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Β’.

Είπομεν,δτι συνάντησις κομήτου μετά της Γης δύ
ναται νά συμβή συμφώνως τω γνωστώ όργανισμώ τών 
ούρανίων κινήσεων καί δτι έν τη περιπτώσει ταύτη 
δέν πρέπει νά φοβώμεθα τόσον τήν σύγκρουσιν αύτήν, 
δσον τάς συνέπειας τής έκ της συνανιήσεως μελ- 
λούσης νά έπέλθη μεταβολής τής κινήσεως, τής θερ
μότητος καί τής άναμίξεως τών άερίων τοΰ κομήτου 
μετά τών τής ήμετέρας ατμόσφαιρας.

Άπό τοΰ 1864, δτε τά θαυμάσια φαινόμενα τής φα- 
σματικής άναλύσεως έξεδηλώθησαν κατά τήν έξέτα- 
σιν τών κομητών, έξηκριβώθη δτι, ό δνθραξ καί τά 
συστατικά αύτοϋ άποτελοΰσι τό κυριώτερον μέρος τής 
κομιιτικής ούσίας. Πάντες οί κομήται έφάνησαν δχον- 
τες έν τώ φάσματι αύτών τρεις φωτεινός γραμμάς, 
μίαν.κυανήν, έτέραν πρασίνην καί άλλην έρυθροκί- 
τρινον, κεχωρισμένας δέ άλλήλων δι’ ώρισμένων χα· 
τμάτων. Αί γραμμαί αύται άντιστοιχοϋσι πρός τάς 
σου φάσματος τοΰ άνθρακος, οΰτινος οί συνδυασμοί 
3ΐτε μετά τοΰ όξυγόνου είτε μετά τοΰ ΰδρογόνου πα- 
ράγουσιν, ότέ μέν ζωηρωτέραν τήν πρασίνην λάμψιν, 
ότέ δέ ζωηρωτέραν τήν·κυανήν. .01 συνδυασμοί ούτοι 
τοΰ άνθρακος έκδηλοϋνται έν είδει άτμών έν τοΐς κο 
μήταις. ’Ενίοτε μάλιστα εύρον, ώς έν παραδείγματι, 
έν τώ κομήτη τοΰ 1882, χαρακτηριστικήν τήν κιτρί- 
νην γραμμήν τοΰ Σοδίον. Οί κομήται φαίνονται συν- 
ιστάμενοι έκ πολυαρίθμων στερεών μορίων, πλεόντων 
έν άερώδει ατμόσφαιρα, έξ ων“ έκδηλοϋνται έν τή 
άναλύσει τοΰ φωτός αύτών δύο φάσματα, τό δν συνε
χές, παραγόμενον έκ τής άντανακλάσεως τοΰ ήλιακοΰ 
φωτός έπί τών στερεών μορίων, τό έτερον άπότελού- 
ηενον έκ γραμμών, παραγόμενον δ’ έκ τών άερίων, 

άτινα αναπτυσσόμενα έκ τής ήλιακής θερμότητος γί
νονται φωτεινά καί έκπέμπουσι τό ίδιον φυσικόν έαυ- 
τών φως. Ή ούσία αύτών εινε λίαν Αραιωμένη, άπο- 
τελουμένη, ώς είπομεν,έξ άερίου ή κοσμικής κόνεως· 
ύπόκεινται εύκόλως είς τήν έπίδρασιν τής ήλιακής 
θερμότητος, σημαντικώς αναπτύσσονται έφ’ δσον πλη- 
σιάζουσιν είς τόν ήλιον,ύπείκουσιν είς τούς τής συν- 
ολκής νόμους καί άναντιρρήτως έπηρεάζονται έκ τών 
ύπό τοΰ ήλίου πηγαζουσών ήλεκτρικών δυνάμεων, 
καθ’ δσον τά άποτελοΰντα τήν κεφαλήν αύτών καί 
τήν κόμην μόρια βιαίως άπωθοΰνται πρός σχηματι
σμόν^ τής ούράς· αύτη δέ άντιτιθεμένη πάντοτε τώ 
Λλίω, άναπτύσσεται κατ’ εύθύν τής πρός τόν κεντρι
κόν άστέρά γειτνιάσεώς της λόγον καί ένίοτε λαμβά
νει θαυμασίας διαστάσεις, έκτευνομένας πολλάκις είς 
πλέον τών 100 έκατομμυρίων χιλιομέτρων μήκος.

ΟΙ κομήται περιφέρονται κατά χιλιάδας καί μυριά
δας κάθ’ δλας τάς διευθύνσεις καί τάς αποστάσεις; 
άκολουθοΰντες άπάσας τάς δυνατάς έλλειπτικάς καμ
πύλος γραμμάς, άλλά λίαν έκκεντρικοί δντες άλλως 
τε, όρμώσι πρός τό ήλιακόν κέντρον, δπου δύνανται 
πολλάκις νά έξατμισθώσιν, περιφερόμενοι συνήθως 
πέριξ τοΰ άκτίνοβόλου άστέρος, έν άποστάσει πλέον 
ή ήττον μεγάλη καί έπιστρέφοντες είς τάς έρημους 
τοΰ κενοΰ, άφοΰ θερμανθώσιν, ήΑεκτρισθώσιν, άνα- 
πτυχθώσι καί μετάσχηματισθώσιν έν τη άκτινοβολία 
τής διαπύρου αύτοϋ έκλαμπρότητος, είτα δ’ έξαφανί- 
ζονται, άποφύχονται, συστέλλονται καί έκμηδε^ίζον- 
ται ώς σφαΐραι άνεμου, 'έν τω πεπηγότι οκότει τοΰ 
έξωτερικοΰ απείρου· /

Έν τή όρμή τής πέριξ τοΰ ήλίου πτήσεώς των,είτε 
κατά τήν μετάβασιν αύτών είτε κατά την έπιστροφήν 
οί παράδοξοι ούτοι αστέρες δύνανται νά συναντήσωσι 
τήν ήμετέραν σφαίραν.

Κουήται τινες εχουσι όγκον καταπληκτικόνό περί
φημος κομήτης τοΰ 1811 είχε διάμετρον είς τόν πυ
ρήνα αύτοϋ 1,800,000 χιλιόμετρα, ήτοι Ιόόάκις τήν 
διάμετρον τής| γής, ή δέ ούρά αύτού έξετείνετο έπι
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μήκους 1*6 ΟθΟ Ο')Ο χιλιομέτρων, ήτοι πολύ περισ
σότερον της χωριζ^ύσης τόν ήμέτερον πλανήτην άπο 
τοΰ ήλιο· Αηοστάσεο)ς> Ή ταχύτης τών σωμάτων 
τούτων είναι 41.660 μέτρα κατά πρώτον λεπτόν, 
άπαταν πλησιάζουσι τήν γην, ένώ ή ήμετέρα κινητή 
πατρΊς διασχίζει τό κενόν μετά τάχύτητος 24,450 
μέτρων κατά πρώτον λεπτόν. Τοιοϋται είσιν αί μη 
χανικα’ι σννθήκαι τοΰ προβλήματος τής ύποτιθεμένης 
σνναντήσεως.

Έάν δέ ποτέ συμβή ώστε νά συγκρονσθώμεν μετά 
κομήτου τών διαστάσεων τοΰ περιφήμου κομήτου τοΰ 
1811, τό μέγεθος τής συγκρούσεως ταύτης δέον νά 
ύπολογισθή διά τής προσθήκης τών δύο τούτων ταχυ
τήτων τοΰ κομήτου καί, τής γής ήνωμένων, ήτοι 

* 72000 μέτρων κατά δευτερόλεπτον περίπου- Ή γηινη 
σφαίρα θά είσέδυεν έν τφ κομητικώ νεφελώματι, άνευ 
ούδεμιάς άναντιρρήτως πολύ αισθητής άντιστάσεως, 
θά διήρχετο δύ τόν πυρήνα αύτοϋ είς 417 πρώτα λεπτά 
τής ώρας, ήτοι είς έξ ώρας καί 57 λεπτά·

Ή πρώτη καί άμεσος συνέπεια τής είσόδου τής 
Γής έν τω κομητικώ πυρήνι θά ήτο συμφώνως ταΐς 
θερμοδυναμικαϊς άρχαΐς τής μεταβολής τής κινήσεως 
τής θερμότητος, ΰψωσίς τής ήμετέρας θερμοκρασίας 
τοιαύτη, ή ώστε Αληθώς άπασα ατμόσφαιρα μας θά 
έπυρπολεϊτο ώς οινόπνευμα. . Θά ήτο άληθώς ώραΐον 
τό θέαμα διά τούς κατοίκους τοΰ "Αρεως καί τής 
’Αφροδίτης, ή δέ παμμεγέθης αύτη ούρανία πυρά θά 
προηγείτο γιγαντώδους βροχής διαττόντων άστέρων 
καί μοναδικών βολίδων. Έάν δέ ό πυράν τοΰ ειρη- 
μένου κοτήτου ήτο συμπαγής Λ συνίστατο έξ ούρα 
νολίθων, ή συνάντησις τούτου μετά τής γής θά έπέ- 
φερε θερμότητα άπολύτως άκατάληπτον.

Τό ύδρογόνον θά παρείχε Αρκετήν τροφήν είς τήν· 
πυρκαϊάν ταύτην, άλλά καί τό ύδρογόνον, τό όποιον 
ίσως οί φυσικοί δέν σκέπτονται πολύ θά διηυκόλινε 
μεγάλως τήν άνάφλεξιν. Τί άπέγειναν άπασαι αί άπό 
τοΰ έδάφους άπό έκατομμυρίων έτών έκπεμπόμεναι 
ποσότητες τοΰ ύδρογόνου; Τής πυκνότητος τοΰ άερίου 
τούτου ούσης Ιβάκις άσθενεστέρας τοΰ άέρος, φυσι
κώς αί ποσότητες αύται άνήλθον είς ύφος καί άναμ- 
φιβόλως θ’ Αποτελούν πέριξ τής ήμετέρας άερίου 
Ατμόσφαιρας περίβλημα έξ ύδρογόνου ήραιωμένου 
καί συμφώνως μέν τοΐς φυσικοϊς νόμοις μέγα μέρος 
τοΰ ύδρογόνου τούτου αναμιγνύεται μετά τοΰ άέρος, 
πλήν τά άνώτερα Αραιωμένα στρώματα δέον νά περι- 
έχωσι μεγάλην ποσότητα αύτοϋ και τούντεΰθεν πυρ· 
πολοΰνται οί διάττοντες αστέρες ώς καί τά βόρεια 
σέλαα εΐς ύφος πλέον τών 100 χιλιομέτρων.

Τό τέλος τοΰ κόσμου θά έπήρχετο συνεπώς, οΰτω 
διά τής ατμοσφαιρικής πυρπολήσεως. Έπί 7 ώρας, 
διότι τοιαύτη είναι Α κομητική άντίστασις, θά έπήρ
χετο διαρκής μετασχηματισμός τής κινήσεως τής 
θερμότητος έφ’ δσον τό ύδρογόνον καί τό όξυγόνον θά 
έπυρπολοΰντο συνδυαζομένων μετά τοΰ άνθρακος τοΰ 
κομήτου. *0 Αήρ θά ύφοΰτο εΐς θερμοκρασίαν έκα· 
τοντάδων τινων βαθμών, τά δέ δάση, οί κήποι, τά 
φυτά, αί ανθρώπινοι κατοικίαι, άπασαι αί πόλεις καί 

. τά χωρία άνεπιστρεπτεί θά κατεκαίοντο· Λ θάλασσα, 
οί πάγοι καί οί ποταμοί θά έβραζον, οί άνθρωποι καί 
τά ζώα θ’ άπέθνησκον άσφυκτικώς πρίν ή καώσι. 
διότι οί άσθμαίνοντες αύτών πνεύμονες θά άνέπνεον 
πυράν, άμέσως δέ τά σώματα αύτών θ’ άπηνθρακοΰντο 
καί θ’ άπετεδροΰντο καί έν τή καταπληκτική ταύτη 
πυρπολήσει μόνον ό άγγελος τής Άποκαλύψεως θά 
ήδύνατο διά τής σάλπιγγας αύτοϋ ν’ άναφωνήση τό 
πένθιμον αύτοϋ πατροπαράδοτον άσμα : .

«μετέτρεψε τό ϋΰμπαν είς κόνιν».
Παρά τήν άνήκουστον ταύτην ταχύτητα τοΰ κομή

του καί τής γής, Λ σύγκρουσις δΐν ήθελεν εΐσθαι 
σημαντική ίνεκα τής ούσίας τών Αραιωμένων στρω
μάτων, άτινα ήθελε διέλθη, πλήν άλλ’ δμως Λ ση- 
μαντικωτάτη καί πυκνότατη θερμότης, ήτις ήθιλεν 
έπακολουθήσει κατά πρώτον, δέν θά ήμπόδιζε προ
φανώς τά συμπαγή στοιχεία τοΰ κομήτου νά κατα- 
θλίφωσι τά συγκρουσθησόμενα μέρη καί ίσως μάλι
στα νά τά έξαρθρώσωστ- ' 'λ;’

Ή γηινη σφαίρα περιβαλλουένη οΰτω ύπό τοΰ κο- 
μητικοΰ δγκου έπί 7 περίπου ώρας καί συστρεφόμενη , 
έν τώ διαπύρω τούτω άερίω, θά κατελαμβάνετο παν- 
ταχόθεν ύπό θυέλλης ρευμάτων πυριφλεγών, βροντι·' 
καί συγκούσεις θα ήκούοντο άδιακόπως, τό παν θά 
μετετρέπετο εΐς άκατανόητον ταραχήν καί άλληλοδια- 
μάχην καί δέν θά έβράδυνε έξερχομένη, έκ τής διαπύ- ’ 
ρου έκείνης έστίας νά περιβληθή τόν ψυχρόν τοΰ ‘ 
θανάτου μανδύαν.

’Ιδού όποια Αποτελέσματα δύναται νά έπιφέρη μία 
σύγκουστς παμμεγέθους κομήτου μετά τής γής· θά 
ήτο τό τέλος τοΰ κόσμου έ κ συ μ π τ ώ σε ω ς, άλλ’ 
έτεραι σνμπτωτικαί αΐτίαι δέν δύνανται νά πλήξωσι . 
τόν Λμέτερον πλανήτην ;

Γ". '
Οί κομήται δέν είναι αί μόναι παγίδες αί άπειλοΰ- 

σαι ήμας, αί δέ άστρικαί συμπτώσεις φαίνεται ούσαι 
πολύ φοβερότεροι τών πιθανών κομητικών συναντή
σεων, άφοΰ έν γένει αύται είσιν Αβλαβείς, έκτός τής · 
ειδικής καί σπανιωτάτης περιπτώσεως, ήν πρό όλίγου ’ 
άνηνέγκομεν. :

Ό Ήλιος άγει έν τώ χαίνοντι άπείρω, παραθύρων )
μεθ’ εαυτού τήν γήν καί άπαντας τούς άλλους πλα- ■
νήτας, άφ’ δτου δέ <5 ήμέτερος κόσμος ύπάρχει, ούδέ
ποτε διήλθε δίς διά τής αύτής όδοΰ, διότι άντί νά ’ 
διαγράφη πέριξ τοΰ ήλίου καμπύλην κεκλεισμένην, 
διαγράφει σειράν σπειροειδών καμπύλών άποκεχωρι- 
σμένων άλλήλων καθ’ δλον τό μήκος τής διατρεχομέ- ί 
νης κατ’ έτος όδοΰ διά τής μεταβάσεως τοΰ ήλίου 
πρός τόν Αστερισμόν τοΰ Ήρακλέους- Συνεπώς έν τή 
ταχεία ήμών ταύτη πρός τό κενόν πορεία δυνάμεθα νά 
συναντήσωμεν είτε διάπυρον ήλιον, είτε αόρατον τοι- 
οΰτον έσβεσμένον, είτε σωρόν κοσμικής ύλης, είτε νε
φέλωμά τι, εΐτεάγνωστά τινα μυστήρια, καί τοΰτο δύ
ναται νά συμβή δπως ακριβώς ήδη συνέβη εΐς έτερα ’ 
ούράνια σώματα ’Εντεύθεν παρέστημεν μέχρι τοΰδε 
είς πολλάς τοιαύτας ουρανίας πυρπολήσεις. -

Περί τούτου πολλαί μέχρι τοΰδε Αποθέσεις έξηνέ- 
χθησαν. *Ο κ· Sclige" παραδέχεται, δτι ό πρόσκαιρος 
άστήρ είναι μετέωρον, δπερ Αναφλέγεται έν τη είσε- 
λάσει αύτού έν τινι κοσμικω νέφει, ώς συμβαίνει εΐς 
τάς βολίδας, τάς διατρεχούσας τήν ούρανίαν ατμό
σφαιραν. Κατά δέ τόν κ· Huggins τό φαινόμενον Απορ- ... 
ρέει έκ τής γειτνιάσεως δύο άσθενώνήλίων, δτε επέρ
χεται Αμοιβαία έλξις, καί πυρπόλησις έκ τής άναμί- 
ζεως τών άερίων αύτών. λ J

Τοιαΰτα παραδείγματα συμβαίνουσίν ούχί σπανίως 
έν τώ ούρανώ καί τοιοΰτον τι δύναται νά συμβή εΐς τόν · 
ήμέτερον πλανήτην. Πάρετήρήθησαν άπό τής έποχής 
τοΰ Ιππάρχου, ήτοι άπό 2000 έτών, είκοσι πέντε τοι- 
αύτα φαινόμενα, έξ ών τό πρώτον συμβάν τώ 134 π· 
X. ήνάγκασεν ακριβώς τόν ’’Ιππαρχον νά σύνταξη τόν 
πρώτον τοιοΰτον κατάλογον· Ό περιφημότερος τοιοΰ- 
τος καί μεγαλείτερος ήτο ό άστήρ τοΰ 15?2 έτους, 
δσττς ύπερέβαινε τόν Δία καί αύτήν τήν Άφροδίτην--. ? 
κατά τήν λαμπρότητα καί δστις διήρκεσε 18 μήνας, 
οί πλεΐστοί δέ τούτων έξεδηλώθησαν έν τώ Γαλαξία. ' '

'Ώστε δέν είνε άπίθανον ό ήμέτερος ήλιος έν τή .·: 
ύπεραστρώα αύτού πορεία νά διέλθη πλησίον τοιούτου 
φαινομένου ή διά μέσου κοσμικού νεφελώματος ή συγ- 

κρουσθμ. μεθ’ έτέρου ήλίου· Καθ’ Απάσας δέ τάς πε
ριπτώσεις ταύτας κατά πάσαν πιθανότητα θέλει έπέλθη 
τό τέλος τής γής.καί δή διά πυρπολήσεως, φαντασθώ- 
μεν δέ τόν ήμέτερον ήλιον αίφνηδίως άνυφούμενον εΐς 
θερμοκρασίαν 50 χιλιάδας μεγαλειτέραν τής κανονι
κής του· ούδείς όργανισμός ήθελεν Ανθέξη, καί αύτοί 
δέ οί ιχθύς θά έφήνοντο ταχέως· μετά δέ τήν έπανα· 
φοράν αύτού έν τη κανονική του καταστάσει, δέν θά 
έφώτιζε πλέον ή τάφους καί νεκρούς. Καί άν τότε ή γή 
δέν ήθελεν έγγιχθή, ήθελε πάθει ώσαύταις έξ ασφυ
ξίας·

Τά 25 παραδείγματα, ών έγενόμεθα μάρτυρες Από 
2000 έτών, δηλοΰσιν ήμΐν δτι ούδέν τό παράδοξον έν 

- τούτω. Άναμφιβόλως, πολύ άπώτερον τής πραγματι
κής έποχής τών συμβάντων τούτων, παρατηροΰμεν 
τήν πραγματικότητα, ένεκα τής μεγάλης άποστάσεως 
τής χωριζούσης ήμάς άπό τούς Αστέρας τούτους,. 
Αλλά τούτο δέν σημαίνει Απέναντι τής αΐωνιότητος 
τοΰ κόσμου- Ή παρατηρηθεϊσα Ανάφλεξις έν τώ άστε- 
ρισμώ τής "Αρκτου, ίσως νά χρονολογήται Από τής 
έποχής τοΰ Νέρώνος καί τής πυοκαϊάς τής Ρώμης, ό 
δέ Αστήρ τών μάγων, δστις έφωτίσθη αίφνηδίως ήμέ- 
ρας τινάς έπί τοΰ λίκνου τοΰ Ιησού, ίσως νά έσήμαινε 
τό τέλος κόσμου τινός, συμβάντος έν τώ ούρανώ κατά 
τούς χρόνους τοϋ κατακλυσμού, έάν δέ ό ήμέτερος 
ήλιος έπεβάλλετο εΐς τοιαύτην άποθέωσιν, οί κάτοικοι 
τών άλλων κόσμων θά έβλεπον τό φαινόμενον μας 
μετά δύο ή τρεις χιλιάδας έτη·Ό ήμέτερος αΐών είναι 
αΐών παραδοξοτήτων καί φαίνεται, δτι παριστάμεθα 
ούχί είς τό τέλος αύτού, Αλλά εΐς τό τέλος τοΰ κό
σμου ίσως.

■ Έάν ή γή δέν άποθάνη έκ συμπτώσεως, έχει πρό 
αύτης πολλά έκατομμύρια έτών νά ζήση.

Αί συναντήσεις άς πρό όλίγου είπομεν. είσίν αί ήτ
τον Απίθανοι, διότι δυνάμεθα νά προσθέσωμεν, είναι 
αληθές, τήν άμεσον συνάντησιν κοσμικής σφαίρας, 
ήτις δύναται νά μάς αποτέφρωση ή τήν συνάντησιν 
έσβεσμένου ή φωτεινού ήλίου. Αλλά καί τούτο φαίνε
ται ήττον πιθανόν, διότι, έπειδή αί ούράνιοι κινήσεις 
δέν φέρονται κατ’ εύθείαν γραυμήν καί αί ταχύτητες 
Αύτών εξναι σημαντικοί, αί συγκρούσεις, άν θά έπέλ· 
θωσυ θά έπέλθωσιν έν δυναμικαΐς συνθήκαις άληθώς 
έξαιρετικαϊς.

Έάν ύποθέσωμεν . τήν Λμετεραν γήν μόνην διατρέ- 
χουσαν τό.κενόν μετά τής συνήθους αύτής ταχύτη- 
τος τών 106 χτλιάδων χιλιομέτρων καθ'ώραν, τί ήθελε 
συμβή;

(Έπεται συνέχεια).

ΟΙ ΔΥΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Έν τφ άνθρώπφ ύπάρχουν δύο άτομά, τδ έν ορατόν, τό 
ttXkt αόρατον. Το πρώτον συγιεντροΐ 5λας.τάς σκίψεις,δλην 
τήν προσοχήν καί δλας τάς φροντίδας, είς τό δεύτερον μόλις 
παρέχομεν μίαν στιγμιαίαν σκέψιν. Διατελοϋμεν ύπό τήν 
αίωνίαν πλάνην, δτι ό πρώτος είν® πραγματικός καί αλη
θές άνθρωπος, ό δέ δεύτερος κατά τό μάλλον καί ήττον μυ- 
θ,κός, ένφ τό αντίθετον άκριβώς συμβαίνει.

Διά τόν άνθρωπον τοϋτον τόν ορατόν καταναλίσκομεν ίλην 
ήμών τήν ευφυΐαν καί τήν έπινοητικότητα. Προσπαθοϋμεν 
νά τόν τρέφωμεν καί νά τόν ένδόωμεν πάντοτε καλώς.*Ολάι 
χΙ προσπάθεια! μας άποβλίπουν είς τό νά τόν καταστήσουν 
ευτυχή. Τόν περιβάλλομεν 3ι’ δλης τής πολυτελείας και 3ι' 
δλης τής χλιδής τήν οποίαν έφεΟρεν ό νους τού άνθρωπου. 
Έλάβομεν άπό τήν ψύσιν ολας τάς γνωστάς καί άγνωστους 
δυνάμεις της καί τάς έθέσαμεν είς τήν διάθεσίν του.Έπρά- 
ξαμεν τόσα πολλά υπέρ αύτοϋ, ώστε δεν άπεχει τής Αλή

θειας, φρονών τις ότι ό αιών οδτος είνε αιών τής άντιθέ- 
τεως. Ποάγματι δέ άπερρόφησε τόσον πολύ τήν προσοχήν 
μας και τάς σκέψεις μας, ώστε παρημελήσαμεν εντελώς τόν 
άλλον άνθρωπον τόν άόρατον, περιεφρονήσαμεν τάς άνάγκας 
του καί τόν άφήσαμεν νά φροντίση μόνος του περί έχυτοδ.

Φθάνομεν μέχρι του νά πιστευωμεν, δτι θά είμεθα εύιυ- 
χεϊς μόνον δταν κατορθώσωμεν νά ίκανοποιώμεν ίλας τάς 
ορέξεις τοϋ φυσ^οϋ καί σαρκικοδ άνθρωπον. Πρός έπίτευξιν 
τοϋ σκοποϋ τούτου διαρκώς παλαίομεν καί ά^ωνιζόμεθα, 
πλεΐστοί δέ έξ ήμών αποθνήσκουν πρίν ίδουν αύτόν πραγ- 
μκτοποιούμενον. Φρονοϋμεν,δτι θά γίνωμεν οί εύδαιμονέστε- 
ροι τών άνθρώπων, 5τα< άποκτήσωμεν τά πολυπόθητα αγαθά 
τοϋ κόσμου τούτου,·— οικίαν, όχημα, χρήματα καί άλλα 
πράγματα,άπνα θεωροΰμεν πολύτιμα διάτήν ζωήν.Έπειτα 
δταν τό δνειρον ήμων μεταβληθίί είς πραγματικότητα και 
όταν άποκτήσωμεν τήν δυναμιν τοϋ νά ίκκνοποιώμεν πάσαν 
επιθυμίαν μας, εύρισκόμεθα πρό άληθοϋς άπογοητεύσεως. 
Δέν είμεθα τόσον ευχαριστημένοι δσον έπεριμέναμεν. Είργά- 
σθημεν καί ίμοχθήσαμεν, πρός άπόχτησιν πράγματος, τό 
όποιον ένομισαμεν οτι θά φτο άληθής θυσία καί ήδη τοΟτο 
άποκαλύπτεται δτι ούδέν άλλο είνε είμή σκιά. Ή ευτυχία 
φευ δέν εύρίσκεσαι ιίς τάς άπολαύσεις τοϋ φυσικού άνθρωπου !

«
* Α

‘Ο μόνος άληθής άνθρωπος’ εϊνε ό άόρατος, ό εσωτερικός, 
ό πνευματικός, αύτός έκεΐνος διά τόν όποιον τόσον όλίγονί 
φροντίζομεν, αυτός ίκεϊνος τοΰ οποίου τούς εύγενεστάτους καν 
υψηλότατους πόθους έθυσιάσαμεν πρός άπόκτησιν εύτίλώς 
καί ταπεινών άγαθών. Ούδέποτε θά γνωρίσωμεν τήν άληθή 
ευτυχίαν είμή μόνον όταν άναγνωρίσωμεν τήν άλήθειαν ταύ
την· Ή θρησκεία και φιλοσοφία μάς διδάσκει οτι πρέπει νά 
θεραπεύσωμεν τάς άνάγκας τοϋ δευτέρου τούτου άνθρώπου, 
αλλά τόσον μεγάλη ύπήρξεν ή δυσπιστία μας, ώστε έθεω- 
ρήσαμεν πάντοτε τήν θρησκείαν ώς ούτοπίαν ή χόί η τι άναγ- 
καΐον μόνον διά να συνειθίσωμεν τόν θάνατον καί όχι διά 
τήν,ζωήν, ώς κάτι τι πολύ δυσάρεστου καί πολύ άνο
στου καί πολύ δύσπεπτου πράγμα, τό όποιον ά'αγορεύει είς 
ή'χάς ήδοντς τερψιθίαους καί μά; επιβάλλει καθήκοντα εκ
τάκτως όχληρά. Ή πλά»η αδτη εΐνε άπυτέλεσμα κακής 
άντιλήψεως τών πραγμάτων Άγόκεθκ ύπδ ιδεών, αϊτινες 
είνε καθ’ ολοκληρίαν σφαλεραί και όλεθριαι.

ΙΙιστεύομεν κακώς μέχρι τοΰδε — καί συμφώνως π,ός τήν 
πεποί'ησιν ταύτην πρκττομεν, — οτι είμεθα σώι.κ έχον έ» 
έ<ιιτώ ψυγή', άλλ’ ή Αλήθεια είνε ότι ιιμεθκ ψυ/ή πευίβε» 
βλυμένη ύπό σώματος· Τό ν’ αφοσιω,ωμεθα καθ’ ολοκληρίαν 
είς τό περίβλημα και νά πχραμελώμεν τήν ψυχήν, είν® πλάνη 
αοναδική, καί έ* τούτοις τοϋ to πάντοτε έπράξαμεν καί τοΰτο 
πράττόμιν άκόμη· Ή λατρεία τοϋ περιβλήματος, ιδού ή 
θρησκεία μας. Είμεθα υπνωτισμένοι ύπό τοϋ σώματος. Μάς 
κα τέστησε δούλους αύτοϋ, σκλάβους, είνε δέ ή δουλεία αυτή 
τοϋ αίσχίσταυ είδους.

Ό άνθρωπος ό άόρατος είμεθα επίσης ήμεΐς αύτοί. Δια- 
τέλοϋμεν δεσμευμένοι εί; τό σώμα ήμών, λησμονοϋντες τε
λείως δτι είμεθα κατάδικοι έν αύτ$, άλλά θά έλθγ) στιγμή, 
κατά τήν οποίαν τό σώμα θά καταρρεύση καί τότε 0 χειρα
φετηθείς κατάδικος θ’ άνακτή’*) τήν έλευθερίαν του.

Ζώμεν ζωήν σώματος καί ούχί ζωήν ψυχής. Δέον νά πε- 
ριφρονώμεν τό .σώμα, καί νά ' λατρεύωμεν τήν ψυχή?· *0 
άληθής άνθρωπος εινε ό άθάνατος άνθρωπος,..δστις μίαν ήμέ- 
ραν θά κάμγ) πτερά καί θά πετάξγ) έξω τοϋ σώματος. Αύ
τόν δφείλομεν ν’ άγαπώμεν, νά λατρεύωμεν, νά περιποιώ- 
μέθα, ν’ άναπτύσσωμεν. Μέ δλα τά πράγματα θά χωρι- 
σθώμεν μίαν ήμέραν, άλλά μέ αύτόν ούδέποτε, καί δταν ό 
θάνατος έλθη νά ζητήστρ παρ’αύτοϋ τήν παράδοσιν τοϋ σώ
ματος,—ήτοι τό περίβλημά του,—θ’ άρχίσγ τότε δΓ αύτόν 
μία ζωή εύρυτέρα καί μεγαλειτέρα, πρός τήν οποίαν παρα- 
βαλλομένη ή σημερινή εϊνε έντελής καί άναξία λόγου.

Α
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ΠΤΟΣΙΣ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ*
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(Συνέχεια ιδε προηγ. ψύλλον).

’Ημέραν τινα, στρέψας τυχαίως τους οφθαλμούς 
γήι, είδε ιήν “Εμαν Ή κόρη ήτο αμέριμνος, ένφ 
λειμώνος έπετήρει τα ποίμνια καί έδρεπε ρόδα καί 
?εμα' από καιρού δέ· εις καιρόν άνεγειρομένη εκίνει άποτό-
μο'ί τήν κεφαλήν διά ρίψη δπιτθεν τών ώμων τήν μακράν 
χαί λυτήν ύπομέλαιναν κόμην, ήτις ,επιπτεν έπί τοΰ μετώ- 
π υ της. Ό άγγελος τήν είδε και υπήρξε δι’ αυτόν ώσέί 
πάνδημος εκδήλω-.ις άπερτέρα; καλλ.ονής αγνώστου μέχρι 
τής ήμερα; εκείνης. Ένόμισε τήν στιγμήν εκείνην ό Ίρο 
σοήλ—ό ένδοξο; καί ξανθό; άγγελος τής ισχύος καί τοΰ έρω 
το<—ζτι καλύπτρα έπεσε πρό των. οφθαλμών του, ανοίγουσα 
εαπρ·σθεν ένα νέον παοάδεισον πλήρη φωτός, υποσχέσεων, 
έλπίδων, άνθέων. Τά αγνά λευκάνθεμα, τά ωχρά .ρόδα, τοΰ 
έφαίνοντο ωραιότερα των άνθέων, των δι’ αδαμαντινών άντα 
νζχλάσεων, ατινα διεποικίλόυν τούς έπουρανίους λειμώνας· 
τφ ΐφάνη δτι είς τούς οφθαλμούς τής “Εμάς έλαμπον πλειό- 
τερα φώτα, πλειήτεραι λάμψεις, πλειότεροι αστέρες παρά 
πέριξ τοΰ θρόνου τού μεγαλειοτστου θεοΰ, καί διά πρώτην 
φοράν κλίνων τά γόνατα είς άλλους παρά είς τβν ζηλότυπον 
Κύριον τοΰ ουρανού καί τής γή; καί παρατηρών τήν ώραιο- 
τάτην έψιθύρισεν· '

— "Ω I ωραιότερα δλων τών πλασμάτων, ώ ώραιοτέρα τής 
πλάσεως· ώ ώραιοτέρα τοΰ Πλάστου !

Καί τά χείλη του η’-οίχθη'σαν είς τό γλυκύτατου ποίημα, 
δπερ Αγγελικός νο*ς έφαντάσθη ποτέ.

’Από τήν ήμέραν εκείνην, άπό τήν στιγμήν εκείνην ή Έ
μα έμέλαγχόλησε, και το εσπέρας έπιστρέφουσα είς τήν κα 
λύβην τής έφάνη, οτι τά άνθη ήσαν μαραμένα καί χαλαρά 
καί είς τά ώτα ήσθάνθη άμετάπειστον ώς τόν ήχον μιάς μυ
στηριώδους λ'έξεως, τήν όποιαν δέν ήδύνατο νά έπαναλάβη 
καί ήτις τήν έ«αμε νό στενάζη Πολλαί ήμέραι παρήλθον 
τοιουτοτρόπως καί ένφ ή Έμα ήιθάνετο νά γεννάται έν τή 
κάρδία' αύτής έν Ισχυρόν πάθος, τό οποίον σύσσωμον τήν έ- 
βατάνιζεν, ό ξανθός εραστής της, ό άγνωστο; έραοτή;, έν τφ 
ουρανώ, έμάχετο τήν τοουακτιχωτέραν μάχην. 'Β τύψις τόν 
είχε προσβάλει. Πλέονή άπαξ, άπό τής ποώτης εκείνης στιγ
μής, είχε διακόψει κατά τό ήμισυ ένα υ/νον /.αί τό θάρρος 
του δέν «ιχεν έπαρνέ/ει διά νά τόν έπαναλάβη, συχνάκιι δέ, 
έπίσης, είχε διαπράξει τήν ιεροσυλίαν τή; Αντιπαραβολή, 
καί τά ακόρεστα βλέμματά του εΐχον διευθυνθή, άπό του θρό
νου τοΰ Α’ι^νίου, είς τήν γην τήν μ ιλτωμένην δι’ άνθέων, 
ένθα ή “Εμα έβοσκε τά ποίμνιά της.

Έπί τοΰ μετώπου του ό άγγελοι τής λύπης είχε χαράξει 
. δύο βαθείας ρυτίδας, τήν άνεξίτηλον κηλίδα τών οφ δροτά- 

• των μεμαχευμένων ερώτων. Έμάχετο, έμάχετο δ δυστυχής 
άγγελος εναντίον δλων τών πειρασμών τοΰ πάθους : ήσθάνετο 
έν τούτοι; κλονιζιμένην τήν πίστην έν τή καρδίφ του.
, .—“Ω, Κύριε! δός μοι τήν πίττιν ! — έλεγε — δέ; μοιτήλ 
δύναμιν ! ’Αλλ’ αί κόραι τών οφθαλμών τήο “Εμάς ήσαν 

. προσηλωμένα; χαταντι«ρύ του, μαρμαΐρουσαι ώς δύο αστέρες 
καί ήσθάνετο οτι ήσαν ίσχυρότεραι, δυνατότερα^, μεθιστιχώ- 
τεραι όλ.οκλήοου του παραδείσου.

Ημέραν τινά ή “Εμα εύρέθη Αντιμέτωπος έξ απροόπτου μέ 
ένα λίκον.Ό ! πόσον ή καρδία τού αγγέλου έρρίγησε μέχρις 
οτου εις τάς κραυγάς τής Έ ας προστρέξωσιν οί άνθρωποι 
καί οί κύνες καί φονεύσωσι τό θηρίον. Και άπό τής ήμέρας. 
εκείνης μ'α σκέψις τόν έτρόμαζε, δέν τόν άφινε νά εϋρη ά- 
νάπαυσιν: Ίδού, σύ θά κατέλθης έν τή γή — έλεγε πρός έ υ 
τόν — καί ή Έμα; δέν. θά εχη πλέον νά φοβήτα. ούτε θηρία, 
ούτε ανθρώπους. Καί έπτερύγιζεν, άλλά τρομερά δύναμις τόν 
ώ.θει πάλιν πρός τά όπισθεν καί αυτός έπανεπαύετο έπί τών 
λειμώνων τοΰ παραδείσου εν μέσω τών θάμνων τών ροιων, 
μεταξύ τών κρίνων καί τών χαμελαιών. Τότε ήσθάνετο ν’ ά - 
ναγεννώνται έν τή καρδία μετά τής μετανοίας ή πίστις καί 
εκλαιε καί έφθείρ.ετο καί έζήτει εύσπλαγχνίαν καί έλεος μέ- 
^ρις δτου ολίγον κατ’ ολίγον έπιστρέφουσα έν τή καρδίφ του 
η γαλήνη, ένεφανίζετο έκ νέου φαεινός καί εύθυμος έν μέσφ 
τής πληθύος τών μακαρίωχ δντων. Άλλ’ ή βάσανος καί ή 
πάλη έπανελαμβάνοντο αυθωρεί.. Έπροσήλου πρός τά άνω 
τους οφθαλμούς, έπάνω πρός τόν λαμπερόν ήλιον, τό κέντρον,

βλέπη τήν Έμαν

τήν γένεσιν, τήν ζωήν καί τό φώς δλών τών χτισμάτων καί 
έμεθυσκετο υπό πυρός, όπως καταπολέμηση τήν φοοεράν έπι · 
θυμίαν τοΰ νά κόψη τούς οφθαλμούς έπί τής γης διά νά προσ- 

*" ι· ’Ενίοτε τοΰ έφαίνετο δτι μία φωνή έπρό- 
φερε κάτωθεν τό δ<ομά του καί οτι αί λέξεις φερόμεναι-υπό 
του ανέμου ήσαν ασπασμοί καί ήχοι ανθρωπίνων ερωτικών 
χειλέων.

Καί ό άγγελος άνθίστατο, ήθελε, νά μή άκούη, νά μή γι- 
νώσκη- άλλ' ή φωνή έμεγαλ.ύνετο όλονίν .καί καθίστατο, ζωη . 
ροτέρα καί τόν ηνάγκαζενά στρέψη τιύς οφθαλμούς πρός τήν 
γην. Έβλεπε τήν "βμαν *αί τότε ή φωνή έφαίνετο οτι έσίγα, 
άλλά μία δύναμις είς τήν οποίαν δέν ή.ννόει ν’ άνθέξη τόν 
προσείλχυε χάτω είς τήν γην καί ΐπτερύγιζε διά νά έπα/α- 
πέση κλαίων καί μεταμελημένος, ήττημένος ύπό τής συνει 
δήσεως τής ίδιας αδυναμίας, έπί τών λειμώνων τοΰ παρα
δείσου, τών δι’ άνθέων πεποικιλμένων λειμώνων, έστρωμ 
μένων έξ δλων τών διαυγέστέρων καί σπανιωτέρων σμαράγ- 
δων τή; γής.

Έσθάνετο τοιουτοτρόπως 5τι έ έρως τής επιγείου ώραιό-.η 
τος έφόνε.υεν έν τή καρδίφ του τόν έρωτα πρός τόν Θιό. του. 
Όταν ή σκέψις αύτη ένεφχνίζετο έν τφ νφ αυτού ήσθάνετο, 
νά τρέχη διά,.μέσου τοΰ σώματος, έν τφ αίθε^ίφ συνόλφ τοΰ 
φωτός καί του χρώματος τό όποιον ή τον αυτός ούτο;, έν ρί
γος, μία δόιησις ψύχους καί άκουσίως τό βλέμμα του προσ- 
ηλοΰιο είς τό βαθύ βάραθρον, πέραν τοΰ' βασιλείου του θανά 
του, πέραν τοΰ χάους, έν τώ ήνεφγμένψ κρημνφ τής φοβε
ρά; έκδικητιχής τιμωρίας, ένθα ό Εωσφόρος, άλισσόδετος δι' 
αδαμαντινών δεσμών, είς τινα γρανιτώδη λίθον, έστρέφετο 
πάντοτε μανιώδηι, πάντοτε Ανίσχυρος, έξεμών άχαταπονήτως 
σκέψεις εγκλήματος καί βλασφημιών.

'Ημέραν τινά μία φοβερά.σκέψις' έφώτισε τόν νούν τοΰ δυ
στυχούς αγγέλου, θά έπεθύμει νά μή τήν έκφραση γεγο- 
νυ'φ τή φωνή, νά τήν |<διώξη μακράν αύτοΰ- άλλά δυναμίς 
τις ίσχυροτέρα τής θελήσεώς του τήν άπέσπασε τών χειλέων. 
του.

Έξηπλωμένη ή Έμα έπί τής χθαμαλής έκ χόρτων καί 
φύλλων μ.ικράς της κλίνητ, έχοιμάτο.

Κάτωθεν τών δερμάτιον, Ατινα έκάλυπτον αυτήν, οί βρα
χίονες καί τό στήθος έξήρχοντο γυμνά. Οί ολοστρόγγυλοι 
βραχίονες ώ; δύο στελέχη κρίνου, τό λευκόν στήθος 6πό το» 
καθαρώτατον λαιμόν, τετορνευμένον ώσεί έξ άβορίου.

'Ωραία ήτο τοιουτοτρόπως άπονεχάρκωμένη, τό στόμα έ 
χουσα ήμίκλειστον υπό εν χαρίεν μειδίαμα, εύντολος έν τή 
ήδονικω-άτη ήρεμίφ τών όνείρω* ·.

— Νά σέ περιπουχθώ μίαν ώραν—είπεν ό άγγελος—να σε 
περιπτυχθώ μίαν ώραν — καί έδίσταζεν· είτα άοτραπιαίω;, 
ώσανεί αί λέξετς,'παρά τήν θέ)ησίν του, νά έξέφευγοκ τών 
χειλέων του, έπανέλαβε ταχέως :

— Νά σέ περιπτυχθώ μίαν ώραν καί νά ήμαι αιωνίως 
κατηραμένΟ; !

Πάραυτα τδ φώ; γύρω του έσκοτίσθη, .τ’ ά>8η έμαράνθησαν, ·. 
τά φύλλα κατέπεσαν, τά γυμνά δϊ’νδρα καί οί κορμοί καί οί 
«λάδοι-έφάνησαν ώσάν άλτίνόβόλα ξ'.φη, σχηματίζοντά πέριξ ■ 
τόν τρόμον καί τόν θάνατον. ’Ατελεύτητος έρημοι έπεξετάθη 
πέριξ τοΰ αγγέλου' μέχρις ου τό βλέμμα του ήδυ,ήθη νά 
έξικνιθή δέν είδεν, είμή άμ·ιον πεπυρακτωμένην, καταστρο
φήν, μελαγχολίαν μέγα βάρος κατέπεσεν έν τή καρδίφ του, 
ε’δε κάτω εις τό κατηραμένον βάραθρον τού; οφθαλμούς του 
Σατανά, οστις οαρκαστιχώς έ^έλα· ήαθάνετο οτι ή α’ωνία Aga 
πρόκειται νά έπιπέση κατ’ αύτοΰ χαί ήθελε ν’ άντιτταθή, η 
θελεν ά*όμη νά ή ·ε ό ευτυχής καί πιστός άγγελο^ τής άλλοτε· 
Άλλά τά β έμματά του συνήντησαν πάλιν τήν Έμαν τήν 
ώραίαν χάρην; ήτιι υπό τό κράτος τή; ηρεμίας τών δνείρο)· 
έφαίνετο νά τφ μειδιφ. Ήθέλισε . ν’ άναπετάτη τάς πτέρυγις 
καί νά ι'ψωθή, άλλά καί πάλιν τά λεπτά πτερύγιά του συ ε- 
πτύχθησαν ύπό βάρη ώ; του μολύβδου.

Ή οργή τόν προσέβαλε·, ή λύπη τής Ιδίας αδυναμίας τοΰ 
ένεφύσησε μίαν φιβεράν λύσσαν- έν τή καρδίφ καί ένφ έπί τοΰ * 
τεταμένου βραχίονος ή πυγμή έκλείετο ωσάν νά ήπείλει τό Α.ί- . 
ώνιον, τών χειλέων του έξήρχετο ή επιθυμία: Ώ'ϊ νά σέ πε- 
ριπτυχθώ ! νά σέ περμττυχθώ μίαν μόνην ώραν I . . . έπανέ- 
λαβεν.

Υπερήφανοι ώς έπί τής εποχής τής αθωότητό; του αί πτέ- 
ρυγές του άνεπτύχθησαν: -τήσθανθη έαυτόν ισχυρόν

Έπτερύγισε καί κατήλθε διά μέσου τών άστρφων διατησ-
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μίτων άπο άστίρος εΐς άττέρχ, άπδ ήλίου είς ‘ήλων κάτω elf 
τήν γην, ένφ έν τφ κατχχθονίφ βχράθρφ άντήχει δνχτορος 
i γέλως τοΰ Σχτανϊ, έπχιοομένου διά τήν νίκην. Τοποθ«τή- 
9Λ9Λ τήν ύδρίχν κατά γή; ή Έμα, έκάθίσεν επί τοΰ άνθηροΰ 
λβιμώνος παρά τήν πηγήν καί στρέψχσα τού; ώραίους οφθχλ- 
μους,-.τευ; ώρχίους γλαυκού» οφθαλμού;, οιτινες··άν:ηνάκλων 
τήν θάλασσαν, τήν διαυγεστχτην θάλασσαν ή όποια μακρόθε.ν 
έγόγγιζε και συνεχίεν μέ τον ορίζοντα ώσάν νά έπέψαυε 
τδν ουρανόν. Ή Έμα βΐχεν αφήσει νά τής διαφύγη βχθυς 
στεναγμό;.

Έπί μίαν στιγμήν έμεινε μέ τήν χεφχλήν κεκλιμένην έπί 
τον στήθους, είτα δέ δψωσεν έκ νέου τούς οφθαλμούς πρδς 
τδν ούρανδν χαί £ν όραμα εκαμιν αύτήν νά φρκιάση

"Ησυχος ήσυχος, ώραΐος, φωτεινός' έπί των μεγάλων λευ · 
*ων πτερύγων, αΐτινε; έφχίνοντο άναπτύτσουσαι γύρω, των 
μακράς καί χρυσίζοντας πυρίνου; πορφύρας, εΐ-, άγγελος κατ- 
ήρχετο πρδς τήν γήν. Γονυιλινεΐ-, έν τή ε’ιαόδφ των ταπεινών 
καλυβών των οι ποιμένες, μέ τδ μέτωπον κλίνον πρδς τδ έδα
φος, προσηύχοντο.

Χαρά άναμεμιγμένη μετά τρόμου, έπλημμύρισε τήν ψυχήν 
τής "Εμάς. "Εβλεπε πραγματοποιούμενου τδ δνειρόν της. 
"Βρχετο ό πρδ τόσου χρόνου Αναμενόμενος έραστής της, ό 
ωραίος καί μεγαλοπρεπής έραστής, δν είχε διιίει τήν νύχτα.

. "Βρχετο, ήρχετο ούρανόθεν κινων τρέμα τάς πτέρυγας ώσεί 
κεκοπιαχώς διά τδ διατρέξαν διάστημα ; ήρχετο ήσυχως, ο
λόλευκος ώ; τολύπη χιόνος, όλόλευκος ώ, ή άκτίς τού ήλίου, 
καί ένφ κατήρχετο αί πτέρυγες, κινούμεναι, έξέπεμπον £να 
γλυκύ ifyov, μίαν ήδείαν αρμονίαν ώσεί χορδαί κιθάρας, θι- 
γομένης υπδ μυστηριωδών δακτύλων. 01-δέ ήχοι, έν τή ά- 
κοή τής "Εμάς, μεθερμηνευοντο εΐς λέξεις καί έσήμαινον.;■ 
Ώ 1 ώραιοτέρα όλων τών πλασμάτων ή λαμπροτέρα καί ά- 
γνοτέρα τοδ θρόνου τού Αιωνίου, ή τών κρίνων, ατινα δια 
ποικίλουσι αύτόν ; ώ πρδς σέ θειοτάτη έρχομαιΙ

«Το παν δι’ έσέ άπώλεσα, έδέχθην άντι ένδς Ασπασμού σου 
τήν αιωνιότητα των οδυνών. Έθραυσα τήν χρυσήν κίνυράν 
μου καί αισθάνομαι «εκοπιακυίας τάς πτέρυγά; μου να προσ
εγγίζουν τήν γήν καί ότι δέν θά δυνηθώτι ποτέ πλέον νά μέ 
άνυψώσωσι. Τί πειράζει; Είς Ασπασμός σου είναι ή Αγαλ
λίασες, ή αΐωνιότης, ή ζωή !

«Ουδέν έ' τή πορείμ μου είδον. Οί πυριφλεγείς αστέρες 
αί παγετώδεις χώραι, ό βαθύς μέλας αϊβήρ μέ είδον διερ. 
χόμενον αδιάφορου, έ»χύνοντες έν τή μεγχλοπρεπείφ των δρο
σερός αύρας, πύρινου; «θόγας, θριάμβους φωτδ; γύρω μου

«Καί τοΰτο βλον απόλλυμιδιά σέ. Γίγνομαι πένης καί εΐς 
θνητδς, μαραμένος ώς iv άνθος νεκρδν από πολλούς λειμώ
νας !

«'Ολόκληρος ό βίος μου ώς εύτυχεστάτου είναι ίδικός σου· 
όλος μου ό παράδεισος, ήπίστις μου είσαι σύ. Σύ τής όποιας 
οί οφθαλμοί λάμπουν πλειότερον τοΰ θρό.ου τοΰ Αιωνίου' σύ 
ώραιοτέρα 8λων τών άνθέων τοΰ Παραδείσου, σύ λευκοτέρα 
τοΰ άγνοτέρου των κρίνων.
, «Καί είσαι σύ, ήτις μέ ά^ήρεσας άπδ τάς εύφρ-<σύνας τοΰ 

ουρανού, δτότε. αυτών είσαι απείρως ώραιοτέρα «καί σέ έπι- 
ποθω επειδή σέ άγαπω ! σέ άγοπώ I σε άγαπώ !

Καί ένω ή μουσική έθνησκεν εΐς μίαν πνοήν έλαφράν, πε· 
ριαλγής ώς εΐς λυγμός, ό Ίροσαήλ, ό έιπαγλος άγγελος τής 
Ισχύος καί.τού έρωτος, έπιπτε πρδ τών ποδών της κόρη;. 
Αι πτέρυγες, ύποτρέμουσαι εις μίαν τελευταίαν λάμψιν φω
τός- συνεπτύχθησαν κατά μήκο. τών ώμων καί έσχημάτιταν 
αύτζ ένα λαμπρδν μανδύαν έκ πολυτίμων λίθων, σμαράγδων 
καί ρουβινίων πεποικ.λμένων έν τφ χρυσφ. Έπί μίαν στιγμήν 
ή Έμα. έμετνεν ακίνητος, αποκρυσταλλωμένη, τρέμουτα, 
εϊτα, ένφ οί βραχίονες περιέβαλλον τήν δτφύν της, έστήριξε 
τήν κεφαλήν έπί τοΰ ώμου έιείνου καί τά χείλη των συνή- 
φθησαν είς ενα θερμόν έρωτιαδν «σπασμόν.

Μίαν ώραν διήρκεσεν ό Ασπασμός δχι περισσότερον.Έπειτα 
ήφαίστειος έρυθρά φλδξ περιέβαλεν άμφοτέρους καί δταν τδ 
έσπέρας οί ποιμένες έζήτησαν τή ν Έμαν, εδρον αύτήν «πο- 
θαμένην παρά τήν πηγήν καί. παρετήρησαν φυτρωμένων πλη
σίον αυτίϊς ένα θάμνον μέ νέα άνθη , άτινα τήν-έκάλυπτον. 
Μικρά λέύκά άνθη καί άγνωστα, ιδόντα κατά πρώτην φοράν 
τδ φώς εκείνην τήν ημέραν άπδ τήν θερμήν περίπτυξιν τοΰ 
Αγγέλου μετά μια; τών θυγατέρων τών Ανθρώπων.

Συνέβη δέ τοιουτοτρόπως νά έλθουν τάγιασεμιά, όπως αρω
ματίσω η τήν γήν.

{ex τοΐ ItaAtxot) ΜβΛίτη ΊπρΙΛιος
Γλχϋκος

ΕΙΈ TVA-PlSSASr
(Σονέχιισ καί τέλος)

Δέν ενθυμούμαι τις τών δημοσιογράφων μας,-έπισ?εφθε'ς 
τήν Λάρισσα», έγραψεν βτι τοΰ ποταμού Πη·-ειοΰ τά υδχτα 
ώς έπί τό πολύ τρέχουσι θολά,παριστάνοντα,ούτως είπεΐν,τδ 
θολόν μέλλον τής Ελλάδος· οίοσδήποτε όμως έκαμε τήν 
πχρχβολήν ταύτην Απροκαλύπτως λέγω,οτι έπέτυχε. . . δυ
στυχώς. Εύχομαι νά ψευσθώ καί τό μέλλον τής 'Ελλάδος 
νά ήναι καλλίτερου τοΰ παρελθόντος καί τοΰ παρόντος,άλλά 
. · . δυστυχώς καί πάλιν λέγω δεν βλέπω τι τδ εδελπι 
ουδέ δ γελόεν· Άλλ’ έδώ περί Θεσσαλίας ό λο’γος. *Η 
Θεσσαλία, ή μεγάλη αΰτη καί έριβώλαξ έπαρχία, Αν με- 
γάλας ύπέστη καταστροφάς κατά τδν τελευταιον Ατυχή 
πόλεμον, δέν έχασεν δμως παντελώς τήν φυσικήν της καλ
λονήν. "Αν χεΓρες βέβηλοι έκαυσαν τά δένδρα της καί κα- 
τέστρεψχν τά σπαρτά της, δέν ήδυνήθησκν ίμως νά ε’μποδί- 
σωσι τήν φύσιν τού νά παραγάγη τδ επόμενον έτος άφθονου 
χλόην καί Jipaotritar θελκτικήν. Ό ουρανός πάντοτε σχε
δόν μειδιΰν, Γσως ειρωνευόμενος ημάς—τίς οίδε ! — ή Γσώς 
βέλων νά γλυκάνη τούς πόνους καί τάς πικρίας μας, μ&ς 
καταθέλγει, ένφ ό Πηνειός, διαρκώς τρέχων μάς υπενθυμίζει 
τδ γλυκύ καί μεμακρυσαενον παρελθόν, άπδ ,μεμακρυσμένας 
κάι ούτο; καί γλυκείας όρμώμενος πηγάς. Τά Απαίσια πτηνά 
αί Κάργαι Αφθοναι καλυπτουσι τά πέριξ του ΠηνειοΟ δέν
δρα — δσα σώα έναπέμειναν — οί δέ γεωργικοί πληθυσμοί κα- 
τηφεΐς καί περίλυποι διέρχονται τήν γέφυραν μετά τών ζώων 
καί τών κτηνών των,ΐν’ άναπαυθώσι εκ τών κόπων τής δμέ- 
ρας. Ώ σύ Γεβελλϊνε ποιητά, έάν ύπαρχε; τώρα έν τ$ κόσμφ 
καί δή έν Λαρίσσφ- δέν θά έγραφες τούς έσπερινούς έκείνους 
στίχους,

«Σ/γά ή 'μέρα, ’άιά^αιι-e χαί τής νοκτάς τ' άτράχι
Έσχόάαζτ τά ζωκτανά τής ^$ίς Α.τΛ rove πόπιΨς»·

Ναι, θέν θά έγραφες τούς στίχους τούτους, διότι δέν θά 
είχες σύ μόνος τδ μονοπώλιον τής ταλαιπωρίας ΤΩ ! οί 
γεωργικοί εκείνοι καί Ατυχείς πληθυσμό' δέν πηγαίνουν ίν’ 
Αναπαυθώσιν έκ τών κόπων τής ήαέρας. Αλλά νά κατακλι- 
θώτι νήστιις tv ταΐς οίκτραϊς των τρωγλαις. Δέν είναι άνά- 
παυσις έκ»ί·η, Αλλά βάσανος. Στέγην καί οικίαν δέν έχουσιν 
οί χωρικοί. Στρωμνής στερούνται οί χωρικοί. Φωτός καί 
θερμάνσεως οί χωρικοί στερούνται. "Αλλοτε είχον πολλά 
πράγματα, τώρα δέν έχουν τίποτε. "Ελθετε σεϊ; οί τραγι
κοί ποιηταί τής Σοφοκλείου εποχής καί θρηνήσατε μέ τούς 
Αθανάτους σας στίχους καί τά κλαυθμηρά έπη σας τήν 
Αθλιότητα τών θεσσαλών. Καί είς έπίμετρον τής δυστυχίας 
τών θεσσαλών έρχονται οί Ασυνείδητοι τοκογλύφοι οίτινες 
ως άλλοι Σάϋλωκ έννοοΰν νά'πιουν τδ αίμα τοΰ πτωχοΟ και 
τοΰ τεταλαιπωρημένου. Λεπτομερεία; δεν λέγω περί τών 

(sic) τούτων, διότι δέν έπιθυμώ νά Αποστρέ- 
ι>ωσι τδ ποόσωπον Από τής μικράς ταύτης περιγραφής μου 
δσοι με άναγινώσκουν. Σωστοί Σάϋλωκ! Καί ή έσπέρα πα
ρέρχεται καί τής νυκτδς τδ σκότος καλύπτει τήν πενθούσαν. 
Λάρισσαν, τήν οποίαν δέν Ανησυχεί ή τών πελαργών ή πτή- 
σις Ερχομένων κατά ζεύγη καί παρασκευαζόντων τάς φω- 
λεάς των μεθ’ ύπομονής άξιοθαυμάστου έπί τών στεγών τών 
οικημάτων, άτινα φεΰ ! τά πλεΐστα είσίν Ακατοίκητα και 
κατηρειπωμένά. Δδς Θεέ δύναμιν καί παρηγοριάν είς τά 
πάσχοντα ταδτα χριστιανικά πλήθη, διότι λόγοι Ανθρώπι
νης παρηγοριάς, μόνον ίδώ δέν χωροΟν !

’Εξημέρωσε ! "Ας άφήσω πρδς στιγμήν τούς θρήνους και 
Ας περιγράφω άδυνάτως τήν γελώσαν φύσιν. Έκεΐ βπου ήδη 
εύρίσκεται ό γράφων τάς γραμμάς ταύτας Ατενίζει τδν γη-

ραιδν καί πάντοτε χιονοσκεπή "Ολυμπον, τήν σεβατμίαν κα
τοικίαν τών μεγάλων τής Αρχαιότητος θίών καί έχει πρδς 
τά δεξιά του τδν ποιητικόν Κίσσαβον. Άπδ τής Άκροσό- 
λεως τής Λαρίσσης Αποστέλλω τή φιλτάτφ «Φύσει» την 
Ατεγνον ταύτην περιγραφήν μου. ’Ιδού τδ ευρύ θεσσαλικδν 
πεδίον πλήρες παχείας χλόης καί μαγευτικώτατον. θαυμά
σιος καί ποιητικώτατος όρίζων ! ’Ιδού μα«ράν έκεΐ ό Τυρ· 
ναβος, τδ Μπουγάζι, τδ Ρεβένι, ό Μενεξές, τδ Καζακλάρ, 
τδ Καρατζόλι.Ή Γιάννουλη εύρίσκεται πλησιέστατα ήμών. 
Τήν έπεσκέφθην δίς καί συνωμίλησα μέ τδν Παπά Άργύ 
ρην,τδν ΑπλοΟν καί Αφελή πλήν ένάρετον εφημέριον τοΟ μι
κρού τούτου χωρίου, ό Παπά ’Αργυρής είναι ή παρηγοριά 
τών χωρικών καί ό πολυτιμότερος έκείνων σύμβουλος. Ο 
πάσχων ψυχικώς θά προστρεξη είς τδν Αγιον Χαράλαμπον— 
τήν μόνην εκκλησίαν τής Γιάννουλης,τήν έχουσαν τάς άγιας 
εικόνας άομμάτους καί κατεσκληκυίας, χάρις είς τήν Αβρό
τητα τών έπιδραμόντων Γκέγκηδων—όπου θά συνάντηση 
τής γλυκεΐαν μορφήν τοΟ Παπά ’Αργυρή. Άπδ τής Ακροπό- 
λεως πόσα δέν βλέπει τις I Πόσα δμως δεν Αναμιμνήσκεται 
Απ’ αύτής!

Οί ποιμένες όδηγοΰντες τά παχέα καί κατάλευκα πρό
βατά των ποτίζουσιν είς τδν παρά τούς πόδας μου Πηνειόν, 
ΑφοΟ πρώτον κορεσθώσιν έπί τής παχείας πόας της παρά 
τδν ποταμόν. Ώ πόσον ώραΐος ό βίος ό ποιμενικδς και πόσον 
θαυμασία ή είκών εκείνη ή ζωντανή ! Βελάζοντες καί σκιρ- 
τώντες οί Αμνοί παρά τάς μητέρας των ποικιλλουσι τήν εί· 
κόνα. Πλησίον έκείνων οί βόες οι Αροτριώντες, τά κτήνη τά 
δουλεύοντα αιωνίως, οί νμίονοι οΐ κομίζοντες τδ δδωρ είς 
τούς Λαθισσαίους, τδ ύδωρ λέγω τοΰ ποταμοΰ τδ υγιεινόν, 
οί βλάχοι οΐ πλύνοντες τά έντόσθια τών σφαγείων, ίλα 
ταΰτα δίδουσι x&notar ζωήν εΐς τδν αιωνίως τρέχοντα 
Πηνειόν, δστις θά ήτο μελαγχολικδς τά μάλιστα χωρίς τάς 
ωραίας ταύτας παρενθέσεις. Άλλά τδ ποιητικώτερον μέρος 
τοΰ Πηνειοΰ είναι εκείνο είς τδ όποιον αί ώραΐαι γυναίκες 
καί κόραι τής Λαρίσσης,αι βλαχοποΰλαι, ύψουσαι τδ ένδυμα 
ηΛένοον τ’άσπρόρρουχά των, άλλ’ Αμφιβάλλω Αν μεθ’ ίλην 
τήν έπιμέλειάν των θά δυνήθώσι νά τά καταστήσωσι λευκότερα 
τής γαλακτώδους και τορνευτής κνήμης των ή τών εύστα- 
λών καί Αλαβάστρινων βραχιόνων καί στηθών των. ΤΩ έκείνη 
ή είκών είναι ή μάλλον καταθέλγουσα τούς εύαισθήτους 
θεατάς. Μακρύτε'ρον οί άλιεΐς άλιεύουσι τούς ιχθύς τοΰ Πη
νειού, ίνα έκ τής πωλήσεως τούτων προμηθευθώσι τδν άρτον 
τής ήμέρας. Τάχα άλιεύουσι καί καρδίας τόσον ευκόλως ώς 
τούς ίχθΰς των ; Τις οίδε I

Έπεθύμουν νά ήμην Γιαλλινά;, ό εμπνευσμένος ουτος φί
λος μου ζωγράφος τής Κερκύρας, δπως μετά τής περιγραφής 
μου ταύτης—ήτις όντως είναι Αχαρις—σάς άπέστελλον καί 
τήν σχετικήν άκουαρέλλαν. Ώ τότε βεβαίως θά ένέπνεον 
τούς άναγνώστας μου, οίτινες έκόντες Ακοντες θά ήγάπων 
τήν Θεσσαλίαν καί θά συνεπάθονν ύπέρ αύτής; ώς συνεπά- 
θησα καί έγώ, και ήδη, τυχούσης εύκαιρίας, θά ύψώ τήν 
φωνήν μου—έστω καί Αδύνατον καί μή Ικανήν νά φθάσγ) είς 
στρώματα ύψηλα—θά ύψώ, λέγω τήν φωνήν μου. υπέρ τής 
άναξιοπαθούσης Θεσσαλίας.

Πριν περάνω τήν περιγραφήν μου όφείλω νά ομολογήσω 
ώς Έλλν,ν χάριτας ύπέρ τών όθωμανών τής Θεσσαλίας εκεί
νων, οίτινες μέ καρδίαν φιλελληνικήν καί φιλάνθρωπον έ- 
προστάτευσαν πλείστους ίσους "Ελληνας, όσον τό καθ’ 
εαυτούς.

Οΰκ δλίγας οικογένειας χριστιανών έσωσεν ό Αγαθός καί 
ευεργετικός άνήρ Χασάν Πετρεδιν βέης πρώην βουλευτής. 
Λαρίσσης, όθωμανός τό θρήσκευμα,άλλ’"Ελλην τήν καρδίαν. 
Εΐς ούκ όλίγους "Ελληνας έδωκαν άρτον πολλοί Λαρισσαΐοι 
Τούρκοι. Δέν Α'αφέρω όνόματα, διότι δέν επιθυμώ νά μή 
φανώ Αρεστός ίσως είς αυτούς διά πολλούς καί ποικίλους 
λόγους. Τοΰτο μόνον λέγω δτι εύγνωμόιως ή φιλτάτη ήμών 
πατρίς θ’ Αναμιμνήσκηται τών φιλανθρώπων τούτων πρά- 
ξεών των. Καί οσοι ωφέλησαν τήν 'Ελλάδα όθωμανοί καί 

όσοι τήν ύβρισαν—καί εύιυχώς οί ύβρισταί έγκατέλιπον τής 
Θεσσαλίας τδ έδαφος—τυγχάνουσι γνωστοί εις τήν Ελλάδα 
τήν γνωρίζουσαν νά τιμφ, μεθ’ δλας τάς Ατυχίας της, -ιούς 
xa^ol/ς υπηκόους της καί μή.

Ώς "Ελλην, ώς οίκών ήδη έν Λαρίσση, εύχομαι ύπέρ τής 
’ελτιώσεως τών πραγμάτων τή; δλης Θεσσαλίας. "Ας λη- 
σμονηθώσι παρά τοϊς κατοίκοις πρδ παντδ; τά παρελθόντα 
καί πάντες έπί τδ αύτό, οί τε "Ελληνες καί οί όθωμανοί καί 
οί ’Ισραηλΐται, Ας φροντίσωσι νά έπουλώσωσι τάς πληγάς 
τής έριβώλακος ταύτης έπαρχίας. Ή ευτυχία τής Θεσσα
λίας καί τής βλης Ελλάδος έστίν ευτυχία όλων αύτών. 
Έν ταΐς πόλεσιν, έ« το?ς έθνεσι και πανταχοΰ βπου ύπάρχει 
ομόνοια καί μακροθυμία Ανοίγεται τδ μέλλον εύρύ καί ρόδι- 
νον. Τοιοΰτο μέλλον εύχομαι νά έχη καί ή ήμετέρα Πατρίς 
άπαξάπασα.

Λάρισοα
Γ&ώργοος Λ. Ιίολοτης

ΤΟ ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΟ

Στο μαίρο μνήμα κείτιται 
στα έρημα, αιά ξίνα 
ναυτόπουλο π’ άγάπαγι 
ααννοΰ πάντα νά βρίσκεται 

γ;ά την ίλιυβ«ρ;ά·

"Ητανε τό ναυτόπουλο 
τής Οάλαββας καμάρι, 
ί] μάνα του τό φόλαγε 
σΑν τό μαργαριτάρι 

μή πέβη μίσα και πνιγξ.

Τό βόρανε στόν πόλεμο 
τό ρήξανε οτά πλοία 
σ* ίνα λιμάνι αράζανε 
βγήκαν ατό παραλία 

κ' έκεΐ κατασκοπεόανε.
Μαίοΐ iS91

Έξαον' άχοόεται βροντή, 
πάφτουν βροχή τά βόλια 
«αί μία σ<ραΐρα φαρμακερή 
ίπληζε τ’άχαρο παιδί 

μεα’ τής καρδιάς τά φόλλα.

"Επεσε τό ναυτόπουλο 
χλωμό κι απελπισμένο 
γίά τήν άγια Ελευθερίά 
τίμιο καί δοξασμένο 

μί τόμολύβι στήν καρδιά.

Τό θάψανε στή ξενιτιά 
μακρυά βτό ρημοκλήσι 
καί πάει ή μανοΟλα τον ίκιΐ, 
νά βρξ και νά φιλήση

' τά δοξασμένο τον σταυρό.

Λημήτρ. H.ΊΓαλέμης
Φοιτητής τής ’Ιατρικής

Άφϊερςιΰται είς τδν ύπέρ πίστεως καί πατρίδος πεσόντχ 
Αδελφόν μου Ίωάννην Π. Γολέμην, κατά τήν Απόπειραν 
Αποβάσεως εΐς Πλαταμώνα.

ΣΟΦΑΙ ΣΟΦΩΝ ΡΗΣΕΙΣ

Ή θρησκεία έπέχει τόπον μητρός, έγκαταλείπει τις αύ
τήν έπί τ9ί πρώτη έπιτυχί^, αβτη σάς Αναμένει είς τδ πρώ
τον δάκρυ.

. * *
Θέλετε νά σάς υπολήπτονται ; Σιγεϊτε.

*
* *

Mst’ εύχαριστήσβως συγχωροΰμεν τούς ένοχλοΰντας υμάς, 
άλλά ουδέποτε έκείνους ους ένοχλοΰμεν.

* *
Ό όργιζόμενος ουδέποτε καθίσταται σεβαστός : μόνη ή 

γαλήνη έμπνέβι σέβας. .
*

Ό νομίζων έαυτδν εΰφυέστερον τών Αλλων, είναι ό εύχε- 
ρέστερον Απατώμενος.

♦ «
Συχνάκις ό εύεργετούμενος λησμονεί τήν εύεργεσίαν, διότι 

ό ευεργετών ένθυμίΐται αύτήν.εύεργετών ένθυμίΐται αύτήν.

• *
Οί ένεργητικοί Ανθρωποι καίοί κεκοσμημένοι μέ χαρακτήρα 

όμιλοΰσιν όλίγον καί ένεργοΰσι δεόντως καί πρεπόντως.
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Το πνεύμα Ιχει τά; ήλικίας του, καθώς τό σώμα, τάς 
οποίας πρέπει νά έπιμελώμχθα διά των αύτών μεριμνών.

*

’Αγαπώ την έρημίαν, διότι είμαι πλέον συνετισμένος. είς 
τά ίλαττώματά μου παρά είς τά τών άλλων.

.· ■* ·
Μή κρίνετε ποτέ ξηρώ; τήν νεότητα.

*
¥ ■«

Ή Μάχη, ή γινόμενη έπί τών γονάτων τή; μητρός, ού
δέποτε εξαλείφεται έκ τις ψυχής.

¥

Οί άνθρωποι ούτε προδόται, ούτε ψεύσται θά ήσαν, έάν 
δέν ήσαν άδύνατοι καί μωροί.

*
*. *·

Μη ζητείτε παρ’ούδενός είμή πάν δ,τι δύναται νά δώσφ, 
' είναι μωρία τό νά ζητίί τις ροδάκινα άπδ μίαν άχλαδιάν.

♦
* »

Άνθρωπος . άνευ χαρακτήρος, δέν είναι άνθρωπος, είναι 
πράγμα.

* »

Πάντοτε δύναταί τις νά σκέπτηται, δέν πρέπει δμως πάν
τοτε νά λέγτι δ,τι σκέπτεται.

*
* *

Ή ζωή ομοιάζει μέ ωκεανόν, μόνον οί εύθέΐς χαρακτήρες 
δύνανται νά διαπεράσωσιν αύτόν έν ευθείς γραμμ·?|.

* *
Ή πολυτέλεια, πολλαπλασιάζουσα τάς άνάγκας, έξε- 

γείρει την μανίαν πρός πλουτισμόν.

* *
Δέν έξαοτΛται άπδ ήμάς νά βχωμεν ή νά μή έχωμεν πάθη, 

άλλ’ έξ ήμών έξαρτάται νά κυριαρχώμεν αύτών.
•

* ·
’Ενίοτε μεταμέλεταί τις διότι ώμίλησε, ούδέποτε δέ 

διότι έσίγησεν.
(Έκ τοΰ Γαλλικού)

Γελλεάτ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Ίβορροπέα «εναχέου
Ποικίλα ώς γνωστόν πειράματα ισορροπίας γίνονται διά 

τών μαγειρικών μας σκευών. "Εν περίεργον έκ τούτων κα·

τορθοΟται διά τής καταλλήλου τοποθιτήσεως ενός πινακίου, 
μιάς κουτάλα; και έτέρας τοιαύτης τρυπητής διασκευάζομε 
»ων ως όξής κατά τδ έναντι παρατιθέμενου σχήιχα.

θέσατε είς την περιφέρειαν τοδ πινακίου μικρόν τεμάχιον 
φελλοΰ καί έπ’ άρτου στηρίξατε τό άκρόν τής κουτάλας ώς 
έμφαίνεται έν τ# προκειμένη είκόνι, ούτως ώστε τά δύο 
σκεύη νά συσφιγχώσι καλώς και νά μή ταλαντεύωνται δε- 
ξιόθεν ή Αριστερόθεν. Τοποθετήσατε τότε διά τής Αριστερά; 
σας ,χειρός τό πινάκιον έπί τοΰ χείλους φιάλης τινός καί διά 
τής δεξιάς κρεμάσατε τήν λαβήν τοΰ τρυπητοΰ έπί τής κου· · 
πάλας, ούτως ώστε μετάκινοΰντες τό πινάκιον, θά εΰρητε τό 
τημεΓον τής ισορροπίας, έφ’.ού τό δλον σύστημά σάς παρα
δόξως θά αίωρήται ώς.έν τφ προκειμένφ σχήμανι.

, Φ.Π.

ΑΚPOST IX IS

Μυριοχαριτωμένη μου τής Λι6ιντι&ς καμάρι, 
άΐοίζβως ανρα γΛύκτιά ποι^ς σ' ϊδΐύκι τή χάρι ■

”Ζα καί ρόδα Μ σκορπά τ' άγγ»Λιχό κορμίσου, 
ρινμα χαρίτων 0τ£κ&>· ζη ... μου ή ΛαΛτά σου

"ΗΛίου άκτϊης 'μοιάζουπ 'στή κόμη τή Λύτη: σου 
■τά ζηΛτυτά μαΛΛιά σου;

Σάμος. Μάρτιος

ΤΟΙΣ ΗΜΕΤΕΡΟΙΣ ΣϊΝΔΡΟΜΗΤΑΙΣ
Άπό τοΟ έλευσομένου άπό 1ης προσεχούς Μαίου δεκάσου 

έτους τής «Φύσεως» θά προστεθώσι νέαι βελτιώσεις είς άμ- 
φότερα ήμών τά φύλλα καί νέαι δωρεαι τοΐς ήμετέροις συν· 
δρομηταΐς ά»ευ ούίεμιάς αύξήσεως τής υφιστάμενης συνδρο
μής. Αί Αποδείξεις τού προοεχοΰ; έτους θά φέρωσι τήν σφρα
γίδα τοΰ γραφείου μας καί 6ίς τόν Αριθμόν έπ’ αύτών τοδ 
λαχείου. ΠαρακαλοΟνται δέ οί οφείλοντες έτι σύνδρομά; 
των δπως τακτοποιήσωσι τούς λογαριασμούς των, πάντες δέ 
οί άνταποκρνταί μας, δπως μάς άποστείλωσι τάς έκκαθαρί- 
σεις τών είς χεΐρα; των Αποδείξεων.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΪ ΦΓΪΕΛΧ
1899

Ημερολόγια τής «Φύσεως» τού 1899 έτους ολίγα 
έμειναν έτι.Στέλλονται πχντι άποστέλλοντα τδ τίμημα, 
ήτοι 2 φρ. έλεύθερον ταχ. τελών.

ΠαρακαλοΟνται πάντες δσοι τών ήμετερων συνδρομητών 
έλαβον ’Ημερολόγια τής «Φύσεως» πρός έκποίησιν, δπως 
εύαρεστούμενοι μάς Αποστείλωσι τήν έκκαθάρισίν.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΡίΙΜΟΓΝΙΑ ΣΓΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ
ΠαρακαλοΟνται οί έν Ρωμανίςς συνδρομηταί μας, ήδη δτε 

ήρξατο ή έφαρμογή τών ταχυδρομικών επιταγών μεταξύ 
'Ελλάδος καί Ρωμανίας ν’ άποστέλλωσιν ήμϊν τάς σύνδρο
μά; των διά ταχ. έπιταγής.

Πληροφορούμενοι, δτι έν Ρωμουνί^ Κύριός τι; Μαρίνος · 
Γιαννίκης, ζητεί σύνδρομά; τής «Φύσεως» δι’ ιδιαιτέρων 
του άποδείξεων, ώ; Αντιπρόσωπος δήθεν ήμών, δηλοδμεν 
οτι ουδόλως διπτελεί τοιοδτος οδτος, Αί πληρωμαί τής 
Φύσεως γίνονται Απέναντι άποδείξεων μα; -φερουσών τήν 
σφραγίδα μας και Αριθμόν λαχείου μας.

ΜΕΓΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
Π. AYTiWOr

Παρά τη ΠΛατιία Λίωτσάκου. 'Ey Σύρω
Κατασκευή τελειότατη και ποιότης άρίστη πάντων τών ' 

ειδών τών νεωτέρων ιδίως γλυκισμάτων, Μεμάλη ποικιλία 
φοντάν, γλασέδών καί κομφέτων. Πάντα τά «Γδη τών λου- 
κουμείων. ΈκσελοΟνται παραγγελίας διά τό έξωτερικόν.


