκριβώς εις τήν θέ-
-σιν της.

Έάν ή λυχνία δέν καίη καλώς ή καπνίζη, τούτο ση-
μαίνει ότι έχει άνάγκην καθαρισμού* διά τούτο πρέπει
ίνα διατηρώνται πάντοτε καθαραί και έν καλή καταστά-
■σει αί λυχνίαι.

Επειδή τό φως του πετρελαίου και μάλιστα τό πολύ
ζωηρόν κουράζει τους οφθαλμούς και έρεθίζει τά βλέ-
φαρα, δυνάμεθα ν' άποφεύγωμεν τήν βλάβην ταύτην έάν
μεταχειρισθώμεν σφαίρας τών λυχνιών κυανάς ή πρα-
σίνας ή καί άλεξί'φωτα (αβ&ί^ουΓδ) ιδίως δέ δταν ά-
ναγινώσκωμεν, γράφωμεν, ή έργαζώμεθα.

ΕΓπομεν ότι ή χρήσις του πετρελαίου άπαιτεΓ μεγί-
στην προσοχήν προς άποφυγήν δυστυχημάτων έπειδή
τούτο είναι λίαν εύρ/.εκτος ύλη. Επομένως αί λυχνίαι
καί τά μετάλλινα δοχεία του πετρελαίου πρέπει νά το-
ποθετώνται πάντοτε μακράν του πυρός. Καλόν είναι
πλησίον τών δοχείων τούτων νά φυλάττωνται καί τίνες
ρίάλαι περιέχουσαι άμμωνίαν διά τον έξης λόγον έάν
τυμβί] ν' άναφλεχθή το πετρέλαιον καί ή έν τή φιάλϊ)
χμμωνία εκρήγνυται μετά πατάγου* άλλά τό άέ-
[ριον τό παραγόμενον έκ της εκρήξεως ταύτης οιαδιδό-
χενον πέριξ σβύνει τήν φλόγα, διότΓ έχει τήν ιδιότητα
/ά έμποδίζη τήν καυσιν.

Ή φλόξ του πετρελαίου σβέννυται έπίσσης έάν χύ-
ΐρωμεν έπ' αύτής γάλα ή μεγάλην ποσότητα άλεύρου
έάν ρίψωμεν έπ' αύτής μέγαν τάπητα ούτως ώς
ε νά περικαλυφθή ή φλόξ καί νά έμποδισθή ή είσοδος
μοσφαιρικου αέρος* ούτω δυνάμεθα.νά προλάβωμεν
ήν πυρκαϊάν* πρέπει δμως νά ένεργήσωμεν ταχέως
ατά τήν στιγμήν της άναφλέξεως. Ιδίως κινδυνωδέ-
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στατον εϊναι όταν χυθή επί των ενδυμάτων τίνος πε-
τρέλαιον και άναφλε/θώσι ταυ τα επί του σώματος. Έν·
τοιαύτη περιπτώσει ιδίως πρέπει νά ένεργήσωμεν μετά
πολλής ταχύτητος νά περικαλύψωμεν δέ τον καιόμενον
έντος τάπητος χονδρού ή έφαπλώματος, ινα εμποδίσω -
μεν τήν κυκλοφορίαν τού άέρος περί αυτόν, δέν πρέπει
δέ ό παθών το φοβερόν τούτο πάθημα νά κινήται η νά
τρέχη διότι ούτω άναρριπίζεται ή φλόξ και πολλάκις α-
ποβαίνει αδύνατος ή σωτηρία.

Μετά πολλής επίσης προσοχής πρέπει νά μεταχειρι-
ζώμεθα και τάς μαγειρικάς λυχνίας του πετρελαίου,
(γκαζιέρας), αί όποΐαι παρά πολλαΐς οίκογενείαις είναι έν
χρήσει άντί εστίας τού μαγειρείου* τοιαΰται ύπάρχουσι
διαφόρων ειδών έν γένει δέ άπαιτείται συχνός καθαρι-
σμός και προσοχή περί τήν χρ~ήσιν αυτών.

Ή χρήσις τού άεριόφωτος είναι ολιγώτερον κινόυνώ-
δης τής τού πετρελαίου και Ιχει τό πλεονέκτημα τής
καθαριότητος. Απειλεί όμως και αύτη κίνδυνον ίκα-
νώς σοβαρόν έάν δεν λαμβάνωνται αί άναγκαίαι προ-
φυλάξεις· ό κίνδυνος ούτος είναι δ έξης : Έάν έξ άπρο-
σεξίας λησμονηθή ανοικτός δ στρόφιγξ του σωλήνος, τό
άέριον οιαφεύγον πληροί τήν άτμοσφαίραν· έάν δε εις
τοιούτο δωμάτιον έχον κλειστά τά παράθυρα εΐσέλθωμεν
μέ φως ή άνάψωμεν φωσφορικόν πυρεΐον, άπειλούμεθα.
ύπό μεγίστου κινδύνου, διότι τό έν τή ατμόσφαιρα τοΟ
δωματίου διακεχυμένον άέριον ερχ όμενο ν είς επαφην'
μετά τής ολογός άναφλέγεται και δύναται νά προξενηση
τρομεράν ,καταστροφήν. Προς άποφυγήν του μεγίστου
τούτου κινδύνου πρέπει μετά πολλής προσο-χης ν' άνοί-
γωνται και νάκλείωνται οί σωλήνες του άεριόφωτος είς
τάς οικίας, δπου γίνεται χρησις αύτοϋ. Τέλος τό ήλεχ-



τρικόν φώς είναι έ; όλων τών φωτιστικών Ολων ή μάλ-
λον ακίνδυνος· κ αϊ αβλαβής εις τήν ορασιν είναι όμως
δαπανηρά ή χρήσΐζ του και δεν έγενικεύθη εισέτι παο'
ήμίν.

ΊΙ τιιιεοιισία εργασία τίίς οτκοδεόποίνης.

Ή οικοδέσποινα εγείρεται τής κλίνης πρώτη πάν-
τοτε, ένόυομένη δέ άπλουστάτην, άλλά κάΟαράν περι-
βολή ν φροντίζει άμέσως περί τών οικιακών της έργων.
Καί έάν μέν δέν έχη ύπηρέτας, έκτελεί ταύτα ή.ίδια·
έάν ο: έχη, ούοέποτε άφίνει αυτούς άνευ έπιβλέψεως
άλλ' έποπτεύει πάντοτε τήν έργασίαν αύτών. Καί πρώ-
τον σαρόνεται καί καθαρίζεται τό έστιατόριον όπου Οά
' συναθροισθή μετ' ολίγον ή οικογένεια χάριν τοϋ προγεύ-
ματος, υποβάλλονται δέ είς τον καθημερινόν καθαρισμόν
οί διάδρομοι, αί κλίμακες καί ή αύλή, είτα άνοίγονται
αί κλίναι καί άερίζονται οί κοιτώνες. Μετά τοϋτο κα-
τέρχεται ή οικοδέσποινα είς τό μαγειρείον, όπου φρον-
τίζει περί τών διαφόρων έργων καί τής προπαρασκευής
του γεύματος. "Εν τών πρίοτίστων πρωινών έργων είναι
προς τούτοις καί ό καθαρισμός τών λυχνιών, όστις ώς
ελέχθη ήδη απαιτεί ίδιαιτέραν προσοχήν. Μετά το πέ-
ρας όλων τών έν. τω μαγειρείω πρωινών έργασιών ανέρ-
χεται είς τούς κοιτώνας, οί'τινες άφου έφ'ίκανήν ώραν υ-
πεβλήθησαν είς άεριβτμόν, είναι ήδη καιρός νά όιευΟετη-
θώσι. Σαρόνονται τότε ούτο'., τινάσσονται οί τάπητες,
κανονίζονται όλα τά έπιπλα καί διευθετούνται α ι κ\ί-
ναι. Ταύτα πάντα άπασχολοϋσι τήν ςίκοόέσποιναν μέ-
χρι τής ένάτης ή δεκάτης πρωϊνής ώρας, μετά ταύ-
τα ασχολείται αύτη είς ραπτικήν ή οιανδήποτε άλ-
λην έργασίαν μέχρι τής μεσημβρίας. Μετά μεσημβρίαν



ΜΕΡΟΣ Β'.
ΗΘΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΙΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
ΚΕΦ. Α'. Άγεται τής οίκοδε^Λοίνης.

"Ινα ευδοκίμηση ή οικοδέσποινα είς τό δυσχερές καε
σοβαρόν έργον, όπερ αναλαμβάνει άνάγκη νά προσέρχ-η-

φροντίζει περί τής προπαρασκευής τοΰ οείπνου και είτα
εργάζεται πάλιν είς έργα ραπτικής καί άλλα χρήσιμα
εργόχειρα. Εννοείται ότι ή οικοδέσποινα ή έχουσα τέ-
κνα τήν ανατροφή ν αυτών θεωρεί ώς τό σπουδαιότερον
αυτής έργον, έν τω μέσου δέ τών ποικίλλων άσχολαών
της ευρίσκει πάντοτε καιρόν όπως έπιτηρή ή ίοία τά
τέκνα της καί κατά τήν έκ τοϋ ύπνου έξέγερσίν των
καί κατα τήν μελέτήν καί τον περίπατον καί τάς παι-
διάς αυτών καί πάντοτε _έν γένει, ουδέποτε όέ έγκατα-
λείπει αύτά μόνα ή έμπιστεύεται είς τήν φροντίδα τών
υπηρετών. _ - ■ ·

Τέλος ή μεμορφωμένη οικοδέσποινα εξοικονομεί πάν-
τοτε ολίγον χρόνον όπως άσχοληθή είς τήν μελέτην ω-
φελίμων συγγραμμάτων άναλόγων βεβαίως πρός τήν
διανοητικήν της άνάπτυξιν, διά τών οποίων καί τάς
γνώσεις της αυξάνει καί είς το έργον της ώς οίκοδεσποί-
νης καί μητρός τελειοτέρα καθίσταται. Επίσης ουδέ-
ποτε παραμελεί τήν οίκιακήν καταστιχογραφίαν, τε-
λευταία δέ πάντων κατακλινομένη φροντίζει ίνα άντι-
γράφη είς τό καθαρόν κατάστιχων τούς προχείρους λο-
γαριασμούς τής ήμέρας καί ούτω λήγει ή ημερησία ερ-
γασία τής οίκοδεσποίνης. ' ♦
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ται εις αυτό προπαρασκευασμένη καταλλήλως. Συνί-
σταται δε ή προπαρασκευή αυτη κυρίως" εις τά έξης
τρία : α) εις τήν ένίσχυσιν της σωματικής ύγιείας, β)
είς τήν άπόκτησιν της δεούσης διανοητικής αναπτύ-
ξεως καί γ) είς τήν άπόκτησιν ηθικής μορφώσεως. Τό
τελευταίον τοΰτο είναι αναντιρρήτως τό σπουδαιότατον
τών προσόντων παντός ανθρώπου, καθ' ότι ουδέν άλλο
προσόν δύναται νά ϊγτ\ άξια ν τινά παρ' άνθρώπω έστε-
ρημένω ηθικής μορφώσεως, άλλα καί αυτή ή παιδεία
άνευ- ηθικής μορφώσεως κάκου μάλλον πρόξενος πολλά-
. κις άποβαίνει. Αί δέ σπουδαιότεραι τών άρετών τάς
όποιας αυτη περιλαμβάνει είναι αί έπόμεναι.

Α'. Ι$νσέ6εια. Ή πρωτίστη τών άρετών καί ή βά-
σις, έπί της οποίας πάσα άλλη αρετή στηρίζεται, είναι
αναντιρρήτως ή ευσέβεια. Δέν είναι δυνατόν νά έχη τις
τήν οέουσαν ήθικήν μόρφωσιν, έάν αυτη δέν στηρίζη-
τάι επί της εύσεβείας, άναντίρρητον δέ είναι ότι δ μή
άγαπών τον θεόν ουδέ προς τον πλησίον αύτου δύναται
νά αίσθανθή άληθή άγάπην.

Καί είς πάντα μέν άνθρωπον ή ευσέβεια είναι άναγ-
καιοτάτη άρετή, διά τήν γυναίκα όμως είναι το έξόχως
άπαραίτητον έφόδιον. Έάν ό άσεβής άνήρ δέν δύναται
νά ήναι ηθικώς μεμορφωμένος, ή άσεβής γυνή είναι τέ-
ρας διαφθοράς καί έξαχρειώσεις, τοιαύτη δέ γυνή ουδέ-
ποτε θά είχε τήν αύταπαρνησίαν, όπως έκπληρώστ) α-
νελλιπώς τά σπουδαία καθήκοντκ αυτής ώς μητρός καί
οίκοδεσποίνης. Έκ τής εύσεβείας πηγάζουσιν αί τρεις
μέγισται χριστιανικαί άρεταί, ,ή πίστις, ή άγάπη καί ή
έλπίς προς τον θεόν ώς καί ή προς τον πλησίον ειλι-
κρινής άγάπη, ή όποια έκδηλοϋται διά τών άγαθών έρ-
γων. Ούτω πάσα άρετή έκ τής εύσεβείας έκπηγάζει· διά



τούτο τό θρησκευτικόν αίσθημα εγκαίρως πρέπει νά
καλλιεργήται και άναπτύσσηται έν τή απαλή και εύ-
πλάστω κάρδια των παιδιών.

Β'. Πραότητ. Μετά τήν εύσέβειαν μία των άπαραι-
τήτων έπίσης οία τήν γυναΓκα αρετών είναι ή πραό-
της. Συνίσταται δέ ή αρετή αύτη κυρίως είς τό ν' άπο-
φεύγη τις τάς έριδας και διενέξεις νά έπιζητή δέ τήν
εΐρήνην και άρμονίαν εις τάς μετά τών άλλων σχέ-
σεις του.

Τήν πραότητα καϊ ή άγια ήμών θρησκιίά, ώς μίαν
τών πρωτίστων χριστιανικών αρετών, ρητώς συνιστά
διά του γ' μακαρισμού «Μακάριοι οί πραεΓς οτι αύτοι
κληρονοαήσουσι τήν γήν».Ό πραοςμή άνεχόμενος τάς
έριδας καϊ-φιλονεικίας, ουδέποτε παρέχει άφορμήν τοι-
ούτων, ουδέποτε λέγει τραχείς καϊ ύβριστικούς λόγους,
ουδέποτε παρασύρεται ύπό τής οργής, άλλά μετά
πραότητος πάντοτε διεκδικεί τά δικαιώματα αυτού έάν
τύχη νά προσβάλληται καϊ άδικήται ύπό τών άλλων,
προτίμα δέ νά ύποστή αύτός ύβρεις και άδικίας μάλλον
ή νά γείνη πρόξενος έρίδων καϊ φιλονεικιών. Ή ύπομωνή
λοιπόν, ή.καρτερία καϊ ή αύταπαρνησία είναι οί αχώ-
ριστοι τής πραότητος σύντροφοι.

Καϊ πάντες μεν οί άνθρωποι όφείλουσι νά ήναι πρα-
εΓς κατά τό θείον παοάγγελμα, ιδίως όμως διά τήν γυ-
ναίκα είναι ή πραότης άναγκαιοτάτη. Ή φίλερις και
όργίλη γυνή είναι 6 κακός δαίμων τής οικογενείας, του -
ναντίον οέ αληθής άγγελος «είναι ή πραεία.

Αύτη όχι μόνον ή ίδια ουδέποτε παρέχει άφορμήν
δυσαρεσκείας είς τούς περί αυτήν, άλλά καϊ τούτους,
έάν έρίζωσι, προσπαθεί νά συνδιαλάττη, εμπνέουσα ά-
γάπην προς τήν εϊρήνην και όμόνοιαν, ούτω δε καϊ τήν



εύτελεστέραν οί.κογενειακήν έστίαν καθίστα εύδαίμονα
καί είς πάντας προσφιλή.

Γ. Μετριοφροσύνη. Μία τών μεγάλων χριστιανι-
κών αρετών είναι και ή μετριοφροσύνη. Ό μετριόφρων,
καί αν έτι ύπερέχη τών άλλων, ουδέποτε περιφρονεί αυ-
τούς, ώς πράττει ό άλαζών, ουδέποτε υπερηφανεύεται
διά τά προσόντα του ούτε ζητεί νά τά έ.πιδεικνΰϊ] άλ-
λά προς πάντας καί πρός τους κατωτέρους του έτι α-
πονέμει τιμήν· ούτω δέ πράττων όχι μόνον ουδόλως εκ-
πίπτει τής άξιας του,·· άλλά καί μεγαλειτέρας τιμής,
ύπολήψεως καί σεβασμού παρά τών άλλων άξιος καθί-
σταται.

Ή .έξοχος αύτη αρετή, ή όποία πάντα άνθρωπον
ποέπει νά κοσμή, ίδιαίτατα αρμόζει είς τήν γυναίκα,
ή όποία έκ φύσεως προωρίσθη όχι ίνα έπιδεικνυηται ύ-
πεοηφάνως, άλλ' ϊνα καθίστα εΰδαίμονα τον βίον είς
ί τούς πεοί αύτήν, άσ/ολουμένη μετριοφρόνως είς τήν έκ-
πλτοωσιν τών πολλαπλών καθηκόντων της.

Δ. Σταβερότης χιραχνηρος. Ή αρετή αύτη συ-
νίσταται είς τό νά στηρίζη τις πάσαν γνώμην καί πά-
σαν ποάξίν του έπί ώρισμε'νων καί σταθερών άρχων καί
πεποιθήσεων, τάς όποιας οιατηρεί πάντοτε άπαρασα-
λεύτους- Ούτω μορφόνει τις χαρακτήρα μόνον δέ ό έ-
χων μεμορφωμένον χαρακτήρα δύναται νά έμμένη
σταθερός έν τή αρετή. Ή ισχύς αύτη καί ταύτότης
του χαρακτήρος είναι διά τήν γυναίκα πολύτιμον προ-
σόν διότι αύτη εν τή εκπληρώσει του προορισμού της
οφείλει νά παλαίση κατά πολλών προσκομμάτων και
πειρασμών, άνάγκη δέ νά έχη ίκανόν σθένος χαρακτή-
ϊνα έξέλθη νικήτρια έκ τοϋ άγώνος τούτου.

ααταιοφροσύνη, ή μικροφυλοτιμία, ή κλίσις πρός



•τάς επιδείξεις καί τήν πολυτέλειαν είναι ελαττώματα
κατ' έξο/ήν γυναικεία, τά όποία είς πολλ^άς παρεκτρο-
πάς παρασύ^υσιν ενίοτε τήν γυναίκα καί άπομακρύ-
νουσιν αύτήν άπό του καθήκοντος. Διά τούτο είναι έ-
πάναγκες νά μορφόνγ) εγκαίρως ή γυνή δι' υγιούς ανα-
τροφής σταθερόν χαρακτήρα, διά του όποιου μόν/,υ
δύναται νά διαμείνγ) σταθερά καί -ακλόνητος έν τή ά-
ρετή.

Ε'. φι-ΐοωροσύνη. Μεταξύ τών άρετών, αί όποΓαι
είναι απαραίτητοι είς τήν γυναίκα πρέπει νά κατατά-
ξωμεν καί τήν φιλοφροσύνην. Αύτη συνίσταται είς τό
νά συμπεριφέρηταί τις ευγενώς καί·φιλοφρόνως προς πάν-
τα ς, τόσον προς τούς ανωτέρους, όσον καί προς τούς
κατωτέρους του. Ή εύπροσηγορία καί λεπτότης αύτη
τών τρόπων είναι απόρροια τής ψυχικής άγαθότητος-
πράγματι δέ μόνον ό άγαθός άνθρωπος ό έμφορούμενος
άδολου καί ειλικρινούς άγάπης προς τον πλησίον είναι
αληθώς φιλόφρο^ν καί εύπροσήγορος. Ό τοιούτος είναι
πάντοτε ομιλητικός, περιποιητικός καί πρόθυμος ίνα
,ταρέχη έκδουλεύσεις, ούτω δέ καθίσταιαι είς πάντας
αγαπητός.

Ή Φίλοφροσύνη είναι άρετή άρμόζουσα κατ' εξοχήν
είς τήν γυναίκα, διότι ή γυνή, φύσει λεπτοτέρα τοϋ
ανδρός ούσα κατά τά αισθήματα, πρέπΕί καί κατά τήν
συαπερκροράν καί τούς τρόπους νά ήναι τοιαύτη. "Αλ-
λως τε ύπ' αυτής τής φύσεως οδηγείται είς τούτο, διό-
τι έχουσα έν τή καρδία μεγαλειτέραν ;ή ό άνήρ εύαι-
σθησίαν καί στοργήν προς έκείνους μετά τών όποιων
είναι συνδεδεμένη, αισθάνεται τήν άνάγκην ~νά έξωτε-
ρικεύν] τά αισθήματα της ταϋτα οιά τοϋ φίλόφρονος
τρόπου καί τής λεπτής συμπεριφοράς της, Είναι όμως
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πολύτιμον προσόν ή άρετή αυτη,-έάν πράγματι προέρ-
χηται έξ άγαθότητος καί άγάπης προς τον πλησίον·
έάν όμως ήναι προσπεποιημένη, τυπική καί απόρροια
τοϋ φευοους πολιτισμού, ώς συμβαίνει πολλάκις εις τάς
τυπικάς σχέσεις καί συναναστροφάς τών αίθουτών, αί
όποΓαι συνήθως στερούνται ειλικρίνειας, τότε δέν είναι
πλέον άρετή, άλλα μεταβάλλεται είς έπικίνδυνον άπά-
την καί ύποκρισίαν. Διά τούτο μεγάλη προσοχή άπαι-
τειται ίνα διακρίνωμεν τήν άληθή καί άνυπόκριτον φι-
λοφροσύνην άπό τής ψευοοϋς καί έπιπλάστου.

ΚΕΦ. Β'- Πνενματικαί και *1'»'χαγωγικαΙ
Ν άνάγκαι τής οΐκογενείαο.

Ό άνθρωπος δέν έχει ύλικάς μόνον ανάγκα ς. Επει-
δή αποτελείται έκ σώματος ύ,λικου καί ψυχής άόλου,
καί αί άνάγκαι αύτου είναι ύλικαί μεν αί άφορώται είς
τήν συντήρησιν του σώματος, πνευματικαί δέ κα: ήθι-
καί αί ά φορώ σαι εις τό πνεύμα καί τήν ψυ/ήν.

Ώς τό σώμα, ούτω καί τό πνεύμα έ/ει ανάγκην ά-
να πτύξε ως, ίνα τελειοποιήτα ι καθ' όσον είναι δυνατόν.

Επιτυγχάνεται δέ ή άνάπτυξις αύτη διά τής κανο-
νικής άσκήσεως τών πνευματικών δυνάμεων καί διά
τών διαφόρων γνώσεων, αί όποΓαι μεταδίδονται διά τής
διδασκαλίας.

Καί κατά μεν τήν βρεφικήν, νηπιακήν καί παίδικήν
ήλικίαν τοϋτο είναι έργον τών γονέων καί διδασκάλων·
όταν τις οαοις ήλικιωθή, οφείλει νά συνεχίζή ό ίδιος τήν
άνάπτυξιν του πνεύματος του* τούτο δέ κατορθοΓ κυρίως
διά τής αναγνώσεως καί μελέτης ωφελίμων βιβλίων,
διά τών όποιων αύξάνει όλονέν τάς γνώσεις του-καί τε-
λειοποιεί έαυτόν
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Ή μελέτη α Ο τη καϊ έν γένει ή έπίδοσις είς πάν πνευ-
ματικόν έργον, οίον εις τήν καλλιτεχνίαν ή άλλο τι
τοιούτο, αποβαίνει διά τον αληθώς μεμορφωμένον άν-
θρωπον άγαπητή ένασχόλησις καϊ αληθής άπόλαυσις,
έκ τής όποιας ο/1 μόνον τέρψιν, άλλά καϊ πο) λήν ώΐέ-
λειαν δύναται νά καρπωθή. Διά τούτο οί γονεΓς καϊ οί
διδάσκαλοι έγκαίρως πρέπει νά έμπνέωσιν εις τά παιδία
τήν πρΊς τήν άνάγνωσιν καϊ μελέτην άγάπην, ή όποία
βαθμηδόν αποβαίνει σταθερά έξις. Ό δΐ άποκτήσας τήν
εξ ι ν ταύτην φροντίζει πάντοτε νά ίκανοποιή, τάς πνευ-
ματικές αύτοϋ άνάγκας, τάς οποίας θεωρεί τόσω σπου-
δαίας. δσω καϊ τάς σο^ματικάς.

'Αλλ' η -'ιγ'.ής διανοητική άνάπτυξις πρέπει νά ήναι
στενώς συνο^ίινένη μετά τής ήθικης τού άνθρωπου
μορφώσεως, τήν οποίαν πρέπιι νά θεωρώμεν έτι σπου-
δαιοτε'ραν. Δεν δυνάμεθα νά όνομάσωμεν ύγιώς μεμορ-
οωμένον έκεΓνον, όστις έχει μεν άνεπτυγμένον τό πνεύ-
μα, άλλά στερείται ηθικής μορφώτεως. Επομένως πας
άνθρωπος οφείλει νά φρον-ίζν) όπως συγχρόνως μετά
τής πνευματικής αναπτύξεως άττοκτα κ,αί τήν άναγ-
καίαν ήθικήν μ,όρφωσιν, τ. έ., νά καλλιεργή έν έαυτω
τά σπέρματα όλων τών αρετών, ούτω όέ ήθικοποιούμε-
νος νά καθίστα εαυτόν όσημέραι τελειότερον. Τούτο
πράττων τις έκπληροί τον έπϊ τής γής προορισμόν του.

Συντελεστικώτατα προς τήν διπλην ταύτην μόρφω-
σιν τού ανθρώπου είναι τά καλά αναγνώσματα, ήτοι τα
βιβλία έκείνα, τά όποια και τό πνεύμα πλουτίζουσι διά
ποικίλων γνώσεων καϊ τό ήθος μορφουσι. Διά τούτο, ά-
παραίτητος εις πάσαν οϊκογένειαν είναι ό καταρτισμός
βιβλιοθήκης2 έκ τοιούτων σογγραμμάτων άποτελουμέ-
νης. Έν τή οίκογενιακή ταύττ) βιβλιοθήκη οί έχοντες
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τήν καλλίστην έςιν της αναγνώσεως πολλήν άπολαμ-
βάνουσιν ήδονήν, άλλά και μεγάλη ν άρύονται ώφέ-
λειαν πολλάκιςδέ σώζονται καί άπό πολλών άνηΟίκων
καί επιβλαβών διασκεθάσεο.»ν, είς άς Οά έπεδίδοντο ϊ-
σοχς, άν δεν είχον τήν σωτήριον ταύτην 'έξιν.

Εννοείται όμως ότι ίνα έχ.πληροί τον σκοπόν της ή
οικογενειακή βιβλιοθήκη, πρέπει ν' άποτελήται μόνον
έκ διδακτικών καί ηθικών β'.βλίων, είς τά όποία τό
τερπνόν συνδυάζεται μιτά του ωφελίμου, πάν δέ έπι-
βλαβές καί άνήθικον ανάγνωσμα ν' άποκλείηται άπ'
άύτής. Τοιαύτα δέ αναγνώσματα είναι κατά τό πλεί-
στον τά μυθιστορήματα, τών οποίων πολλά όχι μόνον
ούδεμίαν ώφέλειαν παρέχουσιν, άλλά καί όλεθρίως έπί
τών ήθών έπιδοώσι· όλίγιστα μόνον έξ αύτών είναί ώ-
φέλιμα· διά τοϋτο καλόν είναι έν. γένει νά τά άποφεύ-
γωμεν. - ^ ■

Ιδίως όφείλομεν νά προφυλάττωμεν τήν νεαράν ήλι-
χίαν άπο τών τοιούτων αναγνωσμάτων οιότι ή έπ'· αύ-
I τής έπίδρασις των είναι έτι ' όλεθριωτέρα. Μεγίστη λοι-
πόν προσοχή απαιτείται περί τήν έκλογήν τών καταλ-
λήλων διά τούς παίδας καί έφηβους βιβλίων καθήκον

δέ τών γονέων καί διδασκάλων είναι νά έπιβλέπωσιν
, , , , , » ,
αυστηρώς τα αναγνώσματα αυτών και ν αποαακρυ-

νωσι πάν έπιβλαβές καί άνήθικον.

Τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τών βιβλίων τής οί*ογε-

ί νειακής βιβλιοθήκης πρέπει βεβαίως- νά κατέχη ή "Αγία ·Ι.

1- Ροαφή καί ιδία το Ιερόν Εύαγγέλιον, το θαυμάσιον

τοϋτο βιβλίον, τό πλήρες σοφίας καί ήθικου κάλλους,

τό οποίον καί μόνον θά ήρκει όπως ήθικοποιήση τον άν-

Θρωπον. Μετά τοϋτο κάλλιστα καί μορφωτικώτατα ά-

ναγνώσματα είναι τά συγγράμματα τών αρχαίων

-/-Τ
1.1
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ποιητών καί πεζογράφων, οίον του Ξενοφώντος, Πλά-
τωνος, θουκυδίδου, Όμηρου, Σοφοκλέους, Αισχύλου
καί τών άλλων, τά δποΓα οί μέν έχοντες τό ευτύχημα
νά έννοώσι τήν άρχαίαν έλληνικήν δύνανται ν' άναγι-
νώσκωσιν έκ του -ρωτοτύπου, μή άρκούμενοι μόνον είς
-οσα μέρη έξ αύτών έν τω σχολείω έόιόάχθησαν; οί δέ
μή έννοοϋντες αύτά νά τά άναγινώσκωσιν έν μεταφρά-
σει είς τήν νέαν έλλην<κήν;

Επίσης άριστα καί μορφωτικώτατα είναι τά συγ-
γράμματα τών εκκλησιαστικών Πατέρων καί μάλιστα
Γρηγορίου του Θεολόγου, του Μ. Βασιλείου καί τοϋ
Χρυσοστόμου, τά όποια καί τό θρησκευτικόν αίσθημα
άναπτύσουσι καί λαμπράν ήθικήν οιδασκαλίαν παρέ-
'/ουσι. Μεγάλως ωφελεί" καί ή μελέτη τής ιστορίας,
μάλιστα δε τής τοϋ ήμετέρου έθνους· έν αύτή εύρίσκο-
αεν λαμπρούς τύπους καί υψηλά παραδείγματα άρετής,
τά όποΓα πρέπει νά έχωμεν ύπ όψει πρός μίμητιν.

Ή άνάγνωσις έκλε/.τών ποιημάτων μεγάλην ώφέ-
λειαν επίσης παρέχει· ή ποίησις όχι μόνον τέρπει, άλ-
λά καί έπί του ήθους εύεργετικώς επιδρά.. Διά τοϋτο εκ-
λεκτά ποιήματα είναι άπαραίτητον νά κοσμώσι πασαν
οικογενειακην βιβλιοθήκη ν.

Τέλος μεταξύ τών ώφελίμων άναγνωσμάτων πρέπει
νά κατατάξωμεν καί τάς περιγραφάς όιαφόρων περιη-
γήσεων αύται γενόμεναι ύπό σοφών άνόρών, οί όποιοι
πρός έξερεύνησιν τών άγνώστων χωρών τής γης ε,;ς
τρομερούς πολλάκις κινδύνους έξετέθησαν, διδάσκουσι
πολλά περί διαφόρων λαών καί χωρών καί διά ποικίλων
γνώσεων πλουτίζουσι τό πνεύμα.

Τοιαύτα κυρίως είναι τά αναγνώσματα, διά τών δ-
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ποίων πρέπει νά καταρτίζηται ή οικογενειακή βιβλιο-
θήκη- άλλ' έκτος τούτων και πάν άλλο ώφέλιμον σύγ-
||γραμμα τής νεωτέρας φιλολογίας, τής ήμετέρας ή καί
|ρής ξένης,διά τούς γνωρίζοντας ξένα ς γλώσσας, δίν πρέ-
πει βεβαίως ν' άποκλείηται.

| Εις τάς πνεύμα τικάς του άνθρώπου άνάγκας ύτάγον-
ίται καί αί οίκογενειακαί όμηγύρε ι ς, κατά τάς όποιας
&χ>γγενεΓς καί φίλοι συναθροίζονται ή πρός έορτασμόν
έύφροσύνου τινός οικογενειακού γεγονότος ή μόνον χάριν
πνευματικής επικοινωνίας. Αί συναθροίσοις αύται άφ' ε-
νός μέν ώφελουσιν ήθικώς, διότι παρέχουσιν άγνήν πνευ-
Λατικήν άπόλαυσιν, άφ' ετέρου οί τήν σωματικήν ύ-
γιείαν ενισχύουσιν καί παρέχουσιν εύάρεστον άναψυχήν
άπό τών καθημερινών κόπων,- Πρέπει όμως αί σχέσεις
;τών_συναθροιζομένων συγγενών καί φίλων νά ήναι άφε-
λεΓς κάί ειλικρινείς, ουχί δόλιαι κ α ί ύ π ο κ ρ ι τ ι κ α ί, διότι
χί τοιαΰται σχέσεις ουδόλως τέρπουσ^ν, άλλα μάλλον
ττενοχωρουσι τους ,συναναστρεφομένους.

Προς τούτοις καλόν είναι οί συνερχόμενοι είς τοιαύ-
τας ομηγύρεις, άντί νά δαπανώσι τόν πολύτιμον χρόνον
Ιίς ανωφελείς καί ματαίας συνδιαλέξεις καί είς τήν κα-
«,ολογίαν πολλάκις, ν' άσχολώνται είς ωφέλιμόν τίνα
ιαι τερπνήν άμα πνεύματικήν ένασχό.λησιν, οίον εις τήν
I μουσική ν, είς άνάγνωσιν καλοϋ τίνος συγγράμματος, είς
χπαγγελίαν έκλεκτών ποιημάτων, ή είς άλλο τι τοιού-
τον, £Χ τ0υ όποιου όχι μόνον τέρψιν, άλλά καί ώφελειαν
$ύνανται ν' άρυσθωσιν.

ΠΙ "Αλλη ωφέλιμος καί ύγιεινοτάτη άπό τών κόπων ά-
-αψυχή είναι δ περίπατος. Ούτος όταν μάλιστα γίνηται
τήν εξοχήν, καί είς τήν ένίσχυσιν τής σωματικής
ιίίγιείας μεγάλα>ς συντελεί" καί πολλή ν πνευματικήν ώ-

ι'·|{ ; - - ' -.;.. ■ " : .
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α.έλειαν και ηθική ν άπόλαυσιν παρέχει* διότι άφ ένός
μεν ό καθαρός άήρ τών εξοχών και ή τακτική κίνησις
άριστα έπιδρώσιν έπΐ τής ύγιείας, άφ* ετέρου δε ή θέα
τών καλλονών τής φύσεως, τών όποιων πλήρης είναι ή
εξοχή, άνυψοί τό πνεύμα ήμών προς τον Δημιουργόν,
εμπνέει άγάπην προς Αυτόν και θαυμασμόν προς τήν
άπειρον Αυτού αγαθότητα και πανσοφίαν· Άλλά και
ύπο οίκονομικήν έποψιν αί τοιαυται έκδρομαί είναι προ-
τιμητέαι πολλών άλλων, διότι έχουσι το πλεονέκτημα
ο τι είναι καϊ όλιγοδάπανοι.

Τό θέατρον είναι μία τών καλλιτέρων πνευματικών
άπολαύσεων καϊ άριστον μέσον ήθικοποιήσεως, έάν ό-
μως έκπληροΓ τον σκοπό ν του, άν δηλ. τά έν αύτω πα-
.ριστανόμενα έργα είναι αληθώς ηθικά* άλλως αντί ώ- 1
φελείας βλάβην μάλλον παρέχει. Τά παιδία σπανιώτα-
τα πρέπει νά όδηγώνται είς τό θέατρον, μόνον οταν τό |
δράμα, τό όποιον θά παρασταθή προ τών ομμάτων αύ- 1
τών ήναι ήθικώς άμεμπτον, τοιούτον, ώστε καλάς μό- .]
Λ;ον εντυπώνεις ν' άφίνη εις τό πνεΰμά των και είς τό ]
άγαθόν νά τά προτρέπη· επειδή όμως τά συνήθως πα-
ριστανόμενα θεατρικά έργα δεν είναι τοιαύτα, καλόν
Φά ήναι ν' άπέχωσι τά παιδία τού θεάτρου. Είς δέ τό
μελόδραμα ούόέποτε πρέπει νά όδηγώνται τά παιδία.

Άνθοκομ'α. Μία τών καλλίστων και μάλλον ψυ-
χαγωγικών ένασχολήσεων είναι και ή άνθοκομία. Τά
άνθη είναι τό ώραιότερον επί τής γης δημιούργημα τοϋ
•θεού, πάντες δέ κατά τό μάλλον ή ήττον άγαπώσιν
αύτά· ό μή άγαπών-τά άνθη δεικνύει ότι δεν αισθάνε-
ται ούτε άγαπα τό καλόν, τουναντίον δέ ή ζωηρά προς ·3
τά άνθη άγάπη μαρτυρεί ψυχήν εύαίσθητον και φιλό- |
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; καλόν. Ουτω ή προσεκτική μελέτη τών ανθέων καί ή
| περιποίησις αύτών καί τήν καλαισθησίαν αναπτύσσει
•καί τήν καρΙίαν εξευγενίζει καί τό πνεύμα άνυψοΓ πρός
■τον ΠανάγαΟον Δημιουργόν, αδύνατον δέ νά μ ή κατα-
ληφθή τις υπό θαυμασμού καί ευγνωμοσύνης πρός Αύ-
•τόν είς τήν θέαν τών άνθέων, τών όποιων καί τό ελά-
χιστον είναι πολύ ώραιότερον τοϋ τελειοτέρου ανθρωπί-
νου έργου.

Είναι λοιπόν ή άνθοκομία τερπνότατη ένασχόλησις
καί αρίστη ψυχαγωγία. Καί έάν μέν ύπάρχη κήπος παρά
τήν οίκίαν, δύναται τις νά καλλιεργή έν αύτω άφθόνως
διάφορα φυτά καί άνθη, έν ελλείψει δέ κήπου καλλιερ-
γοϋμεν αύτά έντός γαστρών. Άλλά πρός επιτυχή έξά-
σκησιν τής ανθοκομίας άπαιτοϋνται στοιχειώδεις τού-
λάχιστον γνώσεις βοτανικής καί τίνες πρακτικαί όδη-
γίαι περί τής καλλιεργείας διαφόρων φυτών καί ανθέων.
Τούτων δ' αί στοιχειωδέσαεραι είναι αί εξής.

"Ινα εύδοκιμήσωσι τά φυτά έχουσιν άνάγκην ήλια-
κ,ου φωτός καί άτμοσφαιρικοϋ αέρος. Καί όταν μέν καλ-
ί "λιεργώνται είς τό ύπαιθρον, άπολαμβάνουσιν άφθόνως
τά δύο ταϋτα άπαραίτητα πρός συντήρησίν των· όταν
δμως καλλιεργώμεν φυτά έντός τής οικίας πρέπει νά
παρέχωμεν είς αύτά φώς καί άέρα, έξάγουσαι είς το ϋ-
παιθρον τακτικώς καθ' εκάστην, έκτος μόνον όταν δέν
τό έπιτρέπη ή ατμοσφαιρική κατάστασις. Τά φυτά τά
εκτεθειμένα είς τον ήλιον είναι άκμαία, έχουσι φύλλα
ζωηρού πρασίνου χρώματος, άνθίζουσι δέ καί καρποφο-
ροΟσιν ένωρίτερον καί άφθονώτερον ή τά έ/ τή σκιά,
/τουναντίον τά διατηρούμενα είς τόπον σκοτεινόν είναι
πάντοτε άσθενικά, έχουσι φύλλα χρώματος ώχροϋ πρα-
σίνου, ουδέποτε δέ ή άνθησις καί καρποφορία αύτών εέ-
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ναι πλουσία, ώς είς τά άλλα· τοιαύτα είναι τά φυτά
τών θερμοκηπίων.

Το ήλιακόν φώ; επιδρά έπί τής άναπνοης τών φυ-
τών^ διότι ώς γνωστόν, ύπό τήν έπίδρασιν αύτοϋ τά
φυτά είσπνέουσι μέν άνθρακικον οξύ, έκπνέουσι δε οξυ-
γόνον καί ούτω καθίστανται χρησιμώτατα προς καθα-
ρισμόν του ατμοσφαιρικού αέρος: "Οτι δέ τό ήλιακόν
φώς είναι άπαραίτητον είς τά φυτά καταφαίνεται καί
έκ τοϋ εξής: Έάν κλείσωμεν φυτόν τι είς τόπον σκο-
τεινόν άφήσωμεν δέ νά είσέρχωνται ολίγα ι άκτινες φω-
τός, θά ίδωμεν ότι οί μίσχοι τών άνθέων καί τών φύλ-
λων στρέφονται βαθμηδόν πρός τό μέρος, άπό τοϋ οποίου
τό φώς εισέρχεται.

Έκτος τοϋ άέρος καί τοϋ φωτός πρός εύδοκίμησιν τών
φυτών άπαιτείται καί ή αναγκαία είς έκαστον φυτόν
θερμοκρασία.

Καί άλλα μέν έξ αύτών άντέχουσιν είς τό ψύχος,;
άλλα δέ έχουσιν ανάγκην ύψηλής θερμοκρασίας· επομέ-
νως τά τελευταία ταϋτα δέν πρέπει νά έκθέτωμεν είς τό
ϋπαιθρον έν καιρώ ψύχους, άλλά καί τά έχοντα άνάγκην
μετρίας θερμοκρασίας δέν πρέπει νά έκθέτωμεν είς τον
καυστικόν ήλιον τοϋ θέρους.

Προς τούτοις, ώς οί άνθρωποι καί τά ζώα, ούτω καί
τά φυτά δέν δύνανται νά συντηρηθώσι καί άναπτυχθώσιν
άνευ άνεπαρκοϋς τροφής· τροφή δέ αύτών είναι τό ύδωρ,
τό όποιον άπορροφώσιν άνευ άνεπαρκοϋς τροφής. "Ανευ
ύδατος τό φυτόν μαραίνεται, φθίνει καί τέλος άποθνή-
σκει· άλλά καί μεγάλη ποσότης ύδατος τό βλάπτει ε-
πίσης· οιά τοϋτο δεν πρέπει νά ποτίζωμεν τά φυτά
άνευ ανάγκης.Και τά μέν καλλιεργούμενα είς τό ϋπαι-
θρον πρέπει νά ποτίζωνται μόνον έν καιρφ παρατεταμέ-
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Ιίνης ξηρασίας, τά οί έντός τής οικίας συχνότερων. "Ινα
||3εβαίωθώμεν άν το φυτόν Ιχει ανάγκην ύδατος, ξέομεν
|ολίγον τό τεερί τήν ρίζαν αυτού χώμα· έάν τοΟτο είναι
. ;|ξήρον. πρέπει νά τό ποτίσωμεν άμέσως, έάν ε*να ιμαλακόν
1|καϊ υγρό ν, τό ποτίζομενμετά μίαν τουλάχιστον ήμέραν.

Έάν τάς κοινάς γάστρας τών φυτών, τών κοσμούν-·
ίτων τάς αίθουσας, κρύπτωμεν έντός ιδιαιτέρων κομψών
! ίοοχείων, καλόν είναι νά πληρώμεν τον μεταςύ κενόν
;|χωρον διά βρύων ή άλλων ύγρών χόρτων- ούτω διατη-
ρείται ή αναγκαία είς αύτά υγρασία.
| Είς τήν καλλιέργειαν τών φυτών απαιτείται και κα-
■Οαριότης· συχνάκις πρε'πει νά καθαρίζωμεν διά μαλακού
σπόγγου βεβρεγμένου τά φύλλα και μάλιστα τών έντός
;της οικίας διατηρουμένων. Ούτω άπαλλάττονται άπό
ίτού κονιορτού, δ όποιος κλείων τους πόρους τών φύλ-
λων παρεμποδίζει τήν άναπνοήν αυτών. Πρέπει προς
ίτούτοις νά έκριζόνωμεν τά πέριξ τών χρησίμων φυτών
©υόμενα πολλάκις παράσιτα, τά όποία άπορροφώσι τήν
έίς εκείνα άναγκαίαν ίκμάδα καϊ ούτω προκαλουσιν
ενίοτε τήν ξήρανσίν των.

Τέλος και τό είδος τής γης πρέπει νά ήναι κατάλ-
ληλο ν διά τήν καλλιέργξ,ιαν έκάστου φυτού, ένίοτε δέ
ν' άνανεόνηται ή γή καϊ νά λιπαίνηται διά τών κα-
ταλλήλων λιπασμάτων επειδή βαθμηδόν άποβάλλει τά
προς συντήρησιν τών φυτών άναγκαία συστατικά·:
|[ Τά παρ' ήμίν συνήθως καλλιεργούμενα φυτά είναι
^ά διάφορα ε ι δη τών. ρόδων, τά Γα, τά κρίνα, τά λείρια,
νάρκισσοι, οί υάκινθοι, τά χρυσάνθεμα κλπ. σπανιώ-
ίίερα δέ αί καμελίαι, αί μανόλιαι, ή βανίλλη καϊ άλλα
φυτά τής Αμερικής, αί πτερίδες και διάφορα ποικιλό-
ί^ροα φυλλώματα· Πάντα ταύτα επιμελώς καλλιεργού-
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αενα, δύνανται νά κοσμήσωσι τούς ώ:αιοτέρους κήπους
και τά; πολυτελεστέρας αίθουσας.

0: '.άρκισσοι, υάκινθοι καί άλλα βολοώδη φυτά δια-
τηρούνται καί άνθίζουσι καί άν μόνον είς το ύδωρ βυθί-
σωμεν τους βολβούς των πρέπει όμως νά διαλύσωμεν
εντός τοϋ ύδατος τούτου καί ίκανήν ποσότητα άλατος
το οποίον προφυλάττει αυτά άπό τής σήψεως. Έπειοή
δε τό φως κακώς επιδρά επί -ων βολβών, πρέπει νά
προτιμώμεν οο/εΐα ή φιάλας έκ χρωματιστής ύέλου,
νά βυΟίζωμεν δέ τάς βολβούς είς το ϋδωρ ούτως, ώστε
νά μή Ιγγίζωσιν ε;ς τον πυθμένα του δοχείου καί ν' |
άλλάσσωμεν το* ύδωρ όταν άρχίζη ν' άποβάλλτ} τήν
διαυγειαν του.

Διατήρησις χεχομμένωτ ανθί ων. Ίνα διατηρήσω-
μεν έπί πολύ τά κεκομμένα άνθη, πρέπει πρώτον ν' ά-
φαιρέσωαεν νά φύλλα των, έπειοή οι' αύτών ένεργεΓτα·
ζωηρότερα ή έξάτμησις καί ταχύτερον μαραίνεται τό
άνθος. Δυνάμεθα όμως χάριν τής καλαισθησίας ν* άφή_
σωμεν μετά τών άνθέων "τά φύλλα, τά όποΓα άπεχωρί.
σαμεν άπ' αύτών ή καί ξένα νά προσθέσωμεν έπειδή
άνθοδέσμη είναι ώραιοτέρα μετά του φυλλώματος.

Τό ύδωρ τών άνθέων πρέπει ν' άλλάσσηται καθ' έκος,
στην διατηρείται δέ καλλίτερον έάν προσθέσωμεν ε» ς
αυτό καί όλιγίστην ποσότητα άμμωνιακόϋ άλατος.

Διά τούτων οέ δυνάμεθα νά διακοσμώμεν λαμπρά-
όχι μόνον τους κήπους, άλλά καί το έσωτερικόν τ?.ς
κατοικίας ήμών, καθιστώσαι αύτήν τερπνόν άνθών<χ
Πρέπει όμως νά προτιμώμεν προς διακόσμησιν τών
θουσών τά άοσμα άνθη ή τά έχοντα έλαφράν εύωδί<χν
διότι αί ισχυρά ί όσμαί δύνανται νά βλάψωσι τά εύςς/
σθητα νεύρα.

ι



Σημειωτέον τέλος ότι ούδέποτε πρέπει νά φυλάττω-
μεν άνθη είς τους κοιτώνας ημών έν χαίρω νυκτός, διό-
τι, ώς γνωστόν, ή αναπνοή τών φυτών κατά τήν νύκτα
είναι επιβλαβής έπειόή είσπνέουσι μέν όξυγόνον, έκπνέ-
ουσι δέ άνθρακικόν οξύ καί ούτω μολύνουσι τον άέρα.

^47*ω7*?7 τέκνων. Είς τάς πνευματικάς τής οι-
κογενείας άνάγκας, δυνάμεθα νά κατατάξωμεν είς τήν
άγωγήν τών τέκνων, ήτις είναι τό σπουδαιότατον κα-
θήκον τής γυναικός, διότι αναντιρρήτως μεγίστη είναι
ή επίδραση τής άγωγής έπί του μετά ταϋτα βίου. Τά
παιδία, τά τρυφερά ταΰτα καί εύπλαστα όντα, ανάγ-
κη νά διαπαιδαγωγηθώσι καταλλήλως όπως άποβώσιν
άνθρωποι χρηστοί ένάρετοι καί ώφέλιμοι είς εαυτούς καί
είς τήν κοινωνία ν.

Είναι δέ ή άγωγή τριπλή, σωματική, πνευματική
καί ήθική,

.Καί πρώτον οφείλει ή μήτηρ νά φροντίζη περί τής
σωματικής άγωγής τών τέκνων της άπό τής βρεφικής
αυτών ηλικίας* προς τούτο δέ καί τήν τροφήν καί τήν
!0λην δίαιταν αύτων ρυθμίζει συμφώνως πρός τούς κα-
ί νόνας τής ύγιεινής.

} Καί τροφήν μέν παρέχει είς αύτά εϋπεπτον καί θρε-
πτικήν, μάλιστα δέ "είς τά βρέφη καί τά νήπια, τό δέ
-ποσόν αυτής αύξάνει συν τή ήλικία. τών τέκνων. Φρον-
τίζει δ' έπίσης καί περί τής καθαριότητος τοϋ σώματος
χαί τών ενδυμάτων αύτών* πρός τοϋτο ύποβάλλει αύτά
είς χλιαρά λουτρά καθ εκάστην μέν τά βρέφη, σπανιώ-
ίτερον δέ τά νήπια καί τά παιδία. 'ΛσκεΓ αύτά σωμα-
ί-τικώς καί φροντίζει όπως άναπνέωσι πάντοτε καθαρόν
αέρα* τό δέ άριστον μέσον πρός αμφότερα ταϋτα είναι ό
τακτικός περίπατος καί μάλιστα έν τή εξοχή. Καίτοι

7



δέ πρέπει νά συνειθίζωσι τά παιδία ν' άντέχωσιν εις τό
ψύχος, άπαιτείται όμως προσοχή όπως μή έκτεθώτιν
εις τήν ύγρασίαν ή εις αιφνίδιας ψύξεις, αί όποίαι δυ-
νατόν νά έχωσι δυσάρεστα άποτελέσματα.'Οφείλει προς
τούτοις ή μήτηρ νά ένδύη τά τέκνα της άνάλογα μέν
προς τήν άτμοσφαιρικήν κατάστασιν ένόύματα, άλλ'
ουδέποτε βαρέα καί στενά, διότι ταύτα παρεμποδίζουσι
τήν σωματικήν άνάπτυξιν τών παιδιών πιέζοντα τό
σώμα καί μή έπιτρέποντα είς αύτά νά κινώνται έλευ-
θέοωςΌύτω πάντας τούς υγιεινούς κανόνας τηρούσα ή μή-
τηρ ε?ς τήν σωματικήν άγωγήν τών τέκνων της καί
περί της όλης διαίτης αύτών μεριμνώσα ένισχύει τήν
ύγιείαν των καί καθίστα αύτά εύρωστα καί ύγιά, το ό-
ποΓον είναι άπαραίτητον έφόδιον πρός εύδοκίμτ<σιν τής
πνευματικής καί ηθικής άγωγής.

Ώς ή σωματική, ούτω καί ή πνευματική άγωγή άρ-
χεται άμέσως άπό τής βρεφικής ήλικίας-εννοείται όμως
ότι κατά τήν ήλικίαν ταύτην τό έργον τής πνευματι-
κής άγωγής περιορίζεται έντός στενωτάτων ορίων. Κυ ·.
ρίως πρέπει νά άσκήται το παρατηρητικόν τών βρεφών
έπί τών περιστοιχούντων αύτά άντικειμένων, τών προ-
σιτών είς τήν άντίληψίν των·ή δέ γλωσσική διδασκαλία
κατά τήν ήλικίαν ταύτην συνίσταται είς το νά διδά-
σκωνται τά βρέφη νά προφέρωσι καλώς έκάστην λέξιν.

Κατά τήν νηπιακήν ήλικίαν ή πνευματική άγωγή
άποσκοπεί όχι είς τήν μετάδοσιν γνώσεωνάλλ' είς τήν
άνάπτυξιν τών πνευματικών δυνάμεων του νηπίου, ήτοι
τής άντιλήψεως τής μνήμης, τής φαντασίας καί τέλος
τής κρίσεως, ή όποία βραδύτερον τών άλλων δυνάμεων
εξεγείρεται. Επομένως διδασκαλία μαθημάτων ουδέποτε
πρέπει νά γίνηται είς τά νήπια, άλλά νά άσκήται μό-
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νον τό πνευμά των διά διαφόρων μέσων τοιαύτα δέ εί-
ναι αί παιδιαϊ, οί μύθοι, διάφοροι εικόνες και τέλος αύτη
ή φύσις, μάλιστα όέ τά γνωστά είς το νήπιον φυτά και
ζωα.

Κατά τήν παιόικήν ήλικίαν -ρέπει ν' άρχίζη ή τα-
κτική διδασκαλία τών μαθημάτων μετ' αύτής δέ νά έ-
ξακολουθή ή άνάπτυξις τών πνευματικών δυνάμεων.
Κατά τήν ήλικίαν ταύτην πρέπει νά διδάσκωνται τά
παιδία, μετά τής μητρικής των γλώσσης καϊ όλα τά
έγκύκλια μαθήματα, τά όποία κρίνονται αναγκαία προς
άνάπτυξιν του πνεύματος καϊ μετάδοσιν διαφόρων γνώ-
σεων. Πρέπει όμως νά γίνηται ή έργασία αύτη βραδέως
και μεθοδικώς, ούτως ώστε νά μή έπιφορτίζηται τό
παιδίον δι' ύπερμέτρου διανοητικής έργασίας, νά παρέ-
χηται δέ εϊς αύτό ποικιλία ένασχολήσεων και ώραι ά-
ναψυχής· ούτω άποφεύγεται ή διανοητική κόπωσις, ή
όποία όλεθρίως δύναται νά έπιδράσν] έπί τε τής σωμα-
τικής και πνευματικής ύγιείας τών παίδων.,

Άπό τής βρεφικής έπίσης ήλικίας πρέπει ν' άρχίζη
ή ηθική μόρφωσις. Επομένως πάσα κακή έξις άπό τής
ήλικίας ταύτης πρέπει νά καταπολεμήται και έκριζό-
ί νηται, ουγΐ δέ νά άναβάλληται τούτο είς μεγαλειτέραν
ήλικίαν, ώς πράττουσιν άμαθείς τινές μητέρες, αί ό-
I ποίαι παραμελουσι τήν άγωγήν τών τέκνων κατά τήν
τουαερωτάτην αυτών ήλικίαν, έπειτα δέ δυσανασχετούσι,
διότι δέν δύνανται νά έκριζώσωσι τάς άποκτηθείσας ήδη
κακάς έξεις.

Ή μήτηρ οφείλει να .φροντίζγ] όπως έγκαίρως καλ-
λιεργή κ0" άναπτύσσΥ) έν τή καρδία τών τέκνων της τά
σπέρματα- όλων τών άρετών. .

Επομένως διδάσκει αυτά προ παντός άλλου ν' άγα-
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πώσιν εγκαρδίως, νά σέβωνται καί νά θαυμάζωσι τον
Πανάγαθον Δημιουργόν, συχνάκις δ' έκ τής θέας ώραίου
άνθους ή πτηνού ή άλλου φυσικού άντικειμένου λαμβά-
νει άφορμήν όπως τοΓς όμιλήση περί τής άγαθότητος
καί παντοδυναμίας τοϋ θεού.

Πρός τούτοις δεικνύουσα είς τά τέκνα της τάς καλ-
λονάς τής φύσεως εμπνέει είς αύτά άγάπην πρός τό
καλόν, ούτω δέ καί τήν καρδίαν των έξευγενίζει καί τήν
καλαισθησίαν των άναπτύσσει. Διά τούτο έν τή εξοχή,
οπού ή φύσις είναι πλήρης καλλονών, έπιτυγχάνεται ή
άγωγή τελειοτέρα ή έν τω άστει· καί τοϋτο είναι ισχυ-
ρός λόγος όπως προτιμάται ή έν έξοχαις καί προαστείοις
κατοικία τούλάχιστον κατά τήν παιδικήν ήλικίαν τών
τέκνων.

Μετά τής εύσεβείας, ήτις είναι βάσις καί θεμέλιον
πάσης άρετής ή μήτηρ έμπνέει είς τά τέκνα της καί
τάς άλλας άρετάς, τήν πρός τον πλησίον άγάπην τήν
φιλαλήθειαν, τήν φιλοπατρίαν, τήν έλεημοσύνην καί
τήν πρός τούς πάσχοντας έν γένει βοήθειαν, τήν δίκαιο -
σύνην, τήν έγκράτ&ιαν, τήν ύπομονήν, τήν αύταπαρνη-
σίαν, τήν φιλομάθειαν, τήν φιλοπονίαν καί τήν είς τό
καθήκον ύποταγήν. Συνειθίζει πρός τούτοις τά τέκνα
της νά φέρωνται εύγενώς καί φιλοφρόνως πρός πάντας
καί προς αύτούς τούς ύπηρέτας· ίνα δέ νηπιόθεν διδα-
χθώσι τήν απλότητα καί μή άποκτήσωσι τήν όλεθρίαν
έξιν τής πολυτελείας, ουδέποτε ένδύει αύτά πολυτελή
ή διά τήν κομψότητα διακρινόμενα ένδύματα.

Άλλ' όπως έπιτύχη ή μήτηρ είς τό δυσχερές έργον
τής άγωγής πρέπει έγκαίρως νά συνειθίση τά τέκνα της
εις τήν ύπακοήν, διότι άνευ ταύτης πάσα προσπάθεια
πρός ήθικοποίησιν άποβαίνει ματαία, ΙΙρός τοϋτο όφεί-



λει νά διδάξγ] αυτά νά θεωρώσι τό καθήκον ώς νόμον ά-
παράβατον, ούχί δέ νά έκτελώσι αυτό /άριν άμοιβής ή
προς άποφυγήν τιμωρίας. Και σπανιώτατα μέν πρέπει
νά μεταχειρίζεται άμοιβάς και ποινάς, μετρίως δέ επι-
πλήξεις καί ταύτας ουχί μετ' όργής' άλλά μετ' άγαθό-
τητος καί γλυκύτητος.

Έν γένει καί αί τιμωρίαι καί αί έπιπλήξεις ώφελοϋσι
μόνον όταν γίνςονται δικαίως καί έν δέοντι καιρώ* άλ-
λως αντί ώαελείας βλόςβην μάλλον παρέχουσιν. Επι-
βλαβής προς τούτοις είς τήν ήθικοποίησιν τών τέκνων
είναι καί ή μεγάλη παράλογος έπιείκεια τών γονέων ώς
καί ή σκληρότης αύτών.

Τελευταίον ώς έπισφράγισμα τής διδασκαλίας της ή
μήτηρ οφείλει νά παρέχϊ) είς τά τέκνα της τό ίδιον αύ-
-τής παράδειγμα προς μίμησιν, γινώσκουσα ότι τά παι-
δία άπομιμουνται εύκόλως πάν ότι βλέπουσι. Προς του-
το' δέ καί από τών κακών συναναστροφών φροντίζει ν'
άπομακρύνη αύτά καί άπό παντός θεάματος ή άκού-
σματος, τό όποΓον δύναται νά τάς βλάψν) ηθικώς. Διά
τον λόγον δέ τούτον ούδέποτε έμπιστεύεται τά τέκ\α
σας είς τούς ύπηρέτας, οί οποίοι κατά πολλούς τρόπους
δύνανται νά βλάψωσιν αύτά. Έν γένει δέ ή μήτηρ τήν
όλην αύτής διαγωγήν ρυθμίζει ούτως ώστε μόνον καλά
καί άξια μιμήσεως παραδείγματα νά παρέχγ) είς τά τέ-
κνα της.

ΚΕΦ. Γ'. Κοινωνικαι του ανθρώπου άνάγκαι.

ΚαΟτικοντα κοινωνικής ευπρεπείας.

Ό άνθρωπος έπλάσθη κοινωνικός· έπομένως αισθάνε-
ται τήν ανάγκην νά συζή μετά τών όμοιων του καί νά
εύρίσκηται είς άδιάκοπον μετ' αύτών σχέσιν καί-πνευ-
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ματικήν έπικοινωνίαν, ήτις είναι τόσω μεγαλειτέρα,
οσω μεγαλείτερος είναι 6 βαθμός τοϋ πολιτισμού.

Έκ τής σχέσεως ταύτης πηγάζουσιν αί κοινωνικαί
τοϋ ανθρώπου άνάγκαι.

Έξ όλων τών κοινωνικών σχέσεων αί στενώτερον συν-
'δέουσαι καί α' περισσότερα καθήκοντα έπιβάλλουσαι
είναι αί πρός τούς συγγενείς, τούς φίλους καί τούς γεί-
τονας.

Καί τούς μεν συγγενείς καθήκον εχομεν ν'άγαπώμεν
εγκαρδίως, ώς αρμόζει είς τά μέλη μιας καί τής αυτής
οικογενείας· έννοείται δέ ότι οί πλησιέστεροι έξ αύτών,
ήτοι οί γονείς καί άδε7οοί πρέπει νά κατέχωσι τήν πρω-
τίστην θέσιν έν τή άγάπη καί στοργή ήμών. Ή προς
τούς συγγενείς - άγάπη απαιτεί νά ύποφέρωμεν μετά
πραότητος καί ύπομονής τάς ελλείψεις καί ιδιοτροπίας,
τάς όποιας δυνατόν νά έχωσι.

"Έν-γένει καί διά τών λόγων καί διά τών έργων όφεί-
λομεν νά δεικνύωμεν πρός αύτάς τρυφεράν στοργήν*
ούτω δέ επιτυγχάνεται ή ειρήνη καί αρμονία μεταξύ
τών συγγενών, ή τόσω πολύτιμος διά πάσαν οίκογένειαν.

Μετά τής αύτής ειλικρινούς καί άνυποκρίτου άγά-
πης όφείλομεν νά συμπεριφερώμεθα καί πρός τούς φίλους
ήμών. Απαιτείται όμως μεγίστη προσοχή περί τήν έκ-
λογήν τών φίλων. Ούδέποτε πρέπει νά κατατάσσωμέν
τινα μεταξύ τών φίλων μας πριν ή καλώς τον δοκιμά-
σωμεν· όταν δέ άπαντήσωμεν τοιούτους φίλους άξιους
πάσης εμπιστοσύνης, δυνάμεθα νά περιβάλλαυμεν αυ-
τούς δι' ειλικρινούς καί τρυφερας άγάπης καί άφόβως
τά πάντα είς αύτούς νά έμπιστευώμεθα. Όφείλομεν δέ
καί ήμείς νά φυλάττωμεν ώς ιερά ν παρακαταθήκην πάν
άπόρρητον, όπερ εκείνος ήθελ,ον μας έμπιστευθή. Πρός



— 103 —

τούτους όφείλομεν όχι μόνον διά τάς δυστυχίας των νά
λυπώμεθα είλικρινώς, άλλά και νά χαίρωμεν εγκαρδίως
διά τάς ευτυχίας των. Τέλος έάν έχωμεν ανάγκην τινά
προθύμως πρέπει νά τους βοηθώμεν ύλικώς ή ηθικώς
καϊ διά παντός τρόπου ν' άποδεικνυωμεν τήν προς αυ-
τούς άφοσίωσιν ημών.

Προς δε τους γείτονας, έάν μεν διά στενής φιλίας
μετ' αυτών συνδεώμεθα, έχομεν τά αύτά καθήκοντα,
τά όποία και προς τούς φίλους· έάν δέ ού/ϊ, όφείλομεν
τουλάχιστον νά φυλάττωμεν προς αύτούς τά στοιχειώ-
δη καθήκοντα, τά όποία ή λεπτότης τών τρόπον/ έπι-
οάλλει. Προ πάντων όφείλομεν νά προσέχωμεν όπως
μή ένοχλώμε/ αύτούς καθ'οιονδήποτε τρόπον, νά πα-
ραβλέπωμεν δέ τάς ένοχλήσείς, τάς οποίας δυνατόν ε-
κείνοι έκουσίως ή άκουσίως νά μας παρέχωσι. Εννοεί-
ται οέ ότι ουδέποτε πρέπει νά πεοιπλεκώυ.εθα αετ αύ-

■Ν ' '

τών εις έριόας· τούτο είναι άπρεπες και άνάρμοστον είς
άνθρώπους καλώς άνατεθραμμένους. ΓΙρός αποφυγήν ό-
μως παντός τοιούτου δυσαρέστου καλόν είναι, όταν μέλ-
λωμεν νά έκλέξωμεν κατοικίαν, νά ζητώμεν πληροφο-
ρίας και περί τής ποιότητος τών γειτόνων.

Έν τών καθηκόντων, τά όποία αί κοινωνικαί άνάγ-
και έπιβάλλουσιν είναι αί επισκέψεις. * Ύπάρχουσι δέ
διάφορα είδη επισκέψεων τούτων τά κυριώτερα είναι
τά έξης :

Αί επισκέψεις τής πρώτης τού έτους, γινόμεναι μετά
συγγενών, φίλων, καϊ έν οιονδήποτε σχέσει ευρισκομένων
προσώπων, κυρίως δέ είναι ύποχρεωτικόν νά γίνωνται
αύται παρά τών κοινωνικώς ή ύπό άλλην έποψιν κατω-
τέρων προς τούς άνωτέρους των π.χ. οί νεώτεροι πρέπει
νά έπισκέπτωνται τούς ήλικιωμένους φίλους καϊ συγ-
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γενείς των, οί υπάλληλοι τούς πάτρωνάς των, οί προ-
στατευόμενοι τούς ποοστάτας των,γίνονται δέ καθ' όλον
τό διάστημα τοΰ Ιανουαρίου καί ιδίως κατά τό πρώτον
αύτοΰ δεκαήμερο ν. Πρός τούς όλιγώτερον στενούς φί*λους
δυνάμεθα ν' άποστέλλωμεν επισκεπτήρια έπί τών ο-
ποίων προσθέτομεν καί τινας συγχαριστηρίους λέξεις· τό
αυτό δέ πράττομεν καί πρός τούς μακράν ευρισκομένους-
φίλους.

Αί συγχαρητήριοι επισκέψεις, γινόμεναι έπί τή ευ-
καιρία οικογενειακής εορτής, ή μετά τήν τέλεσιν γάμου
ή δΓ οιονδήποτε άλλο αίσιον γεγονός, 'άνάγόνται καί
αύται είς τάς τυπικάς επισκέψεις· ούχ ήττον όμως πρέ-
πει νά γ'Νωνται καί προς τούς οίκειοτάτους φίλιους.

Αί συλλυπητήριοι επισκέψεις γίνονται πρός τούς
πενθοϋντας φίλους ή συγγενείς μετά έπισυμβάντα θάνα-
τον. Κατά ταύτας- οί επισκεπτόμενοι τους πενθοΰντας
πρέπει νά φέρωσιν άπλήν καί σοβαράν ένδυμασίαν, αί
γυναίκες μέλαιναν, εί δυνατόν, καί νά δεικνύωσι μέν διά
τής συμπεριφοράς των συμπάθειαν καί 7*ύπην διά τό
έπισυμβάν δυστύχημα, ν' άποφεύγωσιν όμως πάντα λό-
γον περί τούτου, διότι είναι άτοπον νά επαυξάνουν τήν
θλιψιν τών πενθούντων διά τήν άπώλειαν προσφιλούς
προσώπου ύπομιμνήσκων αυτούς τό θλιβερόν. γεγονός.

Αί άποχαιρετιστήριοι επισκέψεις, αί όποίαι είναι ύπο-
γρεωτικαι ιοιως μεταςυ των οικειοτερων φίλων.

Όταν τις έγκαθίσταται είς τινα τόπον οφείλει νά έ-
έπισκεφθή πρώτος εκείνους μετά τών όποιων επιθυμεί
νά συνάψη σχέσεις· επομένως καί τοιαύτη επίσκεψις δέ"^
-πρέπει νά έπαναλαμβάνηται έάν άποδοθή μόνον δΓ έπι
σκεπτηρίου, οι ότι τούτο σημαίνει ότι οί ούτω πράττον
<τες οέν έπιθυμούσι νά συνεχίσωσι τάς σχάσεις. Έν του
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τοις ή στοιχειώδης άβρότης απαιτεί ν' άποδίδηται ή
πρώτη αυτη έπίσκεψις.

Μετά προσφερθέν γεύμα, δείπνον ή χορευτικήν έσπε-
ρίοα οί προσκληθέντες όφείλουσι νάέπισκέπτωνται έντός
όκτώ ήμερων τό πολύ έκείνους, παρά των όποιων προσ-
εκλήθησαν, ούτοι όμως δέν όφείλουσι ν' άνταποοώσωσι
τήν τοιαύτην έπίσκεψιν.

Ταύτα είναι τά. κύρια ε'ίδη τών επισκέψεων, τάς ό-
ποιας αί κοινωνικαί άνάγκαι έπιβάλλουσιν. Αί πρός τούς
συγγενείς δμως καί τ-.ύς οίκειοτέρους καί ειλικρινείς φί-
λους έπισκέψεις είναι άπηλλαγμέναι πάσης εθιμοτυπίας·
ι τούτους δυνάμεθα νά έπισκεπτώμεθα κατά πασαν ώραν
καί ήμέραν χωρίς ν' άπαιτώμεν παρ' αύτών τήν τυπι-
κή ν άπόδοσιν εκάστης επισκέψεως.

Ούδέποτε αί έπι σκέψεις πρέπει νά γίνωνται κατά τάς
πρωινά ς ώρας· τούτο είναι λίαν όχληρόν διά τούς δεχο-
μένους τήν έπίσκεφιν καί μάλιστα άν δέν έχωσιν ύπη-
ρέτας· ή καταλληλοτέρα δι' επισκέψεις ώρα είναι άπό
της 2 μ. μ. μέχρι τής 5ης ή 6ης.

Ή συνήθεια, καθ' ήν ή οικοδέσποινα έχει ώρισμένην
ήμέραν υποδοχής άπαξ καθ' εκάστην εβδομάδα, είναι
καλή, διότι ούτο.) δέν άναγκάζεται νά διακόπτη καθ' έ-
κάστην τήν έργασίαν της χάριν του έπισκεπτών, άλλ'
άπαξ μόνον καθ' έβδομάδα, ότε ούσα καταλλήλως προη-
τοιμάσμένη δύναται νά ύπόδέχηταχ άνετώτερον.

Όταν ή οικοδέσποινα ύποδέχηται πρέπει νά ήναι ά-
περίττως μέν άλλά φιλοκάλως ένδεδυμένη μετά πολ-
λής δέ άβρότητος καί χάριτος νά περιποιήται τούς ξέ-
νους της. Είς τούς μάλλον ηλικιωμένους τών έπισκε-
ίπτών καί τούς κοινωνικούς έξέχοντας προσφέρει τάς
καλλιτέρας καί τιμητικωτέρας θέσεις έν τή αίθούση· έν
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γένει δέ εις εκαστον έπισκέπτην προσφέρει τάς δέουσας:
τιμάς άναλόγως τάς ηλικίας καί τής θέσεώς του.

Όταν είσέρχηται είς τήν αίθουσαν πρόσωπον αξιοσέ-
βαστος ή οικοδέσποινα εγείρεται καί προχωρεί κατά.
τι να βήματα προς υποδοχή ν αύτου. Επίσης καί όταν
τό τοιούτο πρόσωπον άναχωρή, συνοδεύει αύτο μέχρι,
τής θύρας τής αιθούσης τούλάχιστον. Έάν δέ δέν ύπάρ-
χωσιν άλλοι έπισκέπται, δύναται νά συνοδεύση τούς
άναχωροΰντας καί μέχρι τής έξωθύρας.

Στοιχειώδες καθήκον τής οίκοδεσποίνης είναι νά φαί-
νηται εύπροσήγορος, όμιλητική, άβρόφρων καί περιποιη-
τική προς τούς ξένους της. Επομένως οφείλει νά έμψυ-
χόντ) τήν συνδιά7\εξιν παρέχουσα αύτή τά κατάλληλα
θέματα. Εννοείται όμως οτι πρέπει ν' άποφεύγΎ) τάς
συζητήσεις, αί όποίαι δύνανται νά καταλήξωσι όυσα-
ρέστως καί νά προσέχη όπως μή άκουσιως προσβάλν^
τινά τών ξένων της. Τέλος οφείλει νά τέρπγ] καί δια-
σκεδάζη διά παντός τρόπου τούς έπισκέπτας. Έάν με-
ταξύ αύτών ύπάρχωσί τίνες άγνωστοι προς αλλήλους,
ή οικοδέσποινα οφείλει νά συνιστά αυτούς, κυρίως δέ οί
νεώτεροι ή υπό άλλην έποψιν κατώτεροι πρέπει νά συ-
νιστώνται προς τούς άνωτέρους των.

Προς τούτοις κατά γενικήν συνήθειαν, παρ' ήμίν μά-
λιστα έπικρα τοΰσαν, προσφέρεται -προς τούς ξένους^ ή ά-
ναψυκτικόν τι ποτόν, ή τέϊον, ή γλύκυσμα, ή άλλο τι
άναλόγως τής εποχής.

Είς τάς περιποιήσεις ταύτης ώς καί είς όλας τάς λε-
πτομερείας τής ύποδοχής μεγάλως δύνανται νά βοτη-
θώσι τήν οίκοδεσποιναν αί θυγατέρες αύτής, ή αν οεν
έχη θυγατέρας, πάσα άλλη νεωτέρα συγγενής της.

Καί ταύτα μέν τά καθήκοντα τής οικοδέσποινας ύ-
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ποδεχομένης. Άλλά και οί έπισκέπται ό^είλουσι νά
>ροντίζωσιν δπως μή φαίνωνται όχληροί και μ ή κατα-
χρώνται τής άβροφροσύνης και άγαθότητος των οικοδε-
σποτών. Επομένως πρέπει νά προσέχωσιν όπως μή κα-
ταστρέφωσι διά τής άπροσεξίας των τά καθίσματα, τούς
τάπητας ή άλλο τι έπιπλον τής αιθούσης, ούδέποτε δέ
πρέπει νά παραλαμβάνωσιν μεθ' έαυτών είς έπισκέψεις
τά τέκνα των, έάν ταύτα είναι μικράς ήλικίας, τούτο
)ά ήτο λίαν όχληρόν διά τούς ύποδεχομένους, διότι τά
παιδία δύνανται άσυναισθήτως νά προξενήσωσι μεγά-
λας ζημίας τόσω μάλλον καθ' όσον στενοχωρούμε να έν
τή συναναστροφή τών ηλικιωμένων, ζητούσι νά διασκε-
οάζωσιν έγγίζοντα πάν ότι βλέπουσι. Ή οικοδέσποινα
στενοχωρείται βεβαίως έκ τούτου, άΛλ' ή άβρότης δέν
τή επιτρέπει ουδέ. τήν έλαχίστην νά έκ^έρη παρατήρη-
σιν* άναγκάζεται ο' επομένως νά προσποιήται άόιαφο-
ρίαν διά τάς προσγινομένας ζημίας, αί όποΓαι δυνατόν
ά ή να Γ και σπουδαΓαι. Μόνον είς οικογενείας, μεθ'ών
έχει τις μεγάλην οικειότητα και όπου ύπάρχουσι παι-
δία, δύναται νά όδηγήση τά μικρά τέκνα του, άλλ' ύπό
τον όρον όπως μένωσιν είς τό ίδιαίτερον τών παιδιών
5ωμάτιον, ύπό τήν έπίβλεψιν τής παιδαγωγού ή άλλου
■ τινός καταλλήλου προσώπου.

Χρησις τών επισκεπτηρίων. Ή χρήσις τών επι-
σκεπτηρίων είναι συνηθεστάτη. Κατά τήν πρώτην τού
τους άντί νά ^επισκέπτηταί τις αυτοπροσώπως έκεί-
»ους μετά τών οποίων δέν συνδέεται διά στενής φι-
λίας δύναται ν' άποστέλλη προς αύτούς έπισκεπτήριον,
πι τού όποιου ύπό τ£ όνομα γράφονται και τίνες συγ-
χαρητήριοι ή ευχαριστήριοι λέξεις. Έν τοιαύτΥ) περι-
πτώσει τά επισκεπτήρια άνταλάσσονται, όηλ. δ λαμβά-
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νων έπισκεπτήριον παρά τίνος, οφείλει καί αυτός ν'ά-
ποστείλη πρός εκείνον. Ώς είς τάς έπισκέψεις, ούτω καί
είς τήν άνταλλαγήν επισκεπτηρίων οί νεώτεροι πρώτοι
σπεύδουσι ν' άποστείλωσι τό έπισκεπτήριον αύτων πρός
τούς μάλλον ήλικιωμένους καί έν γένει οί κατώτεροι
πρός τούς άνωτέρους των. Επίσης έπισκεπτήρια άπο-
στέλλονται καί πρός τούς μακράν εύρισκομένους φίλους·
πρέπει όμως ν' άποστέλλωνται εγκαίρως, ούτως ώστε
νά φθάνωσιν είς τό πρός όν ορον τήν 31 ην Δεκεμβρίου
ή τό πολύ τήν Ιην Ιανουαρίου.

Έκτος τής πρώτης τοΰ έτους καί είς άλλας περιστά-
σεις είναι έν χρήσει τά έπισκεπτήρια, Άντί συγχαρη-
τηρίου επισκέψεως έπί τή εύκαιρία αισίου τινός γεγονό-
τος, δυνάμεθα ν' άποστείλωμεν πρός τούς φίλους έπι-
σκεπτήριον, έπί τοΰ όποιου γράφομεν καί τινας συγχα-
ρητηρίους λέξεις, δι' επισκεπτηρίων έπίσης δυνάμεθα νά
συλλυπηθώμεν τούς φίλούς διά τι θλιβερόν γεγονός έπι- .
•συμβάν είς αυτούς.

Έάν μεταβαίνων τις πρός έπίσκεψιν φίλων δέν εύρί-
σκη αυτούς έν τή οικία δύναται ν' άφήση τό έπισκε-
πτήριον του, άφ'ού διπλώση μίαν τών γωνιών, τό ό-
ποΓον σημαίνει ότι ή έπίσκεψις έγένετο αυτοπροσώπως
■και έπομένως πρέπει ν' άνταποδοθή. Τέλος όταν τις ά-
ποστέλλη δώρον τι πρός τι πρόσωπον οφείλει νά συνα^'
ποστέλλη καί τό έπισκεπτήριον του, ινα γίνηται ούτω
φανερά ή προέλευσις τοΰ δώρου.

Είς τά έπισκεπτήρια τών άνδρών δύναται νά υπάρχη
εις τήν κάτω πλευράν ύπό τό όνομα καί ή διεύθυνσις·
είς τά τών γυναικών όμως τοΰτο είναι όλως περιττόν.
Αί μικράς ήλικίας νεάνιδες δέν πρέπει νά έχωσιν τό Γ-
<διον έπισκεπτήριον· ύπογράφουσι μόνον τό όνομα αύτών
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(χιρόγραφον είς τά επισκεπτήρια τής μητρός των, όταν
υαυτα άποστέλλωνται προς φιλικάς οικογενείας· μετά
τό είκοστόν πέμπτον έτος τής ήλικίας δύναται ή νεάνις
νά έχτ) ίδιον έπισκεπτήριον.

Γεύματα. Μία τών κοινωνικών υποχρεώσεων είς τάς
Οποίας κατά τό μάλλον ή ήττον υποβάλλεται τις είναι
χα: ή παράθεσις γευμάτων είς φίλους. Καί τά γεύματα
. ταύτα ώς καί πάσα άλλη δαπάνη πρέπει νά είναι άνά-
Χογα πάντοτε τής κοινωνικής θέσεως καί τών πόρων εκά-
στου. Καίτοι δέ καί είς ταύτα πρέπει ν'άποφεύγηται ή
άσκοπος πολυτέλεια,οφείλει όμως ή οίκοδέσποινανά φρον-
α;ίζΥ] περί τής καλής καί εντέχνου παρασκευής τών εδε-
σμάτων, διότι θά ήτο · άπρεπες νά προσκαλή τις ξένους
είς γεϋμα καί νά προσφέρη είς αυτούς άηδή καί κακό-
χυμα φαγητά.

Ό άριθμός τών εδεσμάτων δέν είναι άνάγκη νά ή-
ναι μέγας, άλλ' είς τήν έκλογήν αύτών πρέπει νά έπι-
διώκήται ή δυνατή ποικιλία, ν' άπορεύγηται δέ ή μο-
νοτονία, ή όποια δγι μόνον δυσάρεστος είναι, άλλα καί
τον στόμαχο ν δύναται νά βλάψη.

Ή τράπεζα πρέπει νά παρατίθηται όσον τό δυνα-
τόν φιλοκάλως· τό δέ ώραιότερον κόσμημά της είναι τά
άνθη τά όποΓα τίθενται είς άνθοδόχας ή κομψά κάνι-
στρα, ή έν τω μέσω τής τραπέζης ή είς τάς γωνίας.
Καί άριστερα μέν εκάστης παροψίδός τίθεται ή περόνη,
δεξιοί δε ή μάχαιρα καί τό κοχλιάριον άριστερα επίσης
τίθεται καί ο άρτος.

Έάν ύπάρχωσιν ύπηρέται, ύπό τούτων προσφέρονται
τά διάφορα εδέσματα είς εκαστον συνδαιτυμόνα έξ αρι-
στερών, έν έλλείψ3ΐ όμως ύπηρετών ή οικοδέσποινα δια-
νέμει τήν τροφή ν.



Ό οικοδεσπότης και ή οικοδέσποινα κάθηνται απέ-
ναντι αλλήλων, δεξιά δέ αύτών είναι αί τιμητικώτεραι
θέσεις,αί όποΓαι δίδονται είς τούς μάλλον άξιους τιμής
έκ τών ξένων δεύτεραι μετ' αύτάς έρχονται ή άρίστερα
τών οίκοδεσπορών καί - είτα αί λοιπαί. Οί ξενίζοντες ό-
φείλουσι νά περιποιώνται αετά πολλής άβρότητος τούς
ξένο υς των προσφέροντες πρός αύτούς έξ όλων τών πα-
ρατεθειμένων εδεσμάτων, έν ή περιπτώσει όμως άρ^οϋν-
ται ούτοι νά λάβωσι τι έκ τών προσφερομένων δέν πρέ-
πει νά τούς στενοχωρώμεν άναγκάζοντες επιμόνως είς
τούτο.

Κατά τό διάστημα του γεύματος δεν πρέπει νά κά-
θηνται σιωπηλοί οι συνδαιτημόνες, άλλά δύνανται .νά
συνδιαλέγωνται περί διαφόρων θεμάτων, φαιδρώς όμως
πάντοτε άποφεύγοντες πάν λυπηρόν, δυσάρεστον ή αη-
δές. Έν γένει ή λεπτότης τών τρόπων, ή όποια είς ολας
τάς κοινωνικάς ήμών σχέσεις πρέπει νά έπικρατή κατά
τήν τράπεζαν είναι πλέον ή άλλοτε άναγκαία (ι).

Ή οικοδέσποινα έγείρεται τής τραπέζης πρώτη, ταύ-
την δ' άκολουθοϋσιν άμέσως καί οί άλλοι συνδαιτημό-
νες· έκαστος δ' έγειρόμενος άφίνει τό χειρόμακτρον παρά
τήν παροψίοα χωρίς νά τό διπλώσγ].

Κατά τά επίσημα γεύματα τά προσκλητήρια στέλ-
λονται μίαν εβδομάδα προ του γεύματος. Όταν δέ λάβϊ]
τις προσκλητήριον είς γεύμα οφείλει νά δηλώσν] άμέ-
σως αν θά μεταβή ή όχι. Μετά δέ τό γεΰμα έντός οκτώ
ήμερών το πολύ οφείλει νά έπισκεφθή τούς ξενίσαντας
αύτόν.

Ό λαβών πρόσκλησιν είς γεϋμα έστω καί αν δέν με-
(1) Κανόνας ευπρεπείας κατα την τράπεζαν Τδε εν σελ. 42.
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ταβή οφείλει καί αυτός μετά τινα χρόνον ν' άνταποδώ-
<γύ) τήν πρόσκλησιν. Επομένως ό μή δυνάμενος νά υ-
πό ληθή είς τοιούτου είδους δαπάνας φρονίμως πράτ-
τει, έάν, προσκαλούμενος, δέν μεταβαίνη εις νευαατα.

ΦιΛι χαΐ έσττερίδες. — Καλούνται έσπερίδες αί νυ-
κτεριναί συναθροίσεις τών φίλων παρά τινι οίκογενεία,
γινόμεναι πάντοτε διά προηγουμένης προσκλήσεως.Έάν
αί τοιαυται συναθροίσεις γίνονται έν καιρώ ήμέρας, κα-
λνούνται -ημερίδες" λαμβάνουσι δέ διάφορα ονόματα έκ
τών διαφόρων έν αύταίς διασκεδάσεο.)ν, οίον χορευτικαί,
μουσικαί, θεατρίκαί, οιλολογικαί εσπερίδες ή ημερίδες
ίκλπ.

Ό,τι ελέχθη πεοί τών έπισκέψεων καί τών γευμάτων
ό αύτο έπαναλαμβάνομεν καί περί τών φιλικών τούτων
υναθροίσεων, ότι δηλαδή ό οικοδεσπότης καί ή οίκοδέ-
ποινα όφείλουσι νά ύποδέχωνται τούς προσκεκλημέ-
νους των μετά πολλής άβρότητος, νά δίδωσιν εΐςαύτούς
,θέσιν έν τή αίθούση αναλόγως τής ήλικίας καί τών θέ-
σεών των, νά συνιστώσι πρός άλλήλους τούς άγνώστους
Καί έν γένει ουδέν νά παραμελώσιν όπως παρέχωσιν είς
τούς ξένους τήν πάσαν άνεσιν καί περιποίησιν..

Καίτοι δέ τά πρωτεία δίδονται πάντοτε, ώς είπομεν,
έίς τούς εξέχοντας κοινωνικώς καί τούς μάλλον σεβα-
τούς λόγω ήλικίας, ούχ ήττον όμως ή οίκοοέσποινα ό-
ίλέι νά φροντίζη όπως ούδείς τών προσκεκλημένων
-ενοχωρήται παρορώμενος είς τινα γωνίαν, άλλ όπως
αρέχωνται είς πάντας αί δέουσαι περιποιήσεις καί πάν-
ς λαμβάνωσι μέρος είς πάσαν τέρψιν ή διασκέδασιν.
Κατά τάς εσπερίδας ό. φωτισμός τών αιθουσών πρέ-
πει νά ήναι πολύ ζωηρός· προσφέρονται όέ είς τούς ξέ-
ους διάφορα αναψυκτικά ποτά, γλυκύσματα καί'τέϊον.

ι
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ΚΕΦ. Δ'. Πεοχ νπηοειών καί ύπηοετοιών.

ν ^ ν^ υ

Ώς προς πάντας τούς άλλους, μετά τών οποίων ευρί-
σκεται είς σχέσεις έχει ίδια καθήκοντα ή οικοδέσποινα,
ούτω καί προς τούς ύπηρέτας. Επειδή δέ ούτοι είναι
συνήθως όλως έστερημένοί πνευματικής καί ηθικής μορ-
φώσεως, είναι σπάνιον νά εύρη τις καλούς ύπό πάσαν έ-
ποψιν ύπηρέτας· διά τούτο μεγίστη άπαιτεϊται προσοχή
περί τήν έκλογήν αύτών.

Κυρίως πρέπει νά ζητώμεν αύτούς οσω το δυνατόν
ήθικούς καί γεγυμνασμένους εις το έργον των. Άλλά
καί έλλείψεις αν έχωσιν, ή φιλάνθρωπος οικοδέσποινα ο-
φείλει νά προσπαθή δπως διορθόνη αύτούς διά τών συμ-
βουλών της.

Τά κυριώτερα καθήκοντα τών κυρίων προς τούς ύπη-
ρέτας είναι τά εξής :

Οί. κύριοι όφείλουσι νά προστατεύσωσι καθ' όσον ού-
νανται τούς ύπηρέτας, τών όποίων είναι άνώτεροι ήθι-
κώς καί κοινωνικώς, νά θεωρώσι δέ αύτούς όχι ώς δού-
λους, άλλ' ώς ελευθέρους άνθρώπους, οι όποιοι άντί ολί-
γων χρημάτων διαθέτουσιν ύπέρ εκείνης τήν έργασίαν
καί τον χρόνον των, επομένως έχουσι δικαίωμα έπί τής
άγάπης τών κυρίων των. Ή άγάπη αύτη καί προστα-
σία τών κυρίων πρός τούς ύπηρέτας έφελκύει τον σεβα-
σμον καί τήν άφοσίωσιν αύτών, ούτω δέ καί είς τό έρ-
γων των προθυμότεροι καθίστανται καί είς τον οίκον πο-
λύτιμοι πολλάκις άποβαίνουσι. Τούναντίον δέ ή περι-
φρόνησις καί ολιγωρία, τήν όποίαν οί πλείστοι τών κυ-
ρίων δεικνύουσι πρός τούς ύπηρέτας, συνεπάγεται την
άδιαφορίαν καί τό μίσος τούτων πρός εκείνους, οί όέ μι-
σουντες τούς κυρίους των ύπηρέται όχι μόνον τά καθή-

|
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κοντά αυτών παραμελοϋσιν, άλλά καί ουδέποτε δύναν-
ται νά ή να ι πιστοί καί ά-ρωσιωμένοι προς εκείνους, ούτω
δέ πολλάκις μεγάλην βλάβην είς τον οίκον έπιφέρουσι.

Η προστασία τών κυρίων προς τούς ύπηρέτας είναι
δ/1 μόνον υλική., άλλά καί ηθική. Επομένως καθήκον
τών κυρίων είναι νά διορθόνωσι τάς ήθικάς ελλείψεις
τών υπηρετών, οί όποιοι άμόρρωτοι όντες ώς έπί τό πλεί-
στον, στΞρούμ-νοι δέ καί οικογενειακής ανατροφής, δυ-
νατόν πλείστα νά έ*/ωσιν ελαττώματα.

Τοϋτο γνωρίζοντες οί κύριοι ουδέποτε πρέπει νά περι-
φρονώσιν καί ύβρίζωσιν αυτούς, άλλά καί έν ή περιπτώ-
σει σφάλλουσι, νά συμβουλεύωτιν αυτούς, ή νά έπ:-
πλήττωσιν μετά γλυκύτητος πάντοτε καί ήπιότητος,
δεικνύοντες όχι οργήν καί μίσο;, άλλ' ένΐια-ρέρον καί
αληθή άγάπην.

Όφείλει προς τούτοις ή οικοδέσποινα νά φροντίζη ό-
πως έκπληρώσιν οί ύπηρέται τά θρησκευτικά αύτών κα-
θήκοντα -καί πάντα έν γένει τά καθήκοντά των πρ·χ τον
θεόν, τον πλησίον καί έαυτούς, τά όποια δυνατόν ν'ά-
;γνοώσιν ένεκα τής ελλείψεως ανατροφής καί δώασ/α-
'λία^· έν τοιαύτη περιπτώσει τής οίκοδεσποίνης καθήκον
είναι νά διδάσκη αυτούς ταύτα, καί νά τούς καθοδηγή
είς τήν έκπλήρωσίν των.

Τέλος οί κύριοι πρέπει νά γνωρίζωσιν ότι το παρά-
δειγμα αύτών μεγίστην έπιρροήν έξασκεί έπί τών υπη-
ρετών,. Ιπομένως ούδέποτε πρέπει νά παρέχωσιν εις αυ-
λούς κακόν παράδειγμα· άλλως τε οί κύριοι οί παρεκτρε-
πόμενοι ενώπιον τών ύπηρετών όχι μόνον προτρέπουτιν
αύτούς είς το κακόν, άλλά καί άποβάλλουσι τό δικαίω-
μα του νά έλέγχωσι καί έπιπλήττωσιν αύτούς^φάλ-
λοντας.

δ
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Οφείλει προς τούτοις ή οικοδέσποινα νά φροντίζη
και περί τής εκπληρώσεως τών ύ> ικών αναγκών τών
υπηρετών. %

Και πρώτον οφείλει νά παρέχη εις αύτούς τροφή ν ε-
παρκή καϊ ύγιεινήν τής αυτής δέ ποιότητος, ο/ι διάφο-
ρον τής τροφής, ή οποία παρατίθεται είς τήν τράπεζαν
τών κυρία) ν θά ήτο λίαν απάνθρωπο ν και σκληρό ν τό
νά φαΐνηταί τις γλίσχρος είς τήν ποσότητα και τήν
ποιότητα τής προς τούς ύπηρέτας παρεχομένης τροφής.
Όφείλει έπίσης νά παρέχη εις αύτούς δωμάτια άνα-
παυτικά, όπως κατακλίνωνται και διέρχωνται έν αύτοΓς
τάς ώρας τής άναπαύσεώς των, \ά φροντίζη δέ περί τής
ύγιείας τών υπηρετών τούτο άπαιτεΐ" ή στοιχειώδης
φιλα\θρωπία ή οφειλομένη προς τον πλησίον, επομένως
δέν πρέπει ή οικοδέσποινα νά έπιβάλλγ) είς αύτάς έργα-
σίαν ύπέρμετρον, ή όποία καταπονούσα τάς σωματικάς
των δυνάμεις δύναται νά βλ άψη τήν ύγίειάν των, άλλά
μετρίαν και άνάλογον τών ουνάμεών των.

Αλλά και ώρας τινάς άναπαύσεως οφείλει νά τοις
παρέχη καθ' έκάστην, τάς οποίας έκείνοι χρησιμοποιου-
σιν ή πρός άνάπαυσιν ή προς έκπλήρωσιν ιδιαιτέρων οι-
κογενειακών άναγκών των ή είς άνάγνωσιν ωφελίμων
λαϊκών βιβλίων, έάν γνωρίζωσιν άνάγνωσιν. Έν τοιαύ-
τϊ) περιπτώσει τήν πρός τήν άνάγνωσιν κλίσιν αυτοί οί
κύριοι όφείλουσι νά έμπνέωσιν είς τούς ύπηρέτας παρέ-
χοντες εις αύτούς και τά κατάλληΤ,α βιβλία.

Έάν δέ συμβή ποτε ν' άσθενήσωσιν οί ύπηρέται, ή
φιλάνθρωπος οικοδέσποινα φροντίζει όπως άνακτήσωσι
τήν ύγιείαν, περιθάλπουσα αύτούς ύπό τήν ιδίαν στέ-
γη ν, και παρέχουσα ϊατρικήν θεραπείαν, νοσηλείαν και
πάντα τά πρός άνάρρωσιν αυτών άπαιτούμενα. Ή δέ.
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συνήθεια, ήν έχουσι κύριο ί τίνες ν' αποπέμπω σι τούς ύ-
πηρέτας αύτών άσθενήσαντας, μαρτυρεΓ έλλειψιν και
τής μάλλον στοιχειώδους φιλανθρωπίας.

Οφείλουσι πρός τούτοις οί κύριοι νά πληρόνωσιν είς
τούς ύπηρέτας τακτικώς καί ανελλιπώς τον συμφωνη-
θέντα μισθόν.

Τέλος Γοιον τών καλών καί φιλανθρώπων κυρίων εί-
ναι νά ένδιαφέρωνται καί περί τών οικογενειακών άναγ-
χών τών υπηρετών καί ώς μάλλον πεφωτισμένοι αυ-
τοί, νά συμβουλεύωσι καί κοθοδηγώσιν αύτούς είς τήν
χρήσιν τών χρημάτων καί είς πάσαν αύτών έπιχεί-
3ησιν.

Έν γένει αί μεταξύ τών κυρίων καί ύπηρετών σχέ-
σεις πρέπει νά στηρίζωνται έπί της χριστιανικής άγά-
πης, ή όποία πρέτιει νά κανονίζη πάσας τάς σχέσεις η-
μών έν τω βίω.

Όταν προσλαμβάνη νέον ύπηρέτην ή οικοδέσποινα, ό-
έείλει πρώτον νά διδάξη αυτόν τά έν τ"7) οικία της κα-
)ήκοντά του καί τήν θέσιν εκάστου σκεύους ν' άπαιτή-
ιίη άκράν καθαριότητα καί απόλυτον τάςιν καί άκρί-
<*ειαν είς πάσαν έργασίαν.

Όφείλει πρός τούτοις νά προσέχη όπως μή οίοη όια-
ταγάς πρός τούς ύπηρέτας άκαίρως ή παραλόγως καί
ιιτή έπιφορτίζη αύτούς δι'υπερβολικών απαιτήσεων, όιότι
ύτω προκαλεί τήν άπείθειαν έκ μέρους αύτών. Πρέπει
νά διατάττη όχι μέ τρόπον άπότομον καί υπεροπτι-
κό ν, άλλά πάντοτε μετά πολλής εύπροσηγορίας, μή έ-

Είθειαν, τήν όκνηρίαν καί πάσαν άλλην έλλειψίν
Έν γένει- ή συμπεριφορά αύτής πρός τούς ύπηρέτας

'Ήν
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πρέπει νά ήναι πάντοτε εύπροσήγορος και ευγενής. Οϋτω |
οέ πρέπει νά διδάξτ) και τά τέκνα της νά συμπεριφέρων- ·
ται προς τούς ύπηρέτας, μή 'επιτρέπουσα είς αυτά νά
τούς ίμιλώσι ή νά τούς διαττάτωσιν άποτόμως και υ-
περοπτικών, ούτε νά δεικνύωσι προς αύτούς τήν έλαχί-
στην περιφρόνησιν ή έλλειψιν άβρότητος· άλλά νά τούς |
θεωρώοιν ώς άνθρώπους δυστυχείς, διότι στερούνται μορ- |
φώσεως, επομένως άξιους όχι περιφρονήσεως, άλ.λ' άγά- 1
πτς και συμπαθείας. Εννοείται όμως ότι ή εύπροσηγό- |
ρία τών κυρίων προς τούς ύπηρέτας δέν πρέπει νά φθάνή |
μέχρι τελείας μετ'αυτών οικειότητας, διότι και τούτο
θά ήτο άνάρμοστον, άλλά νά ήναι τοιαύτη, ώστε νά
δεικνύη πάντοτε τήν ήθικήν ύπεροχήν τών κυρίων και
νά διατηρή τον πρός αύτούς παρά τών υπηρετών όφει-
λόμενον σεβασμόν.

[Ιρός διατήρησιν τής τάξεως και αρμονίας έν τή δι-
οικήσει τού οίκου μόνη ή οικοδέσποινα πρέπει νά δίδη
διαταγάς πρός τούς ύπηρέτας τά δέ λοιπά μέλη τής οι-
κογενείας νά μή διατάττωσι άπ' ευθείας, άλλά νά δια-
βιβάζωσι πάσαν αύτών άπαίτησιν διά τής οίκοδεσποί-
νης, ούτω και αί διαταγαί προθυμότερον εκτελούνται!
και ή σύγχυσις και άταξία, ή όποία θά ήδύνατο νά έ-
πέλθή έκτής συσσωρεύσεως πολλών διαταγών προλαμ-
βάνεται.

Εί'πομεν ότι τό πρώτον, όπερ οφείλει ή οικοδέσποινα
νά συστήσή είς τούς ύπηρέτας είναι ή καθαριότης, -ίδι
αιτέρως όμως ή σύστασις αύτη πρέπει νά γίνηται εί<
τήν μάγειρον. Παρ* αυτής πρέπει ν' άπαιτή ή οίκοδέ
σποινα νά έχη πάντοτε τάς γεΐρας καθαράς,'τήν κόμη
έκτενισμένην και στερεώς επί τής κεφαλής προσηλωμί
νην, νά μή έχή βελόνας ή καρφίδας επί του στήθοι

1
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% τών . ενδυμάτων καί νά φέργ] πάντοτε καθαρόν περί-
ζωμα (έμπροσθέλλαν).

Εν έκ τών μέσων τών μάλλον συντελεστικών ποός
ήθικοποίησιν τών υπηρετών είναι καί ή εμπιστοσύνη ή
δεικνυομένη προς αυτούς παρά τών κυρίων των.

Ή έλλειψις εμπιστοσύνης, διαθέτουσα έχθρικώς τούς
ύπηρέτας κατά τών κυρίων, προτρέπει πολλάκις αυτούς
είς διάπραξιν κλοπής.

Τούτο γινώσκουσα ή φρόνιμος οικοδέσποινα οφείλει
πρώτον νά δοκιμάζη καλώς διά διαφόρων μέσων τήν
τιμιότητα τών υπηρετών της, καί άν μεν άνακαλύψϊ)
τάσιν προς κατάχρησιν καί κλοπήν, οφείλει νά λαμβάν/)
πάντα τά προφυλακτικά μέτρα, δηλ. νά μήν άφίν/] είς
τήν διάθεσιν τών τοιούτων υπηρετών πολύτιμα κοσμή-
ματα ή σκεύη καί έν γένει νά μή παρέχν] είς αυτούς
εύκαιρίαν προς διάπραξιν κλοπής. Έάν όμως βεβαιωθϊ)
περί τής τιμιότητός των δύναται νά δεικνύη προς αύ-
τούς πάσαν έμπιστοσύνην· ούτοι δε συναισθανόμενοι ότι
άπολαύουσι τάς ύπολήψεως τών κυρίων των προσπα-
θουσι νά φανώσιν άςιοι τής τιμής ταύτης.

Όταν τις άποπέμπη ύπηρέτην, ή καί έάν ούτος οι-
κειοθελώς άπο/ωρή, οφείλει νά τω δίδϊ) πιστοποιητικόν
-υπηρεσίας, διά του δποίου τω διευκολύνει τήν εύοεσιν
άλλης θέσεως. Μόνον έάν δ ύπηρέτης άποδειχθγ) επικίν-
δυνος, τις άπατεών, ήθικώς διεφθαρμένος καί ανεπίδε-
κτος βελτιώσεως, δύναται τις ν' άποφύγΥ] τήν σύστα-
σιν ταύτην, ίνα μή δι'αύτής καί άλλοι έςαπατηθώσιν.

"Ινα διεξάγωσι καλώς οί ύπηρέται τά εις αυτούς ά-
νατεθέντα έργα, Ϊνα ουδεμία εργασία μένη ελλιπής καί
" ανεκτέλεστος, απαραίτητος είναι ή έπίβλεψις τής οίκο-
δεσποίνης. Καί τούς άριστους ύπηρέτας άν έ/Υ] τις, ό-



φείλει νά έπιβλέπη καί έπιτηρή πάντοτε τά έργα αυ-
τών μόνον δΐ διά τής τοιαύτης έπιβλέψεως κατορθοΰ-
ται ή άνελλιπής έκτέλεσις πάσης έργασίας. Επομέ-
νως ή καλή καί δραστήρια οικοδέσποινα είς οιανδήποτε
κοινωνικήν τάξιν καί άν άνήκη, δίν άπαξιοί νά έπισκέ-
πτηται συχνότατα τό μαγειρείον καί νά έπιβλέπη ή ίόία
είς τήν έκτέλεσιν παντός έργου.

Ταϋτα είναι τά στοιχειώδη καθήκοντα τών κυρίων
πρός τους ύπηρέτας καί εκείνα, τά οποία δικαιούνται,
παρ' αύτών ν' άπαιτώσι. Επειδή δέ ή έξάσκησις παν-
τός δικαιώματος προϋποθέτει τήν έκπλήρωσιν τοΰ κα-
θήκοντος, δέν δύνανται οί κύριοι νά ήναι λίαν άπαιτη-
τικοί καί άκριβείς περί τήν έξάσκησιν τών δικαιωμάτων
αύτών, έάν αύτοί πρώτοι δέν φυλάττωσιν άκριβώς τά
προς τούς ύπηρέτας καθήκοντά των.

ΚΕΦ. Δ'. Οικογενειακός ττροί>ί:ολ.ογΐ€ί^.ι6ς·
και καταίίτι^ογραφία.

Κανών γενικός τής οικιακής οικονομίας είναι ότι αί
οαπάναι πρέπει νά προϋπολογίζωνται καί ρυθμίζωνται
άναλόγως τών ποοσόοων.

Πρόσοδος δέ καλείται πάν χρηματικόν ποσόν, τό ό-
ποίον εισπράττει τις είτε έξ έργασίας, ειτε έκ τόκων ή
έξ ένοικίου ή έξ οιασδήποτε έπιχειρήσεως.

Καί βάσις μέν έπί τής όποιας στηρίζεται ή ρύθμισις
τών δαπανών είναι, ώς έλέχθη, αί πρόσοδοι, λαμβάνον-
ται όμως ύπ' όψει καί τίνες άλλαι περιπτώσεις, αί έ-
πόμεναι.

α) ή κοινωνική θέσις· ό κατέχων ύψήλήν θέσιν έν ττ)
κοινα>νία καί άν δέν έχη μεγάλας προσόδους, άναγκά-
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ζεται πολ/.άκις νά ύποβάλληται εις μεγαλειτέοας δα-
πάνας.

β) τό κλίμα, τά ήθη και τά έθιαα του τόπου, όπου

ν- 1

ζγΐ τις.

Ιν'ς τά ψυχρά κλίματα αί δαπάναι τής τροφής, τής
θερμάνσεως, του ιματισμού κ. ά. είναι μεγαλείτεραι,
όιοτι άναγκάζεταί τις νά προφυλάσσηται άπό τών ατμο-
σφαιρικών επηρειών. Άλλά πλήν του κλίματος καί ό
τρόπος του ζήν εκάστου έθνους επηρεάζει τά; Οχπάνας·
ό ζών π. χ\ έν Αγγλία, όπου καί το κλίμα είναι ψυ-
χρόν, καί ό βίος πολυδάπανος, δαπανα πολύ περισ-ό-
τερα ή ό ζών έν Ελλάδι ή έν Τουρκία, όπου τό κλίμα
είναι γλυκύ καί ό' βίος έν γένει απλούστερος.

γ) Ό αριθμός τών μελών τής οικογενείας. Οικογέ-
νεια πολυμελής έχει ανάγκην πολύ μεγα^ειτέοχς δα-
πάνης ή ή άποτελούμενη έΗ ολίγον μελών.

Είς τήν ρύθμισιν τών υλικών δαπανών πρωτεύουσαι
καί αναπόφευκτοι πρέπει νά θεωρώνται μόνον έκείναι αί
όποΓαι άποβλέπουσιν ε;ς τήν διατήρησιν τής ύγιείας
καί είς άνετον καί αξιοπρεπή β ίο ν. Πάσα όμως δαπάνη
ύπεροαίνουσα το μέτρον τούτο, γινομένη δηλ. άνευ ά-
νάγκης ή μόνον προς ίκανοποίησιν διαφόρων παθών εί*
ναι άσκοπος καί έπιβλαβής. Ή έγκράτεια, ή λιτότης
καί ή ολιγάρκεια είναι αί άοεταί, αί όποίαι σώζουσιν
από τής παρεκτροπής ταύτης. Λαμπρα παραοειγματα
τών αρετών τούτων παρέσχον οί αρχαίοι φιλόσοφοι καί
οί πατέρες τής εκκλησίας· ταύτας όφείλομεν νά λαμ-
βάνωμεν ώς πρότυπα ημείς ίδια, είς τούς όποιους αί α-
-ρεταί αύται είναι πατροπαράδοτοι, ούχί όί νά έγκατα-
λείπωμεν τά πάτρια καί νά μιμώμεθα τον πολυτελή καί
πολυδάπανον 3ίον τών άλλων εθνών. Ώς γενικός κα-
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νών, συμφώνιυς προς τον όποΓον πρέπει νά κανονίζωμεν
τά: υλικά ς δαπάνας, δύναται νά θεωρηθή τό σοφόν έ-
κείνο άοναΓον παοάγγελαα ότι δίν ποέπει νά στεοώυ.εθα,

ι /- ι I 1 ι I ι

τών άναγκακυν, άλλ- ούτε νά έ/ωμεν ανάγκην τών
περιττών.

Εις τάς ύλίκάς δαπάνας έν γένει όφείλομεν νά προ-
βαίνωαεν πάντοτε αετά οειόοϋ' όταν όαως τ, οειδώ δύ-

ι II I - I 1

ναται νά προξενήση βλάβη ν, πρέπει νά τήν άποφεύγω-
μεν. Ούτω π. /. τά καλής ποιότητος τρόφιμα είναι
πάντοτε προτιμητέα έστω και έπί μεγάλε ι τέρα δαπάνη,
οιότι ή μεγάλη φειδώ πεοί τήν άγοράν. τών τροφιμί,υν
προξενεί βλάβην τής ύγιείας, επομένως πρέπει νά τήν
άποφιύγωυ,εν. Επίσης έάν συ υ. β ή ν' άσθενήση τις, ο-
φείλει νά υπ . ^άλληται είς ίατρικήν Οερα^είαν καϊ νά
οαπανα άφειοως έν ανάγκη ίν άνακτήση τήν ύγιείαν,
οιότι αύτη είναι αγαθόν πο7νύτιμον, το όποΓον ό άνθρω-
πος έ/ει καθήκον νά διατηρή αντί πάσης θυσίας.

Είς τάς πνευματικάς καί ήθικάς δαπάνας οφείλει τις
νά οαπανα ά^ειδώς, έάν δύναται, οιότι τά έκ τούτων
ποοσγινόυ,ενα άγαθά είναι άνεκτίαητα. Όσο^ πεοισσό-

ι I 1 · ' < ι

τερα οαπανα τις ίνα μορφώση τό πνεΰμά του, ή ίνα βο- |
ηθήση καί άνακουφίση τούς πάσ/οντάς, τόσω τελειό-
τερος άποβαίνει ήθικώς καί διανοητικώς ούτω οέ καί ~
τον προορισμόν αύτου έκπληροΓ. ΈννοεΓτάι όμως ότι καί
αί δαπάνα ι αύται δέν πρέπει νά ύπερβαίνωσι το ποσόν,το -
όποιον αί πρόσοδοι έπιτρέπουσι. Καί εύτυ/εΓς μέν είναι .
οσοι δύνανται είς τάς δαπάνας ταύτας μεγάλα ποσά νά -
διαθέτω τι, πάσα όμως οικοδέσποινα πλούσια ή πτωχή, |
είς τον προϋπολογισμόν αύτής οφείλει νά ορίζη διά τάς
πνευματικάς καί φιλανθρωπικάς δαπάνας ποσόν τι άνά- |
λογον πάντοτε τών προσόδων. Αί δέ κοινωνικαί καί πρός
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τέρψιν δαπάναι ίκανοποιούσι τάς αντιστοίχους άνάγκας
τής οικογενείας, περί των όποιων έγένετο λόγος έν τω
οικείω κεφαλαίω. Τάς δαπάνας ταύτας δέν αποκλείει ή
οΐκ. οικονομία, διότι τάς μεν κοινωνικάς έπιβάλλει ή
κοινωνία, μετά τής όποιας είναι τις ήναγκασμένος, νά
συζή άρμονικώς, αί δέ πρός τέρψιν συντελουσιν εις τήν
ένίσχυσιν τής σωματικής και διανοητικής ύγιείας, συμ-
βουλεύει όμως νά προβαίνωμεν εις ταύτας μετά μέτρου
και φειδούς·

Και είς μεν τάς κοινωνικάς δαπάνας ή φοόνιμος οικο-
δέσποινα ούόέποτε δαπανα ύπέρογκα ποσά έπί ζημία
τών σπουδαιότερων τής οικογενείας αναγκών, αρκείται
δέ μόνον είς μέτριόντι ποσόν το οποίον ορίζει αναλόγως
τών προσόΟο^ν, χωρίς νά παρασύρηται ύπό τής ματαιο-
οοοσΰντ.ς καϊ της υ.ικοοτ<Γλοτιμ.ίας. Έάν όε ούτε τού-.ο

ι » » ι ι ι · ■ "

τή έπιτρεπωσιν αί προσοδοί της, περιορίζει είς έλάχι-
στον σημείον τάς δαπάνας ταύτας, έν τοιαύτη περιπτώ-
σει· ούτε -γεύματα προσφέρει ούτε έσπερίδας, αποφεύγει
δέ νά μεταβαίνη και αύτή, όταν προσκαλήται, ίνα μ ή
άναγκάζηται ν' άνταποδίδη τήν πρόσκλησιν. Εκ όέ τών
πρός τέρψιν δαπανών πρέπει νά προτιμώμεν τάς όλιγώ-
τερον δαπανηράς και μάλλον ώφελίμους είς τήν ύγιεί-
αν, τοιαΰται δέ είναι κυρίως ό περίπατος, καϊ α: έκδρο-
μάί είς τάς έΗοχάς, όπου άφ' ενός μέν ό καθαρός άήρ
άριστα έπιδρα έπί τής ύγιείας, άφ' ετέρου οε αί φυσι-
καί καλλοναί, τάς όποιας άφθόνως άπολαμβάνει τις έκεί
άποτελοΰσιν άληθή άπόλαυσιν.

Ό φυσικός διαχειριστής τών προσόόων τού οίκου εί-
ναι ή οικοδέσποινα.

Ή διαχείρισις αύτη είναι £ν τών σπουόαιοτέρων
τής οίκοδεσποίνης καθηκόντων, διότι έκ-τής καλής ή
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κακής διαχειρίσεως του οικογενειακού" πλούτου εξαρτά-
ται κατά τό πλείστον ή ευημερία ή ή δυστυχία τής οι-
κογενείας. 'Λλλ' ίνα διαχεφίζηται καλώς τάς προσό-
δους ή οικοδέσποινα άνάγκη νά έχη τήν δέουσαν μόρ-
φωσιν καί πάσας τάς άρετάς, αί όποίαι συγκροτουσι
τήν καλή ν οίκοδέσποιναν.

Ή πρώτη φροντίς τής οίκοδεσποίνης κατά τήν δια-
χείρισιν τών προσόδων είναι ν' άποχωρίση ποσόν τι το
καλούυιενον άποθεαατικον κεοάλαιον.

ι » I

Ή φρόνησις καί ή περί του μέλλοντος πρόνοια έπι-
βάλλουοιν τήν άποταμίευσιν του κεφαλαίου τούτου, τό
όποίον είναι άπαραίτητον είς πάσα ν οικογένεια ν πλου-
σίαν ή πτωχή ν, καθ' ότι δι' αύτου δύναται τις νά έξα-
σφαλίοΥ) τήν ίκανοποίησιν τών άναγκών αύτου καί είς
τό μέλλον, ν' άντεπεξέλθη δέ κατά διαφόρων δυστυχη-
μάτων, τά όποΤα άπροσδοκήτνς πολλάκις δυνατόν νά έ
πέλΟωσιν, ώς είναι ασθένεια, πυρκαϊά,έλλειψις εργασίας
είς τά τοιαύτα.

Τό άποθεματικόν κεφάλαιον είναι πάντοτε άνάλογον
τών προσόόων, δύναται δέ νά όρισθή κατά μέσον όρον
από '/4 μέχρι 1 6 του όλου ποσού· οφείλει προς τούτοις ή
οικοδέσποινα νά φροντίζη όχι μόνον περί τής συντηρή-
σεως, άλλά καί περί τής αύξήσεως του ποσοΰ τούτου,
καταθέτουσα αύτό είς ασφαλή τινα τράπεζαν όπου μέ-
νον έν άσφαλεία τό κεοάλαιον πολλαπλασιάζεται βαθ-
μηδόν διά του τόκου* ούτω μεγάλα κεφάλαια πολλά-
κις σχηματίζονται. Δύναται τις επίσης νά καταθέση
τα αποταμιευματα αύτου είς λαχειοφόρους ομολογίας
είς μετοχάς διαφόρων.έταφιών κτλ. άλλ' έξ όλων τού-
των πρέπει νά προτίμα πάντοτε τά άσφαλέστερα έστω
και άν ταύτα παρέχωσιν μικρόν τόκον, ούδέποτε δέ νά
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διακινδυνεύε, τό κεφάλαιον χάριν μεγαλειτέρου τόκου.
Τέλος δέν πρέπει ν' άποφασίζη τι περί τής καταθέσεως
τών άποταμιευμάτων τούτων ή οικοδέσποινα, πριν ή
ζητήση άκριβεΓς πληροφορίας καί τήν συμβουλήν αν-
δρών ειδημόνων περ: τά τοιαύτα.

Μετά τον άποχωρισμόν του άποθεματικου κεφαλαίου
ή οικοδέσποινα διανέμει είς τά διάφορα είδη τών δαπα-
νών τό ύπόλοι πον ποσόν τών προσόόων, έπί τή βάσει
πάντοτε τοϋ προϋπολογισμού, τον όποιον συντάσσει
κατά τήν άρχήν έκαστου έτους (κατά Ίανουάριον ή
Σεπτέμβριον) συσκεπτομένη μετά τοϋ αρχηγού τής οι-
κογενείας. Συντάσσει δέ τον προϋπολογισμόν κατά τον .
έπόμενον τρόπον ΔιαιρεΓ είς τρεΓς στήλας τό έπί τούτω
ώρισμένον κατάστιχον, καί είς μέν τήν πρώτην στή-'
λην υπό τήν λ έξι ν Πρόσοδοι γράφει τό όλικόν ποσόν
τών προσόδων, τάς όποιας προϋπολογίζει κατά προσέγ-
γισιν, προσέχουσα πάντοτε νά μή ύπολογίση περισσο-
τέρας των πραγματικών. Είς δέ τήν δευτέραν στήλη ν
αναγράφει το. προϋπολογιζόμενον άποθεματικόν κεφά-
λαιον, το όποΓον αφαιρεί άπό τοϋ όλικοϋ ποσοϋ τών προ-
σόδων. Μετά τοϋτο προϋπολογίζει τάς δαπάνας ολοκλή-
ρου τοϋ έτους, υπολογίζουσα πάντοτε κατά τι περισσο-
τέρας τών πραγματικών καί διαιρούσα αύτάς είς είδη
γράφει έν τή τρίτη στήλη υπό τήν λέξιν Δαπάναι. Τά
δέ αναγραφόμενα είδη τών δκπχνών είναι τά εξής· α)
δαπάναι συντηρήσεως, περιλαμβάνουσαι τάς τής τρο-
φής, θερμάνσεως, πλύσεως καί φωτισμού, β) δαπάναι
κατοικίας, ήτοι ενοικίου καί έπιπλοσκευής, γ) δαπάναι
ίαατισμοϋ, δ) πνευματικαί δαπάναι, ήτοι αί γινόμεναι
πρός άγοράν βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, δαπάναι
πρός έκπαίδευσιν τών τέκνων κλπ. ε) ήθικαί δαπάναι,
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ήτοι αί γίνόμεναι χάριν φιλανθρωπικών σκοπών, στ) δα-
πάναι κοινωνικαί καί πρός τέρψιν, ζ) διάφοροι έκτακτοι
δαπάναι, εν αίς καί αί δαπάναι ίατροϋ καί φαρμάκων
καί η) δαπάναι υπηρεσίας, έάν έπιτρέπωσιν αί ,πρόσο-
οοι νά προσλαμβάνωνται ύπηρέται.

Μετά τήν άναγραφήν δλο^ν τούτων τών δαπανών
προσθέτει τά διάφορα ποσά τά προϋπολογισθέντα δια
ταύτας, το δέ άθροισμα αύτών πρέπει νά ήναι ίσον, άν
μή μικρότερον, πρός τό ποσόν τών προσόδων, το μένον
μετά τήν άφαίρεσιν τοϋ αποθεματικού κεφα7^αίου.

Μετά τήν σύνταξιν τού ετησίου τούτου προϋπολογι-
σμού ή οικοδέσποινα συντάσσει έν τω αύτω καταστί-
χω καί μηνιαίον διαιρούσα έκαστον ποσόν τοϋ ετησίου
διά 12. Καίτοι δέ το ποσόν το όποιον πρέπει νά όρίζη-
ται δι' έκαστον είοος δαπάνης, ποικίλλει, ώς καί προη-
γουμένως εί'δομεν, αναλόγως διαφόρων περιστάσεων,
οίον τοϋ κλίματος, τών ήθών καί έθίμων τοϋ τόπου, ό-
που ζή τις, τής υγιεινής καταστάσεως, τοϋ άριθμοϋ τών
μελών τής οικογενείας καί ά. δυνάμεθα 'έν τούτοις νά
ύπολογίσωμεν κατά μέσον ορον ώς εξής :
Δαπάναι συντηρήσεως 500/0 —

κατοικίας 12%- 20%
» ιματισμού 9 \ — 12°/0
Τό δέ ύπολειπόμενον ποσόν τών προσόδων διανέμει
είς τά διάφορα άλλα είδη τών δαπανών άναλόγως τής
σπουΟαιότητος αύτών.

Ενταύθα παραθέτ.ομεν σχέδιον έτησίου καί μηνιαίου
προϋπολογισμού, τον όποΓον δύναται τις νά μεταβάλη
αναλόγως τών περιστάσεων.
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Έτήσιαι πρόσοδοι -1 —--  Αποθεματικών κεφάλαιον Έτησιαι δαπάναι
Έξ εργασίας Λ. 240 Τό ^ τών προσόδων ήτοι 1) Α. 60 Συνττήρησις ήτοι τροφνί, \
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"Εκτακτα, δι' ίατρ. και φαρ » 6
βιβλία, περιοδ. έφημ. » 12
Δίδακτα » 12
Δαπάναι φιλανθ. » 12
Υπηρεσία » 9

Α. 240
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προς τέρψιν » 0.75
"Εκτακτα, $ι' ΐατρ. καί φαρ. » 0.50

1; * " Βιβλία, περιοδ. έφημ. » 1
ι Δίδακτρα » 1

Δαπάναι φιλανθ. » 1
Υπηρεσία - » 0.75
Λ. 20.00
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Μετά τήν σύνταξιν τοϋ έτησίου καί μηνιαίου προϋ-
πολογισμού, ή οικοδέσποινα οφείλει νά έγγραφη μετά
μεγίστης άκριβείας είς πρδχειρόν τι κατάστιχον πάν δ,τι
καθ έκάστην εισπράττει καί οαπανα. Ταύτα δέ τά προ-
χείρως γεγραυμένα άντιγράφει καθ' εκάστην έσπέραν
είς το έπί τούτω ώρισμένον μηνιαίον κατάστιχον ή ήμε-
ρολόγιον, τοΰ όποιου τύπος παρέχεται κατωτέρω. Δώδεκα
τοιαύτα ημερολόγια τών όποιων έκαστον είναι ώρισμέ-
νον δι' ένα μήνα, άποτελουσι το έτήσιον κατάστιχον
τών δοσοληψιών." Τούτο δέ μετά του προχείρου καί τοΰ
άλλου έν τω όποίω γράφεται ό προϋπολογισμός άποτε-
λουσι τά κατάστιχα τής οικιακής καταστιχογραφίας.

Τό άθροισμα τών μηνιαίων δαπανών τών έν έκάστη
στήλη του μηνιαίου καταστίχου άναγραφομένων πρέ-
πει νά ήναι το αύτό προς τό άντίστοιχον ποσόν, τό έν
τω προύπολογισμω άναγεγραμμένον· τούτο διά τής άν-
τιπαραβολής αύτών, δύναται νά έξακριβώση κατά τό
τέλος εκάστου μηνός ή οικοδέσποινα.

Πολλάκις δμως ένεκα εκτάκτων -,;αί άπροσδοκήτων
περιστάσεων, οίον σοβαράς άσθενείας ή άλλου τινός αί-
τιου άναγκάζεταί τις νά ύπερβή είς έν είδος δαπανών
τό ποσόν τό οποίον δι'αύτό προύπελόγισεν. Εν τοιαύ-
τη περιπτώσει οφείλει ή οικοδέσποινα νά έπιφέρη έλάτ-
τωσιν είς έτερον είδος, ούτως ώστε τό δλικόν άθροισμα
τών δαπανών νά ήναι πάντοτε το αύτό προς τό έν τα>
προΙΙπολογισμω άναγεγραμμένον.

| Έάν π. χ. άναγκάζηταί τις νά κατοική έν κεντρική
συνοικία τής" πόλεως *αί έπομένως νά ύπερβαίνγ) τό διά
τάς δαπάνας τής κατοικίας προϋπολογισθέν ποσόν, ή
έάν ένεκα άσθενείας ηύξήθησαν αί δαπάναι συντηρή-
σεως, ιατρού καί φαρμάκων, οφείλει νά έλαττώσγ) κατά
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τι άλλο είδος δαπανών, οίον τάς τοϋ ιματισμού, ττ4ς ύ-
πηοεσίας, ή τάς προς τέρψιν καί ούτω νά έπέλΟη πάλιν
6 ισολογισμός. Έάν οέ τουναντίον δαπαντ,σΥ} όλιγώτερα
τών προϋπολογισθέντων, δύναται τό ύπολειπόμενον πε-
ρίσσευμα νά προορίζη είς εκτάκτους δαπάνας, έν ελλείψει
δέ τοιούτων προσθέτει αύτο είς το άποθεματικον κεφά-
καιον τ. νοτ.σιυ.οποιεΓ είς εονα οιλανθρωπικά.
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Μϊχνιαϊον ήμε^ολόγιον δαπανών τοίτ μιινος
Σεπτεμβρίον.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ- ΟΙΚ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ

'Ί'γιεια Ιίναι ή κανονική καί τακτική λειτουργία
των οργάνων του σώματος, νόσος δέ ή διατάραξις τής
λειτουογίας οιουδήποτε οργάνου έκ διαφόρων αιτίων
προεοχομένη. Ή υγίεια ο/1 μόνον είναι τό πολυτιμότα-
το ν τών υλικών ήμών άγαθών, άλλά καί πρός τά πνευ-
ματικά αγαθά έχει στενήν σχέσιν διότι κατά τό άρ-
χαίον γνωμικόν « Νους υγιής έν υγιεΓ σώματι » τ. έ.
άνάγκη νά ήναι υγιές τό σώμα, ί'ν' άποβαίνη κατάλ-
ληλον όργανον τής ψυχής* καί άληθώς άνευ ύγιείας δέν
δύναται τις νά έργασθή, επομένως ούτε ύλικ,ώς ούνατα ι
νά εϋημερήση, ούτε ήθικώς καί διανοητικώς νά τελειο-
ποιηθή. Διά τοϋτο πάς άνθρωπος έχει καθήκον νά προ-
ουλάττη, καθ' όσον δύναται, τήν ύγίειάν του, έάν δέ
συμβη ν' άσθενήση, οφείλει νά έπιζητή τήν άνάκτησιν
τής ύγιείας του διά τής ιατρικής θεραπείας.

Και ή μέν υγιεινή διδάσκει τούς κανόνας, διά τών ό-
ποιων ή υγίεια διατηρείται καί προφυλάσσεται άπό τών
διαφόρων παθήσεων* ή δέ οικιακή ιατρική καί φαρμα-
κολογία τήν πρόληψιν καί θεραπείαν μικρών τίνων α-
διαθεσιών καί τήν χρήσιν διαφόρων οικιακών φαρμάκων*
ή δέ νοσηλεία τήν άκριβή έκτέλεσιν τών ιατρικών συν-
ταγών καί όδηγιών καί τήν έν γένει περιποίησιν τών ά-
σθενών κατά τε το διάστημα τής άσθενείας καί τό τής
άναρρώσεως.

Είναι δέ αί γνώσεις αύται άναγκαιαι μέν είς πάντα
άνθρωπον, άπαραίτητοι δέ ίδια είς πάσαν οίκοδέσποιναν·
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-διότι έν τών σπουδαιότερων καθηκόντων τής οικοδέσποι-
νας είναι νά διατηρή καί προφυλάττη τήν ύγίειαν τών
τέκνων της καί περί τής υγιεινής καταστάσεως πάντων
τών περί αυτήν νά φροντίζΥ), έτι δε νά προλαμβάνη καί
ΟεραπεύΥ] αιφνίδιας τινάς παθήσεις καί έλαφράς ασθε-
νείας, νά μεταχειρίζηται τά διάφορα οικιακά φάρμακα
και τέλος νά νοσηλεύη τούς πάσχοντας. Επομένως ά-
νάγκη νά έχγ] τάς άπαιτουμένας γνώσεις α) υγιεινής,
β) οικιακής ιατρικής καί φαρμακολογίας καί γ) νοση-
λείας.

'ΥγιεινΊ7· Απαραίτητοι όροι προς συντήρησιν τής
ύγιείας είναι οί έξης:

α) Ό καθαρός άήρ. Ίν'άναπνέωμεν καθαρόν άέρα
πρέπει νά έκλέγωμεν κατοικίαν εύάερο;, είς ύψηλήν ()έ-
σιν κειμένη ν καί μεμα κρυσμένην ελών καί παντός άλ-
λου μιάσματος. Όφείλομεν προς τούτοις νά καθαρίζω-
μεν τον έντος τής οικίας άέρα άφίνουσαι καθ' έκάστην
τά παράθυρα ανοικτά κατά μεν το θέρος άπό πρωίας
μέχρι νυκτός, κατά δέ τον χειμώνα μέχρι τής δύσεως
τοϋ ήλιου.

β) Ή καθαριότης. Αύτη όχι μόνον είναι προσόν χα-
Ι ρακτηρίζον τον καλώς άνατεθραμμένον άνθρωπον, άλλά
καί σπουδαίος παράγων τής ύγιείας· διότι ή άκαθαρσία
εμποδίζουσα τήν άδηλον διαπνοήν, ήτις άπαύστως έ-
νεργείται διά τών πόρων του σώματος, ούναται νά προ-
ξενήση σοοαράς νόσους.

Επιτυγχάνεται δέ ή καθαριότης του σώματος διά
*της συ/ νής αλλαγής τών λευχειμάτων καί δϊά τών προς
Ικαθαρισμόν λουτρών, τά όποια πρέπει νά γίνωνται συ-
χνότατα. Είναι δέ τοιαύτα λουτρά τά χλιαρά καί τά
μετρίως θερμά, τά δέ ψυχρά, τά θαλάσσια καί τά λίαν
ί. '
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θερ,αά, χρησιμεύουσιν ώς ιαματικά είς διαφόρους περι-
στάσεις, επομένως δέν πρέπει νά μεταχειρίζηταί τις αυ-
τά πριν ή συμβουλε.υθή ίατρόν. Εκτός δέ τής καθαριό-
τητος του σώματος άπαραίτητος είναι και ή τής οι-
κίας· οί οχετοί και οί άπόπατοι ίδια πρέπει νά καθαρί-
ζωνται συχνότατα διά διαφόρων άπολυμαντικών, οίον ]
φανικου οξέος, χλωρούχου τιτάνου κλπ.

γ) Τροφή θρεπτική και επαρκής. Το άνθρώπινον σώμα |
δύναται νά παραβληθή πρός άτμόμηχανήν· ώς αύτη, {
ίνα κ·.νήται, Ι/ν. άνάγκην άπαύστου ανανεώσεως καυ-
σίμου ύλης και ύδατος, τά όπο'ία φθείρει κινουμένη, .
ούτω και τό σώμα έ/ει άνάγκην άνανεώσεως τών δια- |
φόρων ουσιών, τάς όποιας καταναλίσκει πρός συντήρη- |
σιν τής ζωής. Άναπληρούνται δέ αί καταναλισκομεναι =
αύται ούσίαι διά τροφής θρεπτικής μεν τήν ποιότητα ;
επαρκούς δε τήν ποσότητα. Πρέπει λοιπόν νά ήναι' ή
τροφή εύπεπτος, καθαρά, λιτή, εϋ χυμός και θρεπτική, |
ν' άποτελήται δέ μικτώς έκ θρεπτικών και καυστικών ]
ούσιών, έτι δέ έκ ζωικών και φυτικών, αί φυτικαί ού- ί
σίαι μάλιστα πρέπει νά λαμβάνωνται είς μεγαλειτέραν ]
ποσότητα ή αί ζωϊκαί. Κατά δέ τό ποσόν νά ήναι άνά-
λογος προς τήν ήλικίαν, τον διοργανισμόν του σώματος, |
τήν ώραν τού έτους και τό κλίμα. Οί γέροντες, τά παι-!
δια, αί γυναίκες και ·'έκ τών άνδρών οί διανοητικώς έρ- ί
γαζόμενοι έχουσιν άνάγκην όλιγωτέρας τροφής, άλλά
θρεπτικής και εύπέπτου. Ώς και άλλαχου εί'πομεν, τά
διάφορα τρόφιμα και μάλιστα ό άρτος, τό κρέας, τό γά-]
λα και τό βούτυρον πρέπει νά ήναι καλής ποιότητος,
διότι άλλως βλάβης μάλλον πρόξενα γίνονται· οί δέ!
καρποί νά τρώγωνται πάντοτε ώριμοι, διότι ή βρώσις^
άώρων όπωρών δύναται νά προξενήσγ) διαφόρους νόσους.



— 133 —

Μεγάλους επηρεάζει τήν λειτουργίαν του στομάχου καί
τήν όλη ν θρέψιν του σώματος καί ή μάσσησις, ήτις,
έάν γίνηται άτελώς έπιφέρει πολλάς στομαχικάς νό-
σους·. διά τοϋτο πρέπει νά φροντίζωμεν όπως διατηρώ-'
μεν έν καλή καταστάσει τούς οδόντας. Τούτο δ' επι-
τυγχάνεται κυρίως, έάν διατηρώμεν αύτούς καθαρούς
διά συχνής -πλύσεως καί διαφόρων καθαριστικών καί α-
πολυμαντικών όόοντοκόνεων καί άλλων φαρμάκων, τά
όποια μεταχειριζόμεθα τή βοήθεια μαλακής ψήκτρας.
Έτι δέ χάριν τών οδόντων πρέπει νά άποφεύγωμεν τά
θερμά φαγητά καί ποτά αμέσως μετά τά ψυχρά καί
τούναντίον.

δ) Άσκησις του σώματος. Ή έργασία, ό περίπατος
καί αί διάφοροι σωματικαί ασκήσεις είναι άπαραίτητα
πρός διατήρησιν τής ύγιείας, διότι ένισχύουσι τούς μυς,
ζωογονοΰσι τά νεϋρα, διευκολύνουσι τήν κυκλοφορίαν
καί έν γένει έπί όλων τών λειτουργιών του σώματος
ευεργετικώς έπιδρώσι. Πρέπει όμως πάντα ταΰτα τά
είδη τών ασκήσεων νά ήναι μέτρια, καί άνάλογα τών
δυνάμεων, διότι άλλως άντί ώφελείας βλάβην μάλλον
προΗενοϋσι.

ε) Ή διατήρησις τής άναγκαίας είς τό σώμα θερ-
μοκρασίας. ~

Πρός τοϋτο πρέπει νά ένδυώμεθα τον μέν χειμώνα
θερμά ένδύματα, ήτοι διατηροϋντα τήν θερμοκρασίαν
τοϋ σώματος καί ,έμποδίζοντα "τήν έπ' αύτοϋ έπίδρα-
σιν τής ψύχρας ατμοσφαίρας, τό δέ θέρος έλαφρά καί
δροσερά. Επίσης πρέπει ν' άποφεύγγ) τις τήνύγρασίαν, νά
μή έκτίθηται -είς ρεϋμα άέρος καί έν καταστάσει έφι-
δρώσεως νά μή πίνη ψυχ^ρόν ύδωρ, διότι επέρχεται ού-
τω αιφνίδια κοιτάψυξις τοϋ σώματος, ή όποια πολλά-
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κις προξενεί" σοβαράς ασθενείας. Προς τούτοις έάν τις ε&-
ρίσκηται έντος θερμής ατμοσφαίρας, δέν πρέπει νά με-
ταβαίνη άμέσως είς ψυχρά ν ούτε άπό ψύχρας είς θερ-
μήν, άλλά βαθμηδόν· διά τούτο είναι έπικίνδυνον τό νά
λούηταί τις είς θερμόν λουτρώνα έν καιρώ υπερβολικού
ψύχους, διότι ή τοιαύτη άπότομος μετάβασις άπό τοΟ
ψύχους είς τήν ύψηλήν θερμοκρασίαν και τανάπαλιν δύ-
ναται νά έπιφέρή συμφόρησιν και άλλας σπουδαίας
διαταράξεις τού οργανισμού.

στ) Ή άπό τών κόπων άνάπαυσις και αί άθώαι ψυ-
χαγωγία!. Ή άδιάκοπος και ύπερβολική έργασία εξαν-
τλεί" τάς δυνάμεις τού σώματος και διά τούτο επιδρά
όλεθρίως έπί τής ύγιείας. Επομένως ή έργασία πρέπει
νά ήναι μετρία και νά διατίθηται ούτως, ώστε νά πα-
ρέχη εύκαιρίαν πρός άνάπαυσιν άπό τού κόπου και άνα-
κτησιν τών δυνάμεων. Διά τον αύτόν λόγον ώφελιμώ-
ταται είς τήν ύγίειαν είναι και αί άθώαι διασκεδάσεις
και ψυχαγωγίαι γινόμεναι μετά μέτρου και είς περι-
στάσεις καταλλήλους. Τοιαϋται δέ είναι οί εξοχικοί πε-
ρίπατοι, αί θαλάσσιαι έκδρομαί, τά ταξείδια, αί οίκο-
γενειακαί και φιλικαί συναναστροφαί και εσπερίδες, ή
μουσική, τό θέατρον, και πάσαι έν γένει αί άθώαι δια-
σκεδάσεις. Πρέπει όμως ν' άπολαμβάνη τις τάς τοιαύ-
τας τέρψεις μετρίως, διότι και τούτων ή κατάχρ-ησις
όχι μόνον είς τήν ύγίειαν βλάπτει, άλλά και ύπό άλ-
λας επόψεις άποβαίνει όλεθρία.

ζ) Αποφυγή πάσης καταχρήσεως. Πασα καταχρη-
σις είς τε τήν τροφήν και τήν λοιπήν δίαιταν είναι ε-
πιβλαβής· διό οφείλει τις ν'άποφεύγγ) τήν πολυφαγίαν,
τήν πολυποσίαν, τάς μακράς άγρυπνίας, τήν ύπέρμε-
τρον σωματικήν ή διανοητικήν έργασίαν και τά τοιαύ-
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τα. Είς τάς καταχρήσεις άνάγεται και ή υπερβολική
διά τοΰ στηθοδέσμου περίσφιγξις, εις τήν οποίαν υπο-
βάλλονται έκ φιλαρεσκείας πολλαί γυναίκες και μάλι-
στα νεανίδες· αύται όχι μόνον γελοίαι διά τήν φιλαρέ-
σκειαν αύτών καθίστανται, άλλά και τήν ύγίειαν αυ-
τών καταστρέφ υσι, διότι έκ τής πιέσεως καί περ'.σφίγ-
ξεως τοΰ στηθοδέσμου προέρχονται σπουδαίαι παθήσεις
τών λεπτοτέρων οργάνων, ιδίως τών πνευμόνων, τής
καρδίας καί τοΰ στομάχου. Διά τοΰτο καλόν θά είναι ή
νά έκλίπη εντελώς ή χρήσις τοΰ στηθοδέσμου άπό τής
γυναικείας πεοιβολής, ή τούλάχιστον, ενόσω τοΰτο θεω-
ρείται άδύνατον, νά περιορισθή ή χρήσις αύτοΰ, οηλ.
νά έφαρμόζηται έπί τοΰ σώματος ό στηθόδεσμος άνευ
τής έλαχίστης περισφίγΗεως. Οϋτω μετριάζεται κατά
τό δυνατόν ή ες αύτοΰ βλάβη.

'ΐγ ειτ'ή αισθητηρίων. Αί αισθήσεις, οιά τών

όποιων έπροίκισεν ημάς ό Πανάγαθος Δημιουργός, είναι
άναγκαιόταται είς τον βίον· διά τοΰτο πρέπει νά δια-
τηρώμεν υγιή τά δ'.άφορα αισθητήρια.

Οί οφθαλμοί, το όργανον τής σπουδαιότατης αίσθή-
σεως, έχουσιν ανάγκην πολλής φροντίδος, όπως διατη-
ρώνται υγιείς. Κυρίως τά βλάπτοντα τούς οφθαλμούς
είναι τό λίαν ζωηρον φώς, ώς καί το άμυδρόν, αί άγρυ-
πνίαι, ή νυκτερινή εργασία, ό καπνός, ή κόνις, ή υπερ-
βολική έργασία καί ή συνεχής προσήλωσις αύτών έπί
λαμπόντων καί άντανακλαστικών σωμάτων. Άπό
πάντων τούτων πρέπει νά προφυλάττωμεν τούς οφθαλ-
μούς· έν περιπτώσει δέ παθήσεως αύτών νά μή μετα-
χειριζώμεθα φάρματα ύπό πρακτικών συνιστώμενα, άλ-
λά νά συμβουλευώμεθα επιστήμονα ίατρόν.

Καί ή ακοή είναι επίσης σπουδαία καί εύπρόσολη-
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τος αίσθησις. Ταύτην βλάπτει ή ακαθαρσία τών ώτων,
το ψύχος, καί οί ισχυροί κρότοι, οίτινες, έάν μάλιστα
γίνωνται πλησίον του ώτός, δύνανται νά προςενήσωσι
οιάρρηξιν τοϋ τυμπάνου καί εντελή κώφωσιν.

Ή αφή αμβλύνεται μεγάλως, έάν σκληρυνθή ή έπι-
δερμίς τών χειρών καί μάλιστα κατά τά άκρα τών δακτύ-
λων, οτε καί αί χείρες καθίστανται άνεπιτήδειαι πρός
λεπτά; έργασίας. Διά τοϋτο πρέπει νά προφυλάττη τις
τάς χεΓρας, ίν' άποτεύγη τήν σκλήρυνσιν ταύτην.

Ή οσορησις είναι χοησιμωτάτη αίσθησις, διότι ού-
σα ό κριτής τών είς τό στόμα εισαγομένων τροφών ο-
δηγεί ήμάς ν' άποφεύγωμεν τάς δυσώδεις καί επομένως
έπιβλαβείς. Αί ίσχυραί όσμαί, ή συνεχής εισπνοή άρω-
μάτων καί ό κατάρρους, άμβλύνουσι πολλ^άκις τήν αί-
σθησιν ταύτην. Ή γεϋσις, τής οποίας οογανον είναι ή
γλώσσα χρησιμεύει πρός διάκρισιν τών διαφόρων χυ-
μών. Ή κατάχρησις τών καυστικών καρυκευμάτων
καί πνευματωδών ποτών καί ή όλεθρία χρήσις τοϋ κα-
πνού άμβλύνουσι τήν αίσθησιν ταύτην.

Οικιακή ιατρική χαI <ραρ ιαχοΛογία. Όσον και
άν προφυλάξή τις τήν ύγίειαν συμβαίνει πολλάκις νά
προσβληθή ύτό διαφόρων νόσων. Καί αί μέν έλαφραί ά-
διαθεσίαι θεραπεύονται διά τίνων οικιακών φαρμάκων.
Διά τάς σοβαράς δέ άσθενείας, πρέπει νά προσκαλήται
έγκαίρως ό ιατρός- δυνατόν όμως καί αύται νά προ-
λαμβάνωνται διά τίνων μέσω ν, τά όποια άνάγκη νά
γνωρίζϊ) ή οικοδέσποινα. Είς τήν θεραπείαν λοιπόν τών
ελαφρών άδιαθεσιών καί είς τήν πρόληψιν τών διαφόρων
νόσων περιορίζονται αί γνώσεις τής οικιακής ιατρικής
καί φαρμακολογίας. Αί συνήθεις έλαφραί άδιαθεσίαι υ-
πό τών δποίων συχνάκις προσβάλλεταί τις είναι αί έξής.
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ΚεφχΧαΛγία. Έάν αυτή δέ-ν είναι σύμπτωμα σοβα-
ράς νόσου, θεραπεύεται διά τών εξής. Επιτίθενται σι-
ναπισμοί είς τον τράχηλο ν και είτα είς τούς πόδας, έπί
οέ τού μετώπου πανία βεβρεγμένα είς ψυχρον ύδωρ* ώ-
φελουσιν επίσης έντρίψεις έπί τών κροτάφων, τού μετώ-
που και τού τραχήλου δι' ύδατος Κολωνίας ή θειικού
αιθέρος· ωφελεί πρός τούτοις θεραον ποδόλουτρον μετά
σινάπεως. Απαιτείται δέ και τελεία άνάπαυσις τού πά-
σχοντος κ,αι μάλισ-τα έντός δροσερού και σκοτεινού δωμα-
τίου. Ή αυτή θεραπεία ώφελεί και κατά τής ήμικρανίας·

Κάτάρροτς. Ό κατάρρους προέρχεται συνήθως έκ
-του ψυχους ή τής ύγρασίας και παρουσιάζεται ότέ μέν
λίαν ελαφρός, ότέ δέ ύπό μορφήν σοβαρωτέραν, προσ-
βά/νλων .ενίοτε και τον λ,αιμόν και τό στήθος. Καίτοι
είναι ακίνδυνος ό κατάρρους, πρέπει όμως νά προλαμβά-
νηται. Τά δέ κυριώτερα κατ' αυτού θεραπευτικά μέσα
είναι τά εξής* βυθίζομεν τούς πόδας προ τού ύπνου είς
Οερμόν ποδόλουτρον μετά σινάπεως, πίνομεν θερμόν έγ-
χυμα φι7^ύρας ή τείου και αμέσως κατακλινόμεθα· κα-
λυπτόμεΟα δέ διά θερμών καλυμμάτων, ίνα έπιτύχωμεν
έφίδρωσιν.Έπίθεσις συναπισμού έπί τού τραχήλου ώφε-
λεί επίσης, ώς και έπάλειψις τής ρινός δι' άθώας άλοι-
φής (ο )1(ΙθΓβαιη) ή και ελαίου και πλύσις τών ρωθώνων
διά διαλύσεως βορικού οξέος. "Ινα δέ θεραπεύσωμεν τον
έοεθισμόν του στήθους έπαλείφομεν αύτό διά άλοιφής έξ
άλθαίας ή δΓ ελαίου μοσχοκαρύου.

Έπίσταξις. (Αιμορραγία τής ρινός). Έ πάθησις αύτη.
είναι άκινδυνο-ς και συνήθης είς τά 'παιδία καϊ τούς νέ-
ους. Ά ν- όμως ή εκροή τού αίματος είναι άφθονος και
ι/,άλιστα έν καιρώ πυρετού ή άλλης άσθενείας, πρέπει νά
φροντίζωμεν περί τής έπισχέσεως αυτού. Τά δε προς έ-
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πίσχεσιν αότοΰ συντελεστικά είναι τά έξής. Έπιθέτομεν
έπί του μετώπου και τής ρινός πανία βεβρεγμένα είς
ψυχρον ύδωρ, εις δΐ τήν ράχιν κλειδίον ή άλλο τι ψυ-
χρον άντικείμενονδίδομεν είς τον πάσχοντα νά ροφήση είς
τήν ρίνα ύδωρ έν τω όποίω διελύσαμεν στυπτηρία ν ή
είσάγοαεν είς τά άκρα τοΰ ρώθωνος μικρόν πανίον έπί
τοϋ όποιου έπιπάσσομεν κόνιν κεκαυμένης στυπτηρίας
ή κοπανίζομεν φύλλα πετροσελίνου, άφ' ού τά πλύνω -

υ. ε ν, καί είσάγοαεν αύτά είς τον οώθωνα* πιέ£ομεν τά έν
1 ' 1 1 ■ >_

τω μέσω τοϋ μετώπου αίματοφόρα άγγεία διά τίνος
σκληρού αντικειμένου, οίον νομίσματος* καί κρατοΰμεν
ύψωμένον τον βραχίονα ποος τό μέρος τοΰ άώθωνος έκ.
τοϋ όποιου οέει τό αίμα. Έτι δέ ωφελεί τό νά είσπνέν)
βαθέως καθαρόν άέρα ό πάσχο_>ν, ή νά βυθίζη τούς πόοας
όοθός είς θεουιόν ποδόλουτοον.

ι ' ι ι ι

ΔνοπειΗα. Τήν όυσπεψίαν, έάν αύτη δέν είναι σύμ-
πτωμα άσθενείας, προκαλεί συνήθως ή πολυφαγία, ή
χρήσις δυσπέπτων τροφών, ή άτελής μάσσησις, ή υπέρ-
μετρος διανοητική εργασία καί μάλιστα άμέσως μετά
τήν τράπιζαν, διάφοροι ήθικαί παθήσεις, ώς συγκίνησις
λύπη κλπ. Τό σπουδαιότερον μέσον θεραπείας τών έκ.
δυσπεψίας πασχόντων είναι ή τακτική δίαιτα,ή χρήσις
εύπέπτων τροφών καί έν γένει ή άποφυγή πάντων τών
αιτίων τών προκαλούντων τήν δυσπεψίαν. Το γάλα, τά
ωά ολίγον βεβρασμένα, τό κρέας καλώς κοπανισμένον
καί έπί έσχάρας έψημένον καί τά εύπεπτότερα τών λα-
χανικών είναι ή καταλληλοτέρα τροφή διά τούς πά-
σχοντας έκ δυσπεψίας. Πρέπει πρός τούτοις ό πάσχων
νά τρώγγ] βραδέως, νά μασσα καλώς τήν τροφήν καί ν'.
άποφευγη τήν χρήσιν τών καρυκευμάτων καί τών πνευ-
ματοδών ποτών. Έκτος τής διαίτης ταύτης ώφελοΰσι
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χα τα τής δυσπεψίας καί τινα φάρμακα, ώς κίνα, κουά-
σια καί μεταλλικά ύδατα,ώς λαμβανόμενα

χατά τήν ώραν του γεύματος. .

Κατά των εντερικών διαταράξεων ώφε7\εί ή άποχή
απο πάσης τροφής, ή έπίθεσϊς καταπλασμάτων έκ λι-
νοσπορου έπί τής κοιλίας καί ή /ρήσις έγ/ύματος τείου
είς ίσχυράν δόσιν.

Ναντίασ ς. Αύτη συνήθως είναι συνέπεια στόμα/1-
Χ"ής &ιαταράξεο;>ς, ή επέρχεται, κατά τά θαλάσσια τα-
ζείδια, προκαλεί δε ώ; έπί τό πλείστον έμέτους. Καί
εις μεν τήν πρώτην περίπτωσιν ώφελεί ή λεμονάδα ά-
πΛή ή αεριούχος, ή έπίθεσις σιναπισμου έπί του στομά-
χου, έτι δέ αφέψημα ήδυόσμου, ή οινόπνευμα μέντας
(ο,ΐοοοΐ (Ια ΐηβηίίκ ) λ,αμβανόμενον κατ' ολίγας σταγό-
νας έπί τεμαχίου ζακ/άρεως. Δίδεται προς τούτοις είς
τον πάσχοντα ύδωρ με πάγον ή πάγος κατά μικρά τε-
μάχια. "Οταν δέ ή ναυτίασις έπέρχηται κατά τά θα-
λάσσια ταξείδια, το καλλίτερον μέσον προς κατάπαυσιν
αύτής είναι" νά κατακλίνηται ο πάσ/ων ύπτιος καί νά
μεν Υ] διαρκώς ούτω.

ΚωΛ' χό~ζ<- )·ος. Καλείται κωλικόπονος σφοδρός πό-
νος, τον οποίον αισθάνεται τις είς τήν κοιλίαν καί τοϋ
οποίου ή σφοδρότης ότέ μέν έλαττοϋται, ότέ δε αύξά-
νει. Ό πόνος ούτος έχει τήν έδραν του είς τά έντερα
προέρχεται δέ συνήθως ή έκ πολυφαγίας ή έκ δυσπέ-
πτων τροπών -ή έ κ τής πόσεως ψυχρού ύδατος καί μά-
λιστα έν καταστάσει έφιδρώσεως, ή έκ ψύξεως του σώ-
ματος και ιδίως τών ποδών. Προς θεραπείαν αύτου-
δίδομεν είς τον πάσχοντα έγχυμα πολύ θιρμόν γλυκά-
νίσου, ή ήδυόσμου, ή χαμαιμήλων, ή φιλύρας, ή ό7νί-
γας σταγόνας οινοπνεύματος μέντας ή 5—10 σταγό-
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νας λαυδάνου έπί τεμαχίου ζακχάρεως ή έντός ημίσεως
ποτηριού ύδατος. Έν έλλείψει τούτων 2-~ 3 κοχλιάρια
κονιάκ ώρελούσι τον πάσχοντα. Έπι της κοιλίας έττι-
θέτομεν κ α ταπλ άσματα έκ λινοσπόρου επί τών όποιων
χύνομεν 15 -20 σταγόνας λαυδάνου ή τρίβομεν τήν
κοιλίαν δι' ελαίου έντός του οποίου διελύσαμεν όλίγην
καμφοράν (6 δράμια καμφοράς έντός 50 δρ. ελαίου).
Έάν μεθ' όλα ταύτα ό κωλικόπονος έπιμένη, είναι ση-
μείο ν σπουδαιοτέρας παθήσεως, διά τήν οποίαν πρέπει
νά προσκαλήται ιατρός.

ΌδονταΛγΙα. Ή πάθησις αύτη είναι συνηθεστάτη
άλλά καί λίαν όχληρά* προέρχεται δέ ή έκ νευραλγίας
ή έκ κακής καταστάσεως τών οδόντων. Έάν ύπάρχΥ)
μόνον νευραλγία άνευ βλάβης τών οδόντων,ώφελούσιν α£
πλύσεις διά θιρμοϋ ύδατος ή πραϋντικοΰ τίνος άφεψήμα-
τος, οίον μαλάχης, άκταίας, μηκώνων κλπ. Επιτίθεται
•όέ έπί τής πασχούσης παρειάς στρώμα βάμβακος. Έν τγ]
δευτέρα περιπτώσει συνιστώνται διάφορα φάρμακα, τών
όποιων όμως πολλά βλάβην μάλλον προξενούσι.Τά άπο-
τελεσματικώτερα τούτων είναι τά εξής. Ύδωρ Κολωνίας
θειικός αίθηρ,έλαιον καρυοφύλλου (μοσχοκαρφόλαδο) λαύ-
δανον., βάμμα ιωδίου, χλωροφόρμιον, καμφορά. Διά τίνος
τούτων βρέχομεν τεμάχιον βάμβακος καί βυθίζομεν αύτό
εις την κοιλότητα του -πάσχοντος οδόντος."Ιν' άποφύγω-
μεν τήν τόσον όχληράν ταύτην πάθησιν πρέπει νά διατη-
ρώμεν ύγιεΓς τούς οδόντας. Πρός τούτο πρέπει νά καθαρίζω-
μεν αύτούς διά πλύσεως όχι μόνον τήν πρωίαν άλ«λά καί
τό εσπέρας. "Απαξ τής ήμέρας ή κατά δύο ήμέρας πρέ-
πει νά τρίβωμεν αυτούς διά μαλακής ψήκτρας καί ό-
δοντοκόνεως. Έ κίνησις τής ψήκτρας πρέπει νά γίνη-
ται έπί μέν τών τραπεζιτών όριζοντίως, έπί δέ τών έμ-



προσθίων οδόντων τής άνω σιαγόνος καθέτως έκ τών
άνω πρός τά κάτω, έπί δέ τών τής κάτω σιαγόνος έκ
τών κάτω πρός τά άνω. Το ύδωρ, τό όποΓον μεταχειρι-
ζόμεθα πρός πλύσιν τών οδόντων πρέπει νά ήναι χλια-
ρόν, προσθέτομεν δέ εις αύτό ένίοτε και τινας σταγόνας
ύδατος Κολωνίας. Επίσης καλόν είναι νά μεταχειρι-
ζώμεθα ένίοτε πρός πλύσιν τών οδόντων και διά7^υσιν
βορικού οξέος. Τους βεβλαμμένους οδόντας καλόν είναι
νά έξάγωμεν, διότι έκ τής έπαφής μετ' αυτών και άλ-
λοι υγιείς προσβάλλονται. Αναπόφευκτος ομνς είναι ή
εξαγωγή τού όδοντ.ος έν τω όποίω σχηματίζεται από-
στημα 1)065,. Έν τοιαύτή περιπτώσει ουδέν τών α-
νωτέρω άναφερομένων δραστικών φαρμάκων ώφελεί, ή
δέ παραμέλησις τής εξαγωγής τού τοιούτου οδόντος έ-
χει πολλάκις κακάς συνεπείας. Δέν πρέπει όμως νά έμ-
πιστευώμεθα τήν έξαγωγήν τών οδόντων και τήν έν γέ-
νει θεραπειαν αύτών είς τον τυχόντα έμπειρικόν, άλλά
είς επιστήμονα ία^-ρόν.

'Ασφνζία. Αύτη προέρχεται ή έκ πνιγμουή έξ εισπνοής
ανθρακικού οξέος ή έκ τού καύσωνος ή έκ τού ψύχους. Και
είς μέν τή>> πρώτην περίπτωσιν άμα τή έκ τού ύδατος ε-
ξαγωγή του παθόντος πρέπει νά κατακλιθή ούτος έπί
κλίνης έχων τήν κεφαλήν ύψηλότερον τού σώματος, ν'
άπεκδυθή τά βεβρεγμένα ένδύματα και νά καλυφθή διά
θερμών καλυμμάτων. Έπί τού σώματος αυτού γίνον-
ται έντρίψεις διά τεμαχίου μάλλινου ύφάσματος βεβρε-
γμένου είς οινόπνευμα ή ύδωρ Κολωνίας, συγχρόνως δέ
ύψουνται και καταβιβάζονται έπί τού στήθους πολλάκις
κατ' επανάληψιν οί βραχίονες αύτοΰ· ούτω εισάγεται
άήρ είς τούς πνεύμονας και διευκολύνεται ή διακοπείσα
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αναπνοή. Όταν οέ ό πάσχων συνέλθη, καλόν είναι νά
ύποβάλληται είς θερμόν λουτρό ν 3 "2 βαθμών;

Κατά τήν ασφυξία ν τήν προερχομένην έκ τής εισ-
πνοής ανθρακικού οξέος μεταφέρεται άμέσως ό πάσχων
εις το ύπαιθρον ή τουλάχιστον, έάν τοϋτο δέν ήναι δυ-
νατόν, εις δωμάτιον κα^φς άεριζόμενον και έκτίθεται
εις ρεύμα αέρος· άφ' ου δέ κατακλιθή έπί έδρας ή κλί-
νης ούτως, ώστε ή κεφαλή αύτοϋ νά κεΓται υψηλότερο ν
τοϋ σώματος, γυμνοϋται, βρέχεται εις τήν κεφαλήν και
τό πρόσωπον διά ψυχροϋ ύδατος, εις οέ τό σώμα καί
τά άκρα τρίβεται δΓ οινοπνεύματος ή ύδατος Κολωνίας.
Είναι καλόν πρός τούτοις νά πλησιάζωμεν είς τήν ρΓνα
τοϋ πάσχοντος άνημμένον φωσφορικόν πυρεΓον, νά κι-
νώμεν δέ τούς βραχίονας αύτοϋ κατά τον προεκτεθέντα
τρόπον, ίνα διευκολύνωμεν τήν άναπνοήν.

Κατά τήν τρίτην περίπτωσιν, ήτοι τήν έκ τοϋ καύ-
σιυνος άσφυξίαν μεταφέρεται ό πάσχων είς τόπον δροσε-
ρόν καί εύάερον, γυμνοϋται καί οί πόδες αύτοϋ βυθίζον-
ται είς ποόόλουτρον ή επιτίθενται έπ'αύτών συναπισμοί.
Βρέχεται ή κεφαλή αύτοϋ διά ψυχροϋ ύδατος καί προσ-
φέρεται είς αυτόν νά πίη ύόωρ μετ' ολίγου οξους ούδέ-
ποτε όμως πνευματώδες ή άρωματιτόν τι ποτόν.

Είς δέ τήν τελευτπίαν περίπτωσιν,ήτοι τήν έκ τοϋ ύ-
περβολικοϋ ψύχους άσφυξίαν μεταφέρεται ό πάσχων είς
δωμάτιον ψυχρόν, γυμνοϋται καί καλύπτεται διά κα-
λυμμάτων βεβρεγμένων είς ψυχρόν ύδωρ- τρίβεται πρός
τούτοις καθ'όλον τό σώμα αύτοϋ διά χιόνος ή πάγου καί
βυθίζεται είς λουτρόν, το όποΓον κατ' άρχάς μέν είναι
ψυχρόν,είτα δέ βαθμηδόν θερμαίνεται. Μετά ταϋτα το-
ποθετείται έπί κλίνης καί καλύπτεται διά καλυμμάτων
μετρίως θερμών. Μόνον δέ όταν ή άναπνοή, ή κυκλοφο-



ρί'α καί ή θερμοκρασία του σώματος έπανέλθωσιν είς
τήν φυσιολογικήν κατάστασιν, μεταφέρεται ό πάσχων
είς θερμον δωμάτιον.

Λιζτοθνμία. Ή πάθησις αυτη επέρχεται ή συνεπεία
μεγάλνής εξασθενήσεως του σώματος ή έκ νευρικής δια-
ταράξεως ή καί έξ άλλων αίτιων είναι δε άλλοτε μέν
-ελαφρά, άλλνοτε δε σοβαρωτέρα, οτε καί παύουσιν οί
παλμοί τής καρδίας και ό σφυγμός· ή τοιαύτη σοβαρά
μορφή αυτής καλείται συγκοπή. Όταν τις προσβληθή
υπό λιποθυμίας ©ί περί αυτόν πρέπει νά ένεργήσωσι μετά
: πολλής ταχύτητος. Καί πρώτον έξαπλουσι τον πά-
σχοντα έπί κλίνης ή καί έπί του έοάφους πλησίον ανοι-
κτού παραθύρου, ούτως, ώστε, ή κεφαλή του νά μή εί-
ναι υψωμένη περισσότερον τοϋ σώματος· έπειτα άπαλ-
λάττουσιν αυτόν τών στενών ενδυμάτων καί παντός,
ό,τι τον στενοχωρεί, οίον λαιμοόέτου, στηθοδέσμου ζώ-
νης κτλ Βαντίζουσι το πρόσωπον του διά ψυ/ροϋ ύδα-
τος καί είς .τούς ρώθωνάς του πλησιάζουσι φιαλίδιον
αιθέρος, ή ύδατος Κωλωνίας ή οξους· διά τών αύτών δέ
άναληπτικών τρίβουσι τούς κροτάφους, τάς χείρας καί
τούς πόδας του. Τέλος όιά ρυθμικών κινήσεων τών βρα-
χιόνων προσπαθοϋσι νά έπαναφέρωσι τήν άναπνοήν, ώς
γίνεται έν περιπτώσει ασφυξίας. Έάν μεθ' όλα ταϋτα ό
πάσχων δέν συνέρχηται, ή πρόσκλησις ιατρού είναι άπα-
ραίτητος· έπίσης καί άν ή Λιποθυμία επέρχεται ελαφρά
μέν άλ^λά συχνάκις.

. (κοινώς βουζούνια). Καλούνται ούτω μι-

κρά τινα εξανθήματα, είς τά όποια σχηματίζεται πΰον.
Ταύτα ένίο'τε είναι λίαν όχληρά, διότι προξενοϋσιν ,ίσχυ-
πόνους καί γεννώνται αλλεπάλληλα είς διάφορα
τοΰ σώματος. Έπί τοΰ δοθιήνος έπιθέτομεν κατά-



πλασμα έκ λινοσπόρου· όταν δέ άνοιχθή, πιέζομεν αυ-
τόν πέριξ ί'να έξέλθη το πϋον καί μετ' αύτου ολίγον
αίμα· είτα πλύνομεν καλώς τήν πληγήν μέ σαπωνά-
δα ή διάλυσιν βοοικοϋ οξέος καί έπιθέτομεν κηρωτόν. ί
Έάν όμως οί δοθιήνες παρουσιάζονται ύπό μορφήν σο- |
βαράν ή πολλαπλασιάζω νται, έχουσιν ανάγκην ίατρι- |
κής θεραπείας.Έν τοιαύτη περιπτώσει καί ή δίαιτα του ;
άσθενοϋς πρέπει νά τροποποιήται* νά τρώγη όλιγωτέραν }
ζωϊκήν τροφήν καί περισσοτέραν φυτικήν, νά άπέχν] τών ;
οξειών καί αλμυρών τροφών, καί τών πνευματωδών πο- ί
τών ώς καί τής καταχρήσεως του καφέ καί τείου.

Καύματα. Είς τά έλαφρά καύματα ψυχρό ν ύδωρ καί
τετριμμένα γεώμηλα ή ύδωρ περιέχον διάλυσιν μαγει- I
ρικού άλατος ή κοινόν έλαιον είναι τά απλούστατα φάρ- |
μακα. Επίσης καταπαύει τούς πόνους λεύκωμα ώοϋ,
τό όποιον κτυπώμεν μετ' ολίγου ύδατος καί έπιθέτομεν !
έπί τοϋ καύματος μετά τεμαχίου βάμβακος. Ωφελεί" )
προς τούτοις καί ή κόλλα τετριμμένη είς λεπτοτάτην {
κόνιν τήν οποίαν έπιπάσσομεν έπί 'τοΰ καύματος. Άλλά >
τό κάλλιστον πρός θεραπείαν τών καυμάτων είναι τό <
ψυχρόν ύόωρ' τοϋτο όχι μόνον καταπαύει τούς πόνους,
άλλά καί τήν πληγή ν θεραπεύει έμποδίζον αύτήν νά
προχωρήσϊ) βαθέο^ς είς τάς σάρκας καί ν' άποβή ούτω
έπικίνδυνος. Μεταχειριζόμεθα δέ τό ύδωρ κατά τούς έ-
ξής τρόπους βυθίζομεν τό παθόν μέρος είς ψυχρόν ύδωρ
ή τό χύνομεν έπ' αύτου διαρκώς ή έπιθέτομεν, πανία
βεβρεγμένα,τά όπόία άλλάσσομεν εύθύς άμα θερμανθώσι.
Πρέπει όμως ή τοιαύτη διά τοϋ ύδατος θεραπεία νά ι
διαρκέσγ] έπί πολλάς ώρας καί έν άνάγκη έπί δύο ή
τρείς ημέρας. Είς τά βαθέα εγκαύματα έάν μετά τήν.
χρήσιν ψυχροϋ ύδατος δέν καταπαύτωσιν οί πόνοι έπι-



θέτομεν μεγάλα κα τα πλάσματα έκ λινοσπόρου. Τάς έκ
τών καυμάτων σχηματιζομένας φλύκταινας δέν πρέπει
ν' άνοίγωμεν, διότι προφυλάττουσιν αύται τό πληγα)-
θέν δέρμα άπό τής επήρειας τού ατμοσφαιρικού άέρος.
Είς τά σπουδαία όμως καύματα έάν μεθ' ολα τά λη-
φθέντα μέτρα ή πληγή δέν θεραπεύηται, υπάρχει άπο-
λυτος ανάγκη ιατρικής θεραπείας.

Έγκυπαϊ (κοψίματα και έλαφρά τραύματα). Τά έ-
λαφρά διά μαχαίρας ή άλλων αιχμηρών αντικειμένων
τραύματα θεραπεύονται έάν, εύθύς άμα έπισυμβώσι, συ-
σφίγξωμεν αυτά ισχυρώς ή δι' έπιδέσμου ή δι' άγγλικού
ταφτά ή και διά ταινιών κηρωτού· ούτω συγκολλώνται
αί σάρκες και ταχέως θεραπεύεται ή πληγή. Έάν ό-
μως δεν προλάβωμεν νά πράξωμεν τούτο και τό αίμα
ρέη άφθόνως, βυθίζομεν το κοπέν μέρος είς ψυχρόν ύδωρ
πρός έπίσχεσιν του αίματος και άφίνομεν αύτό έπί τινα
λεπτά. Έάν δέ τούτο δέν είναι δυνατόν ώς έκ τής θέ-
σεως τού τραύματος, έπιθέτομεν έπ' αυτού πανία βε-
βρεγμένα είς ψυχρόν ύδωρ ή άναλελυμένον πάγον. Έάν
καϊ μετά τούτο δέν κατορθωθή ή έκτίσχεσις τού αίματος
προσθέτομεν-τότε είς τό ύδωρ ολίγον όξος ή σταγόνας τι-
να£ ύπερχλωριού/ου σιδήρου, ή και πιέζομεν ισχυρώς διά
τών δακτύλων τήν φλέβα ή τήν άρτηρίαν έκ τής ο-
ποίας ρέει τό αίμα, ούδέποτε όμως πρέπει νά έπιθέσω-
μεν καπνόν ή άράχνην. Και ταύτα μεν πράττομεν έν
πεοιπτώσει συνήθους τραύματος· έάν όμως ή έγκοπή
ήναι πολύ βαθεΓα, και μάλιστα έάν έπέρχηται άφθονος
αίμορραγία, απαραίτητος είναι ή πρόσκλησις ιατρού.
Εις δέ τά έκ πτώσεως τραύματα μετά τήν πλύσιν και
τον καθαρισμόν αυτών έπιθέτομεν τεμάχιον βάμβακος
βεβρεγμένον είς οινόπνευμα ή είς βάμμα άρνίκης·

ίθ
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ΐυτβ ά'αΓπΐοο), τό οποίον προμηθευόμεθα έκ του φαρ-
μακείου.

Κτυπήματα. ΤαΟτα θεραπεύονται δι' έπιθεσεως πα-
νιών βεβρεγμένων εις ψυχρόν ύδωρ. Έάν όμως τά είς
τήν κεφαλήν ή. τήν σπονδυλικήν στήλη ν ή τάς πλευ-
ράς ή τήν κοιλίαν κτυπήματα έπιφέρωσιν γενικήν άδια-
θεσίαν, πρέπει άφεύκτως νά προσκαλήται ιατρός·

Δήγματα. Τά δήγματα τών κυνών ή άλλων ζώων,
έάν ταΰτα ήναι ύγιή, θεραπεύονται ώς τά έλαφρά τραύ-
ματα. Τά τών λυσσώντων όμως κυνών είναι λίαν επι-
κίνδυνα. Έν τοιαύτη περιπτώσει ό παθών πρέπει νά ύ-
ποβάλληται άνευ άναβολής είς ίατρικήν θεραπείαν καί
μάλιστα είς τήν είδικήν θεραπείαν τής λύσσης, ή όποια
γίνεται είς τά λυσσιατρεία- μέχρι τής άφίξεως όμως
του ιατρού πρέπει νά συνθλίβηται ισχυρώς ή πληγή ί'-
να έκρεύση τό" δηλητηριασθέν αίμα καί νά καυτηριάζε-
ται διά πεπυρακτωμένου σιδήρου.

Τά δέ δήγματα τών εντόμων είναι επικίνδυνα εάν
ταΰτα είναι δηλητηριώδη, ώς ό σκορπίος, δ Γουλος· (ι)
θεραπεύονται όμως ταχέως έάν προλάβωμεν αύτά. Τό
πρώτον προληπτικόν μέσον είναι νά δέσωμέν τό παθόν
μέρος όλίγψ άνωθεν τοϋ δήγματος περισφίγγουσαι ισχυ-
ρώς ίνα έμποδίζωμεν τήν είς τό αίμα διάδοσιν τοϋ δη-
λητηρίου. Μετά τοϋ το άναρροφώμεν τό αίμα τής πλή[-
γής καί πτύομεν αύτό άμέσως· τοϋτο είναι άκίνδυνον
έάν δέν ύπάρχγ] ή ελαχίστη πληγή είς τήν γλώσσα ν,
ή τά ούλα ή τά χείλη ή οιονδήποτε άλλο μέρος του
στόματος. Μετά τοϋτο καυτηριάζομεν τήν πληγήν χυ-
νουσαι έπ' αύτής δύο ή τρεις σταγόνας ύπερχλωριούχου

(1) σαρανταποδαρούσα.
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σιδήρου ή θειικού οξέος ή άλλου τίνος καυστικού, το ό-
-ποίον ζητοϋμεν είς φαρμακείο ν, ή καί διά πεπυρακτωμέ-
νου σιδήρου, ήτοι καρφιού ή μαχαιριδίου ή άλλου τινός
σιδηρού αντικειμένου, το οποίον πυρακτοΰμεν ισχυρώς
μέχρις ού γείνγ) έρυθρόν καί είτα βυθίζομεν είς τήν πλη-
γή ν. Μετά τήν καυτηρίασιν βρέχομεν τήν πληγήν μέ
άμμωνίαν ή ύδωρ Κολωνίας ή οινόπνευμα καί έπιδένο-
μεν αύτήν.

Τήν αύτήν θεραπείαν πρέπει νά άκολουθωμεν καί είς
τά δήγματα των δηλητηριωδών όφεων καί μάλιστα
τής έχίδνης· ή περίπτωσις όμως αυτη είναι πολύ σπου-
δαιότερα ή τά δήγματα τών εντόμων· έπομένως πρέπει
νά προσκαλήται ιατρός, μέχρι οέ τής άφίξεως αύτοϋ
νά λαμβάνωνται εγκαίρως όλα τά άνωτέρω εκτιθέμενα
προληπτικά μέτρα.

Τά δήγματα τών μελισσών καί σφηκών δέν είναι'έ-
πικίνδυνα· έάν όμως είναι πολλά ή γίνωνται είς εύαί-
σθητα μέρη τοϋ σώματος, οίον έντός τοϋ στόματος ή
τ*ής ρινός άποβαίνουσι πολλάκις σπουδαία καί έχουσιν
ανάγκην ιατρικής θεραπείας. Ιδίως είναι λίαν έπικίν-
δυνον τό νά- καταπίη τις μέλισσαν ή σφήκα ζώσαν. Έν
τοιαύτη περιπτώσει ή έγκαιρος πρόσκλησις ίατροϋ είναι
απαραίτητος.

"Οταν τις- δηχθή ύπό μελίσσης ή σφηκός πρέπει πρώ-
τον νά έξαγάγωμεν διά λαβίδος (τσιμπίστρα) τό κέν-
τρον τοϋ εντόμου τό οποίον δυνατόν νά έμεινεν έντός
τής πληγής, ακολούθως νά πλνύνωμεν τήν πλήγήν δι'
ύδατος μεμιγμένου μέ όξος ή μαγειρικόν άλας ή άμ-
μ,ωνίαν (8 —10 σταγόνας άμμωνίας εις έν μέγα κο-
^λιάριον ύδατος). Πρός τούτοις ό πόνος καταπαύει τα-
χέως, έάν άλείψωμεν τό δήγμα διά μέλιτος ή πηλοϋ.
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.Υείμεθία. (ξεπαγ,ιάσματα, χιονίστραι). Ή γνωστή
αυτη ό/ληρά πάθησις επέρχεται κατά τον χειμώνα συ-
νήθως μέν είς τάς χείρας καί τούς πόδας, ένίοτε δέ καί είς :
τήν οίνα καί τά ώτα· προσβάλλει δέ ιδιαιτέρως τούς
ίγοντάς λεπτόν τό δέρμα καί τήν ίδιοσυγκρασίαν άδύ
νατον. Πρός πρόληψιν τών χειμέθλων καλόν είναι οί
προσβαλλόμενοι ύπ' αύτών νά τρίβωσιν ευθύς άπ' άρχής
του γιιμώνος τό δέρμα τών μελών, όπου αναφαίνεται ή
πάθησις, μέ οινόπνευμα καμφοράς ή ύδωρ Κολωνίας ή |
καί άπλοϋν οινόπνευμα. Έτι δέ νά μή πλησιάζωσι τάς
νείρας είς τό πυο ούτε νά έμβάλλωσιν αύτάς άπό ψυ- \
/ρου είς θερμόν ύόωρ ή τανάπαλιν.

Πρός θεραπείαν δέ αύτών είναι έν χρήσει πολλά φάρ- 1
μακα· τούτων άποτελεσματικώτερα καί όλως άκίνδυνα,
τά όποια δυνάμεθα καί κατ' οίκον νά παρασκευάζωμεν,
είναι τά έξής.

Εντός 15 δραμίων ύδατος διαλύομεν δύο δράμια I
στυπτηρίας καί διά τοϋ υγρού τούτου πλύνομεν τά ττά- ϊ
σχοντα μέρη δις ή τρεις τής ήμέρας. Ή λαμβάνομεν ■;
50 γραμμάρια γλυκερίνης καί έντός αυτής διαλύομεν |
μετά προσοχής 3 γραμμάρια κόνεως άμύλου (κόλλας) \
καί 1 γραμμάριον ταννίνης. Μετά τούτο θερμαίναμε ν τό
μίγμα,έπί μετρίου πυρός μέχρις ου λάβηπυκνήν σύστασιν
διά τής άλοιφής ταύτης έπιγρίομεν τά πάσχοντα μέρη
καί περικαλύπτομεν αύτά διά λεπτών πανιών ή, άν ή-
ναι έπί τών χειρών,φέρομεν παλαιά δεραάτινα χειρόκτια.

Έάν δέ τά χείμεθλα πληγωθώσιν, έπιθετομεν έπ' αυ-
τών καταπλάσματα έξ άνθέων άκταίας (σαμπούκου) ή
χαμαιμήλων ή φύλλων καρυάς, τά όποΓα κόπτομεν εις
τεμάχια καί βράζομεν.

Αϊ δέ ραγάδες τοϋ δέρματος, (σχασίματα) αί ό-]
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ποίαι γίνονται ή έκ του ψύχους ή δταν τό δέρμα ήναι
πολύ Εηρον, προλαμβάνονται και θεραπεύονται διά τί-
νων λιπαρών ουσιών, τάς οποίας άλείφομεν έπί τού δέρ-
ματος. Και είς μέν τάς έλαφράς ραγάδας τού προσώτου
και τών χειρών έπαλείφομεν λανολίνην, ή άθώαν άλοι-
φήν, (ΟοΙίΙοΐ'θέΐΗ)) ή γλυκερίνην, τήν οποίαν άναμιγνύο-
μεν μέ Όόωρ και άρωματίζομεν μέ ολίγας σταγόνας ύ-
δατος Κολωνίας. Έάν δέ αί ραγάδες είναι πολύ βαθεϊαι
και πληγόνωνται, ώς συμβαίνει ένίοτε είς τάς χείρας,
θεραπεύονται άλειφόμεναι διά βαζελίνης μεμιγμένης
μετά βορικού όξέος (νββθΐΐοθ ΐ3θπ'^υβθ).

Κατάγματαί Τά κατάγματα τών όστών προερχό-
μενα συνήθως έκ πτώσεως, είναι σπουδαία πάθησις ά-
παιτούσα ίατρικήν θεραπείαν· διά τούτο τήν θεραπείαν
αυτών δέν πρέπει νά έμπιστευώμεθα είς έμπειρικούς.Μέ-
χρι δέ τής άφίξεως τού ιατρού τό άριστον προληπτικόν
μέσον είναι ή άκινησία τού πάσχοντος μέλους και ή έ-
πίθεσις πανιών βεβρεγμένων εις ψυχρόν ύδωρ πρός κώ-
λυσιν τής φλογώσεως.

ΣτρέβΛίύοιο. (κοινώς στραγγούλισμα.) Ή πάθησις
αύτη είναι στρέβλωσις ή διάρρηξις τών μυών, οί ό ποίοι
συγκρατούσι τά οστά κατά τάς άρθρώσεις, προέρχεται
δέ έκ βιαίας και άποτόμου κινήσεως. Ή στρέβλωσις θε-
ραπεύεται διά ψυχρού ύδατος· βυθίζομεν τό παθόν μέ-
ρος είς ψυχρότατον ύδωρ και άφίνομεν αύτό έφ' ίκανήν
ώραν· έπειτα έπιθέτομεν πανία βεβρεγμένα είς ύδωρ πε-
ριέχον διάλυσιν άλατος-. Έν τούτοις κατά τάς σπου-
δαίας -στρεβλώσεις πρέπει νά προσκαλήται ιατρός.

θρωσις. Ή πάθησις αύτη είναι ήμετατόπισις
τών όστών κατά τάς αρθρώσεις, προέρχεται δέ έκ βιαίας
κινήσεως ή πτώσεως. ΓΙρός θεραπείαν τής έξαρθρώσεως
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απαραίτητος είναι ή πρόσκλησις ιατρού, αί δέ ύπό πρα-
κτικών ένεργούμεναι έντρίψεις καί θεραπείαι έπιφέρουσι
πολλάκις άνεπανόρθωτον βλάβην είς τό παθόν μέλος.Έν
τούτοις προς άνακούφισιν του πάσχοντος μέχρι τής άφί-
ξεως του ιατρού πρέπει νά τοποθετώμεν αύτόν έπί κλί-
νης μετά πολλής προσοχής καί έπιτηδειότητος ι να μή
αύξάνωμεν τούς πόνους του, νά έπιθέτωμεν δέ ψυχρά
επιθέματα έπί του έξηρθρωμένου μέλους, τό όποιον πρέ-
πει νά μένη είς άκινησίαν.

Σπασμοί παιδικό*·. Οί σπασμοί επέρχονται μεν και
είς ήλικιωμένους, άλλά σπανιώτατα καί είναι παρ* αύ-
τοίς άποτέλεσμα σοβαρών νόσων ώς επί το πλείστον.
Ενταύθα πρόκειται κυρίως περί τών σπασμών, οί όποΓοι
συνηθέστατα επέρχονται είς τά παιόία έκ διαφόρων αί-
τιων· οίον έκ τής οδοντοφυΐας, έκ τών έλμίνθων, εξ ι-
σχυρών πόνων, έκ του τρόμου, έκ σφοδρού πυρετοϋ ή άλ-
λων νόσων. Είς πάσας τάς περιπτώσεις ταύτας του
ιατρού έργον είναι καί τήν αιτία ν τών σπασμών νά
όιαγνώση καί τήν θεραπείαν αύτών νά ένεργήση. "Αλ-
λά μέχρι τής άφίξεως του ιατρού δυνάμεθα ν' άνακου-
φίσωμεν τό πάσχον παιδίον καί νά έλαττώσωμεν τήν
μεγίστην έντασιν τών σπασμών ούτω* άφαιροΰμεν τα
ενδύματα, τά όποΓά δυνατόν νά τό στενοχωρώσι καί
κατακλίνομεν αύτό έπί κλίνης ούτως, ώστε νά έχη τήν
κεφαλήν ύψηλότερον του σώματος, φροντίζομεν δε νά
άερίζηται καλώς τό δωμάτιον.

Μετά τούτο τρίβομεν όλόκληρον το ψφμά. του μέ
σκληρόν πανίον ή ξηρόν, ή βεβρεγμένον εντός οινοπνεύ-
ματος καμφοράς, ή όξους ή άπλο.ύ οίνοπνεύμανος,"έπιθέ-
τομεν δέ έπί τών μηρών καί τών κνημών ίσιναπισμούς.

Έάν οί σπασμοί έπιμένωσι βυθίζομεν τό παιδίον έπ(
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τινα λεπτά είς χλιαρόν λουτρόν εις τό όποΓον προσθέτο-
μεν ολίγον άλας ή σίναπι κοπανισμένον. Τέλος έπιθέτο-
μεν επί τής κεφαλής του πανία βεβρεγμένα είς ψυχρόν
ύδωρ καί τω δίδομεν νά είσπνεύση όζος ή αιθέρα.

Αττο7ζΛΎ\ζΙα. Όταν τό αίμα φέρεται μεθ' όρμής είς
τήν κεφαλήν, επέρχεται ή λεγομένη έγκεφαΛική σνμ-
φόρησ ς. Όταν δ": έκ τής όρμής, μεθ' ής κινείται τό
αίμα διαρρυγνύιυνται τά αίματοφόρα άγγεΓα τοϋ έγκε-
φάλου, επέρχεται ή άποπληξία,ήτις πολλάκις είναι καί
θανατηφόρος.

Όταν τις προσβάλληται υπό αποπληξίας ή καί α-
πλής συμφορήσεως, τό πρώτον, όπερ όφείλουσι νά πρά-
ξωσιν οί περί τον παθόντα είναι νά προσκαλέσωσιν αμέ-
σως ίατρόν, μέχρι δέ τής άφίξεως αύτοϋ νά βοηθώσι τον
πάσχοντα ώς έξης. Καθίζουσιν αύτόν έπί. άνακλίντρου
ούτως, ώστε ή κεφαλή νά ήναι υψωμένη οί οέ πόδες
έπί τοϋ έοάφους, άνοίγουσι δέ τό στήθος του καί τον
άερίζουσι διά ριπιδίου.Τφέτοιμάζουσι ποδόλουτρονθερμόν,
είς τό όποΓον προσθέτουσι σίναπι κοπανισμένον ή άλας
ή στάκτην, καί είς τοϋτο βυθίζει ό άσθενής τους πόόας έπί
15—20 λεπτά, μένων κατά τό διάστημα τοϋτο όσον
δύναται όρθιος. Τω δίδουσι πρός τούτοις νά είσπνεύση ό-
ζος ή ύδωρ Κολωνίας καί νά πίη, αν δύναται νά κατα-
πίη, ολίγα κοχλιάρια λεμονάδας έπί δέ τοϋ μετώπου
του έπιθέτουσι πανία βεβρεγμένα είς ψυχρόν ύδωρ με ο-
λίγον όξος. Είς ταύτα κυρίως συνίσταται ή πρόχειρος
βοήθεια ήν δύνάταί τις νά δώση εις τον παθόντα έξ άπο-
πληξίας,ή δέ περαιτέρω θεραπεία είναι έργον τοΰ ίατροϋ.

Δτ}Λύ\ζί}ρίασις Δηλητηρίασις δυνατόν νά έπέλθη έκ
διαφόρων δηλητηριωδών ούσιών εισαγομένων είς τον όρ-
γανισμόν, οίον έκ χ αλκού, έκ τών χ άλκι νων δηλ. χ υ-
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τρων τοϋ μαγειρείου, άν αύται έμειναν πολύν χρόνον α-
γάνωτοι, οτε μέρος τοϋ χαλκοϋ διαλύεται έντός τών τρο-
φών ή σχηματίζεται έκ της επαφής μετά λιπαρών και
οξειών ούσιών τό όξείδιον τον χαΛκον, ή άν ή τροφή
παρε'μεινεν έντός αύτών έπί πολλάς ώρας ή άν δέν έ-
πλύθησαν καλώς μετά τήν κασσιτέρωσιν. Δηλητηρία-
σ;ς προέρχεται επίσης έκ δηλητηριωδών μυκήτων,
φωσφορικών πυοείων, άρσενικοϋ ή άλλαυν φαρμάκων
λαμβανομένων κατά λάθος. Εις εκάστην τών περιπτώ-
σεων τούτων διάφορος είναι-ή θεραπεία άναλόγως τοϋ
προκαλούντος τήν δηλητηρίασιν αιτίου ; ύπάρχουσι δέ
και άντιφάρμακα δι' έκαστον είδος δηλητηρίου.

Εννοείται ότι είς πάτα ν περίπτωσιν δηλητηριάσεως
όφείλομεν να προσκαλώμεν ίατρόν όσω τό δυνατόν τά-"
χύτερον έν τω μεταςύ όμως πρέπει νά παρέχωμεν είς
τον παθόντα τά πρώτα βοηθήματα άνευ τής ελαχίστης
βραδύτητος, διότι ή βραούτης είς τοιαύτας περιπτώσεις
δύναται νά έχτ| ολέθριας συνεπείας.

Καί πρώτον είς τήν έκ χαλκοϋ δηλητηρίασιν ευθύς
άμα αύτη έκόηλωθή δίδομεν είς τον παθόντα νά πίη
άφθονον χλιαρόν ύδωρ μετά τοϋ όποιου άναμιγνύομεν
γάλα καί όλίγην ζάκχαριν έν τω μεταξύ παρα.σκευάζο-
μεν λευκωματοϋχον ύδωρ ώς έξής· έντός 300 δραμιών
ύδατος κτυπώμεν δύο λευκώματα ωών,προσθέτομεν καί
όλίγην σάκχαριν καί δίδομεν είς τον δηλητηριασθέντα
νά πίη όσην όύναται ποσότητα έξ αύτοϋ. Τό άντίφάρ-
μακον τοϋτο, έάν εγκαίρως τό μεταχείρισθή τις, έχει τήν
ιδιότητα νά εξουδετερώνω, όλα τά μεταλλικά δηλητήρια·
Μετά τοϋτο δίδομεν είς τον πάσχοννα νά πίη μαγνη-
σίαν διαλελυμένην έντός ύδατος (! μέγα κοχλιάριον μα-
γνησία ς έντός 300 δρ. ύδατος), καί μετά τοϋτο γαργα-
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λίζομεν διά τών δακτύλων ή διά πτερού τον λαίμον
του ί'να προκαλέσωμεν έμετον. Σημειωτέον ότι έν περι-
πτώσει δηλητηριάσεων ουδέποτε πρέπει νά γίνηται
χρήσις λεμονιών, πορτοκαλιών, όξους ή άλλων οξειών
ουσιών.

Είς τάς έξ αρσενικού δηλητηριάσεις πρέπει καϊ πάλιν
νά προκαλέσωμεν έμετον διά τών άνωτέρω άναφερομέ-
νων μέσων, ήτοι άφθονου έσακχαοωμένου ύδατος, λευ-
κωματούχου ύόατος και γαργαρισμού τού λάρυγγος, νά
ζήτήσωμεν δέ είς το πλησιέστερον φαρμακεΓον τό άντι-
φάρμακον του αρσενικού.

Είς τήν έκ φωσφορικών πυρείων δηλητηρίασιν τό μό-
νον, όπερ έ/ομεν νά πράξωμεν είναι νά προκαλέσωμεν
έρ.ετον όιά των γνωστών μέσων μέ/οι τής άφίξεως τού
ιατρού, ήτις δέν πρέπει νά βραδύνη, διότι ό φωσφόρος
είναι εν τών δραστικωτέρων δηλητηρίων. Κατά τήν πε-
ρίπτωσιν ταύτην δέν πρέπει ν' άναμιγνύωμεν γάλα μέ
τά του έσακχαρωμένου ύδατος, το όποΓον δίδομεν είς
τον παθόντα.

Είς δέ τήν έκ μυκήτων δηλητηρίασιν μετά τήν πρό-
κλησιν εμετού δίδομεν εις τον παθόντα καϊ καθαρτικόν
τι φάρμακον, έλαιον ρητίνης ή άγγλικόν άλας.Τω δίδο-
μεν προς τνύτοις νά πίη δυνατόν καφεν καϊ κατά πάν
τέταρτον τής ώρας 15 —20 σταγόνας αιθέρος έντός έ-
Γ νός κοχλιαρίου _ ύδατος μετ' όλίγης σακχάρεως. Αί ό-
ξειαι ουσία ι καϊ κατά τήν περίπτωσιν ταύτην άπαγο-
ρεύονται. Είς τήν θεραπείαν ταύτην πρέπει νά ύποβάλ-
λωνται πάντες οί φαγόντες έκ τών αυτών μυκήτων και
αν έτι δεν έξεδηλώθησαν είς πάντας συμπτώματα δη-
λητηριάσεων.

ΣΖενα σώιιατα: Πολλάκις συμβαίνει νά> είσέλθωσιν είς

ν.. ~ *
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μέρος τι του σώματος διάφορα αντικείμενα, τά όποία
προκαλοΟσιν ενοχλήσεις, ενίοτε δέ καί κίνδυνο ν.

Όταν άκανθα ή βελόνη ή άλλο τι τοιούτον είσέλθη -
είς τό δέρμα, πρέπει νά προσπαθήσωμεν νά έξαγάγωμεν
αυτό αμέσως διά του ονυχος ή διά μικράς λαβίδος ή
διά βελόνης. Έάν δέν κατορθώσωμεν νά τό άποσύρωμεν
πρέπει νά συμβουλευθώμεν ίατρόν, έν τω μεταξύ δέ έ-
πιθέτομεν πανία βεβρεγμένα είς ψυχρόν ύδωρ. Άν συμ-
βή νά είσέλθη είς τον όφθαλμον μικρόν έντομον ή θρίξ
ή οιονδήποτε άλλο ξένον σώμα, έπέρχεται άμέσως ζωη- ;
ρός έρεθισμός του όφθαλμ,οϋ προκαλών καί δάκρυα. Έν
τοιαύτη περιπτώσει προσπαθούμε ν νά έξαγάγωμεν τό
ξένον σώμα ώς εξής· σύρομεν τό βλέφαρο ν προς τά έξω
καί κινούμεν αυτό έπανειληαμ.ένως. Άν δέν έξέλθη διά
του τρόπου τούτου, άνοίγομεν έπιτηδείως διά τών δα-^
κτύλων τό βλέφαρον καί άφαιροϋμεν τό ξένον σώμα διά
μικρού τεμαχίου χάρτου τό όποιον περιστρέφομεν είς
κύλινδρον καί άλείφομεν διά σιροπίου. Συνήθως όμως τά
είς τόν όφθαλμόν εισερχόμενα άντικείμενα, έξέρχονται
μετά τών δακρύων τών όποιων άφθονον έκροήν προκα-
λουσιν. Άν όμως μεθ' όλα ταΟτα δέν άφαιρεθή τό ξένον
σώμα, πρέπει νά προσκαλήται ιατρός.

"Αν είσέλθη είς τό ους έντομόν τι ώς κόρις, ψύλλος
ή άλλο τι, προξενεί άνυπόφορον ένόχλησιν. Έν τοιαύτη
περιπτώσει αρκεί νά ένσταλάξωμεν είς τό ούς ολίγον έ-
λαιον· τούτο φονεύει τό έντομον, έκρέον δέ συμπαρασύ-
ρει αυτό. Άν όμως είσέλθη όγκωδέστερόν τι άντικείμε-
νον ώς κομβίον ή άλλο τι τοιούτο, δέν πρέπει νά έ-
πιχειρώμεν τήν έξαγωγήν αύτου διά βελόνης ή καρφί-
δος, άλλά τό μόνον όπερ δυνάμεθα νά πράξωμεν είναι
νά έγχύνωμεν εις τό ούς χλιαρόν ύδωρ διά μικρού κλύ-
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σματος, άφ' ού τοποθετήσωμεν τον παθόντα ούτως, ώστε
τό πάσχον ούς νά κλίνη πρός τά κάτω τό ύδωρ εισερ-
χόμενο ν μεθ' όρμής άπωθεΓ τό ξένον σώμα πρός τά έξω
και πολλάκις συμπαρασύρει αύτο ένω έκρέει. Ά ν όμως
διά του μέσου τούτου δέν έπιτύχωμεν, άπαραίτητος εί-
ναι ή πρόσκλησις ιατρού.

Συμβαίνει επίσης καί μάλιστα είς τά παιδία νά εί-
σέλθγ] ξένον σώμα είς τήν ρΓνα. Κατά τήν περίπτωσιν
ταύτην δίδ,ομέν είς τό παιδίον νά είσπνεύση κόνιν κα-
• πνοϋ ή άλλο τι έρεθιστικόν έκ του οποίου έπέρχεται
πταρμός μετά τοΰ πταρμοΰ δέ έξέρχεται συνήθως καί
τό ξένον σώμα.

Έάν, ένω τρώγει τις, όμιλή ή γελα ή είσπνέη βα-
θέως πριν καταπίΥ), άνυψοΰται τότε ή έπιγλωττίς ή
κλείουσα τον λάρυγγα καί μόρια τροφής συμβαίνει νά
πέσωσιν έντός αύτής. Ή περίπτωσις αύτη είναι σοβαρά
διότι έπέρχεται διακοπή τής άναπνοής, ή όποία έάν
παραταθή έπί πολύ δύναται νά έπιφέρη καί τον θάνα-
τον. Έπέρχεται όμως άμεσους βήξ, όστις έξωθών προς
τά έξω τό είσελθόν είς τον λάρυγγα άντικείμενον, σώζει
τον παθόντα. 'Άν όμως δίν κατορθωθή τούτο διά τοΰ
βηχός, πρέπει νά ^πεύδωμεν ταχέως είς πρόσκλησιν ια-
τρού διότι ό κίνδυνος είναι προφανής· έν τω μεταξύ δέ
τοποθετοΰμεν τον πάσχοντα πρηνη καί κτυπώμεν αύτόν
έλαφρώς έπί τής ράχεως· ούτω διευκολύνομεν τήν ά-
παλλαγήν τοϋ λάρυγγος μέχρι τής άφίξεως τοΰ ιατρού.

ΈτνιότημιχαΙ νόσοι. Αί κυριώτεραι καί μάλλον έ^-
πικίνδυνοι τών επιδημικών >>όσων, αί όποίαι πολλάκις
μεγάλας καταστροφάς προξενοΰσιν, είναι ή χολέρα, ή
πανώλης, ή εύλογία, ή ιλαρά, ή οστρακιά, ό τυφοειδής
πυρετός, ή διφθερΐτις κ. ά. Αί άσθένειαι αύται είναι μ ο-
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λυσματικαί, ευκόλως μεταδιδόμενα! ή διά τής έπαφής ή
διά τής αναπνοής ή καί μόνον διά του άτμοσφαιρικοΰ
άέρος. Καίτοι δέ τών ιατρών έργον είναι, οσάκις έπιδη-
μία τις ένσκήψη, νά καθορίζωσιν ακριβώς τήν δίαιταν
καί τούς κανόνας, τούς όποιους πρέπει νά φυλάττωμεν
πρός προφύλαξιν άπ' αύτής, ούχ' ήττον πρέπει νά γνω-
ρίζωμεν. γενικούς τινας κανόνας καί οδηγίας διά τών ό-
ποιων δυνάμεθα νά λαμβάνωμεν τάς άναγκαί&ς προφυ-
λάξεις καί μάλιστα άν ήμεθα ήναγκασμένοι νά πλη-
σιάζωμεν καί νοσηλεύωμεν άσθενή προσβεβλημμένον
ύπο τοιαύτης νόσου.

Καί πρώτον το άριστον προφυλνακτικον μέσον είναι
νά άραιώνηται ό πληθυσμός όταν έπιδημία τος ένσκή-
πτη. Παρετηρήθη οτι, όπου ό συνοικισμός είναι πυκνός
καί ό πληθυσμός πολύς, εκεί καί ή έπιδημική νόσος ά-
ριθμεί περισσότερα θύματα-. Έάν όμως δέν δύναταί τις
ν' άπομακρυνθή άπό τής εστίας τοΰ μολύσματος, οφεί-
λει νά προφυλάττηται όσον είναι δυνατόν..

Καί ή μέν δίαιτα πρέπει ήναι όσον οίον τε ύγιεινο-
τέρα, όχι όμως καί νά μεταβάλληται άποτόμως. Ούτως
οφείλει μέν τις ν' άπέχγ) άπό τής πολυφαγίας καί άπό
πάσης τροφής, ή όποια δύναται νά βλάψη,άλλ' όχι καί
νά τρέφηται άνεπαρκώς ή νά περιορίζηται είς τροφήν
μονότονον. Πρός τούτοις πρέπει ν' άποφεύγη τις τό ψύ-
χος καί τήν ύγρασίαν καί νά μή έξέρχηται κατά τήν
νύκτα έν καιρώ έπιδημίας, διότι προσβάλλεται εύκολώ-
τερον ύπό τοΰ μιάσματος. Δέν πρέπει δέ νά καταλαμ-
βάνηταί τις υπό δειλίας καί φόβου είς τοιαύτας περι-
στάσεις, διότι ό φόβος κάκιστα επιδρά έπί τής ύγιείας
καί προδιαθέτει είς τήν νόσον. Έν γένει ή κακή δίαιτα,
ό άνεπαρκής άερισμός τών οικιών, ή άκαθαρσία, καέ πα-
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σα άλλη παράβασις τών κανόνων τής υγιεινής, έξασθε-
νίζουσα τό σώμα, εκθέτει ήμάς είς μέγαν κίνδυνον έν
καιρώ έπιδημίας.

"Οταν δέ ήναι τις ήναγκασμένος νά περιποιήται α-
σθενή προσοεβλημένον υπό επιδημικής νόσου, πρέπει νά
λαμβάνη τάς έξής προφυλάξεις. Νά έξέρχηται συχνό-
τατα είς καθαρόν άέρα, οσάκις δέ πλησιάζη ή έγγίζη
τον άσθενή, άμέσως μετά τούτο νά πλύνη τάς χείρας,
τό πρόσωπον καί το στόμα- άν δε ή άσθένεια ήναι λίαν
κινδυνώδης, νά μεταχειρίζεται προς πλύσιν άντί άπλου
ύδατος· άντισηπτικόν τι ύγρόν, οίον διάλυσιν βορικου ο-
ξέος ν' άΧλάσση συ/νάκις ένδύματα καί μάλιστα νά
ένδύηται όλως λευκά λινα. Τέλος νά τρέφηται καλώς
καί ν' άκολουθή έν γένει ύγιεινήν δίαιταν. . .

Ίδιαιτέραν φροντίδα καί προσοχήν άπαιτεί προς τού-
τοις ή άπολύμανσις τοϋ δωματίου, έν τω όποίω ευρί-
σκεται δ ασθενής, τών ενδυμάτων καί κλινοστρωμνών
αυτοϋ, τών αφοδευτηρίων καί όλης τής οικίας.

Καί τό μέν δωμάτιον άπολυμαίνεται έάν ραντίζωμεν
συχνάκις τό έδαφος διά διαλύσεως φανικοϋ οξέος 1:100
θέτομεν δέ καί εις τι δοχείον μικράν ποσότητα τοϋ ύ-
γροϋ τούτου καί άφίνομεν αύτο νά έξατμίζηται έντός
τοϋ δωματίου* τοιαϋτα δοχεία τοποθετοϋμεν καί είς
διάφορα άλλα μέρη τής οικίας. Μετά δέ τήν ίασιν του
άσθενοϋς, ϊνα άπολυμάνωμεν εντελώς τό δωμάτιον έν
τω δποίω ένοσηλεύθη, πλύνομεν όλόκληρον τό έοαφος
αυτοϋ μέ διάλυσιν φανικοϋ όξέος καί χρίόμεν τούς τοί-
χους διά κόνεως άσβέστου είς τήν δποίαν προσθέτομεν
καί ολίγον φανικόν όξύ, έτι δέ καίομεν έντός τοϋ δω-
ματίου θείον. & ι
Τάς δέ κλινοστρωμνάς καί τά ενδύματα τοϋ άσθε-
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νους άπολυμαίνομεν έάν ραντίσωμεν διά διαλύσεως φα-
νικού οξέος έντός βενζίνης (I φαν. οξέος πρός ί 5 βενζί-
νης), μετά ταϋτα δέ 0ερμάνωμεν έντός άπολυμαντικοΟ
κλίβανου είς θερμοκρασίαν άνωτέραν τών 100 βαθμών.
Τό έριον και τά πτίλα τών κλινοστρομνών ώς και τά
περικαλύμματα αύτών μετά τήν άπολύμανσιν ταύτην
πρέπει και νά πλύνωνται. Τά άσπρόρρουχα άπολυμαί-
νονται έπίσης και αν βυθίσωμεν αύτά έντός διαλύσεως
φανικού όξέος και μετά δύο ή τρεΓς ήμέρας πλύνωμεν
αύτά καλώς μέ σάπωνα.

ΓΙρός άπολύμανσιν δέ τών αφοδευτηρίων μεταχειρι-
ζόμεθα φανικόν όξύ και χλωριούχον τίτανον.

Και ταύτα μέν περί τών συνηθεστέρων παθήσεων
και τών μέσων, διά τών οποίων δύναταί τις νά προλάβη
και θεραπεύση ταύτας. Ή δέ οικιακή φαρμακολογία δι-
δάσκει τήν χρήσιν τών διαφόρων φαρμάκων, τά όποΓα
πρός τον σκοπόν τούτον πρέπει άπαραιτήτως νά ύπάρ-
χωσινέντϊ] οικία άποτελοΰντα ούτω το οίχίαχόν ψαρ-
μακεϊον. Τών φαρμάκων τούτων άλλα μέν άγοράζον-
ται έκ του φαρμακείου, άλλα δέ παρασκευάζονται έν
ττ] οικία έκ διαφόρων βοτάνων, τών όποιων είναι γνω-
σταί αί ώ^έλιμοι ιδιότητες. Και τά μέν του πρώτου εΐ-_
δους φυλάττει ή οικοδέσποινα είς φιαλίδια ή κατάλλη-
λα οοχεΓα, έφ έκάστου τών όποίων γράφει τό όνομα
και τήν χρήσιν τού περιεχομένου φαρμάκου, τά δέ του
δευτέρου είδους συνιστάμενα είς ρίζας, φύλλα, άνθη και
σπόρους διαφόρων φυτών, ή άγοράζει ή συλλέγει ή ιδία
κατά τήν κατάλληλον έποχήν είς τάς έξοχάς, δπου ά-
φθόνως φύονται-άφ' ού δέ ξηράνΥ) αύτά καλώς είς τόπον
σκιερόν, τά έναποθέτει είς σακκίδια ή κιβωτίδια· όλα δέ
ταϋτα όμου μετά τών τού πρώτου είδους και τίνων έρ-
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γαλείων καί σκευών χρησίμων πρός παρασκευήν τών
διαφόρων φαρμάκο^ν τοποθετεί είς κατάλληλον κιβώτιον
ή έρμάριον. Τό κιβώτιον ή έρμάριον τούτο, ήτοι το οΐ-
χιαχότ φαρμακείον φυλάττει πάντοτε κεκλεισμένον
διά κλείθρου, κρατεί δέ ή ιδία τήν κλείδα και είς ού-
δένα ποτέ εμπιστεύεται ταύτην, άλλ' οσάκις παρουσι-
άζεται, άνάγκη λαμβάνει έξ αυτού ή ιδία μετά πολλής
προσοχής το άναγκαιούν φάρμακον.Ή προφύλαξις αύτη
είναι άναγκαιοτάτη, καθ' ότι έκ τής άπροσεξίας περί
τήν χρήσιν τών διαφόρων φαρμάκων, τών όποιων πολλά
είναι δηλητηριώδη άνεπανόρθωτα δυστυχήματα δυνα-
τόν νά έπέλθωσι.

Καί τά μέν φάρμακα, τά όποία έκ τού φαρμακείου
πρρμηθευόμεθα είναι τά εξής.

Αιθήρ, άν»ρσπασμωδικόν καί ώφέλιμον είς νευρικάς
παθήσεις. Λαμβάνονται 10—20 σταγόνες αυτού έντός
ύδατος ή έπί τεμαχίου ζακχάρεως· δίδεται επίσης προς
εισπνοή ν κατά τάς λιποθυμίας ή γίνονται δι' αύτοΰ έν-
τριβαί κατά το μέτωπον καί τον τράχηλον έν περιπτώ-
σεις κεφαλαλγίας.

Αμμωνία αύτη ώφελεί είσπνεομένη έν περιπτώσει
λιποθυμίας ή συγκοπής, πρέπει όμως νά είσπνέηται έπί
όλνίγας μόνον στιγμάς.

Άραβιχ,όν κόμμι- διαλύεται έντός ύδατος έσακχα-
ρωμένου, ώφελεί δέ κατά τών έλαφρών παθήσεων τού
στήθους.

Ά2θιφΎ\ ά2θαίας· δι' αυτής έπιτρίβεται τό στήθος
κατά τούς κατάρρους καί τάς έλαφράς βρογχίτιδας.

Βισμονθιον ώφελ^εί κατά τής διαρροίας καί τών
διαταράξεων τοϋ στομάχου.

Βορίχον όζν- (αοΐάβ βοΓίηυβ). Ελαφρά διάλυσις
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αύτοϋ.(10 γραμμάρια βορικοϋ οξέος έντός 100 γραμμα-
ρίων ύδατος) θεραπεύει τά άκίνδυνα έξανθήματα καί
τραύματα- έτι δΐ χρησιμεύει είς γαργαρισμούς κατά
τον έρεθισμον τοϋ λαιμού, είς πλύσεις τών όόόντων καί
τών οφθαλμών κατά τάς έλαφράς αύτών παθήσεις καί
έν γένει ώς άντισηπτικόν.

Βάμμα 'ιωδίον. Καταπαύει τάς νευραλγίας ή άλ-
λους πόνους έπαλειφόμενον έπί τών άλγούντων μερών
επανειλημμένως· πρέπει όμως ν' άλείφηται διά πτερού
ή μικροϋ χρωστηρος, διότι "είναι λίαν καυστικόν· ώφε-
λει έπ-.σης καί κατά της όδονταλγίας.

Βάμμα άρν/κης. Τεμάχιον βάμβακος βεβρεγμένον
διά τοϋ βάμματος τούτου τίθεται έπί τών πληγών.

Βόμβα ζ αντισηπτικός (οοίοιι ρΐιέηι^υβ). Τίθεμαι |
επί τών τραυμάτων κατά έπίδεσιν αύτών.

ΒαζεΛίνιγ άπλή ή μετά βορικοϋ οξέος* χρησιμεύει ]
πρός θεραπείαν τών ελαφρών καυμάτων καί τών ραγά- I
δων τοϋ δέρματος.

Διττανθρακικη σόδα· (ΒΐοαρύοααίΘ άβ δοπτίβ).
Έν μικρόν κοχλιάριον μετ' ολίγου έσακχαρωμένου ύδα-
τος, είς τό όποιον δυνάμεθα νά προσθέσωμεν καί ολίγον
οινόπνευμα μέντας, ώφελεΓ κατά τής δυσπεψίας.

"Εάαιον μοσχοκαρνον χρήσιμον πρός έπάλειψιν 1
τοϋ στήθους κατά τον κατάρρουν καί τάς έλαφράς βρογ- 1
χίτιδας.

Θειική κινίνη φάρμακον άντιπυρετικόν. Ή συνήθης |
δόσις αύτοϋ είναι 5 κόκκοι εκάστοτε* καλόν είναι όμως
ή δόσις νά όρίζηται υπό τών ιατρών.

Κίνα. Λαμβάνεται ώς άφέψημα, είναι δέ τονική καί - !
άντιπυρετική.

ϊ

1



— 461 —

Κίχινον εΑαιον (ρετσινόλαδο), ρονΰάρβαρον (ρα-
βέντι), αλας άγγΛικον δίδονται ώς καθαρτικά.

Λανδανον. Δίδεται κατά τοϋ κωλικοπόνου, πόνου
τοϋ στομάχου, τής διαρροίας, τή< δυσεντερίας είς δόσιν
5 -γ-20 σταγόνων έπί τεμαχίου σακχάρεως· ή σταγόνες
τίνες αύτου χύνονται έπί τών καταπλασμάτων τοϋ λι-
νοσπόρου κατά τάς αύτάς περιπτώσεις.

Μαγνησία. Λαμβάνεται ώς καθαρτικόν καί κατά
τάς δηλητηριάσεις.

Οινόπνενμα καί εΑαιον καμφοράς καί ά~Λονν
οινόπνευμα" χρησιμεύουσιν είς έντρίψεις κατά τών ρευ-
ματισμών ή άλλων πόνων καί ώς ίδρωτικά.

Οινόπνευμα μέντας (αίοοοΐ (Ιο ΐϊίβηίΐΐβ), ώψέλιμον
κατά "τής δυσπεψίας· λαμβάνονται εξ αύτοϋ 15—50
σταγόνες εντός ολίγου ύδατος έσακχαρωμένου.

Στυπτηρία. Χρήσιμος πρός έπίσχεσιν αιμορραγιών
καί γαργαρισμούς διά τάς παθήσεις-τοϋ λαιμού. Καί διά
μεν τό πρώτον μεταχειριζόμεθα κόνιν στυπτηρίας, διά
δέ τό δεύτερον διαλύεται αύτη έντός ύδατος είς τό
ποΓον έβράσαμεν κριθή ν, καί προσθέτομεν ολίγον μέλι.
(4— 6 γραμμάρια στυπτηρίας έντός 100 γραμ. ύδατος).

ΣαντονίνΎ}. Άνθελμιντικόν.

Σπόροι Αίνου. Τετριμμένοι είς κόνιν χρησιμεύουσιν
είς καταπλάσματα, τά όποΓα επιτίθενται επί τής κοι-
λίας κατά τάς έντερικάς παθήσεις ή έπί πληγών.

Τά τοιαϋτα καταπλά'σάατα έπί μεν τών πληγών τί-

11
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θενται τετυλιγμένα εντός λεπτού πανίου' όταν δέ μέλ-
λωαεν νά τά έπιθέσωμεν έπί τής κοιλίας, λαμβάνομεν
σάκκον έκ φλανέλλας πρός τον σκοπό ν τούτον κατε-

ι ·

σκευασμένον, και πληρούμεν αυτόν καταπ7.άσματος
θεραοΟ, μεταξύ δέ αΰτρύ και τής κοιλίας έπιστρώνομεν
τεμά/ιον φλανέλλας και δι' ετέρου τεμαχίου φλανέλλας
καλύπτομεν τό κατάπλασμα* δια τού τρόπου τούτου
διατηρείται τούτο θερμόν έπί πολλάς ώρας· ευθύς δ' άμα
ψυ/ρανθή πρέπει ν' άφαιρήται.

Σπόροι σινάπεως. Έκ τούτων τετριμμένων είς κό-
νιν παρασκευάζονται. οί σιναπισμοί. Αναμιγνύεται ή
κόνις τού σινάπεως μεθ' ύδατος και περιτυλίσσεται τό
μίγμα τούτο μετρίως άραιόν είς λεπτόν πα νιο ν. Επιτί-
θενται δέ οί σιναπισμοί είς διάφορα μέρη του σώματος,
κυρίως είς τον τράχηλο ν, τούς μηρούς, τάς κνήαας και
τούς πόδας. Αντί κόνεως τού σινάπεως πωλούνται είς
τά φαρμακεία και σ{ναπισμοί ξηροί έπί τεμαχίου χάρ-
του προσκεκολλημένοι (δίη&ρίδΠίβδ Κί^οΐοί). Τούτων
ή χρήσις είναι επίσης άπο-ελεσματική και εύκολωτέρα,
διότι δέν έχουσιν άνάγκην πανίων και έπιδέσμων· επι-
τίθενται δέ και έπικολλώνται, άφ'ου βρέξωμεν ολίγον
τήν έπιφάνειαν αύτών δι' ύδατος.

Ταψτάς αγγίιχίο, και κηρωτόν. Επιτίθενται έπί
τών έλαφρών τραυμάτων.

"Τδωρ μεΜσσης. Διευκολύνει τήν πέψιν, ώφελεΓ δέ
και είς νευρικάς παθήσεις. Έν" κοχλιάριον αυτού άνα-



μιγνύεται μετά πέντε ή έξ κοχλιαρίων έσακχαρωμένου
ύδατος.

"Τδωρ άτθέων πορζοκαΛέας η Λεμονέας (άνθόνε-
ρον). Ώφέλιμον ώς άντισπχσμωδικόν και κατά τών
νευρικών κρίσεων.

'2"περχ2ίύριονχος σίδηρος. Χρήσιμος είς έπίσχε-
σιν αιμορραγιών. Σταγόνες τίνες αύτοϋ επί τεμαχίου
βάμβακος ή πανίου επιτίθενται είς τό μέρος όθεν ρέει
τό αίμα.

Φανικον οξύ. Άντισηπτικόν καί άπολυμαντικόν.
ΔΓ αύτοΰ άπολυμαίνομεν τον μεμολυσμένον άέρα- δι' έ-
λαφράς δέ διαλύσεως αύτοϋ έντός ύδατος πλύνομεν τάς
πληγάς, ϊνα έμποδίσωμεν τήν σηψιν.

ΧΛωριοϋχος ζόζανος. Χρήσιμος πρός άπολύμανσιν.
... Τά δέ διάφορα βότανα, τά έχοντα ίαματικάς ιδιό-
τητας καί έπομένως απαραίτητα είς τό οίκιακόν φαρ-
μακείο ν είναι-

-Τά μαλακτικά καί ωφέλιμα κατά τοΰ κατάρρου καί
τής έλαφράς βρογχίτιδας- μαλάχη, σπόροι λίνου, σπό-
ροι κυδωνίου.

Τά ίδρωτικά- χαμαίμηλ,α, έλελίσφακος, άνθη άκταί-
ας, άνθη φιλύρας.

Τά δροσιστικά- κριθή, κιχώριον, λεμόνια πορτοκάλια.

Τά διεγερτικά καί στομαχικά, ήδύοσμος, άψινθος.

Τά καταπραϋντικά είς νευρικάς διαταράξεις· φύλλ.α
λεμονέας, πορτοκαλέας, μελίσσης.



Τά διουρητικά* άγρωστις (αγριάδα), πετροσέλινον.

Τά στυπτικά- αί κάλυκες (κόμβοι) τών έρυθρών ρό-
δων τό τέϊον.

Τά ναρκωτικά- αί μήκωνες.

Ταΰτα ξηραίνει ή οικοδέσποινα είς σκιερόν μέρος ι'να
μή τρίβωνται καί μετά τοΰτο φυλάττει έντός ιδιαιτέρου
σακκιδίου έκαστον, φροντίζει δέ ν' άνανεόνη αυτά καθ'
έκαστον έτος. -

Τρόποι δέ τής παρασκευής τών διαφόρων τούτων ια-
ματικών φυτών είναι οί εξής. Τά μέν άνθη καί τά φύλ_
λα τίθενται είς κατάλληλον δοχείον καί χύνεται έπ'
αυτών τό ύδωρ ζέον· τό ούτω παρασκευαζόμενον ποτόν
καλείται εγχνμα. Αί δέ ρίζαι, οί φλοιοί καί οί σπόροι
βράζονται μετά τού ύδατος καί ούτω παρασκευάζεται
τό αφέψημα- ταΰτα δέ τά έγχύματα καί άφεψήματα
μιγνυόμενα μετά ζακχάρεως, μέλιτος ή σιροπίου, άπο-
τελοΰσι τάς διαφόρους τντισάνάς.

Είς τό οίκιακόν φαρμακείον είναι πρός τούτοις άπα-
ραίτητα καί τινα έργαλεΓα καί σκεύη χρήσιμα είς θε-
ραπείαν νόσων τινών καί είς παρασκευήν τών διαφόρων
φαρμάκων. Ταΰτα είναι.

Λυχνία οινοπνεύματος (καμινέτο).

ΔοχεΓά τινα πήλινα ή φαγεντιανά, χρήσιμα ινα βρά-
ζωνται εντός αύτών τά διάφορα αφεψήματα.

Τε'ίοδόχαι πρός κατασκευήν τών έγχυμάτων.

Κοχλιάρια τινα ξύλινα.
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Θΐρμόαετρον.

Στ αγονόμετρον.

Λουτήρ. ^ Π.

Κλύσμα.

Σικύαι (βεντούζαι).

Χρήσιμα προς τούτοις είναι τά έκδόρια και αί βοέλ-
λαι· ταύτα όμως μεταχειριζόμεθα μόνον κατά τάς ό-
δηγίας τού ιατρού.

Τέλος παρά τό οίκιακόν φαρμακείον τής πρέπει νά
φυλάττΥ) ή οικοδέσποινα λεπτά παλαιά πανία χρήσιμα
εις καταπλάσματα, σιναπισμούς καί έπιδέσμους, πα-
λαιάς φανέλλας, έκ τών όποιων κατασκευάζει σάκκους
διά καταπλάσματα, έτι δέ λινά πανία χρήσιμα πρός
κατασκευήν μότού διά τάς πληγάς.

ΝοσηΛεΙα. "Εν τών σπουδαιοτέρων καθηκόντων τής
οίκοδεσποίνης είναι καί ή νοσηλεία, τοσοΰτψ μάλλον
καθ' όσον αύτη σπουδαίως έπηρεάζει τήν θεραπείαν τοϋ
άσθενούς. "Ανευ νοσηλείας ούτε τά φάρμακα ούτε αί
συμβουλαί του ιατρού δύνανται νά ώφελήσωσι··τουναν-
τίον δέ μετά προσοχής καί έπιτηδειότητος γινομένη ή
νοσηλεία ύποβοηθεί μεγάλως καί διευκολύνει τό έργον
του ιατρού. Είναι δέ ή νοσηλεία καθήκον τής γυναικός,
διότι είς ταύτην μάλλον άρμοζε ι, ώς έχουσαν έκ φύ-
σεως πάντα τά -πρός τούτο άπαιτούμενα προσόντα. Τό
υίικόν, τό μητρικόν καί τό συζυγικόν φίλτρον τής γυ-
ναικός, ή προς τούς πάσχοντας εύαισθησία καί συ
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θεια, ή υπομονή, ή αύταπαρνησια, ή οξυδέρκεια, ή λε-
πτότης, ή γλυκύτης, ή έπιτηδειότης, ή προσοχή είναι"
έςόχως γυναικεία». άρεταί, αί δποίαι καθιστώσι τήν γυ-
ναΓκα άρίστην νοσοκόμον και παρήγορον άγγελον τών
πασχόντων. - .

Εκ τούτων έπεται ότι ή νοσοκόμος άνάγκή νά έχτ]
πάσας τάς προμνημονευθείσας άρετάς, όπως έπιτυγχά-
ντ| εις το όυσχερες καϊ φιλανθρωπότατον έργον τής νο-
σηλείας.

Καϊ τό μεν όωμάτιον όπου ό άσΟενής νοσηλεύεται,
πρέπει νά ήναι εύρύχωρον και εύάερον, νά έχΥ) δέ, εί δυ-
νατόν, παράθυρα πρός νότον και ανατολάς·.

Άπό του δωματίου τούτου πρέπει ν' άφαιρώνται τά
περιττά έπιπλα και ό τάπης τού δαπέδου" έκτος του προ
τής κλίνης τάπητος-· νά τοποθετώνται δ' έν αύτω μό-
νον τά χρήσιμα κατά τό διάστημα τής άσθενείας δηλ.
κλίνη άναπαυτική και, εί δυνατόν, δευτέρα τις κλίνη ή
τουλάχιστον άναπαυτικόν άνάκλιντρον, όπου νά ανά-
παύηται ό άσθενής, καΟ' ήν ώραν διευθετείται ή κλίνη
του* μία ή δύο τράπεζαι, έπί τών όποιων άποτίθεν-
ται αί φιάλαι τών διαφόρων φαρμάκων, τά κύπελλα και
πάντα τά πρός νοσηλείαν χρειώδη· τέλος άνάκλιντρον
ή έδρα άναπαυτική διά τήν νοσοκόμον εκτός δέ τούτων
άπαραίτητον είναι νά ύπάρχΥ) έν τφ δωματίω τούτω
θερμόμετρον, όπως κανονίζηταί ή άναγκαία διά τον ά-



σθενή θερμοκρασία καί ώρολόγιον 'ίνα δίδων τα ι τά φάρ-
μακα άκριβώς κατά τήν ώρισμέ.νην ώρα ν.

Επειδή δέ ή ήθική κατάστασις τον ά-τθενους σπου-
δαίαν έπίδρασιν εξασκεί έιτΐ τής πορείας τής ασθενείας,
καΧόν είναι ν' άπομακρύνωμεν άπο του δωματίου τού-
του πάν αντικείμενων, το οποίον θά ήούνατο νά προξε-
νήσγ] λύπην ή μελαγχολίαν εις τον πάσχοντα, νά δια-
κοσμώμεν δέ αύτο ούτως ώστε νά έχΥ] φαιδραν καί χα-
ρίεσσαν άποψιν.

Τά δε καθήκοντα τής καλής νοσοκόμου είναι τά έ-
πόμενα.

Α'. Μεταχειρίζεται τά συνήθη οικιακά φάρμακα προς ·
θεραπείαν πάσης αδιαθεσίας· εάν όμως αύτη έπιμένγ),
ή παρουσιάζωνται ανησυχητικά συμπτώματα, προσκα-
λεί άνευ βραδύ τη τος ίατρόν.

Β'. Έκθέ τει σαφώς καί άκριβώς είς τον ίατρόν τά
διάφορα συμπτώματα τής ασθενείας καί τήν έν γένει
κατάστασιν του άσθένους

Γ . Ακούει καί εκτελεί μετά προσοχής πάσαν τοϋ
ίατρνϋ συμβουλήν καί όδηγίαν όσον άφορα είς τήν χρή-
σιν τών φαρμάκων, τήν τροφήν καί τήν όλην δίαιταν
τοϋ ασθενούς* ίνα δΐ ένθυμήται πάσας τά; οδηγίας ταύ-
τας άκριβέστατα, καλόν είναι νά γράφη αύτάς.

Δ'. Μετά μεγίστης προσοχής καί άκριβείας δίδει είς
τον άσθενή τά φάρμακα, προσέχουσα ίδια, όπως μή
συμβή περί τήν χρήσιν αύτών λάθος τι, τό οποίον δ υ-
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ναται ν' άποβή ολέθριον. Ούτω τά εξωτερικής χρήσεως
φάρμακα πρέπει νά τοποθετώνται πάντοτε μακράν τών .
άλλων, τό δέ κοχλιάριον, διά του όποίου δίδεται φάρμα-
κόν τι είς τόν. άσθενή, πρέπει νά πλύνηται έκάστοτε.

Ε . Διατηρεί τήν άναγκαίαν καθαριότητα είς τον
κοιτώνα, τήν κλίνην καί τά ένδύματα τοϋ άσθενοΰς·
καθαρίζει δι καί τον έν τω κοιτώνι άέρα άνοίγουσα συ-
νεχώς τά παράθυρα καί έν άνάγκη άπολυμαίνουσα διά
φανικοϋ οξέος. Άλλ' είς τον άερισμόν τοϋ δωματίου ό-_
φείλει νά .προσεχή όπως μή προσβάλλη τον άσθενή ψυ-
χρός αήρ ή ρεύμα αέρος· διά τοϋτο καλόν είναι, καθ'ήν
ώραν άεριζΓ.ται τό δωμάτιον, νά τοποθετή-ται προ τής
κλίνης τοϋ ασθενούς έν μέγα άλεξήνεμον (ρα,ρ&νβηί).

ΣΤ . Φροντίζει όπως δίατηρή τήν άναγκαίαν είς τό
-δωμάτιον του άσθενοϋς θερμοκρασίαν καί τήν ιδίαν πάν-
τοτε, ούτως ώστε ούτε νά θερμαίνηται καθ' ύπερβολήν
τό δωμάτιον ούτε νά μένη ψυχρόν διά τούτο άπαραί-
τητον είναι τό θερμόμετρον δέν πρέπει δέ ή Θερμοκρασία
•αύτη νά ύπερβαίνη τούς 16 βαθμούς ούτε νά κατέρχη-
ται κατωτέρω τοΰ σημείου τούτου.

Ζ . Φροντίζει όπως μή φέρη ό άσθενής ένδύματα, τά
οποία τον στενοχωρούσιν, άλλ' εύρύν καί άνετον κοιτω-
νίτην, τά δέ καλύμματα τής κλίνης του νά ήναι ελα-
φρά καί θερμά

Η . Επιμελείται τής ιδίας αύτής ενδυμασίας, έν-
«δυομένη πάντοτε φιλοκάλως καί ουδέποτε μένουσα ά-
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τημέλητος καί ακάθαρτος, διότι τοϋτο προξενεί" δυσάρε-
στον έντύπωσιν είς τον πάσχοντα. Διά τον αυτόν λόγον
τακτοποιεί επιμελώς πάντα τά σκεύη τοϋ κοιτώνος μ ή
άνεχομένη τήν έλαχίστην άταξίαν, καθαρίζει δέ συχνό-
τατα τά ποτήρια καί κύπελλα τών φαρμάκων καί πάν
άλλο άντικείμενον χρήσιμον είς τήν νοσηλείαν.

Θ'. Παρέχει είς τον άσθενή πάσαν ήσυχίαν καί άνά-
παυσιν* -προς τούτο άποφεύγει τάς μακράς καί όχληράς
μετ' αυτού ή μετ' άλλων προσώπων παρ'αύτω συνδια-
λέξεις· προσέχει ίνα περιπατή έλαφρώς όπως μή προξε-
νή θόρυβον, φέρει δέ διά τοϋτο υποδήματα λεπτά καί
ελαφρά καί ούδέποτε μετάξινα ένδύματα, διότι καί ό ε-
λάχιστος θροϋς πολλάκις ενοχλεί τον πάσχοντα. Επί-
σης άποφεύγει νά είσάγη παρά τω άσθενεί τούς πρός έ-
π.ίσκεψιν αυτού έρχομένους ξένους, έκτος άν ό ίδιος δη-
λώση έπιθϋμίαν όπως Γδγ] αύτούς· άλλά καί έν τοιαύτη
περιπτώσει δέν πρέπει ούτοι νά μένωσιν έπί πολύ πλη-
σίον τοϋ άσθενοΰς ούτε νά κουράζωσιν αύτόν διά μα-
κρών συνδιαλέξεων.

Γ. Συμπεριφέρεται πρός τον πάσχοντα μετά πολλής
γλυκύτητος, υπείκουσα μέν είς τάς άπαιτήσεις καί τάς
ιδιοτροπίας του, άλλά μετά πράότητος άποτρέπουσα
αυτόν άπό παντός ό,τι δύναται νά τον βλάψτ). Πρός τού-
τοις μετά πολλής έπιτηδειότητος καί ταχύτητος εφαρ-
μόζει είς τό σώμα τοϋ άσθενοϋς σιναπισμούς, κατα-
πλάσματα, έπιδέσμους καί τά τοιαΰτα. Είς δέ τά ά-



σ?ενουντα πα οία προσπαθεί νά διευκολύνη τήν λήψΐν
τών ^αραάκων διά διαφόρων άβλαβών υέτων.

ΙΆ'. Όταν μέλλϊ] νά διανυκτερεύση πλησίον τοϋ ά-
σ?εν3ϋς, φροντιζν^ νά παραλαβή είς τό δωμάτιον πάν
ο,τι άναγκαιοί κατά τό διάστημα τής νυκτός, ήτοι λυ-
χνία ν νυκτερίνήν, ώρολόγιον, λυχνιαν οινοπνεύματος,
τέ'ίον ή καρέ ν, ?να άποδιώκη τον ύπνον, βιβλίον τι πρός
άνάγνωσιν ή έργόχειρον. Όφείλει όμως νά προσεχή ό-
πως μή προστριβή τά φύλλα τοϋ βιβλίου, όταν στρέφγ}
αύτά καί εργαζομένη ή άλλο τι πράττοντα νά μή προ-
ξενή τον ελάχιστον θόρυβον, ίνα μή ένοχλή τον άσθε-
νή καί διακόπτη τον ύπνον αύτοϋ*

ΙΒ'. Ενθαρρύνει καί παρηγορεί τον πάσχοντα. Ε-
πειδή πολλάκις αισθάνεται ούτος τήν σοβαρότητα τής
καταστάσεώς του, καθήκον τής άγαθής νοσοκόμου είναι
ν' άπομακρύνη άπ' αύτοϋ πάσαν δυσάρεστον καί λυ
πηράν σκέψιν. ΓΙρός τοϋτο προσπαθεί νά φαΐ'νηται καί
ή ίδια φαιδρά καί εύθυμος, άποκρύπτουσα επιμελώς
τήν λύπην καί άνησυχίαν της, τω όμιλεί περί άντει-
κειμένων τερπνών καί φαιδρών καί τω παρέχει γλυκείας
ελπίδας περί τοϋ μέλλ-οντος* τέλος ενθαρρύνει τον άσθενή
ένισχύ'„υσα δι ευσεβών καί παρήγορων λόγων τήν προς
τον θεόν πίστιν καί ελπίδα, αύτοϋ· τοϋ-το δέ όχι μόνον
ήθικώς ώρελεί τον πάσχοντα, άλλά καί πρός άνάρρω-
σιν αύτοϋ μεγάλως συντελεί, διότι είναι άποδεδειγμέ νον
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6τι ή άνησυχία, ή λύπη καί ο φόβος τοϋ θανάτου έτι
μάλλον δεινουσι τήν κατάστασιν αύτοϋ.

Καί ταϋτα μέν είναι τά καθήκοντα τής νοσοκόμου
κατά τά πρώτα στάδια τής νοσηλείας.

Κατά δέ τήν άνάρρωσιν οφείλει επίσης αυτη νά κα-
ταβάλλτ) μεγίστην προσοχήν περί τήν τροφήν καί τήν
δί'χιταν τοϋ άσθενοϋς. Ούτω αυξάνει βαθμηδόν τήν πο-
σότητα τής τροφής χωρίς νά ένδίδτ, είς τάς ύπερβολι-
κάς πολλάκις άπαιτήοεις τοϋ άναρρωνύοντος, αί όποίαι
δύνανται νά τον βλάψοοσι· διά τοϋτο καλόν είναι νά
τρώγη ό άναρρωνϋων συχνάκις, άλλ' όλίγην τροφήν ε-
κάστοτε* ώς πρός δέ τό ποιόν φροντίζει ή νοσοκόμος νά
τω παρέχη εύπέπτους μόνον καί ώφελίμους τροφάς. Τω
παρέχει επίσης διαφόρους τέρψεις καί διασκεδάσεις,
τών όποιων μία είναι καί ή άνάγνωσις· καί έν άρχή
μέν τής άναρρώσεως τω άναγινώσκει αυτή έλαφρά καί
τερπνά βιβλία, ίνα τον διασκεδάζγ) βραδύτερον δέ τω
έιτιτρέπει ν' άναγινώσκη τοιαύτα ο ϊδιος, άλλ' ουδέπο-
τε έπί πολλάς συνεχώς ώρας οϋτως ώστε νά κουράζηται
εκ τής υπερβολικές προσηλώσεως.

Φροντίζει τέλος όπως μή έκτίθηται ό άναρρωνϋων είς
τό ψϋχος, είς τήν υγρασίαν ή είς ρεϋμα άέρος καί έν
γένει όπως άπέχη άπό πάσης καταχρήσεως, ή όποια δύ-
ναται νά έπιφέρη ύποτροπίασιν τής νόσου, διότι αί υπο-
τροπιάσεις είναι λίαν επικίνδυνοι καί προξενοϋσι πολλά-
κις ολέθρια άποτελέσματα.
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Ταϋτα είναι τά γενικά καθήκοντα τής νοσοκόμου
κατά τε το στάοιον τής άσθενείας και τό τής άναρρώ-
σεως, τά δποΐ α πρέπει ή οίκοοέσποινα νά έκπληροι μετά
πολλής άφοσιώσεως προς οιονδήποτε άσθενοϋν μέλος
τής οικογενείας αύτής, έκ τής χριστιανικής αύταπαρ-
νησίας, τής φιλοστοργίας, τής συμπαθείας προς τούς
πάσχοντας, καί τής προς τον Θεόν πίστεως καί έλπί-
δος άντλοϋσα θάρρος καί δύναμιν, όπως έκτελή τό έρ-
γον τούτο, το οποίον είναι ήκιστα μεν εύχάριστον, άλλά
λίαν φιλάνθρωπον καί εύεργετικόν.

Τ Ε Α Ο Σ.
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