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διάσημος ,έξε- 
ρεννητής τής 
’Αφρικής,ό σκα

πανείς τής έπιστημονι- 
κής γεωγραφίας, ό ακά
ματος έργάτης τής έκπο- 
λιτεντικής ίδέας, τδ θύμα 
τοϋ καθήκοντος, έγεν- 
νήθη έν Βλαντώρ τής 
Σκωτίας τή 19 Μαρτίον 
1817 καί άπέθανε έν Ί- 
λάλα τής ’Αφρικής τή 4 
Μαίόν 1873.
Ό Λίβιγ κστων από πε

νιχρός καταγόμενος οί- 
κογενείας κατορθώσας έξ 
ίδιας βονλήσεως και <- 
δίων μέσων νά σπουδάση 
τήν ιατρικήν, κατέφνγεν 
έν έτει 1840 είς ’Αφρι
κήν, ένθα έδίδαξε τοϊς 
αύτόχθοσι τήν γεωργίαν 
καί έξέδραμε πολλάκις 
μετ’ αύτών κατά τών 
λεόντων, οϊτινες τότε 
κατεμάστιζον τήν χώραν. 
Έδίψα δέ νά γνωρίζη 
τά άγνωστα καί έφλέγε- 
το ύπό τοΰ πόθον τών 
όδοιποριών. Τώ 1849 ά- 
νεχώρησε διά τό κέντρον 
τής Αφρικής μετά σννο-
δίας έν μέσω άπειρων κόπων καί ταλαιπωριών- Τώ 
1853 έπεχείρησε δεντέραν έκδρομήν είς τόν Ζαμ- 
όέρην ποταμόν, όπως έξεύρμ όδόν ό πολιτισμός 
καί είσδύσμ άκόπως είς τό κέντρον τής ’Αφρικής, 
ένθα έγένετο δεκτός παρά τών έκεϊσε ήγεμόνων καί 
μοναρχών μετά μεγάλων τιμών καί φιλοφρονήσεων. 
Διασχίσας δέ τήν ’Αφρικήν καί άφιχθεις είς άγιον

ΔΑΥΙΔ ΛίΒΙΓΚΣΤΩΝ

Παύλον τον ’Ατλαντικόν, 
έπεόιβάσθη δι’Άγγλίαν. 
Τώ 1858 έπεχείρησεν έ· 
τέραν είς ’Αφρικήν έκ
δρομήν μετά τού άδελ- 
φον τον Κάρολον καί 
δύο σοφών. Τφ 1866 
έπανήλθεν έκ νέον είς 
’Αφρικήν, ήν έθεώρει 
πλέον δεντέραν πατρίδα, 
άλλά τήν φοράν ταύτην 
έγκαταλειφθείς ύπό τής 
συνοδείας τον, ήτις διέ- 
δωκε καί τήν περί τού 
θανάτον τον φήμην, Α
νάγκασε τόν διενθνντήν 
τον «Κήρνκος τής Νέας 
Ύόρκης» ν ’ άναθέση είς 
τόν Στάνλεύ τήν άνεύρε- 
σιν αύτοΰ, ήτις όντως 
έπιτνχώς έξετελέσθη έν 
μέσω μυρίων κακουχιών. 
Πλήν ό Λίβιγκστων είχε 
πλέον γηράση καίμετα- 
κομισθείς καταβεβλημέ
νος ύπό τών πυρετών είς 
Ίλάλαν, ύπέφερε μετά 
αξιοθανμάστον καρτερο
ψυχίας τά πάνδεινα έγ- 
καταλελειμένος, έκπνεύ- 
σας χωρίς ούδέ ψιθυρι
σμός νά έξέλθμ τών χει- 
λέων του· Πρωίαν τινά 

του εύρεν αύτόν γονυπετή πρό τήςό ύπηρέτης -
κλίνης τον καί νομίσας ότι προσεύχεται, άφήκεν 
αύτόν, πλήν ό Λίβιγκστων είχε παραδώσει τό 
πνεύμα. Τό σώμά τον μετεκομίσθη έν τή μονή τον 
Ούεστμίνστερ τής ’Αγγλίας, έπί τον τάφον τού ό- 
ποίον ύπάρχει άπλονν έπιτύμβιον.

Φ. Π.
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Προς τούς ήμ-ίτέρους βυν^ρομ-ητάς.

"E'j'xs'j έκτακτου άναχωρήσεως είς Αίγυπτον τοϋ 
ΔιευθυντοΟ τής «Φύσεως». κ. Φρ. Πρίντεζη, μεταβάν- 
τος έκεϊσε St’ υποθέσεις τοϋ γραφείου, καί έπιστρέψαν- 
τος ένταΰθα προχθές, ζητοΟμεν συγγνώμην παρά τών 
ήμετέρων κυρίων συνδρομητών καί αναγνωστών διά τήν 
έπελθοϋσαν μικράν βραδύτητα περί τήν τακτικήν έκδο- 
σιν τών φύλλων, ώς και διά τινας είσχωρησάσας μικράς 
έλλείψεις έν αύτοΐς, έχοντες δέ δι ’ έλπίδος δτι θέλομεν 
κριθή έπιεικώς διά τοΰτο,ύπισχνούμεθα δτι θέλομεν ικα
νοποιήσει δεόντως τήν μέλλουσαν πορείαν τοϋ φύλλου.

Ή Λοεύύυνσες.

ΝΕΑ mm ΙϋΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΪΠΟ

R- TAIN Ε 
μέλους τΑς ΓαλλτκΑς Ακαδημίας

(ΜετάφραΟις Άθ, Πετρίδου,-έΛευθέρα)
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Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ
ΪΠΟ

J. R’E G Ν Α ϋ D 
(β*  συνέχεια ψύλλον 37.)

Παρατηρητέον &’ δτι, έάν δ Μ. Jean Regnaud ουμ- 
πτύοση τά δόγματα, πράττει τοΰτο ένεκα επιδέξιου 
άέρότητος, καθ’ήν ή προσφιλέστατη αυτού επιθυμία 
εΓνε νά συνεννοήται μετά τηο ’Εκκλησίας, καί καθ’ήν 
έάν προσηλοΰται εις τήν επιστήμην, πράττει τούτο, 
όπως κατορθοϊ νά είσάγωνται εις τόν Χριστιανισμόν. 
Έοχημάτισε δέ περί τούτου μίαν ιδέαν αρκούντως α
κριβή, ήν περ εννοεί ως τις σύγχρονος τοϋ 'Αγίου 
Θωμά, όστις διαμένων τεσσαράκοντα έτη είς Σορβόνην, 
ποτίζεται και τρέφεται ύπο φίλονεικιών περί ψυχολογίας 
καί 'Ιεραρχίας τών 'Αγγέλων, περί καταγωγής τής ψυ
χής, καί μεταδάσεως τής προπατορικής αμαρτίας εις 
τους απογόνους, περί συνεχούς δημιουργίας, περί Πα
ραδείσου καί περί Κολάσεως. Ούτω δ’ ό Σχολαστικός 
ούτος διδάκτωρ (Docteur) αίφνης εύρίσκεται είς τόν 
ΙΘ’. αιώνα, καί άναγινώσκει τόν Ρουσσώ, επισκέπτεται 
τά χημικά Εργαστήρια, σπουδάζει τήν Γεωλογίαν, καί 
τήν ’Αστρονομίαν, καί εύρίσκεται λίαν περιπεπλεγμέ
νος. Αί περί τών αρχαίων ’Αρχών (des principes) ίδέαι 
αύτοΰ είσί Γοτθικοί, καί αί περί τών νέων Αιρετικοί. 
’Αγαπά τούς μέν, όσον καί τούς δέ, καί επιθυμεί νά 
τηρη τά πάντα. Τί κάμνει; κάμνει νά ύποκλίνωσι τά 
πάντα- διαπλατυνει τήν θρησκείαν αύτοΰ καί περιορίζει 
τήν φιλοσοφίαν είς τρόπον, ώστε ή φιλοσοφία αύτοΰ νά 
δύναται νά κρατή έν τή περιψερεία έαυτής τήν θρη
σκείαν. 'Απλώνει την μίαν χείρσ είς τόν "Αγιον Αυ
γουστίνον καί τήν άλλην εις τόν Έρσχελον, καί ελ
κύει πρός εαυτόν καί τόν ένα καί τόν άλλον, θέτει αύ- 
τούς κατά μέτωπον, καί συνεπάγει τήν ομόνοιαν μεταξύ 
των συγκροτεί μίαν Φιλοσοφίαν πρός χρήσιν τών θρη- 
θρησκευτικών τάξεων καί μίαν θρησκείαν πρός χρήσιν τών 
φιλοσόφων. ’Επιθυμεί νά άποκαταοτήση τήν φιλοσοφίαν 
θρησκευτικήν, καί τήν θρησκείαν φιλοσοφικήν. ’Ανα
φέρει δέ πάντοτε τό προπατορικόν αμάρτημα, άλλά δι' 
αύτοΰ έννοεϊ τον αρχικόν θρίαμβον τών εγωιστικών καί 
κτηνωδών άνθρωπίνων ορέξεων καί παραδέχεται μέν τήν 
διά τοϋ 'Ιησού άπολύτρωσιν του ανθρωπίνου γένους, 

άλλ’ έν πνευματική έννοια, θεωρών αύτόν, καί τιμών, 
ούχί ώς θεόν, άλλ’ ώς ύπέρτατον νομοθέτην τής άν- 
θρωπότητος, όδηγούντα αύτήν έν έλπίδι καί αρετή θέ
λει μέν νά πρεσβεύη ούρανόν καί "Αδην, άλλά διά τών 
ονομάτων τούτων καλεΐ τούς κατά πό μάλλον καί ήττον 
εύδαίμονας. ’Αλληλοδιαδόχους όρους ύπάρξεως, ούς περ 
μετά θάνατον αί ψυχαί τών ανθρώπων θέλουσιν απαντήσει 
είς τους διαφόρους πλανήτας. Καί αποδέχεται μέν τήν 
έκ νεκρών άνάστασιν τής σαρκός, άλλ’ έρμηυεύει τό 
δόγμα τούτο λέγων, ότι ή ήμετέρο. ψυχή μεταμορφωθή- 
σεται είς άλλο σώμα, όταν άπαχωρισθή τοΰ πρώτου· 
πάσαι δ’ αυται αι έρμηνεΐαι μαρτυρουσι τά υψηλά φρο
νήματα καί τάς έξοχους αύτοΰ προθέσεις, άγαπώντος 
τόν μέν θεόν, ώς θεολόγος τοΰ Μεσαιώνος, την δ’ αν
θρωπότητα ώς φιλόσοφος τών νεωτέρων χρόνων, άλλά 
τί πρέπει νά έννοήσωμεν έκ τής απόπειρας αύτοΰ ταύ
της ; Ότι προσβάλλει αλήθειαν, διά τών προσπαθειών 
τριών αιώνων επικρατούσαν, καί επιφέρει τόν χωρισμόν 
τής φιλοσοφικής μεθόδου άπό τής θεολογικής. Καταστρέ- 
φων δέ πάσαν αρχήν (le principe) καί παράδοοιν, παρα
δέχεται δύο άρχάς τής πίστεως, έξ άνάγκης όλως αντι
θέτους, καί εξαλείφει μέν τό παρελθόν, διακινδυνεύει δέ 
τα μέλλον, καί γίνεται χρήσιμος, ώστε νά άναιρήται ό 
σκοπός τής μεθόδου, τόσον έλευθεριώτερον, όσον ούδ’ 
ό πρώτος, ούδ’ ό τελευταίος έσται, καί καθόσον σημαί
νει τό σύνηθες καί φυσικόν, ούτως είπείν, τοΰ ανθρω
πίνου πνεύματος άνακόλουθον καί άσυνεπές.

II
Συγκρίνωμεν λοιπόν τήν θρησκείαν καί τήν επιστή

μην έξετάαωμεν έπί τίνος αρχικής βάσεως έκατέρα στη
ρίζει τάς παραδόσεις αύτής. Διά τί έκατέρα τών δύο 
τούτων, αύθεντειών (des autorites) καταστρέφει τήν 
άλλην; Διατί έκάστη τών δύο μεθόδων άποκλείει τήν . 
άλλην ; Διατι πάσα απόπειρα πρός συνδυασμόν αύτών 

• οίνε κατά πρώτον εναντία εις τήν έπιστήμην καί τήν 
θρησκείαν.

Τί ε’νε αύτό, ή θρησκεία παραδέχεται ; Εύρήσει τις 
τούτο, έάνέίετάση τό αίτιον τών Αιρέσεων, αίτινεςέγεν- 
νήθησαν κατά τούς δύο τελευταίους αιώνας είς τήν 
’Αγγλίαν, κα' είσί πάντοτε εύπρόσδεκτοι είς τήν Αμε
ρικήν. Αί δύο αυται χώραί είσι τά έργαστήρια, ένθα 
δύναταί τις νά σπουδάση είς πλάτος έκ Τοΰ πλησίον καί 
κατά πάσαν ώραν καί στιγμήν, τάς αλλοιώσεις τοϋ 
ανθρωπίνου πνεύματος καί μεταβολάς. Ή θρησκεία είναι 
διδασκαλία, ήν έξαπλοΰσι δύο Σχολαί, ή έμπνευαιι καί 
η xfoug. Καί ή μέν έμπνευσις θεμέλιοί αυτήν ή δέ 
πίστις διαδίδωσιν ή μέν έμπνευσις διεγείρει τούς συγ
γραφείς· ή 3έ πίστις ελκύει πρός έαυτήν τούς οπαδούς 
αύτής. Καί έν άρχή συνανταται παρ' άνθρώποις, οΐτι— 
νες πάντοτε άνά στόμα έχουσι τόν ύπερφυσικόν κόσμον 
επικαλούνται τόν θεόν, κατανοοΰσι τήν φΰσιν αυτού· 
φωνή δ’ έσωτερική υπαγορεύει αύτοΐς νέον σύμάολον, 
καί ιδού Μεταφυσική καί ’Ηθική, όλως διόλου δΓ αισθη
τών εικόνων κεκοσμημέναι, άνεγείρονται ενώπιον τού 
πνεύματος αυτών υπέχουσι τήν ακατάβλητου επιρροήν 
τοϋ θεού όστις όμιλεΐ αύτούς- δεικνύουσι τοϊς άνθρώποις 
τόν ούρανόν, παρ’ ω άναρπάζονται θαυμαοίως· έπανα- 
λαμόάνουσι τούς θείους λόγους, ούς ήκουοαν καί έκ τής 
πρωτοτύπου έκείνης οπτασίας, ήτις μεταδίδοται τώ λαώ 
διά φλογερού κηρύγματος, μαρτυρεϊται διά ηρωικών θυ
σιών καί έπικυροΰται διά τίνος είδους εκτάκτου βίου — 
αναφύεται ή θρησκεία, ής οί άκροαταί έξ ύπαμοιοής κα- 
τακυριευόμενοι, παραδέχονται τήν αύθεντείαν τοΰ προ
φήτου μή έχοντες άνάγκην συλλογισμών ίνα πιστεύωσιν. 
Ή πίστις επιβάλλεται είς αύτούς, καθώς ή άποκάλυψις 
επιβάλλεται είς αύτόν έννοούσι πδν ορατόν, αισθητόν, 
καί πάν, ό,τι έχει σχέσιν μέ τόν αόρατον κόσμον, βλέ- 

ποντες δι’ αύτοΰ άναγινώσκοντες διά τών οφθαλμών αύ
τοΰ, διά τού τόνου, καί διά τών βιβλίων — τάς όπτα· 
σΐας, ώνείσι κάτοχοι—είνε δι’ αύτούς ό ύλικός κόσμος, 
είς τις καθρέπτης, .ένθα θεωρούσι τόν ύπερφυσικόν 
κόσμον αντανακλώμενου έν αύτφ. Καί όπόταν θέλωσι 
νά έκφράσωσι τήν νέαν αρχήν καί παντοδυναμίαν, αϊτι- 
νες μετέβαλον τό θρήσκευμα αύτών καί κατέκτησαν τάς 
ψνχάς αύτών, λέγουσιν ότι ό θεός συγκοινωνεί μετά τοΰ 
άνθρώπου διά δύο οδών, δΓ ών θέλγει μέν τήν καρδίαν 
τών πιστών, καί εφελκύει τήν συγκατάθεσιν αύτών διότι 
ή συγκατάθεσις αύτη καί ό φωτισμός ουτός είσιν έκεΐναι 
α! έξωτερικαί καί άνώτεραι δυνάμεις είς τόν άνθρωπον, 
παρ’ω ή θρησκεία καί ό φανατισμός άπορρίπτουοι πάντα 
έλεγχον άνθρώπινον, άποφεύγουσι τήν συζήτησιν, άπο- 
σιωπωσι τάς αντιστάσεις τών ύποδεεστέρων δυνάμεων, 
καί βασιλεύουσι μόνοι, θείοι καί αναμφισβήτητοι, μεταξύ 
τών αντιφάσεων, δισταγμών καί άδυναμιών πάντων των 
άλλων.

•Δοκιμάσατε τώρα νά παραβάλλητε τάς διαφωνίας είς 
διδασκαλίαν ούτω μεμορφωμένην· εύχήθητε αύτη νά κά- 
μη παραχωρήσεις είς τάς νέας ανακαλύψεις, νά συμβι- 
όαοθή μετά τής πείρας καί τού συλλογισμού, νά λάβη 
άνάπτυξιν, νά έγκαταλίπη τήν άρχαίαν αύτής και αμε
τάβλητον μορφήν, νά άνοιξη τάς πτέρυγας αύτής καί νά 
εϊοέλθη είς νέας οδούς. Ή συμβουλή ϊν’έναντία είς τήν I 
φύσιν αύτής. ’Εκείνοι, οί όποιοι άντιπροσώπεύουσιν αύ
τήν, δέν σάς έννοούσιν, ούδ’ άκούουσιν. Τί έρχεται έν- 
ταύθα νά είπη ή χωλή καί άστατος κρίοις, όπόταν ή 
άποκάλνψις καί ή πίστις όμιλονσιν ; Ή πίστις καί ή 
άποκάλυψις αποκρίνονται είς αύτήν «.Βλέπω τόν &εον, 
αισθάνομαι τήν &έληβιν καί τήν άλή&ειαν αύτοΰ έοτη 
έυταν&α παρών.» ’Ιδού τό δόγμα τής ’Εκκλησίας αυτού, 
«πιστεύω καί άέν ερευνώ παντελώ$·» (α). 'ίϊ ή*ι)  #ρη- 
βχιία ά^λαχό^εν και ύφ^λότερον vfjs Ύμετέ-
ρας,δέν ύπόκειται παντάπασιν εις τους κανόνας σας ούδ’ 
ύφίσταται τάς εξελέγξεις σας, καί διατελεΐ οΰσα ελεύ
θερα τών μεθόδων σας. Τηρήσατε τούς βραδείς τρόπους 
σας, τά αμφίβολα συμπεράσματα σας, τούς άνευ τέλους 
συλλογισμούς σας. Ή δέ γνώσις, ήν έγώ έχω, έστιν ορ
θή, καί επιτυγχάνει τού σκοπού αύτής άνευ μεσολαβή
σεις τίνος, καί έν φ σείς κυλίεοθε κατά γής, αύτη διά 
τού πρώτου αναπηδήματος φθάνει είς τόν κόλπον τής 
άληθείας.»

1 ελοΐον πάντοτε καθίσταται τι, οσάκις συζητήται ά
νευ εύθυδικίας καί τιμιότητος· ωσαύτως κεχαραλωμένος 
άντίπαλος τής θρησκείας έστιν ό, ούτε διά τοΰ ορθού 
συλλογισμού, ούτε διά τής ’Ιστορίας, δυνάμενος νά έ^η 
αποδείξεις τοΰ έναντίου. Αί Ιστορικοί αποδείξεις, άς 
παριστά, αΐ μαρτυρίαι, πάντα τά τής άληθείας έξωτερι- 
κά σημεία, προέρχονται έκ προηγουμένων συγγραφών, 
άς περ άπώλεσεν, ή συντηρεί άνευ μεγάλης βλάβης. 
Μάχεται ού τόσον άπό συμφέρον, όσον άπό λύσσαν 
καί πνεύμα φατρίας· οί στρατιώται φονεύονται άλλ’ οί 
μεγάλοι στρατηγοί έκτιμώσι τάς θέσεις έκείνας, ών ή 
αξία προφανής· γινύσκουσι δ’ ετι ότι ή τύχη τού φρου- 

. ρίουέστι πεπρωμένη, ότε π.χ. ό Πασχάλ ένέκρινε νά κα- 
τέλθη είς άγώνα μετά τών αντιπάλων αύτοΰ, ουδέποτε 
άνησύχηοεν ήοθάνετο ότι τό δόγμα όπισθεν αύτοΰ ύ- ' 
περηοπίζετο ύφ’ ένός φραγμού ανυπερβλήτου· άνεγνώ- 
ριζεν οτι κατά τόν ορθού λόγον ή θρησκεία ούκ έστι θε
τική έν τισιν ότι αί περιγραφαί τής Παλαιός Διαθήκης 
«/χονσί τι το βεβικαμένο·»"» ότι έάν ύπάρχη είς τάς 'Αγί
ας Γραφάς τό «πεί&εβ&αι τού$ πιβτονξ» ύπάρχει, όπως 
τυφλώττωσιν οί άπιστοι· οτι αυτή έστιν ή χάρις, ήν ά— 
ποδίδωοιν ή πίστις, καί δτι τέλος πάντων νά άφαιρέσω-

(χ),Ταΰτβ το αξίωμα οΰϊΐποτ*  απήντησα έν Γραφή. «Πίστευε 
χαί μή ερεύνα,» όλως άντίόετον τω «ερευνάτε τας Ι?ραφας> χλπ. !

μεν τάς αμφιβολίας, τό μέσον ύπάρχει, νά έξετάαωμεν 
τάς έννοιας καί τήν τών κειμένων αύθεντικότητα (Γ au- 
torite)· ού μήν άλλά καί νά βαπτιζώμεθα, νά πηγαί- 
νωμεν είς τάς λειτουργίας, κα’ι έν γένει νά δίδωμεν ωθη- 
σιν είς τόν θρησκευτικόν μηχανισμόν.

(άχσλουβεϊ)

ΚΙΠΡΡΟΗ ΤΟΪ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΗΑΕΠΡΪΣΜΟΪ ΕΠΙ 
ΤΟΪ AWPW

“Οταν τ« νέφτι ώοι κεκορεσμένα ήλεκτρισμοδ, οί vsupixi? 
κράσεως αισθάνονται κακουχίαν καί ταραχήν καί ιδίως κα

ί ταβσλήν τών δυνάμεων. Έκ τούτου δύνανται νά προίδωσι 
τάς καταιγίδας πριν έπελθωσιν.

ι Οί πάσχοντες ύπό χρονιών ρευματισμών αισθάνονται αϊφντις 
άλγηδόνας νευραλγίας κλπ. τά συμπτώματα τών οξειών 
νόσων επιβαρύνονται, είς δέ τάς θανατηφόρους νόσους, κατά 
τον Βακαρέλ, έπέρχεται συνήθως ό θάνατος κατά τήν ίπο- 
χήν καταιγίδος.

Τοΰ άνθρώπου ώς καί τών ζώων τό σώμα είναι καλός 
ήλεκτραγωγός ίν καιρφ καταιγίδος. “Οθεν (πικιιμένου νέφους 

. έπενεργεΐ ούτος κατ’ έπήρειαν. Τό μέν σώμα έχει αρνητικόν 
ι ήλεκτρισμόν, ό όποιος συσσωρεύεται έπί τής κεφαλής τού 
! άνθρωπον, τό δέ νέφος έχει θετικόν ηλεκτρισμόν έκ τούτου 

πίπτει συνήθως έπί τοΰ άνθρώπου. Δέν πρέπει λοιπόν ό άνθρω
πος νά ίσταται έπί ύψηλοΰ μέρους ίν ώρφ κεραυνών, ούτε 
ύποκάτω δένδρου ή οικοδομή; κλπ.

'Ο κεραυνός, πίπτων . έπί τοϋ άνθρώπου, συνήθως σχίζει 
τά ίνδύματα, τήκει τά έπ’αύτου μεταλλικά πράγματα καίει 
τό δέρμα καί τάς τρίχας τής κεφαλής, και τοΰ άλλου δέρμα
τος, παραλύει τάς δυνάμεις τοϋ σώματος, καί έπιφέρει τον 
θάνατον έξ άσφυξίας πριν αίσθανθή τόν κεραυνόν. 'Ο θάνατος 
έπέρχεται ένεκεν σεισμοδ τοϋ εγκεφάλου ή έξ ασφυξίας καί 
συγκοπής. Έν τή νεκροψία κεραυνοβλήτου ούδέν εύρίσκεται 
συνήθως είδικώς πιπονθός.

ΟΙ πολλοί, όμοϋ ή «γγύς κείμενοι, ώς καί τά ζφα, προ- 
καλοϋσιν εύκολώτερον τον κεραυνόν. Τοΰτο προέρχεται ου 
μόνον έκ τοϋ κατ’ έπήρειαν γινομένου μεγαλιιτέρου ποσοϋ 
ήλεκτρισμοϋ, άλλά καί έκ τοϋ παραγομένου ρεύματος πρός τό 
άνευ άτμών. έκ τής άδηλου διαπνοής τοϋ σώματος, διότι το 
υγρόν ρεϋμα έλκει εύκολώτερον τοϋ ξηροϋ.

‘Ο Άραγώ παρετήρησεν, ότι, όταν ό κεραυνός προσβάλλη 
πολλούς έν σειρδ. όντας, ^παθαίνουσιν ιδίως οί έπί τών άκρων 
όντες.

Τά ρητινώδη δένδρα, κατά τήν γνώμην τινών δέν προσβάλ
λονται έκ τοΰ κεραυνού, καθαρίζει όμως ό κεραυνός τΟν ατμο
σφαιρικόν αέρα έκ τών μιασμάτων, καί έπιφέρει ύγείαν.Κατά 
θεωρίαν νεωτέραν τά τής σελήνης φαινόμενα έπί τής Γής 
έξηγοΰνται διά τοϋ ηλεκτρισμού.'Η Γή έχει αρνητικόν ηλεκ
τρισμόν έπί τής φωτιζόμενης έπιφανείας· έπί δέ τής σκοτει
νής εχει θετικόν ήλεκτρισμόν έξ έπιρροής τοϋ Ήλίου, ό όποιος 
είναι πηγή τοΰ αρνητικού ήλεκτρίσμού. Τούτου ένεκεν παρά- 

■ γονται τά κατά τάς συζυγίας φαινόμενα έπί τής Γής.
| Έπί τού άνθρώπου, ενεργεί ιδίως έπί τών έμμήνων τής 

γυναικός, διά τοΰτο κατά τό τέλος τής φθινούσης σελήνης 
γίνεται μεγαλειτέρα ή δρμή τών γυναικείων.

Αί παλίρροιαι γίνονται ου μόνον έπί τών ύγρών. τής έπι- 
φανιίας τοΰ στερεού φλοιού τής Γής, άλλά καί είς . τά έπί 
τούτου όντα. Έκ τούτου γίγνονται οί σεισμοί μάλλον κατά 
τάς συζυγίας, ήγουν κατά την νέαν σελήνην καί κατά τήν 
πανσέληνον.

Αίσθανόμεθα περισσότερον τό ρεύμα τοϋ ήλεκτρισμοϋ έπί 
του αύχένος, έπί τοΰ προσώπου, καί μάλιστα έπί τού με
τώπου. ’Ολιγώτερον έπί τών ποδών.

Αί γυναίκες αισθάνονται περισσότερον τό ρεύμα τού ηλεκ
τρισμού καί έτι μάλλον αί έχουσαι τό δέρμα λεπτόν.
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’Ολιγώτερον αισθάνονται τόν ηλεκτρισμόν οί μιλαγχο- 
λικοί, οί απαθείς καί οί παράφρονες, ούχί οί έξ έρωτος.

Ή πληθώρα τοΰ ηλεκτρισμού της ατμόσφαιρας έξαρτάται 
πολύ έκ τοΰ κλίματος τοΰ τόπου, έκ της πληθύος τών δένδρων 
καί της καλλιέργειας της γης' έκ τών εξατμιζόμενων ύδάτων 
καί έν γένει έκ τής ήλεκτραγωγικής δυνάμεως της επιφάνειας 
της χώρας. Ή πληθώρα αΰτη τοΰ ατμοσφαιρικού ήλεκτριομοΰ 
-διασκεδάζεται έκ τής πληθύος τών ράβδων τών σιδηροδρόμων 
έκ τών συρμάτων τών τηλεγράφων, κλπ. Διά τοΰτο καί κε
ραυνοί καί σφοδραΐ καταιγίδες, άφ’ ής έγένοντο οί τηλέγρα
φοί καί οί σιδηρόδρομοι, όλεγωτεροι γίνονται.

Φρί'κ.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΘΕΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ο

Πραγματικήν φιλοσοφίαν, λέγοντες, έννοοΰμεν τά ήθη κα1 
έθιμα, τά καθεστώτα, έπι τέλους τό δίκαιον, τό όποιον έχει 
έν ένεργείςρ εν έκαστον ιδία έθνος, μία έκάστη πρωτεύουσα 
τούτων, καί μία έκάστη πόλις, χώρα καί πολίχνη. 'Ρί- 
πτοντες ϊν βλέμμα λοιπόν άνά πάσας τάς ανθρωπίνους κοι
νωνίας, βλέπομεν τδ δίκαιον τοϋ ενός νά άντιστρατεύηται 

! πρός τό δίκαιον τοϋ άλλου και οΰτω νά γεννάται άμιλλα 
•μεταξύ τών εθνών. Δι’ δ δυνάμεθα πλέον νά εΐπωμεν, δτι 
ούχι τά έθνη μάχονται πρός άλληλα, άλλ’ αί ίδέαι αύτών, 
τά καθεστώτα, τά. δίκαια, τά θετικά τούτων.

Εντεύθεν συμπεραίνομεν, δτι και θετική φιλοσοφία έν 
-τοϊς έθνεσε τοϊς διαφόροις δέν έπικρατεϊ μία καί αύτή, άλλά 
διάφορος, επομένως και διάφορος είναι ή ζωή αύτών· καί 
■έντεΰθεν πάλιν .αρχίζει δ έγωισμδς τών εθνών, διότι νομίζει 
-δτι ϊδί^· εν έκαστον ζή ■ βίον εύδαιμονέστερον τοϋ άλλου.

Ό μέν "Ελλην έχει τδν έγωϊσμόι, οτι είνε δ καλλίτερος 
τών ανθρώπων καί δτι αί άρχαί του καί αί ίδέαι του, τέλος 
τδ δίκαιον δπερ αύτός πρεσβεύει έν τφ κόσμφ τούτφ εινε τό 
όντως δίκαιον, τό δυνάμενον νά ποιμάνη σύμπασαν τήν αν
θρωπότητα. Ό Γάλλος, δ Ρώσσος, δ Γερμανός, δ Άγγλος, 
δ ’Οθωμανός καί οί λοιποί έπίσης σκέπτονται ώς δ άνωτέρφ 
Έλλήν καί έντεϋθεν δημιουργοϋνται έ'νεκεν τοϋ έγωϊσμοϋ 
αύτών, ϊνα μή ειπω τής πλάνης τών, οί πόλεμοι αύτών δι’ 
ών ζητώσί τίς τούτων νά άρξη τών άλλων καί νά καθυπο- 
βάλη αύτοΐς διά τής βίας τούς ιδικούς του θετικούς νόμους, 
αΰς αύτός νομίζει αληθείς, δυναμένους νά καταστήσωσι τήν 
ανθρωπότητα τρισόλβιον καί πανευδαίμονα, άγνοών δ τάλας 
δτι ή πραγματική αλήθεια, ήτοι οί σοφοί έκεϊνοι νόμοι κεϊν- 
τάι έτι πολύ μακράν, δι’ ών έν ένεργείφ θέτων δ άνθρωπος 
δύναται ού μόνον αύτός, άλλά σύμπασα ή φύσις νά εξαν- 
θρωπισθή νά έξαγνισθή καί είτα νά ζήση εύδαιμόνως ήτοι 
βίον βιωτόν καί ούχι άβίωτον, ώς ε’λεγον οί δεινοί περί τά 
βιωτικά Σωκράτης τε καί Πλάτων. Διότι τί άλλο βεβαίως 
ζητεί έκαστον έθνος·, ούδέν, είμή τοΰ νά εύρη ΰσφ τό δυνα
τόν σοφούς νόμους, οδς θέτον έν ένεργείφ, νά δυνηθή νά ζήση 
εύδαιμόνως.

Άλλ’ άςίδωμεν, υπάρχει έπί τής γής έθνος εύδαΐμον τό 
όποιον δύναται νά καυχηθή καί νά είπη τοϊς άλλοις έθνεσι, 
προσέλθετε πρός με και έγώ θά καταστήσω υμάς εύοαίμονα ;

Ούδέν τών έθνών δύναται νά είπη εν τοιοΰτον, καθ’ δτι 
έάν ρίψωμεν διορατικόν βλέμμα είς δλας τάς κοινωνίας τών 
εθνών, θά ίδωμεν ώς επί τδ πλεΐστον τδ άχ I τά δάκρυα και 

. αί λύπαι νά καταμαστίζωσι τά άτομα τούτων πρδς δέ τδ 
καί σπουδαιότερου, θά ίδωμεν τό άτομον πλέον έν ταϊς άν- 
θρωπίνάις κοινωνίαις, έστω καί πρδς στιγμήν έάν χαίρη 
καί δέν στενάζη,’ώς τά πολλά, νά χαίρη δταν λυπήται τδ 
άλλο καί ένεκα τούτου κηρύττωμεν καί άνακράζομεν, δτι 
ή λύπη τοϋ ένδς μεταβάλλεται είς χαράν τών έτέρων καί 
ή χαρά πάλιν τών άλλων είς λύπην άλλων, ώστε δυνάμεθα 
νά εϊπωμεν, ότι διά τοϋ θετικού σημερινού δικαίου δι ’ ού ζη- 
τοϋμεν νά ζήσωμεν εύδαιμόνως ήμεϊς οί άνθρωποι άστοχοϋ- 

μεν τοϋ -σκοπού μας καί προορισμού μας καί διά τούτο όφεί- 
λουσι σήμερον οί'έχοντες διαυγή γνώσιν, συναίσθησιν καί συ- 
νείδησιν τοΰ γνδώι σαύτόν καί τών καθηκόντων πρδς τδν 
πλησίον των νά συνασπισθώσιν, ό’πως εΰρωσι καταλλήλους 
σοφούς νόμους, οδς νά δύναται πάν άτομον τής άνθρωπότη- 
τος νά σέβηται και νά έκτελή καί επομένως νά καθίσταται 
συνάμα καί εύοαϊμον.

Τούς τοιούτους νόμους τούς καθορίζει μόνον τδ . φυσικόν 
οίκαιον τοϋ άνθρώπου, δπερ τώ υπαγορεύει αύτή ή συνεί— 
οησίς του- πλην αίφνης βλέπομεν έν ταϊς καρδίαις τών αν
θρώπων νά ένοική ιδία συνείδησις καί έπομένως ίδιον πάλιν 
φυσικόν δίκαιον δι’ δ καί δεά νά δρίσωμεν σήμερον,'τόέστε φυσικόν δίκαιον δέν δυνάμεθα, διότι πρέπει πρώτον νά σάς 
δρίσωμεν τί ίότι άνθρωπος ; τί είναι άνθρωπος ;

Μέγα πρόβλημα τούτο έστί. διότι έρχεται το υποκείμε
νον καί θέτει ώς άντικείμενον έξετάσεως προ αύτοΰ τδν εαυ
τόν του καί δταν λύσωμεν τί είναι δ άνθρωπος, ευκόλως 
τότε θά δρίσωμεν καί τί έστι φυσικόν δίκαιον τδ δποΐον όταν 
το κάμνωμεν θετικόν τδ τοιοΰτον αληθές φυσικόν δίκαιον,θέ- 
λομεν εύδαιμονιϊ σύμπαντες διά παντός τοϋ βίου ήμών.

Έκ τών ανωτέρω λοιπόν συμπεραίνωμεν δτι δ,τι καλού- 
μεν θετικήν φιλοσοφίαν ή θετικόν δίκαιον είναι ψευδές, είναι 
πεπερασμένον. Τδ δέ φυσικόν δίκαιον, ώς βλέπομεν, έκτυλίσ- 
σεται μικρόν κατά μικρόν έν μέσφ τών πόνων, δυνάμει τής 
προόδου τών έπιστημών καί τεχνών καί διά τής φιλοσοφίας 
ήτις πέπρωται νά λύση είς τήν νομικήν έπιστήμην, τί ΐστι δ άνθρωπος εν μ,ίβω τής φύσεως.'Λ&ήνηβι Λ. Λί. Κοκκώνης

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΤ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΟΤΡΑΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ι
Επειδή πολλάκις έγένετο καί γίνεται λόγος περί τής 

έξηγήσεως του φαινομένου τής αλλαγής τού χρώματος τών 
ούρανίων σωμάτων, καθ’δν χρόνον εύρίσκονται ταΰτα ύπέρ 
τόν δρίζοντα τόπου τινός, διατί π. χ. δ Ήλιος δταν άνα— 
τέλλη έχει χρώμα ερυθρόν, δταν δέ μεσουρανή λευκόν, αί δέ 
έκάστοτε διδόμεναι εξηγήσεις έκρίθησαν ασαφείς καί άντι- 
φατικαί, διά τούτο έθεώρησα καλόν νά προβώ, καθ’ δσον 
μοι εφικτόν εις τήν άνεύρεσιν τής αληθούς τοΰ φαινομένου 
τούτου αίτιας, επικαλούμενος δεά τά τυχόν σφάλματα τήν 
έπιείκειαν τών άναγνωστών μου.

Όπως άποφύγω τήν μακρολογίαν, προϋποθέτω γνωστάς 
πάσας έκείνας τάς φυσικάς άρχάς, άνευ τών δποίων δέν είναι 
δυνατή ή κατανόησις τών λεγομένων μου· οΰτω π. χ. α
νάγκη ήτο νά κάμω λόγον ένταϋθα περί τοϋ φαινομένου 
τής διαθλάσεως, δπως προεισαγάγω τον αναγνώστην είς τβ 
παρόν θέμα, άλλά παρέλιπον τοΰτο ώς καί άλλα πολλά 
έκ φόβου μή έπεκταθώ πολύ πέραν τών δρίων τής έξηγή— 
σεως τοϋ μνησθέντος φαινομένου. Επειδή οέ δ Ήλιος έ'νεκεν 
τού φωτός καί τής θερμότητος, τήν δποίαν παρέχει ήμΐν 
είναι καί τδ μάλλον ένδιαφέρον ημάς ουράνιον σώμα, θέλο- 
μ&ν παρακολουθήσει αύτόν κατά πρώτον διά τοϋ βλέμμα
τος διαγράφοντα τήν ύπέρ τόν ορίζοντα τόπου τινός τρο
χιών του καί άνερευνήσει όποιον τό αίτιον τής συνεχούς δια
φοράς τού χρώματος αύτοΰ κατά τάς διαφόρους θέσεις, έν 
αίς εύρίσκεται έπί τοϋ ούρανίου στερεώματος. Κατανοοΰντες 
δέ τδ αίτιον τής τοιαύτης αλλαγής τοϋ χρώματος τοϋ Ή
λιου, ευκόλως είτα θά άνεύρωμεν καί τήν αιτίαν τοϋ φαι
νομένου τούτου προκειμένου καί περί τών αστέρων, τής Σε
λήνης κλπ., δίότι άπαραλλάκτως πάσαι αί φάσεις καί αί 
τροπαί τού χρωματισμού, αΐτινες παρατηρούνται έπί τού 
Ήλίου, εκτυλίσσονται αί αύται πρό τών οφθαλμών τού 
παρατηρητοΰ,. όταν πρόκηται καί περί τών λοιπών ούρανίων 
σωμάτων.

ί
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Γνωστόν τοϊς πάσι, δτι δ πλανήτης έφ’ ού εύρισκόμεθα, ή 

Γή, περιβάλλεται πανταχόθεν ύφ’ ΰλης τινός λίαν διαφα
νούς καί έλαστικής, ήτις καλείται άτμοσφαιρικός άηρ ή άτ- 
μόσφαιρα. Ή ατμόσφαιρα αΰτη έξ ομοιομερών στρωμάτων 
άποτελουμένη έχει πυκνότητα άντιστρόφως άνάλογον τοΰ 
άπό τής Γής ΰψους, οσφ τουτέστιν, τό ΰψος στρώματός 
τίνος έξ ατμόσφαιρας έλαττοΰται, τοσοϋτον τδ στρώμα γί
νεται πυκνότερου καί τάνάπαλιν, δσφ αυξάνει έπί τοσοϋτον 
καθίσταται άραιότερον.

Άς φαντασθώμεν τόν Ήλιον άνατέλλοντα· αί έξ αύτοΰ, 
μόλις άναφανέντος είς τδν δρίζοντα, έκπεμπόμεναι άκτϊνες 
διαβαίνουσαι διά τοΰ αίθέρος, δστις είναι ΰλη αβαρής, έλα- 
στικωτάτη καί είς άκρον αραιά, άναγκαίως θά διέλθωσι καί 
διά τής περιβαλλούσης τήν Γην ατμόσφαιρας, ίνα φθάσωσι 
μέχρις ήμών. Ή τοιύατη δμως τών άκτίνων πορεία δέν 
γίγνεται άκωλύτως. Κώλυμα δέ, είς τήν έλευθέραν αύτών 
διεύθυνσιν δέν παρεμβάλλει δ αιθήρ άλλ ’ ή ατμόσφαιρα. Ο 
αιθήρ είναι τοσοϋτον αραιός, ώστε δέν θα ήτο υπερβολικόν 
νά είπη τις, οτι δ ύπ’ αύτοΰ κατειλημμένος χώρος δέον νά 
θεωρήται σχεδόν κενός· ώς τοιαύτης δέ φύσεως, θά ητο άλο
γον καί πάντη σφαλερόν νά σκέπτηταί· τις, οτι δ αιθήρ είναι 
δυνατόν ποτέ νά παρεμποδίση τήν πορείαν τών 'Ηλιακών 
άκτίνων. Καί δέν άρνούμεθα βεβαίως, δτι δσον αραιά ούσία 
καί άν ύποτεθή, άδύνατον νά μή έξασκή έπιρροήν τινα έπί 
τής φοράς τών άκτίνων, αΐτινες διέρχονται δι’ αύτοΰ, άλλ’ 
ή τοιαύτη έπιρροή είναι τόσον έλαχίστη, τοσοϋτον μηδα
μινή, ώστε κατ’ ανάγκην πρέπει νά παραδεχθώμεν ότι ου— 
βεμίαν σχεδόν έκτροπήν πάσχουσιν αί διά τοΰ αίθέρος διερ- 
χόμεναι τών ούρανίων έν γένει σωμάτων άκτϊνες. Δέν εχει 
ίμως οΰτω προκειμένου καί περί τής άτμοσφαίρας· ή ατμό
σφαιρα συνίσταται έξ ΰλης άσυγκρίτως πολλφ πυκνοτέρας 
τής τοΰ αίθέρος, ώς έκ τούτου άδύνατον, αΐ δι’ αύτής διερ— 
χόμεναι Ήλιακαί άκτϊνες νά μή εΰρίσκωσιν σπουδαϊον έν τή 
πορείικ των πρόσκομμα· ή πυκνότης τοϋ άτμοσφαιρικοΰ άερος 
συνεχώς άντιδρώσα εις τήν κατ’ εύθεϊαν τών άκτίνων διεό- 
θυνσιν, μεταβάλλει αύτήν μικρόν κατά μικρόν είς τεθλασ- 
μένην ή μάλλον είπεϊν καμπύλην, διότι ή μεταβολή αυτή 
γίγνεται άνά πάσαν στιγμήν άνεπαισθήτως καί βαθμηδόν 
καθ’ 8σον αί άκτϊνες τοϋ Ήλίου προχωροΰσιν άπό άραιο- 
τέρου τής άτμοσφαίρας στρώματος εΐς πυκνότερον. Όπως 
δέ ή ΰελος ώς μέσον πυκνότερον τοΰ τής άτμοσφαίρας, Επι
φέρει διά τής έκ τής διαθλάσεως έκτροπής τήν άνάλυσιν τοΰ 
λευκού τοϋ Ήλίου φωτός είς τά 7 γνωστά χρώματα, το 
έρυθρόν, χρυσοειδές, κίτρινον, πράσινον, κυανοΰν, πορφυροϋν 
καί Ίοειδές, οΰτω πως καί ή ατμόσφαιρα ώς πολύ πυκνό— 
τερον περιέχον τοΰ τού αίθέρος,άναλύει τάς δι’ αύτοΰ είς ταύ
την είσδυούσας λεύκάς Ηλιακός ακτίνας.

Κατά ταΰτα, έάν ύποθέσωμεν παρατηρητήν ευρισκόμενον 
είς τά ε’σχατα τής άτμοσφαίρας ήμών όρια, είς τό μεταίχ- 
μιον δηλονότι αύτής καί τοΰ πληροϋντος τό άχανές αίθέρος 
οΰτος θά έβλεπε ακέραιον τό φώς τοΰ Ήλίου, λευκόν, έγ- 
κλεϊον καί τά 7 χρώματα, εΐς ά δεά τής διαθλάσεως άνα- 
λύεται. .Μέχρι τών έσχάτων δρίων τής άτμοσφαίρας.αί Ή
λιακαί άκτϊνες ούδεμιαν διάθλασιν ύφιστάμεναι, έ’νεκεν τής 
μεγάλης τοϋ αίθέρος άραιότητος, φυσικφ τφ λόγφ ουδέ δύ
νανται ν’ άναλυθώσι, διότι ή άνάλυσις τοϋ Ηλιακού φωτός 
προϋποθέτει πάντοτε διάθλασιν. Άμα δμως, τή έπιψαύσεί 
τούτων πρός τήν άτμόσφαιραν, επειδή άρχονται νά μεταβαί- 
νωσιν άπο άραιοτέρου μέσου εΐς πυκνότερον, άπο τοϋ αίθέρος 
είς ταύτην, διαθλώνται καί διαθλώμεναι άναλύονται εΐς τά 
7 χρώμπτα, έξ ών σύγκειται έκάστη. Ώς έκ τής Φυσι
κής δέ γνωστόν, έκαστον τών χρωμάτων τούτων κέκτηται 
άνισον διαθλαστικότητα αύξανομένην άπό τοΰ ίρυθροϋ είς 
τό ίοειδές· ένεκα τούτου, τό ήδη έν τή άτμοσφαίρι?: άναλυ- 
θέν τοΰ άνατελλόντος Ήλίου φώς, δέν βαίνει εύθυγράμμως 
μετά τήν διεύθυνσιν, ήν έκάστοτε ένεκα τής έκ της δια

θλάσεως έκτροπής λαμβάνει, ούτως ώστε νά δεατηρήται 
παραλληλία μεταξύ τών 7 διαφόρων άκτίνων, έξ ών άπο- 
τελεϊται, άλλ’ έκάστη.τούτων ένεκεν τής διαφοράς τής οια- 
θλαστικότητος αύτής άπό τών λοιπών, άλλοίαν διεύθυνσιν 
λαμβάνει, καί συνεπώς, άπό τής είσδύσεω;' Ηλιακής τίνος 
άκτΐνος είς τήν άτμόσφαιραν ήμών, τά 7 αύτής χρώματα 
διαχωρίζονται καί διαχωριζόμενα άλλην έκαστον δσον τρέ
πεται, άπομακρυνόμενα άλλήλων άκαταπαύστως καί βαθ
μηδόν έως δτου φθάσωσιν εΐς τόν ήμέτερον πλανήτην. Εΰ- 
κολον νά ένοήβη τις, δτι ένεκεν τής διαχωρίσεως ταύτης τών 
7 χρωμάτων, είναι δλως άδύνατον νά ίδη τις συγχρόνως 
αύτά. Επομένως δ οφθαλμός τοϋ θεωμένου τόν άνατέλλοντα 
'Ήλιον παρατηρητοΰ είναι ήναγκασμένος νά παρατηρήση 
κεχωρισμένως εν καθ’ iv τά χρώματα ταΰτα. Έπειοη δέ 
τό έρυθρόν είναι τό ήττον διαθλαστικόν, θέλει ίδει τούτο 
κατά πρώτον, ειτα και τά λοιπά διαδοχικώς άπο τοϋ έρυ- 
θροϋ μέχρι τού Ίοειδοϋς^ δπερ θά ηναι τό τελευταϊον, διότι 
τούτο είναι τό μάλλον διαθλαστικόν χρώμα καί κατ’ άκο- 
λουθίαν τό μάλλον έκτρεπόμενον ύπό τόν δρίζοντα, πρός 
τήν άκτϊνα τής Γής, ήτις είναι ή κάθετος, καθ’ δ σημεϊον 
τής έπιφανείας τής άτμοσφαίρας, σφαιροειδούς λαμβανομένης, 
προσπίπτει ή λευκή τοϋ άνατέλλοντος Ήλίου άκτίς, ένφ 
δέ τά λοιπά έξ χρώματα τού Ήλιακοΰ φωτός θά ηναι ύπό 
τόν δρίζοντα τού τόπου ένθα ίσταται δ παρατηρητής, το 
έρυθρόν θά εύρίσκηται μόνον υπέρ τόν δρίζοντα προσπίπτον 
εΐς τούς οφθαλμούς του· διότι έκεϊνα μέν ώς μάλλον-δια
θλαστικά περισσότερον ύπό τόν δρίζοντα έξετράπησαν, τούτο 
δέ, ώς ήττον ολιγώτερον. Συνεπώς τό έρυθρόν πρώτον θέλει 
ιδει δ παρατηρητής, είτα δέ τά λοιπά χρώματα κατά σει
ράν, καθόσον δ Ήλιος άνέρχεται τον δρίζοντα, ταΰτα δέ, 
κατ’ ανάγκην'συμπαρακολουθοϋσιν αύτόν έν τή πορείιρ του. 
Επειδή δέ, πάν σώμα φαίνεται υπό τοιοΰτον χρωματισμόν, 
δποΐον είναι τό χρώμα τοϋ εξ αύτοΰ είς τούς οφθαλμούς ήμών 
προσπίπτοντος φωτός, εΐς τόν παρατηρητήν, βλέποντα μόνον 
έκ - τού έκπεμπομιένου λευκού φωτός, τό έρυθρόν χρώμα, 
άναγκαίως θέλει φανεϊ δ άνατέλλων "Ηλιος ερυθρούς.

(έπεται τό τέλος) 1

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΣΟΛΔΙΩΝ

ΑΙ ΜΙΚΡΑΙ ΚΛΟΠΑΙ

Πρέπει νά ήμεθα πάντοτε έπιεικεΐς πρός πάντας τούς 
ύποκύπτοντας εΐς τήν δυστυχίαν ή εΐς τόν π»ρασμόν. Τίς 
δίκαιος ύπάρχει, δστις άπαξ τούλάχιστον δέν έπειράσθη πρός 
έκτέλεσιν μικράς κλοπής ;

Καί Ιδού τίνι τρόπφ εύρίσκεται τις εΐς τήν άνάγκην νά 
πράξη · άκουσίως κλοπήν ή αδικίαν.

Το ταμεϊον δέν έπλήρωνεν παρά τήν έπιοϋσαν, ώστε εύ- 
ρέθην είς τήν άνάγκην νά προστρέξω εΐς τό βάθος τοΰ βα
λαντίου μου πρός ευρεσιν μέσων δπως διέλθω τάς είκοσι τέσ- 
σαρας ώρας, αϊτινες με διεχώριζον τής εύτυχοΰς στιγμής 
τής παραλαβής τού μισθού μου. — Ειχον σωθή’! διότι μία 
πρόσκλησις μά έξησφάλιζε τό γεϋμά μου καί μέ Ύμινον εΐσέτι 
πέντε φράγκα δεά τό πρόγευμά μου.

Πράγματι ιίχον μεγάλην πείναν τήν πρωίαν έκείνην'καί 
ήτοεμαζόμην νά μεταβώ εΐς τοϋ Βρεβάν (Brebant) μέ στα- 
θεράν άπόφασιν νά καταβροχθίσω τά εκατόν σόλδιά μου μέ
χρι τοϋ τελευταίου εκατοστού, δτε έκρουσαν τήν θόραν. Ό 
έλθών, ήτο είς σύντροφός μου, δστις νομίσας οτι δ μήν δέν 
είχε παρά τριάκοντα ημέρας, ήρχετο μέ κενόν βαλάντιον 
νά μέ ζητήση εν μικρόν δάνειον.

’Αδελφικώς έμοιράσθημεν .τήν περεουσίαν μου καί τοιου
τοτρόπως μείνας μόνον μέ πεντήκοντα σόλδια, δέν ήδυνά-
μην πλέον, νά σκέπτωμαι τό λαμπρόν πρόγευμα τού Βρε-



318 Η ΦΥΕΙΣ Η ΦΤΣΙΧ 319

βάν καί διηυθύνθην μελαγχολικώ; εις τό έστιατόριον του Δου- 
βάλ (Duval).

Εύρισκόμην πρό τής θύρας καί ήτοιμαζόμην νά κρούσω 
τον κώδωνα, οτε ήσθάνθην νά μέ έναγκαλίζωνται δύο βρα
χίονας καί συνάμα εδθυμος φωνή νά μοί λίγη:

•— Ά I Ιδού ευτυχής συνάντησες !
Καί άνεγνώρισα άμίσως ενα καλόν καί αξιαγάπητου 

Δανόν, ούτινος είχον κάμη την γνωριμίαν· είς Κοπεγχάγην 
οπού με περιεθαλψε, με ίφιλοξενησε καί με οιεσκίδασε, τφ 
είχον δε ύποσχεθή νά τφ ανταποδώσω τά ίσα όταν θά ήρ— 
χετο εις Παρισίους κατά το πρώτον ταξείδιόν του.

Ή ευκαιρία δθεν παρουσιάζετο I . . άλλα δέν είχον παρά 
μόνον πεντήκοντα σόλδια 1! ! I

Ήαυνάμην νά τφ είπω δτι έπορευόμην εις μίαν κατεπεί— 
γουσαν άκρόασιν έν τφ ύπουργείφ, άλλα δυστυχώς με είχε 
συλλάβιι εχοντα την χεΐρα επί τοϋ κομβίου του κώδωνος 
της θύρας τοϋ ξενοδοχείου.

— Πώς ! εισέρχεσαι είς το ξενοδοχείο*  Δουβάλ ; με ε’πεν
Καταλαμβάνετε την φρίκην, τόν τρόμον καί τδ υποκριτι

κόν μειδίαμά μου, δι’ ών τφ άπηντησα.
— Ναι θά προγευματίσω, καί θά είμαι τυχηρός, άν είσέτι 

οεν ίπρόγευμάτισας διά νά συμφάγωμεν.
— Δυστυχώς προ ολίγου έτελειωσα τδ πρόγευμά μου.
Έκ ταύτης της άπαντησεως, ή καρδία μου ίπανελαβε 

τδν τακτικόν παλμόν της.
— θά ε’ισελθω μετά σου, προσέθεσε καί Οά συνομιλησω- 

μεν ένφ Οά τρώγης.
Όθεν άνευ ανησυχίας παρελαβον αύτόν εις τδ έστιατόριον.
Μοί ώμίλει τόσον έν έκτάσεε περί τών έν Κοπεγχάγη, ώστε 

τδ μπιφτέκιόν μου είχε ψηθή και μου τδ ε’φερεν ή ύπηρέτρια.
Ήτοιμαζόμην δέ νά τδ κόψω, δτε δ φίλος μου αίφνιδίως 

άνέκραξεν :
— Ώ 1 *Ώ  I αΰτδ εχει την όψιν και την όσμήν όρεκτι- 

κωτάτην.
Ψυχρός ίδρώ; περιέχυσε τδ σώμά μουί Σέ διαβεβαιώ δε, 

φίλε άναγνώστα, οτι χωρίς νά έγείρω την κεφαλήν μου καί 
ιδω κατά πρόσωπον τον Δανόν μου, καλώς προΰμάντευσα 
οτι έμελλε νά άποτελειώση την φράσιν του . . . .
Οά φάγω καί έγώ ίν μπιφτέκιόν I I !

"Οπως δέ τδν άποτρίψω ταύτης τής άποφάσεώς του, τώ 
ειπον.

— ’Αλλά δεν Οά σοί είναι δύσπεπτου ; μετά τδ πρό
γευμά σου ;

— Μπά! εγώ έχω στόμαχον, δστις χωνεύει καλήτερον 
τοϋ τής στρουθοκαμήλου.

— Είναι καλόν την όψιν καί οσμήν, τφ έπανέλαβον, 
άλλ’ είναι πολύ σκληρόν και τούτο δπως τδν άποτρίψω 
νά δεατάξη τοιοϋτον.

— Μασσώ σιδηρά, έπανίλαβε διά μειδιάματος δπερ μοί 
έδειξε όδόντας πλατείς, δυνατούς καί καλώς στερεωμένου; 
καί συγχρόνως έδωσε διαταγήν είς την υπηρέτριαν,δπως τφ 
φέρη έν μπιφτέκιόν.

Έν τούτοις έγώ άμεσως έκαμον τόν λογαριασμόν νοερώς: 
δύο μπιφτέκια 24, 8 κρασί 32 καί 6 τδ ψωμί 38 σόλδια, 
μέχρι τών 50 μέ ε'μενεν άκόμη περιθωρίου 12 σολδίων I

“Ωστε οτε έστράφην προς έμέ μέ είδε χαμογελώντα μέ 
την φιάλην του οίνου μου είς την χεΐρα πρό; ....

Όχι! μέ ειπεν, έμποδίσας με νά κενώσω είς τδ ποτήριόν 
του, ουδέποτε έν τφ προγεδματι πίνω οίνον.

Πρός στιγμήν έσχον τήν μωράν έλπίδα δτι θά ίπροτίμα 
τδ ύδωρ.

— Μου άρέσει καλήτερον δ ζύθος, προσέθεσεν.
Ένφ δέ διέταττε τοιοϋτον είς τήν υπηρέτριαν, έγώ χα- 

μηλοφώνως έλογάριασα : 38 καί 7 κάμουν 45 σόλδια, ώστε 
μολονότι έσκεπτόμην δτι άκόμη εύρισκόμην έν άσφαλείφ διά 
την πληρωμήν καί έξόφλησιν τού προγεύματος μας, έν τού- 
τοις αόριστός τις άνησυχία μέ κατεϊχεν έν συγκινήσει καί 

δέν διέβλεπον τδ μέλλον μετά τής ψυχικής γαλήνης ανθρώ
που οστις έχη εκατόν χιλιάδας φράγκων ετήσιον εισόδημα.

Έτρωγον βραδέως, πάρα πολύ βραδέως μέ τήν έλπίδα 
νά ϊοω τδν ΰμοτράπεζόν μου νά στενοχωρηθώ καί νά λάβη 
τδν πϊλόν του ν’ άπέλθη, επειδή προ πολλοϋ εκαμεν 
άφαντον τδ μπιφτέκιόν του έκ τής παροψίδος. Άλλ’ ή ά- 
δυσώπητος ειμαρμένη μου ένήργησεν, ώστε ή ύπηρέτρια 
μετά ζήλου άνεξηγήτου καί άνοήτου προθυμίας χωρίς νά 
ζητήσω, νά φέρη καί θέση επί τής τραπέζης τεμάχιον τυ
ρού τής Βρίας (Brie). Προβλέπων δυστύχημά τι, έσκέφθην 
κατ’ άρχάς νά έπιστρέψω τόν τυρόν, άλλ’ είχον μεγάλην 
πείναν, συγχρόνως δέ συνεβουλεύθην χαμηλοφώνως τδ κε- 
φάλαιόν μου 45 καί 3 δ τυρός 48 σόλδια, ώστε άπεφά- 
σισα νά τδ φάγω, άφοΰ καί δ Δανός έφαίνετο τόσον άπη- 
σχολημένος μέ τήν διήγησιν τοϋ ταξειδίου του, σύρας δέ. 
λίαν ήσύχως έμπροσθεν μου τήν παροψίδα, παρετήρουν αυ
τόν κατά πρόσωπον ασκαρδαμυκτί δπως μή, άκτίς τοϋ 
βλέμματός του πέση επί τοϋ τυρού.

'Αλλοίμονο*  1 μάταιαι προφυλάξεις τάς οποίας έλάμβανον 
χωρίς νά σκεφθώ τδ άρωμα τοϋ τυρού, όπερ άφιχθέν είς τήν 
δσφρησιν τού τρομερού συνδαιτημόνος μου,τδν έκαμε πάραυτα 
νά ρίψη τδ βλέμμα ίπί τής τραπέζης.

— Ά ! τί καλόν τρώγεις έκεϊ ;
— Τυρόν έντόπιον ....
— Είναι εύγευστος ;

• — ΓΙούφ ! Πίφ I είπον μέ εκφραστικόν μορφασμόν άηδείας.
— Μά τήν πίστιν μου I δέν θά μέ χαλάση &ν τδν γευθώ’ 

ε’πειτα ταξειδεύει τις διά νά μανθάνη περί όλων.
Ταχύτερος άστραπής έτεινα τήν παροψίδα όπως λάβη 

μέρος.
Ό άθλιος είχε καλήν καρδίαν! 1 !
— Όχι, είπε δέν θέλω νά σέ τδ στερήσω. “Ε! ύπηρέτρια 

μίαν άλλην μερίδα τυρού.
Ή διαταγή αυτή άπήχησεν είς τδν εγκέφαλόν μου, ώς 

ή σάλπιξ τής δευτέρας παρουσίας, ή δρασίς μου ίθαμβώθη 
καί τά βομβούντα ώτώ μου ήκουον τήν τρομεράν φωνήν 
αυστηρού μαθηματικού, ήτις έσύριζε 48 καί 3 κάμνουν 
πεντήκοντα καί ί’ν ! ! I !

. "Εν 1 ήτοι τδ αίσχος δπερ μέ περιέμενεν είς τδ γραφεϊον 
τής πληρωμής;

“Εν 1 τδ ειρωνικόν μειδίαμα τής υπηρέτριας! "Εν, ή γνώ- 
σις τής πτωχείας μου ύπό τού παρ’ έμοϋ ξενιζομένου !

Είκοσάκις, είς δύο δευτερόλεπτα έπανέλαβον εντός τού 
φλέγοντος ίγκεφάλου μου τόν λογαριασμόν μου χωρίς νά 
δυνηθή νά άπαλλαχθή του τρομερού τούτου εν, όπερ άπεελη- 
τικώς έπανήρχετο, συγχρόνως μέ τήν άφιξιν πολλών πελα
τών οΐτινες σωρηδόν είσήρχοντο εις τδ έστιατόριον καί έζή- 
τουν θέσεις, ή ύπηρέτρια σέ διά νά λάβη τήν τράπεζάν μας 
δέν έπερίμενέ κάν νά τή ζητήσω τόν λογαριασμόν.

Έκ τής ημέρας εκείνης έπίστευσα δτι έχομεν δύο δράσεις 
διότι κατ’ εκείνην τήν στιγμήν χωρίς νά στρέψω τήν κεφα
λήν, ήσθάνθην φθάνουσαν δπεσθέν μου τήν υπηρέτριαν μέ 
τό τρομερόν χαρτίον είς τήν χεΐρα.

Έκλεισα τούς οφθαλμούς διά νά μή ίδω τδ φρικώδες . . 
τδ τρομερόν Έν ! οπερ ύπερέβαινε τήν περιουσίαν μου.

Άλλα κρίνατε περί τής καταπλήξεως ήτις μέ κατέλαβε 
δταν ήκουσα τδν δμοτράπεζόν μου νά λέγη :

—Μόνον τεσσαράκοντα τέσσαρα σόλδια! &! διόλου ακριβά 
δέν ικοστισε τό πρόγευμά μας.

Τεσσαράκοντα τέσσαρα ! Ήρπασα τδν λογαριασμόν . . . 
Ά ! άναγνώστα, έχουσι δίκαιον νά λέγωσιν, οτι ύπάρχει ε’- 
σπλαγχνος πρόνοια διά τούς τίμιους ανθρώπους.

Είχον λησμονήσει, τδν ζύθον 1 !
Καί οΰτω, τό επαναλαμβάνω, έσμέν συγκαταβατικοί δι’ 

οσους ύποκύπτουσιν είς τήν πτωχείαν ή είς πειρασμόν. Ποιος 
είναι δ δίκαιος, δστις άπαξ τούλάχιστον δέν έκαμε μιά κα
τεργαριά ! Λάμ,ων θεοδοσοάδης

V

·' 
ί

ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΟΜΑΝΤΕΙΑ
Ό νοομάντης καί υπνωτιστής κ. Πίκμαν έδωκεν έν Άθήναις 

δείγματα καταπληκτικά τής έξχισίας τέχνης καί δυνάμεώ: του. 
Λιά τή: νοομαντική; τοΰ ίδοφυίι; ήδυνηθη πολλάκις, κεκαλυμ- 
μένους ίχων τού; οφθαλμούς, νά περιπατήοη επί γραμμών χαρα- 
χθεισών ακριβώς, νά διερμήνευσή διά πραγμάτων καί πράξεων του 
δοηγοΰντο; αυτό» τάς μύχια; σκέψεις καί τά συναισθήματα, νά ά- 
νεύρη τέλος διάφορα αντικείμενα παραδοβέντα εις άγνωστου: αύτω 
θεατά; έν τή αιθούση καί κρυβέντα πχρ’ αυτών. Άλλ’ ή θαυμα- 
σιωτέρα, τή αλήθεια, δύναμίς του, υπήρξε» ή ύπνωτιστική. Έν 
άχαρεί, μόλι; άτενίζων διάφορα πρόσωπα ή προ αυτών διερχόμε»ο; 
τίθησιν αΰτά είς υπνωτικόν λήθαργον και τά μεταβάλλει κατ’ άρέ· 
σκειανεις οικνρά νερίσπαστα, μή εχοντα ιδίαν συνείδησιν, πράττοντα 
δέ 5,τι άν έπιβάλλη αυτοί;, παριλύων κατά διαφόρους τρόπου; τά 
σώματά των, τιθέμενο; δε είς φυτικήν ενέργειαν μέρος τοϋ σώματος, 
λόγου χάριν την κεφαλήν, τδ δε άλλο μέρος καθιστών αναίσθητο*  
εντελώς ή νεκρόν. Καταπληκτική είναι τοϋ ανθρώπου τούτου ή 
δύναμις είς τδ ύπνωτίζειν αμέσως εν διαστήυατι δύο δευτερολέπτων 
τά πρόσωπα τά δεκτικά ύπνωτισμοΰ καί τδ εξεγείρει*  αύιά δι’ 
άπλοΰ τίνος φυσήματος ή ελαφρού ραπίσματος επί τής παρειάς. 
Άνδρες και γυναίκες, έκόντες άκοντες ΰπνωτίζοντο αμέσως παρ’ 
αύτοΰ έν τή αιθούση ή έπι τή; σκηνή:, καί έξεγείοοντο ύπείχοντες 
είς τήν παντοδύναμον θέλησίν του, άφοΰ προς στιγμήν τδν ηκολού- 
θουν ώς αρνία ή νευρόσπαστα.

Έν δέ τή αιθούση τής νομικής σχολής εσχάτως δ καθηγητής 
τής νευρολογίας κ. Μ. Κατσαράς έν μέσω πολυπληθούς ακροατηρίου 
ώμίλησε περί υπνωτισμού καί νοομαντείας, αφορμήν λαμβάνων έκ 
τών ύπδ τοϋ κ. Πίκμαν κατ' αύτας τελεσθεντων τοιούτων πειρα
μάτων. Καί έπΐ μέν τοϋ πρώτου έθίώρησεν απαραίτητον τήν έπέμ- 
βασιν τής αστυνομίας προς παΰσιν ιών τοιούτων πειραμάτων, θεω- 
ρήσας αΰτά ώς επικίνδυνα λίαν διά τού; θεατά;, έπιιπών μάλιστα 
8τι επιβάλλεται τδ μίτρον τούτο έάν ή άστυνομία δέν θέλει νά 
αΰξήση τήν πελατείαν τών νευρολόγων.

Μετ’ αΰτδ ήοξατο αναπτύσσω*  τούς λόγου; εφ’ ών στηρίζονται 
τά ϋπδ τοΰ κ. Πίκμαν έκτελεσθέντα τέσταρα νοομαντιχά πειράματα, 
ήτοι ή άναχάλυψις αντικειμένου άποχρυβέντος, ή άνάγνωσις λέξεως 
τήν όποιαν διενοήθη εί; τών θεατών, ή άνακάλυψις τών δραστών 
κλπ. πλαστής δολοφονίας τηλετθείσης μεταξύ θεατών καί τελευ
ταίο*  όμοια άναχάλυψις γραμμή; διά κιμωλίας χαραχθείσης επί 
τοϋ εδάφους. Ό κ. Κατσαράς έπί τή βάσει τών διακεκριμένων 
Ευρωπαίων καθηγητών εξήγησε σαφέστατα τά έχτελεσθένια πει- 
ράματα-Έχ τών Ευρωπαίων τούτων καθηγητών άνέφερε τόν 'Ρισέ, 
καθ’ 8ν τά φαινόμενα ταϋτα στηρίζονται έπί τοϋ νόμου καθ' βν 
πάσα ψυχική ένέργεια συνοδεύεται άπαραιτήτω; καί πάντοτε δι’ 
ισοδυνάμου κίνήσεως, ήτις όσον ζωηρά εινε ή ιδέα έξ ίσου ζωηρά 
είναι καί ή κατ’ ακολουθίαν προχαλουμένη ισοδύναμο: χίνησις. "Οπως 
δέ ή χίνησις αυτή γείνη καταληπτή άνάγχη απαραίτητο; προ
σοχής άφ’ ένδς καί εκτάκτου νευρικής εΰαισθησίας τοΰ ατόμου άφ ’ 
έτερου.

Κατά τδν αΰτδν’Ρισέ, α ) οίονδήποτε ατομον δέν δύνκται νά χρη- 
σιμεύση ώς δδηγδς είς τόν νοομσντην, καί €) εις τάς χεΐρας τοΰ 
δδηγοΰ αχουσίως χαί άσυνειδητως παράγονται μικραί κινήσεις, ών 
οδτος ούτε τήν έλαχίστην εχει γνώτιν έ< τών κινήσεων δέ τούτων 
προδίοεται εις τδν νοομάντη*  ή σκέψεις τοϋ δδηγοΰ.

Είς συμπλήρωσιν τοϋ 'Ρισέ ίρχεται, ειπεν δ κ. Κατσαράς, άλλος 
ϊγχιτος Καθηγητής δ Κλέϊ,3τ·.ις διά τών γραφικών μεθόδων πάντα 
τά ζητήματα ταΰτα διελεύχανε. Κατά τδν Κλέϊ, α) εις τάς χεΐρας 
τοΰ δδηγοΰ έκδηλοϋνται λεπταί ίνιχαί συστολαί, β) αί συστολαί αΰ· 
ται αδςανουν εφ’ δσον i οδηγός πλησιάζει πρδς τόν,σκοπόν, χαί γ) 
αί κινήσεις αΰται αίρονται άποτόμως, ευθύς ώ; δ δδηγδς φθάση 
εις τδ χεκρυμμένον αντικείμενο*.

Έάν όμως, πχρατηρεΐ δκ. Κατσαράς, τά ανωτέρω ισχύουν πρδς 
έξήγησιν τών τριών πειραμάτων, δέν άρκοΰσι*  όμως είς άπόοειξιν 
τοϋ πειράματος, καθδ δ Πίκμαν ήδυ«ήθη νά άναγνώσή χαί γράψη 
λέξιν, ήν εις τών θεατών διενοήθη. . . .

Τήν εξήγησιν τοϋ φαινομένου τούτου δίδει δ Στρίκερ καθηγητής 
έν Βιέννη, κατά τδν οποίον αδύνατον είνε νά σχεφθώμεν τι χωρίς 
τούτο να έκδηλωθή δΓ ώρισμένης χινήσεως είς τά τεταγμένα πρσς 
άρθριοσι*  τών λέξεων όργανα. Καί διά τών γνωμών τοϋ ρηθέντος 
Καθηγητοΰ ώς χαί άλλων, οΐτινες κατέγειναν περί τδ θέμα τοΰτο 
άπέδειξεν δ χ. Κατσαράς, ότι πρόσωπα εχτάχτου αίσθητιχίτητος, 
δποΐος ό ΙΙίχμαν, δ Κούμπερλαν καί άλλοι δύνανται νά άντιλη- 
φθώσι τών γλω σιχών ώς χαί τών είς άλλα τοΰ σώματος μέρη έχ· 
ϊηλουμένων κινήσεων, έκ τούτων δέ νά έννοήσώσι τήν σκέψιν τοΰ 
πρό αυτών ατόμου.

Ο:ω αφορά Τ“ ύπνωτιστικά πειράματα, δ κ. Κατσαράς εύρε 
ταϋτα ατελή, κατέληξε οέ εΐπών ότι τά τής νοομαντείας άτινα έξε- 
τέλεσεν δ χ Πίκμαν στηοίζονται εις επιστημονικού; λόγους, δέν είνε 
δέ θαύματα, ώ; ταΰτα ήδύνατο νά τα εχλάβη τις.

Φ. Π.

Περχεψρόνει τις βιβλιοθήκην 
Εές ϋψιστον και μέγιοΊον βαθμόν, 
Τά πλοιίτη, δσα κατά διαθήκην 
Έκέκτητο, πολύ ύπερτψών . . . 
Ό σχετικός τον γείτων τά βιβλία' 
Είχε χαράν, τιμήν του καί τροψήν, 
Αύτά τώ ή<7αν πάσα εύτυχία, 
Τά είχε μόνην τέρψιν και τροψήν’ 
Πλήν πόσον φρούδα, τ’ άγαθά της τύχης, 
Ή έξ αύτών χαρά έπισψαλής, 
Καί τρις, τράς Κροΐσος άν νά ήσαι τΰχης, 
Τί σ’ όψελεΐ ό πλούτος 0 πολύς: . . . 
Ώς πάμπτωχος τ.’ΐν νύκτα έκοψήθης 
Καί πάμπλοντος ήγέρθης τό πρωί, 
Ωσαύτως καί. τοϋ πλούτου έσιερήθης 
Εύθύς έκ τύχης. . . τις τό άγνοεϊ;
Ό είς τήν μονιμότητα πιστεύων 
Τής εύτνχίας πόσον αφελής !
Ώ 1 πόσον μάλλον άποταμιεύων 
Χρησίμους γνώσεις ζτί. τις άσψαλής! 
Έξύπνησεν ό πλούσιος ό γείτων 
Κ’ έκεϊνος μίαν άποψράδ’ αύγήν ... 
Δ£ν ήτο πλέον πλούσιος . . . τίς ήτον, 
Τίς, δυστυχέστερός του άλλος είς τήν Γην ; 
Ό μετριόψρων γείτων τούναντίον, 
Ό είς βιβλίων έντρυφών σωρόν, 
Ό μόνον μελετών νυχθημερόν, 
Καί, ον ό άλλος εύρισκεν γελοΐον 
Καί ωκτειρεν άπαύστως έκ καρδίας, 
Τί έγεινεν, ό άλλως τε πτωχός ;
Έκ τής βιβλιοθήκης πολλαχώς 
Ώψεληθείς διά σπουδής βαθείας 
Και έκμεταλλευθείς τών γνώσεων του 
Σκοπίμως τόν ώραΐον θησαυρόν, 
Διήνυσ’ εύκλεής τό στάδιόν του 
Κ’ εύδαίμων, έργων ποιητής λαμπρών, 
Ούδ’ έπαυσε πλουτών τε καί πλουτίζω ν 
Καί εύτυχών καί άλλους εύτυχίζων 
Καί τόν περιψρονήσαντα αύτόν 
Ύποστηρίζων καί εύεργετών !

ΤΟ ΕΑΡ

Πνοή καμμίχ έλαφρά δέν πνέει εις τά φύλλα 
Παντού γαλήνη γλυκερά 
Τής λίμνης μόνον τά νερά 
Ταροίσσ’ ή φιλομήλα.

Τό εαρ πάλιν Εύανθές τήν φύσιν στεφανόνει 
Και $δοι $σμα τό πτηνόν. 
Ή χαρμονή τών ούρανών 

χρυσόνει.

Τό ρόδον θάλλ’ ερατεινόν ίν μεσφ. τοϋ ροδώνος 
Καί το φιλεϊ τήν χαραυγήν, 
Είς τών έρώτων τήν σιγήν, 
Τοϋ χείλους μου δ στόνος.

Τό πάν φδήν τής φύσεω; καί θελγη.τρον έμφαίνει
Άλλ’ ή ψυχή μ’ ή νεαρά,
Εις τόσα κάλλη τρυφερά,
Νέκρα καί κρύα μένειι.

Αθανάσιο^ Γ. Μεχάλης
Πςίβεζα ty 26% Μαρτίου 1894.
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Π. Ν. Π. Μονιμβασίαν. Διεύθυνσίς σας ήλλάγγη, ώς γράφετε.
— Π. Γ. ΜηΛύασ. Συνδρομή σας έλήφθη και σας ειδοποιήσαμε*  
εγκαίρως δια τής αλληλογραφίας μας.— Ν. Θ. Σφαξ. Δελτάριον 
έλήφβη, καί συνεμορφώθημεν, ταχυδρομικώς σας έγγράψαμεν.—Γ. 
Ρ. Κύρχνραν. Ζητούμενα φύλλα σας αποστέλλομεν ταχυδρομικώς.
— Ν. Τ. Τιργύσζην. Σάς ένεγράψαμεν, εΰχαριστοΰμεν.Σ. Τ. 
ΒοΛον. Ζητούμενα φύλλα σάς αποστείλαμεν ταχυδρομικώς — 
Π. Δ. Ktpxvpav. 'Επιστολή σας μέ περιεχόμενα έλήφθησαν. 
Παραγγελία σας άπεστάλη. — Α. Γ- Μ Πρέβεζαν. ’Επιστολή 
έλήφθη. Έχει καλώς. ’Αγγελίαν άπεστείλαμεν. — Μ. Ζ. Ψ. 
Σμύρνην. ’Επιστολή έλήφθη. Συνδρομητής ένεγράφη- Φύλλα 
έστάλησαν. Άναμένομεν συνδρομάς. — Γ. Κ. Ζ. Πύργον. Συν
δρομή σας έλήφθη, άπόδειξιν έν παρίντι φύλλω. Εΰχαριστοΰμεν.— 
Ν. Γ. Σισνοβιον. ’Επιστολή σας έλήφθη, εΰχαριστοΰμεν πολύ. Ά· 
ναμένομεν έμβασμα παρά φίλου.— Π. Δ. Κ. Α/ήνειαν. ’Επιστο
λή σας έλήφθη καί εΰχαριστοΰμεν πολύ, ταχυδρομικώς γράφομεν.— 
Κ. Δ. Πάτρας. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστείλαμεν. — Μ. Σ. 
Α'^ρην. Οικογένεια οιέκοψεν έπι μήνα. Παράπονα μεταβιβασθήσον· 
ται Ήσυχεϊτε. Συνδρομηται ένεγράφησαν. — Δ. Σ. Ζάχννθον. 
Χρυσόδετου τόμον πιστεύομε*  νά έλάβετε ήδη. Βραδύτης ένεχεν 
άπουσίας διευθυντοϋ.— Ά. Τ. “Αμφισσαν. Σημειώσατε μας αριθ
μούς ζητούμενων φύλλων.— Σ, Β. Kepxvpav. Ζητούμενο» φύλλον 
σάς εστάλη.— Σ. Τ. 'Λγνιάν. Συνδρομαι έλήφθησαν, όνομα διωρ- 
θώθη, εΰχαριστοΰμεν πολύ.—Κ. Α. Λεωτίιΰοπ Συνδρομαι έλήφθη- 
σα». Εΰχαριστοΰμεν πολύ. Συγγνώμην διά βραδύτητα.— X. Μ. 
Πύργον. Συνδρομαι σας εΐς τήν Φύσιν, έλήφθησαν, εΰχαριστοΰμεν 
πολύ.— Κ. Β. Δ. Πάτρας. Ζητούμενο*  φύλλον σάς άπεστάλη. Ζη
τούμενα φύλλα τής Φύσεως τιμώνται 15 λεπτά έκαστον.— Ε. Ε. 
ΒραΐΛα. Βιβλία σάς άπεστείλαμεν. ’Αναμένομε» άπάντηβίν σας.
— Α. Σ Κ. Πΐιραια. ’Επιστολή σας με δύο συνδρομάς έλήφθη καί 
σάς εΰχαριστοΰμεν πολύ. Συγγνώμην .διά βραδύτητα προελθοΰσαν 
ένεχεν απουσίας μας.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

301 Αίνιγμα.
Νήσος είμαι τρισύλλαβος όχι τόσον μεγάλη 

Τήν πρώτην κόψε συλλαβήν νά γίνω νήσος άλλη 
Καί τότε πάλιν θά μ’ εΰρής είς οίκους εις παλάτια 
Άλλοδ νά ειμ ’ ίσόγαιος καί άλλου μέ σκαλοπάτια

502. ΑΕνιγμα
Εΐς μιας νήσου ιστορικής τήν παραλίαν κεϊμαι’ 
καί σήμερον άπο ζυγέ*  τής τυραννίας είμαι 
Κόψε τήν πρώτην συλλαβήν καθώς καί έν μου γράμμα 
ώς ενώ’μαι πόλις, μουσική θά γίνω έν τφ άμα.

Γ. Λ- Μαρούλης.
Σημ. ‘Ο πρώτος λύτης καί τών δύω ανωτέρω Αινιγμάτων θά 

λάβη ώ; δώρον έν βιβλίον.

Λύοεις τών έν τώ 36 φύλλω αίνςγμ,άτων
287. Αίνιγμα Φαδίας. 'ώρα. ΚροΈαος. ’Ιθάκη, ϊΰκον.

Έλυσαν αυτό ή Δίς Ελένη ’Αργυρίου, έξ ’Αθηνών, δ κ. Δ. Μά- 
νεσης έκ Πειραιώς.

288 'Απλή ’ΑκροστιχΙς Τό ψηφίον ώμεγα &
Οΰδείς ελυσεν.

289 ΑΕνιγμα Ζαχαρίας Καρχαρίας.
"Ελυσαν αΰτό ή Δίς 'Ελένη Άργυρίου·έξ ’Αθηνών ή Βασιλική 

Μετερνίχου έ£ ’Αθηνών, καί δ κ. Μάνεσης έκ Πειραιώς.
290. Ιστορικόν πρόβλημα.

Ααναός—Ίον—'Ολυμπος—Μήλος—Ηρακλής— Αομοκός — 
Ήρα—Σωκράτης—Αεομήδης

’Ελυσαν αΰτό ή Δεσποινίς Βασιλική Μετερνίχου έξ ’Αθηνών.
291 Μαθηματική τέρψις.

22 31 40 49 2 11 20

21 23 32 41 43 3 12

13 45 24 33 42 44 4

5 14 16 25 34 36 45

46 6 8 17 26 35 37

38 47 7 9 18 27 29

30 39 48 1 10 <9 28
Έλυσαν αΰτό ή Δεσποινίς ’Ελένη ’Αργυρίου έξ ’Αθηνών, και ή 

Δεσποινίς Βασιλική Μετερνίχου έξ ’Αθηνών.
’Επομένως τό δώρον θά λαβή ή Δεσποινής ’Ελένη ’Αργυρίου καί 

παρακαλεϊται δ έν Σύρω κ. Μ. Α. Πουτοΰς ν’ άποστείλη τή*  βχάν 
τών ύποσχεθέντων εξαίσιων λουχουμίων,

Τό νεώτερον καϊτελειότερον σύστημα των μέχρι τοΰδε τελεχοποχηθέντων δικνχλων είναι τό Ίδα
νόκυχλον (CyeHdeal) περί ού έδημοσιεΰσαμεν αρκετά είς προηγούμενα φύλλα της «ΦΥΣΕΩΣ». 
Τιμάται άντ\ φρ. χρ. 50Θ-— Πληροφοριαι δίδονται παρ’ ΰμϊν δι' άπασαν τλν ’ΑνατολΑν καί Αίγυπτον.


