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Έπι'όραοις τής Σελήνης έαΐ τον χρόνου της αέρι 
τον άξονα περιβτροφής της Γής.

Γνωστόν οτι ή ελκτική 
δύναμις τής Σεληνιακής 
μάζης ενεργούσα έπι τδν 
ώκεανείων ύδάτωντά ύψοϊ, 
ούτως ώστε ή ύγρά αύ- 
τδν μαζα προσλαμβάνει 
άνά πασαν στιγμήν τό 
σχήμα έλλειψοειδοΰς, ού 
ό μέγας άξων, άν ή τδν 
ύδάτων κίνησις ούδεμίαν 
απήντα αντίστασιν, θά δι- 
ηυθύνετο σταθερώς κατά 
τήνέπιβατικήν ακτίνα τήν 
ένούαν τά κέντρα Γής 
και Σελήνης. ’Επειδή ό

μως, καθ’οσον ή Σελήνη μετατοπίζεται ένεκα τής ήμερησίας κινή- 
σεως, α βευστός ούτος ελλειψοειδής όγκος ακολουθεί αύτήν έν 
τή κινήσει της, ή συνεχής αύτη τδν ύδάτων μετατόπισες έπιτε- 
λείται άναγκαίως μετά τής άναπτύξεως τριβής καί άντιστάσεως, 
προϊόντων είτε αύτών τδν ύγρών μορίων, είτε τών ποικιλωτά- 
των ανωμαλιών, άς παρουσιάζει τό έδαφος έφ’ ών άπλοΟνται τά 
ΰδατα. Εντεύθεν ή βραδύτης, ήν καθ’ έκάστην έπιβεβαιούσιν αί 
παρατηρήσεις έπί των παλιρροιών, διά τήν όποιαν ή παλίρροια 
συμβαίνει πάντοτε χρόνον τινά μετά τήν διάβασιν τής Σελήνης 
διά τού μεσημβρινού.

Παρά τάς τοπικός όμως ανωμαλίας, τά πράγματα θά 
λαμβάνωσι χώραν, ώς εί ή Σελήνη νά έκειτο έν τφ ούρανφ 
όπισθεν τής θέσεως, ήν πραγματικώς κατέχει σήμερον, λαμβα- 
νομένης ύπ’ <5ψιν καί τής φοράς τής ήμερησίας αύτής κινήσεως. 
Ιδού άρα γεγονός, ού ή ερμηνεία καθίσταται εύχερής, χωρίς νά 
καταφύγωμεν είς τήν ύπόθεσιν ότι αί δύο β ε υ σ τ α ί προοχα<(pro
tuberances) (1 ),ών ή διαδοχική κίνησις προκαλεϊ τάς παλίρροιας 
δέν διευθύνονται κατά τήν επιβατικήν τής Σελήνης ακτίνα,άλλά 
κατά γραμμήν σταθερδς διερχομένην τό ανατολικόν μέρος τού 
πλανήτου.

Τούτων τεθέντων, τήν έπιβράδυνσιν τής γηινης ήμερησίας κι- 
νήσεως επιφέρει κατά τόν Delaunay ή έπίδρασις τής Σελήνης 
ούχί πλέον άσκουμένη έπί τού συνόλου τής ήμετέρας σφαίρας, ύ- 
ποτεθείσης σφαιρικής, άλλ' έπί των δύο τούτων προοχών άνισά- 
κις τού άστέρος άπεχόντων. «Άποβλέποντες, λέγει, εις τόν τρό
πον δι’ ού λαμβάνομεν τό μέρος τής σεληνιακής ένεργείας, τό 
έπιφέρον τό φαινόμενου τής παλιρροίας, θά ίδωμεν ότι ή πρώτη 
τδν προοχών. τούτων (ή έγγύτερον τή Σελήνή) φαίνεται ώς έλ- 

(1) Άνίρ. Σπαβάρη «Φυσική Πεφ.» $ ISO.

κομένη ύπό τής Σελήνης, ή δέ δευτέρα ώς απωθουμένη*  παρου
σιάζεται δηλαδή ζεύγος δυνάμεων εφαρμοζόμενων έπί τής γηϊ'- 
νης σφαίρας, τεΤνον νά περιστρέψη αύτήν κατά φοράν έναντίαν 
τής πραγματικής αύτής, καί συνεπώς όφεϊλον νά έπιφέρη επι
βράδυνσή τινα είς τήν περί τόν άξονα περιστροφήν αύτής».

Τοιαύτη κατ' ουσίαν ή νέα θεωρία. Δεν θ' άκολουθήσωμεν τόν 
Delaunay έν τοΐς ύπολογισμοΐς αύτού δι’ ών δείκνυσιν ότι ή έπί- 
δρασις αύτη τής Σελήνης έπί τών προοχών τών παλιρροιών 
ούχί μόνον δέν είναι ασήμαντος, άλλά δύναται νά έρμηνεύση τήν 
υπεροχήν τής κατά αιώνα έπιταχόνσεως, ήν παρέχουσιν αί πα
ρατηρήσεις τών άρχαίων. Άρκεϊ νά δεχθώμεν, ότι ή μάζα τοΰ 
ύδατος, ήν σχηματίζει έκαστη τών προοχών ισοδύναμε! πρός 
στρώμα πάχους 1 μέτρου καλύπτοντος βάσιν περιφερικήν άκτίνος 
675 χλμ. Τοιούτον στρώμα επιτιθέμενον τή γηινη έπιφανεία 
θά κατελάμβανε μήκος 12° περίπου ισημερινών. Καί είναι μεν 
αληθές ότι ό διαπρεπής αστρονόμος, έν τοΐς υπολογισμούς αύτού, 
έδέχθη ύπόθεσιν πολύ άπλουστέραν τής αλήθειας, άλλ’ ούδείς 
δύναται ν’ άμφιβάλλη, οτι τό' πραγματικόν αποτέλεσμα τής έπί 
τών ώκεανίων ύδάτων έπενεργείας τής Σεληνιακής έλξεως έ
στίν ανεπαρκές πρός έπιτέλεσιν τής αναγκαίας έπιβραδόνσεως.

Αί ιδέαι τού Delaunay ύπεβλήθησαν, ώς είν’.έπόμενον εις τόν 
βαρύν τής κριτικής κύλινδρον, καί άντετάχθησαν κατ’αύτών 
κρίσεις κατά το μάλλον και ήττον βάσιμοι, άλλ' οΰδεμία αύτών 
προσβάλλει τήν άρχήν, ήτις χρησιμεύει ώς βάσις αύταϊς. "Αλ
λως τε καί ή ιδέα, ότι ή τών παλιρροιών κίνησις είναι τοιαυτης 
φύσεως, ώστε νάέπιφέρη έπιβράδυνσιν είς τήν περί τόν άξονα κί- 
νησιν τής γής δέν είναι νέα. Ό θεμελιωτής τής δυναμικής θεω
ρίας τής.θερμότητος, Mayer, έξέθηκεν αύτήν έν τινι τών συγ- 

. γραμμάτων του, καί μετ’ αύτόν ό Tyndall. Έκεϊνο όμως, όπερ 
αποτελεί τήν ιδίαν αξίαν, τήν πρωτοτυπίαν τών έργασιών τού 
Delaunay, είναι τούτο, δπερ καί αυτός άνομολογεϊ: Ιον, οτι ή έ- 
πιβράδυνσις ή έκ τούτου προκύπτουσα ούκ έστιν ασήμαντος καί 
2ον ότι, ενταύθα κεΐται ή έρμηνεία τής ασυμφωνίας μεταξύ τών 
παρατηρήσεων τών άρχαίων έπί τών εκλείψεων καί τής θεωρίας 
τής βαρύτητος, ώς πρός τήν έπιτάχυνσιν τής μέσης κινήσεως 
τής Σελήνης άνά πάντα αιώνα.

Συνεπώς τοΐς άνωτέρω, ή δ.άρκεια τής άστρικής ήμέρας δέν 
είναι αμετάβλητός,άν παραδεχθώμεν τήν θεωρίαν τού Delaunay, 
ήν τόσον έπεβεβαίωσεν ή παραδοχή αυτής ύπό τοϋ διασήμου δι- 
ευθυντού τού αστεροσκοπείου τής Γρηνουίλης κ. Airy. Ή διάρ
κεια αυτής έλαττούται, έν τή τών αιώνων παρελεΰσει κατά εν 
περίπου δεύτερον λεπτόν άνά 100,000 έτη.

Αν νΰν ή έπιβράδυνσις αδτη έπ' άπειρον διετήρετ τήν αύτήν 
τιμήν, εύχερώς δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν τήν εποχήν καθ’ ήν 
ή ταχυτης τής περί τόν άξονα περιστροφής τής γής παντελώς 
θά έμηδενίζετο και καθ’ ήν τής ήμέρας ή διάρκεια θά ΐσούτο τή 

* τού έτους διαρκεία.Άφού ή άστρική ήμέρα σύγκειται έξ 86,400” 
θά έχρειάζοντο 8,640_έκατομ. έτών, "να έπέλθη ή πλήρης τής 
Γής στάσις.

Άλλ’ ϊνα ακριβέστερο? είπωμεν, ό άνωτέρω υπολογισμός δει-
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ται διορθώσεως. Καί ιδού διατί. Ή ταχύτης τής περί τόν άξονα 
περιστροφής τής Γής έλαττουμένη συνεχώς, θά καταντήση νά 
έξισωθή τή ταχύτητι τής περί τήν τροχιάν αυτής περιφοράς τής 
Σελήνής, ούτως ώστε ή Γή θά δεικνύη πάντοτε, τό αύτό ήμι- 
σφαίριον αύτής είς τήν Σελήνην, ακριβώς δηλ. αύτό, δπερ συμ
βαίνει σήμερον διά τήν Σελήνην. Άλλά τότε «1 προοχαί τών 
παλιρροίων δέν θά εχωσι προϊοϋσαν κίνησιν, άλλά θά καταντή- 
σωσι νά διευθυνωνται πρός τήν Σελήνην πάντοτε σταθερώς. ή δέ 
επίδρασες ταύτης θά παύση εκδηλ^^η διά ζεύγους δυνάμεων 
επιβραδυντικού. Άλλά καί κατ’ άλλον τρόπον βέβαιοί τό αύτό ό 
Delaunay.

’Επειδή ή θερμοκρασία τής Γής καταπίπτει διηνεκώς ένεκα 
τής έξασθενήσεως τής ήλιακής θερμότητος άφ’ ενός και τής υπε
ροχής τής θερμαντικής ακτινοβολίας τής Γής έπί τήν θερμότη
τα, ήν δέχεται, θά έπέλθη στιγμή καθ’ ήν ή θερμοκρασία αίίτη 
θά η τόσον ταπεινή, ώστε θά έπέλθη τελεία ψύξις τών θαλασ
σών’. «Έκλιπόντος τοϋ φαινομένου τών παλιρροιών, τό αίτιον 
τής έπιβραδύνσεως τής περί τόν άξονα περιστροφής τής Γής θά 
έκλειψη επίσης, καί τότε ή Γή θά έξακολουθήση κινουμένη μετά 
σταθερές ταχύτητος.» Άλλ’ δμως ό Delaunay έλησμόνησβ λε
πτομέρειαν τινα, ήν ήμεϊς προστιθέντες περατοΰμεν τήν μικράν 
αυτήν διατριβήν δτι τότε οί απόγονοι ήμών πεπηγότες, ήκιστα 
θά άσχοληθώσιν, ευτυχώς ή ατυχώς, δπως θέλετε, να έπιβεβαι- 
ώσωσι τήν ακρίβειαν τής προρρήσεως ταύτης.

(eLa Luna» A. Guillemin)
Γ. Λ.. Α. (Χάλκη).

HEPI ΟΝΕΙΡΩΝ

Τί t’vat τό ονειρον ;
Μυστήριον, πρό τοϋ όποιου ή ανθρώπινη διάνοια οπισθοχω

ρεί,«ποτεθαρρυμμίνη,άδυνατουσα ν’ άποκαλύψη τήν αλήθειαν 
καί, ώς συνήθως συμβαίνει έν παρομοίαις περιστάσεσιν, ίνα- 
σμενιζομίνη να περικοσμή δι’ ύπιρφυσικών χαί φαντασιωδών 
ιδιοτήτων τά έχπλήξαντα αυτήν αντικείμενα. Οπου ή τής 
κριτική; λαμπάς δεν φωτίζει,έκεϊ t ίσχωρεϊ φαντασία δι’ όπιρ 

• οί μέν Χαλδαιοι μή δυνάμενοι νά έννοήσωσι τήν γέννησιν καί 
τάς κινήσεις τών αστέρων, έλάτρευσαν αύτά, οί δέ Πίρσαι 
έθεοποίησαν τό πΰο, θαυμάσαντες τάς εύιργεΐικάς αΰτοϋ 
ιδιότητας.

Έν όμως των παραδοξοτέρων μυστηρίων, άτινα συγχέουσι 
τήν διάνοιαν τοϋ ανθρώπου, είναι βεβαίως καί τά όνειρα. 
Έφ*  όσον ή επιστήμη, γιγαντιαίοις όλονέν χωρούσα άλμασιν, 
προσπαθώ νά διασπάση τήν ζοφιράν ομίχλην, ήτις’περιβάλλει 
τήν θεωοίαν αυτών, έπί τοσοΰτον Εμπλέκονται είς αδιέξοδον 
λαβύρινθον, ή δέ δμς αύτής έν τοιούτφ έρέβει, δέν κατορ- 
θοΐή ώς σμικρός έν τφ σκότει άστήρ, έλάχιστον διάστημα νά 
διαφώτιση. Ή αμφίβολος διασάφησις τών ονείρων εΐνε τόσφ 
πλεΐον δυσχερής, καθότι αύτη συμφύρεται μέ τό τής ψυχής 
μυστήριον, έφ’ όσον δέ ή πραγματική τών ονείρων αιτία τή 
άχλυί τής άσαφείας άμφικαλύπτεται, ούδέποτε ό ρύπος τής 
δεισιδαιμονίας παϋσίται μιαίνων ταϋτα.

Έν τούτοις παρατηρούνται πολλάκις έν τοϊς όνείροις φαι
νόμενα τόσφ ασυνήθη καί θαυμάσια, ώστε άποροί τις, εύρισ- 
κόμίνος κενός έν τή βεβαιότητι, ότι συνέλαβε τόν μίτον 
αύτών.

Τό βέβαιον tivι ότι, οί δνειοοι άποτελοΰσι μίαν τών σπανίων 
παραμυθιών, άς ή φύσις έδωρήσατο τφ άνθρώπφ. Ποσάκις δέν 
ίπεθυμήσαμεν έν όνιιρον αντί μιας πραγματικότητος ; ποσάκις 
πορφύραι καί στέμματα δέν έκόσμησαν τό μέτωπόν μας 
κοιμωμένων ;ποσάκις κοϋφοι καί πτερόεντες δέν διιτρέξαμεν 
όρη καί θαλάσσας καί άστρα καί ούρανούς ; . . ’

Τό φαντασιώδες, ή παράδοξος έξήγησις τών ονείρων, αί 
άποδίδόμεναι αύτοΐς ΰπερφυσικαί ιδιότητες πλήττουσι τόσον 
τήν φαντασίαν, ώστε πολλάκις ό άνθρωπος εύρίσκεται προ 
διλήμματος τί νά πιστεύση καί τι νά μήν άποδεχθή. Τά 
πάντα ζόφος καλύπτει έτι, καί ούδέν εύρίσκουσιν εύρος αί 
ποιητικαί τής φαντασίας πτέρυγες!

θελκτικά; καί ποικίλας εικόνας προφητικών ονείρων εΰρί- 
σκομεν ιδίως εν τή έλληνική άρχαίφ ποιήσει. Ό Όμηρος 
βρίθει τοιούτων. Έν τή Κλυταιμνήστρα του δ Αισχύλος, ό 
Εύριπίδης έν τή Ίφιγενείφ του έν Ταυρίδι καί έν αύτη τή 
Ίερφ Γραφή άπαντώσι πλήθος ποικίλων εικόνων ονείρων. Η 
χρήσις αύτών φαίνεται ώς δραματικόν μάλλον έπεισόδιον κα- 
θωραίζον τήν όλην τοϋ δράματος πλοκήν. Ό Σαιξπήρος 
κατίλιπε ζωηροτάτην καί πλήρη ποιητικής χάρννος σκιαγρα
φήσω τής βασιλίσσης τών ονείρων, παριστών ταύτην ώς ά- 
τμώδη νύμφην έν τφ μέσφ ύγρών τής Σελήνης άκτίνων συ- 
ρομίνην έν άρματι έκ λεπτού φλοιού καρύου ύπό πτερωτών 
ίντόμων καί γαργαλίζονταν τήν ρίνα τών κοιμωμένων, δι 
ών διέρχεται.

Φύσει επόμενον είναι καί ή ζωγραφική, ήτις αποτελεί 
τό ζών. ούτως είπεϊν, τής ποιήσεως μέρος, νά βαίνη παραλ- 
λήλως ταύτη καί σχετικώς πρός τά όνειρα. Πλήν όμως ού- 
δένα γινώσκομεν έκ τών πάλαι ζωγράφων, έπιχειρήσαντα να 
σχεδίαση έπί τής οθόνης ονείρου τινός ύπόθεσιν, ή τάς περί 
ονείρων ΐσχυούσας ιδέας τοϋ Όμηρου, ’Οβιδίου καί άλλων 
μυθολόγων καί λαών. Καλλιτέχναι τινες μόνον τών μεταγε
νεστέρων συνέθεσαν ίδιας άλληγορικάς εικόνας ονείρων. Ο 
Ραφαήλ συνέθηκε τό «δνειρον τοϋ Ιππότου)) καί ό Μιχαήλ 
Άγγελος τήν ώραιοτάτην εικόνα «Το όνειρον».

Τοιαΰται δοξασίαι ύπήρχον παρ’ Έλλησι περί ονείρων, 
τοιοΰτον S’ έν συνόψει καί τό φιλολογικόν αύτών σκιαγράφη
μα. Έάν δέ ή καλπάζουσα τής επιστήμης πρόοδος ήκιστα 
κατώρθωσε νά δώση ήμΐν τήν κλείδα τής αιτιώδους αρχή? 
καί τής άναπτύξεως τών ονείρων, ούχ’ ήττον έπιτρίπεται 
ήμιν νά εϊπωμεν, ότι τό συμφέρον καί ή τυφλότης κατέστη
σαν ποτέ, καί ήδη παρά τής άπλοϊκοΐς, ταϋτα τό ερμαιον 
τής άγυρτείας καί τών τερατωδών παραδοξολογιών τών μυ
θολογώων.

Γοργίας

Ο
(Ποέημ-κ τοΰ Goethe.)

Τό κΰμ’ άφρίζει, τό νερό βογγάει, 
ξνας ιλαράς ’ς τήν άκροθαλασσιά 
της ώραις μέ τώγκίστρι του περνάει, 
χωρίς μχά έννοια, μέ καρδιάς δροσιά. 
Και 'κεΐ πού κάθεται καϊ περιμένει, 
νά και τό κΰμα σχίζεται μ’ άψρό, 
καϊ μιά νεράιδα ’ώς τήν μέση βγαίνει 
άπό τό άφροστόλιστο νερό.

Καϊ τοΰ ’μχλεϊ μέ γλώσσα μαγεμένη: 
Γιατϊ τραβάς μέ τόση πονηριά 
αύτή την πλάσι τήν δυστυχισμένη 
άη’ τό νερό ’ς τήν άπονη στεριά ; 
Άχ, νάξενρες πώς εινε τό ψαράκι 
εύτνχισμένο κάτω ’ς τά νερά, 
θά ’πήγαινες καϊ σύ, κακό παιδάκι, 
καϊ ’κεΐ θέ ναΰρισκες σωστή χαρά.

Δέν χαίρεται ό ήλιος, τό φεγγάρι 
μέσα ’ς τά κύματα τά δροσερά; .
Δέν έχουν περισσότερη τήν χάρι 
τήν ώρα, όπου ’βγαίνουν καθαρά ;
Πώς; Δέν μαγεύουν ’λίγο τήν καρδιά σου 
ο! θαλασσόκαμποι οί γαλανοί;
Δέν σέ μαγεύει ’λίγο Λ θωριά σου 
μέσ ’ ’ς τήν δροσοΰλα τήν παντοτινή ;

Βογγάει τό νερό, τό κϋμ’ άψριζει, 
καϊ τοϋ φιλεΐ τό πόδι τό γυμνό, 
και Λ καρδιά του μέσα λαχταρίζει, 
’σάν δταν παίρνωμε ψιλι άγνό. 
Τόν ’πλάνεσεν ή μάγα ’σάν παιδάκι· 
τετέλεσται ’ς τόν άμοιρο ψαρά: 
Εσύρθη ’λίγο, ’γλίστρησε ’λιγάκι, 

καϊ ’χάθηκε γιά πάντα ’ς τά νερά.
Ζταμίτεος Α. Βάλβης,ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΕΡΨΙΣ

Όστις τρέφει πλείονα αγάπην καί τιμήν πρός τήν αρετήν, 
η πρός τά άλλα τοΰ κόσμου αγαθά, ούτος ίσταται είς 
ύψηλόν τής άνθρωπότητος σημεΐον. Όστις πάσχει ασμένως 
ύπέρ τής εύτυχίας τών άλλων, ούτος είναι ανώτερος τοΰ 
πόνου και τοΰ θανάτου, ύπό του οποίου τόν πέλεκυν πας 
ταπεινός άνθρωπος τρέμει. Όσον άσμινέστερον στερείται τις 
τής ιδίας αύτοΰ γηίνης εύπραγίας υπέρ τής σωτηρίας τών 
άλλων, τόσον μηδαμινώτερα τώ φαίνονται πάντα τά κακά 
ίκεΐνα, οσα ή γή καί ή κρίσις τών ανθρώπων δύνανται νά 
τφ προξενήσωσιν. Μία μόνη μεγαλόψυχος πράξες ίξευγε- 
νίζεε τήν ψυχήν καί αποκαθιστώ τόν άνθρωπον έξοχον καί 
λαμπρόν. Έρωτήσατε τόν ειλικρινή φίλον, άν δίδη προσοχήν 
είς τάς συνέπειας, όπόταν έργάζηται καί πονιΐ διά τόν φίλον 
του. Έρωτήσατε αύτόν, άν αισθάνηται κακοπάθειαν καθ ’ήν 
στιγμήν ριψοκινδυνεύει πρός λύτρωσιν αύτοΰ. Έρωτήσατε 
αύτον άν άνταλλάσση μέ όλον τοΰ κόσμου τό χρυσίου τήν 
ήδύτητα τοΰ εύεργετήματός του. Έρωτήσατε τήν φιλόστοργου 
μητέρα, όπόταν διαγρυπνή παρά τήν κλίνην τοϋ νοσοΰντος 
τέκνου της, άν μετανοή ή καν λυπήται, διότι έστερήθη τοϋ 
ήσυχου αυτής ύπνου. Έρωτήσατε αύτήν όταν πεινφ, άν 
αισθάνηται θλΐψιν προσφέρουσα είς τό πεινασμένον της τέκνον 
και τό τελευταΐον τοΰ άρτου ψιχίον. Έρωτήσατε τόν δυ
στυχή πατέρα, όπόταν έργάζηται άν άπαρνήται ασμένως 
όλας τάς άναπαύσεις, ήδονάς καί διασκεδάσεις. Άν αίσθά-’ 
νηται κόπον καί πόνους, ούς τφ προξενοΰσιν ή ανατροφή 
τών τέκνων του καί άν δίδη προσοχήν είς τό/ καταρρέοντα 
ιδρώτα έκ τοΰ προσώπου του καθ’ όλον τό διάστημα τής 
ήμέρας. Έρωτήσατε τόν εύγνώμονα υιόν, όστις προτιμά νά 
έργάζηται ή νά βλέπη τούς γηραιούς αύτοΰ γονείς πάσχοντας 
καί στερούμενους τών αναγκαίων, άν δέν αγαπά πλεΐον τήν 
λιτήν τροφήν άπό παν άλλο πολυτελές φαγητόν; Έρωτή
σατε τήν σεμνήν θυγατέρα, ήτις ασμένως άποφεύγει πάσαν 
εύθυμον τής νεότητός της άπόλαυσιν, διά νά βοηθήση τήν 
νοσούσαν μητέρα της καί τόν άπορον πατέρα της, άν άνταλ
λάσση τήν αγγελικήν ταύτην τέρψιν, τήν μακαρίαν τής ψυ
χής της εύθυμίαν μέ τό πολυτιμότατον τοΰ κόσμου κειμή
λιου ;

Ός λοιπόν 0 έρών χάριν τής έρωμένης, ό φίλος 
χάριν τοΰ φίλου, ή φιλόστοργος μήτηρ χάριν τοΰ τέκνου της, 
ό σεβαστός πατήρ χάριν τής οικογένειας τόυ, ό καλός υίός 
καί ή σεμνή θυγάτηρ χάριν τών γονέων των, πάσχουσιν ά- 
σμενέστατα, ουτω καί πάντες οί άνθρωποι δέον ασμένως καί 
προθυμως να έργαζώμεθα καί νά πάσχωμεν χάριν τής άν
θρωπότητος. Ό πόνος, τόν όποιον αισθάνεται τις ώς άνθρω
πος καί ώς πολίτης έπ’ άγαθφ τοΰ πλησίον, άνυψοΐ τήν 
ευδαιμονίαν του. Όσον δ’ αίσθητοτίρα είναι ή έξωτερική θυ
σία, κατά τοσοΰτον μεγαλητέρα είναι ή έσωτερική ευδαιμο
νία ! Ό πόνος μεταβάλλεται είς ηδονήν, ήτις, τέρπει χα
ροποιεί, εύδαιμονίζει καί λαμπρύνει τήν ψυχήν. Τό όμμα δύ
ναται νά κλαίη, ή καρδία όμως πληροϋται μακαριότητος· 
τό σώμα δύναται νά πάσχη, ή ψυχή όμως άγάλλεται καί 
εύδαιμονεί I

Αλ.. Ν. Κοκκονηζ |

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ

(Τή αίτήβει τής φίΚηξ μου. Μ. Π.)

£ί$ άνάμνηοιν τοϋ χωριΰμοϋ σου.

Κ,αμμίά φορά σαν χάθησαι βαθείά συλλογισμένος 
ωχρός είς νέφη μελανά σάν τήν ωχρά Σελήνη 
ο γαλανός σου οφθαλμός ό ούρανοβαμμένος 
μακράν άπό τήν φίλην γήν νά θεωρή κ’ έκείνη 

-ήτις είς άλλας χώρας 
τοϋ χωρισμοϋ σου έκμετρΫ τάς ανήλιους ώρας.

A I όταν τό ατμόπλοιου τό κΰμα διασχίζη 
καί προαγγέλη σφύριγμα. . . τοϋ χωρισμοϋ τήν ώραν 
καί ό γλαυκός σου οφθαλμός τό κΰμα χρωματίζη, 
από την α.σπρην γέφυραν τήν πρύμναν ή τήν πρφραν,.

• σκληρέ, νά ίνθυμήσαι 
εις πελάγος τρικυμιών μακράν μου ότι είσαι.

26άν άνθος όταν άγρια πνοή ανέμου πνεύση 
τήν έλαφράν του κορυφήν είς τούς ανθώνας κλίνει 
οποταν καί τό χαΐρέ σου σ’τά χείλη άποπνέύση 
βαούπονος, βαρυαλγής θά γύρη καί έκείνη 

’ς τό μνήμα τό κεφάλι 
όταν μακράν της περπατής σι ξένο άκρογιάλι . . .

Τήν νεαράν κυπάρισσον όπόταν έπιστρέψης
ς ’τοϋ κατηφοΰς μνημείου μου τό μέσον άπαντήσης 
τβ όμμα ίνδακρυ ’ς αύτο καί φλογερό νά στρέψης 
άσπάσου.την μέ σεβασμόν, σκληρέ, τά τήν φιλήσης 
δέν θ’ άσπασθής κυπάρισσον, άλλά τόν έρωτά μου 
φυτρώσαντα ώς λούλουδο τής γής είς τήν καρδιά μου.

Άπαξ ήγάπησα κ’ έγώ καί άπαξ αίσθανθεΐσα
δέν ήδυνήθην τάς χορδάς νά κρούσω τής καρδιάς σου 
καί ς τόν βωμόν τοϋ έρωτος άργότερον στραφεϊσα 
δέν μ’ έκύτταζ’, άπιστε, ή φλογερή ’ματιά σου 

πλήν ειδά γεγραμμένον
«τόν τάφον καί το μάρμαρον» είς μέλλον χωρισμένον

Χυγγνώμην άν μέ δάκρυα καί πένθιμον τραγούδι 
έτόνισα τόν χωρισμόν καί τήν έπιστροφήν σου 
συγχώρει άν δέν ’σ έρρανα μέ δάφνην καί λουλούδι,

συγχώριι με, εταίρε,
Καί δέξ αι τό αιώνιον καί φιλικόν μου χαΐρε.

Μαρικα Χαρβααια

ΕΙΣΑΙ ΟΡΦΑΝΗ

Μαμά, κυττάζεις,’στο γιαλό, ήρθε ενα βαπόρι ;
(καί ’χύθηκε, ’ςτής μάννας της τήν αγκαλιά, ή κόρη).
Άχ ! τί καλά, άν ό μπαμπάς μας ήρθε άπ’ τα ξένα ! I I 
(Έκείνη τό εφίλησε μέ μάτια δακρυσμένα,
(χωρίς άπό τό στόμα της μ2α συλλαβή νά βγάλη.)
Λες να μήν ήρθε δ μπαμπάς, μαμάκα μου, καί πάλι ; . . .
Καί τέλος μέ μισόσβυστη τ’ άπήντησε φωνή :

« Κόρη μου, εΐσαι ορφανή I »
Γ. ΙΙαεΛουλ^δς.

—anriHQO>»iiii
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΩΦ

[Δέν έξητμίσθησαν ίτι τά βύγενή ύπέρ τή; αθανάτου τών 
αναμνήσεων χώρας αισθήματα, διότι αί θερμαί συμπάθειαι, αΐτινες 
τήν προσφιλή Ελλάδα περιδάλλουσι, θά ζήσωσιν έν όσφ εν τη 
καρδίφ τής ανθρωπότητος είναι έγχεχαραγμίνον τό θειον τής 
ευγνωμοσύνης όνομα.

Άπό τήν ομίχλην τοΰ Βορρά κατήλθε πεφιλημένον τής Μό
σχας τέχνον είς τήν γήν τών θαυμάτων χαί τών δαχρώων, όπως 
ένωση ενταύθα μέ τάς ελπίδας τής δευτέρας του πατρίδος τούς 
εύγενεΐς του πόθους ύπέρ τής διχαιοσύνης, δπως έπιτελέση χαί

ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ISTOFIKO1T ΔΙΗΓΗΜΑ
----—

(Συνέχεια, ΐόε πφοηγούμενον φνίίον)

Ό Μιμικός έγεννήθη έν Άνδριρ, όπόθεν κατήγετο ή 
μήτηρ αυτού, ό δέπατήρ του ητο Ναυπάχτιος. Είς Αθήνας 
είχον έγκατασταθή προ έτών πολλών.

*0 Μιμικός παιδιόθεν ήγάπα τά γράμματα, τά σχολεία 
καί τά*  βιβλία, προς & είχεν ίδιάζοντα έρωτα, καί ένόσφ 
προέβαινεν ή ήλικία αύτοδ, κατά τοσοϋτον όκαλλιέργει τάς 
Μούσας. Φθάς δ’ εις ήλικίαν, καθ’ ήν ήσθάνθη τον κόσμον 
και τήν κατάστασιν τής κοινωνίας, έν ή ήτο υποχρεωμένος 
νά ζήση, προσεπάθει παντοιοτρόπως νά ποιήται καταλ
λήλως χρήσιν τών περιστάσεων, καί νά έκλέγη έκείνας 
μέν τάς διατριβά; έν αί; προσεπορίζετο ώφελειάν τινα,ν’ ά- 
ποφεύγη δ' έκείνας, αίτινες ήδύναντο νά τόν βλάψωσι. Τά 
έπίπλαστα και πρσσπεποιημένα αισθήματα, τάς ματαίας 
καί έκτετραχηλισμένας διασκεδάσει; ανέκαθεν όρμεμφύτως, 
ούτως είπεΐν, άπεδοκίμαζε, τάς δέ ιοβόλους καί επιβλαβείς 
εσπερίδας καί συναθροίσεις, οίον χορούς, έκτεθηλυμμένας 
παραστάσεις, Club καί τά τοιαϋτα έθεώρει ώς λυμεώνας, 
φθορεΐ; καί ασπάλακας τής κοινωνίας. Τουναντίον ΰπερβολι- 

αυτός τό μέγα πρός τούς βωμούς τής ελευθερίας καθήκον, δπως 
βη χαί συζήση μέ τήν πατρίδα το5 αιωνίου θαυμασμό», δπως 
προσφέρη διά τάς κανά; σπονδάς τό θερμόν του δάκρυ, χαι προ*  
σθεση εν ίτι φύλλον εις τούς άμαράντους στεφάνους, οίτινες τήν 
μάρτυρα ήρωΐδα περιστέφουσι.

Οί πόθοι παντός "Ελληνος είναι χαι ΐδιχοί του, αί εύχαι 
ύπέρ τής μελλούσης εθνικής ευτυχίας είναι και ή διακαής του 
επιθυμία.

Είναι φιλέλλην ούχί έξ ύποχρεώσεως, άλλ’ έχ χαρδίας. Εύγε 
του, είναι τιμή του ύψίστη.

Αί έργασίαι του, χαί δή αΐ πολύτιμοι ύπέρ τού συγχρόνου ελ
ληνισμού συγγραφαί του, είναι αλάνθαστου μαρτύρων τής αγάπης 
tcu πρ&ς τήν Ελλάδα, ής δ δαφνοστεφής σταυρός χοσμεΤ τδ εΰ- 
γβνές του στήθος.]

ΓΑΪΚΪ OIIIFOI
(Σελίς έχ τού Γ' τόμου τού Μακεδονικού άτλαντος.)

Γεμάτος άπό όνειρα γλυκά καλ περασμένα 
Τό δόλιο Ιίράβι διάόαινα μέ μάτια δακμυσμένα. 
Και ’στό νεκρό και τίσνχο έκεϊνο τό γεφΰρν 
’Αναστημένο έβλεπα τοΰ Νίκου τό τσαντηρι . 
Τόν Νικοτσάραν έβλεπα, κρατούντα τό μτιλιόνι 
Ζωσμένου δαμασκι σπαθί και φουστανέλλα χιόνι. 
Χρυσά τσαπράζια’βρόνταγαν’στά στήθια τά δροσάτα 
Καί 'στό ’ψηλό του τό κορμί άνέμιζε φλοκάτα. 
Τό φάντασμα πάραίτησε τό ένδοξό του μνήμα, 
Κ’ηλθε θλιμμένο κι’ άφωνο μέ τό γοργό του βήμα.., 
’Στή γέφυρα πλησίασε τήν άλυσσο νά σπάση 
Καί 'στή. Μακεδονία του ξιφήρης ν’ άπεράση.
Μέ μχάς έξύπνησαν παντοϋΚασσάνδρα καί 'Ρουμέλι 
Καί άρχισε τήν έκδρομήν τ' άθάνατο τ' άσκέρι . . .

Ό έκ Μόσχας ’Ιωάν, Πιτρώφ.

κώς ήγάπα τά γενναιόφρονα και αγνά αισθήματα, τάς έν- 
θουσιώδεες έμπνεύσιΐς καί τάς καλάς συναναστροφά;, ή- 
ρεσκετο δέ πολύ είς τάς έξοχικά; έκδρομάς, έπιστημονικά; 
συζητήσεις καί φιλολογικά; απαγγελίας. Πρός τοϋτο συνανε- 
στρεφετο μόνον εκείνους τδν φίλων καί γνωρίμων του,παρ’ 
ο«< εΰρισχε προσόντα ενάρετα.

Δέν είναι υπερβολή όσα γράφομεν, άλλά πιστή καί ακρι
βής αλήθεια, άν δί τις τών ήμετέρων αναγνωστών άμφιβάλ- 
λη περί τοϋ χαρακτήρος καί τών αισθημάτων τούτων τοϋ 
ήμετερου νεανίου, άς ψυχολογήση έπί τών κατωτέρω σημει- 
ουμένων και ύπ’ αύτοΰ έκπονηθέντων καί δημοσιευθέντων 
έργων του, καί άς άποφανθή τουναντίον. Κατά τον χρόνον 
λοιπόν της σχολής του, ότε πας άλλος θά κατέτριβε τον και
ρόν του είς ματαίας καί επιβλαβείς ίσως ασχολίας, αυτός 
κατεγίνετο οικοι, γράφων καί δημοσιεύων ωφελίμους διατρε- 
βάς είς διάφορα φύλλα ημερήσια καί περιοδικά συγγράμμα
τα, ήτοι: Μίαν έφεύρεσίν του, « Περί τής δοκιμαστικής 
βολής τοϋ μυδραλιοβόλου» — «Περί κίτρινου πυρετού» —

είναε, τής νεότητος· δέν βλέπετε εις τό πρόσωπον αυτής τήν 
Δ.’■...... ι a Λ . .

• Πραγματείαν περί λύσσης καί τής θεραπείας αυτής κατά 
τόν Παστϊρ καί πρό αύτοΰ» — «Περί έκρηκτικών ΰλών» 
— «Περί στρατιωτικής χημεία;» — ώς καί τινα άλλα κοι
νωνικά άρθρα, οίον « ό Παρθένων καί ό ’Αποκλεισμό;» — 
«Περί τή; Ελληνική; νεότητος» καί άλλα (■*).

Φίλον στενότατον, πρό; δν καί μόνον έξεμυστηρεύετο τά; 
άπορροία; τή; καρδία; του, ’ένα μόνον είχε, τόν Συνοδινόν, δν 
τυχαίως έγνώρισε πρό οκταετίας, καί μεθ’ού συνεδέετο α
δελφικώς.Ή γνωριμία του καί μετά τούτου είναι έκ συμπτώ- 
σεως και ίδιάζουσα. Ένφ ημέραν τινα άμφότεροι έκάθηντο 
παρά τινι καφφείφ τών στύλων τοϋ ’Ολυμπίου Διό; κεχωρι- 
σμένως,άγνωστοι έντελώς άλλήλων, διήρχετο κηδεία τις, τής 
όποιας τό λευκόν φέρετρον έφείλκυσε τήν προσόχήνάμφοτέρων.

— Τίνος κηδεία νά ήναι άρά γε; ήρώτησε μετά περιέρ
γειας ό Συνοδινός.

— Ίδική μας, κύριε, άπήντησε μετά πικρίας καί στωϊκώς 
ό Μιμικός.

Καί ίπειδή άμφέβαλλεν ό Συνοδινός περί τή; έννοια; τών 
λόγων τούτων.

— Ναί, φίλε μου, ίπανέλαβεν έκεϊνο;, ήμών ή κηδεία 

ήμετεραν εικόνα ; ό θάνατος 
τοϋ νέου έκείνου άντιπροσω- 
πεύει τήν κατάπτωσιν, ταπεί- 
νωσιν, ίξάντλησιν, μαρασμόν 
καί έκμηδένισιν τής νεανικής 
δράσεως. "Οταν ή νεότης έν 
τοιαύτη κοινωνία ύποχρεοΰται 
νά δραί, τί νά περιμείνωμεν 
άπθ ταύτης', άναντιρρήτως ή 
τήν διαφθοράν καί έζαχρείω- 
σιν τής ψυχή; ή τόν θάνατον 
τοΰ σώματος.

Καί πλησιάσαντες άμφότε- 
ροε συνωμιλησαν έπί μακρόν 
περί διαφόρων αντικειμένων, 
μεθ’ δ περιεστράφη ή ομιλία 
των περί τοΰ ποιοΰ γνωστού 
τινο; νέου, περί ού ένδιεφέρετο 
ό Μιμικός νά μάθη λεπτομέ
ρειας, άς ό Συνοδινός τφ μετέ- 
δωκε προθύμω; καί μετ’ άκρι· , 
βείας. Καί άπεχωρίσθησαν.

Τήν έπαύριον ό Μιμικός 
ήλθεν εις συνάντησιν τοϋ Συ- 
νοδινοΰ.

— Είσαι φίλος μου καί άδελφός, 
ήσθάνθην ιδιαιτέραν συμπάθειαν πρός t ,
ρίαι περί τοϋ νέου έκείνου είναι τόσον άκριβεΐς καί άληθεϊς, 
ώστε ένόησα, ότι είλικρινώ; καί άψευδώς έκτιμά; φίλου; 
καί αρετήν.

“Εκτοτε έγένοντο φίλοι ε’ιλικρινεϊ; καί αχώριστοι, άδελφοί 
όμοπαθεϊ; καί συνοδοιπόροι όμότυχοι.

Ό Μιμικός ήκολούθησεν ανελλιπώς τάς σπουδάς του,διή- 
κουσε μετ’ έπιμελείας καί ένδελεχεία; ολα τά μαθήματα τή; 
ιατρικής σχολής τοϋ ένταυθα Πανεπιστημίου, είς ήν παιδίοθεν 
ίκλινε, κατά τό τέλος δέ τοϋ τετάρτου έτους μετά λαμπρός 
καί επιτυχείς έξετάσεις άνηγορεύθη παμψηφεί διδάκτωρ. 
'Εκτοτε μεθ’ υπερηφάνειας έθεώρει έαυτόν άνδρα τέλειον.

Εί; τήν γυμναστικήν ομοίως ήρέσκετο πολύ, πολλάκις δέ 
εί; τόγυμναστήριων έξήσκει τό σώμα, είς δέ τήν οπλασκίαν ω
σαύτως μετά θέρμη; έπεδίδετο, ταχέως καί άριστα έκμαθών 
τήν ξιφασκίαν·.

ΈφαντάσΟη νά ριφθή είς τήν θάλασσαν, 

λέγει, άπό χθες 
σέ, αί δέ πληροφο-

(1) Έκτος τούτων Ιχει χαί άλλα; διαφόρους άξιολύγους χαι κοι
νωφελείς αδημοσίευτους ετι μελέτα?, εξ ών θέλομεν προσεχώς δη
μοσιεύσει τινάς.

>α- 
τά αρχαία

, . . » 
ράξη,όπως άποβή 

καί τή πα-

ίτι θέλησις, 
χ άπαιτούμενα

Γ.

Δεντέρα όννάντησις.
Ό Μιμικός, ώς είπομεν, τόν πλεΐστον χρόνον τής σχολής 

του διέτριβεν οίκοι μελετών ή γράφων, συνήθως δε πρός τό 
έσπέρας έξερχόμενος, έν ωρα θέρους, μετέβαινεν ώς έπί τό 
πλεΐστον είς έξοχικούς περιπάτους, ιδία δέ παρά τούς στύ
λους τοΰ ’Ολυμπίου Δεός, τό άντρον τών Νυμφών,τον κύκλον 
τοϋ ανακτορικού κήπου, το καφφεΐον’Ορφανίδου, κάποτε τάς 
οδούς Σταδίου καί Πανεπιστημίου, κτλ.

'Ημέραν τινά τοΰ παρελθόντος ’Απριλίου, ακριβώς τρεις η
μέρας μετά τήν μετά τής Μαέρης συνάντησίν του έκείνην, ήν 
εκτοτε ό Μιμικός είχεν έντελώς λησμονήσει καί ούδαμώς έ- 
σκέφθη νά θεώρηση ταύτην ώς δυναμένην νά έχη συνέπειας, 
τουναντίον δέέξελαβεν ώς τυχαίαν καί έκ συμπτώσεως,ώ; τόσα 
άλλα κατά τόν βίον ήμών τυχαία καί απρόοπτα συμβεβη- 
κότα, παρέμενιν οίκοι, γράφων την «Περί 'Ελληνικής νεό
τητος» διατριβήν του, ότε πρό; τό έσπέρας έξελθών τής οι
κίας του, τής παρά τήν πλατείαν τοϋ Θησείου κείμενης, 
κατειλημμένος ών έτι καί έσκοτισμενον έχων τόν νοΰν ύπο τών 
έκ τών γραφόμενων του ζοφερών καί λυπηρών περί καταστά- 

σεως τής συγχρόνου νεότητος 
σκέψεών του,είχε λάβει τήν ό
πισθεν τής Άκρο πόλεως προς 
τό στρατιωτικόν Νο.σοκομεΐον 
άγουσαν, καί σκεπτικός, σύν· 
νους καί μελαγχολικός βραδέως 
καί μονήρης έβάδιζε, διαλογι- 
ζόμενος, τί μία υγιής καί δρ, 
στική καί κατά ’,Λ 
πάτρια ποδηγετουμένη νεότης 
δύναται νά π| 
ωφέλιμος έαυτή 
σχούση πατρίδι.

— Υπάρχει 
ΰπάρχουσι τά 
στοιχεία, άλλ*  αί περιστάσεις 
τά απρόοπτα, αί αντιδράσεις, 
διελογιζετο, δεσμεύουσι, καί 
καταβάλλουσι παν εΰγενες αί- 
σθημα.-’Ενφ δέ οΰτω βαδίζων 
καί κάτω νεύων τοιαϋτα έσκέ- 
πτετο, έλαφρός τις ελκυστικός 
βηματισμός συνοδευόμενος ύπό 
ευάρεστου θροϋ κροταλιζούσης 
έσθήτος,διακόψας τήν ρεμβώδη 

άναπόλησίν του, καί ίν ταύΐφ μυροβόλος καί δροσώδης γλυ
κεία αύρα ιίσερχομένη άπροσδοκήτως ίν τή καρδία του καί 
άποσπάσασα τήν προσοχήν ταυ, τόν ήνάγκασαν ν’ άφήση 
τάς τερπνά; έκείνας σκέψεις του καί νά τείνη τό βλέμμα, 
έμπρός,πρό; τό αίφνίδιον έκεϊ αίτιον,ότε οί πλανώμενοε οφθαλ
μοί του σταματώ« φεδ 1 πρό τών ελκυστικών βλεμμάτων 
τής καλλιμόρφου καί ξανθοπλοκάμου έκείνης νεάνιδος, ήν 
άπροσδοκήτως πρό τριών ήμερων είχε τόσον άποτόμως καί 
άκαριαίως συνάντηση παρά τούς στύλου; τοϋ’Ολυμπίου Διό;, 
καί ή; το συμπαθές, τό γλυκύ καί θεσπέσιον έκεϊνο τής ανάγ
κη; μειδίαμα είχε ταράξει τόν νοΰν καί τήν καρδίαν του- 

’Επηκολούθησε στιγμή άφάτου, ακατανόητου, γαληνιαία; 
σιγής έν τή ανταλλαγή τών βλεμμάτων άμφοτέρων έκείνων, 
καθ’ ήν αυτοί δέν ώμίλουν, ούτε αί καρδίαι των, άλλ’ ούτε 
καί ό νοϋ; των. Διιτέλουν έν αδρανείς*  μόνον δ’άκτϊνε; ηλεκ
τρικοί διεσταυρούντο μεταξύ τών βλεμμάτων άμφοτέρων, 
καί άν έρωτηθή ό καί πάλιν κατ’ έκείνην τήν ώραν δυόμενος 
Ήλιος, άύτός μόνον δύναται νά όμολογήση, ότι έζήΐησεν 
ούτος τήν κατά τήν πρώτην συνίντευξιν άφαιρεθιΐσαν άκτϊνά 
του άπό τάς 8ύο καρδίας των, καί ότι δέν ήδυνήθη ν« τήν 
άποσπάση.Πόσα άλλα δύναται τις νά πρόσθεση ένταϋθα ψυ
χολογώ» έπί τής περιστάσεω; καί έξετάζωνόσα συνεβησαν κατ * 



326 Η ΦΓΣ1Σ Η ΦΤΣΙΣ 327

ίκείνην τήν άστραπιαίαν συνάντησιν τών αυτών βλεμμάτων 1 
Άλλ’ άφώμεν τήν ψυχολογίαν.

Ή Μαίρη μετά στιγμιαίαν ταρακτικήν κίνησιν, άκουσίως 
έμειδίασε καί πάλιν, «ιτα άπέσπασε το βλέμμα της έκεϊθεν, 
καί. . . έφυγε. ...

Ό δέ Μιμικός προσηλώθη έκεϊ, αδρανής. Σώμα, νοδς, 
αισθήσεις, είχον παραλύαει. Μετά μικρόν συνελθών, έφερε 
τήν χεϊρα έπί τής κεφαλής καί ήρώτα εαυτόν, τί είναι αυτό, 
όπερ τόν είχε κατακυριεύσει καί έκμηδινίσει, άλλά δέν έ
νθεε τίποτε... «Μαγεία! οφθαλμαπάτη, γοητεία, ψύχωσις», 
καθ’ εαυτόν «ψιθύρισε, όπως έξηγήσρ τό φαινόμενων, άλλ' είς 
μάτην. Ούδέν ένόει. Καί προσεπάθησε νά φύγη. . . . Μετ’ 
ολίγον δέ ένθυμηθείς τήν συνάντησιν. . . «Ά ! τό βλέμμα, 
τό βλε'μμα εκείνο ήτο, είπε, μέ τό τρομερόν μειδίαμα, · · · 
ά! τ· γλυκύ καί συμπαθές μειδίαμα, ναι, έκεϊνο μέ κατεκυ- 
ρίευσε, έκεϊνο μέ παρέσυρε. ...»

Καί έστράφη νά τό ΐδη πάλιν, άλλ’ ή Μαίρη ήτο πλέον 
μακράν, είχε γείνει άφαντος.

«Άλλά, έξηκολούθησε, τί ανόητος όπου είμαι, καί.τί 
κάθημαι άναπολών τοιαϋτα γελοία πράγματα,... έγώ... 
έγώ..... ό άποστρεφόμενο?τήν κοινωνίαν, ό μισών τά πάντα!... 
Έ ! τί νά έλεγεν αύτη, άν ήξενρεν, ότι έγώ έταράχθην δι’ 
έν μειδίαμά της. Έν όλή της τή ψυχρότητι καί αδιαφο
ρία θά άνεκάγχαζεν έπί τή άδυναμίεε μου. Ό ανόητος I»

Καί διακόψας πάντα περαιτέρω συλλογισμόν, έξηκολού
θησε τόν δρόμον του, προσπαθών ν’ άποφύγη γελοίους δια
λογισμούς. Άλλ’ είς μάτην. Ήτο δεσμώτης.

Ναι δεσμώτης ήσο τάλας νεανία !
Προσεπάθεί όντως ναπομακρύνρ τήν εικόνα εκείνης, καί,δέν 

είχε τάς δυνάμεις. Προσεπάθει νά νικήσρ τό αίσθημα, καί τφ 
έλειπεν όνους «Είναι άραγε έρως τοΰτο; διελογίσθη..Έγώ,ου
δέποτε ήγάπησα καί τώρα.νά παραφέρωμαι ύπ’ αύτοϋ;.... 
ά! είναι γελοΐον ί... έγώ, όσης έμίσουν τάς γυναίκας... καί 
άπεστρεφόμην τούς άλλους, ακριβώς διότι μου ώμίλουν περί 
γυναικών, νά έμπέσω ήδη είς τάς παγίδας τοΰ έρωτος;... 
αδύνατον... παραληρώ-...» Καί έξηκολούθησε τόν δρόμον 
του πρός τό άντρον τών Νυμφών.

Άλλά τό μειδίαμα έκεϊνο έπανήρχιτο είς τον νοΰν του.
«Μειδίαμα, είπε, τί γλυκύ μειδίαμα ήτον έκεϊνο, καί τί 

συμπαθής κάί επαγωγός κο'ρη! Άγγελος τής γής.» Καί κα- 
θήσας ίπί τίνος έδράνου, ήρξατο νά σκεπτηται τάς δύο συ
ναντήσεις, τήν ΰπαρξιν θέλγητρων έπί τής γής καί τήν μα
ταιότητα τοΰ κόσμου.

Άλλ’ήσυ/ίαν δέν ήδ ύνατο πλέον νά έχρ, ούτε μοναξιάν 
νά εύρη. Τφ έφαίνετο, ότι πάντες τόν έβλεπον, καί ότι ό 
κόσμος όλος τόν περιέπαιζε καί έγίνωσκε τά πάντα.

Ήγείρετο καί πάλεν έκάθητο, ήλλαζε θέσεις, έβάδιζε πρός 
όλας τάς διευθύνσεις καί ούδαμοϋ ηύχαριστεϊτο.

Τέλος, «τετέλεσται, είπεν,ένικήθην» καί έγερθείς διηυθύνθη 
πρός τήν κατοικίαν του, όπου εκλαυσε πικρώς διά τήν απώ
λειαν τής ησυχίας του.

Δ’.

Ή Μαίρη ανήσυχος. Έρως ακατανόητος.

Ή Μαίρη, ώς προείπομεν, ήτο Γερμανές κόρη, κατιλ- 
θοΰσα είς τήν Ελλάδα μετά τής πρφην Αύτοκρατείρας τής 
Γερμανίας, ήτις συνέστησεν αυτήν είς τήν ύπηρεσίαν τής 
θογατρός της Σοφίας, συζύγου τοΰ Διαδόχου. Ένεκα δετής 
προθύμου συμπεριφοράς της, τής καλοκάγαθίας της, τών 
σπανίων προτερημάτων της, καί τής συμπαθοϋς φυσιογνωμίας 
της παρά πάντων ήγαπατο.

Άρχήθεν ή Μαίρη ήγάπησε τήν 'Ελλάδα, άλλ’ ούχί τήν 
’Ελλάδα τοΰ θορύβου, τών ψευδεπιδειξεων, τοΰ σκότους 

τώς. διπροσωπίας, άλλά τήν 'Ελλάδα τήν πραγματικήν,

την καί έμελέτα έκ τοϋ πλησίον τά θέλγητρά τη;, τό κάλ
λος της καί τό μεγαλεΐον τής δόξης της χαϊ τοϋ μέλλον
τος της.

“Οτι τό δεύτερον συνηντήθη μετά τοΰ Μιμικού, έπορεύετο 
εις τήν Άκρόπολιν, καί αναπολούσα, ότι ευρισκόμενη μόνη 
έν χώρ? ξένη, ένθα ούτε γονείς, ούτε συγγενείς, ούτε φιλάς 
είχε, ήτο ήναγκασμένη νά παρηγορή έαυτήν με τά άνθη, τά 
βιβλία καί τά ονειροπολήματα, καί νά. ζητή ασχολίαν καί· 
τέρψιν έκεϊ, ένθα ό ιδανικός κόσμος ευρίσκει μόνον ήχώ.

— Είμαι ξένη, διελογίζετο, μόνη καί. έγκαταλιλιιμμενη 
ώς ορφανή, ήτις ούδέν στήριγμα, ούδεμίαν βοήθειαν, ούδένα 
παρήγορον έχω ή μο’νον τά όνειρα καί τήν φαντασίαν μου. 
*0 Παρθενώνεΐναι ή μόνη θέσις, ήτις μοί άρέσκει καί νομίζω, 
ότι μόνος αυτός με παρηγορεϊ. Δέν ήξεύρω διατί συνεπάθησα 
τόσον, καί έκεϊ μόνον τό ένστικτον μου μέ σύρει.

Καί ή πτωχή, ή έρημος, μέ βήμα γοργον καί σταθερόν 
ίκεΐ διηυθύνετο, ότε έξωθι τοΰ θεάτρου τοΰ Ήρώδου συνην- 
τήθη πρός τον νεανίαν.

Χωρίς νά τό θέλη τά βλέμματά της συνηντήθησαν με τά 
τοΰ Μιμικού, καί χωρίς νά τό έννοήση γλυκύ μειδίαμα της 
διέφυγε καί πάλιν, άναγνωρίσασα εκείνον μεθ’ ού τρεις ήμέ- 
οας πρότερον είχε συναντηθή τοσοΰτον άπροόπτως παρά τούς 
στύλους .του ’Ολυμπίου Διός. Καταληφθεϊσα δέ τότε ύπό 
ακατανόητου φόβου, έπετάχυνε τό βήμα καί πάλιν, ϊνα μή 
παρεζηγηθή, αλλά τοΰτο δέν τήν ήμπόδισεν άπό του νά / 
σκεφθή, ότι ό νέος έκεΐνος τήν παρηκολούθει.

Ή γυνή είναι φύσει δειλή, καί έν τή άπλότητι καί φυσική 
ί αύτής διασκευή, οσάκις τή δίδεται ευκαιρία, φαντάζεται καί 

πλάττει όνειρα καί φαντασίας. Ή δευτέρα δθεν αύτη συ
νάντησες τή παρέσχε συνεπώς αφορμήν νά πιστιυση, ότι Ο 
νέος έκεΐνος παρηκολούθει τά βήματά της, καί... μετίβαλε δι*  
εύθυνσιν. Άντί δέ νά μεταβή είς τήν Άκρόπολιν, διηυθύνθη 
εις τόν σταθμόν τοϋ σιδηροδρόμου καί έκείθεν κατήλθεν είς τό 
Φάληρον.

Έν τφ σταθμφ, έν τή άμάξη καί πανταχόθεν οθεν διήρ- 
χετο, έταπείνου το βλέμμα καί έκλινε τήν κεφαλήν, φαβου- 
μένη μήπως συνάντηση τά βλέμματα έκείνου. Σύσσωμον τήν 
είχε κυριεύσει ακατανόητος τις φόβος, ώσεί κατεδιώκετο ΰπο 
τοϋ άσπονδοτέρου αύτής έχθροΰ. Άμα δέ κατελθοΰσα εις 
Φάληρον, διηυθύνθη μέ βήμα ταχύ προς τήν ακτήν, ϊνα ίν 
ήρεμίιρ καί ήσυχα»: σκεφθή περί ίαυτής, Sts παρατη
ρεί νέον ερχόμενον άντιθέτως. Νομίζουσα ότι είναι έκεΐ- 
νος, στρέφει τήν κεφαλήν, ινα μή συναντηθώσιν οί οφθαλμοί 
των καί αίφνης μετά μικρόν μεταβαλοϋσα διεύθυνσιν έπε
τάχυνε τά βήματά της καί άνήλθε τούς παρακειμένους υψη
λούς βράχους παρά τήν αντίθετον ακτήν τοϋ παλαιού Φαλή
ρου, ένθεν το άστρον τής ήμέρας μεγαλοπριπώς δυόμενον κα- 
τηύγαζ» τήν ΰγράν έπιφάνειαν.

Πρός στιγμήν έστη καί έφαντάσθη νά ριφθή είς τήν θάλασ1- 
σαν,ϊνα ούτω διά παντός άποφύγή τά βλέμματα έκείνου,άνα- 
λογιζομένη τούς κινδύνους ,ούς συνεπάγεται ή μετά νεανίου 
γνωριμία της,ώς συνήθως διδάσκονται αί νέαι, καί διότι προαί- 
σθημάτι τή ελεγεν,ότιθά τήέπήρχετο καταστροφή τις καί έποι- 
ήσατ» ήδη το πρώτον προς τοΰτο βήμα, ότε σκέψις τις τής 
αύτοσυντηρήσεως τήν συνεκράτησεν ίπ’ ολίγον. Καί «διατί 
νά καταστρέψω τόσον ταχέως σώμα, όπερ Ισως δέν μοί ανή
κει; είπε τότε., .Ά I όχι, έξηκολούθησε μετά μικρόν, πρέπει 
νά τόν ιδω..... Τόν αγαπώ !»

Καί ήρξατο έπιστρέφουσα οίκοι, άλλά τήν φοράν ταύτην 
πολύ μεταβεβλημένη καί παρατηρούσα πανταχόσε, ίνά τόν 
συναντήση. Πλήν έκεΐνος. . . ούδαμοϋ.. . ούδαμοϋ έφαίνετο.

("Επεται συνέχεια.)

-<r- fl

ΟΙ ΥΣΤΑΤΟΙ ΠΟΘΟΙ
(ν,ατΑ. τθ·« ’Οτσιανάν).

-8*8-

ΕΓναι νύξ και τό άφτρον μαρμαίρει, καί ώραϊον ’< 
τήν δύσιν του λάμπει’ έκ τοΰ νέφουο !δέ πώς προάάλλει, 
ή χαρίεοοα μάγος μορφή του, καί βαδίζει οδόν άνευ 
τέλους, κα'ι έκτάοεις άπειρου περά.

Κατηυνάοθ’ ή ορμή τών άνέμων, ένω χείμαρρος πέραν 
βοα, καί τά κύματα παίζουν ροχθοΰντα, είς τούς βρά
χους καί είς τήν ακτήν.

Καί προσβλέπω τό φώς μυστηρίου, τεθλιμμένων ονεί
ρων μεστού, νά χρυσίζη τούί κόλπους τοϋ πόντου, νά 
φωτιζη αγκάλην ΰγράν.

Χαίρε, χαϊρε άκτίς του άγία, στα ψυχρά μου μήν 
έλθης τά στήθη, νά θερμάνης τοϋ πένθους τά σπλάγχνα, 
νά φυσήσης έντός μου πνοήν, νά μαλάξης καρδίας τό 
άλγος, ν’ άναπλάσσης ζωήν μισητήν!

Σύ άκτίς θεσπεσίου έλέους, είς τήν έρημον ταύτην 
ακτήν, μή μ’ άψήσης νεκρόν διαβάτην, έδώ μόνον μή 
μ’ εγκατάλειψης, τύλιξόν με είς μίαν πτυχήν σου, μέ- 
χρις βτου διάδοχος φίλη, ή ψοδόπεπλος θεία αύγή, μ’ 
οδηγήσει ν’ άνεύρω τόν τόπον, όστις είναι νεκρών ή 
πατρίς.

Σ’ αναμένω πιστός σου ικέτης, μέ τής πτέρυγας τής 
εύσπλαγχνίας, είς φυγάδα τοΰ κόσμου νά δώσης, τήν ύ- 
στάτην αύτήν προστασίαν, όπως γή τών θνητών νά μή 
μ’ ΐδη, εως αύριον νά ήμαι έκεϊ. ΕΤμ’ έρεΙηιον άνευ 
ελπίδων, τί ζητώ είς τόν βίον τής πάλης ; μ’ αναμνή
σεις στιγμών θλιβερών τά σαθρά νά οπλίσω τά στήθη, 
όπως μέλλοντος ίδω εικόνα; Ώ μακράν τής ζωής τών 
άγωνων, καί πλησίον τών οίκων τής λήθης· είς τόν κό
σμον νά ήμαι δέν πρέπει, τό έρείπιον εΐν’ ιστορία,παρ
ελθόν όπερ τις ενθυμείται, αμ’ άνοιξη που μίαν σελίδα. 
’Στα συντρίμματα θέλω νά κείμαι, είς αύτών νά χαθώ 
τόν σωρόν.

. . . Μή βραδύνης άκτίς θεσπεσία, ο*,  αναμένω μέ 
θείους παλμούς, ή ζωή μου έκεΐ νΰν θά.σβύση, ένώ σύ 
αιωνίως θά λάμπης, αιωνίως Θά ζήο χαρωπή.

. . . Καί τό·φώς τού μυστηρίου—όπερ ήτο ειμαρ
μένης ή άθάνατος ψυχή—μοι έφαίνετο αύξάνον μί’ ά
κτίς του λαμπρότερα, μ’ήτο άγγελος προστάτης ’στήν 
πατρίδα τής σιγής. Η.

Μ0ΓΣ1ΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗΝ ΕΡΓΩΝ

Έπί τέλους ιδού καί έν όνειρον πραγματοποιούμενου ! Καί 
όντως έν τοιαύτη υλιστική έποχή έν η ζώμεν, έν ή πάν αί
σθημα θεωρείται παιδιά καί πάσα ιδέα υψηλή τρέλλα, ώς ό- 
νειρον ήδύνατο νά θίωρηθή ή ύπό τοϋ κ. Γ. ΙΙαχτίκου. συλ— 
ληφθεΐσα ιδέα τής μουσικής τονίσεως τών χωρικών τών κλα- 
σικωτέρων έργων τών άρχαίων. Άλλ’ εύτυχώς ό κ. Παχτϊκος 
γνωρίζει νά. πραγματοποιεί τά όνειρα ταΰτα καί ιδού εχομεν 
πρό οφθαλμών μας δύο χορικά τοΰ Φιλοκτήτου τοΰ Σοφο- 
κλέους έπί λαμπρού χάρτου έκτετυπωμένα μετά καλλιτε- 
χνικωτάτου εξωφύλλου παριστώντος τόν Φιλοκτήτην προς τό 
σπήλαιόν του καθήμενον μετά τών τόξων του καί μέ πλήρη 
τά ιστία τήν τριήρη, ήτις φέρουσα τδν δολόμητον ’Όδυσσέα 
καί τόν γενναιόφρονυ Νεοπτόλεμον έρχεται νά παραλαβή τα 
ίνδοξα αύτοϋ τόξα. Ηύτυχήσαμεν δέ νά άκούσωμεν τά χο
ρικά ταΰτα κατά τήν έορτήν τοϋ Συλλόγου τών Μικρασιατών 
ή «Ανατολή» ψαλέντα ύπό είκοσαμελοΰς χοροΰ, καί ή άρ- 
χαίζουσα αύτών, ιδιόρρυθμος καί μεγαλοπρεπής μουσική 
τόσον μας εθελξεν ώστε εύτυχεϊς θά έλογιζόμίθα άν κατορθώ- 
ναμεν διά τών ολίγων αύτών γραμμών μας νά καταστήσωμεν 

προσιτήν τήν άπόλαυσιν αύτών καί είς άλλας εύγενεΐς καί 
αίσθηματώδεις καρδίας.

ΦΕΝΕΑΤΑ2

ΕΠΙ ΤΟΪ ΤΑΦΟΪ ΤΗΣ ΠΟΛΪΚΛΑΪΣΤΟΤ
ΜΑΡΙΑΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΛ0Ϊ

7Ω άγγελε ούράνιε, γιατί δέν μ’ έλυπήθπς ; 
άφοΰ δέν Ασο διά τλν γην γιατί νά σέ γνωρίσω ; 
μαζί σου δέν μέ έπαιρνες; ή δέν έσυλλογίσθης, 
πώς είς τόν κόσμον δυστυχή μέ άψινες όπί<7ω.

’Ακάτου είς τούς ούρανούς παρβενική μου ψίλη, 
πρός τών άγγέλων ’πέταξας τήν ίεράν χορείαν, 
Όάν ψύλλον έμαράθηκα καί μέ σόνσμένα χείλη 
περιπλανώμαι άπελπις χωρίς παρηγορίαν.

Άφοΰ έσν άπέθανες πρός τί έγώ νά ζήσω ; 
τά δάκρυά μου στέρεψαν γιά σέ ψυχή, άγία 
ώ άψες με στόν τάφον σου σιμά νά ξεψυχήσω 
γιά νά σκεπάσμ καί έμέ τό χώμά σου Μαρία.

ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΑ

‘Ερώτ. Tivt τρόπφ ή τεσσαρακοστή δύναται νά φανή 
βραχεία ;

Άπόκφ. Δανειζόμενου τινός χρήματα τήν καθαράν Δευτέ
ραν διά νά τ’ άποδώση τό Πάσχα.

Έφώτ. Διατί ό ήλιος έγείρεται αργά τόν χειμώνα ;
Διότι κάμνει ψύχος, καί βαρύνεται νά έγερθή 

ενωρίς.
Έρώτ. Ποιον παιδίον τοΰ πατρός σου δέν είναι αδελ

φός σου*.
Άαόχρ Ή αδελφή μου.
Έρώτ. Ποϊον γράμμα τοΰ αλφαβήτου είναι τό θερμό- 

τερον.
* Άαάχζ. Τό Κ· (κάπα).

Έρώτ. Τί γίνεται ό λαγωός όπόταν τόν τρώγωμεν ;
Άπόχ$· Κύων, διότι κατατρώγει τά έντόσθιά μας.
Άρότ. Ποδ πηγαίνει ή όδός αύτη ;
Άπόχρ. Ούοαμοϋ, ίσταται εις τήν θέσιν της.
'Ε^ώτ. Τί ομοιάζει πρός μάχαιραν ;
Απόχρ Ό τοκιστής διότι κόπτει τας πιστώσεις.

ΦΡΙΚ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΥΣΕΩΣ,,

Α Α· Μογνησίον.’Επιετολή έλήφθη. Φύλλα συνδρομητοϋ θ' άπο- 
στέλλωνται εί( Νίγοην. Ζητούμενους αριθμούς άπεστείλαμεν, — 
Γ. Ν· S. jitxeAi}. Σύνδρομα! έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν θερμώς. 
Φύλλα σάς άπεστείλαμεν. Ούδεμία άπχίτησις.— Κ. A. Β. βεσσα- 
άο«πη»·. Ταχύδρομικώς έγράψαμε» ύμΐν καί άπεστείλαμεν αποδεί
ξεις,—Ν. ©, Τνη3α. Έϊηριοσιεύ,η. ’Εγράψαμεν, καί απαντήσατε 
τάχιστα.—Γ. Ο. Λΐμησσ^ν. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστείλαμεν. 
’Αξία αυτών 4,80 άτινα αποστέλλετε διά γραμματοσήμων έν επι
στολή, ή παραδίδετε αυτόθι κ. Γ. Κ.— Τ.Χ. ΑΆιξάνδρβιαν. Τα
χυδρομικής σας άπεστείλαμεν αποδείξεις.—Β. Κ. Πιιραια. Συνδρο
μή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Σας ενεγράψαμεν καί διά τό επών 
έτος.—X. Κ. Τσεσμβ. ’Επιστολή έλήφθη. Ταχύδρομικώς καθέ
καστα.—Α. Β. Mepairav Δέν έλάβομεν ειδήσεις σαί, ούτε τήν έκ- 
καβάρισιν ώς μάς «γράφετε. Τί γίνεσθε; Άναμένομεν..—A. Ρ. Π. 
Σύρον. Δελτάριον «λήφθη. Ταχύδρομικώς θά σάς γράψωμβν:— Σ. Κ. 
ίίαξοός- θ’ άναγκασθώμεν τέλος νά ε’ώοποιήσωμεν τούς συνδρομη
τές περί τής καθυστερήσεως.—Ν· - Μ. Xalxlia. ’Ανάγκη νά δία- 
τελήτε συνδρομητής τής Φύσεως, ϊνα γίνωνται δβκταί αί προτάσεις
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σας.—Δ. Π. Mayrt^jlav- Στβρούμίβκ έτι άπαντήσεως *1;  τελευ- 
ταίας «πιστολάς μας. —Α. X. Σπάρτη»·. Ούτε φιλία οδτί «υναδίλ- 
φότης σας συνδέει εις ύποχοεώσεις σας.—Ν. Δ. Πα/ισίονί· Άνα· 
μένομεν αγγελίαν καί δδηγίας σας.— Ν. Θ. Σφάξ. Σάς έγράψαμεν 
προ τριών ήμερών. Μή βραδύνετε άπάντησιν. — A. Β. θισααΛο· τίχητ. Στερούμενα νεωτέρας σας. ’Αποδείξεις άπεστείλαμεν.—I. Ρ. SVfor. Τί γίνονται σύνδρομα! Π., καί Κ; ’Απαντήσατε. — Ν. Δ. Πάτρας. Βεβαίως, άφήγησι; Διπλού δράματος είναι πραγματική καί 
βά έξακολουθήση δημοσιευόμενη εις τήν «Φύσιν» μέχρι τέλους.— 
Κ. Κ. Σ?ροτ. Εΰχαριστοΰμεν δια συγχαρητήριά σας. Ενεπνεύ- 
σθημεν ύπό τής φοράς τών περιστάσεων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Πιστόν τή; Πατρίδος τέκνον, άείποτε πρόθυμος είς τάς 
άνάγκας αυτής έσαεί επίκουρος καί προστάτης -.ώ' δυστυχών 
και πάντοτε παρήγορος τών ατυχών καί πασχόντων, ο αοί
διμος Γεώργιος Κυριαζής, τής σκληρά; ειμαρμένης τδν σκλη
ρόν τοΰ θανάτου πέπλον μεθ’ υπερηφάνειας έγειρα; άπήλθε 
του κόσμου τούτου τής δοκιμασίας καί άνεπιστρεπτεί εΐσήλθεχ 
εις τήν αθανασίαν. Ή αγγελική όμως τούτου ψυχή βεβαίως 
δέν άπέθανεν, ούτ’ έντελώς άπήλθε τοϋ κόσμου τούτου, 
άλλά ζή και θά ζή έφ’ οσον υπάρχει σθένος είς τάς καρδίας 
τών φίλων αύτοΰ καί συνείδησις είς τούς ανθρώπους. Ό Κυ- 
ριαζής άπέκτησε τίτλους ευγνωμοσύνης καί θαυμασμού με
ταξύ τών συγχρόνων καί τών απογόνων αύτοΰ, οίτινες όφεί- 
λουσιν ού μόνον άμέίωτον νά διατηρήσωσιν τήν μνήμην έκεί
νου, άλλά καί ώς ύπόδειγμα καί υπογραμμόν νά εχωσιν αύτδν 
είς τήν άνά τήν υδρόγειον σταδιοδρομίαν των, καί είς τήν 
παρούσαν καί τάς μελλούσας γεννεάς μετ’ εύλαβέίας νά τόν 
άναφέρωσιν.

*0 αοίδιμος Κυριαζής δέν έδεσμεύθη ύπό τοΰ πλούτου,της 
εύμαριίας καί τών αγαθών τοϋ ματαίου καί πρόσκαιρου τούτου 
βίου,άλλ’ έγκαιρως κατανόησα; τόν σκοπόν τής άποστολής του 
καί τδ τέρμα τής ενταύθα ύπάρξεως του. ήξευρε καλώς νά κα
τανικά τάς ανθρωπίνους αδυναμίας, καί χειραγωγών τά πάθη 
νά δείκνυται ανώτερος αυτός. Ουτω δέ φρονών,διήλθε τόν έπί- 
γειον αύτοΰ βίον έν πλήρει άρμονίιρ πρό; τήν ψυχήν του, έξ 
ού παραδείγματα ύπάρχουσι πλεϊστα, και συντελέσας τδν προ
ορισμόν του ένταΰθα, προθύμω; άπήλθε νά συνιχίσγ τήν στα
διοδρομίαν του έν τή μελλούαη ζωή.

Ό Γεώργιος Κυριαζής έγεννήθη εν Πλατάνω τής Αιτωλίας, «τε
λείωσε τάς σπουδάς του ίν τω Ποινεπιατημίω. ’Αθηνών, είτα δέ έν 
Μονπελιέ τής Γαλλίας. Διετέλεσε νομοϊατρδς 'Ακαρνανίας κα! έτι- 
μήθη ύπό του Όθωνος διά τοΰ σταυρού τής Σωτήρος δια τάς έν 
καιρώ τής ένσχήψεως τή; χολέρας έκδουλεύσεις του έν ’Ακαρνανία 

Έν 'Ρωμοονία διωρίσθη ιατρός τοΰ λοιμοκαθαρτηρίου Καλαφατίου 
τώ 1857 καί μετά ταΰτα όλοκλήρου τοΰ νομού. “Ιδρυσε το μονα
δικόν νοσοκομείου Ξενοχράτους, επίσης τό έν Μεσολογγίω Παρθενα
γωγείου, χατεσχεύασε τήν άπό Μεσολογγίου είς Άγρίνιον άμαξητήν 
δδόν, χατά τό παρελθόν δ’ έτος κατέθεσεν είς τήν Έθν. Τράπεζαν 
600 χιλ. φρ. ύπέρ ίδρύσεως έν Μεσολογγίω σχολής επαγγελματι
κής. Έχ τό; δέ τούτων εϊσίν αναρίθμητοι αί προσωπικά! αύτοΰ άγα· 
θοεργίαι, αί ύπέρ Κρήτης, Χίου, Κεφαλληΰσς, 'Ρωμουνίας, χαί τών 
σεισμών θυσίαι του. Δι’όπερ ό μέν βασιλεύς Κάρολος τόν έτίμησε μέ 
τόν μέγαν Ταξιάρχην τοϋ ρωμ. στέμματος, ό δέ βασιλεύς Γεώργιος 
μέ τόν άνώτερον Ταξιάρχην μετά του άστέρος τοϋ παρασήμου τοΰ 
Σωτήρος.

Ό άοίδημος Κυριαζής άπεβίωσεν έν Βουκουρεστίω τή 24 παρελ
θόντος Μαρτίου έν ήλιχίμ 65 έτων, έγκαταλιπών τήν απαρηγόρητου 
αυτού κα! φιλάνθρωπον σύζυγον ’Ελένην, ήτινι άπό καρδίας εύχί- 
μέθα τήν μεγίστην υπομονήν καί παραμυθίαν, απέναντι τών βου
λών τού Ύψίστου.

Τήν περιουσίαν αύτοΰ άνερχομένην είς Βν περίπου ίκατομμύριον 
«κληροδότησε» είς τήν σύζυγον αύτοΰ, πλήν 250 χιλ. φρ. άτινα 
δωρεΓται εις συγγενείς του καί είς φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Φ. Π.

ΓΖΤΟΣ1ΤΟΖΙΟΙΧΞΣ3ΙΣ3

Άπό της 15 προσεχούς ’Απριλίου είσερχόμεθα, 
ώς γνωστόν, είς τό τέταρτον έτος άπό τής έκδό- 
σεως της «Φύσεως». Συνεπώς παρακαλοΰμεν πάν- 
τας τούς ήμετέρους κ.κ. συνδρομητής, δπως ευαρε
στούμενοι, συστήσωσι τοϊς έαυτών φίλοις, νά έγ- 
γραψώσι καί ούτοι σννδρομηταί, καθότι έκτος τών 
γενομένων άπό 1*κ  ’Ιανουάριου βελτιώσεων θά έ- 
πενεχθώσι καϊ ετεραι σπουδαίοι, άς άψινομεν νά έ- 
κτιμήσωσιν oi Λμέτεροι άναγνώσται.

Γνωστοποιούμεν έπίσης τοϊς όλίγοις καθυστε- 
ρούσι τήν συνδρομήν των τοΰ λήγοντος έτους, όπως 
ευαρεστούμενοι άποστειλωσι ταύτην έγκαίρως, ΐνα 
μή έπέλθη καθυστέρησις του ψύλλου των.

Ή Α,ιβήΰυνβες.

Αγοράζονται είς χαλλίστας τιμάς παλαιά γραμμα
τόσημα μεταχειρισμένα, έπιστολαί παλαεαί καί Επι
στολικά δελτάρια τής Ελλάδος καί άλλων Επικρα
τειών. ’Επίσης αγοράζονται νομίσματα, καί άρχαιότή- 
τες, παρά τοΟ κ.

A. WEISZ
Budapest (Hongrie) Vaczi-Kdrut 4

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΓ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΑ 
Διευθυντής καί έκδότης
Ά. Άλεξιάδηψ

Συνδρομή έτησία, Άθηνώ» δραχμάς 8, ’Επαρχιών δραχ
μάς 9, ’Εξωτερικού φρ. χρυσά 10.

(Γραφεία έναντι «Νέου Θεάτρου άριθ. 11 έν ’Αθήναις}.

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRE 
Avec une gravure colori6 chaque mois, par an 11 fr. 
Sans la gravure, par an 9 fr.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

Μετ’ έγχρωμου είκόνο; μηνιαίως· έτησιως φρ. χρ. 11 
Άνευ αύτή;, συνδρομή έτησιως φρ. χρ. 9

’Εκ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ.
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