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ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
Τ Ο Μ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Σ .

Έ το; Α'. ΕΝ ΑΑΕΗΑΝΔΡΕΙΑ 1875. Φυλ. θ'.

0 ΑΛΦΙΕΡΗΣ
Κ α τ ά  τον  ΒΙΑΛΕΜΑΙΝ.

(Σ υνέχεια .— "Ιδε Φυλ. II'.)

Τό δέ περί π ν ε ύ μ α τ ο ς  βιβλίον 
τοΰ Helvetius βαθείαν άμα χαί λυπηράν 
μοί ένεποίησεν έντύπωσω. Ά λ λ ά  δι’ έμέ 
τό βιβλίον τών βιβλίων, διά της άνα- 
γνώσεως του οποίου διηλθον τόν χειμώ
να αληθώς γηθόσυνος και εύτυχής, ην 
τοΰ Πλουτάρχου οί Π αράλληλοι βίοι, 
τ ινά ς “τών οποίων, ώς τόν τοΰ Τιμολέ- 
οντος, τοΰ Καίσαρος, τοΰ Βρούτου, τοΰ 
Πελοπίδα και τοΰ Κάτωνος τετράκις καί 
πεντάκις άνέγνων, μέ τόσην παραφοράν 
Ουμοΰ, δακρύων καί λύσσης, ώστε άν τ ις  
μέ ήκουεν έκ τοΰ πλησίον δωματίου βε

βαίως ώς παράφρονα ήθελε μέ έκλάβεί.
Ά ναγ ινώ σκω ν τάς μεγάλας πράξεις 

τών μεγάλω ν εκείνων άνδρών (όλως έκ
τος συνεχώς έμαυτοΰ) έκτύπων τούς πό- 
δας καί δάκρυα οδύνης καί λύσσης άνέβλι- 
ζον έκ τών οφθαλμών μου, σκεπτομένου 
δτι έγεννήθην έν Πεδεμοντίω, εις κρά
τος όπου ού μόνον δέν ήδύνατο μέγα τ ι 
καί γενναΐον νά διαπράξη τ ις , ά λ λ ’ ούδέ 
άβλαβώς τοιοΰτον τ ι νά σκεφθη.

’Ιδού πώς έχρονότριβεν έπί ματαίω, 
καί τοι έχων έν έαυτώ τοιαύτην έστίαν 
ζέσεως καί ένθουσιασμοΰ καταφλέγον- 
τος αύτόν. Μετά δέ τόν χειμώνα τού
τον, τόν όποιον διήλθε σπουδάζων καί 
μελετών, καί τάς αύτάς αισθανόμενος 
παραφοράς διά τόν Πλούταρχον, τάς  
όποιας ήσθάνθη έτι νεώτερος ό 'Ρουσσώ, 
ό Ά λφ ιέρ η ς άηδιάσας καί πάλιν τό Του-
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ρίνον αναχωρεί καί άρχίζει έκ νέου τάς  
έκδρομάς του, νυν όμως σκοπεύων νά 
ρ.ή κάμη μικρόν ταξεΐδιον. Ά ρ χ ε τα ι έκ 
τής Γερμανίας, διατρέχει τήν ΙΙρωσσίαν, 
τήν Δανίαν, τήν Σουηδίαν, τήν Τ ω σ-  
σίαν καί διά τής ΙΙρωσσίας πάλιν και 
τής ’Ο λλανδίας έπιστρέφων, μεταβαίνει 
εις τήν Α γ γ λ ία ν ,  Γ αλλίαν, Ισπ ανίαν  
καί Π ορτογαλλίαν, καί τέλος μετά δεκα- 
οκτάμηνον πρδς βορράν καί νότον τής  
Ευρώπης έκδρομήν, διελθών χωρίς νά 
ί'δη είκοσι χώρας αυτής, επανέρχεται 
είς Τουρίνον.

Τό δέ ταξείδιον αύτό κατά τό φαινό- 
μενον ύπήρξεν ώς καί τά προηγούμενα 
στειρον ώς πρός τήν διανοητικήν άνά- 
π τυξίν, διότι ταχεϊ'αι καί άσκοποι έκδρο- 
μαί, νεα'πκαί παραφοραί καί παραπτώ- 
σεις, αόριστος δέ τ ις  καί μελαγχολική  
ζέσις άπησχόλησαν τόν νουν τοϋ Ά λ 
φιέρη.—  Μ όλις, λέγει, ανιών ενίοτε έν 
τή απραξία του έλάμβανεν άνά χεΐρας 
τόμον τινά  τοΰ Montaigne τεθείμένον έν 
τή  άμάξη καί άνεγίνωσκεν ένθεν κακεΐ- 
θεν σελίδας τ ινας. Έ ν Δανία έν τούτοις 
άνεμνήσθη δτι ύπάρχει γλώ σσα ιταλική  
καί οτι ητον Ι τα λ ό ς , καί ήρχισεν άνα- 
γινώσκων τούς ποιητάς τοϋ 10νους του, 
ών ούχί άνευ δυσκολίας κατενόει τό κα
θαρόν καί κλασικόν ύφος. Παροτρυνθείς 
ύπό τίνος συμπολίτου του, δν εδρεν έν 
τή Δανική αΰλή, έν σ τ ιγμ α ΐς  μοναξίας 
καί ανίας, δτε δέν ήδύνατο νά περιέρχη- 
τα ι έν έλκύΟρω, άνεγίνωσκε στροφάς τι- 
νας τοΰ Πετράρχου ή τοϋ Τάσσου καί

ήρχισεν αισθανόμενος συμπάθειαν τινα  
πρός τό έθνος του.

Τέλος δμως έπέστρεψε καί έγκατέστη  
έν Τουρίνω δσον ήν δυνατόν νά σταθή 6 
Ά λφ ιέρ η ς. Ά λ λ ά  μ ετ ’ όλίγον ό άνθρω
πος έκεΐνος ό τοσοΰτον ενεργητικός καί 
οκνηρός ένταυτώ , οΰτινος δλαι αί κ λ ί
σεις ήσαν μανιώδεις, καί δστις επιπτεν 
εις λήθαργον ούτως είπεΐν οσάκις δέν 
παρεφέρετο ύπό ούδενός πάθους σχεδόν 
μανιακοΰ, ό Ά λφ ιέρ η ς, βαρυνθείς πλέον 
τά ταξείδια, έπ ιζητεΐ νέαν τινα  καί ζωη- 
ράν ένασχόλησιν, τήν σπουδήν, τήν δό
ξαν, καί ούκ οιδα κατά τ ίνα  στιγμήν τα
ραχής καί οίστρου τοΰ έπέρχεται ή ιδέα 
νά ποίηση τραγωδίαν. ’Αρκούντως τήν 
γαλλικήν έπ ιστάμενος,όλ ίγ ιστατήν ιτα 
λικήν, κάκιστα δέ τήν λατιν ική ν, δσα 
δηλαδή ειχε μάθει είς τό έκπαιδευτή- 
ptov, έπιχειρεΐ μέ μόνας τα ύτα ς  τάς  
προκαταρκτικάς γνώ σεις νά ποίηση τρα
γωδίαν καί συλλαμβάνει τό πάθος καί 
τήν έλπίδα νά δημιουργήση τραγικόν 
θέατρον τή ’Ιτα λ ία .—  Καί είς μέν τάς  
περιηγήσεις πανταχοΰ, γα λλ ικά  μόνον 
εργα άνέγνωσε καί Γ άλλους μόνον είς 
τή ς  Ευρώπης δλης τά  θέατρα ειδεν, 
άλλά  βεβαίως δέν θά ήγνόει τάς τοΰ Με- 
ταστασίου τραγωδίας τόσον τότε περι
βόητους έν ’Ιταλία . Κ αί αύτόν δέ τόν 
Μεταστάσιον ειδε, καί έν το ΐς άπομνημο- 
νεύμασί του σημειοΐ τό γεγονός τοΰτο.

Εύκολώτατα, λέγει, ήδυνάμην νά πλη
σιάσω καί γνωρίσω τόν περίφημον ποιη
τήν Μεταστάσιον, ά λ λ ’ ίδών ποτε αύτόν
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έν το ΐς παραδείσοις τοΰ Schoeubrunn νά 
χάμνη είς τήν Μαρίαν θηρεσίαν τήν μι- 
κράν γονυκλισ ίαν τής έθιμοταξίας μέ 
πρόσωπον τόσον δουλικώς εύχαριστημέ- 
νον καί κολακευτικόν, ώς*ε έγώ ό πλ ου -  
τ α ρ χ ί ζ ω ν ,  δι’ ούδέν ήθέλησα νά προσ- 
οικειωθώ καί σχετισθώ μούσαν τοιαύτην 
ένοικιαζομένην ή πωλουμένην είς τούς 
ισχυρούς καί δέσποτας.

Ού'τε όρθά ουτε αλήθειαν ελεγεν ό 
Ά λφ ιέρ η ς τοιαΰτα γράφων, διότι ή ήγε- 
μονίς ή γενομένη αξία, ώστε λαός γεν
ναίος καί έλεύθερος, οί Ούγγροι, νά ά- 
ναπέμψωσιν έκ τώ ν τάξεών των τήν 
κραυγήν εκείνην τοΰ ένθουσιασμοϋ καί 
τής άφοσιώσεως moriamur pro rege no
stro Maria Theresia (*), ήδύνατο κάλλ ι-  
στα νά ήναι άξιος, ώστε, ποιητής Ι τ α 
λός, εστω καί ό Μ εταστάσιος, νά ύπο- 
κλ ίνητα ι κατά τήν διάβασίν της. Ούδό- 
λω ς οθεν συμμερίζομαι τήν όργήν τοΰ 
Ά λφ ιέρη , ά λ λ ’ ή σφριγώσα καί νεά- 
ζουσα αυτη φαντασία, στενοχωρημένη 
τόσον έν Πεδεμοντίω, διατρέξασα τήν 
Εύρώπην σχεδόν σύμπασαν, χωρίς ούδα- 
ρ.οΰ νά εύρη άρκοΰσαν έλευθερίαν, βαρυ- 
νομένη τά πάντα, έπί τοσοΰτον δέν ύπέ- 
φερε τήν δουλείαν, ώς-ε έθεώρειώς τυραν
νίαν αύλικήν τ ινα  συνήθειαν. "Οτε λο ι
πόν ό Ά λφ ιέρ η ς  θά θέληση νά γ ίνη  ποιη
τής, βεβαίως δέν θά μιμηθή τόν Μετα- 
στάσιον, διότι μόνη ή γονυκλησία έκεί-

(*) Άποθάνωμεν ύπέρ τής βασιλίση; μα; 
Μαρία; Θηρεσία;.

νη έν το ΐς παραδείσοις τοΰ Schoeubrunn, 
ήν πάντοτε Ιχει διά μνήμης, άρκεΐ νά 
τόν άπομακρύνη παρασάγγας δλους 
άπό τοΰ αύλικοΰ ποιητοΰ, καί νά κατα- 
ταστήση τούς ς-ίχους του τοσοΰτον τρα
χείς καί άξεστους, δσον ή τοΰ Μ εταστα- 
σίου μούσα είναι απαλή καί μαλθακή.

Μίσος λοιπόν άσπονδον πνέων κατά 
παντός είδους τυραννίας καί δουλείας, 
ένθουσιών δέ διά τήν έλευθερίαν καί συ
νάμα αμαθής καί γα λλ ίζω ν  ό Ά λφ ιέρ η ς  
άρχεται συγγράφων. Μ αταίως πλήν ο
μνύει δτι δέν θέλει νά μιμιθή τούς Γ ά λ
λους, μάτην θέλει, άφοΰ έπί πλεΐστον  
τοΰ βίου του ήν Γάλλος, νά ά π ο γ  α λ- 
λ  ι σ θ ή καί ά π ο π ε δ ε μ ο ν τ  ι σ θ ή, 
ώς λέγει* ή σφραγίς τής άπομιμήσεως 
ένυπάρχει άνεξάλειπτος έν τα ΐς  συνη- 
θείαις τοΰ θεάτρου του, έν τώ σχημα- 
τισμώ τών τραγωδιών του· πανταχοΰ ά- 
νευρίσκομεν ίχνη τοΰ γαλλικού πνεύμα
τος. Έν τή πρώτη δμως ταύτη έμπνεύ- 
σει, ήν δέν δύναται νά καταστρέψη, καί 
ής έποφελεΐται καί τοι άπαρνούμενος 
αύτήν, αναμιγνύει τήν ιδίαν αύτοΰ ευ
φυΐαν, τό πνεΰμα τής πατρίδος καί τής 
γλώ σσης του. Διά προσπαθειών δέ πρω
τοφανών καί σπανιωτάτων αναλαμβάνει 
νά ποίηση συνάμα καί τάς σπουδάς καί 
τάς τραγωδίας του. Ένώ λοιπόν στι-  
χουργεΐ καί ποιεί έκμανθάνει ένταυτώ  
τήν γλώ σσαν,τήν στιχουργίαν, τήν δρα- 
ματοποιΐαν καί άναγινώσκει άπαντας  
τούς έθνικούς του ποιητάς. Μ ελετών 
μίαν ώδήν τοΰ Δάντου, σχεδιάζει συγ
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χρόνως μ ίαν πραξιν της τραγωδίας του· 
σπουδάζων τάς λεπτότητας της Τοσκα- 
νικής διαλέκτου έν τί) καλητέρα και, 
κ α τ’ αύτόν, τη ένοχλητικωτέρα γραμμα
τική τοΰ κόσμου, γυμ νάζετα ι συνάμα νά 
ποιή ώδάς.

Ύπό τοιοότου λοιπόν πάθους κατε- 
χόμενος, οπερ ό ίδιος λύσσαν της σπου
δής ώνόμασεν, υπερνίκα έν όλίγω  άπά- 
σας τάς δυσκολίας της ’Ιταλικής γλώ σ
σης, και γ ίνετα ι κάτοχος όλου αύτής  
τοΰ πλούτου και πληροΰται φ ιλολογίας  
και ποιήσεως. —  Έκ τώ ν μελετών δέ, 
τών απομιμήσεων, τών ιδιοτροπιών, τών 
παραφορών καί τών εμπνεύσεων του, ά- 
ναθρώσκει τό ιταλικόν θέατρον του.

Τοΰ θεάτρου όμως τούτου ινα έννοή- 
σωμεν κάλλιον τόν χαρακτήρα, πρέπει 
νά γνωρίσωμεν καλώς τόν βίον και 
τά  άλλα  τοΰ Ά λφ ιέρη  συγγράμματα. 
Διότι ό άνθρωπος έκεΐνος, ό τοσοΰτον ά- 
πεχθανόμενος τόν ζυγόν, ένετύπωσεν εις 
άπαντα αύτοΰ τά  συγγράμματα  τό πά
θος τό κίνησαν αύτόν εις συγγραφήν. 
Ούτως, ένώ έως τότε έν ’Ιταλία  περί έ
ρωτος πάντοτε συνέγραψαν καί τάς θρη- 
σκευτικάς συγκινήσεις έξήμνησαν κατα- 
στήσαντες τήν ποίησιν συμπλήρωμα, ού
τω ς ε ίπε ιν ,τής μουσικής, μουσικής νέας, 
δ Ά λφ ιέρ η ς  θέλει νά καταστήση τήν 
ποίησιν ό'ργανον καί κήρυκα τή ς ελευθε
ρίας. Ά λ λ ά  ποΰ θά τήν κηρύξη τήν 
έλευθερίαν τα ύτη ν ; Έ νΤ ώ μ η ; Βεβαίως 
οχι. Έν Νεαπόλει ; Ά λ λ ’ ή ελευθερία 
τοΰ Ά λφ ιέρη είναι πολύ τολμηροτέρα,

πολύ βιαιοτέρα τής θεωρητικής ελευθε
ρίας εκείνης τής ύπό τοΰ Filangieri ει- 
σαχθείσης έν τή Σικελική αύλή. Έν Με- 
διολάνω ; ά λ λ ’ ή Αύστριακή κυβέρνησις 
δέν θά τήν άνείχετο.—  Έν ΙΙεδεμοντίω  
δέ εΐ'δομεν ήδη ότι ήτον άτοπος καί επί
φοβος. Διό άμα ώς ή τραγική κλ ίσ ις  τοΰ 
Ά λφ ιέρη  διετρανώθη, πρώτον αύτοΰ μέ- 
λημα ήν νά απαλλαγή τής πατρίδος 
του. Ά π οφασίσας νά ήναι πρωτότυπος 
καί ελεύθερος, θέλει πρό παντός νά απο
φυγή τήν γα λλ ικήν  φ ιλολογίαν καί τήν  
πεδεμοντικήν τυραννίαν.

Πρώται πρός τήν τοιαύτην άπελευθέ- 
ρωσιν άπόπειραι ύπήρξαν ταξείδια τινα  
είς τήν εύδαίμονα Τοσκάνην. Έ στιν  ότε 
ό Ά λφ ιέρ η ς  διενοήθη τά  έγκαταστή έν 
’Ολλανδία ή Αονδίνω, όπου ήρέσκετο διά 
τήν έλευθερίαν των, άλλά  τό κλ ίμα  των 
τό άποτροπιάζετο, διότι ή ποιητική αυτη  
καρδία έάν ήτον εύδαίμων ύπό τούς 
έλευθέρους θεσμούς τής Α γ γ λ ία ς ,  έδεΐ- 
το όμως τής έμπνευσεως τοΰ ιταλικού  
ήλιου. (ακολουθεί.)

ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΤ ΕΡΩΤΟΣ.
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΧΤΕ.

(Συνέχεια. — νΙδε Φυλ. Η'.)

Π Ρ Α Ξ ΙΣ  Τ Ε Τ Α Ρ Τ ΙΙ.

ΣΚΗΝΗ Α'.

(Ή σκηνή παριστδί δενδρόφυτον παραθαλάσ
σιον οδόν. 'Ο Ούάλτερ ρακένδυτο; καί αλ

λοιωμένος ώσεί νά περιεπλανήθη έ<ρ’ ικα
νόν ypovov έν ταλαιπωρίαις καί δυστυ- 
χήμασι.)
θεέ μου ! διατί νά με καταδικάσης νά 

πλανώμαι έπί τοϋ άτελευτήτου τούτου κό
σμου καί εις παν βήμα μου ν’ απαντώ βάρα— 
θρον δυστυχιών καί νέας ταλαιπωρίας;... Θεέ 
μου ! σύ είσαι 5 ύπαγορεύων τήν άρετήν καί 
τήν άπο τών κακών πράξεων άποχήν, διατί 
λοιπόν ν’ άφίνης τά πτωχά πλάσματά σου 
νά παραβαίνωσι τάς διατάξεις σου ταύτας 
έ'νεκεν τής σκληράς άνάγκης έν ή τά έγκα-
ταλίπεις ;...... Όποΐαΐ εύδαίμονες ήμέραι πα-
ρήλθον άνεπιστρεπτεί δι’ έμέ ! Πώς ώς άνθη 
συνεκυλίσθησαν είς τά  ρεύματα τοϋ χρόνου !... 
Πώς εις τόν ώκεάνειον τάφον ένός άκατανοή-
του  έπνίγησαν ! ..... ’ Ω αναμνήσεις έπιφέ-
ρουσαι τόν μαρασμόν τοϋ βίου μου, πνιγείτε
καί σείς εις τής λήθης τό πέλαγος ! ..... Πλήν
τί λέγω ; πώς νά λησμονήσω τό ώραΐον πα
ρελθόν, τήν εύτυχίαν, τούς φίλους ; πώς νά
απομακρυνθώ τής ώραίας μου πατρίδος ;.....
πώς ! φίλους, πατρίδα ; ’'Ω ! δυστυχής, ά
θλιος !.... δι’ έμέ οι φίλοι έχάθησαν, πατρίδα 
πλέον δέν έχω, λιμένα έλπίδος έν τώ μέλ— 
λοντι δέν βλέπω' ό ήλιος τής ευτυχίας έδυσε
διά παντός δι’ έμέ !..... Ό έρως μου, ώ ! ίδού
ή μεγίστη τών συμφορών μου ! ό έρως, ό βα
σιλεύς ούτος τών ψυχών, έχάθη δι’ έμέ, ώς 
τά  πνεύματα έν τώ κενω. Έν τώ μέλλοντι 
ό'σα μαϋρα έτη ζήσω πικρίας καί θλίψεις θά 
μέ ποτίζνι ή κακή μου μοίρα. Στερούμενος 
άρτου θέλω κρούει τάς θύρας τών πλουσίων 
ζητών τά περισσεύματα τοϋ δείπνου των. 
πλήν ούδενός ή θύρα θ’ άνοίγηται" πάντες θά 
κωφεύωσιν είς τούς θρήνους μου. Ό πλοϋτος 
χαλα τό άκουστικόν όργανον !... Μέ στεναγ
μούς και δάκρυα θά βαδίζω αενάως, ούδενός

πλήν τήν καρδίαν θά συγκινώ, ουδενος την 
καρδίαν θά ελκύω ! Οί άκούοντές με παρα- 
ραπονούμενον θά γελώσιν. Είς έκαστον στε
ναγμόν μου θ’ άνταποκρίνονται έμπαικτικως, 
καί τήν εύσπλαγχνίαν ζητών, λακτίσματα  
θ’ άπολαμβάνω !.... ”Ω νεκροθάπτα χρόνε!.... 
ποϋ είσθε ώραΐαι τής εύτυχίας ήμέραι, ήμέραι 
γλυκύταται ;... παρήλθατε’ εταφητε εις τοϋ 
παρελθόντος τήν άβυσσον, συμπαρασύρασαι 
έκεΐ καί τόν καλόν μου άστερισμόν ! Έν τώ  
δάσει τής παρελθούσης ζωής έθαλλον ως άν
θος' πλήν ώς άνθος έμαράνθην' δ άνεμος τής 
δυστυχίας μ’ ερριψε χαμαί καί εποδοπατη- 
θην σκληρώς ύπό τής ιδίας άνθοκόμου !... Τής 
σελήνης αύτής, τότε, ώραιοτέραν έγώ είχον 
έρωμένην, ητις μ’ Ιν μόνον μειδίαμά της ή
δύνατο νά πνίξη πασαν έπιβαρύνουσαν τήν 
ψυχήν μου θλίψιν' μέ έν μόνον δάκρυ της ή
δύνατο νά σβέση κάμινον δλόκληρον φλεγο- 
μένην, έάν τοιαύτην ένέκλειον τά στήθη μου. 
Πλήν ήτο γυνή καί έκείνη !... Άφοϋ έπί τής 
καρδίας μου τοϋ έρωτος τό βέλος ένέπηξε, 
μ’ άφήκε μέ μόνην τήν πληγήν καί τάς τερ - 
πνάς άναμνήσεις' μ’ έγκατέλειψε σκληρώς '/.α'. 
μ’ άφήκε δι’ ένθύμησιν πόνους μόνον καί στε
ναγμούς !... Είς τόν θόλον τοϋ ούρανοϋ ούόείς 
πλέον άστήρ δι’ έμέ γελα. Ή γή άπασα ε<-ιν 
έν μνήμα καί έγώ τό θϋμα ! Ό κοσμος μοι 
είναι ξένος, όλοι μέ φεύγουν, όλοι μέ μισοϋν. 
'Οσάκις τό βλέμμα μου άλλου θνητοϋ το 
βλέμμα συναντήσει, ταπεινοϋται, ς-ρέφει πρός 
τήν γήν' καί ένώ προσπαθώ νά φύγω τό τα -  
χύτερον *—■ ιδού δ άφρων ■— δπισθέν μου αν
τηχεί. *Ω φρίκη !....... (μετά τινα σιωπήν.)
’Ιωάννα ! έλεύσεται στιγμή καθ’ ήν θά εκδι
κηθώ !... "Οταν σέ πρωτοεΐδον έμεθύσθην ύπό 
τοϋ μαγευτικοϋ κάλλους σου καί κατέστην 
αιχμάλωτος τών θέλγητρων σου. ’Ά ! διατί
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νά μην άνακαλύψω τάς παγίδας άς υπο το
μάγον βλέμμα σου έκρυπτες  Μ’ έφίλείς,
σ’ έφίλουν καί ουτω η δούλη ψυχή μ,ου άπε- 
κοιμ-άτο. Μοί ώμίλεις καί ένόμιζον δτι ευρε— 
σκόμ,ην είς τον Παράδεισον έν μέσω ’Αγγέλων,
ών συ έβασίλευες !..... (έν παραφορόί.) Διατί
Πλαστα νά περιβάλλης έν δαιμόνων τής κο- 
λασεως μέ μορφήν αγγέλου ; διατί Πλάστα 
μου... οποία σκοτοδινίασις !... οποία αδυνα
μία !... τά  γόνατά μ.ου λύονται... ό στόμαχός 
μ,ου... οί πόδες μου... ή γλώσσα, ί  κεφαλή... 
(καταλαμβάνεται υπο μ,ανίας.) Ώ  Θεέ ! θέ- 
λησις πλαστουργέ ! σύ δστις μ,άς ρίπτεις έπί 
'Γ'Λς γής καί μ.άς άφίνεις, άμέριμνος, νά κύ- 
πτωμεν υπδ τδ βαρύ μ,ας πεπρωμ.ένον ! σύ δ 
έγκαταλίπων τδν ασθενή εϊς τοιοΰτον μ.υσα- 
ρδν δεσποτισμδν, κατάρατος Ισο.... κοιμάσαι 
αμέριμνος καί ευχαριστημένος δτι παρήγαγες, 
χωρίς δμως νά φροντίζγις καί νά συντηρήσης' 
έμφυσάς ήμϊν ψυχήν νοημονα καί άφίνεις νά 
την σβύννι κατόπιν ή δυστυχία. yQ ! κατάρα
τος εσο καί σύ καί ή κοιλία ήτις μ’ έβάστα- 
σε!... ΙΙλήν τ ί βλέπω; οί ουρανοί άνοίγονται... 
τ ί άκούω... δέν άπατώ μαι;... ’Ώ ! όχι. Έστί 
πραγματικότης' άστραπαί, βρονταί άντηχοΰ- 
σι... (γονυπετεΐ) Θεέ παντοδύναμ,ε ! υπήρξαν 
στιγμαί καθ’ άς παρασυρθείς προέβην εϊς βλα- 
σφημ.ίας κατά τοΰ άγίου δνόμ,ατός σου' πλήν 
μή δώσ·/ις προσοχήν εϊς τούς λόγους ένδς ά- 
φρονος. Σύ δ Μέγας θέλεις μέ συγχωρήσει... ή 
συγγνώμη έστί σύμβολον τών μεγάλων. "Υ- 
ψιστε Θεέ, δημιουργέ τών άπεράντων ηπείρων, 
τών άπειρων θαλασσών, τοΰ σύμπαντος. "Η- 
μ.αρτον ! ήμ.αρτον! Μή θελήσεις νά κολάσης 
όσον αρμόζει αύστηρώς τά σφάλματά μου. 
Εκ τοΰ υψους τοΰ άστερόεντος ουρανίου θρό
νου σου ρίψε έν βλέμμα ευμενές έπ’ έμοΰ καί 
ευσπλαγχνίσθητι έν πλάσμα τά μάλα άμαρ-

τήσαν !..... Ί ίλ ίε  ! Σελήνη ! άστέρες !  σείς οί
τόσον εύσεβώς τάς διατάξεις τοΰ δημ,ιουργοΰ 
έκπληροΰντες, συνηγορήσατε υπέρ έμοΰ... Είς 
τούς ευπειθείς ύπηρέτας χορηγεί πάντοτε χά- 
ριτας δ Κύριός των. Είμ.αι άξιος, τδ δμ.ολογώ, 
μ.αρτυρικών κολαστηρίων, διότι ϊδού αί χεΐ- 
ρες μου φέρουν ετι ίχνη τοΰ πατρικού αΐμ.ατος 
δπερ έχυσα, (άνίσταται.) Ιδού.... ίδέ... αίμα 
(καταλαμβάνεται αυθις ύπδ τής μανίας), τδ 
έδαφος πλημμυρεΐ αίματος... αίμα πατρικόν... 
ή πληγή ρέει... αίμα άχνίζον... οποίον βλέμ- 
μ.α !... Μή ! μ,ή ! όχι, πάτερ μου- μήν επανα
λαμβάνεις τήν τρομεράν κατάραν. Οίμοι δεν 
εισακούομαι... τά χείλη του κινούνται... κα- 
τηραμένος !... ’Ά χ  ! (πίπτει λειπόθυμος.)

ΣΚΙΙΝΙΙ Β'.
Θ ΑΛΑ Μ ΟΣ ΤΙΙΣ  ΙΩ Α Ν Ν Α Σ .

ΙΩΑΝΝΑ.—  Όπόσα μεγάλα συμβάντα εν
τός δλίγου χρόνου’ μία γυνή αΰτόχειρ- είς 
πατήρ νεκρδς διά τής χειρδς τοΰ υίοΰ του' 
είς υιός τέλος πλούσιος καί ευτυχής, ϊδού ήδη 
πτωχός, πατροκτόνος, φυγάς, άφρων' ναί ά- 
φρων!.... "Οταν έκτακτα συμβάντα, άγωνίαι 
καί καταστροφαί έπιπίπτουσιν αίφνηδίως με
ταξύ εύδαίμονος βίου, αί άπροσδόκητοι έκεΐ- 
ναι συγκινήσεις, αί πληγαί έκεΐναι τής ειμαρ
μένης, διακόπτουσι τδν ύπνον τής ψυχής, ή- 
τις άνεπαύετο εϊς' τήν μονοτονίαν τής ευτυ
χίας. Έν τούτοις ή δυστυχία ήτις συμβαίνει 
κατ’ αύτδν τδν τρόπον, δέν φαίνεται έκ τοΰ 
υπνου έγερσις, άλλ’ άπλώς όνειρον. Τδν άεί- 
ποτε ευτυχή ή άπελπισία έξιστά' ή αϊφνή- 
διος δυστυχία δμ,οιάζει τή νάρκγι' τδ δέ φο- 
βερδν φώς, δπερ έξαίφνης πίπτει έπί τών ο
φθαλμών μας, δεν είναι παντάπασιν ή ημέρα. 
Οί άνθρωποι, τά  πράγματα, τά  συμ.βάντα,
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διέρχονται τότε ένώπιον ήμ.ών μ.έ φυσιογνω
μίαν τρόπον τινα φανταστικήν καί κινούνται 
ώς όνειρον. Είς τδν ορίζοντα τοΰ βίου μας το 
παν μεταβάλλεται' άτμοσφαίρα καί σκηνο
γραφία. ’Αλλά πολύς καιρός παρέρχεται πρίν 
ή οι οφθαλμοί ήμ-ών άπωλέσωσι τδ είδος έ- 
κεινο τής φωτεινής είκόνος τής παρελθούσης 
ευτυχίας, ήτις παρεμβαλλομένη άδιαλείπτως 
μεταξύ τοΰ εύδαίμονος παρελθόντος καί τοΰ 
σκιερού παρόντος, μεταβάλλει τδ χρωμ.α καί 
δίδει ψευδές τ ι εϊς τήν πραγματικότητα. 
Τότε παν δ,τι υπάρχει μ,άς φαίνεται άδύνατον 
καί παράλογον' μ.όλις πιστεύομεν εϊς τήν 
ιδίαν ήμών ύπαρξιν, έπειδή, μ,ή εύρίσκοντες 
μηδέν πέριξ ήμών έξ δσων συνίστων τήν εΰ- 
δαίμονα υπαρξίν μ.ας, δέν έννοοΰμ,εν πώς 
πάντα ταΰτα έξηφανίσθησαν χωρίς νά μ.άς 
παρασύρωσι καί διατί έκ τής ζωής μας ούδέν 
έκτδς ήμών άπέμεινεν. Έάν ή βιαία αύτη 
κατάστασις τής ζωής παραταθή, χαλ$ τήν 
τοΰ λογικοΰ ισορροπίαν καί καθίσταται μ.α- 
νία' κατάστασις, ίσως ευτυχής, έν ή ή ζωή 
δέν είναι πλέον διά τδν δυστυχή είμή δπτα- 
σία ής τίνος αύτός δ ίδιος είναι τά φάσμα.

ΣΚΗΝΗ Γ'.

(Ούάλτερ προχωρών, άφοΰ έπί πολλήν ώραν
ήκροάζετο τδν μ,ονόλογον τής ’Ιωάννας.)

ΟΥΑΛΤΕΡ (είρωνικώς). — Τά όνειρα είσί 
κατά τδ μάλλον ή ήττον ζωηρά δσάκις τδ 
πνεΰμα τοΰ δνειρευομ.ένου είναι άνήσυχον. Τδ 
ίδικόν σου έστίν ύπερμέτρως τεταραγμ-ένον, 
ώστε καί ή δπτασία σου θά είχε βεβαίως τήν 
άνάλογον ζωηρότητα. Πλήν ήσύχασον, αί &- 
πτασίαι είσί πάντοτε δπτασίαι...

ΙΩΑΝΝΑ (διακόπτουσα μετ’ έκπλήξεως). 
*— Πώς ! ^είς εδώ

ΟΥΑΛΤΕΡ.—  Έγώ δ ίδιος ώς βλέπεις. Μή 
ταράττεσαι λοιπδν, άλλ’ έσο ήσυχος.

ΙΩΑΝΝΑ (έν άδημονία). Πλήν, κύριε...
ΟΥΑΛΤΕΡ.1—  Σάς άνησυχεϊ ή άπροσδόκη- 

τος παρουσία μου ;
ΙΩΑΝΝΑ.—  Σάς ένόμιζον μακράν, φυγάδα, 

έξόριστον...
ΟΥΑΛΤΕΡ.—  Καί ουδέποτε πλέον δυνάμε- 

νον νά φθάσω μέχρις έδώ, δέν εχει ουτω ;
ΙΩΑΝΝΑ.—  Έν τούτοις....
ΟΥΑΛΤΕΡ. —  Έ  ! Κυρία, καθείς με τήν 

σειράν του.
ΙΩΑΝΝΑ (μετ’ αύστηρότητος).·—  Σάς πα

ρακαλώ νά μ’ άφήσητε ήσυχον' ή ώρα παρέρ
χεται καί πλησιάζει ή στιγμή καθ’ ήν είμαι 
υπο^ρεομ,ένη νά έξέλθω, ώστε σάς παρακαλώ 
νά άναχο>ρήσητε.

ΟΥΑΛΤΕΡ (έν παραφορά).— Ύπήρξεν επο
χή, μοχθηρά γυνή, καθ’ ήν δέν προσεΐχες πο
σώς είς τούς ήχους τοΰ έκκρεμοΰς, άλλ’ ελη- 
σμόνεις πλησίον μου καί τδν χρόνον και τάς 
θλίψεις. Τότε μίαν μόνην σκέψιν είχες, ένα 
μόνον πόθον καί τών δύο τούτων δ δημιουρ
γός ήμ.ην έγώ. Φεΰ ! παρήλθον οί εύδαίμονες 
έκεΐνοι χρόνοι! Τότε ήμην άγαπητός' τά  στή
θη σου ένέκλειον πΰρ ώραϊον, δπερ έφλόγιζε 
τήν πάλλουσαν καρδίαν σου' πΰρ έρωτικδν, 
σβεσθεν ήδη...

ΙΩΑΝΝΑ (διακόπτουσα).'—  Κύριε !...
ΟΥΑΛΤΕΡ. —  Σκληρά ! έπέφερες τραύμα 

άνίατον τή καρδία μ.ου ! τών τερπνών Ονεί
ρων μου τήν κρήνην άπεξήρανες! δι’ έσέ ή- 
σθάνθην παλμούς ζηλοτυπίας, έρωτος καί πό
θου, τούς δποίους ούδεμ.ία ζώσα ψυχή μέχρι 
τοΰδε ήσθάνθη καί οΐτινες μ.ετετράπησαν σή
μερον είς παλμ-ούς μ.ίσους καί έκδικήσεοις.

ΙΩΑΝΝΑ (είρωνικώς). Κύριε, ταΰτα πάντα 
τά  πάθη δύνασθε νά καταπνίξητε έν τή τύρ-
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βνι τοΰ ρεγάλου κόσμου. Τρέξατε εϊς την Ευ
ρώπην, εϊς τούς Παοισίους μάλιστα' εκεί, θέ
λετε άνεύρει πλήθος ωραίων γυναικών καί 
διασκεδάσεις άπειρους. Κύριος οίδεν δποία 
άξιοπερίεργα καί άξωθαύμαστα πράγματα 
θέλετε συναντήσει, άτινα άναρ-φιβόλως θέ- 
λουσι.....

ΟΥΑΛΤΕΡ (διακόπτων).—  Άκουσον, ’Ιω
άννα ! την γλώσσαν αύτήν έπρεπε νά την με- 
ταχειρισθής πριν πλήγωσες τήν καρδίαν μου. 
Διά της ψύχρας ταύτης άδιαφορίας έπρεπε νά 
όπλισθής έξ άρχής, ότε το πρώτον συνηντή- 
Οηρ.εν, οτε έτρεχες κατόπιν ρ.ου, ότε ή καρ
δία ρου ήτον έλευθέρα.

ΙΩΑΝΝΑ.—  Τέλος πάντων, φίλε ρου, ταΰ
τα παντα εϊς ούόέν ώφελοΰσιν ήδη. Τό πρό-
σωπόν σου βλέπουσα, αϊσθάνορ,αι άηδίαν .
δεν σ’ άγαπώ πλέον, οΰτε.....

ΟΤΛΛΤΕΡ (ρ,ετ’ άποστροφής). Οΰτε νά ρ.έ 
άγαπήσης θέλω πλέον.

ΙΩΑΝΝΑ.—  ’Αλλά ;
ΟΥΑΛΤΕΡ.—  Νά έκδικσθώ.
ΙΩΑΝΝΑ.—  Είσθε τρελλός.
0 1 ΑΛΤΕΡ.— Είθε νά ήρ.ην τοιοΰτος, διότι 

θά ήρ.ην ευτυχέστερος. ΓΩς τρελλόν, θά ρ.’ έ- 
κλειον έν Tivt φρενοκορ.είω' ίσως δέ ή λήθη 
ή'θελε p.ol άποδώση συν τή φρονήσει καί τήν 
θεραπείαν τής καρδίας ρ.ου, ήτις έστίν θανα- 
σίρ,ως τετραυρ.ατισρ.ένη.

ΙΩΑΝΝΑ.—  Κύριε !....
01ΑΛΤΕΡ. —  Είμαι εραστής πάσχων καί 

Ουτινος ό έρως έπροδώθη.
ΙΩΑΝΝΑ. —  Καί πνέεις έκδίκησιν ;
ΟΥΑΛΤΕΡ.—  Βεβαίως.
ΙΩΑΝΝΑ (έν τρόρ.ω).—— Κύριε... μή θελή— 

σης.... συγγνώρην δι’ όσα σοί έπροξένησα.....
0 1 ΑΛΤΕΡ.—— Ό προδωθεις έρως μου ζη

τεί έκδίκησιν.....

ΙΩΑΝΝΑ.—  Ήραρτον ! .....
ΟΥΑΛΤΕΡ.—  Δέν ίκανοποιοϋρ,αι ή διά τοϋ 

θανάτου σου.
ΙΩΑΝΝΑ (γονυπετοΰσα).—  νΕλεος, Κύριε, 

έλεος.
ΟΥΑΛΤΕΡ. —  Μόνον ο Θεός συγ^ωρεΐ, οί 

άνθρωποι έκδικοΰνται.
ΙΩΑΝΝΑ. —  Κύριε ! άφες ρε νά ζήσω' ρ.ή 

έπιμένης ν’ άποθάνω τόσον νέα... (άνίσταται).
ΟΥΑΛΤΕΡ. —  Ν’ άποθάνης ! ν’ άποθάνης, 

μοχθηρά γυνή, ϊνα ρ.ή καταστήσ/,ς καί άλ
λους ώς έρ.έ δυστυχείς. Ν’ άποθάνης, ϊνα ρ.ή 
δύναντάι πλέον τά χείλη σου νά δηλητηριά- 
ζωσι τάς καρδίας τών άθώων. Είς κακός όλι- 
γώτερον, έννοώ, δέν είναι σπουδαία ώφέλεια 
διά τήν κοινωνίαν' πλήν, όταν δ κακός ούτος 
έστί γυνή, είναι ή σπουδαιοτέρα τών ευεργε
σιών.

ΙΩΑΝΝΑ (έν άπελπισία).—  Είσαι τίγρις ! 
είσαι.....

ΟΥΑΛΤΕΡ.—  Είρ,αι δαιρόνιον της Κολά- 
σεως καί είσαι άγγελος τοϋ ούρανοΰ κατά 
τήν μορφήν' είσαι δήμιος τών καρδιών καί 
είραι δ κακός σου δαίμων" (έν παραφορά). 
Εϊς άλλον, άχάριστος, προσφέρεις ήδη θυρ.ία- 
ρα λατρείας καί βμνύεις όρκους άγάπης καί 
πίστεως /.... Ά λλος ήδη άντ’ έρ.οϋ τυγχάνει 
τών θωπειών σου, τοΰ έρωτός σου ; Ά  ! τοΰ
το είναι ραρτύριον άνυπόφορον!... υπερμέτρως 
σκληρόν!....... (έκτος έαυτοΰ). Εϊς τά γόνα
τα  !:... (τήν λαρβάνει έκ τοΰ βραχίονος) εϊς 
τά γόνατα! (τήν άναγκάζει νά υπακούση). Τά 
δάκρυά σου δέν μέ συγκινοϋν πλέον. ΑΕ πα
ρακλήσεις, οί θρήνοι σου, δέν θ’ άνεύρωσιν
ήχώ έν τή καρδίοι ρ,ου  Οΰτο) γονυπετής,
ζήτησε διά τελευταίαν φοράν τήν συγγνώρην 
άπό τόν Πλάστην τοΰ παντός (σύρει έγχειρί- 
διον) όστις σ’ έπλασε τόσον ώραίαν, ϊνα κα

θιστάς δυστυχείς τούς πλήσιάζοντάς σε.....
ΓΥπό τόν ίδιον θόλον τοΰ να οΰ, άς άντηχή- 
σωσι συγχρόνως αί επικήδειοι ημών ψαλρ.ω- 
δίαι ! Ά ς  άνάψωσιν όρ.οΰ αί νεκρικαί ήρ.ών
λαρ.πάδες !...... Κλαίεις λοιπόν ή τόσον
γενναία οτε έπρόκειτο νά καταστήσης έφ’ ό
ρου ζωής δυστυχή έ'να άνθρωπον, όπερ είναι 
ρ-έγα έγκληρ.α- σύ, ή μετά τοσαύτης ώμό- 
τητος τυραννήσασα τόν εραστήν σου, δειλίας
ενώπιον τοϋ θανάτου ; ...... Τό κορ.ψόν τοΰτο
έγ/ειρίδιον σέ τρορ,άζε; ;..... Ό γενναίος εϊς
τό έγκληρ.α, ρ.οχθηρά γυνή, οφείλει νά ηναι 
τοιοΰτος καί ενώπιον τής ποινής !

ΙΩΑΝΝΑ. —  ’'Ελεος !..... χάριν !..... Σ’ ά
γαπώ !....

ΟΥΑΛΤΕΡ (εϊρωνικώς).—  Μ’ άγαπας ; .....
σύ ;.... δόλιος ! ύποκρίτρια !

ΙΩΑΝΝΑ.—  Σοί τό ορκίζομαι!
ΟΥΑΛΤΕΡ. —  Παρήλθεν δ καιρός καθ’ δν 

εδιδον πίστιν είς τούς' όρκους ους έπρόφερον 
τά δόλιά σου χείλη. Παρήλθεν δ καιρός καθ’ 
8ν αί προσπεποιηρ.έναι συγκινήσεις, τά πλα
στά δάκρυα, αι έπιφωνήσεις, α ί  Τότε ή
κρίσις ρου, τό λογικόν ρ.ου, έκοιρ.ώντο, να- 
νουριζόρενα 6π0 τών άπατηλών ελπίδων άς 
ρ.οί παρεΐχεν ό δόλιος έρως σου. Κατόπιν, ότε 
συνήλθον, ήτο πλέον άργά' τήν καρδίαν ρ.ου 
κατεβίβρωσκον γαγγραινώδεις πληγαί. Ή λή
θη ήδυνήθη νά σβέση τόν έρωτα· τόν σφοδρόν, 
όστις τήν καρδίαν ρ,ου έκίνει είς δάκρυα. Τό 
τερπνόν ρ.ου έαρ έν τώ έρωτί σου καταναλώ- 
σας, είδον ότι έπλεον άνωθεν αβύσσων, οτι 
εύρισκόρ.ην έν πλάνη, ώς βλέπει ό θνήσκων 
τήν επίγειον άπάτην. Έ νεότης ρ.ου έρ-αράν- 
Οη, ώς ή ρ.υρσίνη, πριν δώση ευώδη άνθη. 
Στρέψε τό βλέρ-ρ,α σου καί ϊδέ ρε..... Ή πι
κρία τής λύπης ρ.’ ήλλοίωσεν έπί τοσοΰτον, 
ώστε αδυνατεί τις νά διακρίνη έάν αί πα-

ρειαί ρ.ου υπήρξαν ποτέ αίρ.ατώδεις... At! βε
βαίως' ή πικρία, τής καρδίας ή φθίσις, ή ο
δύνη, τρέχει, προπορεύεται τοΰ χρόνου, λά- 
γηνον άνά χείρας κρατοΰσα καί ραίνουσα εϊς 
τά πρόσωπα τών εύαισθήων σταλαγρ.ούς θα
νατηφόρους !..... 'Όταν ήρ.ην μακράν σου, έ-
κλαιον πικρότατα, τών δέ δακρύων ρ.ου τήν 
στάσιν ήλπιζον έπί σέ. ’Ενόρ.ιζον ότι έπα- 
νευρίσκων σε θά έπροθυρ.οποιεϊσο νά θερα- 
πεύσης τούς πόνους τής καρδίας ρου. rFI το;-- 
αύτη ελπίς ρ.’ έκράτει είς τήν ζωήν. νΕδραρ.ον 
λοιπόν ένταΰθα, όπου ουδέποτε έπεθύμουν νά 
έπανέλθο), διότι έτρερ.ον τάς τύψεις τοϋσυ νει- 
δότος αΐτινες ήθελον έν έρ.οί άφυπνί’σει τάρ.έρη 
ταΰτα, έν οίς κατέστην πατροκτόνος, σέ ευ- 
ρον, πλήν at πρώται σου λέξεις, το ειρωνικόν 
ρ.ειδίαρά σου, άνεζωπύρησαν τόν έν τή ψυχή 
ρ,ου άπό τής πρώτης έκείνης τής προδοσίας 
σου έποχής γεννηθέντα τής έκδικήσεως πόθον 
καί ιδού έγώ ρ.ανιώδης ήδη. Τρέρ.ε! αχάρι
στος, διότι ή ρ.ανία ύφ’ ής ήδη κατέχορ.αι 
θά μοί χορηγήσν) γενναιότητα, ϊνα βυθίσω είς 
τήν καρδίαν σου μέχρι λαβής τό έγχειρίδιον 
τοϋτο, όπερ σοί έπιβάλλει νά λέγης ότι ρ.έ 
άγαπας.

ΙΩΑΝΝΑ.— Πλήν είσαι άρ-είλικτος ! υπερ
βαίνεις κατά τήν σκληρότητα και αυτόν τόν 
δήρ.ιον, όστις....

ΟΥΑΛΤΕΡ.— Ό δήμιος φονεύει, διότι τοϋ
το τώ έπιβάλλει δ νόμος, τό καθήκον του 
επομένως, τίποτε δέν τόν έμποδίζει τοϋ νά 
δεικνύηται ιλαρός πρός τόν κατάδικον. ’Εγώ 
όμως φονεύω διότι πάσχω' τιρ-ωρώ τόν α ί
τιον τής δυστυχίας ρ.ου, φονεύω τον άρπαγα 
τής ειρήνης μου, τον δολοφόνον τής καρδίας 
μου, όστις είσαι σύ, σκληρά, άνθρωπόμορφος 

τ ίγ ρ ις !.....
ΙΩΑΝΝΑ.—  Σέ οϊκτείρω !.,„,
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ΟΥΑΑΤΕΡ. —  Ματαίως ! ή έκδίκησι; μου 
εσεται άφευκτο;, τρομερά καί ταχεία. (Κτυ- 
πά διά τοϋ εγχειρίδιου την Ίίοάνναν).

ΙΩΑΝΝΑ (πίπτουσα).— ’Άθλιε!...δολοφόνε!
ΟΥΑΛΤΕΡ. ·—  Τον επίγειον βίον μου έθυ- 

σίασα ε:; τον έρωτά σου καί εί; Ανταλλαγήν 
έλαβον τον ίδικόν σου' πλήν» τοΰτο δέν αρ
κεί, πρέπει καί εί; τήν άλλην ζωήν όμοϋ νά 
όπάγωμεν, ΐνα καί έκεΐ, έάν ή vat δυνατόν, 
σε τιμωρήσω. Καί άν ακόμη καί έκεΐ υπάρχει 
θάνατο; καί τοϋτον διαδέχεται νέα πάλιν 
ζωή, θά σε φονεύσοι καί ακολουθήσω.... (Ζη
τεί ν’ αύτοχείριασθη, πλήν αίφνη; εισέρχεται 
ί  Ζοάν μετά χωροφυλάκων οΐτινε; τόν συλ· 
λαμβάνουσι καί αΦοπλίζουσι.)

ΖΟΑΝ.—  Ουτιδανέ ! δολοφόνε !
ΙΩΑΝΝΑ με φωνήν διακεκομμένη·/). Οΰάλ

τερ ! δο..λ...φό.,..νε σέ μισώ!.... (’Εκπνέει).
ΟΥΑΛΤΕΡ.—  ’'Ω! μανία!  λύσσα!

ΤΕΛΟΣ ΤΠΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΠΡΑΕΕΩΣ,

π (οι

Ψ Υ Χ Ρ Ο Λ Ο Υ Σ Ι Α Σ  Κ Α Ι  Θ Α Λ Α Σ Σ ΙΩ Ν  A O V T P H X

ΜΕΛΕΤΗ

r n o  rriEiNHN ε π ο ψ ιν .

(Ι|νέχ ιμ «. — ”Ιδε Φυλλά?ιον Η1.)

Α) Έν υγεία καταστάσεΓ όλοι κατά τό 
θέρο; θλιβόμενοι υπό τοϋ καύσου τή ; ήμέρα;, 
αϊσθανόμεθα τήν Ανάγκην τή ; καταψύξεω; 
τοϋ σώματο;, τή ; έλαττώσεω; δηλ, τοΰ έν 
ήμΐν θερμαντικού, τήν οποίαν καί δ ίδρώ; διά 
τής έξατμήσεω; φέρει, συντελών εί; τήν ισορ
ροπίαν τής φυσιολογικής ζωικής θερμότητο;. 
Ά λλά όπως άπολαύσωμεν τήν ευεργετικήν

τής ψυχρολουσίας ενέργειαν, πρέπει νά προπα· 
ρασκευαζωμεν εαυτού;" πριν ή προβώμεν είς 
τας γενικωτέρας τοϋ σώματος λούσεις, ώς 
είνε τα θαλάσσια λουτρά, ανάγκη νά συνη- 
θισωμεν τό σώμα εί; τήν έπ’ αύτοΰ έπίδρασιν 
τοϋ ψύχου; διά μερικωτέρων έπί τ ινα ; ημέρας
πλύσεων, έν καιρώ θέρους μάλιστα, όπότε ή

' ' * / εςωτερικη επιφανεια τοϋ σωματο; τυγχάνει
ευαίσθητο; ούσα, έ'νεκα τή ; θερμότητο; καί 
τή; δραστήριας αδήλου διαπνοής' ή προπα- 
ρασκευή αυτη καί προφύλαςις είσίν έτι μάλ
λον αναγκαία! είς τούς εύαισθήτου; καί έζη- 
σθενημένους οργανισμούς, διότι ή αιφνίδιος 
επίόρασι; τοΰ ψύχους έφ’ όλου τού σώματος 
επιφερει πολλάκις βλάβην, καί ούχί σπανίως 
νευρικούς κλονισμούς, εγκεφαλικά; αιμορρα
γίας καί αιμοπτύσεις, όπόταν μάλιστα πρό; 
ταΰτα υπάρχει προδιάθεσις, ή οργανική τής 
καρδίας πάθησις.*Οταν έξοικειωθώμεν είς τήν 
έπίδρασιν τοΰ ψύχους, πρέπει νά λουώμεθα 
’έχοντες τό σώμα στεγνόν, δηλ. ούχί εί; έφί- 
δρωσιν' ή έπίσχεσι; τοΰ [δρώτος, δηλ. ή αι
φνίδιος άπόκρουσι; τής περιφερικής κυκλο
φορία;, φέρει συνόρμησιν τοΰ αΐματο; πρό; 
τά εσωτερικά όργανα καί σπλάγχνα έπικίν- 
δυνον, παραλύουσαν τήν άντίδρασιν τοΰ ορ- 
γανισμοϋ. Έάν δέ ή κοινή πείρα δέν έπιβε- 
βαιοΐ συνέχω; τά λεγόμενα, τά  έπικυροΐ όμως 
ή ιατρική, Αριθμούσα πολλά παραδείγματα 
αίφνηδίων θανάτων, καί πολλών βαρέων α
σθενειών, ?νεκεν ολιγωρία; πρό; τινα ευχερή 
υγιεινά παραγγέλματα. Έν το ΐ; λουτροις 
πρέπει νά λούωμεν όλζ»ν το σώμα, καί τήν 
κορυφήν τοϋ σώματος τήν κεφαλήν, ποιοΰντες 
διαφόρους κινήσεις, έάν Αγνοώμεν τήν κολύμ- 
βησιν' ουτω, θέτομεν είς κίνησιν τήν κυκλο
φορίαν, καί συγχρόνως είς άσκησιν τούς μΰς 
τοΰ σώματος, Αποφεύγοντες τήν ψύξιν, κοςί
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τ/ιν έκ τής άσκήσεως ώφέλειαν καρπούμενοι. 
Είς τούς συνειθίσαντας είς τήν ψυχρολουσίαν, 
ή πρωία είναι καταλληλοτέρα διά τά λουτρά, 
ών ή διάρκεια δεν πρέπει νά υπερβαίνη τά 
10 — 1 2 λεπτά τής ώρα;' εί; άτομα έςησθε- 
νημένα καί ευερέθιστα άρκοΰσι μόνον πέντε. 
ΓΗ έν τοΐ; θαλασσίοις λουτροις μακρά διάρ
κεια επιφέρει; έκτο; τή ; ψύξεω;, Ατονίαν. 
Μετά τό λουτρόν σπογγίζομεν καλώ; τό σώ
μα, καί κινούμεθα, βπω; Ανακαλέσωμεν τήν 
περιφερικήν κυκλοφορίαν. Έκ τών όλίγοον 
τούτων κατανοοϋσιν 8ν διατρέχουσι κίνδυνον 
οί μετά μεγάλην κόπωσιν τοϋ σώματο;, καί 
οί μετά βρώσιν καί πόσιν πνευματωδών ποτών 
ριπτόμενοι εί; τούς ποταμούς καί τήν θά
λασσαν, οποί; δροσίσωσι τό κεκμηκώ; αύτών 
σώμα, καί τήν οίνόφλυγα αύτών κεφαλήν.

Έ  κατ’ οίκον ψυχρολουσία γίνεται διά 
σπόγγου, διά σινδόνη; βεβρεγμένη; καί διά 
καταρακτοΰ ύδατο; (douelie). Γ0  διά σπόγ
γου καί σινδόνη; είναι ό άπλούστερο; τρόπο;, 
καί συμφέρει εί; άτομα αδύνατα, ευαίσθητα 
καί έζησθενημένα, διότι ή έπίδρασι; τοΰ ψύ
χου; είναι έλαφρά, ώ; στιγμιαία, καί ή ψύςις 
τοϋ σώματο; δλίγη, ευάρεστο; δε τούτου ή 
Αντίδρασι;' πρέπει δέ νά ηναι καί ώ ; προπα
ρασκευαστικό; διά τήν γενικωτέραν τοΰ ψυ
χρού ύδατο; χρήσιν, ώ; είς τά θαλάσσια λου
τρά καί τήν υδροθεραπείαν, είς -̂ ν υπάγεται 
καί τό καταρρακτόν ύδωρ' τούτου ή χρήσις 
είναι ώφελιμοτέρα, έχοντος ίσχυροτέραν έπί 
τοΰ σώματος επήρειαν, ώς συνταράσσοντο; 
τόν οργανισμόν, καί έξεγείροντος ταχύτερον 
καί ίσχυρότερον τήν ενέργειαν τοϋ νευρικού 
συστήματος. Ή θεραπευτική διά τοΰ τρόπου 
τούτου τής ψυχρολουσίας καί τών οικείων 
φαρμάκων, χορηγεί είς Αδυνάτους ταχύτερον 
τόνωσιν.

Έάν ή ψυχρολουσία καί τά  θαλάσσια λου
τρά φέρουσιν εύάρεστον Αποτέλεσμα είς του; 
εύ έχοντας, εί; Αδυνάτου; καί έκ νόσων έςη- 
σθενημένου; δίδωσιν Αληθή ρώσιν’ ούδέν δέ 
μέσον θεραπευτικόν επιδρά έπί τοΰ οργανι
σμού τοσοΰτον γενικώ;, ίσχυρώς καί ταχέως, 
οσον ταΰτα, άφυπνίζοντα τήν νωθράν πλα · 
στικότητα, εύκολύνοντα τήν Αφομοίωσιν, καί 
ίσχυροποιοϋντα τό σώμα διά καλή; αίματο- 
ποιήσεω;. ΙΙαρετηρήθησαν παθήσει; χοιραδι- 
καί, λέγει ό Pileur, έπιμένουσαι εί; τά ; δε- 
ξιωτέρα; καί έμμΟνωτέρας θεραπεία;' Αφοΰ 
δέ έπί μακρόν χρόνον έξήντλησαν τήν υπο
μονήν κών πασχόντων καί τών οικείων των, 
ύπεχώρησαν είς τήν χρήσιν τών λουτρών, ώ; 
τελευταΐον ιαματικόν μέσον ληφθέντων, οπό
τε μάλιστα δ μαρασμό; τών πασχόντων έ- 
φαίνετο Αναγγέλλων επικείμενον θλιβερόν τέ
λος' φρονεί δέ δ ίδιο; συγγραφεύ; οτι ένερ- 
γοϋντα προ πάντων τά  λουτρά έπί τή ; κυ
κλοφορία;, έπιταχύνοντα ίσχυρώ; τήν αίμα- 
τοποίησιν, καί ίσχυροποιοϋντα τό μυϊκόν σύ
στημα, τροποποιοϋσι τόν οργανισμόν, (ζ).

(ζ) Χωρί; νά έςετάσωμεν τήν έν τα ΐ; ά- 
σθενείαις χρήσιν τής ψυχρολουσία; καί τών 
θαλασσίων λουτρών , Αφηγούμεθα σύντομον 
ιστορίαν, όπως άπλώ; καί μόνον καταδείςω- 
μεν τήν ωφέλειαν αύτών, ΐνα μή είπωμεν την 
θαυματουργόν αύτών ενέργειαν, ε’ίς τινας Α
ληθώς Απελπιστικά; περιστάσεις. Έπεσκέφθη- 
μεν πρό έπταετίας Ασθενή προτιθέμενον, κατα 
συμβουλήν τών έν Καί ρω ιατρών, νά μεταβη 
είς τήν πατρίδα του χάριν αλλαγής κλίμα
τος’ δ Ασθενή; όμω; ούτος έπρεπε να μετα- 
κομισθή ώς πτώμα, ή ώς έπιπλον, καί co; 
τοιοΰτον μετέφέρθη έκ Καΐρου, διότι η κα- 
ταστασί; του ήτον ή έξη; : Έκάθητο έπί ί~
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Τής ευεργετικής ταύτης δυνάμεως τοϋ υ- 
«>ατο ; καί τών λουτρών γίνεται συστηματική 
καί έπιστημονική χρήσις σήμερον εί; πολλάς 
πόλεις τής Ευρώπης, ένθα ειδικά υδροθερα
πευτήρια παρέχουσι τοΐς προσιοϋσι την ωφέ
λειαν εκ ποικίλων νοσηρών καταστάσεων πεί
ρα ζομένοις.

Β) Δεν είναι αδιάφορος η είς διαφόρους η
λικίας χρήσις τής ψυχρολουσίας' έκαστη ηλι
κία εχει τον βίον της. Τά δύο άκρα τοϋ 
βίου, ή παιδική καί γεροντική ηλικία, είσί 
τα  καθορο;ντα κατ’ ευθείαν γραμμήν τον 
β’.ον άλλ’ η μέν πρώτη καθορά το μέλλον, ή 
ό: δεύτερα το παρελθόν. Ή νεανική καί ή άν- 
δρική, ευρισκόμενα; έν τή ακμή τής δυνά- 
μεως καί τής ένεργείας, διατελοϋσιν υπο τί) 
γόητρον τής ζωής.

1 ον) Ή γεροντική ηλικία άπωλέσασα, κατά

νακλίντρου εχων το σώμα κεκυφώς, διά τήν 
κ υ ρ τ ό τ η τ α  τή ς  σ π ο ν δ υ λ ικ ή ς  σ τ ή λ η ς ,  
και ακίνητον, ένεκεν έξωστώσεων τών κάτω 
άκρων καί τής προκεχωρημένης τών μυών ά- 
τροφίας' τήν κεφαλήν επίσης κεκηφυΐαν καί 
δυσκίνητον πρός τά πλάγια. 'Ο άνθρωπος ού- 
τος ειχεν ακινησίαν άγάλματος, πόνους δε 
και ενοχλήσεις ανθρώπου, τριτογενή συφιλ: 
δυσκρασίαν προκεχωρημένην πάσχοντος. Είς 
τον ασθενή τοϋτον, ύποστάντα μακροχρόνιον 
θεραπείαν, εσυμβούλευσα το έλαιον τοΰ ονί
σκου, τονικήν τροφήν, καί δίαιταν, καί συν 
τούτοις τα λουτρά τά θαλάσσια μεθοδικώς 
λαμβανόμενα" ο ασθενή; έξετέλεσε καί μετά 
πεποιθήσεως τήν συμβουλήν μου. Άφιχθείς 
εις την πατρίδα του, (νήσον εύάερον τοΰ Αι
γαίου Πέλαγους), μετά προηγουμένην κατ’ οί
κον μεθοδικήν ψυχρολουσίαν επί τινας ημέ
ρας, μετεκομίζετο είς τό παράλιον., καί έλούε-

μοιραΐον τρόπον ή φυσικόν νόμον, τήν ίσ^ύν 
τοΰ σώματος, καί ενέργειαν, συνήθως δέ δια- 
τελοϋσα υπό τήν πίεσιν πολλών ενοχλήσεων, 
καί τόν φόβον ενδεχομένων κινδύνων, πρέπει 
νά διατηρή σωφρόνως τάς υπολειπομένας αυ
τή δυνάμεις, άποφεύγουσα ώς ετϊίβλαβεΐς τούς 
σωματικούς κλονισμούς καί τάς αίφνηδίας 
τοΰ σώματος ψύξεις. ’Απέχομεν ν’ άναπτύ- 
ξωμεν πώς, καί διατί, ή ψυχρολουσία είναι 
επιβλαβής είς τήν προβεβηκυΐαν ηλικίαν, 
ώς έξερχόμενοι τοΰ κύκλου τής παρούσης με
λέτης' λέγομεν μόνον ότι μέχρι τοΰ 50οΰ 
έτους είς άτομα καλώς διατηρούμενα, μή ε
νοχλούμενα δηλ. υπό κεκτημένων παθήσεων 
καί εςεων, ή ψυχρολουσία μετά προφυλάξεως 
γενομένη δύναται νά ήναι είς τινας περιστά
σεις ώς ιαματική ώφέλιμος. ’Εμμένομεν είς

το παρά τίνος τών συγγενών του. Παρατη- 
ρήσας μετά 2 -3  εβδομάδας ευκινησίαν τινα  
τών μελών του, έπείσθη ούχί μόνον περί ώ- 
φελείας, άλλά καί πε^ί τής θεραπείας του έκ 
τών θαλασσίων λουτρών' τοΰτο δε καί έγένε- 
το' δ πάσχων μετ’ ού πολύ προσήρχετο βρα
δέως μέν, άλλά μόνος, καί μόνον επί βακτη
ρίας στηριζόμενος, είς τό ολίγον άπέχον άπό 
τής οικίας του παράλιον. ΆκολουΟήσας δέ 
έπί μακρόν χρόνον τά θαλάσσια λουτρά καί 
τήν παραγγελθεΐσαν αύτώ τονικήν δίαιταν, 
ίάθη. Τόν ευτυχή τοϋτον έκ τής νέας κολυμ- 
βήθρας τοΰ Σιλωάμ ύγίασδέντα, είδον μετά 
έν ετος ένταϋθα, ώχραν μέν τήν όψιν, άλλά 
τό ανάστημα όρθιον εχοντα. ’Εξεπλάγην α
ληθώς μαθων, ότι δ νΰν άγνωστός μοι, είναι 
εκείνος προς βν τό ελαιον τοΰ Ονίσκου καί 
τά θαλάσσια λουτρά έσυμβούλευσα. Έθαύμα- 
σα δε, καί άκόμη θαυμάζω τήν ιαματικήν 
τούτων δύναμήν !
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τάς φράσεις μας ταύτας, παρατηροϋντες, ότι 
είναι σπανία σήμερον ή ευεξία μετά τό πεν
τηκοστόν ετος' αί δε κεκτημέναι νοσηραί δια
θέσεις καί κατας-άσεις υπάγονται μάλλον ύπό 
τό κράτος τής παθολογίας, ή τής υγιεινής.

2 ον) Έ παιδική ήλικία, ή φύσει άδύνα- 
τος, καί ώς έπί τό πολύ μέ νόσηράς διαθέ
σεις είς τόν βίον σήμερον έμφανιζομένη, ευ
ρίσκει έν τί) μεθοδική ψυχρολουσία μ.έγα τό 
ό'φελος' κατά τήν βρεφικήν ήλικίαν τά χλια
ρά λουτρά είσί τά ωφέλιμα διά πολλούς λό~ 
γους' βαθμηδόν ομως πρέπει νά συνειθίζωμεν 
τά παιδία είς τήν ψυχρολουσίαν' τών θαλασ
σίων λουτρών μάλιστα έπρεπε νά γίνηται 
γενικωτέρα καί μεθοδικωτέρα χρήσις ύπό ύ- 
γιεινήν, καί θεραπευτικήν έποψιν, διότι έν 
τούτοις συνενοΰνται πολλά προσόντα, ών έχει 
ανάγκην δ τρυφερός οργανισμός τών παίδίων 
ένεργοΰσι μέν τά λουτρά, ώς ή ψυχρολουσία, 
άλλ’ ή τερπνή θαλασσία αύρα, αί κινήσεις τοΰ 
σώματος, ή έπ’αύτοΰ έπάφησις τών κυμάτων, 
ή θερμοκρασία, καί τά  φυσικά τής θαλάσσης 
συς-ατικά, έπενεργοΰσιν έπωφελές-ερον έπί τοΰ 
οργανισμοΰ, είς 8ν χορηγοΰσι πραγματικόν τό
νον. Τά έκτικά παιδία, (λέγει δ Zamais) τών 
οποίων ή κοιλία είνε προεξέχουσα, καί ισχνά 
τά μέλη, ή έκεΐνα ών ή αυξησις τοΰ σώματος 
φαίνεται τρόπον τινα παρεμποδισμένη, εύρί- 
σκουσι πολλήν τήν ωφέλειαν είς τήν παρατε- 
ταμένην τών λουτρών χρήσιν' ταϋτα συνήθως 
δίδουσιν είς όλον τόν οργανισμόν ώθησιν ίσχυ- 
ράν, καί προϊοϋσαν, έπιφέροντα είς αύτόν 
μίαν τών μεγάλων εκείνων συνταοάξεων, ής 
τά  ευτυχή άποτελέσματα είσίν έπαισθητά 
κατά τό έπίλοιπον τής ζωής' δ αύτός συγγρα·* 
φεύς λέγει, οτι έχει πλήρη πεποίθησιν, ότι τά  
θαλάσσια λουτρά, λαμβάνομενα εγκαίρως καί 
άρμοδίως, συντελοϋ?ιν είς τό νά πρλαμβά-

νωσι τήν εκπτωσιν τοΰ ήμίτέρόϋ έίίους.
Νομίζομενάξία μίλέτης τά λεγάμενα ταϋτα 

προκειμένου λόγου περί τής νεαράς ηλικίας, 
ήτις εμφανιζόμενη είς τόν βίον διά νά ζήση, 
άποτελεΐ ολόκληρον άνθρώπινον γενεάν, καί 
άφίνει δπίσω αύτής γενεάν νέαν. Δεν είνε μό
νον δ άνετος καί ύγιεινός βίος 3ν δφείλομεν 
νά παρασκευάζωμεν είς αύτήν, άλλά καί ή 
εδραία βάίις γενεών έπιγενεστέρων. Έκ τών 
σκέψεων τούτων καταφαίνεται οποία είνε, καί 
πρεπει νά ήνε, ή τύχη τοϋ βίου, καί ότι έκ 
μόνης τής σπουδαίας καί πεφωτισμένης τών 
γονέων ύπέρ τών τέκνων άγωγής καί μερί- 
μνης, επιτυγχάνεται ή ευκταία τής παιδι
κής ηλικίας υγεία ! 1—  Πόσα παιδία βλέπο- 
μεν άδύνατα, ών οί γεννήτορες σχετικώς χαί- 
ρουσιν υγείαν; δ πατήρ, καί ή μήτηρ δύναν- 
ται νά έχωσιν τήν φυσικήν δύναμιν πρός πα
ραγωγήν τοΰ είδους, άλλ’ ούχί καί τοιαύτην, 
όπως μεταδώσωσι ζωικήν δύναμιν ίσχυραν 
είς τήν νέαν ΰπαρςιν' τά  θαλάσσια λουτρά 
λοιπόν, μετά τής όλης υγιεινής, άναπληροϋσι 
τήν προκύπτουσαν έλλειψιν, ήτις δυνάμει ου- 
σα κατά τήν σύλλιψιν τών παιδίων, έπι,εΐ εις 
τήν γένεαιν (η).

Κατά τά πρώτα έτη τής παιδικής ηλικίας 
ή ψυχρολουσία γίνεται κατ’ οίκον διά κοινού, 
ή θαλασσίου υδατος' εντός αύτοΰ βαπτιζομεν

(η) Οί ήμέτεροι πρόγονοι, έν οίς τα λου
τρά καί ή γυμναστική ώς συντελοϋντα είς 
τήν ρώμην καί ευεςίαν τοΰ σώματος, ατ.̂ .- 
τέλουν μέρος τής άνατροφή; τή ; νεάτητός, 
« έπεμελοΰντο πολύ παιδιόθεν νά μανθάνωσι 
καθώς τά γράμματα ουτω καί τό κολυμβάν 
δ δέ μή έπιστάμενος « μήτε νεΐν μήτε γράμ
ματα » άπαίδευτος καί βάρβαρος ιονομάζετο.»' 
(’Ίδε Βίος τών Άρχ. Έλλ. ύπό Βενιζέλου.)
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επί 1 -2  λεπτά τής ώρας τά παιδία, προπα- 
ρασκευάζοντες αυτά ώς έρρέθη, καί διά κα- 
θαράς σινδόνης τρίβομεν έπειτα ελαφρώς το 
σώμα καί τά τρυφερά των μέλη, καλύπτον- 
τες αυτά jas σκέπασμα θερμότερον. Τά παι
δία έχουσιν ίδιάζουσαν προς το κολυμβάν 
κλίσιν, διά την οποίαν πολλάκις τιμωρούνται 
υπό νωθρών γονέων καί διδασκάλων' μη οντα 
δμως εις ηλικίαν, η μη θέλοντα νά κολυμ- 
βήσωσι φοβούμενα την θάλασσαν καί την εν
τύπωσήν τοϋ ψύχους οχληράν ούσαν εις τά  
ευαίσθητα τούτων καί αδύνατα, πρέπει νά 
τά συνοδεύωμεν είς το παράλιον, νά τά έκ- 
δύωμεν προσέχοντες μη το σώμα αύτών είνε 
υφυγρον υπό τοϋ ίδρώτος, καί ν’ άφίνωμεν 
αύτα ελεύθερα νά βαδίζωσιν έπί τής άμμου, 
καί παρά τδ χείλος τής θαλάσσης' ουτω, τα 
χέως άποβάλλοντα τον φόβον, καί μετά τινα 
λουτρά τήν υπερβολικήν ευαισθησίαν τοϋ 
δέρματος, παίζουσι καί κολυμβοϋσιν ευχα
ρίστως.

Ή κοινώς λεγάμενη αδυναμία, ή είνε έκ~ 
φρασις γενική τοϋ όργανίσμοΰ, ώς είς τάς λε- 
γομένας αδυνάτους κράσεις, ή είνε αποτέλε
σμα κακών έξεων καί νοσηρών καταστάσεων. 
Έάν κατά τής έκ τούτων προερχομένης αδυ
ναμίας πολλά ισχύει ή ψυχρολουσία υφ’ οίαν- 
δήποτε μορφήν λαμβανομένη, κατά τής πρώ
της αληθώς θριαμβεύει (θ). (Ακολουθεί.)

(θ) Ή αδυναμία τών λυμφατικών καί τών 
χοιραδίκών παίδων, ευρίσκει ισχυρόν ιαματι
κόν μέσον έν τή ψυχρολουσία καί ταΐς λου- 
τροΐς, τά όποια οί γονείς καί οί ιατροί δυ
στυχώς παραμελούσα' είς αΰτά έπρεπε νά 
καταφεύγωσι μάλλον ή είς τά  πολλά καί ποί
κιλα ιατρικά, ών ή είδικότης καί ή ωφέλεια 
συνιστανται ώς έπί το πολύ είς τον άγυρτι-

ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ ΓΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ  

ΤΕΚΝΟΝ.

Τήν τών οντων ΰπαρξιν αποκρύπτει νύξ 
μαγευτική, ώραία' ό Ζέφυρος ώθεΐ το άρωμα 
καί τήν δρόσον, πανσέληνος δ’ εαρινή χρυσό- 
νει τον Πόντον πρδς 8ν πορεύεται άβρώς νά 
καταποντισθή.

Τδ α’ίθριον καί διαυγές τοϋ ούρανοϋ, πα- 
ρουσιάζον άπατηλώς είς τδ ομμα τοϋ παρα- 
τηρητοϋ σειράς ήλιων παμπληθών, διαγράφει 
έν τή ψυ^ή αύτοϋ τδ κοσμοφόρον στέμμα δι’ 
ου καταστολίζεται ή άπειρος ισχύς.

Τδ παν φαίνεται χρυσοϋν, πλήν μέ πέπλον 
κεκαλυμμένον θολεράς φύσεως. Φωνή νυκτο- 
βίου πλάσματος, φωνή ήχηρά, διακόπτει τήν 
γενικήν σιωπήν καί ταράσσει τήν γαλήνην 
άπδ καιροϋ είς καιρδν δι’ όξυφώνου κρωγμοΰ, 
και επιφέρει τροπήν είς τήν τοϋ νοδς ειρήνην.

Τοιαύτην τινά νύκτα γέρων κατάλευκον 
τήν τε κόμην καί γενειάδα έχων, περιεπάτει. 
έπί τής δεξιάς τοΰ Νείλου δχθης. ’ Ητο ή πα
ραμονή τής 25ης Μαρτίου.

Πλάνη λογισμών έφερεν αύτδν είς τήν φα
λακρά-/ τοΰ Αυκαβητοϋ ακρώρειαν, ένθα έξε- 
λέξατο ώς θρονίον έ'να κρημνόν. Μακράν, περί 
τούς πρόποδας, ή πόλις, ήτις άδόξως τδ Πα
νελλήνιον παριστα, έλεύκαζεν καί έδεικνύετο 
μάλλον ώς πλουτοΰν υπό πανώλης κοιμητή
ριο ν.

Είδος πάχνης, άπέκρυπτε τήν βάσιν τοΰ 
’'Αστεως.

Τά πάντα, μέ ψυχρόν έβλεπε βλέμμα’ τήν 
Άκρόπολιν^ τδ Θησεΐον, τάς τοΰ ’Ολυμπίου

σμδν τών εφευρετών, καί είς τών άγοραστώ.·* 
τήν μωρίαν*
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Αιδς στήλας, τδν Παρθενώνα, τδν τοϋ Αιόλου 
ναδν καί πάντα τά  άπδ είκοσι καί επέκεινα 
αιώνων χρονολογούμενα ιερά μνημεία.

Έπί πολύν χρόνον διέμεινεν έκεΐ άνάλγη- 
τος καί μηχανικώς παρατηρών.

Αίφνης, έν τή πλαστή έκείνη ησυχία, φωνή 
σπαραξικάρδιος ελκύει τήν προσοχήν του. Τδ 
βλέμμα του άνυψοϋται, στρέφει καί, ώ Θεέ ! 
όποιον όραμα ! παραφρονεί άρά γε ;.....

« Σύ, Μοΰσα προσφιλής, είσαι; άνέκραξεν 
« έν παραφόρω χαρά. Σύ προσέρχεσαι μέ τό- 
« σην καλλονήν ; Μ’ έπεσκέφθης πολλάκις, 
<< πλήν πάντοτε κεκαλυμμένη. Τήν φοράν 
« ομως ταύτην τδ βλέμμα μου σέ χαίρεται 
« γυμνήν. Τώρα είσαι άληθής Θεά, οχι πλά- 
« σμα τής γής. Εννοώ οτι κέκτησαι άρετήν
« θείαν ’'Ω, οποία καλλονή !..... οποία ώ-
« ραία πλάσις !..... οποία κατάνυξις τής ψυ-
ί( χής ! θέρμη φλογερά !...... Αισθάνομαι
« εκστάσεις ήδονής παραδείσιου, νομίζω ότι 
« έχω ουράνια πτερά.»

Έπροσπάθησε νά έγερθή,νά τρέξη πρδς τήν 
Μοϋσάν του, ή μάλλον πρδς τδ φάντασμα αυ
τής, πλήν περιεβλήθη ύπδ ζοφώδους νέφονς, 
περιλαμβάνοντος αιθέρα πνιγηρόν, είς τρόπον 
ώστε διέμεινεν άκίνητος ώς βρέφος έσπαργα- 
νωμένον, τήν δ’ άκοήν του προσέβαλον λόγοι 
οδυνηροί :

1—  ΓΩραία μου Ε λλάς! —  άνέκραξε τδ φά
σμα τής Μούσης.— Ελλάς, έγέρθητι, μή κοι
μάσαι πλέον. ’Έπαυσες, πατρίς μου, να τ ι-  
μάσαΓ οί άθλιοι σ’ εξυβρίζουν, σέ ποτίζουν 
βαρύ ναρκωτικόν, ^ύπνισον, πατρίς μου, καθ’ 
δτι οί αίσχροί πρδς τραγικόν τέρμα σέ κυ~ 
λίουσιν !

"Ω Πατρίς μου ! ό νοΰς τής άνθρωπότητος 
ΐδικός Σου έστί, εύρετής δέ τής ελευθερίας, 
&ίσαι Σύ !

fO τής ενδόξου έποχής κυανούς ουρανός 
Σου, έκαλύφθη ήδη υπδ συννέφων" τά τέκνα 
Σου έλησμονήθησαν ήδη, καθώς καί οί θεό
πνευστοι υπέρ αύτών φθόγγοι τής έκπληγθεί- 
σης Ευρώπης, ούς έπροκάλεσαν τά  θαύματα 
τών ηρώων τής Γραβιάς, τοΰ Μεσολογγίου, 
τής Χίου, τής Σάμου καί τών Ψαρών.

Ή λύρα τοϋ Βύρωνος έθραύσθη!
Ή εποχή καθ’ ήν ή Λύσις άνεμνήσθη τής 

δόξης τών προγόνων μας καί εύρε τούς ά- 
θλους τών νεωτέρων τέκνων Σου άνταξίους 
τών έργων τών Αεωνίδα καί Μιλτιάδου, πα- 
ρήλθεν άνεπιστρεπτεί. Σήμερον ύβρεις μόνον
άκούεις !......

Πατρίς μου ! έκουράσθης άκούουσα τούς ξέ
νους θαυμάζοντάς Σε καί τείνεις ήδη πρδς τδν 
τελικόν φρικώδη μαρασμόν; Υποφέρεις ήδη 
νά βλέπης τούς αισχρούς νά σέ ύβρίζωσι κα- 
ταπατοϋντες τήν τέφραν τών πατέρων σου 
καί νά σπαταλώσι τδν πλούτον σου είς σπον-
δάς αίσχυντηλάς ;.....

£ύπνα, ώραία μου Ελλάς, ξύπνα ! 
νΩ ! τ ί φρικτδν πανόραμα διά τδν πα

τριώτην, έχοντα ενώπιον αύτοΰ τήν πόλιν 
τών Θεών, νά βλέπη ταύτην έσχάτην σήμε
ρον, ενώ άλλοτε κατείχε τά  πρωτεία, καί νά 
τήν μεταχειρίζωνται ώς γελοιογραφίαν τών
παλαιών αιώνων !..... ’ Ητο προτιμότερον νά
μείνγ) έν τή τέφρα της, μέ τά ένδοξα όστά
τής έποχής τής πρώτης, τής λαμπράς.......

Τά θεία της τεμένη αρκούντως μας έδό'·
ξασαν.................................................................

Ή δισχιλιετής φωνή τών άρχαίων ημιθέων, 
τήν μάλλον οκνηράν άκοήν προσβάλλουσα, 
έχθρούς καί φίλους προσκαλεί πρδς συλλογήν 
άνθέοιν. ’'Ερχονται, άλλά παρ’ έλπίδα ά κά ν
θας συλλέγουσιν !......

Σήμερον ό δοκησίσοφος άγύρτης, δι’ έργων
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χαμερπών τήν φωλεάν του κτίζει καί άπατα 
προς ίδιον όφελος τό γένος ολόκληρον. Σήμε
ρον, άλήτης, άπορος, δ γέρων τοΰ άγώνος, ά- 
ναφαν,δόν πίνει δάκρυα θερμά, τά δέ κνόδαλα 
άπόνως καί χλευαστικώς τον βλέπουσι, δε- 
ρόμενον υπό τής πείνης και τω στρέφουσι 
τήν ράχην. "Οταν δέ έπί τής ψάθης παραδώ- 
ση τό πνεύμα καί ή ψυχή του πετάξη είς 
τους ουρανούς χαρωπός, οϋδείς τά έξοδα τής 
ταφής προσφέρει, άλλά τό σώμα του εις τόν 
λάκκον ρίπτουσι διά νά μή βρωμά.

Σήμερον θυμίαμα προσφέρουσι λατρείας 
είς τους άπατεώνας καί αισχρούς, εις τούς 
αμαθείς καί άγύρτας, οΐτινες φενακίζουσι 
τόν λαόν καί χλευάζουσιν άσυστόλως τούς 
όμοιους των.

Ελλάς μου !..... πατρίς μου !__  έγέρθητι!
Ό δράκων ό κακόπτερος, οστις τόν ύπνον 
σου τόσον γλυκύν καθιστά, είς ίδιον όφελος 
άποόλέπει. Μέ τό φύσημα τών πτερύγων του 
σε τέρπει καί σέ γελοί μέ γλυκύν φθέγ- 
ςεως πονηράς νανουρισμόν. Ό δαίμων ούτος ό 
κακός πνίγει είς δαιδάλιον πλοκήν τό αίσθη
μά σου καί υφαίνει τάς άράς τών μεταγενε
στέρων.

Υποκρισία σκληρά! . . . . .  
• * * * · · · . . .

Μνημεία τής εύκλειας, τ ί παρουσιάζεσθε 
εις τους δφθαλμούς μου ; Διατί βασανίζετε 
τον τής σήμερον "Ελληνα, διακηρύττοντα 
μετα τοσαύτης πίστεως καί πεισμονής τά 
Ιργα τών προγόνων του ;

Αγρία καί σκληρά ειμαρμένη μας κατεδί- 
κασε να ζώμεν ζωήν Τανταλικήν έπι τής γής' 
να είμεθα θαμμένοι έντός βορβόρου οζοντος 
και υπερ άνω τής κεφαλής, μας νά κρέμανται 
τά ρόόα τής αυγής.

ΐδου, εκεί δ Παρθένων, έκεΐ ή Πνύξ, παρέ-

κει τό Μουσεΐον, τό Θησ.εΐον, τό Κεραμικόν, 
τοΰ Όλυμπίου δ ναός.... ώ ! ποία είκών σπα
ραξικάρδιος δι*· έ'να "Ελληνα! Τί' άκτινοβόλη-
σις!  πάσα άκτίς £ν βέλος! Κάτοπτρα
σατανικά άντανακλώντα τήν δόξαν καί τό
φως τών ευτυχών αιώνων !.....
• * · · · · · · . · - «

Φάσματα άπειλοΰν άτελευτήτως τόν νοΰν 
μου! ’Αφήσατε με, δεν θέλω ιστορίαν, τό
φως-της άποθώ Ή λάμψις φέρει καύσοινα,
ούχί παρηγορίαν....." θέλω σκιάν βαθύσκοτον 
'ίνα δροσισθώ' θέλω ταρτάριον σκιάν, έν τή 
δποί<χ νά κρύπτωμαι καί νά μή βλέπω τούς 
σαρκασμούς τών ξένων !.....,

Όπόταν τό πτερύγισμα τοΰ νοός μου μέ 
φέρει είς τάς έποχάς τοΰ Σόλωνος καί τοΰ 
Μαραθώνος, Σύ, πατρίς μου, κοιμάσαι άμέρι- 
μνος, δέν σε μέλει. Σ’ ένέδυσαν χλαμύδα πε- 
νιχράν καί κοντήν καί παροράς τά μέλη τά 
κατάγυμνα καί λιγναλέα !.....

£ύπνα, Πατρίς μου !...... Ξύπνα, άνύψωσον
τό βλέμμα καί στρέψον αύτό κατα τών προ
δοτών ώς κεραυνόν, ο'ίτινες σβύνουσι τήν τ ι 
μήν σου ποός ίδιον όφελος καί καπηλεύουσι
τό αίμά Σου, τό ένδοξον !.....  θά  αίσθανθώσι
φρίκην, όδυνας, τά  προσωπεία των θά πέσουν 
καί, ώς δ άπιστος ’Ιούδας, θ’ άπαγχονισθώσι 
μέ. πόνους εγκαρδίους καί συνείδησιν καίου- 
σαν !....................................................................

'Ελλάς ! είς τούς λειμώνάς σου δέν ύπάρ̂ · 
χουσι πλέον άνθη. ’Εμαράνθη, αρά γε ή μυρο
γόνος φύσις Σου ;.....

Δέν θ* άποθάνω πριν άναπνεύσω άρωμα 
ελληνικών, άνθέων, πριν ίδώ μυροβολούσας 
ώρας !.... Βεβαίως δέν μυροβολς, Πατρίς μου, 
όπως άλλοτε, ή ιοβόλος έξαχρείωσις είς τά
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στήθη σου φοιτώσα, πεινοί, τρώγει τήν δόξαν 
Σου’ διψά, πίνει τόν ιδρώτα Σου καί καταπα
τούσα τόν κάλυκα, πάντα τά μΰρα άπωθεΐ. 
Ά γαλλιά, τάς χεΐράς Σου βλέπουσα τρεμού- 
σας καί άφοΰ άπεδίωξε τής κοίτης Σου τάς 
Μούσας σέ κατέστησε ταπεινήν ! .

,

Όπόταν τό τής Μούσης φάσμα έγεινεν ά- 
φαντον καί έπήλθεν έκ νέου σιγή, δ καλός 
γέρων ι^σθάσθη ψυχρόν ιδρώτα καταρρέοντα 
τό μέτωπόν του. Μόλις τό άλγος άφήκε τό 
φώς του ελεύθερον, τό βλέμμα του άπήντησε 
τά τής Ήοΰς ρόδα κοσμοΰντα τό γλαυκότε- 
ρον τοΰ κόσμου στερέωμα.

—  Είθε !...... είθε τό τοΰ "Ελληνος όνομα
και πάλιν ν’ άναλάμψη, ανέκραξε δακρύων.

ΠΟΙΚΙΛΑ.
Οί Γερμανοί εΐναι οί μεγαλείτεροι θαυμα- 

σταί τής άηδόνος καί έΐναι ήδη γεγονός, οτι 
ότε ή πρωσσική κυβέρνησις είς χρηματικήν 
άνάγκην περιελθοΰσα έπρόκειτο νά κόψη με
ρικά δένδρα πλησίον τής Κολωνίας, ατινα 
συχνά έπεσκέπτοντο αί άη δόνες, οί πολΐται 
ήγόρασαν τά δένδρα ΐνα  μή κοπώσι καί τοι 
ουτοτρόπως μή χάσωσι τάς άηδόνας ών τούς 
μουσικούς ήχους δ Βεχστείνος περιγράφει δια 
γραμμάτων ώς εξής : 
zozozozozozozozozozo zirrhading 
Ilezezezezezezczezezezez cowar ho-dre hoi 
Higaigaigaigaigaigai, guai agai coricor 

—■=—. driopi
’Επαρχιώτης τις υπάλληλος, διαβόητος έπί 

γαστριμαργία, δμιλών ποτέ πρός τινα τών 
φίλων του, είπε’1—  Μόλις άπεφάγομεν ενα

περίφημον κοΰρκον' ήτο λαμπρότατος, παρα
γεμισμένος μέχρι λαιμοΰ δι’ ύδνων, ήτο τρο
μερός, νοστιμώτατος' μόνον τά κόκκαλα άφη
σα μεν. ·—  Πόσοι είσθε έκεΐ ; ήρώτησεν ό φί
λος.—  Δύο, άπήντησεν δ υπάλληλος.— Δύο ! 
—  Ναι, δύο' ό κούρκος καί έγώ.

Ιδού πώς άνταμοίβεται έν Γαλλία ή περί 
τά γράμματα ίκανότης. Ό Α ιώ ν  άνταμοί- 
βει τον κ. Τ. διά 10 ,0 0 0  χιλιάδων φράγκων* 
δ Μ η ν ύ τ  ω ρ τόν Γ. 2 ,000  φρ. διά τήν 
έπιφυλλίδα' ή Σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ή  τόν Φ· 
8,000 φρ. κατ’ έτος διά ποικίλην υλην' τόν 
κύριον Τ. Μ. 3 ,000  δι’ έκαστον άρθρον' ή 
Π α τ ρ ί ς  τόν Φ. 400 φρ. κατά μήνα διά τό 
«Χρονικόν.»—  Παρ’ ήμΐν δέ π ώ ς; ..............

Τήν άκόλουθον είδοποίησιν, γαλλιστί γε- 
γραμμένην, άνέγνωμεν εν τινι αγγλική έφη- 
μερίδι' « Εύγενης τις, ών Μαρκήσιος καί Κό
μης, ιππότης διαφόρων ταγμάτων, έπιθυμεί 
νά νυμφευθη κυρίαν τινά Ά γγλίδα εύκατα- 
στατον, ΐνα δύνηται νά φέρνι άξιοπρεπώς 
τούς τίτλους του.

Τήν άκόλουθον επιστολήν έστειλε πατήρ 
τις πρός τόν υίόν του σπουδάζοντα. Ά γα- 
ίτητε υιέ μου, σέ ειδοποιώ οτι σοί στέλλω 
όλίγα περιπόδια άτινα έπλεξεν ή μήτηρ σου, 
ξεπλέξασα τά ίδικά μου. Ή μήτηρ σου σοί 
στέλλει 10 λίρας έν άγνοια μου' επειδή όμως 
φοβούμαι μή τάς κατασπαταλήσης κρατώ τάς 
5 καί σοί πέμπω τάς άλλας 5. Ή μητέρα 
σου καί έγώ είμεθα καλά, άλλ’ ή αδελφή 
ζγζι έρυθρίτιδα. Ελπίζω οτι θ ακολουθής 
τάς συμβουλάς μου, άλλως είσαι ζώον. Η 
μήτηρ σου καί έγώ σέ άσπαζόμεθα γλυκά.
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Ο εν Έφέσω ναδς τής Άρτέμιδος είν εν 
ύψος 425 ποδων, πρδς άνοικοδόμησιν δ’ αύ
τοΰ παρήλθον 200 ετη.

!Ι μεγίστη τών Πυραμίδων εχει 481 πο- 
δών ύψος καί 7G3 μήκος πλευρών. Ή βάσις 
αυτής καλύπτει 13 πλέθρα’ οί λίθοι έχουσι 
30 μέτρων μήκος", εκείνοι δέ τής βάσεως 2Q6 
ποδας 100,000 άνθρωποι είργάσθησαν είς 
-άνέγερσιν αύτής.

Ό Λαβύρινθος τής Αίγυπτου περιέχει 3 
χιλιάδας δωμάτια και 1 2 αίθουσας.

Αι εν Αίγύπτω Θήβαι, ώς έκ τών ερειττίο̂ ν 
καταφαίνεται, είχον 27 μιλίων περιφέρειαν 

. καί 1 00 πύλας.
II Καρχηδών είχε περιφέρειαν 25 μηλιών' 

αί ’Αθήναι επίσης 25 καί περιεΐχεν 25 χ ι
λιάδας πολιτών καί 400 ,0 00  δούλων.

Ή Νινευή είχε μήκος μέν μήκος μέν Ί 5
μιλίων, περιφέρειαν δε 40, τά τείχη δέ
αύτής ήσαν Ί 00 ποδών το ύψος καί τοσοΰ-
τον παχέα ώστε ισταντο επ’ αύτών τρία αο- 
ματα.

Ή Βαβυλών ητο 60 μιλίων έντδς τών τει
χών, ατινα είχον 100 χάλκινους πύλας.

Γάλλος τις χυδαίος καί μέθυσος έρωτηθείς 
ποιος ήτον ί  πρώτος άνθρωπος τοϋ κόσμου 
(le premier homme) —  Τό τής Ίαμαϊκής! 
απεκριθη αδιστακτως. Ένομισεν οτι τδν ή- 
•ρώτων ποιον είναι τδ καλλίτερον ρούμι τοΰ 
κόσμου.

Είς την πνευματικήν καί ηθικήν άδυνα- 
μίαν τών εθνών έγκειται η αρχική αδυναμία 
τών δυστυχιών των.

^Εσο γαλήνιος ακροατής διά νά νοής κα- 
λείτερον καί νά είμπορής ν’ αποκρίνεσαι λο. 
γιχώς καί αληθώς.
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ϊΓI-to-8r<
c

t )  VT
-3  3 

'-o

? § «
Li

« S.
^  H.O  
15 S 3

X 'ji
g 'g
$ CD

tO  v p

Λ I 8o- toO >  fco
^  pq 8

Ν»

-3

CD s: —Γ* t>
V P ^  o
3  - 8  ^<0 co

-« °  'S8 O-.
<>> , t oU μ
v p  O^  Uί—

λ ν  Γ  

ο -

ομ
3
Ο Ι

to
S ’

t* ·8Ηau
■'toI**-3

<20voli
t* I’

8.WP"O
>

H

3 

*̂8
*3I*

μ
"δr<oo-

*3b*

if·ί—
a uoeto

8r<'8
I *  VPvO ?s

>  to  
o  p

‘J  5"̂8
to
> ^  
3> to
ω c:

Λ

5̂0
H8

lit)Γ
ΟΟ

I*

L> ^
v p  8

O  > J j*

"ίο
'g < 
■<

w<U1u·<
c -

H·<

>1
C !&a
5*5
?<
ί
s

ΞH<*
a

£
H
AC
3

>13

j , a -
.1«ο 8

'ui
ς VP

<S
vr to

> 3
r<

o r>>̂3 r<
l 8

O
?■
0

- 0)
“xω

a - O
O
> 8

o
t*

Q-

o
>
s
>

-to
a -
U

<X>
to

" 8

Ou
^r> o «

>ί r<
0

ό
>

o r?- 0) l i>i 0
?o
>Ό
D-o
>

jcex.
t*

^ 8

>3
^to

to

to
t*
VP
s;

dL
VP<107*-
8

>~ 1» U '> £>-I'· 3 to
S s r<

<<

" 0 -
μ
to

r<
0-

>8

P
t*
VP

(1) rC8
0
>

0- >ί VP >0)

I*

-3 'oQ- I-

'S

8>80-

«S'co
8I*

r>
c i O  w »

g >^  - ω 
«rL »n

r<>8

toto
CL.8

o

J '
>

«3u)
r < t *

s
'ω 0 -

0 - 0
*Ό ex.

vp C3
S ’ >
Η *3
> μ

μ
to ^ o

' S
c o

>

μ **3
8

VP
< 8
to 0
VP μ
to VP

0
P >

-to
t o i *
»-»(0 to
7*· <r>
O to
r L ι“ω
to
S

O
>

Ί Ο
<

•t

r<
^  > > v°J  £CL- 8
| e 8
> ^  ι3 οί; 0.0 o
i  ^·** to

-9 ® r< >
I- - OΙ
ο) >
l·* o
g 2S 

T  -g
8 Q—
=5- 'S: :  iS -

>3rL*-3
U 8
vp 

- Ό  >  
8 ® r< S  
> ^  
3  >
CTL- Ό  tV ^

Ί  if

8
r<'8
tot-8to
o  ^tO

8: ^
c»>
o -  PQ 8

vp
3 >

vO
" 0 r>-

r<
•-o 8

CO
>. 0
0 ) * - o

Ja .1 *
8 •s
CL.
n

0 )

s o ) T

>
^ 0 )

0

to

VP 8
' 8 t i
r<
r< 3
w

8
V»·

> MO
s
μ

r L

- 8 VP
e x . s
> : >

3 D -

" 8

> VP
* 0

μ
«3
ΦVP

s

>
VP

< 8
8
to O

T -
8

r<
< 2 0

to >to 3
VP t *
s >
7*■ “ 8
0* li
8 - 0

a u
- O t i

to
VP
*3 to

0- ? -
v 8

Ό r <to
to

VPto '■ ω

<x> VP
3> S.

to to
- 8

80
μ
a

>
8

v r
' 8

to
iS

O to
U

0 )
-£ V r <

- 0 )
8 μ
O - .
μ
to

8

ο
υ

r 8 μ

> 3
to
S’

>
> 8

> VP7*·
- ω

ί —

- 8
μ

8 >
>

- 8 «3

>

I - >

a -
> ' 8

?3
=L

v

X

8
o -3
3-P

r<

tol··
S

C O

too
tocu
C L .*10

w

8

>
?3
0 -

C O
a -

8
N s’

•■o 8

> r L
to >
to 3

>·> . -to
> 0 ) ■W P

> >*•10<20 ^3
1*

0 t.)
8
>

μ
8

VP
to

- 0 )
8 a -
to O

> ί
*“U)

0̂
>

"to 8
CO to
r i to

- 00
μ r <

8
>

- Sa -
I - H

-to
1— 1

8to
o8

8to

rui

<<
>ω

<o
3

λ ν Ρ>t0

8r<>:

oμ
sco'8Mto

►3

s  '«
ss;  ί

r<
l>- o
rv

o
8 8*
o )  *~3 

& '« 
VP VP

- O  i S '
CL. 7^ 

8 CX.
C O  

•Ό 8

8
CL.

-ou
'8I-

C Oέ>

o
 ̂ xS

>  Ό  8 «20 
CL.

. O  VP

t*

t*

8 a



184 Φ Ο Ι Ν Ι Ε

I

w

*u·
£

w

*to
^  «  

» ω  H

3 * *■'· (·) ta \j
- 8  o

«  «  
Φ  c l .

o
*

r < >2
Ci)
Θ -
t>

o

8
r ~ “*8
ot»a.

*3
>

»-o i

toοί S'
I -to

r<
to >

>
3

- s r
<<

s8
GO.

l·»

Θ - i3

« Io r<
i i  >{ 

Cd J>~·
Θ - *8 
b  «  
<r < * ·

ii
( 0

s  ^

>

C L . β*8 >ω
V V 

>ο  -ω
r <MO
Ο -  v_r 

· *  §  
' c l .  *  l·* ' 3  μ <x>
'&  ■>

ί> 
>  
θ -ο_

* ο

> ''θ-
5 -  
1  =*- 

“ Ο  >

ί  3r< μο 
«  (<

X «*>
«ίο £r 
"ο, iL Η νο 
8 '  
κ Ό

U »

>
Ρ

<τ>8
/ <

*=■-

'§
>!

to 
t o  
ω

•3- L· 
ι* ' «  

>  
^ 8θ ·to

ί -
*■3

Ql.
If?

N Oli l·*
i> 0VI*

**5

- ω  
H  = L

H =L1 <u>
u *  < ^ 0  

I ?  o
1  I*  , s

H>t

■ω '0
'o g
3»» (i)
o  r <

V Q_ X  ^
vj» μ

-S or< g-

•o  > 
u> . 3

δ
v Ή0

« *  a

?■ «  
r<  H
e -  «  
8 > 
8  *0 
^  8  
sS  *  -o  ^ O >J
“  a -  
,.ι ^

*2?
3 -

*ί -

ϊ—
β
«α-
ω

.  ^ CL- t<J 
«  Ν'

^  vr > 
14 ' *
S  Ρ  Λ.11 

»ω
_  vr *p

*3 -  8  I *  
>=* Ρ- ~
> k 3

»

tiLto

s  "i ί
® Ρ - ί ί  
g ? . Ί
to >ω*θ οΛ SM
=» srS- ^ο  >ί

ΐ  *» .£
^  .3  *■

—

ΛΥΣΕΙΣ (1)
τών εν τώ 8ω Φκλλαδίω.

ΛΟΓΟΓΡΙΦΟΥ.

’'Ανευ υλτ.? «ν έφίλεις, φίλ/,αα θεών φΛεΐς.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ.

Ίου ,
ΠΑΤΜΟΣ —  ΑΤΜΟΣ

2ου
Το Δέλτα τοϋ Νείλου.

ΓΡΙΦΟΥ.

Δίωκε έγκράτειαν.

(1) Λύσεις ε·πεμ.ψ«ν ή,αΐν οί Κύριοι Καλ. Γλυχοπτέρης,

Α. Κ. Ξουρή;, Π. Ν. Σπεράντσας, xat Λ. Πηγ*δ£της.

ΑΙΝΙΓΜΑ.

Λαλώ διά τοΰ πνεύματος 
Άκροατάς [Λθυ θέλγω'
Tyiv κάραν (/.ου δίάλυσον 
’Αμέσως τότε φεύγω.

—  Ν. Σ.

Ν  Ρ

0 Σ  —  μα χ ’ Ά τ η  κ’ ’ Iat?.

ΓΡΙΦΟΣ.


