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Έν Καϊρφ 19 ’Ιανουάριου 1887.

’ Λ Ε,ιύτιμε χύριε Π. Οίχοκόμον, ·

Εύχαριστώ δμϊν τόσον διά τό σταλίν μοι α' φυλλάδιον των 
άξιολόγων «Μορίων Όσων», όσον καί διά τήν τιμήν ήν μοί 
περιποιεϊτβ κατατάττοντές με, ώς διά τής λίαν κολακευτικής 
ύμδν μοί άνηγγείλατε ίπιστολής, μεταξύ των συνεργατών τού 
περιοδικού δμών. Βεβαιωθήτε, κύριε, ότι δση μοι δύναμις 
βέλω προσπαθήσει ν’ άνιαποκριθω πρός τάς λίαν ενθαρρυντι
κές ύμών προσδοκίας και ώς άπ' άρχήν πέμπω ύμϊν τά έφε- 
ξής ολίγα περί κοινωφελούς ζητήματος, άλλά καί ύλικώς 
έλπίζω νά φανώ ύμίν ώφέλιμος.....................................................

Όλως ύμέτερος
Ν. Α. Πίστης

ΠΕΡΙ ΤΑΦΗΣ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ

Βεβαίως ό πρός αναψυχήν διεζεοχόμενο: τάς σε
λίδας των άζιολόγων ΜΥΡΙΩΝ ΟΣΩΝ ουδέ κάν 
έσκέφθη οτι εΐνε δυνατόν νά ταφή τις ζών, ούχί βε
βαίως προς τιμωρίαν, ώς έν τή άρχαιότητι καί κατά 
τον μεσαίωνα συνέβη, άλλ’ ένεκεν αβελτηρίας η κα- 
Χ’Ζς των νόμων διατάζεω; ή και έλαττωματικής αύ- 
τών εφαρμογές. Καί έν τούτοι; τό γεγονός υπάρχει 
και οσον καί άν αΐσθάνησθε, φιλτάτη άναγνώστρια, 
ανορθουμένας έκ φοίκης τάς τρίχας της κεφαλής 
υμ.ών δεν δυνάμ,εθα νά παρασιωπήσωιιεν οτι ούτε 
μην συνεπληρώθη έ'τι άφ’ δτου, ώς έν ταϊς εύρωπαϊ- 
καις αναγινώσκηται έφημεοίσιν, καί έτερος δυστυ
χής τον οικτρότερον ύπέστη των θανάτων έν^τινι έ- 
παοχία τής Γαλλίας.

Οι το φέρετρον κομίζοντες φορείς ή,σθάνθησζν εις 
τήν εκκλησίαν μ,εταβαίνοντες, κλονισμ,ούς τινας εις 
ους ουδεμίαν άπέδωκαν προσοχήν καθ’ ήν στιγμήν 
όμως τό φέοετρον έν τώ κοιμητηρίω κατεβιβάσθη είς 
τον τάφον καί ήρζαντο ρίπτοντες έπ’ αυτού τό 
χώμα, ήκούσθη κ τύπο; οστις ουδεμίαν άφήκεν αμ
φιβολίαν περί τής φοβέρας άληθείας· άνελκύσθη πά- 
ραυτα το φέρετρον, ήνοίχθη καί είδον ότι ό ύποτιθέ- 
μενος νεκρός έζη έ'τι’ δυστυχώς τόφέρετοον δέν ήνοί
χθη εγκαίρως, ήάσφυζία είχε προβή καί ό νεανίας 
μετ ολίγας στιγμάς άπέθανε πραγματικώς.

|Εϊνε τή αλήθεια τρομερόν, ύπερμεσούντος ιθ' 
αιώνος και έν τή Γαλλία, τώ κέντρω τούτω τής 
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ποοόδου καί τού πολιτισμού τοιαύτα νά συιζ,βαίνωσι 
δυστυχήματα καίτίδυστυχήματα! Καί μόλα ταύ- 
τα άν καί άπειρα τοιαύτα άναφερονται περιστατικά 
αί υιεταοουθμίσεί; προς ποόληψιν τού κακού βραδύι 
τατα έπιτελούνται. -,

Άλλοτε α! ένταφιάσεις έτελουντο ευθύς μετά 
τήν τελευταίαν τού θνήσκοντο; αναπνοήν βαθμηδόν 
τά ποάγαατα έβελτιώθησαν, διότι διά νόμου ώρίσθη 
ότι ή ταφή θά έτελεϊτο μετά εικοσιτετράωρον άπό 
τής θανής καί ταύτης υπό ιατρού πιστοποιουμένης. 
Πλήν καί πάλιν το κακόν δέν περιωρίσθη. Διότι άν 
ό νόμος έφηραόζετο εΓ; τινας μεγαλοπόλεις εκ των 
έπαρχιών πλέον ή άπαξ ήκούσθησαν θλιβεραί και 
άποτρόπαιαι διηγήσεις πεοι ενταφιασθεντων ζώντων.

ό' πολύς Camile Flemarion διηγείτο έσχα- 
τως, ?τι φοβερόν γεγονός συμβάν έν Πολωνία. 
Έτάφη, έν Βαρσοβία, γυνή είκοσιεπταέτις καί έγ
κυος επτά μηνών. 'Ο θάνατο; υπήρζεν απροσδό
κητο; χωρίς ούδέν νά παρουσιασθή φαινόμενου ασθέ
νεια;· άλλ’ έπειδή ό σύζυγος κακομετεχειρίζετο 
συνεχώς τήν σύζυγον αυτου διηγερθησαν υπονοιαι 
οτι ούτος είχε φονεύσει αυτήν και η αρχή προεοη 
είς τήν έκταοην του πτώματος. Οποια όμως υπηρ- 
ξεν ή οδυνηρά τών παρεστώτων έκπληξις. όταν μετά 
τήν άνέωζιν τού ©ερέτοου ευρεθη μεταζυ τών σκε
λών τή; νεκρά; νεογέννητου βρέφος οπερ μόλις γεν- 
νηθέν εύρε τον θάνατον εκεί οπού είχε ζήσει έπ ο
λίγον· ή δέ μήτηρ, τρου.ερόν εΐπεϊν, είχεν άναζήσει 
μετά τήν ταφήν καί τέζασα άπέθανεν έν φοβέρα α
γωνία ώς έμαρτύρει το περί τα χείλη αιμ.α αποτέ
λεσμα τού τραυματισμού τής γλωσσης δια τών 
όδόντωυ,καί αί σπασμωδικώς συνεσφιγμέναι χεϊρες !

’Αλλά καί έ'τι νεώτερα ύπάρχουσι γεγονότα ών έν 
καί τό συμβάν έν Γαλλία κατα μαίον τού 188θ. 
Παϊδες παίζοντες παρά κοιμητηρίου ήκουσαν φω- 
νά; προερχου.ένα; έκ τάφου ηνεωγμενου, έν ω την 
προτεραίαν είχε έναποτεθεϊ φέρετρον. ’Ανήγγειλαν 
τό γε-'ονός καί υ,ετά τήν άνέωζιν τού φϊοέτρου ή έν- 
ταφιασθεϊσα γυνή εύρέθη ζώσα έτι . . .

Τό νά ταφή τι: άπαζ ζών κατά λάθος εινε ήδη 
πολύ’ τό νά ταφή όμως δίς τούτο υπερβαίνει πάν 
δοιον καί έν τούτοι; τό πράγμα συνέβη κατά μάϊο ι 
καί πάλιν τού 1884—χωρίς διά τούτο ό μάϊο;, 
οπο» άχθίζονν τά x.laiha χαι βγάζ' ή γη χορτάρι, 

νά είνε καί μην απευκταίος — έθάπτετο έν Όραν 
κρεωπώλης όνόυ.ατι Faugues όστι; δίς ήδη είχεν 
άχθή εις τό νεκροταφείου. Τό πρώτον έν έτει 1848 
περιπεσών εις καταλήψιαν έτέθη εί; τό φέρετρον
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καί κατεβιβάσθη εί; τόν τάφον· καθ’ ήν δέ στιγμήν 
το πρώτον έρρίπτετο χώμα ήκούσθησαν πεπνιγμένζι 
κρζυγαί καί άνοιγέντος „ τού φερέτρου δ Faugues 
ήνέρθη πρός ιζ,εγάλην των παρεστώτων κατάπληξιν. 
Μετά δέκα και οκτώ όμως έτη και πάλιν ό δύστυ
χά; κρεοπώλης περιέπεσεν εί; ληθζργίζν επειδή 
δέ τότε έπεκρζτει χολέρα καί αί ενταφιάσει; έγί- 
νοντο εσπευσμένο; ό δυστυχής κρεοπώλης υ.ικρού 
δεϊν να ταφή ζών είιζ.ή καί πάλιν δεν έποολάαβανε 
νά έγερθή έγκαιρος. Μετά δεκαοκτώ δέ έτη άπό 
της δευτέρας ταύτης νεκραναστάσεως ό θάνατοί 
έπήλθε πλήν την φοράν ταύτην—αληθώς πλέον.

Περιβόητος εις τά δικαστικά χρονικά εινε καί ή 
ιστορία τού ύπηρέτου εκείνου της Τουλούζης, όστις 
άποθζνούσης.τής κυρίας αυτού κατε’.ήφθη υπό της 
επιθυμίας νά υ.εταβή εις τον τάφον καί άφαυέση 
παν ο.τ·. α.ύτη εφερεν, Ιδία δέ τά κοσμήυ.ζτα. Μετα
βαίνει εις τον τάφον, λαμβάνει τά πάντα καί επειδή 
δεν ήδύνατο ν’ άφζιρέσγ δακτύλιον, δν ή θζνούσα 
εφερεν εις τον δάκτυλον, διά μαχαιριδίου κόπτει καί 
τον δάκτυλον- πάοζυτα όμως ή νεκρά άναζή, διότι 
αυτή είχε μόνον αποκοιμηθεί βαρύτατα και ή αίσθη- 
σι: τού μαχαιριδίου έπέφερε την έξέγερσιν ποός υ,ε- 
γιστην, εννοείται, συμφοράν τού τυμβορύχου.

Ήδύνατο τις έπ’ άπειρον νά πολλζπλασιάση τά 
παραδείγματα της τοομεράς ταύτης στατιστικής· 
άρκούσι όμως τά μνημονευθέντζ όπως άποδειχθή 
οτι τό πράγμα ύφίσταται' τοιαύτζ δέ ζητήματα 
όσον καί άν ώσι Φρικώδη είνε καί κοινωφελή· διότι 
γνωστά καί δημώδη γιγνόμενα διεγείρουσι την προ
σοχήν καί έπιφέρουσι την λήψιν 'μέτρων δυνζμένων 
νά Οέσωσι τέομζ εις άξιοθρηνήτους πλάνας.

Τί όμως γενησεται τά νυν οπότε ε’.σάνεται καί πά
λιν ά-.ά τον πεπολιτισμένον κόσμον ώς νεωτερισμός 
ή των πτωμάτων καύσις; ’Αν όχι άλλο, τουλάχι
στον οί συγγενείς έκθάπτοντες δι’ ένα η δι’ άλλον 
λόγον νεκρόν αυτών δεν θά έχωσι την διπλήν θλΐώιν 
νά βλεπωσιν αυτόν εις θέσιν καί στάσιν διάοοοον 
εκείνης ήν είχεν ένταφιασθείς, έξ ού, ώς ούχί άπαξ 
συνέ>η, άποδείκνυτζι, ό μετά τεχραηίστάσιι·· δεύ
τερος καί πάλιν θάνατος. “Οπως λοιπόν άποφεύνηται 
όχι πλέον ή ταφή ζλλ’ η καύσις ζώντος άνάνκη ή 
πιστοποίησις τού θανάτου νά πεοιβάλληται διά πά- 
ση; της δυνατής αυστηροτητος και άκοιβολονίζς. 
Διότι άν έν έτει 1866 εκ τού βήματος τής Γαλλι
κής Γερουσία: ό καρδινάλιος Don.net. αρχιεπίσκοπος 
τού Βορδώ, διηνεύμενος· την ΐστοϊίζν νέου ίεοέω; 
όστις καταληφθείς υπό ληθαργίας, άφυπνίσθη άκοι- 
βώ; καθ’ ήν στιγμήν έμελλε νά ένταφίασθή, προσέ- 
θηκεν «ό ίερευ; ούτος είμαι εγώ καί έρχομαι νά ζη
τήσω όχι μόνον την εφαρμογήν των υπαρχόντων νό
μων, άλλά καί τήν ψήφισιν ετέρων προς πρόληΦιν 
ανεπανόρθωτων συμφορών»· πόσοι άλλοι δυστυχείς 
δέν έπρόφθασαν όχι μόνον νά ένισχύσωσι τήν Φω
νήν ταύτην, άλλ’ ουδέ νά έπανιδωσι τό φώ; τής η
μέρας ;

Ν. Α. Πίστης, ιατρός.

Αί κακαί γνώμαι (κρίσεις) έχουσι τόν καιρόν των, 
ώς οί συρμοί, καί χρειάζεται τό αυτό θάρρος διά νά 
άκολουθώμεν όσας έπέρασαν, ή δσαι δέν ήλθον εΐσέτι.

ΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΕ
ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ

Εις τους πρώτους αιώνας τού κόσμου έζων οί άν
θρωποι αξιομακάριστα, ηδονής άπαύστως άπολαύον- 
τες καί παν αγαθόν δαψιλώς έχοντες, ύπό τήν προσ
τασίαν τής Άναπαύσεως, θεάς ευμενούς, ήτις ήγάλ- 
λετο νά λατοεύωσιν αυτήν οί οπαδοί της, όχι βωμούς 
ανεγείροντε; καί θυσίας προσφέροντες. άλλ’ ζδοντες 
εις πρασιάς άνθέων ύπό τήν σκιάν ίάσμης καί μυρ
σίνης ή χορεύοντες παρά τά; όχθας μελιρρύτων πο
ταμών.

‘Ιπό την γλυκεϊζν ταύτην κυβέρνησιν άνέπνεον 
την ευωδίαν άεννάου έασος αί πρώται των ανθρώπων 
γενεά1., έτρωγαν δέ τού; αύτομάτως γινομένους καο- 
πους, καί έκοιμώντο έπί λόφων χαριεστάτων εις άυ.- 
πελώνας εύθαλεϊς ή έπί χλοερών κοιλάδων εις ελαι
ώνας βαθύσκιους, ενώ πτηνά έκελά.δουν ύπέρ τής κε
φαλής αυτών, καί κτήνη πέοιζ αυτών έπαιζον.

’Αλλά βαθμηδόν άν καί πας τις είχε πεοισσά, 
έζυρίευσεν όμως έκαστον ή επιθυμία νά σφετερισθή 
μέρος άπό τά δηαόσια καλά. Τότε εΐσήλθεν ή Βία, 
ό Δόλος, ή Κλοπή, καί ή ‘Αρπαγή. Μετ’ ολίγον καί 
ή 'Υπερηφάνεια καί ό Φθόνος κατέδραμον τόν κό
σμον, καί εφεοον υ.εθ’ εαυτών νεον μετράν καί γνώ
μονα πλούτου· καθότι εως τότε μεν οί άνθρωποι υ.έ 
αυτάρκειαν άπολζμβάνοντες, δικαίως ένόμιζον εαυ
τούς πλουσίους, άλλ έκτοτε, όσα καί άν είχε τις 
ελογίζετο πτωχός, άν ό γείτων αυτού είχε περισσό- 
τεοα !

Εις τό μέσον τής διαφθοράς ταύτης μεταβολα'ι 
παράδοξοι συνέβησαν εις τόν κόσμον- ό ενιαυτό; διη- 
ρεθη εις ώρα;- μέρος τής γης έχερσώθη παντάπασι, 
τό δέ λοιπόν όγέννα μόνον κάμαρα, βαλάνους καί 
χόρτα. Το μέν Θέρος έχορήγει ολίγους τινα;. καί αύ- 
τους χονδροειδείς καρπούς- άλλ’ ό Χειμών ήτο παν
έρημο;· ό Λιμός μέ πληθύν άσθενειών, τάς οποίας 
έκάλεσεν άπό τά καταχθόνια τή; γης, ή δυσκρασία 
τού άερος έφθειραν τήν άνθρωπότητα καί ύπήρχε 
κίνδυνος νά έζαλειφθώσιν άπό προσώπου τής γής πριν 
διοοθωθώσιν.

Διά νά καταπαύσγ λοιπόν τά; ερημώσεις τού Λι
μού όστις πανταχοϋ έστρωνε τήν γην άπό πτώματα, 
κατέβη ό Κόπος επάνω εις τήν γην.

'Ο Κόπος ητο γέννημα τής ’Ανάγκης, θρέμμ.ζ δέ 
τής Έλπίδος, καί τής Τέχνη; μαθητής- είχε τήν 
δύναμιν τή; μητοός, τό πνεύμα τή; τροφού, καί τήν 
έπιδεξειότητα τή; παιδαγωγού. Τό πρόσωπον αύτού 
ήτο έρουτιδωμένον άπό τόν άνεμον, κεκαυμένον δέ 
άπό τόν ήλιον- εί; την μίαν χειρα έκρατει εργαλεία 
γεωργικά, μέ τά όποια έσκάλιζε τήν γήν, εις δέ τήν 
άλλην είχε σύνεργα τεκτονικής καί άνήγειρε τοίχους 
καί πύργους κατ’ αρέσκειαν.

Έφώναξε δέ μέ τραχεϊαν φωνήν-—«Θνητοί, στρέ
ψατε τούς οφθαλμούς ενταύθα προς τήν δύναμιν, είς 
τήν όποιαν παρεδόθητε, καί άπό τήν οποίαν ποέπει 
νά έλπιζητε δλην σας τήν ηδονήν, καί δλην σας τήν 
ασφάλειαν.

Προ πολλού εμαραίνεσθε ύπό τήν κυριότητα τής 
Άναπαύσεως, άνισχύρου καί άπατηλή; θεάς, ήτις

δέν ήαποοεϊ ούτε νά σας ύπερασπισθή ούι 
βοηθήσγ, άλλά σάς έγκαταλείπει είς τά 
έπιδοομάς είτε τού Λιμού, είτε τής Άσθενεία 
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ίσχύν μέν είς τά; χεϊράς σας, ασφάλειαν δέ εις τά 
σώματά σας, μέ τά όποια νά σκεπάζησθε άπό τάς 
προσβολάς τών θηριωδεστάτών κτηνών, ;
όποια νά καταβάλλητε τήν δρύν, και νά διασχίζητε 
τούς βράχους, καί ολην τήν φύσιν νά καθυποτάξητε 
είς τάς χρείας καί ήδονάς σας.» Έγκαρδιωθέντες 
άπό τήν μεγαλοπρεπή ταύτην πρόσκλησιν οί κάτοι
κοι τής σφαίρας, έστοχάσθησαν τόν κόπον ώς τόν 
μόνον αύτών φίλον, καί έσπευσαν νά ύπακούσωσι τάς 
προσταγάς του. ‘Οδήγησε δ’ αύτούς είς τούς άγοούς 
καί τά ορη, καί τοϊς έδειξε πώς ν’ άνοίγωσι μεταλ
λεία, καί νά μεταβαλλωσι τον δρόμον τών ύδάτων. 
’Αμέσως μετεμορφώθησαν τά πάντα- κώμαι καί πό
λεις κατεκάλυψαν τήν γήν, άπ’ άγρούς σιτηφόρους 
καί φυταλιάς δένδρων καρπίμων περιτριγυρισμέναι, 
καί δέν έφαίνοντο είμή σωροί γεννημάτων, καί κα
λάθια οπωρών, πλήρεις τράπεζαι καί ύπερχειλεϊ; ά- 
ποθήκαι. Σχεδόν καθ’ ώραν ό Κόπος καί οί οπαδοί 
αύτού έκαμνον νέας κατακτήσεις, έβλεπον δέ τά ν 
έπικράτειαν τού Λιμού βαθμηδόν έλαττουμένην 
άλλά τέλος, έν μέσω τής εύθυμίας καί τών θριάμ
βων των έκυριεύθησαν άπό άθυμίαν καί έκπληξιν, 
διά τήν άφιξιν τής Άπαυδήσεως, τήν όποιαν έχα- 
ρακτήοιζον κοίλοι οφθαλμοί καί κατηφές 
πον. Έβάδιζε τοέμουσα καί στενάζουσα- είς 
δέ άναστεναγμόν έκόπτοντο τά ήπατα 
τήν έθεώρουν, τά 
των παρελύοντο, 
πτον κατά γής.

'Η Άνάπαυσις άποχαιρετήσασα · 
τάς κοιλάδας, όπου μέχρι τούδε είχε 
εΐσήλθεν είς παλάτια, περιεπάτει έν

TCp Ο G ω - 
παντα 

όλων όσοι 
νεύρα των έχαυνούντο, αί χεϊοες 
καί τά έργαλεϊα τού Κόπου έπι-

τά δάση καί 
: κατοικήσει, 
ι στοαϊς καί 

διέτριβε τόν μέν χειμώνα εις χνοώδεις κλίνας, τό δέ 
θέρος είς άντρα τεχνητά, προσέχουσά μόνον είς τόν 
φλοίσβον τών ύδάτων καί είς τό πολυποίκιλον τής 
αηδόνος άσμα. Πάντοτε μέν έλειπέ τι διά νά γίντ) 
εντελής ή εύδαιμονία της καί ποτέ δέν ήμπόρει νά 
μεταδώσγ είς τάς ψυχάς τών έπανερχομένων αυτή 
φυγάδων τήν όποιαν έχαιρον πριν γνωρισθώσι μέ τόν 
Κόπον αταραξίαν ούδ’ ήτον όλως διόλου απεριό
ριστον τό κράτος της, καθότι εύρίσκετο ήναγκασμέ- 
νη νά συμμερίζηται αύτόσε τήν Τρυφήν, ψευδή φί/.ην, 
σύμμαχον μέν τό φαινόμενον, εχθρόν δέ τ’ αληθές.

Αί δύο άπαλαί σύντροφοι μ’ όλα ταύτα, έβασί- 
λευον έπί τινα χρόνον άνευ ορατής διαφωνίας, έως 
ου τέλος ή Τρυφή παρημέλησε τά χρέη της καί άφή- 
κε τήν ’Ασθένειαν νά είσέλθη καί νά καθυποτάξη 
τους οπαδού; της. Έφυγε τότε ή Άνάπαυτις, καί 
αφήκε τό τόπον όλον είς τάς άρπαγάς αϊτινες έπρο- 
σπάθουν μέ κάθε τρόπον νά όχυρώσωσι τά κτήμα
τά των. vV,

Οΰτω κκΐ τ, Άνζπαυσις κζί ό Κόπο; είύον όλι- 
γοχρόνιον καί άβέβα ιον τήν βασιλείαν των, καί τό 
κ;άτο; αυτών ύποκείμενον εϊ; έπιδρομάς άπό έχ- 
θοούς άηφοτέρων. "Εκαστος εύρε τού; υπηκόους του 
άπιστους, καί προθύμους νά λειποτακτώσιν είς πά
σαν ευκαιρίαν. 'Ο μέν Κόπο; ειδίν ό.τι όσα είχε 
δώσει, πιοσεφέροντο άδιακόπως διιςεάν είς τήν Ά- 
νάπζυσιν- ή δέ Άναπαυσι; πζρετήρησε τούς θε
ράποντα; αυτής πάντοτε προσφεύγοντας εί; τον Κό
πον έν καιοώ άναγκη;, "Οθεν «συμφώνησαν, τελευ- 
τζϊον μετζ σπουδαίαν συνδιάλεξιν, νά δ·.ζνεμ.ηθώσι 
τόν κόσμον, καί νά κυβερνώσιν αύτόν έξ ύπ’άμοιβής, 
ό μέν έχων τήν κυριότητα τής ημέρας,ή δέ τήν εξου
σίαν τής νυκτός- ύπεσχέθησζν δέ καί νά φυλάττωσιν 
ό είς τού άλλου τά όρια- ώστε όσάκι: έγίνοντα 
εχθρικά τινα κινήματα, ό μέν Κόρος νά διώκηται 
ύπό τού Κόπου, ή δέ ’Απαύδησις ύπό τή; Άνζ- 
πζύσεως.

Τοιουτοτρόπως έ'πζυσεν ή αρχαία φιλονεικεία- ή 
Ά-άπαυσις συνελθούσα μέ τόν Κόπον, έγέννησε τήν 
'Υγείαν, ευμενή Θεάν, ήτις έστερέωσε τών γονέων 
αύτής τήν ένωσιν καί συνετέλεσεν είς τήν εύτακτον 
διαδοχήν τής άμοιβαίας άρχής των, μή διανέμουσα 
τά χαρίσματά της παοά είς τούς όσοι κατ’ άναλο- 

ζ * ζ » λ \ Υ a e — fγΐαν προσηκουσαν αφιερονον τήν ζωήν αυτών εις 
τήν Άνάπαυσιν καί είς τόν Κόπον.

(Έκ τού Άγγλικοϊ ύπό Ν. Π.)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Al ΑΡΑΧΝΑΙ

Κατά τήν διάταξιν τής δημιουργίας, δέν υπάρχει 
τό ελάχιστου άντικείμενον, όπερ νά μή έχν) τόν σκο
πόν του- το πά» είνε νά τά άνακαλύψγ τις, καί τά 
καθήκον τούτο έχει ό άνθρωπος.

'Η πεοί τάς άράχνας σπουδή, ή περί τούς μετα
ξοσκώληκας, τάς μέλισσας, τούς μύρμηκας, τάς καν
θαρίδας καί πάντα ανεξαιρέτως τά ζωύφια, ή έντο- 
μολογί, έν μια λέξει, είνε γνώσις, ήτις παρέχει μέγα 
θέλγητρον καί ενίοτε καθίσταται πηγή δόξη; εί; έ- 
κείνους, οϊτινες έπιδίδονται είς αύτήν μετά ζήλου 
καί άγαπης.

Δέν σάς συνέβη ποτέ νά παρατηρήσητε μετ’ ολί
γης έκπλήξεως μικράς χαριέσσας άράχνας νά τρέχω- 
σιν έπί άνθέων ή καρπών τούς οποίους συνέλεξαν 
προ μικρού ; ‘Οπότε κατά τινα ώραίαν φθινοπωρινήν 
πρωίαν, περιπατεΐτε, είς τόν κήπον πλησίον βάτων 
πρασίνων καί ρόδων,άράχνας νά φευγωσι &ατά έκατο- 
στύας, μή άμφιβαλλετε, ό’τι αύταιίδιήλθον τήν νύκτα 
καταδιώκουσαι μετά ζήλου ακάθαρτα έντομ.α τών 
όποιων ή οσμή δηλητηριάζει τό άρωμα τών καρπών·

Πλειστάκις, κατά τούς άγροτικους^τεριπάτους σας 
έπί τών πλουσίων εκείνων ταπήτων τών t/πό τής φυ- 
σεως έσχηματισμένων, είδετε νά κυκλοφορώσι κατά 
μυριάδας έντομα παντός χρώματος, άπό τού ζωηρό
τερου μέχρι τού άσθενεστάτου- δέν σάς ενεπνεον ο- - 
δένα φόβον τά έπαρατηρεϊτε ώς άθώα πλάσματα μη 
δυνάμενα νά σάς προξενήσωσι κακόν καί όμως ταύ
τα ήσαν χαριέσταται άράχναι.

Don.net
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τι η έργο ή; άράχνη 
τα;. Διά 
εις τόν άέρα 

πό τού λεπτού άερος;
τό ζωον κοατεΐτε κοε- 
τού σκάφους του, καί 

νά κα- 
πον ή μάλλον ν’άναζητήση σύζυγον;

ήξεύ- 
ίγματος χάριν 

ντ ό

ό άεροναύτης άπό
ει νά ταξειδεύγ. ΓΙού πηγαίνει; 
τό·

Θά ήτο άδύνζτον ό Πλάστης νά 
αραγγελίαν τής όποιας ούτε σεϊ 

> τό μυστικόν: παραδ 
ταξειδεύουσα χιλιάδα 
ύπό μορφήν επιδημικών μιασμάτων, 

ιοδικώς νζ δεκζτίσωσι χωρία καί μάλι- 
ενάντιον τής ιατρικής επιστήμης, ήτις 
είσέτι νά άνακαλύψη την άληθή αιτίαν 

ίποτε νά 
τό παρά-

Υ 'ςωντων

Θαυμάζετε τό έναέριον ύφασμα τής άοάχνης, δπερ 
θά ήτο άφανες εις τούς οφθαλμού; σας, έάν αΐ ακτί
νες τού ήλίου δεν τό έκζμνον νά περιλαμπή ώς άο- 
γυρος δια μέσου του κυανοχρόου ουρανού· τό όνομά- 
ζουσιν άγάχ'κιοκ της Παναγίας. Τό άράχνιον τούτο 
δέν εΐνε άλλο τι ή εργον τής άράχνη; μέ αναλογίας 
καθ’ υπερβολήν μικρότατα;. Διά τούτο ή αράχνη 
φαίνεται ότι περιπατεΐ εις τον άέρα καταβζίνουσα 
καθέτως, αντί νά παραφεοητε ΰ 
Ούδέν τούτου άπλούστερον τό ζωον κοατεΐτε 
μ,άμενον,ώς 
οϋτω συνηθίζι 
τακτήση νέον 
Ούδείς εΐξεύρει 
ένεπιστεύθη πι 
ρετε. ούτε έγώ 
νά κατατρώγη 
μων τά όποια, 
έρχονται περ 
στα πόλεις, ενάντιον της ιατρικής 
καταγίνεται είσέτι νά άνακαλύψη 
τών δηλητηρίων τούτων εισβολών; Χωοΐς 
βεβαίωση,παρομοία ύπόθεσ'ς δεν έχει ούδέν 
λογον.Κατά νόμον,τού οποίου την αιτίαν μόνη ή θεία 
σοφία γινώσκει, παν ό,τι αποτελεί μέρος των ζώων 
κα: των φυτών δεν ύπάρχει καί δεν εξακολουθεί νά ζή 
ή διά της φύσεως τού νά κατατρώγωνται εναλλάξ.

Παρατηρήσατε αράχνην τινά ήτι , καθίζουσα έπί 
τής κο-υφής νεοφυούς δέ'νδόόύ άφίνε' 
κοον άράχνιον, τού όποιου αύτη έστε 
μένω; την έπάνω άκραν. ΙΙοϊος εινε 
ιδού αυτός: Γνωρίζου.σα την τέχνην 
την διεύθυνσιν των άνέυ.ων, περιδένει ϊνα, κατά 
εικασίαν της, τό άράχνιον τούτο αίωρούαενον 
τού άερος, μετά έπανειλημμένζ; αιωρήσεις, 
ληθή διά τής έλευθέρζς άκρας αυτού, ήτις, 
μελώς βεβρεγμένη διά ιξώδους ύλης εις τό 
κλζδίον. Ευθύς δέ ώς έπιτύχη 
νήματος παρευθυ; ή αράχνη ελαφοοτέρα σχοινοβά 
πηδά έπί τού ευθραύ 
Γουσα τζύτοχοόνω;

τά όποια νήθει 

·>7. πίπτη μ,α- 
ρέωσε προηγου- 
δ σκοπός τη;; 
νά ΰπολογίζη 

ι ϊνα, κατά την 
ύπό 

προσκολ- 
cLVS έ 7ν I - 
άπένζντι 

ή προσκόλλησι; τού 
ου 

στου τουτου σχοινιού, φροντί- 
ουσα ταύτοχοόνω; νά τό ένισχύη διά νέων νηηα- 
■ιων τα όποια νήθει εν ω τρεχει επί τού σχοινιού.

Καί άν τύχη νά κοπή τό νήμα ή άτρόαητος έργά- 
•ι; δέν πζραιτεΐ τό εργον της, άλλα κοατουμένη 

σφιγκτα απο το τεμαχιον απο τού όποιου κρέν.ατζι, 
άναοοιχζτζι μετά ταχύτητος καί σπεύδει νά άρχίση 
έκ νέου τό εργον της. Έκ τούτου δέ εξάγεται ότι αί 
άράχναι εφεύραν τά; κρεμαστά; γεφύρας πολύ ποόΐε- 
ρον ή οί μηχανικοί μζς. Αί κρεμαστζί δέ ζύται γέ
φυρα·. τών άραχνών όλιγώτερον κινδυνώδεις των ίδι- 
κών μα;, καίτοι έλαφραί καί εις άκοον εύθραυστοι, εις 
ούδέν άλλο χρησιμεύουσιν εις τάς άράχνζς, ή μόνον 
νά συλλζμβάνωσι τούς σκνίπας καί τούς κώνωπας 
οϊτινες περιίπταντζι ύπεοάνω τού ρέοντος ύδατος.

Η αράχνη ζή μονήρης* εινε δέ κατ ουσίαν μισάν
θρωπος καί έχθρά τών όμοιων της."Οταν δύο άράχναι 
συνζντώντζι, πρέπει ή ισχυρότερα νά έξολοθρεύση 
την άδυνατωραν. Άλλ’ ουδέ δ έρως ισχύει να μετρι- 
ασή τζυτην την εχθραν ήν αί αοάχναι εχουσι προς 
αλληλας. Γον δεσμόν τού γάμου ή άράχνη θεωρεϊ’ώς 
νόμον τυραννικόν εις ό φαίνεται πειθομένη άκουσίως.

Πλειστοι φυσιοδΐφαί έσχον την περιέργειαν νά πα- 
ρευρεθώσιν εις γάμον αραχνών, καί επειδή αί μαρτυ

ριαι των συμφωνούσι γενικώς, θά έξιστορίσω τάς δια
φόρους περιστάσεις τούτων ή μάλλον είπεΐν τάς πε
ριπέτειας. Ενδιαφέρει έν πρώτοι; νά γινώσκωμεν ότι 
τό άρρεν εινε μικρότερου τοΰ θήλεος.

Τό πρώτον πρώτον οπερ πράττει ό μνηστήο εινε 
νά ύφάντ) λεπτήν άραχνιάν εγγύτατα τής καλλονής 
ήτις έτρωσε την καρδίαν του. "Οταν βεβα.ιωθή περί 
τήςστερεότητος τούύφάσδατός του τούτου προχωρεί 
μετά πολλών προφυλάξεων καί διά τού ποδός του 
σείει ελαφρά την κατοικίαν τής εκλεκτής του. ή ό
ποια πάραυτα, έξέρχεται μετά σπουδής νομίζουσα 
ότι έχει εις την κατοχήν της κανέν θήραμα. Άλλ* 
ευθυς βλέπουσα την άπάτην της, οργίζεται καί ρί
πτει ενάντιον τού οχληρού, καί διά τών οκτώ σπιν- 
θηροβολων οφθαλμών της οκτώ βλέμματα οργίλα. 
Ό ταλαίπωρος εραστής, όστις φοβείται ιιή κατα- 
βροχθισ^ή ύπ’ έκείνης την όποιαν άγαπά, άποόύρε-’ 
ται φρονήμως φερόμενος καί μένει κεκρυμμένος. Μετ- 
ολίγην ώραν ένθαρρυνόμενος ύπό τού έρωτος, επιχει
ρεί δευτέραν έφοδον, άλλ’ άνευ τινός επιτυχίας. Τέ
λος πάντων, ή καλή μας άοχίζει νά φαίνηται όλιγώς 
τερυν άγριωπη καί έπιτοέπει εις τόν μνηστήρα της 
νά διαβή τήν Θήραν τής κατοικίας της. Άλλ’ όμως 
ύμεναιος προπαρασκευασθείς μετά τοσαύτην δυσπι
στίαν δέν εινε δυνατόν νά διαρκέση καί πολύ, διά 
τούτο μόλις τελεσθεντων τών γάμων. ό σύζυγος φο
βούμενο; περί τή; ζωής του, σπεύδει νά διαφύγη καί 
διά μιάς γίνεται άφαντο; διά παντός.

’Εν τούτοι; ή άράχνη,άν καί εινε, ώς εΐδομεν, κά
κιστη σύζυγος, δέν εΐνε όμως καί κακή μήτηρ.Διότι 
ευθύς ώς γεννήση τά ώά της, κάθεται καί υφαίνει 
καί τά περικαλύπτει διά τού μετάξινου ύφάσματός 
της καί ούτω πως τά κάμνει Ιν δέμα τό όποιον φέ
ρει πάντοτε μαζί της. Έάν δέ θελήσητε νά τήν χω- 
ρίσητε άπό τά ώά της, θά κάμν) τόν κόσμον άνω κά
τω νά τά εύρη καί έάν σάς έπέλθη εις τόν νούν νά 
άντικαταστήσητε τήν οίκοηένειάν της δι’ άλλης οι
κογένεια;, έστέ βέβαιοι ότι δέν θά δυνηθήτε νά τήν 
έζαπατήσητε διότι ευθύς θά τό νοήση.

"Οταν τά ώά έκκολαφθώσιν, μετά ήικέοας είκοσι 
καί μίαν περίπου, ή προς αυτά άγάπη τής μητρός 
των εΐνε άπαράμιλλος. Άκρα σύμπνοια έπικοατεΐ έν 
τή νέα ταύτγ οικογένεια. ,Αλλ’ όμως ή γλυκεία αύ
τη άρμ.ονία έλαττούται καθ’ όσον τά νεογνά αύξά- 
νουσΓ άδελφοί καί άδελφαί τότε άρχονται νά κατα- 
τρώγωνται διά τών οφθαλμών, άκολούθως άποχωρί- 
ζονται καί οσάκις έπειτα τύχη νά συναντηθώσι, νο
μίζεις ότι συναντώνται έχθροί θανάσιμοι έτοιμοι νά 
έξολοθ ρεύσωσιν άλλήλους.

Πολύς λόγος γίνεται περί τού δήγματος τής άρά- 
χνης καί περί τού ιού της. ‘Η μάλλον δέ διαδεδο
μένη γνώμη εΐνε ότι όφείλομεν νά προφυλαττώοιεθα 
καί άπό τά δύο. Τούτο όμως εΐνε ποόληψις τήν ο
ποίαν ή ορθή σκέψις έπρεπε νά έξαφανίσή ή τουλά
χιστον νά περιορίσγ διά τόν εξής άπλούστατον λόγον:

'Ο ιός τής άράχνη; εινε θανατηφόρος εις τά έντο
μα μόνον διά τών όποιων τρέφεται· οί δέ ύποστηρί- 
ζοντες τό έναντίον, άναφέρουσι πρός άπόδειξιν τής 
γνώμης των παραδείγματα έλάχιστα καί όλως διό
λου άμφίβολον κύρος έχοντα. ‘Ως πρός τό δήγμα δέ 
τήςάράχνης, έπειδή τό στόμα αύτήέ εΐνε εις τό βά
θος τών σιαγόνων, δυσκολώτατα δύναται νά βλάφη 
σώμα τόςον ογκώδες ώστε νά μή χωρή εις τό στενόν 
τούτο. ίχ τοϋ γα.1.1ιχοϋ)

HENRY GREVILLE

ΡΟΖΑ ΡΟΖΙΕ
(Κατά μετάφρασιν Νικολάου I. Λάσκαρη)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

(Συνίχεια ΐδί προηγούμενου φύλλον)

Δ'. ί

— Φλωρεντία ! Φλωρεντία !
Άνοίξασα ή τροφός τήν θύοαν τή; μικράς αιθού

σης, εΰρε τήν Ρόζαν όρθίαν καί στηοιζομένην έπί 
τής θερμάστρας μέ συνεσπασμένας τάς όφρύς.

— Τ’ εΐνε καλέ; έγρυσεν ή γραία. Μπάς κ’ έπια- 
σε φωτιά τό σπήτι;

— Δέν μού λες, έκωφάθης ; Έλα γλήγοοα, τακτο- 
ποίνίσε αυτήν τήν παληοκάμαρη, βάλλε τά πάντα 
έν τάξει, νά φαίνωνται κομψά. Κάμε γλήγοοα λοιπόν!

— Καί τόν Πάπα νά περίμενες δέν θάκανες έτσι, 
ειπεν ή Φλωρεντία άκινητούσα ώς έάν μή τή εΐχον 
είπε’- τίποτε. Τί έχει καί θέλει συγύρισμα! "Οσον 
γ^ά καθαρή, εΐνε- τί άλλο θέλεις;

— Χρειάζονται άνθη διά τά δύο αυτά βάζα, καί 
πρασινάδα διά τήν ζαρντινιέρ· τακτοποίησε τά πα
ραπετάσματα.. . . ’δές τί σούφραις κάνουν! Τίποτε 
δέν ’νοιώθεις! Θεέ μου! τί κούτσουρο πού είσαι!

Χωλαίνουσα ολίγον, άλλά μή δούσα προσοχήν, ή 
Ρόζα διήλθε τήν αίθουσαν, χωρίς νά στηρίζεται έπί 
τών έπίπλων, καί έτακτοποίησε τά παραπετάσματα 
χαριέντως.

'Η υπηρέτρια έκπληκτος τήν παοετήρει κινούσα 
τούς βραχίονας.

— Έπερπάτησες χωρίς μπαστούνι! είπε μετά 
στιγμήν, έπανελθούσης τής φωνής της.

— Ά! ναι, άλήθεια! έκραύγασεν ή Ρόζα περιχα- 
ρώς, ούτε κά.ν τό ήννόησα !

— Ποιος σ’ έκανε έτσι; ύπ’έλαβεν ή Φλωρεντία, 
πάντοτε άκίνητος. Μήπως διότι σούπαν πώς θάρθη 
κάποιος νέος ;

— Α”! έκζμεν ή κωμωδός στραφεϊσα άποτόμως.
— Αί! τί αί; ό γιατρός μού τώπε, ύστερα ;
— Τίποτε, άπεκρίθη ή Ρόζα. Πήγαινε νά φέρης 

άνθη· ά; μή ομοιάζει πλέον ή οικία αύτη μέ ξενο- 
δοχεϊον.

— Άνθη, ειπεν ή Φλωρεντία, καλέ, δέν βαουέ- 
σαι! θά φέργ ό νέος πού θάοθη

Ή Ρόζα ήγέρθη έκ νέου καί παοετήρησε τήν ύ- 
πηρέτριάν της.

— Πολλά λόγια έχεις, είπε- έχάλασες κατά τήν 
άσθέν ειάν μου ... τό ’ξεύρεις; άλλ’ ό καιρός αυτός 
παρήλθε, άκού’ς; μάθε το!

'jj Φλωρεντία άνέστειλε τούς ώμους καί διηυθύν- 
θη πρός τήν θύραν. Ευθύς ώς έξήλθεν, ή Ρόζα μετέ- 
βη βραδέως έξ ενός αντικειμένου εις έτερον, στηρι- 
ζομένη διά τής χειρός έπί τών τειχών, καί τών έπί
πλων, κατόπιν έπανήλθε κοπιωδώς εις τον κλιντή- 
ρα της.

— Ασθενής; είπε μετ’ ένδομύχου οργής· ανίκα

νο: νά κινηθώ, νά ένεργήσω! Ποσον χρονον ακόμη 
θά διαρκέση τούτο ; Αύτός δ Λανγκλοα, τό κάτω 
κάτω τής γραφής, δέν εΐνε έπιτήδειος οσον πιστεύει. 
’Οκτώ ’μισυ μηνών περιορισμός, μοί φαίνεται ότι 
εινε αρκετός νά θεραπεύση οΐονδήποτε, έξ οτιδήπο
τε καί άν πάσχη.

Έροίφθη έπί τοΰ άνακλιντήρος, καλυψασα τους 
οφθαλμούς της διά τή; κεκμηκυίας και ασθενούς 
αυτής χειρός.

ΤΗχος κωδωνίσκου αντήχησε θορυβωδώς· ωχριασε 
καί ύπηγέρθη έπί τού άγκώνος της.

‘Η Φλωρεντία είσήλθε θριαμβευτικώς, φέρουσα 
λαμπράν ανθοδέσμην διά τής μιάς χειρός και δια τής 
έτέοας έπισκεπτήριον,τό όποιον σχεδόν ή Ροζα τής 
άπέσπασε διά νά τό άναγνώση ταχυτερον.

«Ό ’Ακριβός Άνδρέ ζητεί άπό τήν κυρίαν Σορέλ 
τήν άδειαν νά τή προσφέοη τά σεβασματά του.»

— Περιμένουν άπάντησιν, ειπεν ή Φλωρεντία, 
καμμύουσα τόν οφθαλμόν εις τοοπον ώστε να δήλω
σή τήν παρουσίαν απεσταλμένου έν τω προδρομω.

— Άποκοίθητι ότι ευχαρίστως θά ίδω τόν κ. 
Άνδρέ μετά, μεσημβρίαν.

— 'Η Φλωοεντία κρατούσα πάντοτε τήν άνθοδέ- 
συ.ην ευθείαν ώς πτεροθύσανον, μετέδωσε την άπάν- 
τησιν τω άπεσΐαλμένω, οστις καί άνεχώρησε, κατό
πιν έπανήλθε πρός τήν κωμωδόν βζδίζουσα μεγαλο- 
ποεπώς.

■—■ Αί. δέν *ς τώπα ’γώ ότι δέν ήτον ανάγκη νά 
φροντίσω γιά λουλούδια, ειπεν έγγικτικώς πως.

Ή Ρόζα τήν παρετήρησεν οργίλη.
— Διά νά πιστέύση ό κύριος αυτός, ότι μόνον 

αύ"ός μοί στέλλει; είπε μετά πεοιφοονήσεως. Πή
γαινε καί άπό πολιτικήν δέν νοιώθεις. Τοέχα ε’ις τού 
κηπουρού, μά γλήγορα· νά ηνε όλα έτοιμα πρό τής 
μεσημβρίας.

'Ηττηθεϊσα τήν φοράν ταύτην ή τροφός ύπήκου- 
σε. Μετά μίαν ώραν, ή μικρά αίθουσα είχε λάβει 
δψιν έορτάσιμον όλως διάφορον τού συνήθους. Διά 
τών ήμιεγειγερμένων παραπετασμάτων έφαίνετο δ 
κήπος καί ή έξοχή. Χλοερά άνθη περιεκόσμουν τάς 
γωνίας, έπί δέ τή; πζρά τή νεαρά γυναικί τοαπέζης 
εκειτο ή παρά τού’Ανδρέ πεμφθεΐσα άνθοδέσμη έντός 
μεγάλου δοχείου.

'Η διακόσμησι; τής σκηνή; ήτο πλήρης, ώστε 
ήδύνατο νά έλθη δ νεαρός μηχανικός.

Ε'

— ‘Ο κύριος’Ακριβός Άνδρέ! ειπεν ή Φλωρεντία 
πομπωδώς, άναπεταννύουσα άμφότερα ^τά πτερά τής 
θύρας τής αιθούσης.

---  Κυρία . . .
— Κύριε . . .
‘Ο Ακριβός εύρέθη ενώπιον τή; Ρόζας, ήτις δι’ 

έπιχαρίτου, καίτοι έπιφυλακτικής, · χειρονομίας, τω 
εδειξεν έναντι αύτή; μικρόν χαμηλόν θρονίον. ’Ε
κείνος προσέκλινε καί έκάθησε σιωπηλώς, ή δέ νεα
ρά γυνή, άναπεσούσα χαριέντως, έστήριξε τήν κεφα
λήν αύτής έπί τού έρεισινώτου όπερ έκάλυπτε γλυ- 
κέσι καί λαμπροί';, χρώμασι πεποικιλμένον άνατολι- 
κόν ύφασμζ, έφ’ ού ή λαμπρά κατατομή αύτής μεθ* 
όλως έκτάκτου θελγήτοου διεγράφη.

I
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'Η Ούρα έπανεκλείσθη* ή εις τά; άκτϊνα; τοΰ 
ήλιου έκτεθειμένη τήν πρωίαν μικρά αίθουσα, μόλις 
τήν ώραν ταύτην, έφωτίζετο.'Η πυρά σβεσθεϊσα,με- 
τεβλήθη έν τή θερμ.άστρα εις μεγάλην άνθοακιάνύπό 
Λευκής, πυκνής και βελουδοειδού; σποδού κ<.καλυμ- 
μενην. Τό τίκ-τάκ τού εκκρεμούς άντήχει ΰποκώφω; 
εν τή θέρμη καί μυριπνόω ταύτν) ατμόσφαιρα. 'Ο 
’Ακριβός ήγειρε τους οφθαλμούς πρός την Ρόζαν Ρο- 
ζιε. ήτις έχουσα τούς πόδας αυτής έξηπλωμένου; 
επί τοΰ άνακλιντήρος, πλήν κεκαλυμμένου; ύπό λευ
κού μάλλινου σαλίου. μαλακού καί γλυκέος τή τε 
οράσει καί άφή, καί την κεφαλήν άνακεκλιμένην, 
παρετήοει αυτόν υέσω τών ημίκλειστων βλεφαρίδων 
της, μετά μειδιάματος σεσυρμένη; εύνοιας.

— Δεσποινίς . . . ήρχισεν ό ’Ανδρέ, άλλ’ έστάθη 
αισθανθείς άκατανίκητόν τινα βυγκίνησιν έν τω λά- 
ριγγί του.

— ΙΙρό πολλού, δέν έχει ούτω · ειπεν ή Ρόζα,μή 
παύσασα τό μειδίαμα.

— Σάς ένόμιζον νεκράν, είπε χαμηλοφώνω;' κα
τόπιν έστάθη καί παρετήρησε τον τάπητα.

— Καί έγώ τό ίδιον, ύπολαβοϋσα ειπεν ή νεαρά 
γυνή, έπιχαρίτως γελάσασα, εις τρόπον ώστε νά φα- 
νώσιν οί πάλλευκοι, λεπτοί καί καλώς πεφυκότες 
οδόντες αύτής. 'Ο δόκτωρ Λανγκλοά εΐνε μέγας ια
τρός! Εΐνε φίλος σας;

— Μάλιστα ειπεν ό Άνδρέ, έπί μάλλον καί μάλ
λον τεταραγμένος.

Τοσαύται άντιφατικαί συγκινήσεις τού έτάρασσον 
τάς ιδέας.

— Πράγματι, ένθυμούμαι! Είχετε έλθει μαζύ 
εις τήν σάλαν τού θεάτρου . . . έπαιζον τήν ΚνρΙαν 
fit τάς χαμε-Ιίας . . .

— Τό ένθυμεϊσθε; ειπεν ό ’Ακριβός μετά φιλό- 
φρονος μειδιάματος.

— Βεβαιότατα ! ειπεν ή Ρόζα παίζουσα μετά τού 
ρινομάκτρου της. Καί έν πρώτοις, οφείλω νά σάς ευ
χαριστήσω διά τήν ανθοδέσμην σας, εΐνε ώραιοτάτη! 
έχετε καλούς κηπουρούς εις Σάρτρεις.

'q Άνδρέ προσέκλινε σιωπηλώς. Είχε χίλια πράγ
ματα νά είπη άλλ’ ό τετριμμένος τόνος μεθ’ ού ήρ- 
ξατο τής συνομιλίας τόν έρριπτε τόσον μακράν τών 
σκέψεών του, ώστε δέν εΰρισκε τίποτε νά άποκοιθή. 
'Η Ρόζα έκλεισε σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν τούς οφθαλ
μούς καί τόν παρετήρησεν έπί στιγμήν μεσω τών 
βλεφαρίδων της· κατόπιν στραφεϊσα πρός αύτόν εις 
τρόπον ώστε νά τήν ίδη κατά πρόσωπον τώ είπε :

— Εϊπατέ μοι, σάς παρακαλώ, ποιαν έντύπωσιν 
σάς έκαμεν ό θανατάς μου;

'Ο νεανίας έσίγησε, καθότι ούχί τοιαύτην έφαν- 
τάσθη τήν συνέντευζιν. Εισερχόμενος ήτο έ'τοιμος 
νά εί'πη τά πάντα: καθ’ ήν στιγμήν είδε πραγματι
κήν καί ζώσαν τήν γυναίκα ήν έθεώοει άπό πολλού 
ώς τεθνηκυϊαν θά ήδύνατο νά άνοιξη τήν καρδίαν 
του,άλλά μετά τάς φράσεις ταύτας τής κοινής συνο
μιλίας, δέν ήδύνατο πλέον νά τό πράξη,.

•— Θά σάς τό είπω αργότερου, είπε κρατήσα; 
αίφνης έαυτού. Τό παρελθόν εΐνε κακόν όνειρον.

— Μάλιστα, κάκιστον, είπε στενάξασα ή νεαρά 
γυνή.

— Άς όμιλήσωμεν καλλίτεοον περί τού έ εστώ- 
τος. Εΐσθε θαυμασίως δροσερά καί ώοαία ! Δέν ήλ- 
πιζον νά σάς έπανεύρω οϋτω . . .

— Δέν περιπατώ άκόμη μόνη, είπε μετά πόνου.
— Διϊσχυρίζεται ότι πράττετε τούτο επειδή φο- 

βεϊσθε μήπως σάς βλάψγ. Εΐξεύρετε ότι τά πρώτα 
βήματα, μετά τοιούτον κάταγμα, εΐνε έπώδυνα· το:-· 
ούτου είδους πόνοι δέν πρέπει νά άφίνωαεν νά . . .

— *0 ιατοός νομίζει οτι έκ φόβου μή πονέσω 
βραδύνω τήν θεραπείαν μου; ειπεν ή Ρόζα συσπώσα 
τάς ο©ρύς· άλήθεια, σάς τό είπε ;

— Όχι "όσον καθαρά- δέν μοί ειπεν οτι ό φό
βο; αύτός σάς εΐνε ιδιαίτερος, άλλ’ ότι γενικώς βρα
δύνει τά τρία τέταρτα τών θεοαπειών.

— Τί πρέπει νά κάμω τότε ; ήρώτησεν ή κω· 
μφδός.

— Νά βαδίζετε άφόβως.
Έοοιψε τό καλύπτον τούς πόδας αύτής σάλιον, έ- 

κάθησεν εις τήν άκραν τού άνακλιντήρος. καί έστάθη 
έπί έν δευτεοόλεπτον, τρόπον τινά διά νά συνάθροιση 
τάς δυνάμεις της· κατόπιν έγερθεϊσα αίφνης, χωρίς 
νά ταλαντευθή μήτε νά καμφθή, διέσχισε την αί
θουσαν στερρώ βήματι, καίτοι ολίγον άνίσω.

Αί παρειαί της ώχοίασαν, οί γλαυκοί οφθαλμοί- 
της έφαίνοντο μέλανες, τά χείλη της ήσαν, έπ’ ά- 
κριβές, συνεσφιγμένα, άλλ’ ουδέ λέξιν έπρόφερε, έως 
ού μετεστράφει καί έπανήλθεν εις τόν άνακλιτή- 
ρα της.

Ό ’Ακριβός έγερθείς ταυτοχρόνως μέ αύτήν, τήν 
ήκολούθει διά τού βλέμματος άνησυχως, έτοιμος νά 
τήν ύποστηρίξη έάν έκλονίζετο ή Ρόζα διήλθεν ένώ- 
πιον αύτού’ αί πτυχαί τού κυανού ένοοφορίου της 
έκυμάτησαν έπί τών ποδών τού νεανιου, κατόπιν 
έκάθισε. Χροιά τις έφάνη έπί τών παρειών της καί 
διά φωνής παραδόξως γλυκείας καί άσθενούς:

—· Θά το διηγηθήτε εις τόν ιατρόν;
Είπε καί έκλεισε τούς οφθαλμούς έπί στιγμήν ό 

Άνδρέ κεκλιμένος πρός αύτήν, ένόμισεν οτι θά έ- 
λειποθύμει, άλλά μετ’ ολίγον συνελθούβα, έμειδίασε 
θριαμβευτικώς.

Τό μειδίαμα αύτό δέ? άπηυθύνετο εις τόν Άνδρέ' 
έφαίνετο μάλλον ώς τις πρόκλησις πρός αόρατόν τι 
όν. ’Εν τούτοις, δ νεανίας τό έξέλαβεν έν μέρει δι’ 
έαυτόν.

— Καί διατί «έκάματε αύτό· είπε μετά τόνου 
τρυφερά; έπιπλήςεως. Δεν ήτο ανάγκη. ’Ολίγα πε
ρισσότερα βήματα καθ’ έκάστην θά ήσαν άοκετά, 
χωρίς νά κουράζεσθε τόσον . . .

— Δέν δύναμαι νά υποφέρω νά μέ κατηγορώσι' 
είπε ζηρώς ή νεαρά γυνή. Μεθ’ όσα ΰπομονητ·.κώ; 
ύπέφεοα καθ’ όλον τον χειμώνα, έπρεπεν ό κ. Λανγ- 
κλοάνά μέ γνωρίση ώστε νά μή έκφρζσθή περί τού- 
θάρρους μου τόσον άδίκως οσον κ> ί παράτολμος. 
Νά τού ειπήτε ό,τι είδατε, καί έλπίζω οτι δέν 
θά όμιλήσγ πλέον περί τής δειλίας μου εις ούδένα.

— Έλανθάσθητε, ήρχιζεν ύ Άνδοέ . . . άλλ’ ή 
Ρόζα τού έπέβαλε σιωπήν, διά χειρονομίας. 'Υπο
φέρετε πολύ; ήρώτησεν εύπειθώς ό πρώτος.

— Όχι’ έτελείωσεν, άλλως τε ό πόνος δέν υ
πάρχει.

— Βεβαίοις ! Δέν είσθε σείς άρμοδία νά τό είπή- 
τε! έκραύγασεν ό νέος μηχανικός.

’Εκείνη έκίνησε τήν κεφαλήν άξιωματικώς.
— 'Ο πόνος δέν υπάρχει· τά έμπόδια δέν ύ·· 

πάρχουσ·.· μόνος δ θάνατος δύναται νά έμπο- 
δ·.ση τούς άποφασιστικούς. Πιστεύσατέ με, κύριε-

Άνδρέ, όταν τις δέν πράττει ό,τι θέλει, σημαίνει 
ότι δέν έχει ΐσχυράν θέλησιν.

'Ο Άνδοέ έν.εινε σκεπτικός.
— 'Υπάρχουσιν έν τούτοις περιστάσεις, είπε, 

καθ’ άς ή ίσχυροτέρα θέλησις θραύεται ένώπιον άνι- 
άτου άδυνάτου . ..

— Παραδείγματος χάριν; ειπεν ή Ρόζα βραχέως, 
σχεδόν έπιθετικώς.

— Άλλά... ή άλλοτρία ϋπαρξις; Άς λάβω- 
φιεν τό κοινότερου, τό συχνότερον παράδειγμα, δέν 
ΐίδατε έκατοντάκις άνδρα ή γυγαϊκα νά εύρεθή με- 
παξύ άνθρωπίνου οντος καί τής ευτυχίας; υποθέ
σατε ένα άνδρα νυμφευμένου, οστις, προς δυστυχίαυ 
του, άγαπά άλλου, ή μίαν γυναίκα άναπώσαυ έννα 
μ,όν τινα.

— Τούτο προέρχ 
τως, διότι δέν θέλουσιν άρκούντως 
καθαράς, μεταλλικής, 
άγαπών. δέν γ

— Έάν άποφασίσωσι 
ματος, ειπεν ό ’Ακριβός 
δύνανται νά ποάξωσι παν

»Ν ζ ν€χει ειόιζ.κς τινα; αυσ 
της ίκανοποιήσεω

'Η Ρόζα δέν άπεκρίθη. Μέ

και εύτυχι
πρό

ζι διότι δέν άγαπώσιν άρκούν- 
’ ' ς! είπε διά φωνής

. 'Ο άληθώς θέλων, ό αληθώς 
ννωοίζει ανυπέρβλητα προσκόμματα.

νά προβώσι μεχρις έγκλή- 
μείδιών, εινε βέβαιον ότι 
ό,τι θέλουσι· άλλ’ ό νόμος 

ηρότητα; κατά τής τοιαύ- 
ών επιθυμιών . . .

"’έ συνεσπασμένα χαρα
κτηριστικά, τούς οφθαλμούς έ'χουσζ προσηλωμένους 
έπί άντικειμένου οπερ παρετήοει χωρίς νά τό βλεπη, 
έφαίνετο έξετάζουσά τι έν έαυτή.

— Έπί τέλους, είπεν, αδιάφορου. Έκαστος γνω
ρίζεται: όσον δι’ έμε, σάς λέγω, οτι πάντοτε έκαμα 
ό,τι ήθέλησα, ούδέν έξ όσων ήθέλησα . . .

— Μέχρι τής ήμέρας καθ’ ήν άπρόοπτόν · 
γου δεϊν σάς έστοίχιζε τήν ζωήν, διακόψας ί 
νεανίας.

— Αύτό εΐνε ή κτηνώδης τή; ειμαρμένης 
μις. Ήμπορεΐ τις καί νά άποθάνη. Κατά 
των δέν ύπάρχει πάλη. Άς μείνωμεν έως έδώ : 
δέποτε θά συμφωνήσωμεν.

Είπε καί έσιώπησεν έπί στιγμήν, 
φθη ότι ώφειλε 
τινα κίνησιν.

Εύθύς ή Ρόζα. 
λεπτότατου, καί 
σεν ήδέω;:

— Εΐνε ώρζίζ ή κυρία Λανγκλοά ;
— Μάλιστα, άπεκρίθη άφηρημένως ό Άνδρέ.
Τοσούτον είχε προκατειλημμένον τό πνεύμα έκ 

τών τελευταίων λόγων τής νεαράς γυναικός, ώστε 
ούδέ καν παρετήρησε τήν έκφρασιν τής ψυχρά; οργής 
ήτις έπί στιγμήν έλαμψεν έν τοϊς ώρζίοις γλαυκοΐς 
τής κωμωδού οφθαλμοί;.

— Νέα;
— Είκοσι έτών, νομίζω.
— Αξιέραστος;
'Ο Άνδρέ παρετήρησε τήν κωμωδον μετά τίνος 

έκπληξεως.
— Ή λέξις άξιέραστος, είπε διστάζων, δέν εΐνε ή 

κατάλληλος- καθότι μίκράν τινα μόνον πείραν τού 
κόσμου έχει ώς ζώσα μεμονωμένη· εΐνε άληθέ; ότι 
τή τώ έπιτάσσει ή παρούσα κατάστασί; τη;, άλλά 
νομίζω οτι, καί μετά τήν γέννησιν τού τέκνου της, 
θά προτιμήσγι τάς οικιακά; άπολαύσει; άπό τά; 
κοσμικά;· εΐνε γλυκυτάτη καί άγαθωτάτη.

με

τι ολί— 
είπεν ό

δύνα- 
ών τοιού- 

ού-

Ό Άνδρέ έσκέ- 
ν’ άποσυοθή καί έκαμεν έλαφοάν

ίγειρε την κεφαλήν καί μ.ε 
ρυοεοωτάτου μειδιάματος.

α τινο: 
ήρώτη·

— Νέα Πηνελόπη ! συνεπέρανεν ή Ρόζα μετ 
τίνος σκωπτικού μειδιάματος, ευθείς διορθωθέντο; 
ύπ’ έκλάμψεω; άθώας κζκεντρεχείας.‘Ο κύριος Λαν
γκλοά εΐνε εύτυχής! Εύτυχής σύζυγος, 
πατήρ . . . ιδού εύστοχος επιτάφιος! Εις δν 
τέον καί εύτυχής ιατρός! καθ’ ότι είχε ■ 
κουστον τύχην νά υ.έ θεραπεύσν) έκ πλήθου 
πλεγμένων ασθενειών.

'Ο ’Ακριβός Άνδρέ ήσθάνετο έαυτόν πλέον ή πο
τέ τεταραγν.ένον. Έν τώ γέλωτι τής : όζας έμάντευε 
οξύ τι σκώμμα δηκτικώτερον απλής κακεντρεχούς 
•περίσσειας πνεύματος φύσει χαροπού· έν τούτοις δέν 
ήθελε νά πιστεύση ότι υπήρχε τραχύτης τις παρά 
τή γυναικί ταύτν), ήτις προς τοΐς άλλοι;, ώφειλε τήν 
ζωήν αύτής εις τόν φίλον του Λανγκλοά Καί έν 
τοσούτω, παρετήρησε προσεκτικώς τους γλαυκούς 
οφθαλμούς, ώς άνθρωπος θέλων νά μάθη τί νά φςο- 
νήση πε:ί αυτού, καί συνήντησε τό άθωότερον βλέμ- 
υ.α όπεο είχεν ίδεΐποτε λάν.πον έν παιδικώ ποοσώπω.

— Τά έχω ολίγον υ.έ τόν ιατρόν διότι μέ έκρά- 
τησεν έπί τοσούτον φιλακισν.ένην, ειπεν ή Ροζα. ήτις 
έυ-άντευσε τάς σκέψεις τού νέου μηχανικού.Σάς βεβαιώ, 
κύριε Άνδρέ, ότι είμα; δυσαρεστημένη εναντίον του. 
Διατί νά μή σάς στείλη ένωρίτερον; Θά μ’ έβοηθεϊ- 
τε, συνομιλούντες, νά διηρχόμην πολλάς άνιζράς ώρας 
κατά τον άτελείωτον αύτόν χειμ.ώνζ. 'Εποπτεύω 
ότι ό άγζπητός ιατρός εΐνε λιγάκι έγωϊστής.

— Όταν τις κατέχρ τήν κλείδα θησαυρού τίνος... 
ήρχιζεν ό Άνδρέ, άλλ’ ή Ρόζα τόν διέκοψε διά τίνος 
σκωπτικής χειρονομίας

— Αφήστε σάς 
υ.εν καλλίτεοζ 

. ρος ήμπορώ νά 
πτωσις καί ι 
κόσμον μέ ά

Είπε καί
κχ.ιντήρο
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α

ευτυχής 
προσθε

τήν άνή- 
; πεοιπε-

ζρακζλώ τής άνοησίαις. Έχο- 
νά είπωμεν! Καί ύστερον τί θησαυ- 
είμζι διά τον ιατρόν; Περίεργος σύμ- 

ούδέν πλέον. Μόνον άπό τον ίατοικόν 
:πέκουψεν κζί ούχί άπό όλον! 
έκλινε προς τό ερεισίνωτου 

η; μετά θζυα,ασίως ήχηρού 
Αλλά σεις ή ιδία, είπεν ό Άνδ 

ζητήσει απόλυτον μυστικότητα
-—- Φζντάζεσθε. ΰ 

έπεθύμουν νά γίνω τόάντικ: 
άναθών τής περιφέρειας μζ 
σία 
μεί· 
σεϊ; θά μέ προδοισητε.

— Είμαι άνίκζνος νά ποοδώσω οίονδήποτε, άπε- 
έ έγειρόμενος.

ταύτην δέν τόν έκράτησε. Τείνασα
; νά έηερθή, τήν λευκήν κζ

όν ήνάγκασε νά κλίνη πολύ χαμη- 
ού ή μέλανα καί ούλη κόμη του

της. Ήσπάσθη τήν προσ^ερομένην αύ- 
τώ ισχνήν χεϊοα.—είχε τύχει άλλοτε τού προνομίου 
αύτού, μετά ήμιδωδεκάδος άλλων νέων τής καλλι- 
τέρα; τών Σάρτρεων κοινωνίας—καί ήνορθώθη βρα
δέως. λ

άλλοτε*. . ’
θά έπανέλθγ] ό

> _
ολαβούσα ειπεν

μενον τής< 
πολιτών;

τού άνα- 
νελωτος. 
ρέ δέν είχετε

ή Ρόζα. οτι 
συνομιλίας τών 
; ΓΙόσαις άνοη- 

::; θά έλεγαν διά λογαριασμόν μου ! Έπροτίμων νά 
νω όλως διόλου άγνωστος, καί ελπίζω ότι ούδέ

κρίθη ό Άνδ
— Τήν φοράν 

ποός αυτόν, χωοί 
δη χεϊρα της, 
λά, ΡΆ?- 
τό πρόσωπον

'υ νευρω-

ηγγισε

— Μάλιστα, είπε, καθώς 
κοζν εινε αυτό τό άλλοτε! 
αύτό; ποτέ;

— Ταχύτερον 
ήμέραν τινα . . .

— Δέν εΐνε βέβαιον . . .

παο’ όσον

ποσον ...α-
καιοός

νομίζετε. Θά

Έπανέλθετε νά μέ ίδε- 
, Άνδρέ' έχω χίλια πράγματα νά σάς έρωτήσω.



ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ

Καί σκεφθήτε! Ουδέ λέξιν περί τών ΙΙαρισίων εϊπο- 
μεν! 'Οπόταν θελήσητε, έστέ βέβαιος οτι δέν θά. σας 
εΐπουν οτι έξήλθον.

'Ωιζίλει μετά τοιαύτης συγκινητικής μελαγχο
λίας ώστε ό ’Ανδρε συνεκινήθη. Οί ωραίοι οφθαλμοί 
του έδζκρυσαν έφθασεν είς τήν θόραν, άπό δέ τοΰ 
κατωφλιού :

— Θά έπανέλθω αΰριον, είπεν, έάν τό έπιτρεπητε.
‘11 Ρόζα συγκατένευσε διά χαριτοβρύτου καί ζω

ηρού κινήματος, τοιούτου, ώστε ό ’Ακριβός, μόνος 
έν τώ άντιθαλάμω έπίστευεν οτι βλέπει ακόμη την 
λάμψιν τού τρυφερού μειύιάματός της.

(άκολουθεί)

1ΙΟΘΕΝ Η ΛΕΞΙΣ ΛΙΤΡΑ

'Η λέςις αυτή, έν χρήσει ούσα έν τώ μετοικώ καί 
νομισμ.ατικω συστηματι τών έν Σικελία 'Ελλήνων, 
καί άπαντωμένη ηδη καί έν τοϊς άποσπάσμασι τού 
Σιμωνίδου καί τού ’Επιχάρμου, έστίν έτερος τύπος 
της ιταλιωτικ’Ζς λέζεως libra. Ήν δέ η μονάς 
ογκιακού συστήματος παρομοίου τώ παρά Ρωμαίοις 
έν χρήσει- τό δωδέκατον αυτής έλέγετο όγκία· έζ, 
πέντε, τέσσαρες, τρεις καί δύο ογκίαι έλέγοντο ήμί- 
λιτρον, πεντόγκιον, τετράς, τριάς και έξάς.

'Ως νόμισμα δέ ή λίτρα ήν ισοδύναμος τώ Αίγι- 
ναίω όβολώ, καί έκ τούτου ή άρχή τής λέζεως δύ- 
ναται νά έζηγηθή διά τής ύποθέσεως οτι οί έν Σι
κελία ’Ελληνες έ'φερον μεθ’ εαυτών τόν αίγιναϊον 
οβολόν ύστερον δέ, προσομοιούντες τό νομισματι
κόν αυτών σύστημα πρός τό έν χρήσει παρά τοϊς 
γείτοσιν Ίταλιώταις, έποίησαν τόν οβολόν αύτών 
αντίστοιχον τώ παρ’ έκεινοις libra, όνομάσαντες 
αυτόν Λίτραν. Κατά τόν αυτόν τρόπον ό δέκα οβο
λών άξιος κορινθιακός στατήρ ώνου,άζετο έν Συοα- 
κούσαις δεκάλιτρον.

Καί ή έν χρήσει ώς μετρον έλαίου κοτύλη, ήτις 
μνημονεύεται ύπό τού Γαληνού, λέγεται παρ’ αυτού 
καί λίτρα. Ενταύθα δέ ή λέζις έστί μόνον ελληνικός 
τύπος τού libra.

(Άλέξ. άρχαιολ. Πανταζή.)

ΤΟ ΨΕΥΔΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΛΩΡΟΥ

"Ανθρωπός τις μέγα δείπνον έδιδε ποτέ εις φίλον 
καί δ σκύλος τοι> συγχρόνως προσεκάλει άλλον σκύλον, 
λέγων πρός αύτόν, ώ Φλώρε, (*)  διά δείπνο*  μή φρόντισες, 
θέλεις δέ μ’ ύποχρεώσει, άν άπόψε μέ τιμήσης 

άκριδώς εις τάς εννέα 
σού “χω φαγη-ά ώραία.

(*) Φλώρος δνομάζεται δ προσκαλούμενος σκύλος. 
(*) Πιστός δ προσκαλών σκύλος.

Έκαστος άς συμπεράνη τήν χαράν τού πεινασμένου, 
«ΐς άνέλπιστον ζ ι α φ έ τ ι έξαφνα προσκαλουμένου. 
Έρχομαι τφ λέγ’ δ Φλώρος, κύρ Πιστέ, (’) νά μέ δειπνήσης. 
Έλθέ, φίλε, καί σοί τάζω πώς δέν θά μετανόησες.

Ώ! έλθέ εις τά πολλά 
τού αόθέντου μου καλά.

’Έχω κόταις, λαγούς, πάπιαις, έχω τού πουλιού τό γάλα· 
έχω τούρταις καταύφια καί πολλά γλυκίσματ’ άλλα. 
Κρασί έχω ρετσινάτο καί καλήν κομανταρίαν,
Βορδώ, μπίρα καί σαμπάνια καί βερμούτ απ’ τήν "Αγγλίαν. 

Δέν σοί κάμνω τυπικά, 
κομπλιμέντα Γαλλικά.

"Αλλά πού νά ξεϋρ’ δ Φλώρος τήν βροντήν πού τόν ήπείλει 
κι’ ότι έμελλε τόν θόλον τ’ ουρανού νά "δη σφονδήλι· 
ηύχαρίστησεν δ τάλας, ώς είν’ έθος είς τούς κύνας, 
λοξοστρόφως καί τό σώμα καί τήν κεφαλήν του κλίνας, 

καί φωνάζει καί σκιρτφ 
ώ, ψυχή μου φαγητά ! !

Καί καλπάζει άτιθάσσως τήν μακράν ουράν του σιίων, 
καί τά ώτα άνορθόνων καί τά δμματα τανύων- 
δλην τήν ήμέραν ννστης δ κύρ Φλώρος διετέλει 
κ}" εις τό στόμα του νά δάλη μήτε ψύχολον δέν θέλει 

μήτε κόκκαλον νά γλύψη 
μή ή δρεξίς του λείψη.

Παρά τέταρτον εννέα μόλις έφθασεν ή ώρα
"ς τού Πιστού τόν οίκον, είπε, νά ύπάγω καιρός τώρα, 
σαν μιλόρδος καλεσμένος είς πολιτικόν τι δείπνον 
διευθύνεται δ Φλώρος εις τού κύρ Πιστού τόν οίκον 

τόν ηΰνόησε δ’ ή μοίρα 
κι’ άνοικτήν εύρε τήν θύρα.

Μέ έν γιούργ2α νάτος μέσα μ’ δλον του τό μεγαλεϊον, 
ώς καλός δέ ιχνηλάτης εΰρ" εύθύς τό μαγειρείο*.
Ήλθες, Φλώρε, καλώς ήλθες, μείνε άφωνο; σάν λίθος, 
ό Πιστός τφ λέγει τότε, νά μή οέ προδώσ’ δ λύχνος 

εκεί κρύψου στήν γωνιά 
νά μή πάρης άναπνιά.

Υπακούει δ κύρ Φλώρος γ;ά τού δείπνου τό χατήρι 
πλήν τόν μάγειρον μέ δμμα πειναλέον παρετήρει 
’ς τού αύθέντου του τό δείπνον ν’ άσχολήτε μέσα έξω 
καί τοιούτου λαμπρού δείπνου πότε άρα θά μεθέξφ ;

έλεγε καθ’ έαυτόν
κι’ ένευεν είς τόν Πιστόν.

Άλλ’ ένφ είς παρομοίας σκέψεις ήτο βυθισμένος, 
καί πρός τόν Πιστόν δ νεύων οφθαλμός του έστραμμένος, 

Αίφνης χειρ τις στιδαρά 
σού τόν πιάν άπ’ τήν ουρά,

καθ’ δν χρόνον ή κοιλιά του έπαιζε τόν ταρπουρά.

Ήτ’ δ μάγειρος κι’ ώς εϊδεν ύποκάτω ’ς έν τραπέζι, 
τόν κύρ Φλώρον μας κρυμμένον, τόσα νεύματα νά παίζη, 

πάραυτα άπ’ τό παραθύρι 
τού Πιοτού τόν μουσαφίρη, 
γελασμένου, πετνασμέεον.

καί τό χείριστον άπ’ δλα, έξωσε προσδεδλημ ιένον.

Έκ τού ύψους τού μεγάρου είς τήν γήν έφάνει έρπων 
αίματόφυρτος δ Φλώοος καί τί τραύματά του βλέπων, 
*Αχ ! μωρόπιστε σύ Φλώρε, έστω σοι τό πάθημά σου 
ώς πολύτιμον τού βίου καί ώραϊον μάθημά σου,

έλεγε καθ’ έαυτόν
μέ κλαυθμόν καί κοπετόν.

Καί ποτέ σου μήν έλπίσης εις εκείνους πού μέ ξένα 
κόλυδα νά μνημονεύσουν προσπαθούν τ’ άποθαμμένα, 

καί σοί τάζουν χίλια μύρια 
καί λαγούς μέ πετραχήλια 
κ’ ύστερον άπ’ δλ’ αύτά 
σέ άφίνουν στ’ άνοικτά.

Μ. Γρηγορόπουλος.

ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟΝ
Τί, μή θέλεις νά ’σ τό είπω καί έκ νέου, φίλε λύτα ; 
Στήν άρχή-άρχή’ς τό είπα, καί άν θέλης γύρνα κύττα !

Ν. I. Δ.

ΛΤΣΙΣ Α" ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ
Γυνή — Γυμνή

Τυπογραφεϊον Γ. Σταυριανού


