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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΠΟΙΚΙΑΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ετος Α'. Εν Αθηναιχ Τη 8 Φεβρογαριοϊ 1887 Αριθ. 4

ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Τό άλλάσσειν έκάστοτε κλίμα είνε τι κάλλιστον 
είς πολλούς, ώσεί τό σώμα ήμών ανακαινίζεται έν 
τί} αλλαγή, χα'ι οίωνεί άνηβα καθ’έκάστηνΰποβαλ- 
λόμενον είς νέας εντυπώσεις και ποικίλας περιπέ
τειας. Πολλοί έν ούδεμια /ώρα άπολαύοντες ευεξίας 
αισθάνονται εαυτούς σθανερούς καί φαιδρούς μόνον 
δταν περιοδεύωσι καί είς τήν εύΐργεσίαν ταύτην συν- 
τελούσι τά πολλά στοιχεία τοϋ τ.άντοτε διαφόρου 
άέρος, τών αδιάλειπτων αισθητικοτήτων, άς τινα; 
προξενοϋσιν ή ακούραστος εύαισθησία ήμών, ή κίνη- 
σις, κτλ.

’Ενίοτε όμως αί λίαν τζ/εΐάι τοϋ κλίματος με- 
ταβολαί άποβαίνουσιν έπιβλαβεΐς είς τούς λίαν λε
πτοφυείς, ώς συμβαίνει εϊ; τούς μεταβαίνοντας έξ 
’Αγγλίας είς Νίκαιαν, έξ Ελβετίας είς Νεάπολιν καί 
"όυτω καθεξής.

Ιατροί τινέ; άρκοϋνται νά συμβουλεόωσι τού; α
σθενές κεκτημένου; στήθος, ή νοσοϋντας ήδη έξ αύ- 
τοϋ νά άπελθωσιν είς εύκραέστερα κλίματα τον χει
μώνα, και κατ’ έτος βλέπει τις πολυάριθμον αποι
κίαν αποδημούσαν έξ’Αγγλίας, Γαλλίας καί Βορείου 
’Ιταλίας καί έγκαθισταμένην εις τά παράλια τής 
Μεσογείου. Τό πλεϊστον οί κύοιοι ούτοι ταξειδεύουσι 
διά κατ’ ευθειών αμαξοστοιχιών, καί έν έλαχίστω 
χρονώ μεταβάλλουσι τέλεον κλίμα καί άφικνούμενοι 
είς τέρπνάς χώρας, άποροϋσιν ότι όφειλουσι νά πλη- 
ρώσωσι πάραυτα τόν αλγεινόν φόρον απροσδόκητων 
τινών ασθενειών.

Ό Bennet, όστις άπό τινων έτών μεταναστεύει 
περιοδικώς περί τά τέλη τοϋ φθινοπώρου έκ Λονδί
νου είς Mentone, και έντεϋθεν έπανακάμπτέι τόν 
Μάϊον είς τήν νεφελώδη ’Αγγλίαν, παρετήρησεν ότι, 
οί σύμπατριώταί του άναχωροϋντες ταχύτατα" διά 
την Μεσόγειον, καί εύοίσκοντες πολύ ξηοότερον καί 
θερμότέρον αέρα, πάσχουσι πολλάκις έκ κνιδώσεω; 
■καί άλλων δερμικών έξανθήμάτων, πάντοτε δέ κα
τόπιν διάρροιας.

Περ I τά τέλη τοϋ ’Απριλίου καί άρχάς Μαΐου έ- 
πανερχόμενοι είς ’Αγγλίαν ώς τάχιστα-, πάσχουσιν 
έκ βρογχίτιδας, αίμοπτυσίας καί νεφρικών παθήσεων. 
Έν τ·7ί-πρώττ) περιπτώσει το δέρμα καί τό ήπαρ διά 
μιας καλούνται είς ύπέρμετρον ένεργειαν, ένω έν τή 
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άτμοσφαίργ. τοϋ αγγλικού φθινοπώρου άνεπαύοντο, 
κατά τήν έπάνοδον τουναντίον ύπερβάλλουσα έο- 
γασία έπιβάλλεται πάραυτα εί; τού; πνεύμονας 
καί τούς νεφρού; ένεκα τής ταχεία; μέταβάσεως άπό 
θερμού καί ξηρού κλίματος είς ψυχρόν καί ύγρόν.

'Ο ναύαρχο; Smith εύρεν οτι ή ατμόσφαιρα έν 
’Αγγλία περιέχει συνήθως διπλήν ποσότητα ύδατω- 
δών άτμών τοϋ άέρος τής Μεσογείου, καί ό καθη
γητή; Tyndall άπέδειξεν ότι διά τίνος δυνάμεως ό 
υδατώδης ατμός ένεργεϊ πρό 
μότητος, έπιδρών κατά συνέπ 
σηξ θερμοκρασίας χώρας τινό: 
ναμις 
τητα 
αριθμών 98, 
δακτύλους, 
πίεσις είνε 
όπως όσον έγγύτερον τής ξηρά 
τώδης ατμό;, ένθα ή βαρομε 
τόν άνώτατον βαθμόν, μείζων 
φητική δύναμι; τή; θέρμότη

η ήμάς την ημέραν έκ τ 
ίνων καί τήν νύκτα 

ινοβολήσεως τής θερμότητας. 
... έν μιά ημέρα θερινή ν’άφαι- 

όν ύδατώδη άτμ.όν τής αγγλικής άτ- 
έμαοαίνοντο πάντα τά φυτά, άτινα 
άντιστώσιν εί; τήν θερμοκρασίαν τοϋ 
εϊχομεν πυοιφλεγή ήμέραν καί κατά-

; άπορρόφησιν τή; θερ 
'ειαν εί 
·· ‘Η ά 

τοΰ άτμοϋ ποικίλλει κατόπινίκκτ 
τοϋ άερος. Δύναταί τις νά παοασ 

όταν το βαρόμετρου : εύρίσκ. 
ένω είνε μόνον 16, ότ 

μ.όνον 5 δακτύλων. Ουτω 
γγύτερον τή; ξηρά; εύρίσκεται 
;, ένθα ή βαρομετρική πίεσι;

ι -r-jyyή 
ίο;, και συνεπώ 
ήν ήμέραν έ: 

την νυκ 
τής 

α θερινή 
τής άγγλ 

ά φυτά

κή δυναμ 
τορθοϊ νά προφυλά 
γωδών τοϋ ήλιου άκ 
ύπερβαλλούση; άκ 
’Αν ήδύνατο 
ρέση πάντα τ 
μοσφαίόα;, θά 
δέν δύνανται ν’ 
πάγου, καί θά 
ψυχρόν νύκτα.

Ό Bennet, 
ψυχρών 
τής ύγι 
παρατείνωσιν 
σταματώντες

η-

α έπί τής μέ- ' 
ορροφητική δύ- 

ά τήν πυκνο- 
τήση διά τών 
.εται εί; 30 

αν ή βαρομετρική 
συμβαίνει 

ό ΰδα- 
είνε είς 
ά'πορρο- 
; νά κα- 
ών φλο- 
έκ τή;

συμβουλεύει τού; άποδημούντας εκ 
ι καί υγρών κλιμάτων χάριν τής βελτιώσεως 
είας αύτών είς χώρας ξηρά; καί θερμά; νά 

έπί τινα; ημέρα; τό ταξείδιον αύτών, 
διαλλειματικώς εϊ; τινα σημεία, όπως 

έγκλιματίζώνται βαθμηδόν καί ύποβάλλωσι κατά 
μικρόν τον οργανισμόν είς τάς άλλαγάς 
τητος καί τή; υγρασίας.

’Αλλά καί έκ τών ύπ’έμοϋ γενομένων 
τής τών όδοων θέομ,όκρασίας κατά τήν 
άλλην ώραν τοϋ έτους καί έξ ενός είς 
μετάβασιν, σϋνάδουσι πρός τάς τοϋ επιφανούς

τον οργανισμόν εί; 
κα

ει

της θ ε ρ μ ο - 
ί
μελετών έπί 
έκ μιας είς 
άλλο κλίμα

’Αγ-μετάβασιν, σϋνάδουσι 
γλου ιατρού μελέτας.

Έν Μιλάνω καί ΙΙαβία, κατά 
βρουαρίου είς τόν ’Ιούλιον 
ειχον διαφοράν 1.35 διά τήν τών ούρων θερμότητα.

τήν άπό τοϋ Φε- 
άποδημίαν, μίαν μόνην 

διότι μετέβαινον διά τών κλιμάτων τών σταθμών, 
ένφ διατρέχών τον τροπικόν καί διακεκαυμένήν ζώ- 
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νην,κατά τά ταξείδιά μου έκ τής Βρασαλείας εις το 
‘Ρίο δέλα-Πλάτα δι’ όλης τής ταχύτητο; τοΰ άτ- 
μοΰ, παρετήρησα διαφοράν 3,25. Καί οί άριθμοί ού- 
τοι άποδεικνύουσι πόσα; ό ήυ,έτερο; οργανισμό; ο
φείλει νά ύφίσταται σπουδαίας συνταράξει; έν τα
χεία υ.εταβάσει, άφ’ ένό; εις άλλο κλίμα. Φαίνεται 
ότι έχομεν άνάγκην χρόνου τίνος όπως κτήσόμεθα 
την δύνααιν τοΰ έπαναφέοειν έν τάξει την θεΟυ,αν- 
τικότητα καί προφυλαχθήναι ή έξ ύπερβαλλούση; 
θεοι/.άνσεω; ή έξ ύπερμ.έτρου ψύξεως.

’Ενταύθα έπιθυαοΰμεν νά περιλάβωαεν τινας των 
μ.εγίστων καί ώφελιμωτέρων άληθειών έν ολίγοι; 
άφορισίΛΟΪς.

— Πρό; βελτίωσιν τών άσθενών καί έλαττωμα- 
τικών συστάσεων ούδέν ισχυρότερου μέσον ύφίσταται 
τή; άλλαγης τοΰ κλίματος.

— Πά; άνθρωπος έχει κλϊμα κατάλληλον είς τόν 
οργανισμόν αύτοΰ, έν ώ εύοίσκει τόν άνώτατον βαθ
μόν της υγείας καί τή; μακροβιότητος. “Οστις δύ
ναται ν’ άνιχνεύση αύτό, ά; τό ζητήσγ καί θά τό ef£υρη.

— Είνε ωφέλιμον τοϊ; ύγιέσι ν’άλλάσσωσι κλϊαα 
ταξειδεύοντες καί έπικίνδυνον τοϊ; άσθενέσι καί νο- 
σοΰσι ν’ άλλάσσωσι τοϋτο λίαν ταχέως.

— Νόσων ή άσθενής θέλων ν’ άλλάξη κλίμα πρός 
βελτίωσιν της έαυτοΰ υγείας οφείλει νά μελετήση 
βν.θέως τό πρόβλημα τοϋτο, συμβουλευόμενος ιατρόν 
ή κάλλιον ύγιεινολόγον.

(Έκ τής ΰγιεινής Mantegazza)
Γεώργιος Νίγδβλ Άξελός, ιατρός·

ΑΠΟΚΡΕΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ

•Οποια οχλοβοή έξω! Κραυγαί, συριγμοί, μυκτη
ρισμοί και γέλωτες . . . Είναι αύτη ή τελευταία 
ήμέοα τών Άποκρεών, και διαβαίνουσι προσωπιδο- 
φόροι άνδρες μετά γυναικών, παντοία; έπιδεικνύον- 
τε; άσχημοσύνα; και προπέτειας. ‘Οποίον θέαμα!

Τά Xfpoi‘6 τών Αιγυπτίων, τελούαενα κατά σε- 
πτέμβριον, τά διονύσια ή Βάχγεια τών 'Ελλήνων, 
τελούμενα κατά τό χειμερινόν ήλιοστάσιον, τά Κρό- 
τια (Saturnales) τών Ρωμαίων, τελούμενα κατά 
δεκέμβριον, καί έν τώ μεσαιώνι ή τών Τρελών εορτή, 
ή πρότερον τών ’//άώωτ, τελουιαένη τά Χριστούγεν
να- ή τοΰ Βοος τ·Τ\' καί ή τοΰ orov, έν Βελ-
λοβασιω (Beauvais) τή; Γαλλίας — όπου μάλιστα 
έψάλλετο καί λειτουργία τοΰ όνου — προηγήθησαν 
τών καθ’ ημάς Άποκρεών. Μή δυνηθεί; ό χριστια
νισμός νά κατάργηση τά έθιμα ταΰτα, μετέβαλε τό 
όνομα αύτών εις όνομα προμηνΰον, κατά τάς ακο
λάστους ημέρας ταύτας, τό τέρμα τών εύωχιών καί 
τήν έπακολουθοΰσαν τεσσαρακοστήν έγκρατείας καί 
νηφαλιότητο;. Άτώτρεως· σημαίνει αποχή άπό κοέα- 
τος, ώς και εις τάς διαλέκτους τής λατινική; ή λέ- 
ξις carn-a-val, μεθερμηνευομένη, τό χρεας άπίτω. 
'Ο χριστιανός παρασκευάζεται εις τάς στερήσεις διά 
τοΰ κόρου, καί άφοΰ ούτως ή άλλως θά έλθη είς τήν 
μετάνοιαν, σπεύδει τούλάχιστον νά πράξη όσα πλεϊ- 
στα άμαρτήματα. Εις τήν Γαλλίαν, άφοΰ κοατηθή 
τρεις έβδομάδας, τήν πέμπτην ημέραν τής 4ης έβδο- 

μάδος,τήν καλουμένην mi-oareme ( τό μεσοσσαράκο- 
στον, καθώς ημείς κοινώς λέγομεν), έρχεται είς νέαν 
ρήξιν κατέστησεν έξ οικείας ορμής άπόκρεω καί 
ταύτην, άπό τινων ήδη τεσσαρακονταετηοίδων καί 
έπειδή τότε ή ημέρα τής άκολασίας είναι μία, έκ- 
δίδεται είς τάς άκρα; παραφοράς.

Άλνλά διατί άρά γε έν παντ'ι καιρώ καί παρά 
παντί λαώ άπαντώνται τοιαΰταί τινε; ήμέοαι άπο- 
γνώσεως έορταζόμεναι; Μή ή φρόνησις ήναι είς τούς 
άνθρώπους βεβιασμένον τι, καί διά ταΰτα οί άσθε- 
νεστεροι αύτών έχουσι χρείαν άνακοπής έκ διαλειμ
μάτων ; 'Υπάρχει έν Γαλλία τάγμα τι ασκητών κα- 
λογήρων, καλούμενον τών Τραππιστών τούτων ο 
κανών τούς ύποχρεοϊ είς παντελή άφασίαν. Μόνον 
άπας τοΰ μηνάς έχουσι τήν άδειαν νά λύωσι τήν 
σιωπήν, καί, ώς λέγεται, τότε λαλοΰσιν όλοι συγ
χρόνως, άπό τής άνατολής τοΰ ήλιου μέχρι τής δύ- 
σεως. Ίσως τοιοΰτό τι συαβαίνει καί έν τώ κόσμω* 
άναγκαζόμενοι καθ’ όλον τό έτος εις κοσμιότητα 
καί εύταξίαν καί συστολήν, άποβάλλομεν τον μα
κράν περιορισμόν όταν έλθωσιν αί άποκρεαί, αϊτινες 
είναι θύρα, ώς ούτως είπεΐν, άνοιγομένη είς τάς έως 
τότε κατεσταλμένας όρμάς* καί ούτω καθίστανται 
πρός ώραν οί δοΰλοι κύριοι, πάντε; δ’ έν γένει άπο- 
λύονται είς τήν έμφυτον άφροσύνην.

‘Η προσωπιδοφορία, είτε διακωμωδούσα έπί τά 
γελοιωδέστερου τά·ραιβά καί παράβολα τής κοινω
νία; πρός διόρθωσιν αύτώυ, είτε σατυρίζουσα τούς 
κρατοΰυτας καί καταμεμφομένη τάς πράξεις τώυ κυ- 
βερνώντων, εύδοκιμεϊ πρό πάυτωυ οπού μόνη αύτη 
επιτρέπεται είς τούς πολίτας δήλωσις τοΰ έπικρι- 
τικοΰ αύτών πνεύματος. Είναι δέ περίεργος καί ά- 
ςιοσπούδαστος κατά τοϋτο ή τής ’Ιταλίας πρός την 
’Αγγλίαν παραβολή* «Είς τήν Ρώμην, λέγει ή γαλ- 
λίς συγγραφεύς Σταέλ, απασα ή πόλις προσωπιδο- 
φορεϊ, καί υ.όλι; άπολείπονται εις τά παράθυρα θεα- 
ταί άνευ προσωπίδων, ϊνα βλέπωσι τούς προσωπιδο- 
φόρους* τοιαύτη καταλαμβάνει μανία διαχύσεως ό
λου; έν γένει τού; κατοίκους, οποίας δέν υπάρχει 
είς άλλον τόπον παράδειγμα. Έκεϊ τά παντοϊα επαγ
γέλματα τοΰ βίου καταγελώνται έν άστεϊσμοϊς βρί- 
Οουσι σθένους καί άξιοπρεπείας. Ούτε έκ τών θεα
μάτων τέρπεται τοσοΰτον ό λαό; έκεϊνος, ούτε έκ 
τών συμποσίων άτινα εις αύτον δίδονται, καί ούτε 
έκ τών μεγαλοπρεπείων τών όποιων τυγχάνει θεα
τής. Οίνοπότης υπέρ τό μέτρου δέν είναι, ούτε λαί- 
μ.αργος* μόνον υπερευχαριστείται όταν τύχη ελεύθε
ρος μεταξύ τών άρχόντων του, επίσης διασκεδαζόν- 
των οσάκις εύρεθώσιν άναμεμιγαένοι μετά τοΰ λαοΰ».

Έν ’Αγγλία, τούναντίον, αί δημόσιαι τών άπο
κρεών χαρμοσύναι είναι άγνωστοι. Είς τό Λονδίνου, 
έν ημέρα άναπαύσεως καί έορτής. έ'καστος έπιστρέφει 
οίκαδε (at home), έκαστος άπολαύει τών οικογε
νειακών τέρψεων καί τών ηδονών τής ιδίας έστίας 
έν σιωπηλή γλυκυθυμία, καί σχεδόν έν άφασία.

“Οτε σεισμός τις φοβερός, έν έ'τει 1755, είχε κα
τεδαφίσει τήν Λισσαβώνα, οί έπίσκοποι έξεζήτησαν 
έν ’Αγγλία, καί ετυχον έκ τοΰ βασιλέως, τήν κατά 
τάς άπ.οκοεά; παντελή άπαγόρευσιν τής τών προ
σωπίδων χρήσεως.

Έπί χρόνον πολύν περί πολλοΰ έποιοΰντο έν Λον- 
δίνω τήν προσωπιδοφορίαν τής πρώτης Μαϊου, ,ότε 
έώρταζον οί λαχανοπώλαι, μί, γαλακτοπώλιδε; καί 

οί καπνοδοχοκόροι. Καί οί μέν πρώτοι ένεδύοντο άν- 
δρείκελον έξ άνθέων καί λαχανικών, άπολήγον είς 
πυραμίδα* τών δέ γαλακτοπωλίδων τό άνδρείκελον 
έκαλύπτετο ύπό τρυβλίων καί πινακίων σχηματι- 
ζόντων ολόκληρον άγγοθήκην* έχόρευον δέ ταΰτα τά 
άν.δρείκελα, καί μόνον οί πόδες έφαίνοντο τών φο- 
ρούντων αύτά* οί δέ καπνοδοχοκόροι έπασπαλίζοντο 
δΓ άλεύρου, φοροΰντες φενάκας, ώσαύτως πασπαλι
σμένα;, καί είς τάς παρυφάς τών ένδυμάτων χαρτιον 
έπιρράπτοντες λευκόν.

Καίτοι αί δημόσιαι προσωπιδοφορία', είς τάς οδούς 
δέν συμβιβάζονται μετά τής φυσικής σοβαρότητας 
τοΰ αγγλικού λαοΰ, δίδονται όμως χοροί προσωπι
δοφοριών, όπου τό ίδιότροπον τοΰ έθνικοΰ χαρακτή
ρας έκδηλοΰται διά παραδόξων μεταμφιασμών. Λόρ
δος τις είχέ ποτέ μεταμφιεσθή είς όρθιον νεκροκράβ- 
βατον. Είχε τούς μέν πόδας κεκρυμμένους ύπό με- 
λαν παραπέτασμα, όλον δέ τό σώμα έντός σανιδίνου 
φέρετρου ήνεωγμένου, σκεπασμένον διά τοΰ σαββά- 
νου.Έφαίνετο δέ τό πρόσωπον του ώχραν ώς νεκρού, 
διά βαφών. Έπί τοΰ καλύμματος τοΰ φέρετρου είχε 
γεγραμμένον έν έπιτυμβίω τά όνομά του, προσθεσας 
ότι τόν έ'φερον είς τόν τάφον αί τοΰ χοροΰ ήδοναί. 
’Ενώπιον τοιούτου πένθιμου φάσματος, οί χορευται 
όλοι, έφάνησαν εύθύς δυσανασχετήσαντες* μετ ολί
γον δέ καί απέδειξαν τήν δυσαρέσκειάν των όμοθυ- 
μαδόν, καί εις τρόπον ώστε ό λόρδος νεκροκράββα- 
τος είδε τήν άναγκην ν’ άνακρούση πρύμνην* διότι 
ό περιχαρής κόσμος, τοΰ οποίου τήν εύθυμίαν ήλθε 
νά διαταράξη, διετίθετο νά έπιπέσγ κατ’αυτού* καί 
Γσως, άν ολίγον έτι έβράδυνε τήν έκλειψιν, θα τόν 
διώρθουν τόσον, ώστε άληθώς νά τόν πρεπγ το πλα
στόν του περίβλημα.

Είς τήν Γαλλίαν,'έπί τή; μεγάλης έπαναστάσεως, 
τά προσωπεία είχον άπαγορευθή άπό τοΰ 1 191 μέ
χρι τοΰ 1798· ένεκα τούτου κατά τά; άποκρεα; 
τοΰ 1799 έπανελήφθησαν έμμανώς. Τρεις όλους μή
να; οί τών ποοσωπίδων κατασκευασταί δέν έπήρκουν 
εις τήν πρός αύτούς ζήτησιν.

. 'Η προσωπιδοφορία, θεωρουμένη ώς ιστορική μετ- 
αμφίασις, δύναται νά ήναι ωφέλιμος, καθό διδακτική.

παραδείγματος.χάριν, οί κάτοικοι υπο- 
ϊς παλαιάς μυθολογία; οχι μικράν. 
πρό τινων έπεκράτησε συρμός πο- 

' > τοΰ φέρειν
ι διατη- 

λεγεται δε οτι 
τών μυθιστορη- 
έκ τής περί τοΰ 

τών φρονημάτων. Έπί τή; 
δυναστείας, ή δούκισσα 

τοιαύτην τίνά δια- 
όκειτο 

τουάοτης,
• Γ” ί ’

νά παραστήση ποόσωπόν τι ίστο- 
περΐ ένδυμα 

προσώπου, έκεί- 
πρός ταΰτα άπαιτεϊται δα- 

τον

Έν Ρώμη, 
φαίνουσι γνώσιν τής παλαιάς μυ 
Καί έν Γαλλία δέ πρό τινων έ1 
λυς καί άμιλλα έν τώ φιλοκάλω κόσμφ 
έπί σκηνής τήν 'ιστορίαν, καί μέχρι σήμερον 
ρεϊται ή αξιέπαινο; αύτη έ'φεσις* 
προήλθε τό μέν έκ τής άναγνώσεως 
μάτων τοΰ Ούαλτερσκώττου, τό δέ 
μεσαιώνο; μεταβολής 
έπανόδου τής βορβωνικής 
τοΰ Βερρύ είχε δόσει παρ’ αύτή 
σκέδασιν, μέγαν κρότον άποτελέσασαν. Έπρ 
νά διαδραματισθή ή άφιξι; τή; Μαρίας Σ 
μελλονύμφου τοΰ Γάλλου βασιλόπαιδος Φραγκίσκου. 
Έκαστος ώφειλε 
ρικόν. Έπρεπε λοιπόν νά φροντίση καί 
σίας, καθ’ όλα όμοιας -πρός τήν τοΰ 
νου. Εννοείται δέ οτι ι _ 
στάνη μεγάλη καί πολυτέλεια.
- 'Η παράστασιςι άλληγορικών προσώπων είναι ήτ- 
τον δαπανηρά, άλλά καί ήττον διδακτική.

Παρά τοϊς άρχαίοι;, οί όρχησταί έφόρουν, ώς καί

οί ήθοποιοί, προσωπίδα· άλλ’ ή τών ορχηστών είχε 
κανονικούς τού; χαρακτήρα;' ή όρχησι; προτίθετα1 
τήν παοάστασιν έπαγωγών σχημάτων καί θέσεωνί 
ώ©ειλε λοιπόν καί ή μορφή νά ήναι εύχαρις. Είς τήν 
Ρώαην κατασκευάζονται προσωπίδες άρμόδιαι πρός 
παοάστασιν τών εύγενών μοοφών καί τών καλών 
σχημάτων τή; άρχαίας άγαλματοποιίας, έτι δέ καί 
σκηνών άπαντωμένων είς ζωγραφία; περιφανείς’ άλλά 
δέν προξενεϊται έξ αύτών βαθεϊα έντύπωσις· ό θεα
τής νομίζει ότι βλέπει είδωλα έκ κηρού. Πολύ μάλ
λον ευχαριστοΰσι ταΰτα άνευ προσωπείων, είς τάς 
συναναστροφής, έπί προσώπων καταλλήλων, άνδρών 
τε καί γυναικών.

ΙΙερι δέ τών προσωπίδων αϊτινες περιτρέχουσι τάς 
οδούς καί τού; δημοσίους χορούς κατά τάς άποκρεάς 
ούδόλω; τιμώσι τούς έπινοοΰντα; αύτά;· αί πλεϊ- 
σται άπομιμοΰνται μοοφά; σκαιάς καί ειδεχθείς, 
ολίγαι δέ φυσιογνωμία', έμφαίνουσαι πάθος τι ή έν- 
τύπωσιν άλλά καί τών παθών τούτων καί εντυπώ
σεων ό κύκλος είναι πεοιωοισμένος· φόβος, βλακεία, 
οργή, ίλαρότης χυδαία, ιδού όλα· και σπανίω; μέν 
ό θεατή; βλέπει τι άληθώς άίξιον προσοχής, συνε
χώς δέ σκανδαλίζεται ένώπιον άηδιών καί μοχθη- 
ο'.ών, άναξίων είς πόλεις αϊτινες θεωρούνται ώ; έστίαι 
τού πολιτισμού καί τών φώτων.

Σημ. Διευθύνσεως.—Έπί τ-g βύκαιρ!? τών άποκρεών εδλο- 
γον έκρίναμεντήν καταχώρισιν τής άνω ϊιατριβής, ήν ίρανί- 
σβημεν ίκ τών «Μορίων Όσων» τοΰ κ. I. Ίσιί. Σκυλίση.

ΤΟ ΚΪΝΗΓΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ
ΕΝ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ 

Έξανέστησαν άρτι μετά πολλής εύφυΐας καί σφο- 
δρότητος κατά τών άπεχθών έπί ζώντων ζώων πει-» 
οααάτων άτινα παραδι^ουσιν είς τήν σμίλην τοϋ 

τά άχνίζοντα έτι έντόσθια ζώων 
τών οποίων ο Οργανισμό; προσεγγίζει κατα 
τοΰ ίδικοΰ μας. Ήγανάκτησαν, καί δικαίως, 
:ή; Φυχρά; ώμότητο; τών έπιστημόνων, οϊτι- 

όν θώοακα τών κυνών ή τών πι- 
' ~ ™ 

ε; άπογυμνοΰσι τήν 
άποσπώσιν έκ τοΰ 
η καί άντικαθιστώ- 

■αΰτα πάντα 
πρός άναζη- 
τών πρώτων

πειροψοίτουογου 
τινων 
πολύ - 
κκτά τ 
νες 
θήκων, 
•ήπαρ τ4 
έγκεφκλικ’ή

... ...........  »περιστάσεις,
επιβαλλόμενων οδυνών είς

ψυχρά;
ες διαχωοιζουσι

;ι·)ες τοϊς άφαιροΰσιν άλληλοδιαδόχω; 
όν πνεύμονά των, οιτινες άπογυμνοΰσι 
r,v των ύλην, οϊτινες άποσπώσιν έκ 

πεπτικού των σωλήνα; ζώντα μ.
σιν αύτά διά σωλήνα; έκ καουτσούκ, ' 

το ποόσχημα τή; φυσιολογίας, καί 
τησιν έν τώ βασανισμένα» τούτω κοεατι 
έλατηρίων τής ζωής.

Άλλά τί είναι αί ίδιαί-εραι αύται 
τί είναι ή ποσότη; τών έ...-....... ........
τά ζώα ύπό τών πειραματουργ.ών., συγκρινομενη πρός 
τήν εί; αύτά ύπ’ άδιαφόρου πί 
καί. όλω; άσύγγνωστον ; Ή γοερά φρνή ήτι; 
χεται έκ τών επιστημονικών έργαστηρίων, δέν είναι 
ή εί; μύρμυεο; άπέναντι τών οδυνών αϊτινε; νυχ
θημερόν άκούονται έν.- ταϊς όδοϊ; τών πόλεων 
μας, ταϊς πεδιάσι καί ταϊς άκταϊ; τής θαλάσσης. 
'Ο έπιστήμων δύναται νά έπικαλεσθή τό μεγαλειον 
.τοΰ έπιδιωκομένου σκοπού, άλλά ό θηρευτη; οστις 

? i ί ι ' » -
λήθου; προξενουμένην 

έξέρ-



'28 ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ 29

φονεύει ωθούμενος ίύπϋ θηριώδους εοωτός καταστρο
φής, ό τυφεκοφόρος κυνηγός, παραδείγματος χάριν, 
ό όποιος έκκενεϊ τό όπλον του κατά πτηνού θαλασ
σίου. καί άφίνει τό πληγωμένον ζώον διαφιλονεικοΰν 
τήν ζωή·· του άπό τά κύματα· ό Αμαξηλάτης ό ό
ποιος δι’ ανωφελών κτυπημ.άτων τυοαννεϊ τόν άνί- 
σχυρον 'ίππον ό χωρικός οστις κτυπά τόν όνον του 
δι’ ογκώδους ράβδου, καί μετά βαρβάτου επίμονης, 
έπί τοΰ αύτοΰ μέρους τοΰ σώματος, διά νά κάμη 
τόπον ώς λέγει, καί διά νά τοΰ έπιβάλλγ) βάδισμα 
εναντίον τοΰ φυσικοΰ του· ό λαθροθήρας, ό μυοφόνος 
οΐτινες συσκευάζουσι Φοβεράς παγίδας, έντός τών 
οποίων τό ζώον υποφέρει βραδεϊαν αγωνίαν, κτλ. τί 
δύνανται νά προτείνωσι πρός απολογίαν των · Δέν 
δεικνύουσιν όλα ταΰτα έγωϊσμόν καί ωμότητα Ασύγ
γνωστου ;

Άλλ’ ιδού έρχεται ό άνθρωπος τοΰ κόσμου, άν
θρωπος προσφιλής, ύψηλόφρων, ίπποτικός, οστις όχι 
μόνον εύχαρίστησιν, άλλά καί τιμ.ην έκ τοΰ κυνηγίου 
ποοίζεται.Έμέτοησε τάζωα τών πεδίων καί τών δα
σών τά όποια κρύπτονται έντός τών πυκ/οτάτων 
θάμνων ή τών αυλακών διά νά περιμένωσι, μέ τήν 
μίαν πλευράν τεθραυσμένην,ή τά σφαιρίδια έντός τοΰ 
σώματος, βραδεϊαν άπελευθέοωσιν ; 'Εκατοντάδες 
πληγωμένων πτηνών άποθνήσκουσιν ουτω κατ’έ’τος, 
άνευ ώφελείας τοΰ κυνηγού, έντός βάτου. Άς ευαρε
στηθώ νά σκεφθη ποος στιγμήν είς ποιας βασάνους 
ΰπόκειται τό ήκρωτηριασμένον ζώον, άποθνησκον 
βραδέως έκ τοΰ πυρετοΰ καί της δίψης, τοΰθ’ δπερ 
όνομάζουσι μετά στόμφου την ευγενεστέραν εύχαρί- 
στησιν τοΰ άνθεώπου.

Έξ όλων τών ποικιλιών της εύχαριστήσεως ταύ
της, τάς όποιας τό κλίμα καί τό είδος τοΰ θηοευο- 
μένου ζώου μεταβάλλουσιν έπ’ άπειρον, δεν γνω
ρίζω σκληοοτέραν εκείνης την όποιαν θά περιγράφω. 
Τό θήοαμα τό όποιον άποκάμνει μετά δύο ημέρας 
ύπό Φοβεοάς αγωνίας, εινε τό ευφυέστατου,τό γλυκύ, 

• τό δι’ ανθρωπίνων σχεδόν ιδιοτήτων θαυμ,ασίως πε- 
ποοικισμ.ένον εκείνο ζώον, Α έΛι'γας.

Καί ιδού τίνι τοόπω γίνεται ή βάρβαρος έλεφαν- 
τοθηοία :

Είκοσάς μαύρων ώπλισμένων διά τριάκοντα έως 
τεσσαράκοντα βελών δεδηλητηριασμένων, κυνηγοΰσι 
τόν ελέφαντα καί τόν άναγκάζουσι νά καταφύγγ εις 
δάσος, της έν άνοικτώ πεδίω καταδιώξεως επικιν
δύνου ούσης διά τούς θηρευτάς.'Οπότε τό ζώον διεισ- 
δύση ύπό τά δένδρα, στίφος μ.αύρων ένεδρευόντων 
όπισθεν τών στελέχεων τών δένδρων έξακοντίζει κατ’ 
αύτοΰ χάλαζαν βελών.Έξακοντισθέντα διά της χει- 
ρός. ώς ρίπτονται ακόντια, καί άπό άποστάσεως μό
λις μέτρων τινων, τά βλήμματα ταΰτα, δυσκόλως 
διατρυποΰσι τό δέρμα τοΰ παχυδέρμου, άλλά τά κεν- 
τήματά των άρκοΰσιν όπως έγκεντρίσωσι τό δηλη
τηρίου το όποιου θά καταβάλλη τό ζώου. 'Οπόταν 
αίσθανθή τάς πρώτας προσβολάς τοΰ κακοΰ ό έκ- 
μαυεΐς έλέφας έξοργίζεται είς απίστευτου βαθμόν, 
θραύει τά δένδρα δι’ ενός κτυπήματος τών μακρών 
χαυλιοδόντων του, τά έκριζεϊ διά της προβοσκίδος 
του, θέλει νά έφορμήση κατά τών αντιπάλων του, 
καί αντηχεί τό δάσος έκ τών παραφορών κραυγών 
του. Άλλ’ ό Μαΰρος γνωρίζει νά διαφεύγη την προσ
βολήν τοΰ θηρίου· ότε μέν κεκρυμμένος όπισθεν τών 
ογκωδών στελέχεων τών δένδρων, δτε δέ έπικαθή- 

μενος ώς τετράχειρ έπί τών κλάδων όπου αδυνατεί 
νά τόν φθάση ό έπίφοβος εχθρός του, κατατραυμα- 
τίζει αύτόν διά τών θανάσιμων μελών του. Μετ’ ό·* 
λίγου όλον τό σώμα τοΰ παχυδέρμου γέμει βελών* 
δέν είνε σπάνιον νά ιδη τις, περί τό τέρμα τής κυνη
γετικές ημέρας, διακοσίας ή τριακοσίας όάβδους ιν
δικού καλάμου μέ δεδηλητηριασμένον σίδηρον νά 
σχηματίζωσιν είδος δάσους μακρών βελονών έπί τών 
πλευρών, τοΰ λαιμού καί της κεφαλές τοΰ δυστυ- 
χοΰς έλέφαντος.

Πρός στιγμήν ό ισχυρός οργανισμός τοΰ παχυ
δέρμου ενδίδει εις τάς έκατοντάκις έπαναληφθείσας 
προσβολάς τής μιασματικής ύλης, ήτις έμβολίζεται 
έντός τών φλεβών του, καί διεισδύει βαθμηδόν μέ
χρι τών πηγών τής ζωές. Τό εύγενές ζώον δοκιμάζει 
διά τελευταίάν φοράν νά καταρρίψη τάς οξείας έκεί- 
νας ράβδους· κλονεϊται· θανάσιμα ρίγη διαταοάττουσι 
τά μέλη του· έκβάλλει ώ; ύπερτάτην πρόσκλησιν είς 
τάς ηχοΰς τοΰ δάσους τρίζουσαν ο’ιμωγήν, αποσπά 
διά ασυνείδητων κινήσεων σωρείαν κλιαατίδων, είτα 
αίσθανόμενον την προσέγγισιν τοΰ θανάτου, πίπτει 
έξκντληθέν έπί τοΰ άδένδρου μέρους τοΰ δάσους, 
ένώ τό στίφος τών νικηφόρων θηρευτών βάλλει έν-, 
θουσιώδη ούροά.

Την έπαύριον, οί μαύροι έπανέρχονται έπί τοΰ θε
άτρου τοΰ αισχρού θριάμβου των,όπου έπανευρίσκου- 
σι τον έλέφαντα τεθνεώτα καί ουτω γίνονται κύριοι 
άνευ τοΰ έλαχιστού κινδύνου τών μεγαλοπρεπών ό- 
δόντων αύτοΰ.

(Κατά τά γαλλικόν)

ΡΟΖΑ ΡΟΖΙΕ
(Κατά μετάφρασιν Νικολάου I. Δάσκαρη)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

(Συνέχεια ϊδ« προηγούμενου φύλλον)

νγ'

— Τί εύνενής πού είν’ δ φίλος σου Άνδοέ! είπεν 
ή κυρία Βρούν, καταφέρουσα ίσχυράν fiorpzatctr έπί 
τές ράχεως τοΰ συζύγου της, οστις καί άνεπήδησε.

— Αί’! μά σιγά, καϋμένη καί σύ, μ’ έπέθανες ! 
είπεν ό Μαρσέλ μετά καρτερικές πραότητας, αποτέ
λεσμα τές δωδεκαετούς ευτυχούς συμβιώσεώς των. 
Ναί, μάλιστα, είναι εύγενης! Μά, τί ιδιαιτέρα ευ
γένεια έχει σήμερα;

— Τρεις ήμέραις τώρα,ούτε έφάνη, έξηκολούθησεν 
ή κυρία Βρούν στρέψασα περί αύτόν τον μέχρις υπερ
βολές αγαθόν σύζυγόν της, ούτινος τό πρόσωπον 
ηλθεν έναντι τοΰ ΐδικού της, άλλά πολύ ύψηλότερον, 
καθότι έκεϊνος μέν ήτο ύψηλοΰ, αυτή δέ βραχυτά- 
του’άναστήματος.

— Δέν είναι ή πρώτη φορά ποΰ τοΰ συμβαίνει, 
παρετήρησε φιλοσοφικώς ό έξαίρετος άνθρωπος.

— Καί μήπως αύτός είναι λόγος συγχωρήσεως ; 
έκραύγκσεν ή κυρία Βρούν κραδαίνουσα τήν ψή
κτραν ττς.

'Ο Μαρσέλ έκλινε τήν κεφαλήν ολίγον πρός τά

ουτος. 
άπαλ- 
έξήγή· 
ήννόει

κουτό ! ύπέλαβεν τό έκτραχυνθέν 
νά μήν ήξευρες ότι, πρό δεκαπέντε 

ου εις ένα

δέν

όπίσω, καί τοι, αληθώς είπεϊν, ή σ-.αγών του εΰρί- 
σκετο πολύ ύψηλότερον τοΰ επικινδύνου οργάνου. 
Άλλ’ ή γυνή του, τά άναστρέμματα τών χειριδών 
τθΰ έπκνωφορίου του έποφθκλμιώσα μόνον, άπέψη- 
ξεν αύτά μεθ’ όλως έκτακτου δρζστηριότητος.

__Ήτο τακτικός άλλοτε, είπε διζστίζουσα έκα- 
στην φοάσιν δι’ ίσχυροτέρας βου[>τσι·ϊς, άλλοτε ήρ- 
χετο καθ’ έκζστην. Ούδέ τρεις ήμέραι πζρήρχοντο 
χωρίς νά έρχεται νά έρωτά περί της ύγείζς μου, 
καθότι έγνώριζεν ότι ΰπέφερα άπό καταρροήν, άλ
λοτε !

Είπε, καί έτίνζξε τόσον βιζίως τάς διπλόας τοΰ 
έπανωφορίου του, ώστε δ Μαρσέλ ολίγου δεϊν ε'χζσε 
τήν ΐσοοοοπίαν μεθ’ δ άφηκε τήν ψήκτόζν έπί τίνος 
επίπλου καί έθεώρησε το έργον της μετά καταφα
νούς ίκανοποιήσεως. Καί πράγματι, έν Σαρτρεσι, 
δέν ήθελέ τις ευοει ύπάλληλον βόνρτσιζόμίΓον καλ- 
λίτερον τοΰ Μαρσέλ Βρούν.

— "Άλλοτε ; είπεν άφρόνως δ τελευταίος 
*Η πείρα τοΰ γάμου δέν κζτώρθωσε νά τον 
λάξη τής έπικινδύνου συνήθειας τοΰ ζητεϊν 
σεις άπό τήν σύζυγόν του, δσάκις δέν τήν 
σαφώς.

— Μάλιστα, άλλοτε! ύπολαβοΰσα είπεν ή κυρία 
Βοούν ποοκλητικώς.

• 'Ο Μαρσέλ, δστις ένεθυμεϊτο ότι είχεν ϊδει πεν- 
τάκις τόν φίλον του κατά τήν παρελθοΰσαν έβδο- 
μ.άδα, έμεινεν έκπληκτος, προσπζθών νά συνδυάση. 
δύω κατ’ έπίφασιν άντιφατικάς ιδέας.

— Κάμε τόν 
ήμισύ του, ώ 
ημερών, πέρνα σχεδόν ολον τον καιρόν τ 
πρόστυχα σπήτι, κατοικούμενον άπό μιά γργιά υπη
ρέτρια, ήτις υπηρετεί μιάν άφανη . . . . τί λαμπρά !

Έν γνώσει όλων τών τίμιων γυναικών τών Σάο- 
τρεων ....

— Άλλά, άντέλεξεν δ Μαρσέλ, έάν κανείς 
γνωρίζ-ρ τήν κυρίαν, πώς είναι έν γνώσει καί ; 
" — Μέ κάνεις νά σκάσω ! έκραύγασεν ή κυρία 
Βρούν ωθούσα αύτόν πήγαινε καλλίτερα είς τό γρζ- 
φεϊόν σου· θ’ άργίσης.

£Ο κ. Βρούν εύπειθώς έλαβε τήν πρός τήν θύραν 
άγουσαν.

— Καί ή ομβρέλλα σου ; ΙΙαππί θά γινόσουνα ! 
Ά! κι’ άν δέν ήμουν έδώ! . . . Φεύγεις χωρίς νά μ.’ 
έναγκαλισθής, αϊ ;

'Ο Μαρσέλ έπζνήλθε 
τήν ήσπάσθη τρυφερώς. 
λόγοις ήτο φοβερά, καί 
ψήκτραν. Κατά βάθος, 
τρυφερώς, ώς 
καθ’ ήν αί ήδοναί καί αί θλίψ 
την ευκαιρίαν νά γνωρίσωσ 
ληλους. Έλαβε τό άλεξιβρόχιόν του καί διηυθύνθη 
προς το δημ,αρχεϊον, οπού, άπό τοΰ εικοστού πρώτίυ 
έτους τής ήλικζας’του, κατείχε άξιοπρεπή θέσιν, 
παρεχουσαν αυτώ καθ’ έκάστην, άπό τής δέκατης 
πρωινής μέχρι τής τέταρτης μετασημβρινής ώρας, 
τήν θελκτικωτέοαν άνεσιν.

Φθάσας είς τό γοζφεΐον, έκάθησεν είς τήν έδραν 
του, την έξαίρετον έκείνην έδραν, άντικαθιστωσαν 
δι αυτόν τήν μικράν μετά δερμάτινου κύκλου ψια- 
■θίνην καθέκλαν τών άπλών ύπαλλήλων καί ήτις ήτο

πρός τήν σύζυγόν του καί 
'Η κυρία Βοούν μόνον έν 

εΐδικώτερον όταν έκράτει 
οί δύο σύζυγοι ήγαπώντο 

γίνεται μετά δωδεκαετή συζυγίαν, 
ις παρέσχον αύτοϊς 

ι καί νά έκτιμήσωσιν άλ-

τελευταϊον δώρον άσυγκρίτου πενθεράς, καθ’ όλα 
δμοίζς τή θυγατρί αυτής κκί ήν είλικρινώς είχον 
κλαύσει ποο πέντε ή 1ξ έτών.Ήνοιξε κατόπιν ύπερ- 
μέγεθες κζτάστιχόν, τό έθεσεν ένώπιον του, έλαβε 
γραφίδα, ήν έδοκίμασεν έάν ήναι καλή, τήν ένέβα- 
ψεν εις τό μελανοδοχεΐον καί ήςχισε νά σκέπτηται 
τόν φίλον του Ακριβόν Άνδρέ.

Πώς ! δ Ακριβός 
οικίαν, ή; τήν θύραν 
Άκοιβός νά ζή έν μυστηρίοις 
νζϊς καί δ φίλσς τι

— Αΐ ! αί ! είπ. ---- .... ____
ζων τήν άκρζν της ρινός του διά τής γοαφϊδός 
ένώ πονηοόν μί 
λέων του . . .
σθήματα πλέον άν
λου καί

= τάι όφοΰ:. ϊ

-ός ; Ό 
έν ήδο-

ί
δ Μαρσέλ ύποκνί- 

του, 
τών χει- 

εΐς α’ι- 
ύπαλλή-

ι την 
φυσιογνωμίας του μέ τήν τοΰ πνεύματός του 

έλαβεν ύφος αύστηρον, διά νά κατακρίνν) 
μυστηριώδης, ήτο έπιλήψιμος.

η δέν διή'ρκεσέν έπί πολύ, 
> έρεισινώτου τής έδρας, 

εχων έστραμμένον πρός τήν οροφήν, 
ύθυμίζν, όσον οίόν τε εύ-

έκφραση.

<» αυτί
τού

οίόν τε

μετέβζινε κρυφίως είς τυχαίαν 
τώ ήνόιγε γηοαιά τροφό

; καί πιθανώς ί 
ου νά μή γνωρίζη τίπο 

καθ’ έαυτόν
e ζ- ·ύς τ<

ιδίζμκ άνέστελλε τάς άκοας 
”Ω! ώ! είπεν έπανεόχόμενος 

λεον άντάξιζ ένός δημαοχικοΰ 
οΰ συζύγου τής κυρίας Βρούν. 

ϋυνέσπκσε τάς όφρΰς, καί άφομοιών 
της φυσιογνωμίας του μέ τήν τοΰ τ 
κατάστασιν, 
διαγωγήν, ήτις, ώς

Άλλ’ ή αύστηρότης 
καθότι άνκκλίνζς έπί 
το πρόσωπον ΐ, 
παοεδόθη είς α’.φνίδιον 
πρεπη.

'Ο ’Ακριβός Άνδ.έ! αύτός δ ήθικοφιλόσοφος, αύ
τός δ τυπικός! 'Ο σοβαρό: αύτός άνήρ, αύτός οστις 
διήρχετο τάς ωραίας θερίνάς νύκτας κάμνων τόν γΰ- 
ρον της Μητροπόλεως, έφ’όσον τοΰτο είναι δυνατόν, 
δ έστί, ήμίγυρον, δ ’Ακριβός μετέβζινε κρυφά είς 
τυχζίαν οικίαν.......... Ποιος διάβολος νά έκάτωκει
ά:α έκεΐ μέσα;

'Ο Μαρσέλ, οστις είχε γεννηθή έν Σαρτρεσι, άνε- 
σκέφθη άπζσζς τάς γυναίκας της πόλεως, τάς δυ- 
νζμένας νά κατοικήσώσι τό μυστηριώδες έκεϊνο οί
κημα καί ούδέν εύρε. Ηττηθείς ύπό τής τύχης, έ- 
πζνηλθεν είς τό κζτάστιχόν του καί έπιθεώρησε δύο 
ή τρεις στήλας μετ’ αύστηροϋ βλέμματος καί έν- 
τάσεως προσοχής έπί τούτω γενομένων, όπως έμ- 
πνεύσωσιν είς τούς συναδέλφους του τήν πλέον άξιέ- 
TvXIVQV | . r W r . ν, ^^,-TTTZt U.X0-
τυοες αύτών. Κατόπιν, κρίνας ότι είχε στιγμιαίως 
έκπληρώσει τό έν τώ δημαρχείω καθήκον του, άνε- 
κλίθη, ήναψε σιγζρον,

— Ήννόησα! είπε 
χζίρων. Τήν έφερον έκ 
παρισινή πριγκίπησα!

Έσκέφθη έπί στιγμήν κκί συνεπέρανεν ι 
ρίτως :

— Πόσον θά στενοχωρεϊτζι έκεΐ μέσα ! δ 
γισμός οτι έστενοχωρεϊτο, έγένετο διά Ίά δια 
Μζοσέλ ποός τήν έπιείκειζν, καθότι προσέθεσε 
έαυτόν :

‘Η καϋμένη !
Άλλ’δ κ. Βεούν ήτο άνθοωπος ήθ^ώτζτος, ι , X χ'χ Λ < - - *αμέσως μετά την συγχωρησιν ταύτην τ< 

νων άδυναμιών, έπζνηλθεν είς τό κζτάστιχόν 
καί είργζσθη έπί μίαν τούλζχιστον ώραν, μή έπ 
4/ας είς έαυτόν άλλην άπασχολίαν παρά τήν 
καιρού είς καιρόν έκτίνζξιν της σποδού τοΰ σιγάρου 
του. Μεθ’ δ έπζνηλθεν είς τάς γλυκείας ονειροπο
λήσεις του.

αυστηρού βλέμμα 
τούτω γενομένων, όπως έμ· 

τήν πλέον άξιε· 
αίνον άμιλλαν, έάν τυχόν έγενοντο αύτό

■.ν, κρίνας ότι είχε στιγμιαίο) 
ΰ δημαρχείω καθήκον το·· - 

καί . . .
καθ’ έαυτόν καί άνετ 
Παρισίων διά νυκτός ! Είν at

έπιχ ζ-

συΤΑο- 
τεθΖ δ 

καθ’

ώστε
ών άνθρωπι-

του 
r τρε- 

από
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Ή σύζυγός του είχε δίκαιον* ό ’Ανδρέ ήρχετο 
όλιγώτερον παρ’ άλλοτε. Αί επισκέψεις του -ήσαν 
βράχύτεραι καί έφαίνετο άπησχολημένος! απασχο
λημένος, άλλ’δχι και τεθλιμμένος. Έν τούτοις, ό 
Βρουν δέν είχε παρατηρήσει έπί της μορφής τοϋ φί
λου του την εσωτερικήν εκείνην λάμψιν—την έγνώ- 
ριζε καλώς—ήτις είναι τό ορατόν, το άναμφισβήτη- 
τον σημεϊον άναπτυσσομένου έρο>τος.
,—Θά τόν παραφυλάξω, είπε κατά θυμόν ό Μαο- 

σέλ, συγκεκινημένος έκ τής σκέψεως τοϋ κινδύνου 
δν διέτρεχεν ό νέος μηχανικός.

Ήτο παραδοξωτάτη ή συνδέουσα τόν’Ανδρέ Βοούν 
καί Λαγκλοά άγάπη. Τά άπολύτως άνόμοια τρία 
αύτά όντα είχον συνδεθεί άγνωστον διατί, ί'σως δι’ 
ομοιότητα τινα κλίσεων, γενναίων ιδεών, ή αισθη
μάτων. 'Ο Βρούν, άπό πολλοϋ νενυμφευμένος, με- 
γαλείτερος τών άλλων, έ'χων ζωηρήν κλίσιν πρός την 
ποίησιν, ήν έκαλλιεργει έν καιρώ σχολής, ύπό την 
έλεγειακήν μορφήν, ήτο ίσως ό ευθυμότερος, ό τρελ- 
λότερος τών τριών. Άνευ τής έργασίας του καί τής 
συζύγου του,..θά προσέδενεν άκόμη γαλάς τήν νύκτα 
εις τά κωδώ.νια τών σοβαρών άνθρώπων.

Ό ιατρός Λανγκλοά, τριακονταετής περίπου, ήτο 
άνήρ ένθουσιαστής καί περιπαθής, πάσαν καταβάλ- 
λων προσπάθειαν όπως φαν·/) μεθοδικός καί ψυχρός. 
Έλέχθη ό;» ιατρός τις οφείλει νά ήναι άπαθής, τό 
πρόσωπόν του πρέπει νά μέν·/) άκίνητον, ή φωνή του 
άδόχητος, ότι ή έπιστήμη άπαιτεϊ άπό τούς μύστας 
αυτής άνεξιχνίαστον ήθος, καί ότι ή άνθρωπότης 
έπιτάσσει είς τόν δυνάμενον νά προΐδη τόν θάνατον 
νά μή φανερώνη ούδεμίαν έκ τών συγκινήσεών του... 
ό. Λαγκλοά είχε κατορθώσει το τοιοϋτον, ώς καί τά 
ηφαίστεια κατοοθοϋσι νά καλύπτωνται ύπό σπο
δού. Ευτυχώς, ούδείς ύπώπτευεν ότι ή προσωπική 
αύτη ψυχρότης έκάλυπτε βιαίας συγκινήσεις.

‘Ο ’Ακριβός Άνδοέ, νεότερος τών τριών, ήτο τό 
χα'ίδεμμέϊΌ παιδί τών δύο άλλων, καί τοϋ κόσμου 
όλου. Νέηλυς έν τή πόλει, ήν έκατώκει άπό δύω 
καί ήμίσεος έτών, έγένετο δεκτός άμέσως είς τάς 
οικίας, είς άς δυσκόλως τις είσήοχετο. Ή λαμπρά 
άνατροφή του, ή κοσμία περιβολή του, τό έπιφυλα- 
κτικόν τών τρόπων του ήσαν κάτι τι διά τάς ρη- 
θείσας οικίας. Οί ά.νδρες όμολογητέον, έφέροντο πρός 
αυτόν ήττον ευνοϊκός τών γυναικών. Τόν εύρισκον 
ψυχρόν καί κενόδοξον, αυτός όστις κατά βάθος μό
νον δειλός ήτο. Αί γυναίκες, έξ άλλου, έγνώριζον νά 
τόν μεταχειρίζωνται, καί παρ’ αύταϊς έφαίνετο, ότι 
ακριβώς ήτο.

Διά τής άλλοκότου τής φυσιογνωμίας του ώοαιό- 
τητος, κατέκτησεν ευθύς τάς καρδίας άπασών τών 
γυναικών. Οί «.εγάλοι μέλανες οφθαλμοί του, ή βα- 
θύχρους κόμη του καί τό όμοιόχρωμον γένειόν του, 
άτινα συνεστρέφοντο άκοντος αύτού είς πυκνούς καί 
δασείς βοστρύχους, τό καθ’ ύπερβολήν λεπτόν καί 
ευγενές μειδίαμά του έπέσπων έπ’ αύτού τά αυστη
ρότατα βλέματα. Ή ώραιότης τού άνδρός είναι έλά- 
χιστόν τι, όταν δέν λαμπρύνεται ύπ’ άκαταμαχήτου 
γοήτρου συμπάθειας.

'Ο Άνδρέ δυνατόν νή είχε φθονερούς, άλλ’ όχι 
καί έχθρούς.

Ό Λανγκλοά καί ό Βρούν είχον υιοθετήσει τόν 
νεήλυδα αυτόν, ώς φέροντα τα μέχρι _τινός έλλεϊπον 
άπ’αυτούς στοιχειού φυσικής κομψότητας. Καί ύστε-

έπιμε- 
είκοσι 
άσφα- 
έν τφ 
προή-

Η εξαιρετική αυτή κατάστασις είχε λυπήσει τήν· 
κατόπιν, καθ’ όσον έ- 

’ώ πρακτικό βίω, καθόσον ήσθάνετο 
άπεφάσισε 
νά μέτα- 

όπερ δέν ήτο 
τόν- 
τόν 
άπ’

τόν ’Ακριβόν· 
αϊς μετά τών 
-,τι περιπα- 
τωρ Λανγ- 

διότι πάν

ρον, δι’ αυτούς, αυτό τό όνομα ’Ακριβός Άνδρέ, έκ 
δύω προωνυμίων συγκείμενον, έκρυπτε θλιβερόν μυ
στήριον.

Ό νέος μηχανικός, μηδέποτε έρωτηθείς, ούδέν 
είχεν άποκριθεΐ, πλήν είχεν είπει άρκετά διά νά 
δώστι νά έννοήσουν οί φίλοι του, ότι ούτε έπεοίμενεν 
ούτε έφοβεϊτό τι άπό ούδένα.

Γενναία τις χειρ, μείνασα άγνωστος, είχεν 
ληθή τά τής έκπαιδεύσεώς του- έν ηλικία 
καί ένός έτους εύρέθη κάτοχος μέτριας, άλλ’ 
λοϋς περιουσίας. Τόν ειχον ωθήσει δραστηρίως 
σταδίω του καί ήτο βέβαιος οτι ταχέως θά 
γετο· άλλά ποτέ, μήτε πατήρ μήτε μήτηρ τού ει- 
χον στείλει τουφεοάν τινα λέξιν.

Ή έξαιρετι ' " - ' ’
νεότητα τού Ακριβού Άνδρέ· 
προχωρεί έν τ<~ 
άναπτυσσόμενα τά πλεονεκτήματά του, 
περί πράγματος, τό όποιον δέν ήδύνατο 
τρέψ·/;. Αντί νά έρυθρια διά σφάλμα ί__
ιδικον του, άπεφάσισε να δημιουργήσγ όνομα είς 
μή εχοντα· έλλείψει προγόνων,νά παρουσιάση είς 
κόσμον έργα· έκτος τούτων, άφοϋ δέν έξήοτητο 
ουδενος να έκλέξ·/) βίον τοιοϋτον, οίον ή ίκανότης 
του και αι κλίσεις του τού έπέτρεπον νά φαντάζη- 
ται. Ολίγιστοι δυνανται νά πραγματοποιήσουν τά 
Ονειρά των* Δι αυτόν τουλάχιστον, ή μόνωσές του 
θά ήτο μία εύκολία έπί πλέον.

Καί ό μέν Μαρσέλ προσεκολλήθη εί 
Άνδρέ, διότι ό τελευταίος ούτος, έν 
φίλων του συνδιαλέξεσιν έξεδήλου πάν ό 
θές περιέκλειεν ή καρδία του, ό δέ δόκ 
κλοά ήγάπησε τόν νεανίαν αυτόν, τό 
ο,τι έσκέπτετο έφανέρωνε, - 
σερικως απεπνιγεν αυτόν έξέφαινεν.

Αλλ ό Λανγκλοα δέν ήτο παιδαγωγό 
ομήλικος του, επομένως ουδέ τάς αύτάς 
είχε κλισέ 
ηθικολόγο 
'Ο Ακριβό 
νά ποδηγετώ 
λώς περί τών ήθών του, 
τοεχον προφανή κίνδυνον. Τά 
δια ήσαν έπικινδυνώτερα καί έν τούτοις δέν ύπήοχε 
τρόπος νά τά έμποδίση. ΙΙρέπί 
βατικοι εις τά πλημμελήματα 
εχν xocl έν αυταΐς τοίΐς —ζοτεεσιν 
διέτρεχον κίνδυνόν τινα . . . τό πρ 
οετίκώς σπουδαΐον, όχι μόνον διά τήν 
καί διά τάς προσωπικής δυσχερείας, 
ναντο νά άναφερθώσιν έπί τοΰ κυοίου 
δικώτεοον έπι τής κυρίας Βρούν.

Πριν ή.διακινδυνεύσ·/) νά όμιλήση περί τόσον σπου
δαίας ύποθέσεως, ό Μαρσέλ άπεφάσισε νά συμβου- 
λβυθτ) τόν Λανγκλοά, όν πολλάκις συνεβουλεύετο 
καί ηυχαριστεϊτο.

Περιέμεινε λοιπόν τήν ώραν όπως ά· 
έργασίας, ής έλθούσης, έκλεισε τό 
καί έξήλθε μέ ύφος ζωηρόν, πλήν 
μενον ώς έκ τής σοβαρότητος τών 
Μέντορος άτινα άνέλαβε.

.. .. μεν . .......... ..
τό δέ, διότι πάν ό,τι έσω-

ς, ουδέ και 
μέ έκεΐνον 

-ς. Ο Μαρσέλ τούναντίον, ελεγειακός καί 
ς, είχε τι τό καθηγητικόν καί ρητορικόν, 
ς ήτο τέκνον του, καί τέκνον όπεο έπρεπε 
ήσγ, ώστε ύπεσχέθη νά φροντίση έπιμε- 

ι, άτινα ούχί έν Σάβτρεσι διέ- 
είς ΙΙαρισίους ταξεί-

ει νά είμεθα συγκατα- 
ής νεότητος! Άλλ’ 

ά ήθη τοϋ Άνδρέ 
ράγμα έγίνετο έξαι- 

ήθικήν, άλλά 
αΐτινες ήδύ- 

Βρούν, καί εί-

οχωρήσγ τής 
κατάστιχόν του 

κάπως (χετριαςο-· 
καθηκόντων τοϋ

(άκολοοθεΐ)

ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΟΜΙΣΤΑΙ

Ε ί ί 6 λ λμ ο ν

'Ομιλώ περί τών άγροτικών γραμματοκομιστών, 
ούχί κατά προτίμησιν ή δι’ άλλον τινά λόγον, άλλά 
διότι είμαι κάτοικος τής εξοχής· οί τών πόλεων 
γραμματοκομισταί μοι είνε έξ ίσου αγαπητοί.

Αξιόλογοι άνθρωποι! οί καθημερινοί δρομοι των, 
ή έπίπονος έργασία των, ούδέν άλλο είνε ή ή δια- 
σκέδασις, ή συγκίνησις, ένί λόγω ή ζωή ήμών. «'Ο 
γραμματοκομιστής δέν έφθασεν!»

ΤΙ φράσις αυτή διακόπτει τόν περίπατον έκείνων 
ο'ίτινες περιμένουσι τάς έπιστολάς καί τάς εφημερί
δας,, τέλος, ιδού έπιφαίνεται έκεϊ κάτω, ώς μικρόν 
τι σημεϊον κινούμενον τό σημεϊον πλησιάζει ολίγον 
κατ’ ολίγον, διότι ό ταλαίπωρος ταχυδρομικός πε
ζοπόρος βαδίζει ταχέως, ώς έχων τόσας λεύγας νά 
διατρέξη πριν νυκτώσγ,.

Ή θύρα άνοίγεται, νά τον! Ίσταται καί χαιρε
τίζει, άκολούθως διανέμει έπιστολάς, εφημερίδας, 
φυλλάδια κλπ. Έκαστος τώ προσμειδιά εύαρέστως. 
’Ενίοτε ό υιός πηγαίνει και τόν περιμένει έπί τής 
οδού, ΐνα μή βλέπωσιν οϊ έν τή οικία ενοχοποιητικά 
τινα όρνιθοσκαΐίσιιατα. 'Ωσαύτως ούχί μία άξιέ- 
ραστος δεσποινίς περιπατεϊ τυχαίως δήθεν, κατά τήν 
ώραν τής διαβάσεώς του, διά νά τώ έγχειρίσγ,, μέ 
τρόπον ερωτικόν, έπιστολήν, χωρίς ούδείς οικιακός 
νά τήν ίδη.

Είς τάς μεγάλας οικίας, όταν ό γραμματοκομι
στής φθάνει κατά τήν ώραν τού προγεύματος τώ 
δίδωσι νά πίη καί νά φάγ·/]. Τρώγει ταχέως, διότι 
είνε πάντοτε βιαστικός.

— ’Εμπρός γραμματοκομιστή (σπανίως τον φω- 
νάζουσι διά τού ονόματος του)· έμπρός, γραμματο
κομιστή, μία μικρή τώρα ποτηριά.

— Καλά! Δεσποινίς Ίωσηφίνη, είς ύγείαν σας !
Κενώνει τό ποτήριόν του, έμπορπεϊ τόν σάκκον 

και τούς φακέλλους του καί άναχωρεϊ μέ τήν ράβδον 
του άνά χεϊρας, μέ βήμα ταχύ, άφού χαιρετίστ) τούς 
πάντας.

Άκοήουσι τά σιδηρά υποδήματά του, σιδηρά υπο
δήματα τά όποια πλήττουσι τό έδαφος διά μεγά- 
λων διασκελισμάτων άκολούθως ολίγον κατ’ ολίγον 
ό κρότος τών βημάτων καθίσταται άσθενέστερός μέ
χρι? ού παύει πλέον νά άκούηται. 'Ο γραμματοκο
μιστής άφήκε τό χωρίον, είνε είς τήν έξοχήν, οπού 
θά βαδίζ-ρ, θά βαδίζ-ρ πάντοτε ύπό τόν ήλιον ή ύπό 
τήν βροχήν.

Τί συλλογίζεσαι, ταλαίπωρε άνθρωπε, κατά τάς 
μακράς καί μονήρεις ταύτας οδοιπορίας σου φ Τήν 
'οίκογένειάν σου ήτις σέ βλέπει τόσον ολίγον; Τό 
μέλλον τό. όποιον σέ περιμένει καθ’ ήν στ.γμήν ή 
ήλικία σοϋ θά σοί εΐ'πη : Στάσου σύ’Ένθυμεϊσαι τούς 
εύτυχεϊς εκείνους είς τάς οικίας -ιών οποίων εισχω
ρείς καθ’ήμέραν;... Βλέπεις τούς μικρούς βραχίονας 
τών τέκνων σου, τήν γυναίκα σου ή όποια, έπί τοϋ 
κατωφλιού, ΐσταμένη περί λύχνων άφάς, λέγει- «Πώς 
ό πατέρας άργεϊ άπόψε,μήπως τού συνέβη τίποτε;...» 
Τό θέρος, βλέπεις τήν ποίησιν τών σιτοφόρων άγρών 
διεσπαρμένων έξ άνθέων καί τήν τών κοηνών μέ 
τά κρυστάλλινα ύδατά των; Ακούεις τό κελάδημα 

τών μικρών πτηνών καθημένων είς τό χεϊλος τών 
©ωλεών των;... ή καταβεβλημένος ύπό τοϋ κόπου, 
βαδίζεις χωρίς νά σκέπτησαι, καθώς ή κινουμένη 
μηχανή ;

Ποσάκις έκ τοϋ παραθύρου μου, παοετήοησα θύν
νους τον νέον τούτον Περιπλανώμενον ’Ιουδαίον δια- 
τρέχοντα μόνον τάς μικρής άτραπούς διά μέσου τών 
άγρών.

Ανδρείος ά/θρωπος πάντοτε, άν καί ή άνδρεία 
του αύτη ούδέν άλλο τώ φέργ ή μόνον άρτον.

’Εάν είδατε παριστανομένήν τήν Νεότητα τοϋ 
Ώγιέρου, θά ένθυμηθεϊτε δει, είς ώραίαν τινά 
σκηνήν πράγματι αγροτικήν, έφαίνετο άγροτικός 
γραμματοκομιστής μέ τό πατροπαράδοτον ένδυ
μα· δέν έλεγε τίποτε, ένεχείριζε μόνον έπιστολήν 
είς ποόσωπόν τι καί άνεχώρει, άλλ’ έπί τή θεα αυ
τού άπασα ή αίθουσα έπληρούτο άπό τά εύγε. Έ- 
χειροκρότουν τόν άγροτικόν γραμματοκομιστήν.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΥΣ ΑΡΚΕΙ ΑΣ

'Υπερτροφικός τις μιλόρδος, βάρους 495 λιτρών, 
νέος είσέτι καί δοκιμάσας πάντα τά κατά τής τε
ρατώδους αύτοΰ πολυσαρκίας φάρμακα, συνήντησε 
κατά τύχην, είς τινα συναναστροφήν τού Λονδίνου, 
ιατρόν Γάλλον. Ή πρώτη έρώτησις ήν τώ άπηύθυνε 
ήτο έάν έγνώριζε φάρμακόν τι έναντίον τής κατα- 
τρυχούσης αύτόν άσθενείας.

— Είς αύτό άκριβώς είμαι ειδικός, άπήντησεν δ 
δόκτωρ. Ποό πολλού περιωρίσθην είς τό νά παχύνω 
ή νά άδυνατίζω έκείνους όσοι μοί παρέχουν την έμ- 
πιστρσύνην των.

Έπί τών διαβεβαιώσεων τούτων τού ιατρού, ότι 
τρίμηνος θεραπεία ήθελεν άρκέσει, δ μιλόρδος παρε- 
δόθη πλήρης έμπιστοσύνης πρός τον δόκτορα, όστις 
τόν συνώδευσεν είς τι χωρίον τής Βρετάνης,οπού τον 
ένεπιστεύθη είς τινα χωρικόν, είς τόν όποιον άφήκε 
τας όδηνίας του.

Κατά τάς τρεις πρώτας ήμέρας, δ μιλόρδος έτρω- 
γεν ολίγον, καθόσον αί τροφαί άς τώ προσέφερον δέν 
ήρμοζον είς στόοιαχον ώς τόν ιδικον του· την Τετάρ
την ημέραν ήναγκάσθη νά δεχθνΐ ό,τι απεποιήθη 
την ποοτεοαίαν.

Μετά πέντε ήμέρας, δ χωρικός τώ είπε*
«Φίλε μου, όλοι έδώ εργάζονται διά νά κερδίσουν 

την καθηι/,εοινήν των τροφήν· θα εργασθήτε καθώς 
καί οί άλλοι, διότι δεν θέλω κατ’^ουδένα λόγον νά 
τρέφω περιττόν στόμα. Έάν δέν έργασθήτε μέ κα
λήν θέλησιν, θά σάς άναγκάσω είς τι|ύτο διά τής 
βίας· σάς ήγόρασα άντί 10 σελινίων άπό τόν οδη
γόν σας, εισθε κτήμα μου έπί τρεις μήνας».

‘Ο Άγγλος κατά πρώτον έμεινε ένεός, ώργίσθη 
καί διεμαρτυρηθη κατά τής άτιμου £αύτης παγίδος, 
ώς τήν άπεκάλει. Ματαίως παρεφέρθη^ ύβρισε, διε- 
μαρτυρήθη, καθότι τρεις στιβαροί χωρικοί ηρπασαν 
τό ύπερτροφικόν έκεϊνο σώμά του καί θεσαντες μά
στιγα είς τήν χεϊρα τού μιλόρδου, τόν παρέσυραν είς 
άπέραντον λειβάδιον, όπου ή έργασία του ήτο νά φυ- 
λάττγ τά ζώα.

Μετά παρέλευσιν τριών εβδομάδων, τον ώπλισαν
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{χ,έ βαρύν κόπανον καί ήναγκάζετο νά θρα,ύΐβ τούς 
χωματώδει; βόλους ό~ισθεν τοϋ αρότρου. Κατά την 
έπίπ.ονον ταύτην έργασίαν, τό σώιχζ του ερρεε έξ 
ΐδρώτος,ώς βρύσις' 'ίδρωνε τόσον,ώστε νά καταβρέχω 
τούς αύλακας, ούς έσ,χηριάτιζε τό άροτρον, καί κατά 
την ώραν τοϋ φαγητού ιω εδιδον πρός ένδυνάριωσιν 
τε[Λάχιονψ-έλανος άρτου ικετά σκορόδου· δέκα ήριέραι 
χοπάχον έπανήγαγον τό σώριά του είς τό ήυ.ισυ τοϋ 
αρχικού βάρους.Τόν μετέθεσαν άπό της μιάς εργασίας 
εις άλλην, έπιζητοϋντες πάντοτε μεγαλειτέραν δα
πάνην μυϊκής δυνάμεως.

Μετά τριών μηνών τοταύτην επίπονον ζωήν, ό 
μιλόρδος μας είχε τάς χεϊοας καί τούς πόδας τυλώ
δεις, τό πρόσωπον χαλκόχρουν, οστεώδες· η κοιλία 
του έξηφζνίσθη· τά έκ πάχους έζογκώματα τοϋ στή
θους του διελύθησαν οί βραχίονες του, άλλοτε χον- 
.δροί καί στρογγυλοί ώς στύλοι, έδείκνυον ήδη τάς 
έκ τενόντων έξοχάς. Έγινε πάλιν άνήρ,

(Έκ τοΰ γαλλικού.) ' Δπ. 

τήν στιγμήν, έξ ού άποδεικνύεται βεβαίως ότι ° 
μακρύς αυτός έφιάλτης μετά πασών αύτού τών πε’ 
ριπετειών ήτο τό γέννημα μιάς μόνης στιγμής.Άρπ 
τό όνειρον είχε διαρκέσει μόνον μικρόν τι μέρος ένός 
δευτέρου λεπτού.

ΚΗΡΙΟΚΛΕΠΤΗΣ ΕΡΩΣ

( Κατά

Έκλεπτεν δ έρως μέλι 
άπό μελισσών κυψέλη 

μΐά φορά, 
δταν τά μελίσσια φθάνουν 
καί τά χέρια του δαγκάνουν 

φοβερά.

Δές τον, βές τον πώς πονάει 
πώς τά χέρια του φυσάει 

μέ οργή.
Σάν κατσίκι πώς σκιρτάει 
πώς τά πόδια του κτυπάει 

είς τή γή.

Θεόκριτον.)

Στή μανοΰλά του ’φθύς τρέχει 
καί τής λέγει δ,τι έχει 

«πώς μπορεί 
τόσο πόνο είς τό χέρι 
ένός ζωΰφ;οΰ νά φέρη 

τό κεντρί;»

Καί μέ γέλοια τ’άπεκρίθη 
ή μανοΰλά του—«ευήθη, 

μή μικρό
δέν είσαι καί σϋ ζαγάρι, 
καί δαγκάνεις σάν λειοντάρι 

φοβερό ;»

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΘΑΙ
θύρσις

έταιρίας 
χυρίζεται δτ· 
νειρευθή τις 
ρους ούς έπιθυμεϊ. Ή θεωρία 
όψεως φαίνεται ουτοπία, 
νειρκ ίσχυρίζι 
ένεργείας 
ένεργήσγ 
'ονείρου;, 
χαμηλά 
τούτου τά ύιάφορα μέρη 
νονται είς διαφόρου; ένεργείας, τό 
έπί παραδείγματι άνταποκρϊ'νεται 
τάς άφορώσας τά ύψηλοφρονέστερα 
αίθήματα, τάς έπιστήμας, τάς τέχνας· ώστε δ 
πιδέματος έκ βάμβακος έφηρμοσμένου έπί 
τώπου δύναται τις νά κατοοθώση νά ίδη όνειρα 
θύτου είδους. ’Αν τούναντίον έφαρμόσγ 
τήν παρεγκεφαλίδα ήτις προεδρεύει τ< 

ις ονειοα άναφερόμενα ει 
ς. Άν κοιμηθή

κι
κατά τ
εισροήν αϊματος εις

ΙΙρό; τοϋτο δ’ άρκεϊ ■ 
τήν κεφαλήν καί καλύ' 
ά διάφορα μέρη τοϋ έγκεφάλου

* ~ 7 >; ένεργείας-,
άνταποκρίν 

ύψηλοφί 
ιστήμας,

Ό διδάκτωρ κ. Δελωναί ανέπτυξε πρό τής έν ΓΙα- 
ρισίοις έταιρίας τής βιολογίας περίεργον θέαμα. Ίσ- 

ι ού μόνον δύναται νά κατορθώσγ νά ο- 
κοιμώμενος άλλά καί νά ίογ τούς ονεί- 

<u χύτη ήτις έκ πρώτης
έχει λογικήν βάσιν. Τά ό- 

προέρχονται έκ τής έγκεφαλικής 
όν ύπνον· κατορθών τι; λοιπόν νά 

------- εις τόν εγκέφαλον έχει 
τοϋτο δ’ άρκεϊ νά κοιμηθή τις έχων 

ιπτων αυτήν. ’Εκτός 
άνταποκρί- 

έμπρόσθιον μέρος 
είς τάς ένεργείας 
καί εύγενέστερα 

δι’ έ- 
. τοϋ με- 
"----- ι τοι-
:ό αύτό εις 

οϋ οργανικού 
ί; τά; διαφό- 

... --- δεξιά θά έχν) έφιάλ-
τερά θά όμιλή κατά τήν νύκτα. Σχετικώ; 

τήν θεωρίαν ταύτην ύπενθυμίζομεν ότι ύπάρ- 
πιστεύοντε; ότι ονειοά τινα,καθ’ά 

γεγονότων άναπτυσσομένην καί 
, πράγματι διήρκεσάν μόνον 

Ιδού παράδειγμα ■ τοϋ τΟιυύτου φαι-

βίου θά ί'δη τ 
ρους αισθήσεις 
την, άριστ 
πρός 
χουσι φυσιολόγοι 
ό ύπνών είδε σειίάν γ 
φαινομένην μακροχρόνιον, 
μίαν στιγμήν. ’I 
νομένου· ό άκαδημειακός κ. A. Maury διηγείται ότι 
νύκτα τινά κοιμώμενος ένυπνιάσθη ότι έζη έπί τής 
τρομοκοατίάς καί εύρίσκετο ενώπιον τοϋ επαναστα
τικού δικαστηρίου. 'Υφίσταται τήν άνάκρισιν, υπε
ρασπίζεται έάυτόν καί καταδικάζεται εις θάνατον. 
Άγεται εί; τό ικρίωμα, ή σαν'ις κλονίζεται, ή μά- 
χαιοά ολισθαίνει καί . . . έξεγείρεται αίφνης. Ανα
γνωρίζει δέ τότε ό’Γ'ι ή αιτία τοϋ ονείρου του ήτο 
σίδηρόν τι τής κλίνης πεσόν κατά τοϋ τραχήλου 
του. Άνθρωπός τις παρών βέβαιοί αύτόν δτι το σί
δηρον τοϋτο έιχεν άποσπασθή κατ’ αυτήν ακριβώς

ΑΙΝΙΓΜΑ Β'.

Είμαι άψυχον έν πρώτοις, πλήν σοΰ έχω μία λίμα, 
ποΰ θεός νά σέ φυλάη ! Τίνος κόπηκε τό νήμα 
τής ζωής, ή τίνος πάλιν ΰπανδρεύθηκεν ή κόρη 
μέ τόν δείνα ή τόν τάδε, άν έγέννησεν αγόρι 
τοΰ Δημάρχου ή γυναίκα, άν έψόφησεν ό σκύλος 
τοΰ Θανάση ή τοΰ Κώστα, άν έπήδησεν ό ψύλλος, 
τά γνωρίζω βλα πέρα, κ;’ όχι μόνον τά γνωρίζω, 
άλλ' ώς λίμα όπου είμαι, σ'δλους τά διασαλπίζω.
Έν τοσούτφ, τό κεφάλι νά μοΰ κόψης άν θελήσης, 
κ* είς τήν φόρα ποΰ θά έχης καί τόν τράχηλον έπίσης,

— έννοεϊται δίχως νάχης δΓ αύτό κανένα κρίμα!— 
δένδρον γίνομαι άμέσως, κι’ ώς φ α σ ί τ ι ν έ ς καί κλήμα! 
Πλήν καί πάλιν άν θέλησής, τό κεφάλι μου νά κόψης, 
θά μέ 'δής 'ς τά μαγειρεία ύπό διαφόρους όψεις- 
θά μέ ’δής, ώς μακαρόνια, ώς κεφτέδες, γιουβαρλάκια, 
ώς ντολμάδες, ώς πιλάφι, ώς τοΰ φούρνου κεφαλάκια!.. 
Νά μοΰ κόψης τό κεφάλι, άν σοΰ έλθη δέ καί πάλι, 
είμαι ικανόν νά σπάσω τό ’δικό σου τό κεφάλι!
'Αν δ’ έκ νέου σοΰ κατέβη νά μέ άποκεφαλίσης, 
εις τήν μούρην τών ά'-θρώπων—όχι όλων—μέ εδρίσκεις! 
Τελευταΐον δ’ άν σοΰ έλθη είς τόν νοΰν, νά μή μ’ άφίσης 
τό κεφάλι μου καί πάλιν, τότε θά μέ άπαντήσης,^ 
άφ’ ένός ώς μιά πολίχνην πέρα ’ς τήν Βαβυλωνίαν, 
άφ’ έτέρου ώς ποτάμι είς τήν φίλην "Ιταλίαν- 
έκτός τούτου, θά μέ εΰρης εις τό τών άνθρώπων σώμα, 
είςτώνζφων, είς τά ξύλα, καί είς τά φυτά άκόμα!

Ν. I. Δ.

ΤετραπΛη άχροστιχίς.

Συνίσταμαι έκ τεσσάρων λέξεων, ών ή πρώτη εΐνε τό όνομα 
μιάς τών Νηρηίδων, ή δευτέρα ένός τών 50 υίών τοΰ Αίγυπτου, 
ή τρίτη είδος ρινός, ή δέ τετάρτη σεισμοΰ. Τούτων τά άρ- 
χικά άποτελοΰσι τό όνομα θυγατρός τοΰ ’Ασκληπιού, τά δεύ
τερα βασιλέως τής Σπάρτης, τά προτελευταία κοσμοκράτορος 
πόλεως, τά δέ τελευταία θεοΰ τίνος.

Όλγα Α. Κτένα.

ΔΓΣΙΧ
·■■ · : I

Λογοπαιγνίου 3ου φύλλου
Τιμή.


