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ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
Τ Ο Μ Ο Σ II Ρ Ω Τ 0  Σ

’Έτος Α'. ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1875 Φυλ. IB'.

TOIS Κ. Κ. SYX1POMHTAIS.

Διά τοϋ παρόντος φυλλαδίου συμπληροϋ- 
μεν τούς 12  άριθμούς τής 1 ης εξαμηνίας’ θέ- 
λομεν δέ έν τω μέλλοντι εξακολουθήσει έκδί- 
δοντες τρία η τέσσαρα κατά μήνα φυλλάδια 
ϊνα διά τοϋ τρόπου τούτου δυνηθώμεννά συμ- 
πληρώσωμεν σύν τη λήξει τοϋ έτους τών συν
δρομών τον πρώτον τόμον, έξ 24 άριθμών, 
διότι ένεκα της διακοπής ευρισκόμεθα πολύ 
οπίσω.

'  A y .% τη έπανχλήψει τής έκδόσεως, φήμη 
διεδόθη δτι και πάλιν θά έπέλθη διακοπή' 
τοϋτο δε υποστηρίζουσι τινες λέγοντες, δτι η 
διεύθυνσις τοϋ Φ ο ί ν ι κ ο ς περιελθοϋσα εις 
την ανάγκην τής δηι/.οσιεύσεως τών ένομά- 
των τών καθυστερούντων συνδρομητών, έγέν- 
νησεν οΰτω άφορμάς δυσαρεσκειών έκ μέρους 
τοϋ Ινοινοϋ, δπερ άπεφάσισε νά μη συνδράμη 
έν τώ μέλλοντι τδν εκδότην.

Άποκρούοντες μετ’ άγανακτήσεως την οΰ

τω συκοφαντουμένην τών ομοεθνών μας λο
γικήν, διαβεβαιοϋμεν, οτι ούδένα έξ όσων τά  
ονόματα έδημοσίευσαμεν εΰρομεν σπουδαίως 
παραπονούμενον, διότι καλώς γνωρίζουσι πάν
τες ότι πας τίμιος άνθρωπος όφείλει νά δίδη 
λόγον έκάστοτε τής διαγωγής του καί τών 
διαβημάτων του, είς εκείνους, ο'ίτινες προθύ- 
μως προσηνεγκον τδν οβολόν των χάριν ύπο- 
στηρίςεως. Προκαλοϋμεν τδν έχοντα θάρρος, 
νά μας επιτίμηση δημοσία ώς κακώς πράξαν- 
τας καί νά μας είπη εΰσυνειοότως τ ί αύτδς 
ή'θελε πράξει έν τη θέσει ημών ευρισκόμενος.

Έν τούτοις έπαναλαβόντες την εκδοσιν 
τοϋ Φ ο ί ν ι κ ο ς και συμπληρώσαντες ήδη 
τά φυλλάδια τής 1 ης εξαμηνίας, έλπίζομεν 
ν’ άποδειχθώσι ψευδόμενοι οί εχοντες τήν ευ
γένειαν νά προφητεύωσι και υποστηρίζωσι 
άναπόφευκτον προσεχή διακοπήν.

Τάς ελπίδας ημών άπάσας στηρίζομεν 
είς τήν άκούραστονάφ’ ενδς ένεργητικότη τα ην 
θέλομεν αναπτύξει, κ'£· είς τήν πρόθυμον άφ’
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ετέρου προκαταβολήν τής συνδρομή; των ά- 
ποφασισάντων άπας νά δεχθώσι τόν Φ ο ί- 
ν ι κ α.

"Αμα τη ένάρξει τοϋ β'. έτους Θέλομεν ε
λάττωσε; καί τήν συνδρομήν τών 40 φράγ
κων εί; μόνον 30, ούχί διότι αυτη έστίν ικα
νή νά ικανοποίηση τάς δαπάνα; τή ; εκδό- 
σεω; τοΰ Φύλλου, άλλ’ ΐνα διευκολύνωμεν 
καί μερίδα τινα φιλομούσων μή δυναμένην νά 
θυσιάζη πολλά.

ΪΙεραίνοντε; τόν λόγον έκφράζομεν τά ; ευ
χαριστία; μα; πρό; του; κ. κ. Συνδρομητάς 
του; μετά προθυμίας προκαταβαλόντας τήν 
ετήσιόν των συνδρομήν, τήν βαθυτάτην δε 
ευγνωμοσύνην μας πρός τούς συνδραμόντας 
ημάς νά έπαναλάβωμεν τήν έκδοσιν κατόπιν 
τριμήνου διακοπής ακουσίου. Έάν δε υπάρ- 
χωσι τινες δυσαρεστηθέντε; έκ τών επεισοδίων 
τή ; διακοπή; ταύτη;, παοακαλοΰμεν αυτούς 
νά άναλογισθώσι πρώτον τήν θέσιν εί; $νπερι- 
ήλθομεν απέναντι τοΰ Ινοινοΰ, νά συμβουλευ- 
θώσι τήν συνείδησιν των καί νά μά; κρίνωσιν 
επιεικώς.

Έν ’Αλεξάνδρειά τή 1 5 Σεπτεμβο. 1875.
Ή Διεύθυνσις τοΰ Φοίηχος 

Κ. Τ. ΑΑΖΑΡΕΤΟΣ.

ΠΕΡΙ ΥΕΛΟΥΡΓΙ&Σ
ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ.

Ή  έφεύρεσις της ύέλου είναι αρχαιό
τατη. Κ ατα πασαν πιθανότητα οί πρώ
τοι τήν ύελον-έφευρόντες εΐσΐν οί Φοίνι
κες και οί Α ιγύπτιο ι ούχί πρό τοΰ 16 0 0  
π. X. Πλίνιος ό Φυσιοδίφης (1) άναφέ-

(I) Φυσικής 'Ιστορία; Βιβλ. 36 Κεφ. 26.

ρει ανέκδοτόν τ ι πεοί τοΰ αντικειμένου
I » ι

τούτου, όπερ, έάν άληθεύη, καταδείκνυ- 
σιν ότι ή τοσοΰτον αναγκαία καί ωφέ
λιμος εις τήν ανθρωπότητα ούσία αυτη, 
ύπήρξε καί αύτή τέκνον τής αύτής μετά  
τοσούτων άλλων εφευρέσεων μητρός δηλ. 
τής τύχης. Έμποροι, λέγει, τήν Φοινί- 
κην παραπλέοντες άπέβησαν εις τάς ό- 
χθας τοΰ ποταμοΰ Βήλου (Ά ραβιστί νΰν 
Νάχρ-Χαλλοΰ καλουμένου) όπως προε- 
τοιμάσωσι φαγητόν τι· έν ελλείψει δέ 
πυροστάτου, μετεχειρίσθησαν ώς υπο
στήριγμα τοΰ λέβητός των, βώλους νι-  
τρολίθου, έξ ών συνέκειτο τό φορτίον 
α ύ τώ ν  τούτους ή όρμή τοΰ πυρός καί ή 
επαφή τών ανθράκων άνέλυσεν εις ερυ
θρόν ρυάκιον άναμιχθέν μετά τής άμ
μου, όπερ άποψυχρανθέν έπαρουσίασε 
κατά πρώτον τήν λαμπράν υελον είς 
τόν άνθρωπον, χονδροειδεστάτην, εννο
είτα ι τό πρώτον καί κάκιστης ποιότη- 
τος. Τοιαύτην αύτόματον καί τυχαίαν ά- 
νακάλυψιν οί έπιχειρηματίαι Φοίνικες 
πρό τών οφθαλμών αύτών έ'χοντες, καί 
έν αύτή νέαν πηγήν πλούτου καί προα
γω γής τοΰ κολοσσαίου αύτών εμπορίου 
διορώντες, άναμφιβόλως έπεμελήθησαν 
μεγάλω ς τής κατεργασίας καί τελειο- 
ποιήσεως τής ύέλου, διά τής έν τα ΐς  ά- 
ποικίαις αύτών συστάσεως πολλών ύε- 
λουργείων.

Έν τούτοις φαίνεται ότι ή ύελος είναι 
άρχαιοτέρα τής έποχής τοΰ Πλινίου, ε
πειδή γ ίνετα ι μνεία αύτής έν τώ Βιβλίω  
τοΰ ’Ιώβ καί έν τώ  τών ΙΙαροιμιών. Έπί
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τώ ν άπωτάτων έκείνων χρόνων έφερε 
διαφόρους έπωνυμίας, άς οί μεταφρας·αί 
καί σχολιασταί τής ΙΙαλαιας Γραφής 
π' ρέστησαν διά τών λέξεων λίθος πο- 
’ .υτιμος, λίθος διαφανής, κάτοπτρον, ά- 
δάμας, υελος διαφανής καί κρύσταλλος. 
Ούδαμοΰ όμως τής Π. Γραφής άναφέρε- 
τα ί τ ι περί ύπάρξεως ύελοχοείων έν Ί -  
ουδαία, ή περί τής τοιάδε ή τοιάδε χρή- 
σεως τής ύέλου, όπερ άποδείκνυσιν ότι 
οί ’Ιουδαίοι ούδέποτε έπεδόθησαν εις τήν 
κατασκευήν καί χρησιμοποίησιν τής ύέ
λου· άλλω ς τε δέ ούδείς τών συγχρόνων 
καί μεταγενεστέρων συγγραφέων τών 
γνω στώ ν, τούλάχιστόν ήμΐν, μνημονεύει 
που περί τοΰ τοιούτου· ώστε έκόντες κα- 
ταντώ μεν εις τήν, ήν άρχόμενοι μετ’ 
αξιω ματικής, ούτως εΐπειν, πεποιθήσεως 
έξηνέγκομεν γνώμην περί τής εις τούς 
Φοίνικας όφειλομένης πρωτοβούλου ά- 
νακαλύψεως τής ύέλου.

Έκ τών Ε λλή νω ν συγγραφέων, ό 
’Αριστοφάνης φαίνεται ών ό πρώτος ό 
στις μετεχειρίσθη τήν Ε λληνικήν λέξιν  
ΰελος έν τή Β\ Πράξει, Σκηνή Α'. τών 
Νεφελών, έν ή εισάγει έπί τής σκηνής 
τόν Στρεψιάδην χλευάζοντα τόν Σωκρά- 
την καί διδάσκοντα νέαν μέθοδον τοΰ ά- 
ποτίειν αρχαία χρέη. Ό  ’Αριστοτέλης 
προβάλλει δύο προβλήματα έπί τής ύέ
λου· έν μέν τω Α'. έρωτα διατί βλέπομεν 
διά τής ύέλου· έν δέ τώ Β'. διατί ή υε
λος δέν κάμπεται· τά δύο ταΰτα  προβλή
ματα εΐσί τά άρχαιότερα μνημεία περί 
τής ύπάρξεως τής ύέλου· φαίνεται δέ ότι

ή άνακάλυψις αύτής είναι επίσης αρ
χαία, ώς ή τών πλίνθων καί κεράμων, 
διότι είναι σχεδόν άδύνατον, θετουμένου 
τοΰ πυρός εις τόν κλίβανον τώ ν πλίνθιον 
καί τών κεράμων, νά μή εύρεθώσιν έπει
τα θρόμβοι τινές ύελοπεποιημένοι.

Έκ πασών τών αποικιών, έν α ις οί 
Φοίνικες, ώς προείπομεν, άνήγειρον ύε- 
λουργεΐα, διασημοτέρα ήν ή Σιοών διά 
τε τήν πληθυν τών έργοστασίων της,καί 
τήν καλλιτεχνικήν κομψότητα τών έν 
αύτοΐς κατασκευαζομένων ύελίνων σκευ
ών. Έν τοΐς ύελουργείοις τής Σιδώνος 
κατεσκευάσθη τό πρώτον κάτοπτρον. 
Έν τούτοις πολλοί τών διάσημων αρ
χαιολόγων θεωροΰσι τήν Α ίγυπτον πε- 
ριφημοτέραν, καθότι τά ύαλικά τών Α ι
γυπτίω ν έθεωροΰντο ώραιότερα πάντων 
διά τήν έν αύτοΐς άνάμιξιν ιδιαιτέρας 
τίνος υλης καλουμένης σ ο ΰ δ α. Ή  τέ
χνη τοΰ διά ποικίλων αποχρώσεων κο- 
σμεΐν τήν υελον, καθώς καί τούς τεχνη
τούς πολυτίμους λίθους είναι αρχαιότα
τη· ό Στράβων αναφέρει ότι οί ιερείς τής 
Αίγύπτου κατεσκεύαζον πρό χρόνων, διά 
μυστηριώδους τέχνης, ύέλους χρώματος 
ύακίνθου, ρουβινίου, σμαράγδου, καί άλ
λων βαρυτίμων λίθων· πολλαί μουμίαι 
άνευρεθεΐσαι έν τοΐς τάφοις τών Θηβών 
καί τής Μέμφιδος, ήσαν κεκοσμημέναι 
διά λευκών καί κεχρωματισμένων ύέ- 
λω ν, τετμημένων καί κεχρυσωμένων. ’Ι
δού τί λέγει έπί τοΰ αντικειμένου τούτου 
διάσημος άρχαιολόγος. « Είναι δίκαιον 
ν’ άναφέρωμεν τά έργα τών αρχαίων,



μάλιστα  διότι εφεραν τήν ύελοπβιείαν 
είς άνώτερον ημών βαθμόν· τών άρχαί
ων αί σύνθετοι και κεχρωματισμέναι ΰ- 
ελοι έκπλήττουσιν ήμας· δύο μικρά τε
μάχια ύέλου, άτινα  ευρον έν Τ ώμη, ε- 
χοντα μήκος ενός δακτύλου και τό l j 3  
πλάτους, βεβαιοΰσι τούς λόγους μου· τό 
έν τούτων παριστα έπί γής άμαυρας καί 
κεχρωματισμένης πτηνόν όμοιάζον νήσ
σαν μέ ζωηρότατα καί ποικίλα πτερά, ή 
ΰελος εΐναι διαφανής καί σκιερά,ούδενός 
ζωγράφου λεπτοτάτη γραφις ήδύνατο 
νά κατασκευάση καθαρότερου τόν κύ
κλον τής κόρης τοΰ όφΟαμοΰ τής νήσ- 
σης, ώς καί τά  πτερά τοΰ λαιμοΰ· ά λ λ ’ 
ό,τι πρό πάντων καταπλήττει, είναι οτι 
άπό τό όπισθεν μέρος τής ύέλου φαίνε
τα ι τό αύτό πτηνόν άνευ τής έλαχίστης  
διαφοράς, ό'Οεν συνάγεται ότι ή εικονο
γραφία τοΰ πτηνοΰ διέρχεται δι’ όλου 
τοΰ πάχους τής ύέλου· τό δεύτερον τε- 
μάχιον έκ γής κυανής περιέχει έζωγρα- 
φημένα πράσινα, κίτρινα καί λευκά κοσ
μήματα, δηλαδή κυμάτια, περιδέραια, 
μαργάρινα, άνΟύλλια λήγοντα είς πυρα
μίδας· όλα ταΰτα  τά κοσμήματα διέρ
χονται δι’ όλου τοΰ πάγους τοΰ τεμα
χίου».

Ή  ’Ρώμη μόνον έπί Τιβερίου ή'ρξατο 
κατασκευάζουσα ύάλινα  αγγεία· τήν κα
τασκευήν καί χρήσιν τής ύέλου έδιδά- 
χΟησαν οί ’Ρωμαίοι παρά τής Ίβηρίας 
καί Γαλατίας· ό Π λίνιος (Plinius major) 
αναφέρει έν τοΐς συγγράμμασιν αύτοΰ 
είς μέγαν βαθμόν προβάσαν τήν ύελουρ-

γ ίαν έπί τή ς έποχής του, ιδία δέ στιγμα 
τίζει τήν δολίευσιν τών ύελουργών, οϊ- 
τ ινες κατεσκεύαζον ύελίνους πολυτίμους 
λίθους τοσοΰτον έπιτηδείως, ώστε έπώ- 
λουν αύτούς ώς άληθεΐς είς μεγίστας  
τιμάς. Κ ατά τόν αύτόν ιστορικόν έπί 
τοΰ Αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου Σεβήρου 
(200  μ. X.) τοσαΰτα ήσαν τά  έργοστά- 
σια τής ύέλου έν Τ ώμη, ώστε άπετέλουν 
ιδιαιτέραν συνοικίαν. 'Ως παράδειγμα δέ 
τής έξοχου κομψότητος καί πολυτελείας 
τών έν αύτοΐς κατασκευαζομένων ύελι- 
κών, ό αύτός ιστορικός ιστορεί ήμΐν ότι 
ό Λέρων προσήνεγκεν 6 0 0 0  sesterces 
(ήτοι 5 0 ,0 0 0  λίρας ! ! ! ) διά δύο ύά λ ι
να δίωτα ποτήρια· ταΰτα  βεβαίως θά ή 
σαν έξοχου μεγέθους καί καλλιτεχνίας· 
ά λ λ ’ όσην καλλιτεχνικήν δεινότητα καί 
άν άνέπτυξεν ό καλλιτέχνης αύτών, οισ- 
τάζομεν, τούλάχιστον ήμεΐς νά π ιστεύ- 
σωμεν άν ή πραγματική αύτών άξία ήτο 
τοσοΰτον ύπέρογκος. Παραδεκτής όμως 
έκ τών προτέρων γινόμενης καί τής Α ύ- 
τοκρατορικής έλευθεριότητος, καί ιδία 
τής τοΰ Νέρωνος, ολοκλήρου μεγαλο- 
πόλεως, ώς γνωστόν μή φεισθέντος, ή 
έν πρώτη όψει προφανής υπερβολή λο- 
γιζομένη αυτη τοΰ ΙΙλινίου άφήγησις, 
καθίσταται άκολούθως μάλλον πιστευτή  
καί αποδεκτή. Τά έν χρήσει τότε έν τοΐς 

- πολυτελέσι δείπνοις κύπελλα καία ί πρός 
συντήρησιν τοΰ οίνου φ ιάλαι κατεσκευά- 
ζοντο έξ ύέλου* ούδεμίαν όμως έπίση- 
μον γνώ σιν εχωμεν, άν έποιοΰντο χρή
σιν αύτής καί εις τά  παράθυρα πρό τής
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γ'. ή ό'. έκατονταετηρίδος, ότε καί ήρ- 
ξαντο κοσμούμενα δι’ αύτής τά παράθυ
ρα τών Εκκλησιών καί τών δημοσίων 
καταστημάτων.

Ό  Π λίνιος διηγείται ότι έπί τοΰ αύ- 
τοκράτορος Τιβερίου είχε δίασπαρή άνά 
τήν "Ρώμην φήμη, ότι τεχνίτης τ ις  εΐ- 
χεν έφεύρει τό μυστικόν τοΰ καθισταν 
τήν ΰελον σφυρήλατον. Ό  Πετρώνιος 
(Αατΐνος ποιητής) δίδει ήμΐν λεπτομε- 
ρεστέρας πληροφορίας περί τούτου. Τε
χ νίτης τ ις , λέγει, κατασκευάσας φιάλην 
μή ύποκειμένην είς θραΰσιν, προσήνεγ
κεν αύτήν είς τόν Τιβέριον παραλαβών 
δ’ αύτήν μετ’ ολίγον έκ τών χειρών τοΰ 
Αύ τοκράτορος,έ'ρριψε κατά τοΰ έδάφους· 
ή φιάλη συνετρίβη δίκην μεταλλικού 
σκεύους, ό δέ τεχνίτης, δυνάμει τής 
σφύρας του, άπέδωκεν αύτή τήν μορφήν, 
ήν εΐχεν άπολέσει πίπτουσα. Ό  Αύτο- 
κράτωρ έκθαμβος ήρώτησεν αύτόν, έάν 
έγίνωσκεν άλλος τό μυστικόν τοΰτο· τοΰ 
δέ τεχνίτου διαβεβαιώσαντος αύτόν ότι 
δέν είχε διακοινώσει αύτό είς ούδένα, ό 
Ή γεμών διέταξε ν ’ άποκεφαλίσωσιν αύ
τόν λέγω ν ότι έάν τό μυστήριον τοΰτο 
διεδίδετο, τά μέταλλα  ήθελον άπολέσει 
μετ’ όλίγον τήν άξίαν των.

Κατά τήν εισβολήν τών βαρβάρων εις 
τήν Δύσιν, διετηρήθη καί ήκμασεν ή ύε- 
λουργία έν τή ’Ανατολή, καί ιδία έν Βυ- 
ζαντίω , ενθα έ'τυχε γεννα ίας συνδρομής 
καί έμψυχώσεως ύπο τών Αύτοκρατό- 
ρων* οί Βενετοι τοΰ Γ αλατά μετήνεγκον 
τήν τέχνην ταύτην εις Βενετίαν, καί κα

τά τόν ιγ'. ετι αιώνα ύπήρχον έν Βενε
τία  πολυάριθμα ύελουργεΐα,άτινα οί ζη
λότυποι Δημοκράται παρεφύλαττον μυ
στηριώδη· σύμπασα δέ ή Ευρώπη έχρο- 
μηθεύετο έξ αύτής τήν ύελον, καί ή Βε
νετία έ'χαιρε έπί πολλά ετη τό μονοπώ- 
λειον τοΰτο.

I. Μ. ΓΛΑΡΑΚΗΣ.

Η Χ Ρ Υ Σ Η  Α Α Υ Σ I i .

( ’Εχ τοΰ Γα.ΙΜχοϋ.')

(Συνέχεια — "ΙοεΦυλλάδιον ΙΑ .)

Βλέπουσα ή Πλαγκών οτι ό Κτησίας, βε- 
βυθισμένος έν τω πελάγει τής οδύνης του, 
δέν μετέβαλλε στάσιν άλλ’ έξηκολούθη ων 
γονυπετής προ τών ποδών της, έκάλεσε δύο 
δούλους Σκύθας, δύο κολοσσούς με κόμην έ- 
ρυθραν καί οφθαλμούς άγριους καί διά χειρο
νομίας επιτακτικής είπεν είς αύτούς:— 'Ρίψατε 
αύτον τον άνθρωπον είς τον δρόμον.

Ο: δύο γίγαντες ελαβον έκ τών ποδών καί 
τής κεφαλής τον νέον, καί διά τών πλουσίων 
διαδρόμων μετέφερον αύτον έκτος τής οικίας 
καί τον έστησαν έπί τών ποδών του. Γ,Οτε δέ 
ούτος εστρεψε τήν κεφαλήν εΰρε την θύραν 
κλειστήν.

ΙΙαν άλλο αίσθημα άπεκοιαήθη τότε έν αύ
τώ καί κατελήφθη ύπο παραφόρου οργής. Έρ- 
ρίφθη ώς μανιώδης κατά τής έμποδιζούσης 
αύτώ τήν είσοδον θύρας,μέ πρόθεσιν νά διάρ
ρηξη αύτήν, πλήν τοΰτο ήτο ή μεγαλειτέρα 
τών άνοησιών, καθ’ οτι προύκάλεσεν έπί τής 
λευκής ράχεώς του, ητις άλλοτε έδέ^ετο τάς 
θωπείας καί τά  φιλήματα τής ώραίας Μιλη- 
σΐας, ραβδισμούς καί μαστιγώσεις. Οί Σκϋθαι
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ήσαν δλως ξένοι πρός τάς φιλοφρονήσεις.
Ή διαγωγή τής Πλαγκών τω έφάνη άτι

μος' τον παρώργισε δέ έπι τοσοΰτον, ώστε ε
ξέβαλε κραυγήν λύσσης, κραυγήν όμοιάζου- 
σαν πρός βρυχηθμόν πληγωμένου λέοντος. 
Τέλος, κατελήφθη υπό παροξυσμού' έσύναξε 
λίθους καί ήρξατο ρίπτων αυτούς διά τών ά- 
νεωγμένων παραθύρων έντός τής οικίας, υπο
σχόμενος τοΐς θεοΐς τού "Αδου θυσίαν Ί00 βο
ών έν ί) περιπτώσει είς έξ δλων συνήντα 
τόν κρόταφον τής Πλαγκών.

Τό μίσος διαδεχθέν τόν έρωτα έρριζώθη έν 
τή καρδία τού άπέλπιδος έραστού ώς βέλος 
χαλύβδινον καί ήδη έβδελύσσετο πλειότερον 
τού θανάτου έκείνην ήν τόσον παραφόρως ή~ 
γάπα. Σύν/ιθες αποτέλεσμα τής άδικίας έπί 
τών γενναίων καρδιών.

Έν τούτοις,βλέπων δτι ή οικία διεμενεν ή
συχος καί άφωνος, καί δτι οί διαβάται εκ
πλησσόμενοι έκ τών παραλογισμών του ήρχι- 
σαν νά συναθροίζωνται πέριξ αύτοΰ, άπεμα- 
κρύνθη βραδέως καί έγκατέστη τήν ιδίαν η
μέραν έν τινι μικρά) δωματίω, αντίκρυ τής οι
κίας τής Μιλησίας μας.

Μυρίας αποφάσεις έκαμνε έν τή απελπισία 
του. Ήθελε νά περιμείνη τήν Πλαγκών εις 
τινα δίοδον άπόκεντρον καί νά βυθίση τό έγ- 
χειρίδιόν του είς τήν καρδίαν της. Πρός στ ιγ
μήν έσκέφθη νά έπιςτρέψη είς τά κτήματά 
του, νά όπλίση τους δούλους του καί ν’ άρ- 
πάση διά τής βίας τήν σκληράν Μιλησίαν, ά
φοΰ προηγουμένως παρέδιδεν είς τάς φλόγας 
τοΰ πυρός τό μέγαρόν της.

Μετά μίαν νύκτα στεναγμών καί σκέψεων, 
παρελθοΰσαν χωρίς ό Μορφευς, ό ωχρός ούτος 
τοΰ θανάτου άδελφός νά έγγίστ) καν τά βλέ
φαρά του, συνησθάνθη δτι ή ro υπέρ ποτε έ- 
ρωτευμενος καί δτι ούδέν έκ τών εκδικητικών

σχεδίων του ήδύνατο νά πραγματοποίηση' 
έπείσθη, δτι τώ ήτο άδύνατον έν τώ μέλλοντι 
νά ζήση άνευ εκείνης. Έξετάζων δέ αύστη- 
ρώς τάς πράξεις του καί έρωτών έπιμόνως 
εαυτόν, έάν διεπράξατο άδικίαν ή παρεκτρο
πήν τινα, δέν άνεύρισκεν ούδέν έπιλήψιμον έν 
τΐί διαγωγή του δυνάμενον νά δικαιολογήσει 
τήν τής Πλαγκών συμπεριφοράς. Τοΰτο έπηύ- 
ξανε τήν οδύνην του.

Ά φ ’ής ημέρας έγνώρισε τήν Πλαγκών προσ- 
εκολήθη ώς σκιά είς αύτήν' δέν έπορεύθη 
έκτοτε ούτε είς τό λουτρόν, ούτε είς τό γυ- 
μνάσιον, ούτε είς τό κηνύγιον, ούτε εις νυ
κτερινά όργια μετά τών φίλων του. Ουδέπο
τε οί οφθαλμοί του προσηλώθησαν επί γυναι- 
κός· δέν έζησεν εκτοτε η διά τόν έρωτά του. 
Ποτέ παρθένος άγνή δεν έλατρεύθη ώς ή ε
ταίρα Πλαγκών. Είς τ ί λοιπόν ν’ άποδώση 
τήν αίφνήδιον αυτής μεταβολήν έντός τόσω 
συντόμου χρονικού διαστήματος; Προήρχετο 
άρά γε αυτη εκ τίνος μηχανορραφίας τής 
Άρχενάσσης καί τής Ααμίας,ή έξ άπλής ιδιο
τροπίας ; Καί τ ί ήδύναντο νά τή εϊπωσιν at 
γυναίκες έκεΐναι, δπερ νά μετατρέψη έν άκα- 
ρεί τόν τόσον παράφορον έρωτά της εις μίσος 
άσπονδον ; Είς τοιούτων λαβύρινθον έρωτή- 
σεων καί σκέψεων έπλανατο ή διάνοια τοΰ ά- 
πέλπιδος Κτησία, δτε άναστάς, άνέκραξε: —  
Πρέπει νά μοί άποδώση ή Πλαγκών τόν έρω
τά της, άλλως φονεύομαι.

Ή Πλαγκών άφ’ ετέρου δέν ήτο ήττον 
δυστυχής. Τό ενδιαφέρον τής ύπάρξεώς της 
κατεστράφη. Μετά τοΰ Κτησία ή ψυχή της 
ήτο συνδεδεμένη ούτως είπεΐν' τοΰ ουρανού 
της 6 ήλιος έσβέσθη ήδη' τά πέριξ αυτής ή
σαν νεκρά. Είχεν έρωτήσει καί έμαθεν δτι ή 
Βακχίς ήγαπήθη άπό τόν Κτησίαν καί ήγα- 
πήθη παραφόρως, καθ’ ήν εποχήν ούτος έν-
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 ̂ ' Ρ ’ ν 'οιετριοεν εις -α^ον.

Ή Πλαγκών ένόμιζεν δτι ήτο ο πρώτος έ
ρως τοΰ Κτησία" δτι αύτή πρώτη τόν έκαμε 
νά μυηθη τά  μυστήρια τών ηδονών. Έκεΐνο 
δπερ τήν ώθησεν είς τήν λατρείαν τού Κτη
σία, ήτο ή υποτιθεμένη άθωότης του’ έν τώ 
Κτησία άνεύρισκε τήν παρθενίαν, ήν αύτη δεν 
έκέκτητο πλέον. Ό Κτησίας ητο δι’ αύτήν 
κάτι τ ί άγιον, είς βωμός άγνωστος είς 8ν 
αύτη κατέθετε τής ψυχής της τά μύρα.Είς λό
γος κατέστρεψε τήν χαράν της’ τό θέλγητρον 
έξηφανίσθη’ 6 έρως της ήδη ώμοίαζε πρός 
πάντα άλλον έρωτα' ήτο είς έρως κοινός, 
χυδαίος, τετριμμένος. Τά θέλγητρα εκείνα 
καί αί θωπεΐαι, άς ένόμιζεν δτι άνεκάλυψεν 
αύτή δι’ έαυτήν μόνην, είχον προηγουμένως 
κορέσει τήν επιθυμίαν μιας άλλης' δι’ αύτήν 
πάντα ταΰτα ήσαν μία ηχώ, μία σκιά, μία 
σκευωρία, μία προσφώνησις ψιττακού άπος-η* 
θεΐσα έπί τούτου δι’ αύτήν,

Ή Πλαγκών κατέπεσεν ήδη έκ τοΰ ύψους 
είς 8 είχεν άνέλθη διά τής φαντασίας καί τοΰ 
ερωτος, ώς άγαλμά τ ι συντριβέν καί κατά 
γής κείμενον, ένώ ο στυλοβάτης υπέρκειται 
σώος καί άβλαβης.

Έν τή ορμή της ήκρωτηρίασε τήν κεφαλήν 
μιας ’Αφροδίτης, ην πρός άνάμνησιν τών ευ
τυχών ερώτων της είχεν άνεγείρει είς τό βά
θος τοΰ κήπου της καί έπαύσατο πλέον πο- 
ρευομένη έκεΐ.

"Ας έπανέλθωμεν έν τούτοις είς τον Κτη
σίαν.

Κατά πασαν νύκτα έπορεύετο ϊνα κλαύσν) 
είς τήν θύραν της Πλαγκών, ώς είς κύων π ι
στός πταίσας καί έπιθυμών νά έπανέλθγι είς 
τήν οικίαν άφ’ ής δ κύριός του τόν άπέβαλλε. 
Κατεφίλει τό έδαφος έφ’ ού έφαντάζετο δτι 
έπάτησεν ό ωραίος τής Πλαγκών ποΰς, πα-

ρεδίδετο είς θρήνους καί παρεκαλει μετά δα
κρύων νά τώ άνοίξωσι τήν κλεισθεΐσαν ήδη 
θύραν' πλ.ήν πάντα ταΰτα κατ’ ούδέν αετέ- 
βαλλον τήν τών πραγμάτων κατάστασιν, ή 
θύρα διέμενε άφωνος καί κλειστή.

Έν τούτοις δοΰλός τις άνοίξας τυ/έως 
τήν θύραν δέν ήδυνήθη νά έμποδίση αύτόν 
τοΰ νά είσέλθν] καί μετά ταχύτητος άστοα- 
πής νά άνέλθγ) άνά τέσσαρας τάς βαθμίδας 
τής κλίμακος. Έν μια στιγμή εύρέθη έν τώ 
κοιτώνί τής Πλαγκών, ητις μαλθακώς άνε-
παύετο έπί τίνος άνακλίντρου.

* η  ν Ζ ι ~ » ι '—  U, υπαρζις μου! ω, ερως μου! τ ι
λοιπόν σοί έκαμα καί μέ μισείς ουτω; Τάς 
λέξεις ταύτας έπρόφερεν ό Κτησίας γονυπετής 
πρό τού άνακλίντρου έφ’ οϋ άνεπαύετο ή 
Πλαγκών.—  Πλαγκών ! άγαπητή μου Πλαγ
κών ! ώραΐόν μου άστρον! έάν θέλης νά μήν 
άποθάνω, άποδος μοι τόν ερωτά σου, τήν 
προτέραν άγάπην σου. Σοί ορκίζομαι δτι θά 
φονευθώ πρό τών ποδών σου έάν δέν με άπο- 
τρέψης διά μια γλυκείας σουλέξεως, ένός μει
διάματος σου. Είπέ μοι, σκληρά, τίν ι τρόπω 
δύναμαι νά έπανακτήσω τήν εύνοιάν σου ; 
κατά τ ί σοί επταισα ; τ ί ζητείς άπ’ έμέ ; 
Είμαι πρόθυμος νά θυσιάσω τά πάντα. Σοί 
προσφέρω άγγεΐα τορνευτά, ενδύματα, χρυ
σίον, δούλους λευκούς καί μαύρους, περιδέ-
pata, συμπλέγματα μαργαριτών  Όμιλε*.
πώς δύναμαι νά έξαγοράσω σφάλμα, δπερ ά- 
γνοώ ;

—  Δέν θέλω τίποτε άπό δλα αύτά. Φέρε 
μου μόνον τήν χρυσήν άλυσιν τής Βακχίδος 
τής Σάμου καί θέλεις έπ ανακτήσει τόν έρωτά 
μου.

(άκολουθεΐ)
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ΥΠΟ ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΕΙΙΟΨ1Ν.

<( ΔεΤ’ούν, ώσπερ καί τά δενδρεα πσρασκευάζεται 
έν τή θερμή ώρα αύτά αύτοΤσιν ωφελεί ην ές τό 
βέρος, ουκ έχοντα γνώμην, αυξητίν τε καί σκιήν, 
ουτω καί τόν άνθρωπον* έπεί γάρ γνώμην εχει, 
τής σαρκός τήν αΰξητιν δεΤ ύγιηρήν παρασκευά
ζ ε ι » .  (Ιπποκράτης περ! Διαίτης).\

ΜΕΡΟΣ Α'.

Γυμναστική είνε ή /.ατά κανόνας τινάς ά-* 
σκησις τοΰ σώματος «Ιχουσα ώς αποτέλεσμα 
τήν άνά“τυξιν τών εύρώστων, καί τήν τό- 
νωσιν τών αδυνάτων οργανισμών. 'Ως έν τη 
διανοητική σφαίρα, αί διανοητικα! δυνάμεις 
τελειοποιούνται διά τής σπουδής κα! τής ερ
γασίας, ουτω κα! είς τήν φυσιολογικήν αί 
ζωικά! δυνάμεις συρρέουσιν είς έκαστον δρ- 
γανον, ου ή ένέργεια ή λειτουργία είνε τα 
κτική, κα! συνεχής»' (Paze)

ΊΙ Γυμναστική Εχουσα ευεργετικήν έπ! τοϋ 
σώματος έπήρειαν, επιδρά κατά φυσιολογι
κήν λόγον κα! έπ! τής υγείας- άληθώς δε, 
είνε έν τών ισχυρών μέσων δι’ ού κραταιοϋ- 
τα ι ή υγεία, κα! προάγεται ή ζωή.

Ούδέν ύπήρξεν έθνος κατανόησαν τον έπ! 
γής προωρισμόν του, ώς το 'Ελληνικόν- ή έ- 
πίγνωσις αυτη είνε μία τών μεγάλων άρε- 
τών τών άπορρεόντων έκ ζηλωτής τοϋ άν- 
θρωπίνου γένους τελειώσεως, κα! είς τοιαύτην 
προήχθησαν οί άθανατισθεντες έν τώ βίω 
τών έθνών ήμέτεροι πρόγονοι- ουτοι έγνώρι- 
σαν ότι ή Γυμναστική έπιφέρουσα ίσχυράς 
τροποποιήσεις έπ! τοϋ άνθρωπίνου σώματος, 
διαθέτει ευτυχώς τον Οργανισμόν, συνδέουσα 
τούτον στενώς μετά τής διανοίας' κα! ότι έν 
ρωμαλαίω σώματι ενοικεΐ ψυχής αυτενέργεια

ισχυρά, κα! δτι εΰτολμία, ανδρεία, γενναιό- 
της, σωφροσύνη, αρετή είσ! προσόντα ψυχής 
έν ΰγιεΐ κα! ρωμαλαίω σώματι ένοικούσης. 
Μεχρις ώμότητος παρεξετρέπετο 5 της Σπάρ
της λαός, δταν έπρόκειτο νά καταπνίξη το 
ελαττωματικόν τής ανθρώπινης φύσεως είς τά  
σπάργανά του' τοϋτο δε, δπως υπόδειξη δτι 
ή ζωή έχει ανάγκην ζωής, κα! δτι ή νόσος, 
κα! τδ ελάττωμα πρέπει νά έκλείψωσι διά νά 
μή παράξωσι νόσον κα! ελάττωμα- πριν δ
μως φθάση είς τήν σκληράν ταύτην άνάγκην, 
επέβαλε κα! είς τά δύω φύλα τήν Γυμναστι
κήν, ήτις καθ’ δλην τήν 'Ελλάδα έλάμβανε 
μέγα μέρος είς τήν δημόσιον άνατροφήν.

Οί ήμέτεροι πρόγονοι άνήγειρον, κα! μετ’ 
ένθουσιασμοϋ είσήρχοντο είς τά Γυμναστικά 
θέατρα τών ’Ολυμπίων, τών Δελφών, τής 
Κορίνθου κτλ. δθεν έξηλθον άθληταί αθάνα
τοι ό 'Ηρακλής, 5 Πολυδάμας, 6 Μίλτων Κρο- 
τωνιάτης κα! πολλο! άλλοι- έν Άθήναις δέ 
είς τδ Λύκειον, τδ Κυνόσαργες, κα! τήν ’Α 
καδημίαν ενθα οφείλουσι τήν σωματικήν ρώ
μην, ίσως και τήν μεγαλοφυί'αν των Πυθαγό
ρας, Σωκράτης, Πλάτων, κα! πολλο! άλλοι 
εύγενεΐς τής φύσεως υίοί.

’Ώ τότε ! νέοι κα! γέροντες παρεδίδοντο 
μετ’ ένθουσιασμοϋ είς τήν Γυμναστικήν, οί 
μεν δπως άναπτύξωσι τάς δυνάμεις των, οί 
δε δπως τάς ύποστηρίξωσιν. Ού μόνον οί άν- 
δρες ήσκοϋντο έκ τής παιδικής ηλικίας, «άλ
λά κα! αί κόραι (α) ήσκουν κα! έγύμναζον τδ 
σώμα δημοσία κα! δή κα! καθ’ δμοιον τοΐς 
παισ! κα! τοΐς νεανίαις τρόπον- διεπόνησε δέ 
ό Νομοθέτης τά σώματα τών παρθένων δρό- 
μοις κα! πάλαις, κα! βολαΐς δίσκων κα! ά- 
κοντίων « ΐνα ή τών γεννωμένων ρίζίοσις, ίσ-

(α) 0. Λιβαδδ. Σαπφώ ή μελοποιός.
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«χυράν έν ίσχυροϊς σώμασιν άρχήν λαβοϋσα 
«καλώς βλαστάνη- αύταί τε μετά ρώμης τούς 
«τόκους υπομένουσαι, ραδίως τε αμα και κα- 
«λώς άγωνίζονται πρδς τάς ωδίνας-κα! εί τις 
«άνάγκη γένοιτο δύνωνται ύπέρ αύτών κα! 
«τέκνων και τής ΙΊατρίδος μάχεσθαι.»’Επειδή 
δέ τινες έμέμφοντο τήν γύμνωσιν τών παρ
θένων έν ταΐς πομπαΐς κα! τήν αιτίαν έζή- 
τουν, «ΐνα, έφη, τά αύτά τοΐς άνδράσιν έπι- 
«τηδεύονται, μηδέν μεΐον εχουσι, μήτε κατά 
«σώυ-ατος ίσχύν, κα! υγείαν, μήτε κατά ψυ- 
«χής φιλοτιμίαν κα! άρετήν- δόξης δέ τοΐς 
«παράπολλοΐς ύπερφρονώσιν».

Ουτω τδ εύγενές έκεΐνο έθνος διά τής με
θοδικής άσκήσεως τοϋ σώματος κα! τοϋ πνεύ
ματος κα! τής άλλης άνατροφής, προσείλκυ- 
σεν έκ τοϋ ουρανού πολλήν θειότητα, παοα- 
στήσαν έπ! γής μεγάλας άρετάς, κα! τήν έφι- 
κτήν τώ άνθρωπίνω γένει ώραιότητα.

Ή Γυμναστική έν τέλει ήμελήθη έν Ρώμη, 
Επειτα δέ μετέπεσεν είς άκανόνιστον κα! 
πολλάκις επικίνδυνον άσκησιν τοϋ σώματος 
αγρίων λαών, οΐτινες διά πολεμικών άσκή- 
σέων έπεζήτουν,ή έπροστάτευον τά συμφέρον
τα  αύτών- βραδύτερον άντικαταστήσας ο άν
θρωπος τάς σωματικάς αύτοϋ δυνάμεις διά 
τών ποικίλων εφευρέσεων τής πολεμικής, καί 
τής μηχανικής τέχνης, διά τοϋ άτμοϋ, (β) 
παρημέλησεν έπ! αιώνας, κα! μέχρις έσχάτων 
τδ άπλούστατον κα! φυσικώτατον μέσον τήν 
Γυμναστικήν τδ δυνάμενον νά καταστήση 
αύτδν εύρωστον κα! μακρόβιον.

Τήν άνάγκην τής Γυμναστικής έπρεπε νά 
τήν αίσθανθή, κα! τήν ησθάνθη ή οσημέρα  ̂
διά πολλούς λόγους βραχυβιοΰα κοινωνία,

(β) "Οστις καί σαρωτής τών δρόμων 
κατήντησεν.

καί ώς σήμερον έκανονίσθη ή Γυμναστική (είς 
άπλήν κα! ιατρικήν) είς τινας πόλεις τής Ευ
ρώπης, κα! ιδίως είς τήν Σουηδίαν καί τήν 
Πρωσίαν, παρήγαγε τά εύαρεστδτερα άποτε- 
λέσματα ’Εν ταύτη ιδίως, ή Γυμναστική είνε 
έπιβεβλημένη τοΐς πολίταις- ύπάρχουσι δέ 
προπαιδευτικά Σχολεία, έν οίς υπδ ιδίων Γυ
μνασιαρχών, ή Παίδοτρίβων διδάσκονται οί 
νέοι τήν κανονικήν άσκησιν, ήτις έστί καί 
μάθημα απαραίτητον κα! έπιμεμελημένον παρ’ 
δλοις τοΐς Παιδαγωγείοις δημοσίοις κα! ι
διωτικούς’ τά δέ ευτυχή έπ! τής μαθητείας 
κα! έν γένει έπ! τής νεότητος άποτελέσματα 
τής σωματικής άσκήσεως ένισχύουσιν όση- 
μέραι Ετι μάλλον τήν ιδιωτικήν άσκησιν διά 
νά τήν καταστήσωσιν έθνικήν έν Πρωσσία, 
ήτις ώς σιδηρότευκτος έπ’ έσχάτων παλαί- 
σασα κατά παντδς άτμοσφαιρικοϋ κα! άν
θρωπίνου έχθρικοϋ στοιχείου έξήλθε νικήτρια.

'Η κίνησις είνε άπαραιτήτως άναγκαία τώ  
όργανισμώ, έν ώ τά πάντα είσί κίνησις- (γ) 
έκτος τής κινήσεως τής άναγκαίας πρδς έπι- 
ζήτησιν τών χρειωδών, καί έκπλήρωσιν τών 
άναγκαίων, εχομεν άνάγκην τής κινήσεως 
κα! πρδς αύτοσυντήρησιν ήμών ώς δντων λο
γικών, κα! ώς δντων βρισμένου βίου. ’'Εχομεν 
δέ τά πρδς τοϋτο δργανα τής κινήσεως τούς 
μϋς, κα! τά  νεύρα, τά οποία διά νά λειτουρ- 
γήσωσι δεόντως άπαιτοϋσιν ιδίαν εύεξίαν, ήν 
εύρίσκουσιν έν τη κινήσει- κατ’ αύτήν συρρέ- 
ουσιν έν αύτοΐς δραστηριώτερον οί θρεπτικοί 
χυμοί οί άναγκαΐοι πρδς συντήρησίν των, κα! 
έκτελοϋνται τά φαινόμενα τής θρέψεως αύτών 
κατά φυσιολογικόν τρόπον- δταν δμως τά δρ-

(γ) ’Απορρόφησις, εκκρισις, κυκλοφορία, 
άναπνοή είσί κινήσεις’ κα! ή ζωή αύτή είνε 
διηνεκής κίνησις I
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γανα ταϋτα της κινήσεως θέσωμ.εν είς άσκη- 
σιν, τότε τά φαινόμενα τής θρέψεως, και τής 
θερμότητας και έν γένει τής ζωής παρατηροϋ 
νται ζωηοότερα,καί ακμαιότερα, εξ οΰέ'πεται 
ή ευκινησία, καί η ισχύς τών άσκουμένων με 
ρών, η και όλου τοΰ σώματος.

« Είς τδ σύστημα τών Οργάνων τής κινή- 
σε&ις, λέγει δ Berarb, δέν βλέπει ό φυσιο
λόγος μόνον τους μϋς η τδ ένεργητικδν μέρος, 
έχει ύπ’ οψιν και τούς μοχλούς (δ) τής κινη- 
σεως, τούς οποίους αί συσταλτικαί τών μυών 
δυνάμεις θέτουσιν είς κίνησιν* ή Γυμναστική 
δηλ. ή δύναμις τών περιοδικών, και έπανειλ- 
λημένων άσκήσεων τροποποιεί έπιτυχώς τά 
τε παθητικά μέρη τοϋ σώματος ώς και τά 
ενεργητικά’ είνε δέ άξιον μελέτης δτι ή ενέρ
γεια τών μαλακών μερών κανονίζει εμμέσως 
τήν διεύθυσιν, καθ’ $ν έκτελώνται η θρέψις 
καί ή άνάπτυξις τών σκληρών μερών (τενόν
των, συνδέσμιον κτλ.) καί τέλος πάντων έκ 
τής εξωτερικής μορφής τοϋ σκελετοϋ έξήρ- 
τηνται κατά μέγα μέρος αί μάλλον η ήττον 
συμμετρίαι τοϋ σώματος, η ευκινησία, η χά
ρις εις τήν στάσιν καί τδ βάδισμα».

'Η κίνησις λοιπδν διανέμει πανταχοϋ τοΰ 
σώματος εύαρέατως τήν κυκλοφορίαν, καί ή 
ασκησις επιταχύνει ταύτην υποστηρίζουσα 
τήν συναλλαγήν τήν έπισυμ.βαίνουσαν κατά 
τήν θρέψιν, τακτοποιεί τάς απορροφήσεις καί 
καί τάς έκκρίσεις, καί δίδει τόνον είς τδ μυϊ- 
κδν σύστημα, καί είς τά  επ’ αύτδ δ ιπ λω μ έ
να νεύρα, εξεγείρει τήν ζωικήν θερμότητα, 
καί δύναμιν, άς ίμοτίμως άναπτύσσει καθ’ 
άπαντα τδν όργανισμδν, 8ν έν συνόλω ρωννύε;

(δ) Τδ σχήμα τών αρθρικών επιφανειών, 
τούς συνδέσμους τών αρθρώσεων, καί τήν έπ’ 
αύτών ίδιάζουσαν έφάπλωσιν τών μυών.

ασθενή οντα, άναπτύσσει τάς έαυτοΰ δυνά- 
μ,είς, υποστηρίζουσα αύτάς έπί μ,ακρδν εύρω
στους.

Αύτά είνε τά φυσιολογικά άποτελέσματα 
τής άσκήσεως (ε) τών οργάνων τής κινησεως 
τοϋ σώματος, τά  όποια βεβαίως δέν είνε ά
σχετα πρδς τά άλλα τοϋ σώματος σπλαγχνα, 
καί όργανα’ επειδή δλα τά  έν αύτώ είσί κατά 
φυσιολογικδν τρόπον έν δλον άδιάζευκτον’ ε
πειδή καί ή ελάχιστη ταραχή καί ανωμαλία 
τών έπί μέρους γίνεται αισθητή είς τδ δλον, 
έπεται δτι, καί ή εύκαμψία. ή εύρωστία, καί 
ή ζωϊκή έξέγερσις τοϋ οργανισμού έπιδρα έπί 
τοϋ δλου, έπί τής ζωής δηλονότι καί ΰπάρ- 
ξεως, ν̂ διατηρεί έν τη αρμονική δηλ.' υγεία 
καταστάσει.

’Επειδή κατά τήν άσκησιν τοϋ σώματος 
τδ νευρικδν σύστημα (δι’ ού πασα κίνησις τοϋ 
σώματος γίνεται) είνε τδ δεχόμενον τήν ώ- 
θησιν, καί τδ έφορεΰον πασαν μηχανικήν κί- 
νησιν, επεται δτι, τοϋτο απολαμβάνει αμέσως 
τά ευτυχή άποτελέσματα τής μεθοδικής ά
σκήσεως, τήν τόνωσιν δηλονότι $ν μεταδίδει 
ού μ.ονον καθ’ άπαντα τδν όργανισμδν ένθα 
διαπλοϋται, άλλά καί έν τή διανοητική σφαί
ρα, ής είνε ή έδρα, καί συγχρόνως ό λειτουρ
γάς. (ζ)

Κατανοεί δέ τίς ευκόλως τά άποτελέσμα
τα τής τοιαύτης εύτυχοΰς ένεργείας' διότι έκ

(ε) Πλατυτέραν τούτων άνάπτυξιν θά ϊδη, 
ό άναγνώστης έν τώ συνόλω τής παρούσης Με
λέτης.

(ζ) Ύπάρχουσι καί κινήσεις έκ τής, ψυχής 
έξαρτώμεναι, άς έ Miiller διαιρεί είς τρεις 
τάξεις’ τάς έπηκολουθημένας είς τάς ιδέας* 
τάς προκαλουμένας υπδ τών ψυχικών παθών* 
καί τάς κινήσεις τάς εκουσίους.

■ί—
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τής άναπτύξεως καί ισχύος τοϋ νευρικοϋ συ
στήματος, παράγεται καί υποστηρίζεται ή 
μεγάλη καί θαυμ,ασία άνάπτυξις τής διανοίας. 
Διά ταϋτα καί οι ήμέτεροι πρόγονοι ετασσον 
έν τή παιδεία τήν Γυμναστικήν, «ήν έδιδά- 
σκοντο οί παΐδες δτε τά σώματα αύτών έ- 
γίνοντο παγιώτερα πρδς πόνους, ήτοι περί 
τών *ξ καί δέκα έτών ηλικίαν.» (η)

(άκολουθεΐ)

ΑΛΕΧΑ.ΝΔΡΙΝΑΙ ΝΥΚΤΕΣ.

ΨΕΥΑΗ ΚΑΙ ΑΑΗΘΕΙΛΙ.

I
Ήτο νύξ.
Οί αστέρες έλαμπον έν τώ στερεώμ,ατι ώς 

φωταυγεΐς λυχνίαι.
Άκρα ησυχία έβασίλευε πανταχοϋ τής πό- 

λεως ’Αλεξάνδρειάς, καί μόνον βηματισμοί 
κωμαζόντων διέκοπτον αύτήν.

Δέν έκοιμώμην ταύτην τήν ώραν καί περι- 
επλανώμην κατά τήν πλατείαν Μεχμέτ-’Αλή 
υπδ τήν δενδροστοιχίαν.

Κουρασθείς άνεπαύθην έπί τίνος λιθίνου έ- 
δωλίου άναμένων τήν άφιξιν τής Ήοΰς καί 
έρέμβαζον μυρία δσα άναλογιζόμενος.

Οΰτω διεκείμ.ην δτε ήκουσα συριγμ.όν. Άν- 
εκυψα εκ τής σκοτοδινιάσεως τήν οποίαν έ- 
πιφερει η άϋπνία, καί βλεμμ.α ερριψα είς τά 
πέριξ,

Ούδένα εϊδον* μόνον είς δεύτερον συριγμδν 
ήκουσα κοϋφον βηματισμ,δν γυναικός.

Αιγύπτια ήτο ; ούχί. Ήθελα πιστεύσει δτι 
πράγματι τοιαύτη ήτο, έάν δέν ήκουον τήν 
φωνήν της. Εσπευσα προς τδ δν τοϋτο, δπερ 
έτάχυνεν, ίδόν με, τδ βήμά του,καί έπείσθην

πλέον δτι ήτο γυνή ούχί αίγυπτία πλήν φέ- 
ρουσα ποδήρη άραβικήν καλύπτραν.

’Εκ περιεργείας τήν ήκολούθησα, άλλ’ 
αυτη σπεύδουσα έκαμ.ψετήν ίδδν τοϋ χρηματι
στηρίου, καί πρδς τήν γωνίαν κατά τήν πρδς 
τδν σταθμδν 'Ραμλίου άγουσαν όδδν συνην- 
τήθη μετ’ άνδρός.

Έσκέφθην νά μή προχωρήσω. Έθεώοησα 
κακοήθες νά τούς άκολουθήσω. ’Άλλως τε δέ 
στάσις κάπως άπειλητική τοϋ άνδρδί μέ ά- 
νεχαίτισεν.

Ή περιέργεια δμως είναι έμφυτος καί 
πολλάκις γινόμεθα θύματα αύτής. Είναι 
αδελφή τής πολυπραγμοσύνης καί μας ωθεί 
συνήθως είς πράξεις άξιομέμπτους.

Ουτοις ό θνητδς έπλάσθη. Περίεργος, κοϋ- 
φος, ανόητος, βλάξ. Περιεργάζεται διά νά 
μάθη κάτι τι. Πώς θά μεταδώση τις τά νέα 
είς τούς φίλους του ; Πώς θά φανή δτι είναι 
έξυπνος ; 1—  Ποϋ ήσο απόψε ; —  Αΐ, φίλε
ρ,ου* είς τδν Παράδεισον, (α) 'Ο Ν  έπαιζε
μ, π ι λ λ ά ρ δ ο  δύω ώρας. Ό II  ώμιλοϋ-
σε μ.ε τά τέκνα του καί ή Ε.... έπέρασε μέ 
ένα Π ο ύ φ ώς τήν ράχιν τής καμήλου. Πολ
λά τοιαΰτα γελοία πάντοτε μ,εταδίδομεν φρο- 
νοΰντες, δτι κάτι τ ι πράττομεν. Παρακολου- 
θοϋμεν τδν βηματισμόν τοϋ άλλου έκ περιερ- 
γείας, έλέγχομεν τήν πορείαν του, τδν κατα- 
δικάζομεν, διότι ούτω έσκέφθημ.εν, καί συνή
θως κρίνοντες αύτδν κατά τάς δοξασίας μας, 
τδν υποβάλλομεν υπδ τήν έπιπόλαιον καί άν- 
ηλεή τής κοινωνίας κρίσιν, ούδέποτε δέ σκε- 
πτόμεθα, δτι καί ήμ.εΊς αύτοί υπδ τδν ι οι- 
οϋτον έλεγχον υποβαλλόμεθα. « Δ α ν ε ι κ ά  
κ υ ρ ά τ ’ ά λ ε ύ ρ ι α». 'Ο είς κατόπιν τοΰ 
άλλου ώθούμ.ενοι είς τδ αχανές τής περιερ-

(η) Θ. Βενιζέλου* ίδ. Βίος τών Άρχ. Έλλ. (α) 'Ωδικδν Καφενεϊον.
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γείας πέλαγος καταντώμεν γελοίοι τυρβάζον- 
τες ττέρΐ τά  άλλότρια,

Ά λ λ ’ άς μή) ό μιλώ μεν περί περιεργείας 
μήπο>ς κινήσωμεν τόν χόλον αστυνομικού τ ί
νος υπάλληλου η κατασκόπου. Ά νευ της πε- 
ριεργείας, καί οί κλέπται, καί οί βαλαντιοτό- 
μοι, καί τόσοι άλλοι Θά διέφευγον τήν οξυ
δέρκειαν της ’Αστυνομίας.

Ά ς  σιγήσωμεν λοιπόν άφίνοντες τόν καθέ
να νά περιπατη κατά τό δοκοΰν αύτώ. 'Ημείς 
δεν θά διορθώσωμεν τόν κόσμον.

Άφοΰ λοιπόν περί τής εωθινής ταύτης δυ
άδας καί έγώ έπολυπρ αγμόνη σα, έννοητέον 
ότι έπρεπε νά πληρώσω τήν περιέργειάν μου. 
Έπρεπε δηλαδή τά κατ’ αύτήν νά ανακαλύ
ψου, διά νά εχω καί έγώ κάτι νά ειπω είς 
τούς γνωρίμους μου η κατά τήν συνήθη εκ- 
φρασιν είς τούς φίλους μου.

Άρνίζω λοιπόν.
II

Άφήκα αύτούς νά προχωρήσωσι, καί τούς 
παρηκολούθησα μέχρι τοΰ σταθμοΰ.

■— Ά π ’ έδώ πάμε,Ασπασία, είπεν δ άνήρ.
Καί ή γυνή τόν Ακολούθησε σιγηλή.
Έστράφησαν έπομένως πρός τήν έγγύ τοΰ 

σταθμοΰ πύλην καί άνέβησαν τό ύψωμα χω- 
ρήσαντες πρός τό Νοσοκομεΐον" στραφέντες δέ 
πρός τ ’ αριστερά έκάθησαν παρά τά έναποτε- 
θημένα άχρης·α τοΰ σιδηροδρόμου σκεύη.

'Η τοποθεσία αύτη μ’ έβοήθει είς τό νά 
πλησιάσω αύτούς καί ν’ ακούσω δ,τι έλεγον. 
Άψοφητί λοιπόν κατέλαβον κάτωθεν αύτών 
θέσιν, καί ήκουσα τόν διάλογόν των.

'Η σελήνη ταύτην τήν στιγμήν προέβαλε 
τό μέτωπόν της. 'Ωραία καί μεγαλοπρεπής έ
βαινε έξασθενοΰσα τήν λάμψιν τών αστέρων. 
'Η πέριξ περιοχή παρίστατο σοβαρά, τά δέ 
κοπιώδη πτερυγίσματα τών έπανερχομένων

τρυγόνων διέκοπτον τήν βασιλείαν τής γαλή
νης.

—  Καλώς ήλθετε τρυγόνες ! έ©ώνησεν ή 
νέα, καλώς ήλθετε ! μήπως μοί φέρετε χαι
ρετισμούς άπό τήν πατρίδα μου; τ ί κάμνου·* 
σιν έκεΐ ; Μ’ ένθυμοΰνται ;

Καί, εκλαυσε.
—  Διατί κλαίεις,Ασπασία ; είπεν δ άνήρ.
—  Διατί κλαίω, Κλέον ; καί μέ έρωτας ; 

Ιδού με.
Καί ήρε τήν καλύπτραν της καί πρόσωπον 

νεαράς καί εύειδοΰς κόρης έφάνη,χρυσιζόμενον 
ύπό τής σελήνης.

—  Σέ βλέπω" πλήν πρός τ ί ανησυχείς ; 
"Ινα τ ι y θες εσπέρας έλθοΰσα είς τόν οίκόν μου 
έγένεσο αιτία οικογενειακών ερίδων ;

—  Τί έπρεπε νά πράξω βλέπουσα τήν α
διαφορίαν σου ; Ποΰ νά σταθώ έκτεθεΐσα ύπό 
σοΰ ; Ή τάχα θέλεις ν’ ανεχθώ τήν κατά- 
πτωσίν μου ; Κλέον, σκέφθητι ποΰ μέ έφερες!

Ούτος έστάθη έν αμηχανία έπί μικρόν. Έν 
τή αμηχανία του κατεφαίνετο το δεινόν τής 
θέσεώς του" έπέδρασαν έν τΐι ψυχΐ) του, ως 
φαίνεται οί ανωτέρω τής νέας λόγοι.

1—  Ά ς  λησμονήσωμεν δλα, Ασπασία, καί 
άς σκεφθώμεν τ ί νά κάμωμεν.

—  Νά σκεφθώμεν τ ί νά κάμωμεν ; Καί 
δύναμαι νά σκεφθώ; Μόνον οί ήσυχοι τόν 
νοΰν καί τήν καρδίαν, έκεΐνοι δύνανται νά έκ- 
φράσωσι γνώμην. Σύ λοιπόν σκέφθητι καί ει- 
πέ μοι.

'Ο Κλέων κατεσχέθη ύπό στενοχώριας,καί 
μετά τινα σιγήν είπε:

•—  Σοί προσφέρω Ναπολεόνια πεντακόσια 
διά νά έπιστρέψης είς τήν πατρίδα σου.

Ή νέα έφρικίασε καί έξέβαλε κραυγήν α
πελπιστικήν.

•—  Ποΰ νά υπάγω ; είπεν έρωτηματικώς.
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—  Είς τήν πατρίδα σου, έιπον. Έκεΐ λη
σμονείς δλα, καί καί έμέ ακόμη.

Έν τοΐς λόγοις του ύπενεφαίνετο, αδιαφο
ρία, ψυχρότης καί αναισθησία.

Ή νέα εκλαιε. Τά δάκρυά της κατέπιπτον 
άφθόνως λάμποντα έκ τοΰ φωτός τής σελή
νης καί τό πρόσωπον αύτής έφαίνετο ώς πρό
σωπον μάρτυοος.

Είχε γονυπετήσει ταύτην τήν στιγμήν καί 
ύψου τάς χεΐρας πρός τόν ούρανόν, έπικαλου- 
μένη άντίληψιν παρ’ Εκείνου.

« Κλαΐε, δύστηνε, ειπον έν έμαυτώ. Κλαΰ- 
σον ».

Ήννόησα τά καθ’ έκαστα. Συνεκινήθην.
ΓΙτο στιγμή αξία προσοχής. Έκείνη ε- 

κλαιε, έδέετο. Εκείνος ϊστατο ψυχρός. Τό 
Φΰμα ένώπιον δημίου αναίσθητου. Γυνή, ενώ
πιον άνδρός άπατεώνος.

—  Λοιπόν τ ί θά κάμωμεν; είπεν έκεΐνος ά- 
νυπομόνως.

—  Σκέψου" είπεν άφελώς ή νέα, καί,
Άφήκεν αύτόν έν έκστάσει.
— Ποΰ πηγαίνεις ! άνεφώνησεν έγερθείς, 

λαβών αύτήν έκ τοΰ χιτώνος.
—  Έκεΐ δπου οί άτιμασθέντες δφείλουσι 

νά πηγαίνωσι.
'Η ήώς ήγγελε τήν έμφάνίσιν τοΰ Φοίβου. 

Ή σελήνη ήμαυροΰτο βαθμηδόν έκπέμπουσα 
τρεμούσας καί άμυδράς ακτίνας.Έκάμφθη, ώς 
φαίνεται, έκ τής θέας τών διατρεξάντων.

Τά πτηνά ήρχισαν νά ψάλλωσι τόν εωθι
νόν ύανον. Άπηύθυνον πρός τόν Πλάστην τήν 
προσευχήν των, διά τερετισμάτων περιχαρών. 
'Ωραία ώρα ύψοΰσα τόν νοΰν είς τά υψη. Τό 
πρωινόν άσμα τοΰ πτηνού έξυπνη πολλάκις 
τήν πεπωρωμένην ψυχήν, ύποδεικνΰον αύτή 
τό ύπέρτατον δν. Καί τό πτηνόν ακόμη, θνη
τέ, χαιρετά, τόν δημιουργόν τοΰ παντός Εγει

ρόμενο ν έκ τοΰ ύπνου" διατί λοιπόν σύ λη
σμονείς Αύτόν ; Μιμήθητι τό πτηνόν καί αι
νεί τόν δοτήρα τών αγαθών σου.

Έκ τοΰ πλησίον Νοσοκομείου ήρχετο εις 
στρατιώτης καί έννόησαν δτι δέν ήσαν μόνοι.

—  Ασπασία, ειπεν δ Κλέων, έσκέφθην. 
"Ολα θά διορθωθούν.

—  Τί έσκέφθης ; Είπεν αυτη.
—  Δέν είναι τής παρούσης στιγμής.
*— Πότε λοιπόν ;
—  Τό εσπέρας.
—  Ποΰ ;
—  Είς τό 'Ράμλιον, είς τήν συνήθη θέσιν, 

είς τής θείας σου.
—  Κατά ποίαν ώραν;
■— Τήν δωδεκάτην θά λυθή κατά τήν έ- 

πιθυμίαν σου ή μεταξύ μας διαφορά, καί ή- 
σύχει.

Καί διηυθύνθησαν πρός τήν πόλιν" καί ή 
μέν έλαβε τήν δδόν 'Ραμλίου, δ δέ τήν πρό? 
τό Άταρίνι (β) άγουσαν.

Ά ς  ίδωμεν.
III

'Ως ειπον, ούτοι διεχωρίσθησαν τραπέντες 
τάς δδούς, άς διελάβομεν. Έγώ δέ έμεινα έν 
τή θέσει μου εκστατικός.

Έσκεπτόμην.
Έρρίφθην είς χάος Ατελεύτητων διαλογι

σμών.
Οΐα μυστήρια έγκρύπτει ή κοινωνία ! Έαν 

τις ήδύνατο νά είσδύσνι έντός τών καθ’ έκά
στην διαδραματισμένων κοινωνικών σκηνών, 
ραδίως θά έλάμβανε εικόνα τινα τής κατε- 
^ούσης τόν άνθρωπον τάσεως πρός τέλεσιν 
πράξεων έπονειδίστων, είς τάς οποίας συνή
θως παρεκτρέπεται, καί τάς δποίας γενικώς 
καταδικάζομεν.

(β) Συνοικία Αλεξάνδρειάς
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Θεωροΰμεν καύχημα ν’ άποπλανήσωμεν τήν 
γυναίκα. Έπιχαίρομεν έπί τώ θριάμβω τον 
όποιον έπ’ αυτής κατηγάγομεν. Δεν άναμε- 
τροΰμεν δμως τάς σοβαράς ζημίας, ας γεννώ- 
μεν έν τη ΙΫοινο>νία.

Μωρία, αναισθησία, έπιπολαιότης καθ’ όλα.
Καί έν τούτοις άναρριπίζομεν τήν φλόγα 

τής διαφθοράς, κα! λεληθότως βαίνομεν είς 
τήν εξαχρείωσα, τήν έπαπείλοΰσαν νά κατα- 
φάγη το κοινωνικδν σώμα.

’Άπληστοι, ουδόλως έκτιμώμεν τάς συνε- 
πείας τής αφροσύνης μας. Άρκεΐ νά κορέσω- 
μεν τά πάθη μας, άρκεΐ νά ίκανοποιήσωμεν 
τον εγωισμόν μας, κα! άδιάφορον άν οίκοδο- 
μώμεν ανομιών οίκους, μέγαρα διαφθοράς κα! 
διαστρώνωμεν τήν όδδν τής άπωλείας.

Τοιοΰτοι εΐμεθα φύσει. Μάτην μοχθοΰσιν 
οί άναμορφωτα! τής Κοινωνίας. Μάτην ούτοι 
κοπκΰσι νά διεγείρωσι τήν ηθικήν φιλοτιμίαν.

Έν οσω ό πολιτισμός διαπρησίως κυρήττει 
κοινωνικήν άπόλυτον έλευθερίαν, κακώς έν- 
νοηθεΐσαν" έν οσω δ άνήρ κα! ή γυνή παρα- 
γνωρίζουσι τήν δοθεΐσαν έν! έκάστω άτομι- 
κην έλευθερίαν, έν οσω θεωροϋμεν άπαντες 
τά πάντα έπίπολαίως άδύνατον νά διορθω- 
θώμεν. Ή άρχαϊκή άπλότης ή τά όρια τής 
μεταξύ τοΰ άνδρδς και τής γυναικδς σχέσεως 
χαράξασα, ή αείποτε δειλιώσα είς τήν προ
αγωγήν τής γυναικδς, ή κα! τδν βηματισμόν 
αύτής άκόμη έλέγχουσα, δέν είναι επιπόλαιος 
καταδίκη τοΰ άσθενοϋς φύλου πρδς αιωνίαν 
δουλείαν. Τοΰτο είναι άπαύγασμα κοινωνικής 
μελέτης, γνώμη κοινωνικής πείρας, συμβουλή 
εςερχομένη άπδ αύτήν ταύτην τήν κοινωνίαν, 
άναλαμβάνουσαν τήν γυναίκα υπδ τήν προσ
τασίαν αυτής, καθδ πανταχόθεν έπιβουλευο- 
μένην.

Μή ρίπτωμεν εφ’ ήμών τδν έξωτερικδν

τοΰ πολιτισμού χειτώνα, άλλ’ ένδυθώμεν αύ- 
τδν καθ’ δλα, παραλαμβάνοντες κα! τάς άρε- 
τάς αύτοΰ, άκούοντες τά προστάγματά του, 
τάς διδασκαλίας του, τήν διάτορον αύτοΰ φω
νήν: «Σεβασθήτε άλλήλους ! » Έν τώ άμοι- 
βαίω σεβασμώ ή Κοινωνία στηρίζεται, σώ
ζεται, κα! ή γνώσις αυτη καθιστά τδν άν
θρωπον τέλειον. Αυτη είναι ή επαγγελία τοΰ 
πολιτισμού, είς αύτδ εργάζεται, κα! ούχ! εί? 
τδ νά περιβάλλη τήν κοινωνίαν μέ ράκη δια- 
φθοράς, μέ έπιτετηδευμένας φιλοφροσύνας κα! 
με κουφότητα, άλλά νά τακτοποίηση αύτήν, 
να θεση τ ’ αποτελοΰντα αύτήν οντα είς τήν 
οικείαν αυτοΐς θέσιν, ήτις είναι ή άναγνώρι- 
σις τών πρδς άλλήλους καθηκόντων, δι’ ών 
άδελφοποιοΰμεν τάς πρδς άλλήλους σχέσεις,άφ’ 
ών αφιστάμεθα ένεκα πολλών κοινωνικών πα- 
ραλογισμών.

Τοιαΰτα έσκεπτόμην,κα! άμέσως άνεχώρη- 
σα πορευθε'ις είς τήν οικίαν μου, κα! κατά
κοπος κατεκλίθην ύπνώσας ύπνον νήδυμον 
πλην ταρασσομενον ενίοτε έκ τής συγκινήσε- 
ως ήν ύπέστην.

Αάθος όμως έπραξα νά μή παρακολουθήσω 
τήν γυναίκα κα! μάθω τήν κατοικίαν της. 
Ποΰ αύτη υπήγεν ; άγνοώ. Ά λλ ’ έάν έμάνΟα- 
νον, κα! διεκοίνουν είς τδ δημόσιον δσα είδον, 
οιας κα! όπόσας κρίσεις ή κοινωνία θά έξή- 
νεγκεν ;

Ή σκοτία έν πολλοϊς είνα’, προτιμητέα τοΰ 
φωτός.

IV
Ήγέρθην περ! τήν δεκάτην. Τά περιστατι

κά τής νυκτδς ήλθον είς τήν μνήμην μου. 
Προίγευμάτισα κα! αυτομάτως έποοεύθην είς 
τδν σταθμδν τοΰ σιδηροδρόμου ΓΡαμλίου κα! 
διηυθύνθην χωρίς καί έγώ νά τδ έννοώ είς 
ΓΡάμλιον.
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Τί μέ ώθει έκεΐσε;
Ή περιέργεια.
Κατέλαβον λοιπδν άπδ τής μεσημβρίας τήν 

αποβάθραν τοΰ σταθμοΰ καί ήρεύνων είς εκά- 
στην άφιξιν- τοΰ σιδηροδρόμου τάς αμαξο
στοιχίας' πλήν, ούδένα είδον έκ τών άναζη- 
τουαένων παρ’ έμοΰ προσώπων.

Τέλος τήν 8ην ώραν τδ έσπέρας, κατά τήν 
άφιξιν τοΰ σιδηροδρόμου, βλέπω νέαν τινά 
παρακολουθουμένην ύπδ μ π ο υ ά μ π ο υ. (γ) 
Τδ μελαγχολικόν αύτής πρόσωπον, ή κατή
φεια ήτις έζωγραφίζετο έπ’ αύτοΰ, μοί άνε 
μνησαν τήν γυναίκα τής παρελθούσης νυκτδς, 
μάλιστα δέ έκ τής φωνής της έπείσθην τε- 

•λείως δτι ήτο αύτη.
Τήν παρηκολούθησα λοιπδν και τήν είδον 

είσελθοΰσαν είς τινα οικίαν απέναντι μικροΰ 
τίνος καφενείου, είς τδ όποιον κάγώ είσέδυν, 
εύχαριστήσας τήν τύχην,διότι έκεΐθεν ήδυνά
μην νά κατασκοπεύω τήν Ασπασίαν.

Έζήτησα κατόπι καφέ κα! ναργηλέ, τδ πο- 
τδν τοΰτο τών άργών, τδν όποιον ερροφων 
ευχαρίστως κα! τή άληθεία έξώδευσα ουτω 
τήν ώραν μου ροφήσας δύο τρεις άλλεπαλλή- 
λως. Επειδή δέ έπείνων, τδ δέ ξενοδοχεΐον 
ήτο μακράν, κα! έάν έξηρχόμην ενδεχόμενον 
ήτο ν’ άποτύχω τοΰ σκοποΰ μου, παρεκαλεσα 
τδν καφεπώλην νά μο! φέρη κάτι τ ι νά φάγω 
άλλαχόθεν αν έδύνατο- καί πράγματι μο! έ
φερε μετ’ ού πολύ έδέσματά τινα άτινα εφα- 
γον εύ/αρίστως, κα! ουτω έπεραίιοσα έν ησυ
χία τήν εργασίαν ταύτην, πρδς εύχαρίστησιν 
τής π α ρ α δ α ρ μ έ ν η ς ,  ήτις έπαυσε νά μέ 
ένοχλή πλέον.

Τδ μεσονύκτιον παρήλθεν. Ή μία μετά ί-

(γ) Άραψ θυρωρδς, ακολουθών συνήθως 
τήν κυρίαν του έξερχομένην.

πίσης, καί ούδένα είδον έξελθόντα τής οικί
ας. Άπέθεσα κατ’άρχάς, δτι ή οικία είχεν ο_ 
πισθίαν θύραν δι’ ής ήδύνατο νά έξέλθη τις? 
άλλ’ ήπατώμην" διότι υψώσας πρδς τά πα
ράθυρα τά ομματά μου, είδον τήν νέαν ίστα- 
μένην καί κρατούσαν είς χεΐρας λαμπάδα ά- 
νημι/ένην.

Πλησίον τής οικίας καί κάτωθι τοΰ παρα
θύρου διέβαινέ τις κατ’ εκείνην τήν στιγμήν, 
δστις σταθείς ήναψε τρις φώσφορα, μεθ’ 8 
διήλθεν έμπροσθεν έμοΰ, Άναβλέψας δέν εί
δον ούτε φώς πλέον είς τδ παράθυρον, ούτε 
τήν γυναίκα.

Ήννόησα τότε δτι ήτο ό άνήρ τής χθες, 
δστις άλλως ήτο καί μετημφιεσμένος. Μετά 
δύο λεπτά βλέπω γυναίκα έξελθοΰσαν τής οι
κίας καί άκολουθήσασαν τά ίχνη τοΰ άνδρδς 
ταχεΐ ποδ'ι, κα! τήν όποιαν παρηκολούθησα 
μετ’ έπιφυλάξεως ΐνα μή φωραθώ κατασκο- 
■^ύων.

Ένώ δμως άπεμακρυνόμην τοΰ καφενείου, 
ακούω φιονήν κράζουσάν με;

—  Κύριε ! Κύριε ! .  . , .
Έστρεψα κα! είδον τδν υπηρέτην.
•—  Έλησμονήσατε, Κύριε, μοί λέγει, νά 

πληρώσητε.... μέ συγχωρέϊτε..........
—  Κάμνουν 10 φράγκα ; ήρώτησα

—  ΚύΡιε·
1—  Λάβε λοιπδν δέκα κα! δταν έπιστρέψω 

βλέπομεν τδν λογαριασμόν.
Καί έφυγα άφείς τδν υπηρέτην άναυδον 

κα! άποροΰντα διά τήν βίαν μου.
Μετά δέκα λεπτών δρόμον βλέπω τήν νέαν 

νά διευθύνηται πρδς τήν παραλίαν, ένθα ό 
άγνωστος άνέμενεν. Τήν παρηκολούθησα επο
μένως καί έγώ. Ή άμμος δέν έπρόδιδε τδν 
βηματισμόν μον.

Έσταμάτησα ΐνα ίδω ποΰ ηθελον τραπή.
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Ά φ ’ ού έπροχώρησαν πάλιν ολίγον, έστάθη- 
σαν έπί αμμώδους λοφίσκου τίνος,εγώ δέ ερ- 
πων έπλησίασα χωρίς νά μ.’ έννοήσωσι, καί 
έκρύβην ό'πισθενμικροΰ τίνος θάμ.νου,ευρεθέντος 
κατ’εϋτυχή σύμπτωσιν εμ-προσθέν μου.

—  Λοιπόν, Κλέον, τίν ι τρόπω Θά λύσιομεν 
την διαφοράν μας, ώς μοί είπας χθές ; ήρώ- 
τησεν ή ’Ασπασία άνυπομόνως.

•—  Ώς σοί εΐ—ον, ’Ασπασία.
—  Δηλαδή.
—  Νά λάβνις τά  500 είκοσάφραγκα καί 

νά φύγγ-,ς* ούτε ή πρώτη είσαι, ούτε ή τελευ
τα ία ’ έπεΐπεν άδιαφόρως'

■—  ’Ασυνείδητε ! άνέκραξεν ή νέα καί έ
σεισε μ-αινομένη το μανδήλιόν της,δπερ έκρά- 
τει. ’Ασυνείδητε ! αύτήν τήν έντιμον λύσιν 
μοί προτείνεις ; Καλά ! .  . . καί ή άγανάκτη- 
σις κατέπνιςε τήν φωνήν της.

—  Μην άφαρπάζεσαι, ’Ασπασία. ’'Ελα νά 
σκεφθώμεν καί νά διορθώσωμεν τά πράγμ,α- 
τα. ’Έλα καί αύτά σοΰ τά λέγοι άστεΐζόμε- 
νος, διά νά σέ πειράξω.

Ή νέα ήλπισε πρδς στιγμήν.
—  Καί αστειότητες λέγονται είς όμοιας 

περιστάσεις; Δέν αίσχύνεσαι ; Δέν μ.έ λυπεΐ- 
σ α ι;

—  ’Έλα εδώ, ’Ασπασία, άπεκρίθη εκείνος 
μειλιχίως.— Άκουσον. Νά σέ νυμφευθώ είναι 
άδύνατον.

■—  Ά λλά διά τής ύποσχέσεώς σουταύτης 
μ* έξηπάτησας.

—  Εύρέθην είς παραφοράν ερωτικήν.
1—  ΤΑρα μέ έξηπάτας ;
'Ο Κλέων ευρέθη είς αμηχανίαν. Δέν ήξευ- 

ρε τ ί νά άπαντήση,καί μετά χρόνον άπεκρίθη.
—  Δεν σέ ήπάτων' άλλ’ ούτως έφρόνουν 

καί επίστευον. Μέ ώθησεν,ώς είπον, παραφορά 
ασύγγνωστος, ήτις συνήθως κυριεύει τούς έ- 
ρώντας.

—  Παραφορά δμως, ήτις άποκτείνει τήν 
γυναίκα.

—  ’Έπρεπεν έν καίριο νά σκεφθής' είπεν 
εκείνος άταράχως.

—  Νά σκεφθώ, άθλιε, ώφειλα έν καιρώ ; 
’Έπρεπε νά μ.ή δώσω πίστιν είς τούς λόγους 
καί τούς δρκους σου ; Είς τάς ύποσχέσες σου; 
Είς τούς λόγους τέλος τής τιμής σου ; άσυ- 
νείδητε !

1—■ Δέν δύναμαι άλλως πο>ς νά πρά'ω.Καί 
σοί το λέγω διά τελευταίαν φοράν, έπεΐπεν 
άποτόμως, νά μή τολμ,ήσγις νά πατήσης τδν 
ούδόν της οικίας μου, ώς έτόλμ.ησας χθές, 
διότι αί συνέπειαι Ισονται φρικταί’ θά μ,ετα* 
μεληθής. Καί νά έλθης, θά εϊπω δέν σε γνω
ρίζω. Αάβε λοιπόν τά πεντακόσια, ώς ένθύ- 
μ.ημα τοΰ έ'ρωτός μας, καί σίγησον, ώς σιγώ- 
σι πλεΐσται άλλαι.

Έ νέα άπελιθώθη. ’Έρριψε ψυχρά βλέμ.- 
ματα έπ’ αύτοΰ, καί έξήνεγκε στεναγμόν 
έκφραστικώτατον, κατάραν.

Καλεΐ ή κοινωνία κακοΰργον τδν δολοφο- 
νοΰντα τδν πλησίον, καί άποτροπιάζεται τδ 
’έγκλημ.α, άλλά τδν δολοφονοΰντα τήν τιμήν 
τής γυναικδς καί τδν μ,εταδίδοντα μολυσμα
τικόν νόσημα διά τής πράξεώς του ταύτης 
είς τήν κοινωνίαν,πώς νά τδν άποκαλέσωμεν; 
Ποιον έπώνυμον νά δώσωμεν είς τδν ώθοΰντα 
τήν γυναίκα είς τήν έξαχρείωσιν ; Καί μ.’ δλα 
ταΰτα τδν άνεχόμεθα καί τδν καμαρόνομ.εν 
επίσης ! ! !

Ά ς  σιγήσωμεν
Μετά τούς λόγους τούτους καί τάς άπει- 

λάς, άς άπηύθυνεν ο Κλέων είς τήν ’Ασπασίαν 
άφήκεν αύτήν κεραυνόπληκτον, και άπήλθεν 
είπών:

■—  Ιδού τά πεντακόσια: καί,
Έρριψε πρδ τών ποδών της βαλάντιον.
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Γίί νέα έπεσε χαμαί,έγώ δέ έθεώμ.ην ταύτην 
άκίνητος,οίκτείρων τήν άνθρωπίνην αθλιότητα.

Είχεν άπομακρυνθή εκείνος,δτε ή νέα ήγέρ- 
θη αίφνηδίως. Έρριψε γύρω βλέμμα,έλαβε τδ 
βαλάντιον τδ περιέχον τά πεντακόσια είκοσά- 
φραγκα καί έδραμε τήν όδδν ήν διεγράψαμεν

'Η σελήνη, έφώτιζε τήν περιοχήν. Ή θά
λασσα γαληνιαία άνεπαύετο έκπέμουσα έναρ- 
μόνιδν τινα ρόχθον. Έ δέ αύρα πνέουσα ήρέμ.α 
έδρόσιζε τήν άτμοσφαίραν.

Ήτένισα τδ αχανές. Έρριψα βλέμμα είς 
την θαλασσαν είς τάς κυανας αύτής έκτάσεις, 
ψιθυρίσας:

« θνητέ τ ί πράττεις;

Υ

Ούτως ήμ,ην προσηλωμένος έπί ώραν περί
που, δτε ήκουσα νά μέ καλή γυναικεΐά τις 
φωνή.

Λάβε τήν επιστολήν ταύτην μ’ είπεν 
άσΟμαίνουσα καί ώς παράφρων,καί πέμψε την 
πρδς εκείνον.

—-  Πρδς ποιον ; ήρώτησα άναγνωρίσας τήν 
νέαν, ήτις, φαίνεται μέ είχεν ίδεΐ πρότερο\. *

Πλήν αύτη ώς δορκάς εφυγε έγώ δέ δέν ή- 
δυνηθην νά τήν φθάσω, καίτοι έτρε^ον δλαις 
δυναμεσι, καί άμ’ ειδών αύτήν είσερχομένην 
έν τή ώς ε’ίρηται οικία, άπεσύρθην είπών κατ’ 
έμ αυτόν:

Βεβαίως είναι περιττή πασα περαιτέρω ε
ρευνά. Πολλά εξίχνιασα.

Διηυθύνθην κατόπιν είς τδ καφενεΐον, τδ 
οποίον εύρον κλειστόν. ’Έκρουσα δλαις δυνά- 
μ.εσι.

•—  Ποιος είναι ; ήρώτησαν έσωθεν.
1—  Έγώ.
—  θά ήλθες βέβαια διά τά ρέστα, είπον 

άναγνωρίσαντές με, πλήν δυσαρέστως πως.

Φαντάσθητι νά έξυπνας άνθρωπον μόλις κα- 
τακλιθέντα.

—  Ό χι' είπον. Ινάμετέ μου τήν χάριν νά 
μ’ ανοίξητε, καί ρέστα δέν θέλο).

Οί ΰπηρέται εύχαρ^.στηθέντες έκ τής έλευ- 
θεοιότητός μ.ου, διότι ώφελοΰντο κάτι τ ι, ή- 
νοιξαν τήν θύραν καί ώς εκ θαύματος ευρέθη 
καί ό καφές έτοιμο;.

Τί δεν κάμνουν τά δαιμόνια ; Χρυσέ καί 
άργυρε, οία διαπράττεις ! Ό άνθρωπος διά σας 
γίνεται ψεύστης, κατεργάρης, κλέπτης. Καί 
έπειτα μέγας, άγαπητδς, εμβριθής, νουνεχής. 
Είσθε παντοδύναμοι θεοί !

Πριν ή καθίσω, έπειδή ή λυχνία εί^ε σβε- 
σθή, έζήτησα νά άνάψωσι φώς. ’Έναψαν επο
μένως οί ύπηρέται τήν λυχνίαν καί έθεώρησα 
τήν έπιστολήν τής νέας, ήτις ήτο άσφράγις-ος 
ή κατά τούς γραμματικούς υπό εκκρεμή σφρα
γίδα, καί άπλήστως άνοίςας αύτήν άνέγνων.

ΤΙΙσαν στίβοι τούς οποίους φαίνεται θά εί
χεν άναγνώσει ή νέα εις τι βιβλίον ή μυθι
στόρημα καί καθδ συμφώνους μ.ε τήν θέσιν 
της έκρινε δέον νά τούς μεταδώση πρδς τδν 
άπατεώνα εραστήν της, καθώς καί ημείς εϊς 
τδν αναγνώστην καί τήν άναγνώστριαν.

** *
Εις υπαρξιν ταλαίπωρων άπέκαμ’ ή ψυχή μου,

Καί νεαρά έπόθησα τον θάνατον, τό μνήμα.
Βαρυαλγής οδοιπορεί ή θλιβερά ζωή μου
Τήν πεπρωμένην ατραπόν μ’ άπηυδισμένον βήμα.

’Ελπίς γλυκεΤ’ απατηλή εις ουρανούς μέ φέρει,
Κ’ έκοίμισε τό ε:χρ αου μέ όνειρα τερπνά.
Π)ήν αίφνης δόλου καταιγίς ανηλεώς μέ δέρει 
Διέλυσε τά όνειρα ! μ’ άφίνει τά δεινά 1

Τά £όδχ δέν μ’ ευφρχίνουσι* τό άνθος δέν στολίζει 
Τ’ άτιμασμένον μέτωπον παρθένου καί τήν κόμην. 
Βλέπω τό άνθος καί £.γώ· το έαρ μ ’ ενθυμίζει,
Καί τάς έλπίδας τάς φα.δράς έφ* ών άνεπαυόμην,

Τό παν έχάθη δι’ έμέ ! ναί* φοβέραν αισχύνην 
’Επίβουλε, έπέπρωτο εγώ· νά υποστώ*
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Καί δι’ αυτό επιζητώ τοΰ τάφου τήν γαλήνην*

Είς τά δεινά δέν δύναμαι, ’στάς λύπας ν’ άντιστώ.

-#
* *

Έάν ποτέ, αναίσθητε, τον ύπνον σου ταραςη <
Ή μνήμη μου· μή κινηθούν ουδόλως οί παλμοί σου4 

Τό φάσμα μου τδ νεκρικόν ζητεί νά σέ σπαραξη,

Ένώ ψυχρά κι' αναίσθητος κοιμάται ή ψυχή σου.

Έάν πτηνόν θαλάσσιον ’στά ϋψη ατένισες 
Κ’ επάνω σου πεοίτρομον καί θρηνωδούν ^τα, 

Ταλαίπωρε ! Τό βηυιά σου ευθύς νά σταματήσης’

EiV ή ύυχή μου άνωθεν* εκδίκητιν διψα.

Έάν ποτέ εις τήν ακτήν τό πολυβρΐμον κΰμα 
Άκούσ ς̂, καί τον άνεμον μέ λύσσαν νά μηκάται 

Μή 'ρύγγ,ς ! είναι στεναγμοί* τ’ άνηλεές σου θυμα 

Οίμώζον άπό τόν βυθόν του πόντου, καταράται.

Τήν ϋπαρξίν σου, τύραννε, άπαύστως θά παιδεύω 

Ουδέποτε μέ όνειρα τερπνά θά κοιμηθης.
'Απανταχού ώς έριννύς εσέ θά έφορεύω,

Ελεύθερος άπό έμέ ποτέ δέν θ' άφεθης.

Υπογραφήν δέν είχε το ποίημα τοΰτο ού- 
δέ επιγραφήν, καί επομένως θ’ άνήκεν είς έ
μέ. Ήτο υγρός ό χάρτης άπο τά δάκρυα, ει
κάζω, τά όποια έπ’ αύτοΰ έπιπτον οταν έ- 
γραφεν. Ή τάλαινα !

Έκ τών εντυπώσεων άπαυδήσας έκοιμήθην 
έπί της έδρας μου, και λίαν προιί ήγέρθην 
πορευθείς είς τον σταθμόν, ένθα παραμείνας 
άνεχώρησα διά τήν Άλεξάνδοειαν.

Δέν είχον έςέλθει τήν ημέραν εκείνην καί 
το εσπέρας άνεγίνωσκον έν ταΐς έφημερίσιν, 
οτι νέα τις ευοέθη πνιγμένη είς το 'Ράμλιον 
περί τά  λουτρά τής Κλεοπάτρας.

Ειπον πολλά και ποικίλα περί τοΰ θανάτου 
αύτής, και έσπευσα νά μεταβώ έκεισε, ενθα 
ίδών το σώμα άνεγνώρισα τήν ’Ασπασίαν. Δεν 
ειπον τίποτε. Ά λ λ ’ εκλαυσα, και έθαψα έν 
τή καρδία μου το μυστικόν.

Τά πεντακόσια ομως είκοσάφραγκα τί ά- 
πέγειναν ; Έψιθυρίσθη, οτι τά είχε κρεμάσει

είς τον λαιμόν της και έβυθίσθη μέ ταΰτα είς 
τήν θάλασσαν.

Τοΰτο βέβαιον’ διότι, έλέχθη οτι λαθρέμ
ποροι τινες καπνοΰ εύρόντες τό βαλάντιον, 
άοεΐλον ταΰτα, και, γενικώς τοΰτο έπιστεύ- 
θη, καθόσον την ημέραν ταύτην έπεδόθησαν 
είς εύω^ίαν και σπατάλην ασυνήθη αύτοΐς. 
Έώρτασαν οί κ ο υ β α ρ τ  ά δ ε ς τήν πλη- 
ρωθεΐσαν τής Ασπασίας τιμήν.

Ήσαν τυχηροί.
I. Η. ΚΟΚΚΑΛΗΣ.

Η R I Σ Σ Α.

Είς χωρίον της Γ αλλίας, τρεις περί
που λεύγας μακράν άπο τό Νάννετον, 
ή/μασε πρό καιρού Ε ίσσα τ ις  αξιομνη
μόνευτος. Ό  κύριος αύτής ητο είρηνοδί- 
κης, και τόσον μ ’ αύτόν οσον και μέ τήν 
θεράπαινάν του ή Κ ίσσα έπερνοΰσε κα- 
λώ τατα. Ό  ειρηνοδίκης, ο στις ήτο ολί
γον γαστρίμαργος,είχε κοπάδιόν τ ι νησ
σών, α ίτινες καΟημέραν έστέλλοντο είς 
τά χωράφια διά τροφήν. Ή δούλη ώδη- 
γοΰσεν αύτάς πάντοτε, ή δέ Κ ίσσα τήν 
έσυνώδευε. Τήν διωρισμένην ώραν τοΰ 
περιπάτου ήκολούθη τακτικά ή Κίσσα, 
κ’ εστεκεν εις τήν θύραν τοΰ ορνιθοτρο
φείου, προθύμως περιμένουσα. Μίαν τών  
ήμερών, εύθύς δτε ή δούλη έπρόκειτο νά 
όοηγήση έ'ξω τάς νήσσας, έ'τυχεν, αΐφνι- 
δίως καλεσΟεΐσα, νά φύγη και νά τάς  
άφήση· πόσον δ’ έθαύμασεν, οτε εις τήν 
επιστροφήν της εΐδεν αύτάς προχοορού- 
σας είς τόν αγρόν ύπό τήν οδηγίαν τής
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Κίσσης, ή όποία μέ τό ράμφος της έβί- 
αζεν είς τά εμπροσθεν τάς άργοπορού- 
σας! Τήν επαύριον τήν άφήκεν ή δούλη 
νά ύπάγη μόνη· επειδή δέ καί τότε πά
λ ιν  ώδήγησεν εξαίρετα τό κοπάδιον, ά- 
φήκε πλέον είς αύτήν δλην τήν φρον
τίδα τοΰ νά τάς όδηγή καί φέρη όπίσω 
τό εσπέρας. Ά λ λ ’ ό είρηνοδίκης δέν έ
τρεφε τάς νήσσας άσκόπως· ό άνθρωπος 
άπέβλεπεν είς τόν όβελον καί, επειδή ήδη 
ήσαν άρκετά παχεΐαι, ήρχισεν ή βασιλίς 
Κίσσα νά βλέπει τόν άριθμόν τών υπη
κόων της βαθμηδόν μειούμενον. 'Γπέφε- 
ρε δέ μέ γενναιοψυχίαν τήν αδικίαν ταύ
την τοΰ είρηνοδίκου· καί ό'τε τής άπέ- 
μεινε μία καί μοναχή νήσσα, τήν ώδη- 
γοΰσεν είς τον άγρόν καί τήν έπανέφερε 
τό εσπέρας μέ τήν συνήθη τ ά ξ ιν  τελευ- 
ταΐον, έξεδόθη τό σκληρόν διάταγμα· ή 
τελευταία  νήσσα κατεδικάσθη, ώς αί 
πρό αύτής, νά φανή οπτή εις τήν τρά
πεζαν τοΰ είρηνοδίκου. Ή  θεράπαινα 
συνέλαβε τό δυστυχές σφάγιον, καί ή- 
τοιμάζετο νά έκτελέση τάς διαταγάς τοΰ 
κυρίου της· ά λ λ ’ ή Κ ίσσα μή δυναμένη 
πλέον νά κρατηθή, επέταξε κατεπάνω  
της, έξέσχισε τό πρόσωπον αύτής μέ 
τούς ό'νυχας καί τό ράμφος της, καί ά- 
φήσασα έντρομον τήν δούλην, εφυγε,καϊ 
ούδέποτε πλέον έπέστρεψε.

ΑΕΥΚΩΜΑ.

Ούχ’ δ Ιρως αδικεί μερόπων γένος
άλλ’ ή άνοια, ώσθ δ έρως πρόφασις.

(Λουκιανός).

Γυναικί μή πίστευε τόν σαύτόν βίον,
Γυνή γάρ ούδέν είδε πλήν ο βούλεται. 
Γυναικός έσθλής έπιτυχεΐν ού ράδιον.
Δειναί γάρ αί γυναίκες ευρίσκειν τέ/νας. 
Διά τήν γυναίκα πάντα τά κακά νίνεται. 
Έν γάρ γυναιζι πίς·ιν ούκ έστιν ιδεΐν.
Έκ γυναικών ώλοται κόσμος μέγας.
Ζήλος γυναικός πάντα πυρπολεί δόμον.

(Μένανδρος).
Κακόν γυναίκες’ άλλ’ όμως, ώ δημόται, 
ούκ έστιν οίκεΐν οικίαν άνευ κακοΰ.
Και γάρ τό γήμα και τό μή γήμα κακόν.

(Σουσαρίων).

'Ο έρως δέν δύναται νά ζήση είμή έν οδύ
νη, και παύει διά τής εύδαιμονίας.

(Κυρία Γιρανδέν).

Ή άστασία έ'νεκα τών συγκινήσεων άς 
παρέχει καθίσταται τό συμπλήρωμα τής εύ- 
δαιμονίας.

(Κυρία Λαμπέρτ)

Ποΰ δυνάμεθα νά εύρωμεν έραστάς οίτινες 
νά μείνωσιν άείποτε πιστοί ; Κατ’ έμέ είς τάς 
μυθιστορίας καί είς τάς φωλεάς τών τρυγό- 
νων άπαντα τις τοιούτους.

(Mme Ra-Plat-Ruisson).

Ό ορκος τοΰ νά μή έρασθώμεν πλέον, εί
ναι τόσον άλογος, όσον και εκείνος τοΰ νά ά- 
γαπώμεν πάντοτε.

(Mme Ruissieux). 
Σεκοΰνδος δ φιλόσοφος έρωτηθείς, τ ί έστί 

γυνή, έφη: Άνδρός ναυάγιον— Οίκου ζάλη—  
Άμεριμνησίας έμπόόιον— Βίου άλωσις— Κα
θημερινή ζημία— Αύθαίρετος μάχη1— Πολύτε
χνης πόλεμος— Συνεστιώμενον θηρίον— Συγ- 
καθημένη μέριμνα— Συμπλεκομένη λέαινα—  

^Κεκοσμημένη Σκύλα— Ζώον πονηρόν— Άναγ- 
f καΐον κακόν.
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ΤΟ ΟΡΦΑΝΟ τ ο ν  ΠΑΣΧΑ.

Βλέπω παιδιά να χαίρωνται, παιδάκΙα
στολισμένα 

Κ’ έγώ το έρμ.ο τ ’ ορφανό 
Μονάχο κλαίω καί θρηνώ 
Βίε ροϋχα ξεσχισμένα.

Βλέπω τήν 'Αγι’ Άνάστασι, τον κόσμο
νά φιλίοϋνται 

Κ’ έγώ άπό μακρίά θο>ρώ 
Γιατί σιμά δεν έμπορώ 
Νά δώ πώς αγαπιούνται.

Βλέπω τ ’ αυγά τά κόκκινα, ζηλεύει η
ψυχή μου' 

Ποιος θά μου δώση εν’ αυγό 
Νά λησμονησω καί έγώ 
Τήν πίκρα την δίκη μου ;

Ό κόσμος τρέχει δώ κ’ έκεΐ κ’ έγώ μο-
νάχο τρέχω.

’Έμεινα ’έρμο στην έρμίά 
Λεν έχ’ απαντοχή καμμίά 
Παρηγορίά δέν έχω.

Άκώ τραγούδια καί βιολίά κ’ έγώ σε
πίκραις γέρνω 

Μονάχο κλαίω καί θρηνώ 
Μονάχο πάντα τριγυρνώ 
Με λύπαις παραδέρνω.

I. II. ΚΟΚΚΛΛΗ2.

ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΤΙΜΩΣΕΩΣ.

Τήν άγγελόμορφον άφοϋ είς σφάλμα κάνεις
πείση,

'Η άγγελόμορφος άργά πολύ θέλει γνωρίσει,

"Οτι οί άνδρες άπιστοι'
Τότε μηδέν τά θέλγητρα, μάταιος 5 κλαυθ

μός της'
Ό ρύπος αναφαίρετος,καί τοϋ εγκλήματος της 

Αί τύψεις άκατάπαυστοι.

Έδώ έν μέσον έσχατον βλέπω τήν απομένει 
Διά νά παύσουν αί βοαί,καί διά νά μή γένη 

Έ υβρις της αθάνατος'
Διά νά φέρ’ είς συντριβήν τόν πλάνον τής

καρδίας,
Καί νά άφήση μετ’ αύτήν θϋμα τής μετα-

νοίας.
Τό μέσον ; *Α !— Ό Θάνατος.

Μετάφρ. I. I. Σ.

ΛΥΣΙΣ.

τοϋ έν τώ Ή ω Φυλλαδ. αινίγματος (α)

Τό γράμμ.α Α.

ΑΙΝΙΓΜΑ, (β)

"Οταν βορράς χειμώνος δρμητικώς συρίζη 

πλησίον μ.ου δεν τρέχεις ;
Κι’ οταν είς δύο μέρη ή χείρ σου μέ χωρίζη 

τό δεύτερόν μου, φίλε, ς-όνουρανόν δεν έχεις ;
ΚΛΕΑΝΘΗΣ......

(α) ’Έπεμ-ψαν ήμ.ΐν λύσεις οί κύριοι Θεό- 
δωρος Χριστοδούλου, Ν. Οίκονομ.ίδης καί Α. 
Κομνηνός.

(β) Τώ πρώτω λύτη δίδεται ώς γέρας τό 
πρωτότυπον μυθιστόρημα «Περιπέτειαι Ινός 
’Άφρονος».
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