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ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Τάς ύψίστας συγκινήσεις εμποιεί ήμΐν τό προκείμε- 
νον όρος, όπερ έν τή πενιχρότητι καί τή έρημία του 
έγκρύπτει τό μέγιστον τού κόσμου μεγαλείου, τας σε- 
πτοτέρας αναμνήσεις. Άφωνος έκ σεόασμοΰ ϊσταται ό 
ευλαβής επισκέπτης, ζητών ν’ άναγνώσηέντοΤς άψύχοις 
καί ψυχροίς λίθοις το αίτιον, όπερ τον μετεωρίζει εις 
σφαίρας και κόσμους άλλους. Το μέσω των χαριέντων 
έλαιοδένδρων δειλώς προκΰπτον όρος ονομάζεται Έρ
μων (έσφαλμένως φέρεται τό Θαβώρ), επί μιας δειράδος 
τοϋ όποιου διεδραματίσθη έν των μεγίστων διά τήν αν
θρωπότητα καί ιδία διά τόν χριστιανισμόν γεγονός, ή 
Μεταμόρφωσις τοϋ Σωτήρος. Οί λόφοι, έφ ων νϋν άναρ- 
ριχώνται δασύμαλλα ποίμνια ΰπό τήν οδηγίαν άξεστων 
καί αγροίκων βοσκών, ποικίλα συναισθήματα διεγείρου- 
σιν είς τον οδοιπόρον, άναλογιζόμενον ότι υπήρξαν οΰτοι

μάρτυρες τοιοΰτου συμβάντος, διαπιστώσαντος μεταξύ 
των άλλων αύτήν θεότητα τού Σωτήρος. Μυστηριώδης 
δε ψαλμωδία έκ τών σπλάγχνων τοΰ ορούς έξερχομένη 
καθίσταται αισθητή εις τον έν άφάτω έκστάσει ευρισκό
μενον, καί αναμιγνυόμενη μετά τοϋ ήχου τών κωδώνων 
καί τοϋ βελασροΰ τών βοσκημάτων αποτελεί θεσπεσίαν 
μουσικήν, έξαιρετον αρμονίαν. Καί ό ΰπερκείμενος δέ 
ούρανός,ωσεί θέλων νά συντέλεση εις τήν έξυψώσιν τής 
μεγαλοπρεπείας τής θείας ταύτης εΐκόνος,διαυγέστατος 
περιβάλλει τον άγιον τούτον τόπον, ένθα νϋν τό nSv 
υπνώττει,τό παν ηρεμεί,καί μόνον ή φαντασία τοϋ όδί- 
του καθορδ τάς στρατιάς τών ουρανίων δυνάμεων ύπερ- 
θεν διανοιγομένας, ϊναδεχθώσι μεταμορφούμενοντόν ένα- 
θρωπήσαντα Λόγον τοϋ Θεού, τόν υπέρ ήμών παθόντα 
Χριστόν. ' Λ
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ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΣΓΣΤΗΜΑΤΟΓ ΤΛΙΣΜΟΤ 
(MATERIALISME)

αί έπτά. έπιστημονχκαϊ θεωρίαι, ας κέκληται 
δπως έπιλΰση, ίνα τότε οντος κυρίαρχων έπί 
τον άνθρωπίνου πνεύματος η όντως έπχστη- 
μονικης μορφής καί λύσεως αναντίρρητου.

ΠΙΟ

ΑθΑΝ· ΠΕΤΡΙΛΟΤ» Στολάρχου Πειραιώς.

(Συνεχεία καΐ τέλος· ίδε φύλλον «Φύσιω;» ύπ’άρ. 35)

Έκ πάντων τών είρημένων συνάγεται τό έπιστημονικόν 
πόρισμα,ότι ή ανθρώπινη ίπιστήμη αδυνατεί,πρό; γε το πα
ρόν, όπως ίπινέγκη λύσιν τών άνωτέρω θεωρημάτων έπαρχή ’ 
είς διαυγή διάνοιαν, ίν έπιστημονικαϊς έρεύναις έζωκικύμΐ- 
νην ώστε αύθις άναγεννώνται δύο διάφορα καί μέγιστα διά | 
τδ ανθρώπινον πνεΰμα, τό *ίς τοιαΰτα; θεωρίας κυλινδούμε- ' 
νόν, ζητήματα’ α'. εως πότε ή ανθρώπινη διάνοεα καρα
δοκούσα τήν λύσιν, μενεΐ ΐν στασιμότητι ; πόσοι αιώνες 
ππρελεώτοντβε, αν έπέλθφ τβιαύτη ή τοιαύτη λύσις;

β’. Άρά γι θά ίπίλθη λύσε; πραγματική, συνφδουσα 
ταΐς όρθαϊς άρχαϊς της άληθοΰ; Επιστήμης ; ή θα έπανέλ- 
θωμεν εις τόν αυτόν κύκλον τής διαιωνίσεως, ότε ή διάνοια 
άνυπόμονος ήδη καταστδσα διά τήν είς τά αύτά ίπάνοδον, 
όρμήσει πρός άνεύρεσιν διεξόδου ίκχνοποιοώσης αύτήν όπως 
δήποτε ;

Βεβαίως δυοΐν θάτερον συρ,βήσεται φύσει και θέσει άνα- 
πόφευκτον.

Αντί τοϋ νά έμβυθισθή εις τό χάος των αιώνων,καραδο
κούσα αμφιβόλους λύσεις, ή. διάνοια τραπήσεται τήν μάλ
λον τή φύσει αύτής έγγίζουσαν πορείαν, απαύγασμα ού· 
σαν τή έξόχφ αύτής διανοητική διαπλάσει, «τώ λόχωο, 
δστις οδηγήσει αύτήν κατ’ ευθείαν μαθηματικήν γραμμήν 
πρός τό μέρος, Μα έστησε τήν έδραν αύτης ή καλλίμορφος 
και έπέραστο; αλήθεια, ή θέα εκείνη, ή πάντες οι αληθείς 
έπιστήμονες προσφέρουσι λατρείαν ακραιφνή διά πάντων των 
αιώνων εως συντέλειας κόσμου, ού τελικός σκοπός έστιν ή ώς 
οϊόν τ» εύρεσις αύτής. Ταύτην έλάτρευσαν οί αρχαίοι Έλ
ληνες άνεγείραντες αύτή τό ίν Άκροπόλει Αθηνών θαύμα 
τών αιώνων, τοϋ Παρθενώνα. Ταύτην οί Έλληνες τοϋ Με- 
σαιώνος, άνιγείραντες αύτή έπίση; ίν Βυζαντίφ θαΰμα τών 
αιώνων εν έναργεστέρφ ονομασία «Αγία Σοφία», όπερ 
θεωρητέον ίπεξήγησί; τοΰ παναρχαίου Α&ην&. Ταύτη λα
τρείαν σύμπασα ή άνθρωπότης προσοίσει Ιν τφ ftMovrt 
τής πολλαπλότητο; τών ίθνών έπί τφ δρφ «υπάτου λόγον 
—άκφου &γα9οΰ, άκρου καλού, άκρου άληΦοΰς» .Τοΰ τρι
σμεγίστου τριαδικού τύπου τής φιλοσοφούσες διανοίας.

Αιρόμενη είς τό έπιστημονικόν τοΰτο ύψος ή μεμορφω- 
μενη έν ίπιστημονικαϊς έρεύναις άληθίσιν ανθρώπινη διά
νοια καί άνευροϋσα τό άπειρον κέντρον, έξ ού προήλθεν ώς 
άκτις-απείρου φωτός ε’ν τφ σύμπαντι ίπεκτεινομένου, φύσει 
καί θέσει ίπιδίδοται έν πνευματική Συστήματι τής Φιλοσο
φίας, άπολακτίζουσα τάς τών υλιστών θεωρίας καί άρχάς, 
αίτινες κατ’ ούδέν μετήλλαξαν άπό Δημοκρίτου, Αριστοδή
μου τοϋ* μικροΰ επικαλούμενου, ’Αριστίππου και λοιπών 
έως τών νεωτέρων Βΰχνερ, Χούξλεϋ καί τών άλλων μεταγενε
στέρων, μηδέν προσθεμένων έπιχιιρημα μή και παρά τοϊς άρ- 
χαίοις άπαντών, σύν τή διαφορά, τοΰτο οτι έν άλλ») φράσει 
καί γλώσση παρ’ έκείνοις ήν διατετυπωμένον. 

"Ωςπερ ό μαγνήτης ές <γεί πρός τόν πόλον, ουτω καί τό
πνεϋμα τοϋ ανθρώπου στραφήσεται. γεϊποτε πρός τόν πνευ
ματικόν κόσμον, ουτινος πηγή καί κέντρον ό άπειρος λόγος,
ό τάς αιωνίους άρχάς καί νόμους τών νοερών κινήσεων καί
ένεργειών έγχαράξας τφ άνθρωπίνω λόγω. Έκ τής ύλης
λόγος καί νόμοι αύτοΰ ού παράγονται διά τόν λόγον, ότε

ή ύλη στερείται λόγου, στερείται πνεύματος’ όθεν ού δύνα
ται, »ακ ί,τι αύτη ούκ ίχει, παντός ουτινος στερείται αύτη 
δωρήσασθαι έτέρφ- καί ένταΰθα ή άρχή «δμοιου τίκτει 8- 
uoiopb άρμοδία έπιφαίνεται έν ΰλικοϊς, ούχί δ’ έν πνευματι- 
κοϊς όροες ΰπάρξιως. "Αν δ' ή ύλη ύπόκειται νόμοι; τισίν, 
έτερας ολως φύσεως δύναμις ύπέταξεν αύτην κινουμένην κατ’ 
αύτούς και διαφόρους μορφάς καί σχήματα λαμβάνουσαν 
ύπό διεύθυνσιν καί σχεδιαγράφησιν έτίρου έκτός αύτής κει
μένου, ατοϋ άπειρου λόχου», τοϋ έν πεπιρχσμένφ μέτρφ 
διατυπώσαντος έν τή ανθρώπινη διανοία «τήν τρίμορφου 
ύπόστασιν » τού καλού, τοΰ άληθούδ, τοΰ άχαθοΰ, ά- 
περ επιδιώκει ή Επιστημονική ίρευνα σχετικώς καθ’ άπαντα 
τΟν χώρον τοΰ έπιστητοΰ, ώστ* αδύνατον νά μή ίπικρατή- 
ση έν τφ μέλλοντι ή πνευματική Φιλοσοφία, ήτις εσται ή 
μόνη αληθής Φιλοσοφία τών αιώνων έφ’άπαντα τά έθνη τής 
Γής έπιχέουσα τό άπλιτον αύτή; φώς, ύφ’ θ ή εύημερία 
συμπάσης τής ανθρωπότητας έπιτευχθήσεται και ή άδελφο- 
ποιία τών (θνών οΰτω πραγματοποιηθή«ται· ούδ’ σνεφον 
εσται τννών φιλοσοφούντων μόνον. Τό σύστημα τών υλιστών 
άπάγει τήν ανθρωπότητα άπό γραμμής τεινούσης πρός 
τοιούτον σκοπόν· ό υλιστής τήν έαυτοΰ μόνον εύμερίαν καί 
ευτυχίαν έπιδιώκων έν τφ κόσμφ τούτφ,αδιαφορεί περί τών 
άλλων’ ού μέλει αύτφ άν κακοδαιμονή ή άνθρωπότης, πολ
λάκις δέ καί αύτοί αύτοΰ οι οικείοι. ’Επειδή οί νόμοι τοϋ 
άγαθοϋ, ού ή πράζις αρετή καλείται, παρ’ αύτφ ούδέν ΐσχύ- 
ουσιν,ώς μή υπάρχοντες έν τή ύλική φύσει, ή; ένθερμον οπα
δόν έαυτόν θεωρεί’ πάν δέ τό μή ύπάρχον, κατά τάς άρχάς 
τών υλιστών απορρίπτεται,ώς άχρηστον καί ώς μορμολύκειον 
θεωρούμενον, κατάλληλον δΓ ασθενείς διανοίας, αΐτινες ύπό 
δειλίας κινούμεναι καταφεύγουσιν ύπό τήν προστασίαν τοι- 
ούτων άναπλασμάτων τής φαντασίας, ουδόλως συντελούντων 
εις κραταίωσιν τών φυσικών δεσμών, τών άποτελούντων τήν 
σύστασιν οικογενειών, καί κοινωνιών μήπως οί τοιοΰτοι φυ
σικοί δεσμοί δέν έπικρατοϋσι παρά μελίσσαΐς, μύρμηξι, κά- 
στορσι, γερανοί; χαί λοιποί; ζφοις ; Τοιαϋται σαθραΐ άρχαί 
όλως τό ένάντιον παρ’άνθρώποις έπιφέρουσι λέοντας, τίγρης, 
ύαίνας τά άτομα άποκαθιστώσαι' τά δέ κοινωνίας άγέλας 
βονάσων τής’Αμερικής, λύκων πεινώντων τής Ρωσσίας χλπ. 
Παραλείποντες τάς καχάς συνεπείας τοΰ συστήματος τών 
υλιστών,άφορώμεν είς έπιστημονικά; λύσεις. Μήπως τουλά
χιστον 'έν ίκ τών έπτά έπι τοϋ τάπητος Τεθίντων ζητημά
των κατώρθωσαν οί ύλισταί, δπως επιλύσωσιν έν έπιστημο- 
νική ένεργείφ (intuition spOHtana); ουδόλως.Τό μόνον αύ— 
τοϊς καταφύγιόν είσιν αί έπ’ αιώνας άναβολαί τών λύσεων 
καί αί καραδοκίαι νέων έφευρίσεων καί ανακαλύψεων, ώς νά 
μή έγέννων αυται άλλα; πάλιν απορίας καί άμφιβολίας, 
καί νά μή προεκάλουν νέας αποδείξεων έκζητήσιις καί ερεύ
να; έπ’ άπειρον δεικνουμένας’ ώστε ποΰ τό τέλος τών θεω
ριών τούτων; καί ποια ή παρήγορο; ανάπαυλα τοϋ ανθρω
πίνου πνεύματος; αείποτε τούτο κατεδικάσθη,ώς ό Σίσυφος, 
νά κυλίρ τόν λίθον τής απιστίας καί άμφιβολίας ; ποιον τό 
τέρμα των επιστημονικών αγώνων τούτων ; μήν όρώμεν 
Γλεγον οί πάλαι εις τό τέρμα τών αγώνων καί τών κινδύνων’ 
άλλ’ ημείς έν τφ συστήματι τοΰ ύλισμοΰ τούναντίον δυνά- 
μεθα έπιφωνήσαι «χή» ούχ όφώμευ»,δσφ Χαί άν βαδίσωμεν, 
οσφ καί άν έρευνήσωμε*’ τιοΰ καταντήσωμεν ; ούκ οίδαμεν 
κίνούμεθα Αείποτε έν τή σκοτίφ τής παντοτεινής δυσπιστίας 
καί άμφεβολίας.

Έξετάσωμεν τώρα καί τό σύστημα τοΰ πνευματισμού 
πού άγει.

Εις πάν τουναντίον έν πρώτοι; θέτει τέρμα εις τάς αμφι
βολίας καί δυσπιστίας.

Β’. λύει έπαρχώ; καί τά έπτά θεωρήματα, περί ών έν 
τοϊς έμπροσθεν ώμιλήσαμεν αρκετά.

Γ . Παρήγορον ανάπαυλαν χορηγεί τφ άνθρωπίνφ πνεύ- 
ματι, ύποδεικνύον τδ κτντρον τή; γνώσεως,ίξ ού πάν στοι- 
χεϊον αύτή; μορφοΰται, καί πάσα πρόοδος λαμβάνει ώθη- 

σιν πρός περαιτέρω έξακρίβωσιν καί συνεπώς ύποβοήθειαν 
πρός όσον οϊόν τε σχετικώς έντιλή αύτής κατανόησιν.

Ίδίί^ δέ ό πνευματισμός λύει τά έξης δύο τρισμέγιστα 
τών προβλημάτων.

Α’ · Το σχεδιάγραμμα τοϋ σύμπαντος, όπερ ύποδεικνύει 
μεγαν άρχιτέκτονα νοΰν, ποικίλα σχήματα, μορφάς καί 
είδη οργανικών δντων, διατυποϋντα καί νοερώς συλλαμβά- 
νοντα καί διαμορφοϋντα έν τή φύσει βιαζομένη είς πραγ
ματικότητα καί είς άποκατάστασιν ύπάρξεως πραγματικής 
προαγομένη.

Β’. Τό ανεξάρτητον τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος καθ’ όλας 
τάς διαστάσεις καί πνευματικά; σχίσεις ήτο συνεπώς τό 
αύτό γινώσκειν εαυτό· βαθμό; ύπατος τοΰ έκ τής όλη; ά- 
ποχωρίσμοΰ αύτοΰ- βαθμό; εξαίσιος,βαθμός θαυμάσιος νοη- 
τικότητο;· βαθμός προσεγγίζων το ανθρώπινον πνεΰμα καί 
προάγον είς τήν πρώτην αύτοΰ κοιτίδα,τήν πρώτην ^ίζαν,έξ 
ής άνέφυσαν τά λογικά στοιχεία, τά έπικεχυμένα έν τή φύ
σει, ίνα κατά τόν θειον Πλάτωνα είπωμεν.

<ΔΓ ούδενδς άλλου συστήματος φιλοσοφικού τά τοιαΰτα 
ζητήματα λύονται, όσον διά τοΰ πνευματικού ή ιδανικού 
έπαρκώς' έμοί δέ πεφίληται, Πλάτων, ό ύπατος τοϋ συ
στήματος τούτου καί άνέφικτος καθηγητής’ ό ύπατος των 
φιλοσόφων καθ’ άπασαν τήν ανθρωπότητα, ώς ό “Ομηρος 
τών ποιητών τοΰ άνθρωπίνου Γένους».

Λέγων ταΰτα δέν εννοώ έμαυτον άλλον Πλήθωνα, θέ» 
λοντα ώς έν Μισθρ^ άλλοτε τήν Πλατωνικήν φιλοσοφίαν 
άνανεώσαι καί ζφογονήσαι’ού χρήζει τοιαύτης ύψιπέτις το- 
σοΰτον, όσον οΰδ ’ ό Έγελος, ό τής Γερμανία; Πλάτων, 
έδυνήθη νά μιτεωρισθή είς τό αύτό ύψος· ή Πλατωνική φι
λοσοφία καλεϊ τούς 'Ελληνόπαιδας, τούς έπαίοντα; φιλοσο
φικών αρχών καί έξάρσεων επιστημονικών, όπως ΰπο τό 
προσκεφάλαιον αύτών, ώ; ό Μέγα; ’Αλέξανδρος τά ποιή
ματα του ομήρου, αύτοί ίχωσι τά αθάνατα συγγράμματα 
τοϋ Πλάτωνος,τά δυνάμενα καί αύτά τά κάλλη τά ουράνια 
τών θεών νά παρασ-ιήσωσιν ούτω ζωηρώς καί έπί τοσοΰτον 
γλαφυρώς, ώστ’ έξαναγκασθήναι τόν μέγιστον ζηλότυπον 
των 'Ρωμαίων σοφών, Κικέρωνα, αναφώνησαν περί τοϋ 
Πλατωνικού ΰφους(ίβ style)«lingua deorun»,γλώσσα τών 
θεώνέάν όΖιύ; έν τή γή κατήρχετο έκτου Όλυμπου καί τοϊς 
άνθρώποις παντοίων έθνφν συναναστρέφετο ούδεμίαν γλώσ
σαν ΐτέραν θά μετεχειρίζετο ή τήν έλληνικήντού Πλάτωνος.

Τοιαύτην προτίμησιν καί ό Ίησοΰς διά τών Ευαγγελι
στών αύτοΰ παρέχώρησε τή Έλληνίδι, ώστε τήν παγκόσμιον 
έπιστημονικήν γλώσσαν ποτ’ άποβήναι καί τοΰτο σήμερον 
πολλοί τών σημαινόντων έπιστημόνων ού μόνον πρεσβεύου- 
σιν, άλλά καί διακηρύττουσιν εν τε Ευρώπη καί ’Αμε
ρική δεά διαφόρων οργάνων τού τύπου.

Τούτο δέγενήσεται ίν άπωτέριρ μέλλοντι, διότε ούδεμΐα 
τών ανθρωπίνων γλωσσών, όσον ή ελληνική, δύναται τάς 
παντοία; έπιστημονικάς συλλήψεις τοϋ πνεύματος ακριβώς 
καί έντελώς νά έκθεση εί; τάς όψεις τών επιστημόνων 
σύμπαντος τοϋ πεφωτισμένου κόσμου, Εύρώπης καί ’Αμε
ρικής.Παγκόσμιος έπιστημονική γλώσσα, ή έλληνιχή (σται, 
όπως καί φιλοσοφία πλατωνική ήτοι ή πνευματική.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΑ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΟΙΗΤΗΝ

ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΝ
Ζωγράφε ’ποΰ ζωγράφηοες 

τά δοξαομένα χρόνια, 
Πώς τό κοντύλι τ’ άφησες; 

Μήν ήρθες σέ διχόνοια ; 
Μήν έκουράσθης καί ττσθεΓς 

Σ’όνείρατα ν’ άναπαυθής ;

1 ’Αηδόνι ’πού ’κελάδησες
! γλυκά τόν έρωτά σου,

Γ^ά μιά στιγμή πώς ’μάδησες
κ’ έχάθηκ' ή λαλιά σου ;

Μήπως χειμώνας, παγωνιά 
σ’ έπλάκωσαν καί σκοτεινιά;

Λουλούδι πώς ’λυγίσθηκες ; 
Τό μύρο πώς δέν χύνεις ;

’Αστέρι πώε ’οκοτίσθηκες 
καί λυπημένο σβύνεις ;

Έφύσησε κακός βορηας 
μέ μαύρο σκότος συννεφιάς ;

Δέν είναι ψέμμα I Τί πικρό 
φαρμάκ’είν’ ή αλήθεια, 

Όταν μας δείχνη ’να νεκρό 
μέ παγωμένα στήθε^α 

καί μέ μοιρολογιού σκοπό 
τό μνήμ’ ακόμη τό νωπό!

Πάει ό ζωγράφος, τό πουλί, 
τ’ αστέρι, τό λουλούδι, 

καί τό κοντύλι, τό κλαρί, 
ή λάμψι, τό τραγούδι, 

ώρψάνεψαν.... Τόν ποιητή 
Τό μνήμα τώρα τόν κρατεί.

Τή 28 ’Ιανουάριου 1895. Χρήστο; Βαρλίντης.
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41 ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Πρόταξες γάμον καί ομιλία περέ Σελήνης*
(Συνέχεια, ΐδε προηγούμενον φύλλον).

—■ Αεν μ^Ι είπες, ειπεν, άπστεινόμενος είς τήν Σελήνην 
μέ ύφος βαρύ,ότι ό κύριος καλείται Φλαμμερμόν ; άλλως τε 
τί θέλει έδώ ;

Καί ό γέρων ήγέρθη, ώς νά 
τφ ελεγεν : «Έάν δεν είσαι 
έκ τοϋ κύκλου τών σοφών, 
φύγε άπ *έδώ ».

*0 Γοντράν έξέφρασεν άφ* 
έτέρου τήν μεγίστην αύτοΰ έκ- 
πληξιν έπί τοϊς γενομένοις.

—Ναι, πάτερ, υπέλαβεν 
ή νεάνις,άπευθύνουσαέν ταύτώ 
βλέμμα πλήρες θέλγητρων καί 
έτοιμότητος πρός τόν νέον, 
δ κόμη; ανήκει δντω; είς τόν 
κύκλον τών σοφών, με «γαπι?
καί έρχεται, ώ; σάς εϊπον ήδη, νά ζητήση τήν χεϊρά μου. 
Έκτός,τοϋ ότι είναι καΐ διπλωμάτης,ήκολούθει παι&όθεν τήν 
άστρονομίαν, χημείαν, φυσικήν, καί. . .

Ό Φλαμμερμόν προσέβλεψε τήν νεάνιδα με ύφος πλήρες
απορίας. Ό δέ γέρων συνερχόμενος,ίπλησίασε τόν νέον ολως
μεταβεβλημένος.
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— Καλώ; ορίσατε, Κύριε,τφ λέγει, χαθήσατε* Εν φ ταΰ- 
τοχρόνως και αυτός· Ελάμβανε κάθισμα πλησίον αύτοΰ.

Ή δΕ Σελήνη τοποθετουμένη Επιτηδείως όπισθεν τοϋ 
Γοντράν, τφ είπε*

— Μή φοβεϊσθε, άφήσατ« τον πατέρα μου νά όμιλή και 
έχετε πεποίθησιν είς Εμέ.

Τί φρονείτε περί τής σελήνης ;

*0 κόμης ήρξατο τότε νά λαμβάνη θάρρος καί στηρίξαϊ 
τούς ώμους αύτοΰ Επί τοΰ καθίσματος άνέμενε την άκατα- 
νόητον δε* αυτόν έφοδον.

■— Εισθε συγγενής τοΰ συγγραφέως τών «Ουρανίων σω
μάτων» ; ήρώτησεν ό Όσιπώφ.

— Βεβαίως, άπήντησεν ούτος.
Ευχαριστηθείς ό γέρων έκ τής άπαντήσεως ταύτης, Επλη- 

σίασε τό κάθισμά του πρός αυτόν.
— Τότε θά είσθε μεμυημένος «ίς τάς θεωρίας τοΰ σοφοΰ 

άνδρός, δ στις συνεχίνησε τόν χόσμον όλον.
— Μιμυημένος πολύ, όχι, άπήντησε μετρεοπαθώς ό Γον— 

τράν, φοβούμενος μή ίκτεθή ΰπέρ τό δέον, άλλα τουλάχι
στον εύρίσκομαι είς τάς σκέψεις τοΰ σοφοΰ έπιστήμονος.

Τό πρόσωπον τοΰ Όσιπώφ έλαμψεν έκ χαράς. Και έν φ 
ό Γοντράν προσεπάθει νά ευχαρίστηση διά προσπεποιημένων 
Επιδείξεων τόν μέλλοντα πενθερόν του, έλεγε καθ’ «αυτόν.

— Νά με πάρή ό διάβολος, Εάν Εννοώ τίποτε έκ τών 
γνώσεων τοΰ σοφοΰ συνωνύμου μου.

Τότε 0 γέρων τρίβων τάς χεΐράς του.
— Λοιπόν, κύριε κόμη, τφ λέγει, τί προσωπικώς φρο

νείτε περί τής σελήνης ;
Ό κόμης έμεινε κεχηνώς καί ό γέρων ύπέλαβε·
— Δηλαδή, φρονείτε, ώς οί πλεϊστοι τών αστρονόμων, 

ότι Επειδή δεν υπάρχει Εκεί ατμόσφαιρα καί οΰδέν φαίνεται 
κινούμενον, ότι ό δορυφόρος ημών ούτος είναι άστρον νε
κρόν, έστερημένον ζωής, ζωικής και φυτικής ;

— Βεβαίως δεν άξιώ, ότι δέν δύναμαι τίποτε νά βεβαι
ώσω, άπήντησεν ό Γοντράν, φοβούμενος μή Εκτεθή, έν τού"
τοις ή στοιχβιώδης λογική καί ή κοινοτάτη κριτική άγουσιν
ημάς νά σκεφθώμιν. . .

— . .δτι ή σελήνη «Ivat ή κατοικία κατοίκων οίωνδήποτε, 
καί έχετε δίκαιον, προσεθηκιν ό Όσιπώφ, όστις ένόμισε δτε 
μαντεύει τάς σκέψεις τοΰ νεανίου.

Καί έζηκολούθησε'
—Τόέβλεπον έκ τών γραφομένων του.Ώστε διατελεϊτεν μέ

λος της θεωρίας τής πλειονότητος τών κατφκημένων κόσμω;
— Ή γνώμη αυτή Απορρέει Εκ τών αισθημάτων μου, 

άπήντησεν ό Φλαμμερμόν, όστις πρώτη/ φοράν ηκουε περί 
τής θεωρίας ταύτης, καί ής τήν κατάφασιν ή Σελήνη τφ 
είχε συρίξει εις τό ούς.

Ό Όσιπώφ έγερθεις καί άφιρρημένος τίς τάς σκέψεις του 
Ικαμε βήματά τινα κατά μήκος τής αιθούσης.

Καί ειτα σταματών προ τοΰ Φλαμμερμόν.
— Ή θυγάτηρ μου είχε δίκαεον, φίλε μου, λέγουσά μοι 

δτι αποτελείτε μέρος τοΰ κύκλου μας.Τό βλέπω ήδη, είσθε 
Εραστής τών μεγαλείων τής φύσεως καί είμαι ευτυχής ότι 
βλέπω υμάς θεωροΰντα έπίσης τήν σελήνην ώς Επαρχίαν 
τής γης. . . Τό κατ’ Εμέ, διακηρύττω ύψηλοφώνως, ότι ή 
σελήνη θά γείνη τάχιον ή βράδιον μία έκ τών ουρανίων 
αποικιών μας.

— Αλλά. . . διέκοψεν δ Γοντράν.
— Ίσως θέλετε νά. είπητε, ύπέλαβεν ό Όσιπώφ, ότι 

τά μέσα τής συγκοινωνίας ήμών μετ’έκείνης είσίν Ανέφικτα, 
διά νά περάσωμεν κενόν έκατοντάδος χιλιάδων λευγών !

— Ναι, είναι αληθές, είπεν ό νέος, προσποιούμενος όσον 
έδύνατο σοβαράν στάσιν.

— Έπειτα θά σκέπτεσθε βεβαίως, ότι ή μέλλουσα αυτή 
Αποικία μας είναι διαμονή φρικώδης καί θλιβερά, διότι διά 
τών τηλεσκοπίων μόνον βράχους βλέπομεν καί απόλυτον ησυ
χίαν καί έκτασιν Επί 354 ώρας φωτιζομένην ύπό τοΰ ήλιου, 
ούτινος τήν θερμότητα οΰδέν νέφος έρχεται νά διακόψη.

Ό κόμης Φλαμμερμόν ήκουεν Εντελώς ακίνητος, Επί τφ 
φόβφ, μήτοι ή έλαχίστη κίνησες ίκληφθή ώς άντίρρησις τών 
τόσον αύτφ πολυτίμων τούτων θεωριών.

— Ό Όσιπώφ έξηκολούθησε'
— Νομίζω, όμως, ώς οί πλεΐστοι τών αστρονόμων καί 

κοσμογράφων, δτι δεν πρέπει νά παραδεχόμιθα, ό,τι τά Ιτι 
άτελή ήμών τηλεσκόπια δεικνύουσιν ήμΐν.- Διότι τή άλη- 
θιίφ, τί όρώμεν διά τοΰ τελειοτάτου τηλεσκοπίου μας ; 
Ό,τι θά έβλέπομεν, εάν εύρισκόμεθα έν άεροστάτφ Εκατόν 
λεύγας άνωθε αύτοΰ. Ούτως αί πυραμίδες τής Αίγύπτου, έν 
παραδείγματι, Εάν εύρίσκοντο έπί τής σελήνης, θά ήσαν 
Εντελώς Αόρατοι ήμΐν. Καί ύστερον άπό όλα αυτά έρχονται 
καί σάς λέγουν, ότι ή σελήνη είναι άστρον νεκρόν,ακατοίκη
του, διότι δεν διακρίνομεν πόλεις, κατοίκους, φυτά καί ζφα! 
οί αμαθείς !

Ή σελήνη είναι ωοειδής.

— Είναι αληθές, Εν τούτοις, ύπέλαβεν ό διπλωμάτης ..
—Σάς έννοώ, διέκοψεν ό Όσεπώφ,θά μοί εϊπητε, ότι Εάν 

ή σελήνη κάτοικεΐται,οΐ κάτοικοι ούτοι θά διαφέρωσιν ήμών, 
άφοΰ εκεί δέν ύπάρχει ατμόσφαιρα, νέφη, ύδωρ, καί ότι η
μείς δεν δυνάμεθα νά ζήσωμεν Εκεί,Εάν ποτέ μετεβαίνομεν.

Ό Γοντράν έμελλε ν ’ Απάντηση, δτε ή Σελήνη Ελκυ- 
σασα τήν ρεδεγκότα του τφ Επέβαλε σιωπήν.

— Είς τοΰτο, έξηκολούθησεν δ γέρων σοφός, θ’ Απαν
τήσω μετά τοΰ Χάνσεν, ότι ή σελήνη είναι ωοειδής, ής ή 
λεπτή προεξοχή βλέπει πρός τήν γήν,καί ής τό κέντρου τής 
βαρύτητος εύρίσκεται Εξήκοντα χιλιόμετρα άπό τοΰ ίσωτε- 
τερικοΰ κεντρικού σημείου τοΰ ήμισφαιρίου, όπερ διατελεΐ 
ήμΐν άγνωστον. Συνεπώς Εάν ύπάρχη Ατμόσφαιρα καί ρευ
στά έν τφ ήμετέρφ 
δορυφόρφ, ώς είμαι 
πεπεισμένος,ταΰτα φυ- 
σικώς θά άπεσύρθησαν 
πρός τό έτερον ημι
σφαίριου,μή δυνάμενα 
φυσικώς νά μένωσιν 
Επί πολύ είς το ύφ ’ 
ήμών δρώμενου, συν
επείς τής έλξεως τής 
γής καί τής ύπάρξεως 
τοΰ κέντρου τούτου 
τής βαρύτητος.

Ένταΰθα ό Όσι
πώφ «στη παρατηρών 
ύπερηφάνως τόν νεα
νίαν, όστις άπήντησε.

— Καλώς τά εϊ- 
πετε! τά συμπερά- 
σματά σας είναι ορθά, 
κύρεε καθηγητά, καί 
έγώ πάντοτε έσκέφθην 
παρά τήν γενικήν π«- 
ποίθησιν,ότι θά ύπάρ— 
χωσι κάτοικοι είς τήν 
σελήνην καί ότι δ γή
ινος άνθρωπος κάλλι- 
στα θά έδύνατο νά 
Εγκλιματισθή Εκεί. 
Πλήν, Επειδή ούδείς 
δύναται νά δοκιμάση 
νά μεταβή . ...

— Πώς τό γνωρί
ζετε; άνεφώνησεν όκ. 
Οσιπώφ, σταυρόνων 

τάς χεΐρας καί ρίπτων 
βλέμμα ύποπτον επί 
τοΰ νεανίου. Σάς Εκ
πλήσσει ή άπόστασις ; 
λευγών μάς διαχωρίζουσιν άπό 
λαδή μηδαμινή σύγκρισις πρός 
τομμυρίων λευγών τής τροχιάς 
η μήπως σάς πτοεί τό μέσον τής διαβάσεως τών 96 χιλιάδ. 
τούτων λευγών ; Πλήν, συλλογισθήτε ολίγον, οτι ή γήινος 
άνθρωπότης «’ναι «τι νήπιου Επί τής σφαίρας καί, άν λά
βητε ΰπ’δψιν τήν κλίμακα τής προόδου της,θά παραδεχθήτε, 
ότι μίαν ήμέραν ή τε Επιστήμη καί ή βιομηχανία θά προι- 
κίσωσι τούς Απογόνους ήμών διά τής μεθόδου, ήτις θά με- 
ταφέρη αύτούς όχι μόνον είς τήν σελήνην, ήτις μετ’ ού πολύ 
θά πληρωθή άπό μετοίκους—άλλά καί είς άπάσας τάς χώ
ρας τοΰ ήλιακοΰ ήμών συστήματος.

Ό γέρων Εν πλήρει Ενθουσιασμφ, όρθιος πρό του Γον
τράν, συγκεχυμένος, ώμίλει μετά φωνής ήχούσης καί ώς 
Εμπεπνευσμένος*

— Και ή ήμέρα αύτη, προσέθηκε, θ’ άνατείλη ίσως τα- 
χύτερον, άφ’ ίσον Ελπίζεται.

Ο κόμης Φλαμμερμόν, όστες μετ’ εΰλαβείας ηκουε τάς 
διηγήσεις ταύτας, μόλις «ίδεν ότ» ό Όσιπώφ είχε στα-

ματήσει, ήγέρθη Αμέσως, καί με ύφος σοβαρόν αποτεινό
μενος πρός αυτόν.

—Κύριε Όσιπώφ,τφ λέγει, έπιτρέψατέ μοι νά σάς «ΐπω, 
οτι αισθάνομαι τοιαύτην εΰχαρίστησιν άκούων υμάς δμι— 
λοΰντα περί τοσούτων σπουδαίων Αντικειμένων, ώστε, τη 
αληθιίφ, ειχον Εντελώς λησμονήσει τόν σκοπόν τής έπισκέ- 
ψεώς μου, είναι δε τοΰτο μεγάλη ίλλειψις Εθιμοτυπίας, ήτις 
μέ Αναγκάζει νά ζ- ! - ' ' ~ ' ’*μέ αναγκάζει

Ωραία 96 χιλιάδεςάντίρρησις !
τής σελήνης μόνον. Δη- 
τά Εκατομμύρια τών Εκα- 
τοΰ ήλιακοΰ συστήματος !

ζητήσω συγγνώμην παρά τής δεσποινίδος 
Σελήνης. . .

Καί μετά σοβαρό- 
τητος ΰποκλινόμενος 
πρό τοΰ γέροντος :

— Κύριε Όσιπώφ, 
τφ λέγει, έχω τήν τι
μήν. . .

Ό γέρων έτεινε τήν 
χεϊρα.

— Γνωρίζω, γνω
ρίζω, τφ είπεν, άλλά 
δυνάμεθα, £ν θέλετε, 
νά όμιλήσωμεν ιδιαι
τέρως, κατόπιν . . . 
μετά τό τέϊον, αν θέ
λετε, διότι βεβαίως 
θά μείνετε νά λάβητε 
τό τέϊον μεθ’ ήμών...

Καί χωρίς ν ’ άνα- 
μείνη τήν άπάντησιν 
τοΰ νέου ό Μιχαήλ 
Όσιπώφ,ένευσε τήΣε- 
λήνη, ήτις Εγερθεΐσα 
αμέσως Εξήλθε καί 
μετ’ ολίγον είσήλθε 
φέρουσα τρία κύπελλα 
έκ λεπτής πορσελάνης 
τής ’Ιαπωνίας πλήρη 

τειου. Προσφέρουσα 
δε εν κύπελλον τφ 
Φλαμμερμόν.

— Μή περιμένετε 
πλέον, τφ λέγει σιγη- 
λώς, μή άφίνετε τον 
πατέρα μου ν’ Αρχίση 
νέον Εκτεταμένου ζή
τημα,. προχωρήτε «ίς 
τήν πρότασιν.

έσκέφθη έπί τινας στιγ-Κατεστενοχωρημένος ό Γοντράν 
μάς, έπιεν είτα ολίγον τέϊον καί είπεν.

— Θεέ μου ! άφ ’ ότου τινές θεωροΰσι τήν σελήνην ώς 
κατοικήσιμου κόσμον δι' άνθρώπους όμοιους πρός ήμάς, φυ- 
σικώτατα Εγένετο αύτη άντικείμενον ονείρων, μελέτης καί 
πόθου.’Εκείνο δε,όπερ με Εκπλήσσει,είναι τό διατί δίν Εσκέ- 
φθησαν νά Επισκεφθώσι τά μυστηριώδη Εκείνα μάλλον άστρα, 
τά όποια τοσοϋτον ποιητικός σπινθηροβολοΰσιν Εν τή διαυ- 
γεστάτη νυκτί.

Ό Όσιπώφ άνετινάχθη Επί τής έδρας του, ή δε Σε
λήνη έδηξε τά χείλη.

Αφ’Ετέρου ό Γοντράν παρετήρει άμφοτέρους ζητών, νά 
μαντεύση τό αίτιον τής έκπλήξεώς των.

— ’Εάν έσκέπτεσθε καλώς, τφ λέγει τότε ο γέρων μέ 
ύφός ολίγον εύνουν, τάς κολοσσιαίας άποστάσεις τάς διαχω- 
ριζόύσας, ουχί τούς αστέρας, άλλ’ αύτούς τούς πλανήτας 
τοΰ ήμετέρου συστήματος, θά ένοήτε τότε τήν δυσκολίαν, 
καί ότι ό πρώτος σταθμός,δ μάλλον πλησίον ήμών κείμενος, 
«ιναι ή σελήνή, ητις περί τήν γην μας στρέφεται μόνον Εν 
είκοσαπτά ήμέραις καί ήμισείφ.

Ο κόμης κατρσχυμμένος έβλεπε πρός τά κάτω,παρατη-
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pQv δήθιν δέρμα άρκτου κατοικιίμίνον, έν φ ίν έαυτφ {Μέλ
λον άνεζήτει εΰφυα τινα διέξοδον Ικ τής κακής ίντυπώσεως, 
ήν είχε προξενήσει Ιχ της προγενιστέρας άνοήτου έκφράσεώς 
του.

— Βιβαίως, κ. Όσιπώφ, ύπέλαβε τότε, δέν άγνοώ 
παντάπασι τάς διαχωριζούσας τά άστρα τοΰ ούρανοΰ άπεί- 
ρους άτιοστάσεις, ούδ ’ αΰτη ή διάταξις τοΰ συμπαντος τυγ
χάνει μοι άγνωστος.

Καί τείνων ολίγον την κεφαλήν προς τά όπίσω, ίνα άντι- 
ληφθή καλώς τί ή Σελήνη τφ έψιθύριζεν είς το ους·

— Τίς αγνοεί, ειπεν, 8τι ό ήλιος μένει ακίνητος Ιν τφ 
κέντρφτοϋ ήμετέρου συστήματος καί δτε αΰτος βαστάζει τους 
κόσμους έπί τοΰ δικτύου τής έλξεώς του ;

Βλεπων δέ, δτι δ κ. Όσιπώφ έπεδοκίμαζε τά λεγόμενέ 
του, καί θέλων ν’άπομακρύνγ) έντελώς τήν κακήν ίντύπωσιν, 
ήν προγενεστερως είχε κάμει, Ιξηκολούθησεν

— Οί κόσμοι ούτοι... οί κόσμοι ούτοι. . . είνε πρώτον..
— Είναι πρώτον ; ήρώτησεν ό γέρων.
— Οί κόσμοι ούτοι, έπανέλαβεν ό Γοντράν, περιμένων 

τήν όπισθεν βοήθειαν.
Άλλ’ ή Σελήνη έσιώπα καί ήναγκάσθη καί αυτός νά τήν 

μιμηθή.
Έκπλαγείς «κ τής σιωπής ταύτης δ Όσιπώφ παρετήρει 

μετά προσοχής τδν νέον, δστες διετέλεί Ιν αμφιβολία τί νά 
πράξή.

— Λοιπόν ; ήρώτησε μετ’ ανυπομονησίας, οί κόσμοι 
ούτοι...

Ό χόμης έσκίρτησε και άπεκρίθη, δεικνύων τήν Σε
λήνην.

— Συγχωρήσατέ μοι, αγαπητέ μοι κ. Όσιπώφ, άλλά 
βλέπετε, δέν έχω ένώπιόν μου τήν είκόνα τών ουρανίων 
αύτών σωμάτων, τδ άστρον αύτδ τής ώραιότητος, δπερ φε« 
ρόμενον πέριξ τοΰ λαμπρού έπιστημονικοΰ κέντρου ...1

Ή νεάνις έγένετο ,καταπόρφυρος έξ εΰχαριστήσεως καί 
πλησιάσασα Οπισθεν τοΰ καθίσματος τοΰ πατρός της, 
έστράφη πρός τδν τοίχον, ώς έξ ένστικτου, καί λαμβάνουσα 
κιμωλίαν, έσημείωσε έν τφ μέσφ μελανός πίνακος, χρησι- 
μεύοντος διά τούς αλγεβρικούς ύπολογισμούς τοΰ γέροντος, 
περιφέρειαν, έφ’ής εΰκρινώς διά γραμμάτων έγραψε τήν λέ- 
ξιν : “ΗλιΟδ.Παραπλεύρως εϊτα διέγραψεν έτέραν μεγαλει- 
τέραν περιφέρειαν, έφ’ ής έγραψεν : 'Ερμής.

Τότε άμέσως ό κόμης ασφαλώς πλέον άνεφώνησεν,ακολου
θών μετά προσοχής τά έπί τοΰ πίνακος σημειωθέντα καί 
χωρίς νά παρατηρήται ύπδ τοΰ γέροντος.

— Ό πρώτος ίκ τών κόσμων, ούς συναντώμεν άναχωροΰν- 
τες έκ τοΰ ήλίου, είναι ό 'Ερμής.

— Όστις περί τόν ήλιον στρέφεται είς 88 ήμέρας . . . 
Μάλιστα, ούτως έχει, προσέθηκεν δ χ. Όσιπώφ.

Ή Σελήνη έξηκολούθησε νά σημειοί έπί τοΰ πίνακος, ό 
δε Γοντράν έν άσφαλείικ πλέον εχων πρό αύτοΰ τόν σωτήριον 
οδηγόν, έξηκολούθησε.

— Μετά τδν Έρμην ε’ρχεται ή ’Αφροδίτη, ή νέα άδελφή 
■τής γής.

— Τής οποίας τό έτος υπολογίζεται είς 280 ήμέρας 
όντως καί τής όποιας ή άπόστασις άπδ τοΰ ήλίου είναι 
26,000,000 λευγών, ώς καλώς φρονείτε... Ειτα έρχεται ή 
γή μας, δέν έχει ούτως ;

— Είς 148 έκατομμύρια χελιομέτρ. άπόστασιν, προσέ
θηκεν ό Γοντράν, δστις είχε άναγνώσει τοΰτο έν μεγάλοις 
γράμμασιν έπί τής γωνίας τοΰ πίνακος.

—Μετά ταύτην, έχομεν ;
— Τδν Άρη, άπήντησεν άμέσως δ νέος κόμης, άπέχοντα 

52 έκατομμύρια λευγών, καί τέλος τόν . . . Δία . . . τόν 
κολοσσόν.

Τόν ώνόμασε δέ ούτω, διότι είχε παρατηρήσει τήν με
γάλην τροχιάν, ήν ή Σελήνη είχε περιγράφει.

Ή νεάνις άνέλαβε τήν θέσιν της.

— Μάλιστα, ίπεϊπεν 0 Όσιπώφ δι’ ήχηράς φωνής, έ
χετε δίκαιον, διότι ό κολοσσός ούτος περιλαμβάνει 1300 
φοράς έν έαυτφ τήν γήν μας, ή δε διάμετρός του δεν 
είναι όλιγωτέρα τών 35,000 λευγών. Ζευς ! γιγαντώδης, 
κόσμος μεγαλοπρεπώς φερόμενος περί τόν άξονά του είς δέκα 
μόνον ώρας I Ό Ζεύς I όστις περιστοιχίζεται άπδ τέσσαρας 
δορυφόρους, έξ ών οί δύο είναι τόσον μεγάλοι ώς δ πλανήτης 
'Ερμής !

Ό Γοντράν ένθουσιασμένος διετέλεε άφωνος καί άκίνητος, 
κατά πρώτην φοράν άκούων περί τοιούτων αντικειμένων.

— Μετά τόν Δία, ίξηκολούθησεν ό Όσιπώφ, εύρίσκομεν 
τδν Κρόνον τδν έτι γιγαντώδη, άπέχοντα 355 έκατομμύρια 
τοΰ ήλίου καί στρεφόμενον περί εαυτόν Ιν μέσφ τών επτά 
δακτυλίων του.

Ή νεάνις νοήσασα τότε, ότι θά έπεβάλλετο νέον ζήτημα 
τφ κόμητι καί προβλέπουσα αποτυχίαν.

— Αύτδς δεν είναι, πάτερ, ήρώτησεν, ούτινος τό ήμερο- 
λόγιον άριθμεΐ δέκα χιλιάδας .ήμερων ίδικών μας, ήτοι 29 
έτη καί τρεις μήνας ;

— Πραγματικές, καί έζήτησε νά τήν φιλήση είς τό μέ
τωπον διά τήν επιτυχή άκρίβειαν.

’Αποτεινόμενος δέ τφ κόμητι.
—Καί νομίζετε, ότι θά δώσω τοιοΰτον πολύτιμον αστέρα 

είς τόν τυχόντα άμέτοχον τών ούρανίων θαυμάσιων; θά ητο 
έγκλημα, θά έπροτίμων νά μόνη άνύπανδρος.

Ό κόμης έφριξεν έπί ταΐς λέξεσι ταύταις.
' —Άλλως τε,προσέθηκε διά μυστηριώδους ύφους 0 γέρων, 

πρό έτών μελετώ μεγα τε σχέδιον, πρός πραγματοποίησή 
τοΰ δποίου στηρίζομαι είς τήν συνδρομήν τοΰ μέλλοντος 
γαμβροΰ μου, διότι θά είναι ούτος καί υιός μου, καί είς μό
νον αύτόν θά δύναμαι νά έχω έμπιστοσύνην.

Ό Γοντράν τότε συνεκινήθη καί σφιγγών τήν χεΐρα τοΰ 
γέροντος σοφού.

—Κύριε Όσιπώφ, τφ λέγει,έστε πεπεισμένος, ότι έν έμοί 
θά ευρητε ού μόνον χρήσιμον συνεργάτην, άλλά καί υιόν 
πλήρη σεβασμοΰ καί άφοσιωμένον.

— Εύχαριστώ, τέκνον μου, έψιθύρισεν ό γέρων δακρύων, 
κρατώ τήν πρότασίν σας ώς καί τήν αίτησίν σας, άλλ’ ώς 
σάς είπον πρό ολίγου, έπιφυλάσσομαι νά όμιλήσωμεν περί 
τούτου βραδύτερου.

Έν τφ μεταξύ ή Σελήνη είχε συμπληρώσει έπί τοΰ 
πίνακος τόν άστρικόν χάρτην. Ό δέ Γοντράν διά νά φανή 
μάλλον έπιθυμητός είς τόν γέροντα, βοηθούμενος έκ τοΰ 
πίνακος-

— ’Αληθώς ίξηκολούθησεν, ούδείς ποτέ θά μάθη τήν φύ
σιν τών τελευταίων πλανητών τού ήλιακοΰ συστήματος Ού- 
ρανοΰ καί Ποσειδώνος, οίτινες δυσεκατομμύριον καί πλέον 
λευγών άπέχουσι τοΰ ήλίου καί Οίτινες βεβαίως θά ώσιν 
αδρανείς καί πεπηγότες. . .

— Επιτρέψατε, έπιτρέψατε. Τ^ιέκοψεν ό Όσιπώφ· τί 
είναι ή άπόστασις αΰτη παραβαλλόμενη πρός τήν άστρφαν 
έρημον, έν ή τδ ηλιακόν σύστημα κινείται ώς έν σώμα φερό- 
μενον ύπό τοΰ κεντρικού ήλίου ; Μηδέν σχεδόν. Ώς γνω
ρίζετε,τό φώς διανύει 77,000 λευγών ήτοι 304,000 χιλιόμ. 
κατά δευτερόλεπτον· ώστε άπαιτούνται τρία έτη καί ήμισυ 
διά νά φθάσν) άπό τοΰ πλησιεστέρου ήμών άστέρος ένταύθα. 
Καθ’ όσον άφορφ τόν ήχον, ούτος διατρέχει μόλις 333 μέτρα 
κατά δευτερόλεπτον,ώστε,άν αύτός ό άστήρ ήθελε διαρραγή, 
ό κρότος τής έκρήξεως θά περιήρχετο ήμΐν μετά παρέλευσιν 
μόλις τριών έκατομμυρίων έτών.

—Καί τότε, ύπέλαβεν δ κόμης δλως συγκεχυμένος, αμα
ξοστοιχία σιδηροδρόμου με ταχύτητα 60 χιλιομ. καθ’ ώραν 
'θά χρειασθή. . .

— 60 έκατομμύρια έτών έ'ως ότου φθάσγι τόν αστέρα 
αύτόν.

’Ρίψαντος δε βλέμμα τοΰ Όσιπώφ πρός τό ώρολόγιον·

— Ένατη ώρα ! ήδη, ειπεν. Είναι καιρός, ναί, είναι και
ρός ν* άναχωρήσωμεν.

Καί άποτεενόμενος τφ Γοντράν
— Φίλε μου,, τφ λέγει, σάς παρακαλώ νά μέ συνοδεύ- 

σητε. Έκεΐ θά δυνηθώμεν νά όμιλήσωμεν. Σύ δε Σελήνη θ’ 
άποσυρθής είς τό δωμάτιόν σου καί θά μέ άναμένης.

— Πάτερ, ειπεν ή νεάνις, απόψε μέ αύτόν τόν καιρόν θά 
έξέλθητε; Τουλάχιστον, έξαιρετικώς, διά τόν κύριον κόμητα, 
δέν μένετε έδώ νά συνομιλήσητε;

— Τό καθήκον πρό παντός, άπήντησε σοβαρώς ό γέρων.
— Άλλά, άνευ διακρίσεως, κύριε Όσιπώφ, ήρώτησεν ό 

Φλαμμερμόν, δύναμαι νά μάθω ποΰ θά μέ όδηγήσητε ;
— θά σάς εΐπω άμέσως, μόλις μείνωμεν μόνος . . .
— Άχ ! πάτερ μου, άνεφώνησεν ή Σελήνη, δέν έχετε 

έμπιστοσύνην είς έμέ, καί κατέπεσεν έπί τοΰ ανακλίντρου 
κατατεθλιμμένη.

— Πλανάσαι, κόρη μου... άλλ’ είς τδ σημεΐον είς δ εύρί- 
σκομαι, άπαιτεΐται φρόνησις. Θά μάθχΐς βραδύτερου καί θά 
μέ δικαιολογήσιρς. Ησύχαζε. Διά σέ ζώ, διά σέ έργάζομαε.

Ό κ. δέ Φλαμμερμόν καταστενοχωρηθείς έπίσης ίκ τής 
έπεμονής τοΰ Όσιφώφ, ώς μή δυνάμενος νά οπισθοχωρήσω, 
άπεφάσισε μέν νά μεταβή μετ’ αύτοΰ, όπου ήθελε τδν οδη
γήσει, άλλ ητο λίαν καταβεβλημένος αισθανόμενος τήν άδυ- 
ναμίαν αύτοΰ περί τά άστρονομικά ζητήματα.
Ό γέρων ήδη είχε περιβληθή τήν εύρεϊαν αύτοΰ έκ γούνας 

περιβολήν μέ κάλυμμα έπίσης όμοιον, καί άφ’ού αποχαιρέ
τισαν τήν νεάνιδα διά θερμοτάτων εκφράσεων, άπεσύρθησαν.

— Έστε συνετός, κόρτε δέ Φλαμμερμόν, τφ ειπεν ή Σε
λήνη καί μή λησμονήτε, ότι ή εύτυχία σας έξαρτάται έκ 
τών ευνοϊκών πρός τόν πατέρα μου απαντήσεων σας.

— Ναί, εχετε δίκαιον, άλλ’ άνευ τών φώτων σας, λαμ
πρέ άστήρ, φοβούμαι μή άποτύχω, άπήντησεν ό κόμης μετ’ 
άναστεναγμοϋ, καί άπήλθεν.

(Έπεται συνέχεια)

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΙΟΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΤ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ 
ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ"

Πτωχέ Παράσχε I χρήματος σου έψεξαν σπατάλην 
Μεγίστην ίσως μάλιστα χρυσοΰ άσωτευταί, 
01 λησμονοΰντες παντελώς τι είναι ποιηταί,
Καί ποΰ πρό πάντων βλέπομεν δαπάνην των μεγάλην I 
Έξώδευες διάνοιαν, εξώδευες χαρδίαν, 
Ήσώτευες ποιητικήν, όργωσαν φαντασίαν, 
Κατεσπατάλας θησαυρούς ψυχής πυριφλεγούς,
Πλήν φεϋ 1 δέν είχες, δύστηνε, πλουσίους άρωγο ύ ς !.. 
Τήν σήμερον δέ "Ομηροι, έπαίτου μόνον λύραν
Κρατούντες, βλέπουσ’ ιίρωνα, πικράν, στυγνήν τήν Μοίραν 

Νά τοΐς προσμειδιά.......
Χρυσίνη Τύχη σήαερον τοΰ Κόσμου ή θεά 1......
Εις δ* τιν* αύτη ευμενής, αυτός, αυτός καί μόνον
Εΐς εΰμαρείας κοσμικής τρυφμ καί λάμπει θρόνον: 

Άλλοίμονον εις δυστυχείς !......
Κρημνός εΐς τούτους δύσβατος 0 βίος καί τραχύς!.....
Εις τούτους πάντα δυσχερή, όδυνηρά, βαρέα, 
’Ακολουθεί παν βήμά των άγρια ή μοιραία

Παντοία συμφορά !.......
Καί λάμπει μόλις που άκτίς, στιγμαία ή χαρά !..·. 
Τά γαλλικά μιμούμεθα έν πλείστοςςή χαί άλλων

Πράγματ’ ασήμαντα εθνών,
Πρός δ’ αρετών τά δείγματα τυφλώττομεν μεγάλων, 
Μιμήσεις παραλείπομεν προτύπων φαεινών.

Οί Γάλλοι δίς πτωχεύσαντά ποτέ τόν Λαμαρτΐνον 
Έκ νέου χατεπλούτισαν... τών καρδιών εκείνων, 
Εΐς άρετάς καυχώμενοι προγόνων άριζήλους,
Οί "Ελληνες δεν εχομεν καρδίας εφάμιλλους 

Τήν σήμερον λοιπόν ;
Καί άηδόνα εδμολπον καί ψάλτην τής πατρίδος 
Εις ένδειαν άφήχαμεν και άμοιρον ελπίδος

Νά πέσή θΰμ ’ άλύπητον σπαρακτιχών γυπών ; 
Ποΰ πλέον ζώτι σήμερον προστάται τής Παιδείας

Καί τής Καλλιτεχνίας 
Μύσται, άπόστολ’ ιεροί, 
’Ενθουσιώδεις καί λαμπροί;

Ποΰ Περικλής έχ τεχνιτών Φειδίας έκκολάπτων 
Αια τής ρητορείας Ζεύς, βροντών τε καί άστράπτων

Καί πάντας συγκινών
Πρός τήν λατρείαν τών Μουσών καί τών καλών Τεχνών ; 
Ποΰ, ποΰ Μαικήναι σήμερον καί κόσμοι τών Μεδίκων ; 
Χρυσοκανθάρων εχομεν καί Άρπυιών αδίκων

'Ομάδα περισσών, (1) 
θεοποιούσαν άργυρον, λατρεύουσαν χρυσόν !.....
Πόοον σκληροί οί άνθρωποι!.... ώ I μή χατηγορήτε 
Πατρίδος άμα χ’ έρωτος τόν ενθουν υμνητήν.....
Τόν ’Αχιλλέα καν νεκρόν τιμάτε χ’ ευφημεϊτε 
Καν τ’ όνομά του σέβεσθε μετά τήν τελευτήν !......

Τών ποιητών ή ζωηρά, όργώσα φαντασία 
Τοσοΰτον εινε γόνιμος είς πλάσματα πλούσια, 
Τόν κόσμον ώστε άπαντα νομίζει ΐδικόν της.......
Καί τίς ποτέ τόν πλοΰτόν της μετρεΐ; τόν θησαυρόν της ; 
Ναί, δι’αύτό δ Ποιητής συνήθως έςοδεύει
Πλειότερα τοΰ δέοντος,καί καλλιτέχναι άλλοι
’Εν έλευθεριότητι διάγουσι μεγάλη,
Φαντάζονται δτι τό παν, τό παν τοΐς περισσεύει...., 
Κ’ ένίοτ’, ενφ ψίαθος τοΐς μένει μόλις κλίνη, 
Πώς ζώσιν ;..·. ώ; άν μέγαρα έχέκτηντο εκείνοι !.... 
Τοιαύτη ειν’ ή δύναμις τοΰ πνεύματος I.... τοσοΰτον 
Ήφαντασία χορηγεί εΐς εκλεκτούς της πλούτον,

"Οσον πολλάχις φειδωλή τοΐς δείκνυται ή Τύχη, 
Ήτις αυτούς, τυφλή, κακή 
Ούχί σπανίως άδικε?

Προκρίνουσα νά εΰνοή πολλάκις δ,τι τύχη!....

Πας δεδικαίωται θανών .... καί ποιητής Ιδίως 
Ό υψηλός απόστολος τοΰ θείου εΐς τήν Γήν......
Καί οδπερ δλ’ειν' ή ζωή τοΰ Προμηθέως βίος 
’Εγκάρδιον ένσώζοντος, ανίατον πληγήν ! ..
Άλλ', ω Παράσχου Άχιλλεΰ ! νΰν κάν τοΰ Πλάστου δέου

. Νά εΰμενίζη τούς πολλούς τών ποιητών εχθρούς,
Καί φιλάνθρωπους καθιστών τής Γής τους Ισχυρούς
Νά άξιώση μέλλοντος τό έθνος σου ωραίου !......

'Er 'Afqratc rr} 30tj 'larovapiev 1895. *ήμιος

(Mil ye Xndpdvet)

Παρά ποτάμιον πλευστόν 
Χαρίεν ζεύγος έραστών 

Έόάδιζεν ήρεμα, 
ΠαΤζον ήούχως κ' ευθυμούν 
Τού γάμου ονειροπολούν

Τό άνθοψόρον στέμμα.

Μυοσωτία tic ανθηρά 
Παρά τής όχθης τά νερά

Είς βράχον ψυομένη 
Τών δύο νέων προκαλεί 
Τά βλέμματα, και όμιλεϊ 

'Η νέα μαγευμένη.

«Φίλε αύτήν τήν κυανήν 
»Μυοοωτίδα τήν σεμνήν 
»Ώ ! προτιμώ, τού πλήθους

(1) Είς ουρανομήκη, εννοείται, άπ’ αύτών άπόστασιν εύρίσκονται 
οί υψιπετείς τής φιλογενείας χρυσάετοι, οί μεγαλώνυμοι καί πασί
γνωστοι τοΰ έθνους ήμών ευεργέται, οί μεγάθυμοι καί αγλαοί 
τής Πατρίδος υιοί, ών περ, καί ένόσφ έπί γής ζώσι καί δρώσιν, ή 
αληθής αρετή, φιλοπατρία και φιλανθρωπία ευλογητή τυγχάνει καί 
πολυαίνετος καί ή πρός αυτούς ευγνωμοσύνη τών εύεργετουμένων 
εγκάρδιος καί διάπυρος καί ή μνήμη μετά τήν τελευτήν άΐδιος δια- 
τελεΐ.
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>Των λίθων των πολυτελών· 
»'Αρμόζει άνθος τό δειλόν

»ΈπΙ παρθένου στήθους.

Φαιδρός ό νέος παρευθύς 
Τρέχει τής φίλης χωρισθείς

Πρός τήν μυοσωτίδα, 
Πλήν έδαφος τ’ ολισθηρόν 
Τόν φέρει εις τό φοβερόν

Τό ρεύμα παρ’ ελπίδα.

Φεΰ ! νά οωθή μή δυν'ηθεις, 
Είς τόν βυθόν παρασυρθείς

Τοϋ ποταμού, έφώνει 
Πρός τήν λιπόθυμον μνηστήν, 
'Ρίψας τό άνθος πρός αύτήν,

»Ποτε μή με λησμονεί» 
Ανδρο; Γεώργιος Λ. Καρυστινάκης
________ __ ego - ---------------

ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕ ΙΣ

Έρώτ. Όνόμαβό? με xal μέ καταστρέφεις. 
Άπόχρ. Ή βιωηη.

’ Έρώτ. Tig ήτεον ό αρ&το$ βυριχτής, rt εαυριξεν; 
Άπόκρ. Ό άνεμος
’Ερώτ.ζίιατέ οί άικημόροι δμοιάξουσι τούς λωποάύτας ; 
Άπόχρ. Ji0ti παρουσιάζονται καθ-’ έχάβτην είς τά 

δικαστήρια.
Έρώτ. Τι είναι ίχεϊνο, τό όποιον ένόνει δύο τινά, 

και τό ft» μόνον /ρρέζει.
Άπόκρ. Ό δακτύλιος
Έρώτ. Τι ρΖνεται ό λί&ο$, δταν είς τό ύδωρ ρίχτεται ; 
Άπόκρ. Βρέχεται.
Έρώτ. Τί έπιθυμοΰμεν ουχι/άκις, καί άμα τό άπο· 

κτήσωμεν δίν γνωρίζομε? τί νά τό κάμομεν ;
Άπόκρ. Ό ϋχνο$
Έρώτ. Τίνι τρώτφ- δύναται τις νά βαδίζη ταύτοχρά- 

τως πρός δύο διευθύνσεις ;
Άπόκρ. ’Εντός άτμοαλοίου ή έντός Σιδηροδρόμου.
Έρώτ. Άφαίρεβόν μοι έν ρραμμα, άχομένω δ ίδιος· 

άφαίρεοόν μοι δύο, ό αύτός πάλιν μέν©· άφαίρεβόν μοι 
τρία, τέββαρα, δλα ό ίδιος μέν©. Τί είμαι ;

Άπόκρ. δ Λια> ομεύς 
Retif

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

25 Αίνιγμα
Πιριπλοκάδ* αειθαλή ή φύσις μ’ έχει πλάσει 
χαί ’ζώ όλ&α καί φαίδρα στους κήπους χαί ’ατά δάση· 
αρχήν μου έχω νά πονώ, όπου μέ £ίψη ή μοίρα, 
πιστή νά μένω δπου πλεχθώ μ’έδίδαξεν ή πείρα· 
δι* 8 αγάπη; σύμβολον κι' ε’ιλιχρινοΰ; φιλία; 
μέ θεωρουσιν άπαντες σ' δλα; τα; βΰτυχία;
Πλήν πόλιν μίάτ όνομαστήν τών τή; μικρά; ’Ασίας 
θά εδρης, άναγνώστά μου, έντδ; τή; Κιλικία;, 

άχέφαλον άν μείνω, 
χαί άν δέν μ* άνεχάλυψις, ίνα σέ ευκολύνω· 
προσθέτω καθαρότατα: «στ’ άχέφαλον εκείνο 
πολύ; στρατός βαρδαριχδς πάλαι χατεδιώχθη, 
χαι κάποιο; βασιλεύ; έκεί διά φυγή; έσώθη,

26 ’Αναγραμματισμός
Έκ τών λέξεων ’ArttSrioc—Mvoe χαί τή; συλλαβή; πεν 

νά σχηματισθη μία μεγάλη χαί επίζηλο; πόλις τη; Τουρκία;. Ή 
αύτή πάλι; σχηματίζεται καί έκ τών λέξεων πτίΛα, !fira>c χαί 
τόεος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗ1„ΦϊΣΕΩί“

Ν. Ο. Πάτρας άντίτιμον ημερολόγιου έλήφθη. Εϋχαριστοΰμεν 
πολύ.— Δ. Κ. ΧαΛχίδα άντίτιμον ήμερολογίων έλήφθη. Εύχαρι- 
στοΰμεν. Διά νέαν παραγγελίαν γράφομεν ταχυδρομικώς·— Έ Φ. 
f/ρπυρα»·, Συνεσταμένη έλήφθη. Εϋχαριστοΰμεν. Γράφομεν.—Ά 
Ρ. Π. Σΰροτ. Εϋχαριστοΰμεν δι' έκφράσει; χαί άποροϋμεν. Άπο- 
τελείτε όντως έξαίρεσιν χαί λυπούμεθα, διότι δέν ετύχετε έκτων 
πρώτων. Τότε οί μεθ’ ύμά; τί νά είπωσιν Ά Κ. Σόφιαν. Δελ
ταρίου έλήφθη. 'Ημερολόγια δλα έστάλησαν ταΰτοχρόνως με επι
στολήν καί ιατροδικαστικήν Γεωργαντα . Τόμον τή; Φύσεως θά λά- 
6ητε προσέχω;.— Έ. Κ. Μύχανον. Εϋχαριστοΰμεν δι’ ειλικρινείς 
χαί κολακευτικά; έκφράσει; σα;. Επιστολήν θά σκεφθώμενάν πρέπει 
νά δημοσιεύσωμεν. Φύλλον άπεστείλαμεν. Πειραιά. Καί ημείς προ- 
τιμώμεν νά ίκανοποιηθήτε είς δευτέραν περίστασιν. Μυθιστόρημα 
ήρξατο. Άναμένομεν χρίσεις σας—Γ.Β.'Τάραν. Έλήφθη ή δευτέρα 
επιστολή σας ώ; καί δρ. 10·Άπορουμεν επί καθυστερήσεις φύλλων. 
Πιστεύω νά έλάβετε χαί δελτάριόν μου ήδη χαί νά διεθέσατε τεύχη. 
Εϋχαριστοΰμεν.—Ί. Ρ. Πειραιά. Επιστολήν έλάβομε», μετά ποι- 
ηματίων, άλλ’ ούχί καί συνδρομήν.Άποστείλατε αύτήν.—Λ.Τ.Άν 
ταΰδα. Έλήφθη ποιημάτων. Έχει καλώς δι* έπόμενον φύλλον, 
άλλά ή απουσία ήτο αισθητή.—X. Φ. Γσργα^ιάτοος. Δρ. 16 δέν 
έλήφθησαν, ώ; γράφετε. — Κ. Α. Λεωνίόιο». ’Επιστολή μέ 
περιεχόμενα έλήφθη.Γράφομεν ταχυδρομικώς.—Σηματτϋρι’&ν-ταυάβ 
Έλήφθησαν, άλλα δέον νά'διατελήτε συνδρομητή; γνωστός ήμι». 
—Μ. Κ. Έχει χολώ;. Καί έστείλαμεν χαί έγρά·
ψαμεν.—Π. Ν. Π. Άγ. Γεώργιον. Έχει χαλώ;.—Κ. Α. ΈνταθΛι 
Αδικείτε έαυτόν σα; όντως. Έπαναλαμβάνομεν νά σα; συστήσω- 
μεν προσωπικήν έξήγησιν. —A. Β Λευκάδα. Συστημένη έλήφθη. 
Εϋχαριστοΰμεν. Έχει καλώς.

ΚΟΥΡΕΙΟΝ

Γ. ΖΑΡΟΥΧΛΙΠΤΟΥ
Έν τη πλατείς Γεωργίου τοΰ Α’. .

ΕΝ ΠΑΤΡΑ 1Σ
Έν τφ κομψοτάτω καί όντως εύρωπαϊκώ τούτω Κου- 

ρείω ευρίσκει πάς φιλόκαλος και φίλος της καθαριότη- 
τος πάσαν τήν δυνατήν περιποίησιν. Πρός δέ τούτοις έν 
αύτώ έκτελοϋνται θερμά καί ψυχρά λουτρά.

Περιποίησις εξαίρετος. Συνιοτάται θερμώς

ΖΑΧΑΡΟΠΑΑΣΤΕΙΟΝ
Η ΠΡΟΟΔΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΤ rXA.TPA.IEJ

Βραβευ&Ιν έν τβ Δ' ΌΧυμχιαχ’ή έχ^εοει

Έν τΰ λαμπρώ καί έπί τό εύρωπαϊκώτερον διεσκευα- 
σμένω τούτω ίαχαροπλαατείω κατασκευάζονται παντοει
δή γλυκίσματα,Σακχαρόπηκτα πρωτοφανή καί ποιότήτος 
άρίστης.Τά δέ κομφέτα τού είσιν έκτακτα, άμιλλώ- 
μενα πρός τά εκλεκτότερα των καλλίτερων Αθηναϊκών 
εργοστασίων καΐ βραόευθέντα έν τή Δ’ Όλυμπιαή Εκ
θέσει.

Οί βουλόμενοι προσελθέτωοαν.

ΕΞΕΔΟΘΗ!! ΕΞΕΔΟΘΗ!!

ΤΟ ΗΜΕΡ0Δ0Π0Ϊ THS
TOY ΕΤΟΥΣ

ΕΚ TQN ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ1ΔΟΥ


