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ΟΜΟΛΟΠΑΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ
(ΐκβλίται)
ΙΔ'.
ΣΩΚ.ΡΑ'ίΗΣ
«Τοϋ Καυχύσου τάςγυμνάς άκρωρείας ένθαέδέσμευσαν τόν εύεργέτην,τά δεσμά τής άγνωμοσύνης.
καί τήν βραχώδη κορυφήν τοϋ Γολγοθά έκείνου, έφ’
ής έστη ικρίωμα τής μαύρης καταδίκης, ένθα καθ
ήλωσε σκληρώς, ή χειρ αχαριστίας, τόν μέγαν νομοθέτην, κ’ έξύβρισεν άθάνατον τής ήθικής προ
στάτην, σειρά μεγάλη γενεών, σειρά μακρών αίώνων, έχώρισε, κ’ έμάκρυνε τά φαεινά σημεία.
Καί ό μέν βράχος ό σεπτός,έφ’ ού τό θειον θά
μα έπεξετάθη, έμφαίνει χαρακτήρα άφελοϋς εΐμαρμένης, ήτις έμύησε τόν θνητόν έκ τής ειρηνικής
ζωής είς τά πάθη και τόν Λθικόν άγώνα, τό δέ ζά
λον τοϋ Ναζωραίου, τήν πρόοδον τετυφλωμένην
καί ψευδή,έφ’ ής βαρεία έπικάθηται έν τφ μέλλοντι ή μετάνοια, ήτις διά μορφής θνητών παρθένων
περιςρέφει καί τοϋ ένός τό μαρτύριον καί του έτέρου
τό ίκρίωμα. Δύο σημεία' δύο μεγάλαι τής έπιγείου
ζωής περίοδοι· έν τώ μέσφ προβάλλει ή εύτυχία
μετασχηματισθείσα είς άρετής πρωτότυπον παρισταμένη κατά τούς χρυσούς τής άνθρωπότητος αι
ώνας, άνωθεν γενεάς ήμιθέων καί ήρώων, κριθείσης
άξίας όπως έν τφμέσφ αύτής, έχει μέ θνητήν περίβολήν τούς έξιδανικευομένους θεούς.
·«······ ······»«··«· - ······«····« ·.·.······♦····
Έλλην I Ζώσα καλλιτεχνία, ήθέλησε πλήν τοϋ έσωτερικοϋ αύτοΰ ναοϋ νά λατρεύση τήν θεότητα,
καί έν έξωτερική μεγαλοπρεπεία· καί ιδού ή σμί
λη τοϋ Φειδίου καί τοϋ Πραξιτέλους αναλαμβάνει
τήν πραγμάτωσιν τής ίεράς έπιθυμίας. 'Ελλάς ! τό

τελειότατον τοΰτο δημιούργημα,μέ πλήρες τό έμφυστον τοϋ καλού αίσθημα, ήδυνάτει νά σκεφθή, ή νά
πράξη τι, άντιβαϊνον είς τούς νόμους του.Έν τώ μέ
σω δέ τοιαύτης καλλιτεχνικής εύτυχίας, τοϋ ύπερτάτου δαιμόνιου Λ ιδέα, άντιπροσωπευομένη έν τη
κοινωνική δράσει ύπό άπείρων πνευματικών καλλο
νών, ποϋ Αδύνατο νά εισχώρηση,έάν δέ.ν έξευρίσκετο ή θεία κεφαλή τού μονογενούς τής Φεναρέτης
υΐού; γ
’Ακόρεστος άπόλα’υσις τής εύτυχίας έδωκεν αφορ
μήν είς τού ύψίστου δντος τόν άντιπρόσωπον τού
τον,δπως μετριάση τήν τυφλήν ταύτης χαράν, καί
τήν άληθή είς τών ήρώων καί τών ήμιθέων τήν
κοινωνίαν δώση έκείνης τήν εικόνα- άλλά καί τά
καινά του δαιμόνια είσφέρων, έθεωρήθη άσεβής
πρός τά καθεστώτα,άτινα τού καλλιτεχνικού παν
θέου έδέσποζεν ή λατρεία.
Καί τού Σωκράτους ό θείος λόγος δέν έπεξετάθη,
καί άνατροπή τού παγκοσμίου καθεστώτος δέν συνεπηκολούθησε.
Οΐ συμπολΐται αύτοΰ έώρταζον ύπέΓτήν προστα
σίαν τών μορφών τών θεοτήτων, ών Λ αίγλη περι
έβαλλε τών πιστών τήν εύημερίαν, τοϋ Σωκράτους
δέ τό δαιμόνιον καθωδήγει αύτόν είς έπιτέλεσιν θεί
ου σκοπού. Τής Γαλιλαίος ό μέγας ήθικολόγος άποστέλλεται ύπό θείας βουλής είς γενεάν άνθρώπών ’Ιουδαίων καί Εβραίων, είς κοινωνίαν πεπτωκυίαν καί άπηλπισμένην, δπως δι’αύτής μεταδώση
τάς σωτηρίας τής ήθικής άναπλάσεως άρχάς· οϋτω κατά τήν εύτυχή τής κοινωνικής ζωής περίοδον,
είς γενεάν ήμιθέων- ήρώων καί σοφών, τελείων θνη
τών, ’Ελλήνων, έξαποστέλλεται μέγας νούς, δπως
τήν άκάθεκτον πρός τήν άπόλαυσιν τής εύημερίας
κατευνάσμ έφεσιν άλλ’ ή φωνή τού Σωκράτους,
'δέν εύρισκεν προθύμους άκοάς,ούδέ άπήχει είς τάς
έσχατιάς τών ώκεανών διά τών αποστόλων.
Έπλαττε τάς Μούσας όπότε ήρξατο τής διδασκα
λίας του, ήτις ήτο συνεχές εύαγγέλιον άφθόνως
διαχέον τήν άρετήν, καί έζη έν Άθήναις, είς τό πάνθεον τούτο, είς τόν καλλιτεχνικόν κόσμον, είς τά
ήλύσια πεδία τών εύτυχών αιώνων αΐ Άθήναι
ήσαν άρκεταί είς τόν μέγαν Άθηναϊον,καί είς τούς
ορίζοντας, αίτινες τήν περιέστεφον τό θειον του έπανεπαύετο βλέμμα. Πέριξ δέ τών Αθηνών δέν ή
σαν έρημίαι ...
Έδίδασκε σοφούς,πρός οϋς δέν έξεικόνιζεν όλό
κληρον έαυτόν ούδέ άπεκάλυπτε τά προνόμια άτινα τό Δαιμόνιον τώ έχορήγησε.
Ή Σωκρατική διδασκαλία ήτο περιωρισμένη,διό
τι καί ό αίών εκείνος δέν έσκίαζε τόν ψευδοπολιτισμόν έν άπάσμ τή οίκουμένμ,άλλά τήν τελειότητα
τού εύδαίμονος βίου έν τή μιά καί μόνη χώρα' ή
Σωκρατική διδασκαλία δθεν δέν κατέστη κοσμοκρά-
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τωρ, ούδέ τοΰ Όρομάσδιος καϊ τοΰ Ίανοΰ τά έθνη
κατελήφθησαν ΰπό έκπλήξεως διά την τοιαιίτην
έμφάνισχν.
Πλήν, ή κοινωνία έκείνη Ασέβησεν είς τον Δαι
μόνιου τάς Αποφάσεις. και διά τούτο τιμωρείται
διά τοΰ θανάτου τοΰ μεγάλου ευεργέτου της. Άλ
λά καί ό θάνατος ούτος δέν ηαρίσταται έν τή
καλλιτεχνική έκείνη γενεά μέ καρφία, μέ λόγχας, μέ αίμα, άλλά ήρεμος, δπως Λ ψυχή τοΰ
εύγενοΰς θάματος, Ατάραχος, δπως Α καρδία
του, καί μεγαλοπρεπής, ώς ή ίδέα τής αθα
νασίας τής ψυχής, ήτις τόν περιέβαλλε μέ τήν
άΐγλην της. Ό Σωκράτης Αποθνήσκει μέ τήν διδα
σκαλίαν τής άθανασίας, μέ ίδέας δηλαδή Αντάξιας
καί αύτοϋ, καί τής κοινωνίας έν ή έζη, καί τοΰ έξαποστείλαντος. Κετεπάτησε τής τοιαΰτης εΰτυχίας
το διάδημα άπέδηλος, καί εις τούς μέλλοντας αιώ
νας τήν Αλήθειαν έκήρυξεν, ήν ό μέγας από
στολός τον Πλάτων παραδίδει διά τού εύαγγελίον
αύτοϋ είς τής άνθρωπότητος 'τήν ψυχήν —'Από
στολος Αντάξιος τοιούτου διδασκάλου.
.. Άλλ’ ή κοινωνία έκείνη έκτοτε έγένετο θύμα
τής ίδίας κατακτήσεως, καί ή προφητεία τής Σω
κρατικής διανοίας, πραγματοποιείται έν τη βαθμι
αίο· καταπτώσει τοΰ εύδαίμονος τών χρυσών αίώ
νων λαού- . .............
κ, τ. λ. .......... κ. τ. λ....·>····.··
Έκτοτε τό ικρίωμα τοϋ Γολγοθά ρίπτει τήν
αύλαίαν πρό τών θεών τού Φειδίον, καί τόν Παρ
θενώνα έσωθεν βεβηλώνουσα Α χριστιανική άσβε
στος έπιχρύει, έξωθεν δέ τοΰ άναισθήτον ’Ενετού
τά σιδηρά δώρα ατιμάζουσι.
Έκ τοϋ ναού αύτής Α Άπτερος Νίκη λαβοΰσα τότε πτερά εγκαταλείπει τόν Ιερόν σηκόν,όπόθεν
έχαιρέτα τόν ήλιον έκεινον,δστις έχρύσου τής Αγα
πητής της πόλεως τήν μορφήν Έκτοτε Λ χριστια
νική σκαπάνη ήοξατο τοϋ Ασπλάγχνου έργου της,
καί δσας Αναμνήσεις τής εύκλειας τών αίώνων
τοΰ Σωκράτους. τό έλληνικόν χώμα δέν προελάμ6 αν εν είς τά σπλάχνα του νά . έγκρύψμ, Ανηλεώς
καταστρεφομένας πορέδιδεν είς τοΰ· κτίστου τό
πτύον καί είς τοΰ λατόμου τήν φλογώδη κάμινον.
Καί Ακούσθη μέν τότε θερμός,άλγεινός,τεθλιμμένος
στεναγμός συμπαθούς καρδίας, Αλλ’ έστιγματίσθη
ούτος μέ τήν έπωνυμίαν παραβάτη?' δάκρυα Ανεφαίνοντο πύρινα είς μορφάς Αρχαϊζούσας, Αλλά
ταΰτα' Αποξηράινόμενα ΰπό της θέρμης τών
θυμιαμάτων , έθεωρούντο ώς στίγματα Αμαρ
τίας καί σατανισμού' καί Α φωνή τρυφεράς Α
γνής μεγαλοφυΐας, εύειδούς παρθένου, προσεπάθει
νά έμφυσήση πνοήν είς τήν παγετώδη κοινωνίαν,
άλλά τό^άσον δέν ΰπεχύίρει πρό αύτής, καί Α μέν
Ύπατία έτάφετο ΐτπό τοΰς λίθους τού άφρόνου όχ
λου. ό δέ Αρχαίος πολιτισμός έξηφανίζετο ΰπό τού
πυρός καί τοΰ ξίφους. . . . κ. λ. . . .»
Ι’ΑπόσπασμΛ ϊς άνςκ^ότον έργου).
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Περί τοΰ νέουγιγαντιαίοο τηλισκοπιου, όπερ έχτιβήσεται χατάτήν
προσεχή «ν Πχρισίοις Έχβεσιν, St’ ου βά βλέπγ, τις τήν σελήνην
ί’ις ένός μέτρου απόστασιν, καί πιρί οδ ϊγραψεν άπας δ εύρωπαι-

χος τόκος, δ Κ. Φλαμμαρίων έδημοσίευσε
λουβα.

είς άπάνιησιν τ’

αχό·

« Ό κ Φραγκίσκος Δελόγκλ,· βουλευτής, Ανήγ-

γειλεν είς τήν Γαλλικήν Εταιρείαν τής Βιομηχανι
κής καί ’Εμπορικής Οίκονομίας, δτι θέλομεν
ΐδει κατά τήν προσεχή παγκόσμιον Έκθεσιν τών
Παρισίων,τώ 1900,τήν έπιφάνειαν τής σελήνης εις
απόστασιν ένός μέτρου!
« Τά Ισχυρότερα γνωστά τηλεσκόπια πλησιάζουσιν Αμΐν τήν σελήνην κατά 60 χιλιόμετρα. "Οριον
τής δυνατής μεγεθύνσεως τών τηλεσκοπίων δέν
υπάρχει, τό πάν δέ πρός τοιοΰτον σκοπόν συμβάλ
λει τό δυνατόν τής κατασκευής δσον ένεστι τελειοτέρων τοιούτων, Ό ύπό τού κ. Lcewy τοπο
θετηθείς έν τφ άστεροσκοπίω τών Παρισίων ίσημερίνόχωρος φέρει φακόν, ούτινος Α διάμετρος δέν
υπερβαίνει τά 117 έκατοστά τοϋ μέτρου, τά δέ
μεγαλείτερα κατασκενασθέντα μέχρι τούδε κάτοπτρα
διά τούς μάλλον τελειοποιημένους ίσημερινοχώρους
μόλις φθάνουσι τήν διάμετρον τοΰ ένός μέτρου.
« Οί κ. κ. Lcewy καί Αδελφοί Henry, οί τολμηροί
σκαπανείς τής ούρανίου φωτογραφίας, ύπελόγισαν
δτι θά Αδύνατό τις νά λάοη καθαρήν είκόνα τής σε
ληνιακής έπιφανείας, όρωμένης είς Απόστασιν ένός
μέτρου, έάν ήτο δυνατόν νά κατασκευασθή κάτοπτρον έκ κρυστάλλου, τελείας καθαριότητος, τριών
μέτρων διαμέτρου,καί πάγους τοιούτου,ώστε τό βά
ρος νά Ανέρχηται περίπου μέχρις 8,000 χιλιό
γραμμων.
« Τά ύελουργεΐα τοΰ Αγίου Γοβίνου (Saint Gobain) έν Γαλλία, άνέλαβον Αδη τήν κατασκευήν
τής γιγαντιαίας ταύτης παραγγελίας, ήτις έσεται
έτοίμη πρό τοΰ 1900 έτους.
β Υπολείπεται Α κατασκευή τοΰ μηχανήματος
δπερ θά περιλάβη τό παμμέγιστον.έκεϊνο κάτοπτρον.
Άλλά τούτο εινε έργον τών κ.κ, Lcewy καί Αδελ
φών Henry.
« "Ωστε δύναται τις νά έλπίζμ, δτι κατά πρώτην
φοράν οί κάτοικοι τής γής θά προσκληθώσι νά θαυμάσωσι Αμέσως καί Απ' εύθείας τά ούράνια σώματα
τοσοΰτω καθαρώς καί πλησιστίως
« Τούτο έσεται τό κύριον Αριστούργημα τής μελλούσης Έκθέσεως».
Ή αγγελία αύτη,έπιλέγει ό Κ. Φλαμμαρίων, ής Αγνοοΰμεν τήν πηγήν, άλλ’ ήτις έπανελήφθη άκαδημαϊκώς, έξελήφθη μετά σπουδής ούχί μόνον ύπό τών έφημιρίδων, αΐτινες
τήν έδημοσίευσαν, άλλά καί ύπό τών τριών τετάρτων τών
αναγνωστών των οί δ’ αστρονόμοι ελαβον πάραυτα συνεν
τεύξεις παρά τών πευθήνων, καί έζητήθη ή γνώμη των έπί
τής Επιστημονικής αξίας του ζητήματος.
'Η σελήνη εις απόστασιν ένός μέτρου I Φαντασθήτε. Elvat
σκανδαλώδες τούτο. Τό έργοστάσιον τού Αγίου Γοβίνου έπεφορτίζετο ήδη τήν έκτέλεσιν τής παραγγελίας, καί πάντες
προσεδόκουν διά τήν Έκθεσιν τοϋ 1900 t
Εις τοΰς έλθόντας πρός με καί ζητήσαντας Εξηγήσεις επί
τοϋ Αντικειμένου τούτου, άπήντησα, δτι εδει νά υπήρχε μι
κρά τις πλάνη αντιγραφής,καί δτι ό σκαπανεΰς ή οί σκαπα
νείς τής εύγενοΰς ταύτης ιδίας ώφειλον νά λέγωσι, ούχί εις
απόστασιν ένός μέτρου άλλ’ ένός έκατοστομέτρου. Καί όντως
διατί νά σταματήσουν εις τοιοΰτον ώραΐον δρόμον ; Έν μετρον, είναι ετι. άπόστασις ολίγον μακρά. Άλλά είς άπόστασιν ένός έκατοσταμέτρου, θά ήδύναντο νά μεταχειρισθώσι
φακόν δι’ ου, έν απατηλή φαντασίφ, θά ήγγιζον ίσως τήν
σελήνην. *
β I ούτως θά ήτο τέλειον τό πράγμα.
Πλήν, εάν θέλετε, άς άφήσωμεν κατά μέρος τό σχέδιον
τοϋτο, τό όποιον δέν φαίνεται καλώς ίστάμενον είς τοΰς πό
δας του,με όλους τούς Επιστημονικούς τίτλους ους τφ έδωκαν,
καί έξετάσωμεν σοβαρώς τό ζήτημα τής μελλούσης Εφαρμο
γής τής οπτικής είς τήν προσέγγισιν τών αστέρων, όπερ ένέ-
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χει μέγιστον ϊνδιαφέρον, καί όπερ Αξίζει βεβαίως πολύ πε
ρισσότερον τής τελειοποιήσέως τών πυρομαχικών όπλων.
« ··
9 9
Δέον νά παρατηρήσωμεν έν πρώτοις, ότι τό μεγάλύνειν άν-
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τικείμενόν τι ή πλησιάζειν αύτό, είναι Απολύτως εν καί τό
αύτό.Διόπτρα τις (jumelle) ήτις μεγαλύνει δίς, καί ήτες διευ
θύνεται έπί ανθρώπου κειμένου είς . 100 μέτρων. Απόστασιν
δεικνύει αυτόν ώς νά ήτο είς 50 μέτρων απόστασιν. Έτέρα
τοιαύτη, ήτις μεγεθύνει τρις, θά δείξη αυτόν ώ; νά εύρίσκηται
εις 33 μέτρων Απόστασιν, καί μεγέθυνσις τετραπλάσια, ώς
να εύρίσκηται εις 25. "Ηδη ελθωμεν είς τήν Σελήνην.
Ή σελήνη, ώς είναι πασίγνωστον, στρέφεται περί τήν γήν
είς Απόστασιν 384,000 χιλιομέτρων. Ήδη δέ μεταχίιριζόμενοι τά ύπάρχοντα έν τοΐς άστεροσκοπείοις μας λαμπρά τη
λεσκόπια, άτινα μεγεθύνουσι τά αντικείμενα !,500κις έως
2000<ις, τόν ήμέτεοον δορυφόρον, θα τόν φέρρ' πλησίον
μας, ώς έάν εύρίσκετο πραγματικώς είς απόστασιν Τ92 χι
λιομέτρων μόνον.
Ή μεγέθυνσις αύτη κατά 2000 φοράς θεωρείται τόγε νυν
ίχον ή. ισχυρότερα τών συγχρόνων οργάνων τής οπτικής,ήτοι
τών καλλίτερων διόπτρων ή τηλεσκοπίων. Είς έκτάκτους δέ
μετεωρολογικάς περιστάσεις,όπόταν ό·άήρ είναι έντελώς ήσυχος
καί ή ατμόσφαιρα δέν δεαπεράται ύπό ούδιμιάς θερμής ή ψυ
χρές πνοής, έάν τήν πρωίαν κατά τήν ανατολήν τοΰ ήλιου ή
τό εσπέρας ενίοτε κατά τήν δύσιν,ήδύνατο νά μετακομισθή το
’Αστεροσκοπείου τών Παρισίων άπό τών χαμηλών Ατμοσφαι
ρικών στρωμάτων, ένθα νΰν εύρίσκεται, είς ύψος τι Αρκούν
τως ύψηλόν, θά ήδύνατο ή μεγέθυνσις νά φθάση τάς 3,000
φοράς, πλήν μέχρις ένταΰθα έγκειται ό μέγιστος τής αύξήσιως βαθμός.
'Ο άριθμός 384,000, ήτοι ή διαχωρίζουσα άπόστασις άφ’
ήμών τήν σελήνην, διαιρούμενος διά τοΰ 3,000 δίδωσι γινό
μενόν 128. Κατά συνέπειαν συμπεραίνομεν έκ τούτου, ότι ό
άριθμός 128 χιλιομέτρων παρίστησι τήν έλαχίστην άπόστασιν είς ήν ή σελήνη δύναται Απολύτως νά μιτακομισθη πλη
σίον τοΰ όφθαλμοΰ, τοΰ άπό τής γής παρατηρητοϋ.
1 Έν τούτοις ή άπόστασις αύτη είναι είσέτι μεγίστη, Ινα
δυνηθώσιν οί αστρονόμοι νάείπωσί τι οριστικόν περί τοΰ προ
βλήματος τής κατοικήσεως ή αύ κατά τό παρόν τής σελήνης
’Εκείνο όμως τό όποιον δυνάμεθα μόνον νά σκεφθώμεν, τό
γε νΰν έχον, είναι ότι ό γειτονικός ούτός πλανήτης δέν
είναι δυνατόν νά κατοικήται ύπο όμοιας φύσεως δντων, ο ία
ήμεΐς. άλλ’ ότε όμως δυνατόν νά κατοικήται ύπό ετέρων δν
των διαφορετικών, ούδείς άρνεΐται·
Έν γένει αί γενόμεναι έπί τοΰ ήμετέρου δορυφόρου παρα
τηρήσεις έγένοντο καί γίνονται τή βοηθείμ τηλεσκοπίων. S.•τινα μεγεθύνουσι τά Αντικείμενα μεταξύ 500 κα’ί 1000 φορών.
Ούδέν δ’ όφελεΐ ν’ αύξήσγί ,τίς τήν μεγιθυνσιν, έάν αί εικόνες
αύται άπόλλυσι τήν καθαρότητα αύτών.
• .9

Δύναται τις νά παραδεχθή, ότι ή κανονική μεγέθυνσις ή
δυναμένη νά έφαρμοσθή είς τά Αστρονομικά τηλεσκόπια είναι
δύο φοράς κατά χιλιοστόμετρου διαμέτρου. "Γάλος διαμέ
τρου 0,24 τοΰ μέτρου φέρει κανονικήν μεγέθυνσιν 480" ύαλος
0,40 φέρει τοιαύτην 800 ύαλος 0,60 φέρει 1200, καί ύα
λος 0,80 φέρει μεγέθυνσιν 1,600 ! Τά ισχυρότερα.τηλεσκό
πια τής ύφηλίου είσί τά ίσημερινόχωρα τοΰ έν τφ δρει Χά·
μελτων Άστεροσκοπίου, πλησίον τόΰ Αγίου Φραγκίσκου, έν
Καλλιφορνίοι, τής Νίκαιας καί τής Πουλκόβας, παρά τήν
Πιτρούπολιν. Τό πρώτον έχει διάμετρον 0 μ. 91 καί 15 μί
τρα οπτικήν διάστασιν (είνε τό μήκος τηλεσκοπίου). Τό δεύ
τερον τηλεσκόπιου έχει 0 μ. 74 διάμετρον καί 18 μ. μήκος,
τό τρίτον 0 μ. 70 καί 13 μήκος. Τά δύο τελευταία μεγεθύνουσιν έπιτυχώς 1,600κις καί τό πρώτον 2,000κες. Είς πε
ριστάσεις 3έ ατμοσφαιρικής εύνοϊκοτέρας, ή μεγέθυνσις δύνα
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ται νά φθάση καί 2,500κις διά τά.δεύτερα καί 3,000κις διά
τθ πρώτον. Ούτος είναι ό μέγιστος ορος.
**
*
Έν τούτοις διά τής κατασκευής τηλεσκοπικών κατόπτρων
ύπερέβησαν καί τάς ανωτέρω σημειωθείσας διαμέτρους. Τό
μέγιστον πάντων τών τηλεσκοπικών κατόπτρων είναι τοΰ
λόρδου 'Ρώς, έν Ίρλανδίφ. Έχει διάμετρον 1 μέτρου καί 83
έκατοστών καί 16 μέτρων οπτικήν διάστασιν. Μετά τοΰτο έρ
χεται τό τοΰ κ. Common έν Ίλιγγ, παρά τό Λονδΐνον, ό
περ έχει διάμετρον 1 μέτρου καί 50.
Αξιοσημείωτα ώσαύτως είναι καί τά τρία μεγάλα τηλε
σκόπια, τών Lassel, τοΰ Άστεροσκοπίου τοϋ Melburne, καί
τό τών Παρισίων, άτινα καί τά τρία φέρουσι διάμετρον 1
μέτρου καί 20. Πλήν, παρά τάς εκτάσεις των ταύτας, οί κο
λοσσοί ούτοι δέν κέκτηνται μείζονα οπτικήν δύναμιν τών πρό
ολίγου σημειωθέντων άνωθι τηλεσκοπίων, διότι τό κάτοπτρου
άπόλλυσι περισσότερον φώς ιοΰ φακοΰ, καί Αναδίδει όλιγωτέραν μεγεθυνσιν τών εικόνων. ’Εκτός δέ τούτου τό υπερβο
λικόν αύτών βάρος,—τό τοϋ 'Ρώς, ζυγίζοντος 3,000 χιλιό
γραμμα—-άποκαθίστησιν αύτά δυσμεταχείριστα καί μεταμορφοΰται ολίγον ή επιφάνεια τής κυρτότητος, γεωμετρικώς
υπολογιζόμενη, ήτις δέν πρέπει ποσώς νά άλλοιώται. Ένέχουσι δέ καί τό άτοπον νά Αμαυροΰται ή έπιφάνεια αύτών
ταχέως καί νά χρήζχ) έκ νέου λειάνσεως έάν τό κάτοπτρον
είναι μεταλλικόν, νά έπαργυροϋται δ’ έκ νέου, έάν είναι υάλινον. Έν Αμφοτέραις ταΐς παραστάσεσιν ή οπτική αύτοδ
άξια δύναται νά έλαττωθή. "Ενεκα τών αιτιών τούτων, αί
γενόμεναι παρατηρήσεις επί, τών κατοπτροειδών τηλεσκο
πίων δέν ύπερβαίνουσιν τάς γενομένας έπί τών μή κατοπτροειδών, ή δ’ έπιτευχθεΐσα μέχρι τοΰδε μεγίστη πρακτική μεγέθυνσις είναι ή 2,500 μέχρι 3,000.
Διά τών ανωτέρω έκτεθέντων, πας τις’κατανοεί, ότι δέν εί
ναι δυνατόν νά ύπερβή τις εύκόλως τοδριον, όπερ πρό ολίγου
ώρίσαμεν ώς μέγιστον όρον τής πλησιάσιως τής σελήνης, ήτοι
τά 128 χιλιόμετρα. Εντεΰθεν όμως είς τό
μέτρο», βεβαί
ως ή διαφορά δέν είναι μικρά.
("Επεται τό τέλος)
♦. Π.

Γιά δέτε τήν Ελλάδα μας,
πώς οτά ορφανά παιδιά της
τούς δίδει αθάνατο νερό!
Και οτή θερμή άγκαλιά της
σφίγκει τά άμοιρα γλυκά ,
πού σαν πουλιά πετοϋνε,
νάρθοΰν έδύ νά ’δούνε
«Καμίνι φλογερό »
**

Πά δέτε τό ελληνόπουλο,
στη κ ι ό ω τ ό τήο μάνας,
• πώς είναι που πονεϊ I
Καί δόξα ’Αλαμάνας
όλημερής προσμένει,
μια ωρα νά πεθάνη·
Κ«ί άγιο όρκο κάνη
στοϋ γέρου τό σχοινί.

**
*

Η
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Για δέτε άπ’ τήν ίενειτιά,
πώς ερχονταιτά αηδόνια,
καί λένε τόν καϋμό !
Τά περασμένα χρόνια
θέλουν νά μψηθοΰνε,
και μέ αύτά ν’άκοΰνε,
«Καμίνι φλογερό.»
*♦
»
Ίδέτε πόσα βλέμματα,
λαμπρά σάν τά αστέρια,
κυττάίουνε τήν κ ι ό ω τ ό I
Και μέ τί πόνο χέρια
άπλώνονται ν’ άγκαλιασθοΰν.
τ’ ατίμητο παλάτι,
ποΰ τής σκλαβιάς τό 'μάτι
νά βλέπ’ ήταν γραφτό.
V «
*

Μέ τόν καπνό του, τό άγνό
τής λευθεριάς λιβάνι,
διώχνει άπό ’κεΓ άπελπισιά !
Καί ή πατρίδα βάνει
μ’ ελπίδα και μέ πόνο
μία σπάθα στο πλευρό τους
καί πένα φυλαχτό τους,
στά ξακουστά παιδιά.
• *
*
Στή κ ι β ω τ ό, άπό μπροστά
τούς δαό θεούς της δήτε,
μέ σχήμα άθάνατο, ιερό I
καί μέ λαχτάρα ’πήτε,
μέ βλογημένο πόθο 1
«Σώσε, τούς τάφους πούχουνε
βόλι και πετραχήλι,
καί δός μας είς τά χείλη
• «Καμίνι φλογερό 1 I»
Άθήναε
Άλοευών.

Ο ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
(καλλιτεχνική άνατύπωσι^).

ιί
(Παράδίβκ)

I.
Γλυκύς, γλυκύς και μόλις άπουόμενος ό ψίθυρος τής πεύκης
χαί τής ελατής, ύπό τό ωχρόν τής Σελήνης φώς, διαχέεται άνά
τό πυκνόν τής Κυλλύνης άλσος, ένώ αρμονική καί παρατεταμένη
κωδωνοκρουσία, των πέραν έκεΐ είς τήν μικράν τοΰ βουνού πεδιάδα
βοσκομένων προβάτων, διακόπτει τήν γαλήνιον έρημίαν, τήν βασι
λεύουσαν έν τω άειθαλεΐ έκείνφ τοΰ Έρμου τεμένει κατά τάς

Η ΦΓΣΙΘ

ΦΓ21Ϊ

έαρινάς τοΰ ’Ιουνίου νύκτας. 'Ενίοτε δ' άπδ καιροΰ είς καιρόν, και
υλακαί παμμεγέθους ποιμενικοΰ κυνδς άποπεμπόμεναι συνοδεύουσι
τήν γλυκεϊαν εκείνην αρμονίαν άλλ’ αί νύκτες ώς θά έπόθει ν'
άπολαύση, ουτω; είπεΐν, καί ή μαλλον'άμουσος φαντασία ακαλαί
σθητου, τινός καί πρδς παν υψηλόν καί αίσθηματώδες άδιαφόρου
θνήτοΰ ήσαν έκεΐναι καθ’ άς ήβών αίπόλος κατενθουσιασμένος έκ
τής ερωτικής αύτοΰ συνεντεύξεως, εναποθέτει τά ρόδινα αύτοϋ
χείλη έπί μακρας φλογέρας, έμφυσα έν αύτή περιπαθές ασμα καί
πληροί διά γλυκέων ήχων τήν ήσυχον έκείνην ατμόσφαιραν.
Σκιρτά τότε ό μικρός τράγος μέ τήν κομψήν του γένυν, καί βελά-
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ζίΐ ή άμνάς προσπαθοδσα, οΰτως είπεΐν, ν’ άπομίμηθήτδν δξύν τής
φλογέρας ήχον,ένφ μακράν εΐς την άντίπεραν όχθην ώς άντίλαλλος άκουεται τό ήδύ ασμα-τής Εανθούλας, ή δποία καί αύτή
βόσκουσα τά πρόβατά της συνοδεύει τδ βέλασμά των με τήν
γλυκύφθογγον φωνήν της. "Ω πόσον έκεΐ τδ μεγαλεϊον τής
φύσεως έξαπλοΰται έν όλη του τή λαμπρότητι t Πόσον καταδείκνυται έκεΐ τδ μεγαλεϊον τοΰ θείου, πρό τοΰ όποιου πασα
φαντασία τανύει τάς πτέρυγάς της, ινα φθάσή εΐς τδ δυσθιώρητον
ύψος, καί πασα εύαίσθητος ψυχή πρδ τοΰ θαμβούς αύτοΰ κλίνιι
γόνυ ψιθυρίζουσα έν άπτώτφ κατανύξει τδ τοΰ μεγαλοπρεπέστατου
τών ποιητών.
Έν τή άπλότητι τδ μεγαλεϊον σου, Κύριε,
Και έν τή λάμψει αύτής ή άφατος δόξα σου !

II.
— Καλημέρα, Εανθοΰλα.
— Καλημέρα, Γιώργη.
— Ποΰθε τά είχες τά πρόβατα απόψε;
— Πέρα ’κεϊ στδ Παληοχώρι. Πώς δέ μ’ακόυσες τάχα συ, ποΰ
μ’ έρωτας ;
—Όχι, Εανθοΰλα μου, γιατ' έγώ ήμουν κάτω ’κεϊ κατά τής
άλαταργίαϊς.
. — Εγώ όμως ακόυσα ποΰ ’βάργίες τήν φλογέρα. Τί ώμορφα
ποΰ λαλοΰσε, Γιώργη.
- Σ’ άρέοει Εανθοΰλα μου ;
—Άν μ’ αρέσει μ’ έρωτας καϋμίνε t Μένω πολλαϊς φοραΐς
στο κονάκι, καί κάθουμαι, δταν σχαρίζη δ αϊερφόςμου τά
στέρφα, δλην τήν νύχτα ξόπν2α γΐά νά σ’ άκούω...
Τοιοΰτοι τινές διάλογοι άντηλλάσσοντο μεταξύ του Γιώργη καί
τής Εανθοΰλας, όταν ένίοτε συνήντώντο παρά δροσερόν τινα πη
γήν, όπου μετέβαινον άμφότεροι νά ποτίσωσι τά πρόβατά των.
Είς τήν άπλότήτα τών διαλόγων έκείνων πας τις δύναται νά φαντασθή δποϊα αισθήματα ΰπεκρύπτοντο έν ταΐς καρδίαις τού
των, > οι όποιοι άνατραφέντες έν τφ μέσφ τοΰ θυμαργόοΠ τοΰ
βουνοΰ, μέ τδ γάλα τών προβάτων, καί με τδ δροσερόν καί
διαυγές ΰδωρ τδ έκ τής καρδχας’ τοΰ βράχου άναβλΰζον, ήγνόουν,
δύναταί τις είπεΐν, νά έκφράσωσι διά τής γλώσσης έκεΐνο δπερ
ήρξατο ήδη νά έκφράζηται διά τών γλυκέων αύτών οφθαλμών.
Παλμοί άκουσιοι προεκαλοΰντο. όταν ό είς έπρόκειτο νά ϊδη τδν

έτερον, κχί ερύθημα καί τοΰ ρόδου βοδ.νώτερον έκάλυπτε τάς πα
ρειάς άμφοτέρων, όταν τά βλέμματά των συνήντώντο. ”Ω πόσον
βωβός εινε δ αληθής έρως !
■ Ζ

III.
Ό Γεώργιος μόλις εΐχεν υπερβή τδ εικοστόν έτος τής ήλικίας
του’ ή δψ'.ς του, καίτοι ήλιοκαής καί τραχεία, ήτο λίαν ευειδής.
Έχων δέ τδ ανάστημα μέτριον μέ ‘στερρδν τδν πόδα καί τδ στέρνον εύρύ, συνείθιζε, περιβεβλημένος ένοεΐτμι τήν λερήν του φουστανέλλαν, καί κρατών μακράν βάβδον είς τήν δεξιάν του χεΐρα
•’Λ παρακολουθήται ύπδ δύο παμμεγέθων ποιμενικών κυνών.
Πατέρα δέν είχε’ έζη δέ μόνον ή μήτηρ του καί αί δύο του άδελφαί, Μαργέά, καί Ά να σ τασγ ά καλούμεναι, αΓτινες πολ
λάκις κατ’ εναλλαγήν, τφ έκόμιζον έκτου χωρίοό τό» άρτο», καί
τδνέβοήθουν ν’ άμέλγη τάς αίγας του καί νά πύζη τό λευκόν των
γάλα. Μικρός ειχεν άφεθή ύπδ τοΰ πατρός του έγκαταλιπόντος
αυτφ μικρόν ποίμνιον’ άλλά διά τής φιλοπονίας του τδ ειχεν αύ-
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ξήσει είς μέγα, καί τδ έκβέρνα ώς άγαθδς βασιλεύς, προνοών γ.
πάντοτε να ό?ηγή αύτό έκεΐ, όπου άφθονος έβλάστανεν δ χόρτος
καί άφθονον ερρεεν τό ψυχρόν ύδωρ.
Ή δέ Εανθοΰλα, δεκαεπταέτις περίπου, μέ άτημέλητον πάν
τοτε τήν κόμην, τήν περιβολήν έπιμεμελημένην καί τήν μορφήν
ανθήραν καί διαυγή τόσον δσον ή διαυγής στέρνα, έφαίνετο ώς
βοσκοποΰλα αληθής’ έμάγευε τώδντι μέ τά ώραία αύτής χαρακτηρηστικα τδν μετ’ έπιστασίας παρατηροΰντα αυτήν ό πατήρ της
κεκτημένος και ποίμνιον όχι μικρόν καί άγρούς πολλούς, ήτο είς
έκ τών πρώτων τοΰ χωρίου Σ... καί ώς τοιοΰτος περιεβάλλετο
ένίοτε καί τδ άξίωμα τοϋ Παρέδρου. Ειχεν δέ δυο υιούς ών ό έτε
ρος μόλις ύπερβαίνων τό δωδέκατον έτος τής ήλικίας του δέν ήδύ
νατο να έπαρκή πάντοτε εις τάς έργασίας του, καί διά τοΰτο τήν
ώανθοΰλαν παιδιόθεν τήν είχε συνειθίση είς τδν ποιμενικδν
βίον, όπου καί διέτριβεν αΰτη ήδη καίτοι αύξηθεΐσα, τδ κλει
στόν. Έκεΐ λοιπόν, ύπδ τδν ανοικτόν ούρανόν, έν μέ
σφ συσκίων δένδρων, ύπδ τδν γλυκόν μορμορισμδν
τοΰ ρυακιού, καί τδ ήδύ κελάδημα τής άηδόνος δπερ
πλειστάκις ήνοΰτο μέ τήν λυγερήν αύτής φωνήν, συνηντατο μετά τοΰ Γεωργίου, μεθ’ οδ, χιλίας είχε διέλθη
ώρας συνομιλούσα μέ τούς γλυκείς έκείνους φλυάρους οι
όποιοι διαμειβόμενοι μεταξύ δύο άγαπωμένων νέων ού■ δέποτε κουράζουσιν. Κατά τάς πρώτας των συναντή
σεις, δ λόγος των αφελής όλως έστρέφετο περί τά τοΰ
ποιμνίου των καθόλου’ εΐτα όμως, αί βραχεϊαι των συν■y εντεύξεις καθίσταντο μακρότεραι, οί δέ διαμειβόμενοι
μεταξύ των λόγοι ούχί σπανίως εφερον τδ άθώον ερύ
θημα είς τάς παρειάς άμφοτέρων. Συνδιελέγοντο ήδη
περί τών νέων τοΰ χωρίου των, περί τών νεανίδων, περί
άλλων τέλος παντοδαπών ζητημάτων, άτινα όλίγον
κατ’ όλίγον ήρξαντο νά γεννώσιν έν ταΐς καρδίαις άμ
φοτέρων αίσθημά τι, δπερ καίτοι συνησθάνθησαν δμως δέν τό έξεφράζοντο. Τέλος ό Γεώργιος έκοψε τδν μίτον καί ένώ ,άμφότεροι ήμέραν τινα έχάθηντο έπί τίνος πέτρας, ύπδ τήν σ^ι’άν με
γάλης έλάτης, ήδύμολπον δέ κελάδημα πετροκοκύγου έξήρχετο έκ τίνος παρακειμένου έκεΐ που πυκνόν κέδρου, κύψας
δειλά, δειλά, ώσεί νά έφοβεϊτο μή πράξη, παμμέγιστόν τι
έγκλημα,προσήγγισε τά χείλη του τά πυρέσοντα έπί τής χνοώδους
έρυθροβαφοΰς παρειάς τής Εανθσΰλας ! Τήν έφίλησε! “Ω θειον
καί αγνόν φίλημα I σύνδεσμε τής χαράς καί τής δυστυχίας, τής
ζωής καί τοΰ θανάτου, ποσάκις δέν σέ έπεζήτησα καί ύπδ τήν
στέγην πολυδαιδάλου μεγάρου, καί ύπδ τήν σκιάν πλατυφύλλου
πλατάνου, καί έν τή αποκρήμνφ ρεματιά, τή περικυκλούση τδ
μικρόν έκεΐνο χωρίον ί ..... Έκτοτε δ Γεώργως έζη διά τήν
Ξανθουλαν, καί ή Εανθοΰλα διά τδν Γεώργιον. Όταν δέ ποτέ
συνίπιπτε νά εύρίσκωνται μακράν άλλήλων ό Γεώργιος έχαιρέτα
διά τοΰ λιγυροΰ ήχου τής φλογέρας τήν Ξανθοΰλαν, έκείνη δέ
άπήντα άδουσα διά τής γλυκείας φωνής της.
(Έπεται τδ τέλος)
Ο. ΤΓβαδέλλας.
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Πλούσιός τις Κύριος είχε παρ’ έαυτφ έπιστάτην δστις
έκάστην πρώτην τοΰ «ιούς τφ ηύχετο τό νέου ίτος. Είς
ανταπόδοσυ» δέ τής εύχής του ταύτης ίλάμβανε παρά τοΰ
Κυρίου του σχετικόν τι δώρον.
’Εσχάτως όμως ό κύριος τφ είπεν
•— ’Εφέτος θα σοΰ χαρίσω ό,τι μοΰ έκλεψες καθ’ δλον
τό διάστημα τοΰ έτους.
Ό δέ επιστάτης μετά λύπης άναστενάζων καί άποσυρό·
μένος έλεγεν
*
—Ά 1 τοΰτο είναι πάρα πολύ, «φέτος, Κύριε !
τ*
•
Εύ'ιδής τις Κυρία ήρώτα νεαρόν τινα Κύριον, έν τινι συ
ναναστροφή, ποιον είναι τό ώραιότερον πράγμα τοΰ κόσμου.
— Ή Γυνή, Κυρία μου, τή άπήντησεν ούτος έξαλλος και
προθύμως.
— Νά, παληάνθρωπε, ύπέλαβεν παρακείμενός τις μισο
γύνης ηλικιωμένος, δίδων αύτφ’μίαν πεντάλφα, άγανακτήσας διά τήν άνακάλυψίν του, ήτις τφ προύξένει φρίκην.
* *
*
— Δόσε μου 'έν φίλημα, και σοί ορκίζομαι, νά σοί δώσω
ό,τι θέλεις, έλεγε νεαρός τις Κύριος πρός νεάνιδά τινα.
— Μην ορκίζεσαι, φιλί μου, διότι δέν θά μοΰ δώσρς ποτέ
τίποτε.
— Μά άφοΰ σοί το λέγω, σοί τό ομνύω, σοί τό ορκίζομαι
χιλιάκις, έπανελάμβανε θερμότερου ό νέος, τί άλλο θέλεις;
— Όχι, φίλε μου, δέν θά μοί δώσης τίποτε, τό ξεύρω
καλά, άφοΰ έγώ δέν σοί δίδω τό φίλημα.
• *
*
'Ο Κύριος Παυσανίας δίδει τό κάτωθι τηλεγράφημα πρό;
αποστολήν.
Πΐριχλήν Καλοκαιρινήν

λ

Πάτρας.
Μετά φρικώδου; θλίψεως αγγέλλω θάνατον άγαπητοΰ θείου.
Έλθέ άμέσως. Διανομή περιουσίας γίνεται τήν Πέμπτην.
Πανβανίας.

(

Ό TijlfypagMjrifc. Κάμνει μία δραχμή καί 25 λεπτά’
‘Ο Παυσανίας έρευνών τά θυλάκιά του’
— Διάβολε! Κύριε, δέν κρατώ πάρα μίαν δραχμήν.
— Ό τηλεγραφητής. Τότε ν’ άφαιρέσητε 3 λέξεις.
— Ά 1 ναι, (σκεπτόμενος) ό θάνατος είναι αναγκαίος, ή
έλευσις αναγκαία, ή διανομή άναγκαιοτάτη...Τί είναι λοιπόν
περιττόν ; . . . Ά I αί φρικώδεις θλίψεις. . . Έ ! Κύριε,
άφαιρέσατε λοιπόν τάς φρικώδεις θλίψεις...
— 'Ο τηλεγραφητής (άναστενάζων).Καλώς, κρατώ δι’έμέ
τάς φρικώδεις θλίψεις.
* *
Ο φλύαρος Μ . ζ . ης βλέπων μετ’ απορίας, δτι ό πρός
δν άπετείνετο φίλος του δέν τόν διέκοπτεν επί όλόκληρον ώραν
όμιλοΰντα·
— "Ισως, τφ λέγει, μέ τήν όμιλίαν μου σέ έμποδίζω είς
τάς σκέψεις σου I
— θΖξ· άπεκρίνατο δ φίλος του ευχαριστημένος, εξακο
λουθείτε, οέν μέ όιεκόπτετε ποσώς ...
_
Φρίκ.
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έχουσα άμορμήν απολύτου άρνήσεως πρός γάμον,ίφέρεΤο πρός
αύτόν ψυχρότατα, καί έπί τέλους ήναγκάσθη νά τφ ειπη,δτι
δέν τόν θελει, καί ότι ουδέποτε θά τόν ύπα,νδρευθή. Ό "Αγ
γλος τότε κατέστη μανιώδης, και ή προς γάμον πεισμονή,
του έφθασε εις τό κατακόρυφον. Ζητήσας δέ τόν λόγον, έμαθε.
οτι τό άντικείμενον τής λατρείας του είχε τήν μίαν κνήμηνξυλίνην, καί διά τοΰτο ήρνεϊτο.
Ό Άγγλος ουδόλως έπτοήθη διά τοΰτο, άλλά μεταβάς.
εις Παρισίους κόπτει τόν πόδα του, τόν αντικαθιστά διά ξύ
λινου καί έπιστρέψας είς Λονδϊνον, ζητεί τήν νεάνισα ε’ις γά
μον. Πλήν αυτή καί έκ νέου άρνεΐται, διότι φέρει καί ϊια
τ&Ί οφθαλμών ΰάλινον.
Ό Άγγλος τότε άταράχως σκεφθείς ειπεν « Οί ψευδείς,
οφθαλμοί δέν δύνανται ν’ άγαπήσωσιο, καί στρέψας τό πιστόλιόν του έτίναζε τόν έγκέφαλόν του.

ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ ΚΛ1 Μ1ΚΡΑΙ XEIPES

ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ « ΑΡΧΑΪΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ »
ΤΗ Α. Μ. Tft BASIAEI

Τή παρελθούσι^ Τετάρτη καθ’ υψηλήν πρόακλησιν,
άνήλθεν είς τά ανάκτορα τό προεδρείου τοϋ ’Αρχαϊκού'
ουλλό'ζου, πρός έπίόοσιν τού συγχαρητηρίου λευκώμα
τος, ου τάς εμπεριεχόμενος εύχάς άνέγνωσαν έν ταΐς
στήλαις τής «Φύσεως» οί άναγνώσται ήμών.
Τό προεδρείου, πάνυ εύγενως υποδεχθείς ό ύπασπιστής
τής Α.Μεγαλειότητος κ. ΙΙαπαδιαμαντόπουλος, είσήγαίεν είς τά ιδιαίτερα γραφεία τοϋ Βασιλέως, ένθα ό Γεν.
ραμματεύς τοϋ' συλλόγου κ. X. Ήλιόπουλος έπιδίδων
Tfj Α Μεγαλειότητι τό λεύκωμα, πρσσεψώνησεν οΰτωοι :
«Μεγαλειότατε.
Ό ύπό τήν ίσόέιον προστασίαν τής A. Β. Υ. τού
πρίγκιπας Γεωργίου διατελών ήμέτεροο ’Αρχαϊκός σύλλο
γος, σύ σκοπός ιερός είναι ή διά τής νεολαίας κατά τό
ένόν άναόίωσις τής Ελλάδος των χρυσών αιώνων, έπί τή.
εύκαιρία τών αργυρών ύμών γάμων, προσφέρει εύσεόάστως
δι’ ήμών^ τή Ύμετέρα Μεγαλειότητι, τό λεύκωμα τοΰτο,
ένθα θερμαί τών αντιπροσώπων ολοκλήρου τοϋ εθνικού
ήμών σωματείου εύχαί έμπερικλείονται, ώς έλάχιοτον
δείγμα τής ύψίστης πρός τόν εύκλεά σου θρόνον αγάπης,
καί ώς έγκάρδιον τεκμήριου τοΰ βαθύτατου σεόαθμοΰ καί
τής άψοσιώσεώς του πρός τάς μεγάλας ελπίδας, ων τήν
πραγματωσιν ταχίστην παρ’ ύμών ή τών ένδοξων ανα
μνήσεων Ελλάς άναμένει.»
Ή Α. Μ. ό Βασιλεύ: βαθέως συγκεκινημένος έδέχθη
τό εΰγενές δώρου.εύχαριστήσας θερμώς τό προεδρεϊον.
έκφράσας τήν βαθείάν του λύπην ώς μή δυνηθείς,καίτοι έπεσύμει,νά δεχθή πρότερον τοΰτο.Παρεκάλεσε δε,νά διαόιόαοθώοιν είς πάντα τά μέλη τοΰ συλλόγου αί εύχαριστήοεις του, καί αί εΰχαί ΰπέρ τής πραγματώσεις τοΰ
έθνικοΰ σκοπού, υπέρ ού, ειπεν, αί συμπάθεια) μου θέλουσι καί είς τό μέλλον ομοίως θερμαί διαμείνει.
Τέλος δέ σφ.ίγξας θερμώς τήν χεΐρα ένός έκάστου άπεχαιρέτησε τά μέλη τοΰ προεδρείου.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΙΣΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ
Αγγλος τις ήγώπα έμμανώς νεάνιοά τινα, πλήν έπιθυμών, δπως πριν η νυμφευθή αύτήν τήν καταστήση έτι άξιο λατρευτόν και τελείαν, έδαπάνα αφειδώς διά τήν σωματι
κήν καί πνευματικήν αυτής διαμόρφωσε^ Ή νεάνις δμως

;μ α ν Σ χ έ γ κ, ό γνωστός έν πάσγι τή ’Αμερική δπό τό όνομα
Ba mu m’s fa t boy (Μπαρνουμς παχύ παιδίον). ’Αποχαιρε
τώ» δέ τον κόσμον έζύγισε 535 φούντια,ήγουν 267 περίπου χιλιό
γραμμα. Είχε γεννηθή έν Whitehouse καί έγένετο τεσσαρακοντούτης. Όταν έφοίτευεν έν τή διδακτική τής πατρίδος του
σχολή, έθεωρείτο ήδη ώς εκ τής υπερβολικής εΰσαρκίας ώς μέγα
-θαύμα, καθότι έστάθμιζε τότε 375 φούντια- Καθ’ δσον επροχώ,ρει έν τή ηλικία, τοσοΟτον άνεπτύσσετο, ώοτε έν ήλικία εικοσιν
έτών έζύγιζε 4^5 φούντια. Κατά τήν εποχήν ταύτην προσεκλήθη
ΰπό τού έπιχειρηματίον Μπάρνουμ, καί διήλθε μετ’ αύτού τάς
Ηνωμένας Πολιτείας τής Άρερικής, ένθα εδεικνύετο έπί άμοιθή.
Έπί τέλους δέ ό Σχέγκ παραόιάσας τήν συμφωνίαν, όπως και άλ
λοι πολλοί πρό αύτού έπραξαν, έξετέθη, είς τό κοινόν, ταξειδεύων
διά λογαριασμόν του, μέχρις 8του κατορθώσας μετ’ ίλίγα έτη νά
σχηματίση αρκετήν περιουσίαν, έγκατίλειψε πλέον τόν πλάνητα
,βίον.

Ο ΒΑΧΥΤΕΡΟΧ ΑΝβΡΚΠΟΣΤΟΤ ΚΟΖΜΟΥ

Ό παχύτερος άνθρωπος έπίτ ής οικουμένης άπεδίωσε,ζκατά
τήν έφημερίδα τοϋ Μαγδεμβούργου, τον παρελθόντα μήνα'Σε
πτέμβριον έν Νέφ-Μπροδνστακ, πόλει τοΰ τμήματος Νιου Ίέρσαι έν τή Βοριίφ ’Αμερική. 'Ητο δέ ούτος ό μαύρος Τού ρ-

<

Κατ’ άπρίλιον τοΰ έτους 1889 ήνεώχθη έν Παρισίοις
πλούσια έκθεσις ιστορικών χειριδών.έπιδεικνύοντο δέ τοιαΰται εκ τής
εποχής των ’Ρωμαίων, άς έφόρει «ύγενίς ελληνίς εορτήν τινα, ώς
καί άγγλικαί καί γαλλικαί τού παλαιού .συρμού. Μεταξύ τών αγ
γλικών έφείλκυσαν ιδίως τήν προσοχήν τρία ζεύγη τής βασιλίσσης
’Ελισάβετ τής ’Αγγλίας, άτινα ένέφαινον, Set ή χειρ τής βασιλίσσης ήτο τοσον μεγάλη ώς βωμαλέου άνδρός. Έν γένει μικραί
,χεϊρες φαίνονται άνήκουσαι εις τούς νεωτίρους χρόνους, τούλάχι
στον άπασάι αί χειρίδες παρελθόντων αιώνων παριυσιάζωσι θαυ
μάσιου μέγεθος. Πολύ τό ενδιαφέρον έχουσιν αί μεγαλήτεραι ή
at μικρότεροι χειρίδες, αΐτινες έχρησίμευσαν είς τας βασιλεύου
σας γυναίκας Τήν μικροτέράν χεΐρα μεταξύ τών σημερινών κυ,ριών τούτων έχει ή άνπόασίλισσα τής 'Ισπανίας, έάν δυνάμεθα
νά κρίνωμεν έκ τών μικρότατων χειριδών, ών έκαμε χρή«ν έπί
•τή εύκαιρία τής στέψεώς της.
ΤΕΧΝΗΤΑ ΒΡΕΦΗ

’Αμερικανική τις έφημερί; αναφέρει.
«Μετά πολυχρόνιον εργασίαν καί κόπον κατώρθωσεν ό ήμέτε.ρος έργοστασιάρχης νά κατασκευάζη τεχνητά βρέφη, άτινα έν τοΐς
σιδηροδρόμοις φωνάζουσι, άπαρραλάκτως όπως τά φυσικά. Δυνάμε-,
θα νά έγγυηθώμεν, ότι είς έν βαγόνιον έκ τοΰ οποίου ακούεται ή
κραυγή ένός τοιούτου τεχνητού βρέφους, ούδείς ταςειδιώτης
τολμά νά είσέρχηται, καί οί σεόαστοί πελάται μας είναι τοιουτο
τρόπως βέβαιοι ότι θέλουσι πάντοτε ταξειδεύση μόνοι των.
Έν τοιοΰτον τεχνητόν βρέφος Α'.τάξεως μετά φρικώδους φωνής
στοιχίζει δέκα,δολάρια, έν Β’ τάξεως πέντε δολλάρια έν Τ' τάξεως
δύο καί ήμισυ δολλάρια. Έκαστη τών μικρών τούτων μηχανών
κρύπτεται ευκόλως έν τφ θυλακίφ έπενδύτου.
ΗΛΚΟαΡΑ FAMftN
Ό αριθμός τών κατά τόν παρελθόντα μήνα ’Οκτώβριον έ«
ιΒερολίνφ τελεσθέντων γάμων ήτο πάνυ. μέγας, δπως πάντοτε
ικατ’ αύτήν τήν ώραν τοΰ έτους.Οδτως έν τή εκκλησία τοΰ Ά γ ίλ υ Στ αυρού άνήλθεν δ αριθμόςτών ζευγών, άτινα ανήγγειλαν
■
έντός μιας έθδομάδος την σύζευξίν των διά τήν Κυριακήν, εις
400 άκριόώς.
Β. Ορνςτλ^ν

■ MIA HΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΣΟΤ ΜΑΡΙΑ !

ΤΩ Πλάστη π’ όλους ελεείς, κάμε κ’ εμέ μχά χάρι :
■Πάρε τή δόλ^α μου καρδιά καί βάλε μου λιθάρι I
Ναί· πέτρινη βάλε μ’ αύτη καί γρανιτένια στήθη,
Νά μήν ’μπορή ή αγάπη της συχνά νά μέ κτυπά I
Κι’ αυτό τό νοϋ μου χάρισμα σοϋ .δίδω· καί τή λήθη
'Θάχω γιά μόνη σύντροφο, αυτή ποϋ λησμονά !
Ζΰρορ 'Οκτώβριος 1892.
Γ. Α.

Πολίτης.
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ΟΙ «ΣΥΛΛΟΓΟΙ» ΤΟΥ Β9ΥΚ0ΥΡΕΣΤΙ0Υ
Πολύτιμος τυγχάνει άναμφισβητήτως, ή υπκρξιο τύπου σοδαροϋ
έν χώραις έξω τής έλλην, κυριαρχίας. Οδτως έν Ρωμουνίφ, ήτις έπληρώθη ελληνικού πνεύμάτοί, εργασίας, οραστηρώτητος, έλλην.
κεφαλαίων, είναι ευχάριστου δτι ή αντιπροσωπεία όλων αυτών έπιτυγχάνεται 8Γ οργάνου έκ τών τα μάλα ύπηρετησάντων τους εκεί
Έλληνας, συνεχίζοντος δέ .ήδη τήν φιλότιμου πορείαν ήτις είς επί
ζηλον αύτδ περιωπήν άνύψωσεν. Περί τών «Συλλόγωνβ, ών ιδρυ
τής τυγχάνει δ κ. Τ. Ρουμπινής, εγραφεν έν ετει 1875 δ αείμνη
στος μαρκήσιος Saint-Hilaire ότι παοακολουβοΰσι πασαν κίνησιν
φιλολογικήν μετά επιζήλου «ραθυμίαςκαί πολυτίμου ένεργείαςΛΗδη
μέ νέας δυνάμεις ήρξατο σταδιοδρομούσα αισίως ή συνάδελφος
*
δ έγ
κριτος καί γνωστός παρά τή ήμετέρμ κοινωνίφ διδάκτω» χ. Κωνστ.
Ράδος κληθείς πρός τούτο αβεναρώς καί ιυελπις θα ήγεΐτσΛ έν τώ
έύγενεΓ άγώνι. ’Αρχισυντάκτης μένει χαί πάλιν δ κ. Μοσχόπουλοτ
δ ευφίλητος θ ύ ο σ ι ς, οδ τά ώραΓα έργα καί ύπό της Ίουλιέττας
Άδαμ, τού Saint-Hilaire, τού Βόλο κλ. Τοΐς φίλοις «Συλλόγοις»
δλοψύχώς εύχόμεθα τών έόγενών των πόθων πλήρωσιν έπηνίθησαν,
μέ όλην τήν θερμότητα ήν είς τάς εύχάς μας προσδίδει ή φιλική
άνάμνησις έκ τής προσφιλούς Κεκροπίας γής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Τά sSxoec τταεγνεόχαρτα.
Λάβετε 20 χκρτια έκ δέσμης παιγνιόχαρτων, καί τοποθετοΰντες αύτά άνά δύο έπί τής τραπίζης, είπατε εις διάφορα
πρόσωπα τής όμηγύρεώς σας νά κρατήσωσιν εις τήν μνήμην
των έκαστον άνά δύο, ήτοι άνά εν ζεϋγος χαρτίων, τά
όποια σείς θά μαντεύσητε κατόπιν. Μετά τοΰτο συλλέξατ»
άπαντα τά χαρτία, θέτοντες αύτά κατά ζεύγη τά μέν έπί
τών δέ, χωρίς νά τά άναμίξητι, καί διαθέσατε αύτά έπί τής
τραπίζης κατά τάζιν γραμμάτων, ήτοι όπου συμπίπτουσιν
δύο όμοια γράμματα, τών κάτωθι λέξεων, ώς έξής:
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Τό πρώτον ζεύγος τών χαρτίων θά θέσητε εις τούς αριθ
μούς I καί 13, δηλαδή όπου συμπίπτουσι τά δύο HL Τό
δεύτερον ζεΰγος τών χαρτίων εις τους αριθμούς 2 καί 4,όπου
εύρίσκονται τά δύο U. Τό τρίτον ζεΰγος εις τούς αριθμούς 3
καί 10 όπου συμπίπτουσι τά δύο t, καί ουτω καθεξής κατά
τάξιν τών δύο όμοίων έπιλοίπων γραμμάτων.
Μετά τήν τοποθέτησιν ταύτην τών χαρτίων, ώς ανωτέρω
δείκνυται, έρωτάτε τούς φίλους σας είς ποίαν σειράν εύρίσκονται ένός έκαστου αύτών τά χαρτία.Άν σάς. είπη τις είς τήν
πρώτην καί τήν τρίτην, τά χαρτία τού άναμφιβόλως θά ηναι τά έπί τών δύο Π1 εύρισκόμενα
*
άν σάς ε?πη εις τήν
τρίτην καί τήν,τιτάρΤην, τά χαρτία του θά ήναι τά έπί τών
δύο Ο ευρισκόμενα κτλ. άφοΰ αί τέσσαρες σειραί ή λέξεις
αποτελούνται έξ 20 γραμμάτων τοΰ ρωμαϊκού αλφαβήτου,
τά όποια έπαναλαμβάνονται δίς.
Ένοειτσι,ότι τάς τέσσαρας ανωτέρω λατινικός λέξεις IttUtus, dedit, nomen, cocis, δέον νά έχη τις άποστηθήση διά
νά γνωρίζχ) νά τοπαθετή τά ζεύγη τών χαρτίων κατά ζεύγη
όμοίων γραμμάτων,καί νά ένθυμήται ουτω νά εύρίσκη αυτά
είς τάς σειράς τών χαρτίων, διότι αί 4 αύται λέξεις άποτελοϋσι 10 ζεύγη όμοίων γραμμάτων,ίφ’ άν ^τοποθετήσατε τα
ζεύγη τών χαρτιών Ρας.

φ. η.

208

Η ΦΓ2ΙΧ

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
489 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ
Με δύο Ιστορικούς αριθμούς καί

Ινα αστρονομικόν άποτελέ-

σατε τόν άοιθμόν 1,100.

190 ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΙΝΙΓΜΑ
Ποίος μέγας άνήρ

της συγχρόνου έποχης μας

είναι

ίσος

πρΟς ήμίσειαν χρυσήν λίραν ;

191 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ ΑΙΝΙΓΜΑ
Προσθέσατε τόν αριθμόν τοΰ έτους χίλια οκτακόσια

έννι-

. νήκοντα δύο εις τρόπον ώστε ν’ άποτελεσθή δ άριθμός 20.

192 ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ
Τί πράγμα απορροφά αλμυρόν ύδωρ ενόσω ζή

καί γλυκύ·

μετά θάνατον ;

198 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ
Ποιον έπανωφόριον είναι τό θερμότατον έν δρςρ χιιμώνος ;

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΥΣΕΟΣ,,
Σ. ί. ίάϊρον. Φάχελλος με σειράν φύλλων μας έπεστράφη ελ
λείψει καταλλήλου διευθύνσεως. Άπεστείλαμεν ήδη ύμιν αυτόν εκ

Ε. ΚΓΡΙΑΖΗΣ
Πέραν τοΰ στενού όρίίοντοο τού συγχρόνου βίου,ύπάρχουσιν ετι άτενίξουοαι εύγενεΐς τής Ελλάδος ψυχαί, έν
αΐς ύπάρχει στοιχείου τι έν τή προστασία θείάς τίνος
δυνάμεως, προωρισμένον νά παρακολουθώ τήν φοράν τών
ενάρετων πράξεων καί τών καλών έργων. «Έλλην ψιλό;
πατρις»· όποια μεγάλη ιδέα, έμπερικλείουσα τά θεία
προνόμια τής μεγαλοφροσύνης, τής εντίμου δόξης, τής
ειλικρινούς άξίας, τής αληθούς αγάπης. Όντως « αί
ενάρετοι ψυχαί είσίν οί φύλακες τών θνητών », ως εΐπεν
ό Πλούταρχος. Οί εύγενεΐς ουτοι, οί αγνοί εύεργέται,
οίτινες τό υψιστον τών καθηκόντων έθεώρησαν τήν έν
θερμον, τήν ειλικρινή, τήν πραγματικήν φιλοπατρίαν,είσ'ιν αΐ φωτοβόλο( εικόνες, αί διαχέουσαι τήν παρήγορον
τών ελπίδων προστασίαν,καί τήν άνακούφισιν,εΐί πατρίδα,
ήτις έπέπρωτο τοσοϋτον ν’ αποξενωθώ πρός τήν ευτυχίαν.
Είσίν ουτοι βοηθοί έθνικής πλέον ανάγκης, ύποστηρικταί
εθνικών ύποχρεώσεων- είσίν ύπέρμαχοι έθνικής φιλοτιμίας,
εκτελεστά! έθνικών πόθων, καί υπερήφανοι διαχειρισταί
τοΰ πολυτίμου τής τύχης δώρου.
Ό κ. Κυριακής συγκατελέχθη ύπό τής έθνικής εύγνωμοσύνης εις τήν τιμητικήν ταύτην χορείαν,ήτις είναι
τό σεμνότερον τών συγχρόνων σελίδων κόσμημα, ή τιμαλφεστέρα τον μέλλοντος έθνική άνάμνησις'όοο,οοο φράγ
κων προσέφερεν ως γνωστόν, τον μεγατίμου άνδρός ή
γενναία χειρ ύπέρ άπαραιτήτου βιομηχανικού έργου, καί
ιοο,οοο ώς εκτελεστής τής διαθήκης τοϋ αειμνήστου
Ξενοκράτους, ώς άπαρχήν ναυπηγήσεως τορπιλλικοϋ
στόλου.
Λέέεις εγκωμιαστικοί δέν άρμόύουσιν εις εύγενεΐς καρ
διάς τοιαύτας, τετριμμένοι έπαινοι καί ευχαριστήσεις είσί
περιττοί είς τήν μεγαλοπρεπή μορφήν τοΰ άνδρός τού
του. ’Εθνική ευγνωμοσύνη είναι ή θειοτέρα ή
άγιωτέρα άμοιόή τοιούτων ιερών πράξεων ’Εθνική
εύγνωμοσύνη, είναι διά τήν σεπτήν κεφαλήν τοι
ούτων πατριωτών ό ανεκτίμητος στέφανος, όστις έλούσθη
πρότερον μέ τό μύρον τεθλιμμένων οφθαλμών, ούς καλύ
πτει ή μοιραία τής δυσπραγίας άχλύς· Εθνική εύ
γνωμοσύνη, είναι ή τιμητική έν τή ξωή πορφύρα
τοιούτων, βασιλικών υπάρξεων, καί τό άφθαρτον έν τώ
θανάτω σάθανον, όπερ εμπερικλείει τήν σεμνήν μορφήν
έκείνων, ων τό όνομα ή αθανασία ένεχάραξεν είς τήν
αιώνιον τών έθνικών εύεργετων στήλην.

νέου, ασφαλώς.—Τ. X. ’A.lefarfyeiar. Δελταρίου ελήφθη. Άμφότεροι τόμοι προηγουμένων ετών σας άπεστάλησακ προχθές, ώς γρά

φετε. Εΰχαριστοΰμεν θερμώς. Άναμένομεν νεωτέραν σας.— Μ. Κ.
ΦΛρπα,Ια. Ζητούμενος αριθμός σας άπεστάλη έκνέου. ’Αποστολή
φύλλων ένεργεΐται τα'κτικώς. Έν τούτοις δσάκις σάς καθυστεροϋνται
τοιαϋτα παρακαλοΰμεν νά μάς ειδοποίησε. — d. Λ. Ilarpae- Συν
δρομή σας ελήφθη. Άπόδειζιν λαμβάνετε έν παρόντι φύλλιρ. Εΰχαριστοϋμεν πολύ. Άναμένομεν καί έτέρας ΐνα σάς άποστείλωμεν οευτέραν άπόδειζιν μετ’άριθμοΰ λαχείου σας.— d. Μ. Χαϊροτ. ’Επιστολή
ελήφθη. Ζητούμενου φύλλον σάς άπεστείλαμεν. Συνδρομή σας έλη®θη.— 4 Μ. Atfaitiar. ’Αριθμός λαχείου σας.δ,έκ δεξιφ άποδιί·
ζεώς σας άριθμός 2799. Διεύθυνσίς σας διωρθώθη. Ήσυχεΐτε—. If.
Π. Πιιραια. Συνδρομή σας ελήφθη. Εΰχαριστοΰμεν πολύ. — Δ. Μ.
Κάϊροτ. Ζητούμενου φύλλον σάς άπεστείλαμεν. — Π. Β. Πύργον.
Επιστολή με περιεχόμενα έλήφθησαν εΰχαριστοΰμεν πολύ. Προσε

χώς γράφομεν. — Π. Ε. “Ιοβμια.
Σάς ένεγράψαμεν συνδρομη
τήν. Ταχυδρομικώς γράφομεν. — Β. Π. ΆμαΛιάύα.
Συστημένη
ελήφθη. Εΰχαριστοΰμεν πολύ· ώς καί δι’ εγγραφήν νέου συνδρομητοΰ ψτινι τήν σειράν τοΰ τρίτου έτους άπεστείλαμεν.— Β. Μ. — Γ.
Ρ.~Γ. A. Α. ΆμβΛιάΔα. Σύνδρομα.ί σας έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν
πολύ-— Π. X. ΓαΛάζιον. ’Επιστολή και έμβασμα έλήφθησανεύχα ·
ριστοΰμεν πολύ' Άναμένομεν γενικήν έκχαθάρισιν.— Γ. X. Βραΐλα.
Άναμένομεν ειδήσεις σας.— Π. Δ Θήραν. Παρακαλοΰμεν απαντή
σατε είς επιστολήν μας.— Δ Τ ΆργοσιόΛιοτ. Παρακαλοΰμεν ενερ
γήσατε γραφόμενα μας.—Ε. Ν. ΛαΧάμαϊ. Ταχυδρομικώς λαμβά
νετε επιστολήν μας.—Ν. Κ. ΚαΧάμας. Φύλλον άποστέλλετάι τα-

κτικώς. Λαμβάνεται ; .. Μή λησμόνησε τήν έπίδοσιν.

~

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ

~

Γ. ΒΛΑΒΙΑΝΟΤ
όδύς Ευαγγβλςβτρέας.
’Εν τ<3 γνωστώ ανωτέρω έργοστασίω κατασκευάζονται γυναικείοι
πίλοι καί κορασίων του τελευταίου συρμοΰ είς τιμάς μετριωτάτας.
’Ομοίως πωλοΰνται εσχάτως μεεακομισθέντα έζ Εΰρώπης, άπαντα
τά εβη διά τοιούτους πίλους, ήτοι καστόρια, πτερά, υφάσματα, ταινίαι καί άνθη διά χορούς.

ΠαρακαλοΟνται όσοι έκ τών ήμετέρων κ.κ.συνδρομη
τών καθυστεροϋσιν έτι τήν συνδρομήν των τοϋ ήδη τρέ 
χοντος έτους, όπως εύαρεστούμενοι άποστείλωσιν ήμΐν
ταύτην ώς τάχιστα, είτε άπ’ εύθείας δι’ έπιταγης^
χαρτονομισμάτων παντός έθνους ή γραμματοσήμων^
είτε διά μέσου τών κ.κ. ανταποκριτών μας, διότι έκτός.
τοϋ ότι βαδίζομεν ήδη τόν όγδοον μήνα τοϋ 3ου έτους,
δτε πάντες δοείλουσι νά έχωσι άποστείλλει ταύτην,έπειγόμεθα καί νά τακτοποιήσωμεν τάς κληρώσεις τώ>
λαχείων, είς & μόνον οί πληρώσαντες έγκαίρως τήν έτη·
σίαν συνδρομήν των θά λάβωσι μέρος.
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