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ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑΣ
Περί τής συγγένειας τών τοΰ ηλιακού συστήματος κό

σμων θετικώτερον πειθόμεθα, έίετάζοντες τήν τής ενώ
πιον μας ήμετέρας Γής σνστασιν και διοργάνωσιν. Έν 
ταυτη παρατηροΰμεν ξαήν τινα ζοωγονοΰσαν και ωρα'ϊ- 
ζουααν τήν φύσιν της, ήτις, 
φνΐΐχΐ] και ξωί'κή οΰσα, πολ- 
λαπλασιάζεται μεν και αύ- 
ξάνει καθ’ όσον χωρεΐ άπό 
των πόλων εΐς τόν ισημερι
νόν, έμψυχεϊ δέ τά βάθη τών 
ωκεανών, άλλά δέν ύπήρξε 
πάντοτε τοιαύτη, οΐα σήμε
ρον δηλοϋται. Και έν μέν 
τή αρχική αύτής δηλώσει 
ύπήρξεν ίσχυροτάτη έν τή 
ένεργεία της, ακολούθως δέ 
μεταβάλλετο και μετεμορ- 
φοΰτο ού μόνον κατά τάς 
διαφόρους ζώνας τής Γής, 
άλλά καί κατά τάς διαφόρους 
έποχάς της έκ διαφόρων αι
τίων, καθ’ά μετεβάλλοντο 
καί οΐ όροι τής ζωής τών 
έν αύτή οργανικών όντων 
καί άνοργάνων ουσιών. 'Υ
πήρξε δ’ εποχή προγενε- 
στέρα τής άρχικής, καθ’ ήν 
ή φυτική καί ζωική αΰτη ζωή 
δέν ύπήρξεν ένεργός· τό 
σχήμ’ αύτό τής ύδρογείου 
σφαίρας, τό περί τούς πό
λους πίεσμά της, ή διεύθυν- 
σις τών γήινων στρωμάτων, 
ή ορυκτή φύσις τών ενδο
τέρων πρωτογενών στοιβά
δων, τά ύφαίστιά της, ών 
τινα καπνίζουν εΐσέτι καί 
έξερεύγονται τούς διαπύρους ρύακάς των, οΐ σεισμοί, ή 
κανονική αύτής θερμοκρασία καθ’ όσον κατερχόμεθα είς 
τά βάθη τής Γής, πάντα ταΰτα τά φαινόμενα, άποδει- 
κνύονν οτι κατά τους άρχεγόνους χρόνους της, ήτοι πρό 
εκατομμυρίων αιώνων, ή Γή ήτο άνεπίδεκτος ζωής καί 
άκατοίχητοο, καί ετι πρότερον ροώδης καί διάθερμος.

"Αν δ’ άφ’ ετέρου έξετάσωμεν τήν έτησίαν κίνησιν τής 

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ

Γής περί τόν Ήλιον, ως καί τήν θέσιν τών τροχιώντών 
άλλων πλανητών, παρατηροϋμεν, ότι ανται μέν πάσαι 
σχεδόν κεΐνται έπι τοΰ αύτοΰ νοητού επιπέδου τοΰ ηλια
κού ισημερινού, οί δέ πλανήται κινούνται περί τόν Ήλιον 
κατά τήν αύτήν ακριβώς διεύθυνσιν καθ’ήν καί ό Ήλιος 
στρέφεται περί εαυτόν. Καί είνε μέν αληθές ότι αΐ τρο

χιά! τηλεσκοπικών τινων 
πλανητών αποκλίνουν πλειο- 
τερον άπό τού γενικού τού
του έπιπέδου,σλλ’ ό άριθμός 
αύτών έν τή αύτή ζώνη κει
μένων, καί ή έκτακτος μικρό— 
της των δεικνύουν, οτι οί 
πλανητίσκοι ούτοι ύπέστη- 
σαν σπουδαίας διαταράξεις. 
Έκ τής παρατηρήσεως δέ 
ταύτης καί έκ τής γνώσεωσ 
τής τε συστάσεως καί τοΰ 
σχήματος τών πλανητώνκαί 
τής έξαρτήσεως των έκ τού 
Ήλιου είνε αδύνατον νά μή 
ουναιοθανθή τις οτι ή κατα
γωγή ή ή άρχή τών σωμάτων 
τούτων συνδέεται πρός τήν 
υπαρξιν τοϋ Ήλιου. Ή έν
νοια δ’ αύτη συνελήφθη κατά 
τόν τελευταΐον αιώνα ύπό 
τοϋ Βυφώνος, Κάντιου και 
Λαπλακίου (Laplace) καί 
κυριαρχεί έν ταΤς διανοίαις 
τών κυριωτέρων φυσιοδιφών 
καί άστρονόμων τής σήμε
ρον, οϊτινες έδημιοόργησαν 
θεωρίαν περί τής κοινής κα
ταγωγής τοΰ ηλιακού συ
στήματος, έξηγοΰσαν πάντα 
σχεδόν τά φαινόμενα τής 
κοσμογονίας ταύτης φυσικώς 
καί άβιάστως.

Κατά τήν θεωρίαν ταύτην ό Ήλιος παρίσταται εΐς 
παναρχαιοτάτην εποχήν, ήτοι πρό χιλιεκατομμυριων αιώ
νων άσίήρ νεφελώδης, όμοιος πολλοΓς άλλοις έν ούρανοΐς 
καί νϋν ύπάρχουσιν, όστις έν τή άτμώδει αυτού συοτά- 
σει κατεΐχεν δλον τόν χώρον σφαίρας, ής ή διάμετρος 
ίσοϋτο τή τροχιά τού απώτατου τών πλανητών Ποσειδώ- 
νος, ή καί μείζονα, έάν ως εΓνε πιθανόν ό Ποσειδών δέν
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άποτελή το εξώτερον οριον τοΰ ηλιακού ήμών συστήμα
τος. Φαντασθώμεν λοιπόν άπέραντον όγκον άτμώδη, τε- 
θειμένον είς τό διάστημα· ό κατασταθείς που πυκνότερος 
χώρος της μάζης ταύτης θά προσελκύη κατά τούς νό
μους τής ελόεως άνεπαισθήτως πρός εαυτόν τά πέριξ 
άλλα μόρια έκ κατακρημνΐοεως κα'ι θά σχηματίση πυρήνα, 
όστις γίνεται κέντρον βαρύτητος ή έλξεως. Έν τή βρα
δεία δέ πτώσει των μάλλον μεμακρυσμένων μορίων πρός 
τόν πυρήνα τοΰτον, ή μάλλον πρός τι άνατολικώτερον 
κείμενον σημεΐον αύτοΰ, άναπτύσσοντος μείζονα ελκτικήν 
δύναμιν, αναπτύσσεται συγχρόνως και γενική τις κίνησις 
άτελώς κατ’ άρχάς διενθυνομένη πρός τό κέντρον τοΰτο 
και παρασύρουοα όλην τήν μάζαν είς περιστροφικήν κί- 
νησιν. Τό συντελούμενον δε σχήμα τής συμπυκνουμένης 
μάζης έσται κατά τούς φυσικούς νόμους σφαιρικόν, καθ’ 
όσον καί μία σταγών π. χ. ύδατος ή υδραργύρου μόνη 
άφιεμένη είς τό κενόν, άποσφαιροΰται· ούτω δέ άπεσφαι- 
ρωθη καί ή έν λόγω κοσμογόνος μάζα έν τώ άχανεΐ.

Οί νόμοι τής μηχανικής δεικνύουν ήμΐν ότι, συμπυ· 
κνουμένου και διά τοΰτο μηκυνομενου σώματός τίνος νε
φελώδους, ή περιστροφική του κίνησις επιταχύνεται, πε- 
ριστρεφόμενον δέ τό σώμα τοΰτο πλατύνεται περί τούς 
πόλους και λαμβάνει σχήμα μεγίστου φακοΰ άτμώδους. 
Τότε δέ συμβαίνει διά τήν άποκτηθεΐσαν μεγίστην περι
στροφικήν κίνησιν ν’ άποκτήση ή εξωτερική περιφέρεια 
του κεντρόφυγα δύναμιν μείζονα τής γενικής ελξεως τοΰ 
όγκου, καί κατά συνέπειαν άναπόφευκτον, διαταρασσομέ- 
νης τής ισορροπίας, ν’ άποοπάται ή έν είδει δακτυλίου 
εξωτερική αύτη περιφέρεια ή στεφάνη. Καί ό μέν δακτύ
λιος, προαποκτήσας τήν περιφερικήν κίνησιν, θά έξα· 
κολουθή συγχρόνως νά περιφέρηται μετά τής αυτής ήν 
είχεν άποκτήσει ταχύτητος, ό δέ νεφελώδης πυρήν, όστις 
θά ήνε τοϋ λοιπού άπεσπασμένος του δακτυλίου, θά εξα
κολουθώ υφιστάμενος πύκνωσιν διηνεκή καί έπιτάχυνσίν 
της περιστροφικής κινήσεώς του. Τό αύτό δ’ αποτέλεσμα 
θά παραχθή άν ή ταχύτης τής περιστροφικής κινήσεως 
καταστή τοιαύτη,ωστε ή κεντοόφυί δύναμις νά γείνη μεί- 
ζων τής έλξεως. Τό τηλεσκόπιου δεικνύει ήμΐν καί σήμε
ρον υπάρχοντας έν τοϊς ούρανοΐς νεφελώδεις άστέρας, 
ών τά σχήματα παριστώσι τάς διαφόρους ταύτας μετα
μορφώσεις, ή μάλλον τούς διαφόρους τούτους βαθμούς 
τής δημιουργίας. * Φρί*.ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ HAPPEN

‘Η Ελλάς ανέκαθεν, ώ; γνωστόν,καί κατά διαφόρους (πο· 
χάς άνίδιιξι» έπιζήλους πνίυματικού; άδάμαντας έν τή πο- 
λυκυμάντφ άνά τούς μακραίωνας σταδιοδρομώ τής φιλολο
γικής δράσίως καί' προόδου τοδ γυναικείου φύλου, ουδέποτε 
παυσαμένη στολίζουσα τέν Ορίζοντα αυτής καί τοιούτου; ά- 
παντώμιν άπό των αρχαιότατων μέχρι των καθ’ ήμάς χρό
νων. Χωρίς δμως ν’ άναφέρωμεν έκ νέου αυτούς ένταΰθα, ώ; 
■κάντρ περιττόν καί άσχετον προς τήν σκιαγραφίαν τής ήμε- 
τέρας συγχρόνου άναπτΰξιως, ήν έν όλίγοις σκοποδμεν <5δε νά 
περιγράψωμεν,θέλομεν περιορισθή τό γε νυν εχον άποκλειστικώ; 
και έν στενοτάτοις όρίοις ήδη είς τήν μονομερή έζέτασιν τής 
τής ήμετέρας Καλλιρρόης Παρρέν, συγχρόνου φιλολόγου καί 
δημοσιογράφου, ήτις όμολογούμίνω; κατόονη ή κορωνίς τής 
πνευματικής ίλληνικής γυναικείας προόδου καί δράσεως έν τή 
παρούσγι γενε$.

Ή Καλλιρρόη Παρρεν έγεννήθη έν Κρήτη έκ γονέων εύ
πορων, όπόθεν έν νηπιακή έτι καταστάσιι ουσα, καί ίκ τών 
δεινών επαναστατικών περιστάσεων τής πατρίδος των παζό-

' Έκ τής ιστορίας τών Ουρανών. 

μενοι οί γονείς της,άποδημήσαντες ήλθον καί έγκατεστάθησαν 
τφ 1866 έν Άθήναις. Έκπαιδευθεϊσα δέ τό πρώτον έν τφ 
έν Π,ειραιεΐ Παρθεναγωγεΐψ τών Καλογραιών και ιιτα έν τφ 
ένταΰθα τότε άκμάζοντι τής Κυρίας Σουρμιλή, έπεδείζατο 
παιδιόθεν έκτακτον πρός τήν έκπαίδιυσιν καί μόρφωσίν της 
νοημοσύνην,άπασπάσασα, τόν θαυμασμόν πάντων διά τήν ΐδιά- 
ζουσαν αύτής ευφυίαν, άντίληψιν καί έπίδοσιν είς τά γράμ
ματα, ένθα έποίει όντως έκπληκτικάς προόδους. Είκοσαέτις 
μόλις άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τού έν Άνδριανουπόλει Έλλ. 
Παρθεναγωγείου καί μετά ένιαύσιον εΰδόκιμον ύπηρισίαν άπε- 
στάλη ύπό τού πρός διάδοσιν τών Ελληνικών γραμμάτων 
Συλλόγου ώς διευθύντρια τοϋ μεγάλου ίν Όδησσφ Ροδοκα- 
νακείου Παρθεναγωγείου, όπερ διηύθυνεν έπί τριετίαν, καί 
μετά τοΰτο διήκουσεν ανώτερα έπιστημονικά μαθήματα ί» 
Ρωσσίφ, όπου καί ΰπανδρεύθη.

Ή Κυρία Παορέν τίσσαρα άπό τοϋ γάμου της έτη ήρξατο 
έκδίδουσα έν Άθήναις τήν πρώτην (ν Έλλάδι έκδοθεΐσαν 
γυναικεΐαν Εφημερίδα, τήν « ’Εφημερίδα τών Κυριών » 
ήτις εκτοτε εξακολουθεί πάνυ εύδοκίμως και άνελλιπώς εκδι- 
οοαένη, καί ής τά ωραία, γλαφυρά καί πλήρη δυνάμεως. 
κοινωνικά άρθρα Της (κίνησαν τον θαυμασμόν καί τήν έκτί- 
μησιν τών αναγνωστών της.

Ή κυρία Παρρεν είναι κάτοχος πέντε γλωσσών, είναι 
ιδρυτής τοΰ πρό τριετίας λειτουργοϋντος ίν Άθήναις ΰπο 
τήν προστασίαν τής Βασιλίσσης Κυριάκου σχολείου τών από
ρων γυναικών καί κορασίων τοΰ λαοΰ, Γενικός Γραμματεύς 
τοΰ άσυλου τών έργατίδων καί υπηρετριών,μέλος τής έπιτρο- 
πής τοΰ Νοσοκομείου τών ανιάτων γυναικών καί έπίτιμον 
μέλος πλείστων έν Ευρώπη, Τουρκία καί Έλλάδι ανδρικών 
καί γυναικείων σωματείων.

’Εκτός τής «Ιστορίας τής Γυναικός άπό κτίσεως Κόσμου 
μέχρι σήμερον», συγγράμματος αληθώς σοβαροτάτου, μονα
δικού καί τιμώντος τήν έλληνικήν φιλολογίαν, και ουτινος 
τήν έμφάνεσιν ένθουσιωδώς (χαιρέτησε πλήν τοΰ ελληνικού 
καί άπας b ευρωπαϊκός τύπος καί τοΰ οποίου μέχρι τοΰδε 
έξεδόθησαν ήδη πέντε τόμοι, συνέγραψε καί τάς βιογραφίας 
τών Έλληνίδων γυναικών καί άλλα πολλά. ’Εκείνο όμως, 
όπερ άνέδειξεν αύτήν έπί μάλλον, είναι αί είς το (ν Παρι
σίοις συγκληθέν έπί τή εύκαιρίφ τής παγκοσμίου Έκθέσιως 
επίσημον διεθνές Συνέδριου τών Γυναικών άγοριύσεις της 
περί τών Έλληνίδων γυναικών, άς έπαξίω; αντιπροσώπευσε 
καί ενικά τοΰ οποίου ούκ ολίγων έτνχεν έκεϊ τιμών.

Ήδη ευρισκόμενη έν Σικάγφ τής Αμερικής, κληθίΐσα ό
πως αντιπροσώπευση καί αυθις τάς Έλληνίδας είς τό έκιΐσε 
συστηθέν Συνέδριον, ευχαρίστως πληραφορούμεθα, ότι πάνυ 
έπιτυχώς έπετέλεσε τό έαυτής καθήκον, προσηκόντως τιμή- 
σασα τό φύλον της, καταλλήλως καί εύπροσηγόρως άγ- 
γλιστί άγορεύσασα ένώπιον απειροπληθούς ακροατηρίου, 
καί άξιωθεΐσα ιδιαιτάτων παρά τής κυρίας προέδρου τοΰ 
δρίου τιμών.

Ή κυρία Παρρεν, έκτος τών ανωτέρω έργων της, έξεπό- 
νησεν έσχάτως καί τετράπρακτου συγχρόνου ’Αθηναϊκής έ- 
ποχής δράμα, επίτηδες γραφέν διά τήν ήμετέραν καλλιτέ- 
χνιδα κυρίαν Παρασκευοπούλου, όπερ θέλει άναβιβασθή άπό 
τής σκηνής κατά τό παρόν θέρος, άμα τή έκ Σικάγου έπα- 
Συνενόδφ της. - .

Τοιαύτη έν μικρ$ σκιογραφί?, άναλόγως τοϋ χώρου, δν 
δυνάμεθα νά διαθέσωμεν έν τφ ήμετέρφ περιοδικφ, ή ήμε- 
τέρα συνάδελφος κυρία Καλλιρρόη Παρρεν, ής τήν εικόνα 
παρατίθεμεν ένταΰθα εκ φωτογραφίας, πάνυ προθύμως παρα- 
σχεθείσης ήμΐν παρά τής εΰγενεστάτης αδελφής της δε- 
σποινίδος Άθηνάς Σιγανού, διευθυντρίας τής προσφάτως 
ίδούοης τό φώς « Οίκιιακής Έφημεριδος. » καί έπαξίως 
αντιπροσώπου τής κυρίας Παρρεν κατά τήν έν Αμερική α
πουσίαν της. Ευχόμεθα δέ, ίνα καί άλλαι έκ τών ήμιτέρων 
συμπολιτίδων άπομιμώνται τοιουτον άκάματον, κοινωφελή 
καί επίζηλον βίον έν τή όσημέραι έπιτελουμένη προόδφ καί 
αναπτύξει τοΰ ήμετέρου έθνους. Φ- Π.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
’■θεότητες τής Ά.ι*ι>.ω'*ί«,ς.  1

’Ολίγη αμμωνία έντός χλιαρού ύδατος τεθειμένη, λειαίνει 
καί μαλακόν» τήν επιδερμίδα.

Η εισπνοή τών άμμωνιακών άτμών θεραπεύει τήν ημι
κρανίαν.

’Αποκαθαίρει τάς πλάκας τών θυρών δι*  υφάσματος ίμ· 
δεβαπτισμένου έντός άμμωνιακοΰ ύδατος.

’Αναζωογονεί τά χρώματα τών ταπήτων, διά θερμού ύ
δατος έφ’ ου ρίπτοντκι σταγόνες τινές.

’Ομοίως καθαρίζονται εΰκολώτερον οί ύελοι διά τής αμ
μωνίας ή οι*  τοΰ σάπωνος, διά τής χρήσεως λεκάνη; υδα- 
τος, έντός τής οποίας ρίπτονται Ίν ή δύο κοχλιάρια αμμω
νίας.

Διά σταγόνων τινών αμμωνίας, έντός δοχείου πλήρους ΰ
δατος, καθαρίζβυσι τάς κηλίδας τών έλαιογραφιών καί χρω
μολιθογραφιών. Άλλ’ ή χρήσις τοΰ μίγματος τούτου απαι
τεί προφυλάξεις.

Καθαρίζουσιν ομοίως τάς έκ λίπους κηλίδας,μεταχειριζόμε- 
νοι πολλήν αμμωνίαν έντός ολίγου ΰδατος. Άφοΰ έλαφρώς 
προστρίψωσι τήν κηλίδα, τήν σκεπάζουσι διά μεταξωτού 
χάρτου έφ’ ού περώσιν έλαφρώς θερμόν σίδηρον.

Αί έξ οξειδίων γινόμενοι κηλίδες καθαρίζονται εύκόλως 
διά καθαράς αμμωνίας. Είτα μεταχειρίζονται τό χλωροφόρ- 
μιον, ίνα άποκαταστήσωσι τό φυσικόν τοϋ ύφάσματος χρώ
μα. Άποδίδουσι δέ είς τό νίκελ καί είς τον άργυρον τήν 
στιλπνότητά των, σπογγίζοντας αυτούς δι’ ύφάσματος έμβε- 
βαμμένου εντός αμμωνίας.

Ή αμμωνία,' μεταχειριζομένη δίς ή τρις, θεραπεύει τον 
πρόσφατον ρευματισμόν, τόν θεραπεύει δέ καθ ’ ολοκληρίαν 
έάν γιίνη χρήσις άμα τή πρώτη ύποψί?.

*0 παλαιός χαλκός λαμβάνει τήν θέα*  καινουργούς, έάν 
χυθή έπ*  αύτοΰ αμμωνία και προστριβή αΰτη διά σκληρά; 
ψήκτρας, ιιτα δέ άποπλυθή έντός καθαρού ΰδατος.

Μεταχειριζόμενοι ίσας ποσότητας αμμωνίας καί τερεβιν
θίνης, καθαρίζομιν καί τάς παλαιάς έτι κηλίδας τών έλαιο
γραφιών.

Καθαρίζονται αί ψήκτραι καί οί κτένες, διά τής πλύσεώς 
των δι’ ΰδατος περιέχοντος αμμωνίαν. Είτα τά; ξηραίνομιν 
είς τό πΰρ ή είς τόν ήλιον.

Έάν καθημερινώς τις λούηται δι' ΰδατος περιέχοντος όλί- 
γην αμμωνίαν, αποφεύγει τήν συχνήν έφίδρω.σιν καί τήν 
δυσώρεστον οσμήν τού ίδρώτος. Έτι δέ τό δέρμα διατηρεί
ται μαλακόν καί λεϊον.

ΑΙ φλανέλλαι καί τά κλινοσκεπάσματα πλύνοντάι κάλ- 
λιστα, έάν τά θέσωμεν έντός ΰδατος περιέχοντος αμμωνίαν 
καί ύδωρ σάπωνος.

’Επίσης ή αμμωνία πλύνει καλώς τόν χρυσόν καί τά νο
μίσματα καί δίδει εί; τόν άδάμαντα άπασαν αύτοΰ τήν 
λάμψιν.

Πλήν τών ανωτέρω ωφελειών μεγίστας ύπηρεσίας παρέ
χει εις τήν ιατρικήν.

Άατήρ.

01 ΑΠΟΔΗΜΟΓΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΠΧΟΣ

Ό ίν Παρισίοις ηδη διαμένω» νςαρός "Ελλην καλλιτέχνη; Λά
ζαρο; Σώχο; κατάγεται ίκ Τήνου, ία γονέων άπορων. Έννοατή; 
ίτι ών ?φυγ«ν βΐς Κωνσταντινούπολή ζητών πόρον ζωή; παρά τινι 
θ*ίγ  του λιθοτόμιρ Φόρων ϊμω; έμφυτον τό αίόθημςιι τοΰ καλοϋ κ»ΐ 
τό κρόν πυρ τή; τέχνη; δέν ήρκβΐτο βΐ; τό πιριωρισμένον δριον τοϋ 

έργάτου, άλλ*  αισθανόμενο; ό» «αυτώ τήν «κατανίχητον «νςίγκην 
ν’ άνίλθη st; ύψηλοτέρου;. όρίζοντ»;, έζήτησ«ν «πιμόνω; παρά τοδ

θείου του και είσήλθεν «!; τη» άκμάζουσαν τόιε έν Στκυροδρομίω 
καλλιτεχνική» σχολήν τοσ γάλλου GuiWetnet, κατορθώσας έν όλι- 
γίστω χρόνω νά κατακτήση τήν πρώτη» θέσιν έν τε τή πλαστική 
και τγ, ιχνογραφία Έν τή σχολή ταύτη έγνωρίσθη μετά τής ά- 
ΰράς τότε Α. Βλαστού, ήτις έμελλε βραδύτερον ν’ άποβή ί> προ
στάτης του άγγελος καί νά τόν χιιραγωγήση εις τό» ναόν τής τέ
χνης. Μετά τόν θάνατο» τοΰ Guillemet, διαλυθείσης τής σχολής ό 
Λάζαρος Σώχος, κατέφυγεν ιίς ’Αθήνας παρά τφ μακαρίτη Δράση 
άχολουθών μαθήματα γλυπτικής χαί ζωγραφικής έ» τω πολυτε- 
χνείω ύπό τόν Λύτραν. Οΰτω δέ, έν μέσω αδιάλειπτων στερήσεων 
καί υπεράνθρωπων μόχθων, κατώρθωσε »ά περατώση τάς εν τω 
πολυτεχνείου σπουδάς άρισιεύω» εΐς ίλαί τάς τάξει; έν τε τή γλυ-

■ πτιχή καί τή ζωγραφική. Ημέραν τι»α διερχομένη, τώ 1881, τών 
Άθη»ώ» καί επισκεψαμένη τας αινούσα; τοϋ Πολυτεχνίου ή κυρία 
Α. Βλαστού, τέως «ν Κωνοταντινουπόλει συμμαθήτριά του, άνευρε» 
έκθαμβο; τόν σεμνόν νέον αφωσιωμέ»ον εκεί έν τή λατρεία και τή 
μελέτη τή; βείας τέχνης.· σνγχινηθεΐοα δ’ ει; άκρον έκ τών ύλικώ» 
στερήσεων καί τή; απορία; τού νέου καλλιτέχνου προσηνέχθη έχ- 
θόμως νά τω χορηγή μηνιαΐον χρηματικόν βοήθημα πρΐ; άποπε- 

: ράτωσιν τών σπουδών του, μεθ’ ο τόν άπέστειλεν εί; τό έν Παρίσι- 
οι; προκαταρκτικόν σχολείο» (Ecole de arts decoratifs). ένθα μετά 
βραχειαν φοίτησιν είσήλθεν εΐς τήν άνωτάτην καλλιτεχνικήν σχο- 

. λήν τή; Γαλλία; (Ecole des beaux arts), όπου έπρώτευσε μεταξύ, 
έννενήχοντα επτά γάλλων χαί ξένων βυναγωνισθέντων. Έν Παρι
σίοις πάντοτε διεχρίθη χαί ήρίστενσε λαβών εις διαφόρου; διαγωνι
σμός δεαεπτά ΐν δλφ άργυρα χαί χαλκά μετάλλια προόδου. Tot- 
αϋτα δε δςίγματα τής έξοχου καλλιτεχνικής του ιδιοφυίας παρεΐ- 
χεν, ώστε οί αύτόθι τότε διάσημοι γλύπται Φλόκε και Μερσιβ 
έπί ρεψβν έλευθέραν τή» είσοδον τών σπουδαστηρίων των εΐ; τόν 
Σώχον, παρασχόντε; αΰτφ ούτω περιφανή και επίζηλον τιμή».

Ό ήμέτερο; συμπατριώτη; εφιλοτέχνησε πλεΐστα έργα, πάντα 
σχεδόν βραβευθέντα. Μαθητής ετι ώ» έξεπόνησε τά δύο αγάλματα 
τά κοσμοδντα τό ά»άκτοί*ν  τοϋ Διαδόχου, ήτοι τόν Hepofa φέροντα 
τήν κεφαλήν τής Μεδούση;, τό όποιον ετυχε καί τοΰ θωμαϊδίου 
βραβείου, καί τόν Όίνβνία α'-αγνωριζύμενον ύπό τοΰ κυνί; του. 
Έν τή καλλιτεχνική αιθούση τών Παρισίων τοΰ 1890 «τυχε τοΰ 
πρώτου βραβείου ε» χαριίστατσν αύτοΰ πρόπλασμα «La Muse de 
retour sur 1’Acropole»· «Έ Μο^σα enl της ’Λπηο-
πόάβως» περί ού άπα; σχεδόν δ γαλλικό; τύπος λίαν εΰμενώς έ- 
ποιήσατο μνείαν. Τοϋ κομψού τούτου καλλιτεχ νήματος δημοσιεύομεν 
όπισθεν τήν εικόνα, ληφθεισαν εξ ασθενούς φωτογραφικού αντιτύπου 
καί μή άποδίδουσαν επομένως όλην τήν λεπτότητα τών γραμμών 
καί τής γλυκεία; έχφράσεω; του προπλάσματος. Άλλ’ έ’εϊνα τά 
έργα άτινα κατ’ εξοχήν (στερέωσα» τήν φήμην τοΰ Σώχου, εΐσι τό 
Μτημιΐοτ τοδ Bvfiaroc, αρίστευσαν εί; τόν επί τούτα» διαγωνι
σμόν καί τυχόν τοΰ δισχιλιοδράχμου βραβείου χαί ό ’Jvdptac τοϋ 
Κο^βκοτρύπ), βραβευθεί; καί ουτος επίσης κατά τόν έν τή Άκαδη- 
μία τή; Ρώμη; επίτηδε; διεξαχθέντα διαγωνισμόν.

Ό Λάζαρο; Εώχος καίτοι νεώτατο; ετι, κατέχει έπί τοσοΰτον τό 
μυστήριον τή; τέχνης, ώστε όσημέραι <ά ε^γα αύτοΰ αποσπώσι το» 
θαυμασμόν Τών ευρωπαίων καλλιτεχνών. Εις δέ έκ τών έν Παρισίοις 
διδασκάλων του, ό επιφανή; Μερσιέ πολλάκις περί αυτού ειπεν-

— «Νά ιδήτε, δτι τό παιδίον αύτό θά φέρη βαθμηδόν έπανά- 
βτασιν εΐς τήν τέχνην!»

Φ. Π.ΟΝΕΙΡΟΥ ΕΙΡΩΝΕΙΑ
Ωραίο είδα όνειρο, αγάπη μου, χθξς βράδυ. 
Τριγύρω ,μας άπλώνουνταν γλυκοφωτο οκοτάδι 
Γιομάτο χάραις κχ’ εύμορφχαϊι: και άηδονιΰν τραγούδια... 
’Αγκαλιασμένοι, σιωπηλοί ιτροάαίναμεν σι δυώ μασ 
Καί λες μας χαιρετούσανε αστέρια καί λουλούδια 
'Ωσάν νά στεφανώνανε τόν πίθο τόν κρυφό μας.... 
Ή μυρωμέναις μας ψυχαΐς,’σάν νάχβν λειτουργία, 
’Ανέβαιναν ’οτάν ούράνό μ’ ανέκφραστη μαγεία.

Δεν ομιλούσαμε· βουβή ’στήν τόση εύτυχιά μας 
Παραλυμένη έμενε ’στά χείλη ή λαλχά μας 
Ωσάν νά έφοδώτανε ή άμοιρη μή σβύση 
Τό φώς εκείνο πύφεγγε ’στην ύπαρξί μας όλη, 
Καί τής χαράς μας τούς τταλμούρ μήν τύχη και διάλυση 
Καί παύση τότε ή κρυφή τών λογισμών μας σχόλη. 
Σιωπούνε όσοι αγαπούν· εκείνος πού ’μιλήση 
Δεν έχει μέσα του φωτιά, δέν έχει αγαπήσει ?
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’Στην αγκαλιά (ίου μοναχά, πουλί μου, ο’ έκρατσϋοα, 
Καί ‘οτά γλυκά τά χείλη σου φιλήματα σκορπούσα 
Όπως ό Άγνωστος σκόρπα τά μύρια του αστέρια 
Και χύνει τήν απόκρυψη εκείνη αρμονία 
Μεσ’ τό γαλάζιο τουρανον, ’στοϋ κόσμου τά λψέρια...· 
Φιλιά ποΰ δίνουν τήν ζωή και τήν αθανασία I— 
Οί στεναγμοί σου οί μυστικοί, άχτίδαις τής χαράς σου 
Μέσ’τήν καρδιά μου έχύνονταν άπ’τήν γλυκερά καρδιάσου!

Κ/ έδιάόαιναν άμέτρηταις ή ωραις, καί ό νους μας 
Στιγμή δέν έκατέάαινεν άπό τούς ουρανούς μας. 
Μά ίάψνω μιά χαράς κραυγή μ ’ έζύπνησε ... καί είδα 
Βαθύ σκοτάδι γύρω μου καί ερημιά μεγάλη....
Κι’εύθύί έανακοιμήθηκα μέ τήν κρυψή ελπίδα 
Τό μαγευμένο όνειρο νά ζαναιδω πάλι. . . .
Άλλά. . . ένώ’ςτούς πόθους μου αύτους τόν νοϋ μου

[τρέπω] 
’Αντί νά ίδώ, ώϊμένα, Σέ . . . τήν πεθερά μου βλέπω!

Άθήναι 17 Μαΐου ι&0
Άλέξ. Κ. ηερδεχέδης

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ!
ΚΠΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕίϊΣ ΚΑΙ ΣΜΥΡΝ ΗΣ

* *

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 
(Συνέχεια Εδε προηγ. φύλλου).

7 it. μ..
'Ημ-ίσβιαν ώραν διήρκεσεν ή προ 

της κυρίως πόλεως τοΰ Βυζαντίου 
διέλευσις. Άτμόπλοιόν τι μέ Έλλην. 
βη^αίαΊ διευθύνεται πρδς ημάς. Φέρει 
τδ προεδρείου τοΰ μουσικού Συλλόγου 
«Έρμου», τοΰ μόνου όστις έπισήμως 
ύπεδέχβη ημάς προ τοΰ πατησωμεν 
τδ πηλώδες έδαφος τής Κωνσταντι
νουπόλεως. Οί θερμοί χαιρετισμοί και 
έπευφημίαι και άντιχαιρετισμοί ο! 
ΰπδ τάς πτεροέσσας αρμονίας τής 
μουσικής ανταλλασσόμενοι, ή βαθύ
τατα άποτυπουμένη έπί τών προσώπων 
όλων, ωχρών έκ συγκινήσεως, χαρά 
συνδυαζομένη πρδς τδ αιώνιον, τδ έλ- 
ληνικδν μεγαλεϊον ύφ' ού πανταχόθεν 
έκυκλούμεθα καί όπερ δλονέν ύπδ τοΰ 
Ήλιου άνατέλλοντες αποκαλύπτεται 
ροδόχρουν καί ακτινοβόλον, είσίν ίσχυ- 
ρόταται εντυπώσεις, ανεξίτηλοι τοΰ 
πνεύματος, έφ ’ οσον τδ ζωογονεί ή 
ζωή καί ή ακμή·

Ή είς Τδπ-Χανέ άποβίβασις. ένεκα 
απαραιτήτων τινώ» ύγειο-νομικών δια
τυπώσεων, χατορθώθη μόλις περί τήν. 
δέκάττ>ν ώραν. Όλη ή παραλία, ητο 
έρημος*  είς στατιώτης μόνον τοδρκος 
εβάδιζεν, έξαφνισθεί; έπί τή επιδρομή 
εκείνη. Ούδείς άναμφιβόλω; των συν*  
εχδρομέων άνέμενεν ενθουσιώδη δεξίω- 
σι», γνωστού βντος ότι ή Υψηλή Πύλη 
φροντίζει πάντοτε εκ πνεύματος αύτο- 
συντηορησίας να πνίγη πάσαν εχδήλωσι» 
δυναμένην ν' αφύπνιση αισθήματα
ύπνώττοντα. Β*ΐ»θ;»εν  έν σώματι σιγή άμειλίκτω πρδς τήν
'Ελλ. πρεσβείαν *Η  μουσική μας ιχθύος άφωνοτέρα. Συνεπτυγμέ
νου τδ λάβαρον τδ; "Εταιρίας βπβρ είναι σημαία λευκή, μετάξινη, 
φέρουσα έν τφ χέντρω έγχρωμον απειχόνισιν τοΰ Άρίονος τοΰ πε
ρίφημου λυρικού ποιητοϋ, άνωθεν δέ λύραν περίχρυσον, άφ’ής εξηρ- 
τώντο ταινία» Έλλ. καί Γερμανικών χρωμάτων, δωρεά! κατά δια
φόρους έποχάς σωματείων εχόντων τον αύών σκοπόν καί τί αύτά 
μουσικά ιδεώδη μέ τήν Φιλαρμονικήν.

"Η πρώτη έντυπωσις τή; εισόδου εΐς τήν Κ[πολιν αποκαρδιω
τική; Οικήματα αιώνων φέροντα βάρος καί ιστορίαν, καταστήματα 
οΐκτρά τήν όψιν b ποικιλφ φυρμφ εμπορευμάτων, δδοι αυτόχρημα 
Τουρκικά!, γέμουσαι πηλού άε! γλοιώδους κα! νωπού καί παν-

Ή Μφνσα ε«ι«Γτρέφουσα wt'c της Άχροπόλβως.
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τοίων απορριμάτων. HtjxoooTspw; βλέπομε» σκύλους—κα! τι σκύ- 
ί λουςΐ— η ανθρώπους. Ολοι κίτρινοι τδ τρίχωμα, όοιοειδώ; κεκλι*  
ί μόνοι, πρότυπα οκνηρίας καί απογοητεύσει»;· Άπδ τών παραθύ

ρων γυναικεΓαι μορφαι προβάλλουν, φέρουσαι πασαι τδν τύπον τής 
’Ελληνικής φυσιογνωμία;·

Προχωροΰντες περικυκλούμεθα δλονέν ύπδ πολλοΰ πλήθους, απο
τελούνται δ’ ουτω πυκνά! συστοιχία; ανθρώπων, οίτινες προπορευο- 
μένης τής Φιλαρμονικής, σταματώσι τέλος πρδ τοΰ μεγάρου τής 
Ελλ. Πρεσβείας, άφοΰ πρώτον διήλασαν τήν μόνην Εύρωπαϊκήν 

λεωφόρον τής Κ|πόλεως, τήν δίδν τοΰ Πέραν, ητις είναι ή όδδς 
Ερμου κα! ή δδδ; Σίταδίου τού Σταυροδρομιού- Τά πολυτελέστερα 

καταστήματα, τά μεγαλοπρεπέστερα μέγαρα ςυρηνται έν αύτή.
Τδ μέγαρον τής πρεσβείας ύψουται είς τινα πάροδον τής εΐρη- 

μένης δδοΰ, είναι δέ μαρμαρόκτιστον καί εύρύ. Άνερχόμεθχ εις 
τας ο ιθούσας του παιανιζούσης τής μουσικής καί ψάλλει δ χορός κα! 
ίκσπάται ε:ς χειροκροτήσεις τδ παραμείναν κάτω πλήθος. Ό πρε
σβευτής χ. Ν. Μαυροκορδάτος, συμπαθέστατης φυσιογνωμίας άνήρ, 
τέλειος δέ τύπος εΰγενοΰς διπλωμάτου, κυκλούμενος ύπ; τών ξενι- 
ζομένων, ύψ>ΐ κύπελλο» πλήρες άφρόεντο; καμπανίτου προπίνων έν 
ευγλώττιρ προσφωνήσει ύπέρ τοΰ χορού, είς ήν κα! ανταπαντά ού
τος φίων ήδυτάτης άρμονίας περοίνιον αίμα. Καθ’ δλας τάς ανα
κρούσεις τής μουσικής, τδ πλήθος ζητωκραυγάζει ύπέρ τών Βασι
λέων, τοΰ Διαδόχου, τοΰ πρεσβευτοΰ κα! τοΰ κ- Τριχούπη. Δευτέρα 
καί τελευταία επίσημος έπίσκεψις ητο ή είς τόν μουσικόν σύλλο
γον οΈρμήνο γενομένη. Τήν ευρείαν καί καλαισθήτως ηύτρεπι- 
σμένην αίθουσάν του πλημμυρεΐ σφριγώσα νεό^ης. Α! έκατέρώθεν 
ήμών κα! εκείνων δίαμειβόμεναι περιποιήσεις χαί φιλοφροσύναι εξά
πτουν τδ εθνικόν φρόνημα. Όλοι είναι ευχαριστημένοι καί αύτοί 
οί στόμαχοί μας, διότι οί αγαθοί Έρμεΐς «φρόντισαν καί δι’ αυ
τούς, παραθέσαντες άφθονον πρόγευμα. ’Απαγγέλλονται — μετά τδ 
πρόγευμα — καί έμμετροι χαιρετισμοί, είς ους α» δέν εΰρισκέ τις 
ποιητικήν αξίαν, έξεπλήσσετο όμως διά τόν ειλικρινή ενθουσιασμόν 
όστις τούς ένέπνευσεν.

Ό «'Ερμής» αριθμεί 16 Στη ύπάρξεως. 01 καρποί οδ; άπέδωκε 
κατά τδ διάστημα τούτο είσίν άξιοι πά
σης προσοχής. Χαράχτηριστικώτατα 
είναι τά πρώτα έτη τοΰ σωματείου τού- 

, ού Ιδρυτα! ύπήρξαν τρείς έ» δλω, 
εν ο’ς κα! ό τήν σήμερον πρωταγωνι
στών έν αύτφ κ, Άλ. Στεφόπουλος. 
Διά νά άποφύγουν τόν πρώτο» καί χυ- 
ριώτερο» σκόπελον τής προόδου παντός 
σωματείου, τήν άρχομανία», έθέσπισαν 
τέσσαρας θέσεις προέδρων, ένδεκα γραμ
ματέων, τρείς ταμιώ» καί οΰτω καθεξής, 
δέν θά παραδοξολογήσω δέ ισχυριζόμενος 
δτι τά 10 έτη οφείλονται εις τούς Η 
γραμματείς, Ό «Ερμής» ύπδ τήν έπο· 
ψιν ταύτην είναι παράδειγμα οπερ θαρ- 
ρούντως υποβάλλω πρό; μίμησιν ε’ις 
τούς, ώς άμανίτας, συνιστωμένους εν 
Έλλάδι πολυωνύμου; συλλόγους, ών ή 
ζωή καί τών ρόδων βραχυτέρα αποβαίνει. 
Περιττόν νά αναγράψω ότι ή πολυτέλεια 
αύτη τών αρχών σήμερον δέν ΰφίστα- 
ταΐ. Ό σύλλογος τέλος κέκτηται τρια- 
κονταμελή χορόν καί*  ορχήστραν άριστα 
συγκεκροτημένην.

Οί Έρμείς μεταβαλλόμενοι είς Μέ»” 
τυράς μας οδηγούν είς τά ξενοδοχεία καί 
έστιατόρια, άτινα ούδέν άλλο είσίν εκε1 
ή ζυθοπωλεία ών δ ζύθος αποτελεί αυ
τόχρημα καλλιτεχνικήν άπόλαυσιν πινό- 
μενος. Ή καταναλωσις τοΰ νέχταρος 
τούτου τής Τευτονίας είναι αφθονότατη. 
Χυνόμεθα εις τάς δδού; χαί τδ Πέραν 
προσλαμβάνει πανηγυρικήν δψιν. Τα 
χυανόλευχα σήματα τών Φυλαρμονιχών 
προχαλοΰσι τήν γενικήν προσοχήν. Μία 
έξ όλων τών στομάτων ακούεται ενθου
σιώδης φωνή : «Είναι Έλληνες 1» 

Είς τδ πρόγευμα,όπερ παοέθηκεν δ κ. “πρεσβευτής, παρεχάθησαν δ 
χ. Σπάθης μετά τοΰ τήν στιγμήν εκείνην σχηματισθέντος φαντα
σιώδους συμβουλίου, άποτελεσθέντος έχ προτώπω» κατά τδ πλειστον 
άγνώστω» τή Φιλαρμονική καί πολλών.... Γερμανών. Τιμώμεν 
τούς άξιολόγους ξένους, άλλα προχειμένου περί ελληνικής αντιπρο
σωπείας — διότι κατά τής έχδρομήν της ή Φιλαρμονική άντεπρο- 
σώπευεν ίλην τήν Ελλάδα—καί σχοποΰ ύπερτέρου επιδείξεων γε
νειάδων καί απαντήσεων στομαχικών,δ κ. πρόεδρο; ώφειλι.νά απο- 
βλέψΑ είς πρόσωπα, άτινα χαί λόγφ ίκανότητος χα! λόγφ έλλη
νικής καταγωγής έπεβάλλοντο νά συμμετάσ^ωσι τής ύπδ τοΰ 
πρόσχημα γεύματος συναθραίσεω; εκείνης έν τώ επισήαω οΓκω τδ 
αντιπροσώπου τής Ελλάδος, Ή παρατήρησκ -ημών αΰτη παρατί

θεται ώς ή πλήρη; εκφρασις τής γνώμης, πάντων ανεξαιρέτως τών 
μελών, πλήν τών.. · γευματισάντων.

Τί πολυκοσμία, τί θόρυβος, τί κίνηβις, τί συνωστισμός, τί βοή, 
τί ζωή είναι διαχεγυμένη είς τήν μεγάλην δδδν τοΰ ΙΙέραν, Μία 
αρτηρία εις ή' χυκλοφορε? τδ καλλίτερο» αίμα τής πόλεωί, αληθή 
πανσπερμίαν αποτελούν, δλη ή εύγένεια χαί τδ σφρίγος. Άνθρωποι 
παντός είδους καί γένους κα! καταγωγής καί άναπτύξεως κα! όρμων 
καί φρονημάτων .καί έθνιχότητο; καί σχηματισμού, χαί διαθέσεων 
καί αγωγή; χαί αναστημάτων χαί μορφών καί ενδύματος χαί ιστο
ρίας χα! βίου καί μέλλοντος, συμφύρονται μετ’ αποσκευών, δίαγκω- 
νίζοντος αχθοφόρου χαί σκύλου χοιμωμένου νήδυμον, χαί omnibus 
καί τροχιοδοόμω» καί πωλητών φωνασχούντων καί ό,τι άλλο δύνα- 
σθε νά φαντασθήτε Σκτροπον, περίεργον, εκκεντρικόν. Τδ ώραίον φΰ- 
λον πλημμυρεΐ τή» δδδν ταύτην, τήν καν’ εξοχήν ε’μπορικήν, είς 
-ήν συμβάλλουσιν ώς παραπόταμο δλαι αί στενωποί τών συνοικιών τής 
νέα; Κωνσταντινουπόλεως, απδ τοΰ Γιλδιζ μέχρι τοΰ Γαλατά. Τάς 
γυναίκα; τής Κ)πόλεω; θεωρώ ύπιρτέρας κατά τήν χαλλονήν τών 
<ν Σμύρνη, μεθ’ όλον τόν όγκον ό» φέρουσιν αύται τής φήμης. Έλ- 
ληνίδες καί Γαλλίδες — αύται πλειοψηφοΰσιν έν τή δδφ — διατρέ-

aYrXFOWOW ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

(Συνέχεια· ί$ε προηγούμενου φύλλον).

—“ Άς άφησωμεν τά πολιτικά κατά μέρος, έπανέλαβι 
μετά μικρόν ό Συνοδινός, πρώτος λύσας την σιωπήν, τά 
όποια δέν μάς έ/διαφίρουσι τόσον, η μάλλον μας ένδιαφέρουσι 
πολύ, άλλ' έπειδή βχίνουσι κακώς καί δέν δυνάμεΟα ημείς νά 
τά διορθώσωμεν, άς λέγωμεν ίν τη άΘωότητί μας, ότι δέν 
μάς ένδιαφέρουσιν, ίνα παύσωμεν συζητοΰντες αύτά, καί 
διότι όσο» τά άνιχνιυομεν, κατά τοσοΰτον εϊσχωροϋμεν είς 
τά κοινωνικά έλκη, καί άς έλθωμεν είς τά ιδικάμας, τά ά- 
τομικά....Δέν μοί λέγεις, Μιχαήλ, τί εγεινες τώρα εσχάτως; 
σπανίως σέ βλέπω, καί όταν πρός στιγμήν σέ βλέπω, πάν
τοτε έργασίαν, μοί λέγεις, ότι έχεις καί μ’ ίγκαταλιίπεις. 
Μετεβλήθης, βλέπω, Λολύ, καί αγνοώ ποΰ ν' αποδώσω τού
το. Παρατηρώ δέ, ότι κατεβλήθης άπό τίνος καί κατέστης 
ωχρότατος, τί έχεις ; ειπέ μοι, άν ώς φίλος δέν είναι αδια
κρισία νά έρωτήσω τοϋτο,. .. μήπως πάσχης ;

Ό Μιμικός τότε άναστενάξας, διότι τφ έΟίχΟη τό τρυφε
ρόν ζήτημα καί ένθυμηβείς άμέσως τήν Μαίρην

— Ναί, φίλε μου, πάσχω καί πάσχω δεινώς, είπε.
—■ Πάσχεις δεινώς ; καλά τδ ένόησα έκ του προσώπου 

-σου καί της μεταβολής τοΰ βίου σου' καί τί έχεις;
— Τί έχω ; &, φίλε μου, καλειτερον νά μή σοι τό είπω. 

Πάσχω ! ιδού τό πάν, τοϋτο σοί άρκεϊ .... τί θέλεις νά 
μάθρς περισσότερα...!

Καί μετά μικράν σιωπήν έζηαολουθησεν.αΆλλά, διατί νά 
•σοί τό κρύψω ; Μήπως εχω άλλον καλείτερον καί στενότερου 
-φίλον, είς τον όποιον νά έκμυστηρευθώ τήν καρδίαν μου ; 
Διατί νά προσποιηθώ είς σέ ;...*Όχι,  Άκουσον, φίλε μου. 
πάσχω, ναί πάσχω, ώς είπες, δηλαδή...άγαπώ !

— ’Αγαπάς ; ΑΠ καί είναι τοϋτο έγκλημα, Μιχαήλ, διά 
νά ύποφέρνις ; Σύ μόνον ήγάπησας καί αγαπάς; κ«ί πρέπει 
■δι’ αύτό νά πάσχης καί νά μεταβλητής ούτως ; άστεΐον 
.μοί φαίνεται, τη άληθιίιγ, τοϋτο. .

— Άστεϊο»....καί έν τούτοις είναι σοβαρότατου . . . Ά- 
στειον, ναι, καί γελοΐον iv ταΰτΰι ένόμιζον καί έγώ τοδτο, 
•όπόταν έβλεπον τούς άλλους άγαπώντας, καί ίμεμφόμην 
μάλιστα αύτούς έπί τη τοιαύτη άδυναμίιρ των, πλήν ήδη 
καί ίγώ άγαπώ, Σπύρο, κάί ..,

—■ Άγαπας σοβαρώς ; σύ Μιχαήλ ; Νά τό πιστεύσω; 
•σύ δ μισογύνης, σύ ό στωϊκός, ό απαθής, ό άκαρδος; 
Σπουδαιολογείς, τ^ άληθεί?, ή αστειεύεσαι; 

χουσι γοργώς τήν λεωφόρον, ^ιετά χβριτος καί μειδιάματος, μϊ σώ
ματα σπαργώδη χα! έλαστικα, ΰψηλαί. κομψαί, εύπετείς, αχτινο- 
βόλοι. ευχ^ωμοι, κατακτητικοί, προκλητικαί. Δεν άρνοϋμαι ϊτι αί 
Άθήναι ευμοιροΰσι γυναικείων ώραιοτήτω»,κυριών ανθηρών καί δε
σποινίδων αξιολάτρευτων, ούδ’ 5τι ή ανακτορική δενδροστοιχία καί 
αί αίθουσαι τών μεγάρων κατά τδν χειμώνα καί τδ Φάληρο», ή 
Κηφισιά χαί αί πλατεΐαι τώ» θεάτρων κατά τδ βέρος, δέν δύνανται 
νά συγχριβώσιν εύτόλμως πρδς τά κέντρα τών ευρωπαϊκών μεγαλο- 
πόλεων ώς πρδς τάς καλλονές τών γυναικών, αΐηνες οιαχρίνονται 
παρ’ ήμϊν διά τδ αφελές χαί παρθενιχδν χα! άψιμμυθίωτον. Άλλ’ 
δ.τι καταπλήσσει έ» Κ)πόλει είναι ή πληθύς τών ώραίων, αΐτινες 
άνα παν σχεδόν βήμα αίχμαλωτίζουσι τδν ξένον καί δεσμεύουβι τήν 
χα^δίαν αύτοΰ διά μίαν—οιμοι I—στιγμήν, διότι ή μία είναι ώραι- 
οτερα τής άλλης, διότι £ν έπ! τά πρόσω βήμα χα! μία εινε ανακά
λυψες χαριέσση; μορφής, φλογώδους βλέμματος, έλχυστιχοΰ μειδιά

ματος ! . .
(Έπεται συνέχεια.) Δ. I. Κ.

— Δέν αστειεύομαι, δυστυχώς, Σπύρο, άγαπώ.
— Καλά, αγαπάς, άλλ’ αΰτη ή αγάπη τέλος ειναί τι 

άχαλίνωτον ; θέλεις τώρα νά μοί παραστήσης τήν αγάπην 
ώς σπουδαΐόν τι. σοβαρόν καί φοβερόν πράγμα ; Τί λέγεις, 
Μιχαήλ; νέον τι μοί διδάσκεις;. .;Έρως καί γέλως είναι ξν καί 
τό αύτό, είναι δυο ήγαπημένοι αδελφοί, οίτινες κοινήν μη
τέρα έχουσι τήν εύθυμίαν. ’Αγνοείς τοϋτο ; ,Έκλιπούσης 
δέ της γενήτορος, ίκλείπουσι καί τά τέκνα. Ιδού τδ παν ! 
Τετέλεσται. Άντίρρησις Ιδώ δέν χωρεϊ. Είσί τρεις πομφόλυ
γες διαρρηγνύμεναι μετ’ έπιχάριτος πατάγου καί διαλυό- 
μεναι εις S© μηδέν πρδ της ελάχιστης πνοής τοΰ άνεμου...

ΣΠΤΡΟΣ ΣΤΝΟΔΙΝΟΣ
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— Στάσου, δίν είπες Ορθώς, ούχί δέν είναι πομφόλυγες 
Σπόρο... «ύ&υμία, γε'λως καί έήωρ είσί τρεις πληγαί, αίτι
νες άκατανοήτως κατακιρματίζουσι τουναντίον τήν καρδίαν, 
καί έξουδετεροϋσι τόν άνθρωπον.

— Τί λέγεις, αδελφέ ; τί είναι αύτά;
— Λέγω, ότι εν μειδίαμα, μία συνεντευξις καί μία συμ

πάθεια μέ κατέστησαν έμπαθή.
— Σύ εμπαθής; ό Μιχαήλ ; έχεις ανάγκην άέρος.
— Έχω ανάγκην παρηγοριάς, έγώ, ναί. έγώ, ό Μιχαήλ.
— Ώστε ό έρως σου αυτός εΐναι τόσον ζωηρός και εγκάρ

διος, τόσον ακαταμάχητος;
— Είναι ψυχικός!
— Δέν σ’ ίννοώ. Δέν άγαπφς, όπως όλος ό κόσμος, γυ

ναίκα αξίαν τών θυσιών σου ; τοϋ έρωτός σου;
— "Οχι... δέν αγαπώ γυναίκα, αγαπώ άγγελον.
— “Αγγελον !... τή αληθείς, είσαι ακατανόητος, Μιχαήλ, 

ή έχεις ψύχωσιν.
— Ίσως, άλλά ψύχωσιν τής ψυχής καί όχι τού νοός.
Ό Συνοδινος κατ’ίδίανσ’Ακατανόητον πράγμα· δέν είναι 

πλέον ό Μιχαήλ ούτος. Μετεβλήθη εντελώς. Όμιλεΐ ώς φάν
τασμα».

— Καί ποιαν αγαπάς: Μιχαήλ, είναι επιτετραμμένου νά 
μάθω ; Καυχώμαι ότι είμαι στενός φίλος σου, καί ήθελα νά 
γνωρίζω αυτήν.

— Καλείτερα νά μή ίγνώριζες τοιαύτας λεπτομέρειας.
— Αί λεπτομέρειαι αύται θά βλάψωσιν έμέ ή σε ;
Ό Μιμικός μετά μικράν σκέψιν'
— "Α ! ναί, έχεις δίκαιον, καλείτερον νά τάς γνωρίζης συ, 

μάλλον θά ωφελήσουν άμφοτέρους. Σέ πρώτον, όστις δέν 
ίπαθες άπό τοιούτου είδους συμφοράν-, καί θά διδαχθής 
πολλά άπό αύτάς, καί κατόπιν ίμέ, όστις έκτος τοϋ ότι θά 
αισθανθώ άνακούφισιν διηγούμενος ταΰτα, ίσως διίδω που 
ίλάχιβτον φώς, νύξιν μελλούσης τίνος έλπίδος.

— Τή άληθεί#, Μιχαήλ, μέ καθιστάς πολύ περίεργον καί 
άνήσυχον, καί μοί προκαλεΐς σκέψεις πικρών ίσως συνεπειών 
έκ τοιούτου έρωτος. Λέγε μοι λοιπόν, τίς ή γόησσα αύτη 
γυνή, ήτες σέ κατεκυρίευβε τόσον, καί σοΰ κατέκτησεν έντε- 
λώς την καρδίαν ;

— Είς άγγελος!
— "Αγγελος...μά αγγέλους δέν εχομεν έπί τής γης, δέν 

γνωρίζω τούλάχιστον έγώ τοιούτους, διαβόλους μάλιστα !
— Αγνοείς τούς έρωτας τοϋ Όρφέως καί της Εύρυδί- 

ηκς, τοϋ Φάωνος καί τής Σαπφοδς, τοϋ 'Οδοιπόρου καί τής 
Ραλλοϋς, τοϋ Παύλου καί τής Βιργινΐας, τοδ Διός...

— Ώ4 παΰσον, βαθμηδόν θά μέ φέρης είς τόν "Ολυμπον 
νά συζητώμεν ώ; θεοί I

— "Α ! ναί, έχεις δίκαιον, έλησμόνησα, οτι είσαι οπαδός 
τής σχολής τοϋ θετικισμού.

— Μά, μοί φαίνεται, ότι ζώμεν είς τόν δέκατον έννατον 
αιώνα.

— Ακριβώς εις την έποχήν, καθ’ ήν τό πνεύμα μιταρ- 
σιοΰται εις τόν προορισμόν του, είς τήν αλήθειαν.

— Μά θά φιλοσοφήσωμιν τώρα, ή θά μοί διηγηθής τούς 
ερωτάςσου;

— *0  αληθής ερως είναι αύτή ή φιλοσοφία.
— Μιχαήλ, είσαι καλά ;
— Σοι προείπον, ott είσαι θετικιστής καί δέν θά δώσης 

προσοχήν είς τα λεγόμενά μου.
— Ώ I προσοχήν, Ισο βέβαιος, θά δώσω πολλήν, άλλά 

πιθανώς νά μή παραδεχθώ όλας τάς ιδέας σου.
— Τοΰτο δέν θά μ’ έμποδίβη άπό τοδ νά σοί έκμυστη- 

ρευθώ τά πάντα, αρκεί ότε Θά είσαι έχέμυθος καί ούδέποτε 
έν όσφ ζω θά ιΐπ^ς είς ούδένα τίποτε.

■— Α,Ι μά μέ κατέστησες άνυποφόρως μανιώδη, θέλεις 
όρκους πίστεως καί διαβεβαιώσεως άπό έμέ;.

— θέλω μόνον έν όσφ ζώ, νά τηρήσης ή θεώρησης 
όσα σοί είπω, ώς φιλοσοφικής καί ίδανικάς περιπετείας μου.

— Ά | μά μέ καταστενοχώρησες. Μιχαήλ, έστω, σοι τό· 
υπόσχομαι, άλλά τέλος άρχισον, καί είπέ μοι, ποιος είναι αυ
τός ό άγγελος;

Καί πλησιώζων ό Μιμικός τόν Συνοδινόν, καί δεικνύων 
αύτώ διά τής χειρός·

— Άκουσον, φίλε μου,παρατήρησον έκεϊ, Ικεΐ, τφ λέγει, 
δεξιόθεν τοΰ τρίτου εκείνου στύλου τοΰ ναοΰ τοΰ Όλυμπίου- 
Διός, είς πεντήκοντα έως εξήκοντα ώς έγγιστα βημάτων άπό- 
στασιν,βλέτεις,άκριβώς εκεί συνηντήθην τό πρώτον μέ τόν άγ
γελον αύτόν. Πρό είκοσι ημερών έβάδιζον πρός τό έσπέρας έρ· 
χόμενος έκ τής Πύλης τοϋ Άδριανοΰ καταγοητευμένος, μα- 
γευμένος καί ρεμβώδης έκ τής ωραίας φυσικής καλλονής καί 
τής άρωματώδους έκείνης οίχομένης ήμέρας, ότε έκπληκτος 
καί πλήρης θαυμασμοΰ εστην άκριβώς είς τήν θέσιν εκείνην 
καί έστραφην προς τόν απερχόμενον ήλιον, όστις έμελλε νά 
δώση πέρας είς τά λαμπρόν αύτο θέαμα, ίνα τόν ικετεύσω, 
όπως σταματήση ολίγον καί παραταθή ή μαγευτική έκείνη 
καί θεία άπόλαυσις,πλήν ούτος άντί νά μοΰ είσακούση,ίπετά- 
χυνεν ο σκληρός τά βήματά του, ίνα τουναντίον ταχύτερον 
καλύψη διά τοϋ μαύρου πέπλου τής νυκτός τήν μαγευτικήν 
έκείνην φύσιν/Εγώ δέ άγανακτήσας,άπέσπασα τά βλέμμμτά 
μου αμέσως απ αύτοΰ καί άποτόμως έστράφην διά νά φύγω 
έκεϊθεν, Οτε φεϋΐ άπροσδοκήτως συνηντήθην στήθος πρός στή
θος, πρός τόν ώραΐον άγγελον, όστις έπί τή εύκαιρέ^ τής 
αίφνηδίου άμηχανίας μου καί τής καταβληθείσης προσπά
θειας μου, όπως μή πέσω έπ’ αύτοΰ, προσέβλεψε μετά συμ
πάθειας καί χάριτος πρός με καί μοί έμιιδίασε............

«Ά ! τί μειδίαμα ήτον εκείνο ! Μέ κατέστησεν έκτοτε δε
σμώτην του, ό νοΰς μου έσκοτίσθη, καί έγώ πλέον δέν αι
σθάνομαι έαυτόν ή δι’ εκείνον.,..

— Τί φαντασία καί ποίησις είναι αύτή Μιχαήλ; καί ?ν 
μειδίαμα ήρκεσε μόνον διά νά σέ καταστήσγι δεσμώτην ; 
σέ ;... σέ, τόν μισογύνην, τόν άπαθή ;

— Έν μειδίαμα ! καί μήπως άγνοεΐς, ότι έν βέλος, μία 
πνοή άρκεϊ νά καταρρίψη τό σώμα, μία άκτίς τοϋ ήλιου νά- 
μαράνη τήν ΰπαρξιν καί μία μόνη λέξις νά καταστρέψρ τό 
πάν;αγνοεΐς,ότι τά πάντα ένταϋθα ύπόκεινται είς τήν φθοράν 
καί ότι τά έλάχιστα έξουδετεροϋσι τά μέγιστα ;

— Ναί, Μιχαήλ, ήγνόουν, ότι έν μειδίαμα ήδύνατο νώ 
μεταβάλη τήν καρδίαν νέου, ήν ολόκληρος κοινωνία δέν ή 
δυνήθη νά παρασύρη, ήγνόουν ότι μία γυνή θά ήδύνατο νά. 
καταστήσγ έρμαιου τών ιδιοτροπιών της νέον μορφωθέντα 
καί άνδρωθέντα ύπό σπανίας καί εκτάκτους συνθήκας έντός 
κοινωνίας έπιπολαζούσης είς τό κακόν καί τήν διαφθοράν, ή
γνόουν, ότι εύγενής, απαθής καί άνδρική καρδία, οΐα ή ίδική 
σου, Μιχαήλ, θά μετεβάλετο τόσον, εύκόλως άπό γρανίτου· 
είς μαλακήν ζύμην.

— Καί έν τούτοις, φίλε μου, ούτως έγένετο.
— Λοιπόν δέν υπάρχει έλπίς όπισθοδρομήσεως, μεταμέ

λειας,Μιχαήλ :
— Ούδεμία.
— Άκατανόητον.... Έ ! καί κατόπιν τί συνέβη, έπα- 

νεϊδες τόν άγγελον αύτόν ;
— ‘Αν τον έπανεϊδον ; καί δεν γνωρίζεις, οτι οί άγγελον

Εμφανίζονται είς τούς ανθρώπους άπροόπτως καί χωρίς νά 
τούς άναμένουσι;...· Ναί, τόν ίπανεϊδον^... τόν έπλησίασα....
τφ ώμίλησα... μοί ώμίλησε ... τόν έθαύμασα... καί...

— Καί;
— Μ’ άγαπφ.....
— Τό ΰπέθετον, άλλά πώς είσαι βέβαιος, ότι σ’ άγαπφ; 

καί δέν είσαι θδμα άπλοΰ τίνος έλαφροϋ καί παροδικού έρω - 
τικοΰ ειδυλλίου ;

— Έχεις δίκαιον, φίλε μου, οΰτω φρονών, διότι σοι— 
οϋτοι είναι οί συνήθεις έρωτες έν τφ κόσμφ τούτφ, άλλά 
φαίνεται ΰπάρχουσε καί έκτακτοι περιστάσεις, εξαιρέσεις έ- . 
ρωτικαί, καθ’ άς, άπρόοπτοι δλως συναντήσεις ύπό άλλοίας 
όλως περιπτώσεις έπερχόμεναι, γεννώσιν έρωτα, πάθος καί 

σχέσεις, αίτινες έπιδρώσι τοσοϋτον έπί τής καρδίας τοΰ αν
θρώπου, ώστε καθιστώσιν αυτόν ούχί έρμαιον, ώς άτυχώς 
προεΐπες, ούχί θύμα, άλλά κηρόν, λίβανον άν θέλ-ρς, αύθορ- 
μήτως, εθελουσίως καί δή ήδέως μάλιστα διαλυόμενου προ 
τής είκόνος τοΰ αγγέλου αύτοΰ.

— Μέ ένθουσιφς, μέ συγκίνεΐς Μιχαήλ, μέ τούς Ιρωτάς 
σου. Παρατηρώ δέ ήδη, ότι είσαι πολύ συγκεκινημένος ,ι*έ  τόν 
άγγελον αύτόν.

— Είμαι αφιερωμένος ψυχή τε καί σώματι.’Ανήκω πλέον 
όλοψύχως είς αύτόν καί διά τοΰτο δέν με βλέπεις συχνάκις 
ώς πρότερον.

—- Καί τίς είναι τέλος αύτος ό άγγελός σου, δέν θα μ 
εϊπης τ ’ όνομά του ;

— Τί θά έννοήσης, άν καλήταε 'Ελένη, Σοφία, Βασιλι
κή. . . ή Μαρία ; . . . θά τόν ΐδης, θά σοί τόν δείξω, καί 
τότε θά σχηματίσης καλλίτερον τήν ιδέαν σου. Θά Ιδης τί 
καί όποια είναι ή γυνή αύτη,θά έννοήσης πώς μέ άγαπ? καί 
τότε μοί λέγεις άν εχω δίκαιον νά θυσιάζω δι’ αύτήν τό πάν. 
Έλθέ αύριον τήν πρωίαν,άκριβώς τήν δεκάτην ώραν ίνταΰ
θα, θά σε περιμένω καί τήν βλέπεις.

— Τί; έρχεται έδώ ;
— "Οχι, ημείς θά υπάγωμεν έκεΐ.
— Ποΰ ;
— Ε’ις τόν βασιλικόν κήπον. Αύτή θά ηναι ίντΟς αύτοΰ, 

θά ελθη πλησίον τών κιγκλίδων καί ήμεΐς έξωθι τούτων θά 
τήν ίδωμεν, θά τής όμιλήσω έκεϊθεν καί σύ μακρόθεν ολί
γον θά παρατηρήσης τά πάντα.

— Καλά. Άλλά αί σχέσεις σας περιορίζονται έως έδώ, 
καί είναι καιρός όπου ίγνωρίσθητε ;

— Πρό εϊκοσίν ημερών έγνωρίσθημεν έκ τής τυχαίας ε
κείνης καί απροόπτου, ώς σοί διηγήθην, συναντήσεώς μας, 
αί οέ σχέσεις μας δέν περιορίζονται δυστυχώς έως έδώ, συ- 
νηντήθημεν καί δευτέραν καί τρίτην φοράν, τυχαίως καί 
πάλιν, όλως μοιραίως, και κατόπιν πλέον συνήψαμεν σχέ
σεις στενοτέρας δι’ αλληλογραφίας καί συνεντεύξεων,πότε ί- 
κεΐ έντος τοϋ κήπου καί πότε έντός τής Άκροπόλεως.

— ’Εντός τής Άκροπόλεως ; Μά τί ερως είναι λοιπον 
αυτός ; Σεις, ώς βλέπω, άγαπασθε ποιητικώς,φανταστικώς, 
τδανικώς, ώς αδελφοί, ώς φάσματα άν θέλης.

— Ώς αδελφοί, ώς φάσματα, ώς σκιαί, όπως θελιρς ν- 
πέ;το. Τό βέβαιον όμως είναι ότι άγαπώμιθα άκατασχέτως, 
άκατανοήτως, άπροσδοκήτως, καί φερόμεθκ ώς ψυχαι’ύπό 
τοϋ άνεμου, δέν γνωρίζω ποΰ.

— Καί είς τήν Άκρόπολιν τί κάμνετε; Φιλοσοφείτε έπί 
τοΰ ενδόξου εκείνου μεγαλείου, ή πλέκετε τόν στέφανον τοΰ 
μέλλοντος σας ;

— Δέν γνωρίζω, φίλε μου, ·τί πλέκομεν, άλλά το μέλ
λον μας δέν άφορφ ό ερως μας αυτός. Δέν άγαπώμεθά διά 
νά άποτέλίσωμεν καί ήμεΐς κοινωνίαν έν τή κοινωνίφ αύτή, 
ούχί, δέν έργαζόμεθα διά νά προπαρασκευάσωμεν φωλεάν, 
άστίαν οικογένειας μέ τέκνα, μέ βασάνους, μέ θλίψεις καί 
πικρίας, μέ φροντίδας καί εύθύνας, άλλ’ άγόμεθα καί φε- 
φόμεθα ύπό άκατανοήτου δυνάμεως. Ώς φαίνεται δε, άλλοϋ 
τείνει ό προορισμός μας.

— Μά τότε προβλέπω μοιραΐον τέλος.
— Τί ς τι ; όποιον ;
— Δέν είμαι μάντίς, άλλά τί άλλο αποτέλεσμα δύναται 

•νά έχη εΐς τοιοΰτος έρως, άνευ προδιαγεγραμμένου σχεδίου ;
— Καί μοί τό είπε. «Ρίψωμΐν, Μιχαήλ, τδ βώμά μας 

χάτ<ο είς τήι> γήν, είς τήν μητί^α του καί άυε'λθωμεν ή- 
μείζ ίαάνω είς τους ού^ανούς.»

— Τίς σοί είπεν αύτά ; αύτή ; καί πόθεν ;
~ Αύτή άπό τοΰ ύψους τοΰ Παρθενώνος, ήμέραν τινά 

καθ’ ήν μέ προσεκάλεσεν είς συνέντευξιν είς τήν Άκρόπολιν· 
Έζήτησε, φίλε μου, παρά τοΰ φύλακος, τήν κλείδα τής θύ- 

-ρας τής κλίμακος, τής άγούσης έπί τοδ άρχαίου τεμένους, 
•καί άφοΰ άνήλθομεν, δι*  τής μυστηριώδους έκείνης διό

>»,

δου,—κατά τό διάστημα τής άναβάσεως τής όποιας &- 
κων μετεμορφώθην είς Φαέθωνα φέροντα τόν "Ηλιον έν 
ταϊς άγκάλαις του, ■— (διότι όλισθήσασα επεσεν· έπί τοΰ 
στήθους μου στηρίξασα τά χείλη της έπί τών έμών), 
εύρέθημεν προ θεάματος ανέλπιστου, πρωτοφανούς και 
θαυμασίου. Ειχον ένώπιόνμου ούχί πλέον ορίζοντα, άλλά 
τόν ουρανόν, κάτωθι τήν γήν, καί έναντι μου ένα άγγελον, 
όστις έν τή άφάτφ πρός με λατρείμ του καί άφοσιώσει, μοί 
έλεγεν «Άφοΰ μ’ αγαπάς καί σ’ αγαπώ, Μιχαήλ, διατί νά 
θυσιάσωμεν τρν έρωτά μας έν τή πάλη τής Ελεεινής ύπάρ
ξεως τοΰ πρόσκαιρου τούτου βίου ; διατί νά καταδικάσωμεν 
αύτον έν τφ βορβόρφ τής δυστυχούς κοινωνίας ; άφήσωμεν 
ένταϋθα τό ίλεεινόν σαρκίον καί άγωμεν έγκαίρως έκεϊΙ» καί 
μοί έδείκνυε τόν ούρανόν, ώς μέλλουσαν κατοικίαν μας εύ- 
δαίμονος καί διαρκούς ζωής I

— Περίεργον ! καί τί γυνή είναι αΰτη, αδελφέ ;
·— Εκαμα πολλάκις τήν έρώτησιν αύτήν κατ’ έμαυτόν. 

Τίς ή γυνή αύτη ; άγγελος ή δαίμων ; καί εύρον ότι είναι 
άγγελος...Είναι, φίλε μου, θεΐόν τι 5ν, είναι ακατανόητος 
γυνή. Ιδού, άκουσόν τινα τών χαρακτηριστικών της.. -Είναι 
γερμανίς, πεπαιδευμένη, άρχαιόφιλος, πολυμαθής, 'φιλόμου- 
σος, πνευματώδης, αγαθότατη, δεκαοκταετις, ώραία, κομ- 
ψοτάτη, χαριτόβρυτος, ξανθοπλόκαμος, εύφυής, ζωηρά, έπα- 
γωγός,··μέτριου αναστήματος, εύχαρις, γόησσα, ύπερήφανος, 
έπιβάλλουσα, ποιητική, φαντασιώδης... καί... καί... είς ανε
κτίμητος θησαυρός, είς άγγελος τέλος.

— Άρκεϊ, ενόησα, είναι πλέον ή ό,τι χρειάζεται διά 
νά μεταβάλλή τόν γρανίτην είς ζύμην.

— Είναι φώς τοϋ φωτός καί άστήρ τοΰ ούρανοϋ, φλΰξ 
τής καρδίας, καί δέν γνωρίζω πώς άλλως νά τήν Ονομάσω 
πλέον.

— Μαγνήτην ίσως
— Ναί καί μαγνήτην, καί άδάμαντα ετι, άν θέλης.
— Έστω. Λοιπόν αύριον τό πρωί είς τάς δέκα.
— Ναί αυριον τδ πρωί είς τάς δέκα, ίνταΰθα. 
Καί άπεχωρίσθησαν.

(Έπεται συνέχεια) Ι»οΰς.

Πέλαγος είνε ή ζωή ποΰ δέν εχει γαλήνη, 

Γιατί τή δέρνει πάντοτε τής λύπης τρικυμία.
Κανένας ζωντανός ’ςτή γη έπάν» δέν θά μείνη,

Όλους ή γή θα μάς 8»χθή ςτά σπλάγχνα της τά κρύα 1 ·

"Εξω καρδιά !. . . Παρηγορούν τά δάκρυα λιγάκι, 
{Μά δθιν θά περάσουνε άφίνουν καί σημάδι,

Καθώς άφίνε.ι τό νερό, ποΰ τρέχει, ςτό αυλάκι !), 
Χωρίς νά άνασταίνουνε νεκρούς άπό τόν ’’Αδη.

"Αχ I τό έγεύθηκα κ’ έγώ τοδ Χάρου τό ποτήρι.
Έδιάΰηκα άπό αύτό τό σκοτεινό γεφύρι ....

Σ' εκείνη τή Νεκρούπολι ποΰ φαίνετ’ εκεί πέρα. 
"Εχω κ*  έγώ αδέρφια μου, εχω κ' έγώ πατέρα 1

"Εχυσα δάκρυα πολλά, τό ξέρεις, ένθυμήσου!

Καί όμως όλα μάταια !.. . *Ώστε,  παρηγορήσου 1 !

Γ. Π<χ«ουλ2&φ.



56 Η ΦΤ2Ι3

ΜΕΓΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ 
PIERANTONI et BORZA

Έκτακτοι καί θαυμάσιο» σχοι- 
νοβατικαί καί ίπποδρομικαί παρα
στάσεις καθ’ έσπέραν.

ΑΝΤΡΟΝ ΝΥΜΦΩΝ

Κατά πρώτη» φοράν έρχόμινο» τό Μέγα τοΰτο Ιππο
δρόμιο» Ιν Άθήναις, άποτι>«ΐται έκ τών μάλλον πιπίι- 
ραμίνων καί διασημοτέρων εύρωπαίω» καλλιτεχνών άνδρών 
καί γυναικών, οίτιν»ς έκτελοΰσι πλεΐστα περιεργότατα καί 
πρωτοφανή γυμνάσια καί ακροβατικά παίγνια. Ιδίως ή 
Δεσποινίς Βιργινίαή καίβΒαδΖλισσα τον σύρματος» έπι- 
κληθεΐσα, ής τήν εικόνα καί τινα ακροβατικά καί σχοινο
βατικά γυμνάσματα παριστανούσης εύχαρίστως δημοσι- 
εύομεν έναντι, κατέκτησε φήμην έπίδοξον καί τήν συμ
πάθειαν παντοΰ τών ευρωπαϊκών πόλεων όθεν διήλθε καί 
απέδειξε τήν πρωτοφανή αύτής τέχνην. 'Ομοίως ή Μις 
Ρόβερτς ή άνερχομένη διά τής σφαίρας άνωφερικά κρη
πιδώματα είναι αμίμητος εΐς τά παίγνιά της.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Είσελθόντες άπό δύο ήδη μηνών είς τό τέταρτον έτος 

άπό τής έκδόσεως τής «Φύσεως» παρακαλοΰμεν πάντας τούς η- 
μετέρους συνδρομητάς νά έμβάσωσι ταχέως τήν συνδρομήν των, 
άναλογιζδμενοι τάς δαπάνας είς «ς έβδομαδιαίως αναγκαστι
κές ΰποβαλλόμεθα.

2. Όμοίως παρακαλοΰνται καί οί καθυστεροΰντες την συν
δρομήν των τοΰ παρελθόντος έτους δπως σπεύσωσι ν’ αποστείλω- 
σιν αύτήν μετά τής ήδη τρεχούσης, άλλως κατα ληψθεΐσαν 
νεωτέραν άπόφασιν διακοπήσεται αύτοϊς ή περαιτέρω αποστολή 
τοΰ φύλλου, καθότι έχοντες ανέκαθεν ορίσει ευτελή τήν έτη- 
σίαν συνδρομήν, άδικον είναι νά ΰποόαλλώμεθα είς έξοδα υπο
μνηστικών ενοχλητικών επιστολών καί νέων προμηθειών ως α- 
πορροφωσών σχεδόν τήν μικράν ταύτην συνδρομήν.

3. Παρακαλοΰνται οί άποστέλλοντες διατριβάς είς την Διεύ- 
θυνσιν νά έχωσιν αύτάς καθαρογεγραμμένας, άλλως δέν θα λαμ- 
δάνωνται ύπ’ όψιν. Καί οί άποστέλλοντες πνευματικάς ασκήσεις 
δέοννά άποστελλωσι και τάς λύσεις των.Οι δέ συνοδεύοντες τας 
διατριβάς των μέ σχέδια εικόνων θά επιβαρύνονται καί μέ τήν 
δαπάνην τών ξυλογραφημάτων, (cliche).

4. Παρακαλοΰνται οί άλλάσσοντες διευθύνσεις, οί μη λαμδα- 
νοντες τακτικώς τά φύλλα τής «Φύσεως» καί οί αίτούμενοι τήν 
έκ νέου αποστολήν τοιούτων κτλ. νά είδοποιώσιν εγκαίρως τήν 
Διεύθυνσιν ?να προλαμβάνονται αί άνωμαλίαι καί βραδύτητες 
περί τήν κανονικήν λειτουργίαν τοΰ φύλλου κτλ.

5. Όσοι έπιθυμόΰσι καλύμματα χρυσόδετα τοΰ Α'Β' καί I*  
έτους τής «Φύσεως» κεχωρισμένως έκαστον, δέον νά είδοποιήσω- 
σι τήν Διεύθυσιν έγκαίρως πριν ή ταΰτα έξαντληθώσιν. Τιμή 
αύτών δρ. 2,20 διά τό εσωτερικόν καί φρ. 2,20 διά τό εξωτε
ρικόν, συμπεριλαμβανομένων καί τώνταχ. εξόδων.

6. Οί άνατιθέντες παραγγελίας είς τό γραφεϊον τής Φύσεως 
πρός αποστολήν οιωνδήποτε αντικειμένων έξ Αθηνών, παρα
καλοΰνται νά συναποστέλλωσι καί την αξίαν αύτών.

"θ Λΐίΰθυνσις

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Σ. Μ. ΛΓίσοΛογγιοπ. Έλήφθη, βχει καλώς. Άναμένομεν.—Η .Π.Μ. 
Άμδοΰργον, Δελτάριο» έλήφθη. Χρυσόδετους τόμους τριών προη
γουμένων ετών σας άπεστείλαμε». Ταχυδρομικώς γράφομεν.—Μ.Κ. 
ΦάρσαΛα. Σωσάνναν Ραμώ άπεστειλαμεν ταχυδρομικώς. Άπόδιιξι» 
λαμβάνετε έν παρόντι φύλλφ. — Ν. Π. Όίησσώ·. Δελτάρια έλή- 
φθησα», συνδρομητής ένεγράφη. Διεύθυνσίς σας ήλλάγη, ταχυδρο
μικώς γράφΟμεν.—Τ. X. 'A-lefarlpetav. Έχει καλώς, άναμένομεν. 
—Τ. Π. Μ. Ζ. ΰειραεα. ’Ασκήσεις σας έλήφθησα». Συγχαίρομε» 
ύμΐν. Έν καιρώ δημοσιευθήσονται αί χαταλληλότεραι. — Κ. Έ. 
Αημτοτ.’ Συνδορμή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξιν παοεδώ- 

καμεν κομιστή.—Ε· Ε Bfatia. Αινίγματα έλήφθησαν. Έχει κα
λώς. Συμμορφωθησόμίθ». — Ν. Γ. Κ. Λινχ<ύσίαν. ’Επιστολή σας 
έλήφθη. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστειλαμεν. Δύναοθε καί άπ’ευθείας 
νά στείλητε συνδρομήν σας είς γαλλικά γραμματόσημα.—Β.Δ.Ά. 
Stoenesei. Δελτάριον έλήφθη. 'Εχει χαλώς. ’Αναμένομεν ώς γρά
φετε συνδρομητάς και έμβασμα.—Γ. Μ. Γιούργβδον. Επιστολή μέ 
τοκομερίδια έλήφθη. Ευχαριστούμε» πολύ. ’Αποδείξεις λαμβά
νετε ταχυδρομικώς- — Ί. Γ. ΒραιΛα. Έλήφθη καί δεύτερα υμών δια
τριβή. Εχει καλώς. Άναμένομεν χαί έχκαθάρισιν συμφώνως τελευ
ταίας δδηγίαις μας —Ν. Γ. Μ. Όδ-ησοέτ. Σας ένεγράψαμεν άπ*  
άρχής τετάρτου «τους. Εύχαριστοΰμεν, Άπόδειξιν καί βιβλίο» λαμ
βάνετε ταχυδρομικώς. — Β. Κ. Iltifaia. Ζητούμενα φύλλα σάς ά
πεστείλαμεν. — Ά. X. καί Γ- Έ. ΡοδόΛειδβν. ’Επιστολή έλήφθη. 
μόνον τελευταία καί ένεγράψαμεν συνδρομητήν απ’ αρχής 4 έτους, 
αποστείλαντες φύλλα. Εύχαριστοΰμεν, γράφομε». '

Η ΓΡΙΠΠΗ
Τοιαύτην επιγραφήν φέρει πραγματεία ημών, ήν θά 

έκδώσωμεν περί τάς άρχάς προσεχούς Ιουνίου. Έν τή. 
πραγματεία δέ ταύτη, άφ’ οΰ διελάέομεν τό ιστορικόν 
τής «γρίπ^της» τήν αιτιολογίαν, τήν συμπτωματολογίαν, 
τήν παθογένειαν, τήν διαγνωστικήν, τήν θεραπείαν αύ— 
τής, καί τέλος τάς σχέσεις αυτής μετά τών λοιπών πα
θήσεων, προσεθέσαμεν έν ίδίω όλως κεφαλαίω πλείστας 
οσας παρατηρήσεις διαπρεπών καθηγητών, λίαν εύγενώς 
ήμΐν ύπ’ αυτών παραχωρηθείσας, καί πολλάς ήμετέρας, 
άς έν τοΤς διαφόροις τών Παρισίων νοσοκομίοις έποιη- 
σάμεθα κατά τήν επιδημίαν τοΰ 1890 — 91.

Εύέλπιδες ότι τό έργον ημών τοΰτο θέλει κριθή μετ’ 
επιείκειας ύπό τών συναδέλφων, έχόντων άλλως τε 6n" 
όψιν των, ότι τό έργον ημών τούτο, πρωτόλειόν τι εΓνε, 
ούχί δέ καί αγέρωχος καί υπερήφανος πτήσις αετών αΐ- 
θεροβαμόνων, άλλά μικρών νεοσσών τό πρώτον τάς πτέ
ρυγας υπέρ τήν καλλιάν αύτών τανυσάντων, πρωτόπειρος, 
πτήσις,εύχόμεθα άλλοις, όπως κρεΐσσόν τι τούτου ποιή- 
οωνται. Παναγής. Ν. Διβάρης

Α. Π. Γιαννόπουλος
ΦοιτηταΙ τη$ 'Ιατρικές Σχολύβ τάν Παρισίων.

"Εκαστον άντίτυπςν τιμάται φρ. χρ. 3.

Έκ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩ^ΣΤΑΝΤίΝΙΔΟΥ.


