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Ο ΕΡΜΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΑΟΥΣ
Υπάρχει εποχή τις καθ’ήν άνακαλύπτομεν νέους μσμους, νέας σφαίρας, νέους δρίζοντας, καί έπαναπαύομεν έκεϊ
την φαντασίαν καί τά όνειρα. Υπάρχει έτι έν τή ψυχή
φωτεινόν τι σημεϊον άσυλον τής γαλήνης, τής λά'μψεως,
τής ευδαιμονίας. Μυστηριώδης δύναμις ύπεκκαίει την καρ
διάν, πληροί τδν έσωτερικδν κόσμον, καί ώθεϊ αΰτδν είς άναζήτησιν τοϋ ώραίου....
Μεγάλη γενεά έκαλύφθη ΰπδ του μοιραίου πέπλου· δ φωτοβόλος κόσμος τοϋ μεγαλείου έσβέσθη, ίγκαταλείψας έν τή
τεθλιμμένη τοϋ μέλλοντος ψυ
χή, τδ μικρόν φωτεινόν σημείον
ώς έλπιδοφόρον διαθήκην, ώς
παρήγορον είκόνα· είς τό ά
πειρον θέαμα άνθρωπότητος
πασχούσης καί ζητούσης τήν
χαράν, τδ μειδίαμα, τήν λάμψιν, φαιδρύνει τοϋτοτής ύπάρξεως τδν δρίζοντα. και διαλύει
τής πνευματικής σφαίρας τδ
σκότος....
....’Ανθίζατε τών ηρώων τούς
τάφους, εύγενεΐς Μοϋσαι· άνέλθετε έκ τών ήλυσίων, τών θρι
άμβων οι μαχηταί, καί προσ'έλθετε φυγάδες νύμφαί'έγέρθητι
σύ, πολυσέβαστος τών μουσο
πόλων χορεία, καί πτερυγίσατε
έκ τών μνημείων θελκτικά:
Χάριτες· έπανέλθετε αθάνα
τοι ναυμάχοι, καί υπερήφανοι
γίγαντες, είς τήν γήν τών τρο
παίων καί τών παιάνων σας,
όπως τελέσητε καί πάλιν πανήγυριν πρός τιμήν τοϋ μεγά-·
λουθεοϋ σας· άς λάβη τήν ένθουσιώδη μορφήν ή λατρεία
τοϋ πανθέου, καί άς άνακρούσωσι τάς φόρμιγγας οΐ χοροί
τών πιστών του· αί ξανθαί αύλητρίδες άς στεφθώσι μέ
τά άνθη τοϋ Κολωνοϋ, καί άς πλημμυρήσωσι τά στάδια
τοϋ Ίλισσοϋ καί τής Άλτεως άπδ τούς ώραίους έφηβους·
άς άκουσθή καί πάλιν ή ιαχή τής ευτυχούς φυλής έορταζούσης, και είς τήν αρμονίαν τών κυμάτων τοϋ Αλφειού
άς άναμιχθήδ ένθουσιώδης άλαλλαγμδς τών πανηγυριζόντων
τής'Ελλάδος λαών· άς πληρωθή ή κλεινή τών αγώνων χώρα
έκ τών έπευφημιών τοϋ πλήθους, τιμδντος τούς άριστοτέχνας
τοϋ λόγου, τής σμίλης, τήςφδής καί τής λύρας,καί οί έστεμμένοι ίεροφάνται άς τελέσωσι τά νόμιμα είς τούς έπιγείους τοϋ
πανθέου οίκους άς στολισθώσι τά ιερά σφάγια μέ άνθοφόρους

ταινίας καί άς άνέλθη προς τά ουράνια δώματα δ καπνός τών
θυσιαστηρίων· άς τονισθώσι διθύραμβοι,άς ήχήσωσι παιάνες, άς
ψαλώσιν ίπινίκια,.Στέψατε μέ μυρσίνην,μέ ρόδα, τάς κεφαλάς
τών εύγενών νέων,τών άρηιφίλων άνδρών,τών θαλερών γερόν
των διασκορπίσατε είς τάς γυναικωνίτιδας, ώραίαι παρθένοι,
τάς δάφνας τών κήπων σας’ σαλπίσατε, ήρωες,θούρια είς τά
πεδία τών αγώνων, καί τελέσατε είς τούς βωμούς μεγαλο
πρεπείς θυσίας· άναρτίσατε τάς άσπίδας καί τά δόρατα εις
τάς στήλας τών τροπαίων κομίσατε τήν λύραν τοϋ Πινδά
ρου, καί'"ψάλλετε τοϋ Σοφοκλέους τάς ώδάς· στολίσατε μέ
άνθη τά αγάλματα τής πόλεως, καί εύώδη λιβανωτόν καύσατεείς τούς έφεστίους· θάνατε, σεμναί ίέρειαι, τδν ιερόν ση
κόν μέ ανθηρούς κλάδους, καί συνωδεύσατε τούς ίκέτας είς
τάς έορτασίμους θυσίας· άπόδοτε τήν ελευθερίαν είς τούς
θεράποντας, εύγενεΐς δεσπόται.
"Ας τελεσθή έορτή , πάνδημος
πανήγυρις, ύπδ τών πιστών
τοϋ μεγάλου Θεού- άς άναγεννηθή πρός στιγμήν δ κόσμος
τοϋ μεγαλείου, άς άναβιώση
ή ήμίθεος φυλή, καί άς άνα·
στηθή ή ηρωική, ή πολυύμνη
τος, ή μεγαλόνους γενεά τών
αναμνήσεων άς διαχυθή είς
τήν εύγενή των πατρίδα ή δύναμις, καί ή ζωή· άς βασιλεύση καί πάλιν ή Ισχύς καί
ή ευτυχία, ή δόξα καί ή αρε
τή· άς πληρωθή ή φύσις μέ
μαγικάς εικόνας, μέ δρίζοντας,
μέ λάμψεις· άς περιβάλλη τήν
γήν τοϋ θείου ή αθανασία μέ
τήν αϊγλην τοϋ θαυμασμού,
καί.....
...Χαρεϊτε τής έλευθερίας οί
πρόμαχοι, χαρεϊτε υπερήφανοι
νικηταί, χαρεϊτε τής δόξης δαφνηφόροι λαοί, χαρεϊτε τών
θριάμβων θεϊαι γενεαί, θαυμά
σατε, λατρεύσατε καί κλίνατε
το γόνυ. ’Ιδού... δ μέγας ιερο
φάντης Πραξιτέλης καταρρί
πτει τόν πέπλον και- έμφανίζει έν τώ γηΐνφ ναφ προ ύμών τήν μεγάλην θεότητα, αίρει
την πολύπτυχον αυλαίαν, όπως παρασταθή ή έξιδανίκευομένη ύλη διαχέουσα τοϋ θείου μεγαλείου τήν λαμπρότητα. Ό
ευσεβής καλλινέχνης άνέρχεται είς τών ’Ολυμπίων άνάκτων
τά οώματα, άποτυποϊ τοϋ ώραίου θεού τήν μορφήν έπί τής
καρ'δίας του, καί, κατελθών είς τών θνητών τήν πατρίδα,
ανοίγει ταύτην προ τοϋ έκπιπληγμένου λαού, όπως λατρεύση
ούτος τήν είκόνα αύτής τής λατρευτής του πατρίδος, τον
Έρμήν.....

...Ώ απατηλά όνειρα δπόσον ταχέως έξαφανίζεσθε, δπόσον ταχέως άποσβέννυσθε!
Η.
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Η ΦΥΣΙΣ
ΙΈΩΡΓίρ Α’.
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ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
.
-«®wΑΡΧΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

*
βσ
$' ερχόμενον εν
8ίχί πολύς. δλδος άμφίνέμεται.»

Πίνδαρος.

’Αν εύδαίμονας καλοϋσι τούς καθίσαντας είς θρόνον,
δν εύγνωμονοϋντες έχουν είς αύτούς δώση λαοί,
Είς τούς έπειτα αιώνας πρώτιστος τών εύδαιμόνων
ό πατήρ ό σός 0 πλήρης ήμερων θέλει κληθή.

(συνέχεια καί τέλος)

Είησαν εύαίωνες καί μακραίωνες οί 'Ελλήνων βα
σιλείς, δπως πολλής άμφιετηρίδας έορτάσωΟι, μετά
σύμπαντος τοϋ έλληνικοϋ έθνους εϋδαιμονεστέρου.

Γεωπος

Π.

Κρεμος

υφηγητής, καθηγητής, χαί πρόβδρο; τοΰ
«’Αρχαϊκού Φ. Συλλόγου »

Διά τον εύτυχοϋς γεγονότος τών γόμων τών Βα
σιλέων Λμών έπληρώθη μετά μακραίωνα δουλείαν
Πανελλήνιος πόθος, διότι, τής βασιλείας μονίμου
γενομένης, πλείστων αγαθών τδ Ελληνικόν Έθνος
άπήλανσε καί προσδοκά από τής πατρικής μερίμνης
τοϋ φιλολάου αϋτοϋ Βασιλέως καί τών διαδόχων του.
Είθε ή θεία Πρόνοια νά διαφυλάττη σύμπασαν
τήν Βασιλικήν ήμών οικογένειαν, έπ' άγαθώ τής
φίλης Λμών πατρίδος, μεθ ’ ής όλοσχερώς καί άρρήκτώς συνεδέθη.
Μ.

'

Κουτςουκος

Πλοίαρχος, χαί διευθυντή; τοΰ Β. Νΐυστάθμου.

Ό ’Αριστοτέλης, παραβάλλων τά έν τοΐς φυχροϊς
τόποις έθνη καί τά περί τήν Εύρώπην, έτι δέ τά
περί ,τήν ’Ασίαν πρός τό έλληνικόν, καί εύρίσκων
έκεΐνα κατώτερα τούτου, συμπεραίνει τά έπόμενα :
«Τό δέ τών ’Ελλήνων γένος, ώσπερ ·μεσεύει κατά
τούς-τόπους, ούτως άμφοΐν μετέχει’ καί γάρ ένθυμον καί διανοητικόν έστί’ διόπερ έλεύθερόν τε δια
τελεί καί βέλτιστα πολιτευόμενον,καί δυνάμενον άρχειν πάντων, μιάςτυγ.χάνον πολιτείας».
Έπί τή εύκάιοία τής έορτής τών -αργυρών γάμων
τοϋ βασιλέως τών Ελλήνων Γεωργίου
ούδέν έχω νά ευχηθώ κρεϊττον καί έθνικώτερον, ή
τήν έν μια πολιτεία καί ύπό ένα Λγεμόνα σύνταξιν
του έλληνικοϋ γένους.
Τό κράτιστον τής εύχής ταυτης δργανον ούδείς
δύναται νά ήνε Λ ό βασιλεύς τών 'Ελλήνων, πραγ
ματικός άπό ονομαστικού καθιστάμενος. Ή Ιστο
ρική τών αίώνων πείρα μεγαλοφώνως μαρτυρεί, δτι
Λ έθνικμ ένότης τών έστερημένων τοιαύτης λαών
έπιτυγχάνεται κατ ’ έξοχήν διά τής βασιλείας, ύπέρ
παν άλλο πολίτευμα έκπροσωπούσης ένιαίαν τήν
βούλησιν καί τήν δύναμιν τής πολιτείας. Δικαίως
άρα ατενίζει τό γένος τών 'Ελλήνων πρωτίστως
πρός τόν βασιλέα, ώς τήν ένσάρκωσιν τών έθνικών
αύτοϋ πόθων καί προσδοκιών. Έστω Λ διηνεκής
σκέφις αύτοϋ ό βασιλεύς, ου έπίσης έστω ενδελεχής
μέριμνα τό έθνος.
Διά τοϋ αμοιβαίου τούτου συνδέσμου πραγματωθήσονται οί έθνικοί πόθοι, τό δέ Ελληνικόν καταστήσεταιίσχυρόν,καθιστάμενον πολιτικώςένιαίον.
Τότε ό Γεώργιος έσται ό αληθής βασιλεύς
τ ώ ν Έ λ λ ή ν ω ν.
Ν- Κλζλζης
Καθηγητή;
’Εθνικού Πανεπιστημίου

Μέ τήν δεξιάν του χεϊρα εύλογών τήν Άλβιώνα
έκεϊ βλέπει νά προσμένη στέμμα κόρη προσφιλής,
Καί περιχαρής τήν άλλην στρέφει πρός τήν λαμπηΓδόνα,
ήν έκπέμπει βαρυτίμων άδαμάντων ή πληθύς.

Κόρη ορφανή, δέν έχει Λ 'Ελλάς Λμών νά δείξη
περιδέραιον άστράπτον έκ πυκνών μαργαριτών,
Άλλά κάλλος δπερ έχει σύμπασαν τήν γήν έκπλήξη
είς τό στάδιον τών φώτων καί τών εύγενών τεχνών.

Τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου τήν άπτόητον ανδρείαν
πρός τήν τόλμην θά συγκρίνουν ίσως άλλων
[στραρχών,
Άλλά τοϋ 'Ομήρου μάτην καί Πινδάρου τήν μαγείαν
θά ζητήσωσιν είς πτήσιν ποιητών άλλων έθνών/

Ότ ’ έχάραττ ’ είς τόν λίθον μορφάς θείας ό Φειδίας,
είς τόν Όλυμπον άνέβη’ ό 'Ερμής δέ ό σωθείς
©άκαμνε τόν Πραξιτέλην μέτοχον άθανασίας,
κι’ άν περί αύτοϋ έσίγων συγγραφείς -έπιφανείς.

Τήν φωνήν τοϋ Δημοσθένους ούρανόθεν έμπνευ- [σμένην
αίωνίως θά κηρύττουν οί έλεύθεροι άστοί,
Τόν Χρυσόστομον δ ’ είς γλώσσαν μέ τό μέλι κεχρι[σμένην
θά θαυμάζουν τών δογμάτων πάντων οί χριστιανοί.
Βασιλεύ 1 είν’ ίδική σου αύτη Λ κληρονομιά,
τοϋ Φωκά τοϋ Νικηφόρου Λ φομφαία Λ χρυσή
Κι ο σταυρός, δνταπεινώσας τούς βαρβάρους έν Άσία
ό Ηράκλειος νά στήση έπανέφερ’ έν πομπή.
Μή βαρύθυμης διότι τήν πολιτικήν μαγεύει
μάταιος είρήνης πόθος, ή καρδία ή φυχρά'
Άλλά στρέφ ’είς τόν λαόν σου,δςις τόσον σέ λατρεύει,
δστις έδέιξεν έμπράκτως θερμώς πόσον σ’αγαπά.

Είς τά όρη νάναβαίνουν ώς οί αετοί δέν είδες,
τών σφαιρών τόν κρότον νάχουν είς τάς έορτάς
Ιχαράν.
Αί χρυσαϊ δέ τής πατρίδος όταν λάμπωσιν έλπιδες,
είς ρεγάλην νά βηγνύουν τήνφυχήν παραφοράν ;

Φρίττουν όταν λέγουν δτι ξένοι τήν Μακεδονίαν,
χώραν τοϋ Άριστοτέλους μέ θρασύτητα ζητούν,
Καί δηλοϋν άπροκαλύπτως είς τήν ΐεράν μανίαν
δτι χώμα προτιμώσιν άφυχον νά καταστούν.

Βασιλεύ! τοιαύτην ώραν μέ τό δπλον άν σέ ’δώσι
είς τό στάδιον νά έλθης τοϋ πολέμου στρατηγός,
Κ’ οί θεοί έκ τοϋ Όλύμπου πάραυτα θά καταβώσι,
καί.τοϋ Κωνςαντίνου θέλει λάμφμ πάλινό σταυρός.
Όχι, όχι! μήν άκούης τών έχθρών τάς λοιδορίας,
ό αύτός ό Έλλην είνε, οίος ήτο καί προτού.
Είς τής 'Ιδης άπεδείχη τάς βραχώδεις άκρωρείας
είς τό φρόνημα,τοϋ ναύτου τού γενναίου πανταχοϋ

I

Άν έγωϊσταί δειλίας έμπλεοι σκαιώς κηρύττουν,
δτι πάσα μεγαλείου νυν άπο5λετο έλπίς,
Ό λαός πλήν έχει πίς·ιν είς τό μέλλον, ούδ’έκπλήτ[τουν
τούτον άπειλαί, κινδύνου απροόπτου καταιγίς.
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φιλήτων καί πολυτιμήτων Άνάκτων εύχή δλων τών
καρδιών τών απανταχού γής Ελλήνων, έν οίς θαρ
ρεί νά τάσσηται καί ό έλάχιστος τών πιστών ύπη
κόων.

Δημ Ζωμπολιδης
καθηγητής.

Καί σύ, άναξ, παρομοίως πίστιν έχεις, τό γνωρίζει
ό λαός σου, ήδέ πίστις όρος σείει, καί νωθρόν
Πλήθος κατά μυριάδας δύναται νά έξοπλίζη,
άν ό βάρβαρος προβάλη μέ θρασύτητ’ απειλών.
Δέν άπέθανεν ό "Ελλην, δστις μέγα καύχημά του
θεωρεί τό Μεσολόγγι καί τήν τέφραν τών Ψαρών’
Νικητής ή νικημένος μετά δόξης αθανάτου
ανθις θέλει στεφανώση τά πεδία τών μαχών.

Άλλά όχι, τών μαρτύρων έστερέωσέ τό αίμα,
τό κηρύττουν οί αίώνες,τήν θρησκείαν τοϋΧριστοϋ
Καί τό σόν, μικρόν είσέτι, θέλουν μεγαλύνη στέμμα
ήρωες άγώνος μάλλον εύκλεοϋς τοϋ παλαιού.
Είς τούς γάμους σου θά λέγουν βασιλεύ, τούς άρ[γυροϋς
ή Επτάνησος πώς ήλθε μεθ ’. ήμών καί Θεσσαλία,
Ή δέ Ήπειρος καί Κρήτη, ©ράκη καί Μακεδονία-,
καί Μικρά Άσία δταν έπετέλεις τούς χρσοϋς.
Βασιλείς μ ’ έπωνυμίαν «Μακεδόνες» θ’άναστοϋν
έκ τοϋ τάφου νά σοϋ δώσουν τόν περίλαμπρόν των
[θρόνον,
Χεϊρας θέλ ’ Λ ·γή κροτήση κ ’ οί λαοί θά. σέ καλούν
ώς καί τόν γεννητορά σου, πρώτιστόν τών εύδαι[μόνων.
Αντώνιος: I. Αντωνιααης
πρ. γυμνασιάρχη;, διεύθ. «Δραματ. Σχολή;» χτλ.

Άνεπιστρεπτεί παρήλθέ μία εύτυχής είκοσιπενταετηρίς, ήν αί εύχαί καί τά συγχαρητήρια τόσων
συγγενών φίλων καί ύπηκόων προπέμπουσιν είς
τήν αίωνιότητα, ής τήν πλάκα μετ’ άλγους έπιτίθησιν. ό άγγελος έκεϊνος, δστις έγκαίμως άπέπτη
άφ ’ Λμών ώς πρωρεύς τής νέας κατοικίας-

Πριντεζης

φρ.
διευθυντή; τή; «Φύσεως».

Τό έλληνικόν στέμμα είναι άνθοδέσμη άκανθών,
αί όποϊαι έβλάστησαν έπί τοϋ πατρίου έδάφους,
αφού τούτο έποτίσθη δι’ αίματος' μαρτύρων. Δούλοι
τεσσάρων αίώνων τάς συνέπλεξαν διά τών χειρών
των, καί τάς έδρόοϊσαν μέ τό δάκρυ των' ήδη έν τώ
μέσω αύτών θάλλει ρόδον εύώδες. Τά φύλλα του,
αναρριπιζόμενα ύπό τής αύρας τών έλληνικών όρέων, θωπεύουσιν αύτάς καί άπομάσσουσι τό έπ’ αύ
τών δάκρυ. Καί τού δούλου τό δάκρυ έκεϊνο ανα
ζωογονεί τό ρόδον, καίτοϋ ρόδου Λ εύωδία έμπνέει
τήν παρηγοριάν καί τήν έλπίδα είς όλόκληρον λαόν,
δστις ώνειροπόλησε στέμμα ,άκάνθινον μέν, άλλ’
αίωνίως άμάραντον.

Γεώργιος Π. Χαλκιοποϊλος
δικηγόρο; καί καθηγητής.

Είθε νά εύδοκήση ό Παντάναξ νά έορτάση ό Άναξ
καί Λ Άνασσα τών Ελλήνων τάς χρυσάζ τών γά
μων Λμέρας έν θυμηδία άφάτω, Λ δέ Ελλάς Λ με
γάλη νά φάλη παιάνας δόξης άϊδίου, καί νά πλέξη
Αύτοΐς στεφάνους καλλινίκους καί άμαράντους!
Αύτη Λ ακραιφνής καί έγκάρδιος ύπέρ τών πολυ-

Ό βασιλεύς δέν πίπτει δστις έπεσεν
ύπέρ τοϋ έθνους ένεργών. Αείποτε
είς τήν καρδίαν ϊσταται τού έθνους του
όρθός ώς άνδριάς, άν παρερχόμενος
ό χρόνος παραδίδ ’ είς τούς μετέπειτα
λαμπρότερον αιώνας. Καί νεκρός έάν
αύτός έν τάφω κείται, ζή τό πνεϋμά του,
γιγάντειον έκεϊθεν άνιστάμενον,
διότι γίγας είς κληρονομιάν του
παρέλαβε τό πνεύμα τούτο, ό λαός.

Αρνιωτακης

Mix.
διευθυντή; δραμ. θιάσου «Ευριπίδης».

. Διέρρευσαν είκοσι καί πέντε έτη έν τή πολυκυμάντω τού 'Ελληνισμού Ιστορία, άτινα συνέδεσαν
τούτον μέ εύτύχές ηγεμονικόν σκήπτρον. Πλήν μία
εύχή δύναται νά έκπληρώση τούς πόθους τον, τό
νά λατρεύη τό σκήπτρον τούτο ούχί πλέον έπί βα
σιλικού θρόνου, άλλ’ ανταξίου τού έλληνικοϋ μέλ
λοντος αύτοκρατόρικοϋ.
Είναι'εύχή. Μεγαλειότατε, προσφιλής τών πι
στών σου ύπηκόων.
.Δ.

Κωνσταντίνου

διδάκτωρ φ. β.

Άπ’τήν καρδιά μας βγαίνει μιά γλνκειά εύχή καί
[μόνη
Νά ξαναπεράσουν άλλοι είκοσιπέντε χρόνοι, ’
Ναναι τότε οί ασημένιοι γάμοι σας χρυσοί,
Καί μεγάλη νάναι Λ Ελλάδα ή μισή.
-

Σπινελλης '

Λ.
μουσουργό;.

Ή έπί τών αδιάσειστων βάσεων χριστιανικής πίστεως καί πολιτικής χρηστότατος θ.εμελίωσις Δυνα
στικού οίκον, πολυτίμητος τυγχάνει τών Βασιλέων
τφ Έθνει είσφορά. Άν δέ σήμερον τήν σεπτήν κο
ρυφήν Αύτών, άργυροϋν τελούντων στέφεως Ίωβιλαϊον, δι’ άνθέων Λδίστων καί άμαράντων ραίνει
τών αγαλλιώντών Ελλήνων Λ χείρ, πόθος γόης
θερμαίνει τά στήθη αύτών ϊνα κατά τήν συμπλήρωσιν -δευτέρου χρονικού σταθμού, δάφνης κλώνες
θαλεροί είς στέφανον έπινίκιον σνμπΛεχθώσι, τό
στέμμα δ' Αύτών άφθονώτερον νά καταλάμπη τής
έλευθερίας ό πυρσός, ού αί άνταύγειαι είθε μέρχι
τής απώτατης νά κυμανθώσιν Έλληνίδος γής !
Δ. I. Καλογεροπουλος
’
Διδάκτωρ τής Νομιχήςί

■’Εάν σήμερον, μετά πέντε καί είκοσιν όλους ένιαυτούς από τής όλβίας Υμών ένώσεως, μέρος μό
νον τής γής τών 'Ελλήνων ύπό τό σκήπτρον 'Υμών
άνθήσαν καί αύξηθέν έορτάζη γηθοσύνως τήν ένω<Λν ταύτην, είθε μετά ,έν τέταρτον αίώνος πάσα γη
'Ελληνική έλευθέρα νά έορτάση περί τόν (Οχυρόν
καί πλήρη δόξης θρόνον 'Υμών, καί τούς χρυσούς
'Υμών γάμους έν χαρά καί αγαλλιάσει.

Γεώργιος Εενακης

Καλλιτέχνη; γλύπτη;,
κ.τ.λ. κ.τ.λ..

Πλήν τών άνω, συντόμως δημοσιευθεισών, εύχών
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Η ΦΪ’ΣΙΪ

Η ΦΓΜΣ

τών έν Άθήναις μελών τοϋ συλλόγου τδ λεύκωμα
Εμπεριέχει καϊ γενικός τινας εύχάς πάντων τών έπιτίμων κα\ παρέδρωνμελών,σημειουμένας διά χρυσών
κα\ ποικιλόχρωμων χαρακτήρων.Τά μέλη δέ ταΰτα
είσιν ό πρύτανις καί πλειστοι καθηγηται τοϋΠανεπιστημίου,ύπουργοί,υποστράτηγοι,δήμαρχοι,Ανώτεροι
άξιωματικο\ τής ξηρας καϊ τής θαλάσσης,καθηγηταί,
διευθυνταΥ έ^ημερίδων,έπιστήμονες κ.λ.ένΆθήναις,
Πειραιεΐ, Πάτραις, Ναυπλίω, Ζακύνθω, Άργοστολίω,
Βώλω, Σύρφ, Καλάμαις, Τυρνάόω, Λαρίσσή, Καρ
δίτσα, Θήρα, Σμύρ
νη, Μονάχω, Βερολίνω, Τεργέστμ, Άλεξανδρείρ, Καΐρω,
Όδησσώ, Μιτυλήνη,
Βραΐλα, Κύπρω, Κ[
πόλει, Σάμφ, Βουκουρεστίω κ. λ. κ. λ.
έπονται δέ τά όνόματα'τών ύπολοίπων
μελών τοΰ συλλόγου
καί έν τέλει καί τά
τών Αειμνήστων Α.
'Ραγκαδή, Κ.Παπαρρηγοπουλου, Ν. Δαμαλά, καϊΑ. Βυζαν
τίου.

έπισκεφθίΐ τάς ’Αθήνας. Είναι καθήκον της· είναι
τιμή της.
Η.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ

Έγεννήθη τήν 2όην Αύγουστου 1787 έν Λευκάδι. Μι
σών τήν ’Ιταλικήν γλώσσαν, ήν έπιμόνως έζήτησαν νά τφ
διδάξωσε, φιλών δέ τήν Ελληνικήν, έν ετει 1804, ελλείψει
ήμιδαπών διδακτηρίων
μετέβη είς Πολωνίαν
τής ’Ιταλίας ?να διδαχθή τά Νομικά. Ό
νέος Έλλην δέν έγκατέλειψε τήν μελέτην έν
τή άρχή, άλλ’άκροασάμενοςτήνΈρμηνείαν
τών 'Ελλήνων Ποιη
τών παρά τής έξοχου
Καμπρόνης, καί μελε
τών κατ ιδίαν, έζωπύ
ρ« τό έν αύτφ έμφωλεΰον ζωηρόν πνεύμα.
Τότε, έσχετίσθη μετά
τής ’Ιταλικής Φιλολο
γίας, χάριν τών αρι
στουργημάτων τού’Αλφιέρη.... Ένθρυσιασθείς
δ Ζαμπέλιος άπό^τάς
τραγφοίας αύτοΰ, με
τέβη είς ^Φλωρεντίαν,
Όνομα παγκο
προς γνωριμίαν μετά
σμίου φήμης. 'Επί
τοΰ μεγαλοφυούς τραγειος νύμφη. προωγφδοποιοΰ. Ή συνάνρισθεΐσα νά ύμνή τήν
τησις: αδτη τών δύο
• εύδαιμονίαν. Θνητή
Ποιητών, συνέτεινε πο
άγγελος, έχονσα τό
λύ είς τήν έπιμονήν καί
προνόμιον νά διερ
τήν έμπνευσιν τοΰ δευ
μηνεύει είς αύτόν τδν
τέρου, έντεΰθεν δέ είς
ούρανόν τήν Ανθρωπολλά τών ε'ργων τοΰ
πίνην θλΐφιν. Μαγι
Ζαμπελίου χωρία άνακή Μούσα, ήτις κα
βλύζει δ Άλφειρικός
θίσταται κυρία τών
ασπασμός. "Ετος δλόκαρδιών, Ας συγκικληρον
τόν Άλφιέρη
νεΐ καί συναρπάζει.
ΑΔΕΛΙΝΑ
ΓΤΛ-ΤΤΗ
ώνειρεύετο.
’Αηδών θείου είδους,
ύάλλουσα είς τά κοινωνικά δάση, τάς πόλεις, δπως
Μετ’ολίγον δ τελευταίος -’της ’Ιταλίας δραματουργός
έπιχύσμ μυςηριώδους τινοε εύαγγελίου τό θεΐονχάεξεπνευσε, καί δ νεαρός Ζαμπέλιος λαμβάνει τό διδακτορι
ρισμα είς τονςάπηυδηκότας έκτήςβιωτικής διαπάλης
κόν δίπλωμα, είς Πίσαν της Τοσκάνης, δτι άπήλθεν είς
Αστούς. Δύναμις θείου τίνος έλέους μέ θνητήν πεΠαβίαν έκεϊ δ’ έσχετίσθη μετ’ άλλων ένδοξων τής ’Ιτα
ριδολήν, έμφανιζομένη ώς βασιλική Ιέρεια, δπως
λίας Ποιητών, τοΰ Μόντη, Βιμορέλγη, Φοσκόλου και άλ
μυήση τήν κοινωνίανείς Αόρατόν τινα κόσμον εύτυλων. Μετ’ ολίγον, ΐκεθΐεν ό Ζαμπέλιος άπηρχετο είς Παριχίας, είς άγνωστόν τινα σφαίραν μακαριότητος.
σίους, πρός συνάντησιν άλλου όνειροπολοΰντος Ελληνικήν
Είκών άγιασθεΐσα έν τη ΰφίστμ ποιητική έκφρΑσει.
Φιλολογίαν, "Εθνος Ελληνικόν .... τοΰ Κοραη. Ύπό δύο
’Ανθοδέσμη διαχέουσα τό άρωμα είς τάο καρδίας λοιπόν ένδοξους Έλληνιστάς τφ άπεκαλύφθη η Μοϋσατών Ανθρώπων τής έποχής μας. Κιβωτός Ιερά, ένθα
ύπό την Ααμπρόνηκ και ύπό τόν Κοραή, η κάλλιον εΐπεϊν
έμπερικλείεται πας στεναγμός, πας θρήνος, πάσα
παρά μέν τής Καμπρόνης προπαρεσκευάσθη το δαιμόνιον,
Αρμονία, πάσα μελωδία τής κοινωνίας. Λύρα Ανα.παρά δέ τοΰ Κοραή άπελύθη «Ις τό άπειρον τοΰ σταδίου.
κρουομένη ύπδ Αοράτου χειρός και ψΑλλουσα τό
Έπιστρέψας δ Ζαμπέλιος είς Λευκάδα, διωρίσθηπάραυτα
πεπρωμένον καί τήν εύτυχιαν, μέ φωνήν ήν θά τή
δικαστής. Έκεϊ έν τφ μέσφ τών ξηρών νομικών εργασιών
έδώρησε ούράνιός τις εΰεργέτης. Diva, Άδελίνα
κατηυνάζετο ευκόλως τό ένθουσιόν πΰρ, ή έλλειψις δφους
ΠΑττη.
καί στίχου ύπήρχε τάφρος, ήν ήδυνάτει νά ύπερπηδήση. Ή
**
ένθους όμως 'Ελληνική Ευφυΐα τοΰ Ζαμπελίου συντρίψασα
»
πάν έμπόδιον άνεπτερώθη και άνεφάνη δ Τεμολέων, πρώτη
Προσφιλής τής Εΰρώπης Αριστοτέχνις, έξοχος
τοϋ Ζαμπελίου τραγφδία. Κατά τών μεγάλων καί φυσικών
άοιδός, πραγματική καλλιτέχνις· πραγματική,
προσκομμάτων τής άτελείας τής γλώσσης έν τή εποχή ε
διότι δέν έλησμόνησε τάς μεγάλος ΰποχρεώσεις
κείνη, ενεκεν τής δποίας μία μεγάλη υπαρξις, έν μέλλον
πρός τήν Αθάνατον πάτρίδα τοΰ μεγαλείου ... Θά
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λαμπρόν έμελλε νά ταφή .... έγραφεν δ Ζαμπέλιος έν τφ
προλόγφ τών τραγφδιών :
«Έπεθύμησα νά γράψω τραγφδίας, άλλ’ ή ατέλεια τής
έτι άπολιτεύτου γλώσσης μας’και ή έλλειψις έπιτηδείου στί
χου καί δφους τραγικού, κατ’ άρχάς μ’ έδειλίασαν τόσον,
ώστε μικρόν έλλειψε νά παραινήσω, ώς άτελεσφόρητον τήν
έπιθυμίαν μου».
Οδτως έξηκολούθησε δ Ζαμπέλιος νά παλαίη ένθουσιωδώς κατά πάσης
•δυσχερείας οτε.δέ
μετά δωδεκάωρον
δικολογικήν ένασχόλησιν άπεναρκοϋντο αί δυνάμεις
του, έξημβλύνετο δ
οίστρος του, έμικροπραγμάτει ή εύφυΐα του, καί έταπεινούτο ή φαντα
σία του, τότε, άπολαμβάνων ολίγων
στιγμών άνάπαυσιν, "Ελληνα ποι-ητήν άφήρπαζε καί
έξερχόμενος είς με
μονωμένου ύψος- ήτένιζεν άπειρον δρί ·
ζοντα, .... άλλ’ δρίζοντα δούλου, ή
καρδία του τότε
διεμελλίζετο,ή Εύφυία του ούριοδρόμει, καί μέ τρέμουσαν άπό τόν ένθουσιασμόν χειρα,
έτεινε τήν χαλαρω•θεϊσαν ύπό τής άνάγκης Μελπομένειον λύραν του καί
έψαλλεν.Ίδοΰδ τής
πρώτης έκείνης έ
ποχής τοϋ ποιητοΰ
άγών, άγώνζπνεύματος καί ύλης,
καθ’δν ύπερενίκησε
τό πρώτον.

"Ενδεκα είσίν αί έκδεδομέναι καί Ανέκδοτοι τοΰ Ζαμπε
λίου τραγφδίαι, ουτω ίχουσαι κατά χρονολογικήν τάξιν :
ά. Τιμολεων, β’. Κωνσταντίνος ό JZaAatoAdyog γ’. Γεώρ
γιος Καστριώτης δ’. 'Ρήγας ΘεοβαΛος ε'. Μάρκος Βότβαρης ς·'. Ί. Καποδίβτριας ζ’. Γ. Καραΐακάχης, ή Χριΰτίνα Άναγνίοοτοηούλον, ό Διάκος, ό Κόδρος, Ό$υβ-

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

δεκαπέντε έτών. Τήν ρητορικήν έδιδάχθη είς τήν εκκλησιαστι
κήν σχολήν τοΰ άγ. Νικολάου, τήν φιλοσοφίαν εις τό Κολέγιον
τοΰ Ίσσύ. δπου είχε διδασκάλους τόν ά66α Γοσσελϊνον, καί τόν
άόόα Μαγνιέ. Έν τφ λυκείφ τοΰ Saint-Sulpice, κατεγίνατο εις
τάς γλωσσομαθικάς σπουδάς, δπου τά πρώτα μαθήματα τής ίβραΐκής έλαόε παρά τοΰ ά66α Le Hin. Ήδη δ ορθολογισμός κατεκυρίευεν αύτόν έπί τοΰ δογματισμού, ή πίσπς τω διέφευγεν, καί ό
άβόάς Ρενάν, δστις τότε ήτο άπλοΰς κληρικός, ήρνήθη νά προχωρήση περαιτέρω είς τάς ιερατικός τάξεις' όπισθοχωρήσας δέ
πρό τής ύποδιακονίας έξήλδε τής εκκλησίας, ίνα μή πρός τόν
Θεόν καί τήν συνείδησίν του ψευσθή.
Έν ήλικίφ είκοσι και τριών έτών, ό Ρενάν ήτο ώς ό Ιδιος ειπεν, πολυμαθέστατος καί διακεκριμένος μεταξύ τών σοφών, πλήν
δέν είχε θέσιν εις τόν κόσμον τούτον, διότι, δεν είχεν ακόμη γίνει
προλύτης. Έν διαστήματι δμως τριών έτών έγένετο διδάκτωρ.
TS Πανεπιστήμιου προσήνεγκεν αύτφ θέσειςείς τάς έπαρχίας,
άλλ’ ούτος' τάς ήρνήθη, διότι προύτίμα τάς ύπό επιτυχίας στεφομένας ήδη σπουδάς του. Έν έτει 1848, έλαβε τό βραβεϊον του
Volney διά τι υπόμνημά του έπι τών σημιτικών γλωσσών, δύο δ’
έτη μετά ταΰτα ή Ακαδημία τ$ έδιδε έτερον βραβείου διά
τό πόνημά του. Μελέτη έπί τής μεσαιωνικής

ΠΕΡΙ Ε- PENAN

'

Ό Έρνέστος Ρενάν έγεννήθη έν Τρεγγιέ, κωμοπόλει τού
Κότ-Νόρ (Gotes-da-Nord) τή 27 Φεβρουάριου 1823. Ό πα
τήρ του ήτο πλοίαρχος τοΰ ναυτικού τής ακτοπλοΐας, ουτινος ή
μέραν τινα τδ πτώμα εύρέθη τυχαίως έπί τής ψαμμώδους ακτής
τού Γοέλο, χωρίς ποτέ να γνωσθή ή αιτία τοΰ θανάτου του·
Μετά τδν θάνατον τοΰ πλοιάρχου Ρενάν, ή οίκογένειά του περιέπεσεν εις τήν έσχάτην ένδειαν, άποσυρθεΤσα επί τινα χρόνον
εις Λανιών, δπου ό Έρνέστος Ρενάν διήγε τόν βίον άνετώτερον.
Μετά δύο ή τρία έτη έπιστρέψας είς Τρεγγιέ, είσήλθεν είς
τό Ιερατικόν λύκειον, όπου έθεωρεΐτο ώς υπόδειγμα εργασίας καί
καλής διαγωγής. Πολλάκις έλεγεν εις τούς περί έαυτόν: «Μίαν
μόνην οδόν έγνώρισα, τήν άγουσαν άπό τής οικίας μου είς τήν
σχολήνούδέποτε δέπαρέκλινα ταύτην μεταβαίνων ενταύθα».Άποφοιτίσας τής σχολής ταύτης εστάλη έν έτει 1838 δι' εξόδων της
κατόπιν τών πολλών δαφνών ας έκεΐσε έδρεψεν,είς Παρισίους ύπό
τήν έποπτείαν τοΰ ό66α Ihipanloap. Ό Ρενάν ήγε τότε ήλικίαν

σεύς Άνδρούτβον.

Τοΰ Ζαμπελίου τό παρελθόν τό παρόν καί τό μέλλον ύπήρξεν ή Ελλάς.
Αυτή τό όνειρον τής
νηπιότητός του,αδ
τη ή Ίεριμάς τής
νεότητάς του, αυτή
ή άπόβλεψις τής
ανδρικής του ηλι
κίας, ή έλπίς τών
γηρατειών του, ή
•,
βακτηρία αυτών.
Πολλοί έγένοντο τφ
ποιητή προσφιλείς,
οώτι τφ άνέφερον
περί 'Ελλάδος, τό
δέ σπουδαστηρίου
τοΰ γέροντος έποποιοΰ τής 'Ελλη
νικής έπαναστάσεως, υπήρξε Μου
σείου αύτής, απο
θήκη ένδοξων, ίιρών λειψάνων τοΰ
άγώνός μας.
Έκαστος στί
χος τοΰ Ζαμπελίου
αποτελεί καί έργου
αύταπαρνήσεως,έρ
γου, οπερ πάντοτε
θά προσφέρη τό Ο
νομα τοΰ περιβλέ
πτου ποιητοΰ,πάν
τοτε προσφιλέστερον καί μεγαλήτερον.

I- Λρ.
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έλληνικήςγλώοσης. Τφ 1849 συγχατένειισβ νά άναπληρώίη τον κ. Bersot είς το Χύχ«όν τδν Βερσαλιών. Συνειργαζετο ϊε ταύτοχρόνως είς τδ Liberte de penser, ϊιευδυνομένω ύπδ
τοδ συμπατριώτου κ« φίλου του Jules Simon. "Εκτοτε έλάμβανε
μέρος είς διάφορα περιοΒιπά συγγράμματα, γνωστόν 3 είναι πό
σον ϊιέπρεψε έν τφ Journal de ^Instruction publique, la Revue
asiatique, le Journal des Dibats, la Revue des Deux-Mondes,
κτλ.
Ή αδελφή του τότε, ’Ερριέττα, έπανήλθεν έκ Πολωνίας όπου
έζήσκει τδ παιδαγωγικόν έπάγγελμα. έν έτει 1850. Ό Ρεναν
εσπευσεν εΐς συνάντησίν της μέχρι τοδ Βερολίνου, καί έπανήλΟον
εΐς Παρισίους, όπου κατώκησαν έμοδ, απέναντι τής μονής τών
Καρμηλιτών,
Περιττόν βεωροδμεν νά ένδιατρίψωμεν έπί τής αποστολής αύτοΰ
είς Ιταλίαν, τφ 1849, δπόΟεν δ Ρενάν μετεκομίσατο τήν δλην
τοΰ συγγράμματος του Ανβιτοέε et 4 l’averroisme καί ήν ίλαόεν
ώς θέμα είς τάς διδακτορικές αΰτοΰ εξετάσεις. Τφ 1851 διωρίσθή είς τδ τμήμα τών χειρογράφων τής εθνικής βιβλιοθήκης
τφ δέ 1856, έν ήλικί? 33 έτών, έξελέγη μέλος τής φιλολογι
κής ακαδημίας τής Γαλλίας, εΐς αντικατάστασή τοΰ Αυγουστίνου
Thierry.
Μόλις τω i860 έπεχείρησε τό επίδοξον εΐς Φοινίκην ταξείδιδν
του, τή συνοδεία τής γυναικός του Κυρίας Scheffer καί τής αδελ
φής του Έρριέττας. Κατά τδ ταξείδιον τοΰτο ώς γνωστόν,ένεπνεύσθη τήν συγγραφήν τοΰ Βίου τοΰ Ίησο ΰ.Μετά την επι
στροφήν του δ Ρενάν ώνομάσθη ιππότης τήςΛεγεώνος τής τιμής,
καί μετά τοΰτο έν ίτει 1863, έπεφορτίσθη τήν διδασκαλίαν τής
'Εβραϊκής είς τδ Γυμνάσιον τής Γαλλίας. Κατά τήν πρώτην
παράδοσιν όμως, παρουσιάσθη τό ζήτημα τής θεδτητος τοΰ Xptστοΰ· ένεκεν όμως τής αλλοφροσύνης τοΰ καθηγητοΰ, ή εξακο
λούθησή τοΰ μαθήματος τούτου παρημποδίσθη.
Ό παυθείς δμως καθηγητής εξακολούθησε τήν σειράν τών
παραδόσεών του έν τφ ίδίφ του οΓκφ μέχρι τοΰ έτους 1870,
όπότε δ κ. Jules Simon άπέβωκε τήν έδραν του είς τδν σοφόν....
Τά σπουδαιότερα τών έργων του υπήρξαν τά έξής«ιστορία τής καταγωγής τοΰ Χριστιανισμού».—«Ό βίος τοΰ
Ίησβΰ». —«Ό αντίχριστος». —«Τά ευαγγέλια καί ή δευτίρα
χριστιανική γενεά». —«Ή χριστιανική ’Εκκλησία». —«Ό άγιος
Παΰλος»,μετά χάρτου τών ταξειδίωναυτοΰ. —«Μάρκος Αύρηλως»
καί τδ τέλος τοΰ αρχαίου κόσμου».
«Τδ βιβλίον τοΰ Ίώ6». Έκ τής Εβραϊκής
«Τδ ασμα τών ασμάτων».
»
»
«Ό Εκκλησιαστής».
»
"
«Ιστορία τοΰ λαοΰ τοΰ ’Ισραήλ».
»
«Περί καταγωγής τής γλώσσης». —«Φιλοσοφικοί διάλογοι».
— «Καλιβάν» φιλοσοφικόν δραμα.— «Ό ίερεύς τοΰ Νεμί»- Φι
λοσοφικόν δραμα. —«Τδ μέλλον τής επιστήμης». — «’Αποστολή
είς Φοινίκην», καί πλεΐστα άλλα.
Είς τήν πολιτικήν έσχε πολλάς ύποψηφιότητας.
Τφ 1878 έξελέγη μέλος τής γαλλικής ακαδημίας. Διεδέχθη κατόπιν τδν κ. Laboulaye ώς διοικητής τοΰ Γαλλικοΰ Κολλεγίου, εκλεχθείς έκ νέου, κατά τήν συνήθειαν υπό τών καθηγη
τών, τ$ Ιέ 1888 ώνομάσθη μέγας ιππότης τής Λεγεώνος τής
τιμής, και υπήρξε μέλος τοΰ συμβουλίου άπδ τοΰ θανάτου τοΰ
Miguel.

Φ. η.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΡΩΝΗ
(Συνέχεια καί τέλος)

Ή ιδιοφυία δργάξει είσ τήν νεότητα, ώς άπέδειξεν ή
αρχαία δραματική πλειάς, καί νύν, ώς άπαντα τις παρα
δείγματα είς τά έργα τού Σχιλλέρου καί τοΰ Γκαίτε, τοΰ
Σαικσπείρου καί τοΰ Άλφιέρη· είς τήν νεότητα ανή
κει ή παραγωγική ενέργεια, ή έπιμεμελημένη έργαοία
καί ή ώριμος δράσις. Τοΰτο είναι δικαίωμα, όπερ
ούδείς δύναται νά άφαιρέση άπ’ αύτής. Είς τήν νεό
τητα έδόθη τδ προνόμιον τής αίσθητοποιήσεωσ, και
τής μιμήοεως τοΰ φυοικοΰ μεγαλείου, διότι κατά τον

’Αριστοτέλη, τελεία ποίησις είναι ή απλή τής φύσεως
μίμησις· αΰτη ό άνώτατος τύπος, ή θεμελιώδης γνώμη,
τό ύψηλόν αξίωμα. Ή νεότης είναι προωρισμένη διά τά
μεγάλα έργα- έν αύτή οφείλει νά διαλάμπη λαμπρά καί
γενναία ιδέα, καί έν τή μεγαλοφροσύνη αύτής νά ένυπάρχη είς μέγας, υψηλός, θείος σκοπός
Τήν σεμνήν παρθένον, τήν νεαράν άριστοτέχνιδα, κρίνομεν άπδ τής άπόψεως ταύτης. Έξητήσαμεν έν τή καλ
λιτεχνική αύτής ένεργεία τά στοιχεία, άτινα άποτελοΰοι
τό μόνον συστατικόν τής άλήθοΰς καλλιτεχνικής άξίας,
καί τά άνεύρομεν.Τσως παραμενουσι είσέτι άγνωσταταΰτα
παρά τοΐς πολλοΐς, ίσως παρορώνται, ίσως καί νά μήν
άναγνωρίξωνται· Πάντα ταΰτα δύναται ν’ άναμένη τις
παρ εκείνων, οίτινες δέν συναισθάνονται τί έστίν άλή&εια.
Πλήν, είς τήν ύψηλήν ταύτης προστασίαν ταχθέντες,
άνελάβομεν, καί θά έργασθώμεν πάση δυνάμει, όπως έπιτελέσωμεν τό έπιβαλλόμενον καθήκον. Ούδείς δεσμός
μάς έξαναγκάξει είς τήν δΓ ώρισμένα άτομα θερμήν
ενέργειαν, ούδεμία ύποχρέωσις,ούδεμία συμπάθεια, έκτος
τής συνειδήσεων. Εϊμεθα βέβαιοι, ότι αί πεποιθήσεις η
μών δέν επιβαρύνονται ύπό τής άπάτην, ουδέ τα τέλεια
χαρακτηριστικά τής άληθοΰς ίκανότητος παρεστάθησαν
πρό ήμών μέ άλλοίαν ολως μορφήν. Ύποστηρίξομεν τήν
καλλιτεχνίαν,καί τούς άληθείςκαλλιτέχνας,εΐς οΰς δένέδό-,
θη ό ηθικός νόμος, άλλ’ «ένεχαράχθη ύπό τής φύσεως έν
τή καρδία τωνο,ώς ειπεν ό μέγας Κλωπστόκιος. Ύποστηρίξομεν τήν μεγαλόνοιαν, ήτις θά θραύση μέ τό σκήπτρον
τής υπεροχής τά κοινά όρια, θά έγκαταλείψη τήν πεπατημένην οδόν, καί θά προβή είς τά προδιαγεγραμμένα,
άντάξια τής εύμενοΰς θείας χάρίτος, σχέδια.
Τάς μεγάλας ψυχάς ένθα ένυπάρχει θαυματουργός
δύναμις, άφαιρετική ισχύς, έκτακτος δεσμός υψηλών
χαρισμάτων, έξοχος διδακτική ΐκανότης, γνωρίξει τις νά
τιμά δεόντως, καί τάς μεγάλας καρδίας, ένθα βασιλεύει
ή εύγενής αισθητική διαμόρφωσις, ή τελεία ισχύς πρός
άνάπλασιν έπί τοΰ σκηνικού κόσμου καί άναγέννησιν, καί
ένθα έγκρύπτεται ή ύπερήφανος τής ύποκριτικής καλ
λιτεχνίας μορφή.
Άποβλέποντες είς τήν θεΐαν καταγωγήν τήςάριστοτέχνιδος νύμφης, τής σφριγώοης ταύτης νεανικής υπάρξεως. έλπίζομεν, άφοΰ άποσβεσθώσι τά απαραίτητα σφάλματίδια, καί έκμηδενισθώσιν αί πρώται άδυναμίαι αι συμπαρομαρτόΰσαι είς τήν πληθύν τών προτερημάτων, καί
διά καταλλήλου παρασκευής καί έπιμελοΰς έτι μαθήοεωε
κατορθωθή πρωτοτυποτέρα τις ιδιοφυία, τότε νάδυνηθή
θαρρούντως ή ταλαίπωρος σκηνή ήμώννά καυχηθή,δτιάπέκτησε τέλειον τύπον δυνάμενον νά έξυπηρετήση μεγά
λως παν ό,τι άπαιτεϊται, διά νά κατασταθή αΰτη, άξια
τοϋ προορισμού της.
. . .Ή δεσποινίς Βερώνη έμφορεϊται ύπο έτέρας τίνος δυ
νάμεως μάλλον θερμουργοΰ, ύπό χαρακτήρός τίνος ηθι
κής παραγωγής, ύπό μυστηριώδους τίνος γοήτρου προσβαλλοντος παραυτίκα τήν καλλιτεχνικήν διάπλαοιν τοΰ
θεατοΰ. Σαγηνεύει, χωρίς νά έπιδεικνύη τίνος μέσου ποι
είται χρήσιν, ώς ό Σαικσπήρος περιγράφει τό θέαμα
τών ψυχών γινομένων έρμαιον «τής μουσικής φρενηλασίας», καί ό Ούγκώ όμιλών περί έρωτος, συνεπιφέρων ότι
«άμα γυνή τις διαβή ενώπιον σου φωτοβολούσα σέ κατέ
στρεψε, τήν ήγάπησας» ούτω καί ή ήμετέρα καλλιτέχνις
έκ πρώτης όψεως έπιδεικνύει ιδιαιτέρά τινα προνόμια
άτινα καθιστώσιν αύτήν όντως γόησσαν δύναμιν. "Ισως
τά δάκρυα άτινα άποσπά άπό τών οφθαλμών δέν έχουσιν
είςπάντας τήν αύτήν ΐερότητα.Ίσωςκαίμειδίαμασατανικόν
άπήντησεκατά τάς συγκιτικωτέρας στιγμάς τής σκηνικής
δράσεως,δέν έπεται όμως έκ τούτου ότι δύναται νάδημιουργηθή καί μεσάτης τις·καί τοΰτο, διότι όπως ό έρως είναι ή
μέγας ή γελοίος, ούτω καίτών θεατών ή ιδιοσυγκρασία ή
ουγκΐνησιςή είρωνία· τοιοΰτον δυστυχώς άποτέλεσμα συν-
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επέφερε ή εσχάτως άναπτυχθεΐσα μωρό διαμάχη, ήτις το
σοΰτον έζημίωσε τούς δύο άστέρας άφ ων άναμένει τό
φώς ή πτωχή 'Ελληνική σκηνή. Ό εΐς μέχρι τοΰ παρόν
τος, ό έτερος τοΰ μέλλοντος. Εύρέθησαν καί κριτικοί
άνόσιοι, καί ύποοτηρικταί ύπερβολικής αξίας, καί διώκται
μικροπρεπούς χαρακτήρός· άδιάφορον ήθέλησαν ν’ άποδείξωσιν οί μέν τά καλαισθητικά χαρίσματα, οί δέτό έκ
τακτον προσόν τής άκοής των διά νάδιακρίνη είς τί μέταλλονή άκουομένη φωνή άνήκει, οί δέ νά δημιουργήσωσι
ψεύδη άνυπόφορα γινόμενα άστραπιαίως πιστευτά, καθ’
ότι «je grosser die Luge ist, desto leiehter wird sie
geglaubt». ’Εσχάτως άνεπτύχθη τοιοΰτος θεατρικός άναέρασμός, ώστε έν τή κακίστη αύτοϋ έφαρμογή ήδύνατο
τις άξιόλογα νά βλέπη τόν πωλητήν τοΰ passa-tempo,
νά κρίνη περί τής «Μερόπης» ή τής «Λεκουβέρρ»· πι
θανόν ό κύριος ούτος νάήναι μεγαλοφυία- δεν άντιλέγομεν,·
πιθανόν νά ήναι μέγας νους, νά έμπνέηται, νά μεταρσιοΰται, νά τω φαίνωνται τά φυστίκια ώς άποσπασθέντες μαρ
γαρίτα! άπό περιδέραιου νύμφης· μάλιστα- δέν! έπεται
όμως έκ τούτου ότι καί ή κρίσις αύτοΰ δίκαιά έστιν. Εύρίσκεταί τις είς τήν δυσάρεστου θέσιν νά έρωτάται παρά
κομπάσου ή άλλου τίνος τοιαύτης συνωμοταξίας, πώς εύρίσκει τήν δείνα σκηνήν,—καθ’ήν εννοείται,μόνον ψυχολο
γική έρευνα, μελέτη έπισταμένη καί αισθητική δύναμις δύ
ναται νά άνεύρη τήν άληθή άξι'ανάνευ έοκεμμένης μελέ
τες,βάσιμου πεποιθήσεως, έπισταμένης καί άκριβοΰς έξετασεως, έγράφησαν τόσα, όσα έάν παραβληθώσιν πρός τό
μέγα τής έποχής μας ζήτημα, τοΰ Ζάππα ή τής καθό
δου τών οικονομολόγων, θά ύστερήσωσι πολύ κατά ποσό
τητα. Καί τό άποτέλεσμα; καί ή έκ τούτου ώφέλεια;.. Μά
τήν Νέμεσιν, δειλιώμεν έλευθέρως νά τό όμολογήσωμεν,
άν καί πάντες δύνανται νά τό ύποθέσωσι.
Ή κ. Παρασκευοπούλου ήτο καί διαμένει καλλιτέχνις,
άξια θαυμασμού καί λατρείας· ή έποχή αυτή τή χρεωστεΐ
μεγίστην εύγνωμοσύνην διότι νΰν τό δράμα άνέλαβε καί
πάλιν τόν πρέποντα χαρακτήρα, νΰν εύρε τήν άξίαντου·
νΰν ύπερηφάνως κατεπατήθη ό γελοίος έκείνος τής κω
μωδίας συνασπισμός, όστις κατέστρεψε τόν άληθή σκοπόν
τού θεάτρου, έκμεταλλευθείς αύτόν χάριν τοΰ ύλιστικοτερου τών συμφερόντων. Ή κ. Παρασκευοπούλου είργάσθη διά τοΰτο. Ήγωνίσθη, καί τό κατώρθωσε. Εύγέ της.
Πλήν, όταν ό φθινοπωρινός άνεμος διά τής παγωμένης
αύτοϋ πνοής διαχύση ήρεμα έπί τοΰ άνθισμένου ρόδου
τήν ψυχρότητά του, όταν ό ήλιος του δύων άφίνη τούτο
ορφανόν τών εύεργετικών του άκτίνων, όταν τοΰτο άποκαμόν έκ τής αύρας τών Ζεφύρων, έκ τής αρμονίας τών
χρυσαλλίδων, έκ τής δρόσου τής πρωίας, κύπτει πρός τήν
γήν, ώ,τότε κλείει τό ώραίον τής ξωής του βιβλίον, καί αί
σελίδες του πληρουνται αλησμόνητων άναμνήσεων ξή
καί τότε, άλλά μέ άναμνήσεις.Οΰτω καί ή ήρωίς, ή μάρ
τυς καλλιτέχνις, ήγωνίσθη, έδρασεν, έστέφθημέ τούς δροσερωτέρους τής δάφνης κλάδους,έρραντίσθη μέ τά πολυ
τιμότερα τών άνθέων μΰρα, έχαιρετίοθη μέτήν άγάπην
καί τήν λατρείαν τών εύγενεστέρων καρδιών πλήν, τό
μαρτύριον τού. βίου απαιτεί, όπως αί καρδίαι αύται μή
βλέπωσιν έπί πλέον αύτήν μαρτυρούσαν, άγωνιξομένην
μέ θέλησιν άλλ’ ούχί καί μέ δύναμιν, μέ άγάπην άλλ’ούχί
καί μέ θάρρος, μέ έλπίδας άλλά καί ούχί καί μέ γενναι
ότητα.
Είναι είκών πλέον, ένθά τις θ άνακαλύπτη μεγάλας άναμνήσεις· θά δακρύη πρό αύτής, θά συγκινήται, καί θά
προσψέρη τόν εύώδη τής ευγνωμοσύνης λιβανωτόν. Θά
ήναι ή ύψίστη τιμή του, όπως θά ήναι καί τό ύψιστον
καθήκον του.
• ·. Αλλά, κατά το εαρ τής ζωής, όταν διά τών χρυ
σών πτερύγων τής φαντασίας καί τών ονείρων προσεγγίσωμεν τόν ούρανόν, καί μέ τήν καλλονήν αύτοΰ κοσμήοωμεν τόν ψυχικόν κόσμον, τότε θ' άνεύρωμεντους άπα-
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ραιτήτους έκείνους χρωστήρας δι’ών ξωηράν καί θαυμα
στήν τήν καλλιτεχνικήν θά καταστήσωμεν εικόνα. Νέα
αύγή χαριτωμένη, μαγική, φωτεινή, ανέτειλε; τό έαρ τής
έξ,δανικεύσεως τοΰ καλού· αυτή ή αλήθεια, καί κατά τόν
Πυθαγόραν «σιγάν τήν αλήθειαν χρυσόν έστι θάπτειν».
Ή δ* Βερώνη μόλις πρό ολίγου έγνωρίσθη jttog ύπό
τής κοινωνίας.Διαμένει κατά τό πλείστον άγνωστος, έστω
και άν τό έρευνητικόν τής κριτικής βλέμμα ένόμισεν, ότι
είσέδυσεν εις τήν άγνωστον ταύτην πλαστικήν δημιουρ
γίαν. ’’Εστω· ένόμισεν ότι άνεκάλυψε κάτι τι εκ τής έρεννήσεως ταύτης,καί τούτο, διά νά μή πάη ή δούλειά θαμ
μένη. Τό κάτι τι τοΰτο, είναι τό μόνον προτέρημα οπερ
συναπεκόμισε.Καί διά νά πληρωθή όχώρος τών άλλων χα
ρισμάτων, άτινα δέν ήδυνήθη ν’άνακαλύψη άραδιάξει όλα
τά ελαττώματα όσα έχρειάξοντο, καί ιδού τήν βλέπομεν
ψύχραν, μή συναιοθανομένην, ρίπτουοαν τά βλέμματα
έκτός τής σκηνής άδιαφοροΰσα διά ταύτην, στερουμένην
κινήσεως, σκηνικής δράσεως, καί ήθοποιϊκής ένεργείας.
Ή νεαρά καλλιτέχνις ήμών έθεωρήθη ψυχρά ! «Le
feu qui semble eteint» πιθανόν νά μή έθέρμανε καί
ψυχράς τινας καρδίας, διότι «Assez de leur complots Γ
infidele malice, a nourri le desordre et la sedition »·
Ή εΐς πάσαν εύγενή καί μεγάλην πράξιν συμπαρομαρτοΰσα άντίπραξις, καί νΰν άρκούντως έξεδηλώθη διά τοΰ
ψεύδους, διασπείρασα πτωχαλαξονείας τίνος τά ποταπά
ένστικτα, ίδια είς μικρούς καί άνελευθέρους, διότι κατά
τόν Σοφοκλέα «ελευθέρου μόνον άνδρός τάληθή λέγειν».
Τής άληθείας μόνον έπεκαλέσθημεν τήν εύμενή προστα
σίαν, καί θά έμπνευσθώμεν μόνον άπό τό κάλλος αύτής,
όπερ κατα τινά φιλόσοφον «ούκ έστιν ζωγράφος ούδ’ άνδριαντοποιός όστις άν πλάσαιβ.
Δεν σκοπώμεν έπί τού παρόντος νά άναιρέσωμεν ταύτα,
άφοΰ μάλιστα είσίν άπόρροια βεβιασμένης καί άμελετήτου έργασίας, καθ’ ότι έπιφυλαοοόμεθα έν είδική μελέτη
νά έκθέσωμεν, έν καιρώ τώ δέοντι, έν πρός έν τά έξοχα
προτερήματα, τά χαρίσματα, τήν ηθικήν καί διανοητικήν
μόρφωσιν, τήνάνάπτυξιν, καί τά πολύτιμα έφόδια άτινα
άνεύρομεν έν τή ήμετέρα νεαρά καλλιτέχνιδι παρακολουθήσαντες μετ' ακρίβειας καί τάς ελάχιστος λεπτομερείας
έν τή καλλιτεχνική δράσει αύτής,έν ή άνευρίσκομεν μέγαν
πυρήνα εύτυχοΰς θεατρικού μέλλοντος. Τό όμολογοΰμεν
θά τό άποδείξωμεν δ’ όσον δυνάμεθα οαφέστερον, καί ειμεθα πεπεισμένοι ότι θά δυνηθώμεν νά συγχαρώμεν ημάς
αύτούς, διότι έκ τών πρώτων προσεφέραμεν τήν άσθενή
ήμών ύπηρεσίαν είς τοιοΰτον εύγενή αγώνα.
Θά ελθη έποχή καθ’ήν θάλέγωμεν μεθ'ύπερηφανείας
«Τήν είδα ! τήν ήκουσα». Νΰν, άς έλπίξη δακρύουοα, άς
άναμένη στενάξουσα· διότι «ο,τι καλόν, ό,τι ώραίαν εΐς
τήν γήν αύτήν πικρά νά κλαίη καί νά πάσχη πέπρωται»
ώς ειπεν ό μέγας ποιητής τής δαφνώνων τής Μυτιλήνης.
«
Όνειρα πραγματοποιούμενα, πόθοι έκπληρούμενοι,
ελπίδες λαμβάνουσαι πραγματικήν αξίαν, εύχαί έπιτελούμεναι, εύγενείς καί άγναί έπιθυμίαι μή μένουσαι ανεκτέ
λεστοι. ’Ιδού ή άρχή τοϋ καλλιτεχνικού σταδίου τής Αίκ.
Βερώνη. Είς τό ψυχρόν είδωλθν τής καλλιτεχνίας έμφυσά
νέαν πνοήν, πλείονα ξωήν,θερμοτέραν δράσιν, εύτυχεστέραν ξωήν...’Εν τή πολυκυμάντω συγχρόνω ιστορία τοΰ'Ελληνικού Θεάτρου, ένθα είς τό μαρτυρικόν αύτοϋ στάδιον
εύγενείς άγωνισταί συναπεκόμισαν ήρωϊκών άναμνήσεων
εικόνα, ένθα τόσαι ύπάρξεις κατέστησαν θύματα τού
ύπέρ τής καλλιτεχνίας ξήλσυ των, έκεί είναι τό καθήκον
σου, σεμνή ήρωίς, είναι ή τιμή σου εύγενής τού Βοσπό■ ρου'νύμφη.

Η.
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οΐ μέν πλούσιοι πηδώσιν εύκόλως άνωθεν, οί δέ πτωχοί διέρ
χονται κύπτοντες κάτωθεν.

Εις τινα έπιδίικνυόμίνον ώς πνευματώδη, έγένετο ή έξης
έρώτησις, έν τινι συναναστροφή.
— Όποία διαφορά υπάρχει μεταξύ γυναικός και καθρέπτου.
— "Οτι, ή μέν γυνή δμιλεΐ χωρίς νά άντανακλ?, ένώ
δ καθρέπτης αντανακλά χωρίς νά δμιλη, άπηντησεν, έπαιρόμενος έπί τγ, ευφυές του, δ φαντασμένος.
— Και δύνασθί, Κύριε, νά μάς είπητε,ύπέλαβε τότε έτοίμως, Κυρίά τις, δποία διαφορά υπάρχει μεταξύ άνδρδς καί
καθοέπτου;
— Μάλιστα, Κυρία, άπήντησεν δ quasi πνευματώδης.
Ούδεμία διαφορά υπάρχει, διότι άμφότεροι πιστώς άποτυπόνουσι την είκόνα τής γυναικός.
— Όχι, έπανέλαβι
*
ή γυνή, υπάρχει ή διαφορά, 6τι δ
μέν άνήρ ουδέποτε έρχεται είς επαφήν μετά τής καρδίας τής
γυναικός, έ*φ δ καδρέπττς καθ’ έκάστην στιγμήν έρχεται εις
συνάφειαν μετ’ αύτοϋ.

Άγγλός τις έξιλθων είς το Φάληρον, μετέβη είς τδ κουρεΐον τοϋ κ. Στ. ...
— θέλω νά μέ ξυρίσγς καλά, τφ λέγει, και θά σέ πλη
ρώσω γενναίως. Άλλά πρόσεξε μή μέ κόψης, διότι θά σοϋ
πετάξω τά μυαλά σ’ τόν άέρα.
Καί έν ταύτφ τφ έδειξε τδ πιστόλιόν του.
Ό κ. Στ. . . .φύσει βαρύθυμος, ένοήσας τδ άμετάτρεπτον
τοϋ Άγγλου, ήρξατο τοϋ έργου του μέ εν ξηρόν «αλά.
Άφοϋ έξυρίσθη μετ’ έκπλήξεως έρωτά δ Άγγλος·
— Πώς, κ. Στ. ... δέν σέ έφόβισι τδ πιστόλι μου ;
— Όχι, άπήντησεν άφελώς δ κ. Στ. . . .διότι άν ειχον
τήν ατυχίαν νά σέ κόψω κατ’ έλάχιστον, θά σοϋ’κοβαάμεπως τήν κεφαλήν, πριν προλάβης σύ νά μου πετάξης τά
μυαλά σ’ τδν άέρα.

Ούδείς αποκτά τι ηθικώς ή ύλικώς, χωρίς τδ άντικείμενον
τής χαράς του, νά μή ή πρόξενον βλάβης ή καί καταστρο
φής εις έτερον.

Ή γραφίς δμοιάζει τδ ξίφος. Ουδέτερον ανταποδίδει δ,τι
λαμβάνει, ουδέτερον θεραπεύει 6,τι κακόν προξενεί.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΊΉ2 “ΦΥ2Εβ3„
A. A. Taganrog. ’Επιστολή καί σύνδρομα! έλήφθησαν. Εύχαρι»
στουμεν πολ^, καί σας έγράψαμβν.—ί. Κ. Gaisti. Συνδρομή σας
έλήφβη. Εύχαριστοΰμεν. ’Απόδίιξις έν παρόντι φύλλω.— Λ. Α. Λάfiaoar. Συνδρομή σας έλήφβη. Εΰχαριστοϋμεν. Άπόέειζις στέλλεται
σύν παρόντι φυλλφ—Ν. Κ. S^por. Συνδρομή σας έλήφβη. Συνδρο
μητής ένεγράφη. Φύλλα απιστάλησαν Εύχαριστβΰμεν πολύ. ’Αριθμός
λαχείου σας 2236. Ταχυδρομικώς πλειότερα. - Γ. Γ. Σ’ΰροτ. Έγένετο λάθος. ί’Εδιορθώβη. 'Αντίγραφο
*
άποδείξεως σας όστάλη έκ

νέου έν παρόντι φύλλφ. Αριθμός' λαχείου σας 2827. — Δ. Β. Διβαieiar. Συμπλήρωμα συνδρομής σας έλήφβη καί παρεδώκαμεν απόεδιξιν ετήσιας συνδρομής σας μετ’ άριθμοΰ λαχείου σας.—KH.Bpai.la
Διεύθυνσίν σας συνεπληοώσαμεν και ήδη βά λαμβάνετε φύλλα
κατ’ ευθείαν. ’Εν τούτοις σας έστείλαμεν έλλείποντα καί 5» σας ελ

λείπουν καί άλλα μάς γράφετε. — I. Γ. ΒραΙλατ. Στερούμεβα ειδή
σεων σας καί αποροϋμεν έπί βραδύτητι.—Γ. X. Βραΐλα. Αναμένομε
*
έκκαθάρισιν ΐνα σάς στείλωμεν έτέρας.—A. If. Β. Mtpalrar. ’Επι
στολή έλήφβη. Σάς άπηντήσαμεν καί άπεστείλαμεν Β'. χρυσόδετον

τόμον διά κ. Κ. — I. Λ. “Αμφισσαν. Συνεστημένη έλήφβη. Εύχαριστοΰμεν θερμώς. Ταχυδρομικώς γράφομεν. — Π. Μ. Λινκωσίαν.
Παραγγελία σας έστάλη. Ταχυχρομικως έγράψαμ«γ έν έκτάσει. —

Η. Κ. £?ρο
.
*

Επιστολή και χρήματα έλήφθησαν. Ευχαριστούμε
*
θά σάς γράψωμεν. — £. Ε. Αεβαβιίαν. ’Επιστολή με περιεχόμενο
*
.
*
έλάβομε
Σάς ένιγράψαμεν καί ταχυδρομικώς γράφομε
*
ύμϊν — if.
if. Βόλον. ’Αναμένομε
*
αποτελέσματα ενεργειών σας.—Ο Π Σμόρ·
r>/r. Συνδρομή σας έλήφβη. Ευχαριστούμε
*
πολύ.
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ΒΑΚΧΙΚΟΝ
τοΰ κόσμον κεχμηχφς τήι» πλάνον άβτααίαν,
τοϋ ποτηριού μου εύρον τήν ήσυχέαν.
ζωήν κ’ ε’Λπέ<5«§ έν αύτφ καί πό&ους εσωκλείω·

'Λπο
έντος

δότε νά πΙω.

Μακράν έδω τ&ν βυμφορων, τύν ΰιΐίλλών τοΰ βίου
αίο&άνομ', ώς διασωθείς ναύτης έκ ναυαγίου
καί εύρεθείς έν άβφαλεί έντος λιμένος πλοίω.
46ς μοε νά πίω.

Τήν άχαριν άλήθειαν γυμνήν δεν βλέπω πλέον.
Άλλην άπήλανΟα ζωήν, και κόσμον έχω νέον.
Έν τ&ν ονείρων τφ εύρεΐ κυμαίνομαι πεδία —
δότε νά πίω I

’ft οίνε, έν τη πορφυρά, έν τη δερμγ ροή σου,
το αίμα όλον τδ ΰφριγδν πάλλει τοΰ ζ/ιονΰσου,
μέ τήν χαρδίαν τοϋ ®εοΰ, ήμέθεος μεθυωΛός μοι νά πιω.
Καί ψεύβτης &ν δ οίνος μου μέ δηλητηριάζει,
ίτι τον αγαπ&· Ήδδ τδ τέλος μ" ετοιμάζει.
Χύνει χαράν χαί έπαρβιν έν τφ δηλητηρίφ—
Λότε νά πίω !

ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ
TOT I 893 ΕΤΟΥΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ, ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

ΚΑΙ

ΓεΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

Τό ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ ΣΚΟΚΟΥ είνε άδιαφιλονεικήτως ό βασιλεύς τών Ελληνικών Ημερολογίων.
—Πλούτος, φιλοκαλία, κομψότης, χάρις, πρωτοτυ
πία, αίσθημα καί εύψυχα σπινθηροβολούσα, ίοού τί
χαρακτηρίζει τό Ήμερολόγιον Σκόκου.
Τό ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ τοΰ 1893 εινε αληθής
πνευματική καί καλλιτεχνική, άπόλαυσις.—Σύγκειται έκ 450 λαμπρών σελίδων.—Περιέχει ύπέρ τά
1ΟΟ έν δλω θέματα ποικίλης φύσεως καί είς δλα
τά είδη της λογοτεχνίας.—Συνεργάται αύτοϋ είσίν,
ώς πάντοτε, περί τούς 50, οί.κράτιστοι άντιπρόσωποι της παρ’ ήμΐν λογογραφίας.—Κοσμείται ύπό
40 χαριτωμένων εικόνων καί γελοιογραφιών άμιμήτου τέχνης, καί
ΤΙΜΑΤΑΙ ΧΡΥΣΟΔΕΤΟΝ

Διά τό έσωτερικόν δρ.
·<.ΒΟ
Διά τό έξωτερικόν φρ. χρ. Κ

ΚΑΝ2Τ. Φ. ΚΔΒΑΦΗΧ.

Ή Διεύθυνσις τής « Φύσεως » άποστέλλει τό
ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ ΣΚΟΚΟΥ είς πάντα έμβάζοντα
τό άντίτιμον.
Οΐ νόμοι δμοιάζουσι πρός κακώς τεταμμένον σχοινίον, δπερ

■^ΈΤτοΓτίπογραφίίουΑΝΕΣΤΗ~^ί^ΑΝΤΙΝΪΔ0Υ~^^

