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ΧΕΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΟΡΡΑΣ

Ό χειμών διεδέχθη τό
θέρος, τό θέρος θέλει αν
τικαταστήσει τόν χειμώνα
χαί τούτο πάλιν έν καιρφ
θα διαδεχθή έχεϊνο.
Έχε? δπου πρό ολίγου
έτι έπεχράτει ατμόσφαιρα
ήραιωμένη, ελαφρά χαί
γλυκεία χαί ένή τά πεΰχα
χαΐ τά έλατα, αί πλάτα
νοι χαί συχομορέαι άνέθαλλον καί έπεζήτουν τού;
φιλομειδεΐς αύτών κλά
δους, έν ή τά ήδόλαλα
πτηνά χαί τοΰ θάλπους
τά τετράποδα οί μόνοι κά
τοικοι τής αγροτικής ταύ
της φύσεως απήλαυον τής
χαρμονής τής ήσύχου
ταύτης διαμονής,καί έν ή
τό άστρον τής ήμέρας χαί
ό φανός τής νυχτές έζωογόνουν πασαν έχει οργα
νικήν χαί άνίργανον ΰ·
παρξιν, ήδη ατμόσφαιρα
πυκνή, βαρεία καί παγε
τώδης άπεδίωζεν 8λα
ταΰτα έχείθεν,δλην έχεί«ην τήν χαρίεσσαν καί
ήρεμον φύσιν χαί ένεκατέστησε τόν ψυχρόν βορραν, τήν χιύνα τόν παγε
τόν και τάς άρκτους.
Ή σελήνη ήδη παρίσταται θεατής παραδόξου
θεάματος; Δενάναγνωρίζει
πλέον τήν χαρμόσυνον ε
κείνην τό πρΙν καί χαρί
εσσαν φύσιν! 'Ετέρα αντι
κατέστησε ταύτην καί
πάλιν ταύτην θέλει άντεκαταστήση έτέρα.
Καί έρωτ? ή σελήνη,
ί μόνος μάρτυς χαί θεα
τής τής ακατανόητου φύ
σεως. «Τί έγένετο ολη
έκείνη ή ζώσα σκηνή; καί
τι ηλθεν ίδώ νά πράξη
άφοΰ έπέπρωτο νά συύση
καί έτέρα νά την άντικαταστήση ;»
. Καί ή ήχώ άπήντησεν.
«Ή φύσις διαδέχεται
τήν φύσιν»
'Ρούς.
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ! ΓΡΑΜΜΑ!
Ό βορράς μανχωδώς πνέων συρίζετ διά μέσου
τών φυλλορροούντων κλάδων, ένφ ή τέως γαλη■νιώσα καϊ ήρεροϋσα θάλασσα, έκσπα παταγωδώς
τά άφρόεντα. κύρατά της έπϊ τής άκτής. Τά νέφη
£υτχδοΰσχν ώς άραυραϊ κηλϊδες τόν κνανοΰν ούρανόν και κυλινδούμενα έν τζ> άπειρφ κενω .διαλύον
ται έπί στιγμήν, ϊνα μεγαλείτερα ανασυντεθώσι.
Χιονόλενκοι Χάροι διασχίζουσιν ύψηλά τόν Ορί
ζοντα ύπερηφάνως ητερυγίζοντες καϊ εύθύμως φλυαρούντες, ένώ ό κόρας, ό προάγγελος ούτος τών
άπαισίων πεν§ίμως ολολύζει. "Απαντα τά στοιχεία
τής φύσεως. άποβαλόντα τήν θερινήν νάρκην, τήν
άποηνικτίκήν άδράνειαν τού θέρους επιδίδονται μετ’
ίδιαζούσης ήδονής καϊ ζέσεως ύπό τήν έπήρειαν
τού εύεργετικού φθινοπώρου είς τόν Λμερήσιον
άγώνα κατά τής πραγματικότητος, έν φ μετ' άκατασχέτου φοράς περιδινούνται. Τά κεχαλαρωμένα
νεύρά μας, τά καθιστώντα άφόρητον τήν καλοκαι
ρινήν ζωήν, συστελλόμενα καϊ τονιζόμενα άναλαμοάνουσι τήν ηροδιαγεγραμμένην αύτοίς όδόν. Ό
νούς, ό χαυνωθεϊς και έξαντληθεϊς έπϊ όλόκληρον
αίώνα θέρους άναζωογονεΐται, καί, ώσεϊ πρώτην
ήδη φοράν άτενίζων τά πρό αύτού, έπιδίδεται μετά
παραφοράς είς τό έργον του, έργον όυθαίζον τήν
πολυδαίδαλον μηχανήν, ήν κατ’ εύφημισμόν καλούμεν κόσμον.
Κόσμος 1 διαμάχη δλων τών στοιχείων τής φύ
σεως, έγωϊστική τις πάλη πρός έξολόθρευσιν τον
άσθενεστέρου, πάλη άνευ σταδιοδρομίας, άλλ’ ούχί
καϊ άνευ έλπίδος,
Έλπίς ! τό τέρμα τών σκέφεών μας, τό χρυσαυ
γές άστρον τού βίον μας. Έν τφ έλπίδιό άνθρωπος
ανευρίσκει τό ιδανικήν τής φαντασίας τον, έν τφ
έλπίοι γεννάται, ζφ καϊ θνήσκει, έν τή έλπίδι, ώς
έν κλοιφ περικλείεται δ κόσμος δλος. Άπό τής
νεαράς έτι ήλικίας μας διορώμεν διά τής έλπίδος
καί προεξοφλούμεν έκτοτε τούς προσφιλεστέρονς
όνείρονς τοΰ μέλλοντός μαςΠλήν, οΐμοι ! Οί χρυσοί ούτοι τής φαντασίας
τής νεότητοςδνειροι στερούνται ύποστάσεως. Είναι
δνειροι όμοιάζοντες πρός τάς άργυροειδεϊς τού ύδατος φνσαλίδας καϊ ώς αύται, εύθνς ώς έλθωσιν
είς έπαφήν μετά τού άέρος, θραύονται, οΰτω καϊ
έκεΐνοι, ευθύς ώς τό φάσμα τής πραγματικότητος
έμφανισθφ. άμαυρούνται καϊ φυγαδεύονται. Τίς
δύναται ν’ άμφισοητήση τήν στενήν άλληλουχίαν
τού παραδείγματος τούτον ; Τίς δύναται ν’.άμφιόάλλη, δτι δλοι οί πόθοι καϊ δλοι οί βεμβασμοϊ τής
νεανικής μας ήλικίας παρέρχονται άνεπιστρεπτεί ί
Όταν τό σώμά μας, τό έξηντλημένον καϊ ηαραλελνμένον έκ τού πολλον καύσωνος, ,σνσταλφ
καϊ ζωογονηθφ ύπό τού βορρά,· δταν τό σκήπτρον
τού χειμώνος κτνπήση καϊ φνγαδεύση τήν νωχέ
λειαν καϊ μαλθακότηχα τού θέρους, δταν τά κεκμη»
κότα καϊ νωθρά μέλη μας άναλάβωσι τήν πρώτην
ζωτηκότητα,μετά φρίκης τότε άτενίζομεν τήν καταναγκαστχκήν έκείνην άδράνειαν, ήν έπϊ Αμέρας.
έβδομάδας, μήνας ύπεθάλπομεν.
Όταν, δμως, έπιμελώς τετυλιγμένοι έντός τών
ένδνμάτων μας, δεχώμεθα φρίσσοντες τήν κρνεράν
καϊ χιονώδη πνοήν μελαγχολικής πρωίας Δεκεμ
βρίου, δταν καθήμενοι πρό τού γραφείον μας,
έργαζώμεθα, ένώ τά κάτω άκρα σχεδόν άποκρν-

σταλλοννται. τότε μεθ’ όπόσης έπιθνμίας καϊ αγά
πης άναλογιζόμεθα τό μνροβόλον έαρ τήν ποιητι
κήν καϊ ονειρώδη ταύτην ώραν τοΰ έτους !
Έαρ ! ύπό ποιου γοήτρου περιβάλλεται τό περι
καλλές αύτό δνομα, Λ ήβη αύτη τού έτους. Έαρ!
δεκαόκταέτις νεανις περικαλλής καϊ χαρίεσσα,σφριγώσα καϊ φιγηλή. ’Ιδού τό έαρ. «Μεταξύ τής άνοίςεως καϊ τής καρδίας ήμών, λέγει ό ‘Ροίδης, δταν
εϊμεθα εικοσαετείς, ύπάρχει κατά τούς ποιητάς καϊ
τούς Ιατρούς σχέσις τις μυστηριώδης καϊ δυσεξή
γητος, οϊα ή τού Σωκράτους πρόςτόν Άλκιβιάδην.
'Οσάκις βλέπομεν πράσινα δένδρα, μαλακήν χλόην
ή σπήλαια σκιερά, αΐσθανόμεθα εύθύς τήν άνάγκην
συντρόφου έν τφ παραδείσφ τούτφ».
Ώ έαρ, νεότης τοϋ έτους,
*Ώ νεότης, έαρ τοΰ βίου.
’Επέρχεται δμως κατόπιν ό χειμών, ό άμειλίκτως
πατάσσων καϊ καταστρέφων τάς καλλονάς τοϋ έαρος, ό έγκατα λιμπάνων έρμαιου τών στοιχείων πάν
δ,τι εύγενεϊς καρδίαι έν τφ ποιήσει τής ήλικίας
ώνεχροπόλησαν. Ώς ή πνιγερά πνοή τού άνέμου
παρασύρει τάς άνθοφυλλάδας, ούτω καϊ ή σκληρά
πραγματικότης παρασύρει τότε τούς νεανικούς
ρεμβασμούς, τείνει δπως καταπνίξη τά ίδεώδη αίσθήματα τής νεότητος καϊ καταστήσμ τήν ζωήν
ανούσιον κοϊ φρικώδη.
Ζωή έν τώ χειμώνι! λέξις άπεχθής, τρομώδης,
άπαισίως μισητή· λέξις έκπροσωπουμένη έν τφ κο
λάσει τού Δάντου Άλιγιέρη.
Ό μονότονος συριγμός τού άνέμου έπϊ τών
φύλλων, Λ Αδιάκοπος φρικίασις αύτών καϊ τό yε
λαγχολικόν καϊ πένθιμον άσμα τών νυκτόβιων
πτηνών πληρούσι τήν άνθρωπίνην διάνοιαν άκατανοήτων λογισμών.Αί μάλλον ζωηραϊ άναμνήσεις
άνακυκώμεναι έν τφ έγκεφάλφ, συναναμιγνύμεναι μετά προσφάτων έντυπώσεων, άναιρούσαι άλ
λήλας καϊ είς αληθή κυκεώνα μεταβαλλόμενοι, παρέχουσιν άμυδράν είκόνα τών ήθικών δονήσεων
τής διανοίας. ’Αέναος πάλη έν τω άπεριορίστω
χώρω πρός έκμηδένισιν τοϋ παντός I Δέν δύναται
τις άσφαλώς νά έννοήση τό μυστήριον τής ύπάρξεώς μας, δέν δύναται νά έξηγήσμ τήν αίτίαν τής
φθοράς καϊ δημιουργίας!
Ένφ μετ’ άπλήστου έπιθυμίας αναμένομεν τήν
φθινοπωρινήν ώραν τού έτους, πλάττοντες όνειρα
και διαγράφοντες τήν όδόν τής χειμερινής πορείας
μας,αίφνης λύπη τις παλίνστροφος Ιδιοτροπία τής
τύχης αίωρουμένη έπϊ τού πνεύματός μας, ώς νέ
φος έπϊ άσταθοϋί όρίζοντος, έπιφέρενι τήν άπογοήτευσιν καϊ τόν μαρασμόν, τήν φρίκην καϊ τήνόπισθοχώρησιν. Μετά σκοτοδίνης καϊ καρηβαρίας ά
τενίζομεν τό πρό ήμών χαϊνον . . . φανταστικόν
βάραθρον καϊ έν ίλιγγιώδει λειποφυχία άποχωροΰμεν.
Στρέφοντες όλίγον άπωτέρω είς χρόνους παρεληλυθότας βλέπομεν δτι, οί ένιαυτοί. έπικαθήμενοι
έφ’ήμών, μάς ώθούσι βραδέως, νωθρώς, μονοτόνως
οίονεϊ άλγούντες, ένώ ήμεΐς μηχανικώς συρόμενοι
έκτελούμεν τήν τροχιάν μας, έάν εύτυχής τις σύμπτωσις δέν διακόφη αύτήν. Ό Victor Hugo, λέγει
κάπου, «δτι πρέπει νά θαρρώμεν έπϊ τής γής καϊ
νά έλπίζωμεν έν τοίς ούρανοΐς». Άλλά τό θάρρος
καϊ ή έλπϊς δέν είναι σκιαί, δέν είναι ινδάλματα
πρό τής πανισχύρου πραγματικότητος; Τί δύναται
ν'άντιστφ πρό τής καταπληκτικής ορμής της, έν η
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ό άνθρωπος δέν είναι άλλο τι ή δν αύτόματον άνευ
βονλήσεως, άνευ ποιήσεως, άνευ ύπερτέρας σκέφεως άπό άπεχθή πολτώδη μάζαν συγκείμενον ;
Φθινόπωρον ! έποχή καθ’ ήν ό ήλιος διέρχεται
τό μετοπωρινόν Ισημερινόν σημεϊον, χωρών πρός
τό χειμερινόν ήλιοστάσιον, έποχή καθΛήν τήν ήλιακήν θερμότητα διαδέχεται ή ύπό^νχος πνοή τού
Ζεφύρου. έποχή καθ' ήν μία έτι ήμέρα προστίθε
ται είς τήν ήλικίαν μας καϊ έν βήμα ποιούμεν πρός
τόν τάφον !
Θά δυνηθώ δρά γε μετά έν έτος ν αποδώσω έλά
χιστον τεκμήριον εύγνωμοσύνης είς τό αγαπητόν
φθινόπωρον, τό ζωογονούν τό πνεύμά μου καϊ άποοίδον είς αύτό τήν διαύγειάν του ; θά ύπάρχω φεύ !
δν άγνωστον έν τφ τρικυμιώδει πάλη τοΰ βίου, ή
θά έχω έννοήσμ τό μυστήριον, τό κρυπτόμενου ό
πισθεν τού θανάτου ; Οί μαγικοί οφθαλμοί, οί περιπαθώς άτενίζοντες καϊ άναγιγνώσκοντες τάς άσυ·
ναρτήτους ταύτας γραμμάς, τά τέλεια σώματα, τ’
αληθή άριστουργήματαύπό τήν φθινοπωρινήν περιβολήν, θά ύπάρχωσι μετά έν έτος νά έπιδεικνύωσι τήν πολυθέλγητρου αύτών μαγείαν; Ή μήπως
δλα ταύτα θά διασκεδασθώσιν ύπό πνοής μανιώ
δους βορρά, καϊ αί μορφαϊ αί τονίσασαι τά εύγενέστερα. αίσθήματα, διά τής ^ομαντικωτέρας αίγλης,
θ’ άπέλθωσι διά παντό; ;
Έπϊ τφ σκέφειταύτη φωνή άπογοητεύσεως φωνή
έλπίδος, φωνή ήν δέν δύναμαι έντελώς νά έκφράσω
έκφεύγει των χειλέων μου, καϊ άκατασχέτως ρίπτομαι εΐς τάς μελαγχολικάς καϊ άπαισίους σελί
δας τής ποιήσεως καϊ φιλοσοφίας, ζητών έκεϊ τήν
λύσιν τού προβλήματος.
Νικόλ. Α. Γκορτζής.
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AI ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ Η

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΝ Τη ΜΕΛΛΟΝΤΙ ΑΙΠΝΙ
(Συνέχεια ιδε προηγούμ. φύλλον)
Στώμεν πρώτον προ- στιγμή» ίπί τή; Σελήνης. Φαίνεται
νεκρά. Άλλ’ είναι τοΰτο βέβαιον; ’Ιδού τό πρώτον πρόβλη
μα, είς τοΰ όποιοι» την λύσιν ή πρόοδος της οπτικής μέλλει
νά συντελέσν), καί οπερ δέν θχ μάςάφήση «διαφόρου;. 'Ο
ποία δε κατάκτησι; δι’ ήμά;, όπόταν αΐφνιδίως παρατηρήσωμεν έκεϊ κατοίκου; προθύμω; άπευθύνοντα; ήμϊν σημεία
πρό; συνεννόησεν !
Μή λησμονώμεν, ότι ή άπόστασις εύτεΰθεν μέχρι τή; Σε
λήνη; δέν ειναε ή 384,000 μόνον χιλιομέτρων, ήτοι τριακοντάκι; τό πλάτο; τή; γηίνης σφαίρα;· γέφυρα δέ ΐκ τριά
κοντα σφαιρών όμοιων τη; Γή;, θά ήρκει πρό; ενωσιν τών
δύο τούτων κόσμων. Τηλεγράφημα έκεϊθεν θ’άφικνεϊτο ήμίν
εί; διάστημα ένό; δευτερολέπτου και τέταρτον, ώ; τό φώ;.
Ήτοι δύο βήματα έντεϋθιν !
Φαίνεται νεκρά, διότι ούδέν έν αύτη άντικιίμενον κινείται,
ούδέ θάλασσα, ούδέ νέφο;. Έάν δ’ ύπήρχον έχει θαλάσσια
τμήματα, θά έβλέπομεν εύχόλω; τήν είκόνα τοΰ ήλιου άντανακλομένην ώ; έν κατόπτρφ, θά άνεκαλύπτομεν ώσαύτω;
φαινόμενα ίζατμιστικά, νέφη, δετούς, χξόνας. Ίχνη αισθη
τή; ατμόσφαιρα; ούδαμόσε ίπΐση; φαίνεται, διότι όπόταν ή
σελήνη διέρχεται πρό τών αστέρων, ούτοι ούδεμίαν διάθλασιν
ύφίστανται.
Καί έν τούτοι; ούδέν ίτι έχομεν δικαίωμα νά άποφαινώμεθα όριστικώ;, διότι αΐ ίσχυρότεραι πρακτικαί έφαρμογαί
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πρό; μεγέθυνσιν τή; Σελήνη; δέν όπερβαίνοοσι τά;2,000 φο
ρά;, καί δέν πλησιάζομεν ίαυτού; πλέον τών 192 χιλιο
μέτρων, άδυνατοΰντε; νά διακρίνωμεν ουτω τά; λεπτομέρεια;
τή; έπιφανεία; αυτή;.
Αί φυσικαί συνθήκαι τή; Σελήνη; φαίνεται νά ήναι δλως
διάφοροι τών. ήμετέρων, καί θά ήτο παραλογισμό; νά άπαιτώμεν νά τή έπιβάλωμεν. τοιαΰτα;, πολύ σχετικά; πρό; τά;
ήμετέρα;. Η βαρύτη; τών έπ’ αύτής σωμάτων, θά είναι
έκεϊ πολύ άσθινιστέρα, διότι τό άστρον αύτό ένέχει άσθενή
δγκον καί σχεδόν στερείται έλξεως. Ή όφεσι; αΰτη τή; βαρύτητο; έχει σχέσιν πρό; τήν ατμόσφαιραν καί τά; λοιπά;
αύτη; ίδιοτήτα;, και διότι άτμόσφαιρα πυκνή, ΐια ή τή;
τη; ήμετέρα; γή;,θά είχε βαρύτητα ίκεϊ έξάκι; όλιγωτέραν
ή ίδώ, τό δέ βαρόμετρου άντί νά φθάννι τά 760 χιλιοστό
μετρα, θά έσημειου 127. Καί άφ’ένό; μέν τοιαύτη ατμό
σφαιρα ήθελεν εισθαι άπνευστο; τοϊ; ήμιτέροι; πνεύμοσι, άφ ’
ετέρου δέ ατμόσφαιρα τοσοΰτον ήραιωμένη θά έπέφερεν άνεπαισθητον διάθλασιν τώνάκτίνων, ενώ συμβαίνει τούναντίον.
Αλλ ίτι πλέον. Άφοΰ ή σελήνη άποτελεΐ τό 81 μέρο;τή;
Γή;, φυσικώ; δέν δύναται νά φέρΐβ ή τό 81ον μέρο; τή;
ποσότητο; τοΰ ΰδατο; καί τοΰ άέρο; τή; γή;, ή; διατελεϊ
θυγάτηρ· συνεπώ; δέ ή άτμόσφαρα αύτη; ' έδει νά είναι
36κι; ελαφρότερα τή; ιδική; μα;.
Μόνη ή παρατήρησι; αΰτη άποδείκνυσιν, ότι άδικούμεθα
άφομοιάζοντε; τήν σελήνην πρό; την γήν καί άποδίδοντε;
αύτη συνθήκα; ζωϊκάς άναλόγου; πρό; τού; διέποντα; τήν
ιστορίαν τοΰ πλανήτου μα;. Πάσαε al δλαε έκείνη; φυσικώ;
είναι έλαφρότεραι καί χημικώ; πολύ διάφοροι τών ήμετέ—
ρων. Αλλω; τε δεν βλέπομεν ούτε ΰδωρ, ούτε αέρα, ούτε
νέφη, ούτε θετικά; μεταβολά;. Άλλ’ έν τούτοι;, δυνατόν
να υπαρχη εκεί άλλο; πολύ διάφορο; κόσμο;, καί μολονότι
φαινομενικώ; νομίζομεν τό βασίλειόν· τη; νεκρόν, αί παρα
τηρήσει; ήμών δέν είναι έπαρκεΐς, όπω; όριστικώ; άποφανθή τι;. Ώστε έδώ έγκειται ή έκδούλευαι;, ήν δύναται νά
μά; παρέξη ή πρόοδο; τή; οπτική;, Έάν εϊχομεν εί; τήν
διάθεσιν ήμών φακόν τριών μέτρων περιφερεία;, θά έδυνάμεθα
νά φέρωμέν τήν σελήνην εί; 64 χιλιόμετρα πλησίον μα;,
νά φωτογραφώμεν τά; θέσει; αύτής, καί νά τά; μεγαλύνωμεν ειτα δεκάκι; έτι κατά τήν διάμετρον, άνευ άπωλεία;
τή; ευκρίνεια; αύτών, καί οΰτω ήθελεν εισθαι εφικτόν νά άπολαμβάνωμεν άπροσδοκήτου; θαυμασίου; άνακαλύψεις, καί δεν
θά διετρέχομεν τον κίνδυνον, όπω; ήδη, νά λέγωμεν ϊσω;
ανοησία;. Τότε μόνον θά έπεβεβαιοΰντο αί ανακαλύψει; καί
οί καθορισμοί τών άπιζηραμμένων ποταμών καί άν αυτή κατοικεϊται, ή πρ·»γματικώ; είναι άστρον νεκρόν I
Έάν δέ δυνηθώμεν νά συνεννοώμεθα μέ τού; κατοίκου;
αύτη;, είποτε τοιοΰται ύπήρχον, όποια ανατροπή τή; ιστο
ρία; τοΰ ανθρωπίνου γένους ήθελεν έπέλθιι!
Άλλ’ αΰτη είναι εν μικρόν σημεϊον έν τφ ούρανφ, τό
δ’ένδιαφέρον ήμών είναι νά τήν πλησιάσωμεν, διότι κεϊται
πολύ πλησίον μας. Άπωτέρω δέ ύπάρχουσιν άλλοι κόσμοι,
όμοιάζοντε; πολύ πρό; τόν ήμέτερον,οίτινε; δύνανται νά ώσι
κατφκημένοι καί αύτού; δέον νά γνωρίσωμεν.
Ούτοι δέ είναι ό Άρη; καί ή Αφροδίτη.
(Έπεται το τέλος)
β». Πρίντιζηφ.

ΕΠΙ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ THS ΦΙΛΗΣ ΜΟΥ
ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤίΓιατί Siv βάλλουν
δ ούρανό; xt· 'tlvai ουννεφικΟμίνοξ
τά πουλιά, χαρούμινα δάν αρ&τα,
'ΚιΟ’ "Ηλι
ο
ς
γιατί
δήμευα
&αμπωμίυο$,
δία βκοτινιάβανε τοϋ θύσανον τά φ&τα ;
Γιατί ; Μτμτιας βννέβηκε μεταβολή δτή φύβι ;
Μήν άπεφάδιβε ή γή χορτάρι νά μή β'γάλ'ή ;
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μήν έπό.δηβε τό λάλημα ν’ άφή&η,
ΚιΤ’ άηδόνι
ό ποιητής νάναι βωβός βτής φύοεως τά κάλλη ;
"Λ,
’όχιβαδίτι'πΰτδ
άπταχτι’ αύτά
οτή’ ή φύδι
δέν βυνέβη
"Ολα
ζ
ουν
κ
ά
κι
γή
βγάζει
Μόν'
ή
γλνκειά Μπιμπίκι μου ’στούρ χορτάρι.
άνέβη.
'Εκείνη πον έοκόρπιζε τόοη άμορφιά καιουρανούς
χάρι.
’Λπέ&ανε I έοβύο&ηκε γιά πάντα ή 'μματιά της
Έκλεισαν μΐ παράπονο τά χείλη μαραμένα
ίΠον
Ξαπλώ&ηκαν
φέρετρο A«sτά όλόχρνοα
μαλλιά της
μ’ άχτίδες’στόλαμπερές,
κ’ ήταν καμωμένα.
'Λπέ&ανε
τή ζήλεψαν
οίείςάγγελοι
άδελφοί της
Καί
τήν
έπήρανε
μαζή
τοΰ ®εον τό &ρόνο
Μ’ άπό 'ψηλά ας προοεύχεται ή πάναγνη ψνχή της
Γιά τούς γονείς της, πον βαδειά αίσδάνονται τόν πόνο.
Λουχία Τσορώνη.

15 ββρίου 1894.

ΓΕΩΔΑΙΣΊΑ
ΠΩΣ ΚΑΤΕΜΕΤΡΗΘΗ Η ΓΗ
Η ΓΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

dpmSs
Πολλοί πολλάκις ήρώτηταν, τίνι τρόπφ κατεμετρήθη ή
περιφέρεια τή; Γή;, ή άκτίς
κτλ, 'Επειδή is τό
ιστορικόν τοϋ ζητήματος τούτου ήθελε φβρΑι ήμ«ς πολύ
μακράν, άρκούμεθα νά ΰπομνήσωμε
*,
οτι ό ’Ερατοσθένη;,
Έλλην γεωμίτρης εκ Συήνης, πρώτο; τφ 276-196 π. X.
έπεχείρησε νά προσδιορίσω τας διαστάσεις της ήμετίρας
σφαίρας· ή δέ μέθοδο; αύτοΰ ύπήρξεν αύτή, ήν οί νεώτιρ»
γεωδαιτισταί μετεχειρίσβησαν έκτοτε
αναγκαίων
παραλλαγών καί τελειοποιήσεων.
Πασιφανές τυγχάνει, δτι της Γής υποτιθέμενη; σχήματος
σφαιρικού,προς άπόκτησιν της περιφέρειας αύτής, άρκεϊ νά
καταμετρηθώ τόξον τι κύκλου ώριβμένου μήκους, δπερ ψυ-*
φικώ; νά ύπολογισθη έπί μεσημβρινού τίνος. Ώστε δλη ή
μέθοδος συνίσταται είς την ίκλογήν δύο σημείων, ευρισκο
μένων άκριβώς έπί ένός καί τοϋ αύτοΰ μ«σημβρινοϋ καί ιίς
τήν ίξακρίβωσιν τής άποστάσεώ; των ίπί τής έπιφανείας
τοϋ ίδάφους.
Ό Έρωτοσθένης ίπεχείρησε τοϋτο μεταξύ ’Αλεξάνδρειάς
καί Συήνης, ήτοι μεταξύ δύο πόλεων, ευρισκομένων ίπί
τοϋ αύτοΰ σχεδόν μεσημβρινού, 3 μοιρών περίπου, καί ίπενεγκών τήν άπαιτουμένην διόρίωσιν διά τής καταμετρήσεω;
τής γωνίας τών δύο καθέτων ίν ταΐς δύο πόλεσιν, εύρε τήν
άπόστασιν ίν τφ κτνματολογίφ της Αίγύπτου.
Πώς δμως άπήλαυσε τήν γωνίαν τών δύο καθέτων ; Διά
τοϋ προσδιορισμού, διά μέσου τοϋ γνώμονος τής κατακορύφου
(ζενιθική;) άποστάσεως τοϋ Ήλίου κατά τήν θερινήν τρο
πήν αύτοΰ, ταυτοχρόνως ίν Άλεξανδρεί^ *
αί έν Συήν^.
Ουτω δί άπηλαυσεν επτά μοίρας, ήτοι τήν περιλαμβανομένην γωνίαν μεταξύ τών καθέτων τών δύο αύτών πόλεων.
Κατά τό κτηματολογίου, ή ίπί τής έπιφανείας τοϋ ίδάφους άπόστασις ητο 5,000 σταδίων, καί είχε τήν άκόλουθον άναλογίαν.
*
περιφέρει
τής Γής
“ΤίΓ^
5ΛΚΪ0

α.ντνμ,

μετά των

360°

ίξ ού άφήρεσε : περιφέρειαν γής = 250,000 στάδια, ήτοι
40,500 χιλιόμετρα διά τήν περιφέρειαν τής Γής.
Τφ 1550, δ Fernel, ιατρός Ερρίκου τοϋ Β', πρώτος
κατεμέτρησε τόξον κύκλου μι&ς μοίρας, άστρονομ^κώς ούτω

προσδιόρισα; τόξον μιά; μοίρας μεταξύ Παρισίων καί Άμιένς, κειμένων άκριβώς έπί τοϋ αύτοΰ ήσημερινοϋ. Είτα,
επειδή συνείθιζε νά ποιή τάς ΐκδρομάς του εν καλή τινι
άμάζη, μετεχειρι'σθη ταύτην ίνα άκολουθήση τήν ε'παιοθητώς ιύθυτάτην όδόν μεταξύ Παρισίων καί Άμιίνς, ίσημείωσε τόν αριθμόν τών στροφών τών τροχών, κατεμέ
τρησε τήν περιφέρειαν ταύτην, καί οΰτως εύρεν 57,070
όργυιάς, ήτοι Αποτέλεσμα άληθώ; θαυμάσιου οιά τήν ακρί
βειαν, διότι 20 έτη βραδύτερου, δ Picard, ιδρυτής τοϋ
Αστεροσκοπείου τών Παρισίων, ιύρε διά τής μαθηματικής
μεθόδου τών τριγώνων 57,060 όργυιάς, ήτοι μόνον 10 όργ.
οράν.
H διά τοϋ τριγωνισμού ίγκαινισθεΐσα μέθοδος τοϋ άββά
Picard, εΐναι πολύ ανώτερα, διότι έγκαθίστησι τό πρώτον
τό λεγόμενον γεωδαιτικόν δίκτυον. Καταμετράται έπί τοϋ
ίδάφους βάσις μήκους σχετικού και σημειοϋνται επ’αύτοϋ,
άφοΰ πρώτον ίκλεχθώσιν οΐ σταθμοί εκατέρωθεν, διαδοχικά
τρίγωνα, άτινα σχηματίζονται διά γραμμών, ένουσών τούς
σταθμούς μεταξύ άλλήλων καί μετά τής βάσεως. Διά τίνος
δε δολιχοσκοπίου (μηκοσκοπίου) καταμετρώνται αί γωνίαι
καί οΰτω βαθμηδόν κατορθοϋται δ υπολογισμός πασών τών
πλευρών τοϋ τριγώνου^ Τούτου γινομένου, προσδιορίζεται ή
διεύθυνσις τοϋ μεσημβρινού, καί εΐτα τά κυκλικά τμήματα
αύτοΰ,τά περιλαμβανόμενα μεταξύ τών διαφόρων τριγώνων
καί προσθέτοντες αύτά,αποκτάται ευκόλως τό πραγματικόν
μήκος τοϋ μεσημβρινού δι’ ίν τόξον μιά; μοίρας.
Οί κκ. Cassini Β'. καί Cassini Γ'. έξηκολούθησαν τήν
μέθοδον τοϋ Picard διά τών γεωδαιτικών τριγωνισμών
καί τή πρωτοβουλίφ τής Ακαδημίας τών ίπιστημών. κατεμέτρησαν ούτοι Ολόκληρον τόν γαλλικόν μεσημβρινόν, μεταξύτής Μάγχης καί τής Μεσογείου διά τή; μηκύνσεως τοϋ
μεσημβρινού τοϋ Picard πρός Βορράν καί πρός Νότον. Έν
Jurigs, βλέπομεν τήν φροντίδι τής Άκαδημιία; ίγερθείσαν
πυραμίδα εις τόΝότιον άκρον τή; γεωδαισιακή; βάσεως τοϋ
Picard. ’Εν αρχή δί τοϋ τρέχοντος αίώνος μας, οί Mechftin,
Delambre, Biai και Arago ίχάραξαν τον άπό Δουνκέρκης είς Βαρκελώνα καί μέχρι τής 'Ισπανία; μεσημβρινόν.
Πάσα; αύται αί ίργασίαι ίπανελήφθησαν εν τή εποχή μας,
συνδυασθεϊσαι πρός τά λοιπά γεωδαιτικά δίκτυα.

Ή Γή-δέν εΐναι στρογγύλη, ώς τό πρώτον ίπιστεύθη.Τφ
1734, ή Άκαδημεία τών Παρισίων. άπέστειλεν είς Περουβίαν ίπιτροπήν, δπως προσδιορίση τό μήκος τοϋ τόξου μιας
μοίρας ίν ταΐς άντιπόσι ταύταις χώραις καί εύρέθη διά μέν
τήν Περουβ’ιαν μήκος 56,750 όργυιών, και διά τήν Λαπω
νίαν παρά τφ πόλφ, 57,422 όργυιών. Τό 'όξον μιά; μοίρας
εΐναι μακρύτιρον είς τόν πόλον ή είς τον ’Ισημερινόν, άρα
ή Γή ευρίσκεται πεπλατυσμένη εις τούς πόλους, άπασαιδ’
αί σχετικαί σύγχρονοιμργασίαι ίπεβεβαίωσαν τοϋτο.
Ή Γή δέν είναι στρογγύλη ! Τό δέ πραγματικόν αύτής
σχήμα εΐναι ελλειψοειδές περιστροφικόν περί τόν μικρόν &ξονά της, οίον λαμβάνει σώμά τι γλοιώδες ίξ άνάγκης πε
ριστρεφόμενου περί τόν άξονά του. Ή περιστροφή πιέζει
τήν περιφέρειαν είς τούς πόλους καί τήν ίξογκώνει είς τόν
’Ισημερινόν.
Κατά γενικόν λόγον ή πλάτυνσις τής σφαίρας γειτονεύει
πρός
και κατ’ ακολουθίαν φαίνεται ασθενής, δι’ δπερ
ίν πάση περιπτώσει ή γηινη σφαίρα θεωρείται σφαιρική καί
έγένετο αποδεκτόν διά τό τέταρτον τού μεσημβρινού μήκος
16,000,000 μέτρων. Συνεχεία τούτου έχομεν τήν άξίαν
τής γηίνης άκτϊνος είς 6,366,198 μέτρα, ήτοι 6,366 χι
λιόμετρα.
Τοδντεΰθεν ή περιφέρεια τής Γής, ή ίπιφάνεια, ό όγκος
αύτής ύπολογιζονται διά τών γνωστών μεθόδων. Οντως ίχομιν ύριστικώ; άκριβώς ;
Ήμιμίγα άξονα, 6,377. 398 μ.
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*
Ήμίμικρο
άξονα 6,356,080 μ.
Διαφοράν μεταξύ τοϋ’Ισημερινού καί τού Πόλου 21,318
Μήκος τοϋ γήινου μεσημβρινού 40,003,424 μ, μέ «βε
βαιότητα 2,000 μ.
Διαφοράν μεταξύ τή; ισημερινοχώρου περιφερεία; καί
τής μεσημβρινής ίλλείψεως 67,000 μ.
’Επιφάνειαν τής Γής 509,950,820 τετραγ. χιλιόμετρα.
Όγκον τής Γής, 1,082,841,000,000 κυβ. χιλιομέτρ.
Τοιαϋται εΐναι αί κυριώτεραι διαστάσεις τής μικρά; σφαί
ρας, ήν κατοικοϋμεν, μηδαμιναί Ιν τήάπειρί^ τών ουρανών.
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μέλλοντας νά διαφυλάξωσι ταύτας έσαεί ώς ένθύμιον τής
ίποχής ταύτης.,
Τί νά εΐπωμεν περί αύτών κάί πώς ν ’άνταποδώσωμεν τήν
ευγνωμοσύνην τω
* καί τάς ευχαριστήσεις των ταύτας; Ούχί

άλλως
διά τής εύγνωμορύνης
μας, ήτις έοαεί διατελέay άντϊΟτάδμημα
τής έαντ&ν εύγνωμοούνης.

Όμολογουμένως ίκοπιάσαμι
*
διά τήν αναγραφήν τοιού
των καί τοσούτων πληροφοριών,αΐτινες ευτυχώς δίκην ίμπεπνευσμένου οργάνου διιτηρήθηααν αναλλοίωτοι ίν τή μνήμνι
ήμών, καί άνελίχθησαν τοσοϋτον ίπιτυχώ; χωρίς νά κρατήΦ. Πρίντεζης
σωμεν ούδεμίαν, ίπί είλικρινεΐ ομολογώ, έγγραφον σημείωτιν καί ήδη ικανοποιούμενα, διότι παρατηροΰμεν, ότε ηύχαχαριστήθησαν πάντες οί ήμέτεροι συνδρομηταί, δι’ οΰς καί
μόνον ίγράφησαν αί έν λόγφ
μάς αρ
κεί καί διότι ή βΦύσι;» ίκδίδεται διά τους συνδρομητάς της
ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΓΠΤΟΥ
μόνον, οίτινες αυτοί ίδίφ διατηροΰσιν αύτήν διά τή; ίνδιλεχους ύποστηρίξεώς των καί φυσικώς αύτοί δίον νά εύχαρι
*
στώνται, ήμεϊς δέ νά ίκανοπο«ί>μεθα.
Διά δέ τού; παραπονουμενους, ότι δέν είδον ήμάς κατά
1
τήν διέλευσίν μα; έκεΐθεν,τί νά εϊπωμε
*
καί τί νά πράξωμεν
Ή ίγκάρδιος υποδοχή,
πρός ίκανοποίηβίν των ;
ής ετύχομεν κατά τήν ίσχά*,
'Ομολογούμε
ότι ίχουσε
τως είςΑΐγυπτον μετάβασίν
πλήρες δίκαιον, διότι έδει
μας, παρά τών εκιϊσε πο
καί αυτούς νά έπεσκεπτώ
*
λυπληθών συνδρομητών μα;
μέθα, άλλ'άφοΰ άνωτέρα
καί ή έντύπωσις, ήν προύανάγκη έπέβαλλεν ήμΐν
ξένησεν ήμϊν ή κατάστασιί
τουναντίον,τί δέον ήδη γε
*
τών διαβιούντων ε’ις τήν
νέσθαε, όπως ευχαριστήσω
*
χώραν ταύτην ομογενών,
μεν καί τούτους; Καθ’ η
ήνάγκασαν ήμας νά γράψω·
μάς, δένάπομίνει ήμϊν ίπί
μεν, έφ’ όσον ήν ήμϊν δυ
τοΰ παρόντος άλλο νά
νατόν σαφώς, άκριβώς καί
πράξωμεν ή νά δημοσιεΰ«μεροληπτώ;, όσα ίγράψασωμιν ώδε τήν ήμετεραν
μιν ίν τοϊς προγενεστε’ροις
είκόνα, όπως τουλάχιστον
ΛίκΟσιδυο συνεχέσι φύλλοις
γνωρίσω» τήν φυσιογνω
τής σΦύσεως», προσπαθή—
μίαν μα; και τοΐς ευχηθώ·
σαντες, έφ’ ίσον ήν ίφικτόν
μεν, ΐνα έν μέλλοντι χρόνφ
νά μή άδικήσωμεν ούτε ν*
καί εί δυνατβν ταχυτάτφ
βλάψωμεν ούδένα,ίστω καί
έπισκεφθώμεν καί πάλιντήν
ίπί ύλική καί ηθική ζημί$
τόσφ ποθητήν μας χώραν
ήμών. Καί έγράψαμεν έπί
τών Φαραώ καί ουτω λά
τή βάσει τοϋ πνεύματος
βωμεν τήν ευτυχή ευκαι
τούτου..
ρίαν νά γνωρίσωμεν καί
Πλήν παρ’ έλπίδα δέν ίδν
αυτούς καί σφίγξωμεν τήν
νηθημεν καί νά σταματή
*
χείρά των καί έκ τοΰ πλη
Διευθνντλζ ιΛζ ,,Φΰόεως
σωμεν τήν γραφίδα ήμών είς
σίον.
4··
περιστάσεις τινάς,ένθα κατ’
Είθε καί au revoir I
αναπόδραστου χρονογραφικήν ανάγκην, ΰπεχρεούμεθα νά
♦. Πρίντεζης.
.
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ήθίλομεν, άλλ’
*άναφέρωμεν τά
αναφερωμε
τα πράγματα,
πραγματα, ουχί
ήμεΐς ήθέλομεν,
ώς άτυχώ; άπητεΐτο και ώς εΰρομεν αυτά. Δεν πταίομεν ·
ΙΑΚΩδΟΓ ΡΙΖΟΤ ΤΟΤ ΝΕΡΟΤΛΟΤ
δθεν ήμεΐ; καί διά τοϋτο· παρά τώ
*
κακώς ίκτιμησάντων δέ
κακώ;
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ
τόν σκοπόν τής αναγραφής τών τοιούτων
μας,
ταπείνώς ζητοΰμεν συγγνώμην, άν νομίζωσιν εαυτούς
ΕΙΣ ΤΙΝΑ ΕΜΠΟΡΟΝ
τινες άδικηθεντας. Ουτω δέ φρονοΰμεν, ότι ίξοφλοΰμεν μέ
Τό
δείνα
πράγμα
ποιαν τι^ιΛν σ’τήν δείνα πόλιν έχει
τούς όλιγίστους τούτους Κυρίους τούς λογαριασμού; μας.
Πόσα τό δείνα νόμισμα σ'τόν δεινό τόπον τρέχ,ει
Πλήν Ιλθωμεν ήδη εί; τούς θερμώς εύχαριστήσαντας ήΑ·ύτά πάντα φρόντιζες, αύτά έζητοΰσες
μά; δι’ Επανειλημμένων {πιστολών των, τού; μετά πόνου
Πλην τί πράγμα δχει τιμλ σ’τόν "Αδη δέ (Ιωτονσες.
ψυχής ίκετεύσαντας νά ίξακολουθήσωμεν παρέχοντεε αύτοϊς
ΕΙΣ IATPQN
τοιοϋτον τερπνόν εντρύφημα, τούς έγκαρδίως λυπηθέντας,
Αύτός όποΰ τ’ άνθρώπινον δολοφονούσε γένος
διότι δέν ίπεσκέφθημεν αυτούς κατά τήν διάβασιν μας εκιϊσε,
Ό ίατρός Γεώργιος έδώ είναι θαμμένος
τους δι’άπεέρων κολακευτικωτάτων εκφράσεων εύγνωμονοΰνΦυλάξου
μΛ. τόν δέχεσαι σ’τόν “Αοην, Περσεψόνη,
τας δι’ όσα περί αύτών έμνημονεύσαμεν καί τους διακαώς
Είν
’
ίκανός.καί
τούς νεκρούς νά ξαναθανατώνη.
παρακινοΰντα; ημάς ν’άναδημοσιευσωμεν ίν ίδιαιτέρφ τεύχει
ΕΙΣ ΑΔΗΦΑΓΟΝ
τάς ώραίας καί ένδιαφερούσας
Ό
πηγαδόστο^ος
Ραζής τών τραπέζιών ό γλάρος
ποτελοϋσνν όντως κειμήλιο
*
χρονογραφικόν τής εποχής διά
Άφοΰ
τόν
κόσμον
έκαψε
τόν έκα^ε κι’ χάρος.
τους διαβιοΰντας τό γε νΰν ίχον έν Αίγύπτφ “Ελληνας καί

'Λναμνήαεις. Τοϋτο

ΕΠΙΑΟΓΟΣ

Ή εύγνωμο^ύνη
’είναινή’ άπορρέη
ήίίική άμοιβή των ευεργετούν
ταν,
και
δέον
αντη
έξ αίο&ήματος άγνοΰ
καϊ καρδίας ειλικρινούς

'Λναμνήοεων

σύ

ταύτας^ναίινήοεις,αϊιΐνΐε ά-

σύ

β

Κ. Γ. Κουμεντής.

Η ΦΓΧΙΧ
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ΤΡΕΛΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ

Τ’ ΔΓΚΪΖΤΡΑΕΙ
Mtcl κόρη στο χεράκι τή? κρατεί
εν’ άγχιστράκι.
Κι’ δλο ψαρεύει... άν τά βρήτε τί ;
Καρδιές άνθρωπινές τό διαβολάκι!
Μέ ριά ’ρματιά της — δόλωμα σωστό
Τούς νέους γελάει.
Τσιμπούν καί τήν καρδιά τον στό λεπτό
Αρπάζει κι’ άλλο ψάρεμμ’ άρχινάει · · ·

Περνούσα κάποτε καί μιά ματιά
,
Σ’ έμέ καρφώνει
Καί πρίν σκεφθώ τ’ άγκιστράκι της πετά
Καί-φρίκη !—τήν καρδιά μου ξεριζώνει.

Μά ’κεϊ πού έτραβούσα τήν κλωστή
Ξεκαρδισμένη
Τήν έκοψα καί ναί μέν τήν κρατεί
Μά τ’ άγκιστράκι. στήν καρδιά μου μένει.
’Αλλά τί βλάπτει; Τάχα δέν μ’ αρκεί
Αφού έκείνη
Δέν έχει άλλ’άγκίστρι, Λ κακή ;
Σ ’έμέ πιστή γιά πάντα δέν θά μείνη ;
Έν Δημητσάνη

Τάκης

Η ΦΤΪΙS

θρυαλλίς άπανθρακωθεΐσα καί φλεγομένη ετι έμελλεν ίνα
πέση εις την πυρίτιδα.
Τότε ηχούσθησαν φαιδροί καί γοργοί κλεεδοκυμβάλου
ήχοι, καί ό οίκος ίκραδάνθη ύπό τών χορευτών. ‘Ο δέ κ.
Βασίλειος έμβρόντητος, ακίνητος ίθεώρει την κλίνουσαν θρυ
αλλίδα καί ηδυνάτει ίνα πορευθη πρός αύτην. Οί πόδες αύ
τοΰ ησαν παραλελυμένοι.
Άλλ’ αίφνης, χατισχύσας τοΰ φόβου καί συνελθών εί;
έαυτόν προέβη μετά προσοχής, καί. λαβών διά τών δύο·
χειρών την φρικτην θρυαλλίδα έσβεσεν αύτην.
Τό σκότος πιριίβαλεν αύτόν έκ νέου. Έπεσε γονυκλινής,
καί δακρύων άπέτεινε θερμά; πρός τον "Υψιστον χάρντας...
(Κατά μετάφρασήν)
Κ, Γ. Κουμεντής.
icrj» ι

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
Επαίτης.— ’Ελεήσατε πτωχόν άνθρωπον, όστις έχασεν
δλην του τήν οικογένειαν είς τούς σεισμούς της Λοκρίδος.
Διαβάτη?. — Μπά, δεν είσαι σύ ό ίδιος άνθρωπος, ποΰ
έχασες όλην σου τήν οικογένειαν προπέρυσιν εις τούς σεισμούς,
της Ζακύνθου ;
Επαίτη?.—Τό γνωρίζω, κύριε. Είμαι ό δυστυχέστατος
άνθρωπος εις τόν κόσμον.
Διδάσκαλο? (άφοΰ έπί μακρον ώμίλησε περί φιλολο
γίας).—Λοιπόν Δημήτριε, ποιος θά ήθελες νά ήσο — ’Ραγ—
καβής ή Βερναρδάκης ;
Μαθητή?.— Βερναρδάκης.

Διδάσκαλο?.— Διατί ;

ΣΚΕΨΕΙΣ ΦΑΛΗΡΙΚΑΙ
Προτιμώ νά μένω εις εξοχήν, ήν επισκέπτονται οί άνθρω
ποι, ή νά επισκέπτομαι εξοχήν, ήν κατοικούσε κηφήνες.
Ή παραθαλάσσιος κωμόπολις ομοιάζει πρός άκτήν, ήν
κατοεκουσι φώκαι καί κροκόδειλοι.

Τό Φάληρον (ν ώρα θέρου; είναι μπάτη; καί έν ώρα χειμώνος σορόκος,ίν ώρ? θέρους νεότης καί έν ώρα χειμώνο; γή
ρας, έν ώρ? θέρους καλλονή καί έν ώρα χειμώνο; άσχημία,
εν ώρ? θέρου; αντικείμενου ,άπολαύσεως καί ίν ώρα. χειμώ
νο; άντικείμενον αποφυγής.
Όσάκι; τό θέρο; άπό τή; ακτής τοΰ Φαλήρου ατενίζω
τήν πρό ίμοΰ ύγράν έπιφάνειαν, νομίζω δτι είναι άπέραντον
παγωτού τό όποιον βαθμηδόν καταβροχθίζω καί όσάκι; τόν
χειμώνα ατενίζω αύτήν, νομίζω έμαυτόν θερμόν άγροκήπιον
τό οποίον διά μιας μέ άπομυζφ.
Ό θρούς τών κυμάτων είναι ή γλώσσα τής θαλάσσης,
ήτι; συνομιλεί μετά τής ψυχής μου χωρίς νά δύναμαι νά εν
νοήσω τί λέγουν.

Είς ώραίαν κόρην, ης τήν άφατον καλλονήν συνεπλήρου
η άξιέραστο; περιβολή, έλεγε τις άπό τής έξέδρας, δεικνύων
αυτή τήν πρό αύτών γαληνιωτάτην θάλασσαν καί τόν ήμερώτατον κυανόλευκου ουρανόν.
— ’Εγώ ή θάλασσα καί σύ ό ούρανός I

Μαθητής.— Διότι ό ’Ραγκαβής έχει άποθάνει.

ΣΟΡΟΣ ΕΠΙ ΠΥΡΙΤΙΔΟΣ
Κατά τας άρχάς τοΰ παρελθόντος μηνός έδίδετο συμπο
σίου κ«ί χορός παρά τφ κ. Βασιλείφ Γ. . .περιφημφ όπλοποιφ τοδ Β. . νυμφιύοντι την αυτού θυγατέρα, καί καλέσαντι πολλούς φίλους χαί συγγενείς πρός έορτασμόν τοδ
γάμου.
Τό πλήθος των συμποτών ίχόριυεν ηδε χαί έγελα’ ί>
Ss χ. Βασίλειο; προσεκλήθη παρα της συζύγου αύτοΰ ής τό
μαγειρείου, δπως διατάξη τά περί τό τελευταίου δείπνου
της νυχτός.
Διιρχόμενο; τούς διαδρόμους τοδ μεγάλου αύτοΰ οίκου
άπαντ£ νέαν τινα υπηρέτριαν, νςωστί έλβοΰσαν έχ της έξο
χή;, ίχουσαν έν ταΐ; χερσίν άνημμένον χηοίον άνευ χηροπηγίου. Μη ύπονοήσας ποΰ η υπηρέτρια έπορεύετο, ο κ. Βα
σίλειο; Γ. . . είσήλθεν εί; τό μαγειρείου, ένθα μιτ’ ολίγον
βλέπει αύτην πεφορτωμένην λαγήνους διαφόρων οίνων. Τότε
δέ ό χ. Βασίλειος, ένθυμηθεί; ότι κατέδεσε τή πρωί? εις την
οίνοθήχην τρία πιθάρια πυρίτιδος, ών Ιν ηνοιξεν όπως δώση
δείγμα τινί τών αγοραστών, δραμών πρός την ύπηρέτριαν
ηρώτησεν αύτην ύπεραγωνιών
— Πού άφηχες την λαμπάδα, τήν όποιαν προ ολίγου
έκόμισες, Μαρία;
—Εί; τό υπόγειον τών οίνων, κύριε’ ίκόλλησα αύτην εις
τό πιθάριον τό περιέχον την μαύρην κόνιν, την όποιαν έφε
ραν σήμερον, χαί τό όποιον εύρίσκεται αριστερά.
Ό δυστυχής πατήρ ώρμησεν ώς μανιώδης πρός την κλί
μακα τοΰ ύπογείου, αγωνιών, πορευόμενος ψηλαφών ίν τφ
σκότει, καί τρέμων μη οί πόδες δέν φθάσωσιν, ίνα φερωσιν
αύτόν μέχρι τοΰ υπογείου’ άλλα φθάνει πρό της πύλης της
οίνοθηκης και ανοίγει αύτην.
Εκεί δέ υπό την αίθουσαν, ένθα καί ή οικογένεια καί οι
φίλοι καί συγγενείς αύτοΰ έχόρευον χαί ίτέρποντο, ητο τό
την πυρίτιδα περιέχον ανοικτόν πιθάριον-, πλήρες καί έπί
τοΰ χείλους αύτοΰ ίκαίετο ή προσκεχολλημένη λαμπάς, ης η

— Γιατί κλαΐς Ιτσι, παιδάκι μου ;
— Διότι είναι ό μόνος τρόπος, ποΰ ξέρω νά κλαίω..
— Έ, μπάρμπα Γιάννη, ποΰ κάθεσαι τώρα ;
— Έσκ . . . έσκ . . . σκε . . · Σκενετάδα.
— Ό αδελφός σου ποΰ κάθεται ;
— Έσκ . . . έσκ. . . έσκ. . . δέν τό βρίσκω I γιατί άπότήν άρχή δέν μάρωτοΰσες ποΰ καθώμαστε καί οι δύο μας

Έκείνη.— ’Ενίοτε φαίνεσαι αληθώς ώς άνήρ, άλλοτε
κάνεις εντελώς σάν γυναίκα .Δέν μοϋ λές, γιατί ;
Εκείνο?. — Υποθέτω, ότι θά ηναι κληρονομικόν. Οί
μισοί πρόγονοί μου ήσαν άνδρις, οί άλλοε μεσοί γυναίκες.
— Πώς φαίνομαι; ήρώτησεν ό κοΰρκος.
— Καλός γιά σφάξιμο, άπήντησεν δ γέρων πετεινός, ού—
τίνος τό κρέας είνε τόσον πολύ σκληρόν καί άνόστον, ώστε
δέν δύναται νά χρησιμεύση γ?ά φάγωμα,

Δικαστή?.— Κατοικείς .. . ;
Μάρτνς.— Μέ τόν άδελφόν μου.
Δικαστή?.— Ό αδελφός σου κατοικεί . . .;
Μάρτνς.— Μαζύμου.
Δικαστής.— Μά καί οί δύο κατοικείτε . . . ;

Μάρτνς.— Όμοΰ.
Γυνή δειλή (πρός λεμβούχον μεταβιβάζοντα αύτήν απά
της μιας είς τήν έτέραν τοΰ ποταμού όχθην). — Χάνονται
ποτέ άνθρωποι εις τόν ποταμόν τούτον ;
—"Οχι κυρία, άπήντησεν εκείνος, πάντοτε τούς εύρίσκομεν υστέρα άπο 2—3 ημέρας.
Γουΐλης.

Τό Φάληρον είναι άτελή; τις ει’κών, ής ό ζωγράφο; έλη-σμόνησε νά θέση τό φυσικόν χρώμα.
Όταν κοεμώμαι νομίζω, Οτι κατακλίνομαι έπί τής άμμου
καί όταν έγείρομαι, ότι έξέρχομαι έκ τής θαλάσσης.

Αί άφικνούμεναι έφημερίδες καί άμαξοστοιχίαι μοί ύπομιμνήσκουσι τάφον έν νικροταφείφ, οΰτινος οί συγγενείς καί
καί φίλοι ταράττουσι τήν τέφραν, έκάστοτε έρχόμενοι νά
έναποθέσωσιν άνθη καί ένθύμια.

♦αληριχό'.

ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
Έρώτ. Τί κάμνει ή γυνή, δπόταν τή προταθή συνοικέσιον ύφ
*
βλας τάς συνθήκας, άς δύναται να έλπίση;
'Άπόκρ. Κυριολεκτικό»; χάνει τά καλάθια της, ούσιαστικώ; ζητεί συμβουλήν άπδ τάς φίλας της καί φυσιχώς απο
δέχεται δλοψύχως.

Έρώτ. Ποίον τδ αναπαυτικώτερον πράγμα τοΰ κόσμου;
Άπόκρ. Ό ύπνος.
Έρώτ. Διατί δ άνθρωπος φοβείται τήν καταιγίδα καί ευχαριστείται
βες την γαλήνην;
Άπόκρ. Διότι άποτελβίται άπδ μίαν πνοήν, τήν δποίαν ή καταιγίς πατάσσει καί ή γαληνη άνορθοί.
Έρώτ.Διατί πάντες ενώ φοβούμεθα τδν θάνατον, ούτος δένφοβείται
ήμάς χαί μας παρακολουθεί κατά βήμα, ενώ ημείς τδν άπο·
φεύγομεν;
Άπόκ^. Διότι είναι δ μόνος πιστός φύλαξ καί δδηγός, δν δ θεός
εδωχεν είς τδν άνθρωπον.

Έρώτ. Τίς ήδη ποιεί τά μεγαλείτερα καί περισσότερα θαύματα ;
Άπόκρ. Τδ χρήμα. ΔΓ αύτοΰ τδ παν κατορθοόται σήμερον.
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Έρώτ. Πότε απελπίζεται τις έκ τή; ζωή; χαί αποφασίζει ίκουσΐωι
ν’άποθάνη;
Άπόκρ. Όπόταν ούθέν πλέον ενταύθα δύναται νά πράξη.

Έρώτ.Λέγεται, δτι δ άνθρωπος σύγχειται έξ ΰλης χαί πνεύματος.
Όπότερον δεσπόζει του άλλου;
Άπόκρ. Φυσικώς ή δλη, διότι εΰρίσχεται είς τδν οίχόν της.
Έρώτ. Τί διαφορά μιταξύ άνδρδς καί γυναικός ;
Άπόκρ. Οια μεταξύ κυνδς καί γαλής.

Έρώτ. Λέγεται, δτι τά ζφα έπλάσθησαν διά τδν άνθρωπον. Πρδ
η άφοΰ έπλάσθη ή γυνή:
Άπόκρ. Μοί φαίνεται δμοδ.
Έρτίτ. Σκέπτομαι χαί ή γραι^ίς μου διά τής χιιρδς διαθέτει τά;
ιδέας μου.—Όποια σχεσι; υπάρχει μεταξύ τοδ πνεύματά;
μου χαι τή; χειρός μου:
Άπόκρ. Ότι τδ μέν πνεύμα παραλύει τήν χείρα, ή δέ χειρ άναπτύσει τδ πνεύμα;
Ροΰς.
> οο
ο <«.
»»
■»»
»» «> ,

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
28. Κρυπτογραφική άκροστιχίς
123456789—Σύγχρονος λογία γυνή, τιμώσα τδ γυναικείου φύλου.
23456789 —Πόλις τή; Θρ£χη;, ή; τδ πρώτου ήμισυ έπίρ. τοπικόυ.
3456789 —Τοποθεσία παράλιος καί μαγευτική μεταξύΆθη.-Πειρ.
456789 —Αρχαίο; ήρως περιβόητο; διά τήν ανδρείαν του.
56789
—Ό ίτοιμάζων τά ένδύματά σου.
6789
—Ή εί; τδν βοθδν^τών πλοίων δι’άσφάλιιαν τιθεμένη δλη.
789
—Ζφα τετράποδα, άνευ χαλλονί; χαί χάριτο;.
89
—Αντωνυμία προσωπική.
Έχάστη λέξι; θά σύγχειται έχ τόσων στοιχείων, όσοι αριθμοί
είναι χατά σειράν δριζόντιο». Τά δ’ άρχιχά στοιχεία τών ζητούμε
νων λέξεων νά σχηματίζωσιν ακρωτήριου τής Ελλάδος.
29. Αίνιγμα.
Είμαι χώρα τής Τουρκίας, δπως είμαι άν μ
* άφήβης,
στους έπαίτα; πλήν θά μ’ εδρης άν μέ άποκεφαλίσης·
καί στήν λήγουσαν τδν τόνον νά μοϋ θέση; άν θέλησης,
απδ τδ ποτδν πού θαυρης, λίγο πιε, μή μεθύσης.
Εδαγγελία ΚορωναΙου

30. 'Ερώτησες.
Διά ποίον πράγμα τού σώματός του δ άνθρωπο; οδτε σκέπτεται,
ούτε φροντίζει,ούτε καταγίνεται σχεδόν χαί ουδέποτε έφοράθη πονών;
Κρίχ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ,,ΦΥΣΕΟΣ“
Α. Μ. Π. Έκεανάα. Διεύθυνσι; ήλλάγη, ώ; γράφετε.—Ν-Π.
Κ. ΣΐΓροζ. Αντίγραφου άποδείξεώς σάς απεστάλη ταχυδρομικΰς.
—A. Ζ. Bd-ior· Λύσεις έλήφθησαν, εχει καλώς.—Κ. Δ. Α. ’ΛΛι·
(iripecar. Στείλατε αύτήν κατ’ ευθείαν. — Γ. Κ. fliprar. Σάς
βνεγράψαμεν άπ’ άρχή; τρέχοντος έτους καί άπεστείλαμεν σειράν
φύλλων. — Δ. Γ. Φ. ΦίΛιαζρά. Επιστολή έλήφθη. Σάς ένεγράψαμεν χαί άπεστείλαμεν σειράν φύλλων, καί σάς έγράψαμεν καί
ταχυδρομικό»;. — I. Ν. Κ. ΒΖΛον. Άριθμδ; λαχείου σ«; είναι δ
έκ δεξιφ άποδείξεώς οα; άριθ. 4.120. —Α. Γ. Μ. Πρίβιξα. Αιω
νίως παράπονα έχετε, άνιυ έπιεικεία; μάλιστα. Βεβαίως δέν κάμνετε διά δικαστής, διότι άλλοίμονον εί; ίσους πέσουν ύπδ τδν πέλεκύν σας, Γράφομεν.—Κ.Γ.Κ. Κανσζάττατ. Δέκα πρώτα φύλλα
σάς έστείλαμεν. Έχουσι καλώς όσα γράφετε, άλλά ποΰ είναι καί
πότε αυτοί οί πολυθρύλλητοι συνδρομηταί; —Φ. X. ΓαργαΛιάτονς.
’Επιστολήν μέ άγγελίαν 'Ημερολογίου έλάβομεν. Εΰχαριστοΰμεν
θερμώς. Νέον συνδρομητήν έ»εγράψαμεν καί άπεστείλαμεν σειράν
φύλλων. — Π. Κ. Βραίΐα. Επιστολή σας έλήφθη Έχει καλώς,
γράφομεν.—Ν. Π. καί Δ- Φ. ΣαΛχίύα. 'Επιστολή έλήφθη. “Εχει
καλώς. Συμμορφοθησόμεθα πρδς επιθυμίαν σας. — Δ. Μ. ϊάϊρβζ.
’Επιστολή έλήφθη. Προσεχώς γράφομεν.—Π. Κ. ά/ρπυρα
*·.
Λάθος
συνέβη έκ παραδρομής. Ήσυχείτε καί συγγνώμην.—1. Β. Bpatla.
’Επιστολή εληφθη. Γράφομεν ταχυδρομικό»; καί στέλλομεν απο
δείξεις.—A. Α. ΆργοσεΜιο
.
**
Συνδρομή άρχιεπ. έλήφθη. Ευχαριστοδμεν. —Κ Α. 'Βττα^θα. Έλήφθησαν, αλλά δέν ενεκρίθησαν
δυστυχώς ώς ακατάλληλα καί άλλότρια σκοπού και πνεύματος πε-
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ριοόικοϋ μοκ. — θ. Μ. Γιητοίσχ. Όχτώ ρούβλια St’ άμφοτέρας
σύνδρομά? έλήφθησαν. ’Αποδείξεις ταχυδρομιχως. Εύχαριστοΰμεν.
—Κ. Γ. XeAxli.a Συνδρομή έλήφθη. Νέος συνδρομητής ένεγράφη.
Άπόδίίξις ταχυδρομιχως. Εύχαριστοΰμεν. — Σ. Γ. Π. Ένιαΰθα.
Δυστυχώς ακατάλληλον χα! άπάδον πρδς πνεΰμα περιοδικού μας.

*♦♦<♦·♦♦♦♦♦«♦♦♦»♦♦♦♦♦♦+«♦♦♦♦♦·♦·♦·♦»♦·♦·
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦ'ΗΜ-ΕΝΟΝ

ΔΙΑ TOYS ΚΔΕΙΔΟΚΥΜΒΔΔΙΣΤΑΣ .
μύσιαι τοΰ κλειδοκυμβαλίζειν, οί θιασώται τής
μουσικής, οί ακόλουθοι τής ποιήσεως καί τής φαντασίας
καί όσο» τέλος ένασμενίζονται καί καταγίνονται είς τήν
τιρπνοτάτην καί έκφραστικωτάτην άπόλαυσιν τών ήδυλάλων
ήχων τοΰ μόνου όργάνου,όπερ ουδέποτε τόν θάνατον δύναται
νά ιΰριρ ίπί τής γής, προσλάβετε πάση θυσίφ παρ’ήμϊν τόν
έσχάτως έγκατασταθέντα έν Έλλάδι κ. Σεβερϊνον Λεώνην
καί μελετήσατε τό μουσικόν αύτοΰ τάλαντον. Είναι καθηγη
τής πτυχιοδχος τοδ ’Ωδείου τοΰ Μονάχου καί κάτοχος εκτάκ
του Ιδιοφυίας περί τήν μουσικήν καί μόνην.Είς αύτήν κατα
γίνεται παιδιόθεν καί κατέστη μοναδικός διάσημος καίκλειδοκυμβαλιστής. Συνίθηκε πλεΐστα μέχρι τοΰδε ϊδια έργα, ά
τινα μεγάλως τόν τιμώσε καί παίζει θαύμασίως.Τό δε προσφάτως ύπ’αύτοΰ συντεθέν «Είς τήν έλεύθερίαν τής Ελλά
δος», 8περ άφιεροί τφ μεγατίμφ ευεργέτη κ. Άβέρωφ,είναι
έρνον,το όποιον θ’άφήση αναμνήσεις·'Ο αριστοτέχνης ούτος
ίχων μερικάς έτι ώρας διαθεσίμους, τίθεται είς τήν διάθεσιν
τών βουλομίνων νά λά€ωσι μαθήματα παρ’αύτοΰ,όμιλοΰντος
ωσαύτως εύχερως τήν Γαλλικήν,’Ιταλικήν, Αγγλικήν,Γερμα
νικήν καί δή τήν Ελληνικήν καί δυναμένου ούτως νά μειαδίδη τάς πολυτίμους αύτοΰ γνώσεις καί διττώς νά εύεργετή.
Πληροφορία» καί παρ’ήμϊν.
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ΕΤΟΥΣ

ΤΟΥ

ΗΤΟΙ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ

ΜΕΤΑ ΑΡΑΙΟΤΑΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ. ΠΑΙΓΝΙΩΜ

ΥΠΟ
ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ
("Ετος πρώτον)
Προσεχώς έκδίδεταί δλως έκτακτον και πρωτό
τυπον Ήμερολόγιον τύς ,,Φύάεως
*
4 έξ 20 καϊ s
πλέον τυπογραφικών φύλλων , δπερ θά κοσμήται
έκ 50 καλλιτεχνικών εικόνων φιλοκάλως έκτετυπωμένον έπϊ λείου καί καλού χάρτου καί θά διαι ρηται είς 5 μέρη.
Ή τιμή αύτόύ ώρίσθη, διά τούς συνδρομητάς.
της ,,Φύσεως“.
Των μίν χρυβοδίτων
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ELIE BERT HEΤ

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ
FA.S
*
14ETA

IS

ΗΛΙΑ I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
- Έξεδόθη έσχάτως καί είς τήν' Ελληνικήν τό περιεργότατον καί παραδοξότατον τοΰτο βιβλίον ύπό τοΰ έν Άθήναις
βιβλιοπώλου κ. Άναστ. Φέξη καί άποστέλλετα» ελεύθερον
ταχυδρ. τελών είς τόν άποστέλλοντα αύτφ δρ. 2 οί τοΰ
ίσωτερικοΰ καί φρ. 2 οί τοΰ εξωτερικού.

VILLIAM CARLETON

0 ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟΣ ΠΥΓΜΑΧΟΖ
1WU ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
μγθιςτορια

1^ETA.«>FA.S®KISA ΕΚ ΤΟΥ ΓΛ-Α-ΑΙΚΟΥ
ΥΠΟ
ΙΩΑΝ- ΒΙΔΑΛΗ ΜΗΑΙΩΡΗ
Εύρίσκεται κατ παρ’ ήμϊν καί τιμαται δρ. 1,60
καί φρ. 1,50 διά τό έξωτερικόν.

ΠαραχαλοΟμεν χαί πάλιν τούς χαθυστεροΟντας είσ
έτι τήν συνδρομήν των τού ,τρέχοντος έτους, δπως
εύαρεστούμενοι άποστείλωσιν ήμίν ταύτην άμέσως διά
ταχ. έπιταγής ή άλλου ασφαλούς μέσου καί τοίς άνταποστείλωμεν τάς σχετικός Αποδείξεις μετά τού άριθμου τού λαχείου των τής προσεχούς έχκυβεύσεως.

Ή διενθί'νσις της «Φύσεως άναγκάζεται καϊ πά
λιν ίνα ποιήσηται γνωστόν πασι τοϊς έαυτής πολυπληθέσι συνδρομηταϊς, άφορμήν λαμδάνουσα έξ
έπανειλημμένων καϊ πάλιν έρωτήσεων μερικών έξ.
αύτών, ότι εύχαρίστως άναδέχεται νά έκτελή πασαναύτών παραγγελία
*
κτλ., ήτοι παροχήν πληροφο
ριών έπϊ παντός βιομηχανικόν, έμπορικού. οικονο
μολογικού, κτλ. ζητήματος, νά δημοσιεύη οίανδήποτε άγγελίαν και γνωστοποίησιν,νά έγγράφη συν
δρομητάς είς πάντα τά συγγράμματα καϊ τάς έφημερίδας, νά προμηθεύη αύτοΐς οίονδήποτε σύγ
γραμμα καϊ άντικείμενον έξ 'Ελλάδος καϊ Εύρώπης
καϊ δτι αναλαμβάνει τήν μετάφρασιν, σύνταξιν,·,δι·
όρθωσιν καϊ έκτύπωσιν οίονδήποτε έργου καϊ είς
οίανδήποτε γλώσσαν ^κτλ. έπϊ μετρία άμοιβή καϊ
προκαταβολή τοϋ άντιτίμον.
Ή ΔιευΟνίΑς

rrrnsTorEOiHsis

ΠαρακαλοΟνται πάντες, όσοι έλαβον αγγελίας τούΗμερολογίου τής «Φύσεως», δπως εύαρεστουμενοι, έπιστρέψωσι ταύτας τή Διευθύνσει τής «Φύσεως», Ινα
κανονίσιρ έγχαίρως τάς άποστολάς τών.τευχών, καθότι.,
ή έχτύπωσις έγγίζει τό πέρας.
Ή Δτεύβννάις
Έχ του Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

