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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.— ΈορταΙ Αργυρών γάμον τών βασιλέων·
’ΑρχαϊχΟς ούλλογο?.— Έλληνιχύν
ρώνη.— *Ο
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Βε

'Ρ·νάν «ερΐ γυναιαός — 'Η Βερώνη μας (άκροστι-

χί;).— ΠαρΑκλησες, ύπο Άλκυόνος. —’Η Καλλιτέχνες μα?. —
ΣτεγμαΙ χαρίτων

ύπό ΧάΗ.— Χχέψει?.— Τό «τωχοχομεΐόν

μα?. — ’Αλληλογραφία τής Φύσεως.

Elxorec- ΑΡΓΥΡΟΙ ΓΑΜΟΙ Πρό τής Πλατείας τοΰ Συντάγ

Φάιδρώς έπιτελεϊ ήδη ή μικρά Ελλάς· τών Βασιλέύ^υ Αύτής τούς άργυρούς γάμους.
Όπόσον άράγε μεστή ήδίστων δακρύων ήθελε
χαιρετήσει μία Ελλάς μεγάλη τούς χρυσούς.!

νον, καί σκόρπίζοντα νέον φώς και ζωήν καί έλπίδα
είς τήν ’Ανατολήν ! . . .
Δ. Γε. Καμποϊρογλοϊς
Συγγράφει,? Τη; «Ιστορίας τών ’Αθηναίων»,
“Εφορο? τών Μεσαιωνικών μνημείων,
’Επιμελητής τών ’Εθνικών χειρογράφων
και τ.’Αντιπρόεδρος τοΰ «Άρχοϊχόϋ Συλλόγου».

Βερνάρδος ΟρνςταΪν

ΕΟΡΤΑΙ
ΤΩΝ

ΑΡΓΡΥΡΩΝ ΓΑΜΩΝ

ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
ΑΡΧΑΪΚΟΣ ΣΪΛΑΟΓΟΣ
Ό σύλλογος οδτος ώς έ* τοΰ έθνικοΰ αύτοϋ προορισμού άπεφάσισε’ν έν έχτάχτω .συνεδρίφ νά συμμετάσχη τών εορτών' πλήν τών
άλλων θά έπιδώση ώς αναμνηστικόν δώρον ταΓς A. Α. Μ. Μ',
λεύκωμα, ένθα θ* αναγράφονται πάντα τά επίτιμα καί πάρεδρα
τοΰ συλλόγου μέλη, και πλείσται συγχαρητήρια! αυτών «ύχαί.
Τό λεύκωμα.τοΰτο κατεσκευάσθη έξόχως μεγαλοπρίίές καιμετ
άπαραμίλλου καλλιτεχνικής δεξιότητας. Έπι χρυσοϋφάντου βά
θρου επιτίθεται τό πεποικιλμένον λεύκωμα, φέρον έπί τής προσόψεως κεχαραγμένον ώραΤον στέμμα έν μέσφ αργυρού συμπλέγ
ματος άνθέων, κοι κάτωθεν,«’Αρχαϊκός σύλλογος»' ταινία δέέθνΓ
κών χρωμάτων κεκοσμημένη δι
* άστέρων χρυσών καί κροσσών
συνδέει τούτ£
*μετά
τών πλευρών τού βάθρου.-Έν συνόλφ τό έρ.
γον είναι αριστοτέχνημα.
Ή «Φόσις» μετά χ»ρ5ς, μόνη έκτών ’ Αθηναϊκών εφημερίδων
θά δημοσίευση τάς έκλεκτωτέρας τών έν τ$ λευκώματι συγχαρη
τηρίων ευχών' ελπίζει δέ δτι εΐς τους άναγνώστας αύτής θέλει
προσφέρη αύχι σμικράν έχδούλευσιν' σύν τούτοις θέλει δημοσιεύση καί τά ονόματα τών επιτίμων καί παρέδρων μελών άτινα μετά
τών ευχών τούτων έν αύτφ αναγράφονται.
Άπό τής σήμερον άρχόμεθα δημοσιεύοντες ταύτας.

Ή είκοστή πέμπτη έπέτετος τών γάμων τών
μεγαλειοτήτων ήμών Βασιλέων,. Γεωργίου καί Όλ
γας όφείλει νά πληρώσμ χαράς ειλικρινούς τάς
καρδίας-πάντων τών- Ελλήνων διότι ή πρό είκοσι
και πέντε έτών είς τόν Ελληνικόν θρόνον καταπεμψθεϊσα εύλογία Κυρίου, δαψιλής καί. εύκαρπος γενομένη άπέβη, σωτηριωδεστάτϊί είςτό έθνος, κρατύνασα καί. σεβαστικήν άμα καί προσφιλή καταστή,σασα τήν Ελληνικήν Βασιλείαν.

•

Ό Πριίτανις τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου
και ’Επίτιμος Πρόεδρος
τοΰ « ’Αρχαϊκού Φ. Συλλόγου.»

Διά τών εύοιωνίστων γάμων τών εύτεκνωτάτων
ήμών βασιλέων, ή μέν πολυπόθητος βασιλεία έν
Έλλησιν ίδρυθη έπί ασφαλέστατων θεμελίων, οί δέ
πόθοι, οΰς οί πατέρες ήμών έπί μακροΰς αίώνας
έν τη ψυχή αύτών έτρεφον, έπληρώθησαν, ή δέ
έλπίς τών άλυτρώτων αδελφών 'Ελλήνων όσημέραι
άναπτεροΰται, έχόντων πρό δφθαλμών τήν έπί τοΰ
βάσιλέως Γεωργίου τοΰ Α' κρατιστεύοντος έν πο
λιτική -συνέσει έλευθέρωσιν τών Ίονίων νήσων,
τής Θεσσαλίας καί ’Ηπείρου.
Είθε βασιλέων, τών τοβαΰτα αγαθά τή^τατρίδι
προεπαγγελλομένων, νά έορτάση τό “Εθνος εύδαιμονέστερον καί τήν πεντηκοστήν άμφιετηρίδα.
Κ. Γ. Σαχτουρης
πρώην ύπουργός τών ναυτικών κ.λ'

Ή Ελλάς έορτάζει σήμερον τήν είκοστήν πέμπτην ά ιφχετηρίδα τών γάμων τοΰ βάσιλέως αύτής,
καί όλόκληρον τό κράτος καί όλόκληρον τό έθνος
άναπέμπουσιν άπό μέσης καρδίας είλικρινεστάτας
καί ένθουσιώδεις εύχάς ύπέρ τής εύημερίας καί τής
δόξης τής βασιλικής ήμών οίκογενείας.
Αί εύχαί αύται είνε δικαιότατοι. Ή βασιλική
ήμών οικογένεια ύπήρξεν έν παντί καί πάντοτε τηλαυγέστατον πρότυπον έλληνικής καί χριστιανικής
οίκογενείας, άμέριστον έπισπάσασα τήν λατρείαν
καί τήν ευγνωμοσύνην όλοκλήρου τοΰ κράτους ώς
κρηπιδώσασα τήν έσωτερικήν καί έξωτερικήν εύημερίαν αύτοΰ. Καί ή λατρεία αΰτη καί ή εύγνωμο·
σύνη συγκεντροΰνται είκότως περί τόν σεπτόν,
περί τόν ίπποτικώτατον άρχηγόν τής βασιλικής
ήμών οίκογενείας.
Ό βασιλεύς ήμών Γεώργιος, άποδειχθείς περινούστατος καί πατρικότατος τού κράτους διοικητής,
δεξιώτατος καί ελληνικότατος τοΰ έθνους προστά
της, χορηγός τής άσφαλείας καί τής προόδου ήμών
καί μόνος αίτιος πάσης έθνικής ήμών έπιτυχίας,
άπέφηνεν έαυτόν καίύπόδειγμα Έλληνος οίκογενειάρχου, παρασχών είς τά δμματα τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου βασιλικήν οικογένειαν, -ής ή Λθική
λαμπηδών, πρός μόνην τήν ΜφεΙον αί&ρην τήν περιβάλλουσαν κατά τόν ποιητήν τάς Ιερός τού Ό
λυμπου άκρωρείας δύναται νά παραβληθή.
,Καί ίνα μή τοιαύτη οικογένεια μείνμ άγνωστος
καί είς τόν ούρανόν, έκλήθη έκ τής γής καί άνήλθεν είς έκεϊνον τό εύθαλέστατον, τό τρύφερώτατον,
τό άγνότατον άνθος αύτής, ό άνεκτίμητος έκεΐνος
&δάμα$ ό κοσμήσας τήν χρυσήν σφενδόνην τού δα
κτυλίου τής έλληνικής φυλής, ή εύώνυμος, ή πε
ριπόθητος Αλεξάνδρα 1 . . .
Έπί τη είκοστη πέμπτα άμφιετηρίδι τών γάμων
τοΰ βάσιλέως ήμών όλόκληρον τό έθνος άγάλλεται, όλόκληρον τό έθνος εύχεται ύπέρ τής εύδαιμονίας καί τής δόξης της βασιλικής ήμών οίκογε
νείας, καί όλόκληρον τό έθνος ρίπτει δακρυόεντα
βλέμματα πρός τήν μεγάλην χώραν τοΰ Βορρά καί
τοΰ βορείου σέλαος, όπου άναπαύεται έν μυροβόλφ
άνθοδέσμμ άπαραμίλλων άρετών καί χαρίτων τί) Ατ
τικόν έκεΐνο σέλας τό άθάνατον καί ίμερτόν, δπερ
ώνόμαζεν άχτΐνα εαυτού ό τελών τήν είκοστήν πέμπτην άμφιετηρίδα τών γάμων αύτοΰ σεπτός ήμών
βασιλεύς.
Σταματιος Δ. Βάλβης,
ύφηγητής τοΰ Ποινικού Δικαίου
καί άντιπρόεδρος τού «Άρχ συλλόγου».

Ότε τώ 1863 ή Ελλάς, Μεγαλειότατε, ύπεδέχεϊο
Σέ, τόν νεαρόν τής Δανίας βλαστό,ν,έν έκπάγλφ &>·.
θουσιασμφ καί προσδοκίαις άρίσταις, έλάμβανε δέ
σάρκα τό δνειρον παντός "Ελληνος, ίνα μετά δυσχειμέρους ήμέρας προσορμισθη.είς λιμένα άσφαλή
σ.υνετής βασιλείας καί πατρικής διευθύνσεως, ώσεί
προεγίγνωσκε τό στάδιον, δπερ συνετώς καί σωφρόνως ύπό τό σκήπτρόν Σου έμελλε νά διανύση καί
προκατήγγελλε διά της πανηγυρικής έκείνης δεξιώσεως, ής πρώτη μετέσχεν ή τοΰ Πειραιώς πόλις,
άτε πρώτη σχοϋσα τήν εξοχον τιμήν νά δεχθεί έπί
τού έλευθέρου έδάφους αύτής τόν έκλεκτόν τοΰ
Ελληνικού λαοΰ, προκατήγγελλε λέγω, τόνένθου-’
σιασμόν, μεθ
*
ού έώρτασε πρό τεσσάρων έτών τό
είκοστόν πέμπτον έτος τής σωτηρίου έγκαθιδρύσεως τής. βασιλείας. Σου έν Έλλάδι.
Ότε δέ πάλιν μετά πάροδον τεσσάρων έτών συν7
έδεσας τόν εύκλεά τοΰ εύτυχοΰς πατρός Σου βασι
λικόν οίκον μετά γόνου τού θεοσεοεστάτου τών
Εύρωπαϊκών οίκων, έξαλλος ύπό χαράς, φρενήρης
ύπό άγαλλιάσεως ό λαός σοΰ ύπεοέχετο τό κλεινόν
ζεύγος, καί ό δήμος τοΰ Πειραιώς μετ' έκδηλώσεων
άνεκλαλήτου χαρμονής προέπεμπε, παρακολουθών
μέχρι τής πρωτευούσης, τό ύπό τών εύλογιών τής
θείας Προνοίας συνοδευόμενον θεόστεπτον ζεύγος,
τήν ούρανόπεμπτον δυάδα τών έκλεκτών αύτοΰ, ώ
σεί προκατήγγελλε τήν αίσίαν προσδοκίαν ήμέρας,
οϊα ή σήμερον, έν ή, έν τή έκπληρώσει τών πόθων
αύτού διά τής έδραιώσεως και τοΰ έγκλιμα.τισμού τής
Σής βασιλείας, σόμπαν τόν Ελληνικόν μακραίωνα
τόν βίον είς τό βασιλικόν ζεύγος εύχεται. Εύτυχής
δέ κάγώ λογίζομαι, δτι έν τοιαύτμ ήμερα ήξιώθην
έκδηλών τά φρονήματα τοΰ δήμου, ού προΐσταμαι,
νά καταθέσω τό σέβας έμοΰ τε καί τών συνδημοτών μου πρό τού περιλαμπούς, θρόνου τής άγάπης,
‘ δν Ιδρύσατε έν ταϊςκαρδίαις πάντων τών Ελλήνων,
καί εύχηθώ ϊνα ή θεία πρόνοια έπιφύλάξη Ύμΐν
τε καί τή Έλλάδι καί δλλας εύφροσύνους τοιαύτας πανηγύρεις έπί μακρόν.
“
Θ. Ρετσίνας
δήμαρχος Πειραιώς.

Ιωάννης Πανταζιδης
’ Ή βασιλεία τοσοΰτον δεσπόζει είς τάς καρδίας
καΤ τάς πεποιθήσεις τοΰ Ελληνικού λαοΰ, ώστε
όπόταν ό ήλιος άπέρχεται είς τήν Διίσιν : βαΰιλΐύα,
λέγει ό λαός· καί έπί τη πεποιθήσει ταΰτη κοιμά
ται ήσυχος καί κατά τάς ζοφερωτέρας νύκτας. Μεθ ’
όπόσης δέ χαράς, έπαναβλέπει Αύτόν έπανερχόμε-

Ύπό άνέφελον ούρανόν εύτυχίας, άξιώσαι ύμας
θεός όΎψιστος πανηγυρήσαι καί χρυσούς γάμους
έν τφ μέσφ νέων καί όλβιων ύπηκόων τώ'ν ύμίτέρων σκήπτρων !

Κονςτ. Παπαμιχαλοπουλος

άρχίατρος τού Έλλ Στρατού. ,

ματος. ’Εν τή 'οδφ *
Ερμοΰ· Συνωοτιομό? τοΰ λαού- Ή' Κυρία
μέ τάς χαμελείαε. Τό Πτωχοαομίϊόν μα?·
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Είθε μετά είκοσιπέντε έτη νά έορτάσωσιν αί
Αύτών Μεγαλειότητες τούς χρυσούς αύτών γάμους,
έν πλήρει οικογενειακή καί έθνική εύδαιμονία.
Μ. Μβλας
Δήμαρχος ’Αθηναίων.
>

πρώην ύπουργός καί βουλευτής.
Ή έορτή τών ’Αργυρών Γάμων τών Σεπτών
Βασιλέων τής Ελλάδος, δικαίως δονεί τάς μυχαΐΐτάτας χορδάς πάσης Έλληνικής καρδίας, διότι αΰτη
παράγει οιδακτικώτάτας άναμνήσεις τοΰ παρελθόν
τος, καθ’δ ή Δυναστεία καί τό Έθνος συνεζημώθησαν έν τή πραγματοποιήσει τοΰ λαμπρού συμβόλου ,
« Ί(»ζύς μου ή άγάπη τοΰ Λαοΰ», δπερ άποτελεϊ κα
τόρθωμα άντάξιον Ήγεμόνος, περιβεβλημένου τήν
έθνικήν πορφύραν τών άγώνων και θυσιών τής
Ελληνικής φυλής.
Ό έκ Μόσχας

Ίοαν. Πετροφ
συγγραφεύς έθνολογικών έργων

*
Μίαν ένδόμυχον εύχήν έκφράζω είς τάς ΑΑ. Με
γαλειότητας έπί τοΐς δργυροϊς αύτών γάμοις : ν
έορτάσωσι τούς χρυσούς γάμους Αύτών έκεΐ, δπου
καί Αύτών καί παντός Έλληνος οί πόθοι καί τά
βλέμματα είνε διαρκώς έστραμμένα, έν xfj, πόλει
έκείνη, ήν έν άπάσμ τμ αίγλη αύτής άναπαριστώσι
δύο λατρευτά παρ' ήμΐν όνόματα, Κωνσταντί
νος καί Σ ο φ ί α.

’Ιγνάτιος Μοςχακης

ύφηγητής τοΰ Πανεπιστημίου.
(Έικται συνίχιιι)

-

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΡΩΝΗ

Αί γΰ,υχίϊαι άηδόνες ψάΤ,Άουσιν ιί; Ιρείπια ιτι' εις τά χατηιρή χαί χρυα μάρμαρα τών αναμνήσεων, σπένδει είσέτι διά
τών δακρύων, τή; Μούση; ό χορός, χαί είς τόν φιλοσοφικόν
κόσμον τών μυστηρίων τοϋ παρελθόντες ή αχαλίνωτος φαντασία’έν μέσφ τών μνημείων τοΰ μεγαλείου ανακαλύπτει τους
μαγικούς κόσμους, £ν(1α^«πηθανατίβθη τών ήμιθέων ή γενεά,
καί έδοξάσθη ή εύγενής τών ήρώων φυλή. Ή Ελλάς τών
χρυσών αιώνων ίπίπρωτο νά ζή είς νεκρόν κόσμον,καί νά πλαν&τΟΛ τών έλπίδων της ή τεθλιμμένη μορφή έκεΐ,ένθα τοϋ μο
νήρους (5αψφδ»ϋ ή ήρεμος φωνή ακούεται ψάλλουσα, έκεΐ ένθα
τής ορφανής λύρας οί θνήσκοντες φθόγγοι ταράσσουσι τήν
σιγήν ήν καλύπτει τής αθανασίας ή πτέρυξ. Έκεΐ είς τά έρείπια ίπέπρωτο τοϋ μουσοπόλου ή χειρ νά άποκόπτη τών α
ναμνήσεων τό άνθος, δπως κόσμηση τών άδαχρύτων χρόνων
τήν θείαν εικόνα. Έκεΐ έτάφησαν τής ευδαιμονίας τά μειδιάματα, καί αντί τοδ χισσοϋ καί άντί τής μυρσίνης, τό θα
λερόν τής μοίρας δάκρυ έπεπρωτο τήν πένθιμον νά ποτίζη
ιτέαν, και είς τοϋ άσφοδέλοϋ τήν χώραν, νά μαραίνωσιν οΐ
στόνοι, καί τήν δάφνην .τών θριάμβων Μοϋσαάγνή πλήν ορ
φανής με μελανόν τόν πέπλον, τό φσμα έκεΐ τοϋ Πλούτωνος
μέ δάκρυα της ψάλλει, καί είς σκηνής ερείπια,πενθίμως κρούει
θλιβερώς τήν άτυχή της λύραν.
Οί τάφοι έρημοι σιγώντες αμείλικτοι· τάφοι, οίτινες έγκλείετε είς τά σπλάγχνα σας τάς μεγάλας καρδίας, οίτινες άπερροφήσατε πάσας τής ίμαρμένης τάς πικράς σταγόνας, οιτινις κααστήσατε τήν ίιράν γην ήτις σάς βαστάζει, λιμένα
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Η ΦΥΣΙΣ

ΑΡΓΥΡΟΙ ΓΑΜΟΙ
’Άποψχς

Πλατβίας τον Συντάγματος μετά τχχν τελετήν.

*

J» tilii

(Εικόνες έκ τοχί «ροχείρον)

ΑΡΓΥΡΟΙ- TA1VCOI
*H δδδς Έρμοί? μετά τήν δχάβαβχν τών θαάχλέων.
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γλυκύτατης γαλήνης,παυσίλυπο
*
*
ακτή
τών άτυχων απογό
νων τοϋ παρελθόντος, διατί ιίσθε ανάλγητοι κωφοί είς τών
αιωνίων πόνων μας τό παράπονο
*
; διατί δεσμεύετε διά τών
σκληρών βραχιόνων σας τούς τιτάνας,οΐτινες ίσως πτερυγίσω* με τά ηγεμονικά στέμματά των καί μέ τών ευκλεών των
σι
αγώνων την ήδεΐαν δάφνην ;..........
Φεΰ· ήτο πεπρωμένου! της δραματουργίας ό φωτοβόλος
θρόνος κατεσυνιτρίβη ύπό τό πλήγμα της συμφοράς,την βα
σιλικήν της πορφύραν μετεβαλλιν είς £άκη της τύχης ή ίσπλαγχνος χειρ, καί τό ίερον σκήπτρο
*
τών μεγάλων τοϋ
Δελφικού Οεοϋ προνομίων έπεπρωτο Ερημον νά κεϊται εις τό
νενεκρωμένον τοϋ μεγαλείου βασίλειο
*.
Συνετρίβη τοϋ Διο
νύσου ό βωμός ένθα τάς άγνάς ό Σοφοκλής Ετέλει σπονδάς,
καί πέριξ τής ίεράς θυμέλης δέν ψάλλει τών εύγενών νέων ό
χορός τήν δόξαν καί τό ιδανικόν κάλλος, τό θειον καί τό ύψηλόν, δέν ύμνεϊ τής Ελευθερίας τά επινίκια, δέν ψάλλει τούς
παιάνας. Σιγά ή αρχαία αρμονία καί ή τεθραυσμένη λύρα,
ή λησμονημένη αυτή ή έρημος είκών τής ευτυχίας,παρίσταται
ώς άκοίμητον φώς, ώς φάρος Εμπνέω
*
τήν παρηγορίαν είς
τούς προσφεύγοντας Ικέτας πρός τόν νεκρόν τής πανθεϊκής
καλλιτεχνίας κόσμον.
Τής μελαγχολίας τά κατηφή νέφη Επισκιάζουσι περιπαθώς τής τεθαμμένης πλαστουργίας τάς αναμνήσεις, καί είς το
μέγα τοΰτο μαυσωλείου οπερ έκάλεσεν ή μοϋσα άφχαίαν Ελ
λάδα, έσβεσθησαν τά άστρα τής δραματικής μεγαλοφυίας,έμα·
ράνθη τών Εμπεπνευσμένων ποιητών ή καρδία, διελύθησαν
τοϋ φωτός αί ακτίνες, ίξητμίσθη τοΰ καλλιτέχνου τό ίνδαλ
μα,καε ΐσίγησαν τών Μουσών οί υπερήφανοι ίεροφάνται.
Όνειρα περιαλγή πίκρας οδύνης μεστά, ταράσσουσι τών
απογόνων τήν πνευματικήν ηρεμίαν, οιτίνες μάτην αναζη
τούσε είς τήν πένθιμου τοϋ καθεύδοντος κόσμου σιγήν τήν Εκ
πλήρωσήν ίεροΰ πόθου, άγνής Ελπίδος, μυστηριώδους τίνος ε
πιθυμίας, συνοδευούσης αυτόν πρός τό παρελθόν·
Ώ τάλαινα πατρίς τών θείων κόσμων, ή καρδία σου διατί
νά Εγκλείηται είς τά βάθη τής γής; ή καλλονή σου, τά άν
θη σου,ή φαιδρότης σου,ή ευδαιμονία σου,ή θεία ΰπαρξίςσου,
διατί νά άφανισθη είς τά μελανά τών καταχθονίων άνάκτων
δώματα ;
;

Πλήν, αυγή χαριτωμένη αναφαίνεται έπί τοϋ πένθιμου ου
ρανού τής τύχης μας. Έν μεσφ τών στόνων τών κλαυθμών
καί τών θρήνων, αντηχεί θεσπίσιά τις αρμονία ώσεί νά άνεστήθησαν πρός στιγμήν τοΰ Έλικώνος αί νΰμφαι, ώσεί νά
έπτερύγισαν Εκ τών λειμώνων τών νεκράνθεμων αί νηρηιδες
τής Κασταλίας. Ένφ ύπό τάς πτέρυγας τής ειμαρμένης
καθεύδεε τών ήμιθεων ή γενεά, αίφνης ορίζω
*
γλυκύς ίξαπλοΰται, καί τής φοβερδς θεάς ή τοιαύτη προστασία δέν
παρίσταται πλέον. Τά όνειρα λαμβάνουσι πραγματικήν
ίσχύν, τό θλιβερόν τής δυσμοιρίας σκότος αφανίζεται ώς τά
νεφύδρεα τής δείλης, καί μαγική πρωία διαχέει λάμψεις, α
κτίνας, φώς...................... .... ................................ ....
Ή μεγάλη τής Έλλάδό'ς θεότης δέν Εφάνη Επιλήσμω
*
τών πρός το τέλειον δημιούργημά της ύποχρεώσεων ή είκών
τοϋ θείου Ελέους Εμφανίζεται, καί ή ευεργετική του προστασία
θά διάχυση τήν ΐλπιδοφόρον ευημερίαν. Ή μεγάλη θεότης
συγκινεϊται, μελαγχολία τις Επιφαίνεται σκιάζουσα τόν φω
τεινόν ορίζοντα όστις τήν περιβάλλει. Ή θεότης... δάκρύει,
καί τό δάκρυ της πίπτει είς τά Ερείπια..
...Είςτά Ερείπια τής σκηνής τοΰ Σοφοκλέους πίπτει τό θειον
δάκρυ, καί ζωογοννείται με τούς ζέφυρους μέ τήν δρόσον μέ
πνοήν τινα αθανασίας. Καί τό δάκρυ τοΰτο τής θεότητο;
είναι συμβολική είκών ύψίστης ευεργεσίας.
Β'.
Είναι όντως «δάκρυ τής θεότητος» ή προσφιλής τοϋ άστεως νύμφη, ή πεφιλημένη αριστοτέχνες, καί ό μεγας προ
ορισμός Εκ τής θείας καταγωγής της μέλλει νά αναγέννηση

την άτυχή μας σκηνήν, τήν σκηνήν τοΰ καλλιτεχνικού μαρ
τυρίου I...
* *
*
Είναι νύμφη ή προσφιλής καλλιτέχνις, άγωνιζομένη νά
προσφέρω πλειότερα θέλγητρα είς τόν σκηνικόν ορίζοντα, νά
πρόσθεση άπροσδοκήτους ήδυτάτας είς τήν ψυχήν έκφράσεις,
νά μεταβάλη τάς καρδίας είς μεγάλην Επαγωγόν κιβωτόν τής
αρετής, ν’ άναβιβάση είς θείους κόσμους τήν θερμήν τοΰ πνεύ
ματος υψωσιν, νά βύθιση τήν αγνήν ψυχήν είς άγιόν τιθάμβος·πρό τής θεωρίας θείας τι
*ός
ίκτάσεως, καί νά τήν εύφράνη μέ τής άθωότητος τήν ευφροσύνην καί μέ τήν θελκτι
κήν χαράν τής φύσεως τής καλλιτεχνίας. Είναι Σιιρή
*
μαγεύουσα, είναι άπήχησις τών στεναγμών τής Σαπφοΰς, εινάι
αντανάκλασες τών χαρίτων τής Κορίννης, είναι αντικατοπτρι
σμός Επαγωγοΰ τίνος είκόνος αρχαίου φιλοσοφικού Ερωτος,εί
ναι ίμπεπνευσμένη παρθένος ώσεί νά έσπούδασε είς τής Ά- '
σπασίας τήν σχολήν είναι υπερήφανος μουσηγέτες, ής αί φδαί.
είναι πάθοι κολακεύοντα, στενάζοντα,· θριαμβεύοντα, ίξεγείροντα τούς πόθους και τάς Ελπίδας, ή συμφωνίαιβυθίζουσαι.
τήν ψυχήν είς μαγευμένην τινα λήθην, παραδίδουσαν τάς
αισθήσεις είς τήν εύγενή δυναστείαν τής πανταχόθεν Εφορμώσης καλλιτεχνικής ευφροσύνης.
- Είναι νύμφη, δι’ ήν φαίνεται ότι ήνώθησαν τό κάλλος καί
ή γοητεία, διά νά βοηθήσωσι τής αρετής τον εύγενή άγώνα,
τοΰ καλλιτεχνικού σταδίου τό έλπιδοφόρον καί φωτεινόν μέλ
λον' ό οφθαλμός της Εμπερικλείει κόσμον δλον, καί τό μει
δίαμά της Εμφαίνει έπιχαρίτως τής γοητείας τήν χάριν είς
παν μέρος άπαγγελόμενον νομίζει τις ότι ακούει έκφρασιν αρ
μονικής τίνος γλώσσης· είς πάσαν περίοδον, είς πάντα στίχον,,
είς πάσαν λέξιν, μεταδίδει τήν δύναμιν τήν ζωήν·; ή ομι
λία της μελωδία, ό λόγος της ήδυπάθιια, ή απαγγελία της
εΰγενής μανία...
Όταν μειδι$ διαχέει Ενθεον φαιδρότητα,όταν δέ δακρύίι,
νομίζει τις ότι βλέπει τήν Ελλάδα αίφνης, μεταβαλλομένην
είς θεάν καί κλαίουσαν πρό τών κυμάτων τον Βοβπόρου. . .
Δακρύει, καί ή ψυχή της, ή καρδία της,ή μορφή της, ολό
κληρος τέλος ή συμπαθής μας παρθένος μεταβάλλεται όντως,
είς τήν εικόνα τής καταγωγής της,είς... «δάκρυ θεότητος».
(Έπεται συνέχεια)

ΣΤΙΓΜΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ
(άκροστι^/c).

Άστρο λαμπρόν περίχρυσον, έκπλήσσον μεγαλεϊον,
*
Ίδέ μέ τάς ακτίνας σου τήν τεθλιμμένην γήν!
Κόρη σεπτή,ήν έστεψε θεότης τών δακρύων,
Αγνή ψυχή φαιδρύνουσα τοϋ κάλλους τήν αυγήν,
Τάφων Εδώ Επεπρωτο τόν κόσμον ν’ άτενίζης'
*Ενθ’ αναμνήσεις κρύπτονται ορφανευμένης λύρας,
Ρόδα ξηρά δέ Εμελλες μέ δάκρυ νά ποτίζης.
’Ιδού ό κόσμος τής σκηνής και ή είκών τής μοίρας.
Νά διαχύσης, πλήν, ζωήν,ίκλήθης θεία νύμφη
Ήδη" Εκεί ε’νθα φαιδρά ή μούσα εμεγαλύνθη.
Η. .

“—
—
—
~
—

Γυνή ωραία και Ενάρετος είναι αντικατοπτρισμός κόσμων,
ώς αί ΐτέαι τών λιμνών, τήν μεγάλην ηθικήν ερημιάν τής
εποχής μας. Ή ώραιότης είς τήν γυναίκα είναι καθήκον,
άλλ’ είναι τέχνη δύσκολος· ή ώραιότης απαιτεί ιδίαν περίθαλψιν. Παν τό βλάπτον αύτήν πρέπει ν’ άποφεύγηται.
Οίονδήποτε πάθος, οίαδήποτε κρίσις βλάπτει τήν ωραιότηταή ευθυμία τής γυναικός απορρέει Εκ τής τιμιότητος· ή άνάμνησίς της είναι διά πάντα, μέρος τής ηθικής διαγνώσεως
*
*
αλλοίμονο
είς τόν μη έχοντα αναμνήσεις. Ή πίστις τής γυναικός είναι αρετή· δέον νά σεβώμεθα ταύτην ώς πάσας
τάς γυναικείας άρετάς. Ή γυνή μάς άρέσκει ακριβώς όταν
άνθίσταται πρός ήμάς· τή χρεωστοΰμεν χάριν δια τάς αρ
νήσεις. Ή όμοιάζουσα ημάς γυνή δέν απολαύει τών συμπα
θειών μας, διότι ζητούμε
*
είς τό έτερον φύλο
*
τό αντίθετον
ήμών. Ή αδυναμία, αί σφαλεραί κρίσεις, αί περιωρισμέναι
ίδίαι, ή άγνοια, ή δεισιδαιμονία, Ενφ προσκρούωσι παρά τφ
άνδρί, προκαλοΰσι τό μειδίαμα παρά τή γυναικί· τό σημείο
*
τοΰ σταυρού προτιμώμεν γινόμενον δι ’ έπιχαρίτου γυναικείας
κινήσεως. Άπατάταί τις νομίζω
*
οτι Επιθυμούμε
*
νά Ελκύσωμεν τάς- γυναίκας πρός τάς φιλοσοφικής ιδέας· εύχαριστούμ.εθα οιότε δέν μάς άκούωσι, διά μιάς άλλως προσποιήσεως είσί σύμφωνοι μεθ’ήμών.
ΧάΗ.

Πότε θά ίωσης εξετάσεις.
Στο μήνα μου είμαι' άμ’ σύ;
Άμ' Εγώ καΰμένε άπέβαλα.
Πώς ;!
Έγινα προλόπτης.

— Γιώργο, ζωγράφησές ποτέ ζώα;
— Πολλάκις, αδελφέ, τώρα ζωγραφίζω ένα φίλον μου.
— Τί γνώσεις Εχει αυτός ό άνθρωπος I αληθές βιβλίο
*.
— Τοΰ όποιου δμως λείπει τό δέσιμο
*.
Πώς ζητείς μουστάκι νάχης άφοΰ Εχεις μύτη τόση !
Είς τόν ίσκιο τέτοιας μύτης μπορεί τρίχα νά φυτρώση ;
(έστοριχέν).

ΤΖ ΑΡΑΚΑ ΕΪΣ3ΙΣ3

Κάποιος «ρός τ4ς Ιατρόν του.

Πολλαι καρδίαι συμπαθείς, τό λεύκωμά σου φίλη
Έπλήρωσαν μ’ αισθήματα, μέ πάθος, καί μέ πόνβν
Πλήν, πόσαι μένουν άγνωστοι, είπε μοι, κόρη, ώμίλει,
Ζητούσαι νά εγκρύψωσι παλμόν των ένα μόνον

— Συγγνώμην ιατρέ, τφ λέγει, χιλεάκις συγγνώμην, διότι δέ
*
ήσθένησα ακόμη.
(άρχαΐον).

Λωποδύτης τις .... κουτός (I I) κλέψας ώρολόγιον τό έρριψεν εϊς τι φρέαρ διά νά τό άσφαλίση !

θρηνώδεις πόσους στεναγμούς κρύπτει, τό λεύκωμά σου ;
Είδε τό δάκρυ εις οφθαλμούς μέ τό γλυκύ του βλέμμα ;
Σ’ τήν ήρεμον γαλήνην του τό θεϊον όνομά σου,
Ακούεις προφερόμινον άρμονικώς ήρεμα ;

Εένός τις προσκεκλημένος εϊς τινα γάμον μετά τήν τελετήν
τρΰ μυστηρίου προσελβών, δπως συγχαρή τοΐς νεονύμφοις εις αρ
*
χαία
Ελληνικήν, λέγει:
— Είκεται εγκό άεί τούτες ποιεί
*
ύμας εΰτυκώς. II!

Είς τούς εύώοεις κάλυκας είς τάνθη τά ώραϊα ·
"Ατινα σέ στολίζουσι κ.’ ήδυπάθώς φιλοΰσι,
Δέχθητι, κόρη προσφιλής,—παράκλησις ματαία ;
Φύλλον μικρόν νά προστεθή είς οσα σέ κοσμούσι.

Προσκληθείς είς δεϊπνον λογιοτατίσκος τις αποποιείτο νά φάγη' ΐρωτηθείς δέ περί τούτου, άπεκρίθη :
— "ϊνα μή φανώ δτι τοΰ φαγεΐν ένεκα ενταύθα άφικόμην I ! !

Λ

Φύλλον ώχ^όν, ταλαΐπωρον, μεστόν μελαγχολίας,
θερμόν πλην φίλτρου, καί άγνόν,ώς φίλημα παρθένου,
Βαθέως νά μείνη άγνωστον, ώς άνθος ευτυχίας
δπερ ζωήν πλησίον σου ευρίσκει μαραμμένον.
-

Είδέ τις είς τό δνειρόν του πώς έπάτησε καρφίον καί Εκλαιε.
— Καί ποιος σούπε, τω λέγει ό συγκάτοικός του νά κοιμάσαι
χωρίς παπούτσια!!!

— Νά μοΰ φέρης δύο μικρούς, εως δεκαπέντε έτών καθ’ ένα.
— Μά κΐ άν σο3 φέρω ένα τριάντα χρόνων, τό ίδιο είναι.
(άρχαΐον, περ; δουλεμπορίας)

"

0 ΡΕιΗΝ ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

175

ΦΥΕΙΣ

Είς τήν πνοήν τού άνθους μου νά ένούται ή ώμορφιά σουΡόοον νά ήμαι νά φιλώ τώ στήθη σου, τά. χείλη,
Ώ ! νά εισπνέω τάρωμα θερμώς στήν αγκαλιά σου,
Σιωπηλώς δι ένδακρυς νά σέ λατρεύω φίλη.

— Φεΰ ! Ό ανδράποδο
*
ίπώλησάς μοι τετελευτήκει.
— Νή τούς θεούς, Ιφη, παρ’ έμοί οτε ήν, ούδέν τοιοΰτον έποίησε.

Όπου βαδίζης,άγρυπνος νά ήμαι σύντροφός σου,
Λαμπρόν νά φέγγω άστρον σου δταν γλυκά κοιμάσαι,
Γόνυ νά κλίνω είς Εσέ ώς θαυμαστής πιστός σου,
Ακοίμητος ν’ άκολουθώ παντού όπου πλανάσαι.

— Έμαθα ότι άπέθανες.
— Άλλά μέ βλέπεις ακόμη ζωντανόν
— Καί όμως εκεϊνος ποϋ μοΰ τό είπε είναι περισσότερος άπό
σένα άληθινός.

(αρχαών)

(άρχαΐον)

‘Οκτώβριο; 1892

Άλκυώτι.

Κύριός τις,— Ιχων πληρεστάτας τάς διανοητικής του δυνά
μεις..— ήγόρασεν οικίαν, έκ τοΰ Εξώστου τής όποίας ήρώτα τούς
διαόάτας, Εάν αίίτη τώ ήρμοζεν ! t
(άρχαΐΌν)

(άπφοστιχι'ρ).
Βασιλική θεία αύγή ροοόχρους μειδιώσα
Είσαι, παρθένε λατρευτή, καί νύμφη είς άλλα νέφη.
Ρόδων στεφάνφ άνθηρφ, Μοϋσα σεμνή σκιρτώσα *
Ώς ιερόν διάδημα τήν κεφαλήν σου στέφει.
Ναός λαμπράς θεότητος, κόσμος φαιδρών όνίίρων,
Ή εύγενής καρδία σοϋ ! μεστή πόθων άπειρων.

ΧΗΛ.

Ίεροκήρύξ τις άπ αμίωνος κηρύττω
*,
έλεγεν ότι ό Χριστός έχόρτασε πέντε (5) ανθρώπους μέ πέντε χιλιάδας άρτους (5,000)
καί δύο ιχθΰς. Ενός δέ τών ακροατών του έρωτήσαντος είτα,πώς
ήτο δυνατόν τοΰτο, άπαντςϊ ό αίδεσιμώτατος'
— Μά, εις τοΰτο δή συνίστησι τό θαΰμα!
Κάτοικός τις τοΰ Ψυρρή ερίζει πρός τινα ίταλόν. βέλων δέ
νά *τό ΰόρίση ίταλιστί (!) τώ λέγει;
— Borp /tip ί βόιρ Λίβρ παρλί... — Βέβαιος <3ν οτι σημαίνουσι ταΰτα, «βρέ μασκαρά ξέρεις τί σοΰκάμω;»

.

ΧαΗς
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ΤΟ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΝ ΜΑΣ
Ώ.! δπόσον δύναταί τις νά ψυχολογήσω έπί τοϋ μεγάλου
κοινωνικού καθεστώτος, Γνθά ή είκών τής τύχης παρίσταται
πάντοτε μέ τήν ζωηρότητα και το πένθος, μέ τήν χαράν
και την λύπην μέ το δάκρυ καί τδ μειδίαμα, με τήν έλπίδα καί τήν άπογοήτευσιν, μέ τήν ευδαιμονίαν καί τήν
απελπισίαν. Αί μεγάλαι αύται αντιθέσεις έν τφ βίη» της
άνθρωπότητος, εΐσίν αί συνθήκαι τών δποίων αί διατάξεις
βυθμίζουσι τής κοινωνικής ζωής τούς νόμου;. Είσί νόμοι
πλέον οίτινες καθιερώθησαν έν τή ιστορία και προς ους τής
γής δ κάτοικος οφείλει νά ΰποτάσσηται. Είναι νόμοι άναγραφέντες ΰπδ της ειμαρμένης 1» τή μεγάλη βίβλω τής
ανθρώπινης έν τφ κόσμφ ζωής.
Διά τής ήθικής άντιδράσεως ταύτης έπέρχεται τοΰ διη
νεκούς έκιίνου κοινωνικού σάλου ή σφοδρότης, ήτις κατευνά
ζεται μόνον διά νά λάβη νέας δυνάμεις, ήτις διακόπτει την
θλιβερών ένέργειαν μόνον όπως εξακολουθήσω ταύτην έρρωμενέστερον.
Τής ευτυχίας αί πτέρυγες προστατεύουσι τάς άδακρύτους
υπάρξεις, καθ' ήν ώραν έκ τών ηθικών τής κοινωνίας κοι
μητηρίων ύποκώφως ακούεται μελαγχολικόν τι παράπονου,
τρομώδης τις στεναγμός, πένθιμου τι θρηνητικόν μέλος δμοιά-

ζον ώ; μοιρολόγιον θνήσκοντος πρεσβύτου, ώς κύκνειον άσμα
άτυχους παρθένου, ώς συγκινητικός ψαλμδς έπιταφίου τε
λετής
Τής εορτής διασπειρεται ή φαιδρότης ε’ις τάς άπαστρα·
οπτούσας αίθουσας τής χαρμονής, περιβάλλεται μέ μανδύαν·
πολύτιμον δ εφδαίμωυ τής πολιτείας κάτοικος, ένφ μακράν·
άπόκληρος δ πλησίον Ιξω τού νύμφώνος, καταπνίγει τής
δυστυχίας τδ άλγος, καί τά δακρυόεντα βλέμματά του περιλύπως άτενίζουσι έκείνους ους περιβάλλει τής τύχης ή.
ευμενής προστασία.
Άνάκτορον, πτωχοκομειον, ιδού δύο λέξεις έμπερικλείουσαι δλον τδν ηθικόν κόσμον, έγκρύπτουσαε θνητούς τής.
αύτής ουσίας, τών αυτών προνομίων, τής αυτής θείας.χάριτος, ούχί 5μώς καί τής αύτής μοίράς.
Τής τύχης τδ χάσμα διαχωρίζει τούς δύο κόσμους, ών δ μεν
παραδΐδεται είς τής ευημερίας τήν άπόλαυσιν, δ δέ είς τής
ειμαρμένης τήν άχαριν συμπάθειαν. Άνάκτορον πτωχοκομεΐον, Ιδού ή αδάκρυτος βασιλεία τής ευτυχίας άφ'ενός, καί
τδ παυσίλυπου τών ζώντων κοιμητηρίου άφ’ ετέρου.
Τοιαύτη ή απαραβίαστος κοινωνική συνθήκη.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΪΣΕΟΣ.,

χυραν. Σά; εύχσριστοΰμεν πολύ δι’ εγγραφήν συν'ρομητοϋ Άπόδειξιν καί φύλλα απεστείλαμεν ύμι» ταχυδρομικά»;.— Ο. Ρ Ποιραια.
’Επιστολή έλήφβη «αί έλυπήβημεν. Φύλλα καί αντίγραφου άποδεί-

Έ.'Σ. Pafawfr. Δελτάριο» έλήφβη. Φύλλα άπεστάλησαν ’Από·
οειξι; μετοχικού σας άπεστάλη ώς ιιπον διά τής αύτή: όδοϋ Ιχτοτε,

ξεως έστάλησαν ύχΐνπροχβές.— Γ. If. Σ. ΔιχβΔη. ’Επιστολή σας
ίλήφβη. ’Αναμένομε» ώς γράφετε έμβασμά σας έκ Σμύρνης.— Κ.
Φ. Κ ΆΛοξάνΑρααν. Επιστολή μετά ποιηματίου έλήφβησαν. "Εχει
καλδ; — Ν. Β. Νάξον. Συνεστημίνη ελήφβη. Εΰχαριστοϋμεν πολύ.
—Γ. Κ. Κύπρον. Συναλλαγματική 125 φρ. ελήφβη. Ευχαριστούμε»
πολύ Ταχυδρομικά»; γράφομεν.— X. Γ. ΧαΛχίΔα. Σά; μετεφέραμε»
ώ; γράφιτε, αυτόθι, ήσυχεΐτε. ’Αναμένομε» καί μερικού; συνδρομητά;

άριβμ. 1629, τρίμ. Ίούλ. Αδγ. Σεπτέμ.— Ζ. Μ. Γα.Ιάζιην. Φύλλον
σάς άπεστείλοιμεν. Ταχυδρομικά; σά; ίγράψαμεν. ΙΙαρακαλοΰμεν

άπβίεχβήτε πρότασίν μας —Δ Α. KaSaXAar. Ταχυδρομικοί; λαμ
βάνετε επιστολήν μας.— 1. Π. "Τάρα.»·. Χρυσοδέτου; τόμου; είχομεν παραδώσει φιρμαχεϊσ». Μετά τηλεγράφησα σας άπεσύραμεν

αύτούς καί παρεδώχαμεν βυναδέλφι·».— Α. Σ. Αΐγιον. Έπισγολή
αποδείξει; καί χρήαατα έ'ήφθησαν, ευχαριστούμε» πολύ.— Β. Π.
ilatfac. Συνδρομή σας έλήφβη, ευχαριστούμε» πολύ. Άποδειξις
μετ’ «ριβμοδ λαχείου σας παρέδόβη κομιστή.— Π. I. Β. Sapor. Ζη
τούμενου ψύλλον βάς απεστείλαμεν έκ νέου.— Δ. Μ. AeSaitiav.
Ταχυδρομικώς σάς έγράψχμιν.— ί. Ν. Β. AtSaielav. ’Επιστολή
έλήφβη καί έκ παραδρομής μόλις προχθές σά; άπηντήσαμεν ταχυ
δρομικά»;.— Τ. Δ. A. Nfav ϊ*
όρ«ηπ.
Φύλλα έστάλησαν ώ; γράψετε
προς τούς ένταΰβα έπιγραφομένους.ΉσυχεΓτε. Βιβλίον ακόμη δέν ελά-

βομεν.—Π. Ν. Δ. Paris. ’Επισκεπτήοιον έλήφβη. Τό έν αυτφ άνα«ρερόμενον όνομα itvat νέος συνδρομητής; Απαντήσατε.—Δ·Κ,Κ4ρ·

—A. Β. 'KvtaVBa. ’Ελήφβη, άλλα βραδέως.— β. Κ. ΣοβαστούποΛ»»·. "Εχει καλώ; ’Αναμένομε» έμβασμά σας. ’Εγράψαμεν.—Ν Π.
ΌΔησσόν. Άμφότερα διεκόπησα». Ταχυδρομικά; εγράψαμεν.— Κ.Β.
Hatpac Συνεστη"μένη ελήφβη· ευχαριστούμε»· έγραψαμε».— Κ. Β.
'Αμα2ιάΑα. Νέα; αποδείξει; σάς απεστείλαμεν.— Α. Π. Μαγνησίαν
’Επιστολή

ελήφβη.

’Αναμένομε».

Μή» .βραδύνετε

παρακαλοΰμεν

βερμώς.— I. Δ. Gaesti. Συνδρομή σας έλήφβη. Εύχαριστούμεν
πολύ. Άπόδιιξις μετ’ άριβμοΰ λαχείου σά; αποστέλλεται συν πα·
ρόντι φύλλω.

Έκ τοϋ Τυπογραφείου ANESTH ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΓ ,

