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ΝΥΞ ΕΑΡΟΣ
ΠΟΙΗΜΑ ΕΙΣ ΠΕΖΟΝ

Και δειλώς τή έλεγον: «*ΕλΘέ  φίλη τών ονείρων, έλθέ 
μετ’ εμού· ή γαλανή μάς αναμένει θάλασσα. ’Εν τή ηρε
μία τής νυκτός και ύπό τόν φωσφορισμόν των αστέρων 
άποόαίνει άσυγκρίτως ήδυ- 
τέρα ή των ωρών ροή.Έλθέ, 
γλαυκώπις φίλη, είς τήν άν- 
τίζηλον νά κατοπτρισθώμεν ^^ΒΒΒ^Β|
τοΰ ούρανου, εις τά μαρ- BBB^SSs
ιαίροντα αύτής νώτα τό ΒΕ^^Η
βλέμμα ν’ άναπαύσωμεν.» ^^^BSBs

Χαί είς τούς οφθαλμούς μου ^^^ΒΒ^Β
είκονίζετο τής περιπαθείας BBj^^^^B
ή ιλαρά ανταύγεια, κ’έκείνη ^Bj^BBB
«Θά έλθω» μοί έλεγε -—καί 
έκ τών στήθων της τών πάρ- EjBB^^^B 
θενικών τό ήδύ έπος άφι- 
πτάμενον έλάμόανε τήν άπό- 
χρωσιν κυανού ονείρου, λευ- ^^^ΒΒ^Ε
κής νεφέλης. Καί ήλθε μετ’ ^^ΒΗ^^^Β 
έμοϋ είς τήν παραλίαν καί 
στηριζομένη έπί. τού βρα- 
χίονός μου έπέόη τοΰ άκα- 
τίου, φορέως τής αγάπης 
μας, -ή φίλη τών ονείρων, τής 
καρδίας μου ή γλαυκώπις 
φίλη . .

Ή αύρα τό άναπεπταμέ- BBS|S|H 
νον ιοτίον έφίλει· ή θάλασσα, gggSg^^^g 
ή αντικατοπτριζόμενη είς 
τής συνοδού μου τούς ό- 
φθαλμσύς, έλειχε μετά μη- 
τρικής στοργής τάς λεύκάς 
παρειάς τής φευγούσης λέμ- 
βου, τέκνου της πεφιλημέ- 
νου· έκάστη ρυτίδωσις καί 
εΐς ασπασμός. Ή σελήνη, ή
βασίλισσα τοΰ ουρανού,η αιωνίως διεξευγμένη άπό τοΰβα- 
σιλέωςΉλίου,μέ τάς πολυπληθείς θεραπαινίδας της—τά 
αστρα—καί τούς δορυφόρους σωματοφύλακάς της, έπε- 
δείκνυε τό ωχρόν έκ τής αγρυπνίας πρόσωπόν της. Καί 
ώς κάτοπτρον εκλαμόάνουσα τήν θάλασσαν βλέπει αύτήν 

KTVSJ ΕΑΡΟΣ

καί ιλαρού τήν πληροί φωτός, ένώάπό τών πυκνώς ύψου- 
μένων δένδρων τής παραλίας, ήν έγκατελείψαμέν, άντηχεΓ 
έτι ό τριγμός τών φύλλων καί τής γλαυκός ή θρηνώδης 
οίμωγή. Καί ή φίλη τών ονείρων, ή γλαυκώπις τής καρ
διάς φίλη, έγγύς μου καθημένη, μοί δεικνύει διά τοΰ 
οφθαλμού τήν μαγείαν τής φύσεως καί κλίνων έγώ πρό 
τής μαγείας των βλεμμάτων της, τών αισθημάτων Ειλως 
ανίσχυρος, αναζητώ τήν απαλήν χεΐρα της ϊνα δι’άσπασ- 

μών τήνκατακαλύψω. Άλλ’ 
έκείνη εξακολουθεί νά μοί 
δεικνύει τήν μαγείαν τής 

gggaSgSB φύσεως . . .
^^^^^^ΕΗ^Β^ΒΒΒΒΒ * *

BEBbS^B Τό στερέωμα μοί φαίνε- 
ται έγγύς, απτόν, έφ’ όσον ^^BbBsBBBS αισθάνομαι πλησίον μου τόν 

^g^BBB^B άγγελον τής νυκτερινής πα- 
ραπλανήσεως. Ή θάλασσα 
νομίζω, ότι ύπεγειρει έλα- 
φρότερον καί άνυψοΐ τα άκά- 

Β·|9·||·| τιον, φρίσσουσα ύπό τήν με- 
^Sj^SBEEBg θυστικήν άπήχησιν τών όρ- 
SggSS KUV τοθ άγνοϋ έρωτός μας. 
^^^^ΒΒβΒ_Β θ'1 αστέρες , άτενίζοντες 
■SgSSgES ήμάς, έκ φθόνου έπί μάλλον 
ggEggB ωχριώσιν. Ή αύρα εκπνέει, ^Β^^^ΒβΒ τήν πνοήν εκείνης διάθερ- Ηβ^^Β^^ΒΒ μον,άρωματώδη αίσθανομένη 

κάί μόνος έγώ, μόνος άμέ- 
ριμνος, έκείνην άντικρύζων, 

g^^^K^^BgB άνάσσω τοΰ περί έμέ έξε- 
λισσομένου μεγαλείου τής 
φύσεως........... Κλείω τά
βλέφαρα λικνιζόμενος, καί 
πλάττει ακόμη ή φαντασία 
μου, ύπό τής σφυζούσης 
καρδίας παραφερομένη, ύπό- 

^^Β|^Β99| δουλον τήν φύσιν, οτε αί- 
^BgBBn φνης λευκή οπτασία διαγρά- 

φεται πρό τών οφθαλμών 
μου. Τής αύρας ό ψίθυρος 
πλήττει τότε τήν ακοήν μου:

«Δέν σκέπτεσαι λοιπόν,θνητέ, θνητέ, —επαναλαμ
βάνει καί ή άπήχησις βαθύτερον τό κενόν δονεί—πόσα 
χείλη δροσόεντα, άνθηραί τοΰ έρωτος πύλαι, ιλύς άπο- 
ζουσα έγένοντο, πόσα στήθη άφρόεντα—ιμέρων εύανθεϊς 
φωλεαί—σκωλήκων έρπόντων άφθονος παρετέθη πανδαι-
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•αία, πάοοι οφθαλμοί άοτραπηβόλοι—έρωτικήα πυράς 
φλόγες—τήν νύκτα των αιώνων μοιραΐον εοχον τέρμα ; 
Έσκέφθης πόοα θύματα οθένος ενέχονται καί ροδινού 
κάλλους εύγραμμίαν, τήν νευρικήν διέγεροιν σκορ- 
πίζοντα, τήν σφριγηλήν άπόλαυοιν, άτέρμονα μέχρις 
έίαντλήοεως έγκλείοντα, δέν τά περιέβαλλε πλέον τής 
ημέρας τό ίώς, ούδ’ οί θνητοί τήν μνήμην αύτών διέ
σωσαν ; . .» Καί άφυπνίσθην αίφνης ύπό την έλαφράν 
άναφώνησιν θαυμασμού τής'έγγύς μου παρθένου, τής 
γλαυκώπιδος τών ονείρων φίλης, καί τδ ίστίον—ή οπτα
σία ίσως—-ένεπνέετο ζωηροτερον ύπό τής αύρας ένώ έγώ, 
μόνος έγώ, έντρυφών είς τδ ήδύ εκείνης βλέμμα αμέ
ριμνος άνάσοω τού περί εμέ έέελισσομένου μεγαλείου της 
φύσεως! .1 · *

•
— «’Εγγύτερον έλθέ, έγγύτερον ακόμη τής ψυχής μου 

ίνδαλμα παλλόμενον. Ή αγκάλη μου—κάμινος λατρείας 
—φοβείσαι ίσως μή τών παρειών σου τήν άνθηρότητα 
μαράνη ή μή τής πνοής μου ή άσβεστος θερμότης τοΰ 
χείλους σου τδ ροδόχρουν ώχοάνη κάλλος; Άτρομος έλ
θέ φίλη τών ονείρων, τής καρδίας φίλη έλθέ γλαυκώπις!» 
Καί φέρει, φέρει πλησιέστερον τήν ώραίαν κεφαλήν της 
καί αισθάνομαι έλαφρώς περιέάλλουσάν με τήν μεθυστι
κήν απόπνοιαν τού στήθους της καί ριγώ, ριγώ ακόμη 
έπί τή ιδέα ότι θά ήγγιζον τον άναπνέοντα έκεΐνον ά- 
φρόν, ότι θά έκλινον τά χείλη μου παράπλευρα τού με
τώπου τής ίοστέπτου κόρης, ένώ μελάγχολος σελαγίζου- 
σα ή σελήνη έφώτιζετό ήδέως φλοισβΐζον ολίσθημα τοΰ 
άκατίου καί το πάλλευκον ίοτίον ένισχύετο ύπό τής αύ
ρας, τής οίονεί άσμα τονθορυζούοηο, καί ή εύτυχία ή- 
πλου τάς πτέρυγας της ύπέρ τάς κεφαλάς ήμών καί τάς 
καρδίας, αίτινες ειχον ήδη στερρώε ένωθή. Καί φέρει 
πλησιέστερον τήν χαριτωμένην κεφαλήν της καί ριγώ 
καί μέ μεθύει, καί μέ καθιστά έξαλλον καί μέ έκνευρί- 
ζει τέλεον ή μεθυστική απόπνοια τής φίλης τών ονείρων, 
τής γλαυκώπιδος τής καρδίας μου φίλης I , .

(Έξ άνεκδότου συλλογής).
Λίχ.Η ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΙΣ

Καστανο^ιάτα στρογγυλή, γλυκειά, μελαχρινοΰλα
Μοΰ είπε’ φεύγω, έρχεσαι ; κ ' έμπήκε 'ς τή βαρκούλα. 

Κ’ έγω τήν ήκολούθησο· ταξείδευα μαζύ της,
Κ’ είς τδ καράβι ’μπήκαμε νά πάμε 'ς τδ νησί της. 

Γαλήν' ήτον ’ς τή θάλασσα κι’ δ ούρανός γελούσε,
Κι’ ό Φοίβος ταϊς ακτίνες του μέ χάριν έπετοϋαε.

Έσήκωσε τήν άγκυρα τδ πλοίο μας καί κινάει
Κι' άμέρίμνο περιπατεϊ, περήφανο περνάει. 

Άλλ’ όμως σάν τόν άνθρωπο π’ ένώ καλά βαδίζει,
Σ’ τή στράτα κάτι άνέλπιστο τδ δρόμο του εμποδίζει. 

Τό ίδιο καί ’ς τό πλοίο μας συμβαίνει.... σταματάει.
Κ’ ή κόρη ποΰ συνώδευα μέ ζάλη μέ κυττάει !

Φοβήθηκε! τήν κύτταία πώς ήτον ζαλισμένη,
Σιγά, σιγά μ’ έρώτησε νά μάθη τί συμβαίνει.

ΚΓ έγώ ’σάν τής εξήγησα τής είπα μί upoc νέο
’Σάν σοβαρό : Γιά νά πνιγώ κόρη μου τί σοΰ πταίω ; 

Κ’ εκείνη μ’ αύταπάρνησι μσΰ λέγει : μες σ’ τή νειότη
Καί τή δροσιά τοΰ κάλλους μου βυθίζομ’ έγω. πρώτη I

Τό πλοίο τότ’ έκίνηοε καί λέγω: θά σωθούμε.
Καί τή γλυκειά πατρίδα σου καί τή Μαμά θά ίδοΰμε!

"Αν όμως μάί έπέπρωτο ’ς τά βάθη τής αβύσσου 
Νά πάμε, θά μάς έσωζε ή αύταπάρνησίς σου.

Ό Ποσειδών θενά "στελλε ’ς εμάς μιά προστασία, 
ΚΓ αύτή σου ή αύταπάρνησίς θατανγΓ αύτόν θυσία 
Σύρος, Δεκέμβριος 1892

Γ. Α. ΠαΧίτης-

ΕΝΘΥΜΟϊ
Τή άμνημονούβ^.

Μόνος είμαι και περί έμέ τό δάσος, θροοϋν πενθίμως, 
μόνον αύτό αντιλαλεί άχρι τών άπωτάτων αύτοΰ εσχατιών 
της στενούσης καρδίας μου το άλγος το δυσφόρητον. Σκλη
ρά κόρη ! . . . Πόσον ή άνάμνησις σου πληροί με μελαγχο
λίας βαρείας καί αδιάσειστου ! Πόσον εισέτι τοϋ άπιστου 
βλέμματός, σου ή άνά τό κενόν αείποτε περιιπταμένη άκτίς 
μέ φοβίζει!

Πριν ί έτι της Ήοϋς τά μαγικά ανάκτορα τάς χρυσό·· 
τεύκτους αύτών πυλας είς τόν Φοίβον άνοίξωσι, πριν η ή 
τελευταία τοΰ βύα οιμωγή οειλώς σβεσθη άνά τό άπειρον, 
πριν η το Πάν εις τάς άγκάλας τής αυριον άσμένως τέλεον 
παοαδοθρ, έν&νμον των ενγλώττων σου όρκων τήν τα- 
χΰστροφοί’ tJtvjjv και τό o^svog «νφυμοΰ.

Όταν ή Νύζ σιωπηλή άνά τό αχανές κυλά τό μελανό- 
πτερον αύτής άρμα, ή δέ λυχνία τού στερεώματος ή μυρι 
άφωτος άρχηται κα-ά μικρόν ύπο τής άοράτου- τού Παντε- 
πόπτου χειρός άναπτομένη. όταν εν όνειρον θυμήρες άμα καί 
μελαγχολικόν, αδέσποτου πλανάται άνά τοϋ Κόσμου την 
άτερμον*  άβυσσον, ΐνδνμον τοΰ γλνκν&νμον άδπαδμον 
σου τόν ήδνηχον κρότον καί τό νίγος, ΐν&νμον.

Άπό τοΰ βάθους τοΰ ερημητηρίου μου ακούω φρίσσων τοΰ 
παλλεύκου στήθους σου τούς κτύπους· οιμοι !... ή χαρά τά 
κοϊλά του έπλήρωσε καί ή γαλήνη, ένφ είς πέλαγος οδύνης 
καί πικρίας όσημεραι πνίγεται ή ψυχή μου ή βαρύστονος... 
’Ανάλγητος ! . . Είς φαεινών ωκεανόν ονείρων πλέει ή 
φαντασία σου ή γόνιμος, ένφ είς στόνον άπαυστον άνά πά
σαν στιγμήν, οτόνον διάτονον. έκχέεται, εξαντλείται ή δύ
στηνος καρδία μου ; ένζυμου τόν έρωτά μου, τής λα
τρείας μου τήν θέρμφν και τό μένος ένζυμου.

'Εκ τών βασάνων άπειρηκώς καί τής καταδρομής, ήν ή 
όλέτειρα τοΰ Πεπρωμένου μου πνοή έξήμεσ’ έναντίον μου, 
άνυπομόνως άναμένω τοΰ μνήματος τήν ήοεαίαν καί τήν 
σιωπήν φεϋ !... τί πρός σέ τοΰτο ; . . -Μεστή χαράς καί
διαχύσεων, ώς χρυσαλλίς, θέλεις σκιρτ$ άπό τοπίου εΐς το· 
πίον, άπό καρδίας είς καρδίαν, τήν λήθην πανταχόθεν συν- 
αποκομίζουσα .... Μακράν, μωρά, τοϋ άνθυλλίου μου ε
κείνου· εΐν’ή καρδία μου έκει, μακράν!... εΐν’ ή καρδία 
μου ή δηλητηριασθεΐσα ύπό σοϋ καί νϋν βοώσα έν αλλο
φροσύνη: ένζυμου τά άΰματά μου, τής ψυχής ftov τάς 
εξάρσεις καί τό σφρίγος ένζυμου.

Ποία ζωή αβίωτος !... ζωή κλαυμάτων καί δακρύων έμ- 
πλεως.... Διηνεκώς νομίζω δτι ακούω περί ίι*έ  βομβοϋντα 
γόον, ένώ διηνεκώς έκ θεμελίων αισθάνομαι συσσειομένην τήν 
ψυχήν μου.... Τόν καταπέλτην τής αποστροφής ώ ! έοεξά- 
μην πρό πολλοϋ, τοϋ θανάτου μου τήν ήχήεσσαν, ήδη, 
σμαραγήν άπό στιγμής άναμενων είς στιγμήν. .. Ποία χα
ρά ! Τής αθανάτου καί έμπιστου μου ψυχής θέλεις άκούη 
τότε ές άει τόν ψίθυρον πλησίον σου... ’Ακούεις ; εΐν’ ή 
φωνή τοϋ Σκότους ή άμέριμνος τοΰ ύπνου σου τήν ζοφεράν 
σιγήν ταράττουσα καί τήν γαλήνην : έν&νμοΰ τόν έρα- 
δΐήν δον. αιωνίως, αίωνίως, αίωνίως, ένζυμου-

Λ. ΆναστκβόποΆος.

ΛΥ.ΣΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
Ήτο θελκτική έσπέρα εαρινής ημέρας. Μακράν τοΰ συνήθουί 

θορύβου τής πόλεως, άπομεμακρυσμένος ένθα ήλπιζον νά κορέσω 
αλλόκοτόν τινα επιθυμίαν μονώσεως καί ρέμβης, περιεπάτουν 
μόνος. Σιγηλά τής φιλόφρο^ος Φύσεως τά θέλγητρα ήρέμα επι
δεικνυόμενα έζελίσσοντο πρό ιών καταγοητευμένων ρεμβωδών 
βλεμμάτων μου, χαριέντως άμιλλώμενα να μοί έπιζητήσωσι τόν 
έπαινον. Τό πάν έν ανθήσει χαροποιοί. Ό παρ’ έμοί τρέχων ρυαξ 
άνασκιρτών όργίλως άνά τούς ύπ’ αύτόν χάλικας έπεδίώκε καί 
ούτος άμιλλαν διά τοΰ μονοτόνου κελαρύσματός του πρός τά ή- 
χήεντα καί αθώα άσματα τών άνο τά πυκνά φυλλώματα τών 
υψηλών γειτονικών δένδρων πτηνών, τοΰ μεγαλείου τής φύσεως 
διατόρων κηρύκων. Ήπόρησα πρός στιγμήν διά τό θράσος του, 
πλην τάχιστα ένόησα τήν απάτην τον τά καλλικέλαδα πτηνά 
δέν ειχον βεβαίως τήν μάταιον ταπεινοφροσύνην νά συνερίζωνται 
τήν μονότονον παιδιάν του, άλλ’ ήγωνίζοντο παντί σθένει νά μέ 
πείσωσιν οτι έδώ- είσι προωρισμένα νά ψάλλωσι μάγως τάς καλ- 
λονάς τής Φύσεως καί ούχί είς ύπέργειόν τινα άφθονων καί αφαν
ταστών ήδονών κήπον, δν καθεύδουσα τών σοφιστών ή μακάριος 
φιλοσοφία ώνειρεύθη και αφυπνιαθεΐσα απεκύησεν, αποκαλέσασα 
Παράδεισον !

Περίπατων μόνος παρά τόν ρύακα, τής τόσης γοητείας τής 
χαριέσσης Φύσεως μόνος θαυμαστής, δυσκόλω; κατώρθουν νά συγ
κρατώ έν νφ τόν προορισμόν τοΰ περιπάτου μου. Πολλάκις ειχον 
έλθη, πολλάκις ΐξεθαύμασα καί έξεθείασα έν έμαυτφ τάς παρο- 
χάς της. Ήδη ήρχόμην νά ζητήσω έν τή μονώσει τήν λύσιν 
ένός ζητήματος ακριβώς κοινωνικού χαρακτήρος—ιδιοτροπία προ
φανής τοϋ χαρακτήρας μου. — Προχωρήσας έπι μακρόν έφθασα έπι 
μικράς λίθινης γεφύρας έφ’ ής καί έκάθησα προσηλώσας άοριστως 
τό βλέμμα πρός τήν έναντι άτέρμονα έκτασιν εής θαλάσσης, εΐς 
ήν ήτοιμάζετο ή Σελήνη να βυθισθή μή προόάλλουσα άπό τοΰ 
πέπλου της ή κατ’ έλάχιστον, δίκην δρέπανου λάμποντος?

Κατέστρωσα τήν ύπόθεσιν τοϋ προβλήματος μου, αποφασισμέ
νος νά μή φύγω πριν ή τό λύσω όρθώς.

Έσκιπτόμην :
Ποιον αρά γ< έκ τών επαγγελμάτων εινε τό διαλάμπον έν τή 

κοινωνία καί κεκτημένον τό προνομιον τοϋ έπισύρειν τόν θαυμα
σμόν τών άλλων, τάς φιλοφρονήσεις, τόν σεβασμόν, τήν ύπόλη- 
ψιν ; Πρός ποιον έξ αύτών ριπτόμενός τιν θέλει ελπίσει μάλλον 
τήν ανύψωσίν του, τήν άνάδειξίν του ; Τί θέλει πάσχει αρά γε 
μία κοινωνία στερούμενη έμπορων ή ιατρών ή δικηγόρων fj δι- 
κοκριτών ί βιομηχάνων ;

Έξήταζον τό παραγωγόν τού μεν, κατεστρώννυν τ’άγαθά τοΰ 
δε, έξήταζον τόν οκοπόν καί τό άνίφικτον τοΰ άλλου, έξιχνία- 
ζον τό κενόν, δπερ θά παρήγε ή έλλειψις τοΰ ετέρου. Δυστυχώς 
διά τήν λύσιν ήμην πάντοτε επιεικής' συνηγορούν τι ύπέρ τού 
ενός, τό άλλο μοί κατεμήνυε τό αυθαίρετον καί επισφαλές τής 
σκέψεώς μου. Διηπόρουν καί έπέμενον πεισμόνως, ότε άποτόμως 
τήν τόσην σιγήν καίήρεμίαν τής έσπέρας διαρρηγνΰσίν άποτόμως 
φωναί γυναικών όξότατα προσφερόμεναι άοριστως άπό τοΰ αίγια- 
λοΰ. «Τίνες ησαν ;» Δέν ειχον τροφθάσει νά διερωτήσω έμαυτόν 
και ωρθώθην ένφ τό σώμά μου διέτρεχε ρίγος, ώς νά μ’ έλουέ 
τις άπό κεφαλής διά παγεροΰ υδατος. Αί πρφην σκέψεις μου έν 
άκαρεί διελύθησαν, ώς απότομος πνοή βορρά διαλύει καπνόν, καί 
δέν μ«ι έμενε ί ή σκέψις—έάν ήιο τοιαύτη—πόθεν νά φύγω, . 
Αίφνης κατάφοβος προσβλέπω δεξιοθεν έρχομένας πέντε σκιάς, 
διαπληκτιζομένας, φωνασκούσας, αίτινες άν μή ήσαν φάσματα 
νυκτερινά, ήσαν όμως γυναίκες λευχείμονες. . .

"Εντρομος έτράπην είς επισφαλή φυγήν σταυροκόποΰμενος,προ- 
σπαθών νά πείσω έμαυτόν, δτι αΐ προλήψεις, άς πάντοτε αηδέ
στατα άπεχθάνομαι, εινε ένίοτε βάσιμοι, όρκιζόμενος δτι ούδέποτε 
εις τό έξής θά έζήτουν εξοχικόν εσπερινόν περίπατον μόνος! Τρέ
χων ήκουον δπισθέν μου φοβερόν θροϋν κυματιζουσών πτυχών 
έσθήτων ώς ιστία πλοίου όντων είς διάθεσιν τής πάλης άνεμων 
αγρίων. Αίφνης αισθάνομαι απαλήν χείρα έπί τοΰ ώμου μου καί 
έστηνάκαριαίως, παραβιάσαντος οΰτω τοΰ φόβου τούς φυσικούς τής 
άδρανείας νόμους. Μία εκείνων μέ είχε καταφθάσει' αί λοιπαί 
εί'ποντο τρέχουσαι. Έντρομος έστράφην άνατιναχθείς καί φρίττων. 
Μοί έφάνη γραΰς ώς έκ τοΰ παλλεύκου τής κόμης της, έν τού- 

τοις τό πρόσωπόν της λάμπον ώ; ήλιος έν μεσημβρία, οί σπιν- 
θηροβολοΰντες ώς άνημμένοι άνθρακες πλήρης ζωής οφθαλμοί της. 
τό ύψηλόν καί εύσταλες παράστημά της, τό ύφος της, τό πάν- 
αύτής προέδιδον σφριγώσαν νεότητα, καί, ώς να διεισέδυεν είς 
τας σκέψεις μου.

— Είσαι λοιπόν τόσφ δειλός ; μοί .λέγει διά φωνής μάγου. 
Δέν υπάρχει,τι τό φοβίζον σε. Δέν είνε ό σκοπός μας ούτος ! 
"Εσο ψύχραιμος. Οί ισχυροί είς τάς βουλάς των είνε και εις. 
τάς αποφάσεις των θαρραλέοι ...

Μόλις ήδυνήθην νά τήν εννοήσω' οί λόγοι της όλισθαίνοντες. 
διά τών βοδινών τοΰ στόματός της καλύκων, έπλήρουν τάς άκου 
στικάς μου ίνας ώ; γλυκύμολπιν θΓσπέκιον ασμα Όρφέως. Έν 
τοσούτω κατέφθασαν καί αί λοιπά; άλληλοκρατούμεναι. Ήσαν 
άπασαι τής ιδίας πλούσιας άμφιέσεως, ζωηραί, εύσταλείς.

Ήρχισα ήδη ν’ άποκτώ τό άπολεσθέν μου θάρρος. Έθαύμαζον 
σχεδόν ένεός.

— Άλλά, Κυρίαι, ειπον συγκέντρωσα; έφ’ όσον ήδυνάμην τάς 
δυνάμεις μου, τίνες είσθε, αίτινες έν αύτή τή ώρα τής έσπέρας 
πλανώμεναι μόναι άνά τά έρημα αύτά άπόκεντρα, διαρρήγνυτε 
τήν ίεράν καί μυστηριώδη τής Φύσεως ηρεμίαν, τόν θαυμασμόν 
καί τάς σκέψεις ένός περιπατητοΰ ;

— Δίκαιον έχεις άπορών, μοί άπαντα ή πρώτη, πλήν λελη- 
θότως δείκνυσαι αγνώμων πρός ημάς ένφ καθημερινώς τών δώ
ρων μας οί άνθρωποι άπολαμβάνετε' άκουσον :ά ονόματα έμοϋ 
καί τών αδελφών μου. και άφοΰ σοι εκθέσωμεν έκαστη τήν άξιαν 
τών δώρων, ά παρέχει είς τόν άνθρωπον, τότε έπικαλούμεθα τήν 
εύθυκρισίαν σου έπ; τοΰ ποία έξ ήμών είνε άξια πλείονος σεβα
σμού καί ύπολήψεως, διότι έπ’ αύτοΰ φιλονεικοΰμεν άπαύστως. 
Έγώ είμαι ή Ορασις. θέλω σοί εκθέσει πρώτη τα προτε
ρήματα μου καί τάς αρετάς καί σύ θέλεις προσέξει, αν καί δεν ά- 
παιτήται χρόνος ν’ άποφάνθή τις έπ’αύτών άδεκάστως. Οί όφ- 
Θαλμοί, τά όργανα αυτά τής λειτουργίας μου, ώνομάσθησαν «τής 
ψυχής αί θυρίδες», καί τώ οντι, ά»ευ τής βοηθείας των ή ψυχή 
θά έστερε'τα μέσων πρός έκφρασιν τών πολυμόρφων διαθέσεών της. 
’Ελπίς και φόβος, αγάπη καί μίσος, χαρά καί λύπη, καί ανα
ρίθμητα άλλα τής ψυχής πάθη ούδέποτε θά έδηλοΰτο έμφαντικώς. 
Όποιον άπηλπισμένον ’όν ο άνθρωπος, ά·<ευ τής προστασίας μου! 
Πρέπει να έχη άλλον τινα οδηγόν τών βημάτων του, άλλως 
τρέχει τόν άφευκτου κίνδυνον νά κτυπήσή fl νά πέση. Άλλά φαν- 
τασθήτε δλα τά έμψυχα πλάσματα τυφλά I Τίς θά ήδύνατο διελ- 
θων τόν ατέρμονα ωκεανόν ή ξένας χώρας νά φέρη έκεϊθεν είς 
τήν πατρίδα του διάφορα προϊόντα; fl τίς θά ήδύνατο, κατελθών 
είς τα έγκατα τής γής νά έξαγάγη έκ τών μεταλλικών πηγών 
της τούς τόσους θησαυρούς;

Πόσον συγκεκινημένος δ Μίλτων θρηνεί τήν άπώλειαν τής 
όράσεως του, άποκαλών'τό φώς

«offspring of· heaven, first-born» 
«ώ ούράνιον γέννημα, πρωτογενές;)...

Άλλά τί θά ήτο τό φώς εις τόν άνθρωπον άνιυ τοΰ δώρου υ-ου, 
δι’ ού δύναται νά βλέπη τους χλοερούς λειμώνας, τάς κυανάς 
τής θαλάσσης έκτάσεις, τόν άντερόεντα ουρανόν καί δλας τάς 
θεσπεσίας σκηνάς, άς ή Φύσις εξελίσσει πρό αύτοΰ; Έν βραχεί, 
ό κόσμος άνευ έμοϋ θά ήτο σκοτεινή έρημος, ό άνθρωπος ζών έν 
°Λίη·»

Εΐποΰσα ταΰτα καί γαυριώσα έπί τή επιτυχία τής ρητορείας 
της μετεβίβασε τόν λόγον είς τήν γείτονα της. Έγώ έκθαμβος, 
ένεός, νεναρκωμένος τό σώμα, μόλις συγκρατών τήν πτερυγίζου- 
σάν φαντασίαν μου, ένόμισα οτι ό κόσμος οπισθοδρόμησε μέχρι τών 
μυθικών χρόνων, μέχρι τής εποχής τοΰ Αισώπου. Δέν ήσθανόμην 
πλέον έκ τ·' ν έμαυτοΰ ούδέν. Ειχον μεταμορφωθή είς σωρόν 
ώτων.

Λαμβάνει τόν λόγον έτέρα.
— ’Ονομάζομαι Όσφρησις, λέγει έπισης ήχηρώς καί όργίλως. 

Διαμαρτύρομαι κατά τών απαιτήσεων τής αδελφής μου Όρά- 
σεως. Μεθ’ δλας τάς ύψηλάς της ύπιηρεσίας ϋπάρχουσι πολλά 
τά σαθρά έν τω χαρακτήρί της. Νομίζω δτι δέν εινε ή μία ύπη- 
ρέτις τών οφθαλμών, δ ότε τήν νύκτα, ότε οί προϊστάμενοί της 
τρέχουπ κίνδυνον, αΰτη κοιμάται νηδύμως- Έκτος τούτου αί 
πληροφορίαι, άς μεταδίδιι εινε ένίοτε σφαλεραί καί τότε άνευ τής 
βοήθειας τής συναδέλφου μου ’Αφής θά έφερε εις πολύ σοβαράν 
δυσχέρειαν εκείνους, του; οποίους διϊσχυρίζομαι δτι βοηθεϊ. Πράγ
ματι, πολλάκις τό κάμνει κατατρομάζουσα τούς δυστυχείς αν
θρώπους μέ φάσματα, με σκιάς, αίτινες ούδεμίαν ύπόστασιν έ- 
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χουσιν. Άλλ’ ή χειριστή ίδιότης τοδ χαρακτήρός της εΐνε ή αχα
ριστία. Διότι όταν πλησιάζει εις τά γηρατειά της παραμελεί τό 
καθήκόν της καί ό δυστυχής άνθρωπος εΐνε Αναγκασμένος νά 
τοποθετήση περιβάδην τής ρινός—μεθ’ ής έχω τήν τιμήν νά 
συνδέομαι—μίαν ακανθώδη μηχανήν, ήν ονομάζει διόπτραν. Άλλ’ 
άκουσον τάς άρετάς μου. Αί βαλσαμώδεις ά-όπνοιαι τής πρωίας, 
τά μϋρα τών ρόδων, αύτά καί μυρίαι άλλαι τερπναί εύωδίαι εΐνε 
αί πολύτιμοι παροχαί μου, ας άφίνω είς τήν διάθεσιν τών ανθρώ
πων. Είμαι χρήσιμος επίσης είς τό σκότος, δτε ή "Ορασις εινε 
ασήμαντος.Είμαι ό τακτικός τής αδελφής μου Γεύσεως σύμβουλος.

Τέλος έφαίνετο δτι ή Οσφρησις έμεινε κατεγοητευμένη έκ 
τής δυνάμεως, μεθ’ ής έξέφρασε τάς αξιώσεις της.

"Ελαβε τόν λόγον έτέρα. Έγώ ήκουον.
— ’Ονομάζομαι Γεϋσις. 

μου σημαντικότητα κα- 
ταρρίπτουσα τήν αξίαν 
τών αδελφών μου, αλλά 
νομίζω, ότι ή "Οσφρησις 
θά έκαμνε χαλά νά μνη- 
μονεύση, ότι δέν εΐνε τό 
μέσον τής μεταδόσεως 
πάντοτε τερπνών ευω
διών , οΐας παρέστησε . 
Άλλ’ άφώ ταϋτα καί ε
ξετάσω τάς άρετ-ς μου.

Έάν ή εύχαρίστησις, 
ήν παρέχω,δέν εΐνε νοητού 
χαρακτήρός, ώς τό διϊ- 
σχυρίσθησαν διά τόν εαυ
τόν τους μερικαι τών 
αδελφών μου, εινε όμως 
ουσιώδης. Τη βοηθεία μου 
μόνης μεθ’ όπόσφ πλείονος 
τέρψεως ό άνθρωπος απο
λαύει τών παροχών τής 
θείας Πρόνοιας fl έάν έ
τρωγε μόνον, ίνα κορέση 
την πείναν του καί συγ- 
κρατήση τήν ζωήν του 1 
Άλλ’ είμαι καί φίλη πρός 
τοϊςάλλόις, τήν δέ φιλίαν 
μου δείκνυμι, όταν © λαί
μαργος fl ό φιλήδονος κα- 
ταφρονών τής άξίας μου 
χαταχραται, πέραν παν
τός μέτρου, τών παροχών 
μου, χαθιστώσα πικρά χαί 
άηδή τά φάρμακα, ατινα 
θά χρησ-μεύσωσι πρός ά- 
νάρρωσίν του, πληρώνον- 
τος οΰτω τον φόρον τής 
μή έν μέτρφ χρήσεως 
τών δώρων μου και σω- 
φρονιζομένου διά τό μέλ- ■ 
λον. Έκ τούτου κατα-, 
δείκνυται, ότι ή φιλία μου 
δέν εΐνε κόλακας.

Εσίγησε κατεγοητευομένη καί αΰτη έκ τής ευγλωττίας της. 
Έγώ ήκουον προσεκτικώς. "Ηρξατο έτέρα.
— Ονομάζομαι Άφή. Εΐνε τώ όντι άξιον έκπλήξεως πώς με- 

pixot επεκτεινόμενοι επί τής σημαντικότητός των, παρορώσι έν- 
τελώς τής αξίας τών άλλων. Ομολογώ οτι ή ίκανότης μου δέν 
έχει ανάγκην επιδείξεων, ίνα καταφανή, άλλά κατά τήν ιδέαν 
μου ό Κύριος έάν έξετάση καλώς τό πράγμα, θά εΰρη οτι εΐνε 
μάλλον εις εμέ ύπόχρεως. Διότι, όταν ό άνθρωπος μείνη έγχα- 
ταλελειμμένος ύπό τής Οράσεως, τίς άντικαθιστφ και άναπληροΓ 
τήν έλλειψιν; Τίς άλλος fl εγώ; Μήπως ό τυφλός δέν διδάσκεται 
νά γράφη; ν’ άναγινώσκη νά εργάζεται;

Πόσον δίκαιον έχουσι τινες, οιτινες πεστεύουσιν, ότι αί Όσφρη- 
σις, Ορασις, Γεϋσις καί Ακοή εΐνε θυγατέρες μου ! Μήπως δέν 
πρέπει τό φώς. να κτυπήση τούς οφθαλμούς, ίνα έπιχληθή εις τό 
καθήκόν. της η Ορασις; Τα μόρια τών μύρων δέν πρέπει νά είσ- 
έλθουν είς τήν ρίνα, fl τό μήλον νά «γγίση τήν γλώσσαν, ίνα 
ή Όσφρησις καί, ή Γεϋσις έλθωσιν επίκουροι’; Ή τί θά έχρη-

Δεν επιθυμώ νά εξυψώσω τήν ίίιχήν

Έκά&ηβα πρυβηλώβας άορίβτως τό βλέμμα
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σίμευεν ή ’Ακοή, έάν οί κυματισμοί τοϋ άέρος δέν έπληττον το 
ακουστικόν τύμπανου τοϋ άνθροίπου;

Καί ή ρήτωρ αΰτη Άφη πραγματικώς ένόμισεν ότι τά επιχει
ρήματα της ήσαν ακαταγώνιστα καί σαψή καί κατέθεσε τον λόγον. 

"Ηρξατο έτέρα. Έγώ ώτα—νόησις.
— ’Ονομάζομαι ’Ακοή. "Ηχούσα μετά προσοχής ο,τι έλέχθη 

παρ’ όλων καί «μαντέυσα κατά βάθος τάς πρός έαυτήν έκάστης 
ιδέας. Επαινώ τά ισχυρά έπιχειρήματά των, καί διατείνομαι— 
μην έκπλαγήτε —οτι αποτελώ έξαίρεσιν δι’ ανώτερου στρώμα. 
”Ας μή κολακεύεται ή ’Αφή ύπό τής ιδέας, οτι εΐνε άξια πδείονος 
σεβασμού, ας εΐνε ικανοποιημένη είς τ ήν σφαϊράν της καί τήν χρη
σιμότητα της, καί ας εύαρεοτηθη νά άφήτη τάς άλλας νά έχωσι 
τήν όφειλομένην αύται; μερ;δα επαίνου.

Έστερημένος έμοϋ ό άνθρωπος άπόλλυσι τήν δύναμίν του όμιλείν, 
τήν υψηλήν καί εύγενή 
αύτήν τοϋ Πλάστου παρο
χήν, τήν διακρίνουσαν αύ
τήν άπό τά άφωνα ζώα. 
Όταν έκλείψω ό δυστυ
χής εινε καί κωφός καί 
άλλαλος! Τίς εις τά μυ- 
στηιιώδη σκότη τοϋ μεσο
νυκτίου υπερασπίζει τόν 
άνθρωπον από τόσους κιν
δύνους; Τίς τφ παρέχει 
τόν ευάρεστου ήχον τής 
φωνής του π^ό πολλοΰ εις 
τήν ξένην απουσιάσαντος 
καί έπανελθόντος φίλου; 

' Τίνος δώρφ ακούει τάς 
έρωτικάς τής συζύγου του 
προσαγορεύσεις κατά τήν 
οικοι επάνοδόν του fl τάς 
συγκινούσας καί καταθελ- 
γούσας αθώας εκφράσεις 
τών προσφιλών του τέ
κνων; Τίς τψ παρέχει τό 
μέσον ν' ακοόη τάς πομ
πώδεις ρητορείας υψηλού 
προσώπου; Μάλιστα ί Τί 
θά ήξιζεν ή ευγλωττία 
fl δ ρητορικός λόγος άνευ 
έμοϋ;

Ώμίλησε καί αΰτη οΰτω' 
εΐχον ήδη πασαν καταβάλ
λει προσπάθειαν όπως μέ 
πείσωσι έκαστη υπέρ έαυ- 
τής, καί δέν ύπελείπετο fl 
νά αποφανθώ έπί τοϋ ζη
τήματος τοϋ εις ποιαν 
άποδοτέος πλείων έπαινος, 
ποια ώς άνθρωπος ήμην 
μάλλον ύπόχρεως.

"Αν καί ή ώρα, ή πε- 
ρίστασίς, ύφ’ ήν διετέλουν, 
ή πέριξ βαθεΐα σιγή, αί 
εχ τών βητορειών ζωηραι 

ή ψυχολογική τέλος στιγμήεντυπώσεις, ή έχ φόβου προκατάληψις, 
δέ*  με άφινον νά σχεφθώ προ οίνων βόρισχΐμην, αν είς τα ακάθαρτα 
στρώματα τήςΓής fl είς τάς άγνάς τού Δάντου αιθέριους εκτάσεις 
χρο πτερυγιζόντων αγγέλων, έν τούτοις αισθανόμενος σεβασμόν 
πρός τά πρόσωπα εκείνα καί συγχεκινημένος έχ τής πρός άύτας 
ευγνωμοσύνης μου, έγονάτισα πρό αύτών χαί μέ τήν καρδιαν είς 
τά ύποτρέμοντα χείλη μου έψιθύρισα:

— "ΩΙ πόσον θά έπεθύμουν νά μή εύρισχόμην έγώ διαιτητής 
τοσαύτης υψηλής κρίσεως, έφ’ fl; μοί προχαλεΓτε τήν άπόφασιν! 
Έν τούτοις, άφοϋ μοι τό ζητείτε, απαραβίαστος δέ εΐνε ήάπαίτησίς 
σας, σας όμολορώ γυμνήν τήν αλήθειαν; Εΐοθε πασαι άξιαι τοϋ 
αυτοί σεβασμού, τής αύτής ύπολήψεως, ανεκτίμητοι πασαι έξ ίσου. 
Μια τις υμών οιαδήποτε άν λείψη, ώ, τότε ό άνθρωπος εΐνε νεκρός 
εν τή ζωή, εινε απελπι, οιχτρόν ον. Τοϋ χόσμου ολόκληροι οί 
χρυσοί θησαυροί δέν άντισταθμίζουσι τότε τήν απώλειαν I "Ω! 
Σάς είμαι ύπόχρεως, ειλικρινής. Σάς θεωρώ προστάτας τής δπάρ- 
ξεώς μου.

— Έστω οΰτω, μέ διέκοψεν ή πρώτη. Εΐσθε δρθός κριτής. 
Τοϋ λοιπού έκάστη «ξ ήμών, όπως πάντα τά έπαγγέλματα ταύ- 
τότιμα σομβαδιζοντα, τείνοντα έκαστον πρός ένα άεί χωριστόν 
σκοπόν, συσσωματίζουσι μίαν κοινωνίαν καί άναδεικνύουσιν αύτήν, 
οΰτω καί ήμεΤς, χωρίς έκάστη νά έγκαυχαιαι έπί τινι πλείονι, 
θά διατελώμεν τώ άνθρώπφ φίλαι, τών δώρων μας μεταδιδοϋσαι 
αύτφ, καί θά έκπληρώμεν τόν προορισμόν, δι’ δν ό Πάνσοφος 
μας έπλασε. "Ηδη έρρωσο I

— Χαϊρε! χαΐρε I μοί έπανελάμβανον καί αί λοιπαί πασαι χα-

(Σννεχεια· ίδε χροηγονμευον φΰλλον).

Ήδη ή Μαίρη προεχώρει βραδέως, συλλέγουσα άνθη, 
καί κάμπτουσα τήν βορείαν πλευράν τοϋ Παρθενώνας καί 
«ΐτα τήν ανατολικήν, διηυθύνετο έπιτηδείως πρδς τδ μέρος 
ένθα εύρίσκετο ό Μιμικός· στρέψασα δέ τότε έπανειλημμέ- 
νως τά βλέμματά της κύκλωθεν αύτής καί βιβαιωθεϊσα, 
ότι ούδείς την ήκολούθει, ούτε τήν παρετήρει, «πλησίασε τδν 

ί Μιμικόν μειδιώσα.
ί Ούτος «γερθείς τή ε’τεινε τήν χεϊρα, καί προτείνουσα καί 
• ή Μαίρη τήν ίδικήν της, τήν έβοήθησε ν ’ άνέλθη τήν πρώ- 

την βαθμίδα τοΰ [Ιαρθενώνος, έν ή άμφότεροι «κάθισαν πολύ
■ πλησίον άλλήλων, ώς αδελφοί συναντώμενοι μετά μακρδν
■ ταξείδιον, έχοντες πολλά νά εΐπωσι καί έν τούτοις μή γνω- 

ρίζοντες, ή μάλλον άδυνατοϋντες καί δειλιώντες πόθεν καί
■ πώς ν’ άρχίσωσιν.

Ό Μιχαήλ άνεμενε τήν Μαίρη νά όμιλήση πρώτη, ή δέ 
Μαίρη τδν Μιμικόν. Ήσαν συγκεκίνημένοι ε'τι έκ τηςέντυ- 

η πώσεως τών έπιστολών των, καί έτήρουν σιγήν απόλυτον 
Ί έπί τινας στιγμώς, δτε τέλος τά άνθη, ύ άφωνος ούτος με

σίτης τών καρδιών, ελυσε ταύτην άποτόμως πρώτος.
' Ό Μιμικός προσήνεγκε τή Μαίρη την μαργαρίταν καί 
ί τήν ανεμώνην, άς πρδ ολίγου «ΐχε δρέψει έκεΐσε, ή δέ 
; Μαίρη δμοίως προσήνεγκε τφ Μιμίκω έτέραν μικράν δέσμην 

τοιούτων άνθέων.
— Άνέγνωσα τήν έπιστολήν σου, είπε τότε ί> Μιχαήλ 

καί ε’κλαυσα·... έκλαυσα έκ συγκινήσεως, καί συνάμα έποίει 
αύτή σημεΐον διά τής χειρός, ίνα τή παραστήση τοϋτο.

Ή δέ Μαίρη έννοήσασα άμέσως·
Jch auch habe geweint, oh ich habe zu viel geweint, 

Michail, veil liebe Sie yu sehr.
ήτοι, καί έγώ ε’κλαυσα, ώ πολύ έκλαυσα, Μιχαήλ, διότι σ’ 
άγαπώ υπερβολικά.

*0 Μιμικός τότε λαμβάνων τήν χεΐρα της καί θετών 
αύτήν έπί τοϋ στήθους του·

—Μαρία, σ’άγαπώ, τη εΐπε, καί σοί δρκίζομαι είς αυ
τόν τδν ώραιον ούρανόν, όστις αύτήν τήν στιγαήν μάς μει- 
δι?, νά μή σέ λησμονήσω ποτέ καί ν’ ανήκω όλος είς σέ 
μέχρι της τελευταίας .πνοή; μου.

— Ή δέ Μαίρη, ητις άντελήφβη πιστώς τής έννοιας τών 
λέξεων τούτων τοϋ Μιμικού, αϊτινες είς οΐανδήποτε γλώσσαν 
καί άν έκφράζωνται έννοοϋνται καλώ; ύπδ τής άγαπώσης 
καρδίας, έγερθεϊσα καί θέτουσα τήν χεΐρα έπί τής καρδίας της.

— Μιχαήλ, τώ εΐπε μεεδιώσά έπιχαρίτως καί είς άκρον 
«υγκεκινημένη, μίαν καρδιαν έχω καί αύτήν αφιέρωσα.. - είς 
σέ, είς σέ καί μόνον,... σύ είσαι τοϋ λοιποϋ άστήρ μου, σύ 
πατήρ καί μήτηρ μου, σύ άδελφδς καί δδηγός μου, ... σύ....

Καί δέν έπρόφθασε νά τελείωση, δτε ολως έκπληκτος έπί 
τφ άνηκούστφ θεάματι έφάνη πρδ αύτών ό μπάρμπα Στά
θης κρατών είς χεΐρα; σωρείαν μαργαριτών καί ανεμωνών. 

ρίεσαι, ώς νά έχρουε μανιακός μουσικός πολυχόρδου τερπνοτάτου 
οργάνου τάς χορδάς πάσας διά μιας, καί έν φ μέ έχαιρέτων, έτί- 
νασσον τόσφ σφοδρώς τάς χεΤράς μου, ώστε άμφέβαλλον &ν τοϋτο 
έγίνετο fl ο5 πρός έξάρθωσιν τών βραχιόνων, καί πριν προφθασω 
νά τοΐς εΐπω— «ευχαριστώ διά τήν λύσιν—. ...

Άφυπνίσθην I!. ..

Πάτραι, Απρίλιος 1893.
Π. Σιδεροποτλος

Ή Μαίρη καί ό Μιμικό; έστησαν ακίνητοι καί άφωνοι 
παρατηροϋντες έπισταμένως τδν γέροντα θυρωρόν, καί ώσεί 
θέλοντες νά μαντεύσωσι έάν ούτος εΐχεν έννοήση τίποτε.

Πλήν ό μπάρμπα Στάθης έντελώ; άπαθής καί αδιάφορο; 
έπί τη τοιαύτη αίφνηδίφ συναντήσει, χωρίς νά δείξη, ότι 
τοϋτο ένδιέφερε αύτδν ποσώς, «ί καί δέν διεξέφυγε τήν οξυ
δέρκειαν τής πολυετούς αύτοΰ έν τφ κόσμφ σταδιοδρομίας, 
ή τοιαύτη δύο νέων καρδιών συνάντησις, έν τοιαύτη θέσει 
καί &?<$■

— Νά κόρη μου, εΐπε τή Μαίρη, προσφέρων τά άνθη, 
άτινα έκράτει, πάρτα,... γιά σένα τά έμάζευσα, άφοϋ βλέπω 
οτι σ’ αρέσουν.

— Εύχαριστώ, ευχαριστώ, μπάρμπα Στάθη, άπήντη- 
σεν ή Μαίρη, λαμβάνουσα αύτά, τί καλδς πού είσαι; ευχα
ριστώ. ....

— Τίποτε, καλό μου κορίτσι, τίποτε.
’Αποτεινόμενο; δ’ έν ταύτφ πρδ; τόν Μιμικόν·
—Τί χαριτωμένη νέα, ποΰ είναι, τφ έλεγε, με; τήν καρ

διά μου «tvat. Είναι αδελφή σου ; αδελφή σου είναι; ήρώτα 
αυτόν μετά προσποιητή; περιεργεία; καί άφελείας.

Ό δέ Μιμικό; ύποκώφως, άναστενάζων..
— ’Αδελφή μου I ναί, μπάρμπα Στάθη, σάν αδελφή μου 

«ϊναι. ...
— Ά ! κατάλαβα, προσέθηκεν ό γέρων, κατάλαβα, ναί, 

σάν αδελφοί εΐσθε . . . "Α; είναι, έτσι είναι σ’ αύτό το κό
σμο, καί ήτοιμάζετο ν’ άπέλθη, δτε ή Μαίρη σταματώσα 
αύτόν

— Μπάρμπα Στάθη, δόσε μου, σέ παρακαλώ, το κλειδί, 
τφ λέγει, θέλω νά'πάη απάνω σ’τον Παρθενώνα.

— Μά τί θέλει; νά. πηγαίνη; απάνω ; δέν βαριέσαι, εί
ναι άέρας.

—Όχι, όχι, δέν πειράζει, θίλω νά ΐδω άπό ’κεΐ τον ου
ρανόν.

— Νά, άφοϋ θέλεις, πάρτο, άλλά πρόσεξε νά μή πέσης. 
Καί τή έδιδε έν ταύτφ τήν κλείδα τή; μικρά; θύρας, δι ’ 

ή; διά περιστροφική; λιθόκτιστου, στενοτάτη; καί σκοτεινή; 
κλίμακος άνέρχεταί τις τδν Παρθενώνα άπδ τής νοτιοδυτι
κή; αύτοΰ πλευρά;.

— Ό αδελφό; μου Μιχαήλ θά μέ συνοδεύση, εΐπεν.
Και ποιούσα έν ταύτφ σημεΐον τφ Μιμίκφ δια τή; κε

φαλής, έπορεύθησαν πρδς τήν θύραν τής κλίμακος, ήν άνοί- 
ξασα ή Μαίρη, έλαβεν αύτδν άπδ τής χειρός, καί,

— Κράτει με, τφ λέγει, νά σέ κρατώ, καί πηγαίνομεν 
μαζύ επάνω,

Ουτω δέ συγκρατούμενοι, έν σιγή, μέ καρδιαν πάλλουσαν 
καί πεφοβισμένην έκ τών προσδοκιών τοϋ άδήλου μέλλοντος 
τοϋ διακαούς πλήν άκατανοήτου αύτών έρωτος, άνήρχοντο 
άνά μίαν, βραδέως, έλαφρώς, προσεκτικώς καί άθορύβως, τά;
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κατίρειπωμένας βαθμίδας τή; αρχαιότατη; εκείνης κλίμακας, 
ήτις άγει επί της στέγης, ίπί τοΰ αετώματος και τής κορυ
φής τοΰ ένδοξου τούτου τεμένους.

Ή κλίμαξ αΰτη ι’ναι κατεσκευασμένη εντός στενοτά- 
της ανωφερούς διόδου, καί μόλις δύο άτομα δύνανται ν' ά- 
νέρχωνται ταύτοχρόνω;, άλλά πάντοτε μετά μεγάλης προ
σοχής καί στινοχωρίας, καί μάλιστα συγκρατούμενα, “να μή 
παραπατήσωσι τάς ίφθαρμίνας έκ τοϋ χρόνου βαθμίδας καί 
πίσωσιν ίπί τοϋ λίθινου κάτωθι εδάφους.

Ό Μιχαήλ καί ή Μαίρη ι'χον προχωρήσει ολίγας βαθ 
μίδας έν τώ σκότει, ένθα απόλυτος σιγή καί γαλήνη έπεκρά- 
τίΐ. Αί θερμαί άναπνοαι αύτών μόνον ήκούοντο καί έψαυον 
ελαφρώς το πρόσωπον άμφοτερων, έν ήδυτάτη απολαύσει, 
ίκμηδενιζούση τάς αισθήσεις, οτε άπροσδοκήτω; παραπαίουσα 
τό βήμα ή προπορευομίνη πάντοτε Μαίρη, διωλίσθησεν έπί 
τής βαθμίδος καί άποφεύγουσα ίπικειμένην πτώσιν εστηρίχθη. 
έπί τον στήθους τοϋ Μιμικού, δτε φεϋ I χωρίς νά τό θέλωσι, 
χωρίς πρός Θεού νά τό ζητήσωσι, τά χείλη των ίπλησίασαν, 
συνηντήθησαν, έστηρίχθησαν έπ’άλλήλων, ίνα μή πεσωσι καί 
αύτά, δλως τυχαίως, μοιραίως, πεπρωμένως, έν τω σκότει !

Ο Μιμικός άνεσκίρτησεν, καί παρακάμπτω^ τόν σκόπελον 
της αίδοϋς,έλαβεν αύτήν διά τών χειρών του άπό τής όσφύος 
καί ύπεγείρας προεχώρησαν επάνω.

— Φοβούμαι Μαίρη. είπε, τί μακράν σκότος είναι αύτό. 
διατί νά κατασκευάσουν αί αρχαίοι έδώ τήν κλίμακα καί 
νά μή τήν κάμουν απ' ε”ξω είς τό φώς ;

— Σώπα...τώρα,..τώρα.θά ίδης τόν ουρανόν, τώ άπαντά, 
ή Μαίρη. μή φοβείσαι.

Καί όντως μετ’ ολίγον, περιβάλλουσα τον ωμόν του διά 
τοΰ βραγίονός της, καί πλησιάζουσα τήν κεφαλήν της είς 
την κεφαλήν του

— Νά, ΐδέ, κύτταζε Μιμικό, τφ είπε, ίφθάσαμεν επάνω, 
νά, κύτταζε, νά . . . ό ουρανός! . . .

Καί όντως έγείρας τήν κεφαλήν ό Μιμικός πρός τά άνω 
παρετήρησε μετ' έκπλήξεω; καί θαυμασμού συνάμα μονα
δικόν, λαμπρότατων θέαμα.

’Από τοϋ σκότους τής στενότατης εκείνης κοίτης, έν ή 
εύρίσκοντο καί έξ ’ ής ώς δίδυμοι μύκητες, συγκρατουμενοι 
ήρέμως έξήρχοντο, διεφαίνετο άνωθεν αύτών, διανοιγόμενος 
βαθμηδόν ό ουρανός, ή ήμερα, τό φώς.

— Τί μαγικόν-θέαμα ! μαγικόν. . . . άνέκραξέν έξαλλος 
τότε δ Μιμικός, και έπετάχυνε τό βήμα, ίνα ταχύτερου έκ 
τοϋ σκότους άνελθωσιν είς τό Φως!.............

Τώρα έννοώ, έξηκολούθησε, σταματών αίφνης, δπως 
θαυμάσωσι τό θέαμα, διατί οί σοφοί εκείνοι άνδρες τής άρ- 
χαιότητος κατεσκεύασαν τήν στενήν, σκοτεινήν καί μυστη
ριώδη ταύτην κλίμακα έντός τοϋ Ιίαρθενώνος και ούχί έξω- ! 
θεν αύτοΰ .... Διά νά παραστήσουν έν πάση τή δυνατή 
καί φυσική μεγαλοπρεπείς τήν διαφοράν τοΰ σκότους άπό 
τοϋ φωτός, καί εκδηλώσουν οΰτω τήν πορείαν τής έξε- 
λίξεως τής ζωής, ήτις γεννωμένη άπό τοϋ ζόφους τής νυκτός 
μεταβαίνει εις τό φώς τής ημέρας, άπό τοϋ ψεύδους είς τήν 
αλήθειαν, άπό τής μηδαμηνότητος καί τής ματαιοτητος είς 
τήν πραγματικότητα, άπό τοϋ θανάτου είς τήν ζωήν, άπό 
τής γής τέλος είς τόν ουρανόν, καί ίπενόησαν τόν Παρθενώνα 
τούτον διά τής κλίμακος τοϋ όποιου παρίσταται ή είκών 
τής άνθρωπίνης μεγαλοφυιας δι' ής ή διάνοια μεταρσιοΰται 
εΐς τούς ουρανούς. Ό Παρθένων είναι ή κλίμαξ καί ή ατρα
πός ή συνδέουσα τήν γήν πρός τούς ουρανούς! ’Οποία προ
φανή; αλήθεια !

Καί στρίφων τήν κεφαλήν, Να ϊδη, άν ή Μαίρη συμμερί
ζεται τοΰ .θείου εκείνου θεάματος, μετ' ‘εκπλήξεως παρετή- 
θησεν αύτήν άκουμβώσαν τήν κεφαλήν της έπί τοΰ ώμου του 
καί μετά γλυκυτά.των, πλήρη πόθου, έλπίδων και δακρύων 
ημίκλειστων έκ συγκινήσεως καί τρυφερότητος βλεμμάτων 
άτενίζουσαν πρός τόν φωτεινόν έκεϊνον κύκλον τοϋ ούρανοΰ.

— Μαίρη, ιδε ! έκεϊ,... εκεί ή ευτυχία...,

— Ναί, Μιχαήλ. πηγαίνομε*....έκεϊ....φύγομεν  έκ τοΰ 
ψεύδους.,.

Και όντως ένόμιζέ τις έκ τοϋ σκότους τής στενής εκείνης 
διόδου, οτι ί> ουρανός συνείχετο πρός τόν Παρθενώνα, καί 
οτι άνερχόμενος τήν άνωτάτην βαθμίδα, θχ εισήρχετο έντός. 
αυτού, ίντος τής άτελευιήτου ευδαιμονίας....

Καί ώς έξ ένστικτου άμφόιεροι άνήλθον σιωπηλώς ίττ 
μίαν βαθμίσα, είτα άλλην, είτα άλλην καί μετ’όλίγον εΰρέ- 
θησαν έπί τοϋ Παρθενώνος, όπόθεν άνέπνευσαν άλλον άέρα, 
άλλην ατμόσφαιραν, καί άλλον «δον κόσμον. Ειχον μέν 
φθάσει πολύ πλησίον τοϋ ουρανού, άλλ" ούχί έτι καί είς τόν 
κόσμον τόν όποιον ώνειρεύοντο, τόν οποίον έπόθουν.

— ’Απάτη ! όνειρον στιγμιαΐον ήτο, εΐπεν ό Μιμικός.
— "Οχι · Μιχαήλ ! εδώ δέν συμφωνώ μετά σοΰ ! Ίδέ... 

ίδέ, ολίγα βήματα υπολείπονται καί είσερχόμεθα εΐς τήν αι
ωνιότητα !

— Πώς ; τί λέγεις Μαίρη;
— Τί λέγω ; ιδού... Άγωμεν.
Καί λαμβάνουτα αύτόν διά τής χειρός,δι ’ ΰπερανθρώπου- 

δυνάμεως ε’συρεν αύτόν άνά τά έπιστήλια τοΰ Παρθενώνος 
καί ειτα έπί τοΰ αετώματος. Αίφνης δέ σταματώσα·

— Νά ιδού, Μιχαήλ... έδώ....
— Τί : τί είναι έδώ ;
— Ιδού, ... βλέπεις εκεί ίπάνω τόν ουρανόν ; τό ώραΐον 

έκεΐνο μέρος ;
— Ναί!
— Μ’ αγαπάς, Μιχαήλ είλικρινώς καί μέχρις α’ιωπότη- 

τος ;
— Σ αγαπώ, σ' άγαπώ Μαρία, έξ όλης τής ψυχής μου.
— Λοιπόν, ίδού, Μιχαήλ. ’Απ' έδώ άφίνομεν τό σώμα 

μας νά πέση κάτω έπί τής γής,έκεϊ όπου είναι ή μήτηρ του, 
v.-ιλ ήμεϊς άπ’ ένώ ύ.νψχύμεθα εκεί ίπάνω είς τόν ουρανόν,, 
οπού είναι ή διαρκής, ή αιώνιος κατοικία μας.

Καί έν ταύτφ σύρουσα αύτόν πρός τό χάος·
— Λοιπόν τί λέγεις ; Μιχαήλ, ^ίπτομεν τό σώμά μας;
— Νά φονευθώμεν; τί λέγεις Μαίρη ; δέν είναι δυνατόν 

τούτο.
— Ά I Μιχαήλ 1 δέν έχεις καρδίαν ! Οί “Ελληνες, τό. 

γνωρίζω καλώς, δέν έχετε καρδίαν.
—- Δέν έχομε*  καρδίαν; Πώς είναι δυνατόν ; Οά το ίδω

μεν. Άς κατέλθωμεν τώρα κάτω καί βλέπομεν τούτο.
—. Μιχαήλ !.....
— Μαίρη ! τό άπαιτώ.
Καί σύρων αυτήν έκ τής χειρός κατήλθον ταχέως έκ τοϋ- 

Παρθενώνος.
Κσ.τελθόντες εκ τοϋ ναού δ Μιχαήλ καί ή Μαίρη παρέ- 

μειναν έτι έπί ήμίσειαν ώραν έν τή Άκροπόλει, βαδίζοντες 
δμοϋ καί ώς αδελφοί, πότε πρός τό Έρεχθειον, πότε πρός 
τόν ναόν τής Άπτερου Νίκης καί πότε πρός το άρχαιολο· 
λογικον Μουσεϊον, άποθαυμάζοντες τά θεία ε’ργα, συνδιαλε- 
γόμενοι περί διαφόρων αντικειμένων, καί δρέποντες έν ταΰτώ- 
άνθυλλια’ άλλ1 έκεΐνο τό όποιον ήδη αί καρδίαι των ήσδά- 
νοντο, έτηρεΐτο άνέκφραστον, άρρητον, μυστικόν, έπιβλα- 
βές. Διότι ή Μαίρη ο,τι έσκίπτετο καί έπεχείρησε νά εκτέ
λεση άπό τοϋ Ιίαρθενώνος ήτο αποφασιστικόν, σοβαρόχ, 
προαποφασισμένου, ό δέ Μιμικό; είχεν έχλάβει αύτό ώς. 
παιδιά*,  ερωτικήν ε’ξαψιν καί τοπικήν αστειότητα. 'Εντεύ
θεν ή αφετηρία τοΰ μοιραίου !

Πόσα τοιαϋτα άπευκτέα, έλαφρώς καί σκκιώς λαμβα- 
νόμενα καί ένοούμενα, δέν άγουσι πεπρωμένως έν τφ κόσμφ· 
τούτφ είς καταστροφήν καί φρικώδη λύσιν άπαισίων δρα
μάτων ;

Ή Μαίρη είχεν είπε;·
— Ρίψωμεν, Μιχαήλ, τό σώμα μας είς τήν γήν καί ά- 

νέλθωμεν ήμεΐς είς τούς ουρανούς, είς τόν άλλον τής αίωνιώ— 
τητος καί τής διαρκούς εύοαιμονίας κόσμον !

I

Κ«» ό Μιχαήλ δε*  Ιπίστίυσε εις τούτο καί τό έθεώρησε 

παιδιά*  !ί καρδίαι! τί αναβρασμού;, έξάψεις. άκατανόητα πά
θη, καί μυστηριώδεις σκέψεις καί αποφάσεις γεννάτε έν ταϊς 
σχέσεσι, συναντησεσι καί συγκρούσεσι ύμών ένταΰθα !

Τοϋντεϋθξν άρα ή διαστατές τών δύο καρδιών, άλλά διά- 
«τασις ούχί αιώνιος, άλλα πρόσκαιρος καί μέχρι δριστικής 
άποφάσεως, ώ; θά ίδωμεν βραδύτερον.

Ή Μαίρη ήδη πλησιάσασα πρός τό χείλος τής ανατολι
κής πλευράς τής Άκροπόλεως, καί οεικνύουσα. διά τής χει- 
ρος τώ Μιμίκφ τήν κάτωθι αύτών πόλιν τών Αθηνών καί 
τήν άνωθι αύτών πάλιν τών Ουρανών, ήτοι τήν παρούσαν 

χαι μέλλονταν ζωήν.— Ίδέ! Μιχαήλ, τω λέγει, ειμεθα μεταξύ αύτών, ΐδού 
ή πόλις τής άθλιότητος καί ή πόλις τής ευδαιμονίας, ό βίος 
τής δοκιμασίας καί ό βίος τής αμοιβής, ό άνθρωπος και 
τό πνεύμα, ό θάνατος και ή ζωή· τί προτιμάς Μιχαήλ ;

Καί ό Μιμικός, έξάγων τόν πίλον τον καί περιφερών τήν 
χεΐρα του είς τό μέτωπον του, ώσεί νά ήθελε νά άπομα- 
κρύνη τήν σκοτοδίνην, ήτις περιέβαλλε -τόν νοΰν του άπό 
της εις τόν Παρθενώνα κναβάσεώς των καί ίκεΐθεν, καί ά- 
«υνατών πλέον νά κρίνη καί νά σκεφθή- 

«Μά, τις αΰτη ή γυνή, διελογίσθη, ήτις δίς ήδη μοι 
προβάλλει τοιουτον ζήτημα καί όμιλεΐ τοιουτοτρόπως ; άγ

γελος είναι ή δαίμων;»— Μαίρη, τή είπε, τέλος ό Μιμικός, αισθάνομαι σκο
τοδίνην καί σέ παρακαλώ, άφις ήδη τοιαύτας σκέψεις και 
άγωμεν εντεύθεν, δέν δύναμαι νά παραμείνω περισσότερον. 
"Εχω ανάγκην ολίγης ησυχίας καί άναπαύσεως.

Καί παρατηρούσα τότε αυτόν ή Μαίρη μετά προσοχής 

*αί συγκινήσεως·— Μ’ άγαπάς πάντοτε, Μιχαήλ ; τφ λέγει.
— Σ’ άγαπώ, ώ ναί, σ’ άγαπώ, Μαρία.
— Αι ! τότε πηγαίνωμεν, άφοΰ το θέλεις. Λαβοϋσα ο’ αύτόν άπό τής χειρός, προεχώρησαν μέχρι 1 

τοϋ Παρθενώνος ένθα σφίγγουσα αΰτφ τήν χεΐρα·
— Δέν έχεις τίποτε, Μιχαήλ ; δέν σοί έπροξένησα κακόν 

τι ·, δέν είναι αληθές ;— Μαρία, σ’ ευχαριστώ μόνον, δεότι μοί ϋωαις

άφορμήν πολλά νά σκεφθώ.— Άλλά, θά μ’ ιχγαιτΛί πάντοτε, δέν ε’ναι αληθές, 

#αήλ ;
— Πάντοτε ! αιωνίως Μαρία.
— Καλά, λοεπον, χάϊρι Μιχαήλ, χαΐρε.
— Χαΐρε, Μαρία.Καί είς άκρον συγκεκινημένο., άπεχωρίσθησαν έκεϊ, 

ή μέν Μαρία άπήλδεν αμέσως, έξελθοΰσα πρώτη · τής
κροπολεως, ό δέ Μιμικός άφοΰ παρεμεινεν έτι έπί τινα λεπτά 
τής ώρας, άπήλθε καί αύτός έκεΐθεν, οίκτρώς έχων τετραυ- 
ματισμένου τόν νοΰν και τήν καρδίαν, καί μετέβη κατ’ εΰ- 
•θεΐαν είς τό δωμάτιό*  τον, δπου ηθικώς καί ύλικώς-αίσθανό·· 
•μένος εαυτόν κατάκοπου, έρρίψθη ώς μόλυβδος έπί τής κλί

νης του.Ώ I Νεότης I αύτή είναι λοιπόν ή ευδαιμονία, γαλήνη και 
χαρά, ήν έν τφ έρωτι ονειρεύεσαι καί αναζητείς ;

(“Επεται συνέχεια) Ι*ούς.  ιΣΚΟΡΠΙΑ*  ΦΥΛΛΑ
'Ο στρατιώτης έν ειρήνη είναι ίίτι ή θερμάστρα κατά το θέρος. 

Όύδεις συνετός θα κρημνίση ταύτην,μολονότι είναι Ίοόνιος μήν.
— Συμπαθής μορφή σύστασις άφωνος.— Πλούτος μέγας καί γένος έξοχυν είναι σανίδες, αίτινες 

ώπυθαστάζουσι μεν τόν άνθρωπον,πλήν άδυνατοΰσιν αύται νά τφ 

διδοιξωσι νά κολυμδα.— Τρία τινα χαρακτηρίζουσι τόν σοφόν, το σιωπάν, όταν όμι- 
λώσ, τρολλοί, το σκέπτεσθαι, 'όταν οϊ άλλοι πίστεύωσιν απλώς, 
κάιτό δράν, όταν οί οκνηροί χάνονται είς ονειροπολήματα.

Λ. Ν. Κοκκώνης.

Μι-

καί 
Ά-

C’est une ame charmante 
(Diderot) 

Ίδ ί· Σ.

Έιΐΐινη · . elve to Susiffo δπον ή vovg βεν φθάνει 
ι νά τή μετρήσω άευ μπορώ μ’ ίδία<
ί κοντά της κάθε αΛίθημα τήν έννοεά του ιάνεν 

αιβτά ΐήν νοιώθω μοναχά ά*  ’ τή γίυχειά τηζ 
'Λγνή, όροσάτη, χαρωπή όταν φαν^ tta^tva, 
fti λόγια μή τή μοιάστε, Siv τή μετράει κανένα.

Τήν sljui μό8ο, τίποτε είπα π&? εινε κρίνο, 
ίΙπ« π&$ slvf Syysiog, π&$ είνε Παναγία . . ■ 
έβάΛ&ψια μ' 8,τι λαμπρό στή γή νά τή βυχκρΛω. 
Τοϋ κάπου I δεν τήν έδειξε παράβτασιρ καμμία 
δέν λέγεται, δέν πιάνεται' ειυ δνίίρο, έδέα. . . 
εινε άνοιί-ΐξ, είνε αύγή, μά ακόμα πειό άραία 

"Οταν οτή μαύρη οιγαλιά βραόνάξ ερωτευμένης, 
π&χει τάοτέρια φόρεμα, στολίδι τή Σελήνη, 
βτό έρμο τάκρογιάλι βύυ μ' ονείρατα διαβαίνω 
κι' αίβ&άνεβαι μιά δύναμι ποΰ δαυμαδμό σοΰ δίνει, 
τότε μπορείζ έχείνηνε άφράτη, μυρωμένη 
μέθα σ' αύτή τή δνναμϊ να 'δρς ζωγραφισμένη.

Χρ. X. ΣϊΜΒΟΥΛΙΔΗε.

ΕΣΠΕΡΙΣ ΜΑΡΚΟΥ ΣΙΓΑΛΑ

Είξ τερπνήν καί πρατδτνπον εσπερίδα καλεί τήν ‘Αθη
ναϊκήν κοινωνίαν άπόψεεντ& φιλολογικά» βυλλόγωΐ Παρ- 
ναβ^9 ό εήμαβήβ καί ευφυής νέος κ. Μάρκος Σιγάλας. 
Είνε 'γνωστόν τύ όπάνιον τής Απαγγελίας καί μιμήσεως 
τάλαντου τοδ ήρωος τής σημερινής καλλιτεχνινής έσπερέ 
δος, δι'ο{> και άλλοτε πλεΐστακαί έκπληκτικάπαρέσχε δείγ
ματα τής Ιδιοφυίας του ταύτης ό κ· Σιγάλας άλλ' άπόφε 
θά καταπλήξη το πολυπληθές καί έκλεκτόν άκροατήριόν 
του ιδίως διά τάιν δυο μονολόγων, τής «Πενθερδς μου» 
καί τής «Εύχαρίβτον ήμίρας» τοϋ κ· Άννίνου. Έπίβης 
θά μιμηθή τελείως εκ τ&ν παρ’ ήμίν πολιτικών τούς κ.κ 
Τρικούπην καί Αηληγ?«ννην, ίκ τ&ν ήθοποί&ν τήν καλ - 
λιτέχνιδα κ. Εύαγγελίαν Παρασκευοπούλου, τόν χ. Άλε 
ξιάδην, τόν κ, Ταβουλάρην, έκ τ&ν λογίων τόν κ Παρά- 
οχον, τόν μακαρίτην Κόκκον καί άλλους ®ά Απαγγείλω 
πρός τούτοις καί τήν «Χάρι τοΰ Βαβιληάη. ής είμεθα πε
ρίεργοι ν’ άκούσωμεν τόν τρόπον τής Απαγγελίας, καθότι 
καί ή κ. Παρασκευοπούλου άπαγγίλει ενίοτε αύτόν άπό 
βκηνής κατ’ ίδιον 5λως τρόπον, όφειλόμενον είς τήν δη

μιουργική» αύτής φαντασίαν. Κ.
I—1» —

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙΕΝ ΤΩΐ ΘΗΡΙΟΤΡΟΦΕΙΩι
Είς έκτακτον παράστασίν ό διευθυντής τοδ ένταΰθα παρεπι- 

δημοΰντος θηριοτροφείου κ. Μοντενέγρος, είχε. πρ<—/.αλέση 
. προχθές Παρασκευήν πάντας τούς έν τή πρωτευουση δημοσιο

γράφους-Το θέαμα αληθώς ήτο μοναδικόν και ε*  τών σπανιωτά- 
των, διότι, ώς λέγεται, μόνον έν Έλλάδι έδοθη κατά πρώτη? 
φοράν τοιοΰτο, αφού ούτε είς Βερολίνο? παρεσταθη έτι- Έπρό- 
κειτο δηλ.δύο θηριοδαματταί ·ιά εΐσίλθωβιν εί: τάς κλωβούς τών 
φοβερών και μεγάλων τίγρεων τής Βεγγάλης, τών λύκων 
καί της άτιθάσσου όαίνης. 4καϊ παρευρέθημεν εγκαίρως έκεϊ, 
άφοΰ μας έδίδετο τοιαύτη έκτακτος ευκαιρία, συνοδευομένη μά
λιστα ύπό κατ«7.λήλου,διά τούς αντιπροσώπους τοδ τύπου,μικροί-
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προγεύματος έξ <όών, ελαίων, σαλτσισότου, ραφανίδων, βερ
μούτ, ούζου, χαι σιγαρέτων καί τούτο ίσως διά νά μή άπασχο- 
ληθώμεν μετά τό πέρας του άξιολίγου θεάματος η ύπό τών έν- 
τυπώσειμν μας χαί τών γραφίδων μας.

Ήτο ένδεν-άτη καί ημ.ισεία ώρα καί έτρώγομεν ετι, οτε «Είς 
προσοχήν !ϊ> άνέκραξεν δ κ. Μοντενέγρος, ή μουσική ηρξατο 
άνακρούουσα θούρια, τά Θηρία ήγέρθησαν περίφοβα, βρυχώμενα, 
κραογάζοντα καί άναπηδώντα καί οί δημοσιογράφοι ανασκιρτη- 
σαντες εκ των Θέσεων των έπλησίασαν προς τούς Θηριοδαμαστας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
Θυριοδαμαστής

καί τας τίγρεις μέ τάς ακονισμένα? γραφίδας των «έπί σκο
πόν!» Όποια αρμονία! άπαντες συνοοσιάσθημεν έν τοϊς στοιχεί- 
οιςμας! Καί διατί όχι! Μήπως τίγρεις, θηριοδαμασταί, δημο
σιογράφοι, δέν είμεθα όλοι θηρία; καί ένεθουσιάσθημεν καί έξη- 
γριώθημεν όλοιΟίμωγαί, πάλη, μαστιγώσεις, πυροβολισμοί, 
εξαγριώσεις, φωναί, άλλαλαγμοί, έπιθιέσεις και υποταγή, ιδού 
τό παν.Τα θηρία ΰπέκυψαν τέλος είς την βίαν, την δύναμιν καί 
την θέλησιν τοΰ ανθρώπου. Αΐ τίγρεις ύπεχώρησαν, ειτα οί λύ
κοι καί τελευταία η ύαινα μετά πληθώραν μαστιγώσεων καί κτυ
πημάτων ητις άφοΰ έξηντληθη απειλούσα διά της θηριώδους ο
δοντοστοιχίας της καί τοΰ βλοσυρού βλέμματός της τόν θηριο
δαμαστήν, περιεμαζεϋθη καί αύτη είς την γωνίαν της κλωβού.

Καί ούτως ή αξιοθέατος όντως αύτη παράστασις έληξε έν 
μέσιρ χειροκροτημάτων καί τών έπευφημιών παντών τών δημο
σιογράφων.

Οί θηριοδαμασαί Λορέντζος Μύλλερ ίμ Ιωάννης Λουκάς 
ούτινος την εικόνα δημοσιεύομεν έναντι, έξήλθον τών κλωβών 
σφοι καί αβλαβείς έπιδείξαντες θαυμασίαν δαμαστικήν ικανό
τητα, θάρρος ακαταγώνιστου καί ψυχραιμίαν απαράμιλλου.

Φ. Π.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

212. Αίνιγμα
Είς τό σώμά σου υπάρχω κι’ είς τα σώματα τών ζώων,
Κι’ είς τό φαγητςν μέ θέτεις ή ολίγον ή άθρόον

Πλήν τό γραμμά μου τό πρώτον, ©ίλτατε, έάν έκβάλλης. 
Καί Ιν άλλο καταλλήλως είς διπλοϋν τό μεταβάλλης.
Τότε κάλλιστα νά’πάγης είς τά όντα νά μέ εΰρης,
Καί ή λύσις έμπροσθέν σου, λΰτα κεϊται ώς ήξεΰρεις.

213. Αίνιγμα
Γράμμα εστ! τό πρώτον μου ζώον το δεύτερόν μου.

Καί πράγματι αειθαλές δηλοΐ τό σύνολόν μου.

214. Αίνιγμα
Σύνδεσμος ειν’ τό πρώτον μου έπίβετον τό άλλο
Κι’ ενα χωριό τό όλον μου ούχί πολύ μεγάλο -

218. ϊύνθεοις
Νά τεθώσι τά κατωτέρω ψηφία καταλλήλως, ούτως ώστε ν*  

αποτελεσθή εν περίφημον γνωμικόν.
HA-ΔΕ—ΣΩ—ΜΕ—ΕΡ—ΓΕ 
ΜΗ—ΕΤ—ΟΩ—ΤΙ —ΣΤ—II 

21$. ’ΑκροβτιχΙς
Συνίσταμαι εξ οκτώ γραμμάτων, τούτων τό πρώτον είναι τό όνο

μα περίφημου ζωγράφου, τό δεύτερον ποιητοΰ, τό τρίτον Ιατρού, τό 
τέταρτον μιας τών Νηρηίδων, τό πέμπτον έθνους Σκυθικοΰ, τό 
βκτον στρατηγού τών ’Αθηναίων, τό έβδομον περίφημου ιστοριογρά
φου Τ0 όγδοον μιας τών Δαναΐδων. Τούτων τά αρχικά άποτε- 
λοΰσι τό όνομα περίφημου τινός άργοντος τών ’Αθηναίων.

217. Ερώτησες
, Ποια γυνή τών αρχαίων έθαυμάσθη διά τήν ωραιότητά της και 

το πνεΰμά της ;
212. Πρός συμπλήρωβιν

Η—«-ι.ε.εια—.ι.α—ο.α. —.α.—.υ..ο.ιβ. —,αι—ο.η.ει—.ο.—α 

...ω.ο.—ει. —..ο.ο.—ευ.υ.ια.
219. Λογόγριφος

θί—ή·— γή—?·εί—ν—αιτώ—πολλοί—τιμώ—τ—έρών—τ—8ν— 
α—γθ—δν.

Δ. Φ. Β.
Ο πρώτος λύτης τεσσάρων έκ τών ανωτέρω αινιγμάτων θά λάβη 

δώρων τρεϊς εικόνας μεγάλας.

———r ».

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
Μ. Κ. Πάπορ/εοπ. Περίεργον πώς έξακολουθεό ή αταξία. ’Εντεύ

θεν, εβδομαδιαίων αποστέλλονται, ’Εν τούτοις έλπίζομεν έπέλθη 
τακτοποίησις, Γράψωμεν. Σειρά! φύλλων καί παραγγελία σας άπο- 
σταλήσονται συντόμως, ώς γράφετε. Συνδρομητα! προπληρώσαντες 
βεβαίως θά συμμετάσχωσι κληρώσεων λαχείων «Φύσεως»— Δ.Λ. 
Τσεσμε. Δελτάριον έίήφθη. Παραγγελία σας εστάλη. ’Αναμένομε» 
έμβασμά σας.—Ε. Μ· ΣίΓροπ.Εύχαριστοΰμεν διά συγχαρητήριά σας, 
Βεβαίως, άν προπληρώσητε μετά τής συνδρομής σας και λ. 50, θά 
λάβητε και τήν Σωάννα Ραμώ.—Η. Β. Π. KaSaJAar. Ζητούμε
νους αριθμούς άπεστείλαμεν — θ. Π. Σάς έγράψαμεν ποΰ νά κα- 
ταθέσητε συνδρομήν σας. — Ν. Δ. Κ. Παπάόον, Μ«τη4ήπησ. Ζη· 
τουμένους αριθμούς άπεστείλαμεν. Διεύθυνσις διωρθώθη. Γράφομεν. 
— Κ. Φ. Κ; ’Αλεξάνδρειαν. Φαίνεται θά καθυστερήθησα» ΐδικά 
σας άφοΰ άλλων έλήφθησαν. Σημείωσις αλληλογραφίας άφεώρα βε
βαίως ύμας.— I. Π. Κάίρον*  ’Επιστολή καί ποίημα ελήφθη,εχει 
καλώς.— θ. Κ. Ληξούριον. Συνεστημένη έλήφθη. Άπόδειξίν δη
μάρχου κρατήσατε μέχρις έλεύσεώς του. Εύχαριστοΰμεν.—Π. Ν. Δ. 
Παρισίους ’Επιστολή καί αγγελία έλήφθη. “Εχει καλώς Γράφομεν. 
—Κ. A. Β. Θ»σσα4οη'κην. ’Επιστολήμέ γραμματόσημα έλήφθη. 
Έχει καλώς Εύχαριστοΰμεν, γράφομεν. — I. Σ. Δαρόανέ.ίια. 
Επιστολή καί σύνδρομα! έλήφθησαν, εύχαριστοΰμεν. Σειρά φύλλων 
άπεστάλη νέιρ συνδρομητή. Εις έρωτήσεις σας άπαντώμεν’ ταχυ
δρομικούς έκτενώζ. — Δ. Μ. ΧαΛχίόα. Βεβαίως οί καθυστερουντες 
συνδρομήν των ή μάλλον οί μή αποστέλλοντες αύτήν εγκαίρως, 
προκαταβολικών ώς εϊθισται καί δεϊ και πρέπει, ενεκα τών ανα
γκών του περιοδικού μας, θ’ άποκλείωνται τών δωρεών καί προνο
μίων τών άναγραφομένων έν τή « Φύσει, s — Μ. Ν. Matra^iar. 

Επιστολή καί χρήματα έλήφθησαν. Δώρα και σειρά! αποστέλλονται 
μέ προσεχές ταχυδρομειον.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛίΙΝ
Γ· ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ί

Όδός Εϋαγγελ ι στρίας ί

’Εν τώ νεωτεριστική) τούτι^ καταστήματι εκομι'σθησαν προσφάτως ;
έκ ΙΙαρισίων πάντα τα καλητερα ύλικά, ήτοι ψιάθαι, ύφάσματα, 
ταινίας, άνθη κτλ. διά γυναικείους πίλους τοΰ τελευταίου συρμοΰ. ί
Κατασκευάζονται δ’ αυθημερόν όλων τών ειδών πίλοι γυναικών και j
κορασίων εΐς τιμάς λίαν συγκαταβατικάς καί πωλοΰνται τοιοΰτοε I
ήδη έτοιμοι παντός σχήματος, καί διά πάσα» ήλικίαν. ’

Α! έχουσαι άνάκην πίλων Κυρίαι παρακαλοΰνται νά έπισκε- 
φθώσι τό ανωτέρω κατάστημα πριν ή προμηθευθώσι άλλαχόθεν τοι- ί
ούτους. ι

Έκ τοϋ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΛΝΤΙΝΙΔΟΥ. ί


