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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ήίκσταβις (μετ’εΐχόνος) ύπό Περί τοϋ 4τμοβφαερι«οΰ 
ήλεκτρεβμοϋ (συνέχ. χαί τβλο«) ύπδ Φ. Π.— ΤΟ φιλοσοφικήν 
σύστημα tott ύλισμ,οϋ (Materialisme) ύπδ Άδ. Πετριδου.— ΤΟ 
δηλητηριώδες &νβος ύπδ Μαρία? Χρύση—’Εντυπώσεις Πατρ&ν 
»αδ Πύργον (συνέχεια καί τέλος) ύπδ Φ. Πρίντεζη.—'Ελβί (ποί
ημα) ύπδ Άδιν. Μιχάλη. — ΒΗ γέλασες (ποίημα) ύπδ 2. Βλα- 
ύιανοϋ. —Ευτράπελα.— Μονόστιχοι ύπδ Κ. Κουμεντη—Τ’ όρ- 
φανΟ ύπο'Αγγελικης Πλατανίτη.—’Βπιστημ. «αίγνιον ύπδ Φ.Π. 
— ’Αλληλογραφία.—Αίνίγματα.— ‘Αγγελίαι.

Β g£8U2Il
ΈκεΤ, παρά τήν αύλακουμένην άεννάως θϊνα τής πο

λυτάραχου θαλάοσης πτωχική άλλά καθάριος ύψοϋται ή 
καλύβη πτωχού άλιέως, ή δέ λευκώλενος και βοώπις σύν
τροφος τοΰ βίου του χαριέστατον κοήδεμνον τήν κεφα
λήν περιβεβλημένη κάθηται έξωθεν αυτής, ύς άλλη θυ- 
γάτηρ τοΰ Κάδμου Λευκοθέα,άρτι έίελθοΰσα τού πολιοΰ 
πόντου. Τό παρά τούς καλλισφύρους πόδας της χονδρο
ειδές λίκνον, οπερ άπό καιρού εις καιρόν προσβλέπει με 
τό ύψίστης τρυφερότατος μητρικόν μειδίαμα, τό έπαν- 
θούν τοϊς χείλεσί της, καί κινεί, φέρει έν έαυτώ άγγε- 
λόμορφον βόδον, πιστήν εικόνα τής μορφής τοΰ φιλο- 
παίγμονος τοξότου και υΐοΰ τής Κύπριδος, μέ τήν με- 
ταίίνην κόμην του πάγχρυσον Αδη έκ των άκτίνων τού 
δυομένσυ Φοίβου. Πασα ή πέριξ φύσις μεγαλόπρεπός 
σιγά, εΰγλώττως λαλοΰοα διά μόνης τής.αίγλης τού 
κατά τήν ώραν ταύτην μεγαλείου της. Ό πέραν κείμε
νος θαλασσόπληκτος κέλης, ή μόνη περιουσία καί ό μό
νος πόρος ζωής τής πτωχής ταύτης οικογένειας, δεί- 
κνυσι τήν έν τή ξένη άπουσίαν τοΰ πεφιλημένου Λάμ
πρου της, δν ή νεαρά μήτηρ άνυπομόνως περιμένει, ίνα 
μετ’ άγαλλιάσεως τώ δείξη τό χάρμα των αΰζηθέν ύπό 
τάς φιλοοτοργοτάτας θωπείας καί τήν θερμήν μέριμνάν 
της. Ό δέ πιστός σύντροφος τοΰ οίκου πλησίον της 
ήσύχως καθεύδων τή υπενθυμίζει τάς πολυθέλγητρους 
έκείνας θηρευτικός έκδρομάς,άς κατά τους πρώτους τοΰ 
γάμου της μήνας μετά τοΰ Λάμπρου της έίετέλει ανα 
τά μακράν διαγραφόμενα άμυδρΰς κατάφυτα καΐ λοχ- 
μώδη άλση, ένθα ούδέποτε σιγώσι τά ρείθρα άειρρόων 
κρηνών, τά κυλίοντα τά κρυστάλλινά νάματά των καί 
μετά παφλασμών κατακρημνίζοντα αυτά άνά τάς δασώ
δεις φάραγγας, έν φ ο'ι άφροί των άντικατοπτρίίοντες 
τάς ήλιακάς άκτϊνας έκτοξεύουσι μυριοχρόους μαρμα- 
ρυγάς.

Καί όμως μεθ’ όλα ταΰτα άλλαχοϋ φαίνεται ή νεαρά 
αύτη γυνή έχουσα έστραμμένα καί ομμα καί νοΰν· διότι 
έν ζ> διακόψασα τήν έργασίαν της άνεμνήσθη τοΰ θείου 
καί άνέωξε θρησκευτικόν βιβλίου πρός άνάγνωσιν, ρεμ- 
βάζουσα προσβλέπει τόν άπέναντί της αίθέρα. Θαυμάζει 
τό αίτιον, όπερ χρυσίζει μετά τοΰ προσώπου της καί 
πάσαν τήν πέριξ κτίσιν, καί έν έκστάσει έχει προοηλωθή 
είς τήν απωτάτην έκείνην πυρκαϊάν, τήν διά μέσου των 
διαπύρων νεφελών τά πάντα φλέγουσαν, χωρίς νά τά 
κατακαίη. Παρακολουθεί άσννειδήτως τήν βραδεϊανπτή- 
σιν τοΰ φωτοβόλου καί γιγαντώδους τής ήμέρας άστρου, 
τοΰ Ήλιου, τής εστίας τής άπειρομεγέθους ταύτης 
πυρκαϊάς, όστις άπό πρωίας διά τών χρυσοχαλίνων του 
ίππων διφρηλατήσας άνά τόν αχανή ουρανόν καί διά 
τοΰ ζείδωρου θάλπους του πληρώσας άκμής πάντα τά 
έν τή φύσει, ύπερηφανος ήκολούθει τήν τροχιάν του, έν 

, ή μοιράίως έτάχθη υπό του πανσόφου τοΰ σύμπαντος 
δημιουργού.

Καί ήδη άδιαλείπτως προχωρών ήρξατο μερικώς ν’ 
άφανίζηται έν τώάτέρμονι έμπροσθεν άπλουμένω πόντω, 
έν ω αί τελευταίοι δέομαι τών όλονέν μειουμένων χρυ
σών άκτίνων του καθίστων μέν ίοστεφάνους τάς ύψηλο- 
τέρας κορυφάς τών άντικειμένων όρέων, μετέβαλλον δέ 
είς μυριάδας σμικροτάτων καί άπαστραπτόντων άστέρων 
τούς άνά τούς πενιχρούς τού χωρίου οίκίοκσυς έγκατε- 
σπαρμένους ύελοπίνακας, μετά τήν δύσιν τών όποιων ή 
έν άμφιβόλω έτι φωτί γή διά τής γαλήνης της έδείκνυε 
τήν πρό ολίγου έξελιχθεΐοαν θεσπεσίαν εικόνα τοΰ συγ· 
κρατοΰντος καί διέποντος τό σύμπαν διαπύρου γίγαντος. 
Τότε μόνον ή συμπαθεστάτη της μορφή άπεσπάσθη τής 
έκστάσεως, αί δέ γραμμαί τού προσώπου της έπανέλαβον 
τήν συνήθη των θέσιν, ίνα φροντίση περί ετέρου έν μι
κρογραφία πανομοιοτύπου τοΰ πρό ολίγου συναρπάσαν- 
τος έξ ολοκλήρου αύτήν, τού στέροπος τούτου άδελφοΰ 
τής ροδακτύλου Ήοΰς.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ
Έί-Α,ΕΚΙΤΙΊΣΙΚΙΟΎ·

(Κατά τήν Atmosphere τοΰ Flammarion)

(Συνέχεια καί τέλος) 

ΣΤ'.
Υπολείπεται ήδη νά είπωμεν όλίγας λέξεις καέ περί 

φαινομένου τόσον μεγαλοπρεπούς, όσον καί μυστηριώ
δους καί είσέτι άνεξηγήτου, φαινομένου πρός τό οποίον 
έφάμιλλον ούδέν άλλο υπάρχει, περί τού πολικού σέ- 
λαος. Δέν είναι μόνον αί άστραπαί καί οΐ κεραυνοί τοΰ 
άτμοσφαιρικοΰ ηλεκτρισμού τά άποτελέσματα. Έκτος τής 
βιαίας καί ορμητικής συννενοήσεως τών δύο ετερωνύμων 
ήλεκτοικών, τής προξενούσης όσα μέχρι τοϋδε έξητάσα- 
μεν, ύπάρχει καί άλλη ήρεμος καί βραδεία. Ταύτης 
κατά πάσαν πιθανότητα άποτέλεσμα είναι τό μαγευτι
κόν φαινόμενου τοΰ πολικού σέλαος. Είπομεν κατά πά
σαν πιθανότητα· τό πράγμα δέν είναι είσέτι άκριβώς 
ώρισμένον αί διαταράξεις τής μαγνητικής βελόνης, αί 
συμβαίνόυσαι πάντοτε συγχρόνως πρός τό φαινόμενον 
τούτο, άποδεικνύουσι τήν ηλεκτρικήν αύτου φύσιν, καί 
άλλοι δέ πολλοί λόγοι συνηγοροΰσιν ύπέρ τής τοιαύτης 
παραδοχής- οι καθ’ όλου όμως νόμοι τής παραγωγής αύ
τοΰ άγνοούνται είσέτι.

Τό πολικόν σέλας, όπως καί τό όνομά του .δείκνυσιν, 
είναι φαινόμενου είς τάς περί τούς πόλους ^ώρας ιδίως 
έμφαυιζόμενον. Είς τάς χώρας ταύτας, τας έπι μήνας 
ολοκλήρους τών ζωογόνων τού ήλιου άκτίνων έστερη- 
μένας, ή φύσις έδώρησε Το λαμπρόν τούτο φαινόμενου, 
όπερ προστιθέμενον είς τάς μεγαλοπρεπείς τών μερών 
εκείνων σκηνάς έκπλήσσει καί έκθαμβοι τόν τό πρώτον 
άτενίζοντα αύτό. Εις τά ήμέτερα κλίματα τά πολικά 
σέλα σπανιώτατα είναι καί ούδέποτε παρουσιάζουσι τήν 
λαμπρότητα έκείνην, τήν όποιαν έχουσιν είς τάς οικείας 
χώρας.

Τά πολικά σέλα σχηματίζονται συνήθως είς ύψιστα 
τής άτμοσφαίρας στρώματα, είς 100, 200 καί 800 δτι 
χιλιομέτρων ύψος (κατά τόν Loomis). Ενίοτε πάλιν τό 
ύψος των είναι μικρόν, ώς έξάγεται έκ τής έκτάσεως, έν 
ή ταΰτα γίνονται ορατά. Φαίνεται δέ ότι συγχρόνως 
είς άμφοτέρους τους πόλους σΰμβαίνουσιν. Έντασιν δέν 
έχουσι πάντοτε τήν αυτήν· συχνότερα μέν καί λαμπρό
τερα φαίνονται κατά Μάρτιον καί Σεπτέμβριον, σπανι- 
ώτερα δέ τόν ’Ιανουάριον καί ’Ιούλιον. ’Επίσης καί άπό 
έτους εις έτος μεταβάλλονται τήν έντασιν έντός περιό

δου 11 ετών, ήτις περίοδος συμπίπτει πρός τήν τής 
έμφανίσεως τών κηλίδων τοΰ ήλίου, μαρτυρεί δέ καί 
αύτη τήν άπ’ αύτοΰ έξάρτησιν τού φαινομένου τούτου, 
ώς καί πάντων τών έπί τού πλανήτου τούτου συμβαι- 
νόντων.

Τά πολικά σέλα έμφανίζίνται πάντοτε κατά τήν δι- 
εύθυνσιν τοϋ μαγνητικοΰ μεσημβρινού, έχουσι δέ μορ
φήν ποικιλωτάτην. Συνήθως όμοιάζουσι πρός παραπέ
τασμα πολύπτυχον διαρκώς κινούμενου καί χρώματα με- 
ταλλάοοον άλλοτε παρουσιάζονται ώς ταινίαι φωτειναί 
έπίσης διαρκώς συμπτυσσόμενοι καί έκτυλισσόμενοΓ άλ
λοτε τέλος εμφανίζονται ώς άπλαϊ άναλάμψεις τού στε
ρεώματος διακεχυμέναι έπί κατά τό μάλλον ή ήττον μεί- 
ζονος μοίρας αύτοΰ. Άρχόμενα,ώς είπομεν,άπό τοΰ μα- 
γνητικοΰ μεσημβρινού έξαπλοΰνται βαθμηδόν έπί όλονέν 
μείζονος τοΰ ούρανού έκτάσεως,ύπερβαίνοντα ένίοτε τό 
ζενίθ. Είναι δέ ή ένταοίς των καί ή συχνότης τοσάύτη, 
ώστε άναπληροΰσιν έν μέρει τήν έκ τής μακράς άπου- 
σίας τοΰ ήλιου έλλειψιν τού φωτός είς τά μέρη εκείνα.

Είς τάς ήρέμους ηλεκτρικός ατμοσφαιρικός εκκενώ
σεις συγκαταλέγονται καί τινα άλλα φαινόμενα άπό πολ· 
λοΰ γνωστά καί τήν εκπληξίν τοΰ άνθρώπου έγείροντα. 
Συνήθως εμφανίζονται ταΰτα εις τά άκρα τών ιστών τών 
πλοίων ή τών κορυφών τών κωδωνοστασίων, άτινα φαί
νονται ύπό φλογών περιβεβλημένα καί οίονεί καιόμενα, 
ένώ πράγματι ούδέν τοιούτον συμβαίνει, άλλ’ απλώς 
ήρεμος τής ηλεκτρικής τοΰ έδάφους διά τών άντικειμέ- 
νων τούτων πρός τήν τής ατμόσφαιρας ένωσις. Τά φω- 
τομετέωρα ταΰτα έκάλουν οί άρχαίοι 'Ε λένη ν ή Δ ι- 
οσκούρους· δέν πρέπει δέ νά συγχέωνται μετά τών 
ούδέν πρός τόν άτμοσφαιρικόν ηλεκτρισμόν κοινόν έχου- 
σών φωσφόρων άτμίδων, τών είς ελώδεις τόπους 
καί μέρη, έν οΐς σήψις συμβαίνει, φαινομένων (Feu 
Saint-Eime τά μέν, Feux follets α! δέ). Συνέβη δέ 
πολλάκις νά έμφανισθή τό φαινόμενον τούτο καί έπί 
άνθρώπων είς τάς τρίχας τής κεφαλής ή τά άκρα τών 
δακτύλων, είς περιστάσεις καθ’ άς ή ηλεκτρική τής άτ
μοσφαίρας τάσις ήτο λίαν μεγάλη.

Φ. Π.

ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΓ ΥΛΙΣΜΟΙ 
(MATERIALISME)

καί αί έπτά έπιοΊτημονικαϊ θεωρίαι, άς κέκληται 
δπως έτηλύση, ίνα τότε ούτος κνριαρχών έπι 
τον ανθρωπίνου πνεύματος Α δντως έπιστη- 
μονικης μορφής καί λύσεως αναντίρρητου.

ΥΠΟ
ΑΘΑΝ- ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Χχολάρχον Πειραιώς.

Δύο έν τή φύσει Ιπιφαίνονται υπάρχοντα δντα ύπό γινι- 
κωτάτην θεωρίαν,«IVoCg καί ΰλη»' συνεπώς δέ καί οί έπι- 
στήμονες διαιρούνται είς δύο μεγάλους κλάδους, ών έκάτερος 
πρεσβεύει τα άνηκοντα έαυτφ, καΐ κατ’ ακολουθίαν, οΐ μέν 
τά τής ύλης πρεσβεύοντες καλούνται «*!EUffral»(Materiali- 

stes), οί δέ τά τού Νοός ή Πνεύματος «ΐΐνίυματιβταΐ» 
(Idealistes). Καί οί μέν καί οι δέ, λόγων ού στερούνται 
πρός ύποστήριξιν τών θεωριών αύτών, συγγράμματα δέ 
πλεΐστα συνεγράφησαν ούχ ύπό τυχόντων έπιστημόνων ύπέρ 
ίκατέρου.τών συστημάτων. ’Αλλ’άναφαίνοντ’ένταΰθα δύο 
μεγάλα ζητήματα: α'. Ποιον τών δύο έστι τό άληθέστερον; 
β' καί τρισμέγιστον : ποιον υπερισχύει έν τφ μέλλοντι, καΐ 
ίπομένως καθοδηγήσει τά έθνη καΐ έν γίνει τήν ανθρωπό
τητα είς τήν έπιστημονικήν αλήθειαν, τό άκρον άωτον τοΰ 
νοερού κόσμου ;

Δεινή ή λύσις; καθόσον έκάτερον τών συστημάτων τού
των υπεραμύνεται υπέρ εαυτού έκθύμως. Καΐ έάν έρωτησητε 
τους ύλιστάς, άμέσως άποφαίνονται ότι τό μέλλον τών αιώ
νων καΐ τής ίπιστημης εσται ή υπερνίκησες τοΰ συστήματος 
αύτών διά νέων ανακαλύψεων καθ’ όλα τά είδη τοΰ έπιστη- 
τοΰ, τέως αγνώστων έάν δέ θελήσητε καί έκ. τών αντιθέ
των αύτοΐς πληροφορίας τινάς λαβεΐν περί τού έπιστημο- 
νικού μέλλοντος της άνθρωπότητος, άμέσως, φαεινή ιδία 
αναφαίνεται περί της έπικρατήσεως του πνεύματος έν ταϊς 
έπιστημονικαϊς έρεύναις καΐ έκζητήσεσιν αύτών. Καΐ πώς 
ουτω βαίνει έν τφ σταδίφ τών έρευνών η άνθρωπότης ; Τό 
διάγραμμα τών έρευνών δύο παραλλήλους γραμμάς έξει, 
την μέν τοΰ πνεύματος, τήν δέ τής ύλης ; έπ’ άπειρον ό αν
ταγωνισμός αύτΟς έπεκταθήσεται ; ούχ ΰπάρχουσι σημεία 
συναντησεως ;

Υπάρχει, ναί, λαμπρότατου σημεΐον, τό τής επιστημο
νικής αλήθειας, εν ω δ’ άν εύρεθρ αύτη, έκεΐ εσται η συν
άντησες καί ή ανάπαυλα τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος άπό τών 
ποικίλων έρευνών καΐ έκζητήσιων, αϊτινες προκαλούσι το- 
σαύτας αγωνίας πρός έρευναν, τοσαύτας Ενοχλήσεις, όσάκις 
παρουσιάζωνται άποτυχίαι. τοΰ ίπιδιωκομενου επιστημονι
κού σκοπού καί τά όμοια. Έν γίνει όμως ό έπιστημονικός 
κόσμος,ό μη ύπείκων είς προκαταλήψεις καΐ άλλας διανοη
τικός πιριτροπάς, παραδέχεται τον όρον τής συναντησεως 
τών δύο έπιστημονικών ρευμάτων, δταν έπιλυθώσι τά εξής 
έπτά έπιστημονικά θεωρήματα, άπερ ό σοφός Raymond 
έθετο έπί τοϋ άβακος τών έπιστημονικών λύσεων.

α' Θεώρημα. Έστι δυνατόν διαγνώναι την ύλην καΐ 
είπερ έν αύτη ΰπάρχουσι συμφυείς δυνάμεις ;

β'. Ή πρώτη άρχή τής κινήσεως τής ύλης, στερουμένης 
τέως ταύτης, ποια ήν καί πόθιν προήλθε καί πώς ;

γ'.Ή έπί της σφαίρας τής γής πρώτη έμφάνισις τής ζωής 
πότε και πώς έγίνετο ;

δ'. Ή φυσική σκοπιμότης, η παρατηρούμενη ίφ’ απάν
των τών οργανικών σωμάτων, τυχαΐον σύστημα άποφαίνει, 
η διανοητικήν προπαρασκευήν καί προδιαχάραζιν σχεδίων;

ι’. Πόθιν η αίσθησις ; ποία δέ ή άρχη αύτης ; 
ς'. Πώς η διάνοια αύτη έαυτήν λογίζεται ;
ζ'. Ή δ’ έλευθερα βούλησις, τό αύτοπροαίρετον, καΐ τό 

ανεξάρτητον της ανθρώπινης διανοίας, πρός τί έτέθησαν έν 
τφ άνθρωπίνφ πνεύματι ; καΐ πώς ένστίκτως άνεφύησαν έν 
αύτφ ;

Κατά τό σύστημα τών ύλιστών, βάσιν έχόντων τήν πεί
ραν καί τά έξ αύτης έπιστημονικά πορίσματα καί τούς έξ 
αύτών άπορρέοντας νόμους, ίργωδίσταται δυσχε'ρειαι άπαν- 
τώσιν είς τήν έπίλυσιν τών θεωρημάτων τούτων. Διότι πρώ
τον μέν αδύνατος φαίνεται η διάγνωσις η βαθεϊα της ύλης: 
τί έστι κατ ’ ουσίαν διατελεϊ άγνωστος μέχρι τοΰδε κατά 
τάς επιστημονικός θεωρίας, ούδ ’ ότι κέκτηται φυσικός δυνά
μεις συμφυείς αποδεδειγμένου ύπάρχει- είκασίαι καί γνώμαι 
περί αύτών διαφόρων έπιστημόνων έγένοντο γνωσταΐ εις τόν 
έπιστημονικόν κόσμον-Ευρώπης καΐ’Αμερικής,αίς δμως ούτος 
άναγνώρισιν καΐ αξίαν ίπιστημονικήν ούκ άποδίδωσιν, άνευ 
αυστηρού έλέγχου καί κριτικήςέπεξεργασίας,έξ ών ψήγματα 
χρυσού έπιστημονικής αλήθειας ούκ εξάγονται.

β’. Ή ΰλη φύσει διατελεϊ έν ηριμίρ· καί άδρανείφ- αυται 
είσιν αί φυσικαί αύτής ιδιότητες· άλλ’ έπηλθεν ανάγκη κι- 
νήσεως αύτης, ήτοι έγκατάλειψις της ηρεμίας καί άδρανείας 
επί σκοπφ περαιτέρω έπεκτάσεως αύτής καί διαμορφώσεως 
σχημάτων καί τελευταίου διαφόρων οργανικών δντων.’Αλλ’ 
ένταΰθα παρουσιάζεται τό ζήτημα: πώς έπηλθεν η ανάγκη; 
καΐ ποιον τό αίτιον αυτής; καί τί τό αίτιον τό ώθησαν είς την 
επικτασιν καί διαμόρφωσιν τών σχημάτων και συνεπώς τών 
οργανικών όντων; Κατά τάς άρχάς της πειραματικής έπι- 
στημης ήτοι τών υλιστών,, ούδεμίαν απάντησιν θετικήν δυ- 
νάμεθα νά δώσωμεν είς τάς έρωτήσεις ταύτας επιστημο— 
νικώ;· μένουσι μυστηριώδεις αί έκζητήσεις αύται. Τίς δύνα-
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•rat ει’πεϊν, δτι Εριστικώς ίπήλθεν εποχή, καθ’ ήν ή ύλη ίξ 
-ανάγκης ίτεθη είς κίνησιν, και ποια ή ίποχή αύτη ; καί τίς 
ή αίτια ή ίξαναγκάσασα αύτήν νά έγκαταλίπη τδ ήρεμον 
αυτής καί τεθή ιίς θέσιν δράσεως ; καί τδ σπουδαιότερου, 
ήδράσες νά σχηματίζω μορφάς,σχήματα,καί οργανικά όντα. 
’Αληθές ίσπν ίπιστημονικώς, ότι ούτε πώς ίπήλθεν ή 

-ανάγκη αΰτη τής κινήσεως τής ύλης, ούτε ποιον τδ αίτιον, 
άλλ’ούδέ τό τής περαιτέρω έπεκτάσεως αρχικόν όχέδιον καί 
τής μορφώσβως οργανικών δντων γνωστόν ύπάρχει ίπιστη- 
μονικώς· Επί εικασιών καί γνωμών Επιστημόνων, ,οίοιδήποτε 
καί άν ώσι ούτοι, ή βάσις αλήθειας Επιστημονικής δέν είναι 
δυνατόν νά ίχη ύποστήριξιν άσάλευτον.

γ'. Καί δμως ζωηρά κίνησις τής ύλης οργανική Εμφανί
ζεται Επί τοΰ ήμετέρου πλανήτου,τής Figg,εΐς Εποχήν άγνω
στον όριστικώς. Σχετικώς ή Γεωλογική Επιστήμη δύναται 
παρασχεΐν Εποχήν τινα, καθ’ ήν Ενεφανίσθησαν συνθήκαί 
τινες ίπιτρέπουσαι περαιτέρω Επεξεργασίαν φυσικήν σχημά
των, καί δή οργανικών οντων διαζύμωσιν. Άλλ’ ακριβώς νά 
έρισθή ή Εποχή αΰτη, οΰ δυνατόν, ούδ' ό τρόπος, καθ’ δν 
αΰτη Εγένετο· ωσαύτως ουδό τδ μέρος τής ήμετέρας σφαί
ρας,ίν ή διαμόρφωσες καί διαζυμωσις Εγένετο, δυνατόν νά 
όρισθή έπισταμένως καί ακριβώς· άλλοι μεν τήν διακεκαυ- 
μενην ζώνην παραδέχονται ώς κοιτίδα οργανικών δντων,άλ
λοι δέ τήν εΰκρατον κτλ.Ημείς όμως όλως Εναντίαν τούτων 
εχομεν, ώς παραδεχόμενοι σχήματα τών πέντε ηπείρων τής 
Γής δλως διάφορα νΰν τών προηγουμένων τούτων Εν προτέ- 
ραις πολύ προϊστορικαΐς ίποχαΐς, καθ’ άς ή Επιφάνεια τής 
γής είχεν δλως διάφορον σχηματισμόν καί Εκτασιν ώσαύ- 
τως δε καί οί ωκεανοί καί αί θάλασσαι άλλο σχήμα καί 
εκτασιν είχον Επί τής ξηράς. Γεωλογικώς τοΰτο είνε αδια
φιλονίκητου, ώστε καί τδ ζήτημα τοΰτο πόρρω άπέχει τής 
λύσεώς του.

δ". Τδ φυσικόν σκόπιμον τήι διοργανώσεως παντοίων ει
δών καί σχημάτων, παντοίων Επινοήσεων ίν τφ σύμπαντι, 
κατά τάς άρχάς τών ύλιστών φαίνεται τυχαΐόν τι Ενστι
κτον,όλως χαμαίζηλον καί ποναπόν. Άλλ" ό,τε δήποτε καί 
άν ΰπότεθή, μένει ανεξήγητου καί όλως άκατάληπτον, 
πώς τά-τοιαΰτα ίμορφώθησαν, διετυπώθησαν καί Ελαβον τά 
μέσα οΰ μόνον τής συντηρήσεως αύτών άλλά καί τής μετα- 
δόσεως τής συνεχείας τών ειδών αυτών Επί αιώνας 
αιώνων.

ε’. Καί Εντεύθεν αναφαίνεται «ή Ζωή», τό μόγα μυστή
ριον τοΰ ήμετέρου πλανήτου. Τί Εστι Ζωή ; Μεγα μυστή
ριον οί μέγιστοι τών Επιστημόνων διστώζουσι νά άποφαν- 
θώσι περί αύτοΰ· Εκφάνσεις δε αυτής εΐσιν: α' ή αϊσθησις· 
β' . ή διάνοια τοΰ ανθρώπου καί γ' ή Ελεύθερα βούλησίς 
αύτοΰ ή τδ ανεξάρτητον τοΰ πνεύματος .Τρεις βαθμοί είς τό 
δπατον σημιϊον Εξαίροντες τό φαινόμενου, όπερ λέγομεν 
«Ζωήν» .Ή ζωή δ’ ίστί διττή· α’ τών φυτών καί ζώων 
καί β' τοΰ ανθρώπου, παρ’φ άναπτυσσεται αυτή είς τό απώ
τατου σημεΐον τής ίνεργείφ ύπάρξεως ή τδ Ζενίθ τής ζωής, 
όπερ άποτελεϊται ίκ τών τριών βαθμών τής αίσθητικότη- 
κος, τής άνωτίρας αύτης διαπλάσεως-ητοι τής διανοίας, καί 
τής ανεξαρτήτου βουλήσεως, τοΰ άκρου άώτου σημείου τής 
νοητικότητος. Δώρημα φύσεως τφ άνθρώπφ τρίμορφου, 
ανεκτίμητου, ύπέροχον Εν τή φύσει τών δντων, παρέχον 
αΰτφ θέσιν καί μοναδικήν· ύπερύψηλον κδέ ίν ταΐς ίπιστη- 
μονικαΐς έκζητήσεσι, καθ’ άς εχει τό προτέρημα τά πάντα 
νά διερευνφ, τά πάντα νά ίκζητή καί ίν αύτφ τφ σύμπαντι 
νά Εμβυθίζηται είς μελετάς. Καί ταϋτα κατά τό σύστημα 
τών υλιστών.

(Έπεται συνέχεια)

Έντός απέραντου κι’ άνθοϋντος λειμώνος 
Νεανις μ’ εύθυμον βήμα ηλανδται, 
Τδ ααμα κρυμμένης έκεΐ άηδόνος

Γελώο ’ άκροάται.

’Αμέριμνος άοματα ψάλλει ήδέα, 
Δέν έχει κηλΐδας ή νέα ψυχή της, 
Καί εΤν’ είσέτι άγνή καί ωραία,

Καθώς ή μορφή της !

Ό βίος της άσμα τερπνόν ομοιάζει, 
Ήγνόει τδ δάκρυ τ’ ώραΐδν της δμμα, 
Ήγνόει έπίσης πικρως νά στενάζη

Τδ βόδινον στόμα.

Τά ρόδα, τά κρίνα, τά εύοσμα ία,
Τά πάντα άπλήοτως ζητεί ν’ άποσπάση, 
Άλλ’έστη έξαίψνης, ώσεί έν μαγεία, 

σεί έν έκστάοει !

’Ιδού μόλις βήμα είσέτι απέχει,
Μέ βλέμμα λατρείας θερμόν περιβάλλει 
Τδ άνθος της· θεία χαρά τήν κατέχει,

Χαράς παραζάλη. . .

Κι’ έκεΐνο τήν βλέπει ’στοΰ δρόμου τδ μέσον, 
Τά πέτσλ’ανοίγει έν εϊδει άγκάλης,
Καί δείγματ’ αγάπης τή δίδει μεγάλης

Δι’ όλων τών μέσων.

Είς βράχον πετρώδη ύψοΰτ ’ άγερώχως 
Μονήρες αύξάνον άνθήλλιον νεον, 
Άλλ’ έχει τδ κάλλος λαμπρόν ύπερόχως, 

’Εκτάκτως ώραΐον !

Σκιρτά έκ χαράς ή γλυκεία μορφή της, 
Προοκλίνει μέ πόθον τό μύρον νά πνεύση 
Τοΰ άνθους, ’ποΰ τόσον τήν είχε μαγεύσεί, 

Κι’ έπόθει ή ψυχή της.

Πλήν τ’ άνθος δριμν δηλητήριον κρύπτει, 
Άλλοίωσις φεΰ ! ’στήν μορφήν της τελείται, 
Ώς ψύλλον ξηρόν ώχριάζει κλονεΐται

Καί άψυχος πίπτει I

Μέ πόσας έλπΐδας καί πόθους έτράφη 
Τό σώμα αυτό, πλήν ιδού διά πάθος, 
’Ποΰ δόλιον έν τή διήγειρεν άνθος,

Οίκτρώς κατεοτράψη.

Μαγείαν καί χάριν άνέκψραστον πνέον 
Καί, ώς είς τδν βράχον έψύετο μόνον, 
Έφαίνετ’ ώς άναξ τών δλλων άνθέων 

’Επάνω είς θρόνον.

Πλήν ποΐός ποτέ θά έπΙοτευε, ποιος I 
Πώς κάλλος τοιοΰτον, αγνόν, μυρωμένον 
€>ά εΤχεν έντός του ιόν κεκρυμμένον 

Τοσοΰτον δολίως I

Μέ θάμδος τδ βλέπει ή νέα άψώνως, 
Τδ ασμά της παύει, δ γέλως έχάθη, 
Αί χεΐρες λυθεΐσαι άφίνουν συγχρόνως 

Τά άλλα της άνθη.

’Αγάπη τρελλή πρδς έκεΐνο τήν ωθεί, 
Σφοδρώς έπεθυμει τδ άνθος νά θρέψη, 
Σψοδρώς το ώραΐον του μύρον έπόθει, 

Βαθέως νά πνεύση.

Αυτή ή ατάραχος τόσον συνήθως
Μέ τρόμον τδ ύψος τοΰ βράχου κυττάζει, 
Μέ κόπον κρατούσα παλλόμενον στήθος 

Κρυφίως στενάζει.

Ή τλήμων 1 ήγνόει είσέτι τδν δόλον,
Κι’ έπείοθη τυφλώς είς φαινόμενα κάλλη, 
Πλήν βόδον ποσάκις αγνόν μυροάόλον 

Άκάνθας προβάλλει ;

ΚΓ έκεΐνο ποσώς είς αυτήν μή προσέχον, 
Τδ δόλιον έργον του ήρχισε πάλιν, 
Τδ θέλγον του κάλλος ώς δέλεαρ έχον 

Ζητεί λείαν άλλην !

Ώ!.πόσας ύπάρξεις άσπλάγχνως τοσοΰτον, 
Σκληρώς καθ’έκάστην είς θάνατον σύρει, 
Χωρίς ουδέ άπαξ καμμίαν έκ τούτων 

Μικρόν νά οίκτίρη t
'Er Hatfaif Μαρία β. Χρύση

Κι’ έκεΐνο μέ χάριν τά φύλλα τινάσει 
Προοκλίνει, τήν νέαν ώσει νά έκάλει, 
Κι’ εκείνης τδ στήθος, σφοδρότερου πάλλει,

Ώ ναίI θά τδ ψθάοη !

Καί εύελπις τρέχει ψυχρώς αψηφούσα 
Τούς τόσους κινδύνους, ώς άλλη θεότης, 
Καί μόνον τδ άνθος έκεΐνο ζητούσα

■ Νά γείν’ ΐδικόν της.

Άσθμαίνουσα ήδη τδν βράχον έγγίζει, 
Τδ τόσον του ύψος μικρόν τήν τρομάζει, 
Άλλ’αύθις μέ θάρρος τόν δρόμον αρχίζει, 

’Ιδού πλησιάζει!

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΗΤΟΙ

δΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΤΗΣ ,,ΦΥΣΕΩΣ"
E3ST ΗΡΑ·. ΠΕΚΤΙΑ-Ε

(Συνέχεια καί τέλος).

Εισερχόμενος είς τδ φαρμακείου τοΰ κ. Καστόρχη παρα
τηρώ Επίσης τινάς συζητούντας και συσκεπτομένους.

«Τό πολυθρύλητο* ζήτημα, ίσκέφθην, πάντοτε εις τδ 
μέσον».

Τόν κ. Καστόρχην άνεγνώρισα αμέσως ίκ τής θέσεως, ήν 
κατείχε.

— Καί πώς μάς Ενιθυμήθητε, κ, Πρίντεζη, είς τοιαύ- 
την περίστασεν ; μ’ ίρωτφ δ κ. Καστόρχης.

— Καί λόγφ ιδιαιτέρας Εργασίας και διά νά ίδω τούς φί
λους καί συνδρομητές μου, άπεφάσισα νά Ελθω Εως έδώ,καί 
δέν μετεμελήθην, πιστεύω.

— Αί, καί πώς μας ευρίσκετε ; βεβαίως είς κακήν θέσιν.
— "Όχι καί είς τοιαυτην, οίαν τήν παριστάνουν οί δυσ

οίωνοι καί φύσει ύπερβολικοί εΐς πάντα,_ φίλε-μου, τφ α
παντώ. Ευτυχώς δε αίτιον τής καταπτώσεως τής Εμπορικής 
σας πόλεως είναι μόνον τδ προϊόν τοΰ τόπου, ή σταφίς, ήτις 
κατά τά ίννινήκοντα Επί τοΐς Εκατόν παρέχει ελπίδα ύπερ- 
τιμήσεως Εν τφ μέλλοντι.

— Καί πώς τό μαντεύετε τοΰτο ;
— ’Ιδού 1 Προϊόν τδ όποιον δεν Εξαντλείται, άλλ’ απε

ναντίας προάγεται,βελτιοΰται καί αυξάνεται, καί τδ όποιον 
μόνον Εν Έλλαδι παράγεται, δεν είναι δυνατόν νά εύρίσκη- 
ται πάντοτε έν τοιαύτη καταστάσει. Φυσικώς δε καί θά 
ζητηθή καί θ’άνατιμηθή, καί δεν θά παρέλθη πολύς καιρός, 
μέχρις ού συμβή τοΰτο. Τουλάχιστον ή ιστορία τοΰ βάμ- 
βακος, τοΰ σίτου, τοΰ ίλαίου καί άλλων δημητριακών καρ
πών τής ύφηλίου, τοιαύτην Ελπίδα μάς δίδει καί διά τήν 
έξέλιξ ιν τής καταναλώσεως τής σταφίδος.

Πικρά μειδιάματα διεδέχθησαν τάς ευοίωνους ταύτας 
παρατηρήσεις μου.

— Ναί, άλλ’ αύτά είναι παρηγορία διά τό μέλλον' τδ 
ζήτημα είναι πώς θά οίκονομηθή τό παρόν, είπε Τις έξ 
αύτών.

— Δεν οίκονομεΐται παρά;διά τής υπομονής.
— Δέν είσθε υπέρ τής γνώμης τής παρακρατήσεως ;
— Είμαι καί δέν είμαι, διότι οΰ μόνον δέν διαβλέπω βε- 

βαίαν βελτίωσιν, άλλά καί φοβοΰμαι μήπως αυτή μάλλον 
περίπλεξη τό ζήτημα καί προκαλίση δεινοτίραν τής παρού- 
σης κρίσιν.

— Άπηυδήσαμεν συζητοΰντες περί τοΰ αντικειμένου 
τούτου,κ.Πρίντεζη,προσέθηκεν έτερος ίκ τών παρισταμίνων.

— Θά μείνητε Επί πολύν χρόνον Εν Πύργφ ; μ* έρωτφ 
ό κ. Καστόρχης.

— Όχι, αύριον αναχωρώ άφεύκτως, διότι αί Εργασίαι 
μου δέν μοΰ Επιτρέπουσι νά μείνω περισσότερον. Άλλά δέν 
μοϋ λέγετε, κ. Καστόρχη, πολλά φαρμακεία βλέπω Εν
ταύθα, τί συμβαίνει, δέν είναι πολλά σχετικώς μέ τόν πλη
θυσμόν ;

— Τώρα βεβαίως μέ αυτήν τήν άχοηματίαν είναι πολλά 
καί το αίσθανόμεθα, άλλά πρό τής καταπτώσεως ταύτης 
δέν τό άντελαμβανόμεθα και οΰδείς παρεπονιϊτο.

— Όστε ή διακοπή τής Εργασίας Επήνεγκι καί τήν δια
κοπήν τών νόσων ;

— Μά, μοϋ φαίνεται ότι άνενδοιάστως δύναται τις νά 
άπαντηση καταφατικώς.

— Καί άποχαιρετίσας τδν κ. Καστόρχην καί τούς παρ ’ 
αύτφ ευρισκομένους Εξήλθον μετά τοΰ υίοΰ μου, διευθυνόμε- 
νος πρός τήν πλατείαν.

— Τώρα θά ύπάγωμεν νά ευρωμεν άλλον, πατέρα ; δέν 
ίβαρΰνθης πλέον ; Εγώ ίκουράσθην ν’ακούω παντού τά ϊδια 
διά τήν σταφίδα τους.Δέν βλέπω τήν ώραν νά φύγωμεν άπ’ 
Εδώ.

—Σχεδόν ετελειώσαμεν* θά περάσρ καί αυτό· αυριον τό 
πρωί άναχωροΰμεν διά τάς ’Αθήνας.

— Μέ αύτόν τδν παληοσιδηρόδρομον πάλιν ; θά μάς 
’βγάλη τήν ψυχήν. Δέν πηγαίνομεν καλλίτερα με τδ ατμό- 
πλοιον ;

— 'Εχομεν εισιτήριον μέ Επιστροφήν.· άλλοτε Ερχόμεθα 
μέ τδ άτμόπλοιον.

— Άμ δέ θά ξαναέλθω ίδώ.
Έν φ δέ ίβαδίζομεν άνά τάς οδούς καί ή βροχή είχε προσ- 

καίρως Ελαττωθή, Εγώ δέ Εσκεπτόμην,. αΐφνιδίως άκούω τον 
υΙόν μου γελώντα σπασμωδικώς.

— Τί είναι ; τί τρέχει; διατί γελφς ούτω ; τόν Ερωτώ
σταματών.

Καί αύτδς Εξηκολούθει γελών μεθ ’ όλης τής δυνάμεως
τών πνευμόνων του.

— Δέν ήκουσες πατέρα; μοί λέγει.

Πολλάκις ’στάς άκρας τοΰ βράχου ξεσχίζει,
Τάς χεΐρας τάς τόσον άύράς καί ωραίας,
Έν τούτοις έκ πόνου οΰδ’ άπαξ γογγύζει

Τδ στόμα τής νέας I
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;— Τί ; όχι, δέν ί πρόσεξα.
— Νά, ή γλώσσα ποΰ θέλουν νά όμιλώμεν καί νά γρά- 

φωμεν έν ’Αθήναις, όπου μά; είπες πολλάκις. Δέν έρχονται 
έδώ νά την μάθουν ;

— Ποιοι είναι αυτοί πάλ ν ;
— Νά αυτοί οί ψυχαρισταί, οί όποιοι δέν θέλουν νά 

όμιλούν ώς Έλληνες, ώς μάς είπες εν εσπέρας εις τδ σπήτι.
— Έ 1 καλά, τί ήκουσες λοιπόν καί σοΰ έφάνη τόσον 

άστεΐον ;
— Νά, αυτοί οί δύο 'ποΰ τρέχουν, τούς βλέπετε ; Ό 

δεύτερος ήρώτα τόν πρώτον, όστις έτρεχεν έμπρός:
« Ώρέ, γιά.. .γιά.... ποΰ ; τί κάνεις ;»
«Πι...λαλά...ω», τφ άπαντά ό πρώτος, καί ετρεχε’στά 

τέσσαρα, καί κατόπιν του ήρχισε νά τρέχή καί ό άλλος.
—Πιλαλάω, δηλ. τρέχω, τφ προσθέτω' αί, βλέπεις; λο

γαριασμόν δέν ευρίσκει κανείς μέ την γλώσσαν έκάστης πό
λεως, την όποιαν όμιλεΐ ό μικρός λαός,καί οί νέοι μας γλωσ
σολόγοι, οί όποιοι άκόμη δέν είδον, ούτε ηκουσαν, πώς δμι- 
λουν είς τά ένδότερα τής Ελλάδος οί Έλληνες, ίφαντάσθη- 
σαν, ότι δύνανται νά τοΐς έπιβάλωσιν γλώσσαν ίδικήν των.

— Έξυπνοι τζαλαπετενοί I
Άψικόμενοι δέ μετ’ ολίγον είς την πλατείαν μετέβημεν 

είς τό έν ταύτη κείμενον καπνοπωλεΐον τοϋ κ. Κ. Παπανι- 
κολάου, νέου έργατικωτάτου καί φιλότιμου, συνδρομητοϋ δέ 
τής «Φύσεως».Μόλις είσήλθομεν έν αύτφ ό κ.Παπανικαλάου 
μεθ’ ετέρων φίλων καί συνδρομητών μέ άνέμενεν έκεϊ.

— Καλώς ορίσατε, κ. Πρίντεζη, μοί λέγει, καί μέ συνέ- 
στησεν είς τούς περί αυτόν νέους κυρίους. Πάντες ήσαν κα- 
ταγοητευμένοι έκ τοϋ περιοδικού συγγράμματος μου καί διά 
κολακευτικωτάτων λέξεων συνεχάρησάν μοι έπί τή έκδόσεε 
τοιούτου ώφελιμωτάτου καί τερπνότατου ίργΟυ.

— Χαίρω πολύ, τοΐς άπήντησα, έπί τή τοιαύτη τιμητική 
μνείφ έμοΰ καί τοϋ ίργου μου,καί αισθάνομαι τή άληθείφ μεγί
στην εΰχαρίατησιν βλέπων τήν νεότητα ακολουθούσαν κατά 
βήμα τήν φιλολογικήν πρόοδον τής πατρίδος μας, καθότι 
άναντιρρήτως ή έκδοσις καί ή πρόοδος τής «Φύσεως», ήτοι 
περιοδικού εικονογραφημένου, καλλιτεχνικού, έπιστημονικοϋ 
καί φιλολογικού, αντιπροσωπεύει τήν εύγενή πρός τά γράμ
ματα τάσιν άγνοΰ, φιλοπροόδου καί φιλομούσου κοινού, όπερ 
ύποστηρίζον αύτό, έννοεϊ κάλλιστα τόν σκοπόν τοιούτου 
έργου.

«Ή «Φύσις», προσέθηκα, πρό πενταετίας έκδιδομίνη έν 
Έλλάδι έτυχε τής όμοθύμου ύποστηρίξεως πάντων, καί 
χαίρω πολύ βλέπων τούς κόπους μου καί τάς θυσίας μου 
άνταμειβομενας.

Μετ’ ανταλλαγήν δέ διαφόρων σκέψεων έπί τοϋ φιλολο
γικού καί μόνου ζητήματος,τούθ’οπερ μέ ηύχαρίστησε πολύ, 
διότι δέν άπήντησα καί έκεϊ τδ κερδφον πνεύμα τούΈρμού, 
άνεχώρησα καί αφού έπεσκέφθην αρκετούς έτι φίλους καί συν- 
δρομητάς, μεθ’ ών μέχρι τής ένάτης ώρας έπίνομεν, καφφέ, 
κονιάκ, μαστίχην κτλ., άπεσύρθην οΐκαδε.

Τήν ίπομένην περί τήν ίκτην ώραν τής πρωίας έγερθέντες 
έπορεύθημεν είς τδν σιδηροδρομικόν σταθμόν Πύργου, είς τό 
καφφενεΐον τού οποίου εύρομεν καί πάλιν τον κ. Παπανικο- 
λάου μεθ’ έτέρων άναμένοντά μας, όπως μάς άποχαιρετί- 
σωσι, καί αφού έπίομεν όμοϋ τόν πρώτον καφφέν τής ήμέρας 
καί μοί προσηνέχθη ώραΐον πακέτο σιγαρέτων διά τδ ταξεί- 
διον παρά τοϋ κ. Παπανικολάου, άπεχαιρετίσαμεν πάντας 
καί εΐσήλθομεν είς τήν δι’ Αθήνας προωρισμένην αμαξο
στοιχίαν.

Μετά δέκα λεπτά έδόθη τδ σύνθημα τής έκκννήσεως, ή 
ατμομηχανή έσύριξε καί έξεκίνησε βραδέως τό πρώτον καί 
κατόπιν ταχέως, μεταφέρουσα ημάς μάκράν τοϋ ταλαιπω
ρούμενου Πύργου, δν μετ’ ολίγον δέν έβλέπομεν πλέον.

Τήν μεσημβρίαν έν μέσφ πάλιν τής οχληράς βροχής άφι- 
κόμεθα είς Πάτρας, όπου διαμείναντες έπί ώραν καί πλέον 
έγευματίσαμεν, έγώ καί ό υιός μού.

Περί τήν πρώτην δέ ώραν μετά μεσημβρίαν εκκινήσαντες 
καί πάλιν,διαρκούσης τής βροχής,καί διαβάντες διά τών γνω
στών θέσεων και τοπείων άνά τήν γραμμήν Πατρών ’Αθη
νών άφικόμεθα αισίως περί τήν 8ην ώραν μ.μ. είς τήν κλει
νήν μας πόλιν τού Περικλεούς, ένθα ευτυχώς ή βροχή δέν 
μάς παρηκολούθησε.

Πατήσαντες δέ τδ ιερόν έδαφος άνεπνεύσαμεν ευχαριστη
μένοι καί μισθώσαντες άμαξαν έλάβομεν τήν άγουσαν είς τήν 
οικίαν μας.

<1*. Πρίντεζης.

Είναι άλή&εια λοιπόν ; μέ αγαπάς, & κόρη ;
Πονεί τδ στη&ός σου τ 'αβρόν, τάς &λίψεις μου λυπεΐται; 
Μή δειλίας, προχώρηβον, πλησίον μου προχωρεί, 
Τό παν μου έκ τοϋ βήματος αύτοΰ άποτελείται.

Ζ& έν τ& βίω έρημος, χαι μόνον ή οδύνη 
'Εγγύς μου περιΐπταται μέ τό στυγνόν της δμμα, 
Τής ειμαρμένης παίγνιον ή ήρεμος γαλήνη 
Ούδέποτ’ έβαυκάλισε τό νεαρόν μου σώμα.

Ό κόσμος είναι τύραννος άνάλγητος είς πόνον, 
Ό πάγος τήν καρδίαν του τήν κρύαν περιβάλλει, 
"Ο,τι &ν δίξης έν αύτφ &ά άρυσ&ής τόν στύνον, 
Τό στόμα τον τήν ώρυγήν τον σαρκασμού έκβάλλει.

Με άγαπ&ς; πλησίασον, ω κόρη, ή καλλονή σου 
Τήν έρημον τοϋ βίον μου ώς δνειρον χρυσίζει' 
Είναι βανκάλημα ήδν ή θε^μουσα φωνή σου' 
Τήν σπαίρουσαν καρδίαν μου γλυκά αποκοιμίζει.

Έλ&έ, άς σπεύσωμεν μακράν άνά τήν ερημιάν, 
Τούς χρόνους άς διέλ&ωμεν έν μέσω τ&ν λειμώνων 
Τίς οίδε άν δέν εΰρωμΐν έκεΐ τήνεύτυχίαν,
Καϊ λησμονήσωμεν τής γης τό σκότος καϊ τόν φθόνον ;

Ό χρόνος φεύγει, κ' έν ταύτφ προβαίνει ή νεότης, 
Εμπρός δς παραιτήσωμεν όμοϋ τήν κοινωνίαν' 
Άλλοίμονρν ! σκληρότατα ή χρύα άν9ρωπότης 
θά πλήξη ανριον φυχρώς καϊ πόδους καϊ καρδίαν.

Σέ βλέπω, κόρη, σκεπτικήν, όποιαν ή Σελήνη 
τάς νύκτας ’στοΰ αίγιαλοϋ τά ύδατ’ άργυρόνει. 
Προχ&ές άνθησα παλμόν τδ στή&ός σου ν’ άφίνει,
ΤΙς φεϋ ! τόν έπροξένησεν ; τοΰ στήθους μου οί πόνοι ς

Έν τή νυκτϊ σ' έζήτησα έν φίλημα, καϊ μόνον
Μέ ‘κύτταξες περίλυπος, κι’ έφυγες ήρεμα' 
Καϊ άπδ τότε έρημος τοϋ βίου ‘μου τόν χρόνον 
Μετρώ μέ τής καρδίας μου τό τελευταίου αίμα.

Μέ άγαπας,το εννοώ, μή δειλιφς, ώ κόρη,
"Αφες τδν κόσμον κι’ έν ταύτφ τής δλίψεως τήν κλίνην' 
Προχώρει είς τήν σπαίρουσαν άγκάΛην μου, προχωρεί, 
θά εύρης τ&ν δακρύων μας τήν λή&ην, τήν ειρήνην.

Πο&είς, ώ κόρη, νά ίδής νεκρά τά όμματά μου 
Και τήν καρδίαν μου αύτήν σιγ&σαν αιωνίως, 
Καϊ ν’ άποδώσης έπειτα θερμόν τό φίλημά μου, 
'Τρ ού έτάκη πρόωρα δ έρημός μου βίος ;

77όθος πικρός καϊ ανελπις, είπε, αν άπο&άνω, 
ΕΙςτϊ δ έρως σου αύτός είς τί θδ μ’ ώφελήση ; 
Πρδς τϊ έπί τοϋ στήθους μου δν δέρνεσαι έπάνω ; 
θά έχη πλέον δι' έμέ δ βίος τελευτήσει.

Ό χρόνος φεύγει, κ ’ έν ταύτφ προβαίνει ή νεότης, 
Έλ&έ δς παραιτήσωμεν δμοϋ τήν κοινωνίαν.
Άλλοίμονον I ή παγερά, ή κρύα άνϋ-ρωπότης 
θά πλήξη αϋριον ψυχρ&ς καϊ πόθους καϊ καρδίαν.

'ΑΘήναι Δεκεμβρίφ ’Α6 Γ. Μιχάλης

Σ’ άγάπηεα κ’ ένόμιζα 
πώς μ’ αγαπάς καί σύ· 
γελάστηκα, μ ’άπάτησες, 
μ* έπότωες κρασί.
Μ’ έιχέβυσ’ ή αγάπη σου 
καί ήμουν ευτυχής· 
ξεμέθυσα, έξύπνησα 
καί είμαι δυστυχής-
Άχ ! τδ κρασί όπου μεθ?, 
καί πάλι δέν τδ πίνεις, 
μά τήν αγάπη τή χρυσή 
ποτέ δεν τήν άφίνεις.
Τί νά τής ’πώ τής μοίρας μου, 
σαν σ’ έφερε ’μπροστά μου, 
καί έτσι μέ κατήντησες, 
νά χάσω τά μυαλά μου.
Δέν τδ ’ξευρα, δέν τδ "λπιζα 
ποτέ νά μέ κοιμίσης, 
καί νά γελ^ς όπίσω μου, 
κ’ έτσι νά μ’ άπατήσης.

Άδητησι

Σαν σ’ είδα καί σ’ αγάπησα, 
δέλάγιαζ’ δ καϋμένος, 
πώς Εδας κόρ * είσαι καί σύ 
κα! βά ’6γω γελασμένος.
Μέ γέΛασις καί σ’ αγαπώ, 
δέν ξέρω τί 6α γείνω, 
κι’ άπ’ τής αγάπης τδ κρασί 
παντοτεινά Θά πίνω.
Μί γΛίασβς, δέν σέ μισώ, 
αιώνια Θά σ’ αγαπώ, 
τδ ψέμμα πώς νά τδ είπώ, 
ποτέ δέν Θά σ’ άφήσω.
Κι’ άπ’ τής καρδιάς τήν άπονιά 
πο^δς ξεύρει παραπέρα, 
μή λάμψη σέ χαμμιά γωνιά 
μιά ’χτίδα καί γιά ’μένα.
N&r αποΛύιΐζ καί έγώ 

Θά ’πώ τότε τοΰ κόσμου 
και'στή δική σου αγκαλιά 
Θά ξεψυχήσω φώς μου.

Ζιμωνίδης Γ. Βλαβιανδς.

Κύριός τις παρήγγειλεν εις τόν θαλαμηπόλον του νά τόν 
έξυπνήση είς τάς έξ ώρας τής πρωίας- ούτος δέ, άκούσας κοι- 
μώμενος τό ώρολόγιον σημαίνον τήν τετάρτην ώραν, ίγεί- 
ρεται, ένδύέται μετά σπουδής,καί προχωρήσας πρός τό δω
μάτιο* τοϋ Κυρίου του: «Αύθέντα, κράζει, κοιμήσου ήσυχος! 
έχεις άκόμη δύο σωστάς ώρας, διότι τώρα μόλις έσήμανε 
τέσσαρας.»

Ίεροκήρυξ κηρύττω* άπό τοΰ άμβωνος, περιέπλεξε το- 
σούτον τόν λόγον του, ώστε ήναγκάσθη νά διακόψη αύτόν 
μηδέ λέξιν δέ νά άρθρώση έπί πλέον έδύνατο. Αστείος 
τις έγερθείς τότε είπε' «Κλείσατε τήν θύραν, έδώ εϊμεθα 
όλοι τίμιοι άνθρωποι, καί πρέπει ή λέξις τοΰ Κυρίου νά 
<ΰρεθ$.»

Εΐς δαιμονισμένος μετέβη ημέραν τινά παρά τινι ιατρφ 
πρδς διάγνωσιν τής νόσου του καί θεραπείαν αύτής.

Μετά τήν έξέτασιν, ό ιατρός μή εύρίσκων τήν βάσιν τής 
νόσου τφ λέγει.

— Μά, φίλε μου, δέν ευρίσκω τίποτε.
— Έν τούτοις, ιατρέ όλοι μοί λέγουν ότι είμαι δαιμονι

σμένος καί έγώ δέ αισθάνομαι ότι κάτι έχω καί δέν ευρίσκω 
ησυχίαν. Υποφέρω πολύ. ’Εξετάσατε άκόμη, ιατρέ.

— Τότενά παύσητε νά πίνετε οινοπνεύματα.
— ’Ιατρέ, δέν πίνω.
— Τότε, νά μή καπνίζετε.
— Ούτε καπνίζω; απολύτως.
— Νά παύσητε νά όμιλήτε πολύ.
— ’Ακριβώς δέν ομιλώ σχεδόν, διά νά μή δίδω άφορμήν.

— Νά μή άγρυπνήτε, νά μή άναγινώσκητε πολύ, ν’ ά- 
ποφεύγητε τό γυναικείου φύλόν, τά χαρτία, τόν θόρυβον....

— Σταθήτε, στάθήτε, ιατρέ, δέν γνωρίζετε τήν ιδιοσυγ
κρασίαν μου· τίποτε άπό αύτ,ά' είμαι ίντελώς ουδέτερος,έν 
ένί λόγψ αποφεύγω τά πάντα.

*0 Ιατρός τότε μετ’ έμφάσεως'
— 'Ιδού! εύρον τό πάθος σας, είναι φοβερόν I
Ο ασθενής παρατηρεί ίκστατικώς τόν ιατρόν, έν φ ούτος 

έξακολουθεϊ.
— Νά καπνίζετε τότε, νά πίνετε, νά διασκεδάζετε, νά 

θορυρυβήτε, νά άγρυπνήτε καί τέλος, νά γίνεσθε φόρτωμα είς 
πάντα.

— .... Μά .... μά... .
— Τίποτε, εύρον, αύτό είναι τό πάθος σας.

ΠΔΝΟΠΤΗΣ TOMITHS.

BIS ΝΕΟΤΗΤΑ
'Ακμή τδ σύνολον ούδέν άνθους διαφέρει. 
Νέος ών, άκούειν τ&ν γεραιτέρων ^έλε. 
Νέφ δέ σιγάν μάλλον ή λαλείν πρέπει. 
Νέος πεφνχώς πολλά χρηστά μάν&ανε. 
Μέμκησο νέος ιόν, ώς γέρων έσει ποτέ.

EIS KAAAOS
Μή κρίν’ δρ&ν τδ κάλλος, άλλά τδν τρόπον. 
’ίό§ ήδύ κάλλος, όταν έχη νοϋν σώφρονα.

ΕΙΧ ΕΡαΝΤΑ
Γέρων έραστής, έσχάτηχακή τύχη.

■ EIS XPEOS
Ααβών άπόδος, άνθρωπε, καϊ λήψει πάλιν. 
Τά δάνεια δούλου§ τούς έλευθί'ρουδ ποιεί.

ΕΙΧ ΨΤΧΒΝ
Ψυχήν έ&ιζε πρδς τά χρηστά πράγματα.
Πλούτον μέν πλουτοϋντος έχεις, -ψυχήν δέ πένητος. 
Νοϋν χρή θίάβαβθαε· ούδέν τής εύμορφίας δ- 

φελος, ύταν τίς μή φρένας έχη.
Πολλοίσι 9-νητώνή μέν δψις εύγενής, δ νους δέ 

έν αύτή εύρίσκεται.
Κωνσταντ. Γ. Κουμεντής.

«Τ’ ΟΡΦΑΝΟ·
Σέ μιά καλύβα άπό καλάμια 
Ήτο μιά μάνα μέ τό παιδί της, 
’Ποΰ μοίρα μαύρη τής εΓχε γράψει 
νά ζή μέκλαμμα καί μοναχή της.

Ήτο Γεννάρης π’ ό Γιάννος είπε, 
θά ψύγω, Δέσπω, νά πάω μακραά, 
καί σοΰ άφίνω τ’ αγαπητό μου, 
νά τύχης έννοια- Δέσπ' έχε γειά.

Πέρασαν χρόνια βασανισμένα, 
πέρασαν χρόνια φαρμακερά, 
π ’ ή μάνα κλαίει, καί τό παιδί της 
τής λέει μέ πόνο και την τραβά.

Μάνα κρυώνω, μάνα ^πεινω.
..... .-Σύπα παιδί μου-
πούν’ ό πατέρας, μάνα, δέν θ’ άρθη·
............ ΕΤσ' . ... όρφ .... ανό !!

Άργος μηνί Δεκε'μβρίω 1894.
’Αγγελική Ν. Πλχτανίτη.
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EH1ZTBM0.HI 10 Β ΠΑΙΓΜΙΟΝ
Ή διά κατόπτρου αλιεία.

Ό χ. Γουλιέλμος Λάμπ, έν Ευρώπη, ίπενόησε νέον είδος 
αλιείας δ»’ αγκίστρου πολύ περιέργου, ευφυούς χαί άπλου- 

στάτου έν ταύτφ, όπερ 
παρατίθεμεν ώδε μετά 
τής σχετικής είκόνος, 
δια τούς φιλοθήρας ή- 
μ»τίρους συνδρομητές.

’Αποτελεΐται δέ ώς 
έ£ή«·

Άναρτςξτ» μικρόν χυ. 
κλικόν κάτοπτρου Κ είς 
τό άκρον τής τριχός Τ, 
ώς δείχνυσι τό ήμέγερον 
σχήμα, τοποθετείτε κα
ταλλήλως έμπροσθεν τοΰ 
κατόπτρου τό άγκιστρου 
Α μετά τοΰ δολώματος, 
καί βυθίζετε τό οΰτω 
παρασκιυασθέν μηχά - 
νημά σας έντός τής θα
λάσσης.

Ό ιχθύς τότε πλησι· 
άζων εις τήν άγραν,πα
ρατηρεί ΙντΟς τοΰ κα
τόπτρου τήν εικόνα του, 
και, νομίζων ότι έτερος 
ίχθυς πορεύεται νά συλ
λαβή τό’δόλωμα,χύνε
ται μεδ’ ορμής, ίνα 

πρώτος συλλαβή αύτό, ανοίγει μετά βίας τδ στόμα καί 
συλλαμβάνεται άπροσδοκήτως.

Τό χάτοπτρον δύναται νά ή με άπλήν ή διπλήν όψιν, ή 
καί νά ίχη πολλαπλοϋν σχήμα ούτως ώστε νά φαίνωνται 
πολλαί εικόνες ιχθύων ερχομένων ίν σωρεί^πρός τό δόλωμα.

Τό πείραμα είναι άπίθανον νά ίπιτύχη, διότι τή 
αληθείς ημείς δέν τό ίδοκιμάσαμιν Ιτι, πλήν έπειδή είναι 
άπλούστατον καί άνέξοδον, προτρεπομεν τούς ήμετίρους 
ίχθυοφίλους νά ίπεχειρήσωσι τήν έκτελεσιν αύτου καί νά 
μάς γνωστοπονήσωσι τό αποτέλεσμα.

πρώτος συλλάβνι αύτό,

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ,,ΦΥΣΕΟΓ

Θ.Π. Κνμην. Άντίτιμον ημερολογίων έλήφθη. Εϋχαριστοΰμεν. 
Σημειώσατε αριθμόν καθυστερουμέιων φύλλων. ’Αριθμός σας δυ
στυχώς δέν ίλαχεν.—Λ. Ε. ΔαρόατΖ^ια. Έλήφθη καί τρίτη επι
στολή σας. Έγρά^αμεν ταχυδρομικώς.— Ν. Κ. 27ά'τρας. Άντιτι- 
μον ημερολογίων εληφθη. Εϋχαριστοΰμεν πολύ.—Α. Π, 
Άποστείλατε συνέχειαν. ’Αντίτιμον ’ημερολογίου έλήφθη. Βιβλιο
κρισίαν θεωροΰμεν περιττήν μετά τόσα δημοσιευθέντα.-—1. Λ Άμ· 
φισσαν. Άντίτιμον ημερολογίων καί συνδρομήν σας έλάβομεν 
Εϋχαριστοΰμεν. Άπόδειξιν έν παρόντι φύλλιρ.—Ν. Α· Ζαγοράν. 
Άντίτιμον ήμερολογίων έλήφθη. Εϋχαριστοΰμεν. Ένερα 10 άπε- 
στείλαμεν ταχυδρομικώς. —Α. Β. Β. Aevxaia. ’Επιστολή μετά 
συνδρομών καί αποδείξεων έλήφθη. Εϋχαριστοΰμεν. Πονημάτια 
στείλατε καί πιστεύομεν μή έπαναληφθηναι κακόν.—A.A.M.fliUor. 
Άντίτιμον ήμερολογίων έλήφθη. Εϋχαριστοΰμεν πολύ. —I. Π. Δα- 
μανχονρ. Συνδρομή σας έλήφθη. Εϋχαριστοΰμεν.— Γ. Β. Μη.Ιον. 
Άντίτιμον ήμερολογίων καί συνδρομή σας τρ. έτους έλήφθη. Εύ- 
χαριστοδμεν.—Γ· Γ. Μ ΝανπΛιον. Έκερδίσατε μίαν μεγάλην ει
κόνα, ήν λαμβάνετε ταχυδρομικώς. *0 αριθμός σας ει»αι μεταξύ 
τών 10 αριθμών ήτσι 383, αντί 483 έκ τυπογραφικού λάθους.—Ξ. 
Β. ί/ρκνρα».Επιστολή μετά περιεχομένων έλήφθη.Εΰχαριστοδμεν.

Ημερολόγια, φύλλα καί αποδείξεις άποστέλλομεν ταχυδρομικώς. 
Εϋχαριστοΰμεν. —X. Κ. Τσβσμί. Συνεστημένη έλήφθη. ’Εγράψα- 
μεν καί άπεστείλαμεν φύλλα. ’Αναμένομεν νεωτέραν σάς__ Σ.Λ.Α.
Γιοίργιβύν. ’Επιστολή έλήφθη. Φύλλα άπεστάλησαν ώς καΐ ήμε- 
ρολόγιον. Στείλατε άντίτιμον είς γραμματόσημα. — Ν. Π, J/irtUn- 
σην ΈπιστολαΙ καί 90 φρ. έλήφθησαν. Εϋχαριστοΰμεν. 'Ημερολό
για έστάλησαν. Έγράψαμεν καί ταχυδρομικώς.—Γ. Δ. Π. IJarpac. 
Άντίτιμον ήμερολογίων έλήφθη. Εϋχαριστοΰμεν.—Γ. Α. Λαμία,·. 
’Επιστολή έλήφθη, ταχυδρομικώς έγράψαμεν.— Α. Φ. ΓοργαΛά- 
revc- Συνδρομηται ένεγράφησαν και φύλλα άπεστάλησαν. Εΰχα- 
ριστοδμεν. Άναμένομεν νεωτέραν σας.—Η. Κ. XFpor. ’Επιστολή 
καί χρήματα έλήφθησαν. Εϋχαριστοΰμεν. Γράφομεν.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
9. Αίνιγμα

Je me trouve au fond d’ un jardin
Je commence la nuit 
Et finis le matin.

10. Αίνιγμα
Mon premier est au vent 
mon second est au temps 
et mon tout est un ornement.

11. Αιηλυΰν νόημα
Pour que la Grece soil heureuse 
il lui faut qu’ Othon soit philell^ne.

12. Διηλή έρώτησις
Είς έκ τών διάσημων Γάλλων συγγραφέων είχε χαράξει κάτωθεν 

άγάλματός τίνος τοΰ κήπου του τά έξης
Qui que tu sois, voici ton maitre :
Il 1’ est, le fut, ou le doit dtre!

13. Γενεαλογικόν ζήτημα
Τις δ μέγας εκείνος θεολόγος, δστις ίνα συνόυάση πρός άλλήλας 
τάς δύο δοθείσας εις τόν’Αγ. Ίωοήφ απολύτως διαφόρους γενεαλο
γίας, την μέν παρά τοΰ’ 'Αγ. Ματθαίου, τήν δέ παρά τοϋ Άγιου 
Λουκά, άπέφθεγξατο.

β’Ο fratiip Zvvatat νά ίχΐ) ivo aatipat, άφοΰ ί itatqf 64- 
ναταε να ive tfava ;

14. ’Ανέκδοτος έρώτησίς
Τις ό αδελφός τοΰ βασιλέως εκείνου, δστις καταδικασθείς είς θά

νατον, έζήτησε νά τόν πνίγουν έντός βυτίου οίνου ;
15- 'Εοώτησις

Ποιον είναι τό μεγαλείτερον θέατρον τής Ευρώπης ;
Φρέκ.

Σημ.Τή αιτήσει τίνών συνδρομητών μας θά δημοσιεύωμεν εφε
ξής χαί τινα γαλλικά ώραια αινίγματα.

ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΣΠΡΟΡΡΟΥΧΩΝ
ΠΑΝ ΑΓΙΩΤΟΥ ΓΑΛΑΝΗ

(13 Έν rjj ΣτοάΜελΰ 13)
Έν τώ Εύρωπαϊχωτάτω τουτω καταστΑματι κα

τασκευάζονται παντός είδους " άσπρόρρονχα μετ’ 
άπαραμίλλον φιλοκαλίας. Ίκανοποίπσις καί τών 
μάλλον ίδιοτρόπων άπαιτήσεοίν. Τιμαί άνεπίδεκτοι 
συναγωνισμού. Απλή έπίσκεφις άρκει.

ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΝ ΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙ

ΕΞΕΔΟΘΗ!! ΕΞΕΔΟΘΗ!!

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Ή τιμίι αύτού ώρίσθη, διά .τούς συνδρομητάς 
τής ,,Φύσεως“.Τ&ν χρυσόδετων δ$. 9Τ&ν άκλ&ν δ$· 9

βκ tqn kataithmatcin ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


