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ένσάρκου τούτου αγάλμα

τος,μικρός άγυιόπαις κομι
στής λευκοδ τίνος αντικει
μένου, έτάραζε. Δέν έπρό-

Εΰοσμον ^όδον ύπό την
δροσερήν σκιάν κλήματος
πυκνόφυλλου άνέμενε κατά
μαγευτικήν πρωίαν τόν
κηπουρόν του, Ενα δρέψη
αύτό, στηριζομένη δέ έπί

φθασεν ό ταλαίπωρος ούτε
είς την οικίαν νά φθάση
ούτε τόν παραλήπτην νά
Ιδη,διότι πάραυτα θυγάτηρ
τις τοδ Νηρέως ή Νύμ
φη τών δασών τόάφήρπα-

τοΰ γηραιού τοίχου, άπερριμμένον έχουσα τό σκιάδιον ούριοδρόμει έντφ ονειρώδει πελάγιε τδν ρεμβα

σεν έκ τών χειρών του....

Τό άγνονκαί πάλινπρόσωπόν της δέν απεικονίζει
πλέον τήν προτέραν αδη

σμών και τών προσδοκιών.
Προσεπάθει διά μέσου τών
περικυκλουντων αυτήν συν
αισθημάτων νά διίδη την

μονίαν,άλλά μάγον ίπίσης
ζωηρότατα δείκνυσι τήν
τών αιφνίδιων
αισθημάτων, άτινα συγ
κρούονται έν τφ παραδείσφ
πανήγυριν

αιτίαν τή ς αργοπορίας τοδ
Ινδάλματος της. Τό ποιη
τικόν της πέριξ φύσεως, ήν
συνώδευεν αυτόχρημα μου
σική πανδαισία άποτελου-

τής ψυχής της. Άφεύκτως τούτου αίτιος είναι
ό ίν ταΐς άβραΐς χερσί

μένη ίκ τοδ ψιθύρου τών
άνεμιζομένων ψύλλων καί
τςΰςρσματος ήδυλάλων χαριεστάτων άηδόνων προσε-

της χάρτινος εκείνος δαί
μων, όστις τις οιδε ποιαν
άπόφασιν ίγκρύπτεε δεά
τήν λιγεϊαν ημών δεσμώτιδα. Δί δύο φωτοβόλοι

δίδου τη αίγληέσση μορφή

της την γλυκύτητα εκεί
νην, ήν ύπεβοήθει και ή
ίπιτεινομένη αδημονία.

έστίαι τοδ μαρμαίροντος
προσώπου της διά τής α

συνήθους λάμψεώς των, τά

Ή ώρα της συναντήσεως
παρήλθε πρό πολλοδκαίτοι

ίλαφρώς συσπώμενακοράλλινά χείλη της καί οί βίαιοε παλμοί τοΰ άφροπλάστου στήθους της κάλλι^α
άναπαριστώσι τήν ίν έαυτή καρδιακήν έπανάστασιν

πολλάκις έτεινε προσεκτικώτατον τό λεπτοφυές ους
της.Ούτε κρότον θραυομένων κλαδίσκωνήκουσεν, ού

τε σκιάν διά μέσου τώνθάμνων άμυδρότατα διαγραφομένην είδεν, ούτε ψόφον

Καί ίν τή γοητευτική καί
φαντασιώδιι ταυτη στάσεε

μένει, ώς άλλη Γαλάτεια,
μ* δυναμένη ν ’ άποσπα—
σθή της ύψιπετοδς πορείας
της, ίνα έκ δευτέρου άνα-

βημάτων πνίγόμενον ίν τή
νωπή έκ της δρόσου γή

ήσθάνθη.

Άλλ’αϊφνης την ηρεμον
καί σιγηλήν αρμονίαν,την
άποτελουμένην ίκ της πίριζ μάγου φύσεως καΐ τοδ

ΨΥΧΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ

γνώση τόν χάρτινον {κεί
νον τυφώνα, ίν φ συνηρπασμένηήδη περιδινεΐται.

u αητχιχ
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ
TT-AJSECTFISKSO·**
(Κατά τήν Atmosphere τοΰ Flammarion)

Εϊπομεν ανωτέρω,ότι ό κεραυνός διαφέρει τής αστραπής
κατά τοΰτο μόνον,ότι αύτη μέν έκρήγνυται μεταξύ νεφών
παρακειμένων^ εκείνος δέ άνά μέσον νέφους και εδάφους.
Άλλ’ώς άστραπή’μέν ό ατμοσφαιρικός ηλεκτρικός σπινθήρ οΰδέν έπί τής γήινης επιφάνειας αποτέλεσμα φέρει,
εν ω τούναντίον,ώς κεραυνός προξενεί έπ’αύτής πλεΐστα
καί ποικίλα τοιαΰτα,τ^ν ΐσχύν αύτοΰ μαρτυροΰντα. Ουτος είναι ό λόγος, δι’ον Θεωροΰμεν τά δύο ταϋτα φαινό
μενα τόσον άλλήλων διάφορα, ενώ κυρίως απολύτως εξε
ταζόμενα ομοιότατα άποδείκνυνται.
Ό κεραυνός καί ώς σπινθήρ ηλεκτρικός ισχυρότατος
κα'ι διά τήν θερμότητα,τήν όποιαν αναπτύσσει, καί τόν
κλονισμόν τών στρωμάτων τής ατμόσφαιρας, τόν όποιον
προκαλεϊ, επιφέρει εΐς τά μέρη, εις τά όποια καταπί
πτει, μεγάλας καταστροφάς. Τά μέν ενόργανα όντα φο
νεύει, τά δέ εύφλεκτα σώματα κατακαίει, τά δυσηλεκ
τραγωγό συντρίβει, τήκει δέ καί αύτά τά μάλλον δύσ
τηκτα· Έντός τών πετρωμάτων είσδυόμενος ανοίγει έν
αυτοΐς διά τήξεως όπάς, τούς λεγομένους κεραυνήτας,
έχούσας μήκος 10 μέτρων ενίοτε. Τό όξυγόνον τής άτμοσφαίρας μεταβάλλει είς όζον καί αναπτύσσει ούτω
τής χαρακτηριστικήν εκείνην δομήν, τήν καί πλησίον
τών ηλεκτρικών μηχανών αισθητήν γιγνομένην. Ενίοτε
δέ τ’ αποτελέσματα του είναι τόσον παράδοξα καί δυσ
εξήγητα, ώστε άποόαίνουοιν απίστευτα είτε διά τό μέ
γεθος, είτε διά τό είδος αύτών. Άναφέρονται περιστά
σεις, καθ’ ας κεραυνός έχωρισε πλοΤον είς δύο, ή κατεσυνέτρχψεν είς καί μόνος οικοδόμημα ολόκληρον. Συ
νέβη άλλοτε νά κατακαύση άνθρωπον καί νά τόν μεταβάλη είς τέφραν, χωρίς ποσώς νά βλάψη τά ενδύματα
του, ένώ πάλιν άλλοτε άφήρεσεν αύτά άπό τοΰ κεραυνοβοληθέντος καί εντελώς αυτόν έγύμνωσεν,τά άπέρριψε δέ
εΐς δεκάδων μέτρων άπόστασιν,είτε άθικτα άλως,είτε είς
λεπτάς λωρίδας άπεσχισμένα. Ύπάρχουσιν επίσης περι
στάσεις, καθ ’ άς ή πτώσις -κεραυνόν προυκάλεσεν έπί
τοΰ σώματος τών φονευθέντων απεικονίσεις οίονεί φω
τογραφικός τών εξωτερικών αντικειμένων ή άλλας απο
τυπώσεις. Καί μορφήν δέ δέν έχει ούτος πάντοτε τήν
τοΰ ηλεκτρικού σπινθηρος συνήθη. Συχνάκις έμφανίζεται ώς σφαίρα φωτεινή βραδέως έκ τών άνω πρός τά
κάτω καί μετά πολλών ελιγμών κινουμένη (foudre globulaire). Τά φαινόμενα ταϋτα ίσον καί άν φαίνωνται
παράδοξα καί μυστηριώδη,διέπονται βεβαίως,όπως παν τό
έν τή φύσει συμβαΐνον, υπό νόμων ώρισμένων καί αμε
ταβλήτων· οί νόμοι όμως ούτοι είναι ήμΐν είσέτι ά
γνωστοι.
Συνήθως λέγομεν, ότι ό κεραυνός καταπίπτει.Τοΰτο
είναι άληθές. Καθ’ ά πειραματικώς άποδείκνυται, ή
θετική ηλεκτρική διέρχεται τήν ατμόσφαιραν ύπό τήν
συνήθη, πίεσιν εύκολώτερον τής αρνητικής. Άναφέρον
ται όμως καί περιστάσεις, καθ’ άς ο κεραυνός ανέρχε
ται έκ τής γής πρός τά νέφη· αύται όμως είναι λίαν
σπάνιαι. Σύνηθες είναι επίσης νά καταπίπτη ό κεραυνός
είς τα ύψηλά καί μεμονωμένα αντικείμενα, όποια π. χ
τά δένδρα έν άνοικτώ χώρω· εντεύθεν καταφαίνεται ό
κίνδυνος, είς τόν όποϊον έκθέτουσιν εαυτούς οί ύπό τά
δ&,νδρα έν καιρώ καταιγίδος καταφεύγοντες. Καί τις δέ
άλλη συνήθεια τών χωρικών σχετική είναι ούχί όλιγώτερον έπικίνδυνος. Νομίζουσι δηλ. πολλοί τούτων, ότι
διά τής κρούσεως τών κωδώνων τών εκκλησιών άπομα-

η ΦΤεικ

κρύνουσι τούς κεραυνούς· ού μόνον τό σύνηθες ύψος τών
κωδωνοστασίων, άλλά καί ή δόνησις τής ατμόσφαιρας έν
τοιαύτη περιστάσει συμβάλλει είς πρόκλησιν ακριβώς τοΰ
έναντίου.

Ε'.
Τά ηλεκτρικά τής ατμόσφαιρας φαινόμενα ού μόνον
τόν θαυμασμόν τοΰ ανθρώπου έγείρουοιν, άλλά καί τόν
φόβον, ενεκα τών καταστρεπτικών αύτών άποτελεσμάτων.
Ταϋτα όμως δέν είναι συχνά τόσον, όσον συνήθως νομίζεται. Έν Γαλλία κεραυνοβολοΰνται έτησίως είκοσι
μόνον άνθρωποι· έν άλλαις λέξεσιν έπί δύο εκατομμυ
ρίων ανθρώπων φονεύεται υπό τοΰ κεραυνού έν διαστήματι ενός έτους εις καί μόνος. Ό κίνδυνος άρα ούτος
είναι πολύ μικροτέρας πιθανότητος πολλών άλλων έπίσης καθημερινών καί τυχαίων.
Παρετηρήθη ότι καταιγίδες συμβαίνουσι περισσότεροι
είς τάς θερμός χώρας,τάς περίτούς τροπικούς δηλ.,ή είς
τάς ψυχρός. Είς τάς πρώτας τά μετεωρολογικά φαινό
μενα έν γένει είναι πολύ συχνότερα καί ισχυρότερος
δυνάμεως, καί ο! τυφώνες σχεδόν καθημερινοί, εϊπομεν
δέ ήδη ότι οι κεραυνοί, αΐ βρονταί καί αί άστραπαί είνε
οί τακτικοί τούτων συνοδοί. Τά φαινόμενα ταϋτα έξαρτώνται έπίσης έκ τής έν γένει διαμορφώσεως τοΰ έδάφους, τών δρέων, τής φυτείας καί τών πολλών έκείνων
όρων, οϊτινες άποτελοϋσιν,ό,τι συνήθως κλίμα καλοϋμεν.
Γνωστόν είναι,ότι είς τάς ερήμους σχεδόν ούδέποτε βρέ
χει, ένώ τούναντίον είς άλλας χώρας τό ποσόν τής
κατ’ έτος πιπτούσης βροχής ύπερβαίνει τά 2,5 μ. Εύνόητον είναι, ότι εΐς έκάστην τούτων καί τά τού ατμο
σφαιρικού ηλεκτρισμού άλλως έχουσιν.
Όσον αφορά τήν πτώσιν κεραυνού, εϊπομεν ήδη ότι
ούτος προτιμά μάλλον τά υψηλά καί μεμονωμένα αντι
κείμενα· διά τόν λόγον τούτον άριθμοϋνται πολλώ πλειονες καταπτώσεις αύτοΰ έν τοϊςάγροϊς καί τοΐς χωρίοις
ή έν ταΐς πόλεσιν. Έν Παριοίοις άπό τόύ 1864 και εν
τεύθεν ούδείς έκεραυνοβολήθη.—Παρετηρήθη έπίσης έν
Γαλλία, ότι έπί 2322 ,άπό τοΰ 1854 μέχρι τοΰ 1883
κεραυνοβοληθέντων, μόνον 947 ήσαν γυναίκες. Εύκόλως
έννοούμεν τόν λόγον τής τοιαύτης πρός τό ώραΐον α
κριβώς φΰλον εύνοιας τού κεραυνού, άναλογιζόμενοι ότι
οΐ άνδρες ενεκα τών έργασιών αύτών είναι πολλώ μάλ
λον τών γυναικών έκτεθειμένοι, ιδίως μάλιστα είς τάς
έν τοΐς άγροΐς εργασίας. Διά τόν αύτόν λόγον έπίσης
τά παιδία προσβάλλονται έτι όλιγώτερον,ένώ είς τά κα
τοικίδια ζώα τό αντίθετον συμβαίνει.
Είς προψύλαξιν τών οικοδομημάτων άπό τού κεραυ
νού μεταχειριζόμεθα τό ύπό τοΰ μεγαλοφυούς Φραγκλίνου έπινοηθέν άλεξικέραυνον. Τό άλεξικέραυνον είνε
βάβδος μεταλλική είς αιχμήν άπολήγουοα καί έχουσα
μήκος3—δμέτρων.,Τήν ράβδον ταύτην θέτομεν έπί τών
στεγών τών οικοδομημάτων καί διά σύρματος μεταλλικού
άπό τής βάσεώς της άρχομένου καί μέχρι τοΰ έδάφους
έξικνουμένου θέτομεν είς συγκοινωνίαν μετά τής γής.
Τό άλεξικέραυνον στηρίζεται έπί τής γνωστής ίδιότητος
τών άκίδων, τού ν’ άφίνωσι τήν ηλεκτρικήν τού έφ’ ού
ύπάρχουσι σώματος, νά έκρέη δΓ αύτών.Ένεκα ταύτης
ή διενεκώς άπό τοΰ οργάνου τούτου έκρέουσα ηλεκτρική
τού έδάφους έξουδετεροΐ τήν τών νεφών καί άπσμακρύνει ούτω τόν άπό τής πτώσεως τού κεραυνού κίνδυνον,
ή έν περιπτώσει τοιαύτης,παρέχει αύτώ οδόν ώρισμένην
καί δΓ ημάς άβλαβή. Πρός τούτο όμως, ώς εύνόητον,
πρέπει ή μετά τοΰ εδάφους συγκοινωνία τοΰ άλεξικεραύνου νά είναι τελεία. Έάν τό άγωγόν σύρμα παρουσιάζη διαλείψεις συνεχείας, ή άν είτε ή μετά τής
ράβου ενωοις, είτε ή μετά τοΰ έδάφους συγκοινωνία είνε
άτελής, τότε βλάβης πρόξενον καί ούχί ώφελείας τό ορ-

γανον τούτο καθίσταται. Πρός ,τελειοτέραν μάλιστα
μετά τοΰ έδάφους συγκοινωνίαν καλόν είναι τό έλεύθερον άκρον τού αγωγού σύρματος νά εύρίσκηται έντός
έδάφους υγρού ή κάλλιον έντός φρέατος’ώς γνωστόν τό
ξηρόν έδαφος δέν είνε εύηλεκτραγωγόν,δέν «ίνεέπομένως
καί διά τήν λειτουργίαν τοΰ άλεξικεραύνου κατάλληλον.Ή προφυλακτική τού οργάνου τούτου δύνάμις είναι
περιωρισμένη.Κατά γενικόν κανόνα άλεξικέραυνον καλώς
λειτουργούν προφυλάσσει πέριξ αύτοΰ χώρον άκτϊνος
τριπλασίας ή τό πολύ τετραπλάσιας ταϋ μήκους του.
Εντεύθεν ή άνάγκη τής ύπάρξεως πολλών τοιούτων έπί
μεγάλων οικοδομημάτων. — Άπό τίνος μεταχειρίζονται
νέον σύστημα αλεξικέραυνων, τό τού Βέλγου Melsens,
τό όποιον καί καλλίτερα Αποτελέσματα παρέχει καί ευθηνότερον είναι. Τό σύστημα τούτο στηρίζεται έπί τής
χρήσεως πλειοτέρων συρμάτων άγωγών περιβαλλόντων τό
οικοδόμημα έν είδει δικτύου και φερόντων άπό άποστάσεως εις άπόστασιν ούχί μεμονωμένος ράβδους ύψηλάς,
άλλά πολλάς καί βραχείας τοιαύτας θυσανοειδώς πρός
ολας τάς διευθύνσεις διηκούσας.
("Επεται to τ/Zog).

Φ. Π.

ΠΟΥΒΑΙΝΟΜΕΝ;
. . . .Καί οί δύο άφ’ ής στιγμής ήτίνίσθησαΛ άφ’ής
στιγμής τά βλέμματά των συνηντήθησαν, κβιτιλήφθησαν
ύπό τών αύτών ψυχικών φαινομένων, ύπό τών αύτών.παλ
μών τνχ καρδίας, ώς άν τά σώματά των, ή ψυχή των, ή
ζωή των ήσαν εν. Τοσοΰτον άρρήκτως συνςδέθησαν οί νεανίαι
εκείνοι, τοσουτον συνςπάθησαν άλλήλοις, τοσαύτην Ενδόμυχον λατρείαν ετρεφιν ό ιϊς διά τόν έτερον, ώς άν ήσαν συνδεδεμενοι διά δεσμών άλυτων, ισχυρών, εις άγνωστόν τινα
κόσμον, είς μυστηριώδη, είς φανταστικήν τινα ζωήν, καί
ήρχοντο έδώ, είς την γην, παροδικοί διαβάται, ίνα συνιχίσωσι τό έρωτικόν των είδυλλιον, καί έπαναλάβωσιν ειτα
πάλιν αυτό εις

άλλον κόσμον καί έκεΐνον

άγνωστον καί

έκεϊνον φανταστικόν, είς δν ή πεπερασμένη διάνοια τοδ αν
θρώπου αδυνατεί νά ύψωθή, αδυνατεί νά είσδύσιρ ιίς τά

ανεξερεύνητα μυστήρια του.
Ίλιγγι<? ό νοδς τοΰ ανθρώπου οσάκις, αιρόμενος ύπερ
τήν γνΐνην σφαίραν, ζητεί τά μυστήρια τής ύπάρξεως του
έκεΐθεν τών νεφελών, είς τά ύψη τοΰ αίθέρος, είς τά ανε
ξιχνίαστα βάθη τής περιβαλλούσης ήμας φύσεως. Ποιοι εΐμεθα, πόθεν έρχόμεθα, ποΰ βαίνομεν, ποιος δ σκοπός τής
ύπάρξεώς μας, είσί τά δεινά προβλήματα τ’άπασχολήσαντα,

τ’ άπασχολοϋντα καί ίσως έπι μήκιστον άπασχολήσοντα
τήν ανθρωπότητα σύμπασαν. Φιλόσοφοι καί ποιηται, θεο
λόγοι καί φυσικοί νυχθημερόν Εργάζονται πρός λύσιν τοΰ
προβλήματος· οΰδέν όμως, οΰδέν καθ’ όλην τήν μακραίωνα
σειράν τών Ενιαυτών άπ’ αυτής ίτι τής πρώτης έπί τής γής
έμφανισεως τοΰ άνθρώπου έδυνήθησαν νά εϊπωσιν ήμΐν σαφές,
έδυνήθησαν ν’ άναφωνήσωσιν έπί τέλους I ιδού ή λύσις 1

Μυστήριον!

‘Η μήπως ό άνθρωπος ουδέποτε φθείρεται, άλλ’ ή άπαξ
δοθεΐσα πνοή διαμένει είς αιώνας τών αιώνων άφθαρτος καί
ισχυρά,τελειοποιούμενη καί Εξαγνιζόμενη μόνον,δπως δυνηθή
άν μή νά φθάση, νά πλησιάση τουλάχιστον τό ΰπερτατον
Εκεινο’Όν,τό δημιουργήσαν τούς κόσμους όλους μετά τοσαύτης σοφίας ;
Μήπως λοιπόν δ άνθρωπος ΰφίσταται μεταμορφώσεις,ώς ή
χρυσαλίς, άπεκδυόμενος τήν πρώτην αύτοΰ κατάστασιν, ήν

ημείς καλοϋμεν θάνατον, καί άνιρχόμενος είς ύψηλότερον
καί τιλειότερον ορίζοντα, Ενθα πάλιν τελειοποιούμενος απεκ
δύεται τήν κατάστασιν του Εκείνην καί άνέρχεται είς Ιτι
ύψηλότερον, εως οΰ φθάση μέχρι τοΰ θεοΰ ;
Μήπως ήμεΐς προϋπήρξαμεν Εν άτελεστέρο: φυσική κατα

στήσει καί ήλθομεν Ενταύθα άγνωστόν πως, όπως τελειοποιηθώμεν κατά τι καί Επειτα πάλιν μεταβώμεν τίς οίδε πόυ,
ένθα άγνωστοι καί έπιλήσμονες τοΰ παρελθόντος θά μεθυπάρξωμεν, καί ούτω Εξακολουθήσει ή ροή ή άλληλένδετος,ή

άκατανόητος, ή συνδέουσα τό πάν μετά παντός, ή ρίουσα
αιωνίως ; Ποιον ήτο τό πρότερον ήμών κατοικητήριον καί
ποιον έσται τό ύστερον; Τό άπειρον;Οί αστέρες; Μυστήριον!
Διατί τουλάχιστον νά μή εχωμεν τήν χάριν νά ένθυμώ
τήν προτέραν ζωήν, ν’ άναγνωρίζωμεν τούς γνωρίμους καί
άναπολώμεν τάς προτέρας άναμνήσεις μας ; Μήπως ή άναπόλησις τής παρελθούσης ζωής παρέχει μυστήρια, παρέχει
άπόρρητα δεινά, τά όποια ήθελον Επιφέρει τήν φρικίασιν,
καί ώς εκ τούτου τήν άπογοήτευσιν είς τους άνθρώπους ;
Μυστήριον καί τοΰτο I
Διατί τέλος τό ΰπερτατον Εκείνο Όν Εν τή παντοδυναμία
αύτοΰ δεν μάς ε’δωκεν άμυδράν τινα νύξεν τής δράσεώς μας,
τοΰ μέλλοντος μας, τοΰ σκοπού μας, άλλά μάς άφήκεν είς
ενδοιασμούς, είς συμπεράσματα, είς προλήψεις, είς απιστίας,

δπως διανύσωμεν τήν τροχιάν μας κανονικώς ή άκανονίστως,
καί άπέλθωμιν ύπό τό βάρος τίς οίδε ποιων αμαρτιών,ποιων
σφαλμάτων, ποίων άγνοιών ; . ..

ΝιχΟλ. Γκορτζής

W3X2
Πενθεί ή φύσις άθυμος
χλωμή και μαραμμένη,
ένώ μέ άνθη κι ’ εύωδχαΐς
ήτανε στολισμένη.
Θρηνεί πικρά πολύ πικρά
τόν παγερό χειμώνα,
γιατί γλυκεία δέν φυσά
αύρα είς τόν λειμώνα.

Τ’αηδόνι έπαυσε γλυκά
τό άσμα του νά ψάλλη
καί κάθ’ αύγή νά χαιρετά
τής φύσεως τά κάλλη.

Έρχόμεθα είς τόν κόσμον τούτον, έργαζό-

μεθα και άπερχόμεθα, έν ω τήν θίσιν μας καταλαμβάνει
έτερος, δν πάλιν θά διαδεχθή άλλος, καί ούτως απερχόμε
νοι καί Ερχόμενοι, θνήσκοντες καί ζώντες άποτελοϋσι κρίκον,

αλυσιν συνεχή, άπειρον, άμετρον — άγνωστον καί άκατανόητον είς ποιον μέρος τείνουσαν. Ούτω λοιπόν θά διίρχηται ό κόσμος άνευ πραγματικής αμοιβής έκβάλλων ήμας,

άφ’ οΰ διέλθωμεν και συντριβώμεν έπί τής τροχιάς του,
ώς περιττά καί άχρηστα ναυάγια, καί δεχόμενος άλλους, οί
όποιοι πάλιν θά λάβωσε τήν τύχην, τών' πρώτων, καί τού
τους πάλιν θά διαδεχθώσιν άλλοε, ώς ή μηχανή έν τφ χωνευτηρίφ της φθείρει καί Εξατμίζει τούς άνθρακας και πάσαν
άλλην ύλην ;
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Νά παίζη μέσα ’ο τής I
’σ τά βόδα καί ’σ τά ϊα,
νά έξυμνή τόν Πλάστην του
έν πλήρει εύθυμ’ια.

tjoic,

Ό ήλιος ’ποΰ έχρύσιζε
τή σμαραγδίνη φύοι,
’στά θολωμένα σύννεφα
κρύβεται πριν νά δύση.

Πλήν ολ’ αύτά θά ναρκωθούν,
©Μάρτης ’σάν προβάλη,
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Π ΦΥΣΪΣ

Η ΦΓ2Ι5
κι' ή φύσις <5λη γελαοτή
τά νυμφικά θά β«λκ|.
Θά βάλ>] πάλ’ ή ‘μυγδαλιά
την άσπρη φορεσιά της,
καί θά ’ίανάλθη ή χελιδων
’στην πρώτη φωλεό της.

“Αχ ■ . . ναί I θά έλθη ή άνοιξις,
τήν φύσιν ’ποΰ στολίζει,
μόν’ ή ζωή μας προχωρεί,
καί ’πίσω δέν γυρίζει.
Έτ Mvxdra

Ευαγγελία Κορωναίου.

HOIKIADI ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΡΕΜΒΑΣΜΟΙ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α· ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
Ύπάρχουσιν αληθώς σχιαίχαΐ φάσματα τόσον ιδανιχά,ώστε αύτά
χαί χάσης πραγματικότητος είναι ανώτερα ,χαΐ ή θήρευσίε των χά
σης άλλης σπουδής,παντός άλλου επαγγέλματος σπουδαιότερα έστΙ:
τοιαΰται αί σχιαί τής θεωρητικής φιλοσοφίας' τοιαΰτα τά φάσματα
τής βαθείας φιλοσοφικής ποιήσεως* 6 μή άναγνωρίζων χαί μή δμολόγων τήν αλήθειαν ταύτηη ίχών ή άχων άπατάται χαί άπατά'
δπωσδήποτε σημαντικόν τό δυστύχημά του, μέγα τό ψυχικόν νόνόσημα, άλλά καί άνίατον πολλάκις φαίνεται.

Διατί ύπό τά λεγάμενα νά κρύπτωνται πολλάκις μή λεγάμενα,
περιεργότατα αίτια εκείνων ; Παν φαινόμενον εχει τήν αφορμήν,
τήν πρώτην αρχήν, τήν αίτίαν του, αλλ’ αύτη κρύπτεται ώς έπί
τό πλεΐστον όπισθεν τοϋ φαινομένου,οίονεί έν βαθυτάτιρ τινί και άπόπτφ σκοτεινφ μυχω, καί μένει αφανής. Διατί οί άνθρωποι, δσονδήποτ» οικείοι, δσονδήποτε συγγενείς, νά μή είναι συνήθως ειλικρι
νείς πρός άλλήλους; διατί, οδτως ή άλλως, νά θέλωσιν δπωσδή·
ποτέ ν’ άπατώσιν δ είς νόν άλλον σχεδόν πάντοτε καί πάντες ;
Τόσον ολίγον λοιπόν συμφέρει εΐς αυτούς γυμνή ή αλήθεια καί κα
θαρά ; τόσον ολίγον τήν άγαπώσιν ή τόσον πολίι τήν φοβούνται
και τήν άποστρέφονται ; Διατί νά είναι τοιαύτη αμέτρητος άβυσσος
ή τοϋ ανθρώπου καρδία ; διατί αχανής, άπείοως πολυβενθής και
λαβυρινθώδης ή ψυχή έκαστου ήμών ; Πλήν τοΰ σκότους, δπερ έκα
στος συναισθάνεται διαμέ-ον έν τή ψυχή του ανεξάντλητου, άφώτιστον καί αδιαπέραστου, ενυπάρχει καί άλλο, τό όποιον πας άν
θρωπος έμβλέπει μέν χαί γνωρίζει έν έαυτφ, αποκρύπτει δ’ έχουσίως καί έπιμελώς, ή προσπαθεί τουλάχιστον ν’ άποκρύψη όσον ενεστιν έπιτηδειότερον άπδ παντός άλλου οφθαλμού. Τίς δεν έχει τά
μυστικά του ; Άλλά διατί καί πάς ανεξαιρέτως νά έχη τοιαΰτα ;
Ποϋ εύρίσκεπαι δ άνθρωπος, δ τόσον άδολος, τόσον αθώος, όστις
ουδεμίαν αισθάνεται, οΰδεμίαν εχει άναγκην νά χρύψη τι άπό τών
άλλων, άπδ κανενός ; οίμοι I ούδείς ουδέποτε ούδαμοϋ τής ύφηλίου
ύπάρχει τοιοϋτος.
Που δ νους, δ δυνάμενός ποτέ νά δρίση καί προσδιορίσει τ’ απα
ράβατα δρια και τδν τρόπον τής ζητήσεως καί εύρέσεως τής φιλο
σοφικής αλήθειας ; Ποιον πνεύμα έμπορε! ποτέ νά θέση δρια είς
εαυτό, ή ποια διάνοια ν’ άνευρη, έάν όντως ϊχη, τά όριά της ;
Καί εχει πρδ πάντων ή διάνοια όρια ; . . . Πόσον στενοκέφαλος
ήθελεν είναι δ τολμών νά παραδεχθή τοιοΰτό τι ·, Καί άν τδ πα·
ρεδέ'χετό τις, ποιος αξιόλογος καί τάς έαυτοΰ δυνάμεις συναισθα
νόμενος νους ήθελε ποτέ τδν πιστεύσει ; Καί ίν τυχόν έπίστευέ τις
αύτόν, όποιαν αξίαν ήθελεν έχει ή πίστις αδτη προς τήν δλην αν
θρωπότητα, ήτις άδύνατον έν γένει ν* άπαταται ;
Ποσάκις έν τφ κόσμιρ τούτφ δ λαμπών χλευάζει τδν αλαμπή,
δ φαινόμενο? τδν άφανη, δ ένδοξος τδν άδοξον, δ μέγας τον μικρόν,
δ έμπειρος τδν άπειρον, δ εύπορος τδν άπορον, τδν αδύνατον δ δυ
νατός, δ δπωσδήποτε εύτυχώς διανύσας τδ πλεΐστον τοΰ σταδίου του
τδν δυστυχώς μηδ’ εΐσελθόντα εΐς αύτδ άκόμη, τδν άπτέρυγα νεοττόν δ ύψιπέτης ιέραξ, τδν σκύμνον δ λέων, ή δρυς τδν κισσόν, τδν
περί αύτήν πρδς ύποστήριξιν περιελισσόμενον I καί ή χλεύη αδτη
λέγετ*—επί χλεύη βεβαίως ή τής άληθείας ή τής χλεύης αύτής
—συμβουλή, προτροπή, νουθεσία, δδηγία πρδς τδ καλόν, τδ αγα
θόν, τδ αληθές συμφέρον, φώτισις τής διανοίας I Βαβαί I τής μεγαλοφροσύνης καί τής γενναιότητος τής ψυχής I ώ ! τοΰ δψους τοδ
πνεύματος χαί τής λεπτότητος τής καρδίας καί τών εύγενών αισθη
μάτων καί τής φιλοστοργίας τής έβράς I

Φεΰ, φευ I Πόσον χαί ή επιστημονική πολλάκις παιδεία καί δ
πλούτος ποικίλων γνώσεων καί ή πνευματική εύφυία ολίγον δύ·
νανται ν’άπομάθωσι τάς τυραννικάς καί δουλικός έκείνας άρχάς καί
έξεις, άς συνεθήλασε κατά δυστυχίαν μετ’ αύτοΰ τοΰ γαλαχτος
τής μητρός του, άς πρώτον τρόπον τινά συνανέπνευσε μετ’ αύτοΰ
τοΰ άέρος τής δουλείας, έάν έγεννήθη έν τόπφ τυραννουμένιρ ! Πρδς
τοΰτβν, καίπερ φωτισθέντα τδν νουν έπειτα καί έχπαιδευθέντα,λεγε
5σον βέλης, δτι αΐσχιοτος καί χείριστος, πρώτιστος δμοΰ καί
έσχατος δούλος τδν δουλών είναι δ τυραννόφρων, δ βέλων νά καθι
στά τούς όμοιους του δούλους, καί νά πιέζη, νά καταπατή αύ
τούς, ώς ανδράποδα, ώς υποπόδια τών ποδών του. Εις μάτην! ’Επι
μένει βέλων νά τυραννοφρονή καί τυραννή I Λέγε δσον θέλεις δτι :
ή τυραννική πίεσις καί καταπάτησις τών ανθρώπων δέν δύναται νά
διαρκέση έπί πολύ, διότι διεγείρει τήν ψύχήν των είς έπανάστασιν,
ήτις αποβαίνει πρδς βλάβην μάλιστα αυτών τών τυράννων καί κα
ταστροφήν I Είς μάτην I δέν τούς- διδάσκει ή παιδεία, δέν τούς ω
φελεί δ πρδς άλλα ορθός νοΰς, δέν τούς νουθετεί ή ιστορία, δέν τούς
φωτίζει ή πείρα, δέν τούς πείθουσι τά ένώπιόν των συμβαινοντα
καθημερινά παραδείγματα ! Τίποτε, τίποτε δυστυχώς δέν δύναται
νά τούς έξαγάγη τής δεινής, τής μαύρης πλάνης, είς ήν ανέκαθεν
έμπεσόντες εύρίσχονται.Γεννώνται δούλοι, άνατρέφονται δούλοι, δού
λοι ζώσι κάί προσπαθούσι νά καταστήσωσι καί άλλους δούλους,
χαίρουσι χαί άγάλλονται χατορθοΰν-ες, άσχάλλουσι χαί έχμαίνονται
μή κατορθοΰντες τοΰτο, χαί άποθνήσκουσι δούλοι I αίσχος !
<>ί μεγάλοι άνθρωποι, οι μεγαλοφυείς, γεννώνται, νομίζω, δέν γί
νονται. Έάν τις λοιπόν δέν έγεννήθη τυχόν τοιοϋτος, ούδείς φόβος !
Ούδέποτε θέλει γεΐνει τοιοϋτος. δσασδήποτε προσπάθειας καί
άν καταβάλη, δσουσδήποτε αγώνας καί χόπους χαί άν χάμη.
Έάν όμως, κατά δυστυχίαν μάλλον ή εύτυχίαν βεβαίως, εγεννήθη τις τοιοϋτος, ούδείς καί ούδέν θέλουσι τδν έμποδί»
σει άπδ τοΰ νά φανή τάχιον ή βραδιού, ούτως ή άλλως, όποιος
φύσει είναι. Τά χωλύματα θέλουσιν εντείνει δσημέραι περισσότερον
τάς δυνάμεις του, αί ενστάσεις χαί καταδρόμα! τών ανθρώπων καί
τής τύχης αί δυστροπίαι χαί κινδυνώδεις περιπέτειαι θέλουσιν οξύ
νει τδν νουν καί διεγείρει τήν τόλμην καί επιμονήν του, ίν’ άναδειχθή όποιος έγεννήθη.

Όπως ό ήλιος ’στην γην χρειάζεται νά φέγγη,
καί διά τής θερμότητος πάσαν ζωήν νά φέρη,
ουτω προς άνακούφισιν πόνων καί δυοτυχίας,
χρειάζονται κ’ οί άνθρωποι τής ιερός φιλίας.
Ήτις, όπως ό ήλιος τόν άνθρωπον ρωννύει,
τόν άνυψοϊ εις νοητούς αιθέρας, καί δεικνύει
πόσον λαμπρόν εΐνέ τινι φίλον νά άποκτήοη,
καί τοΰ αίοθήματος αύτοΰ τάς τέρψεις νά γνωρίσ^.

Φιλίας όμως οταθεράς, ήτις είς τάς καρδίας
τινών ανθρώπων έλαμψεν, ό Δάμων κι’ό Φιντίας
πιστή εΐκών εΐοιν αύτής, iq’ άλλοι τινές ολίγοι,
ους ή φιλία ήνωσε, κά’ένώόασα ώδήγει.
Πιοτότατον άντίτυπον καί ού, ω φίλτατέ μου,
ειοαι· καί ϊνα είπω κάλλιον, έν οσω ζώ, ποτέ μου
δέν εΓδον άλλον, ώς έοέ, πιστώς ν’ άκσλονθήοφ
δοα φιλία σταθερά ήθελεν απαιτήσει.
Φιλία I λέξις ιερά, πλήν μή εννοούμενη
κι’άπρέπως είς τά οτόματα εχθρών σου φερομένη,
άνθρώπων οϊτινες απλώς λέγοντες τ’όνομά οου
νομίζουοι πώς τοϋτ'αύτό είναι τό θέλημά οου.
Φιλία I αίσθημα λαμπρόν, άνθρώπων έννοούντων
τό ιερόν οου όνομα κι’ εύθύμως έκπληρουντων
τάς ιερός αΐτήοεις οου· μύβται τοϋ αίωνίοο
αύτοί «ρμόζει νά κληθούν κάλλιοτα μυστήριον.
Φιλιατρά 1η Δεκεμβρίου 1894
Αιον. Γ. Φουρναράχης

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΗΤΟΙ
ίΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΤΗΣ „ΦΥΣΕΩΣ"
ΕΙΤ OFJLi KEENULX

(Συνέχει*, ίδε προηγούμ. ψύλλον)
Πριν ή μεταβώ οϊκαδε, διερχόμενος τής οικίας του κ.Ή.
Βατοπούλου, ήντυχαίως μοί ύπέδειξαν, είσήλθον έντός αύ
τής καί έζήτησα αύτόν.
— Μπά, ό κ. Πρίντεζης, μοί λέγει έκπληκτος· πώς ήτο
τοΰτο τό αίφνίδιον, πώς δέν μάς ειδοποιήσατε ;
Πραγματικώς,όπόταν παρουσιάζηταί τις άλως άπροσδοκήτως είς φίλον άνταγαπώμενον, γεννάταί τις έκτακτος εντύ
πωσες, ακολουθούμενη ύπό αισθήματος τοσοΰτον άγνοΰ καί
χαροποιού, ώστε δυσκόλως περιγράφεται.
Ό κ. Βατόπουλος ηύχαριστήθη ύπερμίτρως καί τοΰτο
μοί έξέφρασεν αμέσως διά τής έκφράσεώς του καί τής προτάσεως νά καθήσω, ίνα συμφάγωμεν.
Καλέσας δ’ έν ταΰτφ τήν σύζυγόν του καί τά τέκνα
του.
— Ό κ. Πρίντεζης, τοΐς λέγει· ετοιμάσατε άμίσως o.Tt
έχομεν, διότι θά γευματίσω μαζύ μας.
— Αδύνατον,τώ λέγω’ άφιχθέντα μόλις χθες τό έσπε'ρας
ένταΰθα καί έπιστρέφοντα ανυπερθέτως αύρων είς ’Αθήνας,
συγγενικόν καθήκον με καλεΐ,νά συμφάγω μετά τών ένταΰθα
συγγενών μου, οϊτινες έκαμαν προετοιμασίας καί ακριβώς
μέ περιμένουν αύτήν τήν στιγμήν.
— θά φύγετε αύρων ; αδύνατον θά μεταβώ ό ίδιος νά
τοΐς είπω, ότι σάς έκράτησα και νά μή <i&i περιμένουν,
θ* συμφάγωμεν καί θά μεταβώμεν όμοΰ μετά τοΰτο είς τήν
’Ολυμπίαν, ίνα έπισκεφθήτε τάς αρχαιότητας.
— Τό έπεθύμουν πολύ, άλλ’αδύνατον έπειτα μέ αύτόν
τόν καιρόν, μέ αύτήν τήν βροχήν ;
— ’Ανάθεμά την, μάς έκλεισεν είς τά δωμάτιά μας, είμαι
δέ ασθενής άπό τήν υγρασίαν.
— Δέν πειράζει, άλλοτε καί συντρώγομεν καί μεταβαί•νομεν είς τήν ’Ολυμπίαν. Τώρα είμαι βιαστικός, χαίρετε,
— Μπά, τί λέτε, κ. Πρίντεζη, πάντοτε εκπλήξεις θά μάς
κάμνετε ; Γυναίκα, φέρε καφφέ, φέρε κονιάκ.
Όυίός μου ήρχισε ν* στενοχωρήται.
— Τούλάχιστον θά μάς άφήσητε τόν υίόν σας εδώ; αφή
σατε τον δι’ όλίγας ήμέρας νά διασκέδαση είς τόν Πύργον.
Ό Τάκης έμειδίασε πικρώς.
— Αί, κάθεσαι ; τφλέγω.
— Ν* φύγωμεν αμέσως, άπαντ^ έντονως, δι* τάς
Αθήνας.
— Τί, δέν σοΰ άρέσκει ό Πύργος ;
— Άμ τί καλό έχετε, δι* νά μείνω, άπαντφ.
—Νά, καλά φαγητά, καλά παίγνια, περιπάτους, γλυκά,
σταφίδα.
— "Οπως είς τάς ’Αθήνας δέν έχετε τίποτε.
—Και πώς πηγαίνει τό έκπαιδευτήριο; ίρωτώ τότε τδν
κ. Βατόπουλον.
— Τό διέλυσα. Κανείς δέν είχε νά πληρώνη,
— Μπά, κάί τώρα τί κάμνετε ;
— Τίποτε, τρώγομεν άπό τά έτοιμα.
— Ή οικία αβτη βλέπω είναι ατελής, φαίνεται δέ ότε
σεις τήν έκτίσατε, κ. Βατόπουλε.
— Ναί, άλλ’ αί περιστάσεις μέ έκαμαν νά σταματήσω.
Και άποχαιρετίσας τόν κ. Βατόπουλον καί τήν καλλίστην αύτοΰ σύζυγον και τά τέκνα, άφήκα αύτούς όντως κατατεθλιμμένους, διότι δέν ήδυνήθην νά παραμείνω,καί με
τέβην παρά τοΐς έκεΐσε συγγενέσι μου, τινάς τών όποιων
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εΐχον έπί δεκάδα έτών νά ίδω καί κατεβροχθίσαμεν μετ’
όρέξεως ευχάριστά τινα καί καλώς παρασκευασθέντα εδέσμα
τα, άτινα ίπεσφραγίσαμεν διά της ροφήσεως καλλίστου πυργείου οίνου.
Μετά τό φαγητόν έζήτησα τήν άδειαν καί μετέβην άμέ—
σως πρός συνέχισιν τών ίπισκέψεών μου πορευθείς πρώτον
πρός τόν κ.Χρ. Μαρκόπουλον ζαχαροπλάστην, διατηροΰντα
πολύ ώραΐον κατάστημα.
'
— Ορίστε, καθήσατε, κ. Πρίντεζη, έχω εύχαριστησιν θά
πάρετε έν γλυκό ;
— Εύχαριστώ πολύ, ολίγον κονιάκ.
— Ό μικρός βεβαίως θά πάρη εν γλυκό.
— *Ας είναι, τό μειδίαμά του τόν προέδωκεν, άλλως τε
οί μικροί είναι πάντοτε ειλικρινείς είς τό κεφάλαιον τοΰτο.
— Πώς τό εύρίσκεις ; τον έρωτώ.
— Καλόν, ώραΐον, μοί άπαντφ.
— Κύριε Μαρκόπουλε, τφ λέγω τότε αποτεινόμενος αύτώ,
πώς πηγαίνουν αί έργασίαι ;
— Τίποτε άπολύτως. Έπαυσαν έντελώς. Τά έξοδα δέν
καλύπτονται πλέον.
— Λυπηρόν. Πρό τής καταστάσεως αύτής εισθε εύχαριστημένος ;
— Πολύ- όλοι τότε έκερδίζομεν χρήματα, ένφ τώρα χάνομεν.
— Ναί, όλοι τό λέγουν.
— Δέν ψεύδονται- βεβαιωθήτε, ότι πολλοί εύκατάστατοι,
άπό τούς όποιους καί ήμεΐς. τότε συνετηρούμεθα καί έκερδί
ζομεν χρήματα, τώρα στερούνται τών πάντων καί έρχονται
ζητοΰντες άπό ήμάς δύο μόνον δραχμάς. 'Ατομα μέ 100,
200 καί 300 χιλιάδων περιουσίαν στερούνται σήμερον καί
τοΰ ίπιουσίου των άρτου. Δέν έχετε ιδέαν, κ. Πρίντεζη. Θά
ίδητε πολλούς καταστηματάρχας ώς έμέ. Καθήμεθα δλην
τήν ημέραν, ούτως ώς μάς βλέπετε, μέ έσταυρωμένας τάς
χεΐρας άπό τό πρωί έως τό βράδυ.
— 'Ας εόχηθώμεν νά παρέλθη ταχέως ή δεινή αυτή κατάστασις προσίθηκα.
Άπελθών έκεΐθεν μετέβην πρός συνάντησιν τοΰ κ.Π. Παναγιωτοπούλου έργοδηγοΰ καί συνδρομητοΰ μου. Εύρον αύ
τόν έν τή οίκίφ του εργαζόμενον πρό μεγάλης τραπέζης καί
έπεξεργαζόμενον τό κτηματολόγων τής περιφερείας του.
Ό κ.ΠαναγιωτόπΟυλος,δν μόνον έξ άλληλογραφίας ίγνώριζον ώς ζητοΰντά μοι άκαταπαύστως φύλλα τής «Φύσεως»,
διότι αιωνίως ή τά έχανε ή τφ τά ύπεζήρουν, καί ον κατά
πρώτον έβλεπον, είναι άνήρ μεσήλιξ, γλυκύτατος, προσηνέστατος καί έργατικώτατος, ώς άντελήφθην, διότι έν φ μάς
ώμίλει, τό βλέμμα πολλάκες έρριπτεν έπί τοΰ χάρτου, ώς νά
ήθελε νά μή άπολέση τήν σειράν τών σχεδίων του. Ή δέπαρατυγχάνουσα σύζυγός του,πανομοιότυπου τής έργατικότητος
έκείνου, κρατούσα βρέφος έν ταΐς άγκάλαις καί έχουσα έτερον
ολίγον μεγαλείτιρον παρ’ έαυτή,πολλάκις ελάμβανε τόν λόγον
καί συνεπλήρου τήν πρός φιλοξενίαν μεγάλην διάθεσιν τοΰ
άνδρός της.
Μετ’ ολίγον μάς παρουσίασε καφφέ, μαστίχην καί γλύκυσμα.
— Καί τί κάμνετε αύτοΰ, κ.Παναγιωτόπουλε, τ$ λέγω.
— Συμπληρώ έν τμήμα τοΰ κτηματολογίου τής περιφέ
ρειας Πύργου. Εΐμεθα τέσσαρες έργοδηγοί έργαζόμενοε πρός
τοΰτο, άλλ’ είναι λίαν κοπιώδες καί δύσκολον τό έργου,
διότι ούδέποτε έγένετο τοσοΰτον άκριβής έργασία. Καταμετροΰντες έπί τόπου τάς γαίας, τάς σχεδιάζομεν έπί τοΰ
χάρτου,ώς βλέπετε, κατά κλίμακα, καί μη έρωτβτε τί ύποφέρομεν, όπως φέρωμεν αύτήν τήν έργασίαν είς αίσιον πέρας.
— Καί ή έργασία αΰτη θά χρησιμεύση ; ήρώτησα.
—Διά τήν έξακρίβωσιν καί βεβαίωσιν τών γαιών έκάστου,
ίνα γνωρίζη ή Κυβέρνησις τούς φορολογούμενους, καί οί φο
ρολογούμενοι τήν Κυβέρνησιν.
— Ένόησα, άρχει" καί άνταμείβεσθε βεβαίως . . .
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— Γνωρίζετε καλώς, πώς αμείβονται οί υπάλληλοι.
Και άποχαιρενίσας θερμώς και τον άκάματον τοΰτον ερ
γάτην της κτηματολογικής χωρομετρίας, μετέβην,παρά τφ
κ. Άρμυριώτη, ίμπόρφ. Τό κατάστημά του, είδος παντο
πωλείου βιομηχανικών ειδών, κεϊται όλίγον άπωτέρω. Εύρον

ό Χρόνος ποΰ ’ξεφύλλισε
καί τής καρδιϋς τά φύλλα,
κάνει σκιά τόν άνθρωπον ....
καί τά πλατάνια ξύλα.
Έν Σπέτσαις.
Αεκέμβριος 1894.

Καί μετ’ ανταλλαγήν διαφόρων έτι σκέψεων έπί διαφόρων-

άντικειμένων άποχαιρετίσας πάντας

τούς κυρίους μετέβην
πρός συνάντησιν τοΰ κ, Καστόρχη, έπίσης φαρμακοποιού.
("Επεται τό τέλος)

Φ. ΙΊρέυτίζιης

I. Γ. Γοοιννοϋχος.

έκεΐ τούς ύπαλλήλους του καί μετ’ ανταλλαγήν στερεο
τύπων τινών φράσεων μετέβην παρά τψ κ.Βέργφ ξυλεμπόρφ.

Άπουσιάζοντος τούτου

παρουσιάσθη ό αδελφός του, όστις

μετά τήν άποκήλυψίν τής

Ιδιότητάς μου, ήρκέσ,θη

νά μέ

κρατή έπί τής θύρας του καταστήματος του, ίν ή άμφότεροι έβρεχόμεθα, καί μέ τήν άπαίτησιν, νά μοί άποτείνη
διαφόρους ατελεύτητους ίρωτήσεις, ίδίικ περιστρεφομένας είς
τό πολυθρύλητου ζήτημα τής σταφίδος.
"Ισως μέ έξέλαβεν ώς μέλλοντα ύποψήφιον βουλευτήν.

— Καί τί ιδέαν έχουσιν ίν Άθήναις περί τής παρακρατήσεως ; μέ ήρώτησε.
— Καλήν διά νά σάς ευχαριστήσουν μάλιστα, θά τήν

ψηφίσουν, άπήντησα.
— Μά έχομεν άντίπραξιυ άπό τό Αιγεον, τήν Κόρινθον,
πτάνησον, καί . . .
— Γνωρίζω πρέπει νά ίπιμένητε.
— Βεβαίως καί μέχρις άποκηρύξεως τών βουλευτών μας.
— "Αν σας βαστά.
— Τί ; είμεθα ίν άπελπισίφ καί θά ίπιμείνωμεν. Είναι

τό μόνον σωτήριον φάρμακόν μας.
— Άφοΰ τό λέγετε σείς.
Καί έν φ ή βροχή ηύξάνετο καί κυριολεκτικώς έλουόμην
μετά τοΰ υΐοΰ μου.
— Μήπως βρε'χεσθε κ. Πρίντεζη; μέ έρωτ^,
— "Οχι, έξακολουθεΐτε, τφ απαντώ άδιαφόρως.

— Ναί, πρέπει νά περάσγι ή παρακράτησες.
— Θά περάση λοιπόν κ.Βέργο'ύγιαίνοιτε, σάς χαιρετίζω.
— Χαίρετε. Είσθε σύμφωνος, πιστεύω, άπό τήν παρακράτησιν δέν πρέπει νά φύγωμεν, διότι θά χαθώμεν ϊνω άν
γείνη ή παρακράτησες. . .
— Ναί, βεβαίως, τί λόγος, ή παρακράτησις, βέβαίως,

τί λόγος, πρέπει νά περάσγι . . .
Καίφεύγων, έως ότου παρίκαμψα τήν οδόν, έπανελάμβανεν, παρακράτησή καί παρακράτησες,έν ω ή δαιμονιώδης
καί λυσσώδης βροχή έξηκολούθει άκαταπαύστως νά μάςλούη.
— Πηγαίνομεν εις τό καφφενεΐον, μοί λέγει ό υιός μου.
—Όχι, νά τελειώσωμεν πρώτον τάς έπισκέψεις μας καΐ
άς βρέχρ, έχομεν άλεξιβρόχιον.
Μετ’ όλίγον είσερχόμεθα είς τό φαρμακείου τοΰ κ.’Ιωάνν.
Κόσκορη.
— Ό κ. Κόσκορης; ερωτώ.

— Έγώ, τί αγαπάτε, μοί λέγει ουτος.
— Νά σάς ΐδω απλώς καί νά φύγω.
— Μέ ποιον έχω τήν τιμήν νά . . ,
— Πρίντεζης, διευθυντής τής «Φύσεως».
— Ά, ό κ. Πρίντεζης, ορίσατε, έδώ έχομεν ακριβώς καί
τά φύλλα τοΰ περιοδικού σας καί συνεζητοΰμεν πρό ολίγου
διά τό έπιστημονικόν παίγνιον.

— Χαίρω πολύ· σάς άρέσκει; πώς τό εύρίσκετε ;
— Ώραΐον, λαμπρότατου· καί ποϊοι είναι συνεργάται;
κ. Πρίντεζη; φαίνεται, έχετε πολλούς καΐ καλούς.

— Συνεργάται τής «Φύσεως» πάντες είσίν οί γράφοντες
συμφώνως προς το πνεύμα τής «Φύσεως», έκπροσωπούσης
τερπνόν, ωφέλιμον, πρωτότυπον διά τόν τόπον μας και ίδίφ
κοινωφελές περιοδ. σύγγραμμα.Καί δυστυχώς γράφουσι,πολ
λοί,άλλ’ ούχί καί πάντοτε έπιτυχώς, δι’ όπερ δημοσιεύομεν

άποκλειστικώς τά καλλίτερα αύτών έργα καιτά έκλεκτότερα.
— Ωραία, καλήν αρχήν ίθέσατε.
— Διά τοΰτο προοδεύουν τά ευρωπαϊκά περιοδικά. Έκεϊ
ούδέν περιττόν, άσκοπου καί αηδές εΰρίσκεται. *Ως έπί το
πλεΐστον δέ άπ’ αρχής μέχρι τέλους περιέχουσιν ύλην τερπνοτάτην καί διασκεδαστικωτάτην.
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Η ΦΥΧΧ X

Η ΦΓϊΙί

ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΚΕΧΡΗΣΜΕΝΑ ΑΝΘΗ
Είναι άπατίνος γνωστόν,ότι δύναται τις νά μεταβάλη τό
χρώμα τών άνθέων ποτίζων ταΰτα διά καταλλήλων διαλυ
μάτων. Ούτως, ίνα άπολαύσωμεν έρυθρά άνθη,άρκεΐ νά ποτίζωμεν ταΰτα ίκάστην πρωίαν καΐ έσπέραν διά διαλύματος
όπερ παρασκευάζεταιριπτομένου βραζιλιανού ξύλουζμπακάμι}
λεπτώς κεκομμένου έν ύδατι ζέοντι, καί εξατμιζόμενου τοΰ
υγρού,μέχρι τοΰ τρίτου ή τετάρτου του άρχικου όγκου του.
Ίνα άπολαύσωμεν πράσινα μεταχειριζόμεθα ώριμους καρ
πούς ράμνου (άγριοδαμασκηνέας)' ίνα κίτρινα, λαμβάνομεν

άώρους τοιούτους, συνθλώμεν ώς καί τούς ώριμους καΐ ρίπτομεν έν ύδατι ζέοντι ώς άνωτέρω.
Ίνα γίνωσι μέλανα παρασκευάζομεν διάλυμα ίκ κηκίδων
καί πρασίνου βιτριολιού. Τά λευκά άνθη άμέσως γίνονται
μέλανα, πρέπει όμως νά προφυλάττωνται άπο τήν δρόσον
τής νυκτός, ήτις δύναται νά ίμποδίσρ τήν χρώσιν.
Κυρίως τό άνθος δέν λαμβάνει ολόκληρον τό νέον χρώμα,
ώστε παρουσιάζεται δίχρουν, μέ τό άρχικόν καΐ με τό επί

κτητου χρώμα.
Άν τήν μέν πρωίαν ποτίζωμεν δΓ ένός, τήν εσπέραν δέ
δι* ετέρου διαλύματος καί ίξακολουθώμεν τούτο καθ’ έκά—
στην, ρίπτοντες όμως έκαστον χρώμα πάντοτε πρός τό αύτό
ήμισυ μέρος τού δοχείου έν φ τό φυτόν, λαμβάνομεν άνθη,
τρίχροα.

’Σ ΤΟ ΞΕΡΑΜΜΕΝΟ ΔΕΝΔΡΟ
τ ή « Φύσε1»

Ό ίσκιος σου έλίχνεψε'
τά πράσινα σου φύλλα
έσκόρπισεν ό άνεμος,
καί τά κλαδιά σου ξύλα
άραχνιασμένα κρέμονται
’ς τό κίτρινο κορμί σου·
ολόρθου ’μοιάζεις σκέλεθρου
βγαλμένου άπό τη γή σου.

"Ολος δ κόσμος σήμερα Χριστούγεννα γιορτάζει
μέ ευθυμία χαί χαρά’ καί όλη ή οικουμένη
μοσχοβολάει γύροι μάς- φεϋ..· δάκρυ όμως στάξει
κάδε καρδία όρφανή καί περιφρονημένη....
Άχ δότ’ ένα χάμόγελο’στήν άμοιρη δρφάυια,
γιατί τής καίει τήν καρδιά ή τόση 'περιφάνεια.
Είναι μεγάλη ή αμοιβή τής Ελεημοσύνης
μέγα είναι μυστήριον χαί προμαχών αισχύνης.
Πόσοι φτωχοί'σάν σήμερα δέν έχουνε ψωμάκι
νά πάνε στα παιδάκια rovg τά καταπεινασμένα,
πόσοι χτυπούν τής πόρταις μας καί πόσοι με φαρμάκι
γυρίζουν ’στή καλύβη τους μέ στήθη πονεμένα ;
Είναι μεγάλη ή χαρά rfjs Ελεημοσύνης,
δάνειον είιαι 'στον Θεόν καί βάλσαμον δδύυης .

"Ολο τό χρόνο πλούσιοι αν 'διώχνατε τή φτώχεια,
αν 'στή φωνή τοΰ όρφανοΰ δέν 'λύγιξ’ή καρδιά σας,
για τοΰ Χριστού τή γέννησι μέ δυο γλυκά σας λόγια
σήμερα νά σκεπάσητε τή τόση άπονιά σας.
Είναι μεγάλη ή χαρά τής ελεημοσύνης
είναι γλυκειά παρηγοριά καί σώτειρα τής πείνης.

'Σάν σήμερα 'γεννήθηκε 'στον κόσμον δ Σωτήρΐμας,
ποϋ τόσα μας εδίδαϊεν είς τή γλυκειά του στράτα,
γιατί λοιπόν οί άσπλαχνοι ώς και 'στή προσευχή μας
νά λησμονούμε τά φτωχά τά μαραμμένα νειατα",
γιατί νά μή γελάσουνε κι’ αύτά αύτή τή μέρα,
άφοΰ ή μοίρα ώρϊσε νά ζοΰν χωρίς μητέρα·,
"Αχ - · · δότε είς τήν άστεγη χήρα 'λεημοσύνη
είναι χρυσό Εφάπλωμα γιά 'κείνον όπου δίνει.

Ό Χρόνος πού έγεννήθηκε
άπ' τήν ’Αθανασία,
ποΰ τρέφεται μέ τάψυχα
καί μ’ άνθρωποθυσία,

έπέρασαν.

μόλις έξ έτη καί είς διάφορα μέρη τής Αυστραλίας καί μοΰ

φαίνονται, ότι. έπέρασαν δεκαέξ έτη.Φαντασθήτε πόσον έβαρύνθην έδώ τήν ζωήν μου. Τοιαύτη .'είναι ή εξακουσμένη

Αύστραλία.
Τάς ήμέρας διέρχομαι μέ τό άχ καί τό βάχ καί αισθά
νομαι μεγάλην λύπην, ότι δέν δύναμαι νά έπιστρέψω είς τά
Ιερά χώματα τής πατρίδος μου ή τούλάχιστον τής Αίγύγύπτου. Μάλαμα και άσήμι πολύ ύπάρχει έδώ, άλλά τί
ώφελεΐ είς ημάς τούς ζώντας μέ τούς βαρβάρους καΐ άγριους.
Αύτά είναι τά βάσανα τής έξακουσμένης Αύστραλίας,
καί ό φεύγων τήν πατρίδα του πικρά αναστενάζει.

Αίσιραλία ίθ άγριον

1894.

Α. Μ. Ήπειρώτης

Πλησίον μου δπόταν σ’άτενίσω
νομίζω τού παντός ότι δεσπόζω,
καί μίαν μόνην ώραν &ν σ’ άφήσω,
ούδέν τής δεσποτείας περισώζω.

Σέ
να
νά
νά

9έλω αιωνίως ’ς τό πΜυρόν μου
σέ φιλβ, νά σ’ όμιλ&, νά σέ θωπεύω,
ήσαι ού ή τέρψις, τ’ όνειρόν μου,
σέ πο&ΰ>, τήν συντροφιά σου νά ζηλεύω.

Τό βλέμμα σου ποτέ νά μή άφίνω,
είς άλλο κανέν μέρος ν’ άτενίση,
καί ή άγκάλη σου τό σ&μά μου ν’ άφίνω,
τήν δρόσον τού Μαίου νά ποτίση.
Ναι ήσαι ό παρήγορος ό μόνος
είς κά&ε συμφοράν αύτοΰ τοΰ βίου,
και όταν Επιστή πάλιν δ χρόνος,
νά μάς σκεπάση μία πλάξ ένός μνημείου.
Αύτά αίσδάνομαι πο%·ώ καί 9·έλω,
πλήν μ’ αποκρούει τό πεπρωμένο?,
μόνον ώς όνειρον νά έχω μέλλω,
τήν εύτυχίαν μου, δνειρον μένον.
Φιλαμμων,

Μύκονος 25 Δεκεμβρίου 1894.

Ευαγγελία Κορωναίου.
--------------- -------------------

Καί άν ξυλοκόφτης, δένδρο μου,
περάση άπ’ έμπροστά σου,
τάλύπητο πελέκι του
θά σπάση τά κλαδιά σου
και μέ πριόνι άτσάλινο
θέ νά σέ βίξη κάτωμ’ άν δέν περάση ό άνθρωπος,
χειρότερος θανάτου ....
ό Χρόνος ό σκληρόκαρδος
θέ νά διαβή μέ χέρι
άρπακτικό μυριύνυχο,
καί μιά γροθιά θά φέρη
είς τό κορμί σου τάψυχο,
καί κάτω θά σέ βίξη . . .
ό ίδιος, ’ποΰ τό μνήμα μου
σέ μιά στιγμή θάνοιξη.

Δεκαπέντε έτη έζησα είς διάφορα μέρη τής Αίγυπτου καΐ
μου έφάνη ότι
μόνον δεκαπέντε μήνες, διότι ήμουν
πολύ ευχαριστημένος άπό τήν Αίγυπτον. ’Εδώ εΰρίσκομαι

ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΞ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Παρά συνδρομητοΰ τής «Φύσεως» Εκ Broken—Hill τής
Αύστραλίας έλάβομεν τήν Ακόλουθον περίεργον Επι
στολήν, ήν εύχαρίστως δημοσιεύομεν ώδε.

Κνριε Διενθυντά.
Σάς εσωκλείω έν όλίγαις γραμμαίς τήν θέσιν τών ένταΰθα
ευρισκομένων Ελλήνων, καί άν είναι τής άρεσκείας σας,
εύαρεστήθήτε νά τάς δημοσιεύσητε είς τό άξιόλογον περιο
δικόν σας σύγγραμμα, διά νά τάς άναγνώσουν, όσοι δέν

γνωρίζουν τά βάσανα τής Αυστραλίας, τά οποία υποφέρουν
οί ένταΰθα έρχόμενοι Έλληνες, καί θά σάς είμαι ύπόχρεως.
Tableau της Αυστραλίας.
«Ή Αυστραλία είναι μία πολύ μεγάλη νήσος,πολύ πλού
σιον καί καλόν μέρος, άλλά είς δντίνα έρχεται καί τό κα
τοικεί, είναι πλέον δύσκολον νά έπιστρέψη είς τήν πατρίδα

του.

ΕΠ1ΣΤΗΜ0ΗΙΪ0Μ DΑ1ΓΝ1 UN
Ό στρατιωτικός πίλος (τρικαντό).
Ό στρατιωτικός ή πυραμοειδής πίλος κατασκευάζεται
έν άρχή άπαραλλάκτως, όπωο τό χάρτινου πλοίον. Μετά
τόν σχηματισμόν δηλονότι τού 2 σχ.,ώς δείκνυται Εν τ^>
28 φύλλω, άνασηκόνοντες τάς δύο πλευράς, Ίνα τάς φέρωμεν τήν μίαν πρός τό ?ν μέρος καί τήν έτέραν πρός
τό άντί^ετον Επί τής έστιγμένης γραμμμής (ιδέ χάρ
τινου πλοίον) χαμηλοΰμεν τάς μικράς γαίνίας Εστιγμένας ούσας επί τοΰ σχήματος καί ούτως δ πίλος περαιοϋται. Αυνάμε&α νά &έσωμε? Επ’ αύτοΰ και μικρόν
πτερόν ή θύσανον χάρτινου πρός συμπλήρωσιν.

Τά. [3έλη.
Ή κατασκευή των χάρτινων βελών είναι διασκέδασις
τερπνή τ&ν μαθητών .'Επιτυγχάνονται δέ ταΰτα ά>§ Εξής.
Ααμβάνομεν τεμάχιον χάρτου, μήκονο τουλάχιστον απαξ
μεγαίειτέρου τού πΛάτους, διπλούμεν αύτόν κατά τήν
τού μηκουρ κάθετον αύτοΰ διεύ^υνσιν ξ
άνοίγομεν τόν

Η φνείϊ
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χάρταν, φέρομεν τάς δύο γωνίας α α μεδρ τών άκρων ίπΐ
τής μέθης γραμμής xal μετάφέρομεν ίπΐ τής αύτής γραμ~
μής τά δύο via άκρα β β, άτινα Ουμπίπτουθι πρδ< τδ
eijp«for γ. Τδ νέου άπολαμβανόμενον οντω σχήμα παρίβταται διά των ίβτιγμίνων γραμμ&ν ίν τφ έναντι
ήμετίρω ρχήματι. Τότε άναδίπλοΰμεν τδ οχήμα rovro είς

8. Αεξίγριφος.
Τδ πρώτόν μου είναι θβα,
Άρθρου τδ δεύτερόν μου,
Όργανον τδ τρίτον μου,
Στρατηγός τδ σύνολόν μου.

(Κάϊρον)
Κ. Π. Τ.
Άπδ τοΰ παρόντος φύλλου άρχόμεθα τής δημοσιεύσεως ετέρων
πεντήχοντα αινιγμάτων, μετά τδ πέρας των όποιων δημοστευθη*
oovTit τά όνόματα τών λυτών, εχ τών όποιων θέλουσι δημοσιευθή
αί εικόνες τών τριών πρώτων.
'Η Δίεύθυνσίς.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ „ΦΥΣΕΩΣ“

δυο, ίπι τής γραμμής ζ ξ,χαΐ φέρομεν πρδς^τά έξω τάς
δύο μεγάλας ίξωτερικάς πλευράς δ δ έπ'ι τής αΰτής
πτυχής ξ ξ, άνεγείρομεν τάς οΰτω οχηματιβ Wtfac πτέ
ρυγας καί αυμπληρονται τδ βέλος.
Διά νά ρίψωμεν δ’ αυτό, λαμβάνομεν τήν γραμμήν ξξ
μεταξύ τοΰ άντίχειρος xal τοΰ δείκτου xal διευ&ύνομεν
τδν χάρτην πρός τι μέρος. Τδ βέλος διαγράφει ίν τφ
χάρτη ώραίαν καμπύλην, πλήν βπανίως βάλλει πρδς τδν
βκοπόν.

«I»

Π.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
4. Αίνιγμα.
Ξεΰρε φίλε τί θά είπή
διώξε (φ) καί βάλε (π)
φίλος φύσ: μεταβάλλει
χαί καθίζει εις τδ κεφάλι·
Άθήναι
Γλυκερία Γ. Κοζαδίνου.
2. Αίνιγμα.
Είμεθα δύο άδελφ>ί χαί εχομεν δύο εξαδέλφας. Ουδέποτε ένυμφεύθημεν, καθώς και αΰται επίσης· χαί δμως έκαστος ήμών εχει
ανά πέντε υιούς χαί άλλους τόσους εγγόνους.

3. Αίνιγμα.
Άν μια φορά μέ πάρης
ειμ’ άνθος ίλο χάρι,
Άλλ’ άν ποτέ θελήσης και πάλιν νά μέ πάρης,
δέν θά τδ κατορθωτής
γιατί θά γείνω, τί;
πέλαγος πλατύ.
4. Αίνιγμα.
Είμαι λουλούδι γεμάτο χάρε'
Μ* άν ίσως κάποιος κακός μέ κόψη,
Εύθυς θ’ αλλάξω την πρώτην δψι
Καί θέ νά γείνω φτωχό χορτάρι.
5. Αίνιγμα.
Ζητείς τί είμαι ; πρόσεχε μην τύχη .|α’ έχστ.ομίσης,
διότι μέ ήφάνισες ευθυ; ώς μ’ εκφώνησης.
6., Γρίφος:
2ΝιΣΑ.

Άργος

7. Γρίφος.
Νεότης,
ώραιότης,
ΥΓΕΙΑ
Πλούτος, δόξα.
'Αγγελική Πλατανίτη.

Γ. I. Β. ’Tipar. Ζητούμενου φύλλου σας άπεστείλαμεν. Έγράψαμεν.—Ά. Ά. ’ίνταβΛε. Ήσυχεΐτε- Διεύθυνσίς σας έληφθη
ασφαλώς.—Μ. Κ. Σ. Λ/ϊΓΐ^ηνην.’Αγγελίαι άπεστάλησαν. Ταχυ
δρομικώς γράφομεν—A. X. Λάρισοαν. 'Επιστολή μετά χρημάτων
έλήφθη. Εόχαριστοΰμεν. Γράφομεν.—Κ. Γ. Π. ΆπτοΡΛε. Δέον
νά διατελήται συνδρομηταί τής Φύσεως. διότι μόνον τοιούτων
δημοσιεύονται πονήματα.—Μ. Α- Δ. Ά^γοαζο2ιον, 'Επιστολήν
μετ’ επιταγής, αντιτίμου Ημερολογίων ελαβομεν χαί σάς εΰχαριστοΰιιεν πολύ, γράφομεν ,ταχυδρομικώς.—Γ. Σ. Τ. Καραιτήσιοτ.
Καί’δευτίρα επιστολή ίλήφθη. Σάς άπηντήσαμεν.—Β. Μ. Συμ·
πρεκήτ. ’Επιστολή έλήφθη. Επιταγή επεστραφη. Ειδοποιήσατε
αυτόθι ταχυδρομεϊον νά έπανασταλή ένταΰθα αναθεωρημένη. _ Δ·
Κ. KifXvpar. Συνεστημένη μ«> περιεχόμενα εληφθη. Ευχάριστου·
μεν.—Γ. Φ. ίάΐροτ. 'Επιστολή εληφθη.Ημερολόγια ετερα άπέστειλα χαί έγραψα ταχυδρομικώς.—Κ. Α. Θισ/ταλονίχην. Ά·
πηντήσαμεν ταχυδρομικώς αμέσως. Εχει καλώς, πράξατε ώς
γράφετε.—Γ. Κ· Κωνστάνια.Πονημάτια έλήφθησαν, άλλα σύν
δρομα! ουπω.—Ν. Ν. Βώλον. Ένεγράψαμεν νέους συνδρομητάς.
Εόχαριστοΰμεν. Γ. τόμον άπεστείλαμεν προχθές όμου μέ φύλλα.
—Κ. A. Α. ΆνταΰΛ». Λυπούμεθα, αλλ αν θέλετε Χ3.{ προφορικώς
εξηγήσεις, δεχόμεθα πρδς τδ συμφέρον σας.—Α. Γ. Α. Σΰρον.
'Ημερολόγιου σας άπεστείλαμεν,—Γ.Ά· Α. Λαμίαν. Ημερολόγια
εύρίσχονται αυτόθι ταχυδρομικώς- Έγράψαμεν δπως σάς παραδοθώσιν —Α. Δ· Α. ΆΛμυρο'ν. ’Αντίτιμου 5 ήμερολογίων έλήφθη.
Τδ πρώτον ήτο πληρωμένον. Εόχαριστοΰμεν.—Δ. Κ.' Καρπενύσιον. 'Επιστολή μέ αντίτιμου Ήμερολογίων έλήφθη. Ευχάριστου·
μεν. Γράφομεν.

ΕΞΕΔΟΘΗί! ΕΞΕΔΟΘΗΠ

TOSMMHHS„W
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΝ
ΜΕΤΑ ΩΡΑΙΟΤΑΤΗΣ ST ΑΛΟΓΗΣ ΒΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ. ΠΑΙΓΝΙΩΜ

ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ
(“Ετος πρώτον)
Ή τιμή αύτοΰ· ώρίσθη, διά τονς σννδρομητάς
της ,,Φύσεως“.
Τ&ν μέν χρυθοδέτων δρ.
Τ&ν δ$ άπλ&ν
δρ.
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

Τά γραφεία τής «Φύσεως» μςτεκομίσθησαν έκ νέου καδ
όριστικώ; έν τή ό§φ 'Ρόμβης άριθμ. 9 έν τφ καταστήματι
τοΰ Μουσικού Σύλλογοι» Ά&ηνών δπιβθεν τοΰ ναοΰ 'Ρόμβης
καί απέναντι τών Καταστημάτων ’Αδελφών Άντωνιάδου.

εκ τον ΚΛΤΑΕΤΗΜΑΤΟΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

