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(Συνέχεια καί τέλος.)

οϋ γλυκέος θανάτου οί ποιηταί πολλάκις απει
κόνισαν τήν εικόνα, άλλά τούτο δέν δύναται 
νά θεωρηθή πραγματικότης (realisme). Έρω- 

τήσατε τους ιατρούς, οϊτινες έπανειλημμένως έξήτασαν 
αύτόν, έρωτήσατε ιδίως έκείνους, οϊτινες συοτηματικώς 
δέν άποτρέπουοι τό βλέμμα έκεϊθεν, ώς πράττει τις πρός 
μισαρόν νικητήν, ούτινος έμβριθώς θαυμάζει τ ό έργον. 
Θά σάς είπωσιν, οτι ό γλυκύτερος θάνατος είναι 
σκληρός είς τήν ζωήν, σκληρός διά τόν υφιστάμενον 
αύτόν, σκληρός διά πάντας τούς πλησιάζοντας αύτόν.

Άναντιρρήτως, πολλοί κατά τήν στιγμήν ταύτην πε- 
ριπίπτουσιν είς κατάστασιν νάρκης, έν ή ή διάνοια κατε- 
ποντίοθη άπό τίνος πλέον ή ήττον μακροΰ χρόνου, πριν 
ή το σώμα έκτιναχθή άπό τών τελευταίων τοΰ θανάτου 
φρικιάσεων. Οΰτω δέ πολλοί μεταβαίνουσιν άπό τής φαν
τασίας χιμαιρικής τίνος έλπίδος είς τήν αδιαφορίαν τής 
άσυνειδησίας. Πλήν ποσάκις παρετηρήθη ν’ άποθνήσκη 
τις έν πλήρει συναιαθήσει εαυτού, έν έντελεϊ συνειδήσει 
τής διερχομένης στιγμής, μέ τήν άκριβεστάτην έκείνην 
ιδέαν ότι τά πάντα τελειόνουσι, μέ τήν αίσθησιν έκείνην 
ότι εγκαταλείπει τό παν, καί νά διατηρή ενώπιον τής 
υπέρτατης εκείνης στιγμής τήν γαλήνην άνθρώπου έκ- 
τελοϋντος πεπρωμένου έργον ;

Ό θάνατος έρχεται πρός ήμας μεθ’ όλων τών άγω- 
νιών τής άβεβαιότήτος, έν ώρα σοβαροτάτης ένεργείας, 
καί δέν είναι μόνον τό λογικόν, οπερ πρό αύτοΰ έξασθε- 
νεΐ. ’Ανατρέπει έτι βαθύτερον. τάς παθησίους ήμών 
δυνάμεις.ένώ ταύτοχρόνως δεσμεύει τήν ενεργητικότητα 
ήμών. Καταργεί, λέγει ήμϊν ό Επίκουρος, τήν δύναμιν 
τού πόνου, άλλ’ ή κατάργησις αύτη δέν είναι αύτή καθ’ 
έαυτήν ή θλιβερωτάτη πασών τών όδύνων;

Ή κατάπτωσις αύτη τής αίσθητικότητος, ήτις προη
γείται ενίοτε τοϋ θανάτου, είναι έτι μάλλον θλιβερά, 
άν οχι έπώδυνος τής άλγηδόνος αύτής. Άλλως τε δέ, 
πάνυ απέχει τοϋ νά ήν.αι συνεχής. Ποσάκις, τούναντίον, 
δέν είδομεν τόν θνήοκοντα έξερχόμενον αίφνιδίως τής 
νάρκης .του όλίγας στιγμάς πρό τοΰ θανάτου του καί 
έκδηλοΰντα τήν παθητικήν αύτοΰ κατάστασιν,ώς άστρα- 
πή τις φωτίζει στιγμιαίος τόν ορίζοντα πριν ή άφήση 
αύτόν νά έπανέλθη είς τόν ζόφον τής νυκτός !

Τά πρακτικά καί ηθικά συμπεράσματα, άτινα δύναται 
τις νά έξαγάγη έκ μιας τοιαύτης μελέτης,φαίνεται,ότι συ- 
νάδουσι πρός τά ύπό τής εθνικής (είδολολατρικής) φιλο
σοφίας έέαγόμενα: Νά έκλέγη τις άπό τής ζωής ό,τι 
έχει καλόν, νά γνωρίζη ν’ άπολαμβάνη τών άγαθών της, 
τής ύγιείας, τής ώραιότητος, τής αρμονίας τοΰ σύμπαν- 
τος, τής άρετής τών ανθρώπων, καί νά μανθάνη τέλος 
νά έγκαταλείπη πάντα ταϋτα καθ’ήν στιγμήν τό άπαι- 
τεΐ ό θάνατος, καθίσταται πράγμα άδύνατον καί παρά
λογον. Έν τώ κόσμω, κατά τήν θεωρίαν ταύτην, μόνον 
καλόν καί ώραίον περιέχεται, Άλλά πώς είναι δυνατόν τό 
κακόν καί τό άσχημον νά μή έπηρεάζη τόν άνθρωπον ; 
Καί-άν κατ’ άνάγκην ευρεν ούτος ζωήν εύτυχή καί συν
τρόφους καλούς, πώς είναι δυνατόν νά μή λυπηθή καθ’ 
ήν στιγμήν οφείλει νά τούς έγκαταλίπη,καί όταν μάλιστα 
πέραν τής ζωής ούδέν ύπάρχει εις άντικατάοταοιν ;

Τόν Μάρκον Αύρήλιον, καταγινόμενον ν’ άπατήση 
εαυτόν καί προτρέποντα τόν φιλόσοφον ν’ άποθνήσκη έν 
καρτερία «όπως πίπτει ή ώριμος έλαια, εύλογοΰσα τήν 
γενέτειραν αύτής γήν καί εύγνωμονουσα τό παρογαγόν 
αύτήν δένδρον» έννοεϊ τις άκόπως, άλλά εύκολώτερον εί
ναι νά προικίση τις τήν έλαίαν διά τών ωραίων τούτων 
αισθημάτων τής καρτερίας καί τής εύγνωμοσύνης ή νά 
πείση τόν άνθρωπον περί τών ήδυτήτων καί τών γοήτρων 
τοΰ θανάτου.

Καί θέλουσιν έν τούτοις νά παραγνωρίσωμεν τό θρη
σκευτικόν αίσθημα, όπερ είναι τό μόνον επιδεκτικόν διά 
τήν άπεικόνισιν τού χαρακτήρος τής ζωής καί τήν με
ταβολήν τής ύστάτης δοκιμασίας, τοΰ θανάτου.

Δύναται τις, άλλως τε, νά διαπραγματευθή άπό τοιού- 
του ύψους έν όνόματι τής θετικής έπιστήμης, τήν φιλο
σοφίαν καί τήν σχολαστικήν καί νά έκλάβη ώς φαντασιώ
δεις τάς προβαλλομένας είς τοιοΰτον.σοβαρόν πρόβλημα 
λύσεις, όπόταν μάλιστα δέν έχει νά άντιτάξη αύταϊς ή 
ζοφώδεις νύξεις ;
Ναι, ή ζωή ήθελεν είσθαι θλιβερωτέρα έτι τοΰ θανάτου, 
έάν έφωτίζετο πάντοτε άπό τοιούτων σκοτεινών φώτων. 
Πασαι αί έλπίδες θά κατεστρέφοντο καί θά έπεκράτουν 
μόνον αί άγωνίαι, ήτοι θά έκυριάρχει παντού καί πάντοτε 
ό θάνατος.

Εύτυχώς όμως, ό Χριστός τόν βίον αύτόν, τόν θά
νατον αύτόν, ήθέλησε νά νικήση καί τόν μετεμόρφωσε διά 
τοϋ θριάμβου του, πρός τιμήν καί χαράν τής άναγεν- 
νηθείσης άνθρωπότητος.

(Έκ τού Orient) H. Φ-
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Ύψούσαι υπερήφανο; έπί τ ν ερειπίων Σου, ώ ίερα’Αχρόπολς;, 
καί τά συντρίμματα τήσ δόξης Σου άπαρτίζουσιν ουρανομήκη φω· 
τοβόλον πυραμίδα. Ή αίγλη τοϋ πυρίνου μεγαλείου Σου, ώ 
αθάνατόν έρείπιον τή; δόξης χαί τού κάλλους, προσελκύει τον; 
θνητούς έκ τών αεράτων τοϊς οικουμένης, οί οποίοι ζη’οΰσιν ει; 
τήν λάμψιν Σου νά λάμψωσί, οί όποιοι ζητούσιν εις τα συντετριμ
μένα θρύμματά Σου τήν ψυχήν τοϋ καλλιτέχνου, όστις «ζωογό
νησε τά μάρμαρα τό κρύα ! ό τηλεφεγγής δίσκ ς τοϋ άπειρου με
γαλείου Σου, ώ ίνθεον κάλλος, εφάμιλλος πρός τόν τοϋ λαμπρό
τερου άστέρος, σκορπίζει ά«»άω: τάς τηλαυγείς αχτίνάς σου χαι 
καταυγάζει με ουρανίαν λάμψιν, τήν ΰφήλιον. Οί καλλιτέχναι 
«παντες χαί οί ποιηταί οσάκις στερούνται έμπνιύσεως, στρίφουσι 
πρός Σέ τά βλέμματά τω» χαί έκ τών άμορφων όγκων τών 
μαρμάρωνΣου οίστρηλατούνται' έκαστος χάλιξ τής ίερας περιοχή; 
Σου, ώ αθάνατον μνημεΤον τής δόξης, εγκλείει χαι μία» έμτνευ- 
σιν, έκαστον θρύμμα τών συντετριμμένων αγαλμάτων Σου εγκλεί
ει χαι ενα ολόκληρον κόσμον ιδεών. Οΐ χαταρρέοντες κίονες τού 
ΓΙαρθενώνός Σου, ω μυστηριώδες μεγαλεϊον. εχπλήττοοσι τό» 
θεατήν, μεταρσιοδσι τδ πορέσσον πνεύμα του εις χώρας Ουρανίας, 
τόν φέρυυσιν εΐ; συναίσθησή τή; σμικρότητός του χαί ή δειλή 
αύτοΰ ψυχή καταλαμβάνεται ύπό ιερού τρόμου. Συνεχώς φεύγων 
τής ζωής τήν τύρβην καί τών παθώ» τήν τρικυμίαν, ζητώ έν μί- 
οφ τών ερείπιων Σου τήν λήθην τών ipttziii»' τής ψυχής μου, 
και έντρυφών εΐς τα ουράνια χάλλη Σου, κατευνάζω τόν σάλον 
αύτής. Πρό τοϋ εκπάγλου μεγαλείου Σου ή ψυχή μου διαρρηγνό- 
ουσχ τά δεσμά τή; (ίλης πέτεται όπερηφάνω; πρδςτά ίίψη, δ·.»· 
σχίζουσα ταχεία τον αιθέριο» πόντον καί έπιζητώσα τό άπειρον. 
Διέρχεται από συνεχείς άγνωστους καί μυστηριώδεις κόσμους, 
αναλυόμενους εις μαγικά πανοράματα καί άφικνεϊται είς πανέκ- ί 
λαμπρόν χώραν, ένθα τό τέλειον εΰρίσκετχ·.. Όποια τότε γραφικά 1 
σκηνώματα εξελίσσονται προ τών έκθαμβων όμμάτων της ! όποια 
έμπνευσις, όποια ποίησις, όποια θεία ιχουσική τήν κατακλύζει I 
‘Οποία ανέσπερος ευδαιμονία τήν περιβάλλει! Εύρίσκεται είς τούς 
κόλπους τοΰ απείρου ! αφομοιοϋται μέ τό άτειρον! Τόδέ πτωχόν 
σαρκίον άναίσθητον εκεί κάτω αναμένει τήν επιστροφήν της 1 
Τίς δύναται νά άρνηθή τήν ύπαρξίν Σου, ώ ΐνοικτνσα έν τώ 
άζθρώπφ θεία δύναμις; τις μωρός δύναται νά εί'πρ, ον. πέραν 
τοϋ ματαίου τούτου κόσμου ούίέν υπάρχει ; τίς . .. μόνον έκεϊνο; 
βεβαίως, όστις δέν άνήλθεν επί Σου. ώ ιερά Άκρόπολις, μόνον 
εκείνος, όστις δέν έγονυπίτησεν έν μέσφ τοΰ σωρού των ερειπίων 
Σου καί έν τή εύγλώττω σιγή τόϋ μεγαλείου Σου,δεν ήτθάνθη τήν 
ψυχήν του πετομίνην εις αιθέριας χώρας, καί δέν είδε προ τών 
ομμάτων του διανοιγόμενον τόν κόσμον τής αθανασίας. Τί; .. Τί 
άλλο ή ή ψυχή Σου δέν Σ’ ενέπνευσε, Φειδία, τ’ άριστουργήμά 
σου νά λάξευσης, δ;’ ου διεσαλπίσθη ή φήμη Σου είς τά πέρατα 
της οικουμένης χάι πρό τοϋ μεγαλείου τοϋ όποιου εκπλήσσεται 
πάσα άνθρωπίνη διάνοια ; . .

Όσάκης Σέ λούει ή χροκόπεπλος Σελήνη μέ τό έρωούλον 
φέγγος της καί άργυροπάρυφοι κροσσοί περιζωνόουσι τάς άποτό
μως κλίσεις Σου, τότε τό μεγαλείο» Σου καθίσταται ανέκφρα
στο» μυστηριώδες καί δυσνόητου' τα έρείπιά σου προβάλλουσιν ώς 
ίιραί σκιαί ε»δόξω» προγόνων, καί τό πνεύμα τοΰ ανθρώπου φέρε
ται πρός τήν θεία» εκείνην εποχήν τώ’ ήυώω» καί τών θεών. 
"Αλλοτε ώς μόνον σύμβουλό» Σου είχε; θεία» δάφνην, καί αρει
μάνιο; πολεμιςαί μέ θώρακα καί περικεφαλαίαν,έστεαμένοι μέ τόν 
ένδοξον έκ δάφνης στέφανον, έπάτουν τα έδάφη Σου τά θεία ! 
Σήμερον φύονται μόνον έπί Σου αβροί μαργαοΐται, τής Πυθία; I 
συμπαθή ανθύλλια, <ά όποϊα ερχόμενα τά έρωτάλπ ζεύγη, δρέ- 
πουσι καί κοσμούνται δι αΰτώ», 9 αποφυλλίζουσιν αότά, οπω; 
χρησμοδοτήσω!! περί τού έρωτός των!

II

Πλείστα βία άλλ*  μνημεία τή; δόξης καί τοΰ κάλλους βλέ
πει δ θεώμενος έκ τού ύψους τή; ίερχ; ταύτης εστίας τών φώτων 
νά τήν περικυχλώσι, πλήν πάντα ταΰτα χρησιμεόουσι» δπω; έξαί- 
ρωσιν έτι μάλλον τό άτειρον μεγαλείόν τη; Πρός τήν βόρίΐ- 
ανατολικήν πλευράν τη; έπί τοΰ αττικού λεκανοπεδίου, εκτείνε
ται είς στενήν καί επιμήκη λωρίδα, ή πάλα; έσεια τής σοφία; 
καί τής θείας ποιήίεω;, τό δαιμόνων πτολίεθρον, ή ιοστεφής 1

πόλις τής Παλλάδος, γραφικωτάεη έξ άπόψεως, μέ τάς λευκο- 
τέρα; περιστερά; οικία; της καί τάς πλατείας καί κονιορτώδεις 
οδούς της. Κατά τό θέρος εξαφανίζεται παντελώς ή ωραία αυτή 
πόλις, καλυπτόμενη ύπό πυκνής νεφέλης κονιορτοΰ, καί έν μέσφ 
τή; Σαχάρα; ταύτης, διαφαίνεται πρός τό ανατολικόν άκρον της, 
μία ίόασις, μία εκτεταμένη κατάσχιο; καί δροσοβόλος πρασινάδα' 
Είναι ό ανακτορικός κήπος. Ό παράδεισος ούτος, όστις συνδέεται 
με τήν θλιβερόν ιστορίαν ένό; ά’όπτάντος ξανθοϋ αγγέλου, χαι δ 
νοΰς τοΰ θεωμένου αύτόν φέρεται αχουσίως πρός τού βορρά τούς 
άτέγκτους πάγους. Κατά τήν ώραν ταύτην τοΰ θέρους, τά δμ- 
ματα τού θεατού επαναπαύονται ήδέω; έπί τή; τερπνής ταύτης 
όάσεως καί έα· τής άκροπόλεως, ένθα ό πνιγηρός κονιορτό; δέν 
φθάνει.

Άνατολικώτερον έτι εκτείνεται έν είδει αμφιθεάτρου μέ εύ- 
ρεΐαν επιμήκη πλατείαν τό Στάϊ-.ον, ένθα οι ένδοξοι πρόγονοί μας, 
έτέλουν τους ιερούς άγώνά; των. Ώ I ποιαν έμπνευσιν δέν δίδει 
είς τό πνεύμα καί ποια» έντρύφησιν είς τή» καρδία» ή άνάμνησι; 
τών ευτυχώ» εκείνων χρόνων I Σήμερον ημείς φόρον ευγνωμοσύ
νης απονέμοντες πρό; τούς έραστάς τοΰ κάλλους προγόνους μας, 
έγκατελίπομεν τό μέρος τούτο είς τή» τύχην του' ή δέ υπόνομος 
αύτοΰ, ήτις «χρησίμευε να κρύπτη άλλοτε τού; ήττωμένους από 
τά σκώμματα τών θεατών, χρησιμεύει σήμερον φεΰ ! νά δέχηται 
πα»τός είδους ακαθαρσίας !

'Οποία οίκτρά βεδήλωσις ! όποια βδελυρά ασέβεια ! πρός' τήν 
νοτιανατολ:κήν πλευρά» της έκεΓκάτω, ούρανομήκει; ύψοΰνται οί 
γιγα'τώδεις κίονες τού ’Ολυμπίου Διός. "Αλλο θαύμα τούτο καλ
λιτεχνίας, φιλοσοφίας καί ποιήσεως 1 Πρό τού μεγαλείου του ύψους 
τω» πάσα ανθρώπινη καρδία πτήσσε: καί ό άνθρωπος κλίνει τό 
γό»υ ύπό θαυμασμού ί έν τούτοι; καί τούτων τό, απαστράπτον με
γαλείο» δέν αφήκεν άρύπαντον ή ανθρώπινη μιαρότης.

Πέραν έτι καί δυτικώτερον διακρίνει τις εκτενή κυπαρισσώνα, 
έκ τώ» φυλλωμάτων τοΰ οποίου προβαλλουσι κατάλευν.α αγάλματα.

Είναι τό κοιμητήριο» ! είναι ή πόλις τών νεκρών!
Ή άνθρωπίνη ματαιότης παρηκολούΟησ» τόν άνθρωπον καί είς 

τόν τάφον του ετι, καί έπί τών δυτών αύτοΰ ήγειρε βωμούς κάί 
μαυσωλεία προς ανάμνησιν. Διατί ό θνητός »ά ζητή αφ’ έαυτοδ 

. αίω-ιίω; νά πληγώ··η τήν ψυχήν του ; Διατί νά έγείρη βωμούς 
' καί μαυσωλεία εις τού; νεκρούς, όπως έπί τή θέα αύτών συντρί

βεται ή καρδία του ; Καί δέν είναι προτιμότερον νά προσπαθή διά 
παντός τρόπο», νά ποτίζηται τά νάματα τή; λήθης, δι’ αγαθόν 

' όπερ άπώλεοε, δ;' αγαθόν τοΰ οποίου ή άνάμνησις τόν καθιστά 
δυστυχή ; .. .

Όποϊάι και όπόσαι καλλοναί, όποια καί πόσα ποιητικά πλά
σματα καί έξοχα πνεύματα δέν αναπαύονται έκεΓ πέρα 1

Κατά τάς έρεβώδ-ις νύκτας, φανός.ακοίμητος φωτίζει άμυδρώς 
τήν κομψήν εκείνην πόλιν καί γαλήνη νεκρική τήν περιβάλλει. 
'Εντεύθεν εκτείνεται ή πόλις τών ζώντων, πλήρη; ζωή; και δρά- 
σεω;' έκεΐθ-ιν ή πόλις τών νεκρών πλήρης ηρεμίας καί γαλήνης. 
Δύο έκ διαμέτρου αντίθετοι πόλεις καί έν τοίχοι; αδελφαί!

Πρός τήν βορειοδυτικήν πλευράν της κεϊται ό Άρειος Πάγος 
χαί ή Π»ύξ, ένθα άνερχόμενος σ δεινός ρήτωρ Δημοσθένης, καί 
κατακεραυνών του; έχθρού; τή; πατρίδος καί του; αντιζήλου; 
του έστεφανούτο.

Βορειότερου έτι ύψοΰται απέρ:ττον πλήν πλήρες επιβλητικού 
μεγαλείου τό θησειόν μας. τό όποιον φχοδομήθη πρός τιμήν τοΰ 
ήρωος Θησέως, οστι; διά τή; γενναιότητάς του άπήλλαξε τήν 
πατρίδα αύτοΰ τοΰ έκ νεαρών ύπάρξεων επαίσχυντου καί φοβεροΰ 
φόρου, τόν οποίο» άπέτιον οί άθηναΐο; είς τόν βασιλέα Μίνωα τή; 
Κρήτη; πρό; τροφήν τοΰ έν τφ λαβιρύνθφ Μινώταυρου.

Δυτικώτερον δε διακρίνονται αί υπόγειοι φυλακα'ι τού Σωκρά- 
τους, αί τρώγλει έκείναΐ εντός τών όποιων ήτο καθειργμένον τό 
δπιμόνιον έχεϊνο πνεύμα, ό πρόδρομο; τού Χριστού χαί τού όποιου 
έσβέσθη ή λάμψις χαθ'ήν ώραν έσβέννυτο χαί ό φωτοβόλος ήλιος 
εΐς τά ένδοξα κύματα τά περιβρέχοντα τήν Σαλαμίνα, ποτισθέν- 
τος παρά τώ» πάλιμίούλων χαί άχαρίστων πατριωτών του τό 
κώνειον 1

Πρός τήν δυτικήν πλευράν της ΰψοΰται, έπί ποιητικού λο
φίσκου μελαγχολ’.χόν τό μνημείο» τοΰ Φιλοπάππου. Δευτέρα 
μικρά άκρόπολις αυτή, πν.ηθείσα ύπό τής φύσεως καί έγκαλλω- 
πισθεϊσα παρά τών ανθρώπων, ποό; μεγαλειτέραν έξαρσή τής 
μεγάλης Άκροπόλεως. Ή θέα αυτού διακόπτει πρός στιγμήν τό 
βάδισμα τοΰ διαβάτου καί τόν κινεί είς ρεμβασμόν. Το πιιητικόν 
τούτο μνημεϊον έχει τήν πρόσοψίν του «στραμμένη» πρός τήν 

Άκρόπολιν καί φαίνεται ώαεΐ να θαυμάζ-η καί ζηλεύω έ·» αυτζό 
τό μεγαλεΤβν «κβίνΐ); !

Δυτικώτερον έτι τό βλέμμα τ«ΰ θεωμένου έκ τοΰ υψου; τή; 
θείας Άκροπόλεως, αναπαύεται ήίυπαθώ; έπί τών καθαροφλοι- 
σβήτων ύδάτων τοϋ Φαλήρου, τών οποίων τήν γλυκ&ϊαν στοναχή» 
σβεννυμένην έπί τή; γραφικωτάτη; παραλίας, καί τήν ζωογόνων 
Βρόαον των, φέρει ή μυρωμένη αύρα έπι τών «νόόξω» ερειπίων 
της. Κατά τα; σελτ,νοφώτους 5ε νύκτα; διακρίνει τις, επί τής 
βομαντικής ταύτης παραλίας, πλανωμένας τάς σκιάς τών sxst 
ζώ»τω» ένδόξω» νεκρών. Δυτικώτ«ρ:ν δ*  «τι φαίνονται κυλιόμενα 
μεγαλοπρεπώς, τά αίματοβαφή κύματα τοϋ Σαρωνικοΰ τά περι- 
βρέχοντα τήν τροπαι-ΰχον Σαλαμίνα, τή; όπυία; αί κυματοπλή- 
γες άκταί άντιλαλσΰσι τήν λαμπροτέραν τών νικών έξ όσων 
είδε» οφθαλμό; ανθρώπου. Τά απειράριθμα πλήθη τών βαρβάρων 
καί ή μεγάλη ναυτική δύναμις των ύπεχώρησαν είς τήν ευφυΐαν 
καί τήν ανδρείαν τών ηρώων Σου, ω Σαλαμίς, έν β:ίσχρ|ί ήττη 
καθ' ήν έκάλυψαν τήν θάλαασα» μέ χιλιάδας πτωμάτων, καί μέ 
τά συντρίμματα τών ογκωδών πλοίων των. ΌποΓον απίστευτο» 
καί καταπληκτικόν θαύμα I 'Οποίον εξοχον παράδειγμα ανδρεία; 
διά του; συγχρόνου; Έλληνα;! Μια δράξ έλλήνων εντός πλοι
αρίων καταβάλλει καί κατασύντριβες απειράριθμα στίφη τεθωρα
κισμένα έντό; κολοσσών ! Κύλιε, κυλιε τά μεγαλοπρεπή κύματά 
Σου, ω Σαρων.χέ, καί πλατάγιζε έπί τών υπερήφανων άχτών 
τή; Σαλαμινσς, τά; οποία; ή δόξα στεφανώνει μέ τόν ενδοξότερο» 
στέφανον.

Τίς θεώμενό; Σε, έστω καί μακρόθεν, ώ τροπαιοψόρε Σαλα
μίς, δέν θαμβοϋται έκ τής αΐγληέσσης δόξης Σου καί δέν μένει 
εκστατικό;;..

Ό ήλιακός δίσκος, πλήρης φωτός καί κάλλους, υπέρυθρος 
δύων εί; τά περιβρέχοντά Σε κύματα, ώ υπερένδοξε Σαλαμίς, 
Σέ περιβάλλει διά ποιητική; λάμψιως, ήτις αντανακλωμένη κα
ταυγάζει Σέ, ώ ίερα Άκρόπολι;, και άπό Σοϋ αντανακλώμενη 
έπισιρέφει πάλιν εις τήν Σαλαμίνα, οπω; αφήση έκεΐ τήν τελευ
ταία» λάμψιν της. Ή ανδρεία χαιρέτα τήν καλλιτεχνίαν, και ή 
καλλιτεχνία τήν ανδρείαν! φαίνεσθε, ώ; δύο ήγαπημέναι άδελ- 
φαί, atttve; περιπτύσσεσθε άλλήλα; και ανταλλάσσετε θερμά 
φιλήματα !

Φεβρουάριος 1893
A- X. Παπαιδόπουλο;·

ΣΑΡΑ ΒΕΡΝΑΡ1
(Συνέχεια χαί τϋίζ.)

Δεν επιτρέπει ό χώρος νά είσέλθωμεν είς λεπτομέ
ρειας ίνα άποδείξωμεν έν πλάτει τήν ορθότητα τών ήμε- ' 
τερών κρίσεων καί πεποιθήσεων, τοΰθ ’όπερ φρσνοΰμεν δέν 
θά ήτο δυσχερές.'Απλώς σημειοΰμεν ότι εΐς τάς στάσεις, 
πλαστικωτάτας καί καθ’ έκάστην κίνησιν άνανεουμένας 
καί είς τήν φυγήν καί είς τήν αφέλειαν είνε απαράμιλ
λος, όσον κατωτέρα τής φήμης της είς τά δάκρυα, είς 
τους γέλωτας, είς τήν τραγικήν εκφρασιν τοΰ Προσώ- 
που.Είς τάς δύο πρώτας πράξεις τής Τόσκας οί νεανικοί 
έρωτές της άνευ ενδιαφέροντος. Επίσης είς τήν Τετάρτην 
πράξιν κατά τήν άπόθεσιν τών εκατέρωθεν τόϋ νεκρού 
τού Σκόρπια κηρίων καί τού έοταυρωμένου. άπητεϊτσ, 
νομίώομεν, πλειοτέρα έν τή κινήσει δραματικότης καί 
περίσκεψις εΰρισκομένης πρό τετελεσμένου εγκλήματος, 
πρό κινδύνου της ζωής τοϋ Μάριου, ύπό φύλακας άγρυ
πνους. Χαλαρά ή είς τόν Τίβεριν πτώσις. Άλλά πόσον 
έξοχος, αποτέλεσμα μελέτης βαθείας ή σκηνή τής έξω
θεν τών βασανιστηρίων τοΰ Μορίου έν τή γ'. πράξει τής 
έν άπογνωσει παραφρονούοηα σχεδόν Τόσκας, ή νευρική 
τών μυών σύοπασις, ή αγωνία, τό δέος, ή ταλάντευσις, 
ή.'μανία, ή λύσσα, τό μίσος, ή αγάπη έξωτερικευομένη 
εΐς απαίσιους σπασμούς, είς παρατεταμένον ρόγχον! Αί 
φωναι έκ τού στήθους έν έκπνοή άποδίδονται είς τά χείλη 
διακοπτόμενοι,αί ώρυγαι άγριοι,συνταράσσουσαι καί τούς

1) Έν τφ προηγουμένω ^ύλλφ («λ. 12 οτήλ. β’.| «γράφη «- 
σφαλμένω; χλ«ισώρ«ια, αντί ατραπός. 

λίθ&υς tri καί μόνον πόν Σκόρπια άτάραχον άψίναυοαι- 
αι χεϊρεί, αί κλειδώσεκ, αί Γνεί παθαίνονται.Ό όψθαλ- 
μάς,το χείλος έν άνταρσία. Ή έσψύς άκόμν; κάτι κάμνει 
καί αύτη, κάτ« προοθέτει είς τοΰ ουνόλου τήν φυσιο
λογικήν παράκρουσιν, τόν αισθητικόν παροξυσμόν. Είνε 
τότε Βερνάρ άνταξία τής ψήμης τής. Είς μίανδηλονότι 
σκηνήν απέναντι τεσσάρων πράξεων γραψειοών επίτηδες 
δι’ αύτήν, διά νά θριαμδεύση, διά νά επίδειξη ίλην τήν 
γονιμότητα τής έμπνεύσεως, τό κάλλος τής δράσεως, 
τό άνέψικτον τοϋ τραγικού. Ή άνολογία δέν εινε ικανο
ποιητική βεβαίως.

Είς τάς άλλας έν τούτοις παραστάσειςδένηαρετηρήθη 
σημαντική τις μεταβολή έν τή εκδηλώσει των ποικίλων 
δραματικών περιπετειών. Αΐ αΰταί κινήσεις τής κεψα- 
λής, σί ουχναί ανατάσεις καί αί οίονεί συνεπεία γυμνα
στικών παραγγελμάτων εκτάσεις έν εύθυτάτη γραμμή 
τών μακρών άλλως χειρών της, ή αυτή χ<άρΐ£ και γλυκύ- 
της τής φυσιογνωμίας, ή αύτή ταραχή τών νεύρων, ή 
αυτή κατά τήν ώραν του θανάτου αγωνία.·

"Εχει σημεία άληθώο δράσεως ή Βερνάρ καθ α μηδενί
ζεται πρό αύτής ό θεατής καί παραούρεται:εΤναι στιγμαί, 
στιγμαί όμως, καθ’άς ή Σάρα μεταβάλλει τήν σκηνήν είς 
λουτρών αισθητικής άνακαινίσεως, καθ’ άς έκφαίνεται ή 
δύναμις τοΰ δαιμονίόυ τής Τέχνης. Μή λησμονώμεν έν 
τούτοις οτι πολλαί λεπτομέρειαι θά προσέκοπτον άναμ- 
ψιβόλως,ώς καί προοέκοψαν ήδη έν Γερμανία καί Αυστρία 
είς αύστηράν κριτικήνδιότι ή ιδιότροπος καλλιτέχνις θέ
λει καί ίδιότροπον κριτικόν- ουτω δέ μόνον θά «ν
αί έλλείψεις προέρχονται έξ ιδιοτροπίας ή έξ αδυναμίας.

Είναι γνωστόν πρός τούτοις πόσον έπεκρίθη έν Γαλλία 
τό τετμημένου καί ταχύ τών φράσεων, ότι τή ήρνήθη- 
σαν τήν έκφύσεως τραγικότητα κ.λ.π. Ή Δούύε σή
μερον τείνει νά ύπερβή τήν Βερνάρ έν τούτφ. Ή λάμ- 
ψις . τοΰ καλλιτεχνικού πυρός παρά τή Βερνάρ είνε επί
κτητος, έτερόφωτος.Ή σπουδή ΰπεκατέστησε παρ’ αύτή 
τήν έμφυτον δραματικότατα’ άλλ’ ό,τι κυρίως ενδιαφέρει 
ήμας σήμερον είναι ή σπουδή τινων δημοσιογράφων εις 
τήν έκδοσιν δ ο κ ο u μ έ ν τ ω ν,δι ων άνακηρύσσουσι τήν 
Βερνάρ ώς τό άνέφικτον τοϋ τελείου σημεϊον. Τό βέβαιον 
είνε οτι τής Σάρας Βερνάρ προηγήθη καί παρ’ ήμίν 
μία άλλη πολυθέλγητρος κυρία καί προστατίς δέσποινα· 
καί αύτή ή κυρία λέγεται.Φ ή μ η. Φήμη δέ εΐνε ρεκλάμα 
ανεπτυγμένη. Ό κόσμος — κόσμος πάντα — έτρεξε, 
έσκουντήθη, έτσαλαπατήθη, κατεξωδεύθη, ίδρωσεν, έξην- 
τλήθη διά νά ίδή καί αυτός, ν’άπολαύση, νά καταθελχόή. 
Εύγε τής προνοίας του ! Εν τούτοις ημείς έν διαβλέπο- 
μεν, ότι είμεθα ολοι φοβεροί ξενολάτραι. Έάν ή Σάρα 
ήτο έλληνίς τί δέν θά είχεν ή δυστυχής άκούοη, πάσας 
ύβρεις καί όνειδισμούς καί προπηλακισμούο καί καταδιώ
ξεις έκ μέρους ηθοποιών καί μεγαλόσχημων δημοσιογρά
φων δέν θά ύφίστατο,ποσάκις δέν θά είχεν άπογοητευθή 1

Κατόπιν τής πλάνης είς ήν άπέδειξεν ή έμφάνισις τής 
Σάρας ότι διατελοΰμεν, επιβάλλεται φρονοϋμεν θερμο- 
τέρα ύποστήριξις τής μιας ή καί δύο καλλιτεχνίδων άς 
εχομεν, καί αίτινες τώρα μόλις επ' έσχατων ήρχισαν ν’ 
αναπνέουν, νά ένθαρρύνωνται. Ή κ. Ιίαρασκευοπούλου 
είνε—κατόπιν τής Βερνάρ οία έδείχθη—χρηστότατη έγ- 
γύησις τής άναβιώσεως τού ελληνικού θεάτρου-άντί δέ νά 
χανώμεθα μέ τάς ξένας περιηγητρίας, θά ήτο προτιμώ- 
τερον νά έστρέφομεν τήν προσοχήν ήμών είς τήν ελλη
νικήν σκηνήν μετά πλειοτέρου ενθουσιασμού, άφι'νοντες 
τήν αύστηράν κριτικήν δΓ έκείνας, αίτινες εχουοιν ύπ?- 
χρέωσιν ώς έκ τής κοινωνίας έν ή ζώσι νά κατέχωσι 
πράγματι τάς κορυψάς τής τέχνης. Σήμερον δέ παρ’ήμϊν 
τί παρετηρήθη ;*Οτι  πδν ελάττωμα σπερ έχει ή Σάρα δι
καιολογείται διά τής θαυμασίας ρήσεως : «Τ ή ς π ρ έ - 
πει, τής πηγαίνει!»
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Διά τούς Έλληνας-καΐ ιδία τούς δημοσιογράφους είνε 
ή Βερνάρ τό άλάθητον τής σκηνής.Καί οί άνθρωποι—άν
θρωποι πάντα—θύματα προφανώς προκαταλήψεως, £ελα 
ρυγγίζοντσι καί οποΰν τά χέρια των χωρίς πολλάκις νά 
διακρίνουν ποΰ πρέπει ο χειμαρρώδης πάταγος τοΰ ενθου
σιασμού νά έκραγή καί ποΰ νά σιγήαη.Κριτική κατ’ έπί— 
πόλην καί έ£ ύπογυίου. Ό δέ τύπος ; πιστός αντίλαλος 
τοΰ κοινού. Πόσαι άνοησίαι δέν έγράφησαν άφ’ ής ήλθεν 
ή Σάρα I Ό εις, παραβάτης Ίουλιανός, μάς είπε κλαυ- 
σαχενιζόμενος πάσα έτη εΓχε νά τ^ν ϊδη και πόσων χρό
νον εινε τώρα, ότι έγήρασεν, οτι ητο νεανίας ό καύμέ- 
νος μίαν φοράν ό άλλος, ενυπόγραφος κριτικός, ότι ήτο 
και αύτός είς Παρισίους άλλοτε ποτέ, καί όμιλεΓ περί 
τής Σάρας μόνον είς τριάκοντα (άρ. 30) γραμμές, ά- 
σχάλλων είς τρεις έξ αύτών διατί μία ηθοποιός νά 
είσέλθη διά πληρωμής. "Αλλος οτι ήκροατο .. . γο
νυκλινής! Έοπερινον τέλος φύλλον μάς πληροφορεί περί 
τοΰ σκύλου της, παρ’ ολίγον μάλιστα να προόή καί είς 
ί ντ ε ρ όι ο ΰ μετ’αύτοΰ,άφοΰ ή κυρία του ανηλεώς άπο- 
διώκει τούς ρ επ ό ρ τ ε ρ—τους περονοσπόρουςαυτούς 
τής κριτικής—προσθέτων ότι οΐ θεαταί αώχροί, περιρ- 
ρεόμενοι ύπό ίδρωτας ψυχρού,έτοιμοι νά διαρραγώσι —- 
τούς καϋμένους ί . . -—παρακολουθούν τήν Σάραν» ένί 
λόγω, ή κριτική τού ώ 1 ώ ! ώ

Ήδη άνεχώρησεν" έάν δέν έτονίσαμεν καί ημείς δι
θυράμβους, δέν σημαίνει ότι δέν έκτψώμεν τήν ύπάρ- 
χουσαν άλλως παο’ αύτή αξίαν. Άπ’ έναντίας, θά τηρή- 
σωμεν γλυκείαν άνάμνησιν πρός τήν σύζυγον άτυχούς 
συμπολίτου μας.

20 ’Απριλίου. ’Ιδιότροπος

ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΟΡΝΣΤΑΙΝ

Έπί τή ευκαιρία τής ύπό τοϋ γηραιοϋ Αρχιάτρου, δι- 
ακεκριμένου Ουγγραφέωζ και ήμϊτέφου τακτικού συνερ
γάτου, μέλους πολλών ευρωπαϊκών έπιΰτημονικ&ν συλ
λόγων καί εταιρειών κ. Βερνάρδον ’Όρνΰταϊν, πανηγυρι- 
β&είσης έοχάτως (13 Απρίλιον') έπετεΐου Ζ^ετηρίδος 
του, ή «.Φνβις» εύχαρίβτως δημοΰιεύουβα μετά τής έ

ναντι νεωτάτης τοΰ πολυτίμου αυτής φίλον, έν Ευρώπη 
φιλοτεχνη&είβης εΐκόνος του, καί διατριβήν τον τινα έκ- 
ΛονηθεΕσαν έπι τή περιβτάβει ταύτη, και βταλεϊβαν αύτή 
έκ Λονδίνου, έν&α έαχάτως μετέβη παρά τή ήγαπημένη 
αντοΰ δυγατρι «ξιοτίμω κ. Β. TrinkS, Ίνα εορτάοη τήν 
χαρμόσυνου ημέραν, καί προ&ύμως βυμμετέχουβα τής 
οικογενειακής ταύτης χαρ&ς, εύχεται άπό καράφα? νά διέλ- 

τό έπίλοιπον τοΰ μακρον αύτοΰ σταδίου έν πλήρει χαρ$ 
και εύφροσύνοις πάντοτε ήμέραις.

Έπί τή περιστάΰει ναύτη καθήκον Απαραίτητον ήμΓν 
έπιβάλλεται, ίνα προσθέσωμεν ένταΰ&α, οτι ό κ. "Ορ- 
σταΐν καθ'’ 3Ζον τό διάστημα τήο έν τώ έλληνικώ στρα
τό) εύδοκιμωτάτης ύπηρεσίας του καί τής δράσεως αύτοΰ εν 
τή καθόλου επιστημονική κινήσει, άφήκεν αείποτε φωτει
νά σημεία ίκανότητορ καί πολυμ·αθει«3, έφ’ ω καί ή χ/ε- 
εύθυνσις τοΰ ήμετε’ρου περιοδικού, σύν τώ προσωπικοί 
αύτής καί πάντων τών τε τακτικών και έκτάκτων της Συν
εργατών εύχεται μετά σεβασμού ευτυχή, γαλήνιου καί 
μακρον έτι τον έπίλοιπον βίον τοΰ γεραροΰ έπιστήμονος.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΓΙΕΙΑ
Ή 'Ελλά; δέν στέκει καλώ» st; τήν ύγιείαν τη;, διότι έχει, 

ώ; λέγουσι, χρέη πολλά εί; Γερμανίαν,Γαλλίαν καί άλλαχοΰ.
Ναί, είναι αληθές,ότι έχ» χρέη,άλλά μή λησμονώμεν νά 

όμολογήσωμεν, 6rt εχει ωσαύτως καί άρκούσα; πηγάς, ίνα 
έξοφλήση ταΰτα. Πλήν πρό; τοΰτο άπαιτεΐται μεγαλειτέρα 
τάξις καί ίκανότη; διοικήσεως καί ιδίως μείζων οξυδέρκεια 
μετά συνετής πρωτοβουλία; προ; έπιτυχή άρσιν τοδ κακοϋ.

Άλλ*  έξετάσωμεν έν ολίγοι;, δέν έχει ή μικρά αΰτη και 
συμπαθή; Ελλά; ιδιάζον τι πλεονέκτημα, αξιοσημείωτο? τι 
γεγονο; και επανορθωτικόν τινα χαρακτήρα,όπερ νά διακρίντι 
ταύτην άφ’όλων σχεδόν τών άλλων πεπολιτισμένων έθνών τη; 
Ευρώπη;; Φρονώ, ότι ναί,διότι στερείται άκριβώ; τή; απεχ
θούς εκείνης πληγή; τών αποκλήρων τή; τύχη;, ήτοι 
δέν γνωρίζει ποσώς τό σοβαρόν τοΰτο κοινωνικόν ζήτημα, 
όπερ, τό γε νΰν εχον, απειλεί τήν γηραιάν Ευρώπην.

Είναι βέβαιον, ότε έν 'Ελλάδι, δέν ΰπάρχουσιν οί'Ρότσιλδ, 
οί Βλαϊχρίδερ καί άλλοι τοιοϋτοι βαθύπλουτοι, άλλ’ ίχει 
δμως ύπέρ αύτη; τό μοναδικόν και θειον πλεονέκτημα, ότι 
πάς θ θέλων έργασθήναι δέν αποθνήσκει τής πείνης, καί οτε 
δέν ύπάρχει καλύβη, ένθα νά μή εΰρίσκή ό φιλοξενούμενο; 
άρτον καί ΰδωρ, έτι δέ και έστίαν, ίνα θερμανθή έν ύρφ 
ψύχους, καί το άπέριττον φιλότιμόν της.

Είναι τοΰτο ολίγον; Δυστυχώ; όμω; δέ? εργάζονται ετι 
I έπαρκώς έν Έλλάδι, καταγίνονται πολύ εΐ; τήν πολιτικήν, 

κατ’ άπομίμησιν τών αρχαίων, έπιδίδονται δέ παρά φύσιν 
εΐ; το ίμπόριον, ίπι βλάβη τή; γεωργία; καί τή; βιομηχα
νίας. Καί ίν τούτοι;, ή εργασία είναι ή ζωή, είναι, ή όγνεία, 
itvat ή δυνατή ευτυχία έν τή κοιλάδι ταύτη τών όδυρμών. 
Ούχί δέ μόνον ή τακτική καί κανονικώ; διαμεμοιρασμένη έρ- 
γασία είναι αύτός ό βίος,άλλ’ έπί πλέον ή κανονική έργασία, 
είναι ή άναγκαία πηγή τή; ύπάρξεως, είναι αύτή ή ζωή.

Αΰταί είναι αί έπαγγελίαι τήςάληθοΰς υγιεινή; καί όστις 
άθετεΐ ταύτας ύποβάλλει έαυτόν ιίς πρώιμον καταστροφήν, 
τόσον ο πτωχό; όσον καί ό πλούσιο;. *0  έσχατος, ό κοινω
νικό; παράσιτος, τόν όποϊον ή μακρά νωθρότης καί ακινησία 
πληροί ανθρακικού οξέος, μοιραίως τελευτή τόν βίον του 
παρακαίρως ώ; έκ τής άνωφελείας τοϋ ζήν καί τής αργίας 
του, ένώ ό εργατικός έν Έλλάδι είναι ευτυχής.

Περαίνων τά; ολίγα; ταύτας γραμμή;, φίλοι συμπολΐται, 
οφείλω νά ομολογήσω,ότι οφείλω καί έγώ αυτός τόσον εις τήν · 
έργασίαν ή «ί; τήν εγκράτειαν, τήν ιύεξίαν μου, καί άγάλ- 
λομαι ύπερμέτρως, ότι δύναμαι κατά τήν ώραν ταύτην 
νά σας απασχολήσω καί έγώ έπ’ολίγα; στιγμάς, σήμερον 
δτε συμπληρώ τό 84 έτος τή; ήλικίας μου, καί τοΰτο slvat 
έργασία. Βερνάρδος ’ΌρνβταΚν.

/

(Συνέχεια· ϋδε προηγούμενου φύλλον).

η’Λγαπητή μου Μαρία,

u Είναι έρως τοΰτο; είναι φαντασία ή πραγματικότης ; 
Ζώμεν ίν τψ κόσμφ τή; οδύνης ή έν τψ κόσμφ τής εύ- 
δαιμονίας ; Ά 1 Μαρία! αισθάνομαι πάθος, ούχί έρωτα, 
αισθάνομαι φλόγα καί ούχί συμπάθειαν, αισθάνομαι βάρος 
καί ούχί άνακούφισιν.Δέν ευρίσκω φράσεις διά νά σοί έκφράσω 
τήν ταραχήν, ήτις κατακυριεύει αύτήν τήν στιγμήν τήν καρ- 
■δίαν μου ! . . ..Σ’ ήγάπησα, σ’ αγαπώ καί θά σ’ άγαπώ ! 
τοΰτο μόνον ή τεθολωμένη μου διάνοια δύναται νά όμολο- 
-γήση, τοΰτο μόνον ό πιστός σου Μιχαήλ δύναται νά εϊπη... 
Όύδέν πλέον. Αί δυνάμεις μου μ*  έγκατέλιπον, ό νους μου 
πλανάται, ή καρδία μου πάσχει ! Είναι ερως τοΰτο Μαρία; 
Έρως ; . · λέγεται αύτός, όστις μοΰ δεσμεύει τό σώμα καί 
τόν νοΰν ; ’£) ! σοί τό όμολογώ, δέν έγνώριζον τοΰτο, φιλ- 
τάτη ! . . . δέν ίπίστευον νά ήτο τόσον ισχυρός, δέν έπί- 
•στευον νά μέ κατακυρίευε τόσον! Καί ίν τούτοι; αύτή είναι 
ή αλήθεια. Είμαι δεσμώτη; ! . . . δεσμώτης σοΰ Μαρία ! 
ναι σοΰ, διότι ό ερω; αύτός έχει τήν πηγήν του άπό τής καρ- : 
δίας σου. Έκεΐθεν ή αφετηρία του, άπό τοΰ βλέμματός σου 
ή όδό; του καί άπό τοΰ μειδιάματος σου ή άλυσίς του. Εί
μαι δεσμώτης σοΰ Μαρία, τετέλεσται, ό,τι θέλει; μέ κά- 
μνεις, ή ζωή σου ζωή μου, ή πνοή σου πνοή μου, καί ό 
θάνατός σου θάνατός μου ... Ή καρδία σου μ’έπλήγωσε, 
τό βλέμμα σου μ’ έμάγευσε καί τό μειδίαμά σου μοί έθό- 
λωσε τόν νοΰν. Ιδού έγώ Μαρία, τοιοΰτος είμαι ήδη, ό
λος ιδικός σου, όλως άφωσιωμένως είς σέ !. . Άφ’ δτου σέ 
είδον, σέ ακολουθώ, καί άφ’ ότου σ’ έγνώρεσα, ή καρδία μου 
σέ ζητεί . . . Είναι έρως τοΰτο ; είναι τής γής ευδαιμονία; 
Δέν τό πιστεύω, διότι δέν τό έννοώ. Γνωρίζεις, σύ Μαρία, 
τοιαύτην εύτυχίαν εις τόν κόσμον αύτόν ; είναι δυνατόν νά 
διαρκέση αύτη ; "□! έξήγησόν μοι αύτό τό μυστήριον, διότι 
δέν τό χωριϊ ό ν’οΰς μου καί τρέμω πρό τοϋ πεπρωμένου. 
Φοβούμαι ήδη ώ; παιδίον. Πριν άγαπήσω, ήσθανόμην θάρ
ρος πρό τοΰ μεγαλειτέρου κινδύνου, καί ήδη σκιρτώ πρό τοΰ 
έλαχίστου ψιθύρου . . . Μαρία, ήγαπήθημεν, τό βλέπω, 
ζητοΰμεν άλλήλους, τό παρατηρώ, τά βήματά μα; όμως 
βαίνουσιν είς τό άδηλον, τό εννοείς; πρός θεοΰ σκέφθητι,ποΰ 
άγόμεθα καί δός καί εις έμέ δυνάμει; να συνέλθω . . ... 
Άλλά τό πεπρωμένου, τό μοιραΐον μέλλον, θά μέ ειπης, δέν 
είναι ίδικόν μας . . . Ναι, έχει; δίκαιον, άν όμως είς τόν κό
σμον τούτον άγώμεθα άπό τής ύλης καί γενώμεθα ερμαιον 
αυτής, είς τόν άλλον αναντίρρητο»; έσόμεθα κυρίαρχοι ταύ
της . .. θάρρος λοιπόν Μαρία, καί τό μέλλον τοΰ μέλλον
τος εσιται ίδικόν μας, άν τό παρόν μα; έγκαταλείπν; . . . 
Άγαπώμεθα ώς αδελφοί 1

Μεχαήλ.»

Καί έπάνέλαβε, «Μιχαήλ» άφήσασα έν ταύτφ τήν έπι
στολήν άκουσίως αύτή; νά πέση άπό τών χειρών της.

α’Αγαπώμεθα ώ; αδελφοί» προσίθηκε και δύο δάκρυα ευ
γνωμοσύνη; πρός τόν Τψιστον έρρευσαν έκ τών οφθαλμών 
της. Γονυκλινής δέ προ εΐκόνος τινός, ήτις ήτο άνηρτημέ- 
νη πλησίον τής κλίνη; τη;·

«"A 1 Μήτέρ μου, έψιθύρισι σ’ ευγνωμονώ? μ’ αγαπά, 
-ώς τόν αγαπώ.». Σύ, ήτις μέχρε τοΰδε ασφαλώς ώδήγησα; τά 
βήματά μου,βοήθησόν με ήδη και εΐ; τήν νέαν ταύτην οδόν, 
είς ήν είσήλθον χωρίς νά εννοώ ποΰ τό ένστικτόν μου μέ φέ
ρει, καί νά διέλθω αύτήν όπως σύ έπιθυμεϊς καί ή καρδία 
μου αντέχει ... Ώ I μή μ*  έγκαταλίπιρς ήδη, μήτερ ! . . 

άγαπώ I τό γνωρίζεις, διότι εχω καρδίαν . . . έπεσα εί; τάς 
παγίδας τοΰ έρωτος, άφοΰ έπάλαισα έρρωμένως, άλλά ν’ 
άντιστώ πλέον δέν έδυνήθην, καί ήττήθην, ώ; γυνή . . . . 
Άν ήμαι αξιόμεμπτος, ώ φόνευσόν με, αμέσως, ώ μήτερ, νά 
μή ϊδω^πλέον τΟ φώ; τής ημέρας, καί άν επραξά τι εναντίον 
τή; θελήσεως καί τής έπιθυμίας σου, τιμώρησόν με άμειλί- 
κτως .... Συγχώρησιν και ελεο; δέν ζητώ . . . γνωρίζεις 
καλώς σύ τήν ύπερήφανον, καί ίπποτικήν ήν μόί έδωκες καρ
δίαν .... Ήγάπησα ! καί άγαπώ ! μήτέρ μου . . . Τί έδυ- 
νάμην νά πράξωκατά του πειρασμού, κατά τής καρδία; μου 
αυτής, ήτις έβάδιζε τήν τοΰ Σρωτος όδόν, καί έγώ τήν ήκο- 
λούθουν συστηματιαώς ; Ποιο; μέχρι τοΰδε δέν ήκολουθησε 
τήν καρδίαν του ; Γίνεται τοΰτο ; . . . . Γνωρίζω, ώ γνω- 

μήτερ, τούς κινδύνους καί τάς συνέπειας τοΰ έρωτος.ΓΊ W&

. Ηγαπησα ! καί αγαπώ 1 μητερ μου . . . ει εου- 
πράξωκατά του πειρασμού, κατά τής καρδία; μου

Γνωρίζω ήδη κα
λώ; τά θέλγητρά του 
καί τάς πικρία; του, 
τήν πρόσκαιρον ευτυ
χίαν του καί τήν πλά
νην μαςί Τά βλέπω 
καθ’ έκάστην εις τήν 
κοινωνίαν. Άν δέν ε- 
ζησα; έπ αρκετόν, ίνα 
μέ ποδηγετήση; εις 
τόν βίον μου, καί μέ 
γαλουχήσης μέ τά; 
θείας συμβουλάς σου 
καί τά μητρικά διδά- 
γματά σου, ώ ! αί έμ- 
πνεύσεις σου άνωθεν, 
αί δεήσεις μου, τά βι
βλία μου, μ’ έδίδα- 
ξαν τά τοΰ κόσμου 
τούτου, καί έμαθον τά 
καθήκοντα μου. Μή

ρίζώ,

Γονυκλινής προ τής εΐκόνος . . .

άνησύχεε διά τοΰτο, μήτερ.. ή θυγάτηρ σου γνωρίζει τό κα
θήκον της,καί πρό τοΰ κινδύνου θά προτιμήσω τόν θάνατον... 
ώ,τόν θάνατον τόν όποιον δέν φοβούμαι πλέον... δέν μέ τρο
μάζει . . . Ά» ήγάπησα ώ; γυνή, έκ καθήκοντος, έξ αν
θρώπινη; φυσικής αδυναμίας, πεπρωμίνως, μοιραίως, ώς 
πάντα τά ανθρώπινα έξελίσσονται πρό τόν όμμάτων μας, 
ώς πάσαε αί γυναίκες τέλος άγαπώσι, τό έννοώ καί θά ύπο- 
ταχθώ εις τό καθήκον μβυ, άλλ’αισθάνομαι μήτερ, άλλοιον, 
διαφορετικόν έρωτα, καί έχω άνάγκην τής αρωγή; σου . . .
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Άγάπώ ψυχικώς, ίδανικώς ... . δέν δύναμαι νά έκφρασθώ 
χαλώ;, διότι αί λέξεις 8έν παριστώσι πάντοτε την εκφρασιν 
της ψυχής. Άγαπώ, ώς νά ευρΐσκωμαι ούχί έπί της γης 
άλλ’ είς άλλον κόσμον. Αισθάνομαι, ότι εχω άρκούσας δυνά
μεις ν' άντιταχθώ .... άλλά τί λέγω ; δέν είμαι κυρία τοΰ 
εαυτού μου ! . . . Άγαπώ, καί δεν δύναμαι πλέον είς ούδένα 
νά τό κρύψω, το προδίδουν πλέον οί οφθαλμοί μου, ή εκφρα- 
σις. τά διαβήματα μου . . . Είμαι ένοχος διά τούτο ; άλλά 
ή γυνή δέν έπλάσθη λοιπόν διά νά άγαπά ; πρέπει νά κλείσγ, 
την καρδιαν της ; Έν τοιαύτγ περιπτώσει ώφειλε ό πλά
στης, νά πλάση καί έν ορνεον, εν σπαραξικάρδιου Θηρών, τό 
όποιον νά ίπικαλούμεθα έν όμοίαις περιστάσεσι, διά νά μάς 
άποσπφ την καρδιαν, και αίμόφυρτον νά μάς παραδίδη αυ
τήν είς τάς χεΐράς μας, ήμεΐς δέ νά την έθέτομεν υπό τούς 
πόδας καί μόναι νά τήν κατεσυνετρίβομεν, είτα δέ νά έζώ- 
μεν άπαθεϊς, άμέριμνοι, ήσυχοι. Άλλά δέν έδοξεν οΰτω τφ 
δημιουργφ. Μάς έδωκε καρδιαν διά ν’ άγαπώμεν καί νά συμ- 
παθώμεν, έφ’ όσον μένομεν έπί τής γης, πρός τόν όμοιόν μας 
ώς πρός αδελφόν μας, διά νά άπασχολώμεθα έπ αύτοΰ έφ 
όρου ζωής, διά τήν εξέλιξιν τής ύλης, τήν διατήρησιν 
τοϋ γένους, καί τάς ανεξερεύνητους βουλάς του ....

«Σύ, γνωρίζεις κάλλιον έμοΰ τοϋτο, μήτερ, καί ήδη ίγώ 
πλέον άγαπώ, άγαπώ τόν Μιχαήλ 1 Είναι λοιπον έγκλημα 
τοϋτο ; δύναμαι νά πράξω άλλως ; . . . Σιωπάς I , . . άρα 
έγκρίνεις I ’Εγκρίνεις τόν έρωτά μου, μήτερ; ώ I σ’ ευγνω
μονώ, σ’ ευγνωμονώ, άλλά βοήθησον χά πιω μέχρι τρύγος 
το πικρόν ποτήριον τοΰ έρωτός μου, διότι άληθώς είναι πι
κρόν 1 Ένόμιζον τοϋτο γλυκύ, άλλά δέν είναι, όσο δέ ά
γαπώ, τοσοΰτον αισθάνομαι καί θλΐψιν, όσον προβαίνω, το- 
σοΰτον νοαίζω, οτι άνέρχομαι ύψος δυσθεόρητον.

«Έρω?, κοινωνία, καθήκον, δλΐψις, άπογοήτευβις, θά
νατο? ! ΟΙμοι, ιδού ή έξίλιξις τοΰ βίου . . . πάντες το 
κηρύττουσι, πάντες τό όμολογοϋσιν. Αυτός είναι ό βίος τής 
γυναεκός I

«Οίμοι ! αυτό τό ποτήριον, ώ μήτερ, θά πιω ; καί μετά 
τοϋτο ; Ούδείς οιδε I

«Σκληρόν ό βίος ! .
«Καί άν θελήσω νά σταματήσω έδώ;... Αδύνατον.
«Μήτερ! μήτερ ! μακράν τό ποτήριον αυτό άπ’ϊμοΰ ! προ

τιμώ τόν θάνατον, δέν θέλω τοιαύτην ζωήν. . . Άγαπώ, 
διά νά άγαπώ πάντοτε, θέλω τόν Μιχαήλ, άλλά δέν τόν 
θέλω έν τοιαύτη ύπάρξει, μέ τοιοΰτον έρωτα, έν τοιαύτη 
άλληλοσφαζομένη κοινωνία, μέ θλίψεις καί άπογοητεύσεις, 
καί διά τόσον ολίγον χρόνον.

«Ά.! οχι, τόν θέλω, άλλοϋ, είς άλλον τόπον, είς άλλην 
κοινωνίαν, ιίς άλλους αιθέρας ! άλλοϋ, άλλοϋ, άλλως προ
τιμότερος ό θάνατος. Ναι, μήτερ, βοήθησον μι, δεήθητι 
υπέρ τής θυγατρός σου! “Ερως καί θάνατος ! διατί ήδη, 
μήτερ, πάντοτε τά δύο αυτά φάσματα έρχονται είς τόν νουν 
μου;

«Τόν έρωτα τόν φοβούμαι ήδη, μέ τρομάζει ! Τόν θάνατον 
όμως ούχι,ούτε τόν φοβούμαι, ούτε μέ τρομάζει 1 Ά ! μήτερ, 
έννοώ. Τό μοιραίου μοί προβάλλει δύο έρωτήσΐις, δύο ζητή
ματα, δύο λύσεις: Τον έρωτα έν τή κοινωνίςρ καί τήν μέλ- 
λουσαν ζωήν, ήτοι τήν ύπαρξιν καί τάς θλίψεις έν τφ θνητφ 
βίφ καί τόν θάνατον μετά τής ευδαιμονίας έν τή μελλούση 
ζωή ;

«Δίλημμα! τί νά έκλέξω: μήτερ, τί νά προτιμήσω; Τήν 
ζωήν ή τόν θάνατον;

«Δεήθητι ύπέρ τής θυγατρός σου, μήτερ!»
Καί έγερθεΐσα κατεφίλησε τήν εικόνα.

’Ητο ήδη έκτη μετά μεσημβρίαν, καί λαμβάνουσα τόν 
πΐλόν της-

«Πλησιάζει ή ώρα τής συνεντεύξεως, ειπεν, ό Μιμικός θά 

μεταβή εις τήν Άκρόπολιν, καί πρέπει νά ήμαι προ αύτοΰ, 
ναι, πρέπει νά παρευρεθώ ίγώ εκεί ένωρίτερον».

Έπιταχύνουσα δέ τόν καλλωπισμόν της, έξήλθε τοϋ ανα
κτόρου, καί έλαβε τήν πρός τήν Άκρόπολιν άγουσαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’.

Έν τη Άκροπόλετ,
Ή Μαίρη μετά ήμίσειαν ώραν έπάτει τό κατώφλιον τής · 

έζωτερικής θύρας τού μεγαλοπρεπούς τεμένους, όπερ άπό. 
τεσσαράκοντα καί επέκεινα αιώνων κινεί τόν θαυμασμόν τής 
ύφηλίου, όπερ κατέστη άντικείμενον λατρείας καί έκπλή- 
ξεως είς πάντας τούς ποιητάς, επιστήμονας καί άρχαιοφί- 
λους, οπερ θεωρείται τό λαμπρότερου έργον τής μεγαλο- 
φυίας καί τής άνθρωπίνης χειρός, όπερ προσελκύει τούς σο
φότερους καί διακαεστέρους ίεροφάντας τοΰ κόσμου, καί δ- 
περ έκτοτε καί σήμερον έτι καλείται Άκρόπολις.

—Καλή μέρα, μπάρμπα Στάθη, ειπεν ή Μαίρη εισερχόμε
νη εις τήν Άκρόπολιν, τί κάνεις; καλά; καί μέ βήμα γοργόν 
καί ίλαφρόν άνερχομένη τάς λίθινους καί μαρμάρινους βαθμί
δας τοΰ ίεροϋ βράχου, προεχώρει εντός μέ ύφος γλυκύ.

— Καλή μέρα, παιδί μου, καλά, καλά, εύχαριστώ, τή 
άπήντα ό γέρων θυρωρός και έν ταύτφ εστρεφε μετά περιέρ
γειας τήν κεφαλή? όπως διά τοϋ βλέμματος άκολουθήση τήν 
τακτικήν έπισκέπτριαν του άρχαίου εκείνου τεμένους, ητις 
μετά τόσης χάριτος, γλυκύτητος . καί εκπληκτικής άφελείας 
προσιφέρετο αυτφ καί τοΐς συντρόφοις του.

— Νά κόψω λουλούδια ; ήρώτα έν ταύτφ ή Μαίρη.
— Νά κόψης, νά κόψης, κόρη μου, μετά χαρας, άπήντα 

ο γέρων μετά καλοκάγαθίας.
«Νά κόρη, νά μάλαμμα,διελογίζετο, είτα ό μπάρμπα Στά

θης, λές πώς είναι όλη καρδιά καί νειότη .... Νά κόψη/ 
λουλούδια ! μά τί τά κάνει ; μιλάει μέ τά λουλούδια ; 
γιά άς πάω καί ’γώ σιμά της ;»

Καί ένώ ηγείρετο, εισέρχεται σοβαρός και ολίγον σκεπτικός 
ό Μιμικός, όστις χαιρετήσας διά κλίσεως τής κεφαλής τόν 
γέροντα θυρωρόν, πρόεβη καί αυτός έντός τής Άκροπόλεως.

Ο Μιχαήλ ανελθών τάς πρώτας βαθμίδας έστη ολίγον, 
πρό τής κυρίας εισόδου καί παρετήρησε μετ’ ίκπλήξεως τήν 
Μαίρη παρά τόν Παρθενώνα συλλέγουσαν άνεμώνας καί μαρ
γαρίτας. Ήσθάνθη άμέσως ηλεκτρικόν σπινθήρα διερχόμενον 
τό σώμα του. Ή δέ Μαίρη, ητις συχνάκις έστρεφε τήν κε- 
φαλήί, μόλις ίδοΰσα αύτόν, έμειδίασε καί έξηκολούθει δρέ- 
πουσα άνθη.

Ό Μιχαήλ τότε προύχώρησε, διήλθε πολύ πλησίον αύτής, 
την έχαιρέτησε, καί έκλινε τό σώμα καί έκοψε καί αύτός 
μίαν μαργαρίταν καί μιαν άνεμώνην καί είτα στραφείς δε- 
ξιόθεν, μετέβη καί «κάθισεν είς τούς πρόποδας τοΰ Παρθε- 
νώνος, κατά τήν νοτιοδυτικήν αύτοΰ πλευοάν, όπου ούδείς 
υπήρχε κάί έπροφυλάσσετο συνάμα άπό τοΰ άνέμου καί άπό 
πάσης υπόπτου περιέργειας.

“Εναντι αύτοΰ είχε τό Φαληρικόν πεδίου μετά τής άκτής 
του, τά όρη τής Αίγίνης, τόν Σαρωνικόν κόλπον, δεξιόθεν 
τόν ‘Υμηττόν, καί ώς πλαίσιον αύτών τον λαμπρόν κυανό
λευκου ούρανόν τοΰ αττικού όρίζοντος. “Ητοι είχε πρό αύτοΰ 
θέαμα ίξαίσιον.

("Επεται συνέχεια)
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Ο ΘΡΪΛΛ.ΟΣ ΤΗΣ ΤΡΕΜΟΓΣΗΣ ΛΕΓΚΗΣ 
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Θέλετε νά μάθητε διατί ή λεύκη τρέμει, καί ότε έν πνι- 
•γηρφ άκόμη θέρει ούδεμία πνοή άνέμου φυσά καί τ’ άλλα 
πυκνόφυλλα τοΰ δάσους δένδρα άκινητοϋσιν; Ακούσατε.

Κατά τήν άπαίσιον έκείνην στιγμήν καθ’ήν ό Ίησοΰς άπό 
τοϋ σταυρού έκρέματο καί ό ήλιος πένθιμου σκεπήν ειχεν 
περιβληθή, γενική φρικίασις διεχέετο άνά πάσαν τήν ζώσαν 
φύσιν ό δέ άνθρωπος, όλως έκπληκτος καί άκίνητος έπί τώ 
άνηκούστφ θεάματι, μέ περίτρομου ψυχήν άνέμενε τό πέρας 
τοΰ ασυνήθους δράματος, όπερ ούδέποτε εν τή ζωή του είχε 
Ίδη. Τά ζφα τοϋ δάσους έκρύπτοντο μή τολμώντα έκ τών 
ασφαλών των κρησφύγετων νά έξελθωσιν. Ούδείς τέττιξ έτε- 
,ρέτιζεν, ούδέ μυϊα έβόμβη, άλλ’ ούτε καί τό πτηνόν έκελάδει. 
Τό πάν διετέλει άφωνον, πνιγηρόν καί έν πενθίμφ καταστά- 
σει. Μόνον δέ τά άνθη, οί θάμνοι καί τά δένδρα έψιθύριζον 
■έτι έν τή ίδίιρ αυτοί; διαλέκτφ, έξιστοροΰντα ίσως τό μεγα
λείο» τής υψηλής καί άγιας έκείνης στιγμής' αί ύψηλαί κέ
δροι τοΰ Λιβάνου ύπετονθόρυζον υποκώφω; φρικώδη ήχον, 
άνερχόμενον υψηλά είς τόν αιθέρα, καί ύπομελαινα κρηπίς, 
τή νυκτί παραπλήσια, περιέβαλε τό άλσος.

«Άχ I τό παν τετέλεσται !» έστέναζεν ή ’Ιτέα τής Βα- 
•βυλώνος καί βαθέως πρός τά κάτω έκρέμαντο έν τφ Εύφρά- 
τγι οί πενθοΰντες αύ-.ής κλάδοι.

'Ο διερχόμενος δια τής άμπέλου του τήν στιγμήν έκείνην 
άμπελουργός είδε τούς θαλερού; βλαστούς τών άναδενδράδων 
πενθίμως κατανεύοντας, ώσεί νά.ίθρήνουν καί ούτοι διά τάς 
ύπό τοΰ άνθρωπίνου γένους δημιΟυργηθείσας τφ θεανθρώπφ 
,βασάνους. Έν δέ τφ Γολγοθφ γλυκεία άνυψοΰτο όσμή, ήν 
έξέπεμπ»ν έν τφ σκότει τό ϊον, όπως δροσίση ολίγον τόν 
πάσχοντα υιόν τοϋ θεοϋ, καί ό χλοερός τής “Ιριδος θάμνος 

-έλεγεν προς τήν αδελφήν του Κυπάρισσον «θέλω νά· πενθήσω 
έσαεί » « Καί εγώ, προσίθεσεν ή Κυπάρισσος, θέλω εφεξής 
νά ζώ έπί τών τάφων είς άνάμυησιν τής στιγμής ταύτης ».

’Ελαφρά αύρα έπνευσε τότε έν τφ πνιγηρφ λυκόφωτι. 
ΉτΟ δ άγγελος τοΰ θανάτου, όστις διήρχετο έκεϊθεν μεταβαί- 
νων πρός τόν εσταυρωμένου, καί μετ’ ολίγον ήκούσθη έκεϊθεν 
ή φωνή «θεέ μου ! θεέ μου ! διατί μέ έγκατέλιπες ;», και 

• έτρεμον όλοι οί κλάδοι, όλα τά φύλλα, άπαντα τά άνθη.
Πλήν μόνη ή λεύκη, τό υπερήφανο» υψηλόν ψυχρόν δέν

δρου ιστατο άκίνητον καί άπαθές έπί τοΰ Γολγοθά. «Τί μάς 
ένδιαφέρει τό πάθος σου ; είπεν, ‘Ημείς, δένδρα άνθη καί 
φύλλα εϊμεθα άμολυντα καί δέν έχομεν άμαρτήσει ». Άλλ’ 

•ό Άσταρώθ,ό τοΰ θανάτου άγγελος, έλαβε τότε τήν μέλαιναν 
κύλικα μέ τό αίμα του λυτρωτοϋ πεπληρωμένην, καί έχυσε 
τοϋτο είς τάς ρίζας τής άσεβοϋς. Αύθωρεί δε έρίγησε. τό 
άτυχες δένδρου, καί τά φύλλα του έμαράνθησαν. Ούδέποτε 

-πλέον ίκτοτε έπανήλθεν ή ησυχία έν τοΐς κλάδοι; αύτοΰ, 
-καί όταν άκόμη τό παν άκινητει όλβιφ καί άναπαύεται, ή 
λεύκη άνατριχιφ και τρέμει καί διά τοϋτο έκτοτε καί μέχρι 
τών ήμερων μας καλείται έτι «τρίμουσα Λευκή».

Γονλοέλμ.ος Τ...

Ω ΖΑΚΥΝΘΟΣ
1 £1 Ζάκυν&ος θ' έγνώριΰα δπόταν τή δροβιάβου 

’Γεννήθηκα,nal’s τ’ ίίν&η σου, τήυ τύβην εύωδίά οου1.- 
.Σ’ έγνώριοα γλυκύτατη πατρίδα ποΰ 'γελοϋβες,

Και μέ τραγούδι ανάτρεφες τά τέκνα πού έγενούοες ! 
"Οπ’ έχυνες τή δρόβο οον ς' ταίς ά-Ιλαις άδελφαίς Ο ου, 

Ή ποίδ καλλίτεριι άδελφή και μϊ rats εύμορφιαίξ eovt 
'Τήν χάρι βον, έπροίκιξες καδέν' άπ' τά παιδιά οον I

-77’ είχανε μόνη τοοζ χαρά νά ξοϋν β’ τήν αγκαλιά «ου !

Ποτέ δϊν ’μελαγχόληβερ άλλά φαιδρά με χάρι,
’Κξούρεζ με ταΙ$ Μούβαΐζ οου, «ε ρόδα με καμάρι I

Πλήν τώρα, τώρα δύβτυχη πατριό ’ αγαπημένη,
Ό ενα^ «εΐΰμός «' άφάνιβε καί δ δεύτερο? σέ «βένει1.! 

n&g άλλαξες το βλέμμα αου I πού άντι χαρά νά χύνη,
Σ’ τδ πεπρωμένο τδ άκληρο φαρμακωμένο κλίνει^. 

Καί '«άν νά λέη λυπητερά τον πόνο του τή &λΙψι !
Ποΰ δβη κι’ άν κάν ύπομονή, δέν ήαπορεί νά κρνψη! 

'Λ Ζάκυνθος τδ γελοίο «ου δέν #■’ άντικρύοω πάλι,
Τήν δρό«ο «ου, τό άρωμα, ταίς ενωδιαίς,τά κάλλη ! 

Σβυβτήκαν I καί κατάμαυρα. ντυμέναις ή παρ^έναι?,
Ποΰ πρώτα ήβαν δροδεραΐς καί λευκοφορεμέναις, 

Θρηνούνε ’ς τά έρείπια τάς τόβαε «ου ζημίας,
'Τμνώ κ’ έγώ κατάκαρδα «άν άλλος Ιερεμίας !

Σύρος
Γ. Α. ΠοΜΤΗε

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΑΦΙΞΕΙ
ΤΗΣ ΣΑΡΑΣ ΒΕΡΝΑΡ 

(’Εντός τοϋ θεάτρου).

Τό θέατρου είναι κατάμεστου πλήθους, παντός φύλου 
καί άποχρώσεως, πάσης τάζεως καί ηλικίας.

— Ούδεμία άπόχρωσις λείπει, ειπέ τι; έν τή πλατείς κα- 
θήμενος, πρός τινα παρακαθήμευον φίλον του' πασαι την 
εσπέραν ταύτην είναι έδώ.

— Καί εν άούτοις μία άπόχρωσις άπουσιάζει, τώ παρε- 
τήρησεν ό φίλος του.

— Τί ; ποια ;
— Τής «άνέσεως».

Άξιοσημειώτως παρετηρήθη, ότι ένφ ή βασίλισσα καί 
κυρία τις βαθύπλουτου εφερον άπλουστάτην περιβολήν βα· 
θέος χρώματος, πολλαί άλλαι τής άνωτέρας καί μεσαίας 
τάξεως εφερον τοιαύτας ανοικτών αποχρώσεων, καί λίαν 
έπιδεικτικάς μέ άνθη έπί τής κεφαλής.

— Διατί αύτό ; παρετήρησε τις πάνυ φρονίμως.
— Διότι εί; τό θέατρον έπιτρεπεται ή μεταμφίεσις, το 

ψυμμίθιον καί ή προσωπίς είς τάς διπροοώπους.

Μεταξύ δύο ρεπόρτερ.
— 20,000 φρ· είσέπραξε τό ταμείου άπόψε καί 18 χθες
— Καί είς Κωνσταντινούπολή : πόσα είσέπραττε;
— Ά! έκει 30,000 είσέπραττε καθ’ εσπέραν.
— Ώστε είς τήν Μασσαλίαν καί τό Σικάγον, ένθα με

ταβαίνει προσεχώς θά κάμη τήν τύχην της.
— Ώ. I βέβαια, διότι υπολογίζεται, ότι είς τήν Ανα

τολήν μόνον (κέρδισε 300,000 φρ.
— Μά καλά, τότε τί τά κάμνεε τόσα χρήματα, άφοϋ 

βεβαιο.υται ό,τι έχει χρέη ή Σάρα.
— Ά ! φίλε μου τά πετά.
— Μά, είς ’Αθήνας δέν είδα νά πετάξη τίποτε, μήπως 

τά έπέταξε είς τό «Άβτυ» ;
— Ά! όχι, ούτε λεπτόν, ’ξέρω καλά.
— Τοιαύτας άληθείας γράφετε πάντοτε είς το Αστυ ;
— Καί σείς διατί γράφετε ψεύδη είς τήν Άκρόπολιν;
— Δέν καταλαβαίνεις ;

Παρά τών γυναικών μανθάνει τις άληθείας.
—- Έκουράσθη ή καϋμένη πολύ, έλεγε κυρία τις.
— ’Αλήθεια, μά διατί ; είναι κοπιώδε; τό μέρος αύτό;
— Ά ! οχε t Άλλά, τί νομίζετε 50 έτών γυνή δεν κου

ράζεται εύκολώτερον μια; νέας ;
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211. Αίνεγμ.α
θά σι φάγω άν γ.' άφίσης 
Θά μ« φά; έν γράμμ' άν ββύοης.

Mester Manole.
I

t

Σημ. Ti ανωτέρω αινίγματα άηοττλοϋσι μέρος μέ τά δημοβιίυ- 
θέντα έν τώ προηγουμένω ψύλλω.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ 1ω ΑΡΙΘ. ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

203 Αίνιγμα—Τί» ώρολόγιον.
Έλυσαν αύτό, ό κ. Θ. Δρακάκη; έκ Σύρου, ο κ. Κ. 

Δουβανά? έκ Πατρών, ό κ. Ν. Π. Καρακασόπουλος έκ Σύ
ρου, ή ΔδΟίίπνί; Β. Σιμοιτούλου έξ ’Αθηνών, δ κ. Ν.,.. έξ 
Αθηνών, καί ό κ. Ι\ Σαραφόπουλος έκ Βόλου.

204 Αίνιγμα—Αιδάνι.
Έλυσαν αύτό, ό κ. θ. Δρακάκης έκ Σύρου, ό κ. Ν.... 

έξ ’Αθηνών, ή Δεσποινίς Μαρία Χαρβαλιδ έξ ’Αθηνών, 
καί ό κ. Γ. Σαοαφόπουλος έκ Βολου.

203 Αίνιγμα — Κύπρος—Κύρος.
Έλυσαν αύτό, ό κ. Θ. Δρακάκης έκ Σύρου, ό κ. Ν. Π. 

Καοακασόπουλος έκ Σύρου, Συνδρομητής έξ ’Αργοστολιού, 
ή Δεσποινίς Βιργινία Σιμοπούλου έξ ’Αθηνών, ό κ. Γ. Σαρα· 
ψόπουλος έκ Βόλου, καί ό κ. Μ. Κοκινάκης έκ Φαρσάλων.

5£Οβ Αίνιγμα—Πίλος—Πηλός.
Έλυσαν αύτό, ό κ. θ. Δρακάκης έκ Σύρου, συνδρομη

τής ΐζ ’Αργοστολιού, ό κ. Ν... έξ ’Αθηνών, καί ό κ. Μ. 
Κοκκινάκης έκ Φαρσάλων.

207. Αίνιγμα — Πούς — ούς.
Έλυσαν αύτό, ό κ. θ. Δρακάκης έκ Σύρου, ό κ Κ. Δου- 

βανάς έκ Πατρών, ό κ. Ν. Π. Καρακασόπουλος έκ Σύρου, 
Συνδρομητής έξ ’Αργοστολιού, ή Δεσποινίς Βιργινία Σιμό- 
πούλου, έξ ’Αθηνών ή Δεσποινίς Μαρία Χαρβαλιά ΐξ ’Αθη
νών, καί ό κ. Μ. Κοκκινάκης έκ Φαρσάλων.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΥΣΕ02»

Δ. θ. Ρουχσΐούχιοτ. ’Επιστολή σας έλήφθη. Ταχυδρομιχώς σας 
γράφομεν καθέκαστα. συναποστέλλοντβς χρυσόδετους τόμους χαί ζη
τούμενα φύλλα. Εύχαριστοΰμεν δέ θερμώς δι’ εύγεχές ενδιαφέρον 
σας.—Ί. Ί. IJittotter. Νέ'ΐ συνδρομηταί ένεγράφησαν. Ταχυδρο- 
μϊκώς σας βγράψαμεν,—Ν. Λ- Λίάχρην. ’Επιστολή έλήφθη. έχάρη- 
μεν πολύ α’ισίφ λύσει και θριάμβω σας καί εΰχόμεθα πάντοτε νά δρέ
πατε οάφνας. —Π. Β. //«pyor.Επιστολή έλήφθη,.έχε τ καλώς άλλά 
παρακαλοϋμεν επιταχύνατε, διότι είσήλθομεν εις άον έτος.—Γ. Π. 
Σίίρο»·. Έπιστολαί, χρήματα καί αγγελία έλήφβησαν. Ευχάριστου· 
μεν πολύ. "Έχει καλώς. Ήσυχεϊτε. Έκαστον έν καιρώ. — Α. Π. 
-28por. Επιστολή καί αγγελία ελτ,φθησαν. Εύχαριστοΰμεν πολύ. 
Συνδρομηταί ένεγράφησαν καί φύλλα άπεστάλησαν. Καταγίνατε 
καί δι’ άλλους, κοινόν γάρ τδ καλόν, διότι όσον πλείονες συνδρομη
ταί έγγράφονται κατά τοσοϋτον ή «Φύσιςε καλλύνεται καί αφθονό
τερα παρέχει τά δώρα τοΐς έαυτής θαυμασταΓς,—Π. Β. Βαρύσια 

Κύπρου. Συνεστηαένη με τοκομερίδια έλήφβησαν. Εύχαριστοΰμεν 
πολύ. Ταχυδρομιχώς γράφομεν και δίδομεν ύμϊν πάσας τάς καταλ
λήλους περί εκπαιδευτηρίων πληροφορίας.—Π. Δ. Παρισίονς. Ά- 
ναμένομεν άπάντησιν οας καί δδηγίας.—Γ. I. Π. Λέαγνησίαν. Δια
τριβή σας έλήφθη. “Εχει καλώς.—·Κ. Φ. Κ. ΆΛιξάδριιατ. Συν
δρομή σας έλήφθη, εύχαριστοΰμεν, άπόδειζιν λαμβάνετε έν παρόντι 
φύλλω.—Δ. Λ. Ταεσμί. ’Επιστολή έλήφθη, έχει καλώς, άναμένο- 
μεν ώς γράφετε, είτε επιστολήν, ειάε ήμας χαί έν τοιαύτη περϊπτώ- 
σει καλώς να ,σας ίδωμεν.—Ν. Δ Ν. B£ior. Καί νεωτέρα έπιστολή 

σας έλήφθη. Παραγγελία σας έχτελεσθήσεται συντόμως.—Γ. Κ. 
ΌΛζινίζσαν. Δελτάριον έλήφθη. Μέθοδος άπεστάλη, επιταχύνατε 
εισπραξιν συνδρομών.—Π. Π. Ν. Mavtrovpar.Προσεχώς γράφομεν— 
Η. Κ. Σΰρου. Έπιστολή καί χρήματα έλήφβησαν, έχει καλώς.— 
II.Γ. Λ. Ζ/άίι»-.Έπιστολή καί χρήματα έλήφβησαν. Παραγγελία 
αποστέλλεται προσεχώς· ’Επιταχύνατε παρακαλοϋμεν τήν εΐσπραξιν.

------------ ’ -----------

ΕΝΑΙΑΦΕΡΟΠΑ ΓΝΑΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Δωοεαί καί προνόμια δι& τους όυνδρομητάς 

τΛς «Φύβεως»

Άπό τής αρχής τοϋ άρξαμένου ήδη φου έτους τής 
«Φύσεως» παρέχωνται αί ακόλουθοι εύκαιρίαι καί δω- 
ρεαί τοΐς ήμετέροις ουνδρομηταϊς.

ιον Είς τόν άνανεοΰντα εγκαίρως τήν συνδρομήν του. 
διά τό τέταρτον ήδη έτος και συναποοτέλλοντα μόνον 
So λ. διά τάχ. τέλη, αποστέλλεται αΰτώ δορεάν ή «Σω- 
σάννα Ραμώ» μετ’ εικόνων, ήτοι έργον ουτινος ή γαλλική 
έκδοσις τιμάται φρ. χρ. ίο.

2°ν Πάς έγγραφόμενος νέος συνδρομητής καί συνα
ποστέλλων ομοίως 6ο λ. θά λαμβάνη δωρεάν τήν «Σω— 
σάννα Ραμώ». Ό δέ έγγραφόμενος συνδρομητής άπό 
τής άρχής τής έκδόσεως τής «Φύσεως» λαμβάνει δωρεάν 
έκτος τοΰ ανωτέρω έργου καί τόν Μεσημβρινόν ’Αστέρα 
■τοϋ ’Ιουλίου Βέρν.

δ»» Εις πάντας τούς ήμετέρους συνδρομητάς τούς έ
χοντας καταβάλλει τήν συνδρομήν των αποστέλλεται παν 
άντικείμενον έξ ’Αθηνών, άνευ προμήθειας πλέον, άλλ’ 
έπί τή προαποστολή μόνον τού τιμήματος καί τών ταχυδ.. 
εξόδων.

4°ν Ό εγγράφων ενα συνδρομητήν είς τήν «Φύσιν»· 
καί συναποστέλλων καί τήν συνδρομήν του λαμβάνει δω
ρεάν οΐονδήποτε άντικείμενον τής εκλογής του, άξίας 
δραχμής μιας.

Ό εγγράφων δύο, λαμβάνει άντικείμενον άξίας μέχρι· 
δραχμών δύο.

Ό εγγράφων τρεις, λαμβάνει άντικείμενον άξίας δρ„ 
τριών καί ούτω καθεξής.

Ό δέ εγγράφων δέκα καί συναποστέλλων τό τίμημα- 
λαμβάνει δωρεάν είτε μίαν έλαιογροφίαν μετά τοΰ πλάι- ■ 
σίου, είτε έν ώρολόγιον μετά εγερτηρίου, είτε τούς 3 ύπό. 
τής «Φύσεως» προσεχώς έκδοθησομένους χάρτας, τής 
Φυσικής Πειραματικής, τής Παγκοσμίου Ιστορίας καί 
τής Ελληνικής Ιστορίας, είτε τήν σειράν τών εικόνων 
τών άγωνιστών μετά χρωμάτων.

5°ν Πάντες οί καταβάλλοντες άμέσως τήν συνδρομήν- 
των τοϋ φου ήδη έτους, θά λάβωσι δύο αριθμούς τών λα
χείων τής προσεχούς έκκυβεύσεως, άντί ένός, θά λάβωσι 
δωρεάν τάς κατά τό άρξάμενον έτος έκδοθησομένας καλ
λιτεχνικός εικόνας ύπό τής «Φύσεως». τούς δέ έγχρώ- 
μους χάρτας πρός ι ,5ο καί ούχί 2, ώς ώρίσθη ή τιμή των..

Προσεχώς δέ θέλομεν δημοσιεύσει έν τή «Φύσει» καί 
κατάλογον διαφόρων έργων καί αντικειμένων έπί τών ό
ποιων σχετική έκπτωσις καί εύκολίαι θά γίνωνται μόνον 
είς τούς έχοντας εγκαίρως καταβάλλει τήν συνδρομήν 
νων ήμετέρους συνδρομητάς.

'Όσοι λοιπόν έπιθυμούσι νά τύχωσι τών ανωτέρω ευ
καιριών καί δωρεών παρακαλοΰνται ν’ άποστείλωσιν ήμϊν 
τήν συνδρομήν των, καί διότι ήρξατο ήδη ή έκδοσις τού 
φου έτους άπό τής ιό ’Απριλίου έ. έτους. Τών αύτών 
προνομίων θά τύχωσιν ωσαύτως καί όσοι άποστείλωσιν έγ- 
καίρως τήν συνδρομήν των τοΰ άρξαμένου ήδη έτους, 
μετά τής καθυστερουμένης τοΰ παρελθόντος.

Η Αχεύθυνόις.
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