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Ό κ. Curtis, ό άμερικανός νομοδιδάσκαλος καί συγγρα- 
φεύς,άξιόλογόν τι έξειργάσατο έν τη τελευταία αύτου συγ
γραφή περί των αποδείξεων—-ή άκριβέστερον, της έλλείψεως
αποδείξεων — 
τής θεωρίας τής 
έξελίξεως. Ά— 
ν έλαβε νά έξε- 
τάση τδ θέμα 
έξ άπόψεως νο
μικής, τούτέστι 
νά έφαρμόση 
έπί του προκει- 
μένόυ τούς ά- 
νεγνωρισμένους 

κανόνας τής ά- 
ποδεΐξεως καί 
νά κατάδειξη, 
όπόσο» ή θεω
ρία τής ίξελίξε-’ 
ως στηρίζεται ε
πί αληθειών, αι- 
τινες ένώπιον δι
καστηρίου ήθε- 
λον γίνει άποδε— 
κταΐ, νόμιμον ά- 
ποτελοδσαι άπό- 
δεεξιν.

Δεν προτίθε
μαι σήμερον νά 
φέρω κρίσεις έπί 
του έργου τού κ. 
Curtis, άλλα 
μόνον βλέμμα έ- 
λεύθερον θά ρί- 
ψω έπί του αυ
τού γενικού αν
τικειμένου, Επι
φυλασσόμενος έν 
πρόσεχε! τής 
«Φύσεως» φύλ- 
λερ νά ένδιάτρίτ 
ψω μετά τών α
ναγνωστών της 
ίπ’ ολίγον εις 
τάς ωραίας σε

λίδας τής συγγραφής τοΰ σοφού άμερικανόύ νομοδιδασχά- 
-λου. '·

Δεν ισχυρίζομαι, ότι ό καλούμενος νόμο; «τής φυσικής 
έκλογής» ή «τής έπιβιώσεως τού ίκανωτέρου», στερείται 
βάσεως, υποστηρίζω όμως, ώς αρκούντως εύκρινώς κατα— 

ότι έν τή παρούση τών γνώσεων μας καταστήσει,

BLAISE PASCAL—At βαον&αιότίφαι ΰχηυαΐ το£> βίου του.

οΰδείς άδιάρρη- 
. κτος δεσμός δύ- 
ναται νά καθι- 
δρυθή μεταξύ 
τών ποικίλων ει
δών τής αυτής 
γενικής όμάδος, ■ 
Ινα μή είπω τι 
περί τών γνω
στών, πολυαριθ- 
μοτέρωνκαίμάλ- . 
λον ισχυρών δια
στάσεων όμάδος 
άπο όμάδος. Λί
αν άξιασημείω- 
τον τυγχάνει,ότι 
ό Δαρβίνος έν τφ 
διασήμφ αΰτοϋ 
έργφα Ή κατα
γωγή τών ει
δών» αποτυγχά
νει νά καθορί- 
ση «εν είδος». 
Οΰδεμία απόπει
ρα προς καθορι
σμόν τούτον γί
νεται που έν τφ 
βιβλίφ του.

Ό φυσιοδίφη; 
δύναται νά κα- 
ταδεικνύη, ώς e 

'Δαρβίνος κατί- 
δεϊξεν, ότι λίαν 
σημαντικαί πα- 
ραλλαγαί δύναν- 
ται νά παραχθώ- 
σι διά τής δια- 
σταυρώσεως πε
ριστερών διαφό
ρων ειδών*  δέν 
Επιχειρεί όμως 
νά κατάδειξη,ότι
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μεταξύ όλων αύτών «τών παραλλαγών» άλλο τι ή πε- ! 
ριστερά . άνεφάνη ποτέ. Τό ειδας ύφ’ δλας αύτοΰ τας δι’ 
εύφυοΰς χρήσεως παραχθεϊσας ποικιλίας διετηρήθη.

Άλλ’ άφώμεν τά χαθαρώς' έπιστημονικά καί τεχνικά 
. ταϋτα θέματα είς τούς έμπειρους τής φυσικής Ιστορίας, καί 

βτρεψωμεν το βλέμμα προς τάς έναργεΐς άληθείας, αίτινες 
πρόκεινται είς την παρατήρησε» παντός έρευνητοϋ.

Καταφαίνεται εύχρινώς,’ ότι ΰφίστανταί τινες έξόχως εύ- 
ρεΐαιγραμμάί δροθεσίας μεταξύ τοϋ ανθρωπίνου γένους καί 
πάντων τών άλλων γενών τών ζώων, και άτι αί γραμμαί 
αύται δύνανται καλώς νά κάθιδρυθώσι χωρίς νά έπικαλεσθή 
τις τήν’Αποκάλυψιν,καΐ χωρίς να λάβη τις ΰπ’δψιν ψυχολο
γικά άλλα συστήματα ή υλιστικά.’Ιδιότητες τινες καί -ηρά- 
ςεες ΰφίστανται κοιναί si; άπάσας τάς τάξεις καί τα γένη 
τών ανθρώπων, ιδιότητες, ών ίχνη ούδέν τών κτηνών κατα- 
δείκνυσι, πράξεις άς ούδέν τών άλογων έπιτιλεϊ.

1·— *0  άνθρωπος είναι τό μόνον ζώον, όπερ έμπορευε- 
Tat. Αύτοί οί εν τή κατωτάτη βαθμίδι άγριοι έμπορευονταε. 
Δέν ίχουσιν ίσως ώρισμένα μέτρα αξίας, ούτε νομίσματα, 
άλλα συναλλάσσονται έν τούτοι; πρός άλλήλους καί άνταλ
λάσσουσι πράγματα αντί πραγμάτων. Άνεκαλύφθη ποτέ 
γένος κτηνών διεξαγόντων τοιοδτόν τι; Κύων μέγας δυνατόν 
νά εχ>) Οστούν, Ινφ άλλος μικρός- τιμάχιον άρτου. Πιθα
νόν ό μικρός κύων νά προτιμά τό όστοΰν, ό’δέ μέγας τόν 

■ άρτον, άλλ’ ή ιδέα τής άντάλλαγής ουδόλως φαίνεται νά 
έπήλθέ ποτέ αύτιΐς. Ό μέγας κύων δυνατόν νά άποδιώξη 
τόν μικρόν καί άρπάαρ τόν άρτον του' καί δυνατόν τότε ό 
μικρός κύων ύπεκφίύγων νά άναλάβη τό όστοδν, όπερ ό μέ
γας κύων κατέλιπι’ άλλ’ ούδεμία άνταλλαγης ιδέα . υφί-
σταται· 

2.— Ό άνθρωπος ειναε τό μόνον ζώον,όπερ όψοποιεΐ.Ό 
άγριος Κομάκχος γνωρίζει νά μαγειριών; τόν έξ αραβοσίτου 

' πολτόν του *αί  νά φρύγή τούς οημητριακούς του καρπούς. 
Ή δύναμις τοΰ πυράς, εν καιρφ ψύχους, παρέχοντος ευερ
γετικήν θερμότητα, δέν τυγχάνει άγνωστος είς τά κτήνη. 
’Αλλ’ ή ιδέα τής άνάψεως πυράς ή διχτηρήσεως τοιαύτης ι 
διά τής προσθήκης χαυσίμου όλης, ουδέποτε φαίνεται είσελ- 
θοΰσα είς τήν κεφαλήν άλογου τινός. Κύων θηρευτικός αίσ- 
θάνεταε τά μάλιστα τό. ψύχος. Άρίσχεται νά κατακλίνηται 

• έπί τοΰ τάπητος, παρά τήν πυράν, ίν ψυχρ$ ήμίρ?. Άλλ’ 
όπόταν τό πϋρ καταπίπτη είς τέφραν, έπί μάλλον δέ καί 
μάλλον έλάσσονα άναδίδιρ· θερμότητα, καίτοι εύκρινώς, κα- 
ταβλέπει, ότι πάσχει «π τοΰ ψύχους, ουδέποτε σκέπτεται νά 
έπιθέση νέαν. ύλην, άν καί τδ κιβώτιον μετά τών ξύλων πα- 
ράκηται. Έν Αφρική, όπόταν συνοδεία απερχόμενη τοΰ 
τόπου τής κατασκηνώσει»; της πρός έξακολούθησιν τής έπί 
τά πρόσω πορείας, δέν άποσβέσρ τήν πυράν, οί πίθηκοι θά I 
συνέλθωσι περί αύτήν καί μεγάλως θά εύχαριστηθώσι 1 
θερμαινόμενοι- πλήν άλλ' όμως θά συνωθοΰ’νται έκεϊ 
περί τό έκπνέον πΰρ καί τήν θερμήν τέφραν, μέχρι; ®τθ'· 
ό τελευταίος έκπνεύσή σπινθήρ· ούδείς αύτών θέλει ποτέ 
σκεφθή νά ανανέωση τό πΰρ,. καίτοι τά πέριξ δάση πλη- 
ροΰνται ξύλων ξηρών,άτινα θά άπετέλουν εξοχον πρός καύσιν

. ύλην. Ό άνθρωπος λοιπόν είναι τό μόνον ζώον, όπερ ού- , 
ναται πράγματι νά χρησιμοποίηση το πΰρ. |

3.— Ό άνθρωπος είναι λυγίφθογγον πλάσμα. Τά πτηνά 
πράττουσι τι, οπερ καλείται ασμα- άλλ’ ούδέν ποτέ πτηνόν 
έπενόησε ήχον τινα ρυθμικόν. Ή οκτάβα τής άνθρωπίνης 
μουσικής φαίνεται ούσα καθ’ ολοκληρίαν άγνωστος είς τήν 
όλην κτηνώδη δημιουργίαν, ‘Ωρισμέναι μονάδες μεταξύ τών 
κατωτέρων ζώων έξεδήλώοαν είδος αίσθητικστητος πρός ώ- 
ρισμενους συνδυασμούς μουσικών ήχων. Είδόν ποτέ κύνα, 
όστις ώλόλυζε συμπαθητικώς ύπό τήν έπίδρασιν ώρισμένων 

- τοΰ βιολιού ήχων. Άλλά τοΰτο δέν ήτο τεκμήριον, τό μου- 
σικον τοΰ κυνός καταδίικνϋον·. Φρονώ, ότι έντελώς ασφαλής 
θέλει τις εΐσθαι, προσφέρω? αμοιβήν ίκατομμυρίων, άν τι 
κτήνος κατεφαίνετό ποτέ ικανόν νά παςξη μουσικόν τεμάχιον

έπί τοΰ βιολίου. "Ετι πρός. Είμί βέβαιος, ότι κτήνος ούδέν 
θέλει δυνηθή ποτέ να σύνθεση σκοπόν τινα μουσικόν. Άλλ*  

•άνθρωποι, οίτινίς ουδόλως τήν τέχνην τής μουσικής έδι- 
δάχθησαν, ούδέν περί μουσικής,ώς γέγραπται, είοότες, δύ- 
νανται νά συνθέσωσι μουσικήν, τήν άδουσι, τήν παίζουσι 
καί τήν άναπαράγουσι κατά βούλησιν.

4.— Ή διάθεσις πρός ενδειξιν σεβασμού διά τούς νεκρούς 
είναι ίδιάζον τφ άνθρώπφ αίσθηιχα, ουτινος ούδέν τών κτη
νών συμμετέχει. Ένφ τινά τών άλογων ιΐσί πεπροικισμένα 
προφανώς διά τής δυνάμεως τοΰ σκεπτεσθαι, έν τούτοις ό 
άνθρωπος είναι το μόνον ζώον, δπερ ίκδηλοϊ σεβασμόν πρός 
πτώμα τοΰ είδους του. θλίψις έπί τή άπωλείφ συντρόφου 
άφ’ ένός’ σεβασμός πρός τόν νεκρόν πτώμα ένός τών τοϋ 
αύτοΰ μεθ’ ήμών είδους, άφ*  Ιτέρου. Η &λί·ψΐδ καταφαίνε
ται έστιν ότε παρά τινι τών κατωτέρω ζώων, άλλ’ ό ΰίβά- 
<5μο$ παρά μόνφ τφ άνθρώπφ άπαντά. Ή ανθρώπινη αΰ
τη διάθεσις τής ένδείξεως σεβασμοΰ πρός τούς νεκρούς ήμών 
είναι θαυμασία, καίτοι σκοτεινή Ινδειξις τοΰ εμφύτου ήμών 
αισθήματος περί τής αθανασίας ήμών κατ’ ένστικτον αΐσ- 
θανόμεθα σέβας πρός τό γή’ίνον σκήνωμα, διότι υπήρξε 
ποτέ τό οίκημα πνεύματος αθανάτου.

Όταν ό Hotspur έπεσεν έν τή πρός τόν πρίγκηπα Ερ
ρίκον μάχη καί τό εύγενές πνεύμα ίφυγαδεύθη, ό Σαίξσπηρ 
λέγει διά τοΰ στόματος τοΰ πρίγκηπος Ερρίκου’ 

—Όταν τό σώμα τοΰτο περιείχε εν πνεύμα,
‘Ένβαειλειον St’αύτό ητο δριον πολύ μικρόν.

Άλλα τώρα δύο δργυιαι τής εότελεστέρα; γής είναι χώρος 

ικανός.
Δέν δυνάμεθα.,νά φαντασθώμεν τόν Πρίγκηπα έκφέροντα 

τούς λόγους τούτους, χωρίς νά αισθάνηται βαθύ σέβας πρός 
τό πτώμα τοΰ εύγενοΰς καί ανδρείου εχθρού. όστις πρό ο
λίγου είχε πέσει διά τής χειρός τοΰ Πρίγκηπος. Άλλ’ όταν 

I πάλιν ό Πρίγκηψ 'Ερρίκος έμαθεν,ότι ό Falstaff έφονεύθη έν 
τή μάχη, άνεφώνησεν «θά προύτίμων νά ίχανον άλλον 
καλλίτερου άνδρα» Ένταΰθα βλέπομεν, ολίγον υπολή
πτεται τόν χαρακτήρα τοϋ Falstaff, έν τούτοις θλίβεται 
άπωλέσας αύτόν' διότι δ Sir John είχε διασκεδάσει τόν 
Πρίγκηπα, καί ή διασκίδασις είναι άναγκαιοτάτη είς τινα; 
ανθρώπους. Ή διαφορά μεταξύ σεβασμού καί θλίψεως διά 
τόν νεκρόν, εύκρίνώς ένταΰθα έμφαίνεται ύπό τοΰ μεγάλου 
δρχματικοΟ, όστις άνίκράτιι· tjj φύβει to χάτοπτρον.

Κατά κυνός έν θανάτου άγωνύκ, θέλουσιν επιπέσει οί άλ
λοι κύν.ες τής αύτής αγέλης, θά κατασχίσωσι καί κατασπα- 

; ράξωσιν αύτόν άσπλάγχνω;’ όταν 8ε τού θανάτου ή 
πάλη παρέλθη, οί έπιζώντες θέλουσι βραδέως άπομακρυν- 
θή έκεϊθεν, ύλακτοΰντες όργίλως, ώσεί ΰβριν θεωροΰντες τόν 
θάνατον τοΰ συντρόφου των, προσγενομένην παρ’ αύτοΰ είς 
τούς λοιπούς τής αγέλης.

Ούδέν έδυνήθην νά άνεύρω, όπερ τήν έλαχίστην νά προ- 
δίδη πιθανότητα, ότι κτήνος τι φέρει έν έαυτφ ίχνος συνει- 

.δήσεως. Ή Ολη άλογος δημιουργία καταφαίνεται ούσα ίς 
ολοκλήρου ενδεής ηθικών δυνάμεων ή Ικανότητάς τινος,όπως 
διακρίνη τό καλόν τοΰ χακοΰ, ώς τοίούτων.Ό άνθρωπος εί— 

! ναι τό μόνον ήθικόν ζφον, γνωστόν ήμίν. Ό ισχυρισμός, ότι 
ποικίλλει ό βαθμός τής ηθικής δυνάμεως παρά τοϊς διαφό- 
ροις άνθρωποι;' ή καί έν τφ αύτφ. άνθρώπφ κατά διαφόρους 
χρόνους, ουδόλως έπί τοΰ έπιχειρήματος ήμών ίπιδρά. Ότι. 
ό άνθρωπο;, ώς άνθρωπος, είναι ηθική υπαρξις, καί ή μο
νή έπί τής γής ζώσα ήθική υπαρξις, τούτο άρχει δι’ ήμάς.

6 — Ό άνθρωπος είναι τό μόνον ζώον,όπερ άναφαίνεται 
κάτοχον τής ίκανότητος, όπως-προξενή ή ίκτιμδ! τό εύτρά- 

,πελον. Είναι τό μόνον ζφον, όπερ γελά. Τίς ποτέ ίγνώρισι 
κτήνος νά άστείζηταε ; Ή έννοια τού κωμικού καί γελοίου 
είναι έξόχως ανθρώπινη.έννοια.

Οΰτώς &ν δυνάμεθα σαφώς νά έκκαθαρίσωμεν εξ.διακε
κριμένα; · δυνάμεις, άς ό άνθρωπος, ώς γένος, κατέχει καί 
κοενώς άσχιί, δυνάμεις τών όποιων ίχνη ούδέν τών κτηνών 
προδίδει,δέν είναι εύλογον νά ιϊπωμεν,ότι δικαιούμεθα νά ζη-

τοϋ Δαρβίνου τή «Καταγωγή τών Ειδών», θέλομεν δικαίως

τησωμεν, όπως οί ίλλείποντε; κρίκοι βυμπληρωθώσι πριν ή 
πιστεύσωμεν, ότι ό άνθρωπο; προήλθε δί'έζελίξεως έκ τών 
κατωτέρων ζφων ; Τοιαύτη έξελεξι; φυσεκώ; θά άνεμενί τις 
όπως κχταλίπη ίχνη καθ’ άπασαν αύτής τήν πορείαν άλλ’ 
άφοΰ τά ίχνη ταϋτα ούδαμώ; κοίταφαίνονται ούδ’ ίν αΰτή 

άπορρίψει τήν θεωρίαν τής ίξελίξεως.
Γουλ. Δ. Ίωαννίδης.ΣΤΙΓΜΑΙ ΑΘΥΜ1ΑΣ

Εΐς έρημο» νεκρόπολιν τής γής έγώ διαβάτης 
έρημος, πλάνης πρό; στιγμήν ώδηγησα τό βήμα 
τό σφαλερόν εκ *-ων  τρυφών ζωής μωρας, άστατης 
και έκάθησα κατάκοπος εΐς φιλικόν τι μνήμα.

Έχε' εί; μόνην τών θνητών τήν αληθή ευτυχίαν 
στήριξα; εις τάς χεΐρά; μου ωχρά; ύπό των χρόνων 
τοΰ; πάλλοντα; κροτάφους μου εζήτουν ησυχίαν 
τοΰ νοΰ, τών τόσων σκέψεων, τών της καρδία; πόνων.

Τά; χεΐρά; μου νά πέσωσι» άφήχα πλήν ταχέως
. ιδών ώς έν όράματι διά τής φαντασία;

κάρα; κολλάς καί φέρετρα, τί; οιδ’ άν βασιλέως 
ήτό τι; ισω; έξ αύτών !— πολλά; οστών σωρεία;.

Καί εΐπον «Άνθρωποι, ιδού τό τέρμα τη; ζωή; σα; 
μία κάρα, ’λίγα κόκκαλα, όλιγσν μόνον χώμ«, 
τοιαύτ’ ε'νε, θαυμάσετε, ή πρότερον μορφή σα;, 
ήν κατεργάζεται ό Καιρό; εις τό ψυχρόν του δώμα.

Ό Χρόνο; δ φθοροποιός, όστις καταβροχθίζει 
αείποτε βουλιμιών τδν σάρκινόν μα; φόρο», 
δστις έχ τη; τραπέζη; του τη; ειδεχθούς σκορπίζει - 
τινα; άσαρκους σκελετούς, τή; 'Επιστήμης δώρο»!

Φεύγει δ λαίμαργο; Καιρός καί ή έργατι; Φύσις 
πάντοτε ε!»ε ακάματος, τά πάντα μεταβάλλει, 
γίνεται σχώληξ δ θνητό; καί δ σκώληξ πλήν έπίσης 
γίνετοι χώμα,.ηφυτόν, η υπαρξις τι; άλλη.

Κι’ έκ τών μορίων τού θνητού θνητό; μεταμορφοΰται, 
χαθώ; τό νέφος έξ άτμών, καί ώς έχεΐνο σβύνει, 
τό πάν γηοάσχει χαί ήβμ, φθίνει, άνανεοΰται, 
χαί 8ψι» μόνον ηλλαξε παν ό,τι ίχει γίνει.

Τί ήσο κρα πλήν πλασθής ; . . . Ά! τούτο δέν γνωρίζει 
ειν’ η «ρχη σου σκοτεινή, μυστήριον ή λύσις 
καί <ό μυστήριον αύτό νά λύση; μή ελπίζεις . . 
πλήν μόνον γνώριζε Μηδέν, ότι δέν έχ*  ή Φύσις.

Ή Φύσις ε?νε άπαυστο; φθορά, δημιουργία 
υλη; έν νεκρική σιγή μυστηοιώδει άμα, 
ολίγα ταύτης μόρια χΓ έν τούτοι; τά στοιχεία 
συγκεντρωμένα άπαντα. Νά,τό τοΰ βίου δράμα.

Τύχης άστατου έρμαιον πολύπαθε; πλανώμαι 
μέ βήματα μεθυτφαλή βαδίζω» πρός τδ μνήμα, 
δ δρόμο; γέμει άκανθων καί στενών καταρώμαι 
τή» Δύναμιν, ήτις σκληρό» κατέστησε με θύμα.

Πρός τί, πρό; τ! τοΰ βίου μα; τόσαι ταλαιπωρία! 
έα» απείρου ηυεθα τό προ'ών Σοφίας; 
μή Βάσανο; καί Δάκρυα καί Πόνοι καί Πικρίαι 
ύπό Αύτής.λαμβάνωνται μετ'άλλη; σημασίας ;

Τί; δέν έπόθει εις τήν γην ποτέ νά μή ειχ*  ϊλθει; 
εΐς τ’ αχανούς τήν εκτασιν νά πλίη άορίστι»; ; 
ή εΐς τήν γή» ερχόμενο; εχ ταύτης νά άπέλθη 
πλήρη; βασάνων και χωρίς σκοπόν τινα πρωτίστω; ;

Τί μ’ ωφελεί άν πτέρυγα; τό λογικόν μου εχη ;
— ώ; αΐ ’Ικάρου τήκονται καθόσον άνυψοϋται — 
ίν τό παρόν καί παρελθόν ταχέως ανατρέχη, 
άφοΰ to μέλλον σκοτεινόν πρό τούτου εφαπίοΰται;

>

Είπ«τ« |*ot,  είπέτε μβι, σοφοί, οί έν τη κτίσει, 
προςτί νά έλθω εΐς τής γής τα άδηλα τα (*έρη;  
καί τί tv τ«ύτη απέκτησα ; τί θέλω αποκτήσει : 
καί θνήσκων τί πλησίον μου έκ ταύτης θέλω φέρει;

Σιωπάτε, ναι! χαι ή ψυχρά ή σιωπή εκείνη 
προδίδει μίαν σκέψιν σας έν πλήρει άληβείςι, 
—έάν Σοφία επλασσε τόν κόσμον καί ιβύνη 
ό κόσμος δέν έγένετο ούχ ηττον έν σοφία!—

Άς φεύγωσιν αί όχληραϊ ήμέραι τής ζωής μου, 
άφοΰ ούδέν τό σταθερόν, άφοΰ τό παν άπατη, 
την ώραν ανυπόμονος ποθώ τής τελευτής μου 
καί — Ματαιότης — ίάτω μοι ή λέξις ή ύστατη.

’Ελπίζω, ότι γρήγορα θά ψύγη ή νέότης 
ώς άβιούσα ώχετο ή παιδική ηλικία 
καί τό σαθρόν τό σώμά μου ή νεκρική ώχρότης 
θέλει καλύψει sy τή ψυχρμ τοΰ τάφου ρου σκοτίμ.

’Εκείθεν πλέον πάσα ελπίς άχαρπος θέλει μείνει. 
—Άν ή ψυχή st»' άίίλβς,τί θέλει είς τήν ύλην ;
"Ας φεύγωσιν αΐ ήμέραι μου, τό λογ κόν ίς φθίνη, 
εγώ προσμέ»’ ατάραχος τήν τελευταίαν δειλή».

’Εξέταζε τας ήδόνας, τά θάσανα τοΰ €ίο», 
θνητέ, καί μένε απαθής. Τό δάκρυ θά ζητήση 
ό γέλως σου αείποτε καί διά τοΰ δακρύου 
θέλει €λασ«άν’ ή συμφορά, πριν ή χαρά αύξησή.

**
Ίδέ, <£ν τι απέκτησες γελών ή καί δακρύων ί .... 

εγώ τουλάχιστο» ούδέν, ούδέ τι θ' άποχτήσω. 
Ψυχρός καί αδιάφορος διέρχομαι τόν βίον, 
χαί απαθής,-Ατάραχος «Γ®< ' να τελευτήσω.

Καί τοΰ ψυχροΰ τοΰ τάφου μου τήν άχραν ήσυχίαν 
μέ θρήνους.μή ταράζητε, όταν έγώ άποθάνω, 
ψύχραν νά άντιτάξητε ποθώ φιλοσοφίαν 
καί τίποτε μή γράψητε σ’τόν ιάρον μου έπάνω. 
Ζάκυνθος 4890. A. X Ζ.

BLAISE PASCAL
Το όνομα τοϋ Blaise Pascal εΐνε 'έν τών μεγάλων ονο

μάτων τοΰ ανθρωπίνου γένους. Έζησε καθ’ ον χρόνον θρη- 
σκεία πεπλανημέ^η καί αυλή πλήρης διαφθοράς παρισκεύα- 
ζον τήν οδόν διά τήν φοβέραν τής Γαλλίας έπανάστασιν.

Έγεννήθη ίν Auvergne τήν 19 ’Ιουνίου 1623. Ήτο 
μόλις τριών έτών,ότε ή μήτηρ του άπέθανεν, καταλιποϋσα 
αυτόν ορφανόν, ώς καί δύο έτι μικράς του άδιλφάς. Ό πα
τήρ του Στέφανος Πασκάλ έθρήνησε. μεγάλως τήν άνεπανόρ- 
θωτον ταύτην απώλειαν καί άπεφάσισε . να άφιερώση έαυτόν 
έντελώς είς τήν άνατροφήν τών τέκνων του. τΗτο συνετός 
πατήρ, και άναλόγως τών γνώσεων τής έποχής έκείνης, έ- 
τύγχανεν εγκρατής τών μαθηματικών^ ώς ήτο καί φύσει 
φιλόσοφος. Έκ νεαράς ηλικίας ό παΐς Blaise έπεδείξατο· 
ασυνήθη έν πάσι πρωϊμότητα, ήν ό πατήρ του καλόν'έ
κρινε νά. παρακωλύση καί άποθαρρύνη. Ό σοφό; γο— 
νεύ; εφρόνει, Οτι κατά τά τρυφερά τοδ υίοϋ του έτη, αί 
θετικαΐ ίπιστήμαι δυνατόν νά καταδειχθώσιν, ώς λίαν 
αύστηρά σπουδή δι’ αύτόν, διό καί άπεφάνθη, ότι δέον νά 
έκμάθη πρώτον τήν Λατινικήν, είτα δέ τά- μαθηματικά. Ό 
Blaise ήτο λίαν περίεργος νά μάθη τ; περί τήέ άπηγορευ- 
μένης ταύτης σπουδής. Θά ήρώτα τουλάχιστον τόν πατέρα 
του, τί ήσαν τά μαθηματικά. .

Έλέχθη τί' περί γεωμετρίας.
— Ή γεωμετρία, άπήντησι διά βραχέων ό πατήρ του, 

εινε έπιστήμη, ήτις διδάσκει τόν τρόπον τής κατασκευή; ά- ' 
κριβών σχημάτων καί τής εξευρέσεω; τών σχέοεων, &; πρό; 
άλληλα εχουσι-

Άφοΰ δέ άπήγγειλ» τόν ορισμόν τοΰτον, ειπεν αύτφ νά
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μή σκέπτηται πλέον ή όμιλή περί αύτοΰ. Πλήν άλλ’ όμως,ή 
έμφυτος [5οπή ανευρίσκει πάντοτε τήν οδόν αύτής. Έάν εδει 
νά σπουδάζη τήν Λατινικήν ίν ώραις μελέτης, βεβαίως θά 
ήδύνατο νά διασκεδάζη, ώς ήρίσχετο, κατά τόν χρόνον τής 
σχολής. Έν εύριΐ δωματίφ, μόνος έντελώς, διά τεμαχίου 
ανθρακος προσεπάθει νά συρη τελείους κύκλους καί τρίγωνα 
και νά έξιυρίσκη έν τίνι συγγενείς' εΰρίσκονται ταΰτα πρός 
άλληλα. 'Ημέραν τινά δ πατήρ του ιίσήλθεν εις τό δωμά- 
τιον, έν τφ όποίφ ό υίός του ησχολιΐτο οΰτω. Τά μάλιστα 
προσηλωμένος εις τάς έρευνας του, ουδόλως ένόησε ?ήν πα
ρουσίαν τοϋ πατρός του. 'Ο πατήρ του τότε ήρώτησεν αύτόν 
τί επραττεν. ‘Ο δ’ υιός άπήντησεν, ότι προσεπάθεινάκα- 
τορθώση τοϋτο καί τούτο.

— Καί τί σέ εκαμε νά σκεφθής, οΰτω ; είπεν δ πατήρ.
— Διότι άνεκάλυψα αύτό,ητον ή άπάντησις.Καί, ό παΐς 

■προίβη βαθμηδόν όπισθοχωρών, μέχρις ότου άφίκετο είς τούς 
ορισμούς καί τά άξιώματα,έφ’ών ή γεωμετρία άπασα στηρί
ζεται. Ό εύτυχής πατήρ ένεπλήσθη τότε χαρας έπί τή έν- 
δείξει ταύτη τής τοΰ υίοϋ του μεγαλοφυίας.

Έτη κατόπιν, όπο’ταν εύρίσκετο χάριν έπισκε'ψεως παρά 
τή αδελφή τοΰ Jacqueline, ό κώδων εκκλησίας άντήχησεν. 
Ή αδελφή του είσήλθεν εις τήν εκκλησίαν, ό δέ Πασκάλ ή- 
κολούθησε το παράδειγμα αυτής, άλλά οι’ άλλης μικράς 
θύρας. Κατά τύχην, άντικειμενον τής ομιλίας τοΰ κήρυκος 
ήτον ή Υναρζΐς τής χριστιανικής ζωής. Κατέδειξε τίνι τρόπφ 
άνθρωποι αγαθοί,άναμιγνυόμενοι είς κοσμικάς σχέσεις,θετου- 
σι κωλύματα έν τή όδφ τής σωτηρίας των, καί οΰτω βαί— 
νουσιν, ώσεί μέλλοντες ν απολεσωσι τήν αμοιβήν τής ουρα
νίου προσκλήσεως. Ό Πασκάλ εσκέφθη, ότι ή διδασκαλία 
αΰτη άκριβώς άπηυθύνετο πρός αύτόν, καί άπεδέχθη αύτήν 
ώς εΐδοποίησιν, πίμφθεϊσαν ύπό του θεοϋ.

Έσχεν ομοίως έτίραν πολλφ σοβαροτε'ραν εΐδοποίησιν, 
ότε μόλις διεσώθη έκ φρικώδους θανάτου. 'Ημέραν τινά με- 
τέβαινεν εις Neuilly,έπί οχήματος συρόμενου ύπό τεσσάρων 
ίππων. Φίλοι πολλοί συνώδευον αυτόν ητο έορτή κάί έπρό- 
κειτο νά γίνη περίπατος έπί τής έκεϊ γέφυρας. Ή γέφυρα 
ήτο ύψηλή, μέρος δέ μόνον αύτής σπροστατεύιτο διά χθα
μαλών κιγκλίδων. Εις τό μέρος τοϋτο τής γεφύρας οί δύο 
πρώτοι 'ίπποι αφήνιασαν καί όρμήσαντες πρός το πλευρόν 
κατεπεσαν έκ τής γεφύρας εις τόν Σηκουάνα*.  θείορ Προ- 
vwf, λωρία συνετρίβησαν, τό δε όχημα άπελείφθη παρ’ 
αύτήν ταύτην τήν άκραν τής γεφύρας. ‘Ο ασθενής τοϋ Πα· 
σκάλ οργανισμός δέν ήδυνήθη νά άνθεξη εις κλονισμόν τοι
οϋτον. Έλιποθύμησεν άμέσως, ικανός 8έ παρήλθι χρόνος 
πριν ή άναλάβη τάς αισθήσεις του. Τό συμβιβηκΰς ένι- 
ποίησε βαθεϊαν καί διαρκή έντύπωσιν έπί τοϋ πνεύματός του.

Ή πρός τούς πένητας έλευθεριότης του ήτο μεγίστη. 
Πρός τοϋτο άπέστέρει εαυτόν πάντων. Ότε τις ώνόμασε 
τοϋτο απερισκεψίαν, άπήντησε.

—Παρετήρησα, ότι όσονδήποτε πτωχός καί αν ήναι τις, 
πάντοτε άποθνήσκων καταλείπει τι,·

Έλιγεν:
·— Μή αγαπάτε τά μεγάλα πρός ευεργεσίας σχέδια, 

., άλλά μεταβήτε ευθύ πρός τάς καλύβας τοΰ πτωχού- γνω
ρίσατε αύτόν ώς άτομον.

Όπόταν ή θλιβερά εϊδησις τοϋ θανάτου τής προσφιλούς 
του αδελφής έκομίσθη αύτφ, ιδού τί είπε*.

— Ό Θεός ας δώση ήμΐν τήν χάριν του νά άποθάνωμεν 
ώς εκείνη, και

-—Μακάριοι οί άποθνήσκοντες έν Κυρίφ. προσέθηκε.
Αί σκληραγωγία! καΐ αί στερήσεις είς άς ΰπεβάλλετα,έξι- 

κνοϋντο είς έκτασιν λίαν αύστηράν διά τόν άσθενή καί κα
ταβεβλημένου οργανισμόν του. Κατά καιρούς τό πνεύμα 

> του φαίνεται μετέχον τής νόσου τοΰ σώματός του. Έζη 
δι’ ολίγης καί άνεπαρκοδς τροφής, έξετίλει δέ καί αύτάς 
τάς έντελεστέρας τών έν τφ οίκφ ίργασιών. ’Εφερε ύπό τά 
ένδύματά του ζώνην σιδηράν, ίχου.σαν ' οξείας-άκρας, όπό- 

ταν 8ί άνεύρισκεν,ότι αί σκέψεις του ίπλανώντο ή ότι καθη- 
δύνετο ιϊς τι ίγκόσμιον, ώθίι διά τοΰ άγκώνός του τάς Ο
ξείας άκρας πρνς τό βώιχά του. Τοϋτο έπραττε,καίτοι ήσθά
νετο χαΐ άπιφαίνετο συγχρόνως,ότι αί σκληραγωγίαν τοΰ σώ
ματος δέν ήδύναντο νά ζ.αταστώσιν εύπρόσδεκτοι ένώιήον τοΰ 
Θεού.

Ό Πασκάλ άπεθανιν αίφνηδιώς έν ήλικίφ: 39 έτών, τφ 
1662. Μία τών τελευταίων αύτοΰ παρακλήσεων ητο λίαν 
χαρακτηριστική.

— Φέρετε πτωχόν έν τη οίκίφ: καί διαθρέψατε αύτόν δι’ 
έξόδων μου, μετά τής αύτής άκριβώς φροντίδος, μεθ'ήςπε- 
ριποιεΐσθε έμέ. Διότι όπόταν βλέπω, ότι πάσα μου ανάγκη 
πληροΰται, μεγάλη*  αισθάνομαι θλΐψιν, άνάλογεζόμενος τόν 
άπειρον αριθμόν τών πενήτων, πλειότερον ίμοδ δεινοπαθούν- 
των, οίτινες στερούνται καί αύτών τών πρωτίστως πρός ζωήν 
άναγκαιούντων.

Γ. A. I.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΠΙΤΟΓ
ΗΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»
χαό α>1 έ,χείη» "ΕΚλγρβς vtowumvrip

««jxoptxijv καί έίληορεχή*.

(Συνεχεια ΐδε. προηγ. αριθμόν).
Έν Καιρφ ειχον συνδρομητήν και τόν κ. Δ. Μοσχοναν, 

δν.πολλάκις έζήτησα καί κατα σύμπτωσιν δέν έδυνάμην ούδα- 
μόσε νά συναντήσω, διότι είναι έκ τών ανθρώπων «κείνων, of- 
τινες πανταχοΰ είναι παρόντες καί έν τούτν.ς ούδαμόσε τούς 
ευρίσκετε,άμα τους ζητήσητε. Ούδέν δ’ Ιχουσιν επάγγελμα 
καί μόλα ταΰτα τα πάντα γνωρίζουσι καί δι’ όλα είσί πρόθυ
μοι και ικανοί. Ήγνοουν.δ’ έντελώς τήν ’ιδιότητά του, οτε έ
σπερος τι μας συνέστησαν πρό τοΰ Μεγάλου καφφενείου τής 
Αίγυπτου.

— Ό κ. Πρίντεζης ; ό κ. Πρίντεζης ; σείς ό κ. Πρίν
τεζης ανέκραζε ό κ. Μοσχονας πλήρης χαράς καί έπανει- 
λημμένως, βλέπω*  με, καί; σφιγγών μοι ισχνρώς την χέΐρα, 
μά είναι ευτύχημα, είναι απίστευτος συνάντησες! Πολλάκις 
έσκεπτόμην νάσ«ς γράψω και έλυπούμην άφ’έτέρου, διότι ά- 
πητεΐτο προγενέστερα προσωπική φιλία δια νά σας- ανακοινώσω 
8,τι έσκόπουν.

I Ό κ. Μοσχονας ώμίλει μετά τοσούτου ενδιαφέροντος, ζωη- 
ρότητος, ευθυμίας, καί κοσμοπολίτικων γνώσεων, ώστε μοί 
προσείλκυσε τό ενδιαφέρον.

— ’Εχομεν πολλά νά εΐπωμεν, κύριε Πρίντεζη. Έκ τοϋ πε
ριοδικού' σας ένόησα, 8ττ εισθε άνθρωπος πεπειραμένος, οτι έ
χετε γνώσεις πολλάς καί εισθε πολύ χρήσιμος, θά σας πα- 
ρακαλέσω αύριον νά φάγωμεν μαζύ, άπλούστατα .καί λιτότατα, 
μίαν σοΰπαν καί ένα φαγητόν, τίποτε περισσότερον. Βλέπετε 
είμαι άπλοΰς. - / ·

— Αύτό μοί αρέσει καί είς έμέ, μία. σοΰπα σπιτίσια καί είς 
άπλοϋς καί καλός σύντροφος.

Ειτα ό κ· Μοσχονας μοί ώμίλει περί τής Αιγυπτιακής αρ
χαιολογικής έκθέσεως τοΰ Σικάγου, ής διετέλει πρόεδρος αύ
τής, περί τοΰ είς ’Αμερικήν περιπετειώδους ταξειΐίου του, 
περί τών έκεΐσε στοών τών ελευθέρων τεκτόνων, μετά τοΰ 
προέδρου τών όποιων διετέλει είς τακτικήν αλληλογραφίαν καί 
τής εν Αίγύπτφ στοάς, ής κατέχει τόν 33ον βαθμόν κτλ. περί 
τών Αιγυπτίων αρχαιοτήτων, ών λεπτομερεστάτας γνώσεις τών 
πάντων κατέχει,περί τών σπουδαιοτέρων μουμμίων,ών αντίτυπα 
τών κυριωτέρων κατεσκεύασε ό ίδιος καί μετέφερεν είς Σικάγον, 
περί τοΰ περίφημου ναού τών άρχαίων θηδών, ούτινος πιστήν 
αντιγραφήν κατεσκεύασεν έν Σικάγφκαί άπεμιμήθη τόν ιερέα, 
αύτής, περί τών εκφωνηθέντων ύπ’ αύτοΰ λόγων έν ’Αμερική, 
περί τοΰ δημοσιευθησομένου έκεζσε προσεχώς έργου του έν τή 
αγγλική διαλέκτφ, περί άλλων αύτοΰ πονημάτων, περί τοΰ 
δημοσιογραφικού προγενεστέρου σταδίου του,περί τοΰ περίφημου 
Μουσείου τοΰ έν Καίρφ ίδρυθ ντος έν τοϊς άνακτόροις τοΰ 
'Ισμαήλ, τής έξηγήσεως πάντων τών αρχαιοτήτων, ών δια-

τελεΤ επίδοξος γνώστης καί μύστης, περί τών ιερογλυφικών 
αΐγυπτίων,ατινα λίαν εύχερώς εξηγεί καί παντοίων άλλων αν
τικειμένων, έφ’ ών αληθώς αί γνώσεις του μέ έξέπληξαν.

«’Αληθώς,είπον καθ’ έμαυτόν, ό άνθρωπος ούτος είναι θη
σαυρός και δύναται πολύ νά μοί χρησιμεύση εις τάς περί Αί
γυπτου πληροφορίας μου. |

— ’Εχετε πολλάς γνώσεις αρχαιολογικός πέρι Αίγυπτου 
κ. Μοσχονα, τόν ήρώτησα, ώς βλέπω, δύνασθε νά μοί δώσητε ι 
μερικός πληροφορίας περί τοΰ περίφημου ναοΰ τών Θηβών, I 
Λουξόρ έπονομαζομένων νΰν, πανομοιότυπου τοΰ όποιου, ώς 
λέγετε, κατασκευάσατε έν τή Κολομόιακή εκθέσει;

— Εύχαρίστώς, ιδού φίλε μου, ό ναός τοΰ Λουξόρ είναι ό 
αρχαιότατος τής Αίγυπτου και πράγματι ό περιφημότερος καί. 
κάλλιον νΰν σωζόμενος καί δι’ αύτό όμοιου κατεσκευάσαμεν έν 
Σικάγφ μετά πασών τών λεπτομερειών.

«Αϋ’ριον θά σας δείξω είς τήν οικίαν μου την φωτογραφίαν 
αύτοΰ ώς καί τό ιερόν πρό τοΰ οποίου ίστάμεθα έγώ καί ή α
κολουθία μου μέ αύτά τής εποχής έκείνης τά ιερά άμφια, και 
τήν ιέρειαν άκόμη, ήν μετεσχηματίσαμεν διά μιας νέας άρα- 
δος, ήτις μάς*ήκολούθησε.  ·

Δ- ΜΟΣΧΟΝΑΣ
αρχαιολόγος καί αιγυπτιολόγος.

. «θά σας δείξω πολλά πράγματα,ώς καί τάς μουμμίας,ας ό 
ίδιος κατεσκεύασα.

— Έχει καλώς,και περί Θηόών τί γνωρίζετε, λοιπόν».
— Αί πάλαι Θήόαι,φίλε μου, Λουξόρ νΰν καλούμεναι,φημί

ζονται δια τόν πλοΰτον καί τάς εκατόν αυτών πύλας,ή δέ κτΐσις 
αύτών είναι τοσοϋτον παλαιά, ώστε μένει έτι άγνωστος ό θρό
νος, καθ ’ ον έτέθησαν τά θεμέλιά των καί ύπό τίνος- έίναι 
τόσον άρχαϊμι, όσον καί τό έθνος τών αίγυπτίων. Βαθμηδόν 
ή πόλις αΰτη ηύξήθη καί έπληρώθη ύπό οικιών, ανακτόρων 
και ναών, άπό τόν άραδικών μέχρι τών Λιδικών όρέων,διχαζό
μενη ύπό τοΰ Νείλου καί κατέστη περίδοξος, έχουσα ίκτάσιν 
μεγίστην καί περιφέρειαν δώδεκα λευγών, μέ οικίας τεσσάρων 
και πέντε ορόφων. Λέγεται,δτι ή Κόρινθος δέν είχε φθάσει τήν 
φήμην τών τότε θηίών. Ίχνη τούτων δεν άπομένουσι πολλά, 
τήν δέ θεσιν αύτών κατέχουσι σήμερον τα χωρία Λουξόρ, Κάρ- 
νακ, καί Κόρναχ. Έπί τίνος δέ λοφίσκου παρά τό Κορνάχ, 
ύψοΰται ή Νεκρόπολις Άδούλ-Νάδζε, ήτις περιέχει τάφους 
τής ΙΑ' . ΚΒ’ .κατ Κ.Γ. δυναστείας.Παρα δέ τάς νεκροπόλεις 

. Άόδ-έλ-Κορνάχ και Καρνάχ-έλ-Μουράϊ κεΐνται έτεροι, σπου- ) 

δαιΛτεροι καί έν τή παρακειμένη. κοιλάδι εύρίσκονται οί τάφοι 
τών βασιλέων τής ΙΘ'. καί Κ'. δυναστείας, έκ λίθων λελα- 
ξευμένων , .

— Έκεΐ βεβαίως δύναται τις να σπουδάση τήν καταγωγήν 
τών Αίγυπτίων, κ. Μασχονά;

— Τήν καταγωγήν τών Αιγυπτίων ούδαμοΰ θά ευρητε, κύ
ριε Πρίντεζη, είναι τόσον σκοτεινή,ίσον καί ή καταγωγή αύτή. 
τοΰ κόσμου. Σκότος έτι έπικάθηται έπί ταύτης καί μόνον έν τφ 
Μουσείιρ τής Γκίζης δύνασθε · νά λάόητε ιδέαν τής κλίμακος 
τής φυλής ταύτης άπό τών τελευταίων τούτων χρόνων μέχρι 
τών παλαιοτατων, 8τ« θά φθάσητε είς χάος, έρεδος καί σκότος’ 
'Αλήθεια, πριν φύγετε τοΰ Καίρου, Κύριε Πρίντεζη, σας συμ

βουλεύω να ιδητε τό μουσεϊον αύτό. Είναι σπουδαιότατου, πε
ριφημότατου ύπό έποψιν ανεκτίμητου θησαυρού, κειμηλίων καί 
τέχνης τής αιγυπτιακής αρχαιολογικής εποχής καί πρέπει νά 
τό έπισκεφθήτε. Προσφέρομαι, μάλιστα, νά σας οδηγήσω έκεϊ 
μετά τοΰ κοινοΰ φίλου κ. Νομικού, διευθυντοΰ τοΰ Κάιρου καί 
νά σας εξηγήσω τά πάντα, θά μεταύώμεν μεθαύριο*  έκεΐ άπό 
πρωίας,θά προετοιμάσω ένταΰθα τά τοΰ φαγητοΰκαί θά συμφά- 
γωμβν τήν μεσημβρίαν έν αύτφ τφ κήπφ τοΰ Μουσείου Γκίζης. 
θά περάσωμεν ωραία καί τό έσπέρας θά έπιστρέψωμεν.

— Ωραία ολα αύτά, αλλά μεθαύριο*  αναχωρώ δια την 
Ίσμαίλίαν. ’Αδύνατον νά μείνω έως τότε. Δέν είναι δυνατόν 
νά έπιστρέψωμεν τήν μεσημβρίαν;

—Ά I αδύνατον, δέν θά ίδωμεν σχεδόν τίποτε /Πρέπει νά έ- 
πισκεφθώμεν πλέον τών 90 αιθουσών, ίν αις εύρίσκονται κατα
τεθειμένα αί αρχαιότητες.

— Έννενήκοντα αίθούσας ! έπεΐπον. Μά τότε θά ηναιδλό- 
κληρος αρχαιολογία τοΰ κόσμου . 1

— Καί πραγματικές, Κύριε Πρίντεζη, είναι έκεΐ ή ιστορία 
τόΰ κόσμου. Δι ’ αύτό έπιμένω νά έπισκεφθεϊτε τό μουσεΐον.

— Καλώς, θά σκεφθώ, άπήντησα.
Καί άποχαιρετήσας τόν κ. Μοσχοναν, οστις έπανειλημμένως 

μοί συνέστησε τό γεΰμα τής «παύσης, μετέόην εις τό ξενοδο
χείου μου.

Ήτο 8 1 ]2 τής νυκτός. Έν τφ ξενοδοχείφ τοΰ Στέμ
ματος εύρίσκω πάντοτε τόν κ. Δετορέλλην πρόθυμον καί μει- 
διώντα. Μοί παραθέτουν κάλλιστα φαγητά καί τρώγω μετά 
μεγάλης εύχαριστήσεως καί όρέξεως, ένώ παραπλεύρως μου 
ακούω δύο συνδιαλεγομένους φιλοσοφικώς περί κριτικής. ’Α
πορώ έπι τή όρθοφροσύνη αύτών καί· αναγκάζομαι έκών νά 
στρέψω τήν κεφαλήν, δείώς ’δω τάς φυσιογνωμίας των. Ό εις 
είναι μέτριου αναστήματος, ξανθός, ώράΐος άνήρ, μέ βλέμμα 

ι φωτεινόν καί ζωηρόν- έν ψ β έ'τερος,τούναντίον κοντός, άσχη; · 
μος καί καταβεβλημένος σωματικώς, ένφ πνευματικώς φαί
νεται αντέχω*.Είναι  έλληνες και εξακολουθώ προσέ^ων εις τήν 
ομιλίαν των, ήτις προσείλκυσε τήν προσοχήν μου.Είναι συνδρο
μηταί τής «Φύσεως·,». ’Αγνοώ. ’Αδιάφορου, άν δέν ήναι θά 
γίνωσι, διότι «κριόώς ή θετική θεωρία των είναι καί θεωρία τής 
«Φύσεως». Ή ομιλία των περιστρέφεται είς διάφορα αντικεί
μενα και ήδη όμιλοΰσι περί ψυχής!

— Ναι, πιστεύω είς τήν ίίπαρξιν τής ζωής μετά· θάνατον, 
έλεγεν ό ισχνός, διότι .δέν δύναμαι νά παραδεχθώ, δτι ή ύλη . 
διέπει τά πάντα μόνη, ανευ της παρουσίας τής αύλου δυνά- 
μεως, ήτις διευθύνει ταύτην. "Υλη καί ψυχή είναι ή άλληλέν- 
δετος κοσμική ούσία.

— Ναι, είναι αδύνατον να προΰπαρξη τό πράγμα πρό τής · 
ιδέας, αδύνατον νά γίνη άνάστασις πρό· τής θελήσεως, όπως ό 
νεκρός είναι αδύνατο*  *ά  γίνη νεκρός, άν μή προηγηθή ήζωή 
έν τώ σώματι, έλεγεν δ έτερος.

Και έξηκολούθουν ούτως έπί μακρόν, έμοΰ άπολουθοΰντος 
αυτούς διά της ακοής μου, μέχρις ότου άπήλθον.

Μετά ταΰτα μέ πλησιάζει ό κ. Δετορέλλης καί μοί'λέγει, 
8τι έγένετο ομιλία καί περί έμοΰ καί τής «Φύσεως» καί Svt 
έξέφρασε πολλάς ευμενείς κφίσεις περί αύτής ο είς τούτων·, ό 
κ. Χοριάτόπουλος. . . ■ ’

— Και τίς ό κ. Χοριάτόπουλος; ήρώτησα αυτόν.
— Ά, ό κ, Χοριάτόπουλος, φίλβ μοι, μοί άπήντησεν δ κ. 

Δετορέλλης, είναι κάλλιστος άνθρωπος, εύγενέστατος, κάλλι- 
στα μεμορφωμένος και πεπαιδευμένος, φιλόμουσος, πλούσιος, 
χρυσοχόος, καί έχει τό κατάστημά του έν τή όδφ Μούσκίου;·

— Έν τή όδώ Μούσκίου ·, έπεΐπον, έν ταύτώ σκεπτόμενος, 
α, ναί, γνωρίζω τήν οδόν Μουσκίου,είναι ή άγαπητή μου οδός, 
καθ’ έκάστήν πηγαίνω έκεΐ,είναι ή οδός τών έπαξίως πλουσίων,
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τών ευφυϊών ανθρώπων καί 3η τών φιλομούσων, και φυσικώς 
ό κ. Χοριατόπουλος δ«ν δύναται η ν’ άποτελή μ.έρος της εύ 
ψρονουσης καιύγιοΟξ ταύτης· τάξεως.

Την επαύριον λοιπόν, ητις ητο και ημέρα Κυριακή, είχε 
κατά καλήν μου τύχην προωρισθή και διά τάς καλειτέρας καί 
τερπνοτέρας έν Καΐρω επισκέψεις μου" ήγέρβην μετά πολλής 
μου ευχαριστησεως, ένεδύΟην, ίκαμον τδ πρόγευμά μου,έξυρί- 
σθην καί ήτοεμάσθην διά τήν όντως τερπνήν μου εργασίαν,τής 
έπισκέψεως δηλονότι τών πελατών τής «Φύσεως».

Είχον νά έπισκεφθώ την πρωίαν τον κ. Κομανόν πασσϊν,ια
τρόν τής A. Τ. τοδ Κεδίδον Άββα, ελληνα’ έκ Βόλου κατα
γόμενου, καί έπαξίως προαχβέντα εις τήν επίζηλον ταύτην 
θίσιν, έν τφ φαρμακείφ του, «ν τη όδώ Μουσκείου εύρισκομέ- 
νφ καί αΰτφ, και τον κ. Χοριατόποολον. Τήν μεσημβρίαν ώ- 
φεΑον νά παρευρεθώ εις τήν οικίαν τοϋ κ. Μοσχονά, δστις 
με είχε προσκαλέσει εις γεύμα, καί τήν μεταμεσημόρίαν 
είχον όποσχεθή εις Ιτερον φίλον μου νά μεταόώμεν εις Ματα- 
ρίαν, ώραίαν εξοχήν τοδ Κάιρου, όπως ϊδω καί τάς έξοχικας 
διασκεδάσεις τών έκεΐσε ομογενών μας καί τδ περίφημον δέν- 
ίρον τής Παναγίας.

Μεταόάς πρώτον παρά τώ Κομανώ δυστυχώς δεν ευρον αυ
τόν έκεΐσε, μολονότι έμεινα περί τδ τέταρτον, περιμένων αυ
τόν. Πολλοί ασθενείς ομοίως τδν έζήτουν καί έλυπήθην πολύ, 
διότι ούτως έχανον τήν καλήν ευκαιρίαν νά γνωρίσω τδν δια- 
σημον τοδτον άνδρα καί λάβω συνέντευξιν καί μετά ιατρού 
ομογενούς μας, πρδς συμπλήρωσιν τών έν Αΐγυπτφ ανα
μνήσεων μου. (ακολουθεί) Φ- Π.

©ΑζΟΥ.πηι

(Λήγ-ημα)

— "Εχω ένα παράπονο εναντίον σου.
— ’Αλήθεια: . . . τί παράπονον;
— Είπες κάποτε, πώς άγαπώ τήν Ευανθία . . . Γελάς ; 

. — Καί ποιος σου τό είπε ;
— Τδ ξεύρω t Μοΰ τό είπαν αί ίξαδέλφαι μου, καί μά

λιστα ταΐς «συμβουλέυσες ν’ «νοίξουνε τά μάτια των καλά 
μή προχωρήση τό κακό, διότι, είπες, πρέπει νά σεβώμεθα 
τά σπήτια,πού μάς άγαποδν . . . Δεν μου κάνεις λοιπόν τή 
χάρι νά πής καί εις έμέ τί άνεκάλυψβς, τί είδες ;

— Νά, τά ίρωτικά σας. 
,. — Ποια ερωτικά μας ;

— Ταΐς κρυφογλυκοματιαες, τά χαμόγελα, τά νάζια . .. 
_  Καλά, ’Ελένη, ευχαριστώ 1 Άλλ’ όμως άπατήθηκες 

καί σύ καί αί ίξάοελφαί μου, κάί έγώ I 'Ακούσε, νά σοϋ 
διηγηθώ τί συμβαίνει, ή καλλίτερα τί συνέβαινε,διότι τώρα 
{τελείωσαν αυτά μέ τήν Ευανθία, διά νά γνωρίζης καί μου 
πής κάί’ σύ τήν ιδέα σου.

«’Εκείνους πού με αγαπούνε, τούς σέβομαι, δύναμαι 
μάλιστα νά κολακευθφ, ότι τά φιλικά μου σπήτια, τά θεωρώ 
Ιερούς τόπους. Είς τήν περίστασι όμως αύτήν τά πράγματα, 
ή τύχη, δεν ήξεύρω καί έγώ τί, μ’ «κτροχίασαν εντελώς. 
?.Από ταΐς πρώταίς ήμέραις, όπου έγνώρισα τήν Ευανθία, 
{σχημάτισα τήν πεποίθησι, πώς ή ξανθή αυτή κόρη , ή πολύ 
ζωηρά καί ίλεύθερη, με τά γαλανά έκεΐνα τη; μάτια, πού 
ποτέ δεν ησυχάζουνε, θά έχη χαρακτήρα στριφνόν, άστατον 
καί άκατανόητον και ώς βλέπω, δέν ήπατήθην. Χωρίς νά 
τής δώσω θάρρος, έλαβε τόσην οικειότητα μαζύ μου, ώστε 
μ’ {θεωρούσε καί μέ μετεχειρίζετο ώς συγγενή της, ώς 
αδελφόν της σχεδόν.Άν ήθελα είς τάς πρώτας αύτάς έντυ- 
πώσεις τής γνωριμίας μας, ευκόλως ήδυνάμην νά καταχρα- 
σθώ τήν περιστασιν καί τήν αθωότητα τής έλευθιρας αυτής 
.καρδίας. αλλά δεν ήμην άσπλαγχνος καί ασυνείδητος καί 
αυτά' τά αστεία της, τάς; έκφράσεις καί τούς τρόπους 
έδεχόμην ίλως άθώως, καί τ’ άνταπέδιδον αδελφι
κώς, χωρίς νά περνδί εις τον νοϋν μου καί χωρίς νά βό- 
σκη είς τήν καρδιάν μου ήΧ ελάχιστη σκιά μοχθηρού σκο
πού! Tr,v ίξελάμβανον διά μικράν—άν καί δεκαέξ χρόνων 

κόρη είς τήν εποχήν μας ούτε μικρά είνε, ούτε καί πολύ 
άπειρος τού κόσμου — καί την ένόμιζον άθώαν ακόμη άπό 
τάς πονηριάς καί πλεκτάνας τού έρωτος. Τήν ιδέαν μου 
μάλιστα αυτήν {στερίοναν ακόμη περισσότερον αί δμιλίαι 
της, αί όποΐαι πάντοτε σχεδόν ένα είχανε θέμα, τάς ανα
μνήσεις τοϋ σχολείου, το όποιον μόλις πέρυσι άφήκιν.’Αλλά · 
μέ τον καιρόν παρετήρησα νά (όίπτη έπ ίμοϋ ματιαΐς πολύ 
συχναϊς,κλέφτικαις καί έπανειλημε’ναις μέ κάποιαν έκφρασι,. 
άν όχι καθαρώς έρωτικήν,έν τούτοις καί όχε .έντελώς άδελφι- 
κήν,ώς πρότερον. Μ’έπεριποιεϊτο, ιδίως όπόταν έτύχαινε νά 
είμεθα μόνοι, κάπως ίξαιρετικώς, ίνα μή ειπω τρυφερώς, καί· 
ενα βράδυ,όπου {πηγαίναμε περίπατο κι’εβαδίζαμε πλησίον 
ό είς τού άλλου,άκουσίως τό χέρι μου ενώθηκε μέ τό δικό της· 
τής τό έσφιξα, έκαμε κι’ έκείνη τό ίδιο, καί μάλιστα κάτι 
περισσότερον . . . {γύρισε καί μέ έγλυκοκύτταξεν. ’Αμέσως, 
τότε, έκείνην τήν ιδίαν στιγμήν μετεβλήθην αίσθητώς,ή καρ
διά μου έσκίρτησε καί φλογερά φλόγα,διαβολική,άναψε μέσα 
μου. "Οταν πέση φωτιά στό μπαρούτι, ποιο νερό τήν σβύ- 
νει ; Όταν, 'Ελένη, ό άνθρωπος φθάση είς τό σημεΐον όπου· 
εφθασα έγώ; καί άγιος άν ήνε, τίποτε δεν τόν κρατεί I Τό· 
λογικόν, ή φρόνησις, ή άντίστασις τής θελήσεως, τοιοΰτον 
αποτέλεσμα φέρνουνε είς τή μεθυσμένη άπό τά πάθη καρ
διάν, όσον αποτέλεσμα φέρνουν τά κτυπήματα είς τό άγριο 
καί πεινασμένο θηρίον, διά ν’άφήση τό θΰμά του !.. Τό ά- 
μοιβαϊον-σφίγξιμον τών χειρών μας διήρκεσεν είς δλον τδ δι
άστημα τού περιπάτου κι’ όταν πλέον άνεβαίναμε τήν σκάλα 
τοϋ σπιτιοϋ μας,τήν φίλησα.έξαφνα είς τό μάγουλο. Έκοκ- 
κίνησε,τά μάτια της έλαμπον,έφερε τδ χέρι είς τό μέρος όπου 
έθιζαν τά χείλη μου και ίφαίνετο ταραγμένη, έντροπαλή, 
στενόχωρη. Μ’ ίκαληνύχτισε τρεμουλιαστά, χωρίς νά μέ 
κυττάΐη, κι’ έφυγε μέ σκυμμένο κεφάλι.

Τήν έπιοΰσαν τήν. είδα καί ντράπηκα, διότι {νόμιζα 
πώς έπροχώρησα πολύ, άλλά έκείνη, ώς νά ίφαίνετο 
ευχαριστημένη άπό τό τόλμημά μου, μού {χαμογε
λούσε καί μ’ ίκύττάζε τόσον γλυκά, ώστε τό βλέμμα της έ- 
λύγωνε τήν καρδιά μου καί μοΰ ένέπνεε πάθος ορμητικόν, 
άκατανίκητον. Άπό ’κείνη τήν ημέρα τήν ήγάπησα, καί 
ό,τι φαντασθής μετεχέιρίσθηκα διά νά τής φανερώσω τόν 
έρωτά μόυ, διά νά τήν αναγκάσω νά λύσή τή σιωπή της 
καινά μοδ διίξη τά βάθη τής καρδιάς της, πού τάγαλανά, 
«άν θολή θάλασσα, μάτια της μοΰ {κρύβανε, άλλά τίποτε 
δεν κατόρθωσα καί «ΰρέθηκα μπερδεμένος σέ παράδοξο μυ
στήριο ΓΟπόταν δέ τήν συνήντων μοναχήν,τής έσφιγγα τάς 
χεΐρας, τήν {θώπευα, καί όλα τά έδεχέτο μέ μικράν άντί— 
στάσιν φιλαρέσκως καί μ’ ένα άφηρημένο «άφισέ με ήσυχη». 
Τής έδιδα άνθη, άλλά τά έδέχετο ψυχρώς κάί μέ αδιαφο
ρίαν, χωρίς νά μοΰ δείχνη τό έλάχιστον σημείο αγάπης. 
Έμεινα οΰτω μελαγχολικος καί σκεπτικός,χωρίς νάέκδηλώνη 
κανένα ίνδιαφέρον δι’ έμέ. ’ Ενίοτε τής ’ ίφαινόμην κακιωμέ- 
νος καί δεν τής ομιλούσα, χωρίς νά τήν νοιάζη δλότελα, 
χωρίς νά χάνη τήν ευθυμία της. Κι’ ίνφ με αύτά ήνόουν 
τήν άδιαφορία της, έκείνη έξηκολούθει νά μέ γλυκοκυττά- 
ζη, νά δέχεται τάς θωπείας μου, κτλ.

Αυτή ή ζωή ένα χρόνον σχεδόν {βάσταξε, καί πάντοτε 
άπεφάσιζα νά δώσω τέλος είς αυτήν τήν κατάστασιν, ήτις 
με ιΐχεν εις άδιάκοπον συλλογήν καί παραζάλην καί πάντοτε 
{δείλιαζα καί {μετανοούσα, έως τώρα όπο.υ εύρέθης σύ νά 
άνακαλύψης τά έρωτικά καί αί ίξάδελφαί μου τήν ευ
καιρίαν νά μοΰ κάμουν πικρός παρατηρήσεις καί μού είπαν 
πώς έσυμβούλευσαν καί τήν’Έΰάνθίαν μέ τρόπον νά κάθεται 
φρόνιμη.Αυτήν τήν περίστασι · εύρον καί έγώ κατάλληλον διά 
νά φανερώσω έλευθέρως είς τήν ίδιότροπ.ον κόρην τόν έρωτά 
μου. Τής έγραψα λοιπόν,ότι άί ίξάδελφαί μου νομίζουν πώς 
έχομεν έρωτα καί τήν παρακαλοΰ.σα μέ φράσεις, πού έζω- 
γραφούσαν παθητικά τό αίσθημά μου, νά μή δίνη σημασία 
σέ ότι τής λέγουν, καί θά τής πώ .τόν σκοπόν μου ,. . . Μέ 
αυτόν τόν τρόπον ήμην βέβαιο; πώς θά «γνώριζα τό φρόνημά

Γ.

Η ΦΓΪΙΪ

αί

■της. Εύρον τήν ευκαιρία και τής δίδω το γράμμα, άλλα δέν 
•τό «δέ.χθη.

— Τί ειν« αύτό ; μοΰ λέγει αύστηρώς.
— Κάμε μου τήνχάριν, διάβασε το, τής άπαντώ.
— “Οχι, όχι, δεν τά παραδέχομαι έγώ αυτά.
— ’Αλλά, Ευανθία, τής λέγω,σχίζοντας τό γράμμα, _. 

έξάδελφαί μου νομίζουν πώς άγαπώμιθα καί αύτο σού έγραφα 
διά να τό γνωρίζης.

Ήρχισε τότε νά κλαίη και ή όψι της έκιτρινοκοκκίνιζε, 
τά μάτιά της ίπέταγαν σπίθαις θυμοΰ καί άγανακτήσεως καί 
:·μοΰ λέγει : ,

— Πού είνε,σέ παρακαλώ, αί έξάδελφαί σου ; θέλω νά 
■μοΰ πούνε τί είδανε άπό έμέ, κάί θά μέ υποχρέωσης νά «ισαι 
και σύ μπροστά. .

— Ησύχασε, τής «λίγα, μή φωνάζεις άδικα.
— Αδικα φωνάζω ; “Οχι, όχι ! Μέ είδες ποτέ νά σέ 

κυττάζω μ’ έρωτιχαΐς ματιαΐς ;
— Κάποτε, τής είπα μέ χαμόγελο.
— ’Εμέ; θ’ άπατήθηκες. ’Εγώ έχω τήν κακή συνήθεια 

ποϋ ανάθεμά με, νά κυττάζω όλους γενικώς τούς ανθρώπους. 
Δέν σοΰ τό. είπα καί άλλοτε ; ’Ορίστε, νά μοΰ πούνε πώς 
ίχω έρωτα! Καί τήν έπιασε ενα παράπονο παιδιάστικο.

— Μήν κάνης έτσι, τής είπα, καί σώπασε τδ πράγμα 
μήπως γίνουν άνακατώματα καί βλαφθώ ίγώ. ’Εμέ θά κά- 
μης χάρι, Ευανθία, κάί μέ τον καιρό Ικανοποιείσαι.

«Μ’ίκύτταξε γλυκά γλυκά είς τά μάτια καί μοΰ έσφιγξε 
τδ χέρι · Έγώ έξελαβα έρωτικδ αύτό τό κίνημά της, σκύβώ, 
τήν φιλώ καί τής λέγω :

—•Ευανθία, σέ άγαπώ !
— Κάνεις άσχημα ! μοΰ άπχντά μέ υπερηφάνεια, διότι 

ίγώ σέ αγάπησα αδελφικά, χωρίς νά περάση ποτέ άπό τδν 
νούν μου άλλος σκοπός ...

«Ετοιμαζόμουν νά τής ύπενθυμίσω ταΐς κρυφαΐς ματιαΐς, 
τούς χαριεντισμούς καί κάτι άλλο ακόμη,ασυμβίβαστον μέ 
τήν αδελφικήν φιλίαν, άλλ’ ήταν πλέον’άμγά, ίφυγεν. . . .

Άπ’ έκ«ίνην τήν στιγμήν έπνιξα τδ 
μου καί . . ,

— Τώρα πώς τά βρίσκεις έσύ, πού 
αύτά ; . . . Γελάς ;

— θά σοΰ πώ !,...
Πύργος 1894. ’Λνδρ.

XLFOTTIELA-

είσαι γυναίκα, όλα

Α. ’Αβούρης.

— Σπάνιον γεγονός ανέγραψαν αί εφημερίδες, συνεχοΰς επί 
πεντήκοντα έτη δημοσίας υπηρεσίας τοΰ άποχωρήσαντος Νο
μικού ουμβούλου κ. Ίωάννου Καλογεροπούλου, τοΰ αληθούς αεί
ποτε μετά ζήλου καί εκτάκτου ίκανότητος διαχειρισαμένου κατάτό 
μακρόν τοΰτο διάστημα τήν Δικαστικήν εξουσίαν. Τά συγχαρητή
ρια μας τφ κ. Καλογεροπούλω, δστις ηύτύχησε νά διαδρομή τόσον 
έπιτυχώς οΰτω μακράν σταδιοδρομίαν.

— Ευχαρίστως παοακολουθοΰμεν τάς προόδους τοϋ θιάσου Κο
τοπούλη, κατερχομένου τρις τής έβδομάδος καί εις Ν. Φάληρον. 
Ιδίως ή σκηνή τών «Όμβρελλών» τής .Γκράν Βία μέ τήν πετα
χτήν καί χαριιστάτην δεσποινίδα Σαπφώ Νικολαιδου ετρέλλανε 
κόσμον. Προχθές έδόθη καί δ «Γενικός Γραμματεύς». Όφείλομεν 
νά συγχαρώμεν τόν κ. Άπέργην, δστις τόσον έπιτυχώς διερμήνευσε 
τό πρόσωπον τοΰ γραμματέως, μή καταφυγών είς κωμικός ύπερ- 
•βολάσ καί άσκοπα πηδήματα, άλλά πολύ έπιμεμελημένα καί μετά 
λεπτότητος ϋποδυθεις τον Θυμέλην, ώς τόν έφαντάσθη ο «υγγρα- 
φεύς.

— 'Αληθή κατάπληξιν καί λύπην προύξένησε ή κατά τοΰ ή- 
•υετέρου φίλου καί συντάκτου τοΰ «Μηνύτορος» κ. Καλογεροπούλου 
αγενής καί έξ ένέδρας έπίθβσις τοΰ ήθοποιοΰ κ. Παντοπούλου, διότι 
άπλουστατα δ πρώτος έγραψε μίαν θεατρικήν κρίσιν. Ό Παντό- 
πουλος κατέδικάσθη είς τρίμηνον φυλάκισιν. Αυτό ϊλειψε τώρα, νά 
άπηλειται καί ή δημοσιογραφία.

— «Ό Άλής χαίτό Σοΰλιβ δράμα του γηραιού λογίου Κε· 
-φαλλήνος κ· ’Ανδρέου Δελλαπόρτα επέτυχε πολύ. Τά θερμά συγ
χαρητήρια μας.

— Άξιοθαύμαστον άνακάλυψιν εποιήσατο εσχάτως ό κλήρος έν 
Γαλλίφ. 'Ως γνωστόν, μέχρι σήμερον έθεωρεϊτο γεγονός άναμφι-

95

«βήτητον, δτι ή ’Ιωάννα δ’Άρκη, ή σώτειρα.τής Γαλλίας είχε 
καή ύπο τών αγγλων, ώς μάγισσα. Ούδέν τούτου άνακριβέστερον. 
Προ ήμερώνάνεκαλύφθη ύπό γάλλου ίερέως, δστις «βεβαίωσε.τοΰτο 
δι’αυθεντικών έγγραφων, χατατεθέντων είς τήν γαλλικήν βουλήν, 
δτι άλλη τις κόρη «χάη αντ*  αυτής, έπί τοΰτω είς τόν ^ωμόν, και 
δτι η αληθης ηρωίς είχε κρυφίως καταφύγει εις Λοραίνην,όπου ύ- 
πανδρεύθη καί απέκτησε μάλιστα τέκνα.

Ήδη ή γαλλική Κυβέρνησις θ’άναζητήση τά τέκνα της καί 
τήν τύχην τής Ιωάννας δ’ 'Αρκης έν Λοραίνη.

— 'Ο ipTt αφικόμενος ’Ιταλικός μελοδραματικός θίασος άμε- 
ρίστως, δσημέραι αποκτά τάς συμπάθειας τοΰ κοινού διά τών επιτυ
χών αυτοΰ παραστάσεων. Ή μουσική επιτυχέστατη, πάντα δέ τά 
πρόσωπα υποδύονται τά μέρη τών. λαμπρότατα. Χαίρομεν οΰτω 
διότι κατορθώθη διά τής ίκανότητος'τών διευθυντών τού θεάτρου 
τών Κωμωδιών νά ϊχωμεν διαρκώς ίν τή πρωτευούση κατάλληλον 
ιταλικόν θίασον έν τ.ψ θεάτρω «’Ομόνοιας».

— Προσεχώς άφιχνοΰνται 150 γερμανοί περιηγηταί έν ,’Αθή- 
ναις, ους οί ενταύθα δμοπάτριαί των ετοιμάζονται νά ύποδεχθώσιν 
επαξίως. θά-έπισκεφθώσι πάντα τά αξιοθέατα μέρη τών ’Αθηνών 
μόνον, διότι θά μιίνωσι μιαν μόνον ήμέραν, έν Φαλήρω δέ θέλει 
τοΓς παρατεθή μέγα συμπόσιον τό έσπέρας.

—- ’Ασμένως έλάβομεν τετυπωαένον τόν έχφωνηθέντα λόγον έν 
τφ εκπαιδευτηρίφ « Κα π ο δ ι σ τ ρ ί α » έν Κερκύομ ύπό τοΰ λίαν 
επαξιως διευθύνοντος αυτό ακαμάτου καί ρέκτου κάθηγητοϋ κ. Λ. 
Βλάχου, κατα τήν επίσημον απονομήν τών βραβείων τοΰ σγολ. 
έτους 1893—94.

Λυπούμεθα δέ, διότι ελλείψει χώρου άδυνατοΰμεν νά δημοσιεύ- 
σωμεν αυτόν εν τώ ήμετέρφ περιοδικώ, δπως πάντες καί γονείς 
καί τέκνα ΐδωσιν όποιας προόδους και αγλαούς καρπούς έπέφερεν 
ή «ξιδιασμένη.ίχανότης τοιουτου άξιολόγου διευθυντού, ή κάλλιστα 
διοργανωμίνη άπό «ίχοσαβτίας τάξις χαι ή λαμπρά δδός,ήν ήχο- 
λούθησεν. Έν τούτοις δεν δυνάμεθα ή νά συγχαρώμεν πάντας τούς 
συντελεσαντας είς τήν πρόοδον τοιούτου λαμπρού εκπαιδευτηρίου 
καί να εύχηθώμεν,δπως οί αγώνες των άποβώσιν αντάξιοι τών κό
πων των. Φ ρ ι κ.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Αίνιγμα 349.
Τό πρώτον μ’άναφέρεται ώς βασιλέας γόνος, 
δστις αίτια «γίνε πολύ σκληρού άγώνός.
Όπως κορέση τάς αίσχράς 3’ όρέξιις του καί πάθη, 
έθέρισ’ ήρωας πολλούς άνηλέως ή σπάθη. 
Τά δέ δύο τελευταία ν’ αφαίρεσης άν θέλησης, 
καί τό σίγμα διά του άλφα τότ« ν'άντικαταστήσης, 
θέλεις ίδή άνθος τερπνόν κι' εύώδες 'στους άνθώνας, 
προς τούτοις δε φαινόμενον είς στήθη δεσποινών μας. 
Τό 3έ δλον μού πρωτεύουσα καί είς τόν κολοφώνα, 
τοΰ μεγαλείου φθάσασα κατά τόν νυν αιώνα.

Αίνιγμα 350.
Καλοΰσί μ« τό μέγιστον κακόν, φεΰ! πρός τοΐς άλλοις, 

Είμ’αναγκαιότατου, 
Καί έπιθυμητότατον, 
ΜικροΓς τε καί μεγάλοις.

Τό πρώτον δε ψηφίον μου καί έσχατον επίσης, 
παραλαβών, ω φίλτατε, τότε θά σχηματίσης,

Παρ’ούτινος εκτρέφεσαι 
Κι’ έν ω 'Αχ f καταάτρίφεσαι. 

Πρόβλημα 351..
Πατήρ τις ε’χεν 7 υίούς· έρωτηθείς 3έ ποτέ περί τής ήλικίας τοϋ 

τετάρτου, τοΰ μόνου έπιζώντος, άπεκρίβη,ότι «δλων τών υιών μου 
τά έτη όμοΰ προσβετόμενα, συμποσοΰνται είς 119, άλλ’ έκαστος 
υιός μου, ύπερτερεΐ τόν ετερον κατά 4 έτη.» Ποια ή ήλικία τοϋ 
τετάρτου υίοΰ;

Σμύονη 1894. .Γ «ώ ρ. Ο υ δ ί ν ώ τη ς.- Ζ

τών έν τώ ύπ’ άριθμ.. ΙΟ φύλλω 
αςνςγμ.άτω».

339. Αίνιγμα. Τ6 .γράμμα S.
Έλυσαν αύτό ό Δ. Πέρδικας έκ Σύρου, ό Ν. Μανωλόπουλος έκ 

Πατρώνκαίόκ. Διον. Σαραντάρης έκ Πειραιώς.

340. ’Ιστορικόν πρόβλημα.
1. Μηλτιάδης, 2. "Ολυμπος, 3. Νέστωρ, 4. Ελλάς, 5. Μαί

ανδρος, 6. Βόλγας, 7. "Αργος, 8. Σύχον, 9. Ιθάκης, καί 10. 
Άστήρ, =-Μον«μβασία.

Έλυσαν αύτό 0 κ. Δ. Πέρδικας εκ Σύρου καί δ κ. Διον. Σα
ραντάρης έκ Πειραιώς. ,
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341. Αίνιγμά. Κύθηρα.—Θήρα.
"Ελυναν αυτό b Δ. Πέρδικας έχ Σύρου, b Ν. Μανωλόπβυλος έχ 

Πατρών, ή Δίς 'Ελένη ’Αργυρίου «ς ’Αθηνών καί b Γβώρ. Μάνθος 
έκ Τριπόλεως.

342. Πρόβλημα.
Ό μεγαλείτεροε άριβμδ; θέβεων είναι 12, δ μικρότερος δέ 4. ' 

. Καί δταν μέν είναι 1, τίτε οί έν τφ τεροβλήματι αριθμοί, όταν δέ 
12, τότε ανδρες θά ηναι <757, τηλεβόλα 26, θωρηχτά 7, τορπιλ- 
λοφόρα 3.

"Ελυαεν αύτδ δ Δ. Πέρδικας έχ Σύρου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΤΗΣ »>ΦΤΣΕΩ£“

Γ. Φ. Menaqrqr. Ζητούμενους αριθμούς άπεντείλαμεν ΰμΐν πα- 
^ελθοϋσαν εβδομάδα. — Α, Σ. Πάζραί. Ζητούμενα φύλλα σάς 

, επέμψαμεν μετά δελταρίου μας. — Ν. Π. Κ. Σθροχ. ’Επιστολή 

έλήφθη. Χρυσόδετον τόμον προσεχώς στέλλομεν. Ήσυχεΐτε. — Ε. 
Ν. Τ. Βάρνα. Μάλιστα, εύχαρίστως δέχόμεθα και σάς εγράψαμεν.
— θ. Ο. Σμύρνη»·. Επιστολή έλήφθη, έχε-. καλώς. ’Αποροΰμεν- 
διά καθυστέρησιν φύλλων, ένώ πάντων στέλλονται δμοΰ. Έστειλα- 
μεν αύτά έκ νέου. Ήσυχεΐτε. — Γ. A. Πιιραια. Έλήφθη, άλλα 
μή έχετε εξαιρετικήν άπαίτησιν. διότι πάντες συνδρομηταί έσοι^ 
άλλως τε καί ή ΰλη έκαστου φύλλου πρδ 15 ήμερων ετοιμάζεται.
— Ά. Δ. Α. Μ^μυριί»·. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις έν 
παρόντι φύλλφ. — Μ. θ. Άναπά. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχα- 
^ιστοΰμεν. — Α. Γ. Α. Άργοσιά^ιον. "Επιστολή μέ περιεχόμενα 
έλήφθη, Εύχαριστοΰμεν, γράφομεν. — Γ. Φ. ίάιρον. Επιστολή, 
έλήφθη. Σάς ένεγράψαμεν άμφοτέρους. ΉσυχεΓτε. Γράφομεν. — 
Ε. Β. Πορτ-Σαιι. "Επιστολή μέ συνδρομήν έλήφθη.Εύχαριστοΰμεν 
δι’ ευγενή προθυμίαν σας. — Κ. Α. Καιρόν. Καλώς. "Αναμένομεν..
— V. V. R. Paris. Leltre re$u. Repondrai prochainement. 
—©.Μ. IJitpac. Τί έγίνατε;’Αναμένομεν επιστολήν σας.—Μ. 
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ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ
THS ,, ΦΥΣΕΩΣ* ‘ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
·Ί&.

' "Ήτοι έτηάία έπι<ίτη|*ον»κη  έπτΰκόπηόες τών νεωτέρων φυσικών καέ περιέργων φαινομένων, 
έπΙ τΛ (3ά<ίει τών νεωτέρων ανακαλύψεων καί εψενρέόεων.

Μετά λαμπρών <ί ·ζ e τ t κ ώ ν καλλιτεχνικών εικόνων.

ΥΠΟ
ΦΈ». 'ΠΡΐΝΤεΖ·Η_

Διευθυντοϋ του έβδομαοιαίου^εικονογραφημένου περιοδικού ή «Φύσις» καί ανώτερου ’ύπαλλήλου παρά τή Γεν. Διευθύνσει 
τών Ταχυδρομείων καί Τηλεγράφων.

ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ—ΕΠΙΣΤΗΜΗ—ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
.¥ ■

πδ τοϋ έλευσομένου έτους 1895 ή «Φύσις» έγκαινίζει νέον είδος έτησίου ημερολογίου δλως πρωτοτύπου, και- 
,^ΧνοφανοΟς καί χρησιμότατου διά πάντας τούς (αυτής πολυπληθείς άναγνώστας καί συνδρομητάς, δπερ προώ-· 
ρισται νέαν φάσίνκαί ζωήν νά δώση τή παρ’ ήμίν δλονέν άναπτυσσομένη πνευματική δράσει. Ή διεύθυνσις τής: 
«Φύσεως» φρονούσα, δτι ή παρ’ ήμίν πνευματική πρόοδος, έδραζομένη έπί τής νεωτέρας παρατηρήσεως καί 
έξιχνευσεως τών φυσικών, άλυτων έτι ήμίν μυστηρίων καϊ φαινομένων τής Φύσεως, άποτελεΐ ίδιάζον προσόν καϊ 
διακαές μέλημα παντός φιλοπροόδου, κατοίκου τής αινιγματώδους ταύτης κατοικίας μας καϊ τής ετι ανεξιχνία
στου ύπάρξεώς μας έπϊ τής γής ταύτης, καϊ (χορσα δι’ έλπίδος, δτι ή πιστή καϊ' ακριβής άφήγησις τούτων,, 
θέλει τά μέγιστα ικανοποιήσει πάντας καϊ συντελέσει είς τήν εύρυτέραν αύτών άνάπτυξιν καί μελέτην τών μυ
στηρίων τούτων, άπεφάσισε διά πάσης-θυσίας, κόπου καϊ μόχθου νά άναλάβη τήν έκδοσιν έτησίου'τοιούτου· 
πονήματος τόσον κοινωφελοϋς, δσον καί τερπνότατου, δπερ όμολογουμένως προώρισται νά έξυπηρετήση τδν πα
ρατηρητικόν καϊ φιλοπερίεργου ζήλον παντός φιλοπροόδου καί φιλομούσου, πεποιθυϊα και έπί τήν ύποστήριξιν 
πάντων τών έαυτής άναγνωστών.

Ή^ιβρολόγεον τοιοϋτον καϊ τοσοΰτον χρήσιμον καί πάγκοινου, πδς τις βεβαίως θά έπιθυμήση ν' άπο- 
κτήση καϊ ούδεϊς άναμφιλέκτως θ’ απόκρουση ιδέαν τοσοΰτον ώφέλιμον καί έπιτυχή.

Τό Ήμερολόγιον λοιπόν τής «Φ ύ σ ε ω ς» έκδίδεται λίαν προσεχώς, θά περιέχη αντικείμενά καί τάς 
λύσεις προβλημάτων λίαν περιέργων καί τερπνότατων, ύπδ έποψιν σπουδής καί άποταμιεύσεως γνώσεων,θά δια
πραγματεύεται περί πολλών τέλος ζητημάτων, οϊον κεραυνών,ήλεκτρικών καί μαγνητικών προβλημάτων, ούρα— 
νίων σωμάτων, τής γης μας, περιέργων τοπείων, αεροστάτων, φυσικών φαινομένων, έφευρέσεων καί ανακαλύ
ψεων, κλπ. καϊ θά άναπλήρώση ουτω κενόν τέως αίσθητδν τή παρ’ ήμίν προϊούσή νεότητι καϊ φιλοπεριέργφ τάσει.

Ή τιμή του ώρισθη των μέν άπλών.είς δρ. 2 έξαιρετικώς διά τούς συνδρομητάς τής «Φύσεως» καί δρ. 3 
διά τούς μή τοιούτους. Τών δέ χρυσοδέτων είς δρ. 3 διά τούς συνδρομητάς τής «Φύσεως» καί δρ. 4 διά τούς 
μή τοιούτους. Διά τούς έν τφ έξωτερικφ διαμένοντας αί τιμαϊ αύται νοοϋνται είς φράγκα χρυσά.

Παρακαλοϋνται οί έπιθυμοΰντες τήν άπόκτησιν τοϋ Ημερολογίου τής «Φύσεως > νά δηλώσωσι τοΰτο έγκαί- 
ρως τή Διευθύνσει τής «Φύσεως», συναποστέλλοντες καϊ τδ τίμημα αύτοϋ. ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ’


