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ΑΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ
Έκ μεγάλων λίθων ώκοδομημέναι, έχουσι τήν βάσιν
ρών, λίθον έξαιρέσιμον, φέροντα είς τήν θήκην, Καί τού
ορθογώνιον, καθ' ήν αί δύο άντιστοιχοΰσαι πλευραί είσίν ' μεν έπικαλύμματος ούδέν μέρος σώζεται ούδ’ εις αύτήν,
ϊσαι πρός άλλήλας· λήγουσι δέ,κατά διάφορον κλίσιν, πρός
ούδ’ είς ούδεμίαν άλλην πλήν μιας κατά τήν κορυφήν·
τά άνω είς κορυφήν όξεϊαν.Άντιστοιχοϋσι δ ’ αί φ πλευραί
τάς λοιπάς δ’ έγύμνωσαν οί Άραβες πράς σκοπούς οικο
άκριβώς είς τά φ σημεία τοΰ ούρανοΰ. Εις 12 διάφορα
δομικούς. Τοϋ δέ περιαιρετού λίθου εύρεθέντος κατά
μέρη τής Αίγύπτου δυτικώς -τοΰ Νείλου, ύπάρχουσι συ
τύχην καί άφαιρεθέντος,’άνεκαλύφθη είς ύψος φέ>' πάρο
στήματα τοιούτων πυραμίδων. Αί έπισημότεραι είσίν έν
δος φέρουσα προς το κέντρον τής πυραμίδος, καί διασχι
Γιζέ, απέναντι τοϋ
ζόμενη εις δύο, εις
Κάιρου- έν Σαχάρα·
άνωτέραν άγουσαν
έν Μεϊδούν έν Δαπρδς δωμάτιον περισχέρ. Διάφοροι έξέχον τήν λάρνακα τοϋ
ηνέχθησαν εϊκασίαι
βασιλέως, συληθεϊοαν
ύπ’ αρχαίων καί νεωτώ η' αίωνι μ.Χ, ύπδ
Καλίφου τίνος, καί
τέρων περί τοΰ σκο
πού καί τοΰ προορι
είς κατωτέραν άγου
σμού τών πυραμίδων.
σαν πρδς έτερον δω
Κατά τινας ήσαν ι
μάτιον, ύποτεθέν ώερά, κατά Πλάτωνα
ρισμένον διά τήν βα
αστεροσκοπεία, κατ'
σίλισσαν, ίσως όμως
αληθώς μικρόν ιερόν
άλλους συμβολικά!
παραστάσεις τής άθαείς τδντάφσν άνήκον.
νασίας· άλλοι πάλιν
Έκ τοΰ σημείου τής
τάς εΐπον μεγάλας
διαιρέσεως τώνπαρόΤάφοι
καί
πυραρ.ίδες
τής
Αίγυπτου.
>
δων τούτων φρέαρ
δεξαμενάε ΰδατος ή
βαθύ φέρει ύπδ τοΰ Νείλου τήν έπιφάνειαν. Παρ ’ αύτή σώ
σίτου άποθήκας. Σήμερον όμως εΓνε άναμφισβητήτως απο
ζονται καί δύο άλλαι μέγιστοι πυραμίδες, ώς τάφοι τών
δεδειγμένου ότι εΐσί τάφοι βασιλέων καί ηγεμόνων. Εις τά
διαδόχων τοϋ Χέοπος, Χεφρήν καί Μυκερίνου, ου καί
ορεινά μέρη, περί τάς Θήβας, οί τάφοι έσκάπτοντο είς τό
τό σώμα έν αύτή εύρέθη. Ύπάρχουσι δέ περί τάο μεγά
όρος, καθιστάμενου ούτω τό μέγα μνημεΐον τώυ έπισήμωυ
λος καί πλεΤσται μικραϊ πυραμίδες, όσημέραι κατάοτρενεκρών. Etc τήν κάτω Αίγυπτον όμως,έπί τήςέπιπέδου καί
φόμεναι καί Ουλούμε^αι, καί πολλοί κατά τάς αύτάς θέ
σχεδόν κινητής άμμου, άνηγείροντο διά τσύς βασιλείς καί
σεις, μέγιστοι σωζόρενοι τάφοι, λίαν πιθανώς ήσαν, άν
τούς συγγενείς αύτών τοιαύτα ούτως είπεΤν κτιστά όρη,
σύχί
πάντες, πολλοί όμως, κεκαλυμμένοι επίσης ύπό πυ
Έν Γιζέ σώζεται κατά μέγα μέρος ολόκληρον νεκροτα
ραμίδων, αΐτινες έξηφανίσθησαν. Τινές έξ αύτών ειχον
φείου, περιέχον καί έλάσσονας τάφους καί πυραμίδας,
ών ή μεγίστη σωζομένη είναι ή ύπό τοΰ Ηροδότου λεέξωτερικώς ή έσωτερικώς ιερογλυφικός έπιγραφάς καί
γλυπτικά κοσμήματα. Ύπήρχον δέ τινες, ώς ή τοϋ Δεγομένη τοΰ Χέοπος βασιλέως, τής δ', δυναστείας, ήτις
ύποτίθεται άρξασα φ,οοο ετη π. X. Κατ’ αύτόν ή πυρά-, σχούρ, κεράμιναι καί έπίλιθοι. Ύπάρχουσι δέ καί είς τήν
μις αυτή ήτο τετράγωνος, καί έκάστη πλευρά όκτάπλεΆνω Νουβίαν, φ3 ε»ς Γουρκάβ, 8ο δέ είς Άσσούρ, μή
θρος, ήτοι 8οο' μήκους κατά τήν βάσιν καί ίσου ύψους,
έχσυσαι ύψος ύπέρ τούς 8ο', καί τινες τοιαΰται καί είς
ούσα κεκαλυμμένη έξωθεν ύπό λίθων ξεστών, έκάστου
τήν 'κάτω Αίγυπτον.
έχοντος μήκος 3ο' τό ελάχιστου· λέγει δ’ ότι ώκοδομήθη
Καί έν Έλλάδι άπαντώνται σπάνιαι πυραμίδες άρχαιόέντός 20 έτών ύπό ιοο,οοο έργατών πλήν τών ταμόντηται πιθανώς έξ Αίγύπτου τού σχήματος προελθόντος,
των καί μετακομισάντων τούς λίθους. Κατά Στράβωνα ώς έν ΚεγχρεαΤς, μεταξύ Άργους καί Τεγέας, καί άλλη δέ, είχεν είς ύψηλήν θέσιν έν τω μέσω μιας τών πλευ
μεταξύ Άργους καί Έπιδαύρου.
A. Ρ.
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ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Η ΦΓΣ1Σ

Η ΦΥΣ1Σ

Έάν είναι αληθές, ότι τοϋ απολύτου θείου δντος ή προ
νοητική διάνοια, έν τοίς ύπερτάτοις νόμοις, ους Εθέσπισε ταΐς
παντοδυνάμοις αΰτοΰ βουλαίς καθώρισε τών τελειοτάτων αΰ·
τοϋ δημιουργημάτων τήν αθάνατον ζωήν, εάν ή ύπερτάτη
ισχύς τοΰ Δαιμόνιου Εσφράγισε διά τοΰ τύπου τής τελειότητος καί τής σοφίας παν ό,τι έν τή δημιουργέ^ τοΰ σύμπαντός του απετέλει τήν αγνήν του αντιπροσωπείαν, τότε ό
κόσμος τής λήθης θέλει ομολογήσει πρό τής φαεινής άναγεννήσεώς του, ότι τοΰ τελειοτάτου δημιουργήματος ή είκών δεν
συνετάφη αιωνίως μετά τοΰ παρελθόντος, ούδέ τών τελειοτάτων θνητών αί μορφαί δεελύθησαν εΐς τά έγκατα τής γής ούδέ
ή Ιερά των τέφρα έξητμίσθη Εκ τοΰ μυστικού Εκείνου κόσμου,
έκ τής ήρεμου άλλά σκληράς εκείνης νεκροπόλεως.
Είς τά βάθη τής γής μας είναι τεθαμμένον τό τελειότατου
δημιούργημα I πλήν, ίπέπρωτο έκεΐ διά παντός νά βασιλεύη
εν μέσφ σιγής ό μέγας του προορισμός," είς τής γης τά σκο
τεινά δώματα Ενέκρυψε τοΰ Δαιμόνιου τό θειον κέλευσμα τόν
κόσμον τών γιγάντων καί. άφήκεν είς τό όμμα τοΰ νηπιώδους
κοσμου τών μεγαλουργημάτων των τήν μοιραίαν εικόνα ώς
παρήγορον τροφόν ; Πλήν, έως πότε είς τάς όρφανάς κοινω
νίας ή αόρατος τής προνοίας χειρ θ
* δεικνύη τόν άάάτατοτ
xal rexpor κόσμον ; Έως πότε τοΰ πολιτισμού τά ψευδή
σκήπτρα θά συνοδεύωσι τήν θρηνώδη καί πένθιμου τελετήν
τών σπονδών ; Εως πότε ή νυκτερινή τής προόδου ιερουργία
θά τελή τά νόμιμα έπί τών τάφων τών θνητών τοΰ δωδεκά
θεου, ή δέ άνθρωπότης καλυπτόμενη άπό τά ράκη τής υπο
μονής θά φιλοσοφή Επί τή αλγεινή άπωλείοι, αιωνίως άναμένουσα τόν ορίζοντα τής αίγλης καί τής λαμπρότητος τόν
φωτοβόλον κόσμον ;
Ίσως διαφυλάττει Εκεί τούς ημιθέους, όπως έξαποστείλη
πάλιν άνά τήν οικουμένην ινα κηρύξωσι τής σωτηρίας τά
ευαγγέλια" ίσως συναρμολόγηση τοΰ παρελθόντος τά νεκρά
μεγαλεία είς νέαν βίβλον γιννέσεως, όπόταν τόν κόσμον τής
καθευδούσης αθανασίας άκολουθηση ή θνητή τών αιώνων
ημών σειρά" ίσως Εν τή πνευματική τών Εθνών δουλεία ανα
μένει νέον Ελευθερίας σήμα νά ίδη, ή νά άκούση νέους παιά
νας τής μετανοούσης κοινωνίας όπόταν τής άνισταμένης τών
Εθνών ζωής τά χαρμόσυνα άγγελτήρια διασαλπίσωσί τό σω
τήριον σάλπισμα: « αναζητήσατε τήν άρχαίαν Ελλάδα »·
ίσως, όπόταν τής φήμης οί ήχοι φθάσωσι πρό τοΰ ύψίστου
θρόνου μέ τό παρήγορον άγγελμα, τοΰ Δαιμόνιου ή παντο
δυναμία νά. άνοιξη τό μέγα μνημεΐον τής ευδαιμονίας μέ τής
λαμπροφόρου άναστάσεως τό έκθαμβον μεγαλεΐον.
Καί ιδού Επί τού βωμοΰ τής άληθείας αγνός τής ευγνωμο
σύνης ό λιβανωτός θά καθαρίση τάς άλαζονίας τούς ορίζον
τας καί θά σκορπίσρ εΐς τόν ύπερήφανον κόσμον τά χαρίσ
ματα τής μετάνοιας.
Ή ευγνωμονούσα άνθρωπότης θά περιβάλλη τότε τών
ηρώων τήν γην μέ τό πλαισίου τών παρηγόρων Ελπίδων,
όπόταν ή φωνή τών τάφων θά μεταβληθή είς τής νέας δόξης
θούρια, καί ό μέγας θεός τών μυστηρίων έπιχύσρ τής άναγεννήσεως τήν λαμπρότητα, ήν εξήγαγεν έκ , τοΰ τέως νεκρού
κόσμου.
Ή ψυχρότης τών σκληρών βράχων θα έξαφανισθή καί το
πνεΰμα τής φιλοσοφίας τών αναμνήσεων θά θιρμάνγ της
νέας 'Ελλάδος τόν έκνενευρισμε'νον οργασμόν" ό πολιτισμός
θά άνευρη τά Ελληνικά πρότυπα, άτενα θά χρησιμιύσώσι
καί πάλιν τής φιλελευθέρου παιδείας αί βάσεις. Ή σπουδή
τοΰ παρελθόντος θά άναπλάση της αισθητικής τό θερμόν Εν
διαφέρον, καί ή Επιστήμη θά άνατρέξη όπίσω όπως άνευρη
την άπολεσθεΐσαν μεγαλειότητα- τό πνεΰμα τής άναπτύξεως
θά άνακαλύψη είς τούς αιώνας τής λήθης τάς λησμονηθεί•σας σελίδας τών φώτων, καί τής ηθικής μορφώσεως ή έρευνα.

θά ίκθάψρ τά συστήματα τοϋ τελείου βίου" ή πολιτεία τών
ευγενών νόμων θά άκολουθήση τής άρχαιότητος τούς θείους
θεσμούς πρός διαιώνισιν τής ευημερίας, καί τών κοινωνιών ό
κανονισμός θά προστρέξγ είς τής άρχαίας μεγαλοφυίας τά
φωτεινά κέντρα. Τών Πιερίδων ή όργή θά κατευνασθή πρό
τής νέας άποθεώσεως τού καλού, καί.έκ τής λύοας τοΰ νέου
ψάλτου θά άντηχήση νέα αρμονία πρό τής έ£ιδανικεύσεως
τής ύλης.
Ή Ελευθερία τοϋ άτόμου θά άνευρη τάν αγνότητα αύτής,
καί τής κοινωνίας ή καταπατηθεΐσα νομοθεσία θά λάβη τήν
δικαίαν ίκανοποίησιν ή γαλήνη τής οικογενειακής εύζωίας
θά έπανέλθη όπόταν οί θεσμοί της άρχαιότητος βασιλεύσωσι
καί πάλιν" ή σεπτή δε αύτής τιμή δέν θά κατασπαταλάται
είς τών άγυιών τήν δεσποτείαν, ούδέ τά μνήστρα τοΰ μέλλον
τος θά χρησιμεύωσιν ώς ποταπά συναλλαγής μέσα, άλλά ή
ίερότης αύτής Εξαγνιζόμενη είς τοΰ παρελθόντος τό αγνόν
νάμα, θά τεθή είς τής εστίας τούς άγιους βωμούς, καί θά φυλαχθή είς τής γυναικωνίτιδος, τοΰ καλλντεχνικοΰ τούτου παν
θέου, το απαραβίαστου σκήνωμα. Τοΰ πρός τήν πατρίδα κα
θήκοντος θά άναλάμψη θεία ή είκών, καί ή ταχύπτερος φήμη
έπί τοΰ τύμβου τοΰ Μαραθώνος θά ψάλλη νέους διθυράμβους.
Τής νεολαίας ή τιμητική στήλη θά πληρωθή νέων εικόνων,
καί είς τό απέραντου τοΰ προορισμού της στάδιον θά άπηχήσωσι νέων θριάμβων Επινίκια, όπόταν καταφυγή είς τών προ
γόνων τά ευεργετικά προνόμια.
'
Καί τότε ή 'Εσπερία τήν ύπερηφάνειαν . αύτής θά κατα
συντρίψω είς τάς Ηρακλείους στήλας, καί ένδυθεϊοα τον χι
τώνα τής αμαρτίας θά κομίση είς τήν πατρίδα τών ήμιθέων
ό,τι τών πατέρων της ή άγρια αυθάδεια έτόλμησε νά άφαιρέση Εκ τών μεγαλουργημάτων των, κατά τούς αιώνας τής
θρηνούσης Μοίρας. Ό κόσμος δέ σόμπας θά άνευρη θησαυ
ρούς διά τό μέλλον, όπόταν τό κέντρον τών βλεμμάτων τοϋ
παγκοσμίου θαυμασμού: ό ήκρωτηριασμένος Παρθενών, λουσθή άπό τά μΰρα τής μετάνοιας, καί ή άνθρωπότης κατα
φυγή καί πάλιν είς τής 'Ελλάδος του τήν ευεργετικήν προ
στασίαν.
Πάντες θά ένωθώσιν είς τό ευσεβές έργον τής σωτηρίας, καί
τών ήμιθέων οί άπόγονοι θά διανέμωσι τής πλούσιας αύτών
κληρονομιάς τά δώρα. Τά έθνη της πυρίτιδος καί τής λόγχης
θά καταθέσωσι πρό τής πολιούχου παρθένου τήν πανοπλίαν,
καί Εν τή Ιερφ ταύτη ίκεσίςι τής συμπαθούς αδελφότητος θά
πληρωθή ή καρδία των εύγενοΰς Ενθουσιασμού. Έν τή παγκοσμίφ ταύτή τής άναγεννήσεως πανηγύρει, ή 'Ελλάς άς
συναισθανθή τάς νέας ύποχρεώσεις πρός τήν ανθρωπότητα,
καί τό πολύτιμον σκήπτρου τής έξανθρωπίσεως άς κράτη
έσκεμμένως, ίνα μή πάλιν τής ευδαιμονίας της ή ηδονή εύρη
σμικρόν τό άπειρον τών νέων κτήσεων καί ύποκύψή είς νέαν
ειμαρμένην γενομένη θύμα τής ιδίας κατακτήσεως.
Πλήν, θά ελθη άρα καιρός, καθ’ ον ή Ελλάς κυρία τών
πάντων γενομένη νά νεκρωθή και πάλιν ;
Τοΰτο, μόνον τού υπέρτατου Δαιμόνιου ή σοφία γνωρίζει,
ή Ελλάς όμως είναι τό τελειότατου αύτοΰ δημιούργημα.
*»

Νΰν, χόβμε Ttfg μετάνοιας, άναξήτηβον, άναξήτηβον τήν
άρχαίαν 'Ελλάδα.

Η.
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Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΣΕΩΣ ΤΟΥ
*
*
ΑΝΘΡΩΠΟΥ
(Συνέχεια καί τέλος)

Έάν προγωρήσωμεν είς άρχαιοτέρας ετι πλάσεις θά συναντήσωμεν ζώα, τών όποιων ό οργανισμός είναι άτελώς ανε
πτυγμένος. Τών τοιούτων εύρίσκομεν μόνον αποτυπώματα
βημάτων, κατά μέγιστον δε μέρος τών πτηνών, καί ετι

t

35

ι
θαλάσσης, οίτινες είσίν οί πρώτοι κάτοικοι τής γής, ήτις κα
μάλλον τών γιγαντιαίων βατράχων. Τών τελευταίων τούτων
τόπιν τοσούτων διαδοχικών μεταβολών καί περιόδων έφθασε
εχουσι τό σχήμα τής χειρός, διότι ό βάτραχος τής Εποχής
είς ήν διατελεϊ σήμερον θέσιν έν τή σειρά τών κόσμων.
Εκείνης εχει χεΐρας" έπι πλέον δέ οι εμπρόσθιοι πόδες είναι
Οί διάφοροι ούτοι- βαθμοί τής οργανικής κλίμακος. ήν
πολύ μικρότεροι τών οπισθίων, όπερ άποδείκνυσι ζώον πεπλαάκροθιγώς δηίλθομεν, προφανώς καταδεικνύουσι τήν άρχικήν
σμένον αποκλειστικός διά νά πηδί£. Άλλ’ όπόταν δ βάτρα
κατάστασιν τής σφαίρας μας, τόν φυσικόν σχηματισμόν τών
χος οέν πηδφ, άλλ’ ήσύχως βαδίζη, τίθησι πρώτον κατά
στρωμάτων, τάς Εποχάς τής ύπάρξειβς καί διαμορφώσεως τών
γής τόν μικρόν Εμπρόσθιον πόδα, καί κατόπιν επαναφέρει
Επ’ αυτής βιώσάντών οργανικών σντων, καί τέλος τήν εμτόν οπίσθιον τής αυτής πλευράς, έξ ού Εξηγείται τό περίερ
φάνισιν
καί κυριαρχίαν τοΰ ανθρώπου, όστις ήοη κέκληταε
γον φαινόμενου τών άνευρεθέντων αποτυπωμάτων, έφ’ ών
σπουδαίου νά διαδραματίάη μέρος επί τοϋ προσώπου τής γής.
βλέπει τις μεγάλην καί μικράν χεΐρα, τεθειμένας τήν μίαν
Κατά τινά στατιστικήν, τά άρχεΐα τοϋ άρχεγόνου κόσμου
κατόπιν τής άλλης, πρός τό αύτό μέρος" Ενώ διά τά άλλα
παρουσιάζουσιν ήμΐν πρός μελέτην τής Εξελίξεως, διαπλάσεως
ζώα, τά τετράποδα, παρατηροΰμεν πλησίον τοΰ άνωτέρου
καί διαμορφώσεως τής γής 25,000 ζώα καί 2,000 φυτά
δεξιού ποδός, αριστερόν Εμπρόσθιου πόδα.
διαφόρων ειδών, έξ ών 24,500 άνήκουσιν εις μ-όνην τήν Ευ
Τά εύρεθέντα μέλη τών τοιούτων ζώων, Ιδίως αί κεφαλαί
προϋποτιθέασιν έκτακτον μέγεθος, καί οτι. οί γίγαντες ούτοι
ρώπην, διότι τά λοιπά μέρη τής γής δεν Εγένοντο Ετι ήμΐν
αρκούντως γνωστά.
βάτραχοι υπήρξαν σαρκοφάγοι. Τό πλεϊστον μέρος τών εύρε Μετά τά άνωτέρω, τις δύναται επακριβώς νά δρίση ποσάθέντων απολιθωμάτων τών οοόντων αποδίδεται εις τά αμφί
κις διεμορφώθη ή γή καί πόσα στρώματα άποτελοΰσεν άκρι
βια ταΰτα, τούς βατράχους, σαύρας ή σαλαμάνδρας, οίτινες
βώς τόν φλοιόν αύτής, όπως Εξακριβώσωμεν τήν Εποχήν
τότε εφερον καί καύκαλον όπως αί χελώναι, ή λέπια ώς οί
τής γενέσεως τοΰ κόσμου ; Ή Επιστήμη τηρεί άπόλυτον σειχθύς, ή κογχύλια όπως τά δστρακία καί οί γαστερόπόδες.
γήν, άρκουμένη είς τήν έξέτασιν ,ετι τών στρωμάτων οΰχ
Φυσικώς διά τά ζώα ταύτα άπητοΰντο καί όδόντες στέρεώήττον άναμφισβήτητον είναι ότε πρό τής Εμφανίσεως τού
τατοι, ή δέ φύσις δεν ύστέρησεν αύτά τοιούτων. Εν τή δια
ανθρώπου Επ’αύτής (4,000 ετη), διέρρευσαν τουλάχιστον
μορφώσει τής σιαγόνος των, προικίσασα αύτά δι’ άξιοθαυ20,000 ετη, ίσως δε καί πλείονα άπό της βλαστήσεως τοϋ
μάστου όντως προνοίας, ήτοι μέ όδόντας άδιαφθόρους και
πρώτου φύκου Επ’ αύτής. Άλλά καί πριν ή δ φύκος, ύ
ισχύος άπαραβλήτου. Ήσαν σκληρότεροι καί αύτοΰ τοϋ
βράχου, τοΰ σιδήρου καί τοΰ χάλυβος, διότι καί ό μάλλον
πρώτος ουτος ευτυχής κάτοικος αύτής έμφανισθή, πόσαι χι
λιάδες ετών παρήλθον μέχρις ού ή πυρίνη σφαΐρά μας λάβη
κεκορεσμένος Εν υδατι χάλυψ άλλοιούται πρό τοϋ έγκαύστου
τό πρώτον στερεόν αύτής στρώμα ; Τούτο- πλέον ίσως δέν
(σμάλτου) τών οδόντων τούτων, ούτινος τά συστατικά απο
είναι ζήτημα τοΰ παρόντος αίώνος.
τελούνται όπως καί όλων τών ζώων, εκ τρυφηλών στοιχείων,
Έκεΐνο οπερ Επιμελείς καί βαθεΐαι μελέται καθώρισαν,
άτινα ή φύσις μετέβαλεν είς άξιοθαύμαστον στερεότητα καί
iivat ότι, άπό τής πλάσεως τοΰ φυτικού καί ζωικού κόσμου,
σκληρότητα, οίον ασβέστου, φωσφορικού όξέος, ύδροφθορικοΰ
τά ζώα καί φυτά ούδέποτε κατεστράφησαν τελείως, άλλ’
οξέος (fluorydriaue), συγκεκερασμένων Εν είδει φωσφορικού
. έκαστη περίοδος μετέδωκε τή επομένη πολλούς Εκ τών θα
άσβεστου ή φθοριούχου ασβέστου.
λασσίων καί χερσαίων αύτής κατοίκων, πρός οΰς συνανεμίχΈν τούτοις ή άνθρωπίνη Επιστήμη ύπέκλέψεν άπό τής
θησαν τής νέας περιόδου τά ζώα καί φυτά, καί οΰτω καθεξής
φύσεως τό μυστικόν τοΰ θαύματος τούτου, και παρέσχε σώ
μέχρι τής καθ’ ημάς περιόδου, τελειότερου άναπτυσσόμενα,
ματα μεγίστης σκληρότητος καί αντοχής διά τοΰ χημικού
κατά· τάς συνθήκας τής έκάστοτε νεωτέρας άναφαινομένης
συνδυασμού δύο σωμάτων ήττον σκληρών. Ούτως ή ανάμι
ξες τού χαλκού μετά τοΰ κασσιτέρου αποτελούσε τόν ορεί
Επιφανείας τής γής.
Τό σπουδαιότερου γεγονός έν τούτοις, Εγκειται Εν τή δια
χαλκον, δι’ ού κατασκευάζονται τά τηλεβόλα, καί όστις
δοχική μεταβολή τής σφαίρας μας, ήτις άπό α’ιθερόσχημος ύπερβαίνει τά φυσικά Εκείνα μίγματα καί εΐς τήν σκληρό
ούσα μετεβάλλετο τό πρώτον εΐς άερώδες σώμα, διελθόν Εκ τοΰ
τητα καί εΐς την αντοχήν. ’Ομοίως διά της ενώσεως τοΰ
φυσικού νόμου τής συμπυκνώσεως πρώτον εΐς ύγράν κατάάνθρακος καί τού μαλακωτέρου σιδήρου άποτελοϋμεν τόν
στασιν καί κατόπιν εΐς πύρινου ρευστήν. Μετά τούτο εκαλύχάλυβα, καί διά της προσθήκης ενός χιλιοστού αργύρου παφθη ώς Εκ τής πήξεως διά στερεού τίνος φλοιού, Εφ’ ού τά
ράγομεν τόν Ινδικόν χάλυβα, όστις είναι Ετι σκληρότερος.
δδατα Εναπέθεσαν βραδύτερου τάς ύποστάθμας των (sedi
Ή ΐοιότης αυτή τών οδόντων ήτο απαραίτητος είς τήν
ments) έν είδει στρωμάτων, άτινα αί πλουτωνικαί δυνάμεις
διατροφήν τών ζώων τούτων, καί διά τής περισυλλογής τών
άνεσήκωσαν πρός άνάδυσιν τών όρέων, μέχρις ού τέλος ή γή
άνά την γην ^σκορπισμένων Εκείνων πολυτίμων λειψάνων, ό
καταστδίσα κατοικήσιμος εγένετο βαθμηδόν τό διαμονητήριου
φυσιοδίφης κατορθοΐ ήδη νά άνασκευάση τήν Εξαφανισθεΐσαν
τών ζωικών δυτών, Επί κεφαλής τών δποίων δ Πλάστης
άρχέγονον σχετικήν πλάσιν.
ε*θηκε τό άνθρώπινον γένος, τό όποιον βαθμηδόν ωθεί πρός
Τά φυτά τής Εποχής Εκείνης άνήκουσιν εΐς τά μάλλον
τό πλήρωμα τών άνεξερευνήτων αύτοΰ βουλών, ών μόνος
ατελή είδη. Καί τοιαϋτα είναι κάλαμοι, καλαμϊται, καί τά
αύτός κατέχει τό μυστήριον.
σχετικά τούτων, κολοσσιαίων, διαστάσεων, στερούμενα τών
Φρ. Πρίντείζης.
λαμπρών άνθέων καί πολυτίμων καρπών τών |ηττον αρχαίων
πλάσεων.
Άποφυλλίζοντες ε”τι περαιτέρω τά αρχεία τοϋ πρωτογε
νούς κόσμου, άφικνούμεθα είς Εποχήν καθ’ήν Εσχηματίσθη
ΠΕΡΙ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
ή ύλη εξ ής άποτελεϊται ό γαιάνθραξ, καί χάνομεν πάν
Τό νόσημα τής Εποχής καί δ πρόδρομος τής φθίσεως είνε
ίχνος Ενάρθρων ζώων. Ούτως εύρίσκομιεν ιχθύς, σπανιωτάή araipla. Εξετάσατε κύκλφ σας τάς αβροδίαιτους νεάνι
τους μεν είσέτι, γαστερόποδας καί άλλα μαλάκια, άλλά
σα; καί νεανίσκους. Ώχρότης, ίσχνότης, παλμοί, οφθαλμοί
παρ’ αύτοΐς συναντώμεν καί περίφημα φυτά, Ιδίως πτέριδας
κοίλοι, εύαισθησία εΐς τάς μεταβολάς τοϋ καιρού καί καθόλου
ifougdres) καί φοίνικας, σιγιλλάρια (sigillarias) καί λεπιδόΕξασθένησις τώνρωματικών δυνάμεών των. Ποιον το αίτιον ;
οενδρα. Τά δύο τελευταία εντελώς Εξηφανίσθησαν πλέον.
Πάντες γνωρίζομεν, ότι αί τροφαί χυλοποιούμεναι Εν τφ στοΈν τοΐς άρχαιοτάτοις δε στρώμασι, άτινα άμέσως καταμάχφ μεταβαίνουσιν εΐς τό .αίμα, όπερ διά τής κυκλοφορίας
καλύπτουσι τους πρωτογενείς βράχους, τούς προγενεστέρους
μεταδίδει τά θρεπτικά στοιχεία εΐς τό σώμα. Πάντες γνω
■ παντός οργανικού δντος, συναντώμεν τήν φυτικήν καί ζωικήν
ρίζομεν τήν .Επήρειαν τοΰ άτμοσφαιρικοϋ άέρος Επί τοϋ αί
ύπαρξιν, μέχρι καί αύτών τών άπλουστάτων οργανισμών,
ματος εν τοΐς πνεύμοσι, Ελλείψει τοΰ δποίου διαταραχθείσης
συνισταμένην άπό μόνον κελλίων, άνευ οστών καί άνευ διαρτής κυκλοφορίας αύτοΰ, παύει ή ζωή, καί π^σα λειτουργία
θρώσεως φωνής, ήτοι φύκους, πολύποδας και άστέρας τής
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τοϋ ανθρωπίνου οργανισμού σβέννυται. Τά κυριώτερα αίτια
της άλλοιώσεως τοϋ ύγροϋ τούτου, τής έλαττώσεως δηλ.
τών ερυθρών αίματοσφαιρίων του, ών πρωτεύει δ σίδηρος,
δστις καί τον ερυθρόν χρωματισμόν δίδωσι τφ αϊματι, εινε:
οικογενειακή προδιά
θεσή άφ 'ενός, αργία,
■εδραίος βίος, διαμονή
έν τόποις ύγροϊς και
μή καλώς ήλιαζομένοις, τροφή ακατάλ
ληλος , μελαγχολία,
έρως, καί βίος ούχι
σώφρων. Βίος αβρο
δίαιτος, άνάγνωσις έλαφρών μυθιστορη
μάτων,δι’ών γεννώνται τάσεις έρωτικαί,
αποφυγή άσκήσεως
προς ε'ργα εΰγενή εινε
τά μέσα, δι’ ών ή
χλωρίασις ποιεί τάς
κατακτήσεις της.
Διά τίνων λοΐπόν
μέσων δυνάμεθα νά
καταπολεμήσωμεν τό
νόσημα τοΰτο ;
Εύθύς έξ άρχής κανονίσατε τήν ανατροφήν τών τέκνων σου,
δότε αϋτοϊς ζωήν ούτε πολύ περιωρισμέΰην ούτε πολύ έκλυτον.
Τακτοποιήσατε τήν τροφήν, τήν σπουδήν, τήν άνάπαυσιν, τόν

περίπατον. 'Ομοίως δότε προσοχήν εις τό είδος τών αναγνω
σμάτων καί προφυλάξατε άπό κακάς καί χαμερπεϊς έξεις.
Παρέχετε. τουναντίον αΰτοΐς μελέτην άνάλογον, εΰγενή
τερπνήν καί ωφέλιμον. Παρακολουθείτε.τόν βίον τοΰ προσήβου
νίανίου, Εμποδίσατε
αΰτφ τόν μονήρη
βίον καί άπαγορεύσατε τήν συνανα
στροφήν έλαφρών φί
λων, οΐτινες άναπτύσσουσι προώρως δρμας
καί έξαμβλωματικά
συναισθήματα. Άποσπάσατε από τής
κεφαλής τής θυγαg τρός σας τάς άσκο
πους φαντασίας, δότε
αύτη οικιακήν έργασίαν, σκόπιμον ίπασχόλησιν, περίπατον,
μουσικήν, ζωγραφι
κήν καί τά τοιαΰτα,
άτινα ένφ άφ’ ενός
εισι · στοιχεία ΰγιοΰς
" ανατροφής, άφ’ ετέ
ρου άναπτύσσουσι τό
αίσθημα τοΰ καλοΰ και προς’·ύγείαν συντελοΰσι πάντως.
Δ. Μβαλής.
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ΚΑΤΑ ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥΝ
Ποίην τις βιότοιο τάμη τρίβον ; είν.άγορή μέν
νείκεα καί χαλεπβί πρήξιες· έν δέ δόμοις
Φροντίδες· έν δ’ άγροΐο καμάτων άλις· έν δέ θαλάοση
τάρβοο. έπί ίείνης δ’, ήν μέν εχης τι, δέος·
Ήν δ’ άπορης, άνιηρόν. Έχεις γάμον; ούκ αμέριμνος
έσσεαι. ού γαμέειο ; . ζήση έρημότερος.
Τέκνα, πόνοι, πήρωσις, άπαις βίος, αί νεότητες
άφρονες· αί πολιαί δ’ έμπαλιν άδρανέες.
Ήν άρα τοϊνδε δυοΐν ενός αΐρεσις, ή τό γενέσθαι
μηδέποτ’, ή τό θανεΐν αύτίκα τικτόμενον,
Μετάφρασες.

Τί δρόμο ς* τή ζωή του κανείς ν’ άκολουθήση;
Σ’ τήν αγορά καυγάδες καί δίκες θ’άπαντήση.
Σ’ τό σπήτι του φροντίδες, εις τούς άγρούς του κόπους
Σ’ τή θάλασσα τρομάρες. Σ’ τής ξενιτειάς τούς τόπους
Άν μέν παράδες έχης φοβάσαι μή;τούς χάσης,Πτωχός δ’ άν ήσαι πάλιν θενά κακοπεράσης.
Εΐσ’ έγγαμος ; δέν θαύρης ποτέ σου ησυχία.
Εΐσ’ άγαμος; θά ζήσης, ’σάν νασαι σ’ ερημιά.
Έχεις παιδχά; Δέν λείπουν τά βάσανα κ’ οί πόνοι
Δέν έχεις; ’Σάν κνουτρούμη κανείς δέν σού σιμόνει.
’Ακμάζεις ; θά γυρίζης και τρέλλες θενά κάνης.
Έγήρασες; άμέσως τήδύναμίσσυ χάνειξ.
Λοιπόν έν έκ τών δύο αύτών νά προτίμησης :
Ή εις αύτόν τόν κόσμον ποτέ νά μή πατήσης·
"Η άμα τόν πατήσης, μικρό μικρό ακόμα
Τά μάτια σου νά κλείσης νά σέ σκεπάση χώμα.

ι

Τόν ναόν τούτον, ώς γνωστόν
άνήγειρεν παρά τή παλαιό αγο
ρά ό ’Ανδρόνικος, ό έκ τήςΚυρρηστικής τής παλαιός Συρίας,
περιώνυμος γενόμενος δι’ αυτό
τοΰτο τό έργον του, όπερ έφημίζετο καί διά τήν πολυτέλειαν
καί επιτυχίαν καί χρησιμότητα
αύτοΰ. Ό πύργος· ουτος ή ό
ναός κατά τούς νεωτέρους, ήν
οκτάγωνος άνεμοδείκτης, έχων
έπί τής ζωφόρου εκάστης τών
πλευρών άνά ένα τών οκτώ έπισήμων ανέμων, έπιγεγλυμμένον,
μετά τοΰ όνόματος αύτοΰ προσγεγραμμένον, έπί δέ τής κορυφής
χαλκοΰν Τρίτωνα κατά τούς ανέ
μους στρεφόμενον καί διά ράβδου
τόν πνέοντα δεικνύοντα. Ό πύρ
γος ουτος ήν συγχρόνως καί ώρολόγιον, έχον πρός τοΰτο είς
τάς πλευράς κεχαραγμέναςγραμμάς, καί είς τάς γωνίας χαλκάς
προεχούσας ράβδους, ων ή σκιά
έπί τών γραμμών εκείνων προσπίπτουσα ένέφαινε τάς ώρας καθ’
όλας τάς έποχάς τοΰ έτους. Έκ-

ΚΑΤΑ ΜΗΤΡΟΔΏΡΟΝ
Παντοίην βιότοιο τάμοις τρίβον- είν άγορή μέν
κύδεα καί πινυταί πρήίιες· έν δέ δόμοις
άμπαυμ’· έν δ’ άγροΤς Φύσιος χάρις· έν δέ θαλάσση
κέρδος, έπί ξένης, ήν μέν έχης τι, κλέος·
ήν δ’ άπορης μόνος οϊδας. Έχεις γάμον ; οΐκος άριστος
έσσεται. ού γαμέεις ; ζής έτ’ έλαφρότερον,
Τέκνα, πόθος· άφροντις άπαις βίος· αί νεότητες
ρωμαλέ'αι· πολιαί δ’ έμπαλιν εύσεβέες
Ούκ άρα τών δυσσών ενός αϊρεσις, ή τό γενέσθαι
μηδέποτ’. ή τό θανεΐν πάντα γάρ έσθλά βίου.
Μετάφρασες.
Ποιο δρόμο ς’ τή ζωή του κανείς νά προτίμηση ;
Σ’ τήν άγορά καί φήμη καί γνώσεις θ’άποκτήση
Σ’ τό σπήτι ησυχία, σ’ άγρούς ή Φύσις χαίρει.
Σ’ τή θάλασσα τά κέρδη. Σ’ τής ξενιτειάς τά μέρη
"Αν μέν παράδες έχης μέ δόίαιςθά γυρίζης.
Πτωχός δ’ άν ήσαι πάλιν, μόνος θά τό γνωρίζης.
Εισ’ έγγαμος ; θά έχης σ’ τό σπήτί σου προστάτην.
Εΐσ’ άγαμος; θά ζήσης ζωήν ήσυχωτάτην.
Έχεις παιδιά; μέ πόθον θά βγής καί θά είσέλθης.
Δέν έχεις; άμερίμνως τόν βίον θά διέλθης.
’Ακμάζεις ; θά κοχλάζη τό αΐμά σου ς’ τάς φλέβας
Έγήρασες ; οί νέοι πρό σοΰ θά φέρουν σέβας.
Λοιπόν έν έκ τών δύο ποτέ μή προτίμησης,
"Η δηλαδή τόν κόσμον ποτέ νά μή γνωρίσης,
Ή άμα τόν γνωρίσης νά άποθάνης κι’ όλα.
Όχι. τοΰ βίου είνε καλά καί άξια όλα.
Μ.Σ.Μ.

ή
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τός δέ τοΰ ανωτέρω άναφερθέντος
διπλού σκοπού τού Πύργου τού
του, ήν ταύτοχρόνως καί κλεψύ
δρα, διότι ένέκλειε μικράν δεξα
μενήν, έν ή έρρεεν έκ τής Άκροπόλεως δι ’ ύδραγωγείου ερχόμε
νον τό ύδωρ τής πηγής, τής καί
αύτής Κλεψύδρας καλούμενης,καί
διά τής πτώσεώς του έστρεφεν έν
τή δεξαμενή έργαλεϊόν τι, πιθα
νώς άλλον Τρίτωνα χαλκοΰν, δεικνύοντα διά τής ράβδου του τάς
είς τό χείλος κεχαραγμένας ώρας,
όπερ ήν χρησιμώτατον τήν νύκτα
καί κατά τάς συννεφώδεις ημέρας.
Ό Πύργος ουτος διασώζεται
καί μέχρι τής σήμερον σχεδόν
ακέραιος, καί άποροΰμεν πώς ή
αρχαιολογική Εταιρεία, δέν προ
βαίνει είς άντικατάστασιν τών
έλλειπόντων σημείων καί τεμα
χίων, ώς καί είς τήν άνακάλυψιν
καί αύτοΰ τοΰ ύδατος, όπερ δέν
άμφιβάλλομεν σώζεται έτι, άλλ’
άφίνει τόν χρόνον νά φθείρη τά
πάντα.
Φ.Π.

Δέν είναι ευχερές νά
εύρίσκη τις την ηλικίαν
τών εγχωρίων, άλλά δέν
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ
υπάρχει καί άνάγκη νά
μανθάνη τις αυτήν,καθό
Εΐχομεν έπιστρέψη,δχ1
σον φαίνεται δτι οΰδ ’ αυ
καί μέ κενάς τάς χεΐρας,
τοί οΐ ίδιοι τήν ένθυμοΰν.
άφοΰ περιεπλανήθημεν μέ
ται καλώς, είσί δ’ αρ
τά κυνηγετικά μας δπλα
κετά ευχαριστημένοι έάν
περί μικράν λίμνην παρά
δύνανται νά συμπεράνωτό χωρίον Γουγράρ, οπερ
σιν αυτήν εκ σχετικών
παράκειται τή μεγάλη
συμβεβηκότων
μεταξύ
δδφ, μεταξύ τών στρα
δέκα ή καί είκοσι έτών
τιωτικών σταθμών τής
πέραν της άληθείας.
Νουσεραβάοης καί τής
Έν τούτοις δτι δ επι
Νεμούχης, έν τή έπαρχίιι:
σκέπτης μας ήτο γέρων,
τής Ραϊπετάνης
πολύ γέρων, δέν ήδύνατο
Ό ’Αλέξανδρος καί
νά ύπαρξη αμφιβολία.
εγώ ύπήρξαμεν άλλοτε
Όγδοήκοντα τουλάχι
συμμαθηταί καί σύνοι
στον έτη έφαίνοντο προσκοι, ήδη δέ εύρισκόμεθα
βλέποντα έξω τών κοί
ε’ις τόν αύτόν κλάδον δη
λων καί ήλλοιωμένων ο
ΝΥΝ
μοσίου ύπηρεσίας, μέ τήν
φθαλμών του· έφαίνοντο
διαφοράν, δτι ένφ Εκείνος ήτο στρατιωτικός αξιωματικός, έγώ
γεγραμμένα έπί της λευκής καί άραιάς κόμης του καί τοΰ
f
rt
ι Λ
ήμην πολιτικός. Μετά μακρόν χωρισμόν, τυχαία συνάντηκεκυρτωμένου καί τρέμοντος σώματός του, οτε μετά ουσκοσις καί στιγμιαία άναγνώρισις αμφοτέρωθεν άπέληξεν ε’ις
λίας άνηγέρθη δπως μάς ύποδεχθή, καί ήρξατο διηγούμενος
σύναψιν νέων σχέσεων,· οίκειοτέρων, αΐτινες έπί πολλά έτη
ήμΐν την μικράν συγκινητικήν ιστορίαν του. Άλλ’ ητο σύναμα
καί αξιοπρεπής γέρων ! Δεήλθε τήν νεότητά του έν σειραϊς
διετηρήθησαν, καί θά διετηροΰντο αληθώς,έάν έζη δ φίλος μου·
άλλ’ έπληγώθη είς τόν μηρόν έν Μα'ίγάνδη, και αδυνατών νά
περιπετειών καί δυστυχημάτων, πάν δ’ δ,τι εναπελείφθη
αΰτφ ήτο όνειρον ήδη περίαλγές, δ,τι ημείς έβλέπομεν ήτο
υπεράσπιση έαυτόν ή διασωθή φεύγων, έφονεύθη οίκτρώς.
Ήδη διεσκεδάζομεν· άρκεταί δωδεκάδες δερμάτων, άτινα
έρείπιον παλαιόν, έφ’ ού έν τούτοις ούδεμία ύπηρχε κηλίς
καταλλήλως παρασκευασθέντα έκρέμαντο πρό τής σκηνής
μαρτυρούσα Εγκληματίαν ή κακοΰργον. Έζησε βίον άπλοΰν,
δπως άποξηρανθώσιν, έμαρτύρουν μέχρι τίνος βαθμοΰ Επιτυ
άπήλαυσεν αθώας ήδονάς, αί θλίψεις δέ, άς ύπέστη, ήσαν έκ
χίας άφίκόμεθα τότε.
τών εις πάντάς τούς ανθρώπους κοινών.
— Σαχήβ, ήρξατο, είμί γέρων, καί πρό πολλοϋ άπεχωΈνφ προεγευματίζομεν τήν πρωίαν έκείνην, υπηρέτης
ε’ισελθών άνήγγειλεν, δτι γέρων τις εφερεν ειδήσεις, και έπερίσθην τών ηδονών τοΰ κόσμου τούτου. Ζώ απλώς διότι δέν
θύμει νά μάς Ιδη. Ούτως οτε έπερατώσαμεν τό πρόγευμα
δύναμαι ν ’ άποθάνω, μέχρις δτου δ Καταστηοφεΰς μέ
άπήλθομεν προς συνάντησίν του, άναπαυομένου ύπό τήν
πλήξη. Τόν περιμένω καθ’ έκάστην, αλλά δέν έρχεται. Ό
σκιάν μεγάλης άγριοσυκής.
πατήρ μου έδωκεν’ ε’ις τάς άγκάλας μου σύζυγον, δ δέ Θεός
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έδώρησεν ήμΐν τέκνα πολλά. 'Έπί έτη συνεβιώσαμεν καί
συνειργάσθημεν, άλλά τά μικρά τδ εν μετά το άλλο άνδρωθέντα μάς έγκατέλιπον. Έξ αύτών έπέστρεψάν τινα έν
στερήσει καί θλίψει, καί ήμεϊς τά ένεδύσαμεν, τοϊς έδώκαμεν τροφήν καί- τά παρεμυθήσαμεν. “Απαξ Γτι ίγένοντο
τέκνα μας, καί ήμεϊς εκουσιως έπωλήσαμεν αγρούς καί ποί
μνια δπως τάς συνδράμωμεν. Τινά τούτων έλησμόνησαν τήν
παλαιάν οικίαν των καί τήν μητέρα των καί έμέ, άλλ’ ου
δέποτε ήμεϊς εξεφράσαμεν παράπονον, διότι ίμάθομεν ότι
έζων τιμίως καί δέν ειχον ανάγκην ήμών. Ήδη πάντες
άπέθανον άλλά καί άν δεν άπέθανον, έγώ τούλάχιστον δέν
γνωρίζω ποϋ εύρίσκονται. καί άν κατελιπον τέκνα, δέν γνω
ρίζουν ταΰτα τήν πρδς τήν κατοικίαν μου άγουσαν. Καί ή
σύζυγός μου άπέθανεν· έκαυσα τδ σώμά της, συνέλεξα τήν
τέφραν καί άπέστειλα αύτήν διά χειρών ιερέων Βραχμάνων,
δπως ταφή εις τά ΰδατα τοϋ ίεροϋ Γάγγου. Ήδυνάμην νά
πράξω άλλο τι ·, Άπδ τοϋ χρόνου έκείνου έζησα βίον ερη
μίτου, καλλιεργών τήν έναπολειφθεϊσαν μοι μικράν εκτασιν,
καί σπειρών καί θερίζων καί παρασκευάζων τδν άρτον μου
διά τών δύο τούτων χειρών μου. Νόσος κατόπιν με προσέ
βαλε καί δπως διατηρηθώ κατά τδ ελεεινόν υπόλοιπον τής
ζωής μου, έπώλησα παν ό,τι ειχον έκτος ζεύγους ταύρων,
διά τής έργασίας τών δποίων μέχρι τοΰδε έζησα. Δέν ήδυ
νάμην νά έργασθώ, άλλ ’ οί ταϋροί μου ήσαν νέοι καί ισχυ
ροί, καί είργάσθησαν δι' εαυτούς καί δι’ έμέ. Δέν εΐχόν τινα
πρδς δν νά ομιλώ, καί ώμίλουν πρδς αυτούς, καί αύτοί μέ
ένόουν καί μοί έδεδον άπαντήσεις. Δέν ειχον τέκνα νά αγα
πήσω, διό ήγάπησα αυτούς, τούς διέτρεφον, περιέθαλπον,>
καί έπεμελούμην αύτών, ένφ αύτοί μέ ικανοποιούν διά τής
αλόγου πρός με άφοσιώσεώς των. Ή δύναμις άπέλιπε τά
μέλη μου, έν τούτοις ήδυνάμην έτι καθήμενος έπί τοϋ ζυγοϋ
νά οδηγώ είς τδ εργον τά μόνα προσφιλή μου όντα. Οΐ γεί
τονες μετά χαράς τά προσελάμβανον, δπως άνασύρωσιν
ύδωρ, άροτριώσιν ή κομίζωσι πράγματά μεταξύ τοϋ χωρίου
καί τών διαφόρων σταθμών· ούτως άπδ ήμέρας είς ήμέραν
μέ οιεφύλαττον έκ τοϋ εξ άσιτίας θανάτου.
Δάκρυα κατεπλυμμήρουν τά ,δμματα τοϋ πρεσβύτου, ένφ
έν τή φωνή του διεκρίνετο ψυχική ταραχή καθ’ δλον τδν
χρόνον τής δμιλίας του· άλλ’ οτε άφίκετο είς τδ σημεΐον
τοΰτο κατεβλήθη έντελώς, έκλινε .τήν κεφαλήν έπί τών χει
ρών του καί έκλαυσεν ώς παιδίον.
Μεθ’ υπομονής άνεμείναμεν μέχρις δτου άναλαβών έξηκολούθησε την διήγησίν του ώς εξής :
— Μή εχων έργασίαν διά τούς ταύρους μου τήν πρωίαν ■
ταύτην, τούς άφήκα μετά τών άλλων τοΰ χωρίου κτηνών,
δπως βοσκήσωσιν είς τάς ύπωρείας τοΰ γηλόφου. Καθ’ δδδν
τίγρις έξηγριωμένη έφόνευσε τδν ενα, συγχρόνως δέ τοσοϋτον
έκάκωσε τδν άλλον, ώστε καί αύτδς μετ' ολίγον άπέθανεν.
Ό ποιμήν ίδών τδ θηρίον καί άκούσας τούς θρήνους τών
σπαρασσομένων κτηνών, έδραμε καί ανήγγειλε τδν κίνδυνον
εις τούς Ζέν τοϊς παρακειμένοις άγροϊς εργαζομένους, οΐτινες
έπεξελθόντες έξεδίωξαν τήντίγριν. Ό είς τών ταύρων έκειτο
νεκρός, ένφ δ άλλος καίτοι ζών, δέν ήδύνατο νά κρατηθή έπί
τών Ίεοδών καί απίθανε καθ’δν χρόνον τδν έκόμιζον είς τδ
χωρίον. .
Ένταΰθα σημειωθήτω, δτι έξ δσων κατόπιν έμάθομεν
έβεβαιώθη, οτι δ δεύτερος ταΰρος έβη προς βοήθειαν τοΰ
συντρόφου του. Συχνά τά κτήνη τοΰ χωρίου συνηνοΰντο δπως
άποκρούσωσι τδν άρπαγα- πολλαί δ’ άναφέρονται περιστά
σεις καθ' άς αύτή ή τίγρις ήναγκάσθη νά ύποχωρήση πρδ
τής ισχύος τοιαύτης συμμαχίας. Είδόν ποτέ νέον ταύρον
έπανειλημμένως βάντα πρδς άπελευθέρωσιν αιγδς πρδς ήν ■
ήγωνίζετο κύων παρίας. Βλέπων, δτι. δ κύων έπέστρεφεν,
δσάκις αύτδς άπήρχετο, έστη τέλος παρά τήν εύνοουμένην
του καί δέν έγκατέλιπεν αύτήν είμή δπότε δ κύων άπεχώρησέν έντελώς.
— ΤΩ Σαχήβ 1 έξηκολούθησεν δ πρεσβύτης, ύπήρχον καί

άλλοι ταύροι, οδς ή τίγρις ήδύνατο νά κατασπαράξη, καί
ών οί κτήτορες ούδαμώς θά ήσθάνοντο τήν απώλειαν. Διατί
οί ίοικοί μου καί μόνον οΐ ίοικοί μου έξελέγησαν ; Ήσαν τδ
στήριγμά μου, ή τροφή καί τδ ποτόν μου, ή σύζυγος καί τά
τέκνα μου, τδ πάν.’.. . καί έφονεύθησαν.. .. καί έγώ άποθνήσκω !
Ώ Σαχήβ I έλθετε απόψε καί φονεύσατε τδν φονέα τών
τέκνων μου. Άς ϊδω τδ βρωμερόν πτώμά του άπνουν έπί
τοΰ έοάφους, θά άποθάνω τότε εύλογών ύμάς. Έκδικήθητέ
με πρώτον, ούδέν έχω διά τδ δποϊον νά ζώ πλέον, καί τότε
άς ε*λθη δ μέγας Καταστροφεΰδ’ θέλω κλίνη έν υποταγή
την κεφαλήν ένώπιόν του· .θά τδν ύποδεχθώ μέ ανοικτούς
βραχίονας!
Δύστηνε γέρον 1 Ό Καταστροφεύς ήτο τφόντι πλησίον,
πολύ πλησιεστερόν άφ ’ οσον άνεμένετο πα| ’ εμού τε καί τοΰ
φίλου μου, ούδ’ έπέτρεψεν αΰτφ έπί μικρόν έτι νά θρηνήση
τήν ολεθρίαν τύχην τών ταύρων του. Τήν αξίαν αύτών θά
έδίδομεν είς τδν γέροντα· πολλάκις έκτοτε έθλίβην, διότι
άμέσως τότε δέν έπράξαμεν τούτο, καίτοι δέν έγνωρίζομεν
δτι ήθελεν άποτρέψη άπ’ αύτοΰ τδ πεπρωμένον.
Παρεσκευάσαμεν άμέσως άμαξαν, ής ίπιβάντες μετά τού
γέροντος ήλθομεν είς τδ χωρίον, καί έκεϊθεν ώδηγήθημεν ύπ ’
αυτού ήμισυ περίπου μίλλιον πρός τά αριστερά, είς άπεψιλωμένον μέρος λόχμης πυκνής, παρά τούς πρόποδας λοφοσειράς, δπου ευρομεν τδν ταύρον, δστις έφονεύθη πρώτος, κα
θόσον δ έτερος εΐχεν ήδη μετακομισθή είς τδ χωρίον.
"Οταν τίγρις φονεύη, σπανίως απομακρύνεται πολύ τοΰ
τόπου, άλλ’ άπερχομένη είς τον πλησιεστερόν κρυψώνα, άναπαύεται καθ’ δλην τήν ήμέραν, ή έάν τδ μέρος είναι ήσυχον,
τδ δέ θηρίον πειναλέον, καταβροχθίζει έκεΐ τδ θήραμα. "Οτε
πλησιάζει ή νύξ περιέρχεται τά πέριξ δπως βεβαιω&ή περί
τής ασφαλείας της. ’Αναζητεί τότε ρύακα, πίνει, και επα
νέρχεται δπως συνέχιση τδ δεϊπνον, δπερ πάλιν έγκαταλείπει
περί τήν χαραυγήν. Βεβαίως αί περιστάσεις μεταβάλλουσι
το πράγμα παρά ταΐς τίγρεσιν ώς καί παρά τοϊς άνθρώποις·
συνήθως όμως ουτω συμβαίνει.
Κυνηγός έπιθυμών νά ένεδρεύση τήν τίγριν τότε, συνή
θως κατασκευάζει κρυψώνα έπί τοΰ πλησιεστέρου δέν
δρου ή άλλης προσφόρου θέσεως, δπου άνερχόμενος αναμένει
έν άπολύτω σιγή τήν έκβασιν τών γεγονότων. Έκεϊθεν δέον
νά ύπάρχη θέα ευκρινής τών λειψάνων τοΰ θύματος καί τών
ε’ις αύτό προσερχομένων. Ώς τοιοΰτον κρυψώνα συνήθως με
ταχειρίζονται έγχώριον καλύβην μικράν, καθόσον είναι έλαφρά, ισχυρά καί ε’ις πάν μέρος έπιτευκτή. Άφοϋ ή καλύβη
κατασκευαστή καί τοποθετη&ή καλώς έπί τοϋ δένδρου, ή έν
αύτή άπόκρυψις τών ένεδρευόντων δέν είναι καί τόσον αναγ
καία, καθόσον ούτέ τίγρις ούτεπάνθηρ αναστρέφει τδ βλέμμα
ύπέρ τήν δριζόντιον γραμμήν τής ’ιδίας κεφαλής δπόταν ποιήται τάς προεισαγωγικάς αύτοΰ έπισκοπήσεις· δταν δέ πλέον
πλησιάση το θΰμά του, έκεΐ καί μόνον τούς οφθαλμούς του
κρατεί. Έν τούτοις ή άκοή των τότε έντείνεται μεγάλως,
ούτως ώστε ή θραΰσις κλάδου, δ θροΰς φύλλου, βήξ, ψίθυ
ρος ή τέλος οΐοςδήποτε έλάχιστος θόρυβος θέλει έπαρκέση
δπως άπολεσθή λεία πλουσία τήν νύκτα έκείνην.
Ή θέσες ένθα τδ πτώμα τοΰ ταύρου έκειτο, εύρίσκετο
έν έκτάσει άπεψιλωμένη, έν τφ μέσφ λόχμης πυκνής. Αί
έκεϊθεν έρχόμεναι καί πρδς πάσαν διεύθυνσιν δεακλαδούμεναι
δδοι καθίστων δλως ακατάλληλον τδ μέρος προς τδν σκοπόν
μας, καθόσον δέν ήδυνάμεθα νά δεσπόσωμεν όλων τών προ
σόδων. Άλλ’ ούδ’ ύπήρχε δένδοον έν άποστάσει μετρία,
τή άναγκαιούση όπως παρασχη τήν έλαχίστην ευκολίαν διά
την κατασκευήν τοΰ κρυψώνος. Τδ πλησιεστερόν οένδρον
άπεϊχεν τόσον, ώστε έάν έσύρομεν τδ πτώμα παρ' αύτό,
πιθανώτατα ή τίγρις θά ύπωπτεύετο τδ τέχνασμα καί θά
άπέφευγε νά πλησιάση. Έν τούτοις επισταμένη έξέτασις
τοΰ εδάφους άπέτυχε νά άποκαλύψη ήμΐν άλλην διέξοδον.
Έσύρομεν λοιπόν τδν ταύρον εκατόν περίπου πόδας έκ τοΰ

39

Η ΦΥΣΙΣ
πλησιεστέρου δένδρου, καί αφέντες παρ’ αύτόν παϊδα, όπως
έκδιώκη τούς γύπας καί τά άλλα άρπακτεκά πτηνά, έσπεύσαμεν οίκοι όπως έκπέμψωμεν άνδρας καί ύλικά προς κατα
σκευήν τοϋ κρυψώνος.
Έπιστρέψαντες ολίγον πρδ τής δύσεως τού ήλιου, καί
εύρόντες άπάσας τάς παρασκευάς αρκούντως συμπεπληρωμένας, άνήλθομεν ήσύχως είς τδν επί τοΰ δένδρου κρυψώνα,
έτοποθετήσαμεν πρόχειρα τά όπλα και φυσίγγια, καί ήρξάμεθα τής επιπόνου ένέδρας. Εις τήν άκολουθήσασαν. μεταξύ
ήμών κλήρωσιν, τώ συντρόφφ μου ε"λαχεν δ κλήρος τής
πρώτης βολής.
Νυκτέριος φυλακή, είναι ώς προεϊπον, έπίπονον, πολύ επί
πονον έργον· άλλά σύναμα συνυπάρχει διέγερσις κατ’ αύτήν,
ήτις τήν καθιστά λίαν μαγευτικήν. Πάς αιφνίδιος καί ασυ
νήθης ήχος κάμνει τήν καρδίαν νά πάλλγι προσδοκώσαν άνυπομόνως. Ή προσπέλασις οΐουδήποτε ζώου, καί λαγωοΰ έτι,
έν τώ άβεβαίφ φωτί, έκπέμπει τδ αίμα διά πιέσεως μεγί
στης έν ταΐς φλεψίν. Εις τινας νευρικούς οργανισμούς ή
ανάγκη τής καταστολής πάσης κινήσεως είναι φρικώδες
μαρτύριον' καταλαμβάνονται οί τοιοΰτοι ύπδ σχεδόν άκαταμαχήτου επιθυμίας νά γελάσωσι, κραυγάσωσιν ή άσωσι
καί γορεύσωσιν ή τέλος νά έκπυρσοκροτήσωσι τά όπλα των
είς το κενόν. Ό φίλος μου καίτοι δεν ήτο καί τόσον κακός,
έν τούτοις διέβλεπον δτι εύρίσκετο έν καταστάσει άξίςι οίκτου.
Ή θερμή νύξ, οί κώνωπές, ή κατ’ ανάγκην στενόχωρος τοποθέτησις, τδ καινόν τής στάσεως, τά πάντα έτεινον νά
παραγάγωσιν έν αύτφ ταραχήν, ήτις αληθώς πολύ ολίγον
θά συνέβαλλε πρδς εύθυβολίαν τών πυρών του· καί έχάρην
διότι εύρισκόμεθα άσφαλεΐς έπί δένδρου, άντί νά ήμεθα μόνον
κεκρυμμένοι μεταξύ τών θάμνων έπί τοΰ έδάφους.
Έπί μακρδν καί μεθ’ υπομονής άνεμείναμεν συχνά έχϊνος ή θώς μάς έξηπάτα, νομίζοντας οτι ή τίγρις περιεφέρετο
πλησίον. Τέλος περί τήν δευτέραν μετά τδ μεσονύκτιον, δ
φίλος μου έπλησίασε τήν χεϊρά του έπί τοϋ ώμου μου, και
δι’ ώθήσεως βιαίας μέ άφύπνισεν. Αληθώς ε’ιπεϊν, μισοεκοιμή&ην ολίγον, καθόσον ειχον άπελπισθή πλέον, δτι θά προσήρχετο ή τίγρις, καί διότι έπί πσλλάς προηγουμένως νύ
κτας όλιγόωρον έσχον ύπνον. Προσεπάθησα παντί σθίνει νά
μείνω άγρυπνος, άλλά πρδς πείσμα άπασών τών προσπα
θειών μου, οί οφθαλμοί μου εκλειον κατά διαστήματα προς
στιγμήν· έκ τίνος τών βραχέων τούτων καί έλαφρών ύπνώσεών μου δ ’Αλέξανδρος μέ άφυπνεσεν.
Ακολουθών τήν διεύθυνσιν τοΰ βλέμματός, του, ταχέως
είδον σκιερόν άντικείμενον νά διατρέχη έκ τοΰ ένος χαμοδένδρου; είς τδ έτερον είς τό πέραν μακράν, προφανώς πρδς τά
ίχνη τοΰ άπνου ταύρου. Προέβη, άλλά μετά μεγάλης προ
σοχής, ύπεκφεϋγον λάθρα άπό θάμνου είς θάμνον καί κατά
διαστήματα ίστάμενον δπως άκροασθη και έπισκοπήση τά
πέριξ. Άλλ’ ή τίγρις δέν βαίνει ουτω. Καλώς γνωρίζων τί
είδους ζώον πλησιάζει,διεσκέδασα παρατήρών τάς αλλοιώσεις
τοΰ προσώπου τοΰ εν διεγέρσει φίλου μου, καί μετά δυσκο
λίας παρεκώλυσα κραυγήν άπαγοητεύσεως είς τήν αΐφνήοιον
μεταβολήν άπδ ύψίστης έλπίδος ε’ις μεγίστην δυσαρέσκειαν,
ήτις έξεδηλώ&η έκεΐ, δπόταν & έπισκέπτης μας τριποδίζων
είσήλθεν εις τδ άπεψιλωμένον μέρος και εστη άποκαλυφθείς
έν τώ καθαρφ σεληνόφωτι—ήτο. . . ύαινα.
(έπεται συνέχεια)
Γ. Δ. ΙΟΑΝΝΙΔΗε

BF ΩΣ

Ο

ΕΚ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΥ ΜΟΥ
(Συνέχεια)

Ό έρως εΐνε άπόρρΰια θείου ενστίκτου. Ό θεός τόν ίδημιούργησεν ώς σκεπτικόν τών έμψυχων δεσμόν.
»

Διά τούς έρώντας δ χρόνος δημιουργεί άλάσσιις, άς ούδ’
αύτός ό θάνατος δύναται νά διασπάση. Ή ζηλοτυπία, ή φι
λοδοξία, ή πενία, ή λήθη, αύτή ή απιστία διέρχονται πρό
τών άλύσσεων . ταπεινώς κύπτουσαι ...

Τότε όντως λογικός εινε δ ερως, όταν εΐνε τρεΑΛός.

«
Ό ίρως είνε έκδρομή κυνηγετική, καθ’ ήν όμως συνήθως
αντί νά πληγώσητε τό πτηνόν, πληγώνετε άνιάτως εαυτούς.

'* .
»·

Οί έπικινδυνωδέστεροι καί τολμηρότεροι λαθρέμποροι είσίν
οί . . . έρασταί.
Μ·
Τδ σκότος ίπλάσθη δεά τό έγκλημα καί διά τόν έρωτα,
συνενουν οΰτω δύο άκρως αντίθετα. Άνευ αύτοΰ θά ήκμαζεν
άφ’ ένός, άλλά καί θά παρήκμαζεν άφ’ ετέρου ή άνθρωπότης.

** ■
Ή νύξ είνε διά τούς έρώντας ήδύ φέγγος. Τήν νύκτα
σβέννυται ό ήλιος διά να λάμψη ό έρως, φώτίζων τάς εΰγε. νεΐς καρδίας.

*0 έρως ελκεται διά'τών βλεμμάτων; έκδηλούταε διά τών
χειλέων, ύποθάλπεται έν τή καρδίφ. Άγαπ?. τδ φώς, τήν
πνοήν, τήν θερμότητα· πρό παντός όμως τόν παράφορον ...
έναγκαλισμόν I
*' *

♦

Γλυκυ γυναικός βλέμμα εΐνε έρωτική έπιστολή, ής τά υστε
ρόγραφων γράφει ούχί σπανίως ή χειρ τοΰ συμβολαιογράφου.
Προσέχετε, ή έρωτική έπιστολή νά μή ηνε επί συστάσει.. . .

Ή άρνησις εΐνε ό Καιάδας τοϋ έρωτος·
-

*

Ό νυμφικός θάλαμος εινε τό Μαυσαλεϊον τοϋ έρωτος. Τό
λίκνόν τής πικρίας.
·■»»··

Όσφ ταπεινουσαι έν τφ έρωτι πρδ τής γυναικός, τόσφ
άνυψοϋσαι έν τή αγάπη της.

Λόκ.
Πρός εύκολίαν τδ>ν Ιν τφ

έσωτερικώ

καί

ίξωτερικφ

ήμετίρον βννόρομητών, τδ γραφείόν μας Αναλαμβάνει
την προμήθειαν και άποβτολήν οίωνδήποτε Αντικειμένων
Άθην&ν, έπϊ προμήθεια 5
μόνον. Αί παραγγελία^
6έον νά συνοδεύω νται ύπό τοϋ αντιτίμου καί τής δαπάνης

<

ΧΡΟΝΙΚΑ

έξ

τής Αποστολής.

'Εργον Ποταγοΰ. Μανβάνομ,εν έκ Παρισίων, ότε εύρίσκεται ήδη

αυτόθι b ιατρός καί περιηγητής Ποταγός. Τά νέα συγγράμματα του
ΰπέβαλεν εις τήν κρίσιν των ειδημόνων. Τό περί αχριίβϋς καί αιω
νίου ημερολογίου καδαρώς. αστρονομικόν εργον, μετεφράσβη καί εμε-

40.

Η ΦΓΣΙΣ

λβτή&Ύ] επισταμενως ύπό τοΰ διάσημου αστρονόμου Φλαμαριώνο;
χαί ύπό τοϋ βοηθού αύτοΰ Γερινύ. Τό δέ δεύτερον εργον του χαθ«ρώς μαθηματικόν, έμβλετέθη ομοίως ύπο τοδ κ. Ραχόζ, συνταγμα
τάρχου διοιχητου της πολυτεχνικής σχολής, καί ύπό τοΰ κ. Τοανκάρ, καθηγητοΰ της ιδίας σχολής καί μέλους τοδ Ινστιτούτου. Ό
κ. Ποταγός επέτρεψεν αυτοί; νά έπενέγκωσι πασαν παρατήρησιν η
μεταβολήν, αλλ’ ούδέν αυτοί έσήμείωσαν, άναγνωρίσαντες τήν ακριβή
διατύπωσιν πασών τών λύσεων. Κατά τήν ίβδομάδα ταύτην άρχεται ή τύπωσις τών δύο έργων, άντίτυπον δε αύτών μεθ’ ενός αντι
τύπου τών περιηγήσεων τοδ κ. ΠοταγοΟ θά άποσταλγ είς τήν έν
Σιχάγω παγκόσμιον έχθεσιν.

— Δάνειον <ι,οο·,000. Ύπογραψεΐσα έοημοσίεύθη ή σόμβασις
περί δανείου 11,000,000 πρός πληρωμήν τών τόκων τοϋ ίουνίου
τών εθνικών δανείων.
Τό δάνειον έκ κεφαλαίου πραγματικού Η,000,000 φρ. χρυσών ή
ύνομαστικοδ 16,500,000 συνομολογειται έπί τή βάσει «ψηφισμένων
νόμων εις τιμήν έκδόσεως φρ. 66.β6(θ0, έπί τόχφ δέ 4 ο(ο. Τοϋ
δανείου μετέχουσιν ή εθνική τράπεζα έπί ποσφ ονομαστικού κεφα
λαίου φρ. 11.637,500. Ή τράπεζα Ήπειροθεσσαλιας έπί ποσφ φρ.
3,862,500 καί ή τράπεζα Κωνσταντινουπόλεως δι
* 1,000,000 φρ.
Τό δάνειον έξοφληθησεται χρεωλυτικώς έντός είκοσι καί πέντε έτών.
— Δωρεά είς τό Φυαιογραφικάν μουσεΐαν. Ό έν Αιγύπτω
μοναδικός κυνηγός κ. Γ. Π. Βύρσας ανέθεσε τφ άξιολόγφ φίλφ κ.
Άρμοδίφ Λεμονή, δπως δωρήσΐ) τφ φυσιογραφικφ μουσείω τοΰ
’EOvtxov Πανεπιστημίου, πάσαν τήν έξ ί 50 τουλάχιστον ειδών συγκειμένην έκ σπανίων τεταριχευμένων πτηνών συλλογήν του, ήν έχει
ενταύθα εις τήν διάθεσιν τών αρμοδίων δ κ. Λεμονής. Συγχαρητή
ρια Οφείλονται τφ κ. Γ. Βόρσφ δτι προθΰμως καί γενναίως εσκέφθη
νά πλουτίσγι τάς έπιστημονικάς συλλογάς τής πατρίδος του.
— Ή συνέλευσις τών μετόχων τής ΈΛΛηηχηι; Άτμοπίοιαι
παρεδέξατο τήν επιτροπήν τών έν Πειοαιεΐ κκ. Τζών. Μάκ Δούαλ
χαί Βάρβουρ περί έχμισθώσεως είς αύτους απάντων τών ατμόπλοιων
τής εταιρείας αντί μισθώματος 210,000 δραχμών έτησίως.
— Την παρελθοΰσαν πέμπτην έγένιτο έναρξις τών παραστάσεων
εν τφ θεάτρφ τής «Όμονοίας· τοΰ ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. ’Αλεζιάδου «Πανελληνίου Δραματικού Θιάσου», δστις κατά τόν παρελ
θόντα χειμώνα έδίδαξεν εν τφ θεάτρφ τής «Κωμφδίας». Μετ’ολί
γος δέ ημέρας άρχεται έπίσης τών παραστάσεων του έν τφ θεάτρφ

τοϋ κήπου του Όρφανίδου ό θίασος τών xx. Ταβουλάρη «Μένανδρος»
έχων έφέτος νά διδάξη νέα εκλεκτά έργα. Τρίτος ελληνικός θίασος δ
ύπό τήν κυρίαν Παρασχευοπούλου., δστις νυν διδάσκει έν τφ θεάτρφ
τής «Κωμφδίας», θά δώση χαί κατά τό θέρος παραστάσεις έν τφ
θεάτρφ τοϋ «Παραδείσου», όπερ εινε δροσερόν καί εύάερον,διεσκευάσθη δέ μετά πολλής φιλοκαλίας.

ιριρ>·<«,)’,*'ΜΡ'7' ->·ΡΜ'—dp'’^"l’^'’1P)..’,~'....................
V'P”'M'<P’^>M’T**<V<P ”,ΙΙιΙΙι^ιΓί
*n^ .. Γ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τό γερμανικόν πολύτομο
*
έγκν·.
κλοπαιδικόν λεξικόν τοΰ Brockbaus.

Έκ τής αρχικής αύτοΰ τιμή; γίνεται έκπτωσις τοΰ ενός
τετάρτου. Πληροφορία! παρ’ ήμΐν.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
*

-βχθ-

Γ. Ν. Κ. Λενκωόίον. Επιστολή έλήφθη. Ευχαριστώ υμάς διά συλ
λυπητήριά σας. Διά συναλλαγματικήν owe ήν άλλως γενέσθαι.—Π. Κ.
Λάρνακα. Έιστολή σας έλήφθη, κα’ι έλάθομεν ύπο σημείωσιν γραφδμενά
σας. ,Ευχαριστοϋμεν.—Η. I. Κάΐρον. Ευχαριστούμεν. Σας άπεστείλαμεν αγγελίας. —Τ. X. ’Αλεξάνδρειαν. Δελτάριο» έλήφθη. Αναμένομε»
ώς γράφετε. 36 φρ. έλήφβησαν.— Η, I. Κάϊρον. Εύχαριστοΰμεν πολύ
δι’ εΰγενή προθυμίαν σας. Σας άπεστείλαμε» αγγελίας, καί άναμένομεν
άπάντησίν σας.—Π. Δ. Παρίάίους. Στερούμεθα ειδήσεων σας κατόπιν
δημοσιεύματος σας Άναμένομεν—Σ. Μ. Κ. Παξούς. Έπισκεπτήριόν
σας έλήφθη. ’Αναμένομε» σνντδμως, ώς γράφετε.—Δ. Ρ. Άρταν. Παραγ
γελία σας στέλλεται ταχέως. Ήσνχείτε. Φίλος δέν έλαβε» «ίσέτι είπε χρή
ματα. Άμα λάθη άποστείλη. — Κ. Τ. Βόλον. Συνδρομή σας έλήφθη.
Εύχαριστοΰμεν πολύ. Άπόδειξις μετ’ αριθμού λαχείου σας άποστέλλεται
συνπαρόντι φύλλω Στέλλομεν καί αγγελίας προς εγγραφήν συνδρομητών.—
Δ. Δ. Π. Άνδρον. ’Επιστολή σας έλήφθη. Ζητούμενα φύλλα σας άπεστείλαμεν προχθές. Περικαλύμματα στέλλομεν προσεχώς. Γράψατε ποΰ θά
διευθύνωμεν προσεχώς τα φύλλα.—Σ. X. Ρουχτβοΰκιον. ’Επιστολή
σας έλήφθη. Άναμένομεν ταχέως ώς γράφετε. Πρός γραφόμενα σας συνεμορφώθημεν.—A. Ε. Ροδόλείβον. Παραγγελία σας εστάλη. Βραδύτης
προήλθεν ενεκα τοΰ πλήξαντος ήμας δυστυχήματος. Φύλλα στέλλομεν. Τα
χυδρομικές γράφομε» έν έκτάσει. -Ε. Γ· ΜιτυλΑνην. Χρήματα έλήφθησαν. Ταχυδρομικώς γράφομεν.—A. Β. Γαλάζιον. Χρήματα έλήφθησα».
’Αποδείξεις λαμβάνετε συν παρόντι φύλλω Ευγαριστονμεν πολύ·

ΓΝίόϊΤΟΠΟέΗΪΙΪ
Ζητούνται άνταποκριταί διά τδ ήμέτερον ψύλλον εν τε τώ
έσωτερικώ καί έξωτερικφ, strive; ν’ άντιπροσωπεύωσι τήν
«Φύσιν», έπ’άναλόγφ άμοιβή· δηλαδή νά έπιμελώνται τήν
έγγραφήν συνδρομητών, νά άναλαμβώνωσι τήν είσπραξιν τών
συνδρομών, καί άποστολήν αύτών είς τήν Διεύθυνσιν τής
«Φύσεως», δρεζομένη; τη; αμοιβής των διά προγενέστερα;
συνεννοήσεως.
Οί βουλόμενοι δύνανται έλευθέρω; ν ’ άποταθώσιν προ;
ημάς. ’Εννοείται δέ δτι πάσα πρότασι; αύτών - ώς τοιούτων
δέον νά συνοδεύηται καί ύπο τών αναγκαίων συστατικών.
Ή AtsiQvraic.

LA. FAMILLE
JOURNAL HEBD0MADAIRE ILLUSTRE
Avec une gravure colorii chaque mois. Par an
Sans la gravure par an 9 fr.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΒΜΕΝΟΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΙ

ΛΥΣΕΙΣ
των ίυ τ&

1ω

φΰΛ2<ρ αΙνιγμάτων.

ΙΚ8. Αίνιγμα.

11 fr.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Μετ' εγχρώμου είχδκος· έζησίως <ρρ. 11.
"Arev αυτής, ανάδρομη βτηοίως <ρρ. 9ΣυχδρομηταΙ ίγγράφονταε nap' ήμΐτ

Κέδρος — Κόθρος.

Έλυσαν αύτο οι κκ. Μ. Μαρινάκης καί Διον. ’Αλεξίου
έξ ’Αθηνών και Π. Παντελόπουλο; έκ Χαλκίδος.
189- Ερωτήσεις. 1) Τό Βήμα. 2) Ή άρκτος. 8} Άπό

Published by a boy for boys and girls

τήν Τράπεζαν.

A monthly paper for the home circle

Έλυσεν τήν
’Αθηνών.

πρώτην έρώτησιν δ κ. Διον. ’Αλεξίου έξ

Short stories, parlor magic, wit and humor, games
and sports, for boys and Girls.
ΣυνδρομηταΙ Ιγγράφουζαι nap' ήμΐν.

τ&ν ir ζ&

2φ φί>ΛΛ<ρ αίζιγράτωτ

160. Αίνιγμα. ’Ελπίς—Αεπίς

Έλυσαν αύτο οί κκ. Άθ. Πετρόπουλο; καί Δ.Άργυρόπουλος έξ ’Αθηνών, καί δ κ. Άλκ. Θεανόπουλο; έκ Σμύργης.
161. Αογύγρκφος. Η Αλήθεια είναι ποτήρεον έμπλεον πικρίας.
Έλυσαν αύτο οί κ. Άθ. Πετρόπουλο; καί Δημ. Άργυρόπουλο; έξ ’Αθηνών καί δ κ. Περ. Δαλέζιος έκ Θεσσαλο
νίκης.
162. Ερωτήσεις. 1) "Ο,τι τό πϋρ ίιά τόν χάλυβα 2) "Οταν
είναι έξυπνοι. 5) Τό περί τόνων. 4) Διότι παραβάλλουσιν αυ
τήν πρός τάς Ακολούθους.

ΦΙΛΟΚΑΛΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Μηνιαΐον περιοδικόν σύγγραμμα δι’ οικογένειας
καϊ παρθεναγωγεία. -

Έτηάέα βυνδρομ,ή διά τό έβωτβριχόν δρ. 8
»
»
» » έ^ωτβρ&χόν φρ. ΙΟ
Είς πάντα συνδρομητήν τή; «Φύσεω;» άποστέλλεται ή
«Φιλόκαλο; Πηνελόπη» μέ μόνον δρ. 6 διά τό έσωτερικόν
καί φρ,'8 διά τό έξωτερικόν.
Σν^δρορη ηροηΛυρωτέα.
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