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ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

Σκέπτεοθαι καί πράττειν, μελετάν καί άσκείοθαι., έπίστασθαι και τεχνιτευειν. Ιδού δύο όροι .άντίοι, έν τή
ένώοει τών όποιων πάσα τέχνη καί έπιστήμη στηρίζει τους
*
Ανό? 'Ρώβονν «οφοΒ (συνεχεία μετ’είχόνωχ) (μετάψρασκ) ΰπδ
πόδας καί ορθοποδεί καί ούτω έν τή άπείρω σταδιοδρο
Φ· Πρίντεζη.·—’Αλληλογραφία. — ΑίνΙγματα. —’Αγγελία».
μία τοΰ προορισμού της χωρεΐ ήρεμα άλλ
*
ασφαλώς είς
«νάπτυξιν μιας άληθείας,πρός έπίτευξιν ενός τελείου καί
μοναδικού σκοπούΘεωρία καί πράξις εινε αρχή καί τέλος, έν οϊς ουδέ
τερον τουτών ήθελεν εϊσθαι ικανόν νά ή αύτοτελες καί
τέλειον, ούδέτερον ήθελεν εϊσθαι άπηλλάγμένον τοΰ νά
η σχολαστικόν ή ατελές, ανωφελές ή ταπεινόν.
Θεωρία καί πράξις είοΐν άλληλένδετα έν τή τού βίου
■Εάν ύπάρχωσι περιστάσεις, καθ' άς ό άνθρωπος άποδυόμενος τήν άνθρώπειον φύσιν γίνεται ύπέρτερος εαυ
συμπάση έξελίξει, ακριβώς εΐπείν άλας καί πέπερι, καί
τού, έάν ύπάρχωοι στιγμαί, καθ’ δς μετεωριζόμενος εις
τοσοΰτον απαραίτητα είς τό έϊναι ημών, τοοοΰτον χρή
σφαίρας ίδανικάς περικυκλοϋται ,ΰπό αίγλης,ής ή στέροψ
σιμα καί επωφελή, όσον αύτος ό ατμοσφαιρικός άήρ,
εν.ω βιρΰμ.εν καί έομέν. Καί,βεβαίως, τις ποτέ ήθελεν
λαμπηδών μεταμορφοϊ αύτ-όν. tic θεότητα η εις μάγον
> τινά ύπαρξιν, έκθαμβον τόν θεατήν προσηλοϋσαν, άναμειπει ζώντα τόν έστερημένον παντελώς πράξεως καί θεω
φίλέκτως πασών των τοιούτων τό οκήπτρον κατέχει ή
ρίας ; τον, ίνα πρακτικώτερον εϊπω, έστερημένον τόσον
έν τή προκειμένη εΐκόνι. Πάντα ανεξαιρέτως τά έθνη
τού απλού καί πρακτικού νοΰ, όσον καί τής πρός βημα
πεπολιτισμένα τε καί μή,πάντες οί λαοί,.πάντα τέλος τα- τισμόν στοιχειώδους καί πρακτικής έπιτηδειότητος ; Τις
ζψα φιλοΰσι μεν άμφοτέρους τούς εαυτών γεννήτορας,
ήθελεν εϊπει ζών υπο συνθήκας ανθρωπισμού τό γλίσχρον
άλλα τήν μητέρα, τό γλυκύ αύτό -και μελίρρυτον
καί σκολιόν εκείνο γραΐδιον, τό οποίον στερηθέν από μι
όνομα, περιβάλλουσΓ δΓ ίδιαζούσης στοργής, δι’έξαιρεκρός του ηλικίας πράξεως καί θεωρίας προσκαρτερέΤ έμ,τικής τρυφερότητος. Και δικαίως.Όποια ποίηοις. όποια
μόνως ήδη είς γελοίας καί πάχυλάς προλήψεις, είς απο
φιλοσοφία ενυπάρχει έν τή εΐκόνι ταύτη, έν η δύο συμ
κυήματα φαντασίας βαρυχόρδου, ήν τανύσας ό φόβος
παθέστατα όντα, δύο άγγελόμορφα πλάσματα τού Δημι
άφήκε βαρυγδουπον καί έναυλον είσέτι τοΐς ώσίν αυτού
ουργού απεικονίζονται τρεφόμενα και ζωογονούμενα
έντύπωσιν ; Πάντως λοιπόν θεωρία καί πράξις είοί’ τά
άμοιβαίως. Ή νεαρά λευκόπεπλος μήτηρ μετ’ αρρήτου
κύρια καί πρωτόγονα στοιχεία, έξ ής συνέστηκε καί ζωο
ήδύτητος περιβάλλει τό έαυτής σπλάγχνον διά συμπαγονείται ή κοσμική ημών άνάπτυξις, ένώ άγνοια καί απει
,θεστάτου βλέμματος, βλέμματος, όπερ απεικονίζει αυτά
ρία, ή πρόληψις καί ή κοινωνική κατάπτωσις.
το φίλτρον καί την στοργήν, βλέμματος, έφ’ούδύναται
Θεωρία καί πράξις ειοί δύο μεγάλαι καί έ,ναργείς βα
ολόκληρος κόσμος αγγέλων νά έποικοδομηθή, καί μειδιά
ρομετρικοί στήλαι τής τε ποιοτικής καί ποσοτικής άναέπιχαρίτως ηροσφέρουοα εις αύτό ο,τι πολυτψώτερον
πτύξεως πόσης κοινωνίας, άνευ τής συμπράξεως τών
διά μητέρά έχει, την ίδιαν έαυτής ύπαρξιν μετά τών
όποιων ό πολιτισμός, τή αλήθεια, ήθελε καθεύδει νήδυπροσδοκιών της, τών πόθων καί τών έλπίδων της, έν ω
μον είς λίκνον νηπίου. Wai, θά ζήσης, θά έργασθής, θά
άφ'ετέρου τό τρυφερόν τούτο άνθος διαχέον τήν εύωενεργήσης-,. θά δράσης τέλος έν τή κοινωνία έπ’ άγαθώ
διαν του καί τήν λάμψιν, ήν ή χρυοόλουστος κόμη του
σαύτού καί τοΰ πλησίον έχεις έξ ίσου ανάγκην θεωρίας
πέριξ εξακοντίζει, φαιδρύνει τήν ώραίαν όψιν τής καλλικαι ιτραξεως, καί έπί τή βάσει ακριβώς τών δύο τοιόύζώνου-μητρός του, δι ’ ήν ή ύπαρξίς της, ή περιουσία, ή
τών αντιθέτων καί συγγενών όρων νηπιόθεν ανοικοδομεί
ευτυχία, τό σύμπαν άύτό τέλος, συγκεντροΰται έν τώ
ται μικρόν καί κατ’ολίγον καί όλως άνεπαισθήτως τό
. άθωω καί άφελεοτάτω έκείνω προοώπω, τώ άκάκου άμνοΰ
πολυδαίδαλον αύτό οικοδόμημα τής μόρφώσεως τού. αν
πραότητα καί χάριν εχοντι καί άμιλλωμένω κατά τήν
θρώπου, οπερ κατόπιν άφίεται ελεύθερος ουτος καί δή
αίγλην προς τάς πρώτος αύγάς τής βοδοδακτύλου’Ηούς;
τό σπουδαιότερον δυνάμενος εΐτα εκ τών ένόντων νά
μήπωδέ διαυλακωθέντι υπό διόδου δολερός σκέψεως καί -έπιστεγάση σχετικώς και έξωραίση. Ναι. Έπί τή βάσει
πονηριάς, Καί τό ύπερκείμ.ενον δέ γηραιόν δένδρον χαλέγω τούτων καθάπερ τά άτομα άπαραλλάκτως και τά
ριέντως επιρρίπτει τήν άμφιλαφή σκιάν του, ώσεί θέλον
έθνη τιθά ή άγρια, βάρβαρα ή πεπολιτισμένα, δρώσι.
• νά προφύλαξη τήν θείαν ταύτην καί ιδεώδη εικόνα άπό
και αναπτύσσονται, αύξάνονται κρί προοδεύουοι.
παντός βασκάνου καί έπιβούλου οφθαλμού. Ίδου.ή αλη
. Άλλ’ ac ίδωμεν τέλος πρακτικώτερον τί ήθελεν εϊσθαι
θής ευτυχία, ιδού αί ατίμητοι ΐεραί έκείναι στιγμαί, ας
θεωρία άνευ πράξεως ή πράξις άνευ θεωρίας· ίδωμεν,
δεν ευρίσκει τις ούτε έν τοΐς θησαυροίς τοΰ Κροίσου,
λέγω, &α τολμήσης μέ άλας τάς περί κεντρομόλου καί
ούτε έν ταϊς μυθικαϊς πολντελείαις καί τοΐς χρυσηλάτοις
κεντρόφυγος δυνάμεως θεωρίας σου ν’ άναβής κάν τό
μέγάροις, άλλ ’ έν τή πενιχρά καί ταπεινή πλήν εύδαίπρώτον επί ποδηλάτου άνευ κινδύνου ζωής · θά τολμή
μονεστάτη καλύβη τοΰ πτωχού,οοτις είναι ό μόνος ίσως
σης μέ τούς παντοίους συλλογισμών σωρείτας, λέγω, καί
τείνων εις τήν έκπλήρωσιν τοΰ ευγενεοτάτου καί ύψίέμπροσθοβατικούς γαγγλίους ή άντεστραμμένους έρχόστου προορισμού, όστις αυτόν έπ! γής τών πάντων δεσ . μένος έν τή πράξει νά μεταχειριοθής αυτούς έπιτυχή
πόζοντα ήνέγκεν.
εφόδια τοΰ πρακτικού σταδίου ; ή τέλος θά κατορθώσης
*
με&
’ όλας τάς φιλολογικός καί παιδαγωγικός μίλέτάς
■. *
σου, άν μή γενόμενος ού αυτός ερευνητής τής φύσέώς
τοΰ ανθρώπου σπουδάσης πρακτικώτερον έκεΓνο, όπέρ
ήκουοας, θά κατορθώσης, ΰγώ, να στέψης μετ’Λπιτυχίαε κόπους φίλεργου, καί έντολοδόχου διδασκάλου ;
βΠολλοΰ γε καί δεΐ».
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στάσεις καί δράση έπιτυχώς σήμερον, δτε έν τώ θεάτρω
Έν άλλοις λόγοις λοιπόν ό άνθρωπρς πρέπει να
τής ζωής πανταχοΰ έάικράτεί η διαμάχη, παντού ή δια
επισκοπή λαμβάνων πείραν άμεσον καί ακριβή
ιδιορ
πάλη καί τό απελπιστικόν αύτό θέαμα τού πολέμου,τούτο
ρύθμου έκάστου τών πραγμάτων φύειεως, τής ποιότητας
προφανώς ήθελεν συμ'βή διά μόνης πάντοτε τής βεβελτικαί τής ισχύος τών περιστοιχούντων αυτόν κοσμικών
ωμένης έπαναλήψεως' τών μέσων, ,δπερ άπέτυχε μεταχειστοιχείων κάι τής ιδιοφυούς έν τή άνελίξει αυτών.πο
ρείας, άλλως άνευ πείρας ήθελον έξελέγχεσθαι σχολα ^■ριοθείς είς προγενεστέρας περιστάσεις· άκριβώς, λέγω,
καθώς συμβαίνει καί είς αύτό τό ζώον, τό όποιον.όταν '
στικοί καί άλως αδύνατοι at μικραί προ τής-πράξεως
άπαξ λάβη πείραν τής ύψώσεως τής βάβδου τού κυρίου
έπινοήοειε·, εύθύς ώς ήθελεν έπιοτή ή ώρα τής πραγματου, μανθάνει πλέον, ϊνά εΐε όμοιας περιστάσεις φφύγη
τοποιήσεως, άφιεμένης ούτω τής θεωρίας νά παρατάσση,
μέν έν συνειδήσει τήν αύτήν τύχην, ήν ήθελεν ύτϊοστή
ώς άλλος Δον-Κιχώτος στρατηλάτης, συστήματα αδιέ
διά τής έκ νέου ύψώσεως τής βάβδου τινός, άλλ’ ούδέξοδα καί λόγων στρατιάς γελοίας.
ποτε καί τόν έκ τού προτεινομένου πυροβόλου νέου κίν
. - Ναί. Δέν λέγομεν βεβαίως νά ή τις Σμίθ έν ταύτώ
δυνον, δν τότε ήθελε γνωρίσει καί άποψεύγει έν τώ μέλκαί Πίτ, μέγας δήλον ότι θεωρητικός οικονομολόγος καί
λοντι, όταν κατά τύχην ηύτύχει. τό πρώτον ήδη ν’άντι»
μέγας άμα πρακτικός μεταρρυθμιστής, ούδέ οί στραπαρέλθει αύτόν άνευ ατυχήματος. Ένώ ό άνθρωπος, ως
τιώταί λέγομεν απαραίτητον εινε νά ώσι φιλόσοφοι ή
λόγον εύμοιρών,. κατά τούτο πλεονεκτεί τών αλόγων
ποιηταί.Όμιλούμεν άφελέστερον.Ίδού άπλούστατα: “Ινα
ζώων : ότι δήλα. δή δεν άπΤΪταΓτών πραγμάτων ούτως
ή τις άνθρωπος, ίνα μόρφωση τις αύτό τούτο τό είναι
εί'κή καί ώς έτυχε, άλλ’ εισδύει είς τό.εσώτερον τών όναύτοΰ καί δράση ώς άτομον έπ’ ώφελεία καί άγαθώ όσον
των καί φαινόμενων καί άνερευνα τήν .έκ τών αύτών λό
οϊόν τε έπιτυχώς καί δι’ έλασσόνων αμαρτημάτων, οφεί
γων καί νομών έξάρτησιν διάφορων ομολόγων πραγμά
λει βλέπων καί μελετών τό αποτέλεσμα τών ενεργειών
των, άπερ διά τής παραγωγής τούτων.. έκ πολλών ή καί
του ίίά ερεύνα καί έξε>.ρίοκη τό αίτιον καί γινώσκων πά
ένός μόνον λόγου φέρει εΐτα έκ τής πληθύος είς· ένόλιν τό αίτιον’νά λαμβάνη; πείραν τού άποτελέοματος,
τητα καί άλληλουχίαν. ‘
όπερ έν άλλαις λέξεσιν έστί : νά άντλή τις έκ μέν τής
Χρ. φΕΡΕΝΤΙΝΟε
θεωρίας άδιαλείπτως ήθικάς καί διανοητικός δυνάμεις,
—e—----- -—:—-··
έκ δέ πάλιν τής πράξεως. νά πορίζηται άκαταπαύστως
>
..
.
- :
'
■
γνώσεις πρακτικός συνεπαγόμενος ούτω «τούς μέν λό
γους είς τά έργα καί τά έργα εις τούς λόγους»· άλλως
Η ΟΡΦΑΝΗ ΚΑΙ ΧΗΡΑ <’’ ·
οί μέν έστέρημένοι πράξεως άπλούστατα ήθελον έξελέγ
'
'
Εΐ<ων
«χάνος
χεσθαι, καθώς εφθημεν είπόντες, σχολαστικοί, αδαή μο
“Η μπ« ζώσης Γβ«ς . . .
νές, έπιπόλαιοι καί σφαλλόμενοι όταν έλθωσιν έν ταϊς
πράγμασιν, οί δέ πάλιν θεωρίας ξένοι, αμαθείς, απαίδευ
τοι καί έπί πάοιν άναρμόδιοι καί άνίκανοι διά πάν έρ«Έν δάκρυ άδαμάντινον διπλής εύγνωμοσύνης»
γον ύψηλόν και σπουδάϊον, τό όποιον ήθελεν έξέλθει πέ
Δέν ήτο μόνον ορφανή . . . ήθέλησεν ή μοίρα
ραν τού στενού κύκλου τής κατ’ αίσθησιν άντιλήψεως,
.Άνδρος
παγκάλου’ κ* έραοτού νά μείνη τλήμων χήρα
διά τόν άπλούστατον λόγον ότι, ή μέν άληθής θεωρία
Καί είς βαρείαν, φοβερόν
γεννάται έκ τών έμπειριών καί πράξεων, ή δ’ασφαλής
,
Ύποπεσοΰσα άμ’ άραν, ,
,
πάλιν πράξις έρείδεται πάντοτε,έπί άλήθοΰς θεωρίας.
Ή πρώην ήγεμονικώς λαμπρόν βιούσα βίον
Άλλ’ άνάρμοστον πάλιν καί πάντη άστοχον ήθελεν
Ζωήν νά σύρη επαιτών κατήντησεν'άθλίων......
εϊσθαι τούτο, όπερ έλέχθη, έάν ήθέλομεν είπει έν ανα
φορά καί πρός εκείνους, οιτινες εύτυχώς έργάζονται είτε
Καλλίστη κόρη, πείσμων. πλήν πολύ κ’ ισχυρογνώμων,.
έν τή θεωρία ιδιαιτέρως είτε έν τή πράξει. Λόγου χάριν
Πρός ευεργέτην είμάρτο νά καταοτή αγνώμων.. ...
ό Όμηρος, ό ’Αριστοτέλης, ό Ηρόδοτος καί πλβίστοι
Μετανοούσα δ’ έκλινε, Μαγδόληνή, τό γόνυ
άλλοι παρίστανται έν τώ θορυβώδει θεάτρω τοΰ παρελ
Καί έστενε καί έκλαιεν, ώδύρετο, έθρήνει,
θόντος, ό μέν ώς ποιητής, ό δ’ ώς φιλόσοφος, ό έτερος
Έκόπτετο, έτήκετο καί λίθους συνεκίνει, .
ιστορικός καί τέλος, έάν θέλησης ν’άναδράμης είς τήν
Πλήν μάτην τής δεήσεως τό πυρ τήν καΤεήόνει,.ί
ιστορίαν, έάν θέλησης νά άνασύρης μίαν καί μόνην
•Καί έτυπτε τό στήθός της ενώπιον εκείνου...
πτυχήν τής καταπεσούσης αύλαίας τοΰ παρελθόντος, θά
—Τί στήθους κάλλος...έρωτος βωμού άλαβαστρίνου!..—
παρελάοωαι πρό· τών όμμάτων σου σημαίαι ποικίλων
χρωμάτων καί αποχρώσεων, θά 'δης έναλλάξ . 'Ομήρους
Τά ρόδα τοΰ προσώπου της, τά τόσον εύχρο’ άνθη
Κατέπεοαν, έφθάρησαν.... ή κόρη έμαράνθη...και Πολυκράτας,Άΐοχνλους καί Περικλείς, Ήροδότους,
Αί λάμψεις’τών όμμάτων της, ωςτ’άστρ’ αυτά ωραίων,
. Θεμιστοκλεΐς, Άλεξάνδρουό, Ναπολέοντας καί τόσους
Είς δάκρυα έσβέσθησαν..’. ουδ’ είχε δάκρυ πλέον....;
, άλλους ποιητάς καί βασιλείς, βήτόρας ή. στρατηγούς,
Άλλοφρονεΐ ή δυστυχής, τήν χρυσαυγή της κόμην
τούτους μέν τής τέχνης περιφανείς έργάτας, εκείνους
Τίλλει καί σύρει κατά γής κραυγάζουσα «συγγνώμην !»
δέ τΛς έπιστήμης έξοχους καί τηλαυγείς λαμπτήρας·άλλ ’
Άγωνιά καί πνευστιά.... πλήν ζή είσέτι όμως,
"να δέ τις ή μεγαλοφυής,άδιάφορον τούτο,είτε ποιητής,
Παντός ό οίκτος θεατού, άκροατού ό τρόμος I
. είτε βήτωρ, ή μέγας καταχτητής άναγκαίως θέλει'.εΐσθαι
Αλλά ό ευεργέτης της, Ιδ’αίφνης Γ συγκινεϊται
προϊον πράξεως καί θεωρίας, καθ’όσον ούτε 0 έοτερημέΚαί
τήν εγείρει... συγχωρεΐ... πάν αύθις τή δωρίΐται !...
νος πράξεως δύναται νά εΐνε θετικός καί επίκαιρος χει-χ
Όρμα,
τόν κατασπάζεται, έν.δάκρυ της σταλάζει...
ριστής τών περιστάσεων, ούδ’ό θεωρίας ξένος, μεγαλο
Ώ ! τις άδάμας πρός αύτό τό δάκρυ όμοιάζει ;....
φυής ή τέλειος, β οποίος μάλιστα, λέγω, άνευ θεωρίας
ουδέποτε ήθελε κατορθώσει διά βίου, χρώμενος, ώς λέγει
Ά^ίνβι 22 Ίοννίον 1895.
Φ. Α.’ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΕ
καί ό Δημοσθένης.τώ βουλεύεοθαι μετά τά πράγματα,νά
τώ γείνωσι κτά παθήματα μαθήματα».’Αλλά καί <5ν πα1) Τδ ποιημάτων τ?5το ίγ^άφτ, ΰπδ.τοδ ποιητοΰ «ν ζωηοα
πάραδόξως ήθελε τις, καίπερ έστερημένος πόσης εγ
μ.·»τιοίΐ xal ίξόχον Σιίξκ-ηρείβύ 8ρίϊ(Μΐτ«.τ«ΪΛφορο!»μένίν «Die heκυκλοπαιδικής· μόρφώσεως καί θεωρίας, κατορθώσει τή
z&hmte widerspenstige. (’B δχμα«ύιΐ«ιχ ίίχυρογ/ώμων).
άληθεία διά μόνης τής πείρας κατερχόμενος έν τή κοι
νωνική παλαίστρα νά μεταχειρισθή δεόντως τάς περί-
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Είς δυσχερή όντως θέσιν εύρίακεται ό επιχειρών καί
άμυδρότατα έτι νά σκιαγραφήοη προσωπικότητα, οιαν
απεικονίζει ή προκειμένη συμπαθής μορφή· διότι ό στε-·
νάς χώρος τών δημοσιογραφικών στηλών άφ’ ενός και οί
άνά παν βήμα εΰδοκιμωτάτης πολιτικής πορείας προς δέ
καί φιλολογικής σταδιοδρομίας τοϋ τοιούτου προσώπου
καταχθέν,τες άχρι ταΟδε θρίαμβοι άφ’ ετέρου, άγουσι
τόν γράφοντα εις τό αδιέξοδον, έξ ού μόνον σώζει αυτόν
όπωσδήποτε ή έκλεκτικότης, ήν, καίτοι αυτή πρόκειται
νά έφαρμοσθη μεταξύ συμβάντων άξιων εύφημοτάτης
μνείας καί ών οΰδέν δυναται νά παραλειφθή, ήν λέγομεν, έπιτρέπει μόνη ή ιδέα; οτι πάντα τά μέχρι τοΰδε
δέν άποτελοΰσιν είμή ,τάε άπαοχάς, τά πρωτόλεια,ουτως
εϊπεΐν, εΰρέος πολιτικού όρίζοντος του είκονιζομένου
προσώπου, άστις διανοίγεται ύπό αίσιωτάτους οιωνούς.
Ό κ. Νικολ. Δ. Λεβίδης. είνε θαλερός βλαστός τοϋ
αειμνήστου Δημ. Λεβίδου, οστις διασωθείς έκ τών έν
Κωνσταντινουπόλει σφαγών καί σπουδάοας έν Όδηοοω
δαπάναις τοΰαύτοκράτορος τής 'Ρωσσίας κατήλθεν εις
την Ελλάδα, ένθα άγωνισθείς κατά τά τελευταία έτη τον
πολέμου κατέλαόεν εΤτα'τά ύψιστα τών αξιωμάτων, γι
νόμενος διευθυντής τού γεν. Λογιστηρίου, πρόεδρος τοϋ
Έλεγκτ. συνεδρίου, Υπουργός, επί τών Οικονομικών επί
"Οθωνος καί Γεωργίου, -πρόεδρος τοΟ Μετοχικ. ταμείου
τών πολιτικών ΰπάλλήλων,ου ΰπήρξεν ό ιδρυτής κλπ.κλ.
Έκπαιδευθείς. ό νΰν δημοφιλής τών ΝαυτικώνΎπουργόςέν τω ήμετερω ,ϊΐανεπίστημίώ νεώτστος άνηγορεύθη
διδάκτωρ τά Νομικά τώ 1873, μετά βραχυχρόνιον δ’έν
τήΈθνική Τραπέζι} υπηρεσίαν άφωσιώθή. όλοψύχως είς τό
δικηγορικόν έπάγγελμα καί τό πολιτικόν στάδιον, έφ'
■ έπιμόνως έκάλει αυτόν άρτια μόρφωσις καί έκτακτος αγ
χίνοια. :
■
' ’ ,
Λίαν ενωρίς καί προ τοϋ-.νά είσέλθη εις τήν κοινω
νίαν παρέοχε δείγματα τής μελλούσης δράσεώς του συγ
καταριθμηθείς μεταξύ τών κατά τό ι868 νεαρών εκείνων
• ιδρυτών τού Φιλολογικού συλλόγου Παρνασσού, ού έχρημάτισε καί πρόεδρος τφ 1873, <5τε τή πρωτοβουλία αυ
τού καί τού αλησμόνητου Σπυρ. Βασιλειάδου συνετελέ-,
αθη έν
θεαπεαιωτέρων καί ουρανίων έκείνων έργων,
άτινα ως μαργαρίτας ό ήμέτερος πολιτευτής έχει νά
έπίδείξη, ή Σχ ο λ ή τών Ά π ό ρ ω ν Π α ί δ ω ν, ήν
■ αυτός άπό των πρώτων βημάτων της έγαλοΰχησε καί
διωργάνωαε διδάξας μάλιστα αυτοπροσώπως έν αύτή «τά
καθήκοντα καί δικαιώματα τοϋ πολίτου».
Δεινός θεράπων τής πολιτικής έπιστήμης καί τής φι- ■
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λολσγίας, πλείοτας μέχρι τοΰδε-μελέτας καί άρθρα πολλαχαϋ έχει δημοσιεύσει, πλεΤστοι δέ σύλλογοι καί έταιρεϊσι, ενταύθα τε καί έν τή αλλοδαπή, άνεκήρυξάν αυτόν
τακτικόν, επίτιμον ή άντεπιοτέλλον μέλος, έν οίς καί ό
έν Κων)πόλει Φιλολογικός ούλλογος.
Πολιτικόν αξιώματος μετέλσβε τό πρώτον τω 1879
εκλεχθείς ώς καί κατά τώ 1883 Δημοτικός σύμβουλος
Αθηναίων, ού αξιώματος όμως παρητήθη τώ ι88£»,θεω
ρών τούτο έντελώο ασυμβίβαστον προς τό τοΰΒουλευτού,.
είε δ όξίωμα άνήλθε τώ ι88ι εκλεχθείς βουλευτής ’Ατ
τικής άνεν συνδυασμού. Ώνομάσθη δέ μετ’ ολίγον ύπό
τής Βουλής μέλος καί εισηγητής τής κατά τών Υπουρ
γών κατηγορίας διά τά περίφημα Βελεντζιακά.
Καί προ μέν τής εις τήν Βουλήν εισόδου του εϊχεν
άγωνισθή πρός τον έκ Μεσολογγίου πολιτευτήν, άτε ών
φίλος τού άειμνήστου Έπ. Δεληγεώργη, άλλ’ άπό τής
πρώτης εις τό βουλευτικόν αξίωμα ανόδου του έπολέμησεν εύσταθώς καί-άδιαλείπτως τό τρικουπικόν σύστημα
έπι δέκα δλα έτη. ,
Τό δεύτερον έκλεχθείς βουλευτής τή 7 Απριλίου
ι885 Δηλιγιαννικός έξελέγη καί αύθις ύπό τής Βουλής
εισηγητής τής κατά τού Τρικουπικού 'Υπουργείου έξεταστικής τών πραγμάτων .επιτροπής.
Μετά δέ τήν διάλυοιν τής Βουλής τούτης ό κ. Λεβίδης
έξελέγη καί έκ τρίτου βουλευτής τοϋ Νομού 'Αττικής
καί-Βοιωτίας έν τώ Δηλιγιαννικφ συνδυαομώ,έν τώόποίω
καί έκ τετάρτου έξελέγη τοιοϋτος έλθών δεύτερος κατά
τήν επιτυχίαν.
ΌΝικ. Λεβίδης άντιπροσωπευσας τήν έπαρχίαν Ατ
τικής δίς μέν κατά σειράν έν τύ δημοτ. συμβουλίω, τε
τράκις δε κατόπιν έν τή Βουλή, διά τής ψήφου τής ιό
'Απριλίου έ· έ. περιφανώς ώδηγήθη εις τό Έλ. Κοινοβούλιον θριαμβεύσας μεταξύ τών συναδέλφων τού, ή δέ
πολιτική του χρηοτότης καί ευστάθεια συνδυαζομένη
μετά τής πνευματικής του ύπεροχής καί τών λοιπών έ·
ξαιρετικών πλεονεκτημάτων του άνήγαγεν αυτόν έπι τό
υψηλόν αξίωμα τού έπι τών Ναυτικών υπουργού, ένθα έκ
τών πρώτων βημάτων του παρέσχε καί αναμφισβήτητα
μαρτύρια τού ότι μέλλει νά διαπρέψη καί διακριθή.
Ή «Φύοις» σνγχβίρονσα αΰτώ έπι τή θριαμβευτική
επιτυχία του τώ εύχεται όλοψύχως, όπως άναδειχθή άξιος
τών προσδοκιών τής πανηγυρικώτατα διά συμπαγούς ψή
φου άποοτειλάοης αυτόν εις τό Κοινοβουλίου κοινωνίας.

17

c. FAURE ΕΤ Η. DE GR1FFIGHY

Π

411ifliOStl ΠΕΡΠΕΤΕΙΑΙ

'Απ' τή θτρμή τής μάνας του αγκαλιά
Πουλάκι νά πετάξη πριν ’μπόρεση,
’Από ’ψηλού κυπαριοοιοϋ ψωληά
'Σ τή γή μχά ’μέρα κάτω εΓχε πέοει.

Έφώναζε μέ λύπη τό φτωχό,
Τή μάνα, τή ψωληά του έζητοϋαε·
Νά φύγη δεν ’μποροϋαε -μοναχό,
Νά φύγη νά πετάξη δεν ’μποροϋαε.

απ'

Μά πέρααε μνά κόρη
έκεϊ,
Έσκυψε καί τό’πήρε άπ’τό χώμα,
- Τό φίλησε ’σαν μάνα σπλαγχνική.
Του ζέστανε τό παγωμένο σώμα.
Μεγάλωσε τοϋ δίνει ’λευθεριά
Και ’κείνο πια τή νειά δεν λησμονάει,
'Σ τού κήπου της φωλεύει τά κλαδιά
Και 'ς τά παράθυρά της κελαδάει.
Άνδρος
Γ. Λ. Καρ»βτι
*<«νκ

θιαταΙ,

ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

MtrA 300 Μ«λΪΛτε%νιχ&ν εΙκόνων iv τφ xt^iv'p.
Κατά μβτάφραύεν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ'.

Έτοιμαόίαε πρός άναχώρηόεν.
(Συνέχεια, ίίέ προηγούμ. φύλλσν).
Καθ' ήν ώραν ό γέρων Όσιπώφ κατεΦλίβετο (ν τφ πλοίφ
-δεά τήν καταστροφήν τών σχεδίων τον, ή δέ 2ελήνη ώδύρετο δια τόν θάνατον τοϋ μνηστήρα; τη; καί ό Φρικουλί
-τόν τοϋ φίλου του,ό Γοντράν δέ ΦλαμμιρμσΜν-πλήρει ύγιεΐφ
διατελών, τουναντίον, μετά ζίσεως είργάζετο προετοιμάζων
τά πάντα πρός υποδοχήν καί μεταφοραν 'τών συντρόφων του
•τί; τόν κρατήρα, τοϋ Κοτοπάξη.
I
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Ό χρατήρ τβΰ Κοτσπάξη.

■ Ό γέρων συλλαμβάνει αύτόν από τοΰ ενδύματος

TO ΠΟΥΛΑΚΙ

*Η Σελήνη έν ολίγοι; τ$ διηγήΦη τά διατρεξαντα μετά
τό Εκπληκτικόν φάενόμένον, ουττνος εεχον γείνει
Καί άσπαζόμενός .αυτήν
Πτω^ή Σελήνη, τ^ εΐπε, πόσον σε Ικαμα νά ύποφίρη;' ήδη ομω; ίλπίζώ νά μή σΐ ίγκαταλείψω πλέον.

Κατερχόμενος όμως U της κορυφής τούτου μετά τάς
-πεισμολογιχάς αΰτοδ παρατηρήσεις δεν είχε λάβει τήν αυτήν
τής άνόδου του διεύΦυνσιν, άλλα διηυθύνΦη πρός τό Κουιτό,.
πόλιν κειμένην εις ά.8 χιλμ. ίχεΐ&εν Εν τφ μέσιρ. βραχώδους
ηφαιστειώδους μάζης, ένθα έμελλε να περιμείνη τούς συντρό
φους του.,
Τό Κουίτο ιίνε πόλις «ημαντιχωτάτη τής Κολομβίας
Ιχουσα 80,000 κατοίκους χαί πρωτεύουσα, τής δημοκρατίας
τοϋ ισημερινού καί ιινε κέντρον σημαντικού Εμπορίου .Έχει
πλουσιωτάτους ναούς, βιβλιοθήκην πιριέχουσαν πλέον των
100,000 συγγραμμάτων,περίφημου πανιπιστημιον χαίπληθύν βιομηχανικών καταστημάτων.
Τέλος τγ> 26 Φεβρουάριου παρετήρησ» μακρόθεν τό ανα
μενόμενον πλοΐον καί μετ’ ού πολύ ίπιβ,άς λέμβου έπλη·
•όίασεν αυτό. Μετ’.όλίγον δε ίνηγκαλίζετο τόν Όσιπώφ είτα
δέ τόν Φρικουλί,άλλα φθας προ της Σελήνης καταπορφύρου
<κ συγκινή«ως καίδα.χρυούσης,ϊστη όλως ακίνητος καίσκυ'Φρωπός.
— Τί έχει; ; τήν ίρωτφ περιπαθώς.
—Άχ! δεν γνωρίζετε πόσον ύπέφερα τφ άπήντησεν αύτη.
Σάς
— Έμέ νεκρόν ! καί πώς τούτο ; ήρώτηοεν έκπληκτος
■ο Γοντράν.

ίνομίζομεν νεκρόν.

Και αποτεινόμενος είτα πρός τόν γέροντα σοφόν'
— Λοιπόν, λέγει, αυτός ί άτιμός Σάθπ άνεχώρησεν ;
—Ναί, άλλα Φά τόν φθάσωμεν, άνεφώνησεν ό Φαρενχάϊτ,
πλησ«έσ«ς. ■
Ό δέ γέρων διακόψας— Ώστε ό σεισμογράφό; σας (πέτυχε πληρέστατα ;
— θαυμάσια, θαυμάσια, άπεκρίΦη ό Γοντράν.
— Είσαι βέβαιος, ότι δέν ήπατήθης;
—Καί αναλαμβάνει; τήν ευθύνην τή; Εκδρομής ; ήρώτησεν ό Φρίκουλέ.
. ..
— Ναί, άπήντησεν όΓοντρών'. Θάάναλάβωμιν τήν
Εκδρομήν καί Φά ίδωμεν Εχ τοϋ πλησίον η τι Σελήνη καί
Εγώ, Ιάν ή σελήνη τοϋ μελιτο; εινε πληρέστερα ίκ τοϋ πλη
σίον ή Εκ τοδ μακρόόεν.
Ό Φρικουλί ΰψώσας, τάς χεΐρα; πρός τόν ουρανό» μετ’
απελπισίας καί τραγικού δφους είπε·
— Τί πρδγμα ό έρως I τί πράγμα εινε ό Ερως 1

Ή Σελήνη εκλιν» τήν κεφαλήν Επί τοϋ «ροσπεφάλου
Τήν επαύριον περί τό λυκαυγί; Επιβλητική συνοδιία Ιγκατίλιπι τό Κουίτό διευθυνομένη . πρός τό δρος Κοτοπάξη.
Προηγείτο ό Γίντράν Εφιππος, άάολουΦούμινο; ύπό τής
Σελήνη; Επί ήμιβνου, Εκλιχθιίσηςίπί τούτφ ύπό τοϋ κόμητο; χαί μετά τούτους ιίπετο ό Φρικουλί, ό Όσιπύφ καί ό
Ίωνάθαν Φαρινχάϊτ.
Μετά τούτους ήκολοΰΦουν ίπί δύο γραμμών 25 μηχανι-
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xyioTat μισθωθέντε; διά τά;

Ό δε Όσιπώφ πλη’ιάζων αυτόν, λέγει, μ«τά νευρώδους

άπαιτουμένα; ίργασίας ί* Κουίτο ύπό του χόμητος ΔέΦλαμμερμον και μετά τούτου; πάλι
*
ιΐτετο,όπισθοφυλαχή ώ;
τριάκοντα; ζφών φορτηγών,άτινα μετεφερον άπΧν το υλικόν

υφόυς'
— Όποιον τό άποτέλεσμα τών ερευνών σας ;
— Έν πρώτοι; έφοβήθην τρομερά, άπήντησεν ό Φρικουλέ,
δεύτερον ολίγον ίλειψε νά'κατασυντριβώ ίντός τών βράχων,

χοί, ξυλουργοί,

·

ίργάται

καί

χαί τά μεταλλικά τεμάχια τά απάρτίζονΐα τό βλήμα·
‘Εν όλφ τεσσαράκοντα πέντε ,άνδρες και όγδοήκόντα τετρά
ποδα. *Α.<ρου Ιβάδισαν καθ’ όλην την ημέραν Ικάμαν στάσιν

είς τούς πρόποδας τοϋ'ανώτερου μέρους τοϋ χωνοειδούς όρους
χάΐ ίξεφόρτ-ωσαν τά ζφα, 'όπως στρατοπεδεύσωσι καί διέλ·
*
θωσι τή» νύχτα καί διότι εμελλον την έπιοϋσαν λίαν πρωί
νά διέλθωσι τουλάχιστον έν χιλιόμετρο
*
διά μέσου τών αι

ωνίως Ικεΐ ΰπαρχουσώ» χιόνων καί πρός τούτο είχε» άφιερωθή ή Ιπαύριον.Έπί τούτφ ό Γοντράν είχε προβλέψιι καί
Ιξασφαλίσει την άνοδον διά τή; τοποθετήσεω; ίπί τού Ιδάφους διαφόρων σιδηρών ράβδων, κλιμάκων, σχοινιών, χτλ.
Την ΙΌ ώραν ιιχον διανύσει 600 περίπου μέτρα ότι ό
Φρικουλέ παρετήρησε διά μέσου τών γιγαντωδών βράχω
*
μεγάλη» οπή». Πάντες είσήλθον ίντός τοδ υπό ηφαιστειώ
δους άφορμή; σχηματισθέντο; τούτου ανοίγματος καί μετά .
μιδς ώρας πορείαν ό Φρικουλέ,-όστις ίβάδιζεν ίμπρός άφηκι

ίπαναληφθεΐσαν βροντωδώς ύπό τής ήχβϋς.
Είχε φβάσει ίντός αύτοϋ τοϋ κρατήρος τοϋ ηφαιστείου.
Ό δέ Όσιπώφ ίπλησίασ.ν Ικεΐ αμέσως καί δι’.άπληστων
βλεμμάτων προ'σεπάθει νά καταμετρήσρ τά σκοτεινά ίκεϊνα
*
βάθη
πλή« δεν εβλεπεν ή τρομερόν χάος καί σκότο; ούτινος
τή,ν παρθενίαν οΰδεμία ποτέ άκτί; φωτός ήλιου είχε διαταράξει.
,
Την ίπαΰριον ά'πασα ή συνοδεία ίτέθη ίπί ποδό; από τής
4ης ώρα; τή; πρωία;. Προέκίίτο δέ νά προσδιορίσωσι την
ζωηράν κραυγή
*

*,
καταλληλότερα
ίστίαν τοδ ηφαιστείου, ήτις έμελλε νά μετασχηματισθ$ εις. τηλεβόλον. Μετά Τινας δέ ανιχνεύσεις
πλέον ή ήττό
*
κοπιώδεις εύρίθη ή καταλληλοτέρα όπή, ήτι;
δεν είχε πλέον τών 100 ποδών διάμετρον.

Προ;

καταμε-

τρησιν δέ τοϋ βάθους αυτής, καταμετρηθείσης διά τής βο
λίδας καί εύρεθείση; 1433 μέτρα, άπεφασίσθη νά κατέλθν)
ίκείσε προς πλείονα Ιξακρίβωσιν τής ψυχή; τοϋ πελωρίου
τούτου τηλεβόλου ό Φρικουλέ. Μετά τινα; σμιχράς προετοι

μασία; έκομίσθη σχοινίον 1500 μ. μήκους καί άφοϋ ό νέο;
μηχανικός προσεδέθη καλώ; ίπί άανίδο; έλαβε
*
άνά χεϊρας

μιχράν ήλέκτρική
*
λυχνίαν συστήματος Τρουβέ καί άφοϋ
έθηπε τό ρεβόλβερ αύτοϋ ίντός τοϋ θυλακίου του, είπε
*
είς
τού; συντρόφου; του
*
— Όταν άκούσητε ενα πυροβολισμόν θά κρατήσητε την
*
κάθοδον
δύο διαδοχικοί πυροβολισμοί θά σημαίνωσι την ά
μεσον άνοδόν μου βραδέως' Ιάν δέ άκουσητε τρεις πυροβο
λισμού; θά. ίπισπεύσητέ ίπί το.τάχιον τή
*
εντεύθεν έξοδόν

μου.
Ό Γοντράν σφίγξας την χεϊρα αύτοϋ, τφ είπε σύγκεκινημένος.
—Έσο ήσυχος καί ίγώ θά είμαι ίδώ πάντοτε προσεχών.
—Έχει καλώς καί χαλή
*
ίντάμωσιν, άπήντησεν ό Φρικουλέ, καί αμέσως διέταξε νά τόν καταβιβάσωσι
*
ίντός τής
αβύσσου.
,
Μετ’ ολίγον άνελισσομένου πάντοτε μετά σχετική; ταχύ-

τητος τοϋ σχοινιού όΦρικουλέ Ιξηφανίσθη ίντός τοϋ κρατήρο;
χαί δέν διίκρίνετο πλέον ούδ ’αυτή ή λυχνία.

Μετά 5 λεπτά ισχυρός κρότο; έκπυρσοκροτήσεω; έξήλθεν
ίκεΐθεν.
—"Αλτ ! έφώνησεν ό Γοντράν. *
Καί ταυτοχρόνω; «πλησίασε μετά προσοχή; τό ου; πρός
*
τή
*,
όπή
όπως, εΐ δυνατόν, άκούση τί συνίβαινεν έν αυτή·

κάι τρίτον. ,
— Τί πρώτον, δεύτερον καί τρίτον, τφ λέγει διακόπτων

αυτόν ό γέρων σοφός. Περί κρατήρο; τί είδες ;
— .ΕΙνε πεπυραχτωμένο; χαί ολίγον έλευψε νά καώ.
— Καί τό αποτέλεσμα, τό αποτέλεσμα ποιον ήτο ;
— Ότι άπό τή
*
*
ζέστη
μοί έπεσε τό ρεβόλβερ, ή λυχνία
ίσβέσθη καί τό σκότος ...

Ό γέρων τότε συλλαμβάνει αυτόν άπό τοϋ ,ένδύματος καί
τοϋ λαιμοϋ.
— ’Επί τέλους, τφ λέγει, θά μοί άπαντήσιρς θιτικώ; ;
κάτήλθες Ικεΐ διά πληροφορία; ίντυπώσεων, περιεργίας ή
τή; μελλούση;ίκδρομή; μας.
— ’Ησυχάσατε, κ.Όσιπώφ,τω άπαντφ τότε ό Φρικουλέ,
καί θά σάς είπω αμέσως...Δέν δυνάμεθα νά εΰρωμεν καλ
*
λίτερο
καί καταλληλότατο
*
τηλεβόλον.Ό κρατήρ «Ιν« ίντελώ; κάθετο; χαί φέρει τελείως, τό σχήμα τοϋ τηλεβόλου «ί δέ
πλευραί του συνίστανται ίκ σκληρότατου
ρίζεται ίπί βάσεω; σπρεάς.

μίγματος καί στη

—Ώστε ό κρατήρ ούτο; δέν έχει σχέσεν μετά τή; έστίας
αυτή; τοϋ ηφαιστείου ;
— Βεβαίως οΰχί, διότι είνε ίντιλώ; πεφραγμένο; καί ου
δόλως διέρχονται τά.υπόγεια άέρια.

τάς·

θυμήρεις ώς Ικ συνθήματος.
— Υμείς, κ. Φαρενχάϊτ, τφ λέγει ό κόμη;, ύμεϊς ό
’Αμερικανό; όμιλεϊτε τοιουτοτρόπως καί συκοφαντ«ΐτ« άμε-

ρικανικόν ήφαίστειον ;
— Κύριε, τφ άπαντφ σοβαρώ;

Αμερική είναι

αί Ήνωμέναι

Ενδιαφέρουν.
— Ό-Κοτοπάξη; δέ
*

ο Φαρενχάϊτ,

δι’ «μέ

Πολιτεΐαι, τά λοιπά δέν μέ

_
είνε ηφαίστειο», *άνεφώνησε

ίσβεσμένος;

όΌσε-

πώφ, καί ίσχυρίζεαθε ότι ι!ν« κρατήρ
Άλλ’
αΰτό «Ινε ΰβρι; ( καί δέν ένθυμεΐσθε τή
*
*
τρομερά
*
εκρηξε
τή; 15η; Φεβρουάριου 1843,ήτι; ϊκαμε τόσα θύματα.’Εκείνας-τοϋ 1638 ...
— ’θΧ1· καλλίτερον ανατρέξατε εί; τόν καταχλυσμόν,
*
άνεφώνησε
ό ’Αμερικανός μετ’ ίμφάσεως.
—Μάλιστα,’τφ!738 ηφαιστειώδεις Ικρήξεις ίπέφερον φο
βερά; τρικυμίας
*
τφ 1744 τό φοβερόν θέαμα ήτο ίκτάκτω;

τα; μηχανικού;, τεχνίτά; καί έργάτας, οίτιν»; μα; ήκολουθήσατε έξ Ευρώπης διά τόν απεριόριστον ύμών ζήλον καέ
άφοσίωσιν, ορίζω τό έπεχορήγημα είς τό ήμισυ ποσό» τών
όσων μέχρι τοϋδε έκαστο; ΰμών Ιλαβε. Τό πλοΐον, δπιρ σί;

με

μετ«φερ«-ίνταδθα σδς αναμένει εΐ; "Ασπινβαλ, ίνα σας
είς Γαλλίαν. Προπίνω λοιπόν είς ύγίειάν σας καί ήδη
αναχωρήσαμε πάντες καί ταχέως, διότι μετά δύο ήμερα; τό
ήφαέστειον θά έκραγή μ«τά πατάγου φοβερού. Προπίνω είς

ταφέρω

ύγίειαν. πάντων ύμών. .
Πάντε;· οί· συνδαιτυμόνο; τότε
• φωνή; ανέκραξαν,?·'
’ '. -V

ήγέρθησαν

καί διά μιϊς

— Είς ΰγίειαν τού μεγάλου .σοφού καί τοϋ κρατήρος τοϋ
Κοτοπάξη. -

— Εί; ΰγίειαν καί τής.Σελήνης, ανέκραξε
*
ό Γοντράν.
— Είς ύγίειαν καί τήςΣελήνχς έπανίλαβον πάντες.Ούρρά!
ούρρά I ·,
’

των

μεγαλοπρεπές, καί ίν μιφ νυκτί αί χιόνες, αετιν»; ουδέποτε
ΐνταϋθα διαλύονται, «ιχον γεννήσει ποταμούς ΰδάτων κκί

Μετά τούτο συνέκρουσαν,-πάντε; τά ποτήριά
καί ηΰ*χήθησα ύπέρ . τή; ί*τ«λοϋ;
ίπιτυχία; τή; ίπιχειρήσεω;.

μοποιήσωμςν.
— Τουναντίον έχομεν 8.τι μάς χρειάζεται.
— Δέν σάς εννοώ, προσέθηκεν ό γέρων.

κατέστρεψαν όλοκλήρω; τήν πόλιν τής Ταγκούγκα;.·
Ό Φαρενχάϊτ φιλοσοφικώ; άπαθή; (στρέφε σιγαρέτο
*
προσ
ποιούμενος όλΓγον Ενδιαφέρον Ιπί τοΐ; λεγομένοις.
— Τφ 1658 ίξηκολούθησεν ό γέρων, ίγένετο νέα φοβέρα.

Μετά δύο ώρας άφοϋ πάντες ίπληρώθησαν καί άν«χώρη
*αν,
ό Όσιπώφ μετά τής θυγατρό^ του και τών τριώ
*
συντρόφων
του ήτόιμάσθησαν νά διέλθωσε τήν νύκ^α μόνοι Ιντός τού

— Έν τούτοι; είνε άπλούστατον. Διότι δυνάμεθα νά ίρ—
γασθώμεν ίν πάσγι άσφαλείορ καί όπόταν θελήσωμεν δυνά
μεθα διά μικρά; δόσεω; σεληνίτιδος ν’ άνοίξωμεν νέαν όδον

Ικρηξις, ήτες έπήνίγκε σεισμόν, όστις διέσεισεν όλη
*
τήν
’Αμερική»· τφ 1768 ή βοή τοϋ Κοτοπάξη εφθασε μέχρι
τή; Χόντας 900 χιλιόμ. ίκεΐθεν τφ 1803 αί φλόγες ύψώ·

προς τούς ύπογείους ατμούς.

θησαν άνω τοϋ ενός χιλιομέτρου ύπεράνω τοϋ κρατήρος.
Καί νομίζετε λοιπόν μεθ’ όλα ταϋτα ότι ό ισημερινό; οΰτος
γίγα; είνε ήδη νεκρός διά τόν λόγον μόνον ότι άπό
τριακονταετία; δέν δίδει σημεία ζωή; ; Καί δέν ^.ελετατε
αΰτό τό έδαφος τοϋ τόπου, δέν βλέπ«τε τάς χιόνας διαλυ-

— ’Εν το^ιαύτγ) περιπτώσει δέ» δυνάμεθα νά τόν χρησι—

— Βεβαίως, ίπεϊπεν ό Γοντράν, καί ούτως αντί ν’ άνα-

χωρήσωμεν, όπόταν. ό Κοτοπάξη; τό θελήσιρ, ημείς θά τφ
ίπιβάλωμεν την ώραν τή; άναχωρήσεως.
— ’Ακριβώς, ούτως έχ«, προσέθηκεν ό Φρικουλέ.Καί ιδού
τί δέον νά πραξωμεν, Ένφ οί μηχανικοί και οί λοιποί ίρ
γάται θά καΤαγίνωνται είς την σύνθεσή τοϋ βλήματος,ήμεΐς
θά κατέλθωμεν ίντός τοϋ κρατήρο; μεθ’ ετέρων δέκα ανθρώ
πων, ίνα φράξωμεν τά; μικρά; όπά; καί ανωμαλίας τών
πλευρών τοϋ ίσωτιρικού τοϋ κρατήρο;, όπως καταστήσωμεν
αύτά; λείας διά την ακριβή ίγκατάστασιν τοϋ βλήματος.

•ομένας ; δέν αίσθάνεσθε'τήν

*
ζέστη

αΰξανομένην

καί

δέν

ακούετε τά σπλάγχνα αύτά τού ίδάφους κινούμενα
— Καί τόν σεισμογράφον μου, ανέκραξε
*
ό Γοντράν, δέν
τόν λαμβάνετε ύπ’ δψιν ; Βεβαιωθήτε, κ. Φαρενχάίτ, ότε
ή ίκρηξις θά γείννι καί Ιν άνάγχη θά τή
*
Τό δέ έδαφος τούτο τό όποιον ήδη πατούμε
*

Ιπίσπεύσωμεν.
ίμπεριέχει ήδη

— Είσθε τή; γνώμη; αυτή; ; ήρώτησε τότε ό γέρων τόν

τα ανάλογα στοιχεία διά νά έξεσφενδονήσούν τό βλήμά μα;

κόμητα.
— Πληρέστατα, άπήντησεν ό πρφη
*
διπλωμάτη; μεθ'
ύφους σοβαρού. Βεβαίως πρέπει ό κρατήρ νά όμοιάζη πρός
τό ίμβαδόν τοϋ τηλεβόλου.

εις 300,000 χελιόμ. έν τφ κενφ. . . ’Αλλά Ιαν δέν Ιχητε
*
ίμπιστοσυνη
* ήμά; ε^
εί;
*«
καιρός-'v’ άναχωρήσητε.
Τότε ό Ίωνάθαν Φαρενχάϊτ ήγέρθη πείραχβείς ίκ τών

Καί ούτω όλων συμφωνούντων ίτέθησαν πάντε; είς Ιργον καί μετά 10 ημέρας τά πάντα ήσαν έτοιμα.

λόγων τούτων.
— Ό ’Αμερικανός ουδέποτε οπισθοδρομεί, κύριε, είπε
•μεθ’ ύφους ξηρού’ εϊπον ήδη ότε θά Ιλθω μαζί σας χαί δια·

Μετά τούτο ό Φρικουλέ ίξήτασε τό πάχος τοϋ λίθου
τοϋ μεσολαβοϋντος μεταξύ τοϋ πυθμένρς τοϋ χρατήρο; χαί.
τής έστίας τοϋ ήφ
*ιστείου,
* «μέλλον .νά διαρρήξωσι κατά,
ή

ακόμη πρόκειται νά μεταβληθώ εις μυρία τεμάχια.
Οΰτω δέ ίπεραιώθη »αί ή συζή’ησις αΰτη, ήτις οΰδέν

τή ώραν τής έκπυρσοκροτήσεω; τοϋ βλήματος, καί εόρεν
*
ότι δέν ήτο περισσότερον τών τ«σσαράκοντα ποδών. Κατε-

δέ ρωγμάς καταλλήλους 15 ποδώ
*
βάθους καί.
ίθεσαν θρυαλλίδα; μ«τά σεληνίτιδος πρός διάρρηξιν τοδ η
λεκτρικού ρεύματος τοϋ διαχωρίσματος τούτου.
σχεύασαν

*Πλή σιωπή θανάτου ίπεκράτει Ιν τη άχανεϊ ίκείνη χαταβόθρφ,τή διαταραχθείσν) τό πρώτον ύπό ανθρώπινη; ύπάρξεως

Πλήν τό έσπέρας εκείνο ζωηρά συζήτησες ίγένετο μεταξύ
τοδ Αμερικανού καί τών λοιπών συντρόφων του.

άπό τή; ημέράς τοϋ σχηματισμοΰ τη;.
Μετά 10 λεπτά αγωνία; καί τρόμου δυο ίκπυρσοκροτήσεις
αντήχησαν. Ό Γοντράν διέταξε τή
*
βαθμιαίαν άνοδον καί

—Όλα αυτά είνε μία ανόητος παιδιά, τοϊς ίλεγεν ειρω

μετά ήμίσειαν ώραν ό Φρικουλέ εύρίσκ«το είς τάς άγκάλα;
αύτοϋ.

νόν νά . ίκσφεν^ονήσή -ίίς τόν Γαλαξίαν τό φοβερόν βλήμα
μετά τών ίν αΰτφ-ίκδρομέων.
δών πάχους τόσον ευκόλως.
Προτού άναχωρήσωσιν, ς Όσιπώφ προσεκάλεσεν άπαν τό
— Είναι μηδαμινόν τοϋτο απέναντι τή; δυνάμεως τής σε.προσωπικόν είς μέγα.γεΰμα καί-κατά τά έπιδόρπια λίαν συγληνίτιδος άπήντησεν ,ό σοφό; γέρων.
κεκινημένό; έκαμε τή
*
έξη; πρόποσιν :
—Καί ίπί τή ύποθέσει ότι τό διαχώρισμα αΰτό δύναται
νά τεθή εκποδών, είς οΰδέν δύναται νά χρησιμεύση τούτο . ,
— Φίλοι μου, ένθύμείσθε πάντε;.
ύποσχέσ.ίς μου καί
τή» ύποχρέωσιν,ήν άνελάβόν περί τοδ ίπιδόματο; ίπί πλέον
διότι αί προρρήσίις τοϋ’ΙσπανοΰΙησουίτου περί ήφαιστειωδών ίκρήξεών είναι χίμαιρα.
του κόπου τη; έργασία; σάς τή
*
ήμέραν τή; συντελέσεως”
τοϋ έργου. Ή ημέρα αΰτη εφθασε καί ήδη ευχαριστών πάν-.
Ό Όσιπώφ, ό Φρικουλέ καί δ Φλαμμερμόν ήγέρθησαν

-εεσχωρήση ή ιδέα τής άνατινάξεως βράχου π«»τήκοντα πο

νευόμενος ό Φαρενχαϊτ.
— Καί τί ίννοεΐ; μέ τοϋτο ; ήρώτησε μ«τά θυμοΰ ά
Όσιπώφ.
— Εννοώ ότι μόνον είς άνοήτους κεφαλά; δύνάται νά

κηρύττω στεντορείως, ότι θά Ιλθω καί ίν περιπτώσει καθ’ή
*

αποτέλεσμα εσχε ή στενότερο
*

νά συνδέσ») μεταξύ άλλήλων

πού; ίπιμόνου; τούτους τολμητίας,
Τήν ϊπαύριον ήρξ
το
**
νά καταβιβάζωσιν ίν τφ κρατήρι
τά διάφορα ίκ χάλυβος δοχεία τά περιέχοντα τόν πεπιε
σμένου άέρα· τό δέ βλήμα ήτο σχεδόν έτοιμον καί δέν ΰπε-

λείπετο άλλο ή ή τοποθέτησές του.

*
Τή

δέ 20η
*

Μαρτίου

κρατήρος.
— Καί πότε θ’ άναχωρήσωμεν πάτιρ ; ήρώτησε
*
ή Σε- .
λήνη πρί» κατακλιθή·

ώρας

— Τή» 25η» Μαρτίου είς τάς έξ
καί δέκα λεπτά τό Χ
εσπέρας.
Χ
·
— Καί είσθε βέβαιο; ότι ή Ικρηξι; θα γείνη τήν στιγ

μή» έκείνην;
— Ή εκρηξι; θά γείνη τήν ώραν, κάθ ’ ή
* πρέπει νά γείνη
καί ή
* ώρισα, ήτοι τήν 6η
*
και 10 λεπτά.
— Καί πώ; θά γείνη τούτο ;
— Διά τοδ άναφλέκτου BregUdt.
Ή Σελήνη «φάνη ώς μή έννοοδσα,
• — ’Ιδού δε’απλούστάτόυ τρόπου, έξηκολουθησεν ό γέρων.
Εΐ; δύο χιλιάδων μέτρων άπόστασιν εν τινι σπηλαίφ άσφαλώ; εύρίσι^εται άνθρωπός τις, όστις δι’ άπλή; κινήσεως Ινός
Εργαλείου θά μεταδώση ηλεκτρικόν ρεύμα ίν καιρφ τφ δέοντι

,*.

διά μέσου-λεπτού άπομεμονωμένου·σύρματος, όπερ· θ’ ά»<φλέξϊ) τάς τοποθετηθείσας θρυαλλίδας ίν τφ βράχφ τφ διαχωρίζον^ι τό ήμέτερον.βλήμα άπό τή
*
υπόγειον εστίαν τοϋ
ηφαιστείου, άμα τή συγκοινωνήσει δέ αύτή; μετά τή; βάσεως τοϋ βλήματός μας τά εΐσρεύσοντά άίρια θ ’. ίκσφενδο-

νήσωσιν αυτό έν άκαρει προς τήν Σελήνην. -

- ■—Καί πόσον καερόν θά διαρκίση τό ταξείδιον 'αυτό ;

ήρώτησεν έκ νέού ή Σελήνη.
’ · '
— Εκατόν ώρα; ύπελόγισα, ώς έγγιστα. Φρονώ δ ότιέ

*
29η
Μαρτίου θά'«ύρισχώμεθα έκεΐ.
Εύχαριστηθεϊσα ίκ τήξ άπαντήσεω; ταύτη; ή νεανες αφή
*
κεν έαυτή
*
νά πέση ίπί τοϋ προσκεφαλαίου τή; κοιτίδοςτη;
χαί μ«τά 5 λεπτά ίστατο ίν όνείρφ πρός τήν ουράνιον έκεί*
νη
χώραν, όπου ή τολμηρά μεγαλοφυία τοϋ πατρός τη;
έμελλε μετ.ά 28 ώρα;, νά τή
*
μετφέρη.
*
τή

κατεβιβάσθηκ«ί τοϋτο διά καταλλήλων μηχανημάτων.Άφ’

(Έπεται συνέχεια)

οΰ δέ τά πάντα προητοιμάσθησαν,μετεκόμισα
*
καί τά άναγκαιοϋντα αύτοϊς τρόφιμα.
Τέλος τήν. 21ην Μαρτίου τό-ίσπέρας τά πάντα ήσαν ί-

τοιμα, ή»οι 54 ήμέράι Ιργασίας ήρκεσαν εί; 45 ανθρώπους
νά με.ταβάλω’σι τόν κρατήρ» εί; γιγαντώδες .τηλεβόλον.ίκα-
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smsiBswnsm

©. 2. M < v ο ύ f. Συνδρομή .σας τρέχ.'Ιτόυς ΐλήρθη. Εύχαριστοδμσν.— Ν. Σ. Τούλχ. Συνδρομή σας έλή|θη. Ευχάριστου·
μεν.—Α. Δ. Minet-el-gham. Συνδρομή σας έλήφθη .
Άπόδΐ{|<ν άποστέλλομε» έν ηαρόντι φύλλφΓ-Εΰχαρισόουμεν.—Ε. Φ.
Κέρχυραν. Έπιστολή έλήφθη καί συνιμορφωθηαεν. Έγράψαμσν άποστείλαντες νέας άποδσΐςεις χαί άναμένομον νεωτίραν σας.
- — Δ. 2. Ζ άχ υ νθ ο ν. Άντιτιμον ήμςρολογίων έλήφθη, Εόχαριστοϋμίν. Προχθές σας έγράψαμιν , χαί ταχυδρομιχώς χαί άπεστείλ«μιν αποδείξεις.—X. Φ. Γ 4 ρ γ α λ ι ά ν ο υ ς. ’Επιστολή μετά
περιεχομένων έλήφθη. Συνδρομητής ένεγράφη. Σειράν άπεστειλαμςν.
Εΰχαριστοΰμεν. — 1. Π. Σΰρον. ’Επιστολή έλήρθη. Έχει καλώς.
Εΰχαριστοΰμεν. Χαίρομεν διά διασκεδάσεις· καί ήμεΐς εδώ μέ έχ·
δρομας καί συναυλίας καίθέάτρα διερχόμεθακαλά το έσπέρας μόνον,
τήν ίέ ήμέραν λουόμεθα διά τοΰ ίδρώτος. — Π. Δ. Π α ρ ι σ ί ο υ ς.
Επιστολή μετά περιεχομένων έλη^ίη. Έχει καλώς. Γράφομεν
καί ταχυδρομιχώς. — I. Β. Βεζ ίχιον. ’Επιστολή καιχρήματα
έλήφθήσαν. Φύλλα σάς αποστέλλομεν ταχτικώς. Πώς πηγαίνει ή
ύγίεία;^—Α. Μ. Brok en Hill. ’Επιστολή μέ περιεχόμενα έλήφΰη, Εΰχαριστοΰμεν.— 2. Κ. Κάϊρον. Έπιστο'ή καί φρ. 26
' έλή^(Η}άαν'. Εόχαριστοΰμςν, Έγράψαμ«ν?—Γ. X. Κάϊρον. Συν
δρομητή ίγεγρά$η; νΤαχυ6ρομι
*»ς
?λ«0τερα.—Τ.Φ. Κ άΐ ρο».
’Επιστολή, έ' *£$)· Ταχυδρομιχώς γρίόομ»». —2. και Δ ’Αλε- .
ιίαν. ’Επιστολή χαί
τοκομερΰδίάΛη^ίήάανί·''Ρροσεχώς έχετε παραγγελίαν·σας.· ■

Η '

ΣΑΡΔΗΣ

a»-Όδάς Σταδίον—ao
Άντικρύ Αρσάκειου.

Είδικάς δεάδέΰιμον επιστημονικών βιβλίων
καί όλοκλήρων βιβλιοθηκών κατ’άποκοήήν
έπισκεπτηρίων, έπικεφαλίδων,
έπιεττολών καί φακέλλων καί πλαισιώσεις είχόνωνΠνβτας
Πίμψατς τά βιβλία σας ύς τό βιβλιοδιτςϊον τών ψιλοβίβλων

Δι’ έκτνπώσεις
%Qfjetg ύί(>μάταν άρίβτων πάντων τ&ν tlS&v.

Μΐη »' ran
;

ΑΘΗΝΑΙ

;

, . ...

I”

ΠΠΛΟ^ΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ

'ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
33.. Αίνιγμα
Είμαι νήσές τις καλή
'_ · ·' ./ /
=.'
Πλήν άλλάβω σημασίαν .
.·;■
"Αν κοπή μ’ή κεφαλή·
■;
■ Tjit
*
σύ μέ απορίαν
.' .
θά με Γδης θαυμαστόν
'
\
Βασιλέα καί άνδρεΓον
.
'’Οστις πρδ μικρών ετών
Έξη δόξης πλήρη (Uov.
■
34. Αίνιγμα
Όπως καί ίν μ’ άνχγνώσης
. .
Απ’ «μπρος ή' άπ’.όπίσω,
: ’Δέν άλλάΛυ σημασίαν.
'\ · ···- y
Ή τον κόσμου είμαι ράσις
Μέ μισοδν ο! ποιηταί
- ' ϊΕχώ αίρεσιν ιδίαν ‘
Προξίνώκαί, απολαύσεις
·
’Αρετήν όμως ποτέ.
35.’Βρώτησις
'1
Τίε πόιητής έ* τδν.δρχίμων τής νεάς'Ελλάδοςέγεννήθη έν’ίωνί»,
ίδιδαξεν ένΣύρω,καιέτελεύτησενοίχτρώς έν Άθήναις; καί χατά
,ποίά» έτέοχήν ;''
,
.

S·.

"

"Ελυσαν αυτό, οί χκ. Π. Πλατανίτής ίχ Νιμέαι, Κ. Παταχιίς
ΐξ ’Αθηνών, Δ, Παπαδόπουλος ix Πιιραίώς, χαΐ ή δις Κ. Αντωνίου
έχ Πατρών· ·
'

24 Αίνιγμα. *'·ρκ —ρίς—’'Αρης.

'Ελυσαν αυτό, οί κχ. Κ. Παταηιας έξ ’Αθηνών ή δις ά. ’Αντω
νίου έχ Πατρών, Π. Σοριτόπουλος έχ Κορίνθου, χαί Μ. Άνδρίου «X
Σμύρνης.
25 Γρίφος. ΜηδινΙ πονήρφ συγκατοο«ήσ«
*ς
’Ελυσαναυτό, οί χκ. Π. Πλατανίτης ΐκ Ντμέας, χαί Μ.Άνδρέου
έχ Σμύρνης. . .
Δ ΗΛΩΣ I Σ

"Οσοι έχ τών κ. κ. συνδρομητών τής «Φύσεως» στεροΟνται φύλλων.παρελθόντων έτών καί έπιθυμοϋσι νά
συμ.πληρωσωσιν αύτά,’ παρακαλοΟνται νά δηλώσωσι
τοΟτο έγκαίρως είς τήν διεύθυνσιν, καθόσον έτοιμαζο|*ένων ήδη τών τευχών καί τοΟ λήξαντος 5ου έτους,,
• Αποβαίνει άνέφικτος πδσα περαιτέρω παραγγελία.

ήΐίίΟΡΜήΤΑΙ ΚΑΙ ίΟΕΠΜίΠΑΐ :

;

ΔΐΈΐΔίΚΟ-χ· ΤΕΧΝΓΤΦΥ

ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
ΤΙΜΑΙ METPIQTATAI
Ταχύτης. άκρίβεια, στερεότης, εύθυνίά.. '

ηΡΟΛΟΓΟΠΟΪΕ^
ΠΑΝΑΠΠΤΟΥ ΤΣΑΜΗ
I4S — Όδδς Έρμοΰ — 143
Μεταξύ Καπνικσρέας καί Ώραίαε Ελλάδος

Είς τό Κατάστημα τοΟ *
. Τσάμη, τό τόσον ίπαξίως
τη φιλοκαλία αφιερωμένο», βρίσκονται «ρολόγια ίχ τών
μάλλον άνιγνωριΤμένων<ν Ευρώπη καταστημάτων, napl
τίς στιριότητος καί ακρίβειας τών οποίων.άρχει μόνον ήίγγόησις τών ονομάτων αυτών. Εργασία. Εφάμιλλος
ρωπαϊκ^. Έγγύησις αύτής χαΐ στερεότηςι ?
. Οί μέλλοντες να προσελθωσιν ίσιωσα» βέβαιοι, ότι ενχα
*>Αιά τήν ^τιμιότητα, κομψότητα, τό μέτριον
·®Μ^ρδό^ίάί;4^''’ώ^^ίάή4»^ϊσιίτ:π^ής'’ήάρ·άγγίίΚδίς.''

RESTAURANT DE LAOHROA \ E
Hoe Ecbekifh jiree |e Cafe de la Benrse
LE CA1RE
tenu par

•

■

ARISTIDE DETORELLI
— o—

Cuisine Francaise. — Service prompt.
PENSIONS PAR MOIS ET AU CACHET
REPAS CGMPLET A 2 FRANCS
PRIX EXCEPTIONNELS POOR

LES ARTISTES

Lee payements se font d’avance par semaine on par qoinzaina>

εκ ΤΟΝ κατακτηματον ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ

_

