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«Ή ζωή είναι χ»5Ρ··*ή  ενέργεια».
(Συνέχεια χαί τέλος)

Έν τούτοις, ό εργάτης τοϋ έν λόγω υπομνήματος 
δέν φαίνεται άποδίδων τήν ανωτέρω έννοιαν είς τ^ν έκ- 
φρασιν ταύτην, διότι κατ’ αύτόν, τό διάμεσον είναι ή 
αιτία τής ζωικής δυνάμεως; Εύκολον δ’είναι νά έννοήση 
τις τήν πλάνην ήτις αποκαλύπτεται ΰπδ τόν παραλο- 

. γισμόν τούτον. .
Βεόαίως ό κύτταρος,άπό τής ένεργητικότητος αύτοΰ καί 

άναντιρρήτως επίσης άπό τής συντηρήσεώς του τό πρώ
τον, έκδηλοΤ τήν ύπαρξίν του· κατά συνέπειαν, έάν ή οια- 
τήρησις τοΰ κυττάρου έκδηλούται διά χημικών ενεργειών^ 
όξειδώσεως, ών δυνάμεθα να άναλύσωμεν τά παραγόμενα, 
ή τής διατροφής ένέργεια δι’ ής συντηρείται δέν είναι 
έν τούτοις έξ ίσου πράγμα άπλούν. Ό κύτταρος δέν 
αρκεΐται είς τήν συνάντησιν, έν τώ έσωτερικώ διαμέσω 
δπερ περιόάλλει αυτόν, τοϋ καταλλήλου πρός διατροφήν 
αυτού στοιχείου, άλλά διακρίνει αυτό έκεΤ, τό έκλέγει, 
καί τδ πορίζεται έκεϊθεν ήτοι γίνονται ένέργειαι, αΐτινες 
ούδεμίαν κέκτηνται σχέσιν πρός χημικήν αντενέργειαν 
καί δέον άμετατρέπτως νά προηγώνται τής χημικής 
όξειδώσεως τών άφομοιουμένων στοιχείων. Ή δ* . έρ- 
γασία δι’ ής ό κύτταροε άποχωρίζεται τής ύποστάθμης 
τής διατροφής δέν είναι όλιγώτερον έπίπλοκος και μάλ
λον χημική τής τήν έξομοίωσιν ύποκαθισταμένης.

'Ώστε, ώς ορατόν, πάνυ άπέχομεν τής χημικής ένό- 
τητος, ήν οί φυσιολόγοι πλημμελώς κλίνουν, ν’άποδε- 
χθώσιν ώς τόν ούσιώδη καί πρωτογενή χαρακτήρα τής 
πρός διατροφήν ένεργείας.

Τό ζήτημα τούτο δέν ήθελεν είσθαι ήττον εύκολον 
άποδείξεώς, έάν έλαμόάνομεν τήν διατροφήν όχι μόνον 
έν τοϊς φαινομένοις δΓ ων ή ζωή διατηρείται, άλλ’ έν 
τοϊς φαινομένοις δι’ών άντέχει είς τους άντιδρώντας 
αυτή ορούς, ήτοι έν ταΐς-ένεργείαις, αϊτινες άπορρέου- 
σιν έκ τής άφομοιώσεως ή τού έρεθισμού τού ζώντος 
κυττάρου.

Πάς έρεθισμένος κύτταρος, μάς λέγει ή φυσιολογία, 
άντεπεξέρχεται πρός τόν ερεθισμόν τούτον διά τίνος 
άντενεργείας. Ή δέ άντενέργεια αύτη είναι κατ’ αρχήν, 
λέγει ό κ. Richet, χημικόν φαινόμενον.

Ίδού εις έτι ορισμός, δν έπιτραπήτω μοι ν’ άμφιοόη- 
τήσώ, καί ν’ άποδείξω διά πάσης δυνάμεως τό έναντίον. 
Άναντιρρήτως, όπόταν διεγείρετε μΰν τινα, προκαλεΐτε 
τόν σχηματισμόν μεγαλειτέρας ποσότητος. άνθρακικοΰ 
οξέος καί άλλων παραγομένων έκ τής παύσεως τής έξο- 
μοιώσεως, καθότι ή στοιχειώδης λειτουργία τού μυός 
συνίσταται είς τό κατασκευάζει τά στοιχεία ταΰτα. Άλλ’ 
όπόταν διεγείρετε άδένα τινα, ή παν άλλο οργανικόν στοι- 

χεΐον, έάν έπιμελώς ύπολογϊσητε τόν βαθμόν τής διεγέρ- 
σεως αύτοΰ, καί έάν μετά προσοχής έξετάσητε τά άμεσα 
διδόμενα άτινα παράγει, θά δυνηθήτε νά κρίνητε, οτι τό 
πρώτον άποτέλεσμα τοϋ έρεθισμού δέν είναι ούτε άλ- 
λοίωσις τοΰ περί ού ό λόγος στοιχείου, ούτε άλλοίωσις 
τών παραγομένων αύτοΰ, άλλ’ άπλή αυξησιςτής κανονικής 
ένεργητικότητος τού άδένος, καί άπλή έπαύξησις τών 
παραγομένων τής έκκρίδεως. Ή όργανική άλλοίωσις τών 
έκκριτικών στοιχείων, ώς καί ή τών έκκριτικών παραγο
μένων, έπερχεται βραδύτερον ή υπό τήν έπίδρασιν βαθυ- 
τέρου ερεθισμού· πλήν τό άρχικόν φαινόμενον όπερ 
παρατηρούμεν παραγόμενον έκ τού έρεθισμού τού ορ
γάνου δέν είναι ποσώς χημική άλλοίωσις, άλλά άπλή 
έπαύξησις τής ένεργητικότητος.

Πρός ύποστήριξιν τού θέματος τοΰ δεινού φυσιολόγου, 
έδει νά άποδειχθή ότι πάσα μεταόολή καταοτάσεωο τοΰ 
κυττάρου είναι πρό παντός άλλου χημική μεταόολή. 
Τότε μόνον πιθανώς θά ήδύνατό τις νά συμπεράνη μετ’ 
έκείνου, ότι ή χημική αύτη μεταόολή συνεπιφέρει καί 
τήν διέγερσιν, καί κατα συνέπειαν τήν συμμετοχήν τοΰ 
ζώντος.. κυττάρου εις τήν διέγερσιν, κατά τό εφικτόν 
και σχετικώς πρός τόν οργανισμόν του. Άλλά, έάν οΐ 
φυσιολόγοι άπέδειξαν, ότι πάσα κυψελλώδης ενέργεια 
έκδηλούται διά χημικών δεδομένων, καί έάν σχεδόν ωρι- 
σαν οτι ή ενέργεια αύτη έξασκεΐται διά χημικών μέσων, 
έν πάση περιπτώσει όμως άδυνατοϋσι ν’ άποδείξωσιν, οτι 
ή κυτταρώδης αύτη ένέργεια έχει ώς άφορμήν χημικήν 
αιτίαν. .

Άφ’ ετέρου, δέν πρέπει νά νομίση τις, ότι ή περί 
τής χημικής αίτιας τής ζωής καί τής χημικής φύσεως 
τών ένεργειών τής ζωής ιδέα, είναι νέα τις ^άνακάλυψις, 
ήν αί· πρόσφατοι πρόοδοι καί έργασίαι τής χημείας έξε- 
κόλαψαν, ούτως είπεΐν, ή καί έπέόαλλον γοητευτικώ τώ 
τρόπω τή συγχρόνω επιστημονική δράσει, π ιδέα αύτη 
είναι παλαιό, καί έχρησίμευσε μάλιστα ώς σκούφος είς 
πολυάριθμα συστήματα κατά τό μάλλον καί ήττον έσψαλ- 
υένα,'< άτινα έγεννήθησαν καί άπέθανον εις διαφόρους 
εποχάς τής έπιστημονικής σταδιοδρομίας καί ιδία τής 
ιατρικής.

Έκλήθη χυμική θεωρία καί άνέδειξεν οπαδούς κατά 
διαφόρους περιόδους τής έπιστήμ^ς, ίδια ίσως κατά τόν 
τελευταϊον αιώνα. Έχρησίμευσεν ως βάσις είς τάς συ
στηματικός επινοήσεις τής χημιατρείας, αϊτινες έπλού- 
τισαν καί ϊσως έτι έπεόάρυναν τόν κλάδον τής θεραπείας 
τών νόσων.

Θά έπροτίμων δέ νά έόλεπον έν τοιαύτη περιπτώσει 
νέαν άπόδειξιν τής άνάγκης ταύτης τής ένότητος, ήτις 
βασανίζει τούς σοφούς καί τούς άναγκάζει νά περιοτέλ- 
λωσι πάσας τάς ιδιότητας τής ένεργείας καί τής δυνά
μεως εις ένα μόνον καί μοναδικόν τύπον, ένεργητικότητος 
τής ύλης, άντί νά προαπαθώσι νά περιορίσωσι πάντας τούς 
νόμους τής ύπάρξεώς είς χημικούς νόμους. Καί ώς είναι
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δήλον, οτι η ζώοα ύλη κέκτηται ιδιότητας αϊτινες έλλεί- 
ττουσιν άπό τής άναισθήτου ύλης, ένώ άφ’ ετέρου αί ιδιό
τητες τής άναισθήτου ύλης συναντώνται έν τή ζώσα ύλη 
ττροβπαθοΰσι ν’ άποτελέσωσιν τήν μονάδα, έστω καί μέ 
θυσίαν βεβαίας συγχίσεως, μεταφέροντες έν τή μιδ οία- 
δήποτε έξ αύτων πάσας τάς ποικίλας ιδιότητας. Πλήν 
δέν έννοοΰσιν ότι διά νά φθάσωσιν είς τόν σκοπόν τού
τον, δέον έξ ανάγκης νά είσάέωσι τάς άνωτέρας ιδιότη
τας έν ταΐς κατωτέραις τοιαύταις.

'Υπάρχει έν τούτοις άίί.ωμά τι, δπερ μάς λέγει: τό 
φιεϊζον ούναται νά περιλάβη τό μεΐον, άλλα τό μεΐον 
■δέν δύναται νά περιλάέη τό μεΐζον. Ώστε, τούς τής 
ύπάρξεως νόμους, οϊτινες διέτΤουοι μέθοδον ένεργείας 
αναμφισβήτητος άνωτέραν τής νεκράς ύλης, προσ- 
παθούσι να εισαγάγωσιν είς τούς νόμους τής άναισθήτου 
ύλης. Καί πρός τόν σκοπόν τούτον, ύπό τό πρόσχημα 
άναλύσεως, λαμβάνουσι τά γεγονότα, άτινα εΐσι διδό
μενα τής ζωής και τά άφομοιούσιν άνευ δυσκολίας πρός 
τά άνόργανα διδόμενα. Έπί πλέον δέ, άφίνουοιν εις τό 
σκότος τό κεφάλαιον τών αιτίων, άτινα άποδεικνύουσι 
τοσούτω καταδήλως τήν ιδιότητα τής ζωής.

Όχι, ή ζωή δέν είναι καθαρά καί άπλή χημική άντε- 
νέργεια. Ή διάνοια δέν έκδηλοΰται μόνον έν τή θελήσει 
ήτις διέταξε τήν ζωήν, καί τήν έπλασε οΐαν βλέπομεν 
αύτήν, άλλά έκδηλοΰται εΐσέτι έν τή άνθρωπίνη ύπάρξει 
διά τής ένασκήσεως τών ιδιοτήτων τής άναγνωρίσεως καί 
τής έλευθέρας βουλήσεως, αϊτινες έν τή ζωή τών ζώων 
ούδέποτε έξεδηλώθησαν. Ή ζωή ,έκδηλοϊ τήν ιδίαν αύτής 
φύσιν διά τ^ς ένεργητικότητος καί τής αύτοθελήοεως 
■αύτής δι’ ων ύπερπλεονάζει τοσοϋτον, ώστε τείνω- 
μεν νά τήν παραγνωρίσωμεν άπό τής πολλής παρατηρή- 
σεως. Δανείζεται, έπί παραδείγματι, κατά φυσικο-χημικήν 
τάξιν τά μέσα της και παραδίδει τά παραγόμενα αύτής 
πρός μελέτην εις τούς σοφούς φυσικούς καί χημικούς. 
Πλήν ή ένότης δέν έγκειται έν τή συγχύσει τών διαφόρων 
τούτων τρόπων τής ένεργείας, άλλ’ έν τή αρμονία ήτις 
συνδέει αύτούς ΐεραρχικώς.

(’Εκ τοΰ Orient τώ» Παρισίων)

Φ. Π.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΣΗΡΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

X
Μεταξύ τών ζητημάτων άτινα μεγάλως ένδιαφέρουσι την 

δημοσίαν υγείαν είναι καί τό περί άνεπαρκείας τοΰ άερισμοΰ 
τών καφείων, ττερί ού, δυστυχώς, ολίγον καταγινόμεθα.

Πλεΐστοι άνθρωποι διέρχονται πολλάς ώρας της ημέρας 
-ΐδί$ δέ καί της νυκτός έν καφείοις, ένθα οί στοιχειωδέστατοι 
•όροι τής υγιεινής παραβιάζονται μέχρϊς άσυνειδησίας. ‘Αν δέ 
προσθέσωμεν είς τήν έπί τοιουτοις όροις διαβίωσιν καί τάς έκ 
τοΰ θαμβωτικού κραδασμοΰ τοΰ ζωηροΰ φωτός,τών πολιτικών 
συζητήσεων καί τών ζωηρών αντεγκλήσεων προερχομένας δια
ταράξεις καί συγκινήσεις,τό πραγμα λαμβάνει όξύτατον χαρα
κτήρα.Καί άν τό κακόν περιωρίζετο έως έδώ, δέν θά είχομεν 
άλλο νά πράξωμεν ή νά σημειώσωμιν ένταΰθα τούς έκ τής 
τοιαύτης μεγάλης ύψώσεως τής θερμοκρασίας προερχομε'νους 
κινδύνους,πλήν δυστυχώς τό πραγμα δέν' εΐνε άπλοΰν,διότι οί 
^αμώνεςτών τοιούτων τοπείων καπνίζουσιν ώς έπίτό πλεΐστον 
καί άναπνέουσιν περιωρισμένον αέρα, πεφορτισμένον έκ τών 
παραγομενων τής καύσεως τοΰ φωταερίου, τών αναθυμιάσεων 
τοΰ καπνού,τών ζωικών μιασμάτων,κτλ. καί μολυνόμενον άφ’ 
έτερον ύπό τής δερματικής καί πνευμονικής διαπνοής όμάδος 
ατόμων ποικίλων οργανισμών καί ψυχικών διαθέσεων. Ίδίφ 
■δέ έν ώρφ χειμώνος ή έν τοΐς καφείοις διαμονή έστί νοσωδε- 
στάτη, διότι πάντές ίχομεν τήν κακήν εξιν νά φροντίζωμεν 

ώστε πάσαι αί έξοδοι νά ώσιν ερμητικώς κεκλεισμέναι καί 
ώ; έξ άτυχοΰς συμπτώσεως κατά τόν χειμώνα συχνάζομεν 
τά πολυανθρωπότερα ταΰτα μέρη. Ή αυτόματος άνάφλεξις 
καί αναπνοή τοΰ ανθρωπίνου σώματος άπορροφώσιν άκατα- 
παύστως όζυγόνον, ένφ ταυτοχρόνως άποδίδουσιν είς τό κενόν 
ρεύματα ανθρακικού οξέος καί ύδρατμούς. Γνωρίζομε» δέ 
ότι τό ανθρακικόν οξύ όχι μόνον έιν.ε άχατάληλλον διά τήν 
διατήρησιν τής ζωής, αλλά καί ίπιβλαβές συνάμα.

Κατά τό θέρος έν τούτοις τό κακόν περιορίζεται,διότι αρ
κετή ποσότης άέρος άκαταπαύστως άνανεουμένη κυκλοφορεί 
έν τοΐς καφείοις.

Είς μέγιστον αριθμόν τοιούτων περιπτώσεων τά άτομα 
έκεϊνα παρ’οίς ή έν τοΐς καφείοις προσφυγή μετετράπη είς 
χρόνιον συνήθειαν αποκτώσι μετά τινα χρόνον πλέον ή ήττον 
μακρόν είδος ειδικής άτονίας έπιφιρούσης δι’ αμφιβόλων 
φαινομένων τήν πρΟς τόν έγκέφαλον συμφόρησιν τοΰ αίματος.

Φρονοΰμεν ότι δυνάμεθα ευκόλως νά όρίσωμεν ενταύθα 
τρεις διακεκριμμένας περιόδους δηλητηριάσεως μέ χαρακτήρα 
συμφορήσεως. θά προσπαθήσωμεν δέ πιστώς νά έξηγήσωμεν 
ίκάστην τούτων.

in Περίοδος. “Απασα' ή σωματική καί ψυχική αρμονία 
διαταράσσεται, οί τής φυσιογνωμίας χαρακτήρες άλλοιοϋνται, 
ή πέψις πραγματουμένη έν τοιαύτ-η ασφυκτική ατμόσφαιρα 
αποβαίνει δύσκολος καί ούτως έκδηλοΰται ή Ιναρξις δυσάρε
στου δυσπεψίας. Ό ουτω προσβαλλόμενος, έ ξερχόμενος τοΰ 
καφείου, αισθάνεται σημεία θερμότητος είς τό πρόσωπον καί 
βάρος είς τήν κεφαλήν, άτινα όμως διαλύονται άμα τή συγ
κοινωνία πρός τόν καθαρόν αέρα' ύπνος επέρχεται βαρύς, ή 
δέ γενική διάθεσις καθίσταται ανήσυχος. Καθόσον αφορά εις 
τάς διανοητικής δυνάμεις αΰται δέν προσβάλλονται άμέσως.

2α Περίοδος. Τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου άμαυ- 
ροΰνται, ή δρεξις έλαττοδται, αλλόκοτοι διαθέσεις έκδηλοΰν- 
ται, επέρχεται βαθμηδόν ή δυσκοιλιότης,οί οφθαλμοί συχνά- 
κις υγραίνονται, ή Ορασις απόλλυσι τήν λαμπρότητά της, ή 
δσφρησις εξαφανίζεται, αί λοίπαι αισθήσεις άδυνατοΰσι, ό 
χαρακτήρ γίνεται ανήσυχος καί βαρύθυμος, ή πρός τήν έργα- 
σίαν διανοητική τάσις μειοΰται, ή μνήμη καθίσταται ασθενέ
στερα, ή προσοχή αδυνατεί νά προσηλοΰται έπί πολύ πρός έν 
και τό αυτό άντικείμενον, αί δέ παθήσιοι δυνάμεις έξου- 
δρτεροΰνται.

3η Περίοδος. Αί δυνάμεις καταβάλλονται, ή αναπνοή 
στενοχωρεϊται, ό σφιγμός γίνεται ίνίοτε διαλείπων, αί πεπτι- 
καί δυνάμεις πάσχουσιν, ό ύπνος ταράσσεται, ή δψις άπατά- 
τάι, ό αναβρασμός τών παθών αυξάνεται,ή ύπεραισθητικότης 
προσβάλεται ευκόλως ύπό έντυπώσεών,καΐ δάκρυ μετά κόπου 
κρατούμενον αναφαίνεται καί ύγραίνει άνευ έπαρκοΰς λόγου 
τά βλέφαρα, οί περισπασμοί τής διανοίας είνε αρκετά συνε
χείς, παραλογισμοί τινες αλλόκοτοι άναγεννώνται,ό μυϊκός κά
ματος ταχέως έπέρχεται, αί κινήσεις φαίνονται αβέβαιοι, τά- 
σις πρός ψύχος παρατηρεΐται καί τέλος απονάρκωσες κατα
λαμβάνει τά μέλη τοΰ πάσχοντος.

Έάν οί είς τήν δηλητηρίασιν ταύτην ύποκείμενοι εξακο- 
λουθώσι τήν αύτήν πορείαν, εισέρχονται άνευ μεταβολής έν 
τφ έδάφει τής έγκεφαλικής παθολογίας, τούς περιμένει δέ 
καί τούς καταβάλλει ή βνμ·φό$ηδΐζ· Βεβαίως δέν προτιθέ- 
μεθα ένταϋθα ν’ άναγράψωμεν άπάσας τάς δυνατάς συνέ
πειας τοιούτου είδους αποτελέσματος, άλλά θά άρκεσθώμεν 
νά ύπομνήσωμεν,ότι λίαν συνήθως μετά τοιαύτην συμφόρησιν 
αναφαίνεται ή γενική παραλυσία τών παραφρονούντων, ήτοι 
νόσος ής ή έπέλευσις είνε όντως απελπιστική.

Ή ειδική αύτη κατάστασις, ής ανωτέρω έξεθέσαμεν τάς 
λεπτομέρειας, έχει βεβαίως σχεσιν πρός τήν φαινομενικήν 
ΰγιείαν,τήν ενεργητικότητα καί τήν κανονικήν ΐξάσκησιν πάν
των τών έπαγγελμάτων, ιδίως κατά τάς δύο πρώτας περιό
δους, καθ’ άς όντως ζή τις έν πλήρει άμιριμνησύ?, χωρίς εγ
καίρως ν’ άντιληφθή τήν κατωφέρειαν πρός ήν άκατασχέ- 
τως βαίνει. Ή ύπό τόν χαρακτήρα συμφορήσεως δηλητη
ρίασες αύτη διαφέρει πολύ τών έτέρων όμοιας περίπου 

φύσεως φαινομένων τών άπορρεόντων ύπό τήν έπίδρασιν τής 
πνιυματοποσίας, καί αληθώς δέν πρόκειται ποσώς ένταΰθα 
περί τών ειδικών έπακολουθημάτων, άτινα επιφέρει ή συνήθης 
μέθη, διότι ή δηλητηρίασις, περί ής όμιλοΰμεν, απαντάται 
παρά πολλοΐς έγκρατεστάτοις αληθώς καί ούδέποτε ποιουμέ- 
νοις ^«τάχρησιν ποτών, άλλ’ οϊτινες διημερεύουσιν ή διανυ- 
κτερεΰουσιν καθ’ έκάστην έν τοΐς καφείοις, κάΐ ουτω κατα- 

τής 
καί

I

λαμβάνονται ύπό τής ώχρότητος, τής συμφορήσεως και 
ασφυξίας απλώς μόνον διότι διάγουσι έν μέρει νοσώδει, 
άναπνέουσιν αέρα άπνευστον καί θερμόν.

("Επεται το τέλος.)
Β· ’Ofrorai'r.

■ΙΑ ΑΙΑΚΑΑΥ®
ΑΝΤΙΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΤΑ THS ΑΖΦΥΖΙΑΖ

Κατά τήν ώραν ταύτην τοΰ έτους καθ’ήν πάντες σπεύδομεν 
είς τάς έξοχάς καί τά λουτρά πρός άνακούφισιν έκ τοΰ κατα- 
τρύχοντος ήμά« δεινού καύσωνος,λίαν έπικαίρως ό κ. Laborde 
σοφός καθηγητής τών Παρισίων άνεκοίνωσεν έσχάτως έν τή 
Άκαδημί? τών ’Επιστημών μελέτην αύτοΰ λίαν ένδιαφέ- 
ρουσαν, περί-τοΰ τρόπου τής καταπολεμήσεως τής ασφυξίας 
παρά τοΐς πνιγόμένοις ώς καί τής θεραπείας αύτής.

Διά τής νέας ταύτης άνακαλύψεως άρκεϊ νά είσαγάγητε 
είς τον οισοφάγον τοΰ άσφυκτιώντος εν κοχλιάριο» ή, ίλλείψει 
τούτου, τόν ίδιον δάκτυλόν σας, ένώ άφ’ έτέρου διά τής άλ
λης χειρός σας σύρετε ίσχυρώς τήν γλώσσαν τοΰ πάσχοντος 
πρός τά έξω καί άμέσως ούτος θά έπανέλθη είς τήν ζωήν.

Ή μέθοδος αύτη, άπλουστάτη καί προσιτή τοΐς πάσι, ώς 
φαίνεται, ΐπέτρεψε κ. Laborde είς δύο λίαν' δραματικάς. 
περιστάσεις νά έπαναφέρη είς τήν ζωήν ανθρώπους έκλη- 
φθέντας ώς νεκρούς ( πνιγμένους), καί καθ’ ών πάσαι αί έν 
χρήσει πρακτικαι και χλωροφορμικαί μέθοδοι άπέβησαν μά- 
ταιαι.

Έλπίζεται ήδη, ότι ή νέα αύτη μέθοδος θά γενικευθή, 
άφοΰ τοιαΰτα εύνοϊκά αποτελέσματα έπέφερεν. Δέον έν τού- 
τοις ν’ άναφέρωμεν ένταΰθα, ότι οί πλεϊστοι χειρουργοί έν 
Ευρώπη, έν περιπτώσει καθ’ ήν έπέλθη ασφυξία παρά τινι 
ασθενή ώς εκ τής χρήσεως του χλωροφορμίου, έπαναφέρου- 
σιν αύτόν είς τάς αισθήσεις του διά τής άγκυλώσεως (δήξεως) 
τής,γλώσσης του καί τής έξόδου αύτής πρός τά έξω, καί 
τούτο γίνεται άνευ βλάβης τής τεχνητής αναπνοής. ’Αλλά 
διά τής μεθόδου τού κ. Laborde ό έρεθισμός τής άκρας τής 
γλώσσης καί ίδίφ ή πρός τά έξω μεταφορά της έξασκοΰσιν 
έπί τών αναπνευστικών οργάνων ίσχυροτέραν ένέργειαν καί 
αύτής τής τεχνητής αναπνοής. Τά έπιτευχθέντα αποτελέ
σματα έπιμαρτυροΰσι τούτο.

Έν τούτοις έν περιστάσεσι τοιαύταις δεν θά διστ.άσωμεν 
καί ημείς νά συμβουλεύσωμεν, ώς έγνωμάτευσαν καί οί κ.κ. 
Lc Roy de Mericourd καί ό Le Fort b τή έπακολουθησάσνι 
τήν άνακοίνωσιν τού κ. Laborde μικρά συζητήσει, νά δοκι- 
μασθώσι καί παρ ’ ήμΐν άμφότεραι αί μέθοδοι καί νά προτι
μηθώ ή άποτελεσματικωτέρα.

Φρίχ.

Ζωηρά φαντασία τοδ αρχαίου Έλληνος χαταπλαγεΐσα ύπό τών 
μεγαλοπρεπών τής φύσεως παραστάσεων, ύπό τών αρμονικών ήχων 
αύτής, ύπό τής μαγευτικής εΐκόνος εύδαίμονος πλχστουργίας, έπλασε 
τόν έξαίσιον , εκείνον άλληγοριχό» κόσμον, τήν ποιητικήν εκείνην 
θρησκείαν, ής τούς ωραίους θεούς έγκατέσπειρεν έν μέσφ γενεάς ήμι
θέων, ηρώων, γιγάντων. Δημιουργία εντελούς αξίας έξώανίχευσε τήν 
δλην καί έν τή αποθεώσει τοΰ καλού έλάτρευσε τοΰ θείου τήν εικόνα.

Άνθρωπότης γιγαντιαία έζη έν μεοω ανταξίου κόσμου καί ελά- 
τρευεν ανταξίους θεούς Έπλασε κόσμον καλλιτεχνικόν όπως έν τώ 
μέσφ αύτοΰ ϋψώση τόν “Ολυμπον, ώς θρόνον τών μεγάλων άνά- 
χτων καί περιέΰαλλε τό σύμπαν μέ θειον κάλλος, όπως καταστήση 
αυτό ναόν τοΰ Πανθέου του, εόημιούργησβ θεσπεσίαν τής θεότητος 
τήν εικόνα, ίνα λατρεύση πλειότερον τα αριστουργήματα αύτής καί 
παρήγαγε λαμπρότητα χαί μεγαλοφυίαν, όπως κατανόηση εντελέ
στερο» τούς νόμους της.

Πλήν, χαί έπί τής γής δέν έδασίλευον μόνον εϋτυχεΓς θνητοί, όιότι 
μεταξύ αύτών ανακαλύπτει τις όντα μετέχοντα θεότητος καί άν- 
θρωπότητος άμα, παραχθέντα δηλαδή έκ θεών καί ανθρώπων μετά 
τών ήρώων τούτων, «ΐς ών τάς φλέβας ρέει θειον αίμα, συνεδέθη στε
νότατα ή ποίησις πρός έξύμνησιν τών κατορθωμάτων των. Ή λίζις 
8ρωί έχει άπό τοΰ ‘Ομήρου ήδη εΰρυτάτην σημασίαν είναι πραγ
ματικόν τι επίθετον ιδιαζούσης τιμής, άποδιδομένης είς τούς εξέχον
τας έπί φυσική ρώμη καί ευκινησία, έπί άνδρείφ καί φρονήσει, έπι 
έπιδεξιότητι καί πολεμική αρετή. Θεία δώρα χωρίζουσι τούτους έκ 
τής τάξεως τών ανθρώπων, μετά.θάνατον δέ μεταβαίνουσιν εις τά 
Ήλύσια· δεν εινάι άπλοι θνητοί, διότι ύψοΰνται ύπεράνω τών κοι
νών γενεών Οί μεγάλοι μαχηται ουτοι είχον δικαιοτέραν ψυχήν 
καί άνδρειοτέραν, εύγενεστέραν δε καρδίαν εχρησίμευον έ» τή ελλη 
νική πίστει ώς κρίκοι συνδέοντές τόν κόσμον τών ζώντων μετά τών 
νεκρών. Καίτοι όμως τοιαύτης φύσεως άντες κατοικοΰσιν έν τή κοινή 
γή, χαί έν τή αιωνίςι ταύτη διαμονή εύρίσχονται τά λείψανά των. 
Μόνος δ Ηρακλής άνήλθεν είς τόν "Ολυμπον χαί συνανεστράφη τούς 
θεούς, προνό^ιον δέ τόιοΰτο δεν έχορηγήθη έχτοτε' διά τούτο βλέ- 
πομεν τόν Αιακόν, ου ή άθα νασία περικλείεται είς τόν ύποχθόνιον 
κόσμον, καί τόν Άμφιάραον ταφέντας είς τούς βαθεϊς τής γής κόλ
πους. Οί ήρωες ησαν οί γίγαντες τοΰ παοελθόντος, οί περιφανέστατοι 
τών αρχαίων αιώνων νεκροί, πομπώδης δε ητο ή άποδιδομένη αύτοΐς 
λατρεία· ή δημώδης εΰλάύεία έζήτει αυτούς έν τή χώρφ τών νε
κρών καί οπότε ό ήλιος κατήρχετο εις τάς ζοφεράς κατοικίας έθυον 
έπί τοΰ χθαμαλού βωμού των πλησίον τάφρου, ήτις μυστηριωδώς 
συνεκοινώνει μ«^τ® *ν τοΐς σπλάγχνοις τή; γής ίσχυρόν καί άφθαρ
το» σώμα του ηρωος, ου έπεζήτουν τήν προστασίαν, καί ού ό θαυ
μαστός βίος τοσαύτας έν τή μνήμη τών πιστών αναμνήσεις έγκα- 
τέλιπεν. Εις τούς τάφους κατοικοΰσιν οί ήρωες ήμφιεσμένοι λαμπρά*  
δόξαν όπως άπολαμδάνωσι τό θυμίαμα καί τήν προσφοράν τής έλ- 
ληνικής εύσεβείας, άνερχό|εενοι^δέ έπι τής γής νά έπισκοπώσε των 
πολιτών τήν μοίραν. Καί ιδού βλέπει τις εις τάς θαλάσσα; νά όδη- 
γωσι τών απελπισμένων ναυτών τάς νήας, χα'ι έκ τών πεδιάδων νά 
μεταδίδωσίν είς τούς μαχητές τό θάρρος. Ό Άχιλλεύς ένεφανίζετο 
πάγκαλος, ώ« νεανίας θείας καλλονής, μέ ξανθήν κόμην καί χρυσήν 
πανοπλίαν, όρχούμενος και <χδων παρά τήν Τροίαν, ένφ τόν Έκτωρα 
εύλεπεν έπί τοΰ πεδίου τρέχοντα καί μαχόμενον, καί τόν Θησέα με 
λαμπράν περιδεδλημίνον πανοπλίαν έν Μαρμθώνι επί κεφαλής τών 
αθηναϊκών τάξεων έφορμώντα κατά τών βαρβάρων, ένώ τήν έν 
Σαλαμΐνι ναυμαχίαν άπό τών κορυφών τής Αίγίνης τά φάσματα, 
τών Αΐακιδών κατά πρόσκλησιν τών λατρευτών των έξέτεινον τάς. 
προστάτιδας χεΐρας των ύπέρ τών άγωνιζομένων.

Οί ήρωες. είναι ή παρηγοριά τών θνητών και μεσολαέούσι χάριν 
τών ικετών των παρά τοΐς θεοΐς, είναι δέ ιερά αντικείμενα διακαούς 
λατρείας· ή ήοωϊκη θρησκεία λαμπρώς τελούμενη διέχεε τό ευερ
γετικόν τής φιλοπατρίας αίσθημα καί τήν πρός τούς θεούς ευλά- 
ύειαν. Ή θρησκεία αύτη ύπεμίμνησκεν είς τας γενεάς τών τέκνων 
τόν δεσμόν όστις συνέδεε ταΰτα πρός τήν θείαν πηγήν, διότι οχι. 
μόνον οί θνητοί τού Διός υίοι ησαν ήρωες, άλλά καί ο! περιφανέ
στατοι μαχηται, οί πρώτοι αρχηγοί, ίδρυται καί βασιλείς τών πό
λεων. Έκάστη χώρα, έκαστος τόπος έκαυχατο διά τόν προστάτην 
ήρωά του, όστις ητο δ σωτήρ τής πόλεως καί τό παρήγορον καί 
ευεργετικόν τής ευτυχίας της πνεύμα. Ήτον ιερός θεσμός τοΰ ουρα
νού μετά τής γής ή ιδέα τών ήμιθέων, ισχυρών έν τή ζωή καί αθα
νάτων έν τφ τάφφ· ό θνητός διά τοΰ ηρωος έξεμηδένισε τήν άπό- 
στασιν τήν χωρίςουσαν αύτόν άπό τών θεών, καί εκ τούτου ή έξύ- 
μνησις εκείνων ένομίζετο ώς ίερά αμοιβή όφειλομένη ύπό τής ευγνω
μοσύνης.(Είς τόν βωμόν των μετέβαινον έν πομπή όλόκληροι πόλεις, 
οί ρήτορες συνέθεταν πανηγυρικούς, οί ποιηταΐ εξύμνουν τάς άρετάς. 
των καί οί αγώνες έπεσφράγιζον τήν όλην λατρείαν των. ’Επί τών 
τάφων των οί ευλαβείς προσκύνησα! ονειροπόλουν τήν αθάνατον τύ
χην τών μεγάλων τούτων ευεργετών καί πρό τών ένδόξων αυτών·. 
εικόνων επληρούντο ενθουσιασμού χαί θάρρους. Τά μνημεία των- 
εθεωροΰντο ώς κειμήλια πολύτιμα χα! απαραβίαστα, άνήχοντα είς
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-την χοινήν πατρίδα. Καί πως να μη άπίδιύον θβίας τιμάς εί; τον 
τύμβον τών Μαραθωνομάχων, «ίς τά τρόπαια τών ναυμάχων τής 
Σαλαμΐνο;, «ίς τους τάφους τοϋ Μιλτιάοου καί θίμιστοχλϊους, τοΰ 
Λεωνίδα χαί τοϋ Παυαανίου; Πλην τούτων δμως ή'Ελληνιχή ευ- 
γνωμοαύνη δέν ΐλησμόνν,σ*  χαί τούς λοιπούς τής πατρίβος θερά
ποντα;, διότι τάς αυτά; τιμάς άπέδωχ*  χαΐ <1; τούς ποιητάς, οΐτινες 
εξύμνησαν τήν νεότητα, εις τούς νομοθίτας χαί ίδρυτάς τών πόλεων, 
εις τούς φιλοιόφου; καί χαλλιτέχνας τούς χλείσαντα; τών χωρών 

•το άνομα χαί τήν άβανσαίαν.
Ό αρχαίος δμως θεϊος χαραχτηρ τής εξυμνήσεω; τών ηρώων χα· 

τεπεαεν, άμα ή ειμαρμένη διά τής^ωμαίχής γειρδ; χοτεβίβασε τόν 
μοιραΐον της πέπλον. Δέν άπωλέσθη δμως τελέως, διότι χαί μέχρι 
τών ημερών ήμώνάναχαλύπτει τις έν τή Χριστιανική Έλλάδι πλιί- 
στα; τελετάς, ληφθιΐσα; έχ τής ζωηρά; καί καλλιτεχνικής θρησκείας 
τών πάλαι χρόνων.

* *
Παράδοξο; ποικιλία χαί έκτακτος πλούτος χαρακτηρίζει τήν μεγά

λην του Ήραχλέους ιστορίαν. Σειρά εκπληκτικών γεγονότων έγένετο 
υπόδεσις μακρών παραδόσεων διαδοθεισών πανταχοΰ τής ελληνικής 
γής. Αί Θήδαι καί τύ Άργος είσίν αί δύο πόλεις τή; αθανασίας 
του* έν μεν τή πρώτη άνετράφη, τήν δέ δευτέραν συνέδεσε μέ τούς

Ό 'Ηρακλής

περιλάλητους άθλου;, οΐτινες έξετελέσθησαν καθ’ δλην τήν εκτασι*  
τών ύπερβορείων μέχρι τών ακτών τή- Λιβύης καί άπδ τής Φοινίκη5 
μέχρι τών Γαδείρων. Έ περιπλοκή τοΰ ήρακλείου μύθου, κατέστη 
κοινή είς δλην τήν Ελλάδα, άπο τής Θεσσαλίας μέχρι τοΰ Ταινά
ρου, χαί έκαστη αύτής πόλις μειέσχε τοΰ μεγάλου τούτου μύθου.

Αδύνατον αποβαίνει έν τοϊς στενοί; δρίοις ή περιγραφή αύτοΰ*  
είναι τοσούτφ εκτενής, ώστε δύναταί τις μελετών τούτον νά συγγρα
φή τόμον όλόχληρον. Περιοριζόμεθα μόνον έν όλίνοί; νά σημειώσωμέν 
τινα περί τής καλλιτεχνικής καί ηβικής του Ήρακλέους έννοιας.

Ό έλληνιχδς μύθος χαί αί συμβολικά! εικόνες τής ιστορίας ταύτης 
δηλοΰσι τούς εις τον ήρωα αποδιδόμενους διαφόρους χαρακτήρας. Ό 
θνητός αύτοΰ βίος είναι σειρά αγώνων φοβερών κατά ισχυρών τερά
των χεχτημένων εξαιρετικά; δυνάμεις. Βλέπομεν τόν ήρωα συμπλε
κόμενου πρός μεγάλα φυσικά στοιχεία, άτινα καταβάλλει. Είναι τό 
ιδεώδες, δ τέλειος τύπος τής αθλητική; ρώμης.

Εις τάς παλαίστρας, παρα τόν κομψόν Έρμήν, ΐστατο τό άγαλμα 
αύτοΰ |ΐέ ισχυρά μίλη^ προίίδον τήν καταπληκτικήν τής ισχύος εί· 
χόνα. Ητο το προσφιλές άνομα τών αγωνιστών καί ή αγαπητή μορφή 
τών μαχητών, τό θειον πρότυπον τών άνδρών τοΰ πολέμου, τών μα
χών, τής ισχύος*  ήτον ό πιρίδοξο; ήρως, δ τοσούτων στρατειών νικη

τής, δ καλλίνικο; ημίθεος, ό μεταδίδων τής λεόντειου καρδία; του τό 
θάρρος εί; τά στρατόπεδα τής μάχης. Θεός φωτεινός, νικών τοΰ σκό
τους τά τέρατα,παρίσταται μέ τό θαυμάσιου τής αξία; του μεγαλείου, 
εχων δμως έπί τής μορφής τήν ιδέαν σκληρά; ειμαρμένης, ήτις το- 
σοΰτον έβάρυνεν άπαν αύτοΰ τό στάδιον. Αγωνίζεται ένδόξω; καί 
εΐτα αναπαύεται έν τή λάμψει τής ισχύος χαί τώ θαυμασμώ τής 
φύσεως αύτοΰ. Εργάζεται ώς ολόκληρος δύναμις χαί εΐτα πειναλέος 
καταβροχθίζει εν τή τραπέζη τών φιλοξενούντων δλόχληρον βουν, και 
καθίσταται προσφιλή; μέν τώ Βάχχφ, χαταπίνων δλοχλήρων ασκών 
τό περιεχόμενον, προσφιλή; δέ τφ Άπόλλωνι, χιθαρίζων χαί αδων. 
Προστάτη; τών γυμνασίων χαί ιδρυτή; τών ’Ολυμπιακών αγώνων, 
ητο τό αντικείμενου τής λατρεία; τών εφήβων, ών ή ελληνική ανα
τροφή δέν έχώριζε τάς τοϋ πνεύματος ασκήσει; άπό τών τοΰ σώ
ματος. Ό Ηρακλής κατέστη βραδύτερου διά βαθμιαίας μεταμορφώ
σεις; ευεργέτη; τών ανθρώπων, έπανορθωτή; τών αδικημάτων, μέγα; 
δικαιοδότης τήν ισχυν θέτων είς τήν τοΰ δικαίου ύπηρεσίαν. 'Η .Φι
λοσοφία άναζητήσασα έν τφ θαυμασίφ τοΰ ήρωος βίφ τήν ιδέαν 
ηθικής παιδεύσεω; παραδέχεται τους άθλου; αύτοΰ ούχί επιβληθέντα; 
ύπό τυραννική; ισχύος, ούδε τήν ειμαρμένην ώς ουσιώδες τούτων στοι- 
χειον, άλλά ειδωλοποιήσασα τόν χαρακτήρα περιέβαλλε τούτον μέ 
φιλοσοφικόν πνεύμα. Κατά τήν φιλοσοφίαν, έ Ηρακλής έν τή έρήμφ

σχεφθεί; καθ' (αυτόν έτράπη τήν όδόν τής σοβαρά; αρετή; χαί τή; 
εύτυχία; έν μέσφ αγώνων χαί πόνων. Κατέστη οΰτω καί "ό ιδεώ
δες τοΰ σοφού, περιφρονών δι’ άνδριχής καρδία; χαί απαθούς ψυχή; 
τούς δεινού; άθλου;* ήτο τό προσφιλές πρόσωπον τή; Στοά;. Ή υψηλή 
αΰτη ιδέα περιχεχαλυμμένη έν τή σκιά τών σχολών δέν έξέλειψε 
από τοΰ πνεύματος τών συγχρόνων καί τούς ύπό τών ποιητών ύμνη- 
θέντας μύθου; χαί τά συμβάντα, τά τήν άποθέωσιν αύτοΰ έπαχολου- 
θήσαντα* πολυπληθείς απόγονοι αναφαίνονται, ών ή ΰπαρξι; συμφω
νεί πρός τά; αξιώσεις ας πάσαι αί φυλαί εΐχον δπως είς τόν μέγαν 
ήρωα άναβιβάσωσι τήν αρχήν αύτών. 01 πρωτουργοΐ μεγάλων γε
γονότων έθεωροϋντο τέκνα του, ή δέ ιστορία μας αποκαλύπτει πληθύ» 
ανδρείων εχγόνων.

Ό ’Ηρακλής ήτο τό κύριον αντικείμενου τή; ανδρική; λατρείας, 
ητον δ έθνικός ήρως, οΰ ή ιδέα μετά τοσοΰτον ιδεώδες καί εκπληκτι
κόν μεγαλεών; ακμαία παρέμεινε καί μέχρι τών ημερών ήμών.

Η.

(Συνέχεια καί τέλος.)

Ή έν τή ξένη βκ^ήλωσι; αΰτη τοΰ ένθουσιασμοΰ,—δν κατά 
τάς τελευταίας ήμερα; άπικορύφωσαν παρά τή καλλιτέχνιδι 
αί ζωηραί επευφημία; τριών εξόριστων μηδενιστριών, αϊτινες 
έξαερετικώς είς τάς παραστάσεις τής ήμετέρας ηθοποιού μι- 
τέβαινον, σείουσαι τά μανδήλια των καί φωνοΰσαι : «Ζήσε ! 
Ζήσε !»—έστήριξεν ούκ ολίγον τάς έλπίδας ταύτης έπί τό 
μέλλον.

Έν τή πρωτιυούση τών Κυκλάδων έλθοΰσα, συνεχώς 
άνευφημεϊται. Άλλ’ αί ραδιουργία;περί τό τέλος (Δεκέμβριος 
1888) δέν έλειψαν, καί ένεκα λόγων όλως τής τέχνης ανε
ξαρτήτων, έκ φθονεράς ζηλοτυπίας διότι ή ευεργετική της 
υπερτέρησε τής τών άλλων—δπερ ήτο δα έπόμενον καί λίαν 
φυσικόν—καί διά τής επιτήδειας παραπλανήσεως ευεπίφορων 
τινων νεανίσκων, ή κ. Παρασκευοπούλου — τό άναγράφομεν 
πρός τιμήν της— έσυρίχθη.,.Ή καλλιτίχνις, ή θύελλαν έπι- 
κροτήσεων άεί συναγείρασα-,άς σεμνύνεται έπί τή τςμή ταύτη, 
διότι μόνον αί μέτριοι καίύποφερταί ηθοποιοί δεν φοβούν
ται διαβολάς καί αποδοκιμασίας. Οΰδεμία άλλη Έλληνίς 
ηθοποιός άπό συστάσεως τού Έλλ. θεάτρου, νομίζομεν, έσυ- 
ρίχθη ποτέ, ένφ ή Σάρρα Βιρνάρ ποσάκις ! . . Ήμεϊς, έν- 
νοεϊται, ουδέ τήν έλαχίστην, ούδ’ώς παρέλκοντο; έπεισσδίου 
δίδομεν σημασίαν, όπως καί ή κ. Παρασκευοπούλου ποσώς 
δΐν μνησικακεΐ κατά τών άθώων τής τοιαύτης κατηγορίας 
κατοίκων, οΐτινες έν φανοΐς μέν βεβαίως δέν τήν συνώδευον 
έκ του θεάτρου έξερχομένην, καί τό πιστεύομεν καίτοι τοιαύτα 
φώτα θά έξεπροσώπουν Ισως καί τήν λαμπηδόνα τών συνειδή
σεων, τήν ήγάπων όμως καί τήν αγαπούν.Μετά τό έπεισοδιακόν 
τοΰτο γεγονός λαμβάνει πρόσκλησιν τού «Δραματικού συλλό
γου» όπως έρχομένη είς 'Αθήνας λάβη μέρος είς τήνα Αντιγό
νην».Άλλ’αΰτη μεταβαίνει μετά τοΰ συζύγου της είς Κ|πολιν, 
ένθα κατά σύμπτωσιν παρίστανε μετ’άλλου θιάσου καίό Άλε- 
ξιάδης*  τούτο όπως δήποτε έκώλυε τήν πρόοδον εκείνων, άρτι 
έκεΐ άφιχθέντων. Έν τούτοις ή νέηλυς καλλιτίχνις έξαισίως 
επιτυγχάνει, ίδίφ εις τόν «Δραματουργόν», πιστόν άπεικό- 
νισμα τού βίου της, είς ήν έπιτυχίαν τά μάλα συνετέλεσεν 
ή νωπή έκ τού έν Σύρφ έπεισοδίου ίντύπωσις. Έν τή Κ] 
πόλει διδάσκει τέσσαοα δράματα τού Πέρβελη, ον έδίδαξιν 
ή κ.Παρασκευοπούλου καί δχι αύτός εκείνην, ώς έγράφη που.

Μετ’ ολίγον απέρχεται, διά δευτέραν φοράν, είς Φιλιπ- 
πούπολιν, έν ή ίσχε τό ευτύχημα πλειστάκις νά τιμηθή διά 
τής παρουσίας τού ήγεμόνος Φερδινάνδου, όστις τόσφ έξετί- 
μησε τό δραματικόν τάλαντον τής Έλληγίδος καλλίτέχνιδος, 
ώστε έξεφράσθη ήμέραν τινά είς τούς έκεΐ Έλληνας 
ομογενείς, Κουμαριανόν καί Λ. Ένυάλην, υπερήφανους έπί 
τή τιμή οτι «τοιοΰτον αστέρα καί είς Παρισίους άκόμη 
σπανίως συναντφ τις.» Ή ηγεμονική αύτη κρίσις περιττόν, 
νά εϊπωμεν πόσον ένθαρρυντεκώς καί παρηγόρως έπέδρασεν 
έπί τής ψυχής της. Έν Φιλιππουπόλει δίδει τήν «Γα
λάτειαν» καί τήν «Σκύλλαν» τοΰ Βασιλειάδου, άς τόσφ 
θαυμασίως ζωοποιεί καί έξαίρει, τούς «Ληστάς» καί τήν 
τότε μόλις έν Άθήναις βραβευθεΐσαν « Δούασσαν τών 
Αθηνών » του κ. Κλ. Ραγκαβή, δι’ ήν ένψ πλεΐστα ίξ 
ιδίων {δαπάνησαν, οΰδέν. προσεπορίσαντο όφελος. "Οτε δέ 
άργότερον ήλθεν είς Αθήνας καί ήθέλησε νά τήν παραστήση 
καί ένταΰθα, ευρε δυστυχώς όλως άπρόθυμον τόν κ. Ραγκα- 
βήν καί έπιλήσμονα τών θυσιών, είς άς έκείνη πρόέβη χάριν 
ύτο δράματός του, δαπανήσασα ό,τι έκ Φιλιππουπόλεως

έκέρδισεν. Άλλ’ άς τό όμολογήσωμεν ήτο εύκολον νομίζετε 
νά δοθή τοιοΰτον δράμα έν έποχή καθ’ ήν έπνιγε τάς Αθή
νας ό θόρυβος ον προυκάλει, συν τφ «Άμλέτφ», ή «Τύχη 
της Μαρούλας» καί ή φουφούλα—βράκα τοΰ Παντοπούλου;

Ή ύποστήριξις τοΰ ήγεμόνος Φερδινάνδου ήν καί έμπρακ
τος, άφέντος ,άνω τών 300 λιρών είς τό ταμιεΐον τού θεά
τρου*  άλλ’ ίδού νέος εύθύς έχθρός ανακόπτει τήν θριαμβευ
τικήν -έπιτυχίαν. Μετά τούς Έλληνας ηθοποιούς οί ... Βούλ
γαροι, οΐτινες έμποδίζουσι τόν ηγεμόνα νά μεταβή είς τό 
θέατρον, καίτοι πέντε θεωρεία δι’ έαυτόν καί τό έπιτελεΐόν 
του είχεν ένοικιάση καί πληρώση. Άλλά τοΰτο δέν ήμπόδισε 
βεβαίως όπως την έσπέραν έκείνην άνθη καί άδάμαντες κο- 
σμήσωσι τήν κεφαλήν τής έξοχου καί μονάκριβης ηθοποιού 
μας. Έκ Φιλιππουπόλεως άπέρχεται είς Σμύρνην, ένθα τήν 
ύποδέχονται εύμενέστατα, καί Χίον, έν ή εύρίσκςι θερμόν ύπο- 
στηρικτήν τόν καί παρ’ ήμΐν γνωστόν κ. Ίω. Χωρέμην, ού τό 
όνομα {ν τή νήσφ έκείνη δικαίως εύλογεϊται, ώς έκ τών πολ
λών αγαθοεργιών του καί τής εύγενεστάτης καρδίας του. Ά
πέρχεται ειτα είς Βάρνην,ής οί κάτοικοι δέν εινε φαίνεται καί 
πολύ φιλόμουσοι, κατόπιν, είς Ρουχτσούκιον,Γιούργεβον, Βου- 
κουρέστιον καί Βραΐλαν. Κατά τό άπό Ρουχτσουκίου μέχρι 
Γιουργέβου διάστημα, όπερ έν μέσφ χρόνων διέτρεξαν οί 
πλάνητες ηθοποιοί, πλείστας όσας ίσχον ένδεέξεις συμπάθειας 
ύπερβαινούσας πάσαν περιγραφήν, ύπό τοΰ Έλλ. στοιχείου, 
καί ΐδί$ τών κριτικωτάτων κατοίκων τού Ρουχτσουκίου. 
Έν δέ Βουκουρεστίφ άδύνατον νά λησμονήση ή καλλιτέχνις 
τάς εύμενεστάτας καί ενθουσιώδεις κρίσεις τού τε Ελλη
νικού καί Ρουμουνικοΰ τύπου, ώς καί τήν υλικήν τοϋ κοι
νού συνδρομήν.Έφυγεν έκεϊθεν καταγοητευμένη,ίνα έπιστρέψη 
πάλιν είς Σΰρον, ένθα ή έν Βάρνη άρξαμένη τό πρώτον καί 
έν Σέρραις έπιταθεΐσα συζυγική διαφωνία, λήγει διά του χω
ρισμού. Μεθ-’ όλας τάς βασάνους καί κακουχίας θέλει τόν σύ
ζυγόν της*  ή άνάμνησις τών στιγμών τής πρώτης εύτυχοΰς 
συζυγικής ζωής τήν κάμνουν νά τφ συγχώρηση τά σφάλμα
τα*  άλλά τού πεπρωμένου αί βο.υλαί ευκόλως δέν άναιροΰνται, 
καί χωρίζεται έκείνου, ενα ζωηρά άναφλεχθή είς τά ευπαθή 
στήθη της ή πρός τό θέατρον παλαιά άγάπη, ήν ήσθάνετο 
καί ώς μικρά άκόμη κόρη.

Καταλήγει είς Αθήνας, άλλά μή εύροΰσα (!) θίασον ϊνα 
συνεργασθή, φεύγει μέ τινας ακατάρτιστους καί άπειρους — 
έκτος τού Ν. Κουρή καί Αθήνας Φιλιππαίου, ους συνεπάθησε 
τό κοινόν—-ηθοποιούς είς Αίγυπτον.Ό τύπος, δστις καθ’όλας 
τάς τελευταίας ταύτας περιπέτειας της καί ίδί$ ό ξένος,συνε
χώς τοΰ ονόματος της μνημονεύει,καί πάλιν μαρτυρεί περί τής 
έξαφέτου τέχνης της καί τής ένθερμου υποδοχής καθ’ όλην 
τήν. Αίγυπτον.

Άπό τοΰ παρελθόντος ήδη 'Μαρτίου εΰρίσκεται έδώ, είς 
τάς Αθήνας, άς τέλεον ήχμαλώτισε κχί συνήρπασε. Καί 
συνεχίζει νΰν είς τόν «Παράδεισον» — Παράδεισός ήρμοζεν 
είς τήν μάρτυρα—τόν εύγενή, τόν μέγαν αγώνα της ύπέρ τής 
Έλλ. σκηνής, ύπό τών ένθερμοτέρων κυκλουμένη συμπαθειών. 
Έκεΐ, είς τήν «Ίλισσόν», ίνθα αί περικαλλείς τής άρχαιό- 
τητος νύμφάι έλουοντο είς κρυσταλλώδη νάματα, ίνθα ή 
καλλίρρους πηγή τής έμπνεύσεως ποιητών αθανάτων καί καλ
λιτεχνών άπαραμίλλων άστείρευτος έρρεεν, έστησε τήν καλιάν 
της. Καί έάν σήμερον αί καλλίσωμοι νύμφαι ήφανίσθησαν 
άπό τών μαγικών σπηλαίων των καί ή πηγή έξηράνθη, (τέρα 
Νύμφη έκλεκτή σελαγίζει, νέα πηγή έμπνεύσεως άναβλύει... 
Είς τόν άπεξηραμένον ίκεΐνον ποταμόν,κατά τάςΆττικάς νύ
κτας, τίς οίδεν όποιος μυστικός κόσμος κάλλους θ’ άναθρώσκγ 
διά τήν καλλντέχνιδα άπό μέσου τής σκοτίας τών αιώνων !...

·**
•

Τήν έγνωρίσατε τώρα ; Εΐνε ή κ. Παρασκευοπούλου ήρωΐς; 
Εΐνε φαινόμενον έκτακτον, εινε μετέωρον διά τήν Έλλ. σκη
νήν, τήν μέχρις έσχάτων έν τφ σκότιι έγκαταλελειμμένην ; 
θά ειχον τήν τόλμην νά συστήσω είς τό ’Αθηναϊκόν κοινόν 
—τό έκ περιέργειας σπεΰδον όπου βροντφ ή φήμη καί τοΰτο
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έκ λόγων, ών ή άνάπτυξις δεν είνε κατορθωτή έν ταχείς 
σκιαγραφία — να είνε τακτικώτερον και κριτεκώτερον κατά 
τάς παραστάσεις της. Περί τής δημοσιογραφίας καί κριτικής 
παρ’ήμΐν δεν ένδιαφερόμεθα' εινε φαινόμενα τού υπνωτισμού... 
ΉϊΚυρία μέ τάς Καμελίαςβδέν εινε τό μόνον δά έρεισμα της 
άριστοτέχνιδος, ήτις ώς Ιδωμένη, κατακτφ τάς καρδίας καί 
ύγραίνει τους οφθαλμούς. Είς την «Μήδειαν », τόν « Σιδη
ρουργόν», την « Γαλάτειαν », την « Σκύλλαν », τό «Έν- 
σαρκον άγαλμα» την, «Λουκρητίαν Βοργίαν», είνε επίσης 
έντελής, κυρία της σκηνής. Ή απαγγελία της δεν εινε 
ίσως άμεμπτος. Έν τούτοις ούδείς θά άμφισβητήσγ ότι 
αί λέξεις άφίπτανται πάντοτε τών χέιλέων της ή ε
ξέρχονται άπό τοΰ στήθους της έντονοι, φυσικαί, είς 
ποικίλους τόνους έκφοάσεως, είς διαφορετικούς έκάστοτε 
χρωματισμούς, μέ λεπτοτάτας διακυμάνσεις, γλυκυτά- 
τας μεταπτώσεις' τό αίσθημα διαμορφοΐ τόν τόνον, δημιουρ
γεί τήν έναλλαγήν, άποκρυσταλλοΐ τήν λέξιν. Τά χείλη της, 
άφ’ών αί λέξεις έκτινάσσονται ή σύρονται, κεχρωματισμέναι 
ή άτονοι, ταχεΐαι ή διακικομέναι, κεραυνοΰν μεθ’ όσης ήδύ- 
τητος θέλγουν, νανουρίζουν. Χείλη Μήδειας καί χείλη Μαρ
γαρίτας ! Οί βηματισμοί άνευ υπερβολής, όχι όπως οί τών 
πλείστων ηθοποιών, οίτινες χορεύουν έπί τής σκηνής καν- 
τρίλλιες tru παΚαΰίς μάλιστα σχολής, διά νά έκφράσουν καί 
τό άδιαφορώτιρον τών συναισθημάτων.Έκαστον κίνημα, έκά- 
στη στάσις εχει τήν δικαιολογίαν, τά όρια έντος τών οποίων 
συντελεΐται. Χαίρει, άδημονεΐ, ειρωνεύεται, οργίζεται, σκέ
πτεται, μαίνεται, μετανοεί, μελαγχολεί, φρυάττει, αδιαφορεί, 
πάσχει, σαγηνεύει, βλασφημεΐ, ικετεύει, περιφρονεΐ, συγχω- 
ρεΐ, ταπεινοϋται, εξαντλείται ; είς πάσαν τούτων έξωτερί- 
κευσιν καθίσταται κέντρον ψυχολογικής έκφράσεως, πηγή άρ
ρητου φρικιάσεως, καί ή σκηνή γέμιι φωτός καί οί άκροαταί 
πάλλονται άπό ζωήν καί δύναμιν. Ή άκτίς τοΰ βλέμματός 
της είνε κόσμος ολόκληρος ιδεών καί αισθημάτων' ή έλαχί- 
στη κίνησις τοΰ σώματός της νέας έντυπώσεως δημιουργία. 
Είνε ηθοποιός εύσυνεόίητορ. ’Ιδού τό παν.Σέβεται τό κοινόν 
διότι αγαπά τήν τέχνην, τήν αλήθειαν .Ψυχολόγος, έμφυσ^ 
ζωήν είς τούς χαρακτήρας, οΰς υποκρίνεται, άφοΰ πρότερον 
τούς μελετήση, τούς βασανίση, τούς άνατάμη, τούς γυμνα
στή, τούς κατανόηση. Ή άντίθεσις παρ’ αΰτη είνε κάτι 
τι έκτακτον άληθώς. Ώς « Μήδεια » άνέρχεται τήν βαθμίδα 
τής τελειότητος, ψαύει τόν ουρανόν τής Τέχνης δι’ έρωτος ά
γριου, έξάλλου, όστις σπαράσσει τά στήθη της.Λυσσ^, σπαί- 
ρει έν τή ιδέα τής έκδικήσεως, τής ζηλοτυπίας. Ώς Μαργα
ρίτα, κινεί τήν συμπάθειαν τών θεατών πρός μίαν ίκδεδιη- 
τημένην Λαίδα,. κατέρχεται έλευθερία είς τόν βίον τής Πα
ρισινής κοκότας καί αίφνης άγαπ# άγ/ώς, τρυφερώςκαί θυσιά· 
ζει τόν παράφοραν έρωτά της καί έκπνέει μέ τήν φλόγα τού
του διά νά έξαγνίση τόν άσεμνον βίον της. Πίπτει θνήσκουσα, 
διά νά ύψωθή έν τή συνειδήσει.

Τοιαύτη έν γενικαϊς γραμμαΐς έπί τής σκηνής, νευρώδης, 
απαράμιλλος, ή κ Παρασκευοπούλου, ή συμπαθής καί χα· 
ρίεσσα καί αφελής έξω τοΰ θεάτρου. Ή έπιμονή είνε άξίωμα 
δι’ αυτήν· ή κατίσχυσις καθήκον. Ζή εν τή σκηνή διά τήν 
σκηνήν πέραν αύτής άπομένει ή πεζότης τοΰ καθ’ ήμέραν 
άνιαροΰ βίου' τό ιδανικόν σχεδόν άπόλλυται. Ή σκηνή είνε 
ή ζωή της !

Ή κ. Παρασκευοπούλου—άς τό είπωμεν καί αυτό — και 
τί δέν μάς είπε περί τών συμπαθειών καί τών αδυναμιών της! 
Θεωρεί θεόν της τόν Δουμάν υίόν, μέ τά έργα τοΰ όποιου 
τόσον άνυψώθη, άγαπφ τόν γλυκύν Βασιλειάδην, έκ τών 
ποιητών τόν ρεμβώδη φιλόσοφον Παπαρρηγόπουλαν, τόν Βερ- 
ναρδάκην, έν τή πολιτική — τινα άλλον ; —τον Τρικούπην 
εκτιμά, μετ’ έλπίδων δέ μοί έξιφράσθη διά τόν βασιλόπαιδα 
Γεώργιον, τήν χρηστήν έλπίδα έν τοΐς ναυτικοΐς τοΰ μέλλον
τος άγώσι. Καί ενόσω ώμίλεε τό μάτι της προσηλοΰτο έπ’ 
έμοΰ ζητούν έν τοΐς όφθαλμοΐς μου τήν δικαίωσιν τών κρί- 
σεών της. *Α,  τό μάτι της έκεΐνο δέν βλέπει ! αυτό φλέγει', 

έγκλείον τό πΰρ τής τέχνης, τό σελάγισμα τής έμπνεύσεως» 
την φλόγα τής νοημοσύνης.

Τό μόνον δνειρον της εινε νά έχη είς τό θέατρον διευθυν
τήν τής σκηνής, επόπτην,άνθρωπον έμπειρον μεριμνώντα έκά
στοτε περί τής διακοσμήσεως, ένδυμασιών κ.λ.π. Αύτό τό 
ολίγον θέλει καί δέν τό κατορθοϊ, δπως καί δέν κατορθοϊ καί- 
έν άλλο σημαντικότερου' νά άναπαύεται έπαρκώ; έκ τής. 
κοπώσεως τών συχνών παραστάσεων, αΐτενες άνυπολογίστως 
καταβάλλουσι τό ευπρόσβλητου σώμά της.

Β'.
'Ολόκληρον κεφάλαιον περί τής καλλιτεχνικής άξίας τής 

κ. Παρασκευοπούλου παραλείπομεν τό μήκος τής βιογρα
φίας, ής εικόνας τινάς άνεπαραστήσαμεν, πιστότατα όμως,- 
δικαιολογεΐ έπαρκώς, φρονοΰμεν, τήν άκουσίαν άλλως παρά- 
λειψιν.

Τινες είχον τήν απλότητα νά είπωσιν ότι ό πρόλογος, 
ήμών ύπήρξεν υπερβολικός. Είς τούτους άπήντησα ήδη 
δε’ ολοκλήρων σελίδων άς άναγνώσωσιν δλην τήν βιογρα
φίαν, καί κατόπιν άς έπαναγνώσωσι τόν πρόλογον, καί άς μοί 
εϊπωσιν είς ποιαν Ευρωπαϊκήν σχολήν έξεπαιδεύθη ή κ. Πά- 
ρασκιυοπούλου, διά τίνος γενναίας ύποστηρίξεως άνεδείχθη,.. 
διά τίνος άναπαύσεως καί χλιδής τείνει νά ίσοφαρίση πρός 
τήν Σάρραν Βερνάρ... Καί όταν ίδοΰν ότι διεπλάσθη είς τήν 
σχολήν τής άδιαφορίας τοΰ κοινοΰ, τής ζωννυούσης τήν 
σκηνήν πάντοθεν, τής άκαλαισθησίας καί τοΰ υλισμού, ής. 
σχολής ύψηλή προστάτες εινε ή κ. . . Κοινωνία' ότι άνεδείχθη. 
διά τής ύποστηρίξεως ένός μεγάλου Έθν. ευεργέτου: τοΰ . . . 
Εαυτού της. ότι έτελειοποιήθη διά τών δοκιμασιών, τής 
ταλαιπωρίας, τών στερήσεων κα'Γτοΰ μαρτυρίου, άτινα ώρί- 
σθησαν ύπό τής ειμαρμένης ώς αί οδοί αί άγουσαι είς τα 
ύψη τής Τέχνης, είς τό πεδίον τής Προόδου. . . ί, τότε άς 
ρήξωσι μεθ’ήμών κραυγήν θαυμασμού, άνομολογοΰνρς έν 
τοΐς μυχοΐς τής συνειδήσεώς των τήν έκφαινομένην είς τάς 
στήλας ταύτας άλήθειαν, καί, άν καταδεχθώσιν, άς προσφε- 
ρωσι μετά παντός Έλληνος τιμήν καί δόξαν είς τούς προπο- 
ρευομένους έν τή όδώ τής ’Αναγεννήσεως τής Τέχνης, έν ή, 
τήν σήμερον έν Έλλάδι, δι’έκαστον βήμα άπαιτεΐται άγών, 
θυσία, αίμα. Είς τούς εύγενεΐς προδρόμους τιμή αρμόζει!. 
'Ο,τι τούς διακρίνει, τούς εξαιρεί ύπέρ τούς άλλους κοινούς, 
άνθρώπους είνε ή αυτοθυσία, ό πόνος. Μύσται τής τέχνης καί· 
τής οδύνης. .'. μύσται. Ύποστηρίζοντες αυτούς τούς ολίγους, 
τούς δύο—τρεις ή καί τήν μίαν αύτήν, ζώμεν αισθανόμενοι, 
τήν άπόλαυσιν τής Τέχνης, άνακαινιζόμεθα, ύψούμεθα ολίγον 
ύψηλότερα. ‘Τψώσιως δέ όλοι οί "Ελληνες έχομεν άνάγκην.

'Εως ότου οί άναγνώσται σκεφθώσι ταΰτα καί συγκατα- 
νεύσωσι καί συνομολογήσωσιν, ήμεΐς περατοΰμεν τόν λόγον· 
συνοψίζοντες έν τέλει τήν πεποίθησίν μας ότι: Έν τή 'Ιστο- 
ρίχ τής νεωτέρας Έλλ. Τέχνης έπί περιόδους έτών έν τιμ- 
μέλλοντι θά διαλάμπωσιν είς τάς πτωχάς της σελίδας χρυσας. 
προκαλουσαε αναμνήσεις καί βαθεΐαν μελαγχολίαν, θά πλα— 
νώνται ζωηρά χρυσοϊς γράμμασι δύο λέξεις :

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Δ. I. Κλλ.

. ΜΙΑΑΓΧΟΑΗ1©· 1...
(ΡεμβΜμόζ')

Φιλί ....

. . . « Είμαι, μοί γράφεις, μελαγχολικός' άποφεύγω τόν- 
κόσμον τών ηδονών άκουσίως μου καί λυπούμαι διά τοΰτο' 
έπιδιώκω.άκων τήν μόνωσιν, ένφ συγχρόνως ή ιδιοτροπία 
μου αΰτη μέ πλήττει, μέ στινοχωρεΐ . . . ’Αγαπώ φύσει 
τήν τύρβην, καί όμως άκατανίκητός τες δύναμις μέ έλκει πρός. 

τήν σιγήν πρός τήν έρημίαν- τό ιδεώδες ποθεί τήν αιχμαλω
σίαν μου' παλαίω έρρωμένως, πλήν μάτην θέλω νά ΰπεκ- 
•φύγω' αί δυνάμεις μου χαλαροΰνται καί . . - πίπτω..»

Πίπτεις, ναι ! πίπςεις όμως θϋμα ούχί τής αδυναμίας σου, 
τών ματαίων ορέξεων σου, τών παθών σου. Πίπτεις κατα- 
κεραυνών τή πτώσει σου τό φάσμα τής πραγματικότητος, 
•οπερ μέχρι τοϋδε σέ ήκολούθει κατά πόδας.Ό θρίαμβός σου, 
στιγμιαίος ή διαρκής, εινε μέγας.

θρίαμβος ακούσιος, άνακύψας όμως έκ τοϋ βάθους τής 
συνειδήσεώς, ένθα ύπνωττε . . . Νίκη δημιουργηθεΐσα παρά 
τήν θέλησίν σου, ής όμως τό σπέρμα ύπελάνθανεν άναμο- 
χλευον τάς ψυχικάς σου δυνάμεις ... Ή νάρκη χιλιοστόν 
-ήδη έρράπίσθη*  ό φυσικός άνθρωπος άνηγέρθη έκ τοΰ ληθάρ- 
γου, καί ιδού σύ ηθικώς ίλεύθερος έν τ$ μίαφ τής περιβαλ- 
λούσης σε γαλήνης ...

Τό ένστικτον έπρεπε κατ’ άνάγκην νά έπικρατήσρ ...
. . . Έπίτεινον, φίλε, τήν μελαγχολίαν σου' ίσως έκπλα- 

γής έπί τή προτροπή μου, άλλ’ άκουσον : ούχί τήν μελαγ
χολίαν έκείνην τήν άποδυσπετοΰσαν τήν ψυχήν καί άποκα- 
.ροΰσαν τό σώμα, τήν παραλύουσαν τήν διάνοιαν .... καί 
τιθεΐσαν είς δισταγμόν τήν άνθρωπίνην ύπόστασιν, τήν άφαι- 
-ροΰσαν ήμών τό ηθικόν σθένος καί δυναμένην έν στιγμή όλισθη- 

καί άκάμπτφ νά προβή μίχ/ϋ εντελούς καταστροφής καί 
άποσυνθέσεως . . . άλλά τήν ήρεμον καί εύχάριστον έκείνην 
μελαγχολίαν διά στέμματος ουρανίας άγαλλιάσεως έστεμμέ- 
-νην, τήν ονειροπολούσαν τό υπερκόσμιου καί αόρατον, τήν 
έπιχέουσαν ήδύ παρηγοριάς βάλσαμον έπί τής συντετριμμέ
νης ήμών καρδίας.......................... .. ............... .......................

. . . Έν τώ βαθεΐ σκότει τής νυκτός, όταν πλέον τά πάν
τα σιγώσιν, όταν μυστηριώδης κελαινοβαφής πέπλος καλύ- 
πτρ τήν γην, όταν τοΰ στερεώματος πλέον ή άστρική χο· 
;ρεία άρχηται ύποφαινομένη, κατά τοιαύτην ώραν έπίσημον, 
σοβαράν, πλήρη ποιήσεως καί μεγαλοπρεπείας, έξελθε. Έπι- 
λάθου πρός στιγμήν τών οικιακών ασχολιών, άπόβαλον τοΰ 
νοΰ σου πάσαν κοσμικήν ίδέαν,σύντριψον άποφασιστικώς,έστω 
καί κατά φαντασίαν, πάντα ίδιοτελή σκοπόν.

’Εκεί παρά τόν βράχον μόνος, μονόπατος βυθίσθητι εις 
•γλυκεΐαν ρέμβην, είς έκστασιν ήδυπαθή' έκεΐ, θεώμενος τό 
μέγα τής Δημιουργίας έργον, παρά τήν άπορρώγα άκτήν, 
ένωτίσθητι της θεσπεσίας μουσικής τών .κυμάτων. Ή θά
λασσα έκσπμ φλοισβίζουσα πρό τών ποδών σου' αύρα πόν
τια όγκοι τοΰ άλιέως τό ευρύστερνου στήθος. Όποιον μα
γικόν θέαμα! · . · Όποια γοητευτική οπτασία ! . . .

Μειδίαμα τότε, μειδίαμα άρρήτου εύφροσύνης και εύχα- 
..ριστήσεως θέλει έπανθήση έπί τών χειλέων σου' άνεκλαλήτου, 
χαράς αίσθημα θά κατακυριαρχήσρ τής ύποστάσεώς σου πά
σης· παν ό,τι θέλεις αίσθανθή’κατά τήν ίεράν έκείνην ώραν 
κσται ύπέρτερον πάσης ιδίας περιγραφής. Όρίζων έκτετάμ- 
μένος, άπεριόριστος, άχανής έκτυλίσσεται πρό τών οφθαλμών 
■σου' ύπογελώσα ή θάλασσα παίζει έπιχαρίτως μέ τοΰ οΰ- 
,ρανοΰ τάς ακτίνας, —φιλήματα πλήρη ψυχής άψυχων σωμά
των— ένφ μόνον ή πένθιμος τοΰ νυκτιπλάνου πτηνοϋ φωνή 
•ακούεται άνά τόν αιθέρα περίλυπος··.

« Γαλακτοβαφή άργυρόχροα ΰδατα !» θέλεις φωνήση τότε 
έξαλλος, «συναρπάσατέ με, κυλίσατέ με έπί τών οιδαλέων 
■στέρνων σας, έκεϊ όπου ή χαρά καταπνίγει τήν λύπην, έκεΐ 
•όπου τό πάθος κατάγνυται υπΟ τόν πέλεκυν τής. ευτυχίας καί 
-τής ήδονής». Ή φλεγμαινουσα φαντασία σου έξημμένη έκ 
τών άνελλισσομένων πρό σοΰ θελγήτρων θά μεταφερθή άπό 
•πελάγους είς πέλαγος, άπό νήσου είς νήσον, άπό Ωκεανού είς 
Ωκεανόν. Καί όταν ή έξαρθεΐσα διάνοιά σου, λίαν ελαφρά 
πλέον τής προτέρας στενοχώριας, όταν ή ψυχή σου, κουφό
τερα ή πρότερον, ζητήσρ νά άνέλθγι άπό τοΰ Ωκεανού τής 
•πραγματικότητος είς τόν τοϋ ’Απείρου,όταν ή φαντασία σου, 
-αμέτοχος πλέον πάσης γηίνης σκέψεως καί έπηρείας,ποθή,ση νά 
-μεταρσιωθή μέχρι τδν έσχατιών τής Αίωνιότητος, τότε, ώ ! 
-τότε, πίστευσόν με, οί οφθαλμοί σου θέλουσι πληρωθή δα

κρύων έκ συγκινήσεως, καί τό σώμά σου υπερευαισθησίας 
τινός άκατανοήτου' τότε τά πάντα σχεδόν θέλουσι σοί φανή 
αίφνης ρόδινα, τά πάντα ώραϊα, τά πάντα περικαλλή' τό 
ζήν άντάξιον τοϋ κόπου καί ό βίος άνευ μεγάλων αγώνων 
καί περιπετειών τότε έμπόδια παρεμπίπτοντα καί κόπους θέ
λεις ύποσκελίζη εύκολώτερον, καί πάσα σου πράξες θέλει φέργι 
ώς σήμα, ούχί πλέον τήν σφραγίδα τής ιυφλής Ειμαρμένης, 
ής μέχρι τοΰδε έφοβήθης τά ραπίσματα, άλλά τής θείας 
Βουλήσεως καί Προνοίας τήν υψηλήν έπίνευσιν. · ,.

, . . . . . . . . · 
ύ-Α. Ά ναστασό/tovAoc·ΕΙΣ ΑΣΤΡΟΝ ΣΒΕΣΘΕΝ

Τό λαμπρό τής αύγοΰλας όσιέρι 
Στό στερέωμα σάν άνατέλλμ, 
Στή ψυχή πόση έκσταοτ φέρει 
Καθ’ αχτίδα χρυσή πού μδς στέλλα.

Τήν άχτίδα σά βλέπω έκείνη 
Τή γλυκερά ένθυμονραι ματιά σου ·
Ποϋ κι’αύτή ΐδια λάμψι άφήνει 
Αγνή κι’ άδολη σάν τή καρδιά σου

Άλλά τ’ δστρον τό σάμπαν φωτίζει 
Είς έμε σύ -τό φώς χορηγείς 
Γίοϋ ζωή στή καρδιά μου χαρίζει 
Στή καρδιά, δπου σύ όδηγεΐς.

ΙΙλήν περδσαν έκεΐνοι οί χρόνοι 
Καί τ’ άγνό έμαράθη.λουλούδι 
Οί χαραϊς έδιαβήκαν καί πόνοι 
Τό γλυκό διαδεχθήκαν τραγούδι.

Σύ στού Χάρου τή μαύρη άγκάλη 
Είς τοΰ §ίου έγώ τής φροντίδες, 
Σ’έχεις σύντροφ’άηδόνι πού ψάλλει 
Τής χρυσαΐς έγώ τ’ άστρου άχτίδες.

Έν Άθήναις, τή 25 Μαΐου 1892.- /
Κ. Ελ. ΓίΟΛΑΑεΗΣ.

----——

ΣΚΕΨΕΙΣ

Έκαστος άνθρωπος αναγκάζεται νά ρυθμίζη τάς πράξεις 
του, συμφώνως πρός τάς κοινωνικός προλήψεις, ώς τό ώρο
λόγιον πρός τό χρονομέτρου.

χ
Οί ηθοποιοί ■ είσίν οι φωνογράφοι τών δραματογράφων' 

έπαναλαμβάνουσεν όσας εύφυίας καί άνοησίας λέγουσι.

χ
Διά τήν καρδίαν τοΰ φθονερού, καί κακεντρεχούς, τά δά

κρυα τού. θύματος είνε σταγόνες δρόσου τερψίθυμοι ...

X
Ό δόλεος άνθρωπος ομοιάζει προς άκαπνου πυρίτιδα. . .

X
Ή πρώτη τής γυναικός ρυτίς είνε ό διερμηνεύς τής πα

ρωχημένης εύτυχίας, είναι τό άνεξάλειπτον ίχνος τής οδού 
δι’ ής διήλθον πάντα τά όνειρά της...........

X
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΟΣμΠολλοί άνθρωποι όμοιάζουσιν πρός ΰχαριφήματα τοϋ Δη
μιουργού· μακρόθεν φαίνονται κάτι τι, έγγύθεν όμως εν . . . 
τίποτε.

(ί).2>ί33^2Εϊ
ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ ΊΌΓ ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΟΓ

A. Ν. Β. Mepairar. — Έπιστολή μετά συνδρομής σας έλήφθη 
καί σας ίνιγράψαμεν άπο 1ης ’Ιανουάριου το. έτους· άπόδειξιν άτο- 
στέλλομεν ύμΐν ταχυδρομιχώς·—Γ. Δ. X. BpatJar. Έπιστολή καί 
χρήματα έλήφθησαν. Ευχαριστούμε» πολύ. Ταχυδρομιχώς πέμπο- 
μιν ΰμΐς έτέρας αποδείξεις καί γράφομεν—Μ. Β. ffetpaia, Κ. Κ· 
Mtfqrac- Συνδρομαί σας έλήφθησαν, εύχαριστοΰ.υεν πολύ.—Π. Μ. 
Δινχβ>σίαν. Σας εγρσψαμεν επανειλημμένων, αναμενομεν ταχεΐαν 
απάντησίν σας μετά χρημάτων. — Α. Δ. £σρπ«»·ήσ»ο»·. Δελτάριο» 
έλήφθη. Ευχαριστούμε» οι’ αποδοχήν προτάβεώς μας. Φύλλα άπο· 
στέλλονται· Ταχυδρομιχώς γράφομεν λεπτομερώς· Γ. Δ Π· ffarpac· 
Ζητούμενου φόλλον άριθ. 9 άπεστείλαμεν ύμΐν χθες ταχυδρομιχώς - 
Π. Β. Πύργον. Έπιστολή έλήφθη. Περί δόασκαλίσσης φροντίζομε» 
καί γράψωμιν ύμΐν προσεχώς —Η.Κ. Σΰρον. Έπιστολή χαι χρήματα 
έλήφθησαν. Ευχαριστοΰμεν. Ταχυδρομιχώς γράφομεν·—Α. Ρ. Σΰρον- 
Κακώς έπράξατι μή έλβόντες είς έντάμωσίν μας. Είχομεν επιστο
λήν χαί παραγγελίαν δι’ υμάς, ήδη θά σάς χρεώσωμεν με ταχυ
δρομικός δαπάνας-—Θ. Μ· Πάτρας. Άναμένομεν αποτέλεσμα ένερ- 
γειών σας, δπως δώσωμε» ύμΐν περισσοτέρας δδηγίας-—Γ· Σ. Έλά- 
<5ατε επιστολήν καί φύλλα διά φίλου ; Απαντήσατε--

ΓΙΤΟΣ2ΤΟΙΙΟΙΕΪΣ3ΕΙΣ3

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διά τό' σχολικόν έτος 1892—1893 διδα-/ 
σκάλισσα πτυχιοϋχος διά τι παρθεναγωγείου έν τώ έσωτε- 
ρικώ τοϋ Κράτους, ήτις νά γνωρίζη σχετικώς και τήν γαλ
λικήν άσματα καί χειροτεχνήματα. Ό μισθός άρχεται άπό 
πρώτης Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους τών εξετάσεων. Ή αν
τιμισθία ε’σεται συμφώνως πρός τό πτυχίον θά κατοικγ δέ. 
έντός τοϋ παρθεναγωγείου δωρεάν.

Πληροφορίαι έν τοίς γραφείοις τής «Φύσεως».

Εύχαρίστως δηροσιεύορεν τλ-ν είκόνα τοΰ γη
ραιού ηαρ ’ ήμΐν αρχιάτρου, τού ακαμάτου σκαπα
νέων τής Ανθρωπολογίας, Αγαπητού δ' Αρΐν φίλου 
καί συνεργάτου κ. Βερνάρδου ’Όρνσταϊν, ούτινος 
έχτός άλλων και έν τφ τελευταίφ Λυών φνλλω 
κατεχωρήσαμεν ένδιαφέρον Αρθρον Π ε ρ ί τού 
Σιδηροδρόμου της Σιβηρίας, τού νύν κα- 
τασκευαζομένου, καί έτέραν δέ όπισθεν περισποιί- 
δαστον μελέτην αύτού καταχωρούμεν έν ταΐς Αμε- 
τέραις στήλαις, Περί τής νοσηρός τ ώ ν κ α- 
φείωνάτμοσφαίρας.

Ό κ. Β. Όρνσταϊν είναι μέλος όκτώ Εύρωπαϊκών 
’Επιστημονικών Συλλόγων, έσνάτωςδ’ Ανεκηρύχθη 
έπίτιμον μέλος της Καισαροοασιλικίίς Λεοπολ&ο- 
Καρλινικης ’Ακαδημίας.

ΤΑν είκόνα τού σεβαστού συνεργάτου δημοσιεύο
υν χαίροντες έπί τή εύκαιρίμ τής 83ης έπετείου 
τής γεννήσεώς του, έφ’ Α καί τάς Αμετέρας έγ- 
καρδίους συνενούμεν εύχάς δπως έξακολουθεΐ 
ύγιαίνων έπί πολύ έτι <5 πολυτίμους τη. Αμετέρςι 
πατρίδι προσενεγκών ύπηρεσίας, ώς καί τή έπι- 
στήμ·^.

'Η Δίεΰθυνσες.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διώροφος μονοκατοικία έν τή συνοικία. 
Νεαπόλεως, περιεχουσα 9 δωμάτια, ύδωρ άφθονον, καί ολα τ’ 
άπαιτούμενα, κεΐται δέ είς θέσιν εύάερον καί έχει θέαν μα - 
γευτικήν. Πληροφορία» παρ’ ήμΐν.

Πωλβίταο οικία διώροφος νεόδμητος καί ευρύχωρος έπί 
500 τετρ. πήχεων, μέ άφθονο» ύδωρ καί άπαντα τ’άπαι- 
τούμενα δια μονοκατοικίαν καί μέ αυλήν καί κήπον, ίπί 
λαμπρότατης θε'σεως έν Κολονακίφ άντί 27,000 δραχμών. 
Πληροφορίαι δίδονται παρ’ ήμΐν.

Είς μπ/εσασ ενοικιάζεται διά τό θέρος καί μετ’ωραίων επίπλων 
ολόκληρος ή ευάερος ρωμαντικωτάτη καί παράλιος μετά κήπου 
λαμπρά οικία τοϋ κ. Οικονόμου, έν ή κατφκησαν κατά διαφόρους 
θερινάς έποχάς πολλαί έκ τών έγκριτωτέρων αθηναϊκών οικογε
νειών. Ευμάρεια, άνάπαυσις, θεαματική άπόλαυσις λαμπρών φυ
σικών τοπείων, καί άμεσος λουτρών έν διαυγεστάτοις και καθα*  
ρωτάτοις δδασι, είναι τά πρώτιστα προσόντα τοϋ έν λόγφ έξαι- 
ρίτου οικήματος, ούτινος πληροφορίας δι’ένοικίασιν δύνανται οί 
βουλόμενοι να λαθωσιν έν τφ γραφείιρ τής «Φύσεως».

Avffftc τών όν τώ 9 ιρύΧίω αινιγμάτων.

Ιββ. Αίνιγμα. 'θνυξ—Νύξ.

'Ελυσαν αύτό οί κκ. Δημ. ’Αθανασίου καί Π. Λαδό- 
πουλος έκ Χανιών καί Ίωαν. Μανιατάκης έκ Πειραιώς. - 

170. Ερωτήσεις. ·') ·Ο θΑνατυς β') ’Η Ακακία, γ') Ότι 
ίχαυβι κοινήν μητέρα την βιαφυλήν.

Τήν πρώτην έρώτησιν έλυσεν δ κ. Ίωαν. Μανιατάκης έκ 
Πειραιώς καί δ κ. Σοφ. Κουμιώτης έκ Χαλκίδος.

27ρό< ευκολίαν τ&ν Ιν τφ ϊσωτερικώ χαΐ ί^ιοτιρικφ 
ήμετόραιν βυνδςομητ&ν. το γραφεϊόν μας αναλαμβάνει 
τήν ιτρομή&ειαν χαΐ άχοοτολήν οίανόήχοτε άντιχειμβναν 
/ξ Ά&ην&ν, ixl προμήθεια 5 ®/q μόνον. Αί παραγγελιαι 
ίέον νά οννοόεύ<ονται ύπό τον άντιτίμον καί τής δαπάνης 
ιής άχοβτολής.
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