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0 ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ώς εν τώ κυματώδει πόντφ σταγόνες ίλαίου ήρεμα όλι·
σθαίνουσαι ύπό τά ύψαύχενα κύματα καθιστώσι λείαν καί
άπαλήν την μαΐνομένην θάλασσαν ώς ίν καιρφ ζοφεράς
νυκτός η ασθενής λάμψις τοΰ πέραν έκεΐ ίν τφ βάθει τοδ
σκοτεινού δρίζοντος ίπιφαινο{Λενου δειλά δειλά άστερος έπιχέει την γαλήνην είς Γην ύπο άπελπισμοΰ κατιχομένην καρ
διάν, ώς ίν τφ ύπο αστραπών, διαμπάξ, ένθεν κάκεΐθεν, καί
ύπδ θυέλλης καί καταιγίδος διαθιομένφ στερεώματι αί πρώται τήν αιθρίαν προαγγέλλονται διάχρυσοι ακτίνες τοδ ίν
γωνί^ τινί άνατέλλοντος ήλιον μεταδίδουσι τδ μειδίαμα είς
τά χείλη, τά ευρισκόμενα τέως ύπό τδ κράτος τής φρίκης
ενεκα τών μαινομένων στοιχείων, και άποκαλύπτουσε τήν
,τεθαμμίνην ύπό τον τρόμον ίλπίδα" ούτως είς τά ύπο τής
αμαρτίας, τής άγνοιας, καί ύπό τής άσκόπον καί αβέβαιου
πορείας τών έπί τοΰ ήμετέρου πλανήτου ευρισκομένων δντων
συνταρασσόμενα καί ύπό παθών καί μίσους αλογίστου άνακνκώμενα κοινωνικά πέλαγη ή ίμφάνισις τοΰ άναμορφωτοϋ
τών αιώνων ίπήνεγκε τήν κατάπαυσιν τοΰ μαινομένου είς
τά στήθη καί τά πνεύματα τών ανθρώπων σάλου. Όλίγαι
λέξεις άπδ τοΰ άαβωνος τοΰ Φαρισαϊκού ναοϋ άκουσθεϊσαι,
άλλά λέξεις όμοιάζουσαι πρός σπόρον Ιχοντα τήν δύναμιν καί
έπί τής πέτρας νά ριζοβολήση καί ν αναθάλη, έπήρκεσαν Ενα
φιμώσωσι τό στόμα τοΰ Πυθίου ’Απόλλωνος καί νά κλείσωσι διά παντός τήν θύραν τής Έλευσινίας Δήμητρος.
*
» *
Τά φιλοσοφικά συστήματα τών δαιμόνιων φιλοσόφων,
άρξαμένων νά φιλοσοφώσι, θαυμαστόν είπεΐν, άπο τών σπαρ
γανών τής νοητικής αυθυπαρξίας, περί τοΰ μεγίστου τών
προβλημάτων, ειχον κατακλύσει τότε όντως σύμπασαν τήν
γνωστήν οικουμένην, καί όσον καί άν ύποθέσωμεν ότι άφι—
σταντο τής ’Αλήθειας, προπαρεσκευαζον όμως τά
πνεύματα πρδς τήν κατάληψιν τοΰ φωτός. Άλλά τά ολισθή
ματα κατά τήν ίποχήν τής εμφανίσεως τοΰ Σωτήρος, καί
αί καταπτώσεις τής άνθρωπότητος ήσαν λίαν μεγάλαι, άν
δέ μή ίξηκολούθει έτι ή πλάνη, ή μεταλαμπαδευθεϊσα
τοΰ Χρίστου ’Αλήθεια δεν θά είχεν ακόμη γνωσθή,διότι
οΐ πρδ τοΰ Χριστού φιλόσοφοι, έφαρμόζοντες είς τά φιλοσο
φήματα των μεθόδους πόρρω άπιχούσας τής ισότητος οΐας
δήποτε άνθρωπομόρφου κορυφής καί άναγνωρίζοντες κοσμικάς διακρίσεις, ,έδημιούργουν πάθη καί άνερρίπιζον φλόγας
μίσους. Τούτων δ’ύφιστ,αμένων τής λευχειμονούσης ’Αλή

θειας κηλιδοΰται δ πέπλος καί ρυπαίνεται ή άμόλυντΟς περιβολή ίπαφίνουσα τοπεΐά τινα μόνον άγνά καί καθάρια
συγχέοντα μάλλον ή διαλύοντα τά σκότη.
*
* »
Καί εδύνατό τις ίσως μετά τά ανωτέρω νά έρωτήση: ποια
,ητο ή ’Αλήθεια έκείνη. ’Ιδού τό ζήτημα.Βεβαίως ή άνακάληψις τοΰ Θεού όχι,άφοΰ ή ένίζόυσα φιλοσοφία άνεφάνη άπό
τοΰ Κολοφωνίου Ξενοφάνους πέντε περίπου αιώνας π. X.
Οΰδε το σαόπιμον άλλως τών όντων, όπερ οΰδ’αύτό άφήκαν
ανεξέταστου οι αρχαίοι φιλόσοφοι. Άλλο λοιπόν είνε ή ζητουμένη ή μάλλον συλλαμβανομένη καί πάντοτε διεκφεύγουσα τών χειρών τών αρχαίων φιλοσόφων ’Αλήθεια. Καί
τό άλλο αυτό ήν τόσον σπουδαΐον, τόσον μέγα, τόσας προσέβαλλεν ίγωϊστικάς δοξασίας καί έρριζωμένας ίθνικάς ιδέας,
αίτινες μετά συμφερόντων ανθρωπίνων πάντοτε ήσαν μεμιγμέναι, ώστε ουδόλως έσφάλημεν είπόντες ανωτέρω, ότι ή
πλάνη θά ίξηκολούθει έτι άν μή ίνεφανίζετο ό ίπί τοΰ
Σταυροΰ σήμερον κρεμάμενος. Οΐ αρχαίος "Ελληνες θεογείτονας καί απογόνους θεών εαυτούς ύπολαμβάνοντες, ουδόλως
έστεργον νά ίξισωθώσιν, έστω καί ίπ’ ίλάχιστον, πρδς τούς
Πέοσας ή τούς Βαβυλωνίους, άλλ’ οι Ιουδαίος πώποτε,
επειδή ένόμιζον ότι τδ φως τής μόνης ’Αλήθειας κατέχουσιν,
διενοήθησαν ν’ άναμετρήσωσι τήν αξίαν των πρός τήν αξίαν
τών 'Ελλήνων. Ούτω δε έκάτεροι ξένους έαυτούς νομίζοντες
καί ίχθρούς βεβαίως τούς άλλους ίθεώρουν, διά δέ τοΰ
αμοιβαίου τούτου μίσους άπεδίωκον τήν προσεγγίζουσαν
Αλήθειαν.
tt

**
'Εδύνατό τις ίνταΰθα νά ποιήσηται ίξαίρεσιν τοΰ μαργα
ρίτου τής αρχαίας 'Ελληνικής φιλοσοφίας, τοΰ ένδοξου υίοΰ
τής Μαίας· ίδυνατο ν’άναμνησθή τής Στοάς, χωρίς νά πα
ράλειψη καί τόν Ζήνωνα τόν ’Ελεατικόν τόν καταργοΰντα
ίν τή πολιτεία αύτοΰ τόν γάμον, «ίνα πάντες οί πολΐται ώς
παΐδας καί πατέρας άλλήλους στέργωσι» διά νά Ιδη καί
τούς αρχαίους φιλοσόφους προσεγγίζοντας εις τήν περιπόθητον’Αλήθειαν. Άλλά φεΰ, όσον καί άν ίνετεινον ούτοι τάπτερά
τής κοσμοπολιτιστικής αυτών φιλοσοφίας, δέν έξήρχοντο
πέραν τών δρίων τοΰ έλληνικοΰ φύλου, καί εινε παράδοξον
δντως πώς ένώ είς τοιαύτας ύψηλάς έννοιας περί τής ισοτι
μίας τών ανθρώπων έξήρθησαν δέ» επορίσθησαν καί τδ
τόσον ακόλουθον καί φυσικόν συμπέρασμα ότι «οί άνθρωποι
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καί ίπομίνως οΰβεμί*

όφ«ίλ«ται v«yiv«rat ίν ταϊ; πολιταίαις διάκριαι; αΰτών(α)»
Καί γιννάται μίν IvttCfhv τδ ζήτημα : Ιρα γί καί άν ί-

νόαυν .τό πφορρηθέν . συμπέρασμα οί αρχαίοι φιλόσοφοι θά
ίποιοϋντο αύτοΰ χρήσιν, οιαν ίποιησ«το ό ’Ιησούς ; Άλλ’ή
άπάντησις νομίζομιν ούδαμώ; εΐνε δύσκολος, όταν άναλογι·
σΟώμιν, ότι οί Έλληνες αφού μιταζυ των δεν ώμονόησαν
δμόφολοι καί αύτάδελφοι όντες, ούδέποτε καί &ν ύπερενόουν

τής αοσμοπολιτιστιαής φιλοσοφίας των τό συμπέρασμα, θά
αατώρθουν νά συμφωνήσωσι με τούς αλλοφύλους. Ή άξια ίπομένως του ε’ργου τοΰΧριστοϋ είς τούτο ακριβώς έγκειται,δηλ.
τΰ Ott ισοπέδωσε τά κοινωνικά ακανόνιστα έδάφη,ήδιλφοποί-

ησε τούς διαφόρους λαούς κηρύξας τδ θιόπνιυστον έκιίνο κήρυγμααΓΙάντες γάρ υίοί 0εοΰ έστε,—ούκ ίνι ’Ιουδαίος ουδέ
Έλλην,οΰκ ενι δούλος ούδε έλεύθερος,ούκ ένι άρσεν ουδέ θήλυ»
έζε'κοψεν όχι μόνον τάς |ίζας τής άλληλοπεριφρονήσεως με
ταξύ τών διαφόρων κοινοτήτων τής γής άλλ’ άφείλετο καί

ρί«ς· Καί ιδού προστρέχουσι τά πλήθη είς τό σάλπισμα
τής Αναμορφώσεως καί ΐχονται άπρίζ τών δημιουργουμένων θρησκευτικών τύπων, τών τόπων, ούς Tm; περιφρονοϋσι σήμερον τυφλώττοντες βεβαίως καί παραπαίοντες καί
μαινόμενοι, διότι δέν κατανοοϋσιν ότι ούδείς δύναται ευθύ;
αμέσως κατά πλατείαν τήν όψιν νά προσβλέψη τόν σέλα—
γίζοντα Ήλιον.
«

Πλην προς τί οί θαυμασμοί προς ·το> Χχμποντα Ήλιον.;

Χριστέ μου, δός ουρανομήκη τήν φωνήν, καί «ίς τά χείλη
μου ένάρμοσον μελιρδικήν λύραν, ίνα, θρηνών τό έπί τοϋ
Σταυρού σημερινόν πάθος Σου, φθέγγωμαι ίναρμονίως τήν
περίλαμπρου Άνάστασίν Σου, καί ψάλλω παιάνας «ίς τό
θειον ίργον Σου, τδ όποιον έλάμπρυναν οι παρελθόντες χρο νοι καί θά δοξάσωσιν οί μέλλοντίς αίών«ς !
®4νος Γ. Τσαβίλλας

τδ κάλυμμα, δι’ ου τέως έκαλυπεοντο τά θρησκευτικά μυ
στήρια τών διαφόρων λαών τής γής καί κατεφωρώντο γελοίοι
οί πολυειδεΐς έκείνοι βωμοί καί αί θυσίαι καί αί παράδοξοι
τελεταί, αί όποίαι μόνον είς τδ· Ελληνικόν πνεύμα κατέστη
σαν σπουδαΐαι διότι έξυψώθησαν είς τά ιδεώδη καί απα

ράμιλλα καλλιτεχνικά τεχνουργήματα, ένεκα λόγων μάλλον
πείσματος καί πιριφρονήσεως πρό; τον έχθρόν ή θρησκευτι
κής λατρείας.

*
* *
Καί ίνφ ουτω καλλιμάρμαρον ύπό τήν μίαν πρόσοψιν
άνεγείρετο τό οικοδόμημα τοϋ Χριστού διά τών κηρυγμάτων
τής ΐσότητος καί τοΰ κοινού Πατρός, ύπό τήν άλλην οψιν
διαφανές καί σαπφειρινον ήρχισε νά στίλβη έξυψουμενον διά

τών πολυτίμων εκείνων υποθηκών «Άγαπ&τε άλλήλου?,
περι9άλ.Χετε, βοηί^ήτε, βάζετε δι’ εαυτ&ν
I »
Πρός δέ τούτοις και ύπό τών άλλων καλλιφύλλων καί
καί καλλικόμων δένδρων περιβαλλόμενον τό οικοδόμημα του

Χριστού καί ύπό τών κρυσταλλωδών τής φιλανθρωπίας πη
γών αρδευόμενον, αυθόρμητα προσείλκυσε τά πλήθη ύπό τά
δροσερά φυλλώματα καί τήν τερπνήν σκιάδα του καί άπε-

στέρει τόν'Ρωμαϊκόν ’Ιππόδρομον τών ερυθρών κοσμημάτων
τά όποια παρείχε καθ’ έκάστην τδ αίμα πλασμάτων, αδελ
φών, ομογενών, ομοψύχων, άλλ’ άτυχώς δούλων I Λεν έπέχυσε λοιπόν τήν Γαλήνην καί δέν άνιπιέρωσε τήν ελπίδα
τοϋ έαρος εις τά ύπό του αλληλοσπαραγμού καί μίσαλληλισμου χειμαζόμενα πλήθη ή ίμφένισις τοϋ τόκου τής Ναζα
ρέτ ώ; ίφθημεν ιίπόντες ; Καί δέν πρέπει ημείς σήμερον
μετά πάροδον είκοσιν αιώνων θεώμενοι άσάλευτον τό οικοδό
μημα τής θείας ταύτης φιλοσοφίας μετά δέους νά ίστάμεθα
πρό τοϋ Σταυρού καί ώςθεδν νά δοξάσωμιν καί νά λατρευ-

σωμεν τδν γεννηθέντα ώς άνθρωπον ;

Άλλ’ άς άναδράμωμεν μικρόν εί; τά μετά τήν ίπιφάνεια,

τοϋ νέου άστέρος. Ποιον ’φαινόμενου προσπίπτει είς τούς
οφθαλμούς μας ; Δεν εΐνε τούτο τδ μεγαλείτερον θαύμα καί
δέν πιστοποιεί τοΰτο τήν θείαν αποστολήν τού Σωτήρος, τδ
ότι δηλ. διαλαλητάς καί συνεργάτας τοΰ έργου προσέλαβεν
ανθρώπους αμαθείς; Ά λοιπόν Χριστέ μου, τόσον άπλα ήσαν
τά διδάγματά Σου, ώστε αί σοφαί κεφαλαί έκρίνοντο άνάξιαι ύπό Σοϋ,ϊνα περιβληθώσι τήν κοσμοπολιτικήν τήβεννόν
Σου ; Δέν χρειάζεται φιλοσοφία βεβαίως διά νά έννοήσωμεν^ότι ή ίκλογή αύτη τών συνεργατών τοΰ Σωτήρος ίσκόπει
νά διακήρυξή ίμπράκτως τήν ισότητα πάσης ανθρώπινης
κεφαλής, καί δέν θα εΐπωμεν ύπερβολήν έάν ειπωμεν ότι αί

κυματώσεις, αί ίπελθοϋσαι μετά άήν άνακήρυξιν τών Χρι
στιανικών διδαγμάτων ύπό τοιούτων χειλεων είς τά κοινω

νικά πελάγη, ησαν σκιρτήματα χαράς, ήσαν φρικιάσεις ηδο
νής προερχόμεναε έκ τοϋ πνέοντος ζέφυρου τής Έλευθε-

(α) Πρ6. Μαργ. Ευαγγελίδου «Περί ‘Ισοτιμίας» σελ. 234 κ. ε'.

ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΝ
• Ή μέν ψυχή τού σώματος άρχει δεσποτικήν αρχή»,
ί δέ νους τής όρέξεως «ολιτιχήν καί βασιλικήν».
’Αριστοτέλης.
«De quo autem omnium natura consentit, id
rerum esse necesse est.s Κικέρων.

Ό άνθρωπος κρίνει καί αποφασίζει έλευθέρως, βου—
λεύεται και πράττων διευθύνει τήν ένεργότητά του ανε
ξαρτήτως καί έν πολλοίς άντίως πρός πάντα νόμον φυ
σικόν. Τήν άναμφήριστσν αλήθειαν τοΰ ψυχολογικού
τούτου γεγονότος μάτην ήμφεοβήτησαν, ώς άντιστρατευομένην εις τήν θεωρίαν τοϋ υλισμού, ό Βύχνερ, ό
Έκελ, δ Μολεοσώ και πλείοτοι άλλοι διαπρεπείς παρ’
ύλισταΐς φυσιοδϊφαι, οΐτινες τήν αλήθειαν έχθαίροντες
καϊ τδ βαθύ τής έρεύνης έπιπολαίως διερχόμενοι, έκήρυττον ότι δ άνθρωπος ων έστερημένος πνεύματος
στερείται κατ’ ανάγκην ελευθερίας βουλήσεως και ύπείκει
εις υποβολήν ένστιγματικής ορμής· κατ’ αύτούς Χρι
στός καί ’Ιούδας, Αλέξανδρος καί Καλιγούλας κατ’
οΰδέν διαφέρουσιν,έφ ’όσον καί οί μέν και οί δέ ένήργουν
ύπό τήν επήρειαν μηχανικών και ασυνειδήτων έγκεφαλικών λειτουργιών. Καί ιδού τίνι ακριβώς τρόπω έκψράζεται ό πολύς έν ύλισταΐς Λουδοβίκος Βύχνερ : «Τής
ευθύνης τών ανθρωπίνων πράξεων ούσης ανυπόστατου,
ώς έκ τής έλλείψεως έλευθέρας βουλήσεως, αί λέξεις
πλημμελήματα παρεκτροπαί καί έγκλήματα δέν έχουοι
σημασίαν. Αί ίδέαι τοΰ καλού καί άγαθοΰ οΰδεμίαν
εχουσιν απόλυτον αξίαν, γενναιότης καί προδοσία, υπο
κρισία, κακουργήματα, ληστεϊαι καί φόνοι εΐνε αναγ
καίοι ουνέπειαι τών εγκεφαλικών κινήσεων. Επομένως ό
άνθρωπος άς ενεργή ώς βούλεται άδιαψορών περί τής
καλούμενης συνειδήσεως». Τοσοΰτον υπήρξε τό θράσος
μεθ’οΰ ήγωνίσθησαν οΐ άπδ Θάλητος καί ’Επικούρου
μέχρι τών καθ’ ήμάς ύλικοψιλόσοφοι, οϊτινες τό πρώτον
έκ πάθους καί καινοτομίας τυφλώττοντες πρός τήν αλή
θειαν, κατόπιν άπέβηοαν ανίκανοι κάν νά ίδωσιν αύτήν,
άλλ’ ήττήθησαν, ώς ωφειλε, πάντες πρό τού γεγονότος
τούτου τής ακαταγώνιστου καί καθολικής πεποιθήσεως,
έθραύσθη παντός ύλόφρονος ή φαντασιοπληξία καί πας
άντιφρονών -άσθμαίνων καί άπηυδηκώς πσρέδωκε τό
ξίφος.
'Έν τώ άνθρώπω δέν επικρατεί ώς είς τά λοιπά ζώα
ή συνήθης πορεία τών παραστάσεων, ήτις έρειδομένη,
ως γνωστόν, πάντοτε έπί τοΰ συνειρμού καί τής άναπλάσεως αύτών συνδέει μικρόν καί κατ’ ολίγον τάς

s.t-UUU

συνανηκούσας καί συναφείς παραστάσεις καί καθίστησι
δυνατήν τήν σκόπιμον έν δεούοαίς περιοτάοεσι προσαρ
μογήν αυτών. Ό άνθρωπος ώς λόγου εύμοιρών εξέρχεται
πέραν τών ορίων τής κατ’ αϊσθησιν άντιλήψεως καί ρυθ
μίζει έν πλήρει συνειδότι τάς παραστάσεις όχι μόνον
πρός άλλήλας άλλά καί πρός τό ποιόν καί τάς σχέσεις
αύτών, έρευνα καί εξευρίσκει τάς άπωτάτας καί άρχικας
άφορμάς ώς καί τά έσχατα καί τελικά αίτια τών όντων
καί φαινομένων, καί ούτω . χωρών άπό τοΰ δεδομένου
γεγονότος πρός τήν άμεσαιτέραν αύτοΰ αίτίαν καί άπό
ταύτης εις τήν έπομένην, άφικνείται βαθμηδόν καί κατ’
ολίγον είς τήν ΰπερτάτην αρχήν τής απολύτου άληθείας,
έξ ής επανερχόμενος άπτεται τής ηθικής τών όντων τάξεως, ύποτάσσει τήν βούλησιν εις τήν γνώσιν καί γίνε
ται κύριος τής ύλικής αύτοΰ φύσεως, τοϋθ’ όπερ αμέσως
θέλομεν ϊδει πρακτικωτερον, ότι δήλα δή έκείνος περί
τοΰ οποίου ό Πρωταγόρας είπεν ότι εΐνε «μέτρον πάν
των χρημάτων» ούχ ηττον δύναται νά εΐνε καί μέτρον
εαυτού. Ούδείς ποτέ ύπήρξεν, όσον άνόητος καί άν
ύποτεθή, ό μή εύρεθείς εις τήν θέσιν νά βουλευθή καί
ένεργήση, ό μή άναγνωρίσας έν έαυτώ ή μή έπικαλεσθείς
παρ’ άλλου τήν έκπλήρωσίν καθήκοντος, ούδείς, μηδ ’
αύτών τών προμάχων τού ύλισμοϋ έξαιβουμένων, τών
άμφισβητούντων τώ άνθρώπω βήμ® πρός βήμα πάσαν
τήν εύθύνην καί ύποχρέωσιν, παν καθήκον ή δικαίωμα.
Κα'ι- ιδού τί ακριβώς γράφει έν τινι πρός τόν κ. Α. Π.
Φαρμακόπουλον έπιστολή του ό προρρηθείς φυσιολόγος
Λουδ. Βύχνερ καί κορυφαίος τών ύλιστών συνεργός :
«αξιότιμε κύριε, πρό παντός καθήκον έμόν λογίζομαι....
κλπ...», έξ ού φωρδται άντιφάσκων πρός εαυτόν καί
γίνεται δήλον, ότι αισθάνεται καί ούτος έν έαυτώ τήν
υπαρξιν καθήκοντος, όπερ βεβαιοϋντες άπαξ καί άπεκδεχόμενοι άνομολογοϋμεν έν ταύτώ ότι υπάρχει έν ήμΐν
καί ή δύναμις τής έκπληρώοεως ή παραβάσεως αύτοΰ,
άλλως τε ή λέξις καθήκον, ήτις πάντως προϋποτίθησι
βούλησιν έλευθέραν καί συνεπαγομένην εύθύνην, ήθελεν
εΐσθαι κενή έννοιας καί ό άνθρωπος ώς ύπείκων τυφλώς
είς μοιραίαν καί άναπόδραστον ανάγκην άνεύθυνος καί
άκαταλόγιστος, ώς λέγει καί ό Μολεσσώ ·. «Τών πνευ
ματικών φαινομένων τής ανθρώπινης ένεργότητος μή
έχόντων ίδιαν υπαρξιν άλλ ’ έξαρτωμένων έκφυσικών
τού σώματος άναγκών, έλευθέρα βούλησις καί
εύθύνη εϊνε ίδέαι άνυπόοτατοι και ψευδείς»· Άλλ’ αί
ένέργειαι καί αποφάσεις τοΰ άνθρώπου ναί μέν ήρτηνται
έν πολλοΐς έκ φυσικών άναγκών καί ορέξεων τοΰ σώμα
τος, ώς διατείνονται οί ύλιοταί, άλλ’εΐνε έξ άλλου καί
ανεπίδεκτου αμφιβολίας, ότι πλείσται τούτων ού μήν
ούδέν κοινόν έχουσι πρός τάς σωματικός ταύτας ορέξεις,
άλλ’ έστιν οτε καί πρός αυτάς παλαίουσι καί άντιστρατεύονται. Τό συναίσθημα, ώς έπί παραδείγματι, τοΰ
καθήκοντος πρός έπιτέλεσιν τοϋ όποιου ήθέλομεν ύποστή
πόνους καί στερήσεις καί τό όποιον κατ’ άναπόδραστον
ανάγκην ωφειλε νά διευθύνη τήν ένεργότητά μας είς
παράβασιν αύτοΰ καί θεραπείαν τών σωματικών άναγ
κών, μάς πείθει έν τοσούτω ν’ άντιστώμεν πρός τάς
ορέξεις, νά καταέάλλωμεν τάς όρμάς τοΰ έμφύτου καί
είς τό ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως ν’ άντικαταστήσωμεν έκουσίως τήν θυσίαν τής ιδίας ήμών ύπάρξεως.
Ίδετε τον ρωμαίου Μούκιον Εκαιόλαν, τόν γενναίου
εκείνον οπλίτην, όστις έθετο καί κατέκαυσε τήν χείρά
του είς τήν πυράν πρός έκπληξιν καί θαυμασμόν τοΰ
εχθρού· αναπολήσατε τόν ήρωϊκόν θάνατον τοΰ Διάκου
καί θά όμολογήσητε καί αυθις δτι ό άνθρωπος εΐνε έλεύθερος καί δύναται είς τόν βίαιου καί άναιρέτην χαρα
κτήρα ν’άντικατσστήοη τήν αταραξίαν καί ψυχικήν
γαλήνην, είς τόν έγωϊομόν τήν μετριοφροσύνην, καί είς
τό ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως, τήν σφοδροτάτην

ταύτην τών ζωικών ορμών, τήν θυσίαν τής ίδιας αύτοΰ
ύπάρξεως. Ή έλευθερία άλλως τε τής βουλήσεως δηλοΰται έν τή καλλιτεχνία καί τή δημιουργική φαντασίφ
όσον καί έν τώ χαρακτήρα, τή ψυχική εκείνη καταστάσει
τοΰ άνθρώπου, καθ' ήν ούτος προσηλούται είς ώρισμένας άρχάς καί αξιώματα καί λαμβάνει ταϋτα ώς σταθε
ρόν καί απαράβατου κανόνα τών έν τώ βίω αύτοΰ σκέ
ψεων καί πράξεων, άς έάν ό άνθρωπος ήτο μοιραίως
ύποβεβλημένος νά μή δύνηται νά διενθύνη, ώς άύτός
θέλει, άλλ* ήρτηντο, ώς διϊσχυρίζονται οί ύλισταί, έκ
μοιραίων και μηχανικών τοΰ έγκεφάλου λειτουργιών,
συνείδησις, ^αρακτήρ καί καθήκον ήθελον είσθαι, καθό
έφθημεν είποντες, λέξεις έωλοι καί χιμαιρικοί, αρετή
καί κακία, αγάπη καί μίσος, εθελοθυσία καί έγκλημα
κατ’ ούδέν ήθελον διαφέρει καί ή κοινωνία ούδέν ήθελεν
έχει δικαίωμα ν' άμείψη ή τιμωρήση δούλου άνθρωπον
καί ανελεύθερου διά πράξεις ύποβεβλημένας είς φυσικήν
ρήτραν νόμων σταθερών καί άναποδράστων μοιραίων καί
ασυνειδήτων. Άλλ’ έν τώ άνθρώπω ύπάρχει ή συνείδησις
τοΰ έγώ, τό δαιμόνιου,ώς έλεγεν ό Σωκράτης, ή αύτοσυνειδησία έκείνη ήτις εΐνε ή ύπερτάτη έκψανσις τής
πνευματικής τοΰ άνθρώπου δυνάμεως καί δι ’ ής ή ψυχή
γινώσκει καί διακρίνει έαυτήν ώς ένιαΐόν τι καί μάχιμον
καί τό αύτό κατ’ ούοίαν διαμένον έν πόση μεταβολή
καί άλλοιώσει τού σώματος, ή έσωτερική δηλονότι έκείνη
φωνή, ήτις μή ούοα προϊόν ανατροφής άλλά συμφυής
τώ άνθρώπω, άρχέτυπος, καθολική καί τοσοΰτον άρ^αία όσον καί ό κόσμος αύτός, έτέθη λανθάνουοα άλλ’
άγρυπνος φρουρός τοΰ ύψίοτου ηθικού νόμου καί άλά—
στωρ τιμωρός πάσης ένοχης. Άλλ’ έάν τό έγκλημα ^το
αποτέλεσμα νόμων σταθερών καί ασυνειδήτων, άν ό άν
θρωπος ένεργών ήκολούθει ρήτραν φυσικήν, φέρε ίδωμεν,
πόθεν ή φωνή αύτη ; πόθεν ή τύψις τοΰ ουνειδότος ;
Άλλ’ είπομεν καί έπαναλαμβάνομεν, ό άνθρωπος ποιεί
ται έκποδών πάντα νόμον, ός ήθελεν εΐσθαι έμπόδιον
τών ένεργειών, του έξ ού χειραφετούμενος άψίεται έν
τή άπείρω άλύσει τών άνθρωπίνων χαρακτήρων καί τυ
χών νά ένεργήση δΓ απολύτου έλευθερίας καί άνεξαρτήτως άπό πάσης φυσικής άνάγκης καί ύποβολής ένστιγματικής ορμής· έν τώ σταδίω δέ τουτω τού προορισμού
του ρυθμίζει καί διευθύνει τά πάθη, παλαίει καί νικά,
τίθησι νόμους καί θεσμούς, δημιουργεί, προοδεύει καί
εκπολιτίζεται.
*Ρ- ♦·ρ»*Λν·«.
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Ύψοΰται είς τόν Γολγοθά ό τόκος τής άσπιλου,
καί ήλοις προσηλώνεται έκεΐ έπί τού ξύλου.
Χάριν τής άνθρωπότητος έξ άκανθων στεφάνι
ό τών αγγέλων βασιλεύς ήδη φορών έφάνη.

Ό περιβάλλων ούρανόν κΓ αιθέρα μέ νεφέλας
ό καταπαύων νεύματι τοΰ πόντου τάς θυέλλας.

Δέχεται νά περιβληθή καί τήν ψευδή πορφύραν,
διάν’άνοίξη ’ς τόν Άδάμ τού ούρανοΰ τήν θύραν

Τής δέ άγάπης του αύτής ή αμοιβή όποια;
Ή χλεύη, τά βαπίσματα ! Φρικτή αχαριστία !
Καί όμως ό Πανάγαθος, έν ω τόν μαστιγοΰοι,
«Άψες αύτοίς ούκ οίδασιν. έφώνει, τί ποιούσι».
Τό θείόν του παράδειγμα κι’ ημείς άς μιμηθώμεν
καί τοΐς έχθροίς τά σφάλματα άπαντες άς άφώμεν.

7

Η ΦΤΧΙΣ

Η ΦΤΧΙΧ

332
C. FAURE ΕΤ Η. DE GRAFFIGNY

7

αί mruosoi mmnm
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

Είτα δέ άποτόμως τφ λέγει*
ούτε άριστερόθεν, ώς καί ό ίδιος, ώς ίνθυμιϊσαι, έλεγες ίν
—- Γνώριζε όμως, ότι ούδόλως ίγώ θα πταίω, άν βρα
Πετρουπόλει.
δύτερο» ή σιλήνη του μελιτος, ήν τόσον περιπαθώς ήδη
Ό Φρικουλέ ύψών τούς ώμους.
διαβλέπεις, , μεταβάλη χρώμα καί πορείαν, διότι, σοί τό
διά
— ’Ανόητε I είπε, καί τό πηδάλιον
ομολογώ ίν πάση ειλικρινείς ίκ τών προτίρων μ’ όλην τήν
τίποτε ;
Καί ταύτοχρόνως {σημείωσε διά
τής γραφίδος πρός τό κατώτερον μέ
ρος τοΰ μηχανήματος^ τριγωνοειδές
σχήμα, όμοιάζον πρός ούράν ιχθύος.
— Ιδού, ίξηκολούθησε, καί τδ Αρ
γαλειόν, δι’ ού θά διευθύνωμεν κατά
βούλησιν τό ίναέριον σκάφος μας.
— “Έχει καλώς καί τοΰτο, ύπίλαβεν ό Γοντράν, άλλ’έξήγησόν μοι
όλίγον τήν κινητήρεΟν δύναμιν.
— Εύχαρίστως, άλλ’ ίσως δέν
νοήσης μεγάλα πράγματα. 'Η κινη
τήριος δύναμις θ’ άποτελήται έκ λέ~
βητος μεγάλης πιίσεως, σχήματος ο
φιοειδούς, όπως μή ίκρήγνυται, καί
θά πιριλαμβάνη μέχρι πεντακοσίων
γραμμαρίων όδωρ. Συνεπείς: δέ τής
μεγάλης άναπτυσσομένης θερμότητος
ίκ της καύσεως τών ύδροανθρακούχων
ρών εν τινί λυχνίγ, τά πεντακόσια
γραμμάρια ΰδατος θά μεταβάλλονται
είς άτμόν πεντήκοντα άτμοσφαιρών
πιίσεως. όστις θά κινή εμβολον ίλαφρόν πάνυ ευκόλως. Εννοείται, ότι
τό εμβολον τοΰτο θά συνδίηται κατ’
εύθεΐαν πρός τόν άξονα, τόν συνδέοντα άμφοτέρους τούς προωστικούς
'έλικας.
— 'Ωραία I λαμπρά! άνέκραξεν ό
Γοντράν.
— 'Εξακολουθώ, έπεΐπεν ό Φρικουλέ, λίαν ευχαρις. Άφοΰ ό άτμός
διασταλή μετά τήν πρώτην αύτοΰ
έργασίαν ίν δευτέρφ τινί κυλινδρφ,
φέρεται είς τον συμπυκνωτήν, όπου
Μ. Κλίμαξ διά κάθοδον είς..
Α. Προωστικοί έλικες
ύγροποιεϊται καί όθεν αντλία τις τδν
κ. Κατώτερα σκάφη
Β. Κινητηρ δι’ άτμοΰ
επαναλαμβάνει διά νά τόν ίπαναφέρη
d. ’Αποθήκη ΰδατος
C. Λέβης
είς τόν λέβητα, Οΰτω δέν θά έχω·
e. ’Αποθήκη καυστικής ύλης
D. Έδαφος
μεν άνάγκην νά φέρωμεν μεθ’ ήμών
F. Τροχός πηδαλίου
ξύλα καί άνθρακας. Ένοήσατε ;
στενήν φιλίαν μας, ότι δεν θά έπραττον ό,τι ήδη πράττω,
— ’Ολίγα* άλλ’ ό,τε περισσότερον καταλαμβάνω, είναι,
εάν δέν ίπρόκειτο ν ’ άποδώσωμεν είς τήν ίπιστημην ενα
ότι ή διαβολοκινητήριος αδτη δύναμις μεθ* όλων αύτής τών
άνδρα τοσοϋτον σπουδα^ον, οίος ό χ. Όσιπώφ.
έξαρτημάτων έχει κάποιον βάρος σημαντικόν δι’ έν άερό
Ό Γοντράν ίσιώπησε κλίνων τήν κεφαλήν πρός τδ έδα
στατον.
φος. Ειτα δε προσβλέπων μετ’ οίκτου τόν Φρικουλέ.
— Τό ίδικόν μου άερόστατον δύναται νά φέρη βάρος ί— Πώς θά είδοποιήσωμέν τόν χ. Όσιπώφ περί τοΰ σχε
πτακοσίων κοίλων ! άνεφώνησεν έν θριάμβφ ό νέος ίφιυρέδίου μας ; είπεν.
της, καί οΰτω νά διάσχιση διά μιας άπόστασιν χιλίων χι
— Είδοποιήθη ήδη, άπήντησεν ό Φρικουλέ όλως λακωλιομέτρων.
νιχώς.
Ό Γοντράν έμεινε» έκπληκτος.
Ό Γοντράν παρετήρει ίκπλήχτως.
— Τί έχεις τώρα ν ’ άπαντήσης είς ταΰτα ; ήρώτησεν ο
—
Είδοποιήθη ; ήρώτησε, και τίνι τρόπφ ;
Φρικουλέ.
—
Δι’ έμοΰ.
— Ούδέν ! απολύτως ούδέν, άπήντησεν ό κόμης.
Παρατηρήσας
δ’έν ταύτφ τό ώρολόγιόν τόυ.
Ειτα δε ριπτόμινος είς τάς άγχάλας του.
— Άχ I Φρικουλέ, τφ λέγει, είσαι μεγαλοφυία I
— Δύο ώρεα, είπε4 πρέπει νά'μεταβώ είς τό εργοστά— Μπά I τφ άπαντ^ ούτος* σ’ έννοώ κάλλιστα* ούδέ
σιον τοΰ Κάλ, νά παρατηρήσω τόν κινητήρα. Έχεις τί-,
ποτε θά μοί έλεγες τοΰτο, ίάν είς τό μέσον δέ» ύπήρχεν ή
ποτέ άλλο νά μ’ ίρωτήσης;
.
γυνή !
— Ναί. Πότε ό άιτός σου θά είνε έτοιμος νά πετάξη ; .
Άνευ ίνδοιασμου ό Φρικουλέ άπήντησε.
— Ναί, φίλε μου, είναι άληθές καί θά σοί οφείλω τήν
— Τό άιριπίπεδόν μου θά εινε έτοιμον τήν 20 ’Ιου
εύτυχίαν μου!
λίου,
καί μέχρι τέλους τοΰ μηνός θά κάμνω δοκιμάς. ”Γπ·
— Τί άποτύφλωσίς, είπε τότε καθ’ εαυτόν ό Φρικουλέ*
ελόγισα
δε τρεις ήμέρας έτι, ινα συμπληρώσω τά πάντα
ίλεύθερον δν νά θετή τοσοϋτον ίκουσίως καί ίχετευτικώς τόν
χαί
προμηθευθώμεν
τάς άπαιτουμένας τροφάς καί λοιπά άλαιμόν του έντός τής άλύσεως !

— Τοΰτο, άπήντησεν ό Φρικουλέ, είνε άιτός... ίν πρώτοις αυτός εινε εύρεϊα ίπιφάνεια βερνικωμένης μετάξης,
ήτις θά σχηματισθή διά τών μετάξινων αύτών δεματίων,
τά όποια βλέπετε ίκεΐ, καί ή όποια θά εχη περί τά τε
τρακόσια μίτρα περιφέρειαν, είς τρόπον ώστε ν’ άποτελή
ίν περιπτώσει άβαρίας τής συσκευής άπίραντον καί τελε
σφόρον άλιξίπτωτον... τδ ίνόησες τοΰτο ;

Μετά 300 καλλιτεχνικών ιΐχόνων^ίν τώ’κειμένω

Κατά μετά^οαβιν, φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’.

Όπου η θεία πρόνοια άπούτίλλβε τΛ Σελήνη
τδν ’Αλκέ&η» Φρικουλέ.
(Συνέχεια, ίδέ προηγούμενον ψύλλον).

Καί ώθήσας ίν ταύτφ την θύραν τοϋ παραπήγματος δ
Γοντράν είδε τοποθετημένη» ίπί τοΰ έδάφους δωδεκάδα με
ταλλικών τεμαχίων παραδόξως διεσχευασμένων, ώς χαί δε
μάτια μετάξινων υφασμάτων και υλικά άλλα διαφόρων ειδών
Είς τάς γωνίας τοϋ παραπήγματος εύρίσκοντο ίπίσης διά
φορα ίργαλιϊα τής λεπτουργικής χαί μηχανικής τέχνης.
—Αυτό είναι τό αεροδρομικόν πτηνόν σου; ήρώτησε μετ’
άπορίας ό Γοντράν.
— Δηλαδή τά κυριώτερα στοιχεία αύτοΰ, άπήντησεν ό
Φρικουλέ. Έπί τή βάσει τοϋ νέου συστήματος, όπερ άπεδέχθησαν όλοι οί σοφοί τοϋ νέου χόσμου, καταγίνομαι νά
κατασκευάσω άερεπίπεδον άερόστατον σχήματος πτηνοΰ.Ώς
δΐ θά άνέγνωσες πολλάχις, βασίζεται ίπί τής αρχής τής αε
ροπορίας διά σώματος βαρύτερου τοΰ άέρος χαί ούχί διά
σώματος ίλαφροτέρου, ώς μέχρι τινός χατεγίνοντο οί μηχα
νικοί και οί φυσιολόγοι. ’Ιδού, θά σοί ίξηγήσω άπλούστερον
τδ ζήτημα. 'Ως γνωρίζεις, οίς αετός χάρτινος τών άγυιοπαίδων σύρεται χατά τής φοράς τοϋ άνέμου διά μέσου νή
ματος ή σπάγγου άπό τής γής κρατουμένου. Έπί τής παρουσιαζομένης δέ ταύτης άντιστάσεως τοϋ άνέμου ίδράζεται
ή άναχάλυψίς τοΰ νέου άερεπιπέδου μηχανήματος. Υποθέ
σατε, ότι άφαιρώ το νήμα χαί άντιχαθιστώ αυτό διά προωστήρος, ελκοντος άρδς τά ίμπρός τδ μηχάνημα άκριβως
μετά τής αύτής ταχύτητος, μέθης πράττει τοΰτο τδ άτομον, όπερ κρατεί τδ άκρον τοΰ νήματος. . .Τό άποτέλεσμα
δίν ήθιλεν εισθαι τό αύτό ;
— Δηλαδή, άπήντησεν ό Γοντράν. δ άιτός θά διαμίίνη
άκίνητος, έά» ή άντίστασις δέν μεταβληθή, εάν δε του
ναντίον, θά έλθη πρός τήν γήν ή θά προχωρήση πέραν πρός
τδν ούρανόν. . .
'Ο Φρικουλέ ένευσε καταφατικώς.
— Αΐ, άνεφώνησε τότε ό Γοντράν* ποΰ είναι’τώρα ό κ.
Όσιπώφ νά μέ ήχουε χαί νά έβλεπε», ότι ό μέλλων γαμ
βρός του δίν έχει μόνον γνώσεις άστρονομικάς, άλλά χαί
μηχανικώς !
Καί μετά μικράν σκέψιν*
— Μά, μήπως, φίλε μου, εχης σκοπόν νά μάς φέρης είς
τά όψη ίπί ίνός άετοΰ; ήρώτησε μετ’ απορίας.
— Και διατί, 5χι; άπήντησεν δ Φρικουλέ μετά τής μεγαλειτέρας ψυχραιμίας.
Ό Γοντράν τδν παρετήρει μετά ποιας τίνος ανησυχίας.
— Καί μήπως μ’ ίκλαμβάνης διά τρελλόν ; ύπέλαβεν ό
Φρικουλέ. Άκουσον λοιπόν καί ένόησον.
Λαβών δέ γραφίδα και τεμάχιον χάρτου {σχεδιογράφησε
μηχάνημα, όπερ ήνάγκασε τον Γοντράν ν’ άνοιξη καλώς
τούς οφθαλμούς.
— Τί είνε τοΰτο ; ήρώτησε.
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— Ναί, είναι εύνόητον* άλλ’ ή περίπτωσις τής πτώ
σεως μέ χάμνιι ν* ανατριχιάζω.
— Έδώ, ίπί κεφαλής τοΰ άετοΰ θά τοποθετήσω δύο έ
λικας μετάξινους περιβεβλημένους ύπό σύρματος χαλύβδι
νου, διάμετρον τριών μέτρων...
— Δηλαδή αύτούς, πιστεύω, διέκοψεν ό Γοντράν, δειχνύων διά της ράβδου του τάς παραδόξους πλάχας, αίτινες
παρίκειντο καί προσείλκυσαν τήν προσοχήν του.
— Μάλιστα, άπήντησεν αύτφ ό Φρικουλέ μειδιών, καί
θά κινώνται διά τοΰ άτμοΰ κατά το σύστημά μου μέ τα
χύτητα τριακοοίων στροφών κατά δευτερόλεπτου, θέλεις νά
σοί ίξηγήσω τώρα έν λεπτομερείς τό σύστημά μου ;
—Όχι, οχι, άνέκραξεν ό κόμης μετά άληθοΰς τρόμου....
ίζαλίσθην ήδη ίξ όσων ήκουσα,θά χάσης δέ και τδν και
ρόν σου ίπί ματαίφ. Τοΰτο μόνον ίξήγησόν μοι. Τόν κινη
τήρα άετόν, ον άνίφερες, ποϋ θά θέσης.; όχι βεβαίως ίπί
τής μετάξης ;
— Διατί όχι ;
Καί ποιων σημείο» σταυρού ίπί τοδ κέντρου τοΰ άετοΰ.
— Ιδού ή κινητήριος δύναμις, είπε.
— Ναί, άλλά θά έχη βάρος... τό δέ πυρ καί τό ύδωρ
ποΰ και πώς θά διευθετηθούν ;
— Υπομονή, θά ίλθωμεν και είς τδν άετόν. Λοιπόν, ήδη
ό αετός διά της χινητηρίου δυνάμεως θά φέρεται πρός τά
ίμπρός τή βοηθείς τών δύο έλίκων, μέ ταχύτητα, ήτις δύ
ναται νά φθάση έως πεντήκοντα μέτρα κατά δευτερόλε
πτο». Εξάπαντος δέ ή ταχύτης αύτη δέον νά η ίπαρκής,
ίνα ό άήρ προβάλλη άντίστασιν αρκούντως μεγάλην, δι’
ής νά βαστάζη τήν όλην συσκευήν.
— Άλλά, έπεΐπεν ο Γοντράν, τδ άετώδες τοΰτο μηχά
νημά σου θά διευθύνεται πάντοτε πρός μίαν διεύθυνσιν,
χωρίς νά δύναται άφ’ ίαυτοΰ νά παρεκκλίνη οΰτε διξιόθεν,

1

H ΦΥ2ΙΧ

334

ναγκχΐα. *Ωστι τήν 4 Αύγουστου το έσπέρας δυνάμςθα ν’
άναχωρήσωμιν.

— Δηλαδή

μιτά

ιξ ίβδομάδας !

— ’Ακριβώς καί τήν .8 Αύγουστου θά άιροπορώμιν άνωθι τής Αίκατίρινουπόλιως 1
— ’Εάν ϊως τότι δέν κκτασυντριβωμιν.
— Πολύ όρθώ; ιΤτις, προσίθηχςν ό Φρικουλέ. Ksd ύψών τούς ώμους'
— “Η θάνατος ή γάμος I ίπιϊπιν.
Άναντιρρήτως, ό Φρικουλέ δέν ήγάπα τάς γυναίκας.
(Έπιται συνίχτια)

ΤΑ ΦΥΚΙΑ .
‘Ac τάχωρίί’ ή θάλαοοα
μέ κύματ’ άφρισμένα,
Μέ μούγκρισμα, μέ απονιά
τρανή, άς τά χωρίζη !
Σέ ’λίγο γιά το πεΤαμά της,
έκεΓν* άγκαλχαομένα
Θά είναι, καί ή θάλασσα
άπό θυμό θ ' άφρίζη.
Έτσι τά δέρνει άσπλαγχνα
πάντοτε, και τ’ άφίνει,
Όταν ΐδή πως έρχεται
ή μάννα τους—Γαλήνη.
Γ. Πακουλχ&ς.

ΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Άλλοι ποθούνε γιά νά ζοϋν
Σ’όλόχρυσα παλάτια...
Κ’ έγώ ποθώ νά σοΰ φιλώ
Τά δυό γλυκά σου μμάτια.

Σ’άλλους άρέσ’ή έξοχά,
Ταξείδια θέλουν άλλοι...>.
Κ' έμέ μ’ αρέσει ή τρυφερή
Παρθενική σου άγκάλη.
Θέλουν πολλοί τή μοναξιά.
Τδν κόσμο άλλοι ποθούνε .,
Έγώ ζητώ, δύο πουλιά
Νά σφιγκταγκαλιασθοΰνε.
Όλος ό κόσμος τά καλά
Τής γής άς άποκτήσμ...,
Μόνο τήν κόρη ,π’ άγαπώ
Άς μή μοΰ τήν στερήστι!
Πΐιραιεύς.
Γεώργιο; Α . Πολίτης..
------W
»---- —
ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Γερ Β.

Α’.
Σέ μιά δχθη παντού στολισμένη
άπδ χλόη καί άνθη πολλά
όρθοστέκει ό κρίνος ’ψηλά
άπ' τά λούλουδα, πούνε σπαρμένη.
’Σ τά ώχρόλευκα φύλλα του λάμπει
'σάν διαμάντι Λ δροσιά Α πρωϊνή
κι’ Λ γοργή πεταλούδα κινεί
τά φτερά της, ’ς τούς κάλυκας νάμπμ.

Και τριγύρω παντού φυτρωμένο
άνθη, χλόη, λουλούδια πολλά,
στέκουν γύρω ’ς τδν κρίνο δειλά
ταπεινά καί μικρά καί γυρμένα.*
Μά βορηας, καταιγίδα Αρχίζει
καί βογγάει φυσώντας φρικτά.
ξερριζόνει παντού τά σπαρτά
καί τά φύλλα τών δέ.’δρων σκορπίζει.
Καί τοΰ κρίνου τ’ ώχρόλευκο σώμα
’ς τού άνέμου τήν τόση βοή
πέφτει χάμω καϊ δίχως ζωή
άπομένει νεκρό μέσ’ ’ς τδ χώμα.

Κι’ Λ νεότης—’ς τόν κόσμο ’δώ κάτω
δλη χάρι. ζωή, καλλονή,
πέφτει δλόνεκρη εύθύς ’ς τήν όρμή
τοΰ άγέρα τού κρύου θανάτου.
I Ο. Αημητρύκουλος.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ

Καρδία μέ χρνσόνειρα καί φωταυγεΐς έλπίδας
,Εκπάγλους έξυφάνασα τάς πτέρυγας αύτής
Κ’ έν τίί ύψίστη πτήσει της τυχούσα καταιγίδαςΚ’ Αμιθανής παλαίονσα, ίδού ποιητής!
Χάυβς
ΦακιοΝ Παηαχ

ό

ΙΑ

Ή μέν ποίησις slvat μάλλον θιρμότης ή φώς· ή 8ΐ φι
λοσοφία, τάνάπαλιν, μάλλον φώς ή θςρμότης* ίκιίνη μέν,
ήλιος θάλπων μάλλον ή φωτίζων διά τών αχτίνων του'
αύτη δέ, ήλιος φωτίζων μάλλον ή θάλπων ή πρώτη, έλαφρά καί ιύπιτής τής νηπιαχής τής άνθρωπότητος ήλιχίας
συμπαίκτιιρα χαί σύντροφος· ή δεύτερα, τών πρισβυτικών
αυτής χρόνων έμβριθής χαί σεμνή γηροκόμος* ή πρώτη,
χαρίισσα .κόρη τής φαιδράς φαντασίας' ή δεύτερα, μελαγ
χολική θυγάτηρ τής αύστηράς φρονήσιως* ή μία άγαπ^ συ
χνά νά ίνθυμίζϊ) είς τόν άνθρωπον τάς παιδικά: του ημέ
ρας καί νά τόν έπαναφεργ καί βαυκαλίζη είς τήν κοιτίδα
τον ή άλλη, τουναντίον, τόν ύπομιανήοκει συνήθως τάς
τελευταίας του στιγμάς, xal τόν μοιρολογεί, ζώντά Ιτι είς
τάφον του* ή μία είνε τοΰ παρελθόντος ή εύθυμος φδή* ή
άλλη, τοΰ μέλλοντος ή μεμψίμοιρος έπιστήμη. Έν τοσοΰτφ
fit ποίησις χαί φιλοσοφία, χαί μετά πασών τών φανομένων αυτών αντιθέσεων, είνε κατά βάθος εν χαί τό αυτό
πράγμα, μόνον κατά διαφόρους καιρούς καί ύπό μορφάς
διαφόρους παρουσιαζόμενσν είς τάς όψεις ήμών, όθεν καί δύο
διάφορα ονόματα φίρον.Είνε τρόπον τινά ώς ό αυτός άστήρ,
τόν όποϊον κατά μέν τήν ανατολήν τοΰ ήλίου βλίποντις
καλοϋμεν 'Εωσφόρον, κατά δέ τήν δύσιν Έσπερον.
Άλλά περίεργοι άληθώς-τών ποιητών αί χαρδίαι: Ενίοτε
καίτοί viavuai, συνενοΰσιν έν έαυταΐς καί τό θάλπος καί τό
φώς, τήν νεότητα τών αισθημάτων μετά τοδ γήρατος τών
συλλογισμών, τής ποιήσεως τό έαρ μετά τοΰ χειμώνος τής
φιλοσοφίας . . Είνε αστέρες, παραδόξως πώς χαί έν τή ανα
τολή των χαί έν τή δύσει έν ταύτφ ευρισκόμενοι! άλλ’ αί
τοιαΰται καρδίαι διότι είναι, ή μάλλον ίνα είνε τοιαΰται,
ύπεατησαν καί ΰφίστανται όδυνας βαθυτάτας, άφάτους, άνεζιχνιάστους, καίτοι συνάμα τών μεγίστων τέρψεων καί ήσαν
και είναι έπιδεχτιχαί.
(Έκ τοΰ προοιμίου τοδ «’Αγνώστου Ποιητοδ»).
Φίλιππος Α. Οΐ«ονομ<βης
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Λέγεται ότι δ διάσημος θηριοδαμαστή; Βαναμπούργ ήρωτήθη ποτέ, τίνι τρόπφ κατορθοΐ ν ’ άποκτγ την θαυμασίαν
έπί τδν ζώων δύναμιν χαι ίπιρροήν. Άπεκρίθη.
—Κάνω πώς δέν τά φοβούμαι διόλου χαί κρατώ τδ
’μμάτι μου έπάνω του; σταθερά. Νά, νά σά; δείξω όποιαν
δύναμιν έχει το βλέμμα μου.
Δακτυλοδεικτών τότε πρόσωπόν τι ίστάμενον βήματά
τινα μακράν, είπε*
—Βλέπετε αύτόν έκεΐ ; Θά τδν χάμω νά ίλθη έδώ χωρίς
νά τού είπω λέξιν.
Έκάθησεν είς κάθισμα καί προσήλωσε τδ σταθερόν χκί
διαπεραστικόν βλέμμα του ίπί τοϋ προσώπου.Άμέσω; τούτο
άνηγέρθη έκ τοϋ καθίσματός του καί ήλθεν είς τόν θηριοδα
μαστήν. Ότε όμω; ίπλησίασεν αρκούντως ανύψωσε τήν
χεΐρα καί κατήνεγκε τόν γρόνθον του κατά τής κεφαλής του
Βαναμπούργ, όστις χατέπεσεν ίπί τού έδάφους αναίσθητος.
— Άν θβλγις, ξανακύτταξέ μι έτσι άλλοτε, είπε τρεπό
μενο; εί; φυγήν ό άνθρωπος.

©βατής ήσυχος (έν τφ ©ιάτρφ). — Μέ συγχωρεΐτε,
κύριε, δέν βλέπω καί τίποτε τδ ίξοχον διά τοιαΰτα χειρο
κροτήματα. . ·
Γείτων.— Έγώ βλέπω, φίλε μου. Ό συγγραφεύς τοΰ
έργου κατοικεί είς την οικίαν μου, και έχει νά πληρώσω έξ
ένοίκια ...

Δικηγόρος τών ’Αθηνών διηγείτο χθές είς φίλου; του.
Συνεφώνησα με άμαξηλάτηννά μέ μεταψέρη εί; Πεντέλην.
Έν φ άνήρχετο η άμαξα πέραν τοΰ χωρίου Χαλανδρίου τήν
ανωφέρειαν τοΰ ορούς έστησαν οί ίπποι καί ό αμαξηλάτης
προσελθών ήνοιξε τήν θύραν.
— Τί τρέχει ;
— Τίποτε αφεντικό. ’Επίτηδες θά κλείσω μέ κρότο τήν
πόρτα γιά νά νομίσουν τά ζφα πώς κατεβήκατε. Καί νά
ίδήτε τότε τί δρόμο θά κόψουν ... να ’δητι. . .
Δέν ΐψεύδετο. Τδ τέχνασμα έπέτυχε. Οί ίπποι ήπατηθησαν καί έντός ολίγων λεπτών, κατηρχόμην πρό τή; Μονή;
Πεντέλη; 1
Γουΐλης

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
53. Αίνιγμα
Εί; δ πατήρ. παΓδε; δΰβχαΐδεκα· τών δέ καθ’ έκάστω
παϊδι; τριάκοντα διά’διχα ςίδος έχουσαι·
αί μέν λευκαί ίασιν ’ιδεΓν, αί δ’ αυτε μέλαιναι·
αθάνατοι δέ τ’έοΰσαι άποφθινύθουσιν ίπασαι.
54. Αίνιγμα δημώδες
’Πίσω τ’ άφίνω τά παιδιά
’κείνα ποΰ κάμνω,
Τρεΐ; μέ κρατούνε μιά φορά,
μά πρώτα πίνω
χ’ύστερα γεννώ
Μαύρα παιδιά εις τη σειρά.
55. Αίνιγμα
Έχω πτέρυγα; μεγάλα; τάς ανοίγω,- τάς άπλόνω,
Οΰδέποτ’ άπ’ την θέσι μου νά φύγω κατορθώνω.
56. 'Απλή ΑνροστιχΙς
Διά τών αρχικών γραμμάτων τών ζητουμένων λέξεων σχημάτισον
δνομα πόλεώ; τίνος αρχαία; τή; ’Αρκαδίας,
Αί λέξεις σημαίνουσι : Κόσμημα γυναικείου, έφεύρεσιν μηχανή
ματος τής ανθρώπινης διάνοιας, δρος χρησιμεδον ώς κατοικία τής
Σφιγγόι,υίδν τοΰ Ούρανοΰ καί τής Γής ίοτις ητο είς τών Τιτάνων,
λόγον συμπεφωνημένον πρδ; άμοιβαίαν συνεννόησιν.
57. Γρίφος
2 γένη + κυνί Κω; φίλος, ώ φώς.

58. Ά«λη άκροβτιχΐ;
Τών ζητούμενων λέξεων τά αρχικά γράμματα άποτελοΰσι το
δνομα στρατηγού τών Συραχουσίων. Διά τούτων τών λέξεων. δηλοΰται :
Συγγράφει»; Μυτιληναΐος, περιβόητο; έταίρα Θρμσσα βιώσασα εν
Αΐγύπτφέπι Άμάσιος, βασιλεύς τη; Σπάρτη;, δρος τη; Θεσσαλίας,
Άλικαρνασσεύ; Ρήτιορ, ποταμό; της άρκτώα; 'Ιταλίας, θεό; τών
Σχυ&ών, πατρί; τής ποιητρια; Κορώνης, 6εά τών αρχαίων Ελλή
νων μια τών Γοργόνων,

Πβρακαλοΰνται οί κ^θυστεροΰντες τήν συνδρομήν
των τοΟ παρελθόντος έτους ώς καί οί μή άποστείλαντες έτι τήν τοΰ τρέχοντος, δπως εύαρεστούμενοι έμβάσωσι τά δφειλόμενα ήμΓν ταχέως, διότι εύρισκόμεθα
πρδ τής ανάγκης διά τήν κανονικήν λειτουργίαν τής
διεκπεραιώσεως τοΰ φύλλου καί τήν τάξιν τοΰ οίκονομικοδ μέρους νά διακόψωμεν αύτοΐς τήν περαιτέρω
αποστολήν τών φύλλων τής «Φύσεως®.
Ή Διεύθν-νόις
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ioa— οδός Λεόλου—103
ΠίΙΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ

ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΑΙΟΡβΟΥΝΤΑΙ ΚΜ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ

ΖκΓ ΕΙΔΙΚΟΎ· ΤΕΧΝΙΤΟΥ

ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΤΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΑΙ ΜΕΤΡΙΩΤΑΤΑΙ
Ταχύτης. άκρίβεια, στερεότης, εύθυνία

ΩΡΟΑΟΓΟΠΟΙΕΙΟΝ
ΠΑΝΑΓίηΤΟΥ τςαμη
143 — 'Οδός Έρμου — 143
Μεταξύ Καπνικσρέας καί Ώραίαε Ελλάδος
Είς τό Κατάστημα τού κ. Τσάμή, τό τόσον έπαξίως
τή φιλοκαλίφ αφιερωμένου, εύρίσκονται ωρολόγια έκ τών
μάλλον άνεγνωρισμένων έν Ευρώπη καταστημάτων, περί
τής στερεότητάς καί ακρίβεια; τών όποιων αρκεί μόνον ή
έγγύησις τών ονομάτων αύτών. ’Εργασία ίφάμιλλο; τή ευ
ρωπαϊκή. Έγγύησις αύτής καί- στερεότης.
Οί μέλλοντες νά προσέλθωσιν ίστωσαν βέβαιοι, ότι εύχαριστηθήσονται διά τήν στερεότητα κομψότητα, το μέτριον
τών τιμών καί τήν ακριβή έκπλήρωσίν πάσης παραγγε-

ΓΕΟΡΓΙΟΣ

ΣΑΡΔΗΣ

BIBAWASTSS KAM1TMS

39- 'Οδός Σταδίου—30
Άντικρύ Αρσάκειου.
ι αω'ΐ i~

Είδνκός διά δέύιμον έπιστημονικών βιβλίων
καί όλοκλήοων βιβλιοθηκών κατ.’άποκοπίιν

Δι’ Εκτυπώσεις έπισκεπτηρίων, έπικεψαλίδων,
έπιστολών καί ψαχέλλων καί πλαισιώσεις είκόνων
Γίνεται Kpfflig άεφμ,άτων άρίβτων πάντων τ&ν slSSsv.

Πέμψατε τά βιβλία σας είς τό βιβλιοδετεϊον τών φιλοβίβλων

Όδός Σταδίου 30
εκ των kataethmaton ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΤ

