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σάς άποχωρίζομαι- πιστοί φαιδροί μου σύντροφοι,
τό κύμα θά σάς φέρη εΐς τήν άκτήν τής Λέσβου,
καί άναγγείλατε έκεϊ τάς τελευταίας μου στιγμάς,
τούς τελευταίους θρήνους. ’Εδώ, άφωνοι μάρτυρες
σκληρού μου πεπρωμένου, έκεϊ, τοΰ πένθους κήρυκες, τής συμφοράς, τού τάφου.
Λύραι εδώ σιγάσατε- στιγμαί τών μυστηρίων,
Θάλασσα μή μέ λυπήσαι, σύ μή μαυρίζης ούρααπλώσατε τάς πτέρυγας τής μαύρης ειμαρμένης,καί
νέ, τά κύματά σας καί αί νεφέλαι, δέν μέ φοβίζουν
φέρετε πολύ μακράν, είς γην τών ήλυσίων, τόν τεδέν μέ πτοούν, διότι σκέπην αύτά θά έχουν καί ή
λευταϊον στόνον. Σείς όφθαλμοί μή παύσητε- <5 ρύαξ
καρδία καί ή ψυχή·
τών δακρύων, μή σταματήσμ, πρός θεών ! Σεις οΐθέλω πλήν δμως ήρεμα τά κύ
δάλέα κύματα,τάς παρειάς τον βρά
ματα νά ψάλλουν τοΰΦάωνος ώδήν,
χου, λούσατε έτι λούσατε, Kai τό
δταν έγώ άφήσω είς έπιφάνειαν
θερμόν μου σβέσατε έκεϊ τό μαΰρον
αΰτών ύστάτην μου πνοήν, καί τό
δάκρυ 1 Σείς Νηρηϊδες θελκτικοί,
τε νέφη χαρωπά, άς σχηματίσουν
κομίσατε είς τόν κρυερδν τής θλίμνή^ά, δπως κρύψουν τόν έρωτα,
ψεώς μου τάφον, τάς λύρας, δπως
τόν
έρωτα έκείνου ...
ψάλλωσι τον άλγους μου ώδάς,
”
Ω
ή καρδία άς σβεοθμ ’στοΰ πόν
καί σεις είς τούς όρίζοντας. ώ ποντου τήν άγκάλην, καί τήν ψυχήν τό
τιάδες αβροί, τούς στόνους δια
σάβανον νά περιβάλλη λήθης, τό
λύσατε, δπως ήχώ μή φθάση είς
δέ σαρκίον τών πληγών, καί τών
τήν πατρώαν γήν.
παθών τό σώμα, έκεϊ βαθέως τά
Τήν κεφαλήν μου στέφουσι τής
φυτά τής άλμης δς καΧύψουν, τά
Λέσβου αί μυρσίναι, αί δάφναι καί
φήκη ώς κυπάρισσοι, τά όστρεα ώς
τά ρόδα- πλήν δλα είναι μάταια !
άνθη- ώ, ναί, έκεϊ εΐς τόν βυθόν θά
μέ τής ζωής τόν μαρασμόν μαραί
εύρω ήσυχίαν, καί πάν μου ίχνος
νονται καί ταντα,καί πίπτονσιν είς
έπί γης ν’ άπολεσθη, νά σβύση.
τήν ύγράν τοΰ πεπρωμένου κοί
Μάτην τών φίλων ή φωνή νά μέ
την ! “Ω στέφανοί μου προσφιλείς,
καλή καί πάλιν, μάτην οί στόνοι
πρός τί έτι κοσμείτε τό άτυχές μου
δεσποινών οί θρήνοι νεανίδων .
μέτώπον, ένθα σφραγίς έτέθη μοι
Σαπφω νά μή φωνάζωσι- «Σαπφω
ραίας συμφοράς ; ”Ω πρός θεών !
έλθέ καί πάλιν νά ζής είς τάς καρ·
άφήσατε έλεύθερον τήν κόμην,· τό
δίας μας νά ζής μέ τάς ψυχάς μας.
άτυχες μου πρόσωπον δπως περινά
ζώμεν διά σοΰ. Έλθέ νά μείνμς
καλύψη. καί ό δακρύσεις όφθαλμεθ
’ήμών, ώ προσφιλής καρδία,
μός τόν Φοίβον νά μην ίδμ,τήν θά
ώ
ποθητή
θυγάτηρ μας. ώ άδελλασσαν χρυσίζοντα, τήν γήν φώφή,
ώ
μήτερ
! . .» Ώ Ζεΰ, πάτερ
τοβολοΰντα,ούδ’ ό γλυκύς μου Ζέ
ΣΑΠΦΩ
αθάνατε, σύ μόνος θά γνωρίζμς
φυρος,μέ τήν λαμπράν τήν ήρεμον
όπόσον, φέΰ, ήγάπησα τάς συμπα
καί συμπαθή μορφήν τον, τά χείλη
θείς μου φίλας, πλήν, σύγγνωθι, Τκέσιε! μετάνοιαν
είς μειδίαμα ψυχρόν μοί διαστείλη.
δέν έχω· ώ όχι τ’ άπεφάσισα, νά άποθάνω θέλω.
Τοΰ έρωτος μ’ έρείπια, καπνίσατε άκόμη- ναί !
Τόν
θάνατόν μου έπιζητώ μόνον, ώ είναι έγκλημα
μέχρις δτου ’δώ’σβεσθή, ,στοΰ πόντου τήν άγκάλην,
ίσως
αύτό, άλλά φεΰ! δύναμαι πλέον νά ζήσω,
ή φλόξ ήτις σάς ήναψε. Καπνίσατε έρείπια τής
άφού τόν βίον μου τόν μισώ ;
.
άτυχους λατρείας, καί ό καπνός σάς ύψηλά. άς·
"Ω ναί, πατρίς μου, θά άποθάνω, μακράν σου
φθάσ’ εΐς θείους κόσμους,ένθα άνάσσει προσφιλής
μόνη καί δυστυχής, μακράν σου έρημος,τεθλιμμένη,
ή θεία ’Αφροδίτη. Είναι ύστάτη ,δέησις θνησκούσης
γονέων, φίλων, σοΰ δρφανή!
μου καρόίας, είναι , ύστατη προσευχή, καί ιερά
Συγγνώμην! ίσως νά βεβηλώνω, τοιαΰτα ονό
θυσία.
ματα
θεϊα σεπτά, πλήν λέξεις ταύτας μ’ άφήκε μό
Άνθη! γλυκεΐ’ άνάμνησις τής λατρευτής πατρίνον,
ή
μνήμη· τ’ άλλα μ’ είναι σκιά.
δος, άτινα φεΰ! έκόμησα έπίτής κεφαλής μου, μέ- ■
Παντού
έκτείνει πτέρυγας άνηλεής ή τύχη, καί
χρι τοΰ βράχου τούτου, συγγνώμην, σάς άφήνω· μέ
περιβάλλει
ώς σκιά τής ειμαρμένης πέπλος καλύτά θερμά μου δάκρυα, σας λούω προσφιλή μου, καί
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πτων εις τήν άβυσσον, τον παρελθόντος λήθην, καλύπτων τήν εικόνα μου τών άδακρύτων χρόνων.
Τά τόσα μειδιάματα τού μέχρι τονδε βίου, τά χείλη
μου άπέμαθον; άφ’ δτου έψυχράνθησαν, ί/πό πνοής
θανάτου, δστις Λρέμ’ έμάρανε της ήβης μου τά άν
θη, κ’ έδώ μοιραίως μ' έφερε είς αχαριν νυμφώνα,
άφού υμέναιον ποτέ έπτ της γης νά ιδω μοϊ ϊιτο
φευ ! γραπτόν...
Θωπεύετε σείς τρέμονσαι καί παγωμένοι χεΐρες,
τής λύρας τάς χορδάς, ναί, μέχρις δτου καί αύτής
ό τελευταίος φθόγγος, πιστώς άκολουθήσμ, ύστάτην μου πνοήν θωπεύετε τήν σύντροφον, ήτις θά
συνοδεύση, άχώριστος έκείνην, με«’ής συνανετράφη, συνέζησε, συνθνήσκεν θ’ άναπαυθή ύπό σι
γήν κ’ύπό τής Λρεμιαν, έκεΐ ένθα δέν φθάνονσιν
ή λύπη κ’ οί κλαυθμοί, οί σπαραγμοί καί οίμωγαί,
Λ θλίφις καί τό πένθος έκεΐ ένθα τοϋ έαροσ εΐν’
άγνωστος Λ δφις, ένθα τά φως είναι σκιά, καί Λ
σκιά ήμέρα, ένθ’ άνεμοι δέν πνέουσιν, ούδέ αί
καταιγίδες, ούδ’Λ βροντή τού ούρανού ταράσσει
τήν γαλήνην, ένθα ζωή άμίλητος, ένθα κοινός ό
τάφος ...
.. Άχ I προσφιλές μου ίνδαλμα άθώον καί αγνόν,
πεφιλημένη μοι μορφή τής μαύρης κοτοικίας...
Ώ είς την γήν έθρήνησα, καί έκλαυσα πενθίμωςπλήν θέλω άκόμη καίέδώ, τό τελευταίου δάκρυ, νά
χύσω περιλύπως, καί μέ κλαυθμούς τού τάφου μου
νά φάλλω καί τό άσμα, θέλω τάς τελευταίας μου
σπονδάς ’δώ νά τελέσω, είςτόν μοιραΐον λίθον μου,
τον βράχον τού θανάτου.
’Ιδού ό τάφος άνοικτός, δστις θά μέ εγκλείμ, βαθέως είς τά σπλάγχνα του. Τού βίου μου τά λείφανα, έκεΐ θά έσωκλείσω, πλήν μόνον Λ καρδία,—
ώ Ζεΰ I άς ήτο δυνατόν,—ύπεράνω τών ύδάτων, νά
έπέπλεεν Λρέμα, ώς Λ λύρα τού Όρφέως, όπως ’ς
τής άκτής τής Λέσδου, είς την άμμον έκδρασθμ, ό
πως ΐδη άπαξ έτι, τόν άνηλεή έκεϊνον, καί άνοιξη
έμπροσδέν του, όπως τελευταΐον χαΐρε τώ δωρήση
περτλύπως, καί φωνήσιι μή λησμύνει, μή λησμονεί ω
σκληρέ............................................... ...............................

Ή Μούσα φεΰ ! έσίγησε, άπέπτη, ήφανίσθη.
Έρημος έμειν’ό βράχος, πένθιμος καί κατηφής,
καί νεκράνθεμα έκόσμουν, τάς μελαίνας του πλευ
ράς,άτινα έκ τών δακρύων τής Σαπφούς είχον βλα·
στήσει, κ’ επί της έπιφανείας, έκ μικρού μυρσίνης
κλάδου,έκ τού στέμματος έκείνης, δένδρον ήδη μύρ
των θάλλει, καί μετά στοργής καλύπτει έδαφος πεφιλημένον, ένώ 'κεΐ τήν φωλεάν της έπηξεν Λ άλκυών, τό πτηνόν της ειμαρμένης, ϊνα φάλλμ άναμνήσεις, ϊνα κλαίη μέ έρώτων τούς σπαρακτικούς
κλαυθμούς.
Η.

Ή ηθική Ελευθερία τοΰ ανθρώπου άγει αυτόν είς τό νά
στουδάζη βίμα πρός βήμα τήν Φύσιν, όχι μόνον άποθαυμάζων αυτήν διά τό μεγαλεΐον τών φαινομένων τη?, άλλα καί
ύπο της ανάγκης πρός την σπουδήν ταύτην ελκυόμενος, διότι
έκ της φύσεως. άρύεται τά μέσα, δι' ών δύναται νά διατη
ρηθώ έπί τοϋ προσώπου της γης.
Είναι λοιπόν έμφυτον τφ άνθρώπφ νά Ερευνά καί νά εύ,ρίσκη τάς αιτίας καί τούς νόμους τών Εν τη φύσει πραγμά

των καί φαινομένων, η δε Ιστορία έχει ήμϊν νά δείξη τάς
μακράς τρίβους καί τούς μεγάλου; αγώνας, ούς διήλθε το
άνθρώπινον πνεϋμα κατά την Επίμοχθον ταύτην άναζήτησιν
της αλήθειας, τούτέστι της γνώσεως της Ενύλου φύσεως καί
της λογικής ψυχής, καί τοΰ συνόλου αυτών, ήτοι τοΰ κόσμου.
Είς την Ελληνικήν Μυθολογίαν άνατρέχοντε; πληροφορού·
μέθα μόνον οσον άφορφ την δημιουργίαν τών ανθρώπων, ότι
δηλαδή ούτοι παρήχθησαν, είτε έκ τής γης αμέσως πεφυκότες
(αυτόχθονε;), είτε έκ τίνος θεοϋ καταγόμενοι. Μετά τόν κα
τακλυσμόν όμως, συμβάντα τήν IC" π.χ. έκατονταετηρίδα,
* ού ό Ζευς Ετιμώρησε τήν Ελλάδα, ό Δευκαλίων καί ή
δι
Πύρρα θελήσαντες ίσως νά πολλαπλασιάσωσι τούς απογόνους
αύτών ταχύτερον τών ομοίως υπό κατακλυσμού παθόντων
’Ασσυριών καί 'Εβραίων, παρήγαγον πάλιν άνθρώπους (Έλ
ληνας), ρίπτοντες όπισθεν αύτών λίθους, ήτοι έκ τών ορυκτών
τό τιλειότερον έπί τής γή; δν. Έκ τής Ελληνικής όμως
Μυθολογίας, υποδείγματος άπαραμίλλου εύφυίας Ελληνικής,
μανθάνομεν μάλλον θεών δημιουργίαν ή ύπο θεών δημιουρ
γίαν δντων.
Έκτενέστερον περί τής δημιουργίας τών δντων όμιλεί ή
άγια Γραφή έν τη Γενέσει τοΰ Μωϋσέως, τοϋ όποιου τό κο
σμολογικόν σύστημα, φ παραπλήσιον χαί τό τοΰ ’Οβιδίου,
είναι ότι μία καί μόνη ’Αρχή δίδει είς τό παν τήν ύπαρξιν
καί τήν ζωήν, καί κυβερν^ πάντα τά τμήματα τοΰ μεγάλου
αύτής έργου πρός ενα καί τόν αύτόν σκοπόν τοΰθ’ δπερ έν
Επιστημονική γλώσση μεθερμηνευόμενον σημαίνει ότι, εάν πα
ρατηρήσωμεν τήν θαυμασίαν αρμονίαν καί σκοπιμότητα τών
Ενεργειών τών φυσικών δυνάμεων καί άναλογισθώμεν, ότι αύτη
δέν δύναται νά προέλθη έκ δυνάμεων, άνευ συνειδήσεως ίνεργουσών, όποιας ή πείρα παριστ^ εις ήμάς τάς φυσικάς δυ
νάμεις, πληροφορούμεθα άδιστάκτως, ότι ό κόσμος ούτος δεν
είναι τι απόλυτον καί ανεξάρτητον, ούτε κατά τήν Εξωτερι
κήν αύτοΰ δψιν (ρέουσαν καί μεταβλητήν), ούτε κατά τήν
Εσωτερικήν (απλήν δυναμικήν), άλλ’ έξαρτάται άπό άλλου
δντος απολύτου καί παντελούς, δπερ είναι πρώτιστη άρχή
καί Ελεύθερα αιτία τών φυσικών δντων, καί λόγος έσχατος τής
διηνεκούς αύτών άλλοιώσιως καί ζωής’ έν άλλαις λέξεσιν τό
απόλυτον τοϋτο δν ΰπερκειται τής κοσμολογικής ούσίας.
’Εντεύθεν έχομιν τό αξίωμα τής θεωρίας τοΰ κόσμου : «Ό
κόσμος καί δημιουργία τών δντων πηγάζει Εκ τής θείας δυνάμεως.»
Βεβαίως έν τφ μεγαλοπρεπεΐ Επί τής φύσεως ποιήματι
τοΰ Μωϋσέως δέν πρέπει νά ζητώμεν τήν θετικήν τής Άλγέβρας άλλα τήν άνθηράν τής ποιήσεως γλώσσαν, ώς τοΰτο .
καταφαίνεται έν τή εΐκόνι τοϋ Άδάμ καί τής Εύας. "Αν θρωποι πλήρεις λόγου, τόν νοΰν έξησκημένοι. συνείδησιν έγ άν
τε; άσφαλή, ώς τοϋτο απέδειξαν Επί τής περιπετείας τοϋ ολέ
θριου Εκείνου μήλου· ίσέβοντό τούς νόμους τής εύσχημοσύνης,
ήσαν οί Εφευρεταί τών τής άμπέλου φύλλων, Εκείνων, άπερ
οί άγαλματοποιοΐ έπειτα έδανείσαντο παρ’ αύτών, καλοί καί
εύρωστοι, ζεΰγο; εύειδέστατον, εύάρεστον τοΐς πάσι, κατά
πάντα άξιον τής μάλλον πεπολιτισμίνης κοινωνίας, καί όμως
δντες πρωτόπλαστοι καί οί προϊστορικοί τοΰ άνθρωπίνου γέ
νους πρόγονοι Βεβαίως όσον αφορά τάς Επιστημονικά; τής
Γραφής ιδέας, αύται είναι σύμφωνοι μέ τάς τότε γνώσεις
καί παραδόσεις τών 'Εβραίων. Έν τή Γραφή δέν θέλομεν
ζητήση Επιστήμην, Εν ή άφίεται νά τελιιοποιή εαυτόν ό άν
θρωπος διά τοϋ λογικού αύτοΰ, δπερ ό Δημιουργός έδωρήσατο αΰτφ προς τοϋτο. Αί δέ δήθεν ΰπότινων άνακαλυπτόμεναι έν τή Γραφή άλληγορικαί Εκφράσεις, ώς π. χ. οτι αί
Επτά τής δημιουργίας ήμέραι τής Γ'εΐ'έδίοχ'-παριστώσι τάς
Επτά τή; σημερινής Γεωλογίας περιόδους, όμοιάζουσι μέ τό
τοϋ Γλάστονος, δστις δεεΐδεν έν τοΐς έπεσι τοΰ ‘Ομήρου τήν
τριαδικήν ύπόστασιν τοΰ θεοϋ. ‘Η αγία βίβλος μόνον τήν
ηθικήν διδάσκει καί τόσον άπαράμιλλον, τόσον υψηλήν, όσον
δέν φαντάζονται οί δήθεν τής θρησκείας ύπέρμαχοι.
"Ολωί ιδιαιτέραν περίοδον Επί τοΰ θέματος τής τών δντων
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. δημιουργίας άπότελοϋσιν αί γνώμαι τών διαφόρων φιλοσόφων
μικών, βιομηχανιών καί τούς οπαδούς τής πολεμικής τέχνης.
τής αρχαίας Ελλάδος, τών οποίων έκαστο; κατά, τό φιλο
Ούτως άποτελεϊταε μίγμα ές άκρον Επικίνδυνον διά τό εύσοφικόν αύτοΰ σύστημα έξήγει τήν δημιουργίαν καί τήν έπί
πρηστον αύτοΰ. 'Q ελάχιστος κτύπος, ή ελάχιστη προστριβή
τη« γήί «μφάνισιν τών φυτών καί τών ζφων. Οί φιλόσοφοι
δύ ναται νά έπιφέρη τάς τρομεροτέρας συνέπειας.
Ουτοι, καίτοι ελάχιστα Επί τής παρατηρήσεως στηριζόμενοι,
- Τφ i860 τό αγγλικόν πλοϊον European είσήρχετο έν τφ
εζέφερον Εν τούτοι; γνώμας εύφυεστάτας καί Ενιαχού μάλι- . ,λιμενι τοΰ Ασπενβαλ.. Μεταξύ τοϋ φορτίου του ΰπήρχον καί
ίβδομήκοντα κιβώτια έπ<γεγραμμένα«”Ελαιον Γλονόϊν» (G1O·
στα κατά πολύ προσεγγιζούσας πρός τά όρια, είς ά σήμερον
έφθασεν ή Επιστήμη.
noitl oil). Μ.όλις δέ ήρξατο ή έκφόρτωσίς αύτών, απαίσιος
Έν τή θαλάσση τά σπέρματα τοΰ κόσμου,'λέγει ά Ήρά
τρομακτική έκρηξις έπηκολούθησε παραχρήμα. "Οτι δέ παν ·
κλειτος. Ο δέ Θαλλής έθεώρει πάντων τών δντων αρχήν τό
ταχόθεν συνέρρευσεν ό λαός πρός τήν σκηνήν τοΰ θεάτρου, τό
ύδωρ, και ό Άναξιμένης τόν άέρα, έξ ου άραιομένου πΰρ γεπλοϊον ειχεν έξαφανισθή ή μάλλον μεταβληθή εις παντοειδή
νέσθαι, ειτα νέφος, είτα έτι μάλλον ύδωρ, είτα γήν, λίθους
συντρίμματα επιπλέοντα τής θαλάσσης. Ή προκυμαία πακαί τά λοιπά. ’Αξία όμως προσοχής είναι ή τοΰ Πυθαγο
ρουσίαζεν έκτεταμένην πυράνψκ καιομένων ξύλων,αί παρακείμεναι οίκίαι είχον διαρραγή,. Εξήκοντα άτομα δέν άνευρέθηρείου φιλοσόφου Έμπεδοκλέους γνώμη, έπί τής δημιουργίας
τών φυτών καί τών ζφων.
σαν είμή βαθμηδόν καί μετά πολλήν ώραν εντελώς άπηνθραΚατ’ αυτόν τά φυτά, δπω; καί τά ζφα, είναι έμψυχα'
κωμενα καί μεταμορφωμένα, τό παν δέ παρίσταν οίκτρό·
παρήχθησαν δέ τά φυτά έκ τή; γή; πρό τών ζφων καί πρό
τατον θέαμα τών άποτελεσμάτων τής βιομηχανική; κατα
τοϋ διακριθήναι τήν ημέραν τή; νυκτό;, τοΰθ’ δπερ καί ή
σκευής τής νιτρογλυκερίνης.
Γραφή λέγει, ότι πρώτα έδημιουργήθησαν τά φυτά, καί έπειτα
Εϊς εφευρέτης, βραδύτερον, συνέλαβε τήν εύφυά ιδέαν νά
ο ήλιο;' είναι πάντα ερμαφρόδιτα ένεκα τή; βυμμετρίας τής
στερεοποίηση, ούτως είπεΐν, τήν νιτρογλυκερίνην, τή βοηθείή!
σπογγώδους τίνος ούσίας, τοΰ άποπρίσματος τοΰ ξύλου (sciHQaesag, καί είναι μέρη τής γής, ώσπερ τά έμβρυα είναι
μέρη τή; μήτρα;. Τήν δέ τών ζφων καί φυτών γένεσιν διαι
uredebois), ώς Εν παραδείγματι,ή πρακτικώτερον διά τίνος
ρεί ο ’Εμπεδοκλής εις τεσσαρας περιόδους, καθ’ άς βαθμη
χαλικώδους κόνεως άπαντώσης ιδίως έν Άνοβέρφ, όπου κα-'
δόν ηΰξάνοντο καί έτελειοποιοΰντο' καί κατά μέν την πρώλεΐτάι Kieselguhr. Καί όντως, αί κινδυνώδεις ιδιότητες τής
την περίοδον δέν ύπήρχον μορφαί Εσχηματισμέναι φυτών καί
φοβερά; ταύτης ούσίας σπουδαίως ούτως μετεβλήθησαν.
ζφων, αλλ άονμφνεβι τοΐζ μορίοιξ 9ιεζευγμίνα φυτά τε
Ταύτην ήδη ϊύναταί τις νά καύση είς τό φώς κηροπηγίου,
και ζφα (ό κοκκόλιθο; τών γεωλόγων)· κατά τήν δευτέραν ι νά τήν κτυπήση διά σφυρίου, νά τήν ρίψη άνωθεν βράχου
περίοδον συνερχόμενα τά μόρια περί κέντρα Εσχημάτισαν
επί λίθων, χωρίς νά δύναται νά άναφλεχθή. Τοιαϋτα πειρά
είδωλα, ήτοι μορφαί άτομικαί (έγχυματικά ζωύφια)' κατά
ματα ίγένοντο έπί τινων νορμανδικών βραχωδών ακτών.Πλήν
την τρίτην περίοδον έσχηματίσθησαν τά άλληλοφυή, ήτοι
Εάν έκραγή παταγητεκρν καψύλιον έν τφ μέσφ τής άκάκου
τά έξ άλλήλων γεννώμινα (ζωόφυτα)· καί κατά τήν Τετάρ
ταυτης ουσίας,, τότε μονον αύτη ίκρήγνυται μετά φοβεροΰ
την περίοδον έγεννώντο τά ζφα δι’ άλλήλων καί τά φυτά
πατάγου, όμοιου τοΰ τής νιτρογλυκερίνης. Ή ουσία αύτη, ή
δι άλλήλων, τά μέν φυτά πυχνο9είβης njs τροφή?, τά δέ· στερεοποίηθεΐσα ούτω νιτρογλυκερίνη, είναι ή λεγομένη $υζφα έξ Επερεθισμοΰ τοΰ σπερματικού κινήματος, ενεκα τής
ναμίτης.
* ♦
ευμορφία; των γυναικών. Κατά μικρόν δέ τά ζφα διεκρίθη•
σαν ιίς διαφόρους τάξεις άναλόγω; τών κράσεων των, καί
Ή δύναμις τής ίκρήξεως τής δυναμίτιδος, ή εύκολος χρήτα μεν έβιώτευσαν Εν τφ υδατι, τά δέ Εν τφ άέρι,
&ν
σις
αύτής καί ή σχετική άσφάλεια, ήν κέκτηται ή διαχείρηπυρώδη
τί πλέον, τά δέ βαρύτερα έπί τήν γήν, τά δ’
σίς
της, έπετρεψι τήν εισαγωγήν αύτής εις τήν βιομηχανίαν,
Μμοι^α τ§ κράσεε έν τε τφ ύδατι καί έν τφ αέρι (αμφίβια).
ένθα όμολογουμένως παρέχει μιγίστην έκδούλευσιν. Πωλεί
Εν ταΐς γνώμαι; ταύται; τοΰ Έμπεδοκλέους εύρίσκομεν
ται, ώς γνωστόν, έν είδη φυσιγγίων, καί κυλίνδρων ολίγον
αναλογίαν οΰ τήν τυχοΰσαν πρός τήν σημερινήν τοΰ Δαρβίάναλόγων. προς βεγγαλικά πυροτεχνικά πύραυλα- γίνεται δέ
νου θεωρίαν.
χρήσις ταύτης είς άπαντα τά μεταλλεία, είς άπαντα τά λα
( Επεται τό τέλος),
τομεία όπου μεταχειρίζονται φυσίγγια δυναμίτιδος' καί έπεεΜ. Κ. £τ«φ<χνέδης δ. φ.
δή τάΰτα τίθενται άνά σειράς τεσσάρων, πέντε, ή πλειόνων
φυσιγγίων διά τήν άνατίναξιν βράχων κλπ., ό έλεγχος τής
καταναλισκομενης
ποσότητος τής δυναμίτιδος καθίσταται
ΑΠΟ ΤΗΣ 1
*
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
σχεδόν αδύνατος.
ΙΙολλοί λατόμοι θεωροΰσι παίγνιον νά έχωσι παρ’ έαυτοΐς
ή καί Εν τοΐς θυλακίοις των ενα ή καί περισσότερα φυσίγγια
ΜΕΤΑΡΡΓΘΜΙΖΕΤΑΙ
δυναμίτιδος, έξ ου ποσάκις δέν συνέβησαν δυστυχήματα
καί Ενίοτε. Εγκλήματα !
·
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NEON ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΓΣΤΗΜΑ—ΕΙΚΟΝΕΣ
πιν χημικοί κατέγειναν καί έτι καταγίνονται ν’ άνακαλύψωσιν ΰλας Επί μάλλον ισχυρότερα? καί φοβερότερα?. Τινές
Καί $) συνδρομ.ή μ,ένβε ή αύτή ·
δέ τούτων Επιδιώκουν Εν ταϊς άναζητήσεσιν αύτών τοιαύτας,
(’Εσωτερικού, δρ. 8. ’Εξωτερικού, φρ. χρ. 18.)
πρός χρήσιν ιδίως τής πολεμικής τέχνης, καί τοΰτο γίνεται
παρ’ άπασι τοΐς έθνεσι. Λέγεται μάλιστα, ότι ό προσεχής
πόλεμος θελ’ει είσθαι ούχί κοινος τις πόλεμος, αλλά μάλλον
«συναγωνισμός Εκρηκτικών ουσιών». ’Ανάλογοι αναζητήσεις
γίνονται ταΰτοχρόνως καί ύπό έποψιν βιομηχανικήν, xai
υπάρχει Ετερα τις τάξις, ιδίων δλως άναζητητών, οΰχί ολί
(Συνέχεια καί τέλος)
γων ένθερμων,, μετ’ Ισου ζήλου καί μανίας καταγινομένων
είς τήν τελειοποίησιν τών εκρηκτικών ουσιών. Ουτοι είσίν οί
’Ολίγον βραδύτερον άνεκαλύφθη ή νιτρογλυκερίνη, ήτις
είναι κράμα νίτρου γλυκερίνης καί. θεεϊκοΚόξέός. Ή άναοπαδοί τοϋ προσυλητισμοϋ διά τής καταστροφής, ήτοι οί
κάλυψις αΰτη κατετάραξε μεγάλως τούς κύκλους τών χη
μηδενισταί Εν Ρωσσί^, οί φενιάνοι έν Ιρλανδή καί έν ταΐς

Ήνωμέναις Πολιτείαις, καί οί αναρχικοί έν όλαις ταϊς χώίσημερινοχώρφ τοΰ ’Αστεροσκοπείου τοΰ όρους Χάμιλτον,περί
ραις τής ύφηλίου.
ού έποιησάμεθα άτωτερω λόγον, καί αί φωτογραφίαι αύται
Εις τούς αναρχικούς οφείλονται αί έκρήξεις τών Παριλαμβανόμεναι τή βοηθιί? του ισχυρότατου τηλεσκοπίου τοΰ
σίων, τοΰ Βορδώ, τής Λυώνης, τοδ Ρούμπε. Αί δε τελευκόσμου, ήδη μεγαλύνονται δι’ εύφυοΰς τίνος μεθόδου τοΰ Διταΐαι γινόμιναι έν Παρισίοις ίκρήξεις, φαίνεται κατ’ αυ
ευθυντοϋ του ’Αστεροσκοπείου τής Πράγας, τοΰ κ. Βεϊνεκ.
τούς, ότι άποτελοΰσι τά προκαταρκτικά πειράματα τοΰ μεΉ λαμβαναμένη σεληνιακή φωτογραφία είναι 15 εκατο
γάλου έπελευσΟμένου τελικού άνατιναγμοΰ.
στών περίπου τοΰ μέτρου, ή δέ μεγέθυνσις εΐκοσαπλασία, δΟί μηδενισταί, μιτά τινας ύπ’ αυτών γενομένας ανεπιτυ
περ αντιστοιχεί πρός σεληνιακόν δίσκον 3 μέτρων διαμέτρου
χείς απόπειρας, κατόρθωσαν νά φονεύσωσιν Άλέ;ανδρον τόν
περίπου, καί πρός τηλεσκοπικήν μεγέθυνσιν, άνωτέραν τών
Β', καί άπέτυχον εν τενι απόπειρα νά φονεύσωσι τόν ήδη
1,000. Συνεπώς, έν μι? τών φωτογραφιών τούτων, τήν.
αύτοκράτορα τής ‘Ρωσσίας.
όποιαν έλάβομεν έσχάτως καί έδημοσιεύσαμεν έν τφ ήμετέΟί άναρχικοί φενιανοι ’Ιρλανδοί καε ’Αμερικανοί κατέστρε
ρφ περεοδικ? «Αστρονομία», διακρίνονται λεπτομέρεια! τιψαν γέφυρας, μνημεία, έργοστάσια, εχουσι δε τήν ειδικό
νες, άς ουδέποτε μέχρι τοϋδε παρετήρησέ τις έτι έπί τοΰ ήμετέρου δορυφόρου, άξιοσημειώτως δέ κυματοέσσας γραμτητα νά εΐσάγωσι φυσίγγια δυναμίτιδος εντός πλινθίων ή
όγκων ανθράκων, ποοωρισμένων διά τήν θε'ρμασιν πλοίων ή , μάς, προσομοιαζούσας πρός άπεξηραμένους ποταμούς. ’Εν
τών Σιδηροδρομικών μηχανών, ίξ ού έγένοντο μετά τοϋτο
ταύθα έγκειται νέον έδαφος άπροσδοκήτων αναζητήσεων, καε
οί κανονισμοί δι’ ών ύποχρεοΰνται οί θερμασταί νά θραύωσι
θά ήδύνατο τις διά προβολών νά μεγαλύνη έτι τάς εικόνας
πάντοτε τά τεμάχια ταΰτα πριν ή τά θέτωσι έν ταΐς έστίταύτας, όπόταν λαμβάνονται εντελώς ευκρινείς.
αις. Πόσα θύματα, καταστροφάς καί δυστυχήματα δεν έπέΆφ’ έτέρου ό Αμερικανός αστρονόμος Γουλιέλμος Πίκεφερον οί αναρχικοί διά τοΰ ανωτέρω τρόπου, καί διά τόν
ριγγ, όστις έγκαθιδρύει τό γε νΰν εχον άστεροσκοπεΐον έπί
όποιον μάλιστα έπαίρονται !
τών υψηλών οροπεδίων τής Περόυβίας, άνήγγιιλεν ότι συνέ*Η βαθμιαία πρόοδος καί τελειοποίησες τών έκρηκτιβησαν μεταβολαί τινες είς τριϊς κρατήρας τής σελήνης, καί.
κών τούτων ουσιών προδίδουσι όπόσον παντοδύναμος καί
ούτω τίθησι ΰπό συζήτησιν τήν άρχαίαν δοξασίαν του Ούλκαταστρεπτική δύναται ν’ άποβή προϊόντος τοδ χρόνου ή
λιαμ Χέρσχελ, περί τοΰ δυνατού τής συγχρόνου ένεργείας τών
παραγωγή τών υλών τούτων, άς θέλουσι χρησιμοποιήσει αί
απειραρίθμων ηφαιστείων, άτινα καταπλημμυροΰσιν τήν έπιμέλλουσαι γενεαί. Πας τις δ’ εννοεί τήν σκέψιν έκείνην τοΰ
φάνειαν τοΰ ήμετέρου δορυφόρου. Νέον έδαφος περιέργων α
συγχρόνου σοφού μας, όστις έν τινι θερινή ώραίγ έσπέρ?άναναζητήσεων μάς καλεΐ καί έδώ.
πωλών καί θεώμενος τούς διάττοντας αστέρας, τά λείψανα
ταΰτα έξαφανισθέντος πλανήτου, ήρώτα έαυτόν, λέγων : «Τίς
βέβαιοί ότι ταΰτα δέν είναι άποτελέσματα τυχαίας έκρήξεως
εΰρείας αποθήκης μελινίτιδος, ήτις άπετέφρωσε πλανήτην
τινά, ουρανίαν τινα γήν, ένθα ή χημεία τών έκρηκτικών
ούσιών είναι όλίγον τι μάλλον προκεχωρημένη ή έπί τής
γηίνης ήμών σφαίρας ;
>
Φ. Π

Η ΣΕΛΗΝΗ
ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΝ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
(Συνέχεια καί τέλος).

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, βεβαίως δεν δύναται
τις ή νά έπικροτήσν) εΐς πάσαν απόπειραν αύξήσεως τής δυνάμεως τών οργάνων τής συγχρόνου οπτικής, καί πολλάκις η
μείς ηύχήθημεν τούτο. Καί βεβαίως, ήθελεν είσθαι πολύ ώραΐον νά βλέπη τις εΐς τήν προσεχή Έκθεσιν, τό μέγιστον
άστρονομικον τηλεσκόπιον, τό μέγιστον τηλεσκοπικόν κάτοπτρον, όπερ θά ήδύνατο νά κατασκευασθή. Θά το έθαύμαζον
πάντες έν τή Στο? τών Ελευθέρων Τεχνών, ώς άντικείμενον περιέργειας, άνώτερον πάντων τών άλλων, ένεκα τών ελ
πίδων, άς παρέχει’ μετά τήν λαϊκήν δέ έκείνην έορτήν, θά
τό έπεδείκνυον ώς γιγάντιον οφθαλμόν νέου οργάνου, υπό
τάς καλλίστας συνθήκας τής χρήσεως αύτοΰ, ούχί πλέον είς
Παρισίους, άλλ’ έπί τίνος υψηλής καί προνομιούχου θέσεως
τής Γαλλίας ή τής ’Αλγερίας. Τότε μόνον θά τό διηύθυνον
πρός τούς περιέργους κύκλους τοΰ σεληνιακού κόσμου, ή κάλλιον έτι προς τάς αινιγματώδεις διώρυγας τοΰ "Αρεως, καί
θ’ανέμενέ τις ούτω νά ίδρ νέαν τινα ουρανίαν άνακάλυψιν,
ήτις ίσως θά ίξέπληττε άπαν τό ανθρώπινον γένος.
’Εν τή οπτική ώς καί έν τή άστρονομί? ύπάρχουσιν έτι
μεγάλαι πρόοδοι πρός πραγματοποίηση-, καί άπό τινων μη
νών βλέπομεν, ότι νέον βήμα έγένετο, άρκούντως περίεργον,
έν τή μελέτη τής σελήνης; Ούτως άπό τινοζ χρόνου λαμβάνονται εξαίρετοι σεληνιακαί φωτογραφία! έν τώ μεγάλφ
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Ή Σελήνη ώρ φαίνεται τήν σήμερον διά τδ>ν τελειότερων
δχτικ&ν οργάνων.

Ώστε, ώς βλέπομεν, ή πρόοδος βαίνει έπί τά πρόσω καί
θά βαίνη. Μεγαλύνωμεν, τελειοποιήσωμεν όσον ήμίν έφιατόν
τά τόσον ήδη εΰφυα όργανα τής νεωτέρας οπτικής, καί εύχηθώμεν, δπως θαυμάσωμεν ίν τή ’Εκθέσει τοΰ τέλους του αΐώνος τούτου, τόν κολοσιαΐον φακόν, περί ού ανωτέρω ώμιλήσαμεν, καί ίδωμεν αύτόν κατόπιν χρησιμοποιούμενον είς άνώτερόν τι άστεροσκοπεΐον. Καί δεν θά ίδωμεν μεν βεβαίως
τήν σελήνην εΐς άπόστασιν ένός μέτρου, πλήν θά ίδωμεν έ
τερόν τε βεβαιώτερον καί άληθέστερον.
Πρό ολίγου εϊπομεν, ότι ή Έκθεσις τοΰ 1900 θέλει είσθαι τό τελευταίου έτος τοΰ αίώνος τούτου, καί ούχί τό πρώ
τον έτος τοΰ είκοστοΰ αίώνος, διότι συμβαίνει άπατη τις
ένταΰθα. Καί δή, ό εικοστός αιών θ’ άρχίσγ τήν Ιην Ία
νουαρίου τοΰ 1901 έτους.

Κάμελλος Φλαμ,μ,οιρέων.

(Έκ τοΰ Γαλλικού)

Φ. Π.

ΚΟΡΗ ΑΘΙΓΓΑΝΙΣ
Έπέπρωτο αί Άθήναι τοΰ ιθ'. αίώνος νά καταστώσι τό
κοινόν καταφύγιου, ώσεί νυν μόλις νά έκτίσθησαν καί ώς νέα
’Ρώμη νά προσααλώσι πανταχόθεν πελάτας. Βλέπει τις
ενταύθα φίρδην μίγοην τό τρικαντό παραπλεύρως τής βρά
κας, τό υψηλό παρά τής βλαχόκαλτσες, τόν λόρδου Α παρά
τόν χαλβατζή, τόν Μίστερ Β παρά τόν μπακάλη, τόν Mon
sieur Γ παρά τόν μανάβη, τόν Sinior Δ παρά τόν μπαλω
ματή, καί τόν Τζέντελμαν Ε παρά τόν λούστρου, όστις ήμέρας τε καί νυκτός κρατεί . ούρανομήκεις φανούς χάρτινους
διαχέοντας την λάμψιν
γνωστού 'ζυθοπωλείου,
και έν γένει δπου καί
άν στρέψη τίνάς θέλει
ίδη μΐγμπ ένθα Αντι
προσωπεύονται φαινομενικώς μεν δλκι αί
μορφαι τής ’Ανατολής
καί τής Δύσεως, πράγ
ματι οέάπασαι αί φυλαι και οί χαρακτήρες
τής ύφηλίου. Τήν, τοιαύτην τακτικήν παραδόξωςπως δέν ήκολούθησε τάξις τις. ήτις ά- '
γνοοΰσα καί αύτη πόθεν κυρίως κατάγεται,
πού μεταβαίνει, πώς ο
νομάζεται, διαμένει με
μονωμένη ώς παράσι
τος είς τήν «πρώτη
χώρα».
Ή φυλή αύτη, ή
μάλλον ή τάξις αυτή
τής άτάκτου άθιγγανικής γενεάς, χρήζει εί-.
δικής περιγραφής, ήτις
ίμως καθίσταται αδύ
νατος, έάν φαντασθή
τις τήν θέσιν τού κοι
νωνιολόγου έκείνου τού
τολμηρού, όστις θ’απο
φάσιζε νά θυσιάση,πά ·
σαν εύγενή θέαν, όπως
μίαν στιγμήν άφιερώση
είς μελέτην τοιούτων
οντοηι.
Είναι φερέοικος ή
• φυλή αύτη σήμερον είς
τήν ’Αθήνα, μεθαύριον
εΐς τήν Έρζερούμ, και μετ’όλίγον. είς τό Βαλπαρέίσον.
’Ενταύθα, κατά συνήθειαν καθιερωθεΐσαν ΰπό τών προ
γόνων των, κατασκηνοϋσι παρά τό χθαμαλόν έχεινο. τής Άγ.
Τριάοος μέρος. Ή εκλογή είναι σωτήριος έννοείται, καθ’δτι.
εύρίσκονταί πως μακράν τής πόλεως.
Ώς κατοικίαι χρησιμεύουσιν τσαντήρια έκ προϊστορικών υ
φασμάτων κατεσκευασμένα άποτελούντων μωσάϊκόν έντός δ’
αύτοϋ θά ίδη τις γαϊδουράκια, σκυλάκια, μαϊμούδες, γάτες,
κοκόρους,κόττες, αρκούδες, ανθρώπους καί τών τριών γενών,
τσουκάλια, άχυρα, ξύλα καί πάει λέοντας. Έδώ βλέπει τις
ενα κοτέτσι,εκεί ένα ταγαράκι άπό τό όποιον έξέχει μικρά κε
φαλή βρέφους ή μάλλον μαϊμού:, ακίνητος έπί ώρας, έκεϊ δέ
σωρόν κόσκινων κρεμάμενον είς τόν μισαΐον στύλον τής σκη
νής. Προκειμένου δέ περί μορφής τών λογικωτέρων έκεϊ όντων, αύτη ουοεν το κοινον εχει· χρώμα προσώπου βυσινομε

λανόχρουν, οφθαλμοί, φρικώδεις, όφρεϊς ώς δύο μύστακες κα
κούργου,ρις ώς ηφαίστειου έν διαρκεϊ ενεργείς, στόμα ώς Και
άδας, όδόντες απαίσιοι, ώτα έλεφαντοειδή κοσμούμενα ΰπό
άλύσσεων, ντενεκέδων καί Σα, κόμη δ ’ αιωνίως βουτημένη
είς ρητίνην τινα, αί χάρες καί οί πόδε: μορφής, χρώματος,
-σχήματος, ποιότητος άκατονομάστου. ’Ενδύματα, τά πλέ
ον δυσεύρητα ράκη τής οικουμένης. Έν γένει, έκαστον
άνομον τούτων έχει καί ένα προορισμόν: τουλάχιστον νά
φερη τήν χολέραν εις τήν πόλιν, ήτις μετά τοσαύτης υπο
μονής τούς φιλοξενεί. Οί άνορες φρικαλέοι, αί γυναίκες
τρομακτικαί, αί γραΐαι Έριννΰες, τά παιδία μικροί διάβολοι'
αί θυγατέρες μόνον είναι άνεκτώτεραι διότι ή άκαθαρσιούχος
περιβολή των είναι με
ταγενεστέρων χρόνων.
Ενίοτε δεάνακαλύπτει τις έν αύταις χα
ρίσματα καλλονής καί
επαγωγού τίνος άλλοκότου μορφής πρότυπα.
Ή φυλή αύτη διαι
ρείται είς τμήματα,
περιπολίας ούτως ειϊ πεΐν, διασκοπιζομένας
ε’ις τά τέσσαρα τής
πόλεως άκρα,πωλούσας
τά περιλάλητα κόσκι
να, και τό χάρισμα τής
μαντικήςιίίύουοαι προς
τούτο παντού οπού οσφρανθώσι δουλικό ώς
τόν μόνον ευάλωτου πε
λάτην.

Χ.άλης.

ΣΚΕΨΕΙΣ
I

Ά-νθρωπος Αθά
νατος ! όποια μεγά
λη ιδέα διά τδ δν
τούτο, δπερ έν τή,
άθλιότητι έπί τινα
χρόνον τής αΐωνιότητος κνλίεται, έπί
ένός τού σύμπαντος Ατόμου 1
« «
Ό ύπέρτατος βαθιιός τού λογικού
δντος, είναι Λ σνν·
αίσθησις, δτι άλλα δνζα ;πολλω Ανώτερα και εύγενέατερα είσίν αύτού. ·
»
4
‘Γηάρχονσι στιγμαί καθ’ άς ό σοφός παραφέρεται τοσοϋτον, ώστε καθίσταται Ανώτερος πραγματι
κού παράφρονος. Ούτως εύρέ.θησάν τινες νά θεωρήσωσι τόν Χριστόν, τόν Σωκράτην, τόν Πλάτωνα,
τούς Αποστόλους, καί τούς προψήτας, ώς φρένοδλαόεϊς ' είς τόν Leuret, τόν κηρνξαντα ταΰτα,
ψανταζόμεθα όποίαν αΐσθησιν έμποιούσιν είς τήν
καρδίαν τον αί είκόνες δύο μεγάλων μαρτύρων τής
Ανθρωπότητος, ών ό μέν διά τού Κωνείου, ό δέ διά
τού Σταυρού . προσψέρονται εύγενή ύπέρ της σω
τηρίας τών ανθρώπων θύματα.
• ·
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Έάν ό θεός της άληθείας, Ονομάζεται Πατήρ τών
φώτων, σοφία, <5 κατά τής φιλοσοφίας ταύτης πόλε
μος είναι άντίθεος, σατανικός.
*♦
♦
Ή πίστις μαρτυρεί ότι ύπάρχει έν Λμΐν στοιχεϊόν
τι, ύπαγόμενον είς τούς γενικούς κανόνας, είς οΐτς
ύπείκει πάσα ύλη. Τό στοιχεΐον τοΰτο νοερόν καί
άθάνατον, προώρισται νά παρακολουθή έπί τοΰ πλανήτον τούτον τής προόδου τήν φοράν, ένέχει δέ
θεΐόν τι άνυψοΰν καί έξευγενίζον τά αισθήματα

χάριν τής φιλοτιμίας σου. ή νά ζητήσμς ταύτης
τήν ίκανοποίησιν παρά τής δικαιοσύνης.
**
*
Ό θάνατος έρχεται ταχύτερου, άμα δέν τόν καλεΐ τις.
•*
*
Ή άνάμνησις είναι λέξις άνευ σημασίας είς
τόν άχάριστον, ώς ή εύεργεσία είς τούς
έθνικούς εύεργέτας.
ΧάΗς

«
* *
Ό νοΰς ήμΐν έστίν ίν έκάστφ θεός, είπεν ό μέγας τής σκηνής φιλόσοφος. »
**
Ή φιλοσοφία, καί. Λ ιστορία έχουσι κοινήν τινα
(δανικήν συνθήκην, τήν άλήθειαν.
* ·
»
Ή παραφροσύνη είς περιστάσεις τινας είναι Λ ύ·
φίστη εύεργεσία, παρεχομένη ύπό τής ειμαρμένης
είς έκείνους, οϊτινες ματαίως τόν θάνατον προσκαλονσι.
*
*·
Ή παραφροσύνη ώς έπί τό πλεΐστον είναι τέκ
νου τής μεγαλοφυίας καί Λ μεγάλοφυία τέκνον τής
παραφροσύνης.
• *
•
*0 ποιητής έν μέν τή άρχαία Έλλάδι έγεννάτο,
καί έύαλλεν αίωνίως τήν καλλονήν τον άπεράντύν
κράτους τής έλληνικής δημιουργίας, έν δέ τή νέα
κατασκευάζεται, καί άφοΰ ψαύση ολίγον τάς χορ
δής κλαυθμηρας τίνος λύρας παύει, καθιστάμενος
συνταξιούχος.

Εύχροα ρόδα και ία κοσμοϋσι λαμπρώς τούς λιμώνας,
Έαρος αύρα ότε πνέει θυμήρης, τερπνή·
Ό ρύαξ τήν χλόην άρδεύων εΰρύθμως ρέει, παντέρπνως,
Kai άστρον μαρμαίρει έξ ύψους φωτίζον τήν γήν.....
Τότε τό πάν σελβγεΐ, ή δέ φύσις μαγείαν έκχέει,
Και ψάλλουσι ταύτην τά χείλη αβρός αηδούς I
Ώ, ιερεμία λαρπρά καί χαρά πανταχοϋ βασιλεύει·
Σύ έαρ, όπσσον τήν φύσιν κοσμείς ίλαρώς...
Φύσιν λαβοΰσα κ’ή «Φύσις» λαμπράν πρό πολλοΰ καί ,
γλυκεϊαν
Βαίνει τήνφύσιν κοσμούσα οΰτω των συγγραφών!.....
" Ω, ναι · λάμπει θυμήρης καί φέρει καρπούς αύτη
εύρώστους :
Καλλιλογίας πληθύν, λίαν τερπνάς άρμογάς..
Ζήθι, ώ «Φύσις», λοιπόν φύσεως τέκνον πάντη εύμούσου
Και τόν γλυκόν κόσμει τού πνεύματος, σύ, ούρανόν t
Α. Γιλκοϊμιδηχ

>

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ

II
Προτιμότ.ερον είναι ν’ άναζητήση τις ιπποπότα
μον έν ’Αθήναις, η φίλον άληθώς ειλικρινή.
**

Εύκολώτερον ν’ άνεύρμ τις λέοντα έν τώ έλληνικώ κοινοοουλίω. ή άληθή Χριστιανόν έν τοΐς
ναοϊς.
•*

>

Θές τήν χεΐρά σου έπί τής πυράς μάλλον ή έπί
τού ράσου.
*
Πίστευσον δτι ώφελιμώτερον είναι νά έπαιτήσης

<

Δέν

ΠΡ02 TIMHHJOY ZOAOMBDY

Δέν έμειναν ρόδα άπό τήν γλυκυΐάν σου άνοιξι, διά
να ράνουν τήν αγγελικήν μορφήν σου, διότι ή άνηλεής.
τής ειμαρμένης χείρ. κα! μέ τούς τελευταίους καλυκας.
έτι, σοί έπλεξε τόν στέφανον, όστις άπό τά θερμά μας
ραντισμένος δάκρυα σέ συνοδεύει είς τής γαλήνης τόν·
κόσμον· άσπλάγχνως μάς άφήρπασεν ή μοίρα όλα τά
μειδιάματα, διά νά έπιχύση ταΰτα εις τό τελευταίου χρώ
μα των ρόδινων σου χειλέων, όπως έπανθήση ή ύστάτη.
γοητεία τοϋ προσώπου σου, όπερ έν μέσω τής άγνότητος, τής άθωότητος,τής χαράς, έπέπρωτο νά περικαλυφθή,
άπό τό σάόανον τοΰ νυμφώνος τής αύγής Χθές ώς επί
γειος κάλυξ τών ανθώνων τοϋ παραδείσου, διέχεες τό με
θυστικόν τής αγγελικής λατρείας άρωμα, πλήν μέ τήν τε
λευταίαν παρθενικήν σου στοναχήν, ήν ήκουσαν μόνον οί
άναμένοντές σε άγγελοι, έμαράνθης όπως άναθάλλης αι
ωνίως εις τόν αντάξιον τής ψυχής σου κόσμον.
Τών γονέων ή άγκάλη δέν θά θλίψη πλέον τό χαριτω
μένο, τό παρθενικό, τ’ άγγελικό σου σώμα, καί τά χείλη
μας δέν θά άσπαοθώσι πλέον τήν αγνήν σου μορφήν, ήτις.
εσβυσεν ως ή τελευταία τοΰ ήλίουάκτίς, άπέπτη ώς χρυσαλλίς, ώς ψυχή, ήφανίσθη ώς τό άρωμα τοΰ μαρανθέντρς
ναρκίσσου, ώς ή δρόσος τής πρωίας, ώς τό νεφύδριον τής.
δειλής, ώς ό στεναγμός θνησκούσης_νύμφης, ώς τό ύστα
τον βλέμμα άπερχομένου εξαμήνου άγγέλου I
Πλήν ή εΐκών σου δέν άπεχωρίσθη ήμών· ένεχαράχθη;
έν τή τεθλιμμένη μας καρδία.
Ό Χρηστός σου.

τρέφεις αισθήματα άγνά, άγάπη τρυφερή !

!Β

θερμή ειν’ ή άγάπη Σου—οί τόσοι λογισμοί Σου
κάβε παλμός, κάβε πνοή δλόκληρος ζωή !

τήν ζωντανή σο> τήν καρδιά, τήν σπλαγχνική ψυχή Σου.

γιά τοΰτο λεβεντόπουλο θαυμάζουνε πολλοί.
Μέ φώς αγάπης σ’

μέ ρόδα σέ έπροίκισε μέ τόσα άλλα κάλλη
*
μ

άρωμα σέ νανούρισε χαί μέ γλυκύ παλμό’

Είθε άυέριμνος στήν γη νά ζής κι’ ευτυχισμένος

χαί μέ ελπίδα στην ψηχή νά γλυχοτραγουδή;,
νά μεγαλώνης μέ δροσιά, σάν άνθος μυρωμένος

•και πάντοτε μέ γελαστή «αρδιά νά περπατής.

One

ΔΙΑ ΤΟ ΛΕΓΚΩΜΑ ΤΗΣ ;
(τή δ!ίι "Αννα εις Αίγιου)

Άννα! πηγή ακένωτος απείρων χαρισμάτων,
Και δώρων τόσων φυσικών καί αρετών υπάτων.
ΙΜαέ χρυσής σεμνότητος, άγνότητος, καί κάλλους
Έχουαα χάριν ν’ άψαιρής έκ τών ψυχών τους σάλους.
Λϊάματα χύνουσ’ αρετής κι’ αγάπης εύωδίας
Έκ δύο πύρινων οφθαλμών καί μιας χρυσής καρδίας.
Άπλότης ήθους, αίσθημα, έν σοί, μελάγχρους φίλη.
Σκηνώσαντα σοί λέγουσι μέ σεβασμόν :
!

Γ. Α.

ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΑ

ΈΠIΣΤΗ ΜΗ-Κ ΑΔΛΙΤΕΧ ΝΙΑ-ΦΙΔΌΔΟ ΓΙΑ
δημοσιογραφικόν σύστημα — Εικόνες.

’Εξωτερικού

φρ.

χρ.

Έρ Όποια διαφορά μειαζύ ράπτου και λωποδύτου ·,

1®.)

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ ΤΩ ΕΚ ΜΕΡΣΙΝΗΣ ΚΥΡΙΩ

ΑΝΔΡΕΑ1 ΜΑΓΡΟΜΜΑΤΗ'

Έ^. Τί κάμνει μία χόρη ΰπανδρευομένη ;
Άχ. Κάμνει ένα χαλό κομπόδεμα.

Έγ. Διατί μέ τη» μάχαιραν χόπτομεν ;
’Απ. Διότι είναι κοπτερά.'

Καί ή συνδρομή μ.ένβε η αύτή J
/(’Εσωτερικού δρ. S

Πολίτης.

'

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ

Νέον

ερρανε» ή πατρική άγκάλη

8εν σ’ έδωκεν ύπόκρισι καί τύφο κρυερό!

.Σβρρς Αο/μβριος 189ί.

ΑΠΟ THS 1ης ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ

(ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥj

ΕΡΡΙΚΟΥ ΜΟΥ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Σάν τόν πατέρα σου καί σύ έ’ις τήν ψυχή Σου μέσα

Ροΰί.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

’γνώρισεν ή τρυφερή καρδοΰλά σου Άνδρέα

’περφάνεια μαύρητί θά πή, περφάνερ. βδελυρή.

.Πρός τιμήν τοΰ μεγάλου θαλασσοπόρου Χρηστοφόρου Κολομβου, έπί τή έπετείφ της άνακαλύψεως τής ’Αμερικής,έξίδόθησαν ίν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις τά κάτωθι γραμμα
τόσημα, άτινα θά τιθδσιν, ώ; προανηνγείλαμεν, εις κυκλο
φορίαν, άπό της 1ης ’Ιανουάριου τοΰ 1893.
1. Γραμματόσημα παριστάνοντα τόν Κολόμβον διά πρώτην φοράν πρό τή; ’Αμερικής·
2. Γραμματόσημα άπεικονίζοντα τόν στόλον του Κολόμβου
κατά τόν διάπλουν.
3. Έτεροι παριστάνοντα,'την άποβίβασιν τοΰ Κολόμβου
έν ’Αμερική κατά τήν φυσικωτέραν αύτοϋ εικόνα.
4. Τόν Κολόμβον ίκΘέτοντα τάς περί τοΰ νέου κόσμου
θεωρίας του, ενώπιον τών βασιλέων τής Ισπανίας Φερδινάνδου καί ’Ισαβέλλας.
5. Τήν ναυαρχίδα τόΰ Κολόμβου 'Αγίαν Μανίαν.
6. Τόν Κολόμβον διηγούμενου τάς περιπέτειας τοΰ ταζει-δίου του είς τούς ηγεμόνας τής/Ισπανίας μετά τήν έπιβτροφήν του, καί'
7. Τήν εικόνα τοϋ Κολόμβου έπί τό φυσικώτερον καί ούχί
■φανταστικώς, ώς μέχρι τοϋδε άπεικονίζετο
Ήγεμονικαί όντως τιμαί 1
Καί τά γραμματόσημα ταΰτα θά στολίσωσιν έκατομμύρια
λευκωμάτων τών άπειρων γραμματοσυλλεκτών τής ύφηλίου,
οιτινες μετά τήν κυκλοφορίαν των θά κατατάξωσιν αύτά έν
ταΐς οίκείαις στήλαις τών συλλογών των, άποθανατίζοντες
ουτω καί τήν έπίσημον ταύτην πρός τιμήν τοϋ Κολόμβου
διδομένην παγκόσμιον τελετήν.

τογ
Ή Ελληνική διάνοια ώς ύφιπέτης άετός, διατρέ
χει έλευθέρως τήν άτελεύτητον τοϋ σύμπαντος
διάστασιν, καί διά τής μεγάλης κλίμακος τών κόσ
μων έπιζητεΐ τήν άπωτάτην κορυφήν τού Θείου.
* *
»
·
Τά θαύματα προξενόύσι τήν έκπληξιν καί τόν
θαυμασμόν είς τό γελοΐον καί μωρόν συναίσθημα
τής άμαθείας**
*
.
Ή παιδεία τών νεωτέρων χρόνων έπιζητεΐ τήν
λαμπρότητα αύτής είς τήν ύλικήν μόνον περιβολήν.
**
*
Αί έλπίδες είναι τό ένθεου πυρ τής νεότητος, αί
δέ άναμνήσεις ή παρήγορος τοϋ γήρατος βακτηρία.
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’άπ. "Οτι δ μέν· ράπτης ενδύει, δ δέ λωποδύτης έχδΰει.

Έρ. Διατί αί Άθήναι λέγονται πόλις πεφωτισμένη ;
Άπ. Διότι φωτίζονται άπό πολλά φώτα.

Έρ. Διατί σαρώνουσι καθ' έχάστην τάς δδούς;
Άπ. Διά νά μή βλέπωμεν τάς Ρυπαρότητας τάς όποιας καθ’ έκάστην άφινομεν.

Μέ άνθια λεδεντόπουλο, μέ γκιοόλια χαί μέ ρόδα
μέ λούλουδα λευκάνθεμα, ζιμπούλια δροσερά!

Έρ. Όποία χρώματα δέον αί νεάνιδες νά προτιμώοι;

τήν τελετήν σου εύοσμα καί ία κρίνα ίσα
νά ράνω έρχομαι χι
* έγώ μέ μιά εύχή γλυκερά.

Άπ. Της αίδοΰς χαί τής σεμνότητος.

*Έχε>ς καρδιά, τέτοια.καρδιά σύ μόν' αστέρι έχεις
νά λάμπεις καί άξένο^αστο καί τόσο χαρωπό,

Έρ. Τί βλέπομε» έφ’ άπαξ έν τή ήμέρμ, δίς
ούδαμώς έν τή πρωίμ ;

έν τήίέσπέρμ, χαΐ
/

Άπ. Τό γάρμμα Ε.

σάν περιστέρας άσπρουλής. άγνής, άφροπλάσμένης
πετμ ή καρδιά σου πέταμα άγνό καί ζηλευτό!

Έρ. Τί πράγμα άποκαθίστησι πάσας τάς γυναίκας ίσας ;

Ά,π. Tf σκότος.
Παρθενικό ατίμητο κρυφό μαργαριτάρι

αγαπημένο μέσα ζής είς όλων τήν καρδιά'
Είσ' αγγέλου ουράνιο Μερσίνης τό καμάρι
Είθε τής λύπης τόν χαϋμό μή ποτισθής σταλιά.

’Ερ..Διατί πορευόμεθα εις τήν κλίνην;
Ά»ξ. Διότι αύτη δέ» έρχεται πρός ήμας.

Φρέκ.

Η
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Κ%1 η βυνδρομ-ή μ,ένςε ή αύτή $
(’Εξωτερικόν δρ. S. ’Εξωτερικού φρ. '^ρ. 1».)

Πσφακαλουνται όσοι έ
* τών ήμετέρων κ.κ.συνδρομη
τών καθυστεροΟσιν έτι τήν συνδρομήν των τοΟ ήδη τρέ χοντος έτους, δπως εύαρεστούμενοι άποστείλωσιν ήμϊν
ταύτην ώς τάχιστα, είτε άπ ’ εύθείας δι ’ έτπταγής,
χαρτονομισμάτων παντδς έθνους ή γραμματοσήμων,
είτε διά μέσου τών κ.κ. ανταποκριτών μας, διότι έκτος
του δτι βαδίζομεν ήδη τόν έννατον μήνα τοΰ 3ου έτους,
οτεπάντες όφείλουσι νά έχωσι άποστείλλη ταύτην,έπειγόμεθά καί νά τακτοποιήσωμεν τάς κληρώσεις τών
λαχείων, είς & μόνον οί πληρώσαντες έγκαίρως τήν έτησίαν συνδρομήν των θά λάβωσι μέρος.

ΣΟΝΝΕΤΑ

ΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΣ 1^ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΕΤΑΡΡΓΘΜ1ΖΕΤΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ—ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Νέον δημοσιογραφικόν σύστημα—Εικόνες

Μεσ’στη νύχτα τής ψνχήο μου,
’ς τής καρδιάς τήν τρικυμία
ή γλυκεία σου ή μορφή.
—'σαν γλυκόφωτο αστέρι
πού φωτίζει τήν αύγή —
μοΰ σκορπίζει τδ σκοτάδι
και θαρρώ πώς ένα χέρι,
πού ποτέ μου δέν τδ είδα,
μέ γλυτώνει άπδτδν "Αδη,
και μοΰ δίνει τήν ελπίδα·

Ο ’Ιωάννης 4 Παπάς πούχε καλό κουρείο
Δίπλα στοΰ Κώστα Χαραμή τό μέγα καφενείο.

Γνωστοποιεί" μετά χαράς σ’ όλη τήν πελατεία
Πώς τήν Όμόνοι’ άφησε τήν ώμορφη πλατεία

Καί πήγε σ’ άλλο ποιό καλό κουρείο καί μεγάλο,
Όπου θά ίχη στο κλουβί καί ένα παπαγάλο

Και θά φωνάζη, «δ Παπάς εινε εδώ, έλάτε
Καί σείς μέ δλη τήν καρδιά αμέσως θά γελάτε·

/

Όσοι λοιπόν θελήσετε στόν Γιάννη γιά νά πάτε
Σΐτών Πατησίων τήν όδόν αμέσως νά τραβάτε

Στό σπίτι ποδχει διαλεχτό πολύ τόν νοικοκύρη

'Ρομπότσην τόν Γεώργιον καλόν καραβοκύρη·

Τή ’ματιά σου άμα κυττάζω
μεσ’ ’ςτή σκοτεινιά μου αστράφτει,
νύχτα, μέρα σέ φωνάζω,
κλαίω... σ’ αγαπώ.... στενάζω,
και μεσ' 'ςτή καρδιά μου αναφτεί
φλόγ’ ατέλειωτη, άναλυτή....

Άθήναι.
Γ. Α.

Τζλννετακοχ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ.,
4. θ· Κ. Σύρον. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστείλαμεν προχθές.
'Αριθμός λαχείου σας 2215 0 έκ δεξιών άποδείξεώς σας αριθμός.—
J. Ν. ά- Bmov. Συνδρομή κ. A. Ζ έλήφθη Εΰχαριστςΰμεν πο
λύ. Άπόδειξις έν παρόντι φύλλω. Φύλλα άπεστάλησαν. — ΛΓ. If.
Boior. ’Επιστολή μέ επιταγήν έλήφθησαν. Πάντες συμπεριληφθήσονται εις κληρώσεις. Εΰχαριιτοϋμεν. Ταχυδρομικώς πλειότερον.
— Σ. Μ. Κοντο6ά(αιναν. Συνδρομή σας έλήφθη
Εύχαριστοΰμεν
πολύ. ’Απόδειξής έν παρόντι φύλλφ.— Δ Α. καί Κ. Σ. ΚαΛάμας.
Συνδρομαί σας έλήφθησαν. Εύχαριστοδμεν πολύ—Π. Β. Πύργον.
’Επιστολή μέ χρήματα ίλήφθησαν. Άναμένομεν καί λοιπών Απο

δείξεων ίκκαθαρισιν, ινα τακτοποιήσωμεν αριθμούς κληρώσεων.—
Π. Ε. Τσάμια. Σίίραν φύλλων τρίτου έτους σάς άπεστειλαμεν προ
χθές.—Δ. Π Πατρας. Τπβσχέθησαν ταχίστην ενέργειαν. Άναμέ
νομεν.-— Σ. I. Π. ΚεφαΙΛηνίαν. Συνδρομή σας έλήφθη
Εύχαειστοΰμεν πολύ. Απόδειξις εν παρόντι φύλλω. —Α Σ. Ββνχονρίστιον
Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαρισιοϋμεν πολύ. Άπόδειξιν λαμβάνε
τε ταχυδρομικώς μέ επιστολήν μας.— Ν. Δ. Παρισίονς. Άοθρον
έλήφθη· Έχει καλώς. Νέας αγγελία; άπεστείλαμεν. Φροντίσατε

δέοντα.— Ν. Κ ΣοβαστονποΜν, 'Επιστολή έλήφθη. 'ΌνΟμαδιωρθώθη Φύλλα σάς άπιστείλαμεν. — Π. X. Γα-Ιάζιον. Χρήματα έ
λήφθησαν· σάς εγράψαμεν. Ε. Β. Π. Καβάά.Ια.'Επιστολή έλήφθη.
“Εχει καλώς.'Εγράψαμεν.—Η Κ. Σύρον. Άναμένομεν έκκαθάρισιν
—Μ. Β. Πάτρας. Έλάβατε έπισαολήνμας ; — Γ. Κ. 'Οδησσόν,
Παρακαλοΰμεν απαντήσατε είς έρώτησίν μας, πρό τοϋ νέου έτους.
— Π- Π. ’Οδησσόν. Συνδρομήν σας δέν έλάβομεν εΐσέτι.— Η. Κ.

Σύρον- ’Επιστολή μετά περιεχομένων έλήφθησαν. Προσεχώς γρά^ομεν. Εύχαρ’στοϋαεν.—Γ. Φ. Μεσσήνην. ’Επιστολή και επιταγή
ίλήφθησαν Παραγγελία σας έκτελεσθήσηται. ΊΙσυχεΐτε. Άπόδειξις έν παρόντι φύλλιρ. I. Κ. Γ. ΒραίΛαν. Δελτάριον έλήφθη.Άπηντήσαμεν.—Γ-, Π. Σΰρον Άρμόζουσιν αύστηρ0τητες(!> εις συνταξι
ούχους τοϋ Έλιχώνος ; Βεβαίως όχι.

Και δίπλα στην Γλι,κόβρύσι νά έρχεσθε τρεχάλα
Όπου καί ξύρισμα καλό θά βρίσκετε καί... γάλα !
Τό κουρεών βχφτησε καθό Βολιώτης : ΒΟΛΟΣ
Πιστεύει δέ νά τό τιυ.5 πολύ ό κόσμος όλος.

Τοϋ Α'. καί Β'. έτους τόμοι τής «Φύσεως» πωλοϋνται είς
• τά γραφεία αύτής, είς τάς έζής τιμάς.
Άπλρΐ μέν, έκαστος αντί
δρ.
8
Χρυσόδετοι δέ »
»
»
10
Διά τάς επαρχίας προστίθενται έπί πλέον δρ. 1,50 διά
ταχυδρομικά τέλη.
Διά τό - έξωτερικόν.
'Απλοί μέν, έκαστος αντί
φρ. χρ.
12
Χρυσόδετοι δέ »
»
»
»
14
Συμπεριλαμβανομένων καί τών ταχυδρομικών τελών.

□ΦΟΕϊ'ΐ?

Published by a boy for boys and girls
A monthly paper for the home circle

Short stories, parlor magic, wit and humor, games
and sports, for boys and Girls.
.Σν/όρομηταί ίγγράρονται παρ' ήμΐτ.

La ehronique parlsienne. Revue illustree
paraissant le Dimanche

Abonnements. Une an 8 fr. Six. mois 5 frs.
Χρονική χαί πολιτική ΐπιθεώοησις, Ήχώ τών Παρισίων, Φιλολο
γική κριτική, Τέχναι καί έπιστήμαι, Διηγήματα καί Σκιαγραφίαι,
Ποίησις, Οικονομολογικά καί ποικίλα διάφορα συνοδευόμενα ύπό καλ
λιτεχνικών εικόνων, εΐσί τά περιεχόμενα τοϋ καλλίστου τούτου ύφ’
8λάς τά; έπόψεις γαλλικού περιοδικού, δπερ συνιστώμεν τοΐς ήμετέ
*
ροις φιλαγνώσταις.
Συνδρομηταί εγγραφονται παρ’ ήμιν.

Έκ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ
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