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•ΗΣννεργάται eidi δεκτοί πάντες.|» ·
^Δημίσιιύονται τά ΐγχρινόμενα ^PTaif
Ίχαΐ αί είχδνες συνιργοτωχ χαί-χαλ-Ι

λιτιχνημάτων. Άγγελίοι μετ’ εύώ·
"^νων. 3υνδρομαι δεκτοί εΐς χαρτονύμι-
«σμα παντδς <6νονς. προπληρωτέοι.

MET’ΕΙΚΟΝΩΝ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

. "Εκαστον φύλλον λεπτά ι $. 
^ΠοΑησις βίς th. χιδσχιά χαί πραχτο· 
^ρίΓα. Τόμοι άπλ. δρ. 8, χρυσάδ, (0. 
■ηΈξωτ.'φρ. 14. Ο! συνδρομητο'ι λβμ·^ 
’ίβάνουσι μέρος δωρεάν εις τά ΙαχεΓ 
β««ϊ χάλΐιτςχνιχα ίργο τή; «Φύσεως».
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Β • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 'Η ήλεχτριχή 'ίλξις. Όί τροχιΟδρομοι ual οί σιδηρόδρομοι του μέλλοντος, ύπδ . Έρ ,Δάφφα.— Αιονύσιος δ 
’Αρειοπαγίτης, ύπδ Γουλ. Ίωοννίδου. — 'Η 'Εταίρα (συνέχεια καί -τέλος) ύπδ· ©. Τζαδέλλα. — ’Ερως χαί χαρδία, ύπδ Κ. I. Κα
ρόλου. — 'Η μεγίστη τών άριτώνάλήθίιχ, ύπδ Ίω. Μπράβου; — Αίνέγματα. — ’Αλληλογραφία τής Φύσεως. —’Αγγέλίάι κτλ.

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΛΞΙΣ στήματος, οίτινες. μετέφερον κατά τδ 1892 πλέον τών 686 
έκατομμυρίων ίπιβάτών, .ήτοι πλέον τού. εκατονταπλάσιου 
τού όλου πληθυσμού.

Λιάφοφά έν χφήίύι βνβνήμαη. Τά διάφορα ίν χρησκ 
συστήματα ηλεκτρικής ελξέω; δύνανται νά συμπεριληφθώσιν 
μέχρι τής σήμερον-εί; τρία.

1) Τό σύστημα τοϋ εναερίου σύρματός.
2) Τδ σύστημα τού ύπογείου καλφδίου. ,
3) Τό σύστημα τών ρευματοπυκνωτών (accumulateurs). · 

ίν ίδιαιτίρφ. ίργ.οστ.ασίφ, άποστέλλεται εί; την άμα-
Εις. τά; δύο· πρώτα;· περιστάσεί; ό ηλεκτρισμό; παραγό- 

μενος ίν ίδιαιτίρφ. ίργ.οστ.ασίφ, άποστέλλεται είς. την αμα-

.γ
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■ ξαν δε ’ ίναερίου σύρ- ' 
ματος. (πρώτον σύ- 
,στημα) στηριζομένου 
έπ( δοκών πλησίον' 
τής γραμμής, ώ; δει
κνύει τούτο ή είκών 

ι 1, παριστάνουσα τόν. 
li! ίν Μασσαλία 'πρό τι- 

νων μηνών λειτουρ- 
γούντα ηλεκτρικόν 
τροχιόδρομον (Can- 
nebiere-St Louis) ή 
δι’αγωγού υπογείου' 

■---- ί' τιθέμενου ύπό μίαν
• τών σιδηρών ^άβδων 

. τής γραμμής, ώς ό ίν 
• Βουδαπέστη κατα- · 

σκευασθείς τροχιόδρο- 
, μο; ύπ’ αυτού τοϋ Κ. 

g Siemens τφ 1889. 
Έν τοιαύτη περι- 

πτώσει ή διοχέτευσις 
f τού γεύματος γίνε

ται, ώ; έπί τό πλείστον, διά βραχίονο; · εισερχομένου ίντός 
χάσματος.

-Είς · τό τρίτον σύστημά οί ρευματοπυκνωτάί (accumula- 
teurs) ol όποιοι παράγουσι τό ρεύμα, πληροϋντάι εί; τούς 
σταθμού; διά.μηχανών καί, τίθενται ύπο τά καθίσματα τής. 
άμάξης, ώ; τό ίν Παρισίοι; τοιοΰτον μεταξύ St Denis καί 
Madeleine λειτουργούν.Τό πρώτον σύστημα τού ίναερίου σύρ
ματος, εινε'τό μόνον ίν'χρήσει ίν ’Αμερική.Οι μηχανικοί τού 
νέου κόσμου, οίτινες {μελέτησαν τά διάφορα ίν χρήσει σϋστη- 
ματά ηλεκτρική; έλξεως, άνεγνώρισαγ, ώς καί οί τή; Ευρώ
πης, ότι ή διά τών ^ευματοπυκνωτών κινούμενη άμαξα'δύ
ναται νά βαδίση έν πλήρει ίνεργείιρ'με ταχύτητα 24 χιλιομ. 
την ώραν κα'ι νά άνέλθη ανωφέρειάν ούχί μεγαλητέραν τών
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j

Ο.ί τροχιόδρομοι και οί; Σιδηρόδρομοι 
τοϋ μέλλοντος

Πολλοί τών αναγνωστών τή; «Φύσεως» εχουσι βεβαίως 
ακούσει, οτι οι διά τού ηλεκτρισμού κινούμενοι σιδηρόδρομοι 
μέλλόυσι τάχιόν. ή βράδιον ν’άντικαταβτήσωσι τού;, άτμο- 
σιδηροδρόμου;, καί ότι ήδη ει; τινα; -πόλεις τη; Ευρώπη; 
(Παρισιού;, Μασαλίαν, Βουδαπέστην, Λονδϊνόν κ.τ.λ., ιδίως 
όε τήςΆμιρ.ικής ένερ- ■ 
γοΰσιν ούτοι αντί τών 
συνήθων ίπποσιδηρο· 
δρόμων.

Τί ίστίν ηλεκτρική 
ίλξι;, ποια τά ίν 
χρήσει· συστήματα 
καί ποία -τά προτε
ρήματα αύτών,τούτο 
εν ολίγοι; θέλομεν 
εξετάσει·’

Ή διά τού ηλε
κτρισμού ‘ελξις τών, 
αμαξοστοιχιών - έχει ’
ήδη τήν Ιστορίαν της. ■ 

' ,Τψ 1879 oKAVer- 
• mes Siemens άπέ-, 

δειξεν δτι άμαξα φέ- 
■ ρουσα ήλεκτρομηχα-

• νήν δύναται νά κυ- 
κλοφορήση ίπί σιδηΔ 
ρών ■ ράβδων, αίτινες 
μεταφέρουσιναύτήτον' 
ηλεκτρισμόν, παραγόμενον ίν έργοστασίφ. ’Ολίγον μετά

• ταΰτα το σύστημα έφηρμόσθη εΐς ιδιωτικά; γραμμάς ' 
πρό; ίκμετάλλευσιν εργοστασίων, ‘ καί. κατεσκεύασαν δε 
καί', μικρού; τών περιχώρων ’τροχιοδρόμους, άλλ’ ώς πάσα ' 
νέα ίφεύρεσις ή έφαρμογή αύτή; ίν Εύρώ.πρ υπήρξε βραχεία.·

. Έν ’Αμερική όμως έξετίμησαν ταχέως το μέλλον καί τήν 
σπουδαωτητα τής νέα; έφευρέσεως. Ό Κ. Sprague, ό εί- 

' ’σηγητής τής ηλεκτρική; ελξεως, κατεσκεύασε διά τήν πόλιν 
Richemond τφ 1888 τήν πρώτην ηλεκτρικήν γραμμήν μή
κους 19,2 χιλιομ. Ύπάρχουσι .δέ νϋν έν τφ νέφ κόσμφ· 
πλέον τών 6000 χιλιομετρ. γραμμών διατρεχομίν.ων ύπό. 
ηλεκτρικών τροχιοδρόμων’ ίν μόνφ δε τφ κράτει τής Νέα; 
Ύόρκης αριθμεί τις πλέον τών 110 τοιούτων διαφόρου συ-

’Ηλεκτρικός τροχιόδρομος της Μαόόάλίας
(Cannebiere-St· Louis) · Σχ. I.
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5 διά 100 καί 150 μέτρα μήκους' άλλ’ όταν το έδαφος 
εινε άνωμαλώΉρον, τότε εύρίσκεται τις ένώπιον μεγάλης 
δυσκολίας. “Ινα κινηθή (demarrage) άμαξα πεφορτωμένη 
έπί άνωφεριέας 7 εω; 10 εκατοστών, χρήζει έν διαστήματι 
ολίγων δευτερολέπτων δυνάμεως 50 καί 80 ίππων, τήν 
όποιαν οί ^ευματοπυκνωταί δέν.δύνανται μέχρι τοϋδε νά πα- 
ράγωσιν.

Μετά τά έν Αμερική γινόμενα πειράματα, οί μηχα
νικοί άπεδέχθησαν τό σύστημα τοΰ εναερίου σύρματος. Ή 
μεγαλητέρα δυσκολία συνίστατο εις τό πρώτον τής διοχετεύ- 
σεως τοϋ ρεύματος.Αΰτη έγένετο είς τά πρώτα σχέδια τοΰ Κ. 
Siemens δι’ έλαφροΰ τροχίσκού Τ (όρα σχήμα II) τρέχον
τος έπί τοϋ σύρματος καί συνδεδιμένου μετά τής άμάξης δι’ 
ενός μικρού καλφδίου.

Ό τρόχίσκος παρασύρετάι, άλλά πρός τοΰτο τό έναέριΟν 
σύρμα δέον νά έχιρ τήν άπαιτουμένην άντίστασίν (rigidite) 
δι’ ο καί έγένετο ' χρήσις τοΰ κοινού τηλεγραφικού άγωγοϋ. 
Τό σχήμα Π ίπιτρέπει τήν διάγνωσιν τής λειτουργίας τών 
ηλεκτρικών τροχιοδρόμων ΐναερίου σύρματος, τοΰ συστή
ματος Thomson Houston. Είς τό άκρον τής γραμμής ταύ· 
της εύρίσκεται ή τόν ηλεκτρισμόν παράγουσα έυναμομηχανή 
Η,'ήτις αποστέλλει τό ρεύμα, τό όποιον κυκλοφορεί έν τώ 
σύρματι Σ,στηριζομένφ

(όρα 
. καί σχήμα I διά τούτο).

καί φέρει τόν βραχίονα^ 
Β, ό όποιος στηρίζεται 
έπί τοΰ σύρματος διά 
τού τροχίσκού Τ. Μέρος 
το0|^εύματος κατέρχε- 

τής ά**  
οδηγών (πα- 

έν τφ σχή- 
μάτι ««κομμένη

έν-

σταΧ^ί^άπλών"ί- Γενικϊί V»a<έγκαταεϊτάφεως η3.«κτθ

τράκτων (bobines) καί 
έπιστρέφει δια τώ» άξ«"ων καί τροχών είς τήν παράγουοα'ν τόν 
ηλεκτρισμόν μηχανήν, άφοΰ διατρίξγ πρότερον τάς σιδηράς 
ράβδους τάς συνδεδεμένα; έπί τφ σκοπφ τούτφ πρός άλλήλας 
διά χάλκινων άγωγών. Το έτερον μέρος τοϋ ρεύματος άκο- 
λουθεί τό σύρμα Σ καί μεταδίδει, δια τού ίδιου τρόπου τόν 
ηλεκτρισμόν είς τάς έμπροσθεν εύρίσκομένας άμαξας.

Δεν-κρίνομεν καλόν νά' είσέλθωμεν είς τήν τεχνικήν τών 
διαφόρων οργάνων περιγραφήν, άρκούμινοι νά είπωμεν, ότι ή 
ηλεκτρομηχανή Μ περιστρεφόμενη όταν τό ρεύμα διέρχεται 
μεταδίδει την κενησιν ταύτην δι’ οδοντωτών τροχών είς τόν 
άξονα τής άμάξης.

Η δύναμις τών κινητηρίων ηλεκτρομηχανών,αϊτινες/ρη- 
σεμεύουσι είς την. ηλεκτρικήν ?λξιν., είνε 7 έως 1? ίππων'κα
τά τήν περίστασιν, δηλ, έάν.ή γραμμή εύρίσκεται έπί ορι
ζοντίου επιπέδου η επί άνωφερείας. Τής δυνάμεως ταύτη; 
ουοης άνωτέρας τής άναγάαιούσης, είνε δυνατόν, ώς έπί τό 
πλεΐστον, νά προσαρτηθή καί έτερα άμαξα έκτος τής φε- 
ρούσης τήν ηλεκτρομηχανήν, μέ 40 ετι έπιβάτας.

Τό ηλεκτρικόν ρεύμα τό παραγόμενον ύπό τής δυναμο- 
μηχανής η τών δυνάμομηχανών τό.ΰ σταθμού χρησιμεύει ού 
μονον δεά την ελξιν, άλλά καί διά τόν φωτισμόν τών αμα
ξών, τάς τροχοπεδάς, προσέτι δέ δύναται τις νά τό χρησι
μοποίηση καί πρός θέρμασιν. τών Αμαξοστοιχιών.

Η μεγαλητέρα τών άντερρήσεων έν Ευρώπη ή μάλλον ίν 
Γαλλίας κατά τοΰ συστήματος τής δι’ εναερίου σύρματος 
ηλεκτρικής ελξεως εινε ή ΰπαρξις αΰτη τών δοκών,ήτις κατά

"ροχεοδρόμον εναερίου όνρμάτος Σχ. Π.

το λέγειν τινων, ασχημίζει τάς λεωφόρους δι’’ών διέρχεται 
ή αμαξοστοιχία. Η γνώμη αΰτη είνε άναμφισβήτητος'έν Α
μερική ώφελίμως μεταχειρίζονται τήν υπαρξιν τών δοκών 
τούτων αναρτώντες τούς ηλεκτρικούς λαμπτήρας τούς χρη
σιμεύοντας είς τον φωτισμόν της πόλεως. ’Εκ τών έν ’Α
μερική γινομένων πειραμάτων ή διά τών ρευματοπυκνωτών 
ελξις στοιχίζει σχεδόν οσον καί ή διά τών ίππων, ίν φ ή 
ηλεκτρική ελξις δ έναερίου. όδηγοΰ στοιχίζει πολύ όλιγώ- 
τερον.

Η εαχύτης τών ηλεκτρικών αμαξών έν ταϊς πόλεσι φθάνει 
μέχρι τών 14 εω; 15 χιλιομ. τήν ώραν, ώς οί τροχιόδρο
μοι τής Boston, οΐτινες μάλιστα είς διαφόρους συνοικίας 
βαδίζου’σι μέ 19 χιλιόμ. άνευ άτυχούς συμβάντος, ένφ ή δι’ 
ίππων έλκομένη άμαξα δέν υπερβαίνει τά 10 χιλιόμετρα τήν 
ώραν..

Η σπουόαιότης τοΰ αποτελέσματος τούτου δέν διαφεύγει 
βεβαίως ούδένα, καθότι αύξανομένης τής ταχύτήτος κατά 
50 τοϊς 100, αυξάνει σχεδόν μέ τήν αύτήν άναλογίαν καί ή 
παραγωγή τής γραμμής.

ΕνΝεφ Υόρκη κατασκευάζεται υπόγειος σιδηρόδρομος έ» 
τή πόλει εις 30 μέτρα.ύπό τό έδαφος καί μετά ηλεκτρικής 
έλξεως. Η έν ταϊς όδοΐς κυκλοφορία είναι τοιαύτη, ώστε ή- 

ναγκάσθησαν νά εΰρωσι 
έτέραν λύσιν., Οΰτω ή 
κίνησις τών επιβατών 

|^Β κατά τό 1892 ύπήρξε 
ΒΗ πλέον τών βΟΟέκατομ- 

μυρίων' έάν δέ ύπολο— 
γήσωμεν μόνον πρός 5. 
λεπτά τόν έπιβάτην ευ- 
ρίσκομεν εισόδημα 30 
εκατομμυρίων^

Τπάγιιοξ ήλεκτρι- 
ηο$ Σιδηρόδρομος τοΰ 
Λονδίνον. Έν Αον· 
δίνφ έγένετο μία τών 
σπουδαιότερων ίφαρ— 
μογών. ΚατεσκευΟσθη 
υπόγειος σιδηρόδρομος 
ό όποιος 4 διερχόμινος 
ύπό τόν Τάμεσιν θέτει ■ 
είς συγκοινωνίαν τήν

πόλιν μι' τάς νοτιανατολικάς συνοικίας. Τό μήκος αύτοϋ είναι 
5 χιλιομ. Ή γραμμή εύρίσκεται 20 μέτρα ύπό τον ποταμόν 
καί 15 μέτρα ύπό τήν έπιφάνιιαν τών όδών, άλλ’ ύψοΰται 
πλησίον τών σταθμών.

Τό εργον συνίσιαται έκ δύω σωλήνων χυτοΰ σιδήρου, ών 
έκαστος έχει διάμετρον 3 μ. .20' ό είς έξ αύτών χρησιμεύει 
είς τήν άνοδον, ό 3’ έτερος είς τήν κάθοδον τών αμαξών. Τό 
πλάτος τής γραμμής είναι ένός μέτρου.

Βεβαίως εν ταύτη τή περιστάσέι ή ηλεκτρική ελξις πα
ρείχε τήν εύκολωτέραν λύσιν, καθότι οΰδεμία τών δυσκολιών 
αιτινες είσίν συμφυείς εις τήν δι’ Ατμομηχανών ελξιν ύφί- 
σταται έν αύτή, ώς π. χ. ή παραγωγή τοΰ καπνού, τών 
βλαβερών αερίων κ. τ. λ. Κατεσκεύασαν λοιπόν ηλεκτρικά; 
άτμομηχανάς δυνάμεως 100 ίππων (effectif) καί τάχύτητος 
4 χιλιομ. τήν ώραν. Έκάστη ηλεκτρική άτμομηχανή φέρει 
δύο δυναμομηχανάς, αιτινες κινοΰσι δύο ζεύγη τροχών ανε
ξαρτήτων. Τό ρεύμα φθάνει ιίς τάς δυναμομηχανάς διά μιας 
χαλύβδινου αύλακος έν σχήμα τι U,τήν οποίαν φέρουσι μονω
τήρες ύάλινοι. Ό ηλεκτρισμός παράγεται έν έργοστασίφ 
ύπό τριών δυναμομηχανών, ών αί δύο έργάζονται συνήθως ή 
δέ άλλη χρησιμεύει ώς έπίκουρος. Αί τρεις αύται δυνομομη- 
χαναΐ λαμβάνουσι τήν κίνησιν έκ τριών Ατμομηχανών 375

Υπόγειος Σιδηρόδρομος τών ΠαριΣι&ν. Σ^ίδιον ΒβΓ— 
lier. Τοεοϋτον τι σύστημα μελλεινά έφαρμόση έν Παρισίσις 
ό γνωστό; μηχανικός Κ. Berlier διά τόν υπόγειον σίδηρό-

δρομον μεταξύ Bois de Boulogne καί Bois de Vincennes 
τοΰ όποιου τελευταίως έλαβε τό προνόμιον. Ή μόνη διαφορά 
συνίσταται ει^ τό ότι αντί δύο σωλήνων ό κ. Berlier μετα-

χειρίζεται ενα μόνον, οΰτινος ή διάμετρος είνε έξ μέτρων 
περίπου, δηλ. έάν ό σωλήν οΰτος εύρίσκετο έπί Τής όδου ή 
κορυφή αύτοϋ θά έφθανε μέχρι τρίτου πατώματος τών
οικιών. Ούδείς λοιπόν ύπάρχει' φόβος-άσφυξίας, άν καί θά 
τοποθετηθώσι πρός τοΰτο αί άναγκαΐαι μηχάναί άερισμοΰ.

Έρ. Λάφφας
Διπλωματούχος τής έν Παρισίοις Σχολής τών Γεφυροποιών. 

(Έπεται τό τέλος)

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΑΡΕΙΟΠΑΓΙΤΗΣ

Καί ούτως 0 Παύλος ΐξήλβεν έκ μέσου αυ
τών. Τινες δέ α»δρες κολληθέντε; αύτω έπί- 
στευσαν έν ρις καί Διονύσιος δ Άρειοπα- 
γίιης, καί γυνή ονόματι Δαμαρις καί ξτεροι 
συν αύτοϊς.

Πράξεις τών ’Αποστόλων. XV1J. 33—34·

Έν τή χώρφ τών Φαραώ, ό^ήλιος πυριφλεγής μεσουρα
νεί. Αί μακραί κιονοστιχίαι τής έν Ήλιου.πόλει πεφημισμέ- 
νης ιερατικής σχολής είσίν σχεδόν έρημοι. Έν ιούτοις, δύο 
σπουδασταί άφρόντιδες τοϋ μεσημβρινού καύσωνος, βαδίζου- 
σι βραδέως ύπο τούς ογκώδεις κίονας ΤΗτο πράγματι σο
βαρόν τό ζήτημα περί ού συνεζήτουν. Γόνοι δύο τών άρι- 
στοκρατικωτέρων οικογενειών τών ’Αθηνών, είχον. κληρονο
μήσει τήν δίψαν έκείνην πρός φιλοσοφικά;’ μελετάς, ών πα- 
τρίς ήτο ή Ελλάς, άπό νεαρά; δέ ήδη ηλικίας άνεζήτουν 
τήν λύσιν τών μεγάλων τής ζωής προβλημάτων. Μή άρ- 
κούμενοι είς όσα και αύται αί Άθήναι 'τοϊς παρεΐχον προς 
τόν σκοπόν των, ηλθον αύτόθ', ένθα μεμαραμμενα νπελεί- 
ποντο τά λείψανα τής θαυμάσιου' γνώσε'ως, πρό; ήν κατα 
τούς χρόνους τής δόξης τή; Αίγύπτου, άλλη ούδεμία έφά- 
μιλλος προεβαλε.

Ό; αί Άθήναι καί ή Ήλιούπολις είχε παρακμάσει. 
Γνώσεις Αίγυπτιάκαί καί 'Ελληνική άγχίνόια ήδυνάτουν νά 
ίκανοποιήσωσι τά άνυπόμονα πνεύματα τοϋ Διονυσίου καί 
Άπολλοφάνους. Δι’έκατοστήν ίσως φοράν έπραγματεύθησαν 
τό μέγιστον τών ζητημάτων, τόν χαρακτήρα τοΰ Ύψίστου 
Όντος.

Μετά μακράν σιγήν ό Άπολλοφάνης ώμίλησε.
— Οί Αιγύπτιοι ούτοι-ουδόλως εύγενέστερα ιδεώδη εχου- 

σιν· άπό τά τών Αθηναίων, ώ Διονύσιε. Λατ.ρεύσωμεν τον 
Δία καί τήν Ήραν ώς τόν "Οσιοιν καί τήν “Ισιδα. Έπι
στρέψωμεν οίκοι, φίλε μου, καί άς παραιτηθώμεν τής άκάο- 
που ταύτη; έρεύνη; περί τοϋ "Οντος έκείνου, όπερ φοβούμαι 
ότι ύφίσταται είς τήν εύγενή σου μόνον διάνοιαν.

— Παραιτηθώμεν ; ουδέποτε, φίλε μου. “Οσον βέβαιον 
είναι ότι ή καρδία αΰτη πάλλει έν τούτφ τφ στήθει, ή δέ 

ψυχή άποστρέφεται τό κακόν καί φέρεται πρός τό αγαθόν, 
μετά τοσαύτης βεβαεότητος αισθάνομαι, ότι ύπάρχει όν αι
ώνιον και υπέρτερου τοϋ φθαρτού ανθρώπου, δύναμις^μή υ
ποκείμενη είς τά έλαττώματα καί τάς έλλείψιις τοΰ ανθρω
πίνου γένους, ώς αί πληροϋσαι τούς ναούς μας θεότητες, ΰ- ’ 
παρξις κάτοχος παντός άγαθοΰ καί εύγενους έν τώ άνθρώπφ, 
έν πολλφ όμως ύψηλοτέρφ κάί τελειοτέρφ βαθμφ.

— ’Αλλά τήν άπόδειξιν, ποϋ θέλεις εΰριι; ειπεν ό Ά- 
πολλοφάνης.

Άθυμία έπεσκίασε τό πρόσωπόν τοϋ Διονυσίου.
— Δεν γνωρίζω , . . . διά’ νά αίσθάνηταί τις όμως, ότι 

υπάρχει, είναι κάτι τι . . . ίσως δέ ζωή ύπάρχει μετά ταύ
την— ώς καί ό Πλάτων ειπεν—· όπου ή άπόδιιξις μέ άνα- 
μένει.

Μετά τοσαύτης θέρμης συνεζήτουν, ώστε ουδέτερος παρε- 
τήρησεν αίφνίδιον σκότος κατακαλύπτον^τόν πυριφλεγή ου
ρανόν. Έπί- μάλλον καί μάλλον ύφερπον έπηύξηβιν έπί 
τοσοΰτον, ώστε ή πυκνότης του κατέστη ήδη αισθητή. ·Μα- 
θηταί και διδάσκαλοι άνεδίφησαν έπανείλημένως τάς περγα- 
μηνάς, όπου κατεγράφοντο παρελβοϋσαι καί μελλουσαι έκ- 
λειψεις καί σύνοδοι καθ’ ύπολογισμούς τή? παγκοσμίου φήμης 
τής έπιστήμης τών Αύγυπτίων αστρονόμων. Ή έρευνα άπσσα 
εις μάτην άπέβη.

Ένφ οί δύο έλληνες ήγωνίζοντο νά διασχίσωσι τό ζόφος, 
ό Διονύσιος ήσύχως καί μετ’ εύλαβείας έψιθΰρισεν

— Ή τό θειον πάσχει ήΛσυμπαθεί πρός άλλον πάσχοντα.

■ Μετά εϊκοσιν έτη.πολίτη; Αθηναίος διασχίζει τάς οδούς 
τοΰ άστεως. Ύπό τάς ήλίακας ακτίνας διαστίλβουσι τά μέ
γαρα καί οί ναοί. Τό κράτος τών ’Αθηνών, πρό πολλοΰ ήδη 
κατέπεσε πρό τής παντοδυνάμου τής Ρώμης προόδου, άλλ’ 
αί Άθήναι, ή κοιτίς τοΰ κάλλους, ή έδρα τής φιλοσοφίας, 
πρωτούουσα, συγκρατειται έτιάγερώχως. Αλλά φεΰ ! Τής 
δουλείας τα δεινά ήρξαντο ήδη καθιστάμενα αισθητά I Ή 
στέρησις δυνάμεως πρός ΰποστήριξιν τής πολιτείας ύποσκά- 
πτει άετα σπουδή; τό κάλλος καί τήν φιλοσοφίαν. Ή τε
λευταία κατέστη νωθρά ουζήτησις καί ανούσιος, τά δέ πλήθη 
τών οκνηρών φλυάρων, οΐτινες καθ’ έκάστην πληροΰσι τήν 
άγοράν δια τή; ελαφρας καί σκωπτΐκής ομιλίας των, περι- 
φρονοΰντάι ύπό τών μαθητών τοϋ Σωκράτους, τοΰ Πλάτωνος 
καί Άριστοτέλους.

Τήδε κάκεΐσε δύναται τις νά διακρίνγ μορφήν προσδίδού- 
σαν σκέψιν πολλφ βαθυτερ*ν  τής τοΰ πλήθους. Τοιαύτη είναι 
καί ή τοϋ πολίτου, όστις βραδύ τό βήμα φέρει πρός τήν 
άγοράν. Είναι ό Διονύσιός, εκείνος ον συνηντήσαμεν νεανίαν 
έτι, έν τή μεμάκρυσμένη τή'ς Ήλιουπολεως πόλει. Τά έτη 
δέν άπεκάλυψάν έτι τήν έξήγησιν του μυστηριώδους τής 
μεσημβρίας εκείνης σκότους, άλλ’ουδέ τήν άπόδειξιν τής 
ύπάρξεως τής ιδανικής αύτοδ θεότητος. Εύσταθώς ό Διονύ
σιος καταβάλλων τάς άπογΟητεύσείς, συνεκράτησε τό ιδεώδες 
αύτοϋ, καί τόν βίον συμφώνως ίκανόνισε. Πολίτης ούδείς 
φέρει φήμην τιμιωτίρου άνδρός καί μάλλον καλοκαγά- 
θοϋ. Είναι μέλος τοΰ Άρέίου Πάγου, ή ΰψίστη τιμή ήν ή
δύνατο ’Αθηναίος νά περιβληθή.

Κατηφής καί σύνοφρυ; προβαίνει. Καρδία. καί κεφαλή - 
κατέχονται υπό σκέψεων πολλφ βαθύτερων τών έπί πολύν 
ήδη χρόνον συνταραττουσών αύτόν.

— θά ακούσω χαί πάλιν τον έβραΐον τούτον, ψιθυρίζει. 
Μεθ’ όλα ταϋτα, διατί οί λόγοι τού μέ ταράττουσιν ; Άφοΰ 
Ελλάς καί Αίγυπτος σιγώσι,δύναται ή Ίουδαία νά όμιλή- 
ση ; Άλλ’ έάν ή ιδία έκείνη τής άναστάσεως ήτο άληθής, 
ό πόσον εύχερώς τό ζήτημα τής άθανασίας· θά έλύετο I

Έν$ εισέρχεται εις τήν άγοράν, εκ πάσης πλευράς χαι
ρετίζεται. Προς τά άριστερά, Ομιλος πολιτών άσχολεΐται είς 
συζήτησίν μετ’ ενδιαφέροντος. *0"  Διονύσιος πλησιάζει, άλλ’ 
άνευρίσκει μόνον, ότι τά αυτά σταθμίζουσι καί εκείνον ζη
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τήματα, άτινα έπί-τοσοϋτον ίχουσιν απασχολήσει αυτόν. 
Έκ τής ήμάδος ταύτης τών Στωϊκών στρέφει πρός τινας 
άλλους οκνηρούς εύθύμως συζητούντας.‘Βεβαίως όί οπαδοί 
ούτοι τοϋ φιλήδονου ’Επικούρου,,θά'τφ παρέξωσιν άνάπαυ- 
λαν ίκ τών σοβαρών ζητημάτων, αλλά καί πάρ’αύτ.ών ετι 

' άκούεΐ τάς λέξεις «Εβραίος. . . 'Ιησούς ό Ναζωραίος. . . , 
Άνάστασις . Άναστενάξας απέρχεται, έκεϊθεν.

' . · Είς τό μέσον άλλου ομίλου ίσταται άνήρ, τδ ανάστημα 
βραχύς· τό, σώμα π«ί τδ πρόσωπόν του ύστιροϋσι .συγκρινό- 
μένα πρδς τά έξοχου πλαστικότητος καί ■ κάλλους τών περί 
έαυτδν Έλλήνων. Έκαστος. τής'φωνής του ήχος προδίδει 

<' ειλικρίνειαν καί χαρακτήρα' ευσταθή. Τδ πλήθος μετά προ· .
σοχής άκροάζεται. αυτόν, διηγούμενόν τόν βίον ένός Ναζω
ραίου. Καθ’ ήν στιγμήν, ό Διονύσιός πλησιάζει, ιστορεί έκεΐ- 
νος τά παράδοξα γεγονότα, άτινα, συνέβησαν κατά τόν θάνα
τον τοΰ άνδρός τούτου. Όταν αναφέρει τήν χρονολογίαν, δ 
Διονύσιος ανασκιρτά, ίκπλήσσέτμι.: Άραγε έπήλθε τέλος η 
έξήγησις τοΰ μεσημβρινού έκείνου ζόφους :

Ή οικογένεια τοϋ Διονυσίου συνίσταται έκ μιάς καί .μόνης 
θυγατρός, ήτις μόνον σύντροφον ίσχε τον. πατέρα, ύφ’ ού 
καί άνετράφη. Άγάλλεται ό πατήρ άνευρίσκων ότι αύτη 
{κληρονόμησε τήν πρδς. σπουδήν κλίσιν του, πολλάς δέ .ώρας 

. εύφροσύνως διέρχονται συζητοΰντές τά μεγάλα έκεΐνα ζητή-. 
ματα. περί ά ή ψυχή ηδύνεται ,διατρίβούσα.

Είναι ή ώρα τού γεύματος καί η Χλωρές, παρατηρούσα 
τοΰ πατρός.τδ σύννουν, έρωτά τό αϊτών. Άρχεται τότε έ-· 

' χεΐνος διηγούμενος τήν Ιστορίαν, ήν ηχούσε παρά τοΰ Ιου
δαίου. Οια παράδοξος άντίθεσις, ή Ιστορία του Ναζωραίου 
'Ιησού λεγαμένη.παρά, αριστοκράτου Αθηναίου ’· Ένώ διη- 
γήται ταύτην βραδέως, αγνοεί δτι. μετά περιεργείας ακροα
τής του καταβροχθίζει τάς λέξεις του άπλήστως. 'Όπισθεν 
τής.κλίνης τής χυρίας της ίσαται ή Δάμαρις ή πεφιλημένη 

. της δούλη.
. Είναι πειθήνιος έξωτερίκώ.ς,-άλλ’ ή φύσις αυτής ολόκλη

ρος άγανακτεΐ έπί τή δουλική της άατάστάσει. Ή αγάπη' 
.της πρός τήν νεαράν κυρίαν της, .δέν. ισχύει όπως μειώση 
τής δουλείας τό άλγος.. Ή διήγησις τοΰ βίου καί θανάτου 
τοϋ ταπεινού Γαλιλαίου προσπίπτει είς τά ώτα της ; Κα
τόπιν τριακονταετοΰς απάθειας, ή νεκρά της ψυχή.συνέλαβε 
τέλος ακτίνα φωτός καί πόθος, νά άκούση πλείω περί τοϋ

• φίλου τούτου τών πτωχών καί αδυνάτων, · πληροί τδ στήθος
■ *’>;· . . ·

Τό άνώτατον δικαστηρίου τών Αθηνών συνεδριάζει.
Έπί. τοΰ λόφου τοΰ Άρεως εύρηνται συνήγμενοι έν συν- 

ϊδρίφ σοβαρφ οί συνετότατοι πολϊται τής πνευματικωτάτης 
τοΰ κόσμου πόλεως. Ό λόφος κατακλύζεται ύπδ τοΰ πε- ' 
ριέργου κάί δκνηροΰ πληθυσμού. Έν τή Ιερφ όμηγύρει τοΰ 
Άρείου Πάγου εύρίσκεται ό; Διονύσιος. Ενώπιον τού σεβα
στού σώματος ίσταται άνήρ, ούτινος μέλλει νά κριθή. ή 
θρησκευτική πίστες. Είναι τέκνον τής περιφρονουμένης επαρ
χίας τής Ίουδαίας, Ποία. περί τών ιδεών του ύπάρχει ελπίς; · 
Άν τδ έρώτημα έτίθετο είς αύτόν τον Παΰλον, όποια θά ήτο 
ή απάντησις ;

— Ή αγάπη τού Χριστού μέ ένισχόει.
Ναί. Ιδού τό μυστικόν τής θαυμάσιου δυνάμεως τών έ- 

πιχειρημάτων του καί τής αταραξίας μεθ’ής προσηγόρευσεν 
αύτδ .τδ δικαστήριον ταΰ Άρείο.υ Πάγου.

Ό Διονύσιος κάθηται καί άκροάζεται μετά προσοχής. 
Ακούει τόν ξένον μετά τόλμης κα'τήγοροΰντα τούς Αθη
ναίους ίπί δεισιδαιμονείοι, τδν ακούει άρνούμενον τήν ύπαρξιν 
τών Θεών των καί καταγγέλλοντα τά έργα τοϋ αθανάτου 
Φειδίου. Τί θέλει προσθέσει ό θρασύς έβράΐος ;

Καθαρά ή.φωνή του ίκπέμπει μετά θάρρους καί ατρόμη
τος αλήθειαν, ήν τά μάλα δυσχερώς δύναταε νά έννοήση ό 
ύπερήφανος Αθηναίος.

— Έποίησέ τε έξ ενός αίκατός παν ίθνος ανθρώπων.

Ό Δεονυσεος συνοφρυοϋται. Θά ήδύνατο ίσως ν’ άποδι- 
χθή ίσα μέχριτοΰδε ί> ξέ»ωι> δκιμονίαν xtrtayysh&bs ειπεν, 
έπί τή τελευταία όμως ταύτη περιόδφ,άνυπέρβλητος φαίνεται· 
δτι προβάλλει φραγμός. Πώς δύναται ν * άποδεχθή, άπόγονος 
αυτός μιας τών μάλλον ύπιρηφάνων οικογενειών τών ’Αθη
νών, νά τεθή iv τφ αύτφίπιπέδω μετά'τοΰ ταπεινότατου ' 
δούλου τοδ οίπου'του; Αγνοεί οτι, ίκ τοδ άκρου, τοΰ πλή
θους, το άπληστου βλέμμα γυναικός εύρηται προσηλωμένου 
έπί τού προσώπου του. 'Δάμαρις· ή δούλη,. ανυπόμονος νά 
μάθη πλείονα περί του ταπεινού ’Ιησού, ήλθεν αυτόθι μετά 
τοϋ πλήθους. Οί καυστικοί λόγοι τοϋ Παύλου, είχον ήδη . 
καταπείθει σχεδόν αυτήν, ότε στρέψουσα διακρίνει τόν κύ
ριόν της μεταξύ τών δικαστών,

'— Άχ, ψιθυρίζει, έάν άνευρίσκη τούς λόγους τούτους α
ληθείς, βεβαίως καί έγώ θέλω τούς πιστεΰσει.. . .

Τδ πρόσωπόν Ομως τού κυρίου ,της σκυθρωπάζει.·
. —— Δ'εν. δύναται νά τδ πιστεύση. Δεν θα ήναι αληθές, 

διότι έάν ό Άγνωστος ούτος Θεός ήτο ό αληθής κ.αί 0 μόνος, 
λ . τ· . > . ■ , ,···«»; „ 1θα ητο ικανός να πειβη και αυτό το αγέρωχου πνεύμα του- 
.κυρίου μου. . ,

Καί ή δούλη άφιεσα στεναγμόν απέρχεται έκεϊθεν, της 
έλπίδος.της διαψευσθείσης.

Έ θαυμασία άγόρευσις έπεράτώθη ήδη, τό δε πλήθος 
κατέρχεται, του λόφου, κατά το φαινόμενου οκνηρόν καί πε· ' ,
ρίεργον, ώς· καί πρότερον. Ό Διονύσιος όμως βαίνει οίκοι 
βραδέως, ίνώ αί τελευταϊαι λέξεις τής επισήμου αγγελίας 
ήχοΰσιν είς τά ώτα'του,

— Διότι έστησεν ήμέραν, έν ή μέλλει κρίνειν τήν οΐκου- . 
μένην ίν δικαιοσύνη, έν άνδρί ω ώρισε.

. Τήν πρωίαν τής επομένης, .φήμη παράδοξος ’περιέτρεχε 
τούς δμίλόυς τών έν τή άγορφ συνηθροίσμένων. .Θαύμα νέου 
κατηύφραινε τούς ’Αθηναίους φλυάρους. Ή εϊδησις δίκην 
πυρκαϊας διέδίδετο, ότι Διονύσιος ό Άρειοπαγίτης έγένετο 
οπαδός Παύλου τοδ Ιουδαίου, αυτήν δε ταύτην τήν πρωίαν 
είχεν απελευθερώσει τούς δούλους του ,άπαντας.

Καί.ένφ τό έκτροπαν μήνυμα {«αναλαμβάνεται-μετ’ I- 
πιφωνήσεων έκπλήξεως, σκωμμάτων καί ποτέ μιας ή δύο 
συμπάθειας έκφράσεων, μόνη έν τφ δωματίφ της. γονυκλι
νής ή Δάμαρις, ού.χί πλέόν δούλη, αναπέμπει. τήν πρώτην 
της δέησιν πρός τόν νεοευρεθέντα Σωτήρα της. Ό σεβαστός, 
της κύριος .έγένετο ταπεινός οπαδός τού πράου καί ταπεινού 
’Ιησού,. ώμολόγησε δε ίνώπων τής υπερήφανου πόλεως τήν 
πίστιν του πρός τήν αλήθειαν ότι πάντες ΐνώπιον τοΰ θέοϋ· 
ίσοι. '

Μετά τεσσαράκοντα έτη, οπότε δ κατά τών. χριστιανών 
διωγμός τού Τραϊανού ,ίμαίνετο, ή Δάμαρις ήτο γνωστή έν 
Άθήναις. ’Από τής εύτυχοδς έκείνης ημέρας, πρδ τοσούτών 
έτών είχεν άφιερωθή είς τήν ύπηρεσίαν τού ούρανίου Πατρός 
της.. Έπί τινα έτη παρέμεινε παρά τή νεαρφ κυρία της· 
ειτα όμως ό πρόωρος θάνατος τής Χλωρίδος κάτεστησεν αυ
τήν.έλευθέραν,ίνα έπιτελέση τήν. έν τώ στηθεί της διατηρη- 
,θεΐσαν άπόφασιν άφ’ ού χρόνου τδ ζείδωρον πνεύμα τό πρώ- 

■ τον άφίκετο εις τήν διψώσαν καρδίαν της. *Ητο  έργον εύ- . 
γενές ύπέρ τών δούλων καί τών άλλων ίν άααρτίαις βιουσών 
ψυχών τών ’Αθηνών, μετά τοσαύτης δέ θέρμης διεξήγαγε 
τδν αγώνα της, ώστε .ή φήμη τού έργου ίκείνόυ. διέδραμέ 
μέχρι τής Ρώμης, καί όπόταν τδ διάταγμα, τής. σφαγής τών 
έν Άθήναις Χριστιανών έξεδόθή. .έκ τής αΰτοκρατορικής 
πόλεως, έν τφ καταλόγφ τών θυμάτων τό όνομα .Διονύσιού 
τοϋ ’Επισκόπου εφέρετο πρώτον, ένφ άμέσως κατόπιν άνε— 
γεγραπτο το τής γυναικός Δαμάρεδος.

Γουλ. Δ. Ίωαννέδης.

ΕΤΑΙΡΑ
«...^ ♦

(Συνέχεια καί τέλος)
Β.

— Αί τί λέγεις,’ Ην αξίζει τόν κόπον νά φιλοσοφήση κανείς 
μετά τήν «νάγ-νώσιν τοιαύτης επιστολής, Αγαπητέ μοι Φραγ
κίσκε, καί νά συνέχιση τόν ρούν τών σκέψεων ταύτης ; 
. . Έγώ νομίζω ναί, καί εξακολουθώ.

Ό Ούγκω έν γραμμαϊς τισιν έρωτα τον... Οΰγκω διατί πω
λείται ή Φαντίνά καί πόϊος τήν πωλεϊ; καί ό Ούγκω, αποκρίνε
ται λέγων’

— Δι’εν τεμάχιον άρτου. '
Ή κοινωνία! '

Πολύ δρθώς. . ·..._..
Άλλ’ ή Φαντίνα έκεΐ είνε ή Εταίρα καί έτι μειζον. Είναι 

' καί κοινή 1 - , , , _ ’
Καί ή γυνή όταν.γίνεται κοινή άπόλλυσι πλέον rcay στοιχεϊον . 

ανθρωπισμού. Ή συναίσθησις τής ανθρώπινης αυτής , ουσίας 
σδέννυται δι’ αύτήν και ό βόρβορος δ-διεσκορπισμένρς έφ’ όλου 
αύτής τού σώματος καί τοϋ πνεύματος καλύπτει διά παντός ώς ό 
τάφος αυτήν. Πάσα, απόπειρα εξυψώοεως δι! αύτήν, ού μόνον ' 
ματαία έστί αλλά καί μωρά, καί τότε ή κοινωνία δέν πωλεϊ ταύ
την, ούδέ ή έλλειψις τοΰ υδατος εξαναγκάζει τό' άναφυέν άν-’ 
θύλλιον νά μαρανθή.. Πιθανόν τό δροσερόν νάμα· τής-δροσοδόλου: 
πηγής νά έξηράνθη. , . ·

Πιθανόν τόν ρύακα ή ισχυρά ορμή του ρεύματος να τόν 
έστρεψε άλλοθι- ' ·

’ Άλλά τότε ή πρωινή δρόσος τι θ' άπογίνη; Αύτήν τήν δια- 
σκεδάζουσιν παντού αί αύραι καί επομένως μια σταγών αύτής , 
ήδύνατο νά δροσίση τό άνθύλλιον έκεϊνο, δπερ άν δέν ανέθάλλε 
δέν θά έξηραίνετο όμως' ώστε ή ξηρασία αΰτη καθ’ ήμάς, δει
κνύει παντελή ζωτικών στοιχείων ίλλειψιν, καί .ή έλλειψις αΰτη 
είναι αδύνατον ν’ άναπληρωθη ύπό ανθρώπινης διανοίας.

Έν. τοιαύτη περιπτώσει· προτιμώτερός ό τάφος, διότι έκ του 
σκότους του καταδειχβήσεται ή αξία ro3 φωτός!

’Ενταύθα όμως δέν πρόκειται περί κοινής γυναικός.Πρόκειται 
περί εταίρας ή οποία δύναται νά γίνη Μαγδαληνή

Πώς όμως ;
’Ιδού τό ζήτημα τό όποιον πειραται έν.τη Courtisane νά συ

ζήτηση b Belot; Τό πραγματεύεται δέ τφ δνπ μετά περισσής 
Γαλλικής χάριτος καί έπί τέλους καταλήγει είς το συμπέρασμα,;

. όπερ ό πολύτιμος'φίλος μου άνωτέρω γράφει.
«—Νά θυσιάζη ή γυνή-έαυτήν πρός τήν μητέρα!» ·
Νά έξαγνίζηται εννοείται διά τοΰ έρωτος. .
Ή επισκοτισμένη τέως διανοιά της άφαπτομένη έξω τής φυ

λακής, ήν κοσμοΰσι πλούσια παραπετάσματα, πολύτιμοι· άρα- 
χνοϋφεις πέπλοι, χρυσοπάρυφα κομψοτεχνήματα, μικρά καλλι
τεχνικά άνά·(λυφα, κανδήλάι φαντασιωδώς κεχρυσμέναι, κα'ι· κα
θόλου παν οτι δύναται νά περίκλειση μαρμαρότευκτον μέγαρον, 
νά φωτίζηται ύπί της-λαμπάδος'τής συναισθήσεώς, ήν ανοίγει : 
πνέουσα. ελεύθερα αύρα τής διανοίας καί μακράν έκεΐ είς ΐό 
βάθος τού όρίζοντος, μέσφ τεφροχρόων κυματοειδών νεφυδρίων, 
διακρίνει του άστέρα τής τιμής !

’Οπαία ευτυχής στιγμή!’

ΙΙώς όμως'·περιέστη .είς τό σημεΐον αύτό ; 
Πριν ή γίνει ίταίρα τί ητο ;
Διατί' έγένετο έταίρα ;
Αΰταί είναι ερωτήσεις, ας πας τις. αΐωροόμενος ύπέρ τό κοι

νόν καί έξετάζων τήν έταίραν, ήδύνατο να άπευθύνη πρός εαυ
τόν.

Βεβαίως ητο αγνή πριν καταστή έναγής. Ένθυμούμαι-φαντά- 
ζομαι—τοιαύτην .γαλουχουμένην ύπό τής μητρός της. Ειτα 
ίπταμένην. ώς · μικρόν άγγελον, μέ τήν ξανθήν του τήν κόμην 
μέ τό γλυκύ μειδίαμά του, μέ τό άθώον, μέ τό άκακον βλέμμα 
του—απαύγασμα τής αθώας ψυχής του., Ειτα αναπολώ ταύτην 

,ώς νεάνίδα, ή 'μάλλον δάμαλιν—κατά Θεόκριτον, μέ τό ήδάζον 
στήθος· της, μέ τό άγέρωχον 'βάδισμά της, μέ τό βλέμμα της! 
ώ μέτό-βλέμμα-της εκείνο τό σφάζον,'τό πυρπολούν, τό κεραύ- 
νοθόλον εκείνο βλέμμα φευ ! τό όποιον, είθε, χιλιάκις είθε, νά 
έλάιπε, όταν άντίκρυζε τόν μαγνήτην, ό όποιος τό ειλκυσε καί 
τό.... έσβυσε! ■ ί ' · ■

Είχε τήν προδιάθεσιν νά γίνη Εταίρα; .
Ένταΰθα χωροΰσιναι Ψυχώσεις..
Πιθανώτατα είχε. Άλλά δέν ήρκει μόνον ή προδιαθεσις. Συν-.· 

τρέχουσι ταύτην ·καί ή καλλονή—τό πρώτον 'αγκυστροψ έξ ου 
συλλαμβάνονται—ή ακρισία, ό έγωϊσμδς, ή φιλαρέσκεια, καί ή 
ένδεια ! ,

Ή ένδεια’-—Μάλιστα. Ούδέν τό παράδοξόν παρουσιάζει.
— Άλλά πότε ήδύνατο νά γίνη κοινή; ηδύνασθε'μοι εϊπητε.
—Θά έγίνετο ή μάλλον θά γίνη, άν μή... . ό Άρμάγδος— 

ϊδε Κυρίαν, μέ τάς Καμϊλλίας—προλάβει νά ■ συγκράτηση τόν 
δλισθαίνοντα κομψόν· μέ ·τάς'μελανάς περικνημίδας ποΰν τής 
Μαργαρίτας, νά ·,'τή ορκισθή έρωτα αιώνιον, · νά τη παράσχη 
δείγματα της άφοσιώσεώς του καί έπί τέλους να τήν πείση νά 
παραίτηση τούς κύκλους έν οις.άνεστρέφετο, και νά ποθήση έκεί- . 
νους, ο'υς ή ζωηρά του φαντασία·—αν έχη τοιαύτην— θα απει- 
κάση έπί τού εγκεφάλου 'της μέ τά ζωηρότερα χρώματα.

Τήν έπεισε ; Τετέλεσται! ' . ·
’Ιδού ό θρίαμβός τού. Θα αίσθανθή τον έρωτατης.
Τά λοιπά δι ’ αυτούς είνε αύτόχρημα γελοΐά.
’Εκείνος—άνήρ ών—έξετέλεσε τό καθήκον, του. Έξήγνισε. 
’Εκείνη έπείσθη. Έγένετο Μαγδαληνή. Καί ή Μαγδαληνή. 

έχουσα ενώπιόν .της τόν Χριστόν της θά. σπόγγίση μέ τάς. τρί
χας τής κεφαλής της,— τρίχες έν εϊδει υπόχρυσου' μετάξης 
—δακρύουσα, τό άρωμα τό όποιον έχύθη'εΐξ τούς πόδας του.

Ποίαν άλλην ηθικήν αμοιβήν απαιτείς,ώ παροδίτη σΰ τοΰ κό
σμου, όταν αποκαθαίρεις τόν ακανθώδη· κήπον, και εμφυτεύεις 
έκεΐ τό ευώδες ρόδον,· τό λευκόϊον, τόν κρίνον;
' Σύ λοιπόν άνέλαβες'ύπερδαιμονίαν τινά δύναμιν, αφού με- 
ταπλάττεις ψυχάς.

. Έγένεσο· ...... ισόθεος! . ' .
.Και ακούεις ού τί λέγει ό κόσμος, ό όχλος ό κοινός, ό σπει· 

ρόμενος καθ’έκάστην ώς οϊ κόμβοι τοΰ κομβολογίου καί ούδέν 
άλλο φθεγγόμενος είμή τό μονότονου εκείνο.τάκ, τάκ, τάκ ;

Δύνασαι. ώ άνερ, και δύνασα.ϊ όταν θέλης. ’
Μή ώκνει λοιπόν.
« Θά· είσαι όμοιος μέ τόν ήλιον, ο όποιος θερμαίνει και φω

τίζει !» -Καί ή θερμότης σου καί ή λάμψις σου θά έπιζήτηθώσι παρά 
τού όντος εκείνου. '■.■·.·■

έχεις τότε ούδέν νά φοβηθής καί ή κυριαρχία σου εινε 
απόλυτος !

Τάς μωράς κοινωνικάς συνθήκας ας έδημιούργησεν ή ακρισία,
. πέριφρόνησέ τας. ,

— Εΐς τόν μωρόν πρίγκηπα, φίλε μου, ήχεΐ ή σάλ«ιγξ, κρο
τεί τό τηλεδόλον καί δυστυχής έκεΐ στρατιώτης, δίκην αχθοφό
ρου βαστάζει αρκετού βάρους οπλον!

— Είς τόν εΰφυά όμως αστόν....... εν χαμίνιόν ρίπτει 
κελύφη άπόζοντος λεμονίόυ

Πέριφρόνησέ τας λοιπόν, καί, χαΐρε !

— Παρεσύρθην ίσως, Αγαπητέ μοι Φραγκίσκε. Πιστεύω ό
μως νά τύχη συγγνώμης ή παραφορά μου αυτή, άφου ώς είδες 
παρασυρθείς, κατώρθωσα μοι φαίνεται,· νά πείσω καί Σέ ότι: δύφ 
ναται μία εταίρα νά γίνη Έστιάς ή καί «νά θύσιάση εΐς τόν 
δωμόυ τής μητρός, ώς θύμα τήν γυναίκα.»

Θά μοί.εϊπης ίσως, ότι αύτά είνε· ονειροπολήματα καί .... 
— Τά ονειροπολήματα εινε αποκύημα φαντασίας νοσηράς ! 
—: "Εστω 1 Άλλα τότε ευδοκήσατε 'νά παρακολουθήσητε 

τήν έκφανσιν ένός καλλιτέχνου, γλύπτου, ζωγράφου, έν τη κρά
ξει- Ισως έκεΐ πεισθήτε, οτι τό έν τφ παρελθόντι όνείροπόλη- 
μα, δύναται νά γίνη πραγματικότής, έν τω μέλλοντι 1 .

Δέν σάς άρκούν ταΰτα; ...
Παρακολουθήσατε με ολίγον. ■ Άνεγνώσατε ποτέ Σας τό

«Ένσαρκον άγαλμα» του ’Ιταλού—Gicooni ;
— Είδατε αύτό εξελισσόμενου έπί τής σκηνής; Βεβαίως. ·
— Τότε, Αγαπητέ μοι, ή φαντασία μου· πρό τών' σκέψεων 

εκείνου ταπεινοί τας πτέρυγας καί ώς .οί νεοσσοί, ύπεισερχεται 
καί προτείνει κατά'των επιδρομών σου,. ώς ασπίδα, τά πτερά' 
εκείνων.
' Ή Σοφία έκεΐ, εταίρα τού ταπεινότερου είδους, κατασπατα- 
λώσα τόν βίον της είς τάς τρυφάς καί εΐς τήν άσωτείαν μή 
αίσθανθεΐσα ποτέ ένα καν παλμόν άγνοΰ έρωΐος" μή διανοηθεϊ- 
σα ποτέ έστιαν οικογενειακήν’, μή. έχουσα ΰπ’ δψιν της ειμή
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μόνου την τρυφήν καί τήν κραιπάλην, καί ου«α σχεδόν έπί του 
γείλους τοΰ βαράθρου, έξ ού αύδίποτε θα ά·ιήρ·χετο, τθαμ&ώθη 
κατ ’ άρχας υπό τοΰ αναφανέντος έκεϊ φωτός, και έκλεισε τους 
οφθαλμούς της, ?να μείνη πάλιν έν τή σκοτία. Ομως μία άκτίς 
βΐχεν εισδύσει εις τήν ψυχήν της .

Τήν δέ ακτίναεκείνην,τυχαίως ’«ως, τήν είχε βάλη κατά τής 
καρδίας της διά τής άφοσιώσεώς του ό ΙΙαΰλος πρός τήν... . . 
νέκραν Μαρίαν I

Ή εταίρα— Σοφία— λοιπόν έφωτίσθη έκ τής ακτϊνος εκεί
νης, και αν καί έλειΛερώθη σωματικώς έκ της φυλακής της. 
όμως νοητικώς είχε δεσμευθη'

Πλήν κατόπιν εορτής! Εντός είχε £ιζο6ολήση τό έγχυθέν 
, σπέρμα και τό αποτέλεσμα ήτο ή πίστις καί ή αγάπη, δυνά
μεις αύται ισχυραί καί αί δύο, αί όποϊαι τήν ανύψωσαν καί τήν 
κατέστησαν ’Αγγελον !

Ίδούλοιπόνή ’Εταίρα,φίλε μρυ,ήν οΰχί άτόπως νομίζω οτι, 
ήδύνατό τις να πάραβάλλη πρός λυχνίαν, ής ή θρυαλλίς θά 
μένη έσβεσμένη, καί άχρηστα τά φωτεινά στοιχεία, ένόσφ ελ
λείπει ή δύναμις ή οποία διά μικρού θά έπιφέρη τοιοΰτο» μέγα 
αποτέλεσμα. -

"£ρρωβο
Φάνος Γ.

Ήγαπώντο, καί ήγαπώντο με όλην τήν πιριπάθιιαν καί 
τό πυρ εικοσαετούς ηλικίας, χβΛ’ ήν ή ψυχή αναπνέει τούς 
ωραιότερους πόθους καί τάς εΰγενεστέρας ιδέας, καθ’ ήν γιν- 
νωνται οί. βαθεϊς ρεμβασμοί, καθ’ ήν φαίνονται πραγματο
ποιούμενα τά όνειρα 1

Ύπο τόν Milov αναφύονται τά ωραιότερα τών άνθίων 
. καί ύπό τήν νεότητα τά γλυκύτερα τών αισθημάτων.

Ποσάκις δέν ηύτύχησαν οί δύο έραβταί ό Κίκ καί ή Μίρ- 
θη ύπό ευώδεις κλώνας δάσους καί ύπό τό συμπαθές τής σε
λήνης φώς νά όρκισθώσιν άμοιβαίαν αγάπην καί δεν προσέ- 
τεινον εις τά ^στρα τά βλέμματά των, ώσανεί ηθελον εκεί 
νά συνομιλήσωσιν αί ψυχαίτων, ακατάληπτοι ίσως έν τφ 
βορβόρφ τής ύλης, έδώ καί τής πτώσεως· ποσάκις ώς διαυ
γής πομφόλυξ άντανακλώσα τά χρυσαυγέστατα τοΰ ούρανοϋ 
χρώματα, αί δύο αύ.ται πλάσεις, ίνηγκαλισμίναι Ιν ίρωτική 
μάλλον στοργή ώμοίαζον τήν αίθερίαν ένωσιν τοΰ μύρου καί 
τής άκτΐνος.

Ή ευτυχία όμως έ» τώ βίφ είναι στιγμή, καί ή στιγμή 
αύτη καίτοι διαρκέσασα δια τούς δύο έραστάς πλέον τοΰ 
έτους ήδη, παρήλθεν- 'Η Μέρθη εύρι τόν Κίκ όλιγώτερον 
προσφιλή. Πώς ; Πόθιν ή αιφνίδια αύτη τροπή ; Τί ίμελέ- 

. τησε ; τί ίσκόπιι; τί έπόθησίν ή Μέρθη καί έστράφη άλλου ; 
Έκορέσθη καί άπισύρετο ήσύχως. ‘Ιδού ή αιτία. Μάτην ή 
διακαής τοΰ Κίκ πρός αύτήν λατρεία.

Δΰνασαι νά ίναγκαλισθής τό άπειρον, ουδέποτε όμως θά 
περιζώσης τήν κάρδίαν τής γυναικός.

Ή Μέρθη έκ τών άστάτων τούτων χαρακτήρων ουσα, καί 
ακολουθούσα ίσως τό παράδειγμα τοΰ. Έλληνας ούρανοΰ, 
εις ον τοσάκις θά άνεγνώρίσε τήν ψυχήν της, έδέχθη μίαν 
ήμ^ραν απαθές τό αγνόν καί φλογερόν τοϋ Κίκ φίλημα. Έ- 
κλινεν όμως καί αύτη, άντησπάσθη’ άλλ*  ητο τοΰτο έξις μό
νον, Ιερά άνάμνησις εύδαίμονος χρόνου, ψυχίον τής χθες πο
λυτελούς τραπέζης τών έρώτων; Ό Κίκ δέν όπέθετεν ότι τήν 
έσπέραν έκείνην άπεχωρίσθησαν ούχί ώς έρασταί, άλλά 
φίλοι.

Ό έρως εί>αι παροδικόν πτηνόν. .
Συμβαίνει πολλάκις μικρά άτυχία νά έπιφέρη σειράν ατε

λεύτητων άλλων, ό,τι δηλ. συμβαίνει ςίς έργα τινά τέχνης, 
ών ή άφαίρεσις μικρού χάλικος συνεπιφέρει τήν καταστρο
φήν ολοκλήρου πλευράς- -

*0 Κίκ διέμεινε αναλλοίωτος λάτρις τοΰ ώραίου αγγέλου, 
ένφ αύτη έκρινε πλέον καλόν, θτι είς τά φύλλα τής καρ

δίας της, ώς είς τά φύλλα λευκώματος, ώφειλεν άλλος τις νά 
ίγγράψη τήν μορφήν καί τούς όρκους του. Ό Κίκ δι’αύ
τήν ήτο ήδη πλέον άνάμνησις, ένφ διά τόν ταλαίπωρου νέον 
ή Μέρθη ήτο ετι τό μέλλον.

Άλλ’ όχι, ή πτώσις είναι ταχυτέρά, ή δε όδος τοΰ κακόν 
μάλλον έπικατήφορος· ήλθε στιγμή καί ή Μέρθη έθαύμαζε 
τήν λάμψιν νέου δι’ αύτήν άστερος καί έθεώρει πλέον τόν 
Κίκ, οχι μόνον φίλον, άλλά καί φορτικόν, Ισως δέ καί κα
τάσκοπον τών βημάτων της.

II
Μετ’ όλίγας ημέρας ευτυχώς δι’ άμφοτέρους ήσθένει ό 

Κίκ. Τρεις δε διήλθε μήνας ασθενών καί μίαν έπιστολήν I- 
λαβε. Τήν δέ δευτέραν δέν ήδυνήθη νά άναγνώση· διότι ό 
τάλας είχε τυφλωθή.

Μάτην αί προσπάθειας όλων, μάτην τά μέσα της Ια
τρικής έπιστήμης· πικραί παρηγορίαι πολλάκις, μάτην αί 
εύχαί τών οικείων. Ό θεός έκώφευεν.

Έν μόνον ήγρύπνει ύπέρ αύτοΰ, ή Δύσμοιρα.
Ή νέα αύτη κόρη, μόνη χαρά καί παρηγοριά άλλοτε 

πλουσίων γονέων, κατψκει ε’ΐς οικίαν, γείτονα τής τού Κίκ. 
Έζησι δέκα ?ξ ετη καί ήτο είς τόν κόσμον ξένη, εζησε έν 
τφ μίσφ τής πόλεως και ήτο έρημΐτις' εφερε δέ τήν ηλικίαν 
τών ροδών καί ούδείς τήν ήγάπα.

Διατί ; Διότι ήτο δύσμορφος.
Ναί μέν ή' καλλονή είναι τοΰ έρωτος ό προαγωγός, είναι 

όμως καί τό ψιμμύθιον τής καρδία;.
Τις οίδε ύπό τον πηλόν τί αδάμα; κρύπτεται, τίς είδε ύπό 

τήν δυσειδή προσωπίδα ποια πάλλει αγγελική καρδία. Πολ- 
! λάκες τό δηλητήριων τό περιβάλλουσι με έπάργυρον φιάλην. 

■Άγαπάσωμεν. τόν ίν τη καρδίφ άνθρωπον καί όχι τόν εκτός 
αύτής· άγαπήσωμεν τό σώμα καί ό/ι τό ένδυμα· άγαπήσω- 
μεν τάς ψυχάς καί όχι τά πρόσωπα.

Διατί ή άνισότης είς πάντα ; .διατί ή έναρμόνιος τοΰ παι- 
ιός αταξία ; οί αστέρες οιμέν φωτεινοί, οί δέ άμυδροί, τών 
άνθεων τά μέν εύώδη καί κάλλιστα, τ« δέ ώχρα καί πτωχάρ

Δι αυτήν έλειπον μέν τά πάντα, ύπήρχεν όμως ό Κίκ.
Ό Κίκ ούδέ κάν έγνώριζι τήν ύπαρξιν τής Δυσμοίρας. 

Όταν τις άγαπδί λησμονεί τόν κόσμον.
Όταν μετά τννας ημέρας πλήρη; ανησυχίας καί αγάπης 

ή Δύσμοιρα ήκουσεν ότι ό Κίκ ήσθένει καί ,ίβιβαιώθη ή ά- 
μαύρωσις τών οφθαλμών του, δέν ένεκρώθη ώς ηθ.ελεν υπό
θεση τις, όχι- Εύρεθη είς τήν αύτήν τής ύπάρξεως βαθμίδα, 
τήν άτυχίαν.Αΰτη δύσμορφος, έκεϊνος τυφλός· ίσως κατ’ άρ- 
χας έπειράθη ν’ άντιστή, άλλ’ ίφέρετο ακαταμάχητος·· άλ
λως τι ήρα, καί ή παθαινομένη ψυχή έχει ολίσθημα, ώς τό 
βήμα τοΰ τρέχοντος οδοιπόρου’ οί παλμοί αύτής ήσαν κύ
ματα, είχε τρικυμίαν είς τό στήθος, καί είς αύτήν άκάτιον 
εοημ.ον καί ασθενές κατεποντίζετο — ή καρδία της— είς 1ν 
συνεκεντροϋτο ό νους της. Έν βλέμμα. Έν βλέμμα τοΰ 
λατρευτού της αγγέλου. Ή έγκαρτίρησις δι’ αυτήν ήτο νύξ 
άνευ ύπνου, ήτο ήμερα άνευ έξεγέρσεως, καί άπεφάσισε νά 
μςταβή πρός αύτόν.

Τρεις μετά ταΰτα ημέρας παρουαιάσθη είς τόν οίκον τοΰ 
Κίκ γυνή τις ώς νοσοκόμος ’Εγένετο αμέσως δεκτή ύπό τό· 
όνομα Βέρθη· ήτο ή Δύσμοιρα.

Ό Γλυκύς καί πρόθυμος τρόπος αύτής έμάγιυσε τόν τα- 
λαίπωρον νέον, καί συνείέθη μετ’ αύτής είς τοσοΰτον ίιράς 
φιλίας βαθμόν, ώστε τά παράπονά του,τούς στοχασμούς του 
ένεπεστεύετο αύτή, Άκατανόμαστον φίλτρον είλκυε τόν Κίκ 
πρός αύτήν. Έτεινε τΟους, ήκουε τούς παλμούς της, καί άντέ 
βαυκαλίσματος ήκΟυε ίρωτικήν τήν πνοήν τής Βέρθης,. ή- 
πλωσι τάς χεΐράς του καί άντε μητρικού θάλπους ήσθάνθη 
ερωτικήν φλόγα παρά τή Νοσοκόμφ’ ήκουεν, άλλ’ είσέτι ε- 
κυμαίνετο.

. Άνεμένετο μία άστραπή νά λύση τό σκότος· ήλθεν. 
Ήτο τό φίλημα.

Ή μέχρι τοΰδε άδελφή τοΰ ελέους άναλαμβάνει ήδη τάς 
πτέρυγας τής ερωμένης.

Ό Κίκ άπελπις πλέον διά τόν. έρωτα τή; Μέρθης βαρυ- 
πενθεϊ διά τήν προδοτικήν αύτής φιλίαν.

Ή Καρδία ίν τφάνθρώπίνφ σώματι είναι πηδάλιον.Ειναι 
•ώρα, είναι στιγμή οπότε πλημμυρεϊ ή καρδία καί ζητεί νά 
άναπνεύση· πνίγεται.

Ό Κίκ ήδύνατο νά μή γίνη εμμανής διά τήν νέαν, ήτις 
ώς θΰμα γονυκλινιΐ εις σκοτεινόν βωμόν ΰπέρ τής ζωής του 
υπέρ τής εύδαιμονίας του ;

Πώς νά μή άγαπήση έκείνην. Ό Κίκ δέν ητο λίθος.
Πολλάκις ίλεγιν «δύναμαι νά σέ διακρίνω καίτοι τυφλός. 

Χείλη άπό φύλλα ρόδου, παρειαί δύο φύλλα κρίνου, μέτωπον 
ήγεμονίδος, οφθαλμοί ώς υγραλέα νύξ, γλυκύτης είς τήν 
μορφήν όση είς τήν καρδίαν συμπάθεια, χάρις είς τό σώμα 
όπως φώς είς έν άστρον. . . . Σέ αδικώ δ<’ αύτό, 5έν όμι- 
λεϊς ; Ό ναί, πώς θά παραβληθή μέ τήν νεκράν φύσιν ή 
ζώσα Βέρθη.

Μέ την προσωπίδα τοΰ έρωτος έκείνη, ένώπιον ένός τυ
φλοί, ύπέκλεπτε φιλήματα, ύπεκλεπτε. λατρείαν θεότητος.

Άλλά δέν ήργησαν αί στιγμαί καθ’ άς ήδύνατο νά τήν 
ιδγΓ αίφνης δέ πλήρης παραφοράς 'καί φρίκης, άναλογιζο- 
μένη τοΰτο, έκείνη έφευγεν εκ τοΰ πλευροΰ τοϋ άσθενοΰς καί 

•όπισθεν ένόμιζεν, ότι ήκβυε ρηγνυμένους κατ’αύτή; κεραυνούς 
καί κατάρας.

Τήν προτεραίαν ό ιατρός είχε δώσει τήν άδειαν είς τόν 
τυφλόν να μεταβή είς δωμάτων φωτεινότερου, καί ύπελεί- 
πετο έγχείρισις μικρά διά νά φέρη τέλειον τό φώς.

Ποσάκις ό ιατρός διά τής μιας τών χειρών δίδει τόν ήλιον, 
άνω διά τής ίτέρας τήν νύκτα τοΰ τάφου ;

Ώς ήλθεν ήσυχος, σιωπηλή άνεχώρησεν.
Καίτοι πολλαί ήμεραι παρήλθον καθ’ άς ήτο πλησίον i- 

;κείνου, έν τούτοις άναχωροϋσα έμεινε πάλεν δυστυχής, ,δυστυ- 
χεστέρα η πρίν.

Άλλά μήπως ό θεός δέν φροντίζει καί διά τούς δυστυχείς; 
Ά ναί καί ύπέρ αύτών. . .Διά τοΰ τάφου. Όταν σε.λείψιρ 
τό ένδυμα, καταφεύγεις είς τήν νύκτα, δταν δε σοί λείψη ή 
έλιοίς, είς τόν τάφον. ;

Μετά νύκτα πλήρη μελετών καί ποικίλων αποφάσεων, 
ήγέρθη τήν πρωίαν καί φερομένη άδιαλείπτως είς τό μοι
ραίου τοϋ σταδίου της τέρμα,τυχαίως εύρέθη πρό τοΰ κατόπ
τρου. Είδε καί ήρεσεν είς έαυτήν, ητο ώχρα καί συμπαθής. 
Ό ήττηθείςέπανέκτα τάς έλπίδας του καί μετ’ ολίγον έγραψε 
πρός τόν Κίκ, τί; άγνοώ· τοΰτο όμως γνωρίζω, ότι τήν ί— 

■ πομένην μ. μ. ό Κίκ ήλθεν είς γνωστήν δενδροφυτείάν καί' 
άνέμενεν.

Άνέμενεν έπί πολύ' τήν ημέραν έκείνην τοΰ έφάνη, οτι ό 
ήλιος έχρειάσθη, κατά τους υπολογισμούς του· πεντήκοντα 
δύο χιλιάδάς ώρας νά κλίνη εις τό τέρμα του.

Φυσικά, Ιλεγε πρός τόν δύοντα ήλιον, πρέπει ούτος νά ά- 
ναχωρήση, άφοΰ έρχεται ό ίδικός μου.

Καί ήτο όλος βλέμμα, πλήν ό ήλιος τής χαράς του δέν 
έφαίνετο ούδαμοϋ.

Μετενόησεν ή δείλια ; έλεγε καθ’ ίαυτόν.
Ούτως ήλθεν είς τόν ήμίσυν δρόμον καί έκιΐ έστάθη' καί 

έπανήλθεν οίκαδε. . . .
Πώς νά παρηγορηθή; ή καρδία ίχει αίμα- όταν πονή, α

γνοεί τήν φιλοσοφίαν ήτο δυσειδής δυσιιδεστάτη. Πώς να· 
-παρουΛασθή ;

Καί έλυπιϊτο, έλυπιϊτο, έλυπεΐτο.
Έλεγεν, άς άποθάνω, ίσως τότε μοί δώση εν φίλημα, καί 

έγώ νεκρά θά ίχω τήν δύναμιν νά μή αποσύρω τό πρόσωπόν 
μου. Ήλπιζε, ηλπιζε ή δυστυχής καί άνεμενε.

Ή έλπίς είνε φυτόν παράδοξον,βλαστώνει είς πάσαν γην, 
<άλλά σπανίως άνθεΐ.

Βλαστάνει ιτανταχοΰ καί είς αύτά τά χιίλη τοΰ τάφου. 
«Δυστυχείς όσοι άναμένουσι μίχρις έκιΐ τήν άνθησιν αύτής.

«Άς άποθάνω, τό πρόσωπόν μου θά άφήσω είς τά χώμα
τα. Ώ, μόνον νεκρά δύναμαι νά ατενίσω τόν θεόν καί τόν 
-Κιχ».

’Ερωτευμένη καί δύσμορφος, βασίλισσα καί ^ακενδύτης.
Έπεσε νά καιμηθή. «Άς κοιμηθώ, έλεγεν, άφοΰ δέν δύ

ναμαι νά άποθάνω», διότι έγνώριζεν,· ότι ή ευτυχία ζή καί 
υπάρχει τούλάχιστον εις τούς πόθους καί τά όνειρα τών δυ
στυχών .

Πικρός σαρκασμός ή ευτυχία τών ονείρων.
Καί όμως ή ευτυχία είναι όνειρον I
Τήν επαύριον ό Κίκ ίξήλθε πάλιν καί άνεμενε· μακρόθεν 

ήδη διακρίνει άχαρι ένδυμα, έφ*  ού μικρόν δώρον, όπερ είχε 
προσφέρει τή νοσοκόμφ. «Ενρηχα» άνα'φωνεΐ καί πλησιάζει 
πλήν. παρατηρεί πλέον γραίαν,άπαισίαν καί έλεινήν καί έρωτφ 
αυτήν περί τοϋ δώρου- είτα εξακολουθεί νά τή έρωτφ περί 
τής κυρίας της- ύποθέτων αύτήν θαλαμηπόλον.«θά ελθη λοι
πόν,.μέ άγαπφ. Όμίλει ταχέως; θά έλθη |»

«Είναι έμπρός σου».
Ήτο ή φωνή τής Βέρθης, ήν άνεγνώρισεν ό Κίκ............

Ήτο άπίστευτον καί όμως ή Δύσμοιρα τοΰ φωτός ήτο ή 
Βέρθη τοΰ σκότους.

Έμεινεν έκεΐ λυπόθυμος . . . άπό τήν αγκάλην έκείνην 
είχεν πρό ολίγου φύγει τό μυθώδες πτηνόν, καί ήδη έμενε 
κενή.

III
Μήνες παρήλθον ό Κίκ (λησμόνησε τήν Μέρθην καί τήν 

Δύσμοιραν ήτό κάτοικος τής έδώ καί ήγάπα πανταχοΰ τό 
καλόν. Ήδιαφόρει άν σήμερον παρουσιάζεται ή απόγονος τής. 
Ενας μέ τό όνομα τής Δυσμοίρας ή τής Μέρθης,τής Σώσως 
ή τής Χρυσάνθης.

Ή» Σάββατον »αθ'δ τελείται ή ίορτή τών νεκρών, ό δέ 
Κίκ ίφαίνετο ζητών νά έκτελέσή συνάντησιν δοθεΐσαν αύτφ 
πρό ήμερων καί μετ' ολίγον κρατών κόρην άσκόπωί περιφέ- 
ρετο, ότε τού; διέκοψαν οί θρήνοι μικρά; τίνος κόρης.

Κλαίεις αύτοΰ συγγενή σου, ήρώτησαν έν ταραχή.
■ Καί πώς έλέγετο ; προσέθεσε ή νέα έρωμένη.

Ή μικρά άνέστη.'Ο Κίκ ίπ’ αύτής άνεγνώρισε τό δωρη- 
θέν τφ νοσοκόμφ κόσμημα

— Δύσμοιρα! καί άπέθανεν άπό τήν λύπην της, διότι δέν 
τήν ήγάπησαν.

Έγονυκλίτησαν έκεί καί ίκλαυσαν θερμά καί συμπά
θειας καί στιγμής δάκρυα, μία αντίζηλος αγνοούσα ή μικρά 
συγγενείς καί ό Κίκ.

Τί ωφελεί ; Ή δύστηνος τούς ίβλεπι κάν έκ τοΰ τάφου ;
Κ. I*  Καρόλου

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΥΝΕίΔΗΣΕΩΣ

Φύγε πικρά «λήθεια 1 είς τάς καρδίας πλέον 
βωμόν δέν έχεις τών θνητών, εισ’ αύστηρά, γελοία I 
οί άνθρωποί σέ βλέπονΟι μέ δμμά ψρικαλέον, 
καί αντί σού Ιερουργεί αίιλχρώς Λ κολακεία I

Καί συγγενείς καί ψίλοι 
ίγειναν δσοι έχουσι τό ψεύδος είς τά χείλη!

Ό σταυρωθείς έν Γολγοθά, ύπέρ τής άλη^ίία? 
ήλθε καί έμαρτΰρησε- τό ο’ άχραντό Του αίμα, 
τόν άνθρωπον έλύτρωσεν από τής άθείας, 
καί τήν άλήθειαν Θεόν έκάλεσεν ήρέμα.

Νύν τού Χριστού οί λάτρεις, 
τού ψεύδους είναι όπαδοί ώς οί κτισματολάτρεις.

Ού δύναται (είπεν Αύτός), ό κόσμος νά δουλεύω 
ποτέ Θεόν καί Μαμωνάν ! τόν έν ’ άν άγαπήσμ 
ναί, τήν άΐή&ειαν Θεόν άπταίστο?ς θά λατρεύμ· 
τόν Μαμωνάν άν άσπασθμ τόν πρώτον θά μισήσμ, 
τό ψεύδος καί τόν Σατανάν ώς ε&ως θά δουλεύμ !

Ή δέ καρδία μένει 
τού ψεύστου άπονος, όειλή ώς εί πεπώρωμένη.
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Τον φιλαλήθους ή φυχ’Λ εϊν ’ δ,ϋηχλος, άγία, 
η δέ καρδία άφοβος, εύσπλαγχνική άθώα- 
τοϋ φεύστου μαύρη ή φυχή και σκοτεινή, άθλια, 
ή δέ.καρδία. πονηρά, κι’ ώμή ώς ή τον θώα’ 

καϊ πρός τό σκότος, βέπει
τής αλήθειας δέ τδ φως τυφλώττει καϊ δέν βλέπει!

Τί σ’ ώφέλοϋσιν άνθρωπε η τί σοϋ χρησιμεύουν 
οί φιλελεύθεροι θεσμοί καϊ τον Χρίστον ή Πίστις- 
αφού τά πάθη τής σαρκδς ώς δοϋλον σέ δεσμεύουν 
καϊ δηλητήριου δριμϋ τοϋ φεύδους έποτίσθης;

Ή δέ έλευθερία
κι’.μήτηρ της αλήθεια σοϋ φαίνονται μωρία ! ■

’Ανάνιφον ώ άνθρωπε έκ τής Ακαθαρσίας 
τοϋ φεύδους, μή άκολονθής.τό άδικον συμφέρον 
φίλει δέ τήν αλήθειαν τής τον Θεοϋ Σοφίας, 
καϊ ζήθι βίον άλνπον έλεύθερος καϊ χαίρων

. τόν πρόσκαιρόν σου βίον, 
ώς να άπέλθη-ή φνχή, λνθμ δέ τδ σαρκίον !

Σεπτέμβριος .4893 ’ίο». Μπράβος ’Αθηναίος.

ΛΪΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΊΏι ΦΪΛΛΩι ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

240 Αίνιγμα 
Θήρα (νήσος) Άρα.

Έλυσαν, αύτό. ό χ. Μ. Καρπάνής ex Σύρου, δ χ. Π Γιωτόπουλος 
έχ Κερχύρας, b χ. ·Ν- Καραχασόπουλος έχ Σύρου,χαί όχ. Σ Σπά-· 
νιας,έχ Ραψάνης.

241. Αίνιγμα.
Γερανός (πτηνόν) γερανός (μηχανή) γερά'νιον (ά-;θη) γεράνιον 

(συνοικία ’Αθηνών) Γερμανός (πατριάχης χαί ό παλαιών Πετρών 
(γρρμανόί δ έκ Γερμανίας·) έρανοί.

Έλυσαν αυτό δ χ. Μ. Καμπάνης έχ Σύρου, καί 6 χί Σ. Σπά
νιας ex Ραψάνης,

242 ’Ερώτησίς-’adv

Έλυσαν αύτό δ χ. Ν. Καραχασόπουλος έχ Σύρου, χαί δ χ. Σ· 
Σπάνιας έχ Ραψάνης.

243. Ερώτησες 'Η Σ*ι&.

Ούδβίς ξλυσεν. ,

ΑΑΛΗΛΘΓΡΑΦίΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕβΣ»'

Ν. Δ. Ν. Βω-lov. Σι/νεστημένήέλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. Τέΰχος 
37 λεξιχοΰ άπεσπάλη έκ νέου. — Δ. Μ. Σ. xal'A. Ζ. -ΒϋΛοτ 

σύνδρομα! βΛηφβησαν. Εΰχαριστοΰμεν. — I. Γ.· Γ. Σμύρνην. Σάς 
άπηντήσαμεν ταχυδρομικώς.— A; Ζ. ’Ενταύθα. Έχομεν. αρκετά 
τών συνδρομητών μας, ώστε, δέν δυναμεβα δεχώμεθα μή τοιούτων. 
—Λαγχάίια. Συνδρομή σας έλήφθη, ' άπόδειξις .έν παρδγτι φύλλω. 
Διεύβυνσις ήλλάγη- — Η. Κ. Σίροκ, Επιστολή μέ χρήματα έλή
φθη'. Εΰχαριστοΰμεν.—Γ. Π. Σ®ρον. Συνδρομή σας έλήφθη. Ευχα
ριστούμενα— Α’. Π. Ξηρο£ώρκ>ν.'Συνδρομή σας έλήφθη, απόδειξις έν 
παρύντι φύλλω. — Σ- Μ·. Meaojof γιον. Επιστολή σας μετά συνδρομής 
κ.Ι.Κ. έλήφθη, άπόδειξις έντός φύλλου. Εΰχαριστοΰμεν. Κ. Δ Batpac. 

Βιβλίο,ν σάς απεστάλη σήμερον, άπόδειξιν λαμβάνετε έν παρόντι 
φύλλω' . άριθ. λαχείου, σας 3878-—Γ. Φ· Λαμίαν. Παραχαλοΰμεν 
σπεύσατε εχχαθάρισίν, διότι παήβιάζει καιρός ίχχυβεύσεως λαχείων, 
καί δέον νά ίχωμεν ταύτην έγχαίρως.—Κ. Δ.;EvtaWa. έλυπήθη- 
μέν διά συμπτώσεις.' Έν τούτοι; έλπίζομεν νά συναντηβώμεν άλ
λοτε. Ποιημάτια -έλήφθησαν καί ήσυχεΐτε. — Κ. Ε. Λήμνον 

Επιστολή· σας ' έλήφθη, · αναμένομεν συνδρομητάς, ώς γράφετε· 
Συνδρομή'σας έληξε σήμερον έ-.Δεκεμβρίου. — Ν. G Μ. Cunsple. 
Ζητούμενα' φύλλα σας άποστϊίλαμεν, άναμένομςν συνδρομητάς.— I. 
Γ. Δ. Κνρήνιιαγ. Συνεμορφώθημβν ώς γράφετε, άποστείλατε συν- 
τόμως ,ά’μφοτέρας συνδρομάς. διά νά συμπεριληφ,θήτε είς .χληρώσις. 
—©. Μ. /λάτρας.. Επισπεύσατε ’ αποστολήν έκχαθαρίσεως μετά 
σημειώσεως τών πληρωσάοτων ή μή, διότι είναι καιρός, νά τακτό· 
ποιήσωμεν βιβλία μας, ένε.κα τής προσεχούς έχκυβεύσεως τών λα
χείων. Στείλατε σταφίδα, ώς γράφετε.—-Ν. Π. Χαΐκίία. αποδείξεις 
έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν. :— Δ.,Κ. Η/Αρχος'. ’Επιστολή καί 

συνδρομή έλήφθησαν.. Έχαρ'ιστοΰμεν, έδημΟσιεύθη. Προσεχώς γρά
φομε».—Σ. Κ Αργος.. Επιστολή μετ’ επιταγής έλήφθη. Ευχαρι- 
στοΰμεν. άριθ. λαχείου σας 377S δ έχ δεξιά άποδείξεώς σας. — Σ. 
K.Tarrarg Χρήματα έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν. Γράφομεν.
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THS U ΕΔΔΑΑ02
σύγγραμμα βραβέυθέν. ϋ,πό τής Γαλλικής Ακαδη
μίας καϊ.τον πρόςένθάρρυνσιν τών έλληνικών σπου
δών Σύλλογον.

Μετά^αόις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ· ΚΑΡΑΛΗ
ΤΙΜΑΤΑΙ άδετος ., . δρ. 12

χρυσόδετος διά δώρον τοϋ. νέου έτονς » 16
Διά τό έξωτερικόν . . . .· . φρ. ΙΟ
■Διά τό έσωτερικόν ί δρ. έπϊ πλ/όν δια ταχυδρ.· 
έξοδα. ■

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
. ΕΚΔίΔΟΜΕΝΗ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Ύπό Α. ’Αλεξιάδου διευθυντοΰ τής Φιλοκάλου Πηνελόπης.

Άπο του παρελθόντος μηνός ηρξατο ένταΰθα χαλλιτεχνι- 
κώς έκδιοομένη Μουσική Έφημερίς, ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ 
μουσουργού χ., Ν. Λαμπελετ,. ής κύριος σκοπός έσεται ή 
δημοσίευσις τών εκλεκτότερων και νεω.τερων μουσικών συν- . 
θέσεων ξένων τε καί 'Ελλήνων μουσουργών έπί κλειδοκυμ-, 
βάλόυ καί παντός άλλου μουσικού οργάνου» ώς καί ή ανα
γραφή τής καλλιτεχνικής κινήσεως έν Έλλώδι καί εξωτε
ρικό) μετ’ έμβριθών κρίσεων έπί τών ίκάστοτϊ αναφαινομένων 
έργων και τών διαφόρων καλλιτεχνών.

Έν γένει τό εργον είναι σπουδαιότατου καί συνιστώμεν 
αύτό τοϊς ημιτέροις φιλομούσοις συνορομηταΐς.

Συνδρομή τρίμηνος

Διά· τό έσωτ.'·δρ.'3. "
Διά τό έξωτ. φρ.-3.ΑΝΑΣΤ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗ

2E3ST ^1®Χϊ'ΚΓ^.ΙΣ3 ·
Χρωμολιθογμαφεΐον, Χμωμοτνσιογμαφεϊον, 

Τυηογραφεϊον, Κυτοποιεϊον · 
καϊ Φακελλοποιεΐον.

’Εκτυηοϋνται βιβλία καϊ Περιοδικά συγγράμμα
τα, Άγγελίάι,. Προσκλητήρια γάμου, ’Επισκεπτή
ρια,' Έτικέτάι, κτλ, έκτελοϋνται δό παντός είδους 
χρωματυπογραφικής καϊ λιθογραφικής έργασίας είς 
τήν έντέλειαν. ’Αποθήκη Ταχυδρομικού χάρτου, 
Φακέλλων, Κατάστιχων, ’Εξηγήσεων. κτλ. Κατα
σκευάζονται όμοίως παντός είδους, σχήματος καϊ' 
μεγέθους κυτία, δυνάμενά κατ’εύφυά μέθοδον τοϋ · 
καταστηματάρχου ν ’ άποστέλλωνται καϊ είς μακρύ- · 
νάς αποστάξεις, έν κιβωτίοις έν μικρώ χώρω.

Ή «Φύσις» χάριν τών έαυτής έν ταϊς'έπαρχίαις 
Καϊ ϊώ έξωτερίκώ συνδρομητών αναλαμβάνει τήν 
έκτέλεσιν πάσης σχετικής παραγγελίας.

• · Έχ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ? ' '


