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Κατά πάσαν έποχήν δύναταί τις νά έγγραφή συνδρομητής προπληρώνων τήν συνδρομήν 
καί λαμδάνων τά φύλλα &π' άρχής τού έτους.

Μετά τήν έργασίαν τής ήμέρας, ή άνάγνωσις τής έσπέρας 
συμπληροϊ καλήν έσπερίδα.

Πολλάχις Αξιόλογος άνάγνωσις άνεκούφισε πολλάς λύπας. 
Τίποτε δέν βλάπτει καλή άνάγνωσις.

Ή άνάγνωσις εΐνε είς τδ πνεύμα δτι ή τροφή εις τδ σώμα. 
"Εν χαλδν βιδλίον εΐνε πάντοτε ώφέλιμον καί δύναται νά 

προξενήση τδ μεγαλείτερον χαλόν.

Γραφεϊον των ΜΓΡΙ2Ν 0Σ2Ν παρά τφ χαρτοπωλείφ τού κ Ν. I. Βλαχούτση, 
έναντι τής Βουλής, πλησίον τοΰ ταχυδρομείου.
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Δι’ έκαστον στίχον άπαξ λεπτ. 30, δίς 20, τρις 15, τε ράκις 10, πεντάκις 5.
Τοϊς διαφόροις συνδρομηταϊς τδν ΜΓΡΙ2Ν 0Σ2Ν παρίχεται δικαίωμα τοΰ καταχωρίζειν δωρεάν κατ’ έτος 

τέσσαρας γνωστοποιήσεις έξ 10 στίχων συνισταμένη; έκάστης.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΠΟΙΚΙΑΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ετος A'. Εν Αοηναις Tb& 18 Ιανοταριογ 1887 Αριθ. 1

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Προς την Λιεύθυνσιν τον περιοδικού συγγράμματος
Μγρια Οσα

Συγχαίρω ύμάς χαί αβθις έπί συνεχείφ τής ίκδόσεως τοδ 
άξιολόγου περιοδικού σας.

Έν τι, ίπιτρίφατέ μοι, νά σάς συστήιω, νά μεριμνήσητε 
ίηλαδή περί τής ίχλογής ωφελίμου χαί συμφώνου τφ προο· 
ρισμφ τών ΜΤΡΙΩΝ ΟΣΩΝ Ολης, το&(Γ βπερ τυγχάνει 8ν τών 
χυριωτάτων έρβισμάτων ώς πρός τήν εΰόδωσιν χαί προαγωγήν 
παντός συγγράμματος, ίκδιδομένου ούχί 4σι8ε·!ξεως τοϋ έχδό- 
του ένβκεν, άλλ’ δπως, χατά τό 4νόν, συντείνει πρός τήν «ύ- 
θείαν ποδηγίτησιν πάσης οικογένειας χαί κατ’ άκολουθίαν 
τήν ευημερίαν τής κοινωνίας.

Πίποιθα δτι ή συνεργασία τών ΜΤΡΙΩΝ ΟΣΩΝ Ισεται έκλε- 
χτή καί άνταξία τοΟ σκοποδ των.

Έπί τούτοις δίξασθε τήν διαδεδαίωσιν τής πρός ύμάς έξαι- 
ρίτου ύπολήψεώς μου.

Άβήνησι τή 4 Ιανουάριου 1887.
Παλαιός φίλος τών ΜΤΡΙΩΝ ΟΣΩΝ.

Σημ. ΜΓΡΙΩΝ ΟΣΩΝ—Άντί προγράμματος κρίνομεν εδ- 
λογον χαί δεδικαιολογημίνην τήν χαταχώρισιν πρωτίστως 
τής άνω ίπιστολής, ύπισχνούμενοι δτι, τό γ’ 4φ’ ήμΐν, Θ4λο- 
μεν άχολουθήση τήν φιλικήν συμβουλήν σεβαστού φίλου ήτις 
Αλλως τε εΐνε χαί ή άρχή ήμών.

ΥΓΙΕΙΝΗ

Περί τής επιρροής τών εζεων έπι τών διαφόρων 
νοσημάτων.

’Εκ τών διαφόρων παρά τώ άνθρώπω έξεων, άλ- 
λαι μέν διά μόνον τον λόγον τής ύπάρξεως αυτών, 
άλλαι δέ διά τής ύπερβολής ή τής καταχρήσεως 
αύτών προκαλούσι τήν άνάπτυξιν πλείστων όσων 
νοσηρών καταστάσεων.

’Εν τώ πεπτικω σωλήνι π. χ. ή έξις τοϋ κατά 
κόρον τρώγειν οΰ μόνον κοπιάζει τόν στόμαχον καί 
προκαλεϊ διαφόρους νόσους τούτου, άλλ’ έπιδρα έν 
ταύτώ έφ’ ολου τοϋ οργανισμού προκαλοϋσα συμ
φορήσεις αΐματος έν διαφόροις όργάνοις μετά τών 
έπακολουθημάτων αύτών. Άφ’ έτέρου ή έξις τοϋ 
τρώγειν ολίγον έχει άλλας συνέπειας, έξασθενοϊ τόν 
οργανισμόν, έπιφέρει άπίσχνανσιν καί εύνοεϊ τήν έπε- 
νέργειαν τών νοσηρών στοιχείων. Ή χρήσις ώσαύτως 

λίαν έρεθιστικών τροφών προκαλει τήν άνάπτυξιν 
γαστραλγιών, χρονίου γαστρικού κατάρρου ή άν ύ- 
πάρχη καί κληρονομική τις προδιάθεσις καί αύτοΰ 
τοϋ καρκίνου τοϋ στομάχου, ώς τουναντίον ή χρή
σις τροφών ήκιστα θρεπτικών προκαλεϊ δυσπεψίας 
καί γαστραλγίας μετά τών έπακολούθων αύτών. Ή 
καθ’ έξτν δυσκοιλιότης προδιαθέτει καί αύτή εις 
διαφόρους νόσους τοϋ πεπτικού σωλήνος συντελού
σα εις τήν άνάπτυξιν τών αιμορροΐδων. Άρκεσθώ- 
μεν ήδη μέ τά κοινότατα ταύτα παραδείγματα, 
διότι τήν έν λεπτομερείς άνάλυσιν τών έκ τής έξεως 
διαφόρων νόσων δέν επιτρέπει ό παρών χώρος.

‘Ύ'γιεινοΐ κανόνες. Έν πρώτοις προβάλλονται τά 
έξής ζητήματα. Έξασκεϊ άρά γε ή έξις ευνοϊκήν 
τινα έπιρροήν έπί τής'ύγείας ή τούναντίον; καί 
δεύτερον έπέρχονται δυσάρεστα διά τόν οργανισμόν 
έπακόλουθα έκ τών έξεων;

Δέν είνε δύσκολον ν’ άπαντήση τις. Καί πρώτον 
αί έξεις αί έπιφέρουσαι ευνοϊκήν έπιρροήν έπί τής 
υγείας καί ούσαι συνέπεια-, τής καλής ανατροφής, τοϋ 
κοινωνικού βίου καί τού έπαγγέλματος, είσί γενικώς 
τό αποτέλεσμα υγιεινών παραγγελμάτων άναμφιβό- 
λως, καί βασίζονται έπί τής μέτριας χρήσεως τοϋ 
ανεπτυγμένου βίου’ ό ιατρός όθεν οφείλει όχι μόνον 
νά σέβηται αύτάς, άλλά καί νά τάς ύποθάλπη καί 
διακανονίζη αύτάς.

Μέγας όμως αριθμός έξεων οΰδεμίαν έπιρροήν έξα- 
σκεΐ έπί τοϋ καθ’ολου οργανισμού καί τής διαρρυθμί- 
σεως τών διαφόρων φυσιολογικών ένεργειών αυτού, 
αϊτινες δύνανται νά ώσι δυσάρεστοι διά τά άτομα, 
άτινα άπέκτησαν αύτάς καί διά τά περ-.στοιχίζοντα 
αύτούς ποόσωπα, άλλ’ ή υγιεινή δέν έχει ούδέν νά 
έπέμβη.

Ύπάρχουσιν όμως καί έξεις έπικίνδυνοι, αϊτινες 
ριζούμεναι δέν δύνανται είμή νά έχωσι συνεπείας 
όλεθρίας διά τόν οργανισμόν, καθήκον τότε άπαραί- 
τητον τοϋ ιατρού, δπως παντί σθένει προσπαθήσει 
νά έξαλειψη ταύτας. δπερ όμως δέν» είνε πάντοτε 
ευκολον ϊνα έπέμβη δ' άποτελεσμζ.τικώς, άνάγκη 
ν’ άποβλέψη εις τήν ήλικίαν, εις τήν κοινωνικήν τά- 
ξιν, είς τάς κοινωνικά: συνθήκας, είς άς εύοίσκονται 
τά άτου,α κτλ. κτλ. άλλοτε δέ νώι,προβαίνη βαθμη
δόν καί κατ’ ολίγον πρός έξάλειψιν κακής τίνος έ
ξεως, διότι ή αιφνίδια αύτής παϋσις δύναται έπίσης 
νά εινε ολέθρια, ώς π. χ είς τόν μέθυσον δέν εινε 
φρόνιμον νά θέλη τις νά παύση διά μιάς τήν κακήν 
ταύτην έξιν, άλλά βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον.

Γεράσ. Φωκάς, ιατρός.



ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ 3

ΠΕΡΙ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑΣ

Είνε εντροπή' είπα, λέγω και δια βίου θα επανα
λαμβάνω, οτι το χαρτβπαικτεϊν εϊνε εντροπή, επει
δή μαρτυρεί χαμέρπειαν αναξίαν ανθρώπου δστις σέ
βεται έαυτόν, αδυναμίαν ήν οστις δεν κατορθοϊ να 
ύπερνικήση προδίδεται ώ; ικανός να φιλοκερδήση και 
εις τα ΐερώτατα. Το χζρτοπαίγνιον ενόσω περιορίζε
ται εις ζημίαν η κέρδος μηδαμινόν, ώς προς την πε
ριουσίαν τού παίκτου και τοΰ αντιπαίκτου, δύναται 
να ονομασθή και όντως εϊνε παιδια εκ τών ψυχαγω- 
γικωτάτων αΰλ’ άμα ώς εκ τοΰ καταθέματος φα- 
νερωθή ώς μέσον χρηματισμού, μεταξύ φίλων μάλι
στα, εϊνε αισχρόν και ανάξιον ανθρώπων αζιούντων 
οτι ανήκουν εις την χρηστην κοινωνίαν.

Δεν ανήκουν εις αυτήν οί χαρτοπαΐκται* το θέ
λουν, το πλήθος το παραδέχεται' αλλ’ ενώπιον τής 
οοθής κοίσεως εϊνε ψεΰδος, εϊνε πλάνη. Άνθρωπος 
οστις ανέχεται άνευ τυψεως τοΰ συνειδότος ν’ απέλ- 
θη οίκαδε αποφέρών εν τω κόλπφ του χρήμα το ό
ποιον απεσπάσθη εκ τοΰ καρδιακού -παλμού, φανερού 
είτε κρυπτού, ένος άλλου ανθρώπου, εϊνε ύποπτου 
τιμιότητος εξάπαντος.

'Ο άνθρωπος μετέχει τής φύσεως τών άρπακτικών 
ζώων' εν τή αηρίγ αύτοϋ καταστάσει, εποφθαλμιώ 
οιος πήθιξ εις το μήλον ο βλέπει εν ταϊς χερσι τοΰ 
όμοιου του. ΙΙαοήλθον χιλιετηρίδες βεβαίως μέχρις 
ού ή ανατροφή τον διόαξγ οτι το αλλότριον κτήμα 
δεν ανήκει εις αυτόν, καθώς θέλει tvz και το κτήμα 
αύτοϋ μη ανήκει εις τον άλλον· αλλ’ ή αγρία φύσις 
ύπο ,ανθάνει πάντοτε, και κατα τών όρμ.ών αυτής 
το πλεϊστον τής πολιτισμένης ανθρωπότητος συνέ
χεται μόλις η ύπο αιδούς προς τους μεθ’ ών συνα
ναστρέφεται, η ύπο φόβου τών νόμων και τής θείας 
δίκης' οι ολίγιστοι αιδούμενοι έαυτους και μόνον 
εαυτούς, ούτοι εϊνε οί αληθώς εζηυγενισμένοι, οί όν
τως χρηστοί. Το χαοτοπαίγνιον εϊνε πρόφασις άρπα- 
γής τού αλλοτρίου χρήματος, πρόφασις δυστυχώς 
άσπαστη εν τή κοινωνία, δικαιολογούσα τον άνθρω
πον ούτωσι επανερχόμενον εις τας σφετεριστικός όρ- 
μας τή; αγρίας του καταστάσεως και μη ύπαγόμε- 
νον εις την τιμωρίαν τού νόμου. Διο ό χαρτοπαίκτης 
με φαίνεται μυσαρότατος, έκτος αν έχγ) εναντίον 
του μίαν έταιρίαν κυβευτών, οΐα ή εν Μονοίκω (Mo
naco), προκαλούσαν την οικουμένην, και οίονει κη- 
ρύττουσαν «Ελθε να με σβύσης η να σε σβύσω ανα
φανδόν ! » Τότε δεν εινε, ειμη μωρός.

Αμφιβολίαν δεν έχω, οτι ό αγαπών το κέρδος 
τού χαρτοπαιγνίου εξ ανθρώπων ούς συναναστρέφε
ται, αγαπώ και το κλοπιμαϊον, αρκεί να δύναται να 
το δικαιολογήσή' έστω όσον αν θέλετε κόσμιος κατα 
πών άλλο' ας φορή χιτώνα ανεπιλήπτου καθαριότητας, 
ενδύματα καλώς κεκομμένα και ερραμμένα, ύποδή- 
ματα στιλπνά ώς το κάτοπτρον· ας έχγ τους όνυ
χας ελεφάντινους, την γλώσσαν ευτράπελον xat 
άβραν,—αφού χαρτοπαιχτεί όπως εγκολπίσγ πλείο- 
να τών οσα αλύπως θα έδιδεν εις ένα πτωχόν άμα 
εξερχόμενος τής θύρας, δεν χαρτοπαιχτεί προς δεα- 
σκέδασιν, αλλα προς χρηματισμόν έπομένως εϊνε 
ανάξιος' τα καλά του φορέματα και οί καλοί τρόποι 
σκεπάζουν ψυχήν όχι ευγενεστέραν τής τών εν ταϊς 

είρκταΐς ριπτομένων δια λωποδυσίαν. Μή τον εμπι- 
στεδέσθε' εϊνε κόσμιος και τίμιος προς το θεαθήναι' 
απλώς προς το θεαθήναι. ΙΙθικώς, δεν διαφέρει τοΰ 
αγυνοπαίδου, τό ^ποϊον κάθηται εν τώ μέσω τής τρι
όδου και πλακόνει έν τών τριών παικτοχ/άρτων, 
όπου νοαίζει δτι θα συλλαβή το ύποδειχθεν αυτω 
σχήμα. Κατα τί διαφέρει; καθ’ ότι ό τάπης εις δν 
προσέρχετάι το αγυιόπαιδον εϊνε εστρωμ-ένος εις το 
ύπαιθρον εν πληθούση αγορά και ουχι εις few αγλαόν 
μέλαθρον; η καθ’ οτι ενώπιον του το αγυιόπαιδον 
έχει πίλημά τι ρυπαρόν και ουχι ερέαν· πρασίνην ; 
η καθ’ ότι ό συμπαίκτωρ τού αγυιοπαίδου εϊνε 
σκαιός; αλλ’ εϊνε όμοιος του. Καθότι το κατάθε- 
μα (!’ enjeu) εϊνε ευτελές; αλλ* είνε" ανάλογόν προς 
τα βαρέα καταθέματα τών ευπορούντων· αστών. Η 
καθ’ οτι το αγυιόπαιδον δεν έχει τέϊαν- να ροφήσν), 
ούτε πεμμάτιόν τι να εμβάψν; εν τώ ροφήματι, η 
επαγωγόν τι μειδίαμα προς δ ν’ ανταποκριθή. Ή 
αισχυντηλη προσπάθεια και τούτου κ* εκείνων έν 
καί το αυτό έχει ελατήριον, τον νο.σφισμον αλλο
τρίου χρήματος ύπο το πρόσχημα παραχωρήσεως 
έκουσίου, ήτις κατα βάθος εϊνε παραχώρησις ακού
σιος, τού παραχωροΰντος. Κωμωδία δε εϊνε ή προσ- 
ποίησις με την όποιαν δ τε χάνων και ό κερδαίνων 
θέλουν να παραστήσωσιν οτι οσα έχασαν η εκέρδη- 
σαν τα γράφουν εις τα παληά των παπόύτ-σια. Τού
το απαιτούν οί καλοί τρόποι' το ψεΰδος και ή ύπό-· 
κοιβι'ς εισαγονται εις τους καλούς τρόπους. Οσον 
ατάραχος, ταύτο ειπεϊν δσον πεπωρωμενος, παρί- 
σταται ό χαρτοπαίκτης, τόσον φαίνεται ευπρόσωπό- 
τερο:.

• Πλειότεοον εγω τιαώ το αγυιόπαιδον, το όποιον 
όταν χάση κλαίει. Βλέπω καρδίαν ανοικτήν εν αυτω" 
ενώ τοΰ Κυρίου, οστις φυσώ τους ρώθωνας εντός,τοΰ’ 
μοσχομανδύλου του εν αταραξία, ή καρδία έγκλείει 
αδιόρατα τέλματα.

«Απο την κεφαλή βρωμεϊ τ’ οψάρι» λέγει κοινός 
τις λόγος: ορθότατος. Αποστροφής όντως και βδε
λυγμού άξιος εϊνε ό λαός, ό κατα την παραμονήν 
υ,άλιστα παντός νέου έτους συναγόμενος εν τοϊς κα- 
ταγωγίοις του, όπως εν τώ χαρτοπαιγνίφ δοκιμάσή, 
ώς λέγει, την τύχην του καθ’ άπαν το εισερχόμενου 
έτος. Τον βλέπεις καθήμενον εις μικρά τραπέζια 
ύφυγρα και όζοντα ρύπου μετά ρακής ηνωμένου, 
κοατοϋντα εν τή αοιστερώ συνεσφιγμένα τα παικτό- 
χαρτα, χοΐλα olov το σχτί’χα τών στεγαστιχών χερχ- 
μιδίων, κολλώδη εκ τού γράσου τών βαναύσων εκεί
νων χειρών και εκ τοΰ σιάλου παντός βωμολόχου 
στόαατος' αποστροφήν εμποιεί εκεϊ ο λαός' αλλ’ εις 
ταϋτα δ πταίστης εϊνε ή τάξις τής κοινωνίας ή 
αυτοκαλουμένη καλή. Εκ τού λαού έλαβεν ώρά γε 
αυτή την πεφωτισμένην πεποίθησιν ότι, όστις αν 
κεοδήση εν τοϊς τυχηροϊς παιγνίοις κατα την τοϋ 
νέου έτους παραμονήν, θα κερδαίνη καθ’δλον το έτος, 
η θ’ αποβαίνωσιν αισίως αί ύποθέσεις του; Κατα
δέχεται να είπη δτι έλαβε την πεποίθησιν ταύτην 
εκ τοϋ λαού; Όχι βεβαίως. Αυτή λοιπον ενέπνευσε 
την πρόληψιν ταύτην εις τον λαόν, επειδή την έχει, 
ή εξηνγεκισμέκη· και λοιπον ό πταίστης εϊνε αυτή. 
Πώς δε τώοα ή εξουσία να εμποδίση το κακόν μαε- 
νόμενον εν τοϊς ύπογείοις, αφού αυτό ανθεί εν τοϊς 
ανωγείοις; Εκεϊ και γυναίκες, πρός δε και παιδια, 
τα άθλια, αναλγήτως αφίνονται χαρτοπαικτούντα. 

Γυναίκες! παιδια! ώ ! αν περί τών ανδρών είπομ.εν 
δ,τι ειπομεν, τί δε περί τών γυναικών και τών παί- 
δων! "Η γυνή να αφορώ εις χρηματισμόν δια τοιού- 
των μέσων! τούτο φέρει εις τας χειρίστας τών εικα
σιών περί τοϋ ηθικού χαρακτήρός της. Οί παϊδες δέ 
πάλιν να προαλείφωνται παρ’ αυτών τών γονέων τό 
τοιοϋτο έντιμον στάδιον! Καλήν μεταχείρησιν τής 
κληρονομιάς των μέλλουν να κάμωσιν δταν περιέλθή 
εις τας χείράς των.

Και άλλοτε έγραψα καί νύν επαναλαμβάνω, δι’ δν 
λόγον καί τά Ευαγγέλια έπαναλαμβάνονται κατ’ 
έτος έν τή Εκκλησία εις έπήκοον τού αυτής πληρώ
ματος. Το να σπουδάζη τις περί πορισμού χρημά
των εν τφ γραφείω η εν τώ εργαστηρίω του, εν τή 
αγορά η εν τ·φ χρηματιστηρίω ουδεν όνειδος' πώς 
οστις, δεν ευαρεστείται να ζηση ώς φιλόσοφος κυ- 
νιχός, καταγίνεται να ευπορήση η να πλουτήσγ) 
St’ επαγγέλματος τίνος εντίμου' αλλ’ ό τρέπων 
και την παιδιαν αΰτην εις βιοποριστικού έργον δια- 
δηλοϊ, δτι ή συνηθης εργασία δεν επαρκεϊ εις τας 
χρείας η εις την απληστίαν του, διο καταφεύγει και 
εις την παιδιαν,ώς εις έργον επίσης προς αυτόν σπου
δαίου· τούτο δε αναντηρρήτως εϊνε απρεπές,, επειδή 
ή παιδια μετατρέπεται εις κυβείαν, και ούτε εις το 
αξιόχρεων τού ανδρος εκείνου συμφέρει ή φήμη 
κυβευτοϋ, ούτε ή τιμή του ανέχεται τοιοΰτο επί
θετου. Εντεύθεν συμπεραίνει πώς τις κατα πόσον 
οί διαχειριζόμενοι μάλιστα ξένα η δημόσια χρήμα
τα, δύνανται να ώσιν ανύποπτοι εν χαρτοπαιξία 
σχετικώς βαρεία.

Μέχρι τίνος καταθέματος και μέχρι ώρας τίνος, 
δ χαρτοπαικτών πιστεύεται ώς αληθώς παίζων επέ
κεινα δμως τού ευλόγου καταθέματος η τής επαρ
κούς ώρας φωρώται ώς μη παίζων πλέον, αλλ’ ώς 
καλύπτων τήν αισχροκέρδειαν ύπο το πρόσχημα τής 
αθώας παιδιώς, ώς αντιπαραταχθεις εις πυγμαχίαν, 
όπως η αυτός καταθραύσγ τους οδόντας του εναν
τίου του, η αισθανθή την ιδίαν σιαγόνα κατατε- 
θραυσμένην ύπ’ εκείνου. Αν το πάθη εγείρεται ελε
εινός· ελεεινός, επειδή και αδυνατεί να κρύψη την 
εκ τού τραύματος οδυνηραν συναίσθησιν. Ιίολλάκις 
ο ήλιος τον ευρίσκει εκεϊ πελιδνόν την όψιν και 
άθλιον ο ήλιος ανατέλλει ευλογία και χάρα τής φύ
σεως ανανηφουσης, ενώ τα κηρία ανάπτουν έτι επι 
τής πράσινης τραπέζης δακρυώδη καί κατηναλωμένα 
υπο τής παννυχίδος· καταχθόνιόν τι τού κατατρύ
χει την ψυχήν αισθάνεται 'αυχμώδες τι εντός τής 
κεφαλής, φερον στείρωσιν εις τον νουν, χαλών δ,τι 
υψηπετες, ό,τι ανθηρόν εν τή φαντασία* αύόν τι εν 
τοϊς στήθεσι μαοαϊνον ο,τι εν αύτοϊς αγαθόν η γεν
ναίου αί πυριναι γλωσσαι τών φώτων τής νυκτός, 
καταλαμ€ανομ.εναι ύπο τών λευκαυγών λαμπηδόνων 
τής ιλαράς ηοϋς παριστανται ώς δάδες τής νολάσεως.

Καί ο χαρίοπαικτης βλέπων το απαίσιου τούτο 
όραμα ιΐλεον τού χορευτού, δν ώσαύτως επρόφθασεν 
ή ανατολή εκείνη, διότι οϋτος μεν το βλέπει μόνον 
δια τών ομμάτων, ενώ εκείνος το έχει και εν τή 
ψυχή· απέρχεται οικαδε ώς αυτόματον μάλλον ηώς 
λογος εν σώματι· καθ’ όόον απαντώ τον εργάτην 
εξεργεθεντα ήδη τού ϋπνου επ’ αναθέμασι· προ τής 
κλίνης, απορρίπτει ανυπομόνως τήδε κακεϊσε τα φο
ρέματα του, αλλα μη αισθανόμενος τους θυλακάς 
των βαρείς εκ τοϋ χρυσίου, ώς ήσαν δτσ πρό τινων 

ώρών τα ενεδύθη, καταρώται αυτός έαυτόν πίπτει 
δε τότε επι τής στρωμνής τυυ. βασανίζων τον νούν 
πόθεν να πορισθή, και πώς ν’ αναπληρώση τα κατα- 
σπαληθέντα χρήματα.

ΙΙίστευε τώρα, πίστευε ει δυνατόν, δτι ή τιμή 
εϊνε στερρώς προσκεκολλημ.ένη καί αδιασείστως εν
τός οϋτω καταπεπονημένης ψυχής.

Αν τουναντίον κατορθώσ-ρ να φέρ-ρ αναλγήτως το 
τραύμα, χείρον τούτο, επειδή παρίσταται οίος εθας 
τήςκυβείας—un joueurmadre,—και προ τοιούτων 
μάλιστα χαρακτήρων, τή αλήθεια, δίκαιον έχει πας 
άνθρωπος κατα πάντα να δύσπιστή. Γινώσκω δτι 
ευπρεπής θεωρείται συνήθως ή τοιαύτη αταραξία, 
μάλιστα δε και θαυμάζεται ύπ’ ανθρώπων ποιας 
τίνος αγωγής, αλλα πράγματι εϊνε αγενής και μο
χθηρά· πολλών ετών ιδρώτες έντιμοι και μόχθοι 
δυσεκπέραντοι ουχι αναισθήτως καθοοών αι εξηφα- 
νισμενοι εν ολίγαις ώραις εις τοίούτους ανα ξίους αγώ- 
νας, ειμη υπο καροιων πεπωρωμενων και πνευμάτων 
μη δυσταζόντων απέναντι οίωνδήποτε μέσων αθεμί
των ΐνα τους αναπληρώσωσιν· ό εν ύπουργήματι θα 
δωροδοκηθή, δικαστής θα δεκασθρ, στρατιωτικός 
δεν θα ευορκήση, δικηγόρος θα απιστήση η θα α· 
πληστήσρ, ταμίας θα ύπεξαιρέσ-ρ, εμπολευς θα νο- 
θεύσ·ρ τα σταθμά, έμπορος η τραπεζίτης θα καρα- 
δοκήσ-ρ την κατάλληλον στιγμήν δπως ανάψρ την 
λαμπάδα τής χρεωκοπίας· διότι ώς ίερωτέρα και 
τών δέκα εντολών τηρείται μεταξύ χαρτοπαικτών 
ή απότισις τοϋ δη λεγομένου γρέους τιμής (dette 
d’honneur) σφετερίσθητι, εξουδενίσθητι, ατιμά- 
σθητι, πωλήθητι, αλλα πλήρωσον εντός εικοσιτεσ- 
σάρων ώρών, και μέχρις οβολού, τα οφειλόμενα εκ 
τού χαρτοπαιγνίου έστω και αν ο κερδήσάς'σε 
ύπάρχ-ρ κακοήθης τις άνθρωπος· ενώ, αν χρεώστης 
εις τίμιόν τινα και χρηστόν δανειστήν, τον αφίνεις 
δλας πενταετηρίδας και δεκαετηρίδας να τίκηται 
περιμένων την απόδοσιν τών δανείων.

Αγνοώ αν προς τοϊς άλλοις κυβευτικοϊς παιγνίοις 
εις ά προσέρχεται ό λαός τών Αθηνών συγκαταοιθ- 
μεϊται εφέτος και ή λεγομενη po.llra. Άλλοτε επαί- 
ζετο και αυτή, καί, ώς είχα μάθει, επαέζετο ύπο 
δρους ούεθριωτάτους προς τους δυστυχείς παίκτας. 
Ή ρολίνα εν Μονοίκω έχει 37 αριθμούς, μεταξύ 
τών όποιων ύπάρχει έν μόνον μηδενικόν, και τούτο 
πρβς όφελος τής τραπέζης· εν Αθήναις δε αύτη είχεν 
24 αριθμούς εν οίς δύο μηδενικά- δηλαδη εν Μονοί
κω μεν σε καταπολεμεί έν μηδενικόν εντός 36 αριθ
μών, εδώ δε έν μηδενικόν εντός 12 αριθυ.ών αν δε 
και ούτω πω; εν Μονοίκω πολλοί αυτοκτονούν 
εξαφανιζον-ες την περιουσίαν των, φαντάσθητε αν 
ύπάρχ·ρ πιθανότης κέρδους εκ τής ρολίνης τών Αθη
νών. Εϊνε προφανής ή λωποδυσία. "Ωσ^τε ούτως έχον- 
τος τοΰ πιάνυ ατος, ή αστυνομ.ική εξουσία, αν αδύ
νατή να εξαλείψ·/) τέλεον το: κακόν, εις τούτο του
λάχιστον ας επιστήσ·/) την προσοχήν, να διατάξη 
την αύξησιν τών αριθμώ» τής ρολίνης εις 36, και 
την ελάττωσιν τών μηδενικών εις ένί κα| μόνον, ώς εν 
Μενοίκω, όπου ό Βεελζεβουλ τών κυβειών. Αλλα 
και τί την εμποδίζει τοΰ να καταργήσγ εντελώς τα 
τοιαϋτα καταγώγια, ώς μήτηρ φιλόστοργος προς τον 
λαόν, και ουχι ώς μητρυιά απαθώς έχουσα προ τής 
ζημίας του;

χ . I. Ισιίωρίίης Σχιιλίσσης.
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ΤΟ ΠΝΕΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ

'Υπαοχουσιν άνθρωποι οί όποιοι φαίνονται οτι 
θεωρού®', καθήκον των νά καθιστώνται φορτικοί καί 
οχληροί όπου καί άν εΰρεθώσι, οπού καί Sv ύπκγώσι.

‘Η μέν-/) των εύχαρίστνίσι; εινε ν’ άντιλέγωσι, 
καί δέν έντρεπονται οΰτε τού; ανθρώπου; προ; τού; 
όποιου; δμιλοΰσιν, οΰτε δι’ ό'σα λέγουσιν. ■

Έκ προκαταβολή; μάλιστα θά άρντ,θώσι την 
άπόφανσίν σα;, καί, έάν προσποιηθήτε οτι τοΐ; απο
δίδεται τά δίκαιά το>ν, έάν όμολογήσητ- οτι εχετε 
άδικον, θά τού; Γδητε πάραυτα δυσαοεστουμένου;, 
όργιζομένου; καί άζιούντα; μάλιστα οτι εχετε δί
καιον.

Δυο τινε; περιεπάτουν έν τινί ναυπηγειω- δ εί; 
λέγει:

— Ιδού έν έξαίρετον ξύλον.
—· Πο®ώ;, λέγει δ άντιλέγων, δέν αξίζει τίποτε.
'Ο πρώτο; πλησιάζει καί, προσποιούμενο; οτι πα

ρατηρεί μετά πλείονΟ; προσοχή;:
— .ω δντι, είπεν, ιδού ό σάραξ εί; πλεϊστα μέρη.
— 'Ο σάραξ, λέγει;; Δέν υπάρχει ούδέ ίχνο; σά- 

ρακο;.Έγώ ήπκτώμην, καί τό ξύλον τούτο είνε γέ
ρον καί γερόν. Ποτέ μου δέν είδα γερώτερον.

‘Οπότε ή κακή σα; μοίρα σά; φέρη εί; σχέσιν 
μετά τών άντιλογικών τούτων πνευμάτων, μη απο
φασίζετε νά έπιχειοήσητε συζήτησιν. 'Υποχωρήσατε 
εί; έκεϊνον, διότι καί άν είσθε καθ’ δλα λογικός άμα 
καί εύγλωττο;, θά έχετε πάντοτε άδικον κατά τήν 
γνώμην του.

Πώ; εινε ποτέ δυνατόν νά συμβιβάσατε σίρό; 
ανθρώπου; τών οποίων ή μόνη χαρά είνε νά έχωσιν 
άκαταπαύστω; εναντίαν γνώμην τή; τών άλλων, 
παρά τον ορθόν λόγον, παρά τό δίκαιον, καί συχνό
τατα εναντίον τή; ιδία; αύτών γνώμης;

Έγνωρίσαμεν τόν τύπον τού μικρού τούτου είδους 
τών ανθρώπων. Ήτο μάλιστα αληθέστατος έν τή 
συνδ.αλέξει. Έάν έβλεπέ τι; τό ώρολόγιόν του, ήτο 
πάντοτε ή ολίγα λεπτά έμπρός ή ολίγα λεπτά οπί- 
σω· ήτο περί τούτου βεβαιότατος, διότι είχε κανονί
σει τό ίδικόν του ώρολόγιον συμφώνως πρός τήν ση
μαίαν τού ’Αστεροσκοπείου. Έάν ήκουε νά γίνηται 
λόγο; περί είδήσεώ; τίνος, ήν έγραψε πρωινή τις 
έφ-μερίς, « ά! μετά! λέγει, εΐκε ψεϋμά. Έγω άκε- 
γνωσα μίΛ>' ΆΙΛην εφημερίδα εχυνσαν κα.Ι.Ιιτέρας 
πληροφορίας, και τα f’rfiηγείτο xo.ll· διαφορετικά.»

Έάν έπιθυμήτε ν’ άπαλλαχθήτε ■ τή; συνομιλίας 
τοιούτων ευήθων ανθρώπων συμφωνήσατε προ; τά; 
γνώμα; των, καί, έπειδή ή μόνη των ευτυχία είνε 
νά άντιλέγωσι, θά θέσωσι τέρμα έκουσίω; είς τήν 
συνομιλίαν ήτις δέν θά παρέχη εί; αύτού; ούδεμίαν 
έλπίδα εύχαοιστήσεως.

Άλλως, τό πνεύμα τή; αντιλογία; εινε ίδιον τής 
ανθρώπινη; φύσεως. 'Ο άνθρωπος γενικώς έχει φυσι
κήν κλίσιν νά μην άποδέχηται τά; ιδέα; καί τά αί- 
σθώκατκτά όποια θέλουσι νά τώ έπιβάλλωσι, καί 
τά; πιάξει; τά; οποία; θέλουσι νά τόν άνκγκάσωσι 
νά πεάξη, άκριβώ; διότι πρ- Οπαθούσι νά τώ έμπνεύ- 
σωσ, τάς ’ιδέα; καί τά αισθήματα ταύτα, ή διότι 
άπα ιτοΰσι παρ’ εκείνου τά; πράξεις ταύτα;.

Τώ δντι, οσάκις άκούουσι νά προτείνηται άπό- 
φασί; τις, γνώμη τι;, άπλούν τι γεγονό; νά έξιστα- 
ρήται μετά έπιβεβαιώσεω;· οσάκις άπαιτούσι παρ’ 
ήμών ένέργειάν τινα, πράξιν, αίσθανόμεθα έαυτού;, 
τουλάχιστον ολίγον τι, αμφιβάλλοντας, άονουμέ- 
νους, άποποιουμένου;, έν ένί λόγω αντιλέγοντας.

Καί δχι μόνον τήν κλίσιν ταύτην προ; τό άντι- 
λέγειν αισθάνεται' τι;, άλλά καί τήν έπιδεικνύει έν 
ταϊς συναναστροφαΐ; καί έξακολουθεΐ νά ένδιδγι εί;’ 
αύτήν.

Άντιλέγουσί κατ’ έκείνων αϊτινες έπιθυμούσι 
κατά τήν συνομιλίαν νά ύπερέχωσι τών άλλων, διό
τι ύπό έπάρσεω; κινούμενοι δέν δύνανται νά ύπομέ- 
νωσι τήν αλαζονείαν έκείνων οϊτινε; πιστεύουσιν 
έαυτού; σοφωτέρου; τών άλλων.

Συμβαίνει προσέτι ϊνα άντιλέγωσιν, δπόταν δέν 
έχωσί τι σπούδαΐον νά εϊπωσιν- διότι άφού δέν δύ
νανται νά έπιδειχθώσι διά τή; ευφυΐα; των, προσπα- 
θοΰσι τουλάχιστον νά έναντιωθώσιν εί; εύχαρίστη- 
σιν έκείνων οϊτινε; ζητούσιν ευκαιρίαν νά έπιδει- 
χθώσιν.

Θά άντιλέγωσι προθυμότερου εί; πολυάριθμον 
δμιλλον, έν ω έχουσι πλείστου, μάρτυρα; τών λεγο
μένων, ή οπότε είνε έν συνδιαλέξει κατ’ ιδίαν μετά 
προσώπου μεθ’ οΰ δέν δύνανται νά διαφωνήσωσιν 
άνευ ζημία; τίνος, διότι τό πρόσωπον τούτο θά ήτο 
ταύτοχρόνω; καί κριτής καί αντίπαλος.

Τέλος, τί; άλλο; ή ή άντιλογία παρέχει τήν άνε- 
ξάντλητον έκείνην πηγήν ματαιόσχολων συνδιαλέ
ξεων τοσούτων άνθρώπων, αϊτινες συναγείρονται εί; 
μεγάλα; πόλεις καί εί; τί άλλο συνίσταται αύτη ή 
μόνον εί; τό άμφιβάλλειν περί εκείνου το όποιον 
πρώτο; λέγει τι;, καί εί; τό τροποποιεΐν ή καί άν- 
τικοούειν, Καί ή έν τώ συνδιαλέγεσθαι άβρότη; τών 
τρόπων τί άλλο είνε ή διηνεκή; προσοχή τού νά 
άποκρύπτωμεν καθ’ εαυτούς τό τή; αντιλογίας 
πνεύμα καί νά μή έξερεθίζωμεν υπέρ το δέον τού; 
άλλου; καί τού; άναγκάζωμεν να έκδηλώνωσι και 
αυτοί τό έν έαυτοϊ; έμφωλεύον πνεύμα τή; άντι- 
λογία;.

ΠΟΘΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΪΣΙΣ
(Έκ τών τοΰ Αλεξάνδρου Λουμδ)

'Ο συρμός τών συλλαβόγριφων παρήλθε. Ώ! πόσον 
ευτυχείς οί καιροί έκεΐνοι διά τούς ποιητάς τούτων δτε 
δ Έρμης εφερεν εις τούς άναγνώστας του κατά μήνα, 
κατά δεκαπενθήμερον καί τέλος καθ’ έβδομάδα, συλλα
βόγριφους, αινίγματα ή λογογρίφους ί

Καί δμως έγώ θά έπαναφέρω τδν συρμόν τούτον.
Είπέ μοι, άγαπητέ άναγνώστα ή ωραία άναγνώ- 

στρια,—πρδ πάντων όμως τδ άγχίνουν πνεύμα 
τών άναγνωστριών έγένοντο ούτοι—είπέ μοι έκ ποίας 
γλώσσης έξήχθη δ έπόμενος μύθος : Έκ τής σανσκρι
τικής, τής αιγυπτιακής, τής κινεζικής, τής φοινικικής, 
τής έλληνικής, έκ τής γλώσσης τών Έτρούσκων, τών 
Ρωμαίων, τών Γαλατών, τών Γότθων, τών ’Αράβων, 
τών ’Αγγλων, τών Γερμανών, ή έκ τής ’Ιαπωνικής, 
Γαλλικής, Βασκικής γλώσσης ;

Χρονολογείται άπδ τής αρχαιότητας καί συνετάχθη 
ύπδ τού Άνακρέοντος ; — Είνε γοτθικός, καί άνήκει 

ίίς τδν Κάρολον τής Αύρηλίας ; Είνε σύγχρονος καί 
έγράφη ύπδ τού Γκαίτε, τού θωμά Μώρ ή ύπδ τού 
Λαμαρτίνου ; *—* Ή μάλλον είνε τού Σααδή, τού ποι- 
ητοΰ τών μαργαριτών, τών ρόδων καί τών άηδόνων;

Ή ... Άλλά δέν άνήκει είς έμέ, άλλ’ είς σας νά 
μαντεύσητε. Μάντευσον λοιπόν, άγαπητέ άναγνώστα.

’Ιδού δ έν λόγφ μύθος.
X * *■*

Μία χρυσαλίς συνεκέντρου έπί τών ποικιλοχρόων 
καί στιλπνών πτερύγων της, τά ήδύτερα καί άρμονι- 
κώτερα τών χρωμάτων: τδ λευκόν, τδ ρόδινον καί τδ 
κυανούν.

‘2ς άκτίς ήλίου έπτερύγιζεν άπ’ άνθους είς άνθος καί 
δμοία πρδς άνθος, ίστατο, κατήοχετο, έπαιζε ύπεράνω 
τοϋ πρασίνου λειμώνος,

Παιδίον τδ δποΐον έκαμνε τά πρώτα βήματα έπί τής 
ποικιλοχρόου χλόης, τήν είδε, καί έπεθύμισε νά συλ- 
λάβη τήν ώραίαν χρυσαλίδα. Άλλ’ ή χρυσαλίς έγνώ- 
ριζε τά τοιαύτα κυνήγια. Είχεν ίοεΐ γενεάς δλοκλή- 
ρούς ματαίως καταδιωκούσας αύτήν. ’Επέταξε πρδ τοΰ 
παιδίου, στάσα δύο βήματα μακράν, καί δταν τοΰτο, 
μετριάζον τδν δρόμον του, συγκρατοΰν τήν άναπνοήν 
του, έξέτεινε τήν χεϊρα διά νά τήν συλλάβη, ή χρυσα- 
λίς άφίπτατο καί έπανελάμβανε τήν άνισον καί γοη
τευτικήν στάσίν της.

Τδ παιδίον δέν άπέκαμνε, τήν ήκολούθει πάντοτε- έν 
τή άποτυχία του, ή έπιθυμία τής άποκτήσεως ηύξανε 
έν τή καρδία του, καί μέ βήμα μάλλον ταχύτερον, μέ 
δφθαλμδν μάλλον δξυδερκή έτρεχε κατόπιν τής ώραίας 
χρυσαλίδος. ~

* *
*

Τδ'δυστυχές παιδίον είχε τρίξει έπί μακρδν χωρίς 
νά Ιδη πρδς τά δπίσω, ήτο ήδη πολύ μακράν τής μη- 
τρός του.

Έκ τής δροσερά; καί εύανθοΰς κοιλάδος, ή χρυσα- 
λίς ίπέταξε είς χέρσον ξηράν καί άκανθώδη.

Τδ παιδίον τήν ήκολούθησε καί έκεϊ.
Άν καί ή άπόστασις ήτο μακρά καί δ δρόμος τα

χύς, τδ παιδίον, μή αίσθανόμενον τδν κόπον, έξηκολού- 
θει διώκον τήν χρυσαλίδα, ήτις έπεκάθητο άνά δέκα 
βήματα, δτέ μέν έπί βάτου, δτέ δέ έπί θάμνου, δτέ δέ 
έπί άγριου άνθους καί πάντοτε άφίπτατο δτε τδ μει- 
ράκειον ένόμιζεν δττ τήν έκράτει.

Διότι, διώκον αύτήν, τδ παιδίον είχε γίνει μειράκιον.
Καί μετά τής άκαΰέκτου έκείνης έπιθυμίας τής νεό- 

ίήτοί, Χ*ί μετά τής αιωνίου άνάγκης τής άποκτήσεως 
πάντοτε ήκολούθει τήν λάμπουσαν γοητείαν.

Έκ διαλειμμάτων, ή χρυσαλίς ίστατο, ώς διά νά έμ- 
παίξη τδν νεανίαν, ένίοτε δέ έρρόφα τδ μέλι τών άν- 
θίων καί ίκτύπα έρωτικώς τάς πτέρυγάς της. Άλλ’ 
ΐταν δ νεανίας έπλησίαζεν, άσθμαίνων και πλήρης έλ- 
πίδων, έκείνη ίστατο είς τδν άέρα καί ή αύρα τήν πα- 
ρίσυρεν ώς άρωμα.

* *
*

Καί ούτω παρήρχοντο, έν τή άφρόνω ταύτη κατα
διώξει τά λεπτά, αί ώραι, αί ήμέραι, τά έτη καί τδ 
έντομον καί δ άνήρ έφθασαν είς τήν κορυφήν δρους, 
τδ δποΐον ούδέν άλλο ήτο παρά τδ τελευταΐον τής ζωής.

Διώκων τήν χρυσαλίδα, δ έφηβος έγένετο άνήρ.
Έκεϊ, έστη έπ’ δλίγον, μή γνωρίζων, έάν θά ήτο 

καλλίτερον νά έπιστρέψη δπίσω, τόσον ή κλιτύς τοΰ 

δρους, ήτις τφ ύπελείπετο νά κατέλθή έφαίνετο, ξηρά 
καί άγονος.

Έπειτα δέ, είς τούς πρόποδας τοϋ δβους, άπέναντι 
τής άλλης πλευρά;, δπου, είς θελκτικούς λειμώνας, είς 
πλουσίους κήπους, είς, χλοερά δάση, ήνθουν άνθη εύώ- 
δη, σπάνια φυτά, δένδρα κατάφορτα καρπών, είς τούς 
πρόποδας τοϋ δρους τούτου— λέγομεν, έξετείνετο πε
ρίβολος ύπδ τοίχου περικυκλούμενος, είς δν είσήρχετό 
τις διά θύρας διαρκώς άνοικτής καί δπου μόνον πέτραι 
ύπήρχον αί μέν κατακείμεναι, αί δέ δρθιαι.

Ή χρυσαλίς δμως ήλθε πετώσα, λαμπροτέρα ή άλ
λοτε πρδ τοΰ άνδρδς καίδιηυθύνθη πρδς τδν περίβολον, 
άκολουθοΰσα τήν κατωφέρειαν τοΰ δρους.

Καί πράγμα παράδοξον, άν καί τοιαύτη πορεία θά 
κατεπόνει τδν γέροντα, διότι έκ τής πολιάς κόμης θά 
άνεγνώριζέ τις τδν άφρονα δδοιπόρον, δ δρόμος του 
καθ’ δσον έπροχώρει έγίνετο ταχύτερος, διότι έβάδιζεν 
έπί τής κλιτύος.

Ή δέ χρυσαλίς έμενεν είς ίσην άπόστασιν, μόνον, 
έπειδή τά άνθη έξηφανίσθησαν, τδ έντομον έκάθητο έπί 
αιχμηρών άκανθών ή έπί κλάδων ξηρών δένδρων,

Ό γέρων άσθμαίνων έπιμένει καταδιώκων αύτήν.

Τέλος, ή χρυσαλίς ύπερέβη τά τείχη τοϋ μελαγχο- 
λικοϋ περιβόλου καί δ γέρων τήν ήκολούθησεν, είσελθών 
διά τής θύρας.

Άλλά μόλις έκαμεν όλίγα βήματα καί θεωρών τήν 
χρυσαλίδα, ήτις έφαίνετο διαλυομένη είς τήν φαιόχρουν 
άτμόσφαιραν, προσέκοψεν εις λίθον καί έπεσεν.

Τρις έδοκίμασε νά έγερθή, άλλά τρις έπανέπεσε.
Μή δυνάμενος νά τρέχή κατόπιν τής χίμαιρας ταύ

της, ήρκέσθη μόνον νά έκτείνή πρδς αυτήν τούς βρα
χίονας.

Τότε ή χρυσαλίς έφάνη οίκτείρουσα αύτδν καί 5ν 
καί έχασε τά ζωηρότερα χρώματά της, ήλθεν ίσταμέ- 
νη ύπέρ άνω τής κεφαλής του. Ίσως διότι αί πτέρυγες 
τοϋ έντόμου άπώλεσαν τήν ζωηρότητά των, ίσως διότι 
οί δφθκλμοί τού γέροντος έξησθένησαν.

Οί κύκλοι τούς δποίους ή χρυσαλίς έκαμε έσμικρύν- 
θησαν, καί τέλος ήλθε νά άναπαυθή έπί τοϋ ώχροΰ 
μετώπου τοϋ άποθνήσκοντος.

Ούτος καταβαλών τελευταίαν προσπάθειαν ύψωσε 
τδν βραχίονα καί ή χειρ του ήγγισε τδ άκρον τών 
πτερύγων τής χρυσαλίδος ταύτης, ήτις ύπήρξεν άντι- 
κείμενον τόσων πόθων, τόσων μόχθων. Άλλ’, ώ τής 
άπάτης! παρετήρησεν δτι δχι χρυσαλίς άλλ’ άκτίς ή
λίου ήτο έκεϊνο τδ δποΐον έπί μακρδν έδίωκε.

Καί δ βραχίων αύτοΰ έπανέπεσε ψυχρός καί άσθε- 
νής, καί ή τελευταία του πνοή έκαμε νά σκιρτήση ή 
άτμόσφαιρα ήτις βαρεία έπεκάθητο έπί τοΰ νεκρικοΰ 
τούτου πεδίου ...

* *# ■ ·. - ■·

Καί έν τούτοις, έπιδίωκε, ποιητά^ έπ^δίωκε τδν ιδα
νικόν σου πόθον- ζήτει διά μέσου τών άπειρων θλίψεων 
νά καταφθάσης τδ φάσμα τοΰτο τδ πολυχρωμον, δπερ 
αιωνίως φεύγει πρδ σοϋ καί ή καρδία σου άν συντριβή, 
καί ή ζωή σου άν σβεσθή καί ή τελευταία σου πνοή άν 
έξέλθη καθ’ ήν στιγμήν ή χειρ σου έγγίση τδ Ιδε
ώδες τοΰτο.

Γ. X. X.
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ΡΟΖΑ ΡΟΖΙΕ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
.· ώ .-.;·ΧΧ .· ,·,·ί.’ΧΧ ,< ’ \ · ;,·

Α'
‘Η σελήνη τοσοΰτον ζωηρώς έφώτιζε τήν πρόσο- 

ψιν τοϋ θεάτρου τών Σάρτρεων, (Chartres) ώστε αί 
φωτοβολίδες τοΰ ό.εριόφωτος έφαίνοντο έλαττόνου- 
σαιέπί τούτω τό ωχρόν αύτών φέγγος.

'Ο πρώτος θεατή; δστις έξήλθε, σχεδόν τρέχων, 
ώς πράττει τοϋτο έκουσίω; άνθρωπος έπί όλοκλή- 
ρους ώρας καθεσθείς έπί ήττον μαλακού θρονιού, 
άνήγειρε τήν κεφαλήν καί έκραύγασε :

— ”0! τΐ ώραία σελήνή! Λές κ’ είνε ημέρα!
Τό ούχί άνευ ολίγων άλλ? έλαφρών άλληλωθίσεων 

ακολουθούν πλήθος έπανέλαβε μετ’ αξιέραστου έλα- 
φρότητος τήν έκκαρδίας προερχομένην ταύτην κραυ
γήν είς διαφόρους τόνους, κατόπιν οί περιπατηταί 
διεσκορπίσθησαν έπί τών λεωφόρων, αϊτινες, πρός 
στιγμήν, έλαβον πολυάριθμόν καί ζωηράν όψιν, ίκα- 
νην καί αύτάς ταύτας νά έκπληξη.

Τό άεριόφως τοϋ θεάτρου, αρκούντως άναμφιβό- 
λως ταπεινωθέν, έξηφανίσθη αίφνιδίως. Οί κάτοικοι 
τών Σάρτρεων καταγοητευμένοι έκ τής μαγεία; της 
γλυκείας καί σεληνοφεγγοϋς ταύτης νυκτδς, έπανήρ 
χοντο οϊκαδε βραδέως και τρόπον τινα άκουσίως. 
Ά! έάν δέν είχον νά έγερθώσιν ένωρΐς τήν έπομένην, 
πόσον θά περιεφέροντο ύπό τά γυμνόφυλλα έτι δέν
δρα, άναπνέοντες την ύπ’ ανεπαίσθητου πνοή; άνέ- 
μου φερομένην οσμήν τών βλαστών τών αίγείρων!

Περιπατηταί τινες, ήττον τών άλλων φανατικοί 
δι’ύπνον, παρεδόθησαν, ούτως είπεϊν, είς μικράν τινά 
κραιπάλην ύπνοβασίας, καταμετροϋντες την λεωφό
ρον καί ζωηρώς συνομιλοϋντες, έπιστρέφοντες δέ εύ- 
θύς ώς έπλησίάζόν στενάς καί σκοτεινάς της παλαιάς 
πόλεως οδούς· 

—’Αδίκως όμιλεΐτε, είπεν ό Μαρσέλ Βρούν σταθείς 
άποτόμως,ή Βαλβίνηδέν ’πήγεν άσχημα ’ς τό μέρος 
της, άλλ’ η δεσποινίς Φλορ.μόν ’πήγε καλλίτερα.

— Καλέ καί σείς ! έκραύγασεν ή γυνή του, ·τί 
ίδέαις άλλόκοταις ποΰ έχετε ! ή δεσποινίς Φλοριμόν 
έκαμε σάν τρελλή.

— Αί! α”! ειπεν ό τρίτος περιπατητής, αρκετά 
ήννόησε τά περισσότερα μέρη της!

'Η κυρία Βρούν άνέστειλε τούς ώμους καί έψιθύ- 
ρισε λέξεις τινάς άφορώσας τήν βλακείαν τών άν- 
δρών, οϊτινες, κτλ.

— Σύ δέ; ήρώτησεν ό Μαρσέλ τόν γείτονά του 
’Ακριβόν, οστις δέν ώμίλει ποσώς άλλ’ έβάδιζε σύν- 
νους, παρατηρών τάς ύπό τοϋ ζωηρού τής σελήνης 
φωτός ποοεκτεινομένας έπί τής άμμου σκιάς τών 
δένδοων.

— Έγώ, είπε χωρίς νά έγείργ τήν κεφαλήν, φρο
νώ, οτι ούδέποτε, ούτε έπαιξε ούτε, θά παίξή κανείς 
tor ΠερΙβο-Ινν των σπάρτων καθώς ή δυστυχής έκεί
νη Ρόζα Ροζιέ . . .

— Ώ! Αύτή, ναι! είπεν ό Μαρσέλ Βρούν, ήτον 
άμίμητος.

'Η κυρία Βρούν έκαμε κίνησίν τινα δυσθυμίας.
— ‘Η σύζυγός μου δέν ήδύνατο νά τήν ύποφέ 

ργ, ύπέλαβεν ό Βρούν, καί κατά φυσικόν λόγον: έν-

<·»1

, ότι δέν

ταϋθα οί άνδρες ώρκίζοντο έπ’ αύτής, αί κυρίαι τού
ναντίον, τήν άπεχθάνοντο ...

— Μιά άναίσχυντος! έψιθύρισεν ή κυ-ία Βρούν.
— ΙΙώ; γράφουσι· τήν ιστορίαν! ύπέλαβεν ό Λαν- 

γκλοά μετά τίνος κακεντρεχείας. Αύτή ήτο μία τι- 
μιωτάτη κόρη, άλλ’ είχε, καί έγώ δέν ’ξεύρω τι, τό 
όποιον άνεστάτωνε ολόκληρον αίθουσαν, αί,’Ακριβές

Ό νέος μηχανικός ένευσε καταφατικώς καί έτά- 
χυνε τό βήμα.

— Πηγαίνομεν, είπε ξηρώς ή κυρία Βρούν, είνε 
πολύ άργά. Καλήν νύκτα, κύριοι!

Καί πρός έπιβεβαίωσιν τών λόγων της, τό ώρολό- 
γιον τής μητροπόλεως έσήμανε μεσονύκτιον. Οί ισό
χρονοι καί ήχήεντες κτύποι τού κώδωνος διεχύθη- 
σαν έν τω κενώ μακράν, πολύ μακράν.

— Τί έγεινεν; Άπέθανε, δέν έχει ού-ςω; είπεν αί
φνης ό Άκρ ιβός, ώς μετά δνειοον.

-Τίς;
— Ή Ρόζα . . .
— Καλήν νύκτα, είπε ταχέως δ Μαρσέλ, δν ή γυ

νή του έσυρεν άπό τοϋ βραχίονος.
'Ο ’Ακριβός καί ό Λανγκλοά έμειναν μόνοι έπί 

τής λεωφόρου· ό δεύτερος ήκολούθησε διά τών ο
φθαλμών τό άπομακρυνόμενον ζεύγος.

— Τήν έκαμες πάλι! είπεν εις τόν ονειροπολούν- 
τα φίλον του.

— Έγώ ; πώς ; Χωρίς νά θέλω « . .
— *Οχι δά ! Έγνώρισες σύ κανένα νά τή; κάνει 

γΐά γούστο ; άλλ’ άγνοεϊς λοιπόν, άφρον, ότι δέν 
πρέπει νά όμιλγς περί τής Ρόζας ένώπιον τής κυρίας 
Βρούν ;

— Διατί · ειπεν άθώως δ νέος.
— Διότι, φαντάζεται, δικαίως ή άδίκως, καί εί

μαι πεπεισμένος ότι άδίκως, δτι δ σύζυγός της ήγά- 
πα τήν Ρόζαν Ροζιέ.

__  Δέν θά ήτο καί παοάξενον, είπεν ό ’Ακριβός 
διά φωνής βραδείας καί ούτως είπεϊν, νυσταλέας.

'Ο Λανγκλοά τόν παρετήρησε μετά τίνος περι
έργειας

— Άλλά. έξηεολούθησεν δ νεανίας έξυπνων, τί 
μέ τοϋτο, άφού αύτή άπέθανε;

'Ο Λανγκλοά τόν έλαβεν άπό τού βραχίονος,
— Δέν άπέθανε, είπε χαμηλόνων τήν φωνήν. 
Ό ’Ακριβός έσκίρτησε καί έστάθη.

__ Ζή, είπε, έπέζησε μετά τό φοβερόν συμβεβηκδς φ
— Μάλιστα Άπεθεραπεΰθη σχεδόν.
— Άπεθεραπεύθη; Πού είναι;
'Ο Λανγκλόα παρετήρησε περί αύτούς, καί τοι δέ 

ήσαν μόνοι, έχαμήλωσεν άκόμη τήν φωνήν του διά 
νά είπη :

— Ένταύθα.
__ 'Ο ’Ακριβός Άνδρέ δένήκαμε καταφανή κίνη- 

σιν, πλήν δ φίλος του, δστις έκράτει αύτόν άπό τοΰ 
βραχίονος, ήσθάνθη τόν άντίκτυπον έσωτερικής συγ- 
κινήσεως καί μετεμελήθη διά τήν έκμυστήρευσίν του.

— Πώς γίνεται, ήρώτησεν δ μηχανικός, νά είνε 
ένταύθα, κανείς νά μή γνωριζτι τίποτε, αί έφημερί- 
δες νά άναγγείλουν τόν θάνατόν της, νά μή φροντί
ζουν πλέον περί αυτής; ... .

— Πολλά ’ρωτάς, φίλε μου. Ένα ένα, «έ παρακα
λώ. Εινε ένταύθα, διότι τήν έφερα έγώ, μετά τό· 
συμβάν τού Τούρ.

■■ — Συ ;

__ Αύτοπροσώπως. Δέν γνωρίζουν τίποτε,διότι δέν 
τό είπα καί διόΐΖ ψέρίι to ΐ^μα τής μητρός της, 
τό άληθές όνομα'της, Ι^αγδαληνή Σορέλ. Δέν τήν 
άνεγνώρισαν διότι δέν εξέρχεται. Αί εφημερίδες ά- 
νήγγειλλον φό/ θάνατόν της, διότι κάτι καί αυταί 
πρέπει νά λέγ^σι καί διότι μετά τήν φοβεοάν κα
ταστροφήν καθ’ ήν έπληγώθη, έθεωρήθη καλόν νά 
άποθάνγ καί νά ταφή. Άλλως τε. αύτή ή ιδία τό 
ήθέλησε. Ή Ρόζα Ροζιέ άπέθανεν, είπε: έγώ είμαι 
πεπεισμένη ότιθά,άναστηθή.

— Έθεραπεύθη, είπες;
— Σχεδόν έντελώς.
—■'Ηλλαξε ; ·.-.· '..·.·. ,·..■?
— Ναι καί όχι, . ,
Οί δύο άνδρες έβάδιζον σιωπηλώ; δ είς παρά τόν 

άλλον.
— Τήν άγαπ^ς, είπεν αίφνης ό Ακριβός πρός τόν 

φίλον του. . . υ ,. · . ■,
— Έγώ ; Λές; άνθρωπος νυμφευμένος ! . .
— Άλλά, είπεν ό νεανίας, διά νά τήν ζητήσγς, 

νά τήν έπαναφέρης, νά τήν θεραπεύση; . . .
— Περίεργος σύμπτωσις, ιατρική ΰπόθεσις, είπε 

•ψυχρώς,ιδι νέος ιατρός,
Είχον κατέλθή πρός τά προάστεια καί έβάδιζον 

έπί τής.κατά μήκος τοΰ ποταμού όδού τής περικυ- 
κλούσης τόν παλαιόν τή; πόλεως περίβολον.

— 'Η σύζυγός σου τό ’ξεύρει ; ήρώτησεν ό Ακρι
βός ’^δρέοπρίρ^τηρώκ μακρόθεν τάς ύπό γλυκέος 
φωτός, ούτως είπεϊν, κατακλυζομένας αίγείρους, 
αϊτινες έφαίνοντο σκιαί μάλλον λευκόφαιοι καί δια
φανείς έν τώ έκ τών ηεωστί ριροτριοθεισών γαιών 
άνερχομένω άτμώ.

— Όχι, άπεκρίθη δ' Λανγκλοά, καί μάλιστα σοί 
ζητώ νά μή τή όμιλήσγις περί αύτού· αί νεαραί γυ
ναίκες είνε ένίοτε διατεθειμέναι νά πλάττωσι χί
μαιρας. Έκεϊ κατοικεί, ύπέλαβε δεικνύων οίκίσκον 
ούτινος δύο μόνον έφαίνοντο παράθυρα χανόμενα έν 
τοϊς φυλλώμασιν είς τό βάθος κηπαρίου περιβρεχο- 
αένου ύπό λιμνάζοντο; ύδζτος.

— Θά μοί έπιτρεψη; νά τήν ιδω; ήρώτησεν ό ’Α
κριβός, διά φωνής., έν άγνοια του, παρακλητικής. Έ- 
νόμισα δτι άπέθανε. Άν.ήξευρες 
είνε νά ζή πρόσωπον τι τό όποιον 
μένον, νά δύνασαι-νά· τό ίδρς, νά 
ιείνε περιεργότατον, ξεύρει;· είνε 
έκ τοϋ άλλου κόσμου ...

Ήστειεύετο, άλλ’ ή φωνή του
— Δέν έχω τό δικαίωμα, είπε ξηρώς δ Λανγκλοά, 

νά τήν έξαγάγω τοϋ κόσμου τών ζώντων δέν έχω 
ουδέν δικαίωμα, ούδέ σκιάν δικαιώματος, μ’ έννοεϊς, 
Άνδρέ; 'Η Ρόζα είνε έλευθέρά νά δέχηται όποιον 
τής άρέσκει. Στεϊλέ. της τό έπισκεπτήριόν σου.

Ό ’Ακριβός έκυψε τήν κεφαλήν ώς παιδίον λαμ- 
βάνον δώρον άμα καί έπίπληξιν.

— Άλλ έάν αυτό σέ δυσαρεστή; είπε δυστάζων.
— Νά μέ δυσάρεστή; Πρός τί; Τό μόνον τό 

δποϊον ήδύνατο νά μέ δυσαρεστήση θά ήτο έάν ή 
■σύζυγό; μου έμανθανε;ιτ-ά. πράγματα ταΰτα παρ’ άλ- 
Λου τίνος ή παρ’ έμοϋ , . . ’Ελα ... νά, έφθασες 
σπήτι σου, καλήν νύκτα, φίλε μου!»ι? ■ r . .ί „ ■ ’ J , Γ -Λσφιγςε την χειοα του φίλου του και ανεχωρησε 
•διά στερροϋ βήματος άντηχοΰντος έπί τοϋ τραχέος 
Διθοστρώτου. 'Ο Ακριβός τόν ήκολούθησε διά τοΰ

πόσον παράξενον 
ένόμιζες άποθαμ- 
τού δμιλήσγς . . . 
κάτι τι ορεκτικόν

έτρεμεν έλαφρώς.

»

βλέμματος έως ού έξηφανίσθη, κατόπιν ε’ισήλθεν είς 
τήν άθόρυβον οικίαν του, ήν γλυκέως έφώτιζεν ή σε
λήνη. Έβάδισε πρό; τό παράθυρον τοϋ δωματίου 
του, τό ήνοιξε καί παρετήρησεν έπί μακοόν τήν ήσυ- 
χον τοποθεσίαν, μετά νέα; χαρά; ήτις ήδέως περιέ- 
σφιγγε τήν καρδιάν του. ■ .·.·.

— Ώ νεότης! είπε. Ώ έαρ! Ή ζωή είνε λαμ
πρά καί φωτεινή ώ; ή μεγαλοπρεπή; αύτη νύξ καί 
έγώ είμαι είκοσιπενταετή; άπό τής χθές !

Έρρίφθη έπί τινο; άνακλίντρου καί έμεινε βεβυθι* 
σμένο; εΐ; είδό; τι μέθης, άδιαφορών περί τών ώρών 
άς έσήμανεν ή μ,ητρόπολις.

(άκολοοθεϊ)
Έκ τδν τοΟ HENRY GREVILLE

Μετάφρασες Ν. I. Λ.

- Ο ΑΠΙΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞ ΤΩΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΙΙρό ετών άπεβίωσεν έν Αύοηλία τή; Γαλλίας 
σοφή τις παρθεναγωγός, Ελισάβετ Λεμοννιέρου ονο
μαζόμενη,· ήτις όλίγας τινά; ημέρα; πρό τοϋ θανά
του της, καλέσασα περί αύτήν τάς μαθήτριας, είπεν 
είς αύτάς.

«Προσφιλείς μοι, προσέχετε νά είσθε- πρός έαυτάς 
αυστηρότερα', παρ’ όσον σάς έφάνησάν ποτέ ot γο
νείς καί οί διδάσκαλοι. Εξετάζετε τήν συνείδησίν 
σας συνεχώς, καί έρευνάτε έαυτάς κατ-α πόσον τά 
διανοήματά σας είνε δίκαια, καί κατά πόσον αί 
πράξεις σας είνε χρησταί. ■ Έστε άγρυπνοι, καί 
εστε κυρίαι έαντών· μή ΰπείκετε τυφλώ; είς τάς δρ- 
μάς ή είς τά αισθήματα, άλλά φωτίζετε αύτά διά 
τής δαδος τοϋ ορθού λόγου. Κόρη ύπ’ άλλου φυλατ- 
τομένη ουδέποτε φυλάττεται καλώς, δσον αύτή 
έαυτήν φυλάττουσα.

«Αγαπάτε την άρετήν, τήν άγαθότητα, τήν καρ
τερίαν, την ειλικρίνειαν, τήν δικαιοσύνην· καταστή
σατε τούς διαλογισμούς καί τάς συμπάθειας σας 
καθαρά; καί άγνάς. καί συμμορφώσετε τά; πράξεις 
πρός τούς διαλογισμούς σας.

»Πολλάκις ηκούσ^τε περί τών κινδύνων οϊτινες 
περιπολοϋσι τάς νεάνιδας· οί κίνδυνοι ούτοι είνε 
1ϊΡ!χγμκτικαί, άλλά πάσα νεάνι; έχει δύο τοοπόυς 
παντοδυνάμου; προς αποφυγήν αυτών· τήν έφ’ έαυ- 
τής αγρυπνίαν, καί τήν τελείαν πίστιν είς τήν ά- 
γαπην κζί τήν φρόνησιν τή; μήτρός αύτής.

»Φυλάξ-ετε, προσφιλείς μοι, ώς κόρην οφθαλμού 
. την άγνότητα, τό μέγα τούτο: κληρουχημα τής γυ- 

ναικός, δΓ δ νέζ μέν θαυμάζεται, ώριμο; δέ τιμά- 
ται, γραϊα δέ σεβζζεται. Ούδέποτε λησαονεϊτε δτι 
έκαστον δν φέρει έν έαυτφ τούς άλ^θεϊ; αύτοΰ θη
σαυρούς, κζί δτι μόνον διά τής άρετή; κζτορθοϋται 
ή καρποφορία τών θησαυρών τούτων.

»Γινώσκετε δι’ όπόσης- άγαλλιάσεω; πληοοΰτε 
τάς ψυχά; ημών άκαλοθούσαι την όδόν τής άρετής ! 
Αιτείτε παρά τοϋ Θεού συνεχώς "δπώς σάς στηρίζτ) 
έν αύτή· ούδέποτε έκλείπει ή ύποστήριξις τοϋ 'Υψί- 
στου, άλλά πρέπει κζί νά καθίσταται τι; άξιος » 
αύτή;

νΒοήθει σεζυτόν, ϊνα καί ό Θεός βοηθήση σε!»
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Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΣ ΠΟΙΗΣΙΣ
"Οταν πρόκειται περί τής ευζωίας το πνεύμα τοΰ 

ανθρώπου έπινοεϊ διάφορα μέσα· έξετάζει τήν φύσιν 
τής όποιας γνωρίζει νά καθυποτάσση τά ελάχιστα 
στοιχεία καί νά γίνεται κύριος αύτών.

Ουτω τό άσημον μανιτάριον, ούτινος, άν κα'ι τά 
περισσότερα είδη προσφέρουσι τόσους κινδύνους, έ· 
ξήγαγε τής άφανείας του προς κόσμημα τών τραπε
ζών μας καϊ τέρψιν τών λαίμαργων.

"Ινα περιγράψωμεν πάσας τάς μορφάς ύφ’ άς πα- 
ρουσιάσθη ύπό τής μαγειρικής τέχνης, είνε κάπως 
αδύνατον. Έν Ουγγαρία, τόν μετσποιοΰσιν είς κό- 
νιν, έν ’Ιταλία τόν μιγνύουσιν μέ διάφορα λαχανι
κά, τοΰθ* οπερ άφαιρεί άπαντα τόν χυμόν του. ‘X- 
πάοχουσίν τίνες, τών όπόίων ή γευστική αΐσθησις 
έχει πιθανώς διαφθαρεϊ, οί όποιοι εύρίσκουσι τό ιζα· 
νιτάριον δύσπεπτον καϊ άνευ ουσίας, έχει όμως την 
τιμήν νά έχγ; θαρραλέους ζηλευτάς καί έπί μάλλον 
καί μάλλον πολυαρίθμους.

Τά μανιτάριον είνε τό άντικείμενον λίαν έκτετα- 
μένου έμπορίου.

Πωλοϋνται κατ’ έτος είς τάς αγοράς τών Παρι- 
σίων άπό οκτώ έως δέκα έκατομμυρίων μικρά κάνισ
τρα περιέχοντα τό αγαπητόν τοΰτο λαχανικόν καί 
συλλέγονται έκ τούτου περί τά δύο περίπου έκατομ- 
μύρια φράγκων.

Οί πάντες γνωρίζουσιν, ή άν δέν γνωρίζουσιν άς 
τό μάθωσιν, ότι τό μανιτάριον ύπετάγη είς την τε
χνητήν καλλιέργειαν. Τό θέτουσιν είς στρώματα γής 
έντός υπογείων καί ύγρών τόπων στρώματα συγκεί
μενα έκ κεκοπρισμένης γής καί άμιγοΰς κόπρου πα
ρασκευάζονται πρός τοΰτο.

Ή καλλιέργεια αύτη, καΛάς Λα6ονσα βάστις όύ 
ναται νά παρχγάγρ λαμπρόν προϊόν καί γείνγ) τό 
άντικείμενον έπιμελεστάτης φιλοτεχνίας εις τούς 
κήπους τών ΓΙαοισίων, τοσούτω μάλλον όσω αύτη θζ 
προσφέρη κατά πάσαν έποχήν τοΰ έτους μανιτάρια 
φρεσκώτατα.

"Ω! πόσον σκληρόν είνε νά αγαπά τις όταν είναι 
μακράν τοΰ άγαπωμένου όντος! Όλίγισται καρδίαι 
έγνώρισαν τήν άλγηδόνκ ταύτην καθ’ όλην αυτής 
τήν έκτασιν, διότι όλίγισται καρδίαι έγνώρισαν τόν 
έρωτα καθ’ δλον αύτοΰ τό βάθος. Τρόπω τινι ξένος 
τότε είς τήν ιδίαν αύτοΰ ύπαρξιν ό έοών, δι’ έαυτόν 
μέν πλάττει έρημίαν στυγνήν, κενόν άπειρον, διά δέ 
τό μακράν αύτοΰ προσφιλές όν, ούκ οίδα όποϊον φρι- 
κώδη κόσμον, πλήρη κινδύνων, τεράτων καϊ ολισθη
ρών βαράθρων. Αί διάφοροι ψυχικαί δυνάμεις, 
αί τήν ήμετέραν φύσιν άπαρτίζουσαε, μεταβάλ
λονται τότε καί συγχέονται είς έν, άπειρον πόθον 
τοΰ όντος ούτινος στερούμεθα. ΙΙάν τό πεοικυκλοΰν 
ήμάς κεΐται έκτος τής ζωής μας. Καί όμως άνα- 
πνέομεν, βαδίζομεν, κινούμεθα, άλλά μηχανικώς καί 
άνευ σκέψεως. 'Ως πλανήτης έξελθών τής τροχιάς 
του και άπωλέσας τόν ήλιον του, τό σώμα κινείται 
τυχαίως· ή ψυχή, άλλαχοΰ ϊπταται.

Βίκτωρ Ούγκώ

ΠΟΤΑΜΟΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
(Μϋβος)

Πικρώς οί ποταμοί παρεπονοΰντο 
κ’ έβόων έναντίον τής θαλάσσης 
κ’ έκ τής βοής δεινώς συνεκλονούντο 
αί άχανεϊς τοΰ Σύμπαντος έκτάσεις

»Ώ θάλασσα, ’ς τούς κόλπους σου ήμεϊς 
» γλυκείς καί διαυγέστατοι χυνόμεθα 
» καί άπ* έκείνης, οίμοε, τής στιγμής 
» πικροί καί αλμυροί εύθύς γινόμεθα!

» "Ω, θάλασσα, στοιχεϊον φθονερόν,
» αί! όρια δέν έχει ή κακία σου,
» τών ποταμών το άριστον νερόν
> τό δηλητηριάζει ή πικρία σου ...»

Κ’ ή θάλασσ’ άπεκρίθη, <Ποταμοί μου, 
άδίκως κατ’ έμοΰ παραπονεϊσθε.
Τί πταίω ’γώ ; μήν έρχεσθε, μαζί μου, 
άν αλμυροί δέν θέλετε νά είσθε.

24 Ίουλίοε 1886.
Παναγιώτης I. Φέρμπος.

ΒΑΚΧΙΚΟΝ
ΕΡ2ΤΗΣΙΣ

Ποιηταί μου σείς μεγάλοι 
καί φιλόσοφοί μου άλλοι, 
όπου λέτε πώς δ χρόνος 
αυτός είνε, αύτός μόνος 
τοΰ παντός ό χαλαστής 
κι’ ότι νιότητα καί κάλλη 
ό σκληρός τά καταβάλλει 
φεύγει καί δέν επιστρέφει 
καί τά πάντα καταστρέφει 
σαν κακούργος, σάν ληστής. 
’Ερωτώ σάς νά μοΰ πήτε 
καί είπέτέ το νά ζήτε 
άν ό χρόνος δέν υπήρχε 
ή γαβάθα μας θά είχε 
τό γλυκό αύτό κρασί; 
καί ή άγουρίδα μέλι 
’ς τό χρυσό μου τό βαρέλι 
θά γενότανε κι’ άφράτο 
θά χυνότουν τό μοσχάτο 
είς τήν κούπα τη χρυσή ;

’Οδυσαδς Σπυρ. Άντύπας.

(Η

νΧ

ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟΝ

Μεταξύ ένδς πυρείου καί ένδς άνεψιοδ,
τί κοινδν ύπάρχει, εύρε, άν μιά ατάλα ίχης νοδ.

------------------------------ ;■ x. ?


