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ΙΟΟ'ΑΩΡΑ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Ποιοΰμεν γνωστόν τοϊς ήμετέροις συνδρομηταΐς, 
δτι τήν προσεχή Ιην Ιανουάριου 1893 γενήσηται έν 
τοϊς γραφείοις ήμών, κατά τά κ'εκανονισμένα, πα
ρουσία έπιτροπης έκ των προσελευσομένων συν
δρομητών τής «Φύσεως», Α έκκύόευσις τών λα
χείων τοϋ 5,ον ήδη έτους,είς ά θά ουμμετάσχωσι συν- 
φδά τφ προγράμματι ήμών μόνον οί πληρώσαντες 
τήν έτησίαν συνδρομήν των καί κάτοχοι τών σχε
τικών αποδείξεων, έφ' ών σεσημείωται όλογράφως 
ό άριθμός τοΰ λαχείου των.

Κατά τήν έκκύόευσιν ταύτην θά κληρωθώσι έξαι- 
οετικώς εφέτος 100 άριθμοί, οίτινες θά κιρδίσωσι τά 
ακόλουθα αντικείμενα κατά σειράν, ήτοι'

Ό 1 ος άριθμός δν ώρολόγιον χρυσούν, άξίας 
100 φρ. ή έτερον άντικείμενον κατά βούλησιν, ίσης 
άξίας.

Ό 9ος άριθμός έν ώρολόγιον άργυροΰν, άξίας 
80 φρ. ή άντικείμενον έτερον έπίσης ίσης άξίας.

Ό 3 ος άριθμός έν οπλον κυνηγετικόν όπισθο- 
γεμές, άξίας 70 φρ.

Ό 4ος άριθμός έν φεδόλδερ, άξίας 50 φρ.
Ό Βος άριθμός μίαν μεγάλην καί ώραίαν είκόνα 

έλαιογραφημένην. (paysage).
Ό βος άριθμός τήν εικόνα τού Λ τής κατόχου 

του είς φυσικόν μέγεθος έλαιογραφημένήν.
Ό Τος άριθμός δν ώραιον λεύκωμα (album) δι’ 

εικόνας.
Ό βος άριθμός τήν ΰδρόγειον σφαίραν, διαμέ

τρου 60 έκατοστών τοϋ μέτρου.,
Ό 9ος έν ώρολόγιον τού τοίχου
Ό 1 Οός έν έξυπνητήριον τής τραπέζης.
Ό 1 1ος έν πολυτελές βαρόμετρον.
Ό 1 «ος έν πολυτελές θερμόμετρον.
Ό 13ος έν τηλεσκόπιον αστρονομικόν.

Ό 14ος Διόπτραν τού θεάτρου μετά όστείνου 
περικαλύμματος.

Ο I 8ος δν μικρόν κιόώτιον μέ συλλογήν 
αρωμάτων.

Ό Ιβος έν αρχαιολογικόν λεξικόν τού' 'Ραγ- 
καόή δεδεμένον.

Ό ΙΤος τήν Ιστορίαν τής Ελλάδος τού Παπ- 
παρηγοπούλου.

Ό 1 ®ος έν πολυτελές μελανοδοχεϊον.
Ο 19ος έν κομφόν δοχειον δι ’ έπισκεπτήρια.
Ό «Οος έν χρυσοποίκιλτον ΰάλινον δοχειον 

δι’ ανθοδέσμην.
Όι πέντε άκόλουθοι αριθμοί κερδαίνουσι τούς 

τέσσαρας τόμους τής Φύσεως χαρτοδέτους.
Ci δέχχ κατόπιν άριθμοί κερδαίνουσιν άνά δν 

χρυσόδετον σύγγραμμα Ιστορικόν, φιλολογικόν ή 
μυθιστόρημα.

Λλέκτ. κατόπιν αριθμοί κερδαίνουσι άνά μίαν με
γάλην καλλιτεχνικήν είκόνα τοΰ τοίχου.

Ε£*ο«ν  έτεροι αριθμοί κερδαίνουσι άνά ένΉμε- 
ρολόγιον άπλοϋν τής «Φύσεως». τού 1895.

Δέκα πέντε έτεροι άνά ένα Λμεροδείκτήν τον 
1895. Καί τέλος οί τελευταίοι είκοσιν άριθμοί άνά 
μίαν μικράν έγχρωμον είκόνα ή έτερον σχετικόν 
άντικείμενον αξίας 50 λεπτών έκαστον.

’Επειδή δμως πολλεϊ έκ τών ήμετέρων συνδρο
μητών καθυστεροϋσιν εΐσέτι τήν συνδρομήν των 
τοΰ 5ου όδεύοντος ήδη έτους, παρακαλοΰμεν αύ- 
τούς, δπως τάχιστα μας άποστείλωσι ταύτην, ΐνα 
τακτοποιήσωμεντά βιβλία μαα καί ΐνα μή άποκλει- 
σθώσι τών άνωτέρω κληρώσεων τών λαχείων.

Όσοι δέ νέοι συνδρομηταί έγγραφώσι καί προ- 
πληρώσωσι τήν συνδρομήν των πρό τής 1ης προ
σεχούς ’Ιανουάριου, θά λάόώσι και ούτοι μέρος είς 
τάς προσεχείς ταύτας κληρώσεις.

Ή Λιεύθυνβις τίϊς «1>ύσεως
♦ . HP1NTBZHS
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ΠΕΡΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ Μ'ΓΧΗΣ 
Αντοείχέ&ιοτ «ίτο^αΟμοί

Ή ψυχή άθάνατος ύπάρχει ; ιδού τό μίγα ζήτημα, δπερ 
άπησχόλησεν άνέκαθεν τό άνθρώπινον πνεύμα απανταχού 
καί πάντοτε- ιδού τρις μεγιστον πρόβλημα, είς ού τήν λύ
σε*  οι μέγιστοι νόε; τών αιώνων κατέβαλον προσπάθειας 
υπό τής επιστήμης έκλεπτυνομένας πολυειδώς καί πολυτρό· 
πως πρός έπιτυχίαν αύτής. ' .

Άλλ’ ή λύσις τής άθανασίας τής ψυχής ζητήματος συνέ
χεται άδιαρρήκτως τφ τής ζωής- ώστε η λύσις επ’ άμφο— 
τερών προκαλεΐται.

Τί εστί ζωή ; Μυστήριον έπιστημονικόν όπως καί ή ούσία 
καί ή δύναμις = ΰλη καί τό έν αυτή θεμενον κίνησεν πρός 
παντοίαν διαμόρφωσιν όποιον τί έστιν ;

' Καί περί τών τριών ακριβή έπιστημονικήν έννοιαν ούκ έχο
μεν έ’ω; άρτι- πολλά περί τούτων έγράφησαν, πολλά ίρρή- 
θησαν ύπό διαφόρων έπιστημόνων φυσικών, Φιλοσόφων, ’Ια
τρών, Φυσιολόγων, Ψυχολόγων καί λοιπών, άλλ’ ούδείς 
τούτων εις έπιστημονικην ένέργειαν έξίκετο άχρι σήμερον.

Δυσχεραίνουσι δέ τήν λύσιν καί αΐ άρχαϊ, άς πρεσβεύου- 
σιν οί διάφοροι έπιστήμονες π. χ. οί Ύλισταί (materialis- 
tes) επειδή πρεσβεύουσιν, ότι έξ όλης τά πάντα καί ή ψυχή 
άρα ύλική έστιν, ίπομένως θνητή- δλως δ’ άποκρούοντες τό 
ζήτημα ούδέ περί τήν λύσιν αύτοΰ αισθάνονται τήν ανάγκην 

.νά άσχοληθώσιν*  οί δέ Πανθεϊσται (pantheistes) ίπιτεί- 
νοντες εφ’ άπαντος τοΰ Σύμπαντος τό γενικόν τής ψυχής, 
ώ; περ ’Αριστοτέλης, άλλας θεωρία; καί λύσεις προτείνου— 
σιν ώσαύτως δέ καί οί Ίδανιαταί, ώ; Λεϊβνίτιοι', Κάντιοι, 
επόμενοι τφ Πλάτωνι, είς ιδανικά; χώρας περιάγουσι τάς 
περί τούτου άσχολίας αύτών.

Τί δε νά εΐπη τις περί τοΰ σμήνους τών νεωτέρων επιστη
μόνων, φυσιοδιφών, ^ Μαθηματικών καί λοιπών; Έάν άνα- 
γνώση τις τά έπιστημονικά αύτών Συγγράμματα, ούδέν μέγα 
και σοβαρόν άνευρίσκει, ούτε περί ζωής, ούτε περί ύλης, 
ούτε περί δυνάμεως, καί τοι αύται έλκύουσαι τό άνθρώπε- 
νον πνεΰμα κλονίζουσιν αΰτό,. ταράττουσι καί άνακυκώσι 

' τά βάθη αύτοΰ ρεζηδόν. Πρός «ερισσοτέραν πίστιν τών λεγο
μένων μοι, παρατίθημι ένταΰθα έν συνάψει παράδειγμα εν 
μόνον,τό εξής.

Ό περίφημος υλιστής Biilhner, λέγει περί τής ύληςα^άί 
γνώβει? μον δίν είβδύονδιν si? τά έγκατα τή? φνβεω?, ή 
» δί ούδίατή? ΰλη? ίβταε κατά α&δαν πιθανότητα πρό- 
» βλήμα άνεπίδεκτον λνβεω$ϊ> (Φύσις καί πνεΰμα ύπό Bul- 
hner, έκδοσις Φραγκφόρτ. σελ; 83.— Λάνζε Ίστορ. τοΰ 
ύϊισμοΰ. Γαλλ. Μετάφρ. Τόμ. β',. σελ. 626. — Ί. Σκαλ· 
τσούνη- περί Γενέσεως τοΰ άνθρώπου κλ. σελ. 60. έκδ. 
’Αθηνών 1893.) Ήδυνάμεθα καί πλεΐσθ’δσα παραδείγματα 
τοιούτων θεωριών ν’άναφέρωμεν έτι,άλλά φειδόμενοι τοΰ χώ
ρου τή; φίλης μοι «Φύσεως» περιοριζόμεθα,ώς ανωτέρω είς 
έν καί τούτο, άρκεΐ, νομίζω., διά.τούς συνετούς καί περιέρ
γους τών άναγνωστών αύτής. Περί τών λοιπών χρήζομεν 
ιδιαιτέρων έπιστημονικών πραγματειών, έν έκτάσει τά τοι— 
αΰτα ζητήματα έκθετουσών καί τάς άρμοδία; αύτοΰ λύσεις 
κατά τάς ήμετέρας άρχάς έπιφερουοών.

Ένταΰθα περί άθανασίας μόνον ψυχής πρόκειται, έν 
συνάψει νά πραγματευθώμεν, ώς καί περί ζωής.

Ή Ζωή διαιρείται εΐς δύο, πρόσκαιρον καί αιώνιον καθ’ 
ήμά;- διότι έπιστημονικώς ή Ζωή διάλειμμα ού διαλαμβά
νει,ούδέ δύναται νά εχη κατά τάς έπιστημονικά; άρχάς, καθ’ 
ά; θάνατο; ούχ’ ύπάρχει, ώ; ίννοεΐται παρ’ήμίν τοϊς άμυή- 
τοις- ό θάνατος κατ’ αύτά; ίστι μεταβολή τις ύπάρξεως καί 
άλλοίωσι; χημικής διαζυμώσεως, γινομένων ύπό τήν ίπιρ- 
ροήν τών έξή; άναλλοιώτων φυσικών νόμων, γενικόν χαρα
κτήρα έχόντων έν τφ Σύμπαντι.

Α’. Πασα ΰλη διαλυθεΐσα, «όρος ίτερα'ς διοργανώσεω; 
γίνεται.

Β'. Παν ον έν τφ κόσμφ, είτε άνόργανον, εϊτι οργανικόν, 
ύπόκειται εί; μεταβολήν χαί άλλοίωσιν.

Γ'. Πάντα ταϋτα γίνονται ύπό την ίπίδρασιν άναλοιώ- 
των νόμων της φύσεως αναπόφευκτων.

Δ'. Καί αύτό; ό πνευματικό; κόσμος ύπόκειται εΐς άρχάς 
και νόμους, άπορρεοντας έχ τοΰ υπέρτατου άπειρου λογου, 
πηγή; πάσης λογικής άρχή; καί βάσεω; νόμων καί αφρα- 
γίδο; αύτοΰ τούτου έν τή φύσει.

Ε'. Ή όλη στείρα νόμων, καθό στερούμενη λόγου- διό χαί 
ύπόκειται αύτφ καθόλου έν ύποχειρίφ καταστάσει διατε- 
λοϋσα ές αεί.

Ό άνθρωπος έρχόμινος εις τόν κόσμον λαμβάνει ζωήν υλι
κήν καί πνευματικήν- καί ή μεν ύλική θεωρείται πρόσκαι
ρος κατά τινα οψιν, ή δέ πνευματική αιώνιος- ή πρώτη άπο- 
δίδοται τφ σώματι- ή δε δεύτερα τώ πνεύματι- προηγείται 
όμως ή υλική καί έπεται ή πνευματική- ποικιλίαι δε άπειροι 
άπαντώσι κατά τε τήν υλικήν άνάπτυξιν καί πνευματικήν 
έν τφ κόσμφ, περί ών αί διάφοροι έπιστήμαι διαλαμβά- 
νουσι καί περί άς ασχολούνται άπασαι,όσημέραι προαγόμε- 
ναι καί προοδεύουσαι, ώς γνωστόν.

Ή ύλική ζωή καθ’ ήμας, διαρκεϊ επί τι διάστημα χρό
νου βραχύ ή μακρόν, καί μετά ταϋτα παύεται ύπάρχουσα- 
ή δέ παΰσις αυτή καλείται θάνατος, προκαλών τήν λύπην 
καί τάς πικρίας του χωρισμοϋ τών φιλτάτων.ήμών προσώπων, 
διό καί αισθανόμενα ενεκα τούτου απαρηγόρητου θλΐψιν χαί 
στενοχώριαν άκατανίκητον, ίκδηλοϋντε; ταύτην διά δακρύων 
στεναγμών, θρήνων καί τών όμοιων. Καθ’ άς δ’ άρχάς έδι- 
δάχθημιν καί πιστεύομεν, βεωροΰμεν, ότι διά παντός άπώ- 
λοντο οί οικείοι ήμών συγγενείς και φίλοι κλ. Έάν δ ’ ήμίν 
είπη τις παν τουναντίον, αμέσως δυσπιστία έπιφαίνεται- έπί , 
τέλους απαράδεχτος αποβαίνει ή θεωρία τής αθανασίας- 
παρά δε τοίς έπιστήμοσι καί τά ειρωνικά μειδιάματα προ- 
καλεϊ έν αμφιβολία άκρα διατελοΰσι περί τούτου τοΰ ΰψίστου 
τών προβλημάτων τής άνθρωπίνης διανοίας. Έν μέρειδ’ 
εχουσι καί δίκαιον- διότι έξαφανίζονται μορφαί, έκλείπουσι 
πρόσωπα άπό τήν επιφάνειαν τής γής, ούδέποτ’άλλοτε ίμ— 
φανιθησόμενα επ’ αιώνας αιώνων. Τώ δντι, φοβερά χατα 
τοΰτο ή θεωρία τοΰ ζητήματος,ώ; βυθίζουσα εΐς σκότος βαθύ 
τό άνθρώπινον πνεΰμα, όπερ προσπαθούν νά εύρη διέξοδον 
φωτεινήν ταλαντεύεται έν άμφιβολί^ ρίπον ποτέ μέν εί; τοΰτο 
τό ρεύμα τών ιδεών, ποτέ δέ είς έχεΐνο*  άλλοτε δέ συμπαρα
σύρεται εις τά διάφορα έπιστημονικά συστήματα, άπερ 
συνφδά ταΐ; άρχαϊ; αύτών έπιλύουσι καί τά δεινά ταϋτα 
ζητήματα τής τε πρόσκαιρου καί αιωνίου ζωής.

’Επίκαιρος όμως έπίκουρος είς τήν λύσιν ταύτην προσέρ
χεται ή ορθά; άρχάς πρεσβεύουσα νεωτέρα φιλοσοφική έπι- 

! στήμη, ή τόν συνδυασμόν «Έρεννη? καί Πίβτετο?» παρα
δεχόμενη ετέρους όρους, ή “πρεσβεύουσα, ότι ούδέν άντίθετον 
άπαντφ πρός άλλήλας, τή τε ’Επιβτήμη δηλαδή καί τή 
Θρησκεία, καθό έχούσαις τόν αύτόν σκοπόν, τήν επιδίωξιν 
έν παντί τής άληθείας, ήτις έστιν ή ζωή καί τό φως τοϋ νοη
τού κόσμου καί πνευματικού. Έξάρχει δε σήμερον τοΰ συ
στήματος τούτου τό μέγα τέκνον τής Άλβιώνος, ό μέγας 
Γλάδστων καί άλλοι άκόμη σοφοί άνδρες εν τε τή Εύρώπη 
καί ’Αμερική. '

Αύτό λοιπόν τό λαμπρότερου τών φιλοσοφικών Συστη
μάτων διδάσκει ότι πρόσκαιρος ή υλική ζωή κυρίως ούχ 'ύπάρ 
χει, άλλ' αιώνιος., καθό συνέχεια ύπάρξεως τών στοιχείων, 
έξ ών τό σώμα σύγκιιται- μόνον μεταβολή τις επέρχεται έκ 

■τε τοϋ τόπου, χρόνου καί έξ έσωτερικών ή έξωτερικών τοΰ 
σώματος λόγων ή αιτίων' ή δέ μεταβολή αύτη νΰν έν τοίς 
υλικοί; μορίοις συμβαίνει, άτινα λαμβάνουσι μετά τήν μετα
βολήν, ήτοι παϋσιν τή; ζωής ταύτης,έτεραν μορφήν καί δι- 
οργάνωσιν, ά; προκαλεΐ ή ίπίδρασι; τών φυσικών, ώ; προεί- 
πομεν, νόμων, ου; ού δύναται άποφυγεΐν, καθό υλικά- ή 

-δέ ΰλη, καθό εφθημεν εΐπόντες, υποχείριος, τφ λόγφ, τή 
πηγή τών νόμων. ΤΑρα τά στοιχεία ούκ άπόλλυνται, άλλα 
λαμβάνουσιν έτέρας μορφάς καί ποικίλας υπό τήν επιρροήν 
τών τή; Χημεία; άρχών καί διατάξεων καί ίδού ή συνέχεια 
τής ζωής αίρει τό πρόσκαιρον αύτής έπιστημονικώς. Μένει 
τώρα ή τής μορφής ή του προσώπου άπώλεια νά έρμηνευθή- 
προσπαθήσωμεν «αϊ περίτούτου τά είκότα νά προσαγάγώμεν.

α’. Ή τοϋ γένους καί τοΰ είδους διαιώνισες ού σμικρόν 
συμβάλλει εί; τήν παρήγορον ιδέαν τής αιωνίου ύπάρ
ξεως- διό καί έκαστος τών ανθρώπων ύπόκειται τώ νόμφ 
τή; έλξεως, καθ’ δν συνδέεται τφ ίτερω ώραίφ φύλφ πρός 
τον σκοπον τοϋτον, καί έντεΰθεν προκύπτει ή οικογένεια, πρός 
διαιώνισιν τή; όποια; τοσαϋται καταβάλλονται προσπάθιιαι, 
τοσοΰτοι αγώνες, οίοι καί αύτήν τήν πρόσκαιρον ζωήν πολ- 
λάκι; καθυποβάλλουσιν είς ηρωικήν θυσίαν ύπέρ τών τέκνων 
καί λοιπών οικείων*  τφ νόμφ τούτω τής διαιωνίσέως υπάγον
ται και αύτά τά έθνη, άτινα πολλάκις άναγκάζονται νά ίκ- 
τίθενται εί; πολυχρονίου; έναντίον άλλων ίσχυροτέρων πο
λέμου; πρό; συντήρησιν ίαυτών καί διαιώνισιν τής ίθνικής 
αύτών ύπάρξεως καί οΰτω; έχομεν έν τή Ίστορί^ έθνη χιλιά
δα; έτών βεώσαντα καί μέλλοντα βίον εξοντα έπ’ άπειρον, 
ώ; τό έλληνικόν έθνος, φερ’ είπεΐν, έβίωσε χιλιάδα; έτών 
βίον, διήλθε τούς αιώνα; καί μέλλει διελθεΐν άθικτον διατη
ρούν τά ίδιάζοντα αύτφ προσόντα- ώστε δικαιούμεθα νά 
έρωτήσωμεν ένταΰθα: Τί; ένέσπειρεν εί; τά έθνη, ώς καί είς 
τάς οικογένεια; τήν ιδίαν τής αιωνίου ύπάρξεως; πώς συνε- 
λαβε τήν ιδέαν τής αίωνιότητος; εΐνε δυνατόν τό άνθρώπι- 
νον πνεΰμα, ύλικήν έάν ειχεν άρχήν, νά συλλάβη τήν ιδέαν 
τοΰ απείρου, τοΰ αιωνίου ;

β". Ή σπουδή τών έπισιημών χαί ίδίφ τών φυσικομαθη
ματικών, αίτινες έπιδιώκουσιν άκρίβειαν εν τοϊς υπολογισμοί; 
καί βυθίζουσι κατ’ άχολουθίαν,τήν άνθρωπίνην διάνοιαν εί; 
σκέψεις, καθ’ ά; πολλάκις καίτοι ύπάρχει έτι έν τω σώματι 
ή ψυχή, αίρεται εί; τά πνευματικά ύψη έπί τοσοΰτον, ώστε 
λησμονεί τόν περί αύτήν,. υλικόν κόσμον τοιοϋτον παρά
δειγμα παρουσιάζει ήμϊν ό μέγα; Μαθηματικός ’Αρχιμήδη; 
ό έξοχο; Νεύτων, ό Πασχάλ, καί άλλοι πολλοί, αίωρούμενοι 
ύπέρ τδν κόσμον τούτον καί μή τά πρό ποδών θεωροΰντες, 
ώσπερ ό Θαλή; κλ.

γ’. Ό- άνθρωπος φύσει τοΰ είδέναι ορέγεται, κατά τόν 
μέγαν Άριστοτέλην- ή δέ έχπλήρωσι; ή τελεία τοϋ είδέναι 
επεκτείνεται έπ’ άπειρον διά τών όσημέραι γινομένων άνα- 
καλύψεων χαί επιστημονικών έρευνών καί έκζητήσεων ποΰ 
λήξουσιν αύται; καθόσον ή μία άνακάλυψι; όδηγιΐ έπί δέκα. 
άλλας καί οΰτω καθεξής, ώστε ή ιδέα τής αίωνιότητος κατα
φαίνεται σαφεστάτη-και κατ’ άκολουθίαν ότι ή ψυχή έστιν 
αύτής μέτοχο; μόνοι; τοίς άμυήτοις έπιστημονικών άρχών 
καί έμβριθών σκέψεων έπιτρέπεται ή άρνησις αύτής.

δ'.. Έάν ή ψυχή προορισμόν είχε μόνον έν τώ κάτω 
τούτφ κόσμφ, τί ζητεί αίωρουμένη είς τήν θεωρίαν τοΰ Σύμ- 
πκντος κόσμου ; Τί μέλλει αύιή, έάν ό ήλιος έστι πολύ μεί- 
ζων τής γης, ίν ή έχει τήν φωλεάν αύτής ; τί ένοχλεϊ αύ
τήν ή ΰπαρξς; κηλίδων ίν τή φωτεινή άτμοσφαίρα αύτοΰ ; 
Διατί καταμετρά τάς άποστάσεις τών ουρανίων σωμάτων ; 
Τί ώφελεΐται, έάν μάθη ότι' κατοικεΐται ή Σελήνη, ό Άρη; 
ή Άφροοίτη, ό Ζευς καί λοιποί τών πλανητών ; έάν παρα- 
δεχθώμεν έπί στιγμήν, έστω, ότι οί άνθρωποι άνέφυσαν έκ 
τή; γή;, ώ; μύκητες ή ώ; τέττιγε; κατά τήν δόξαν τών 
παλαιών, τί θέλουσιν έκεϊ ε’ι; τούς άλλου’; κόσμου; νά μά— 
θωσι; μήπως άλλάξουσι θέσιν καί μεταβώσιν έκεϊ; άλλάζου- 
σιν οί μεταξοσκώληκες μορφήν, άλλά μένουσιν έν τή γή, 
ούδέ μέλλει αύτοΐς περί τών ούρανίων' άλλ’ αύτό; ό μέγα; 
σκώληξ τοϋ άνθρωπίνου κυττάρου πώ; ίγκαταλείπει τόν γήΐ- 
νον αύτοΰ προορισμόν καί βυθίζεται εί; τό Σύμπαν, θέλων 
νά συμπεριλάβή τό άπειρον διάστημα του σϋμπαχτο; εν τή 
«μικρότατη αύτοΰ διανοία; άρα δ ‘προορισμός αύτοΰ ίν τή 
γή μόνον ούκ έστιν4 καί άλλαχοΰ κέκληται νά συνέχιση τήν 
πνευματικήν ζωήν, όπερ υποδεικνύει τήν αιωνιότητα.

ε’^Αί περί τών μορφώσεων τών διαφόρων καί ποικίλων προ- ' 
σώπων τών άνθρώπων έπιστημονιχαί ίκζητήσιι; ίπί τοσο.ΰτον 
ποικίλλουσιν,ώστε ή ίπιστήμη είσέτι είς οριστικόν καί τελικόν 
περί τοΰ λεπτού τούτου ζητήματος αποτέλεσμα, ούχ άπέβη. 
Πολλά, άπό τοΰ Άριστοτίλους είπόντος τό πολυθρύλλητον 
εκείνο «οία ή μορφή, τοιάδε καί ή ψυχή», έως τοΰ κ'ρανιο- 
σκόπου Γκάλλ, έγράφησαν χαί έρρήθησάν- πολύ δέ σπουδά
ζεται ή φυσιογνωμία καί φυσιολογία τής άνθρωπότητος- πολ- 
λαί θεωρίαι εξετίθησαν καί έσχάτω;-. ή τοΰ Δαρβίνου. καθ’ 
ήν ή μορφή τοϋ πιθήκου ολίγον διαφέρει τοΰ άνθρώπου καί 
δή ή τοϋ λεγομένου Γκορίλλα- ώστε ίπί πολύ είσέτι έπεχτα- 
θήσεται ή περί τούτου έπιατημονΐχή έκζήτησί;- διότι άλλοι, 
ίσα τφ Δαρβίνφ ίκτιμούμενοι παρά τοίς έπιστήμοσιν, ώ; 
ό κλινός Βίρχωβ, ό πολύ; Γλάδστων κλ. επί πολύ βαρύνου- 
σιν είς τήν πλάστιγγα τής ύψηλής Κριτικής τών έπιστημο
νικών Γνώσεων καί τή; πέριφερεία; αύτών, ώστε ίπί τοΰ 
ήμετέρου ζητήματος ούδέν συμβάλλεται ή μορφή ή τό πρό
σωπον τών ατόμων, ώς αναγόμενων εί; τόν κύκλον τή; ΰλης 
καί διαπλάσεω; αύτής έν παντοίοι; σχήμασίν, άπερ έξε- 
τάζει η Γεωμετρία καί λοιποί υψηλοί αύτής κλάδοι

ς-’. Τό ένδιαφέρον ήμά; εινε ή πνευματική διαμόρφωσες 
καί διάπλασι; τοΰ ίν ήμϊν ένοικοΰντος πνευματικού- ή άΰλτυ 
στοιχείου,όπερκαλείται πνεΰμα. Ή πνευματική αΰτη κατά- 
στασις καί μορφή αύτοΰ καλείται άγαθότης ή άγαθόν, όπερ 
ίστί σχετικόν καί άπόλυτον- καί τό μεν σχετικόν ίν ήμϊν, 
τδ δ’ άπόλυτον έν τφ άπεΐρφ άπαντφ καί ύπερτάτφ λόγφ, 
τφ δημιουργφ τοϋ παντός. Τό σχετικόν άγαθόν ίν τή πράξει 
γενικώς καλείται αρετή. Ταύτης ή μορφή εξετάζεται ίν τφ 
πνευματεκφ ήμών στοιχειφ, όπερ άπίρρενσεν ίκ τοΰ άπειρου 
κεντρικού πνευματικού όντος, φ περ πάλιν ίπαναστρέφου- 
σιν «ί; τού; κόλπου; αύτοΰ κατά τρόπον μυστηριώδη, όπως 
καί είσήλθεν εί; ήμά; κατά τήν ήμετέραν πλαστούργησιν- ή ίν 
τφ ήμετέρφ πνευματικφ στοιχειφ υπαρξις τοΰ σχετικού άνα- 
θοΰ, ώς ή μαγνητική βελόνη πρό; τόν πόλον τής γή; άφορφ, 
οΰτω φύσει καί ήμας άγει καί όδηγεΐ είς τήν πηγήν ' τοΰ 
αιωνίου άγαθοΰ, ίξ ού άπορρεουσι πάσαι αί ήθικαί διατάξει; 
καί νόμο; τόν ηθικόν κόσμον ίν τή άνθρωπότητι ούτως συνισ- 
τώντες καί την εύδαιμονίαν αύτής έπιφέροντες.

ζ’. Ή ύλη στερείται τής ίπιγνώσεως ίάυτής, όπως καί 
νόμων ίξ ίαυτή; προϊόντων ή δέ ψυχή κέκτηται τό προ
τέρημα τοΰ ΐπιγινώσκειν ίαυτήν άφ’ ίαυτήν, όπερ‘παρά 
τή ύλη ούκ άπαντ^ άπολύτως. Διά τδν λόγον τοΰτον 
αίσθανομένη ίν αυτή πράζιν τινα άγαθήν, γενομένην ύπό 
τοΰ ατόμου, χαίρει χαράν άφατον, διατελούσα ίν θυμη— 

δίιρ άπλέτφ*  παν δέ τούναντίον συμβαίνει εί; τήν πραξιν 
τού κακού- διότι άπάγει αύτήν άπό τήν οδόν τής έύδαι- 
μονίας, αποσύρει αύτήν άπό τή; γραμμής,· ήτις άγει πρός 
τήν άκραν πηγήν τοΰ άπ.ολύτου άγαθοΰ, ού ή στερησι; ίπι- 
φέρςι τήν κακοδαιμονίαν έν τφ πνεύματι, οπερ. κόλασις εν 
τή έκκλησιαστική γλώσσγ; καλείται, όπως παράδεισος τό 
άντίθετον καί μακάριο; κόσμος, περί ού άλλοτε «έν τ^ Πα(>- 

εί; πλάτος ίπραγματεύθημε*.
Έν τή πράξει τοΰ αακοΰ στερείται τό πνεΰμα τή; αύθορ- 

μήτου τάσεως πρό; τήν πηγήν τοϋ άκρου άγαθοΰ, όπως ή 
μαγνητική βελόνη παρέλκεται έχ τίνος έπισυμβάντο; αιτίου 
καί ού δεικνύει πλέον τόν.πόλον, ώ; πρότερον, άλλ’ άλλο τι 
σημεΐον παρά τήν φύσιν αύτοΰ- οΰτω δέ στερούμενου τό πνεΰμα 
τή; ίν τοϊς κόλποι; τοΰ άπειρου άγαθοΰ άναστοοφή; αύτοΰ, 
χωρίζεται άπ’ αύτοΰαιωνίως, όπερ καί ηθικό; θάνατό; κα
λείται αιώνιο;, ώ; επιφέρων τήν αιώνιον στέρησιν τή; μακα- 
ριότητος, ή η; παρά τφ άπολύτφ άγαθφ άπαντά και επειδή 
τό άπόλυτον άγαθόν αιώνιόν έστιν,άρα καί τά έξ αύτοΰ προ- 
ελθόντα ίν τή πλαστουργήσει τών ατόμων πνεύματα αιώνια 
είσιν- οπερ ίδει δεϊξαι.

Τούτων οΰτω; ίχόντων, άριστα έπιστημονικώς ίρμηνεύε- 
ται τό ιβ’. άρθρον τοϋ Συμβόλου τής πίστεω; « περί τή? 
ζαή? τον μέλλοντα? Αί&νο? » ώ; αιωνίου άποδειχθείση; καί 
υλικώ; καί πνευματικώς' λυπηρόν δέ τό θέλειν τινα; άποστε- .
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ρήααι το Ανθρώπινο» πνεΰαα της μεγίστη? ίν τφ κόσμφ τούτφ 
παραμυθίας : τής παραδοχής δηλαδή αιωνίου ζωής καί βυ- 
θίσαι αύτό είςτό χάος το ερεβώδες,τοΰ «τε$ δ'δλως οιδε τά μετά τον βίοντι. Γέννημα τοϋτο όλως ίκπεπτωκότος ταΐς 
ήδοναϊς φιλοσοφικοί» συστήματος καί φοβερά δεινά επί τήν 
ανθρωπότητα έπιφυσώντος· άρα άπορριπτέον διά πολλούς 
λόγους, περί ών άλλο τι ήμί*  ό λόγος ίσται «έν rjj Φύσει». 
Νϋν δ’άρκεσθώμεν είς ταΰτα.

A9ANASIOS ΠΕΤΡ1ΑΗΪ
Ζχολέρχης Πειραιώς

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΓΠΊΌΓ

ΗΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 
ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»

xxi οξ szetoe "Ελληνες ύπά £ποψ«ν χοςνωνεκήν 
ίβτορεζήν καί έμιηορεζήν.

(Συνέχεια, ΐδε προηγ. φύλλονί
Μόλις άφικόμην είς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν τοϋ Κάι

ρου, δστις απέχει άρκιτόν διάστημα τής πόλιως καί τοϋ 
ξενοδοχείου ίν φ διέμενον, ίζήτησα άμαξαν,όπως μέ μετα
φέρω έχει, άλλ’ ένεκα τής άγνοιας τών ίθίμων τοϋ τόπου 
χαί της αραβικής, πάσαι καταληφθεΐσαι χαί άπελθοϋσαι, 
έμεινα μόνος ίν μέσφ πολυαρίθμων μπουοίχων (ονίσκων) καί 
ονηλατών, ρίτινες περιστοιχοΰντές μέ,μ’ ίβίαζον ν’ άνέλθω 
έπί τίνος αυτών .

Έγέλων διά τό παράδοξον τής έπιμονής τών ανθρώπων 
αυτών,διότι δΰδέποτε θά ίδεχόμην οΐκοθιν νά μετακομισθώ 
έπ ίδνου άνά τάς οδούς τοϋ Καίρου,μολονότι πολύ τοϋτο συ- 
νειθίζεται ΐκεΐ παρ’άπάσαις τάς τάξεσιν, ότε άδημονών άφ' 
ετέρου, διά τήν έλλειψιν χαλητέρου μέσου μεταφοράς, αίφνης 
χαί' παρ-’ έλπίδα χαί άκΟυσίως ίμοϋ εύρέθην έπί τοΰ σάγμα
τος ενός χομψοΰ χαί'ζωηρού μπουρίχου.

Ήγανάχτησα πρός στιγμήν έπί τη τόλμη τοΰ ονηλάτου, 
άλλ' άναλογιζόμενος άφ’ ίτερου, ότι ίχινδύνιυΟν νά .δια 
νύσω όλον τό διάστημα ίκιΐνο πεζή χαί νά χάσω ίσως τήν 
ευκαιρίαν τής άναχωρήσεώς μου είς Ίσμαϊλίαν, έδέχθην νά 
μεταφερθώ ούτως έπί όνου χαί χεντήσας τά πλευρά τούτου’ 
έτράπην τροχάδην πρός τήν πόλιν.

Έξ άνάγχης ή αγανάκτησές μου τότε μετετράπη εις ίλα- 
ρότητα χαί προσπαθών νά διασκεδάσω'τήν περίστασιν, έβί- 
αζον τό μπουρίχο μου νά τρέχη δι’όλης αύτοΰ τής δυνάμεως. 
Ιππασίαν ευτυχώς έγνώριζον, ενικά περιστάσεως άλλης,τυ— 
χούσης μοι πρό δεκαπενταετίας, καθ’ ήν μετέβαινον έφίππως 
έξ Αθηνών εις Τατόϊον, χαί πολλάχις τροχάδην, οτε διετί- 
λουν τηλεγραφητής τοΰ βασιλέως έκεΐσε, και προσεπάθουν νά 
μεμόσωτήν όχληράν ίντύπωσιν,ήν ησθανόμην,ότι όλος άκο
σμος θά παρετήρει ίμε,βαίνοντα έν μέσφ Κάιρου έπί όνου.Ευ
τυχώς παραταρώ πλησίον μου χαί άλλους κυρίους καί δή κυ
ρίας comme άΐ faut έπί μπουρίκων χαί αναπνέω εύχαρι- 
στημένος. Λαμβάνω τότε πλέον θάρρος καί ευχαριστούμαι 
διά τήν πρωτότυπον όδοιπορίαν μόυ· ψυχολογών δέ έπί τοϋ 
ονίσκου μου, ευρίσκω λίαν άρμόζουσαν τχν χρήσιν τών μπου
ρίκων, διότι, μά τήν αλήθειαν, ουδόλως όμοιάζουσιν ούτοι 
προς τούς ίδικούς μας, τούς ελεεινούς, όκνούς καί καταβε
βλημένους. Εκείνοι είναι ζωηροί, κομψοί,μικροί, άριστοι καί 
εχουσι πλήρη αϊσθη.σιν τοϋ καθήκοντός των· αληθή δέ τέρψιν- 
καί εύχαρίστησιν ευρίσκει ό αναβάτης αυτών. “Ωστε πολύ . 
δίκαιον ειχεν ό Χριστός έπί τοιρύτου όνου ποιήσας τήν είς 
'Ιερουσαλήμ θριαμβευτικήν αύτοΰ είσοδον.

Διηυθύνθην ουτω κατ’ εύθιιαν πρός τό ξενοδοχεΐόν μου, 
τών «’Αθηνών» καλούμενου, παρ’ Έλληνος καί τοϋτο διευ- 
θυνομενον,τοϋ άξιολόγου κ. Μαγούλα, καί παραλαβών άμα
ξαν, μετέβην αυθωρεί είς τόν Ιτερον σιδηροδρομικόν σταθμόν,

τής γραμμής Ίσμαϊλίας—Πορτ—Σαίτ.
Άνεχωρήσαμεν τήν 5η*  ώραν μ. μ. καί μετά πορείαν 

μιας ώρας, καθ' ήν ή αμαξοστοιχία μας ΐστατο πρό έκά- 
στης κωμοπόλεως, ό οδηγός άνίκραξεν αίφνης «Βένχα».

Ή κωμόπολις αύτη έπί Φαραώ ήτο έκ τών έπισημοτέρων 
τής Κάτω Αίγυπτου, ίχουσα ναούς καί μεγαλοπρεπή κτί
ρια, ό δε πρφην άντιβασιλεύς Άββάς Πασσας ειχεν οικο
δομήσει μεγαλοπρεπές άνάκτορον, όπερ σήμερον' χρησιμεύει 
ώς μιγαρον τών ’Ιθαγενών δικαστηρίων. Ή έκτασις αΰτη 
φαίνεται, ότι ήτο μεγίστη, διότι τά τήδε κακεΐσε κατε- 
σπαρμένα έρείπεια αυτής, εκτείνονται έπ’ άρκετόν.

Περί τήν 9ην τής νυκτός άφίχθημεν είς Ίσμαϊλίαν καί 
εξέρχομαι, αμέσως, άναζητών νά μέ ζητήση τις, άλλ’ είς 
μάτην, ένώ ειχον τηλεγραφήση άπό τόΰ Καίρου είς τόν έν
ταΰθα διαμένοντα συνδρομητήν τής «Φύσεως» κ. Δαρειάτην, 
ζωγράφον, τήν αυτόθι μετάβασίν μου. Ήπόρησα, καί έστε- 
νοχωρήθην μάλιστα, διότι δέν έγνώρεζον τόν τόπον, άλλά 
βιασθεις εκ τής ανάγκη?, ίζήτησα καί μετέβην είς τό απέ
ναντι τόϋ σιδηροδρόμου εύρισκόμινον ξενοδοχείου.

Μόλις εΐσηρχόμην έντός τοϋ παραχωρηθέντος μοι δωμα
τίου, κύριός τις προσελθών

— 'Ο κ. Πρίντεζης; έρωτά.
— Μάλιστα, τφ άπαντφ.
— Είμαι ό κ. Δαρειάτης....
— "Ω, χαίρω, πολύ, τφ άπήντησα άμέσως, θλίβων αύτώ 

τήν /εΐρα, καί πώς δέν σάς ειοον είς τόν σταθμόν;
— Δέν σάς έγνώριζον δυστυχώς προσωπικώς, μοί άπε

κρίθη γελών, διότι ούδέν χαρακτηριστικόν τής «Φύσεως» 
ειδον καί έδυσκολεύθην εΐς ποιον νά άποτανθώ. Έσκέφθην 

'δ’ότι θά μετεβαίνετε είς τό ξενοδοχείου καί οΰτω σας εύρον.
Είχε δίκαιον.Τί χαρακτηριστικόν τής «Φύσεως» νά ίβλε- 

πεν ίπ’ έμοΰ ;
Ό κ. Δαρειάτης .είναι κάλλιστος νέος, μέ καλά αι

σθήματα καί πολλά προτερήματα, κατάγεται δέ έκ Κε
φαλληνίας καί είναι άριστος οΐκοζωγράφος, καί σκηνο
γράφος. ΛΗλθεν ένταΰθα, προσκληθείς ύπό τής έταιρείας 
τής διώρυγος τοΰ Σουέζ καί. είργάσθη έπί δεκαετίαν είς 
τάς οικοδομάς, τής νέας πόλεως τής Ίσμαϊλίας.

Μετά ταΰτα μετέβημεν εΐς τό καφενείου, όπου έπίομεν 
τέϊον μετά πλακουντίων καί τήν έπαύριον λίαν πρωί ήλθεν 
είς-άντάμωσίν μου καί «ξήλθομεν όμοϋ είς έπίσκεψιν τή; 
πόλεως καί τών αυτόθι συνδρομητών τής «Φύσεως».

Ή Ίσμαϊλία είναι πόλις ωραιότατη, κομψότατη καί νε- 
ωτάτη, κτισθεΐσα μέ όλους τούς όρους τής υγιεινής καί 
καλλιτεχνίας,δτε ώρύσσίτο ό ’Ισθμός τοΰ Σουέζ πρός εύκο- 
λίαν τών εργαζομένων μηχανικών, εργατών και ξένων, πρός 
τιμήν τοΰ τότε Χεδίβου τής Αίγυπτου, ’Ισμαήλ πάσσα, 
έργάτου τής τομής ταύτης, έζού καί ώνομάσθη Ίσμαϊλία’ 
κείται δε έν μέσφ τής άμμου τοΰ τέως ’Ισθμού τοΰ Σουέζ 
καί ακριβώς έν τφ με'σφ τοΰ Πορτ-Σαίδ καί του Σουέζ, 
παρά τάς όχθας τής λίμνης Τιμσάχ, (τών κροκοδείλων).

Μετέβημεν κατά πρώτον είς έπίσκεψιν ,τοΰ κ.Κ.Τσαλουμά 
διευθυντοΰ τοΰ Caff6 central, τοΰ μεγαλειτερου,καλειτέρου 
καί ώραιοτίρου τής Ίσμαϊλίας,εΐς τό κεντρικόν μέρος αύτής 
κειμένου, δν εύρομεν ίκεΐ, καί δστις μάς ύπεδέχθη μετά 
τή? μεγαλητέρας φιλοφροσύνης καί εΰχαριστήσεως. Άφοΰ 
δέ εϊπομεν αρκετά καί έγνωρίσθημεν καλώς, μετέβημεν 
πάντες είς τόν ελληνικόν ναόν τής κοινότητος, διότι συνε- - 
πεσε νά ήναι κατά τήν ημέραν ίκιίνην ή εορτή τοΰ Εύαγ- 
γελισμοϋ,ή 25 Μαρτίου.Ηύχαριστήθην μεγάλως, ότι εύρέθην 
κατά τήν ήμέραν ταύτην ίν τφ εξωτερικφ, πλησίον ομο
γενών καί είς κωμόπολιν, όπου θά έδυνάμην εκ τοΰ σύνεγγυς 
νά Ιδω πώς ίορτάζουσι κατά τή» ήμέραν ταύτην οί έξω 
έ’λληνες τήν επίσημον ταύτην εορτήν. Άπαντα τά ελ
ληνικά καταστήματα καί πολλά ευρωπαϊκά ήσαν σημαιο
στόλιστα, εΐς δέ τή*  ίκκλησίαν παρευοίσκοντο πάντες οί ομο
γενείς καί οί πρόξενοι τών ξένων Κρατών. Μετά τήν ίεοάν

ακολουθίαν μετέβημεν πάντες εις τό Ιλληνικόν παρθεναγω- 
γεϊον τής κοινότητος, όπερ ίώρταζε και αύτό τήν έπετειον 
τή? ίδρύσεώς του,καί. ή διευθύντρια αύτοΰ δεσποινίς Άννα 
Μεταξά έμελλε ν’ άπαγγείλη τόν πανηγυρικόν τής ήμ<’ρ«?· 
Τό θέαμα ήτο λαμπρότατου καί ή πανήγυρις συγκινητικω- 
τάτη,έπιτυχοϋσα πληρέστατα.Πάντες δ’άπεκόμισαν άρίστας 
έντυπώσεις έχεϊθεν. Μετά τοϋτο ίζήτησα παρά τής δεσποι- 
νίδος Μετάξά σημειώσεις τινάς τοΰ άπαγγελθεντος λογιδρίου 
καί τοΰ ποιήματος της, ήτις «ύηρεστήθη νά μοί άποστείλη 
Ολόκληρον τό χειρόγραφον.Έξ αύτοΰ άποσπώμεν τά σημαν- 
τηκώτερα χωρία,άτινα και παραθέτομεν ένταΰθα, όπως ΐδω- 
σιν οΐ ήμέτεροι άναγνώσται όποια ‘αισθήματα καί ’ιδέας ε-
χουσιν έχεΐ πέραν, μακράν τής 
πατρίδος των, οί ήμέτεροι συμ- 
πολϊται καί πατριώται.

« 'Αξίαν ίγχωμίων καί έπαί- 
»νων θεωρώ καί κηρύττω την 
«πρωτοβουλίαν καί πρόνοιαν 
»σας, φιλοπρόοδοι Κύριοι, διά 
»τήν σύστασιν συλλόγου, σκο-· 
»ποΰντος την συνάσπισιν και 
»άδελφιχήν «ενέργειαν, είς την 
«εκπαίδευση» καί τήν ηθικήν 
ημόρφωσιν τών έλληνίδων ημών 
«θυγατέρων. Επαινώ δέ χαί 
Βγιραίρω τήν πρόθεσιν υμών τάύ- 
»την, κσθ’ όσον αί τοιαΰται εύ· 
«γενεΐς πράξ«ς καί άπό τοΰ θεού 
«προέρχονται καί εις εύώδοοίν 
»παντός βιωτικοΰ έργου συντελοΰ- 
σιν άνευ δέ τής εύσεβείας χαί 
»τή? δυνάμεως τοϋ θεοΰ, ούδέν 
»ίργον εύδοκιμεΐ καί μεγαλύνε- 
»ται.»

I

«Τφ όντι έδιώχθημιν καί ί- 
Λταπεινώθημεν, τοΰ πλούτου χαι 
»του μεγαλείου τή; πατρίδος 
ημών ίστερήθημεν κάί τήν 
«προσωνυμίαν τοϋ έλευθέρου“Έλ- 
»ληνος άπωλέ'σαμεν ήθέλησεν 
»δ’ ό θεός οΰτω,ϊνα δοκιμάση 
ητούς δούλου; αύτοΰ’ άλλά καί 
ηπάντα ταΰτα τά δεινά ύπο— 
»στάντες, 
»στερημ«νοι τής πρώτης χριστιανικής αρετής,τής αγάπης, δι’ 
»ή; ένούμεθα,τήν ποίμνην τήν ’Ορθόδοξον άποτελουντις καί 
>διά την όποιαν ακριβώς ό κύριος ήμών Ίησοΰς,Χριστός έ- 
»λεγε τοίς μαθηταΐς του’ «^ϋτη ίβτιν ή ίμή εντολή, "να ϋάγαπατε άλλήλους.'»

Καί εκ τοΰ άνεχδότου ποιήματος της ίπί τη έθνικηΈο.ρτη.

Σημαιοφόρος βτα&μ'ος τής διώρυγος Σουέζ. 
ουδέποτε έφάνημεν έ-

Πολλοί υπήρξαν πόλεμοι μεγάλοι, άλλ’ ολίγοι ειχον τον άγιον αύτον βκοπόν χαι τήν αίτίαν ομω$ δριζοντα εύρύν και νέον διανοίγει ώς πρός τήν αύταπάρνηβιν αύτός καί τήν άνδρίαν. Ούδείς εδώ τον εφδαοεν, ούδείς ίδώ ιόν φ&άνει, έκτος άν φ&άνη τής δρυός τδ ίίφο$ ή βοτάνή.
Πρός τήν εικόνα «τρίψατε έκεϊ της Παναγίας, μαζύ μας «ήμερον καί αύτη εορτάζει' ■είς τήν καρδίαν φ&ε'γγεται μετά περιπα&είας και ή χαρδία δίωκα, γοννχετεί, θαυμάζει, ή δλί? τοΰ άγ&νός μας εϊκών λαλεΐ ίπί&ης καί ή ψυχή τΰς άπαντα μ' άρρητους «υγκινήιεις.

Οΰτω λοιπόν ίν άγάπη, άδελφότητι καί συμπνοίφ, ,όλω> 
ήσύχως καί άθορύβως διαβιοΰσιν, έορτάζουσι χαί πανηγυρί- 
ζουσιν οί αδελφοί ήμών είς-τά ξένα, άκολουθοϋντες ήμας εν 
ταΐς δυστυχίαις, άπομιμούμενοι ίν ταΐς πράξεσι καί άκολου- 
θοϋντες ίν τή δράσει.

Το σχολεϊον τής έκεΐσε κοινότητος, ώς εμαθον, όπερ κείται 
επί εύρυτάτου οικοπέδου, παραχωρηθέντος αύτη δωρεάν 
παρά τής εταιρείας τής διώρυγος, ώκοδομήθη «πό κοινού 
τη προτάσει τοΰ έφορου κ.Μάρκου Τσαλουμα παρά τής αυ
τόθι κοινότητος καί τής 'Εταιρείας, αΐτινες καί τήν διδα- 
σκάλισσαν διατηροΰσιν άπό κοινοϋ.

Μετά ταΰτα μετέβημεν εΐς τό κατάστημα τοΰ χ. Τσα- 
λουμά,όστις προσήνεγκεν ήμΐν δι
άφορα αναψυκτικά, καί άφοΰ εΐ- . 
πομιν άρκετά περί τών αυτόθι 
ομογενών, ίπεσκέφθημεν τούς 
συνδρομητής τής «Φύσεως», ά- 
ξιολόγους κυρίους, Μ. Μαντού- 
φλαν, Σπ· Μεταξάν, Π. Θεοδω- 
ρόπουλον, Έμμ. Γαβαλάν, Πα- 
ναγ. Σταματάκην, Στ. Φωχάν 
χτλ. οΐτινες όμολογούμενως ύπε- 
δίχθησαν ημάς πρεπόντως χαί 
μίτά τοΰΤο προσκληθείς εις γεύ
μα παρά τοΰ χαλλίστου νέου κ. · 
Δαρειάτου, παρέμεινα έκεΐ μέχρι 
τής τετάρτης μετά μεσημβρίαν, 
τά,μέγιστα εύχαριστηθείς ίκ τής 
θερμής φιλοφρονήσεως αύτοΰ, ότε 
παρά τάς ίπανειλημμένας προ
τροπής πάντων, όπως παραμείνω 
ετι έχει, τουλάχιστον μέχρι τής 
έπαύριον, όπερ μοί ήτο δυστυ
χώς έντιλώς αδύνατον, άνεχώ- 
ρησα διά τοϋ σιδηροδρόμου τής· 
4 μ. μ. διά τό Πόρτ-Σαίτ.

Μετά μιάς ώρας σιδηροδρο
μικήν πορείαν, έπί τής άμ- 
μώδους πεδιάδος, τής κατά- 
λαμβανούση; τό μεταξύ Σουέζ 
καί Ιϊόρτ - Σά’ίτ διάστημα, 
διερχόμεθα παραπλεύρως . τής 
διώρυγος, δι’ ής ίκάτέροθεν 
πλέουσι πελώρια υπερωκεάνια 
φορτηγά καί πολεμικά σκάφη 
καί θαυμάζομεν πάντες τήν 

λειτουργίαν αύτής. Ή διώρυξ αΰτηθαυμασίαν περαίωσιν χαί
ώς γνωστόν, έπιτελέσθη μετά'πολλούς άγώνας καί θυσίας, έπί 
Ισμαήλ παστά, παρ’ ώ μόνον ό πολύς Λεσσέψ, ήδύνατο νά 
εύρη θέλησιν,ίπιμονήν καί άποφαστικότη.τα,άνευ τών οποίων, 
ώς εγραφεν ούτος τότε τφ Ναπολέοντε τρίτφ, ή διώρυξ ήθε- 
λεν άποτύχη, ,συνεπείά τών φυσικών χαί άνθρφπίνων άντι- 
οοάσεων. Τό θέαμα όντως είναι μοναδικόν, καί ίκεΐ όπου 
άλλοτε ίχυριάρχει ή έρημία, ξηρασία καί ό αφόρητος χαύ- 
σων, ήδη άφθονα ΰδατα, πολύχνία,κηπάρια, οίκοδομαί καί 
ζωϊχή κίνησις άντικατέστησε τήν άπονενεκρωμένην φύσιν τής 
τότε ε’ποχής.

Διιρχόμεθα πάντοτε παραπλεύρως τής διώρυγος βραδέως 
Οπως μη έκ τής εσπευσμένης κινήσεως·, τοϋ βάρους ή τοΰ 
θορύβου τής αμαξοστοιχίας χαταπίπτη ή άμμος άπό τών 
αμμωδών πλευρών τής διώρΰγος χαΐ ουτω μάς δίδεται και-, 
ρος ίπαρκής, όπως ίξετάσωμεν λεπτομερώς τό έργον, όπερ 
όντως είναι θαυμάσιον, μεγαλοπρεπές χαί τεράστιον. Άπό 
αποστάσεως είς άπόστασιν κεΐνται σταθμοί, σημαιοφόροι κα
λούμενοι, οίτινις διά καταλλήλων σημείων προειδοποιούσε 
τά διερχομενα ίκεΐθεν πλοία περί επικειμένων κινδύνων ή 
δ(δαυσιν αύτοΐς οδηγίας περί τής πορείας αυτών χαι τών 
πλεόντων άντιθέτως τήν διώρυγα σκαφών.

ε .
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Έκτου προχιίρου έβχιδιαγράφηβα ΐνα τούτων.
' Πληβιάζη ήδη νύξ καί τα. ήλικτρικά φώτα φωτίζουσι 
την διώρυγα. Μέγα δέ πιλώριον φορτηγόν έρχόμινον *κ  τοϋ 
Πόρτ-ΣαΚκατά την ώραν ixpi««ivjfipti μιγαν φανόν ηλε
κτρικόν «ς την πρφραν, φώϊίζοντα την έμπροσθίν αύτοΰ 
πορείαν. θαυμάσιον καί λαμπρότατου!

Είναι όγδοη ώρα της νυκτός καί διακρίνουν έν τφ σκό
τα μόνον την φωτιζομένην διώρυγα. Έναντι μου έχω έν 
τώ αύτφ βαγονίφ Κοπτικην οϊκογίνααν, μιταβαίνουβαν ας 
Δαμιέττην. όπως ίορτάση- τό Πάσχα των καί αρχίζουν να 
τρώγουν. Μοί προσφέρουν άρτον, φοίνικας και οίνον. Δοκι
μάζω ολίγον άπ’ όλα καί μιτά μίαν ώραν η άμαζοστοιχία 
μας ίσταται πρό τής πόλβως τοΰ Πόρτ-Σαίτ.

(Επεται συνέχεια) ’ Φ. H.

Ή φύσις, φθίνοντος ’Απριλίου τοϋ .1894, άνδοστιφής 
ήγγελε καί αυθις τήν ίλευσιν τοΰ Μαίο-j, ότι μαθητής ών 
ιίς τό ίν Φιλιατροϊς γνρνάσιον,άπεπειράθην να δηλητηριάσω 
τον άδυσώπητον κερβερον '.τή; γμτονίβς μου καί απαλλαγώ 
τών φοβιρών του υλακών. Ό περί ού ύ λόγος σκύλος,πίρι- 
ιρχόμενος άπό πρωίας λάθρα τούς γειτονικούς οίκους, έτρωγε 
τών λυχνιών τάς θρυαλλίδας καί είτα ίπιστρίφων λιπόσαρ
κος .καί μίμωλωπισμένος ίκοιμάτο άχρις εσπέρας, οπότε 
εγειρόμενος, έμαίνετο καθ’ όλην τήν νύκτα,ώς φοβερός δαί
μων. Δέν ήζεύρω, άν αί διάτοροι καί διαπερμστικαί έκεΐναι 

. ΰλακαί, αίτινες ήλλασσον άλλως τε καί διαφόρους μουσικάς 
κλίμακας, ήσαν ευχάριστοι εις τούς γείτονας μου, έγώ του
λάχιστον ήμην μαθητής καί τών έξετάσεων έγγύ; ούσών, 
ώφειλον δυοΐν θκτερον, ή τόν σκΰλον νά δηλητηριάσω ή 
κατοικίαν ν’ αλλάζω.

Τήν ίσπέραν τής τριακοστής τοϋ ίδιου μηνός, έκαθήμην 
είς τον’εξώστην τής οικίας, ίν ή έπί ίνοικίφ ίκατφκουν καί 
ήτις ίκειτο είς το βάθος μικροΰ, άλλά καλώς καλλιεργημένου 
αγροκηπίου, καταφύτου ίκ διαφόρων , καρποφόρων δενδρυλ
λίων. Ήτο νύξ ασέληνος,, άλλ’ έναστρος καί μαγευτική, 
τό παν ίκοιμάτο καί σιγή παντάχοϋ ίζηπλοδτο, ίνφ ή αύρα 
πνέουσα, ήρεμα παντού δεέχεε δρόσον ευώδη*  έκεί μόνος, 
μακράν παντός θορύβου καί τής κοινωνικής τύρβης, άφέθην 
είς ρεμβασμούς, καί ελεγον: πόσον ευτυχής είνε έκεΐνος,όστις 
διασκεδάζει μέ τήν φύσιν, ίν ή παν αληθές, πάν αγαθόν, 
παν ώραιον. υπάρχει είς άκρόν άωτον... . . Ίδέ νυν, ότε ή 
φύσις άναγεννάται, πώς ή γλυκύφθογγος άηδών ήδυπαθώς 
ψάλλουσα τήν φίλην αύτής άφυπνουμένην, διασκεδάζει. . . 
’Άουβγ 1 · · · · «ουβγ, άουβγ I !........... Ύλακαί αίφνης

. ήκούσθησαν άντηχοΟσαι, καί ή ησυχία διεκόπη. .... Ήιο 
ό αναθεματισμένος εκείνος σκύλος, πάλιν, όστις τήν φοράν 
ταύτην μέ έκαμε και ώργίσθην όσον ποτέ, μοί έφυγάδευσεν 
ό βέβηλος τούς ρεμβασμούς καί ώφειλον νά τόν στείλω διά 
τής συντομωτέρας όδοϋ κάτω είς τόν '^.δην.Καιρόν δέν έχα
σα και ίγερθείς ήλθον εις τό μαγειρείον καί έλαβον τεμά- 
χιον άρτου, ίντος τοϋ οποίου έθεσα έν τάχει τήν πρός τον 
σκοπόν τούτον φιλασσομένην είς τό γραφεϊον μου στρυχνίνην. 
Ό σκύλος ήδη, ίγαύγιζε άκριβώς κάτωθι τοϋ έζώστου, ό δέ 
δόλος ριφθείς έγένετο ανάρπαστος, καί ίνα ώ άπηλλαγμένος 
πλέον πάσης ενδεχόμενης ένοχης, άπήλθον νά κατακλιθώ, 
χαίρων, δτι είς τό έξής ήθελον είσθαι άπηλλαγμένος τών 
υλακών, Άλλά πριν ή ίκδυθώ έισετι, λαβών ανάγκην μετέ
βην είς τό μαγειρείον'.νά· πίω ύδωρ, τοΰθ’ όπερ καί έπραζα, 
άναγκασθεΐς πρός τόν ,σκοπόν τούτον νά λάβω ποτήριον εκ 
τοΰ χείλους καί τό βυθίσω είς τό ίκ λευκοσιδήρου πλήρες 
ΰδατος .δοχειον, δπερ πληρούμενον άφ’ εσπέρας, μας ίχρη- 
σίμευεν ώς παρακαταθήκη διά τήν νύκτα. Άλλ’ ώ I τοΰ 
άπροσδοκήτου. Τό ύδωρ παραδόζως μοί εφάνη πολύ πικρόν 

καί δέν έβράδυνα νά ένοήσω ότι, στρυχνίνη προσκοληθεϊσα 
είς τά άκρα τών δακτύλων μου, είχε διαλυθή είς τό ίν τώ 
ποτηρίφ ύδωρ. Φεΰ! ή ΰλη στρυχνίνη,ήν έοριψα εντός τοϋ 
άρτου πρός δηλητηρίασιν τοΰ σκύλου ΰπερέβαινε τό ποσόν 
ένός γραμμαρίου, καί έφρικίασα άναλογισθεΐς,ότι καί κόκκος 
ίκ τοϋ γραμμαρίου ίκείνου, άν διελύθη έν τφ.ΰδατι,δ έπιον, 
άφεύκτως θά έδηλητηριαζόμην· έγνώριζον άλλως τε έκ παρα- 
δόσεως ότι, είς μάτην ή έπιστήμη, είς μάτην τήν φοράν 
ταύτην καλείται, ώς αρωγός. ’Αντίδοτου ή στρυχνίνη δέν 
έχει! Ή θέσις μου ήτο τφ όντι απερίγραπτος τήν στιγμήν 
εκείνην. ’Αποθνήσκω! ελεγον άλλ’ ίν τούτοις δέν ήδυνάμην 
καί νά τό άποφύγω. Καιρός τέλος δέν μοί έδίδετο νά σκεφθφ· 
πλειότερον καί πάν ότι ίπραττον τήν στιγμήν εκείνην,άπερ- 
ρεε προφανώς έκ πλημμελούς ίγκεφάλου. Μοί ήλθεν ιδέα, 
άφ’ ού έγώ ώρισμένως πλέον άπέθνησκον, ν’ άπαλλάζω του
λάχιστον τούς δύο συνοίκους μου έκ τής άφευκτου ένοχής είς 
ήν θά περιήρχοντο, διό καί κατελθών έν τάχει τήν κλίμακα 
εΰρέθην έν άκαρεϊ είς τήν έγγύς πλατείαν τοΰ Καποδισ- 
τρίου, ένθα ύπό τήν δενδροστοιχίαν άνέμενον τόν θάνατον 
μετά βεβιασμένης γενναιότητος. Στιγμαί ειχον παρέλθη 
καί ίν τούτοις κατεβλήθην ύπερβολικώς. Είνε φρικτόν, έλε- 
γον,νά άποθάνω άκων, άλλ’ήδη αποθνήσκω. Ίδρώς κατέρ- . 
ρέεν έκ τοΰ προσώπου μου, καί τά άκρα τοΰ σώματός μου 
έψύχοντο; Έστηρίχθην είς τό πλησιέστιρον δένδρον καί προ- 
σεπάθουν διά τής θελήσεως νά ανακτήσω δυνάμεις, άλλ’ 
είς μάτην. Έλθί, είπον, Φεουχτερσλέβεν,είς τήν θέσιν μου, 
καί τότε νά γράψης περί θελήσεως· καί είς ίπίμετρον,ή θέα·. - 
τών κατ’ έκείνην την στιγμήν διερχομένων έκεϊθεν μαθητών, 
οΣτινες μετέβαινον κρούοντες κιθάραν είς τήν έξοχήν πρός 
ύπάντησιν. τοΰ άν θηρ ο ποικίλο μύρο φεροβό- 
λ ο υ Μαίου,μοί έπηύζησε τήν θλϊψιν. Ή μολπή τοΰ ^σ·· 
ματος καί οί ήχοι τή^ κρουομένης κιθάρας μοί ύπέμνησκον 
τό τοΰ Βικέλα. «Ή^ρτυχίκ όμού καί ή θλΐψις σ’τήν γήν 
συμβαδίζουν».

’Αληθώς ειχον άπαυδήσει πλέον καί έπόθουν τόν. θάνατον 
οίονεί παυσίλυπου νά δώση τέλος είς τήν άγωνίαν, άλλ*  
ενφ ταΰτα διελογιζόμην, αίφνης ή άνάμνησις, ότι ή στρυ
χνίνη ενεργεί δραστηρίως,ίπερχομένου τοϋ θανάτου άμέσως 
μετά τήν λήψη, αύτής, μέ ίθεσεν είς διαλογισμούς παρηγο
ριάς’ άλλά,πώς ; ελεγον,έγώ αγωνιώ περίπου ήμίσειαν ώραν· ’ 
δέν ήτο λοιπόν στρυχνίνη; ή δόσις δέν ήτο άρκούντως ισ
χυρά·, τί συμβαίνει; πώς, δέν απίθανου λοιπόν ;—καικλαυ- 
σίγελως μέ κατέλαβεν— ίν κκαταπαύστφ ροή χαρφ καί 
λύπη άμοιβαδόν συνωθοΰντο καί ένφ ή πρώτη άντικαθίστα 
τήν δευτέραν, αΰτη πάλιν έπαλινδρόμει καί ούτω άμπωτις 
καί πλημμυρίς άνεπτύσσετο άντιθέτων συναισθημάτων, τών 
μέν τεινόντων νά προσαχθώσι, τών δέ ν’ άπελθωσιν. Είμαι 
λοιπόν,ανέκραξα,έκτος κινδύνου! άλλ’ είμαι πράγματι ή άπα- 
τώμαι ; καί τούτο ητο νεί τις αγωνία εις ίμε, τό αναπο
φάσιστον! Είνε προτιμώτερον νά γνωρίζη τις,ότι μετ’ολίγον 
άφεύκτως θά άποθάνη ή νά βκσανίζηται ύπό τοΰ αναποφα
σίστου διικνύοντος αύτφ τό εγγύς, άλλ’άβεβαιον τέλος. Έν 
τούτοις μικρόν καί κατ’όλίγον ανεκτών δυνάμεις;© σφυγμός 
μου- άπεκαθίστατο κανονικός, ή άναπνοή έλευθερα, καί τέ
λος μετά πέντε πρώτα- λεπτά, ότε εύρισκόμην οίκοι, τήν 
τρικυμίαν είχε διαδεχθή τελεία γαλήνη, ή κάλλιον είπεΐν, 
τόν θάνατον διεδέχθη ζωή. Δέν ύπάρχει ώραιότερον 
μειδίαμα, λένει Γερμανός συγγραφεύς, έκείνου,τό οποίον δια
λάμπει έπί προσώπου διαβρόχου ύπό δακρύων. Έπαρη— 
γορούμην ότι, δέν ύπάρχει έν τή ζωή γλυκύ άνευ πικρού, 
ή κάταντες άνευ άνάντεως, ή φώς άνευ ^κύτους· είνε,δηλο
νότι ελεγον, αντιθέσεις άποτελούσαι τούς παλμούς τής ζωής 
καί ών άνευ αΰτη ήθελε παύση. Άλλά πάντα θά φρίττω,έν- 
θυμούμενος τήν άποφράδα έκείνην ημέραν, τό άνήσυχον 
έκεϊνο ρεΰμα τοΰ βίου.

Καί το·. τό ώρολόγιον τής πόλεως είχε σημάνει δωδεκάτηνν 
καί τοι ώς ίκ τής αγωνίας ήμην κατάκοπος,έν τούτοις αί *α-  

ραστάσεες τοΰ φοβερού παρελθόντος μέ ίκράΐουν άγρυπνου. 
’Αδυνατώ νά περιγράψφ τί άκριβώς συνέβςεινε είς τό έσωτερικόν 
μου,έν τφ μικροκόσμφ τούτφ· όπως κατόπιν φοβερού σεισμού 
έπισυμβάντος έν ώρφ νυκτος τό πάν καταλαμβάνει πανικός, 
οί κώδωνες τών ίκκλησιών ήχοΰσιν πενθίμως, καί οΐ σωζώ- 
μενοι άθρόοι μεταβαίνουσιν εις τάς εξόδους τών οδών, τάς 
πλατείας καί τά τηλεγραφεία, διαπυνθανόμενοι τά κατά τόν 
σεισμόν, οΰοω καί έν έμοί κατόπιν τοΰ φοβερού έκείνου συμ. 

;βάντος, τό πάν διετέλει έν κινήσει- παραστάσεις ίπί παρα
στάσεων ίν τφ συνειδότι ήρχοντο καί άπήρχοντο καί μάτην 
προσεπάθουν νά έπαναφέρω τήν ησυχίαν δλαε αί γραμμαί, 
όλαι αί διακλαδώσεις τών νεύρων ήσαν εις κίνησιν καί παν
τού μετεβιβάζοντο ειδήσεις καταστροφής, παντού πό
νος . . . Μυστήριον !

(Επεται το τέλος)
Χρ. Φερενιίνος.

ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟ

Στό γηραλέο σου κορμό άποσταμένος γέρνω, 
’Ογδόντα χρόνια κλειδωτά έδώ στό. κόσμο φέρνω. 
Ε’μ’ άπό δρόμο μακρυνό, τά πόδ^ά μου πονάνε. 
“Αχ ! τώρα τά γεράματα, στό μνήμα μέ τραβάνε.

Παιδάκι άγγελόμορφο θυμάμαι δ’ άπό κάτω 
ερχόμουνα ’στον ίσκιό σου. Στους κλόνους σου 'σάν τό πουλί 
ανέβαινα γιά τάνδη σου, δλο χαρά γεμάτο, 
Ε’χε ή νειότη μου φτερά. *Αχ  ! νιιότη μου τρελλή.

Στεφάνια ’στό κεφάλι μου επλεχα μοναχός μου 
μέ μυρωμένα τοΰ Μαιοΰ, πεντάμορφα λουλούδια 
Ό κόσμος όλος ητανε μοΰ φαινόταν’ δικός μου 
πλασμένα 8λα ήτανε γιά ’μένα τά τραγούδια.

Νά, δές, τό δένδρο τό ψηλό, τό βλέπ’ ι^βράλι.
Είναι *σάν  πρώτα πειό ψηλό,.ψηλότεροπΚόμα, 
“Αχ! μόνο ’γώ ίγέρασα καί τάσπρο μου κεφάλι 
γέρνει χλωμό 'στό σώμα μου, δπου μυρίζει χώμα.

Δέν είναι άλλο ή ζωή παρά ένα ταξεϊδι.
Ό κόσμος ενα θέατρο, παράστασι μεγάλη, 
'ποΰχει κρυφό τό θάνατο, κουλουριασμένο φίδι, 
νά δίνη τό φαρμάκι του μέσα σέ τέτοια ζάλη, 
πού δύο πράγματα θαρρείς καθένας ότι βλέπει, 
τής τύχης μας τήν άστασ^ά καί τοΰ θεού τή σκέπ·η.

Μέ τέτοια λόγ^α ’πέρασεν ό γέρος άπ’ τόν τόπο 
ποΰ.’στάθηκε νά δροσισθή 'στό δένδρο τ’άποκάτω. 
Μέ τέτε^α λόγια πέρασε, χωρίς τόν ξυλοκόπο 
να 'δή μέ τό πελέκι του παρέκει 'ποΰ ’κοιμάτο. 
Στό δρόμ’ 4 γέρος κλαίοντας τά βήματά του σέρνει 
κάθε μικρή ενθύμηοις τό α’μά του, λές, πέρνει.

Ξέμακρα, ντούπ ! άκούγεται, τό γέροντα ξαφνίζει.
Ντοΰπ 1 πάλι ντοΰπ ! b γέροντας τα ματιά του γυρίζει. 
Χτυπά ή καρδιά του δυνατά. Τό δένδρο του δέ βλέπει. 
Στά μάτιά του δ θάνατος τοΰ ρήχ»»ι μαύρη σκέπη., ■

Σέ μιά γλυκερά ένθυμησι στέκει τοΰ γέρου ή ζωή 
καί σένα κρότο, μ^ά ματιά, δ γέρος χάνει τή πνοή.

X. Ν. Βαρλέντης.

TO IIA.I’EJkOOJSr
1. ■

Προς τί μέ λύπην πάντοτε και πόθον ή ψυχή 
προς τά όπίοω στρέφεται/ όπίσω ατενίζει ;
Πρός τί, πρός τί στό παρελθόν πλανΰντ’ οί λογισμοί μας 
κι’ εΐς τήν άνάμνησίν αύτοΰ τό όμμα μας δακρύζει ;

2.
Μή αρα πάντοτ’ εύτυχές τό παρελθόν μας είνε, 
μή δέν εγκλείει πολλαχοΰ ώρας μεστάς πικρίας, 

μή δέν ύπήρζαν εν αύτώ και θλίψεις και όδύναι, 
μή δέν παρέσχεν είς ήμας οτιγμάς απελπισίας ;

3.
Ω ναί, πολλάκις έν αύτφ τδ άλγος έμψωλεύει 

πολλάκις θλίψεις καί δεινά μας ένθυμίζει πάθη, ■ 
και όμως είνε προσφιλές καί όμως μας μαγεύει, 
διότι φεΰ, διά παντός, διά παντός έχόθη.

4. ■
Εινε γλυκύ τό παρελθόν πεφιλημένον, έτι 
κι αν συμφορά μάς έπληττε είς έκαστον μας βήμα, 
διότι όλιγώτερα είχομεν τότε έτη 
διότι όοω βαίνομεν, έγγίζομ’εΐς τό μνήμα.
. \ . ■ ' ' : 5· ' -
Ιδού πρός τι μέ στεναγμόν καί λύπην ή ψυχή μας 

προς τά όπίοω κλίνουσα μέ πόθον ατενίζει.
’Ιδού πρός τί στό παρελθόν πλανώντ*  οί λογισμοί μας 
κι εις τήν άνάμνησίν αύτρΰ τό ομμα μας δακρύζει.

3«υθί«πη I. Κκλοστύκη

Στάσου νά δώ σάν ποχδ καλά,
Ν’ άν’ λ μικρούλα; ποΰ μιά φορά, 
Σχολειό πηγαίναμε μαζυ ; .
Ν ’ αν ’ αύτ ’ Λ. γειτονοποιίλα
Ή ντροπαλή. κα\ νοστιμούλα 
Π’ έντρέπετο ·νά μ’ <5μιλή ;

II ‘
Αύτά. ποΰ βλέπ’ ό δυστυχής ! 
μοι φαίνετ’δνειρος ταχύς, 
που γρήγορα θά τόν λησμονήσω.
Αύτό τό φόρεμ ’... αύτά τά κάλλη ! . 
Δέν εϊν’ αύτή ! .. . αύτή είν’ άλλη . .
Πες μου μιά λέξι νά σέ γνωρίσω !

III
Ά ! Βλέπω, κλαίεις Ι.Σνγχώρησό μέ 
’Εσύ ’σαι άλλη . . . έγώ άπατώμαι 
δ,τι μέ λύπην παρατηρώ . . · 
θά όμιλούσαυε τά περασμένα . . . 
εχ°ν ’ ξεχωρισμένα ...
τό πεπρωμένο τοίχε γραπτό.

ΙΙΗ
Άλλά... Άφοΰ τής ’μοιάζεις τόσο πολύ, 
γιατί νά μήν αγαπηθούμε μαζύ ; 
καί έτσι νά μείνωμε δσο ’μπορούμε 
μέ δίχως πόνους μέ δίχως λύπαις.
Χωρίς νά κάμνης δτι μέ είδες, 
άν έπειτα τό βρούμε καί χωρισθούμε.

(Καρδίτσα) Α. Γ. ΆλεξανδρΑς.

ΤΗ ΔΕΣΠΟ1ΝΊΔΙ ΑΝΝΑ . . . .
Τά vejata μου «μάρανερ γλνκειά μ' αγαπημένη Nit ζήσω πλέον iev ’μπορώ, έλπΐρ πλέον όέυ μένει. Έπι^νμ& νά ^εωρώ τό λνγκίτόν σου σώμα 
Τ’ώραΓου βου άνάΰτημα καί τό γλνχύ σου όμμα.

Μ’ αύτά τά S ύ ο μάτια σου ξεσχίζειρ τήν καρδιά μον Καί βαβιλεύει$ έν αύτή αγαπητ’ Απιδιά μον ΈΛπίΖ,ιο δπως ο' ά y απ & καί σύ νά μ' άγαπήβη$ Στήν πληγωμένη*  μου καρδιά βάλβαμον γιά νά χνβήζ.'
Έάν δ’ δμωζ αγάπη μου ύπ' άλλου άγαπαθαι καϊ ’στό γλυκύ βας δνειρον γλυκύτατα κοιμαβαι,Φεν τότε «βεΐ$ω ε ύ τυ % ε I $9 σας λέγω κι’ άπο9νήθκω ζΐιότι άλλην άπό σέ βτήν εύμορφέ δεν βρίοκω.

(μόνον Κ. Α.)



153 H «PVSIS

ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΨΙΤΤΑΚΟΣ
‘0 κ. Π....δι·άσημος ιατρός, έν Καίρφ Καμένων καί 

ίχων πελατείαν θαύμασίως Ιπίζηλον διά την σπάνιν αυτής, 
μετέβη έσχάτως είς Πόρτ-Σαίδ, όπως προμηθιυθή έκεϊ 
ψιττακόν έξ Άβυσσινίας, φαντασθεί; ότι ούτος, διά της ί— 
θυροστομίας του θά τφ προσειλκυε πελατείαν.

Εύρε δέ όντως ενα τοιοϋτον ώραιότατον καί λαμπρότα- 
τον, όμιλοΰντα μέλεστα καί την άβυσσινιακην, ην έγνώριζε 
καί ό έν λόγφ ιατρός.

Χαρείς ύπερμετρως διά τούτο·
— "Α ! ιδού, ίσκέφθη, υπομειδιάν, ίκαμα την δουλειάν 

μου, αύτό; θά μέ κάμη ευτυχή.
Καί θέλων νά τόν άποκτήβη, αντί μικρας αμοιβής, ειπεν 

ε’ις τόν κύριόν του.
— Αί, φίλε μου, πόσον θά μοΰ τόν δότης αύτόν τόν 

παληοπαπαγάλλο, όστις μόνον δία φαγητόν είναι καλός;
— Αύτόν ; .δέκα λίρας, είναε σπάνιος είς τό ειδός του 

καί όμιλεΐ εύκρινώς οίανδήποτε γλώσσαν θέλησης.
— Μπά, δέν το πιστεύω,γιά κάμε του νά φωνάζη «*£-.  

λα βτόν ιατρόν, ίλα βτόν ιατρόν, Ιλα βτόν ιατρόν».
Ό ναύτης τφ απήγγειλε τό μάθημα τρις καί ό ψιττακός 

κινών τήν κεφαλήν, ίκραξεν έπανειλημμένως «.Έλα βτόν ιατρόν, ίλα «τον Ιατρόν, ίλα βτόν ιατρόν».
Ό δόκτωρ ένεθουσιάσθη καί ίσκέπτετο ένδομύχως τινι 

τρόπφ νά τόν απόκτηση άνευ τών λιρών,διότι δέν τάς είχε, 
ότε τφ έπήλθεν ή ιδέα νά τόν χλωροφορμήση καί νά άναγ- 
κάση ούτω{ τόν ναύτην νά τοΰ τόν δώση ώς τεθνεώτα. “Ο
περ καί έγένετο. ,

— Μέ μίαν παρατήρησιν ΰπέλάβε τότε ό ναύτης. Νά τόν 
άσπασθώ πριν τόν άποχωρισθώ, διότι πολύ τον ήγάπησα.

Καί πλησιάσας είς τό ούς τφ έσύριξε. «Στόν παπα,βτόν 
παπά, ίεόν παπά παππαγάλλο μου».

Ό κ. Π... μόλις έλαβε τόν ψιττακόν μεθ’ έαότοΰ, τόν 
εκαμε ν’ άναλάβη καί μετίφερεΥ είς τον οίκον του,άλλ ’οποία. 
ύπήρξεν ή εκπληψίς του, ότε άντι νά τόν άκούη κράζοντα. 
«Έλα στον ιατρόν» έκεΐνο; ανέκραζε «Στον παπά, στον 
παπά, στον παπά».

*0 δόκτωρ έκαρφώθη ! ' Μάστε^.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

17. Αίνιγμα.
Ώς ή αγάπη είναι γλυκύ τό θείον όνομά μου 
Καί ώς αγάπης αίσθημα είναι τό αίσθημά μου 
Έξ ούρανου κατάγωμαι, ς’ τήν γην όμως γεννώμαι 
Εις χοινωνίας θα μ*  εύρής, σ’ αυτας περιπλανώμαι 
Σ’ αύτάς λαμβάνω τήν ζωήν^χαί μέ αύξάν’ δ χρόνος 
Καί σέ διω θέσεις κατοικώ, ώ λύτα ταυτοχρόνως. 
Άνευ έμοΰ τό παν μηδέν τό πίν χωρίς αξίαν 
Κ’ ή μέν Χαρά δέν ειν · χαρά ή λύπη ,δέ βαρεία 
Ώς γή στον κόσμον άφθονώ κ’ εντούτοις ’γώ Σπανίζω 
Κ’ ώς δρος άδαμάντινον κ’ ύπερ αύτοΰ αξίζω 
Βεβαίως ώς παρίσταμαι μ’έλυσες τό γνωρίζω, 
Κ’ εντούτοις δέν μέ έλυσες έγώ υποστηρίζω 
Κ’ ειμ’ακόμη αίνιγμα, χ’ αίνιγμα αινιγμάτων, 
Πολλοί μ’ έχουν ’στά χείλη των χ’ ολίγοι στην καρδιά των

Σύρος Γ.Μ.Κ.
18. "Ακροστιχίς.

Διά τών άρκτιχών γραμμάτων τών ζητούμενων λέξεων σχημά- 
τισον τό όνομα ποταμού τής Ελλάδος;

1. Νήσος τοΰ Αιγαίου Πέλαγους. 2. Πόλις τής Ελλάδος. 3. 
Χρονικόν επίρρημα, ί. "Ανθος, 5. Πτηνόν, 6. Κράτος τής Ευρώ
πης, 7. Ζφον τετράποδου, 8. ’Αρχαίος ποιητής, 9 Μέγας φιλόσοφος.

ε9·. ’Ακροστιχίς.
Τά αρκτικά γράμματα τών ζητούμενων λέξεων άποτελουσι τό 

ονομα ένος τών τριάκοντα τυράννων;
Είς τών έπτά σοφών τής ’Ελλάδος, όρος τής Μακεδονίας, ζώον 

σαρκοφάγον, πρόθεσις δισύλλαβος, βασιλεύς τής Σπάρτης, ποταμός 
τής Ευρώπης, σχωπτικός ποιητής, νήσος Αιγαίου πέλαγους, επικός 
ποιητής, ς’ς τόν διαδόχων τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Κ. Γ. Κουμεντής
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΤΗΣ,.ΦΥΣΕΟΣ**

Σ. Κ Κον]ποΑιν. Σ^. ένεγράψαμεν διά 12 Ημερολόγια, έχει 

καλώς. Εύχαριστοΰμεν δι*.  έχτίμησιν.— Μ. Μ. ΙΙάτρας. Συνδρομή 
έλήφθη. ’Απόδειξιν μετ’ αριθμού λαχείου λαμβάνετε ταχυδρομιχως. 
εύχαριστοΰμεν. — Γ. Μ. XSpor. ’Επιστολή μέ περιεχόμενα έλή
φθη. Σάς ένεγράψαμεν δί’ ίν χρυσόδετον. "Εχει καλώς. — Δ. Π. Β. 
‘^μαλιάόα Έλήφθη, άλλά δέον νά διατελείτε συνδρομητής τής 
Φύσεως. — Π. Ν. Π. »α4Λάνοος. Έλήφθησαν. "Εχει καλώς. 
Σάς ένεγράψαμεν δι ’ ίν ’Ημερολόγιου. — X. Φ. Γαργαάιάνοος. 
’Επιστολή καί δρ. 4 έλήφθησαν. Σάς ένεγράψαμεν διά δύο άπλά. 
Τάχυδρομικώς γράφομεν. — Α. Μ. Broken—Hill. Άποροϋμεν έπί 
διαρκεϊ καθυστερήσει φύλλων. Άποδίδομεν τούτο εις ανεπάρκειαν 
διευθύνσεως καί ούχί έπάρκειαν άποστάσεως. ’Εγράψαμεν καί ανα
μένομε? νεωτέραν.—Δ.Ζ. Alexandrie. “Εχει καλώς. Συμμορφωθη- 
σόμεθα. — Π. Σ. Πάτρατ· Έπιστολοί καί χρήματα έλήφθησαν. 
Εύχαριστοΰμεν. Σάς ένεγράψαμεν δτ’ έν χρυσόδετον.—Ν.Π. Κα.1ά· 

μας. Σάς άπεστείλαμεν. προχθές αντίγραφα αποδείξεων και επιστο
λήν. Εύχαριστοΰμεν.—Ε. Φ. Κόρχνρτν. ’Επιστολή καί σύνδρο
μά! έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν.' Γράφομεν. — Δ. θ. 'ΐονχαι«ό· 

««or. Συνεσταμένη έλήφθη.Έχει καλώς.’Αναμένομεν συντόμως.— 
Σ. Κ. Σϋρον. Έλήφθησαν. Έχει καλώς. ’Αγγελίας έστείλαμεν. 
’Αναμένομεν.—Λ.Α. Αάρισσατ.Φύλλα σάς άπεστείλαμεν προχθές.— 
Γ. Κ. Xarorarrfar. Λύσεις έλάβομεν άλλά συνδρομητές ουχί καί 
άποροϋμεν ένεργείας σας. — Γ. Κ. OXveviteav. Έλυπήθημεν δι*  
ασθένειαν. Εύχόμεθα τελείαν άνάρρωσίν καί υγείαν. Εγράψαμεν.— 
Π. Κ. Atvxaciav ’Επιστολή καί άποδειξεΚ έλήφθησαν. ’Ανα
μένομεν έμβασμα. Εγράψαμεν. — Κ. X. ΑοΒχα. ’Εδημοσίεύθη. 
Εύχαριστοΰμεν. Άναμένωμεν. Γ.Ο. Σμύρνην. Λύσεις έλήφθησαν. 
Αγγελίαν Ημερολογίου έλάβατε ; — Α.Μ. Πρίβιζαν. Επιστολή 
έλήφθη. Έχει καλώς Γράφομεν.τάχυδρομικώς. —Ι.Ι. Σμύρνην. 

Συστημένη έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. ’Εγράψαμεν, αναμένομεν έκ- 
καθάρισιν — Κ.Α.Α. ΈντβθΛι. Λύσεις ώς άνηγγείλαμεν θάδημο- 
σιευθώσι μετά τήν καταχώρησιν 50 α’ινηγμάτων. Πονημάτιόν σας 
δέν έλάβομεν. Στείλατε αυτό τάχυδρομικώς. — Ν. Χ." Σόφιαν. 

Έλήφθη καί σάς άπαντώμεν. Ήσυ^είτε. — Δ. Μ. ΤρίποΛιν Συν
δρομή σας έλήφθη. ‘Απόδειξιν μετ’ αριθμού λαχείου σας λαμβάνετε 
τάχυδρομικώς. Σάς ένεγράψαμεν διά τρία ‘Ημερολόγια άπλά. — 
Γ. Φ. ΚάΧρ’.ν 'Αγγελία έληφθη. Έχει καλώς. Εύχαριστοΰμεν.Σάς 
ένεγράψαμεν διά 15 Ημερολόγια.

Έκτου Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ


