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ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
’Αφεεροδται πή Αεσβοινίδι Ε Α.

Κύριε Διευθυντά τής άξιολόγον «Φύσεως».
Έλαβον τήν εύγενή πρόσχλησίν σας χ« προβόμως χαί πάλιν 

σας αποστέλλω τών ασθενών μου δυνάμεων έλάχιστον πόνημα, 
ώς φρονώ δί, επίκαιρον τής συγχρόνου πολιτικής χαταστάσεως 
τοΰ τόπου μας χαί τοΰ χαραχτήρος τοΰ φύλλρυ, είς δ άνήχω, πι- 
στότατον άνταόγασμα.

t
 'H Πολετεχή

εγάλα πράγματα δέν έννώ, τά ομολογώ, τής πολιτι
κής παλαίστρας καί καταστάσεως ή καί συναρμογής 

τούτων προς τήν κοινωνικήν εύτυχίαν ενός τόπου- εκείνο 
όμως το όποιον βλέπω, είναι,ότι ή πολιτική ομοιάζει πρός 
άχρείαν τινά Κίρκην,. ήτις μεταβάλλει τούς άνδρας είς 
ζώα—καί ενίοτε τά ζώα εις άνδρας, καί ότι ή βαρομε
τρική ΰψυσις ή ταπείνωσις τοϋ βαλαντίου μας άπ’αύτής 
ήδη πλέον έίαρτάται.

Συνεπώς όφείλομεν και ημείς κατά τι νά έναονολη- 
θώμεν είς αύτήν, διότι άφ’ ότου, ώς λέγεται, τά πολιτικά 
και συνεπώς τά κοινωνικά ημών πράγματα έζετροχιάοθη- 
οαν άπό τής κανονικής αύτών τροχιάς· καί δέν όρδται 
οανίς σωτηρίας, τινές φρονοΰσιν ότι έάν. καί αί γυναίκες 
άνεμίγνυντο είς τήν πολιτικήν τά πράγματα θά έβαινον 
καλείτερον. Κατά πόσον αί διαδόσεις αυται δύνανται νά 
εχωσιν ύπόστασινδέν δύναμαι νά άποφανθώ, διότι τούτο 
§έν άποδείκνυται, εκείνο όμως τό όποιον δύναμαι νά 
βεβαιώσω, είναι ότι ή είς την πολιτικήν άνάμιζις ημών 
θά μάς μετεσχημάτιζεν εντελώς, διότι έάν έψηφίζομεν 
καί ήμεΤς καί έκυβερνώμεν, θά έχάνομεν απολύτως τήν 
ωραιότητα ήμώνδέν υπάρχει δ’άμφιβολία,δτι ή πολιτική, 
ή διοίκησις, αί δημόσιοι υποθέσεις θά μάς καθίστων δυ- 
σειδεοτάτας. "Ωστε προτιμότερον δι’ ημάς είναι νά δια- 
μείνωμεν οϊαι εϊμεθα, έφ’ όσον δυνάμεθα. Καί ού μόνον 
τούτο, άλλ' είναι καί τό καλείτερον μέσον διά νά ζώμεν 
έν αρμονία καί ειρήνη μετά τών συμπολιτών καί συμπο- 
λιτίδων μας καί μετά τών αδελφών πατέρων καί συζύγων 
ημών. Ή σημερινή πρός τούς άνδρας πολιτική μας κατέ- 
στησεν αύτούς όμολογουμένως αδυνάτους καί ανίσχυρους 
έπί τοΰ εδάφους ήμών έάν δ' ήδη ήμεΐς θελήσωμεν νά 
μεταβώμεν καί είς τό εαυτών αμίαντον μέχρι τοΰδε έδα- 
φος-άπό τής γυναικείας είς τήν πολιτικήν συμμετοχής, 
αί, τότε ουτοι θά καθίσταντο φοβεροί καί άνιλεεΐς πρός 
ημάς, θηρία, καί θά μάς έπεδεικνυον τότε τήν δύναμιν · 
αύτών έν όλη αύτής τή φύσει, καί συνεπώς θά έχάνομεν 
πλέον τό ωραΐον εδαφός μας. Άλλως τε τό καθήκον τής 
γυναικός είναι τό ίδανικόό αυτής.

Πρό τινων ημερών ήκουσα χαριέστατον σχετικόν διά
λογον εν τινι πολιτική αιθούση μεταίυ γέροντός τίνος, 
λίαν άόιεράστου βουλευτού καί τίνος ολίγον έλευθερίως 
άνατεθραμμένης δεσποινίδος, έτοιμης ουσης πάντοτε νά 
λαμβάνη μέρος έφ’ οίουδήποτε αντικειμένου. Εΐχε λάβει 
μέρος είς πολιτικήν συζήτησιν καί έγνωμοδότει περί τής 
παραιτήσεως τού ύπουργείου, έχουσα τό θάρρος νά προ- 
τείνη καί τόν σχηματισμόν νέου τοιούτου.

— Θά εδιδον, έλεγε, τό ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών 
είς τόν κ. Κολοκοτρώνην, τό ύπουργεΐον τών 'Εσωτερι
κών είς τόν κ. ΚωνσΤαντόπουλον, τό υπουργείου τών 
Οικονομικών είς τόν κ. Καραπάνον, τό ύπουργεΐον τών 
Ναυτικών είς τόν κ. Σταματέλλον, τό ύπουργεΐον τών 
'Εκκλησιαστικών εις τόν κ. Θεοτόκην, τό ύπουργεΐον τής 

" Δικαιοσύνης είς τόν κ. Κουντουριώτην καί τό ύπουρ
γεΐον τών’Εξωτερικών είς τόν κ.Παπαρρηγόπουλον.

— Οί Κύριοι ουτοί όμολογουμένως θά ησαν εύτυχεΐς, 
ϋπέλαβε παρατυχών τις πρώην «υπουργός, όστις εκ ηε- 
ριεργείας ήκουσε τήν άφήγησιν, καί θά σάς έχρεωστουν 
ευγνωμοσύνην. ’Επειδή δέ συνήθως ή εύγνωμοσύνη αντα
μείβεται έν τώ κόσμω τούτω, τί ήθέλετε δεχθή είς άν- 
ταπόδοσιν του διορισμού των τούτου, δεσποινίς -,

—Ώ, τίποτε, ί^ύριε, τίποτε δέν ήθελον δεχθή δΓέμέ.
_ Τίποτε ; Αί 1 τότε φαίνεται, ότι δέν εισθε δυνατή 

είς τά πολιτικά. Έν τούτο.ς ύποθέσωμεν οτι επιθυμείτε 
τι, Ύπουργεΐον τι.

—Ά 1 οχι, τίποτε, Κύριε, σάς είπον.
— Μά άφοΰ διανέμετε τόσον εύκόλως τά χαρτοφυ

λάκια, τι θά φυλάέητε δι’ ύμάς; Τό ενάντιον είναι φυσι- 
κώς άδύνατον. Είπετέ μας τό ιδανικόν'σας τέλος.

— Τό ιδανικόν μου, Κύριε, είναι, απλώς είς εξαίρε
τος σύζυγος.

—Ά I αύτό, Δεσποινίς, είς τήν πολιτικήν, σας συμ- ' 
δουλεύω νά μή τό ζητείτε, διότι αύτη δέν δύναται νά 
σάς τό παραχώρηση.

Καί ή Δεσποινίς άπελπισθεΐσα ούτω έκ τής πολιτικής 
έγκατέλιπε τήν συζήτησιν.

Τούτο ακριβώς άποδεικνύει, ότι δέν μάς ένδίάφέρει πο
σώς νά άναμιγνυώμεθα είς τήν πολιτικήν, διότι ενταύθα 
δέν δυνάμεθα νά κερδίσωμεν ό,τι έπιθυμούμεν είς τον 
κόσμον τούτον, ήτοι τήν άφοσίωσιν τοΰ συζύγου καί τήν. 
αγάπην τών τέκνων μας. .

Έν τούτοις ούδείς άρνεΐται ήμΐν τό δικαίωμα καί τό 
καθήκον, τοΰ νά μή ένδιαφερώμεθα και έμμεσως και να 
δίδωμεν απλώς καί άθώως τήν γνώμην μας, χωρίς βεβαίως 
νά τήν έπιβάλλωμεν. Ούτω, τούλάχιστον, άρέσκομεν καί 
είμαι τής γνώμης, οτι πρέπει ήμεΐς αΐ γυναίκες, έπί τών 
πολιτικών πραγμάτων μόνον συμβουλευτικήν ψήφον νά . 
έχωμεν.Ούτω τούλάχιστον δέν διακινδυνεύσμεν ή τήν γνώ
μην μας. Καί άν μέν αύτη άρεσκη έχει καλώς, άν δέ 
τουναντίον δέν χάνομεν τίποτε.

"Ωστε μελετώμεν σοβαρώς τά πράγματα, καί ούτω θά 
κρίνωμεν ασφαλέστερον μετά φρονήσεως. Πλήν δέν αμ
φιβάλλω ότι, έπί τής ύφισταμένης οικονομικής κατάστά- 
σεως τών δημοσίων, άφοΰ τόσαι καί τόσαι τών άνδρών 
γνώμαι έξηνέχθησαν, θά άκουσθή καί μία τοιαύτη καί 
παρά γυναικός.

Τό κατ’ έμέ προθύμως θά δώσω τήν ίδικήν μου, ην 
προσεχώς θέλω άποστείλη είς τήν"φίλην «Φύ σ ι ν».

Λανάη.

«Hojog ειν αύτός όπου πατεΐ μέ τολμηρό ποδάρι 
τών Άνδεων τάς ύψηλάς κ2 ’ άγριας κορυφής 
καί άναγκάζει την ηχώ μέ ξενικό δοξάρι 
αγνώστους εις τά &ταμας νά άντηχή στροφάς ;

Είναι το χώμα ίερ'ον αύτό χαί αγιασμένο, 
εδώ κοιμώνται ηρωες καί μάρτυρες κλεινοί’
Ιδού τό όνομα αύτών σ’ τούς βράχους χαραγμένο 
τό προστατεύουν κόνδωρες κ’ ή δόξα το νμνεΐ.» 

"Si ! μή ταράττεσθε, νεκροί, καί μή άγανακτείτε· 
δεν είμαι ξένος άσεβήο, γνωρίζω ποϋ πατώ’ 
τής Καστελίας έφερα νερό νά δροσισθήτε 
καί τοϋ Όλύμπον άσματα σ' τήν λύρα μου κρατώ.

Ναί, έρχομ’ άπ'τόν "Ολυμπο, τόν άκουστόν έκεΐνον 
'ποϋ κεραυνόν τά νέφη του τοξεύουν φοβερόν· 
μονή και θρόνος τών θεών πρΐν ήτό τών Ελλήνων 
κ 'Ελευθερίας άσυλου κατόπιν Ιερόν.

Άεν εΐυ'ό "Ολυμπος βουνόν όπως αύτό μεγάλου 
άλλ’ έχει βρύσαις εκατόν με άργυρά νερά 
καί κυνηγούν οί άετοι έκεί ό εΐζ τόν άλλον 
τά αιματοβαμμένα των νά λούσουν τά πτερά.

.1
Είδαν κι’αυτοί καί ήκουΰαν άλaλaγμoύg πολέμου, 
είδαν κι’ αύτοι απίστευτου άγώνα, φοβερόν 
κ}' άπό τά νέφη έτρεχαν ταχύτερου άνέμου 
τό ράμ<^ ν’ ακουήσωσιν sig κεφαλή νεκρών.

Είδαν καΐ ξεύρουν πώξ βροντή κί’ άστράπτη καρυοφύλι 
K(i>g λάμπει κΐ ’ ακτινοβολεί δαμασκιυό όπα^ί, 
είδαν καπνόν πυρίτιδορ νά γίυη μαύρη στήλη 
κ’ sig τόν άέραν σύσσωμου πό^ιν νά τι,ναχ^ή.

Βεβαίωρ, βόλι πρόωρου αν δεν o&g είχε πάρει, . 
έν όνομα τούλάχιστον θ’ άκούσατε κλεινόν 
τό όνομα τ’ ά&άνατον τοΰ ψαριανού Κανάρη 
’πού λάμπει fog μετέωρον σ’ τόν κόσμο φωτεινόν.

«Ναί, τόν γνωρίξομεν, ήμε%, κί' άλλoυg πoλλoύg άκύμα» 
ομόφωνοι άπήντησαν άύρατοι νεκροί, 
κ ’ ήσ&άν&ην αίφνης γύρω μου νά κλονισ^ή τό χώμα 
καί στεναγμοί άντήχησαν βαρείς καί πνιγεροί.

Καί ϊώρα πώς θά δυνη^ή ή ταπεινή μου λύρα 
νά σάς είπή τό θέαμα πού είδα τό φριχτόν ;
είδα νεκρών νά σηκωτή άπό τούς τάφους σπείρα 
καί νά μοϋ κράξουν «φέρε μας τά φάσματα αύτών.

Φέρε τόν Μάρκο Βότσαρη, τόν Γρίβα, τόν ισαβέλλα 
τόν Καραίσκο, φέρε μας του Γέρο τού Μωριά, 
με γιαταγάνια φέρε τους και μ’ άσπρη φουστανέλλα 
ϋμνον μαξύ νά ψάλωμεν είς τήν έλευ^ερ^άα.

Ό Σαν ΜαρτΙν μ’ άπέτεινεν αύτούς τούς λόγους πρώτος, 
κ’ ένφ οί άλλοι ήρωες έφάναξον κί’ άύτοί
fog λaίλaπog όρμητικής ήκούσ&η βαρύς κρότος 
και τού Όλύμπον έφτασαν είς σμήνος αετοί.

’Σ τής Άκογκάγουας τό βουνό, τό δεύτερον τού κόσμου 
έστά&ησαν, κ’ οί κόιδωρες μέ άυοικτά πτερά 
ώδ κύκλον έσχημάτισαν, καί πάραυτα έμπρός μου 
έλαμψεν έν τώ μέσφ των άπέραυτος πυρά ■

Καί γύρω, γύρω τής φωτιάς, άπό ζωήν γεμάτοι, 
"Ελληνες ήρωες πολλοί καί Αμερικανοί 
έστέκοντο καί έβλεπαν μέ δακρυσμένο ’μάτι 
τόν Κόχραν όστις έξαφνα εΐχεν έκεΐ φανγ.

Αυτός μέ τρέμουσαν φωνήν κα'ι πάλλουσαν καρδίαν 
νά διηγήται ήρχισεν άθλα πολυπληθή, 
οί άλλοι δέ έπρόσμεναν νά ίδουυ μ' άγωνίαν 
πού έπί τέλους έμελλεν ή πλάστιγξ νά στα9ή.

Άλλά δέν ήτο δυνατόν ή πλάστιγξ τοΰ να κλίνη 
και ν’ άδικήση ήρωας τόσον έξακουστούς’ 
τήν είδαν είς τάς χεΐρας του ισόρροπου νά μείνη· 
ό Κόχραν τούς έκήρυζεν έξ ίσου θαυμαστούς.

Σπαραξικάρδιος σκηνή έλαβε τότε χώραν 
δλ’ οί νεκροΧ ήσπάζοντο μέ δάκρυα χαράς 
κ’ οί άετοί κ’ οί κόνδωρες όμού αύτήν τήν ώραν 
&ς Χερουβείμ έστέκοντο τριγύρω τής πυράς.

*Η οπτασία έσβυσεν, ό ήλιος έφάνη, 
θά μείνη πλήν άθάνατος ή φοβερά σκηνή· 
είς τού βουνού τήν κορυφήν έχάραξα στεφάνι 
μ' έπιγραφήν «Τοΐς "Ελλησιν οί Αμερικανοί».

(τώ κ. X. Ήλιοπ...')
Έν Βαλπαραΐσφ τής Χιλής

ΓοίχτΑίοχ Λαφφον

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ Α. ΡΑΓΚΑΒΗ

Είς τό προσεχές ψύλλον δημοσιεύομεν τήν τελευταίαν 
διατριβήν, τού αθανάτου τής επιστήμης ίεροφάντου, 
δστκ ημέρας τινας πρό τοϋ θανάτου του προσέφερε 
ταύτην εις τόν πεφιλημένον του «’Αρχαϊκόν Σύλλογον» 
—ου ήτο έν τοΐς πρώτοις μέλος—διά τοϋ γ. γραμμα- 
τέως κ. Ήλιοπούλου. Τήν μικράν διατριβήν ταύτην, 
περί ής ικανά έγράφησαν τότε, ανέκδοτον μέχρι τοΰδε 
δημοσιεύομεν πάνυ εύχαρίστως παραχωρηθεΐσαν ήμΐν εύ- 
μενώς ύπό ,τοΰ ήμετέρου συλλόγου, οιά τοΰ άνεκτιμήτου 
δέ τούτου κειμηλίου πεπείσμεθα, ότι ίκανοποιούμεν τήν 
περιέργειαν τοΰ επιστημονικού κόσμου, ου τό θερμόν 
ενδιαφέρον ύπέρ τοϋ γεραροΰ μουσοπόλου τόσων ανα
μνήσεων, μέ τοσαύτας συμπάθειας περιέβαλλε. Πραγμα
τεύεται έν τάύτή περί τής νεωτέρας ελληνικής ποιήσεως.

ΟΜΟΙΩ3 ΒΐΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ
«Περί τών ιδεών τού Κομφουκίου» — «Περί προφοράς 

τής ελληνικής γλώσσης» ■—καί «Περί τής νέας έφευοέ- 
σεως τής χρωμόφωτογραφίας μετ’εικόνων.

• Ό Κάτων βλεπων παντού ανδριάντας άσημων προσώ
πων, έλιγεν : Προτιμώ νά ερωτώσι, «Διατί δ Κάτων δέν 
«χ« ανδριάντα, η διατί νά εχη».

»
Ό ιατρός τοϋ βασιλίως Πΰρρου ΐγραψί ποτέ πρός τόν 

Ρωμαϊον στρατηγόν Φαβριχιον, δτι τίθεται είς τήν διά- 
θεσίν του, όπως δηλητηριάση τόν ηγεμόνα του. Ό δέ Φα- 
βρίχιος άπέστειλε τήν ίπιστολήν τοϋ ίατροϋ πρός τόν βασι
λέα, προσθέτων ; Είσαι τοσον καχός έχτιμν,τής φίλων, ώς χαί 
έχθρών.

’Επειδή δ αυτοχράτωρ Αύγουστος δυσηρεστεΐτο, διότι οί
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κωμφοοι Πυλάοιος και Χειλών διεπληκτίζοντο καί προσείλ- 
κυον την προσοχήν τοϋ κοινού.

— Είσαι άχάριστος, Μεγαλειότατε, τφ ειπεν δ Πυλάδιος, 
διότι είναι προτιμώτερον δι’ εσέ, τό κοινόν νά ένασχολήται 
εις ημάς. Άβτήρ

ΔΙΑ TO NEON ΕΤΟΣ

Ή «Φύσις» εύχεται είς πάντας τούς φίλους 
της, δ,τι καλείτερον ύπάρχει είς τόν κόσμον, τήν 
άγά π ην, τήν χαράν καϊ τήν ε ί ρ ή ν η ν.

Ή «Φύσις» δωρεΐται είς πάντας τούςσυνδρο- 
μητάς της, δ,τι μάλλον έπιθυμητόν ύπάρχει, τήν 
εύτυχίαν! Άλλά τήν εύτυχίαν ούχϊ δπως τήν 
έννοεϊ ό κόσμος.

Ό 'Ρενάν έλεγεν: Οί παραπονούμενοι κατά τής 
ζωής, είναι έκεΐνοι, οιτινες ζητοΰσι τά αδύνατα».

Οί άρχαϊοι μάς δϊδάσκουσιν, δτι Λ τύχη περιφέ
ρεται είς· τδν κόσμον δε- 
οεμένους έχουσα τους ό- 
φθαλμοΰς καϊ τόν ένα πό- 
δα έπϊ σφαίρας· διά τής 
μιάς δέ χειρδς κρατούσα 
τδ κέρας τής εύτυχίας, έξ 
ού πάντα τά άγαθά πί- 
πτουσιν έν άφθονία./Ώστε 
-άρπάσωμεν ο,τι δυνάμεθα, 
άφοΰ Α τύχη είναι τυφλή.

Ό ’Ιανουάριος παρίστα- 
ται ώς άγαθός γέρων, κα- 
τάλευκος έκ τής χιόνος, 
φέρων .άπειρα άθύρματα, . 
ενοεδνμένος ώς άγνωστος 
κύριος,, καϊ έχων τάς χεϊ- 
ρας κλειστάς.Μή θελήσητε 
δμως νά τφ άνοίξητε α-ύ- 
τάς, διότι σάς τιμωρεί.

Ίδου ήμεΐς πάλιν πρό 
δώδεκα νέων μηνών, οΰς 
μέλλομεν νά διατρέξωμεν, 
ΐνα καϊ πάλιν ποιήσωμεν 
τδ αύτό. Είναι ό βίος 
μας. Άνερχόμεθα καϊ
όλονέν άνερχόμεθα. Ό χρόνος μας φαίνεται μακρός 
καϊ έπίπονος, καϊ έν τούτοις μετά τό πέρας πόσον 
είναι βραχύς ! Οΰτω δέ άνερχόμεθα βαθμηδόν τόν 
Γολγοθά, δστις πλησιάζει τον ούρανόν, χωρϊς νά 
τδ έννοήσωμεν. Πλήν θέλετε νά λησμονάτε τόν 
Γολγοθά; άφιερωθεϊτε είς τήν έργασίαν, άγαπήσα- 
τε τήν καλλιτεχνίαν. Διά ταύτη? καϊ μόνης άπο- 
μακρύνεσθε τής γής καϊ διά τών πτερύγων τής λή
θης άνέρχεσθε είς τδν κυανοΰν αίθέρα.

’Αγαπήσατε τήν ποίησιν, άγαπήσατε τήν μουσι
κήν, άγαπήσατε τάς είκόνας, άγαπήσατε τά δνειρα.

Τό άΰλον είναι ή εύτνχία !

Είς τινα τόπον επικρατεί θελκτική τις συνήθεια, 
ήν πολλοί ίσως ήγνοοΰσιν.

Τή 31 Δεκεμβρίου πάντες συναθροίζονται είς τάς 
οικίας των. μετά τδ δεϊπνον. 2ννομιλρ€σι, γελώσι, 
διασκεδάζουσι καθ’ δλην τήν έσπέραν, όπόταν δέ 
πλησιάσμ τό μεσονύκτιον, πάσα φαιδρότης κατα

παύει καϊ μετά προσοχής πάντες άτενίζουσι τδ ώρο· 
λόγιον, μετ’ άγωνίας άναμένοντες νά σημάνη τήν 
δωοεκάτην, ήτοι τδ τέλος τού λήγοντας έτους και 
τήν άρχήν τού έπιόντος.

Τάμ, τάμ, τάμ,....
Ή στιγμή έκείνη είναι έπίσημος, διότι αί σκέψεις 

πάντων προσηλοϋνται είς τάς έντυπώσεις τοΰ 
παρελθόντος καϊ είς τάς έλπίδας τοΰ μέλλοντος.

Μόλις κτυπήση ό δωδέκατος κτύπος έγείρονται 
δια μιας δλοι έκ των θέσεων των καϊ έναγκαλίζον- 
ται,άνακράζοντες «εΰτυχές τδ νέον έτος», καϊ δια- 
νέμουσιν είτα τά δώρα των,, μεθ’ δ κάθηνται πάν
τες όμοΰ πέριξ τής τραπέζης καϊ τρώγονσι καϊ 
πίνονσιν είς ΰγίειαν τοΰ νέου έτους.

Οί δέ φιλόσοφοι άναφωνοΰσι γελώντες.—Καϊτίνα 
έπιρροήν δύναται νά εχη έπϊ του πεπρωμένου ή 
ημέρα αύτη, ήτις ούδόλως συσχετίζεται μέ τάς δυ
στυχείς ήμέρας τοΰ βίου ; Τί άλλο είναι αΰτη ή 
πρώτη Αμέρα τοΰ έτους ή τεχνητή χρονική μονάς 
χρήσιμος μόνον διά τήν καταμέτρησιν τοΰ χρόνου; 

πρός τί λοιπόν αί διασκε
δάσεις ;

Άΐ! Κύριοι φιλόσοφοι, 
ή Αμέρα αΰτη είναι άναγ- 
καιοτάτη, ίσα ίσα διά τοΰς 
μή φιλοσοφοΰντας καϊ μή 
ουναμένους νά ζήσωσιν 
άλλως ή διά τών δεισιδαι
μονιών.

ΑΙΣΙΟΝ
το' 

«ΕΟΝ ΕΓΟΙ

1893 !
Τί νά ζητήάωμεν άπό 

τό έτος τοΰτο;
Τήν έπιτυχίαν είς τάς 

έργασίας μας; Θά τήν 
άποκτήσωμεν.

Τήν ύγίειαν, εύτυχίαν, 
εύδαιμονίαν, άγάπην, τόν 
πλούτον ;

Ζητήσατε, ζητήσατε δ,τι 
θέλετε, καϊ έστέ βέδαιοι 
δτι θά τό λάβητε. Άλλά 
πρδ τούτου δέον νά σπεί- 
ρητε,νά σπείρητε τήν άγα- 
θότητα, τήν γλυκύτητα, 
τήν άγάπην καϊ τήν ειρή
νην.

Ή γή είναι δοχεΐον, δπερ δέχεται πάντα σπόρον 
καϊ παράγει πάντα καρπόν.

Ό,τι σπείρομεν ήδη, θά δρέφωμεν κατόπιν. 
Είναι ό νόμος τής Φύσεως !

φ. Πρι'ντιξης.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΟΛΜΗΜΑΤΑ

ΆνέτεΛε φαιδρά τής άθωότητος ή αύγή μέ την χρυσί- 
ζουσαν πορφύραν, μέ την αίγλήεσσαν μορφήν έπί τή; ευη
μερίας των γονέων, καί ή αγκάλη της συζύγου θλίβει ηδη 
με τδ Ιερόν πϋρ τή; μητρικής στοργής τόν πολύτιμόν της 
απόχτημα, καί η καρδία της σκιρτά όπόταν ό πρώτος φθόγ
γος τοδ τέκνου άκουσθή, όπόταν τό πρώτον βλέμμα του 
άτενίση με την αγνότητα τοδ αγγέλου, τούς ύπό χαράς δα- 
κρύοντας οφθαλμού; της....

• •,.····.....
Καί της άθωότητος την χαρίεσσαν εικόνα περιβάλλει ϊκ- 

τοτε της αρετής τό πλαίσιον, μέχρι;. ότου η καρδία τη; α
θώα; παρθένου ήρχισέ πω; νά συναισθάνεται την ΰπαρξιν τοδ 
αγνώστου, τη;, μυστηριώδους έκείνη; έπιθυμίας, τοδ άφηρη- 
μένου έκείνου πόθου. Ή εύφλεκτο;.καρδία έπεζήτει τόν σπιν
θήρα, ή νεανική φαντασία επλαττε τα αόριστα έκεΐνα τή; ά- 
θωότητο; τή; ήβη; δνειρα, τού; άλλοκότου; έκείνου; κόσμου; 
•τοδ ιδανισμοϋ, καί εκ τών αναπτυσσόμενων εικόνων τή; διά
νοια; έγεννώντο αί πρώΤαι έλπίδες* * τά στήθη ήσθάνοντο τού; 
ήρεμου; εκείνου; τρόμου;,καί ή καρδία έν τή πρώτν) κρούσει 
τή; ευαισθησία; τού; πρώτου; παλμού;.

δέν υπήρχε θέ- 
σις πλέον, εΐμή 

Ρ μόνον διά τό ά-
I γνωστόν έκείνο,

διά τό αφανές 
άστρον τής ίπι- 
θυμίας, τοΰ πό
θου....

*

Καί ήδη α
γαπά I** όλον 
τόπΰρ τοΰνεα- 
νικοϋ ένθουσια- 
σμοϋ, μέ δλην 
τήν ζέσιν σφρι- 
γώση; καρδία;, 
μέ δλην τήν ορ
μήν τής εύγε— 
νοδς {κείνης πα
ραφοράς, τή; α
γνή; έκείνηςμα- 
νίάς, ήν γεννώ- 
σιν οί πρώτοι 
τή; συμπαθούς 
καρδία; παλμοί, 
ήν γενν£ ό S- 
p®s..................

Άγαπ$ ηδη, 
καί έν τφ έρωτι 

I τούτφ ανακα
λύπτει τόν πό
θον, ον έπεζή- 
τησε, τό άγνω
στον όπερ ώνει- 
ρεύετο. Τό παρ- 
θενικόν στήθος, 
δπερ μέχρι τοΰ- 
δε καί αύτάς 
τάς ακτίνα; τοΰ 

I Φοίβου έθεώρει 
ι ΘΛΛΑΧΕΗ. άναξία; όπως

το θωπευσωσι, 
δπερ καί τήν πνοήν τοϋ Ζεφύρου άπεμάκρυνεν ώ; βέβηλον τής 
ίερότητός του,δπερ.έμπεριέκλειεν τό μεθυστικόν άρωμα τής παρ- 
θενική; άγνότητος, καί τήν θερμότητα έκείνην τήν ήδεΐαν, τήν 
μυστηριώδη, τήν ηδονικήν,τήν μή άναγομένην εις ώρισμένου; 
κανόνας, τήν μή αναγνωρίζονταν άλλην συνθήκην ή τήν τής 
αγνή; ήδυπαθείας, τήν μή έκδηλοΰσαν όλα ,τά χαρίσματα, 
τήν μή φανερόνουσαν όλου; τούς θησαυρούς τών ονείρων- τήν 
άγνωστον έκείνην δύναμιν,-ήτις δεσμεύει, συγκρατεΐ, πυρπο
λεί, ζωογονεί,'κάί ήτις ένί λόγφ παράγει τήν παραφοράν καί 
τήν: έκστασιν, ήπς ίλκύει τήν εύλαβή λατρείαν, τόν θαυμα
σμόν, τόν θεσπέσιον έρωτα θν έζιδανικεύει ίν τή αποθεώσει 
του· τό στήθος έκείνο ήδη έλςύθερον, άπαστράπτον έν τή 
λευκή τή; παρθενία; άμφιέσει, καί ταραττόμενον ύπό τών

Καί τών χαρί- 
πων ή ευμενή; θε
ραπεία καθοδήγη
σε τήν παρθένον 
«ί; τήν γνώσιν τοδ 
ώραίου καί τήν ά— 
ναζήτησιν τοδ κα
λού. Καί ήδη ό 
γλυκύ; ήλιος τή; 
ζωή; ανατέλλει, 
•φλογίζων τό αγνόν 
αίμα τή; αυγή;, 
«ί κάλυκες σκορπί- 
ζουσιν ήδη ώ; πα
ραδείσια άνθη, τό 
μεθυστικόν τοϋ πό
θου άρωμα, εί; τήν 
πνοήν ίνυπάρχει ή 
ήδεία τή; νεότητο; 
θερμότης, στιλπνόν 
τό βλέμμα λάμπει, 
τό μειδίαμα ίπαν- 
θεΐ Μ τών τρυφε- ,
ρών χειλέων, καί I
ή κόμη χαριέντω; Ί 
κυματίζει, καθ’ήν 
ώραν τό λευκόν 
μέτωπον κοσμεί 
του κάλλΟυ; τό 
διάβημα.

’Ελπίζει ήδη ή 
παρθένο;, αναμέ
νει, ποθεί- παρά 
τοΰΘεοϋ ζητεί τών 
έλπίδων τήν πλή- 
ρωσιν, ζητεί τήν 
εύτυχίαν τοδ άγνώ 
στου. ‘Επί τοϋ ο * 
ρίζοντο; τοϋ δια- 
νοιγομένου μέλ
λοντος ούδέν νε- 
φύδριον ταράττει 
τήν βασιλεύουσαν γαλήνην, καί τής φύσεω; τό μεγαλεϊον 
επαυξάνει τήν συναίσθησιν τοδ ώραίου’ ίν τή πλημμυρούση 
αφθονίφ τών αγνών ίπιθυμιών άπεθεοδτο, καί τοδ απείρου 
κόσμου αί λαμπραί μορφαί έζωογόνουν τήν ψυχήν τή; παρ
θένου. Άπό τή; ακτή; τής ασφαλεία; έβύθιζεν αμέριμνο; εί; 
τοδ μέλλοντα; τόν άπειρον ωκεανόν, ίν άγνή.πεποιθήσει ότι 
αιώνιο; γαλήνη έπιστε'φεί τήν ίπιφάνειάν του. Ευτυχή; ηδη 
έρρόφα έκ τοδ άφρίζοντο; ποτηριού τή; παρθινική; άμερι- 
μνησίας τήν ηδονήν τή; ζωή;, καί εί; τοδ στήθους τήν πε- 
ριωρισμένην δύναμιν προσεπάθει νά έμφυσήση πλειοτέραν 
ζέσιν, οπω; αίσθανθή έπ*  αύτοϋ πλειότέρον τή; αγνώστου 
μακαριότητο; τον Ζέφυρον πνέοντα.

Ύπαρξις ζώσα μόνον μ« έλπίδας, καί με όσας αναμνή

τάφος; εν τη

Μ

σεις τή; αρετή; ό παρελθών βίο; τή έγκατέλειψεν ώ; στή
ριγμα καί βοηθόν τοδ μέλλοντος.

Δεν έγνώριζε δάκρυ’ δέν είδε τών συμφορών τά; πένθιμου; 
εικόνα;· δέν ήκουσε τή; θρηνούση; δυστυχία; τήν αλ
γεινήν στοναχήν· οι κεραυνοί καί αί θύελλαι τοΰ βίου δέν 

. προσέβαλον τήν λεπτήν όρασίν της. Έβάδιζεν εϋελπι;’ 
δεν ίπλανάτο αδημονοΰσα’ ούδέν δνειρον τήν άπάτησε· 
ούδεμία θλίψε; συνεκίνησε τήν τρυφερήν τη; καρδίαν 
ούδείς στόνο; έξήλθε τών χειλέων τη;· αί παρειαί τη; μό
νον τό φίλημα τής στοργής τών γονέων έγνώριζον,καί τό 
στήθος δέν έπιίζετο ύπό τή; ελάχιστης ταραχής.

Έν τή πλησμονή τών ευτυχών τή; άθωότητος στιγμών

i
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δονήσεων καρδία? άγαπώσης, Εμφανίζεται Εν τφ μέσω τών 
διανοιγομένων καλυμμάτων τη? βιωτική; συνθήκη; με την 
ύποφαινομινην καλύπτραν, ήτις καί έν τφ σμικρφ τμήματε 
οπερ τοΰ θαυμασμού ό οφθαλμό; εν Εκστάσει προσβλέπει, 
παριστφ ολόκληρον κόσμον μέθης, ρεμβασμών, πόθων’ τό 
στήθος γυμνόν ήδη μένει, μή πτοούμενον καθ’ήν ώραν τοΰ 
έρωτος τά βέλη Εμπήγνυνται si; τήν άπαραβίάατον μορ
φήν του.

Τή; παρθένου ή φαντασία πλάττει του; κόσμου; τών 
ονείρων, εί; οΰ; βυθίζει άπλήστω; τά βλέμματα καί τα; 
σκέψεις, καί άφ’ ών συλλαμβάνουσα τά; εικόνα; τών πόθων 
Εγκατασπείρει αυτά; διά τή; γραφΐδο; Επί τοΰ άψυχου .χάρ
του, όπω; τά; μεταφέρει εις τήν πεφιλημένην καρδίαν τή; 
αγάπης της, "τόν Εραστήν της.

Άγαπ? ή ευειδής νεανις, καί ή καρδία τη; μίαν έλπίδα, 
ένα πόθον, μίαν Επιθυμίαν Επιζητεί, ή διάνοιά τη; μίαν 
σκέψιν, μίαν εικόνα, έκίΐΐ'Οΐ'.

Καί προβαίνουσα εις τά πρώτα τολμήματα,είςτό νά άντ- 
αποκριθή καί ούτω εί; τοΰ προσφιλοΰς της τά; θερμά; συμ
πάθειας, τί νά γράψη δύναται διά τής γραφΐδο; τη;, ήτις 
ομοιάζει βέλο; Εγχαρασσον Εν ταις καρδίαις των τό πολυθέλ- 
γητρον όνομα όστις τά; συνέδεσε ;

Προσπαθεί ήδη’ και εί; έκαστον σχεδίασμα προσθέτει μίαν 
έτι λεξιν,Ιν φωνήεν,μίαν .στιγμήν."Ω I ύπάρχει άρά γε άγα- 
πητοτέρα ασχολία, προσφιλέστερα κόπωσις δι’ αύτήν;

Καί τά ρόδά ζηλοτύπω; κύπτουσιν όπω; περιβάλωσι τή; 
παρθένου τήν κεφαλήν, όπως έπιχύσωσι τό μΰρον είς τάς πα
ρειάς καί τό στήθος της,μέχρι; ότου κοσμήσωσι τοΰ υμεναίου 
τόν βωμόν,ένθα τήν ευλαβή ή τύχη τελεί" θυσίαν.

Η.

0 ΤΑΦΟΣ ΕΝ ΤΗγ ΘΑΛΑΣΣΗ.

Μήηως τά δρη εΰρχσκονταχ μόνον έν τή γή; Μή
πως Λ θύελλα ένσκήητέχ μόνον είς τάς πόλεις καχ 
τάς πεδιάδας; Όχΐ'συγκρχσχς δέν έπχόάλλεταχ μέ τάς 
καταιγίδας της φρίκης, τών άπαισίων είκόνων, τοΰ 
άπελπισμοΰ, τής καταστροφής. Τά κύματα τών ά- 
τελευτήτων ύγρών έκτάσεων, άτινα μέ έν φύσημα 
άφανίζονσι πάν δ,τι· έθεώρει Α γηΐνη άλαζονία ώς 
Ασφαλή κιβωτόν τής βχωτικής ένεργείας, τά κύμα
τα, τά Απαίσια ορη τοΰ άνηλεοΰς πόντου, ών Α κο
ρυφή πιεζομένη ΰπό τοΰ μαύρου πεπρωμένου κα
ταπίπτει πρός στιγμήν, δπως άνυψωθμ μεγαλοπρε.- 
στέρα έν τη τρομακτική της μορφή, τά κύματα, ό 
αποτρόπαιος τής γαλήνης διάδοχος, ό φρικώδης 
καταχτητής τών ελπίδων τοΰ ναυαγού, ό άνηλεής 
δήμιος τής ζωής τού άτυχοΰς θαλασσοπόρου, ό 
άσπλαγχνος καταστροφεΰς τών Αναμνήσεων, Ας 
καταβυθίζει είς τΑν λήθην, ό φοβερός τύραννος, 
δστις θάπτει είς τόν ΰγρδν τάφον τήν ύπαρξιν έν 
τή ζωΐι, τά κύματα, άτινα λυσσαλέα έκσπώσι κατά 
τοΰ βράχου, δπως έκμηδενίσωσι τήν ,ίσχύν του, έν 
τη Αγρια πάραφορα των ζητώσι νά καταπίωσι παν 
δ,τι δέν ΰποτάσσεται είς τόν έγωϊσμόν των,άτινα έν 
τή όργή των παριστώσι τήν Απαισιωτέραν τών δημι
ουργημάτων είκόνα, τήν φοβεροτέραν τής κατα
στροφής, τής Απελπισίας παράστασιν. Καί ό οΰρα- 
νός πρό τοιούτου θεάματος καλύπτεται ΰπό μελα
νών νεφών, δπως προσδώσμ έν Αγνοία. του μίαν 
έτι σκιάν είς τόν χρωστήρα τού βοώντος θανάτου, 
δπως περιβάλλη μέ σκεπήν μαύρην τό βασίλειον 
τού Αφρίζοντας πόντου, δπως κρύψη Από τού σύμ- 
παντος τά δμματα τόν άπέραντον τάφον, δστις διά 

τό κοιμητήριον τών σπλάγχνων του προσκαλεΐ, έλ- 
κύει, καί Αρπάζει νέα θύματα, νέαν ζωήν . ,’ , ..

Ρίφατε βλέμμα οίκτου, τρόμου, και μετά σκληρός 
γενναιότητος παρατηρήσατε τό πλοΐον έν τή Απελ
πισία, έν τώ άφανισμφ, ένώ Αμέριμνοι οί λάροι 
διά της κραυγής των συνοδέύωσί τών Ατυχών ναυ
αγών τους θρήνους, καντήν ζωήν, έξαφανιζομένην 
ύπό τού πεπρωμένου καί ζώσαν θαπτομένην έν. τω 
τάφφ, έν τή θαλάσση. .

ΧάΙΙς.

ΠΑ ΡΑ Μ 0 Ν Η X ΡIΣΤΟΥΓ Ε Ν Ν Ω Ν 
ΜΕΦΑ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ

ΔΙΠΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

■ Α.'.

Έτο παραμονή τών Χριστουγέννων, Ενάτη ώρα τής Εσπέρας 
και Εχιόνιζε άπό τής πρωίας.

Διά μέσου τής όδοΰ 'Πάσση, έν Παρέσεις, ήρχετο παιόίονΕπταε
τές περίπου, δψεως ϊυστυχεστάτης, καί φέρον Ενδύματα πενιχρά/ 
Έβάδιζε κατ’ εύθεΐαν τής όδοΰ, ώς μικρός κύων Εγκαταλελειμμέ- 
νος, καταβεβλημένο; έκ τοΰ κόπου, τής πείνης, τής δίψης καί τής 
δυστυχίας."

— ’Ελεημοσύνη! Κύριε, Ελεημοσύνη !.... πεινώ... μίαν πεν
τάρα, άν άγαπατβ....

Καί ούτω λέγων έπλησίαζε. τούς διαβάτας, έκτβίνων τήν χεΐρά 
καί κροκαλών τόν οίκτον.·

Τέλος, οΰτω βαδίζων, περί τήν δεκάτήν ώραν, μεγαλόσσωμός 
τις κύρως ίρριψεν αΰτφ τρεις πεντάρας. Τό παιδίον έστη ακίνη
τον, συνεκινήθη καί δέν είπε τίποτε, άλλά θερμανθέν έκ τής δω- 

■ ρέας άνέπνιυσεν, Ελαβε τά νομίσματα, καί ετρεξε χαρίε * πρός . 
τι παντοπωλείου.

ΈκεΤ έστάθη σκεπτόμενον τί ήδύνατο νά άγοράση μέ τρεις 
πεντάρας. Αίφνης άνεφώνησεν.

— Μία δεκάρα ψωμί καί μία πεντάρα τυρί!
Ώς νά ήσθάνετο δέ "έκτακτόν «να ευτυχίαν έαάθισε σιωπηλόν 

παρά «νι γωνία τοΰ παντοπωλείου καί καταβρόχθισε τό λιτόν 
Εκείνο φαγητόν του μέ εύχαρίστησιν ίσως λαιμάργου. εύρισκομέ- 
νον πρό τών έξαισιωτέρων Εδεσμάτων,

Άφοΰ έφαγε μέχρι τοΰ τελευταίου ψυχίου, Επιεν ολίγον ίΐδωρ 
καί Εφυγεν άνά τήν μεγάλην όδόν- .'Ο φωτισμός μεγάλου τινός 
καταστήματος, προσείλκυσε τήν προσοχήν τοΰ παιδός καί ίβτη πρό 
τών παραθύρων, άποθαυμάζων τά έν αΰτφ παιδικά άντικείμενα.Ά- 
μαξίδια, ίπποι, σιδηρόδρομοι, μουσικά όργανα, διάφοροι πλαγγό
νες καί ποικίλα παίγνια, κατεκράτησαν αύτόν έπί πολλήν ώραν 
έκέϊ έν διήνεκεΤ θαυμασμφ·*άί  χαρφ, μέχρι; ότου καταβληθείς 
έκ τοΰ καμάτου καί τοΰ. ψύχους, κατελήφθη ΰπό ρίγους καί οι 
πέδες του έκάμφθησαν. _ ~ ,

Τότε μόνον έννόησεν, οτι ίδει νά φροντίση όπως άναπαυθή, καί 
ήρξατο ευθέως, βαδίζων καί είς τήν τύχην, άναζητών γωνίαν 
τινά, δπως συμαζευθή. Έίάδισεν ούτως, 8λως άσυνηδήτως, δε- 
ρόμενο; ύπό τής πιπτούσης χιόνος, μεμουσχευμένος έκ τοΰ δδατος, 
παγωμένους έχον τούς πόδας καί τάς χεΐρας,· και τό πρόσωπόν 
έκτεθειμένον είς τόν άνεμον έπί πολλήν ώραν, πριν ετι δυνηθή 
νά εύρη σκιάν γωνίας.

Έξηκολούθησεν Ετι έπ’ αρκετόν βαδίζων και άναζητών, έως 
δτου άπέκαμε καί Εστη. Εύρίσκετο πλησίον μεγάλης τινός θύρας, 
αμαξοστασίου, πιθανώς μεγαλοπρεπούς τίνος οικίας. Ταύτην μόλις 
ίδών ώς ακτίνα σωτηρίας μηχανικώς Εσειρεν εαυτόν πρός τά έκεϊ 
καί κατέπεσεν ώς μόλυβδος έν τή γωνίφ. Περιμαζεόσας δέ τό 
σώμα καί τούς πόδας έκαλόφθη όσον ήδυνήθη διά τών άκρων τοΰ 
φορέματος του, έσταύρωσε τάς χεΐρας: πρός τό στήθος του, έκλινε 
τήν κεφαλήν, δπως θερμανθή, καί ποιήσας τελευταίαν συσταλτι
κήν απόπειραν κατά τοϋ ρίγους, δπερ βαθμηδόν κατεκυρίευε τό 
σώμα του, Εμεινεν άπνους, καί ούτω, μικρά άνθρωπίνη δπαρξις έν 
μικροσκοπικφ σωρφ άθλιας καταστάσεως Εκειτο έκεϊ κατάκοπος, 

αναίσθητο; ύπό τής πείνης, τοΰ ψύχους καί του καμάτου, παγω- 
θεϊσα ΰπό τοΰ άγριου πέριξ αυτής ψύχους, έγκαταλελειμμένη άπό 
πάσης άνθρωπίνης συμπάθειας καί πρός ήν, ίσως, μόνον δ οφθαλ
μός τοΰ θεού έπέδλεπεν έτι. Ίδωμεν.

Β'.
Μετ’ ολίγον ήκούοντο δ βαρύγδουπος κρότος τών ποδών δύο πα

χύτατων ίππων καί τών τροχών μεγαλοπρεπούς άμάξης,ήτις φθάσα 
έν βραχεί πρό τής θύρας εκείνης, έστηπρό τοΰ δυστυχούς παιδός.

Ό ίπηρετης κατήλθεν Αμέσως τής άμάξης καί έκρουσε τήν 
θύραν δπως τοΐς άνοίξωσι, 8τε μετ’έκπλήξεω; παρετήρησε μικρόν 
τι σώμα είς τήν γωνίαν. Τό έκίνησε ίσχυρώς διά τοΰ ποδός του 
ίνα τό έκδιώξη άλλ’ ήτο εντελώς δυσκίνητου. Πλησίασα; τήν κε
φαλήν ανεγνώρισε μικρόν παΐδα έν τελεία Αναισθησία.

— Άντώνη, είπεν Αμέσως αποτεινόμενος πρός τόν άμαξαν, 
είναι ένα σώμα παιδός Αναίσθητον έδώ είς τήν γωνίαν.

·— “Ας είσέλθη πρώτον ή άμαξα, διά νά μή περιμένουν ό Κύ
ριος καί ή Κυρία, καί ύστερον βλέπομεν. 'Ανοιξε ταχέως.

Πλήν ταυτοχρόνως κεφαλή νέου Ανδρός'προβαλοΰσα ,έκ τής θυ· 
ρίδος τής άμάξης'

— Τί τρέχει; τί είναι ; Τι είναι ; Άντώνη, ήρώτησεν.
— Κύριε, ένα παιδίον -βΛίΤσθητον, κεΐται χαμαί είς τήν 

γωνίαν τής θύρας.
— "Εν παιδίον! άνεφώνησεν δ κόμης, καί κατελθων Αμέσως 

τής άμάξης μετά τής συζύγου του, μετέβη πλησίον.
— Τό κακόμοιρον ! άνεφώνησεν ή κόμησσα, είς άκρον στενοχω- 

ρηθεΐσα, βλέπουσα . τήν χιόνα, ήτις περιέβαλε δίκην λευκότατου 
βάμβακος τό παιδίον, θά έπάγωσεν.

Ό/σύζυγός της μετακινών διά τής χειρός τό παιδίον
— Έ, μικρέ, σήκω Επάνω, τφ έλεγε, τί κάμεις αύτοΰ ;
Ούδεμία απάντησίς. Κατάπληκτοι δέ γενόμενοι πάντες τότε 

παρετήρουν αλλήλου; πεφοβισμένοι. Ή γυνή 8μω; ώς έξ ένστι
κτου θ μητρικού μάλλον γοήτρου κινουμένη, πριν ή έγκαταλείψωσι 
τό δυστυχές παιδίον, άποβαλοΰσα τό χειρόκτιό? της έθεσε τήν χεΐρά 
της έπί τοΰ μετώπου αύτοΰ καί ήσθάνθη παγωμένον τι ηλεκτρι
κόν ρεΰμα διερχόμενον τοΰ σώματός της.

—*Αχ ! θεέ μου 1 είναι παγωμένον ! άπέθανεν ! άνεφώνησεν.
— *Α,  δχι, άπήντα ταυτοχρόνως δ σύζυγος, δστις καί'αύτός 

αποβαλών τό χειτόκηόν του είχε θέσει τήν χεΐρά του εις τό στή
θος τοΰ παιδός. Δέν άπέθανεν άκόμη.. .Νά, ιδού έχω τήν χεΐρά 
έπί τής καρδίας, ήτις πάλλει, άλλά πόσον άσθενώς!

— ’Ιωσήφ, Άντώνη, άνέκραξεν άμέσως άποτεινόμενος πρός τούς 
ανθρώπους του, μή χάνωμεν καιρόν, λάβετε μετά προσοχής αυτό 
τό παιδίον εις τάς χεΐρας σας, καλύψατέ το μέ τό έπανωφόριόν μου 
καί φέρετέ το έπάνω είς τό γραφεΐόν μου.

— Ά t όχι, άνεφώνησεν ή κόμησσα, είς τό δωμάτιόν μου κα
λείτερον, είναι θερμότερου.

Γ'.
Μόλις έφεραν τό παιδίον εις τό δωμάτιόν της, ή Κυρία Νιζή 

βοηθουμένη ύπο τής θαλαμηπόλοι»' τής έξέδυσεν αύτό, τό έκάλυ- ■ 
ψεν διά μαλλίνου ύφάσματος. και τό έτριψεν άπό κεφαλής μέχρι 
ποδών. Πλήν τό παιδίον διετέλει άναίσθητον, παγωμένον, Ακίνητον 
και προύξένει μεγίστην λύπην είς τόν βλέποντα αύτό.

Η κόμησσα έκλαιε σιωπηλώς. Ό δέ σύζυγός της, δστις είχε 
μεταθή αυτοπροσώπως όπως φέρει τό ταχύτερου τόν ιατρόν είσ^- 
χετο ήδη άκολουθούμενο.ς ύφ' Ενός τοιούτου.

— Ιατρέ, τω λέγει, τό. παιδίον αύτό εύρεθη έν άναισθήτφ 
καταστάσει, παγωμένον καί περικεκαλυμμένον άπό τής χιόνος εις 
τήν θύραν τής οικίας μου, κάθ’ήν ώραν έπεστρέφομεν έκ τοΰ φί
λου μας Κυρίου Μαυρικίου, δσιι; μας είχε προσκαλέσει είς τήν 
Εορτήν τοΰ δένδρου τών Χριστουγέννων. Φαίνεται είναι καταδε- 
δλημμένον έκ τής οδοιπορίας, τοΰ ψύχους καί τής πείνης. Έκ 
τής Επιστολής δέ ταύτης, ήτις εύρέθη έπ’ αύτοΰ, ιατρέ, έξάγεται 
8τι ώδοιπόρησεν έπί τρεις ήμέρας. Έρχεται έκ τών περιχώρων 
τοΰ Κάεν νά εύρη έργασίαν Ενταύθα. Ιδού, ιδέτε. Οί άθλιοί γο
νείς του τό εγκατίλιπον άφρόνως. Δέν τό θέλουν πλέον. Τοΰ έδω- 
καν δέ τήν επιστολήν ταύτην,. ινα χρησιμεύση ώς τεκμήριου 
άνευρέσεω; Εργασίας τινοςμόνον και ούδέν πλέονί

Τό μόλις δ' επταετές αύτό ιίαιδίον άφιχθέν τήν νύκτα ταύτην 
Εν ΙΙαρισίοις, περιεπλανήθη καί κατήντησεν είς τήν θέσιν ήν πρό· 
ολίγου, σας περιέγραψα καί εις ήν τό βλέπετε ήδη. Τρομερόν ! 
Τί Αθλιοι γονείς ύπάρχουσιν είς τόν κόσμον αυτόν I Παρατηρή
σατε, εξετάσατε καλώς ιατρέ μου, ύπάρχει,έλπίς νά τό σώσωμεν;

Άφοΰ δ’εξήτασεν αυτό Επισταμένως ό ιατρός'
— Δέν δύναμαι νά. σας καθησυχάσω Εντελώς άπήντησεν, ευ

τυχώς όμως υπάρχει μικρά Ελπίς, διότι ή κρασί; του είναι συνει- 
θισμένη είς τοιαύτας ταλαιπωρίας... ’Εξακολουθείτε τάς έντρί- 
ψεις καΓτά θερμά, καί ελπίσωμεν είς τόν Θεόν.

" Λ’.
Ό κόμης καί ή κόμησσα διήλθον δλην τήν νύκτα παρά τώ 

Ασθενή, παρέχοντες αύτφ τάς καλλιτέρας καί τρυφερωτέρα; περι
ποιήσεις, πότε κλαίαντεςκαί πότε έλπίζόντες. Τέλος τήν πρωίαν 
περί τήν έόδόμην ώραν Ελπίς τις έπεφάνη. Το παιδίον έκινηθή, 
θερμός ύδρως τό περιέβαλε καί ήνοιξε τούς δφθαλμούς.Οποία χαρά! 
Καί τί Ενώπιον του είδε τό έγκαταλελειμμένον Εκείνο πλασμα!

Ούχί πλέον τήν Ερημίαν, τόν κόπον, τήν πείναν καί τό ψύχος, 
άλλά τήν Εστίαν, καί δύο Αγγελικά; μορφάς Ετοίμους μέ Ανοικτά'; 
άγκάλα; νά τό περιβάλλωσι καί τφ παράσχωσι τά; τρυφερω- 
τέρας περιποιήσεις. Είδε άγγελον καθήμενον παρά τφ προσκε- 
φάλφ του, ώραϊον δωμάτιόν, θερμήν ατμόσφαιραν καί κλίνην μα- 
λακήν. Ό κόμης καί ή κόμησσα δεν ειχον τέκνα, τό παι
δίον δέν είχε γονείς, ό δέ Χριστός γεννώμενος κατ’ Εκείνην τήν 
νύκτα καί ερχόμενος είς τόν κόσμον τοΰτον τών όδυρμών, είδε τήν 
πτωχήν ΰπαρξιν σβεννυμένην καί δύο Ετέρα; κατατικομένας έπί 
ατεκνίφ κατα τήν εορτήν του Δένδρου καί μετά θλίψεω; προσβλε- 
πούσας πρός τά πέριξ εύτυχή παιδία, τάς εύσπλαχνίσθη καί θέλων 
νά Ενωση αύτάς ώδήγησε τό παιδίον εί; τήν θύραν τοϋ κόμητος.

Έκτοτε δ έρημος παϊς Εγένετο δ υποκόμης τοΰ Νιζή. τό χάρμα 
τών θετών, πλήν ειλικρινών γονέων του.

Ι»οΟς.

BPAATS Ο ΧΡΟΝΟΣ
Πόσον ό χρόνος παρέρχεται ταχύ;! άναφωνοϋσι πάντε;. 
Οχι 3ά, τόσον ταχύς, όσον τόν φανταζόμεθα.
Έν Εκαστη ώρφ ύπάρχουσιν 60 πρώτα λεπτά καί 3,600 

δεύτερα. Έν Εκάστιρ ήμερφι 24 ώραι, 1,440 πρώτα καί 
86,400 δεύτερα λεπτά. Έν Ενί δε έτει 365 ήμέραι, 8,760 
ώραε, 525,600 πρώτα λεπτά, καί 31,536,000 δεύτερα.

Προστίθεντες ήδη εί; τά 1892 διαρρεύσαντα ετη άπο 
τή; γεννήσεως τοΰ I. X. τά 473 έτη τών δίσεκτων ίτών 
καί δίδοντα 11,352 ώρας, 681,120 πρώτα λεπτά καί 
40,867,200 δεύτερα, έχομεν

7,568 
691,053 

16,585,272 
995,116,320 

59,706,979,2.00 
Δηλαδή ούτε δυσικατομμύριον

.*· ·'·’

εποχά; 
ήμερα; 
ώρας 
λεπτά 
δευτερόλεπτα.

λεπτών άπό τή; Εποχή; 
τοΰ χρισ«ανισμοΰ I Πόσον 0 χρόνο; διέρχεται βραδέως !

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ
*0 πρίγκιψ Βλαδιμήρο; υιός τοΰ βασιλέω; τή; Δανίας 

φαίνεται είναι ευτυχέστερο;, οίος νομίζεται. Ένυμφεύθη 
τήν πριγκίπισσαν Μαρίαν, θυγατέρα τοΰ Δουκό; τής Σάρ- 
τρης, ήτις Ιχει πολλά; χάριτα; καί αγαθότητα ψυχή; απα
ράμιλλων. - '

Διηγούνται ότι, οσάκις συνέρχονται ταυτοχρόνως εί; τό 
ανάκτορου τοΰ Φρεδενσβούργου, ό αΰτοκράτωρ τή; Ρωσσία;, 
ό βασιλεύ; τή; ’Ελλάδος, ή πριγκίπισσα τή; Ουαλία; καί 
ή δούκισσα τής Κουμβερλάνδη; μετά τών οικογενειών των, 
συμβαίνει πολλάκι;, ώστε ή διαμονή των Εν τή κατοικία 
ταύτη νά η ολίγον στενόχωρος. Έν τοιαύτη περιπτώσει μόνον 
ή πριγκίπισσα φροντίζει διά τήν μικράν ήλικίαν. Τό παρελθόν 
έτος άνήρτησε πινακίδα έν τφ διαδρόμφ τοΰ ανακτόρου φέ- 
ρουσαν τήν ίξή; Επιτακτικήν επιγραφήν.

Βαβίζετε ηόύχιαξ, τά παιίία κοιμώνται.
Καί Εβλεπε τι; τότε^τόν Τζάρον, όστι; Εχει μεγάλον 

ανάστημα, δίδων τό παράδειγμα καί βαδίζων ακροποδητί καί 
μετά προσοχή;, ίνα μή ταράξη τόν ύπνον τών μικρών. 

ΆνιΛν.



2'td Π ΦΪΣΙΪ

ΤΟ ΔΙΑΦΩΝΟΤΝ ΖΕΓΓΟ2
Τί αλλόκοτου ζεύγος ! 'Οσάκις δ Παύλος τρώγει, ή Νίνα 

δεν iretv?,' δσάκις ή Νίνα νυστάζει, δ Παύλος είναι άγρυ
πνος, δσάκις δ Παύλος είναι φαιδρός, ή Νίνα είναι σκυθρω
πή, καί δσάκις δ Παύλος καπνίζει ή Νίνα Ενοχλείται. Πάν
τοτε ή άντίφασις I

ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟΝ

Παϋλος· Ή γυνή ίγεννήθη νά βαβανίζη τόν άνδρα, 
και δικαίως ύποφερει.

IWCv*.  Ό άνήρ πρέπει νά γνωρίζγι νά ύποφερη τάς θλί
ψεις της γυναικός... καί νά τάς οιασκεδάζη...

■ ΠαΟλος. Ναί, οΰτω πράττει, πλήν εν τή αρχή δ οίνο; 
άναβαίνει εις την κεφαλήν καί κατόπιν κατέρχεται είς τούς 
πόδας. <

Ιθϊίνα. Διότι κάμνετε κατάχρησιν τού έρωτος, σάς κυ
ριεύει καί δέν είσθε πλέον κύριοι εαυτών. Έν τη αρχή είσθε 
άγγελοι καί κατόπιν γίνεσθε δαίμονες.

ΙΙαΟλος. Αί ! Κυρία μου, έν τη καρδί^ τού άνδρδς 
υπάρχει ε”νστικτόν τι, όπερ τδν φοβίζει, τω παριστφ την 
εύτυχίαν κηλιύωμένην, τφ προμηνύει πάντοτε δυστυχίαν, 
καίτώ λεγ« άνά πάσαν στιγμήν, ότι ή γυνή πταίει εις τά 
άτυχήματά του.

Λίένα· (δυσφορούσα). Ό τύραννος !.... άχ 1 δέν είμαι 
καλά, μέ πειράζουν τά νεύρα μου... Παύλε, καλήν νύκτα, 
θά κοιμηθώ.

ΠαΦλθ$· Πάντοτε τά Ιδια I... Καλήν νύκτα.... (icily) 
Αύτή θά κοιμηθή,καί έγώ ;.. Αί, τΐ νά γίνη,..άς..καπνίσωΙ..

Φύσος

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ_ΑΞΙΩΜΑΤΑ
*0 ήλιος χωρίς νά τώ ζητήσωσι, μεταδίδει τό: φώς κάι 

ί τήν θερμότητα του. Ποιεί ωσαύτως ό,τι καλόν έξαρτάται
ί άπο σου, χωρίς νά περιμένης νά σοί τδ ζητήσωσι.

Έν ώρ^: ειρήνης οί υιοί κηδεύουσι τούς γονείς των, καί
■ ίν ώοα πολέμου οί γονείς κηδεύουσι τούς υίούς των.

ί Ό φίλος όστις υποθάλπει τά έλαττώματά μας είναι έπι-
κινδυνωδέστερός τοϋ ίχθροϋ μας, όστις μάς τά Επικρίνει.

I Δύο πράγματα φοβοδ, τήν κολακείαν τοδ φίλου καί τόν
, φθόνον τοϋ ίχθροΰ. Ενίοτε άμφότερα έν τώ μειδιάματι ύπο-
! λανθάνουσιν.

I Ή συγγνώμη αξίζει πλιίω . τής μεταμέλειας, δηλαδή δέον
■ νά προτιμώμεν νά συγχωρώμεν ή νά έκδικώμεθα, διότι ή
i ■ μεταμέλεια είναι Εγγύς τής έκδικήσεως.

ίI
i

αδληλογραφ;α__τηζ "φυςεος,,
Π. Γ. Kdpxvpav. Σάς Ενεγράψαμεν. Συνδρομή ελήφθη.Άπόδιιξις: 

παρεδόθη κομιστή.—Α. Λ. Μανσούραν. Επιστολή καί συνδρομή 
σας ελήφθη. Νέον συνδρομητήν Ενεγράψαμεν. Εΰχαριστοΰμεν πολύ. 
Ταχυδρομικώς λαμβάνετε αποδείξεις.-- Λί. J. Σΰρον. Συνδρομή, 
έλήφθη. Άπόδειξιν σάς άπεστείλαμεν με αγγελίαν. Εΰχαριστοΰμεν. 
— Γ- Κ. Μ. Μύκονον. Σάς ένεγράψαμεν άπδ 1ης ’Ιανουάριου 9S 
ώς γράφετε.—Γ. Β. Γ, Τ. Στβιρΐνον. Χρήματα έμετρήθησαν. Σας 
έγράψαμέν.—Γ. Π. Σΰρον.—Χειρόγραφα, φωτογραφίας κλ. ελή- 
φθησαν. Έχει καλώς, συμμορφούμεθα. Συνδρομητές ένεγράψαμεν 
Εΰχαριστοΰμεν βερμώς. Άντεπευχόμεθα αίσιον καί ευτυχές viov έ
τος.— Τ. Δ. A. Ifdav 'Τόρχην. Δελτάριόν ελήφθη. Σάς ειχομε*  
απαντήσει. "Απαντα Ελήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν. ’Αναμένομεν γρα
φήν σας —Σ. Α. Μ. ΜτσοΛόγγαν. Ποιημάτων Ελήφθη. ’Ενεργή
σατε Εγγραφήν συνδρομητών. Ιίώλησις διά πρακτορείου επιζήμιος. 
Εκτός αν αναλαμβάνετε ύμεις μερικά. ’Απαντήσατε —X. Λ. ΣαΛ- 
χϋα. Συνδρομήν σας ελάβαμεν, εΰχαριστοΰμεν πολύ.—Γ. Κ. Ό- 
ίησσάν. Δελτάριόν ελήφθη. Άπηντήσαμεν. Γράψετέ μας σχετικώς 
μέ ύπόθεσιν Σεβαστουπόλεως. Αναμένομεν.—Δ. Ζ. Λ. Τσκτμί. 
Σάς ένεγράψαμεν. Εΰχαριστοΰμεν θερμώς διά ζωηρόν ενδιαφέρου
σας. Αγγελίας άπεστείλαμεν.—Π. Κ. Λάρνακα. Δελτάριόν Ελή
φθη. Σας έγράψαμέν. Είς λαχεία συμπεριλη?θήσεσθε. Ήσυχείτε- 
—Ε. Φ. A. Λςρον. Σάς ένεγράψαμεν τή εντολή κ. Ν. Ζ. έκ 
Κάιρου.—I. Β. Βραίΐα. Διλτάριοι ελήφθη. ’Αναυένομεν τήν έκκα- 
θάρισιν.—Γ. Ν. Σ. AixtAif. ’Επιστολή έλήφθη. "Ονομα διωρθώθη. 
Εΰχαριστοΰμεν.—I. Δ. I. Ααύριον. Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχα- 
ριστοΰαεν πολύ.—Π. Κ. TpixxaJa. Συνδρομή σας ?ου έτους έλή
φθη. Εΰχαριστοΰμεν πολύ. Άπόδειξιν άπεστείλαμεν. 'Αποστείλατε 
καί τήν τοδ 3ου έτους—Α. Π. Λίμησσόν. Συνεστημένη έλήφθη7 
Εΰχαριστοΰμεν πολύ. Ταχυδρομικώς γράφομεν,—Π. Τ Ε. *1αθμΐα.  
Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν πολύ. 'Απόδειξιν λαμβάνετε- 
ταχυδρομικώς.—Τ. X. ’Aie(ivtptiav. Δελτάριόν έλήφθη. ’Αναμέ
νομεν μέ προσεχές εκκαθάρισιν.—Σ. Μ. Σοννοβάζαιναν. Άντίγρα- 
φον άποδείξεως άπεστείλαμεν προχθές.—Α. Ο. Πάτρας, Δελτάριόν 
έλήφθη Βεβαίως θά συμπιριληφθήτε, ΉσυχεΓτε,—Π. Σ, Λαμίαν, 
'Επιστολή μετά έπιταγης ελήφθη. Εΰχαριστοΰμεν, Ταχυδρομικώς 
γράφομεν.—Δ, V, Λαμίαν. Συνδρομή σας έλήφθη, Εύχαριστοΰ- 
μεν.— Π, Π. Λαμίαν, 'Επιστολή σας ώς καί Στ, ελήφθησαν, Εΰ- 
χαριστουμεν. Γράψωμεν,—Γ. Φ Μτσσήνην, Συνδρομή σας έλήφθη 
εΰχαριστοΰμεν πολύ, ώς καί δι’ εγγραφήν συνδρομητών. Ταχυδρο
μικόν; καθέκαστα μέ παραγγελίαν σας. —Τ. Ρ. Κάρχνραν, 'Επιστο
λή μέ περιεχόμενα έλήφθησαν, Εΰχαριστοΰμεν. Ταχυδρομικώς γρά- 
φομιν. —Π, Σ. Αττχασίαν ’Επιστολή έλήφθη, χρήματα οΰχί α
κόμη, γράφομεν,—Π, Α, Άσάάναγα, Συνδρομή σας έλήφθη, εύ- 
χαριστοΰμεν, άπόδιξειν άπεστείλαμεν μετ’ αγγελίας, — Α. Π. Μα
γνησίαν. ’Επιστολή καί χρήματα έλάβομεν. Ταχυδρομικώς καθέ
καστα.—Μ Κ Σμύρνην. ‘Επιστολή έλήφθη φίλος άπουσιάζει,Τα- 
χυδρομικώς καθέκαστα.—Γ. Λ. ΤΙάτρας, Συνδρομή σας έλήφθη, εύ- 
χαριστοϋμεν, άπόδειξιν λαμβάνετε ταχυδρομικώς.

* 1893
ί Τ’ άνατέλλον νέον έτος
' μέ τά κρίνα της χαράς
( Μέ τά ρόδ’εύδαχμονίας
» και μέ τα της ΐτγειας
* Κύριοι, νά στέήτ’.ίιμας
ί Εύχομαι ύμϊν κ ’ έψέτος ν-φ-κ + μ

ΑΞΙΩΣΙΣ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»

] ΊΙ Φύσις χωρίς ούδ*  έπ’ έλάχιστον νά επιβαρύνη τούς συν- 
S δρομητάς της, προβαίνει άπύ τοδ παρόντος φύλλου είς βελτιώ- 
d σεις καί μεταρρυθμίσεις, αιτινες, ώς φανερόν, έπιβάλλουσιν 
ι αΰτη μεγαλειτέρας τοδ συνήθους δαπάνα;. Κατά συνέπειαν, 1£ 

έχει μόνον τήν μικράν άξίωσιν, ίνα άπαιτήση παρά τών ά- ■ 
ίιοτίμων συνδρομητών της, Ινα έκαστος αυτών τή προμηθεύση 
ένα τοΰλάχιστον νίον συ-δρομν,τήν.

Άζίασις iixala xal χρήσιμος τοΐς πασι.

Έκ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΓ


