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ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

Ή Διεύθυυσις τής «Φύσεως» κατά τά είωθότα, έπι- 
Ουμούσα καί πόλιν έμπράκτωςνά έκδιιλώσητήυ εύσρέ- 
σκειαυ αύτής πρός τούς πολυπληθείς συνδρομητάς 
της, έπι τη έκθύμω καί θερμμ ύτοστηρίίει τού τόσον 
κοπιώδους Kai δαπανηρού, δσον καί κοιυωφελεστάτου 
περιοδικού συγγράμματος της, Θέλει διοργαυώσει καί 
έφέτος, τήν προσεχή Ιην Ιανουάριου λαχεΐον, είς δ 
θέλουσι λάβει μέρος πάντες οί συνορομηταί τής «Φύ
σεως» καί καθ’δ διακόσιοι αριθμοί θέλουσι κερδίσει 
τά κάτωθι άναφερόμευα άντικείμευα-

’Επειδή δέ οί αριθμοί τού λαχείου τούτου είσίν έγ- 
γεγραμένοι έπί τών άποδείξεων τής πληρωμής, πρός 
πλείονα άκρίβειαν καί. εύκολίαν, παρακαλούνται όσοι, 
δέν ελαβου έη τήν άπόδειξιυ των τού τρέχοντος έτους, 
νά σπεύσωσι νά μας άποστείλωσι συντόμως τήν 
έαυτώυ συνδρομήν, ίνα τους έφοδιάσωμεν έγκαίρως 
διά τής σχετικής άποδείξεως καί τού άριθμοΰ τού 
λαχείου των.

Οί έκκυβευθησόμενοι τήν πρώτην προσεχούς ’Ια
νουάριου 1899 διακόσιοι αριθμοί, θά κερδίσωσι κατ’ 
αύξοντα άριθμόν τάξεως τά άκόλουθα άντικείμευα: 
Ό 1ος αριθμός κερδίζει έν ώραιον χρυσούν ώρολόγιον. 
Ό 2ος κερδίζει έν κυνηγετικόν δπλον οπισθογεμές. 
Ό 3ος κερδίζει έν κομψότατου πολύκροτον. 
Ό 4ος κερδίζει έν ώρολόγιον άργυρούν.
Ό 5ος τήν Έλλην. Ιστορίαν Παπαρρηγοπούλου. 
Ό 6ος κερδίζει μίαν εύμεγέθη σφαίραν τής ύδρογείου. 
Ό 7ος τά έπτό χρυσόδετα έργα τοΰ ’Ιουλίου Βέρν. 
Ό 8ος έν τηλεσκόπιου ει/μέγεθες.
Ό 9ος τόν Έρμήν τού Πραξιτέλους έξ αλαβάστρου. 
Ό 10ος έν έξυπνητήρίον μεθ ώρολογίου.
Ό 11ος έν κσμψότατον χρυσόδετον λεύκωμα. 
Ό 12ος δύο έγχρωμα κεχρυσωμένα άγγεΐα οι’ άνθη.

01 όκτώ έπόμενοι' άριθμοί κερδίζουσιν άνά έν ώράϊον'. 
βαρόμετρου.

Δέκα έπόμενοι άνά έν κομψότατου θερμόμετρου. 
Δέκα έπόμενοι άνά μίαν μεγάλην φωτογραφίαν. 
Καί δέκα έπόμενοι άνά έν κρυστάλλινου μελανοδοχείου. 
Οί 50 έπόμενοι αριθμοί κερδίζουσιν άνά έν εικονογρα

φημένου πανόραμα.
Οί 50 έπόμενοι έν χρυσόδετον Ιστορικόν βιβλίου.

Καί οί τελευταίοι 50 αριθμοί άνά έν άντικείμενον 
.αξίας 5 δραχμ. τής έκλογής τού κερδαίνοντος.

■*Η  έκκύβευσις θέλει γίνει έν τοΐς γραφείοις τής 
«Φύσεως» τήν Ιην ‘Ιανουάριου προσεχούς, ύπό έπι- 
τροπής έκλεχθησομένης μεταξύ τών παρευρεθησομέ- 
νων συνδρομητών της. Οί δέ έκκυβευθησόμενοι αριθ
μοί μετά τών ονομάτων τών κατόχων αύτών, δημοσι- 
ευθήσονταιέν τώ έπομένω τής 1ης ’Ιανουάριον φύλλω 
τής «Φύσεως». Έκ της Λαυθύτσιω·'·

ΠΕΡΙ ΤΒΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

"Αν ό πνευματισμός προτίθβται τήν σπουδήν τοθ προ
ορισμοί) τής ψυχής, δν σκοπός αύτοΰ ήνε ή γνώσις τών 
διαφόρων τής ψυχής έκδηλώσεων καί τών πολλαπλών δυ
νάμεων αυτής, Sv ό πνευματισμός δχι μόνον ^παρακολουθεί 
τήν ψυχήν, κατά τήν ενεστώσαν άνάπτυξιν αυτής—-άπό 
τοϋ λίκνου μέχρι τοϋ τάφου—άλλ’ άποπειρ&ται σύναμα νά 
σύνδεση τδ παρόν πρός τί τό παρελθόν καί τό μέλλον, τά 
συνιστώντα τρία μέρη ένός δλου αδιαιρέτου, δν ό πνευματι
σμός, εκτός τοϋ φυσικοί) πεδίου, ένθα ή ψυχή διανύει τήν 
έξέλιξίν της πρδ τών οφθαλμών μας, άποπειρδται νά διείσ
δυση μιτ’ αύτής μέχρι τοϋ πνευματικοί) πεδίου, είς δ θά' 
τήν άνυψώση ό θάνατος, άν ό πνευματισμός έννο$ ν’άπο-. 
δείξρ, δτι παρά τάς κεφαλαιώδεις διαφοράς, τάς διαχωρι- 
ζούσας τό έν τοΰ ετέρου τών δύο τούτων πεδίων, δέν είνε 
έν τούτοις,τόσφ διακεκριμένα ταΰτα, ώστε νά μή η δυνα-
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τδν ν’ αποκατασταθώσι σχέσεις μεταξύ αύτών δν είς αυ
τόν άνήκη ν’ Απόδειξη τήν Αλυσσον τών διαδοχικών υπάρ
ξεων μας καί την ίπ' Αγαθφ fl κακφ έπίδρασιν τοΰ μέν έπί 
τοΰ δέ, τήν στενήν Αλληλεγγύην μεταξύ τών ζώντων καί 
τών τεθνεώτων, νά σύνδεση τούς μέν και τούς δέ πρδς την 
πηγήν πάσης ζωής, πάσης σοφίας, δν τοιοΰτος είνε ό πνευ
ματισμός, ό Πλάτων ήτο Αναμφιβόλω; πνευματιστής.

Άλλα και νά συνεννοούμενα έν τούτοις. Δεν άξιοΰμεν 
νά βεδαιώσωμεν, οτι έπειραματίζετο διά τής τραπεζόκινή- 
σεως fl τραπεζομαντείας, είτε δτι διηρώτα τούς νεκρούς διά 
τής μεσαζούτης δυνάμεως τού γράφειν, εΓτε δτι Ανέτρεχεν 
είς τά Αλλα .μέσα, δι’ ών Αποπειρώνται Αδη ψηλαφητι οί 

• νεότεροι πνευματισταί ν’ Ανασηκώσωσι τον πέπλον, τδν 
καλύπτοντα άπδ τών όφθαλμών μας τά μυστήρια του , 
πέραν τοΰ τάφου. Τοΰτο δέ, όχι διότι ή Αρχαιότης ήγνόει 

' αύτάς τάς μεθόδους τού συγκοινωνούν μετά τοΰ Αοράτου. Ό 
Άμμιανδς Μάρκελλος, ό Τερτουλλιανός, ό ’Ωριγένης καί 
Αλλοι τινές όμιλοΰτι περί μαντευτικών τραπεζών, πε?ί 
κροτουντων πνευμάτων, κλπ. Καί βεβαίως οί ΰπαινιττόμε- 
νοι πειραματισμοί δέν διέφερον ούσιωδώς τών έν χρήσει ήδη, 
έν οϊς ή τράπεζα, τδ πινάκιον, ό πίλος, κλπ., χρησιμεύουσι 
μετά τού μεσάζοντος δίκην—-διαμέσου μεταξύ ήμών καί 
τών Αοράτων. Άναμφιίόλως και ό Πλάτων, καθδ μύστης, 
έγνω άπάσας τάς έπί τοΰ τόσφ Ενδιαφέροντος τούτου πε
δίου διερευνησεις. ’Εκτός τούτου η Αρχαιότης Απασα, ύπ 
αύτήν τήν έποψιν, ώς καί ύπδ πολλά; άλλας, ήτο μάλλον 
προωδευμένη ήμών τών ζώντων ήδη έν δεκάτφ έννάτφ 
αίώνι φθίνοντι.

Και οί πρώτοι χριστιανοί φαίνεται, βτι δέν ήγνοουν τάς 
συγκοινωνίας μεταξύ τών δύο κόσμων, τού Επιγείου καί τοΟ 
ύπεργείου. Τοΰ Παύλου λέγοντος είς τήν προς Κορινθ. XII. 
«Καί διαιρέσεις ένεργηιάτων είσίν ώ μέν γάρ, διά τοΟ 
πνεύματος ίέδοται λόγος σοφίας, Αλλφ δέ λόγιρ γνώσεως, 
έτέρφ δέ πίστις· Αλλφ δέ χαρίσματα Ιαμάτων· Αλλφ δέ 
Ενεργήματα δυνάμεων, αλλφ δέ προφητεία, Αλλφ δέ δια
κρίσεις πνευμάτων, έτέρφ δέ γένη γλωσσών, άλλφ δέ ερ
μηνεία γλωσσών», δέν αναγνωρίζετε έν τοϊς τοιούτοις χα 

- ρίσμασιν ένια τών σήμερον παρατηρούμενων μεταξύ τών 
μεσαζόντων;

Άτυχώς ή Εκκλησία, προς ύπερίσχυτιν κατά την πάλην 
αύτής προ; τούς εθνικούς, προέβη όλίγον κατ’ όλίγον είς 
τήν προγραφήν παντός δυναμένου νά Επαναφέρη τήν προσέγ
γιση» τής Αρχαίες πίστεως καί γνώσεως πρδς τάς κατά το 
μάλλον καί ήττον νέας διδασκαλίας, Ας αύτη έπαρου- 
σίαζεν είς τήν ανθρωπότητα, έπενεγκούσα ούτω τδ Από
λυτον διαζύγιον μεταξύ, τού χριστιανισμού καί τώ/ έθ.ι·ΰν 
θρησκειών, άποδιδοΟσα δέ τά φαινόμενα ταΟτα είτε είς τδν 
θεδν είτε είς τδν Σχτκν&ν, δν ταΟτα έξεδηλοΟντο έν μέσφ 
και ύπδ τήν έμπνευσιν αύτής, ή Άν έξεδηλοΟντο έκτος αύ
τής, Αν όχι κατ’ αυτής. Μήτόι καί νΰν δέν πράττει τό 
αύτδ Αναφορικώ; τών πνευματικών Εκδηλώσεων ;

. *
» *

Ό πνευματισμός η ψυχισμός είνε διπλοΰς : θεωρητικές 
καί πειραματικός. Διδάσκει δηλ. φιλοσοφίαν καί Αποδεικ- 
νύει τα έμφαινόμενα γεγονότα. Ή φιλοσοφία δέ αύτη Απορ
ρέει λογικώς έκ τών πραγματικών φαινομένων. Ό Πλάτων, 
έν τοϊς διασωβεϊσι συγγράμμασί του, εγκύπτει είς τδ φιλο
σοφικόν μέρος, Υποφαινόμενος περί τής Αθανασία; τής ψυ
χής καί τών υπάρξεων αύτής, τώντε παρελθουίών ώς καί 
τφν μελλουσών, όπως καί ό νεότερος ψυχισμός.

Ρίψωμεν διαβατικόν βλέμμα έπί τών ίδεών τού Πλάτω
νος τών σχετικών πρδς αύτδ τό πρόβλημα τών προβλημάτων.

‘Ο Πλάτων μεταχειρίζεται τήν λέξιν Θεός, άλλοτε είς 
τδν ένικόν, ώς οί μονοθεϊσταί, καί άλλοτε είς τδν πληθυν
τικόν, ώς οί πολυθεϊσταί. Ούχ ήττον δμω; καί. κατά τάς 
δύο περιπτώσεις, έννοεϊ τις Αν ευ οΰδεμιάς άμφιβολίκς, οτι 
πρόκειται περί "ής θείας Μονάδος. Μεταχειρίζεται τδν

πληθυντικόν, ϊνα συμαορφωθή μόνον πρό: τας έζεις καί τές 
πεποιθήσεις τών συμπολιτών του. «'Ο Θεός, λέγει, είνε ή 
κρχή, τό μέσον καί τό τέλος παντδς ζ·>τος». 'Ορισμός άνκ- 
παριστών τδν έπί τής προμετωπίδος τοΰ ναού τής Ίσιδος 
άνκγινωσκόμενον : «Είμί ό ών, ό προών, ό εσόμενος».

Ό Θεός τού Πλάτωνος δέν είνε,ώς ό τών θεϊστών, Θεός 
έν τή Αποστάσει· Αφανής, βεβυθισμίνος έντός τής Όλυμ- 
πείου μεγαλειότητος αύτοΰ, Αδιαφορών περί τοΰ άγάθοΰ 
και τοΰ κακού· Απεναντίας ένδ^αφέρεται πρδς τδ πλάσμα 
του, μεριμνφ περί αύτοΰ. Εϊνε-δηλ. ή ένεργός, ή άγρυπνος 
Πρόνοια, ό Πατήρ-

Έπί τή) θέα τών δεινοπαθούντων λέγομεν, οτι Ουτοι είνε 
δυστυχείς, τιμωρούμενοι παρά τοΰ θεοΰ. 'Ο Πλάτων Απο
δοκιμάζει αύτήν τήν Ικφρασιν, λέγων δτι τούς πονηρούς 
δέον νά οίκτείρωμεν έπί τφ άναποφεύκτω τής ποινής αυτών, 
καί δτι αί παρά τοΰ Θεοΰ άποστελλόμενάι ποινάί είνε άγα-, 
θόν τι δι’ αυτούς». Τοΰτο είνε άπόχρωσί; τις, θά είπωμίν 
ίσως, άλλ’ Απόχρωσις κεφαλαιώδους σπουδαιότητος. Ό άν
θρωπος πάσχει, ό ©ιός, Αληθώς, συνκινεϊ πρός τοΰτο fl και 
τδ Επιτάσσει, άλ?.’ ή θλίψις αυτή έχει τδν σκοπόν της, 
οστις δέν είνε εξιλασμός τοΰ μίσους .ή τής έκδικήσεως ενός 
θεοΰ σκληρού, άλλ’ ή βελτίωσις τοΰ Ανθρώπου, ή ηθική 
του προαγωγή, ή θίραπεια του. Δέν είνε ώραία και παρή- 
γορος ή ιδέα αδτη, ή καθιστώσα τήν όδύ ην ε’δός τι ήθικής 
θεραπείας πρός άγνισιν τής ψυχής, θεραπείας Αποσπώση; 
αύτήν τών φθαρτών πραγμάτων, ϊνα τήν προαγάγη είς τδν 
πόθον τών ύπερτέρων Αγαθών, άτινα φεΰ ί σόσφ εύχερώς 
λησμονοΰσι κατά τάς αισίους ήμέρας ;

Ό τρόπος ουτος τοΰ σκέπτεσθαι περί τοΰ Θεοΰ Ενέχει 
θεβαίως μεγάλην σπουδαιότητα έν τώ πρακτικφ βίφ.*Όταν  
ό δοξαζόμενος θεός δεικνύεται σκληρός καί Εκδικητικός, 
εκδικούμενος δέ άσπό'δως τούς εναντίου; Αύτώ καί ουδέ
ποτε συγχωρών αΰτοϊς, πώς οί λάτραι Αύτοΰ νά ώσιν αγα
θοί και πραεϊς · Πώς ν’ Απ/δίδωσΐ καλόν Αντί κακοΰ, 
ν’ Αγαπώσι, νά συγχωρώσι ; Τί άλλο είνε τδ ιδεώδες τής 
ζωής fl τδ προσεγγίζειν, έν τφ μίτρω τοΰ δυνατοΰ, πρδς τάς 
τελειότητας του ποιητοΰ τοΰ παντός; Άλλ’ άξιαΰν τινα 
είνε βελτίων Αύτοΰ, δίδειν Αύτώ, οίονεί μαθήματα, έπι· 
πλήττειν, διά τοΰ ίδιου έλέους, τήν άσπλαγχνον αύστηρό- 
τητα Αύτοΰ, οίκ μωρά οίησις !....

Έντυποΰντες τφ λαφ τήν γνώσιν Θεοΰ, τιμωροίντος δ? 
αιωνίου πυρδς τά προσωρινά παραπτώματα τών πλασμάτων 
αύτοΰ, διδάσκοντες είς τό πλήθος νά δοξάζ») τόν Θεόν τών 
μαχών, τί άλλο πράττε·ε ή νά τφ δίδετε μαθήματα βίας, 
σκληρότητοςΔέν είχε χίλιάκι; δίκαιον ό Πλάτων λέγων 
ότι «παρόμοιοι λόγοι, ώ; καί τδ διδάσκειν τήν λατρείαν 
τοΰ θεοΰ τών μαχών, τήν αιώνιον ποινήν τών προσωρινών 
παραπτωμάτων, κλπ. είνε ύβριστνιοί πρός τό Θειον καί 
έπιβλαβεΐς είς τδ Κράτος» ;

• Δέν έχει έπίσης δίκαιον, έξανιστάμενος μετά σθίνους 
κατά τών λεγόντων μετά τοΰ Αισχύλού, ?τι «ό Θεός, βου- 
λόμενος Απωλίσαι οικογένειαν τινα καθολοκληρίαν, παράγει 
τήν ευκαιρίαν όπως τήν τιμωρήση ;» Καί ένταΟθα δέν δια- 
κρίνεται ή διδασκαλία τοΰ Π'άτωνος πολ^φ ύπερτέρα τής 
έκ τής Ιστορίας τοΰ Μωϋσέως άπορρεούσης, 8τι ό θεός 
έσκλήρυνεν άπαύστως τήν καρδίαν τοΰ βκσιλέω-, ίνα δώοη 
τήν εύκαιρίαν είς τδν δοΟλόν του νά τον πλήξγ διά πληγών 
Αλλεπαλλήλων καί έτι μάλλον τρομερών Ανά πάσαν ημέραν;

Δεν είνε πάλλω ύπερτέρκ, (προσθέτομεν καί ήμεϊς), τής 
άπορρεούσης έκ τοΰ λογίου τής Π. Γραφή; : «Μωραίνει Κύ
ριος, δν βούλεται άπωλέσαι». καί τής τοΰ Παύλου λέγον- 
τος : «Αιά τούτο πέμψει αύτοϊς ό Θεός ένεργειαν πλάνης 
είς τδ πιστεΰσαι αύτούς τφ ψεύδει, ΐνα κριθώσι πάντες οί 
μή πιστεύσαντες τή Αληθεία..»- και «Διδόντος έκδίκησιν 
τοϊς μή είδόσι θιδν καί τοϊς μν, ύπακούουσι τφ Εύαγγελίω, 
οίτινες δίκην τίσουσιν όλεθρον αιώνιον. . . ;» Τή; τοΰ Παύ
λου διδασκαλίας ταύτης λέγομεν, τής άντικειμένης καί έν
ταΟθα πρδς τήν θείαν διδασκαλίαν τοΰ I. Χριστού, τοΰ

φοράν, τήν δφισταμένην μεταξύ αύτής και τής ύλης. Ή 
ψυχή χιηΐται, ή δέ υλη ϋπο6άΛ·Ιιταί είς κίνητιν- ή ψνχή 
ένέχει τό στοιχεϊον τής κινήσεως καί τής δυνάμεως, ή δέ 
ύλη λαμβάνει τήν μέν και τήν δέ·

Παρατηρούυ.εν, έν παρόδφ, ίτι ή διάκρισις αυτή μεταξύ 
toO κινούντο; πνεύματος καί τής κινούμενης ύλης δέν έχει 
σήμερον τήν ην είχεν άλλοτε Αξίαν. Καθίσταται, τφόντι, 
επί μάλλον καί μάλλον πιθανόν, ϊνα μή εόπωμεν βέβαιον, . 
ότι ή ύλη διατελεϊ έν διηνεκεϊ κινήσει. Ή φαςνομένη Ακι
νησία δέν υφί^ταται fl διά τόν οφθαλμόν μας, τδν λίαν πα
χυλόν, όπως διακρίνγ τό Ιν τή ύλγ Απαύστως διενεργού- 
μενον μοριακόν έργον. Δύναταί τις όμως μολαταύτα νά ί- 
σχυρισθή Αληθώς καί πάντοτε, ίτι τδ πνεύμα, καθό παρόν 
έν πκντί πράγματι καί παντί τόπφ, κινεί παντπχού καί 

("Επεται συνέχεια)

διαβιβαιώσαντος, οτι ; «Θέλημα τοΰ έπουρανίου Πκτρύς· 
έστιν,ϊ·-α μη^είς τών μικρών άπόλλυται» ; :

Ό Πλάτων Απαγορεύει ωσαύτως τήν εί; τούς παϊδας 
.διήγησιν αύτών τών ιστοριών τών θεών, τών άλληλομα- 
χούντων, ΑλληλοζηλΟτυπούντων, άλληλλοαπκτώντων, κλπ. 
Τό Απαγορεύει δέ διά δύσ λόγου:, ών δ πρώτος είνε Jrt δλαι 

, αύται αί ίστορίαι είνε ψευδείς, ό δέ δεύτερος οτι δέν είνε 
αύτά πράγματα νά λέγωνται ενώπιον παίδων, στερούμενων 
είσέτι τοΰ λογικοΰ. . . Δέον νά σεβώμεθα Αείποτε καί έφ’. 
οσον δει τήν διανοητικήν καί ηθικήν Αδυναμίαν τών παίδων, 
τήν Αθωότητα τ.ών μικρών τούτων Αγαπητών, ών τινων 
καθήκον έχομεν ν’ Αναπτύσσωμεν τήν καρδίαν καί τδ πνεύμα, 
οχι δέ νά παραγεμίζωμεν τήν φαντασίαν αύτών με ιστορίας 
λυκανθρώπων, νηρηΐδων, βουρβολάκων, κλπ.

«Έπί τού ούδοΰ τών Ανακτόρων τού Διός, έλεγε/ ό "Ο- πάντοτε τήν ύλην.
μηρός, ύπάρχουσι δυο πίθοι πλήρεις· ό μέν είς έκ προορι
σμών ευτυχών, ό δ’ετερος έκ προορισμών κακοδαιμονίας. 
"Αν ό Ζευς Αντληση ΐξ άμφοτέρων τών πίθων διά τινα θ/η 
τόν, ό βίος αυτού θα fl Ανάαικτος αισίων καί κακών ημε
ρών· άλλ’ άν άντληση έκ τοΰ δευτέρου μ.όνον, ό Αδηφάγος 
λιμός τόν παρακολουθεί έπί τή; εύφόρου γή;»· Ό Πλάτων 
διαμαρτύρεται κατά τής τοιαυτης έκφράσεως, έκφ:άσεω: Ή«ην el< Κωνσταντινούπολή καί άπεφασισα νά Γδω καί
ποιητικής τού Αρχαίου πεπρωμένου, ώ; διαμαρτύρεται έκ τάς Πριγκιποννήσους, διότι αφ*  ενός πκρεκινούμην ύπδ τών 
τοΰ προτέρου κατά τού παυλιστικοΟ προορισμού, τού £τι φίλων, Αφ’ ετέρου δέ Ατό τά διασχίζοντα τδν έκτενή λιμένα 
μάλλον τρομεοοΰ καί Ακατάληπτου. Διότι, πρός τό άκαμ- τής Κωνσταντινουπόλεως άτμήρη κομψά Ακάτια, άτινα δί- 
πτον τού είμαρμενςυ, ό παυλιστικδς ποοορισυ-ός προσθέτει ·<ην δελφίνων διασχίζουσιν άνά έκαστον σχεδόν λεπτόν τής 
κάτιτι υποκριτικόν, πλήρες είρωνίας: πώς λοιπόν ό Ίησαΰς ώρας καί άπό πρωίας μέχρι νυκτός τά πρό υμών νηνεμοΰντα 
ήλθε νά λύτρωση άπαντας, Αφού Από τής Αρχής τού κόσμου, καί κάποτε άνεμοτάρασσόμενα δδατα τής ωραίας έκείνης 
πολλοί είσι προωρισμένοι είς τήν καταδίκην καί Αφού μά ύδκτί/.ης επιφάνειας, μεταβαίνοντα άλλα μέν είς τάς πρεγ-
λίστα ούτοι τυγχάνουσιν Ανίκανοι νά έπιτύχωσι τήν σωτη κιποννήσους, άλλα είς τάς διαφόρους έξοχάς καί βθμους τοΰ
ρίαν αύτών διά τής πίστεως, ήτις πίστις καί αυτή είνε Βοσπόρου καί Αλλα είς τήν έναντι υμών έκτεινομένην ώραί-
χάρισμα ιοΰ Θεού; αν Ακτήν τής Μικρφς Ασίας, τό Σκουτάρι κτλ. καί άλλα

Ό Πλάτων τέλος αγανακτεί έρρωμένως κατά τών έπι- είς τάς ποικίλας πολυαρίθμους Αποβάθρας τού Χρυσοΰ Κέρα- 
βτημζύντων οτι οί θεοί είνε Αείποτε εύδιάθετοι νά συγχω τος. τοΰ λαμπροτάτου καί ύραίου τούτου γλωσσοειδοΰς 

ρήσωσι τοϊς πονηροΐς τά Ανθμή·Λατά των, άοκεϊ ούτοι νά πορθικόΰ.
τοϊς παραχωρήσωσι μέρος τών Ανομημάτων- «Έξ όλων τώ- Βεβαίως καί πρέπει νά άκολουθήσητε τήν γενικήν κίνη- 
βλασφήμων, λέγει, ό ίγωτ τοιαύτηχ πΐξ>'ι 0t2>r γνώμην «ν/ έκάστής πόλεως, τό μετακινούμενου πλήθος άπό μέρους 
itor νά ό ft&22or άνόσιος.β Καί πάλιν: μέρος, διά νά γνωρίσητε καλώς, Αν θέλετε, τδν τόπον, δν
• 01 μ&Λ2ον πονηροί τών άνθρώπ<ύν tire ol γνωμα,τβύοντίΐ έπισκέπτεσθε. Άλλα καί τά θαλαμηγά εκείνα έλαφρά τρο- 
ογι οί0βο1. άποάιχΑμινοι ίά( μιχράε θυσίας χαΐ τάς χα· χοφόρα άτμήρη σκάφη,σ«ς προσελκύουσιν είς τάς έξοχάς τής 
μιρπνϊο χοίαχιίας αύτων, σννιτα/ρίζονται πρόε χύτούς ΐνα μεγαλουπόλεως καί κοσμουπόλεως ταύτης, αϊτινες πανθομο- 
άιραιρίσωσί τ>ιν περιουσίαν τοΑ ά Ι.Ιου, τούο άπα i.larrovai λογουμένως είναι τδ Ακρον Αωτον τής .φυσικής καλλονής καί 
δέ τών μεγάλων ποινών, &C ίπά γονται τά άνομήματά των.·» τής συγκεντρώσεως τών καλειτέρων δενδροφυτειών, λόφων, 

Πόσοι μεταξύ τών χριστιανών έχουσι-χρείαν νά μάθωσιν βουνών, ουάκων, κοιλάδων, χαραδρών κτλ.
ένταΰθα τό πρός τόν Θεόν καί τούς Αγίου: σέβας, άπό τών Βόσπορον περιεγράψαμεν Αλλοτε έν τή «Φύσει» καί
διάσημων ληστών τής Καλαυρίας η τών Άβρούζων, οίτινες έξεθειτσαμεν τήν φυσιχήν καί τεχνητήν αύτοΰ καλλονήν, έν 
προσήρχοντο εύλαβώς νά κλίνωσι γόνυ πρότινος Παναγίας, σχετική λεπτομερείς. Νΰν δέ θά προσπαθήσωμεν νά περι- 
ύποσχόμενοι μέρος τών λαφύρων, δν αύτη τού: ώδήγει ένώ- γράψωμεν τάς Πίίγκιποννήσους, καθ' δσον ήδυνήθην νά ?δω 
πιον πλουσίου τΐνδς ταξειδιώτου ινα τόν ληστεύσωσι, μέχρι; βύτάς έκ τοΰ πλησίον, μολονότι ή περιγραφή τοιούτων μερών 
έκείνων τών τελούντων έννεκμερα, ίνα έπιτύχωσι παρά τοΰ μόνος ό χρωστήρ Μιχαήλ ’Αγγέλου δύναται ν’ Απεικόνιση 
θεοΰ τόν θάνατον έ/αντίου τινδς αυτήν ! πιστώς καί δφθαλμδς διορατικός καί έξησκημένος είς παν-

Τοιαύτη έν βραχυλογία ή περί τοΰ Θεού πλατωνική ιδέα. τοίας θέας και όψεις καί τοπεϊα τής ύφηλίου περιεργασμέ- 
0 θεός, κατά τον Πλατωνχ, είνε τό Ον, τό εξοχω; αγα- vot5 δύναται ν’ Αποτύπωση όμοιοτύπως ! Έν τούτοις Αρκε- 

θόν, δίκαιον, Αγαπών ίηχντχ τά ποιήματα του. Είνε ό ποιη- αθώμεν είς τάς δυνάμεις ήμών.
τής παντός άγαθοΰ, άλλ’ ούχί καί αιτία τού κακού « Όφεί- Παρά τήν μεγάλην παλαιάν ξυλίνην γέφυραν, τήν συνδί- 
λουσι, λέγει, οί ποιηταί νά παριστώσι πάντοτε τδν θεόν ουσαν τδν Γαλατάν μετά τής Πόλεως, σταθμεύουσι τά μι» 

οίος εΐνε, δηλ· Απολύτως Αγαθόν . . . ΌΘεδς δέν " «.«» .. .
ρήγματος, Αλλά μό/ον. τοΰ Αγαθού.

s -- Ό ;uyns-t
ον Θεόν, ώς τδ ΰπέρτατον Αγαθόν, τήν ύ5τερτάτην Δικαι-

, τήν ύπερτάτην ’Αγάπην. Έπί τή τοιαύτη δοξασίγ 
Αξίζει Αληθώς τό δοθέν αύτώ έπώνυμον τοΟ θείου-

*
« ·

Πλάτων πιστεύων είς τήν αθάνατον ψυχήν, Ατοπει-
νά τήν Αποδείξη, νά τήν καταστήση εναργή, κατά- ■ ________________............... ......................
τοϊς πδσι. Τήν ορίζει δέ ουσίαν κι/ουμένην' Αφ’ έαυ- I λων αιθουσών, εΤχονπληρωθή μέχρι συνωστισμού. Έλάβομεν 

αθορίζων ούτως έξ ύταρχής τήν Απόλυτον ριζικήν δια· | < . <ν,

ΑΙ ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΟΙ

ΠΡΩΤΗ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΧΑΛΚΗ, ΠΡίΓΚΙΠΟΕ

θόν, δίκαιον, αγαπών Απαντα τά ποιήματα του. Είνε ό ποςη- I 3θΰμεν είς τάς δυνάμεις ήμών .
.......... ' ' ~ -,Γϊ—: Παρά τήν μεγάλην παλαιάν ξυλίνην γέφυραν, τήν συνδέ- 

κοά τροχοφόρα σκάφη, άτινκ καθ’ έκάστην καί είς πολλάς 
ώρας τή; ήμέρας μεταφέρουσι τούς έπιβάτας άπδ τής Κων- 

Ό Πλατών λοιπόν έννοεϊ σταντινουπόλεως είς τάς Πριγκιποννήσους και τάνάπαλιν. 
,..................................................................... , Ήτον όγδοη ώρα καί ήμίσεια τής πρωίας καί είσήλθομεν έν-

τήν ύπερτάτην ’Αγάπην. Έπί τή τοιπύτη δοξασίγ T&g πρώτου διά τάς νήσους ταύτας άναχωροΰντος άτμο-
Λ' ‘ πλοίου. Ό κόσμο; Αποτελούηενος έξ Ανδρών, γυναικών και

παίδων πάσης ήλικίας, άποχρώσεως, έθνικότητος καί φύλου 
συνέρρεεν ήδη Αθρόως κχΐ μετ’ όλίγον πάντα τά διαμερί
σματα τοΰ πλοίου, έμπροσθεν καί δπισθεν, έπί τών δίκην 
έξωστών καταστρωμάτων καί έντός των ύπ’ αύτών μεγά- 

. , λων αιθουσών, είχονπληρωθή μέχρι συνωστισμού. Έλάβομεν
■υτως ές ύταρχής τήν Απόλυτον ριζικήν δια- | θέσιν έπί τού εμπρόσθιου μεγάλου έξωστου έν τφ μεσιρ Έλ-

τοιοΰτον.
είνε ή αιτία παντός π( 
Τό κακόν, άλλην αιτίαν έχει » 
τόν 
οσώνην 
αυτού
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•ληνών, ’Οθωμανών, Άρμβν’ων καί Ευρωπαίων καί ή ζωη· 
ρότηζ πάντων άναμιγνυομένη μετά τοΰ γενικοΟ μειδιάματος, 
καί τής κοινής άφελείας, ευτραπελίας χαί εύχαριστήσεως 
άποχαθίστά έν τφ διαμεοίσματι εκείνα οίκογενε'.χν.τ,ν 
εύδαιμονίαν, μεταφερομένν,ν εύδιχθέτως άπό τής πολυθορύ- 

. βου «όλεως είς τήν ήρεμοΰσαν εξοχήν. Έξεκινήσαμεν, χαί 
συν τφ θορύβφ χαί άναπαφλασμφ τών άναστρε'φομένων ύπό 
τών πτερύγων τών τροχών δροσερών ύδάτων, ήχούοντο οί 

.. γέλωτες, τά λογοπαίγνια καί αί ζωηθαί όμιλίαι τών τα· 
ςειδευόντων έπιβατών'άπό τή; πόλεως τίς τύρβης είς την 
σκιάν τής έξοχής, Φεύγομεν έκ τίς Κωνσταντινουπόλεως, 
διερχόμεθχ πρό τοΰ Σχουτώρεως, σταματώμιν όλίγον είς την 
παρακειμένην στάσιν, ένθα επιβιβάζονται είς τό πλοϊον μας 
έτι μερικοί καί έκκινοΟμεν διά την Πρώτην, δπου άφιχνού· 
μεθος μετά ήμίτειαν ώραν. «Λτμπρά, μικρά, ώραία κομψή 
νήσο;», είπον κχι θαυμάζω τάς έ^οχιχάς αυτής οικίας καί 
χηπους.Είναι 
ί πρώτη τών 
πριγκιποννη- 
σων και vt- 
ραντέρω χεΤν - 
ταιαίάλλαι-

Αί Πριγχι-· 
■ πόννητοι τό

• πάλαι Δημό- 
νησοι Δαι- 
μόνησοι, είναι 
συστάς νήσων

. Tiyc&v τής
Προπο.ντίδος, 
πλησίον τις 
ακτής τής Βυ 

. θυνίας, ών αί 
. μεγαλείτεραι · 

καί χαλείτε» 
. pat είσίν; ή

. ϋρώτη, -η 
πλησιεστερον 
πρός την Κων 
σταντινούπο- 
λιν, τό πάλαι 
όναμαστη διά 
την πληθόν 

τών πρός ά- 
κόνας καταλ- 

Ή Χάλκη μετά Της β&ολογεχής Χχολης

ληλων λίθων- ί Άχειγόγη, άρχαιότερον Πάνορμος καλούμε
νη, βραχώδης άλλ’εύφορος μικρά νήσος, έχουσα μικρόν χω- 
ρίον ή Χκ^χη, άρχαιότερον Χαλκίτις, λαβουσα τό δνομα 

-άπό τών έπ’αύτή; μεταλλείων χαλκού, έχουσα περί τάς 
τρείς χιλιάδας κατοίκους "Έλληνας, έν κωμοπόλει πρός την 
’Ανατολικήν άκτήν, παρά την οποίαν εύρίσκεται ή κυβερνη
τική Νχυτικά Σχολή· έν δέ τώ πρός Βορράν έπί κωνοειδούς 
βουνού.· άλλοτε μοναστ»ρίφ τίς * Αγίας Τριάδος, ύπώργει 
θεολογικη σχολή καί πρός Δυσμάς ταύτης έν τή μονή τής 
Θεοτόκου Καμαριωτίσσης, εμπορική σχολή. Πρός Νοτιο- 
άνατολάς τίς Χάλκης, ηι χωρίζεται διά στενού πο;θ- 
μού, κεϊται ή διάσημος χαί πολύφημος Πρίγκιπος, τό πάλαι 
Μεγάλη καλούμενη, ώς μεγίστη τίς συστάδος, λα.βοΰσα τό 
νέον δνομα έπί Βυζαντινών, ως διαμονή τών πριγκίπων 
καί πριγκιπισσών, άλλοτε καλούμενη Έρυθρόνησος, ένεκα 
τοΰ έρυθροΰ χρώματος τών δρέων της. Οί περί τάς 7,000 
κάτοικοι αυτής είναι συνφκισμένοι πρός τήν βόρειον άκτήν, 
έπί καταφύτου πεδιάδας, ένφ τό νότιον μεροςτής νήσου είνε 
άγριωπόν καί άκαλλιέργητον.

Ή Πρώτη ομοιάζει ώς τήν πρώτην σκηνήν ωραίας θεα- ι 
ματικής παραστάσεως, ή ’Αντιγόνη ώς την δευτέραν σκη
νήν, ώηαιοτέραν καί περικαλλεστέθαν τίίς πρώτης, ή Χάλκη 
τήν τρίτην σκηνήν καί ή Πρίγκιπος τήν τετάρτην σκηνήν ώς

την 

του

τετάρτη καί τελευταία σκηνή θαυμασιωτέρα καί θορυδωδε- 
στέρα τών προηγουμένων, έν’ή έκτυλίσονται άπαντα, τά 
σκηνικά ώραίας ύποθεσεως καί περαιοΟται ή πλοκή παρα- 
στώσεως θελκτιχωτάτη; και διασκεδαστικωτάτης. Και όν
τως ό πλους ούτος διαρκεί δύο. ώρας, δσο» διαρκεϊ καί ή 
διδαχή ενός ώραίου καί θεαματίκωτάτου κωμείδυλλίου,έχον- 
τος τέσσαρας πράξεις καί τρεις σταθμούς ή διαλείματα, 
τήν Πρώτην, τήν Χάλκην καί τήν ’Αντιγόνην.

Πάντες οί πρώτον παραστάτες είς τό τεχνικο-φυσικόν 
τοΰτο θέατρον θαυμάζομεν μετά τόν πρώτον διάπλουν, τήν 
μικρήν καί κομψήν ταύτην νήσον, ή; ή φαινομέ»η άποψις τών 
μικρών έκείνων έξοχιαών οικιών, μετά τών περιβαλλόντων 
αύτάς καλλιτεχνικών κη,πχγίων καί ή έπιμ.εμελημένη δια
σκευή τών ποικίλων διαμερι’μάτων καί διαχωρισμάτων καί 
τών διεσπαρμένων τήδε κακεϊσε δένδρων καί δενδρυλλίων,ώς 
καί ά άπό προκυμαίας άγουσα είς ταΰτα παραλιακή,ώραι'- 

τάτη κα κα- 
θνρωτάτη ο
δός, δίκην έκ
τακτου γρα- 
φικωτάτης εί
κόνος. προσ- 
φάτως ύτο- 
στάσης 
?άσανον
καλλιτέχνου 

της.μΚ; υπεν
θυμίζει τήν 

ίύτνχίκν και 
εύδαιαοιίνν, 
ήν πδς άνθρω 
πος ζητεί έν ’ 
-ώ κόσμφ καί 
u-άτην έπιδι- 
ώκειέν τή φύ
σει. Ίδωμεν 
καί έκορέσθη- 
ι/εν καλλονής 
καί πλούτου 
φυσικής καί 
τεχνικής δνχ- 
σκεής καί με
τά τάς πρώ-· 
τας ταύταςέν- 
Τυπώσειςέζη-

τοΰμεν καλειτέρας.Ή δέ άποψις σάς ικανοποιεί, διότι μετά 
σήν πιώτην πράξιν έρχεται ή δευτίρα.

Ή ’Αντιγόνη άπέναντι ήμών. Τί ώραϊον η^σάχι I άνομο- 
λογεΐτε έν τώ βάθει τής χαρδίας σας· και είς τήν θεαματι
κήν έζέτασίν, είς ήν ύποβάλλετε τήν μικράν έκείνην προεξο
χήν τής ξηρά;, Αναζητείτε καί τήν ώραίαν ’Αντιγόνην, ήτις · 
όμως ούδαμώς άναφαίνεται, άλλά τουναντίον διαμένει έντε
λώς άόρατος ύμΐν, έξαφανιζαμένη εΐς τα σκότη τοΰ έρέβουί, 
ώς διαμένει καί 0 λόγος τής τοιαύτης όνομαάίκς τοΰ πε
ριέργου τούτου νησιδρίου. Πιθανώς όμως καί έσως βεβαίως, 
ή ύνομαοία αυτή νά Ιχγι γυναικεΐαν τήν καταγωγήν, ώς τά 
πλείστα αντικείμενα κ«ί αίτια τών έν τφ κόσμφ τούτφ γε
γονότων καί δέον καί ζΛε ν’άναζητήσωμεν τήν γυναίκα, διά 
νά εΰρωμεν τήν πηγήν τοΰ ζητήματος. ’Αντιγόνη ! Βεβαίως ή 
μικρά αύτη νήσος δέν ομοιάζει τής ’Αντιγόνης, άλλά μάλ
λον ή κάποια πονηρά ’Αντιγόνη άφησε τό ονομά της, όμοΰ 
μέ τό ttrai της έκεϊ, ή διά κάποιαν χαριτόβρυτον ’Αντιγό
νην, ευτυχής τις θνητός θά ώνόμασεν ούτως τήν φιλοζενίσα- 
σαν τώ άχατοικήτφ έκείνφ καιρφ αύτόν, τήν όντως μαγευ
τικήν ταύτην μικράν νήσον'

Καί όντως είναι ώραιοτέρα, κομψότερα καί μαγευτι- 
κωτέρα τής Πρώτης, ή δεύτερα αύτη προεξοχή τής μικρές 
ταύτης ξηρής χαί Αποτελεί τήν δευτέραν σκηνήν τής δευ-

τέρας πρχξεως, διότι μετά τής πολύ πλησίον κείμενης Χάλ- I 
χης, άποτελείται ή δεύτερα πράξις τής όλης παραστάσεως. 
Ή ’Αντιγόνη χαί ή Χάλκη κείμαι πολύ πλησίον «λλή>ω· 
καί όμοιάζουσιν ώ; άδελφαί πεσοΰσαι έκεϊ διά τόν αύτό» 
λόγον καί πο>ύ έπιτυχώς ήδύναντο νά όνομασθώσιν 'Αντι
γόνη καί’Ισμήνη καί ή Π.ίγκηπός Οίδίπους καί ή Πρώτη 
Πολυνείκης. Τί ώραία άνάμνησϊς τής λαμπρής μυθολογίας 
μας ή άναπαράστασις τής ιστορίας έκείνης ! ’Επιτυχέστερα 
ιδέα δέν θά έγίνετο τοΰ σκοποΰ, διότι τό μέρος είναι έξαί- 
σιον καί μοναδικώς φυσικώς διεσκβυασμένον.

Ή νήσος ’Αντιγόνη ύπό έποψιν τοπικής θέσεως, φυσικής 
καλλονής καί τεχνητής διασκευής,, είναι έξαισιωτάτη καί 
διά τοΰτο οί ποικίλοι κάτοικοι αύτής συμμυρφωθέντες πρός 
τάς ιδιότητας ταύτας, διεσκεύασαν αυτήν έπί τώ έξωραϊ- 
κώτεοον, άνεγείραντες περικαλεστάτας ποικίλας ε’ξο/ικών 
ρυθμών οικίας, πολύχρωμα κατάφυτα κυπά^ια, πολυειδεΐς 
οδούς, άνδηρα καί περίπτερα, συμμετρικά. καί ευχάριστα 
τήν δψιν καί διαμονήν καί παντοειδείς έξώστας, άτινα 
πάντα περιερχόμενές τις καί άπό τών άτμοπλοίων θεώυ,ε- 
νος, μακαρίζει τού; ευτυχείς αύτών κυρίους καί κατοίκους· 

Ένταΰθα πολλοί' τών ταξειδιωτών μας κατήλθον. άλ 
λοι μέν ώς διαρκείς κάτοικοι αύτών, διότι πολλοί τούτων 
έργαζόμενοι είς Κωνσταντινούπολή, δισμένουσιν εΐς τάς 
νήσους, είτε ώς ίδιοκτήται, ε”τε ώς ένοικιασταΐ. καί άλλοι 
δέ όπως διέλθωσι τήν ημέραν έκεί, είς τά διάφορα ύπάο- 
χοντα άνετικά έπί τούτφ ξενοδοχιϊα ή έπί τινας ήμερα; 
παρά ψιλικαΐς οίκογενείκις. Μόλις δέ τό πλοίον μας έστρά- 
φη, μετακιναύμενον, είμεθκ ήδη άπέναντι τής Χάλκης, ής 
ήδέως έθεώμεθα τής έν τ$ μέσφ δύο βουνών ώραίας μικρά 
τιόλεώς τ*ς,  τής δεξιόθεν αύτής έπί τών υψηλών λόφων κεί
μενης μίγαρικής Εμπορικής Σχολής καί τής έναντι ταύτης 
έπί τοΰ έτέρου καταφύτου βουνοΟ, έπί .τής μαγευτ^ω 
τάτης κορυφής του καί έν τφ μέσφ πυκ»οτάτου δάσους, 
άνεγειγερμέ·*ης  ώραίας Θεολογιχής Χχολής.

"Α ! έδώ είναι ή θεο^ογική Σχολή τής Χάλκης, είτον 
καί άναμνησθείς τών κατά ταύτην, έλαβον τόν μονύελόν μου 
και έξήταζον φιλοσοφών άμα, έν. βσφ διηρχόμεθα, διά τοΟ 
σκάφους μας, ύπό ταύτην. τήν θεοσέβειαν, θεψάθέιαν. θεο
γνωσίαν, θεολογίαν καί θεοσοφίαν τών άνθοώτων. ,Άπασα 
ή θεογνωσία δ ήλθε κατά τά.ς στιγμής έκείνας τής κοίσεώς 
μου καί άν.λογίβθην, όπόβον πραγματικώς πλησιάζει τι 
τδν Θεόν είς τοιόΰτον μέρος, όπόθεν προσβλέπει τις έν λυ
καυγή έξεγέρσει τής φύσεως ή νυκτερινή έφησυχία καί άνα 
παύσει αύτής τόν μεγαλοπρεπή, έκτενή, άγέρωχον καί έπι

* βλητικόν,' ήπιον καί μυστηριώδη έν ταύτω ούρκνόν εκείνον, 
εισδύει βαθμηδόν μέσα καί πέραν αύτοΟ, έ«τος τών μυστη
ρίων τοΰ πολυμήχανου διαστήματος, έν $ ευρίσκει τά άρ
ρητα διά τούς λοιπούς κοσμικούς καί πολυτσχόλου; άνθρώ- 
πους, εύληπτα δέ πλέον δι’ αύτόν μέσα, δι’ κάταφθά-ει 
καί μέχρις αύτοϋ τοΰ θεοΰ. Καί ναί, ό θεός διά τοΰ κόσμου 
έχορήγησε άπαντα τά μέσα νά μεταβαίνη πσντοΟ είς δλας 
τάς ηπείρους, εΐς όλας τάς θαλάσσας, είς άπαντα τά όρη. 
καί τάς κοιλάδας καί τά ιγκατα τής γής. ώ: κ«ί «ίς τήν 
κόλασιν αυτήν και είς τόν παράδεισον ! Άλλ’ «ού παντός 
πλείν εΐς Κόρινθον ί» "Ώστε τά μέσα είσίν ό μοχλός τοΰ κό
σμου καί κατά τόν σοφόν Άρχιμήδην, τδ «δός μοι π£ στφ 
καί τάν γάν κινήσω» καί είσέοχεσθε έν τώ παραδείσφ. Έν- 
ταΰθα έπί τοΰ θείου έκείνου υψώματος ή διάνοια μεταρσι- 
οΰται είς τόν ούρανόν, άρκεΐ νά έ/ητε τόν μοχλόν καί τήν 
θέσιν, ήτοι τήν πίστιν κο^ τήνδιάθεην.

Μόλις περιήλθομεν τόν λόφον εκείνον, βστημεν πρό τής 
πόλεως, καταληγούσης έκεϊ καί διάφορα Ξενοδοχεία μετά 
πλήθους κόσμου έπλήσωσαν τό βλέμμα μας. Ένταΰθα ή συγ- 
κέντρωσις γίνεται πολυπληθέστερα, διότι τδ μέρος είναι 
μήλλον κατοικήσιμον καί καταλληλότερον τής ’Αντιγόνης 
καί τής Πρώτης καί διότι ύπάρχουσι τά τρία κέντρα, τής 
’Εμπορικής Σχολής, τής Θεολογικής Σχολής καί τής Ναυ
τικής Κυβερνητικής Σχολής, άτινα ωσαύτως προσελκύουσι 

πολύν κόσμον. ’Λφοϋ δέ έγένετο ή άποβίβασις καί,έπιβίβα- 
ιις, εξεκινήσαμεν διά τήν Πρίγκιπον, άμέσως έναντι κειμέ- 

.νην κ>ί οσω έπλησιάζομεν, κατά τοσοΐτον καταφανεί; έγέ
νοντο ήμίν αί καλλονχί καί τά θέλγητρα τής ώραιοτέρας. 
τών Πριγκιπον.ν,σων..Ή παραλία μετά τών άνωθιν αύτής 
κομψοτήτων καλλιιπών οικημάτων,, ήοχτζαν νά δινκρίνον- 
ται, βαθμηδόν δέ ή πόλις μετά τών εξοχικών «ύτής οικιών 
έπί τών ύπωοειών τοΰ άμέσως βουνοΟ καί τά ποικίλα κα
φενεία καί ξενοδοχεία, έστολισμένα διά σημαιώ^ καί κατά
μεστα κόσμου πάσης ήλιχίας.καί φύλου, τάξεως και άπο- 
χρώσεως άνεφαίνοντο καθαρώ-ερα καί ζωηρότερα. .

(Έπεται τό τέλος)

Η ΖΩΗ ΚAT Ο ΘΑΝΑΤΟΣ

Ή ζωλ όμοιιίζετ μέ όδόν, ?ic ή δτόόπσις είναι μεστή 
άτςανδών καί ώραιοτήτων καί δσω δέν ^ιαζόμεθ.α καί 
προσέχομεν καί έχομεν τύχην, βαδίζομεν έηί τοϋ ό- 
μαλοϋ καί ώραίου έδόψον< αύτής, δσω δέ. σττεύδομεν 

δέν προσέχομεν. έμπίπτομεν είς τύς δκάνθαι. κ<Λ 
τΛς όδύ'ας. *<>  δέ θάνατός, είναι τό τέρμα ιής όδοΰ 
τούτης καί όμοκίζει πρός σκότος βαθύ, ούτινος Λ διέ- 
Γοδος είναι ήμΐν όόρατος.

"Όσω δέ βαδίζομεν πρ/’ς τήν όδόν ταύτην,τοσούτον 
πλησιόζομεν τό σκότος. Πόντες δέ βαδίζομεν .τήν αύ
τήν όδδν, άλλ’‘έκαστος ίδιαν, πλέον ή ή,ττον βρα 
χ<·ϊ·ιν.αίτχνες δμως δπασαι Αγουσιν είς τό αύτό τέρμα, 
τό σκότος, καί ένώ πόνττς γνωρίζομεν τό ζόφος αύτό, 
δπερ μας περιμένει, δέν καταγινόμεθα ν’άνακαλύψω- 
μεν ποΰ δγει τό σκότος τούτο, άλλά προσποθοϋμεν 
νά σταματνίσωσέν έπί των μικρών όμπλών καί πρόσ
καιρων διά τόν ζωήν δόσεων, δπερ.Αδύνατον, καί ένώ 
υάς πρόειδοποίούσιν όπό τοΰ πρώτου βηδίσαατος, ή 
Ψύσις Απαιτεί μοιραίως νά προχωρώμεν.·—Νά έπιστρέ- 
ιΐτωμεν ; Αδύνατον, νά στομοτήσωαεν ; χειρότερον, 
δΆτι νινδυνείΌμεν νά πνιγώμεν έν τοϊς προσκαίροις 
δασεσιν, αίτινες π^ριδΑλλονται Από ύδωρ.Ί'περάνθρω- , 
σος δύνσμις μάς σύρει πρός τά χεΐ'ος αύτό της &- 
δύσσου, ήστινος Αγνοούμεν τό μάλλον

Έν τ<ηττοις λοιπόν κατ’Ανάγκην βαδίζομεν καί 
δλονέν βαδίζομεν. πότε γελώντες διά τό Αστείου καί 
παιδαριώδες αύτό παιγνίδιον, δπερ χωρίς νά θέλωμεν 
μας έφεραν έδώ νά παί^ωμεν καί πότε κλάίοντες διά 
τάς δδύνας, δ,ς Ακονσίως καί τόσον Αδίκως καί Απη- 
νώς μάς Αναγκάζουν νά ύΦιστάμεθσ. Καί πρός παρη
γοριάν, μάς διασκεδάζουν κάποτε μέ καραμέλας καί 
κομφέτα καί μας Ανακουφίζουν μέ σύντροφον συμπά- 
σχοντα καί ΑοελΨόν συνοδυρόμενον. Όποία συνομω- 
σία I όμοιάζουσα μάλλον πρός συμπαιγνίαν γέροντος 
παρέχοντος έκάστοτε δαραούς καί φυλακίσεις είς ά
σωτον καί κακότροπον παΐδα. ΰν-θέλει διά; τής βίας 
ν’ Α ναγκάση νά παρσμένη πλησίον του καί οδηγή,ση 
έν κοιρώ είς ώοισμένον σκοτεινόν δωμΑτιον. δπου κρύ
πτεται ή Αμέτρητος κληρονομιά του, ?ιν θέλει νά τφ 
δωρήστι..

Άλλ’ είναι τούτο πραγμστικο'της Λ ούτοπια ;
Έν .τούτοις έγώ βαδίζω έλπίζων. ψοβούμινος, τρέ- 

μων καί ύποψέρων, τά. πάντα μαραίνονται καί σόέν- 
νυνται όπισθεν μου καί καταρρέουν, μόνον δέ τό σκό
τος πρό έμοϋ έκτείνεται, όλονέν μεγαλείτερον, φοβε
ρότερου, Απειλητικότερου, στερεώτερον, ώς βράχος 
συμπαγής καί άκαμπτος.

Ή ζωή λησμονβΐται βαθμηδόν,· αίσθάνομαι δέ τό 
τέλος πλησιάζον. μόνον ^έ ήδη Α λήθη, ώς τελευ
ταία ειρωνεία τών θέλγητρων τού κόσμου,' δπερ. Αρ
χισα ήδη νά βαρύνομ-ι. έρχεται, σκωπτικώς κάπως νά 
μέ πάραμυθμ. 'Ω, πόσον περί πάντων έπρονόησε, τά
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πάντα συνδυάσασα πρός τήν ζωήν κα\ τόν θάνατον 
Ειναϊ όντως γέρων παμπόνηρος, τά πάντα έπιστα'με- 
νος, κπΐ τά πάντα μεθοδτκώς κα\ όλανθάστως τακτό- 
ηονήσας ! Είναι πλοίαρχος μοναδικός! διοικεί θην- 
μασίως. Τόν βλέπω Καί τόν αισθάνομαι, δσω πλη
σιάζω πρός τό τέλος τής ζωής μου. Είναι άδυσώπη- 
τος, δέν άκούει τός ίκεσίαςμον, άλλά μετά τό τέλος 
έσεται καλός; θά μέ όμοίψη; Δέν είμαι Σωκράτης καί 
δέν δύναμαι νά βεβαιώσω πράγμα, τό όποιον έτι δέν 
εϊδον χα> δι’ αύτό άκόμη άμφιβάλλω·

Έν τούτοις άποψασίζω καί λέγω πρέπει νά φθάσω 
τό τέλος, διότι Λ φύσις μοί έδωκε καί τόν κόρον καί 
τήν άηδίαν τής ζωής καί τήν άννπομονησίαν ! ’Ακό
μη έν βήμα καί πρέπει νά έγγίσω τό χείλος τής ά- 
ούσσου, ένθα θά παύσω πλέον βαδίζων έπί τής όδοΰ 
τής ζωής μου, ήν άλλος γεννώμενος, περιμένει διά νά 
εΐσέλθη είς τήν αύτήν όδόν. ’Αλλά τί τρόμος, τί σκό
τος, τί ταλάντωσις έν έμαυτω συμβαίνει τήν στιγμήν 
ταύτην! Τό λογικόν μου σκοτίζεται, ή κεφαλή μου 
βαρύνει, οί όφθαλμοίμου άμαυροΰνται I τό έγώ μ^υ 
εξονδετεροΰται καί. . . . παραδίδομαι τω άοράτω πε- 
πρώμένω, δπως μέ λάβη όπίσω. δπως μέ έφερε . .... 
καί κλείω τούς όφθαλμούς όμοΰ μέ τόν νουν μου . .
• · · · · * « , . ’ , · ,

’Αλλά . . . έπάναβλέπω · . · νοώ έκ νέου, διαλογί
ζομαι. Είμαι άλλου ; ποΰ εύρίσκομα»;....’Ά! έδώ είμαι 
άκόμη,-.. τί συμβαίνει λοιπόν ; ... Άπλούστατον, δέν 
άπέθανον είσέτι άλλ’ έχω δρόμον έτι νά διανύσω, . . . 
ήτο τό πρώτον σκότος τοΰ τέρματος τής όδοΰ μου·

Η ΔΩΡΕΑ ΤΟΓ Κ· CHARLES GARNIER
EIS ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΩΡΑΙΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

‘Ο κ. Eugene Munz άνήγγειλεν είς τήν 'Ακαδημίαν, δτι 
ή κυρία Charles Garnier, χήρα τοϋ έξόχου άρχιτέκτονος 
τοϋ μελοδράματος, μέλλει νά προσφέρη είς τήν βιβλιοθή
κην τής σχολής τών ώρζίων τεχνών, πρός άνάμνησιν τοϋ άν 
δρός της, μίαν σπουδαιοτάτην συλλογή*  συγγραμμάτων, 
φωτογραφιών καί ιδίως άρχιτεκτονικών σχεδίων. Μεταξύ 
τώ*  τελευταίων ύπάρχουσι σχέδια τής άνοράς (du Forum) 
τοϋ ΤρνΧανοΰ, τοϋ Ν»ο5 τής Εστίας 'de vesta είς Ρώ
μην καί τών Βαλανείων τοΰ Pouzzoles. Πολυτιμωτάτη 
άκόμη κ«ί έκ τής ύλης, ιδιαιτέρως πλέον ένδιαφέρουσα διά 
τήν ’Ακαδημίαν τών επιγραφών, είναι ή συλλογή τών μ*η  
μείων τοϋ βασιλείου τής Νεαπόλεως, άναφερομένη είς τή*  
δυναστείαν τήν Angevine. *0  κ. Gamier άτεικόνησεν είς 
αύτήν μέ σήματα πρός βοήθειαν, τά έπιτάφια μνημεία τής 
δυναστείας τοϋ AnjOU, τά διατνρουμενα είς τάς έκκλησία; 
τής Donna Regina, τής Santa Ghiaca, τής San Giovan- 
Aja Carbonaro, τής San Lorenzo, τής San Dominico 
Maggiore είς τήν Νεάπολιν (A Naples) όμοίως είς διαφό
ρους άλλας πόλεις τή; μεσημβρινής ’Ιταλίας, τήν Andria 
Salerno καί τά< λοιπάς. ‘Υπάρχει ωσαύτως είς αυτήν τή*  
συλλογήν προσηρτημένον ένδιαφέρον καί σπουδαίου παράρ 
τημα γραφικής (graphique) κατά τάς έρευνας καί μελέτας, 
τάς οποίας άρχαίον μέλος τής έν Ρώμη γαλλικής σχολής, 
ό κ. Bertaux, έπεχείρησεν είς τήν μεσημβρινήν ’Ιταλίαν 
ύπό τήν προστασίαν τής ’Ακαδημίας.

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΕΝ ΠΕΡΣΙΑ
*0 Μηνύτωρ τοϋ δόκτορος Quesneville ώνακεφαλαιοί. 

κατά την Journal of the Society of Arts, μίαν ένδιαφέρου- 
σαν σπουδήν έπί τής καλλιέργειας τών φοινίκων έν Περσία 
Ό φοίνίξ είναι δένδρον ιθαγενές, είς τό μεσημβρινόν μέρος 
τής Περσίας καί ή καλλιέργειά του είναι περιωρισμένη είς 
Τάς χώρας, τάς περιβρεχομένας ύπό τοϋ Περσικοΰ κόλπου,

διότι εις τάς πεδιάδας καί τάς κοιλάδας τάς άπολαυούσας 
δυνατή? θερμότητος κατά τό θέρος καί γλυκείας θερμοκρα
σίας κατά τόν χειμώνα, είναι όπου τό δένδρον καρποφορεί 
και αύζάνει κατ’ έζοχήν. Ό φοί»ιξ τιρόντι είναι λίαν εύ- 
χίσθητος είς τό ψϋχος καί έάν δέν είναι ίσχυρώς πίοστατευ- 
μένος'ένκντίον των προσβολών τών άτμοσφαιρικών έπηρειών 
λ άποξήρανσίς του καί ή καταστροφή του elvat βέβαια. Τό 
δένδρον δεν παράγει καρπούς, είμή είς τό τέλος των όκτώ 
έως τών δέκα ετών, άλλά ζ$ πλέον τών έκατόν έτών και 
λαμβάνει ύψος άπό 50-—60 πόδας. Φαίνεται, $π δέν δύνα- 
ται νά ζήσγ είς τά άμέσως πλησίον μέρη τής θαλάσσης, 
καί τοΰτο, πιθανώς,' έξ αιτίας τοϋ άλατος, έκ τοϋ οποίου ή 
Ατμόσφαιρα είναι πεπληρωμενη· Σπουδαιότατου καί άναγ- 
καιότατον διά τί)ν καλλιέργειαν τουτου τοϋ φυτοϋ, είναι νά 
ύπάρχγ είς τόν χώρον, είς δν είναι πεφυτευμένον, ή δικαία 
καί φυσική άναλ-ογία δένδρων άρσενικών καί δένδρων θηλυ
κών, όπως ύπάρχγ πάντοτε ίκανή ποσότης κόνεως διά τάς 
άνάγκας τής γονιμοποιήσεως. Οί φοίνικες παοάγουσιν εις 
τήν Περσίαν έτησίως 4.350.000 χιλιόγραμμα καρποϋ, τό 
ήμισυ τοϋ οποίου εξάγεται διά τήν άλλοδαπήν. Οί φοίνι
κες (καρπός) τή; Πεοσίας είναι κατώτεροι, κατά τήν γευ- ί 
στικήν ποιότητα καί το μέγεθος τών φοινίκων τή; ’Αραβίας, ι 
κάί τοΰτο όφείλεται άναμφιβόλως είς τήν μεγαλειτέραν 1 
φροντίδα καί επιμέλειαν, ήν καταβκλλουσιν οί "Αραβες και | 
οί Τοϋρκοι διά τήν καλλιέργειαν τοϋ φυτοϋ τούτου. Μεγά- I 
λαι ποσότητες φοινίκων (καρποϋ) λαμβάνονται διά τήν κα- 1 
τασκευήν τών σιροπίων, οξων καί ποτοΰ, όνοκαζομένου 1 
arracb. Φαίνεται δέ, δτι ταΰτα τά είδη δέν έξάγον- I 
ται διά τό έξωτερικόν. j

Η ΣΓΝΤΗΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ
‘Ο κ. Omont γνωστοποιεί είς τή*  ’Ακαδημίαν τά πο

ρίσματα τοϋ διεθνοϋς συνεδρίου, τοϋ συγκροτηθέντος έσχά- 
τως είς τό Saint-Gall τής Ελβετίας, διά νά έξακριβώσωσι 
τάς αίτιας τής καταστροφής, αίτινις άπειλοΰσι τά άοχαιό- 
τατα χειρόγραφα καί νά σπουδάσωσι τά μέσα, δι’ ών θά 
έξασφκλίσωσι τήν διατήρησίν των. Ό κ. Ρ. Ehrle, διευ
θυντής τής Βιβλιοθήκη» τοϋ Βατικανού, δστις έσχε τήν 
πρωτοβουλίαν τής συγκροτήσεως τούτου τοϋ Συνεδρίου, ήδυ · 
νήθη. χάρις είς τή*  ευεργετικήν άδειαν τοϋ Πάπα, νά ύπο· 
βάλη ύπδ τή*  ίξέτασιν τών μελών τοϋ συνεδρίου δείγματα 
τών άρχαιοτάτων καί τών πολυτιμοτάτων χειρογράφων τοϋ 
Βκτικα*οΰ  έπισκευασθέντα ύπο τών φροντίδων του· τούς δύο 
Βιργιλιούς με είκονογοαφίας, τό πολύμψηστον τοϋ De Re- 
publica τοΰ Κικέρωνος, τό τοϋ Φρόντονος, τό τοϋ Στράβω
νος, τό τοϋ Σουετωνίου κτλπ.

ΑΙ ΔΙΩΡΥΓΕΣ ΤΟΤ ΑΡΕΩΣ

Ό κ. Leo Brenner, αστρονόμος έν Ίστρίςς, έδημοσίευσεν 
s*  Τ$! Επιθεωρήσει «The observatory» καγά τόν παρελ
θόντα Αύγουστον τρ. έτους, άρθρον τι περίζτών διωρύγων 
τοϋ Άρεως, έν φ εκθέτει νέαν ολως έξήγησίν τών αινιγμα
τωδών τούτων έπ’ αύτοΰ φαινομένων σημείων.

Ό εργάτης βέβαιοί έν πρώτοις, δτι αί έπί τοϋ Άρίως 
γραμμαί αυται δέν δυναντας νά ήναι άλλο ή έντόπεα έργα 
τών κατοίκων τοϋ πλανήτου τούτου, βασιζόμενος, οτι ταΰ
τα είσί κανονικώτατον δίκτυον άνθρωπίνης καί ούχί φυσικής 
χειρός. 'Εκτός δά τούτου, τοΰ Άρεως δντος άρχαιοτέρου τής 
Γής, οί κάτοικοι αύτοΰ είδον ίσοπεδουμένην βαθμηδόν τήν 
έπιφάνειαν τής σφαίρας των ύπό τής ένεογείας τοϋ χρόνου 
καί ούδέν δρος ήδυνήθη νά παρεμποδίσγ τάς έργασίας τών 
Άρηνών.
1 Διατί αί διώρυγες έγένοντο ; Ό κ. Βρένερ φρονεί, οτι 
αυται είσί φραγμοί ή προχώματα, ώς τά τής’Ολλανδίας 
καί δτι ύψώθησαν πρός παρεμπόδισιν τής καταστροφής τής 

δμαλής έπιφα»είας τοϋ Άρ,ως, ύπό τής θαλάσσης.Ό,τι δε 
έκλαμβάνομεν ώς διώρυγας, είναι ή ράχις αύτή τών φραγ
μών. οϊτινες σκοποΰσι τήν συγκράιησιν τών ύδάιων.

"Όσον δ’ άφορ$ είς τήν διττότητα τών διωρύγων, ό κ. 
Βρένερ δέν παραδέχεται αύτήν, ή μάλλον αποδέχεται, on 
οί φραγμοί, οδς ήμεΐς καλούμεν διώρυγας, είσί πάντοτε πα
ράλληλοι άλλήλων. ’Οφείλεται δέ ή άτάτη αύτη είς άτέ 
λείαν τής όράσεω;, προερχομένην έκ τής άτμοσφαίρας ί^ίως 
ήτις παρεμποδίζει νά βλέπώμεν εύκρινώς μίαν τώ*  συνιστα 
μενών τών διδύμων τούτων φραγμών καί γεννφ τή*  φαινο
μενικήν άπόχρωσιν ταύτην.

Ό κ. Βρέννερ έπεξηγιί είσέτι τάς παρατη^ουμένας σκο
τεινιάσεις ε?ς τινα μέρη τοΰ ’Αρεως, διά τών προξενουμένων 
πλημμυρών, συνεπείς τών διαρραγών τών διαφραγμάτων,ώς 
τοΰτο ακριβώς συνέβη διά τό Zuider-Zee· Τςλος δέ αί πά- 
ρατηρούμεναι λίμναι έπί τοϋ διαστήματος τών διωρύγων 
ούδέν άλλο θά είναι ή άπλαΐ δεξαμεναί, πρός έξασφάλισιν 
τής κανονικότητος τής διαπράσεως τής δ ώρυγος

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΓ ΠΗΛΙΟΤ

Τηζ 6tta< dtarol ·ΐ, Irtia χρύπιιτίΚ 
Ή δ,ριτρβζ σοφία τον ^η/ιιονργοΰ,
E?rs αύτή·, τό fi6ror άντιφάρραχοτ 
Κατά τώτ χαταιγίίωχ, δσαι χ(>ύφιατ
Εΐζ τάς αβύσσους ίφορμωσι τής ψυχής···

’^πιρχο//^η pec' ό lljor Ικ τή·.· γήο, 
"Ητ πάΛαι ποτό ήρωτς πτρίπυστοι 
ζ/Ά τροπαΐωκ ύόζΐίς xXTgJd/m^vrar, 
Καί ή? ό Πλάστης άφίιάώς ίκόσ/ιηστ 
did χαρίτωκ άπτιρίας φυσιχ&ΐ', 
^Τστατον ydfor άποτίκω θαυμασμού 
Εις ίν άμιστοτύχτημα τής φύστως· 
Είς τού ΠηΛίου τό σιμνόν παΐόμαμα.

ΒόΛος 2 ΊονκΙυυ 98.
Χφήγξ

Είς τη? γ-ίαυχήκ του οΰρανοΰ dia^peiar 
Τάς γμαφτχάτ του άιαγμάφτι χομυφάς 
Τό δρος τοϋ Πηΐύως τό
Kai ύφαπΛοΐ τάς μαγικάς κΛιτΰας του, 
'Er αίς ώστί χηΛΙ Ίς ix Jtvxov φωτός 
'Er σχιιραϊς πτυχαΐς ήμικρυπτόμικα 
T&r j -<of>iSl<ar dxoax&rtai τά οίχήματα, 
Tyr t^atalar Atto^ir ποικί-ΙΛοκτα 
Elxiroo, τ)>· άσύ^ηπτος dcdroia 
Σι^ως ίκυοφόρησι, xal ό χμωστήρ 
Τον θίίου χα^2ιτίχτου inttxiiriat 
Πρός vep^ir alwrlar όκ^ικτώχ ψυχο^ 
nporoptoox<i>r, μτρικως tiadvovatir 
Είς τής χα^-ίιτιχ^ίας τά Απόρρητα, 
dcrdpet ίσωττρικοϋ τ^ος φωτός 
Τά σκοτιινά σημτΐα χατανγάζοχτος 
Τοΰ πέπλου, δστις ττ/r didroiar κυκΛοΐ.

*Ozar xpofalrt) ή Ήως μνρότσσα 
Και φυγαδτύτι τά ίρύδη τής κυχτός 
di ώχροΑτύκου ροδικήο μαρμαρυγής, 
Mi μαργαρίτας δρόσον κατασπι((>ονσα 
Τά πόταΛα τωκ ρόδω? τά άδροφυή 
Είς τούς άγρούς . . . . ή 0zar ίορρόδιτοχ 
Έκ τοΰ αίθϊρος τό Λυκόφως xavcpx0plror 
Mi τάς ώχράςτον άτσανγιίας π-ιριπτύσστται 
Τό o0pnar, βαθμηδόν άπαΛασσόμινον

. Των κρότων τής ήμόρας των παντοδαπ&ν, 
Τις νοΰς, τις καΛΛ·τίχνης δίν ΙΛιγγιβ. ; 
Ποια καρδία δίν σκιρτίΐ ποιητική 
'Ή τις ψνχή άΛγονσα δόν γαΛηνιφ 
Πρό τής σκηνογραφίας τής ύπτρφνονς 
Τοΰ γραφικού ΠηΛίου, είς τάς ροδινάς 
’drra> ακΛάσεις Λουομίυου τής αυγής 
*Η iv ταΐς άνταυγιίαις τοΰ σκιόφωτος 
'ΛποΛνμόνον μαγικώς κατά μικρόν ; 
Τις τήν ψυχήν τον αίρομ/νην δεν νοεί 
did πτερύγων αιθέριων, φαειν&ν 
'Τπό τό κράτος γοητείας μυστικής, 
'Ώ<? έν όνείρω μειδιωντι μεΛιχρω, 
Είς ατμόσφαιραν ύπερνίφεΛον, άγυήν 
Πάσης πνοής γηίνης μιασματικής ρ 
Ή φύσις, ίνθα μόνον τό μυστήριον 
ΎποΛανθάνον καταφαίνεται τής πίάσεως, 
Έν ή τό χάΛΛος έκτυΜσσεται Λαμπρόν

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ

Ύπό τόν άνωτίρω τίτΛον, ή γαΛΛιχή Έπιθεύρησις 
«Φύσις» δημοσιεύει μεΛέτην περί τον μίΛΛοντος τής ήμε- 
τέρας σφαίρας iv τή συνεχεία των παρερχομόνων αιώνων, 
ής τά συμπεράσματα dir είναι δυνατόν νά παραδεχθή τις 
παντεΛως καί άσ'ζητητεί·

Περί- τής βαθμιαίας καί Ιν τινι μ^τρφ (Λαττώσεως τής 
ποσότητος τον ΰδατος χαί τοΰ άίρος ir τή έπιφανε!<ρ τής 
γήι, δυνάμεθα νά συγκατανεύσωμεε, διότ· πρός τοΰτο αρ
κεί νά. βεβαιώση τις, δτι ύπάρχουσιν έιδείξεις αρκούντως 
ποΛνπΛηθεΐς μάΛιστα, τής καταστροφής, καί των ποικΙΛων 
πρός τούτο χημικών συνδυασμών, χωρίς νά ύπάρχη του
ναντίον περί τοΰ Ανασχηματισμού ή άναπΛάσεως άνάΛογον 
αντιστάθμισμα τής όμοιας χατακαΛισκομόνης ποσότητος αέ- 
ρος καί δδατος it τή σφα ρ<} μας.

'άΛΛ' δ,τι άμφιδάΛΛει τις καί Αδυνατεί νά συμφωνήση, 
πρός τόν έργάτην τής μεΛότης ταύτης, είναι ή τεΛευταία 
αύτοΰ άνάΛυσις περί τής άναποφεύκτου κατ' αύτόν μετα
βολής καί. μετατροπής τοΰ πλανήτου μας, κατόπιν ίσχυράς 

j συγκρούσεως; εις πολυάριθμα σκληρά τεμάχια; ίσχυρώς δια· 
σκορπισθησόμενα ή μάλλον έκσφενδονισθησόμενα έν τφ κενφ 
έν είδει μετεωρί·ων λίθων.

Έκσφενδονισθησόμενα ; είναι εύκοΛον νά Λεχθή, άΛΛά 
ύπό τίνος, ύπό ποιας, έσωτερικής δυνάμεως ; Είναι τοΰτο 
άντικείρενον αφανές. Μήπως είναι Λοιπόν ή βαρύτης, ήτις 
ά>ς δύναμις πρόσκαιρος καί τής ύφισταμένη· Ανάγκης θά 
παύση ποτέ ύπάρχουσα καί ήτις δέν ΘΑ έπενεργή πΛίον 
ίπί τών διασκορπισθησομένων τήδε καχεΐσε τεμαχίων τοΰ 
άτυχους πΛανήτου μας, διά νά τά συγκρατή πέριζ τοΰ 
κέντρου της, ώς συμβαίνει τό γε νύν ίχον’, Ώστε, νά πα- 
ραδεχθή τις, δτι οι μετεωρΐται είσίν τμήματα .πυρήνων έξ- 
αρθρωμένω*  καί διαλελυυέ«ων πλανητών, είναι έπίσης ποΛύ 
δύσκοΛον καί άκατόρθωτον ζήτημα.

Καί διατί νά μή παραδεχθώ μ εν τούναντίον, δτι ή 
συνοΛκή τών σωμάτων, ή μόνη ύπάρχουσα φαινομενική 
δύναμις καί Λειτουργούσα έν. ταΐς χινήσεσι τών πέριζ %οΰ 
ήΛίου πΛανητών, ώς καί έν ταΐς άνωμάΛοις καί Αντιπερι- 
σπαστικαΐς αύτών δράσεσι έπ' άΛΛήΛων, έσεται ή Αφορμή 
και αίτια τής καταστροφής τής γής ; Έβεβαιώθη άΛΛως 
τε έπαρκώς, έκ τών παΛαιών έκΛείψεων, δτι ή ΣεΛήνη 
έτάχυνε τήν περί τήν Γήν κίνησιν της καί δτι συνεπείφ 
τούτου προσήγγισε τόν ήμέτερον πΛανήτην. 'ΑΛΛά θ' Απο- 
μακρυνθή άφ' ήμών έν μέΛΛοντι χρόνφ, Λέγουσιν οί Αρμό
διοι. Καί τοΰτο είναι ποΛύ πιθανόν, ΑΛΛ', δτΐ] φαίνεται 
δυως άναπόφευχτον, είναι δτι θ' άπομακρ··νθή όΛ γώτερον 
άφ' δσον έπΛησίασε πρός ήμάς, καί εΐτα θά προσέγγιση έκ 
νέου καί οΰτώ καθ' έξής. Ή ΣεΛήνη προωρισται ν' αύ-



ζήση tipdpdr τινα τόν δγκον τής Γής- Ωσαύτως καί <4 π-4α· 
> tfrai τϊσί προωρίσμύνοι ν’ αύίήσουν'τό σώμα tiS ΉΜου, 
κτΛ· Π&ντα δά ταδτα β»6αΙως θά γινωσι βαθμιαίας, καί 
ρνσίχως, τοΰ ΉΜου.γύράσίιοντος χαί- ίζογκουμόνου ir τώ 
μιταζύ, Αά των σωμάτων τούτων, ϊπαΛηθευομόνης οΰτω 
της ααΛαι&ς 'παροιμίας *Natura  non facit saltum» ήτοι 
ήφύσιςδίν προβαΙνΜ ΐΐς τό fyyov τή<, δι’ ά,ί,άτων

Έκ τοΰ «Journal du Cield
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Τρόπος διατηρήσεως τών .βταφυλών

Έν Γαλλίγ οί Αμπελουργοί έπενόησαν έπικερδή τινα 
τρόπον, δι’ ού κατορθοΰσι νά διατηρώσι τάς σταφυλάς των 
καί πατά τόν χειμώνα έν καλή καταστάσει, δτε τό προϊον 
τοΰτο μεγάλως τιμάται.

Πράττουσιν δέ ώς.εξήςϊ Αντί νά-έαδαπτίζωσιν αύτάς έν 
τ$ άλυσσίδη,ώς τοΰτο είς πολλά μέρη παρ’ ήμϊν καί άλλα- 
χο(5 γίνεται,πληροΟσι Απειραρίθμους φ>.ά«αςκατά πρώτον έξ 
υδατος καί είτα 1ξ άνθραχικοΰ όξέος, έπειτα δέ έμβαπτί- 
ζουσιν έντός έκάάτης τδν ποδίσκον ενός ήμιωοίμόυ βότρυος 
καί μετά τινας ήμέρας έπισκεπτόμενον κατά διαστήματα 
ταύτσς,· λαμβάνουσιν τούς ώριμ'άσαντας βαθμηδόν βότρεις 
καί πωλοΰσιν αυτούς.

Ούτω δέ γίνονται ώραιότατοι καί εύγευστότατοι, δυναν- 
ται δέ νά διατηρηθώσι καθ’ δλον τδν χειμώνα.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΖ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Κ. Μ. Hiipov. Ένεγράψαμεν φύλλβν ώς γράφετε, άπεβτείλαμεν 
σειρϊν φύλλων καϊ άναμίνομεν ίπιστολήν βας.—Γ.Κ Βάρναν, Διλ- 
τάρΐυν ίλήφθη. Βιόλίον σα; άπεστάλη. ’Ελάβατε; — Δ- Σ. Hell- 
την. Επιστολή . έλήφβη. “Εχει καλώς. Έδήμοσιεύθη. — X. Κ. 
ΖινόζΙδερβ. ΣειραΙ έστάλησαν. Φροντίσατε συνεννοηβήτε μέ Κων· 
σταντινούπολιν. ’Απαντήσατε. — Π· Δ. Παρισίβνς. 'Ορίσατε χα- 
λείτερον διεύθυνσίν σας· —Έ-tl. Έθν. ΣνΙΛβγον. Φι-Ιιτπονποίιν. 
’Επιστολή ίλήφθη. Προσεχώς γράφομεν.—Δ. Α. Πάτραο. Λυπού- 
μεβα διά παρεξήγησιν και σας άπηντήσαμεν ταχυδβομικώς. Ελπί
ζομε», οτι βάλετε μας δικαιώσει.— Α. Γ. Σήρεβ. Συνδρομή σας ώς 
γράφετε, δίνίλήφθη είσίτι. — Ν. Ζ. Σμνρτητ. Ταχυδρομικές «- 
παντώμεν είς έπιστολήν «ας.—Α. Κ. ’SrroWa. ’Επιστολή σας ίλή- 
φθη. ”βχέι καλώς. ΕύχαριστοΟμεν.— Π. Δ. ΠαρισΙονς. ’Επιστολή 
μετά περιεχομένου καί 65 φρ. ίλήφθησαν. ΕΰχαριστοΟμεν. Τόμους 
βά σας άποστειλωμεν καί θα σας άπαντήσωμεν.—Σ. Κ. BperS-ήσιον. 
Δευτέρα έπιστολή σας ίλήφθη. "Εχει καλώς, άποσυρβήσεται. Γρά
φομεν.—Ν. Δ. Καιρόν. Συνδρομή ίλήφθη. Φίλος ίνεγράφη. Εύχα- 
ριστοΰμεν. — Κ. Μ’. Σΐφοτ. Συνδρομή ίλήφθη. Άπόδ,έιξις μετ’ ά 
ριβμοΰ λαχείου εστάλη δμίν. — Σ· Φ· Γάδάζιρν. ’Επιστολή και 
άπύδειξις ίλήφβησαν, παραδοβεϊσα δικαιούχφ. Ταχυδρομικώς γρά
φομεν.-—Τ. Δ. Π. Τσΰρτο- ΜαγουρεΛιον, Δελτάριον ίλήφθη χα'ι 
εΰχαριστοΟμεν πολί» δια τιμηβεϊσαν υπογραφήν μας. Λυπουμεβα 
δμως δια τελευταία» περικοπήν και 6α σας γράψωμεν, σχετικώς.— 
Ε. Β. ΆΛτξάνδρΐΐαν, Επιστολή καί φωτογραφία ίλήφθη. 'Έχει 
καλώς. , , -,

γ · ; ETIENNE MOSTRAS

4 PHILIPOP1.E
Modes» Robes, Chapeaux» Confections

Έργοστάσιον καί' υλικά γυναικείων πίλων. Πάντα τά 
εΓδη τοΰ συρμοΰ είς εύθυνοτάτας τιμάς καί έκτός παντός 
συναγωνισμόν.

ΑΝΝΑΣ Γ. ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ
τής Α. Μ. τής Βκαελίοβης χαιτών Λ.Ι*.  τών 

πρεγκ^πιαβών Χοφιας καί Μαρίας.

Είναι τδ μόνον τέλειον, μεγαλοπρεπές, πλουσιώτατον 
καί άοιστον ύπό έποψιν τέχνης, καλαισθησίας καί καλ
λιτεχνίας, κατάστημα γυναικείων πίλων κορασίων καί παί
δων. ώς καί γνωστόν είς άπαντα τδν Αθηναϊκόν καί επαρ
χιακόν κόσμον, ίπερ δύνατχι νά ίκανοποιή πάσας τάς 
απαιτήσει, τής νεωτέρας προόδου καί τάς διαθέσεις πάσης 
πελατρίας,

'Γποστηριζόμενον'δ’άλλως τε υπό -τής τακτικής, εδγε- 
νοΰς καί πρόθυμου πελατείας τής Α. Μ. τής ήμετέρας Βα- 
σΟίσσης, τών πριγκιπισσών Σοφίας και Μαρίας καί πάσης 
τής παρ’ ήμϊν άριστοκρατικής -τάξεως, ένεκα τής έκτάκτου 
φιλοκαλίας κα1 άκριβείας τής κάλλιτέχνιδος διευθύντριας 
του κυρίας "Αννας Γ. Βλαβιανου, είναι άντάξιον, νοαίζομεν 
πάσης συττάτεως καί ύποττ.ηρίξεωςτ έπαίνων καί συγχα- 
οητη-.ίων άπδ μέρους τοΰ τόπου καί τοΰ φιλοπροόδου κοινοΰ.

Τό κατάστημα κεϊται'έπί τής'όδ-.ϋ Μητροπό-Ιτως dpiB.’k 
παρά τήν Μητρόπολιν ι και έν τή νεοδμήτφ^έπί τούτιρ 
οικία της.

ΕΡΡΙΚΟΣ Π’ΕΡΩΝΗΣ 

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΟΪ ΤΗΣ ΑΓΑΗΪ 

τοΰ Β. ίναυτοκοΰ, τοΰ Αστεροσκοπείου καί 

τ<1υ Ελληνικών £εδηροΒρόμ.ων

'Οδός Έρμοΰ, Άθηναι
Πωλοΰνται άταντκ τά εΐ’δη τών ώρολογίων είς συμφε- 

ρούσας τιμάς. Τοποθετούνται ήλεκτρικά ωρολόγια καί έπι- 
διορθοΰνται είς τήν εντέλειαν χρονόμετρα, ωρολόγια άκρι- 
βείας καί παντός είδους έκρεμών. 'Εργασία λίαν έπιμιμε- 
λημένηκαί άκριόής. Είναι καλείτερον νά πληρόνγ τις κάτι 
περισσότερον ένταΰθκ άπαξ ή όλίγχ άλλοθι καί πολλάκις.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΟΕΚΛΟΠΟΤ-ΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ I. ΜΑΤΣΑΓΓΟΪ
'Er ΒόΜρ, όδ\ς Ίω^χοΰ 31 .

Μεγάλη παρακαταθήκη όλων τών . ειδών καθισμάτων 
έγχωρίου κατασκευής. Πώλησις χονδρικώς καί λιανικώς είς 
λίαν συγκαταόατικάς τιμάς.

Εύθηνία, στερεότης, καλλιτεχνία.

ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ “ΦΓΣΕίΙΕ,,·
Τόμοι προηγουμίνων ττων της «-Φύσιωςν &χτΛοΐ χαί 

γρυσόδττοι πω.Ιοΰντάι iv τοΐς γραρ/Ιοις ήμών (ΐς τάς άχο~ 
^ούθονς τιμάς.

"Ο^η ή σαρά τών 8 τόμων,
ΆπΛων άνιϊ ψράγχων ....... ... ... 90
Χρυσόδετων άντί φράγχων ..·'.. ... . 120 

"Εκαστος δί ιόμος χτχωρισμένος τοΰ 1, 2, 3, i, 5, 6, 
7 xai 8ου θτους

ΆπΛοΰς άντί φράγκων .......... 12 
Χρισόδττος άχτι φράγκων ......... 15

'^ΛοστέΛΙονται δί ίΛεύθιροί ταχυδρομικών ' τςΛών 
wavii χαταδάΛΛοντι τό τίμημα.


