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Η: ΕΥΒΟΙΑ Κ1-Α.Ι Ο ΠΟΡΘΜΟΣ του έπτριπού

Ή νήσος Εύβοια, μήκους 160 χιλιομέτρων καί 
πλάτους μεγίστου 47 μεταξύ Χαλκίδος καί Κύμης, 
φαίνεται άποσπασθεϊσα τής Στερεάς διά πλουτω- 
νείον συνεργείας πρό τής κρητιδικής έποχής· τού
το τουλάχιστον τεκμαίρεταί τις έκ τού σχηματι
σμού τών άντιπόρθμων μερών.Ένεκα δέ τής γεω
γραφικής αύτής δέσεως καί τού σχήματός της ά- 
νακόπτει καθ’δλον τό μήκος τής άνατολικής αύ- 
τής παραλίας τό έν τφ Αίγαίφ πελάγει άνελισσόμε- 
νον κύμα τής πλημμυρίδος, δπερ τοιουτοτρόπως 
διαιρείται είς δύο διακλαδώσεις, αίτινες, άφού δια- 
τρέξωσιν Λ μέν μία τήν άνατολικήν παραλίαν τής 

νήσου άπό Κύμης πρός Β., Λ δ’έτέρα τό ΐβτ,σλει- 
πόμενον μέρος άπό Κύμης πρός Ν., είσβάλλουσι 
συνενούμεναι μετά τού λοιπού κύματος τής πλημ
μυρίδος διά τών κατά τό Άρτεμίσιον πρός Β. καί 
κατά τόν Καφηρέα πρός Ν. πορθμών είς τήν μετα
ξύ τής νήσου καί τής Στερεός θάλασσαν.

Ό πορθμός τού Εύρίπου είνε στενοτάτη διάβα- 
σις πλάτους μέν 18,50*  μήκους 40,00μ·καί βάθους 
ποικίλλοντος άπό 3 μέχρις 6 μέτρων καί άπέχει 
σχεδόν ίσάκις τών δύο πορθμών, ήτοι 135 χιλιόμε
τρα άπό τού πορθμού κατά τό Άρτεμίσιον καί 125 
χιλιόμετρα άπό τού πορθμού κατά τόν Καφηρέα.
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Ό πορθμός δμως δέν συγκοινωνεί άη ’ εύθείας διά 
των δνω δύο μόνον πορθμδν μετά τούΑέγαίον πε- 
λάγους, άλλ'ένούται πρός Β- μέν διά της βορείου 
θαλάσσης Χαλκίδος, τού στενού τών Λτχάδων,τού 
Μαλιακοΰ κόλπου καί τού στενού τών Ώρεών 
μετά τού Αιγαίου πελάγους, πρός Ν. δέ διά τού 
νοτίου λιμένος Χαλκίδος, τού Στενού, τού στενού 
τής Αύλίδος, τής θαλάσσης της ’Ερέτριας καί τού 
τών Στύρων. Ούτω λοιπόν ή διά τού βορείου πορ
θμού τής Εύβοιας είσβάλλουσα πλημμυρϊς πληροί 
διαδο^ικώς τόν Παγασητικόν κόλπον, τόν Μαλια· 
κόν κόλπον, τόν όρμον τής Αιδηψού, τής 'Αταλάν
της καί είσρέει διά τού πορθμού τού Εύρίπου είς 
τόν νότιον λιμένα Χαλκίδος, έν φ Α διά τού νο
τίου πορθμού είσβάλλουσα πλημμνρίς, πληροί τό 
στενόν τών Στύρων, τήν θάλασσαν τής ’Ερέτριας, 
τήν τής Αύλίδος καί διά τού στενού είσρέει είς 
τόν νότιον λιμένα Χαλκίδος.

Νύν δέ μετά τήν γενομένην διαπλάτυνσιν καί 
έκβάθυνσιν τού πορθμού,τούΣτενοϋ καί τού στενού 
τής Αύλίδος,ούδεμίαν μέν αίσθητήν άλλοίωσιν έπέ- 
φερεν είς τε τό μέγεθος καί τήν περίοδον τής παλίρ
ροιας, ή δ’αίτία τών άταξιών τής παλιρροίας είναι 
Α έν τώ νοτίω λιμένι τής Χαλκίδος συνάντησις 
τών δύο άντιθέτως χωρουσών πλημμυρίδων.

Ή έμπροσθεν είκών παρίστησι τό στενόν τής 
Χαλκίδος μετά τής γεψύρας ώς είχε τό πάλαι, τής 
νέας μή συντελεσθείσης έτι. Λ. Μ.ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστημονική παλίρροια πρός την θρησκευτικήν πί- 
ατιν ήρζατο έπιψαινορένη έν τή Εσπερία· παλίρροια, 
ήτισ δύο συστήματα έπήνεγκεν επιστημονικών ερευνών 
έν τώ μέσω τού νΰν σοφού κόσμου Εύρώπης καί ’Αμερι
κής · τό μέν παραόεχόμενον συνδυασμόν θρησκείας καί 
έπιστήμης, ήτοι Έρεύνης και Πίστεως, όρων 
συνιστώντων τήν έπιστήμην, πρός ήν άγει ή ερευνά, 
καί τήν μετά λόγουπίστιν, πρός ήν άγει ή αληθής θρη
σκεία, ώς έμπρέπει έπιστημονικώ καί όντως έέευγενι- 
σμένω κόσμω· τό δέ έτερον τών συστημάτων άπορρίπτον 
τόν συμβιβασμόν τούτον, ύποσκάπτον δέ τάς βάσεις καί 
άρχάς τής επιστήμης,ώς μή άνταποκρινομένης ουδόλως 
είς τάς άνάγκας τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, άποθαρρυνο- 
μένου υπ’αύτής καί έν πικρία διατελοΰντος καί άπογνώ- 
σει διά τήν έλλειψιν έν αύτή πάσης έλπίδος, ώς πρός 
τήν έν τώ μέλλοντι κατάστασιν αύτοΰ, μηδ’ άφορώσης 
όπωςτιούν είς τήν έέήγησιν πνευματικών φαινομένων, 
πρός ά ή έπιστήμη άτενίέουσα εύρίσκεται απέναντι τοΰ 
απροχώρητου τής λύσεως, άνασταυροΰοα τάς χείρας τό 
δή λεγόμενον, ότε ή θρησκευτική έλλογος πίστις άπο- 
φαίνουσα φέρουοα λύοιν ικανοποιούσαν τό πνεύμα και 
έίάγουσαν αύτό έκ τοΰ χάους είς 0 έμβυθίζει τό άπελπι 
τής έπιστήμης πδσαν διάνοιαν , ούδόλως στεργούσης έν 
έαυτή ύπαρίιν στοιχείων πεποιθήσεως, προερχόμενων έξ 
υπέρτατης αρχικής αιτίας τού παντός.

Λυπηρότατη ή κατάστασή αύτη τοΰ ανθρωπίνου πνεύ
ματος, στερούμενου πυέίδος πνευματικής, όδηγούσης 
αύτό πρός τόν μέγαν πόλον, τήν αρχικήν αύτού κοιτίδα, 
ii ής είήλθεν άκατανοήτω είοέτι τρόπω, καί έν ή έπα- 
ναλεΰσεται μυστηριώδει τινί τρόπω, ον ή νΰν έπιστήμη 
αποκρούει, ως μή παραδεχόμενη ολως μυστήρια, ώσανεί 
εν αύτή, μή παρετηροΰντο τοιαϋτα πλεΐστα όσα" διότι 
π. χ. τί άλλο έστιν ή έλίις καί ή ωθηοις έν τή φυ

σική επιστήμη παρά μυστήρια κατ’ ούσιαν ακατάληπτα ; 
Οί επιστήμονες όμως έπαρκούμενοι φαίνονται λέγοντες, 
ότι ή μέν ελδις έστι δύναμις έφελκύουσα πάντα τά σώ
ματα πρός τό κέντρον τής γής καί τανάπαλιν· άλλά τι 
έστι δύναμις καί πώς εύρέθη έν τή Γή καί τά όμοια, 
ολως αδυνατεί έρμηνεύσαι ακριβώς καί έναργώς ή έπι
στήμη, ώστε μυστήριον ή δύναμις αύτή καθ’ έαυτήν 
έπιστημονικώς θεωρούμενη. .'Ορισμοί περί αύτής άπαν- 
τώσι διάφοροι παρά τοΐς έπιστήμοσιν, άλλά τήν περιέρ
γειαν του ανθρωπίνου πνεύματος ού πληοούσιν, ούδ’ 
ίκανοποιούσιν έρμηνεϊαι τοιαύται καί ορισμοί, οίτινες ές 
αεί τό έπί τό πληρέστερου καί τελειότερον βαίνειν έπι- 
διώκσντες καραδοκούσι διά τιντς νεωτέρας ανακαλύψεως 
τήν συμπλήρωσιν καί ένάργειαν αύτών έπιφερουσης δι’ 
έντελεοτέρας κατανοήσεως καί άκριβεστέρας άντιλήψεως, 
ϊνα προβώσιν είς τελειοτέραν διαμόρψωοιν αυτών και πα- 
ράστασιν. Τί δέ είπωμεν περί τής ουσίας τού ηλεκτρι
σμού καί μαγνητισμού ; τί δέ περί θερμότητος ; τί δέ 
πρώτον τί δ’ ύστερον καταλέγω ; περικυκλούμεθα παν- 
ταχόθεν ύπό μυστηριώδους κόσμου, ήμων αύτών άποτε- 
λούντων μυστηριώδη υπαρίιν. Τά μυστήρια ταΰτα προσ
παθεί ή έπιστήμη νά λύση, καί διά τούτο έπαινετή όν
τως· άλλ’ αί προσπάθειαι αύτής μόλις ήρζαντο τόν μυσ
τηριώδη πέπλον άνασύρειν, καί τήν άχλύν, « ή π ρ ί ν 
έ π ή ε ν», ϊνα καθ’Όμηρον είπωμεν, έν τοΐς όφθαλμοϊς 
τής άνθρωπότητος, διαλύειν.

Εϋρίοκεται εις τό Α τών επιστημονικών εργασιών καί 
ερευνών· αιώνες δέ παρελευσονται, έως ου ή έπιστήμη 
άνδρωθή καί σχηματίση γνώσεις ακριβείς καί ές αεί α
κράδαντους. Σήμερον τό άκράδαντον ούκ ύφίσταται έν 
τή παρούση καταστάσει τών επιστημονικών ερευνών, α
νατρεπομένων όσημέραι ύπό νεωτέρων έψευρέσεων, ανα
καλύψεων καί τελειοποιήσεως τών προηγουμένων, έκ δια- 
νοίίεως νέων οριζόντων έν τή χώρα τοΰ Επιστητού 
καί νέων οδών διαχαραττομένων έν τή έκζητήσει καί ε
πιδιώξει τών έπιστημονικών γνώσεων ώστε τοΰ ξύλου τής 
γνώσεως μόλις άκρέμονές τινες έψσύσθησσν έως άρτι· 
πσλύ άφ'ήμών άπεοτιν ή τελειότης· ή άνθρωπότης ύπό- 
κειται έτι εις μεγαλειτέρας δοκιμασίας αγώνων έπιστη
μονικών.Νέους Παστέρ έν τοΐς διαφόροις έπιστημονικοΐς 
κυκλοις προσδοκά ή έπιστήμη έν τώ μέλλοντι,νέους Κώχ, 
νέους Φλαμμαριώνας κτλ. 'Αλλ’έως τότε τό στόμα τής 
άνθρωπότητος χαίνει- ή διάνοια έν τώ μέσω τοΰ απείρου 
ωκεανού τών γνώσεων διαπλέουσα έν μικρώ κελύφει φρι
κιά καί βιγοϊ άπέναντί τού άπειρου, όπερ εμφανίζεται 
ενώπιον αυτής μέγα μεγαλωοτί. Πού βαδιεΐ ; ποΰ ανα
στρέψει ; καί πού κοί πώς κατευθυνθήσεται ; Καί πάλιν 
μυστήρια άλυτα διά τό εύρος καί βάθος τών εννοιών 
τούτων. Που τό καταφύγιον τό πνευματικόν ; ’Ιδού τό 
ζήτημα.

II
Μετεώρου ίσταμένου τοΰ πνεύματος ουτωσιν, αίφνης 

έν τώ μέσω τού κλύδονος τών αμφιβολιών καί άποριών, 
ώς ή Ίρις έν τώ όρίζοντι «εμφανίζεται ή πί- 
σ τ ι ς» έν όλη αύτής τή έπιβλητικότητι καί αξιοπρέπεια 
καί ώς βοδοδάκτυλος Ήώς καταυγάζει τόν περί αύτό 
ζοφώδη χώρον, ύποδεικνύουσα τήν γραμμήν τής διευ- 
θύνσεως- δραττομένη δέ τών τριχών τής κεφαλής αύτοΰ: 
τούτέστι τών διανοητικών Ίνων καθοδηγεί εις τήν σχε
τικήν κατάληψιν τού απείρου, έμφανιζομένου ύπό τρεις 
όρους επιστημονικούς ή μορφάς «τού Άπειρου 
’Αγαθού, ’Αληθούς καί Καλού» τής επιστη
μονικής Τριάδος, ής τήν άντίληψιν καί καιανόησιν τό 
πεπερασμένον πνεύμα τού ανθρώπου ουδέποτε πλήρη 
έξει έν τώ κόσμω τούτω τώ άτελεΐ καί συνεπώς πεπερα- 
σμένω. Ή πίστις έπιφυλάσσει τούτο διά τήν μέλλουσαν 
άλλοίας φύσεως ζωήν, έν ή τό τέλειον τής Γνώσεως ά
παντά. Έν ποιητική δέ γλώσση καί έξάρσει ό Δαβίδ πα-
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κύκλω, διέξοδον μή ίχοντι ούδεμίαν- όπερ άπευκταίον, 
Έπιστήμη καί θρησκεία συνυποοτηρίζονσαι άλλήλας ό- 
θηγσϋσι τό ανθρώπινον πνεύμα εις τον άληθή αύτού 
προορισμόν καί τά έθνη καί τάς κοινωνίας εΙ< ευμά
ρειαν καί ευδαιμονίαν αληθή. Τότε δ' έσται ή βασιλεία 
τοΰ θεού έπί γής, ώε έν Ούρανώ. Τούτο ουδέποτε τοΰ 
Χριστού ή θρησκεία έπαύοατο εύχομένη και διϊάοκουοα' 
μακάριοι δέ οί άκούοντεε τών λόγων αύτής και φυλάσ- 
οοντες αύτονε έν οο^ία διατελοΰοιν, ής τδ έτερον οτοι- 
χεΤον, ή καλουμένη επιστήμη- άληθής δέ οοψός ό άμ- 
φοτέρων μετόχων εν έρθω μέτρω καί λόγω άκραιφνεΐ.

’Αβα». fleipl&q, 
ίΙ«ψκ.«κ.

(Κατά τό Γερμανικόν)

Βίς δένδρα πλήρη καί καρπών λαμπρών ώς καί άνθέων 
Οί κλάδοι πρός τάς ρίίας των κστεκομπορρημόνουν 

Ουδόλως ηυγνωμόνουν, 
’Αλαζονείας αίσθημα δηλοϋντες φρικαλέον. . . 
—Τί εΤ^ε σεΓς, ταΓς έλεγον, ενώπιον ημών 
Ημών, έέόχου χάρματος δρώντυν οφθαλμών, 
Όσφρήβεως καί γευβεως άρρητου τερπωλής ; . . . 
Ό όγκος ηόοον εέν' υμών νωθρός καί άκαλλής I . . ,

Αί ρίζ' έοίγων ουνεχώς . .. άλλ’ ή κενοφροσύνη 
Τών κλάδων έπιτίμηοιν προνκάλεσ' έν οδύνη 
Παρά τιίν μητρικών ριζών/ ίΜωροί μή φλναρείτςί 
Χωρίς ημών οεΓς πώς ποτέ νά λάμψητ’ έμπορείτε ; ...

* ’Εχ τήε ίν Τφ ’Δίηνκίχφ Συλλίγφ «Βόρνινι» ά,χγ,ωββιίτηί 
λνραηΐ βυλλ&γηβ του ύΛογρΛΦσψέένσυ ηοιητον.

στ? τήν τελειότητα ταύτην ώς έζής- «χορταοθήοομαι 
μοι τήν δόξαν σου».

άμαχος τού ανθρώπου ού παύεται χο^ται- 
j διοτελεΐ έν ζωική ένεργεία έπιφερούση 

άφομοίωβιν τών εισερχομένων έδωδίμων, 
νθρώπινον πνεύμα ούκ έξικνειται είς τήν 

ίφΛιδιωκαμένην εντελή γνΰαιν ,εν όοω διατελεί έν πω μετά 
τή< ύλης οννδέσμιμ- ή δόξα ούκ δφθήοεται αντώ, κατά 
:ji)v ποιητικήν ψράσιν τού βοοιλίως τής 'Ιερουσαλήμ, 

ιίοτην έννοοΰντος τήν κατανόηΟιν τοΰ Αγαθού, 
οΰε κοί Καλού, ήτις γενήοεται έν τή δψει τού 

άπειρου- τήν δ’ δψιν ταύτην ή ύλη, στερούμενη τών 
αναλογών τής νοητικότητος στοιχείων, ού δύναται ίλως 
STtvioai καί ούτω καταλείπετε» έν τή δμοία έαυτής φύ
κι όλως μή αιρόμενη είς άνώτερα στρώματα υπάρ- 
ξέως, προωριομένα δι" υψηλούς οκοπούο, αρμοδίους τώ 
δπερτάτω λόγω.

III
Τό ανεπαρκές τής έπιστήμης καθορών τό σοφόν τής 

Αλθιώ,οε τέκνον, δ πολύς Βάλψουρ *σί  τής πίστεως τό 
ιώήρες πσρατηρών έν ταις έπιστημοτικαίς άναοτροψαΐς 
τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, ουνέγραψεν έσχάτυς σύγ
γραμμα, όπερ έπωνόμαοε «Βάσεις τής Πίστεως», καί 

ιήρεοεν είς τρία μέρη. Και έν μέν τώ πρώτω άποδει- 
filcvuTi, ότι αί σταθεροί έπιοτήμαι μόναι δέν έπορκούοιν 

είς ίκανοποίηοιν τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος καί ότι υπέρ 
(taoav βεβαιότητα έχομεν ακόμη ανάγκην τής πίστεως, 

Χπένσερ καί ή σχολή αυτού δέν θά δυνηθώσι νά έ- 
ΐγήσωοιν, Sou καί αν άγωνίζωνται, τήν μεταξύ ημών 

piapovoiav τοϋ αίοθήμτος τού Καλού κλπ.
Έν δέ τώ Β έπιτίθεται άμέοωί μετά τής έπιστήμης 

ής ςύ μόνον ύποίιόάζει τήν δύναμιν, ούδέν άλλο έξη- 
:, είμή έαυτήν, άλλ' άποδεικνύει, ότι έν αύτώ τώ 
μονικώ ίδάφει ή πλάνη καί ή άγνοια είνε άνα- . 

άφευκτοι- ότι τά πράγματα δέν είνε, όπως yac φαίνσν- I 
Τ»·. υφιστάμενα*  οί δέ &ήθεν ιδιότητες τής ύλης δεν ει- 

■νοι ή απάτη τών αισθήσεων μας, καί τό πάν «Γνε μυστή- 
σν πέριξ ημών καί έν ήμΓν, ούτως ώοτε καταντά Πυρ- 

-.·; ό κ. Βάλφούρ, περί ων είς πίΛτος έγραψεν ό 
ίσε φιλόσοφος Συμπλίκιοσ έκθετων τάς άβχάς τοϋ 

■φ,ιστήμο-ος τούτον, καθ’ δ πλήρες άμφιθολιύν καί 
ίβραπλανήσεων ό κόσμος κλπ.

Εν δέ τύ Γ' μέρει τον βιθλίον αυτού ό κ. Βάλφονρ 
ίταρερχόμενος τήν έπιστήμην, αγωνίζεται καί κατ’ ού- 
τής ■'ήε λογικής, λέγων δτι ή ανθρώπινη λογική, κατ' 
ούτδν, είνε τό ασθενέστερου καί τδ όάεθαιότερον όλων 
τών εκφάνσεων τής ψυχής ημών, κα) άνευ τής πίστεως 

g δέν θά έχρησίμευεν είς τίποτε, τά δε έργον αύτής θα 
ήτο μηδέν έν τώβίω μαε. Δέν πρέπει λοιπόν νά συγ- 
Ιδατή «ίτη τήν' φυσικήν όρμήν τήε ψυχής πράε τδ α- 
πίιρον ’Αγαθόν, "Αληθές καί Καλόν, πράο τόν θεάν. 
Εν γένει δέ, όπως κάλλιον έ3ραιώσΓ| ό κ. Βάλφουρ τάς 
Βάοειε τής πίστεως, αρχίζει ύποβκαπτειν τάς βόοεις 
τών έπιστημών καί τής λογικής (Έψημ- Κορόμηλά ιη 
Μαρτίου ιδφδ). , . «-

Τώρα κατά πόοον εχει δίκαιον ο Ηγετηε των Συν
τηρητικών τής ’Αγγλίας είς ταΰτα, κρινεΓ ό έπιοτημο- 
κκδε κόσμος Εύρώπης καί ’Αμερικής. Ημείς όμως ε- 

ιν τό φρόνημα, ότι έν τφ μέσω κείται ή βαοιλΐς ά- 
ιο. Ούτε τάς έπιστήμαε εΐνε καλόν ύποοκαπτειν, 

ούτε τήν θρησκειον περιφρονεϊν, ώς οί ύλισταί τών έ- 
τημόνων καί άλλοι- διότι τότ’ έοόμεθα μονόφδαλ- 
ίίύκλωπεε, θατέρου τούτων κατεδαψιζομένου. Έ

χομεν ανάγκην καί των αύο οφθαλμών τοΰ πνευματικού 
κόομου: «επιστήμης καί θρησκείας», άνευ 
αύτών ό λόγος τυφλώττει- ή άνθρωπότης καί τά έθνη 
διατελούοιν έν θέσει λοίίου άναοτρεφομένου έν φαύλω

Άνθύλλιον τηκόμενον άθλίωε 
Ύπο άκτΐνόε που ηλιακής, 
Διά φωνής του ικετευτικής : 
«Ώ νέροε», είπε, «νεΰσόν μοι φιλίως I » 
«Σταγόνα σου κατάπεμψόν μοι μίαν 
«Τά ασθενή μου μέλη ν' άναρρώβης, 
« Εαρινήν φαιδρότηία γλυκεΐαν, 
«Ιοχΰν πρός ευωδίαν νά μού δύσης 1 ■>

— «’Οφείλω περαιτέρω νάδοεύ^ω, 
Άλλά θά έπανέλθω νά ο' άρδεύοω- 
Ύπομονή δέν πρέπει νά οέ λείψη.—» 
Τό νέφος άπαντά άπό τά ΰψη' 
Πέτα, πλήν μαρανθέν τδ άνθος κλίνει, 
Έκρήγνυται έλθόν μετά καιρόν, 
Τδ ούννεφον είε χείμαρρον σφοδρόν 
Πλήν τί προς τ’ άνθος ή βροχή έκείνη : 
Τί τ’ δφελεί ή άρδευσίς του πλέον ' 
’Απίθανε τδ άνθος τδ ώραΓον | 
Παρά πτωχόν τεταλαιπωρημένον 
Ό πλούσιας, έν τάχει διαίαίνων, 
[Ιοοάκις ώε τό νέφος δέν λαλεΓ ; 
Άφ’ ού δεινοπαθών δ ’ έκεΓνος πέοη, 
Τόν κλαίει τότε όσον είμπορέοη 
Καί ελεεί, άλλά τί δφελεί ; . . .
Φεϋ I άκαρπος ή μεταμέλεια του, 
Τάς πνλας μάτην κρούει τοΰ θανάτου !

♦. Λ. οίκονομίβηε
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(Συνέχεια {δέ προηγούμενου φύλλουί

Η ΦΓΪΙΣ

Αριθ. Ο OoiciyxTwv

Άρ<8. 7. Ό ΚανύβαςΑριθ. ο. Ο B<’06e·

τοΟ Γεωργίου Ούασιγκτώ- 1

I

ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΕΠΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
13 C. FflURE ET H. DE GRftFFIGNY 13

ϊ1 ΔΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

Μετά 300 καλλιτεχνικήν εικόνων ίν τ& κειμίνω
Κατά μετάφραύιν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ

Καί άναπνεύσας ολίγον μετ ’ εύχαριστήσεως’
—Κοπιωσι καί βασανίζονται οί άνθρωποι ν ’ανακαλύπτουν 

φοβερά βλήματα καί τρομερά; ίκρηκτικάς υλας, ένφ πρό 
ήμών ή φύσι; αύτή μά; προβάλλει θαυμάσια μέσα ανώτερα 
πάσης ανθρώπινης ιδιοφυία; I

Ό Όσιπώφ ήρώτησε τότε μετ ’ αδημονίας'

Β. Έ Malibrail
Ό Βετόβεν εί

ναι καί ίσως θά 
διατελμ ό μέγι
στος τών μου
σουργών πάσης 
έποχής.Τό προ
σωπείου, δπερ 
άναδημοσιεύο - 
μεν ώοε έλήφθη 
άπό τής κεφα
λής, ήτις εύρί- 
σκεται έν τώ 
μουσείω τής 
Φρενολογικής 

έταιρείας τον 
Λονδίνου.Κατά 
δέ τόνΓεώργιον 
Scharef, αύθεν- 
τικόττιτος έν τή 
περιστάσει,γν»·

k

μοδοτβϊται #τι τδ προσωη«ϊον τοντο τον διαο^μον 
Β^τόόβ*  έλήφθη άηο τον1 ηρορώηον τοί? Λθανότον
μονσουργοϋ, τήν αύτήν Αμέραν τής έπικηδείου 
τελετής του

Κανόβας! ό μέγας γλύπτης ’Ιταλός, ύπίρξιν δχι 
μόνον είς τών μεγάλων καλλιτεχνών τού αίώνός 
μας, άλλά καί είς τών,εύγενεστέρων χαρακτήρων 
τής έποχής μας- Ό θάνατος ύπήρξε γλυκύς δι' 
αύτόν, ώς πληροφορεί ημάς ό κόμης Cicognara, 
καί ούδόλως Αλλαξε τήν έκφρασιν έκείνην τής ά- 
γαθότητος, ήτις μετά τοσαύτης δημοτικότητος παν- 
ταχοΰ διεσαλπίσθη, καί ήτις έχαρακτήριζεν αύτόν 
έντμζωμ.

Πριν ή άφίσωμεν τό πάνθεον τών καλλιτεχνών, 
όφείλομεν ν’ άναφέρωμεν όλίγα καί περί τής θείας 
MaUbrui,thtc άφοΰ έγένετο τό άντικείμενον ύφίστης 
φήμης καί είδολολατρείας έν Εύρώπη, σκληρός 
έλησμονήβη μετά τόν θάνατόν της ύπό πάντων, 
έκτός δμως καί παρά τον συζύγου της Beriot,δστις 
πρός ίνδειξίν άγάπης καί σεβασμού πρός τήν καλ- Ό Ίωνάθαν Φαρενχάϊτ

(Συνέχεια, ΐδέ προηγούμενου ψύλλον).

Όπόταν ό γέρων συνήλθεν, εΰρίσκιτο έν τή κλίνη τον, 
τήν κεφαλήν έχων κεκαλνμμένην ύπό σακκιδίου πιριέχοντο; 
-πάγον καί τον; πόδας κεκαυμένους ύπό συναπισμών διά την 
προ; τά άκρα κυκλοφορίαν τού αίματος.

Πλησίον τον ενρίσκετο ή Σελήνη άδημονοϋσα καί παρά 
τό πλευρόν τον όΓοντράν κρατών διαρκώ; εις τά; χεΐρά; τον 
καί άναγινώσκων βιβλίον μεγάλου δι*  αυτόν ένδιαφέροντο;, 
ίνεκα τή; προσηλώσεων, ήτις τόν άπερρόφα.

— Πάτερ μου, έφώνησε τέλο; η Σελήνη, βλέπουσα, ότι 
ή πατήρ τη; διήνοιγεν ολίγον τον; οφθαλμού;, μέ αναγνω
ρίζετε ;

—ΤέκνΟν μον, έψυθίρισιν ό γέρων, αγαπητόν μοι τεκνβν, 
Καί είτα παρατήρησα; τόν Γοντράν
— Υίέ μον, τφ είπεν.
Μεθ’ δ απόλυτο; θλιβερά σιωπή έπηκολούθησίν ίπί τινα; 

στίγμα; μεταξύ τοϋ κύκλου τών τριών αυτών προσώπων.
Τέλο; 0 Όσιπώφ ήρώτησεν·
— Είμαι πρό πολλής ώρα; εΐ; τήν κατάστασιν αυτήν ;
— Πρό δέκα ημερών, τφ άπήντησεν ή Σελήνη.
Καί αμέσως δυο χονδρά δάκρυα ίρριυσαν έκ τών οφθαλ

μών του.
—Κάλλιον, είπε ν’ άπέθνησκον, ή ν’ άκοΰσω όσα ήκουσα 

περί του διαβόλου αύτοΰ κλέπτου Σάρπ, όστι; μοί άφήρπασε 
τήν ευτυχίαν μου.

— Λησμονήσατε όλα ταϋτα, πάτερ, άπήντησεν ή Σε
λήνη, διότι τρέχετε τόν κίνδυνον ν’ άσθενήσητε έκ νέου.

— Άλλως τε, προσέθηκεν ό Γοντράν, πάσα έλπί; δεν ά- 
πώλλετο. "Ηδη δέ ό φίλο; μα; κ. Φρικουλί εύρίσκιται είς 
Νίκαιαν διοργανίζων μεγάλην συνδιάσκεψιν, ώς άπεφασίσθη.

— Τί όφελεΐ πλέον τοΰτο έμορμυρισεν ό Όσιπώφ, είδατε 
τί είπεν ό Ίωνάθαν. Ό Σάρπ προώδευσεν άρκούντω; ώστε 
νά μή δυνάμεθα νά τόν υπερπηδήσωμεν.

— Άλλά δεν θά δυνηθήτε, νά εΰρητε ταχύτερόν Tt μέσον; 
ήρώτησεν ό Γοντράν.

Ό Όσιπώφ έκίνησεν άπελπιστικώς τήν κεφαλήν, ή δέ 
Σελήνη προσέβλεψε μετά δέους τόν κόμητα.

Αίφνης όμως κραυγή θριάμβου διεξέφυγε τών χειλέων τοϋ 
κόμητο; καί λαμβάνων βιαίως τό βιβλίον, δπερ πρό ημερών 
άνεγίνωσκε·

—Κύριε Όσιπώφ, τφ λέγει, έσώθημεν ! ’Ιδού ί
Ό γέρων και ή Σελήνη παρετήρησαν αύτόν μετ ’ ίκπλή- 

ζεως.
—Τί βιβλίον είνε αύτό ; ήρώτησεν ό Όσιπώφ.
—Είναι έργον τοϋ πατρός Μαρτινεζ δέ Καμπαδόρας, Ικέ

του τής'Εταιρείας τοϋ Ίησοϋ έν τή μονή τή; Σαλαμάνκας 
«Ό υπόγειος Κόσμος».

— Αί, καί με τοΰτο ; ήρώτησεν ή Σελήνη άδημονοϋσα.
— Απέναντι αύτοΰ, άπήντησεν ό κόμης είς κόρακας τά 

τηλεβόλα, τά άερεπίπεδα, αερόστατα, άτμοί καί αύτή ή 
σεληνίτις καί όσα μέχρι τοϋδε έφευρέθησαν αεροπορικά μέσα 
πρό; έπίσκεψίν τών αστέρων. Όλα ταϋτα είναι παίγνια πα
ρωχημένης αχρήστου παιδιά; (

λιτέχνιδα,Ζγκα· 
ταλείφας τήν 
μουσικήν, έπε- 
δόθη είς τήν 
γλυπτικήν καί 
οϋτως έλαβε τό 
θλιβερόν προ
σωπείου 
νης, ίίν 
παν άλλο έλά- 
τρενσεν είς τόν 
κόσμαν τούτου. 
Οϊα δόξα καί 
διααημότηςί γ&· 
ταβληθεϊσα είς 
κόνιν λήθης!

Ήδη έλθωμεν 
είς τούι πολιτι
κούς άνδρας,ών 
τά προσωπεία 
διεσώθησαν έγκαίρως. 1

Ιδού τό προσωπείου - — ~'
νος. τοΰ ίδρυτοΰ τής Δημοκρατίας τών 'Ηνωμένων γ 
Πολιτειών τής ’Αμερικής, δστις άντεπροσώπευσε | 
τήν εύθύτητα,τήυ άφοσίωσιυ,καί τόν πατριωτισμόν. 1 

Τό προσωπεϊον τοΰ Ονασιγκτώνος είναι διπλού ! 
δι’ήμής Ενδιαφέροντος καί μεγίστης άξίας άντι- 
κείμενον, διότι είναι έργον τον διασήμον καλλιτέ
χνου Houdon, δστις κατά τό ταξείδιον αΰτον έν "Α- 
μερικμ·(1785) κατεσκεΰασε τόν άνδριίντα τοΰ με
γάλου τούτου πολίτου, δστις, ώς γνωστόν, όπέ- 
θανε δέκα έξ ίτη μετά ταϋτα. Είναι πανομοιότυπου 
προσωπείου τοΰ άνδριάντος αύτοΰ. Τό δ’ άναμφι· 
σβήττιτον γεγονός,δτι Λ Βόρειος "Αμερική θεωρεί τό 
έργον τού καλλιτέχνου ώς πιστότατον άποτύπωμα 
μεθ'δλων τών χαρακτηριστικών τοΰ μεγάλου άνδρός, 
ένεθάρυνε τούς έργάτας τοΰ Πανθέου νά παραΟέσω- 
σιν αύτό έν τφ Πινακοθήκη τών διαπρεπών άνδρών.

(Έκ«τα, τό τϊΐβς) Φρ. αρίντιζν^

έκεί- 
ύηέρ

}y

—Καλά, άλλά τέλο; πάντων έξηγήθητε, φίλε μου, τί έν 
νοείτε ; ποια είναι αύτά τά φυσικά μέσα ;

—Τάήφαίστεια, κύριε Όσιπώφ, άνεφώνησεν ό Φλαμμερ- 
μόν θριαμβευτικώς.

— Τά ήφαίστεια ; ήρώτησεν ό γέρων όλω; έκπληκτος.
— Μάλιστα, τά ήφαίστεια, έπανέλαβεν ό Γοντράν,άτενα 

είσί φυσικά τηλεβόλα, τά ηφαίστεια άπό τά οποία δύναταί 
τις νά άντληση θαυμάσια αποτελέσματα, εάν κατωρθοϋτο νά 
κανονίση τήν^δυναμίν των. . .

Ό Όσιπώφ καί ή Σελήνη παρετήρησαν έπανειλημμενω; 
τόν κόμητα, άμφιβάλλοντε; ίάν ούτος ώμίλει σοβαρώς.

Πλήν ό Γοντράν άπεφύλλιζε τό βιβλίον, όπερ έκράτει εις 
χεΐρα; καί*είπεν

— ’Ιδού, έν σελίδι 130, ό Μαρτινεζ Καμπαδόρας δίδει 
άκριβή πίνακα τής ταχυτητο; τών έζερευγνυομίνων ύλών 
άπό διαφόρων ήφαιστείων. Ή "Ετνα έκσφενδονίζει λίθους 
μετά ταχυτητο; 800 μέτρων κατά δευτερόλεπτου. Τό Βε
ζούβιον μετά ταχυτητο; 1,200 μέτρων. Ή Έκλα 1,500
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μέτρων. Το Στρόμπολι 1,600 μέτρων. . .Τά δε ήφαίστεια 
τίς ισημερινής Αμερικής έχουσι πλιίονα δυναμιν.Ούτως το 
Πιβχίνκα, ό Κοτοπάζης καί ή Άντιξάνα δίδουσιν αρχικήν 
ταχύτητα είς τους εκτοξευομίνουςλίθους ά«ο τοδ χαίνοντος 
αύτών κρατηρος 3—4 χιλιομέτρων.

Μετά μικράν δέ διακοπήν έξηκολούθηαεν
— Καί λοιπόν, νομίζετε κ- Όσιπώφ, δτι βά ητο άδύ

νατον νά μειαχειριβθζ τις την δύναμιν τών ύκογείων τούτων 
ατμών καινά κανονίβη τάς ένεργείας των;

*0 γέρων άφήκε τότε κραυγήν άνακουφίβιως.
— ‘Αχ I τίκνον μου, ίφώνησε μιτά τρεμούση; φωνής, 

τεκνον μου, μοΰ ΐβωσας τήν ζωήν !
Καί λαμβάνων τόν νέον πρός αύτόν τόν κατεφίλησι περι- 

παθώς, ότι ύποχωρησάσης της θύρας ΐπεφάνη ό Φρικουλέ 
πρό τοΰ κατωφλιού.

—Δόξα τφ θεφ. κ. Όσιπώφ, ιιπεν εισερχόμενο;, οπού 
σάς βλέπω καλώς έχοντα.Σας φέρω δέ είδησιν, ήτις θά ίπε- 
ταχύνγ» την άνάρρωβίν σας.

— 'Ομιλήσατε, ίσπιυσε λίγων ό γέρων.
—ΕΓδον τόν νομάρχην, είδον τούς προέδρους διαφόρων 

Ιπιστημοτικών εταιρειών τοΰ νομοΰ,τοΐς διηγήθην την Ιστο
ρίαν σας, ητις μεγάλως τούς συνεκίνησι καί ίδίχθησαν νά 
συμμετάσχωσι της πρώτης συνδιασκίψεώς βας. Μάς παρε- 
χωρηθη δέ λίαν εόμενώς ή αίθουσα τοδ θεάτρου Χαί ητοίμασα 
ήδη κατάλογον τών διαφόρων προσώπων προυχόντων καί κε
φαλαιούχων,οίτινες θά προσκληθώσιν ιίς ταύτην.

Παρ’έλπίδα όμως ή άνακοίνωσίς του αύτη δέν ιτυχι της 
διούσης ύποδοχής.

— Κύριι Φρικουλέ, τφ άπήντησεν ό γίρων σοφός μετά 
ίπιδίικτικης τίνος ψυχρότητος,σας είμαι λίαν ευγνώμων δι’ 
όλον τόν. κόπον, τόν όποιον ηδη έλάβετε χάριν ίμοδ, πλήν 
αναγκάζομαι νά σάς ιΐπω,ότι δεν θά δυνηθώ νά χρησιμοποι
ήσω τάς έκδόυλιύσιις σας ταύτας.

Ό νέος μηχανικός ή'έφξς μιτ’άπορίας τούς μεγάλους αυ
τού οφθαλμούς.

— Ναί,ίξηκολούθησεν ό γέρων, ίνφ ύμεΐς ίκινιισθι πολύ 
καί ώμιλεϊτε όχι ό)ιγώτερον, ό φίλος σας κ. Φλαμμερμόν, 
αληθής Ιπιστήμων καί σοφός, καί δστις κινείται καί όμιλεϊ 
πολύ ίλαττον υμών, ιμιλέτα σιγηλώς τό ζήτημα της όπωσ- 
δήποτι μεταβάσεώς μας ιίς τήν σελήνηνκαί περιοδείας μας 
άνά τούς ουρανίους κόσμους καί. . ■

— Μεγαλοποιείτε τά πράγματα, κ.Όσιπώφ, διεκοψεν ό 
Γοντράν, ίνφ ό Φρικουλέ διετέλει κεχηνός.

— *Όχι,  δχι, ποσώς φίλε μου, έπεμεινε λίγων ό γίρων, 
είβθε πολύ μιτριόφρων, καί ακριβώς τό προτέρημα τοδτο σάς 
διακρίνει τών ψευδών ίπιστημόνων, οίτινες κρύπτουσιν έντός 
της πολυλογίας τ·

— 'Ώστι,ύ- 
πέλαβεν όΦρι- 
κουλέ, αποτι
νόμενος τφ 
Γοντράν, ιύρις 
τό μέσον της 
μεταβάσεως ιίς 
την σελήνην;

— Δηλαδή, 
ίντρύφών ιίς τό 
σύγγραμματοϋ
Καμπαδόρα, όπερ άφήκις έπι τής. τραπίζης, με>ϊ ίπήλθεν“ή 
ιδέα, οτι ίσως θά ήδύνατο νά χρησιμοποιηθώ ιίς τήν πιρί- 
στασιν ή προωστική δύναμις τών ηφαιστείων.

Ο Φρικουλέ ίνόμισε τόν φίλον του έκτριπόμινον τής φρο- 
νήσίως καί ήτοιμάζιτο νά τφ «ϊ«η, δτι ό νοδς του ίβαλιύθη 
τοιαΰτα μελετών,ότε τφ έπήλθιν είς τήν διάνοιαν ή έξαίριτος 
εντύπωσες τοΰ γέροντος καί άπήντησεν·

— Ωραία ! θαυμάσια I εξαίρετα!
Πλήν αίφνης ό Όσιπώφ άνίκραξεν άπελπιστικώς.

την απειρίαν και αμάθειάν των.

Ό Γοντράν τώ έκράτε·. τήν χεΐρα.

— Φεΰ ! τό σχέδιον λαμπρότατον ιίς τήν θεωρίαν, πλήν 
αδύνατον έν τή πράξιι, διότι διά τήν χρησιμοποίησήν έπιστη- 
μονικώς τής δυνάμεως ίνός ηφαιστείου,προαπαιτεΐται ή γνώ· 
σις τής έποχής τής εκρήξεώς του.

Ή όψις τοϋ Γοντράν έμηκύνθη σημαντικώς.
— ’Αληθές τούτο, ίμορμύρισεν.
— Τοΰτο σάς κωλύιι ; ύπέλαβεν ό Φρικουλέ. Άλλ’ ό 

Μαρτινέζ Καμπαδόρας διευκρινίζει καλώς τό ζήτημα τοΰτο. 
‘Εάν άνιγνώσατι καλώς τό σύγγραμμά του, θά ιδιτι οτι 
είς τό τέλος αύτοΰ ύπάρχίι πίναξ τής προρρήσιως τών ή- 
φαιστιίων έκρήξεων μέχρι τοΰ έτους 1900. 'Ο δέ συγγρα- 
φεύς αύτοΰ άπό τής αρχής ταύτης, τής όμοθύμως ϊκτοτε 
άναγνωρισθείσης, όρμώμενος, ίπιβεβαιοΐ, ότι αί έκρήξεις τών 
ήφαιστιίων έχουσι σχίσιν πρός τόν γήϊνον μαγνητισμόν, καί 
ότι όπόταν έπίκειται (κρηξις ήφαιστιίων, ή βελόνη τής πυ- 
ξιδος παρεκλίνει τής θέσιώς της. Άλλως τε ίμελίτησιν ού
τος έπί τινα έτη ίν αύτφ τφ κρατήρι του Βεζούβιού τήν· 
ύπάρχουσαν σχεσιν μεταξύ τών γεωλογικών φαινομένων καί- 
τοϋ μαγνητισμού καί συνεπείς τούτου διιτύπωσε τούς νόμους 
τής προγνώσεως— άπό ετών τινων προκαταβολικώς — τών 
μεγάλων υπογείων κατακλυσμών.

— Άλλά, ήρώτησε τότε ό Όσιπώφ μετά συγκινήσεως, 
τίνι τρόπφ κατώρθωσε νά καταστρώσρ τόν πίνακα αυτόν ;

— Δι ’ άπλουστάτης μεθόδου. Όρισθεντων, τών νόμων 
τούτων, ϊπιται ότι αί κινήσεις τοϋ γηίνου φλοιοΰ δύνανται 
νά παραβληθώσι πρός τάς παλίρροιας καί ότι ΰπείκουοιν εί; 
άδιαφιλονίκητον περιοδείαν, προερχομίνην άπό τής θέσεως 
τών'Ουρανίων σωμάτων καί τής κεντροφύγου δυνάμεως."Ωστε 
μετά τόν συνδυασμόν έπιμελώς τών περιστάσεων,.καθ’άς 
συνέβησαν τινές τών |*ρήξεων  τούτων ώς καί τινων σεισμών 
άπό τών παλαιοτάτων χρόνων, ό Μαρτινέζ κατώρθωσε νά 
κατάστρωση τόν περιεργότατον καί λίαν ένδιαφέροντα’ ήμας 
πίνακα αύτόν.

Ή Σιληνη παρα τήν κλίνην τοϋ γέροντος.

— Εκτός τούτου τό ήφαίστειον’πρέπει νά εύρίσκηται 
μεταξύ τών 58ο παραλλήλων Βορρά, καί Νότου, Ινα ή σε
λήνη διέλθη τό ζενίθ· τό δε όρος νά η ύψηλόν προς άπο-

ό Κοτοπάζης,

φυγήν άξιοσημειώτου ίλαττώσεως τής ταχύτητος κατά τήν 
ώραν τής άναχωρήσεως συνεπείς τής πρός τά διάφορα στρώ
ματα τοϋ άέρος προστριβής τοϋ βλήμματος.

Ένφ δέ ίπεραίωνε τάς λέξεις ταύτας μετά ποιάς τίνος 
απελπισίας,όΦρικουλί.δστίς συνεβουλεύετο διαρκώς τό βιβλίον 
ήγερθη θριαμβευτικώς καί θετών τόν δάκτυλον έπ’αύτοΰ'

— Νίκη ! ανέκραξε, νίκη I · - . ’Ιδού τί περί τούτου 
γράφει ό Καμπαδόρας : Τή 28 Μαρτίου 1882 τρομερά 
ΐκρηξιρ' τοδ Αοτοπάζη, μετά φοβερών σεισμών είς tag 
χώμα? τοδ Πάίτοί.Ώστε μοί φαίνεται, ότι ' ” ,y 
είναι 'έν εκ τών μεγαλειτέρων ορίων τής ίσημερινής Αμερι
κής καί εύρίσκεται ακριβώς μεταξύ τών δύο 28° παραλλή
λων Βορρά καί Νότου.

Παράδοξος λάμψις διήλθε πρό τοΰ μετώπου τοϋΌσιπώφ, 
όστις διασταυρώσας τάς χεερας έμορμύρισεν

—Θεέ μου J δέν είναι τοΰτο δνειρον άνόητον ;
— Καί έάν ήπατήθη ό σοφός ίσπανός; ίπεϊπεν ό Γοντράν.
—Μπά! άπήντησεν ό Φρικουλέ, άρκεΐ νά έφευριθή μηχά

νημα, ίργαλεϊον Ικανόν νά προλέγη τήν κατάστασιν τής δια
σκευής τοϋ γηΙνου φλοιοΰ καί νά δεικνύγ τήν προσέγγισιν ' 
σεισμολογικοϋ φαινομένου. . .

— Έχεις δίκαιον, άπεκρίθη ό Φλαμμερμόν μετά ψυχραι
μίας. Γνωρίζω. Ήδη άλλο ζήτημα.Ή έκρηξις σημειοϋται, 
ότι θά γείνη τόν μήνα Μάρτιον καί εύρισκόμεθα είς τόν 
’Οκτώβριον . . .

— θά διπλασιάσωμεν τάς ένεργείας μας, ΰπελαβεν ό 
Όσιπώφ. Είς διάστημα πέντε μηνών θά καταγίνομεν εΐς τήν 
κατασκευήν τοΰ ούρανίου σκάφους μας, τό όποιον θά ίκτι- 
ναχθή ύπό τοΰ ήφαιστείου καί θά προετοιμάσωμεν τδν κρα- 

. τήρα του Κοτοπάζη είς είδος τηλεβόλου, ώς ιΐπομεν.
—Καλά καί χρήματα ; ήρώτησε τότε ή Σελήνη.
Ό Όσιπώφ έμειδίασεν έπί τούτφ καί δεικνύων τό τηλε

σκόπιου, όπερ είχε φέρει έξ Αίκατερινουπόλεως*
— Δός μοι, αύτό, τέκνον μου, είπε.
Kott λαμβάνων τό τηλισκόπιον άφήρεσε τον φακόν καί 

άνατρίψας,πληθύς πολυτίμων λίθων διεχύθησαν επί τής κλί
νης του. Ήσαν οι δωρηθέντες αύτφ ύπό τοϋ καταδίκου 
Γιίγωρ.

Πάντες έξεπλάγησαν έπί τή άπροσδοκήτφ θίφ τών πολυ- 
χρώμων λάμψεων, άς άνίδιδον οί σμάραγδοε καί τά το
πάζια.

. — Διάβολε! ανέκραξε τότε ό Φρικουλέ, έδώ είναι ολόκλη
ρος περιουσία, κ. Όσιπώφ.

— Μόλις όκτακόσιαι έως ίννεακόσιαι χιλιάδες φράγκων, 
δηλαδή ό,τι μά; άρκεΐ διά τόν Κοτοπάζην, ώς τηλεβόλον.

Ή Σελήνη ολως περιχαρής έρρίφθη είς τάς άγκάλας τοϋ 
πατρός της.

Τότε ό Φρικουλέ λαμβάνων κατά μέρος τόν κόμητα·
— Έως ποΰ σκοπεύεις νά φθάσωμεν μέ τήν κωμφδίαν 

■σου αύτήν ; τόν ήρώτησε.
— Μέχρι τών γάμων μου μετά τής Σελήνης.
— Kat άν πρόκειται νά γείνουν είς τήν σελήνην ;
Ό Φλαμμερμόν μετά μικράν σκέψιν-
— Ω I μά ελπίζω, οτι δέν θά φθάσουν τά πράγματα 

4ως έκεϊ, άπήντησεν.
—Ούτε έγώ,άλλά πρέπει νά προιδωμεν τί τέλος θά λάβη 

αύτή ή Ιστορία...
Τότε ό Γοντράν έκίνησε ελαφρώς τούς ώμους καί προσε- 

•θηκεν
— Μά τήν άλήθειαν, όπόταν άγαπφ τις δέν είναι τό ίδιον 

•ώς νά μήν άγαπφ,ώστε όΈρως, ο θεός τοϋ ερωτος,άς σκεπή 
ήμ«ς I .. .

(Έπεται συνέχεια).

Ώ 1 ελεήστε με, κ’ έμενα εϊμαι τό Βύστυχ’ ορφανό 
δέν έχω τώρα ποια κανένα νά μ ’ αγαπά ’c τόν κόσμ’αύτό» 
Φτωχό κ’έγκαταλελειμένο, παντέρημο καί μοναχό 
Άχ! λυπηθήτε τό καϋμένο, Άχ I λυπηθήτε τ’ όρφανό. 
Καλοί διαβάτες, κ’εγώ, ζοΰσα, ευτυχισμένο μιά φερά 
Ζωη χαρούμενη περνούσα γεμάτη χάδια καί χαρά 
Τής μητεροϋλάς μου ή μόνη ελπίδα ήμουν καί χαρά 
Κρυφή ελπίδα τοΰ πατέρα, γιά μένα ήλπιζε πολλά 
Άχ! πόσο πόσο μ'άγαποΰσαν, πόσο μ ’ έλάτρευαν κ’οί δυό 
Πώς κάθε αφορμή ζητούσαν, γιά νά μέ κάμουν νά χαρω. 
Άχ I πάνε οί καιροί εκείνοι, καί μοΰ κοπήκαν τά φτερά 
Πρώτα χαρούμενη γαλήνη και τώρα μαύρη συμφορά ! 
Δέν έχω τώρα ποια πατέρα ! ’ς τή μάχη έπεσε νεκρός ! 
Καί τή γλυκειά μου μητεροΰλα, μ’ άρπαξ’ ό χάρος ό 

(σκληρός 
Γι’αύτό μέ μάτια δακρυσμένα, γεμάτο λύπη καί ντροπή 
Δειλά τό χέρι μου άπλόνω, ποΰ λεημοσύνη σάς ζητεί- 
Ώ ! έλεήστέ με κ’ εμένα, είμαι τό δύστυχ’ ορφανό 
Δέν έχω τώρα ποια κανένα,νά μ’άγαπά 'ς τόν κόσμ'αύτό., 

/Μτλλι Μαρία Χρυσή

ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΗΣ ΜΟΥ 
Έλ. Παπαθαναόοπούλον

Σέ κύματα άκρογχαλιδί καθόμουν άσημένια 
κι' ένφ στά χείλη μον γλυκό χαμόγελο άνθοΰσε 
τριγύρω μου ξανθαϊς μυρτιαΐς στά ή>ύλλα είχαν 

[κρυμμένα 
δ^ο πουλάκια χαρωπά ho€ τώνα κελαδοϋσε 

τάν άνθισμένη σου γιορτή.

Κι’ ένφ έκεϊ εΐς τάς τερπνάς σκιάς τοΰ παραδείσου 
τά χερουβείμ συμβάλλουσι τό δνομα Ελένη 
έγώ έκψράζω προσευχή γιά τή χρυσή γιορτή σου 

θερμή καϊ μυρωμένη.

«Είς τά άγνόν σου μέτωπον νά θάλλ ’ ή εύτυχία, 
ένάρετος ’Ελένη μου, κ<Α φίλη μου γλυκεία.

’Εν Μυχόνφ 21 Msfou 1895.
Εύ«γγ*λία  Κορων«<οι>.

ΜΗ ΤΗΝ ΖΗΤΕΙΣ

Μάτην ζητείς τλήμον θνητέ παντού τήν εύτυχίαν 
μάτην πρός τοΰτο έρευνας τής γής πάσαν γωνίαν!
Άχ I έτι δέν οέ έπεισεν ή πείρα τόσων χρόνων 
καί ή ματαία ερευνά τόσων μακρών αιώνων ! 
Εύπιστε ! δέν ήνάησες τήν πλάνην σου είοέτι 
άλλ’ ετι τήνέπιζητείς καί τήν ελπίζεις έτι;
-Οχι I ’ς τήν γήν μή τήν ζητείς, ή στ ούρανοΰ τό δώμα 
Κρυμμένη εις τού τάφου σου, θά τήν εΰρής τό χώμα ! 

Πάτραι
Μαρία Χρύβη
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■ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

*

18. Τριπλή άχροβτιχίς
Τά αρχικά γράμματα τών ζήτουμένων λέξεων άποτελοδσι τδ 

όνομα νήσου της Ελλάδος, τά δεύτερα τδ δνομα θεάς των αρ
χαίων Ελλήνων καί τά τρίτα ονόματα είδους διοιχήσεως. Είναι δε 
αί λέξεκ αδται: 1) Ποταμός τή; Εύρώπης. 2) Πόλις τής ’Ελλά
δος. 3) Μέρος τον λόγου. 4) Ζώον κατοιχίδιον. 5) ’Αντωνυμία 
προσωπική

19. Γρίφος.
Μ ΡΟΓ
Τ rt Ν

♦ίλη τής ♦ΰβεως.
20. Ανεγμα.

Εις τάς άγχάλας μου αποκοιμάσαι*  
άλλ'άν άχέφαλον μέ άφήσης, κεκλιμένος μέ άχροασαι

21. Αίνιγμα.
Είμαι' τέρας φοβερόν, 
όχω τράχηλον μακρόν, 
έχω κεφαλήν 
διπλήν.

Τδ υπόλοιπόν μου σώμα »ιν« μία. . . ώ, πωπώ
<5, καί πώς νά τδ είπώ!

Άν οί πέδες μοβ κοπώσι χα'ι ή μέση μου μαζί
Τδ υπόλοιπον δέν θνήσχει, άλλά ζή χαί άναζή.

’Αγγελική Ολατανιτον.
’ 22. Αίνιγμα.

Είμαι ον ζώον, φιλί μου, χαίχάριτας δέν έχω 
Μόνον είς μόχθους πάντοτε πλησίον σου αντέχω, 
’Εντδς λειμώνων πλήν καλών πώς ήθελον νά μένω 1 
Έχεϊ ουδέποτε άλγώ, ουδέποτε χάν στένω I

> Τέσσαρας έχω σύλλαβός, αΰ-ίαί μέ άπαρτίζουσι.
Καί τα παιδία τά μικρά $ βλέπουν, μέ γνωρίζουσι.
’Εάν τά πρώτα γράμματά τά τέσσαρ’ αφαιρέτης 
Εύθδς άλλάσσ’ή δψι^ψου κ’ ή ταπεινή μου θέσις. 
Καί σοδ τότε τδΛρσωπον θά θαμβωθή, θά χαίρη, 
Άστήρ διότι φερφργής εμπρός σου θά μαρμαίρη.

' ’ΑΧ. Γ. Γ.
* (Τώ πρώτιρ Xwfi δωρηθήσεται έν βιβλίον ποιητικόν)

ΑΔΑΗΑΟΓΡΑΦΙΑ_ΤΗΣ ΠΜ“
,®. Φ ι λιπ πο ό π ολ ιν.Άντίτιμον ήμερολογίων έλήφθη,εύ- 

πολύ.— Κ. Γ. Κ. Πύργον (Βουλγαρίας)’. Σάς με- 
αΰτόθι. Άναμένομεν συνδρομήν σας.—Σ. Κ. Ί σμα- 

ΐλί α ν.’Επιστολή έλήφθη· έχει καλώς, προσεχώς γράφομεν. — 
Κ. Κ. Κάϊρον. Ζητουμένους αριθμούς σάς άπεστείλαμεν ταχυ- 
δρομιχώς. Άναμένομεν νιωτέραν σας. —Δ. Μ. Ν αύ π λ ι ο ν. ’Εν 
τή «Φύσει» δημοσιεύονται μόνον έργα πρωτότυπα,τερπνά, ωφέλιμα 
χαί διδακτικά, ούχί δέ χαί έπί αντικειμένων κοινών χαί έξηντλη- 
μένων*  προσεχώς γράψωμεν ύμιν έχτενέστερον.—Κ.Σ. Σπάρτην. 
Στείλατε ταχέως συνέχειανΚ. Π. Κ ο ν τ ο β ά ζα ι ν α ν. Σας 
μετηνέγκαμεν, ώς γράφετε, αυτόθι. Συνδρομήν σας δέν ελάβομεν 
έτι, επομένως φροντίσατε τήν ταχείαν αποστολήν.—Κ. Λ. Κόλον 
Κολομβίας). Δελτάριον έλήφθη- έχει καλώς, άναμένομεν.— A. Σ. 
Άλ εξά ν δ ρειαν. Αελτάριον έλήφθη· έχει καλώς προσεχώςγρά
φομεν. — Μ-Κ. Σ. Mu τ ίλήν ην..Γ ’Επιστολή σας? έλήφθή· σάς 
εγράψαμεν χαί πάλιν προσεχώς γράφομεν.—Λ. Μ. ’Β ρ ζερού μ. 
Συνεστημένη μετ’ εσωκλείστου συναλλαγματικής έλήφθη*  σάς εύ- 
χαριστοΰμεν πολύ*  ταχυδρομιχώς γράφομεν. — Ν. Π. χαί Δ. Φ. 
Χαλκίδα. Συνδρομητής ένεγράφη άπδ 1ης ’Ιανουάριου*  σειρά 
φύλλων άπεστάλη· εύχαριστοΰμεν πολύ. —Π. Ν. Π Νεμέαν. 
Επιστολή μετ’ ειχόνος χαί αινιγμάτων έλήφθη συμμορφοθήσόμεθα. 
I. Π. Θήβας. Συνδρομή σάς χαί αντίτιμου ήμερολογίων έλήφθη*  
εύχαριστοΰμεν πολύ*  άπόδειξι» έν παρόντιφύλλίή.— Γ. Π. Β ατ ί
λην (Κύπρου). Επιστολή μετά περιεχομένων έλήφθη*  ευχάριστου- 
μεν πολύ*  νέος συνδρομητής ένεγράφη*  προσεχώς γράφομεν. — 
X. Γ. Ρ. Λ ε υ X ω σ ί α ν. Επιστολή σας έλήφθη*  έχει καλώς· εύ- 
χαριστοδμεν καί άναμένομεν νεωτέραν σας.—Π. Κ. Λευκωσίαν 
Επιστολή σας έλήφθη*  εύχαριστοΰμεν και άναμένομεν,ώς γράφετε.
— Α. Π. Πειραιά. ’Επιστολή μετά περιεχομένων έλήφθη καί 
έδημοσιεύθη*  προσεχώς κατέρχεται άνθρωπός μας αυτόθι*  εΰχαρι- 
στοδμεν.— Α. Σ. Πάτρας. Δελτάριον έλήφθη*  σάς παρακαλοδ- 
μεν πολύ φροντίσατε τήν ταχεΐαν έχχαθάρισιν καί μάς ύποχρεοίτε.
— Θ. Μ. Βαθύ (Σάμου). Επιστολή σας έλήφθη διεγράψαμεν
δυστροποΰντα συνδρομητήν εύχαριστοΰμεν πολύ. — Β. Σ. Άλε- 
ξάνδρειαν. Επιστολή έλήφθη- ταχυδρομικώς γράφομεν έν έκ- 
τάσει__ A. Β. Λευκάδα. Συνεστημένη έλήφθη- έλυπήθημεν σφό-
δρα χαί ζητοδμεν συγγνώμην, διότι συνέπεσε εν ώρφ πολλής εργα
σίας καί απουσίας μας.

<

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΛΠΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ και ΕΞΑΓΩΓΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣ.

ΕΪΓΤΟΑ.ΟΔ.ΟΧΟΣ:

Ζ5υΙΑ.«*>ΟΪ ’£ΤΝ· ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΛΝ

RESTAURANT DE LA COURONNE
Rue Esbekleh pres le Cafe de la Bourse 

LE CA1RE

TENU PAR: ARISTIDE DETORELLI

Cuisine Francaise. — Service prompt
PENSIONS PAR.MOIS ET AU CACHET

REPAS COMPLET A 2 FRANCS
PRIX EXCEPTIONNELS POUR LES ARTISTES

(Les payements se font d’avance par semaine on par qninzaine)

PY1A1
TENU PAR

CONSTANTIN POLYDOROPOYLOS
TANTAH, Rue fle la Bourse

Chambres nouvelletnent meublees — Proprete parfai 
Service particulier—Appartement pour families— 
Bains chauds et froids—Prix moderes.

Δωμάτια ευρύχωρα καί ευάερα—Έπίπλωσις καινουργής 
καί κομψή — Καθαριότης καί ύπηρεσία πλήρης — 
Δωμάτια ιδιαίτερα δι’ οίκογενείας — Λουτρά θερμά 
καί ψυχρά. .

Ttjiai <1νγκατα6α·ηκαΑ
-----------—.----—

ΓαλλΙς πτυχιοΰχος παραδίδουσα λίαν εύμοθόδως τήν 
γαλλικήν γλώσσαν δέχεται παραδόσεις. Πληροψορίαι 
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ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ «ΦΤΣΕΩΣ»

Ειδοποιούνται όσοι έκ τών συνδρομητών τής «Φόσεως» 
φυήάττουσι τήν σειράν τών φύλλων αύτής καί καταρτίζουσι 
τόμους, ώς καί οί προμηθευόμινοι έτησίως έκ τών γραφείων 
μας έτοιμους τοίούτους, ότι ίτοιμασθέντων τών καλλυμ- 
μάτων καί τευχών τοϋ 5θυ ήδη λήξαντος έτους εύρίσκονται 
ίν τοΐς γραφείοις ημών, είς τάς συνήθεις τιμάς.

Επίσης εύρίσκονται καί σώματα άπλά καί χρυσόδετα 
τοϋ 1, 2, 3, 4 καί 5 έτους.

*Β Αιεύθυνσις

εκ τον καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


