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Κ α τά  τό ν  ΒΙΛΛΕΜΑΙΝ.

(Σ υνέχεια .— "Ιδε Φυλ. θ '.)

Τά είς Φλωρεντίαν ταξείδιά του τον 
προσείλκυσαν είς τήν ’Ιταλίαν. Ήμεΐς 
οί κάτοικοι τών ψυχρών κλιμάτων, δέν 
δυνάμεθα τά αίσθανθώμεν τόν ένθουσια- 
σμόν δν έχει ό ’Ιταλός διά τήν μελω
δίαν τής γλώσσης του. Και αυτός ό τρα- 
χύτερος τών ’Ιταλών ποιητών, ό ’Αλ- 
φιέρης, ό κατηγορηθείς ύπό τών κριτι
κών ώς καταστρέψας έκ θεμελίων τήν 
αρμονίαν τής γλώσσης των, έκφράζεται 
μετά παραφορας και ένθουσιών περί τής 
άφάτου ηδονής, ήν τω έπροξένει ούχί 
πλέον τό κλίμα τό τοσκανικόν, άλλ’ οί 
ηχοι οί προφερόμενοι ύπό τών κατοίκων.

Αΐτιάται αύτός εαυτόν μετά κατανύ- 
ξεως μουσικοϋ ότι έπ'ι τοσοΰτον ήκουσε 
και έπρόφερε τούς βαρείς και τραχείς 
ήχους τής γαλλικής γλώσσης, και κα- 
ταθέλγεται έπαναλαμβάνων τούς μελω
δικούς φθόγγους τής θ ε ί α ς  έκείνης 
γλώσσης τοΰ ΙΙετράρχου και τοΰ Τάσ- 
σου. Τόν αύτόν ένθουσιασμόν ησθάνον- 
το καί οί αρχαίοι ’Έλληνες.

Θέλων ποτέ ό δήμος τών ’Αθηναίων 
νά συνάψη δάνειον μετεπέμψατο πλού
σιόν τινα κολλυβιστήν έκ Καρίας δανεί- 
ζοντα είς τάς δημοκρατίας, άλλ’ όμι- 
λοΰντα κακήν τινά διάλεκτον καί προφέ- 
ροντα ετι χείρον. Καθ’ ήν λοιπόν ς-ιγμήν 
έπρόκειτο έν τή έκκλησία τοΰ δήμου νά 
άποφασισθή ή σπουδαία αυτη άπόφασις 
έπέρχεται εις τόν τραπεζίτην νάπροφέρη 
τό  δ ά ν ε ι ο ν  δ α ν ε ί σ ω*  γενικός
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συριγμός εγείρεται τότε παντοχόθεν χα'ι 
πάντες φεύγουσι τόν κακόφωνον και ά
τυχ ή  δανειστήν.

Παρά τοΐς Ί τα λο ΐς  δέ, ώς έμοί δο- 
κεΐ, είχε διασωθή τ ι τοΰ μουσικού αύτοΰ 
αισθήματος τής οργανικής ταύτης δια- 
θέσεως. Κ αί ό Ά λφ ιέρ η ς ζωηρότατα ή- 
σθάνετο τήν έντύπωσιν ταύτην. Τρις ή 
τετράκις έλθών είς Φ λωρεντίαν και μυη- 
θείς τά  μυστήρια τής αρμονίας ώς τής 
προφοράς τής ’Ιταλικής γλώ σσης, δέν 
δύναται πλέον νάβιώση άλλοθt ποΰ.’Γπό 
ταύτην δμως τήν κατά πρώτον μηδαμι
νήν φαινομένην α ιτίαν, μή ουσαν όμως 
τοιαύτην και διά τούς ’Ιταλούς, ύπεκρύ- 
πτετο ύψηλότερον τ ι καί σοβαρώτερον.

Ό  Ά λφ ιέρη ς ανέπτυσσε καθεκάστην 
τό πνεύμα του έπι τό έλευθερώτερον αί 
τραγωδίαι του επνεον ενίοτε αίσθημα  
καί έρωτα πρός τήν έλευθερίαν ή'κιστα 
όμοιάληθες, άνάλογον μάλλον πρός τάς  
ιδέας τοΰ συγγραφέως ή τήν θέσιν τών 
προσώπων, αλλά  διά τοΰτο καί μείζονα 
εμποιούν έντύπωσιν. Τοιοΰτος ήτον ό χα- 
ρακτήρ παντός ό,τι έγραφεν ή έσκέπτε- 
το. "Οθεν έννόησεν δτι δέν ήδύνατο ά- 
κινδύνως νά διαμένη έν ΙΙεδεμοντίω· άλ
λά  δέν ήδύνατο ό βουλόμενος νά έξέλθη 
τή ς εύδαίμονος έκεινης χώρας· διότι 
κατ’ έθος άρχαΐον ό βασιλεύς έξήσκει 
είδος τ ι έποπτείας έπί τή ς περιουσίας 
όλων τών εύγενών* νόμος τ ις , εί τό το ι
οΰτον όνομαστέον νόμος, ώριζεν οτι ού- 
δείς ήδύνατο νά άπαλλοτριωθή τά  κτή
ματά  του καί πρό πάντων τά  τ ιμ ά 

ρια. "Οτε δέ έπεχείρει τ ις  νά άντι-  
σταθή είς τούς νόμους εκείνους, έτι 
μάλλον αύθαιρετώτερον καταπιέζετο. 
Διό ό Ά λφ ιέρ η ς  μή δυνάμενος νά πω- 
λήση τά κτήματά του ήναγκάσθη νά 
δωρήση τήν περιουσίαν αύτοΰ άπασαν 
ττ] άδελφή του, επιτυχών διά κρύφιας 
μ ετ’ αύτής συμφωνίας σύνταξιν ισόβιον 
καί συνάμα άπαιτήσας μέρος τής συντά
ξεως νά μετατραπη είς χρήματα καί τώ  
μετρηθώσιν άμέσως. Α λλά  διά νά έπι- 
τρέψη ό βασιλεύς τήν εξαγω γήν χ ιλ ιά 
δων τινώ ν φράγκων, έχρειάσθησαν πλεΐ- 
στοι δσοι κόποι καί πολλάς πρός τοΰτο 
κατέβαλε προσπαθείας ό Ά λφ ιέρη ς.

Τέλος ό Ά λφ ιέρ η ς άπηλλάχθη τοΰ 
Πεδεμοντίου, καί εύρέθη ελεύθερος, δσον 
οί'οντε, έν Φλωρεντία, βέβαιος δτι έφε- 
ξής θά άκούη προφερομένην θαυμασίως 
τήν καθαράν τοσκανικήν, έξαρτώμενος 
μόνον έκ τής γενικής εκείνης δουλείας 
ητ ις  δλην έβάρυνε τήν ’Ι τα λ ία ν  μή ύ- 
ποκείμενος δέ πλέον τή λεπτολογώ έκεί
νη τυραννία τοΰ μικροΰ βασιλέως τής  
μικρας εκείνης βασιλείας· έκεΐ δέ έξα- 
κολουθει τά ς σπουδάς του μετά τού 
πρωτοφανούς έκείνου πάθους, δπερ πλεΐ- 
στον έπέδρασεν έφ’ όλων τών έργων 
του. Έ πανελθών έπί τήν έκμάθησιν τής  
Λ ατινικής άνέγνω συνεχώς καί μετά  
άδαμάστου καρτερίας άπαντας σχεδόν 
τούς Λ,ατίνους κλασικούς, πλουτήσας τό 
πνεύμα του ύπό τήν έποψιν τής καλα ι
σθησίας καί γλαφυρότητος μάλλον ή 
ύπό τήν τής φιλοσοφίας καί ιστορίας.
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Άποπερατώσας δέσυγγράμματά τ ινα τά  
όποια είχεν άρχίσει, έπεδόθη όλος εύελ- 
π ις πλέον είς τήν μέλλουσαν δόξαν του.

Ή  δόξα δμως αυτη ήτον άγνωστος 
είσέτι είς άπασαν τήν ’Ιταλίαν καί όλι- 
γ ίσ τα ς  δέ ειχεν α ιτ ία ς  νά φανή· διότι 
πρός τοΰτο άπητοΰντο τραγικοί ύποκρι- 
τα ί, ο ΐτινες ήσαν σπανιώτατοι τότε έν 
’Ιταλ ία . Ή σαν μέν λαμπρότατα τής Βι- 
κεντίας και τής Βερώνης τά  θέατρα, κι- 
νούντα τήν ζηλοτυπίαν καί τοΰ Βολταί- 
ρου αύτοΰ, λέγοντος δτι, τά  μέν καλά  
θέατρα έν ’Ιταλ ία  εύρίσκονται, αί δέ κα- 
λα ί τραγωδίαι έν Γ αλλία . Κ αί όντως οι 
’Ιταλοί δέν έθεώντο έπί τών θεάτρων ε
κείνων ή μελοδραμάτιά τ ινα  καί κωμω
δίας ού'τε τά  ήθη άπεικονιζούσας ούτε 
τήν άλήθειαν διδασκούσας. Τά δράματα 
ά λ λ ω ς  τοΰ Ά λφ ιέρη  τά πλήρη ενθου
σιασμού πρός τήν ελευθερίαν καί μίσους 
κατά τής τυραννίας, δέν θά έπετύγχα- 
νον ευκόλως τήν εγκρισιν καί πρός δι
δαχήν άδειαν τών έπιτετραμμένων νά 
έπιθεωρώσι παν δραμα πριν διδαχθή.

Μόλις λοιπόν μετ' άτελευτήτους κό
πους καί μετά δωδεκαετείς άναγνώσεις, 
μεταφράσεις, συνθέσεις καί άπαγγελίας  
άπεκάλυψεν είς τήν ’Ιταλίαν τό πνεύμα 
καί τήν ευφυΐαν του έν τ ιν ι έν 'Ρώμη 
διαμονή του. Τυπώσας τέσσαρας τών 
τραγωδιών του άξιοΰται τή ς τιμ ής νά 
προσφέρη αύτάς τώ Πάπα. Εί καί θέλων 
όμως, διά πολλούς λόγους νά φανή ευ
πειθής κατά τήν άκρόασιν ταύτην, επρα- 
ξε μέγα σφάλμα, άντί τοΰ ποδός τήν

χεΐρα άσπαθεις τοΰ Ποντίφηκος, προνο
μίαν τούτο τοΐς Καρδιναλίοις μόνοις ά- 
πονεμόμενον. Κ αί παρά τήν παράβασιν 
δμως ταύτην ό Ά λφ ιέρη ς ετυχε τής 
προστασίας καί εύνοίας τοΰ τότε Πάπα 
Ιΐίου Σ Τ .

Καί τινες δέ τών τραγωδιών του, δι- 
δαχθεΐσαι ύπό τής άριστοκρατίας τής  
Τ ώ μης έστέφθησαν ύπό πλήρους έπιτυ- 
χ ία ς- διότι φύσει καί αείποτε ή ’Ιταλία  
εσται ή χώρα τής καλλ ιτεχνίας. Δέν ύ- 
πήρχον μέν άξιοι ύποκριταί τραγωδιών, 
πλεΐστοι δμως εύγενεΐς Τ ω μαΐο ι εύχα- 
ριστοΰντο διδάσκοντες έπί ιδιωτικού τ ί
νος θεάτρου τά έργα τοΰ Ά λφ ιέρη . Καί 
οί μάλλον έξέχοντες έν τή ρωμαϊκή ά- 
ριστοκρατία, έν τή άπραξια των, η τ ις  α 
ποτελεί τήν ζωήν τής Τ ώ μης έγένοντο 
ύποκριταί δπως διδάξωσι τά δράμματά 

του.
Τό δέ ΰφος του, τό τοσούτω κατ’ άρ

χάς τραχύ καί άξεστον, άνεπαισθήτως 
έλεπτύνετο καί έτελειοποιεΐτο, ή ψυχή 
του όμως πάντοτε διετήρησε τήν ίδιά- 
ζουσαν αύτώ ύπεροψίαν καί τό ύπερβο
λικόν έκεΐνο μΐσος κατά παντός είδους 
δεσποτείας. Έ γχαράξας τά αίσθήματά  
του ταΰτα  εις άπάσας αύτοΰ τάς τραγω
δίας, μάλιστα  έξεδήλωσεν αύτά μετά  
μεγάλου πάθους εις δύω αύτοΰ πει,ά 
συγγράμματα. (άκολουθεΐ.)
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ΣΥΝΤΟΜΟΣ
περι

ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΑΛΣΣΙΔΝ AOYTPCN

ΜΕΛΕΤΗ

ΓΠΟ ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΕΠΟΊΊΝ.

(Σενέχαα χαΐ τέλος. — ’Ίδε φυλλάδιον θ'.)

Γ) Ή εις άμφότερα τά φύλα χρήσις της ψυ
χρολουσίας καί τών θαλασσίων λουτρών, έ
χει κοινήν καί όμοίαν την ωφέλειαν καί τάς 
αύτάς απαιτεί προφυλάξεις' άλλά προκειμέ- 
νου λόγου περί τοϋ ωραίου φύλου τοϋ καθω- 
ραίζοντος διά τής λάμψεως αύτοϋ τον ανθρώ
πινον βίον, νομίζομεν οτι πρέπει περισσότε
ρον εις τά περί λουτρών νά ένδαιτρίψωμεν. 
«Αί γυναίκες, λέγει ό Jacob, ουδέποτε ^θέλη
σαν να ένοήσωσιν, οτι η ώραίότης δέν υπάρ
χει ή μετά τής υγείας, καί τό βεβαιότερον 
μέσον προς διατήρησιν τής πρώτης, είναι ε
κείνο δπερ διατηρεί την δευτέραν.» Έκ τής 
ρήσεως ταύτης εξάγεται οτι, υγεία καί κάλ
λος παρά τώ γυναικείω φύλω είναι συνώνυ
μα η άπ’ άλλήλων άδιάζευκτα. Βεβαίως πρέ
πει νά ένδιαφέρηται ή γυνή περί τοϋ κάλ
λους της, διότι αύτό έστί το διάδημα τών 
άλλων άρετών της' έκ τούτου άναβλύζουσι 
ρόδα καί τέρψεις, πολλαί ελπίδες καί γλυ- 
κεΐαι τοϋ βίου χάριτες. Έάν παρεκτροπή διαι- 
της, ελαφρά ελλειψις άγωγής σκιάζει τήν εκ- 
φρασιν τής φυσιογνωμίας, τήν ζωηρότητα τής 
χροιάς, τήν λάμψιν τοϋ βλέμματος, μαραίνει 
τά θεία ταϋτα δώρα πολύ πλέσν ή άσθενής κα- 
τάς-ασις' ή ελλειψις τής υγείας άμαυρώνει το 
πάν έν τώ γυναικείω φύλω' άλλ’έάν ή καλλονή 
τοΰ γυναικείου φύλου βρ ίζετα ι είς τήν δπαρ*

I ξιν τής υγείας, ή υπαρξις καί ο προωρισμος αύ- 
τοΰ ποϋ πρέπει νά στηρίζηται ; Ό γυναικείος 
οργανισμός φύσει άσθενέ^ερος τοϋ άνδρος, προι
κισμένος δ’ έκ φύσεως με είδικάς λειτουργίας 
ώς λ. χ. τήν γένεσιν, πρέπει νά ύποστηρίζη- 
τα ι έτι μάλλον ύπο τής άνατροφής καί τών 
υγιεινών μέσων' άσθενής καί νοσηρός οργανι
σμός τοΰ γυναικείου φύλου δέν έλαττοϋται 
κατά το ήμισυ τής ύπάρξεώς του, άλλά κατά 
το όλον' κληροδοτεί δέ καί διά τής παραγω
γής είς τον βίον ζωήν άνευ δυνάμεως προς 
άνάπτυξιν καί παραγωγήν* αί γυναίκες μάλι
στα τών πόλεων ζώσαι έν πνιγηρά άτμοσφαίρα 
τεχνητόν μάλλον βίον, ύποβαλόμεναι εις ά- 
γρυπνίας, κόπους, χορούς, καί θορύβους, συν- 
ταρασσόμεναι υπο φιλοτιμιών παραδόξων, 
καί ελπίδων δυσεκπληρώτων, ύφΐι-άμεναι ποι
κίλας πιέσεις καί κοινωνικάς υποχρεώσεις, έ- 
ξαντλοΰνται λεληθότως έν τη ζωη, έκείναι ί 
αΐτινες μέλλουσι νά δώσωσι ζωήν είς πολλά 
τέκνα. « Έκ γάρ φλεγματώδεος φλεγματώ
δης καί έκ χολώδεος χολώδης γίνεται, καί 
έκ φθινώδεος φθινώδης κτλ. Τί κωλύει δτω 
πατήρ και μήτηρ εϊχετο, τούτω τώ νοσήματι 
καί τών έγγόνων έχεσθαί τινα; ώς ο γόνος έρ
χεται πάντοθεν τοΰ σώματος άπό τε τών 
ύγιηρών υγιηρος,άπότε τών νοσηρών νοσηρός.» 
(Ιπποκράτης). Έν λοιπόν τών ισχυρών μέσων 
προς υποστήριξιν τής υγείας αύτών καί συν- 
τήρησιν τής εύρωστίας τοϋ σώματος είναι ή 
ψυχρολουσία καί τά  θαλάσσια λουτρά, διό 
καί συστήνομεν αύτά θερμώς είς τάς Κυρίας. 
fH ρηθείσα ήδη προσοχή περί τήν χρήσιν τών 
θαλασσίων λουτρών είνε δι’ αύτάς άναγκαιο- 
τέρα κατά τά πρώτα μάλιστα λουτρά μέχρι- 
σοΰ τό σώμα συνηθίσει είς τήν θερμοκρασίαν 
τής θαλάσσης' δέν πρέπει νά ΐστανται άκί- 
νητοι, άλλ’ αμέσως νά καταβρέχωσι τήν κε
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φαλήν (ί) καί όλον τό σώμα, καί παρελθού- 
σης τής φρικιώδους έντυπώσεως, καταδύου 
σιν αύτό, καί κινοϋνται’ Έ  κολύμβησις 
έχει, ώς προείπωμεν, καί τήν έκ τής άσκή- 
σεως τοΰ σώματος ώφέλειαν, καί πρέπει νά 
άσκώνται είς αύτήν αί Κυρίαι. rH άκινησία 
έν τοίς θαλασσίοις λουτροίς, ώς καί ή παρα- 
τεταμένη έν τούτοις έμμονή, είναι έπιβλα- 
βείς, ώς δυνάμεναι νά φέρωσι ψύξιν τοΰ σώ
ματος, καί επομένως άσθενείας.

Τά θαλάσσια λουτρά είναι έπικίνδυνα διά 
τάς έγκύους, δι’ έκείνας μάλιστα ών τό νευ
ρικόν σύστημα είναι έξησθενημένον καί εύε- 
ρέθιστον, έν τοιαύτη καταστάσει, ή έλαχίστη 
συντάραξις τοϋ νευρικοΰ συστήματος έπιφέρει 
εκτρώσεις, καί τοκετούς προώρους’ άλλά κα
τά  τούς τρείς πρώτους μήνας τής κυοφορίας, 
καί μετά προηγουμένην συμβουλήν ίατροΰ δύ- 
νανται νά κάμωσι μετά προσοχής χρήσιν τής 
ψυχρολουσίας καί τών θαλασσίων λουτρών, 
έκείναι δσαι είνε συνηθισμέναι είς τήν ψυ
χρολουσίαν (κ)' αί έν τώ βίω έξεις, μά\ιστα 
αί καλαί, έχουσι πολλά τά προνόμια, (λ)

Είς τάς νεάνιδας καί τά κοράσια, ή ψυ
χρολουσία καί τά  θαλάσσια λουτρά είνε χρη-

(ί) Τήν οποίαν έκ προλήψεως προφυλάτ- 
τουσιν αί Κυρίαι, διά νά μή πάθη έκ τοΰ θα
λασσίου υδατος ή ώραία των κόμη.

(κ) Ά λλά  πάλιν συμβουλεύομεν νά άπέ- 
χωσι τούτων αί έγκυοι, δσαι έπί πολλά ετη 
προσδοκώσιν άνυπομόνως νά γίνωσι μητέρες, 
διότι πολλάκις μία άπρονοησία, έπιφέρει τό
σων ελπίδων..............απώλειαν !

(λ) Τοιαύτης έξεως έχομεν πολλά παρα
δείγματα, έξ ών άναφέρομεν έν πρόχειρον" 
Νέα γυνή άδύνατος καί άναιμική, υπό ποι
κίλων τοΰ γενν. συστήματος ενοχλήσεων πει-

σιμώτατα, καί πολύ πλέον ωφέλιμα, ή δσον 
νομίζει τίς. «Τά ψυχρά λουτρά, λέγει ό Bec- 
querel, είνε χρησιμώτατα διά νά δώσωσι 
τόνον καί δύναμιν είς πολλάς τών άσθενών 
καί άδυνάτων κυριών" μεταχειριζόμενα κατά 
τήν εφηβικήν ηλικίαν, διευκολύνουσι τήν εύά- 
ρεστον κατάστασιν τών νεανίδων, καί τήν 
εδκολον μετάβασιν τής έφηβικής είς νεανικήν 
ηλικίαν δυνάμενα είς τινας περιστάσεις νά 
προλάβωσι τήν χλώρωσιν.» Έάν έπί τής 
μεταβάσεως ταύτης ρίψωμεν βλέμμα παρα- 
τηροϋμεν σπουδαίας μεταβολάς γινομένας έν 
τώ έργανισμώ τοΰ γυναικείου φύλου" ή φύσις 
φαίνεται σπεύδουσα τότε νά συμπληρώση τό 
δλον ! Έν τη έπιχαρεί δμως ταύτη συμπλη
ρώσει, ό Οργανισμός ύφίσταται διαφόρους κλο
νισμούς καί τροποποιήσεις, διότι πρόκειται ή 
ζωή νά δείξη τήν λάμψιν της" έν τή ώρα 
ταύτη, ύπέρ πάσαν άλλην στιγμήν τοϋ βίου 
ό γυναικείος οργανισμός ζητεί ρώμην ή ύπο- 
στήριξιν ταύτης ύπαρχούσης' διότι καί αί έν 
πλήρει υγεία έπισυμβαίνουσαι διαταράξεις, 
έπηρεάζουσι πολλάκις τοσοΰτον τόν οργανι
σμόν, ώστε έπαπειλοΰσι έφοδον νοσηράς κα- 
ταστάσεως' δυστυχώς δμως αί άναιμίαι, αί 
χλωρώσεις, αί λυμφατικαί κράσεις καί χοι- 
ραδικαί δυσκρασίαι δέν είνε σπάνιοι σήμερον. 
Αύταί δέ αί διαθέσεις καί καταστάσεις θλί— 
βουσαι τήν νεαράν ήλικίαν, προδιαθέτουσιν είς 
βίον άθλιον τήν νεότητα.’Επειδή έν τώ έργα- 
νικώ σώματι ή θρέψις εινε τό δλον, τό δλον 
δέ τοϋτο παρασκευάζεται διά πολλών λει
τουργιών, ών έφορεύει τό νευρικόν σύστημα,

ραζομένη, ήκολούθη, μετ’ ώφελείας μεγάλης, 
ύπερτερούσης πάσης άλλης ειδικής θεραπείας, 
τά θαλάσσια λουτρά (έν τ^ θαλάσση), καθ’ 
όλην τήν διάρκειαν τοϋ χειμώνος ί
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ή ίσχυροποίησις τούτου διατηρεί έν τάξει, 
κραταιοΐ τάς λοιπάς λειτουργίας, καί χρησι- 
μοποεΐ την τροφήν διά καλής αίματοποιήσεως' 
δέν είνε δέ Αδιάφορος ή καλή θρέψις καί 
αίματοποίησις, ή ρώμη τοϋ σώματος έν τή 
νεανική τοϋ γυναικείου φύλου ηλικία καθ’ ν̂ 
διαχέεται, καί πρέπει νά διαχέηται, γαλήνη 
καί αιθρία είς τόν δρίζοντα τής ζωής. Λοιπόν 
ή ψυχρολουσία καί τά  θαλάσσια λουτρά ένερ- 
γοϋσιν έν τί} ήλικία ταύτη δραστηρίως! καί 
σωτηρίως !

Έκ τών ήδη ρηθέντων καταφαίνεται, δτι 
η ψυχρολουσία καί τά  θαλάσσια λουτρά, ώς 
καί έν γένει η υδροθεραπεία, μεθοδικώς καί 
μετά τής δεούσης προσοχής λαμβανόμενα, 
είσίν ώφέλιμα τή υγεία καί ιαματικά είς 
πολλάς νοσηράς τοΰ οργοςνισμοϋ καταστά
σεις (μ)' ένεργοϋσι δέ διά τών περιφερικών 
νεύρων τοΰ δέρματος έπί τοΰ νευρικοΰ συ 
στήματος, καί έπιφέρουσι κατ’ άντανάκλασιν 
έφ’ όλου τοϋ σώματος αντιδράσεις' τουτέστι 
δίδουσιν είς την ζωικήν ζωήν ώθησιν τοιαύ
την, ώστε καί ή ζωή τής θρέψεως νά τήν 
άντιλαμβάνηται, βραδεία δέ αυτη ούσα, νά 
έξεγείρηται διά νά σύσφιγξη τόν μετ’ αυτής 
καί τοΰ νευρικοΰ συστήματος υπάρχοντα Α- 
διάζευκτον σύνδεσμον, έκ τής αρμονίας τοΰ 
οποίου αποτελεΐται καί ή πρώτη βάσις τής 
υγείας. Καί τ ί τιμαλφέστερον τής υγείας ε- 
γ ομεν έν τώ βίώ ; αυτη καί μόνη παρίστα- 
τα ι ώς ιλαρά τής ύπάρξεως αίγλη έν τώ πο- 
λυκυμάντω τοΰ άνθρώπου βίω' διό πρέπει 
παντί σθένει αύτήν νά τηρώμεν, καί παρεκ-

(μ) Ύπό ιαματικήν έποψιν είς διαφόρους 
νόσους ή υδροθεραπεία είνε αξία μελέτης, άλ
λά δέν είνε άντικείμενον τής παρούσης, έξε- 
ταζούσης ταύτην υπό υγιεινήν έποψιν.

κλίνουσαν ν’ άνακτώμεν διά τής καλής διαέ- 
της, διά ιατρικών συμβουλών, καί τής μελέ
της βιβλίων τής υγιεινής' άληθώς θά ευεργε
τείτο περισσότερον ή άνθρωπότης διά τής πολ- 
λαπλασιάσεως υγιεινών γνώσεων, η όσον ώ- 
φελεΐται έκ τών μονογραφιών τών νοσημά
των. «Ή έπιστήμη ώς ή ελευθερία, λέγει ο 
κ. Berthoud, ανήκει είς όλους, καί είς όλους 
πρέπει νά προσφέρηται μειδιώσα, χαρίεσσα, 
καί χωρίς ΰφους μεγάλης κυρίας" πρέπει νά 
κλίνη γόνυ διά νά βάλη τό θειον αύτής πρό- 
σωπον είς συνάφειαν μετά τών ελάχιστων, ό
πως καί ταΰτα δύνωνται νά τήν πλησιάσω- 
σι, καί αύτά ακόμη τά παιδία....» κτλ.

Περαίνοντες τήν σύντομον ταύτην μελέτην 
άπευθύνομεν είς τήν νεότητα έν ε’ίδει Απο- 
χαιριτισμοΰ, (ούχί τελευταίου) τά επόμενα :

'Ως άνθρωπος τής τέχνης υπέδειξα αύτή έν 
όλίγοις, καί συνεπτυγμένως, τ ί τό υγιεινόν 
καί ώφέλιμον έκ τής ψυχρολουσίας καί τών 
θαλασσίων λουτρών είς τό όργανικόν σώμα' 
άλλ’ 5 άνθρωπος δέν είνε μόνον οργανικόν 
σώμα, είνε καί πνευματικόν ον' « Τό σώμα 
καί τό πνεϋμα είσί δύω ήμισυ ένός καί τοϋ 
αύτοΰ ό'ντος, ώς λέγει ό κ. Heizer, ή άρμο- 
μονική άνάπτυξις τούτων άποκαθίστησι τήν 
τελειοποίησιν τοΰ ανθρώπου' at διανοητικαί 
δυνάμεις δέν λαμβάνουσιν ολην αύτών τήν 
δύναμιν, έάν δέν άντλώσι τήν ζωηρότητα καί 
ακμήν των έκ σώματος εύ έχοντος.» "Οτι 
διατηρεί τό σώμα, ζωογονεί καί τό πνεϋμα, 
διότι άμφότερα έκ τής αύτής πηγής —  τής 
υγείας'— τρέφονται. "Οστις επιμελείται δήθεν 
τό πνεϋμα παραμελών τήν υγείαν καί ευεξίαν 
τσΰ σώματος, ένεργεΐ πρός τήν καταστρο
φήν άμφοτέρων. Καί υπό τήν έποψιν λοιπόν 
τής διανοητικής εύεξίας καί άναπτύςεως, η 
ψυχρολουσία καί τά  θαλάσσια λουτρά εισ^
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πλείστου άξια τή σπουδαζούση νεολαίά καί 
τοΐς έπιδιδομένοις είς διανοητικούς αγώνας.

Τέλος πάντων, φίλε Αναγνώτα, έάν ολίγον 
ίατρολογήσαμεν έν περιοδικώ οίος « ο Φοί- 
νιξ » έπαγγελλόμενος τών Αναγνωστών του 
τήν τέρψιν,'τό έπράξαμεν Ακουσίως υπό τής 
άπλότητος, άμα δέ καί σπουδαιότητος τοϋ 
Αντικειμένου Αγόμενοι. Άφοΰ ομως σοί Απε- 
καλύψαμεν τήν ιδιότητα ήμών, περαίνομεν 
τόν λόγον έπαναλαμβάνοντες τό τοϋ θείου 
τής Αρχαιότητος ίατροϋ : « Άνδρα δέ χρή, 
βς έστί συνετός, λογισάμενον οτι τοΐσιν Αν- 
θρώποισι πλείστου άξιον έστίν ή υγείη, έπί— 
στασθαι Από τής έωυτοΰ γνώμης έν τίσι νού- 
σησιν ώφελέεσθαι.» ('Ιπποκράτης.)

Α. Σ.

ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ Τ Ο Ϊ ΕΡΩΤΟΣ.
ΔΡΑΜΑ ΕΙ5 ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕ.

(Σινέχεια xai τέλος. — "Ιδε Φυλλάδιον. θ’.)

Π ΡΑ Ξ ΙΣ  ΠΕΜΠΤΗ.

ΣΚΗΝΗ Α'.

ΑΙθΟΓΧΑ ΕΕΝΟΔΟΧΕΙΟΓ.

Οΰ«λτ3ρ (μετε^ίεσμέϊος) καί μία ϋπηρΐτριχ.

ΟΥΑΛΤΕΡ.·— Καλήν κλίνην καί εκλεκτόν 
δεΐπνον.... Ακούεις, ώραία έχιδνα ;.....

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ (καθ’ έαυτήν).-— Τί Αλλόκο
τος άνθρωπος ! (πρός τόν Ούάλτερ). Μάλιστα,
κύριε, Αμέσως.... είς τήν στιγμήν. (Καθ’ ε-
αυτήν) Τί άγριος ποϋ ε ίνα ι!.... μέ κάμνει νά 
φοβοΰμαι (εξέρχεται).

ΟΥΑΛΤΕΡ.—  Δέν επιθυμώ ποσώς νά χάνω 
τόν καιρόν μου είς αύτά έδώ τά  μέρη. 'II εί-

κών τής ειρκτής πάντοτε είς τούς οφθαλμούς 
μου παρίσταται.... ’ Αχ ! Ακόμη δέν δύναμαι 
ν’ Αποβάλλω τής μνήμης μου τάς τρομεοάς 
έκείνας στιγμάς άς διήγαγον έν τή ειρκτή. 
Είναι θαΰμα τώ όντι ή φυγή μου’ πλήν δέν 
πρέπει καί νά έπαναπαυθώ είς τήν μένοι τοΰ-
δε εύνοιαν τής τύχης Αύριον τήν πρωίαν
είς τόν σιδηρόδρομον καί εμπρός ! ν’ Απομα
κρυνθώ τών μερών αύτών, νά φύγω μακράν, 
είς τό άλλο μέρος τοΰ κόσμου, είς τά έγκατα 
τής γής, όπου.... (διακόπτεται ύπό τής Αφί- 
ξεως τής υπηρέτριας φερούσης διάφορα φα
γητά).

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ. —  Ιδού, κύριε, τό δεΐπνον 
σας. Καθ’ έαυτήν) όποιον βλέμμα ! (Μεγαλο
φώνως) Ή θύρα έκείνη τήν οποίαν δεξιόθεν
βλέπετε  (καθ’ έαυτήν) Θεέ μου! πώς μέ
κάμνει νά τρέμω αύτός ό άνθρωπος. (Μεγα
λοφώνως) ή θύρα έκείνη, λέγω, κύριε, είναι ή 
θύρα τοϋ κοιτώνος σας’ έκεΐ θά εύρετε κλίνην 
μαλθακωτάτην. (Καθ’ έαυτήν.) Έπεθύμουν 
νά ήμην χίλΙα μίλία μακράν αύτοΰ τοΰ Αν
θρώπου.

ΟΥΑΛΤΕΡ.—  Τί λέγεις; τι μουρμουρίζεις;
ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ (έν Αδημονία).—  Τίποτε......

λέγω.... λέγω, ό'τι είσθε θελκτικός.
ΟΥΑΛΤΕΡ (καθ’ εαυτόν).—  Δευτέρα εκδο- 

σις τής ’Ιωάννας.... (Μεγαλοφώνως) Σ’ ευχα
ριστώ, ώραία μου κόρη, σ’ εύχαριστώ (κάθε
ται είς τήν τράπεζαν).

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ.— Τί κρασί έπιθυμεΐ ό κύριος;
ΟΥΑΛΤΕΡ.— Φέρε ο,τι καί άν ήναι.... δέν 

μέ μέλει' (ή υπηρέτρια έξέρχεται). Μολονότι 
πρό 1 4 ώρών ταξειδεύω χωρίς νά φάγω τ ι, 
δέν αισθάνομαι καθόλου ό'ρεξιν (εγείρεται).

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ (είσερχομένη).—  Ιδού, κύριε, 
οίνος έκλεκτός.

ΟΥΑΛΤΕΡ.*—· Δέν έχω δρεξιν..,. πάρε οπί*
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σω.... κάμε ο,τι θέλεις αύτά τά φαγητά.
ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ.—  Πλήν, κύριε.....
ΟΥΑΛΤΕΡ.— Άφες με ήσυχον' έχω άνάγ- 

κην αναπαυσεως (εισέρχεται είς τόν κοιτώνα 
8ν τώ ύπέδειξεν ή ύπηρέτρια).

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ (ακολουθούσα αΰτόν διά τοϋ 
βλέμματος).— Καλλίτερα νά κοιμηθης ΐνα μη 
σε βλέπω. Ουδέποτε, άφ’ ής εποχής υπηρετώ 
εις αυτο εδώ τό ξενοδοχεΐον, ειδον φυσιο
γνωμίαν αχρειεστέραν ! Είναι μεσονύκτιον
μολαταύτα καί άς μή χάνω καιρόν, διότι σή
μερον έκοπίασα πολύ' (εξέρχεται).

ΣΚΗΝΗ Β'.

(ΟΝΕΙΡΟΝ)

Ε:ς το άπωτερον μέρος τής σκηνής δπερ χω
ρίζεται άπό τό έμπροσθεν, άκριβώς είς τό 
μέσον, δια παραπετάσματος διαφανεστά- 
του, παρίσταται αίθουσα δικαστηρίου συ- 
νεδριάζοντος. 'Ο Οΰάλτερ, φέρων στολήν 
φυλακισμένου κακούργου, οδηγείται πρό 
τών δικαστών σιδηροδέσμιος ύπό δύο χω
ροφυλάκων. Διάφοροι θεαταί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (πρός τόν Οΰάλτερ).— Όνοι/,ά- 

ζεσθε
01ΑΛΤΕΡ.—  Οΰάλτερ Χάγιερ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ.·—  Πόσων ετών εϊσθε; 
ΟΊΑΛΤΕΡ.—  Είκοσιεννέα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ.— Έπαγγέλεσθε.
ΟΥΑΛΤΕΡ.· Ζώ έκ τών εισοδημάτων τής 

πατρικής μου περιουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ.— Κύριε είσαγγελεΰ,’έχετε τόν 

λόγον.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ. —  Οΰάλτερ Χάγιερ ! κα- 

τηγορεΐσαι έπι φόνω έκ προμελέτης διαπρα- 
χθέντι την νύκτα τής 1 5ης πρός τήν 1 6ην

Ιουλίου 18... έν τή ouia. τής Ιωάννας Μπου- 
χάγιερ.

ΟΥΑΛΤΕΡ."-  Ψεϋδος!  συκοφαντία.....
εγώ !.....

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ. * Συνεληφθης επ’ αΰτο- 
φόρω υπό τοΰ πολίτου Ζόαν και τεσσάρων 
χωροφυλάκων όδηγησάντων σε είς τάς φυλα- 
κάς άφ’ ών, άγνοεΐται νίνι τρόπω, κατώρθω- 
σες νά δραπετεύσης τήν νύκτα τής 29 ’Ιου
λίου τοΰ αΰτοΰ έτους.

ΟΥΑΛΤΕΡ.—  Ψεΰδος!.... ψεΰδος!
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ.- · Τίοας άποδείξεις έχεις

περί τής άθωότητός σου  περί τοΰ άνυπο-
στάτου τής κατηγορίας ;

ΟΥΑΛΤΕΡ.— ’Αποδείξεις ;.... είμαι αθώος ? 
Ιδού το πάν. Δέν έχω οΰδεμίαν άπόδειξιν 
διότι......

ΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ.—  fH τοΰ δικαστηρίου ά- 
πόφασις έσεται έπιεικεστέρα έάν 6μολογησης 
τήν ένοχήν σου, καθ’ δτι οΰδεμία αμφιβολία 
υπάρχει, δτι συ είσαι <5 φονευς τής ’Ιωάννας 
Μπουχάγιερ.

ΟΥΑΛΤΕΡ (έν άπελπισία). Σάς λέγω και 
πάλιν δτι είμαι άθώος. ’Εγώ.. . έγώ... (έκτος 
εαυτοΰ) έγώ φονεύς μιας γυναικός ;.... (έν πα
ραφροσύνη) Ουρανέ !... έλεος! αί δυνάμεις μέ 
εγκαταλείπουσι !.... Φόνος έκ προμελέτης !... 
τιμωρείται μέ θάνατον ώ, φρίκη ! μέ θά
νατον ! Ιδού, ίδου 5 άπαίσιος τρίπους!....
οί ερυθροί βραχίονες τοΰ άπαισίου οργάνου 
τής εκτελέσεως... ή αίμοβαφης λαιμητο’μος... 
η βαρεία μάχαιρα  ό Δήμιος ! *Ω ! μει
διά  προσηλώνει βλέμμα άπληστον έπ’ έ
μοΰ.... Ψυχρός ίδρώς περιρέει τό σώμά μου !...
Ό ίερεύς  ή στιβαρά τοΰ δημίου χειρ μέ
συλλαμβάνει έκ τοΰ βραχίονας  Τό σώμά
ftou.... ή σανίς λαμβάνει τήν Οριζόντιον διεύ
θυνσήν  ολισθαίνει είς τά  πρόσω.... ό τρά-
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χηλός μου σφίγγεται διά τίνος μηχανισμού... 
άκούω τά βήματα τοΰ πλησιάζοντος είς τό 
έλατηοιον δηαίου.... Τό έλατήριον πιέζεται....ι i ‘
ό πέλεκυς κατέρχεται.... (συνέρχεται αίφνι- 
δίως). *Ω, Θεέ! ευχαριστώ.... είναι οπτασία, 
δέν είναι πραγματικότης....

ΠΡΟΕΔΡΟΣ.—  Οΰάλτερ Χάγιερ! τό δικα- 
στηριον....

ΟΥΑΛΤΕΡ (διακόπτων τόν Πρόεδρον καί 
καταλαμβανόμενος αΰθις υπό τής παραφροσύ
νης).—  Τό δικαστηριον!  ό θάνατος!  η
λαιμητόμος!.... οΰδέν μέ τρομάζει.... άνερ- 
χόμενος τάς βαθμίδας τής λαιμητόμου θέλω 
έχει μάρτυρας τοΰ θανάτου μου μυριαδας θνη
τών, οΐτινες θά λέγωσιν, έρωτόμενοι, ότι ό
άποκεφαλιζόμενος έφόνευσε γυναίκα  Ναι,
έφόνευσα γυναίκα.... έφόνευσα τήν ’Ιωάνναν
Μπουχάγιερ  5 προδοθείς έρως μου μέ ώ-
θησεν είς τό έγκλημα  είς τόν φόνον αΰ
τόν.... 6 προδοθείς ερως μου, θά λέγουν, μοί
έχάρισε τήν λαιμητόμον  Είς θάνατος άνα-
μένει ημάς πάντας, 8ν δέν δυναμεθα ν απο- 
φύγωμεν. Τί σημαίνει έάν έπιταχύνωμεν την 
έλευσιν αΰτοΰ; Τί σημαίνει, η τίς ή διαφορά 
τοΰ άποθανεϊν έπί τής αγχόνης η έν τή θα
λάσση, έκ φυσικοΰ θανάτου η έπί ιής λαιμη
τόμου ; Πλάνη ! Τοΰ θανάτου έπελθόντος είς 
τό αΰτό σημεΐον πάντοτε καταληγομεν. Εγο) 
προτιμώ τόν βίαιον θάνατον  δεν μέ τρο
μάζει πλέον ό θάνατος αύτός δχι, δεν φρι-
κιώ είς την άνάμνησιν τοΰ δημίου  (έν με
γίστη παραφροσύνη)' Ίδου, τόν βλέπω, έχει
τό βλέμμα άγριον  Δεν σε φοβοϋμαι κρε-
ουργέ! έλθέ, λάβε τήν κεφαλήν ταύτην, -fo 
<τοΙ προσφέρει ή ql‘TUGTia |Λ&ας γυναιχ.ος, ϊΐτις 
την ήσπάζετο άλλοτε καί διά τών δακρύων
της τήν έλουε !..... Γελάς ; χαίρεσαι,.... δ,τι
θέλεις κάμε, ματαίως προσπαθείς νά μέ τοο-

μάξης  δεν σέ φοβοϋμαι, πλησίασε, λάβε
τήν yzXρά μου υπάγωμεν ! (καμνει δυο βη-
[Λατα ττρος τα έ[ΛΤ?ρος ί<ττατα& εν εν.τ̂ λΛ"
ξει) ’Ιωάννα καί συ εδώ ;..... Πιυς !... Ζης;...
η χείρ μου λοιπόν δεν διηυθυνε καλώς το 
κτύπημα ;.... ’ ίΐλθες νά μέ ΐδης καί συ άπο- 
κεφαλιζόμενον ; νΩ ! ημην βέβαιος' μόνον συ, 
μόνον αί έχουσαι καρδίαν ομοιαν τής ιδικής 
σου καί ψυχήν θηριώδη δύνανται ν ανθεςω-
σιν είς το’.αΰτα θεάματα  Τι ;... δακρυεις ;
κλαίεις ;... yA ! δχι, συ όεν κλαίεις γελάς,
αισθάνεσαι χαράν, ηδονήν  φεύγεις ; δεν
δύνασαι ν’ άνθέξης είς την θέαν τής κεφαλής 
μου, ήτις μετ’ ολίγον θά /.υλίεται αίματό- 
φυρτος είς τό έδαφος ;.... στήθι ! στήθι γυ- 
ναιον, έχιδνα ! θά σοι.ηναι ευχάριστος η θεα 
τής άνευ σώματος κεφαλής μου, τήν όποιαν 
ό δήμιος κρατών έκ τών τριχών θα δεικνυη
είς τό πλήθος στήθι, ΐνα τότε άνακράξης
ευγε, καί ενώσης τάς έπευφημίας σου μετ’ ε
κείνων τοΰ λαοΰ  Στήθι, ΐνα είς τους έρω-
τώντας εϊπης ποιον ήτο το κακούργημα μου
καί ποία η ώθήσασά με είς αύτό α ίτία .....
Στήθι, ΐνα είπης είς τούς μη είδότας, δτι σέ 
ήγάπησα, δτι έπρόδωσας τόν έρωτά μου καί 
δτι η άπελπισία μου με ανεβιβασεν εις *ο ι 
κρίωμα !.... Στήθι μέχρις οΰ άπο/.οπή ή κε
φαλή μου, καί τότε φύγε.... (μετά τινα σιω 
πην). Τίγρις, μέ παρατηρείς είρωνικώς ;.... επι 
τών χειλέων σου πλανάται μειδίαμα σατανι
κόν, μειδίαμα χαράς, μειδίαμα τοΰ ’'Λδου !...
Τόσον αίαοβόρος λοιπόν είναι ή ψυχη σου !.....
Τό αίαα σέ εΰφραίνει !....  Κόλασις ! κατα
πόντισαν τήν έχιδναν  Καί σύ, Θεε, τοσον
άπαθώς θεωρείς τό τέρας αΰτό ; δέν ρίπτεις 
κεραυνόν κατά τής κεφαλής του ;..... Τί ά
κούω , όποια φωνή ; Άπατώμαι αρά γε , 
Τί είναι ; ’Επανάλαβε, έπανάλαβε τήν λέξιν
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εκείνην.. .. Ημαρτον, λέγεις ; ήμαρτον ; με
τανοεί; ;.... Μετανοείς λοιπόν ; 5 θάνατός μου 
σε συγκινεΐ ; Λεν ζητείς τό αϊμά μου ; Τήν 
ακούετε, την ακούετε καί σεΐ; οί άλλοι ; ’’Ε
ρως, ανακράζει, ερως ! άγάπη !.... Μ’ αγαπά, 
λεγει, την Ακούετε ιδού, γονυπετεΐ, ύψοΐ 
ψείρας ικετιόας τω Θεω  (έν χαρά) ’Ιωάν
να, ’Ιωάννα ! στήθι, δήμιε, δέν θέλω πλέον 
νά αποθάνω, φύγε μακράν.... Τί, δέν μ’ Α
κούεις ; όεν θελοι ν’ άποθάνω’ δέν επιθυμώ 
τον θάνατον (γονυπετεΐ). Σέ παρακαλώ, σέ 
καθικετεύω χάρισαν μοι την ζωήν  επιθυ
μώ νά ζησω.... τό μίσος μου έσβέσθη (Ανί- 
σ.ατε συνερχόμενος βαθμηόόν). ΙΙοΰ εύρίσκο- 
μαι ; ώ Θεέ μου, ό~οία οπτασία ! όποιος
καύσων, όποία πλήξι; !....

ΠΡΟΕΔΡΟΣ.—  Οΰάλτερ Χάγιερ, πρόσεξε 
εί; τήν Ανάγνωσιν τής Αποφάσεως. Τό δικα- 
στήριον τών συνέδρων λαβόν υπ’ όψιν τήν ε
τυμηγορίαν τών ενόρκων, δι’ ής κηρύττεται 
ένοχος 5 Οΰάλτερ Χάγιερ φόνου έκ προμελέ
της κατά τής Ιωάννας Μπουχάγερ διαποα- 
χθεντος κατά τήν νύκτα τής 1 5 πρός τήν 1 6 
Ιουλίου 18... εν τή πόλει Όριζάβα, ίδόν τά 

«ρθρα 2o i εόάφ. 3 καί 262  τοϋ Ποινικοϋ 
Νόμου, επιβάλλει αύτώ τήν ποινήν θανάτου. 
Εγενετο, απεφασισθη καί έδημοσιεύθη σήμε

ρον τήν \ 0 Μαΐου I 8 . . .  έν Όρ ιζάβα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Διαλύεται ή συνεδρίασις' 

(κτυπά τόν κώδωνα).

ΣΚΗΝΗ Γ'.
(Ό μοίι τή ; πρώτης).

ΟΥΑΑΤΕΡ (ήμίγυμνος καί έν μεγίστη τα- 
ραχή).—  "Υψίστε Θεέ,, όποία οπτασία ! ό 
ό^μιος, ή λαιμητόμος ό θάνατος.... ώ θεία 
δίκη !,.... τοιοΰτον λοιπόν εσεται τό τέλος 
μου; θέλω ύποστή τόν έπονείδιστον τής κα-

ρατομησεως θάνατον ; νΩ ! όχι, μυριάκις όχι' 
έγώ μόνος θέλω δώσει πέρας είς τήν άθλίαν 
μου ζωήν.... θέλω.... έγκαταλείψει τόν κόσ
μον τοϋτον, έν ω ό θνητός μόνον πικρίας καί 
συμφοράς συναντά. ΤΩ τύχη ζηλόφθονος, ώ 
ειμαρμένη κακεντρεχής! Θεέ κακοΰργε.... (πί
πτει είς τά γόνατα) ήμαρτον, πλάστα μου, 
ήμαρτον. Τό λογικόν δέν μοί ανήκει πλέον' 
είμαι ξένος τή φρονήσει... Θεέ μου, γνωρίζω 
το μεγεθος τοΰ Αμαρτήματος, δπερ μελετώ 
νά πράςω' πλήν μοί είναι Ανωφελής ή ζωή. 
Αδυνατώ εν τώ μέλλοντι νά φέρω τό βαρύ 

τοΰτο φορτίον. Ή ζωή υπήρξε πάντοτε δι’ έ- 
με βαρεία καί αφόρητος, πλήρης σκληρών 
βασάνων καί δυστυχημάτων' έν τώ σταδίω 
τοΰ βίου μου ουδέποτε τά χείλη μου ένθυ- 
μοΰμαι νά μειδιάσωσιν' ή μοΐρά μου πάντοτε 
έπι όδοΰ δυσβάτου καί Ακανθώδους μέ έρρι- 
ψο. Πατρις, πατήρ, μητηρ, τά προσφιλή ταϋ- 
τα ονόματα ουδέποτε πλέον θ’ Αξιωθώσι τά  
χείλη μου νά προφέρωσι.... (Ανίσταται, λαμ
βάνει τήν έπί τίνος τραπέζης μάχαιραν καί 
καταλαμβανεται αυθις υπό τής μανίας). Αοι- 
πον εις τ ι μ ωφελεί η ζωή έν τη τύρβει τοΰ 
ψευδούς τούτου κόσμου; είς οϋδέν. Ύγίαινε 
λοιπόν κόσμε, λαβύρινθε τών κακιών ! Ύ γί- 
αινοιτε τοΰ παρελθόντος ευτυχείς ήμέραι, α ΐ- 
τινες ώς όναρ παρήλθατε ! Ύγιαίνοιτε θλι
βερά-, μου Αναμνήσεις ! υγίαινε τό π ά ν ! 
(Πλήττει διά τής μαχαίρας τό στήθος του 
προς τό μέρος τής καρδίας καί πίπτει νεκρός).

ΤΕΛΟΣ T or ΔΡΑΜΑΤΟΣ.

Η ΧΡΥΣΗ ΑΛΥΣΙΣ.
(Έχ τοϋ Γαλλιχοΰ.)

Πλαγκών ή Μηλισία υπήρξεν έπί τής έπο
χής της μια εκ τών μ,αλα διαπρεπουσών γυ· 
ναικών τοϋ συρμοΰ έν Άθήναις. Έν τη πόλει
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δέν έγένετο λόγος καί θόρυβος ή δι’ αύτήν 
καί μόνην. ’’Αρχοντες, σατραπαι, διδασκαλοι, 
νέοι πατρίκιοι, δλος ό κόσμος ένί λόγω ήτο 
ένθουσιασμένος μέχρι μανίας δι’ αύτήν. 'Η 
καλλονή της ίση αν ούχί Ανωτέρα τής τής 
Ελένης τοϋ ΙΙάριδος, προύκάλει τον θαυμα
σμόν καί τήν έπιθυμίαν καί αύτών ακόμη 
τών Αδυνάτων γερόντ&)ν, τών λυπουμενων δια 
τήν Ανεπιστρεπτεί παρελθοΰσαν νεότητά των. 
Τέλος ούδεμία υπήρχε κατά τήν εποχήν ε
κείνην δυναμένη νά διαφιλονικείση τά τής 
καλλονής πρωτεία Απέναντι τής Πλαγκών, 
καί είναι Απορίας άξιον πώς ή ’Αφροδίτη ή . 
ζηλοτυπήσασα τήν Ψυχήν δεν υπήρξε ζηλό
τυπος καί διά τήν Μηλισίαν μας. ’'ίσως οί 
πολυάριθμοι έκ ρόδων καί φιλλυρών στέφανοι, 
αί θυσίαι τών στρουθιών καί περιστερών, αί 
σπονδαί τοΰ Κρητικοϋ οίνου, έκολάκευον τήν 
φιλάρεσκον θεάν καί κατεπράϋνον τόν θυμόν 
καί τήν φιλέκδικον ρ.ανίαν της.

Ούδεμία άλλη ήξιώθη εύτυχεστέρων έρώ- 
των τής ώραίας μας Μηλισίας τής έπικ7.η- 
θείσης καί Πασιφίλου.

Μόνον ή σμίλη τοΰ Κλεομένους καί ή γρα- 
φίς τοΰ Άπελλή ήδύναντο νά δώσωσιν ακριβή 
ιδέαν τής έξαιρέτου σωματικής τελειότητος 
τή ; Πλαγκών. Τί; δύναται νά περιγράψη τήν 
ωοειδή μορφήν τοϋ προσώπου της, τήν χιο- 
νό/ρουν έπιδερμίδα της, τήν εύθείαν καί εν
τελώς ελληνικήν ρίνα της, τό στρογγύλον καί 
μικρόν στόμα της, τόν καμπύλον πώγωνά 
της, τάς ώς φύλλον ρόδου παρειάς της, τού; 
λάμποντας δίκην διδυμογενών Αστέρων ό- 
φθαλμούς της τούς μεταξύ βλεφαρίδων καί 
όφρυδίων πλειότερον τής μελάνης μελανών 
καί τεχνικώς κατά τά άκρα λεπτυνομένων ; 
Πρός τ ί νά παραβληθώσιν οί μακρύτατοι βό
στρυχοι τή ; ξανθής κόμης τη ς ; Ποία θνητή

έκέκτητο ποτέ τελειοτέρους πόδας; Αύτή ή 
Θέτις, ής τούς πόδας ώνόμασεν Αργυρούς ό 
Μελιμενή;, δέν ήδύνατο νά διαφιλονικείση 
τήν λευκότητα καί τό σμικρόν τών ποδών 
τής ηρωίδος μας. Οί βραχιονές της ήσαν λευ- 
κότεοοι Παρίου μαρμάρου καί στρογγύλοι ώς 
εκείνοι τή; 'Ήβης. Ή κύλιξ δι’ ής ή Ήβη 
προσέφερε τοΐς Θεοΐς τήν αμβροσίαν έχρησί- 
μευσεν ώς τύπος διά τόν λαιμόν της καί αί 
τόσον έγκωμιαζόμεναι τή·ς, Ήοϋς χεΐρες απέ
ναντι τών ίδικών της ώμοίαζον μέ χεΐρας 
δούλου καταγινομένου είς έργασίας βαναύ- 
σους.

Μετά τήν Ανωτέρω περιγραφήν δέν θά έκ- 
πληχθήτε ώραΐαι μου Αναγνώστριαι, δτι ή 
οικία τής Πλαγκών έλατρεύετο πλειότερον 
τών ναών τής μεγάλης Θεάς. Έκάστην νύ
κτα έρασταί θρηνοϋντες ήρχοντο να χρίσωσι 
τήν θύραν καί τάς μαρμαρίνους βαθμίδας διά 
τών πλέον πολυτίμων μύρων καί Αρωμάτων. 
Στέφανοι πλεκτοί έκ τριχών κεφαλής, ταινί 
αι πεοικεκοσμημέναι διά στεμμάτων είδωλο- 
λατρικών καί κύλινδροι παπύρου γέμοντος ε
λεγείων καί επιγραμμάτων, ιδού τί έπεσώ- 
ρευον έκάστην νύκτα οί λάτραι τοϋ εξαίσιου 
κάλλους τής Μηλισίας έπί τής θύρας της, είς 
τρόπον ώστε τήν πρωίαν ήτο Ανάγκη ΐνα α- 
φεθή ή είσοδος έλευθέρα νά πράξωσιν δ,τι εν 
Σκυθία όπόταν ή χιών φράττει τάς θύρας καί 
τά παράθυρα τών οικιών.

Ή ήρωίς μας έκ τοΰ πλήθους τών θυόντων 
είς τό εξοχον συνάμα δε καί έκπλήττον κάλ
λος τη;, εξέλεγε τούς μάλλον πλουσίους καί 
ώραίου; πάντοτε δμως προτιμώσα τούς τε
λευταίους τούτους. Είς άρχων διετηρεΐτο έπί 
οκτώ ημέρας' εις μέγας κληρικός δεκαπέντε 
εδει δε νά ηναί τις βασιλεύς, σατράπη; η 
τύραννος διά νά συρ,πληρωση πλησίον της ο
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λόκληρον μήνα. "Αμα ή περιουσία των ήφα- 
νίζετο, ή Ούρα της Πλαγκών ήνοίγετο διά τε- 
λευταίαν φοράν προς αύτούς ούχί όμως ΐνα είσ- 
έλθωσιν είς τον λατρευόμενον ναον, άλλ’ ΐνα 
ριφθώσιν έξω, εις τήν δδον, γυμνοί ώς οί 
πρωτόπλαστοι' διότι, ώς έκαστος έννόησεν, 
ή ώραία ήρω'ί'ς μου δεν ήτο ούτε μία εύγενής 
οικοδέσποινα, οΰτε μία νέα παρθένδς όρχου- 
μένη τούς βακχικούς χορούς κατά τάς εορτάς 
τής Άρτέμιδος' ητο απλώς μία δούλη άπε- 
λευθερωθεΐσα καί καταστάσα κατόπιν μία.....

Μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου ή Πλαγκών 
δεν έφαίνετο ή πολύ σπανίως έν τοΐς δημοσί- 
οις θεάμασιν, έν τοΐς περιπάτοις και έν ταΐς 
εορταΐς. Αυτη δεν έσκέπτετο πλέον τήν περι
ουσίαν τών μεγιστάνων και σατραπών' οί δε 
δαρεικοί τών Φαρναβάζη, Άρταβάνη καίΤισ- 
σαφέρνους εμενον παραδόξως ήσυχοι έν τοΐς 
χρηματοκιβωτίοις τών κυρίων των. Ή Πλαγ
κών δεν έςήρχετο πλέον ή ΐνα πορευθή είς το 
λουτρον εντός κεκλεισμένης άμάξης καί κε- 
καλυμμένη μετά πολλής προφυλάξεως ώς 
μία τιμ ία  γυνή ! Δεν έπορεύετο πλέον είς δεί
πνα καί συμπόσια μετά τών παραλύτων νέων, 
ούτε έψαλλε τούς ύμνους τοϋ βάκχου συνο- 
δευομένη υπο λύρας.

Οι ’Αθηναίοι έξεπλήσσοντο.
ΙΙώς ! ή Πλαγκών, ή ώραία Πλαγκών, ό έ

ρως μας, τύ ειδωλόν μας, ή βασίλισσα τών 
εορτών κα! οργίων' ή Πλαγκών ή τόσον θαυ- 
μασίως χορεύουσά συνοδευομένη υπο τών κοο- 
τάλων και ή μετά τοσαύτης χάριτος έκτε- 
λοϋσα τάς τοϋ πυρριχείου χοροΰ δυσκόλους 
κινήσεις υπο το λαμπρόν φώς τών εορτών' ή 
Πλαγκο^ν με το ουράνιον μειδίαμα, μέ τήν 
δηκτικην ετοιμολογίαν το άνθος, ό μαργα
ρίτης, η κορωνίς τών ώραίων' Πλαγκών ή 
Μηλισια δεν έχει πλέον ή τρεις έραστάς, μέ

νει δε κεκλεισμένη είς τήν οικίαν της και με- 
τεβληθη είς ένάρετον, ώς μία γυνή άσχημος;
Ω Ήράκλης ! τοϋτο είναι θαϋμα ! Τίς έν τώ 

μέλλοντι θά δίδη το στ,̂ αεΐον τοΰ χορού ; 
Ποία θά άποφασίζη περί τών συρμών ; Ποία 
θα άντικαταστήση τήν Πλαγκών τήν άνθη- 
ράν,τήν Πλαγκών τήν θελκτικήν, τήν Πλαγ
κών τήν τρελλήν ;

Τοιαϋται ήσαν αί σκέψεις τών διαφόρων 
λατρευτών της. Τοιαϋτα συνδιελέγοντο οί 
πρώτοι τών ’Αθηνών κύριοι περιδιαβάζοντες 
είς τά προπύλαια ή νωχελώς εξαπλωμένοι έπι 
τών μαρμαρίνων τής ’Ακροπόλεως καθισμά
των.

Το έκπλήττον δμως ημάς, καλοί μου ’Αθη
ναίοι, είναι άπλούστατον. Πλήττετε, κύριοί 
μου, καί αηδιάζετε τήν Πλαγκών ήτις σάς 
διασκεδάζει καί θέγλει καί ήτις έβαρύνθη ή
δη νά σάς χορηγή τήν χαράν καί τον έρωτα 
άντί χρυσίου. Ή Πλαγκών δέν σάς θέλει πλέ
ον. "Οσον χρυσόν καί δαρεικούς έάν τή προσ- 
φέρητε, ή θύρα της θά μένη πάντοτε κωφή 
είς τάς παρακλήσεις, είς προσφοράς σας, είς 
τούς θρήνους σας. ’Αλκιβιάδη, Άξίσχε, Καλ- 
λίμαχε, σείς οί πλέον κομψοί καί μάλλον δ- 
νομαστοί τής πόλεως, έπί ματαίω θέλετε κο
πιάσει αποπειρώμενοι. Έάν θέλητε φιλαρέ- 
σκους πορευθήτε είς τής Λαμίας, τής Φρύνης, 
τής Φλώρας, τής Λαί'δος ή τής Άρχενάσσης. 
Ή Πλαγκών έπαυσεν ούσα φιλάρεσκος' είναι 
έρωτευμένη !

•—  Έρωτευμένη ! καί με ποιον ;
• Θά τον μάθωμεν' ημείς πάντοτε μαν- 

θάνομεν τήν κατάστασιν τής καρδίας τών 
τοιούτων γυναικών οκτώ ημέρας πρότερον.

’Ακριβοί μου Κύριοι, έστέ βέβαιοι δτι 
δεν αγαπδί εζ υμών ούδένα' σάς γνωρίζει πο
λύ πλειότερον άφ’ δτι πρέπει ΐνα μή σάς ά-
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γαπήση.—  Δέν είσαι σύ άσωτε Κλέων δστις 
κέκτησαι καλαισθησίαν μόνον διά τούς κύνας 
τής Λακωνίας, τούς παρασίτους, τούς αύλη- 
τάς, τούς ευνούχους, τούς νάνους καί τούς 
ψιττακούς τών ’Ινδιών, ούτε σύ "Ιππαρχε δσ- 
τις δέν ήξεύόεις νά συζητής η μόνον περί τών 
τεσσάρων λευκών ίππων σου καί περί τής αύ- 
ξήσεως τοϋ μισθού τών αμαξηλατών κατά 
τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας, οΐτινες δύνασθε 
νά σαγηνεύσητε τήν θελκτικήν Μηλισίαν' ή 
Πλαγκών πολύ ολίγην ηδονήν ανευρίσκει είς 
συζητήσεις, ών άντικείμενον είσίν οί άχυρώ- 
νες καί οί σταϋλοι. Πολύ δλιγώτερον δέ σύ 
Θρασύλλε θηλυπρεπή' το χρώμα δι’ ού βά- 
πτεις τάς οφρεΐς, το φύκος δι’ ού έπιπάσσεις 
τάς παρειάς, το ελαιον καί τά  μΰρα άτινα 
σπαταλάς άνιλεώς, δλαι αύταί αί άλοιφαί 
καί τά φαρμακερά χρίσματα ατινα κάμνουν 
τον θεατήν ν’ άμφιβάλλη έάν το πρόσωπόν 
σου είναι πρόσωπον άνδρος, πολύ ολίγον θέλ
γουν τήν Πλαγκών. Αυτη δέν είναι τόσον α
πλή ώστε νά τήν έκπληξης διά τής τεχνητής 
σου ταύτης κομψότητος καί είς μάτην προσ
παθείς νά τή άρέσης έπιπάσσων τήν ξανθήν 
γενειάδα σου διά κόνεως χρυσής καί άφίνων 
νά σύρηται έπί τής γής ή μακρά Περσική χλα- 
μύς σου. Περί τοϋ προς άχθοφόρον δμοιάζον- 
τος πατρίκιοι) Τιμάνδρου καί τού άνοήτου 
Κλαυσίωνος κρίνω περιττόν νά πονήσω λόγον.

(άκολουθεϊ).

ΠΑΘΗΜΑ. ΘΗΡΕΥΤΟΥ.

« Μ* έρωτας νά σοί ειπω πώς συνέβη νά 
λευκανθή ή κόμη μου ώς χιών, ένώ μέχρι 
τοϋδε δέν παρήλθον 35  χειμώνες τής ήλικίας 
μου. Έν δλίγοις θέλω σοί διηγηθή' επειδή εί
ναι αργά καί τήν 9ην ώραν πρέπει νά υπάγω

νά φυλάξω παρά τον ποταμόν».
Έκαθήμεθα παρά τήν σκηνήν ήμών εσπέ

ραν τινά τοϋ Νοεμβρίου, δτε είς στρατιώτης 
ήρώτησε τον Δίκ-Χάνσωνα τήν αιτίαν δι’ ήν 
ή κόμη του ητο σχεδόν πολιά. Επειδή δέ εν
τός ολίγων λεπτών τής ώρας έμελλε νά προσ- 
κληθή ΐνα φυλάξη σκοπός, μάς διηγήθη συν- 
τόμως τά κατωτέρω.

« ’Αδελφοί, τινές έξ υμών γινώσκετε, οτι 
κατά τά δύο τελευταία έτη, μέχρι τοϋ πα
ρελθόντος Αΰγούστου, έδαπάνησα τον χρόνον 
μου ίίς τάς δυτικάς χώρας, θηρεύων βουβά
λους καί άρκτους καί συλλαμβάνων διά πα
γίδων κάστορας. Ά λλά προ ενός έτους, τον 
παρελθόντα Σεπτέμβριον, άηδίασα ζών είς 
τάς πεδιάδας καί παρά τάς λίμνας καί τούς 
ποταμούς' δμοίως καί δ Βίλλ Σκόττ, δι’ β 
περιδέσας τάς παγίδας ήμών έξεκινήσαμεν 
βήματι κροτοϋντι διευθυνόμενοι προς τά δά
ση τής πλησίον γραμμής τοϋ Καναδά' έπί 
10 ημέρας διετηρήσαμεν τήν αύτήν διεύθυν— 
σιν προς βορράν, καί εντός τοϋ χρόνου αύτοϋ 
άφήσαμεν δπισθέν μας δλας τάς άποικίας καί 
εΐμεθα, ώς δ κοινός λόγος λέγει « μ ό ν ο ι  
έ ν  τ ή  δ ό ξ η  μ α ς » .  Καί τ ί άξιόλογον 
καιρόν πού ειχομεν ! Τήν μεγαλειτέραν ανη
συχίαν, τήν δποίαν συνήθως έδοκιμάζοιχεν, 
ητο έν καιρώ νυκτος, δτε αί ώρυγαί τών λύ
κων τών βλαπτόντων το δάσος μάς έξήγειρε 
τού ύπνου. 'Οπότε κατεκλινομεθα δια να κοι- 
μηθώμεν, έσωρεύομεν πολλά ξύλα είς έ έθέ- 
τομεν πϋρ καί έκλείομεν τούς οφθαλμούς.

« Μίαν νύκτα, άδελφοί, δ Βίλλ καί έγώ 
ένυκτώθημεν ερχόμενοι είς το στρατόπεδον. 
Ειχομεν άπομακρυνθή πλειότερον η δσον έ- 
σκοπεύομεν καί έφανταζόμεθα δτι πρέπει νά 
εΐμεθα σχεδόν δύο μίλια μακράν τοϋ στρα
τοπέδου, δτε έπήλθεν ή νύξ μαύρη ώς Έβε-
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ρος, δ ίίτ ι δλην την ημέραν τά νέφη συνεσσω- 
ρεύοντο. ’ ΙίΟελα πριν σκοτεινιάση νά στρατο- 
πεδεύσωμεν, άλλ’ 5 Βίλλ εΤ—εν ότι άντέτει- 
νεν, ώστε έπροχωρήσαμεν άν και ομολογώ ε- 
τρεμον τα σκέλη μου όσον ήκουον τον μα- 
κρόθεν ώρυγμδν τών λύκων, ψαλλόντων τάς 
νυκτερινά; αύτών ποοσευ^άς.

« Έπί ήμίσειαν ώραν έπροβαίνομεν διά 
μέσου και υπδ κάτω τών θάμνων δσον ήδυ- 
νάμεθα καλλιον" καί άκριβώς οτε ήρχίσαμεν 
να φανταζώμεθα οτι εϊμεθα πλησίον τοϋ <τρα~ 
τοπεδου, κατετρομάχθημεν υπδ τρομερας 
κραυγής αίμοβόρων θηρίων άπε^όντων σχεδδν 
τέταρτον μιλίου άφ’ ημών.

« Πρ δ ς  δ έ ν δ ρ ο ν τ ι  δ ι ά  τ η ν  
ζ ω ή ν  μ α ς !  άνέκραξεν ό Βίλλ προηγού 
μένος ημών μονον βήματά τινα καί συγχρό
νως εκρεμασθη εις τούς χαμηλούς κλάδους 
Τενόρου τίνος, ού πλησίον έτυχε νά εύρίσκη- 
χχι. Αναπηδήσας καί έγώ πρδς τδ αύτδ δέν  
δρον ήκολούθησα τδ παράδειγμα έκείνου, 
πλην όχι τόσον ταχέως διότι ή έμπροσθοφυ- 
λακη τής αγέλης ήοπαξε τεμάχιον τής περί- 
σκελιδος μου, χάριν ένθυμήσεως υποθέτω' δέν 
εσταθην δμως νά δεχθώ τάς ευχαριστίας 
δ·.’ αΰτδ, μέχρις ού έφθασα έ'να κλάδον 20 
πόόας τοϋ έδάφους άπέχοντα.

* Ό Βίλλ έμεινε νά ήσυχάση εις τούς 
κατωτέρους κλάδους, άλλ’ ευθύς Ακόυσα αύ
τδν άνερχόμενον' πλήν μόλις είχε φθάσει τήν 
εμην θέσιν ακούω όξεΐαν φωνήν άπελπισίας 
καί τάς έξης λέξεις.—  Θεέ μου έπεσα !—  ά 
μεσως δ’ ήκούσθη πάταγος καί c δυστυχής 
Βιλλ ήτο εις τούς όνυχας τών αίμοβόρων τε
ράτων.

* Μία φωνή άγωνίας ήκούσθη καί τά πάν
τα εσιγησαν, πλήν τών κραυγών τών δαι
μονών εριζόντων έπί τής φρικώδους ευωχίας.
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Έντδς ολίγου τά πάντα έτελείωσαν καί τότε 
ήδυνάμην νά ίδω εις τδ σκότος τούς άπα- 
στράπτοντας τρομερούς οφθαλμούς των προσ
ηλωμένους επ’ έμοΰ.

« ’'Ω, τ ί τρομερά νύξ ! άφοϋ έπί τέλους 
έγένετο ημέρα καί οί λύκοι ί φύγον, κατέβην 
τοϋ δένδρου καί τραπείς πρδς τδν οϊκόν μου, 
έφθασα άσφαλώς. Εϊς τδν πρώτον ρύακα, είς 
3ν προσέβλεψα, είδον τήν κόμην ρ.ου ώς βλέ
πετε αυτήν σήμερον πολιάν ! »

Β. Α.

Πρός τούς Κ. Κ.. Συνδρομητάς τοΰ 
«ΦΟΙΝΙΚΟΣ».

Κατόπιν τριμήνου διακοπής, διακο
πές έπιβληθείσης ήμιν υπό τών καΟυστε- 
ρούντων συνδρομητών, οΐτινες υπερβαί
νουν τούς 10 0 , έπαναλαμβάνομεν τήν 
έ'κδοσιν τοΰ «ΦΟΙΝΙΚΟΣ», πλήρην πε- 
πείθησιν εχοντες δ τ ι έκ μέν τών προ- 
πληρωσάντων θέλομεν άξιωθή συγγνώ 
μης, έκ δέ τών είσέτι καθυστερουντων 
συντρέξεως διά τής ταχείας αποστολής 
τής έξαμήνου τουλάχιστον συνδρομής 
των.

"Οτι δέν έμοορούμεθα υπό σκοπών α
ναξίων εις ανθρώπους τ ίμ ιο υ ς , έλπίζο- 
μεν ό'τι πάντες άνεγνώοισαν ήδη, διότι 
δέν ήΟέλομεν άλλω ς προβή μέχρι τής  
έκδόσεως τοΰ 9ου φυλλαδίου, όπερ ύ- 
πήρξέν άφορμή νά έξοδευσο^μεν καί τόν _ 
τελευταΐον οβολόν τώ ν εϊσπραχθεισών 
συνδρομών.

Ή  Διεύθυνσις τοΰ «Φοίνικος».

Κ. Τ. Α ΑΖ ΑΡΕΤΟΣ.
A. I. ΦΑΦΑΑΗΣ.
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ΛΥΣΕΙΣ.

Έν τώ έπομένω φυλλαδίω

Α ΙΝ ΙΓ Μ Α .

"Otc καίω και φλογίζω |/,έ τό πρώτον μου
δεικνύω.

Καί μέ τ ’ άλλα μου τά δύω, 
τό Φθινόπωρον, τό ’Έαρ, τόν Χειμώνα καί τό

Θέρος.
Καί με τ ’ ολον μου κυττάζω νά πετάξω έ-

λευθέρωί. 
Άπροφύλακτος αν ήσαι

Θά σε >καμω να χορευσγις τον χορόν οττου φο
βείσαι.
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