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ΤΤΕΙΊ ΤΗΣ 'Φ’ΧΧΙΙΈ

ΠΑΡ’ΑΡΧΑΙΟΙΣ

Έκ πάντων των λαών τής αρχαιότητες κατ’ εξοχήν οί ήμέτε- 

ροι πρόγονοι έπίστευσαν ‘είς την αθανασίαν τής ψυχής.

Κατά τον "Ομηρον αΰτη είναι μέν αθάνατος, άλλα δέν χυρι-· 

αρχεΓ τό εγώ αποτελεί τό σώμα. Αί ψυχαί ουδεμίαν συνείδη- 

σιν έχουσιν,είναι παρεμφερείς πρός σκιάς καί δέν δύνανται νά νοή- 

σωσιν, Sv μή πίωσιν αίμα. Τοΰτο ϊέ δηλοί, ότι ή ψυχή δέν είναι 

τι αυτοτελές, άλλα δεΐται τοΰ σώματος πρός νόησιν καί δέν είναι 

άΰλος, άλλ’ υλική και Sv μέν τις άποθάνη έκ φυσίκοΰ θανάτου 

αΰτη έξέρχεται έκ τοΰ στόματος, 5ν δ’ έκ τραύματος, έκ τής 

πληγής. Κατά τήν θεωρίαν ταύτην δ θάνατος έθεωρείτο μισητός καί 

ό ένταΰθα βίος πολύ υπέρτερος τής διατριβής έν "Αδει. Ό Άχιλ- 

λεύς, μαγαριζόμενος ύπό τοΰ Όδύσσέως, 8τι άρχει τών νεκρών, 

αποκρίνεται ότι προτιμά νά θητεύη παρά πένητι έν τφ βίφ ή νά 

άρχη συμπαντων τών νεκρών τοΰ "Αδου.

Μετά τόν "Ομηρον οί Ίωνές φιλόσοφοι ώς και ό Άναξεμένις 

τήν κινητικήν δύναμιν έθεώρουν ώς τήν σπόυδαιοτάτην τής ψυχής 

ιδιότητα καί έλεγον, ότι αΰτη είναι δ άήρ,. διότι περιβάλλει 8λον 

τόν κόσμον καί ότι τά πάντα γεννώνται ένταΰθα διά τής πυκνώ- 

σέως καί άρα;ώσεως αυτοΰ. Δέν έθεώρουν δέ α’υτήν ώς αυτοτελές 

τι και ανεξάρτητον, τής ύλης, άλλα' τούναντίον ώς λεπτοτάτην 

καί καθαρωτάτην ταύτης μορφήν, άρα ώς άλογον δύναμιν. .

■ Είς τόν αέρα τοΰτον' νόησιν ένέβάλε βραδύτερου Διογένης ό 

Άπολλωνιάτης, ίσχυρισθείς, 8τι έπειδή ό άήρ εισδύέι πανταχοΰ,; 

έπομένως επιστατεί τά'πάντα καί διακοσμεί αυτά. Ή ψυχή κατ’ 

αυτόν δέν είναι πνευματικόν τι δν, άλλ’άήρ θερμότερος καί ζωη

ρότερος, παρατηρών ότι είναι αρχή παντός καί γινώσκει τά πάντα 

ώς λεπτομερέστατου πάντων είναι τό κινητικώτατον δν και ή άρχή 

πάσης κινήσεως καί 8τι τά διάφορα τοΰ άέρος είδη είναι και διά

φορα τής νοήσεως είδη. Ούτως δ Διογένης παρεδέχετο κοσμο- 

ποιόν τινα νόησιν, εις ήν. ανήκει καί ή ψυχή·.

Άκριόεστέραν περί ψυχής γνώσιν είχεν 0 Ηράκλειτος-, .φρονών 

ότι μόνον τό πΰρ έν τή φύσει ζή καί κινείται καί δι’ ο3 τά πάντα 

διατελοΰσιν έν άπαύστω κινήσει. Ένόει δέ καθ’όλου γτο θερμόν 

δρβσόν καί αόρατον, καί την άναθυμίασιν αυτήν, ήτοι'τήν 

ψυχήν, ώς παραδίδει ό ’Αριστοτέλης ’. Κατά τοΰτον ή ψυχή, 

ήτις έχει τήν γνώσιν καί τήν αισθησιν, είναι άσωματώτατον καί 

άεί ρέον' είναι τό θειον μέρος τοΰ ανθρωπίνου σώματος, 8περ μετά 

θάνατον είς καθαρώτερον βίον επανέρχεται. Κατά τόν ‘Ηράκλει

τον ή ψυχή συνίσταται έκ πυρός’ δσφ δέ καθαρώτερον τό πΰρ, 

τοσοΰτω τελειότερα ή ψυχή καί δή ή ξηροτάτη είναι ή σοφωτάτή 

καί άρίστη. Καί διακρίνει μέν τήν ψυχήν άπό του σώματος, άλλα 

δέν τήν θεωρεί ώς άΰλον.

Οί Έλεάται επίσης ένόμιζον, ότι ή ψυχή είναι ύλική καί μά

λιστα ό Παρμενίδης έξηγει τά διάφορα φαινόμενα του ψυχικού 

βίου έκ τής μίξεως τής ύλης έν τφ σώματι καί δή έκ τής έπικρα- 

'τήσεως του ψυχροΰ-ή τοΰ θερμοΰ.

Ό Εμπεδοκλής δέν ανευρίσκει ψυχήν διάφορον καί κεχωρι- 

σμένην άπό τοΰ σώματος, άποδέχεται δέ ότι αί.αισθήσεις γεννών

ται έκ τοΰ 8τι, μόρια άποτεμνόμενα έκ τών αντικειμένων έρχον

ται είς έπαφήν μετά τών ίμογενών στοιχείων τών αίθητηρίων. 

Έπίστευε δέ 8τι πάντα έχόυσι φρόνησιν καί διανοητικήν δύναμιν. 

Καθ’ οσον όμως ή μίξις είναι δμογενεστέρα, τοσοΰτον ή αίσθησις 

καί ή νόησις δξυτέρα. Ή νόησις έξαρταται έκ τής ποιότητος τοΰ 

σώματος, δηλ. έκ τής μίξεως τής έν τφ σώματι όλης καί άλ- 

λοιοΰται διά τής άλλοιώσεως τών του σώματος στοιχείων. Φαίνε

ται όμως παρά τφ Έμπεδοκλεϊ έπέδρασςν ή Πυθαγόρειος φιλο

σοφία, διότι έδέχετο ουτος τήν μετεμψύχωσιν. Κατά ταύτην οί 

δαίμονες οί είς φόνον ή εις επιορκίαν περιπεσόντες μεταόαίνΟυσιν 

οίΓ μόνον είς σώματα άνθρώπων καί ζώων: άλλα καί είς φυτά.

Οί Πυθαγόρειοι έπίστευον 8τι ή ψυχή είναι αρμονία. Άντιθέτως 

όμως πρός τό δόγμα αυτών έπίστευον, ότι ή ψυχή άναπτασα ,τοΰ 

■σώματος είναι άθάνατος καί αγήρως. Κατά τήν θεωρίαν ταύτην ή 

ψυχή έτέθη ύπό τοΰ θείου- εν τώ σώματι ώς έν φυλακή. Ή ψυχή. 

Sy μέν έξέλθη καθαρά, διάγει άνευ σώματος έν ύψηλωτέρφ κόσμφ' 
Sv δέ άκάθαρτος, ή'πέμπεται πρός τιμωρίαν είς.τόν Τάρταρον ή 

μεταβαίνει είς άλλα ζώα. '■»·

Κατά τόν Δημόκριτον ή ψυχή συνίσταται έκ λεπτώθ, «λείιφ, ' 

στρογγύλων καί πυροειδών άτόμων. Ταΰτα ευκολώτατίχ διδιψδύ- 

ουσιν εις τό σόμπαν καί ενώ κινοδσιν έαυτά, έχουσι τήν δύναμιν. 

νά κινώσι και τά άλλα’ είναι δέ διεσπαρμένα καθ’ δλον τό σώμα’ > 

καί διά τής διηνεκούς κινήσεως αΰτών ζωογονούνται τά δίφορα.-· 

τοΰ σώματος μέρη. Νόησις κατά τόν Δημόκρητον ,ούδέν άλλοΜ-

1 Άριστ. Περί «Ευχής ««ί Ήράχλ,ιτος δέ τήν όρχήν ιίναί^ηβχ* τήν 
ψυχήν, βΤίϊερ τήν 4ν«θνμίασιν· έξ ή« πολλά συνίστησι.· χαί γάρ άβωμ«ώ· 
τ«τον δή χαί ρέον άίί.» ♦ , .
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vat ή κίνησιςτών ψυχικών τούτων ατόμων. Ή ψυχή δύναται Jg- 
Οώς να ϊιανοηται, αν ή θερμότης αυτής είναι ή προσήκουσα' τοΰ 
ναντίον δέ διανοείται άλίγως, δν διά τής κινήσεως αυτής ύπερμί- 
τρως θερμαίνεται ή ψυχραίνεται. Ούτω το σώμα είναι το άγγεϊον 
ή όπως [ΐεταχειρισθωμεν τήν γλώσσαν τοΰ Δημοκρίτου, το σκή- 
ν ο ς" τής ψυχής- Κατά τδν θάνατον, τά άτομα, έξ ών είναι «υντε- - 
θειμένη ή ψυχή, αποχωρίζονται άπο τών τοΰ σώματος και δέν 
είναι δυνατόν νά έπανέλθωσι ταϋτα είς το σώμα ή νά ,διατηρηθώ τιν 
έκτος του σώματος έν τή βουτών συνθέσει. Ώκέ ό Δημόκριτος 
καθ’ολα ύλοφρονών δέν δμιλεϊπερί άΰλου· ψυχής, ήτις κατ’ αΰτδν 
διαφέρει τοΰ' σώματος κατά τήν ποιότητα τών ατόμων.

*0 ’Αναξαγόρας ποιών .βπουδαϊον άλμα έν τή διαστολή τής 
ψυχής προς το σώμα, ε.ύρίσκει τήν αιτίαν τής κινήσεως έν τώ ν$, 
ον αποδέχεται αμιγή καί άπλοΰν, μη μεταβαλλόμενου δέ ποσώς 
διότι μεταβολή είναι αλλαγή τών μερών, έπομένως δέ άφθαρτου 
καί αιώνιον. Ούτως δ διδάσκαλος τοΰ Περικλέοος θεωρείται ό 
πρόδρομος τοΰ Πλάτωνος. Άλλ’ώς πάσα άνακαλυψις δέν είναι 
δυνατόν άργ.ικώς νά ή τελεία έν τή,· άργ,ή της, οΰτω καί ή τοΰ 
’Αναξαγόρα, δστις ήναγκάζετο νά παρεισάγη τον Νοΰν, δσάκις δέν 
ήδύνατο νά έξηγήση τά τοΰ κόσμου ζη-ήματα διά φυσικών νόμων. 
Έλλειψις δ’αύτοΰ δ’ ήτο, δ:ι δέν άντελαμβάνετο τοΰ Νοΰ ώς 
καθαροΰ πνεύματος, ώς βραδύτερον έλίγχεται ύπό τε τοΰ Πλά
τωνος καί τοΰ Άριστοτέλους.

01 προ τοΰ Πλάτωνος περί τοΰ ζητήματος τούτου φιλοσοφή- 
σαντος άνεύρισκον, δτι ή ψυχή είναι αίτια τής κινήσεως, δτι έχει 
άπλήν γνωστικήν δύναμιν καί Οτι διαρκεϊ μετά θάνατον.

Ό Σωκράτης τήν άκριβεστέραν περί ζωής θεωρίαν έξήνεγκεν. 
Ούτος άνενδοιάστως καί άποϊεικτικώς αποδέχεται ψυχήν καί 
αθανασίαν, τδν δέ θάνατον προφανή αποχωρισμόν τής ψυχής απο 
τοΰ σώματος. Νομίζει, δτι ό μή φροντίζω? περί τα» ήδονων του 
σώματος, πλησιάζει είς τδν θάνατον *αί δτι είζ τήν γνώσιν τής 
αλήθειας προσέρχεται πλείστον εκείνος, δστις απαλλαγείς οφθαλ
μών καί ώτων ή καθ’ δλου είπειν απατών τών αίσθήσεών του, 
έλευθεροΰται τών κοσμικών φροντίδων, αίτινες δέν έπιτρέπουσι τή 
ψυχή τήν άπόκτησιν τής αλήθειας' τήν δέ καθαραν αλήθειαν, 
ήτοι" άύτήν τήν αθανασίαν μόνον μετά θάνατον δυναμεθα.ν απο- 
κτήοωμεν. Ιίρος τούτοις Ψτι ή μέν ψυχή δεσπόζει, το , δέ- σώμα 
δουλεύει καί διά τοϋτο. έκείνη μέν όμοιάζει τώ θε'.ιρ, τούτο δέτώ 
θνη-ω, ώστε ή ψυχή, ώς όμοιάζουσα πρός τε τας ιδέας και τδ 
θειον εΐναι ασύνδετος κάί ώς τοιαύτη δέν διαλύεται. Οπόταν δ 
άποθάνη ό άνθρωπος, τδ μέν ,όρατδν αύτοΰ δηλ. τδ σώμα διαλύε
ται. ή δέ ψυχή ώς άειδής απέρχεται εις τόπον καθαρόν.

Ό Πλάτων φρονεί, δτι ό θάνατος θέν είναι απόλυτος φθορά, 
άλλά μόνον μεταβολή καταστάσεως, διότι έξ απολύτου ανυπαρ
ξίας δέν δύναται νά ύπαρξη γίνεσι; καί δτι δ κόσμος είναι έμψυ
χον ζώον, εννοούν, καί ή τελειότατη ε?κών τοΰ αιωνίου 
και αοράτου θεού, και επειδή δ κόσμος συνίσταται έκ ψυχής καί 
σώματος και έν τούτω ένοικεί ή τελειΟτάτή ψυχή, είναι τδ τελειό-

. πάτον ον. .
'Ο θείος-ούτος φιλόσοφος ήδυνήθη μετ’ ασυνήθους διανοητικής 

έντάσεως ν’ απόδειξη τδ αθάνατον τής ψυχής, καθ’ οσον επιτρέ
πεται τη ανθρώπινη ατέλεια.. Κατά τών αποδείξεων αύτοΰ ήγέρ- 
θησαν πολλοί άντιδοξοΰντες, οίτινες -καί έσκωψαν καί έλοίδωρη- 
σαν τδν περιφανή τής άρχαιότητος φιλόσοφον, αλλ’ ούδαμώς 
«κλόνισαν τήν αλήθειαν. Κατά τδν Πλάτωνα δέν δύναται να 
ύπαρξη γνώσις άνευ τής ηθικής, διότι τδ καθαρδν μόνον δια τοΰ 
καθαροΰ νοείται. ’’Οσον δ’ ήθικώτερον είναι φιλοσοφικόν-τι σύ
στημα, τόσον περισσότερου πλησιάζει είς τήν αλήθειαν.

Ό Σιμμίας λέγει ή ψυχή είναι άρμφνία τις, ώς ή τής λύρας. 
Είναι κρασις καί αρμονία έντεταμενου τοΰ-σώματος καί συνεχο
μένου διά τής ευκρασίας ' τοΰ θερμού καί ψυχρού καί ξηροΰ καί 
ύγροΰ καί τών τοιούτων.. Καί δταν^δ σώμα -χαλασθή, ή μέν 
ψυχή εύθύς άπόλλυται, τά. δέ λείψανα τοΰ σώματος παραμένουσι 
μέχρις -δτο.υ κατακαυθώσιν ή κατασαπώσιν. Ή ψυχή όντως είναι 

ς-θειοςάβη, άλλά καί αί άλλαι άρμονίαι τοιαΰται είναι.
’Ό Κέβής ’έμολογει, δτι ή ψυχή προϋπήρχε πριν αύτη είσέλθη 

« είς τδ σώμα, άλλα δέν πείθεται, δτι μετά θάνατον δπαρξει που. 
Δέχεται δτι'-ή ψυχή είναι ίσχυρώτερον καί πολυχρονιώτερον τοΰ 
σώματος, άλλά νομίζει, δτι καί αύτη έν τέλει έξαντληθεΐσα απο- 

'-θνήσκει. . '
'Ο ’Αριστοτέλης φρονεί 8τι ή κίνησις ύπδ πάντων απονέμεται 

■ τη ψρχή ήτις δέν ανήκει τη αρμονία. Ή αρμονία λέγει ό Στα- 
γειρέτης είναι κατηγορούμενον τής υγείας ή δλώς τών σωματι
κών αρετών κο^’ ούχΐ τής ψυχής. Πρδς δέ είναι άτοπον λέγει, τδ 
δνομάζειν ψυχήν τδν λόγον, ήτοι τήν αναλογίαν τής μίξεως, διότι 

ή μίξις είναι διάφορος έν τοϊς διαφόροις*μέΧεσι, π. χ. άλλην έχει 
ή σάρξ καί άλλην τδ οστοΰν.. Άρα έπρεπε να έχώμεν πολλάς 
Ψύχάς και καθ’ δλον τδ’ σώμα, άφοΰ πάντα τά μέλη είναι έκ 
στοιχείων μεμιγμένων καί ή’ψυ/ή ώρίσθη ώς άρμονία τής μίξεως.

ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΩΝΑΡΧΑΙΩΝ

Ή γή ούσα περιφερές έν μόσιρ τοΰ ούρανόΰδέν πίπτει, 
διότι είναι ικανή ή όμοιότη; τοΰ ούρανοΰ καί τις γής όπως 
διατηρώ τήν ισορροπίαν,διότι ισόρροπου ττ3ν έν μέσφ όμοιου 
τινδς τεθέν πρδς ούδέν μέρος κλίνει, άλλά μένει άκλινές

‘Η γή είναι παμμεγέθης σφαίρα και οί οίκοΰντες άπό 
Φάσιδο; μέχρις ‘Ηρακλείων στηλών οίκοϋσ.ιν έ>- σμικρφ μο- 
ρίφ, όμοιάζοντε; πρδς μύρμηκα; βςοΰντα; ..περί τξλμα ή 
βατράχους περί πήν- θάλα«?*ν οίκούσι δέ καί έν άλλοις 
τόποις πολλοί. Ύπάρχουσι δέ πολλά κοίλα μέρη πέριξ τής 
γής, έν οί; συνέρρευσε τδ ύδωρ, ή ομίχλη και ό Αήρ.

Ημείς οίκοΰντες έν τινι τοιούτφ κοίλφ μέρει τής γής 
νομίζομε?, δτι οίκούμεν άνωθι α,ύτή;, έπί τή; κυρίως έπι- 
φανείας και κορυφής καί όνομάζομεν τδν. άέρα ούρανόν. 
Άπατώμεθα. Διότι άν τι; πτηνδν γενόμενο;,. ήθελε διέλθει 
τδν άέρα, ώσπερ οί ιχθύες τή; θαλάσση; άνακύπτοντες βλέ- 
πουσι τά ένταΰθα, θά έβλεπε?,-δτι έκείνος άνωθι είναι 0 
άληθής ούρανδς καί τδ άληθές φώς καί ή άληθής γή και 
όχι ή ένταΰθα γή καί οί λίθοι κκί δλος d τόπος ούτος. ό 
διεφθαρμένος καί καταβεβρωμένος.

“Αν δέ τις έπεσκοπεϊτο τήν γήν άνωθεν, αυτή ήθελιν 
ομοιάζει πρδς δωδεκάσκυτόν σφαίραν, έχουσαν λαμπρότερα 
καί καθαρότερα των ένταΰθα χρώματα, -διότι τδ μέν είναι 
άλουργές, τδ δέ χρυσοειδές, τδ δέ λευκότερου χιόνος. Πρδς 
δέ τά δένδρα, τά άνθη, οί καρποί, τά όρη καί οί ίίθοι είναι 
εύγενέστεροι τών ένταΰθα, οϊα τά ένθάδε μόρια, τά σάρ- 
δια, αί ίάσπιδες καί οί σμάραγδοι. Ή γή αύτή περικο- 
σμείται ύπδ χρυσού καί άργυρου καί καθ’ δλου είναι εύ- 
δαιμόνων θεατών. Ζώα έκεί ύπάρχουσι πολλά καί άνθρωποι 
οίκοΰντες περί τδν άέρα, ώς ήμείς περί τήν θάλασσαν καί 
ένί λόγφ δ,τι διά τήν χρείαν ήμών είναι τδ ύδωρ καί ή 
θάλασσα, τούτο δι’ έκείνους είναι <5 άήρ καί ο,τι δι’ ημάς 
είνε ό άήρ, δ.ι’ έκείνους είνε ό αιθήρ. Τοίαύτη . είναι ή τής 
οληςγής φύσις, έχει δ’ αύτη πολλούς τόπους έγκοίλους καί 
έν μέγα χάσμα, δπερ <5 "Ομηρός καί-· πολλοί άλλοι ποιηταί 
ώνόμασαν Τάρταρον, είς 6ν είσρέουβι πάντες οί ποταμοί 
καί έκ τούτου πάλιν έκρέουσι, διότι τδ χάσμα τοϋτο δεν 
έχει πυθμένα διαμπερές δ’ δλης τής γής τετμημένου. Έκ 
τοΰ Ταρτάρου έκρέουσι τέσαρες ποταμοί, ό Ώκέανός, ό 
’Αχέρων, δστις δι’ έρημων καί ύπδ τήν γήν ρέων φθάνει 
είς τήν Άχερουσιάδα, δ Πύριφλεγέθων καί δ Κωκυτός.

"Οταν δέ οί τελευτήσαντες ,φθάσωσιν είς τδν τόπον, έν 
φ ό δαίμων έκαστον κομίζει, δικάζονται. καί οί μέν με- 
τρίως βιώσαντες διά τοΰ Άχέροντος άφικνοΰνται είς τήν 
’Αχερουσίαν, δπου τών άδικημάτων δίκην -διδόντες ά·πο-. 
λύονται καί λαμβάνουσι τιμάς τών. εύεργεσιώ.ν. "Οσοι δ’ 
άν φανώσιν, δτι έχουσιν άνιάτως, ώς οί ιερόσυλοι, ρίπτον- 
Tat είς τδν Τάρταρον, δθεν ούδέποτε. εξέρχονται. Οί δέ 
μεγάλα μέν, ιάσιμα δέ άμαρτήματα 'δίαπραξάμενοι, ρί- 
πτονται είς τδν Τάρταρον, άλλ’ ένιαυτδν έκεί μείναντεςς 
εκβάλλονται ύπδ' τών λυμάτων λαί οί μέν άνδροφόνοι κατά 
τδν Κωκυτόν, οί δέ πατραλοϊαι καί μητραλοίαι κατά τδν 
Πυριφλεγέθοντα. "Οταν δ’ άφιχθώσιν είς τήν ■ Αχερουσίαν, 
ίκετεύουσι τούς (ρονευθέντας, ‘ίνα έκβώσιν εις τήν λίμνην 
καί, έάν μέν πείσωσι τούς άδικηθέντας, έκέαίνουσι καί 
άπαλλάσσονται έκ τών κακών, ειδεμή, πάλιν φέρονται 
είς τδν Τάρταρον, μέχρις ό5 πεισθώσιν , οί τήν άδικίαν πα- 
θόντες. Οΐ δέ όσίως βιώσαντες, οίκίζονται έπί τής γής, έκ 
τούτων δ’ οί καθήραμένοι τής φιλοσοφίας ζώσιν- άνευ 
τών σωμάτων κατά τδν έπειτα χρόνον.

"Ωστε κ.ατα τήν θεωρίαν ταύτην δ κόσμο; ου.τος είναι 
κατοικία καί τών ζώντων καί τών νεκρών, δηλαδή καί τών 
άνθρώπών καί τών ψυχών. -

H:Ttm ΤΟΥ^Κ ΑΙΩΝΟΕ

Εΐ; έρώτησιν άπευθυνθείσχν πρδ; τδν. έπιφανή Γάλλον 
ακαδημαϊκόν κ. Σουλλύ Προυδδμ. .«Πώς φαντάζεται τήν 
γυναίκα,δτι θά είνε κατά τδν εικοστόν αιώνα ;· ό φιλόσο
φος καί ποιητή; ουτος άπήντησεν :

«Όσάκι; έτυχε νά’έπίσκεφθώ ευρωπαϊκήν μεγαλόπολίν, 
πο-λιν πολυανθρωποτάτην έκπροσωποΰσαν τδνλίαν προωδευ- 
μενον πολιτισμόν, ήσθάνθην όδύνην διά τάς* καταστροφές 
τας όποίά; έπιφέρ'ει είς τδ αΓσθημα τοΰ ώραίου ή' πρόοδος 
τή; βιομηχανίας. Φαίνεται, δτι ή υλική πρόοδο; τοΰ κοι
νωνικού βίου παράγει μόνον μορφά; τερατώδεις, αινιγμα
τικά; ή άσημάντου;, φαίνεται δτι οί οφθαλμοί είνε καΤα- 
δικασμένοι νά. χάνουν εί; καλλιτεχνικήν άπόλαυτιν, δ, τι 
as ά>λαι αίσθήσει; κερδίζουν είς άπολαύσει; όλίγώτεοον 
ευγενείς. Ή έφηρμοσμένη μηχανική φθάνει είς Αποτελέ
σματα χαταπληκτικά καί θαυμάσια 'άναμφιβόλω;· άλλ’ 
εκείνο τδ οποίον θαυμάζομεν εί; τά; μηχανά; είνε άπλώς 
αί διαστάσεις καί ή εύφυία τοΰ σχήματος, δπερ επιβάλλει 
εί; αύτά; ό καθαρώ; ύλικό; των προορισμός. Ό καλλιτέχ
νη; δεν ευρίσκει εί; αύτά; τίποτε άξιον τοΰ ιδιαιτέρου θαυ
μασμού του καί Αγανακτεί μάλιστα διά τά έπικοσμήματά 
των, τα έποϊα εύρίσκονται εί; άντίθεσιν πρδ; τδν προορι
σμού τοΰ καλλιτέχνου αύτών. Διά νά κίνηση τόν θαυμα
σμόν τοθ καλλιτέχνου μία μορφή, πρέπει νά τδν κάμη νά 
λησμονηση τήν βιομηχανικήν τη; χρήσιν ή τήν φυσιολογι
κήν τη; λειτουργίαν, επομένως δέ καί τήν Ανάγκην ή τήν 
έπιθυμίαν ήν προώρισται νά ,ίκανοποιή.

«Ή γυναικεία μορφή ύπόκειται εί; τού; αύτού; νόμου;. 
Νά έπιθυμώμεν κο-ί ,νά θαυμάζωμεν μίαν γυναίκα είνε τψ 
δντι δύο πράγματα λίαν διακεκριμένα. Ό στολισμός φαί
νεται έκ πρώτη; δψεω; ώ; άρτυμα τοΰ κάλλους, άλλ’ ούχ 
ηττον είνε κατ’ούσίπν καλλιτεχνία, είνε διακοσμητική 
τέχνη άπαΐτοΰσα ώς έκ τούτου καλαισθησίαν, τουτέστιν 
αίσθησιν τοΰ ώραίου, τή; κομψότητο; και τής χάριτος. Ή 
καλαισθησία δέ φαίνεται είς τόν στολισμόν διά τή; τελείας 
άφομοιώσεως τοΰ στολισμού πρό; τό άτομον, οδτω; ώστε ό 

■ιματισμό; νάποτελή βν μετά τοΰ προσώπου τό όποιον τόν 
φέρει.

«Διά ποϊον λοιπόν θά ένδύωνται αί καλαίσθητοι γυναί
κες εί; τδ μέλλον, δτε ή δρεξις θά έχη άντικαταστήση τήν 
καλαισθησίαν και τδ βιομηχανικόν πνεύμα θά έχη έκθρο- 
νίση. τήν καλλιτεχνίαν; -Τά θαυμάσια τής βιομηχανία; 
προκαλοΰν έκπληξιν, ήτις άναμφιβόλω; είνε θαυμασμό;· 
άλλ’ δ,τι θαυμαστόν έχει ή έκπληξις αυτή, άπευθύνεται 
εις τήν λύσιν τοΰ πρακτικού προβλήματος και ούχί εις τδ 
θέαμα καί ούδέν τό κοινόν έχει προ; τδν καλλιτεχνικόν 
θαυμασμόν, τοΰ οποίου τδ άντικείμενον είνε μάλον δνειρον 
άσύλληπτον, πόθο; ήδύς και συγχρόνως σοβαρός, ήδυπάθεια

- πόθου, τοΰ όποιου τδ άντικείμενον παραμένει Απρόσιτον. 
Τοιούτον είναι τδ αίσθημα, τδ όποϊον γεννφ τδ Καλόν καί 
το οποίον καθίσταται έρως, δταν ώ; άντικείμενον έχει τδ 
άληθές γυναικείον κάλλος».

* »
*

'Ο κ· Σουλλύ Προυδδμ φοβείται έπομένως, δτι ή πρόοδος 
τή; βιομηχανίας καί ή άκόρεστο; δίψα τή; ύλη; θά εκφυ
λίσουν τά; αισθητικά; καί ήθικά; λειτουργίας τοΰ άνδρδ; 
καί θά έπιφερωσιν άνάλογον διαστροφήν εί; τδ αίσθημα 
τής γυναικός. «Έφ’ δσον τά δελεάσμάτα διά τών οποίων 
ή φύσις τήν έπροίκισε πρδ; διαιώνισιν τού είδους διετήρουν 
όλην αύτών τήν ελκυστικήν Απέναντι τοΰ άνδρδ; δύναμιν, ό 
έρως τδν όποϊον έμπνέει ή βκφρασι; τών χαρακτηριστικών 
αύτή; έπήρκει νά τοίς έξασφαλίζη άνεξαρτησίαν νικηφόρον, 

κυριαρχίαν μάλλον άποτελεσματικήν πρδ; προστασίαν αυ
τή; καί άπδ τους γραπτούς νόμους· καί έφ’ δσον ή εξάσκη
σή; τών δικαιωμάτων καί τών καθηκόντων αυτής ώ; μή
τρας δέν παρήμποδίζετο, ήδύνατο, άπέχουσά τή; πολιτι
κή; καί τή; έπιστήμης νά έγκαρτερή εί; όκνηρίαν ευνοϊ- 
κωτάτην πρδς καλλιέργειαν τής χάριτο;». Πρέπει νά πα- 
ρατηρήσωμεν άλλως, δτι έπειδή ή βασιλεία αύτή; διαρκεϊ 'f 
βραχύτερο? άπδ τήν ζωήν της, ή γυνή έχει άν.άγκην.νά 
κίνηση τήν- άγάπην ού μόνον διά τό σώμά τη; άλλά καί 

-διά τήν ψυχήν της, δπερ έξαρτάται όλιγώτερον άπ’ αυτής, 
μάλλον δέ άπδχ τήν ηθικήν έξύψωσιν τοΰ άνδρός.

Άλλά ήθικώς ό άνήο ταπεινοΰται, διό καί τδ γένος 
άσχήμίζ’εται. Ή γυνή άνδροποιεϊται κα.τά τήν μοοφήν. Τό 
γυναικεϊον κάλλος καθίσταται στανιώτερον είς τάς άνωτέ- 
ρ*ζ ή πλουσία; Τάξεις άμα δέ έμφανισθή εί; τά; έργατικά; 
τάξεις ή πενία τδ υπονομεύει καί συχνότατα τό έξωθεΐ εί; 
τήν πορνείαν. !

« *
* .

Ό X; Σουλλύ Προυδδμ συμπεραίνει ώς εξής :
«Άφ’ ένδς ή έπίδρασις τής βιομηχανικής προόδου τείνει 

νά φέρη άτροφίαν εύς τδ καλαισθητικόν αισθητήριον τών. 
Εθνών και έπόμένως νά έλαττώτγ τήν άξίαν καί νά πκρα- 
κωλυση τήν κανονικήν άνάπτυξιν τών γυναικείων θελγή· 
τρων. Έξ άλλου ή έκπόρνευτις τών ώραίων γυναικών καί 
ή εκούσια στείρωσις διαστρέφουν τήν φυσικήν έξέλιξιν του 
κάλλους καί ύποβοηθοΰν τδν.βαθμιαΐον άσχημισμδν τής άν- 
θρωπότητος διά τοΰ γάμου τών άσχημων, μόνον τών έχόν· 
τον πλοΰτον ζευγών.»

Αί δυσάρεστοι αδται παρατηρήσεις έπιτοέπουν .νά προει- 
κασωιχίν τήν ήκιστα φθονητήν τύχην τήν έπιφυλασσομένην 
θάττον ή βράδιον είς τήν γυναίκα παρά τοϊς μάλλον πολι
τισμένοι; λαοϊς. Κατά τδ δεινόν εκείνο μέλλον, δτε τά λε
πτά τής καρδίας τη; αισθήματα δέν θά συναντώσι πλέον 
άνδρας μέ καρδίαν άρκουντως τρυφεράν, άρκούντως λεπτήν 
καί εύγένή διά να τά έκτιμώσιν (έάν καί τά γυναικεία αυ
τών φυσικά προτερήματα δέν άμβλυνθώσιν έξ άχρηστία;), 
τδ καλλίτερον, τδ οποίον αί νέάνιδε; θά έχουν νά κάμουν, 
θά είνε νά έπιδοθώσίν είς τάς θετικά; κοινωνικά; και πο
λιτικά; έπιστήμα;, νά διαφιλονικώσι πρδ; τού; φοιτητά; 
τά-θρανία τών σχολών τή; νομικής καί τή; ιατρική;, <τά 
διπλώματα καί τά στάδια τα οποία έκεϊνοι έχουν σήμερον 
μενοπώλιον. Πολλαί έξ αύτών άπέδειξαν ήδη δτι δύνανται 
νά τδ κατορθώσωσιν.
. Ουτω δέ θά έξαλειφθώσιν, ώ; άχρήττοι τοΰ λοιπού πρδς 
κατάκτησιν συζύγου, αί τεθεΐσαι ύπδ τής φύσεως διαφοραί 
μεταξύ τών αισθητικών χαρακτήρων τών δύο φύλων. Είνε 
μάλιστα ενδεχόμενον, χάρις εί; τά; προόδου; τών έφηρμο- 
σμενων επιστημών νά χάσωσι καί αί γενητικαί διαφοραί τήν 
μεγάλην αύτών σπουδαιότητα διά τής άνακαλύψεω; τή; . 
τεχνητή; γεννήσεως. Και οδτΟ; θά είνε ό θρίαμβο; τής .βι
ομηχανίας !

• « ♦
*

Δέν έπεθύμουν έν τοσούτφ νά ώθήσω είς πολλήν- άπαι-- 
βιοδοξίαν τά; εικασία; μου, τουλάχιστον δσον άφορ£ τήν 
σπανιότητα τής πλαστική; καλλονής, ιδίως τής γυναικείας. 
Τδ ιδεώδες αύτής είμπορεϊ νά γίνγ όλιγώτερον ύψηλδν άλλ’ · 

τών ώραίων νεανίδων, τών προκλητικών σωμάτων 
δέν είνε άσυμβίβαστος, τδ άναγνωρίζω, μέ τδ βιομηχανικόν 
καί έμπορικδν πνεΰμα. ’Ενδέχεται- οί άγαλματοποιοί, έάν 
θά υπάρχουν άκόμη, ■ νά μή εύρίσκουν μοδέλα, άλλ’ ο( σο
βαροί άνδρε; θά φροντίσουν νά μή λείψουν αί έταίραι. Τδ 
κάτ’ έμε φρονώ, δτι δσον παρακεκινδυνευμέναι καί παράδο
ξοι είμποροΰν νά θεωρηθούν αί προβλέψεις μου, δέν δύναμαι 
νά φθάσω παρά μόνον εί; θλιβερά συμπεράσματα. Κα1. αισ
θάνομαι μίαν άόριστον συγγένειαν μεταξύ τής διεστραμμέ
νη; ταύτης έξελίξεως καί τών άμόρφων, . χωρί; μέτρον καί 
ρυθμόν στίχων, οίτινες έχειραφετήθησαν ά®δ πάντα κανόνα

♦
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τέχνη? καί άπέσσισαν τήν ίύγίνή δουλίίαν, ήτις δικχρίνει 
τδν στίχον άπδ την πεζογραφίαν.

Ό άσχημισμδς τού άνθρωπίνου γένους καί ό έκφαυλισμδς 
τής ύψηλοτέρας αύτού γλώσσης μέ θλίβουν ώς παρακμή τής 
γής, ώς κατάργησις τής θείας βφραγϊδός έπί τού ήμετέρου 

- πλανήτου. ,

Μ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΪ

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ι *ν

Τδ τμήμα τού φλοιού τής γής', τδ οποίον άποτ.»λ»Τ. το' 
’Ελληνικόν Κράτος καί τήν έπίλοιπον Ελληνικήν χώραν δέν 
πλέει ώς ί» τι ?λον συμπαγές έπί τις ύποκβιμένης πυρόσ
φαιρας, άλλ’εϊνε είς πλιΤστα συντρίμματα’ δίαμεμελισμένον, 
τά όποια ώς έκ τούτου κινούμενα προς τά κάτω καιπιέζον- 
τα άλληλα πλευρικώς γεννώσι τούς σεισμούς τής ‘Ελλά
δος. Ή Ελλάς ώς έκ.τούτου εΐνέ ή μάλλον σεισμόπλη. 
κτος τις Εύρώπης χώρα, έχει δέ διά τούτο ή γεωλογική έ- 
πιστήμη άπαίτησιν παρ’ήμων τών Ελλήνων των καυχωμέ- 
νων έπί έπιστημονική προόδω νά καλλιεργώμεν καί τδν 

' κλάδον τούτον, όπως έπιτευχθ·?) ή λύσις τού μεγάλου τδν 
σεισμών επιστημονικοί) ζητήματος. Ούχι δέ μόνον χάριν τής 
έπιστήμης πρέπει νά μελετωμεν ,τά τών σεισμών, άλλά 
καί χάριν τής άσφαλείας τών οίκούντων έπί σεισμοπαθών 
μερών άλλά δυστυχώς έλάχιστα μέχρι σήμερον ήρευνήθησαν 
περί τούτου, άπόδειξις δέ ό τελευταίος τής .Κυπαρισσίας 
σεισμός, όστις καί τούς κατοίκους καί τήν πολιτείαν ούχ ό· 
λίγον έζημίωσεν.

Ό σεισμός ούτος έπήλθεν άνευ τών συνήθων προοιωνισμά- 
των, δηλαδή άνευ προηγηθέντων έλαφρών κραδασμών, άλλ’ 
αίψνιδίως καί, ώς φαίνεται, συνοδευόμενος μετά υπογείων 
δρόμων, όμοιων προς καταιγίδά, εύτυχώς όμως ούχι μετά 
τής αυτής ισχύος, μεθ’ ής ό σεισμός τού 1886 συνεκλόνισε 
καί κατερείπωσε πόλεις καί £ώρία τής Κυπαρισσίας. Ό 
τής 10 Ιανουάριου σεισμδς ούτος χωρία τινά μόνον κατέ- 
στρεψεν, άτινα ήσαν έχτισμέ.να έπί γβηρού έδάφους, ούχΙ 
δέ και’τά έπί πετρώδους έδάφους· τδ αυτό παρετηρήθη και 
ένΐδς τής πόλεως Κυπαρισσίας, ήτοι όσαι οίκίαι είνε έκτι- 
ομέναι έπί πετρώδους έδάφους, ώς π. χ. αί υπό τδ άρχαίον 
φρούριον και αί έπί τής παραλίας, ουδεμίαν ή ίλαχίστας 
επαθον ζημίας, διερράγησαν όμως και επαθον σημανχικάς 
βλάβας αί έπι μικρού ίδάφους ώς καί το νέον κατάστημα1, 
τών δικαστηρίων, α'ίτινες ήσαν ύψηλαί καί δέν συνεδέοντο 
διά ξυλοδεσιών, ώς άπαιτεΐ ή άντισεισμική οικοδομική. 
Έκ τών γενομένων ερευνών κατεδείχθη ότι ο σεισμός ούτος 
ήτο καί κυματοειδής καί ούχι κάθετος εύτυχώς, ήοχετο δέ ’ 
έκ τών νοτιοδυτικών καί ήνάγκασε καί αύτούς τού; κώδω- 
νας τών έκκλησιών νά κινηθώσι καί νά ήχήσωσι, τοΟθ’ ο 

-περ έπηύξησε τδν φόβον τών κατοίκων.
Φαίνεται δέ ότι τδ έπίκεντρον τού σεισμού έκειτο εγγύ

τερον πρός τήν Κυπαρισσίαν ή προς τά Φιλιατρά καί τούς 
Γαργαλιάνους καί Λιγουδίσταν καί είς τούτο άποδοτέον έ» 
μέροι τήν σωτηρίαν τών πόλεων τούτων καί τών πέριξ 
χωρίων, πρός δέ και διότι πολλοί τών κατοίκων φοονίμω; 
ποιήσαντες εϊχον οικοδομήσει οικήματα άντισεισμικά.

Οί πλεΐστοι τών σεισμών τής Ελλάδος έχουσι τδ έπί
κεντρον αυτών έν τή θαλάσσγ, και διά'τούτο όσάκις έπέρ- 
χονται. εϊνε
καί άνθρωποι άντινάσσονται είς μεγάλη υψη και δρη χορεύ- 

* ουσιν. Έχομεν δέ και τδ εύτύχημα τούτο, οτι δέν συμβαί- 
νουσι παρά είς σπανίας περιπτώσεις έπιδρομαί θαλάσσης, 
αΐτινες τήν είς ερείπια μεταβληθεϊσαν πόλιν νά κατακλύσωσι 
και πλοία μεγάλα νά ρίψωσιν είς τήν ξηράν. Τδ έπίκεντρον 
τού τελευταίου σεισμού κατά πάσαν πιθανότητα κείται 
έπί τού βυθού τής θαλάσσης είς άπόστασίν 20 περίπου χι
λιομέτρων άπό' τών δυτικών άκτών τής Πελοποννήσου, 

ισχυροί μεν, άλλ’ ούχι κάθστοι, βτ« καί οίκίαι

διότι κατά τάς βυθομετρήσεις τσύ άγγλιχού ναυαρχείου, 
παραλλήλως προς τάς άκτάς ταύτας ό βυθός, κατέρχεται 
άποτόμως είς τήν μνησθεϊσαν άπόστασιν μέχρι βάθους 
3,500 μέτρων, οπού πάντως πρέπει νά ύπάρχγ ρήγμα τού 
φλοιού τής γής χωρίζον τδν βυθόν τής Μεσογίίού θαλάσσης 
άπό τού θεμελίου έφ’ ού έδράζουσιν αί ’Ioviot νήσοι, ή Πε
λοπόννησος μετά τών παρακειμένων νήσων καί ή Κρήτη.

Μετακινήσεις γενόμεναι έπι ΤοΟ ρήγματος τούτου Απερ
γάζονται τούς τε υπογείους βρόμους, ομοιάζοντας πολλάκι; 
πρός όμοβροντίας χιλιάδων τηλεβόλων καί τούς σεισμούς, 
οίτινες .είνε αισθητοί ή καί όρατάς κινήσεις τού έδάφους.

’Αλλά . τί πρέπει νά κάμγ τό. Κράτος διά τήν διά- 
σωσιν τ&ν έπαρχιών έκείνων

Κατ’ έμέ δύο τινά. Πρώτον νά συστήα^ σταθμούς γεωλο
γικούς διεύθυνομένους υπό ειδικών άνδρών έν ταΐς σεισμοπλή- 
κτοις έπαοχίαις πρός μελέτην τής γεωλογικής συστάσεως 
τού έδάφους καί τών έίάστοτε συμβαινόνΤων σεισμών, καί 
δεύτερον διά νόμου αύσΤηρότάτου νά έπιβάλγ ώρισμένον. 
.άντισεισμ’κδν συττημα οικοδομής και κατά τδ δυνατόν 
έπί έδάφους σΐερεόΟ, ούδεμίαν δέ- συνδρομήν νά παρέχν) εις 
έκείνους. οίτίνες έπαθον,; μή-'θελήσάντίς νά* σύμμόρφωθώσ1 
πρός τάς διατάξεις τού Νόμου* ούτως ή μέν .Πολιτεία ά" 
παλλάσσεται τών έκτάκτων δαπανών, οί δέ κάτοικοι δέν 
θκ έχωσι νά φοβώντμι καί νά άγωνιώσιν εις-τήν παραμικράν 
σεισμικήν , δόνησιν. Πρέπει δέ νά γίνη- το^τό, διότι μετά 
λύπης μου παρετήρησα, ότι καί ή Άμφισσα, τδ Αόγιον, ή 
Ζάκυνθος, Κεφαλληνία, Λοκρίς. κλπ· έξακολουθοΰσι νά οι
κοδομούν οίκους κατά τδ οικοδομικόν σύστημα τών ’Αθηνών, 
όπιρ είνε έντελώς Ακατάλληλον διά τά σεισμόπληκτα μέρη.

ΣΙΜΟΝΙΑΌΥ Γ. ΒΛΑΒΙΑΝΟΤ

Η ΠΑΡΑΦΡΟΣΎΝΗ ΕΝ THj KOINQNIAx .
ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΪΤΗΣ

Ητοι

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗ2 ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΙΝβΝΙΚΗΖ ΚΑΤΑΣΓΑΣΕΠΣ

(Συνέχεια ίδ« προηγ. ψύλλον)

Ή μέθη κατέστρεφεν δλονςς είπεν ό Βάκων. ’Οδέ 
Mathieu Hale εδειξεν, δτι τά 4/5 τών φόνων καί λοιπών 
έγκλημάτων αιτίαν έσχον τήν μικράν μανίαν ταύτην 
καί άτυχώς δ οίνος καί-τά οινοπνευματώδη κρατούσι 
καί παρ’ Αμίν τόν έγκέφαλον. έν δίηνεκεϊ ύπερεξάψει 
καί έρεθισμώ καί έρχονται Αμέραι «ανέρχονται στιγ- 
μαί. καθ’ άς καί έν μέααις ΆθΑνα< καί έν τοΐς άπωτά- 
τοις χωρίοις της ‘Ελλάδος, νομίζει τις οτι τά πάντα 
παρεοόθησαν είς τας χεϊρας άλλον θεού, δτι εις βα
σιλεύει καί αίωνίζει <5 Βάκχος καί . οί-Σάτνροι σύν 
αύτώ κάποτε δέ καί ούχι σπανίως καί αί Μαινάδες·

Ή πο λιτι κο μ α νί α, Α προικομανία, A 
ξενομανία, καθ’ Αν ύποτιμώμεν πάν δ-,τι ίδικόν 
μας καί άρεσκόμεθα είς δ,τι ό.θνεΐον καί ξενικόν· Α 
σνρμομανία, καθ’ Αν τυφλώς άκολουθοϋμεν τόν 
τρόπον τον ένδύεσθαι άνεν έπιλογής. άνεν πρωτο
τυπίας τινός, άνευ σεμνότατος, δνευ ύγιεινής, πδσαι 
αύται αί μονομανίαι είναι πα ρ α φ ρο σ ν ν α-ι· ό 
πολιτισμός, λέγει <5 κ. Τσιριγώτης, δ παρ’ Αμΐν δια
πρεπής φρενολόγος, πρέπει- νά θεώρηθΑ μία τών αί
τιων τής γενέσεως τών φρενοπαθετών· ό αύξων άριθμός 
τών φρενοπαθειών, έν γένει, ώς φρονεί καί ό Μορέλ, 
άποδοτέος είς την έπικίνδννον έκείνην τάσίν, Αν 
έχουσιν οίκογένείαί τινες ν’ άνατρέφωσι τά τέκνα αύ
τών κατά τάς άρχάς τής ούτω καλονμένης άνατροφής 
τον συρμόν, εύκόλως-γεννώσης είς τάς τρνφεράς καρ- 
δίας τών παίδων τόν έγωϊσμόν, τήν περιφρόνησήν

*Ανα4νχή μ-ητρός
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πρός τήν θρησκείαν καί τήν ήθικήν, αϊται πάντα ταΰ· 
. τα έπακολούθων διανοητικών ταραχών».

Περί τοϋ τοιοΰτον πολιτισμού, τοϋ ψευδοπολιτισμοϋ 
δηλονότι, ιδού τί ό περιφανής Gullerre, εΐς τών μεγα- 
λειτέρων Αντιπροσώπων τής Φρενολογίας λέγει. «Διεί 

' τής ονομασίας Π ο λ ι τ ισ.μ.ό ς, ήτις ούδεμίαν έπι 
στημονικήν σημασίαν κέκτηται, έννοητέον ύπο, επο · 
ψιν ψυχιατρικήν, τήν Άκατάπαυστον έξέλιξιν τών 
ιδεών. τήν ύπερβάλλουσανένέργειαν τών διανοιών, 
τήν δρεξιν τών^διηνεκώς άνανέουμένων συναισθήσεων, 
τήν πρόοδον τών έπιστημών καί, τήν άνάπτυξιν της 
βιομηχανίας μετά τών νέων αναγκών, τάς όποίας 
γεννώσι τήν συνεχή αϋξησιν τής ΰπεραισθητίκότητσς 
τοϋ νευρικού συστήματος, τάς προόδους- τής άτοιιι- 
κότητος, τήν απόλυτον έλευθερίαν τοϋ σκέπτεσθαι, 

. όμιλεϊν καί ένεργεΐν, τάς περιτροπας τοϋ νεωτέρου 
βίου μετά τών πυρετών αύτοϋ, ήτοι τών καταχρήσεων, 
τήν διάψευσιν τών έλπίδων. Ούδεμία αμφιβολία, δτι 
τό σύνολον τούτων τών αίτιων, ένεργεΐ διά μακοοΰ 

""καταστρεπτικώς έπί τής ισορροπίας τών νευρικών λει- 
τουργειών,; καί μάλιστα τών ψυχικών.» Καί άλλαχοϋ 
ό αύτός διεκτραγωδώ'1 τά δεινά τοϋ νεωτέρου βίου καί 
αλγών έκφωνεΐ «Είς τάς Κοινωνίας, τίνος σήμερον 
άντιλαμβανόμεθα ; Λυπηρόν· παρ’ Αμϊν (έν Γαλλία) 
έπικρατεΐ ή χαλάρωσις πάσης εύπειθείας· ή έξαάθέ- 
νησις τών οικογενειακών δεσμών· ή συνήθειά τοϋ πε- 
ριφρονεϊν πάσαν αρχήν (λογικήν βεβαίως καί ήθικήν), 
τοϋ θεωρεΐν ώς νομίμους τάς παρεκτροπής τής φαν· 

, τασίας, τοϋ μή ύπολογίζειν μηδέν τών έμποδίων, τά 
όποια μας άναμένουσιν έπί τής .όδοϋ τοϋ βίου, καί 
ένώπιον τών όποιων θά ΰποκύψωμεν πάρευθϋς, ανίκα
νοι νά ύπομείνωμεν τήν έλαχίστην αύτοϋ δυσμένειαν, 
τήν έλαχίστην άπάτην.—’Εντεύθεν μάς έπιβάλλεται 
νά σημειώσωμεν παντελή έλλειψιν πάσης διευθετή- 
σεως ήθους, καί τήν πρόωρον άνάπτυξιν τής φυσικής 
όρμής διά τών κακών παραδειγμάτων καί τών κακί
στων αναγνωσμάτων. προξενούμεναι καταστροφαί 

, διά τών σκ α ν δ α λ ω δ ώ ν δημοσιεύσεων τόϋ τύ
που, καί τών άνηθίκων δημοσίων θεαμάτων καί δια
χύσεων, άρχονται ν’ άνησυχώσι κατά δίκαιον λόγον 
τούς ιατρούς καί φιλοσόφους».

. ’Εκείνο δμως δπερ μυχίαν Λμών προξενεί θλίψΐν είναι 
δτι τά δεινά δσα ποικίλα αίτια ένεκαθίδρυσαν καί έν' 
τή ήμετέρα Κοινωνία άφίκοντο μέχρι τοιούτου σημεί
ου, ώστε, ν’ οποκτήσωμεν καί τήν παραφροσύ
νη ν της Β α σ ιλοκτονίας· καί ένώ έτι σψα 
δάζει καί τουρκοπατεΐται ή τάλαινα Θεσσαλία, ένώ 
έτι τά τέκνα αύτής άλλοφρονούσιν, έκ τών στερήσεων 

. καί τών κακουχιών, ένώ τής σϋνόλης Ελλάδος ή 
τύχη ήρτηται άπό τών Μεγάλων Δυνάμεων ή μάλλον 
άπό μιας φούχτας αισχροκερδών Εβραίων, Γερ 
μανών χρηματομανών, Α έθνοκτόνος χείρ ενός παρά 
φρονος έρχεται νά άποστερήση τήν καΰμένην Πατρί 
δα τοϋ μόνου αύτής στηρίγματος, τής μόνης αύτής 
έλπίδος καί προστασίας, τοϋ λαοφιλούς αύτής *Avq- 
κτος.

Καί ό έν γένει δμως βίος ό ύλιστικός, ό μετά πα 
θών, ό μετά πονηριάς βίος, ό μεστός φθόνου πρός τόν 
πλησίον καί κακίας, ό βίος ό κακεντρεχής, ό ζηλό
τυπος, ό χαιρέκακος, ό λαίμαργος, ό βίος καθ’ δν πα- 
ραβαίνονται συλλήβδην καί αί δέκα έντολαί τοϋ θείου 
Νόμου, έν γένει λέγω, ό βίος ούτος είνε άντικρυς 
έναντίος πρός τόν κατά φύσίν βίον, τόν, ίσόρροπον, 
τόν έλλογον, τόν κανονικόν, τόν προσομοιάζοντα μη- 
χανή άνελλιπώς λειτουργούσα, τόν ώς ώρολόγτον 
βίον, ό βίος ούτος εινε αβίωτος έν μια λέξει. Καί 
ταύτα πάντα έπίκτητα άνευ ίχνους ώς έπί τά πολλά 
κληρονομηκότατος· διότι τά τε σωματικά καί τά ψυ

χικά πάθη τών τε άτόμων και τών Κοινωνιών,· διαι
ρούνται είς δύο μεγάλας τάξεις· τήν τών έπικτήτων, 
δσα γούτέστιν ό άνθρωπος αύτός καθ’ έαυτόν καί έξ 
,έαυτοϋ δημιουργεί ώς άτομον καί τήν τών κληρονο
μικών δήλον δτι τά κατά κληρονομιάν μεταβίβαζα- 
μένα άπό τών προγόνων είς τούς απογόνους κιιί έπι 
γόνους πάθη Λ τά ^πέρματα .παθών- Οίκτείρατε λοι
πόν τούς απόγονους ημών, είς οϊτςθά'μέταβή καί τό 
κληρονομικόν δικαίωμα τών ήμετέρων άτελειών. Τής 
συμφέρον τής τε ένεστώσης.καί τής μελλούσης Κοι
νωνίας άπαιτεϊ σύντονον έργασίαν πρός διόρθωσιν τού 
κακού. Ύπό τήν έπίδρασιν του έκφυλισμοϋ τών ατό - 
μων -δημιουργεΐταί ό έκφυλισμός τής Κοινωνίας καί 
δταν, παρ.ατηροϋμεν ίδέάν τινά παραληρητικήν έπι- 
κρατοϋσαν, πρέπεν ν’ άναζητώμεν τήν πηγήν αύτής 
είς τά παραληροΰντα. άτομα, ένεκα τών προμνημο- 
νευθέντων αιτίων- τούτων έξαλειφομένων, μετριαζο- 
μένων έπιτυγχάνεται καί ή τής Κοινωνίας έξύγίανσίς 
ή βελτίωσις.

Τίνα τά μέσα καί πώς δύναται νά χαραχθμ νέα πο
ρεία βίου καλητέρου, φυσικωτέρου, ήθικώτέρόυ : Με- 
ταβαίνοντες είς τό θεραπευτικόν μέρος θέλομεν ένδια- 
τρίψη κατ’ ανάγκην μακροτερον, διότι -θά.κοινωνιο 
λογήσωμεν μέν πως καί έπί τών γενικώτερον, είτα δέ 
καί' είδικώτερον έν τοΐς καθ’ ήμάς· ούχ ήττον καί έκ 
τών περί τής ήμετέρας Κοινωνίας λεχθησομένων 
πολλά είσί τά άφορώντα καί είς. τήν έν γένει Κοινω
νίαν καί θά ήδύναντο όμοίώς εύεργετικώς καί έπί ταύ
της νά έφαρμοσθώσι. '

Βεβαίως διά μερικών μεταλλαγών ό κόσμος δέν θά 
εύτυχήση ούδέ τά άτοπα θά έκλίπωσι· γενική κραυγή 
ήδη λέγει Αμϊν δτι τά πάντ<χ σήμερον είνε σαθρά καί 
μάτην ζητοϋμεν νά ΰποβαστάσωμεν τό καταρρέον οι
κοδόμημα. Έν παντί κλάδω τελούνται άνακαινισμοί, 
άτυχώςούχί παντού οί πρέποντες, ίσώς ένιαχοϋ πρός 
δείνωσιν τών Υφισταμένων κακών.Ή κοινωνία θεωρεί
ται ώς έπί βάσεων σαθρών ύπάρξασα άχρι τούδε καί 
ζητείται Α κατεδάφισις αύτής άρδην·' καί δικαίως 
άφού ώς έχει είναι Μέγαιρά τις μέ σημαίαν τό δίκαιον 
τού ίσχυροτέρου. Αύτοί οϊτινες διοάσκουσι τό όρθόν, 
τό δίκαιον, τό καλόν, αύτοί καί .πρώτοι τό παραβαί- 
νουσι, αύτοί οϊτινες έπαγγέλλονται τήν ισότητα, τήν 
νομιμοφροσύνην, τήν άγαθότήτα, άνάδείκνυνται κα
κοί, παρανομοΰσι, έγκαθιδρύουσι τήν Ανισότητα· πα- 
ρήλθεν Α έποχή καθ’ ήν «δ,τι έπρέσβευον έν τώ νώ 
έφήρμοζον διά τής πράξεως.» «Των αρχαίων φιλοσό
φων, λέγει ό Βράϊλας ’Αρμένης. ό βίος ήν συνεπέστε
ρος.» «Ό οικιακός, ό κοινωνικός, ό πολιτικός αύτών 
βίος ήτο ζών έκτύπωμα τής έσωτερικής αύτών διδα
σκαλίας, Α Αθική ήτο άπόρροια τού δόγματος καί Α 
ζωή πραγματοποίησις. τής Αθικής των». Σήμερον δέ 
αύτοί οί καλώς δεδιδαγμένοι τάκατά τά καθήκοντά 
των παραβαίνουσι ταΰτα καί παρασπονδούσι. Πώς θέ
λετε λοιπόν τόν βίον τών άπλουστέρων καί αγραμμά
των ; πώς δέ θέλετε'τόν έν γένει βίον; πώς άλλως Α 
ώςκατήντησεν ώς ό Hugo τόν άπεκάλεσε. «’Επειδή ό 
καθημερινός βίος κατέστη άποκρέω, έπαυσαν αί άπο- 
κρέω τοϋ λοιπού-» Πασίγνωστος άλήθεια γιγνομένη 
γνωστή έτι μάλλον άπό Αμέρας είς Αμέραν.

Ούδεμία αληθής ειλικρίνεια,, ούδεμία άγαθότης, ού
δεμία σοβαρότης, ούδεμία πίστις, πάντα κωμικά, πάν
τα τών άπόκρεω σκηναί, ούδέν ισχύει ούδέ θρησκεία, 
ούδέ πολιτεία πρός περιστολήν καί έξαφάνισιν, άλλ’ 
ούδέ περιορισμόν τοΰ κακού- Τό νά θεωρήται τό Αγα
θόν πονηρόν, δείκνυσιν έλάσσονα έκλυσιν μιας κοινω
νίας Α τό νά θεωρείται τό πονηρόν αγαθόν καί ά τυχώς 
Α Κοινωνία έφθασεν ηδη είς τό τοιοϋτό σημεϊον· Μία 
μάζα πάντες, δν φύραμα· μία θέλησις διέπεί τήν Κοι- 

ν.ωνίαν ή τής Απάτης καί ούαί τώ.εύπίστφ· άπώλετο 
ύπό τούς καγχασμούς τών Αδελφών μελών τής Κοι
νωνίας- έξέλιπε πρό παντός ή Ίερωτάτη τών θρη 
σκεϊών, τό σοβαρότερον τών δογμάτων, Α λαμπρότερα 
τών Αρετών, έκεϊνο δπερ . κατά συνθήκην έννοοΰμεν 
δταν λέγωμεν σ υ ν ε ί δη σ ι ν.

Έν ^μέλλοντι όλίγον θά ίσχύσωσι πρδς Αθικοποίησιν 
τών Κοινωνιών καί τά φιλοσοφικά συστήματα καί τά 
θρησκευτικά δόγματα δσον καί αί τοΰ Νόμου Διατά
ξεις, δσον δρακόντιοι αύται και δσον σοφά έκεΐνα καί 
έάν ύποτεθώσι. Τό συμφέρον, ή ύλη, τό χρήμα θά 
καταπνίξη πάσας τάς κληθείσας εύγενεϊς όρμάς καί ή 
Αδονή τός.Λθ.ικάς έμπνεύσεις. Τό προσεχές μέλλον 
θά ίδη φιλοσόφους εύσχημόνως άσχημονούντας, καί' 
Αθικολόγους πλουτιζομένους καί τόκογλυφούντας. Τό; 
δύναται νά προίδη τά συμβησόμενα; Ά φορά τών 
πραγμάτων τοιαύτας δύναται νά έπιτελέση τροπάς, 
ώστε καί , ό βαθυνούστερος τών προφητών τού -μέλ
λοντος οίκτρώς νά διαψευσθή y Σήμερον δέ ; 'Αν ό 
βίος ήτο πάλη άπό τού^Αδάμ καί Εύας σήμερον είνε 
κραταιός Αγών, καθ’ δν διηνεκώς έπικρέμαται Δαμό- 
κλειον τό ξίφος τού κακού κατά τού Αγαθού καί εύ· 
συνειδήτού. ”Αν ό Διογένης είχεν ένα λόγον τής διά 
φανού έξ’ερευνήσεως άνσρώπου έν μεσημβρία, έν ταΐς 
όδοΐς, σήμερον ΰπάρχουσι μύρτοι τοιούτοι λόγοι έπι- 
βάλλοντες καί σοβαροί· «Υπερβολική πενία καί ύπερ- 
βολικός πλούτος, ύπερβολική δύναμις καί ύπερβολι
κή Αδυναμία, ύπερβολική εύημερία κάί ύπερβολική 
άθλιότης, ύπερβολική δουλοφροσύνη καί ύπερβολική 
αύτοβουλία, ύπερβολική πολυτέλεια καί στέρησις 
ύπερβολική, μυθώδης μάθησις καί αμάθεια μυθώδης, 
έργασία έπιμοχθωτάτη καί άπόλαυσις άπονος, ώραιό- 
της καί λαμπρότης παντός ,γένους καί έτέρωθεν Α βα· 
θυτέρα κατάπτωσις τής ύπάρξεως καί τού όντος, ού
τος είναι- ό χαρακτήρ τής ύφεστώσης Κοινωνίας μας, 
Α όποια διά τού μεγαλείου τών άντιθέάεών της διέρ
χεται τάς χειροτέρας έποχάς τής πολιτικής καταδυ- 
ναστεύσεως_καί της δουλείας- Κατά πάσαν Αμέραν αί 
συγκινητικότεροι τραγωδίαι, προϊόντα τών Αντιθέσεων 
τούτων διέρχονται πρό τών όμμάτων μας, χωρίς νά 
δυνάμεθα· νά προλάβωμεν την έπάνοδον αύτών καί 
συνεχώς άκούομεν δτι πάσαν στιγμήν, άνθρωποι τών 
πάντων καί τών άναγκαιοτέρων στερούμενοι, φθίνουσι 
ταχέως Α βραδέως, ένώ έγγύτατα αύτών Α μάλλον 
εύνους μερίς τής Κοινωνίας κορέννυται έκ τής εύζω- 
ΐας, έν φ ή τών ’Εθνών εύημερία λαμβάνει τεραστίαν 
άνάπτυξιν. Έάν, διατρέξωμεν τάς μεγάλας πόλεις 
καί τά κυρτότερα βιομηχανικά διαμερίσματα θά δυ- 
νηθώ'μεν έπαρκώς νά ίδωμεν, δτι έγγύτατα τού πλού- 

. του καί τής εύτυχίας, ύπεράνω καί ύποκάτω τού
του ’διανοίγονται τά κρησφύγετα τού έγκλήματος 

.καί τής Αθλιότητας, διά νά ίδωμεν παρά τάς ύπερ- 
πληρωμένας τρχίπέζας τήν Πενίαν μέ όφθαλμούς κοί 
λους ύφισταμένην τήν σιωπηλήν αύτής βάσανον, διά 
νά ίδωμεν παρά τήν παντοειδή.πολυτέλειαν καί ύπε- 
ροψίαν ταπεινήν τήν Παμπτωχέίαν συμπτυσσόμενη  ̂
περιδεώς καί άδημονούσαν έν σκιερά τινι γωνία Α έν 
τή έσχάτη Απελπισία έγκυμονούσαν κακούργα σχέδια. 
Ποσάκις καί μέ μόνα τά ψνχία τά καταπίπτοντα έκ 
τής τραπεζης τού πλουσίου καί ύπ’ αύτών τών κυνών’ 
του περιφρονούμενα, ποσάκις ,ό πτωχός έργάτης δέν 
θά Αδύνατο νά διάσωση έκ τού φρικωδεστέρον θανά 
του τά λιμοκτονοΰντα καί έκ τού ψύχους ριγοϋντα 
τέκνα του.· Ή διανομή τής πνευματικής έργασίας εινε 
έπίσης άνισος. Πόση πνευματική καί σωματική πείνα 
δεν θά έκορέννυτο άκόπως δίά μιας έξισωτικης δυνά
μεως τών προϊόντων τής έργασίας καί τής ανατροφής. 
Πώς δλοι θά Αδύναντο νά Απολαμβάνωσι καί μανθά- 

νώσι.κατά τήν ορεξίν των, έάν τόσοι άνθρωποι δέν 
είργάζοντο δι’ ένα Α δι’ όλίγους ;»

Οϋτύΐς διεκτραγωδεί τήν κοινωνικήν Ανισότητα καί 
κακοδαιμονίαν ό πιρτφανής φυσιολόγος Buchner- Καί 
έν ταΐς όλίγαις ταύτάις πλήν γραφικωτάταις αύτού 
λέξεσι παρέχει τήν εικόνα τής ένεστώσης κοινωνίας- 
Ιδού έξ έτέρας θέσεως άντιλαμβανόμενος όμοίως τών 
πραγμάτων τί προσθέτει ό διάσημος καί περίπυστός 
ιατρός φρενολόγος Max -Nordau έν τώ έργω αύτού, τ- ά 
κατά συνθήκην ψεύδη· Διά χιλίων σημείων 
έκδηλούται έκπληκτικός φόβος έπεκτεινόμενος πάν
τοτε πρό τής σκέψεως καί άνασκοπής τών κακών, ύφ’ 
ών κατέχεται ό κόσμος έν τή πραγματικότητι. Παρα
ποιούνται μετά ζήλου τά όργανα τών αισθήσεων καί 
τής συνειδήσεως, ένώ έν ταύτώ δι’ έρεθιστικών καί 
ναρκωτικών δηλητηρίων παντός είδους καταστρέφεται 
τό νευρικόν σύστημα, προέρχεται δ’ έξ αύτών αύτο- 
μάγως Αντιπάθεια έναντίον τής Αλήθειας τών φαινο
μένων καίζτών σχέσεων. ................. .. . · ■' Μόνον δταν
αί Αντιλήψεις τών περί Αμάς γιγνομένων προκαλώσιν 
έν Αμϊν συνεχή έν συνειοήσει Α Ασυνείδητον δυσα
ρέσκειαν, τότε θά αΐσθανθώμεν τήν ώσαύτως σταθεράν 
Ανάγκην νά άπομακρύνωμεν άφ’ Λμών τάς Αντιλήψεις 
ταύτας, ϊνα τάς μεταβάλωμεν έπί τό εύαρεστώτερον. 
Λύτη είνε Α αιτία ένεκα τής.οποίας Α στατιστική κα
ταδεικνύει πανταχού αύξησιν τής χρήσεως τών πνευ
ματωδών ποτών-καί τοΰ καπνού. Τούτου ένεκα έπι- 
τείνεται Α χρήσις τών ναρκωτικών καί τής μορφίνης, 
τούτου ένεκα ,οί μεμορφωμένοι ρίπτονται μετ’ Απλη
στίας είς τήν χρήσιν παντός ναρκωτικού καί έρεθι- 
στικοϋ μέσου, δπερ Α έπιστήμη θέτει είς τήν διάθε- 
σιν' αύτών, τούτου ένεκα ΰπάρχουσι παρ’ Αμϊν όμοϋ 
μεταξύ τών άλκοολιστών ποτά καί τών μορφινομανών 
Α κατά συνήθειαν ποτά χλωριάλης, χλωριοφορμίου 
καί αίθέρος. 'Η πεπολιησμένη άνθρωπότης έπιτελεΐ 
έν υεγάλω βαθμώ, δ,τι καί τό άτομον, δπερ ζητεί 
παρηγορίαν είς τό ποτόν- Αϋτη θέλει ν’ άποφύγη τήν 
πραγματικότητα καί ζητεί τάς άναγκαιούσας αύττί 
αύταπάτας έκ τών ούσιών, οϊτινες δύνανται νά τή 
παρέξωσιν αύτάς. Μέ’τήν όρμέμφυτον ταύτην αύτε- 
ξαπάτησιν καί τήν πρόσκαιρον άπομάκρυνσιν.έκ τής 
πραγματικότητος συμβαδίζει καί Λ τελεία άπ αύτής 
άπομάκρυνσις: *Η αύτοκτονία έπεκτείνεται καί αύξά- 
νει- ίδίώς έν ταΐς χώραις τού Ανώτερου πολιτισμού, 
καθ’ δ μέτρον Α χρήσις τών πνευματωδών καί ναρ
κωτικών ποτών·»

('Έπιταί συνέχεια)

ΖΩ IΚΟΝ ΦΩΣ

Εί< τά «Πολιτικά και φιλολογικά Χρονικά» άναφέριται 
το εξής περίεργον, έκ σνμειώσεως τοδ γάλλοο περιηγητοΟ 
ίψκτορος Ερρίκου Λαμπέν, ίστις, περιήλθε τη> Ισλανδίαν, 
Νορβηγίαν, τάς Φερροας και Έβρίδας νήσους.

Μοι έπιτρέπετε ν’ Αποδείξω είς τούς πολυάριθμους ανα- 
γνώστας σας, οτι το Αληθές διά τοβ άληθοΟς άποδεικνυε· 
ται ; ’Ιδού I. . ,.

«Ό εύφυής Άλφόνσου Allais άνεκάλυψε, γράφετε, νέον 
σύστημα φωτισμό#, ήτοι βτι Αναπτομενης τής ουράς έγχε- 
λυος, καίεται αδτη εντελώς καί βραδέως, παράγουσα φω
τισμόν έφάμιλλον λάμπράς λυχνίας και μη άποφερουσα η 
έλαφράν δυσοσμίαν καί όλίγιστον καπνόν.

Λοιπόν, εγώ σ«ς λέγω, δτι ίδίοις δμμασιν «&<»ν & τινι 
ταξειδίφ μου έν ταϊς χώραις τοΰ Βορρά, νήσσαν χρησιμο
ποιούμενη ούτως ώς λυχνίαν. , .

, Είς τάς Έβρίδας νήσους παρά τήν Καληδονίαν καί έν
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Σεν-Κίλδα ενδημεί,κατά στίφη πολυάριθμα,είδος γλάρου, 
, δν χάλλιστα θά ήδυνάμεθα νά όνομάσωμεν πτηνο-λυχνίαν.

• Διά τίνος δπής αύτοΟ, ήν Αφίνω νά μαντεύσητ-ε καί ήτις 
άλλως τε έννοεϊται οίλοθεν, δ Σεν-Κιλδιανος διαπερφ θρυαλ
λίδα έχ λινού, έξερχομένην άπό τοδ ράμφους τοδ πτηνού, 
χαΐ ήτις διά τής διά τοΟ σώματός του διβλεύσεώς της συ
ναντά άποθέματα στόμαχικοδ καί έντοσθιαχοδ έλαιου. Ή 
θρυαλλις αδτη xaiet άναπτομένη iit\ [Λίαν ώραν. Τή? πρω
τότυπον ταύτην καί ναυτιώδους όσμής λυχνίαν είδον πολ- 
Τάχις έν τ,ή καλύβη πολλών άλιέων τών μερών έκείνων,

Έν Ίσλανδί^, δπου χατά χιλιάδας συλλαμβάνουν τά θα
λάσσια πτηνά, έν τοΐς άποτόμοις χαί σκολιοΐς βράχοις, με
ταχειρίζονται ώς καύσιμον βλην τά ύπδ τοΰ ξηρού ψύχους 
καί άνευ σήψεως Αποξηραμένα αύτών σώματα.

Ή πτηνο-λυχνία του Σά’ιν-Κίλδα έλαβε τδ δνομχ τοΟ 
«θαλασσοβάτου», ώς λέγεται, παρά τοΟ’Αποστόλου‘Αγίου 
Πέτρου, διότι δ*ως τδ πτηνδν τούτο καί ό μαθητής τοδ 
Χριστοί ήδυνήθή ημέραν τινά νά βαδίσ-ρ έπί τών κυμάτων. 
'Οπόταν δέ ό θαλασσοβάτης άφίνει τήν έπιφάνειαν των κυ
μάτων διά νά βλθνι είς τήν ξήράν, είναι σημείου έπικειμέ- 
νων φοβερών ταραχών άς οί Κέλται δνομάζουσι «red storms» 
καί προδηλοΐ μέλλουσαν κακοκαιρίαν®.

Ή χημεία ένζ) παρ’ ήμϊνκαρκινοβατεί, έν Γαλλίιγάπο· 
θεοΟται διά τής ποιήσεως. ’Ιδού δείγμα περιέργου έμμετρου 
διδασκαλίας τής' κατασκευής ύδρογόνου διά τούς ήμετέοους 
χαθήγητάς.

Voulez-vous fair© de l’hydrogene ? 
Prenezun tub, de porcelaine, 
Mettez y du feu et de l’eau ; 
Placed le tout sur un fourneau : 
La vapeur, l’eau decomposite, 
Est promptement analyste ; 
L’oxygene s’unit au fer 
Et l’hydrogene s’en va-t-en l’air 1

Όποια πρόοδος ένΕυρώπη άπδ τοΰ διπλοΟ έκείνου τετρα
στίχου περί τοΟ τετραγώνου τής ΰποτεινόύσης!

&
Ή γυνή πάντο·ε τδ μήλον τής έ'ριδος καί ό κόμβος τοΟ 

παγκοσμίου αινίγματος ! ’Εσχάτως κάποιος βσχε τήν υπο
μονήν ν’ Αριθμήσγ τάς τρίχας τής κόμης της. Καί διά νά 
έξάξη τ.ι;

Ζήτημα διά. τούς φυσιολόγους καί ψυχολόγους.
Έν τούτοις κατώρθωσε νά έξακριβώση, δτι πάσα κόμη 

γυναικδς βάρους άνεπαισθήτως ί'σου άριθμεϊ: 
140,420 τρίχας διά τάς ξανθάς 
109,440, Β 
102,960 β 
83,740 »

Τ.ί βκρεία έξέλεγξις !
■ X z

’Αληθές κοινωνικόν άπόφθεγμα,. έφαρμοζόμενον.είς δλα 
τά. βθνη καί είς πάσαν πεπολίτισμένην κοινωνίαν.

Ό τύπος Απαιτεί,
Ό λαός άκούει, -
Ό βασιλεύς Αποφασίζει 
Καί ό νόμος έκτελεϊ. .

? .
’Αντιστροφή κατ’ άντιπεπονθότα λόγον.
Είς τούςΑρχαίους έκείνούς χρόνους ίτρωγον διά νά ζοΟν 

καί δέν έζων διά νά τρώγουσι. Καί ένφ έκεινοι τά πάντα 
- έπραττον πρός έπίρρωσιν τής ορθής ταύτης Ιδέας των, σή·

9
9
9

ϊ καστανόχρους 
β φαισς
» έρυθράς.

... . ,Οπχ 
μερον χαί ήμεΓς τά πάντα μεταχέιριζόμεθα, διά ν’ αίοδΗΙ 
ξωμεν τδ έναντίον, ήτοι : -

Ζώμεν διά νά τρώγωμεν, διασκίδάζώμεν, ένδυώμεθα, 
θεατριζώμεθα,μασχαρευώμεθα,κλέπτωμεν, σφαγιήζωμεν τών 
άδικώμεν, διότι άνευ τούτων δέν δύνάμεθα νά ζήσωμεν^

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΤΗΣ “ΦΥΣΕΟΣ,,
Δ. Κ. Λάρισσατ. Τό φύλλου μάς είναι Λύσχολβν καί καλλιτεχνι

κόν εργον καί ενίοτε βραδύνει,' αλλά δίν σημαίνει τούτο, διότι 
πάντα τα φύλλα ίχοίδονται πρός συμπλήρωση» τού ετησίου τόμου. 
—Μ. Κ. Achmoun. Επιστολή καί 30 φρ. αντίτιμου Ημερολο
γίων έλήφβησαν, εόχαριστούμεν. Φύλλα έστάλησα,ν. — &. Σ. Ζά· 
χννθοτ. Δελτάριον χαΓδρ- 44 έλήφβησαν. Εύχαριστοδμεν.—X. Κ. 
ZvrZ(l>tft. Δελτάριά σας ίλήφ'βησαν ! Έγράψαμεν καί άπε.στείλα- 
μεν άπαντα ζητούμενα, φύλλμ, ‘Ημερολόγια καί δώρα.—I. Κ. Ν. 
Σάμον. Ζητούμενα φύλλα καί ’Ημερολόγιου σας άπεστάλησαν. — 
Γ. Δ. Σμύρνην. 'Επιστολή Ιλήφβη. Ημερολόγιου και φύλλα σας 
άπεστάλησαν. Έγράψαμεν.—A. Β. Αινχάία. Φύλλα 20 Ίανουα- 
ρίου καί Ημερολόγιου σάς άπεστάλησαν. Μικρά βραδύτης ώς έκ 
τής σπουδαιότητος συγγράμματος.—Κ. Ν. lUrttwor. Σας έγρά- 
ψαμεν καί άπεστιίλαμεν Ημερολόγια. Άναμένομεν νεωτέραν σας. 
—1. Α- Καύάρνβν. Πατήρ σας ήλθε καί άνεχώρησεν. Επιστολή 
έλήφβη καί σάς άπηντήσαμεν.—A.. Α. ’άργοστάίιοιτ. Έλήφβη έπι- 
στολή καί δρ. 68. Άναμενομεν καί συντόμως εκκαβάρισιν.—Κ.Ν. 
Δ. Κράϊοία. Επιστολή -και χρήματα έλήφβήσαν. Εύχαριστοΰμεν. 
Γράφομεν.—Η. Μ. ΒεροάΤνον. Χρήματα έλήφβησαν» ‘Ιστορία έστά- 
λη. 'Εγράψαμεν.—Γ. Μ. K»>r)itoJir. ’Επιστολή έλήφβη. Παραγ
γελία σας προσεχώς άποστίλλεται.ώς γράφετε. — Σ. Φ. ΓαΛάζιβν. 
’Επιστολή έλήφβη. Έγράψαμεν δέοντα.—Γ. Δ. -Π. Μγρινιον. Έ- 
λυπήβημεν διά γενόμενον λάβος. Σάς έγράψαμεν σχετικώς.—Η.Μ. 
Οτρο^ίνοτ. Υπόλοιπον παραγγελίας σας έστάλη. —Π. Δ. ΣΚρεν. 
Σας άπεστιιλαμεν ζητούμενα φύλλα καί έγράψαμεν.

Πκρακαλούνται οί έν Ρωμανία συνδρομηταί μας, ήδη δτε 
ήρξατο ή έφαρμογή τών ταχυδρομικών έπιταγών μεταξύ 
Ελλάδος καί Ρωμανίας ν’άποστέλλωσιν ήμϊν τάς συνδρο- 
μάς των διά ταχ- έπιταγής.

Πληροφορούμενοι, οτι είς Κύριος Μαρίνος Γιαννίκης ζητεί 
συνδρομάς τής «Φύσεωςπ ώς άνηπρόσωπος δήθεν ήμών, δη» 
λούμεν, βτι ουτος ούδόλως διατελεϊ τοιούτος, έπομένως 
πάσα είς αύτον πληρωμή δέν Αναγνωρίζεται. At πληρωμαί 
τής «Φόσεως» γίνονται άπέναντι αποδείξεων μας φερουσών - 
τήν σφραγίδα τοΟ γραφείου μας.ΜΕΓΑ ΟΙΝΟΠΝΕΓΕΑ.ΤΟΠΟΙΕΙΟΝ

“ΝΕΑ ΧΙΟΣ,,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΥΡΙΚΗ *αί ΥΙΛΝ

Έπί της-προχυμαΐαη, κάτωθι, τοϋζιηώοχιίου της Ευρώπης 
ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ

Κατασκευάζεται Μαστίχη καί Κονιάκ άρίστης ποιότη
τας, έκ καθαράς σταφυλής. Άμφότερα έβράβεύθησαν κατά 
τήν τελευταίαν «Διεθνή Έκθενιν» τής Rochefort sur 
ΜθΓ» τής Γαλλίας διά βραβείου πρώτης τάξεως, ΣταυροΟ 
καί Μεταλείου χρυσοΟ καί άργυροί) καί διά Διπλώματος 
Τιμής. Τδ δέ 'Υπουργείου τών ’Εξωτερικών δΓ έπιστολής- 
έξεφρασε τοΐς κατασκευασ.αϊς τά συγχαρητήριά του διά 
τήν έξαίρετον έπιτυχίαν. Άνευ δέ ρεκλάμας μία μόνον δο
κιμή δύναται νά πείση τδ Σάβ. κοινδν τού τε ’Εσωτερικού 
καί ’Εξωτερικοί) περί: τής γνησιότητες τών προϊόντων τού 
των. ΤιμαΙ λίαν συγκαταβατικοί.

*1*«οχατάβτ»)μ.α. έν ϋ,ωνβταντινονπόλεο
ΧασΙρ ΊσχιΛισ'ι ΚαραχιόΛ Σοχάχι· Άρ^80· 

Ήρυθίΐ τω 1880.
Ειδοποιείται ώσαύτως ή έν Κωνσταντινουπόλει πολυά

ριθμος πελατεία του και τό Σεβαστόν Κοινόν ,-δτιέν τφ αυ
τόθι ΰποκαταστήματι έχομίσθη. εσχάτως Μαστίχη έκ τών 
έν Γαλλίαβραβευθέντων εις Δαμεζάνας, - ώς καί Κονιάκ είς 
μικρά βαρέλια. Ή δέ μόνη σύστασις’ είναν «Έ^έκαίΖδέ».

Πώλησις χονδρικώς καί είς τιμάς λίαν συγκαταβατικής.
Τά κατάστημα δέχεται καί παραγγελίας. Μόνος άντι- 

πρόσωπος έν Κωνσταντινουπόλει Άριστείδης’Κ. Πυρίκης.
- *


