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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΕΟΝ
A la  Redaction du P6riodique G rec «ΦΟΙΝΙΞ» A lexandrie.

Ό  ΦΟΙΝΙΞ άνταλάσσεται μετά παντος Περιοδικού η ’Εφημερίδος' αναγγέλλει δε παν 

βιβλίον, οΰτινος άντίτυπον ήθελε σταλη τη Διευθύνσει.

Αί συνδρομχί άρχοντα», την I r,v Ίανουαρίου καί ληγουσι την 31 Δεκεμβρίου. ε;σ! δε 

ύποχρεωτικαί δι’ ολόκληρον ετο;' καί προπληρωτέαι καθ’ εξαμηνίαν η κατ’ ετο;, ε—I απο

δείξει φεροΰση την υπογραφήν καί σφραγίδα του Έκδοτου.

Α> έπ’.ττολαί πρέπει νά ώσιν ελεύθερα! ταχυδρομικών τελών.

Συνδρομή ετήσιος φράγκα 2 0 .

ΑΟΥΞΕΙΒΟΥΡΓΟΝ
Μ Ε Γ Α  Ω Δ Ι Κ Ο Ν  Κ Α Φ Φ Ε Ν Ε Ι Ο Ν  Ε Ν  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α .

Μ εγάλη Μουσική Συμφωνία καθ’ έκάστην εσπέραν, και διάφορα τεμάχια 

Μ ελοδραμάτων υπό δεδοκιμασμένων άοιδών έκτελούμενα.

ΠΟΤΑ Ε Κ  ΤΩ Χ Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ο Τ Ε Ρ Ω Ν  ΤΗ Σ Ε ν Ρ Ω Π ΙΙΪ. ~· ^

Π ρ ό θ υ μ ο ς  ' Υ π η ρ ε σ ί α .  Χν

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ. / £  / ^ t ^ J

Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Σ Ο Σ .4

Μ Ε Γ  Α  Ω Δ Ι Κ Ο Ν  Κ Α Φ Ε Ν Ε Ι Ο  Ν.

Έ κάστην εσπέραν Μ ουσική συμφωνία, και διάφορα τεμάχια  Μελοδραμάτων 

ύπό οεδοκιμασμένων άοιδών έκτελούμενα. —  Υ π ηρεσ ία  πρόθυμος. —  Π οτά έκ 

των έκλεκτωτέρων τή ς Ευρώπης.

Ε?σητηρίον εισόδου 1 φράγκον, ισχϋον καί δι’ εν ποτον.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΠΡΙΟΝ, ΣΦΑΙΡΙΣΤΠΡΙΟΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ.

Εκαστον Σάββατον μετά το τέλος τής συναυλίας Μ Ε Γ Α Σ  Χ Ο Ρ Ο Σ  μετεμ - 
φιεσμένων καί μ ή, διευθυνόμενος υπό των διακεκριμμένων χοροδιδασκάλων 

G. A . A N FU SO  e t  A. F R A N G A C H I.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΧΟΡΟΝ ΦΡ. 5 . —  ΑΙ ΚΥΡΙΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

Π Ι Λ Ο Π & Λ Ε Ι Ο Ν  K E Y M O N D
Παρά τ?, Όδω Καλογραιών Ά ρ . 21.

Τό κατάστημα του το προμηθεύεται καθ’ έκάστην εβδομάδα έξ Ευρώπης πί

λους οι’άνδρας καί παιόία διαφόρων σχημάτων τοΰ νεωτάτου συρμοϋ.

ΙΙίλ ο ι υψηλοί καί άχυρινοι. Έ κ  καστοριού (de feutre) μαλακοί καί σκληροί 

πρός 1 4  φρ. έκαστος. Ε π ίσ η ς  των ’Ινδιώ ν διαφόρου χρώ ματος διά τον ήλιον 

καί το κυνήγιον.
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ΧΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
Τ Ο Μ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Σ

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

ΤΟΙ3 ΛΝΛΓΧί2ΪΤΛΙΪ.

Εισερχόμενοι εις τήν δευτέραν εξαμηνίαν 
κρίνομεν καλόν νά θέσωμεν ΰπ’ οψιν των α
ναγνωστών μας τά εξής ολίγα.

Σκοπός τοΰ ήμετέρου ΙΙεριοδικοϋ είναι και 
έσεται ή μετάδοσις πρακτικών και ώφελίμων 
γνώσεων. Πρός τόν σκοπόν τούτον άποβλέ- 
ποντες οΰοεμιάς θυσίας θέλομεν φεισθεΐ, ε- 
χοντες πεποίθησιν, οτι δσον ολίγοι και άν ώ- 
σιν οί άκολουθοϋντες ημάς, δηλ. οί άναγνώ- 
σται μας, πάντοτε θά έκπληροϋται ή ήμετέρα 
πρόθεσις, καί υπηρετείται η φιλτάτη ημών 
Πατρίς.

Όμολογητέον δμως, δτι πρό τής ένάρξεως 
του έργου πολυ διαφόρως έφανταζόμεθα τά 
πράγματα, η ώς ήδη έδιδάχθημεν υπό τής 
πείρας. Τότε ένομίζομεν τήν οδόν έστρωμένην 
μέ ρόδα και πλήρη άγαθών. Ώμοιάζομεν 
πρός νεανίαν μόλις τοϋ σχολείου εξελθόντα 
ΐνα είσέλθη είς τό στάδιον τοϋ βίου καί βλέ-

ποντα αύτό ώς κήπον πλήρη άνθέων, έν ώ 
θέλει διηνεκώς τρυφά. Ήπατήθημεν.

Έν τούτοις ας μας έπιτραπϊ) νά παρατη- 
ρήσωμεν εις τινας τών λεγόντων δτι είναι 
συνδρομηταί μας, πώς δέν πρέπει νά χαρα-
κτηρίζωσιν ημάς ώς έπαίτας δταν τοΐς πα- 
ρουσιάζωμεν τήν τής συνδρομής των άπόδει- 
ξιν, διότι δέν τοΐς ζητοϋμεν άλλο τ ι η τό άν- 
τίτιμον τών διδομένων αΰτοΐς φυλλαδίων, 
ών η έκτύπωσις απαιτεί έξοδα υπέρογκα. 
Τοΐς ζητοϋμεν τό άντίτιμον τής διανοητικής 
ήμών εργασίας, ήτις στοιχίζει πλειότερον άφ’ 
δ,τι φαντάζονται.

Έν Ευρώπη, δέν υπάρχει οικογένεια ήτις 
νά μν) λαμβάνν) δύο η τρία η καί πλειότερα 
περιοδικά, ατινα θεωρεί τόσον αναγκαία δσον 
καί τόν άρτον. Διότι ώς διά τοϋ άρτου συν
τηρείται ή τοϋ σώματος ΰπαρξις καί λει- 
τουργεία, ουτω και διά τών ώφελίμων ανα
γνωσμάτων τρέφεται καί εξευγενίζεται ή ψυ
χή. Ό Ευρωπαίος πληρώνει μετά τοσαύτης



238 Φ Ο Ι Ν Ι Ξ

προθυμίας τούς διανοητικώς μ.ο^θοΰντας μεθ’ 
ό'σης καί τον αρτοποιόν. Έν Εύρώπη ΰπάρ- 
χουσι τταΐδες άποζώντες έχ τής καθάρσεως 
υποδημάτων έν τοΐς δδοΐς καί οϊτινες καθ 
έκάστην εσπέραν θυσιάζ·°υσιν έν σόλδιον ινα 
αγοράσω σι φΰλλον έφημερίδος.

'Ημείς δυστυχώς φαίνεται δτι κοιμώμεθα, 
διότι μόνον οί κοιμώμενοι δέν ζητοΰσι τρο
φήν, τρυφήν και στολισμόν.

Τέλος, εις τά ολίγα ταϋτα προσθέτομεν 
καί τά  εξής:

Ούδέποτε έσκέφθημεν νά έκμεταλλευθώ- 
μεν την φιλομουσίαν τών ομοεθνών μας. Τοΰ 
Φ ο ί ν ι κ ο ς την έκδοσιν έπιχειρίσαντες 
δεν συνελάβομεν κατά νοϋν ν’ άργυρολογή- 
σωμεν κακοηθως, δηλ. νά είσπράξωμεν συν- 
δρομάς καί ν’ άφήσωμεν έν μέση δδώ τούς συν- 
δρομητάς μας, με εντυπώσεις κακάς καί επι
ζήμιους είς τούς συναδέλφους μας. Σκοπός η
μών κύριος ήτο,είναι καί Ισεται νά έργασθώμεν 
τιμ ίως καί, κατά δύναμή, εύδοκίμως, ϊνα καί 
τοΐς άναγνώσταις ημών προσφέρομεν κάτι τι 
τερπνόν καί ωφέλιμον, καί ημείς ν’ άποζημι- 
ούμ.εθα διά τούς κόπους ους καταβάλλομεν.

’Εκ τοιούτων αρχών άναχωρήσαντες, εχο- 
μεν άπόφασιν νά διανύσωμεν μέχρι τέλουςτήν 
δδόν είς -flv είσήλθομεν απαξ, άδιαφοροΰντες 
διά τάς άκάνθας αύτής. Έν τφ  τέρματι υπάρ- 
χουσι τά ρόδα.

I
Έρρωσθε

Ή Αιεύθυνσις τοΰ Φ ο ί ν ι κ ο ς 

Κ. Τ. ΛΑΖΑΡΕΤΟΣ.

I «BUBB IW---------

ΠΕΡΙ

ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ 1ΙΤΩΧΟΥ

ΚΑΙ

ΤΩΝ ΑΘΛΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΙΑΟΥΣΙΟΥ

Ύπο τήν επιγραφήν ταύτην έξεδόθη 
Γ α λλ ισ τ ί έν Βρυξέλλαις βιβλιάριον, ού- 
τινος συγγραφεύς φαίνεται Κυρία τις  
Σοφία ήτ ις , μετριοφροσύνης ένεκα, 
έκρυψε τό ονομά της. Οί έν αύτώ δια- 
γραφόμενοι ηθικοί χαρακτήρες, αί πρός 
τε τους πτωχούς κα'ι πλουσίους αποτει
νόμενα! παραινέσεις,καί ή έμβρίθεια τών  
σκέψεων, μεθ’ ών ή πεπαιδευμένη αΰτη  
κυρία έκτιλύσσει τά  διάφορα τής ήθικής 
θέματα πρός τήν αληθή ευδαιμονίαν τών  
πτωχών καί τών πλουσίων, ενώ περιποι- 
οΰσι τιμήν είς τήν συγγραφέα καί εις 
τό γυναικεΐον φΰλον, ούχ ήττον άποβαί- 
νουσι λυσ ιτελέστατο ι διά πάντα  λαόν, 
διά παν έθνος καί διά πάντα άνθρωπον. 
Τήν άξίαν τοΰ βιβλίου έκτιμήσαντες οί 
φιλόμουσι κύριοι Ξ. Δ. Ζύγουρας καί ’Ι
ωάννης Γλαράκης μετέφρασαν αύτό εις 
τήν καθ’ ήμας γλώ σσαν πρός διάδοσιν 
υγειών αρχών έν τώ ήμετέρω έ'θνει. Νο- 
μίζομεν δτι ή κατά χ ιλ ιάδας τύπω σις  
τοιούτων πολυτίμω ν βιβλίων συντελέσει 
εϊς τήν ήθικο-κοινωνικήν μόρφωσιν τώ ν  
λαώ ν τής ’Α νατολής καί τούτου ενεκα 
συγχαίρομεν τούς ρηθέντας κυρίους διά 
τόν έθνοφελή αύτών σκοπόν.

ffIva δέ συμμετάσχωσι καί οί άναγνώ- 
σται τοΰ «Φ ο ί ν ι κ ο ς» τών ηθικών

ηδονών τοΰ πολυτίμου έκείνου συγγράμ
ματος, έχορήγησαν ήμΐν οί μεταφρας-αί 
κεφάλαιά τινα , άτινα  δημοσιεύομεν προ- 
θύμως, συντελοΰντες ουτω καί ήμεΐς τό 
κατά δύναμιν εις τήν εύγενή πρόθεσιν 
αύτών.

ΙΙΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Οί οικονομολόγοι δίδουσιν ημΐν υψηλήν ι

δέαν περί τής εργασίας διά τοϋ επομένου δ- 
ρισμοΰ άκριβείας αναμφισβήτητου. Έ έργασία 
είναι ή δημιουργία τοΰ πλούτου. Πραγματι* 
κώς ό χρυσός καί δ άργυρος εϊσί τά σημεία τά 
παριστάνοντα τά αγαθά, τών οποίων δημι
ουργός είναι ή έργασία. Το παράγειν, είναι ή 
ώραιοτέοα τών δυνάμεων - Το ποιεΐν τ ι έκ τοΰ 
μηδενος, είναι ή ίδιότης τοΰ θεοΰ μόνον’ το 
ποιεΐν πολλά δι’ ολίγων, είναι ίδιότης τοΰ 
κοινωνικοΰ άνθρώπου. Το υποτάσειν τήν ύ
λην εϊς τήν διάνοιαν, είναι ή βιομηχανία.

Μεγάλη τις ψυχική ηδονή είναι προσκεκο- 
λημμένη είς τήν έξάσκησιν τής δυνάμεως τοΰ 
παράγειν. Έν ταύτνι υπάρχει είς τών καθο
λικών νόμων, οϊτινες ούδεμίαν ούδέποτε ύφί- 
στανται έξαίρεσιν. 'Ο σοφός, δ έφευρίσκων τάς. 
άρχάς μιας τέχνης, δ τεχνίτης δ πραγματο- 
ποιών τάς άρχάς ταύτας μετ’ άκριβείας, άμ- 
φότεροι έξ ίσου δοκιμάζουσι τήν πληρεστέραν 
καί πραγματικωτέραν ηδονήν, ήτις έπεφυλάτ- 
τετο είς τήν καρδίαν τοϋ άνθρώπου. 'Ο μή 
παράγων τ ι,  είναι δ άληθής δυστυχής, διότι 
ελλείπει τοϋ προορισμοΰ του.

Το αϊσθημ.α τής μηδαμ,ινότητος επιφέρει 
τήν τιμωρίαν καί τήν βάσανόν του. Τό αίσ
θημα τοΰτο τον ενοχλεί ώς τύψις συνειδότος 
έν τώ μ.έσω τών ηδονών τής ζωής καί τών 
δώρων τής τύχης.

Ούτως ή έργασία, ενώ άφ’ έαυτής είναι η
δονή, είναι συγχρόνως καί αρχή όλων τών ή-

ΦΟΙ

δονών. Πληροί τήν ζωήν ενδιαφέροντος καί η
συχίας' άναβιβάζει τήν ψυχήν, τήν ενισχύει 
κατά τών ελαττωμάτων, έπιφέρει τήν άφθο- 
νίαν καί ένίοτε τον πλοϋτον' είναι έπί τέλους 
ή πηγή τής αληθούς τιμ.ής.

Πολλά πρόσωπα δυσκολεύονται νά φαντα- 
σθώσιν οτι ή θεία Πρόνοια έθεμ.ελίωσε τόν ηζ- 
νώτερον σύνδεσμον μεταξύ τοΰ πνεύματος ε
νός άνθρώπου καί τής χειρός ενός άλλου. ’Εν 
τούτοις, δ λεπτουργός, δ στοιχειοχύτης, δ- 
κλειθροποιός, καί δ τορνευτής δεν είναι όλι- 
γώτερον αναγκαίοι είς τόν μ.αθηματικόν ή δ 
τυπογράφος καί ο χαρτοπο ιός είς τόν λόγιον. 
Ύπάρχουσιν είς όλα τά άνθρώπινα προϊόντα 
σχέσεις, αϊτινες θέτουσι συνεχώς τόν πλού - 
σιον εϊς τήν έξάρτησιν τοΰ πτωχοΰ. 'Η ά- 
νάγκη αυτη, ην έχομεν οί μ.έν, τών δε, απο
τελεί τόν άληθή κοινωνικόν δεσμόν.

’Τδετε τίμιον εργάτην άναχωροϋντα άπό 
πρωίας ϊνα μεταβ-7) είς τό έργοστάσιόν του, 
τό πρόσωπόν του είναι φαιδρόν, τό βλέμ.μα 
του ελεύθερον καί άπτόητον- εκτίμα εαυτόν, 
αισθάνεται οτι εχει άξίαν. Μή φθονών κα'ι’ 
ούδεν τούς κάλλιον αύτοϋ εύνοηθέντας διά 
τών δώρων τής τύχης, δ φιλόπονος εργάτης 
γινώσκει ότι ή πολυτέλεια έδημιούργησε τάς 
άνάγκας ταύτας, αϊτινες καθιστώσι τήν βιο- 
μ,ηχανίαν του άναγκαίαν. Μή έπιθυμών τάς 
δημοσίους συμ.φοράς, φοβείται π&ν ο,τι ήδύ- 
νατο νά προσβάλη τήν ησυχίαν, ής άπολαύει. 
Αί λέξεις ά ν ε ξ  α ρ τ η σ ί α  καί έ λ ε υ θ ε- 
ρ ί α λαμ.βάνονται παρ’ αύτοΰ έν τϊί άκριβε- 
στέρα αύτών σημασία" ζή έκ τής έργασίας 
του, ιδού ή άληθής άνεξαρτησία' καί όταν 
τελειώση τήν ήμ.ερησίαν του έργασίαν, αισ
θάνεται εαυτόν ελεύθερον, ώς τόν άέρα.

"Εν έκ τών κοινοτέρων σφαλυ-άτων τών 
εργατικών ανθρώπων, είναι έκεΐν’ όπερ τούς

ΝΙ Ξ__________________________ 239
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φέρει να έπιθυμώσι τήν τύχην τών άέργων, 
ενώ είναι βέβαιον, δτι η αργία είναι αληθής 
τιμωρία.

Καί έν τούτοις βλέπει τις πλήθος ατόμων 
είς όλας τάς τάξει;, καί είς όλας τάς κατα- 
στασεις νά καταδικάζονται άφ’ εαυτών είς 
τήν ατιμωτικήν ποινήν της άεργείας. Βεβα- 
ρυμενοι διά τήν ΰπαρξίν των, εγείρονται τήν 
πρωίαν καταβεβλημένοι έκ της αηδίας της 
αγρυπνίας, έκφοβισμένοι έκ τής αηδίας της 
ημέρας,και κατακλίνονται περίλυποι τήν εσπέ
ραν χωρίς ν’ άνακαλέσωσιν είς τήν μνήμην 
μίαν μόνην καλήν καί ωφέλιμον πράξιν, ή- 
τις θα τούς παρηγόρησή διά τήν απώλειαν 
της ημέρας, ητις προ ολίγου επεσεν είς τήν 
αιωνιότητα.

Τών πλουσίων ή αργία στερεί τούς ανθρώ
πους παντός άγαθοϋ, οπερ ήδύναντο νά δια- 
χυσωσι πέρις εαυτών. Οι πτωχοί μ.αραίνονται 
έν τή άθλιότητι, καί είς τόν Θεόν άποδίδουσι 
τά κακά, άτινα είσίν ή ακριβής συνέπεια της 
αργίας των.

Όλεθριωτάτη είναι ή διάθεσις τοϋ πνεύ
ματος, ητις θραύει τόν δεσμόν, δι’ ου ό πτω
χός συνδέεται μετά της κοινωνίας, καί ητις 
τόν καθιστδί τρόπον τινά ξένον έν τή ζωή, ή 
μάλλον τόν μετατρέπει άπό ωφέλιμον πολί
την εις επαχθες καί επικίνδυνον ον.

Πραγματικώς· ποΐα είσί τά άτομα, τά 
διαταράττοντα τήν κοινήν ησυχίαν ; ποιοι εί- 
σιν οί υποκλέπτοντες τόν άρτον της έλεηαο- 
συνης, ίνα φοιτώσιν είς τάς διασκεδάσεις κα
τά τάς ώραιοτέρας ώρας της ήμέρας ; ποιοι 
είσίν έπί τέλους οί φαίνόμενοι έπί τών θρανί
ων τών δικαστηρίων μας ; Οί δ κ ν η ρ ο ί !

Ακολαστοι εισίν οι μή γινώσκοντες τήν ά- 
ςιαν τοϋ χρονου απαταιώνες δέ οί άγνοοΰν- 
τες πως νά επαρκέσωσιν είς τάς άνάγκας των.

'Η ιδέα της άναπαύσεως έξαρτάται έκ της 
ιδέας της εργασίας, ώς τής έξουσίας συνδέε 
ται μετά της ύπακοής. Καταργήσατε τήν ερ
γασίαν- τότε ή άνάπαυσις είναι αγών της 
ψυχής καί φθορά τοϋ σώματος. Διά της εργα
σίας ή άνάπαυσις έπανευρίσκει όλα τά θέλγη
τρα, ολας τάς εύεργεσίας της" συμπληροΐ δέ 
τήν ευδαιμονίαν αντί νά τήν διαταράττη. Τό 
κενόν τό έκ τής οκνηρίας προεχόμενον, θαυ- 
μασίως εκφράζεται έν τή άφελεΐ ταύτη έπι- 
φωνήσει πτωχής γυναικός, ητις ήκουε μίαν 
τών συντρόφων της φθονοϋσαν τήν τύ^ην 
τών άέργων. «Θεέ μο.υ,έλεγε, τ ί θά έγενόμην 
αν δέν είχον τ ί νά πράξω».

ΠΕΡΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΓΠΟ ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΕΠΟΨΙΝ.

(Συνέ/ e ia .—’Ίδε Φυλ. IB!)

"Οπως τύχγ) τις τών πολλών τής Γυμνα
στικής ευεργετημάτων πρέπει νά παραδίδω- 
ται είς βαθμιαίας καί κανονικάς ασκήσεις' 
τούτων ή ποικιλία καί παράτασις, καί αί έπ’ 
άκρον ασκήσεις δυνατόν είνε νά μοοφώνωσιν 
άθλητάς καί νά έξαίρωσι τό άθλον τών σω
ματικών αγώνων, άλλά δέν είνε καί ή έμ- 
πρέπουσα τώ άνθρώπω κατάστασις τώ άνάγ- 
κην εχοντι σωματικής ευεξίας πρός έπίδοσιν 
είς τά έργα τοΰ βίου, καί είς διανοητικούς 
μάλλον αγώνας. 'Ο 'Ιπποκράτης θεωρεί τάς 
έπ’ άκρον ευεξίας σφαλεράς' « έν τοΐσι γυ- 
«μναστικοΐσιν αί έπ’ άκρον εύεξίαι σφαλεραί,
»ήν έν τώ έσχάτω έωσιν  μηδέ τάς ξυμ-
»πτώσιας ές τό έσχατον άγειν' σφαλερόν γάρ' 
»άλλ’ δποίη άν ή φύσις ή τοϋ μέλλοντος υ- 
»πομένειν ές τό άγειν».
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Αί βίαιοι καί άτακτοι ασκήσεις φέρουσι 
κότχοσιν τοϋ σώματος, δυσκινησίαν' παρατε- 
ταμέναι δε ουσαι, ανωμαλίαν περί τήν θρέψιν, 
αδυναμίαν, καί ταραχήν καθ’ άπαντα τόν 
οργανισμόν, καί είς αύτήν ακόμη τήν διανοη
τικήν σφαίραν' ώστε οί παραδιδόμενοι είς με
γάλους σωματικούς πόνους καθίστανται ανί
κανοι πρός σωματικήν καί διανοητικήν έργα- 
σίαν. ’Έτι μάλλον πάσχουσιν οί έπιχειροϋν- 
τες μεγάλας οδοιπορίας καί παρατεταμένα 
κοπιώδη έργα' είς αύτούς επέρχεται διατά- 
ραξις τοϋ οργανισμού, ϊσχνανσις, διάφοροι νό
σοι ιδίως στηθικαί, όταν ή άναπλήρωσις τών 
δυνάμεων διά τών τροφών καί τής άπαιτου- 
μένης ησυχίας καί άναπαύσεως δέν εινε επαρ
κής' ή άνάπαυσις αύτη είνε άναγκαια ού μό
νον όπως άνακτήσωσιν οί μϋς τοϋ σώματος ήν 
άπώλεσαν συσταλτικότητα διά τήν έν αύτοΐς 
π7,ηθώραν τών προϊόντιυν τής άποσυνθέσεως, 
(γινομένην κατά τήν υπερβολικήν τών μυών 
άσκησιν,) άλλά καί όπως άναλάβωσι τήν φυ
σιολογικήν των δύναμιν διά νέαν ένέργιαν.(α)

(«) "Ο πως καταστήσωμεν καταληπτά τά  
φαινόμενα τής κοπώσεο^ς, άς μάς έπιτρέψτι ό 
μή ιατρός αναγνώστης νά παραθέσωμεν ένταϋ
θα χάριν αύτοϋ πλατυτέραν τούτων άνάλυ- 
cιν, άφοϋ ίατρολογοϋντες, παρά τήν θέλησιν 
μας, έφθάσαμεν είς αύτήν τήν ανάγκην, «ώς 
είς όλα τά όργανα καί τούς ιστούς τοΰ σώμα
τος, ουτω καί είς τούς μϋς τά οργανικά συ
στατικά τοΰ αίματος,άδιακόπωςυποβαλόμενα 
είς τήν επήρειαν τοΰ οξυγόνου, υφίστανται 
συνε/ή καϋσιν (ή συνάντησις τοΰ όξυγύνου 
τής ατμόσφαιρας, ή γινόμενη κατά τήν ανα
πνοήν, μετά τών ανθρακικών στοιχείων τοΰ 
φλεβικοΰ α'ίματος παράγει δξυγόνωσιν ή χρη- 
στοποίησιν τούτου, ζωικήν θερμότητα, καί
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'Ως έν τή άσυμμέτρω πρός τήν άνάπαυσιν 
καί τάς δυνάμεις τοΰ σώματος κινήσει καί 
ασκήσει έπέρχονται βαθμηδόν άνωμαλίαι περί 
τήν θοέψιν καί τήν λειτουργίαν τοϋ δργανι- 
κοΰ συστήματος επομένως νόσοι, ούτω καί έν 
τή ακινησία, καί έν τή ελλείψει τών συνήθων 
ασκήσεων τοϋ σώματος χαλαρόνονται οι ορ
γανικοί ιστοί, καθίσταται δύσκολος ή πέψις, 
βραδεία ή άπορρόφησις, ασθενής ή κυκλοφο
ρία καί ασθενής ή θρέψις' έπέρχονται δηλ. 
κατάπτωσις τοΰ σώματος, νωθρότης τής ζω
ής, άσθένειαι καταθλιπτικαί' έάν έν τή ακι
νησία προσθέσγι τις τάς διαφόρους παρεκτρο- 
πάς καί καταχρήσεις είς ας μοιραίως ύπόκει- 
ται ό άνθρωπος, τόν έπιβεβλημένον αύτώ 
καθιστικόν βίον, τούς σωματικούς καί ψυχι
κούς πόνους, θέλει έννοήσει πόσον ό βίος έν 
τή ακινησία καθίσταται άθλιος.

Έν τή κινήσει λοιπόν υπάρχει ή κυκλοφο-

άνθρακικον όξύ πρός έκλυσιν') καί τροποποί
ησή, ητις βαθμηδόν απλοποιεί τήν σύστασίν 
των' φθάσαντα δε εις τήν οριστικήν των μορ
φήν, άπάγονται διά τής φλεβώδους κυκλοφο
ρίας πρός τά έκτος διά τών πνευμόνων, τοΰ 
δέρματος καί τών διαφόρων τοϋ οργανισμού . 
αποκρίσεων' άποδεικνύεται δ’ έκ τών πειρα
μάτων ότι ή δραστηριότης τών εσωτερικών 
καύσεων αυξάνει κατά τήν συστολήν τών μυ- 
ών' δηλ. οί έν συστολή μϋς άπορροφοΰσι πε
ρισσότερον οξυγόνον, καί άπολύουσι περισσό
τερόν ανθρακικόν οξύ, ή οι μϋς οι ευρισκόμε
νοι έν ησυχία, καί ήρέμω καταστασει εν τή 
μέτρια δέ κινήσει, αί έσωτερικαί αύται καύ
σεις ή άνταλλαγαί, καί ή άπόκρισις τών προϊ
όντων των, (ώς τοϋ άνθρ. οξέως άζώτου κλ.) 
είσί ουτω τακτοποιημέναι, ώστε ό μϋς διατη
ρεί τήν σύστασιν καί τάς φυσιολογικές αύτοϋ
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ρία, ή θερμότης, ή ζωή, καί έν τή άσκήσει 
ήτις έστί μεθοδική κίνησις, ή αρμονία τών 
λειτουργιών κα! τ·?,; ευεξίας ή βάσις.

« Ή κίνησις (λέγει ό 1. Paze) είνε δρος 
απαραίτητος της ζωής ! (β) δυστυχής ό πα- 
ραγνωρίσας τόν νόμον τοϋτον ! ή ένέργειά

ιδιότητας. Δεν εχει δμως ούτως,όπόταν ο μυς 
υπεβλήθη είς υπερβολικήν συστολήν' αί έσω- 
τερικα! άνταλλαγα!, επομένως ή καϋσις, αύ- 
ςάνουσι κα! ή άπέκκρισις δεν έπαρκεΐ διά νά 
απαγάγη τά προϊόντα τής άποσυνθέσεως' 
τοτε η συνθεσις τοϋ μυος άλλοιοΰται, καίτοι 
τό αρτηριακόν αίμα ακολουθεί φέρον συστα
τικά τής θρέψεως, καί οξυγόνον’ at καύσεις 
ενεργοϋνται δυσκόλως κα! άτελώς εντός τοΰ 
μυϊκόϋ ίστοΰ,συμπεφορημένου υπό τών προϊ- 
οντων τής άποσυνθέσεως' ή συσταλτικότης 
δεν βραδύνει ν’ άδυνατίση, κα! ό μυϊκός ίς-ός 
υφισταται κατάθλιψιν γνωστήν υπό τό όνοαα 
κόπωσιν.

Εςάγεται τωόντι έκ τών παρατηρήσεων 
τοϋ Brout ότι η άναλογία τοϋ άνθρακικοϋ 
ο;εως αυξάνει είς τόν έκπνεόμενον άέρα μετά 
μετρίαν άσκησιν, ένώ έν καιρώ κοπώσεως τής 
έπελθουσης μετά ίσχυράν κα! βιαίαν άσκη
σα , ή αναλογία τοΰ άνθρ. όξέως έλαττοΰται. 
Ανάπαυσις αρκούντως παρατεταμένη, ώστε 

διά τής απεκκρίσεως ν’ άπαλλαχθώσιν οί ι
στοί τής αύξησεως τών προϊόντων τής άπο
συνθέσεως, άποβάλει τήν κόπωσιν κα! άπο- 
καθιστησιν εις τήν συσταλτικότητα δλην αύ
τής τήν ένέργειαν».

(Gavarret. Les Ph6nom6nes Physiques 
dc la vie.)

(β) ’Εν τή εντελή κα! άπολύτω άκινησία 
ενος μέλους τή έπερχομένη μετά παράλυσιν 
τών έπ’ αύτοϋ διηπλωμένων νεύρων, έπέρχε-

του δεσμευόμενη θ’ άποβή πυρετός, νευρικό! 
πονοι, κακουχία, υποχονδρία, νόσος, μαρα
σμός, άπελπισία, θάνατος' ή φύσις άπαιτεΐ 
την κίνησιν και τήν άπαιτεΐ άπολύτως».

Διά τής αρμονικής κα! κανονικής τοΰ σώ
ματος άσκήσεως διαπλάσσεται κα! υποστη
ρίζεται ή εύάρεστος έκείνη κατάστασις, ή υ- 
γιηρά, ήν πας τις θνητός δι’ εαυτόν εύχεται, 
διότι έν ταύτη κα! βίος και άπόλαυσις, καί 
ελπίδες, εισίν ιδίας εύδαιμονίας άντικείαενα. 
Δια δε τής κανονικής άσκήσεως άναλαμβάνει 
τό σώμα ζωήν κα! ένέργειαν όσημέραι θλι- 
βόμενον υπό μοχθηράς διαίτης,ύπό άτμοσφαι- 
ρικών έπηρειών, υπό εξαναγκαστικής ηρεμίας 
(ώς συμβαίνει είς τήν μαθητείαν, κα! τινα ε
παγγέλματα,) κα! υπό άορίστου κα! διά μα- 
κροΰ χρόνου παρασκευαζόμενης τοϋ όργανι- 
σμοΰ διαταράξεως, εύαισθησίας κα! έρεθιστι- 
κής άτονίας προερχομένας ΰπό άτάκτου κα! 
έκδεδιητημένου βίου. (γ)

ται ΐσχνασις, άτροφία, κατάψυξις κα! ζωή 
προσεγγίζουσα είς τόν θάνατον τοϋ παραλυ- 
θέντος μέρους.

(γ) ’Έπρεπεν ένταΰθα νά ’ κθέσωμεν τάς 
άρετάς τής Γυμναστικής κατά τινων νοσηρών 
τοϋ σώματος καταστάσεων κα! άλλοιώσεων, 
κα! πόσας ή θεραπευτική ευρίσκει έν αύτή 
δυσεπιτεύκτους παρ’ άλλης θεραπείας, ώφε- 
λείας κατά τών χοιραδικών κα! ραχιτι
κών παθήσεων, κατά τών άδυνάτων κα! 
κακώς διαπεπλασμένων οργανισμών, κατά 
πολλών νευρικών διαταράξεων, κα! έν γένει 
κατά τής καταπτώσεως τής ζωής, ·?,ν δια
σκευάζει έπ! τό βέλτιον κατά παράδοξον 
τρόπον' άλλά έν τώ παρόντι, έξετάζομεν υπό 
υγιεινήν έποψιν τήν Γυμναστικήν, ήτις ώς 
είπομεν διαιρείται είς ιατρικήν κα! άπλήν.
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Έκδηλώσαντες έν ίλίγοις τον σκοπόν τής 
παρούσης μελέτης, μεταβαίνομεν είς τό δεύ- 
τειον κα! ποακτικώτερον αύτής μέρος.ι i » * *

ΜΕΡΟΣ Β'.

Γ0 άνθρωπος φαίνεται δτι έκ φύσεως άγε
ται ποός τήν κίνησιν κα! τήν άσκησιν, μά
λιστα τά παιδία' ταΰτα άνευ προτροπής κα! 
διδαχής τέρπονται είς τό τρέχειν, πηδάν κα! 
ταράττειν τήν οικίαν διά φωνών κα! αλμά
των' τό ένστικτον έν ταύτη τη ηλικία τής 
σο^ματικης άναπτύξεως υπηρετεί θαυμασίως 
τήν έλευθερίαν τής παιδικής ήλικίας, ής μό
νον ή άσθένεια κα ί ή ψυχρά σοβαρότης τών 
παιδαγωγείων έπηρεάζουσι τόν έλαφρόν κα! 
έπιχαρή χαρακτήρα. «Τό ένστικτον προ'ί'ς·*" 
ται είς τήν άνάπτυξιν τών τρυφερών τής ή
λικίας ταύτης μελών καί δυνάμεων»' διό ή 
παιδική ηλικία άποστρεφομένη τήν άκινησί- 
αν, σκιρτά, άναρριχάται είς τά δένδρα, επι
βουλεύεται τά  πτηνά, υποφέρουσα τους πό
νους κα! παλαίουσα πρός ένδεχομένην άντίς-α- 
σιν, η παιδιάς χάριν, Έκάστη ώρα τοϋ έτους 
εινε κα! ώρα ιδία πρός παιδιάς κα! άσκησεις 
είς δλους δέ τους τόπους, κα! είς δλα τά κλί
ματα έπικρατεΐ ή παγκόσμιος τών παίδων 
πρός τά παιγνίδια συμφωνία' παρεκτός τών 
πόλεων, ενθα 5 φυσικός βίος παρεξέκλινε τής 
φυσικής τροχιάς του διά νά άφήση έν τώ γε- 
νομένω κενώ τήν άθυμίαν, τήν ωχρότητα κα! 
τόν μαρασμόν τής άνθηράς ήλικίας. Έ πρός 
παιδιάς κα! άσκήσεις τών παίδων ροπή θά 
ήτο θαυμασία δια τήν φυσικήν άνάπτυξιν 
αύτών, έάν ταΰτα δέν εύρισκον, κα! μάλιστα 
προώοως ανοικτάς, τάς πύλας τών παιδαγω
γεί ων κα! τών Σχολείων τά όποια ώς εχουσιν

έν τή ’Ανατολή (δ) εϊσ'ιν ό τάφος, έν ώ ή ε
λευθερία κα! ή φυσική τών παίδων άνάπτυ- 
ξις θάπτεται:

Έ νεαρά ηλικία έμφανιζομένη είς τόν βίον 
ώς έπ! τό πολύ μέ πολλάς κληρονομικάς προ - 
διαθέσεις, κα! πολλά έν τώ μέλλοντι νά εκ
πλήρωση, έρχεται με μίαν κα! μόνην άλλά 
κεφαλαιώδη άρχήν ή βάσιν, άνευ τής όποιας 
ούδέν δύναται νά έκπληρώση' αύτη δ’ έστ'ιν ή 
υγε ία ! θεμελιώδης κα! άναγκαία βάσις τής 
ανθρώπινης ύπάρξεως' διό πρέπει νά λαμβά- 
νηται πεφωτισμένη φροντίς υπέρ τής πρώτης 
ήλικίας, ής ή καλή ή κακή σωματική διά- 
πλασις εχει σημασίαν είς τό μέλλον.

Ή άσκησις τών παίδων είνέ τ ι τό όποιον 
ίσοδυναμεΐ μέ τήν υγείαν. ’Εγνωρίσαμεν ήδη 
πώς ενεργεί έπ! τοϋ όργανισμοϋ' οργανισμός 
δέ ώς ό τών παίδων ευρισκόμενος έν τή δια- 
πλάσει κα! άναπτύξει αύτοϋ, άπαιτεΐ τήν 
κίνησιν, κα! ζημιοϋται σπουδαίως άπό τήν 
έλλειψιν τής άσκήσεως' διό πρέπει τά παιδία 
νά βαδίζωσι, νά τρέχωσιν είς καθαρόν άέρα, 
νά πίπτωσι κα! νά έγείρωνται άφινόμενα ε 
λεΰθερα είς τάς κινήοεις των μακράν τήςσπου- 
δαιότητος τών άριστοκρατικών θαλάμων κα! 
τών οχληρών τής εύγενείας έξεων. Ή χλόη, 
τά δένδρα, τά άνθη, τά πτηνά, ή τής έξοχης 
αύρα, ή αιθρία τοϋ ούρανοΰ, είνε στοιχεία εύ- 
εξίας διά τά παίζοντα παιδία, άτινα επανερ
χόμενα εύθυμα έκ τής εξοχής εις την οικίαν,

(δ) Είνε αληθές δτι πρό πολλοϋ καί είς 
πολλά μέρη συνοιδότες τάς εκ τής Γυμναστι
κής ώφελείας, είσήγαγον έν τοΐς ίόιωτικοΐς 
πρό πάντων Σχολείοις τήν Γυμναστικήν, άλ
λά λίαν άμεθόδως καί άτελώς' άλλαχοϋ <>ε 
ένέγραψαν αύτήν μόνον έν τώ κανονισμώ των 
μαθημάτων.
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τρώγουσιν «πλήστως, χωνεύουσι τάς τροφάς 
ευκόλως, κόιμώνται άναπαυτικώς καί τρέφον
ται θαυμασίως' αυτή είνε ή φυσιολογική τοϋ 
σώματός των κατάστασής, αυτήν πρέπει νά 
έπιτηρώσιν οί γονείς δι5 άπλουστάτης καί άν- 
εξόδου συνταγής— τής κινησεως ! ——'Ηηλικία 
αυτη είνε ως έπί τό πολύ ευτυχής διότι είνε 
ελεύθερα εις τάς κινήσεις καί τάς άθώας Θε
λήσεις της άλλ’ ή ελευθερία της αυτη πόσον 
είναι βραχεία! (ε) (ακολουθεί)

Η Χ Ρ Υ Σ Η  Α Λ Υ Σ Ι Σ .

(’£* τοΰ Γα.ΙΜχοΰ.)

[Συνέχίΐα — ’Ίδε Φυλλάδιον IB’.)

Ε'.ποϋσα τάς λέξεις ταύτας ήγέρθη καί 
(Ηελθοϋσα το δωμ.ατιον εγεινεν άφαντος οπι- 
σθεν ενός παραπετάσματος

Η άλυσις τής Βακχίδος δεν ητο, ώς ήδύ- 
νατο νά φαντασθή τις, άπλοϋν περιλαίμιον 
περιστρεφόμενον δίς ή τρις επί τοΰ λαιμοΰ, η 
ανεκτίμητόν τ ι  κόσμημα διά τήν κομψότητα 
καί τελειότητα τής εργασίας’ ήτο άληθής τις 
άλυσις, ογκώδης ώς έκεΐναι δι’ ών περιβάλ- 
λουσι τους εις τάς εργασίας τών σκωριών κα- 
ταόικασθέντας φυλακισμένους, μακρά πολ
λών πήχεων καί έκ καθαρωτάτου χρυσοϋ.

Η Βακχίς προσέθετε καθ’ έκαστον μήνα εϊς 
τήν άλυσιν αύτήν κρίκους τινάς. Όπόταν ά- 
πεγύμνου βασιλέα τινά τής Μικρας Άσίας, η

(ε) Πολλοί τών γονέων περιορίζουσιν εις 
.α Σχολεία ένθα πολλαί δεκάδες παιδίων 
συνδιαιτώνται, τά μόλις τετραετή τέκνα των 
οπο̂ ς άπαλλαχθώσι τοΰ Θορύβου τών ώς έπί 
το πλεΐστον ισχνών καί άταραχων μικρών 
πλασμάτων.

τινα μέγα άρχοντα τής Περσίας, Άθηναΐον 
τινα πλούσιον ιδιοκτήτην, ετηκε τόν χρυσόν 
τον οποίον παρ’ αύτών έλάμβανε καί έμεγά- 
λυνε τήν άνεκτίμητόν της αλυσιν.

Η αλυσις αΰτη προώρισται νά τή χρησι- 
μεύση κατά τήν εποχήν τοϋ γήρατος της,οτε 
οι ερασταί έντρομοι, έκ μιας άναφαινομένης 
ρυτίδος ή τριχός τίνος λευκής καταφαινομέ- 
νης επί τίνος μαύρου πλοκάμου, θά στρέψωσι 
φεροντες τούς πόθους των καί τά  βαλάντιά 
των παρα τιν ι άλλη όλιγώτερον έπιφανεΐ, 
άλλά νεωτέρα καί άνθηροτέρα. Προβλεπτικός 
μυρμηξ, η Βακχίς, έν τώ έν ήδοναΐς άτάκτω  
βιω της, σκεπτεται δτι ό χειμών πρόκειται 
νά ελθη καί συνάζει κόκκους χρυσούς διά τήν 
κακοκαιρίαν. 1 νωρίζει καλώς δτι οί ερασταί 
οϊτινες άπαγγέλλουσι σήμερον στίχους εξάμε
τρους ή πενταμέτρους ενώπιον τοϋ βωμοϋ 
της, θα την ερριπτον έξω καί θά τήν άπέ- 
βαλλον διά τών δούλων των ττί προσθήκη 
βαρέων κτυπημάτων έάν, γεγηρακυΐα καί 
κυρτή υπό τής άθλιότητος, ήθελε πορευθή 
παρακαλοϋσα εϊς τό κατώφλιόν των καί τήν 
γωνίαν τοϋ υπηρετικού βωμοϋ των. Άλλά  
μετά τής άλύσου της, έκ τής οποίας ήθελεν 
άποσπ£ καθ’ έκαστον έτος αριθμόν τινα κρί
κων, θα ζηση ελευθέρα, άφανής καί αμέρι
μνος είς τ ι χωρίον άγνωστον, καί θά τελευ- 
τηση, ησύχως, άφίνουσα τό άντίτιμον λαμπράς 
κηδείας και τά πρός άνίδρυσιν βωμοϋ τίνος 
ε:ς την προστατιν Άφροδίτην αναγκαία χρή
ματα. Τοιαΰται ήσαν αί σοφαί προφυλάξεις, 
τας οποίας Βακχίς ή Ιταίρα ένόμισεν δτι ε- 
πρεπε να λαβ·/) κατά τής μελλούσης δυστυχί
ας και τής στερησεως καθ’ $ν έποχήν τό γή
ρας ήθελε την άπομ.ονώσεΓ διότι εταίρα τις 
δεν έχει τέκνα, οΰτε συγγενείς, οΰτε φίλους, 
ουτε ουδεν εξ όσων άφοσιοΰν τα ι εϊς αύτήν

καί πρέπει έπί τέλους αύτή μόνη νά κλείση 
τούς ίδίους της δφθλαμούς.

Ζητεΐν τήν αλυσιν τής Βακχίδος, ήτο ταύ- 
τό τοΰ ζητεΐν £ν χρυσοϋν μήλον έκ τοϋ κήπου 
τών Εσπερίδων. Ή Πλαγκών έγνώριζε καλώς 
τοϋτο' διότι πώς ήδύνατο ή Βακχίς νά ένδώ- 
ση πρός χάριν μιας αντιζήλου καί αποστε
ρηθεί έν μι$ στιγμή τών καρπών πολυετούς 
οικονομίας, τοϋ μόνου θησαυροΰ της, 8ν είχε 
προωρίσει διά τά γηρατεΐα τη ς ; *Αρα ή αΐ- 
τησις αΰτη ήτο μία πρόφασις έκ μέρους τής 
Πλαγκών μαρτυροϋσα προφανώς τήν οριστικήν 
αποπομπήν τοΰ τρελλοΰ έρωτευμένου.

Έν τούτοις ό Κτησίας δέν ήδύνατο νά πα- 
ρηγορηθτί διά τήν απώλειαν τής Πλαγκών. 
"Απασαι αί προσπάθειαί του ινα τήν έπανίδη 
καί τή δμιλήση άπέβησαν άκαρποι, έξηκο- 
λούθη δέ νά πλαναται ώς σκιά υπό τήν οι
κίαν της έναντίον τών άπειλών τών δούλων 
καί τών ακαθάρτων ύδάτων μεθ’ ών τόν πε- 
ριέχεον καθ’ έκάστην έκ τών παραθύρων.

Έπί τέλους άπεφάσισε νά κάμη καί h  τε- 
λευταΐον διάβ-ημα. Κατήλθεν εϊς Πειραια καί 
άνεϋρε μίαν τριήρην ήτις ήτο διά τήν Σάμον’ 
έπλησίασε τόν πλοίαρχον, ώμίλησεν αύτώ έν 
συντόμω περί τοΰ σκοποΰ του καί έγένετο 
δεκτός έν τω πλοίω αντί δράκος χρυσίου.

Ιδού δποία ήτο ή άπόφασις τοΰ Κτησία.·—  
Νά πορευθή εϊς τόν οίκον τής Βακχίδος, νά 
λούσγι διά τών δακρύων του τούς πόδας της 
καί νά τήν παρακαλέση έν δνόματι δλων τών 
θεών τοϋ τε Ούρανοΰ καί "Αδου, χάριν τοΰ 
πάλαι πρός αύτόν έρωτός της, χάριν τής 
γραίας μητρός του ήτις θά άπέθνησκε μετά 
τόν Θάνατον αύτοΰ, νά τώ δώση τήν αλυσιν 
•̂ ν άπήτει ή Μιλησία Πλαγκών, ώς άντίτιμον 
τοϋ έρωτός της.

Βλέπετε καλώς δτι δ Κτησίας ήτο έντελώς

τρελλός. Έν τούτοις ή τύχη του έξήρτητο έκ 
τής έπιτυχίας τής τελευταίας ταύτης άπο- 
πείρας’ άλλως δέν τώ άπεμενε αλλο τ ι η να 
βυθίση είς τό λευκόν του στήθος τό οξύ εγ- 
χειρίδιόν του καί νά δώση πέρας εις τήν υπαρ 
ξίν του,^ν έθεώρει βάρος ανευ τοϋ ερωτος τής 
Πλαγκών.

Έν τούτοις ενώ δ άπελπις ήρως μας τοι- 
αϋτα έσκέπτετο, ή τριήρης έσχιζεν εν ταχυ- 
τητι διά τής πρώρας τά ΰδατα και αι τελευ- 
ταΐαι τοΰ ήλίου άκτΐνες έσβύνοντο είς τόν ο
ρίζοντα δτε δ Πρωράτης ανέκραξε: Γή ! Γή !

Άφίκοντο είς Σάμον.
Μόλις δ ήλιος έχρύσου τάς κορυφάς τών 6- 

ρέων, δ Κτησίας είσήρχετο είς τόν οίκον τής 
Βακχίδος, υποσχόμενος 20 λεύκάς δαμάλεις 
είς τόν θεόν τής εύγλωττίας Έρμήν καί 1 00 
ζεύγη περιστερών είς τήν θεάν Άφροδίτην.

Είς αρχαίος δοΰλος τής Βακχίδος τόν άνε- 
γνώρισε.

•— Πώς ! εισθε σείς, Κτησία ; δποία ώχρό- 
της’ δποία αταξία κόμης. 'Ομοιάζετε, ένεκα 
τοΰ άτημελοϋς τής ενδυμασίας σας, πρός χω
ρικόν, ή πρός λυρικόν ποιητήν. 'Αλλοτε ησθ° 
πρότυπον κομψότητος. θεέ μου ! η χλαμυς 
σας είναι έσχισμένη.

·— Δέν είμαι ώς υποθέτεις πτοιχος, είμ.α6 
δυστυχής. Ιδού, λάβε τό πουγγεΐον αύτό καί 
φρόντισε άμ.έσως νά παρουσιασθώ εις την κυ
ρίαν σου.

'Ο γέρων δοΰλος, δστις, ένεκα τής πολυ
χρονίου παρά τή Βακχίδι υπηρεσίας του,είχεν 
είς δποιανδήποτε ώραν έλευθέραν τήν είσοδον, 
άνήλθε ταχέως τήν κλίμακα.

—  Τί τρέχει λοιπόν ; ήρώτησεν ή Βακχίς 
ίδοϋσα τόν άρχαΐον υπηρέτην εϊσελθόντα μετά 
τρόπου προδίδοντος σπουδαίαν εϊδησιν.

—  Είναι κάποιος κάτω έπιθυμών νά σάς
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ίδη' ό χρυσός δε ούτος 8ν μοι προσέφερε,προ
δίδει τήν άνυπομονησίαν του. Είναι κάποιος 
άγαπήσας ποτέ υμάς παραφόρως.

—  Άγαπήσας μέ ποτέ παραφόρως ! Τότε 
δέν δύναται νά είναι άλλος άπο τον Κτησί- 
αν' μόνος αύτός μ’ ήγάπησε παραφόρως καί 
είλικρινώς.

—  Ό αύθέντης Κτησίας, κυρία, καθώς λέ
γετε.

—  Ό Κτησίας ; ό αγαπητός Κτησίας εί
ναι κάτω καί ζητεί νά με ίδη ; "Γπαγε, τρέ- 
ξε αμέσως, κάμε πτερά καί όσον οίόν τε τα- 
χύτερον όδήγησον αύτόν πλησίον μου.

Ό υπηρέτης έξήλθε μετά ταχύτητος άς·ρα- 
πής, ασυνήθους εις την ηλικίαν του.

Ή Βακχίς τής Σάμου ήτο μία καλλονή ό- 
λως διάφορος εκείνης τής Πλαγκών. ’ Ητο δ- 
ψηλή, εύστροφος, μέ Οφθαλμούς μέλανας καί 
κόμην έββενώδη' μέ μειδίαμα ούράνιον είς 
χείλη ώς τό ρόδον κόκκινα, μέ βραχίονας 
στρογγύλους άπολήγοντας είς χεΐρας μικροσκο- 
πικάς σχεδόν καί κανονικότητος εκτάκτου.

fII Πλαγκών καί ή Βακχίς ήσαν αί δύο 
θελκτικότερα! Ιταΐραι τής Ελλάδος, καί ό- 
μολογητέον οτι ό Κτησίας, 5 αξιωθείς τοΰ έ
ρωτος τών δύο αύτών γυναικών, πρέπει νά 
■ήτο δ εύνοούμενος τών Θεών.

Ό γέρων υπηρέτης επανήλθε μετά τοΰ 
Κτησία.

Ό Κτησίας έπροχώρησε μέχρι τοϋ άνακλίν
τρου έφ’ ού άνεπαύετο νωχελώς η Βακχίς’ 
έπί τη θέα δε τής άοχαίας του έρωμένης ησ- 
θάνθη κάτι τ ι  έκτακτον έν έαυτώ' βιαία τις 
συγκίνησις κατέλαβε την καρδίαν του καί α
δύνατος ώς ητο,καταβεβλημμένος υπό τής ο
δύνης, τών δακρύων, τής απελπισίας τοΰ πα
ρελθόντος καί τής άβεβαιότητος τοΰ μέλλον
τος,δέν ήδυνήθη ν’ άνθέξη είς την δοκιμασίαν

έν ή ύπεβάλλετο, άλλ’ έπεσε κατά γής λει- 
πόθυ-μος.

Ή Βακχίς εν έκπληξει καί ταραχή εδραμε 
πρός αύτόν, τόν έλαβεν είς τάς άγκάλας της 
καί τή βοήθεια τών υπηρετριών της μετέφερεν 
αύτόν είς τόν θάλαμον τοΰ ύπνου,όπου τόν ά- 
πέθεσεν έπί τής κλίνης, ητις ώσεί ν’ άνεγνώ- 
ρισε τόν παλαιόν πελάτην της, εξέβαλλε 
κραυγήν τινα, ητις άδυνατοΰμεν νά όρίσωμεν 
άν ήτο χαράς η δυσαρεσκείας.

"Οτε ό Κτησίας ηνέωξε τους οφθαλμούς 
ησθάνθη έπί τοΰ μετώπου του τό θερμόν καί 
υγρόν φίλημα τής Βακχίδος, ητις τόν έθεώρει 
μετά προφανοΰς ανησυχίας καί ενδιαφέροντος.

—: Πώς είσαι, άγαπητη μου ψυχή ; ήρώ- 
τησεν ή Βακχίς, ητις έξέλαβε την λειποθυμί- 
αν τοΰ Κτησία ώς αποτέλεσμα χαράς.

•—  *Ω Βακχίς ! πρέπει ν’ άποθάνω, άπε- 
κρίνατο έκεΐνος μετά φωνής άδυνάτου καί πε- 
ριβαλών τόν τράχηλον τής εταίρας διά τών 
βραχιόνων του.

•—  Ν’ άποθάννις! καί δ ια τ ί; Μή δέν είσαι 
νέος, ώραΐος; μή δέν άγαπάσαι; Ποία γυνή, 
άλλοίμονον! δέν θά σέ άγαπήση ; Διά ποιαν 
αιτίαν δμιλεΐς περί θανάτου ; Θάνατος ! είναι 
μία λέξίς ητις δέν αρμόζει είς έν τόσον ώραΐον 
στόμα. Ποία ελπίς σοί διεψεύσθη ; Γίοΐον δυσ
τύχημα σου έπήλθεν ; Μή ή μήτηρ σου άπέ- 
θανε ; Μή ή Άρτεμις έζήλευσε τά πλούτη 
σου ; Μή δ Βάκχος τούς ώραίους άμπελώνας 
σου ; Ή τύχη, ητις είναι μία γυνή καί αύτή 
είναι άδύνατον νά συλλάβγ) μίσος εναντίον 
σου.

—  Βακχίς, συ μόνη δύνασαι νά μέ σώσης' 
συ ή μάλλον καλή, ή γενναιοτέρα τών γυναι
κών' άλλ’ οχι, δέν θά τολμήσω ποτέ νά σοί 
έξομολογηθώ. Είναι ή παράκλησίς μου μία 
παραδοξολογία, ητις θά μέ χαρακτηρίστ) ώς
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ένα τρελλόν δραπετεύσαντα έκ τών Ά ντικ ι- 
θήρων.

—  Ό μίλει, τέκνον. ϊ ί  άρά γε δύνασαι νά 
μοί ζητήσης σύ, 8ν τοσοΰτον παραφόρως ή- 
γάπησα καί άγαπώ, άν καί έπρόδωσας τόν έ
ρωτά μου χάριν μιάς άλλης— είθε νά έπισύ- 
ρη εναντίον της τήν οργήν τής ’Αφροδίτης—  
τ ί είναι λέγω δυνατόν νά μοί ζητήσης καί τό 
όποιον νά μή σοί παραχωρήσω αύθωρί, έστω 
ν’ άφορά καί αύτήν τήν ζωήν μου ;

(επεται τό τέλος)

Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΕΤΑΞΥ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΕΑΗΝΙΙΣ
έχ τών τοΰ 

ΙΑΚΩΒΟΥ ΛΕΪΠΛΡΛΙΙ

Μιτχνρχσΐζ εχ το ϋ  ’ Ιταλικού vrro

Γ. II Ο Γ Γ II.

Γη. ·— ’Αγαπητή Σελήνη, ώς ούσα πρόσω
πον, καθώς ήκουσα πολλάκις νά λέγωσιν οί 
ποιηταί, γνωρίζω ότι δύνασαι νά όμιλής καί 
νά απαντάς' έκτος τούτου, τά  παιδία μας 
λέγουν ότι εχεις στόμα, (Ιιΐνα καί οφθαλμούς 
ώς έκαστον αύτών, καί ότι τά βλέπουν ίδίοις 
ομμασι, τά  όποια βεβαίως θά έχουν τήν 
όρασιν οξυτάτην κατ’ έκείνην τήν ηλικί
αν. ΓΩς πρός έμέ, πέποιθα οτι δέν άγνοής 
ότι είμαι ώσαύτως έν πρόσωπον. Μάλιστα 
ότε ήμην νεωτέρα έγέννησα πολλά τέκνα, ε
πομένως δέν θ’ άπορήσν)ς άκούουσά με λα- 
λοΰσαν. Λοιπόν, ώραία μου Σελήνη, καίτοι 
εδρισκομένη πλησίον σου έπί τοσούτους αιώ
νας, ών λησμονώ τόν άριθμόν, δέν σοί άπέ* 
τεινα μέχρι τοΰδε τόν λόγον, διότι αί υποθέ
σεις μου μέ άπησχόλουν είς τρόπον ώστε δέν 
μοί έπερίσσευεν καιρός νά φλυαρήσω. Τώρα

όμως,ότε αί εργασία; μου ίκανώς ήλλατώθη* 
σαν,αάλιστα ώς δύναμαι είπεΐν βαίνουσιν αυ
τομάτως, δέν ήξεύρω πώς νά διέ/.θω τάς ώ
ρας καί καταλαμβάνομαι υπ’ άνίας' άλλά 
σκοπεύω είς τό μέλλον νά σοί ομιλώ συχνά 
καί νά φροντίζω πολύ περί τών πράξεών σου 
άν τοΰτο δέν σέ δυσαρεστεϊ.

Σελ. — Μή περί τούτου άμφίβαλλε. Είθε 
όλαι μου αί ενοχλήσεις νά ήσαν ώς αύτή τήν 
οποίαν λέγεις ότι θά μοί δώστ,ς. ’Εάν θέλης 
νά μοί όμιλής, όμίλει ρ.οι έλευθέρο>ς, διότι, 
καίτοι φίλη, ώς πιστεύω ότι γνωρίζεις, τής 
σιωπής, έγώ χάριν σου θά σέ ακούω καί θά 
σοί άπαντώ.

Γή. —  Ακούεις τόν ήδύτατ°ν ήχον τόν ό
ποιον διά τής κινήσεώς των άποτελοΰσι τά 
ούράνια σώματα ;

Σελ. —  Νά σοί είπω τήν αλήθειαν ούδέν 
άκούω.

Γή. —  Ούδ’ έγώ άκούω άλλο τ ι, πλήν τής 
ταραχής τοΰ άνεμου οστις τρέχει άπό τών 
πόλων είς τόν ισημερινόν καί άπό τοΰ ιση
μερινού είς τούς πόλους, χωρίς νά παρέχη 
τεκμήριον έλαχίστης μουσικής γνώσεως. Ά λλ ’ 
ό Πυθαγόρας λέγει, ότι αί ούοάνιοι σφαΐραι 
άποτελοΰσιν ήχον θαυμασίως γλυκύν,ότι καί 
σύ μετέχεις αύτοΰ, ούσα ή όγδόη χορδή τής 
παγκοσμίου αύτής λύρας, άλλ’ οτι είμαι κε- 
κωφοψ-ένη έξ αύτοΰ τούτου τοΰ ήχου καί ε
πομένως δέν τόν άκούω.

Σ ελ.— Καί έγώ θά έκωφάθην άναμφιβό- 
λως, ώς δ’ ειπον δεν τόν άκούω, ούδέ γνωρί
ζω ότι είμαι χορδή.

Γή. —  Λοιπόν, άς άλλάξωμεν ομιλίαν. 
Είπέ μοι, είσαι άληθώς κατωκημένη ώς βε- 
βαιοΰσι καί όμνύουσι τοσοΰτοι παλαιοί τε καί 
νέοι φιλόσοφοι άπό τοΰ Όρφέως μέχρι τοΰ 
Δελαλάοδε ; Ά λλ ’ έγώ οσον καί άν προσπα
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θώ νά μηκύνω τά κέρατά μου, «περ οί άν
θρωποί καλοΰσιν opvj καί ακρωτήρια,διά τών 
άκρων τών όποιων σε παρατηρώ δίκην κο- 
χλίου, δεν κατορθώνω ν’ άνακαλύψω είς σέ 
ούδένα κάτοικον, «ν κα! ακούω ότι Φαβρίκι- 
ός τ ι; Δαυίδ, δστις έβλεπε κάλλιον τοΰ Λυγ- 
γέως άνεκάλυψε ποτέ τινάς οΐτινες ήπλωνον 
την πλύσιν των είς τον ήλιον.

Σελ. —  Ούδέν Εχω νά είπω περ! τών κε
ράτων σου. Είναι αληθές οτι κατοικοϋμαι.

Γή. —  Όποιον χρώμα έχουν οί άνθρωποί 
σου;

Σελ. —  Τίνε; άνθρωποι :
Γη. —  Οί επί σοΰ κατοικοΰντες. Δεν είπας 

οτι κατοικεΐσαι ;
Σελ. —  Ναί. Τί έκ τούτου ;
Γή. —  ’Ό τι δέν πρέπει νά ήναι ζώα πάν

τες οί κάτοικοί σου.
Σελ. —  Οΰτε ζώα, ούτε άνθρωποι, ούδέ 

γνωρίζω καν ποίου είδους πλάσματα είναι 
καί οί μέν κα! τά  δέ. Μάλιστα έκ τών δια
φόρων αντικειμένων τά  όποια έθιξες, καθ’ δ
σον αφορά, «ν δέν άπατώμαι, τούς ανθρώ
πους, ούδέ γρΰ ένόησα.

Γή. —  Ποίου λοιπδν είδους λαοί είναι 
ούτοι ;

Σελ. —  Πολλών καί διαφόρων, τούς όποι
ους σύ αγνοείς, ώς έγώ αγνοώ τούς ίδικούς 
σου.

Γή. ·— Τοΰτο μοί φαίνεται τόσω παρά- 
δοςον, ώστε έάν μή το ήκουον άπδ σέ αύτήν, 
δεν θά τδ έπίστευον κατ’ ούδένα τρόπον. Κα- 
τεκτήθης ποτέ ύπό τίνος τών κατοίκων 
σου ;

Σελ. —  Καθ’ οσον γνωρίζω, δχι. Ά λλά  
πώς καί διατί;

Γή. —  Χάριν φιλοδοξίας $ χάριν πλεονε
ξίας, διά τής διπλωματίας $ διά τών δπλων.

Σελ. —  Δέν γνωρίζω τί σημαίνουσιν ό
πλα, φιλοδοξία, διπλωματία, έν γένει δ,τι 
μοί λέγεις.

Γή. —  Βεβαίως δμως, έάν μή γνωοίζης 
τά δπλα, θά γνωρίζης τδν πόλεμον, διότι 
πρδ μικροΰ έτι είς τών ενταύθα φυσικών άνε- 
κάλυψεν αύτόσε διά τίνος τηλεσκοπίου ορ
γάνου διά τοΰ όποιου βλέπει τις πολύ μακράν, 
ώραΐόν τ ι φρούριον μετά τών προμαχώνων 
του όρθιων’ σημεΐον δτι οί άνθρωποί σου συν- 
ειθίζουσι τάς πολιορκίας κα! τειχομαχίας «ν 
δχι έ'τερόν τι.

Σελ. —  Συγγνώμην, κυρά Γή, έάν σοί α
παντώ ολίγον έλευθερώτερον, άφ’ δ,τι αρμόζει 
είς μίαν υπήκοον η θεραπαινίδα σου ώς έγώ. 
Τή άληθεία δμως μοί φαίνεσαι πολύ κενόδο
ξος νομίζουσα δτι δλα τά πράγματα οίουδή- 
ποτε μέρους τοΰ κόσμου ομοιάζουν πρδς τά  
ίδικά σου, ώς έάν ή φύσις νά μή ειχεν άλλον 
σκοπδν παρά νά σέ άντιγράψη καταλεπτώς 
άπανταχοΰ. Έγώ λέγω δτι κατοικοΰμαι καί 
σύ έκ τούτου συμπεραίνεις δτι οί κάτοικοί 
μου πρέπει νά ώσιν άνθρωποι. Σέ ειδοποιώ 
δτι δέν είναι τοιοΰτοι, σύ δέ συναινοΰσα οτι 
είναι διάφορα πλάσματα, δέν άμφιβάλλεις δτι 
έχουσι τάς αύτάς ιδιότητας καί περιπετείας 
τών λαών σου, καί φέρεις ώς μαρτυρίαν τδ 
τηλεσκόπιον άγνοώ τίνος φυσικού. Ά λλ ’ έάν 
τά τηλεσκόπια ταϋτα δέν βλέπωσιν άλλα 
πράγματα καλλίτερον, άναγκάζομαι νά π ι-  
στεύσω δτι έχουν τήν καλήν δρασιν τών παι
διών σου, ατινα άνακαλύπτουν είς εμέ, ο
φθαλμούς, στόμα κα! ρίνα, τά όποια άγνοώ 
ποΰ έν έμοί κεΐνται.

Γή. —  Λοιπδν δέν είναι άληθές ούτε δτι 
αί έπαρχίαι σου έχουσιν εύρείας καί καθαράς 
όδούς καί δτι καλλιεργείσαι, άτινα φαίνονται 
καθαρώς έκ Γερμανίας διά τοΰ τηλεσκοπίου.
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Σελ. —  Δέν αισθάνομαι άν είμαι καλλιερ
γημένη, ούτε βλέπω τάς όδούς μου.

(άκολουθεΐ).

lieu ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ TAX ΑΡΧΑΜΧ ΛΙΓΪΠΤΙϋΧ.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ.

Καθώς καί σήμερον παρά ταΐς πλείσταις 
τών κυριών,ουτω καί έν τοΐς άρχαίοις χρόνοις 
ό καλλωπισμός ητο έν χρήσει παρά ταΐς 
πλουσίαις Αίγυπτίαις. Τοΰτο μαρτυροϋσιν έ- 
ναργώς τά μέχρις ήμών διασωθέντα πολυπλη
θή αντικείμενα, άναγόμενα είς τδ κεφάλαιον 
τοϋ καλλωπισμοΰ.

Έ  ώραία Αιγύπτια οικοδέσποινα άφοΰ έ- 
κάθητο έπί ψιάθου έκ βύρλων, παρέδιδε τήν 
εαυτής κεφαλήν είς χεΐρας τών θεραπαινίδων, 
α'ίτινες ήρχιζον νά λούωσιν αύτήν. Μία έξ 
αύτών έχυνεν τδ έντδς ποικιλοχρόου αγγείου 
περιεχόμενον υγρόν’ άλλη ήλειφε τδ σώμα 
της διά μύρων’ τρίτη έκράτη ύπδ τήν ρίνα 
της τά άνθη τοϋ λωτοΰ’ τετάρτη τέλος προ- 
•ητοίμαζεν ανθοδέσμην μέλλουσαν νά κόσμη
ση τδ στήθος τής κυρίας της.

Μετά τοΰτο ήρχετο τδ ζωγράφισμα εις τδ 
όποιον κατέβαλλον ιδίως τήν προσοχήν των. 
Έβύθιζον πρώτον βελώνην έξ έβένου είς άγ- 
γεΐον περιβχον τδ στεμτ ή τδ κολλύριον κα! 
δι’ αύτοϋ έγραφον κύκλον μέλανα περί τούς 
οφθαλμούς,δστις έδιδεν είς αύτούς γλυκύτητά 
τινα καί συνάμα λάμψιν καί μαγείαν.

Κατόπιν μετεχειρίζοντο διάφορα άλλα 
χρώματα’ κα! τδ μέν λευκδν ΐνα διορθώνωσι 
τάς τοΰ δέρματος άνωμαλίας, τδ κόκκινον ΐ 
να καθιστώσι ζωηροτέρας τάς παρειάς, τδ κυ- 
ανοΰν ΐνα χαράσσωσιν έπ! τοΰ μετώπου ψευ
δείς φλέβας καί τδ κάνθινον διά τούς δακτύ 
λους.
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Είτα ήρχετο τδ κτένισμα. Έ μακρά έβε- 
νώδης κόμη τής Αιγύπτιας ώμαλίζετο διά 
κτενδς έξ έλεφαντόδοντος, κατόπιν δέ έτα- 
κτοποιεΐτο είς μικρά πλεξίδια. Πολλ^άκις ά- 
φινον τήν κόμην άνευ κοσμημάτων, περιεβαλ- 
λον δέ μόνον αύτήν διά ταινίας πολυτελούς.

Ό τε κυρία τις ώφειλε νά παρουσιασθη είς 
μεγάλην τινα τελεοήν καθ’ ην έπεθύμει νά 
λάμψη, τότε έθετεν έπί τής κεφαλής διάδημα 
χρυσούφαντον άπολήγον είς άνθος λωτοΰ.

Ά ντί κατόπτρου μετεχειρίζοντο δίσκον 
μετάλλινον στιλπνόν. Ό τε δέ προσβλέπουσα 
ή Αιγύπτια έντδς αύτοΰ έμενεν εύχαριστημέ- 
νη, τότε αί δοϋλαι τής εβαλλον υποκάμισον 
γραμμωτδν έκ διαφανούς υφάσματος, τη έθε- 
τον είς τούς πόδας κομψά σανδάλια, τήν έ- 
κόσμουν μέ πολύτιμα κοσμήματα τά ώτα, 
τδν τράχηλον κα! τούς βραχίονας, και άφοΰ 
ό στολισμδς συνεπληροΰτο, ή κυρία έξήρχετο 
ς·ηριζομένη έπί τών δούλων της καί κρατούσα 
τεχνητήν άνθοδέσμην, ής έκαστον άνθος πε- 
ριέκλειε φυαλίδιον μύρου.

Έν Αίγύπτω ή πρδς τά μύρα κλίσις πάν
τοτε ηύξανε. Κατά τάς ημέρας τών Πτολε- 
μαίων τόσον είχε τελειοποιηθή ή τέχνη έν 
τή χώρα, ώστε είς δλα τά μέρη τοϋ τότε 
γνωστοϋ κόσμου έπεμπον άρώματα. Τα μύρα 
προσέτι ήσαν τόσον υπερτιμημένα κατ’ εκείνην 
τήν εποχήν, ώστε οί έργάται οί εργαζόμενοι 
είς τά πολυάριθμα τής Αλεξάνδρειάς μυροδε- 
ψεΐα, άμα έτελείωνον τήν εργασίαν έπρεπε νά 
έκβάλλωσι τά φορέματά των κα! νά έρευνη- 
θώσι μήπως έκρυψαν έντδς αύτών τίποτε.

Ή Κλεοπάτρα ήγάπα έμπαθώς τά μύρα καί 
πολλάκις έζήτει δι’ αύτών νά αύξηση τά έ- 
ξαίσιά της κάλλη. Τοΰτο έπραξε καί δτε α- 
πεφάσισε νά παρουσιασθη ένώπιον τοΰ Μάρ
κου Αντωνίου έπί τοΰ Κύδνου, διά νά υπο-
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δουλώση εκείνον οστις ήρχετο νά τήν νικήση. 
Ό Πλούταρχο; μάς άφήκε λαμπράν τής συν- 
εντεύ'εως ταύτης περιγραφήν (Αν, κέ.— )την 
ο-οίαν ήκολούθησε κατά γράμμα ο Σακσπεΐ- 
ρος εν τή τραγωδίβι «’Αντώνιος κα! Κλεοπά
τρα». 'Η βασίλισσα τής Αίγυπτου, καθίσασα 
έντος πορθμείου χρυσοπρύμνου, Εχοντος άργυ- 
ρωμένας τάς κώπας κα! τά  Ιστία έκπεπετα- 
σμένα ώς άλουργίδας, άνέπλεε τον ποταμόν 
Κύδνον, κινούμενων τών κωπών έν τώ ηχω 
αύλοϋ, συριγγών κα! κιθαρών. Κα! αύτή μέν 
κατέκειτο ύπο κάτω σκιάδος χρυσοπάστου, 
κεκοσμημένη γραφικώς ώς ’Αφροδίτη, ένώ 
παιδία ένδεδυμένα ώς ’Έρωτες, ίστάμενα 
πλησίον της, την έρρίπιζον. 'Ομοίως δέ κα! 
αί θεραπαινίδες αύτής περιεβάλλοντο Νη- 
ρηΐδων κα! Χαρίτων στολάς’ κα! αί μέν 
ήσαν προς τούς ΐακας αί δέ προς τούς κάλους. 
Όσμαι δέ θαυμαστα! ύπο θυμιαμάτων πολ
λών διεχύνοντο εις τοϋ ποταμού τάς δχθας, 
κα! οί άνθρωποι ετρεχον σωριδον νά ϊδωσι το 
έ;αίσιον θέαμα.

Έκ τών περιεργοτάτων λειψάνων τοϋ Αι
γυπτιακού πολιτισμού,άτινα μέχρι ήμών διε- 
σώθησαν, άναφέρομεν τάς φενά^ας. Οί Αιγύ
πτιοι συνήθως έςύριζον τήν κεφαλήν’ μάλι
στα άπετροπιάζοντο τούς Έλληνας κα! τούς 
’Ασιανούς, οί όποιοι ετρεφον κόμην κα! πώ- 
γωνα. Το έθνος τούτο καθίστα άναγκαίαν τήν 
χρήσιν τών φενακών, αί όποΐαι έλάμβανον 
κα! τήν θέσιν καλυμμάτων. Οί πτωχό! επλε- 
κον τοιαύτας μέ μαλλία, ένώ οί πλούσιοι με
τεχειρίζοντο τρίχας άνθρωπίνας. Τοιούτων 
φενακών δείγματα εύρίσκονται εϊς το Βρετα
νικόν μουσεΐον κα! είς το τοϋ Βερολίνου.

Οί Αιγύπτιοι έφερον προσέτι γένια πρόσθε
τα, ών το σχήμα έδείκνυε τήν τάξιν τοϋ φέ- 
ροντος. Οί τής άνωτάτης τάξεως έφερον γε

νειάδα κοντήν τετράγωνον, 5 βασιλεύς τε
τράγωνον μακράν, ο: δέ θεο! και οί άποθεω- 
θέντες βασιλείς, κυρτήν’ 6 λαδς δμως επρεπε 
νά μή φέρη τοιαύτην. Οί κουρεϊς έγονάτιζον 
ένώπιόν των τούς ξυριζομένους καθ’ ολην τήν 
ώραν καθ’ $ν ήργάζοντο έπ! τών κεφαλών 
κα! τών προσοιπων των, κα! ήλειφον τά ξυ- 
ρισθέντα μέρη μέ άλειφήν γλυκαντικήν.

. ______________  Μ.

ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΟΘΟΣ·

’Έ φυγε, πάει ή νειότη μου, 
γ) πρώταις μου ελπίδες 
’σβυσθήκαν’ άπ’ τά  βάσανα 
τοΰ κόσμου τα ΐς  φροντίδες.

Κ αί τώρα ή μαύρη μου ψυχή 
περίλυπη, μέ πόνο 
θρηνεί πικρά στερούμενη
τόν πόθο της τόν μόνο.

★
¥ ¥

Ή  νειότη πάει* άλλά  ζή
ό πόθος μου ό μόνος.
.Πώς μας γελούνε οί καιροί
πώς μας δαμάζει ό χρόνος !

Πώς σβένουνε μέ τήν ζωή
κ’ ή λαμπηραΐς αχτίδες,
δπου μάς στέλνουνε κρυφά
οί μάγισσα ις ελπίδες.

*

¥ ¥

Είναι ό πόθος ιερός 
όπου ποθεΐ ή ψυχή μου* 
πολλαΐς φοραΐς χτυπήσανε  
γ ι ’ αύτόνε οί παλμοί μου.

Κρυφή χαρά τής νειότης μου 
δέν θά γυρίσης πάλι ;

Φ Ο I Ν I Ξ 251

Ή θελα πάλι νά ’πεφτα
στή μαγική σου άγκάλη.

*
¥  ¥

Δέν πόθησ’ ή καρδία μου 
δόξα καί μεγαλεία  
δέν έπεθύμησα ποτε 
ανθρώπινη ευτυχία.

Μόνον έζήτησα νά ζώ
άγνωστος χωρίς δόξα1
τήν ευτυχ ία  τήν χτυποϋν
τών. φθονερών τά  τόξα.

*
¥  ¥

Τά πλούτη άλλοι νά χαροΰν 
’γώ  άφησα τοΰ κόσμου 
έπεριφρόνησα τό πάν 
ποΰ έβλεπα εμπρός μου.

Ά λ λ ά  τοΰ κάκου, δέν μπορείς-
τής γή? “ύτά τ ® μέρη,
έχει ό φθόνος θρόνο του
κι’ ό μοχθηρός λημέρι.

*
¥ ¥

Κ αί δέν σ’ άφίνει ήσυχο, 
σέ σπρώχνει στήν κακία- 
καί γ ίνετα ι ό άνθρωπος 
σκληρόςσάν τά θηρία.

Κ αί φεύγει ή άγνότηςτου  
καί πάει ή άρετή του, 
καί πνίγονται σέ συμφοραΐς
οί θείοι στοχασμοί του ! ! !

★
¥ ¥

Τί θέλω τής καρδίας μου 
τό πόθο νά έκφράσω· 
τά  λόγια  μου άδικα έγώ  
ό άτυχής θά χάσω.

Σέ μαύρη θέλω σκοτεινιά 
νά κρύψω τούς καυμούς μου 
στον κόσμο ’δώ δέν κοινωνώ 
έγώ τούς λογισμούς μου.

Α 
¥ ¥

Πλήν θά μέ νοιώσουν καί πολλοί 
τ ί πόθησα, τ ί θέλω.

Ά λ λ ’ άν στο μνήμα μου έκεΐ 
ό άμοιρος δέν μέλλω, 

νά ευρω, ο,τι πόθησα, 
θά ευρω παρά πέρα, 
έκεΐ ψηλά στον ουρανό
στον άναρχο πατέρα.

★
¥ ¥

Ε λπίδες πόθοι γλυκεροί 
τής εποχής τής πρώτης, 
δπου σας ειχε φόρεμα 
ή μαύρη μου νεότης.
Μή μέ άφ ίνετ’ έρημο .
στοΰ βίου μου τά  τέλη
άφ’ ου ή ψυχή μου σας ζητεί
καί συντροφιά σας θέλει ! !

*
¥ ¥

ΙΙοθεΐ πλήν μάταια ζητεί· 
στήν γήν δέν θ’ άπαντήση 
τόν πόθο της τό μυστικό* 
καί τότε θά ζητήση. 
νά ευρη τα ΐς ελπίδες της, 
καί τήν κρυφή χαρά της, 
σέ άλλον κόσμο άγνωστο 
ποΰ θαναι ή κατοικιά της.

I. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ.

ΠΟΘΟΣ.

Έπόθησα τόν θάνατον
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τής γή ς  τό μαϋρον μνήμα, 
τό μνήμα όπ’ έγκλείεται 
τοϋ βίου μας τό νήμα, 
διά νά ευρω άνεσιν 
τώ ν τόσων μου δεινών, 
άπολαμβάνων ήσυχος 
ύπνον παντοτεινόν.

ΙΤρΙν όμως είς τοΰ μνήματος 
τό χώμα προσεγγίσω, 
επιθυμώ τό ύστατον  
εκείνην ν ’ άντικρύσω, 
εκείνην, ήν ήγάπησα, 
στήν κλίνην μου σιμά  
ραντίζουσαν τό σώμά μου 
μέ δάκρυα θερμά.

Κ αι πριν ό θάνατος καί πρίν 
τά  βλέφαρά μου κλείση, 
νά ελθη εις τά  χείλη μου 
έν φ ίλημα ν ’ άφήση, 
μΑγμένον μ ’ tv της δάκρυον 
μέ αναστεναγμόν  
έμφαίνοντα τόν ύστατον  
τώ ν δυο χωρισμόν.

Κ ι’ άφίνουσα φ ιλήματα  
είς παγωμένον στόμα, 
£νθεν μικρά έξέρχεται 
αναπνοή ακόμα, 
νά μ ’ άγκαλιάση άπληστος 
μέ πόνον ψυχικόν 
καί τελευταϊον βλέμμα της  
νά ρίψη ερωτικόν.

Κ ι’ άφοΰ πλέον ό θάνατος 
τά  κόκκαλά μου λύση,

νά £λθν] μέ τάς χεΐράς της  
τά  ’μμάτια  μου νά κλείση.
Τότ’ ή ψυχή μου χαίρουσα 
θ’ άπέλθ’ είς ούρανούς 
άφίνουσα τό σώμά μου 
σ’ ερωτικούς κλαυθμούς.

I. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ.

ΛϊΣΙΣ («).

Τοϋ έν τφ  1 2ω Φυλλαδίω αινίγματος.

Θ ε ρ μ ά σ τ ρ α .

ΑΙΝΙΓΜΑ, (β)

'Ως είμαι πόσοι τών θνητών 
Δέν ζώσι μ’ έμένα !
Καί τήν πατρίδ’ άφίνουσι 
Καί τρέχουν εις τά ξένα.

'Η κάρα μου κι’ 5 τράχηλος 
Τήν θέσιν αν αλλάξουν,
Θά γίνω φόνου δργανον 
Καί πλεϊστοι θά τρομάξουν,

(α) ’Έπεμψαν ήμΐν λύσεις οί κ. κ. Γεώρ
γιος Τσιράκης, δστις έλαβε καί τδ υποσχεθέν 
γέρας, I. Ίππολύτου καί Ά λ. Ν. Γενναρδπου- 
λος. Ό Κ. Εουρής έκ Καΐρου τήν τοϋ έν τώ
1 Οω Φυλλ. αινίγματος, οί δέ κύριοι Π. I. 
Ηαναγιωτόπουλος έκ Μενούφ καί Κομνηνδς έ- 
κείνην τοϋ έν τφ  1 1  ω.

(β) Είς τους λύτας έν γένει δίδ εται δωρε
άν ή πρώτη έξαμηνία τοΰ «Φοίνικος» έάν 
συγκατατίθενται νά έγγραφώσι συνδρομηταί' 
διά τήν δευτέραν.
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