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limits τού? ήμετε'ρου? συυδρομ·ητάς
Μετά τοΰ παρόντος φύλλου λήγει το φον έτος άπό 

τής έκδόοεως τής «Φύοεως», άπό δέ τοΰ επομένου άρ- 
χεται τδ 5ον έτος. Έκ καθήκοντος δθεν έκφράζομεν 
τάς άπειρους και έγκαρδιους ήμών εύχαριοτίας προς 
πάντας τούς ήμετέρους ουνδρομητάς καί άναγνώοτας 
διά τήν ειλικρινή αυτών ύποοτήριξιν, ήν τόσον έκθύμως 
παρέσχον ήμΤν εις τήν έκδοσιν τοσοϋτον επιπόνου όσον 
καί ωφελίμου συγγράμματος, καί παρακαλοϋμεν πάντας, 
όπως εύαρεστούμενσι ύποοτηρίζωσιν ήμας καί έν τώ 
μέλλοντι, ύπισχνουμένους νά καταγινώμεθα πάντοτε 
προΘύμως, όπως το ήμέτερον τούτο σύγγραμμα ή το 
μόνον απαραίτητον ανάγνωσμα έν πόση φιλοπροόδω οι
κογένεια. Φ. ΙΙρίντεζης

Σύμπας ό κόσμος μέ τό νοερόν τής διαυγούς 
φαντασίας δμμα τήν χρυσήν έκείνην χώραν περι
βάλλει, έκ τοΰ στίλβοντος κλέους της τήν ανέκφρα
στου χάριν ζητών ν ’ άντλήσμ, δπως διαχύση τήν 
μαγείαν τής άγάπης, ήν ή αγγελική τοΰ θείου νυμ
φίου φωνή, διέσπειρεν άνά τήν οικουμένην ώς πα- 
ρήγορον θρησκείαν. Γελόεις ούρανός τής ήμέρας 
τούτης καί όρίζοντες πλήρεις αίγλης περιβάλλον- 
τες τόν τάφον τοΰ μάρτυρος τών αιώνων, δπως 
έξαγγείλωσιν είς τό σύμπαν τοΰ κάλλους τής θεί
ας ιδέας τήν λαμπρότητα, δπως ή μικρά Γή τό 
άστρον τούτο τών αγώνων φανή πλειότερον μαρμαϊ- 
ρον έν τή Ιστορία τών ούρανών, διότι έξ αύτοΰ 
άνέλαμ·φεν νέος άστήρ, νέα ζωή. Καί ή ήμέρα αΰ- 
τη, καθ’ ήν ό άνθρωπος άναβαπτίζεται είς τό νά
μα τήο ίεράς τοΰ εΰαγγελίου Κασταλλίας, παρέχει 
τό εύκλεές έκεΐνο σέμνωμα έν τώ έπιγείφ βίω τοΰ 
θνητού, έφ’ ω Λ φυχή νά ένασμενίζηται είς τής 
άρετής τόν άποθεούμενον κόσμον.

Ώ! ίδοΰ αΐ στιγμαί τών άνεξιχνιάστων μυστη
ρίων· είς τάφος μόλις δυνηθείς νά περίκλειση έν 
σώμα, νύν περικλείει όλόκληρον τήν άνθρωπό τητα, 
μόλις έπαρκέσας είς τό νά κρύψμ τόν ήρωϊσμόν τοΰ 
κρεμασθέντος έπί ξύλου, νύν έγκρύπτει σύμπασαν 
τήν φιλοσοφίαν τού πνεύματος καί τής καρδίας. 
Είς τάφος παρά τόν μελανόν τόπον τοΰ κρανίου, 
αντί νά δεχθή τό μαρτυρικόν αίμα τού βασιλέως 
τών ’Ιουδαίων, δέν πληροΰται ύπό τούτου διότι 

προωρίσθη νά δέ^ηται τά δάκρυα τής αμαρτίας. 
Έν τώ τάφφ έκεινω, τής αρετής ό βασιλεύς με
τέβαλε τό σάβανον τοΰ πεζού θριάμβου είς σηυαίαν 
τής πίστεως και τής αγάπης έκειθεν έκ τής νέας 
φάτνης τών δημίων έγεννήθη έκ νέου ό νυμφίος 
τής έκκλησίας, άλλα γέννησις καθ’ ήν δέχεται τό 
προσκύνημα ούχί όλίγων μάγων καί ποιμένων αλλά 
συμπάιης τής γης.Γέννησις άναγεννώσα τόν κό
σμον διά τοΰ τάφου καί όδηγοΰσα είς τήν άθανα’ 
σιαν. Γέννησις: Άνάστασις! ’Ιδού τό παναρμόνιον 
ίδεώδες τής διανοίας, τό ηδυπαθές έκεΐνο τής φυ- 
χής δνειρον, τής καρδίας τό λατρευτόν τοΰ θείου 
έλέου είδωλον.

Άνάστασις I Παιάν ήδύλαλάς διαχέων τήν παρ- 
θενικήν άγνότητα,έπιχύνων είς τήν τετραυματισμέ- 
νην ύλην τήν γλυκύτατα, καί τό σθένος, καί πλη
ρών τόν άνθρωπον τοΰ θείου λόγου θάρρους καί 
καρτερίας.

’Οπτασία λαμβάνουσα ζωήν δπως διασπείρη της 
άγάπης τό θερμόν φίλημα, δπως κηρύξμ είς τούς 
λαούς τής τύχης, τήν έλπίδα, δπως έξαφανίση έκ 
τών χειλέων τόν παγετώδη μαρασμόν καί θάφμ βα- 
θέως είς τής λήθης τά σπλάγχνα τοΰ παραπόνου 
τήν στοναχήν, δπως διά της μαγικής ίσχΰος κατα- 
θραύση τά δεσμά τής ύλης καί λύτρωση πάντας 
άπό τό θρηνώδες πένθος τής μοίρας. Άνάστασις ! 
δηλαδή κατάργησις θριαμβευτική τοΰ θανάτου, δν 
καθιέρωσε τό άσημον σαρκίον, γαλήνη τρισευδαί- 
μων μετά τήν στυγεράν θύελλαν τής πλάνης, παυ
σίλυπος δασις μετά τήν θήρευσιν τών φρούδων φα
σμάτων τής ματαιότατος, ήδύ αγλάισμα φαιδρώς 
είκονίζον τήν εύθαλή τής νέας ζωής πλάσιν μετά 
τά άλγη τής τύχης καί τά δάκρυα τής όδύνης. 
Άνάστασις τής καθευδούσης ένθέου ψυχής, καθ’ 
ήν στιγμήν στέφει ταύτην ούχί δι ’ άκανθίνου άλλά 
δι’ άμαράντου στεφάνου δόξης ό μειλίχιος τών πεν- 
θούντων προφήτης.

Χαρμονή λάμπουσα μετά τήν κατήφειαν, ήν διέ
χυσε τό πεπρωμένον. *Ώ ! σέ λατρεύω άνθοφόρος
κοιλάς τών μακαρίων νήσων, Ας τό άρωμα διαχέει
τήν πραϋντικήν τοΰ λιβανωτού εύωδίαν! Σέ λα
τρεύω περιπαθές ίνδαλμα γελόεντος παραδείσου,

• ένθα έν φωταυγεϊ είκόνι τά μυστήρια τοΰ θείου πνεύ
ματος πλαισιοΰσιν έν μέσω τών χρυσοπτέρων Χε-
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ρουβεϊμ τον βασιλέα τών αγγέλων. Σέ λατρεύω 
χλοανθλς κοιλάς της ούρανίου σφαίρας, Λλύ- 
σιον παιδίον, είς ο μας όοηγεϊ ή άνάστασις διά 
τοΰ ήλίου τοΰ φωτός. ΣΙ λατρεύω . διότι ποθώ έν 
σοϊ ν' άτενίσω τής θεότητος τό δμμα, ον ακτίνας 
έθαύμασεν ή.γή, έξερχομένας έκ τής κεφαλής τού 
υιού τής παρθένου, διότι έλπίζω πρδ τού θρόνον 
τού δεσπότου τών πάντων, τού δαιμόνιου, νά'ΐδω 
τά πελιδνά τών μαρτυρίων θύματα, άτινα, σύ, μή 
τερ γή, κατεσπάραξας έν τοΐς κόλποις σου.

Άνάστασιν τοιαύτην τής ψυχής θεασάμενοι διά 
τής φαντασίας, άσπασθώμεν τήν. εικόνα ταύτης διά 
τής άγάπης, τού μόνον παρηγόρον φωτός έν τώ 
πυκνώ ζόφω τής μοίρας,καί άναμνησθώμεν έκείνου 
δστις διά δύο λέξεων συνάρπασε τής άνθρωπότη- 
τος την καρδίαν : ’Αγαπάτε άλλήλονς. Η
»*»  Τ W Ψ V Τ » φ.<> U Τ φ ν V * » * TV ΤΤΤ1
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{ΜετάφραΟις Άθ. Πετρΐδον, έλευύέρα) 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ 

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ
ΥΠΟ

J. REGNADD (tU συνέχεια ψύλλον 41.)
Παύει δέ νά πιστεύη τις αύταΐς, διότι πιστεύει Tig 

επιστήμη απορρίπτει αύτάς, διότι αποδέχεται τον σκο
πόν αύτών. Πρέπει λοιπόν νά έκλέξη μεταξύ τών δύο 
αρχών τής Θρησκείας και τής επιστήμης· διότι τοσοΰ- 
τόν είσιν αντίθετοι, ώστε άπαιτούσι προς άνάπτυξιν αυ
τών διακεκριμένους νους. «Οί ’Ιουδαίοι, ελεγενδ Παύλος, θαύματα ξητοϋβιν, όί β’ "Ελληνες βοφίαν». Καί ό 
μέν ’Ιουδαϊκός λαός παρήγαγε τήν Θρησκείαν, ό δ’ 
‘Ελληνικός τήν ’Επιστήμην έπρεπε βεβαίως νά ύπάρ- 
χωσι δύο διάφοροι βίζαι, όπως άναπτύξωσιν άρχάς Θρη
σκείας καί 'Επιστήμης, τόσον άλλήλαις άντικειμένας.

IV-
Τι δε νά εϊπωμεν τώρα περί Συστήματος,όπερ προσ

παθεί νά συμβιβάση αύτάς καί έξελέγξη συγχρόνως ; 
Καί αί δύο επανέρχονται κατ’ αύτοΰ τούτου τού συ
στήματος, όπερ θέλει φανή τοΐς μεν Χριστιανοΐς ασε
βές, τοΐς δέ Φιλοσοφείς παράλογον, ούδενί εύαρεστοϋν, 
τάς δύο δέ μερίδας δυσαρεστοϋν, καί ούδόλως μέν συν
τελούν προς συνένωσιν, συνεφελκύον δέ δύο εχθρούς. 
Περιπλέον δέ θέλει εύρεθή ότι διέφθειρε την Θρησκείαν 
καί διέστρεψε τήν Φιλοσοφίαν, καί επί τέλους ότι θέλει 
μένει μεμονωμένου σύστημα, καί ύποπτον παρ’ άπαντι 
τώ κόσμω, ώς θέλον νά έφελκύοη προς εαυτό σύμπαντα 
τόν κόσμον.

Τοιαϋτά εΐσι τά ατοπήματα εις τό πρακτικόν μέρος· 
πόσον δέ · μείζονα εις τό Θεωρητικόν ! ! Le m. Jean 
Regnaud δεν έχει ένα μόνον λόγον ύπέρ εαυτού, αλλά 
τούς πάντας καθ’ εαυτού- πάντες δέ οι αύτόν ύποστη- 
ρίζοντες σφάλλονται- Ιαγζ δέ τήν πρόνοιαν (;) νά μή 
προβλέψη περί τών μελλόντων θεωρημάτων τής ’Επι
στήμης. Τό σύστημα αύτοΰ ϊσταται εις τόν αέρα, έτοι
μον νά πέοη καθ’ άπαντα αύτοΰ τά μέρη. Καί ταΰτα 
μέν άσοφος Taine, ον δεν δυνάμεθα νά παρακολουθήσω- 
μεν εν τή μεταφράσει, καθόσον χρήζομεν πραγματείας 
εκτεταμένης, άποτελούσης δέ σύγγραμμα ίδιον πράγ
μα, όπερ ούχ αρμόζει περιοδικώ παντί, πολύ δε μάλ

λον «τή Φύβίΐ,» ής ό σκοπός, έν περιλήψει έκθεΐναι 
τήν λύσιν τών επιστημονικών ζητημάτων, τών άναφαι- 
νομένων έν τή εποχή μας.

Δεν δυνάμεθα όμως άνευ παρατηρήσεων χάριν τών 
αναγνωστών τής «Φόαεως» νά παραδεχθώμεν τά έν τή 
Φύσει δημοσιευθέντα έν μεταφράσει- διότι πραγματεύ
ονται περί τών δύο ύψίστων επιστημονικών Ζητημάτων 
τής εποχής ημών.

Α'. Συνδυασμός ’Επιστήμης καί Πίστεως = τουτέ- 
στιν έρεύνης καί Πίστεως ειλικρινής, άλληλεπίδρασις 
έν άληθεία επιστημονική.

Β'. έστι τούτο δυνατόν ύπό τόν όρον ; ανεξάρτητος 
ερευνά άπόλυτος : τουτέστιν άνευ έπιρροής οίαςδήπότε.

Τό πρώτον ζήτημα έξαρτάται έκ τού δευτέρου, έ- 
πειδή άν έπιτρέπηται ή άπόλυτος, ανεξάρτητος έρευνα 
έν τε τή πίστει καί επιστήμη καί έρεύνη, δυνατόν νά 
έξευρεθή ό τρόπος τού συνδυασμού έπιστήμης και πί- 
οτεως—έρεύνης καί πίστεως· έπάν δ’ εύρεθή ό τρόπος 
ούτος, εύτυχή ού μόνον τά έθνη τής Εύρώπης, άλλά 
καί σύμπαοα ή άνθρωπότης ή τάς πέντε Ηπείρους τού 
ήμετέρου πλανήτου οΐκοΰσα· διότι αμέσως επακολουθή
σει ή ένωσις τών Εκκλησιών άπαξάπαντος τοΰ Χριστια
νικού κόσμου, οστις διαιρείται, ώς γνωστόν, εις τρεις 
κλάδους, ων πρώτος ό ’Ανατολικός κόσμος. Β'. ό Δυτι
κός. Γ . ό Προτεσταντικός — καί δεύτερον ή άδελφο- 
ποίηοις πάντων τών εθνών τής Γής χωρίς νά λογίζηται 
ό λευκός ξένον τόν μαΰρον Αιθίοπα, ό Αίθίοψ τόν κί
τρινου, καί ουτω καθεξής καί ούτως έκπληροϋται τό 
πολυθρύλητου Γαλλικόν ηθικόν αξίωμα «liberty, frate- ΙίΙέ, έμαΙΐΙέΪΆ — αΈλευ&ερία, ’Αδελφότης, Ίβότης» Με
γάλη, ύψηλή, αιθέριος, σημαία τού ιδανικού κόσμου .τής 
τε έπιστήμης καί Θρησκείας, ων ό συνδυασμός άφεύ— 
κτως τό επιστέγασμα τοΰ μεγίστου αρχιτεκτονικού ήθι- 
κοΰ Οικοδομήματος, τού άπαραμίλλου τούτου οικοδο
μήματος επίσης άφεύκτως,ως τού Παρθενώνος έν Άκρο- 
πόλει καί τοϋ τής ‘Αγίας Σοφίας έν Κ/πόλει. Τρίτον 
Ολικόν ούκ εσται· ήθικόν, Πνευματικόν, έσται ό Συνδυ
ασμός Πίστεως καί Έρεύνης, ’Επιστήμης καί Θεολο
γίας, καί τούτων έπακολούθημα ή άδελφοποίησις τών 
’Εθνών καί συνεπώς ή εύδαιμονία τής άνθρωπότητος συμ- 
πάσης=όπερ κατά τήν έκκλησιαστικήν γλώσσαν έκφαί- 
νεται διά τής φράσεως τής δε· «έλθέτω ή βαβιλεία σου, 
ώ? εν ούραΐ'ώ, καί έπΐ τής γης» άλλ’ άδιάφορον είτε ύπό 
μίαν διατύπωσιν φράσεως, είτε ύπό άλλην κατά τό φαι- 
νόμενον άλλοίαν, ούσιωδώς όμως τήν αυτήν έννοιαν έκ- 
θετούσης οι βαθεΐς έρμηνευταί τής τε έπιστήμης καί έ
ρεύνης Ίεράς ήτοι αγνής Πίστεως άνευ προλήψεων.

Άλλ’ ό κ. Taine διαιρεί τούς επιστήμονας εις δύο, 
εις θεΐ&τάς καί ’Τλιβτάς έν αρχή τής κριτικής αύτοΰ 
Πραγματείας· καί πράγματι ή διαίρεοις άληθής' διότι 
οί μέν παραδέχονται έκ τών έπιστημόνων ύπάρχοντα 
Θεόν, δημιουργόν τού Παντός, οί δ’ ού· οί τελευταίοι 
καλούνται ύλισταί· διότι παραδέχονται τήν ύλην, ώς 
αρχήν τού Παντός, διό καί καλούνται παρ’ Εύρωπαίοις amaterialistes» («ύλισταί»). Κατά πόσον έχουσι δίκαι
ον, ού τής παρούσης πραγματείας ίδιον έν περιλήψει 
όμως λέγομεν ότι πολλά συγγράμματα έγράφησαν καί 
ύπό τών Θεϊστών καί ύπό τών Υλιστών· πολλά δ’ έπι- 
χεϊρήματα καί ισχυρούς λόγους έχουσιν ύπέρ τών άρ- 
χώναύτών (Des principes) καί οί μέν, καί οί οέ. Άλλ’ 
άν κρίνωμεν έκ τών αποτελεσμάτων (a posteriori) τών 
αρχών αύτών, εύρίσκομεν τούς Θεϊστάς όμοιαληθεστέ- 
ρους· διότι αί άρχαί τών ’Υλιστών καταστρεπτικοί είσι 
ού μόνον τοΰ άτόμουέν τώ βίω, άλλά καί της οικογέ
νειας, άλλά καί τής κοινωνίας, άλλά καί τοΰ έθνους, 
διότι ο Υλιστής ούδέν τούτων πρεσβεύει καί ούτω πως 
ούδέν έν συνειδήσει ύποστηρίζει καί έν πεποιθήσει' άλλά 

προς κόρεσιν ηδονών καί υλικών άπολαύσεων τά πάντα 
μετέρχεται· εάν δ’ άπαντες οί τήν κοινωνίαν άποτελούν- 
τες ύποτεθώσι τοιούτοι—άφευκτον αποτέλεσμα έσται ή 
χαλάρωσις τών οικογενειακών αρετών, ή άποσύνθεσις 
τών κοινωνιών, ή προδοτική τής πατρίδος ταπείνωσις 
τοΐς ξένοις=ήτοι ή ’Εθνική αύτοχειρία ιδού τού ‘Υλι
σμού τά αποτελέσματα,άπερ έπειδή τείνουσινείς τήν απώ
λειαν, είς τόν έκμηδενισμόν, ατόμων, οικογενειών, κοι
νωνιών, ’Εθνών, ύπάρχουσιν δηλητήριου απάντων τού
των. Διά τόν λόγον τούτον ό Υλισμός έστι στρεβλός 
και άξιος άπορρίψεως παρά τοΐς αυνετοΐς καί είδόσι τήν 
αλήθειαν.

Πάν καταστρεπτικόν καί άπορριπτέον.
Πάν καταστρεπτικόν αλήθειας ού μέτοχον.
Ή γάρ αλήθεια έστι ζωή άληθής, καί πρόοδος, καί 

εύημερία ού μόνον τού άτόμου, άλλά καί τής οικογέ
νειας, τών κοινωνιών καί τών έθνών.

Τά αγαθά ταΰτα φέρει ή αρχή (le principe) τής πα
ραδοχής τής ύπάρξεως τοΰ Θεού, τού Δημιουργού τού 
παντός, εξ ού άπορρέει πάσα άρχή ηθική, σωτήριος 
καί παραγαγός εύημερίας, εύδαιμονίας καί προόδου α
πάντων τών έθνών, ών πατήρ ό ούράνιος ποιητής· διό 
καί αδελφοί δύνανται νά καλώνται, ώς έχοντες τόν αύ
τόν πατέρα, άπαντα τά έθνη, Εύρώπης, ’Ασίας, ’Αφρι
κής, καί Αμερικής καί ’Ωκεανίας.

Ύπό τής άρχής ταύτης οδηγούμενα τά έθνη Εύρώ
πης καί ’Αμερικής μίαν ήμέραν, καί ίσως ούχί άργά, 
θέλουσι πραγματοποιήσει τό μέγα ’Ιδανικόν τής ’Επι
στήμης τήν άδελφοποίηβιν τ&ν έ&νΰν, τήν ίβονομίαν μεταξύ αύτ&ν καί τήν ίβην απονομήν τοΰ ΑικαΙου. Οϊα 
ή εύδαιμονία τής άνθρωπότητος I I

Έν ω ό Υλισμός οδηγεί είς τό χάος, είς τό Έρε
βος, όπερ ή διάνοια τού έπιστήμονος ού δύναται διαλύ- 
σαι, όσας ήλεκτρομηχανάς καί άν μεταχειρισθή’ είς 
τοιοΰτον κνέφας ούδ’αΰτός ό Έδισσών έν όλη αύτοΰ τή 
μεγαλοφύία δύναται νά έφεύρη μέσον τι φωτισμού έν τώ 
Ταρτάρω έν ω κατασφενδονίζει τό ανθρώπινον πνεύμα, 
τό σύστημα τών έπιοτημόνων Υλιστών.

mm
Κρίνοι» Λίυχότης 
Χρυσή ώραιότης 
Βλέμμα θωπβίας· 
"Οταν βαδίζης 
Μϋρα σχορπίζίΐζ 
Μετά μαγείας.

Τά δμματά σου 
Τά γλυκερά σου
Άστερες ουο· 
Στην λάμψιν τούτων 
Στον τόσον πλούτον 
Το δμμα κλείω.

Κύκνος ερήμου 
Ψάλλ’ ή φωνή μου 
Τάς χάριτάς σον 
Άφωνος στήλη 
"Ισταμαι φίλη 
Στάς καλλονάς σου.

Εις τούς λειμώνας 
Εις τούς δρυμώνας 
"Ερημος μένω-

Ο'ίΛΟί σ’ εύρηκα 
Διά νά στένω ;

Άβήνας τή 15 Μαρτίου 1894.
’Αθανάσιος Γ. Μιχίλης

ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
‘Απλή έπιγραφή έδωκεν, ώς γνωστόν, είς τους σοφούς 

τήν κλείδα της άναγνώσεως τών αιγυπτιακών ιερογλυφικών 
επιγραφών καί άνέφξε κόσμον τέως απόρρητον είς τήν Ιστο
ρίαν καί τήν αρχαιολογίαν, ομοίως δέ ήδη απλή ίπιγραφή, 
άποκιιμένη έν τοΐς ίρειπίοις τοΰ έν Διλφοις μαντείου καί 
περιέχουσα ύμνον τφ.Άπόλλωνι μετά σημείων μουσικών, 
χορηγεί νϋν είς τούς σοφούς τήν κλείδα τής αρχαίας ελληνι
κής μουσικής καί ανοίγει μουσικόν κόσμον άπέραντον και 

θαυμάσιου. Ό ύμνος άνεγνώσθη καί τά μουσικά του σημεία 
άντικατεστάθησαν διά τών σημείων τής ευρωπαϊκής, ψαλείς 
δε ύπό χοροΰ μουσικού καί διά κλειδοκύμβαλού συγχρόνως 
πολλάκις έκτελεσΟεΐς έν Άθήναις, έξήγειρεν άκράτητον έν- 
θουσιασμόν διά το πρωτότυπον, τοΰ ύψους τδ ασύλληπταν 
καί τδ υπερφυές τής αρμονίας. Εί καί ή ίκτέλεσις καί ή 
άπομίμησις είνε ατελής, έν τούτοις παρομοία μουσική είνε 
άγνωστος εντελώς, ώς βεβαιοΰσιν όί είδότες, καί τοιοΰτον 
ύμνον αδύνατον σήμερον νά κυοφορήση καί νά σύνθεση κε
φαλή ιδρωπαίου μουσουργού.

ΠαρατίΟεμεν κάτωθι τό άρχαϊον κείμενον μετά τής παρα- 
φράσεως.

ΑΡΧΑΙΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ
[Άθ]ηνάΐος.

[τόν κιθαρί|οει κλυτόν παΐδα μεγάλου {Διό-] 
[c έρώ σ ’ άτο πα]ρ άκρονιψή τόν δέ πάγον α άμ- 
[βροτα πρό]πασι θνατοιοΐς προφαίνει [εί] 
[ς λόγια, το]ιποδα μαντειεΐον ώς ειεί [λες, έχ-[ 
[θρός όν έφε]ούουρειει δράκων, ότε τε [οΐσι] · 
[βελεσιν έτ]οηησας αίόλον έλικτάν [φυάν] 

ουυρίγμαθ’ ιίείς άθώπ[ευτος] 
δέ Γαλσταάν άρης 
ν έπέρααο άσεπτ[ος] 
ΣΑΛΛΙΩ γεένναν 
ν θάλος φίλον 
ε δααμοιο λο 

ρών έφορ 
τεον κν

έναικ 
ν θη

1 ιστόν θεόν οσ
[‘Ελικώ]να βαθύδενδρον αί λά [χε]- 
[τε, Διός έ[οι]βρόμουου θύγατρες εύώλε[νοι,] 
μόλε[τε], ουνόμαιμον ϊνα Φοιοΐβον ώιδαεΐ- 
αι μέλψητε χρυσεοκόμαν, ός άνά δικορύν- 
ια Παρναοοίδος ταάσδε πετέρας έδρανα μ[ε]- 
τά κλυταιεΐς Δεελφίσιιν Καοταλίδος 
εούύδρου νάματ’ έπενίσεται Δελφόν άνά 
{πρ]ωώνα μααντεΐον έφέπων πάγον.
[Ίθι], κλυτά μεγαλόπολις Άθθίς, εύχαιε- 
[ΐο]ι φερόπλοιο ναίουσα Τριτωωνίδοε δά [πε]- 
[δ]ον άθραυστον άγίοις δέ βωμοιοΐσιν ’Α- 
[φ]αιοτος αΐείθε(ι) νέων μήρα ταούρων όμου 
ού δε νιν Άραψ άτμές ές Όλυμπον άνακίδν[α]- 
ται· λιγύ δέ λωτοός βρέμων αείόλοιοις [μέ | 
λεοιν ώιδαάν κρέκει, χρυσέα δ’ άδύθρου [ς κί] 
θαρις υμνοιοιν άναμέλπεται· ό δε [θ- 
[ε]ω[ρ]ών πρόπας έσμός Άθθίδα λαχ[ών]

ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ
Σέ τόν είς τήν κροΰσιν τής κιθάρας ένδοξον πάΐδα 

τοΰ μεγάλου Διός άδομεν, όστις παρά τό άκρονιφές 
τούτο όρος προλέγεις άθανάτους χρησμούς είς πάντας 
τούς άνθρώπους· διότι κατέλαβες τόν μαντικόν τρίποδα 

-ςν έφρούρει έχθρός δράκων (έκπέμπων συρίγματα), ότε 
διά τών βελών σου διεπέρασας τό ποικίλον καί έλικτόν 
σώμα αύτοΰ. ’Αμείλικτος δέ Γαλατών πόλεμος ...

Αΐ λαβοΰσαι κλήρον τόν πυκνόδενδρον Έλικώνα θυ
γατέρες τοΰ ίσχνρώς βροντώντος Διός ώραίας ώλένας 
εχονσαι, έλθετε, ϊνα τόν αδελφόν ύμών χρυοόκομον Φοί
βον δι ’ ωδών ύμνήσητε, όστις άνά τάς δικορύφους έδρας 
τοΰ Παρνασσίου τούτου βράχου μεταξύ τών περίφημων 
Δελφίδων τά νάματα τής εύύδρου Κασταλλίας επισκέ
πτεται έπιφοιτών εί? τό έξέχον μαντικόνορος των Δελφών. 
Έλθέ, ω ένδοξε ’Αττική μεγαλόπολις, μετ’ ευχών, ήτις 
κατοικείς τό άρραγές έδαφος τής ενόπλου Τριτωνίδος 
(Άθηνάς). Έπί δέ τών ιερών βωμών ό Ήφαιστος (τό 
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πυρ) καίει μηρία νέων ταύρων, μετ’ αύτοΰ δέ δ Άρσψ 
άτμδς (ο λιβανωτός) άνασκεδάννυται είς τόν Όλυμπον 
λιγυρώς δε ό αύλός ήχων πλέκει διά ποικίλων μελών 
ωδήν, ή δέ χρυοή εύηχος κιθάρα δι’ ύμνων εγκωμιάζει, 
ούμπας δέ ό όμιλος τών θεωρών ό κατοικών τήν Αττικήν·

Σ’ΤΑ ΚΑΛΛΗ ΤΗΣ

Μανρα μον ’μάτια πον φωτχαϊς σκορπάτε ς’ την 
[καρδιά μον,

Καϊ χείλη κατακόκκινα γλυκά.
Π’ άν έγγιζαν μια ’μέρα ’ς τά δικά μου. 
Θά ψάλλανε τραγούδια άρμονικά.......

Καί σεις μαλλιά μου καστανά ποΰ άφθονα σκορ- 
[πάτε,

Τά χάρι είς τό πρόσωπο τ’ αγνό, 
Και φρύδια. καί σείς βλέφαρα κυττδτε, 
Ίδέτε με γιά κείνη πώς πονώ ....

Γιά τήν κυρά ποΰ την κοσμεί καθένα σας μέ χάρι. 
Πονώ καί δέν τό κρύβω. . . θά τό πώ·... 
Εΐν’άγγελος κι’άψρόπλαστο καμάρι, 
Τ ό λέγω φανερά.... τίιν άγαπώ.

Πειραιεύς. ' - Γ. Α. Πολίτης.

ΤΗ ΔΕ2Π0ΙΝΙΔΙ Δ· · ·

Δότε εΐ« Χε'Ρα^ 
τρεμούσας, λύρας 

δργανον ίό«. 
Ένθους θά ψάλλω 

έν ψυχής βάλω 
τήν 9εα» τότε.

Ρόδα χαί ία 
Διονυσία 

έν χαΐ τό αυτό
είναι ή μία 

χρυσή χαροία 
ήν ποθών ζητώ.

Κό^η γλυχίΐα 
ελπίς μου μία 

χαί μόνη τώρα,
Πάλλ’ ή χαροία 

ζητεί τά ία 
χαί ρόδα δώρα.

Άψες τά χάλλη 
θερμή άγχάλη 

■πιστή χαρδία 
νά περιβάλλη, 

άψες ν ά ψάλλη 
έμοΰ λατρεία.

ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ 
"Ολους τους στόνους 

όλους τους πόνους, 
μή τό λησμονεί, 

άν χατανεύσης 
είσαι ή μόνη 

νά θιραπεύσης.

’Ιδού θεώρει 
όποιαν χόρη 

Ιχω χαρδίαν, 
ζωήν, ναι το πάν 

εις βωμού πυράν 
φέρω θυσίαν.

Ύπαρξις θιία 
είσαι χυοία

Ναι τής ζωή; μου. 
Είσαι εΰδία

χαί τριχυμία 
φεύ τής ψυχής μου.

Άχτίς ήλιου

Άθήνησι 20 Φεβρουάριου 1894.

χρυσίζεις δρη 
χαί εχεις χόρη · 

χρώμα λειριού.
’Εχ λευκάνθεμων 

το στίφος πτωχόν 
επλεξε μόνος 

χαρδίας πόνος· 
τό πέμπω φωνών, 

Zvftt ευδαίμων!
ΓουΔΙς.

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ
Έν πλήθοντι άχροατηρίφ, μεταξύ τοΰ όποιου διεκρίνοντο 

πλεϊσται κυρίαι καί δεσποινίδες, έδ’θη τήν παρελθοΰσαν εβδο
μάδα ή τετάρτη καλλιτεχνική χαί φιλολογική ήμερίς τοΰ ’Ο
μίλου. Πρώτοι οι χ.χ. Βούρβαχης χαί Θεοδωρόπουλος απήγγει
λαν ώραΐα ποιήματα, μεθ’ οΰς ό -εν. γραμματεύς χαί ήμίτε- 
ρος συντάκτης κ. Δημ. Καλογερόπουλος άνέγνωσε δύο πολλοΰ 
ενδιαφέροντος έργα του, τόν « Ρεμβασμόν πρός τήν Τέχνην » 
λυριχόν ποίημα είς πεζόν μετά πολλής δυνάμεως χαί τέχνης 
γεγραμμένον χαί τόν « Δανδήν » χαριέστατον κωμικόν σκαλά
θυρμα, επανειλημμένοι; χαταχειροχροτηθέν χαί οπερ την προσε
χή Δευτέραν άπαγγελθήσεταιλίαν έπιτυχώς έν τφ Μεγάλω Δη- 
μοηχφ θεάτρφ. Κατόπιν ό χ. Καλογερόπουλος έποιήσατο σύν
τομον χαρακτηριστικήν είσήγησιν είς την < Τριανταφυλλιάν ϊ> 
νεώτατον έργον τοΰ κ. Π. Μελισσιώτου. ‘Η «Τριανταφυλλιά» 
είνε έμμετρος αλληγορία, άπηγγέλθη δέ υπό τοΰ θιασάρχου κ. 
Δ. Κοτοπούλη, δν καί διεδέχθη ό ίδιος κ. Μελισσιώτης μέλψας 
μετά τέχνης τρία δημοτικά άσματα. Τήν ώραίαν εορτήν έπε- 
σφράγισαν ολίγοι στίχοι του κ. Κοτσελοπούλου. Κατα τα δια
λείμματα ορχήστρα έπαιάνιζεν εκλεκτά τεμάχια, πάντες δ’ «- 
πήλθον καταγοητευμένοι.

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΓΕΡΓΕΤ1ΚΑΙ ΙΙΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έκτακτος τήν παρελθοϋσαν Πέμπτην παράστασις έδόθη υπέρ 

τής διαπρεπούς καλλιτέχνιδος κ. Εύαγγελίας ΠαρασκευΟπούλου, 
θερμώς ΰποστηριχθείσης υπό τών άπειρων θαυμαστών της’ τήν 
δέ προσεχή Δευτέραν δίδεται έτέρα παράστασις ύπέρ τοΰ παλαιμά
χου άγωνιστοΰ τής4Ελληνικής σκηνής κυρίου Μιχαήλ Άρνιωτάκη. 
θά διδαχθή τό διδακτικώτατον καί ώραΐον δράμα «Είνε τρελή», 
ή δέ μικρά κόρη του Ροζαλία θά ψάλη μετ ’ έπιτυχίαςπολλής, 
πολλά υποσχόμενης, τό «Άσμα του Κύκνου», σερενάταν του 
Σοΰβερτ πρός ορχήστραν. Ειτα, ό δοκιμώτατος και ειδικός διά 
τάς ευτράπελους απαγγελίας ηθοποιός κ. Ίω. Βονασέρας θ’ ά- 
παγγείλη εν μεσιρ ατελευτήτων γελώτων τόν ευφυέστατου φω
τοτυπικόν μονόλογον τοΰ κ. Δ. Καλογεροπούλου «Δανδήν», 
οστις καί δημοσιεύεται ολόκληρος έν τή προχθές έκδοθείση «Πα
σχαλινή Έπετηρίδι.» ‘Η έσπεριςθά περατωθή μέ τήν ώραίαν 
κωμωδίαν τοΰ κ. Κοτσελοπούλου «Ποιητής καί Δικηγόρος». 
Κόσμος άπειρος θά παραστή.

- -- -JII-—
Λύββος τών έν τώ 40 φύλλω αΐνεγμ,άτων.

301 Αίνιγμα. Κύθηρα—Θήρα. —βύρ»
"Ελυσαν αυτό οί χ· κ. Άνδρ. I. Παπαδόπουλος έξ Αθηνών, ή 

Ate. Μαρία Χαρβαλιά έξ Αθηνών, ή Δίς. Βασιλική Μετερνίχου έξ 
’Αθηνών, δ Ε. Στανίχας έξ ’Αθηνών, δ χ. Κ. ’Αναστασίου έξ 
’Αθηνών, Ν. Π. Καραχασόπουλος ίχ Σύρου· Ν· Μαυρίχης έκ Πει- 

> ραιώς. Δίς. Μαρία Μ. Στυλούδη, έκ Βόλου. Δίς. Παναγιωτούλα. 
Ά Ζώρα, έχ Πύργου.

302. Αίνιγμα, 'ρίθυμνος—"Υμνο?.
Έλυσαν αυτό οί χ. χ. A. I. Παπαδιαμαντόπουλοε έξ ’Αθηνών, 

ή ΔΙς. Μαρία Χαρβαλιά έξ ’Αθηνών, Κ. ’Αναστασίου έξ ’Αθηνών, 
Ν. Π. Καραχασόπουλος έχ Σύρον, Ν. Μαυρίχης. εκ Πειραιώς Μ. 
Κ. Στυλούδης έκ Βόλου.

303. Αίνιγμα.—'Ηλιόδωρος—"Ηλίος—θώρον.
Ουδείς έλυσεν.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΟΣ»
Ν- Π. Κα-Ιάμας. Πάσαι έπιστολαί σας έλήφθησαν Ταχυδρομιχώ; 

σας άπηντήσαμεν προχθές.—Α. Π. Πιιραια. Δελτάριο/ έλήφθη εχει 
καλώς.—Ν. Π.,Κ. Σθρον επιστολή μέ λύσεις έλήφθη. Βραδύτης 
προήλθεν έξ απουσίας μας. Ήσυχεΐτε.—Σ. Ο. Sitttaac. Ούδεις έκ 
τών Δριθμών σας έκληρόθη, είς κληρώσεις Δεκεμβρίου. Είς δέ τάς 
τοΰ Μαρτίου θά παρατηρήσωμεν προσεχώς διότι δέν έδημοσιεύ- 
θησαν έτι.— A. Ν. Γ. £ri»W». Μόνον συνδρομητών έργα δημο
σιεύονται.— ’Ιωάν. Π. ΆΛιξάτόριιατ. Διεύθυνσίς σας διωρθώθη. 
Ζητούμενα φύλλα σας άπεστάλλησαν. — Κ. Α. Κάϊροπ. Επιστολή 
έλήφθη Συνδρομηταί ένεγράφησαν. Έχει καλώς.—Ν. Μ. Πειραιά. 
Λύσεις Αινιγμάτων επιτυχείς μέν, άλλα έλυσαν άλλοι προηγουμένως 
ώς βλέπετε.—Γ. Α. Πειραια. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστείλαμεν 
έκ νέου. Το δέ 42 εινε τό παρόν.—Σ. Π. K/paupar. Ζητούμενα 
φύλλα σάς άπεστείλαμεν καί ήσυχεΐτε εύχαριστοϋμιν πολύ.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
- ------- » -------- —

Έφευρέύετς και ανακαλύψεις.
Σελ.

·.

“Άνακάλυψίς κατασκευής άδάμαντο;.................................. 3
Ηλεκτρικός κλίβανος «Φόσιγγερ».................................... 34

Νέαι θεωρίαι τής κινήσεως τής γής.................................. §2
Νέα θεωρία. Διατι ή γη κινείται. .................................. 90

» » » » (συνέχεια)............... 98
"Νέαι εφευρέσεις...........................................   103
Ή πρόοδος τής βιομηχανίας. Ό αίών τοΰ χάρτου.........  139

Καί πάλιν περί τής νέας θεωρίας τής κινήσεως τής γής. 187 
Άνάκλησις εις τήν ζωήν.,................................................ 202
Ή άκαπνος πυρίτις καί τά τεχνητά νέφη....................... 203
Ή φώτογράφησις τοΰ ήλιου...............................  210

Περί μεταρρυθμίσεως τών μονωτήρων τών εναερίων τηλε
γραφικών γραμμών.......................................  . 252

Άκατακόντιστα σκάφη......... .............  257
Το ίδανόκυκλον......... .. ........................   281
Ηλεκτρικόν έξυπνητήριον καί ηλεκτρικός καφφές........  285

'Τό ίδανόκυκλον........................................      298

Επιστημονικά,
Το πρόβλημα τοΰ θανάτου.......................;.................................. 2

» » » (συνέχεια)................................. 9
» » » ................................................... 17

ίΜέτρα κατά τοΰ περονοσπόρου....................................  34
Περί κοσμογονίας..........................     49

» , »   57
Καρόλου Λετουρνώ. Δύο σχολαί.   ......................     . 65

» » » (συνέχεια).....?.... 73
Περί τών φαινομένων τοΰ ανέμου....................................... 97
Έκ τής ιστορίας τών ουρανών. Σύστασις τοΰ δρωμένου 

σόμπαντος........................................................... 10β
·»· >    113

•Περί ασιατικής χολέρας...................................................... U5
Ό νέος του Διός δορυφόρος......................  121
Περί τής κινήσεως τής γής............................................... ]29
•Περί τής στεφανιαίας περί τόν ήλιον ατμόσφαιρας............ 22
■Περί γεωγονίας.................................. .^......................  177
, » » ........... 185
Ηλεκριχή έλξις.^ Οί τροχιόδρομοι καί οί σιδηρόδρομοι 193 

τοΰ μέλλοντος..................................................... 193
,” , s » ;··.···. .'. .'.λ'. 201

Ή αποσύ.νθεσις τοΰ καμήτου Brooks................................ 210
Κατα-(·ωγή καί φύσις τών έλευσινίων μυστηρίων......... .. 210
Ή κατασκευή τών ΰποβροχίων κελωδίων.........................  225
Οί καρποί έν τή ιατρική..........................................  227
Ή έξέλιξις....................................   234

•Φυσική πειραματική. Ήλεκτρικαί στήλαι ....................... 235
Ό Βλανκάρδος καί ή θεωρία τής έξελίξεως. .............  241
Εν βλέμμα έπι τοΰ ήλιακοΰ ήμών συστήματος................ 250
Ό Φόγτ καί ό Χέκελ περί τών ΰελιστικών θεωριών... . 250
Ή εξέλιξις κατα τόν Άγαοσίζ......................................... 258
’Αστρονομικά φαινόμενα ...................................................... 259
Ή δημιουργία κατά τόν Αυγουστίνον Μοντεφέλτρον. . . 266
Περί τής επιδημίας του κατάρρου.............................  268
Ή επιστήμη έν τή οικογένεια. Έξήγησις τής παραλλα

γής τών εικόνων έν τοΐς κατόπτροις................ 273
Γνώμαι φιλοσόφων περί σώματος καί ψυχής........ 275
Έπίδρασις του φωτός καί τών .χρωμάτων επί τής ΰγιείας 282
Περίπαχυσαρκίας................      283

Ό άνθρωπος καί τά ζώα.................................................    286
Νέα δοκίμια τής κριτικής και ιστορίας. Φιλοσοφία θρη

σκευτική (συνέχεια).................   290
Περί κομητών......... ...............................    297
Οί πλανήται κατά τόν Μάρτιον τοΰ 1894.............  302
Ο Κλαύδιος Βερνάρδος περί τής άρμοδιότητος τών πει

ραματικών επιστημών..........................................   309
Περί ίσχνότητος...................................   310
Νέα δοκίμια της κριτικής καί ιστορίας. Φιλοσοφία θρη
σκευτική..........................   314
Επιρροή τοΰ ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού επί τοΰ ανθρώπου 313 

Πραγματική ή θετική φιλοσοφία......................................... 316
Περί τής αλλαγής τοΰ χρώματος τών ουρανίων σωμάτων 316 
Υπνωτισμός καί νοο μαντεία.............................................. 319
Νέα δοκίμια της κριτικής καί ιστορίας............. ............. ..
Φιλοσοφία θρησκευτική...................................................  325
Περί τής αλλαγής τοΰ χρώματος τών ουρανίων σωμάτων 326 

(συνέχεια)......................  326
Νέα δοκίμια τής κριτικής καί ιστορίας.. ........................ 329

Ανέκδοτα ηα^αδδάβις και διηγήματα.
Διπλοΰν δραμα (συνέχεια)................................................ 4

» » » .................. ................................. 12
> » · .............................................. 21-

Ό θρύλλος τής τρεμούσης λεύκης. ................................ 23
Λυσις κοινωνικού ζητήματος. .............  27
Διπλοΰν δραμα (συνέχεια)......................................   29

» » » ................................................. 37
» » » .................................................. 45
» » » ................................................- 53

Κηδεία άναμνήσεως.............................  . . ....................  59
Διπλοΰν δραμα..........................    61
Τι αισθάνεται ό κλέπτης. Ψυχολογικόν μελέτημα.. . .. 67
Διπλοΰν δραμα (συνέχεια)...............................................  69

» » »     76 ·
» » » ..................................... ............... 86
» » »     94
» » » ..................................................... 100

Ή σημαία (διήγημ)  .............................................  107
Διπλοΰν δραμα (συνέχεια).·.....................  110
Οί προάγγελοι τοΰ θανάτου (παράδοσις) . ....................... 111
Διπλοΰν δραμα (συνέχεια).................................................. 117

» » » ..........'...................................... 125
Πολεμικόν έπεισόδιον τοΰ 1870—71................................ 133
Διπλοΰν δραμα (συνέχεια). Λ..................    134

» » » ......... ............................ .. 140
Βρυκόλαξ ή όπταπάτη ;. . . .............................  142
Διπλοΰν δράμα (συνέχεια)......... ' . .................................... 149
θάνατος νεαρας παρθένου...................................................  156
Ή λίμνη τοΰ ερημίτου................................     158
Θάνατος νεαρας παρθένου (συνέχεια)................................ 161
Ή λίμνη τοΰ ερημίτου (συνέχεια)......................  163

» » » » ..................................... 171
Ό τρελλός κοινωνική (σελίς)......................................... 180
Εκδρομή άπό Σύρου είς "Ανδρον..........................  181
'Εταίρα.................................................................................. 190
Διονύσιος ό Άρειοπαγίτης............. .................................... 195
Εταίρα (συνέχεια).......................................................  197
Έρως καί Καρδία.......................................   199
Ύπό τό φέγγος τής σελήνης ........................................... 203



)

ι.

(>

334' Η ΦΓΪΙΪ Η ΦΓ£Ι2 335

» » Ι> . (συνέχεια) ....
Ή αγαπημένη του χωριού.........................
Ό πειρασμός τού Αγίου ’Αντωνίου ..... 
Ή αγαπημένη τοΰ χωριθΰ-(συνέχεια).. . .

» » a » » ....
» a a » » ....

Ή περί χολέρας καί πανούκλας παράδοσις. 
Τδ κακόν ονειρον........................... .. ............
Ό άδελφοκτδνος. ......................................... -
Πεισματώδης μάχη μυρμήκων................. .
Ναπολέων ό Α’· κα: δ Σίρ Οίδσων λόου. 
'Ομοίως (συνέχεια).......................................

-» a ................ ...........
Ή τυφλή ψάλτρια............ ..........................
Τδ πρώτον μου ονειρον ματαιούμενον.........
Ή ιστορία τών πεντήκοντα σολδίων. .....

Διάφορα.

Το πρόγραμμά μας......... ........... .. .............. ......................
Δωρεαί καί προνόμια τοϊς συνδρομητάϊς. .-............... · · - ·
Βερνάρδος “Ορνσταϊν.... ..................................................
Εργασία καί ύγιεία........................................................ - ■
Δωρεαί καί προνόμια τοϊς συνδρομητάϊς......... ..................
Ό αγνός έρως. Νέα Σαπφώ.............................................
Βιβλιοθήκη 'Ιουλίου Βέρν ...............   . .^.........................
Ό κίνδυνος τής αιώρας. Σκηνή άρχαϊκή........................
Ή προσεχής έκκύβευσις τών λαχείων της Φύσεως.........
Όμιλος φιλοτέχνων........................ ..  ................................
Διά τούς έφευρέτας καί κονιολόγους.................................
Βερνάρδος ’Ορνσταϊν αρχίατρος......... .. .............................
Όμιλος φιλοτέχνων.................. ..........................................
Βιβλιογραφία............................................................. ...........
Παράδοσις περί τής Παπίσσης Ιωάννας........... ............. ..
Ό Χριστός γενναται. Ή θεία δύναμις έπί τής γής.... 
Ή έκκύδευσις τών λαχείων τής Φύσεως...........................
Βιβλιοθήκη Ιουλίου Βέρν......... ........................................
Δάση — δενδροφυτέϊαι........................................................
Τδ ε'ν Σικάγιρ θρησκευτικόν συνέδριον............. .................
Δά«η —- δενδροφυτεΐαι.................... ...............................
Ό αιγοβοσκός......... ........................ .................... ...............
Ροδέλαιου λούκάκι τουμπεκί........................... .. ...............
Οικιακή γυμναστική.......... .................... .............................
Ή σουλτανίνα σταφίς έν τη ’Αττική- ..............................
Χειμεριναί εντυπώσεις......... ..................... ■............
Προ ταυ έσταυρωμένου.................. ......................................
’Ερανίσματα περί τοΰ βίου τοΰ Ίησοΰ............................
Άνάστασις......................... .. .................................................

Χρονολογικά Ιότορικά και πεδιιιγήάεις·

Οί ’Ασιατικοί σιδηρόδρομοι ................................................
Ίστορικοεθνολογικά. Οί άποδημοΰντες Έλληνες...........
’Αναμνήσεις Κων[πόλεως καί Σμύρνης ..........................
Οί Καραπάνοι.................. .................. ................ ..
Οί ’Ασιατικοί Σιδηρόδρορ-οι .................. .........................
Αναμνήσεις Κων[πόλεως καί Σμύρνης (συνέχεια). . . . 
Διώρυξ τής Κορίνθου ............................. ......................
Αναμνήσεις Κων(πόλεως καί Σμύρνης (συνέχεια).........

» » » .............................
Άπό Πατρών είς Καλάβρυτα. .............. .........................
Ή γυνή άνωτέρα του άνδρός ................................ ..
Άπό Πατρών είς Καλάβρυτα (συνέχεια). . .....................
’Αναμνήσεις Κωνοπόλεως καί Σμύρνης (συνέχεια).........
’Εκδρομή είς τδν βόρειον πόλον.................... ...................
Είς τήν άπωτάτην ’Ανατολήν.Τδ βασίλειον τών Καλακαούα

> » :ν » » » »
Περί ποδηλάτου............. ........................................ ..
Νερών (54—68 π. χ.)...................................................... .

» ί> β .............  ......
» » » .....·................ .. . .....................

Πότε έγεννήθη ό Χριστός............................. .............

ο
7

20
20
24
93

108
146
152
176
183 1
188
207
207
210
217
237
237
238
242
253
261
267
269
287
294
321
323
329

33
36
39
41
44
53
58
63
71
75
81
83
84 

122 
123 
130 
291 
293 
300 
306 
322

Ποιήματα

Ή αλεπού καί το λελέκι (μύθος)..............................■ · ·
Ή πλάσι; τής Εΰας..........................................................
Μνημόσυνον Έρατούς Νικολαίδου....................................
Τά χείλη της ...................._·.........................................
Είς παρθένον άφατου καλλονής.........................·.............
Δέν σ’ άγαπώ- . ................................................. ...............
Ώ Ζάκυνθος.......................................................'.................
Ή αύταπάρνησις..................................................................
’Εκείνη.................................................................................
Λευκονόη....................... ........................................................
Άκροστοιχις....................................................... .. ..............
Είς τδ λεύκωμα της Δεσποινίδος Ζώης.........................  .
Προ της είκόνος σταυρού καλλετεχνημένου................ . ·
Τού πένητος ό πλούτος......................................................
Είς την επάνοδον τού Ιαρος................................................
’Ονείρου ειρωνεία................................ ...............................
’Επί τφ θανάτω τοΰ πατρός του.........................................
Πρώτη έκστασις......... .. ......................................................
Άκροστοιχις.................................................. ......................
Ό τάφος καί τδ ρόδον........................................................
Είς την μάννα μου......................... ....................................
Τί ήθελα........................................... ....................................
Άκροστιχίς....................-...................................................
‘Εν τφ λευκώματι άρίστης κόρης.................. ..................
Θνητός ευτυχισμένος................ ........................ .................
Έπί του νεκροϋ της Παρασκευής Καλογεροπούλου.... 

Τδ πρώτον αίσθημα........................... .................................
Ή τριπλή γαλήνη ..............................................................
Ό άνθρωπος καί ή φΰσις.................... .............................
Τή Δεσποσύνη.................. ................................. ..................
Τή καλλιτέχνιδι Εΰαγ. Παρασκευοπούλου.......................
Καλός καί κακός καιρός....................................................
Ή όρφανοΰλα...................................... .................................
Τό άρρωστο παιδάκι................................... '.........................
Ό πόνος........................  .' · · -
Ό φθονερός................ ..........................................................
Είσαι κλέφτρα.................... .. .................... ............. .............
Έλα........................................................... ’■............. ...........
'Έν καλόν κατευόδιου ................................ ........................
Ταϊς άγναϊς τής Μαίρης καί του Μιμήκου ψυχαϊς........
Άλφόνσου Ααμαρτίνου. Ή Εσπέρα...........................
Ή αρετή........... .... ..................................  -
Άκροστιχίς.........................................................................
Τό λουλούδι...................................................... ..
Ή μεγίστη τών αρετών αλήθεια.....................................
’Στον εθνικό ποιητή Π. Συνοδινδ............. ......................
Είς νεαράν άτθίδα ήθοποιδν........................................... ..
Τρέλλες........................................................................
Ή ύπνοβάτις.............................. ....................................
Τή φιλτάττη Ευαγ. Παρασκευοπουλου.................. ..
Ή μικρά έπαϊτις...............................................................
Σέ μιά μαυρομάτα........................................... ...............
Ή εύτυχία....................   .
Σέ ’γέλασα. Τή δεσποινίδά................    .
Είς εκείνον....................   .
Πλάνη........................... ............................................. ..
Έπί τώ θανατφ του αδελφού μου..................................
Τή δεσποσύνη .......... ...................... ................. .. .............
Δυστυχισμένη μάνα............................................................
Ή εύχή μου.................. ..........................................
Τά τραγούδια μου. ....................................... ..
Ή προδότις-......................................... ............... .............
Παράπονον...........................................................................
Τό βότανον .............. ....................................................... ..
Σέ μιά ποΰ τρελλαίνεται γιά τή σελήνη..............
Απελπισία.. .......................................................................
Μέά παράκλησι............................................... ...................
Τδ κρασί........................... .. . ............................................
Στή γιορτή της................................   . ............................
Άκροστιχίς. Τή δεσποινίδι Κ. Α. . -...........................
Μετά τδν Θάνατον εκείνης........... ....................................

Λ’

ι

..

ι|

I
Η

ί

ί

'\

1·
ί ι

&

ί:.5-

Σελ.
Ή άδικη κατάρα.................................................................. 308
Έλεγεϊον είς Γεώργ. Σωτηρίου.............. ........................... 311
Βιβλιοθήκη........................................................................... 319
Τδ έαρ......................................................... .. ...................... 319
Άς ήμην ρόδον......................................... .. 328
Τή Δεσποινίδι Δ.......................................................  331
Στά κάλλη της....................  331

Φιλολογικά.
Μητρική στοργή.................................... .. ............................ 3
’Ερείπια................................................................................ 10
Άπό τής Άκροπόλεως....................................................... 18
Νυξ έαρος. Ποίημα είς πεζόν.............................  25
Σύγχρονος φιλολογία. Καλλιρρόη Παρρέν....................... 50
Β. Μοδεστώφ. Καί πάλιν περί τής ελληνικής γλώσσης 137 
Όμοίως (συνέχεια)...............     146
«-’Αλγη» Κλέωνος Ραγκαδή.............................................. 151
Β. Μοδεστώφ. Καί πάλιν περί τής Ελληνικής γλώσσης 153 
Γνώμαι διασήμων ποιητών..................................  227
Περί τής γενέσεως τής νεοελληνική; γλώσσης................ 243
Πεζά ποιήματα, Λυκόφως.................................................. 265
Φιλολογικόν παίγνιον. Τελώνης Φαρισαίος..................... 271
Απόσπασμα μελέτης περί τής ήθοποιοΰ καί εκπολιτι

στικής δυνάμεως τής αρχαίας ελληνικής γλώσσης 275
Τό έν Βόλω εκπαιδευτήριου κ. Ν. Νικολαίδου.............. 288

Αρχαιολογικά.
Άνεύρεσις απολωλότος συγγράμματος........................... 151 1
Περί τής παρά Σουηδοϊς λατρείας τών Μουσών...........  156
Άρχαϊον ελληνικόν Θέατρον......................  213
Ό Λαοκόων......................   220
Ή καταδίκη τοΰ Χριστού.................................................. 322
’Επιστολή περί Χριστού........................................  322 I
'Ύμνος ’Απόλλωνος........................................................... 331 !

Φανταΰίαι.
Ένθυμοΰ..................................................................  26
Σκέψεις ποιητοϋ.............. ·................................   170
Ή γαλακτωπόλις καί ή θεία Πρόνοια.............................. 231 !
Δεσμώτες .............................................................  237
Ζωή καί έρήμωσις................................................................ 246

Βιογραφικά.
Ν. Θεοδωρίδης...........................................................
Οί Καραπάνοι .............................................................
Λάζαρος Σώχος..................:.................................
May Wrigt Sewal.......................................................
Eliiat C. Bovill...........................................................
Γ. Πολίτης............................................. ....................
Γρ. Φιλιππάκης.................. ........................................
Τάσσος Νερουτσος......................................................
Άνδρέας Καλίνσκης..................  '.....
Σαρκώ (1825-1893)...........................................
Άνέστης Κωνσταντινίδης..................................
Ό γέρων Καλλιφρονας........................................... ..
Γεώργιος I. Δουρούτης.............................................
Ν. Νικολαίδης ... ................................ ......................
Δαυίδ. Λίβιγκστων........................................................

36
41 
51
89
95
96

104
119
155

287
313

Ωφέλιμοι γνώάεις.
Ουράνιος Χάρτης. Ή ρεκλάμα. Ή καραβέλα τοΰ Χρι

στόφορόν Κολόμβου. Ό αδιάτρητος θώραξ. ■ · 
’Ιδιότητες τής άμμωνίας........................... ........................
Περί χρήσεως τοΰ πάγου.................. ..................................
Εύνούχισις τών άλεκτόρων καί έκτομή τών ορνίθων. . . . 
Πρόχειρος δοκιμασία τής ποσιμότητος τού ΰδατος.........
Πούλεια καί ή προμηνυομόνη ευφορία..............................
Αυτοσχέδιον μέτρον.............................................................
Διατήρησις τών ρόδων κατά τδν χειμώνα.........................
Πρόχειρος οικονομική ηλεκτρική στήλη..........................

6
51

119
166
183
191
255
255
262

Σελ.
’Επιδιόρθωσή τής λαβής τών μαχαιριών........................  962

Χάρτινος γνώμων......................   971
Βαρόμετρον τών κήπων.  .........................   971
Πώς αίρονται αί κηλίδες της μελάνης.........................  971
Διά τούς κηνυγούς καί πτηνολόγους. Σύλληψις και κα

ταστροφή κισσών................................................ 978
Βλαβερά φυτά έν τοϊς κήποις. .......................................... 979
Κόπρος τών ροδεών.............................................................. 97y
Κατασκευή έρυθρας μελάνης............................................. 979
Διά τήν έξάλειψιν τών κηλίδων καί τών λιπαρών ούσιών. 287

θεατρικά.

Σάρα Βερνάρ....................................................  . 11
Έσπερίς Μάρκου Σιγάλα....................................   19
Οί δημοσιογράφοι έν τφ θηριοτροφείφ.. ..................  31
Σάρα Βερνάρ....................................................................... 34
“Αντρον Νυμφών. Μέγα ίπποδρόμιον Pierantoni et Borga 56 
θεατρική έπιθεώρησις. Θέατρον Παράδεισος. Θέατρον 
Τσόχα Όμονοίας........................... ....................................... 79
Ίπποδρόμιον Τουρνιαίρ....................................................... 80
Τδ έλλην. Θέατρον. Τέσσαρες συνεντεύξεις................. 91

»- ϊ β - Β (συνέχεια) ... 99
S Β » .... 108

Έμμα Τερρίτζη................................................................... 119
Εύεργετική Αΐκ. Βερώνη.................................................. 158
Τιμητική παράστασις ύπέρ τής Εΰαγ. Παρασκευοπουλου 167 
Επίσημος πανηγυρική παράστασις....................  17θ
Παράστασις ’Αρχαϊκού Συλλόγου................................. 183
Θεατρικά Σημειώματα..................................................... 213

·» ■» ......................................................... 220.

Ευτράπελα. 7£κέ^εις καί γνώραι.

Όπώραι..................      6
’Αξιώματα.................................... ............... .. ...................... 14
’Επεισόδια έπί τή αφίξει της Σάρρας Βερνάρ. ....... 14
'Ομοίως............................ ................................... .. ............ 23
Σκόρπια φύλλα....................................................................
’Αξιώματα .............................     46
Εκ τοΰ σημειοματαρίου μου............................................. 104

Έκ τής παλατίνης φυσικής σχολής.................................. 166
Σπινθήρες ....................................     167
Συνταγή συζυγικής εύτυχία;.............................................. 167
Έκ τής παλατίνης φυσικής σχολής (συνέχεια). . . . . . . .170
Έκ τοΰ σημειωματάριου μου................        176
Έκ τής παλατίνης φυσικής σχολής (συνέχεια)................ 178
Οί τίτλοι τής γυναικός................... -................ 182
Σκέψεις γέροντο; - ...............   · · 255
’Αξιώματα.............................   260
Έπιταγαί    272
Περιβολαί . . ..............      279
Σκέψεις φρονίμων άνδρών-.............................................  995

Έπ»<ϊτίΐμονικά παίγνια.
Άνύψωσις άνθρώπου διά τών δακτύλων......... .. .............. 8
Ή συγκράτησις σανίδος διά τής έφημερίδος.................. 16
Περίεργόν πείραμα βοτανικής φυσιολογίας....................... 184
Ό προχειρότερος vm καλήτερςς κοσμογράφος................ 231
Ό καταληπτικό; αλέκτωρ.......................... - - · · 256
Ό καπνίζων βάτραχος........... .............................   264
'Υπνωτισμό; τών βατράχων -  ...............................  272
Χαρακτηριστική προσωπογραφία...............................  280

Αινίγματα.
Σελ. 8-15-24—32 — 40-47-64-72-88—96 — 
112 _ 128-144-168—176-183-192-216-232 
_ 240- 246—256—263—272— 280-288—296— 
303-312-320.

h’



4 ,
336 Η ΦΥΪΙΪ———————

Εικόνες όλοσέλ*&οτ·
' Σελ.

Μητρική στοργή...........................   1
Αμηχανία καί έτοιμότης μητρός...................................... 145
Ή Γαλακτοπώλις χαί ή θεία Πρόνοια......................... 229
Δεσμώτις ....................................    233
Γουλιελμος ’Ερρίκος Βάδδιγκτων................   289
Ό Νέρων φεύγων ίχ του χρυσοΰ οίκου......................... 305
Ό ’Εσταυρωμένος.·.·....................................................... 324

Εικόνες διάφοροι.

Τοποΐον έν φ έγένετο r> πρώτη συνέντευξις........... ........... 1
Ή Μαίρη γονυκλινής, προ τής είκόνος............................ 21
Νύξ έαρος... ..................................................................... 25
Έκάθησα προσηλώσας άορίστως τό βλέμμα..................... 28
Ή μοΰσα έπιστρέψουσα επί τής Άκροπόλεως................ 52
Μέγα ιπποδρομίου Pierantoni καί Borza......................... 56
Αναμνήσεις Κων/πόλεως καί Σμύρνης............................  57
Ή Διώρυξ! τής Κόρινθου.................................................. 60
Αναμνήσεις Κων/πόλεως....................................  69
Ή Άθηνα .......................................................................... 73
Άπό Πατρών είς Καλαδρυτα........... ............................... 76

ϊ> t> i> » ........................................... 84
Επάνοδος είς Πειραιά......................... ·............................ 85
Ή Άκρόπολις...........................   93
Θύελλα σφοδρότατη ανατρεπτική....................................... 97
Ό να'ος τής Άπτέρου Νίκης -........ ................................ 101
'Αστρονομική έπισκόπησις..................................................... 105
Βιβλιοθήκη ’Ιουλίου Βέρν εικονογραφημένη....................... 108
Μικρόν παρεκκλήσιον.............................................................. 117
Ή Χαβαίη................................................................................ 121
Το Σίδνεϋ............................................... ; · \·..................... 125
Νυχτερινή εκδρομή παρά τήν ζοφώδη ακτήν............. ..  129
Καλύβη Κανάκων................................................................ 132
Ό Κοΰκ αποβιβαζόμενος έπί τών Σανδουυκίων νήσων. . 137
Ό Ρουβιέρ έκκενών τά πιστόλια του έπί τής κεφαλής

τοΰ λεοντος......................................................... 140
Μακαρία ζωή......................................................................... 140
Ζεύγος χορευτών ... ............................................................. 144
Θανατική ποινή παρά τοΐς Σανδουΐκίοις ......................... 156
Ultima Thule (λίμνη τοΰ ερημίτου)......... .. ...................... 157
Έκ τής περιοδείας τοΰ κόσμου. Ανθρωποθυσία............ 164
Βιβλιοθήκη ’Ιουλίου Βέρν εικονογραφημένη..................... 165
Ή μάμμη καί ό μικρός Κωνσταντίνος............................ 172
Ή φιλόστοργος μήτηρ καί τό τέκνου της....................... 173
Οί εξόριστοι τής γής.......................................................... 192
Ηλεκτρικός σιδηρόδρομος τής Μασσαλίας..................... 194
Γενική διάταξις μιας έγκαταστάσεως ηλεκτρικού τροχιο

δρόμου έναερίου σύρματος.;........................ 194
Τό έν Κων/πόλει μ.έγα ιπποδρόμων................................ 204
Το Γιβραλτάρ.......................  ................. -205
Άρχαΐον έλληνικόν θέατρου......... .. ................................. 213
Έλευσίς .............................    213
Το άλσος τής ’Ακαδημίας έν Άθήναις.....................   - - 220
Ό Λαοκόων......... ............................................................... 221
Διάταξις τών στοιχείων τοΰ καλωδίου.............................. 225
Βιβλιοθήκη ’Ιουλίου Βέρν........................................... 237
Ζωή και έρήμωσις....................   241
’Ακαταπόντιστα σκάφη...........................  257
Το λυκόφως......................................................................... 265
Οικιακή γυμναστική......................     269

Διπλοΰν κάκοπτρον έν κοχλιαρίψ.......................................
Τό ίδανόκυκλον........................................................ .............
Ό Ναπολέων έν τή 'Αγία ’Ελένη......... .. ......................
Ό Ναπολέων πρό τών αυστηρών διαταγών τοΰ Ουδσων 

Λόου.................................. ..
Ηλεκτρικά έξυπνητήρια.....................
Ό Ναπολέων έν τή 'Αγία 'Ελένη .....
Οί κομήται................................................ .
Ό εμπρησμός τής 'Ρώμης.....................

Σελ.·
273
281
284

. . . 284 

... 285- 

... 292

... 297 
300-301

<

Είκόνβς επιστημονικών παιγνίων.

Άνύψωσις ανθρώπων δια τών δακτύλων...........................  8
Ή συγκράτησις σαυίδος διά τής έφημερίδος................... 16
Ό προχειρότερος καί καλήτερος κοσμογράφος....... 232
Ό καταληπτικός άλέκτωρ......... .. .............................  256
Περίεργον πείραμα βοτανικής φυσιολογίας..................... 132'
Ό καπνίζων βάτραχος....................................................... 264
Χαρακτηριστική προσωπογραφία......................  280

Προσωπογραφία!·

Βερνάρδος Όρυσταϊν............................................................ 20-
’Ιωάννης Λουκάς θηριοδαμαστής....................................... 32
Ή Σάρα Βερνάρ έν τή Άδρ. Λεκουβρέρ......................... 33
Φώτιος Καραπάνος......................................  41
Καλλιρρόη Παρρέν............................................................... 49
Σπ. Συνοδινός........................................................  53
Σ. Σωτηρόπουλος. Πρωθυπουργός................................... 65
’Οπλαρχηγός Κόρακας....................................................... 72
Γεώργιος ό Κοντανολέος...........................   77'
Φίλιππος Τουρνιαίρ διευθ. ιπποδρομίου....................  80-
Lady chay Wright Sewal ................................................... 81
Ευαγγελία Παρασκευοπούλου.....................................  92
Γ. Πολίτης. .........................    96-
Διονύσιος Ταβουλάρης........... .................................  100'
Γρ. Φιλιππάκης.................................................................... 104
Ευάγγελος Παντόπουλος. ...................................................... 109
’Εμμα Τερρίτζη . . . ................................................   113
Λόρδος ΓΙάλμεστρον.......... ............................................... 116·
Τάσσος Νεροΰτσος..............................................      120·
Ελένη Κάντα. . ........................................................ . .. . 120·
Ροβέρτος Πήλ......................  124.
Αικατερίνη Βερώνη.............................   153
I. Άντωνιάδης (ό μεγάτιμος ομογενής)............................ 169
Νικόλαος Πέτροδιτς Νιέγος Ήγεμων Μαυροδ................. 181
Μιλένα. Ή ήγεμονίς τοΰ Μαυροβουνίου............................ 181
Βερνάρδος Όρνσταϊν άρχίατρος.......................................... 185
Μέτρος Πέτροδιτς Νιέγκος..................................... 189
Νικόλαος ήγεμων Μαυρεβουνίου....................................  210
Γ· Γούσιος διευθυντής αιγυπτιακής τραπέζης. ....... 218
Άλέξ. Καραθεοδωρής, ήγεμων τής Σάμου............ 236
Γκύζας ό έν Μονάχιρ Έλλην πλαγιαυλιστής................... 245·
Άνδρέας Καλίνσκης...................................................... .. 252
Ό έξοχος καθηγητής Σαρκώ............................................ 252
Άυέστης Κωνσταντινίδης..................................................... 260
Ό γέρων Καλλιφφονάς...................... ...............  277
Ν. Νικολαίδης......... ........................................................... -288
Γουλιέλμος Ερρίκος Βέδιγκτων......... ............................  289
Νέρων (54 — 68 π. χ.. .................................................  293
Δαυίδ Λίδιγκστων............................................  313

ΤΕ.Δ.ΟΣ3 ΤΟΥ ΖΧ ΕΤΟΥΣ


