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Τδ παρδν φύλλον, Ιον τού πέμπτου έτους άποσταλήσηται καί πρδς πάντας '
τούς φιλομούσους καί φιλοπροόδους, μή διατελοΰντας- συνδρομητάς τής ΦΥΣΕΩΣ, ’.
παρακαλοψμένους νά κρατήσωσιν αύτό, έάν έπιθυμώσι νά γίνωσι τοιοϋτοι, νά\
τδ έπιστρέψωσι δέ πρδς ήμας άνεξόδώς, έάν τούναντίον.
Η ΦΥΣΙΣ, ώς γνωστόν, ανελλιπώς έκδιδομένη άπό τετραετίας, είναι τδ
μόνον έβδομαδιαΐον έλληνικδν εικονογραφημένου περιοδικόν σύγγραμμα, όπερ $WC-;. .
πραγματεύεται πάντα τά ζωτικά ζητήματα τής ήμέρας· μεταδίδει-ύγμ^'ί^ψ-ί'
ωφελίμους γνώσεις, δημοσιεύουσα πάν δ,τι αί-.τέχναι, έπιστήμαι, έφευ^ίεις καί
ανακαλύψεις είς φώς έκάστοτε φέρουσι, μετά λαμπρών καλλιτεχνικών.ίίκόνων,
καί έκθέτουσα διά τερπνών ανεκδότων διηγημάτων, μεταφράσεων, ηθικών έξιστορήσεων καί παραδόσεων, τάς είκόνας τού κοινωνικού ήμών βίου μετά πάσης τής
δυνατής χάριτος καί άκριβείας, καθιστάμενη ούτω βαθμηδόν άποταμίευμα’ πάσης
♦
πνευματικής τρυφής καί άπολαύσεως.
. ΐ
Ή τετραετής μέχρι τούδε ύποστήριξις τού φιλοπροόδου κοινού καί οί τέσσαρες^ προηγούμενοι τόμοι τής
ΦΥΣΕΩΣ άποτελούσι κορωνίδα τηλαυγή τής άληθείας ταύτης.
- *.
■
Ή Αεψύθυνσες.
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ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟΝ ΑΥΤΗΣ ΕΤΟΣ
Διά τοΰ παρόντος φύλλου τό ήμέτερον περιοδικόν
σύγγραμμα εισέρχεται. εις το πέμπτον αύτού άπό τής
έκδόσεως έτος καί εύελπι έπί τή προθύμω πάντοτε και ευγενεί υποστηρίζει των φιλομούσων και φιλοπροόδων αύτής
αναγνωστών, θαρραλέος, προβαίνει είς τήν συνέχισιν τού
σκοπού, ον άρχήθεν έταζεν, ήτοι την μετάδοσιν υγιών
καί ωφελίμων γνώσεων καί ιδεών παντί φίλω ,τής προόδου
καί τού καλού, καί εις τήν άνάπτνξιν καί έίάσκησιντής
διανοίας, διά τής δημοσιεύσεως έκάστοτε έκλεκτής και
δοκίμου ύλης, πρωτοτύπου καί έκ μεταφράσεων,έν γλώσση
γλαφυρά καί καθαρευούση, συνοδευομένης μετά καλλι
τεχνικών εύρωπαϊκών τε καί εγχωρίων εικόνων. Έκ καθή
κοντος δέ πρός τούς υποστηρίζοντας ήμδς τοσοΰτον
έκθύμως μέχρι τοΰδε ηθικώς τε καί δλικώς, ήμετέρους
αξιότιμους καί φιλοπροόδους συνδρομητάς, :άπδ καρδίας
έκφράζομεν ~τάς απείρους εύχαριστίας μας έπί τή ικα
νοποιήσει τούτη τών ήμετέρων κόπων καί θυσιών, ήτις

Λ.

,

ύπήρζεν ή μόνη έγγύησις τοΰ άγώύός ήμών, όπως θσρρσλέως προβαίνωμεν είς τήν έκδοσιν τοσοΰτον έπιπονω- '
τάτου όσον καί ώφελιμωτάτου Τοΐς πδσΓ έργον> ύπισχνούμενοι όπως καί είς τό μέλλον ού μόνον παυσώμεθα
εργαζόμενοι ύπέρ τού αύτού σκοπού καί διά τής αύτής
πάντοτε οδού, άλλά καί καταγινόμενοι περί τήν οσόν
ένεστι βελτίωσιν τού ήμετέρου τούτου περιοδικού, συγ
γράμματος.
Φ. Πρίντεζικ.
. , Ψ , ,
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ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 01 ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΙ
Μεταξύ των άλυτων έτι φυσικών φαινομένων αναντίρρητος
συγκαταλέγεται καί το ζήτημα τών σεισμών, τών όποιων την
πηγήν‘καί τήν αιτίαν ό ανθρώπινος νους δεν ήδύνήθη έτι νά
έξακριόώση. Και είναι μεν αληθές, ότι τά σεισμικά φαινόμενα
μόλις άπό τριακονταετίας καί εντεύθεν όπήχθησαν είς επιστη
μονικήν έρευναν, ιδρυ.θέντος μάλιστα νέου κλάδου έπιστημονι• κο3 τοιούτου, τής σεισμρλογί α ς, πλήν μέχρι σήμερον ού
μόνον μένει άλυτον τό ζήτημα τής προελεύσεως καί τών αιτίων
τών γηίνων τούτων κραδασμών, άλλά καί αυτοί ουτοι οί έπι- ‘‘
στήμονες, %ε ι σ μ ολ ό γ ο ι αύτοκλήτως κληθέντες, εις "δύο
στρατόπεδα διαιρεθέντες και ειτα είς άπειρα, ιδίαν περί σεισμών
ιδέαν έχουσι.. Δι’ οπερ, οσάκις οί σεισμοί προτροπάδην έπέρ-

(

υ

£

2

H 4>Ti.JX

χονται καί άπροσδοκήτως «πιφίρουσι τον τρόμον καί τήν σύγχυσιν, καταστρτφον.τες πόλεις καί κοινωνίας, πάντες μέν ούτοι
τρίβουσι τούς οφθαλμούς, άναμιμνησκόμενοι μό·/ον τότε τό επάγ
γελμά των καί προσποιούμενοι οτι τά πάντα γινώσκουσι, πλήν
ούδέν προειπόντες’ οί δέ πανσοφισταί άναζητονντες είς τά πολυ
άριθμα ημερολόγια καί τάς άπειρους των, σεΛμολόγων προφη
τείας, άνευρίσκουσ: που συμπτωτικάς ημερομηνίας έφ’ ών έρειδόμενοι στεντορείως διαδίδουν, κατόπιν βεβαίως έορτής, τον ορι
σμόν τών σεισμών τούτων. Το νόστιμον δέ, οτι οί μεν Θιασώται
τών τοιούτων γελοίων προφητειών μόνον αύτοί έπιδείκνυνται^ ώς
φυσικώς ανεύθυνοι, οί δέ έργάται αύτών ύποχωροϋσι κί'ι λογικώς,
ί’να μή πλείω γελωτοποιηθώσι.'
Οΐ σεισμοί έξακολουθοΰν, αί πόλεις καταρρέουσι, ό κόσμος
άδημονεΐ, οίδέ σεισμολόγοι ίπεγείρόυσι τούς ώμους ή άρκοΰνται
νά συμδουλεύωσι τόν έντρομον λαόν νά μή μένη πλέον υπό τάς
οικίας του, ν’ άποφεόγη συγκεντρώσεις πληθυσμών ύπό τά
μεγάλα κτίρια, καί ■ τό κωμικώτερον δημοσιεύουσι πομπωδώς
ρήγματα εδάφους, αριθμούς κραδασμών ! άναβλύσεις καί στει
ρώσεις πηγαίων ύδάτων, καθιζήσεις και άναζήσεις πόλεων καί
όρεων (χωμάτων τό γε νΰν έχον ! ) καί στατιστικά; σεισμολογικών φαινομένων.Περί δέ της επιστημονικής έξακριβώσεως τών
αιτίων τών σεισμών, της έξακολουθήσεως ή μή αυτών, της στερεότητος·τοΰ εδάφους ή ού καί τής έξασφαλίσεως τών ατόμων
καί τής κατοικίας αύτών, ού φροντίς Ύποκλείδει. Άγανακτοΰμεν δ’ έτι, οσάκις ενθυμούμεθα, οτι εν καιρώ τών τελευταίων
σεισμών τής Ζακύνθου, αυτόκλητός τις σεισμολόγος, δ κ. Φόρστερ, προέλεγε καί καθησύχαζε τούς κατοίκους τής άτυ
χους εκείνης νήσου, δτι αί σεισμολογικαί αύτοΰ παρατηρήσεις
ίπειθον αύτόν περί τής εντελούς καταπαύσεως τών δονήσεων καί
τής άφόθου προσελευσεως τών κατοίκων είς τάς έστίας των. ’Α
κριβώς τήν έπιοΰσαν τής προφητείας ταύτης, έτερος φοβερός σει
σμός συνεπλήρου τό μοιραίου ίργον τής καταστροφής καί έρημων,
σεως τής ώραίας έκείνης άτυχοΰς νήσου !
Και μολαταύτα μερικοί διατείνονται καί θέλουσι νά. πιστεύσωμεν, δτι έχομεν επιστήμην σεισμολογίας! ”Α ς ίδω
μεν.
.Αί τών σέισκολόγων τούτων γνώμαι περί τής άποτροπαίου
μετακινήσεως, μεταπτώσεως, καθιζήσεως, άναζήσεως, διχασμού,
έμφανισμοΰ καί έξαφανισμοΰ τοΰ γήινου κατά τόπους εδάφους
κτλ. περί τήν -σφαίραν μας είσί πλεισται, διάφοροι καί ποικί
λοι · Κατά τούς μέν αίτια τούτων είναι ή πυριφλεγής κατάστα
σής τοΰ κέντρου τής,γής, δπερ τείνει κατά περιόδους και τό
πους νά έξατμισθή, δια μέσου τοΰ απεσκληρημένου φλοιού τής
γής. Κατά τούς δέ είναι ή μεταλλική φύσις του εδάφους εις
τά μέρη, ένθα οί σεισμοί γίνονται, διατεινομένους, δτι ύπό τήν
γην συμβαίνουσι χημικοί συνθέσεις καί αποσυνθέσεις, έπιφέρουσαι' τήν αναστάτωσή τοΰ εδάφους. Κατ’ άλλους αίτια αύ
τών είναι οί σχηματιζδμενοι ατμοί ύπό τόν φλοιόν τής γής,
οίτινες τείνουσι να εξέλθωσι εις την ατμόσφαιραν και μή εύρίσκοντες δίοδον, έκβιάζουσι τά ποικίλα στρώματα τής γής μετά
δυνάμεως,προξενούσης κραδασμούς τοΰ φλοιού.Κατ’άλλους είναι
αύτό τό ύδωρ, δπερ είσρέον κατόπιν μεγάλων ύετών ύπό τήν
γήν, έξικνεϊται είς θερμά στρώματα, προξενούν διά τής επαφής
άυτοΰ πρός θειούχους ουσίας κλονισμόν τής ίσορροπούσης καταστάσεως αύτών. Κατ’ άλλους αφορμή τών σεισμών είναι ή βαθ
μηδόν βαίνουσα άπόψυξις τοΰ φλοιού τής γής. Κατ’ άλλους
αίτια τούτων είναι τό υφιστάμενον κατ ’ αυτούς σεισμικόν ρεΰμα
(όπως τό ηλεκτρικόν κτλ.) δπερ άπό τοΰ κέντρου τής γής διήκον, διακλαδοΰται είς διάφορα σημεία τής περιφέρειας τής γής,
έπηρεάζον καί μετοριινοΰν αύτά. Κατ’ άλλους είναι αυτός, δ
ηλεκτρισμός, δστις συσσωρευόμενος έν τινι σημείφ τής γής
κατά προτίμησιν τής φύσεως αύτοΰ, πρός μεταλλικά; ουσίας
έκεί εύρισκομένας, παλαίει μετά τοΰ ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού
πρός άποκατάστασιν τής ίσσοροπίας. Κατ’ άλλους ή ξηρασία
τής ατμόσφαιρας, ανομβρία καί ύπερβολική θερμότης, κατ’
άλλους έπίδρασις τής σελήνης, πλανητών κτλ. καί κατ’ άλ
λους άλλα: άφορμαι καί αίτίαι, ών ούκ έστι αριθμός καί χώ
ρος ενταύθα.
Τί νά πιστεύσωμεν καί παραδεχθώμεν έξ όλων τούτων ·,
Χάος καί σύγχυσις I
Ημείς όφείλομεν, έρειδόμενοι έπ· τής πνευματικής προόδου
καί τής αντιλήψεως καί άνατρέχοντες είς τήν ιστορίαν του συμ
βάντος,τήν σύστασιν τοϋ δρωμένου οικοδομήματος και τήν έξέλιξίν

ν
τής γεωλογίας καί αστρονομίας,ν αποκρούσωμεν τάς φαντασιώδεις
δοξασίας τών συγχρόνων τούτων σεισμολόγων, τών ίημιουργούντων τήν πλάνην, και στηριζόμενοι έπι τής αψευδούς αλήθειας
μίαν καί μόνην λύσιν τοΰ μοιραίου τούτου ζητήματος ν’ άποδεχθώμεν, τήν τής έξελίξεως, ήτοι γενέσεως, ακμής ιώιί παρακ
μής παντός φθαρτού, ήτοι ύλικοΰ συμφυράματος. Σύνθεσις καί
άποσύνθεσις, χημική λειτουργία τών κοσμικών δυνάμεων, ιδού
τό όρώμενον σόμπαν, ή φύσις. “Αν δέ έξ ανάγκης, έκ φόβου,
έξ υπερβολικής αίσθητικότητος γινώμεθα μέτοχοι ιών σεισμικών·
φαινομένων, δηλ. τών συνθέσεων καί αποσυνθέσεων μερών τινων
τών κοσμικών δυνάμεων τής ήμετέρας σφαίρας, έκ λόγων καί
φυσικών αναγκών, περιορίζοντες τόν νοΰν μας τοπικώς, αίτοϋντες τήν λύσιν τοΰ ζητήματος καί αδυ^ατουντες να εΰρωμεν
αύτήν, δέν πρέπει ν’ άδικώμεν έαυτούς, καθότι δέν λαμβάνομεν τό ζήτημα έξ αυτής τής αρχής του- Τό'αίτιον, ήτοι τήν
πηγήν τών σεισμών έπί διαφόρων μερών τής γής άναζητήσωμεν είς τήν αρχικήν κατασκευήν του σύμπαντος καί έκεϊθεν την
αφετηρίαν τών σεισμών λαμβάνοντες, εΰρωμεν τό φώς. Ούτως
ή άλλως τό σόμπαν έπλάσθη κατόπιν διηνεκούς εργασίας τή
ενώσει τών ποικίλων στοιχείων, άτινά άπαρτίζουσιν αύτό. Κατα
δέ τδν μακραίωνα χρόνον, δστις έμεσολάβησε άπό τής αρχής
τής αφετηρίας τών στοιχείων τούτων μέχρι' σήμερον, όποϊαι κι
νήσεις, αναστατώσεις καί σεισμοί δέν έγένοντο; Ή δέ γή έξε-'
ταζομένη ύπό τήν έποψιν ταύτην, πριν ή δ άνθρωπος αναφανή
έπ ’ αύτής, δπόσας μεταβολάς καί κινήσεις δέν ύπέστη ; Μετά
τήν έμφάνισιν δε τοΰ ανθρώπου, πόσοι κατακλυσμοί, σεισμοί,
καθιζήσεις εδάφους και πλημμύραι δέν έγένοντο ; Βαθμηδόν δέ
δέν παρατηροϋμεν δτι ή γή δλονέν βαίνει είς μίαν κατάστασή
ισορροπίας όσον άφορδ τήν σύστασιν αύτής μεθ’ όλων των έπ’
αύτής ενόργανων όντων ; Ή φύσις αύτής δέν βελτιοΰται βαθ
μηδόν ; Ή γή, αί θάλασσαι, τά φυτά, τά ζώα δέν βελτιοΰνται;
Δέν παρατηρεϊται κλιμακηδδν διαφορά από πέντε χιλιάδων έτών,
τεσσάρων χιλιάδων έτών, τριών χιλιάδων έτών καί εντεύθεν ;
Άναντιρρήτως ή γή δέν αφίκετο έτι είς τήν άκμήν αύτής,ίνα
κατά τδν άναπόδραστον αυτής νόμον παρακμάση, δ δέ άνθρω
πος τής σήμερον εύρίσκεται είς τήν περίοδον τής έργασίας τής
τελειοποιήσεως αύτής, ίσως δέ παρέλθωσι πολλοί γενεά: ακόμη,
έ'ως δτου δ άνθρωπος τής μελλούσης εκείνης γενεάς ίδη τήν
κατοικίαν του έπί φλοιού στερεού, ουδόλως πλέον έπηρεαζομένου ύπό σεισμών.
Πόσοι δ' άναγινώσκοντες τήν ιστορίαν τοΰ Νώε δέν έπόθησαν
νά ήσαν εντός τής κιβωτού του καί νά έβλεπον τήν γήν μετά
τδν κατακλυσμόν ; Καί πόσοι μετά πέντε, δέκα χιλιάδες έτη,
άναγινώσκοντες δτι ή γή έσείετο κατά,τδ 1894, δέν θ’ άπορώσι έπί τοιαύτη ιδιοτροπία τής γής καί θά νομίζωσι τούτο επι
στημονικούς αδύνατον ;
·
Έν τούτοι; οί σεισμοί συμβαίνουσιν, οί σεισμολόγοι ούδέν
δύνανται φυσικώς να έξακριβώσωσιν, ή δέ γή έκτελεΐ άκωλύτως
τήν έργασίαν της κραδαινομίνη κατά νόμους φυσικούς αρχήθεν
αύτή διαγεγραμμένους πρός τελειοποίησιν τοΰ σύμπαντος, δ δέ
άνθρωπος θα έρχηται καί παρερχηται εντεύθεν, καί άδιάφορον
άν ή κατοικία αύτοΰ καταρέη η καί ό ίδιος θνήσκη. Τούτο ώς
φαίνεται,είναι τδ ολιγώτερον κακόν απέναντι τής αρμονίας, προ
όδου και τελειοποιήσεως τού σύμπαντος,ήτοι τής γενέσεως ακμής
καί παρακμής τού κόσμου. Όπως δ σκώληξ οΰτω κα: τδ σόμ
παν έχη τήν αρχήν καί τδ τέλος του, τήν γένεσιν, άκμήν καί
. παρακμήν του.

Φ. II.

ΣΕΙΣΜΙΚΗ_ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
01 σεισμοί έν Έλλάδι άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μνημονεύ
ονται. Οΰτω?. ό θουκιδίδη; αναφέρει ότι οί κατά τδν Πελοποννησιακόν πόλεμον συμ€άντες σεισμοί κατέστησαν έντελώς πιστευτά ό
σα μέχρι τή; εποχής έκείνης έλέγοντο περί σεισμών. Κατά τό έτος
427 π. Χρ. «έγένοντο καί τότε σεισμοί τή; εν τε "Αθήναις καί έν
Εΰβοίμ καί εν Βοιωτοϊ; καί μάλιστα έν Όρχομενφ» οί δέ σεισμοί
ούτοι εξακολούθησα» καί β τοΰ Ιπιγιγνομένου θέρου; . . Καί περι
τούτου; τους χρόνους, τών σεισμών χατεχόντων, τής Εύβοιας έν
Όροβίαις ή θάλασσα έπανελθοϋσα άπό τής τότε οδση; γής καί
κυματωθεισα έπήλθε τή; πόλεως μέρος τι καί τδ μέν κατέκλυσε,
τδ δέ ύπενόστησε και Θάλασσα νΰν έστι πρότερον ουσα γή.........
καί xepl ’Αταλάντη? την επί Λοκροϊς τοΐ; Όπουντίοκ νήσον
παραπλήσια γίνεται επίκλησιςκαι τοΰ τε φρουρίου τών ’Αθηναίων
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παρεϊλε καί νεών άνειλκυσαένων τήν έτίράν χατέαζεν, χλπ.»
ΕΠΙΓΜΜΑΤΑ ΣΜΜΤΙΚΑ ΕΙΣ ΠΑΝΤΟΙΛ ΜΝΗΜΕΙΑ
(θουκ. γ' 87, 89- Δ.οδώρ.'12, 59).
Ό 'Ηρόδοτο; (δ". 28) αναφέρει σεισμού; έν τή ΣκυΊική. Κατά
(Έ&τάληιίαν μιτ ’ &ίλαν sig τον ίν Ά^νταξ Φίλα^έΚφτιον
τδ έτος 464 π. X. φοβερός σεισμός κατέστρεψε τήν Σπάρπην, φο·
χοιητικον διαγωυιβμον τον ίτονξ 1892).
νεύτα; πλέον τών 20,000(;) ανθρώπων (Διόδωρ. ια'. 63). Έν έτει
380 π. X. ακατά τήν Κελοπόννησον έγένοντο σεισμοί μεγάλοι
χαί χαταχλυσμοΐ χώρας καί πόλεων άπιστοι (απίστευτοι). Ουδέ
ποτε γαρ εν rot; έπάνω χρόνοι; έγένοντο πάθη τοιαΰτα περί πόλεις
Είς τά^ον ιατροί?.
Έλληνίδα;» χτλ. (Διοδώρ, 15, 48).
’Επίσης φοβερό; ήτο δ σεισμός 0 χαταστρέψας τήν Πομπηίαν καί
Έν τή ζωή λαμπρός ποτέ καί έίοχότης ήΡΊν'
τδ Έρκουλάνειον ίν έτει 63 μ·. X ήτοι 16 έτη ποδ τή; τελικής
Άψήσας λίαν εύψημον εις τούς ανθρώπους μνήμην
πανωλεθρίας τών πόλεων τούτων διά τής έχρήξει»; τοΰ Βεσουβίου.
Η ’Αντιόχεια τής Συρίας σχεδόν χκτεστράφη ύπό σεισμού τή 115
Κατήλθον νΰν ύπό αύτό τό πρό ποδών σου χώμα
μ. X. παρουσίφ τοΰ αύτοχράτορος Τραϊανού, όστι; χαί αυτός έ·
Όέυδερκείας μου δεινής κλέίσας προωρως τ’ομμα.
τρανματίσθη.
Τούς ασθενείς μου προσπαθΰν νά σώζω έζ οδύνης
Έπί Άντωνίνου Πίου «κλόνος τή; γής σννέβη φριχώδης περί
τήν Βιθυνίαν καί τδν 'Ελλήσποντον, έξ οδχερ «λείους πόλεις κατίΔιέταασον καθάρσιου ή κόκκους έκ κ.ινίννης·
πεσον, μάλιστα δ’ ή Κύζιχος Ιπαθε» (Ζωναρί ιβ. 1). Ή ’Αντιό
ΑΙ συνταγαί μου αί σοψαί ζωήν αύτοΤς γλνκεΤαν
χεια πάλιν έν ότει 458 μ.Χ. έσείσθη έχ βάθρων, χατά δέ τδ έτος
526 συνέβη εκεί ή τρομερωτάτη πανωλεθρία, ήν αναγράφει ή ιστο
Παρέχουσ’, έπανέψερον τήν πρώτην των ύγείαν.
ρία τοϋ κόσμου, άπολεσθέντων 250,000 ανθρώπων, συρρευσσντων
Ώ, πάντοτε έκ τής μακρας καί θανάσιμου πάλης
έκεΐσε έπί τή έορτή τή; Άναλήψεω;. Ή βασιλεία μάλιστα τοϋ
Τούς εσωζ’ έγκαιρος οταγών ρευστού έκ τής ψιάλης.
Ίουσκανοΰύπήρξε μεστή σεισμών. Ή Κωνσταντινούπολή έκλονίσθη
σφοδρότατα εν δλω 40 ημέρα; έπΐ.τής βασιλεία; αύτοΰ. Ωσαύτως
Πλήν άν διά πολυειδών φαρμάκων μου, ποικίλων,
επί Λέοντο; τοϋ Ίσαύρου (717 μ. Χρ.) συνέβη φοβερό; σεισμέ; έν
Έσωσα' πλείστους τών εχθρών, καί πλείστους έκ τών
Κ«ν)πόλει καί Βιθυνία έπι Κωνσταντίνου τοΰ Κοπρωνύμου έν Συ
ρία Παλαιστίνη, Έλλάδι, Σιχςλία χαί Καλαβρία, έπί Μιχαήλ του
•
[ψιλών,
Θεοφίλου έπί Νικηφόρου έπί Κωνσταντίνου Δούκα κοίέπΐ 'Αλεξίου
Δέν
έδυνήθην
φάρμακου
νά
εύρω
έν
καί
μόνον
Κομνηνοΰ χατά τήν ’Ανατολήν.
Όπως
σποδόν
μή
μέ
πατής
είς
άπαντα
τόν
χρόνον I
’Εχ τών σεισμών τών νεωτίρων χρόνων σημαντιχώτιροι είναι οί
έξης. Τή 1692 έν Port-Rogal τής νήσου Ίαμάϊκα (Δυτ. Ινδιών)
αίφνης κατεκάθισε βαθέω; τδ' έδαφος δλοχλήρου τή; πόλεως, ·ί;
εχτασιν 1000 στρεμμάτων, είσώρμησε δέ ή θάλασσα χαί χατέχλύσε
<ιΈ1ς τά^ον ApTonotoi?.
τά πάντα.
‘Ομοίως έν τή νήσω ’Ιάβα τή 1772 δεαρχούση; έκρήξε»; μεγά
Τόν άρτον, τήν ζωήν αύτήν τήν μόνην τοϋ άνθρωπον
λου τινο; ήφαιβτείου, κατεκάθισε μεγάλη έκτασις τής νήσου, πςΈποίουν, φίλοι, πάντοτε μετά μεγάλου κόπου.
. ριλαμβάνουσα 40 χωρία χαί μάλιστα 8ρος μήκους 15 μιλιών χαί
Τόν
άρτον πλήν άπώλεσα, κ’ έδώ ύπό τό χώμα
πλάτους εξ, χαί διά τοΰ έπελθόντο; θαλασσίου χαταχλυομοΰ άπώλοντο 3,000 άνθρωποι.
’Αναπολώ τόν κλίβανον καί τών οπτών τό χρώμα 1
‘Ο μέγα; σεισμός τής Λισσαβώνος συνέβη τήν 1 Νοεμβρίου 1755
Πόσοι
αμνοί καί όρνιθες παρίσταντο εμπρός μου 1
Πρώτον κατέρρ»υσαν αί πλεΰτται ο’ικίαι τή; πόλεως, καταπλαχώσασαι
Πόσοι
παχεΤς «λέκτορες τοϋ αδηφάγου κόσμου.
60,000 άνθρώπω». ‘Η θάλασσα άπεσύρθη άλλά μετ' όλίγην ώραν
εηανήλθεν όρμητική, έν ειδει γιγαντιαίου κύματος ΰψους 50—60
Πόσον άβρά καί ρόδινα καί τά άμνία ήσαν
«οδών, όπερ χατέκλυσεν άπαν τδ πεδίον τή; καταστροφής. Τά
τ
Ων κ’ εις τόν τάφον μου, έδώ, δέν λησμονώ τήν κνίσσαν!
πλησιέστερα βρη έσείσθησαν μετά φοβέρας βία; χαί έσχίσθηβαν
ποιχιλοτρόπως, τά πλεϊστα δέ θύματα καί λείψανα τής πόλβω;
Άλλ’ ήδη, διαβάτα μου, κείμαι έντός μνημείου
χατεπόθησαν είς τάς ρωγμά; τοΰ εδάφους
Τό τέρμα φθάς τοϋ πάντοτε πολύπαθους μου βίου·
‘Η αύτή δόνησίς έγένετο αισθητή καί έν ‘Ελβετία, Γερμανία,
Ναί, ό δοτήρ έγώ ζωής απάντων τών ανθρώπων
Σουηδία, ’Αγγλία, Δυτικαίς Ίνδίαι; καί Βορείω 'Αμερική.
Ζωήν γλυκεϊαν ώλεσα ύπό αύτόν τόν τόπον 1
Κατά τα έτη 1782 — 86 έν ταί; Ήνωμέναι; Πολιτςίαι; συνέβαινον διαρκώ; σεισμοί- έν μόνω τή έτει 1783 έσημειώθησαν 946
δονήσει;, έξ ών αί 501 ησάν τοΰ πρώτον βαθμού έντάσεωζ.
? ‘Ο σεισμό; τής Νέα; Μαδρίτηςτών ‘Ηνωμ. Πολιτειών, τή 181»
Εις τάφον κριτοΰ ποιητικών άγωνχόμάτων.
είναι κατα τον Ουμβωλτ σπάνιον παράδειγμα σεισμού διαρχέσαντος
ανευ διακοπή; έπί πολλοΰ: μήνας, μακράν παντός ήφαιστείτυ.
*Μη xfivete Fra μη xpiffijct».
Εκεϊ επι πολύν χρόνον τό έδαφος έβείετο ' κυματοειδώς άπό ΒΑ
Είς
σκίμποδα
καθήμενος
έν μέσω χειρογράφων
πρό; ΝΔ, διερρηγνύετο πολυτρόπως καί έξισφενδόνιζε πηλόν καί 5·
Τάς χεϊραί στηριζόμενος έγώ έπί κροτάφων
δωρ εις αρκετόν δψος, χιλιάδε; δέ τών «ατοίχω» άπώλοντο.
σεισμός τής Χιλή; τή 1822’ άνύψωσεν ολόκληρον τό έδαφος
Τους ποιητάς έδίκαζον . . . άλλ’ ώς έπι τό πλείστον
τής χώρας,^τό κείμενον μεταξύ τή; σειρά; τών "Ανδεων καί τής
Έδράβευον ποιήματα πολλά έκ τών χειριστών.
παραλίάς (ήτοι ,έκτασιν 100,000 τετρ. μιλ.) χατά 1-2 μέτρα, έ
χ τότε δε διατηρείται ή ύψωσι; αυτή.
Τήν κρίβιν φέρων πάντοτε έκ τής όργήσ άσχάλλων
Είσηκουόμην π α μ ψ η φ ε ί, θερμώς παρά τών άλλων.
σεισμός τής Νεαπόλεω; τής ’Ιταλίας τή 16 Δεκεμβρίου 1857
οιηρκεσεν ενα περίπου μήνα, χαί παραδόξως εφείσθη τής αύτή; πόΠολλοίς τήν δάφνην έδιδον αειθαλή- άλλ’ όμως
λεως, ένή έν τοι; περιχώροι; και καθ’όλην τήνΤ-έπαρχίαν· ΝεάΛόλεω; απώλοντο 25,000 έως 40.000 (κατά τινα;) ψυχών,
Ό πέλεκνς τής κρίσεως έδίχαζεν ώς νόμος . . .
Τή 22 Μαρτίου 1859 ή πόλι; Quito τή; Ν. Αμερική; χατεΤώρα δέ ότε καί έγώ ό πλείστους ίσους κρίνος
στραφη ύπό σεισμού χαί τά θύματα άνήλθον εί; πολλά; χιλιάδα;
Εντός τοΰ τάφου καψαλήν άπηυδημένην κλίνας
ανθρώπων. Κατά ’Ιούνιον δέ τοΰ αύιου έτου; δλόχληρον τό λεκανο
πεδίου τού Μεξικού ήρημώθη διά ίσχ»ροΰ σεισμού.
Τήν κρίαιν άνωθεν δεινήν θά λάβω είς κευθμώνας ;
Κατα την τελευταίαν εικοσαετίαν έχομεν τόν σεισμόν τή; "Ιτα
"Ω ! θά κριθώ ώς έκρινα ποιητικούς αγώνας ; . . .
λική; νήσου ’Ισχία;, τόν σεισμόν τή; Πελοπόννησου τοϋ 1886, τό»
Πλήν φεΰ I είς μέγας ποιητή ς £ί ούρανών έτάζει
τών ©ηβών του 1892, καί τόν περυσινόν τή; Ζακύνθου.
Καί ώς άδέκαστος κριτής τούς κρίνοντας δικάζει.
Φρεχ.
·
Ίλεως ήδη, ω Θεέ, γενοΰ μοι- μή θελήσης
Τον κρίναντα τούς ποιητάς, Κ ρ ι τ ά ς ν,ά τιμωρήσης !
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(1892)

’Αλέξκνδρυ;. Γ. Γιηκόυμ-ίδη;

Η ΦΥΕΙΣ

Η ΦΥΣΙΣ
Ίβχνς μον ή άγάπη τον Λαού·

Oi βαοιλεϊε δέν εχουοιν ανάγκην έπαίνων και ρεκλάμας,
ούδέ πρέπει, ούδ' ενδιαφέρει καί συμφέρει τοϊς ΰπηκόοις
αύτΰν να διερευνΰοι τά κατ ’ αυτούς, νά έξετάζωσι τήν
ηλικίαν αύτΰν καί τήν καταγωγήν, ούδέ νά άναγράφωσι
τά τοΰ ίδιωτιτικού αυτών βίου, κτλ.
Δι’ δπερ ήμεΐς ανέκαθεν άπεφύγομεν μέχρι τοΰδε νά
δημοσιευοωμέν τι σχετικόν έν τΰ ήμετέρω περιοδικό,
έπι τώ φό6ω μήτοι προσκρούσωμεν είς τήν καλώς νοου-

Ό βασιλείς

νιωτάτην φωτογραφίαν

μένην σημασίαν τής ύπάρξεως αύτών έν τώ κόσμω τούτω,
πολλώ δέ μάλλον νά μεταδώσωμεν τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις άρχάς, πεποιθήσεις ή καί πληροφορίας εσφαλ
μένος, διότι ή κουφότης πολλάκις έγένετο πρόξενος ανή
κουστων συμφορών, ή δέ δημοσιογραφία, ήτις θεωρείται
μία εκ τών μεγάλων δυνάμεων, αϊτινες έπιδρώσιν έπί
τοΰ πνεύματος, ήτοι τής ήθικοποιήσεως ή διαστρεδλώσεως τοΰ λαού, οφείλει πολύ νά προσεχή είς τοΰτο.

Ό βασιλεύς είναι ή είκων τού Θεοΰ, ό τοποτηρητής
αύτοΰ έπί τής γής, ο πατήρ τοΰ έθνους, καί όπως' σεδύμεθα, ύποληπτόμεθα, άγαπώμεν καί φοθούμεθα ’Εκεί
νον, το αύτό σέόας, τήν αύτήν αγάπην καί φόόον δέον
νά έχωμεν καί πρός Τούτον. Ό δέ βασιλεύς έν τή άναμφιρήστω μερίμνη αύτοΰ καί φιλοστοργία καί αγάπη άεννάως φροντίζει διά τήν εύημερίαν τών υπηκόων αύτοΰ.
”Αν δ’ αί φυσικά! περιστάσεις, άτυχίαι καί δυστυχίαι,
λύπαι καί συμφορά! στρέφουσιν ήμών τά όμματα πρός
’Εκείνον καί παρακαλοΰμεν όπως άπαλλάξη ήμάς τών
δεινών κακών, ουτω πρέπει καί πρός Τούτον αποτεινό
μενοι νά έπικαλωμεθα τήν δυνατήν αύτοΰ κατά τό ένόν
αρωγήν, καρτερικός καί άγογγύστως, καθότι μόνη ή αρ
μονία μεταξύ Θεοΰ καί πλάσματος, πατρός καί υιού απο
τελεί τήν κορωνίδα τής εύημερίας καί προόδου παντός
έθνους. Ούδέν δύναται ό βασιλεύς άνευ τοΰ λαού του,ούδ’
ούτος άνευ έκείνου, τούναντίον δέ δίά πής συμπράξεως καί
ομοφωνίας άμφοτέρων τά πάντα εύοδοΰνται, ή δέ παγ
κόσμιος ιστορία τών εθνών τούτο έπιμαρτυροΐ'

Είναι τοΰ βασιλέως τό στήριγμα· τοΰ δέ λαού του:
ή Πίοτις πρός τόν Βαβίλια τον.
Δημοοιεύοντες δ’ έν τώ παρόντι φύλλω τάς εικόνας
έκ νεωτάτων φωτογραφιών τοΰ βασιλέως ήμών, τής βασιλίοσης καί τού διαδόχου, παρέχομεν πιστήν εικόνα τοΰ
Πατρός, τοΰ Έθνους καί τον Λαοΰ, έν πλήρει αρμονία
καί αγάπη, διότι ό μέν πατήρ διά τής φρονήσεως καί
τών άγρύπνων αύτοΰ οφθαλμών αντιπροσωπεύει τον βα
σιλέα τής 'Ελλάδος, ή βασίλισσα διά τής καλοκαγαθίας
αύτής καί γλυκύτητος τό 'Ελληνικόν "Εθνος, ό δέ διά—

Ή βασίλισσα κατά νιωτάτην φωτογραφίαν

δοχος διά τοΰ πλήρους ζωής καί σθένους αίματός του
τόν Ελληνικόν λαόν. Τριάς όμοούσιος καί αδιαίρετος!

ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΤΟΤΤΕΦΟΧί
’Αργά, άραιόν, εκ τίνος άκρας τοϋ όρίζοντος, σιγανά
ώσάν Ζεφύρου νά τό κίνή πνοή, κατέρχεται, άπλοΰται ώς
μίγα αράχνης πλέγμα, ώς βλεφαρίς τοϋ θείου οφθαλμού, τό
νέφος τό μικρόν. Καί φέρεται άστατον, πλαναται έπί τοϋ
γλαυκοί, στεγάσματος, ώθούμενον ύπό τοΰ άνεμου, Μέντορος
αιθέριου, άπό της μιας άκρας τοϋ ούρανου εΐς τήν άλλην,
κατάφορτου έξ υδρατμών τό νέφος τό μικρόν, τό νέφος τό
φαιόν. Μόλις σχεδόν νά διακρίνη δύναται του άνθρώπου δ
οφθαλμός τόν δρόμον του τόν άερώδη, τόν ελεύθερον, τόν
άδιάκοπον. Δρόμον άνευ άρχής καί τέλους, δσης τό άμετρον
προσμετρά μήκος τοϋ στερεώματος. Και φέρεται, διολισθαίνει
άστατον τό νέφος, τό φέρον έκ τής γής τήν έξάτμισιν είς
σταγόνας έτοιμορρόπους, τό περικλιίον τήν δρόσον τοδ ούρανοϋ, δάκρυα νόστου I
» *

"Αγνωστος ανεξιχνίαστος ό δρόμος του, ώς άδηλος τοϋ
πνεύματος ή πτήσις, τοϋ παλμοϋ τής καρδίας τό μυστήριον.
Αύτό, τό ελαφρότατου γέννημα τής γής, τό θετόν τοϋ ού-
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άλγη μόνον αναδύονται καί παρωχημέναι αναμνήσεις άνα—
πηδώσιν κατά τήν μακράν άνασκόπησιν τοΰ παρελθόντος καί
τοϋ παρόντος. Τό παρελθόν διανοίγεται μειδιών,γελαστόν καί
θρυπτικόν έν αύταΐς άκόμη ταΐς πικρίαις αύτοΰ, τό δέ παρόν
Επισκιάζεται ύπό τής κατήφειας καί έπικιχυμένης νάρκης,
ήτες διασπ^ τήν ευθυμίαν καί τήν ίλαρότητα. Ερημιά καί
ηρεμία περιβάλλει πανταχοΰ τό βλέμμα, τό όποιον ενίοτε
κολυμβ^ είς άκρατήτους χείμαρρους δακρύων,και συγκλείεται
μαζύ μέ τούς ύποκώφους καί. βαρυαλγεΐς στεναγμούς. Πόσον
εινε ζοφεραί αί χειμερινά! αύται σκέψεις, αμείλικτοι ευμε
νίδες, αί όποΐαι περικλείουσι διά δεσμών ανυπερβλήτων τά
όρια τής ευτυχίας μας καί διακόπτουσι τά όνειρα καί τά
πομφολυγώδη δημιουργήματα τής φαντασίας μας ! Ποσάκις
άπεπειράθημεν τουλάχιστον έν όνείρφ νά σφίγξωμεν τήν. έπιδιωκομένην αύτήν ευτυχίαν, άφοΰ έν τή πραγματικότητι
έκφεύγει τούς πόθους μας, άλλά μεθ’ όπόσης αγωνίας έξηγέρθημεν περίλυποι έκ της άπατηλής οπτασίας,.περιφέροντες
άκόμη απλανές και ρεμβώδες έκ τής θλίψεως τό βλέμμα πρός
τό διανοιγόμενον ατελεύτητο
*
χάος τών σκέψεων. Άσθμαίνομεν οί άθλιοι καί οΙκτρο{ θνητοί νά προσπελάσωμεν τό
μεγολοπρεπές άρμα έφ’ ού.βαί
νει, καί ένφ κολακεύομεν τούς
πόθους καί τάς έλπίδας, μά
την έκτείνομεν τήν χειρα, ίνα
προσφέρωμεν τό λιβανωτόν προς
ταύτην τήν άπρόσδεκτον καί
έπηρμένην, Όμοιάζομεν .πρός
τούς άποπλανωμένους οδοι
πόρους τών έρημων, οί όποιοι
ε’νίοτε βλέπουσιν ένεκα οπτι
κής απάτης άπλούμενα πρό
αύτών μεγαλοπρεπή τοπεία έφ’
ών έγκατασπείρονται φοίνικες,
καί βαθυπράσενοι λειμώνες,
άπλοι προκλητικοί καί γαργα
λιστικοί. Καί ούτοι άρκοΰνται
νά άναπαύωσι τάς άλγηδόνας
καί τάς αγωνίας δι’ έλπίδων
φεΰ! δυσεκπληρώτων, άπομακρύνοντες τό ερεβώδες καί
φρικαλέον φάσμα τοϋ θανάτου.
Δι’ όλης τής έντάσεως τών
αίσθήσεών μας προσπαθοΰμεν
Ενδελεχώς καί ήμεΐς νά πληρώσωμεν δι’αύτής τά διανοιγόμενα χάσματα έκ τών πολλών
συμφορών, έκ τής άμετρου
κυριαρχίας τών οφθαλμών, έκ
τών μελικών αρμονιών, έκ τών
γαργαλιστικών Εδεσμάτων, καί
έκ τών ναρκωτικών αρωμά
. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
των.

ρανοΰ τέκνον, που θά σταματηση ; Ποιον τό.όρμητήριον καί
ποιος ό λιμήν; θα περίκλειση αρα τήν λάμψιν τής αστρα
πής, θά προκαλέση ή πρός άλλο νέφος σύγκρουσις τοΰ κεραυ
νού τόν κρότον ή θά δεχθή τοΰ ήλιου δύοντος τά ύστατα
τών ακτινών του χρώματα ; "Ο,τι και άν συμβή, τό νέφος
τό μικρόν, τό φαιόν μοι είναι προσφιλές. Καί τούς άστέρας
όταν ζηλοτύπως κρύπτει καί τοΰ ήλιου όταν άφανίζει άφ’
ήμών τήν λάμψιν καί όταν εΐς σταγόνας λύεται έπανερχόμενον εΐς τήν γήν θολόν καί αποσυντεθειμένου, ένέχει αόρι
στον θέλγητρον διά τήν ψυχήν μου, εκπροσωπούν τό μύχιον
τής θλίψεως, τό σκότος καί τό δάκρυ. ’Αγαπώ τό νέφος
διότι τό νομίζω σκέπην, ύστατον έρεισμα τοϋ πόνου, διότι
ομοιάζει τόν οφθαλμόν έρώντος, ίκ τής καρδίας, τής έδρας
τής οδύνης, τθ δάκρυ άποσπώντα, διότι, ένφ δέν είναι ή εν
άποτέλεσμα γαλήνης όργιζόμενον καί συνωθούμενον άποτελεΐ τής τρυκυμίας καί τοΰ κλύδωνος τό μέγα καί βαρύ κέντρον. ’Αγαπώ τό νέφος, διότι ή καρδία μου, στένει κλονεΐται
αισθάνεται έαυτήν κλυδωνιζομένην ύπό τής τρικυμίας.

Προχωρεί τό μικρόν νέφος.
Έκ τής γης ήρεμα προέκυψεν καί εΐς αυτήν τείνει νά
έπανέλθνι, άλλ’ άγνώριστον,
μεμψίμοιρου, ώσεί μετανόησαν.
Έκ τοϋ κάλλους ·ή ψυχή μου
άνέπλασε κόσμον φωτός, καί
ήδη είς νέφη ζητεί διά τοϋ
δακρύου νά καλυφθή. Τό
βλέμμα της μέ θέλγει, ό έρως
της μέ σπαράσσει. ’Αναμένω
τόν κεραυνόν τής πραγματικότητος Ενα είς σταγόναςδακρύων
τό ίόχρουν όνειρον μου λυθή
καί ή καρδία έπανερχομένη είς
τήν ψυχράν ηρεμίαν τοϋ θα
νάτου ώς άμυδράν νά σώζη άνάμνησιν τοϋ νέφους τοϋ μικροΰ, τοΰ φαιοΰ τήν άσταθή
φοράν,τήν άφευκτον τύχην τής
έκμηδενίσεως καί τής άναγεννήσεως. Ό άνθρωπος μή δέν
είναι νέφος γήϊνον ; Προχωρεί,
ώθεΐται έδώ καί έκεϊ τό υδα
ρές πλέγμα. Δεικνύει τήν ύπαρξίν μας. "Αν έκεΐνο προ
χωρεί, ό άνθρωπος θνήσκει.
’Αγαπώ τό νέφος, διότι ό θά
νατος δέν μέ φοβίζει. '

Λ. Καλογερόπουλος.

ΧΕΙΜΕΡ1ΝΑΙ_ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΧΙΩΝ

Μόλις αί τριανταφυλλέαι ιίχον άναφύσει βαθυπράσινα φυλλάρια άκόμη περιεστραμμένα καί πολύπτυχα, |5ιγηλαί καί
περιδεείς πρό τής άπατηλής άκτινοβολίας τοΰ Μαρτίου.
Κεκρυμμέναι καί συνεσταλμένα! μεταξύ τών τοιχωμάτων
κατά τοϋ ορμητικού βορρά, γοργώς άνέθαλλον βοηθούμεναι
ύπό τών δροσερών καί εύνοϊκών αύρών τής πρώτης έαρενής
ώρας, περιπόθητου διά τόν κόσμον καί τών ζώων καί τών
φυτών. Αύται εινε οί μόνοε καλοί φίλοι, οί όποιοι άν καί
άναυδοι φαίνονται, ώ; νά ένδιαφέρωνται υπέρ έμοΰ διά τάς
μελαγχολικάς καί πιριλύπους άπότυπώσεις κατά τάς χιονώ
δεις ταύτας ημέρας. Κατά ταύτας έκ τής απείρου ανίας

Έξεδιώχθη βάρος καταπίεζον τήν καρδίαν μου κατά τάς
εόδίους ταύτας πρωίας, καθ’άς όρίζων κυανοϋς περιέστεφε
τήν άπωτέρω θάλασσαν καί έλαφρός άνεμος μόλις άκουστός,
διασείων μέ ψίθυρον σιγαλόν τήν κόμην τών παρακειμένων
κυπαρίσσων καί τών γυμνών καί σκελεθρωδών δένδρων, ύπεβοήθει τήν απόπειραν τής φυλλοβολίας τών τριανταφυλλεών.
’Οφθαλμοί κωνοειδείς έπίσημοι, διερρωγότες, σφριγηλοί, εξέ
βαλλαν τά χνοώδη καί οδοντωτά φυλλάρια, τεταγμένα μετκ
χάριτος θαυμαστής καί κοσμιούμενα διά συμπτύξεως κομ
ψής καί πλούσιας. Καί ταϋτα περιέκλειον- αί βρακτεΐαι, στγαναί καί σφιγκταί, άδιάβροχοι καί αδιαπέραστοι καί ιίς
τήν πάχνην καί τό ψύχος. Τό δροσερόν καί απαλόν φύλ
λωμα έκοσμεΐτο ενίοτε άπό σταγόνας δρόσου διαυγεστάτας, έξ ών άπινδαλματίζιτο ανταύγεια άδαμαντίνη .καί
άποχρώσεις θαυμάσιαι ευθύς μέ τάς πρώτας άκτινοβολίας.

ι

6

Καί ταύτοχρόνω; άκτΐνε; ήλιου έπί τοΰ άπλουμίνου γαληνιαίου πιλάγους, κατηύγαζβ» ώς χείμαρροι την χρυσήν άποψιν αΰτοΰ.
Είχε κρυβή ό ήλιος δπισθεν τών χιονοσκεπφν κορυφών
όσα άποκρύπτουσι τά τελευταία σύνορα τοΰ όρίζοντος, καί
κατά μικρόν έπισκοτίζεται ό άλλοτε ίόχρου; καί βαθυπόρ,φυρος όρίζων πρός άνατολάς, οΰδΐ χαρωπή καί γελαστή
άναδύιται έκ τών λουτρών τοΰ Ώχιανοΰ ή Σελήνη ώς" χατά
τάς παρελθούσας έσπερας. Μαχρά ζώνη λευκίζουσα κατ’
άρχάς αποκρύπτει τό άστερωτόν αύτής δμμα, ίπί μάλλον
έπεκτεινομένη καί άνυψουμίνη, ίπί δέ τής ατμόσφαιρας διαχεεται £ίγος καί αύθι; ό λησμονημένος θροϋς τής θυίλλης αν
τιλαλεί μαχράν είς τά όρη το σύνηθες και απαίσιον μέλος.
Αύτήν τήν αναπνοήν μας βαρύνει ή άνάμνησις της μανιώ
δους ορμής τών απαίσιων συριγμών, τών χιονοστρόβιλων,
τών άπλετων χιόνων, καί μετά λύπης δακρυρά; άποχαιρετίζομεν τήν έαρινήν ευτυχίαν δι’άόριστο» χρόνον, τά πάντα
άποδίδουσιν δψιν και ήχους πένθιμους, καί άπό τών νεαρών
φύλλων διήκουσι θλιβεραί μελωδίαι τοΰ προστριβομένου βιαίως πως άνεμου. Έ χιονώδης καταιγίς προσεγγίζει σιγηλή
κατ’ άρχάς χαϊ πραεία. Έν χωρφ δαιμονιώδει, συμπλεκό
μενα! και συγκρουόμεναι, αί νιφάδες, συχναί, πλατεϊαι καί
κοϋφαι, έπικαλύπτουσι τούς φράκτας, τάς όροφάς, τά γυμνά
καί ισχνά στελέχη, τούς κλώνους τών γηραιών δένδρων,
καμπτόμενων υπό. τοΰ άνεμου καί ετοίμων νά συντριβώσιν.
’Οποίος παράδοξος χορός καί όποία ακάθεκτος ορμή ίπί
οκτώ ολοκλήρους ήμέρας I

Έχετε βεβαίως,ώ αστοί, γνωριμίαν μετά τής χιόνος οπωσ
δήποτε άλλά μετά της πεδινής, της ώχρας,τής βορβορώδους
καί έκ τοΰ πηλού καί τών άνθρωπίνων πατημάτων· άλλ’ ή
χιών τών όρέων καί τών δειράδων, τών δασών καί τών τραχών διατυπεΐ ίτέραν μεγαλειότητα αισθήματος καί έκπλήξεως. Ή όρείά χιών εΐνε άσπιλος καί λευκή, αφρώδης καί
απαλή, παντοΰ εισδύουσα καί έξαρτωμένη, άποκρύπτουσα
τάς κοιλότητας καί διογκοΰσα τάς λεπτότητας, περιστίφουσα τάς οξύτητας τών βράχων καί τορνεύουσα είς τελείάν
κωνοειδή μορφήν τάς κορυφάς τών όρέων, είνε τέλος ό μεγα
λοπρεπέστατος διάκοσμος τών όρέων. Μόνη ή χιών ίν τή
φθινοπωρινή πανωλεθρίας προσδίδει τέρψιν τινά είς τούς ό.' ι
φθαλμούς μας, μεγαλοποιούσα τάς διαστάσεις τών όρεων καί
διασκορπίζουσα~λαμ’πρότητα είς τά αφανή αυτών τοπεϊα ώς
! καί έπι τών στενοτοπειών καί μισγαγκειών. Τά δένδρα κομ) ψώς καί μετά χάριτος φέρουσι το χνοώδες έπικάλυμμα τό
λεπτόν καί λευκόν, ώς καί αί νύμφαι τάς έξ όλοσηρικοΰ πολυl πτύχδυς νυμφικής έσθήτας χωρίς νά ίχωσι χρείαν τέχνης
ι πρός τήν διάπλασιν ταύτην. Μικρά καί ευλύγιστα δενδρύλλια, με κατασκεπεΐς τούς αβρούς κλώνας διά τών χιονωδών
I ίπιστρώσεων, προσομοεάζουσι πρός χαρίεσσας Νύμφας τών
ι δασών έν μέσφ τής πυκνής καί άποτυφλούσης νιφοβολίας, αί
Ιόποϊαι ζητοΰσιν σωτηρίαν είς τά άστρα 1 καί είς τά άλση.
)Καί αί γηραιοί κυπάρισσοι κάμπτονται διασχαδόν, μάτην
άγωνιώσαε νά άποτινάξωσι τόν άχώριστον τούτον εχθρόν,
|λγοΰσαι,άσφυκτιώσαικαί έκπνέουσαι πρό τοΰ μεγάλου βάρους,
μακράν είς τά όμεχλώδη βάθη δαιμονιώδης θόρυβος αντηχεί
ό μέσφ τών ίλαιώνων, ίπί τών όποιων ή χιών οργιάζει,
λταστροφεύς άνοικτίρμων, κωφός καί άκαμπτος πρός τάς
ίφσίας τοΰ άτυχούς γιωργοΰ, μετά μελαγχολίας συνοδεύον
τας τό ψυχορράγημα τών ιδίων αύτοϋ μόχθων καί ιδρώτων.

Περιφανώς ήδύνατο δ περί τοΰ Πρωτέως μύθος νά ίφαρμοσθή επί του ύδατος, τό όποιον, ώς καί έκεΐνος άδιαλείπτως
ύφίσταται μετασχηματισμούς καί μεταβολάς μορφής. Μορφοϊ τούς ωκεανούς, καί άπ’ αύτών ώς άτμός ανέρχεται. |πι
ύψηλοτέρων στρωμάτων, συμπυκνούμενον είς όγκους ποικίλους
κατά τό σχήμα, τήν λαμπρότητα, καί τήν διάταξιν, πλανωμένους ίν τή άτμοσφαίο^, κούφους, εύπετας, άνερχομενους,
κατερχομένους κολυμπώντας ίν τφ άερώδει ώκεανφ, ότε μέν
ίν πλήρει έξαφανισμφ καί άλλοτε έν άραιφ διαπλατύνσει, ώς
τολύπαι λικνιζόμεναι ύπό τή; έλαφρας πνοής. Τά νέφη καθ
ύψος διασχίζουσι τάς άποστάσεις, καί κινούνται άνευ πυξίδος
είτε καθ’ ευθείαν είτε καί έν περιστροφή, άποτεμνόμενα η,
καί συνενούμενα συμφώνω; πρός τούς θερμαντικούς ορούς τους,
όποιους συναντώσιν καθ’ οδόν, προπαρασκευάζοντα όμβρους^
ύετούς, χάλαζαν καί νιφάδας. Τό μικροσκοπίου άποδεικνύει
ίπί τών νιφάδων, σχήματα κανονικά, γεωμετρικά, άλλ’άόρατα πρό τών γυμνών ήμών οφθαλμών, πλείστης ποικιλίας
καί ιδιοτροπίας. Ούτω συλλαμβάνομεν τήν άνθρωπίνην τέχνην
ίν τή καλαιαθησίφ ασθενή πρό τών ίπινοήσεων τής φύσεως F
ήτις αείποτε δρφ κατά νόμους άπαραβάτους καί ίνίοτε μυσ
τηριώδεις. Ή τέχνη ή απομιμούμενη άνά πάν βήμα το
καλόν εν τή φύσει, έγκλείεται αείποτε έν σπαργάνοίς, συμπληροΰσα τό ύπάρχον καί τροποποιούσα τό νοούμενον έκά
στοτε σύμφωνα πρός τά αξιοθαύμαστα αποτυπώματα τής
φύσεως. Καί ούχί έπί μικρόν ή χιών απεργάζεται τήν αρμο
νικήν άποψιν, όσην παρέχουσιν οί καταρρέοντες ποταμοί,
άφρισμένοι και διαυγείς διά τών έλικοειδών δρόμων των, καν
οι ίλαφρώς ψιθυρίζοντες ^ύακες, οί ΰπεισδύοντες καί κεκρυμ—
μένοι ύπό τάς συνρεφιίς στοάς τώ» πυχνοσκίων κλάοων καν
τών χλοερών πλεγμάτων τοΰ κεσσοΰ- Κατά παχείας διαστρώ
σεις έπικαλύπτουσατάς κοιλάδας τών όρέων, τήκεται βραδέως
καί παρέχει τά διαυγή καί κρυσταλλώδη ύδατα, δι’ ών συ
νήθως λούονται αί ορεστιάδες Νύμφαι, αί πλανώμεναι καί.
άναστρεφόμεναι έντός τών λειμώνων τών άντρων, εν μέσφ,
ίων καί σέλινων. Καί τά ύδατα ταΰτα κατερχόμενα ίδώ μέν
διαρρέουσιν χλοερούς λειμώνας, έκεί βιαίω; καί μέ παφλα
σμόν πηδώσιν άπό βράχου είς βράχον καί εκεΐ σχηματίζουσι
λίμνας μικρά;, γραφικάς, άπό χλόην πιρικεκλιισμένας και
δύνακας καί φυλλώματα καί άνθη, εντός τών όποιων άρεσκε·
ται ό κύκνος μονήρης νά λούεται καί ή αηδών άπό τών θα
λερών κλάδων να τονίζη τό γοητευτικόν μέλος ίν συναγωνι
σμέ πρός τήν αρμονικήν (5οήν τών χατερχομένων ύδάτων.
(*Επ·ται τό τέλος.)

Η γυνή

βηρος.

ίξωτερικοί' τής

ή λατρεία

Τό
γυναικός είναι
δρός, τό δε ί&οτερικόν βωμός τοΰ δαίμονος·

ό

τοΰ άν—

Ομοιάζει

έχει μορφήν
!

άν&ρώπου

τοΰ

άν&ρώπου, ίν&

καί καρδίαν πάν-

ποτέ ! ! !

πρόσωπον ώ^αίας γοναικόζ είναι δ κα&ρεπτηξ

Τό
Σατανά.

τοϋ

Ή γυνή ακαίλέβεβα τήν αΙδώ κυνόςάναιδεβτέρα.

παρά
τής

Οί άγγελοι ίξήτηόαν
τοϋ θεοΰ πτέρυγας απαλός'
οί δαίμονες τούς οξείς
γυναικός όνυχας'
τήν
κοινήν παροιμίαν : «ίλλοίμονον είς ίκεΐνον
νύχια της».

κατά δε
δβτις πέβ^ στά

Έν Πειραιεΐ 1SI4.
.’Ιωάννης Φιλίππου.

ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΕΙΑΣ ΚΟΡΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ ΣΤΕΦ- ΙΣΜΓΡΙΔΟϊ
Ω '

Όπως Α άγια Πασχαλιά
ί1' τή γή σκορπίζει ...
Κ ’ Λ ^ιίσις δλη χαρωπή,
γέλα κα\ τή στολίζει ·.
Έτσι xai σύ Πασχαλινή,
’σάν τήν λαμπρή 'ντυμένη,
Έχεις τή χάρι πειό πολλή ....
’Εκείνη . . . δέν τρελλαίνει.
Πειραιεύς.

----
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Πολίτης.

ΓΑΛΛΙΔΟΣ ΣΚΕΤΕΙΣ

ί

ή ψυχή των υποκρύπτει Θεόν, τόν οποίον νά περιορίση δέν
δύναται.
» »

Ο άδάμας δαμάζεται, ή γυνή

Ν. Λαμβουνίλη?.

ΓΝΏΜΑΙ ΛΛΙΖΟΓΎΝΟΎ-

χάταήληκτικώβ

Η γυνή
είναι μόνον γυνή.·

ζόντων κεράμων αίωρούνται κρύσταλλοι θαυμαστής στιλπνότητος καί διαφανείας. Καί ίκπεπληγμένοι ίκ τοΰ θάμβους
τών ποικιλοχρόων ακτινών τών έξερχσμένων ίξ αυτών τείνο
με» χεϊρας θωπευτικάς, άλλά πάραυτα αίσθανόμεθα τούς
καυστικούς πόνους τής παγετώδους άφής, διδασκόμενοι πόσον
απατηλόν εινε ίνίοτε τό μεγαλόπρεπες καί ώραϊον καί ότι
ούχί πάντοτε δυνάμεθα άτιμωρητί νά τείνωμεν χείρα προς πάν
καταγοητεΰον καί θέλγον. Ή θέα τοΰ ωραίου καί θαμβόΰν—
το;, μετά πολλής τέχνης ίνίοτε αποκρύπτει άπό τών οφθαλ
μών ήμών την περιβεβλημένην ευτέλειαν καί άχριιότητα·ποσοι δέ όμοιοι μας, ώς οί παγεροί κρύσταλλοι άποδίδοντες
ακτίνας θεσπεσίου καί μεγαλοπρεπούς άπόψεως, άβρας καί
τεχνικής συμπεριφοράς, ευθύς άπό τής πρώτης επικοινωνίας
άποψύχουσιν καί λυμαίνονται τήν έύπιστία» καί τήν άθωότητα τών ίδιων θυμάτων.

γ

!*Οταν ίνίοτε ώασπώνται αί πυκναί καί έπάλληλοι σειραί
τώ^ νεφών καί άπό τοϋ διαφαίνομένου κυανού ουρανού εμ
φανίζονται αί ακτίνες τοΰ Ήλιου, αύται διασκεδαζόμεναι έπί
τών ορέων,τών βράχων, τών δένδρων, άνταποδίδουσιν άπειρον
αντανάκλασιν ακτινών ίπί τών κάτοπτρικών διαστρώσεων
*»ής χιόνος. Ενίοτε κατά τήν τήξιν αύτών άπό τών άποστα-

7

Η ΦΥΣΙΣ

ΗΦΓϊΙΪ

Άς μή σχεδιάζωμεν τίποτε διά τούς μέλλοντας χρόνους.
Αί εύτυχέστεραι τής ζωής μ'ας στιγμα,ί είναι ίσως αύται τάς
όποιας τύχη ιλαρά τήν σήμερον μάς χαρίζει. .
«
' ·
* *
Το θρησκευτικόν αίσθημα ίνόνει ένδομύχως τούς άνθρώ—
πους, όταν ή φιλαυτία καί ή θεοβλάβεια δέν μεταβάλλωσιν
αυτό εις άντικείμενον ζηλοτυπίας και μίσους. Προσευχή ομό
φωνος άνθρώπων . ..πολλών, εις όποιανδήποτε γλώσσαν, είς
όποιανδήποτε πίστιν κ'άί'δόγμα, είναι ή ..έρασμιωτέρα άδελφόιης έλπίδος καί συμπάθειας, τήν όποιαν οί άνθρωποι ίπί
της γής ήθελόν ποτέ σχηματίσει.
—
.

· ·
Μήπως ή μοίρα δέν κατατρέχει πάντοτε τάς ενθουσιώδεις
ψνχάς, τούς ποιήτάς, τών οποίων ή φαντασία μέ τήν δύναμιν ταυτίζεται ιοΰ αγαπάν καί τοϋ πάσχειν ·; Είναι ούτοι
άλλης ίξόριστοι, καί ή παγκόσμιος άγαθότης δέν
Ιπρεπε νά διάθεση τήν τάξιν τοΰ παντός υπέρ τοΰ μίκροΰ
«ριθμοΰ τών ίκλεκτών έξορίστων ....... . ’Ορμή άκράτητος άκούσιος όρμή, σύρει τούς ευφυείς εις τόν κρημνόν
τής δυστυχίας·· άκούουσι τόν κρότον τών ουρανίων σφαιρών,
οστις δέν προσβάλλει αισθήσεις θνητά;’ διερμηνεύουσι μυ
στήρια καρδίας, είς τούς άλλους ανθρώπους άγνωστα· καί

Λύπη περί τή; όποία; κάνει; ποτέ δέν μάς όμιλεϊ, λύπη
ήτις δέν έπιδέχεται τήν πάραμικράν μεταλλαγήν, ούτε μέ
τάς ήμέρας, ούτε μέ τού; χρόνου; αυτούς, καί δέν ΰπόκειται
εις κανέν συμβάν, είς καμμίαν άλλοίωσιν, ή τοιαύτη λύπη
βλάπτει πολύ περισσότερον, τήν ψυχήν παρά τήν ποικιλίαν
όποίωνδήποτε αλγεινών αισθημάτων.
(Έκ τών τής Κας Στάελ)

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΤ ΙΘΑΚΗΝ
μή

μοι! ίώσ’ ή μοίρα μον

ιίς ξίνητ γητ rir τάφον,

Λ. Κάλβος.

Πόοαις φοραΤς θυμήθηκα, πατρίδα μσυ καϋμμένη,
Τ’ αγαπημένα χώματα, στήν ξενητειά ’πού είμαι.
Ερμο πουλί άφ’ τή ψωλειά μακρυά παραδαρμένο.
Τ’ αθάνατό σου κρυά νερά, τοΰ Μύλου τδ σεργϊάνι,
Tfjc έξοχης τής ώμόρφχές, τά άράδπα ποΰ τά λούζαν
Ή άοημένιες ή’μματιές τοΰ φεγγαριού τοΰ πλάνου
Πόοαις φοραΓς θυμήθηκα, πατρίδ’ αγαπημένη,
Τά ζηλεμμένα σου παιδιά, τά ωμορφα κοπελούδια
εκκλησίας τδ σήμαμα τδ μυστικά καί θείο,
Τά χρόνια μου τά παιδιακά ποϋ πέρασα στή γή σου,

Τά όνειρα ποΰ έκαμα παιδί κ’ έγώ σαν ήμουν
θυμήθηκα καί έκλαψα, έκλαψα, πίστεψέ το,
Γιατ’ ήθελ’ άλλη μρ φορά ν’άρθώ καί νά πατήσω
Στό σπήτι ποΰ γεννήθηκα, νά ίδώ καί ν’άγκαλ(άσω
Ότ’ ,έχω ακόμη στή ζωή, έκλαψα, πίστεψέ το,
Καμμρ φς>ρά ό άνεμος αρπάζει μέ τή βία
Καί φέρνει σέ μαχρυά νερά, σέ ξένα μονοπάτια
Έρημο φύλλο, κ* έπειτα ποιδς ξέρει τί θά γίνη ;
Έτσ’ εύκολα μονάχο του τδ φύλλο δέν γυρίζει
Νά ’ρθή στή ρίζα τοϋ δεντριού καί ’κεΐ νά κι,τρινίση.
Ζηλεύω τ’ άλλα σου παιδιά ποΰ ζοΰν ευτυχισμένα
Κοντά σέ σέ, πατρίδα μου·, μέσ’ τή γλυκεχά αγκαλιά σου
"Αχ ! θ’άρθω ’γώ καμμιά φορά ; θά ίδώ καί ’γώ μχά
,
,
Ι’μέρα
Μπροστά μου νά ξανοίγωνται τά Καθαρά, ό Σκίνος;
Πότε νά έρθη δ καιρός ποΰ ’πίσω μου θ’ «ψήσω
Τήν ξενητειά καί θέ ν’ αρθώ, πουλί εύτυχισμένο
Μέσ ’ τή παληά μου τή φωλερ.Κι ’ άν είναι νά πεθάνω
Τότ’ άς πεθάνω μέσ’ τή γή ποϋ μ’ έκαμε μεγάλο.
Πάτραι τ^ 25 Φεβρουάριου 4893,
fim. Γ. Καρ.

_ ΕΙΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΑΦΑΤΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Ήσο ώς αίγλη γλυκεία, φαιδράς, μειδιώσης πρωίας
*
Ότ
έπλανάσο ρέμόή έντός κήπων τερπνών.
Καλλίχροα άνθη κ’ εύώδή. έθαλλον πέριξ σου, φίλη,
Ήδεν αΐμύλη, ασμα θειον,- -άδρά αηδών !
ΠοΓον πλήν άνθος καλλίχρουν τήν εύχροιαν σοΰ υπερέχει-;
Αηδών ποια λιγεΐα κηλεϊ ήδίόν όδΰ,.; ...
*Ω, ναί· ωραίων άνθέων ή όψις σού χρώμα ανθίζει,
' Και θέλγει κηλοϋσα ή θεία, λαμπρά σου αύδή I
Άλίξανδρο; Γιακουμίδης.

Η Φ¥£1£

.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Η ΠΕΡΙΛΑΛΗΤΟΣ ΚΑΙ /ΘΑΝΑΤΟΣ

504. Αίνιγμα.

«Συγγραφέας κι’ έγώ υπήρξα
είς τ’ άρχαΓά μας τά χρόνια
έάν δμως μέ χωρίσης
χι· ε’ις τδ πρώτόν μου τδ μέλος
ένα στίγμα μου Χβλλήσης
άφαιρών αύτό άπ’ τ’ άλλο,
χι’ ι’ιζ αύτό Sv νί βαλών
τότε τδνα θα φωτίζη
γήν τε χαί τον ουρανόν
τδ δέ άλλο άν θελήσης
ζήτησε το ’στα παιδιά
ποΰ χαρούμενα τδ περνούν,
χατά τήν πρωτοχρονιά»

σΦαίαξ»

SOS. Αίνιγμα.
Etc τούς θεούς θέλεις |ΐ’ εύρη
άν μ’ άφήσης δπως είμαι.
Κ’ άν τόν τράχηλο» μ’ άλλάξης
Είς τά δένδρα μέσα χεήιαι.
“Αν δ’ αντί τοδ τρίτου θέσης
Καταλλήλως άλλο γράμμα
φίλτατέ μοι θά μέ ψέρης
εις αρχαίων μέγα πράγμα.
Αημητσάτα.

Γ. X. Κ.

ΦΔΥΖΤΧ
ΤΟΥ κ. ΔΗΜ. ΒΕΡΝΑΒΑΚΗ
Έν πιστή αναλύσει μετά κριτικήςμελέτης σημειώσεων
καί ψυχολογικής τοΰ χαρακτήρος τής:ήρωιοος καί τοΰ Μ.
Κωνσταντίνου διερευνήσιως κ.λ. έκδίδπαι όσον οΰπω, συγ—
γραφεΐσα ύπό οεδοκιμασμένου καί γνοστοτάτου εν τφ φι—
λολογικώ καί καλλιτεχνικά» κόσμφ καλάμου.
Θ’ άποτελήται έκ πέντε τυπόγραφκών φύλλων καί 0*
τιμάται μόναν άντί λεπτών 70.
' ;
Δημοσιεύεται ο’ έν Κερκύρα ύπο το’ κ. Ν. Πετσάληδιευθυντοϋ τής έκεί έγκρίτου «’Εφημέριός τών Ειδήσεων.»
Συνδρομηταί έγγρώφονται καί έν τφ ήμετέρφ γραφείφ.
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΙΙΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΪΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΦΥΣΕΩΣ ΕΝ ΑΙΓΓΠΤΩ
'

Ήτοι οί έκεϊσε Έλληνες ύπό εποψχν κοινωνικήν
έμπορχκΛν καί Ιστορικήν.
, ..

ΤΟ ΓΑΜΗΛΙΟΝ λΡΑΜΑ

806. Αίνιγμα

Ήτοι γάμος διά τής έσχατης βία<. 'Ιστορικόν ανέκδοτον
’Ελληνικόν διήγημα.

Νήσος ειματ χαί μεγάλη
άν μ* άφήσης δπως είμαι.
"Αν μοΰ χάψης τδ κεφάλι
πάλ’ ε’ις πέλαγος 0ά χβ?μαι.

Τό ήθικώτερον συγκιυητικά>τερ&> καί όιόακτικώτερον
•
μυθιστόρημα (έ« μετεφράδίωδ).

807. Αίνιγμα.

"Αν φοβήσαι από μένα, χοψ’ αμέσως τδ κεφάλι
καί άναγραμμάτισόν με >ςαί αμέσως 0ά προβάλλη
Πόλις μιά Ελληνική.
Π. /Σέαεανίτης.
Ό πρώτος λύτης τριών έχ τών ανωτέρω αινιγμάτων, βά λάβη
ώς δώρον ίν ώραιον βιβλίον.

ΑΑΑΗΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»
Π. £. Λευκωσίαν·. ’Επιστολή έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. Έγράψαμεν.— 7. θ. Άλιξατέριιαν. Ευχαρίστως σας άποστέλλομιν όλην τήν σειράν.— ·7. Γ. Χάιρον. Λύσεις άφίχοντο αργά. —Γ. Γ.
Mtawrtir. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστείλαμεν προχθές, άπόδειξιν
έστείλαμεν ε’ις Καλάμας.— Γ. Β. J/fiJor, σας ένεγράψαμεν. Ευχα
ριστούμενη άπδδειξιν άπεστείλαμεν δ» πάριλθόντι φύλλω. — S. if.
Έττανδα. ’Επιστολή έλήφθη. Θά σας ίδωμεν —Γ. Γ. Μεσοηνηγ.
Λύσεις άφίχοντο άργά, διότι έδημοσιεύβησαν άπασαι ενωρίς, έπειοή
εληγεν 4ον έτος. Στέλνετε νεωτέρας. — Ε. X. Β. Xtato^cor, Αι
νίγματα έλήφθησαν, λύσεις αργά.— 7. Β. Bpatla, συνεστημένη
μετά τοκομεριδίων έλήφθησαν, καί αναμένομε» έχχαβάρισιν, <ί>ς
γράφετε. —
Λ. ΒϋΑον, συνεστημένη έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν
πολύ. Ταχυδρομιχώς λαμβάνετε άπόδειξιν.— Β. Ζ. Άσσιούτ. ’Επι
στολή έλήφθη, έχει καλώς. Συνεμο^φόθημεν ώς γράφετε. —Λ. Μ.
Γα-ίάζιο»·. Συνεστημένη ελήφβη. Ευχαριστοδμεν, γράφομεν,—Μ.Α.
Π. Σθρον. Έλήφθησαν καί παρεδόβησαν. Ευχαριστοδμεν πολύ.
Πλήν ίλησμονήσατε και ήμάς.—Ν. Ν. ΒίάΛον· Έλήφθησαν, Εΰχαριστοΰμεν.— Π. Ε. “Aftar. Άνσμένωμεν άπάντησιν— Α. Π.
fitifatZ. Στείλατε αμέσως συνέχειαν.

Προηγούμενοι τόμοι τής Φύσεως τοΟ 1, 2, 3 κχΐ
4 έτους εύρίσχονται έν τοΓς γραφείοις ήμών καί πωλοΟνται άδετοι μέν πρδς 8 δρ. καί χρυσόδετοι προς 10
δρ. έκβστος. Είς τδ έξωτερικδν δέ άποιτέλλονται ελεύ
θεροι ταχυδρομικών τελών άδετοι μέν πρός φρ. 12 καί
χρυσόδετοι πρός φρ. 14.
Είς τούς έγγραφομένους νεωστί συνδρομητές τής
«Φύσεως» έκ τοΟ έξωτερικοδ δίδονται καί οί τέσσαρες
χρυσόδετοι τόμοι αντί φρ. 42.

»W1·! .1 -Α -,

J: \·. . Κ .

- · λ.

0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΛΣΤΟί
Καά τα μεγάλα έργα τού ανώνος

Προσεχώς έν τή Φ ύ σ ε ι βέλοοοι δημοσιευθή μετ’ εικόνων
έν πάσγι αύτών τή χάριτι καί μεγαλοτρεπεία έπί τή ευκαιρία τής
εισόδου τοΰ ήμετέροιι περιοδικού είς τδ 5ον έτος, και χαριν
.τής προθύμου ύποστηρίξεως αΰτοΰ ύπδ τών ήμετέρων συνδρο
μητών.

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΗΣ· «ΦΥΣΕΩΣ»
Κατόπιν συνεννοήσεως μετά τοϋ κ. Μ. Busine, καλλι
τέχνου έν ΙΙαρισίοις,πάντες οί βυνδρομηταΐ τής Φν<ίβως.
δύνανται ν' άποκτήσωσι δωρεάν τήν εικόνα των κεχρωμ ατιβμ ένην έπί τοϊς sjfc Spots.
Ον κατά φύλλον άγορασταϊ τής Φύάεως δεν έχουσιν
άλλο νά πράξωσιν ή νά στείίωσι τήν έπί είκοσι φορά?
δημοβιευ&ησομένην διεύ&υνβιν τοϋ κ. Μ. Busine.
OC σνυδρομηται τδ έν τη αποδείξει τής έτησίας πλη
ρωμής τοδ J έτους ποσκεκολλημένον έπί τούτα στέλεχος.
Σϋν -rfj ά«οστολ§ ταύτη δέον νά συναποστέλληται και
ή φωτογραφία τοϋ προσώπου^ οΰτινος ζητείται ή κεχρωματισμένη εικών’, άς καί τά έξοδα τής έπιϋτροφής τοϋ δέ
ματος έκ Παρισίων, άνερχόμενα είς φ. χρ. 4,95.
z/ε’ έλαιογραφίας μεγάλου μεγέ&ους, πληροφορίαν δί
δονται είς τά γραφεία τής «Φύσεως».

LA «NATURE» Athenes
Bon N® 4.
| Couleur des yeux . . .
»
du teint . ; . .
Renseignements
»
des cheveux . .
»
du costume. . .
REVUE

M. Busine. K Avenue de VflllersParis
Έκ του Τυπογραφείου ANESTH ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
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