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MAY WRIGT SEWAL
II

«Έγεννήθην «ΐς Wisconsin τοϋ ΜίΙ- 
wauke. "Ημην δωδεκαέτις και δεν ειχον 
ετι πατήσει τόν πόδα είς τό σχολεΐον,άλλ’ 
ειχον ήδη άποκτήσει. πλήρη στοιχειώδη 
προκαταρκτικήν παίδευσιν. Ή μήτηρ μου 
απίθανε κατά τήν έποχήν έκείνην καί ό 
πατήρ μου ήλλαξεν έντελώς τρόπον ζωής.

«Μίαν ήμέραν μέ ήρώτησεν,έάν ήθελον 
νά έξακολουθήσω εκπαιδευόμενη κατ’οίκον 
ή έάν έπρρτίμων τό σχολεΐον.

«Τό σχολεΐον», άπήντησα, εύρίσκουσα 
τόν οίκον χωρίς.μητέρα πολύ κενόν, πολύ 
μελαγχολικόν. Σχολεΐον ανώτερο*  δέν

ύπήρχεν είς τόνδήμόν μας.Καθ’ ίκάστην δέ διήνυον μιάς ώρας 
δρόμον πεζή, μεταβαίνουσα εις τό μικτόν σχολεΐον τοϋ πλη
ρέστερου είς τόν (δικόν μας δήμου.

«Μετά τέσσαρα έτη έλάμβανον τό απολυτήριόν μου τοϋ γυ
μνασίου καί ήτοίμαζόμην δι’ επιστημονικός σπουδάς. Ήμην 
δεκαεξαετις τότε κόρη και διά πρώτην φοράν έζήτησα παρά 
του πατρός μου νά μοί έπιτρεψη νά κατασκευάσω καί έγώ 
’Αμερικανικήν σημαίαν καί λάβω μέρος είς τήν ίθνικήν εορτήν, 
ής συμμετεΐχον πάσαι αί συμμαθήτριαί μου.

«Δέν σοι έπιτρέπω νά ΰψώσης ’Αμερικανικήν σημαίαν,μοί 
άπήντησεν, άφοΰ ή πατρίς σου δέν σε τάσσει ύπό τήν αιγίδα 
τής σημαίας αυτής καί δέν σοί παραχωρεί τά δικαιώματα 
έλευθέρας πολίτιδος,άτινα παραχωρεί καί είς τόν αδελφόν σου. 
’Εννόησε το καλά, μοί είπεν ό πατήρ μου, δραττόμενος άμ- 
φοτέρων τών χειρών μου καί προσπαθών νά μεταδώση διά 
τοϋ πυρίνου βλέμματός του είς τά νεανικά στήθη μου όλην 
τήν άγανάκτησιν, ήν ήσθάνετο διά τήν προσγιγνομένην είς τό 
φΰλόν μου αδικίαν. ’Εννόησε, ότι θά είσαι πάντοτε ύπό τήν 
εξουσίαν τοΰ πρώτου άνοήτου καί αναξίου σου, ίσως, άνδρός, 
ένόσφ ή πατρίς δεν σάς αναγνώριση έπισήμως, ώς τούς άνδρας, 
τέκνα της.

«Τό τραϋμα ήτο φοβερόν.Κατέπνιξα τά δάκρυά μου,έφίλησα 
τόν πατέρα μου και ώμοσα άπό τής στιγμής εκείνης,ότι θά 
είργαζόμην ίνα αποκτήσω μίαν ήμέραν τό δικαίωμα τοΰτο.»

Είς τήν σύντομον ταύτην άφηγησε» καταφαίνεται όλη ή 
υπεροχή τοϋ Άμερεκανοϋ άνδρός έπί τοϋ Ευρωπαίου, όλη ή 
αληθής, λογική καί μεμετρημένη στοργή τοϋ πατρός, τοϋ 
πονοϋντος τό τέκνον του καί προνοοϋντος διά τό μέλλον αύτοΰ.'

Δέν τό άποσπ^ νήπιον έτι τής μητρικής αγκάλης, άλλ’ 
ετΰο έπιβάλλει είς αύτό τόν κατά τύπους καί συνθήκας έναγώ- 

νιον του σχολείου βίον κατά τήν τρυφεράν αύτοΰ ήλικίαν. Δέν 
τάσσει τό τέκνον του ύπό τήν εξουσίαν μιάς ξένης αγνώστου 
γυναικός, δι’ ήν ή προσφιλής ΰπαρξις είναι είς ξηρός έπί πλέον 
αριθμός, άλλά τουναντίον έλεύθιρον ώς τό πτηνόν, άναπτυσ- 
σόμενον έν τφ μυροβόλω κήπφ τοΰ οίκου ώς τρυφερόν άνθύλ- 
λιον, άναλαμβάνει αυτός μόνος μετά τής συντρόφου του νά 
οδηγήση τά πρώτα του βήματα είς τόν πνευματικόν καί ηθι
κόν κόσμον δέν παραμελεί δέ τό σώμα χάριν τοϋ πνεύματος, 
άλλ*  ούτε τήν ψυχήν χάριν τοϋ ήθους.

Η φυσική ευφυΐα, ό γόνιμος νους, ή ισχυρά κρίσις τής οε- 
σποινίδοςδβίΛΊΐΙεύρον έδαφος άναπτύξεως έντφ Πανεπιστημίφ 
τοϋ Evanston, πόλεως τής έπικρατείας Illinois, ένώ συνε- 
πλήρωσε τάς φιλολογικός σπουδάς της, τυχοΰσα τοΰ άνωπά- 
του βαθμού κατά τάς εξετάσεις της.Καίτοι δέ ύλικώς άνεξάρ- 
τητος, δέν άφήκε τό δίπλωμά της νά κοιμηθή ύπό τούς 
δάφνινους τής έπιτυχίας στεφάνους, άλλ’ έζήτησε θέσιν καθη- 
γητρίας παρκ .τής κυβερνήσεως τής πατρίδος της καί διωρί- 
σθη τοιαύτη διά τήν ’Αγγλικήν καί Γερμανικήν φιλολογίαν 
εν τφ γυμνασίφ τής πόλεως Plainwel.

Μετά διετή ένταΰθα διαμονήν μετετέθη ώς καθηγητής 
εις τό γυμνάσιο*  τής Ίνδιανοπόλεως, πρωτευούσης τής έπι
κρατείας ’Ινδιάνας, τοϋ όποιου έντός όλιγίστου χρόνου έγε'νετο 
διευθύντρια. ,

Καίτοι νεωτάτη ετι καί άπησχολημένη έκ τών καθηκόντων 
τοιαύτης υπέροχου θέσεως, ούχ ήττον εΰρισκε καιρόν νά άσχο- 
λήται καί είς ζητήματα γενικώτερον αναγόμενα είς τήν εξα- 
σφάλισιν τής τύχης τής γυναικός.

Αί λέξεις τοΰ πατρός της: δίν sleat ελίυ&ερα αοίΐπΐξ ώς 
ό άδελφός βου, δέν τήν άφινον νά ήςωχάση ούδ’ επί στιγμήν. 
Είχεν ύποσχεθή εις τόν πατέρα της, ότι ήθελεν έργασθή με
ταξύ τών πρώτων, πρ>ός άπόκτησιν τών πολιτικών τής γυναι- 
κΟς δικαιωμάτων καί ένόει ϊπιβαλλομένην αύτή τήν ύποχρέω- 
σιν ταύτην.

Δέν έβράδυνε νά καταταχθή είς τάς πυκνός ήδη φάλαγγας 
τής έν Νε$ 'Γόρκη ύπέρ τών Γυναικείων δικαιωμάτων πρω- 
ταγωνιστούσης λαίδης Cady Stanton καί M1S Sugan Anto
ny,μετ’ ού πολύ δ’ συνέστησε καί αύτή γυναικεία εις’Ινδια- 
νόπολιν σωματεία, διεκδικοΰντα πολίτικα δικαιώματα ύπό 
τόν τίτλον National Equal Souffrage Societies.

Τά σωματεία ταΰτα διεδέχθησαν άλλα, πρώτον τών όποι
ων τάσσεται ό Φιλολογικός τών Γυναικών τής Ίνδια- 
νοπόλεως Σύλλογος, ό αριθμών ήδη εΐς τάς τάξεις του πάσας 
τάς άνεπτυγμένας κυρίας τής πόλεως ταύτης. Τή πρωτο
βουλία δ’αύτής ίδρύθη διά μετοχών μέγα καί περικαλλές μέ
γαρο*,  έπονομαζόμενον «Προπύλαιον», όπερ είναι καί ιδιο
κτησία τών μελών τοϋ γυναικείου τούτου Συλλόγου. Εις 
τάς αίθούσας τοϋ μεγάρου τούτου συνεδριάζουν πάντα τά
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■γυναικεία σωματεία τής Τνδιανοπόλεως, καταβάλλοντα 
ίκάστοτε άνάλογον έπί τοΰτο ένοίκιον ιΐ{ τόν Γυναικείου 
Σύλλογον. Έδώ δέ δίδονται πασαι αί φιλολογικά! καί καλ
λιτεχνικά! εσπερίδες, χοροΐ'κα! ίπίσημοι ίορτα’ι,

Τοδ θαυμασίου τούτον γυναικείου Συλλόγου προεδρεύει άπό 
τής νεότητάς της ή κ. May Wrigt Sewal.

Ευφυής, χαρίεσσα, ζωηρά, πλήρης σφρίγους καί ζωής ώς 
καί αί λοιπά! Αμερικανίδες, ή δεσποινίς Wrigt δέν ίβράδυνε 
νά συνάντηση καί τόν ανδρα τόν έκτιμώντα τήν αξίαν της 
καί φιλοδοξοΰντα τόν τίτλον τοδ συζύγου τοιαύτης υπέροχου 
γυναικός.

Άνθρωπος τών γραμμάτων, ό κ. θίόδωρος Sewal,Ελλη
νιστής καί Λατινιστής άριστος, ανεξάρτητος οικονομικώς, νε
ότατος, αβρός, ίπποτικός, μειλίχιος, συνεπλήρωσε τήν ευτυ
χίαν τοΰ ΰπό τόσον αίσιους οιωνούς άρξαμένου βίου τής συ
ζύγου του.

Επειδή ζήτημα προικός δέν ύπάρχει έν ’Αμερική, έστω 
καί ίάν οί γονείς τής κόρης είναι πλουσιότατοι, ό γάμος διά 
τόν ’Αμερικανόν δέν είναι ώς διά τόν Εΰρωπαΐον ίμπορική 
έπιχείρησις. Είναι τουναντίον φυσικωτάτη ανάγκη, είς ήν ΰ- 
πείκει νεότατος, φιλοδοξών νά εύρη καρδίαν εύγενή, είς ήν 
νά δύναται νά έμπιστευθή τήν ίδικήν του καί σύντροφον νοή- 
μονα, μεθ’ ής νά άναλάβη τόν ύπέρ τής ευτυχίας αγώνα τής 
ζωής.

Τό ειδεχθές τής προικός φάσμα δέν διαιρεί έκεϊ τάς γυναί
κας είς ιΰδαίμονας υποψηφίους καί ατυχείς τής άγαμίας κατα
δίκους, δέν δημιουργεί άνδρας οκνηρούς, φαύλους, Εμπαίζον
τας τά εύγενέστερα καί ώραιότερα τών αισθημάτων, καί ά- 
δυνατοΰντας νά αίσθανθώσι τάς ήδονάς καί απολαύσεις τοδ βίου 
μετά γυναικός άγαπώσης καί άγαπωμένης,καί ίξαρτώσης τήν 
ιδίαν ευδαιμονίαν έκ τής τοδ άνδρός, εις δν άφοσιοδται. Τά 
δέ τέκνα τών πλουσίων, είτε άρρενα είτε θήλεά είσι, νυμφεύ
ονται έκεϊ ώς τά τών πτωχών, άναλαμβανόντων τών Εκα
τομμυριούχων γονέων μόνον τά έξοδα τών γάμων.Τούντεϋθεν 
το σύνθημα τών ’Αμερικανών νεονύμφων είναι : «ε’ρ^αβ#©- 
μευ,ν ένατων Ευρωπαίων: (ίόιαοκξόάΰωμίνο.

Υπό τοιούτους λοιπόν όρους ένυμφεύθη ή δεσποινίς May 
Wrigt μετά τοΰ /..Theodore Sewal. Πλοϋτός των δέ ήτο ό 
ερωςτων, ή εύφυία, αίγνώσεις, ή καλή διάθεσις καί ή ίργατι- 
κότηςτων. Φαίνεται, ότι τοιαϋτα κεφάλαια ίξασφαλίζουσι 
βίον εΰτυχέστατον έν ’Αμερική, έάν κρίνη τις ίκ τής σημε
ρινής ανεξαρτήτου καί εύπορου θίσεως τής ευτυχούς ταύτης 
δυάδος. φ. π.

ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ

I.
Ύπάργουσιν ε’ις τήν φύσιν σώματα άπειρα κατά τό» αριθμόν; 

άπειρα δε κατά τό μέγεθος καί τά δποϊα γνωρίζονται ύπό τό όνομα 
αστέρες. Έκ τώ» αστέρων τούτων,οί μέν έκλήθησαν axJavetc, ώς 
εκ τοΰ αμεταβλήτου τής θέσεώς των, έ» σχέσει ππός τούς άλλους, 

' ο! δέ πΑανήται ώς έκ τοΰ ταχέως μεταβλητού τής θέσεως τήν ό
ποιαν κατέχουσιν εΐς τό διάστηυα, στρεφόμενοι χυκλικώς περί κεν
τρικόν τινα απλανή αστέρα, άλλοι δέ πάλιν κσμήιαι εκ τής χαρα- 
κτηριζούσης αύτοΰ; κόμης, οϊτινες όμως εκτός τούτου, έξ ού καί ιδι
αιτέρως γνωρίζονται, λέγονται οΰτω καί διότι έκτελοΰσι τήν περί τόν 

' κεντρικόν άπλαδή αστέρα περιστροφήν των μέ μεγίστην έκπεντρι- 
κότητα, τής όποιας σχετικώς στερούνται οί λοιποί πλανήται. άύ- 
νανται δηλαδή οί κομήται οδτοι κατά τήν περί τόν κεντρικό» αστέρα 
περιστροφήν των νά πλησιάσωσι τοσοΰτον αύτόν, ώς τε νά γεννηθή 
ή πεποίθησις ότι δέν θά δυνηθώσι πλέον ν’ άπομακρυνθώσιν αύτοΰ 
καί τάνάπαλιν 8ύ»ανται ν’ άπομακρυνθώσι τοσοΰτον τούτου, ώςτε 
να πιοτευθή ή διά παντός άπ’ αύτοΰ άπομάκρυνσίς των. Πλήν τών 
τριών τούτων διαφόρων αστέρων ύπάρχουσι κα) απειράριθμα άλλα 
σώματα, άλλά συγκριτικώς απέναντι τών ανωτέρω ώς πρός τό μέγε
θος ελάχιστα μόρια ύλης, καλούμενα βοΛίίκ: η itattertec iatt- 

poc. Έκ τών τεσσάρων λοιπόν τούτων αστέρων κατέχεται τό σύμ· 
παν.

Προς σχφεσιέράν_ίδέαν τών λεγομένων απλανών αστέρων άναφέ- 
ρομεν, ότι τοιοΰτοι είναι οί εχοντες φύσιν όμοια» σχεδόν τω ήμετερω 
Ηλίω, κατέχουσι δε, ώς είπομεν, θεσιν αμετάβλητον είς τό άπειρον 

<ν σχέσει προς τούς λοιπούς καί εχουσιν ύπό τήν προστασίαν των,ού
τως είπεΐν, τούς λοιπούς αστέρας, μικρότερους κατά τό μέγεθος καί 
τους όποιους δ·.α τής έλξεως και τών λοιπών δυνάμεων άναγκάζόυσι· 
»α στρέφωνται περί αυτούς.

Πλανήται τοϋ ήμετέρου Ηλιακού συστήματος είναι ό ’Ερμής, 
θ και βΛησιέστατα πρός τόν ήλιον ευρισκόμενος, ή μετά τον Έρ
μη» Αφροδίτη, η Γή, 4 "Αρης,ό Ζευς, όΚρό·ος,δστις είναι καί ό μέ
γιστος τώ» πλανητών, ό Ουρανός καί 4 Ποσειδών. Είς τό ήμέτερο» 
ηλιακόν σύστημα ύπάγονται προσέτι καί οι κομήται, οϊτινες κατά 
διαφόρους εποχας ερχόμενοι, ούτως ειπεΐ» έκ τών επαρχιών,επισκέ
πτονται τήν πρωτεύουσα» δπως μετ’ ολίγο» πάλιν άναχωρήσοισχν 
εις τας επαρχίας,ζώντες εις τό σκότος τοΰ άπείοο», πλή» τρεφόμενοι 

■έκ τώ» παροχών τής πρωτευούσης, ήτις δι’ αύτό είναι 'Ηλιος. Είς 
τό ήμέτερον πλανητικόν σύστημα υπάγονται καί οϊ δ<άττοντ*«  <ΐ- 
σεήρεο, ώ» τινες καθ’ έκάστην νύκτα γίνονται πρός ήυάς ορατοί, ι
δίως όμως κατά τήν 13 Νοεμβρίου έκαστου έτους.

Τοιουτον εν συνόψει τό ήμέτερον πλανητικόν σύστημα, εις τό ό
ποιο» θέσιν πατρός κατέχει ό Ήλιος. Ύπάρχουσιν όμως εις τή» 
φύσιν απειρα τοιαΰτα συστήματα, τών όποιων τό κεντρικό» κατέχει 
είς η κα! περισσότεροι ήλιοι, διαφόρων μάλιστα χρωμάτων, οιευ- 
θύνοντες ώ; καί ό ήμέτερος Ήλιος μικρόν αριθμόν αστέρων·.

II.
Τό να δώση τ:ς ακριβή ιδέαν τοϋ συμβάντος σχεδόν αποβαίνει ί· 

δύνατον,όίότι σύμπαν καλοΰμιν εκείνο τοΰ όποιου τή» εκτασιν 4 αν
θρώπινος νους δέν δύναται νά βεριλάβη· έάν δέ βελήσωμε» νά εκ- 
ταθώμεν βροσβαθοΰντες νά δώσωμεν ιδίαν τών άπειρων διαστάσεων 
αύτοΰ θά αποτύχωμεν τοϋ σχοβοΰ,όιότι θέλομε» σμικρύνει αυτό κατά 
πολύ. Έαν π. χ. βελήσωμε» ώς μονάδα αέτρου τοϋ σύμβαντος νά 
λάβωμεν τήν ταχύτητα τοΰ ήχου, ήτις εινε 340 μέτρα κατά δευτε
ρόλεπτο». εΓτε τήν ταχύτητα τοΰ φωτός, ήτις είνε περί τάς 80,000 
λεύγας, 'κατ’ ούδέν τό μέτρον τοΰτο θέλει φα»ή εΐς ημάς χρήσι
μον, άφ’ ού έσαεί, ίσα έκκατομμύρια ετη και ά» ύποθέσωμεν ότι 
μετρούμε» δι' αύτοΰ τάς διαστάσεις τοΰ απείρου, δεν δυνάμεθα νά 
είβωμεν, ότι έ» έστω βήμα έπροχωρήσαμεν.’Απολύτως λοιπόν άδυ- 
νατοϋμεν »ά λάβωμεν ιδέαν τινα τής έκτάσεως του σύμπαντος.Μόνο» 
όπλιζόμενοι δι’ εύρείας διάνοιας δυνάμεθα νά φθάσωμεν πλησιέστε- 
ρον είς τήν κατανόησιν τής «πετριάς ταύτης, διότι ή εύρεΐα διάνοια 
εινε τό μόνον κατάλληλον πρός τοΰτο όπλον.

Έν τώ αχανεΓ λοιπόν τούτω διαστήματι εΐσιν έσπαρμένοι,ούτως 
είπεΐν, αστέρες πανταχοΰ κατά διάφορα διαστήματα καί ών τήν δ- 
βαρξιν άγνοοδμεν, μή βοηθούμενοι πρός τήν γνώσιν τούτων ούδ’ ύπό 
τών ισχυρότερων τηλεσκοπίων.Άλλ’ έάν άδυνατδμεν νά ΐδωμιν αύ- 
τούς δια τώ» γνωστών μέσων, άτινα βοηθοΰσι τήν ασθενή τοΰ αν
θρώπου όρασιν, δυνάμεθα έν τούτοις διά τών πρό τών οφθαλμών 
ήμών συστημάτων καί δια τών αναλογιών νά βεβαιωθώμε» περί 
τής ύπάρξεως αυτών.

Ύβο τής επιστήμης βαρατηροΰ»ται εις τον Ουρανόν νεφελώματα 
όμοια σχεδόν πρός τό νεφέλωμα τοδ Γαλαξίου- μέχρι σήυεοον εχουσι 
τοιαϋτα παρατηρηθή περί τ*  500, ών έκαστο» αριθμεί δισεκατομμύ
ρια αστέρων. Γνωσγον, ότι ή Γή μετά τοΰ Ήλιου καί τώ*  λοιπών . 
πλανητών αποτελεί μέρος τοΰ νεφελώματος τοΰ Γαλαξίου, Άλλά 
τις δύναται να βεβαίωση ήμάς,ότι ό Γαλαξίας ούτοι ώ: καί τά λοιπά 
νεφελώματα δε» ύπάγονται πάλιν ε’ις άλλο άσυγκρίτως πάντων τού
των μεγαλειτερο» και ότι δεν αποτελοϋσι μίαν ουτω; ειπείν επαρ
χίαν ε’ις τό βασιλείαν τον ούρανοΰ ; Τίς δύναται, λέγω, νά βεβαίωση 
ήμας, ότι κα’. τό τελευταίο» αύτό νεφέλωμα μετ’ άλλων όμοιων του 
δέ» ύβαγετα: πάλιν εις άλλο μεγαλείτεοον, ομοίως πάντων τούτων 
κα: οΰτω καθ’ έζής; Ένταΰθα δ καίω; πλέον δύναται τις ν’ αναφώ
νηση έκ βάθους καρδίας τό τοΰ ψαλμωδοΰ. «Μέγας εί, Κύριε, καί 
θαυμαστά τά έργα σου καί ούδείς λόγος έξαρκέσει πρός ύμνον τών 
θαυμάσιων σου.·

Ίλεγγι&μεν αναλογιζόμενοι τό ύψος είς τό δηοίόν ανήλθομεν, είς 
τού όποιου τό αληθώς άπειρον δέν έρχονται συνεπίκουροι αί ήμέτεραι 
δυνάμεις,όπως προχωρήσωμεν έτι, φοβούμενοι τήν εκ πτώσεως ήμών 
άπό τοσούτου ύψους άφευκτο» καταστροφήν, δι’ 0 χαλάσαντες τά 
ιστία, άς κατέλθωμε» είς τήν προσφιλή Γήν, πρός ίξέτασιν έν βάση 
λεπτομερείς τών φυσικών νόμων ύφ’ ώ» αυτή διέβεται, και τούς ό
ποιους εξ αναλογίας εύρίσκομεν ώς διέποντας καί τούς άλλους άπομε- 
μακρυσμένους κόσμους τους εις αυτούς άφιερώσαντας τήν ΰπαρξίν των

XII.
έζ γη.

Ό πλανήτης τόν όποιον κατοικούμε» καί όστις γνωρίζεται ύπο το 
άνομα Γή, εινε σφαίρα μεμονωμένη εις το διάστημα ώς,καί πάντες 
οί αστέρες τοΰ συμβάντος. Τάς θεωρίας τών αρχαίων περί τής γε·

νήσεως τής Γής, περί τοΰ σχήματος καί περί τών κινήσεων αύτής 
θέλομεν παραλείψει ένταΰθα,ώς πάντως ξ«»α πρός τό» σκοπό» ημών, 
θέλομεν δέ μόνο» περιορισθή άποοεικ»ύο»τες τινι τρόπω ή ?λξ·« τοΰ 
Ήλιου επενεργεί έπί την Γή» καί τίς ή αίτια τής κινήσεως αύτής 
•περί τε τόν άξονα έαυτής καί περί τόν Ήλιον.

Ή διάμετρος τής Γής εις μέν τόν Ισημερινόν εινε περί τά 
12,753,9^8 μ., εκ δέ τούς πόλους περί τά 12,712,648 μ-, μικρό

τερα, δήλα δή είς τούς πόλους κατά 41,320 μ.Ήάπόστασις αύτής 
άπό τοΰ Ήλιου υπολογίζεται περί τάς 37,000,000 λεύγας, στρέφεται 
δέ περί τών άξονα της ε’ις 24 ώρας περίπου καί περί τόν Ήλων πε
ρίπου εις 365 ημέρας. Τά συστατικά έξ ών ή Γή σύγχειται είναι ά
πειρα τόν αριθμό», ταΰτα δέ περιττόν κρίνομεν ένταΰθα νά άναφέ- 
φωμε»’ λέγομε» δέ μόνο» ότι ταΰτα διαιρούνται είς άπλα καί σύνθετα' 
καί τά μέ» άπλα εινε ευάριθμα, τά οέ σύνθετα άπειρα' παν δέ τό 
έπί τής γής απαντώ» σύνθετον σώμα ε·»ε μίγμα έκ τών άβλών σω
μάτων λαμβανόμβνον κατά διαφόρους αναλογίας καί παρουσιαζόμε- 
»ον ύπό διάφορον μορφήν χαί σχήμα.( . , ,

Άλλ’ έάν ή κατάστασις τοΰ πλανήτου ήμών εινε σήμερον όποια 
παρουσιάζεται είς ήμας, δικαίως δύναταί τις »ά «ρωτήση, πώς έδόθη 
αρχή είς τόν πλανήτην τοΰτο»; πώς καί πότε ούτος έμορφώθη εκ 
τοΰ μηδενός,Έίς τάς έρω.τήσεις ταύτας δποϊα καί άν εινε ήιάπάντησις 
δένθά ήνε ικανοποιητική τής περιεργίας τοΰ αναγνώστου· πάσα ά- 
πάντησις εΤ»ε εικασία κατά τό μάλλον ή ήττον προσεγγίζουσα είς 
τήν αλήθειαν. Αί γνώμαι τών επιστημόνων περί τούτων διαφέρουσι 
κατά πολύ,διά τοΰίο δέ καί ημείς σιωπώντες ώς πρός τάς περί τού
των δοξασίας ήμών, θέλομεν εξετάσει τήν Γή» ώς προηγουμένως 

είπουεν.
■ V.

"Οπνις ήδη φθάσωμεν είς λογικόν τι αποτέλεσμα, άς έξετάσωμεν 
έ» σμίκρώ τάς ιδιότητας τής ύλης. Πρός τοΰτο άς λάβωμεν τας 
σφαίρας τάς όποιας δ Καβεντίχ ελαβε διά νά απόδειξη τήν μέση» ει
δικήν βαρύτητα τής γής και τήν γενικήν ίλξιν τής ύλης. Διά τώ» 
οβαιρών τούτων θέλομεν πραγματικώς παρατηρήσει ότι ή ύλη εχει 
τήν ιδιότητα νά έλκη την ύλην βλέβων δέ τοΰτο δ μέγας Νεύτων 
όρθώς έξέφρασε τόν μίγαν νόμον τής φύσεως, ότι τα ατομα τής όλης 
ίλκονται κατ’ εύθύν λόγο» τής μάζης των καί κατ’ά»τιβεπο»θότα 
λόγον τών τετραγώνων τής άποστάσεως. Έά» λοιπόν μετά προσοχής 
έξετάσωμεν τάς σφαίρας τοΰ Καβεντίχ, θέλομεν παρατηρήσει, ότι 
σφαίρα εχουσα βάρος 15.7 χ.γ. έ*κει  πρός τό κέντρον της σφαιρί- 
δι«ν έλάχιστον κατά τό βάρος απέναντι τής πρώτης καί εις άπό- 
στάσιν ανάλογο» άπ’ αύτής εύρισκόμενον έλκει λοιπόν ή πρώτη 
σφαίρα, ήτοι ή μεγάλη τήν δευτέραν, ήτοι τό σφαιρίδιο»· άλλα 
κατάδηλον συγχρόνως, ότι καί ή μικρά αύτη άναλόγως τής 
μάζης αυτής ελκει τήν μεγάλην· ελκονται λοιπόν άμοιβαίως 
έπί τοσοΰτον, έως όχου έπέλθη ή ένωσις αύτών διά τής άαοιβαίας 
ταύτης έλξεως, ότε ουδέποτε πλέον θέλουσιν αποχωρισθή αλληλων 
έκτος έάν άλλη δύναμις μεγαλειτέρα τής έλξεως ένεργήση έπ’ αύ- 
τάς χαί τάς άναγκάση νά άπομακρυνθώσιν άλλήλων. Έάν ήδη 
έδυνάμεθα νο χρατήσωμεν τάς προκειμένας σφαίρας μετεώρους χαί 
έδϊδομεν είς τό μικρόν σφαιρίδιο» ταχεΐαν περιστροφικήν κίνησιν 
περί τον άξονά του. το σφαιρίδιο» τότε εν τή στροφή του ταύτη θα 
έστρέ*>ετο  κοί περί τήν μεγάλη» σφαίρα», θά άνεπτύσσετο δέ τότε 
φυγόκε»τροι δύναμις ήτις θά άνθίστατο είς τήν δύναμιν τής ελξεως· 
τοιουτοτρόπως δέ,έπειδή αί δύο δυνάμεις θά άντενήργου» άλλτ.λαις, 
τό σφαιρίδιο» οίτε νά πλησιάση τήν οφαΓραν θά ηδύνατο, ούτε να 
άπομακρυνθή αύτής.

Μή λησμονώμε» δμως,ότι δια νά μεταχειρισθώμεν το πείραμα τοΰτο 
πρέπει νά κρατήσωμεν τάς δύο σφαίρας μετεώρους, όπερ φυσικώς α
δύνατο». Πίός επιτυχίαν λοιπόν τοΰ πειράματος ήμών,αντί τών δύο 
τούτων σφαιρών, άς λάβωμεν τόν Ήλιον εξ ένός, ώς τήν μεγάλην 
σφαίραν, τήν Γήν δ’ έξ άλλου, ώς τό σφαιρίδιο» καί άς ύποθέσωμεν 
ότι εύρίσκονται τά σώματα ταΰτα εις τοιαύτην άπ*  άλλήλων άπό- 
στασιν, ώς τε ή έλξις έπηοεάζει αύτά άμοιβαίως Έάν ήδη άφή- 
σωμεν ιεόνην τήν δύναμιν τή; ελξεως, θα ίδωμεν, ώ; χαί ότε είχο- 
μεν ύπ’σψει τάς σφαίρας ’οΰ Καβτντίχ, δτιό Ήλιος θά έλκύσητή» 
ώς μιχροτέραν εις τό κέντρο» του χαί οτι ουδέποτε αΰτη θά δυνηθρ 
πλέον νά άπομαχρυνθή αύτοΰ· θά τήν ίλκύση χωρι; συγχρόνως να 
δώση εΐς αύτήν περιστροφικήν τινα κίνησιν δια »α ελπίσωμεν ότι δια 
τής περιστροφικής ταύτης κινήσεως θέλει ά»απτυχθή φυγόκεντρο; 
δύναμις, δι’ ής χαί μόνης θά έμποδισθή ή απώλεια αυτής. Πώς 
λοιπόν τοΰτο δέν συμβαίνει καί μάλιστα αντί τούτου βλέβομεν τήν 
Γή» στρεφόμενη» περί τόν άξονα αύτής χαί περί τόν Ήλιον, κυλιν- 
δουμένην δέ έ» τ3 άπείριρ μετά θαυμασίας χανονιχότητος; Τίς ε- 
δωχεν είς αύτήν έν άρχ.ή τήν περιστροφικήν ταύτην κίνησιν χαί τίς 
διατηρεί αύτήν,ώ; τε νά μή ε’νε πλέον δυνατόν τό εν σώμα νά πέση 
έπί τοΰ άλλου καί δχι μόνο» τοΰτο άλλά καί νά έπιτρέπη τήν παε- 
διχν, ούτως είπεί» τής Γή; μετά τοϋ Ήλιου, δι’ ής άλλοτε μέν α
πομακρύνεται αύτοΰ άλλοτε δέ προσεγγίζει αύτώ, άνευ ούθενός βε
βαίως κινδύνου ; Περί τών αιτιών πάντων τούτων τών φαινομένων 
εΐς ούδεμίαν επιστημονικήν συγγραφήν δύναται να κορέση τις τήν 
περιεργίαν καί φιλομάθειάν του, ώς συνέβη χαί εις έμε, ασαφώς μό- 
Μον πορισθεντα έκ τώ» πλείστων, ότι ή ελξις χαί ή φυγόχεντρος δύ- 

ναμις εινε αί αίτίαι τής αρμονίας τοΰ παντός.Άλλά, ώς είπομεν προ
ηγουμένως, διά μόνης τής έλξεως τά σώματα δεν δύνανται νά μή 
συγχρουσθώσι συνενούμενα τό εν μετά τοΰ άλλου,άπσιτουμένης πρός 
αποφυγήν τούτου τής φυγοκέντρου δυνάμιως, ήτις όμως δε» ανα
πτύσσεται. όπου περιστροφική κίνησις δε» ύφίσταται, είδομεν δε ότι 
ή έλξις αδυνατεί μόνη να παράσχη τοιαύτην περιστροφικήν κίνησιν 
είς ’ά σώματα.

Ίδοίι λοιπόν τό θέαμα τής πραγματείας ύιχών πρός ί έπικαλοΰ- 
μ«θ« τήν σύντονον προσοχήν τοΰ αναγνώστου.

("Επεται τό τέλος).
Γρ. ♦ιλιππάκης-ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

ΤΕΣΣΑΡΕί ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

A VOL D’OISEAU
Ή άπό τίνος έπ’ αίσίοις οίωνοϊς παρατηρούμενη ζωηρά θεα

τρική κίνησις, μοί έπνευσε τήν αγαθήν ιδέαν νά λάβω στιγμι
αίας συνεντεύξεις μετά τώ» πρωτευόντων ηθοποιών μας- Και 
ήρχισα άπό τάς Κυρίας.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΓΟΠΟΪΑΟΓ
Αίν έ-ζ.οπίασα νά εΰρω τό οίκημά της. Όδός Κάνιγγος αρ. 

1. Μέ εισάγουν είς αίθουσαν καλλιτεχνικώτατα διασκευασμέ
νη». Τους τοίχους καλύπτουσιν έξ ολοκλήρου ποιπίλαι φωτογρα
φία! αυτής είς διαφόρους στάσεις, στέφανοι, ταινία·., λύρας, όλα 
δώρα έκτιμήσεως.

’Εμφανίζεται ή έξοχος καλλιτέχνις αφελέστατα ένδεδυμένη 
παί προσηνεστάτη. Μέ καταπλήσσουν εόθυς τά έξοχα βλέμματα 
και τά σαγηνευτικά μειδιάματα.

[Ιαραπονεϊται οτι είναι πολύ κουρασμένη, κα'· μοΰ έρχετα’ 
κατά νοΰν,οτι δεν πρέπει να τής δώσω τόν καιρόν να μαντευση 
τόν σκοπόν τής έπισκέψεώς μου' και αρχίζω αμέσως.

— Είσθε ευχαριστημένη εφέτος έκ τής ύποστηρίξεως του 
κοινού ;

— Όχι. Το κοινόν είναι ακόμη άξεστο». Αί έθνικαί περιπέ-
τειαι δεν τό άφήκαν νά διάνοιξη τό βλέμμα είς καλλιτεχνικούς 
ορίζοντας, έσυνείθισε μέ τά δραματικά τερατουργήματα και δέν 
φαίνεται άρεσκόμενον είς μίαν Φρανσιγιόν, Φροΰ-φροΰ, Σι- 
μόνην................ Όσον αφορά τάς τραγωδίας, άμφιδάλ.ω αν ηνε
πρόσφορο» τό έδαφος διά τοιαύτας έξοχους διδασκαλίας, προα- 
παιτούσας μεγάλην κοινωνικήν μόρφωσιν. Διά τοΰτο παρα τας 
προτροπάς τών κκ. Βλάχου καί Ιζανελλίδου, δέν διδάσκω τρα
γωδίας. Θά παλαίσω μάτην. Άλλως τε τό σύγχρονον οικογε
νειακόν δραμα θεωρώ ότι κατ’ οΰδένα τρόπον δέν πρέπει να πα- 
ραμεληθή.

— Καί διατί κυρίως δέν είσθε ευχαριστημένη :
— Διότι τό κοινόν είναι αψίκορον καί ρέπει μάλλον πρός τούς 

έκτρωματικούς γέλωτας. ’Απαιτεί πρώτον καθ’ εσπέραν νέον 
δραμα. Πώς θέλετε νά εχωμεν καλούς ηθοποιούς ; Όμιλοΰμεν 
περί Ευρώπης, άλλ’ εκεί εν δραμα επαναλαμβάνεται πεντηκον- 
τάκις κατατήν αύτήν περίοδον. Έπειτα μέ τήν γνωστήν αναι
μική» ύποστήριξιν τοΰ κοινού, πώς θ’ άνταποκριθώμεν είς με
γάλα έξοδα, άτινα έκάστη νέα παράστασις άπαιτεϊ; Πόσας εισ
πράξεις δέν κατηναλώσαμεν μέχρι τοΰδε δι ’ ενδύματα και σκη
νογραφίας! . .. .Και εν τούτοις εχομεν οικογένειας να θρέψωμεν’ 
ευαρεστώ, χειροκροτούμαι’ αλλ’ επιστρέφω οίκοι μέ τόσους κό
πους καί πικρίας, πολλάκις μέ δύο μόνον δραχμάς ! ψυχικώς 
υποστηρίζομαι έξόχως, άλλ’ ΰλικώς τό κοινόν υπολείπεται τών 
κόπων καί προσδοκιών μας.

— Ή δημοσιογραφία πώς σας φαίνεται, εν σχέσει πρός τό 
θέατρον ;

— Τεσσάρων προσώπων άπό νεαρωτάτης ηλικίας έθεώρησα 
ίεράν τήν αποστολή·» έν τώ κοσμώ. Τήν τοΰ ίερέως, τοΰ διδα
σκάλου, τοΰ δημοσιογράφου και τοΰ βασιλέως. Όταν δ’ έπε- 
ζήτουν την ϋπαρξιν δι’ έμέίδανικοΰ καλλιτεχνικού, διέκρινα ώς 
σωστικήν αποστολήν καί τήν τοΰ ήθοποιοΰ. Έσεδάσθην πάντοτε 
τήν δημοσιογραφίαν, ποσάκις δ’ έν τφ εξωτερικφ και ιδίως εν 
Ρωσσία ευρισκόμενη, δέν .έφίλησα φύλλα Έλλ. εφημερίδων, 
κρύπτουσα αύτά είς τούς.κόλπους μου. Δυστυχώς τήν ευρον 
διαφορετικήν εν τισι άφ’ οτι την έφανταζόμην. Οί διευθυνταί

ί
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δέν πηγαίνουν είς τό θέατρον προς βλάβην τών συμφερόντων 
μας κκί άφίνουν νά θεατρικογραφοΰν οί ρεπόρτερ. Πώς αυτοί 
κρίνουν είναι περιττόν εγώ να σας είπω.

— Δέν έχετε καμμίαν έξαίρεσιν, ή «Έφημερίς»,
— Ή μόνη, νίτις μετά τοΰ «Άστεως» καί τη: «Ν’. Έφη- 

μερίδος» άφιεροΰν περισσότερον σχετικώς χώρον.
— Ή κριτική είνε αξία λόγου ;
— Δέν πληροί τάς άνάγκας του θεάτρου.
— Ποιους θεωρείτε ώς κριτικούς ;
— Ώς πρός τό πνεύμα τού συγγραφέως, εισδύουν άριστα καί 

αντιλαμ.βανονται αυτό έξόχως οί κκ. Κανελλίδης καί Βλάχος’ 
ώςπρός τα σκηνικά, ό κ. Κορομηλας είναι μοναδικός.

— Ό κ. Πετσάλης :
Δέν μοι απήντησε. Καί εγώ ήρκέσθην είς τήν ευγλωττον 

) σιγήν της.
— Καί περί Ξενοπούλου ;
— Δέν ήςεύρω τί μου λέγετε. "Εγραψε τίποτε :
— Ποιος ρόλος, έξ όσων παίζετε, σας αρέσει περισσότερον;
— Ή Δαλιδά.

- — Διά τούς δραματικούς συγγραφείς, τί φρονείτε :
— Δι’ υψηλά νοήματα καί τραγωδίας απαράμιλλος ο κ. 

Βερναρδάκης, ώς πρός τάς ιδέας τό αύτό έχω νά είπω καί διά 
τόν κ. Κλ. Ραγκαδήν. Διά τήν πλοκήν καί τήν τεχνικήν δια
σκευήν τών έργων, ό κ. Κορομηλας.

Ευαγγελία ΪΙαραόκενοπονλον
— Τοΰ εθνικού θέατρου λέγετε να έπιτΰχ-η ό σκοπός :
— Τό φοβούμαι.
— Διατί ;
— Δι'έλλειψιν συγγραφέων κά'ι έλλειψιν ύποστηρίξεως. 

Έπειτα πρέπει πρό δύο ετών νά μισθοδοτηθώσιν οί ήθοποιοί 
καί κατόπιν ν’ αρχίσουν αί παραστάσεις. Φρονώ δ« οτ; πρέπει 
νά τό διευθύνη επιτροπή καί ούχί είς μόνον, καί οτι δέν πρέπει 
νά λείπγι έκ τοΰ δραματολογίου καί τό σύγχρονον δράμα, αρκεί 
νά ληφθή εν μέτρον διά τάς μεταφράσεις. Αί Άθήναι σήμερον 
παριστοΰν δψιν μικρών ΓΙαρισίων.

— Τό κωμειδύλλιον ;
— “Εχετε χρέος όλοι οί δημοσιογράφοι νά τό κτυπήσητε 

μετά δυνάμεως. Τό θέατρον θ’ ανυψωθή μόνον διά τοϋ δράμα
τος. ’Αφήσατε διά μίαν ημέραν καθ’ εβδομάδα τούς άποσπα- 
σματάρχας καί αφιερώσατε.την δια τό θέατρον, δηλαδή διά τό 
δραμα. Είναι απελπιστικόν τά τραγούδια τοΰ δρόμου καί τά 
«ξύσου» καί «άϊντε Μαρουλιώ μου® νά κατισχύουν τών έξοχων 
έργων Δουμά, Σαρδοΰ, Όνε, Σαίξπηρ ....

— Ποιαν θεωρείτε τήν ύπερτέραν τοΰ ώς άντίθεσιν χαρακτή
ρων δραματικών ;

— Τήν Μήδειαν καί τήν Σιμόνην. Άμφότερα δέ παίζω έξ 

δίας παρατηρήσεως. Ώς Μήδειαν, τύπον έλαβον τάς γυναίκας 
τοΰ Καυκάσου, με τό βάρβαρον έκεινο ήθος, μέτό όργίλον τών 
οφρόων καί τό ύ-ερήφανον τοϋ χαρακτήρος. Διά δέ τήν Σιμό
νην δελατετραετές κορασιού, αγνοούν εντελώς τόν κόσμον. Αυ
τούς τούς ρό/.ους δέν τούς έφαντάσθην. Δι’ ενδελεχούς παρα- 
τηρήσεως τούς αντέγραψα έκ τοΰ φυσικού.

— Είργάσθητε πολύ ;
— Τό λέγω καυχωμένη. Είμαι πιστή είκών τής εργασίας.
— Καί ποια ή γνώμη σας διά τάς συναδέλφους σας είλικρι- 

νώς, άνευ έπιφυλάξεως. Ποιον θεωρείτε ώς κρατούντα σήμερον 
εκ τών άνδρών τα σκήπτρα τής δραματικής ΰποκρίσεως ;

— Κανένα.
— Μά τέλος πάντων....
— Ί όν I Ιετρίδην ένεκα τής τραγικής του φωνής. Μόνον τό 

σώμά του δέν τόν βοηθει. Είς τά πατρικά μέρη είναι ό μόνος 
εν Έλλάδι.

— Ταβουλάρης ό πρεσδύτερος ;
— Είναι ό πρώτος μου θαυμασμός πρός ηθοποιόν, άλλ’ όταν 

ήμ.ην πολύ μικρά ακόμη. Νομίζω, οτι είς τόν "Αμλετ δέν επι
τυγχάνει.

— Τον θεωρείτε άνώτερον τοΰ Άλεξιάδου ;
— Άναμφιίόλως.
— Καί περί Άρνιωτάκη :

Είναι εΰγενής ηθοποιός, ε’δρασεν έπιτυχώς, όταν τό θέα
τρον ητο ακόμη είς τά σπάργανά του.

— Ό κ. Λεκατσάς :
— Ώς Μάκβεθκάλλιστος. Ή διαμονή του έν ’Αγγλία πολύ 

τον ωφέλησε. Τόν αδικεί όμως ή έρρινος απαγγελία.
— Ο Κοτοπούλης ;
— ’Αρκετά γλυκύς.
— Ο Παντόπουλος ;
— Μοναδικός είς τό είδος του.
— Ό Κουρής :
■- Δέν μοί φαίνεται τόσον καλός, οσον ήτο πέρυσι.
— Η Δεσποινίς Βερώνη :
— “Εχω πολλά έτη νά τήν ιδω’ λέγουν οτι εβελτιώθη.
— Συνειργάσθητε ποτέ μαζύ :
— Δίς. Ήτο τότε αΰτη πρωταγωνίστρια, έγώ δ’ έπαιζα 

δευτ-ρεύοντα πρόσωπα. ’Αλλά δέν μοί λέγετε, είς τί άποβλέ- 
πουσιν αί πολλαί έρωτήσεις σας :

Ένοήσας, οτι ό σκοπός μου άπεκαλύπτετο’
— Κυρία μου, τό κοινόν θέλει νά γνωρίζη τό φρόνημά σας 

περί όλων αύτών, άπήντησα.
— "Αχ ! μοϋ τό έκλέψατε, ανέκραξε. Καί άπήλθον μετά 

θαυμασμού έπί τή ειλικρίνεια καί τή βαθύτητι τής κρίσεώς της.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΡΩΝΗ
Υψηλού αναστήματος, εύγενεστάτη, άξιοπρεπής μέ υποδέ

χεται κρατούσα χειρόγραφον, προφανώς μέρος μελετωμένου 
δράματος.

— Ή θεατρική εφέτος κίνησις είναι ικανοποιητική :
— Θλιβερωτάτη έν γένει ή κατάστασις τοΰ θεάτρου.Τό κοινόν 

άφοσιούται είς τό κωμειδύλλιον καί τό δράμα μένει ανυποστή
ρικτου. Είργάσθημεν, έμοχθήσαμεν δι’ αύτό καί ήδη ειμεθα 
ήναγκασμένοι νά παίζωμ.εν καί κωμυδύλλια πρός α ούδεμίαν, 
εννοείται, αισθάνομαι συμπάθειαν.

— Ή δημοσιογραφία:
— Έκτελεΐ κάλλιστα τό καθήκον της.
— Δραματικούς συγγραφείς, νομίζετε οτι έχομεν; Ποιον κυ

ρίως ;
— Τόν Βερναρδάκην.
— Ό Κορομηλας ;
’Απήντησε τόσον σιγά, ώστε τίποτε δένήκουσα. Έκ του τρό

που όμως τής άπαντήσεως, ήννόησα οτι δέν θά έξεφράζετο μετ’ 
ενθουσιασμού.

— Περί κριτικής :
— ’Αρκετά ευοίωνος. Τήν αποδέχομαι, αρκεί νά είναι αδέκα

στος καί αληθής.
— Ό Πετσάλης^ πώς σάς φαίνεται ;
— Καλός, όταν δέν χαρίζεται.
— Καί μετά τήν θερινήν περίοδον θά σας έχωμεν εις ’Αθήνας;
— “Αδηλον. ·

— Ποιον ρόλον συμπαθείτε περισσότερον ;
— Τής Λεκουβρέρ.
— Τον κ. Ταέουλάρην πώς τόν ευρίσκετε;
— Κάλλιστον.
— ΓΙού νομίζετε κυρίως, οτι επιτυγχάνει ;
— Είς τόν "Αμλετ.
— Ό Άρνιωτάκης ;
— Ήτα άλλοτε πολύ καλός. "Εν έχει έλάττωμα, ότι είναι 

αδρανής.
— Τοΰ Λεκατσά, ποιος ρόλος σάς αρέσει;
— Ό τοΰ ’Εμπόρου τής Βενετίας.
— Συνειργάσθητε μαζύ του ;
-- Μάλιστα’ είς τόν "Αμλετ.
— Ό Πετρίδης ; -
— Είς τά πατρικα μέρη κάλλιστος.
— Ό Κοτοπούλης ;
— Πολύ καλός.
— Ό Ζάνος δέν σάς φαίνεται λεπτότερος τοΰ ΙΙαντοπούλου;
— Μάλιστα.
— Καί ή έτερα συνάδελφός σας, ή Κυρία ΙΙαρασκευοπούλου;Ο ΑΓΝΟΣ ΕΡΩΣ

ΝΕΑ ΣΑΠΦΩ

Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

Φανταοθήτε άγναί των νέων καί κορασίδων ψυχαί, τό 
ύψος πρός στιγμήν τής Άκροπόλεως καί τήν αίγλην τοΰ 
αθανάτου τεμένους τοϋ Παρθενώνας. Άτενίζοντες δέ 
ταϋτα τά πολύτιμα ημών κειμήλια διά τοΰ οφθαλμού 
τής διάνοιας, τοϋ οφθαλμού εκείνου τής ιδανικότατος 
καί τής ποιήσεως, χύ
σατε έν καί μόνον δά
κρυ. Τό δάκρυ εκείνο 
είνε τό θυμίαμα, είνε 
ό λίβανος τοϋ τόσον 
ύψηλά χθές μόλις άρ- 
θέντος έρωτος.

“Αν ό Ρωμαίος καί 
ή Ίςυλιέττα άπεθανά- 
τιοαν τόν πτερωτόν 
τούτον νεανίσκον διά 
τοΰ θανάτου των, άν ό 
Δάντης καί ό Πετράρ- 
χης διά τών άριοτουρ- 
γημάτων των έδειξαν 
ήμϊν το ιδεώδες αύτοϋ 
εν όλη του τή μεγα
λοπρεπείς, ό Μιχαήλ 
Μιμικός καί ή Μαι’ρ.η
Βαϊμπερ άνήγειραν τώέρωτι άνδριάντα αιώνιον προορι
σμένου νά κατάρρευση όπόταν καί ό Παρθένων καίή’Ακρό 
πόλις κατακρημνιοθώσιν.'Ο Έρως υπερήφανος παρά τήν 
‘Αθήναν θά νμνή έν τώ παρόδω τών ετών τό ξεΰγος εκεί
νο τών αγνών καρδιών,' αίτινες, άν μή ήνώθησαν έν τή 
κοιλάδι ταύτη τών δακρύων καί τής άπάτης, ένοϋνται 
σήμερον είς τάς αιθέριους σφαίρας, είς τάς σφαίρας έ- 
κείνας, αιτινες ήσαν'καί τόπρίν γνωστοί άμφοτέροις, 
ζώσιν έν τή ΐδάνικότητι καί διά τής ΐδανικότητος. Ό 
Έρως έστίυ άνώτερος εκείνου, ον σήμερον οί πολλοί ά
τυχός νομίζουσιν. Οΐος δ’ήν έφάνη ήδη έν τή περιστά- 
οει ταύτη τού θανάτου δύο τρυφερών πλασμάτων τοϋ 
Παντοδυνάμου Δημιουργού.

’Ιδού ό Παρθένων ! Τό έξοχον τούτο μνημεΤον τής 
παρελθούσης ημών δόξης, ιδού πρό ήμων I Έπί τοϋ αε
τώματος φαίνεται νεάνις είκοσαέτις ξανθή ώς Τευτονία 
Μούσα καί γλαυκώπις ώς ’Αθήνα, υαυμάξουσα τό μεγα- 
λεΐον τής φύσεως καί τής τέχνης. Βαδίζει τεταραγμένη,

— Καλλίστη ηθοποιός, άνταξία τής φήμης της.
— Ό κ. Άλεξιάδης ;
— Κάλλιστος’ λυπηρόν ότι ό ατυχής πάσχει.
— Ποιον δράμα έχετε τώρα ύπό μελέτην ;
— Τήν Μυζότ.
— Χθές ειχομεν καί τό Λευκόν δράμα.
— Ναί, τό είχον φέρει καί είς ημάς. 'Ητο σφάλμα νά παιχθή 

τό δράμα τούτο ώς έκ τής ύποθέσεώς του.
Ή συνεντευξις μετά τής δεσποινίδος Βερώνη ητο καιρός νά 

λήξη. Ήσθάνθην ήούτητα έκ τής αναστροφής έκείνης, καίτοι 
τόσω βραχείας.Νομίζων άλλως τε οτι μάλλον αυτή διά τοΰ δια
περαστικού βλέμματός της, τών βραχειών άπαντήσεων καί τής 
έπιτηδείας'έπιφυλάξεώς της είσεχώρει μάλλον εις τόν νοΰνμου 
έκρινα καλόν νά παύσω τάς έρωτήσεις μου. Ή δεσπ. Βερώνη 
όμολογουμένως δέν στερείται ταλάντου, ή φωνή της άσκεϊ ιδιαι
τέραν τινά έπίδρασιν, αλλ’ ή ευγένεια τοΰ ήθους της, οί έπιμε- 
μελημένοι τρόποι της καί ή απέριττος καλοκαγαθία της συνετέ- 
λεσαν, όπως ή αρχική έντύπωσις και έκτίμησίς μου έπί μάλλον 
επιρρωσθή. Δίκ.

Προσεχώς οί κκ. Δ. Ταβουλάρης καί Ε. Παντόπουλος.

ύψοϊ έναγωνίως τό μέτωπον, άτενίζει -πρός τό Θησεΐον, 
θρόμβοι δ’ ίδρώτος άγιάζουσι το ήγιασμένον τής ’Αθή
νας τέμενος, καί τό ύστατον θεωρεί μήπως εκείνος έμ- 
φανιοθή, ένώ ο τάλας έροστής ήγνόει τήν τύχην τής 
προσφιλούς Παρθένου, τέλος δέ μή έλπίζουοα οΰδέν 
παρ’ αύτοϋ πλέον, ούδέ παρά τοϋ ματαίου τούτου κόσ
μου τίποτε, πηδά άπό τοϋ αετώματος, καί διά τοϋ Σαπ
φικού εκείνου άλματος εξασφαλίζει τήν συμπάθειαν καί 
τήν λατρείαν τής ανθρωπότητας, τήν αΐωνίαν ζωήν καί 
τήν άθανασίαν. Διά τής γενναίας τούτης πτήοεως ή κο- 

ρασίς τής ομιχλώδους 
άτμοσφαίρας δεικνύει 
είς ημάς τούς ύπό τον 
αϊθριον ουρανόν ζών- 
τας πώς άγαπΰνται, 
ύψοϊ τό γόητρον τοΰ 
έρωτος καί εξασφαλίζει 
αύτώ τόν θρόνον τής 
αίωνιότητος καί τής 
τψή<:

Καθ’ ήν ώραν έγέ- 
νοντο αί σκέψεις καί αί 
εύγενείς άπόπειραι τής 
κορασίδος πρός άπό- 
κτησιν τής αίωνιότη
τος, καθ’ ήν στιγμήν 
έτελεϊτο ή μεγάλη ε
κείνη αυτοθυσία, ό έ- 
ραστής έλάμβανε τάς 

συνέντευξιν. ’Αλλ’ άργά,έπιστολάς τάς όριζούσας την
διότι μετά τήν άνάγνωσιν αύτών ιδού καί τό σώμα τής 
πτωχής κόρης πρό αύτοϋ ζώσης έτι.Ό νέος ένηγκαλίσθη 
έκείνην καί τήν ήσπάσθη, τώ έψέλλισεν αύτη συγκεκομ- 
μένας τινας λέξεις, αύτός δ’ ώρκίσθη νά έκτελέ- 
ο η τ ό καθήκόντου, ώς νέος φιλότιμος καί ώς 
στρατιώτης πιοτός.

Στιγμή φοβερά ! δέν περιγράφεται ή οδύνη μεθ’ ής 
έδέχθη τήν έτοιμοθάνατον προσφιλή τουό άτυχης νέος. 
Τοιαΰται οτιγμαί μόνον παρά τών ψυχών εκείνων είς άς 
εμφωλεύει άληθής έρως δύνανται νά χρωματισθώοι' 
μόλις !

“Ερως αγνός ! άγγελε χαράς καί ευδαιμονίας, ποίηοις 
τών παλλομένων καρδιών άληθής. Ιδανικότης γλυκεία καί 
μεστή ήδέων ονείρων. Πόσον είσαι μυστηριώδης ! Άλλ’ 
όμως πόσον άνυψώθης διά τοϋ άλματος εκείνου τής Ι'ερ- 
μανίδος παρθένου καί τής αυτοθυσίας τοϋ φιλότιμου 
Έλληνος έραστοϋ !
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Ό νέος μεθ’ ολαε .τάς προσπάθειας τών συγγενών 
του, μεθ’ όλος τών φίλων του τάς παρακλήσεις και προ- 
τροπάς, έθηκε τέρμα εΐς τόν μάταιον τούτον βίον, διά 
σφαίρας διαπερασάσης τήν καρδίαν του. Ή πρώτη 
σφαίρα τοϋ θανάτου τής Μαίρης ήτο θανάσιμος καί οδυ
νηρά, ήτο γλυκεία καί πλήρης ήδυτάτων ονείρων. Ήδη 
άπέπτησαν ’ Χορός αγγέλων ψάλλει τόν ύμνον τοΰ Ή- 
σαΐα, παρθένοι δ’ άγναί καί λευχειμονοϋσαι άδουσι τόν 
έπιθαλάμιον. Ό Πλάστης, καίτοι δεν συγχωρεΤ τήν αύ- 
τοθυοίαν, τούς δυο τούτους ερωτευμένους συγχωρεΐ, 
καί εύλογεΤ τούς γόμους των έν τοΐς βασιλείοις του. 
Ό Έρως γονυκλινής πρό τής τελετής τοΰ έν ού- 
ρανοΐς μυστηρίου, εύγνωμόνως εκπέμπει δεήσεις τώ Ιΐαν- 
τοκράτορι ύπέρ άμφοτέρων καί ή Άθηνά έν μέσω τών 
αγνών τούτων ψυχών, παρίσταται μάρτυς τής ζωής καί 
τής χαράς, ώς παρέστη μάρτυς έπίσης, κατά τήν ποιητι
κήν έκείνην στιγμήν τής πτήσεως άπό τοϋ αετώματος 
τοϋ ναοϋ της, τής προκαλεσάσης τόν θάνατον τής Τευ· 
τονίας κορασίδες.

Άπέπτητε έκουσίως, ώ εύγενεΐς έρωτευμένων ψυχσί I

ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ IXITOFHCOJST ΔΙΗΓΗΙΜα

(Συνεχεία- Ιδε προηγούμενου φυλΖον)

Ό Μψΐχος δέν έταράχθη ίκ τής άναγνώσεω; της ίπι- 
στολής,ούτε καί συνεκινήθη, άλλ’ άνεμνήσθη μόνον τοϋ προς 
έκείνην όρχου του χαί έπεδόθη είς διαλογισμούς.

— Άλλά τέλος πάντων, είπε,δεν είναι προτιμότερον μία 
απιστία, μία παράβασις όρχου, μιας καταστροφής, δύο ίσως ; 
Τί θέλει νά κάμω; ήγαπήθημεν, . . . ναί, Ισως άγαπώμεθα 
έτι, άλλά ποΰ θά καταλήζη ό ερως αυτός ;

Καί σκιφθείς έτι ολίγον άπεφάσισε νά μή μεταβή εις 
Τατόϊον, άλλά ν ’άναμείνη την είς ’Αθήνας κάθοδον της Μαί
ρης καί ίν συνεντεύξιι τινί νά έξηγηθώσι καλείτιρον καί την 
πείση περί του αδυνάτου της ίξακολουθησεως ύπό τοιούτους 
όρους έρωτος άτυχούς καί ατελεσφορητου................................

Άτυχης Μαίρη ! Καθημένη έπί λόφου ύπό τάς υπώρειας 
του πολιοΰ καί ύψιμετώπου ΪΙάρνήθος, έν τη Ιστορική Δεκε- 
λείιρ, υπό πυκνοτάτην σκιάν υψηλών καί μυροβόλων πεύκων 
ίν ήόυτάτη καί δροσιρωτάτη άτμοσφαίρ?, ίν μέσφ άπειρων 
διασταυρουμένων γλυκυτάτων καί ευάρεστων ζεφύρων, άνα- 
ζωογονούντων τήν καρδίαν κάι διακυμαινόντων τήν κόμην 
της, έσκέπτετο ένδομύχω; τόν Μιμικόν.

«Άκριβώς τέσσαρες μήνες παρήλθον, διελογίζετο, άφ’ 
ότου δέν τόν ειδον, καί δέν γνωρίζω πλέον άν μ’ άγαπφ. 
Δέν εύρι καί δέν ευρίσκει άραγε μέσον νά μέ ίδη, ή μ*  α
ποφεύγει; Άγ, νά ίγνώριζον τούτο, θά ίδιδον ό,τι δήποτε. 
Άλλ’ εννοώ ! οι άνδρες άγαπώσι μόνον όταν βλέπωσί, ίνφ 
τουναντίον λησμονώσιν, άδεαφορώσι, γελώσι. Γνωρίζω τοΰ
το, καί άπό τούς ποιητάς, οίτινες έλεεινολόγησαν τήν αδυ
ναμίαν τής καρδίας τής γυναικός, καί άπό τάς μυθιστορίας, 
αίτινες κατέρριψαν τήν γυναίκα άπό τοΰ ΰψους της είς τον 
βόρβορον, καί άπό τήν ιδίαν πείραν I Πριν φύγω έθυσίαζε τό 
παν δι’ έμέ! ήδη δέ θυσιάζει έμέ διά πάν τό έαυτοΰ. Ά 1 οί 
άνδρες! εισθε ό βωμός,—τό θυσιαστήριον, έφ’ ού κατατήκε
ται, καίεται, κατασυντρίβεται, καταμελίζεται, ταπιινοΰται. 
καί ίξουδενίζεται ή καρδία τής γυναικός I»

Καί άνοίξασα τό λεύκωμά της ένφ ίσημειου πάσας τάς 
περιπετείας της έφ’ όσον διήρκει ή μαχράν τοΰ Μιμί*°υ  α
πουσία της άπό τής ημέρας τής άναχωρήσιώς της είς Γερ
μανίαν, έγραφε διά νά λησμονή τάς θλίψεις της.

Ή αΰτοθυοία σου, Παρθένε, θ’ άποθανατιοθή, ή γενναιό- 
της σου καί ή πρός τό ιδανικόν λατρεία σου θά ζώσιν 
όσον καί ό Παρθένων άπό τό αέτωμα τοΰ όποιου έπόθη- 
οας νά ριφθής καί άποθάνης! Σλ» δέω φιλότιμε καί χρη
στέ νέε, έδειίας διά τής αυτοκτονίας σου πόσον ά- 
κ ρ ι 6 ά κοστίζει μία φιλοτιμία άλ η- 
θής καί εΐς αγνός έρως! Ή αυτοκτονία 
σου σέ εξιλέωσε I

Έτελευτήοατε άμφότεροι προώρως, άλλ’ ευτυχείς ! 
Άν δέν ήνώθητε εΐς τήν γήν τών δροτών, ήνώθητε ά- 
ψεύκτως έν τοϊς έιτουρανΐοις ! Αί εύγενεΐς έπί τής γής 
ταύτης καρδίαι σάς έίωγράφηοαν έν αύταΐςδιά τών χρω
μάτων τής αίωνιότητος, μετά θαυμασμού δέ θά φερωμεν 
τό όνομά σας έπί τών ^ειλεών ές άεί 1 Ό θαυμασμός 
ήμών έστω ή έπί τών τάφων σας σπονδή! Τό δάκρυ μας 
άς δροσίση τό παγωμένον σας μνήμα !

Ή θυσία σας ήτο εύγενής θυσία!
Σϋρος ι Μαρτίου ιδηδ.

Γ. Λ. Μολίτης

I

Σεπτέμβριον έκτη.

Ή όιαμοί'ή ίν Τατοΐω είναι λίαν ευχάριστος. Μακράν 
τής τύρβης και τής ταραχής ξρ Tig έν ήβυχι'α και γαλήνη. 
Κεϊται ίν μέσω δάσους ί*  πενκών,έν&α, ώς λέγεται, τού
το οί ληστα'ι τό πάλαι ειχον τό κρυσφύγετον αύτών. Α
κριβώς ίν τί? φωλεα ταύτη τών ληστών καί παρά τά έ- 
ρείπια τής παλαιας 'Ακροπόλεως τής Αεκελείας ο βασι
λεύς τών Ελλήνων Γεώργιος έκτισε τό ώραιότερον ζξο- 
χικόν μέγαρόν τον, πολλά οικήματα, ξενώνα, και ξενοδο
χεία" κατεσκεύασε κήπους καί πολλάς δδούς, έκαλλιεργηΟε 
και εφύτευσε παντού, εκα&άρισε τό δάσος, καταστήσας 
αύτό άπό άγριον ημερότατου, ήτοι άπό κατοικίας τον βα- 
Οιλίως των όρίων είς κατοικίαν τοΰ βασιλέως τών πόλεων.

Καί ειτα ίξηκολούθησεν άναλογιζομένη.
«’Ενταύθα άνακουφίζομαι ζώσα μακράν εκείνου. Άράγε 

έξακολουθεΐ ν’ μ’ άγαπ£;............................................... ,
Δέν πιστεύω νά έλησμόνησε τούς όρκους του. . . Άλλά 

μήπως δέν είναι καί αυτός είς ίκ τών άνδρών;.. διατί δέν 
ήλθεν είς τόν σταθμόν'του σιδηροδρόμου, ότε έφθασα εις 
Αθήνας ;...ένφ κατά τήν άναχώρησίν μου ητο εκεί, κλαίων 
καί όδυρόμενος... ναί, τόν είδον, οί οφθαλμοί του ησαν ίζωγ- 
κωμένοι καίτό βλέμμα του τεθολωμενον, τόν έβλεπον. . . .

... Άς είναι, άς άναμένωμεν, ίσως εύρη μέσον νά μοί 
γράψη καί νά μέ ίδη, .... καί θά εύρη, αν μ αγαπά, 
’£) ναί, ό αγαπών ύπερνικ? τά πάντα».

Ένφ δέ οΰτω έσκέπτετο, καθημένη ίφ' ένός τών πολλών, 
ξύλινων εδράνων, άτινα κοσμοΰσι τάς πολλάς έλικοειδεΐς 
καί ωραίας σύσκιους οδούς τοΰ δάσους τοΰ Τατοίου, αίφνης 
έπιφάνη ή Μις θόρπ ίρχομένη πρός αυτήν.

— Έδώ είσαι ; Μαίρη, τή λέγει.
— Ναί, άγαπητή μου, έδώ, ίχαμα τόν πρωινόν περί

πατόν μου καί έκάθισα ολίγον έδώ ν’ άναπαυθώ.
— Καλά έκαμες, άλλά σέ βλέπω ολίγον τιταραγμένην, 

τί Ιχεις, εχλαιες;
— Όχι, άλλά έγραφα είς τό λεύκωμά μου τάς έντυπώ- 

σεις μου περί Τατοίου καί ένθυμηθείσα τήν πατρίδα μου 
ίμελαγχόλησα. Ξεύρει; σύ, τί θά είπη ορφανή !

αύτά.
τί έγραφες είς τό λεύκωμά σου;

/

— Οΰφ, καΰμενη, αιωνίως με τάς θλιβεράς σκέψεις σου, 
προχθές ακόμη δέν ήσο είς την πατρίδα σου,, δεν είδες αύ
τήν, τόν πατέρα σου, τούς συγγενείς, τάς φίλας σου ; τι 
λυπεΐσαι ήδη ;

— Τόν πατέρα μου,- τού; συγγενείς, τά; φίλα; μου ! μοί 
λέγεις ! Δέν εχω, άγαπητή, ούτε πατέρα, ούτε μητέρα, 
ούτε συγγενείς, ούτε φίλα;, είμαι έντελώς ορφανή !

— Διατί ; τί έννοεΐς ;
— *Ο,τ;  έννοώ, το ίννοώ μόνη, καί δέν δύναμαι νά τό 

εΐπω καί ά; άφήσωμεν ήδη
— Άς iivat... Αλήθεια, 

δύναμαι νά ίδω ;
— Ευχαρίστως, ίδού...,
Καί τή ίδειζεν αύτό-
— Τί ώραΐα, όπου γράφεις, Μαίρη, σέ θαυμάζω, καί τί 

πιστώ; έκφράζεσαι περί Τατοίου I Αλήθεια, Μαίρη, άφοΰ 
έχε ς τόσα; καλάς αρχαιολογικά; γνώσεις, σέ παρακαλώ, 
όταν κατέλθωμεν εί; τάς Αθήνας, νά μοί ίξηγήσης έπί 
τόπου τά διάφορα ιστορικά μνημεία καί αξιόλογα μέρη τη; 
Άκροπόλεως καί τοΰ Παρθενώνο; ;

— Ευχαρίστως, άγαπητή μου, νά μεταβώμεν όμοΰ έπί 
τόπου, όταν θέληση; καί θά σοί έξηγήσω ό,τι γνωρίζω, διότι 
μή νομίσης ότι γνωρίζω τά πάντα.

— Καλώ;, ό,τι γνωρίζει;.
Καί ή Μαίρη οΰτω διήρχετο τόν καιρόν της έν Τατοίφ, 

-διασκεδάζουσα μέ τό λεύκωμά τη; καί μέ τά; αναμνήσεις 
της,μέ τήν φίλην τη; καί τά; ώραία; έκδρομά;, ά; έπεχειρουν 
μετ’ αύτή; έντό; τοΰ δάσους, πότε προ; τό 'έν μέρος καί ψΑίτ — ···,, - - -» ... -. - -. ν, -· · · - -·(··*»  · - —· ι*
πότε πρός το άλλο, πότε άνερχόμεναι τούς λόφους 
Πάρνηθα, πότε κατερχόμεναι είς τάς κατωφέρειας 
χαράδρας, θαυμάζουσαι οΰτω καί άπολαμβάνουσαι 
ραίαν έκείνην έξοχικήν φυσικήν καί καλλονήν.

Περί τάς άρχάς δέ τοΰ ’Οκτωβρίου, κατά τό

τόνκαί
καί τάς
τήν ω-

όρι-

πρώτον 
δεκαήμερον αύτοΰ, ότε ό καιρός ήρχισε νά δροσίζη, κατελ- 
θόντων απάντων τών βασιλικών μελών εί; Αθήνας, παρη- 
κολούθησεν αύτά καί ή Μαίρη, καί ενεκατεστάθησαν 
στικώς πάντες είς Αθήνας, κατά τό σύνηθες.

("Επεται συνέχεια.) 'Ρούς.

------- Ί Ji — -

ELLIOTT C.BOVILL
α’Αρττή όί, x&r θάτη τις, ονκ άποΑ,Ιυταιο 
iZfj ί’ούκάτ' ίττος αώαα,τος· κακοΐσοι δία 
aaitarta φροΰδα avrffarovi’ i/τδ χΰοτός...» 

' RvpmiSoo.
Είνε πασίγνωστο*,  ότι τά ευκλεή έργα καί ή καθόλευ δράσι« 

τών μεγάλων άνδρών έπιδρώσι λίαν έπί τής άνθρωπότητος καί χρη- 
^ιμεύουιιν ώς έλατήριον τών ευγενδν ιδεών, ών εμφορούνται οί 
άναγινώσχοντες τού; βίους τών ενδόξων άνδρών. Μεγίσιην λοιπόν 
ωφέλειαν ώς προς τούτο παρίσχεν δ έκ Χαιρωνείας φιλόσοφος ό άπο· 
τελών, ούτως ε’ιπεΐν, το μεταίχμιον μεταξύ τής 'Ρωμαϊκή; καί Βυ
ζαντινής έποχής διά τών παραλλήλων αύτοΰ βίων.

Ή αρετή, ή άφηρημένη αυιη ιδέχ έςελισσομίνη ίν ταις δια- 
φόροις του βίου τών μεγάλων άνδρών φάτεσι παρίσταται προ τΟν 
•ήμετέρων όμμάτων αισθητή, κεχοσμημένη διά διαστίλπ.ου στλεγ- 
γίδο; κχί διά τών άμαράντων ρόδων τής αίωνιότητυ; εστεμμένη 
Αυτή αποτελεί το ιδανικόν τής άνθρωπότητος. το μεγαλοπρεπές 
αυτής μέλαθρον ΐδρυται έφ*  υψηλού, αγώνες δέ χαί μόχθοι άμετροι 
απαιτούνται πρός άνοδον είς αύτό. « "Αρετής προπάροιθε ίδοώτα 

-θεοί ίθηκανο λέγει δ Ησίοδος, δ δέ πατήρ τών επιστημών ’Αρι-, 
ιαιοτέλης αναφωνεί ΐν τώ διαθοήτω αυτού σχολίω.

t'Aptta πολύμοχθε γΖτει» . 
βροτείια. θήραμα xajjiorer βία>· 
«σας πέρε παρθιντ μορφαςν 
«παί Oaveir ζαλοιτας er ΈλΛάδι πδτμος» 
«χαί aorovc rJifrai μαΑεργονς τ’ ακήματτος».

’Αληθώς εξαίρεσεν άποτελούσιν οί κατορθώσαντες νά κτήσωνται 
ταύτην συνοδόν ίν τφ βίω αύτών μεταξύ τών ύποίων καταλέγεται 
^βεβαίως καί δ προ μικρού μεταστάς Αρχιδικαστή; πάσης Κύπρου,

/

Σίρ. Ε. C. Bovill, άπαντα τον βίον άφιερώσκς πρός πραγμάτωσιν 
αύτής. 'Η εν τοις δικαστηρίοις ώς ύπουργου «ής θεμιδος λειτουργία 
παρέχει άφθονωτάτην ύλην πρός άποτέλεσιν τής λαμπρας είκόνος 
τοϋ αγαθού πολίτου, τοΰ έξοχου άνδρός, τοϋ αδέκαστου δικαστοΰ.

Αί όλίγαι αυται γραμμαί ουδέν άλλο προτίθενται ή νά χαρακτη- 
ρίσωσι διά τινων μεγάλων, ατελών μέν πάντως άλλά πιστών γραμ
μών τον αείμνηστον ΒονϊΠ, ού το πρόσωπόν γνωστότατον τυγχά
νει St τφ Κυπριακό» λαω έκ τής πολυετούς αύτοΰ πολιτείας, καί 
τοΰ όποιου άπλουστάτην σκιαγραφίαν, ώς εφθην είπών, επιχειρώ 
σήμερον πετώντι καλάμφ να σχολιάσωσιν ούτως ειπεΐν, λέγω αίδε 
γραμμαί, και άναπτύξωσι τούς λαμπρού; καί άδαμαντίνους χαρα
κτήρας, καί νά άναπαραστήσωσι ζωσαν, εί δυνατόν, τήν φυσιογνω
μίαν αυτού είς τούς μή εύτυχήσαντας νά γνωρίσωσιν αυτόν πρόσω- 
πικώς εκ τού σύνεγγυς.

Μϋαξύ τών άνδρών τοΰ α’ιώνος τούτου ό Bovill θά χαθέξη άνιμ- 
φιρηστως ίν τή ίστορίφ θέσιν έπιφανεστσ'την.

Σπανίως εις ένα καί μόνον άχδρα συνγχεντροΰνται τοσοϋτον έξοχα 
προτερήματα. Χαλύβδινος τήν βέλησιν, ήρωϊχός τήν αΰταπάρνησιν, 
έξοχος τήν διάνοιαν, άγνος την καρδίαν. Το λεκτικόν του άψογον τήν 
συνβεσιν καί ανθηρόν τό ύφος, δέν ειχέ τι τό τετορνευμένον. Δέν 
ζητεί νά καταπλήξη χαί Ομως έκθαμβοι·. Δέν ζητεί νά παρασύρη 
καί όμω; γοητεύει, Αί θαυμάσιοι έκεϊναι άπαγγελίαό τών άπό τού 
δικαστικού βήματος αποφάσεων άπετέλουν, άποτελούσι, καί άποτε- 
λέσουσι σπανιότατα φαινόμενα δικαστικής μεγαφυίας κα’. ρητορικής 
οεινότητος. Διά τοΰτο ό Κυπριακός λαός άχούων τής φωνής του, καί 
αναγινώσχων,ηλεκτρίζεται είς τό όνομά του-Έν τοΐς έπιμόνοις αυτού 
προσπαθ.ίαις, έν τή νυχθημέρφ αύτοΰ εργασία, έν τή άδιακόπω δι- 
κανιχή πάλη εις ήν αφιέρωσε τόν βίον του, έν τοϊς άγώσι του. έν 
τοΐς μόχθοι; του, δπως άνιχνεύη τήν αλήθειαν χαι τό δίκαιον, δέν 
βλέπει τις κοινόν βροτόν πάντα ταΰτα πράττοντα έπιδείξεως χάριν, 
άλλ" εμπνευσμένον προφήτην, ερχόμενον,ίνα πήξη θεμέλια αγνής καί 
ίεράς δικαιοσύνης. Νΰν δ*  ένοώ τίνος ένεχεν εσχε τοσοϋτον άφωσιω- 
μένους καί πολυαρίθμους οπαδούς. Έ πρός αυτόν αγάπη τών Κυ
πρίων ΐξικνεΐται μέχρι τυφλού φανατισμού. Τό αίσθημα δέ τούτο 
εμπνέεται πρό πάντων και εκ τής άκρα; πεποιθήσεω; πρός τόν έντι
μον αύτοΰ χαρακτήρα. Ό αοίδιμος Σίρ Bovill, ζωηρός χαί δραστή
ριος όσον ολίγοι, ην τεσσαράκοντα πέντε έτών, εδσωμος καί μέτριου 
αναστήματος μέ διαγελώσχν μορφήν, γλαυκούς οφθαλμούς, όλίγην 
κόμην, ξανθόν μύσταπα καί άδράς ξανθά; παραγναθίδας, μέ φυσιο
γνωμίαν λίαν εκφραστικήν καί έπιβάλλουσαν σέβας, χαί μέ βαρύ 
καί οίονεί κατακτητικόν βάδισμα,τέλειος άγγλος,δικαστής ψύχραιμος, 
αμερόληπτο; καί μέ τήν δέουσαν τών 'Ρωμαίων aquelas. 'Η συνή
θης αύτοΰ πολιτική περιβολή απέριττο; ή μάλλον ειπεΐν άκομψος. 
Έκάπνιζεν, έπινε καφέ καί έ» μετρώ τά προσφιλή τοΐς Άγγλοις 
ποτά. Το σφαιριστηρίου άπησχόλει αυτόν ένίοτε κατά τήν ώραν τής 
σχολής. ΤΗν τών γόνων τής κλεινής καί γηραιάς Άλβιώνος, τών 
γινωσχόντων ή καλώς νά ζώσιν ή χαλώ; ν' άποθνήσχωσιν. "Ετυχεν 
λίαν έπιμεμελημενης αγωγή;, έμυήθη εί: τά τή; Θ|μιδος. έδικηγό- 
ρησεν έν 'Αγγλία χαί αλλαχού καί έν έτει 1834 διωρίσθη ανώτα
το; ιθύντωρ τή; εν Κύπρω δικαιοσύνης, επί αμοιβή έτησία δισχιλίων 
λιρών, έξ ων τά; χίλια; μόνον άπεδέξατο, έφ’ φ άνηγορεύθη καί 
ιππότης. Ώμίλει καί έγραφε θαυμασιώτατα ιήν Αγγλικήν, καλώς 
τήν 'Ελληνικήν, τήν δέ Γαλλικήν καί τινα; άλλα; μετρίως- Ή 
αχλύς τών ασαφών αναμνήσεων δέν μοί επιτρέπει νά προχωρήσω*  
παρέχω όμως, κατά τό ένό», άπέριττον χροιάν φυσικότητας. Άνέκ- 

, δοτά τοΰ διχασμού αύτοΰ βίου, καθ’ & ή φήμη άφηγεΐται, σώ
ζονται ούχ ολίγα, καθιστώντα αύτόν ετι μάλλον θαυμαστόν χαί 
αγαπητόν. Ή πλήοωσις τών μύχιων πόθων τών Κυπρίων, άπό τής 
'Αγγλικής κατοχής, ίνα τύχωσι τοιούτου ίεροφάνταυ τής θέμιδος, 
έτελέσθη δμολογουμένως έν τφ προσώπφ τού Sir E.G. Bovill. Μνη
μών έσαιί έσομαι τής ίπιχάριτος αύτοΰ φράσεωε,τού εύφαντασιώτου 
τής διανοίας, τής οπινθηροβολούσης εύφυίας, τών διαλεκτικών παιγ- 
νίων καί τών ηχηρών αποφθεγμάτων αύτού. Τό έδραϊον καί με- 
γαλόψυχον τοδ χαρακτήρας του, τό εμβριθές τοΰ νοΰ, τό φιλόπονον 
καί το πειθαρχικόν αυτού θέλουσι παράσχει άναμφιλέκτω; διδάγμα
τα τόνου καί συνοχής καί εύσταθείας εΐς τόν λαϊκόν τής Κύπρου 
χαρακτήρα. Έ ευθυδικία αύτού έξικνεΰο είς άνέφικτον ύψος καί 
άπροσπέλαστον βαθμόν.Καί ό'ντως άπετέλεσε σέμνωμα τής Κύπρου, 
έκ τών πολλών, άπερ έτι χαί νΰν κέκτηται χαί ών τάς μορφάς δέον, 
έν καιοώ νά γράψη ε’ις τήν πινακοθήκην αυτής. Ό τηλαυγέστατος 
τής φήμης καί τών έργων του άστήρ άκτινοβόλος λάμπει καί λάμψει 
έσαιί. Τέλος, ό Σίρ Bovill, εινε τό άντιχείμενον τοΰ δικαιότερου 
θαυμασμού τής Κυπριακής κοινωνία;. Οΰδείς δέ δ άμφιβάλλων, ότι 
ό θανων ήμείφθη διά τοϋ καλλινίκου τής αρετής στεφάνου.

Ίω. Β. Κηπεάδης
Τέως Γραμματεύς και διερμηνευς τών έν Κύπρφ Άγγλ. δικα

στηρίων καί τής Στρατ. αστυνομίας.
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96 Η ΦΓΪΙΪ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Ό κ. Γ. Πολίτης, ούτινος αΐ - ποικίλα' ποιήσεις πολλάχις 
έφαιδρυναν τούς άναγνώστας της ΦΥΣΕΩΣ έγεννηθη τώ 18G9 
έ·< Ζακύνθφ, τή υήσω της ποιήσεως καί τών ένθεων. i\~a μι- 
κρας ηλικίας γράφει στίχους καί ένφ οί διδάσκαλοι της εποχής 
του άρκετάς κέκτηνται ποιήσεις του, αυτός δεν έκράτησε αντί
γραφα. ’Εκ τών ξένων και ήμετέρών ποιητών καταγίνεται πάντοτε 
άναγινώσκων τούς έπιφανεστέρους.

Το πρώτον έργον οπερ έοημοσίευσεν ην τδ ημερολόγιου ή 
Έ ρ μ ο ύ π ο λ ι ς τοΰ 1889 είς ό έλαδον μέρος πολλοί συγ
γράφεις, έν οις και ό ’Ολλανδός καθηγητής Η. C. Mailer. 
Μετά τοΰτο έδημοσίετσε ποίημα σατυρικόν έκ 200 στίχων ή 
Πάντοτε Δεσποινίς, καί πλεϊστα άλλα πεζά και έμμε
τρα έν τή ’Ανατολή τής Σύρου, μεταφρασΟέντα πάντα σχεδόν 
εις την Γερμανικήν παρά τοΰ γνωστού έν Darmstadt καθηγητοΰ 
Aug. Boltz χαί τοΰ έν Βερολίνφ φιλέλληνος κ. Dr. Ed. Engel, 
είς τήν ’Ολλανδικήν παρά τοΰ γυμνασιάρχου έν Alkmaar κ. J. 
De-Gelder, είς τήν ’Ιταλικήν παρά τών καθηγητών κκ.- Pavo- 
lini, Palumbo καί Di-Mento, είς άλλας δέ γλώσσας παρ’ άλ
λων ξένων λογιών.

Έν τή «’Ανατολή» έδημοσίευσεν, έμμετρον μετάφρασιν της 
«Κ ολ ά σ ε ω ς τ ο ΰ Δ ά ν τ ο υ» εις γλώσσαν δημώδη και ο- 
μοιοκαταλήκτως, περί ής εύφημον μνείαν έποιήσαντο αρκετά 
ευρωπαϊκά φύλλα, ώς καί τά έξοχώτερα σοννέτα τών Πετραρ- 
χου, Δάντου, Cino di Pistoia καί άλλων ’Ιταλών, δι’ οπερ καί 
ό φιλελληνικός Σύλλογος τοΰ Άμστελοδάμου ώνόμασεν αυτόν 
άντεπιστέλλον αύτοϋ μέλος.

Έργα ανέκδοτα έχει διάφορα, έν οίς τόν «Ψευδοσμέρ- 
δ ι ν», δραμα έμμετρον είς τέσσαρας χιλιάδας στίχους καί τήν 
«II α ρ ε κ τ ρ α π εϊ σ α ν», ποίημα έκ 500 στίχων, άτινα ελ
πίζει να έκδώση προσεχώς.

9. Περιττόν τό ένέχειρον διά τούς σεβόμενους τόνλόγοντων.
10. Ό πολύπους είναι φαγητόν δύσπεπτον.

229. Γρίφος

Πώς δύναταί τις διά λέμβου χωρητικότητας δύο μόνον άτι
μων να πορθμεύση είς έναντι όχθην τρία άτομα, έξ ών τά δύο 
καιροφυλακτοΰν νά καταστρέψουν τό τρίτον ;

Τατιλνη Ζααε.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ 9 ΦΥΛΑΩ 
ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

220. Αίνιγμα. Σδρος—ϊυ-γγ-ρύς.
Έλυσαν αύτό οΐ κκ. Ν. Π. Καρακασόπουύ.ος έκ Σύρου, ό 

κ. Έ. Καμιώτης έκ Πύργου, ό κ. Ν. Γ. Μελισσινός έξ ’Ο
δησσού, καί ό κ. II. ’Αγησιλάου έκ Πειραιώς.

221. Αίνιγμα. ΒΙήλο-ς— Μήλον (ΐρι$ος).

"Ελυσαν αύτό οί κκ. Ν-ΙΙ. Καρακασόπουλος έκ Σύρου, δ κ. 
Έ. Καμιώτης έκ Πύργου, ό κ. Ν· Γ. Μελισσινός έξ ’Οδησ
σού, ο κ. Μ. Όδυσσεύς έκ Σμύρνης καί ό κ. Π. ’Αγησιλάου 
έκ Πειραιώς.

21. Αίνιγμα.
Ούδείς έλυσεν.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΥΣΕΩΣ»

Τ, X. Άλιξάνδριιατ. Δελτάριο» έλήφθη. Άναμένομεν ώς γρά
φετε.—Ν. Π. Κ. Σΰρον. Δελτάρια έλήφθησαν, φύλλα άπεστάλη- 
σαν.—Ν. Δ. Β. Όλττνίτσαν. ’Αριθμοί 37 καί .38 σάς άπεστάλη- 
σαν προχθές.— Γ. Κ. Μερσίναν. ’Επιστολή έλήφθη. Εύχαριστοΰ- 
μεν πολύ.— Ν. Γ. Κ. 4«νπωσια«*.  “Εχει καλώς, άναμένομεν συν
δρομήν, ώ; γράφετε.— Δ. Ζ. Λ· Τσεσμε. ’Ελάβομεν καί έκ Πέρα 
επιστολήν σας χαί παραχαλοΰμεν θερμώς σπεύσάτε, εί δυνατόν, τό 
ταχύτερου, διότι αί περιστάσεις δειναί, ώς βλέπετε, χαί μάς ύπο- 
χρεοΐτε.—Α. Μ. Χανιά. Διηγημάτων έλήφθη παρά κοινού, φίλου 
χ. Κ· Δημοσιευθήσεται προσεχώς, άλλα κατ’ άπαράβατον όρον, 
δέον πρό τούτου να έγγραφήτε συνδρομητής. — Μ. Κ Πανέρ

μο ν. 'Επιστόλαί έλήφθησαν. Ένιργήσωμεν ώς έπιθυμε ιτε καί 
γράφομεν προσεγώς. — A. Ε. Φάρσαλα. 'Επιστολή χαί πε
ριεχόμενα έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν πολύ. Φύλλα άπεστείλαμεν 
Παραγγελία σας έκτελεσθήσηται.— θ. Μ. Πάτρας. Επιστολή καί 
περιεχόμενα έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν. Ζητούμενα φύλλα σάς 
άπεστείλαμεν. Προσεχώς γράφομεν ύμϊν. — Θ. A. X. Χαλχίία. 

Δελτάριο» έλήφθη. Γράφομεν ταχυδρομιχώς περί γραμματοσήμων. 
—A. Κ. Κ. Δαρδανέλια. Ένεχα πολλών ασχολιών δέν ηύχαφή- 
ρήσαμεν άπαντήσωμεν. Προσεχώς έχετε επιστολήν μας. — Β. Ο. 
Gardelegen. ’Επιστολή καί δείγματα έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν, 
Γράφομεν.—Δ. Κ Σΐρον. Συνδρομή σας δέν έλήφθη.— Σννάρομη- 

rate xal άνιαποχριταΐς xatfoarepoVai οννάρομας.— Παραχαλοΰ
μεν, επιταχύνετε έμβάοματα, διότι εχομεν δαπάνα;, ανάγκας χαί υ
ποχρεώσεις, ώς γνωρίζετε. — Κ. Β Δ. Σ9ρον( Τό θέρος αντί νά 
διαχόπτωμεν τήν ίχδοιιν τοΰ φύλλου, ώς ποιοΰσι συνήθως άλλοι 
έπί μήνα, ενεχα του άφορήτου καύσωνος, ημείς έχδίδομεν^χατα δε
καήμερον αυτήν έπι διαηνίαν, καί εινσι προτιμώτερον.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΣ

228. Αίνιγμα

Νά εύρεθή έν έκάστω άποΦθέγυατι μέλος τι 
τοΰ ανθρωπίνου σώματος.

1. Ούκ εφα λοιδορειν.
2. Οί κόλακες όμοιοι τής γαλής, ήτις πρώτον παίζει μ έ τ ό 

ποντίκι κ’ έπειτα καταβροχθίζει αύτό.
3. Ό φρύσσων πρό τοΰ κακοΰ καλήν έχει τήν καρδιαν.
4. Τά όμματοϋάλια επιβλαβή εις τούς μή έχοντας αύτών 

ανάγκην..
5. Ή τιμή τιμήν δέν έχει καί χαρά του που τήν έχει.
6. Τόν στόμαχόν σου έχε πάντοτ’ έλαφρόν.
7. Τό τής κίνας έκχείλισμα τονικώτατον.
8. Άπόφευγε τάς οδούς έν ώρα θέρους, πρός αποφυγήν 

τής ήλιάσεως.

Έν τή περί Νέας θεωρίας τής κινήσεως 
τής Γ ή ς διατριβή τοΟ χ. Εύθ. Δη^ητριάδου, τή δη- 
μιοσιευθϊίση έν τφ παρελθόντι φύλλφ, άνάγνωτε : «συν
τεθειμένη», άντί συντετ|Λ7)|Λένη, χαί «άφ’ δπου», αντί 
άφ’ δσίν.Ό δ’έργατης αυτής δέν είναι ό Εύστ. Δημη- 
τριάδης, ώς κατά παραδρομήν έτέθη, άλλ’ό κ. Ευθύμιος 
Δημητριάδης, έξ Άμφισσης καταγόμενος, προ έτών 
πολλών άποκατασταθείς έν Άθήναες, ένθα έπί Ικανά 
έτη διετέλεσε Πρωτόδικης καί Είσαγγελεύς μέχρι τής 
’Οκτωβριανής μεταβολής, χαί άφ’ ής έποχής έξήσκει 
τδ δικηγορικδν 'έπάγγελμα ένταΟθα.

Τύποις ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔΟΥ 1893.


