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(Σννίχακ)

Τό πρόβλημα τοΰ θα
νάτου δύναται διαφορο- 
τρόπως νά μελετηθή Δύ
ναται δέ τις νά έέετάση 
αύτό και ύπό τήν έποψιν 
τής φυσικής ιστορίας και 
μελετήση έν τοϊς φυσικοΐς 
αύτοΰ στοιχείοις,ώς έπρα- 
ίεν ό Delbeuf· και ουτω ό
μως ς-ενώς περιοριζόμενον 
τό έδαφος, εινε έν τούτοις 
αρκούντως εύρύ, δπως εύ
ρη τις θεωρίας άπειρου 
ένδιαφέροντος. Αί φυσικαί 
έπιστήμαι ανέλυσαν πολύ 
βαθύτερον τήν φύσιν τοΰ 
ζητήματος έν τή έννοια 
ταύτη, ό δέ Weissmann, 
έν τώ περί κληρονομιάς 
ποιήματί του, ακολουθών 
τόν ύπό τοΰ Delbeuf διο- 

: ρυχθέντα αύλακα, διέκρι- 
νεν έν τή ύφισταμένη ζωή 
δύο τινά' έν πλαστικόν 

(μορφωτικόν) καί συνεχόμενον τώ σχήματι τοΰ ζώντος 
σώματος, θνήσκον δέ κατά συνέπειαν μετ’ αύτοΰ, καθ’ 
ήν στιγμήν τούτο διαλύεται' καί τό έτερον βλαστητικόν, 
(μετεμψύχωσή), μεταβαΐνον άπό σώματος εις σώμα έν 
έκαστη διαδοχή γένους καί ούτω μεταβιβαζόμενου χωρίς 
όλοσχερώςν’ άπόλλυται, ούτως ώστε νά ύφίσταται έν τή 
αύτή καταστάσει, έν τή οικονομία έκάστης σειράς τών 
δντων καί ν’ άποτελή διά τής σειράς ταύτης αθροιστι
κόν τι διαδοχικόν καί μοναδικόν ον, ουτινος δέν βλέπει 
τις καλώς τήν αρχήν καί τού όποιου δέν καταλαμβάνει 
περισσότερον τό τέλος.

Έν τούτοις ούδέν νεώτερον μάς άποκαλύπτει καί 
τό έργον τού κ. Βουρδώ, περί ζητήματος τοσοΰτον σο
βαρού. Ώφειλε δέ νά μάς είπη τί γίνεται τό πρόβλημα 
τοΰ θανάτου απέναντι τής ανωτέρω ιδέας, ώς καί τάς 
φιλοσοφικός συνέπειας, άς συνεπάγεται.

Ούτως τά συμπεράσματα τοΰ συγγραφέως τούτου είσί 
καθάρώς αρνητικά. Φρονεί, ότι ό θάνατος ίσως δέν είναι 
ώς οί λαοί φρονοΰσιν. Άλλά τότε τι είναι λοιπόν; Είναι 
τό τέρμα τοΰ βίου, δι ’ εκείνον όστις δέν αποδέχεται τήν 
μέλλουσαν ζωήν, είναι τό τέλος .τοΰ παντός.

Έκ τών δύο θεωριών ή μία επικρατεί, προστίθησιν 
έτι ό ήμέτερος ουτος εργάτης· ή οί διέποντες ημάς ού
τως νόμοι είσί καλοί, κοι ήθελεν είσθαι παραλογιομός νά 
ζητή τις νά μεταβληθώοι, ή είναι κακοί καί τότε τις δι
καιούται νά ύποθέτη, οτι ή δύναμις, ήτις έσφαλλεν εις 
την έγκατάστασιν αύτών θά πράίη άλλοτε κάλλιον ; — 
Λοιπόν, οχι, ανακράζει ή άνθρωπότης σχεδόν ολόκληρος! 

. άν—ούχί άπασα,—δέν άποδέχομαι τό δίλημμα τούτο, διότι 
υπάρχει τρίτον τι δυνατόν τέρμα, ήτοι εκείνο, ουνεπεία 
τοΰ όποιου, άφοΰ ό μέλλων' κόσμος, δέν είναι ή ή συνέ
πεια ή τό τέρμα τής έζελίέεως τοΰ παρόντος κόσμου, 
αί ανωτέρω δύο υποθέσεις έ£ ίσου παρακεκινδυνευμέναι, 
είσίν επιδεκτικά! μέσης τίνος λύσεως: Οί νόμοι τοΰ ύφι- 
σταμένου κόσμου είσί νόμοι τής δοκιμασίας, οί δέ τοΰ 
μέλλοντος κόσμου, τής κυρώσεως. Οί νόμοι δέ τής δοκι
μασίας δέν είναι οί αυτοί καί οί τής κυρώσεως, ήτις μέλ
λει νά τήν άκολουθήοη καί έν τούτοις οί μέν καλοΰσι τούς 
δέ, ώς ή δοκιμασία καλεΤ τήν κύρωσιν.

Ή άντίθετος αϊρεοις, ή τοΰ ύλισμοΰ, τείνει νά έπι- 
βληθή ήμΐν δι ’ οίκτράς λογικής. Ή παρούσα υπαρέις, 
λέγουσιν,ενέχει τούλάχιστον τό προτέρημα τής βραχυζω- 
ΐας καί τότε πώς νά ζητήση τις έτέραν άτελεύτητον, 
όπόταν ή παρούσα, όσονδήποτε βραχεία καί άν ήναι, πα
ρέρχεται «έν οίμωγαΐς καί χασμήμασι»; Δέον έν τού- 
τοις νά τηρή τις ποιόν τινα σειράν λογικής έν ταϊς 
θεωρίαις ταύταιο. Άφοΰ μάς ειπον, ότι ή περί μελλούσης 
ζωής ιδέα προέρχεται έκ τής άπληστου έπιθυμίας τοΰ 
άνθρώπου αενάως νά ζή, πώς ήδη σκέπτονται νά μάς 
κάμουν νά παραδεχθώμεν, ότι ο βίος ήθελεν εΤσθαι άνυ- 
πόφορος, έάν ό θάνατος δέν έδιδεν αύτώ τέρμα ;

Τό θνήσκείν,φρονούσι, δέν είναι έπιβεβλημένη άλγηδών 
είς μόνον τόν άνθρωπον,, άλλ’ είναι γενικός τις νόμος, 
είς δν τά πάντα ύποβάλλονται και άπό τού όποιου είναι 
τόσον παραλογιομός όσον καί μάταιον, ν’ άπαιτή τις 
τήν έίαίρεσιν αύτοΰ.—Ά! ναί, άν ό θάνατος ήτο μό
νον τό φυσικόν .καί κανονικόν τής ύπάρίεως τέρμα, θά 
είχον άπειράκις δίκαιον, πλήν άν εχη ούτως διά τήν 
πλειονότητα τών όντων, δέν συμβαίνει τό αύτό καί διά 
τόν άνθρωπον. Ό θάνατός ούδένε’ναι διά τόν άναίσθητον, 
διά τήν άλογον ύλην, ήτις δέν ύπόκειται έκ τού γεγονότος 
τούτου ή είς μετασχηματισμούς έν σχέσει πρός τούς νό-
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μους τής ύπάρξεως της. Ό θάνατος είναι έλάχιατόν τι 
διά το φυτόν, όπερ δέν αισθάνεται τδ δήγμα καί κλίνει 
πρός τήν γήν κατά το τέλος τού βίου του χωρίς νά αί- 
σθάνηται πλείονα άλγηδόνα ή όσην χαράν νρθάνθη έν 
τή γενέοει του.Άλλ’ έφ' όσον ό βίος άνυψοϋται και διϋ- 
λίζεται, ό θάνατος προβαίνει ενώπιον του μετά μορφής, 
ήτις επιδέχεται πλείονα φόβον ή φρίκην. Τό ζώον φεύ
γει πρό του θανάτου χωρίς να γνωρίζη διατί· τόν ά- 
ποφεύγει έν τούτοις έφ’ όσον ή ολίγη αύτοΰ προορατι- 
•κότης τοϋ τό έπιτρέπει, καί έφ’ όσον τό ένστικτόν του 
αποδέχεται αύτόν, έν ω ό άνθρωπος αισθάνεται φρίκην, 
ήτις ύπερβαίνει πάσας τάς άλλας

(Έπεται τό τέλος)
«I». Π.

ΕΡΕΙΠΙΑ
«Ένθου; σε αποχαιρετώ μυρόιν τοΰ Ίονίου βλάστημα, 

γενέτειρα τοϋ πρώτου της Ελευθερίας οίστροπληγος ψάλτου, 
γή τόν μεγαλόφρονα τών Τάφων ύμνφδόν θρέψασα. Χαΐρε 
νήσος έν ή τό πνεύμα νοσταλγεί τήν δημιουργικήν Αιτίαν, 
έν ή ή φυσις, πειστήριον τή; αίωνιότητος, άιτοτυποϊ τά; καλ- 
λιτίχνικωτέρας γραμμάς χάρετο; καί μεγαλείου. Νήσος, είς 
τά πυκνά φυλλώματα τής όποιας φιλαρέσκως κρυπτόμενη ή 
αηδών μετ’ίδιαζούσης γλυκύτητος τερετίζει, φυσικήν, οίκείαν, 
άρμόζουσαν ιΰρίσκουσα καλιάν τά δένδρα σου, νήσος έν ή ή 
άπό τοΰ πέλαγους φερομ.ένη αύρα, ψίθυρος ζωής, δεσμεύει έπί 
τής γής μετά θωπείας όλως έξαιρετικής άπό τοϋ στερεώματος 
μετάγουσα τών ποιητικών σου τέκνων τάς παλλούσας, τάς 
μ,ιθυστικάς ονειροπολήσεις, νήσος, έν ή ή στοναχή τοϋ νυκτίου 
άσματος έκ στηθών έρώντων άναθρώσκουσα αρμόζεται πρός 
τής ψαυομένης χορδής τής χιθάρας τόν παλμόν, προκαλουσα 
τό δάκρυ καί τό μειδίαμα έν ταύτφ, νήσος, έν ή διέρχεται 
τις στιγμάς καθ' άς νομίζει ότι αισθάνεται τήν αναπνοήν 
τής Ευτυχίας ζητούσης έδώ κάτω τοϋ Παραδείσου τούς άπω- 
τέρους μυχούς, χαΐρε ! Εύτύχει αθάνατος νήσος τής έμπνεύ- 
σεως, τής αρμονίας, τοϋ έρωτος, τής μολπής, τοΰ άρώματος, 
τής ευθυμίας, εύτύχη νήσος τής καρδίας. Ίσως δέν σέ έπα- 
νίδω πλέον I Τόν ουρανόν σου καί τό χώμα σου τό άνθόβλη- 
τον, τά κύματά σου τά άπαλά καί τάς κόρας σου τάς γλυ
κείας, τά άνθη σου καί τούς ποιητάς σου, τάς κιθάρας καί 
τά κωδωνοστάσια σου θ’ άναζητώ έσαεί έν τφ κλύδωνι, όστις 
μέ αναμένει, τής ζωής, ώ; δύοντος άστέρος μαρμαρυγήν έκλεί- 
πουσαν, ώς μαρανθέν μετά τό λυκόφως ϊον, ώς έκπνεύσαντα 
ύμνον ύπό τούς ηχηρούς θόλους άπεράντου τεμένους I »

* ·

Δύο μόλις ετη παρήλθον, άφ’ ής, άναχωρών έκ τής πε
ρικαλλούς νήσου, μετά δωδεκαήμεοον αναψυχήν, έρριπτον έπί 
τοΰ σημειωματάριου μου έν τφ άτμοπλοίω τάς λέζεις ταύ- 
τας, οίονεί πρόπλασμα, ίνα χρησιμεύσουν ώ; τετράστιχα 
αποχαιρετιστήριου σονέττου πρός τήν νήσον, ήν ·ό Βισκόν- 
της άνθος τής ’Ανατολής άπεκάλεσε καί ήν ό ΣολωμΟς άπα· 
οαμίλλως έψαλλε.

Καί τά μέν τετράστιχα — κατά τήν συνήθειάν μου — 
δέν έγειναν. Σήμερον όμως,ότε ό έν τοϊς σπλάγχνοις τής νή
σου έλλοχεύων δαίμων τής καταστροφής συνταράσσει αυτήν, 
μεταβάλλων τήν νήσον τής καρδίας είς νήσον έρειπίων, καί 
κρημνίζει πάν ό,τι έμάγευε τόν παροδίτην καί κραδαίνει τό 
ασταθές έδαφος σωρεύων κόνιν, έξαπλών τό πένθος, αντι
γράφω τήν παλαιάν έκείνην σελίδα, διότι τήν Ζάκυνθον, 
οίαν τήν άφήκα — οΐμοι ! δέν θά τήν έπανίδω πλέον. Ή 
έρήμωσις, ή πείνα, τό ρίγος, πλανώνται έν έναγκαλισμφ. Τήν 
ήδονικωτέραν ποίησιν διεδέχθη ή άπηνεστέρα συμφορά, τό 
άσμα ό σπασμός Έπί τών χύδην λειψάνων, άτινα ήπλω- 

σεν εκεί ό τιναγμός, έζεμηδενίσθη ή δύναμις τής ανθρώπινης 
θέλήσεως. *Ώ  ί ό σεισμός είνε μέγας οσφ καί απαίσιος δημο
κράτης. Τάς κορυφά; δέν τάς ανέχεται. Ίσοπεδώνεε ύπό 
τήν φοβέραν δόνησίν του ο.τι ή έπιμέλεια, ό νοΰς, ή 
ίαανότης, η πίστις θεμελιοϊ, ανεγείρει, στεγάζει, καλλύνει. 
Ράκη καί συντρίμματα είνε τά έμβλήματά του. Ό πλούσιος 
δέν αναγνωρίζει πλέον πένητας, ό ευτυχής ταλαιπώρους,. ό 
ισχυρός απροστάτευτους. Καί σήμερον ή νήσος του Σολωμοΰ, 
αντί νά ευτυχή, άντί νά ψάλλρ, άντί νά σκορπίζνι τήν χα
ράν, προκαλεϊτον οίκτον, Ικέτιδα έκτείνουσα χείρα βοήθειας. 
Δέν είνε πλέον άθάνατος, δέν μυροβολεΐ, δέν μαρμαίρει. 
Παριστ^ δψιν δύσαντος άστέρος, ίου μαρανθέντος, ϋμνου έκ- 
πνεύσαντος υπό του; ηχηρούς θόλους άπεράντου τεμένους! . .

• *
Ήτο νύξ ’Ιουλίου. 'Ο ουρανός έφαίνετο άνταλάσσων έ- 

ρωτικάς λέξεις μέ τήν γήν. Καί έλαμπον πλίιότερον οί αστέ
ρες—βλέμματα τοΰ ούρανοΰ-—καί έψιθύριζον έρρωμενέστε- 
ρον τά κύματα—παλμοί τής γής. Ή κώπη νωχελώ; έπλησσε 
τούς κόλπους τής θαλάσσης,ένώ πρό έμοϋ ήν κεκλιμένη παρ
θένος, άνθος τήν ψυχήν καί Ναϊάς τό σώμα, έγκλείουσα τήν 
άβυσσον τοΰ μυστηρίου είς τών οφθαλμών τήν κόρην, τήν 
μέθην τής έλπίδος είς τά ήμιάνοικτα χείλη, τήν φρικίασιν 
τοΰ πόθου εις τά αδούλωτα στήθη. 'Ο άγγελός της πλησίον 
μου, εύμορφος καί σεμνός ώς έκείνη, άδελφός μου το πνεύμα 
καί τό αίσθημα, πλανα τού; δακτύλους έπί τής κιθάρας, 
καρδίας άνευ στήθους, ίνα παλμώδες άντηχήση τοϋ έρωτος 
τό παράπονον, άδελφούμενον μέ τήν δειλήν τοΰ άσματός 
του έπφδόν. Τά στοιχεία ΰπνωττον, μή τολμώντα νά ταρά
ξουν τήν ρέμβην εκείνην τών ψυχών, ασπασμόν τής ύλης 
πρός τήν αθανασίαν, Νεναρκωμένο; έκ τοΰ θεάματος; τε- 
θαμβωμένος ε’κ τοΰ ονείρου, έστοεφον ένίοτε τό βλέμμα πρός 
τήν νήσον, ήτις μέ έξένιζε καί τήν έπόθουν πατρίδα μου καί 
τήν Ικραζον ένδομύχως, άμυδρώς φωτιζομένην, άστέρα πε- 
πτωκότα έπί σαπφειρίνου ύγροϋκελύφους. Καί αί ώραι πα- 
ρήρχοντο ώς στιγμαί καί ή αυγή μάς κατέλαβεν άγρύπνους 
πρόσκυνητάς τοΰ κάλλους, τής παρθενίας, τοϋ ιδεώδους.Έπα- 
νελήφθη τάς επόμενα; νύκτας ή αβρά γοητεία, τό θέλγητρου. 
Ή Ζάκυνθος ητο άκόμη νήσο? τή§ χαρίία? ...

Σήμερον όμως διέρχονται τάς ψυχρά; νύκτας τά σεισμό
πληκτα θύματα έν άπογνώσει. Ή χαρμονη μετετράπη είς 
μαρασμόν, ή ελπίς καθίσταται προμήνυμα θανάτου, τό μυ
στήριον πραγματικότης. Τό απολαυστικόν επιφώνημα τής 
ήδονής καταστρέφεται είς λυγμόν έπώδυνον, πνιγόμενον έν τφ 
κενφ τοΰ στήθους. Κατέρρευσεν ή ποίησις διά νά άπομείνγ 
ή . . . επαιτεία ! “Οσοι ϊσκέφθητε ότι υπήρχε ποτέ Ζάκνι»- 
■θ-os καί αίσθάνεσθε τήν συνείδησιν ζωπυροΰσαν τήν καρδίαν, 
βοηθήσετε την, ίνα άναζήση νέα εκ τής καταστροφής. Τό εύ 
ποιεϊν είνε τό έκ χρυσοΰ κρηπίδωμα τής άγνοτάτης πασών 
Χριστιανικής θρησκείας, τό λευκόν σύμβολον τοΰ άνθρωπι- 
σμοΰ. Άλλ’ έγώ, όστις ζωηράν έτι τηρώ τήν άνάμνησιν τών 
νυκτών της, χαιρετώ καί πάλιν τήν νήσον, άλλ’ ώς δύσαντα 
πλέον άστέρα, ώς μαρανθέν ϊον, ώς ύμνον έκπνεύσαντα ύπό 
τούς ηχηρούς θόλους άπεράντου τεμένους---- -

•ΛΙχ.Η ΠΛΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΥΑΣ
Άφ’ οδ έπλάσθη ό Άόάμ, πριν ή σκεφ&ή ό Πλάστης 
5τι δέν ήοχετο χαλά νά μένη ούτος μόνος, 
ήγάπα ό απόλυτο; έπί τής γής δυνάστης 
νά χατακλίνηται συχνά εντός τερπνού ανθώνος 
και νά διάγη τήν ζωήν τήν άπειρον άγώνος.

Πολλοί δέ μάλιστα σοφοί, ών αληθής ή γνώμη, 
τουλάχιστον ώς πρός τινας προτύπους πολιτείας, 
φρονοΰσιν ότι τοΰ Άδάμ υπήρξαν κληρονόμοι 
κατά τόν ύπνον, τόν συχνόν, τό Ιργον τής αργίας, 
καί πάντετ οΐ χατίχοντες άρχάς καί υπουργίας . . .

Καί όχι μόνον δ Άδάμ ουχνάχις έκοιματο 
άλλά χαί ύπνον νήδυμον, — χαί όφις τις (εκείνος, 
ϋφ’ οδ ή Εδα ύστερον ή άφρων ήπατατο) 
είς τον’Αδάμ προσήρχετο καθ’ ύπνον άκινόύνως, 
χαί τήν πλευράν του έλειχε τήν μίαν εύφροσύνως.

Καί, λείχων τήν γυμνήν πλιυράν, άφήρει απ’ εκείνης 
πάν μόριον ανθρώπινον, καί ανι’ εχείνου πάλιν 
ένέβαλλεν είς τήν πλευράν μετά ίιχαιοσύνης 
τά μόρια τών ίφεων— χαι ηδονήν μεγάλην, 
ήτις τοΰ ύπνου τοΰ Ά$αμ ιπέτεινε τήν ζάλην.

Καί έχοιματο 0 Άδάμ, ώς ειρητσι, συχνάχις, 
χωρίς τό πράγμα b πτωχός ποτέ νά έννοήση, 
δτε δ όφκ, έκτελών τό εργον του πολλάκις, 
χατώρθωσεν έκ τής πλευράς τό πάν νά έχμυζήση 
καί είς αύτήν τωπ άρεων τήτ ΟηΓ νά έγχυση.

Άλλ’, αν καί ητο αβλαβής τών 0®εων ή ύλη, 
δέν ητο όμως βέβαια καί ώς ή ανθρώπινη,— 
χαί μετ’ ολίγον γάγγραινα χαχόγυμος ηπείλει 
τό σώμα δλον τοΰ Άδαμ τό θειον νά μολΰνη 
καί τόν προπάτορα ήμών ίδέξατο ή κλίνη.

Καίει τόν πλάστην ό Άδάμ, καί 4 βεός προστρέχει.
—«Τί εχεις, τέκνον μου Άδάμ;»—«©εε μου, τήν πλευράν μου 
πόνος δριμυς κατέλαβε καί αγνοώ τί εχει . . .
Ώ πάτερ, άποδίωξον τά'βάσανα μακράν μου ! »
— «Άρχει-, naiiior,— ελπιζε έπί τήν δεξιάν μου.»

Καί, τείνας ήδη ό θεός τήν χείρα τήν άγίαν, 
τήν του προπάτορο; πλευράν έχβίλλει άνευ πόνων, 
χαί, έπουλώσας τήν πληγήν άμέσως τήν άθλια», 
δημιουργέ? εχ τής πλευράς χωρίς πολλών αγώνων 
λαμπρόν τι καλλιτέχνημα—κατά rtjr ά^ικ pjo'ror.

Τότε . . . νεφέλη έκρυψε τόν δίσκον τοΰ ήλιου, 
έσιγησεν ή αηδών, τό ρόοον έμαράνθη,— 
και μετ’ ολίγον ή φωνή ηχούσθη τοΰ Κυρίου 
(άφ’ ού χαι πάλιν τοΰ Άδάμ 0 ύπνος έπεράνθη, 
χαί ειδεν ούτος άτ-άος ζΰν παρά τά χύχλω άνθη}:

«Σύ, φίλτατε, 0 αγαπών καί νύκτα χαί ήμέραν 
εις τόν Μορφέα νά δωρής άβρώς τά βλέφαρά οου, 
λαβέ προς τιμωρίαν σου, τών πόνων σκληροτεραν, 
λαβέεήν Εναν παρ’ έμοΰ, τό πλάσμα τής πλευράς σου, 
καί μάθε ήδη ν’ άγρυπνης, Άδάμ, μέ τά σωστά σου I »

20 Σεπτεμβρίου 1882.
ΣτΑΜΑΤΙΟΪ Δ. Baabhe.

♦ —■----------- —

ΣΑΡΑ ΒΕΡΝΑΡ
Αί Άθήναι:—μικρογραφία μεγαλουπόλεως είς όλα— 

ηύτύχησαν—δεν θ’ άρνηθώ τήν λέξιν—ν’ άκροασθώσιν, 
ή μάλλον καθ’ έκάστην νύκτα ακροάζονται καί θεώνται 
έν συνωστισμώ, τιμώντι τά καλαισθητικά τοΰ κοινού των 
ένστικτα, τήν Σάραν Βερνάρ, τήν καλλιτέχνιδα 
σύζυγον τοΰ ήμετέρου Δαμαλά—δεσμός μετά τής Ελλά
δος ραγείς έκ σταγόνων μορφίνης—τής δραματικής ήθο- 
ποιοϋ ής ή φήμη έπλήρωσεν—άλλά καί έπληρώθη πολύ 
άκριόά εως τώρα διά χρυσοΰ τοϊς μετρητοϊς —όλον τόν 
κόσμον τόν έχοντα καί μή αξιώσεις πολιτισμού, άπό τοΰ 
πλέον άποκέντρου τής Αφρικής πολίσματος μέχρι τών 
καλλιτεχνικών κέντρων τής Γαλλικής πρωτευούσης., "Αν 
όχι άλλο, καθήκον τουλάχιστον στοιχειώδους δημοσιο
γραφικής ένημερότητος μάς ώθεΤ ν ’ άναγράψωμεν κάί 
ημείς μέ γράμματα έπιδεικτικά, θεμελισΰντες έπ’ αύτοΰ 
δλίγας λέξεις, — πετράδια έκτιμήσεως — τό δυσύλλαβον 
όνομα, τό προξένησαν τόσας έκτροπους συγκινήσεις είς 
τό άκόρεστον καί άδηφάγον κοινόν, τό έχρισαν τόσους 
αδημονίας παλμούς τών έτεροφώτων φιλά^Ιριέργων άνα- 

γνωστών τών νέων τής ημέρας, τό άγαπηθέν μετά τόσης: 
μανίας ύπό τών ριγούντων θιασωτών τής Γαλλικής χά— 
ριτος, τό έμπνεΰσαν τόσους θαυμασμούς εκκεντρικούς, 
θαμβωτικούς, άκρατους, ηλεκτρικούς, το συγκλονήσαν έκ 
θεμελίων τούς εύαισθήτονς,τό άποσπάσαν δάκρυα,—άφω
νους κραυγάς—καί λυγμούς:—έναρθρα δάκρυα—,τό στε- 
φανωθέν προφρόνως ύπό τόσων δροσερών άνθέων καί στε
φάνων θαλλόντων, τό όνομα όπερ περιλαμβάνει τής γλυ
κύτητος τόμέθυ καί τοΰ πάθους τήν σφοδρότητα καί τοΰ 
λυρισμού τήν πτήσιν, τό άνατμηθέν ύπό τών συμπολιτών 
της Γάλλων κριτικών,τών λεπτότερων τής συγχρόνου κρι
τικής πνευμάτων. Βλέπετε ότι δέν παρελείψσμεν τίποτε· 
είς ψάλαγγα πυκνήν ει^εθα πρόθυμοι νά παρατάξωμεν 
καί άλλους ύμνους. Καί άναγράφομεν τό όνομα αύτό, τό 
όποιον έρωτεύονται τά τρία τέταρτα τών άγνοίύντων τήν 
Σάραν,ούχί ϊνα κρίνωμεν τήν τέχνηναύτής—θά ήτο σφάλ
μα δι’δ θά μετενόει τις Ισως.μόλις έθετε τήν υπογραφήν 
—άλλ’ ινα πληροΰντες τής μεταξύ δημοσιογραφίας καί 
κοινού συναλλαγής όρον άπαραίτήτον, έκφράσωμεν γνώ
μην, έντύπωσιν —άν θέλετε —αδιαφοροΰντες έντελώς 
έάν θ’ άπηχήση αύτη εύήχως έν τή στήλη ταύτη καί 
μόνη, έάν τήν συμμερίζεται ό γράψας καί μόνον. Έν 
τοιαύτη περιπτώσει θά εψεθα εύτυχέστεροι.

Περί τού βίου της όύδε λέξιν θά είπωμεν. Έγράψη - 
σαν — ή μάλλον άντεγράφησαν — τόσα πολλά περί τής 
έξοχου καλλιτέχνιδος, ώστε άκαιρος παλιλλογία θά ήτσ 
ή άναμάσσησις τής ’Οδύσσειας τοΰ νευρώδους άλλως 
καί πλάνητος βίου της. Καί ώς γυνή, καί ώς Γαλλίς καί 
ώς καλλιτέχνις ή Σάρα είναι είς τόν κύβον ιδιότροπος. 
Πασα ιδιοφυία διατελεΐ πάντοτε είς άνωμάλους μέ τήν 
κανονικότητα καί την μεμετρημένην σκέψιν σχέσεις· ο,τι 
διά τούς 999 ε^νβΙ σώφρ’.ν καί έπιβαλλόμενον, δι’ ένα 
καλλιτέχνην είναι άπότριπτον,· άνούσιον, γελοΐον. Τό 
πνεύμα του θέλει νεωτερισμούς, τά νεϋρά του τείνουν 
είς τήν τρομώδη έξαψιν. ’Αποτέλεσμα έξάψεως είναι ό 
βίος τον, ή δράσις των, ή δόξα των. Ν’ άναφέρωμεν καί 
ημείς ότι έξήπλωνεν ή παρεπίδημος καλλιτέχνις τό σώμά 
της, τό ώραϊον καί κομψόν καί πλαστικόν ύπό τό ένδυμα, 
έπί φερέτρου πολυτελούς, ότι ένυμψεύθη δίς χωρίς νά 
γνωριζη τόν ορισμόν τού γάμου ύπολαμβάνουσα αύτόν 
άπλοΰν έρωτα καί ορμήν, καί ότι είναι ικανή έξ απλής 
φαντασιοπληξίας ν’ άψήση άναυδον οίονδήποτε θεατρώ
νην άναχωροΰσα έκ τής πόλεως μιλιά μακράν, άλλά πλη- 
ρώνουσα τήν έπομένην ώς άποζημίωσιν τριακοοίας χιλιά
δας δραχμών, είναι τι περιττόν ίσως καί άπίστευτον.

■ » ·
Ό,τι ένδιαφέρει ήμας, ειλικρινείς πάντοτε, μή πάρασυ- 
ρομένους έκ τών θορυβωδών κροτάλων κούφου δημοσιο
γραφικής ρεκλάμας, εκ θαυμασμών άγοραίων καί τών κρί
σεων έκείνων, αίτινες χαίνουν ώς Μενιδιάται χωρικοί, 
άλλ’ ούτε έπιτηδεύοντες τόν αύστηρόν κριτικόν, έν χώρα 
έν ή ή τεχνοκοισία δέν έχει υπαρξιν, είναι, άν είνε τής 
φήμης της άξια. ’Εντυπώσεις άπλάς γράφομεν έν ταχύ- 
τητι, ταπεινός, ιδιότροπους έστω’άρκεϊ ήμίν ότι έχομεν 
τό θάρρος τής γνώμης μας. De gustibus non dispu- 
tandum.

Τετράκις ένεφανίσθη έπί τής σκηνής καί έν όλω ύπό 
δύο κυρίως μορφάς έξεδηλώθη ή τέχνη αύτής καί ή καθό
λου ηθοποιία· ύπό τούς τύπους τής χαριτωμένης έρωτο- 
τρόπου και τής μάινομένης καί πασχούσης γυναικός ! 
Τοΰ μειδιάματος καί τών νεύρων. Δύο πόλοι έξωτερι- 
κεύσεως άντιθέτου-έν τούτοις πλέον άμεμπτος ύπήρξεν ί] 
έπέραστος καί άμάχητος γλυκύτης τής ερωμένης.Δέν θά 
άρνηθώμεν τό όνομά τοΰ έ ξ ό χ ο u έν τή ΰποδνσει άμ- 
φοτέρων τών χαρακτήρων τούτων. Ή πολυετής έπίμο- 
νος καί άνετος μελέτη ή ειδική καί έκ τού φυσικού σπου
δή είς τά νοσοκομεία καί φρενοκομεία, ή έπιμεμελημένη 
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παίδευσις καί άναοτρίφη μετ’ αύθεντιών, ή διδαχή έν τή 
Conservatoir ,ή πεφωτισμένη κριτική, ή πρόθυμος καί 
ανεπιφύλακτος ύποστήρι£ις,είσιν αρκετά σπουδαίοι παρά
γοντες διά νά παγιωθή μία ιδιοφυία- ή Σάρα άνεδείχθη 
πράγματι έν μεοω τών πυκνών θυμιαμάτων υπέροχος 
τοϋ καλού αντιπρόσωπος άπό σκηνής. Και έλατρεύθη 
περιπαθώς και εστεφανώθη. Το πανδαιμόνιον τής πόλεως 
έν ή άνεπτύχθη ή νεαρά κόρη και διήλθε τά πρώτα τοϋ 
βίου της ετη,έν η πόλει έκαστη ήμερα καί ωρα και στιγμή 
ακόμη παρέχει καθοδηγίαν καί ύποδείγματα χαρακτήρων 
και βίου οια μιαν ηθοποιόν καί έμπνευσιν καί παρατή- 
ρησιν πρός άπομίμησιν, ΰπεάοήθουν τήν πρόοδόν της. 
Δεν εζησε βεβαίως εις τό ασφυκτικόν, είς τό πνιγηρόν 
περιβάλλον τών ’Αθηνών και τών επαρχιών, έξ ων θαύμα 
είναι πώς αύτομαθής προέκυψεν ή έκπλήττουσα ημάς 
κ. Παρασκευσπουλου, η άπ’ αρχής τού βίου της έρημος, 
καλλιτεχνικού όμως πυρός αναμφισβήτητου κάτοχος. 
Τριάκοντα έτη ή Βερνάρ αγωνίζεται έπί τής σκηνής, 
διάστημά .καθ ο πολλαί ικανότητες δύνανται ν’ άνα· 
δειχθοΰν. Τριάκοντα έτών συνεχής δράσις, είναι κεφά- 
λαιον, έξ ού προσεδόκα τις παρ' αύτής πλειοτέρας προό
δους, έξοχωτέρας απολαύσεις. ’Εκπροσωπεί σήμερον ή 
κ. Βερνάρ — είναι πανθομολογούμενον— τήν έίοχότητα 
έν τή τέχνη μετά τήν Ραχήλ, τό άπαράμιλλον μέχρι καί 
αυτής τής χαλαρότητος έν τή φυσικότητι, τό έκκεντρου 
και φωτοτυπικόν ένίοτε έν τή δραματική παραστάσει καί

ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΤ-ΗΡΡΓά/γα

(Συν/χεια· ίβε προηγονμενον φνλλον).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ',
Έκ τοί έρωτος γεννάται το πάθος. 

ή φανταρία, τό πειτρωμένον.

Ό Μιμϊκο; έπέστρεψεν είς τόν οίκον του έν έαυτφ φέρων 
τόν Έρωτα. Ή δέ Μαίρη ωσαύτως μετέβη είς τό δωμάτιόν 
της, είς τά στήθη της ομοίως έχβυσα όγκον τινα δυσβάστα- 
κτον, δοσφόρητον, όγκούμίνον. Καί τοΰ μέν ένός έθολοϋτο 
ή διάνοια καί ίσκοτίζιτο ή κεφαλή, τοΰ δ’ ετέρου έθερμαί- 
νοντο τά στήθη καί έπληροΰντο κοχλάζοντος άταοϋ.

Έρως ! είναι δράμα μέ επίλογον φρικώδη 1
Έρωζ! είναι δύναμις αόρατός, καί αδρανής λανθάνουσα και 

παγετώδης-ουσία, ητις κεντουμένη χαί θερμαινόμενη, γίνε
ται ορατή, αισθητική, δραστική' καί είτα μετακινούμενη, 
δέν σταματφ πλέον, λειτουργεί, συμπλέκεται, συνουσιάζε
ται καί γεννφ τό πάθος, τήν φαντασίαν, τό πεπρωμένου. Πά
θος δέ, φαντασία κάί πεπρωμένον, έχουσι δύο φάσεις, δύο 
στοιχεία, δύο ρεύματα, άτινα καλούνται τύχαι, εύοίωνος 
κάί ύνβοιωνός. Τί άραίτέχθη έκ τοϋ έρωτος τών δύο (κεί
νων καρδιών ; όποιον πεπρωμένον ; 'Αν θελήσωμεν νά έρω- 
τήσωμεν τήν Πυθίαν, θά μάςΈπη : ’Αν τήν πρωίαν νέφος 
έπισκιάβη τον ούρανόν, άναμείνατε καταιγίδα, αν δέ τό 
δείλη ενδίάν. Οίμοι! καί δέν εχομεν μέχρι . τοΰδε δύο 
άνθ'ενός ; Τό άπολισθέν ιον, καί τήν απρόοπτον διακοπήν 
τοϋ όρκου τοϋ Μιμικού ;

Άναμείνωμεν λοιπόν τήν θύελλαν. 'Αλλά τήν έπικειμέ- 
νην θύελλαν, τήν ύπό τοΰ πάθους κ'αΐ τοΰ ερώτος τών θνητών 
έπιρχομένην, ήν δυστυχώς δέν βλέπουσιν οί έρώντες, διότι ό 
νοϋς βράζει ήδη καί τά στήθη κοχλάζουσιν. Ό χρόνο; δέ 

ΰποκρίσει.Κατέχει τήν έγγύς τή κορυφή κλεισώρειαν,πρός 
ήν δικαίως οί πολλοί μετά δέους προσβλέπουοι. Άλλ’ο,τι 
μία σκηνική μεγαλοφυϊα έπεέάλλετο νά έκδηλοί, ό,τι ά- 
νέμενέ τις, τό ιδεώδες καί αίθέριον και ανέκφραστου, 
ο,τι εφαντάξετο τις αναπλάττων τήν άκραν έν παντί 
τελειότητα, ή μαγεία ήν προσεδόκα τις καί τό θάμβος, 
ο,τι εοικαιοΰτο μια σλοκληρος Γαλλία, μία σκηπτούχος 
τοϋ πνεύματος καί τής τέχνης έν αΐύνι έγκλείσαντι τό 
μεγαλεϊον τής έν πολλοΐς τελειότητας νά εχη, δέν κέ- 
κτηται σήμερον. Ή Σάρα—τόλέγομεν άπροκαλύπτως— 
οεν άνταποκρίνεται νύνείς τά όνειρα, άτινα έδημιούργει 
το όνομά της καί μόνον. Δέν πληροί τάς απαιτήσεις 
τοϋ αίώνος, τό ψυχορράγημα τοϋ οποίου έσημείωααν τό- 

γιγαντιαϊα αλματα προόδου. Δέν είνε ή άποθέωσις 
ς, ούδ’ ό έντελής θρίαμβος. Άλλοίμονον έάν 
τό μέλλον διά τοιούτου ένεστώτος, άλλοίμο

νον έάν έν τώ προσώπω τής Βερνάρ έχει είπή τόν τε
λευταίου αύτής λόγον ή τέχνη. Σήμερον δέν άπαιτεΐται 
απλώς έξοχότης· άλλά δαιμόνιου, παγκόσμιος έπιβλοή, 
τι τό άσύληπτον ένέχουσα. Ή Βερνάρ εΤνε σήμερον έπί 
τής σκηνής Γαλλις· ό βίος, τά ήθη, ό χαρακτήρ Γαλλί
ας. Πάσα Γαλλίς έχει τά πλειότερα χαρίσματα τής Βερ
νάρ.Πολλαί κινήσεις της, ή απαγγελία αύτή δύνανται νά 
γίνουν άντικείμενον μιμήοεως. Άπητοϋμεν παρ’ αύτής 
πλείονα ,δημιουογικήν φαντασίαν.

(Έπεται τό τέλος)

της τέχνη 
έξωφλεΐτο

παΡ*ΡΧ* τοίι’ έντεϋθεν κατά φυσικήν συνέπειαν τά αναπό
δραστα ατυχήματα, ή έξέλιξις τών φυσικών νόμων.

Καί ούτως ή Μαίρη καί ό Μιμικός όλως άμέριμνοι ΐβά- 
διζον έπί τοϋ Γολγοθά, έφ' ού έκαστον πρός τά έμπρός 
βήμα, συνετεμνε τοΰ βίου των τό νήμα.

Καί Ιν τούτοις ένόμιζον άλλήλους εύτυχεΐς 1—Καί διατί 
°Χζ ϊ Μήπως ό ερως, ή χαρά, ή εύόδωσις τοϋ ποθουμένου, 
η απόλαυσες τής ίπιθυμίας, δέν είναι ευτυχία τοϋ κόσμου 
τούτου ;

Οχι! μυριάκις όχι. Διά τόν άπειρον, τόν ασθενή, τόν εμ
παθή, είναι πρόσκαιρος απατηλή χαρά,καλυπτόμενη ύπό πυ
κνού πέπλου,ούτινος πίπτοντος μετά τήν έξελιξιν τοΰ δράμα
τος, αργά δε, παλυ αργά αντιλαμβάνεται τις τής άπατης και 
καταλαμβανόμενος ύπό τής φρίκης κρύπτει τό πρόσωπον ύπό 
το σκότος· διά τόν πεπειραμένον όμως, ψύχραιμου καί φυσιο
δίφην, ερως και χαρά είσι δύο στοιχεία, άτινα άπαρτίζόυσι 
την ισορροπίαν τής καρδίας, συναποτελοΰντα μετά τής λύ
πης καί δυστυχίας τήν ψυχικήν γαλήνην, ηρεμίαν καί ησυ
χίαν όπόταν δέ τά πρώτα άπολέσωσι τήν αρμονίαν των 
και άνέλθωσιν εις την κεφαλήν, ή καρδία κατακυριεύεται 
υπό τών δύο τελευταίων καί άπόλλυται, καί ό μέν έρως καί 
ή χαρά ιπιανται εις κόσμους φαντασιώδεις, εξωτερικού; καί 
άγνωστους, η δε καρδία έγκαταλειπομένη μόνη, τήκεται 
καί καταφθείρεται., Ένθυμείσθε περιστάσεις τινάς τοΰ 
βίου τούτου, καθ’ άς, ένφ βρέφος τι πλήρες ζωής καί χάρι- 
τος μειδιφ έν ,τφ άγρφ, νά έπέρχηται αμείλικτος ό λύκος καί 
νά τό κατασπαράσση; ή ενώ παιδίον τι άμεριμνον και εύ- 
τυχισμένον παίζη μετά συνομηλίκων νά διέρχηται αΐφνιδίως. 
βαρύγδουπος ίππος ή άπό ρντήρο; (λαυνομένη άμαξα καί νά 
τό καταμελίζη ; ή ένφ κόρη τις χαριτωμένη δεκαέξ Μαίουζ- - - 

ι

έπί τοϋ μετώπου φέρουσα, κατέρχηται χαρίεσσα κα! 
γελόεσσα τήν κλίμακα τής οικίας της, όπως μεταβή είς δια
σκέδασή, νά πίπτη αΐφνηδίως έπί τής κεφαλής της κέραμος 
ή λίθος καί νά τήν άφίνη άπνουν ; ή ένφ σφριγώδης νέος*  
•ώραΐος καί κάλλιστα μιμορφωμένος, έμπλεως ελπίδων, 
μέλλοντος καί δόξης μ.ετά σπουδής μεταβαίνει είς το θέα
τρου νά τόν πλήττη πεπρωμένως άλλοθεν διευθυνομένη μιαι- 
φόνο; σφαίρα και νά τφ άφαιρη τήν ζωήν ;

Αϊ, τοϋτο είναι τό πεπρωμένον! τοϋτο είναι τό ίκχβίλισμα 
■τής ευτυχίας, τοϋτο είναι τό ύπό τών φυσικών μόνον ένοού- 
μενον, διατάραζις τής ψνχϊκής γαλήνης, καταστροφή τής 
ισορροπίας τής καρδίας, καθ’ ήν ό έρως καί ή χαρά γεννώσι 
τό πάθος, τήν φαντασίαν, τό μοιραίου !

Ό Μιμικός όθεν καί' ή Μαίρη εβαινον κατά κρημνών. Ό 
Μιμικός έν τούτοι; καί ή Μαίρη ένόμιζον άλλήλου; εύδαίμο- 
■νας, ευτυχείς, καί ιπταμένους είς κόσμους αιθέριους καί 
μαγικούς !

— Ά ! θά τής γράψω, διελογίσθη ό Μιμικός, εισερχόμε
νος εις τό δωμάτιόν του, θά τής έκφράσω τόν έρωτά μου, 
■θά τής μεταδώσω τήν χαράν μου, τήν ευτυχίαν μου, τήν 
ευδαιμονίαν μου !

— Τόν αγαπώ ! διελογίζετο καί ή Μαίρη, ιίσερχομένη 
είς τό δωμάτιόν της καί τοποθετούσα τόν πΐλόν της έπί τής 
κλίνης της. Ώ 1 τόν αγαπώ ! και θά τφ τό γράψω άμέσως.

Καί ώς έκ συμπτώσεως άμφότεροι έγραψαν κατά τήν αυ
τήν νύκτα καί κατά τήν ίδιαν ώραν, τάς πρώτα;, των πρός 
άλλήλους αισθηματικά; (πιστολάς, έλαφ'ρύνοντες ουτω τό 
άχθος, όπερ ηύξάνετο είς τά στήθη των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’.

Πρώται έπι<$πολαΙ Μιμίκον καί Μαίρηζ.
Τήν έπαύριον ό Μιμικός περί τήν (νδεκάτην ώραν σοβα

ρός καί σκεπτικός (βάδιζε κατά μήκος τών κιγκλίδων τοϋ 
βασιλικού κήπου, τά βλέμματα κάπως άνησύχω; φόρων δε- 
ξιόθεν καί αριστερόθεν αύτοΰ.

«Ούδείς μέ παρατηρεί» διελογίσθη, καί έξήγαγε φάκελ
λον (κ τοϋ θυλακίου του, ον έπιτηδείως εθεσεν ύπό τάς κιγ- 
κλίδας τοΰ κήπου.

Ταύτοχρόνως ή Μαίρη, έν τφ κήπφ ευρισκόμενη καί μα« 
κρόθεν βλέπουσα τοϋτο, έξήγαγε καί αύτη έτερον φάκελλον 
«κ τοΰ θυλακίου της, δν άφοϋ έδειξε τφ Μιμίκφ, πρΰχω- 
ρήσασα έπιτηδείως καί λαβοΰσα τόν φάκελλον εκείνου, έθη- 
κεν είς τήν αύτήν θέσιν, καί μειδιάσασα έπιχαρίτως άπήλθεν 
είς τό έσωτερικόν τοΰ κήπου.

« Ά ! καί αύτή μοί έγραψε, διελογίσθη τότε ό Μιμικός, 
τί ευτυχία !» καί προχωρήσας έλαβε τόν φάκελλον· απο
μακρυνθείς δ’ άμέσως έκείθεν μετέβη μακράν, όσον ήδυνήθη 
μακρύτεροντών ανθρωπίνων βλεμμάτων,ίνα έν άπολύτφ ήσυ- 
jiq. άναγνώσγι τήν έπιστολήν, καί έν μακαρίφ γαλήν-ρ και 
απομονώσει άπολαύσή τάς γλυκείας συνέπειας τών έρωτύλων 
εκείνων γραμμών.

Μετ’ ολίγων λεπτών οδοιπορίαν διήλθεν έξωθεν τοϋ νεκρο
ταφείου, καί πρόβας ολίγον άπωτέρω, έκάθησεν έπί τίνος μι- 
κροΰ βράχου, έπί θέσεως άδιαβάτου κειμένου, ήνοιξε μετά 
προσοχής τήν μυροβολοΰσαν έπιστολήν καί άπρ.οσδοκήτως 
ειδεν οτι ητο γεγραμμένη γερμανιστί I

— ”Αί καί δέν τό έφαντάσθην ειπεν, ότι θά ήτο οΰτω γε- 
γραμμένη, άφοϋ τήν έλληνικήν δεν γνωρίζει. . . Έχει δί
καιον.

Καί μετά μικράν σκέψιν έγερθείς, άμέσως μετέβη εις το 
δωμάτιόν του, όπου διά- τοϋ λεξικοΰ του μετέφρασε ταύ- 
την, ώς έξης.

«’Αγαπητέ μου Μιχαήλ.
Σ ’ αγαπώ ! ώ, ναι σ’ άγαπώ, Καί τοϋτο αισθάνομαι πολύ 

και άπροκαλύπτως σοί τό ομολογώ. Άφ’ ό:ου (πάτησα τον 
ΐεόδα μου είς τό ελληνικόν τοϋτο έδαφος, οί οφθαλμοί μου 

είδον τόν μαγευτικόν όρίζοντά του, καί ό νοϋ; μου ήτένισε 
τά άψυχα έρείπια τή; αθανασίας καί είτα δίκην άνακουφί- 
σεως έλαβον άνθος έκ τής γης σας, ΐνα ή φαντασία μου είσ- 
δύση είς τά μυστήρια τοϋ έκτάκτου καί ακαλύπτου τούτου 
ΐόπρυ, ήσθάνθην έν τ?) καρδία μου, οτι μοί ύπελείπετο καί 
«τερόν τι. μία ψυχή, εις άστήρ, είς οδηγός, έμψυχόν τι, 
ύπερφυσικόν τέλος δν έκ τοϋ αυτοϋ τούτου τόπου, όπερ να 
συμπληρώση τήν ευτυχίαν, ητις ύπελείπετο πρός κορεσμόν τοϋ 
(ν έμοί γεννωμένου πάθους. . . . Τό δν δέ τοϋτο, ήδη,χωρίς νά 
τό αναζητήσω,χωρίς νά τό περιμένω,άπροσδοκήτως μοί έστάλη 
έξ οΰρανοΰ, καί είσαι σύ,Μιχαήλί Ναί,σύ είσαι, καί σέ άγαπώ 
ύπερβολικώς καί έξ όλης τής ψυχής μου, χωρίς νά αίσθά- 
νωμαι μεταμέλειαν . . , όπως άγαπώ τόν Παρθενώνά σας. 
τόν ούρανόν σας, καί τά άνθη σα«!. . . Σ’ άγαπώ Μιχαήλ ! 
καί εύρίσκω μεγίστην άνακούφισιν είς τοϋτο, διότε πριν ή ή 
καρδία μου λάβη τήν άπόφασιν αυτήν ύπέφερα πολύ, ώ 
πολύ, καί σοί τό ορκίζομαι. Έκαμα δέ τήν άπόφασιν ταύτην 
μετά μακράν αγωνίαν καί ψυχικήν ταραχήν, προ τοϋ χαίνον- 
τος τάφου. Έστάθμησα τήν ζωήν καί τόν θάνατον. Έπρό- 
κειτο δέ νά ριφθώ άπό τίνος βράχου είς τήν θάλασσαν, ΐνα 
άποφύγω τήν μετά σοϋ γνωριμίαν μου καί τάς ήδη καλ- 
παζούσας σχίσεις μας, διότι έγνώριζον καλώς τί συνέπειας θά 
είχε τοϋτο καί έν τούτοις εζησα καί έπροτίμησα νά σέ άγα- 
πήσω. . . . Άλλά πρός Θεοΰ, σέ (ξορκίζω είς τό ίερώτερον 
πράγμα, οπερ σέ συνδέει προς τον κόσμον· μή νομίσης, οτι σ 
άγαπώ διά νά σ’ απολαύσω, διά νά ζήσωμεν όμοΰ έν τή 
κοινωνί^ αύτή, είς τόν κόσμον, αυτόν! ΆΙ δχι! σ’ άγαπώ 
διά ν' άνακδυφίσφ τήν όρφανίαν μου, τήν ψυχήν μου, τήν 
βυνείδηβίν μου — διότι όστις δέν (ρφ εις τόν κόσμον αυτόν 
δέν έχει καρδιαν—καί νά σέ απολαύσω είς άλλον κόσμον, 
όχι έδώ, διότι δέν μ’ ευχαριστεί τοϋτο, δέν είνε διαρκής ό 
κοσμος ούτος... γνωρίζεις καλώς,Μιχαήλ, πόσον βραχύς είναι 
ό βίος μας. Άλλως τε, πάντες οί φιλόσοφοι καί ποιηταί, ώς 
έκ συμφώνου αποδέχονται τοϋτο, ότι ή έν τώ κόσμφ ΰπαρξις 
είναι άπλή δοκιμασία,προπαρασκευή μελλούσης ζωής!... λοι
πόν, Μιχαήλ! αποδέχεσαι τάς ιδέας μου;., ώ! δέν αμφιβάλλω, 
διότι άλλως δέν θα σέ ήγάπων. Προπαρασκευάσωμεν λοιπόν 
τήν μέλλουσαν ζωήν !... ’Εκεί ή ατελεύτητος ευτυχία!. , . . 
Μιχαήλ, σ’ άγαπώ, σ’άγαπώ,σ άγαπώ. . - ·

Μαρία».

Καί άφοϋ άνέγνωσεν ό Μιμικός τήν τελευταίαν λέξιν 
Μαρία, άφήκε τήν κεφαλήν του νά πέση είς το στήθος του, 
διότι ή συμπάθεια, ή συγκίνησις, τό πάθος κατέπνιξαν τήν 
καρδιαν του καί κατίκλυσαν τόν νουν του. Αί δυνάμεις τφ 
έλειπον.

«Ά ! κόσμε, κόσμε, είπε καθ’ εαυτόν μετ’ ολίγον, όπό- 
σον ατελής είσαι ! διατί μάς φέρεις εις τοιοΰτον σημεΐον καί 
μάς έγκαταλείπεις ; Νί-,ΰς καί καρδία I δύναμις ισχυρά καί 
Απεριόριστος φαντασία ! Μάς δίδει τήν πρώτην, μάς δωρεϊ 
τήν δευτέραν καί μάς στέλλει είτα τόν θάνατον διά νά μάς 
άφαιρέαη άμφότερα. Είναι λοιπόν τοϋτο, προορισμός τον 
άνθρωπον ; . . . Ά! δχε, δέν πιστεύω ! Έκεΐ έπάνω, πέ
ραν τοϋ κυανόλευκου εκείνου οΰρανοϋ πρέπει νά ύπάρχη άλ
λος τις κόσμος, είς τόν όποιον θά έπιτρέπηται άλλη τις, έτι 
καλλιτέρα ζωή ! . . . . θεός ! . . . . ά ! ναι, Θεές υπάρχει, 
άλλως τε, δέν είναι δυνατόν, δέν τό ,χωρεΐ ό νοϋς μου, νά 
δημιουργή τόσον ώραΐα πράγματα, τόσας καλάς καρδίας, 
νά μάς δίδή τοιαύτην φαντασίαν, τοιαύτα; έλπίδας καί 
μετά, ταύτα νά μάς ρίπτη άσπλάγχνως είς τήν διάκρισιν τής 
Αναίσθητου ύλης . · . Ά ! όχι, ό Θεός δέν είναι- άδικος, ό 
πατήρ Λεν είναι δυνατόν νά έγκαταλείπη τά τέκνα του ! .... 
καί ή Μαίρη μ’άγαπξί διά τήν .άλλην ζωήν I... τί σύμπτω- 
■σις ! . . , ήδη V άναγινώσκη τήν έπιστολήν μου καί θά <ν- 
νοήση τήν καρδίαν μου καί τάς σκέψεις μού .... Κάλλι*  
τέρα άπάντησις δέν ήδύνατο νά γίνη .... Οποία Αρμονία 
ιδεών ! ν’ άνεγίνωσκέ τις τάς έπιστολάς άμφοτέρων μας ά-
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ναντιρρήτφς θά έλεγεν.ότι ό πλάστης έπλασε μίαν καρδίαν, 
ίνα νοΰν, μίαν υπάρξω, ήν ίδ'χοτόμησε καί ίθηκεν ένταΰθα 
διά τούς ανεξερεύνητους σκοπούς του .... "Αχ ! έχω ανάγ
κην άέρος I» και λαβών τον πϊλον έξήλθεν εις έξοχικόν περί
πατον.

'Η δέ Μαίρη μεταβάσα καί αύτη ιίς τό δωμάτιόν της 
έθισε τόν σύρτην τής θύρας, ίνα μή τήν ένοχλήσχι ούδείς 
καί μετέφρασε τήν έπιστολήν τοΰ Μιμικού ώς έξης·

("Επεται συνέχεια)
Ι*ο  ίίς.

1ΝΜ02ΪΝ0Ν TH2 ROATAIADMM ΜΟΪ ΑΝΕΨ1Α3
ΕΡΑΤΟΥΣ Ε· ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Δύο καρδιές παντέρημες ’ζοϋοαν καί μαραμμένες, 
γίατί ’c τόν κόσμο άκληρες έμειναν τόσους χρόνους· 
ή Φύσις δέν τούς έδωσε παιδί απ’ την καρδιά τους, 
κ|*  άπό καρδιάς άγάπησαν τής άδελφηε τήν κόρη· 
μόνοι τους τήν ανάθρεψαν οχτώ χρόνων ημέρες 
— γιατί τής νύχτες έμενε μαζύ μέ τούς γονειούς της,— 
κι’ ήταν ή μόνη τους χαρά ’ς “ύν κόσμο ή ΕΡΑΤΏ τους, 
μόνη ς αυτούς παρηγοριά γιά τά γεράματά τους. 
Μά ή πρώτη μοίρα ή σκληρή ’βάσκανε τή χαρά τους, 

-κ’ έκλωθε μακρυά κλωστή ποΰ έδειχνε τό δρόμο 
τοΰ μισεμού ! !! ή δεύτερη τήν μάζεψε ’ο τάδράχτι 
κι’ ή ΕΡΑΤΩ μας έφυγε 1 ’πήγε μακρά ’c τά ξένα ! 
Δυόμισυ χρόνους έρημοι καί κακομοιριασμένοι, 
’τρέχαμε σάν κατάδικοι δείνα ζερβά νά ίδοΰμε 
τήν ΕΡΑΤΏ μας τή χρυσή τήν «κόρη τής καρδιάς μας», 
πούταν λουλούδι τ’ Άπριλρϋ καί τού Μαγιού κεράσι 
γαρουψαλίτσα άλικη στολίδι τής ζωής μας : 
Πηγαίναμε τό ’βλέπαμε τό ’γκαρδιακό μας τέκνο, 
καί τό γλυκοψιλούσαμε σφιχτά ’ς τήν άγκαλχά μας· 
μά πάλι το άψίναμε μέ τούς γονερύς αντάμα 
καί πίσω έγυρίζαμε μέ τήν καρδιά καϋμένη I

Μά ήρθε δύστυχος καί βουρλισμένος χρόνος, 
ημέρα μαύρη κΓ άρραχλη, όπου ή εκκλησία 
γιορτάζ’ (Άνάστασι κοινή) καί μάς μεράζει βάγια· 
τότες έκέίν’ ή Άτροπος τρίτη κακούργα μοίρα, 
χυμάει μέ τό ψαλίδι της καί έκοψε τό νήμα 
ποΰ ή ζωή τής ΕΡΑΤΩΣ έκρέμονταν σε δαϋτο, 
καί τήν εξάπλωσε νεκρή πανώρηα κοπελούδα t I I 
Μοίρα απάνθρωπη σκληρή I γιατί δέν έλυπήθης 
τέτοιο κορμί αγγελικό τέτοιο αθώο πλάσμα ; 
μόν’ τέοπρωξες παράκαιρα δέκα χρόνων ’ς τόν τάφο!

’Στον πλάνο κόσμο ΕΡΑΤΩ μνημόσυνο σοΰ ψάλλω, 
δίχως παπάδες καί κεριά κσλυβα καί λιβάνι· 
άλα αύτά εζν’ άφκοπα νά γίνωνται σέ σένα, 
γΐατ’ άπ’ τή γής ’£εψ>ρίζωσε έναν άνθόν ό Πλάστης, 
κι’ έπρόσθεσ’ εναν άγγελον ’ς τούς ουρανούς απάνω. 
Σοϋ γράψω στίχους κόρη μου μέ τής καρδιάς τή γλωσσά 
ποΰ εΐν’ άπλή, καί εύκολα χτυπάει ’ς τά φυλλοκάρδια 1 
σέ κάθε στίχο άπό καρδιάς βαθυά αναστενάζω, 
καί κάθε γράμμα μελανό μέ δάκρυα τό ραντίζω! 
Κοιμήσου ΕΡΑΤΟΥΛΑ μου μέσα ’ςτό κρύο μνήμα 
καί μή ψςβάσαι I μοναχή αιώνια δε θασαι, 
«ό Μπράβος σου κΓ ή Τσάτσα σου» θάρθουν νά σ*  άντα- 

[μώσουν 

^|ά νά σού κάμουν συντροφιά I καί τότε πλι,ά μαζύ σου 
αχώριστοι θά είμαστε κι’ οί τρεις αγκαλιασμένοι I!!

Τό έγραψα ’ς τήν ’Αθήνα ’ς τά μέσα τ’ ’Απρίλι 1δ93. 
Ίω. Μπράβος άθηναίος.

ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΤΗΣ.

Τά χείλη σου, φιλτάτη μου, είναι κοράλλι’ άγνότης 
Ώς έρωτες πολυτερπεΐς, ούς δρέπει ή νεότης. 
Όπόταν δέ θά σμίξουνε μέ τά ώχρα δικά μου 
©ά φύγη ό τάλας στεναγμός που θλίβει τήν καρδιά μου..

Kyr-Kos
— γ iHEr-ftsg· :

ΕΙΣ ΠΑΡΘΕΝΟΝ ΑΦΑΤΟΓ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Ήσο ώ; αίγλη γλυκεία, φαιδράς, μειδιώσης πρωίας 
θυμήρης δτ’ έπλανάσο έντός κήπων τιρπνών.

Καλλίχροα άνθη κ’ ευώδη κύκλφ σου έθαλλον, φίλη, 
Ήδεν αίμύλη, γσμα θειον, αβρά αηδών I

Ποιον πλήν άνθος καλλίχρουν τήν ευχροιάν σου υπερβαίνει 
Αηδών ποια λιγιία κηλεΐ ήδιον σοΰ ; . . .

“Ω, ναί· ώραίων άνθέων ή οφις σου χρώαα ανθίζει 
Καί θέλγει άρρήτως ή θεία, λαμπρά σου αύδή !

Αδ . Γ. ΓίΑΚΟΤΜίΔΗΣΑΞΙΩΜΑΤΑ
—Αΐ εντυπώσεις τής νεότητος διατηρούνται καί έν τώ γήρατι.
— Ή αιδώ φέρει τό ερύθημα, οπερ ε’ναι τό χρώμα τής αρετής.
— Ή σεμνότης συνάδει τή νεότητι καί τώ γυναικειφ φύλ’φ.
— Ό απομακρυνόμενος τών γονέων του, έγκαταλιμκάνιται ύκσ. 

τοδ ΘεοΟ.
— Ή καλή φήμη τοδ πατρός, είναι ή καλλιτέρα κληρονομιά διό 

τα τέκνα του.
— Φείδεσθε τών δακρύων τών τέκνων «ας, ι’να τα ράνωσι έτι 

τών τάφων σας.
—Αί καλαί λέξεις δεν αγοράζονται, άλλα κερδαίνουσι φίλους. 
—Τνα καλώς ζή τις έν τφ κόσμφ, δέον νά προεποιήται τό' 

ευήθη καί να ήναι πονηρός.
— Στάθμιζε τάς λέξεις σου συμφώνως μέ τήν άνάπτυξιν τοβ- 

μεθ ου άναστρέφεσαι.
—Αΐ σπάνιαι επισκέψεις ρωννόουσι τήν φιλίαν.
— Συναναστρέφου τά άτομα τής τάξεως καί τών φρονημάτων «ι, 
—Τό έλαιον δέν μιγνίεται μέ τό ύδωρ, ούτε τό δξος μέ τό

γάλα.
Έν ταϊς συναναστροφαΤς, άπόφευγε τούς μεγάλους, όπέμείΜ· 
τούς μικρούς, και σεμνύνου μετά τών όμοιων σου.

—Νά διάγης μετά τοδ φίλου σου, ώσεί νά έπρόκειτσ ό γείνη. 
εχθρός σου,καί μετά τοδ έχθροδ σου,ώσει να έκρόχειτο νό γείντι. 
φίλος σου.

— Έν ταϊς κακαϊς συναναστροφαις τά πλεονεκτήματα διαφθεί- 
ρονται. Τό ΐΐίωρ τοΰ ποταμοδ άπόλλυσι τήν γλυκύτγ-ά τοι> 
άναμιγνυόμενον πρός τό θαλάσσιον.

ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΜΚίΟΣδΙΕ'ϊΤϊΛΑ.ΤΑ.

Τού εύνοήσαντος καί πάλιν διά της συνεργασίας· 
τον τήν «Φύσιν»,έκ τών πρώτων δ’ αύτΰς συντα
κτών v- Any. I. Καλογβροηούλου (Αίχ), θέλομεν 
δημοσιεύσει Λροσεχώς έντυπώσεις περί Κ)πόλεως 
καί Σμύρνης έπ’ εύκαιρία τού ταξειδίου της Φι
λαρμονικής, ώς και παρατηρήσεις τού ίδίου, λίαν 
ένδιαφερούσας, περί τών παρ'ήμΐν λογιών καί τών 
έν τφ «Άστει» δημοσιευομένων συνεντεύξεων.

ΔΕΝ Σ’ ΑΓΑΠΩ !
TJj φέλ?} I*.  Π.

Α'εν σ’ άμαπώ ! είναι άλη&&ς μικρόν ν' άγαπαται 
ψυχή, ην μόνη έστεψε τον βίου η πρωία· 
μέ έρωτα έπίγειον δϊν πρε'πει νά τιμ&ται

Αγγέλου οπτασία . - ■ ■

4 εν β' άγαπβι ! πλήν διατί με ^σμα σνμπα^εΖας 
νά ψάλλω θέλω πάντοτε τής τρνφερας ψυχή? σου 
τόν στεναγμόν ; ώ ! διατί μεστός μελαγχολίας 

νά βλέπω τήν μορφήν σον ; . ..

z/έν σ’ αγαπώ 1 τού έρωτος τό τόξον νά τανύσω 
πρός τί ; σέ μόνον Άγγελος νά άγαπήση πρέπει. 
Hoti παρ&ένου καλλονήν, ποτέ δίν έ>ά υμνήσω, 

ήν %·εία κρύπτει οχέπη. .. .

Αεν' σ’ άχαπώ ! τοΰ έρωτος καν σέ κοσμησι; στέμμα, 
■θ-ε'Ζω τό Φραύσ’’ οί Άγγελοι ποτέ χαμαί δεν νεύσουν. 
Τήν κόμην, ην τ%$ χαραυγή εαικοβμεΐ τδ βλέμμα, 

μ-i φρύχτρ την Χατρνόουν.....
---------------- ------------ --------- ·*·  Ί Άν.ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Έ«1 ·?« άφίξει της Σάρας Βερνάρ.
(Έκτος τοΰ θεάτρου).

Πρό τοΰ ξενοδοχείου τή? Μ. Βρεττανίας,ένθα πολύς κό
σμος άναμένιι νά τήν ϊδη·

— Καλέ, τί θέλουν αυτοί ίδώ ; ίρωτφ ιι; αμαξηλάτης.
— Νά ’δοϋνι τή Σκρα καί τή Μάρα, άπαντ^ -έτιρος.

— Είδες τή Σάρα ; έρωτ^ί εΐ; Κύριος φίλον του τινά.
— Ειδον μόνον τό μικρό δακτυλάκι της, τφ άπαντ^ 

ούτος.
— Πού καί πώς ; ύπίλαβιν ό πρώτος πιριέργως.
— Νά, ιίς τό ξινοδοχΰον, όταν έδιδεν ίίς τόν παπαγάλ- 

λο της φουντούκια. Μόνον αύτό έπρόφθασα νά ίδω.

Ή Σάρα Βερνάρ τέσσαρας ημέρας διαμιίνασα έν Άθή- 
ναις ούδαμοδ έφάνη είς τάς οδούς, καί διατί ;

— Διά νά τήν άπολαύσωμεν μόνον είς τό θέατρον, ειπέ 
τις πάνυ εύφυώς.

— Ή μάλλον διά νά μάς άπολαύση αύτη, υπέλαβεν έ
τερος, με 22 δραχμάς.

Διατί τοιαύτη υπερτΐμησις είς τά θεωρεία; ελεγε Κυρία 
τις. Δεν άνέγνωσε τάς έφημερίδας μας ή Σάρα, νά ίδη άν 
εχωμεν τώρα νά δώσωμεν 100 καί 160 δραχμάς διά μίαν 
παράστασιν ;

—- “ΐτα, ίσα, τάς ίφημιρίδα; άνεγνωσε καί άφοΰ είδε 
ότι δι’ αύτήν θά έδίδομεν το πάν

— Profitons de l’occasion I τής ειπεν ό ταμίας της, 
■et soyons phiiheilenes I

"Ακρον άωτον ρεκλάμας, επιτήδεια άφαίμαξις τών βα
λαντίων, καί αληθής τρέλλα ύπήρξεν ή εξ 'Αθηνών διάβα- 
σις τής έξοχου (;) καλλιτέχνιδος, ελεγέ τις κριτικός.

Αί ψευδείς καί υπερβολικά! δημοσιεύσεις, αί έν τφ νεκρο- 
ταφείφ δεήσεις, ή νυκτερινή επίσκεψις τή; ’Ακροπόλεως, ή 
αποφυγή τής εμφανίσεώς της είς τό κοινόν, αί διαθρυλληθεΐ- 
σαι περίφημοι ίδιοτροπίαι της,τά ανήκουστα ταξείδιά της, 

•ή μετάβασις είς Ελευσίνα,ή καταπληκτική ύπερτίμησις τών 
•θέσεων τοΰ θεάτρου καί . . . καί . · - ««ί, τήν κατέστησαν 
τό ζήτημα τής ήμέρας, αντικείμενου λατρείας καί φάσμα 
4πιζήτητον ! ήμάς δέ, έπιλήσμονας έαυτών I

Μεταξύ δύο κριτικών.
— Πώς σοΰ έφάνη ή Σάρα, ’Αριστείδη ;
— Πολύ καλή, ίπιτηδεία, τεχνήτρια, ρικλαμαδόρα, φι

λοχρήματος, φιλόδοξος, υπερήφανος. Ιδιότροπος,ακούραστος, 
πονηρά, έγωΐστρία, θηριοδαμάστρια....

— Σπάσου, σπάσου, αδελφέ, αύτά τά ήξεύρομεν, δηλα
δή πώς σοΰ έφάνη, νέα, ή ηλικιωμένη;

— ’Ηλικιωμένη εως 50 έτών.
— Ώραία ή άσχημος ;
— *Α  I άσχημος !
— Υψηλή ή κΟνπή ;
— Μά, μάλλον ύψηλή.
— Συμπαθής ί άντιπαθής;
— Μά, είς εμέ... «νπιπαθής.
— Έ,φΙλε μου, μία γυνή ηλικιωμένη, δυσειδής, ΰψηλοΰ 

αναστήματος καί αντιπαθής, νά σύρχι ύπέρ αύτής τήν κοι
νήν γνώμην, είναι δαιμόνια ί

—- Συμφωνώ, άφοΰ δεν είναι άγγελος, είναι δαίμων !

’Εν τφ θηριοτροφείο» τοΰ Μοντενεγρου-
— Ποια είναι Γιάννη,αυτή ή κυρία,ποϋ τήν άγρωκυτά- 

ζουν όλα τά θηρία ;
— *Α  I είναι, ή Σάρα Βερνάρ.
— Και τί κάμνει έδώ αύτη ;
— Κάμνει μάθημα στά θηρία νά παριστάνουν δράματα.

Αί πλεϊσται τών έφημερίδων, μή άρκεσθεϊσαι είς τήν ά- 
νύψωσιν τής ύποκριτικής τέχνης τής δραματικής καλλιτέ- 
χνιδος, ΰπερέβησαν τά όρια καί τής ήλικίας καί τής καλ
λονής καί παρέστησαν αυτήν ευειδή, κομψήν, χαριτόβρυ- 
τον, μελαγχρινήν γαλάτιδα, γλαυκώπιδα, γλυκύμολπον καί, 
καί, καί, ώστε παρακινηθεντες οί μή δυνάμενοι διά τοΰ χρή
ματος νά τήν ίδωβιν είς τό θέατρον μετέβησαν είς τό ξενο- 
δοχεϊον,ένθα δάμενεν, ΐνα θαυμάσωσι τό αξιοπερίεργον κατ’ 
αύτάς τοΰτο πλάσμα, ότε θά έξήρχετο τό έσπίρας. Πλήν 
πάσαι αί έλπίδες καί αί εκ τοΰ τύπου εντυπώσεις των φαίνε
ται διεψιύσθησαν, διότι μόλις ή Σάρα έξήλθε, πάντες άπε- 
χώρησαν μορφάζοντες.

Οί δέ άγυιόπαιδες, ή αλάθητος, κατά τόν Βίκτωρ» Οΰγ- 
γώ, κοινή γνώμη, Κερράγησαν είς άλλοκότους κραυγάς φεύ-
γοντες.

--- "Αου ! άου I άου !

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
208. Λονιγικα

Μέ συνδράμεις μέ διαβάζεις 
Σοΰ άρέσκω, μέ θαυμάζεις 
“Αν τής κάρας μέ στέρησης 
Κί’ είς δύω ίσα μέ χωρίσης 
θήλυ ζώον θαυρης πρώτα 
Ώς γιά τ’ άλλο τ’ άνθη ’ρώτα.

209. Αίνιγμ,α
Ποιητής είμ’ αρεστός 
Τής 'Ελλάδος δι βλαστός 
Ρίψε, φίλε, τ’αρχικόν μου 
Χώρισε τ’ ύπόλοιπΟν μου 
Κι’ άρνησώ θάχης ευθύς 
Κι’ άλλο τι πώχιι’ ό καθείς. 
"Ινα λύτα, β’ ευκολύνω, 
“Αν γνωρίζης γαλλικά 
Πρόφερέ με καί θά γίνω 
Ζώον τί απ' τά κακά.

Σημ. Ό πρώτος λύτης τριών έκ τών άνωτίρω αίνιγμά 
τών θή λάβη δωρεάν τήν Σωσάννα Ραμώ.

Mister Manole



16 Η ΦΎΪΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Ή βυγκράτησςς σανίδος διά τής 
έφημβρέδος.

Το ακόλουθον πείραμα έρείδεται έπί της συμπιέσεως της 
ατμόσφαιρας καί έκτελεΐται ώς ακολούθως.

Λάβετε σανίδα λεπτήν πάχους 5 ί'ως 6 χιλιοστών του 
μέτρου, πλάτους έως 25 έκατοστομέτρων καί μήκους 60 πε
ρίπου εκατοστών, θέσατε τήν σανίδα έπί τής άκρας τραπί- 
ζης, έξέχουσαν κατά το ήμισυ, ώστε μόλις νά συγκρατήται 
επ’ αύτής. Εινε φανερόν, ότι ή παραμικρά πίεσις Ιπ' αύτής 
θά τήν άνατρέψη καί καταρρίψη. Άλλ' έπί τής οΰτω τεθει
μένης σανίδος απλώσατε καλώς μέγα τεμάχιον χάρτου, έν 
ψύλλον μεγαλόσχημου έφημερίδος.

Έάν τώρα έπιχειρήσητε νά κτυπήσητε ίσχυρώς διά του 
γρόνθου σας έπί τού έξέχοντος μέρους τής σανίδος, θέλετε 
ΐδεϊ μετ’ έκπλήζεως ότι ή σανίς άνθίσταται εΐς τό κτύπη
μα, ώς έάν ήτο καρφωμένη καί ασάλευτος έπί τής τρα
πέζης. Έάν δέ κτυπήσητε δυνατώτερα, δύναται νά 
πονέσγι ή χειρ σας, νά θραυσθή ίσως είς τεμάχια ή 
σανίς, άλλά δέν θά έκτεναχθή έκεϊθεν ό συγκρατών αύτήν 
χάρτης. Τό φαινόμενου τοΰτο έριίδεται έπί τής αποτόμου 
συμπιέσεως τοΰ άέρος, ήτις έπικρατεϊ άνωθεν έφ’ όλης τής 
επιφάνειας τοΰ χάρτου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗ3 ‘‘ΦΥΣΕΩ2-,

A. Δ. Κ. Αευχωσίαν. 'Επιστολή μετά διατριβής σας ελήφθη 
"Εχει καλώς, άναμίνου.εν ώς γράφετε—Γ. A. A. Βραίΐα. Εύχα- 
ριστοΰμεν πολύ καί έλπίζομεν να δικαιώσατε προσδοκίας μας. — Κ. 
Β. ΘισσαΛονίχιιν. Επιστολή ελήφθη, ταχυδρομικών έκτενΰς γρά- 
φοαεν. — ΚορνάαΑω. ’Ενταύθα. Ποιημάτων ελήφθη.—Μ. Μ- JSpor. 
Εύχαριστοΰμεν θερμώς διά συγχαρητήριά σας. Προσπαθοϋμεν πάν
τοτε νά έπιφέρωμεν βελτιώσεις.—Κ. Δ. ffa>r)jroJ»r. Συνδρομηταί. 
ένετράφησαν. Εύχαριστοΰμεν. Διπλοΰν δράμα εξακολουθήσει ακόμη 
έπ’ αρκετόν.—Ν. Π. ’.ίργοστάίιοκ. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστεί- 
λαμεν. Έχει καλώς. Διατί δμως διακόπτετε συνέχειαν;—Κ. Β. Δ. 
Πάτρας. Αινίγματα έλυσεν άλλος πρότερον. ’Εν τούτοις στείλατε 
δρ. μίαν καί θά λάβητε βιβλίον.—·Γ.Χ. Λ'ιγόητ.’Επιστολή ελήφθη. 
Ψύλλον άπεστάλη. Εύχαριστοΰμεν δι’ίνεργείας σας. Άναμένομεν 
νεωτέραν σας.—Μ. Κ. Φορσα-Ια. Ψύλλον άπεστάλη.—Π. Η· Σ. 
Πάτρας. ’Επιστολή μετά συνδρομής καί ποιηματίου έλήφθησαν. 
Ήσυχειτε. Εύχαριστοΰμεν. ’Απόδειξις άπεστάλη εντός πρώτου 
φύλλου. — Γ. Τ. Σΐίρο»-. Έλήφθησαν. Ήσυχειτε. — Γ. Α. ΓΙ. 
Σύρον. Συνεστημένη ελήφθη. Έ/ει καλώς. Συνδρομηταί ένε- 
γράφησαν. Εύχαριστοΰμεν. — Ν. Δ. Ν. ΒάΑον. Συνεστημέ- 
νη ελήφθη. Συμμορφούμεθα πρός γραφόμενα σας. Εύχαριστοΰ- 
μεν- — Κ. Δ. Φ. ’AAtiirfyetar. Συνδρομή σας ελήφθη. Ευχο- 

ριστοΰμεν πολύ Άπόδειξιν λαμβάνετε έν παρόντι φύλλω.—Π- Π. 
Βαρύσια Awrpo®. Συνεστημένη ελήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Ταχυδρο· 
μικώς καθέκαστα εις άπάντησιν ζητούμενων πληροφοριών.—Η. Κ. 
Σνρον. Επιστολή καΓχρήματα έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. —Ν. Λ. 
Μαχρητ. Έπιοτολή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Έχει καλώς.

Η ΦΥΣΙ2
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΒνώ».Ο>ΖΰΑ.ΔΙΑ.ΙΟΝ·

ΕΙΚΟΝΟΓ'Έ’.Α.ΦϊϊΙΛΕΝΟίΝ·

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ
Διά τό έξωτερικόν.................... , . . φρ. χρ. 12
Διά τό Εσωτερικόν........................... ορ. 8
Έξάμηνος έξωτ. φρ. χρ. 1

» έσωτ. δρ. 5
Πώλησις κατά φύλλα έ“ τφ γραφείφ τής βΦύσεως», τοΐς 

πρακτορείοις καί τοϊς άνδήροις.
"Εκαστον ......................λεπ. 1 SS-
Προηγούμενα «φύλλα ................. λεπ.

Τόμοι τών 3 προηγουμένων έτών έκαστος. 
Διά τό εσωτερικόν, χρυσόδετοι δρ. ΙΟ. 

άπλοϊ δρ. S.
Διά τό εξωτερικόν, χρυσόδετοι φρ. 14.

άπλοι φρ. 12.
Συνδρομηταί ίγγράφονται άπό πρώτης έκάστου έτους καί 

έκάστου μηνός.
ΑΙ σύνδρομα! προπληρώνονται. 

ΔιεύΟυνόις
Όδός Νίκης άρ. 2 καί όδός Κυνοσάργους άρ. 36.

’Αγοράζονται εΐς καλλίστας τιμάς παλαιά γραμμα
τόσημα μεταχειρισμένα, έπιστολαΐ παλαιαΐ καί im- 

στολικά δελτάρια τής Ελλάδος καί άλλων Επικρα
τειών. ’Επίσης αγοράζονται νομίσματα και Αρχαιότη
τες παρά τοΰ κ.

A. W Ε I S Ζ
Budapest (Hongrle) Vaczi-Kdrut 4ί

OCULAIRE VINOT
S’adaptant a t o u t e s les lunettes, pour l’obser- 

vation des astres, ne renversant pas les ob— 
jets, susceptible de di iferentes puissances· 
a volonte. Prix, 16 francs.

Lunette niunie de eet oculalre. 
Prix» -40 francs.

Avec cette lunette, on peut voir I’anneau de Saturne..

J. VINOT, ri de Couahros RPn,·

ΓΝΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

TO ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΩΝ KAI ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΤ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΑ 

Διευθυντής καί έκδοτης
Ά. Άλεςιάδης

Συνορβμή έτησία, Αθηνών δραχμάς 8, ’Επαρχιών δραχ— · 
μάς 9, Έξωτερικβϋ φρ. χρυσά 10.

(Γραφεία έναντι «Νέου Θεάτρου άριθ. U έν Άθήναις).

Έκ τβΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΛΝΤ1ΝΙΔ0Τ.

ϊ

r


