ΕΚΔΙΑΟΤΑΙ

ΔΙΕΥβΤΝΤΗΧ
ΦΡ.

ΚΑΘ’ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΡ1ΝΤΕΖΗΣ

«Σννεργάται eWi δεκτο\ πάντες ρ

ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΛΔημοσι«ύ»ντβι τό ίγχρινίμ tvot ΪΒΥ« t

gxal βί ιίχ&νκ «υν*ργ«ΐ£ν και χαλ·&
Λίιττχνημάτων Άγγτλίβι μετ’ «ΐχό-κ

ΐ|ναν. ΣυνβρβμάΙ 8«χτβ1

tli χαρτονόμι-? ΚΑΛΛ1ΤΕΧΝΙΑ-ΕΠ1ΣΤΗΜΗ-Φ1ΛΟΛΟΓ1Α
Ηι

Μσμα ββντόί ί&νους, προπληρωτέοι.

Έκαστον φΐτλλον λεπτά r 5 ·
Πώλησίζ <ί< τί χώσχια x«V πραχτοροϊβ. Τόμοι άπλ. βρ. 8, χρνβόδ. 10.
I Έζωτ. φρ. {4. Οί συνδρομηταί λαμ-|
Ιβάνουσι μέρος δωρταν βί< τά λαχιΐή
Iχοά χβλλιτιχνιχά έργα της «Φύσεωο».]

ΓΡΑΦΕΙΑ έν όδώ 'ρόμόης, όπισθεν τοΰ Ναοΰ άριθ. 9·—ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ : Έσωτερ.δρ. 8,—Έξωτερ,.φρ

ιϊ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Έρίίπο* τ<»0 ίν ΚορίνΟιρ νβο3 (μδτ* είχύνος) ύπό »*.··—'® *«ταχλι>βμύ$ γΑωλογιχΰ; έξοτχζόμονος ύπό Κ.
Μητσοπούλου.—Αί παράδοξοι κςριπίτοιαο ίνόφ ’Ρώσοον σοφοΰ (μβτάφρασις) ύπό Φ. Πρίντεζη. — Είς vijv Ζιλήνην (ποίημα) ύπό
Μαρίας Χρώση·—Αίνίγματα.—’Αλληλογραφία. ’Αγγολίαι.

Μεγαλοπρεπές θέαμα έξελίσσεται πρό των όμμάτων
τον παρατηρητοΰ, του ΐσταμένου έπί τών μεγαλοπρεπών
ερειπίων τής αρχαίας μεγαλοπόλεως, τής άφνειοϋ Κό
ρινθου. Θέαμα αντάξιον τής ύπερηφάνσυ πόλεως τής
ήδυπαθείας, τής πόλεως ής ή διπλή θάλασσα πυκνότατα
ήτο κεκαλυμμένη ύπό τών Φοινικικών και Καρχηδονικών
εμπορικών πλοίων κατά τήν αρχαιότητα, αί δέ έμπορι—
καί άποθήκαι αυτής τό άνεξάντλητον ταμεΐον τοΰ
δησαυροΰ τής Ελλάδος. Πρό τών ποδών της καί πρός
βορραν φαίνεται ή νέα Κόρινθος, μέ τήν ώραίαν ρυμο
τομίαν της, έν ω περαιτέρω ή τού Λουτρακιού θάλασσα
πλήττει τάς κυκλικός άκτάς καί έν τώ βάθει πλαίσιο?

τήν χαρίεσσαν είκόνα ή Περαχώρα μετά τών πέριξ μα
γευτικών όρέων καί χωρίων. Πρός νότον ύψοΰται απότο
μος ο ύπερύψηλος Άκροκόρινθος, οστις, ώς αετός έχων
έκτεταμένας τάς πτέρυγάς του, φαίνεται προσπαθών νά
περισώση τά ύπό τοΰ πανσθενοΰς χρόνου όλονέν άφανιζόμενα έρείπια, άτινα ποικίλας καί διαφοροτρόπους
φανταστικός εικόνας έξεγείρουσιν έν τώ νω. Μέ τοιοΰτον ορίζοντα,απαρτιζόμενου έκ χιονοσκεπών όρέων γρα
φικών κωμοπόλεων καί πεδιάδων καί μαρμαιρούσης θα
λάσσης ή πάλαι κοιτές του έμπορίου'τής Ελλάδος,κατά
τε τήν ανατολήν καί τήν δύσιν τοΰ Φοίβου διά τών άπαστραπτόντων άλλ’ ,’ήρειπωμένων κιόνων της, έφ ' ών
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Α’.·
Οί αφαδασμοί χαί ο! τρ·γ»οι είς ου; συχνότατα υποπίπτει τδ
στερεόν τής γής περίβλημα, ήτοι δ (pJoioc αύτηο, χαί ον; σιιfffioic χιλοΰμεν, είναι ασθενείς αναμνήσεις παραβαλλόμενοι πρδς
τας μεγάλας έχείνας μεταχινήσες χαί άνατροπας τών στρωμάτων
τής γής, άς άνευρίσχομεν σπουδάζοντες τδν σχηυ-ατισμδν μεγάλων
σειρών όρέων.'Ο γεωλόγος ερευνών τήν γένεσιν τών όρέών, ανακα
λύπτει πολλαχοΰ τής γής γεωλογικά φαινόμενα, χαθιστώντα πι
θανήν τήν γνώμην, δτι εν τή παρόδω τών αιώνων μεγάλαι χαταστροφαί ϊλαυον χώρα» έτι τής γήινου επιφάνειας.
Τοιαύτας μεγάλας χαταστροφάς ουδέποτε είδε τδ ανθρώπινον γέ
νος ! I Τδ μόνον χαταστρεπτιχώτατον τής φύσεως συμβάν, δπερ
λαοί τινες άναφέρουσιν έν ταϊς μυθολογίαις αύτών, είνε δ χαταχάνσμδο (ώς δ τοΰ Δευκαλίωνος), ύπδ τοϋ δποίου λέγεται 8τι χατεστράφη σύμπασα ή άνθρωπότης. Καί ή γεωλογία, άφ’ ού άνευ
ρε τήν αιτίαν τών σεισμών χαι μετά μεγίστης πιθανότητες εξήγη
σε τήζ γένισιτ tZr opiiar tai tie fittaxtriiaeic tZr axt&r,
έζήτησε να έξηγήση ύπδ γεωλογικήν εποψιν χαί τδν κατακλυσμόν
τούτον' είς ούδέν δμως χατέληξε θετικόν πόρισμα, διότι πολλαί
χατά τούτου προβάλλονται δυσκολία:- όΰτω τινές τήν αιτίαν τοϋ
συμβεβηχότος τούτου άπέδωχαν εις τάς μεγάλας πλημμύρας, αΐ
τινες έπήλθον,δτε έτάκησα» θερμότητος ένεκε» τά παχύτατα τών
πάγων στρώματα,άτινακατά τήν λεγομένην επο^ήτ τ3ν παγετώ
νων έχάλυπτον μέγα μέρος τής Ευρώπης, Άσιας χαι Αμερικής.
Κατά τούς νεωτάτους όμως χρόνους & έν Βιέννη διαπρεπής καθη
γητής Suess (1) έπελήφθη τής Χύσεως τοΰ ζητήματος τούτου,χατ’
άλλον δμως τρόπον, χαί έδυνήθη, νομίζομεν, νά κατάληξη είς πό·
.ρισμα, 'μεγίστην εχον τήν πιθανότητα, ώς έν τοΐς έξής θέλομεν
εκθέσει.
Β'.
Κατά τάς ύπδ "Αγγλων Άσιανολόγων έν Νινεοί γενομένας άνασχαφάς άνεχαλύφθησαν πλεϊστα συγγράμματα Άσσυριαχά, διά
σφηνοειδών γραμμάτων έπί οπτών πλίνθων γεγράμμένα, τά όποια
άπετέλουν τήν βιβλιοθήκη · τοϋ βασιλέως Σαρόαταπάάο» (’Ασσουρπανιβάλ 669—628 π.Χ.). Τά πλεΕστα τούτων είναι άντιγρα?αί συγγραμμάτων άρχαιοτέρων εποχών, άτινα έσψζοντο έν ταΐς βιλιοθήχαις τής Βαβυλώνος χαι άλλων τής ’Ασσυρίας χαί Βαβυλω
νίας πόλεων.
Έν τοΐς πλινθίνοις τούτο·; βιβλίοι; με αξύ διαφόρων άλλων συγ
γραφών άνευρέθη χαί τδ έπος τοΰ Ίζδουβάρ, εις 12 φαματα γεγραμμένον, έν τώ δποίφ ώς έπεισόδιον αναφέρεται καί καταστρε
πτικός τις χατακλυσμός, ώς έξής περίπου.
«Οί μεγάλοι· θεοί άπέφάσισαν διά χαταχλυσμοϋ νά καταστρέψωσι
οτήν παναρχαίαν πόλιν Σουριπάκ, έκτισμένην παρά τάς τότε έχΐβολας τοΰ Εύφράτου, αΐτινες εχειντο μεσογειότερον. Ό "Βα, δ
«θεός τής θαλάσσης, παρακινεί τδν Χάσης Άδράς, πρόγονον Έα»βάνι τίνος, φίλου Τοϋ Ίζδουβάρ,' νά χατασκευάση έπί τής ξηρας

ο πλοίον καί νά μεταφέρη είς αΰτδ απασαν τήν περιουσίαν του; πολνλάς τροφάς, τήν οίκογένειάν, του, τά κτήνη του χαί θηρία άγρια.
«Καί χατ* άρχά; μέν ήρνήθη δ Χασής Άδράς, ακολούθως όμως
οέναυπήγησε τδ πλοίον καί άλειψα; τήν εσωτερικήν καί έξω• τεριχήν αύτοΰ πλευράν δι’ασφάλτου, εΐσήγαγεν είς αύτδ τά ύπάρβχοντά του, διάφορα ζψα και σίτον, καί ίπεβιβάσθη μετά τών συγ
γενών χαί οικείων είς αύτό.Ήδη εγείρεται λαΐλαψ καί χαταιγίς,
οδδωρ έξορμφ άπδ τών εγκάτων τής γής καί δ θεός τής θαλάσσης
νέπιφέρει τδν κατακλυσμό». Σχό-ος έπεκάλυψε τή» γήν καί έπί
»ϊξ ήμέρας χαί επτά νύχτας διήρκεσε» ή καταστροφή. Τέλος επαυνσεν ή χαταιγίς,έγένετο πάλιν φώς καί τά ΰδατα άπήλθον,τδ πλοίον
»δμως έξώκειλε παρά τους πρόποδας τών τό βαθόπεδον τής Μεσο
ποταμίας περιβαλλόντων υψωμάτων τής Νιζέρης, ήτις ητο -όπος
κείμενος χατά τι νοτιοανατολιχώτερον τής Νινευΐ. ’Ακολούθως δ
«Χασής ’Αδράς αποστέλλει πτηνά, δ μέγας θεός Βήλ δρχίζεται
»νά μή φέρη πλέον κατακλυσμόν, δ δέ θεός Ίστάρ άνυψοΐ πρός
«ένίσχυσιν τής ύποσχέσεως ταύτης τδ μέγα τοΰ ’Ar\ τόξον»
Γ’.
"Οθεν έχ τοΰ μύθου τούτου πληοοφορούμεθα. δτι συνέβη ποτέ
έν Μεσοποταμία δεινή πλήμμυρα, ήν καί δ Βαβυλώνιος ίερεύς Βηρωσσός (380—325 π. X.) περιγράφει έν τοΐς σωζομένοις αύτοΰ
άποσπάσμασιν.
Δ’.
Ό δέ Suess έξετάζων τήν γεωλογικήν κατασκευήν τής-Μεσοποτάμιά; χαί Συρίας, έξάγει τδ πόρισμα, δτι ή Άσσυριαχή παράδοσις εινε ή άρχαιοτέρα, έξ ής έλήφθησαν αί τών άλλων λαών,
οϊτινες εύρίσκοντο είς έπιχοινωνίαν μετά τών Ασσυριών, χαί δτι
τδ θέατρον τής καταστροφής ταύτης ελαβε χώραν παρά τάς εκβο
λές τοΰ Εύφράτου χαι Τίγριδο; ■
"Εν δέ έκ τών επιχειρημάτων, ατι»α χαταδεικνύουσι τδ πρωτό
τυπον τής Άσσυριακής παραδόσεως, είναι ή έν τώ έπει Ίζδουβάρ
αν.αφερομένη φράσις «Ό Xeojjc 'Λόραί ησφαλτνχτι to it-lolor αντοδ
τή άσ^αΛτω». Ή έπουσιώδης αδτη φράσις αρκούν
τως εξηγείται έκ τών πληροφοριών τοΰ περιηγητοΰ Cernik, έπισκεφθέντος τήν Μεσοποταμίαν χαί μελετήσαντος τά ήθη και έθι
μα τών κατοίκων τής χώρας ταύτης.
Κατά τον άνδρα τοΰτον χαί νΰν έτι οί κάτοικοι τών μερών εκεί
νων ναυπηγοΰσι τά πρδς μεταφοράν τοΰ πετρελαίου χρησιμεύοντα
αύεοΐς σκάφη χατά τδν αύεδν τρόπον, χαθ’ δν χαί δ Χασής Ά
δράς κατεσχεύασε τδ πλοΐόν του. ίΆρκοϋνται, λέγει δ Cernik, εις
»τήν διαπλοκήν άξέστου τινδς χαλαθοειδοΰςσκάφους.άνευ τ^όπιδος,
>ούτινος αί μέν πλευραί κατασκευάζονται έκ μυρίχης [είδος θά»μνου,Τ&ηΐ3Γίχ),τά δέ μεταξύ τούτων κενά διαστήματα πληροΰντα
νάχύρου χαί πλέγματος καλάμου, ολόκληρον δ’ ακολούθως αύτδ
»τδ κατασκεύασμα έσωτερικώς καί έξωτεριχώς άσφαλτοΰται δι’ ανσφάλτου». Όθεν οί κάτοικοι τών μερών τούτων ναυπηγοΰσι τα
πλοία αύτών σήμερον δπως χαί πρδ χιλιάδων ετών, λαμβάνοντες
πρδς τοΰτο τδ ουσιωδέστερου ύλιχόν έχ τών πλουσίων τής ασφάλ
του στρωμάτων, άτινα απαντώσιν είς τά μέρη εκείνα χαί τά δποΐα παρέσχον τήν συνδετικήν ύλην διά τα ανακτορα τοΰ Νιμιρόδου (1).
Ε'.
Ήδη άς έξετάσωμεν, τίνα φνσεχά φαινόμενα οαήνεγχιν tic
er r<5 ι’πει άναφερομεναε Λ^ημμύρας. 'Εδύνατό τις νά άποδώση
ταύτας ε’ς ραγδαίας βροχάς, έπενεγκούσας άλως έκτακτον τών πο
ταμών Εύφράτου χαί Τίγριδος ύπερέκχυσιν, ήτις εΐς τά εκτεταμένα
τών μερών έκείνων βαθύπεδα, έν οΐς έπί μεγάλων εκτάσεων ούδείς
λόφος ή όρος ύπάρχει παρέχων τοΐς άνθρώποι; καταφύγιου, επρεπε
νά έπενέγκη τάς μέγιστα; τών καταστροφών. Έκ πρώτης δψεως
ή έξήγησις αύτη φαίνεται έπαρκής, ήτις 5μως αμέσως περιπίπτει
εΐς άντίφασιν πρδς φράσιν τοδ έπους, 8τΐ τδ σκάφος τοϋ Χασής
Άδράς έρρίφθη ύπό τών ύδάτων άπδ τής παρά τάς έχβολάς τών
ποταμών κειμένης Σουριπάχ πρδς τά μεσογειότερα. *Αν συνέβαινεν έκτακτος τών ποταμών ύπερέκχυσις, έπρεπεν ή πλήμμυρα χαθ’
δλην αυτής τήν εκτασιν νά διευθύνηται άπδ ςής ξηρας πρδς τήν
θάλασσα», καί έπομένως τδ πλοΐον τοδ Χοισής Άδράς νά μετενεχθή
πρδς τήν θάλασσαν. Έκ τοΰ έπους λοιπόν έξάγεται. δτι ή πλήμ
μυρα είχεν έναντίαν διεύθυνσιν, ήτοι άπδ τής θαλάσσης πρδς τήν
στερεόν.
"Αν λοιπόν ή πλήμμυρα ηλθεν άπδ τής θαλάσσης, τότε δύο μό
νον αίτΐαι δύναντας νά ώθήσωσι θαλάσσης μεγάλην ποσότητα πρδς
τήν ξηράν καί νά έπενέγκωσι τάς μεγίστας τών καταστροφών.Και
ή μέν πρώτη αιτία είνε τά σεισμογενή κύματα, ή δέ δευτέρα,
ητις εινε χαί ή χαταστρεπτικωτέρα,- εινε οί τυφώνες τών τροπιχών
χωρών, οϊτινες φέροντες πελωρίους άγχους θαλασσίου ύδατος πρδς
χθαμαλάς χώρας, έμποδίζουσι νά έκρεύση πρδς τήν θάλασσαν τδ
ί>δωρ μεγάλων ποταμών, δπερ έξογχούμενον, χαταπλημμυρίζει τήν
χώραν. Τοιαΰται πλήμμυραι συχνότατα συμβαίνουσιν, δταν π. χ.

(1) Σημ. Παρβλ. Eduard Suess «das Antliz der Erde» I.
σελ. 25 χ. έξ. M. Neumager Erdqeschichte I. σελ. κ. έξ.

(1) Σημ. Υίδς τοΰ Κούσχ· λέγεται, ώς λέγεται, ώς θεμελιωτής
τής Βαβυλώνος.

•σώζονται λείψανα τον πάλαι ποτέ χρυσού διακόσμου
των έπιακιάζ<β4Μκιί τδ λαμπρότέρον θέαμα, πρδ τής
πένθιμου δέ κάί' σιγηλής λαμπηδόνος
τής προκαλουμένης ύπδ τών διά μέσου τών έρειπιών διαθλωμένων
άκτίνων, ώχριδ και τδ πλέον έκπαγλον μεγαλεΤον, καί ή
πλέον εκθαμβωτική αίγλη. Τδ εδαψος εκείνο, έν ω χι
λιάδες πολυταλάντων ποτέ εΐσί τεθαμμένοι, προκαλεΤ
τοιαύτην μελαγχολικήν ρέμβην, ώστε ό ύπ’ αύτής κα
ταλαμβανόμενος είναι σιδηροδέσμιος αιχμάλωτος τών
μυρίων σκέψεων, ύψ’ ων κατέχεται, και μόνον δ
γλυκύς ήχος τών κωδώνων ποιμνίου βόσκοντας άνά τήν
περί τούς κειμένους σπονδύλους χλόην δύναται νά τδν
άψυπνίση έκ τού νηδύμου εΐς δν είναι βεβυθισμένος,
και ή γλυκόφθογγος ψλογέρα νά τδν έπαναγάγη εΐς ήττον
μελκγχολικήν σψαΤραν καί εΐς τοιαύτας εύψροσύνους
σκέψεις, οϊας εμποιεί ή άξεστος άλλ ’έν τή άφελεία της
χαριεστάτη εΐκών τοϋ νεαρού βοσκού, τοΰ Απόλλωνος
τούτου τής έρημου, ής είναι ό μόνος βασιλεύς.

Ο ΚΑΤΑΚΑΥΣΜΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ

τυφών πνέω» πρδς βορρά» τοδ κόλπου τής Βεγγάλης, εισορμά προς
τδ Δέλτα τοΰ Γάγγου καί Βραμαπούτρα. ΟΟτω π. χ. τήν νύκτα
τής 14 πρδς τήν 12 (ν. ε.) ’Οκτωβρίου τοΰ 1737, πνεύσαντος τυ
φώνος, συνοδευθέντος καί ύπδ σεισμού, τδ ύδωρ τοΰ Γάγγου άνυψωθέν μέχρι 40 ποδών, χατέπνιξε περί τάς 300,000 άνθρώπων.
Κατά τήν νύχτα τής 31 ’Οκτωβρίου πρδς τήν 1 Νοεμβρίου 1876
έπήλθεν ισχυρότατος τυφών χατά τών έκβολών τών Βραμαπούτρα,
καθ’ ήν ώραν χατέρρεον πρδς τήν θάλασσαν τά ύπδ ίσχυράς πλημμυρίδος τήν νύκτα άνυψωθέντα ΰδατα. Τά κύματα τοϋ τυφώνος
συνενωθέντα μετά τών ύδάτων τής πλημμυρίδος, ήτις,ώς γνωστόν,
έπέρχεται τή ελκτική ενεργείς: τής Σελήνης, ώρμησαν Ισχυρότατα
πρδς τήν ξηράν* φθάσαντα δέ είς ύψος 45 ποδών χατέχλυσαν χώ
ραν 141 τετραγων. γεωγραφικών μιλιών, καταπνίξαντα έκ τοΰ ένδς
έχατομμυρίου χατοίχων τής χώρας .κατά τινας μέν 215,000,χατ’άλλους δέ ΙΟΟ,ΟΟΟ.ΟΕ έπίλοιποι τών χατοίχων έσώθησαν,άναβάντες είς
δένδρα ύψηλά,άτινα χατά συνήθειαν ύπάρχουσι πέριξ τών οικιών.
ΣΤ’.
’Ερευνών περαιτέρω δ Suess τάς αιτίας, εις άς πρέπει ν’ άποδώσωμεν τδν χαταχλυσμδν τοΰτον τής Μεσοποταμίας, ανευρίσχει
έν τώ έπει τοΰ Ίζδουβάρ, δτι δ Χασΰί Μόρας νουθετείται καί παραινεΐ-.αι ύπό τοΰ *£α, τοΰ θεοΰ τών θαλασσών, χαί τής άβύσσου
νά ναυπηγήση πλοΐον. Ή προφητεία αύτη έξηγεϊται, άν δεχθώμεν
δτι πρδ τής κυρίας καταστροφής προηγήθη σειρά σεισμών ασθενών,
συνοδευομένων χαί ύπδ μιχοών πλημμυρών, αΐτινες ώδήγησαν τδν
Χασής Άδράς νά ναυπηγήση πλοΐον, είς τό δποϊον νά καταφυγή
.μετά τών συγγενών, χαί οικείων του, έν.ή περιπτώσει ήθελον γείνει
οί σεισμοί χαί αί πλήμμυραι δεινότεραι.
«Ό Άδάρ, ιστορεί τδ έπος, πλημμυρίζει άπαύστως τάς διώ»ρυγας(;),οί δέ ’Arovraxoi (τά πνεύαατα τής άβύσσου) άναφέρουκσιν ΰδατα χαί κάμνονσι τήν γήν νά τρέμη διά τής δυναμεώς
οτων.ν Τη ϊιμίρα taitt) ερράγησα» π3σα» at πηγαί r?c άβνσ·
»σου xal οί xatappaxtai τοΰ οΰρατοθ ατεώ^ησατ. "Οθεν δ
ογεωλόγος αμέσως έν τή διηγήσει ταύτ^ι τοϋ έπους αναγνωρίζει
-σεισμούς χαί κραδασμούς τοϋ εδάφους, εκ δέ τής φράσεως at χηγαϊ της αόύσσου,συμπεραίνει,?τι συγχρόνως μετά τών σεισμών έρράγη τδ έδαφος καί έχ τών βηγμάτων άνέβλυσαν ΰδατα, χαταχλύσαντα τήν χώραν. Τδ φαινόμενο» τούτο εινε σύνηθες εις μεγά
λους σεισμούς, π. χ. τής Λισσαβώνος 0855), τοΰ Αίγιου (1861),
τοΰ Αγρίνιου (1889) χαί πολλών άλλων τόπων, έπομένως και έπί
τοΰ ποταμοχώστου χαί λίαν υδροφόρου τής Μεσοποταμίας έδάφους
θά έσχηματίσθησαν τότε ρήγματα μεγάλα, άπδ τών όποιων άνεπή δησεν ύδωρ ύπόγειον έν μεγάλη ποσότητι.
Έ» τή διηγήσει ταύτη τοΰ’Ιζδουβάρ γίνεται λόγος καί περί ισχυ
ρότατων άνεμων καί σκύτους, φαινομένων συνήθως συμβαινόντων
χατά διάρκειαν τών τυφώνων.
ΖΖ.
Ούτως έξετάξων δ Suess τδν σεισμόν τής Μεσοποταμίας χαι πα
ραβάλλω» αύτδν πρδς γνωστούς σεισμούς, έπισυμβάντας κατά τούς
νεωτέρους χρόνους, έξάγει τά έξής τέσσαρα πορίσματα :
αζ) ότι τδ ύπο τδ όνομα χαταχΑυαμδς ύπδ αρχαίων λαών αναφερόμενον φυσιχδν φαινόμενο» ελαβε χώραν πρδ αιώνων έν τή χοιλάδι τοΰ χάτω Εύφράτου, συνοδευθέν καί ύπδ καταστρεπτικής πλημ
μύρας τοΰ βαθυπέδου τοΰ Εύφράτου.
β’) ότι κυρία αίτια τής πλημμύρας ταύτης ΰπήρξε σεισμός ισχυ
ρός,'σείσας τήν περιοχήν τοΰ Περσιχοΰ κόλπου ή τά νότια τούτου
μέρη, οδτινος προηγηθησαν ασήμαντοι τρόμοι.
γ') ότι λίαν πιθανόν εινε,δτι χατά τήν περίοδον τών ισχυρών τοΰ
έδάφους κραδασμών έπήλθε συγχρόνως έν τφ Περσιχφ χόλπφ καί
τυφών καταστρεπτικός· καί
δ') ότι παραδόσεις άλλων λαών π χ.δ τών’Ελλήνων κατακλυσμός
τοΰ Δευκαλίωνος, δέν άποδεικνύουσιν ότι σύμπας δ πλανήτης ημών
έχαλύφθη ύπδ τών ύδάτων, άλλ* ότι εινε καί αύται είλημμέναι έκ
τοϋ Άσσυριακοΰ κατακλυσμού ή άλλου τινδς όμοιου φαινομένου.

Όθεν 0 κατακλυσμός τοΰ Χασής Άδράς δύναται νά έξηγηθή
άπλούστατα ώς έξής: Κατά τινα περίοδον σεισμών συνεχών, ώς
χαί νΰν τοΰτο πολλαχοΰ παρατηρεΐται, επανειλημμένος τδ ύδωρ
τοϋ Περσιχοΰ κόλπου έπήλθε κατά τής χοιλάδος τοΰ Κάτω Εύφρά
του. Έχ τών πλημμυρών τούτων, αΐτινες τδ πρώτον ήσαν ασθενείς,
όδηγηθείς άνήρ προνοητικός, δ Χασής Άδράς, δηλ. δ θεοσεβής σο
φός, ναυπηγεί πλοΐον πρδς σωτηρίαν τών οικείων αύτοΰ και άτφαλτόνει τοΰτο εσωθεν χαί έξωθεν, ώς καί τώρα γίνεται έν τή χώρφ
τοϋ Εύφράτου. Οί κραδασμοί τοΰ εδάφους έπαυξάνουσιν, ουτος δέ
καταφεύγει μετά τ<3ν συγγενών του είς τδ πλοΐον τά ύπόγεια ΰοατα
άναβρύουσιν έχ τοΰ διαρραγέντος έδάφους καί συγχρόνως επέρχεται
ελαττωσις τής ατμοσφαιρικής θλίψεως, ήν παρακολουθεί φοβερά
χαταιγίς χαί βροχή ραγδαιοτάτη, λίαν δέ πιθανώς καί τυφών, άπδ
τοΰ Περσιχοΰ κόλπου έφορμήσας. Ή θάλασσα χαταστρεπτικώς εί»
σώρμησεν είς τήν κοιλάδα χαί συμπαρέσυρε τδ πλοΐον ώθήσασα
αύτδ πρδς τά μεσογειότερα, όπου και έξώκειλε παρά τούς λόφους
τούς κειμένους πρδς Βορρά» χαί ΒΑ τοϋ Τίγριδος·
Κ. Μητσύπουλος

C. FAURE ΕΤ Η. DE GRAFFIGNY

ΔΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕ1ΑΙ
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ
Μετά «ρολόγον (ν«δ Κα^είλλ. Φλαμμαρίωνος)
χαι 300 χαίίιτεχνιχ&ν Ιν τ& χειμ^νφ ίίχόνων.

Κατά μετά%ραστν - ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ - 1
Πάσης άλλης εισαγωγής ςίς το σπουδαιότατο» τούτο <ργον, το γέμον πρωτοτύπων καί ύψηλοτάτων φαντασιών,
παραδόξων καί εύφυεστάτων μυΟοπλαστειών χαί διασκεδαστικωτάτων έπιστημονιχων περιπετειών, όπερ διεγςΐρον ζωη
ρά» τήν προσοχήν τών ήμετέρων συνδρομητών καί προκαλοϋν βερμότατον το ένδιαφε'ρον των,ού μόνον θέλει καταθελζει άλλά καί διδάξει αυτούς διά τής πρό τών έκπεπληγμίνων ομμάτων των άναπετάσεως τής αυλαίας τών μυστηριω
δών τής φύσεως κόσμω», πάσης, λέγομε», άλλης εισαγωγής
προκρίνοντες, καί δικαίως, τήν έπί τοΰ ζητήματος τούτου
προκληθεΐσαν γνώμην τοΰ πρυτάνεως τώ» συναδέλφων του
καί χαριεστάτου τών ουρανίων κόσμων ύμνητοΰ, τοΰ Καμίλλου Φλαμμαρίωνος, παρατιθέμεθα ώδε, έπί λέζει, περικοπάς
τινας τής υψηλής ταύτης γνώμης του, έκπροσωπούσας καθ’
ήμάς έν τή λακωνική των συντομί^ άπαν τό ύψος καί τήν
άζίαν τοδ κατωτέρω γλαφυρού συγγράμματος, όπερ άσμενοι
άπό τής σήμερον παραδίδομεν τόϊς φιλομαθέσι τής «Φύσεως»
άναγνώσταις.
Φ. Π.

Κύριοι C. Faure καί Η. de Grafflgfny.
Ζητείτε νά γνωμοδοτηβω πε$1 τη$ li^ag τ^$ έχδόβεως
ίπιβτημονιχήί μυθιστορίας, fyrig νά βαβίξηται άπολντως
ini τής ά&τ$ονομϊα$, ύπό τδν τίτλον '■

Α.1 περιπέταιαι ενός Τώ^όον <ίο^ού
« Ού μόνον ^πιδοχιμάξω τοΰτο, άλλά χαι συγχαίρω
άννποχρίτω$ νμΐν επί τ% δδφ χαί τ^ χλάδω, δν ίξελί%αο&ε.'Ήδη, δύναμαι άνενδοιάβτα>$ νά oag «ίπω, δει ή
Άβτρονομία δίν είναι ηλίον άπρόσιτο$ ίπιθτήμη ή μή
ένδιαφίρουβα παντι, διότι έξεπήδηβε πλέον τοΰ χατα~
^•λιπτιχοΰ τής άγνοιας περιφράγματος, έν φ ΰννείχετο
μέχρις έβχάτων έν νηπιύδει χαί πρωτοξώω,οΰτιος είπεΐν,
χαταυτάβει, χαί έτράπη τ^ν τής άναπτνξεως δδόν, ίνα
χαταβτα&ή δβημέραι ζωντανή.Μάς χινεΐ δε τήν προσοχήν
έπι τοσοΰτον χαί πλεΐατα ζητήματα, τέως ζοφερά, μας
διαφωτίζει, &βτε &νεν ταύτης θά διετελονμεν αύτόχρημα
τυφλοί β’ν μέοω τοΰ άπειρον Σύμπαντος.
Ούδείς νοήμων, ούδεν πνεύμα, δπερ διά τής έπιβτή^
μης έχει καλλιεργητή, δύναται νά μείνη ήδη άδιάφορον
πρδς τάς ^ανμαβίας άνακαλύψεις τής άβτρονομίας, άνακαλύψεις, αΐτινες μάς φέρονβιν εΐς τούς κόλπονς τής
γενέβεεος τ&ν μεγαλοπρεπών φαινομένων τής φύοεως καϊ
δέτονβιν ήμας είς άμεβον έπιχοινωνίαν πρδς τάς ύπερτάτας δυνάμεις καϊ πραγματικότητας τής δημιουργίας.
Τοΰ λοιπού ή άοτρονομία διά τ&ν δοημέραι άναχαλύψεών της,τή βοη&είφ καϊτής τελειοποιήοεως τ&ν τηλεσκο
πίων, κατακτά έδαφος ir τή Εξιχνιάσει τοΰ μέλλοντος, δ
άέ άκάματος φυσιοδίφης θά δύναται έκάβτοτε νέαν πτυχήν
τοΰ καλύπτοντος τήν φύσιν πέπλου ν' άνεγείρη.
Ή μελέτη τοΰ σύμπαντος προκαλεί άμέριστον τδ Ενδι
αφέρον των έρευνητ&ν, άφατον δε εύχαρίστησίν προξε
νεί είς τδν πλάτώμενον διά τ&ν πτερύγων τής φαντασίας
του άνά τούς άχανεΐς κόσμους, οϊτινες μεθ· ’ ήμ&ν διατρέχουσιν Εν τή άπειρίφ τ&ν ούραν&ν τήν άδηλον πορείαν
πρδς τελείωσιν τοΰ Επίσης άγνώστου προορισμού των.
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Κάμιλλος Φλαμμαρίων

au QapaaQgQQ osmswai)
ENOS ΡίΊΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Πρόταύις γάμον καν ομιλία «ερί Σελήνης.
Άπό πολλής ώρας ή χιών πίπτουσα κατά χονδράς νιφά
δας δλως άθορύβως και ήσύχως είχε λευκάνει ήδη τάς οδούς,
τάς στέγας καί τά δένδρα, οί δέ ολίγοι διαβάται καί τά
αμάξια διήρχοντο μετά κόπου
λευκόν έδαφος τής Πετρουπόλεως.
Έν τινι άπομεμονωμένω διαμερίσματι αύτης, ποΰ καί
που ήκούοντο οι κώδωνες έξακολουθούντων έτι έζευγμένων
ίππων νά διαβαίνωσιν έκεϊθεν, έντός δέ οικήματος παραδό
ξου, ίνθα βαθυτάτη ησυχία έπεκράτει, και διεταράσσετο
μόνον ύπό τοδ άπδ καιροδ άς καιρόν τριγμοΰ τών καιομένων
ξύλων ίν μεγάλη παρά τδ μέσον τής αιθούσης κείμενη θερ
μάστρα καί τοδ τίκ-τάκ ωρολογίου έκκρεμοΰς,ΐν μακροσκελιΐ
ξυλίνφ κιβωτίφ έναντι τής θύρας εύρισκομενφ, νεάνις έν
εύρυτάτη έδρα καθημένη, πλησίον τής θυρίδος, καί τάς χεϊρας έρριμμίνας έχούσα έπί κεντητού έργοχείρου, 8περ πρό
ολίγου είχε πεσει τών χειρών της, έφαίνετο όλως παραδεδομένη εις σκέψεις βκθυτάτας.

τό

Τό ωχρόν καί ωοειδές κανονικόν αύτης πρόσωπον, 8περ
δύο μεγάλοι οφθαλμοί κυανοί έφώτιζον, ή λεπτή καί ευθεία
αύτης (Ης, τό μικρόν στόμα, τά κοράλλινα χείλη της, ή
ξανθοπλόκαμος αυτής κόμη, φυσικότατα προβαίνουσα πρδ
τοδ μετώπου αύτης καί πίπτουσα έπιχαρίτως έν δυσί μακροις καί πυκνοϊς πλοκάμοις, ήνωμενοις είς τδ άκρον διά
κυανής μετάξινης ταινίας,προσέδιδον έν όλη αύτών τή φυσικότητι καί άπλότητι τύπον έντελώς'Ρωσσίδος άστής.Οί δέ
στενοί αύτης ώμοι, τό ολίγον έξέχον αυτής στήθος, το λε
πτόν καί ευλύγιστου αυτής ανάστημα καί οί μικροί άμα καί
κομψοί βραχίονες ίδήλουν ηλικίαν 16 — 17 έτών- πλήν
ίξετάζων τις τό σοβαρόν αυτής μέτωπον καί πτυχήν, ήτις
διηυλακοδτο ακριβώς έν τή τομή τών χειλέων της θά έξε-

λάμβανι ταύτην ώς διατρεχουσαν τδ 20δν έτος τής ηλι
κίας της.
Αίφνιδίως τό ώρολόγιον κτυπφ τήν 5ην ώραν, καί ή νε
άνις αύτη έσκίρτησε καί θέσασα τήν χεϊρα έπί τών οφθαλ
μών της,ώς θέλουσα νά συνέλθη είς έαυτήν έκ μικρού δνειροπωλήματος, έψιθύρισε— Πέντε ώραι. . . και τώρα πλέον δέν θά έλθη. . . ή
δέ κυρία Βακουνίνη μοί είχεν έν τούτοις καλώς ύποσχεθή...
— Καί οί οφθαλμοί τκς διηυθύνθησαν πρδς τήν θυρίδα,
δι ης παρετήρει τήν χιόνα πίπτουσαν καί άνεμοστροβιλιζο—
μένην έξωθι εϊτα δέ στιβαζομένην έπί τής θυρίδος.
— Ίσως δ καιρός νά τδν ίφοβεσε, προσέθηκε, θέλουσα
ούτω νά δικαιολογήση τήν βραδύτητα τοδ αναμενομένου
προσώπου.
Καί μικρόν τά χείλη της συνεσπάσθησαν έν είδει πικροΰ
παραπόνου.
— Έάν όμως μέ άγαπφ, ώς έλεγεν εις τήν κυρίαν Βα
κουνίνη, διελογίσθη, ή χιών δέν έπρεπε νά τδν ίμποδίση.
Έν τοιαδτα καθ’ έαυτήν έλεγε, βίαια έκπυρσοκρότησις άντήχησεν έν όλφ τΰ οΐκήματι, σείσασα αύτδ έκ θε
μελίων, καί έκρότει ώσεί νά κατέπιπτον οί τοίχοι αύτοΰ· έν
ταύτφ δέ αί ΰελοι τών θυρίδων άπεσπάσθησαν είς τεμάχια,
έρμάριον πλήρες εργαλείων κατέπεσε μετά πατάγου έπί τοΰ
έδάφους, τρεΤς δέ μεγάλαι βιβλιοθήκαι,αίτινες κατελάμβανον τδ μήκος τοΰ τοίχου, καταπεσοϋσαι καί αύται, επλήρωσαν τήν αίθουσαν δι’ ογκωδών συγγραμμάτων.
Βαθυτάτη σιγή ειτα έπηκολούθησε, μηδέ τοδ έκκρεμοϋς ώρολογίου άκουομένου πλέον, σταματησαντος καί τού
του ύπδ τής άναφλέξεως.
Ή νεάνις έγερθεΐσα έστη όρθια, ώς άγαλμα έντελίς, μη
χανικώς όλως ζητούσα έν τή έκπλήξει της νά εύρη τό αί
τιον τής καταστροφής.
— Ά 1 ήξεύρω, είπε μετά πικρού μειδιάματος, αυτός ό
πατήρ μου θά μάς άνατινάξη τέλος είς τον αέρα.
Παρελθούσης δέ τής άνατριχιάσεως, ήτις είχε καταλάβει
τό σώμα αυτής, έπλησίασε τήν τράπεζαν καί έπίεσε κομβίον τι.
Εΐς υπηρέτης φέρων υποδήματα καί μικρόν έρυθροΰν χιτώνιον είσήλθεν αμέσως.
— Βασίλη, τώ λέγει ή νεάνις, δεικνύουσα αύτω τήν θυ
ρίδα, πρέπει άμέσως νά δεορθώσωμεν αύτδ τό κακόν.
— Ό’πατήρ σου πάλιν τά ίδια μάς έκαμεν, ύπετονθόρυσεν δ ΰπηρίτης.
Καί ^ίπτων βλέμμα έπί τής καταστάσεως τής αιθούσης.
— Παναγία μου ! άνεφώνησε μετά πνιγομένης φωνής, τί
θά ε'ίπη ό πατήρ σου, άμα ϊδη αύτά;... τό τηλεσκόπιου...
αί φωτογραφίαι... οί φακοί... τά βιβλία... τά έργαλεΐά
του... 8λα θάλασσα.
—Καλά, καλά, Βασίλη, ΰπελαβεν ή κόρη μετ’ ανυπο
μονησίας, τρίξε πρώτον νά φέρης τεχνίτην νά θέση όέλους
είς τάς θυρίδας, διότι κάμνει ψΰχος πολύ, καί ύστερον βλέπομεν αύτά.
Ό υπηρέτης έξήλθεν αμέσως καί μετ’ ολίγον ή θύρα α
νοίγεται, καί εΐς κύριος, ώς- βόμβα, παρουσιάζεται έν τή αι
θούση.
Ήτο μικρόσωμος τις γέρων, ούχί πλέον τών εξήκοντα ε
τών, ζωηρός, ευκίνητος, λευκοροδόχρους, ήμιφαλακρδς καί
λευκόθριξ, φέρων δερμάτινου περίζωμα άπδ κεφαλής μέχρι
ποδών, κατεσπιλωμένον ύπό τών χημικών οξέων. Αί δέ
χεΐρες αύτοΰ, οί βραχίονες καί μέρος τοΰ προσώπου του έ—
φαίνοντο κεκαυμένα είς σημεϊά τινα αύτών.
Διά τής μιάς χειρός έκράτει πυκνόν ύέλενον δοχείου περεβεβλημένον διά δικτυωτοΰ χαλύβδινου σύρματος, καί διά
τής έτέρας έδείκνυε μετάλλινου σωλήνα κικαυμένον ίκ τής
έκπυρσοκροτήσεως.
— "Α Σελήνη 1 Σελήνη 1... άνεφώνησε, σπεύδων πρδς
τήν κόρην του. Καί κατεφίλησεν αύτήν εις τό μέτωπον.

II Φ¥ΣΙΣ
— Ίδέ, τή είπε, δι’ ήχηράς φωνής, ό τύπος εύρέθη καί
ούδείς εΐς τδν κόσμον θά μοί τόν διαμφισβητήση... εν γραμ
μάριου—άκουσον καλώς—εν γραμμάριου μόνον, ίκ τής έκρηκτικής ταύτης ουσίας, αναφλεγόμενου υπό ενός σπινθήρος
καί διαστελλόμενον έν θερμότητι τετρακοσίων πεντήκοντα
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— Νά δώσω έγώ τδ όνομά μου είς τόσον φρικώδες αν
τικείμενου I άνεφώνησε, ποτέ! ποτέ ! καί εϊτα προσέθηκε!
— Καί τί, .πάτερ, διά νά καταστρέψης τούς ανθρώπους
και τας πόλεις των καταγίνεσαι πρδ τόσου καιρού ;
Ό γέρων άπήντησε μετ' άγανάκτήσεως.
— Συ δμιλεϊς ούτω, Σελήνη ; μέ νομίζεις Ικανόν διά
τοΰτο ;...ησύχασε- έάν θέλω να δώσωτό δνομά μου είς τό
σον φρικώδη ούσίαν, δ σκοπός μου είναι πολύ εύγενέστερος
άφ’ όσον σύ νομίζεις· μεγαλοπρεπέστατος καί άντάξιος τοΰ
Μιχαήλ Όσιπώφ, μέλους τοΰ ινστιτούτου τών έπιστημών
τής Πετρουπόλεως, καί τοΰ Βοσδουχοπλαβάτελ.
Ούτως όμιλών είχεν έκτείνει τδ άνάστημά του ίν όλφ τφ
υψει αύτοΰ, ειτα δέ λαμβάνων τάς χεϊρας'τής θυγατρό; του
καί φέρων αύτάς έπι τοΰ στήθους του έπί τινας στιγμάς.
—- ’Αγαπητή μου, τή λέγει, γνωρίζεις καλώς, ότι ’Ε
κείνη καί Σύ είσθε ή ζωή μου. ’Εκείνη κατέχει πάσας μου
τάς σκέψεις, καί σύ συμπληροϊς όλην μου
καρδίαν. Σέ
βλέπω τήν νύκτα είς τόν ύπνον μου ώραίαν καί άσπιλον,ώς
τήν Παναγίαν, άγαθήν πάντοτε καί καλήν, ώς αγίαν.
— Πάτερ μου, έψιθύρισεν ή νεάνις όλως συγκεκινημένη.
— Ά I είμαι ευτυχής σήμερον, ΰπέλαβεν δ γέρων, πολύ
εύτυχής, καί έπιθυμώ νά διαμοιράσωμεν τήν ευτυχίαν μου..
Καί πλησιάσας τό άνάκλιντρον, έκάθισεν έπ’αύτοΰ, σκεπτόμενος έπ’ ολίγον.
— Σελήνη, τή λέγει, μετ’ ολίγον, πρέπει νά σοί άνακοινώσω τι.
— Είς έμέ, πάτερ ; έψιθύρισεν ή κόρη έκπληκτος.
— Ναί, θύγατερ, ήδη είσαι μεγάλη καί θά σοί ανακοι
νώσω τδ σχέδιον τής έπιχειρήσεως, τήν οποίαν πρδ πολλοΰ
μελετώ.
Ή ταραχή τής Σελήνης όλονέν ηύξάνετο,αί παρειαί της
ήρυθρίασαν, καί αί μακραί βλεφαρίδες της ταπεινωθεΐσαι
έσχημάτισαν χαρίεσσαν σκιάν έπί τοΰ μέλμνος καί ώχροΰ δέρ
ματός της. Αίφνης δέ κατανικηθεΐσα ύπδ τοΰ πάθους, όπερ
τήν κατεβίβρωσκε τήν στιγμήν έκείνην ζωηρότερου, δι’ αι
φνίδιου κινήματος ήγέρθη καί έτριξε νά θέστρ τήν χεΐρά της
προ τοΰ στόματος τοΰ γέροντος.
— Καί έγώ, πάτερ, τφ λέγει, έχω νά σάς άνακοινώ—

τήν

σω τι.

βαθμών, αναπτύσσει δέκα κυβικών μέτρων αέριον... έννοεις
Σελήνη ;... δε'κα κυβικών μέτρων άέριον !... Έάν είς εν
κοινόν όπλου άφαιρέσω τδ φυσιγγίου καί θέσω εν στρογγύλον τεμάχιον μεγέθους άργυροΰ νομίσματος, γνωρίζεις τί θά
παραγάγη ή άνάφλεξις τοΰ άπλοΰ αύτοΰ τεμαχίου ;....δίδει
είς μίαν σφαίραν έκ πλατίνης καί βάρους 100 γραμμαρίων
αρχικήν ταχύτητα 2000 μέτρων κατά δευτερόλεπτου, καί
βάλλει αύτήν είς 16 χιλιομέτρων άπόστασιν.
Ή νεάνις ήνωσε τάς χεΐρας καί άνέφξε τό στόμα διά νά
άπαντήση, άλλ’ ό γέρων δέν τή άφήκε τδν καιρόν.
— Εννοείς τί έπανάστασιν θά φέρη τοΰτο είς τήν βληματομετρίαν ;,..όλαι αί έκρηκτικαί ούσίαι άπό τής πυρίτιδος
μέχρι τής δυναμίτιδος,τής ^οβηρίτιδος καί αύτης τής μίλινίτιδο; θά έξουδετερωθώσι πρδ τής έμής. . ■ .
’Ανακινών δέ τδν σωλήνά του μετ’ ένθουσιασμοΰ.
—Μέ εν χιλιόγραμμον έκ τούτου, βλέπεις καλώς,Σελήνη,
δύναμαι νά άνατινάξω είς τά νέφη όλην τήν Πετρούπολιν,
καί μέ ολίγους τόνους όλην τήν γήν είς τεμάχια.
Ό γέρων όλως ένθους καί μέ οφθαλμούς σπινθηροβολούν—
τας έκ χαράς ήρξατο νά βαδΐζη μεγάλοις βήμασι καθ’ όλον
τό μήκος τής αιθούσης, καί εϊτα έστη προ τής θυγατρόςετου.
— Καί ηξεύρεις, άνεφώνησε, πώς θά ονομάσω τήν πυ
ρίτιδά μου αύτήν ;...θέλω συ νά γείνης ή άνάδοχος καί νά
τήν όνομάσης
Ή κόρη έδειξε σημείου φρίκης.

βεληνίηδα.

— Καί σύ ; πώς ; μυστικόν τε ; τή λέγει.
Ενευσε καταφατικώς.
— Μπά ; καί περί τίνος πρόκειται ;
Χωρίς ν’ άπαντήση ήλθε καί έκάθισεν έπί τών γονάτων
τοΰ Μιχαήλ Όσιπώφ, δν περιέβαλε διά τών βραχιόνων
της, καί στηρίξασα τήν κεφαλήν της έπί τών ώμων της τφ
είπε χαμηλή τή φωνή.
— Πάτερ,... αγαπώ...
Ή λέξις αυτή μόνη έκαμε τόν γέροντα ν’άνασκιρτήση.
— Πώς ; αγαπάς, σύ-, τί σημαίνει τούτο ;
Τότε άμέσως κύψασα ή νεάνις τήν κεφαλήν πρδςτδ έδαφος— Γνωρίζετε, άγαπητέ πάτερ, τφ λέγει, ότι έκάστην
Πέμπτην και Κυριακήν μεταβαίνω είς τήν έκκλησίαν ν’
άκούσω τήν λειτουργίαν. Πρδ δύο μηνών, μόλις ήγειρόμην
ημέραν τινά έκ τοΰ έδάφους,όπου προσηυχόμην γονυκλινής,
ό ποΰς μου περιεπλάκη έντΟς _τής. έσθήτός μου καί άφεύκτως θά επιπτον χαμαί, άν έξ άπροόπτου τύχης είς νέος
δέν εύρίσκετο έκεΐ πλησίον μου καί δέν μέ έλάμβανε διά
τοΰ βραχίονος....
Καί έσταμάτησεν ίνα άναπνεύσχ; ολίγον καί ένθαρρυνθή
είς τήν συνέχειαν τής ομιλίας της. Άλλ’ δ πατήρ της έτήρει απόλυτον σιωπήν καί ήναγκάσθη νά έξακολουθήση μετ’
άγώνος καί φόβου.
— Άπό τής ημέρας έκείνης έκάστην πέμπτην καί κυριακην τόν έπανέβλεπον, εις τήν αύτήν θέσιν,πάντοτε προσέχοντα είς Ιμέ μετά πολλοΰ σεβασμοΰ καί χάριτος, δτε ημέ
ραν τινά κατά τήν έξοδον μου έκ τοΰ ναοΰ ίστατο παρά τήν
θύραν καί μοί προσίφερεν αγιασμόν, ή χειρ του ήγγισε τήν
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Π ΦΤΣΙΣ
‘δικήν μου,καί άμίβως δίν ήξιύρω διατί, ήρχιβα νά τρί μω,
άλλάντόσον πολύ, ώστι ήναγχάσθην νά «τηριχθώ έπί τοϋ
βραχίονας της ΜαρίαςΠίτρόβνας,διά νά έλθω είς την οικίαν.
Έκ νέου ίσιώπησε καί ^ίψασα βλέμμα πρός τόν πατέρα
της, παρετήρησιν αύτόν σιωπηλώς άκούοντα πάντοτε, χώρες
νά δειχνύη ούδέν «ημιΐον ίπιδοκιρεασίας η άποδοχιμασίας.
Ένθαρρννδεϊσα δ’ έκ τής στάσεως αύτης τοδ γίροντος ή
Σελήνη έξηκολούθησι.
— Μετά τινας ημέρα; ή Μαρία Πετρόβνα μοί παρετήρησεν, καθ’ ήν στιγμήν ίπλησιάζομιν είς τήν οικίαν, ότι
άνθρωπός τις μάς παρηκολούθει άπό τής έξόδου μας έκ τοϋ
ναου.Έτρεμον περισσότερον καΐ έφοβήθην νά στραφώ, άλλ’
όταν δ Βασίλης μάς άνέφξε τήν θύραν τής οικίας μας, άναλαβοϋσα θάρρος έκλινα όλίγον τι τήν κεφαλήν καΐ τόν παρετήρησα είς δεκαπέντε μόνον βημάτων άπόστασιν δπισθένμας
καΐ μετά προσοχής παρατηροΰντα έμέ...Ήτο Πέμπτη, τό
ίνθυμοδμαι καλώς, και τήν έπομίνην Κυριακήν, πάτερ. είς
τήν συναναστροφήν τής κυρίας Βαχουνίνη, είς τήν οποίαν δέν
ήλθετε ενεκα της συνελεύσεως τών μελών τοδ Αστεροσκοπείου,
είς δ ειχετε μεταβή διά τήν έκλειψιν, νομίζω, εισερχόμενη,
τό πρώτον άνομον, τό όποϊον συνήντησα, ήτο αύτό πάλιν,
παρατηρών με καΐ μειδιών. . .
Ή Σελήνη ίσταμάτησεν, όλως τρέμουσα καΐ πεφοβισμένη, περιμίνουσα τον πατέρα'της νά χυθή ώς λέων κατ’
αύτής, κατόπιν τοιουτων ανακοινώσεων, πλήν δ γέρων δέν
έχινεΐτο έκ τής στάσεώς του. Ή νεάνις έξηκολούθησε.

— Μετά τινας στιγμάς, ή κυρία Βαχουνίνη μοΐ συνέστησεν αύτόνώς περίφημον χορευτήν καί έχόρευσα μετ’αύτοΰ.
. . . Μετά τοδτο μετέβαινον έκάστην Κυριακήν τό εσπέρας
παρά τή κυρίφ Βαχουνίνη, όπου έπανευρισκον αύτόν πάν*
τότε καΐ έπί μάλλον αγαπητόν. . . έπί μάλλον εύγενή καί
υποχρεωτικόν, μέχρις ότου πρό οκτώ ήμερών, ότι ή κυρία
Βαχουνίνη μοΐ άνεχοίνωσεν, ότι μέ άγαπ?, δέν έξεπλάγην
ποσώς, καί μέ ήρώτησεν έχ μέρους του, έάν ήδύνατο νά
έλπίζη . . . Έγώ ήρκέσθην μόνον είς άπάντησιν νά τήν
άσπασθώ καί συνεφώνησαν νά τόν φέρη έδώ τώρα, διά νά
σάς κάμη έπίσημον άνακοίνωσιν.
Και προσέθηκε μετά μικράν ανάπαυλαν.
—Έχει μικράν περιουσίαν. . . είναι διπλωμάτης χαΐ
ονομάζεται Γοντράν Δέ Φλαμμερμόν.
Έπί τφ άκούσματι τοιούτου ονόματος, δ γέρων ευθύς
έκινήθη, άνασκιρτήσας αίφνηδίως, καί λαμβάνων έν τφ άμα
τάς χεΐράς τής θυγατρός του, άνεφώνησεν.

—Φλαμμερμόν ! είπες; προέφερες τό ονομα Φλαμερμόν;
— Ναί, πάτερ, άπεκρίθη αΰτη έκπληκτος, καλείται
Φλαμμερμόν, μέ άγαπφ και θά έλθη ό ίδιος νά σάς ζητήση
τήν χειρά μου,
— Ό Φλαμμερμόν έδώ! έπανέλαβεν ό γέρων υψών τάς χεΐρας πρός τόν ούρανόν, ό Φλαμμερμόν θέλει νά γείνη γαμβρός
μου ;...Δέν ήλπιζον τοιαύτην ευτυχίαν.
— Τόν γνωρίζετε λοιπόν, πάτερ μου ; έψιθύρισεν ή κόρη.
— Πώς, έάν τόν γνωρίζω, έγώ ; άνεφώνησεν ό γέρων·
καί τις έκ τοϋ κόσμου τών ίπιστημών δέν γνωρίζει τόν
Φλαμμερμόν, τόν Γάλλον σοφόν,ουτινος αί έν τή άστρονομίφ
αποκαλύψεις ίκαμον καταπληκτικά; προόδους . . .άλλά δέν.
είδες είς τάς βιβλιοθήκας μουτά συγγράμματα του, τά ό
ποια άνέγνωσα όλα άπλήστως. . Είναι άνήρ μεγάλης άξίας
καί φήμης αύτός....
Ή νεάνις παρετήρει τόν πατέρα της λίαν έκπεπληγμίνη.
— θά συγχέη τό όνομα, έσκέφθη αυτή τότε, άναμφιβόλως δέ θά υπάρχρ έτερός τις Γάλλος σοφός, όστις θά έχη
τό αύτό όνομα. Ό Γοντράν είναι διπλωμάτης καί ούδέ λέ
ξιν περί άστρονομίας γνωρίζει.
Καί άμέσως έσκέφθη ότι ό πατήρ της θά ήτο άφιερω—
μένος είς άστρονομικόν τι πρόβλημα καί δέν θά έδωκε προσο
χήν μεγάλην εις τό όνομα.
"Οτε δέ μετ’ όλίγον ήτοιμάζετο νά τφ έξηγήοη τή?
πλάνην του, έκροΰσθη δ ηλεκτρικός κώδων καί κύριός τις
ήγγέλθη, όπως παρουσιασθή τφ κ. Όσιπώφ.
— Αύτός είναι, έψιθύρισεν ή νεάνις, καταπόρφυρος έκ
συγκινήσεως.
— Αύτός είναι, έπανέλαβεν ό γέρων περιχαρής.
Καί ίξετάζων τήν κατάστασιν, είς ήν εύρισκετο ειπεν.
— Δέν δύναμαι νά τον δεχθώ είς αύτήν τήν κατάστασιν,
τέκνον μου· συντρόφευσε τον, εως δτου αλλάξω φορέματα.
Καΐ χωρίς νά περιμένη άπάντησιν, μετέβη εις τό δωμάτιόν του.
Ταυτοχρόνως δ Βασίλης άνέφξε τήν θύραν καί ανήγγειλε
τόν κόμητακ. Γοντράν Δέ Φλαμμερμόν.
Αμέσως δέ είσήλθε νεανίας ώσεί εικοσιπενταετής, παρα
στήματος εύπρεποϋς, καλοενδεδυμένος, μέ μύστακας έπιτετηδευμένους, ύφος στρατιωτικόν καί φυσιογνωμίαν πνευματώ
δη. Οί οφθαλμοί του μικροί άλλά ζωηροί, καί.-μέτωπον
πλατύ καί διαυγές μέ κόμην έπιμεμελημένην προεδιδον άνδρα επίσης νουνεχή καί άξιολάτρευτον.
— Δεσποινίς, ειπεν, ύποκλινόμενος μετά σεβασμοί? καί
περιβάλλων τήν νέαν διά βλέμματος πλήρους συμπαθείας'
άδιαθετησάσηο τής κυρίας Βακουνίνη καί μή δυνηθείσης νά
μέ συνοδεύση, άνησυχών δ’ άφ’ετέρου ύπερβολικώς νά μάθω
τήν τύχην, ήτις μέ αναμένει, έθεώρησα πρέπον νά έλθω
μόνος, βέβαιος ών ότι θά έχητι τήν καλωσύνην νά μέ συστήσητε είς τόν κύριον πατέρα σας....μολονότι ό όλίγον βεβιαμένος ούτος τρόπος....
Ή Σελήνη έμειδίασε λεπτώς πως καί ήρυθρίασεν όλίγον.
— Πράγματι, άπήντησεν, ίσως τό διάβημα τοδτο δέν
είναι πολύ....πολύ διπλωματικόν....άλλά τέλος, πολλάκις ή
σπουδή φέρει τήν ανάγκην.
Καί προσέθηκεν άμέσως, μέ μεγάλην χάριν, δεικνύουσα
κάθισμα τφ νέφ.
— θά συγχωρήσητε, παρακαλώ, τον πατέρα μου, όστις
πρό ολίγου άπεσύρθη έντεϋθεν διά νά άλλάξρ τήν τής ερ
γασίας αύτοΰ ένδυμασίαν δι’ ίτέρας μάλλον καταλλήλου
διά τήν περίστασιν.
’Αμέσως δέ μετά τοϋτό,πλησιάσασα τ όν κόμητα ΔέΦλάμμερμον.
— Άχ! Κύριε,τφ λέγει,χαμηλή τή φωνή,έάν έγνωρίζετε. .
Πλήν άνεφχθείσης τής θύρας αίφνιδίως, παρουσιάσθη ίν
τφ μέσφ ό κ. Όσιπώφ, άδεξίως {στενοχωρημένος έντος μαύ
ρης βελάδας παρελθόντος συρμού έξ ής προέβαλλεν ΰποκάμισον κατεσπιλωμένον έκ τών οξέων τοΰ έργαστηρίου του καΐ

πέριξ τοϋ οποίου λευκός λαιμοδέτης ήτο δεδεμένος ώς σπάγγος.
Μέ τάς χεΐράς τεταμένας προχωρεί πρός τόν νέον, οστις
έπίσης ίβη πρός αύτόν.
— Συγχωρήσατε μοι, κύριε, τήν τόλμην, ειπεν ό κ. δέ
Φλαμμερμόν, ήν τόσον αίφνιδίως ελαβον, διαταράξας όντως
έν ταΐς σπουδαίαις αύτοΰ έργασίαις καί μελέταις τδν σοφόν
άνδρα, είς δν ή 'Ρωσσία καί ό κόσμος όλως όφιίλουσι τοσαύτας μεγάλας ανακαλύψεις.

Πάλι γλυκειά σελήνη μου, ’βγήκες νά μέ φωτίσμς
Καί τήν ψυχή μου σ’ όνειρα καί πάλι νά βυθίσμς 1

Πόάες φορές έκάθιόα μονάχη Αντίκρυ σου,
Καί πάσας ώρας θελκτικός έπέρασα μαζύ σου !
τΩ I πόσο πόσο σ’ Αγαπώ νά είξευρες σελήνη,
Καί πόση τό χλωμό σου φως, παρηγοριά μοΰ δίνει !
Όπόταν έχω τήν ψυχήν μεστήν Απελπισίας
Όπόταν βασανίζομαι ύπό μελαγχολίας.

Όταν άπογοήτευόις τά στήθη μου βαρύνει
Τά δακρυσμένα ’μμάτιά μου, ’σέ σέ στρέφω σελήνη.

Άφοΰ ’δώ κάτω είς τήν γην κάλλιστα τδ είξεύρω

Πώς ένα στόνον συμπαθή δέν δύναμαι νά εΰρω I
Όλα τά βλέπω μάταια I Φεΰ I δπου κι’ άν γυρίσω,

Δέν δύναμαι μίαν ψυχήν Αγνήν νά Απαντήσω.
Καί ούτε δν κάν πρόσωπον άνεύ της προσωπϊδος

Δέν είδον, φεΰ ! τό κρύπτουόι μετά πολλής φροντΐδος,
Kj’ ύπάρχουσιν ένίοτε τοιαϋται προσωπίδες,

Όπόυ δέν διακρίνονται, νομίζεις ότι είδες,
Τό πρόσωπον τό Αληθές, πτωχέ I καί τότε χαίρων

Τό έγκολποΰσαι, τήν πιστήν καρδίαν σουπροσφέρων.

Πλήν’πώς πλαναται δταν ’δμς ή τάλαινα ψυχή σου,

— Εισθε έντελώς συγκεχωρημένος, Κύριε, άπεκρίθη ό κ·
Όσιπώφ, διότι είναι μεγάλη εύτυχία δι’έμέ νά σφίγξω τάς
χεΐράς τοΰ έργάτου τών Ήπιίρων τον Ούρανοΰ καί τής
Αστρονομίας τοδ λαοϋ. · .
Ό Γοντράν έν ίκστάσει τοιαύτης ΐδιότητος, ήτις τοσοΰτον άπροσδοκήτως τφ άπεδίδετο, παρετήρησε τόν γέροντα
μετά πλείονος προσοχής καί είτα έστράφη πρός τήν Σελή
νην, ότε ή έκπληξις αύτοΰ ηύξήθη ίπί μάλλον, βλεποντος
ταύτην ίχουσαν τόν δάκτυλον πρό τών χειλέων.
Ό κ. Όσιπώφ ίξηκολούθησεν, άφοΰ παρετήρησε τήν Ικπληξιν τοΰ νέου.
— Έκπλήττεσθε, βλέπω, αγαπητέ μου κύριε, άλλ ’ή
‘Ρωσσία δέν είνε χώρα αγρίων...καταγινόμεθα εΐς τήν έπιστημονικήν κίνησιν τών άλλων έθνών και ιδίως εις ότι αφορ<£
ύμάς προσωπικώς.
Καΐ λαμβάνων αύτόν άπό τή; χειρός.
— "Ιδετε, τφ λέγει— δεικνύων αύτφ παμμεγέθη συγ
γράμματα— έχετε την πρώτην θέσιν.
Ό Γοντράν κυριολεκτικώς τά έχασε καί ρίπτων βλέμμα
έπί τών βιβλίων αύτών, άνέγνωσεν,αί Ήπειροι τοΰ Ουρα
νού, ή Άβτρονομ,ία τον Λαοΰ, οί πλανητικοί κόσμοι, ή
Γήινος άτμόβφαιρα, πάντα έργα τής χειρός τοΰ διασήμου
Γάλλου άστρονόμου Φλαμερμόν.
Ό Μιχαήλ Όσιπώφ ίνόμισεν, ότι πρό αύτοΰ είχε τον
εργάτην τών σπουδαίων αύτών έργων, ένώ ό Γοντράν Φλα
μερμόν, κόμης έκ γενετής καί διπλωμάτης έξ έπαγγίλματος,
έμίσει έκ χαρακτήρος πάν ό,τι έσχετίζετο πρός τάς έπιστήμας. Καί έν τούτοις ή τύχη ίφέρεν είς συνάφειαν δύο όλως
άντίθετα άκρα.
’Αμέσως ό κ.Φλαμμερμόν ένόησε πόσον τά περί γάμου σχέ
διά του ήρξαντο έκ πρώτης άπόψεως νά συγκρούωνται,καί ότι
ό γέρων σοφός μάλλον ένδιεφέρετο διά τήν σελήνην καί τάς
κηλϊδας αύτής ή διά τήν γήν καί τών έπί ταύτης διαδραμα
τιζόμενων.
Έν τούτοις ή σαφής αύτοΰ ειλικρίνεια καί εύθύτης δέν
τφ έπέτρεπον νά κρατή τόν γέροντα περαιτέρω ένάμφιβολίφ
καίτφλέγει·
— Δέν γνωρίζω, κύριε Όσιπώφ, τί σάς προύξένησε τήν
πλάνην σας, πλήν οφείλω νά ομολογήσω, 8τι δέν είμαι τθιοΰτος, οίον μέ έξελάβετε.
Ό γέρων ήλλαξεν έντελώς δψιν.
(Έπεται συνέχεια)
η ---------
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θέλουν σφαλίσμ οί Αγνοί, έκ φρίκης, όφθαλμοί σου 1
Πόσες φορές οΰτω κι’ έγώ σκληρώς δέν άπατώμαι

Καί Αγαπώ είλικρινώς χωρίς ν’ άνταγαπώμαε 1

Πλήν νά ίδώ τήν πλάνην μου ή Αλήθεια δταν μ’ άφίνει
Ό 1 πόσα δάκρυα πικρά τό δμμα μου δέν χύνει !
Όπου κι’ άν στρέφω τή ’μματιά δπου κι’ δν άντικρύσω

Όλα μοΰ λέγουν πώς έδώ δέν ήμπορώ νά ζήσω !

Τότε ’σέ σέ σελήνη μου τά ’μμάτια μου ύφόνω.
Κ’ ή άσημένιές σου ’μματιές μοΰ πέρνουνε τόν πόνο.
Γιατί έσΰ αύτοΰ ’φηλά δέν έχεις προσωπίδα.

Κι’ είναι Αγνή καί άσπιλη ή άσπρη σου Αχτίδα.
Κι’ δταν ’ψηλά ’στόν ούρανό, νά λάμπμς σ’Αντικρίζω

Τό βλέμμα μου Ότήν δψι σου μ’ Αρέσει ν’ βυθίζω.

Μοΰ φαίνεται, δτι καί σύ μέ βλέπεις άπό ’πάνω
Καί μιά μικρή παρηγοριά Άτή θέα σου λαμβάνω.

Δέν ύποφέρω ποιά νά ζώ έν μέσω τής σκοτίας
Καί έλευθέρα ήθελον μέ πτέρυγας ταχείας

Νά έφθανα πλησίον σου πλησίον τίίν Αγγέλων
Νά έγενόμην άότρον έν Ακτίνας Αποστέλλων.
Ά ! πώς τόν δορυφόρον Οου σελήνη μου ζηλεύω!

Ώόάν αύτόν πλησίον σου, πώς ήθελα νά μένω
Τό γλυκύ φως σου μοναχά, νά δχο) συντροφιά μου
Καί νά πετάω γύρω σου μέ τά χρυσά φτερά μου.

Άλλ’ οίμοι I δταν πρός τήν γήν στρέψω βραδύ τό δμμα,
Βλέπω πώς δέν έπλάσθηκα γιά τ’ ούρανοΰ τό δώμα !
Καί τής Άτρόπου βλέπω, φεΰ ! κι’ έγώ πώς είμαι θΰμα

Τί μ’ έφερεν νά γεννηθώ, δέν μ’ έδιδ’ δν κάν μνήμα !

Είξεύρω πώς άνάπαυσιν δέν θά εύρώ καμμίαν.
"Η μόνον είς τοΰ τάφου μου τήν ήρεμον σκοτίαν I
Άν όχι άλλο, είς αύτόν κανένας ήσυχάζει

Έκεϊ κοιμάται ή καρδιά καί δέν Αναστενάζει.

Όταν τά όκέπτωμαι αύτά καί κλαίει ή ψυχή μου
Χωρίς νά θέλω πρός έσέ ότρέφοντ’ οί όφθαλμοί μου.
Νομίζω πώς μέ συμπονεϊς, γιατί νά τό νομίζω,
Μήπως ’μπορώ τάς σκέψεις σου σελήνη νά γνωρίζω ;

Άλλά τό έκατάλαδα Απ’ τή γλυκειά μορφή σου

Πώς συμπονεϊς δσους περνοΰν τμς ώραις των μαζύ σου.
Καί δταν ψ άχτϊδές σου τό πρόσωπό μου ίδοΰνε

θαρρώ πώς μέ χαϊδεύουνε, θαρρώ πώς μέ φιλοΰνε

Έόύ ’ό’ ή μόνη φίλη μου, άγάπη μου σελήνη
Μόν’ ή θωριά σου μυστικά μοΰ φέρνει τή γαλήνη 1

Πάτρα/
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Η ΦΓΣΙΣ

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
<6 ’λκροβτιχίς.
Έκ τδ» «ρχιχων γραμμάτων τδν ακολούθων όνομάτων να σχηματισθή τδ άνομα μιας τών πεντήκοντα Νηρηιδων. 1 ένδς περιφήμου φιλοσόφου,*2 μιας νήσου τής Μεσογείου, 3 ένδς χήτουε, 4 μιας
θεότητος, 5 μιάς Ιστορικής νήσον, 6 ένδς ποταμού τής Ευρώπης,
7 μίας πόλεως αξιοσημείωτου δια τα έν αυτή συμβάντα, 8 ένδς
σατράπου χαί 9 ένδς ήρωος.
17 Αίνιγμα.
Μ’·εύρίσχεις εις τδν Ούρανδν,
Μ’εύρίσκεις χαί’ς τήν γήν,
Μ* εύρίσκεις χαί εΐς τδν νεκρόν
’Ακόμη χαί είς τήν ψυχήν
Άνευ έ^οϋ δέν θά ύπήρχεν ή γυνή
Οδτε δ ανήρ οδτε αύτδ νδ παν,
Καί τέλος οδτε ή Σελήνη
Οδτε αυτός δ Παν
18 Αίνιγμα
Νά εύρεθοΰν δύο λέξεις τοιαδται, ώστε τά γράμματά των συνδυαζόμενα διαφοροτρόπως ν’ άποτελέσουν τά έξης όνόμαια, 1 ένδς
θεοϋ, 2 μιας θεάς, 3 ένδς τετραπόδου, 4 ένδς ενδόξου βασιλέως χαί
3 ένδς τόπου ίεροΰ.
’Ερωτήσεις.
49 Ποια μήλα δέν τρώγονται;
20 Τί τδ δεινότερο» άμα χαί τερπνότερο» έν τφ βίφ ;
21 Τί δ χωριχδς χαί δ εργάτης βλέπει χαβ’ έκάστην, δ Αυτόκράτωρ σπανίως χαί δ θεδς ουδέποτε ;
22 Τί είναι έχεϊνο, τδ όποϊον τίθεται εΐς τδ τραπέζι, κόπτεται,
μοιράζεται χαί δέν τρώγεται;
23 Έχω τδ μήχος ένδς ποδδς χαί τδ πλάτος ένδς ποδδς χαί έν
τούτοις δέν είμαι τετράγωνον. Τί είμαι ;
24 Είμαι χεχαλυμμένος άπδ δέρμα χαί ζφον δέν είμαι, έχω φύλ
λα χαί δένδρον δέν είμαι, είμαι άφωνος χαί έν τούτοις δμιλώ μέ
τούς βλέποντάς με. Τί είμαι;

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS „ΦΥΣΕΩΣ“
Α.Α.Άρχοστώίιον.Νέοι συνδρομηταί ένεγράφησαν άπδ 1 Ίανουαρ.
Ευχαριστούμε».— Α.Γ.Μ. Φιλιατρά. Ημερολόγιο» σάς άπεστάλη.
’Αντίτιμο» έλήφθη. — Α. Β. Π, Σΰροτ. Μάλιστα, άριθμός σας
ελαχεν. Ταχυδρομικώς αποστέλλεται δώρόν σας.—Δ. Φ. Φιλιατρά.
’Επιστολή σας έλήφθη. Προσεχώς σάς απαντώμεν. Ουδείς {τι έχ
τών άναφιρομένων μάς ϊγραψεν. Αναμένομε» έχχαθάρισιν. —
1 Π. ί/ρχυραν. Συνδρομή σας έλήφθη. Εόχαριστοΰμεν. Διεύθυνσις ήλλάγη, ώς γράφετε.^—Μ. Α. Δ. ’^ργοστόίίιο».’Αντίτιμο»
ήμερολογίων έλήφθη. Εόχαριστοΰμεν πολύ—Γ. X. Εάϊρον. Άποστείλατε τά εισπραχθέντα καί αποδείξεις.—Α. Μ. Φάρσαλα. Λύ
σεις έλήφθησα». ’Ημερολόγιο» εστάλη.— I. I. Σμύρνην. Έκκαθάρισιν παραχαλοΰμεν στείλατε άμέσως, διότι περαιτέρω Αναβολή επι
ζήμιος εις τήν συναλλαγήν.—Σ. Ν· Κ. ’Erta$8a. Μόνον συνδρο
μητών έργα δημοσιεύομε».'Αλλως τε δέν ίχομεν ϊτι μελετήση αυτδ
χαλδν να σάς ίδωμεν.—A, Ρ. Π. ΣΡρον. Ταχυδρομικώς σάς άπε
στείλαμεν δώρον λαχείου σας.-—Μ. A. ΆΑιβίριον. Επιστολή χαί
ποιημάτων έλήφθη.Έχει καλώς,άλλά στείλατε χαί χαθυστερουμένας
δύο συνδρομές σας.— Ν. Τ. Τεργ/στη»·. Δελτάριο» έλήφθη. Άπηντήσαμε?."Εμβασμα δύνασθε νά στείλητε διά' ταχυδρομικής επι
ταγής η τραπεζικών χαρτονομισμάτων. — I. Γ. Γ. Σπέτσας.
Έλήφθη έχει χαλώς. Προσπαθήσατε διαεεθώσι συντόμως.—Γ. Λ.
Κ. “Aripor. Άντίτιμον ήμερολογίων χτλ. έλήφθησαν.Έχει χαλώς.
Εόχαριστοΰμεν.—Γ. !. Β. "Τόραν. Άντίτιμον ήμερολογίων έλή
φθη. Εόχαριστοΰμεν πολύ, ώς χαΐ δι’ ειλικρινείς εόχάς σας. — Κ.
A. βΐσαα.ΛονΙ>ιι\τ· ’Επιστολή έλήφθη. Άπαντήσαμεν άμέσως χαί
άναμένομεν νεωτέραν σας.— Α. Μ. Γ. ’Ζωάτηχα. Επιστολή σας
έλήφθη χαί ταχυδρομικώς σάς άπηντήσαμεν σχετιχώς.—A. Ε. 'ΡοUltiior. Συνδρομή έλήφθη. Ταχυδρομιχώς έγράφαμεν. — Ε. Π.
ΕοβάΛΙατ, Έλήφθη συνδρομή σας, εόχαριστοΰμεν. — Ν. Δ. ΤρίποΛεν.Άντίτιμον ήμερολογίων έλήφθη.Εόχαριστοΰμεν πολύ.—Ν.Μ.
'AAtfargpeiar. ’Ημερολόγια καί έπιστολήν άπεστείλαμεν ταχυ
δρομικώς. Αναμένομε» νεωτέραν σας.— Κ. A. Eiipor. Στερούμεθα πρδ πολλοΰ ειδήσεων σας. Γράφατε τδ αίτιον τής σιωπής
σας
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ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΝ ΣΥΓΚΡΙ2ΕΙ ιΠΡΟΣ ΤΗΝ NEQTEPAN ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ
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Διδάχτορος τών Φυσικών ’Επιστημών χαί άστυχημικοδ
έν Μυτιλήνη.

Άναλαόάνοντες τήν έκδοοιν τοΰ ανωτέρω αυγγράμματοε, εχοντος τό εξαιρετικόν προτέρημα, ότι συνετάχθη παρ’ ειδικού έπιοτήμονοε, τον γνωοτοΰ ημών ουνεργάτου κ.Μ. Στεφανίδου έκ Μυτιλήνης πεποίθαμεν ότι
παρέχομεν ού μόνον rig 'Ελληνική, άλλά καί τη όλη
Έπιοτήμη έργον πρωτότυπον και σπουδαιότατου. Πρός
δέ έπειδή ή «’Ορυκτολογία» αύτη τοΰ Θεοφράοτου είνε
συντεταγμένη εΐς γλώσσαν ομαλήν καί κατά τρόπον μεθοδ ι κωτ α το ν καί εύνόητον, άποτελεΤ άνάγνωσμα
ευχάριστου καί ωφέλιμου πασι τοΐς έρασιτέχυαις τών
Φυσικών έπιστημών, βοήθημα δέ απαραίτητον τοΐς απουδασταΤς τής Φιλολογίας.
Τό έργου άπαρτισθήσεται έκ 10 περίπου τυπογρα
φικών φύλλων, καί είς εκδοοιν καλλιτεχνικήν, θά τιμά—
ται δέάντί δρ. 2.50 διά τους έν τώ έοωτερικώκαί φρ.
χρ. 2.50 διά τούς έν τώ έίωτερικώ.
Διά τούς φοιτητάς τοΰ Πανεπιστημίου δρ. 2 έξαιρετικώς.
Συνδρομηταί έγγράφονται παρ’ ήμΐν.

Μ:1·ΤΕΙ·ΙΣΤ1ΙιΟ\

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΡΡΟΥΧΩΝ
ΠΑΝ ΑΓΙΩΤΟΥ, ΓΑΛΑΝΗ
(13 Έν

Στοά Μιλ&

13)

Έν τώ Εύρωπαϊκωτάτω τοΰτω καταστήματι κα
τασκευάζονται παντός είδους άσπρόρρουχα μετ’
άπαραμίλλου φιλοκαλίας. Ίκανοποίησις κα\ τών
μάλλον ίδιοτρόπων απαιτήσεων. Τιμαί άνεπίδεκτοι
συναγωνισμού. 'Απλή έπίσκεφις άρκεΐ.
ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΝ ΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΝΚΪΜΑΤΩΑΩΝ ΚΟΤΩΝ
Ν. Ε. ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΑΙ Δ. ΦΟΥΣΑΡΑ
Έν Χαλκίδι.

Βραβευθέν κατά τήν τελευταία» παγκόσμιον "Εχθεσιν τοΰ Λυών.
Τά λαμποότερα ποτά, τά ώραιότερα χαί γευστιχώτερα, άμιλλώμενα πρδς τα ευρωπαϊκά,κατασκευάζονται έν τφ έργοστασίω τούτφ,
Ινθα γίνεται χρήσις υλικών άγνοτάτων καί πρώτης ποιότητος.
Τά Κονιάκ, μαστίχη, ουζο,βανάνα, άγγέλιχα, κτλ.οΰ μόνον προτιμώνται έν Ελλάδι τών ευρωπαϊκών, άλλά καί πάντα τά ξένα
πλοϊα σταθμεύοντα έν 'Ελλάδι προμηθεύονται ήδη τοιαϋτα έκ τοδ
άρίστου τούτου εργοστασίου.
Όσοι δέ» τά έδοκίμασαν Ιτι, άναντιρρήτως άγνοοδσι την πρόο
δον τής ελληνικής μας ταύτης βιομηχανίας·

ΕΞΕΔΟΘΗ!! ΕΞΕΔΟΘΗΠ

ΤΟΜΠΙΠΕ,,ΜΓ
ΤΟΤ
εκ τον κλτλετημλτον ΑΝΕΣΊΉ

ΕΤΟΥΣ
ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΪΔΟΤ

