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ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Έτος Α'. ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1875. Φυλ. Η'.

0 ΑΛΦ1ΕΡΗΣ
Κ α τ ά  τόν  ΒΙΑΛΕΜΑΙΝ.

(Σ υνέχεια .— "Ιδβ Φυλ. 1'\

Τά πάντα δ’ έτ ι συνέτεινον κατά τήν 
πρώτην αύτοΰ νεότητα είς άνάπτυξιν  
τοΰ άνυποτάχτου χαρακτήρος του. Γεν
νηθείς έκ πατρός προβεβηκότος, ενωρίς 
έμεινεν όρφανός, άλλη δέ συζυγία  άπε- 
μάκρυνεν απ’ αύτοΰ τήν μητέρα, ό δέ 
κηδεμών του καί κακώς καί έπ’ ολίγον 
μόνον τδν έπέβλεψε, μόλις δέ δεκαεξαε- 
τή ς έμεινε κύριος τών πράξεών του. Έ- 
ξεπαιδεύθη έν τώ έκπαιδευτηρίω τών εύ- 
γενώ ν έν Τουρίνω, και έάν πιστεύσωμεν 
τ ’ απομνημονεύματά του καί μάλιστα  
τά ς σπουδάς του, τδ έκπαιδευτήριον αύ
τό θά ητο κάκιστον σχολεΐον διότι άπέ-

κτησεν έκεΐ σφοδράν μέν εξιν παραλυ
σίας καί οκνηρίας, ζωηράν δε αγάπην 
πρδς τήν γυμναστικήν καί πρό πάντων  
πρός τούς ίππους, ών ή άγάπη βραδύτε- 
ρον τόν άπέσπα καί από τούς στίχους 
του.

Έν τα ΐς  ζωηραΐς δέ τα ύτα ις  καί έλα- 
φραΐς άσχολίαις ό Ά λφ ιέρη ς έφθασε 
τήν έποχήν τής ένηλικιότητός του. Τότε 
εύρέθη στενοχωρημένος έντός τοΰ Πε
δεμοντίου του καί άνυπομόνει ζών είς 
τόπον — δπου, λέγει, ό μικρός βασιλεύς 
ένός τόσω μικροΰ κράτους αναμιγνύε
τα ι είς τάς μικράς υποθέσεις δλων τών 
οικογενειών. —  Διό τυχών άδείας τοϋ 
ήγεμόνος άναχωρεΐ πρός περιήγησιν. 
Ά λ λ ά  υπερήφανος καί άμαθής ών, πρός 
τ ί, μίαν μόνην έχων έπιθυμίαν, τή ς α λ 
λα γή ς καί κινήσεως, ελεύθερος ενεκα
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τής περιουσίας του, άνευ συμβουλών καί 
κυρίου, έξορμα δι’ όλης της ταχύτητος  
τών ίππων του καί διατρέχει άστραπη- 
δόν τήν Ευρώπην, βλέπει ταχέως και 
κακώς τήν Ιτα λ ία ν , έρχεται είς Παρι- 
σίους, τούς ευρίσκει δυσειδείς και φεύ
γει, διατρέχει τήν ’Ο λλανδίαν και ’Α γ 
γλ ίαν  και επιστρέφει; Ειχε ταξειδεύσει, 
εϊχεν αλλάξει θέσιν, ειχε πρδς στιγμήν  
άποκοιμήσει τήν διαφλέγουσαν αύτόν έ- 
ένεργητικότητα. Ούδέν τώ είχε φανή 
νέον, ούδέν ειχεν αποφασίσει περί τής 
^λίσεως καί του προορισμού του.

Ά λ λ ’ έν μέσω τών όσων αφηγούμαι 
καί τών όσων διαγράφω, έν τώ έλαφρώ  
καί άνειμένω βίω του παρασυρομένου 
ύφ ’ όλων τώ ν παθών τής νεόοητος, διε- 
τηρείτο σωτήριον τ ι σπέρμα, κλ ίσ ις τ ις  
πρός τά  γράμματα, ή τ ις  κατά καιρούς 
καί δι’ ίδιατροπίαν ή'ρχισε νά ύποφαί- 
νηται.

Πλήν ό Ά λφ ιέρ η ς άνατραφείς έν τώ  
έκπαιδευτηρίω τών εύγενών καί έν μέσω 
τώ ν οικογενειών τής αύλής, τήν γ α λ λ ι
κήν μόνην έπιστατο* διότι είναι λ ίαν  
τ ις  διεφθαρμένη διάλεκτος ή  συνήθης 
τοΰ Πεδεμοντίου γλώ σσα. Δέν είναι 
πλέον ή καλή έκείνη καί αρμονική 
γλώ σσα  τοΰ Τάσσου καί τοΰ Άριόστου, 
ή τ ις  καί έν αύτή ετ ι τή δημώδει διαλέ- 
κτω τής Έ νετίας πλεΐστον άπόλλυσι? 
διότι, ΐνα  μεταξύ όμιλών τό είπω, όταν 
λέγουσι, καί ό Βολταΐρος αύτάς, ότι α ι
σθάνεται τ ις  άφατον ηδονήν όταν, περι- 
ερχόμενος τάς λ  α γ  ο ύ ν α τ ή ς  Έ νε

τίας, άκούση πρός τό έσπέρας τούς γ ο  ν- 
δ ο λ ι έ ρ ο υ ς  ά'δοντας μελοδική τή  
φωνή τά  όκτάστιχα τοΰ Τάσσου καί ότι 
άν ό Βοαλώ, ό αύστηρός τοΰ Τάσσου έπι- 
κριτής, τά ήκουε, θά κατεθέλγετο ύπό τής 
γλυκύτητος τή ς αρμονίας, τό τοιοΰτον 
λέγω  είναι ήκιστα αληθές. Διότι οί Ε νε
τοί γ  ο ν δ ο λ  ι έ ρ ο ι αδουσι διά φω
νής μάλλον ή ήττον μελωδικής τά  όκτά- 
στιχα τοΰ Τάσσου, άλλά  χυδαϊστί· δέν 
είναι πλέον αί αύταί έκφράσεις, αί αύ- 
τα ϊ όμοιοκαταληξίαι, οί αύτοϊ ήχοι, εί
ναι μέν εν ετι τεκμήριον τήν ισχύος 
τής μεγαλοφυίας καί έπί τών μάλλον  
χυδαίων άνθρώπων, άλλά  δέν είναι πλέον 
οί καλοί τοΰ Τάσσου στίχοι· μάλλον  
παρωδία τ ις  τούτων πρός χρήσιν τοΰ 
λαοΰ.

Διά τής μικρας ταύτης παρεκβάσεως 
ούδέν άλλο έσκόπουν νά είπω ή ότι ή 
Πεδεμοντική διάλεκτος περιεφρονεΐτο 
ύπό τών καλώς άνατεθραμμένων εύγε
νών τοΰ Τουρίνου.

Ό  Ά λφ ιέρ η ς λοιπόν τήν Γαλλικήν  
μόνον ώμίλησεν εϊς τε τό σχολεΐον του 
καί τήν υψηλήν κοινωνίαν τοΰ Τουρίνου, 
καί εϊς τά  ταξείδιά του άκόμη τήν γ α λ 
λικήν ήναγκάζετο νά όμιλή, διότι καί 
είς Μεδιόλανα καί είς ’Ολλανδίαν καί 
είς Ά γγ?α α ν  ή γαλλική  ήτον ή συνή
θης καί εύχερής γλώ σσα, ήν μετεχειρί- 
ζοντο.

"Οτε δέ έπέστρεψεν έκ τής πρώτης 
είς Εύρώπην έκδρομης του έν Τουρίνω, 
ανιών έν τή μοναξία του, έπεδόθη είς
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τήν άνάγνωσιν. Ιδού δέ τ ί αύτός περί 
έαυτοΰ λέγει καί πώς άνεγίνωσκε :

« Γ αλλικά  μόνον βιβλία  άνεγίνω- 
σκον. Ή θέλησα ποτέ ν’ άναγνώσω τό 
μυθυστόρημα τοΰ Τουσσώ, έδοκίμασα 
δέ πολλάκις, άλλά  καίτοι έκ φύσεως 
λίαν  ζωηρός, τότε μάλι-στα έξημμένος 
ύπό σφοδροΰ πάθους, ευρον είς τό βι- 
βλίον έκεινο τόσους τρόπους, τόσας πε- 
ριστροφάς, τόσην έπιτήδευσιν αισθήμα
τος καί τόσον όλίγον αίσθημα, τόσην 
θέρμην καί έξαψιν κεφαλής καί τόσην 
ψυχρότητα καρδίας, ώστε ποτέ δέν κα
τόρθωσα νά άναγνώσω ούτε τόν πρώτον 
τόμον.

» Τά δέ πολιτικά του συγγράμματα, 
ώς τό Κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν  Σ υ μ β ό λ α ι ο ν ,  μή 
έννοών αύτά τά  κατέλιπον τάχιστα. Τά 
πεζή γραφόμενα τοΰ Βολταίρου μέ συ- 
νεκίνουν παραδόξως πως· έξ έναντίας  
δέ οί στίχοι του μοί έπροξένουν πλήξιν. 
Τήν Henriade του ποτέ δέν άνέγνωσα  
όλην. Τόν Montesquieu όμως δίς άπ’ ά
κρου είς άκρον άνέγνων, μέ θαυμασμόν, 
μέ εύχαρίστησιν καί νομίζω ότι καί ώ- 
φελήθην πώς έκ τής άναγνώσεώς του.»

(ακολουθεί..)

ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ TOY EPSiTOL
ΑΡΛΜΛ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΧΤΕ.

(Συνέχϊΐα. — "Ιδε Φυλ. XT'.)

Π Ρ Α Ξ ϊ Σ  ΤΡΙΤΙΙ.

ΣΚΗΝΗ Α'.

Ή σκηνή παριστά στρατόπεδον. Ές(οθεν σκη - 
νης τίνος, ητι; χρησιμεύει άντί οινοπω
λείου, κάθηνται διάφοροι υπαξιωματικοί 
και στρατιώται. έν οίς καί ό Οΰάλτερ φέ- 
ρων στολήν λοχίου.
ΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ (πρός τον Οΰάλτερ). 
Αί! συμπολϊτα καί συς-ρατιώτα' άφες τούς: 

ρεμβασμούς καί έλθε νά πίωμεν. Καιρός παν- 
τ ί πράγματι’ έν πολεμώ πυρίτις κα; οΤνοςΤ 
έν ειρήνη άνθη καί ερως.

ΕΤΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ.
Γ0  φίλος Οΰάλτερ πολύ κατάκαρδα το εχει- 

πάρει. Διάβολε ! πολύ ώραία θά είναι αύτή ή 
’Ιωάννα *Ας πίωμεν λοιπον είς υγείαν της!

ΟΥΑΛΤΕΡ (άνιστάμενος.)
^Ας πίωμεν μάλλον υπέρ της επιτυχίας 

των εκδικητικών σχεδίων μου.
Αος ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ.

"Οπως θέλεις. Έπιτευχθήτωσαν λοιπον τά  
καταχθόνια σχέδια τοϋ φίλου μας Ούάλτερ!

ΟΑΟΙ Ο .ΜΟΥ. 
Έπιτευχθήτωσαν ! ( ’Ενώ συγκρούουν τά 

ποτήρια, διακόπτονται υπο της άφίξεως άγ- 
γελιαφόρου τίνος φέροντος άνά χεΐρας μίαν 
επιστολήν).

ΑΓΓΕΑΙΑΦΟΡΟΣ.
Διά τον λοχίαν Οΰάλτερ.

ΟΥΑΛΤΕΡ (λαμβάνων τήν επιστολήν). 
Μία επιστολή,.  (άναγινώσκε; τήν έτ»ν
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επιστολήν) καί κατεπείγουσα! (αποσφραγίζει 
αύτήν....) Γ0  Ααμβέρτος αιχμάλωτος;.... φυ
λακισμένος !....  κινδυνεύων νά τυφεκισθη!....
ώ, οχι ! μυριάκις ό χ ι! θά τόν σώσω ! πρέπει 
νά εξοφλήσω τό πρός αυτόν χρέος μου.......
πλήν, ή Λου'ί'ζα πώς γνωρίζει αύτόν; Πώς έ- 
γεννήθη έν αύτΐί ό έρως ον μοί εξομολογεί
τ α ι;   ’Ώ ! σ’ ευχαριστώ ειμαρμένη διά την
ευκαιρίαν ήν μοί χορηγείς! ’Ιωάννα! τρέμε, 
διότι έντός ολίγου θέλω είσθαι πλησίον σου... 
η στιγμή τής έκδικήσεώς μου ηγκικεν : (εξέρ- 
χεται έν βία).

Βος ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ.
Ή κεφαλή τοΰ πτωχού συναδέλφου μας 

δέν εύρίσκεται εις καλήν κατάστασιν.
Αος ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ.

Ή παραφροσύνη, -̂ ν οί μωροί καλοϋσιν έ- 
ρο)τα, δεσπόζει τοϋ λογικού του. (’Ακούεται 
ήχος σάλπιγκος.) *Ας κενώσωμεν τά ποτή- 
ριά μας καθότι μας προσκαλεί τό χρέος.

Βος ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ.
Καί άς προπίωμεν ύπερ τής ήττας τών εχ

θρών μας έν τ?ί προσεχεί μάχη.

ΣΚΗΝΗ Β'.
ΚΕΛΛΙΟΝ MONAXHS.

ΑΟΥΙΖΑ (μοναχικόν φόρεμα ένδεδυμένη). 
ΊΓπό τήν στέγην ταύτην έν ή κατοικεί ή α
πλοϊκή άθωότης, δπου συν τι} ειρήνη επικρα
τεί αιώνιος σιγή, δπου αί καρδίαι καί τά εύ- 

•γενή αισθήματα, εϊς δρακοντίους νόμους ύπο- 
βαλλόμεναι, καθίς-ανται έξ άνάγκης καί κατά 
>.αθήκον ενάρετοι, σπανίως δέ έκουσίως, οποία 
θύελλα φρικαλέα εγείρεται εϊς τάς αϊσθήσεις
«σθενοΰς μοναχής ! Οιμοι ! εϊσέτι καίει ή
φλόξ τοϋ έρωτός μου ! εϊσέτι αγαπώ, εϊσέτι
ο ερως μέ φλέγει!..... Ααμβέοτε! προσφιλέ-
βτατόν μου όνομα, σέ έγώ λατρεύω’ ή άνά~

μνησίς σου έστίν άνεξιτήλοις γράμμασιν κε~ 
χαραγμένη έν τω μυχώ τής καρδίας μου....* 
πλήν, οποίον όνομα προφέρω έν τή Απομονώ
σει μου ; Θεέ φοβερέ, συγγνώμην ! ή Αουΐ'ζα 
στενάζει καί σύ τη άπαγορεύης ν’ άναμνησΟη 
έραστοϋ προσφιλεστάτου ; Τήν σκληοάν δια
ταγήν σου αποδέχομαι.... όχι ! (λαμβάνει τήν 
γραφίδα άνά χείρας καί δοκιμάζει νά γράψγι)
Ααμβέρτε !....... (άφίνει τήν γραφίδα) ή χειρ
μού γράφει τό προσφιλές μοι όνομά σου, τά 
δάκρυά μου δμως τό σβύνωσι  (επαναλαμ
βάνει τήν γραφίδα) ή καρδία μου υπαγορεύει, 
ή χειρ μου υποτάσσεται καί ό κάλαμός μου
γράφει  (ρίπτει τήν γραφίδα μετά δυσαρε-·
σκείας) όχι, ή καρδία μου υπαγορεύει, πλήν ή
χείρ μου τρέμουσα άδυνατεί νά υπακούστι.....
Τά κιλικία, τά  δεσμά, αί προσευχαί, τό παν
είναι μάταιον  τά δάκρυά μου άδυνατοϋσι
νάσβέσωσι τό τοϋ έρωτός μου πϋρ. ’Αγαπητέ 
μοι Ααμβέρτε! θελκτικέ μου έραστά, ποθητόν 
πλάσμα στοργής ! πόσα δ έρως έν ταΐς ,άγ- 
κάλαις σου δι’ έμέ είχε θέλγητρα ! πόσα μα
κράν σου δ έρως μοί έπιφέρει δάκρυα !.... Ή- 
θέλησα νά φύγω τόν κόσμον καί έν τή πενθί- 
μω σιωπή τοϋ άσύλου τούτου νά θάψω τόν 
έρωτά μου, νά σέ λησμονήσω, άλλά ματαίως' 
Νυχθημερόν ή άγγελική μορφή σου παρίστα- 
ται εϊς τους δφθαλμούς μου' δ ήχος τής με
λιρρύτου φωνής σου διατελεί εϊσέτι έναυλος 
τή ακοή μου. Ότέ μέν σέ βλέπω εύδαίμονα 
καί περιχαρή εϊς τους πόδας μου κύπτοντα, 
δτε δέ μέ τό μειδίαμα εϊς τά χείλη ζητοϋντα 
£ν φίλημα. ’Ώ ! πόσον άλλοτε ήμην ευτυχής! 
Έπέπρωτο λοιπόν νά φθονήσωσιν οί θνητοί 
τήν ευτυχίαν μου, νά διαρρήξωσι τούς προσ
φιλείς δεσμούς δι’ ών συνεδεόμεθα καί νά με 
άναγκάσωσι ν’ άποφασίσω, ϊνα έν τώ μέλ- 
λοντι ζήσω έν τώ οίκω τούτω τής μετανοίας*
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«που ή λήθη καταπνίγει παν αίσθημα ; ’’Οχι! 
ματαίως άντιστρατεύουσι κατά τών έρωτικών 
τής καρδίας μου αισθημάτων ! Έγώ έφ’ δρου 
ζωής διά σε μόνον Ααμβέρτε θέλω στενάζει... 
Ίδικά μας είναι τά  δάκρυα καί δυναμεθα να
τά  χύνωμεν  Άπωλέσασά σε, τό παν συν-
απώλεσα μετά σοΰ. ’Από τών οφθαλμών μου 
πάντοτε δάκρυα άποσπώνται. Διά σε θρηνώ
καί διά σέ θά στενάζω μόνον  Ειπέ μοι,
Ααμβέρτε, σ’ ερωτώ' έπιχαίρει δ Θεός έκ τών
δακρύων τών δυστυχών;  Φευ! δ έρως μας
ύπήρξεν ειλικρινής, πλήν οί άνθρωποι τόν έ- 
χαρακτήρισαν ώς αμάρτημα καί πρέπει νά 
γογγίζη κατ’ αυτών δ ουρανός. Όπόταν αι 
καρδίαι μας συνεδέθησαν, δτε σύ μοί προσε- 
φερες τόν έρωτα, έβλεπον τά όμματά σου 
λάμποντα υπό φωτός ήδυτάτου καί ή ψυχή 
μου δλόκληρος εϊς τόν κόλπον σου εισέδυσεν. 
Σ’ ήγάπησα Ααμβέρτε καί διά τοΰ ερωτος σου 
έγνώρισα τήν τέρψιν. Σ’ έλάτρευσα καί έν τή 
γλυκεία μου μέθη, τό έπίλοιπον τοΰ κόσμου 
δι’ έμέ άπωλέσθη' άλλ’ έν σοί άνεύρισκον τά
πάντα Πώς οί πόθοι μου κατεστράφησαν !
  Ααμβέρτε, έάν ήτο δυνατόν μίαν έτι φο
ράν νά σέ ΐδω, νά σέ έναγκαλισθώ !..... Φλέ
γομαι...^ δλας τοϋ έρωτος τάς φλόγας αι
σθάνομαι!..... Τάλαινα έγώ !  οίαι στιγμαί
παρήλθον, οία χαρά !..... ΤΩ γλυκεία ήδυπά-
θεια ! ώ τέρψις κατακλύζουσά με !.......  Θλί-
-ψον με Ααμβέρτε είς τάς άγκάλας σου’ θλίψον 
με έπί τής καρδίας σου !..... ’’Ω ! παρήλθον 
ταϋτα πάντα ώς όνειρον γλυκύ ! Ευρίσκομαι 
ήδη έν πλάνη, άλλ’ ή πλάνη είναι ήδυτάτη.... 
(άνίσταται έν παραφορά). Έγώ νά δαμάσω 
τόν έρωτά μου, ένώ έμμανώς άγαπώ ; Φεΰ ! 
» άγών ούτος δ σκληρός, είναι δύσκολος διά 
τήν καρδίαν μου ! ’Αδύνατον νά λησμονήσω 
τόν Λαμβέρτον μου καί νά σβέσω τήν φλόγα

ήτις καταβιβρώσκει τό στήθος μου. Πρέπει 
εϊσέτι ν’ άγαπώ, νά έπιποθώ, νά έλπίζω, νά 
αϊσθάνωμαι, νά ώ κλίσις τής ψυχής ολέ
θρια ! ώ, ζυγέ τυραννικέ !.... Ποία λοιπόν εί- 
μί έγώ ένταΰθα; ποία εϊσί τά  καθήκοντα 
μου ; Γύναιον ουτιδανόν ! ποιον άλλο όνο
μα θέλεις νά σοί δοθή;..... Σύ, τοΰ Θεοΰ σύ
ζυγος, φλέγεσαι δι’ άνδρα; "Γψιστε! εύσπλαγ- 
χνε Θεέ! ώκτειρε τήν σύγχυσιν έν γ με βλέ
πεις καί προσπάθησον νά έμβάλης τούς νό
μους σου είς τάς νεκράς αισθήσεις μου. ’'Ηδη, 
Θεέ μου, δέν πρόκειται περί δημιουργίας καί 
δπλίσθητι μεθ’ άπάσης τής δυνάμεώς σου. 
Πρόκειται νά καταστρέψης τόν έρωτα τής
Αου'έζης !........ ’'Ω ! πόσον είμαι δυστυχής !
(Στρέφει πρός τό βάθος τή? σκηνής). Προσφι
λείς άδελφαι! σύντροφοι άθώαι τής φυλακής! 
Σείς αί γνωρίζουσαι μόνον τάς άρετάς άς ή 
θρησκεία παρέχει καί άς έγώ ούδέποτε έγνώ
ρισα, πόσον είσθε εύδαίμονες! Αί ήμέραι υμών 
παρέρχονται γαλήνιαι, αί δέ νύκτες άτάραχοι. 
Ή τών παθών δρμή ούδαμώς τόν ροΰν αύτών 
ταράσσει. 'Ω ! πόσον φθονώ καί τάς νύκτας 
καί τάς ήμέρας σας ! Έγώ άγαπώ καί φλέ
γομαι άμα ή αυγή άνατείλει, άγαπώ καί φλέ
γομαι άμα δ ήλιος δύσει, καί χιόνος άκόμη 
πιπτούσης πάλιν έγώ φλέγομαι. Μόλις δ ύ
πνος κλείει τά  βλέφαρά μου  ”Α χ ! Λαμ-
βερτε, δεν αισθάνεσαι τούς άπηνείς τούτους
κλονισμούς Ααμβέρτε ! οί νόμοι καί ή αύ-
στηρότης τής μονής, ή ένταΰθα βασιλεύουσα 
φρίκη, άδυνατοϋσι νά σβέσωσιν έκ τής μνή
μης μου τήν εικόνα σου. Έ  Λου'ί'ζα σου, είτε 
έκδοτος είς τά  δάκρυα έπί τοϋ τύμβου τών 
νεκρών, γονυκλιτής στενάζει, είτε έν τώ ναώ 
τόν θεόν επικαλείται, ούδέν άλλο θά σκέπτε
τα ι ή τόν έρωτά της. Ό ναός, οί τάφοι, τό 
μεγαλείον τοϋ Θεοΰ, πρός ταΰτα πάντα θέλει



150 Φ Ο Ι Ν Ι Ξ

άμβλυωπεΐ, καθότι σοϋ μόνον την εικόνα θά 
βλέπη. "Οταν τούς ιερούς ψαλμούς ψάλλωμεν, 
την φωνήν σου νομίζω δτι ακούω' οταν η 
χείρ μου ρίπτει τό θυμίαμα έπί τοΰ ίεροΰ πυ
ρός και τό νέφος τών ευωδιών του άνυψοΰται 
εϊς τόν άέρα, σοϋ τήν εικόνα νομίζω οτι βλέ
πω διαπερώσαν τόν ατμόν του και τότε οί 
βραχίονές μου εκτείνονται πρός τό αγαπητόν 
έκεΐνο φάντασμα. Αί εΰχαί τότε είσίν άτα
κτοι, άποπλανώνται καί χάνωνται. "Οταν πέ- 
ριξ τής ίερας τραπέζης δ άγγελος αυτός κύ
πτει μέτωπον ευσεβές κατά την φοβεράν στιγ
μήν τών θείων μυστηρίων καί τότε ακόμη ή 
πάλλουσα καρδία μου εσέ επικαλείται καί
εσέ μόνον λατρεύει. Πλην πάσα ελπίς έν
τω μέλλοντι άπωλέσθη' σύ μέν άδύνατον νά 
διαφύγης την οργήν τών φανατικών συμπα
τριωτών μου, έγώ δέ νά υπερπηδήσω τά υ
ψηλά τής φυλακής μου τείχη. Πρέπει νά δι- 
έλθω τό υπόλοιπον τοΰ βίου μου έν τώ άπο- 
χωρητηρίω τούτω τών αμαρτωλών έν δάκρυ- 
σιν. Πλήν, άδύνατον ! ναι, άδύνατον, Λαμ- 
βερτε, vr άνθέξω είς τόν σκληρόν άποχωρι- 
σμόν είς 8ν οί κακοί μας κατεδίκασαν. Έκά- 
στη άνατέλουσα ημέρα έστί διά την ψυχήν 
μου νέων μαρτυρίων περίοδος ! (Πλησιάζει είς 
την τράπεζαν καί ρίπτει έντός ποτηριού πλή
ρους υδατος δηλητηριον οπερ έξάγει έκ τοΰ 
κόλπου της.) Πρέπει νά δώσω πέρας έγώ ή 
ίδία είς την άθλίαν ταύτην ζωήν μου, έν ή 
οΰδεμία ευφρόσυνος έλπίς άπέμεινέ μοι. (Ααμ- 
βάνει τό ποτηριον καί πίνει τό έν αύτώ δη-
λητήρων ) ΤΩ, τής ψυχής μου τής παρα-
φόρου προσφιλέσταται τέρψεις, χαίρετε ! ήδύ- 
τατα δνειροπολήματά μου σας άφίνω διά
παντός Λαμβέρτε άγαπητέ, χαΐρε! .
άκριβέ μου έραστά, υγείαινε ! ....... χαΐρε, τό
παν ! ’ Ω ! χάρις φωτεινή άρετή,, κόρη ου

ρανία ! ιερά τοϋ κόσμου λήθη ! Σείς, αΐτινες 
μ1 υπόσχεσθε τέρψεις- αίωνίας,, φέρετε είς τόν- 
κόλπον τών άθανάτων την Λουΐζαν,την πλέον 
τοϋ δέοντος έν τω κόσμω τούτω άμαρτήσα- 
σαν ! (Αισθάνεται τό δηλητηριον έπενεργοΰν). 
Πάτερ μου ! μήτερ μου! Ούάλτερ ! μόνα έπί 
τής γής προσφιλή μοι όντα μετά τόν Λαμ
βέρτον, άποθνησκω έκουσίως, διότι δυσβά- 
στακτον έστί τό βάρος τών δυστυχιών α'ίτι-
νες έπεσωρεύθησαν έπί τής κεφαλής: μου .
Άποθνήσκουσα  έχω άνάγκην τής  συγ
γνώμης σας  τής ευλογίας σας  Λαμβέρ
τ ε !   σοί πέμπω..... τό..... ύστατον φί.,.λη-
μα  καί μη  έξαλείψης τής  μνήμης
σου..... την παρα.....φόρως άγα πή....σασάν
σε.... Λουΐζαν..... Σέ  άνα μένω είς.....
τόν.... ομαλόν  τής άλλης.... ζωής.... δρό
μον 'Υ...γί...αι...νε ! (Πίπτει νεκρά.)

ΣΚΗΝΗ Γ .
Δάσος. Στρατιώται Αμερικανοί παρατεταγ- 

μένοι ενθεν καί ένθεν, έν τώ μέσω δέ οδη
γείται ό Λαμβέρτος. Είς άξιωματικός δια- 
τάσσει νά γεμίσωσιν' ένώ δέ πρόκειται νά 
πυροβολήσωσι κατά τοϋ αιχμαλώτου 8ν 
τοποθετοΰσι καταλλήλως, εισέρχεται άσθ- 
μαίνων δ Οΰάλτερ καί ΐστατα ι πρό τοΰ 
τοΰ καταδίκου, προασπίζων ουτω αΰτον 
διά τοΰ στήθους του.
ΟΥΑΛΤΕΡ. —  Πρέπει νά ζήση ο Γάλλος: 

αυτός.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. —  Πολΐτα ! άποσύρθητι 

έάν άγαπάς τήν ζωήν σου.
ΟΥΑΛΤΕΡ.·— Τήν ζωήν μου χρεωστώ είς 

τόν Γάλλον auTovr τόν δποΐον θέλετε νά φο- 
νεύσητε, άγνοώ διά ποίας αίτιας' τήν ζωήν 
μου λοιπόν θυσιάζω ευχαρίστως ίνα  σώσω. 
τήν ί δικήν του.
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ΜΕΡΚΑΡ (διασχίζων τό πλήθος καί προ- 
χωρών πρός τόν Ούάλτερ). Τέκνον μου, Οΰάλ
τερ, τ ί κάμνεις; Συνηγορείς υπέρ ένός αιρετι-
'γΌΰ, ένός έχθροϋ τής πατρίδος μας, ένός.......
τοϋ διαφθορέως τής Λου'ίζης;
(Ό Οΰάλτερ παρατηρεί μετ’ έκπλήζεως καί

βλέμματος έρωτηματικοΰ τόν Λαμβέρτον).
ΛΑΜΒΕΡΤΟΣ.—  Νέε Μεξικανέ ! μάθε οτι 

άγαπώ τήν άδελφήν σου, ητις μοί έχαρισε 
τήν ζωήν περιποιηθεΐσά με έπί 1 5 δλοκλή- 
ρους ημέρας. νΗθελον άποθάνεt, έάν μή διά 
τών φροντίδων τής άγαθής Λου'ίζης αί πλη 
γαί μου ίατρεύοντο. Ούάλτερ! οΰδεμίαν ύπο- 
χρέωσιν έχεις, "να μέ σώσης έκ τοΰ θανάτου. 
Τήν -?|ν άλλοτε σοί προσήνεγκον έκδούλευσιν 
έξώφλησεν ή άδελφή σου, ής τήν τιμήν έσεβά- 
σθην, διότι δ πρός αύτήν έρως μου έστίν ειλι
κρινής, διακαής, τοιοΰτος τέλος οίος αρμόζει 
είς καρδίαν εύγενή, καί έχω τόν εγωισμόν 
νά εϊπω ότι κέκτημαι τοιαύτην. Ούάλτερ ! τήν 
τιμήν τής Αουίζης έσεβάσθην' σοί τό δρκίζο- 
μαι έπί τής στρατιωτικής τιμής μου!

ΟΥΑΛΤΕΡ.— Λοιπόν, συμπολΐται, ώς βλέ
πετε......

ΠΟΛΛΑΙ ΦΩΝΑΙ. —  Ό χι, όχι ! θάνατος 
-είς τόν εχθρόν τής πατρίδος!

ΟΥΑΛΤΕΡ. —  Πάτερ μου ! έλεος ! χάοιν ! 
διά τόν Λαμβέρτον !

ΜΕΡΚΑΡ.—  Χάριν ! έλεος ! Τό έδαφος
τής ειρηνικής πατρίδος μας έπλημμύρισεν ύπό 
τών άποστόλων τής διαφθοράς' δ έλεύθερος 
καί καθαρός τής χώρας μας άήρ έμολύνθη 
υπό τών άνευφημιών τών οργάνων τοϋ δεσπο- 
τισμοϋ' τό υπερήφανον ημών πολίτευμα, τό 
έγγυούμενον εύδαιμονίαν είς τόν φίλεργον καί 
χρηστύν πολίτην, κινδυνεύει νά καταργηθή, 
τής κεφαλής δ’ υμών έπικρέμαται δ πέλεκυς 
τής 4πολύτου μοναρχίας καί σύ μοί ζητείς

χάριν, έλεος, δι’ ένα φανατικόν υπερασπιστήν 
τών δουλικών αύτών άρχών, δι’ ενα Γάλλον;
  Οΰάλτερ ! έν μόνον προσφιλές μετά τήν
πατρίδα έν τώ κόσμω τούτω έχω, σέ ! Προ
τιμώ τόν θάνατόν σου, προκρίνω νά χύσω έπί 
τοϋ τάφου σου δάκρυα πικρότατα καί σύν τή 
άπωλεία σου νά παύσω τοϋ ζην, η νά δώσω 
ψήφον λευκήν είς τόν ζητοΰντα νά περιβάλ- 
λη τόν τράχηλόν μου διά τής άλύσσου τής 
τυραννίας. Οΰάλτερ ! άποσύρθητι, άφες τόν 
άθλιον αΰτον, έν τή καρδία τοΰ δποίου άδύ
νατον είναι νά γεννηθή αίσθημα εΰγενές, ν’ ά- 
ποθάνη εΰχαριστημένος διά τήν έπιείκειάν 
μας, ητις τώ χαρίζει τόν έντιμον τοΰ τυφε- 
κισμοϋ θάνατον. Τώ ήρμοζεν ή λαιμητόμος!...

ΟΥΑΛΤΕΡ.—  Πάτερ μου !....
ΜΕΡΚΑΡ.—  Τίποτε !
ΟΥΑΛΤΕΡ.— Συμπολΐται! έπαναλαμβάνω 

νά σας ειπω, δτι δ Γάλλος αύτός πρέπει νά 
ζήση καί έπανέλθη πλησίον τών συναδέλ
φων καί συμπατριωτών του. Ό Γάλλος αύτός 
έχει καρδίαν εύγενή, άπέχει πολύ τοϋ νά ή- 
ναι οίος δ υπερβολικός τοΰ πατρός μου φανα
τισμός τόν παριστά. Ό Λαμβέρτος, δ ιππό
της ούτος Ζουάβος, δέν θέλει άπο&άνει ή ότε 
έγώ θέλω έκπνεύσει. Λοιπόν ! σάς ζητώ χαριν 
διά τόν κατάδικόν σας, μοί τήν χορηγείτε ;

ΠΟΛΛΑΙ ΦΩΝΑΙ—  Ό χι, ό χ ι!
ΟΥΑΛΤΕΡ.—  Ό χι ;
ΒΙΚΤΩΡ (εισερχόμενος έν παραφορά). ''Οχι!
ΟΥΑΛΤΕΡ.—  Πώς;
ΒΙΚΤΩΡ.—  Έγώ θά φονεύσω, έγώ, ίδίαις 

χερσί τόν κλέπτην τής καρδίας τής μνηστής 
μου.

ΟΥΑΛΤΕΡ. — 1 Άφοϋ πρώτον διέλθης διά 
τοΰ πτώματός μου. (Σύρει τό έχχειρίδιόν του).

ΜΕΡΚΑΡ —  Ούάλτερ!
ΒΙΚΤΩΡ.—  Ούάλτερ !
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ΟΥΑΛΤΕΡ. ·—  Ούδέν ! ούδέν πλέον θέλω 
ν’ άκούσω παρ’ υμών, ου; τυφλώττει το πά
θος καί δ υπερβολικά; φανατισμό;. Άποσυρ- 
Οήτε, ή μ.ά τήν πατρίδα

ΒΙΚΤΩΡ. ·— Καί έγώ δστις θέλω νά εκδι
κηθώ την μνηστήν μου, δέν υποχωρώ. (Όρμά 
κατά τοϋ αιχμαλώτου μέ έγχειρίδιον άνά 
χεΐρας. Ό Ούάλτερ τίθεται έκ τώ μέσω καί 
κατευθύνει τήν μάχαιράν του ει; το στήθος 
τοϋ Βίχ.τωρο;' πλήν παρεμβά; δ Μέρκαρ δέ
χεται εκείνο; το κτύπημα).

ΜΕΡΚΑΡ (κλονούμενο; καί πίπτων).1— Δυ
στυχή ! τον πατέρα σου έφόνευσα; ; Κατη-
ραμένο; έσο !.....

ΟΥΑΛΤΕΡ (εν άπελπισί^).·—  Πάτερ μου!...
Πατερ μου ! εγώ νά σέ φονεύσω πα-
τροκτόνος έγώ !...... (Ζητεί ν’ αύτοχειριασθή,
προλαμβάνουν όμω; οί περιεστώτε; καί τον 
αφοπλίζουν. Έν τη συγχίσει δέ ταύτη δια- 
τάσσει ο αξιωματικός πΰρ, το δέ άπόσπασμα 
πυροβολεί καί δ Λαμβέρτο; πίπτει φονευθεί;).

ΟΥΑΛΤΕΡ (έκτο; έαυτοΰ). ·—  Δυστυχή; 
εγώ !.... δυστυχή; ! (Χάνεται φεύγων προ; τδ 
βάθος τοϋ δάσου;).

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ
nepi

ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΛΟΥΤΡΏΝ

ΜΕΛΕΤΗ
ΥΠΟ ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΕΠΟΨ1Ν.

Οί κάτοικοι τών εύκρατων κλιμάτων χαι- 
ρετοϋσι τήν άνοιξιν, καί μετά θυμηδία; σπεύ- 
δουσι νά άναπνεύσωσι τήν γλυκεΐαν τοϋ Μάί'ου 
αύραν' ημείς δμως Κύριοι ’Αλεξανδρινοί είσερ-

χόμεθα κατ’ ευθείαν έν τη θερμή. ώρα τοϋ* 
έτου;. Τήν φωνήν τή ; χελιδόνο;, τήν γλυ
κεία ν αύτήν άγγελιαφόρον τή ; άνθήσεω;, καί 
τοϋ εαρινού κάλλους, δέν άκούομεν ήμεΐ; διά- 
γοντε; έν διηνεκεΐ μέν, άλλά νωθρ$ τή ; φύ- 
σεω; άνθήσεΓ εχει άληθώ; πάσα τή ; γής' 
ζώνη τάς έαυτής προνομίας., ώς δ άνθρωπος 
τήν μοιραίαν άποστολήν νά πλανάται είς 
πάσας τής γής τάς γωνίας' δέν εχομεν ημείς 
κοιλάδα; καί δάση, ούδέ άνθησιν ορου; ζωη- 
ράν καί άκμαίαν, εχομεν μόνον έν τώ κλωβώ 
τά ; άηδόνα; περιπαθώ; έκφραζούσα; τάς ε
αυτών άναμ.νήσεις, καί χαμσίνια πνιγηρά, 
άντί εαρινής αύρας !... Το έπΓ έμοί αισθανό
μενος πλήξιν, βαδίζων έπί γής άναδιδούση; 
καθ’ ολας τάς ώρας τοϋ έτους τήν μονοτο- 
τίαν, ωχρά δέ ρόδα, καί άοσμα άνθη, στρέ
φω τό βλέμμα μου πρός τήν θάλασσαν, καί. 
τό κϋμα' πάσας έμπνεύσεις. δέν περικλείει τό 
κϋμα; ταύτας αισθάνονται at άπό τίνος χρό
νου πτερυγίζουσαι έν τώ στερεώμ,ατι τή ; ’Α
λεξάνδρειά; ποιητικαί φαντασία ι, ζητοϋσαι 
εί; καθαρώτερα, ύψηνά άναπνεύσωσι ζωογόνον 
τή ; καρδία; αύραν' έγώ υλικώτερος έν τώ  
βίφ λειτουργός, άφίημι τους εύτυχεΐ; τοϋ 
Παρνασοϋ άναβάτα;, καί στρέφομαι πρό; τό 
παράλιον μετά τή ; νεότητος, οχι όπως ψάλ
λω δδυσσείας περιπλανήσεις, άλλ’ όπως υπο
δείξω αύτή πηγήν υγείας καί εύρωστίας εύ- 
ρεΐαν, καί τοΐ; πάσι πρόχειρον.

Ή ζωή ον ήναι ανβος
Ή  υγεία εΓναι ^όδον»

"Οτι πολύτιμον πράγμα είναι εί; τόν άν
θρωπον ή υγεία, καί τό υψιστον τής ήμετέ- 
ρας υπάρξεως άγαθόν, πά; τ ί ;  κατανοεί' δεν 
άγνοεΈ δέ οτι, δσον εύκταία είναι αυτη, το- 
σοϋτον καί εύπρόσβλητο;, καί δτι δ άνθρωπος- 
υπήρξε πάντοτε παραβάτης τής τάξεως, ήτις
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προασπίζει τήν ύπαρξιν, καί διατηρεί τήν έν 
ήμΐν αρμονίαν, ήτις καλείται ΥΓΕΙΑ, ένώ ώ- 
φειλεν έκ παντός τρόπου νά διατηρή ταύτην 
πρός μακροτέραν έν τή γή τών ήθικών καί 
υλικών άγαθών τοϋ βίου άπόλαυσιν.

« ’'Ανδρα δε χρή, 8; έστί συνετός, λογι- 
σάμ.ενον δτι τοΐσιν άνθρώποισι πλείστου άξιον 
έστίν ή υγείη, έπίστασθαι άπό τής έωυτοϋ 
γνώμ-ης έν τίσι νούσησιν ώφελέεσθαι.» ('Ιπ
ποκράτης.)

Ώ ; Sv τών άπλουστέρων καί υγιεινών μέ
σων θεωροϋντε; τά θαλάσσια λουτρά, καί τήν 
ψυχρολουσίαν, προτιθέμεθα έν τώ παρόντι νά 
δώσωμ.εν περιγραφήν σύντομον, καί άπλήν, 
σκοποϋσαν νά υπόδειξη τήν χρησιμότητα καί 
ώφέλειαν τή ; ψυχρολουσία;, τή ; προαχθείση; 
είς συστηματικήν θεραπείαν κατά πολλών 
μέν, ίδίως 'δέ νευρικών νοσημ-άτων, έπικλη- 
θεΐσαν υδροθεραπείαν. Νομίζοντες δμ.ως άπρό- 
σφορον νά έπιβαρύνωμ,εν τήν φιλοξενίαν τοΰ 
«Φοίνικο;» μ.έ ειδικήν περί ψυχρολουσίας 
πραγμ.ατείαν, χρήζουσαν μακράν φυσικών καί 
φυσιολογικών ζητημ-άτων άνάπτυξιν, πραγ- 
ματευόμεθα έν ολίγοι;, καί κατά τό δυνατόν 
π ρ α κ τ  ι κ ώ ς, τό έν λόγω ά ν τ  ι κ ε ί - 
μ. ε ν ο ν.

Έ  ψυχρολουσία, τουτέστιν ή 'δι* υδατος 
ψυχροΰ λοϋσις, πλύσι;, ή περίχυσι; τοΰ σώ- 
ματο;, φαίνεται οτι καί εί; τούς άρχαίους 
χρόνους ήτον έν χρήσει ώς υγιεινόν καί ρω- 
στικόν μέσον, καί παρά τισιν έθνεσιν, ώς 
θρησκευτικόν παράγγελμα. Πρώτος δ Ιππο
κράτης έμελέτησε καί έγραψε περί τή ; ποιό- 
τητο; τοΰ ΰδατο;, καί τή ; χρήσεω; αύτοΰ έν 
τα ΐ; άσθενείαι;, καί μ.ετ’ αύτόν δ Άρεταΐος 
καί Γαληνός" πολλοί δέ άλλοι ύστερον, ώς δ 
Συδεγχάμος, καί δ Όφμάνος έπρότεινον τήν 
ψυχρολουσίαν’ είς τόν Currie δμως καί τόν

Wright δφείλεται ή κατά τόν παρελθόντα 
αιώνα επιστημονικότερα τής υδροθεραπείας 
μ-ελέτη, ην ήκολούθησαν πολλοί ίατροί καί 
χειροϋργοι, οίς δ Lisfranc καί Dupuytren, 
καί μετ’ αύτούς πλεΐτοι οσοι, έξ ών πολλοί 
ζώσι σήμερον, ώς δ πολύς Beni-Bard.

Ή φυσιολογική έπί τοΰ δργανισμοϋ ενέρ
γεια τοΰ ψυχροΰ υδατος πολυτρόπως ήρμ.η- 
μηνεύθη' είναι δέ βέβαιον, δτι τό ψυχρόν ύ
δωρ διά τής βαθμιαίας καί παρατεταμ-ένης 
εφαρμογής του κατευνάζει, νωθράν καθίστησι 
τήν περιφερικήν τοΰ σώματος (τριχοειδή) κυ
κλοφορίαν, καί τήν νευρικήν λεγομ-ένην δύνα- 
μιν (α)' τό δέ υπό τήν θερμ.οκρασίαν τοϋ πά
γου υδωρ, παραλύει άμ,φοτέρας (β). Τό κα- 
ταρρακτόν υδωρ (douche) διά τής ταχείας 
αύτοϋ έπί τοΰ σώματος έπιδράσεως, διεγείρει 
τούτου ταχύτερον τήν άντίδρασιν, ή ή κοινή 
ψυχρολουσία, καί τά λουτρά (γ), διερεθίζον 
τήν τριχοειδή κυκλοφορίαν, καί έξεγεϊρον τήν 
νευρικήν δύναμιν.

Ώς φυσιολογικόν δέ άποτέλεσμ-α τοΰ κα- 
ταρρακτοΰ υδατος, ώς καί έν γένει τής ψυ
χρολουσίας καί τών λουτρών, είναι: 1 ον) κα
ταστολή έφήμερος τής νευρικής δυνάμεω;’ 
2ον) άφαίρεσις ποσότητάς τίνος θερμότητος 
( τή; λεγομένη; ζω ική ;) έκ τοΰ σώματος, 
προσγινομένη διά τής τούτου άντιδράσεως, 
ής άναγκαίως έπακολουθεϊ δραστηριοτέρα τής 
ζωικής θερμότητος δαπάνη, καί αύξησις τής 
ζωικής Ινεργείας τοΰ οργανισμ.οΰ' καί 3ον)

(α) Τής ΐδιότητος ταύτης ·ποιε~ χρήσιν ή θεραπευτική 
είς τραύματα καί έξωτερικάς φλογώσεις.

(6) Έξ ου καί ή τοΰ πάγου χρήτις, ώς αναισθητικού 
μέσου εϊς τ ινας έγχειρήσεις.

(γ) Τά θαλάσσια δμως δια των άλατούχων συστατι
κών των, έρεβίζουσιν έμμονώτερβν τήν Ιξωτερικήν έπιφά- 
νειαν τοΰ σώματος, έπομόνως τήν περιφερικήν κυκλοφο
ρίαν.
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προ'ίοϋσα τόνωσις τοΰ νευρικού συστήματος 
τοΰ πάσας τάς λειτουργίας τοΰ οργανισμού 
διέποντος' ώστε έκ τοΰ τρόπου τής εφαρμο
γής, καί χρώσεως, ή ψυχρολουσία παράγει 
καί διάφορον αποτέλεσμα' έκ δέ τής φυσιο
λογικής αύτής έπί τοΰ σώματος ένεργείας, 
πηγάζουσιν αί περί την χρήσιν της ένδείξεις, 
καί αντενδείξεις, καί στηρίζεται σήμερον α
ποκλειστικόν θεραπευτικόν σύστημα.

Μίαν καί μόνην λαμβάνοντες ύπ’ ό̂'ψιν τοΰ 
ψυχροΰ ΰδατος ενέργειαν, την τονικήν έπί τοΰ 
οργανισμού (δ), έχομεν τό όλον έν τή πα- 
ρνύσγ] μελέτη.

Ή ψυχρολουσία, καί τά  θαλάσσια λουτρά,

(δ) 'Αλλά τί έστί οργανισμός ·, έπιθυμοΰντες νά ευχά
ριστή 7ωμεν τόν μή ιατρόν αναγνώστην, νομ-’ζνντες μά- 
λ υ τ α  έπάναγ/ες νά γνωρίσωμεν τόν όργανισμόν, δίδομ3ν 
τούτου έν όλίγαις λέςεσιν άπλοΰν σχέδιον.

‘Εκάστου ζωϊκοΰ όντος, και έπομένως τοΰ ανθρώπου 
ό όργανισμός, συνίσταται έχ τής λεγομένης ΦΓΤΙΚΗΣ 
χαί ΖΩΙΚΗΝ ζωής* αί ζωαΐ αΰται είσΐ τοσούτω στενώς 
συνδεδε^έναι, ώστε ή μ ία άνευ τής άλλης, δέν δύναται 
νά ύπάρξγ), καί διαταραχθείσης τής μ’.άς, συνταράστεται 
καί ή άλλη. ΦϊΤΙΚΙΙ ΖΩΙΙ είνα ι τό σύνολον τών λει- 
τοι,ργιών δι’ ών γ ίνετα ι ή θρέψις, ή άνάπτυξις*τοΰ όργα- 
νισμοΰ, καί ή συντήρησις αύτοΰ ώς όργανικοΰ, οντος* ή 
φυτική  ζωή είνα ι ή βαθυτέρα ζωή, μή ύποπίπτουσα ε'ς 
τάς αισθήσεις ημών, άλλ' έκδηλουμένη υπό τή ; ανάγκης 
τής προσλήψεως εξωτερικής ΰλης (τροφών καί ποτών) 
πρός δαπάνην ε 'ς τάς έαυτής άνάγκας, καί υπό τής αύ- 
ξή^εως τοΰ όργανίσμοΰ, κατά δεδομένους φυσικούς νόμους* 
φαίνετα ι δέ ουσα ε?ς -παθητικήν κατάστασιν, (καί τοΰτο 
κατά Οε!αν πρόνοιαν δ:ά νά μήν αίαθανώμεθα τόν θόρυ
βον τοΰ έν ήμΤν φυσικοχημικού έργαστηρίου) ένφ είναι 
ένεργητικοτάτη, άδιακόπως > ειτουργοΰσα, καί μόνον τότε 
παύουσα, όπόταν έπέλθβ ό θάνατος, ο τε γενικός τοΰ όρ- 
γανισμοΰ, καί ό τοπικός, ώς εις τήν γάγγραιναν ενός μέ
λους* αί γενίκώτ3ραι τών λειτουργιών τής φυτικής ζωής 
Ονομάζονται πέψ ις, άπορρόφησις, κυκλοφορία, αναπνοή 
κτλ. προϊόν δέ τούτων, κα ί ζωοπάροχον υγρόν είνε τό αI* 
μα* τοΰτο είναι ό κατ’ εξοχήν θρεπτικός χυμός, ό πα ν- 
τσχου τοΰ όργανίσμοΰ διανέμων τήν τροφήν καί άνάπτυ- 
£ιν, καί ό άναπληρών τάς δαπάνας, καί άνευ τοΰ όποιου

δι’ αΰς θά άναπτύξωμεν λόγους, είσί χρήσι
μα τοϊς άνθρώποις, ιδίως τή νεαρά. ηλικία, 
ύιότι ού μόνον διατηροΰσι τό σώμα ζωηρόν, 
δυσπροσβλητον υπό τών διαφόρων ατμοσφαι
ρικών μεταβολών καί έπηρειών, άλλά καί ε- 
παναφέρουσι την ρώμην αύτοΰ διασαλευθει- 
σαν" δέον όμως νά γίνηται κατάλληλος χρή- 
σις τούτων, διότι ύπάρχουσι καί περιστάσεις, 
καθ’ ας άντί ώφελείας, προςενοΰσι βλάβην, 
ώς π. χ. είς τούς πάσχοντας υπό καρδιακών 
νοσημάτων, καί τούς προδιατεθημένους εις 
συμφορήσεις έγκεφαλικάς καί τοΰ στήθους, 
άδιαφόρως δε, καί άνευ τινών προφυλάξεων 
είς τό ψυχρόν ύδοιρ λουομένους. Τό ένστικτον

δέν δύναται νά ύπάρξγ, ζωή* ή κατά ποσόν καί ποιόν τοΰ 
αΐματος έλάττωσις, ώς συμβαίνει είς τήν ανα ιμ ίαν και 
χλώρωσιν, επιφέρει γνωστάς εν τη νοσολογία διαταρά
ξεις τοΰ σώματος. *11 φυτική ζωή φα ίνετα ι έν τή ακμή 
τής ένε^γεί<*ς της κατά τήν νεαράν ηλικ ίαν, καί μέχρι 
τής έποχής έκείνης, καθ' ήν συμπληροΰται ή σχετική αϋ- 
ξησις τοΰ όργανίσμοΰ, δ ιατελεί 6έ υπό τό κράτος τής ζω ι
κ ή ; ζ'-ύήΐ;·

ΖΩΙΚΗ ΖΩΗ είναι τό σύνολον έκεΤνο ές οΰ πηγάζει ή 
αίσθητικότης, κινητικότης, διάνοια, τουτέστι τό νευρικόν 
σύστημα, διότι αισθησις, κίνησις, διάνοια δέν είναι ή άρ- 
χ ικα ί μορφαί καί ίδ.ότητες τής νευρικής λεγομένης δυνά- 
μεως* ό όρισμός οΰτος δέν είναι σαφής, άλλά σαφέστερον 
δέν δυνάμιθα νά δώσωμεν έν συγγάμματι περιοδικώ* ή 
ζω ική ζωή είνα ι έκείνγ), δι' ής αίσθανόμεθα και έχτελοΰ- 
μεν κινήσεις έκουσίους, έκφραζόμενοι έν γένει πρός τά  
έκτός. Λοιπόν τό αίμα, καί τό νευρικόν σύστημα, είσ’ι τ ά  
δΙ·ο άδ.άζευκτα ήμισυ τοΰ όλου, τουτέστι τοΰ ό ρ γ α ν ι -  
σ μ ο ΰ , έφ’ ω καί φυσικαί καί μηχανικαί λειτονργ·αι υπάρ- 
χουσι σχετικώς πρός τήν ζωήν τή ; θρέψεως—τήν ΦΓΤΙ- 
ΚΗΝ, καί πρός τήν ζωήν τής αίσθήσεως καί κιήνσεως — 
τήν ΖΩΙΚΗΝ. — Λέγομεν δ’ έν παρόδ'-ρ ότι έκ τής αρμο
νικής καταστάσεως τής τε φυτικής καί τής ζωικής ζω
ή ς, καί τών ταύταις άναγκαίως καί άδιαζεύκτως συνδεδε- 
μένων φυσικών καί μηχανικών λειτουργιών, τή προσθήκη 
τών έξωτερικών στοιχείων (ποτών, τροφών, θερμότητος, 
άέρος, κτλ . κτλ .) τών άναγκαίων πρός προαγωγήν τής 
ζωής, άποτελεΤται ή ευάρεστος έκείνη τοΰ όργανίσμοΰ κα* 
τά^τασις, ήτις καλείται ύγεία./
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καί η πείρα, ώς είς πολλάς περιστάσεις τοΰ 
βίου, καί ένταΰθα πολλάκις υπαγορεύει καί 
απαγορεύει την χρήσιν μέσου, διά τινας μέν 
ωφελίμου, δι’ άλλους, δέ έπιβλαβοΰς- άλλά τό 
άσφαλέστερον είναι, νά συμβουλεύωνται ια 
τρόν οί θέλοντες νά κάμω σι χρήσιν τής ψυ
χρολουσίας καί τών θαλασσίων λουτρών. Είς 
τούς χρόνους τών ήμετέρων προγόνων η νεό- 
της βεβαίως δέν έλάμβανεν ιατρών γνώμας» 
όπιος λ̂ ούση τό άλαβάστρινον καί ρωμαλαίον 
αύτής σώμα, διότι η ψυχρολουσία, η δίαιτα 
καί η άσκησις τοΰ σώματος η,σαν συστατικά 
απαραίτητα τής άνατροφής της, ενώ η ένε- 
στώσα, ού μόνον στερείται τής εύεξίας έκεί
νης, άλλά καί προσκόπτει έν τή πρώτη άπο- 
λαύσει τοΰ βίου, ήτις έστίν ή υγεία ! η δε 
ψυ^ρολ.ουσία σήμερον λ^αμβάνεται ώς έπί τό 
πολύ, ώς αναληπτικόν μέσον. Αί άσθενικαί 
καταστάσεις, αί κληρονομικαί νόσοι μεταδι- 
δόμεναι άπό γενεάς είς γενεάν μετά τής ζωής 
άπό μακρών χρόνων, έξασθενοΰσι καί έκφυ- 
λάζουσι τό είδος, όλοι δέ γνωρίζομεν πόσον 
σήμερον είνε σπάνιος ή άπό μιας είς άλλην 
γενεάν μετάδοσίς υγείας καί ρώμης.

Ευρίσκοντες λοιπόν έν τώ ψυχρώ ΰδατι, 
καί τοίς θαλασσίοις λουτραΐς πηγήν δυνάμεως 
χρησίμου εϊς τήν ήμετέραν ΰπαρξιν, έφείλο- 
μεν νά κανονίζωμεν τήν χρήσιν αύτών, καί 
τοΰτο προβαίνομεν έν τοίς έφεξής νά ύπο- 
δείξωμεν.

Καί Α) υποδεικνύομε·* τήν χρήσιν τής ψυ
χρολουσίας καί τών θαλασσίων λουτρών κατά 
τήν ύγειά καί άσθενικήν κατάστασιν' Β) κα
τά  τάς διαφόρους ηλικίας' Γ) τήν είς άμφό- 
τερα τά φύλα (ε). (ακολουθεί.)

(e Τήν itaipemv ταύτην ποιώμεν ·πρί>ς ·πρ*χ.τιχωτέρ«ν 

τοΰ θέααιτόςμϊς άνάπτυξιν.

Ο E P N A N H S
Τ»Υ ΒΙΚΤΩΡΟΪ ΟΥΓΚΩ.

(Σενέ/κα χαί τέλος. — ,”ΐδε Φΐ/λλάδ’.ον Ϊ .)

(Έκ τοΰ Ίταλικοΰ.)

Τώ όντι, ύπήρχον κεναί τινες θέσεις, ίδίο>ς 
δέ δυο θεωρεία έν τή σειρά τής προσόψεως, 
όπερ μάλιστα έκίνησε τήν εκπληξιν τοΰ κοι 
νοΰ καί ιδίως τοΰ ποιητοΰ, γινώσκοντος οτι 
ταΰτα ήσαν ενοικιασμένα. Ήρώτησε τίνες η- 
σαν οι Κύριοι έκείνοι, οΐτινες έπλήρωσαν ινα 
μή παραστώσιν έν τώ θεάτρω, καί εμαθεν 
ότι ήσαν ό άδελφός καί ό έπίτροπος δραμα
τικού τίνος ποιητοΰ, περιφανοΰς τοτε.,

Ή τρίτη παράστασις ήν ταραχωδεστέρα 
τής δευτέρας. Ά λ λ ’ ή άντιπολίτευσις ήρκέσθη 
καί νΰν είς μόνον τόν γέλωτα, μέ τήν διαφο
ράν ότι έγέλα κατά τήν παράστασιν ταύτην 
συνε^έστερον. Γ0  ποιητής είχεν άλλως τε τους 
φίλους του, ο'ίτινες είς πάσαν έκρσξιν γέλω- 
λωτος ή συριγμοΰ, άπήντων διά χειροκροτη- 
ρ-άτων ένθουσιωδών καί πεισματωδες·ατων.

Ά λλά μετά τρείς παραστάσεις ό Βίκτωρ 
Ούγκώ έπανήλθεν είς τήν συνήθη τών συγγρα
φέων θέσιν καί δέν τώ έχορηγοΰντο πλέον εν 
τώ θεάτρίι) η εύάοιθμοί τινες θέσεις, όπως δω- 
ρήσηται αύτάς. Οί υποκριταί έζήτουν τούς μ ι
σθωτούς έπευφημιστάς, οΐτινες όμως ολίγον 
ένεθουσίων υπέρ τοΰ δράματος, άποδιωςαντος 
αύτούς. Ό βασιλικός έπίτροπος άφοσιωμένος 
πάντοτε είς τήν νέαν τέχνην, έτόλμησε να 
χορηγήσ"/) τώ ποιητή \ 00  θέσεις δια την πα- 
ράστασιν.

Εκατόν θέσεις, κατά χιλίων πεντακοσιων! 
ίδού τό σημεΐον είς 6 έφθασεν ό αγών. Αί 
έ/θρικώς διακείμεναι έφημερίδες ελεγον, ότι 
νΰν τό ά λ  η θ έ ς κ ο ι ν ό ν  δύναται τέλος;

____________________________ η *
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πάντων νά είσέλθϊ] είς τό θέατρον καί νά ικα
νοποίησή την προσβαλλομένην τέχνην.

'Ο αγών τώρα ητο τω όντι σπουδαίος. Έ
καστη παράστασις ήτο θόρυβος διαβολικός. 
Οί έν τοΐς θεωρείοις έγέλων, αί κεκλεισμέναι 
θύραι έτριζον. ΤΙΙτο τοΰ συρμοΰ έν ταϊς συνα- 
ναστροφαΐς νά μεταβαίνωσιν είς τό θέατρον 
δ π ω ς  γ ε λ ά σ ω  σ ι ν  ά ν α λ ώ μ α σ ι τ ο ΰ  
Έ ρ ν ά ν η .  Έκαστος έμάχετο κατά τόν ίδιον 
αΰτοΰ τρόπον. Οί μέν, μη δυνάμενοι νά βλέ- 
πωσι τοιοΰτον δραμα παριστανόμενον, εστρε- 
φον τά νώτα πρός την σκηνην' άλλοι μη δυ- 
νάμενοι νά^άκούωσιν αυτό, έλεγον « αδυνατώ 
πλέον νά άκροάζωμαι ! » καί έξ^ρχοντο έν 
τώ μέσω τής πράξεως, κροτοΰντες βιαίως 
την θύραν τοΰ θεωρείου των' οί φιλήσυχοι 
ήρκοΰντο λέγοντες ότι τό δράμα έκεΐνο δέν 
ήτο νόστιμον καί ηνοιγον έπειτα πρός άνά- 
γνωσιν έφημερίδας. Ά λλ ’ οί άληθεΐς τής κα
λαισθησίας φίλοι δέν άπηρχοντο, δέν άνεγί- 
νωσκον, δέν έστρεφον τά νώτα, άλλ’ ειχον 
προσηλωμένον τό βλέμμα καί τεταμμένον τό 
ους είς τό δραμα. Διόλιζον πασαν λέξιν, έφώ- 
ναζον, έσύριζον, ήμπόδιζον τούς άλλους νά 
άκροώνται. Οί εκατόν, έμφανιζόμενοι έντός 
τής πληθύος, δέν ήδύναντο νά βαρύνωσι την 
πλάστιγκα. Τά είκοσιν αυτών έτη, καί ή θέσις 
των, καθίστα αύτούς λυσσαλέους. Άνθίσταν- 
το κατά τοΰ πλήθους, προήσπιζον τό δραμα 
στίχον πρός στίχον, δέν άφινον ούδ’ ήμιστί- 
χιον άπροστάτευτον, έκρότουν τούς πόδας, 
έφώναζον, προσέβαλλον τούς συρίζοντας. Γ0  
Έρνέστος τοΰ Σάξ-Κοβούργου δέν προσεΐχε 
πλέον ούδ’ είς ηλικίαν, ούδ’ είς φΰλον. Είς 
γυναίκα γελώσαν σπασμωδικώς έν τή σκηνή 
τών εικόνων*

—  Κυρία ! είπε, κακώς πράττετε νά γε
λάτε ουτω, διότι φαίνονται οί οδόντες σας.

Είς γέροντας πολιούς συρίζοντας έκ τών 
κεκλεισμένων θέσεων, έφώνησεν.

—  Είς την λαιμητόμον οί κρονόληροι!
Ό ποιητής δέν ευρισκε πλέον είς τά  πα

ρασκήνια τά άβρά συγχαρητήρια, άπερ κατά 
τήν πρώτήν εσπέραν τώ έπεδαψιλεύθησαν. Τό 
άριστούργημα μετεβλήθη αΰθις είς άπλοΰν 
δ ρ α μ α ,  ?ίς νόθον δηλονότι τέκνον τής κω
μωδίας καί τραγωδίας, είς άκατονόμαστόν 
τ ι ! Οί ήθοποιοί μετέβαινον είς τάς έχθρικάς 
γραμμάς' είς τών σπουδαιΟτέρων συνήψε σχέ
σεις μετά τών συριζόντων, ώσεί νά ελεγεν' 
« Έ χετε δίκαιον' υποχρεοΰμαι έξ άνάγκης 
νά παριστώ δραμα τοιοΰτον, άλλά δέν πταίω  
διά τοΰτο.» Καί ο Ζοανύ αύτός έταράχθη. 
Μόνη ή δεσποινίς Μάρς έμεινε μέχοις υστάτων 
πιστή. Τότε δέν έσεβάσθησαν αύτήν πλειότε- 
ρον τών άλλων, καί ό Ούγκώ τή άνήγγειλεν 
οτι θ’ άποδοκιμασθή. Αυτη τόν έπέπληξε πι- 
κρώς καί δέν έπιτ,νει πλέον τό δραμά του' 
άλλ’ ήτο τοσοΰτον πολύτιμος έν τή σκηνή, 
οσον δυσηρεστημένη έν τώ δωματίω της. Ή- 
νόχλει τόν ποιητην ότε εύρίσκοντο κατά μά
νας, ά λ ν  έδόξαζεν αύτόν ένώπιον τοΰ κοινοΰ'

Μ’ όλην τήν δεινότητα καί άξίαν τών έχ- 
θρών, μ’ όλην τήν άποθάρρυνσιν τών ήθοποιών, 
τό δραμα υπεστηρίζετο άπο τοΰ ποσοΰ τών 
εισπράξεων. Μετέβαινον είς τό θέατρον δπως 
συρίξωσιν, άλλά μετέβαινον. Τό μίσος έφθασε 
μέχρι καί τοΰ νά άρνηθώσιν δτι είσεπράττε- 
το μέγα ποσόν. Κωμικός τις, δστις παρίστανε 
μικρόν τ ι μέρος, δραματικός καί ούτος συγ- 
γραφεύς κατά τήν διάθεσιν τοΰ Colin d’Har* 
leville καί τοΰ Andrieux, άπήντησεν ώς έ
ξης είς τήν έρώΐησίν τίνος, είπόντος « άφοΰ 
τό δραμα τόσον ήτο κακόν, διατί τόσοι προ· 
σήρχοντο θεαταί ; »

·—■ Ούδαμώς, τώ άπηντησε, προκαλεΐ συρ
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ροήν τό δραμα' αί θέσεις πασαι έδόθησαν δω
ρεάν' τό θέατρον είναι πλήρες, άλλά το τα·*· 
μεΐον αύτοΰ κενόν.

•—  Ιδού άπόψε τό θέατρον πλήρες' στοι
χηματίζω, άντεΐπεν ο πρώτος, οτι αι εισ 

πράξεις...
—— ’Ανέρχονται είς 4 ,5 5 7  φράγκα και 78 

εκατοστά, είπεν δ Ούγκώ, κατα την στιγμήν 
εκείνην διερχόμενος καί κρατών ανα χεϊρας 
σημείωσιν τοΰ ταμία.

Οί έχθροί τοΰ δράματος ειχον τάς ιδιο
τροπίας των. Σήμερον έπέπιπτον κατα τοΰ 
<$εΐνα μέρους τοΰ δράματος, αύριον δέ κατά 
τοΰ δείνα. Σκηνήν, ήν δέν προσέβαλλον την 
προτεραίαν, έθαύμαζον διότι άφήκαν άνενο- 
χλητον. Σκηνή θεωρουμένη πλέον έκτος κιν
δύνου, διεκόπτετο αίφνης υπό συριγμών. Έν 
διαλείμματί τινι τής 30ης παραστάσεως, ο 
ποιητής καί ή δεσποινίς Μάρς, χαριεστατη 
κατ’ έξαίρεσιν τήν ήμέραν εκείνην, διεσκέ- 
δαζον πειρώμενοι ν’ άνεύρωσι τούς στίχους, 
ο'ίτινες δέν έσυρίχθησαν. Καί δέν εύρον ούτε 
καν ένα !

·— Σύμπαν τό μέρος μου έμεινεν άπρόσ- 
βλητον, ούδείς έσύριξεν αύτό, είπεν η κυρία 
Θενάρδ, ητις ην παροΰσα.

Είχε δέ ώς μέρος ένα μόνον στίχον καί έν 
τέταρτον, έ* τή 4η πράξεΓ τόν εξής*

Mon cher comte 
Vous savez avec vous que mon mari les

compte.
—  Ό στίχος σας δέν έσυρίχθη ; είπεν ό 

Ούγκώ, πολύ καλά' θέλει συριχθή.
Καί τώ όντι' τήν εσπέραν έσυρίχθη καί δ 

παρθένος έκεΐνος στίχος.
'Ο άγών έκούραζε βαθμηδόν πλίιότερον 

τούς ήθοποιούς, μέχρι τοΰ να ποθήσωσιν, δπως 
αί εισπράξεις έλαττωθώσιν, ϊνα ουτω παύση

ή συρροή καί επομένως αί παραστασεις. Τινες 
ηλπιζον, δτι δέν ητο άνάγκη νά περιμένωσι 
τόσον, καθόσον οί νέοι; βαρυνθέντες νά μάχων- 
τα ι, καί ό έχθρός, κύριος τοΰ πεόιου τής μά
χης, ηθελον έξαναγκάσει τούς ήθοποιούς νά 
ρίψωσι τήν αυλαίαν προ τοΰ τέλους τής πα
ραστάσεως. Έν τή οικία τοΰ ποιητοΰ περιε- 
μενον τό τέλος τής παραστάσεως. Ή πρώτη 
τής κυρίας Ούγκώ πρός τόν σύζυγον άποτει- 
νομένη έρώτησις, άμα έπανηρχετο έκ τοΰ 

θεάτρου, ην :
—  Άφήκαν νά τελείωση ;
Καί δ τών ανησυχιών καί βιαίων τούτων 

συγκινήσεων βίος, κατέστη επι τέλους τοσω 
έπαχθής δι’ αύτην, ώστε ή ίδια έπόθησε νά 
λάβη την άπάντησιν « όχ ι! »

Ά λλ ’ οί νέοι τοιαύτην δέν έπόθουν κατα
στροφήν. Ή άφοσίωσίς των δέν έμειοΰτο έζη* 
τουν πάντοτε τά 1 00 εισητηρια.

Έ επομένη έπιστολή δίδωσι ιδέαν τής 
ζωηρότητος καί τοΰ ένθουσιασμοΰ τών ύπερ- 
μάχων τοΰ δράματος :

« Κύριε Ούγκώ !
« Τέσσαρες τών Γενιτσάρων μου μοί προ- 

σφέρουσι τούς βραχίονάς των, ο'ύς έγώ σας α- 
φιερώ, καί σάς ζητώ τέσσαρας θέσεις δι’ αυ

τούς άπόψε.
« Έγγυοϋμαι διά τούς άνδρας μου. Είναι

άνθρωποι δυνάμενοι νά τάμωσι μίαν κεφα
λήν, δπως κερδίσωσι την έπ’ αύτής φενάκην. 
Τό έπ’ έμοί έμψυχώ αύτούς, διίως έμμείνωσιν 
είς τήν εύγενή των ιδέαν, καί δέν τούς άφί- 
νω ν’ άναχωρησωσι πριν η τοΐς απονέμω την
πατρικήν ευλογίαν μου.

« Ουτοι γονυπετοΰσιν" έγώ εκτείνω τους 
βραχίονας *αί τοΐς λέγω' « Έλθετε πρός με 
άγαθοί άνθρωποι καί ό Θεός εϊη ύμΐν βοηθός. 
Τό ζητημα είναι καλόν καί σείς εκπληρώσατε
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το καθήκον σας.» Tots εγείρονται, έγώ δε 
προστίθημι : « ’Κάπρος, τέκνα μ.ου, φροντίσω^ 
μεν περί τοϋ Βίκτωρος Ούγκώ, καθόσον ο 
θεός είναι άγαθώτατος, άλλά. τοσαύτας έχει 
ενασχολήσεις, ώστε δ φίλος ήμών πρέπει νά 
περιμένη προ πάντων άπο τήν βοήθειάν σας. 
Πηγαίνετε καί έστε άξιοι εκείνων, ους υπηρε
τείτε. ’Αμήν.

» "Ολος υμ.έτερσς ψυχή τε καί σώματ;
» ΣΑΡΛΕΤ.

» Δευτέρα, εσπέρα.»

'Ο Ούγκώ έλάμβανεν έπιστολάς άλλου ύ- 
οους. Μία έξ αύτών έπέραινεν οΰτως :

« Έάν δέν άποσύρης τδ δραμ,α σου έντδς 
24 ωρών, θά σε χ.άμωμεν ώστε νά χάσης τήν 
ορεξίν σου.»

Δύο νέοι παρευρεθέντες έν ή στιγμή δ Ούγ- 
γώ έλαβε τήν επιστολήν ταύτ/,ν, έξέλαβον 
αύτήν ώς σπουδαίαν, διδ άνά πασαν εσπέραν 
περιέμενον τδν Ούγκώ έν τη Ούρα. τοϋ θεά
τρου, ΐνα έν συνοδίβι διέλθωσι μετ’ αύτοΰ τήν 
όδδν «Παναγία μας τών Πεδίων,» δπερ δέν 
ήτο μικρδν ενόχλημα, διότι οί φίλοι ούτοι 
τοΰ Ούγκώ κατωκουν έν τώ Βουλεβάρτω 
Μοντμ.άρτρ. Καί οΰτως έξηκολούθησαν μέχρι 
τή ; τελευταίας παραστάσεως.

Ένώ ή φιλολογία υφίστατο θυέλλας, έτα- 
ράσσετο συγχρόνως καί ή πολιτική. Ό Έρ- 
νάνης άπησχόλησε τδ κοινδν κατά τδ ήμισυ 
μ.ετά τδ ύπόμνημ.α τών 221 .  Εκδότης τις 
τοΰ « Γαλλικού Ταχυδρόμ.ου » είπε τώ Βί- 
κτωρι Ούγκώ :

—  Δυο άνθρωποί ύπάρχουσιν έν Γαλλία 
λίαν μυσαροί, δ Πολινιάκ καί σείς.

Ό άγων έξετάθη εις τάς επαρχίας. Έν Το- 
λώση, νέος δνόματι Βάλαμ έμονομάχησε χά’· 
ριν τοΰ Έ ρ ν ά ν η. καί έφονεύθη. Έν ΰάννες

δεκανεύς τις τών δραγόνων, άπέθανεν έγκα- 
ταλιπών τήν εξής διαθήκην :

« Έπιθυμ.ώ νά γραφή έπί τοΰ τάφου μου 
τδ εζνίς : Έ ν θ α δ ε κ ε ΐ τ α  ι ά ν θ ρ ω 
π ό ς  τ ι ς  π ι σ τ  ε υ σ α: ς τ  δ ν Β ί κ τ  ω - 
ρ α Ο ύ γ κ ώ .»

Ένεκα άδείας,, αίτηθείσης ύπδ τής δεσποι- 
νίδος Μαρς, τδ δραμ,α διεκόπει κατά τήν 
45ην παράστασίν τοΰ.

Μετά 8 έτη ήρςαντο έκ νέου αί παραστά
σεις, καί έν αύταΐς μ. ό ,ν ο ν χειροκροτοΰντες 
ήκούοντο. Έν μια τούτων δύο θεαταί συνω- 
μίλουν κατερχάμ,ενοι τάς κλίμακας ώς έξης :

•—  Ούδέν θαυμαςδν αν δέν σ.υ.ρίζωσι πλέον, 
ελεγεν δ είς, δστις θά ήτο τις βεβαίως τών 
κατά τάς πρώτας παραστάσεις συριζόντων, 
καθόσον τδ δραμ,α έπεδιορθώθη τόσον, ώστε 
δέν άναγνωρίζεται πλέον. Άντεκατέστησαν 
πάντας τούς στίχους του.

—  Αανθάνεσθε, άντεΤπεν δ άλλος. Δέν με- 
τεβλήθησαν οί στίχοι, άλλά τδ κοινόν.

Α. Σ. ΑΙΒΑΘΗΝΟΠΟΥΛΟΣ.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Α Α Ι  

J . B arthelem y Saint-H ilaire

ΠΕΡΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

(Συνέχεια,— "Ιδε Φυλλάδ:ον 7ον+)

Κατά τδν 'Ηρόδοτον, αύτόπτην μάρτυρα, 
σαφώς πηγάζει, δτι ή μεγάλη,πυραμ.ίς ήτο τήν 
εποχήν εκείνην κεκοσμημ,ένη. έκ στιλπνών πε
τρών, ών ή μικροτέρα είχε μ,ήκος 30 ποδών. 
Παραδέχομαι πληρέστατα τήν βεβαίωσιν ταύ- 
την, καθότι καί έγώ αύτδς εις Medinet-Ha- 
bou έμ.έτρησα πέτρας έχούσας 3ο ποδών μή
κος" ώς δμως βλέπει τις σήμερον, πρδ πολλαϋ

φ  ο  ι ν  ι  a
έξηφανίσθη καί τδ τελευταΐον ίχνος, ύπδ βέ
βηλου άναμφιβόλως χειρδς, πρδς διακόσμησιν 
άλλων νεωτέρων μνημ.είων έλιγοδαπανωτέρων.

'Η δευτέρα πυραμ.ίς, μ.ικροτέρα τής πρώ
της, έχει πρδς τήν κορυφήν της τδ έκ γρανί
του προτείχισμ.ά της, ένώ ή άλλη, ώς υπο
θέτει τις, ώφειλε νά ήναι έκ μαρμάρου. Ε 
πειδή δμ.ως τδ προτείχισμ,α τοΰτο είνε πρδ 
πάντων είς τήν κορυφήν, δηλαδή είς 250 πο
δών ύψος τουλάχιστον υπεοάνω τής γής, βε
βαίως τδ κλαπέν μέρος θά είνε Ιργον συλ-η- 
τώρων ήκιστα έπιδεξίων, έπειδή αύτδ καί 
μόνον ’έπρεπε νά μ.είνη άθικτον ώς ές αύτής 
του της τοποθετήσεως. Έάν δ’ ή δευτέρα πυ- 
ραμίς έγυμνώθη μ-έχρι τοΰ ήμ.ίσεως ύψους της, 
διατί τάχα καί ή μ,εγάλη δεν θά ήτον άλλο
τε ολόκληρος περιβεβλημμένη καί έγυμνώθη 
κατόπιν ύπδ τολμηροτέρων κλεπτών;

Ούδείς δθεν δύναται άκριβώς νά γνωρίζη 
τ ί ήσαν αί Πυραμ,ίδες άλλοτε, δτε δ ήλιος έ- 
ξήστραπτεν έπί τής δμαλωτάτης καί έστιλ- 
βωμένης έπιφανείας των.

Δεν έμετρήσαμεν τήν μεγάλην πυραμίδα, 
διότι τοΰτο είναι δυσκολώτατον ως εκ τής 
καταστάσεως τοΰ κύκλωθεν εδάφους. Αί δο- 
θείσαι δμως ύπδ τών άκριβεστέρων άρχαίων 
τε καί νεωτέρων καταμετρήσεις είσί διαφορε- 
τικαί ώς έκ τοΰ σημείου «περ έλήφθη πρδς 
καταμέτρησιν καί ώς έκ τοΰ ε’ίδους τών έρ- 
γαλείων. Τδ κατ’ έμέ έρείδομαι μετά πεποι- 
θήσεως είς τάς τοΰ συνταγματάρχου H.Wyse, 
δστις προσεκτήσατο μεγάλην δόξαν περί τά 
τοιαΰτα ώς έκ τών άνακαλύψεων άς έκαμε" 
ανάγω αύτάς είς γαλλικά μέτρα καί ευρίσκω 
δτι εκάστη πλευρά τής μεγάλης πυραμίδος 
έχει 720 ποδών ή 240 μέτρων εύρος, υψος 
δέ 450 ποδών ή 240 μέτρων. Κρίνατε τώρα 
τον καταπληκτικδν σωρδν ον παρουσιάζουσιν

οί άφ’ εαυτών πολλαπλασιαζόμενοι όγκοι ού~ 
τοι. Ύπάρχουσι πλέον τών 203 λίθινων κα
θισμάτων υπερκειμένων, χωρίς εν τούτοις τα 
καθίσματα ταΰτα νά έχωσι παντοΰ το αυτο 
πάχος. Ώς φαίνεται, είς τοιούτου είδους ερ- 
γον τοσοΰτον κανονικδν, έκαστος λίθος θα ει- 
χεν άπαραλλάκτως τδ αύτδ μ,έγεθος και τοΰ
το νομίζω δέν θά ήτο δύσκολον" ενδεχόμενον 
δμως καί ναί. Ό λίθος 8ν μειεχειρίσθησαν 
είναι εξαίρετος, δέν έχει ουδεν ελαττωμοί, δεν 
θά ήτο δε καί πολύ σκληρός προς λιθοτομη- 
σιν, έάν κοίνη τις άπδ τήν κατχστασιν εις ην 
τδν βλέπει άκόμη καί σήμερον.

Τί; έκαμε τά γιγαντιαϊα ταΰτα έργα ; 
Κατά ποίαν εποχήν ; Πώς ήδυνήθησαν νά τά  
οίκοδομήσωσιν ; 'Οποίας δαπάνας επροκαλε- 
σαν; Ιδού αί ερωτήσεις άς είς έαυτδν άπευ- 
θύνει τις έπί τή θέα τών θαυμ,ασίων τούτων 
οικοδομημάτων. Είς τ ί έχρησιμευον ; Οποια 
υπεροψία τά άνήγειρε ; Όποιας ταλαιπωρίας 
καί προσπαθείας δέν καταδεικνύουσιν ;

Αί Πυραμίδες δμως αύται τής Ghizell δέν 
είναι αί άρχαιότεραι" αί τής Dahshour, τής 
Sakkarah καί τής Abourosh είσί πολύ άο- 
χαιώτεραι άφοΰ άνέρχονται είς τήν τρ’.την 
δυναστίαν, ένώ κατά τδν Champollioil αι 
της Gliizeh είναι τής πέμπτης. Καθ’ α όε έ- 
έξάγει τις ή υψηλοτέρα άνηγέρθη υπδ τοΰ 
Cheops 2000 έτη π. X. μολονότι ουτε ή Βί
βλος ούτε δ Όμηρος άναφέρουσι περί αύτών.

Τδ πλέον βέβαιον δμως καί λίαν άξιοθαυ- 
μαστον είναι δτι τάς Πυραμίδας ταύτας δεν 
ήδυνήθησαν ν’ άνεγείρωσιν είμί δια παμμεγι- 
στων άνακλιμάτων έπί τών δποίων έκύλιον 
διαδοχικώς τού; λίθους, τοΰθ’ δπερ άκριβώς 
καί ημείς ϊδομεν κατά τδ 1836 δτε έκύλιον 
έπί τοΰ άνακλίματος δπερ τώ είχον προετοι- 
αάσει τδν οβελίσκον τοΰ Louqsor άνυψούμε-



νον θριαμβευτικής μετά πλείστας προσπά
θειας, έπ'ι της κρηπίδος του, εις την πλατείαν 
τής 'Ομονοίας. Τά αιγυπτιακά μόνον λιθό
στρωτα δι’ ών έκόμιζον τούς πρός άνάλκυσιν 
λίθους αντί νά έχωσι 300 η 400 ποδών μή
κος είχον ένός κιλομέτρου καί πλέον.

Ό 'Ηρόδοτος, Ακριβέστατος ιστορικός, καί 
Διόδωρος δ Σικελιώτης, άναφέρουσι περί τών 
λιθοστρώτων τούτων, ών είσέτι υπάρχουσιν 
’ίχνη. Ό  κ. Wilkinson άνεγνώρισε τό τής 
μεγάλης πυραμίδος εις πλέον τών \ 424  πο
δών μήκος εις ευθείαν γραμμήν' τό τής τρί
της πυραμίδος είναι τά  νυν τό καταφανέστε- 
ρον πάντων' φαίνεται δμως δτι μετά τήν ά- 
ποπεράτωσιν τής κυρίας οικοδομής έξηφάνι- 
ζον παν μέσον χρησιμέυσαν πρός άνέγερσιν 

■ τής πυραμίδος' 'Ο Διόδωρος είχεν ήδη κάμει 
την παρατήρησιν ταύτην, ώς δέ τό λέγει εις 
μεταφορικωτάτην γλώσσαν, φαίνεται δτι μάλ
λον Θεός τις άνήγειρε τάς πυραμίδας ταύτας 
διά τής παντοδυναμίας του, παρά χειρ άν
θρώπινος.

Τά λιθόστρωτα δσον έπουσιώδη καί αν 
έθεωροϋντο ήσαν έν τούτοις σπουδαία έργα' 
τό τής μεγάλης πυραμίδος άπτίτησε δεκαετή 
δλην εργασίαν, ήν δέ δλον έκ στιλπνών λίθων 
έφ’ ών ύπήρχον γεγλυμμένα πρόσωπα ζώων. 
Τό λιθόστρωτον τής πυραμίδος τής Abou- 
rosh είχε μήκος, καθ’ α λέγουν, 5,000 πο
δών, δέν ήτο δέ είμή τό τρίτον τοΰ άνα/.λί- 
ματος τής μεγάλης πυραμίδος είς τήν δποίαν 
καί έπανέρχομαι. (άκολουθεΐ.)

ΛΑΡΟΣ Ο ΜΑΚΡΟΠΊΈΡΓΞ (1). 
(La M ouette.)

"Οταν 6 κεραυνός διασχίζη τόν δρίζοντα 
καί αί'νεφέλαι συσσωρεύονται, δ δειλός άλιεύς

(1) Larus rissa, cinereus el nsevius. z . το5 Μ.

έπανέρχεται εις τόν λιμένα καί αί οςεΐαι φω- 
ναί τοΰ λάρου άκούονται.

Πρόδρομος τής τρικυμίας, δ λάρος δεν ά- 
φίνει ποτέ τούς βράχους εις ους κατοικεί συ
νήθως, εί μή δταν οί άνεμοι ταράττουσι τά  
κύματα τοΰ Ωκεανού' μόνος φαίνεται δτι ά- 
ρέσκεται έν μέσω τής ταραχής' μόνος φαίνε
τα ι ότι ευρίσκει ηδονήν έν τή ταραχή ή δποία 
λυπεί τόν άνθρωπον.

Εις τό άλλόκοτον τοΰτο πτηνόν, ή φύσις 
δέν έπέτρεψε νά ηναι πραον είς τάς έξεις. 
'Υπέρ τών αναγκών του θύει παν τό έχον 
ζωήν, τρέφεται υπό ιχθύων, ους καταδιώκει 
είς τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης έν καιρώ 
τρικυμίας, ή έν ώρςε γαλήνης' διά νά κατα- 
παύστι την άγρίαν ορεζίν του έπισωρεύει εις 
τόν στόμαχόν του σάρκας σεσηπυίας άς ή θά
λασσα έκβράζει είς τόν αίγιαλόν. 'Ο λάρος 
μεταναστεύει έπειτα καί κρύπτεται είς το 
κοίλωμα βράχου τίνος μακράν άπέχοντος, δν- 
Ttva έγκα^αλείπει μόνον έν ώρα τρικυμίας 
τότε δέ πλησιάζων είς τάς πόλεις, αίωρεΐται. 
ύπεράνω τών κωδωνοστασίων, κινών μετά 
κρότου τάς υπολεύκους καί μεγάλας πτέρυ
γάς του είς τόν κυανοΰν δρίζοντα. ’Εάν κρί- 
νωμεν έκ τών απεχθών έ'ξεων τοΰ πτηνού 
τούτου, τοΰ μηνυτοΰ τών τρικυμιών, έπρεπε 
νά έχνι ούχί τόσον κομψόν σχηματισμόν’ του
ναντίον δμως, δ σχηματισμός αύτοΰ έχει α
ναλογίαν έξαίρετον. Αί πτέρυγές του, ών ή 
διάμετρος έιναι 2 ποδών, βαστάζουσι σώμα 
\ 3 δακτύλων μήκους’ τό πτέρωμα έχει λευ- 
κόφαιον’ όπισθεν έκάστου οφθαλμού υπάρχει 
στίγμα μέλαν αντίθετον πρός τό έρυθρόν τοΰ 
ράμφους του" οί έρυθρόχροοι δ’ αύτοΰ πόδες 
είσίν ώπλισμένοι διά μεγάλων ονύχων.

Καίτοι ή θάλασσα φαίνεται ούσα ή μόνη 
τοϋ λάρου πατρίς, άφίσταται δμως ενίοτε μα.-
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*ράν αύτής διά νά άναπλεύση τόύς ποταμούς, 
εκεί δε φονεύεται υπό τοΰ θανασίμου μολύ- 
βόου τοΰ ένεδρεύοντος κηνυγοϋ, δστις στολί
ζεται διά τών πτερών τοΰ θύματός του, ά- 
ποβάλλων, ώς αηδή καί άγευστον, την ισχνήν 
αύτοΰ σάρκα.

(Έκ τοΰ Γαλλικοΰ.) I. Α. Μ.

ΤΟ ΡΟΔΟΝ

Τό 'Ρόδον, η τό κοινώς καλούμενον τριαν- 
τάφυλλον, χαίρει την τών ανθρώπων εύνοιαν, 
άρρένων τε καί θηλέων, έξ άρχαιοτάτων χρό
νων καί εδρίσκεται σχεδόν είς πάσαν χώραν 
τού βορείου ημισφαιρίου έν τε τώ παλαιώ 
καί νέω κόσμω. Τά είδη αύτοΰ ώς καί αί 
διαφοραί είναι πολλά καί πολλαί ώστε άδύ
νατον νά διαιρεθώσι. Πόσον ποθητόν άνθος 
ήτο καί τό πάλαι τό ρόδον, καταφαίνεται έκ 
τής κατωτέρω τοϋ ’Ανακρέοντος ωδής, -$ν είς 
τό εύοσμον τούτο άνθος συνέθετο, λέγων δτι 
τό ρόδον είναι άνθος τών έρώτων:

Τό ρόδον τό τών ερώτων 
’Αναμίξωμεν Διονύσω.
Τό ρόδον τό καλλίφυλλον 
Κροτάφοισιν άρμόσαντες,
Πίνωμεν αβρά γελώντες.
'Ρόδον, ώ φέριστον άνθος !
'Ρόδον ε’ίαρος μέλημα'
'Ρόδα καί θεοΐσι τερπνά.

Καί άλλοι ποιηταί έξύμνησαν αύτό διά 
τής ποιητικής αύτών λύρας’ δ δέ ’Ανακρέων 
έν τή πρός την εαυτού λύραν ωδήν, λέγει δτι 
ή ίδική του

’Έρωτα μοΰνον ι^χεΐ,
Μόνους έρωτας αδει.

Οί 'Ρωμαίοι ύπερηγάπων τά τριαντάφυλλα.

'Η Κλεοπάτρα ύπεδέξατο ποτέ τόν Ά ντώ ” 
νιον είς £ν τών συμποσίων της έν δωματίω 
ουτινος το έδαφος παχεως ήτον έστρωμμένον 
δια ροδοφύλλων' καί δ ’Αντώνιος ούτος, άπο- 
θνησκων, παρεκαλεσε τούς οικείους αύτοϋ ΐνα 
διά ρόδων περιρράνωσι τό φέρετρόν του. Οί 
'Ρωμαίοι στρατηγοί, οΐτινες ειχον κερδίσει 
άξιόλογόν τινα νίκην, είχον την άδειαν νά 
έχωσιν επί τών ασπίδων έγλυμμένα ρόδα. Τό 
ροδόνερον ήτο παρά ταΐς 'Ρωμαίαις κυρίαις 
ποθητόν άρωμα καί at πολυτελέστεραι καί 
πλουσιώτεραι αύτών τό μετεχειρίζοντο καί 
έν τοΐς λουτροΐς των. Έν τή ’Ανατολή τό ρό
δον αείποτε ήτο εύνοούμενον παρά τοΐς ποιη- 
ταΐς. Παριστάνουσι την άηδόνα άδουσαν διά 
τόν έρωτά της καί πολλοί ώραΐοι στίχοι πα- 
ρ-ιίχθησαν έκ τοΰ μύθου τούτου. Είς έν περί
εργον ποίημα, στιχουργηθέν ύπό τοΰ περίφη
μου Πέρσου ποιητοΰ Ά ττερ  καί έπιγραφόμε- 
νον τό «Βιβλίον τής ’Αηδόνος» δλα τά πτη
νά έμφανίζονται ένώπιον τοϋ Σολομώντος καί 
κατηγοροΰσι την άηδόνα έπί διαταράξει τής 
ήσυχίας αύτών’ διότι

«Λενδρέων έν πετάλοισι καθεζομένη πυκινοΐσι, 
Γ,Ητε θαμά τρωπώσα χέει πολυηχέα φωνήν,»

γοεράν καί συγκινητικήν δι’ δλης τής νυκτός 
ώς παράφρων καί βεβακχευμένη. 'Η άηδών 
προσάγεται, εξετάζεται καί άθωόνεται ύπό 
τοΰ σοφού Σολομώντος, βεβαίώσασα τοιοΰτον 
νομομαθή δικαστήν, δτι ή δεινή πρός τό ρό
δον άγάπη φέρει αύτήν είς παραφροσύνην καί 
τήν άναγκάζει νά ίλοφύρηται καί διαρρηγνύ- 
ηται διά τόσω συγκινητικών καί σπαραξικαρ- 
δίων κλαυθμών καί δδυρμών, έφ’ οίς καί μό- 
νοις κατηγορεΐται. Οί δέ Τοΰρκοι πιστεύουσιν, 
δτι ^όδα άνεφύησαν έκ τοΰ ίδρώτος τοϋ Μο- 
χάμετ καί διά τόν λόγον τούτον ουδέποτε
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πατοϋσι ροδόφυλλον ή υποφερουσιν έν τοιοϋ- 
τον νά κείται κατά γής επί δε τοϋ τυμβιου 
λίθου νεάνιδος άποθανούσης αγάμου, γλύφου- 
ctv επίσης καλλίφυλλον ρόδον.

Β. Α.

ΛΕΥΚΩΜΑ.

Έ έχθροπάθεια διαδέχεται τήν προδοθεί- 
σαν φιλίαν.

(Ρ Α Κ ΙΝ Α Σ .)

Τιμάτε τάς γυναίκας, α'ιτινες πλέκουν και
υφαίνουν ουράνια δώρα έπι της γης.

(Σ Χ ΙΛ Α Ε Ρ .)

Νεαροί έρωτες τόσον ογρηγορα φανέντες,
υμείς εϊσθε ή αυγή και ή πρωία τής καρδίας.

(Β. Ο Γ Γ Κ Α .)

’Ολίγος έρως, ολίγη φοοντίς, φέρουσι πολλά
κις πολύ μακράν δύο καρδίας.

(S E D A 1 N E .)

Ούδεμία μεγαλειτέρα λύπη τής τοϋ άνα;«- 
μνήσκησθαι τοϋ εύτυχοϋς χρόνου έν τή δυ- 
στυνία.

(Λ Α Ν Τ Η Σ .)

Ό δυνάμενος νά περιγράψη πόσον ή καρ-
δία του φλογίζεται, αισθάνεται μικράν φλόγα.

Π Ε Τ Ρ Α Ρ Χ Η Σ.

Ό ερως είναι άνθος αύξάνων ταχέως και 
σπανίως καρπός μακράς καλλιέργειας. Τά 
πρώτα φύλλα του εΐναι τόσον λεπτά, ώστε 
απρόσεκτοι οφθαλμοί δέν δύνανται νά παρα- 
τηρήσωσι τήν γένησίν του. Ά λλ ’ άπαξ βαλλόν 
ρίζας, ανθεί τόσω ταχέως και εισδύει τόσω 
ταχέως είς το έδαφος, ώστε άποτελεί έν μόνον 
σώμα μετά τής ζωής. (S M I T H .)

Ή δειλία συνοδεύει πάντοτε τά  ισχυρά 
πάθη. ( L A  C O M T E SSE  D E  F O N T A IN E .)

ΓΗ φύσις ομοιάζει μέ ώραίαν γυναίκα, ήτις 
τήν μέν ημέραν δεικνείει είς πολλούς τοϋ προ

σώπου της τά κάλλη, τήν δέ νύκτα αποκα
λύπτει και μυστικά είς τδν εραστήν της θέλ
γητρα. (Β .  S A I N T -P 1 E R U E .)

Ό αληθής έρως θριαμβεύει κατά τών αν
θρώπων και κατά τοΰ πεπρωμένου.

( s c r i b e  )

Δέν έφύσησεν, έστέναξεν δ θεδς πλάττοιν 
τδν άνθρωπον. Ό στεναγμός εκείνος είναι ή 
ζωή ημών.

Α Π Ο Κ Ρ ΓΦ Α  Ε Γ Α Γ Γ Ε Α ΙΑ .

Τά ζώα και τά φυτά είναι δ εΰρώς τής
γης’ μεταξύ τούτων είναι και δ άνθρωπος.

(Β Α Χ Α Ρ Α Β Α Τ Α .)

At γυναίκες άγαπώσι πάντοτε- δταν ή γή 
δέν τάς θέλη, καναφεύγουσιν είς τδν ουρανόν.

(ΚΑΗΜ ΗΣ ΙΑ '.)

Η ΠΡΩΤΗ ΑΠ ΑΤΗ.

Ποϋ βαδίζεις μονάχη σ’τά όρη,
Ώ  γλυκίά τής ζωής χαραυγή ! 
Απαλή, και κρινόλευκος κόρη;
Είν’ ακόμη σκοτάδι σ’ τή γή.

Μή γενής άπροσδόκητον θϋμα,
Μή τδ δάσος σοί γίνγι βωμός !
•— Τή φωτίζει τδ πλάνον της βήμα, 
Τής καρδίας της έρως θερμός.

Τήν δειλήν ! μ!ά έλπις εμψυχώνει
"Ενα μόνον  εκείνον ζητεί.....
Τήν ψυχήν της πνοή βαλσαμώνε; 
Τών δασών, και είς ρόδα πατεί.

Δέν πατεί’ έλαφρά ώς ή αύρα,
Μέ τήν κόμην σ’ τούς ώμους λυτήν, 
Τήν ωθεί τής καρδίας ή λαύρα,
Και νομίζεις αύτήν πτερωτήν,
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'Ρίπτ’ ακόμη ή πούλΙα ακτίνα 
Α π ’ τά ύψη χλωμήν, και περνά’ 
Ζωογόνος πνοή απ’ τά  κρίνα 
Τών αγρών, έξυπνα τά πτηνά.

Ινυνηγδς άπ’ τ ’ απέναντι μέρος, 
Ύψηλδς, άνθηρδς, νεαρδς,
•— Αύτδς είναι τής κόρης δ έρως ! 
Καταβαίνει τδ όρος φαιδρός.

"Ενα βήμα κι’ οί δύω βαδίζουν,
Δέν τούς βλέπει κάνεις δφθαλμδς, 
Μόνον πεύκία εδώ κι’ εκεί τρίζουν, 
Καί μιάς γραίας δρυδς δ κορμός.

ΓΓπ’ αύτήν πρώτη φθάν’ ή Μαρία 
Πληγωμένη τδ στήθος’·— κι’ αύτδς 
Σ’άλλην κόρην φαιδρώς έμειδία, 
’Εραστής τής καρδίας πιστός.

Αγνοεί  περιμένει καί πάλλει,
Τί στιγμαί ποθουμένης χαράς;
Αύτδς άλλην κρατών σ’ τήν αγκάλην, 
Έπι χλόης φιλεί δροσεράς.

Περιμέν’ ή δειλαία εις μάτην.....
Πρώτος έρως ψυχής νεαράς,
Δέν πιστεύει ποτέ είς απάτην, 
Αγνοεί καρδιών συμφοράς !

Πορφυρά ώς ήώς πριν χαράξη,
Ή ροδόχρους τοϋ βίου Ήώς! 
Είς τδν βίον δέν είχε στενάξει, 
Πλήν στενάζ’ υποκάτω δρυός. 
· · » · » · · · * »

Μή ζητήσγις καρδιά πονεμένη 
Είς τδν βίον φιλίαν πιστήν,
Είν’ άπάτ’ ή φιλία πλασμένη,

Άπδ χάριν τοϋ κόσμου πλαστήν.

Έν Άλεξανδ ρεία 1(13 Ίανουαρίου 1875.

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ.

Σημαίνει μεσονύκτιον ! ώρα νυκτδς βαθεια,
Ό κόσμος τώρα ευτυχής, αμέριμνος,κοιμάται, 
Έγώ δέ μόνος άγρυπνώ έν τϊί απελπισία,
Κι’ δ νοϋς μου πολυτάραχος μακράν, μακράν 

•— πλανάται.
Στιγμή ερέβους καί νυκτδς στιγμή μυστη

ριώδης !
Τώρα οί μόνοι έρασταί ώς έν ημέρα: ζώσι,
Διότι ήλιος αύτών ώραίος καί ευώδης
Ειν’ ό μυρόεις άσπασμδς, δν οΰτοι θά δεχθώσι.

’Εκείνος είναι ήλιος ήδέως άνατέλλων, 
Εκείνος χύνει άπλετον τδ φώς έν τή καρδία, 
Παρυγορίαν καί ζωήν κ’ έλπίδας αύτοίς στέλ-

λων.
*Ω ! δι’ αύτούς δέν είναι νύξ, άλλ’ είναι με- 

—  σημβρία.
Πλήν είναι σκότος δι’ έμέ, καί είναι έρημία, 
ΚαίεΙν’ ή νύξ άμείλικτος, σπαράσσουσα άπό-

νως.
Φρικώδες μεσονύκτιον! σιγή.... άπελπισία.....
"Ωρα μυρίων σκέψεων καί φοβερών συγχρόνως·

Ά λλ ’ όχι ! δέν άπέμεινα ποσώς εις ερημιάν’ 
’'Εχω μαζύ τούς λυπηρούς τών διαλογισμών

μου,
Τήν τόσω τυραννοϋσάν ρ.ε αύτήν άπελπισίαν, 
Καί τήν εικόνα της, πηγήν κ’ αίτίαν τών δει— 

—— νών μου.
Ναί ! μόνον τήν είκόνα της ! Είν’ ή ψυχή της

ξένη,
Καί ξένη ή καρδία της... αύτή δέν μοί άνήκει...
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Καί ομως μ’ είναι προσφιλής τοσοΰτον ή ζωη
της...

Ζωή, ητις μ’ έμάρανε, και διαρκώς μέ τήκει...

Σημαίνει μεσονύκτιον!... Ποΰ είναι νυν έκείνη; 
Τί άρά γε νά σκέπτηται; άρά γε τ ί νά πράττη; 
3Ώ ! αύτήν τώρα νήδυμος, ύπνος γλυκύς ήδύνει, 
Καί όνειρα χρυσόπτερα προς χάριν της τή 

—  πλάττει.
Τήν βλέπ’ ! ογκοΰνται Οελκτικώς τά στήθη

της τ ’ αφρώδη,
Και πάλλουσι περιπαθώς... κ’ έπίχαρι πλα-

ναται.
Μειδίαμα ερωτικόν σ’ τά  χείλη τά εύώ^η... 
Σιγή! μή τήν ταράξητε! κόρη άβρά κοιμαται.

Κοιμαται'κ’ είς τον ύπνον της τδν έραστήν
της βλέπει,

Καί παρ’ αΰτδν ευρίσκεται κατ’ όναρ ή παρ
θένος,

Κ’ ερωτικά άμφότεροι συνανταλλάσσουν επη... 
Ένώ έγώ σπαράσσομαι άπομεμονωμένος !

’ Ω ! ερρε, άψυχος είκών, τής θλίψεώς μου
ξένη !

Δεν μ’ ωφελείς ! Αναίσθητος είσαι καθώς έ
κείνη !

Ά λ λ ’ όχ ι! σέ άσπάζομαι, είκών πεφιλημένη, 
Εκείνης εΐσ’ ομοίωμα, καί τοΰτο μέ ήδύνει.

Α. Λ1ΒΑΘΗΝΟΠΟΪΛΟΣ.

ΛΥΣΕΙΣ (1).
τών έν τώ 7ω Φυλλαδίφ.

ΑΟΓΟΓΡΙΦΟΥ.

ΙΙαιδιάν έπαγγέλλεται δ γρίφος η παιδείαν;

(1) Πρώτος επεμψεν ήαΤν τήν λύυιν δ χυριος Δ. Τριγ- 
γετας 6 λαβών χαΐ τό ύποιχεθέν δώρον· ε’ίτα δέ οί χύ- 
ριοι Β. Οίχονομίδης, Γονίδης, Ξουρής, Κ. Ν. Σπεράντσϊς, 
χοιί Κ, Γλνχοπιπέρης,

ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ.

Έ ρ ω ς  —  Έ ώ ς.

ΓΡΙΦΟΥ.

Ποιοι έκ τών συνδρομητών θά τον λύσωσιν;

Έ  σύμπτωσις ή έν τή ρήσει ύπάρχουσα 
είναι οτι δύναται ν’ άναγνωσθή καί έκ δεξιών 
πρδς Αριστερά.

ΛΟΓΟΓΡΙΦΟΣ.

Ά ν  έφίλεις, &ν έφίλεις, φίλη, μάθε 6ν φιλεΐς,

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ.
1 ον

Άπνουν είμί καί άψυχον έν μέσω τών υδάτων, 
Πλήν άπ’έμοΰ ές-άλησαν ποτέ τών διδαγμάτων 
Τά κάλλιστα, τδν άνθρωπον νά σώσουν έκ τής

πλάνης.
Ά ν  μοΰ κοπή ή κεφαλή, τ ί θαΰμα! δέν μέ

χάνεις,
Ά λλά τδν τόνον θέτουν μου έλίγον παρακάτω. 
Γίνομαι δύναμις, ίσχύς, καί πλεΐστα καλά 

—  πράττω·
2ον

Έχω σχήμα τριγωνικόν, έν τώ έμβαδώ 
μου δέ πόλεις καί δάση περικλείω' μία τών 
πλευρών μου άν παρεκτραπή δύναμαι νά κα- 
τακλύσω χώρας καί γαίας.

ΓΡΙΦΟΣ.

Ε λ λ ά ς . 
Γ αλλία .

ΚΑΙ Κ Α Ι 1 ’Α γ γ λ ία . ΝΙΚΑΝ— ΝΙΚ. 
Πρωσσία.
Αύστρία.


