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Α
λέέανδροςΣεργκέ- 

γγεβιτς Ποΰσκιν, 
εΐς τών μεγίστων ποιη
τών τής ‘Ρωσσίας, έ- 

γεννήθη τώ 1799 έν 
Saint - Petersbourg. 
Έν μικρά ηλικία έτι 
έδωκεν ασφαλή δείγμα
τα τοΰ ύπερφυούς αυ
τού ποιητικού ταλάν
του· είς ηλικίαν μόλις, 
2 0 έτών κατά τό μετά 
τήν έκ τοΰ Λυκείου τού 
Zarskoie - Selo άπο- 
φοίτησίν του διάστημα 
τής έν τώ Ύπουργείω 
τών ’Εξωτερικών ως ύ- 
παλλήλου διαμονήςτου, 
διαρκεσάσης περί τά 3 
ετη, εγραψεν έν τών 
ώραιοτέρων αύτοΰ ποι
ημάτων «Ρονβλάν και 
ζ/ιουίμήλα*  εΐς άσματα 
πέντε καί τήν «Γαβρι- 
ηλιάόα» ής δρών πρό- 
οωπον είναι ό ’Αρχάγ
γελος Γαβριήλ. Μετά 
παρέλευσιν τριών έτών 
όμως ύποπεσών είς τήν 
δυσμένειαν τοΰ Αύτο- 
κράτορος ’Αλεξίου, έ- 
ξωρίσθη είς Βεοαρα- 
βίαν. Κατόπιν προσε-
κλήθη παρά τώ πρίγκιπι Βοροντίώφ, παρά τώ δποίω δέν 
παρέμεινεν έπί πολύ, γράψας σατυρικόν κατ’ αύτοΰ ποί
ημα, δπερ καί έπέφερε τήν είς τό αύτό μέρος καί πάλιν 
εξορίαν του. Κατά τδ διάστημα τούτο έμελέτησε τόν 
’Αριοστον, τόν Βολταΐρον, παρ’ ου πάντοτε ένεπνέετο, 
καί τόν Βύρωνα, όντινα καί έμιμήθη κατά τδ ύφος.

* Τοΰ ποιήματος τούτου χαί άλλων ex τών χαλλίστων του Που- 
σχιν, ώς τοδ «Αιχμαλώτου τοΰ Καύκασον», τής Πολταύαί, τών 
Άθιγγάνωτ,τοΰ ίλαλ«ο57«»Ζως», μετχφρασιν δεξιάν είς τήν χ«6 
ήμας γλώσσα» έφιλοπόνησεν δ ίν Όδησσφ "Ελλην χαβηγητής χ. 
Χαραλ. Βουλβδήμοί, έν ίδίφ τεύχει έχδοθίντι αυτόθι τφ 1888.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΟΥΣΚΙΝ

Κατά τήν έν τή με
σημβρινή Ρωσσία δια
μονήν τον ένεπνεύσθη 
τονΛεβμώτην τον Καν
κάβου καί τάς Sources 
de Bakhtchisarai, διά 
του Eug&ne Onegine, 
προ πάντων δώοας α
κριβή εικόνα των ηθών 
τής 'Ρωσσικής κοινω
νίας. Μετά τήν άνα- 
γόρευσίν του ό Τσά
ρος Νικόλαος τόν ά- 
νεκάλεσεν έκ τής έξο- 
ρίας, τιμήσας αυτόν

5 διά νέας έν τώ αύτώ 
Υπουργείο θέσεως. 
Έλαβε μέρος ένεργόν 

• έν τή μεγάλη ουνελεύ- 
: σει τοϋ χόμητος Πά- 

? ακεβιτς, διαρκοΰντος 
; τοΰ κατά τής. Τουρ

κίας πολέμου τών Ρώσ- 
σων, μεθ’ δ άπεκατέ- 
οτη έν Μόσχα μέχρι 
τοΰ 4831. '

Κατά τδ χρονικόν 
τοΰτο διάστημα τό 
ποιητικόν άστρον τοΰ 
Ποΰσκιν εύρίσκεται είς 
τό μεσουράνημα αυ
τού· προσλαμβάνει αί- 
γλην μεγάλου έθνικοΰ 

ποιητοΰ-’ΟΠ. καθίσταται ή^ίώσα καρδία ολοκλήρου τοΰ 
Ρωσοικοΰέθνους.Τά έργα αύτοΰ δύναταί τις,νά διαιρέση 
είς ηας τάξεις· ι) εΐς δραματικά, έν οΤς διακρίνονται: 
<Μία σκηνή τοΰ φάουστ», «δ Μόξαρτ καί δ Σαλιέρης’» 
καί «δ Φιλάργυρος ’Ιππότης»· 2) είς ποιήματα δραμα
τικά, έν οίς έξέχει τδ έξοχωτερον τών ποιητικών αύτοΰ 
έργων : «ό Βόρις Γοδονώβ», διακρινόμενον διά τε τδ 
ύψος αύτοΰ καί τήν τελείαν άναπαράστασιν τών Ρωσσι- 
κών εθίμων*  3) είς διηγήματα, μεταξύ τών δποίων δια- 
πρέπουσιν: «δ Εΰγενής Ληστής», «οι Λησταί ’Αδελ
φοί» καί άλλα δημεσιευθέντα ύπδ τδ ψευδώνυμον Ίβάν



ί
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Βελκίν· 4) dc.noivjoeic; αΓκαλλίτερατ των όποιων είναι: 
«όί Βοημοί», «ή ίίουλτάβα», «ό Δεσμώτης τού Κανκά- 
σου» και «ή Χριστιανέ .αιχμάλωτος».

Κατά τό 1831 εγκατέστη όριοτικώς πλέον έν Saint 
Pdtersbourg μέ μισθόν ετήσιον 6 χιλ. ρουάλίων, ώς 
ιστοριογράφος τοΟ Τίάρου, γράψας μέχρι τού έκ
τος πολλών άξιων λόγου ιστορικών έργων, πολλά άλλα 
νέα, έν πεζώ καί έν στοίχοις, καί τινας ■δραματικός 
απόπειρας, μεταξύ τών όποιων κυριώτερα/ άναφέρονται: 
/Ή κόρη,τοΰ πλοιάρχου», «Τάίείδιον είς Έρζερούμ», 
«Οι ΐππόται τοΰ πνεύματος» καί «λυμποσιΟν έν λοιμώ». 
Εύρίσκετο ήδη εις τήν άκμήν τής πνευματικής αυτού 
ένεργείας καί δράσεως, ότε έτραυματίσθη θανασίμως έν 
μονομαχία μετά τίνος Γάλλου, όνόματι Δαντές, έν ηλι
κία 38 μόλις έτών. Αίτιά τής μονομαχίας ταύτης άνα- 
φέρονται σχέσεις αθέμιτοι τής συζύγου τοΰ ποιητοΰ 
μετά τοΰ Γάλλου τούτου. ’Ολίγους μήνας πρό τοΰ θα
νάτου του εΐχεν άποπερατώση έργον κοινωνικής ΰψής 
ύπό τήν επωνυμίαν «*0  σύγχρονος».

Τόν θάνατόν του έθρήνησε σύμπασα ή 'Ρωσσία' τά 
ποιήματα του μετεφράσθησαν είς τάς πλείστας ιών Εΰ 
ρώπαϊκών γλωσσών, συμπεριλαμβανομένης καί τής Ελλη
νικής, ώς έν υποσημειώσει άναφέρομεν. Ό Ποΰσκιν έν 
ένί λόγω έθεωρήθη ό Βύρων τής Ρωσσίας,ό άναμοχλεύσας 
τόν πυθμένα πάσης Ρωσσικής καρδίας, κατά τήν. ώραίαν 
φράσιν τοΰ κ. Βουλοδήμου, ό άγαπητός ποιητής οϋ μόνον 
τής ύψίστης άριοτοκρατικής κοινωνίας τής Ρωσσίας, 
άλλά καί τοϋ τελευταίου Ρώσσου πολίτου ό μάλλον 
πεφιλημ’ένος άοιδός. Λ. Λ. Α.

Γ

Η Φύσις είναι άπειροςί Τα ί·< αύτή φαινόμενα καί άπο 
τιλισαατα ποικίλα.

Άλλ’ Ομως οί νόμοι, καθ’ ου; κυβερνλται ή απορία τών 
φυσικών φαινομένων είναι σχετικώς όλίγιστοι. Διάφορα φαι
νόμενα πλεΐστα, κατ’ ουσίαν ίζεταζόμενα, παοιστώσιν 
απλώς αλλοτροπίας ή ποικιλίας: έ»θς καί uovou, ύπο πε
ριστάσεις διαφόρου; παρουσιαζομίνου, δηλονότι είτε «ν τφ 
άνοργάνφ, είτε ίν τφ όργανικφ, είτε ίπίσης ίν τώ πνεύμα 
τικφ κόσμφ.' ’Εντεύθεν δέ πληθύ; φαινομένων ποικίλων υπά
γεται είς ένα και τθν αύτόν νόμον.

Ού μόνον δε ή νομοθεσία αΰτη τής Φύσεως είναι άπλου- 
στάτη, άλλά καί ή μέθοδος, δΓ η; οί νόμοι ούτοι καί αί 
δυνάμει; άγουσι' πρός τελικά αποτελέσματα, είναι ίτι άπλου- 
στέρα, είναι μία καί μόνη.

Ή μέθοδο; αΰτη· είναι ή ί ξ έ λ ι ξ ι ς. Είναι ό νόμο; 
τή; βαθμιαίας, ήρεμου καί δεηνεκού; ίξελίξεως τοΰ Σύμ
παντος καί τών καθ’ έκαστα μερών αύτοΰ.

Άναμφιβόλως, ή ανεπαίσθητος αΰτη, άλλά σταθερά τής 
φύσεως ίζέλιξις παρατηρείται όχι μόνον έν τφ συνόλφ τών 
κόσμων, τ. ί. ίν τφ ούρανφ, όχι μόνον ίν τφ ζωϊκφ καί 
φυτικφ βασιλείφ, άλλά καί ίπί τού άτόαου αύτοΰ.

"Οπως δέ έκ της έξελίξιως τού ατόμου ίξαρταται ή τής 
κοινωνία; ίξέλιξίς, τή; φυλής, τού γίνου;, οΰτω; έκ τή; πε
ραιτέρω άναπτύξεω; τού ανθρώπου ίξαρταται ή τού ζωϊκοΰ 

1 βασιλείου έξέλιζις. Εντεύθεν άρα τό’ζφον εσχε συνάρ.τησιν 
τήν ίξέλιξίν.τοΰ φυτού καί τούτο τήν τοΰ ορυκτού.

*0 κόσμο; λοιπόν μόνον δι’. έξελίξεως προίκυψε καί μόνον 
δι’ έξελίξεως προκύπτει και προάγεται. ‘Η έξέλιξι; τοϋ ,Δαρ- 
βίνου είναι παγκόσμιος.

"Αρα κκί ό τών άνοργάνων κόσμο; ύπέκυψε τή έξελίξει 
ταύτή.

Περί τή; έξελίξεως τοΰ άνοργάνου κόσμου ίσται ήμιν ίν- 
ταΰθα ό λόγο;, ώ; δυνατόν -συντόμω;.

Συγκρίνοντε; πρό; άλληλα τά χημικά στοιχεία παρατη- 
ροΰμεν, ότι ταύτα ανάγονται εί; ομάδα; τινάς, ών τά 
καθ’ εκαστα μέλη εχουσι τήν αύτήν Ικα'νότη τ α καί 
σχηματίζουσίν ενώσει; όμοια; χημική; συνθίσεω;.

Οΰτω τό χλώριόν, βρώμιού, ίώδιον, φθόριον, άνήκοντα 
εί; τήν ομάδα τού χλωρίου, είναι μονα τομικά, άπο— 
τελρΰντα οξέα μόνον St’ υδρογόνου άνευ οξυγόνου καί άυ.έσω; 
μετά τών μετάλλων άλατα, διό καί ά λ α τ ο γ ό ν α ώνο- 
μάσθησαν.

Επίσης τά στοιχεία τή; όμάδος τού ’Οξυγόνου (οξυγό
νου, θεϊον, σελήνιον, τελλούοιον), τά τή; όμάδο; τού φωσ
φόρου κ. τ. λ. παρουσιάζουσιν άναλόγου; χημικά; συγγέ
νεια;.

Άλλ’ εί; τά διάφορα στοιχεία μιά; και τή; αύτή; όμά
δο; παρατηροΰμεν, ότι τό άτομικόν βάρος αύτών ποικίλλει. 
Έφ’ όσον δέ τό ατομικόν βάρο; ανέρχεται, έπί τοσοϋτον τά 
μέλη τή; όμάδο; καθίστανται πυκνότερα, ήττον πτητικά 
καί μεταλλικώτερα, τ, ί. ή συγγένεια αύτών πρό; το υδρο
γόνου μειούται, απ' εναντία; δέ αυξάνεται ή πρός τό όξυ.- 
γόνον χημική τάσι;, τά οξείδια αύτών σχηματίζουσι βάσει; 
καί ούχί οξέα. ' ■

Οΰτω; ίν τή όμάδι τοΰ χλωρίου το φθόριον έ/αν ατομικόν 
βάρο; 19 καί τό χλώριΟν, ούτινο; τό άτ. β. 35, είναι αέ
ρια, τό βρώμιον (άτ. β.=79)- είναι ύγρόν, τό δέ ίώδιον 
(άτ. β. 127) είναι στερεόν. Ένφ δέ ή πρό; τό ύδρογόνον 
συγγένεια τοΰ φθορίου είναι μεγίστη, ώστε μόλις ίσχάτως ό 
Moissan ήδυνήθη ν’ άποχωρίση τό φθόριον ίκ τοϋ ύδροφθο- 
ρίου, ή μετά τού οξυγόνου ίνωσις αύτοΰ δέν παρεσκευάσθη 
εΐσέτι.

“Ομοια φαινόμενα παρατηρούνται καί εί; τά στοιχεία 
τών λοιπών ομάδων..

Άφ’ ίτέρου δέ τά στοιχεία μιά; όμάδο; παραβολλόμενα 
πρό; τά στοιχεία τή; πλησιεστάτης τή πρώτη κατά τά ατο
μικά βάρη, εχουσι φυσικά; καί χημικά; ιδιότητα; όμοιας, 
ήτοι κρυσταλλώνται αί ένώσεί; αύτών ίσομόρφω; καί είναι 
ίσ»; περίπου πτητικότητος,

Έκ τούτων συμπεραίνει ή 'Επιστήμη, οτι αί χημικαΐ 
καί φυσικαί τών στοιχείων ιδιότητες, είναι συναρτήσει; τού 
άτομικού βάρους τών στοιχείων. Έπί τή; άογής δέ ταύτης 
στηρίζεται το περιοδικόν τών στοιχείων 
σύστημα κατα Mendelejeff, όπερ επαγγέλλεται τή Χημείφ 
νέαν ίπισιημονικην τών στό’χείων Οιαίρεσιν.

“Οπως δέ ό Graham, παρατηρών τήν αΰξουσαν πρόο
δον ατομικών βαρών τών άλατογόνων στοιχείων, συνεπέρανε 
τήν εξ ;·<ο-, κοινήν αύτών καταγωγήν, ούτως άγόαεθα νά 
συμπεράνωμεν καί περί τών λοιπών ομάδων καί περί πάντων 
τών χημικών στοιχείων, ότι δηλονότι είναι παραλλαγαί ένός 
καί τού αύτοΰ, πιθανώτ.ατα τοΰ υδρογόνου, τοΰ πάντων 
άραιοτάτου. . ___

Άλλ’ όπως κάλλιον γνωρίσωμεν τήν ίξέλιξιν ταύτην τών 
άνοργάνων, έρίυνησωμεν τήν οΰτω; είπεϊν ΐμβρυακήν αύτών 
άνάπτυξιν κάί παρακολουθησωμεν ταΰτα μέχρι τής τελείας 
αύτών άναπτύξιως. .

Τοιαΰτα δέ έμβρυα τής άνοργάνου ΰλη; προκεινται ήμϊν . 
πολλά, διότι ό κόσμο; δέν ίδημιουργήθη άπαξ, άλλ’ έξα- 
κολουθει. δημιουργούμε ό. καί θέλει δημιουργείσθαι αιωνίως.

Τά έμβρυα ταΰτα τή; κοσμογονία; είναι τά νεφελώματα. 
Παρατηροΰντε; διά τοΰ τηλεσκόπιου τά νεφελώματα ταΰτα, 

διακρίνομεν,ότι τινά μέν αύτών αποτελούνται απλώς έξ ύλης 
άερώδους καί ομοιομόρφου, έτερα δέ είναι μέν ομοίως ίσχη— 
ματισμένα, άλλά περικλείουσιν ενιαχού σημεϊά τινα συμπε- 
πυκνωμέναπερί κέντρου, άτινα είναι άρχαί σχηματισμού νέων 
άστρων, καί άλλα πάλιν συνίστανται έξ απειρίας αστέρων^ 
συγκρατουμένων άμοιβαίως διά τών παγκοσμίων νόμων τής 
βαρύτητος.

Εάν έξετάσωμεν το ποιόν τής ΰλη; τών νεφελωμάτων διά 
τοΰ πολυτίμου οργάνου, τοΰ φασμάτοσκοπίού, εύρίσκομεν έί; 

μέν τά όμοειδή, άρα πρωταρχικά,νεφελώματα κυρ.ίω;, ύδρο
γόνον καί άζωτον, εί; δέ τά άνομοειδή, πλήν τών ρηθέν- 
των, καί έτερα στοιχεία.

Μεταβαίνοντες άπό τών νεφελωμάτων είς τούς απλανείς 
αστέρας, άπαντώμεν τήν παρουσίαν στοιχείων διαφόρων, ά
τινα ποικίλλουσιν άναλόγως τή; φυσικής τοϋ άστέρο; κα- 
ταστάσεως, ήτοι τή; ηλικία; αύτοΰ.Οΰτω; ό άστήρ Άλδε- 
βαράν ίν τφ άστερισμφ τοΰ Ταύρου περιέχει ύδρογόνον, νά*·  
τριον, μαγνήσιον, άσβίστιον, σίδηρον, τελλούριον, άντιμόνιον, 
βισμούθιου.,ύδράργυρον, ό δέ Siipto; μόνον ύδρογόνον, νάτριον 
καί μαγνήσιον.

Επίσης ό ήμετερος ήλιος ίξεταζόμενος διά τοΰ φασμα- 
τοσκοπίου εξελέγχεται άποτελούμενος ίκ πυρήνο; διαπύρου 
καί ίξ ατμόσφαιρας, ίν ή αίωροΰνται οί ατμοί διαφόρων με
τάλλων, περίπου δώδεκα, έν οίς καί ύδρογόνον, δπερ δμω; 
αποτελεί ιδίως τό έξύτατον αίριώδες τοΰ ήλίου περικάλυμμα.

■ Ή ποικιλία τών χημικών στοιχείων τών Ουρανίων σωμά
των έχει σχέσιν αντίστροφον μέ τήν θερμοκρασίαν αύτών. 
*0σφ μείζων ή θερμοκρασία τοΰ άστίρος, τόσφ ό αριθμό; 
τών έπ*  αύτοΰ στοιχείων έλάσσων· όσφ δέ ό άστήρ εχειθερ-: 
μοκρασίαν ταπεινοτέραν, έπί τοσοϋτον καί ή ποικιλία τών 
ίπ’αύτών χημικών στόιχείων μείζων.

("Επεται τό τέλος)
Μ. Κ. Χτεφανέθη<<ΕΑΡΙΝΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

"Έαρ γοητευτικόν καί εράσμιον, πλήρες μυστηρίων ύπερ- 
βάσεων καί αποτελεσμάτων καταπληκτικών, τμήμα άνα- 
νεώσεω; καί εύδαιμονίας ύπο τού Δημιουργού ίκριπτόμενον, 
ίνα μαλάξη τά; τραχύτητας και τάς Ουσαρμονίας ίν τή 
φύσει, είμαι πολύ ταπεινός διά να πλέξω το ίγκώμιόν σου, 
άν καί ή άφοσίωσις καί αγάπη .πρός σέ έξεγείρει άκρά- 
τητον τόν ένθουσιασμόν. Διέλυσας τά τελευταία λείψανα 
τών χιόνων, καί ίξήτμισας τήν πυκνήν καί δυσβάστακτον 
ομίχλην. Άνεζωογόνησας τήν νεναρκωμένην ζωήν καί διε- 
θέρμανε;· τούς ζωτικούς χυμούς δραστήριους, ένεργούς, καί 
νεάζοντας έν άπάση τή ζωϊκή καί φυτική φύσει. Αί πυκναί 
στιβάδες τών μελανών νεφών δέν άποκρύπτουσι πλέον τόν 
κυανοΰν αιθέρα, άλλά πανταχοΰ ζωογόνοι καί θαλπεραί 
άκτίνες ήλίου εκτοξεύονται, τροποποιοϋσαι, μαλάσσουσάι καί 
έξεγείρουσαι έκ τοϋ χειμερίου λήθαργου τήν μαρανθεΐσαν 
ζωήν. Καί είσδύουσαι ίπί τής γηίνη; ίπιστρώσεω; ποικίλω; 
μετασχηματίζονται εΐ; άπειρίαν φαινομένων θαυμάσιων, 
φωτεινών θερμαντικών καί χημικών, όσα έπί μέγα ίπιφί- 
ρουσιν αλλοιώσεις καί αποτελέσματα ίπί τή; ζωής καί τών 
στενότερων σχέσεων ταύτης. Δημιουργοΰσι τό βαθυπράσινον 
φύλλωμα, τό ζωηρόν καί γοητεΰον άνθος, κατεργαζόμεναι 
έν τφ θαυμασίφ χημείφ τής ποικιλία; τούτου κάί τών 
ένεσπαρμένων αρωμάτων, ίν αύτοις. Καί ίξεγείρουσι φλο
γερόν καί θερμόν τόν ίρωτα καί έν τοϊς ζώοι; καί ίν τοϊς 
άνθεσιν, . περιλούουσαι άπασαν τήν φύσιν, καλλιπρεπή, αί- 
γλήεσαν καί διακεκοσμημίνην, ήτι; ώς Ναίά; νύμφη έντρυφφ 
έν μέσφ τοΰ Ωκεανού του φωτός-καί τοΰ κάλλους.

Άφοΰ αί πρώται άκτίνες ίξέχυσαν τό θάλπος καί εθέρ— 
μαναν τήν ζωήν, αί στρατιαί τών ατόμων περιίπτάνται 
περιβομβοΰσαι καί περιδινούμεναι ίντός τής ατμόσφαιρας, 
παραδεδομέναι είς τά; παράφορους αποπλανήσεις τοΰ 
έρωτος καί ει; τήν γλυκύθυμον τέρψιν τών άρωμάτων καί 
τών εύωχιών. Καί μετ’ αύτών συναφίπτανται άναμίξ τά 
λεπτά καί διαφανή πέταλα τών άνθέων, τά τόσώ άρμονρκά 
καί ώραϊα καί πάνυ εύφυώ; ίπεξειργασμίνα, στροβιλιζόμενα 
ώς χρυσαλλίδες καί ταΰτα, πρός το άγνωστον, έπί τοΰ 

άρματος τών Ζέφυρων. Κατά τό έαρ, αί γλυκεϊαι ήμέραι, 
ή ψεμβώδης καί πλήρης κάλλους νύξ, ό ίναστρος ουρανό; 
μετά τή; άργυρας Σελήνη; καί τή; φιλομειδοΰς Αφροδίτης, 
αί χαρίεσσας εικόνες τή; Φύσεως καί τών ίξελισσομένων ίν 
αΰταϊ; μυστηρίων, έπιβάλλουΟι ήμϊν καί τό αίσθημα τοΰ 
έρωτος τοΰ διέποντό; καί άρμόζοντο; τά πάντα. Οδτο; τότε 
καταπλημμυρεϊ τά; καρδία; ήμών ίκ φωτεινής καί ύγιοΰ; 
χαράς, ή δέ αρμονία ώ; άπηχοΰσα ίκ τής σκοπιμότητος 
τών περί ήμά; καί τής έκπληκτική; τελειότητος, παρέλκιι 
καί συναρμόζει ίπίσης τά; αισθήσεις ήμών πρός τήν εύδαί- 
μονα αυταπάτην, μεθ’ ή; άναθαρρύνομεν ίλπίζοντε;, ότι ή 
ζωή αΰτη ή τόσφ γλυκεία μετά τών απολαύσεων καί τών 
θέλγητρων αύτής, θά είναι συνεχής και άτέρμων. Καί ίν 
τφ αΐσθητικφ τούτφ μετεωρισμφ, λησμονοΰμεν τά έτη, τά 
όποια τόσφ ταχέως μετάφέρόυσι τά; ύπάρξεις καί έξαφα— 
νίζουσι τό παρελθόν ίκ τής μεγάλη; είκόνος, έφ’ ής διατυ- 

. ποΰται ή ζωή. Ούδέν ετερον έπιδιώκομεν κατά τά; όλβίας 
ταΰτα; ήμερα; ή νά άναπνεύσωμεν τήν βαλσαμώδη ατμό
σφαιραν έκεϊ, ίνθα άναθέλλουσι τά δένδρα, καί περιβεβλη- 
μένα τόν βαθυπράσινον μανδύαν καί τά; καταλεύκους άνθο- 
δέσμας, έμπνέουσι τήν μαγείαν καί τήν γλυκύτητα της 
ζωής.

Καί άπασα αΰτη ή κίνησις τής ζωής έλαύνετάι υπό τή; 
θερμαντική; δυνάμεως, ής τά άποτελέσματα μόνον, τό ϊαρ 
εύθέως καταδεικνύει. Ή ίμφάνισις τοϋ ίαρος, είτε επιβρα
δύνεται, εϊτε καί ένωρίς έπέρχίται, έν στενότάτ, σχίσει 

. διατελεΐ πρός τήν .μετεωρολογικήν κατάστασιν τής ατμό
σφαιρα; κατά τούς μήνας Απρίλιον καί Μάρτιον. Περιερ- 
γοτάτας πληροφορία; άνακοινεϊ εί; ήμάς ό αστρονόμος 
Φλαμμαρίων, όστις παρηκολούθησε καί άκριβώς ίσημείωσε 
τάς ίποχάς τής πρώτης φυλλοβολίας καί άνθήσεως τών 
κασταναιών, αί όποϊαι εύρίσκονται εί; τήν οδόν τοΰ Αστε
ροσκοπείου έν Παρισίοι;. Εύρε στενήν σχέσιν μεταξύ τούτων 
καί τών μεταβολών τής μίση; ίτησίας θερμοκρασία;, ή ό
ποια, ώς γνωστόν, ίν Ευρώπη ύφίστατο ίλάττωσιν άπο 
τοΰ 1884 άχρι τοϋ 1892, ότε ήρξατο καί πάλιν αύξανο- 
μένη. Τάς προηγουμένας παρατηρήσεις ίπηκολούθησαν ίτε- 
ραι, άναγράφουσαι τάς ημέρα; τής έμφανίσεως.τών πρώτωνραι, άναγράφουσαι τάς ήμερα; 
άνθέων τοΰ Ίου, ώ; έξη;.

1886 έγένετο άνθηΟις 28 Απριλίου
1887 » 6 Μαίου
1888 » 4 Μαίου
1889 » » 9 Μαίου
1890 » » 23 Απριλίου
1891 » ■ 6 Μαίου
1892 » » 23 ’Απριλίου
1893 6 Απριλίου.

- Φύλλωμα λοιπόν , καρπογονία, ώρίμανσις.
ατοτελέσματα τής ηλιακής θερμότητος, ώ; εΐπείν

, ίίσιν 
·, απο

ταμίευμα θερμαντικών βαθμών. Είναι ό καρπός τοϋ δεσμόϋ 
άκτινοβολία; καί γής, ίξ ών άπορρέουν οί έρωτικοί σπινθήρες 
έν τε τφ ζωϊκφ καί φυτικφ βασιλείφ κατά τό έαρ. Τά 
άνθη κοσμούνται διά τών πολυχρόφν καί λεπτών στεφάνών, 
ίξ ών αποπνέονται τά ήδυπαθέστεραχαί εύρουστερα αρώματα, 
καί τά πτηνά διασκορπίζουσι τάς τερπνότερα; καί γλυκύ
τερα; αρμονία;, ίνα έν μέσφ τή; έαρινή; βασιλείας άμφό- 
τερα θέλξωσι καί διεγείρωσι πρός έρωτα-.

Πανταχόθεν κατά τάς ώρας ταύτα; ή θεία αρμονία καί 
τό θαυμάσιον κάλλο; τής φύσεως περικυκλοΐ καί προσηλοϊ. 
τήν αχαλίνωτου ήμών φαντασίαν. Έαρ καί θερμότης, άμ- 

• φότερα ίπέραστα καί ποθεινά, καταπραδνουσι τά; ανιαρό
τητας καί τάς θλίψεις, καί άσματα καί φωναί μυρίαι συν- 
ταράσσουν τάς σκιάδας καί τά πυκνά φυλλώματα τών άτερ- 
μόνων δασών. Καί καθ' ήν ώραν χαράσσω τάς γραμμά; 
ταύτας, οικογένεια χιλιδόνων νεοαφιχθεισών, δημιουργεί τήν 
φωλιάν αύτή; μικράν καί περίδοξον, Πόθεν ίρχεται αρά γε

:ί'.
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καί ποιον σκοπόν έχει ; Είναι πρόβλημα έξ ίσου περίεργον 
καί άλυτον, ώς'είναι περίεργο; καί ή μελέτη ολοκλήρου τής 
φύσεως. Έκπλήττουσιν αί μυριάδες τών μεμακρυσμένων 
κόσμων ίν τφ άπείρφ, άλλ’ ούδέν ήττον ή έρευνα ένός έν- 
τόμου, ένός άνθους, ένός πτηνού περικλείει ολόκληρον βι
βλίου αγνώστων ιστοριών τοδ σύμπαντος.

Ίσως ήλθον άμφότεραε ξέναι καί αδιάφοροι μεταξύ των, 
άλλ’ εύρέθησαν ύπό τον αύτόν ουρανόν ίρριμμεναι ύπό τοϋ 
άνεμου καί τής φοράς. Εύρέθησαν έντός τών αύτών καστα- 
ναιών, ήκουσαν τάς μόρμορυγάς τών παφλαζόντων ύδάτων 
καί συχνάκις ήρέσκοντο είς τά μιουρίσματα τών έλαφρών 
ζέφυρων. Είδον άλλήλας και πολλάκις θά διέσχισαν ίν συνα
γωνισμέ άνά πάσαν έσπέραν τον άέρα, παρεκάθησαν πλη
σίον άλλήλων έπί τοδ σιδηρού σταυρού τού κωδωνοστασίου 
καί εψαλλον άπό κοινού, καί έπαιζαν αί φιλοπαίγμονες. 
’Ιδού τέλος αί καρδίαι αύτών πληγωμέναι καί περιπλεγ- 
μέναι είς τάς πλεκτάνας τοϋ μικρού υίοϋ τής 'Αφροδίτης. 
Τελούν τό μυστήριον τοΰ γάμου χωρίς έπισημότητα, ούδε 
παροκίας καί έκβακχικάς τέρψεις, ούδέ εχουσιν άλλους μάρ
τυρας ή τόν ούρανόν, τόν άέρα καί τήν Φύσιν.

Παρήλθεν ήδη ό άγων τών έρώτων, τής φιλαρεσκείας 
καί τών άκισμών, καιέπήλθεν ή ώρα τής έργασίας καί τής 
άφοσιώσεω; εις τό καθήκον τοΰ γάμου. Τέλειοι καί αύτο- 
δίδακτοε αρχιτέκτονες, κατασκευάζουσε τήν φωλιάν ίκ 
παντός τοΰ προστυχόντος, ίξ άχυρων,ξύλων ξηρών, ταινιών, 
νημάτων, τριχών καί τού ίδιου πτιλώματος. Οΐα φλογερά 
ίργασία, οία σπουδή είς τό μέγα έργον τοϋ πολλαπλασια
σμού. Εντίθενται τά ώα καί άκούραστος, ύπομονητική ή 
σύνευνος έπισκέπει ταΰτα διά τών πτερύγων πρό ούδενός 
άποδειλιώσα, ούδέ έκφοβιζομένη.Ό δέ σύζυγος,ό δού; καί λα
βών όρκους, ό μετασχών τών αύτών αισθημάτων,περιίπταται 
άπό τών πρώτων ριπών τής ‘Ηοΰς μέχρι βαθιούς σκότους, 
άναζητών έντομα καί σκώληκας άνά τούς αγρούς πρός δια
τροφήν εκείνης.’Ιδού ό έρως, ιδού ή άφοσίωσις I Άπό ράμ
φους εις ράμφος διαβιβάζουσι τήν τροφήν, καί πλανώνται είς 
τούς ρεμβασμούς τής χαράς καί τής αθώας αγάπης, χωρίς νά 
αίσθάνωνται τά δεινά τής άπογοητεύσεω; καί τής άθυμίας.

Παρήλθον οί έρωτες τών τελευταίων διαχύσεων. Άπε— 
χαιρέτισαν τόν φιλήδονου βίον, τάς έορτάς καί τά άσματα, 
καί ώς μόνην έπασχόλησιν θά έχωσιν νά διαθρέψωσι τήν 
οικογένειαν, καί νά έζωθήσωσιν ειτα είς τόν δρόμον τής 
ζωής. Καί κατά,μικρόν_οί νεοσσοί θά άνακτήσωσι τό πτίλωμα 

. καί τά πτερά,1 και νεαροί σφριγώντες καί ανυπόμονοι θά 
προεκβάλωσιν ίκ τών. παραπετασμάτων ράμφη, έτοιμοι νά 
πετάζωσι πρός τόν βαθυκύανον ούρανόν. Καί ημέραν τινά 
παρακολουθούντες τάς προτριπτικάς φωνάς καί ένθαρρυντικάς 
πατρός τε καί μητρός ύπό τών πλησίον κλώνων, θά άπο— 
χαιρετίσωσι τήν μικράν φωλιάν, χωρίς πλέον ποτέ νά άνα- 
μνησθώσι τοϋ παρελθόντος, θά λησμονήσωσι τήν πατρικήν 
εστίαν καί θά λησμονηθώσι! Καί τότε οί πρφην σύζυγοι, 
ιδού πάλιν περιπλεκόμενοι - είς νέους έρωτας καί θλιβερού; 
καί μανιώδεις ίρωπκούς άγώνας καί προπαρασκευάς δι’ 
άλλους γάμους. Ώ ! Πόσον εύτυχή είναι τά μικρά ταΰτα 
πλάσματα! ’Ενθυμούνται OTt ή ζωή είναι τόσφ ολιγαρκής 
καί παρέρχεται άνεπιστρεπτιί!

Κατά τό έαρ ίν τή έξοχή ή ζωή βαίνει θαλλερά, εύτονος, 
γοργωπή καί σφριγώδης. Τάς ποικιλίας καί τήν λαμπρό
τητα τής ήμέρας διαδέχονται αί γαληνιαϊαι άστροφεγγεΐς 
νύκτες, αί πλήρεις σιγής καί ίερότητος. Πολλάκις ή αηδών 
δι’ όλης τής νυκτός οιαχέει τό άμίμητον καί πολύστροφόν 
της .άσμα,διατυποΰσα, τίς οιδεν, όποια αισθήματα καί άλγη. 
Είναι άρά γε εκδήλωσες έρωτος φλογερού ; ’Αναφαίνεται ή 
ροδοδάκτυλος Ήώ; είς τά ομιχλώδη βάθη τού όρίζοντος, 
ανιρχομένη δειλή, όπως καί άλλοτέ ποτέ ότε ήράτο ατυχής 
τοϋ κυνηγού Ώρίωνος. Βαίνει περίλυπος καί ροδοπόρφυρος, 
ένφ πρό αύτής άνιχνεύει τόν άκαμπτον ίραστήν υψηλά είς 
τον ούρανόν ό Έωσφόρός. Φλέγονται τά στήθη καί έξ αύ

τών άναδίδεται πυρκαϊά άπογνώσεως. Άνηλεής καί βαρυ- 
κάρδιος, διότι έκεΐνος βυθίζεται είς τόν Ωκεανόν, ϊνα μή ϊδη 
τά βλέμματα τά όποια τόσφ τακερά ίκπέμπδνται πρός αύ
τόν. ’Εξακολουθεί άκόμη τό άσμα καί συναναμιγνύονται μετ’ 
αύτοϋ άρμονίαι γλυκύταται, διασκεδαζόμεναι άνά τά θαλ
λερά καί πυκνόσκια δάση.

Είναι ό ύμνος είς τό έράσμιον έαρ.
Τό έαρ είναι έρως, ζωή καί ήλιος. Τριάς δημιουργούσα 

τήν αρμονίαν τής Γής ήμών. .

Ζαγορά Μάιος 1894 ΛΙ. Λαμβουνέλης.

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ό Ήλιος τή Δύοι του γλυκά γλυκά φιλούσε, 
καί πίσω του ’στερνή νυχτιά τ’ ’Απρίλη έκυλοϋσε,

Κι’ έγώ ο’ έκείνη τή νυχτιά λογάριαζα νά μείνω 
καί μέ το φώς τοΰ φεγγαριού σιγά σιγά νά πλύνω 
σκοτάδι πούχα στην καρδγά, ατέλειωτο και μαύρο, 
καί στήν νυχτιά τ’Άπρίλη μου παρηγοριά γιά νάβρω.

Νά καρτερώ τή λάμψι του τριγύρω μου νά χύση-— 
ό δύστυχος ’γγά βάλσαμο, στά στήθια μου νάάφήση 
’λίγαις αχτίδες λαμπεραΓς, μ' έλπίδα γιά νά δώσουν 
ζωήν, άκόμη μιά φορά εναν παλμό νά νοιώσουν !

Μά. καρτερούσα ανώφελα νά λάμψουνε τ’ αστέρια, 
γιά νά φανούν καλλίτερα τής νύχτας τά λιμέρχα, 

τά τόσα τοϋ περιβολιού ’π ανθίζανε,λουλούδια 
γχά νά τά ’πότιζα κι’ έγώ μέ μοναξιάς τραγούδια !

Δέν ’πρόφθασα νά ίδώ ψηλά τάστρα νά λαμπυρίζουν, 
•καί στο περ’βόλι γύρω μου τά λούλουδα ν’ άνθίζουν,.. 
Σύννεφο μαύρο ’σκέπασε τού ουρανού τό δόλο, 
καί μχά βροχίτσα έπεφτε στό περιβόλι όλο, 
καί τό νερό της θόλωνε τά δόλια δάκρυά μου, 
κι’ ή συγνεφιά σκοτείνιαζε τή σκοτεινή καρδιά μου !

Κι’ εκεί μέσ’ 'σ τά μεσάνυχτα τής νύχτας τοϋ ’Απρίλη, 
πού τό σκοτάδι ’διάβαινα μέ πικραμένα χείλη 
κ’ εκύττάζα στά σύγνεφα νά βρώ κανέν άστέρι 
γγά νά μοΰ σβύση τόν καυμό, γιά νά μου γίνη ’ταίρι.... 
Μέ μχάς άστράφτει καί βροντά, τά σύγνεφα ανοίγουν,... 
'φανήκαν τάστρα δυνατή λάμψι γιά νά μοϋ δίνουν 
γιά μιά στιγμή· κι’ό δόλιος’γώ δέν ’πρόφθασα ν' ανοίξω 
τά μάτια μου, καί ο’τήν χαρά τούς πόνους μου νά πνίξω. 
Καί πάλ’ ή μαύρη συγνεφχά τόν ούρανό μαυρίζει, 
κι ’ άγριος Βόρειας πειό δυνατά άρχίζει νά βουΐζη !

Ό νοϋς μου έσκοτείνιασε σ’ τό τρομερό σκοτάδι· 
δίχως έλπίδα καρτερώ, δίχως καμμχά βοήθεια, 
νά ’ξημερώση ή αύγή γχά νάρθη πάλι βράδυ, 
ώσπου νά σδύση ή φωτειά ποϋ κρύβω μεσ’ ’σ τά στήθχα!

Τί καρτερείς, ω άνθρωπε, σέ τέτοια ανεμοζάλη· 
μεσ’ ’στό σκοτάδι ’θάρρεψες νά γχάννης τό σκοτάδι; 
■Θαρρείς πώς φλόγα ήμπορεί φλόγα νά σβύση άλλη;
.. . . Έδιάλεξες τήν Κόλασι καλλίτερα ’π τόν "Αδη 1 

'Εν Καίρφ τή 8 Μαωυ 1894. Στυλιανός Κβύτσικος.

Τ^.ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΙ.Κ ...
Μεσολογγίου 

Άν σ’ αγαπώ ό άμοιρος, για σέ άν λαχταρίζω 
Άπ’ τήν δική σου άπονίά, είπε μου, τί έλπίζω; 
Τί μ’ ωφελούν τά μάτια σο<·, κόρη, άν γοητεύουν. 
Τά χείλη σου τά ρόδινα τόν κόσμον άν μαγεύουν. 
Άφοΰ τά μάτια σου γλυκά ποτέ δέν μ’ αντικρίζουν 
Άφοΰ σ’ έμενα τό φιλί ούδέποτε χαρίζουν, 
ίσύ ή αγάπη μου κρατείς τό μαγικό βοτάνε 
Ώοΰ τής καρδ’άς μου τήν πληγήν τήν ανοιχτή θάγίάνρ. 
Άχ! δός μου το, ν’ άναστηθώ........ Άχ, δός μου το νά

[γιάνω 
Πριν μέ μαράνη ό έρωτας καί πέσω κι*  άποθάνω.

Ξένος.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟ?
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΗΣ 

«ΦΥΣΕΩΣ» ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

(Συνέχει®, Γόε προηγ. φύλλον.)
Άφικόμην εις ’Αλεξάνδρειαν αισίως περί τήν δγδόην και 

ήμίσειαν ώραν τής νυκτός μετά σιδηροδρομικόν ταξείδιον λίαν 
ευάρεστου καί τερπνόν και σχετικώς αναπαυτικόν. Τήν επαύ
ριον έπελαδόμην μετά του ανταποκριτού μου τής επισκέψεως 
τών συνδρομητών μου, αρχήν ποιήσας έκ καθήκοντος, από τοΰ 
ήμέτέρου γενικού προξένου, τού τέως δικαστικού υπάλληλου καί 
βουλευτοΰ Σύρου, τού μειλιχίου, ίκανωτάτου καί έν πάσαις ταΐς 
δημοσίαις ταύταις θέσεσι διαπρέψαντος και παρά πάντων έκτι- 
μωμένου καί άγαπωμένου κ. Ίω. Γρυπάρη, όστις τυγχάνει καί 
φίλος καί συμπατριώτης μου' πλήν μη ευρών αυτόν έν τφ 
προξενείφ, άφήκα τό έπισκεπτήριόν' μου. Έκεϊθεν μετέδημεν 
παρά τοΐς κκ. Ν. Παππα, Ίω. Γρίδα, Λ. Πετροκοκκίνφ, Ν- 
Καζούλη, Κ. Ξενάκη, Α. Χρυσικφ, Π. Χανδρινφ, Σ. Λάμια, 
I. Τσαλίκη, θ. Καλογεροπούλφ, Ε.Σιγάλα, Θ. Θεοδωροπουλφ, . 
πασι τακτικοϊς συνδρομηταϊς τής «Φύσεως», οΐτινες μέ ύπεδέ- 
χθησαν απροσδοκήτως και μετά μεγίστης φιλοφρονήσεως και χα
ράς, προσφέροντές μοι τά συνήθη τσιγαρέτα, καφφέ καί κονιάκ, 
και έρωτώντές με περί διαφόρων αντικειμένων τής κοινής πατρί- 
δος. Πάντες εΐσιν ευμενείς,εύγενεΐς, ανεπτυγμένοι, φιλόξενοι καί 
φιλόπονοι καί ένγένει εξευγενισμένοι. Ή συμπεριφορά δ’ αύτών 
μοί ήρεσε πολύ καί δέν έφανταζόμην ποτέ, ότι θά suptoxov παρ’ 
αύτοΐς τοσαυτα προσόντα,τείνοντα είς τήν άνάπτυξιν καί πρόοδον 
τών ατόμων. Πάντες ούτοι εισίν εύθυμοι καί ζωηροί καταστη- 
ματαρχαι καί δέν όμοιάζουσι ποσώς πρός τούς έν ’Αθήναις ήμε- 
τέρους αποτεθαρημμένους καί όκνους. Ή δε φιλομουσία των 
υπερακοντίζει τήν προσδοκίαν μου.. . .

— Πώς ευρίσκετε τήν «Φύσιν»; ήρώτησα τούς πλείστους έξ 
αυτών. Είναι τής αρέσκειάς σας ; τήν άναγινώσκετε;

— Λαμπρά, λαμπρά, κύριε Πρίντεζη, τήν άναγινώσκω ά- 
πλήστως, μοί έλεγε τις ·

— Έξαισία, μοί άρέσκει ύπερβολικά, μοί'έλεγεν έτερος, γρά
φεται δέ μέ πολλήν χαριν καί γούστο,καί έχει πάντοτε ποικιλίαν 
γνώσεων καί ωφελιμότατων αντικειμένων.

— Ή «Φύσις» σας κατέκτησε τάς συμπάθειας πάντων, μοί 
προσέθετε τρίτος τις- αί εικόνες, ή ύλη, ό χάρτης, τά πάντα 
είναι είς τήν εντέλειαν.

— Ή μόνη τέρψις μου είναι ή «Φύσις» σας, κ. Πρίντεζη, 
μοί έλεγεν έτερός τις, καί σάς βεδαιώ οτι είμαι κατενθουσια- 
σμένος και μέ καταθέλγει.

Ούτω δ’ένεθαρρυνόμην καί έκολακευόμην έπί τή ευμενή ταύτη 
δεξιώσει έμοΰ τε καί τής «Φύσεως» μου.

Ή έν ’Αλεξάνδρειά διαμονή μου έγίνετο δσημέραι γνωστο- 
τάτη, ιδία παρα τοΐς συνδρομηταϊς μου, καί πανταχοΰ ανεμενό- 
μην μετά προθυμίας. Πλήν έδράδυνον νά ίδω αμέσως πάντας, 
διότι αναγκαζόμενος νά παραμείνω έπί ήμίσειαν καί πολλάκις 
έπί μίαν ώραν παρ’ έκάστφ αύτών, αί ήμέραι παρήρχοντο 
καί ούτως έδράδυνον νά έπισκεφθώ αυτούς ταχέως. Πολ
λοί μέ προσεκάλουν είς γεύμα, έτεροι εΐς τό καφφενεϊον, 
έτεροι εις τήν λέσχην κτλ. και δέν ηύκαίρουν, τή άληθεία, νά 
ησυχάσω έπ’ ολίγον ή καί νά συνεχΐσω τάς τόσον ωραίας έν 
Αίγύπτφ άρξαμένας εντυπώσεις μου .

Ή «Φύσις» δ ’ έχει καί πολλάς τάς άναγνωστρίας της έκεϊσε, 
κυρίας μεμορφωμένας, εγγραμμάτους, άνεπτυγμένας καί κρι- 
τικωτάτας. Μεταξύ τούτων θ’ αναφέρω τήν κυρίαν Ευανθίαν 
Μομφερράτου, είκοσιπενταετή, ευειδή, εύθυμοτάτην καί απλου- 
στατην γυναίκα, ήτις επέδειξε ■ μέγιστον ενδιαφέρον δια τήν 
ελληνικήν φιλολογίαν, καί ήτις, εί καί καταλεγομένη εις τήν 
εύπορωτάτην τάξιν, έν τούτοις τάς ώρας τής σχολής τη? δέν 
διαρίδει εις ματαιοσχολίας καί ματαιοπονίας καί φρούδας διασκε
δάσεις, άλλά διέρχεται αυτάς είς τήν. καλήν αγωγήν τών τέκνων 
της καί αναγινώσκουσα τούς συγχρόνους συγγραφείς μας.

— Έχετε πολλούς συνεργάτας, ώς βλέπω, κ. Πρίντεζη, είς 
τό περιοδικόν σας, μοί έλεγε.

— Άληθώς, Κυρία, τή άπήντησα, καί δή Κυρίας καί Δε
σποινίδας, έξ όλων τών τάξεων αρκεί τα πονήματα αυτών νά 
ηναι ενδιαφέροντα, ευάρεστα, κοινωφελή καί πρωτότυπα δια τήν 
φιλολογίαν μας καί δημοσιεύονται.

— Εύγε! ωραία 1 έπεΐπε,καί σάς συγχαίρω διά τήν ευόδω- 
σιν τών αγώνων σας καί τήν πρόοδον τοιούτου συγγράμματος^
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οπερ ίμολογουμένως κατέστη λαμπρότατου. Άλλά δέν μοί' 
λέγετε, άν έπετρέπεται, τίς ό ύπδ τδ ψευδώνυμον ‘Ρους συνερ
γάτης σας και τίς ό κ Φρίκ’;

— Γράφουν καλώς ;
— ΓΙολυ ώραία, τίνες είναι·;
— Σας αρέσουν πραγματικός τά δημοσιεύματα των ή μή- 

«·«;-··· , . , , .
— Ναί, ναί, πολύ, είμαι ενθουσιασμένη, αμφοτεροι. μοι φαι- 

, νονται εκφραστικότατοι, γλυκείς καί φυσικοί εΐς τάς διηγήσεις 
των, προκαλοΰσι δέ μετά μεγάλου ενδιαφέροντος τδν αναγνώ
στην. “Εχουσι κάλαμον έλκυστικόν.

— Σας ευχαριστώ, κυρία,πλήν θά έπροτίμωννά διατηρήσητε 
τάς εντυπώσεις-αύτάς, διότι άν σας άποκαλύψω τά ονόματα τών 
συνεργατών, πιθανώς νά σχηματίσητε έτέραν γνώμην, ήττον κο
λακευτικήν δι,’ αυτούς καί τδ φύλλο·» μου, καί. ....

— “Α, δχι, κύριε Πρίντεζη, ίσα ίσα επιμένω ήδη πέρισσότε- 
ρον νά γνωρίσω αυτούς, διότι σας βεβαιώ θα τούς συμπαθήσω 
περισσότερόν.

«Γυναικεία επιμονή καί περιέργεια». ΕύρέΘην εΐς δύσκολον 
θέσιν, διότι ήμην πεπεισμένος, δτι δέν ΰποπτεύετο έμέ.

— Δέν Θά ήτο παράβασις φιλολογικής διατυπώσεως τοΰτο, 
κυρία Μομφερράτου ;

— Βεβαίως, άν μόνον είς έ|ΰ άπεκαλύπτετο τδ μυστικόν. 
«Διάβολε, ειπον κατ’ έμαυτόν,τί είναι τοΰτο ; έμπλεξα».

■ — Τέλος Κυρία, άφοΰ τδ απαιτείται δέν άρνοΰμαι, έγώ είμαι 
καί ό Φρίκ καί δ ‘Ροΰς.

‘Η κυρία Μομφερράτου άνέπνευσεν ευχαριστημένη, έμειδίασε 
καί’

— Πίνετε άλλο ενα κρνιάκ; κύριε Πρίντεζη, μοί λέγει, 
άντί πάσης άλλης άπαντησεως ·

— Ναί, . . - πίνω, Κυρία, άφοΰ μοι τδ προσφέρετε.
Έσκέφθην όμως,δτι καλλίτερου θά ητο νά έλειπε καί τδ περί

φημου κονιάκ, ουτινος, εΐρήσθω έν παρόδφ, άξίζει εν φράγκον 
έκάστη δόσις, καί ή άσημος άποκάλυψίς μου, διότι έκ μετριο
φροσύνης ήρυθρίασα καί ήγέρθην νά φύγω.

— Ποιος οχετεκός είναι δ καλλίτερος ποιητής τώρα, κ. 
Πρίντεζη, μέ έρωτψ αίφνης.

Έκάθησα έκ νέου·
— Οΰδείς καί πάντες, κυρία Μομφερράτου, άπήντησα μετά 

θάρρους.
— Καί πώς > διατί ;
— Διότι πάντες εχουσι τάς έμπνεύσεις καί τούς οίστρους των, 

τάς ψυχώσεις καί τούς δαίμονας των, καί πότε γράφουσι θεία, 
θεσπέσια, άν θέλετε, καί σας μεταρσιοΰσιν είς τούς ουρανούς,και 
πότε σας φέρουσιν είς λάκκους, ακαθαρσιών καί δυσωδίας.

— Καλά, άλλά ποιον Θεωρείτε υμείς τδν καλλίτερον ;
— Έγώ ; ούδένα καί πάντας’ κατά τάς έμπνεύσεις των, καί 

ήγέρθην έκ νέου, δπως άνίχωρήσω.
— Κύριε Πρίντεζη, είσθε ευχαριστημένος άπδ τήν Αίγυ

πτον ; θά μεταβήτέ καί είς τδ εσωτερικόν ;
— Είμαι καταγοητευμένος, Κυρία, καί θά έπισκεφθώ οσας 

πόλεις δυνηθώ περισσοτέρας είς το διάστημα, οπερ έχω νά 
διαθέσω ένταΰθα.

— Λαμπρά θά κάμητε, λαμπρά. Γνωρίζετε έν Άθήναις κ. 
Πρίντεζη,τδν έξάδελφόν μου Αντώνιον Μομφερράτου, δικηγόρον; 

f ■ — Τδν Αντώνιον Μομφερράτον; πώς, είναι έξάδελφός σας;
είμεθα φίλοι παλαιόθεν καί συ·»αγωνισταί τής « Άκροπόλεως», 

* τής έφημερίδος δηλαδή', ώστε κατάγεσθε έκ Κεφαλληνίας, βε
βαίως, κυρία Μομφερράτου; ·

— Μάλιστα, εκ Κεφαλληνίας. Είναι ή πατρίς μου.
—Μά πώς,τότε καί ό σύζυγος καί ήμεΐς έχετε τδ αύτδδνομα; 
—Ναί, Μομφερράτος καί αύτός,Μομφερράτου καί έγώ, πλήν 

δεν ύπήρξαμεν συγγενείς. Έχω δέ καί αδελφόν, διαμένοντα έν 
Αμερική.

— Μεταβάντα πρδ όλίγωνέτων, ένεκα τοΰ επεισοδίου,...τής 
προσέθηκα.

— Πώς, ’δν γνωρίζετε ;
— Βεβαίως καί ήγέρθην νά φύγω.
— Τί κάμνουν, κύριε. Πρίντεζη, αΐ δεσποινίδες Καλησπέρη 

καί Στε’φανόπολι; Τώρα θά έχετε καί φοιτήτριας είς τδ Πανε
πιστήμιου :

Έσήμαινεν ήδη ή δωδεκάτη ώρα καί αί ερωτήσεις τής κυ
ρίας Μομφερράτου δέν έπαυον, άλλως τε έσ*έφθην,  ότι ήμην 
προσκεκλημένος καί είς γέΰμα. Θέλωνδέ νά απαλλαχθώ τής

παθητικής θεσεως, έν ήάκουσίως διετέλουν, άπεφάσισα νά με
ταβάλλω έπ ’ ολίγον τήν τακτικήν ταύτην καί ν αποτείνω καί 
έγώ ερωτήσεις τινάς. '

— Μά"> ιστα. Κυρία, έχομεν ήδη καί φοιτήτριας, απάντησα, αί 
δέ δεσποινίδες Καλησπέρη καί Στεφανόπολι εχουσι κάλλιστα είς 
τήν υγείαν των. Πλήν. άν έπιθυμήτε τήν γνώμην μου, πασαι αί 
τοΰ νέου τούτου είδους Κυρίαι, θα εκαμνον καλήτερα. νά μή 
έξήρχοντο τοΰ φυσικού κύκλου- των, διότι ή πατρίς μας δέν 
έφθασεν είσέτι είς σημέϊον τοιοΰτον, ώστε νά έπιδεικνύη πολυ
τελείας καί παράκαιρου πνευματικήν, άνάπτυξιν. Σήμερον, ώς 
γνωρίζετε, Κυρία, έχομεν άνάγκην χειρών, χρήματος, εργα
σίας καί καλών μητέρων, ούδέν περισσότερον.

Ένθουσιασθείσής δε τής εύγενοΰς ανταποκρινομένης μοι, 
ήρωτήθην εξ απροόπτου καί έξ άπίνης.

— “Εχετε-τέκνα, κύριε ΙΙρίντεζη, είσθε νυμφευμένος ;
— Ώ, Μάλιστα, πρδ πολλοΰ, Κυρία,καί έχω τέσσαρα πέντε, 

άλλως τε θ’ άνήκων έκτος τοΰ κύκλου τής «Φύσεως».
— Έχετε δίκαιον καί -ίσθε ευτυχείς, Κύριε Πρίντεζη, καί 

έγώ επίσης, παρατηρήσατε.
Καί καλέσασα . τήν ■ Θαλαμηπόλον της μετεκάλεσε παρ ’ 

έαυτή δύο μικρούς άδάμαντας, άρρενας καί Θήλεις, ούς μοί 
έσύστησε όνομαστί καί διηγήθη τά τοϋ χαρακτήρος αύτών καί 
ανατροφής κτλ.

Τότε «λαδον καιρόν καί εγώ νά έρωτήσω-
— Ποΰ διήλθατε τδν χρόνον τών σπουδών σας, Κυρία Μομ

φερράτου; επιτρέπεται να έρωτήσω;
— Εύχαρίστως. Είς Αθήνας, Κύριε Πρίντεζη, είς τδ Αρ

σάκειου.
— Καί είσθε εύχαριστημένη έν ’Αλεξάνδρειά; Δέν επιθυ

μείτε τάς ’Αθήνας;
— Όχι καί τόσον, έχομεν τά πάντα έδώ, ούδέν μας λείπει, 

πρδς τί νά προτιμήσω τάς Αθήνας; άλλως τε τάς άναγινώσκω 
καθ’ έκάστην. '

— Έχετε δίκαιον, απήντησα.
Καί μετά μικράν σιωπήν’

■ — Είπατε ευτυχής, Κυρία, οτι είμαι, έξηκοί'ούθησα έγώ, 
πλήν είς τοΰτο ίσως δέν συμφωνοΰμεν. Είναι ίδικόν σας τδ 
μέγαρον τοΰτο, τδ περιλαμβάνον δλας αύτάς τάς μεγαλοκατοι- 
πίας καί τα κάτωθι καταστήματα ;

— Μάλιστα, καί τδ έναντι άκόμη.
— Τί εύτυχεστέρα, δπου είσθε, σείς Κυρία.
— Καί τδ έήίίρόμενον μέγα θέατρον Μομφερράτου έναντι 

έκεϊ, αν ίδατε, είναι έργον τοΰ συζύγου μου καί τοΰ αδελφοΰ 
του, πλήν, ή εύτυχία μου δεν είναι έκεϊ, είναι έδώ, εις αύτά 
τά παιδιά.

Δηλαδη κτήματα αξίας, ύπελόγισα, άνω τών δύο εκατομ
μυρίων. Ήγέρθην νά φύγω, διότι ό νοΰς μου ήρχισε να σκοτί
ζεται. '

— Κύριε Πρίντεζη, μία·» στιγμήν άκόμη, καθήσατε νά γνω- 
ρίσητε καί .τδν σύζυγόν μου. '

« Ουφ 1 αρκεϊ» διελογίσθην, καί προσεπάθησα να φύγω καί 
έκάθησα έκ νέου. Πλήν βλέπων, δτι ούτος έβράδυνεν, έζήτησα 
τήν άδειαν ν’ άπέλθω. ’Εγειρόμενου δ’έμοΰ έκρούσθη ή θύρα.

— Ιδού τον έρχεται, αύτός είναι, ειπεν. Και πραγματικώς, 
άνήρ μεσήλιξ, άπλουστατος,εύγενέστατος, άγαθότατος μοί έθλι
βε μετ’όλίγον τήν χεϊρα,μετά βραχεΐαν σύστασιν τής κυρίας του.

— “Εχω εύχαρίστησιν, καθήσατε Κύριε Πρίντεζη, μοί ελε- 
γεν ό κ. Μομφερράτος, ώσεί κεκοπιακώς έκ τής έργασίας.

Έκάθησα καί πάλιν καί συνδιελεγόμεθα περί διαφόρων αντι
κειμένων, οτε· άναλογισθείς πλέον,δτι ώφειλον έγώ νά δώσω τέ
λος πέρας είς τοιαύτην εύγενεστάτην μέν υποδοχήν, πλήν πα
ρά τδ δέον έπιτεινομένην, ήγέρθην αποφασιστικός, έχαιρέτισα, 
ηύχαρίστησα, υπεκλίθην και άπήλθον..

Μετά μεσημβρίαν έπεσκέφθην έτέρους συνδρομητας τής 
«Φύσεως» έξ ών Θά μνημονεύσω τοΰ καπνεμπόρου κ. Πεφτου- 
λίδου έξ Ηπείρου καταγόμενου καί εύγενεστάτου έπίσης νέου 
άνδρός.

— Τί σύμπτωσις, Κύριε Πρίντεζη μοί έλεγε, ακριβώς την 
πρωίαν έσκεπτόμην νά σας γράψω, δπως μοί ά.ποστείλητε δύο 
προηγουμένου; τόμους τήε «Φύσεως» πρδς συμπλήρωσιν όλης 
τής σειράς και ήδη παρ ’ έλπίδα σας βλέπω ένταΰθα.

— Λογίζομαι ευτυχής διά τοΰτο καί χαίρω διττώς τότε, α
πήντησα, άφοΰ παρουσία μου θά συντέλεση πληρέστερου εις 

τήν επιθυμίαν σας.“Εχω φέρει ακριβώς έξΖ Αθηνών πρδς τοΰτο 
μερικάς σειράς καί σάς δίδω ο,τι επιθυμείτε.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν είσήλθ’ κύριός τις έντελεστάτου 
τυπόυ εύγενοΰς μορφής καί φυσιογνωμίας, Sv μοί συνιστα α
μέσως.

— Ό κ. Γελκεντζόγλον, έπίσης καπνέμπορος καί γείτων 
μου .κύριε Πρίντεζη. “Εχει τδ γραφεϊον του έναντι έκεϊ, μοί 
προσέθηκεν δ κ. Πεφτουλίδης.

Μετά μικράν συ νδιάλεξιν μοί έπρότεινε νά τδν κατατάξω 
μεταξύ τών συνδρομητών τής «Φύσεως», ζητήσας καί τήν σειράν 
δλην χρυσόδετου. Όκ. Γελκεντζόγλους είναι άληθής έλλην 
gentleman, άγχινούστατος, άριστα μεμορφωμένος και κάτοχος 
διαφόρων ευρωπαϊκών γλωσσών. Έσπούδασε δέ είς τήν σχολήν 
τής Χάλκης καί τρέφει ομοίως ζωηρόν ένδιαφέρον διά τήν έλ- 
ληνικήν φιλολογίαν. Ίδίώς άγαπα δ,τι νέον πρωτότυπον έλλη- 
νικδν έργον δημοσιεύεται.Δέν είναι δέ,ώς βλέπετείμόνον οπαδός 
τοΰ κερδΐβουΈρμοΰ. Άλλ’ άκραιφνής φιλόπατρις καί φίλος τόν 
Μουσών. Αποφεύγει τάς κακά; έξεις καί συχνάζει είς τήν ’Ελ
ληνικήν λέσχην, ής διατελεϊ είς τών διοργανωτών καί τακτι
κών αύτής μελών.

— Νά σας βλέπομεν, Κύριε Πρίντεζη είς τήν λέσχην μας, 
μοί έλεγε, νά γνωρισθήτε με δλους τούς συμπατριώτας, καί νά 
κάμητε καί μίαν διάλεξιν, ήτις βεβαιωθείτε πολύ θά συντέλεση 
καί είς τήν μείζονα διάδοσιν τοΰ περιοδικού σας έν Αίγύπτφ. 
Ακριβώς δέ αυριον Θά δμιλήση έκεϊ- ό κ. Παγώνβ^, νέος δι- 
δάκτωρ τής άστρονομίας σχετικώς περί αύτής.

— Εύχαρίστως, άπήντησα, θά έρχωμαι, καί άκριβώς διότι μέ 
αρέσκουν τοιαΰτα κέντρα καί συναθροίσεις, διά νά γνωρίσω έπί 
μάλλον τδν βίον τών ένταΰθα ομοεθνών, άλλά Θά άποφύγω, του
λάχιστον έπί τοΰ παρόντος τοιαύτην διάλεξιν άπδ μέρους μου, 
όπως μή παρεξηγηθή ή έν Αίγύπτφ κάθοδός μου, καί διότι ώς 
γνωρίζετε,τάς τοιαύτας κοινωφελείς και φιλοπροόδους διαλέξεις 
έξεμεταλλεύθησαν τινες πρδς αλιευτικούς σκοπούς.

Πριν ή αποχαιρετίσω τούς έπίσης εύγενεστάτου; τούτους κυ
ρίους έζήτησα πληροφορίας τινας περί τοΰ εμπορίου τοΰ καπνού, 
δπερ πλεϊστοι έλληνες έκεϊ μετέρχονται τοσοΰτον ίπωφελώς 
καί έπικερδώς

Τά καταστήματα αύτών είσίν άπλά γραφεία, έστολισμένα 
κάπως μέ τινας άσημους εικόνας έπί του τοίχου καί εν χρη- 
ματοκιβώτιον παρά τή γωνία ού .τδ εμβαδόν περιέχει ώς έπί τδ 
πλεϊστον 3-5 σάκκους άγγλικών λιρών, τά δέ καπνά των, 
άτινα μεταφέρουν έκ Τουρκίας ιδίως, άποθηκεύονται έν τώ 
τελωνείφ, δπου έκάστην πρωίαν διενεργοΰνται αΐ άγοροπωλη- 
σίαι χονδρικός. Ούτοι είναι οί χονδρικώς λεγόμενοι καπνέμπο- 
ροι. Μετ’ αυτούς έρχονται οί έργοστασιάρχαι, ώς είναι οί Τσα- 
νακλής, Χέλμης, Μελάγχροινός, Βαφιάδης κτλ. οίτινες δια- 
τηροΰσι μεγάλα εργοστάσια κατασκευής τσιγαρέτων, καί μετ’ 
αύτούς οί καταναλωταί τών τσιγαρέτων,οιτινες εχουσι τά κατα
στήματα τής λιανικής πωλήσεως τοΰ καπνού.

Τήν έπαύριον τδ έσπέρας μετέβην εΐς τήν έλληνικήν λέσχην, 
δπως παραστώ είς τήν διάλεξιν περί άστρονομίας τοΰ κ. Πα- 
γώνα, άδελφοΰ τοΰ αρχιδιακόνου τοΰ πατριάρχου Αλεξάνδρει
άς, κ. Παγώνα, Sv έλαβον τήν τιμήν νά γνωρίσω έν τοϊς πα
τριαρχείου; κατά τήν έπέτειον ονομαστικήν εορτήν τοΰ Πατριάρ
χου . Είναι νέος μόλις είκοσιπέντε έτών καί'έσπούδασεν έν Γερ- 
μανία, πρδς τόν σκοπόν συστάσεως έν Αίγύπτφ αστρονομικού 
σταθμοΰ καί διορισμού αύτοΰ ώς διευθυντοΰ έν αύτώ-

Ή λέσχη, ώς προείπομεν, κεΐται έπί τής πλατείας Μεχμέτ 
Άλή, έπί μεσαίου ορόφου καί είναι κοσμίως καί άπλώς 

διασκευασμένη. Έχει άναγνωστήριον, αίθουσαν διαλέξεων μι- 
κράν, αίθουσαν σφαιριστηρίου κτλ.

Το άκροατήριον αποτελεϊται έξ έκατδν έως εκατόν πεντήκον- 
τα.άτόμων, πασών τώ.ν τάξεων, μεταξύ τών όποιων ποικίλλουσι 
τήν όμήγυριν όλίγαι κυρίαι.

Ό κ. Παγώνας ήρξατο μέ ύφος ψυχρού γερμανοΰ καί 
στωϊκοϋ τόρεως την διάλεξιν αύτοΰ διαρκέσασαν έπί τρία τέταρ
τα καί «τελείωσε δμοιοτρόπως χωρίς νά μεταδάλη τήν φωνήν 
του παντάπασι. Άν τδν ήκουε καθηγητής του τις, είμαι πεπει
σμένος, οτι θά τδν παρωμοίαζε μέ κοινόν πλανήτην έκτελοΰντα 
κανονικώς καί ομαλός μίαν τροχιάν του. Ώμίλησε στοιχειωδώς 
περί άστ'ρονομίας καί κατέληξεν εΐς τάς άποστάσεις διαφορών 
σωμάτων, χωρίς _νά πρόσθεση έκ τόν νέων άστρονομικών απο
καλύψεων τί,τα δποϊα τοσοΰτον ανεκίνησαν εσχάτως τδ ένδιαφέρον 
τών άστρονομικών κύκλων.Βεβαίως τά λεχθέντα οί πλεϊστοι θά 

ειχον άναγνώση καί Θά έπροτίμων νά ήκουον αύτοΰ έξηγοΰντος 
τά συστατικά του ήλιου,τά νέα φαινόμενα τών εκλείψεων,ή τάς 
αποκαλύψεις τών νέων αστρονομικών σταθμόν τοΰ λευκού Ό
ρους κτλ. πλήν ας έλπίσωμεν, δτι θέλει πληρώση εΐς τδ μέλλον 
τήν έλλείψίν του ταύτην καί διδάξη τδ φιλόμουσον καί επιεικές 
άκ’ροατήριόν του τά νεότερα καί περίεργα άστρονομικά φαινό
μενα καί αντικείμενα.

Μή νομίσωσιν δμως οί άναγνώσται μας, δτι άκολουθοΰντες 
τήν μίαν μόνον φάσιν τών αιγυπτιακών έντυπώσεών μας, θά 
πλέκωμεν αδιακρίτως καί τυφλώς εγκώμια τόν έκεϊ συμπατριω
τών μας. Απαγε’ τουναντίον δ ’ώς πιστοί χρονογράφοι,θά μνημο- 
νεύσωμεν καί τάς έλλείψεις των· καί θά στιγματίσωμεν τάς κα- 
κάς αύτών καί άρχάς καί βλέψεις, διότι δυστυχώς εϊδομεν έκεΐ 
στοιχεία μαρτυροΰντα άκράτητον τάσιν πρδς διχονοίας, διαιρέ
σεις καί αντιζηλίας. Δέν συνηντήσαμεν τδ ένώτικδν πνεύμα, 
αρκούντως ανεπτυγμένον, ούτε, τδ ένώτικδν φυλετικόν πρόπλα
σμα έπαρκώς έπεξειργασμένον διά τήν ιστορίαν τοΰ μέλλοντος.

(Ακολουθεί)
φ. n

Ελπίς I πόσην τ’ όνομά σου πόσην- φέρει ευθυμίαν 
Καί ή έλλειψίς σου πόσην προκαλεΐ απελπισίαν ! 
Ελπίς I μόνην τόσα έτη μ’ έβαυκάλισες· σύ μόνη 

Τώρα δέ μ εγκαταλείπεις .’ς τής απελπισίας τό χιόνι.

Πλην τι σ έκαμα, έλπίς μου, καί μ’ άφύνιις κποτόαως
Διατί μ αποδιώκεις ώς άπόκληοον ... πάήι» δμως.
Έβ αρυνδης, ώ έλπίς μου, νά με βλέπης μειδιώσαν 

Εις τό άκουσμά σου μόνον
Καίτοι σύ μί διακρίνεις περιλυπω; σιωπώσαν

Σ’ τής καρδίας μου τόν πόνον;

Μείνε, ω έλπίς, μαζύ μου, τόσφ νέα εΐνε κρίμα1 
Άπελπις νά απομείνω

Μετά σοΰ, έλπίς μου, θέλω νά κατέλθω εις τό μνήμα 
Μείνε καί δέν θά βραδ υνω.»;

Ασυχιχ.ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΕ Κ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΓΛΟΣ

Εΐς εποχήν κατα τήν οποίαν ό έν παντί εκφυλισμός καί 
ιδιαίτατα έν τή φιλολογική δράσει τοΰ πτωχοΰ μας έθνους έφθα
σεν, ώς μή ώφειλεν, είς τδ κατακόρυφον τής άκμής αύτοΰ, 
προϊόντα δ’ έκάστοτε πλεΐστα καί αμφιβόλου άξίας καταπλημμυ- 
ροΰσι τάς στήλας τών εφημερίδων καί περιοδικών μας, διότι 
πρέπει νά δμολογήσωμεν εύσυνειδήτως,δτι ώς πρδς τήν πνευμα
τικήν άνάπτυξιν, άν δεν νηπιάζωμε.ν,,'ήβώμεν δμως μόλις, εΐς 
έπαχην τοιαύτην ή έκδοσίς έργων, οία τά από σήμερον ,παρα- 
διδόμενα είς τδ κοινόν « Ανέκδοτα έργα» τοΰ άλησμονήτου,άλλ’ 
άτυχοΰς ποιητοΰ μας Δημ. Κ. ΙΙαπαρρηγοπούλου, άπότελοΰσεν 
άληθή δασιν έν μέσφ τής φιλολογικής Σαχάρας, ήτις μας 
περιβάλλει πανταχόθεν.

Φιλόσοφοι καί ποιηταί, οίος δ Δ. Παπαρρηγόπουλος, εινε έξ 
εκείνων, οίτινες σπανίώς γεννώνται,άλλά Θνήσκουν άτυχός ενω
ρίς’καί αριθμεί πολλούς τοιούτους Θανάτους τδ δυστυχές ήμών 
έθνος’ό Βαλαβάνης καί ό Βασιλειάδης έκαλύφθησαν έπίσης 
ύπδ τδ χώμα, μόλις άφήκαν τούς άρώτους αύτόν μελιρρύτους 
τόνους. Δέν υπάρχει Έλλην είς τοΰ οποίου τδν νοΰν νά μή 
άφήκαν βαθυτάτην έντυπωσιν τά φιλοσοφήματα τοΰ άειμνήστου 
ποιητοΰ τής «Αγοράς» καί τών «Χαρακτήρων» καίδέν υπάρ
χει καρδία μή συντριβεϊσα υπό τάν επήρειαν τών περιπαθών 
τόνων τών δακρυβρέκτων «Ποιήσεων» αύτοΰ.

Μεταξύ τόν έν τώ νέφ τομιδίφ περιεχομένων «ά ν ι χ δ ό - 
των» έργων σημειοΰμεν, έπιτροχάδην κρίνοντες,τδ υψηλής φι
λοσοφικής ΐμπνεύσεως δημιούργημα «Κλαύδιος ό Ακηδής,» τδ
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βαθυνούστατςν ίστορικοφιλοσοφικόν'μελέτημα «Κλεάνθης ό Στω- 
ϊχός», τόν «Φαίώνα», ένα έχ τών άριστων αύτοϋ «χαρακτήρων», 
έν ω πραγματεύεται τον ποιητιχώτατον της Σαπφοΰς μύθον ά- 
μιμήτως, τήν χαριεστάτην πραγματείαν « Ό Σουλτάνος έν Πα- 
ρισίοις» έν ή τής ειρωνείας ή λεπτότης πλευστά δύναται νά 
δώση μαθήματα εις τούς συγχρόνους μας ούμοριστάς, 
τήν πλήρη άλατος, ευφυΐας χαι μέθυος «Άποχολοχύνθωσιν» 
τοϋ Σενέχα χαι τό υψιπετές χαι μοναδικόν είς τό ειδός του 
διαλογιχόν ποίημα «Έσθήρ». Άλλ' έργα οία τά προϊόντα τής 
μούσης χαΐ τής έΰφυίχς του Παπαρρηγοπούλου ' εΐσιν ανώτερα 
πάσης χρίσεως, ή δέ έχτίμησις χαί ή θερμή υποδοχή,ής έτυχον 
άλλοτε παρά τοΐς ξ-νοις, ύφ ών έπανειλημμένως μετεφράσθη 
ή «Συζύγου εκλογή», «ό Πυγμαλίων» χαί πλεϊστα άλλα,άπο- 
δειχνΰσι πασιφανώς ποιας αξίας έργα παρήγαγεν ή παρελθουσα 
γενεά χαί ποιους υψίστου μέλλοντος νόας άπώλεσε διά τοδ θα
νάτου τών πνευματικών εργατών τής εποχής έχείνης ή πενιχρά 
μας έθνιχή φιλολογία. _.

Ό Αείμνηστός

ΔΗΜΒΓΡΙΟΕ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΓΔΟΚ

Τό έχδοθέν κομψόν τομίδιον συνοδεύεται υπό χαλλιτεχνιχω- 
τατης προσωπογραφίας τοδ άποστάντος τόσον ενωρίς μύστου 

ί f τών ουρανίων θέλγητρων τών Μουσών, χαί ύπό συντόμου μέν,
αλλα πιστώς όσον καλλιεβώς χαραχτηρίζοντος τόν ποιητήν 
προλόγου, όφειλομενην είς τόν κύριον Ήλ. I. Οίκονομό· 
πουλον.

Δέν πιστεύομε·? νά δπάρξη έλληνική καρδία άγαπώσα τό 
ευκλεές παρελθόν τής φιλολογίας ήμών χαί ένδιαφερομένη διά 
τήν πρόοδον τών έλληνιχών γραμμάτων, ήτις νά μή συγκινηθί) 
έχ τής αναγγελίας τής έκδόσεως τοδ κ. Ά. Γαλανού καί να 

Ζ μή σπεΰση ν’ απόκτηση τό κομψόν τομίδιον,άφ’ οΰ μάλιστα μό
λις 2 δραχμών τιμαται, καίτοι έκατονταπλασίως αξίζει.

Λύββςς τών έν τφ 3φ φύλλω Λ.ονεγμ.άτων
320. Αίνιγμα; Μαίανδρος—Άνδρος.

"Ελυσαν αυτό ή Δίς Παναγιώτούλα Ζώρα έχ Πύργου, ό κ. Πολ- 
τυοβρίτης έκ Χαλχίδος, δ χ. Γ. Κ. Μπάνος ίξ Αθηνών, δ χ. Ε. 
Φωτιάδης έκ Κέρκυρας, & κ. Ίω. Καλαμβόχας έκ Μυκόνου, & κ, 
Κ. Αναστασίου έξ Αθηνών, 4 χ. Β. Πουρναρας έκ Δημητζάνης. 
ό κ. Ε. I. Βριώνης έκ Πειραιώς, b χ. Σ. Δημόπουλος έξ "Αργους-

321. Αΐνεγμα. Μαρφεΰς— 'Ορφιύς—Φε5.
"Ελυσαν αυτό ό κ. Πολτυοβρέτης έκ Χαλχίδος, b κ. Γ. Κ. Μπά

νος έξ Αθηνών, b κ. Ε. Φωτιάδης έχ Κέρκυρας.
322. Πρόβλημα. 'θ Αριθμός 240.

"Ελυσαν αυτό ό χ. Γ. Μ. Καμπάνης έχ Σύρου, ή Δίς Πα- 
ναγιωτοπούλου Ζώρα έχ Πύργου, δ χ. Πολτυοβρίνης έκ Χαλχίδος, 
δ χ. Γ. Κ. Μπάνος έξ Αθηνών, ό χ. Ε. Φωτιάδης έχ Κερκύρας,. 
δ κ. Ίω. Καλαμβόχας έκ Μυκόνου, δ κ. I. Πανάρετος έκ Λαμίας,, 
δ χ. Κ. ’Αναστασίου έξ Αθηνών, δ κ. Β. Πουρναρας έκ Δημη
τζάνης, δ χ. Ε. I. Βριώνης έκ Πειραιώς, δ κ. Σ. Δανόπουλος »F 
"Αργους.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
327. Πρόβλημα.

Ποιμήν κατέλιπε διά διαθήχης είς τους δύο υίούς του αριθμόν 
τινα προβάτων, διατάξας νά διανεμηθώσιν ώς εξής· δ πρώτος νά 
λάβη τό τρίτον, δ δέ δεύτερος τό πέμπτον άλλά τής τοιαύτης δια
νομής αποδειχθείσης αδυνάτου, κατέφυγον ε’ις τόν ειρηνοδίχην, δ— 
στις πρός έχτέλεσιν τής διαθήκης έδωρήσατο αύτοΐς νέον αριθμόν 
προβάτων, χαί ούτως οΰ μόνον κατορθωτή έγένετο ή διανομή συμ- 
φώνως πρός τήν θέλησιν τοϋ διαθέτου, άλλά χαί τά ύπό τοΰ ε’ιρη- 
νοδίχου δωρηθέντα πρόβατα ,έπερίσσευσαν έπιστραφέντα αΰτώ. Ζη- ■ 
τεΐται πόσα ήσαν τά ύπό τοΰ ποιμένος άφεθέντα και πόσα τά ύπό· 
τοϋ είρηνονίχου δωρηθέντα ; Κροταλίας.

3?8. Αίνιγμα.
Λαλώ διά τοϋ πνεύματος 
Άκροατάς μου θέλω. 
Τήν κάραν μου διάλυσον 
Άφόβως τότε φεύγω.

329. Αίνιγμα
Άκρωτήρι μέγα είμαι, έλληνιχωτάτης νήσου, 
υποδούλου τώρα όμως, άλλ’άδόλου όντως νήσου. 
Άν τόν τράχηλόν μου σφίγξης 
καί θελήσης νά μέ πνίξης 
άλλ’ ίν παλιν λυπηθής, 
καί εν δέλτα μοΰ χαρίσης, 
δέν θά μεταμεληθής.

. Γιατί μέταλλον θά γίνω έκ τών πολυτιμωτάτων 
τών λαμπόντων εις .τά στήθη ϋντων όντως άβροτάτων. 
Άλλ’ άν πάλιν σκληρός γίνης 
καί τά δυό μου πόδια κόψης, 
τότε πάλιν μή μ’άφίνης, 
έάν θέλης νά προκόψης. -
διότι θά ενσαρκωθώ, μέταλλον δέν θά μείνω, '
μή άπορήσης, φίλε μου, πρωτόπλαστος αν γείνω.

Γιώργ. Παπαϊωίννου.

ΑΙΑΗΛΟΓΡΑΦΪΑ ΤΗΣ «ΦΪΣΕΩΣ»
Γ.'=Σ. Βόλον. Έπιστολήξέλήφθη. "Εχει καλώς, άναμένομεν.— 

Σ. Κ. Kalfov. ’Επιστολή και πονημάτων έλήφθησαν. "Εχει κα
λώς. Συνδρομηταϊ ένεγράφησαν. Εύχαριστοΰμεν. Ταχύδρομικώς γρά- 
βομεν. —- Ί. Κ. Μΰχόνον, Έχει καλώς, άναμένομεν. — Δ. Π. 
Λαμίαν. Φύλλα χαί 3 τόμον σάς άπεστείλαμεν άπό παρελθούσης 
δβδομάδός. Πιστεύομεν νά έλάβετε.— Κ· Α. Άτεαΰθα. 'ίίς φαί
νεται έπιστολή σας δέν έλήξθη.—Β. Π. Λημητσάναν. Δυστυχώς- 
ούχί καί δέν πρέπει νά φρόνησε, βτι άνευ κόπου μελέτης καί πείρας, 
αποκτώνται τά προσόντα.— Έ I. Β. Πειραιά. Έπιστολή εληφ- 
θη. "Εχει καλώς. Φύλλα σάς άπεστείλαμεν. Στείλατέ μας ’Ια
πωνικά γραμματόσημα, άτινα δ πατήρ σας προχθές μάς ύπεσχέθη. 
— Ά. A. I«Joi»4v. Δελτάριον έλήφθη. Εικόνες άπεστάλησαν. 
Ένεγράψαμεν. — Γ. Ο. Σμίλην.’Επιστολή μέ αινίγματα έλήφ
θησαν. Έγράψαμεν. Απαντήσατε.— Κ· Χ· Π. Πύργον. Έπι· 
στολαί χαΐ δελτάριον έλήφθησαν. Σεφαί φύλλων άπεστάλησαν. 
Συνδρομηταϊ ένεγράφησαν. Εύχαριστοΰμεν. Γράφομεν.— Ά. Μ. 
ΚαΛάμαΐ. Συνδρομή σας έλήφθη Εύχαριστοΰμεν. —· Π. Ί.~ΆσΛά· - 
νβγα. Στείλατε συνδρομήν σας τρέχοντος έτους παράκαλοΰμεν. — 
Ν. Π. καί Δ. Φ. ΧαΛχίΛα. Έπιστολή μετά περιεχομένων έλή
φθη καί|δημοσιευθήσονται εΐκότα, πλήν δέν θά δοκιμάσωμεν χαί·· ■ 
ημεΐς τά νεχταρώδη ταΰτα ποτά σας ; Άναμένομεν. — Τ. Π. 
έίονεμίασια»·. ’Επιστολή καί έργα σας έλήφθησαν, ίχει καλώς,. βά 
μελετηθώσιν — Μ. Κ. Φάρσαλα· Συνδρομή σας πέμπτου ετβυς. 
έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξις έν παρόντι φύλλ<ρ. ’Εκλεκτά 
μυθιστορήματα διεκόπησαν. — θ. Π. Κύμη*.  Συνδρομή σας ελη— 
φθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξιν λαμβάνετε έν παρόντι φύλλφ.

Έκ τοϋ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ


