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ΑΝΤΕΡΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΣΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡαΝΙΟΙΣ .
Δ1ΑΣΤΗΜΑΣΙΝ. '

Άφ’ότου έγένετο τοΐς ποιοι προσιτή ή έπιτυχής φωτογρά- 
φησις ίων ουρανιών σωμάτων διά· τών συνήθων άπλών φωτο- 

. ' γραφικών μηχανημάτων,άπόρίας άξιοντυγχάνει,διατί πάντεςοί 
έρασταί της ωραίας ταύτης τέχνης δέν έπιδόθησαν έτι μετά · 
(Ιέρμης εΐς την μελέτην τών ουρανίων μυστηρίων, έξ ής το*·  

' σαΰτα καί τηλικαΰτα τέως άγνωστα τφ άνθρώπφ αντικείμε
να δύναται τις νά άνακαλύψη. Ουδόλως πρός· τοΰτο άπατγ 
τεΐται·ούτε συναρμογή· ισημόρινοχώρου κινουμένη διά μηχανι- 

. σμοΰ ωρολογίου,, ούτε πολυδάπανα’ εργαλεία, άλλ’ άρκεΐ 
η· προσαρμογή οίασδήπότε διόπτρας ίπί τοΰ σκοτεινού θαλά
μου, ής ό οφθαλμικός ΰιλώς νά.έχγ) δικτύδιον (κρίκον, retl—

■ cule) καί νά ένεργώσιν δύο, τοΰ .ένός έπιτηροΰντος την φω
τογραφικήν έκΤελεσιν, τοϋ δ’ετέρου διατήροΰντος μετ’ έπι- 

• μελείας τήν διασταύρωσιν τών μίτωντης διόπτρας έπί μικροΰ 
τίνος άστέρος. Κατορθουμένου ώστε ό φωτογραφικός θάλαμος 
νά δύναται ν'. άκολουθή πάσας τάς κινήσεις τής .διόπτρας,, 
στάσις στιγμών τινων αρκεί νάίπιφέρη περίεργα καί ένίοτε 
ωφέλιμα αποτελέσματα.

Δέν εχομεν τήν 'άξίωσίν. νά.ύποστηρίζωμεν, δτι οΰτω δύ- 
νατάί τις νά φθάση εΐ.ς τά αύτά μέ τόν αστρονόμον, αποτε
λέσματα,ούτινος ή. ισχυρά διόπτρα, ή εύκολος διαχείρισις καί 
τά μέσα ύπερβαίνουσι πάσαν πρόχειρον καί αδαή ίσως παρα- 

' σκευήν τοΰ τυχόντος, άλλ’είναι πλέον ή βέβαιον, οτι ζητή
ματα, οία τό τοΰ.εύμετάβλήτου τών άστέρων,διά μέσου φω
τογραφικών εικόνων τής αύτής διαστάσεως, . ειλημμένων εις 
διαφόρους έποχάς καί πολλά άλλα δύνανται νά λυθώσιν, 
ούτως ειπεΐν, ύπο τοΰ τυχόντος.

Έν τούτοις ή έκτέλεσις έργου τοιούτου παρά αστρονόμου 
. έξησκημένου,ίνέχει μεγίστην σπουδαιότητα καί έξικνεΐταί τις 
είς αποτελέσματα έξαιρετικής όλως σοβαρότητας, ώς συνέβη 
ίσχάτως εις τόν καθηγητήν Barnard, τοΰ τόσον ήδη δια- 
σήμου καταστάντος έκ τής άνακαλύψεως τοΰ πέμπτου δορυ
φόρου τοΰ. Διός. Ούτος συνέλεξε διά φωτογραφικού τίνος 
οργάνου μεγάλης διαμέτρου, κατασκευασθεντος ύπό τοΰ ά- 

'· μερικανοΰ Willard, λεπτομέρειας περί τών' κομητών, τέως 
άλήπτους διά τής συνήθους διόπτρας καί ύψίστου ένδιαφέρον- 
τος. *0  κομήτης Swift τοΰ 1892 «μετεσχηματίζετο καθ’ 
έκάστην καί λεπτομέρειαΐ τινες προσωμοίαζον ούδόλως είς 
24 ωρών διάστημα». Παρετήρησεν έν 24 ώραις «δευ-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
*Ηγεμών Μαυροβούνιου

τερεύοντα κομήτην " σχηματιζόμενον έν’τή ούρφ καί-είς δύο 
περίπου βαθμούς άπό τής κεφαλής όθεν έξέφευγε νέον τι .σύ
στημα χύματος ύλης.»

Παρόμοιόν τι δέν έφαίνετο έν ταΐς διόπτραΐς. ·
Καθ’ όσον άφορδί τόν τελευταίων κομήτην τόν άνακαλυ- . 

φθέντα έν Γενέβη τών Ηνωμένων Πολιτειών, τή 16,’Οκτω- 
βρίου παρελθόντος, το πράγμα , διαφέρει πολύ : «φωτογρα
φική τις είκών ληφθεΐσα τήν 19 ίδιου δεικνύει ουράν ευθείαν, 
περίπου 4 βαθμών μήκους^ μέ δύο γλώσσας μικροτέρας’ έξ-. 
αρτωμένας ίκ τής ούράς.» Τήν 21 έλήφθη νέον δοκιμών 
έπιρρωνΰον ευκρινέστερο*  τάς προγενεστέρας λεπτομέρειας, 
άλλά τήν 22 τδ. πράγμα καθίσταται σοβαρώτερον. «Ή ουρά 
τοΰ κομήτου δέν ώμοίάζε· ποσώς πρός ό,τι είχε- παρατηρηθή 
προηγουμένως, τ'ούναντίου δ’ητό διερρηγμένη,κεκυρτωμένη, 

. ‘συνεστραμμένη, καί ίν τφ πλατυτέρφ αύτής μέρει, κατατε
τμημένη είς τεμάχια καί νεφελοειδείς μάζας,καί έφαίνετο .ώς. 
διάπυρος δαυλός καπνίζων ίν τφ. άνέμιρ. Τήν πρωίαν τής 
έπαύριονβμέρος τής ούράς είχεν άποσπασθή, ώς ανεξάρτητός' 
τις κομήτης; είς άπόστασιν 4—5 β.αθμών άπό τοΰ. πυρήνος 
καί εις· ί βαθμόν άπό τής ούράς., ·
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Ό σοφός καθηγητής δέν βλέπει. πρός ίξήγηπεν τοϋ φαι
νομένου τούτου, ή τήν παροικίαν, έν τή διατρεχομένη τότε 
ύπό τού κομήτου χώριρ. μάζης καθ’ υπερβολήν κατεχομένης 
ύπό κοσμικής ΰλης, ήτοι μικρών μετεώρων άπομεμακρυσμε- 
νων τών μέν τών δέ, μεταξύ τών όποιων ή άπόστασις είναι 
ελεύθερα, καί της όποιας τό περιεχόμενον δέν είναι άεριοηδές, 
διότι Ιν ΐναντί^ περίπτώσει, ή ούρα ή και αύτός i κομήτης 
θα άπώλλυτο, θά έξουοενοϋτο.

Ό Leverrier, ώς γνωστόν, μετά πολλής ίσχυρογνωμοσΰ- 
νης έπίστευεν είς την ΰπαρξιν όμοιων ουσιών διαταρκττουσών 
την πορείαν τοϋ Έρμου. Τοσοΰτον δ’ητο πεπεισμένος περί 
τούτου,; ώστε έν τινι αυτού επιστολή δημοσιευθείση έν τή 
Έφημερίδι τοϋ Ουρανού (Journal du Ciel) διεπυνθάνετο 
περί τοΰ Ήφαϊστου μετ’απολύτου βιβαιότητος. Έάν άπο- 
δεικνύηται διά τοΰ λογισμού, ότι ό κομήτης BfOOks εύ- 
ρίσκετο ίν τή γειτνιάσει τής τροχιάς τοΰ Έρμοΰ, καθ’ ήν 
στιγμήν έλαυβάνετο ή φωτογραφική είκών τής 22, τοΰτο 
έσται ή αναμφισβήτητος ,άπόδεεξις της ακρίβειας τών βλέ
ψεων τοΰ «Γίγαντας τής ’Αστρονομίας.» Καί βεβαίως ε’σται 
ή πρώτη, διότι μολονότι πάντις οί αστρονόμοι είργάσθησαν 
μετά μεγίστης προσοχή; ίν ώρα: τών ολικών εκλείψεων, άπο 
τής βεβαιώσεως τοϋ Leverrier ούδέν παρετηρήθη πλέον έν 
τοϊς περιχώροις τού Ήλιου. Είναι δ’ άλλως τε πασιφανές, 

■ Οτι άν τινα τών περί ού πρόκειται μορίων ιίχον ποιόν τινα 
όγκον, ό κ. .Barnard θα έλάμβαν.ε τήν φωτογραφικήν εικόνα 
αύτών ταυτοχρόνω.ς μέ τήν τοϋ κομήτου..

*■». ΪΙ'κντεΧης.

Ή ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Ώς γνωστόν, ό κ. Jansen, διευθυντής τοΰ αστε

ροσκοπείου Meudon,πρώτος έφεΰρε τόν τρόπον τής 
φωτογραφήσε-ως τής στεφανιαίας άιμοσφαχρας' τοΰ 
Ήλίου έν συν.ήθεχ εύκάιρία, χωρίς νά περιμένη τις 
τήνέν ώρα όλτκής έκλείψεως περίστασιν. Άναφέρα- 
μέν δέ καί προγενεστέρως έν τή «Φύσεχ» τίνχ τρόπω 
ό K.Deslandres συνέλαβε τήν έλπίοα και κατόρθωσε 
νάλάβη έν πλήρεχ Λλχακώ δίσκω,είδχκοΰς χαρακτή
ρας παρεχουένους ύπό τών ψοδίνων προεξοχών. 
τών παρουσχαζομένων έπί τοΰ δίσκου τοΰ Ήλιον.

Ήδ.ή πας τχς δύναται νά παρατηρήση τά ίχνη 
τών φλεγομένων ατμών τοΰ. τιτάνου μόλις χόη τάς 
φωτογραφίας ταύτας, αιτινες. πασιφανώς έπιμαρτυ- 
ροΰσι τήν ΰπαρξιν τών συστατικών τοΰ πυριφλε
γούς τούτου ύστερος. Εκείνο δ’ δπερ παρατη
ρεί τις έκ πρώτης οψεως διά τών βεοήλων ,αύ- 
τοΰ οφθαλμών,είναι, ότι ή φωτογραφία αναπαράγει 
είδικάς είκόνας έν τοΐς πολικοΐς κοιλώμασι, ένθα 
δέν ΰφίστανται όλότελώζ κήλίδες.

Τό αποτέλεσμα τοΰτο, ώς γνωστόν έπιτυγχάνε- 
τώχ διά πρώτου αναλυτικού πρίσματος, δπερ διευ
κολύνει τήν άπομόνωσιν τού ίώδους φωτός έν τώ 
όποίφ εύρίσκονται. αί ραβδώσεις τού τιτάνου, άς 
είτα αναλαμβάνει μετ’ άλλου πρίσματος καί τάς 
άποτυποι έπί. τής φωτογραφικής πλακός. Τών δύο 
τούτων πρισμάτων οιατϊθεμένων είς τρόπον ώστε νά 
διευκρινίζωσι άπασαν έναλλάξ τήν έπιφάνειαν τού 
Ήλιου, κατορθούται ό σκοπός, ούτινος τό άποτέ-

. λεσμα έξεθέσαμεν ανωτέρω
. Ό κ. Deslandres πιστεύει ήδη λυόμενον διά τού 
κατορθώματος τούτου τό ζήτημα τών σχέσεων μετά- - 
ξύ τών Αλιακών έξατμίσεων καί τού γήινου μαγνη- 
τισμού, έν ώ ταυτοχρόνως θά απολαμβάνεται ή έν- 
δελεχής άναγραφή πασών τών έκδηλώσεων τών γχ- 
γαντιάίων τούτων έξατμίσεων τών άναπεμπομένων 

.έκ της Εσωτερικής μάζης τοΰ Ήλιον είς τρομεράς 
αποστάσεις έν τή ατμόσφαιρα τον.

Όντως δέ φαίνεται οτι μόνον χρήματος δεϊται 
ίνα καταστρώση τις ούτως έγγραφον ιστορίαν παν
τός ούτινος συμβαίνει έν έκάστη στιγμή έν τη ά- 
πειρομεγέθει ταύτη καμίνω : όπως χρησιμεύσει ώς 
στοιχεΐον έν ττί όσον ένεστιν ένδιαφερούσμ μελέτη 
τον ζητήματος τούτον

Εύχηθώμεν αύτώ τήν έξεύρεσιν τών αναγκαιούν~ 
των μέσων εύχηθώμεν δ’ωσαύτως νά εύρη τρεις μι
μητός,οίτινες είς άπόστασιν 6 ώρών βαθμόν μήκους 
έκάτερος .νά ποιήσωντ.αι τής αύτής εργασίας έπι 
3 ώρας πρό καί 3 ώρας μετά, άφοΰ η σκοπιά αύτών 
διέλθη απέναντι τον κέντρον τοΰ ήλιον.

«1». II

ΕΚ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΓΕΙ^ ΤΩΝ ΕΛΕϊΈΙΝΙίΙΝ ΜΓΣΤΗΡΙΩΝ

Ό Κύριος Foucard ήρξατο τής άναγνώσεως ύπο- 
μνήματος, ούτινος τό προεισαγωγικόν κεφάλαιον 
δύναται νά συνοφισθή ώς έξης.

Οί μελετήσαντες τό ζήτημα τήςγενέσεως καί τής 
φύσεως τών έλευσινίων μυστηρίων σοφοί ούδέποτε 
συνεφώνησαν πρός άλλήλους' καί οί μέν καί οί δέ 
δέν ήουνήθησαν νά έξεύρωσι λύσιν. επαρκή. — 
Όπως έπιτευχθή τοΰτο δέον νά άναζητήσωμεν 

• τήν αρχήν τής λατρείας τής Δήμητρος, θεάς .ήτις 
προίστατ.ο τών έλευσινίων μυστηρίων.

Αί Έλληνικαί παραδόσεις έθεώρουν αύτήν θεό
τητα αιγυπτιακήν. Πλεϊστα παραδείγματα άποδει- 
κνύουσιν. οτι αί παραδόσεις αύται ένεΐχον δόσιν 
άληθείας.

Οί μεταγενέστεροι ,διέπραξαν τό λάθος νά μή 
δώσωσι μεγά'λην είς αύτάς σημασίαν έν τή πεποι- 
θήσει οτι οί Δίγύπτιοι δέν έσχον ναυτικόν πρό τής 
είκοστής έκτης δυναστείας.

Άλλα τά ιερογλυφικά κείμενα καθιστώσι δήλον 
δτί οί Φαραώ τής δεκάτης όγδοης δυναστείας, εΐ- 
χον καθυποτάξει τάς νήσους τοΰ Αίγαίου. — Αί έν 
Έλλάδι καί Αίγύπτω γενόμεναι άνασκαφαί βεβαι- 
ούσιν,δτι ανταλλαγή έμπορευμάτων έγένετο μεταξύ 
τών δύο λαών πολλούς πρό τοΰ τρωϊκοΰ πολέμου 
αίώνας.Συνεπώς ή έπί έλληνικού έδάφους έγκατά- 
στασις Αίγυπτίων άποίκων, ήν άναφέρουσιν αί 
έλληνικαί παραδόσεις ούδόλως δύναται νά θεωρη
θεί ώς αδύνατος ή απίθανος.

□ΑΡΑΑΟΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΠΙΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ

Γνωρίζομεν σήμερον δτι ή ίστορία τής παπίσσης 
Ιωάννας ήτις έλέγετο δτι άνήλθεν έπί τοΰ παπι
κού θρόνου τώ 855, είναι καθολοκληρίαν μύθος 
έπινοηθείς κατά τόν μεσαίωνα.

Ούδέποτε όντως γυνή έστέφθη ύπό τιάρας. 
Έπί πλέον ούδεμία μεσοβασιλεία ύ.πήρξε καθ’ ήν 
έποχήν ό ύποτιθέμενος ’Ιωάννης ό έβδομος ήτο 
δυνατόν νά άρξη τής ’Εκκλησίας.

Δέν είναι έν τούτοις άμοιρος ένδιαφέροντος η 
έπισκόπησις τής έλέγξεως τών άφορωσών τήν πά
πισσαν’Ιωάνναν παραδόσεων,παρά τοϊς λόγογράφοις 
τών όποιων τά έργα αποδίδουσι πιστότερον τάς 
πεποιθήσεις τού λαού παρά τά τών φιλολόγων. Ό

Κύριος Ε. Muntz ήσχολήθη Ιδιαζόντως καταρτίσας 
πίνακα έν ω ανέγραφε πάσας τάς άπό τού δεκάτου 
τρίτου αίώνος καί έντεύθεν γραψείσας είκόνας ών 
Λ έμπνευσις ώφείλετο είς τόν μύθον τούτον τής 
παπίσσης Ιωάννας.

Έκ τής μελέτης'ταύτης έξάγεται δτι ή ’Ιταλία 
καί ή Γερμανία είναι αί χώράι έν αίς Ιδιαιτέρως έ- 
καλλιεργήθη ό παράδοξός ούτος μύθος.Τοΰτο ούδέν 
ένέχει τό παράδοξον, πρό πάντων δταν σκεφθή τις 
δτι οί ίχνογράφοι τής έποχής έκείνης. ώς καί οί 
έκδόται οέν έδίσταζον ποσώς νά'πλαττωσι καί νά 
παραδίδωσιν είς τήν δημοσιότητα είκόνας προσώ
πων μηδέποτε ύπαρξάντων.

Λ,ουχία.

ΪΠΟ ΤΟ ΦΕΓΓΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
(Συνΐ/ειϊ χαί τέλος.) .

Παρά τόν ποταμόν ό Γουι καί ή Μαγδαληνή γευματίζου- 
σίν ό είς παρα τόν άλλον. Υπόξανθος οίνος χρυσίζει έν τοΐς 
ποτηρίοις, λάμποοσιν εις τάς ■ τελευταίας τού δύοντος ήλιου 
ακτίνας.

.’Επί μακράν παρέμειναν έκεϊ’ τό εξοχικόν τούτο γεύμα έφαί-' 
νέτο οτι δέν θά έτελείωνε .ποτέ. Ή Μαγδαληνή δέν έτρωγεν, 
άλλά προσέβλεπε τόν Γουι άτενώς, ώς νά έζήτει τρόπον τινά 
νά χαράξη έν τή μνήμη τής τό προσφιλές τούτο πρόσωπόν.

•Περί αυτούς, ό Γουι ήκουσε νά λέγωσιν :
— Ίδέ, ένα νεαρόν πατέρα διασκεδάζοντα μετά τής θυγα- 

τρός του. ■ ’
— Πόσον ώραία είνε ή θυγατηρ του ! προσέθηκεν έτερος.
Οί λόγοι ούτοι ένεπάγησαν έν τή καρδία του Γουί, ώς λεπ'ις 

εγχειριδίου, οδυνηροτάτην άφήσαντες πληγήν τοσαύτη ΰπήρξεν 
ή έκ τούτων προκληθεΐσα συγκίνησις,ώστε μέχρι θανάτου ήσθάν- 
θη τάς δυνάμεις του έκλειπούσας.

1 — Έλθε, είπε, καί έλαόε τήν Μαγδαληνήν έκ τού βραχίονος.
Καί έν τή άρχομένη νυκτι ύπεισέδυσαν εις τό δάσος.
Ήσθανετο έν έαυτφ την ανάγκην να κρυβή εις τήν σκιάν, 

είς τήν σιγήν τής νυκτός, νά φύγη τέλος τόν κόσμον. Ώ ! τήν 
άνοικτείρμονα ταύτην κοινωνίαν, όπόσον τήν έμίσει. !

Βαίνουσι σιωπηλώς μηδέν πρός άλλήλους λέγοντες, άλλ’ 
ήρεμα ήσθανετο ό Γουί τρέμουσαν τήν άπό τού βραχίονός του 
έξαρτωμένην χεΐρα της Μαγδαληνής. Τά πτηνά έπανακάμπτου-. 
σιν εις τας έπι τών υψηλών κορυφών τών δένδρων φωλιάς 
των καί.ή ΰπαλαις έρωτικά τονίζει τό τελευταΐόν της άσμα. 
Είτα επέρχεται ή νύξ τελεία,’ καί ό ουρανός σκοτίζεται. Άλλως 
τε τούτο τύΐς έΐνε παντελώς άδιάφορον, τό δάσος είνε έρημόν 
περιπατητών, ή. γαλήνη μεγάλη, διακοπτόμενη ύπό μόνης 
τής αδρας παιζούσης εν τοΐς φυλλώμασι τών δένδρων, καί τοΰ 
θρού τών πιπτώντων φύλλων.

— Αισθάνομαι ,έμαυτήν κεκμηκυΐαν, είπε τέλος ή νεαρά 
κύρη-, ,

— ’Επιθυμείτε ν’ άναπαυθώμεν έδώ;
— Διατί δέν μοί όμιλεΐς πλέον εις ενικόν άριθμόν, όπως καί 

άλλοτε ; τφ ειπεν.
— Είνε αληθές, έχεις δίκαιον, άγνοώ καί έγώ τή άληθεία 

τί έσκεπτόμην τήν στιγμήν ταύτην. ’Ιδού κάθισμα, δύνασαι κάλ- 
λιστα πρός στιγμήν ν’ άναπαυθής.

Επειδή δέ οΰτΟς έξηκολούθει μένων ορθός-
— Έλθέ πλησίον μου, τφ είπε. Νυμφεύεσαι έντός ολίγου, 

δέν. έχει οΰτω ;. .Αισθάνομαι έμαυτήν ευτυχή, διότι δύναμαι νά 
συνομιλήσω έπί μακρόν ^ετά σοΰ,μόνη πρός μόνον,καθότι ή χαρά 
αΰτη έντός ολίγου θά μοί άπαγορευθή.

Μετά μικράν δέ παύσιν προσέθηκε :
— Μέ ανέθρεψας, καί σοί είμαι ευγνώμων ώ, άν έγνώριζες 

πόσον σέ άγαπφ I
— Μή όμίλει ποσώς περί ευγνωμοσύνης, ύπέλαθεν ούτος 

μετά πικρίας. Μηδέν επιθυμώ νά οφείλω είς αύτήν, άλλως τ< 
καί. ούδενί οφείλεις τίποτε.

— Ύπήρξας δί’ έμέ πατήρ, ειπεν έκείνη. μετ’άφελεστά- 
του υφους.

’Ερυθρόν νέφος έκάλυψε τό μέτωπον τού νέου" ή δέ καρδία·· 
του έπαλλεν έτι ισχυρότερου. . .

— Δέν είνε άληθές, ότι μέ άγαπας, ώς θά ήγάπας τόν πα
τέρα σου, ΰπέλαδεν ούτος ήδέω,, καί αύτό είνε κάτι τι, έφ φ 
καί σοί ευχαριστώ, μικρά μου φίλη.

— Σέ μόνον αγαπώ έν τφ κόσμφ τούτφ. Καί σύ επίσης θά 
ύπανδρευθής, καί νέον οΰτω θά εΰρης άντικείμενον άγάπης.

— ©ά μέ άγαπας σύ τάχα όλιγώτερον, δταν θά νυμφευθής ;
Ώ! έγώ θά σέ άγαπώ πάντοτε, σύ θά είσαι δι ’ έμέ πάντοτε 

ή μικρά Μαγδαληνή, ήν τοσοΰτον ήγάπησα. ·
— Καί έγω ώσαύτως θά σέ άγαπώ πάντοτε, καί δέν ,θά 

ύπανδρευθώ ποτέ, ποτέ ... ’
Έπί τούτφ λυγμοί άνήλθον έκ τού στήθους τής πτώχής κό

ρης, καί έπί τών έκ τού πυρετού τής συγκινήσεως πορφυρών 
αύτής παρειών, βραδέα έρρεον τά δάκρυα. Έρρεον έν τούτοις 
ταϋτα βραδέα, βραδύτατα, ώ.ς πηγή ανεξάντλητος.

;— Διατί κλαίεις ; τήν ήρώτησε.
— Διατί κλαίω ; κλαίω διότι είμαι ζηλότυπος, κλαίω διότι 

πρόκειται άλλη να ελθη γυνή, διότι υποφέρω άφ’ ού χρόνου ό 
γάμο; ούτος άπεφασίσθη, διότι..... διότι αποθνήσκω έκ λύπης....

— Φιλτάτη Μαγδαληνή!
• Φοδεΐται νά τήν έννοήση, είνε άρα άληθές τούτο, μή είνε 

δνείρον ; , .
— Σέ λατρεύω ! τή είπε..
Ήδέως δ’ αύτη τφ «ψιθύρισε-
— Σέ άγαπώ, σέ άγαπώ !
Έν τή σκιά ταϋτα πάντα έλέχθησαν, .καί τής νυκτός ό πέ

πλος τών μετώπων αυτών, τό ερύθημα απέκρυψε.
Δύνανται ελευθέριος να εξομολογήσωνται(τόν έρώτά των’μόνον 

τα κοιμώμενα πτηνά, έις τό διαυγές καί μορμυρίζον ρυάκιον, 
δύνανται νά τους’ακούσωσιν. Άλλ’ όπως καί πρό δέκα ακριβώς 
έτών, ή σελήνη έπαναφαίνεται πλησιφαής είς τόν όρίζοντα’άνυ- 
ψοΰται άπαστράπτουσά ολη, καί ολίγον κατ’ ολίγον τό δάσος 
καί τά.δένδρα λούονται έν τφ· άπύ.έτφ φωτί.

Είναι ή ήμερα, ή ζωή,, ή εύδαιμονίά, αιτινες έξεγείρονται δι ’ 
αύτούς εις τόν ορίζοντα τής τύχης των. Ίδέ, τφ λέγει ή Μα
γδαληνή, έκεΐθεν μέ παρέλαβες.

Περιπλέγδην βαίνόντες, έξετάζουσι τήν τοποθεσίαν.
Τό αύτό έπανευρίσκουσ.ιν ήρεμον βυάκιον, τό αύτό απόκλιν- 

τρον ανάκλιντρον, έφ’ ού πρό δέκα ετών είχον αναπαυθή, τάς 
αύτάς συστάδας έλατών, τάς αύτας ατραπούς.

Τοιούτφ τφ τρόπφ έγένετο ή Μαγδαληνή, ή θυγάτηρ τού 
Ύ6έλυν τοΰ αύτόχειρος, Κυρία · Γουι δέ Φριλέζ.

(’!■!< τοΰ Γαλλικού)
’Ολυμπίάς Καλογεροπούλου.. Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

(Ιστορικόν δχιϊγτιμα)

— Καλημέρα,*Μαρ1ώ.
— Καλπμέρα, Γεώργη.
Ήτο 0 πρωϊνός χαιρετισμός των, ίχεΐ παρά τόν ποτα- 

μίσκον τοϋ χωρίου των, οπού ό Γεώργης διερχόμινος, συνήν- 
τησε τήν Μάρω καθημενην ύπό τινα πλάτανον καί χ’α- 
δεύβυσαν τήν Άσπρομαλοϋσα τό; :

Ήτο ώραία Μαίου πρωία.: Ή Ήώς μόλις ήδη τοΰ· άρ
ματός της έπέβαινε, ροδίζουσα τόν ουρανόν, κάί τά πτηνά 
εύθυμα τΰ ίωθινόν των άσμα ίψαλλον : Τής άηδόνος ή φωνή 
καί τοϋ σπίνου τό γλυκύ τερέτισμα, μετά τών βελασμών 
έσπορπισμένων ποιμνίωή, έμιγνύετο : Καί έν;ώ άρωματώδης 
αύρα έπνεεν έωθινή, ό ερωτύλος ψίθυρος τών δένδρων, καί 
τοΰ βύακος τό μελαγχολικόν κελάρυσμα, συνεπλήρουν τήν 
εικόνα προσδίδοντα αύτή ^εμβώδη καί ποιητικήν χροιάν.

Ό ποταμίσκος έξηπλοΰτο είς τό άκρον έλαιοφυτου πεδιά- 
δος : δεξιόθεν αμπελώνες έξετείνοντο, καί άπω πρός τον 
ορίζοντα σχεδόν, ή θάλασσα γαλήνιος έξηπλόϋτο, ώς νωχε- 
λής χαρεμιού όδαλίσκη. Έκεΐ συνηντήθησαν.

Ή Μάρω μόλις δεκαοκταέτις, υψηλή, ροδόχρους ώς ό- 
λαι αί κόραι τοΰ άγροΰ μέ τήν ξανθήή κόμην , της καί τους 
ωραίους κυανούς οφθαλμούς της, ήτο κόρη τοΰ Μπάρμπα



k
f ί

212 Η ΦΥΣΙΣ

:s · · ·

ΗΦΥΕΙΣ 213

I

i.

Μήτρου, ίνός τών πλουβιωτέρων καί. τών τά πρώτα φερόν- 
των του χωριού. Ήτο κόρη, μονογενής καί καθ’ S. «ΰπόρου 
οικογένειας διήρχετο, τάς, ώρας της είς οίκιακάς ασχολίας καί 
μόνον .πότε πότε (καί. άπο διετίαςτούτοίγινετο συχνά) έ- 
φώναζε την άσπρομαλλ-ουσχ της, ώραίαν λευκήν αμνάδα,· 
•και (ξήρχετο μετ’ αύτη;, έξέλιγε' θίσιν τινά,όπου καθίζουσα 

• ήσχολεΐτο είς έργόχειρόν Tt, ’έν ώή άσπρομαλλούσα. ολίγον 
άπωτέρω, άνεζήτει χλοεράν’ νομήν, στρέφουσα ποϋ καί που 
τήν κεφαλήν, Γνα παρατηρήσει τήν ώραίαν κυρίαν τής.

Ό δέ Γεώργης, νεανίας εικοσαετής, ήτο υίό; τοϋ καπε- 
ταν Στρατή. άνδρός πλήρους πολεμικών κατορθωμάτων, τί
μιο» καί ευυπολήπτου., πλήν πτωχού’: Ήτό μελαγχροινΟ; ό 
Γεώργης, ίσως ένεκα, τού ήλιου ύφ*  δν έζη Εργαζόμενος, ύ- 

λ ψηλός, μέ.μύστακα· μόλις έπανθοϋντα, ιύσταλής,. γοργός, 
τύπος τέλος νεανίου 7ών όρε'ων. Ήτο ό δευτερότοκος υιός, 
καί τό δεξί χέρε τού καπετάν Στρατή, δπω; συνιίθιζε νά 
λέγγι ό ίδιος, υπερήφανος διά τήν’ φιλεργίαν τοϋ υίοϋ του.

Καίτοι ίφαίνετο" σπςύδων ό νεανίας', καθ’ οσον ήτο Εποχή 
τοΰ θερισμού, έν τούτοις δένήδυνήθη να μή σταθή ευθύς ώς 
είδε’ τήν Μάρω . καθημέ.νην ύπό ,τινα δρύν, παρά τήν όχθην, 
τοΰ ποταμίσκου, είς άπόστασιν πεντήκόντα άπο της οδού 
βημάτων. ' .

ριό νά σοΰ πή, πώς ή Μάρω τοΰ κυρ Μήτροΰ, είνε άρρα- 
■ βώνίκ'σμένη τόν Κώστα, τοϋ καπεταν Στρατή ; Τί θά πούνε 
οί .γονέοι μάς, τό χωριό όλο, σά δοΰνε πώς έγώ άπάτησα. 
τον άρραβωνίαστικό μου, καί συ τόν αδελφό σου ;

. — Μά αύτός λείπει:
— Καί τί μ’ .αύτό ; θά γυρίση .
— Κι’ άν δέ γυρίση ;

— Ή κόρη, ήτένισι τόν Γεώργην :
— Είσαι κακός, τφ είπε :·τό κακό τ’άδελφοΰ σου θέλεις ;
— Όχι Μάρω, άπήντησεν ό .Γεώργης και καλλίτερα.' νά 

βγοΰν τά μάτια μου: Μά ύπόθίσε, 'πω; αύτός, παντρεύεται . , 
έκεΐ, η άλλάσσει ίδέαις. -

Ή.κόρη ίμέιδίασε, πικρόν μειδίαμα:·
— Είμαι,- λέγει, πλούσια καί όμορφη,· γιά τή κακή μου 

μοίρα, Γεώργη, καί δέ θά μέ ξεχάσή εύκολα :
— Τότες, πάει νά πή, Μάρω, πώς μ’ άπελπ,ΐζεις ; έφώ*  

νησεν ό Γεώργης, μόλις συνεχών ?να λυγμόν ( Αί I δέν φταί
ξεις καί συ άν ’μιλάς έτσι καί στο συμπαθώ : Έγώ;.όμως 
σ’άγαπώ κι’ έχω στο Θεό τά θάρρη μου. Έχε γΐά, Μά
ρω,, δέν θά με ξανα’ίδής, ’μήτε θά σοΰ ξαναμιλήσω, ώς που- 
νά δώ τό τέλος. ·

Καί άπεμπκρύνθη ταχύπους, έν ώ ή κόρη ΐστατο άκί- ·

Άρχαϊον έλληνίκόν όέατρον.
. Έπλησίάσ» καί άφ’ ού τήν (καλημέρισε :

, — Πώς Μαρίώ, τή είπε : έγώ θαρρούνε πώς θάμενες στό 
σπίτι σήμερα· Σαββατιάτικο·:

Έζήτει αφορμήν σύνδιαλέξεως:
. —· Καΰμένη, ή άσπρομαλλοΰσα, άπήντησε ίρυθριώσα ή

• κόρη, τήν λυπήθηκα Ήτα χωρίς δρέξι χθες, καί βγήκα σή-
, μέρα γιά τό χατήρί της.

. — Γιά τό χατήρι της μόνο ; είπεν ό .νεαρός χωρικός, ή- 
δέως άτενίζων τήν κόρην: · .

— Έχαμήλωσεν ή κόρη το . βλέμμα :
— "Αμε γιατί άλλο ; (ψέλλισε.
— Άχ I Μάρω μου, .είπεν ό νέος, ξέρεις πόσο σ’ άγα- 

πώ ’: Συ ποτέ άκόμη δέν μούδώκες νά καταλάβω τίποτε : 
Σάν νά νοιώθω πώς μ’ αγαπάς καί σύ, μά τότε γιατί μέ 
βασανίζεις; Νάσήμερα δέν βάσταξα πλειά : στό λέω : Πες 
μου, άν. δέν μ*  άγαπφς καί δέν θά μέ ξαναϊδής : θά φύγω 
καί δεν θά μεταπατήσω στό χωριό.

Ή φωνή τοΰ νέου χωρικού, -ίτρεμε : Ή κόρη (δάκρυσε.
— Γεώργη, τφ είπε, έννοιωσις τήν καρδιά μου, χωρίς νά 

σου πώ· τίποτε: Μά δεν σκέπτεσαι τήν θέσιν μας ;
■ —- Τή θέσι μας; Ά.ναί, έχεις δίκηο, είπε'περίλυπος ό 

Γεώργης, 'ξέχασα πώς είμαι φτωχός : .
~ Φτωχός ; καί’ποιος σ’έρωϊφ γιά παράδες ; Μά τό 

Κώστα τόν αδελφό σου,..τόν ’ξέχασες ;
Νέφος έκάλυψε τοΰ χωρικόΰ τό μέτωπον : . ,
~ Ό άδελφός μού ; Ναί, Μάρω; είπε: Μά (κείνος λεί

πει τώρα τόσα'χρόν’α : Σύ δεν τόν αγαπάς κι’ αυτός δεν 
θά σέ θυμάται: 
. —·: Καί τί μ’ ■ αύτό, κακόμοιρε ; Δέν έρωτάς ολο τό χω-

νητος καί τά. δάκρυα ερρεον άπο τών οφθαλμών της. Έσ- 
τράφη, είδε τόν Τεώργην φεύγοντα καί λυγμός, άνήλθε του 
στήθους της. Έκάθησε πάλιν ύπό τήν . αύτήν δρύν καί θεισα 
τήν ώραίαν κεφαλήν τής Εντός τών χειρών της ώλόλιζε. 
Ήτο εΐκών συγκινϊτηκή :' Νά βλέπη τες, τό σχεδόν, παιδίον · . 
τοΰτο νά σπαράσσηται έξ απελπισίας καί έρωτος.

— Ή άσπρομαλλοΰσα παρέχει έβοσκε,καί τής άηδόνος τό 
ιάσμα είχε σιγήση πρός.στιγμήν.

Πλέον τή; ήμισείας ώρας ίμιϊνεν ούτω: Ή άσπρομαλ- 
λοδσα (πλησίασε καί έχάδευε διά τής κεφαλής της τήν κόρην.

' Τοΰτο τήν (ξύπνησεν. · '
Άπέμαξε διά τής μιάς .χεερός τά δάκρυα . καί διά τής 

άλλης έχάϊδευσε τήν άσπρομαλλοΰσα της. Στεναγμός (ξέφυγε 
τοΰ στήθους της : , .

— ”Αχ I μητέρα καί γιατί μ*  {σκλάβωσες ;
Ήτο τό μύχιον παράπονον τής κόρης, όπιρ έξεχύθη έκεΐ 

έν μέσφ τής χαριέσσης φύσεως, ώς Ιλεφρά πνοή ζέφυρου,
Ήγίρθη καί έλαβε την προς τό χωρίον άγουσαν

II '
Ή οικία των, Οικία χωρίου, μόνόροφ.ος, .κατάλευκος ώς 

. λώρος, Ικειτο ίκεΐ παρά τήν κρήνην τοΰ χωρίου, έναντι.τής 
πατρικής οικίας τοϋ Γεώργη.Ή μήτηρ της ή .’Αγγελική ήτο 
παιδική φίλη τής Αικατερίνης, τής μήτρος τοΰ Γεώργη. 
Άμφότεραι άνήκον εις πτωχάς οίκογενείας, συγγενευούσας 
μάλιστα μιαρόν, καί (νυμφεύθησαν τήν αύτήν ημέραν. Άλλ’ 
ή μέν 'Αγγελική είχε λάβη σύζυγον τόν κυρ Μήτρο, πλού
σιον προύχοντα τοΰ χωρίου, ή δέ Αικατερίνη τόν καπετάν 
Στρατή; άνδρα ούχί μέν πλούσιον, άλλ’ουχ ήττον τοϋ Μή- 
τρου, άπολαύοντα φήμης συνετού, καί γενναίου άνδρός.

*

. · Ή φιλία, τών δύο γυναικών, έξηκολούθησεν αμείωτος’καί, 
μετά τήν ύπανδρείαν των, και rotaom μάλιστα, ώστε έπί 
τέλους τήν άυνεμερίσθησαν καί pl σύζυγοι αύτών καί ό κύρ 
Μήτρος μέ τόν καπετάν Στρατή, η'σαν αχώριστοι.

: Αμέσως μετά τό πρώτον έτος τής υπανδρείας της, 
ή Αικατερίνη (γέννησεν . υίόν,. τόν Κώσταν., Άνάδοχος τού
του ήτο πλούσιός τις κτηματίας, κάτοικος τής πόλεως

■ παρά όπόίφ ή Αικατερίνη, είχε χρήματίσή υπηρέτρια καί 
όστις τήν είχε στεφανώση. .'Ο Κώστας άνετρέφετο με
τά τής ίδιαζούσης (κείνης πρός τά πρωτότοκα στοργής καί 
φροντίδος, ήτις (πετείνετο καί ύπό' τής ΰποσχέσεως τοΰ άνα- 
δόχου, τοΰ κύρ Ισιδώρου, όστις ύπισχνεΐτο' ότι δωδεκαετή 
θά τόν παρελάμβάνε παρ’ έαυτφ, δπως τον σπουδάση. Τήν 
γέννησιν τοΰ Κώστα είχιν' επακολουθήση μετά δύο έτη ή 

' γέννησις τοΰ Γεώργη.
Ούτω λοιπόν ή Αικατερίνη είχε δύο ώραΐα άγοράκια, (ν 

φ ή Αγγελική (ζήλευε τήν τύχην της, καθ’ όσον αύτη,.
- καίτοι τέσσαρα ολόκληρα έτη είχον παρέλθη άπό του 

γάμου της, δέν είχε άξ'ιωθή τόιαύτης χ«ρας. ·
Έν τούτοις τούς πόθους τής ’Αγγελικής, καί τάς· δεήσεις

■ ααί ταξίματα, δέν παρεϊδεν 0 προστάτης Άγγελό; της., Καί 
ούτω δύο έτη μετά τή'νγέν- 
νησιν τοΰ Γεώργη,ήτοι τέσ- 
ααρα μετά .τήν τοΰ Κώστα',, 
ή Αγγελική απέκτησε ώραι- 
ον ρόδοχρουν-κοράσιον^ τήν

. Μάρω της. , .
Έκεΐ πλέον συνεκε'ντρώ- 

θησαν, όλαι αί φροντίδες τής 
’Αγγελικής: Έλάτρευε τήν 

. κόρην της : '
. .. Καί ήτο Χαίαύτρ μία-χα-

, ρά ! παχουλό, μ< τά κόκ- 
κινασάν τό μήλο μαγουλά- 
κια του, μέ τά ξρινθά του 
μαλλάκ’α xsfl fie τα γ/λα- 
στά, γαλανά ματάκια του,

• έφαίνετο. σαν άγγελάκι 
Τό ήγάπων όλοι είς τό χωρίο·. “Ενεκα των ευκολιών τάς 

όποιας παρείχε ϋ κυρ Μήτρος «ί τάς χωρικάς, πλούσιος αυ
τός, ήγαπάτό ,παρ’ όλων. Καί λοιπόν ιδού 'κατάλληλος 
περίστασις ! Ώνόμα’σαν τήν μικρήν του Μάρω, ή «αγαπη
μένη τοΰ. χωρίου» ·

, Όσάκις ή. Αγγελική έχουσα μεθ’ .έαυτής τήν Μάρω, 
συνήντα τινά καί ούτος τή έξίφραζε τον θαυμασμόν τού ι 
διά τήν κόρην του' |

• —Φτί; ’ το, φτις’ το, άπήντα περιδιώς. ή μήτηρ, μή μου · 
τό ματιάσης.

' Καί-εσπει>σεν· εις τόν ,οίκόν της, όπου «θετό εις άντιβα- Ί 
σκανικόν κάπνισμα τό τέκνου της, κρατούσα αύτό άνωθεν· 
άνημμένων ανθράκων, δπου έρριπτε άνθη ξηρά έκ τοΰ Επι
ταφίου καί .λιβάνι τοΰ Μεγάλου -Αγιασμού'καί δέν ξε’ρ'ω τί 
καί τί άλλο (κ τών άναγεγραμμένων ίν τή οικεία συνταγή. 

Ούτω λοιπόν ή Μάρω προφυλασσομένη άπό παντός πο
νηρού βλέμματος, ηύξανεν έν καλλονή καί χάριτι. Ήτο ή 
αγαπημένη τοϋ χωρίου, καί ιδίως τής Αικατερίνης,ήτις «δέν, 
•to (ξεχώριζεν άπό παιδί της» όπως (λ'ιγεν ή ιδία είς, τήν 
μητέρα, της. ·

Καί ό Κώστας όμοίω; έμεγάλυνε. Ήτο ήδη δεκαετής, 
καί «γνώριζε νά άναγινώσκη καί νά γράφη : Ήτο ώραϊο 
παιδάκι καί έξυπνο . καί τό-καμάρι .τού καπετάν Στρατή. 
Μετά δύο έτη θά (περάτόυ τό δημοτικόν σχολών τοΰ χω
ρίου των καί τότε πλέον θά τό παρελάμβανεν ό νονός του.

.— Νά,μάς ζήσουν, ίλεγεν ή Αικατερίνη είς τήν ’Αγγε
λικήν. Ή Μάρω σου είνε ή καλλίτερη τού χωριού, μά καί 
ό Κώστας μου θά ’γείν»} ό καλλίτερος άπ’όλους'δώ μέσα καί 
μάλιστα σαν θά τόν σπουδάσω κΓ ό κύρ ’Ισίδωρός.

Ή Αγγελική ώς κάθε μήτηρ, είχε τάς καλλιτέρας ιδέας

διά τήν θυγατέρα'της. Ναί μέν καλά καί άξια όλα τοΰ χω- 
-ρίου τά παλληκάρια,. μά έκείνη ήθελε νά δώση τήν Μάρω 
της είςάνδρα προκομμένο*,  εξυπνον, ίσέ καλά χέρια»,όπως 
έλεγε.

Έπωφθαλμια τόν’ Κώστα’,άφ’ ού μάλιστα «θά γινόντανε 
καί σπουδασμένος».

Τής αύτης ιδέας ήτο καί ό Μήτρος t
,—Καϋμένε,.Μήτρο, τφ.λέγει μίαν ημέραν ή ’Αγγελική, 

δέν σοΰ φαίνεται καλό,: άν θέλη καί ό καπετάν Στρατης 
καί ή Κατερίνη,, νά τ’ άρραβωνίάσωμεν άπό τώρα ;

(ΓΕπεται το τέλος)
■ Λ-Μοβχονδς.

’Κλευόίς

. ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΝΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Όπως λάβχι ό άναγνώΟτής μικράν τίνα Αδ'έαν πεοί τοΰ 

Λρχαίον Έλλπνικοΰ θεάτρου, Οημχιοΰμεθα τά έξης.
Έν τω κέντρω αύτοΰ υπήρχε βωμός Διονύάου, καλούμε

νος <5 δέ περί αύτήν χώρος ώνομάζετο άρχήάτμα·
τό δέ μέγα ημικύκλιον, όπου Λάαν,τά καθίσματα τών θεα- .

• τών έκαλεϊτό κοϊλον πρός κυκλοφορίαν δέ τών θεατών 
■ήσαν τά -διαζώματα και αί 

ί| κερκίδες. ’Απέναντι τοΰ
I κοίλου Λτο ή όκηνή, ής ό . .

πρός τάν όρχήστραν τοίχος 
έκαλεΐτο προσκήνιου- τό δ- 
δαφοςτής,σκηνήςωνομάζε· 
το λογεΐον,, τό δέ όπιάθεν . 
αύτης ήτό οικοδόμημα διώ- 

j ροφον, 6χον τρεις πύλας’,ών. · 
Λ ■ μεσαία ώνομάζετο 6adf- 
λειος,αί δέ. έκατέρωθεν αύ
της δύο άλλαι ξένια»,, τά δέ 

• πλάγια της σκηνής παρα- 
κσήνια.
( Εκ τών Θεών καί ’Ανδρών)

ΘΕΑΤΡΙΚΆ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
’Ανδριάντες και πέταλα άνθέων.—Οίνόφλυξ θαυμασμός.· 

—■ Κριτική καί κοιλία.— Ό κάλως τών . . . . (γκωμίων.
— Ό αιώνιος' Τσουλής.—. Ή κ., Παρασκευοπούλου.— Ό 
δίκαιος ’Αριστείδης. — Συζυγία.αντιθέσεων ρόλων. —·· Ή 
«Φαΰστα».—· Κριτικοί Άττίλαι.:— Πραιτωριακά δόγματα.
— “Ελληνες. Βρυνέτιΐρ ρεπόρτερ.—' Ό κοντός καί χονδρός 
θεατρικογράφος.— Ή βιβλιοθήκη.τών ηθοποιών, παράγρα- ' 
φθς· μυθολογίας.— ’Ηθοποιοί καί -δημοσιογράφοι.— Τά κα
μαρίνια.— Αί άντιπάθέιαι τών στεγασμάτων;— Οί ρευμα
τισμοί τής Τραπέζης,-μέθ’ήςούδεμίαν έχουν σχέσιν ή ’Ε
θνική καί ή Πιστωτική-— Οί Προμηθείς τών θεάτρων καί
ό άπό σκηνής γύψ.— Ώς είδος . . ·. λαχανόζαρον.— Αί 

' σννταγματικαί (λευθερίαι.—Γυμνά στήθη.— Ό «Όμιλος 
τών Φιλοτέχνων;»- .

. Ή τέχνη από σκηνής βαίνει δι’ αλμάτων. Οί Ιστορικό 
τοΰ μέλλοντος οί γράψοντές περί Έλλ. θεάτρου θά έχουν 
άρκετόν υλικόν διά νά.άνεγείρουν ανδριάντας καί πολλά πέ
ταλα . . . άνθέων διά.νά ρίψωσιν’εις τήν’μνήμην τών πρώ
των άναμορφωτών, τών πρώτων σκαπανέων της θεατρικής 
καλλιτεχνίας. Ή άπο τής άδιοφορίας όμως καί τής νεκρο
φάνειάς ραγδαία μετάπτωσις εις τήν μέχρις ύπερβολής άπο- 
θεωσιν πάσης δρώσης ιδιοφυίας είνε βεβαίως (νθαρρυντική 
καί παρήγορος, άλλ’ όχι όλιγώτερον έπικίνδυνος κάί σφα
λερά, Έν μόλες έτος παρήλθεν άφ ’ ής ή παρ ' ήμ«ν δραμα
τική τέχνη «πέρριψεν καί είς ράκη κατέταμε τά σπάργανα 

, τά (άντιπροοδευτικά, τά ασφυκτικά δι’ ών (νεπίεζε καί ήδη
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— φις θά τό έπίστευε;!— θεατρικός αναβρασμός καί Ινδία- 
φέρον θυελλώδες συσκοτίζει τάς Άθήνας.Τό—όχι δάχάί τό
σον χαμηλόν όσον τό άντιλαμβανύμεθα— ύψος τοΰάπολύτως 
χαλοϋ καί σεμνοΰ, τό αίσθημα τοΰ ωραίου, τόΰ ιδανικού, τό 
μεγαλεΐον τής τελειότητος τής τέχνης. _δέν άντικρύσαμεν ά
κόμη,ούδ’«Ινε δυνατόν νά προσπέλασή ή ήμετέρα γενεά τό έν- 
θεον σέλας τοΰ πυρσού τής τέχνης, έφ’ όσον αί κοινωνικαί 

, συνθηκαι ύφ’άς οίονεί ώς άναρρωνύοντες ζώμεν είνε περιω- 
ριομέναι,ό δέ όρίζων τοΰ πνεύματος Ιχει τά νοητά κράσπε
δα πολύ νεφ ελώδη χαί έγγύς άλλήλων. Καί Ομως ! Τά λε
ξικά έσυλήθησαν μετ’άκατασχέτου προθυμίας, δέν άπέμει- 
νε δέ λέξις άπο.δίδουσα τόν πλέον οίνόφλυγα θαυμασμόν, 
ήτις νά μή άπενεμήθη έν άμίλλή'επιπόλαια εΐς τήν κ. Πα
ρασκευοπούλου ή τήν δεσπ.Βερώνη, μεθ’ ή; ευκολίας περίπου 
άπονέμονται τά .ελληνικά παράσημα και τά διπλώματα 
τών άλλ. συλλόγων καί τής ιατρικής σχολής τοΰ Πανεπιστη
μίου μας. Άνεταραχθη ή τέφρα τών αιώνων καί άμυδρώς 
έκ τής άνασκαφής ΰπέλαμψεν Λ σπινθήρ ; Πυρκαίας Ικρηξις 
κρίσεων καί έπικρίσεων άπό τών κατά τό θέρος ατροφικών 
στηλών τών εφημερίδων καί «πλημμύρισαν πλέον αί λεωφόροι 
τοϋ δημοσιογραφικού χάρτου άπό κριτικούς. Θά ελεγέ τις 

- Οτι ό ελλην συνταγματικός πολίτης άφ’ ής άπελιπε τήν
μητρικήν γαστέρα εσχεν υπό τής θείας Προνοίας τό προνό- 
μιον νά κρίνη περί θεάτρου. Παν ίργον, πάς ηθοποιός οφεί
λει νά χατατάσσηται εφεξής είς τήν τάξιν τών-θυμάτων. . .

Δέν άρνοϋμαι ότι άνετειλαν ήμέραι φωτός δόξης τίνος θεα
τρικής, καλλιτεχνικής άναβιώσεως. ’Αλλά· καί δέν θ ’ άπο- 
κρύψω τήν πεποίθησιν μου, ότι b ταΐς κρίσεσι ήμών δεκαε
τηρίδας όλα; προτρέχομεν. ’Εάν σήμερον γίνεται λόγος περί 
«άριστοτ'εχτ'ΐιε? άπαφαμι'ΛΛου» προ'κειμένου περί Παρασκιυ- 
οπούλου ν.αί Βερώνης, μόνη δικαιολογία βάσιμος glut ότι η— 
γωνίσθησαν—ίδίως ή πρώτη— (μόχθησαν, όπως ανοίξουν 
τήν οδόν τής σκηνικής καλλιτεχνίας ήτις ε’χεν άποφραχθή 
ύπό βάτων και τριβύλων. Τοιαύτη τιμή ταΐς ανήκει, δίκαιον 
δέ «ίν« ευκλεής υστεροφημία, ν’ άμείψρ τούς άγώνας των· 
Άλλ" οί κύριοι δημοσιογράφοι, Πραίτωρες μεγαλόσχημοι 
καί διαστροφείς τοΰ δημο&ίου. φρονήματος, άς μή τέίνωβι 
τόν'Κάλων— διά ν’ άναμνηοθώ τής'«Φαύστας»— τών έγ-; 
κωμίων. Οί έπαινοι τούς καλλιτέχνας, πλειότερον όλων τών 
άλλων βλάπτουν, ώστε πολλάκις νά στομοΰται ή φιλοτιμία 
αύτών, ό δέ ένθουσιασμός καί ή επιείκεια τοΰ κοινοϋ νά 
παρέρχηται άνεκμετάλλευτος,ή δέ στασιμότης αύτώννά μειοΐ 
συχνά τό εύελπι τών φιλοτέχνων ενδιαφέρον.

Μεθ ’ όλα ταΰτα χωρίς νά υποτιμήσω τήν καλήν καί αι
σιόδοξου πίοτιν τών θεατρικογράφων, θά ομολογήσω, ότι ή 
έπ’ έσχατων συντελεσθεΐσα πρόοδος τής έλλ. σκηνής, πάν 
άλλο. εινε ή πιστόν Ικτύπωμα τής όλης προόδου τοΰ 
Κράτους, οια η οικονομική κατάστασις η μάλλον χνοικονό— 
μητος ακαταστασία, ή λαϊκή έχπαίδευσις καί ή δημοσία 
ασφάλεια, ή ύπό Τσουλήδων καί ΓΙαπακυριτσοπούλων είς 
περεωπήν μυθολογικής σκιάς άναχθεΐσα. Ή κ. Παρασκευο
πούλου άρκετά ίπάρκώς συμβολίζει τήν τέχνην της παλι- 
νοστοΰσαν έν τή πρώτη χοετίδι τόσον ενωρίς^ άκμάίαν. Ή 

.γυνή αΰτη η νευρική, ή αρχαϊκήν έχουσα τήν κατατομήν 
τοΰ προσώπου καί άτιθάσσους τούς οφθαλμούς, συγκεντρωτι
κούς φακούς ποικίλων παθών καί αισθημάτων, ή άπό τοΰ 
μυχού τών Αιγυπτιακών πεδιάδων ύπό τήν σκιάν τής Ά- 
κροπόλεως καί παρά τό Διονυσιακόν θέατρον αίφνης πρωίαν 

"· τινα άγνωστος τήν σκιάν της μετενεγκόΰσα καί τέρψασα καί 
συγκινήσασα καί οιδάξασα τόν πληθυσμόν τών. ’Αθηνών, 
τόν κυμαινόμενου μεταξύ ήμιμαθείας καί άμαθείας,πρωτίστως 
όσον άφόρφ είς τήν τέχνην, ώς Μαργαρίτα Γωτιέ, ώς Κλάρα, 
ώε Φρανσιγίων,ώς Δαλιδά,ώς Μήδεια,τάς Λεκουβρέρ,ώς Φροΰ 
—φραΰ, ώς Σιμόνη, ώς Φρύνη Καί Όδέττη ώς Φαΰστα, 
θήλυς Πρωτεύς, προκαλεσασα τάς γλυκυτέρας έντυπώσεις, τά 
ταραχωδέατιρα'αισθήματα, τάς διδακτίχωτέρας αναμνήσεις, 
τά ειλικρινέστερα δάκρυα,τάς περιπαθεστέρας συγκινήσεις,τάς 
κβινωνικοτέρας σκέψεις. Ήγωνίσθη διά τοΰ στήθους, τοΰ ά- 

κλονήτου ίκίίυου καί τχσθίοΰς βράχου, να φωτίση τήν σκη
νήν κοί τσ ίπέτυχι παρά τά{ άντιδράσίις καί καταδρομά; 
αΐτιν»; έπλήρωσαν τόν βίον της, καί ών τά καμαΐηρά ίχνη 
βαθίως |ν«τύπωσιν ή ρυτις έπί τοΰ «ΰρ«ος καί «ύφυΐαν άπο— 
τυπόΰντος ριίτώπου της. Άλλά τί δέν ήκουσι, πόσας πι
κρίας δέν ΰπίστη, πάσας συκοφαντίας δέν ήνωτίσθη καί 
διχβολά; έκ μ-ίρου; συναδέλφων, κούφων ρςπόρτςρ, δυσηρί*  
στημένων φίλαν! Τό παλαιόν Ιστόρημα πιρί τοΰ χωρικοί 
τοΰ όστρακίσαντος τόν δίκαιον Άριστίίδην,^όνον έν ’Ελλάδι 
ήδύνατο νά άναφανή,να χαθιιρωθή εις δόγρ,α καί-νά ριζωθή 
«ν άδιασπάστφ'βυνίχίΐ^ αιώνων όλων. Εις τόν Φ«λ^<ράϋ«ρ 
θ’άντίταβσον θριαμβωτικώ? ώς άπόδ.ιιξιν τοΰ μίτα τοΰ 
παρελθόντος φυλετικοί) δισμοΰ τόν χωρικόν εκείνον 1 Εις 
τόπον δε, Ιν φ τήν έπι οίουδήποτε θέματος πιποΐθησιν δέν 
στερεοί ή συνείδησις, άλλά κανονίζεται αύτη ώ; ό έπί τής 
Οροφής άνιμοδιίκτης, έκ. τής έντυπώσεως τής παρπ τών 
άλλων διαπιστουμένης, give πολύ ευχερής ή έζ αδικήματος 
άπογοήτευσις. Παράδειγμα τό τϊλευ.ταΐον έργον του κ. Βερ- 
ναρδάκη. Ή δημοσιογραφία πειθήνιος εΐς τινας τοΰ συγγρα- 
φέω; προσωπικός συμπάθειας, άπίφάνθη κατά τής χ. 
Παρασκευοπούλου ώς έρμηνιυτρίας τής «Φαύστας.» Καί έ— 
κηρύχθη αμείλικτος καί τυφλή σταυροφορία χωρίς χάνεις ίν 
τή φρενίτιδι «κείνη τών ακρισιών χαί τή μέθη τοϋ παραλο- 
γισμοϋ καί τφ συρφετφ τών άπο τρίποδος παρατηρήσεων ν’ 
άναμνησθή αύτής ώς Δαλιδάς, ώ; Μήδειας, ώς Γαλατείας, 
ώίς. Κυπριανής ίν τφ Διαζυγίερ, ώς Σιμόνης, είς ρόλους δη- . 
λονότι άντικρυς, αντιθέτους, ου; ή δεσποινίς Βερώνη, καλ- 
λίστη άλλως ηθοποιός, ίζ ασφαλούς υπολογισμού άπίφυγι 
νά ύποδυθή, έμφορουμένη ύπό συντηρητικών αρχών. Κό
ποι δεκαεπενταετείς, δράματα είκοσι καί πλέον εις S. δέν 
ίχει έφάμιλλον, ώχριάσχν πρό μιας Φαύστας, έργου έγοντος 
πολλάς σκιάς χαί άτελεΐας, καί τοΰτο διότι δέν ήθελησέν έπί 
τέλους, ώς αληθής καί εμπνευσμένη καλλιτέχνις, νά ύποκύψή 
εις μαθητικήν άποστήθισιν τών σχοινοτενών εκείνων στίχων, 
Ιξ ών πλημμυροϋνται οί μονόλογοι τοΰ δράματος. Μ,έ τοι- 
αύτας κρίσεις αδύνατον νά μορφωθή θέατρον. Έλίχθη οτι 

■ εινε απαραίτητον νά συστηθή επιτροπή όπως οδηγεί τούς 
ηθοποιούς είς τήν ..μελέτην τών έργων. Πολύ πλέον άναγκαί- 
«ν καί έπείγουσαν θεωρώ τήν ίπιτροπήν ταύτην, προκειμέ 
νου άντί τών ηθοποιών νά όδηγή καί νά άναχαιτίζη τούς 
νεαρούς τε/νοκρίτας, τούς Αττίλας αυτούς τών ημερησίων 
φύλλων.

Διασχεδαστικώπρον άνάγνωσμα δέν γνωρίζω άπό τά 
τεχνοκριτικά Πραιτωριακά δόγματα τών ρεπόρτερ. ‘Ο Sap- 
σάι ώχριά πρό αύτών, ό Saint-Beuve καταπίπτει, ό Βρυ- 
νιτιερ κλονίζεται. Πελιδνά όλοι γίνονται φάσματα προ τών 
αύτος ίφα, τών βαθυνουστάτων αύτών τής άνοησίας φω
στήρων. Δέν γελώ τόσον Ούτε μέ τάς πατριωτικός άποστρο- 
φάς τών κυρίων άρθρων παντός πάσης πολιτικής άποχρώ— 
σεως φύλλου, ούτε με τοΰ Άστιως τάς άμιμήτους γελοιο
γραφίας, δσω μέ τό μεγαλοπρεπές ύφος μεθ’ ού σπεύδουν 
άντιθέτως τής Ιν ύδαρ$ καταστάσει πεποιθήσεως των νά 
εξαγγείλουν άκάθεκτοι μέ μικροσχοπικά γράμματα μαζή μέ 
τούς αρραβώνας χαί τάς βαπτίσεις έν αγαστή συνφαμίιρ τά 
γονΰτα των άνά τό Πανελλήνιον. ’Ενθυμούμαι μίαν έσπέραν 
είς τά «’Ολύμπια» άκριβώς ότε έδίδετο ή πρώτη παρά- 
στασις τής «Φαύστας», καθ’ ήν όλα τά καλαισθητικά όρ— 
μέμφυτα τών Αθηναίων έπανεΟτάτησαν άπό τοΰ κ. Κορ.ο— . 
μηλά μέχρι τοΰ επί τοΰ υπερώου ρέγχοντα άεργου.ενα στρογ- 
γυλοειδή συνεργάτην φύλλου τίνος. Εισορμά εΐς τό θέατρον.

Οίμοι I έπί τοΰ καθίσματος του— τό οποίον εννοείται 
ουδέποτε ήγόρασε— κάθήται μία έύρείας περιφέρειας κυρία. 
’Επιστρέφει είς τήν είσοδον. Διαμαρτύρεται, υβρίζει, μαί

νεται, χαλνφ κόσμον. Ούτε δικαιολογίας ακούει, ούτε συμ
βιβασμόν δέχεται. Φεύγει κεραυνοβολών τόν δυστυχή θυρω
ρόν μέ ΌλύμπιΟν θυμόν καί με φωνήν πνιγομενην είς τήν 
φράσεν : «Διαβάστε αύρων τί σας κάνω, νά ίδήτε !» Τήν 
αύτήν έσπίραν χωρίς έννοεΐται ούτε τήν πρώτην σκηνήν τής 

πρώτης πράζ«ως υά ΐδγι, χωρίς ούτι υ' άκούβη πά» άλλου 
κρίαιν, διότι όταν τό θίατρον ότιλβΐωσιν αυτός έκοιριάτο, 
,κατήχτρωνίν b τφ φύλλω χρίβιις π·«ρί ύτοκρίοιω; άφηρηριί- 
νας β«β«ίως καί αορίστους άλλά μι toupe πιντήκοντα του
λάχιστον κριτικών. Όμίλκ άν δίν άπατώμαι καί π«ρί τών 
Ινδυμαβιών τών ηθοποιών ! Ό νίανίας Ixstvo? σάς χορηγ«ΐ 
πλήρη καί φωτίίνήν τήν ήκόνα τής άξίας πιρ'ι ύποκρίσιως 
τών γραφοαένων καί τής πλίκτάνης ής πιπτουβιν αξιοθρή
νητα θύαατα οί άγαθοί άναγνώσται τών πλίίστων ’Αθηναϊ
κών Εφημερίδων. Α. Καλ. .

: ("Επεται το τίλος).

ΕΙΣ ΝΕΑΡΑΝ ΑΤΟ1ΔΑ IIWUOIO.N
(Τή δίσποινίδι Άθη»ά)

Le theitte est an puiot d’ optique 
ού tout ‘ doil et peut s’j riflechir, 
sous la baguette de I' art magique de 
Γ arrnonie

V HUGO
«Τής δπτικής είναι θέατρον έν τι μόνον σημεϊον 
«Ένθα τά πάν νά ανακλάται όψείλει λαμπρώς 
»Ύπό τήν μάγον έπήρειαν τής τέχνης καί άρ- 

Ιμονίας» 
Ό ένθεος, είπε τών Γάλλων, δεινός ποιητής.

' Πνεύματα θεία τώ άντι ήγλάϊσαν κ ’έξοχα πάντιι.
■ Τής Γαλλίας έκείνην τήν ψίλην πάοτ σκηνήν. 
Ιέρεια ταύτης σεμνή ή 'Ραχήλ μεγάλη τό πνεύμα 
Τόΰ Κορνηλίου ήρμήυευσετό πνεύμα λαμπρώς... 
Πλήν.τών αρχαίων έλλήνων ή έμμουσος, έξοχος

| φύσις 
Έπηξε πρώτη της τέχνης μέγα βάθρον, στερρόν. 
Ναί, τήν σκηνήν αί Άθήναι έλάμπρυνον πρώ

τον αί πάλαι 
Ότε τό γένος σεμνών, έζη, κλεινών τραγωδών! 
Έξάλλως οί «Πέρσαι» πάσίν έξήπτων τό μάχι- 

|μον μένος
Ή δ’ «’Αντιγόνη» σεπτήν έφερε τήν διδαχήν .. . 
“Ω, αί Άθήναι έκεΐναι ένεϊχον ύφίφρονας νόας 
Καί καλλισφύρων Μουσών έκήλει ταύτας αύδή!. 
Ή Άθηνά εύθαλή τήν έλαίαν έφόρ ’ είς τό κράνος 
Μέγαν δτε σοφίας έκόσμει πλήρη ναόν.
Τήν σκηνήν σύ κοσμοϋσ’ Άθηνά. δείχθητι μεί- 

[ζων έκείνης!
*Ινα σέ στέφη γλυκύ στέμμ’ άμαράντων δαφνών ι

,Β MBtA 1BAIW1
Ελεημοσύνη άνθρωποι, σέ μένα τό καϋμένο. 
Κντάχτεπώς μελάνιασα γιάτ’ είμαι παγωμένο! 
Δέν έχω μάνα τ’ έρημο μήτε πατέρα εχω, 
Στοίτς δρόμους .μέσα δδ> καί έκεΐ’μέρα καί νύχτα 

{τρέχω 1 . . .
Μχάν άδελψή κϊ’ αύτή τυψλή, καί ποιος, δέν τή 

{γνωρίζει ;
Στόν κόσμον μές τά σκοτεινά όλοΰθε πού γυρίζει!

Ελεημοσύνη σάς ζητώ, φωμάκ-ι ν’ αγοράσω, 
•Καί μιά γωνιά’ στό σπίτι σας λιγάκι νά πλαγιάσω! 
Ά.πόστασα, δένήμπορώ τήν πείνα νά ύποφέρω, 
’Αί τί θά γείνω τό φτωχό, ούτε έγώ δέν ξέρω ! 
Τό έλεος σας κάμετε, δώστε έλεημοσύνη, 
Χαρίζει ό Θεός πολλά’ σ' έκέΐνον δπου δίνει! 

Τόσαχς ήμέρα.ις νηστικό Kai άστεγο .γυρίζω 
Εύσπλαγχνχσ&ητε τόο^ανό κι’ εύχουλαις σάς χα·

Ιρίζω, 
Νά έχετε παντοτεχνη ύγείαν κχ’ίύτυχία 
Ποτέ νά μάι γνωρίσετε, ποτέ την δυστυχία !

'Ιωάννηε Σαραμο ντής.

Άθήντ,σι Δεχέμβριος τ»ΰ 1893.
Α

Τί μοΌ ΰτοχχίζει, Αγάπη μου 
ένα γλυκό αον βλέμμα, 
gva γλυκό οου γέλαόμα.
Μτά λέξχ άου γλυκειά. 

Νεκρόνοννε τά ΰτήθη μου 
Παγόνεχ εύθύς τό αίμα, 
και γιά νά πώ τί αίόθάνομαχ 
Δέν έχω πειά λαλιά.

‘Οταν τό μάτι όλόχαρο 
Στήν έκκλησχά γυρίζεις, 
καί μέό’ τά χείλη άχόρταγα 
Γελώντας με θωρέϊς, 

Έάύ νομίζεις μάτια μ«?υ 
Πώς κάτι μοΰ χαρίζεις, 
καί ’γώ σ’τά ατήθη αίαθάνομαι 
πώς κάτι μ’ άφαιρεΐς 

Αύγουστος 1893
ΒΗΣΧΑλ

ν·· · V » ·

ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ
ΗΤΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΑ 
ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ

ΥΠΟ '

MIX κωνςταντινιδου
κα,θηγτιτοΰ τών Έλλην. γραμμάτων tv Λονδάνφ.

Σπουδαιότατον ύπό έποψιν ύλης και καλλιτε
χνίας έργον έξέδοτο ό διαπρεπής λόγιος καθηγητής 
κ. Μιχ. Κωνσταντινίδης, δν καί έξ .άλλων όμοίας 
φύσεως σπουδαίων καί χρησιμωτάτων αύτοΰ πο
νημάτων, έν ’Αγγλία έκύοθέντων, έχομεν αφορμήν 
νά συγχαρώμεν καί νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν 
τών απανταχού ήμετέρων λογίων Τά έργα αύτοΰ, 
άτινα κυρίως έν ’Αγγλία καί τή λοιπή. Εύρώπη 
καταναλίσκονται καί άναγινώσκονται άπλήστως, 
χαρακτηρίζουσι τό νεώτερον πνεύμα, δπερ έπικρα- 
τοΰν κατά τόν παρόντα αίώνα, μεταδίδει διά τών 
λαμπρών κάί σοφών έκδόσεων, άς μέχρι τοΰδε μόνον 
παρ' εύρωπαίοις άνεπτυγμένοις ένομίζομεν προ
σιτός, ώς έκ τής πνευματικής αύτών άναπτύξεως 
καί τής- ύλικής αύτών δυνάμεως, τοϊς νεωτέροις, 
ύγιεϊς τάς πατροπαραδότους ήμών γνώσεις καί 
σοφίας. Όκ Μ. Κωνσταντινίδης πολυετώς δια?· 
μείνας έν Άγγλίρ καί τούς κορυφαίους τών γραμ
μάτων άναστραφείς, έγνω τήν ώφέλειαν ήν έδύνατο 
έκ τής μεγάλης πείρας αύτοΰ νά μεταδώση, τοϊς 
όμοφύλοις του καί Οχετικώς τήν έκδοσιν τοιούτων 
συγγραμμάτων έπεχείρησεν.

Θεοί καί "Ανδρες
ήτοι έλληνική μυθολογία καί ελληνική Ιστορία έκ 
τών κάλειτέρων πηγών άρχαίων καί νεωτέρων, με
θοδική ακρίβεια, γλώσσα καλλιεπής καί αφελής, 
είκόνες πολλαί καί καλλιτεχνικοί μέ κατάταξίν έπί- 
τυχεστάτην έπί λαμπροτάτου τεύχους άπαραμίλως' 
έκτυπωθέντα έκ τοϋ καλλίστου τυπογραφείου τής

i
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' «.’Εστίας», ταϋτα πάντα άπαρτίζουοΊ τό ώραΐον 
σύγγραμμα του κ. Κωνσταντινίδον, δπερ .μετά θάρ
ρους συνιστωμεν πάσι τοϊς ήμετέροις φίλοις καϊ

• συνδρομήταϊς. Είναι άπδκτγιμα σοόαρόν καϊ άπα-.
■ ραίτητον στόλισμα έν πάθη βιόλιοθήκα. Δύο. έκ τών· 

είκόνων του δημοσχέύομεν Αδη ένταΰθα.
Τιμάται διά τό έσωτερικόν δραχ. ,8 .... . .·-· · . . ■ g . .

φρ.· 10.
καί. διά τό εξωτερικόν φρ. 

Χρνσόδετον

δειξιν λαμβάνετε προσεχώς — Μ. Κ. Πάνορμογ. Έάίστβλή 'έλήφθη. 
Καθνστερούμενα φύλλα λαμβάνετε προσεχώς, — Π. Γ.Κ. ίίειραια. 
Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν πολύ. Άπόδφιξέν έν παρόντι 
φύλλφ.— Κ. Ζ. ίίαν. ·Συνεστημένη ελήφθη. 'Υπογραφή δφσανά- 

.· γνωστός. Σημειώσατε μας όνομά σας παρακαλοϋμεν. . '

ΓΕΩΡΓΙΟ! Δ· ΦΕΞΗ

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
150 Αίνιγμα.

Έγώ μόνη μου δήν είμαι εχω χ,ι’.άλλάς αδελφός 
ποιητρίας αστρονόμους άοιδοΰς χαί λύριχάς.
'Αν τήν κεφαλήν μοΰ κόψης τότε, είμά’ι μετοχή
Χάνω τήν έίροτίρανθέσιν ήτις είνε. λατρευτή 1.

151 Αίνιγμα.
Έανθέλης άναγνώστχ λύτης νά όνομααθής '· ·
τρεις όμβιοχαταλήχτους λέξεις προσπάθηοον νά εύρής. . 
Ή πρώτη στά ηφαίστεια έχει θά ·μ’ απάντησης · 
δε*  νά λείψιρ έξ αύτών τότε μή το έλπίσης. 
Ή δευτέρα είμαι μέτρον χρήσιμον ε’ις-δλους.

. είς .πάσας τάς οικίας προ πάντων τούς εμπόρους. · 
Ή τρίτη υπερήφανος .πλησίον σου.δέν μένω . 
στδ άπειρον διάστημα αίώνας διαμένω.

S8S Αίνεγμα..
• Θεά τής άρχαιότητος βεβαίως μέ ήξεύρεις' 

άν πάλιν μέ ’λησμόνησας στην μυθολογίαν θά μ’ ευρης. 
Μή βαρύνεσαί νά κόψης φίλε τήν πρώτην συλλαβήν 
λέξιν'.έν τφ άμα έχεις σέβεσαι πολύ αυτήν. .

Λ Κολαζώφ.

ΛΪΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩι 24 ΦΤΛΛΰι ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

ΑΕΞΙΚΟΝ . .
ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

•Επί- τη βάσ.έι τοΰ νεωτάϊου γαλλικόν λεξικού 
Littre et Beawjeau.

' Ή ελλειψις καταλλήλων και τοϋ νεωτέρου συστήματος λεξι
λογίων έλληνο-εΰρωπαϊηών καθίσταται όσημέραι έοραισθητή παρ' 
ήμΐν. Ίο κενόν δέ τοΰτο αναλαβών μετά ζέσεως δ κ. Γ. Φέξης 

. νάπληρώση αγγέλλει τήν προσεχή κατά φυλλάδια έκδοσιν πρώτον 
Γ α λ λ ο-έ λληνικόΰ λεξικού τόΰ τελειότατου συστήμα
τος μετά τών νεωίάτων λέξεων και συντόμου λεξιλογίου ίής ιστο
ρίας καί γεωγραφίας,' έπί τή βασει τοΰ κατα τό 1891 έκδοθέντος 
γαλλικού λεξικού τών κ. κ. L i t t γ έ—B e a α j e a η.κατ’ έπι.- 
τσμήν τοΰ μεγάλου γαλλικού-λεξικού Litlre τοΰ κορυφαίου τών 
γαλλικών λεξικών. .Πάσα συστασις τοΰ έργου .τούτου περιττή.

Τό δλον εργογ άπαρτισθήσεται έκ 35 φυλλαδίων καί 1120 
σελίδωύ. , , .

Έκαστον φυλλαδίου λεπτά 35. Συνδρομή δε προπληρωτέα 
τοΰ- ολοο έργου δρ. 9 διά'τό· εσωτερικόν καί φρ. χρ. 10 διά τό 
εξωτερικόν. · . .

Α«Ρ*Α, AftPA, ΛΩΡΑ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ. ΔΩΡΑ

ΔΙΑ TO NEON ΕΤΟΣ ,
. 24.8. Αίνιγμα, Οραοις — 54αις— άσπίς.

"Ελυσαν αυτό ή Δεσποινίς Μ. Χσρβαλιά ΐξ ’Αθηνών, .ή Δεσποι
νίς Τατιανή Π. Ζαδέ έπ Πειραιώς, δ χ. Γ. Καζιάνης έξ Αθηνών, 
δ χ. Ίω. Κουρχουμέλης έχ'Μεσολογγίου, δ χ. Μ, Χάρίτος έχ Πα
τριών, δ'χ. Λ. . . . .ς έχ.' Λαμίας, δ χ. Ν· Καραχασίπουλος έχ 

.Σύρου, δ χ. Α. Ρέντζος.έχ.Καρδίτσης, χάϊ δ χ. Α Βλαγοχρήστος έχ 
Σύρου. -

249. Αίνιγμβ. ΤΑ φίλημα. ·
Έλυσαν αυτό ή Δεσποινίς.Μ. Χσρβαλιά έξ ’Αθηνών, ή Δεσποι

νίς· Τατιανή Π. .Ζαδέ έχ Πειραιώς, ,ί χ. Γ. Κάζιά.νης έξ Αθηνών, 
δ χ. Μ. Χαρίτός έχ Πατρών, δ χ. Λ. . . . . .ς έχ Λαμίας, δ χ; Ν.. 
Καραχασόπουλος έχ Σύρου χάι 4 χ. Α, Ρέντζος έχ Καρδίτσης.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ‘•ΦΥΣΕΩΣ»

Ν. Π.-χαί Κ.'Χ. Κσ^άμας. Σάς έγράψαμεν προχθές, άριθ. λα
χείων σας 3899 .χαί 3909.— I. Κ; Μεσο.ίιίγγεοτ. Πονημάτων σας 
δυσανάγνωστον. χαί, άδυνατοΰμεν άποφςίνθώμεν.— Ν Λ. Μάκρητ. 
Συν,δρομαί. έλήφθησαν, εΰχαριστοΰμεν..—,Κ. Α. ΜισοΛ'όγγι'ον. 
Περιττά φύλλα έλάβομεν, άνευ επιστολής σας χαί χρημάτων, τί . 
συμβαίνειA'.' Κ. Ν. Έφεσσον. Στείλατε · φρ. 8. διά βιβλία,. 
Έγράψαμέν.— X. Κ. Β,' //άγρας. Έχετε δίκαιον. ’Ενίοτε άπα- 
τώμεθ'α μέ .ίλην τήν προς τούτο, προσοχήν μας.— Μ. καί Π. 
ΆJf^arifeiar. Έ^ει καλώς.— Η.-Λ. Ααάόόρυτα. Μόνον τών 
τριών πρώτων ετών επληρώθημεν. ΚμΟυστερεΓται τοΰ τρέχοντος.— 
A. Β. Σ9ρον. Συνδρομαι έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν, αναμένομεν 
χάί λοιπός. Αινίγματα δέν έπετύχάτε,εγκαίρως προέλαβεν ή. Δεσποι
νίς και τά λουκούμια καί το φίλημα .' Αμφότερα συνηρμώσθησάν. 
— Α. Κ. Γ. Κώνάπο-έι»·. 'Αναμένομεν, ,ώς γράφετε.— Π. A. Τ. 
ΆαΑάταγα. .Βεβαίως εχετε πληρώση μέχρι τέλους 1893· Έπι- 

. στολή αφορά έπιδν έτος. Ζητούμενα· γΰλλ« σας άπ.οστέλλομεν.—Α.
Γ. ΑδΜον. Συνδρομή σάς-έλήφθη Εΰχαριστοΰμεν.— Ν. Γ. Σισίό- 
8· or. “Εχει καλώς.. Εΰχαριστοΰμεν.— Κ. Κ. καί X. Σ. "ΐρίκωμον 

. Κ’ύπρου. Σάς ένεγρόψάμέν. Στείλατε συνδρομάς σας. — Κ. Ε.
Aejiaietar. ’Επιστολή καί άπόδειξις. έλήφθησαν. Καθυστερειται ιδι- . 
χή σας.— I. Γ. I. Σμύρηντ- Έπιστολή'σας έλήφθη. Ταχυδρομι
κώς σάς έγράψαμέν.— Π. Ε. ‘Ισθμιατ. Βεβαίως έλήφθη. ’Απ?’

ΒΙΒΛΙΟΓΊΩΛΕΙΟΝ .
' ΘΗΣΕΩΣ Κ. ΛΪΒΕΡΙΟΪ ·

Όδό.ς Έρμοΰ·, άριθ. 49. ■
Ή μόνη λογική, δικαίάκαί ειλικρινής συστασις τής «Φύσεως» 

πρός τούς έαυτής φίλους καί συνδρομητάς είναι πριν ή προ- 
. μηθευθώσι τά διά τό νέον έτος δώρα των,.' νά «πισκεφθώσι 
τδ έν τη όδφ Έρμου βιβλιοπωλείου τοϋκ. Θησέως Λιβε- 
ρίου, ένθα δέν θά ευρώσι περιττά, πρόσκαιρα καί έφήμερα 
αντικείμενα καί κομψοτεχνήματα,, άτινα μόνον τούς όφθάλ- 
μοΰς θάμβόνουσι, άλλά χρυσόδετα βιβλία, συγγράμματα 
διαρκή καί κοινοφελή, πλούτον, ψυχής κάί πνεύματος, πραγ
ματικήν. δηλονότι ωφέλειαν, ήν διπλοϋν σκοπόν προυτίΰενται 
τόν τε δωρητήν νά εύφραίνωσι καί τόν δωρούμενον νά εύεργε— 
τώσιν. Έκεΐ Οά εύρετε πληθώραν χρυσόδετων καί λαμπρών 
βιβλίων, ΐδίςιΐ τά έργά τοϋ ’.Ιόνλίον Βΐρν, άτινα συνιστώμεν 
πρωτίστως τοΐς φίλοις-ήμών. Τρίξατε. Τρίζατε.
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ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ THS ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΑΑΑώΟΖ

X -X.

.σύγγραμμα βραβευθέν ,ΰπό της Γαλλικής Άκαδη- ’ 
μίας καί τού πρός ένθάρρυνσιν τών ελληνικών σπου
δών Συλλόγου·.

Μ®τάφρα«Ης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ· ΚΑΡΑΛΗ
. TlMATAf άδετος ... . δρ. 154

χρυσόδετος διά δώρον τοΰ νέου έτους » 1θ 
Διά τόΕξωτερικόν- ..... φρ. 1©

. Διά τό έσωτερικόν 1 δρ. επί πλέόν διά ,ταχυδρ. 
έξοδα.
Έκ/τοδΤυπογραφείου' ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔΟΤ.


