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άνθρωπος Χιά τό acei διάφορον τής ύλης έν τή διαπλάσει, φύσει πέφυκε διατεθειμένος πρός τ’ αγαθόν
ή κακόν. Έχομένη ή ψυχή έν τφ σώματι, άριδήλως έχεται έν τή ύλη, έν ή ίστί τότε τελείως έλευθερα νά
διίΧη χαί άσπασθή τό ώραΐον, τό αληθές χαί τ’ αγαθόν, (έξ
ών άλλως δέν άντιλέγομεν, ότι συνέστη) 6τε δ έγκέφαλος, οέ
αγωγοί, τα διάφορα όργανα τοϋ σώματος, και ένί λόγφ αύτό
τοΰτο άπαν τό σώμα έν φ αύτη οίκεϊ, λειτουργεί καλώς
*
τότε βεβαίως, τότε ό πρό αύτής έρριμένος φραγμός, ή ύλη,
καθίσταται, ούτως είπεϊν, διαφανής καί έπιτρέπει τήν μετά
τοϋ άληθοϋς άγαθοΰ καί ώραίου συγκοινωνίαν μικρόν καί
κατ’ ολίγον αίρεται, καί ιδού τό άχωρον ώς άχώρητον έξι·
κνεΐται πέραν τών ορίων τοϋ άπτοΰ καί αισθητού κόσμου,
ουτινος έν τή παρελάσει τό παν ένδίδει καί αί δυνάμεις
κύπτουσίν.
Ούδείς ποτέ σωφρονών δύναται νά φαντασθή, ότι ό Ό
μηρος είχε ψυχήν άλλοίαν τή φύσ« καί έν μείζονι ή έλάσσονί μοίρ$ εκείνης,ήν έχει ό άφρων
*
δέν λέγομεν τό τριοϋτον,
όπερ ήθελεν άντίκεισθαι τφ όρθφ λόγφ,άτε όντι καί άντιχριστιανικφ, άλλ’ άποδίδομεν τό έξοχον τής φαντασίας.του
κάί πάσαν άλλην τυχόν ύπεροχήν τών ψυχικών δυνάμεων
αύτοΰ είς τήν διάφορον διάπλασιν τής ύλης
*
καί ούχί είς
τήν ψυχήν, έν ή πιριπτώσει φέρε ίδωμεν, άν τις άπολέση
τήν μνήμην του ή άλλην τινα ιδιότητα τής ψυχής, κατά
τί ήθελε μιιωθή αύτη, μή αποδιδόμενης τής άπωλείας εις
πλημμελή κατάστασιν τοΰ σώματος, άλλ’ αυτή τή ψυχή;
η έάν άναποδράστως, δέν ηθέλομεν ελθη είς θέσιν τή ψυχή
άποδίδοντες τήν απώλειαν μιας τών ψυχικών τούτων δυνά
μεων, νά παραδεχθώμεν τόν ηλίθιον,ώς στερούμενον περισ
σοτέρων Ιδιοτήτων καί έστερημένον ψυχής ; Θεόγνις ό έκ
Μεγάρων , τής Σικελίας λέγει, «Οί κακοί ού πάντως κακοί
έκ γαστρός γεγόνασιν, άλλ’ άνδρεσοι κακοΐς συνθέμενοι
φιλίην»· ψυχήν όθεν καί ήμεΐς ποσοτιλως ή ποιοτικώς ποικίλουσαν καί κατά φυσικήν συνέπειαν πεφυκυΐαν πονηράν, δέν
*
διΐσχυριζόμεθα
άλλά ποσότητα'τής ύλης άει διάφορον, ήν
ίτάξατο ή φύσις προάγουσαν ή κωλύουσαν τή ψυχή τοΰτο ή
έκεΐνο.Ό φυσιοδίφη?ν&1βηΐΐη λέγει,«ούχ ότιή ποσότης τών
νευρικών νημάτων,άλλ ’ωσαύτως καί ή ποιότης, έντεΰθεν δέ
ή ϊντασι; τών διαφόρων, δυνάμεων καί ή αμοιβαία ένέργεια
έκάστου στο.ιχείου άποκαθιστδσιν έξοχους τάς διανοητικά?
δυνάμεις.» Συνφδά λοιπόν τούτων απάντων,παθήσεις πάλιν
τή ψυχή δέν πρέπει ν’ άποδίδωμεν,άλλά τφ σώματι' άλλως
τε ού μήν πάσχουσαν τήν ψυχήν έν τφ σώματι οφείλομεν νά

‘Ανθρωχοθυβίαι ίν
τού? συνδρομητή?
Π.—"Ανθος Χαρί'Αλ. Γιάκουμΐδη.—

λέγωμεν,άλλά καί άφιπταμένην τοιαύτην νά φανταζώμεθα,
ένφ ήμεΐς απεναντίας, ώς άτοπον άπαξιουμεν νά παραδεχθώμιν τρελλούς έν τή αίωνιότητι
*
έρρέτω λοιπόν, αν είς
άτοπον άπάγηται ή τοιαύτη παραδοχή
*
ή αλήθεια άναντιρρήτως είναι αλήθεια,πρό αύτής δέ καί αύτός ό πανδαμάτωρ
χρόνος παρελαύνει μετά σεβασμού
*
αύτη δέν γηράσκει, δέν
φθίνει, άλλ’ έν ,τή τοΰ χρόνου ροή έπί πλέον στίλβει καί
μαρμαίρει, ίνφ τό.ψεΰδος παρακμάζει, καί καταρρέει. Άλλ
*
άς ίδωμεν, τίνος τήν προσοχήν λανθάνρυσι. μυριάδες παρα
δείγματα, άτινα ή φύσις εξελίσσει πρό τών οφθαλμών ήμών
άνά πάσαν στιγμήν ,δεικνύοντα τό πάντι διάφορον τής ύλης
ίν τή διαπλάσει ; ώς άλλους μέν βλέπομεν, διά τε τάς τών
γεννητόρων των καταχρήσεις καί τρυφηλήν ζωήν πεφυκότας ασθενείς κατά, τήν τοΰ σώματος ίν γένεε λειτουργίαν,
καί άλλους δι’άντιθέτους τούτων άφορμάς ή καί έξ α
γνώστου άλλης τινός έπιδράσεως έν τή φύσεν,πεφυκότας,
όλως υγιείς
*
άλλά νους, Σλεγον καί οί αρχαίοι Έλληνες, υ
γιής ίν σώματι ΰγιαίνοντι. Αγνόν περιεχόμενον ίν. ύγιεΐ
περιέχοντι. Καί ίδωμεν,άν τούτων ούτως έχόντων,άναλόγως
τής ιδιοσυγκρασίας ένός έκάστου τών άνθρώπων, ήν ή διά
φορος διάπλασις τής ύλης δημιουργεί, δέν ήθελεν ένδώσει’καί
ή συνείδησις είς τήν προαγωγήν ή παρακώλυσιν τούτου ή
έκείνου; λόγου χάριν ή φυσιολογική κατάστασις τών ορ
γάνων σώματός τίνος, οί διάφοροι καλώς ίχοντες αγωγοί, ή
άναλόγως έν γένει χημική σύνθεσΐς τοϋ φωσφόρου, τοϋ σι
δήρου, τοϋ λίπους καί τών διαφόρων έν τφ έγκεφάλφ ύγρών,
δέν εΐνε μέσα, λέγω, εύοδοϋντα τήν προαγωγήν τών παρα
στάσεων έν τφ συνειδότι καί τήν ιύρεσίν τών προς άλλήλας
σχέσεων ; δέν εΐνε μέσα εύοδοϋντα τήν κατα,νόησιν τοΰ ά’ ληθοϋς ; ένφ άπ’ εναντίας ή παθολογική κατάστασις τών
οργάνων σώματός τίνος, ή δυσανάλογος σύνθεσις τών δια
φόρων έν τφ σώματι στοιχείων καί, ίνα συνελών είπω, τά
όλως άντίθετα τών προρρηθέντων, δέν είναι μέσα κωλύοντα
τήν προαγωγήν τών παραστάσεων έν τφ συνειδότι καί τήν
εΰρεσιν,.ώς είρηται, τών πρός άλλήλας σχέσεων ; δέν εΐνε
μέσα κωλύοντα τήν άνάπτυξιν τοΰ νοΰ ; δέν εΐνε μέσα έπάγοντα τήν μείζω ή έλάττω μοίραν τής φαντασίας καί τών
άλλων ιδιοτήτων; υπερβαλλόντως άναπτυσσομένη ή φαντα
σία, μήχαλιν αγωγού μένη δέ ύπό τοΰ νοΰ καί άπό (ίυτήρος
έλα.ύνουσα, δέν ήθελεν υπάγει εΐς τήν παραδοχήν άρχών
σφαλερών ; καί είτα χαρακτήρ έρειδόμενος έπί άρχών σφα
λερών, δέν ήθελεν εΐσθαι αυτόχρημα κακίας ;
Πάντως λοιπόν ϋλικαί συνθήκαι ίν τή τών κυττάρων
διαπλάσει τοΰ έγκεφάλου, είσίν ή αίτια τής προδιαθέσεως
τοϋ ανθρώπου εΐς τοΰτο ή έκεΐνο* όπότε έρχόμεθα είς τήν
έλλογον παραδοχήν ότι,ώς έκ τής διαφοράς ταύτης ό Όμη
ρος έκ φύσεως ητο Όμηρος καί ό Πραξιτέλης ίκ φύσεως
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Πραξιτέλης. Άλλά πρός στιγμήν, ίστω, ότι ή φαντασία,
ή μνήμη, ή κρίσις καί τά αύταϊς όμοια,ούδέποτε δίδονται
φύσει τφ άνθρώπφ καί έν μείζονι ή έλάσσονι μοίρφ, διά τό
ώς εϊρηται διάφορον τής ύλης έν τή διαπλάσει- τότε πώς
δυνάμεθα νά ίξηγήσωμεν καί πού νά άποδώσωμεν τήν δύναμιν, ήν έχει μικρόν χαμίνιον, στερούμενον γραμμάτων,νά
δίδη- έν άκαρ-εϊ τό άθροισμα απαγγελλόμενων αύτφ πολλών
αριθμών; ήπου άλλως καί ή ίστορία δέν μαρτυρεί, ότι τά
έξοχα πνεύματα παντοΰ καί πάντοτε εσχον προδρόμους ένδείξεως μελλούσης υπεροχής;
.
Νΰν, ότε παρεδέχθημεν, ότι δ άρθρωπος φόσιι πέφυκε
διατεθειμένος πρός τ’ άγαθον ή κακόν, ήθελε τις εϊπη πάνυ
εύλόγως αύτόν άνεύθυνον τών εαυτού πράξεων. Άλλά, νο
μίζω όχι- ποτέ άνεύθυνον δέν ήδύνατο νά τόν είπη, έφ’οσον
οικογένεια, ίκκλησία, παιδεία καί πολιτεία έπιτελοΰσι τό
θειον εργον τοΰ Σωτήρος ήμών ’Ιησού Χριστού, όστις ελθών
έν τφ κόσμφ, ότε ούδαμοΰ πηγή φωτός ύπεφωσκεν, καί διδάξας καί κατηχησας καί ικανούς κατήσας μαθητάς, προς
περάτωσιν τοΰ ύπ’ αύτοΰ θεμελιωθέντος έργου, ένετείλατο
αύτοίς,ίνα τήν οικουμένην άπασαν περιηγησάμενοι,διδάξωσι
τόν λόγον αύτοΰ, εΐπών, ότι έκεΐνοι ήθελον εισθαι τό άλας
τής γης, έκεΐνοι τό φώς τοΰ κόσμου καί νά λάμψωσιν προς
. φωτισμόν αυτού,άλλως ήθελον εύθύνεσθαι εύθύνην μεγάλην.
Εύθυνην λοιπόν εύθύνονται μεγάλην και έκεΐνοι,οίς δέδοται
σήμερον γνώναι καί διέπειν τά τής ήθικής διαμορφώσεως,
όπότε όλιγωροΰντες δέν συνεχίσωσι τό έργον αύτοΰ- αύτοί
εστωσαν ή άμεσος βοήθεια τή πονηρφ φύσει, τή άλλως τε
καί ού ρ^δίως μεταβαλλόμενη.«Φύσιν πονηράν (καταστάσαν)
ού ρόδιον μεταβαλεΐν». Ού ρφδιον ίπαναλαμβάνομεν καί
ήμεΐς, δέν λέγει όμως καί αδύνατον. Ό ’Ιησούς Χριστός πο
νηρούς ήλθε νά διδάξη, λέγων,α Έσεσθε ουν ύμεΐς τέλειοι,
ώσπερ ό πατήρ ήμών έν τοϊς ούρανοΐς τέλειος έστιν.» Πώς
ποτέ θά καθίσταντο τέλειοι δντες πονηροί, άν τό μεταβαλεΐν
ήτο αδύνατον; μόνον, έν τή περιπτώσει τής αναλγησίας καί
έν τή τής τοΰ νοΰ παρώσεως ήδυνάμεθα νά εϊπωμεν τό τοιοΰτον, έν ή άκριβώς περιπτώσει, λέγει καί ό ’Ιησούς Χρισ
τός; μή δοτέ τό άγιον τοϊς κυσί,μηδε βίλητε τούς μαργα
ρίτας^ ύμών έμπροσθεν τών χοίρων, μήποτε . καταπατήσωσιν
αύτούς έν τοϊς ποσίν αύτών καί στραφέντες ρήξωσιν ύμάς.
Καί τοι διά τής προσαγωγής έν τφ. παρόντι ζητήματι θρη
σκευτικών αξιωμάτων,δέν επιδιώκομεν αύθεντίκώς τήν λύσιν
αύτού καί τήν πλήρωσιν τοϋ κεχήνότος, άλλ’ απλώς ή επι
στήμη συναντά τήν αληθή θρησκείαν μόνη, ούχ ήττον θ'
άναφέρωμεν ένταΰθα ο,τι ό Erdmann γερμανός φιλόσοφος
έδημοσίευσεν έν τινι συγράμματι αύτοΰ « περί τών σχέσεων
τών φυσικών έπιστημών καί τής θρησκείας»; « Ή επιστήμη
ώ; έκ τής ιδίας αύτής φύσεως δέν πρέπει νά υπερπηδήσω
όριον, ού πέραν ούτε αισθητή παρατήρησις εινε έφικτή,ούτε
νά βεβαίωση δύναται πρότασιν άνεπίδεκτον πειραματικής κυ·
ρώσεως. Τό μυστήριον τής δημιουργίας κεΐται ίπτός τής
ίπιστημονικής σφαίρας. Δι’ ήμας, ή φύσις εινε Ιν γεγονός.
Έν τφ σημείφ τούτφ περιορίζονται καί έπ’αύτοΰ πρέπει νά
πιριστρέφωνται αί ήμέτεραι έπίστημονικαί μελέται, άπό δέ
τοΰ σημείου τούτου έρχεται ή θρησκεία μόνη άρμοδία πρός
έπίλυσιν τών μυστηριωδών προβλημάτων.» Καί όντως ή ύλη
εινε φραγμός έρριμένος ήμΐν ούτινος άναλόγως τής έν.έκάστφ
άτόμφ άντοχής αύτοΰ καί ή έκ τού ύφεστώτος είς τό ιδεώ
δες πρόοδος- ένεκα τούτου λοιπόν πίστευε τφ παρέχοντί σοι
πιστήρια όμολογούμενως αληθή καί μή έρεύνα πέρα τόΰ άπροσίτου καί μή έφίκτοΰ είς οί.
Άλλ’ άς έλθωμεν είς τό θέμα καί άς ίδωμεν, τίς ποτέ έν
άντιθέσει τοΰ πονηρού ήθελεν είπη τδν φύσει πεφυκότα καί
τέχνη γεγονότα άγαθον, ώς μή ήθελεν είσθαε τοιοϋτον παντού
καί πάντοτε, ού μήν, άλλά καί δυνάμενον ά»ί τι κινεϊν τών
μή καλώς έχόντων; ό ’Ιησούς Χρεστός λέγει, «λίθον όν άπεδοκίμασαν οί οίκοδομοΰντες, ίγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας
καί ό πεσών ίπί τόν λίθον τοΰτον συνθλασθήσεται- ίφ’όν δ’

αν πέση λικμήση αύτόν». Άνεπίδεκτον τέλος συζητήσεως,
Ος έμαθε νά ή ανεπηρέαστος ύπό τί τού γλυκέος καί πεκρού
καί καρτερώς έμμένη είς ό προώριαται ούτος, εινε πατήρ,
διδάσκαλος, φίλος, τό παν, αύτός είνε άκρωγονιαϊος λίθος
ίφ’ού ος άν πέση συνθλασθήσεται, εφ'όν δ’άν πέση λικμήση.
Συμπέρασμα. Άποδώμεν λοιπόν τή ύλη τό πρεσήκον καί
μή αγόμενοι ύπό φανατισμού, ώ; την τών ύλοδοξούντων
δικαίαν ανασκευήν έπιδιώποντές, τυφλώττοντες άρνούμεθα
ψυχής καί σώματος σύζευξιν, 'ήν άνεγνώρισαν καί έπεκύρωσαν οι άκίβδηλΛ νόμοι τού όρθώς σκέπτεσθαι, δι’ ών έμπιδοΰται ή αλήθεια καί ίπαναπαύεται τό πνεύμα είς τήν
φύσιν.
Χρήσνος Φεριντϊνος.

®ΒWIBH
Καθ’ ον χρόνον τό κύμα τού Σαρωνικοΰ άφαρπάζει σκληρώς έκ τών κόλπων τής κοινωνίας ήμών πολυφίλητους
υπάρξεις καί βυθίζει τό άσπλαγχνον είς πένθος βαθύ άπορφανισθέντας οίκους, άς άναγνώσωσι πάντες τήν περί Κολυμβητικης ώραίαν διατριβήν τού νεαρού διδάκτορος τής Νομικής
κ. Γουλιέλμ. Ίωαννίδου. Οί δυστυχείς, οίτινες τοιοϋτον
ελαβον οίκτρόν τον θάνατον, βεβαίως θά διεσώζοντο έάν
έτύγχανον γνώσται τοϋ νήχεσθαι, άφοΰ άλλοι μετ’ αυτών
ναυαγήσαντες διέφυγον τόν κίνδυνον κολυμβώντες. Άλλ'
είναι βέβαιον, 8τι ό φιύγων τάς άγκάλας τής θαλάσσης θέλει
ποτέ σκληρώ; ύπ’ αυτής τιμωρηθή. Είναι άσπλαγχνος διά
τόν μή έντρυφήσαντα είς τούς κόλπους της, όταν έρχεται
αγριωπός ήδη νά ζητήση έκδίκησιν,ίξ ούδενός δέ άλλου μέ
ρους ελπίς σωτηρίας αναφαίνεται. Ό άλλοτε εχθρός της
έγείρει νϋν άπέλπις ίκέτιδα τάς χεϊρας καί τά γόνατά της
έναγκαλίζεται. Είναι όμως τώρα κωφή ή θάλασσα, θά
πνίγη δ τάλας 1
Ό συγγραφεύς τή; περί τοΰ νήχεσθαι διατριβής, γνώστης
εμβριθή; τού θέματός του, εΰελπις αγωνίζεται πρό πολλοΰ
ύπέρ τής διαδόσεως παρ’ ήμΐν τής τέχνης, ήν ό Lindsay
έπιτυχώς ώνόμασεν «ώραιοτάτην τών ωραίων τεχνών».
Πρό τριετίας έδημοσίευσε μετάφρασιν τού περί «Κολυμβη—
τικης» έργου τοΰ διασήμου άγγλου κολυμβητοΰ Harry Gurr.
Αί έφημερίδες τότε τής πρωτευούσης πολλά έγραψαν, κίνησις
περισσοτέρα παρετηρήθη είς τά λουτρά τών Φαλήρων και
αγώνες κολυμβητικοί ήκολούθησαν. Άλλ’ ούδέν γενναΐον
|εέτρον εκτοτε έλήφθη, καίτοι μετά τινα πάλιν χρόνον ό κ.
Ιωαννίδης πρό πολυπληθούς ακροατηρίου άπό τοΰ βήματος
τής Φοιτητηκής Ένώσεως,ής έτύγχανε γραμματεύς, ύπεμίμνησκεν, oxt παρ' ήμΐν ούτε σχολαί, ούτε διδάσκαλοι τής
κολυμβητικής ΰπάρχουσιν, ένφ τουναντίον συμβαίνει άπό
πολλοΰ ήδη είς άπαντα τά/πεπολιτισμένα Κράτή. Άλλ’
ό κ. ’Ιωαννίδης δέν απογοητεύεται. Φέρει έν έαυτφ αίμα’
αγγλικόν (διότι ή μήτηρ του είναι άγγλίς), τοϋτο όπερ
δηλοΐ επιμονήν — υπομονήν, έσμέν δέ βέβαιοι, ότι θέλει
τέλος έπιτύχει τήν πραγμάτωσιν τοΰ εύγενοΰς σκοπού του
πρός όφελος τών όμοιων του.
Ή κολυμβητική είναι τέχνη, δι’ ής τό ανθρώπινον σώμα
δύναται νά άινεΐται ασφαλώς έν τφ ύδατι. *Η έκμάθησις
αύτής δέν είναι ποσώς δυσχερής έν νεαρφ μάλιστα ήλικί^.
Άπαξ προσκτηθεϊσαν ένθυμείται τις εύχερώς πάντοτε ωφέ
λιμον ουσαν. Τό ανθρώπινον σώμα καλώς έμορφώθη διά τόγυμνάσμα τούτο, είναι μάλιστα καί πολύ τελειότερου τών
σωμάτων άλλων πολλών τής ξηράί ζώων. Εντεύθεν οί παρά
τήν παραλίαν οίκοΰντες άγριοι είσί. γενικώς κολυμβηταί
έξοχου νέοι καί γέροντες, άρρενες καί θήλεις διασκεδάζουν
έπί τής επιφάνειας τοΰ ΰδατος ώς τινα αμφίβια ζφα. Σχο
λεία των είσί, γράφει Αγγλική τις ίφημερίς περί άγριας
φυλής τής Αυστραλίας πραγματευόμενη, αί λίμναι καί αί
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θάλασσαι, οί ποταμοί καί οι £ύακες, καθηγητής δέ αύτών
κάλλιστος ό βάτραχος.
Συμφώνως πρός τήν γνωστήν αρχήν τοΰ Άρχιμήδους
πρόδηλον είναι, ότι έάν ή βαρύτης τοΰ ανθρώπινου σώματος
. είναι μεγαλειτέρα τής τοΰ ύγροΰ, τό σώμα θά καθαβυθισθή
έν αύτφ καί θά κατέλθη είς τόν πυθμένα μεθ’ δρμής ανά
λογου πρός τήν διαφοράν τών βαρών του σώματός καί τοΰ
υγρού. Έάν αί δύ αύται βαρύτητες ώσιν ϊσαι τό σώμα θά
πλέη εν τφ ύγρφ, ούχί όμως ύπεράνω αυτού. Έάν δέ ή
τοΰ σώματος βαρύτης είναι σμικροτέρα τής τοΰ ύγροΰ, ή
πίεσες τοΰ περιβάλλοντος τό σώμα ύγροΰ θέλει άποθεϊ αύτό
πρός τά άνω μετά δυνάμεως άναλόγου πρός τήν διαφοράν
μεταξύ τοΰ βάρους τοΰ σώματος καί τοϋ βάρους τοΰ ίκτοπιζομένου ύγροΰ.
Κατά τήν περίπτωσιν ταύτην, τό σώμα διά κινήματος
προς τά άνω θελει άνέλθει ύπεράνω τοϋ ύγροΰ, μέχρις οτου
ό όγκος τοϋ βεβυθισμένου μέρους άντιπροσωπεύση βάρος τοΰ
ύγροΰ, ίσον πρός τό τοϋ σώματος. Έκ τούτων έναργές καθί
σταται, ότι άνθρωπος, τό σώμα του όποιου πάντοτε τό αύτό
ίχέι βάρος, καί όστις κατέχει ιήν ικανότητα τής αύξήσεως
ή μειώσεως τοϋ όγκου του, δύναται νά κρατή έαυτόν ίπί
τής ίπιφανείας, ίν τφ μέσφ ή έν τφ πυθμένι τής θαλάσσης,
συμφώνως πρός τήν αυξησιν, τήρησιν ή μείωσιν τοϋ φυσικού
μεγέθους του,τούτέστιν,ίάν τό ποσον τοϋ ίκτοπιοθέντος ΰδατος
ίχη βάρος σμικρότερον, ίσον η μεγαλείτερον άπό τό τοϋ σώ
ματός του. Τήν ιδιότητα ταύτην κεκτηνται καί οι ίχθεϊς.
Έν τφ φυσικφ αύτών στοιχειών εύχερώς συγκροτούνται εις
οίονδήποτε βάθος ή θέσιν. Ό άνθρωπος άναλόγως πρός τήν
φυσικήν αύτοΰ σύστασιν, δύναται νά κατέχη οίανδήποτε ίν
τφ ύδατι θέσιν. Άνήρ ισχνός, παρ’ ω οί μυώνες εύρηνται
μεγάλως άνεπτυγμένοι, έχει μεγάλην βαρύτητα έν σμικρφ
δγκφ- βυθίζεται άμέσως είς τόν πυθμένα. Άλλος παχύ
σαρκος εχει μέγαν όγκον, μικράν δέ βαρύτητα- εύκόλως δύ
ναται νά έπιπλέη. Τό ύδωρ άπαξ προσοικειούμενον, είναι ό
κάλλιστος τών φίλων- εύψυχία μόνον χρειάζεται καί άσκησες
πρός τελείαν τοΰ νήχεσθαι εύμάθησιν, Οί έν νεαρ$ ήλικίφ
διδαχθέντες νά κολυμβώσιν, ήδυνήθησαν κατόπιν νά ίκτιμήσωσι τάς ίκ τής γνώσεως ταύτης προελθούσας αύτοίς
ώφελείας, ίνφ οί άμελήσαντες νά έκμάθωσι τήν τέχνην, ούχε
άπαξ ίθλίβησαν. μή δυνάμένοι νά έπωφεληθώσι τής χρησιμότητός της. Διευκολύνει τον άνθρωπον άτιμωρητεί νά
διασχίζη τό βάθος, όπου δέ περίστασις νά διασπάζη άλλους
ία τάφου ύγροΰ. Χιλιάδες κατ’ ίτος πολυτίμων υπάρξεων
άπόλλυνται, ύπάρξεις, αΐτινες εύχερώς θά έσώζοντο, ίάν
έγνώριζον νά κολυμβώσιν. Αί έφημερίδες παντός έθνους,
έκάστοτε πολυαρίθμους έξιστορούσε περιπτώσεις πνιγμού έν
καιρφ μάλιστα ναυαγίων ή άνατροπής λέμβων, άλλ’ οί μή
καθιστάμενοι γνωστοί άνά τόν κόσμον όλον πνιγμοί είσί πολλφ πλείονές. Έκπλήσει, ίγραφον τά 'Ημερήσια Νέα τοΰ
Λονδίνου πρό τριετίας, ό άριθμός τών κατ’ έτος άπολλυαένων ίν τφ υδατι. Καί δικαίως. Δύο χιλιάδες περίπου
ονόματα ίφέροντο τό έτος έκεϊνο έν τφ δημοσιευθέντι ύπό
της Εθνικής Ναυαγοσωστικής τής ’Αγγλίας έταιρίας πίνακι, πνιγέντων έν Άγγλί? μόνον. .
Αί γυναστικαί ασκήσεις καί ή κωπηλασία, ή'ίππασία καί
τό ποδήλατον,-τά συμπλήρώματα Ταΰτα εύπρεπούς άγωγής
ένισχύουσι τό σώμα και συντελούσε πρός ευεξίαν αύτου- ή
κολυμβητική όμως είναι άνώτέρα αύτών. Αί έξ αύτοΰ ώφέλειαι μεγαλείτεραι καί έν τή άσκήσει αύτής ηδονή έτι τερ
πνότερα.
(Επεται συνέχεια).

Γουλβέλμ.. Λ. ’Ιωαννίδης.
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'Ολίγοι γινώσκουσιν, ότι άνθρώπιναι θυσίαί γίνονται έτι
είς τινα μέρη τής ρωσσικής αυτοκρατορίας, ιδίως παρά τοϊς
Τσόκτασις καί πιθανόν νά ίξακολουθήσωσιν έπί πολύ ετι.
Ούδεμία πλήν μομφή δύναται νά ά.ποδοθή τή ρωσσική κυ,βερνήσει καί τή όρθοδόξφ έκκλησίφ, διότι πάσα προσπάθεια
πρός καταστολήν τοΰ κακού άπέβη ματαια. Αί περί ών ό
λόγος θυσίαι, άφορώσε τούς γέροντας καί τους ασθενείς, οί
τινες μή εΰρίσκοντες πλέον εύχαρίστησίν τινα ίν τή ζωή,
άποφασίζουσι νά άπαλλαγώσι τής γηίνης ύπάρξεως καί ν’
αύξήσωσι τόν άριθμόν τών ευτυχών πνευμάτων.
Ό Ττόκτσης, ό άποφασίσας ν’ άποθάνη, άμέσως πληρο
φορεί περί τούτου τούς γείτονας καί συγγενείς αύτοΰ. Οί
φίλοι επισκέπτονται αύτόν καί προσπαθούσε νά μεταβάλωσι
τήν γνώμην αύτοΰ. Παρακλήσεις, επιτιμήσεις, παράπονα
ούδεμίαν ίσχύν εχουσιν έπί τοΰ φανατικού. Βλέποντες αύτόν
εχοντα τόσον στερράν άπόφασιν, οί φίλοι αύτοΰ προβαίνουσιν είς τάς δεούσας προετοιμασίας. Μετά δέκα ή δεκα
πέντε ήμέρας έπιστρεφοοσιν είς τί.ν καλύβην τού Τσόκτση
μέ λευκήν καί πένθιμον ίνδυμασίαν καί μέ τινα όπλα διά τών
όποιων υποτίθεται, ότε ίν τφ άλλφ κόσμφ θέλει πολεμήσει
τά κακά πνεύματα. Άφοΰ πρότερον έτοιμασθή καταλλήλως
ό Τσόκτσης άποσύρεται είς γωνίαν τής καλύβης αύτοΰ. Ό
στενότερος συγγενής ΐσταται παρά τό πλευρόν. αύτοΰ, κρατών
άνά χεϊρας τό έργαλειον τής θυσίας, τό όποιον είναι μάχαιρα
ή λόγχη, ή σχοινίον. Άν ό Τσόκτσης ίκλέξη τήν μάχαιραν
δύο τών φίλων κρατούσιν αύτόν υπό μάλης καί άπό τών
καρπών τών χειρών, καί έν δεδομένφ διατάγματι ό θύων
έμπήγει τήν μάχαιραν είς τό στήθος αύτού. Άν έκλέξη τήν.
λόγχην, δύο τών φίλων κρατοΰσι τό όπλον τοϋτο, δύο δέ
άλλοι ώθοΰσι τό θύμα έπί τής αιχμής τής λόγχης προς
στραγγαλισμόν, δύο φίλοι σύρουσι τό σχοινίον, μέχρις ού
έπέλθρ ό θάνατος καί άνοίγουσι τό στήθος, όπως Ιξέλθη τό
αίμα. Οί παρευρισκόμενοι πλησιάζουσι τό πτώμα καί πλύνουσι τάς χεϊρας καί τό πρόσωπον αύτών έν τφ αίματι.
Μετά ταΰτα ό νεκρός τίθεται έπί έλκύθρου ύπό (ίέννου συ
ρόμενου και φέρεται είς τό κοιμητήριον. Άμα φθάσωσιν έκεϊ
οί Τσόκτασι άποκόπτουσι τόν λαιμόν τοΰ ρέννόυ καί έκ~
δύουσι τόν νεκρόν, τόν όποιον μετά ταΰτα θέτουσιν έπί
πυράς. Κατά τήν καΰσιν τοΰ πτώματος οί παρευρισκόμενοι
άναπέμπουσι εύχάς ταΐς ψυχαϊς τοΰ άλλου κόσμου, παρακαλοϋντες αύτάς νά έπιβλέπωσι τους ζώντας ίτι. Αί τελεταί
αύται ίν όλη αύτών τή φρίκη, γίνονται σήμερον άκριβώς,
όπως καί ίν άρχαιοτέραις έποχαϊς.

Φρίκ.

Είς τΑν λιίμψιν τοΰ ώχροΰ ψεγγαρχοΰ
Όλαν δλη Α γή σιωπά
’Αγρυπνεί μοναχά Α ψυχή μου
Της νυκτός τΑν σιγΑν αγαπά.

Όπου είμαι, σΰ είσαι έμπρός μου
Ή ι([υχΑ μου σέ μόνον θρηνεί
Ή γλύκειά σου ένθΰμησις μόνον
Τό βαρΰ τό βήμα κινεί.
Δέν μπορώ τόν άγάπην ν’άφΑσω
Σέ Αγάπησα κόρη γλυκά
ΣτΑν άγάπην σου είχα ψεμόάση
Τόσα όνειρα ψεν ! μυστικά.
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Μοΰ έμάρανες δλα τά νειάτα
Γέρος είμαι, άν κι’ είμαι ηαιδ\
Και τό χεΐλός μου,τώρα θλιμμένον
Τραγουδάκια πικρά τραγουδεϊ.
Ένα πόθο μονάχα λατρεύω
■ ΤΛν ζωήν νά άφήσω αύτήν
•Καϊ όπόταν κ’ έσΰ άποθάν^ς
Τοως σ' εΰρω στόν 'Αδη πιστήν

Πρέβεζα.

Άβ. Μιχάλης.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓϊΠΤΟΓ
ΗΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ» ’
Ί

οί έκβΡαβ "Ελληνες υπό £ποψ«ν «οενωνεκήν
ίβτορεκήν κ&ί εμπορικήν.
(Συνέχεια Ιδε προηγ. ψύλλον).
Την 4ην ώραν μετά μεσημβρίαν «πεβιβαζόμεθβ της διά
τά εξοχικά περίχωρα τοΰ Κάιρου προωρισμένης σιδηροδρομι
κής αμαξοστοιχίας..
Όπως αί Άθηναι έχουσι τά Φάληρον τδ βέρος, ώς κβντρον
αναψυχής, διάσκεδάσεως καί λουτρών, ή ’Αλεξάνδρεια έχει
το 'Ράμλι της καί τδ ΚάΓρον την Ματαρίαν του. Το Φάληρον,
ώς φαίνεται, δέν είναι μαγική άπόλαυσις μόνον τών κατοίκων
της Παλλάδος καί τοΰ Πειραιώς, άλλ’ είναι καί τό ϊνειρον
τών έξω ομογενών μας, είναι ό σκοπός ένθα βάλλουφτ τά βέλη
τοΰ αληθούς πατριώτου, τοΰ έπφυμοΟντος νά βλέπη έν ώρα
τύρβης πλησίον του εικόνα, έστω καί άμυδράν, μικροσκοπικήν
άλλά πλησιάζουσαν προς τεμάχιον γης της παΟητης πατρίδος
του.Δια τοϋτοηκουσαπολλούς έκεΤομογενείς νάμοί όνομάζουσι
Φάληρον τό 'Ράμλι καί Φάληρον την Ματαρίαν. ”Ω 1 πόσον
δ άποδημών "Ελλην αγάλλεται καί ή καρδία του ευφραίνεται,
.όχι μόνον βλέπων πανομοώτυπόν τι, έστω καί κατά προσέγγισιν έν τη ξένη γη, έν η μακρόχρονίως διαμένει, άλλά καί
ακούων τι έύχάριστον, εΰελπι, προοδευτικόν, τετιμημένονΙ Τοϋτο
Καλώς δέν ένοησαμεν έτι ήμεϊς οί έν τη έλευβέρα Έλλάδι
διαμένοντες καί τόν γνήσιον αυτής άέρα άναπνέοντες, διότι δμοιάζομεν. έαυτφύς πρός άνελευβέρους έτι, εκείνους δ’ εκλαμ
βάνομε» ώς ελευθέρους καί τα βλέμματα ημών πάντοτε έν
-έκαστη δυσχερεΐ έθνικη περιστάσει έ*
εϊ στρέφομεν. Δέν έσταθμίσαμεν άκόμη, διότι, Φαίνεται, 6τι λείπει ημΤν έτι ή ανδρική
ρώμη, τήν θέσιν μας, προς τήν εκείνων καί συνεπεία τούτου
φυσικώς διαρκώς λοιδορούμεθα ύπ’ αυτών.
Είσήλβομεν εις τδν σιδηροδρομικόν σταθμόν καί πέριξ μου
βλέπω έλληνικάς φυσιογνωμίας. Παρομοιάζω τοΰτον προς τόν
σιδηροδρομικόν σταθμόν τών ’Αθηνών καί περίχαρις σπεύδω
καί εισέρχομαι έν τη αμαξοστοιχία. 'Ελληνική διάλεκτος ήχεϊ
εις τά ωτά μου, ένφ περαιτέρω έλληνικοί γέλωτες μοί άποσπώσι
τό βλέμμα; 'Ωραία 1 λαμπρά V διελογίσθην.
Ή αμαξοστοιχία εκκινεί καί φαντάζομαι πρός στιγμήν, δτι
μεταδαίναμεν είς τό Φάληρον.
Μετά εν τέταρτον φθάνομεν είς τήν Ματαρίαν. Έξερχόμεθα
καί παρατηρώ εναντί μου ώραιοτάτην έξοχήν, κομψά οικήματα
καί καφφενεΐα, κήπους καί κίνησιν αρκετήν.
θάλασσα δέν υπάρχει έδώ, άλλ’ άδιάφορον. ’Ολίγον περαι
τέρω διακρίνεται έκτεταμένη αμμώδης πεδιάς, όμοιάζουσα πρός
άπέραντον θάλασσαν καί ή οφθαλμαπάτη αυτή ικανοποιεί τήν
φαντασίαν.·,
Τδ πλήθος διασκορπίζεται. Άλλοι μεταβαίνουσιν εις τά
έναντι καφφενεία, τούς κήπους καί τάς κατοικίας καί άλλοι δι
ευθύνονται πρός τήν άγουσαν είς τδ δένδρον τής Παναγίας, νά
προσπυνήσωσιν.
Τί εστι δέ αύτό τδ δένδρον τήν’ Παναγίας ; Πάντες βεβαίως
θά ήκουοάν τι ή άνέγνωσαν περί αΰτοΰ. Κείται εις ήμισείας
ώρας άπόστασιν τής Ματαρίας, πλησίον τής παλαιας 'Ηλιου
πόλεως καί σώζεται-έτι θαυμασίως άπδ τών χρόνων τής Πα-

λαιάς Διαθήκης. Ένταΰθα λέγεται, φεύγων δ ’Ιωσήφ μετά τής
Παρθένου Μαρίας καί τοΰ Ίησοΰ βρέφους τήν σφαγήν τοΰ
Ήρώδου καί άποκεκμηκότες έκ τής οδοιπορίας καί τοΰ καύσωνος ήλθον καί άνεπαυθησαν ολίγον. Καθ ’ ήν δέ στιγμήν ή
μήτηρ ήρξατο θηλάζουσα τδ τέκνο» της, είς κλάδος τής συκομορέας ταύτης έκλινε, πρδ αυτής καί τήν έκάλυψε δια τών
φύλλων της. Πλησίον δέ τούτου κείται και τδ φρέαρ έν ω
έπλυνεν ή Παναγία τά σπάργανα τοΰ Θεανθρώπου.
Τδ σέβας, ή περιέργεια καί ή αμφιβολία μου μέ παρεκίνησαν
ν ’ ακολουθήσω καί έγώ τους τελευταίους καί μετά ήμισείας
ώρας δενδρόφυτον έύχάριστον οδοιπορίαν, είσηρχόμεθα έντδς
κήπου, ένθα βλέπομεν διά κιγκλίδων περιβαλλόμενου τδ θαυ
μαστόν δένδρον. Είναι όντως παλαιότατιν, 800 — 900 χρό
νων ηλικίας φαίνεται, καί πολλοί άμφέβαλλον περί τής ιστορι
κής ταύτης σημασίας του, πλήν ούδείς μέχρι τοΰδε διημφισδή
τησε ή άπέκρουσε διαρρήδην τήν καταφυγήν ένταΰθα τών ιερών
εκείνων προσώπων, ώς ούδείς ήρνήθη τήν αυθεντίαν τών τοπείων, ένθα δ ’Ιησούς έμαρτύρησεν, έδίδαξε καί έτάφη.
Ταΰτα άναλογισθείς, έκλινα τήν κεφαλήν πρδ τοΰ ιερού
τούτου δένδρου, ελαβον μικρόν κλάδον μετ' έμοΰ εις άνάμνησιν
τής καθόδου μου ένταΰθα καί άφ όδ συνεκέντρωσα τάς σκέψεις
μου ούδέν ίχνος άπιστίας διήλθε τήν φαντασίαν μου. Δένδρον
παμπάλαιον,· γεγηρακός, μέ μέγιστον κλάδον, κλίνοντα μέχρι
γης, θαλερά έχον έτι τά φύλλα καί σέβας άκατανόητον έμπνέον
τφ θεατή, κείται έκεί, πιστόν μαρτύριο» τής παρεληληθυίας
εκείνης- παλιγγενεσίας. Έστρεψα τδ βλέμμα πέριξ εις τδν
γαλήνιο» πάντοτε ίστάμενον καί σταθερόν ορίζοντα καί είτα
πρός τδν ουρανόν, όπως μοί έπιβεβαιώσΟυν τήν αλήθειαν καί
βίγος διήλθε τοΰ σώματός μου διά τήν ασέβειαν. 'Ακατανόη
τος, αινιγματώδης σάλος κατέλαβε τότε τόν νοΰν μου καί άναλογισθείς τδ «π ί σ τ ε υ ε κ α ί μ η ερεύνα» έφυγον συντε
τριμμένος έχείθεν καί μιτέβην είς έπίσκεψιν τών έρειπίων τής
έκεί που πλησίον κείμενης 'Ηλιουπόλεως.
Ή ά^χαία αΰτη πόλις ητο μία τών κυριωτέρων τής Αίγύπτου, ειχεν έκτασιν, πληθυσμόν, μνημεία, τδν μεγαλοπρεπέ
στατο» ναόν τοΰ Ήλίου, είς τδν οποίον έτρέφετο δ ιερός Βοΰς
καί έλατρεύετο ώς θεός. Ή Ήλιούπολις έν τή άρχαιότητι
ήτο πόλις Ιερατική καί διάσημος διά τήν ’Ακαδημίαν της,όπου
κατά τδν Ίώσηππον δ 'Αβραάμ 1,200 έτη μετά τδν Κατα
κλυσμόν παρέδωκεν είς τούς ιερείς τήν αριθμητικήν, καί τήν
αστρονομίαν. Εις τήν έστίαν ταύτην τών Αιγυπτιακών Μουσών,
παρεγένοντο κάί οί έπί σοφία παρ’ Έλλησι κορυφαίοι, δαιμό
νιοι εκείνοι άνδρες, Σόλων, Πλάτων, Ενδοξος καί Πυθαγόρας.
Σήμερον μόλις μέρος τών τειχών τής πόλεως καί εις οβελί
σκος σώζονται έτι, διατηρούμενος έν καλή καταστάσει, μονό
λιθος καί δι’ ιερογλυφικών γραμμάτων κεκΟσμησμένος. Κατά
τδν περιηγητήν Vausleb, έπισκεφθέντα τήν Ήλιούπολιντδ 1672
έτος, ύπήρχεν αύτόθι Μωαμεθανικόν Τέμενος, φκοδομημένον
έπί τών έρειπείων παλαιας Κοπτικής εκκλησίας και παρ’ αύτήν
έκειτο- τδ περί ού είπομεν φρέαρ.
Άφοΰ πάντα ταΰτα μετά μεγάλης προσοχής καί περιέργειας,
είδον, καί έθαύμασα τήν παλιντροπίαν τής φύσεως-, διότι αντί
πάντων τούτων χαί παρά τοίςΛ ίστορικώτάτοις καί σημαντιχωτάτοις χαί ίεροτάτοις τούτοις τόποις δέν βλέπετε άλλο ή πενι
χρά» πολίχνην, μιχρά κηπάρια καί ασήμαντα καφενεία, έστράφην νά φύγω, ότε πρδ -τών ποδών μου βλέπω χωλόν πένητά
άραβα μετά κόπου έπί τοΰ εδάφους συρόμενο? χαί μεθ’ οίκτου
τείνοντά μοι τήν χείρα.
Άνεμνήσθην τοΰ χωλού τής Ιεριχώ.
— Άρον τδν κράββατον καί περιπάτει, τφ είπον.
Αυτός έξηκολούθει με τήν χείρα τεταμένην νά μοί ζητήτδν
οβολόν μου.
Ό σύντροφός μου εγέλα.
.. — Την υγείαν σου θέλεις ή τδν οβολόν μου ; τδν ηρώτησα.
— Τδν οβολόν σου, μοί άπήντησεν άραβιστί;
Τφ προσέφερον δύο νομίσματα, έν χάλκινον καί tv άργυροΰν.
Έλαβε τδ άργυροΰν καί άπεσύρθη ευχαριστημένος χαί σχεδόν
εδ έχων.
— Καί τά δύο άπέκτησεν, έπείπεν ό σύντροφός μου.
— Όπερ δηλοϊ, έπανέλαβον, ότι σήμερον τά θαύματα είναι
περιττά, άφοΰ ταΰτα άναπληροί τδ χρήμα.
Μετ ’ ολίγον είσηρχόμεθα έντδς κήπου, έν τφ μέσφ τοΰ ό
ποιου ύπήρχέ πλατεία,-εξέδρα διά μουσικήν ορχήστραν, μέγας
κύκλος. λειόστρωτος διά χορόν, ποικίλα ώραία άνθα κύκλωθι
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καί είς τδ άχρον κομψότατο» χαφφενείον. ’Αρκετός δέ κόσμος,
έξ οικογενειών καί μή παρεχάθητο είς διαφόρους θέσεις."Ετεροι
δέ όμιλοι έκ νέων όλονέν προσήρχοντο.
Έκαθήσαμεν καί ημείς. 'Υπηρεσία χαλλίστη καί προθυμό
τατη, έλληνιχή μεν κατ’ουσίαν, εύρωπαϊχή δέ πατά τύπους.
Ζΰθος, κρύα φαγητά, οίνοι, γλυκίσματα, τά πάντα εξαίρετα χαί
άμεμπτα.
Ή ορχήστρα «παιάνιζε διάφορα έλληνιχά ιδίως τεμάχια, ειτα
οί νέοι έψαλλον ποικίλα νόστιμα άσματα,χαί μετ ’ ολίγον ότε τήν
βρώσιν χαί τήν πόσιν έπηπολούθησεν ή εύθυμία και ζωηρότης
ήρξαντο πάντες σχεδόν χορεύοντες έν τφ μέσφ επί τοϋτο παρεβχευασμένφ λειοστρώτφ κύπλφ, ώς μέλη, πάντες μιας χαί τής
αυτής οικογένειας. Ήπόρησα έπί τή τοιαύτη αδελφική σύμ
πνοια χαί συναρμολογία καί μετά μειδιάματος ήχολοόθουν τήν
ευχάριστο» χαι τερπνότατη» εκείνην έλλην. κίνησιν έν τή γω
νία ταύτη τής ήλιοκαοΰς, αμμώδους καί ξένης χώρας, ότε γλυχύφθογγοι ήχοι έτέρας μουσιχής πρός ήμας έρχομένης μοί
αποσπά τήν προσοχήν. Είναι έτερος όμιλος έκ διαφόρων
νέων έλλήνων, οϊτινες σύ» όργάναις, φσμασι καί άνθεσιν έπί
κεφαλής καί στηθών προσέρχονται νά συνδιασπεδάσωσι καί
συνευθυμήσωσι μέ τούς έν τφ πήπφ ευρισκομένους. 'Αναχρούουσι χαί αδουσι τήν «Αύραν τοΰ Μπάρμπα Νιχόλα», ή έν τφ
χήπφ ορχήστρα τούς συνοδεύει, τά «ούρρά» έκπέμπονται πανταχόθεν, χαί ανέκφραστος δεξίωσις, χαρά καί συνδιασχέδασις
επακολουθεί καθ’ όλην την έχτασιν. «Τί 'ναι τοϋτο» είπον κατ’
ίμαυτόν. ’Εδώ φαίνεται, γνωρίζουσι καλλίτερο» νά έργάζωνται,
νά διασκεδάζουν χαί νά προοδεύουν. Ή χατανάλωσις τοΰ ζύθου
ιδίως εύρωπαίχοΰ, τών εδωδίμων χαί διαφόρων ποτών χαί γλυχυσμάτων φθάνει είς τδ χαταχόρυφον. Οικονομίαν ένταΰθα δεν
γνωρίζουσι. Είσί μακράν τής μητρός των Ελλάδος καί έννοοΰν αφειδώς νά-δαπανήσουν χαί καταναλώσουν., Διαφορά με
ταξύ τών διασκεδάσεων τούτων χαί τών ίδιχών μας έν Έλλάδι,
ήτις εξηγεί τδ αίνιγμα τής πολυώρου νωχελοΰς διαμονής μας έν
ταΐς άχταΐς τοΰ Φαλήρου, τοίς έξοχιχοίς παφφενείοις χαί τοίς
αστιποίς χήποις μέ ένα καφφέ η μέ ένα λουκοΰμι, παγωτό» ή
μπύραν.
Τδ πλασσιχδν καί πολύκροτο» «φέρε ένα χαφφέ; μία φωτιά,
έφημερίδα καί δύυ ποτήρια-νερό», δέν έχει πέρασιν ένταΰθα.
Ημείς έν τφ’Φαλήρφ μας καταναλίσκομεν άέρα, άνάπαυσιν,
νωχέλειαν καί dolce far niente· ένταΰθα ..δε εύθυμία», ζΰθο»,
εδώδιμα, γέλωτας καί άσματα.Καί έν τούτοις άμφότεροι αδελφοί
έσμέν μέ τήν αύτήν καρδίαν, τούς αυτούς πόθους, τά αυτά αι
σθήματα,άλλ’ υπό διάφορον ορίζοντα καί έπί διαφόρου έδάφους.
Παρέμεινα μέχρι βαθείας νυπτδς είς Ματαρίαν, τά μέγιστα
ευχαριστηθείς έκ τής έξοχιπής ταύτης άπολαύσεως, μεθ ’ δ
άπήλθον είς Κάΐρον.
(ακολουθεί)
Φ. Π.

{ΔΙΗΓΗΜΑ)

Έκάθητο πλησίον τής θυρίδος τοΰ κομψού δωματίου
της, ή Εύψροσννη, κεντΰοα έν αραχνοειδές νυμψικδν κά
λυμμα.
Ήτο κόρη, δροσερά, ώς τδ διαυγές τής πηγής ύδωρ
δεκαοκτώ μόλις αριθμούσα μαΐους.
Άποκαμωμένη ενίοτε έκ τής συνεχούς εργασίας, άνήγ'ειρεν έκ τοΰ εργόχειρου τήν ώραίαν της κεψαλήν, καί
λαθραίου ερριπτε βλέμμα προς τά παράθυρα τής απέ
ναντι οικίας ώσεί άνεζήτει τινά.
— Γιά κύτταίε,μητέρα,τό κέντημα, εΐπεν, έπιδείξασα
τούτο είς τήν τυχαίως είσελθοϋσαν έκεί μεσήλικα δέσποι
ναν, πως τδ ευρίσκεις, σοί αρέσει;
—Εινε πολύ ώραΐον,κόρη μου,άπήντησεν αύτη,πλησιά-,
•σασα και παρατηρούσα τό κέντημα, τούτο όμως τό ψύλ
λον πρέπει νά λυγίζη μέ περισοογέραν χάριν.
. «Ά 1 λησμόνησες πάλιν νά κάμης τά αγκάθια είς τά
τριαντάφυλλα, θέλεις φαίνεται,· νά σοί ομοιάζουν; · Ναί·
νά βάλης όλα σου τά δυνατά, νά γείνη ώράΓον τό κέν
τημα, έγώ δέν πρέπει νά βάλω βελονιάν.
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«Είίεύρεις διατί' τό θέλω.
— Πώς νά τό γνωρίζω,άφοΰ δέν μοΰ τό είπες άκόμη,
μητέρα
’■γ— Καί δέν τό ένόησες πονηρά; Κάλυμμα τό όποιον
έχει κεντημένα τριαντάφυλλα καί άνθη πορτοκαλέας δέν
αρμόζει διά νύμφην ; τί λέγεις ;
— Ώ,ναί, καί άφοΰ εΤνε διά νύμφην θά προσπαθήσω
νά τό κάμω πολύ καλόν, είπε ή νεάνις καί ήρχισε πάλιν
μετά ζήλου τό κέντημα.
— Καί θά τό κάμης βεόαίώς καλλίτερον,όταν σοί είπω τής νύμφης τό όνομα.
Είζεύρεις ποια εινε αυτή ; δέν μαντεύεις ;
— Όχι 1 δέν γνωρίζω, μήτερ,άπήντησεν ή Ευφροσύνη
καί έταπείνωσε τούς οφθαλμούς, ύποπτεύσασα μή ένόει
αυτήν.
— Διατί κατεβάζεις τά 'μμάτια σου;Ώ, ίδέ, πώς σέ
προδίδει ή συστολή σου.
«Ή νύμφη αυτή,κόρη μου,εινε μιά νέα, ήτις έχει τό
άνάστημά σου, τήν ηλικίαν σου, τά γαλανά σου μάτια,
τά ξανθά σου μαλλιά,τήν λεπτήν σου μέσην, τήν γλυκείαν σου φωνήν, καί τήν λέγουν Φροούνην.
.
— Έλα δά,άστειεύεσαι μαζύ μου,διά νά μέ πειράζεις
καλή μου μητέρα, εΤπεν ή Εύψροσύνη, γενομένη κατα
πορφυρός.
— Ά I πώς κοκκίνησες πάλιν. Έ 1 καί άν δέν είσαι,
μήπως δέν θά γείνης μίαν ημέραν ; τί; μή δέν θέλεις
νά φορέσης ώς νύμφη αύτό τό κάλυμμα ;
«Είπέ μου λοίπόντώρα, Φροσύνη, ποιος άπό όλους
τούς νέους σοί άρέσει περισσότερον.
— Δέν είξεύρω εΐπεν αύτη συγκεχυμένη.
Πονηρά) Έ ! πώς τόν λέγουν εκείνον τόν νέον μέ τά
μαύρα ’μμάτια, μέ τόν όποιον εΐσθε προχθέςτό εσπέρας
εις τόν κήπον κάτω ; Τί μοΰ κρύπτεσαι; δέν ήτο ό
υιός τοΰ γείτονος....
— Ά ! ό Φίλιππος ; έτραύλισε ή νεάνις καί ήρυθρίασε
τόσον πολύ,ώστε διά νά κρυψθή,έκυψε πολύ πρός to έργόχειρόν τής.
— Έ I δεν άψίνείς πλέον τήν εργασίαν,κόρη μου, τή
εΐπεν ή μήτηρ της, δέν έόαρύνθης άκόμη μέ τάς ομι
λίας; βλέπω κάμνεις λάθη.
·
— ’Ω I όχι άκόμη, άψες με μητέρα νά τελειώσω τό
λευκόν άύτό τριαντάψυλλον, πόσον εινε ώραϊον τοϋτο,
ώ I ίδέ το.
«Άσπρο μου τριανταφυλλάκι, βαοιληά τών λουλουδιών» λέγει ένα τραγούδι,καί πράγματι εινε βασιλεύς τό
τριαντάψυλλον, δικαίως δέ οΐ πατέρες μας τό ώνόμαζον
«Άνθος Χαρίτων», διότι εινε ναριτωμένον πράγματι.
— Ναί, άλλά γνωρίζεις τήν ιστορίαν του ;
Τί; έχει Ιστορίαν; ύ I-είπέ μουτην, σε παρακαλώ,
δέν.τήν γνωρίζω.
— Ακούσε λοιπόν κόρη μου· αυτή εινε ή έξης:

•·

— Ή τρεις.ή Χάρες μχά φορά
Στή γή έζοΰσαν μ|ά χαρά .
Μαζύ μέ τούς ανθρώπους
ΚΓ όλο μαθαίναν τόν καιρό
, Στής νηές τραγούδια καί χορό
Στολίδια, καλούς τρόπους.
— Μά μιά νοιξιάτική-άυγή
Άποφασίσαν πειά τή γή
Παντοτεινά ν’ άψίσουν
Καί μέ τό φώς τό πρωινό
’Απάνω είς τόν ουρανόΚαι πάλιν νά γυρίσουν.
— Στον τόπο 'κεΤ πού τής ’στβρνές
Εις τής παρθένες συμόουλές
Έλέγαν μέ τραγσύδχα
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τόν οΰρανόν. Είς μάτην ό ΰλιάτίις φιλόσοφος είς
τάς χεΐράς τον στρέφων τούς χαρακτήρας τούτον
τον αγίου αλφαβήτου, λέγει ότι ή ειμαρμένη δύ
ναται νά παράξη έκ τούτων δευτέραν Ίλιάδα σύμ
παντος,δεύτερον ποίημα τοσοΰτον έναρμόνιον. Τοΰ
-μυστηριώδους τούτου άλφαβήτου τά χρυσά γράμ
ματα. τά κεχαραγμένα είς τόν πάπυρον τοΰ ού.ρανοΰ, ύπάρχονσι τά κεφαλαιώδη στοιχεία· τοΰ όνό•ματος τοΰ Θεού' ΐστανται ταϋτα ώς έφ’ ύψηλής
πυραμίδος. ιερογλυφικοί χαρακτήρες, λέγοντες με
γάλην καλ παρήγορον Ιδέαν. Ή ιδέα αΰτη, έπιχυνομένη άνωθεν είς ήμας, δίδει σοφίαν είς τόν
σοφόν, πίστιν είς τήν αρετήν, γέρας είς τήν δι
καιοσύνην. δύναμιν είς τόν αδύνατον, φόβον είς
τόν δυνατόν, παρηγορίαν είς τόν δυστυχή ! Κατα-θραύετε τό θεμέλιον τοΰ μεγάλου τούτου κτιρίου ;
καταστρέφετε πάσαν αλήθειαν
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Ποΰ *8ίναν χωρισμοϋ φιλιά
Φύτρωσε μία τριανταφυλλιά
Μέ δυο λογιών λουλούδια.
— Τά ρόδα τά ζευγαρωτά.
Κόκκινα κ’ άσπρα διαλεκτά
Μέ μυρωδχά ωραία
“Άρεσαν ’στής θεέ; πολύ,
Τά κόφαν κ' έκαμαν στολή
Κι’ έλάλησ’ ή πειό νέα.
— κΠαρθένεε, το λουλοΰδ’ αύτό
» Ποΰ ’βκήκε μ’ άνθη φουντωτό
»Στήν άνάχώρηοί. μας
» «Άνθος χαρίτων» σάς ζητώ
» Όνομα νάχη ζηλευτό
»Διά ένθύμησί μας.
— »Ωσάν τοΰ άσπρου τήν θωριά
»Νάχετε καθαρή καρδιά
»Τό κόκκινο νά μοιάζουν.
»Τά μάγουλά σας τ ’απαλά
»Πάντα νά εΐνε ντροπαλά
»Ποτέ νά μή χλωμιάζουν
— »Σεμναΐς νά ήσθε ’σάν αυτά,
»Μπουμπούκια τά' μισανοικτά
»ΓΓ έχουν οσμή καί χρώμα
»Κα'ι όχι ’σάν τά άνοικτά
»Ποΰ ή οσμή τά παρατά
» Κ’ ήέμμορφιά ακόμα.
— «Είπε καί φύγαν ’σάν πουλιά
» Έστέλλαν άνθη καί φιλιά
» Στής νηές μέ περιφάνεια,
»Καί άνεόήκαν άγκαλιά
»Μέ ξέπλεκα σγουρά μαλλιά
’Στά γαλανά ούράνια.
—Ά ! είναι πολύ ωραία ή ιστορία τοΰτριανταφύλλου,
καλή μου μητέρα, καί σέ εύχαριστώ πολύ.
— Ναί, άλλά είξεύρείς, διατί παρέβαλον αί Χάριτες
τάς σεμνάς νεάνιδας μέ ΐά ήμίκλειστα τριαντάφυλλα,
διότι καί αύται, ώς έκεϊνα, μόνον τότε διατηροΰσι τό
παρθενικόν αύτών χρώμα καί άρωμα, όταν ίέν άποκαλύτετωσι πρό τών λάγνων οφθαλμών τοΰ κόσμου τά λευ
κά των στήθη καί τά άβρά αύτών κάλλη, ίταν άποφεύγωσιν τούς-άσεμνουςχορούς, τά άσματα καί τάς έρωτοτροπίας. ■
«Όπως ό κάλυξ τοΰ [όόδου ανοίγει μικρόν κατά μικρόν
καί εκχέει εΐς τοΰ ήλιου τάς ακτίνας τούς εύύδεις αύτοΰ
στεναγμούς, οΰτω καί ή σεμνή κόρη πρέπει νά άνοίγη
τήν καρδίαν της καί νά έμπιοτεύεται. τούς γλυκείς μυ
στικούς αύτής πόθους, τούς όποιους γεννώσιν τά χρυσό
πτερά τής νεότητος όνειρα, ούχ! είς τά στήθη νεανί
σκου, άλλ’ είς τινα πρεσβυτέραν της φίλην.
— Καί σύ λοιπόν, Φροσύνη. μου, ώς νεώνις αιδήμων,
σεμνή, μέ καθαράν τήν καρδίαν, ©έν έχεις αρα κρύφιόν
τινα στεναγμόν ; Έ£εμυστυρεύθη|ς αύτόν είς τινα ·,
— Όχι μήτερ, πλήν άν σύ ή κολλιτέρα τών φίλων
μου, μοί εδιδες τήν άδειαν νά σοί ανοίξω τήν καρδίαν
μου’...
— Καί άμφιβάλλεις άκόμη, καλή μου κόρη, είπε μου
εύχαρίστωσ -θά σέ άκούσω, τή είπε καί έσφιγξε αύτήν είς
τήν άγκαλην της.
— Άχ ! είχες δίκαιον ύποπτευθεΐσα, ότι προτιμώ τόν
Φίλιππον· ναί τόν-άγαπω είπε έρυθριάσασα μέχρι τοϋ
λευκού τών οφθαλμών.
'
— Καί.αύτός βεβαίως σέ εύρε αξιολάτρευτου καί πρώ
τος σοί είπε ότι οέ άγαπα; έ;
.
-Ναί..

— Πολύ φυσικόν, κοί έγώ άν ήμην είςτήν,θέσιν του,
τό ίδιον θά έπρατ-τον.
—Καί σύ τί τού άπήντησες ;
— Έγώ;. . · έγώ δέν ήδψνήθην ν’ άρθρώσω λέξιν,
έταπείνωσα τούς οφθαλμούς μου καί έστρεψα τήν προ-,
σοχήν μου αλλαχού.
«Τό στήθος μου όμως είχε τόσην στενοχώριαν, τόσον
βάρος, ώστε παρ’ ολίγον νά διαρραγή. ’Εκείνος μοΰ·
έσφιγγε τήν χειρα, δέν ήδυνήθην καί εγώ νά κρατηθώ,
έσφιγξα καί έγώ ολίγον τήν ίδικήν του....
«Έπραξα τίποτε κακόν ;
— Ά I όχι I όχι I κόρη μου, καί όμιλεϊς μαζύ του
συχνά ;
— 'Ενίοτε συναντώμεθα εις τόν κήπον.
— Καί τώ υπόσχεσαι,ότι θά εύρίσκεσαι πάντοτε έκεϊ,
οσάκις σοί ζητεί τοΰτο ;
— Άν καί δέν ύπεσχέθην ποτέ, έν τούτοις πάντοτε
σχεδόν ήμην έκεϊ, πρό αύτοΰ.
— ’Αγάπα τον, κόρη μου, ό Φίλιππος εΐνε νέος πολύ
καλός καί σύμφωνος πρός τήν άνατροφήν καί τόν χαρα
κτήρα σου.......
»Μετά τοϋ πατρός σου, έγώ θά συνενοηθώ.
β’Ελπίζωδέ τήν προσεχή άνοιξιν νά φορέσης μέ τούς
νυμφικούς στεφάνους, καί τό κέντημα αυτό, το όποιον·
κάμνεις, τό ώραΐον αύτό κάλυμμα.
Έν "ΑΑ:ω.

Όχι· ό Θεός δέν κατέλιπε τόν άνθρωπον έπλ
τής γής, άλλ’ άνωθεν τόν έπιβλέπει Ή θεία πρό
νοια, ώς μήτηρ φιλόστοργος, προύνόησεν ύπέρ τοΰ
'άχαρίστου τέκνου της, τοΰ ανθρώπου αΰτή τόν
τρέφει, αύτη τόν ένδύεν είπε εΐς τήν γήν νά καρ·
ποφορή δι’ αύτόν, είς τήν Εύρώπην νά δίδμ
τούς οίνους καλ τήν μέταξάν της, είς τήν Ασίαν
τούς άδάμαντάς της καλ τά εύώδη της αρώματα,
είς τήν Αμερικήν τόν άργυρον τών όρέων της,'
τούς σμαράγδους τών ποταμών της καλ τάς βαφάς
τών δασών της, είς τήν Αφρικήν τόν έβενον καλ
τόν χρυσόν : της. Αί άβυσσοι αύτής τής θαλάσσης
προνοοΰσίν ύπέρ αύτοΰ, καλ τόν στέλλουσι μαργα
ρίτας καλ κοράλιον.

Γεώργιο; Λ- Καρυστινίχη;.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Τά πάντα δέν είναι άμμος κινουμένη, άλλ’ έν
μέσω τής γενικής αμφιβολίας ύπάρχουσιν άλήθειαί
τινες άρχαΐαι. αίτινες έκ τής ’Ασίας πεντήκοντα
αιώνας όοοιποροΰσιν έπί τής γή;- ύπάρχουσιν άρ·
χαλ ήθικής καλ φιλοσοφίας άμετάβλητοι. τάς όποίας·
ό Ιησοΰο Χριστός καδιέρωσεν, άρχαλ πρωτότυποι,
και άπλαϊ φέρονσαι παραγωγούς καλ συνθέτους
πολλάς άλλας, άνεν τών όποιων αί κοινωνίαν
δέν διατηρούνται.

Ό Θεός ώς εΐς πανήγυριν μάς είσάγει είς ταύτην
τήν ζωήν, καλ μετά ταύτην μάς φέρει πάλιν είς
■ άλλην έορτήν θελκτικωτέραν ταύτης· τά πάντα δέν
παύουσιν έπλ τής γής· ΰψώσατε τά βλέμματα
-είς τόν οΰρανόν έδώ οί μόχθοι, ή άνάπαυσις έκεϊ·
έδώ ή πάλη, τό γέρας έκεϊ.
Π. Σοΰτβος.

Πόσον έντέχνως, έκπάγλως, εξαιρείς τήν άφατον χάριν!
“Ω ! χάρις μή είσαι καί θέλγεις ώς αύτη τέρπνή ;...
Άοιδών λιγυφθόγγων τήν γηρυν ψάλλων τήν θεσπεσίαν
Αιγύφθογγος όντως δέν δείκνυσαι, σύ, αηδών;...
Ναι, Μούσα τοιαύτη τί; άλλη ψάλλει τανυν ήδυφώνως
Τή; 'Ιστορίας άναδιφώσα χρόνους μακρούς ;
Ποία εΐσδύ ’ είς τά έτη τά πλήρη γνοφώδους σκοτίας
’^.σμα ?να τονίση πλήρες άληκτου φωτός ;. .;
Ά ! τών έξόχων πνευμάτων ύμνησα; τδ άφθιτον κλέος
Λάμπει λαμπρώς σίιν αύτοΐς ό σδς, νΰν, έξοχος νοΰς 1...
‘AXiiarSpnc Γ. Γιαχονμ,ίίηΐ.

ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ

Μά? πρόβαλλ’ ή Αύγούλα,
έμποός μωρέ παιδιά
τής τσάπες εΐς τόν ώμο
νά πάμε στή δουλειά.

Τό φεγγαράκι φεύγει ·
βουτιέται στό βουνό,
καλ τ ασ εράκια σβύνουν
ψηλά στον ούρανό.
’Εμπρός ένα τραγούδι
νά πούρε άγκαλιά,
νά πάρουμε τό δρόμο
γιά τή χρυσή δουλειά I
Άκουτε τ’ άηδονάκι
λαλεΐ μέσ’ στά κλαδιά
μάς προσκαλεΤ νά πάμε
κι ’ αύτό είς τή δουλειά 1
’ϊωάννης Σ.

ZafaftartW

ΔΗΛΟΙΙΟΙΗΣΙΣ
Συμβληθείσης ήδη τή; ’Ελλάδος μετά διαφόρων ’Επικρα

«ΠΑΝΘΕΟΝ ΕΞΟΧΠΝ NOUN·

Κάμμία κοινωνία δέν διατηρείται άνευ Θρη
σκείας. ΟΙ παλαιοί παρίστων είς μάρμαρον ίππον
κολοσσαίου άναστήματος καί θυμοειδή, κατεχόμενον καί όδηγούμενον από χειρα νεανίσκου. “Ετοιμον
νά πηδήση, ή χείο τοΰ νεανίσκον έκ τής χαίτηςάνέστειλλε τό γιγαντιαϊον θηρίον, καί ούτως άνεφαίνετο είς τρόπον θαυμάσιου Α πνευματική δύναμις.νικώσα τήν ΰλικήν καλ τά άτίθασσα πάθη·
Ή εΐκών αΰτή κατ’ άκρίβειαν .παριστα τήν θρη
σκείαν. ήτις κατέχει τόν άνθρωπον διά μυστηριώ
δους μίτον.

Τοωδτον φέρει τίτλον κομψόν,ποιητικόν ποιημάτων, περ πρό
ττινων έτών ό μουσοτραφής καθηγητής κ. Φιλ. Οίκονομίδης έν
Βιέννη έξέδωσεν. Έν αύτφ διά τών διαυγέστερων γραφιδο;
αρχαιοπρεπούς χρωμάτων ό δεινός ποιητής ψάλλει τού; άξιους
δόξης.διαπρεπείς τοΰ Κόσμου νέας,μετ' ύφους αισ.θηματικώς φι
λοσοφικοί, έξαίρων αυτούς εΰμουσότατα. Βαθύτης αισθήματος,
ύψος εννοιών, γλώσσης καλλιέπεια καί στίχων εύρυθμία καί
χάρις είσί τά κυριώτατα γνωρίσματα της ποιητικής ταύτης έκ•.δόσεως,ήτις ένέπνεοσε καί τον ήμέτερον ποιητήν κ. Αλέξανδρον
Γιακουμίδην ποιήσαντα τό κάτωθεν, έν μέτρφ ήρφελεγειακώ,;
-ποιημάτων.

Κάμμία κοινωνία ώς εϊπομεν. δέν διατηρείται
άνευ θρησκείας· Λ σοφωτέρα φιλοσοφία δέν καθί
σταται ύποχρεωτική, άν δέν καθιερωθμ διά θρη
σκείας· άνευ θρησκείας καθελς πλάττει νέας άρχάς
καλ νέα δόγματα· αύτός μέν δοξάζει θεόν προνοοΰντα ύπέρ ήμών, έκεΐνος δέ θ:όν μή καταοεχόμενον διά τό μεγαλεϊόν τον νά έπιβλέπμ ήμας τους
μΰρμηκας, έν φ ό θεός είναι μέγας, διότι ποιεί τά;
μικρά καλ τά μεγάλα, καί διά τής αύτής χερός·
έξέτεινε τόν άπειρον οΰρανόν καλ κατεσκεύασε τά.
όργανα τών αοράτων έντόμων.

τειών περί τής ανταλλαγής ταχ. έπιτάγών, παρακαλοϋνται
οί έν Γαλλύγ, Γερμανός, Ευρωπαϊκή καί ’Ασιατική Τουρκέφ .καί Αίγύπτφ συνορομηταί ρας, ν’ άποστέλλωσι τάς
συνδρομάς των προς τήν διεύθυνσιν τής «Φύσεως» διά ταχυορομικών ίπιταγών, τοΰ τρόπου τούτου τής αποστολής
όντος ταχυτέρου, ασφαλέστερου καί όλιγώτερον· δαπανηρού
παντός άλλου διά μικρά ποσά.
Ή ΔιεύΦυνσις.

Λύσεις τών έν τώ 19 φύλλερ αινιγμάτων.

ΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΝ
.Άί του «Πανθέου» σου πάντερπνοι, φίλε, έκεϊναι σελίδες
Ήδέως κηλοΰσαι, άρρήτως τδ πνεΰμα ήμών
Πιστώς μαρτυροΰσιν ψάλτης οποίος έγένου θυμήρης
Λιγεως ύμνησα; αρχαίου; τοΰ Κόσμου σοφούς.
’Ώ 1 τοΰ «Πανθέου» οποία τερπνή μουσιπή αρμονία
Διαχέεται αίφνης εις φθόγγους μάγους, τερπνού; !
■Πόσον ήδέω; φαιδρύνει τών στίχων σου ή εύρυθμία
Και καλλιέπεια ποία κοσμεί τούτους σεμνή!
"Όμηρον, ’Αριστοτέλη, Σαιξπηρον, 'Ρουσσώ καί Βολταϊρον
Καί πληθύν άλλων ύψίστων, νόων, άριπρεπών

Λέγει τι τό πΰρινον αλφάβητου τό κεχυμένον είς-

ή

349. Αίνιγμα, αάρις—ία— Παρίσιοι.
Έλυσαν αύτό ή Δί; Εύαγ. Κορωναίου έκ Σύρο», b κ. Κωνστ.
Δαμιανό; έχ Πηραιώ;, ό χ. Πλ. Διγινής «χ Σύρου, b χ. Δημ.
Πολύδωρό; έχ Χίου καί δ χ. Ε. Φωπάδη; <χ Κερχύρας.

350 Αίνιγμα. Γυνή—Γή.
Έλυσαν αύτδ ή Δί; Εύαγ. Κορωναίου έχ Σύρου, δ χ. Κωνστ.
Δαμιανό; έχ Πειραιδι, δ χ. Π. Ριγάνά; «κ Σύρου, δ χ. Διον.
Ματρέλιος «χ Πειραιώς, δ κ. Φ. Ντουράτσο; έξ Αθηνών χαί δ χ.
Ε. Φωτιάδη; έχ Κερχύρας.

Η ΦΓΪΙί
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*
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Ό ioi utx κΤχί ηλικίαν 17 έτών χαί άπλούστίρον.
Ό πρώτος υΐος έτών
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»
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ήτο
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5
»
21
4
6
»
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7
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Τά βτη όλων τών υιών του
119
"Ελυσαν αύτό δ κ. Γ.Βορδώνης έξ Αθηνών, 4 χ. Γ- I Σπιτσιέρης έχ Πύργου, ή Δίς. Εύγ. Κορωναίου έχ Σύρου, 4 χ^ Κ. Δ.
Αναστασίου έξ ’Αθηνών καί 4 χ. Ε. Φωτιάδης έχ Κιρχύρας.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ,.ΦΥΣΕΩΣ
**
Γ. I. Σ./7όργβΓ.·Σας ένβγράψαμ,Βν απ’ άρχής 5ου ίτους. Σίίράν'
φύλλων λαμβάνίΤΐ ταχυδρομιχώς· — Γ. Γ. Μισσητην. Ζητούμίνον
φύλλον σας άπβστίίλαμίν. — Π. Π Bvtlr^r. Συνδρομή έλήφθη.
Σάς ένιγράψαμεν χαι άτεσηίλαμεν σ«ιράν φύλλων.Εΰχαριστοΰμεν—Ν. (I.K.i5por. Χρυσόδετος τόμος σας άπεστάλη προχθές ταχυ
δρομιχώς.— Ε. Κ. Σϋρον. Οΰδεν έλάβομεν ετι. "Ηδη, ώς μάς
ειδοποιήσατε θά στβίλωμεν. —Δ I. Δ. ΚαΛάμας. Σάς ένεγράψαμεν
διά χρυσόδετον Ήμερολόγιον «Φύσεως». — Α. Σ. Hatfac. Έλάδομεν επιστολήν μέ περιεχόμενα καί έλυπήθημεν διά γραφόμενα
σας. Διατί 'επιθυμείτε τήν ζημίαν μας μετά τοσούτους κόπου; καί
θυσίας άπο μέρους μας: υπολογίσατε αξίαν φύλλων έκάστοτε τοιούτων συνδρομητών προς τήν έτησίαν μιχράν συνδρομήν χαί κρίνετε
μας. — Κ· Δ. ΆΛιξΑνίριιαν. ’Αγγελίας έστείλαμεν έπιστολήν
«λάβομε». Άναμένομεν αποτέλεσμα.— Ν. Κ. Σίρον. Ταύτην στι
γμήν ίλαβον καί δευτέραν. έπιστολήν σας. Έλυπήθην πολύ, ότι
τόσον βιαστικός διήλθετε τών ’Αθηνών. Ευχαριστώ πολύ διά λου
κούμια, άτινα τρώγομε» εΐς ύγείαν σας. Χρυσόδετον τόμον έλάδετε;
—I. Β. Bpatla. Δελτάριον έλήφθη. "Εχει καλώ;, εΰχαριστοΰμεν.
—Γ. Φ. Χάϊροτ. Καλύμματα σας άπεστείλαμεν ώ; καί Κυρίων Π.
καί Α. — Ν. Ν. B&Jor. ’Ελάβομεν έπιστολήν σας, εχει καλώς,
πλήν έλυπήθημεν δι’ αναχοινώσεις χαί εΰχόμεθα βελτίωσιν χαί
εΰόδοσιν ευχών μας.

ΠΡΟΣ ΤΟΪΣ ΑΙΝ1ΓΜΑΤ0ΛΥΤΑΣ
'Aijri ιού προσεχούς ψύλλου άρχδμεθα τής δημοσιεύ
σεων νέας σειράς ποικίλων καί τερπνότατων αινιγμάτων,
ων αί λύσεις θά δημοσιεύονται μετά τήν δημοσίευσιν 50
τοιούτων, και δώρα θά λαμέάνώσιν οί τρεις πρώτοι λΰται
τών πλειόνων έζ αυτών.

r^lSiSTOnOIHSIS

Παρακαλούνται οί καθυστερούντες τήν συνδρόμήν των τοϋ διανυομένου ήδη πέμπτου έτους τής
«Φύσεως»,δπως ευαρεστούμενοι άποστειλωσιν ήμϊν
ταύτην διά ταχυδρομικής έπιταγής ή άλλου ασφα
λούς μέσου, ίνα τοϊς άνταποστείλωμεν τάς σχετι
κός Αποδείξεις των.
Ή Διεύθυνσις
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ΤΟΥ

ΈΤΟΥΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ
ΗΤΟΙ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚ0ΠΗ2ΙΣ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙ ΤΗ 6ΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ

Φ Ρ- ΠΡΙ NT ΕΖΗ
("Ετος πρώτον)

Προσεχώς έκδίδεται Ήμερολόγιον τής ,,Φύσεως44 έξ 20 καί πλέον τυπογραφικών φύλλων,
δπερ θά κοσμήται έκ 50 καλλιτεχνικών εϊκόνων έπί.
λείου καί καλού χάρτου και θά διαιρήται είς 5μέρη, ώς έξής.
Ιον μέρος. Έομτολόγιον.
2ον μέρος. Φυσικά φαινόμενα.
δον μέρος. Ανακαλύψεις καί έφενμέόεις.
4ον μέρος. ^Επιστημονικά παίγνια.
5ον μέρος. Άγγελίαι κτλ.
Ή τιμή ώρίσόη, διά τούς συνδρομητάς τής
,,Φύσεως4*.
3

Τδ>ν χρνδοδέτων δ$.
Τδ>υ άπλ&ν δρ. 9

ΚΟΜΩΊΉΡΙΟΝ
Έν Νέ<μ Φαλήμω

Άνατυπωθέντος τοϋ 32 άριθμοϋ τοΰ Γ' ίτου; τής «Φύ—
σιως» γνωστοποιοϋμβν τοϊς άξιοτίμοις συνδρομηταϊς μας,
όσων έλλιίπει έκ τής σειράς των ό αριθμός ούτος, όπως
εύαρεστηθώσι νά μάς γνωστοποιήσωσι τοϋτο, ινατοϊ; άποστείλωμεν άμέσως αύτόν.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕϊΜΑΤΟΛϋΝ ΠΟΤΩΝ
Ν. Ε. ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΑΙ Δ. ΦΟΥΣΑΡΑ
Έν Χαλκίδι.
Τα λαμπρότερα ποτά, ώράιότερα χαί γευστικότερα, άμιλλόμενα
προς τά ευρωπαϊκά, κατασκευάζονται έν τφ έργοστασίω τούτφ,
ένθα γίνεται χρήσις υλικών αγνότατων χαί πρώτης ποιότητος.
Κονιάχ, μαστίχη, ούζο, βανάνα^ αγγέλίκα, κτλ. ού μόνον προ
τιμιόνται εν Έλλάδι τών ευρωπαϊκών, “άλλά καί πάντα τά ξένα
πλοία σταθμεύοντα έν Έλλάδι προμηθεύονται ήδη τοιαΰτα έχ τοδ
έργοστασίου τούτου.
Όσοι δεν τά έδοκίμασαν ,ίτι, άναντιρρήτως άγνοοΰσι τήν πρόο
δον τής έλληνιχής μας βιομηχανίας

SOCIETE D’ ASTRONOMIE, cour de rohan Paris
Άποστέλλονται δωρεάν πληροφορίαι, ειδήσεις, χτλ. τφ αΐτοΰντι.

Έν τοϊς γραφείοις τής. «Φύσεως» αγοράζονται
έλληνικά γραμματόσημα μεταχειρισμένα.

ΓΕΩΡΓΙΟΓ ΣΤΗΝΗ
. Συνεστήθη καί φέτος ύπο τήν δραστήριου διέύθυνσιν τοδ
χ. Γ. Στήνη κομψότατον καί καβαρώτατον κομμωτηρίου (ν.
τή πλατείς Φαλήρου, όπ<ρ ήρξατο ήδη λιιτουργοΰν καί ι
κανοποιούν τάς κομμωτικά? απαιτήσεις των πελατών του.
Συνιστάται ιδίως είς τούς'λουομένου; έν Φαλήρφ, όπου
δύνανται νά εύρίσκωσιν πάσαν μετά το λουτρον περιποίησιν..
Έν αύτφ εύρίσκονται ειδικοί σάπωνες καί Αρώματα.

ΤιμαΙ μίτρκόταται.

Προηγούμενοι τόμοι τής Φύσε ως τού 1, 2, 3 καί
4 έτους εύρίσκονται έν τοϊς γραφείοις ήμών καί πωλοΟνται άδετοι μέν πρός 8 δρ. καί χρυσόδετοι πρδςΙΟ·
δρ. έκαστος. Είς τδ έξωτερικίν δέ άποστέλλονται έλεύ θέροι ταχυδρομικών τελών άδετοι μέν πρδς φρ. 12 χαί
χρυσόδετοι πρός φρ. 14.
Είς τούς έγγραφομένους νεωστί: συνδρομητάς τής
«Φύσεως» έκ τού έξωτερικοΟ δίδονται καί οί τέσσάρες.
χρυσόδετοι τόμοι άντί φρ. 42.
Έκ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝ2ΤΑΝΤΙΝΙΔ0Τ

