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Χυνεργάται ιίβΐ δεκτοί πάν· ρ
χτες. Δημοσιεύονται τά-έγκρι-χ
X νόμενα έργα, καί αί εικόνες 7
συνεργατών.καί καλλιτέχνη-^)

X ματων, Άγγελίαί μετ’εΐκόνων. χ
Συνδρομαί δεκταί εις χαρτο- ζ
Q νόμιβμα παντός έθνους.
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ΕΚΔΙΑΟΤΜ
ΚΑΘ’ ^ΒΔΟΜΑΔΑ
β Έκαστον ψύλλον λεπτά 15.
χ Πώλησις είς τά κιόσκια καί
X πρακτορεία. Τόμοι άπλ. δρ.8,
χρνσόδ. 10. ’ΒΕωτ. φρ. 14. Ο!
χ συνδρομηταί λαμβάνονσι μέρος
X δωοεάν εΐε νά λανεϊα καί καλ-

£>
χ
X
£
χ.
X
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.’Α«6 τοβ βασιλείου τών -νεκρών. Μιχαήλ καί Μαίρη. (μετ’ είκόνος) ΰπδ Η. — Ψυχή καί Έρως.’Εκ τοΰ δρίμα
τος τοΰ Παρθενώνας, ύπδ θ. Τζαβελλα.— Felix qui poluit rerum cognoscere causas. Έλν, xal «νεΰμα, ύπδ Φ. Π.—Εόκών Μιμήκου ληφθεισα μετά τήν αυτοκτονίαν.— Εδκών Μαίρης ληφθεΐσα μετά τήν αυτοκτονίαν.—ΤΑ κίτοπτρον τής Μούσης ΰπδ Στ. Βάλβη.—
Μαργαρίτας ύπδ Β. ’Όρνσταϊν.—"Ονειρα καί πόθοι ύπδ Π. Σιδβροπούλου.—Είς μίκρΔν μαθήτριαν ίξιταζομένην ύπδ Στ- Βάλβη.—
Ρίοιτς (μετ’ εικόνος) ύπδ Π. Ν. Δβρς.—’Αλληλογραφία τής <Φύσεως«.—’Αγγελίας —Δήλωσις.
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ΜΑΙΡΗ

(ΕΙΣ ΣΤΟΝΟΣ ΜΟΥ ΕΝ ΔΑΚΡΥ)
Βθοι παρθένου, είναι άγια, τής ευτυχίας ή διαθήκη, κρύπτουσα
ελπίδας καί ρεμβασμούς, · ούς ή καρδία μόνον αγγέλων, καί τών
πλασμάτων τοΰ θείου κό
σμου τών ουρανών, γνωρί
ζει πιστώς.

■

♦' '
**
' ·, "
Ητον ώραία ή σεμνή
τοΰ έρωτος παρθένος, ήτις
τας πλάνας έμελλε νεότητος νά θάψη, είς τών δα
κρύων μας τήν γήν, ίν’ είς
νεφέλας φωτεινάς, αί πτέ
ρυγες Ζέφυρων, κομίσωσι
μ’ εκείνον, όπως του θείου
έρωτος, τδ λάμπον μεγα
λείου,κοσμίση μέ θεσπέστον
εικόνα αρετής.
Ό είς' ήτο τδ ε’δωλον
λατρείας πρδ τοΰ άλλου,
μυστηριώδες κάτοπτρον τής
εύγενοδς ψυχής, σεπτδν θυ
σιαστήριον αγάπης καί έλπίδος.
Τούς πόθους των, τά ό
νειρα, αγγέλων έψαλλε
φωνή, μέ τής χαράς φαί
*
δρα
φδήν είς Παραδείσου
μέρη,ένθ’ ευτυχείς θάπνέωσι κι’εύδαίμονες θά ζώσι,
δ Μιχαήλ κ’ ή Μαίρη.
. . ; Ένταΰθα πλήν δέν
έμειναν οί πόθοι τής ψυχής
των, τά εύγενή αισθήματα
δέν έπντξεν ή μοίρα, ούδ’ή
νεότης έμεινε νεκρά μέ τήν
ελπίδα, διότι πέπλος ον
δωρεϊ τής τύχης ό βρα
χέων, έκάλυψε τδν θησαυ
ρόν τών
iwv δύο μας «αγγέλων.
j ιθΛων,
κ’ έτύλιξεν είς τήν ψύχραν σινδόνα ειμαρμένης;είς τδ λευκόν καί .
κρυερδν, τδ σάβανον τής λήθης, κ’ ένέκρυψεν έντός τής γής, ή
μάγος ματαιότης, τήν δλην έν τή ύλη, κ’ έπί πλακδς έχάραξε
«Μαρτύρων ήρεμία».
«.
* *

Ό Βίος είναι άχαρις, ώς φάσμα τι εκπνέον, έν τη οδύνη θλίψεως, έν τή άβύσσφ πένθους, έως ή γή τά κάλλη των άσπλάγχνως καταφάγη.’Εδώ βλέπεις τδν άγγελον, τοΰ οΰρανοϋ, ώς θΰμα, νά πίπτη είς άδάκρυτον τής συμφοράς κλαυθμώνα, έκεϊ παρ
θένον θεϊκήν,ή μοίρα νά προσφέρη νά τήν χαρή τδ χώμα, κ’ εκεί
νυμφίοι δλίιοι έν τή τοΰ χρόνου απάτη, μαραίνονται ως τ’άνθη,
καί εις νυμφώνα κρυερδν, τδν παγετώδη τάφον, νάσόύσωσι τδν
βίον.
Τότε τδ σώμα οΰδαμοΰ θά άνατείλη πλέον, άφοδ τοδ κό
σμου τ’άγνωστον μυστήριον καλύψη, όμως άθάνατος ψυχή ώς
αυλός θεότης, τον ουρανόν
δν Μάϊος αειθαλής δροσίζει, θά κατοική αιώνιος, θά
ζή μετά αγγέλων.
.. . , “Ω, Φεΰ, στιγμήν
τίς ήθελα έδώ νά μείνη
μίαν; δ πλαστής μας ένέχρυψεν είς κόσμους τών
βασάνων, ενώ είς τί έπταίσαμεν;Εις καταδίκην φοβέ
ραν ό βίος διαρρέει, χαί άγνοοϋμεν διατί έπλάσθημεν
αθώοι- Παντοΰ πλαναται ή
ελπίς βίς σιωπώντα σκότη,
ενώ άνάμνησις οίχτρά παρελθουσών στιγμών, μας
εμφανίζει μελανήν ζωήντήν
παρελθοΰσαν. Παντοΰ εκ
τείνει πτέρυγας άνηλεής ή
τύχη, και τήν παρήγορον
μορφήν το3 πόθου μας σκιάζει.
*
» *
Μή μένης πλέον άδακρυς καί σύ ώ Ειμαρμένη,
δπόταν τών θυμάτων σου
προσβλέπεις τήν εικόνα,
ώχραν ώς ή μορφή σου.Μήπως δέν έχεις δάκρυα; τδ
στόμα δέν γνωρίζει νά άναπέμψη στεναγμόν έκ τοΰ
ψυχρού σου στήθους; Καί'
ή καρδία ανάλγητος, φεΰ!
αγνοεί τον πόνον τών θλι
βερών στιγμών;
Πικρά είναι πανήγυρις
τοΰ έρωτος οι θρήνοι, και
εορτή οδυνηρά τών στεναγμών του οι φθόγγοι, όταν ό βίος έραστου πνοήν έχει τδν πόνον, άπελπι τέκνον ορφανόν του κόσμου
τοΰ ματαίου·.
Ώ, δχι' δταν θάνατος παρίσταται δεσπότης, τοδ σύμπαντος,
καί ή σκληρά’φωνή το» διασπείρει, τδν τρόμον καί τήν φρίκην,
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δταν παρίστατ’ άγριος, απαίσιος ώς δαίμων, μέ στήθος οπιρ σύμπανττς οί θρήνοι τών αιώνων δέν έχουσι μαλάςη, ναι, τόϊ« τών
μαρτύρων του αΐ ίίσταται στιγμαί, ιίσί τής θλίψιως ίίχών, τής
συμφοράς τδ πένθος.
Πλήν όταν πχσχουοα ψυχή έκ διωγμών τής τύχης, δταν ώς
μάρτυς εύγενής έν τφ τού ψεύδους κόσμφ. πλαναται εις τδν άπει
ρον αγνής ευδαιμονίας, δταν εις λήθην βυθισθή τ'° παρελθόν,
καί μέλλον εΰοίω/ον καί ιύελπι εις ευτυχίαν πλέει, δταν τής
ΰλης τά δεσμά, ή μαύρη καταδίκη,τδ πνεύμα είς τήν γήινον συν
θήκην συγκρατοδσι, καί τής καρδίας τούς αγνούς κ' ευλογημένους
πόθους, μολΰνουοιν είς τήν ψευδή, τήν μάγον ευτυχίαν, ώ τότε
είς τοϋ έρωτος τδν ιερόν βωμόν, αν ή λευκή και ιερά λαμπας τοΰ
υμεναίου, υπό πνοής Θανάτου ήρέμ'άποσβεσθή,Θά ήναι πλάνη αλ
γεινή άπατη, ουτοπία, έάν τού πένθους δάκρυα, δροσίσωσι τδ
βήμα, ένθα φαιδρός δ θάνατος έν τή δεινότητί του, ένθα γλυκύς
καί σιγηλός εν μεγαλοπρεπείς, τελέση τδ μυστήριον, ου είναι
ή γή ό άρραθών καί γάμος του δ τάφος.
Κλαίω ακόμη, προσφιλείς του έρωτος μνηστήρες, κλαίω επι
τοΰ τάφου σας, μαρτυρική δυάς, ούχί μέ πένθους δάκρυα, καί θρή
νους δυστυχίας. "Οτα» τδ στήθος έλουζε τών Οφθαλμών σας δρό
σος, δταν καιοόσας παρειάς έδρόσιζε τό μύρον,ώ τίνα ήσαν δάκρυα
έκεϊνα, άγγελοί μου ;Δέν ήσαν τής καρδίας σας πολύτιμοι στα
γόνες; Δέν ήσαν τής Οεότητος, αγάπης μαργαρϊται;..
. . . Νυμφίοι χρυσοπτέρυγοι, νεκροί τής γήςδ αθάται, βαδίζοντες
είς τήν ζωήν τοΰ αιωνίου κόσμου, αθάνατοι ώς άγγελοι, ώς χα,ριτες ώραϊοι, έκεϊ ένθα ό ήλιος τής ευτυχίας λάμπει, μάτην
.ζητεί ή ατυχής τής φαντασίας πτησις, ν’ άνεύρη τήν εΰδαίμονα
τής αρετής σαςχώραν αδυνατεί, είσθ' υψηλά, καί μόνον οί άστέρες σεπτοίσας φίλοι θεαταί,οίτινες βλέπουσι τήν γήν, ώς έν σκη
νή μοιραία, δράμα τρομώδες φοβερόν, και μυστικώς θρηνοΰσι,
’’στόν κόσμον σας θά φαίνωνται έν χαρμωνή ωραία, ώς ομμχτα
.εΰδαίμονα.· ώς θείοι μαργαρϊται.
Πεφιλημένοι ήρωες, οίτινες 'δώ έγκλείσατε τούς στεναγμούς,
τό δάκρυ, έδώ οπού μαραίνεται, νεότης,καί ανθίζει τής δυστυχίας
ό βλαστός, δν τής δουλείας αίμα ποτίζει τδ θερμόν, έκεϊ είς
τά ήλύσια, τής ήβης σας τά ρόδα, είς δρόσον τών ονείρων σας,
..ραντίσατε πηγήν, καί μέ τά άνθη πλέξατε τάγνά τοΰ ΙΙαρθενώνος, όπως άξίως στέψωσι, είς τ' ουρανού τό δώμα, τάς δύο σας
■ψυχάς. '
>
Εις ναμχτα κρυστάλλινα, ανθίζουσα νεότης, τής γής πλύνε
τά τραύματα' τούς δέ υστάτους στεναγμούς, οδς τό σαρκίον θνήσκον, έξέπεμψεν έδώ, ή αύρα είς δυσάντητον αιθέρα εξατμίζει’
τοΰ έρωτος τδ φίλημα, δέν θά παγώνη ό βορράς τής μοίρας τών
•θνητών, άλλά αγνόν καί ήδιστον, θερμόν ώς ή καρδία, τά χείλη
πρό τοΰ πλάστου σας, θά ένώνη έν αγία τής πίστεως έκστάσει.
Μαίρη, ξανθή εΰπλόκαμος, πχρθένε ουρανία, πνοή ευώδης τών
ανθών, αγγελική καρδία, ήτις ήγάπας τ’ δνειρον τοΰ αιωνίου
πόθου, άνύμνησον τόν έρωτα, τόν προσφιλή θεόν σου, με λιγυραν
χαρμόσυνου αρμονικήν φωνήν σου. Μαίρη, ήτις συνήντησας έπί
τής γής τήν δόξαν, όπόταν είς τήν κορυφήν αθανασίας έστης,δπως
•έκεϊθεν, στήν ζωήν, τό ύστατόν σου χαίρε,φωνήσης μέ τήν ένθεον
τών πόθων σου μολπήν.Μαίρη, σκιά αόριστος'ς τής γής τήν ερη
μιάν, εικών ονείρου φωτεινού, νύμφη αγνώστου κόσμου, ήτις άνευ
ρες ήρωα, κ' ήγάπας ώς θεόν σου, εκείνον δι’ Sv έκαστος παλμός
καί μία ευχή σου, εκείνον μεθ’ ού ήνωσας, τδν βίον έν τφ τάφφ,
έκεϊ άποκαλύφθητι, ώ Θεσπεσία Μαίρη, ούχί μέ τής ώχρότητος
τό μαραμμένον χρώμα, αλλα μέ τήν ροδίνην σου, χροιάν τήν
•μαγικήν. Τά διαυγή σου δάκρυα έπί τοΰ Παρθενώνος, Μαίρη, δέν
έξηράνθησαν, άλλά π^οαί Ζέφυρου, έκόμισαν πλησίον σου, καί έ
κρυψαν είς ρόδα είς κρίνα είς μερσίνας, άτινα σέ σιόλίζουσι κ ήδυπαθώς φιλοΰσι, μέ τά άγνα ανθύλλια τοΰ ιερού μας βράχου.
Ώ Μαίρη, ψάλλε ήδη χαρωπά, μ’ εκείνον, καί ήδεία άς άντηχήση ή φωνή τού έρωτος τοΰ θείου. Τάς αναμνήσεις σου τής
γής μακράν, ή λήθη ας λάδη.μόνον τόν τελευταίου σου χαιρετι
σμόν άς ρίψης, έκεϊ ένθα συνεδεσεν ϋμας πηγή αγάπης, έκεϊ τδν
άνατέλλοντα ας βλέπης μόνον Φοϊδον, όπόταν τόν αθάνατον τής
Άθηνα; ναόν, χρυσίζει μέ τήν λάμψιν του, καί περιδάλλ’ ήδυπαθώς τήν προσφιλή μορφήν του. ’Εκεί βίπτε τό βλέμμα σου,
έκεϊ ένθα ό άνθρωπος, ό κόσμος έγεννήθη, κ’ έκεϊ ένθα τό δνειρον τδ σόν άπεθεώθη.
. . .'Εν «αγαπώ» έφώνησε τδ θελκτικόν σου στόμα, κ’ έκλείοθησαν τά χείλη σου, έσόέσθη ή φω»ή σου, καί κλαίουσα τότ’
έτεινες τά βλέμματ
*
είς εκείνον, όπως μέ τήν εικόνα του σβεσθώσιν αιωνίως, έν τώ τού κόσμου παγετφ, έν τή γηένη λήθη.
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Τούς ουρανούς έπόθησας, τής γής τήν άστασίαν, έμίσησας, ώς
άχαριν, τοΰ βίου σου θεάν. Ώ, Μαίρη, πώς έπλάσθησαν τά στή
θη κ’ ή καρδία ; οποίον αίμα έρρεεν άγνδν έν ταΐς φλεψί σου ;
ποία θνητή σ’ έγέννησε, τίς μητρική αγκάλη σέ έθλιψεν ώς άγ
γελον, είς τούς θερμούς της κόλπους ; Μαίρη, τό μάγον όνομα,
τδ έγκρΰπτον θεσπέσίαν θεότητος άκτϊνα,τίς ευτυχής σοί έδώρησε;
Τίς πλάστης σοί προσέφερε τάς πτέρυγας τής φήμης, κι’ άπέπτης είς τδ άπειρον έλπίζουσα νά ΐδης θεών κληρονομιάν ; Εις
τδν ναόν τής αρετής, ποια θεά σ’ ώδήγει( ποια ισχύς σ’ έθάρρυνε,
ώ ήρωί'ς παρθένε,ν’ άναζητήσης τήν τιμήν τών εύγενών αγώνων;
Τίς ιστορία, σάλπισμα τών τεθνηκότων χρόνων, σ' έδίδαξε ν’
άνευρης, τήν εύτ-χίαν σου μακράν, άπό τής γής τήν πάλην ; Ό
ποια ιστορία ; Μήν είν’ έκείν' ή θείκή, π’ έπόθησας σύ Μαίρη,
εις τάς χρυσας της νά ταφής καί τάς σεμνάς σελίδας; Μήν εί
ναι, Μαίρη, τής Σαπφοΰς ή θεία ιστορία ; Πλήν ’κείνη είς τήν
άβυσσον, τοΰ Φάωνος ή νύμφη, έζήτει άπελπις, ώχρά, νά σβέση
τήν οδύνην, καί μάτην μαύρα δάκρυα, ώ μάτην προσεπάθουν καρ
διάν νά μαλλάξωσι. Ώ.δχι I ήτον άσπλαγχνος ό εραστής τής
Λέσβου, ανάλγητος, άνηλεής, είς τούς κλαυθμούς τής λύρας. ’Ε
κείνη έπεζήτησε, τδν τάφον της ν’ άνοιξη, στου Ποσειδώνος τήν
ύγράν καί παγετώδη αγκάλην, πλήν σύ ήγάπας άγγελον, Φάων
δέν ήτο ’κείνος, δστις μέ ία εύοσμα σ’έρραντιζεν ένθέως. Στρέψε
γλυκύ τδ βλέμμα σου, ώ Μαίρη, ώ παρθένε, καί ϊδε ’στους αιθέ
ρας, τοϋ ουρανού, τούς εύλαμπεϊς καί χαρωπούς αστέρας, κ* έρώτησον ποία χαρά τδν Μιχαήλ κατείχε, όπόταν μόνον ναι, είς σέ,
τδ παν άφιερώσας, ήλπιζεν ένθους διά σέ, διά τήν Μαίρην έζη.
Κόρη ώραϊα λατρευτή, -ηρωική καρδία, έπί τής γής δ πόνος
σου ήτο ιερά συνθήκη έγκλείουσα τοϋ μέλλοντος τό θεϊον μεγαλεϊον.Καί τί άγνδν ώ εύγενής κ’εύαίθητος καρδία τόν βίον δέν
διήλθε θλιβόμενον καί κλαΐον;Καί τίς εδώ έκπλήρωσιςκαθήκοντος
δέν είναι, μωρία επιπόλαιος, άπόφασις γελοία; Ποϊος βορράς
ψυχρότερος τοΰ φοβερού γηίνου, δστις 'δώ πνέων άγριος τά άνθη
άπομαραίνει ; Πλήν σύ διήλθες φέρουσά τούς είκοσι Μαιους,ους
μόνον ή τοΰ έρωτος έθέρμκνε πνοή, καί είς τόν τάφον έθαψεςάμόλυντα τά άνθη, άτιν’ εβλάστησανέδώ άπό τά δάκρυά σου. Τδ αν
θηρόν σου καί αγνόν παρθενικόν σου σώμα, ό τάφος μόν’ ήδύνατο
νά τδ διαφυλάξη, άπό τά βέλη τά πικρά άστατου κοινωνίας. Είκών αγάπης άΰλος, ήτις μορφήν έξ ϋλν,ς, έλαβες μόνον όπως 'δώ
τδ δνειρον ζητήσης, επάνελθε έκεϊ 'ψηλά, τδν χουν σθυ είς τδ
χώμα, ν’ άφήσης,, και μ' έκεϊνον, τό θελκτικόν σου δνειρον, ζήσε
ώς πρέπει κεϊ να ζή, ό Μιχαήλ κ’ ή Μαίρη..
'Αθανασίας ήλιο; ας λάμπη πρό υμών, και προσφιλής έκεϊ ή
χειρ, τοΰ θείου τρισαγία,άς εύλογή τούς μάρτυρας, άς σκέπη τούς
νυμφίους, ους έν τή γή συνέδεσεν, όίρως, καί ή ένωσις μέ τήν
χαράν τού; έστεψεν, έν θείω παραδείσιο...
Η.

λακοΰσεν τάς παρειάς της . . . ! *Ώ θεέ μου ! λοιπόν μέ
έπλασσες ώραίαν, μοί ίδωκες ψυχήν αγγέλου, με έξωμοίωσε;
με τήν θείαν μορφήν σου, μέ έκαμες ψυχήν, καί τώρα, καί
τώρα. . . μοϋ στερείς τόν έρωτα . . . !
Καί κλαίουσα ΐπτατο ή Ψυχή πάντοτε ε’ις τά άνθη του
κάμπου της, καί ε’ις τάς καμελίας τοΰ θερμοκηπίου της, ότε
ημέραν τινά πλειοτέρα έπί τών μαλακών της πτερών έπικαθήσασα δρόσος τήν έβάρυνε, τήν έβάρυνε πολύ, καί τήν ήνάγκασε νά ύπεγερθή ολίγον καί νά τινάξη τάπτερά της. Άλλά
τότε, τότε avpat Ζέφυρου τήν συνήρπασαν καί τήν ύψωσαν
άνω είς τον αιθέρα όπόθεν τό.βλέμμα της ξέκρινε τά γλαυκά
τοϋ Σαρωνικοΰ κύματα, παρετήρησε τά ροδίζοντα τοΰ Ύ- ■
μητοΰ ία, προσέκρουσαν οί οφθαλμοί της έπί τή έκτοξευομένης έκ τοΰ Ιεροΰ, βράχου αίγλης καί δέν ήδυνήθη πλέον νά
συγκρατηθή· άλλά δάκρυ χαράς χύσασα έπί τών άνθέών τής
πατρίδος της καί βλέμμα άπό χαιρετισμού ουράνιον ρίψασα
έπί τών γλυκοκελάδων πτηνών τοΰ κήπου της, έπέταξεν,
έπέταξεν . . . έδώ ! Αϊ τώρα πλέον ήρ.ξατο νά άνακουφίζηται
ολίγον. Δέν βλέπει δπερ ζητεί· άλλ’ είνε βέβαια ότι θά τό
εύρη· καί όπου καί άν στραφή νομίζει οτι κάτε τι βλέπει,
κάτι τι άνακαλύπτει τό όποιον τή παρέχει κατά δόσεις την
έπιζητουμένην ευδαιμονίαν τήν όποιαν ίζήτησε.Ό γαλανός
μας ουρανός, al πράσινοι πεδιάδες μας, οΐ γραφικοί μα$
λόφοι, αί μετά τών Ίλισσείων νυμφών συναναστροφαί της,
όλα αυτά τήν έξιδανικευουσιν, καί άνεγείροντα τόν ύλεστικόν πέπλον τή ύποδεικνύουσιν ώς al Έλευσίνεοι ίέρειαι, τά
μυστήρια, τους ιδανικούς κόσμους τοΰ Παρθενώνος. Έκπαγλος τότε σταματά ή κόρη, θεάται παντού τά πάντα καί
μετεωριζόμενη είς κόσμους μόνον αύτή προσιτούς, όνεερώττιι,
όνειρώττει καί νομίζει ότι έν τφ όνείρω ιύρε τό ποθούμενον!
Όνιιρώττει. . . Άλλά, τά έν ξέναις χώραις όνειρα εινε πρά
γματα έν τφ Παρθενώνι ! Γλυκύ μειδίαμα μόλις υπανοίγει
τά τρυφερά χείλη τής ξανθής κόρης. Αίγλη θεσπεσία έπιχέεται
έπί τοΰ συμπαθούς προσώπου της. Τό βλέμμα της εινε προσηλωμένον έκεϊ. Νά έκεϊ είς τόν δεξιόν κίονα, τόν μεγαλο
πρεπή τοΰ Παρθενώνος ! Όπισθεν έκεϊ κάτι κρύπτεται . ... !
Δύο οφθαλμοί........... ! 'Ενα γλυκύ μειδίαμα . . . ! Τί ευτυ
χία . . . ! Μειδίασον, μειδίασον κόρη ... Ό ερως, ον έζήτεις
ό Έρως . . . !
Καί ή Ψυχή σπεύδει τότε μέ τό τρυφερόν μειδίαμα είς τά
χείλη, — καί περιπτυχθεΐσα τόν έρωτα, έναποθετει έπί
τοΰ μετώπου αύτοΰ , . . ϊν φίλημα .....!

ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΕΡΩΣ

II

( Έκ τοϋ δράματος τοϋ Παρθενώνος)

Γλυκύς έκτοτ» έρρεεν ό χρόνος, καί τά λούλουοα ψιθυρίζοντα τήν άκραν ευδαιμονίαν τών ούο έκείνων ΰιτάρξεων
αί όττοϊαι συνηντήθησαν έν μέσω της'Ελληνικής μεγαλοφ /ίας,
καί αΐσθητικότητος, «χαιρέτιζον μετ’ άνεκφράστου εύλαβείας
αύτάς, όπόταν καθ’ έκώστην άμφότεραι έπέτων έκεϊ, ΐνα
έντρυφήσωσιν είς τά τρυφερά των φιλήματα, ΐνα πτερυγίσωσιν είς τους προσφιλείς των κόσμους ! Καί άντήχει γλυκύς
έκεϊ ό ήχος του φιλήματος, καί θερμός έπί τοΰ βωμοΰ τή;
Παρθένου άνεπέμπετο προς τόν Πλάστην ό όρκος τών' ούο έραστών, ό όρκος ό πιστός, ό ειλικρινής, ό έζ έαυτοϋ, ό 5pKog
τόν όποιον ούδίίς έπέβαλλεν,ό SpKOg τόν όποιον έδημιούργει τό
άληθές αίσθημα τό πηγάζον ούχί άπό τήν ύλην,ούχί άπό τήν
σκωρίαν, άλλά άπο τήν αγνότητα, άπό τήν καθαρότητα τή;
δ-.ανοίας ή όποια ώσπερ μέλιττα δπερ πάντων τών άνθέων
ιπτάμενη δέν απομυζά έξ όλων ειμή έκεϊνο μόνον δπερ χρη
σιμεύει αύτή ΐνα κατασκεύάση τό μέλι, καί πήξη τόν κηρόν.
Ό άνθρωπος άγαπφ, καί πρέπει νά άγαπά πάντοτε. Δέν
έράται όμώ; είμή άπαξ, ώς καί θνήσκει άπαξ. Μία εινε ή
καρδία του, καί άν ή διάνοιά του είς μυρία διαχωρίζεται
μόρια, όμως συνέχεται αυτή ύπο τοΰ ένος έκεϊ κεντρικού
στοιχείου τό όποιον διά μέσου πάντων διήκον άφικνεϊται είς
τον τέλφιΟν προορισμόν του. Τά λοιπά εινε στελέχη, τά όποια
παραλαμβάνοντα έκ τοΰ ουσιώδους στοιχείου τόν περιττεύοντα

I
Καί ήσαν άγνοί ώ; άγγελοι

Ό Μιχος καί ή Μαίρη
Κ’ ώς άγγελοι ... στοΰ ουρανού
επέταξαν τά μέρη!

ΕΙνε Ψυχή! Ζητεί τον'Ερωτα! Τήν βλέπετε, τήν βλέπετε
πώς πέτα μέ τά χρυσίζοντα πτερά της, μέ τήν άπαστράπτουσαν ξανθήν κόμην της, μέ τό γλαυκόν της δμμα . . .
'Αψετέ την .... Εινε ξένη . ·.............. Τά άνθη τής πατρίδος
της τή έχάοισαν τό άρωμά των, τήν ώραιότητά των τήν
ευαισθησίαν των ! Ό ούρανός της τή έστάλαζε παχεϊαν τήν
δρόσον έπί τών χνωωδών πτερών της, καί έκείνη λουομένη
έκεϊ ώς περικαλλής νύμφη, έπετα στους κάμπους, έσκόρπιζε
παντού τήν χάριν, έδιδε τό φίλημα είς μύρια άνθη, έχαιρέτιζε τήν άηδόνα μέ τήν μελίεσσαν φωνήν της, καί ίπλήρου
τήν ατμόσφαιραν μέ τον χαρίεντα γέλωτά της ! .’Αλλά ... .
ποΰ εινι ό Έρως ; Δέν φαίνεται οΰδαμου ! Ή Ψυχή στρέφει
παντού τό βλέμμα της, άλλά καίτοι τά πάντα τή προσμειδιώσιν όμως ούδέν τή ανταποδίδει τό φίλημα τοϋ έρωτος . . .
Καί πιέζεται τότε ή αθώα καρδία της, καί τά δάκρυα, αύ-
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χυμόν αναφύονται ασθενικά πάντοτε άνωφελή, άνούσια. . ! Τί
είνε,παρακαλώ, αί άκρατοι όρμαί μας; Τί εινε αί δόλιοι σκέψεις
μας!Τί εινε τά ψευδή καί έπίπλαστα αισθήματα μας; Τί εινε αί
ύποκρισίαι μα; ; Δέν είνε ψευδεΐ; παραφυάδες ; Δέν είνε
κλαδίσκοι ους και ή ελαφρότερα τοΰ ανέμου πνοή άφαρπάζουσα θλφ, καί άποξηραίνει . . . ! Ούδέποτε είνε δυνατόν εν
καί τό αύτό αίσθημά είς: δύο νά ένοικήση χώρους. Άλλά
καί άν τοϋτο συμβή τότε, ώ; οί δίδυμοι τοΰ δένδρου κλάδοι
ούδεμίαν θά έχωσιν ίσχύν καί θά είνε ήναγκασμένοι νά ύποκύπτωσιν «ευ μή πάντοτε όμως πολλάκις είς τήν πρώτην τοϋ
άνεμου θύελλαν., είς τάς πρώτας τοΰ Δβρίου χιονονιφάδας.
Ούδεμία θά ΰπάρχη τελική συνάφεια. Έδώ μέν θά ίμφιλοχωρή δόσις συμπάθειας, έκεϊ τί θά υπάρχη ; Πλήρης άγάπη ; ’Αδύνατον. Μερική; Άλλά τότε αυτή θά είνε ήμιτελής: Ποιον δι ον ημιτελές, ιινι μέγα, είνε έξοχον, είνε ύψηλόν ; Ούδέν. Άρα, παν αίσθημα έν τή ένότητί του συμπαρασύοει καί τήν μίγαλειότητά του ήν διά να κατάδειξη πρέ
πει νά παρουσιασθώσιν στιγμαί, άλλά στιγμαί τών όποίωντά γεγονότα, άντιστρόφώς πρός τήν άνάιττυξίν των μίνουσι
πολυχρόνια. Άλλως θνήσκει αΰτη καί ούδέ καν είς μικρο
πρεπή άρέσκηται νά καταμετρίζηται καί νά ταπεινώται!

1Π

Ή Μαίρη ηγάπησεν. Άλλ’ ήγάπησε Ταχέως καί παρ’
άνθρωπον. Οτε το πρώτον συνήντησε τον Μίχον της ύπό τήν
δαιμόνιου τοΰ’Ικτίνου μεγαλουργίαν ήτο έμπλεως όλως διόλου·
πρωτοφανών καί υψηλών αισθημάτων. Ιίάν διανόημα τα
πεινόν είχε άποπτή τήν στιγμήν εκείνην έξ αύτής, και ή.
φαντασία της. πτερυγίζουσα είς τούς καλλιτεχνικούς κόσμους
τής Ελληνικής μεγαλοφυίας, εύρίσκετο ίν πληθώρα ιδανικών
κόσμων, άναπλαττομένων έν αύτή καί συμπληρουμέννων άπό·
λεπτού είς λεπτόν διά νέων εικόνων αί όποϊαι τήν κατήρτισαν
οΰτω ώστε νά έπιζητήση, ώς μαινάς, τήν ΰπολεεπομένην
αύτή ιδανικήν ιύδαιμονίαν, ή οποία έγκειται έν τφ Έρωτι !
Τήν έπεζήτησε λοιπόν, καί ή Ειμαρμένη τή παρουσίασε τήν·
στιγμήν έκείνην έμπροσθεν της τόν Μίχον,-τοΰ όποιου τό
βλέμμα συνεκλόνησε τήν ψυχήν της, ίνφ τό μειδίαμα έκεί-νης συνετάραξε τήν ίδικήν του ! Όποιον μυστήριον ! ’Εκείνοόπερ έπεζήτει ύπεράνω τής κεφαλής της, τό ευρεν έκεϊ πρό
τών οφθαλμών της ! Πώς; Εΰρεν έν τφ προσώσεφ εκείνου τό
ώραιον ; Άνεκάλυψε διά μέσου τών οφθαλμών του τό
μέγα αίσθημα ; Άγνωστον. . . . Τό βέβαιον είνε, ότι έν τή.
έξάρσει εκείνη έν ή αΰτη εύρίσκετο διϊδοΰσα τά πάντα εΐλκυσϊν ώς μαγνήτης τον σπινθήρα τον όποιον έρριψεν είς αύτήν
δι’ ένός βλέμματός του ό Μιχος | Τό παν πλέον έκτοτε περιεστρέφειο περί αυτόν.Ή Μαίρη, όπου καί άν ΐστατο, όπου
καί άν έπορεύετο άνεπόλει τόν Μίχον της. ’Εκείνος δέ ; Καί
ίκεϊνος δέν υπελείπετο. Στρατιώτης, έγκλείων έν αΰτώ τήν·
υψηλήν τής πατρίδος ιδέαν, νέος σφριγών, καί θερμαινόμενος
μέ την πρώτην τοΰ Ήλιου άκτϊνα, ήνόησε τό πρώτον της
Μαίρης βλέμμα. ,‘Τπό τόν γαλανόν δέ τής ’Αττικής Ορίζοντα
πλανώμενος ήσθάνθη τούς παλμούς τής καρδίας έκείνης, ένοκολπώθη το αίσθημά της, τό όποιον συνταυτίσας μέ τό ίοικόν του, άπετέλισε τό καταπληκτικόν, τό ογκώδες έκεϊνο τό
όποιον μάς έθάμβωσί, μάς έτύφλωσε καί δέν δυνάμεθα είσετι
νά τό έννοήσωμεν I Καί πώς, δυνάμεθα νά έννοήσωμεν έκεϊνο
τό όποιον ούτε κατά διάνοιαν κάν έτολμήσαμεν νάθέσωμιν ;
Καί άκούει τις : Ήτο ποτέ! δυνατόν νά συμβή τοϋτο! Ήδύ
νατο νά γίνη έκεϊνο ! Καί γώρΐς νά τό βασανίση τό δέχεται
όπως τό βλέπει γελά ώς ηλίθιος, καί βαδίζει σαρκάζων. . .!
Μικρόφρον, ταπεινέ καί φιλήζωε σύ θνητέ, διατί υπομει
διάς άναίσθητος πρό τής τοιαύτης πράξεως; Διατί σύ πονηρά
καί ιάθλία καί μηδαμινή νιάνις, συγκίνεϊσαι τώρα καί δ«κρύεις, ·νφ μόλις παρέλθη ή στιγμή αΰτη χαίρεις καί γελάς,
ύποκρίνεσαι καί ψεύδεσαι, καί περιπαίζεις χωρίς νά έννοής,
χωρίς νά αισθάνεσαι έκεϊνο τό όποιον πράττεις ; Διατί δέν
έξανχγκάζεις καί σύ τόν πρώτον ^ίψαντα τό βλέμμα του έπί
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Η ΦΥΣΙΣ

σοΰ, νά αίσθκνθή τήν θερμότητα τοΰ ίδικοΰ σου, νά άκΟύση
τού; παλμού; τής καρδίας σου, άλλα τφ παρέχεις, έλπίδα;
καί τον απελπίζεις, τον θερμαίνεις το πρώτον, ειτα δέ τον κα
θιστάς ψυχρότερου μαρμάρου καί τόν αναγκάζει; νά σέ μυσαχθή, νά σέ περιπαίξη, νά σέ άπατήση I ’Αγνοεί; λοιπόν τί
πράττει;; 'Αγνοεί; ποιαν κοινωνικήν ανισότητα δημιουργεί;,
*
ποϊον χάος διανοίγει; μεταξύ του Πλάστου, ό όποιο; σέ παρωμοίασι μέ τόν {αυτόν του, καί Σοϋ, ή όποια καυχδσαιότι
είσαι είκών του, πλάσμα του, άγγελό; του ... I Άγνόιι
λοιπόν καί βάδιζε : βάδιζε σύ όψίπλουτε καί κουφέ καί οΐηματία νέε άσκόπω;! Καί τρέμε σύ, άκαρδε γονευ, ένόσφ αί χρυσαί σου διόπτραι τυφλώνουσ.ι τού; οφθαλμού; σου, καί δέν
σέ άφίνουν νά διϊσδύση; εί; την ψυχήν τοΰ πλάσματά; σου,
καί μεμψιμοίρει καί φοβοΰ μη ή τρυφερά σου νεάνι; σέ αναγ
κάσει νά χύση; κατόπιν δάκρυ μετάνοια;!

II ΦΥΣΙΣ'

δέν θέλω νά ίνωθής ,
! Έχει καί αυτό; βλέπει; την μυ
στηριώδη δύναμίν του τώρα, την όποιαν τφ είνε έπιτετραμμένον νά την μεταχειρισθή ώ; βούλεται. . . ! ’Αλλά γέρον,
σύ αυτό μόνον ορίζει; τό όποιον τή έδωκε;- Λάβε το λοιπόν I
Δέν έχει; σύ τρυφεράν καρδίαν διά νά αΐσθανθη; τήν θερμό
τητα τοΰ δακρύου, οΰ δέ δύνασαι σύ ό ταπεινό; νά κατα
νόηση; τί εγκλείουν τα Παρθενικά έκιϊνα στήθη τά όποια
σύ, γέρον, σύ {δημιούργησε; !

V
Καί αί άθλιαι κοινωνικαί συνθήκαι αί συναφθεΐσαι ύπό του
πλούτου καί τή; αναισθησία;, τή; ,ταπιινότητο; καί τή; μι
κροπρέπεια;, αί όποΐαι άπεδίωξαν έκ τή; συμμαχίας, αύτών
τά εύγενή αισθήματα τάς ύψηλά; ιδέα;, ενόμισαν ότι θά κατέσβενον τό άναφθέν πϋρ εί; τά; καρδία; τών δύο {κείνων

σοία Σαπφώ έπί τών .βράχων τής Λευκάδος καί αναμένει
τόν νέον Φάωνα ό όποιος ούδαμοΰ, ούδαμοϋ φαίνεται . . . !
ΚάΙ·οί ξανθοί πλόκαμοι τή; άτυχου; Μαίρη; άπλούμενοι
ό'ίγον κατ’ ολίγον, διαπνέονται ύπό του Ζεφύρου καί κυματίζουσιν ώς πτερά αγγέλου, τά οποία ύπό τοϋ έγκλειομένου
πάθους τανυόμενα άφαρπάζουσι διά παντός άφ
*
ήαών τήν
Μαίρην, ή όποια μετεβαίνει νά εύρη τήν άπολεσθέντα Έρω
τά τη;.
Μακρόθεν εκείνος σπεύδει νά έναγκκλισθη τήν προσφιλή
του Ψυχην. Αλλά φεΰ είνε πλέον άργά I Τί νά πράξη τώοα;
Δύναται να μείνη έδώ ; Ά ούχί, ούχί τή τφ είχεν όρκισθή.
Άν δέν ?ζων έν τ$> κόσμφ μαζύ, θά εζων έν τφ Οΰρανφ.
Καί λοιπόν γενναίος, αίσθηματίας ώςήτο «Έγνώριζε τό κα
θήκον του. .. I» Τήν παρακολουθεί, τήν παρακολουθεί λοιπόν
καί άπέρχεται καί αύτό; ϊνα συταντήση έκεϊ. ... τό ιδανι
κόν του . . . !
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οποια; απολύει ασθενικά; τινα; άκτΐνας,ύποχρυσοΐ τήν μιξοπό ·
λιον τοΰΎμητοΰ κορυφήνκαί έπιχέει μυστηριώδη τινα καί γλυκεϊαν καί μόλις αισθητήν άνταύγειαν έπί τοΰ άετώματος τοϋ
Παρθενώνος . Καί ένφ έκεϊ παρά τήν νοτιοανατολικήν πλευράν
τοΰ Ιλισσοϋ μυστηριώδης ό ήχος άκούεταε νεκρικού κώδωνος,
γλυκεία θρηνωδία Νηραίδων χυνουσών θερμά δάκρυα {πί νεοσκαφών τάφων προσβάλλει ήδέω; τήν άκοήν μου καί μέ με
ταφέρει εί; άλλους κόσμους, άφ’ ών έπιστρέψας καί διελθών
ήμεραν τινά έκ τοϋ ίδιου μέρους παρετήρησα είς τό βάθος
κατάφυτου κοιμητηρίου πλήθος προσκυνητών συστρεφόμενων
εύλαβώς πέριξ μαρμάρινου προσκυνητηρίου έπί τής μιας τοΰ
όποιου πλευρά; ητο γεγλυμμένος ό Παρθένων καί έκ τοΰ αε
τώματος αΰτοΰ δύο άγγελοι Ιπτάμενοι. ’Ολίγον δέ κατωτέρω
ελληνικοί; χαρακτήρσι κεχαραγμένα:
Κ’ ήσαν κ’ οΐ δυο αγνοί ώς άγγελοι

VII

Ο Φαέθων κατάκοπος έκ τοϋ ήμερησίου αύτοϋ ταξειδίο.
συστέλλη τάς ήνία; τών θυμοειδών αύτοϋ ϊππωυ
καί κατερχόμενος έκ τοΰ πολυδαιδάλου αύτοϋ άρματος, περιν
βάλλεται τήν πλουσίαν του φοινικικήν πορφύραν διά μέσου τή-

■ Κ
*

Ό Μϊχος και ή Μαίρη,
άπό τοΰ Παρθενώνος πέταξαν
στοϋ ούρανοΰ τά μέρη . . . !

Άπέκαλύφθην τότε καί έγώ, {προσκύνησα καί άπήλθον...’
Άθήνησι.
Θλνοζ Τζλβελαζ

Είκών Μιμικόν, ληφθπϊϋα μετά την αντοκτονίαν τον.

IV
«Έρφ; ταύτό τοΰ πτερυγίζει; 1»
Ταυτό του άνέρχεσθαε μέχρι τών άστέρων καί κατέρχεσθαΐ
μέχρι τή; κολάσεως, τοΰ κυριαρχεϊν τών πάντων, καί μηδενό; κάτοχο; είναι ! Ό Μϊχο; ήοατο, άρα {πτερύγιζε- ή
.Μαίρη . . . {λάτρευε επομένως ίπτατο I Αί λέξει; γλυκεΐαι αί
δέ πράξεις ; Αί πράξεις άπαύγασμα θείας έκλάμψεως, θιίαι!
Καί ό Μϊχος καί ή Μαίρη δέν εΰρίσκοντο πλέον έν τώ άνιαρώ
του σώματος κλωβφ. ίϊς νεοσσοί άποβαλοντες το κέλυφός
των πτερυγίζουσιν, πτερυγίζουσιν, έκείνη μέ τήν ξανθήν τη;
κόμην, ούτος μέ τό ρεμβώδες του βλέμμα, καί «άσπάζονται,
έρώμενοι μετά τών αγγέλων τά άστρα 1» Δύνανται πλέον
ν’άποχωρισθώσιν, δύνανται νά ζήσωσιν ό είς μακράν τή; άλλη;
έν τοιαύτη ίδανικόνητι εύρισκόμενοι.'Η αρμονία τώνΧερουβειμ
δέν θά καταστραφή όταν ή γλυκεία μελφδία ένό; τούτων έχ·
λίπη ; ΤΑ1 οχι, μυριάκις όχι . . . ! Καί λοιπόν ; Ά ! Ά !
ταπεινή καί άνούσιος'Ύλη, απαιτείς λοιπον νάτούς ?χη; πλη
σίον σου, διότι φοβείσαι μήπως Ivouiuvot έδώ συμπετάζωσιν
επεετα κομίζοντε; καί τά σά κελύφη. Δέν βλέπει; ότι έχουν
ένωθή είς τόν ουρανόν : θέλεις, ζηλοτυποΰσα, σπαρασσομίνη
κατασυντριβομένη ν’ άπολαύσης καί σύ τήν αγνότητά των...
At λοιπόν έχεις βοηθούς- φέρει; έπάνω σου πολλά πεπορωμένα
υλικά όντα, καί δύνασαι νά μεταχειρισθής ό,τι έξ αύτών θελήσης ! Νά I δέν βλέπει; τόν στρυψνόν εκείνον γέροντα, τόν
προκεκυφότα πρεσβύτην, ό όποιο; ορύεται, διαρρηγνύει τά;
-σάρκας του καί φωνάζει είς τήν άτυχή Μαίρην : Δεν θέλω,

υπάρξεων, αί όποιαν ίζων μέ τό φίλημα και έξιδανικευθεϊσαι
μέ τό δάκρυ τοΰ έρωτος, ήδιαφόρουν πρό; πάντα, έθεώρουν
δεσμωτήριον τό αύτών σώμα I Πόσον ήπατώντο !
VJ

Ό Έρως, ήρεμο; καί γλυκύς, άλλά κατάκοπος εκ τή; δι
ηνεκούς αύτοϋ πτερυγίσβως, άφίνει ημέραν τινά τοϋ Φεβρου
άριου απαλόν τόν Μορφέα νά έπιχύση τόν πέπλον αύτοϋ έπί
τών βλεφαρίδων τή; πεφιλημένης του Ψυχής, καί απέρχεται
πρός στιγμήν νά άναπαυθή ΐκεϊ ύπό τήν σκιάν υψιτενούς
πλατάνου καί νά δροσισθή παρά τήν δροσεράν πηγήν τής
Έννεακοόνου. Πλήν τό βλέμμα του προσηλωθέν έκέί εις μι
κρόν τινά κρυσταλλώδη λίμνην όπου χαρίεντες μικροί ίχθϋς
διασχίζουαιν τά ύδατά της, τόν άναγκάζουσιν άνεπαιοθήτω;
νά βραδύνη τήν έπάνοδόν του πρός τό πλούσιον μέγαρον
όπου εύρίσκετο ή Ψυχή του. ’Εκείνη δέ τότε έξυπνήσασα καί
παρατηρήσασα τό δυσαναπλήρωτον παρά τήν πλευράν της
κενόν, θορυβείται, ταράσσεται άλλά καταπίπτει έπί τών
οφθαλμών της, τήν επισκοτίζει, καί θέλει νά πετάξη ... I
Διατρέχει λοιπόν διά τελευταίαν φοράν τά προσφιλή της
άνθη, έρωτά νύμφη αύτή τάς Νηρηίδας τοΰ’Ιλισσοΰ περί τοϋ
έρωτός της, καί ούδέν μανθάνουσα περί αύτοϋ, άνέρχεται επί
τής Άκροπόλεως, ρίπτει γλυκύ βλέμμα είς τά μαρμαίροντα
κατά τήν στιγμήν {κείνην κύματα τοΰ Σαρωνικοϋ, καί.πετάξασα κάθηται έπί τής κορυφής τοΰ Παρθενώνος, ώ; ή Λε

Είκών Μαίρης,

FELIX QUIΡΟΪΙΠΤ R.ERUM CO&NOSCERE CiDSiS
"Υλη καί πνεΟμα.
Δέν ήτο έρως αύτό;, δέν ήτο λατρεία. Δεν ήτο πατρό;
τύτ’ ίραστοϋ αδιαφορία. Δεν. ήθελε υμέναιον ή κόρη ούοε σύ
ζυγον ό νέος, άλλ’ειχον πλασθή ζήσει και γνωρισθή πρός έπιτε·
λείωσιν ύψηλοτέρας αποστολής. Άποκατάστασις, χρήμα,άπάτη,ίγκατάλειψις, συμπτώσεις, παρεξηγήσεις καί έπιστολαι ε’ισί
-σκότος διαλυόμενου πρό τοϋ φωτός. Οΰδέν τούτων τά
-πάντα αίρονται προ τής άληθείας. Ή Μαίρη ήτο θεσπέσιον δργανον τή; παντοδυνάμου Πρόνοιας, όπερ είχε προωρισθή διά θεΐόν τινα σκοπόν καί τή συνάρσει έκείνη; ίπετέ·
λεσε τούτον. 'Η Μαίρη υπήρξε καί εγένετο ευτυχής. .«Κατά"βαλον τήν ΰλην καί ΰψωσον τό πνεύμα. Κατάπάτησον τόν
βόρβορον καί θεράπευσον τήν ΐδανικότητα. Κατάστρεψον τό
-σώμα καί σώσον τήν ψυχήν ». ’Ιδού τίίπεβάλλετο αύτή.
Ή Μαίρη είχε σώμα καί ψυχήν, οπω; πάντες οί θνητοί.
Δέν ίγεννήθηδμω; διά νά πληθύνη τήν Ανθρωπότητα, ούδ’
έπλάσθη διά νά κυλισθή είς τόν βόρβορον τή; κοινωνία;- δέν
ειχε κοινον προορισμόν έν τώ κόσμφ, οπω; πάντες ημείς- οΰχί-έπεπρωτο αύτη δι υψηλότερου; σκοπού;- νά εξκγνίση τήν ΰλην
και έξαγιάση τό πνεύμα. Ήτο πρρωρισμένη νά δείξη ήμΐν

μετά την ακτοκτονίαν.
ίν εποχή κτηνώδους υλισμού, ότι ή πρόοδο; τοϋ πνεύματος
είναι ό σκοπό; τή; ύπάρξεως, καί οτι άν τό πνεύμα συνεπιδρά
τφ σώματι, καί ή υλη ουτω κυριαρχούσα πρωταγωνιστεί έν
τή βορβορώδει ίξελίξει αύτής, ύπάρχουσι στιγμαί καθ’άς
άόρατος φυσική δύναμις διά σειράς άπλουστάτης φυσι
κών νόμων έπιβάλλει τήν έαυτής. δράσιν. ‘Ύλη καί πνεύμα
φυσικώς διέπονται- άν δ’ ύπαρξη χρεία άνωτάτη; θελήσεω; προς ίκτέλεσιν εκτάκτου φαινομένου δια θειον τινα
σκοπόν, δεν υπάρχει ανάγκη θαύματος διά τους ανεπτυγμέ
νους, άλλά σειράς φυσική; εξελίξεως. Παραδείγματα άπειρα.
Ή Μαίφη
άνηλ&ίν (ίς τον Παρ&εν&να, βταέβάδιβιν ΪΛτί τ&ν ίπίοτνίίων, καί άφόβοζ
πρί>
τοϋ αετώματοςδε ρίψαβα καί ίαανειλημμένωξ
άχδ τον φοβερού εκείνον ϋψονξ βλέμματα οίκτον καί βδε·
λνγμίαξ επί τη$ ϋλη$ μετά σθ-ενους έρρίφ&η εί$ τδ κενόν !

Είναι δυνατόν νά φαντασθή τις, ότι εν έλαφρόν καί κούφον
πλάσμα δύναται άφ’ έαυτοϋ νά δεαπράξη άλόγως τοιούτόν
τι; καί νά καταστρέψη σώμα, οπερ τόσον έπιμελώς άγαπ^;
Άκμτανόητον.— Ήγάπησεν ώς θνητή, εξετέλεσετόν προορι
σμόν της καί έγκαταλείψασα τήν γήν άπήλθε νά συνέχιση
τήν αποστολήν της —’Ιδού !
Ή φύσις αποδέχεται,· ότι πάν τό ίν τώ κόσμφ τ,ούτφ
υπαρκτόν, υλη καί άϋλον, ίνέχει τόν σκοπόν καί προορισμόν
του. Τά ορη, ή θάλασσα, τά δένδρα, τά ζώα,ή βροχή, τό φώς,
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δ άνθρωπος τέλο; και αύτη ή χρυσαλλί; έρχονται και παρέρ
χονται· εξελίσσονται διά τών αιώνων δι’ ώρισμένον σκοπόν
μιλλούση; ζωής, συνεχούς έξελίξεω; της παγκοσμίου ιστο
ρίας, και έπανέρχονται υπό άλλοίαν μορφήν, άϋλον, τελειοποιημένην, εΐς κόσμους άλλου; έκτος τής γη;. Άλλά και
αΐ αόρατοι ήμΐν ούσίαι, δ άήρ, ή θερμότης, δ ηλεκτρισμός,
μαγνητισμός, τό πνεύμα καί ή ψυχή, άποτελούντα και
ταϋτα μέρος τού κόσμου έν φ ζώμεν, ενεχουσι τόν αυτόν λό
γον, έρχονται και παρέρχονται, εξελίσσονται διάτων αιώνων
πρός ώρισμένου’ς σκοπούς, άλλά δέν άπόλλυνται. Ούδαμού το
κενόν. Άρα ή Μαίρη ζγϊ, άλλά ζή ώς πνεύμα, άφού άφήκε
τό σώμα. Πνεύμα ήν και εΐς πνεύμα μετεστράφη. Ή φύσις
δμοίως άποδέχεται,δτι άνωτέρα δύναμις δείπει το σόμπαν, και
μετά τού σύμπαντος τά έν αύτφ όντα καί υπάρχοντα. Η
φύσις έπλασε πλασμά τι ε’ζοχον, λατρείας άνικφράστου, και
μορφής άγγελικωτάτης, ένώσασα διά τών φυσικών αύτής νό
μων πνεύμα και σώμα τελείας καλλονής και έντελούς άρετής.
’Ητον ή Μαίρη, ώραία, κομψή, χαριτόβρυτος, άγαθή, ενάρε
τος, συμπαθής καί πνευματώδης. Άν δέν τήν «γνωρίσατε η
δέν τήν είδετε, ψυχολογήσατε τήν εικόνα της καί ομολογή
σατε τήν αλήθειαν. ’Ητο τύπος εκτάκτου καί εξόχου άρε
τής και καλλονής, πεπροικισμένη μέ ανεκτίμητα προσόντα.
Και ή διέπουσα τά πάντα δύναμις έκείνη, ή έμπνεύσασα τον
Σωκράτην. τόν'Αλέξανδρον, τόν Κολόμβον, τόν Ναπολέοντα
τήν Σαπφώ και τόσους άλλους οι’ ώρισμένους τή; Παντοδυ
ναμίας'σκοπούς, ένέπνευσε καί τήν ήρωΐοα τών ημερών μας
νά κατασυντρίψω τήν δλην άπό τού ύψους τού Παρθενώνος
καί έκεΐθεν ν ’ άνυψώστ) τό πνεύμα πρός τούς αιθέρας. Ίοού τό
πάν αύτόςήτο δ προορισμός της, δ σκοπός και ύπαρξις καί
έξέλιξις τής ζωής τη;. Άνεστάτωσε τό πνεύμα.
Ίδετε μετά προσοχής τήν συμπαθή, τήν δειλήν, ήρεμο
*
έκείνην αγγελικήν μορφήνκαι εΐπέτε μας άν δέν εχωνται αλή
θειας δσα ειπομεν, κα'ι άν κατά τούς ύλιστάς, τό τρυφηλόν
αύτό πλάσμα, οπερ άναντιρρήτως θά έφοβεϊτο νά συλλαβή
πτηνόν εΐς χειρας μή τφ προξενήση κακόν και θα έτρεμε
οιά τήν έλαχίστην αδικίαν, ή έπαγωγός αυτή κόρη, ήτις
τόσον έπ'μελώς έπεμελεΐτο καί αύτής τής κόμης της, «δυ
νατό ποτέ νά φαντασθή νά ριφθή και κατασυντριβή έπί τών
βράχων τής Άκροπόλεω; 1 ’Αδύνατον ! Χειρ Προνοίας διορδται ένταϋθα.
Πάντως αναληθή είσι τά γραφέντα είς τόν τύπον.Ούδεμία
έγκατάλειψις έγένετο. Ούδεμία πατρός σκληρότης έμεσολάβησεν. Ούδιίς φόβος άποκαταστάσεως άπήλπτσεν. Ούδεμία
Ιπιστολή προσέκρουσεν εΐς τάς εμπνεύσεις της. Ούδαμού ατυ
χία καί ούδεΐς αίτιος, άλλά θείας Προνοίας βούλησις καί υψη
λότεροι σκοποί. Ή Μαίρη ήγάπησε φυσικώς, ύπέκυψεν εΐς
τούς φυσικού; νόμους καί τήν παραμονήν τού θανάτου της
ύποστάσα τήν έγχείρησιν τής ύλης και τού έρωτος, άνεπτύχθη αμείλικτο; πάλη μεταξύ αύτών. Σώμα καί πνεύμα
διίσταντο, ΰλη καί άϋλον ίμάχοντο έν αύτή...Ήγάπα τά
άνθη έλάτρευε τούς κάλυκας καί έπεμελεΐτο ενός, δν ή φύσις
τή έδωρήσατο κριι αύτόν καί μόνον έν τφ κόσμφ τούτφ σύν
τροφον είχε, μέχρι τής άποφράδος εκείνης ημέρας, οτε μετ’
αύταπαρνήσεως παρέδωκεν αύτόν πρός τό πεπρωμένου ! δ
κάλυξ έπεσε, φεύ ! τών χειρών έκείνου και έμαράνθη.
Ό Μιχαήλ έλυπήθη, καί οΐκτρώς μετεμελήθη, άλλ’ ήτο
πλέον άργά, άφήσας δέ τήν Μαίρη εΐς τήν Άκρόπολιν μό
νην νά ορέπη άνθη και εξαγνίζω τό πνεύμα, άπήλθε μόνος
νά κλαύσ-ρ, διότι άφ’ δτου έζη, δ τάλας έζη άτυχης, δ
κόσμος έλύπει αύτόν.'
Άλλ’ ή Μαίρη τότε έγένετο φαιδρότερα, ένθους καί
έξαλλος χαράς, διότι ήσθάνετο, οτι ε’χε έκπληρώσει τόν
προορισμόν δι' δν άπεστάλη εΐς τήν γην.
Ήσθάνθη αίφνης τήν καρδίαν της ανοικτήν, έλευθέραν,
• έννοούσαν πλέον τόν κόσμον καίήρξατο νά πηδά καί συλλέγω
άνθη εΐς τούς πόδας τοϋ Παρθενώνος, ήτοι έν τή μοναξίφ, 6που έγνώρισε τό πνεύμα καί τήν ζωήν.

Άπήλθε και πάλιν όϊκαδε, έν τή κοινωνία, άλλά ούδέν τή
ήρεσκεν έκεϊ. Ό Παρθένων είναι ή ζωή μου,ειπεν,καί έπέστρεψετήν έπιοϋσαν περιχαρής, τρελλή ώς χρυσαλλίς έδρεψε καί
πάλιν άνθη, έβάδισε έλευθεριώτερον,καί ειτα άνήλθε τον Παρ
θενώνα, δπόθεν |ίψασα βλέμμα χαράς καί εύγνωμοσύνης άνά
τόν πρόσκαιρον κόσμον, διότι ούτω έγνώρισεν αύτόν, έσκέφθη
καί καθ’ έαυτήν είπε.
—Τί πλέον θέλω τήν ζωήν; 8,τι έπιθυμώ δέν δύναμαι εδώ
ν’ αποκτήσω, άλλά μόνον θλίψεις καί πικρίας· δι’ ο,τι δ’
έπλάσθην έζησα, τό ώραϊον σώμα πλέον θά φθίνη, επομένως
έδώ είμαι περιττή. Αλλού ή εύτυχία I
«Χαΐρε γή I » καί άτενίσασα μετά μειδιάματος πρός τόν
πλάστην, ύψωσε πρός αύτόν τάς χειρας καί έρριψε τήν σω
ρόν της εΐς τήν γήν, εΐπούσα μόνον «Μβίΐΐ Goth».
Ή Μαίρη διεμελίσθη καί τό πνεύμα άποχωρισθέν άπήλθε
άνω, πολύ μακράν,δπόθεν ήδη προσβλέπει ύμάς καί... γελδ
*.
Φ. α.

ΤΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ ΤΗΣ ΜΟΓΣΗΣ
Ένα πρωί Α Μούσα κυνηγούσε
ένα ποτάμι καθαρό,
κατ μιά μεριά άκίνητη ζητούσε
νά γυαλισθή ’ς έκεΐνο τό νερό.
Μά τό νερό τόν ίσκιο της τραβάει
γοργά μια ’δώ .καϊ μιά έκεϊ,
καϊ Α θεά, πού έτρεχε 'ς τό πλάι,
θυμώνει τότε, φεύγει βιαστική.
'Σάν εΐδ' αύτά, καϊ τό ποτάμι ρίχνει
τότε δυο λόγια του πικρά .·
«Μέσ’ ’ςτό γυαλί, πού τήν άλήθεια δείχνει,
δέν είμπορεις νά ίδής ·έσύ, κνρά !»

’Εκείνη δμως σέ λιγάκι φθάνει
σέ μία λίμνη ’κεΐ κοντά,
γυαλίζεται καϊ βάλλει τό στεφάνι
μέ χάρι ’< τά μαλλιά της τά πλεκτά.
Τδ χαριέστατον τούτο καί βαθύτατης έννοιας ποιημάτων τδ
άναμιμνήσκον τήν άρχαίαν φιλοσοφίαν τού Ηρακλείτου, καθ’ δν
«πάντα ρεϊ», —τδ ποιημάτων, λέγομε
*
τοΰτο, εΐνε γεγραμμένον
έν τω πρωτοτύπφ διά στίχων δακτυλικών έξαμέτρων.
Σταματιος Δ. Βάλβης

Τό χρήμα τών πλουσίων μισώ, διότι δαπανάτοα αχρείως,
ένώ τό χρήμα τοΰ πένητος σέβομαι, διότι δαπανάται ίερώς.

Τόν ύλικόν έρωτα έπαγγέλλονται οί άγγελοι τής γής, ένώ
τον ίδιανικόν οί άγγελοι τοΰ ούρανοΰ. Ό γάμος ομοιάζει πρός παράαημον, δπερ φθονοΰσιν όσοι
δέν εχουσιν, άμα δέ λάβωσι τοΰτο, τό έπιδεικνύουσιν.
Ή αμάθεια είναι τριών ειδών ή δέν γνωρίζει τις τίποτε,
ή δέν γνωρίζει καλώς δ,τι γνωρίζει, ή γνωρίζει άλλο τι όπερ
δέν πρέπει νά γνωοίζνΐΉ διαφορά μεταξύ λιμοκοντώρου καί τραμπούκου είναι ή
έξης. *
0 πρώτος φιλοτιμεϊται νά φαίνεται καλλίτερος άφ'
δ,τι είναι, ό δέ τραμπούκος δέν έχει τήν φιλοτιμίαν ταύτην
ώ; έκ τής · άνατροφής του καί ένίοτε μάλιστα προσπαθεί νά
φαίνεται χειρότερος άφ' δ,τι πραγματικώς είναι.
Β. Όρνσταΐν

ΟΝΕΙΡΑ Κ1Α.Ι ΧΖΟΟΟΙ
Μέσαι νύκτες I "Ιπταται πτερυγίζω
*
τών ύπνωττόντων
θνητών ό νους είς ήουτάτους ονείρου; καί ^εμβώδης ή Φαντα
σία των, νεφελομιγής καί χαρίεσσα, κυλίνδεται όπου τά ©ελ
κτικά τού άπατηλοΰ βίου γόητρα έπλασαν άνθεϊνον κόσμον,
ένθα γλυκύοσμοι δροσεραί αύραι θάλπουσι τής εύδαιμονίας τήν
αΐγλην, ένθα άθώα άσματα καλλικελλάοων άηδόνων, τρυφε
ρών τού παραδείσου γοησσών, άπλούντάι, δίκην πτερέοντων
κυμάτων, άνωθεν, ήδονήν καί μαγείαν σταλάζοντα ... . ένώ
λυσιπλόκαμοςή Φύσις έξω, σοβαρά καί άγρία, άνμή μαινάς,
είς λυσσώδη παρορμ? άγώνα τά τρομερά στοιχεία. Άφρων
καί μέθυς καλπάζουσα ΰψω έπί τών κυκνομελάνων υψών
συσπείρει εΐς τάς ουρανίους έκτάσεις παχείας, άπειρομεγέθεις
νεφών σωρείας, τό μέσον τών όποιων οιασχίζουσα φαλαγ
γηδόν τοξεύει άγρια, πύρινα βλέμματα καί κραδαίνουσα τούς
άθώους αιθέρας κροταλίζει δεινώς ! Καί έκ τών τεραστίων
άπλώσεων τών συσυρομένων έσθήτων τη; δεινά άνεμων γεύ
ματα μανιωδώ; παλαίουσι πρός άλληλα δριμύ εΐς τήν πτω
χήν κάτωθι γήν δαψιλεύοντα ψύχος. Σκότος δέ καί άστραπαί
καί βρονταί, μόνοι τών ουρανίων μεγεθών ήδη κάτοχοι, διαρρηγνύσι τούς έρωτας τής γεγηρακυΐας Γής πρός τόν κυανόμματον Ούρανόν. Καί τούτου μέν τ’άστρα κατάφυβα έκ τής
πάλης τών στοιχείων άποσβέσαντα τήν άθ'ώως μαρμαίρουσαν
λάμψιν των διεισέδυσαν τάς κρύπτας του. Τής δέ Γής οί πο
λυάριθμοι μήρμυκες πτήσσοντες πρό τής απειλής των συσπείρονται εΐς τάς κοίτας των καθ’ ομάδας, κατά τολύπας, κατά
μόνα 1 . . Χεεμώνος Νύξ! νιχώσι τών/εφών οί πόλεμοι τούς
ψιθύρους καί τούς άλλαλαγμούς τών άνθρωπίνων στομάτων ύπό
τής Νυκτός καί τοϋ Ύπνου τήν ίσχύν. Καί τών μέν κοιμωμένων υφαρπάζει τούς λογισμούς είς αΐθεροβασίας ό όνειροςτών δε μή, ή φαντασία μεταρσιοΐ έκ τών ποταπών καί μηδα
μινών τριβών τοΰ μα-ταίου τούτου κόσμου είς τούς άθανάτους
έκείνους έν τφ ούρανφ αγγελικούς φθόγγους, ών τήν άπόλαυσιν καθιστώσιν επίζηλον μόνοι οί ΐερώτατοε τής νεόιητος
μόχθοι, ή ακάματος πρός τό ύψηλότερον τάσις, ή τήν εύδαιμονίαν σκοπούσα προόδου φλόξ 1 . . .
Ώ έτη ! ω χρόνε 1 . . . πόσον ειτθε πολύτιμα όταν δύνασθε νά.καταστήσητε φανεράν τήν ίσχύν σας, τό άνεκτίμητον
τών δώρων σας! τότε, πολύτιμα ακριβώς τόσφ, όσφ ή εύτυ
χία ής άπολαύει ό καρπωθείς τής γνώσεως τοϋ οτι ε’σθε
τοιαΰτα 1 Τότε, πολύτιμα, δσφ τό φίλτρον τό συνέχον, τό
συνενοϋν ίν ευδαιμονία, έν άδαμαντίνοις κρίκοις τάς λέξεις:
πατήρ - όνομα - μήτηρ - τέκνα - άδελφοί . . . . , πολύτιμα
ώς ή έχεφροσσύνη! ’Αλλά καί πόσον έκδικητικά πλήν δί καια διά τόν μή θέλοντα νά σάς θεωρή τοιαΰτα, άγερώχως
καί άμείβοντα καί τιμωροϋντα . .. Πώς κρύπτετε τήν αλή
θειαν εΐς δμίχλας, άς ό άνθρωπος βαρύνεται νά θερμάνη ! τήν
άλήθειαν, τήν αΐδήμονα ταύτην παρθένον, τήν ούδέποτε προ
φανώς δεικνυμένην, τήν ξένα ένδεδυμένην ενδύματα, τήν άλήθειαν, ήτις κρύπτεται εΐς σκότη, λογισμούς, καρδίας ώς
τεχνήεν άγαλμα εΐς άξεστον, άμορφον όγκο
*
μαρμάρου . .. .
ΤΩ "Ετη I . . . Διατί νά μήν ε’σθε λοιπόν λαμπτήρες —
εί δυνατόν —πυρσοί, δάδες άεικαεϊς, βάτοι Μωϋσή, Ινα, φλέ
γόμενα διαδοχεκώς πρό τών όμμάτων τών θνητών, πάντοτε
άποπνέήτε ώς λιβανωτόν τό θεσπέσιον. τής άληθείας φώς,
ποιήτε πιστευτήν την δύναμίν σας τήν άνεκτίμητον, κάταθέλγοντα τόν καρπωθέντα ή καρπούμενον ταύτης, τυφλοΰντα
τον μή, ένθαρρύνοντα δέ καί άναπτύσσοντα τήν άδύνατον έ
κείνην νεότητα, είς ήν δυστυχώς ούδέν έκληροδοτήθη άλλο,
ουοεμία τις άλλη προσδοκία έμεινε ή ή δύναμις τής γνώσεως
τής άληθείας ταύτης .... καί ή ελπίς 1 . . .
Πάτρα ι

Π&νος Σιθερόπουλος.
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ΕΙΣ ΜΙΚΡΑΝ ΜΑΘΗΤΡΙΑΝ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΝ
Λευχείμων κόρη νεαρά,
Ας τήν ώραίαν κόμην στέφει
λεπτΑ ταινία έρυθρά,
καϊ Ας Α δψίς Α φαιδρά
τοΰ κόσμου αγνοεί τά νέφη,—

<δέ, προσέρχεται δειλή
- είς έξετάσεις μαθήτριας,
πρός τόν διδάσκαλον λαλεΐ,
καϊ δ,τι λέγει προκαλεϊ
πολλάς έπιδοκιμοσίας.
Καϊ χαίρει πας τις πρό αύτής,
καϊ τών γονέων τήν καρδίαν
λαμπρύνει άρρητος άκτίς ...
Άλλ’είς έκεϊ άκροατής
τοιαΰτα λέγει κατ’ ιδίαν :
«ΜΑ σπεύδε, κόρη προσφιλής,
νά προαχθμς είς τάξιν άλλην, ·
|ΐή δείκνυσαι έπιμελής,
καϊ μή λνπεΐσαι, άν σφαλής
περί τι ζητημα καϊ πάλιν ! . . ,

»Ίδέ, ό χρόνος σου πέρα,
καί, άμ’ άφήσης τό σχολεϊον,
θά μάθμς, κόρη μου φαιδρά,
μαθήματ’ άλλα θλιβερά,
του κόσμου τό πικρόν βιβλίον 1

»θά εύρεθής έντός κενού,
θά θεωρης τήν γήν ώς ξένη,
καϊ τάς έκτάσεις τούρανού
θά βλέπι^ς δίκην όρφανού
βαρύθυμος, άπηλπισμένη!
»Καί, άν άνήρ τις εύρεθή
καϊ θέλμ τήν άβοάν σου χ«ίρα,
όταν Α κό^η συζενχθη,
θά ϊδ·μς πόσα έπαχθή
Λ τής συζύγου έχει μοίρα !

»Καϊ θά ποθήσης θλιβερώς
τόν πρώην παιδικόν σου βίον,
άφ’ ου σ’ άφήρπασ’ ό καιρός . . .
Μή σπεύδε, κόρη μου, σφοδρώς
νά καταλίπης τό σχολεϊον !»
Σχολεϊον ! :. . Τέμενος ειγνόν
τών νέων καϊ τών νεανίδων,
τίς άρα πρό τών κεραυνών
τού κόσμου καϊ τών καταιγίδων,
τίς δέν σ’έπόθησε θρήνων ; . . .

Καϊ δμως τίς ποτ’ έξ ήμών,
φ,οιτών μικρός είς τό σχολεϊον,
δέν έσπευσεν εύθυδρομών .
νά καταλίπη τόν βωμόν
τών παιδικών του μυστηρίων ;. . .
Έν Άθήναις^τή 23 ’Ιουνίου 1883.
Σταματιος

Δ.

Βάλβης

Η ΦΥΣΙΣ
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έπιττολή άναφερόμενα.—Μ. Κ. Παντίρμον. Ένεγράψαμεν χαί ετέ
ρους πέντε. Εύχαριστοΰμεν θερμώς.—Π. Κ. /Ιάτρας. Βιβλίον δπερ
σάς ετυχε έν τή -έκκυβεύσει άπεστείλαμεν προχθές.—Π. Κ. Σνρβν.
Συνδρομητήν ένεγράψαμεν. Άπόδειξιν χαϊ δώρον άπεστείλαμεν ταχυδρομιχώς — Β. Δ. A. Stoenesci. Σειράν φύλλων βάς άπεστείλα

μεν χαί σάς έγ.-άψαμεν. — Η. Κ. Σΐροτ. Χρήματα
έλήιθησαν,
γράφομεν.— Ν. Γ. Κ. Πάτρας· Δέον νά ήσθε συνδρομητής (να δη
μοσιεύονται ίργα σας.— Κ. Ν. Α. Πάτρας. Ευχαρίστως άποδεχόμέθα πρότασή» σας άλλα δέον προγενεστέρως νά έγγραφήτβ συνδρο
μητής διότι μόνον ουτοι χαίρουσι τών δικαιωμάτων.—Σ. Μ. Mtao4άΤτtor. Έχχαθάρισιν έλάβομεν.—Εύχαριστοΰμεν διά πληροφορίας,
λυπούμενοι διά μεταβολήν. Βιβλίον σας άπεστείλαμεν, έλάβατε

Θ. Δ Σΰρογ. "Εχει καλώς, αλλά έλυσαν προηγούμενοι. — θ. Δ. Κ.
Ληξονριοτ. Συνδρομητάς ένεγράψαμεν. Εύχαριστοΰμεν. Ταχυδρομιχώς χαθέχαστα..—Κ. Ν. Ε. Ατβαάτίαν. Γαλλικόν περιοδικόν έπαυ
σε. Γράψωμεν.— I. Γ. Κ. Βραΐλα. ’Επιστολήν έλάβομεν. Άναμένο
μεν ταχέως έχχαθάρισιν.—Κ. Β. Θιοσα-Ιονίιιην. Νεωτέρα επιστο
λή έλήφθη Ταχυδροαικώς καθέκαστα.—θ. ψ. ΜίτνΑρτηγ. ’Επι

στολή έλήφθη. Ταχύδρομικώς γράφομεν.. — Κ. Δ. Λ. Λί/ατ ‘7"ορxt)r. Επιστολή καί ποιημάτων έλήφθη. Συνδρομητήν ένεγοάψαμεν
Εύχαριστοΰμεν. Παραγγελίαν σας άποστέλλομεν προσεχώς.—Μ. Β.
Πάτρας. Άναμένομεν έχχαθάρισιν αποδείξεων.—Κ. Α. Κάϊρον. 'Ε
πιστολή και χρήματα έλήφθησαν. Μέ προσεχές ταχυδρομείου γρά

ραςιτς:
’Αναστήματος ύψηλοΰ μέ μέλαναςκαί ζωηρούς οφθαλμούς,
μέ μετωπον εύφροντι, μέ φυσιογνωμίαν προδίδουσαν ύφος
εμβριθές, μέ λανθάνουσαν εΐρωνίαν είς τά χείλη, χαρίτλόγος
καί εύγενής, αποτελεί τύπον άνδρός τελείως μεμορφωμένου
ό Κύριος Ράσιτς. Γεννηθείς κατά τό 1866 είς Yagodina
τής Σερβίας καί τρέφων άσβεστου πρός τό διπλωματικόν στάδιον έρωτα ίπεδόθη είς τήν σπουδήν τού δικαίου, τυχών δέ
διδακτορικού διπλώματος έν τώ Πανεπιστημίφ τοΰ Βελι
γραδιού ήλθεν ένταΰθα πρός τελειοπόίησιυ τών σπουδών αύτοϋ.
‘Ο Κύριος Ράσιτς, είς τών ένθερμοτέρων Σέρβων φιλελ
λήνων, έπιθυμών διακαώς, όπως καταστήση γνωστήν τήν
κίνησιν τοϋ κοινωνικού καί φιλολογικοί ημών βίου, πλήν
πολλών άλλων αύτοϋ μεταφράσεων, έζέδωκε τελευταίως ύπό
τήν έπιγραφήνβ’Εκ τής έλληνικής περί έλευθερίας ποιήσεως»
διάφορα ίλληνικά ποιήματα, ώς τά τοΰ "Ρήγα Φερραίου
«Δεΰτε παϊδες τών ’Ελλήνων,» «ό Καιρός αδελφοί τής ελευ
θερίας φθάνει» τήν «Φυγήν» τοΰ Βαλαωρίτου, τό εις τόν
θάνατον τοΰ λόρδου Βύρωνος ποίημα τοΰ Σολωμοΰ, τό « Άρκάδιον» τοϋ Βεργοττή καί πολλά άλλα' τελευταίως ίξέδωκεν
ύπό τήν έπιγραφήν «Κλέφται και Σουλιώται» έκατοντασελιδον βιβλίου τό όποιον άφιεροΐ τή άδελφοποιήσει τής Σερβικής
καί ελληνικής νεολαίας καί έν τφ όποίφ διαβλέπει τις τήν
θερμήν τοΰ άνδρός πρός τήν φίλην πατρίδα αγάπην’ πρό
τίνος ηρξάτρ μεταφράζων τήν Ιστορίαν τοϋ Παππαρηγοπούλου
ήν έλπίζ« νά φερη εις πέρας περί τάς άρχάς τοΰ·Μαρτίου.Ό
Κύριος ’Ράσιτς δέν είνε μόνον γνωστός ώς συγγραφεύς’ κεκτημένος μάθησιν εύρεϊαν καί πεπροικισμένος δι’ άντιλήψεως καί
εύφυίας κατέχει διαπρεπή μεταζύ τών έν Σέρβις δημοσιο
γράφων θέσιν. Είς αύτόν δέ οφείλονται πλεϊστα όσα θερμά
ύπέρ τής 'Ελλάδος άρθρα καθ’ ήν έποχήν τά συμφέροντα
μας παραγνωρίζονται έν Εύρώπη.
Ήδη πάσα αύτοϋ ή φιλοδοξία είναι νά έπισκεφθή τήν
Ελλάδα, «τό γλυκύτατον τοΰ βίου μου δναρ, φίλτατέ μοι,
μοί έλεγε τελευταίως, εινε νά γνωρίσω έκ τοϋ σύνεγγυς τήν
χώραν έκείνην,ήν ώς άλλην πατρίδα ήγάπησα καί αγαπώ».
Έν Παρισίοις
·
Π. IV. Λ.β.ρ.ς.

φομεν.— Π.Ν.Δ. Παρισίους. ’Επιστολή είκών καί σύγγραμμα έλήφθησαν. Ήσυχεΐτε. Άναμένομεν αγγελίαν καί οδηγίας δι’ έκτύπω·
σιν έργου σας.

ΛΗΛΩΣΙΣ
Είς τό προσεχές φύλλον τής «Φύσεως» θέλομεν δημοσι
εύσει τήν πραγματικήν καί άληθή άφήγησιν τής έξελίξεως 1
τοΰ λυπηρού δράματος τών αύτοκτονησάντων Μαίρης Βέμπερ καί Μιχαήλ Μιμήκου. Τάς λεπτομέρειας τής διαδραματισθείσης σκηνής άπ’ αρχής μέχρι τέλους ήρύσθημεν έκ τών
μάλλον βάσιμων καί αναμφισβήτητων πηγών άκριβώς διότι
έδημοσιεύθησαν ανακριβή μέχρι τοϋδε γεγονότα. ·
—’Ομοίως είς τό προσεχές φύλλον θέλομεν δημοσίευσες καί
τήν συνέχειαν τοΰ περί « Υδραυλικού ζητήματος» πραγμα
τείαν μας, ήν ένεκα τοϋ μεσολαβήσαντος λυπηροΰ-έπιισοδίου,
ελλείψει χώρου, ήναγκάσθημεν άκοντες νά άναβάλωμεν.

■' && a&saaaasa .
JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRE
Avec une gravure colorie chaque mois, par an 11 fr.
Sans la gravure, par an 9 fr.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ^ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ HEPIOAIKON
Μετ’ έγχρώμου είκόνος μηνιαίως’ έτησίως φρ. χρ. 11
'Ανευ αύτής, συνδρομή έτησίως
φρ. χο.
9

. ’Αγοράζονται είς καλλίστας τιμάς παλαιά γραμμα
τόσημα μεταχειρισμένα, έπιστολαΙ παλαιαί καί Επι
στολικά δελτάρια- τής Ελλάδος καί άλλων έπικρατειών. ’Επίσης αγοράζονται νομίσματα καί άρχαιότητες, παρά τοϋ κ.
A.
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TO ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ KAI ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΓ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΑ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΖΕΩΣ-,
Ζ. Γ. Ifvar “εφισσον. Άπσρσΰμεν έπί τή καθυστερήσει. Σας
έγράψαμεν.—Ν. Κ. Σΰρρν. Καί έτερον συνδρομητήν ένεγράψαμεν.
Εύχαριστοΰμεν πολύ- Άπόδειξιν ώς καί δώρον σας λαμβάνετε τα-

χυδρομιχώς. —Π. Γ. Κ. Αάρισσατ. ’Επιστολή μέ περιεχόμενα έλή
φθησαν. Εύχαριστοΰμεν. Σας μετεφέραμεν Πειραιά·—Ν. Φ-ffetpaia,
Εύχαριστοΰμεν δι’ εύγενείς φροντίδας. Συμμορφβύμεθα μέ τά έν τή

Διευθυντής

καί

εκδότης

Ά.Άλεξεάδης
Συνδρομή έτησία,' ’Αθηνών δραχμάς 8, ’Επαρχιών δραχμάς 9, Έζω.τερικοϋ φρ. χρυσά 10.
{Γραφεία έναντι «Νέου Θεάτρου άριθ. 11
Έχ τοίΓΤϋπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ

έν .’Αθήναις).
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