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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ευχαριστήριον, ύπό το5 δυυβνντοΰ τη? «Φΰιιωςο. — ΙΙρό; τούς ήμετέρου? φιλαναγνώστα?. ύπό τή? Auu^vvcw;. — Τό Ιργον τοΰ Χρίστου,

υπό Δ. Άναστ.— 'Ο Χριστός, ύπό Η· — El? τήν άπώλβιαν τή?' μινρδςάγγιλοπούλας Μαρία? Φρ. Πρίντϊζη. ύπό Γ.Α· Πόλ.—Λϋσ«ς αίνεγ·

μάτων.—Α’λληλογραφί
*

τή? Φύβίω?.—ΠΙναξ τών περιεχομένων τοΰ β’. έτους τής -Φόσιως».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Πρός τάς φίλας συναδέλφους « Άκρόπολιν», « ’Εφημερίδα», «Ν. ’Εφημερίδα», «Πρωίαν», «Χώραν»,
«Πρόνοιαν», «Ανατολήν», «Νεολόγον» Κωνσταντινουπόλεως, «Νέαν Σμύρνην» κτλ , αϊτινες τοσοϋτον
ζωηρόν καί ειλικρινές ένδχαφέρον έδειξαν έπί τη πλήξάση ήμάς άνεπανορθώτφ συμφορά, ομοίως δέ καί
πρός όσους έκ τών ήμετέρων φίλων καί συνδρομητών, είτε ,προφορικώς, είτε έγγράφως εύηρεστήθησαν
νά μάς συλλυπηθώσχν έπί τώ άνηκέστω τοΰ θανάτου της προσφιλούς θνγατρός μας δυστυχήματχ, έκφράζομεν έκ μέσης καρδιάς τάς απείρους εύχαρχστίας μας. Τοιαύτη. έκ μέρους τοΰ τύπου καί της κοινω
νίας παρήγορος έκδήλωσις, καί τού πληγέντος δυστυχούς πατρός τήν όδύνην καθίστησιν έλαφροτέραν
καί μέγιστον τής δημοσιογραφίας καί τών φίλων ήμών μέρος διατίθησι εύμενέστερον καί σχετχκώτερον
πρός τοσοϋτον βαρέως δοκιμασθέντας γονείς.

Φρ. Πριντεζης, Ερ- Πριντεζη
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ Φ1ΛΑΝΑΓΝΩΣΊΆΣ

■
■■
»~----------------Διά τού παρόντος Φύλλου λήγει τό δεύτερον έτος άπό τής έκδόσεως τοϋ ήμετέρου περιοδικού συγ
γράμματος, άπό δέ τοϋ έπομένου, έν ώ σαφώς έκτίθεμεν τό πρόγραμμα τής μελλούσης πορείας μας,
άρχεταχ τό τρίτον έτος. ’Εκ καθήκοντος δ’αποτεινόμενοι πρ.ός τούς ήμετέρόυς συνδρομητής καί φιλαναγνώστας, έκφράζομεν πρώτον τάς απείρους καί έγκαρδίους ήμών ευχαριστίας διά τήν μέχρι τοϋδε
ειλικρινή αύτών ύποστήρχξχν, ήν τόσω έκθύμως παρέσχον ήμίν είς τήν έκδοσιν τοσοϋτον επιπόνου δσω
καί ώφελίμου συγγράμματος, καί δεύτερον, παρακαλοΰμεν αύτούς δπως εύαρεστούμενοί, μετά προσοχής
παρακολουθήσωσιν ήμάς είς τήν μέλλουσαν έκδοσιν τής Φ ύ σ ε ω ς, διότι έκτος τών άλλων άναγκαίων
βελτιώσεων καί προσθηκών ας θέλομεν έπιφέρει κατά τε τήν ύλην τάς είκόνας καί τά νέα καί ένδιαφέροντα θέματα, σκοποΰμεν νά. διεγείρωμεν τό φιλοπερίεργου αύτών δι’ δλως νέων καί απαραιτήτων δημο
σιευμάτων, ατινα πολύ θέλουσι συντελέσεχ είς τήν πνευματικήν άνάπτυξιν αύτών. Δέν παλλιλογοΰμεν,
άλλά προκαλοΰμεν· τους φιλαναγνώστας νά μάς παρακόλουθήσωσι καί θά δικαιώσωσιν ημάς έπίτούτω,
Ή Φ ύ σ x ς, ώς άρχήθεν ύπεσχέθημεν, κατά μέν τό πρώτον έτος έξεδόθη ώς οιόν τε έπιμελώς καί
συμφώνως τώ προγράμματι ήμών, κατά δέ τό δεύτερον έτος συνεμορφώθημεν πρός δσας βελτιώσεις άνεφέραμεν είς τήν αρχήν τής έκδόσεως τού 6' έτους, μή φεισθέντες ούδέ κόπων ούδέ δαπανών προς πλειοτέραν έπιτυχίαν τοϋ σκοπού καί ίκανοποίησιν τών αναγνωστών μας, κατάτε τήν ύλην, τάς είκόνας, τόν
χάρτην καί τό καλλιτεχνικόν μέρος ήδη δέ προόαίνοντες είς τό τρίτον έτος άρκούμεθα ύπομιμνήσκοντες
τάς προτέρας ήμών διαθέσεις, όπως πάντες πεισθώσι περί τής είλικρινείας τών ήμετέρων άμετατρέπτων
καθ’ δσον αφορά περί τών είς τήν καθ’ όλου πρόοδον'τού ήμετέρου περιοδικού διαθέσεών μας
Έπί τή προσδοκία ότι θέλομεν έκθύμως ύποστηριχθή καί είς τό μέλλον παρά τών ήμετέρων ανα
γνωστών, προόαίνομεν μετά θάρρους είς τήν συνέχισιν τοΰ τρίτου έτους:
Φ. Πριντεζης

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Α

Xpistukismoe ! Λέξις γλυκιϊα, αναπλαστικής δονάμιως ίμπλεως καίηθικοΰ μεγαλείου, πρό δύο σχεδόν χιλιετηρίδων πχ·
σης άλλης κατανυκτικώτερον καί λυσιτίλέστιρον ήχοϋσα έν τη
καρδάρ συμπάσης της άνθρωπότητος
*
καί όντως, ποιον άλλο
θρήσκευμα έζήσκησίν έπί τή; τύχης τού Πλανήτου τούτου τοιαύτην επιρροήν,ποιον έδραίωσιν είς τοιοΰτον βαθμόν.τάς κοι
νωνικά; σχέσης, ποιον τό οικοδόμημα τής ηθικής τοσοϋτον άνύψωσεν,δσον ή θρησκεία αυτή τοϋΣταυροϋ,ό τηλαυγέστατος
ούτος άστήρ της Προόδου, ή. απόρροια αΰτη τής Παντοδυ·
μίας τοΰ Αιωνίου; Καί ποϊον άλλο κοινωνικόν έλατήριον ή

δυνήθη νά θέση εν τοιαύτη ταχείς καί όμοδάθμφ κίνηση α
νάσας τάς αναμορφωτικά; δύναμης τής άνθρωπότητος ;
ΓΙοία άλλη ηθική πεποίθησις κατόρθωσε νά ύψωθή τοσοϋτον
ύπεράνω παντός πάθους, πάσης ιδιοτέλειας, ΰπεράνω παν
τός ίγωϊσμοΰ ; Οΰδιμία άλλη Εκπολιτιστική δύναμις μέχρι
σήμερον, οΰδιμία άνύψωσι τοσοϋτον τό γόητρον του ανθρώ
που, ύπιρήρε τοσοϋτον τήν γήϊνον αύτοΰ αποστολήν οΰδιμία
άχριτοΰδι, πάν πρόσκομμα άνατρέψασα,ιφθασιν είς τοιοΰτον
βαθμόν πνευματικής ΐίληότητος καί έξάρσεως, εις τοιοΰτον
ύψος ήθικής ισχύος καί μακαριότητος....
Ναι! θρησκςία αμιγής προλήψεων καί δεισιδαιμονιών, ά·
σπίλος, υψηλή ίν τή άπλότητί της, μεγαλοπρεπής έν τφ
συνόλφ της, έκφραστικωτάτη έν ταϊς ίδέαις καί τοϊς φρονήμασιν αυτής, θρησκεία έμπνεομένη εξ δλως υγειών αρχών,
μακράν παντός φανατισμού δηλητηριώδους, μακράν πάσης
ασχήμιας, άμόλυντος, αγνή, θρησκεία άνυψοΰσα τό άνθρώ·

f
7’ 7
-362.
I

X

Η ΦΥΣΙΣ

πινρν πνεύμα καί μετεωρίζουσα τήν ψυχήν αύτοΰ είς ύπερκοσμίους χώρας, νέας δ’άρχάς όσημεραι καί κοινωνικής συνθήκας δημιουργούσα, τοιαύτη θρησκεία καί τήν άθλιεστέοαν
καρδιαν δύναται καθολοκλήρως νά διαπλάση καί, παν τό
προστυχόν άκλονήτως ύπερπηδώσα, νά κατακράτηση πάσης
έμπαθοΰς ροπής, παντός ίδιοτελοϋς σκοπού.
Αλλά καί τις, καί έξ αύτών τών δριμυτέρων αύτής πο
λεμίων, ήονήσατο τήν δύναμιν αύτής : .τις, καί έκ τών
άναιδώς χλευασάντων αύτήν, ούκ άπεδέξατο τήν τοιαύτην
αναμορφωτικήν αύτής έπί τών λαών επιρροήν ; τις άπό τών
σπλάγχνων αύτοΰ εντελώς αύτήν άπεκήρυξε ; τις δέ τόν πό
λεμον κατ' αύτής έκήρυξε, καί δέν συνησθάνθη, έστω καί
κατ ελάχιστου, τύψεις έλέγχου καί συνειδήσεως ; Όπου
αύτη έθριαμβευσεν, έκεΐ καί φώς προόδου καί άναπτύξεως
άνέλαμψεν, όπου δ’ αυτή περιεφρονήθή ίχιϊ καί παν υψηλόν
φρόνημα ριζηδόν άνετράπη.
Ποιον έθ^ος, ποια κοινωνία μή παοαμελήσασα τών θρη
σκευτικών αύτής καθηκόντων δέν άνήχθη εις τήν προσηκουσαν αύτή θεσιν καί περιωπήν : ποιος δ’ έξ ετέρου λαός μή
• βασανίσας πάσαν άντιθρησκευτικήν ιδέαν, μή άποκρούσας
πάσαν πρός τό πνεύμα τής Χριστιανικής θρησκείας άντικειμίνην ύλιστικήν θεωρείαν, δέν περιήλθεν είς τήν έσχάτην
τής καταπτώσεως βαθμίδα', είς τήν χειριστήν καί, ύπό πά·
σχν έποψιν, οίκτροτάτην τών θέσεων ;
Τά έθνη τά συζητήσαντα καί άνατρέψαντα είτα διά τών
άκαταμαχήτων όπλων τοΰ λόγου καί. τής επιστήμης πάσαν
αντίθετον πρός τό ισχύον θρήσκευμα δοξασίαν, τά διάφοροτρόπως διαμορφώσαντα τά πνεύματα διά τών ύψίστων Εύαγγελικών παραγγελμάτων καί δι’αύτών είς ιδεώδη καί άνυ• πέρβλητα ύψη ηθικής τελειότητος τήν άνθρωπίνην διάνοιαν
άναγαγόντα,ού μόνονέν τή τοΰ καθήκοντος εκπληρώσει καί τή
. άκριβεΐ τής αποστολής αύτών συναισθήσει διέπρεψαν, αλλά
,
καί από τοϋ μέσου αύτών πάσαν βοοτολοιγόν υλικήν καί
πνευματικήν ασθένειαν πάντη άποσκορακίσαντα μετηρσιώθησαν είς περίοπτον ύψος Πολιτισμού καί Προόδου,, είς ύψίστην νέας πολιτικής ζωής καί άναπτύξεως βαθμίδα.
•
’Ανυπολόγιστος, καταπληκτική είναι ή.ταχύτης μεθ’ής
ή θρησκεία αύτη, ιδίως κατά τον παρόντα αιώνα,' καθ ά·
πασαν την ύφήλιον διαδίδεται· καλπάζουσα διαπεραιοΰται
πανταχοϋ- ούδεν εμπόδιου, όπως κωλύση τών ιδεών της
τήν πτήσιν· ούδέν σχεδόν κώλυμα δύναται πλέον νά άναστείλη τήν επί τα πρόσω πορείαν της’ τών πάντων γίνεται
κύριος, τίθησιν έκποδών τά πάντα, τά πάντα ανατρέπει,
θριαμβεύει έπί πάντων μήτε ήθη, μήτε έθιμα, μήτε πάτριοι
παραδόσεις, μήτε όρια έθνικά δύνανται πλέον νά κατισχύσωσιν αύτής- αί λόγχαι καί τά ξίφη ούδέποτ ’ ένεκεν αύ·
τής πλέον θέλουσι διασταυρωθή· αί θρησκευτικαί έπαναβτά: σεις έσίγησαν ήδη πρό πολλοΰ άπαξ διά παντός........
Β’

r.

πτομεν τέλος, θά διεσπώμεθα καί, κατά κρημνών καί Ο
λέθρου άκατασχέτως φερόμενοι, ήθέλομεν γείνν) βορά της
'Αμαρτίας, Ούρα βροτοστυγοΰς τίνος Έρινύος Θελούσης νά
μάς κατασπαράξη έν τή Θηριώδη της, ποθούσης νά μάς
καταπνίξη έν τφ ύφ’ ού περιβάλλετο τής ανομίας γνόφω,
έάν μή Φώς άπαστράπτον καί σελαγίζον έξ ακτινοβολίας,
δέν έπέμπετο ήμϊν άνωθεν, έάν μή Δύναμις, θεία όλως, άποκαλυφθεΐσα διά τής έπί τής Γης έμφανίσεως τοΰ Σωτήρος,
δέν ένίσχυεν, έν τή ζωογόνο α'ίγλιρ της, τάς άποξηραμένας
ήμών σάρκας, δέν έθραυε τά μέχρι τότε άλυτα τοϋ πνεύμαμός δεσμά....
Γ'

Κάί ιδού λοιπόν καί ή άγνοια καί τά σκότη καί αί είκο·
τολόγιαι καί ή αμάθεια, πάντα αίφνης εύκολώτερον νέφους
διαλυόμενα' καί ιδού άιτασα ή αρχαία Ελληνική φιλοσο
φία, ή μετά μανίας έπί χιλιετηρίδας όλως τον "Αγνωστον
Θεόν έκζητοΰσα, μετά λατρείας καί συντριβής ύποκύπτουσα
πρό τής μεγάλης τής Ύπερτάτης ’Αλήθειας κραυγής. . . .
Η Ρώμη έφιλοδόξει τήν κατάκτησιν τοϋ κόσμου· ή 'Ελ
λάς ιίχεν ήδη πρό πολλοΰ ύποδουλωθή' ολόκληροι λαοί ειχον διίλθει ύπό τό ατιμωτικόν τής δουλείας δόρυ.
Κεκαλυμμένος υπο
η-εκαΛυμμενος
ύπό τον
τόν πυκνόν τηςαμασειας
τήςάμαθείας πέπλον,|5ε>ου·
πέπλον,βεβ
θισμένος ύπό τήν παχυλήν · τής αμαρτίας ομίχλην ό κόσμος
ένετρύφα πλήρης παθών έν τφ έρέβω τής'διαφθοράς καί τής
κακίας· βαρύς τοϋ Ρωμ. κράτους ό πέλεκυς έπέκειτο άνωθεν
αυτοϋ εμπνέων τήν φρίκην καί τόν τρόμον.
’Απέναντι τής τόιαύτης παμφάγου τής Κοσμοκράτορος
τάσεως έκαστος δύναται νά φαντασθή όποια τις θά ήτο ή άντίδρασις έπί τή έμφανίσει τοΰ καταγαυστικοϋ έκείνου ’Αστέ”
ρος. ΊΓ γέννησις ένός βρέφους μεταξύ τόσων έκατομμυρίων
_< σύνηθες,
_· -ο--; τ
ήτο τί
τίί φυσικόν ή έμφάνισις ένός όμως άνθρώ·
που, άνακηρύσσοντος εαυτόν διαπρυσίως Ύίόν θεοΰ ήτο τΐ
έκτακτον, τί ασυνήθες, τί ύπέρ φύσιν....
Καί τό έκτακτον, καί τό ασυνήθες τοϋτο ήθέλησε vi «ά
τάξη διά τής ρομφαίας ττς ή πόλις τών Καισάρων.
Τί ήτο δι’αύτήν, θερίζουσαν άλλεπαλήλως διά τών κατα
πληκτικών εκείνων λεγεώνων τάς κεφαλάς τών εθνών, πανταχοΰ οπού ύπήρχε ζωή τήν οδύνην καί τήν αγωνίαν ένσπείρουσαν, εν άτομον άπλοΰν, ασθενές, «μή εχον πού τήν
κεφαλήν κλΐναι», μακράν πάσης περιφιλαύτου άξιώσεως, τον
λόγον καί μόνον αυτόν, ώς μόνον ασφαλές προπόργιον κατά
τών έκάστοτε παρεμβαλλομένων αύτφ προσκομμάτων εύθαρσώς άντιτάσσον
Άλλ’ είς τήν Πόλιν έκείνην τής Δυνάμεως καί τής Δό·
ξης, πρό τής όπο.ίας πας μή Ρωμαίος μετεβάλλετο είς τι» ·
φλόν δργανον άποθησαυρήσεως, ένώπιον τής όποιας εοει πας
τις νά κλίνη ευπειθή τήν κεφαλήν καί σιωπώσαν, ό Λόγος
τή ένεβάλλετο ήδη ώς κάρφος επαχθές καί δριμυ....
Πόλεμος λοιπόν πάντων καθ’ ένός...
Οποίος έξευτελισμός έν αύτφ τούτφ τφ στοιχείφ της,
έν τή πάλη
Εμπρός λοιπόν, ώ προδοσίαι καί χλευασμοί καί μαστι
γώσεις καί ραπίσματα καί ύβρεις καί εμπτυσμοί καί άγγαρεΐαι άποπερατώσατε τό έργον ύμών....
Έν ΓΙΑΡΑΘΗΣΟΜΑΙ, καί τετέλεσται....
’Ιδού ή Νίκη I ... καί είτα; . ................................

Τα πάθη ούχί άνευ σκοπού ύφίστανται έν τφ κόσμφ, κα
θότι ούδέν άνευ σκοπού έν τή Φύσει. Ή Αμαρτία έπρεπε νά
ύφίστατάι καί θά ύφίσταται ές άεί- ό άνθρωπος συν αύτή
γεννάται, ζή συν αύτή καί μετ ’ αύτής αποθνήσκει...... "Ινα
ύπαρξη Πρόοδος έπρεπε νά συνυπάρξη Άμαρτία’ενα ύπαρξη
Πολιτισμός έπρεπε νά συνυφίσταται Πάθος.Άποβάλετε άπό
τής άνθρωπότητος τήν Αμαρτίαν, φαντάσθητε αύτήν έν
πλήρει κοινωνική νηνεμία, έν άδρανείιγ έντελεϊ, χωρίς άνάγκης, άνευ φροντίδων, άνευ άγώνων, χωρίς πάλης, μακράν
παθών ούδεμία τότε τάσις πρός τό ύψηλόν, πρός τό ΐδεώ·
Δ'
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ!..
δες, ούδεμία τότε χαρά επί τή έπιτελέσει ενάρετου τίνος
πράξεως, ούδεμία άγαλίασις· τό καλόν ούδαμώς θά έξετι’Ιδού ό αληθής θρίαμβος !... ιδού ό Ρωμαϊκός Iriumμάτο, διότι ούδαμώς ήθελεν είσθαι γνωστόν...
phlts πτήσσων ύπό τό βαρύ πέλμα ετέρου δημιουργηθέντος
Άφεθείς λοιπόν έλεύθερος ό άνθρωπος έν τφ σταδίφ τούτφ έπί τοΰ επιστυλίου τής αύταπαρνήσεως... ’Ιδού ή σοφωτέρα
τής ένεργείας του, έν τή ελεύθερέ τής βουλήσεως του, ότέ καί έπιβλητικωτέρα σύγκρασις τής πεπερασμένης του αν
μέν. προσέκλινε τή Άμαρτίιγ, ότέ δ ’ άπεδέξατο τό άγαθόν, θρώπου μετά τής άπειρου τοΰ θεοΰ Διανοίας...
ότέ μέν παρέκλινε τής εύθείας όδοΰ, ότέ δέ, φίλος τ,οϋ κα
.Χρίστος 'Arion/ ! .... καί ή αρχαία τής πλάνης άχλΰς
θήκοντος, έβάδισε τήν πρός τήν άρετήν άγουσαν.
διελύθη.... ό μυστικισμός κατέρρευσεν...... ή σοφιστεία ώ,·. Έν τή άεννάφ όμως ταύτη περί ζωής πάλη, θά ύπεκύ- χετο άνεπεστρεπτεί άπιοΰσα....

Η ΦΥΣΙΣ
Έ«£φανί<5θη ό Χριστιανισμός, καί ή άνθρωπότης ήρξατο
καταρδίυομένη ΰπΰ τών ναμάτων τής διδασκαλίας του· επίφάνη ή θρησκεία τοΰ Ίησοΰ, καί νέος κόσμος ιδεών άνέθορε παρευθύς, νέα ηθική, νέαι συνθήκαι.
Πάσα κατ’ αύτοΰ άντίπραξις έναυάγησ'ε, παν κατ’ αύτοΰ
έμπόδιον κατερριφθη, πάν πρόσκομμα άνετράπη. Όσημεραι
ένεδυναμοΰτό, καί όσημεραι ό κόσμος άνελάμβανεν άπό τής
φρικαλέας αύτοΰ νάρκης· όσημεραι έθριάμβευσι, καί όσημέραι τά νέφη τοΰ ζόφου καί τής ηθικής ασφυξίας' διελύοντο...
θ', διωγμοί έμεγάλυναν τήν ίσχύν του" αί άντιδράσεις επηύ^
ξησαν τό γόητρον αύτοΰ.... Ή άοριστία άπεπτη, ή πραγματικότης άνέλαμψεν άπαστράπτουσα, τό άνθρώπινΟν πνεύ
μα ίξεδηλώθη εν πάση αύτοΰ τή δυνάμει....
Άρ'σιόε 'Ariotn ! ....... καί τά Κολοσσαία' κατεκρημνίσθησαν... οί θρόνοι τοΰ αίματος καί τής σαρκός κατεάγησαν
..... τά είδωλα θεμεθληδόν συνετριβησαν...
Ένεφανίσθη ό Χριστιανισμός, καί ή βία ένέδωκεν ύπό
τήν μάστιγα τοϋ δικαίου καί τής επιείκειας’ ή δουλεία, τό
άτιμον τοϋτο στίγμα, όπερ ανήθικος κάί ίκπεφυλισμενη κοι
νωνία έκληροδότησεν ήμϊν,ήρξατο έπαισθητώς περιοριζομένη,
ή φιλανθρωπία καθαγιαζομένη, ή γυνή είς ιδανικήν, σχεδόν
αιρόμενη λατρείαν. ... . . . ·. . . . - .
’Ανέκυψαν άναδύουσαι έκ τοΰ βορβόρου, είς δν άσεβώς τάς
είχε ρίψει ή άνθρώπινος τοΰ παρελθόντος άγυρτεία, ή Επι
στήμη καί ή Τέχνη· ή αχανής καί άποτρόπαιος άβυσσος τοΰ
δισταγμού καί τής άμφιβολίας, ή διανοιχθεϊσα πρό ήμών
ύπό τοΰ δεσποτισμοΰ οίχομένης εποχής έκλείσθη’ τής καρ
διάς τά έλκη έπουλώθησαν ή τραχεία του θανάτου όδός
έξελειάνθη....
Όχι ! δέν εινε τοϋτο αυταπάτη, δέν εινε ποσώς υπόθαλ
ψής τής ίδιας ήμών ματαιότητος, δέν είνε βαυκάλημα όπως
αποκοιμήσωμεν τήν έξεγειρομένην ήμών συνείδησιν- ούδέν
τούτων. Ή αλήθεια, ό μέγας καί αιώνιος ούτος βράχος, έφ
ού, καθ' έκάστην προσκρουόμενα, τών αντιφρονουντων τα
φληναφήματα, άείποτε έξητμίσθησαν, υπήρξε τό μόνον ευ
σταθές καί άκέραίον ήμών όπλον- ανταύγεια Αύτή αιώνια
τής βκσανισθείσης εκείνης Θεότητος, πάσης άλλης ποοηγηθείσης ύπερτέρα, έγένετο δι’ ήμάς τό μόνον άπροσμάχητον
καί άκλόνητον τής πειθους ήμών άκροτήριον.
Ε’
«ΟΙΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΟΙ!-.»
«(Jt τοΰ μαρτυρίου νυμφίοι εϊχον ήδη δεχθή τον φοίνικα
ότε είδον έν τφ μέσφ τών αιθέρων σταυρόν φωτεινόν, όμοιον
λαβάρω, όπερ ώδήγησε τόν Κωνσταντίνον εις τόν θρίαμβον
βροντή ήχησεν αίφνης έπί τοϋ Βατικανού, λόφου τότε ερή
μου, πλήν πολλάκι.; συχναζομένον ύπό πνεύματος άγνώστου
*
τό άμφιθέατρον έσείσθη έκ βάθρων" άπαντα τά άγάλματα,
πεσόντα, κατεθραύσθησαν, καί ήκούσθη, καθώς πάλαι ποτέ
iv 'Ιερουσαλήμ, φωνή λέγουσα’
οί θεοί»

Ούτως έξύανει άλλοτε τον άμαρκντινον · τοΰ μαρτυρίου
στέφανον, όν άπαστράπτοντα, επετίθη ό Αιώνιος επί τής κε
φαλής τών μαρτύρων, είς έκ τών μελωδικωτερων και περίπαθεστέρων τοΰ παρόντος αίώνος ψαλτών.
Ή εποχή εκείνη παρήλθεν.
Ούδείς πλέον Νερών Καρακάλας.ούδείς Καλλιγουλας, ούδείς
πλέον, ούδείς Γαλέριος. Ό ζοφώδης πέπλος, ον άκατανόητος
Ειμαρμένη βαρύν είχεν έπιρρίψη έπί πάντων ήμών,ηρξατοπρό
πολλοΰ διαλυόμενος' ιύελπι τό παρόν καί άγέρωχον πρόκειται
ήαών ώςπρόσκοπος τής όδοΰ,,ήν άναποδράστως θέλομεν διανύση· ή επάρατος τής άπελπισίας πνοή ούδέποτε θέλει υπιισδύση
. ένδον τών διαιτημάτων ημών αύρα ’Αγάπης θωπευτική ήσύχως θέλει ές άεί πλέον θροή τό γιγαντιαϊον· τής άνθρωπό• τητος δένδρον.
.
. . . ·
......
’Ιδού ό νέος πολικός άστήρ πρός ον πρέπει πάντοτε νά
άτενίζωμεν ;
«ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΤΣ»
Άθήνησι 4 ’Απριλίου 1892.
A. Α. Άναστ.
(’) Σατωδρών «Μάρτυρες τβδ Χριστιανισμοδ».
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Πολυτάραχος είσέτχ ή παρά τόν Σηκουάναν μεγαλούπολις· πλήν είς την πρός τάς παρηγόρους
τής αρετής θεσμούς ψυχρότητα κα\ αδιαφορίαν θερ
μόν Ενδιαφέρον άνεπτύχθη εσχάτως διά τοΰ περι
λάλητου δράματος, οπερ θριαμβευτικών έδιδάχθη
άπό τής σκηνής τοΰ Θεάτρου Moderne. Ό ποιητής
τοΰτον Κάρολος Giaudmougin τολμηρώς άποψασίσας
■νά έπιχειρήση τοχοΰτον έργον εύτυχώς άνταπεκρίθη
είς πάσας τάς άπαχτήσεχς τοΰ ύψους της ΰποθέσεως
καχ τής πλοκής, ώς αί ώραχαι εικόνες έκτελίσσονταχ
μετ’ απαράμιλλου λεπτότητος καχ τέχνης.
Τοΰ μεγάλου δράματος, οΰτχνος παρίστάμεθα άκροαταϊ καί θεαταί έν τ’οϊς ναοχς ήμών, ένθα δυστυ
χώς ή μωρά, ή ψυχρά και μαρασμώδης ύπόκρχσχς
τοσουτον βεόήλως άναλαμδάνεχ τό μεγα αύτής κα
θήκον, <5 Graudmougin άνέλαάε νά παραστήση πρό
τής άτάκτου κοχνωνχας εικόνα άνταξίαν τοϋ βίου
τοΰ μεγάλου εύεργέτου. Ό’Χρχστός καί χί Μαγδαληνή εμφανίζονται, έπί τής σκηνής' τό θεχον μεγαλεχον τοϋ δχδασκάλου, μέ την στενάζουσαν γαλήνην :
Έγέρ,θητι γΰναχ, λέγει ό Ίησοΰς, καί έσο ΰπειρήψανος. ’Αρκεί, δτχ δ'χς ήδη δχά τής ωραίας καί λελυμένης κόμης σου έσπόγγχσας, έν τή κόνεχ, τους
πόοας μοΰ. Άφίωνταί σου αί άμαρτχαχ, έάν ή μετάνοχά σου είναι εΐλχκρινής. ’Εγώ συγχωρώ τήν πάσχουσαν ανθρωπότητα, περχόάλλων αύτήν δχά τής
έπχεχκείας μου. -Ή καρδία Λ περικλειόμενη έν τώ
εύθραΰστω σαρκίω είναι εύμετάβολος.
Μαγδαληνή. 1 Ιλήν δσω καί άν η ματαία ή καρδία δύναται ωσαύτως νά ηναι σταθερά' ή δέ ίδική
μου, ώ Ίησοΰ, ητις διά τής φωνής σου παρηγορεϊταχ, αμετάβλητος έν τή αγάπη αύτής θέλει μείνει.
Χριστός. Τό γνωρίζω.
Μαγδαλχινή. Άπό τό γλυκύ σου βλέμμα διαυ
γείς άκτϊνες έκχύνονται.
Χριάτός. Τόν θερν μου πρέπει νά αγαπάτε
πλεχότερον έμοΰ.
Μαγδαληνή. Πλήν έν τώ προσώπω σου, ώ Ίη
σοΰ, έγώ ανακαλύπτω ότι αγαπώ ένα Θεόν, πλήρη
λαμπρού, μυστηρίου, ένα Θεόν πραγματικόν, ουτι·
νος καί.μόνον τό βλέμμα αποτελεί τό κυανοΰν τοΰ
ούρανοΰ μου.
. Χρχάτός. (αύστηρώς) Μαγδαληνή I
Μαγδαληνή. Άλλοίμονον ’. ή ζωή μου ίιπήρξεν
ώς βορβόρου ποταμός. Άλλ’ ήδη τήν ψυχήν μου
αίσθάνόμαι δονουμένην έν τφ στήθει τής άσεβείας,
ένθα μεγάλη καί αγία γεννάται αγάπη. Ή τεθλιμ
μένη συνείδησίς μου πρός τό παρελθόν έστράφη.
'Ομοιάζω πρός τό διαυγές κύμα, οπερ ύποχωρετ καί
πραϋνεται πρό τής οργής τού κεραυνού Καί Αδη
αξία σοΰ θέλω νά καταστώ, ώ Ιησού, ώς κόρη νέα,
ήτις είναι άξία συζύγου.
Χριστός- Μή όμίλει περί υμεναίου πρός εκείνον,
δστις έπί τής γης μίαν μόνην άγνήν σύντροφον
έ.χεχ: τήν αλήθειαν. Τίς άπόκρυφος σκέψις σέ τα
ράσσει ; άγνοώ γυναι. άλλ’ έάν καλώς τών διαλο
γισμών σου έ'γνων τό βάθος, αισθάνομαι, ότι έν τοΐς
όφθαλμοΐς σού, διαβλέπω ακατανίκητοι’ φλόγα, ύπό
τήν όποιαν ζή έτι τό κακόν.
Μαγδαληνή. Έλεος !
Χριάτός.Όύδόλως μετεβλήθης, ώ γύναι. Ή α
μαρτία, ώς λεπτός δφις ύπήρχεν έν σοί κεκρυμί μένη. . Τό παρελθόν έπαναστρέφεται είς σέ, ώς τού
ί ποταμού ή ίλύς, ούτινος τά κύματα συνεταράχθη; σαν, καί κατέστη :θολερός καί πηλώδης, πληγείς
ύπό' θυέλλης μέχρι τοϋ βυθού αύτοΰ.

(
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Μαγδαληνή. Δέν ΑδυνΑθην νά μεταβληθώ, δι
δάσκαλέ μου, άλλά μλ Α πηγή δύναταιτόν δρόμον
αύτής αίφνιδίως νά άναστείλη, καί άφ’έαυτής;
Χρκίτός. Τήν πλάνην σου, ήτις ζη είσέτι, συγ
χωρώ- Πλήν τό ώραιον αύτό αίσθημα, δι’ ό τοσοΰτον έπαίρεσαι, αγνόν έπρεπε νά Αναι έν τη αίωνιότητι αύτοΰ. Συνενούσα τάς χεϊρας μέ ηύχαρίστησας
■
διά της φωνής σου. Άλλ’ άφοΰ τοσοΰτον σεαυτήν
λησμονείς, άφοΰ ύπό τήν προσευχήν σου έγκρύπτονται μυστηριώδεις σκέψεις, άπελθε, ίνα ζήσης
■ μόνη.
Μαγδαληνή. Χάριν! Συγγνώμην!
Χριστός. Άλλος είναι 6 προορισμός μου. Ό'■
φείλω νά άπέλθω μακράν τής αμαρτίας, άγερώχως
τήν έρημον ακολουθών οδόν, τήν άγουσαν πρός τόν
, .
κόσμον τοΰ πνεύματος. Χαΐρε.
Μαγδαληνή. Ώ! μή φύγης. Είμαι δούλη σου.
Ή σκληρά άναχώρησίς σου μέ καταλυπεί και μοί
*
έμπνέει τρόμον. Ναί, είμαι γυνή μισητή, τό γνω
ρίζω, είμαι τό γλυκύ καί δηλητηριώδες άρωμα, τό
άνθος τών νυκτών. Άλλ’ άντι διά παντός νά σέ ά: άπολέσω, θείε μου διδάσκαλε, θά προτιμήσω κάλλιον ν’άποθάνω πρό τών ποδών σου. Μή φύγης.
Εύπειθής θέλω νά καταστώ, καί θά γίνω τοιαύτη,.
πολύ ή πρότερον καλητέρα. Θ ’ άφήσω νά ρεύσωσι'
τά δάκρύά μου και 0’ άναμείνω τήν ώραν, καθ’ήν
αί αίσχυντηλαί σκέψεις μου, είς θλίψιν καί πένθος
ι '
μεταβληθεϊσαι, διά παντός θά έγκαταλείψωσι τάς
έκμηδενισμένας αισθήσεις μου. Τρέμουσα και γονυ
κλινής σέ ικετεύω ένώπιόν σου. Είσάκουσόν μου
έν τη άγια σου άγαθότητι. Ό θεΐός σου λόγος θά
διαμείνη έν έμοί διά παντός. Δέν θέλοι αναγνωρίσει
έν σοϊ είμή τό θειον έκεινο "Ον, οπερ θέλει μέ πε
ριβάλλει διά τής προτέρας μου άγνότητος.
.
Χριστός. Δύναμαι νά υπακούσω άφόβως είς τήν
. απελπισίαν σοϊ;; ή μήπως ύπό απατηλόν πέπλον
αποκρύπτεις παράφορους σκέψεις;
Μαγδαληνή. Ώ ! πίστευσόν με Ίησοΰ περιπό
θητε Δέν ψεύδομαι. Άποπλανωμαι, καί έχω ανάγ
κην τής αλήθειας.
Χριστός» Γύναι, άπεφάσισας καί δύνασαι νά μέ
άκολουθήσης ; Άπεφάσισας νέ καταπνίξης τήν έ. '
πιθυμίαν, ήτις ένίοτε σέ παράφέρει, νά συμβαδίσης
μετ’ έμοΰ έν τη ιερά όδω καί νά ύπηρετήσης ταπεινώς τόν Θεόν μου ;
Μαγδαληνή. Θά σέ ακολουθήσω.
Χριστός, θά έγκαταλείψης τήν γυναικείαν σου
αδυναμίαν, τούς πρόσκαιρους Υμεναίους σου, καί
τάς ασεβείς σου πολυτελείας; θά άποφεύγης τήν
' ανοσίαν εύδαιμονίαν ;
,
Μαγδαληνή. Θά τήν άποφύγω.
Χριστός. Περιφρονοΰσα αείποτε τάς απολαύσεις
τών άλλων,· θέλεις βαδίσει παραπλεύρως τών Άποστόλων, ύπερήφανος διά τήν μεταμέλειάν σου καί
πνευματικώς βιοΰσα;
Μαγδαληνή. Θά υποφέρω.
Χριστός. Θά έξυπηρετήσης. τό ονειρόν μου καί
τόν ύψηλόν μου σκοπόν ; Θά πιστεύσης είς τόν σωτήρα τάφον, στυγνήν άβυσσον, έξ Ας άνίπταται τό
,.
άναγεννώμενον πνεύμα, δπως έκθαμβον καί έλεύ'■
θέρον άνέλθη, είς .τόν ούρανόν ;
ΜαγδαΛηνή. Θά πιστεύσω ! Ό λόγος σου ήδη,
•
ό ψάλλων τήν νίκην, διασκορπίζει βαθμηδόν τό άύ.
πατηλόν ονειρόν μου. Αισθάνομαι έν έμοί γεννωμένην τήν άγάπην, άγνήν καί ένθουσιώδη.
Λ·
Χριστός. Έκλεξόν με ώς όδηγόν σου, δέχθητί με
; ώς διδάσκαλον, ώς θειον φως θέλει έν σοί άναλάμψει
ΙΙρόσελθε ήδη έτοιμος δτά τήν θλίψιν καί τήν μετά
νοιαν. Όπόταν δέ έπιστή Λ ώρά τής άναχωρήσεως

καί άναλυθής είς θρήνον, θά ΐδης ότι τά δάκρυάσου, ώ ψυχή συντετριμμένη, θά είναι διά σέ γλυ
κύτερα ή όσον ή δρόσος έπί τών άνθεμίδων.
Μαγδαληνή. Ή στοργή μου κάμπτεται ύπό τήν
γενναίαν σου φωνήν, ώς τά δάση κλίνουσι καί ύποκύπτουσιν είς τήν πνοήν τού ανέμου. Ναί, σέ ακο
λουθώ, μέ τό πνεύμα πεφωτισμένσν καί έκθαμβον
καί άν ακόμη πρόκειται νά μεταβώ είς τόν θάνατον !
. Χριστός. Δέν μεταβαίνεις είς τόν θάνατον, άλλ’
τήν είς ζωήν.
Η.
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Βεργίλιος. 4) 'Όταν άποκεφαλισθώσι. 5) Κατά τό ονομα Ίήσοΰς.

»

»

193

(συνέχεια).......·.

1 38

203

Περί φυσικής καλλονής. Αι πεφημισμέναι ώραιότητες (μετ’
εικόνων)

202

............................ ..

211.218· 225, 234, 241
204

Περί τεσσάρων παραθαλασσίων πόλεων τής νοτίου Ρωσσίας

171

ΈλληνισμΟν...............

218

Ή γλώσσα τών πιθήκων . . ...................................

252

Ό ποταμός τών άμαζφνων (μετ’ εΐκόνος). ...............................

292

‘Ο ηλεκτρικός τηλέγραφος ή νέα άνακάλυψις τοΰ Έδισώνος..

314

Χιονοστρόβιλοι έν Ρωσσία...............................................................

299

335

Ταχυορομέιον διά περιστερών.................. ........................... ..

331 ·

,

,,.

Ύπερωχεάνειον σκάφος.................. ........

Ιδίως έν σχέσει πρός τόι) αυτόθι

»

335

(συνέχεια) ............ 9 9, 346

»

·»

.,.

335

Ή μάχη του Βατερλώ (μετ’ εΐκόνος) ..............

.........

335

»

Κατασκευή ελεφαντόδοντο;...............................
Ό πίθος τοΰ Διογένους............................................

β

»

β

(συνέχεια)...............

332, 338
347,356

343
*Επόβτημ.ονόκά.

Χρονολογικά ιαχορικά καί περιηγήββις.
Σελ.
1

Μωραι Παρθένοι (μετ’ εΐκόνος)............ ...............

Αί

Ή τελευταία εκδρομή άνά τόν Βόρειον πόλον (μετ'είκονος).
Ό θαλασσοπόρος

Ιωάννης Φραγκλΐνος (μετ' εΐκόνος),. ...
ο

»

,

Περί γάλακτος. Τό συμπεπυκνωμένον γάλα..................
Έπιστημονικαί τέρψεις κατά τόν 1Ζ' αιώνα....·..·.

»

9

'1.1

(συνέχεια)..................... 18,26

β

β

β

Κάδος άνευ στεφάνων................. ........................ ..

Ή Τράτα. Μιγαρεΐς καί Έλευσίνιοι. Αί πανηγϋρεις (συνέχεια).

Περί τής .ζωοθεραπείας..........................................

Αι ναυμχχίαι τοΰ μέλλοντος. .............. ................................. ..

Ή ζωή έν τή κεφαλή ένός καρατομηθέντος

Κλεοπάτρα (μετ’ εΐκόνος). . ............ ... ...............

Περί τηλεφωνικής συγκοινωνίας έν Έλλάδι.
Ή λιποθυμία. .
Περί ίδρύσεως έν

Μία περίεργος σελις έκ τής ανθρωπολογίας...........................

η

.

»

‘Η γιγαντιαία έν ’Αμερική Έκθεσις.................................

Πόθεν ό νέος Κόσμος έλαβε τό όνομα 'Αμερική...........

έπί

τής προόδου τών
195
197

Τό βόρειον σέλας. ’Επιστημονική έξέλιξις (μετ’ εΐκόνος).

197

Άνωμαλίαι τής επιφάνειας θαλάσσης................

203
22 β

*'ί άντίδοτα. .

226

Πεοί τής δυσπεψίας......

(συνέχεια).......·.............·.

Έ άσκησις έν τή γεροντική •ήλιχ-ία.. ........ο

Δαβίδ Λίβιγκστων (μετ’ εΐκόνος). ...............

»

η

(συνέχεια).............................................................. ...
Μετά τήν μάχην. Έπεισόδιον πολέμου (με,τ’ εΐκόνος).....
' Ή διάβασις τής ’Αφρικής............. . . ...............

Μελέτη

·..........................1 ■ .

Ό 'Ισθμός του Σουέζ..................................................... .. ...........................

β

...

Ή καρατόμησις τής γυναικός.......................................... ..

»

11 θ

Β

»

»

(συνέχεια) .

235—242

283—290

Πρόγνωσις τοΰ καιρού....

...

Τορπίλλαι καί τορπιλλοφόρα σκάφη...

...

258

Όλίγά τινα περί Γαλιλαίου.....................

...

274

243

(συνέχεια)

...

281

Ή ίνφλουέντζα..........................

...

283

j)

Έκ τών μεγαλείων τής Φύσεως. Μισισσίπης ό γέρων πατήρ
τών ΰδάτων.....................................

»

τεχνών καί τών επιστημών............................... .................................
Φιλοσοφία έπί τής Φύσςως... .. ..............

Τό σπήλαιο» του Φιγκάλ (μετ’ εικόνων)...........................................

β

“

»

»

Ή 'Αμερική είς Ευρώπην.

Περί Αίγυπτου. Τέχναικαί έπιστήυ,αι.Γεωγραφία, Νεϊλοςκτλ.

»

............
Έλλάδι Γεωγραφικών Εταιρειών κτλ. . .

Οί άντίπυγοι. Ρόζα-Ίωτέφα.’Επιστημονική άνακοίνωσις.. .

‘Η σφαιροπαιξία (μετ’ εικόνων)................................................................
»
»
»
, »
(συνέχεια).......?.......

»

4

Τά αντισηπτικά παρ’ άρχαίοις................. ..
.....

Αί πηγαί τοΰ Νείλου. Άνακάλυψις αυτών κτλ. (μετ’είκόνος).

»

(συνέχεια)

Ή μεταξύ Βρυξελλών καί Λονδίνου τηλεφωνία...·...

κόνων) .............. ............................................... *............................................ ...

Ή Πομπηία .......................................... ................................... ...

1

»

θΰμα τόΰ ηλεκτρισμού....................... ...
Περί κολυμβήτική; (μετ’ εΐκόνος)........

Ή Τράτα. Μεγαρεϊ; καί Έλευσίνιοι. Αί πανηγϋρεις (αετ’ει

Ό αντισημιτισμός...............................................

15315-1.
15.5.

»

Τό σπήλαιαν τοΰ Φιγγάλ (μετ’ εΐκόνος).............................................

. , ·.........................................................................

θεραπεία τών αταξικών.

Ό κηπουρός 'σάν γύρισε ’ςαύτό τό περιβόλι
Καί τήν μοσκιά δέν εύρηκε νά τού γελά έκεϊ
Κατάλαβε πώς χάθηκε ! Γι’ αύτό καί τώρα δλοι
Τήν κλαΐμε, πλήν δέν ξέρουμε αύτη πού κατοικεί ί
Ό κηπουρός τόν εΰρηκε τό Χάρο καί τού αρπάζει,
Αύτη τή μοσχοστόλιστη μοσκιά και τήν φιλεϊ !
Τής έδωκε τό χρώμα της τό. πρώτο καί τής τάζει.
Άντίς κήπο, παράδεισο, μ’ αγγέλους νά μιλη..

ΑΥΪΕΙΪΤ2> EV TO 43 ΚΑΙ 44 ΦΓΑΛ2' Α1\1Π1ΑΤΩ\

»

Περί τετραγωνισμοΰ τοΰ κύκλου................

»

Γ. Α. Ιίολίτη?.

»

'Ομοίως (συνέχεια)................

Θιραπεία τής ήμικρανείας... ........ .................................................

Έτσι πατέρα δύστυχε έχάθη τό παιδί σου!
’Αλλ’ εινε τώοα κάτοικος, ώ ναί, τοΰ παραδείσου.
Άν τό έχασες δέν σέ έχασεν αύτό, καί μιάν Αμέρα
Θά λάμψη ! ΓΙάει ή κόρη σου ώ δύσευχε πατέρα!
Σύρος 23 Μαρτίου 1892.

'

Ή άνακάλυψις τοΰ πηδαλίου τοΰ αεροστάτου χαί αί εναέριοι

τοΰ Τιβ(θ................

ΕΛΕΓΕΙΟΝ

»

. 155. 170, 187

φωτογραφία. Ό τολμηρός άντίπους δδοιπόροε. ΟΙ πίθηκοι

’Σ το περιβόλι τής ζωής π’έχει χιλιάδες άνθη,
Ό χάρος έτρ.ιγύριζε μιά σκοτεινήν αύγή.
Μία μοσκιά έζήλεψε... κι’ αμέσως έμαράνθη!
Κ’ έκεΐνος τήν άφήρεσε μέ τρόμο καί σιγή.
Φοβήθηκεν ό άκαρδος τού κηπουρού τό βλέμμα
Κι’ αμέσως άφ ’ τόν κήπο του μαζύ μέ τή μοσκιά
Έβγήκε... κ’έτσι χάθηκε! κι’αύτό δέν είνεψέμμα!
’Εχάθηκ’ ή Μαρία σου, Α κόρη σου Α γλυκεία.

146

τής Πλεύνας (μετ’εικόνων) ....
(συνεχεία)..................

Περί τήν επιστήμην Τρεις σπουοαιαι ανακαλύψεις. Ή φυσική

ΜΑΡΙΑΣ Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ

129

. εΐκονος)............................................... .. ......................

’Ανυψωτικόν μηχάνημα (μετ’ εΐκόνος)........................................

Όμοίως (συνέχεια).............................................................................................. 116

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΘΑΕΙΑΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΓΓΕΑΟΠΟΤΑΑΣ

αγρίων. Οί δρεις έν πανηγύρεσιν. Όφιολατρεία (μετ’

β

»

.»

Λ

367

Η ΦΥ2ΙΣ

Η ΦΤΣΙΧ

366
Περί πνευματισμοί. , ·.............................

Σελ? 289

Πεοί ανέμων χαι τών αίτιων αύτών

300

Ή χημεία. 0» πρόδρομοι τής χημε ίας. Οϊ ίδρυταί τής χημείας.

306

Ό γλώσσα τής γυναικός..........................
• « Σελ. 206

Ή Σουλτάνα Σεε·Ραζάδ (είκών).................... ................ ..

. Σ.λ. 270

'Ορισμοί έ
* συγχρόνου λεξικοί.................

Έχκϋδευσις τώ λαχίίων τής Φύσεως...............

Ματθίλδη (σύγχρονον έπεισόδιον)

.

246

Δημ. Ί. Κατσάνος (μετ’είκόνος)

276

250

Άντών. Φ.

Ή ορφανή (μετ’ είκόνος).......... ...................................................

252

Βασίλ. Σ. Καλκανδής (μετ’ είκόνος)

Φάνυστ τοΰ Γ καίτε (μετ’ εικόνος) .................... ..

284

324

Τά ελληνικά γραμματόσημα.

291

"Ομοίως συνέχεια χαί τέλος .....;.. ............ ......

330

Ό Μονδραγόρας.............. .............................. ..............................

Ό θαυμάσιο; περίψηφος.............................. .................................................

322

Εθνολογικά.
Σελ.

Αί αυοτακορόροι γυναίκες.................... ..............................

303

Η κόρη τοϋ Ίεφθάε (μετ’ εικόνες................. .................

306

Ό πταρμοί παρά τοϊς διάφοροι; έ'θνεσι..........................

311

Ή χαμελεία............................... ... ...............................................

314

50 φο. γεΰμα. Εις δεινός πολυφάγος καί παμφάγος

315

τον ............................................ ■.............................. ■... .....................
·
Σελίδες εθνικοί μέλλοντος. Έλλληνίς νεολαία. ’Αρχαϊκός φοι

Ό Παρθένων (μετ' είκόνος)........................ ·........·

322

Φασιανός ό κοχλικός (μετ’ εικόνας). ............

323

114, 122

.......................

'Ομοίως συνέχεια............................. ....................................

130, 139, 1 48

Είχοστή πέμπτη Μάρτιον. .........................

........... ..

Ή ΚΕ' Μαρτίου χαί ό αρχαϊκός φοιτ. Σύλλογος.. .......

346

Σκεψεις μυστηριώδεις......................... ■................... ...

328

Ό θερισμός (μετ’ είκόνος).....................................................

337

'Ορισμοί έξ ανεκδότου ουγχρόνου λεξικοί........

343

Κατασκευή προχείρου υγρομέτρου (μετ εικόνος).

, .

16

Ή ’Αντιγόνη τοϋ Σοφοκλέους....................................................................

Αί ακούσιοι κινήσεις (μετ’ είκόνος) ................................................ .. ..

24

Αυτόματον οι’ έλικος

............... ..............................

31

Θεμελιώδες πείραμα, του ήλεκτρομχγνητιτμοΰ (μετ' είκόνος).

36

ί

Γεωμετρικόν πείραμα..... ί...........................

αλήθειας............................... .. ............................................... ..

Τά σκαριφήματα τοϋ κ. Φιλαδελφίως . .. . ·...................................
Έπετηρίς............................... .......................................... ................. ................

42

. .

»

Τίνι τρόπω δύναται εί; ΰέλινος σωλήν νά καπνίζη σιγάρον (μετ’

’Αρχή τοϋ Άρχιμήδους, Πλέοντα σώματα (μετ’ είκόνος) . ..

Β δλιοθήκη Ιουλίου Βϊρν εικονογραφημένη (μετά εικόνων)...

'Οβολός διατρυπώμενος ύπό βελόνης (μετ’ είκόνος)................... .

80

’Ελπίς 1....................... ·.. .................................

Ή έκκρηξις τοϋ ηφαιστείου

88

’Απελπισία!... ...... ................................... ..

Υγιεινή πίπα.................................... ...

έπισχόπησις................................ ...

....................... ...

*

Ευδαίμων σύζυγος (είκώ»).....................

’Αετός άνευ ουράς (μετ’ εικόνος) . ...........................................................

........................

Β

Ό μορσικός τηλέγραφος

»

»

ν

»

. ..............................................

.

ι ’Ατμοσφαιρική πίεσις (μετ’ είκόνος),
! ’Απορροφητική τής θερμότητος δύναμις τώνσωμάτων . , .

At εικόνες τών νέων δήμαρχων ..................

Νέα διάλεξις Ε. Φλέγε λ........................................................ .. ...
Είς τό σχολειον ! εις τό σχολεΓον !...................... ..

Περιστροφή οβολοί έπί τής αιχμής μιας βελόνης (μετ’ είκόν.)

33θ

Ή αγωνία τοί Ταντάλου ^μετ’ εικόνων^......................

344

Ίτορροπί* τών τριών ποΤηοίω» (μετ’ είκόνος)-

. ..............................352

Σελ.
Μεξικανική Φύσις, ή ή άγρια Ινδή (Διήγησις πρωτότυπος) 76,82

Έν τώ βεωρείω (είκών)........... .. ..................................................

Ό έρως ... ... ......................................... .............................................

«

Ή κίΟιρωδις (μετ' είκόνος)..................... .. ..............................

»

9

»

»

).....
*
(συνέχει

94,99,107

Μέχρι Πόρου εντυπώσεις... .

»

»

Το φυτόν τέϊ....................................................................... .. .............

»

79

(συνέχεια)...........................

89

Ό Παππούς διαβάζει τή Φΰσι (μιτ’ είκόνος)........

92

’Εκδρομή είς Σακαμ'να καί Ελευσίνα.....................................

102

'Ομοίως συνέχεια .......................................... ....'. ........ .

106

Ό Βεκχαρίας καί τό καθαρτήριο» πυρ ........... ......................

Ή άδελφη τοϋ ελέους (μετ’ εικόνος).,.

Τοϊς ϊναγνώσταις τής έπετηρίδας . ..........................................

Παρεξήγησις ή γυναικοε φιλαρέσκεια |ιστορικόν διήγημα)

123
133 ‘

(Ιερίελέφαντα: ..................................................... ................ ...
Αί χληόώσεις των λαχείων τής Φύσεως. ..........

............................. .....

>.

287

Π. Βενιερατος,

.

.

.

.

·

.

·

·
.Χ

·

,

. .

Παλαιόν Φάληρον. Τροχιοδρομικόν ταςείδιον...............

(Μίμος)

348

3Κ7
357

.

Ί ηλεφωνικά τηλεγραφήματα

.■

.

.

.

Σελ.
.

.

236

- .

.

307

Συλλογή χρυσαλλίδων
*

.....

309

Κατά τών δηγμάτων τών μελισσών

.

316

ίΐώς καθαρίζονται τά έξ ορειχάλκου σκεύη ..

.

·

ι

Κώνωπες καί σκνίπες
.
· J
Μετατύπωσις επί ύαλου είκόνος τυπογραφημένης

. .

....

...

.
.

Διατήρησις τών ώών καθ’ δλον τον χειμώνα

»
Σ' εκείνη .
.
.
.
.
.
· '
Έπί τψ βανάτιρ τοϋ Π. Ί. Πικολαίοου

’Αλεξάνδρα

Σελ.
7

■

23

-

Ή θάλασσα τής Σαλαμινος
Έπι τώ θανάτω τοΰ Τότο Νιχοσία

86

110

·

172

’πέθα-ε

17'3
Ό δούλος
.
.
θανάτφ
τής
έλληνίδος
βφσιλόπαιδος
Έλεγεϊον έπί τώ προώρω
'ί
175
’Αλεξάνδρας
.
. 199
Τό φεγγάρι τής άνθρωπότητος
.
. 208
Εί< φίλον
-.
.
. 222, 22β
Ό βίος .
.
. 223
Τώ π.στώ μου Μώψ γηράσαντς
.
.’ 23Γ
Ή αδύνατος άμιλλα
.
. 239
Ό βίος .
.
·. 256
Είς τόν Χριστόν
.
' . 259
’Αστέρι μαγικό
,
. 260
Αρχαίοι ναοί
.
.
. 261
f .
Δόξα έν ύψίστοις .
.
J 267.
Τό άγνωστον αστρον
. 268.
Ό Θεός έν τή φθορά
·.
.

κ’

> ’

έγώ

Ήθελα νά ’μουν

’κόνισμα !

Είς Όδαλίσχην
Εΐς το λεύκωμα τής αγνής μαυρομμάτας

.

.

270

.

.

271

.

...

.

.

.

. 287

.295
.

.

.

.

.

Ευτράπελα, βκέψεθς, γνώμ-at καί ποεκίλα
V
Ευτράπελα

.

.

Εύτράπελα ιστορικά

Ανθώ». ■

Ευτράπελα

.

Έκ τοΰ σημειωματάριου μου
Β
»
Μετά τήν άφιξιν τοΰ, ωδικοί θιάσου (ευτράπελα)

Άνεπιτήδιος κεριφρόνησις.

Εύτράπελα
υ

.
.

.

.'

·

.

.

.

.

.

-

.

Έκ τοί σημειωματάριου μου .
.
Μαργαρίται έκ τών σχολικών εξετάσεων
Ανθών

Εύτράπελα

.

·

.

.

.

Σκεψεις καε ζητήματα

.·,

.

Οι κατ’ Ονομα φίλοι. (Άλήβειαί

)

Πώς ό θεός διανέμει τά άγαθά.

Σκέψεις και απαντήσεις .
Ευτράπελα

.

...

.

.

.

342

Αί άπόκρεω

.

.

351

Σκέψεις καί γνώμαι.

Περασμέναις ϊΰτυχίαις ....
ν απώλειαν τής μικράς άγγελοπουλας Μαρίας Φ. ΙΙρίνΕίς τήν
■
τεζη.

*

Σκέψεις καίζητήματά

'

.

.

Καθαρισμός τδ» ψιαθίνων πίλων

Το μειδίαμα .

....

Μακράν τοΰ κόσμου!

.

·

335

Σ’ τό χορό. Sonetio

325

.

.

■

.
.

319

.

Τί ήθελα νά ξέρω

■

.

Ανθών »
·
.
Σκέψεις καί απαντήσεις

.

.

.

Ζωμός'έκ βατράχων.

311

.

.

....

Ύδωρ τής νφότητος.

304

.

.

Γλύκισμα εκ σύκων.
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