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"ΕκαΟτον φύλλον λεπτά ι$. I
Πώλησκ εις τά κιόσκια χα! πραχτο I
^ρεΐα. Τόμοι άηλ. δρ. 8, χρυσόδ. ΙΟ.ί
Λ Έξωτ. φρ. 14- Ο! συνδρομηταί λαμ·ί
,Ιβάνουσι μέρος δωρεάν «’ς τά λαχεΐάΙ
Μχα! καλλιτεχνικά ϊργα τής «Φύσειος·^

ΓΡΑΦΕΙΑ :Όδδς Βονλής άριθ·7 καί όδός ΚυνοΟάργους άριθ. }4·“ΣΪΝΔΡΟΜΑΙ: Έάωτερ.δρ. 8,—Έξωτερ.φρ. ίο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.— 'Η ΰλη έξ ής βυνιστέμεόα, ύπο Φρίχ.—Ποίν,σις καί ίλληνική γλ&σβ
.'
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— ’Εκδρομή είς Κωπαίδ
.
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— 'Ανα
μνήσεις Αίγύητου. "Ητοι όαίβχεψις "ρό< τούς συνδρομητές τής Φύσεως «αί οί ένεΐβε "Ελληνες ύπδ ίποψιν κοινωνικήν ιστορι
κήν καί εμπορικήν (συνέχεια) μετ’είκ. ύπο Φ. Π — Ό Βέβηλος ύπό Φιλάμμωνος.—Ματα,Οτης ποίημα ύπό Ά6. Μιχάλη.— Πρ6αχλησις είς τήν. έξοχήν ύπό X. Ν. Βαρλέντη — ’ο σχόπελος τής Ααμίλεως ή 6 πύργος τής χύρης. — ’ώφίλιμοι γνώσεις ύπό
Γουλ. — 'Εηιστημονίχόν παίγνεον.'Λκτενοβολια .Αίγλη ούρανιων σωμάτων (μετ'είκόνος) ύπό Φ. Π.—Αινίγματα.Αλληλογραφώ
.
*
— ’Αγγελία,.
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περιοδικφ τό θέμα τούτο πραγματευόμενος — νά οδηγήσω
τούς άναγνώστας μου μικρόν εις τους μυστηριώδεις έκείνους
κευθμώνας, τους ύπό λεπτών κατοικουμένους πνευμάτων,
εις τήν άκατάπαυστον ένεργητικότητα τών δπόίων άπατης
Ή καλλονή περιορίζεται μόνον έπί τοΰ δέρματος, ή αΰτη ■ ένάρξεως τής. ίπί τής σφαίρα^ ταύτης ζωής μέχρι τής σή
χωρεϊ πέραν τούτου ; Είναι ζήτημα δπερ έσχάτως έτεθη
μερον, οφείλονται' πάσαι αί άπειροι ποικιλίαι ένεργείας καί'
έπί τοΰ επιστημονικού τάπητος.
καλλονής, άνευ τών οποίων δ κόσμος θά ητο έρημος
Λάβωμεν ύπ’ δψιν άξαραστον άνθρωπίνην μορφήν καί
μοναξία, θά ήτο πράγμα τε κυανού οΰρανοϋ καί θαλάσ
ίρωτήσωμεν
«Τί δύναται ή έπιστήμη νά είπη περί
σης, ίπανιιλημμένης ανατολής καί δύσεως τοϋ ήλίου,
αύτής;»
μεγαλοπρεπών ορίων, καί κατοπτριζουσών λιμνών, βραχώ- .
Άν τό κάλλος περιωρίζετο είς τό πάχος τοΰ δέρματος,τότε
δών άκτών καί κλιτύων, υπό άφροΰ περιβαλλόμενων, πολ
ήΧυνάμεθα νά φοβώμεθα,μή βλάψωμεν αύτό έν τφ δέρματι.
λών πράγματι χρωμάτων καί αποχρώσεων, άνευ δμως τής
Αλλ ή έπιστήμη λέγει,ότι ή καλλονή δεν χωρεϊ μόνον όσον :ζωηρότητος καί ακμής τής ζωής, ή οίωνδήποτε ήχων,
καί τό βάθος τοΰ δέρματος' αΰτη λέγει ήμϊν, ότι τό
έξαιρέσει τοΰ πατάγου τών κυμάτων καί τοΰ στεναγμού τοϋ
ήμισυ τοΰ κάλλους
ανέμου, θρηνούντων,
τοΰ προσώπου έκεί
οΰτως είπεϊν,αιωνίως,
νου, ή ίκφρασις του
ίπί τφ ότι ή γή καί
λάχιστον, απορρέει
θάλασσα ήστόχησαν
εκ μικρών μυώνων
τοϋ σκοπού τής· δη-'
και πολύπλοκου νευ
μιουργίας αύτών. Ή
ρώδους λαβυρίνθου
*
περί τοΰ ίδιου σώ
οτι τά τών χειλέων
ματος ιδέα τοΰ μι
κυρτώματα, ή λάμκρού παιδός είναι ή
ψις των όμμάτων, τό
έξής, δτι τδ σώμα
είδος τής πτώσεως
αύτοΰ
άποτελεΐται
τών βλεφάρων αποτε
εκ κορμού, κεφαλής
λούσε ζήτημα τής ε( μετά τοΰ στόματος
πικρατούσης χρήσέως
κτλ.), κνημών και
μικρών τινων μυώ
: βραχιόνων ή δέ περί
νων, καθ' ύπαγόρευτοϋ ιδίου σώματος σιν διαθέσεώς τίνος
ιδέα ανθρώπων εύτοΰ νοδ
*
πρός δΐ,ότι
σώμων ύπό πρακτι
ή χρήσις τών οργά
κήν έποψιν, τουλάχι
νων τούτων τής έκστον
άπολαυόντων
φράσεως διήλθε διά
; πλήρους υγείας, δεν
μακράς σειράς προ- j
, χωρεϊ περαιτέρω.Τάγόνων και ό τύπος
ληθές έστιν όμως,ότι
Ο’ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ (4«άηίρου)
αυτών τούτων τών
έκεϊνο, τό όποϊονκαχαρακτηριστικών αποτελεί ζήτημα κληρονομιάς. «Τί εϊν
*
λοΰμεν «ήμας αυτούς», αποτελεί άθροισμα άναρίθμων ζώνζωή; ο προ τοΰ ζητήματος τούτου, μάτην οί άνθρωποι διητων όντων, έκαστον τών δποίων συντελεί εις τήν δίατήρησιν
πόρουν άπο άμνημονεύτων χρόνων. Είνε βεβαίως αδιάφορος
τοΰ θαυμάσιου έκείνου καί τεριπλόκου οργανισμού, δστις είναι
γνωστός,ώς «ζών σώμα». Καθ'δν τρόπον οίστρατιώται απο
ή διερεύνησις ούσίας, ήτις ούχί πλειότερον ίδιαζούσης ίσως
ύπάρξεως εύμοιρεΐ ή τό άρχαΐον αφλογιστόν» ήτοι ή τών
τελούσε τήν ύλην, έξ ής δ στρατός .άποτελεΐται, δν τρόπον
άλχημιστών αρχή τοδ πυρός. Έκεϊνο όμως, δπερ ένδιαφέρει
πολϊται άποτελοΰσι τήν δλην,έξ ής κράτος τι συγκροτείται,
ήμας ιδιαίτατα, είναι ό τρόπος τοΰ ζην, έν τή έξετάσει δέ
οΰτω καί ή ΰλη, ήτις απαρτίζει ούχί ήμάς αυτούς μόνον
τής ΰλης, ίξ ής ήμεϊς τά ζώντα οντα—άνθρωποι, ζώα, καί
άνδρας καί γυναίκας, άλλά καί πάν 5,Tt ένέχει πνοήν ζωής,
φυτά — άποτελούμεθα, πειραθήσομαι — λέγει δ έν έγκρίτφ
ήτις συγκροτεί τά εξαίρετα έκείνα, τήν τε μορφήν καί
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τό χρώμα καί τδ άρωμα πλάσματα;—τά άνθη',καθ’δν τθόπδν και τους παλαιούς πατέρας τφν δασών, ούτως κά,Ι ή
ΰλη «κείνη,λέγομεν, άποτελεΐται ίκ ζώντων μορίων.

Φρίχ,

~Ίιο^
ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛίΙΣΣΛ
Ή προ τίνος άναγγελθεϊσχ γλωσσική μελέτη «περί τή;
ηθοποιού και έκπολιτιστική; δυνάμεως της αρχαίας 'Ελληνικής
γλώσσης» τοδ γνωστού τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις κ. Δημ.
Α· Άναστασοπούλόυ, έξοδόθη μεθ’όλης της τυπογραφικής
καλαισθησίας. Καίτοι περί- θέμα οδχ'ι τούς πολλούς ευαρεστούν
κατόρθωσε δι’ αύτοΰ ό γράφας νά έμπνευση τφ αναγνώστη ού
μόνον άφθονο» τον έρωτα πρδς την απαράμιλλο» της οίχομένης
εκείνης Ελλάδος γλώσσαν, τόσφ δημιουργικήν καί παραγωγόν
εις πράξεις, άλλά και ν’ άποτυπώση έν ταϊς γλαφυροί; αύτοΰ
σελίσιν ολόκληρον τον άρχαϊον Έλλ. κόσμον, δρώντα, πολεμοδντα, τεχνοοργοΰντα, προσευχόμενο
*,
φιλοσοφοΰντα, άγωνιζόμενον, μιγαλυνόμενον.
’Αναδημοσιεύομε
*
ώδε έκ τών ώραιοτέρων ύπδ έποψιν ύφους
τε καί γλώσσης, της μελέτης ταύτης αποσπασμάτων ύπό τόν
τίτλον «Ποίησις **
ΐ Ελληνική γλώσσα»'.
«Ήποίηβις συνεπλήρον την φύσιν,ή ποίησις ίπλαισίου,
διέστιζε» άπαραμίλλως τά θεόπρεπή 'Ελληνικά έίάφη, Ποια
ποιητική έποχη έκτοτε δύναται, καί πόρρωθιν έστω νά
παραβληθή πρός έκιίνην;· Ή. γλώσσα τότε διίπλασσίν έκ
τοΰ μηδενός τάς εικόνας της φυσικής ζωής, ένώ ή Τέχνη,
ητις έρχεται σήμερον εΐς συμπλήρωσιν τής Φύσεως, έξήρε
έτι πλέιότερον τότε ταύτης τδ κάλλος καί τδ γόήτρον..
Έκαστος στίχος ίσυμβόλιζε» ολόκληρον νοητόν οικοδόμημα,
ουτινος τήν αίγλη
,
*
δεϊται άτιράμνου έποποεΐας σήμερον ό
κόσμος, όπως άναπαραστήση . πρό αύτοΰ καί ΐννοήση. . . <
Όποϊον πνεΰμα I θά ύπέθετέ τις, ότι ή ώραϊα εκείνη γη
δεν κατφκεΐτο ύπ’ ανθρώπων, ,οτι έκαστη ανθρώπινη διά
νοια ήτο καί μία μεγαλοφυΐα, οτι έκαστον βλέμμα καί μία
διαμαρτύρησής πρδς τδ θειον καί ΰπερκόσμιον....... Έπί τής
σκηνής εδρών Γίγαντες, άλλ' ησαν άνθρωποι ούτοι είς τά
ΰψηλά καί άπειροβάμονα έκεϊνα βλέμματα, διότι μόνον ώς
Γίγαντες ήδύναντο νά ίννοηθώσι τότε οί άνθρωποι. Έπί τοΰ
παιδιού της μάχης συνεχέοντο αί Τιτανομαχίαι πρός τής
άνθρωπίνης. φιλοδοξίας τά ανθρωπινότερα συμπλέγματα....
Τί ήδύνατο αυτούς νά κωλύση όπως πραγματοποιήσωσιν ίν
πολέμόις έκεΐνο, δπερ ή Απέραντος αύτών φαντασία ήρεμα
καί άσκόπωί πολλάκις συνελάμβανεν; Όκεάνός, Κρεΐος,
Ύπερίων, Ίαπετός. Κρόνος —- Τιτάνες άπαντες — ήσαν
&μ$ διά τάς ίφθίμους έκείνάς ψυχάς, και ζώσαι άληθιναί
υπάρξεις, αΐ; τοσάκις ίν ώραις πολέμου ουνέτυχον, μεθ’ ών
συνεκρούσθησαν τοσάκις νικήλατοι.
■ Ή γενεσι; τοΰ Κόσμου ήτο καί γένεσις τής άνθρωπότη
τος' ώ 1 ποσάκις ίν τώ εύρεΐ καί διαυγεΐ έκιίνφ πνευματικφ
όρίζοντι συνεχύθησαν, ποσάκις ! Έκείνη ε?χ<
*
τάς δυνάμεις
της Φύσεως. αύτη τήν ΓλώσσανΓ έκείνη τόν κεραυνόν, αΰτη
τδν λόγον· έκείνη Γίγαντας καί Έχατόγχείρας και Κύκλω
πας καί Τετάνας, αύτη Όμηρου; καί Τυρταίου; καί Αι
σχύλου;. Καί έν τή ζυμώσει έκείνη τή άφάτου φορά; καί
γονιμότητας, και έν τφ συγκυκήματι έκείνφ δύο δυνάμεων το·
σοΰτον άλλήλαι; αντικειμένων, εί; μόνος πυρφόρο; ήλιος,
ώς άπδ θαλάσση; μυκωμένη; έν καιρφ τρικυμία;, «πέτελλεν,
δ ζωοφόρο; ήλιο; τοΰ Έλληνος λόγου, τή; Ελληνική; ευ

φυΐας.
. Ή αρχαία ποίησις άπδ τοΰ ύπερφυοΰς Ομήρου πατρός,
τή; Αισθητικής καί τής Τέχνης, μέχρι τοΰ Εΰριπίδου, ίνα
προ πάντων σκοπόν κατά πάσας αύτής τάς εκδηλώσεις έσκόπει: τήν έκ τοΰ μηδενδς τοΰ απολύτως Καλού δημι
ουργίαν καί παραγωγήν. ’Εάν ή 'Ομηρική μεγαλοφυή διά

'

τών άναλλοιώτων καί αείποτε θαλερών αύτής στίχων, εδωσι
τα γνησιώτερα πρδ; σμίλιυσιν τή ανδριαντοποιία καί τή
γλυπτική προπλάσματα, άνθρωπομορφίοασα τήν θεότητα
καί θεοποιήσασα τόν άνθρωπον, ή δραματική ποίησις περιέλαβεν ίν ταϊ; εύπετωτάται; «ΰτή; άγκάλαι; αύτό τοΰτο τή;
Τέχνη; τό Παλλάδιο» ίν όλη αύτοΰ τή αίγλη καί τή λαμπρότητι. 'Αρχιτεκτονική ζωγραφική, κατ ’ έξόχήν δε μουσική
καί ορχηστική .· εύραν πάντοτε δαψιλή καί πυρφόρον έν τφ
δράματι τήν φλόγα, άφ’ ή; ένεπνίοντο.
Έκ τή; θρησκεία; τής Ελληνικής δύναται τι; εύθυκρίνων νά άντλησή τών Ελλήνων σύμπαν. τδν Οργανισμόν
καί τήν οικονομίαν άλλ’ ή μεγαλοφυή; εκείνη θρησκεία,
μεγαλοφυή;, όχι διότι μετεώρπ τδ πνεΰμα μέχρι; Ουρανού,
ώ;ή χριστιανική, όχι διότι συνεσφήνου τοΰτο μεταξύ Έδέμ
καί Κολάσεω;, άλλά διότι έπόργου τόν Ουρανόν έπί τών
άκοοκαρήνων τοϋ Όλυμπου, άλλά διότι ύπέσχετο τά Ήλύσια έδώ, έπί τή; Γή;, έπί τών’«νήσων τών μακάριον», (*)
η μεγαλοφυή;, λέγομεν, έκείνη θρησκεία ήτο έργον τής ποιήσεω;, ήτις ήτο έργον τή;γλώσσης.
’Αλλά παραδεχόμενοι τόν ανθρωπομορφισμόν,αποτέλεσμα
τής θρησκεία; εκείνης, συμπαραοεχόμεθα εμμέσως αύτήν
τήν ίνανθρώπησιν τών Γραφών, ώς απόρροιαν καί κύημα
τοΰ αρχαίου Ελληνικού πνεύματος. Καί βεβαίως· έπρεπε
νά ^ιοχετευθή έκεϊσε τό νάμα τοΰ Έλλ. πολιτισμού, όπως
άναβλαστήση μετά πάροδον αιώνων όλων τό δένδρο
*
τή;
Πίστεως. Τίς οΐδεν, εάν τό Βρέφος εκείνο, δπερ ή μεγάλη
Του ψυχή περιεδυσεν έν τή συνεεδήσει τών ανθρώπων δι’
αίγλη; Θεού, τίς οιδεν, έάν δέν ήτο τό απόσταγμα ού μόνον
τοϋ παλαιού Έλϊ. πνεύματος, άλλά καί τη; οίχομένης εκεί
νης αρχαία; γενεάς σισωματωμένη; ;
Τοΰ Ελληνικού όμως Ανθρωπομορφισμού παράγων ητο
ή Γλώσσα, ώ; δυναμένη μόνη αΰτη εν τή εξελίξει της. νά
διαπόικίλλη και νά άναπλάσσή και οιαπλάσση ίχεΐνον, οεον
τδν παρέδωκεν ήμίν διά τών αιώνων τδ ήδύλαλον καί μά

χανική εφεύρεσις πρδς συντέλεσιν τώνέργων αυτή;, δ’ όπερ αλ
λαχού μεν διακρίνει τις πελωρίου; χάνάκας, τριάκοντα περίπου μέ
τρων πλάτους, οεχομένους τούς πέριξ «όντας ποταμούς,διοχετεύον
τας τούτους,δε’ύπογείου συράγγος ύπδάδ Πτώον δρο|,οιτινε;χαΐ δια
χωρίζονται άπδ τής Κωπαίόος διά το&δρους τούτου.
Δεατρίχοντεςήδη λοιπόν τήν Κωπάδα, έφιπποι πλέον καί οΰχί έπι. πλέοντες καί σχεδόν καλυπτόμενοι άτδς τών σταχιών, άφίχθημεν
μετ’ ου πολύ εις τήν κωμόπολίν ίαρδίτσης, ής αί οίκίαι πάσαι
σχεδόν έχ τοϋ σεισμού ειχον καταετραφή.
Ηδη άνερχόμεθα τό όρος Πτώι», φθανομεν εΐς τά ερείπια τοδ
ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνος, ένθα εύρέέη τδ αγαλμα το,ΰ ύμωνύμου θιοϋ
καί δπου χεϊται κρήνη διαυγέστερη μέ άφθονον διαυγές καί δροοερότατον δδωρ.Ένταΰθα λέγεται, έλούο·το αί Μοΰσαι', και ή θέσι; χα·
λεΐταιΠ ερδικόβρυσι; τα^ύν.Άνελθόντες εις τήν κορυφήν εΰ·
ρεθημεν ενώπιον μικρά; πεδιάδάς έφ’ή; κεϊταιή μονή τής Γίέλαγίας
καίης οί καλόγηροϊ έντός σκηνής διαιτώμενοι καί χατατιτρομα γμένοι
έτι ίχ τών σεισμών,μάς έδίχθησχν φιλοφρονώ;, χάρις εΐς τδν φίλον

μου συνοδοιπόρον.
Μετά φόβου εισηλθομε«·ίν τφ ναφ, ινα προσχυνήσωμεν, διότι ό
θόλος αύτοΰ ητο εντελώς χατεσιραμμένο; χαί έτοιμο; να χαταπέση
χαί ειτα εΐσήλθομεν εντός χελιού τινο; έντδ; τοΰ όποιου φυλάσσονται
τινες έκ τών εΰρεθεισών είς τδν ναόν τοΰ Απόλλωνος αρχαιοτήτων,
δπερ τδ πλεΐβτον καί αύτό κατεβτράφη. κχταπλακώβαν τα έν
αυτφ Πιρί τής διασώσεω; τοΰ ναοΰ τούτου δέον να ληφθώσι σύντονα
μέτρα παρά τών αρμοδίων.
Μετά μησήμβρίαν ανήλθομεν πεζή μίαν τών ύψίστων κορυφών
τοΰ Πτώου, έξ οδ φαίνεται ολόκληρο; ή Βοιωτία καί ή Λοχρίς.Κάτωθιν τής χοουφή; Ταύτης έξαπλοΰται ή Κωπαις ίφ’ η; δια«ρί·
νονται ώς δοεις αί τεχνητά! διώρυγες,αί διασχίζουσαι τήν πεδιάδα;
• ή 'Γλίκη λίμνη χαί τδ χωρίον Ζέγγενα, χαι πξραιτέρω ή Παραλιμνη.Οΰτω βλέπει τις τρεις κατά σειράν λίμνας,ών τα ΰδατα δέ
χεται ή μία τής άλλη; καί τά όποια μέλλουσι τάχιστα νά
διοχετευθώσιν εί; τήν θάλασσαν. Ή πρώτη δμως τούτων ή Κωπαίς, ή πρδ; δυσμά; τών άλλων εύρισχομένη, κατέστη ηδη πεδία;
εκτεταμένη χαί χαταπράσινο; φαίνεται εκ τή; σιτοσπορά; καί τών
άλλων δημητριακών χαρπών'Τοιαύτη δέ είναι ή εφορία τής πεδιάδα;
ταύτης, ώστε καίτοι ήδη μόλις τδ τρίτον τής εκτάσεω; έχει χαλλιεργηθή, υπολογίζεται περί τά; 500000 κοίλων παραγωγή,αρκετή
βεβαίως ν^ιχαλύψη μέρος τοΰ έλλείματο; τοΰ ήμετέρου έθνους .
Κατήλθομεν χαταμιμαγευμένοι έχ τοΰ θεάματος εΐς τήν μινήν,δπου
οί καλόγηροι δαψηλέ; παρέθηχα» ήμίν δεΐπνον, μεθ' 8 παρεδδθημεν
«ι; τάς.άγχάλα; τοΰ μορφέως, δπως άναπαύσωμεν τά εχ τή; τόσφ
επιπόνου πορεία; χατεπεπονημένα μέλη μας.
Άφατη ήμερα εύρισχόμεθα έπί τών ίππων.Ανήλθομεν τδ όρο;
Σχρίζτονέρί, κάτωθεν τοΰ όποιου, μυθολογείται, δτι υπάρχει σύραξ
τάς< δπά; τή; όποια; ό ’Ηρακλή; διά τής ύπερανθρώπου δυνάμεώ;
το»? κατίκλυσι, έχοντε; ένθεν καί ένθεν δρη δυσθεόρατα, βράχου;
αποτόμου; πλήν κατάφυτου; έκ διαφόρων αγρίων δένδρων, ένιοι
/(ιών όποιων ειχον άπασπαθή, ενεκεν τών έξαχολουθούντων έτι σει-

ακτίνας του καί

άφυπνιζόμην ύπό τών χραγμάτων τδν άλεχτόρων τοΰ χανιού,
εις 8 διήνυκτέρευσα, ήγέρθην,δια πρώτη» ίσως φόραν τόσφ πρωίαν,
πρωίαν όμως μυροβόλου άνοίξεως, όπως συνεχίσω την μέχρι βηβών

των τής Κωπαίδος. Ή λίμνη αΰτη, μετά τινων ετι μέτρων άνύψωσιν τών ύδάτων, θέλει εκχείλιση χαί διοχέτευση τά πλεονάζοντα
ΰδατα εΐς έτέραν άνατολικώτβρο» αΰτή; χειμίνην λίμνην παρβΛιμνη»·
χαλουιείνην,ήτις ύπερπληρουμένη καί αυτή θά διοχετευθή δι’έτέρα;

ύπδ τδ δροςζετοίμου σύραγγος είς τδν Εύβοϊχδν Κόλπον.
άιατρέχςντες οΰτω παραλιμνίων έπί δύο σχιοδν ώρας άφίχθημεν πρό
τίνος τεχνητού ποταμού,είδος διώρυγος, δστις φέρει τά δδκτα έκ τής
Κωπαίδος εΐς τήν Ύλίκην. Έστρεψα τότε τα βλέμματα, οπω; ίδω
χαίτην ΚωΛαίδα, άλλ.’αντί ταύτης βλέπω έναντι μου γαίας απέραν
τους. Έθαύμασα χαί πρέπει παςΈλλην να θαυμάση-τήν άποπεράτω■ σιν ένδς τών μεγαλητέρων έργων τοϋ τόπου.του, ‘δηλ. τήν άποξήρανειν τής Κωπαϊδος λίμνης.
“Αν δ ήμίθεός
ήρως τής άρχαιότητός, υίδς τοΰ Διό;
χαί τής Άλκμίνη; απόγονος τοΰ Περσέως 5ιά τής υπεράνθρω
που δυνάμεώ: του ήθέλησε νά συμπεριλάβη μεταξύ τών άθλων του
χαί τδν χαταχλυσμδν τοΰ πεδίου τών Μινυών, διά τοΰ τέως φραγ
μού του, ή ανθρώπινος εΰφυϊα δμως καί ή πρόοδο; τής επιστήμης
χαί βιομηχανία; ηρε διά τής τέχνης χαί τής σκαπάνης πάν χώλνμα
χαί έστχαάτηοε τδν ροδν τών ύδάτων· οΰτω δ’ αντί απέραντου
εχτάσεω; λιμνωδών γαιών χαί νοσοφόρων λιμνών, δ διαβάτης »x<iθεν δεν χαθορφ πλέον ή ςχτάσιν 240000 στρεμμάτων ξηράν καί γο
,ύποκειμένην
*
νιμότατη
εί; τδ άροτρον τοϋ'Ήδιόδου,ώς τούτο έγένετο

(*) Ησίοδος «έργα καί ήμέραι» 173.
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σθέντων έργων κατά τήν άποξήρανσιν
Κωπαΐόο; λίμνης,ήθελον
εκπλήξει τδ» αναγνώστην, άλλά στερούμνος τοΰ ταλάντου τούτου,
αρκοΰμαι έν συνάψει ν’ άναφέρώ μόνον.'8tj εφη^μώαθη πάσα μη

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΚΩΠΑ-Ι-ΔΑ

επίπονον όντως εκδρομήν μου.
Καλπάζοντες διισχίζομεν τήν πεδιάδα τών βηβών, καί μετά
δύο ώρας «ύρισκόμεθα πρδ τής "Γλίχης λίμνης, ήτις δια τής
απέραντου έχτάσεω;, τδν κυανών ύδάτων της, εΐς μεγάλην άπόστατιν δίκην θαλάσσης εκτείνεται καί ής ή επιφάνεια έχει ήδη
ύψωθή περί τα τριάκοντα μίτρα άπδ τής εισόδου έν αυτή τών ύέά-

I. ■

κατά τά; παναρχαιοτάτους χρόνου;- Άν U μηχανικοί μου γνώσει;
μοί έπίτρεπον ν« κατέλθω εις λεπτομερήΑριγραφή
*
τών συντελ;-

γον τοϋ Μύθου στόμα.....

Μόλις ό ήλιο; Ιρριπτε τά;' «ρώτα; ζωογόνου;

-

·

/σμών καί χατελαμβανόμεθα ύπδ άχατανοήτου φόβου διαλογιζόμενοι
ί τού; κινδύνους.οΰς ίνέχουσι τά απότομα ταϋτα μέρη.Είτα χατήλθο-

μεντών ίππων μα; χαί εστημεν πρδ; στιγμήν'ίνα άναλάβωμεν καί
συνέλθομεν,δτε φριχώδη; βοή ώ; μούγγριβμα χιλιάδων λεόντων,έχατομυρίων τηληβόλων διηρχετο ύπδ τούςπόδα; μας.Ήδψι; ήυών μετεβλθη έπαιβθητώς χαί διελογιζίμεθα, ότι επέχειτο τδ τέλό; μα;, δτε
ευτυχώ; ή βοή παρήλθε, διαρχέσασα 5 περίπου δευτερόλεπτα.Μετά
τούτο έν σιωπρ και ,θανασίμω κατανΰξει απήλθομεν τρύ φριχώδου;
καί απαίσιου εκείνου μέρους.
’Ολίγον προχωρήσαντε; παρουσιάσθη ένώπιόν μας μικρά πεδία;,
καί ειτα τδ μετάχιον τή; Άνω μονή; χαί ή θάλασσα τοΰ Εΰβοικοΰ
κόλπου. Έκεΐ εδρομεν τδν Ήγούμενον,δστι; κατατετρομαγμενος έκ
τής φοβερά; βοής ήτοιμάζετο να άπέλθη εί; τήν μονήν του, άλλ’
, ώ; μά; είδε πάρέμεινεν, εύγενώ; περιποιηθεί; ήμας, καί μά; διήγήθη τάς καταστροφά; τή; Μελισσίνα; καί' τάς εντεύθεν παρατη
ρήσει; του'
Αίφνης,παρατηρήσατε μάςλέγιι .πρδς τδ μέρος τή; θαλάσσης καί
πρδ; τά δεξιά τής ξηράς.Τέσσαρε; στήλαι άτμώδίις όφιοιιδώς άνήρχοντο. Κατ' άρχάςέξελάβομεν ταύτας ώ; ατραπού; άλλά πίρατηρήσαντες καλώ; διεκρίναμεν του; ατμοί»; ανέρχομένου; καί ειτα διαλυομένου; έν τή άτμοσφαίρμ.
Ακολούθως μιτέβημεν προ; τδ μέρος, όπου εκβάλουν, τά ΰδατα
τή; Κωπαΐδος,έξ εργασιών παναρχαίας εποχή; καί όπου διαχρίνι-

f

’

ται έτι χαί νΰν ή εργασία τών προγόνων μας. Προχωρήσαντε; πρδ;
τήν παραλίαν,ιδομεν άφθονον θειον πάχους τεσσάρων δάχτυλων έκεϊ
όπου τά ΰδατα τοΰ Εΰβοικοΰ φιλοΰσι τήν ξηράν παραλίω; χαί εις
μεγάλην άπόστασιν.
Ο ‘Ηγούμενο; μά; όδηγεΐ πρδ; τδ μέρο; ετέρου ρήγματος ή μάλ-
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λόν ρήγματος, δπερ <ΐ»αι συνέχεια τοΰ παρά τών σεισμολόγων άνα-

γραφίντο; χαί ίκ Σκριπονερίου διασχίζοντος τήν. θάλασσαν, τ' ν μι
κρόν δηλαοη κολπίσκον χαί άναφαινόμενον άχριΰώ; έκεϊθεν τή; εξο
χική; οίχία; τοΰ χ. Κατσίνα, ή» άφ’ ού κατέστησε λίθου; χαί πλίν
θου; χαί κεράμου; ατάκτως ερριμμένου;,προχωρεί πρό; μίαν τών κο
ρυφών τοϋ Πτώου,τήν καλούμενη
*
Πιλάφι^διέρχεται τούς πρδποόα;
τοΰ δρου; τούτςυ χαί καταλήγει εχεϊθεν τή; παραλίμνης. Τό ρήγμα
τούτο, συνέχεια άλλως τε τοΰ έχ τοΰ'Αγ. Κωνσταντίνου ερχομένου .
Ιχει οΰτω· τό πρό; τήν ξηράν μέρο; εχει πάθίι χαθίζησιν, του πρδ;
τήν θαλασσαν ςίντος ήυισυ μέτρο» όπίρανω αΰτοϋ, ή μία άπόστασις
τής άλλη; περί του; 60 πόντους, τδ δέ βάθο; πλέον τοΰ ήμίσεο;'
μέτρου.
’Αργά άντελήφθηαεν,ότι πρδ πολλοΰ ή μεσημβρία είχε παρέλθει,
ή δέ θερμότη; τοϋ ήλιου μάς έκαμε νά άφήσωμεν τά; γεωλογικά;
μα; παρατηρήσεις καί κεντήσαντες τού; ίππους μά; άφίχθημεν εί;
Άνθηδώνα, ένθα ό πολύ; Μπαρπαλιάς μα; ήτοίμασεν έν κουνέλιον,
βπ·ρ κατεβροχθίσαμεν μετά πολλής όρέξεω; χαί αρκετής δόσεω;
ρητινίτου οίνου, μεθ’ 8 άναπουθίντες εφ
*
ικανόν, διηυθύνθημεν πρδ;
τάς Θήβας, όιελθόντε; διά τής σύραγγος, τή; ετοίμου να δεχθή τα
δδάτα τή; παράλίμνης, όπου εφθάβαμε» πρδ; τδ εσπέρα; χατευχαριστημίνοι, πλήν χαι πολδ κατάκοποι.
Ο ·

Λ

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΓΠΤΟϊ
ΗΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
ΤΗΣ «ΦΤΣΕΟΣ».

Wtti οί έκεΕσ» *
Ελλιςνες ύ»ο έποψιν κοινωνικήν
ίατορικήν καδ έμ.πορικήν.
(Συνεχεία ϊδε προηγ. φύλλον).
Μία τοιαύτη συνέντευξις μετά τοδ κ; Κομμανοΰ μοί ητον
άναγκαιοτά-ρη και αίσθητώς ήδη διαΰλεπω τήν έλλειψιν. Έλυπήθην πολύ διά τούτο καί ζητώ συγγνώμην παρά τών αξιότιμων
αναγνωστών μου.
Είτα μετέδην παρά τφ κ. Χοριατοπούλφ, ον ευρον έν τφ
ώραίφ κατάστήματί του,. κειμένφ έν τή όδφ Μουσκίου,. ώς
προείπομεν.
'
Έκάθητο παρά τφ γραψείω αύτοΰ, έν τφ μέσφ τοΰ κατα- .
σχήματος, ώς συνήθως συμβαίνει παρά τοϊς τοιούτοις έμπέροις, έν τφ μέσφ απείρου χρυσίου, πολυτίμων λίθων καίποι- '
πίλων κοσμημάτων. Αί λαμπηδόνες τών άδαμάντων μοι θαμβόνουσι τδ βλέμμα και χωρώ κατ’ εύθείαν πρός ιόν έν τφ μέσφ
άρχοντα αύτών.
— Ό κ. Χοριατόπουλος; ερωτώ— Μάλιστα, μοί άπαντα καί μοί δεικνύει κάθισμα πρό αύτοΰ,
έπιχαρίτως μειδιών.
Μοί έδιδε νά έννοήσω, ότι μέ έγνώρισε εκ τής προτεραίας
συναντήσεως έν τφ ξενοδοχείφ τοΰβΣτέμματος» καί ότι έμάντβυε τόν σκοπόν τής έπισκέψεώς μου.
Έν ταύτφ έκαμνε σημεϊον διά τής χειρδς πρδς τδν ίξωθι
τής θυρας ίστάμενον άραβα, θυρωρόν του.
Μοί έκομίσθη καφφές και τσιγαρέτα. Τότε ένόησα τδ σημεϊον
τής χειρός. ■
— Έπληροφορήθην, κ. Χοριατδπουλε, τφ λέγω, δτι λίαν
κολακευτικώς έξεφράσθητεχθες περί τής«Φύσεως». Τήν άναγινώσκετε ; σας αρέσει;
— Ναί, κάποτε τήν βλέπω, είναι ώραϊον, τή άληθεία, σύγ
γραμμα. ■
, %
— Διατί τότε νά μή διατελήτε συνδρομητής ;
— Ευχαρίστως, νά μέ έγγράψητε καί νά μοΰ στείλητε *αί
τούς πρ'οηγουμένους τόμους. Καί έχετε πολλούς συνδρομητάς .
κ. Πρίντεζη ; Είσθε ευχαριστημένος άπδ τό περιοδικόν σας;
— Ναί, είμαι. Έχω τακτικούς δύο χιλιάδας συνδρομητάς,
έξ ών είς Αίγυπτον τριακοσίους. Πηγαίνει αρκετά καλά.
— Ναί, άλλά δέν σας ικανοποιεί, φρονώ, αρκούντως, δεν
θα κάμητε περιουσίαν μέ τήν φιλολογίαν. Δυστυχώς, ώς βλέπω,
έν ,Έλλάδι καρκινοβατεί ή έπιστήμη αΰτη.
— Ό,ναί, έχετε δίκαιον.Ή φιλολογία μας δεν είναι πλουτολογικός πίθος, όπως άλλα επαγγέλματα. Είναι πολύ μαπράν
τών κερδών, άτινα σας δίδει τδ κατάστημα, αυτό.
— Ακριβώς, δι’ αύτδ λυπούμαι, αί γνώσεις σας, οί κόποι
σας βεβαίως δέν ανταμείβονται.
Άνεστέναξα, άναλογισθείς τους κόπους και τάς πικρίας, ας
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ή δημοσιογραφία μας παρίχΜ, αντί απολαύσεων -χρηματικών
καί ηβικών, απέναντι τών θυσιών, είς ας ύποδάλλεται ό im~
διδόμενος είς την πνευματικήν αύτοΰ άνάπτυξιν καί έκμάθηβιν
τόσων αναγκαίων πραγμάτων.
— Έγνώρισα .πολλούς έξ υμών κύριε, Πρίντεζη, προσέθηκεν
ό κ. Χοριάτόπουλος, μεγάλως .ενδιαφερόμενος διά την πνευμα
τικήν καί υλικήν πρόοδον τοϋ τόπου μας, επιστήμονας καί κάλλιστα. μεμορφωμένους, οίτινες κατόπιν τόσων θυσιών και αγώ
νων δέν άνταμοίδονται. διά τούς κόπους των. Τοϋτο δέ αποδίδω
εις την έλλεζψιν βιομηχανικών πόρων έν Έλλάδι. 'Αντί νά
. επιδίδονται οί νέοι εις τοϋτο, βλέπετε πάντας καταγινομένους
εις τάς έπιστήμας. Διατί να μη καμνωμεν, όπως οί Ευρωπαίοι'
νά μανθάνωμεν, οσα γράμματα και γλώσσας δυνάμεθα, αλλά νά
άναλαμόάνωμεν μετά ταϋτα τά ηνία τής βιομηχανίας καί μό
νης τής βιομηχανίας. Ή άνάπτυξις τοϋ εμπορίου θά μας σώση
καί ούχί τά, γράμματα.
—Έχετε, δίκαιον τφ απήντησα, αλλ ’ «ο ΰ παντόςπλεΐν
είς Κόρινθον». Καί που έσπουδάσατε σεϊς, κ. Χοριατόπουλε; τόν ήρώτησα τότε.
— Έγώ, .φίλε μου, είς την Κωνσταντινούπολή, είς τάς ’Α
θήνας, είς Γαλλίαν καί είς τήν ’Αγγλίαν. Είδον τά καλά τών
επιστημόνων μας και προύτίμησα τό έμπόριον, είς τό όποιον
είμαι πολύ ευχαριστημένος.
— Τό πιστεύω, άλλ’ αν όλοι οί έπιστήμονες επραττον τό
αύτό,τότε αλλοίμονο» είς τό έμπόριον,θά έκαρκινοβατοϋσε αύτό.
— Προτιμότερο». Άλλά μήπως νομίζετε, δέν ύπάρχουν
θέσεις διά τούς ανεπτυγμένους είς τό έξωτερικόν ;
—Το βλέπω καί μετ’ εύχαριστήσεως παρατηρώ, οί πλεΐστοι
τών ομογενών μας είναι καλώς ανεπτυγμένοι καί μεμορφωμένοι.
— Άκριβώς, διότι βλέπομεν τήν πληθώραν τών δικηγόρων,
ιατρών, διδασκάλων καί δημοσιογράφων, καταφεύγομεν είς άλλα
προσοδοφορότερα επαγγέλματα.
— “Οπερ άποδεικνύει, οτι δ Έλλην δέν χάνεται καί άμα
ένοήσγι δ,τι τό δίπλωμά του δεν τόν οφελεΤ, τό κλείει είς τόν
σύρτην του και τρέπεται είς άλλο έργον.
— Τί κάμνει δ κ. Γαδριηλίδης, Γιαννόπουλος, Άννινος,
Σουρής ;
— Καλά, άλλ’ ώς προείπατε, χρηματικώς καρκινοβατούν.
— Το γνωρίζω κάλλιστα.
— Και τούς αναγινώσκετε τούλάχιστον; τίς σας αρέσει πε
ρισσότερον;
— Νά σου ειπω, κύριε Πρίντεζη, προτιμώ τήν πρό πεντήκοντα ετών φιλολογίαν μας. Τρελλαίνομαι διά τόν Κοραή,
Παππαρηγόπουλον, Ζαλοκώσταν, Βαλαωρίτην....
Κατ' εκείνην τήν στιγμήν είσήλθεν δ κ. Σπυρ. Ταβουλάρης,
ευρισκόμενος μετά τοϋ θιάσου του’ τότε εις Αίγυπτον.
— *Ω, κύριε Πρίντεζη, μοί λέγει, ούτος πώς έδώ ; είς
Αίγυπτον ; σεϊς, απίστευτο», πράγμα.
— Ναί, φίλε μου, τά νερά τής «Φύσεως» μ’ έφεραν καί
·
.
έμέ εδώ, άμ σεις, πώς έδώ;
— 'Ημείς ώς γνωρίζεις, έκάμαμεν τδ δρομολόγιδν μας
έδώ καί ήδη δίδομε» μερικάς παραστάσεις είς ’Αλεξάνδρειαν'
άλλ’ επειδή ή κυρία μου έκαμεν εν άλλο έγώ μου, ήμποδίσθην δι ’ ολίγας ήμέρας καί μετά μίαν εβδομάδα πηγαίνομε»
είς συνάντησιν τοϋ θιάσου μας. Και κάποτε έρχομαι έδώ καί
βλέπω τδ» λαμπρότατο» τοϋτον άνθρωπον.
Ό κ. Χοριατδπολος ύψωσε τότε τήν χεΐρα καί ένόησα, οτι
διέτασσε καφφέ καί τσιγαρέτα διά τδν κ. Ταδουλάρην.
’Ακολούθως ή ομιλία μας περιεστράφη είς διάφορα αντικεί
μενα καί δή περί θεάτρων, μεθ’ δ άποχαιρετήσας τδν κ. Χοριατόπουλον μετέβην παρά τφ κ. Μοσχονα.
Ήτο μεσημβρία καί μέ περιέμενεν είς τήν οικίαν του. Άφοΰ
δέ μέ παρουσίασε» είς τδν σύζυγόν του, μέ ώδήγησεν είς ιδιαί
τερόν δωμάτιον, ί'να μοί έπιδείξη τήν άρχαιολογικήν αίγυπτιακήν τόυ συλλογήν, τάς ύπ ’ αύτοΰ κατασκευασθείσας μουμμίας
έκ πεπιεσμένου χάρτου, κτλ.
Άλλά πριν ή προχωρήσω, έπάναγκες θεωρώ νά αναφέρω
ολίγα τινά περί αύτοΰ, διότι είναι μία σημαινουσα προσωπικότης καί διότι ή γνωστοποίησις τών κατ ’ αύτόν πολλούς ίσως
ένδιαφέρει, καί διότι έν Σικάγφ έτυχε πολλών τιμών, έπονομασθείς καί καθηγητής τής αΐγυπτολογίας έκεϊσε, συνιπεία τών
πολλών αύτοΰ γνώσεων.

Ό Δημ. Μοσχονας «τάγεται έκ Λέρου καί είναι ήλικίας
55 έτών. Ήλθε 13 έτώίείς Αίγυπτον έπι Μουχάμετ Άλή,
βτε αΰτη ήτο πηγή πλούήυ. Τότέ τδ έμπόριον εύρίσκετο είς
χεϊρας τών Ελλήνων. ,’Οκ.Μοσχονας τδ πρώτον έτοποθετήθη
παρά τοϊς κ. κ. Καζούλη, <που έξέμαθε διαφόρους ξένας γλώσ
σας, νύκτωρ καταγινόμενοςπρός τοϋτο, ώς καί τήν ζωγραφικήν
παρά τφ διασήμφ διδασκάλφ Marinelli, «τε ό άγγλος Τιβάλδος άπέστειλεν αύτόν είς Λουξόρ, ίν/ άνεγείρη μνημεϊον τώ
έκεϊ άποβιώσαντι κατά τήν περιήγησίν του συναδέλφφ του
Λόρδφ τινι. Τά άρχαϊα. .μνηιεϊα τών Θηβών διήγειραν τδν
θαύμα σμδν τοϋ νέου Μοσχο·α, μετά τήν έπιστροφήν του δ’
έκεϊσε όλοψύχως άφιερώθη είς τήν μελέτην τών ιερογλυφικών
γραμμάτων, τής άρχαίας τών Αίγυπτίων γλώσσης. Ό κ. Τιβάλδος συνέστησεν αύτδν τότε «ς τδν άγγλον πράκτορα τών
άτμοπλοίων κ. Bulkelen, καί βραδύτερο» προήχθη είς τήν
θέσιν τοϋ διευθυντοΰ. _
>
Τφ 1879 δ ήμέτερος κ. Μοσχονας άνεχώρησε μετά τοΰ
Γόρδωνος εις τδ Σουδάν, ένθα μετ'ολίγον ώνομάσθη διευθυν
τής τής «Φασχιάδος» έν τφ λευκφ Πρταμφ, πλήν ή έμφάνισις
τοΰ ψευδοπροφήτου Μοχάμετ Άχμέτ, ή έπανάστασις τής Σεννάρ καί άλλων έπαρχιών τοΰ Σουδάν, ήνάγκασαν αύτδν να
έπιστρέψη είς Αίγυπτο» καί μεταβή π}>δς αναζήτησιν τής οι
κογένειας του, άπελθουσής είς. Κύπρον, ενικά τών σφαγών τοϋ
Άραβή. Έν Κύπρφ διωρίσθη πρώτος διερμηνεύς τοΰ άγγλικοϋ
στρατού καί παρηκολούθησεν αύτδν είς δλας τάς μάχας τοΰ
Σουδάν κατά τήν καταστροφήν δέ τοΰ στρατοϋ τούτου έν
Τρινκετάτ, δν διηύθυνε δ Βάκερ πασας,είχε τήν άτυχίαν να ιδη
φονευμένον τδν υιόν του Γεώργιον Μοσχοναν,ύπηρετοΰντα ως
διερμηνεύς παρά τινι άγγλφ άνταποκριτή τής έφημερίδος
«Daily News» καί έθαψε» αύτδν δ ίδιος ίδίάις χερσί μετά 26
ήμέρας έ» αύτφ τφ ιίεδίφ τής μάχης. Μετά τδ πέρας ,τής
έκστρατείας ταύτης ή ’Αγγλική Κυβέρνησις έτίμησεν αύτδν
διά παρασήμου και τοΰ τίτλου τοΰ Καϊμακάμου, οστις ίσο—
δύναμεϊ μέ τδν τίτλον Βέη τρίτου βαθμοΰ.
Κατά τήν έσχάτως δέ γενομένην έκθεσιν τήςΆμερικής, ένφ
ή Αιγυπτιακή κυβέρνησις ήρνεϊτο νά λάβη μέρος, ό κ. Μο
σχονας κατώρθωσεν, δπως άξιοπρεπώς άντιπροσωπευθή καί η
χώρα τών Φαραώ. Δι’ οπερ έπί διετίαν καταγίνας, κατεσκεύασε
δέκα άντίτυπα βασιλικών μουμμίων έκ τών έν τφ Μουσειφ
Γκίζης κατατεθειμένων, αίτινες μετά τοΰ έν Σικάγφ άναγερθέντος ναοΰ τοΰ Αουξδρ διήγειραν τδν θαυμασμόν τοΰ σοφοΰ
έκεϊσε κόσμου καί πασαι αί άμερικανικαί έφημιρίδές εύμ-ενώς
λίαν έγραψαν περί αύτών και τοΰ προέδρου κ. Μοσχονα,δοθέ.ντος
αύτφ καί τοΰ βραβείου τής Έκθέσεως.
,
Κατά παρακίνησιν τών σοφών τοϋ Σικάγου ήδη γράφει -ιφά
μυστήρια τών άρχαίων ιερέων τοΰ Όσίριδος καί Ίσιδος, άτιν^ι
συνδέονται μετά τής Τεκτονικής τής εποχής μας.
Ώς φανερόν, δ κ. Μοσχονας etvat λίαν άξιέπαινος, διότι παϊς
έτι ών, έγκαταλείψας γονεϊςκχί πατρίδα, έντελώς αγράμματος,
έξέμαθεν Εύρωπαϊκάς γλώσσας, ζωγραφικήν, τήν ιερογλυφικήν
κτλ. καθέξαςέπιζήλους μάλιστα θέσεις, άνευ ούδεμιάς προστα
σίας καί συγγενικής αρωγής'
*
Έξέδωκε δέ τρεϊς εφημερίδας
έν Αΐγύπτφ, τδν « Αγγελιοφόρον τής Αίγυπτου», τδν «Αιγύ
πτιον Αίσωπον» γαλλιστί καί άραβιστί, τδ «Νούρ-έλ-Τεουφίκ»
δύο μεταφράσεις ιερογλυφικών γραμμάτων, τήν μετάφρασιν τοϋ
«’Οβελίσκου τής Κλεοπάτρας»δτε μετεκόμισαν αύτδν είς Λον
δίνο» τφ 1877 καί τής στήλης τοΰ«Φθαμόσεως τοϋ Μεμφίτου»,
βραβευθείς καί επαινεθείς παρά τής άρχαιολογικής άγγλικής
έταιρίας τοΰ Λονδίνου.
— ’Ιδού, κύριε Πρίντεζη, μοί λέγει ένθουσιώδης δ κ. Μο
σχονας, άποκαλυπτων τούς μιμητούς σαρκοφάγους τών ύπ’
αύτοΰ παρασκευασθεισών μουμμίων.
Παρετήρησα μετά προσοχής. Φοβερά πανομοιότης ! θαυ
μαστή άπομίμησις πάντων. Οί σαρκοφάγοι, ιδίως δέ τά ύπδ τών
άρωματωδών οξέων τής έποχής έκείνης προπαρεσκευασμένα με
λανά καί ήμικατεστραμμένα ύπδ τοΰ μακραίωνος χρόνου σώματα
τών ήγεμονικών έκείνων προσώπων, πανόμοια πρός τά έν τφ
μουσειφ τής Γκίζης,διεγείρουσι τήν προσοχήν καί μεγάλως τήν
περιέργειαν τοϋ επισκέπτου. Έθαύμασα τήν άπομίμησιν καί
είλικρινώς συνεχάρην τδν έργάτην αύτών.
Άντιληφθεις δέ τότε τδ μέλλον, καί τδν προορισμόν τών
μουμμίων αύτών, καί άναμνησθείς τοϋ ημετέρου Πανεπιστημίου
ήρώτησα αύτόν.

Π ΦΥΣΙΣ
— Καί ήδη, οτε έξετελέσθη δ έν τή Εκθέσει τοΰ Σικάγου
προορισμός των, κ. Μοσχονα, τί σκέπτεσθε νά κάμητε τάς
μουμμίας αύτάς; Φρονώ δτι, δέν είναι· πλέον ο θέσις των
ένταΰθα.
Τοϋ κ. δέ Μοσχανα νοήσαντος τήν σκέψιν μου, άπήντησε
προθύμως.
— Θα προ'ετοιμάσω, κ. Πρίντεζη, άντίτυπα τών βασιλικών
μουμμίων τοϋ Ραμέσεως Β'. ήτοι τοϋ Μεγάλου Σεσώστριδος,
• τοΰ πατρδς αύτοΰ Σέτιδος τοϋ Α'. καί τοΰ Θωθμέσεως Γ’.
άτινα θα δωρήσω διά μέσου υμών εις τδ ’Ελληνικόν Μουσείο»
είς τδν βασιλέα Γεώργιον.
■ -- Εύγε, κύριε Μοσχονά, άπήντηδα, εύγενής ή πράξις σας
και δικαίως θ ’ άνταμοιφθήτε διά τοϋτο. Πράξατε ο,τι νομίσητε
καλόν και έγώ είμαι πάντοτε πρόθυμος εις έκπλήρωσιν τής
επιθυμίας σας.
Μετά ταΰτα άφοΰ μοί έπέδειξε διαφόρους φωτογραφικάς ει
κόνας τοΰ έν τή ’Εκθέσει τοϋ Σικάγου αιγυπτιακού τμήματος,
και την αιγυπτιακήν άρχαιολογικήν συλλογήν του, μοί έδώρησε
πρός άνάμνησίν τής συναντήσεώς μας καί γνωριμίας δύο μι
κρούς ώραίους κανθάρους (άσκαθάρους scarabeus^va τής έξηγήσεως τών ύπ ’ αύτών ιερογλυφικών γραμμάτων,καί μετά τοϋτο
παρεκαθήσαμεν είς τήν προετοιμασθεϊσαν διά γεϋμα τράπεζαν.
Πλην παρ έλπίδα δ κ. Μοσχονας δέν έφάνη συνεπής. Το
menu δέν άπηρτίζετο, ώς ύποσχέθη,άπδ μιας σούπας, καί ένός
άπλοϋ φαγητού, άλλ’ είχεν ώς εξής·
Ζωμός a 1' Egyptienne.
Ντολμάδες A la Turque,.
Roti a la grecque.

m

στήθη του. Τόν άπέφενγον άφ’ ένός, ένφ, ώς έπικίνδννον, τόν έπλησίαζον άφ’ έτέρου. Κάταιγίς δι’
αύτόν άψεύκτως προύμηνύετο, ήτις έμελλε» ημέραν
τινά κατά τής,κεφαλής τον νά έκραγη, άλλ’ άνεμένετο τό σύνθημα, δπερ έντέχνως άπεμάκμυνε,
σνντασσόμενος, καί θωπεύων τούς έσχνρούς. Τέ
λος έξερράγη. Και Λ λεοντη άψαρπαγεϊσα, άηοδείκννει τόν ηερικαλνπτόμενον όνον. Εκτοτε στεριώ
νεται ενθεν κακεϊθεν, στανταχόθεν διωκόμενος και
δεχόμενος τά κοινωνικά Ραπίσματα, δσα Α αχρεία

Περιστέρια .salmis.

Colelettes a la fran^aise.
Salade a la Kedive.
Ban el vin glacA.
Τυροί καί καρποί διάφοροι.
Αλλα τδν έσυγχώρησα διά τήν άσυνέπειάν του ταύτην, διότι
ώς ειδον κατόπιν, δέν έπταιεν αύτός, άλλ’ ή εύγενεστάτη σύ
ζυγός του, ήτις ώμολόγησεν τή ενοχήν της.
Παντοΰ λοιπόν «Cherchez la femme».
/ακολουθεί)
<J>. π.

Γνωρίζετε τδν βέβηλαν ;

αύτού διαγωγή προητοίμαόε. Τά άνοσιουργήματα
τού παρελθόντος βαρύνονσιν όλονέν άννπολογίΔέν ήτο γενναίος, μάλλον ήτο δειλός, έν^ έπα- στως τήν πλάστιγγα, ήτις έστάθμιζε τό παθητικόν
ρονσιάζετο ώς γενναίος, κομπορρήμων κα\ έγωϊτής διαγωγής τον. Τέλος ή πλάστιγξ άνατρέπεται
στής· έθυε τά ίερώτερα αισθήματα, τάς ύψηλοτέρας καί ανατρέπει καί αύτόν. ’Απόβλητος τών κοινω- .
Ιδέας πρό τον ταπεινού καδ έξηντελισμένον έγώ ι νοικών συνθηκών, άφίσταται τών έγκοσμίων, τής
τον. Έπεθύμει νά ήναι μικρός τυραννίσκος. ΙΙάσης μνήμης τον βεβήλου μόνον γενόμένος άξιος. Ή δέ
αδυναμίας έπελαμόάνετο καί έδημιούργει κατα
τάλαινα σύζνγός του ύφίσταται χάριν αύτού τά
.
·
στροφής έπι καταστροφών διά τό ασθενές θήραμά πάνδείνα.
τον. Ήτο φνχή ποταπή και ανίερος, καρδία θη
Έπί τής βαρντάτης τόύ τάφου τον πλακός έπΐριώδης και αιμοχαρής. Έρκει νά εύχαριστήται γράφεταν «Φεύγετε τδν βέβηλον» καί αί άραί
-όπωσδήποτε αύτός, καδ δλαι αί λύπαι, άν σννεκεν- αλληλοδιάδοχοι σωρεύονται έπί τής ύπ’ αύτήν
τρονντο έπί τών. άλλων έξ αίτιας αύτον, τοντο περί έγκλεισμένης κεφαλής του.
•ούδενός έποιεΐτο. Ήθελε νά έξεντελίζη'τόν άνούτεΌ βέβηλος ύπήρξε τό κοινωνικόν έξάμβλωρόν του, δστις περιφρονών τά ποταπά αύτον αισθή μα. Τόν έγέννησαν αί περιστάσεις καί ή κακή
αύτού φύσις.
ματα., όντως έξηντελίζετο, διότι αείποτε έρήμην
έδικάζετο. Ήτο πάντοτε ένοχος, καί δμως Α αίΦεύγετε τάς περιστάσεις τάς γεννώσας τόν β έσχρά του καρδία ούδέποτε συνετρίδη. β η λ ο ν, διότι είσοεχόμενοι αύτάς, θά καταντήσητε
Πάντες έκάλουν αύτόν β έ 6 η λ ο ν . ;
βέβηλοι.
Ημέραν τινα διήρχετο πρό όμίλον συναδέλφων
Φιλάμμων.
τον, ούς περιεφρόνει διά τού βλέμματός τον. Οί
•συνάδελφοί τον τόν περιεφρόνησαν έπίσης, ούδενός
Μ Α.Τ-Α.ΙΟΤΣΞΣ3
-άξιώσαντες αύτόν βλέμματος. Ό βέβηλος έμελέτησεν έκδίκησιν κατ’ αύτών.' Μετήλθε πάν μέσον
Είναι οκότος καί μακρόθεν μεοονύκτιον οημαίνει
σνκοφαντίας, έως δτον όντως τούς έξεδικήθη. Ούοείς αδύνατο ν ’ άνακαλνύη βαθέως ’έν τή συνει- Σύρον όπιοθεν άλύπως κάλλη της ζω^ς τί]ς πρώτης,
δήσει του τί έκρύπτετο, πάντες δμως έκ τής σνμκαι ηχώ μεμονωμένη
περιφοράς τον τδν άπεστρέφοντο καί ύπενόουν
Περιφέρεται εγγύς μου κράζόυσα, ώ Ματ'αιότης!
τήν αίσχράν καρδίαν, ήν περιεκάλνπτον τά φαύλα

Η ΦΥΣΙΕ

Η ΦΓΪΙ3

102'
Ματαιότης, λέΕις πένθους μετά!τήν ζωήν τό μνήμα
Πανταχού ή ματαιότης ! διατί δέν έγεννήθην
: Τοϋ αιγιαλού το: κύμα ;
Διατί έγώ να ψάλλω τήν οδύνην προσεκλήθην ;

Ή ζωή δέν μοί παρήξε είς τήν γην αύτήν ή στόνον
όλα μ’ εφερον τό δάκρυ στιγμιαίως είς το όμμα.
Καί οί ασπασμοί τών.πόνων
Μέ κατέστησαν προώρωα τοϋ κοιμητηρίου πτώμα'.
Ώί τά μάταιον τοϋ βίου καθορώ εις τους ανθρώπους
Δέν μέ θέλγει ούδέν, πλέον είς τήν γήν· τδ πλάνον βήμα
Είς αγνώστους φέρω τόπους
Όπου είναι τδ μνημεϊον ψευ I τού μυστηρίου κτήμα.
Ναί! δραπέτης τών άοτέρων επανέρχομαι επάνω '
Μόλις ,έκρουσα τήν θύραν τής νβότητος τής πρώτης
,’Αλλ’δπόταν άπαδάνω
Γράψατε μου είς τδ μνήμα «είναι όλα Ματαιότης!»
Πρέβ»ζ«( Ίούλιβί 189$.

Άβ- Μ^άΛφ:.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
’ Έκ τΛς έξοχΛς.
Τής φύσεως τά θέλγητρα έλθέ νά δοκιμάοης,
τήν χλόην, τό ρυάκιον,. τδ δάσος, τήν σελήνην,
τδν ζέφυρον καί τοϋ πτηνού τό ασμα νά θαυμάσης,
τδν ούρανόν, τόν ήλιον, τδ κύμα,, τήν γαλήνην.
Έλθέ, εδώ ’που όμιλε" μετά γλωσσών άπειρων,
μυστήριον άπόκρυφον, τό παν, ή αρμονία,
κι’ άναπτερόνει τάς ψυχάς, καθώς διά ονείρων,
δ ύπνος. "Q I έλθέ ! ’Ιδού βραχεία ευτυχία.
Εΐν’ ή ψυχή μου ανοικτή, εδώ μακράν τοϋ κόσμου,
κι’ είς άπεράντους πέτεται καί.γαλανός εκτάσεις,
ζητεί έν άστρον πανταχοΰ, μαζύ μ’ αύτήν τό φως μουΔέν τδ ευρίσκει. .Είσαι σύ. Ώ, τρέζε νά προφθάσης.

μου,· σέ,

Τ ’ άστρου
φαντάζομαι είς ανέφελους τόπους,
μέ ζωηρόν φέγγος δωροϋν άνάπαυσιν είς κόπους,
ώστής ψυχής ,μου άσυλον, τοΰ πλοίου μου λιμένα,
έλθέ,· τά πάντα δΓ ημάς είναι έδώ πλασμένα.

οί άβασανίστως μεταγράφοντες τά τοιαϋτα, όνομάζουσιν
αΰτδν
Λέανδρου, μή γνωρίζαντες, οτι ουδέν
κοινόν υφίσταται μεταξύ τοϋ σκοπέλου τούτου καί τών κατά
Λέανδρον και Ήρώ, ών θέατρον έγένοντο αί άκταί τοϋ
Ελλησπόντου.

Πύργον τον

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Ό &ρτος.

Ό apros ήτο γνωστός έν άπάσαισ τσϊς χώραις. Οί
Ίσραηλΐται, οί Αιγύπτιοι,αί πλανήτιδες φυλαί τής έλάσσονος ’Ασίας, ό άγριος Βρετανός, συνετριδον τδν σί
τον, συνανεμίγνυον αυτόν μεθ’ ύδατος καί έπί λίθων .
πεπυρακτωμένων ώπτων αυτόν. Τήν σήμερον υπέρ τάς
75 ποικιλίας άρτου παρασκευάζει, ό άνθρωπος.

Τδ βούτνρον

Τό βούτυρον τών Γραφών είναι άπλοϋν γάλα ή αφρό
γαλα. ΟΙ Σκϋθαι κατεσκεύαζον αύτό ρευστόν, παρ’ αύ.τών δέ εΐοήχθη καί έν Ευρώπη. Οί Ρωμαίοι έποιοϋντο
χρήσιν αυτού, ως αλοιφής ή φαρμάκου,προς χρήσιν τών
σωμάτων τών τέκνων των. Οί πρώτοι χριστιανοί μετεχειρίζοντο αύτό είς τάς λυχνίας των, οί δέ Βουργουνδίνοι περιήλειφον τήν κόμην οι ’ αΰτοΰ. Παρ’ ούδενός
τών έθνών τούτων, έχρησιμοποιήθη ώς τροφή, μέχρις
ότου οί ’Ισπανοί έφεΰρον τήν τέχνην τής δι’ άλατος
διατηρήσεως καί τής δΓ υδατος πήξεως αύτοϋ..

Τδ δλας.

To SAag ήτο καθιερωμένου τοίς θεοΐς παρά τοίς άρ. χαίοις, οίτινες έπίοτευον, ότι έξαγνίζει τήν τράπεζαν
καί πάντοτε παρέθετον αυτό είς τούς πρώτους καρπούς
τούς προσφερομένους τοίς θέοίς. Έθεώρουν άναγκαιότατον,όπως ή άλατοδόχη, ήτις κατεσκευάζετο έκ πηλοϋ,
ώς έπί τδ πλεΐστον όμως έκ. μετάλλου πολυτίμου, διατηρήται εντελώς καθαρά.

άώ. τούς fydtig

ΊχΟβϊς.

μικρός υπήρχε πόθος πρδ τών ήμερών
τοΰ 'Ομήρου,ότε Έλληνες καί Ρωμαίοι έθεώρουν αύτούς
ώς εκτατόν τρυφηλότητα. Έγχέλεις καί μυραιναι έπαχύνοντο εστιν ότε τρώγουσαι δοϋλον,έταριχεύοντο εΤτα
καί συνερράπτοντο εντός φύλλων φυγοΰ.

Καρποί, Λαχανικά.

Καρποί καί, Λαχανικά, αυτοφυή προς τόν άνθρωπον δώ
ρα τής Φύσεως, ήσαν ή
τροφή τών πτωχών.
X; Ν. Βαρλένττ,ς.
Ή καταστροφή αυτών ήτο - άπηγορευμένη κατά τούς·
θηριώδεις τών 'Ιουδαίων πολέμους, έπιτραπείο.α μόνον
έξαιρετικώς κατά τών Μοαδιτών,οΐτινες έμελλον νά σφαγώσιν,ένεκεν τής έσχατης αυτών άσεόείας. Ή σημερινή,
Ο ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΑΜΑΛΕΠΣ
σαλάτα έκ χόρτων ή λαχανικών, ήτις .παρ’ ήμίν έν με
ft ό Πύργος τϋς κόρης.
γάλη εύρηται χρήσει, έτύγχανε γνωστή παρά τοίς Ίουδαίοις, οΐτινες παρεσκεύαζον αύτήν μεθ’ άλατος,, πε—
Ή εν τή Α' «λίδιεΐκών παρίστηβι τον Σκόπελον της πέρεως, όίους, ελαίου καί μουστάρδας. 1ά λάχανα έν
άρχή συμποσίου έθεωροϋντο ώς προληπτικά τής μέθης. ·
Δαμάλεως,Κ-ήζ-Κουλε τουρκιστί, «ίς δν-καταλήγει ή άσιαΠίσα (μπιζέλια) έτρώγοντρ μίαν εβδομάδα πρδ τής
τική άκτή τοϋ Βοσπόρου.'
Κυριακής τών Βαΐών, ώς καί διάφορα άλλα όσπρια.
Άπό τοϋ Έρμωνιακοΰ ίκρου, χλιίοντος προς νότον τδν
Τό άρχαιότατον παράδειγμά τής πρδ τοΰ φαγητού
λιμένα τής Δαμάλεως,ή ακτή κάμπτεται καί σχηματίζει
έπϊκλήσεως
τής; έί ύψους ευλογίας άναφερεται ύπό τοΰ·
,τόξον. Άπδ τούτου κατέρχεται, καί σχηματίζει τδν Καλα
Ίποήπου.Ότε Πτολεμαίος ό Φιλάδελφος έβασίλευεν έν
μώδη κόλπον, είς δν οί συναξαρισταί ανέγραψαν διδακτικήν
μεν και ηθοποιόν, πλήν ΰπερφυά παράδοσιν περί της αμπέ . Αΐγύπτω, τριακόσια έτη προ Χριστού, άπηλευθέρωσε
πολλούς ’Ιουδαίους αιχμαλώτους, άποστείλας συνάμα είς
λου τής χήρας, ήν δήθβν άπέκοψε τής ξηράς η έπαναγαΙερουσαλήμ σπάνια καί πολυτελή δώρα, όπως άφιερωγοΰσα βασιλική τριήρης τδ σώμα τοΰ ίεροϋ Χρυσοστόμου έκ
θώσιν είς τόν Θεόν. Κομισταί άλλων δώρων εις άντατοϋ τόπου τής έξορίας.
>
πόδοαίν τώ βασιλεΐ ήλθον είς Αίγυπτον. Τούτους ό Πτο
Τοϋ κόλπου τούτου τδ νότιον χέρας απαρτίζει τδ Ήραιον,
λεμαίος προσεκάλεσεν είς δεϊπνσν, οπότε Έλεάζαρ ό
παραχατιόντες
τό μικρόν άρχιπελαγος τών Δηΐερεύς έκλήθη νά προσευχηθή. Βραδύτερον οί Έσσαίο» .
μονήσων, ένφ δύναται νά ναυλοχήση στόλος δλόκληρος.
προοηύχοντο πρό καί μετά τό φαγητόν.
Τδν σκόπελον τοϋτον οί εύρωπαϊοι, καί έκ τών ήμετέρων

Kupturipa

Si πρόκειται

I

’Επιτραπέζια (ίκεύη.

ά-

Σκεύη πήλινα καί έκ πολυτίμων μετάλλων, τέχνης
παραμίλλου εύρίσκοντο έν χρήοει παρά toTc Φαραώ,
άλλ’ ούόαμοΰ αναφέρονται όθόναι επιτραπέζιοι πρό τής
εποχής των Ρωμαίων Αΰτοκρατόρων. Αί όιά τούς πλου
σίους κατασκευαζόμεναι ήσαν μεγάλης αξίας· τινές τού
των ήσαν έκ μετάξης κεχρωματισμέναι μετ’ έπιμελείας
διά πορφυρού καί χρυσού χρώματος,ένω άλλαι περιγράφονται στρογγύλαι, τεσσάρων ποδών τήν διάμετρον, φέρουσαι, ταινίας ούτως ώστε μετά τό πέρας τοΰ φαγη
τού νά δύνανται συμπτυσσόμενα! νά αποκομίζονται έκεΐθεν, χωρίς νά καταπέση ούδέ εν ψυχίον. Ό Κάτουλλσς
λέγει, ότι είς έκαστος των προσκεκλημένων έφερε και
ίδιον χειρόμακτρον, δέν άπετέλει όμως τοϋτο άναγκαίον
παρακολούθημα διά πάν συμπόσιον πρό τοϋ Μεσαίωνος.

Τί> άνβρώπχνον

348. Αίνιγμα. Πάτμος —Άτμύς.
"Ελυσαν αύτό ή Δις Λουχία Τσορώνη ές’Αθηνών, ή Δίς Μαρίχα .
Παπαλεονάρδου έκ Πειραιώς, δ κ. Μιχ. Μιχαλόπουλος <κ Κορίνθου,
b χ. Α. ’Αναστασίου έζ 'Αθηνών, .4 κ. Κ. Βατόπουλος έκ Πύργου,
b χ. Ν. Δ.Νιχολοίδης έκ Σύρου, b χ. Μ·’Κοχινάχης ίχ Φαρσάλων,
ό χ· Ν. Πανάγος χαί Δ. Φουσάρας έχ Χαλχίδος.
, ■
Πρώτος λύτης ά»εδείχθη ή Δις Λουχία Τσορώνη.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ „ΦΥΣΕΟΣ“
Κ. A. ’A-le(aviptiaT. Δβλτάριον έλήφθη χαί ήιτορήσαμεν. Σας
άπη.ντήσαμεν αμέσως. — Γ. X. Κάϊρον. Έχει καλώς. Σας γράφομεν
ταχτιχώς καθ’ έξδόμάδα.—Α · Α. ΆργρστιίΙιον. "Εχετε δίκαιον.
Συγγνώμην. Άπόδειξιν στέλλομεν έν χαρόντι φύλλιρ.
Π. Π.
’Oivoffo'r. Κατέστητ» φρονοίμεν ακαταλόγιστος πλέον μέ άτβλευ
τήτους άναδολάς σας. — Δ. ®. ’Povj[tf'>i>uov. ’Επιστολή μετ’
επιταγής έλήφθη. ' Εύχαριστοΰμεν. Γράφομεν. — Ν. Δ. Ζαγορά»·.
Πολύ έλυπήθην,ανέλπιστος κατάστασις. Τουλάχιστον, στείλατε κατ’
•έννοιαν άντικατάστασιν, εί δυνατόν.— Α· Μ. Ιΐρίβιζα. 'Επιστολή
χαί 34 δρ. έλήφθησαν. Άναμένομεν ύπόλοιπον ώς γράφετε. Συν
δρομήν Άρτης δέν έλάδομεν.—A. Κ.
'Επιστολή έλήφθην
"Εχετε δίκαιον. Γράφομεν. ··— Μ. Κ. 'βνταθβα. Δέον να διατελεϊτε συνδρομητής. — Μ. 2. ΜντηΛήΫη^· Έλάβομεν επιστολήν
αλλά πολύ βραδέως χαί άνευ αποτελέσματος οΰδενός. Παραχαλοϋμέν ένεργήοατε δραστηρίως χαί ταχέως. — Γ.· Β. Erta^fia.
Δέον νά διατελείτε συνδρομητής τής'«Φύσεως». πρό; τούτο. —X.
r.ififiaiar. Ένεγράφητε. Συνδρομή έ'λήφθη. Γράφομεν.—©. Κ.
ΣεβαστούποΛεν.Άναμεν^μενεπιστολήν σας.—η. Μ. Πάτρας. Τί
γίνεσθε ; Δότε μα« ειδήσεις σας.

Α'ι άναλογίαι τοΰ ανθρωπίνου σώματος είσίν έπακρι6ΰς μαθηματικοί. Τό όλον σώμα έχει μήκος έξάκις μεϊ—
ζον άπό τό τοϋποδός. Ό κανών ισχύει έπί τε των ι
σχνών και τών παχυσάρκων, πδσα δ’ έ£ αυτού έκτροπη
δηλοϊ άπομάκρυνσιν άπό τού έν συμμετρία ύψίστου κα
λού. Οί "Ελληνες κατεσκεύαζον τά αγάλματα των όλα
κατά τόν κανόνα τούτον. Τό πρόοωπον, άπό τοϋ
άκροτάτου σημείου τού μετώπου, ένθα άρχονται αι
τρίχες μέχρι τοΰ πώγωνος, είναι τό ενδέκατον τοΰ
όλου αναστήματος. Ή χειρ, άπό τοΰ καρποΰ μέχρι τής·
άκρας τοϋ μεσαίου δακτύλου,έχει τό αύτό μήκος.Τό άπό
τής κορυφής τού στήθους μέχρι τοϋ ύψηλοτάτου ση
μείου τού μετώπου μήκος είναι τό έν έόδομον. ’Εάν τό
μήκος τοϋ προσώπου, άπό τών ριζών τής κόμης μέχρι
Ακτινοβολία. Αίγλη ούρανίων
τού πωγωνος, διάιρεθή είς τρία ίσα μέρη, ή πρώτη διΟωράτων.
αίρεσις ορίζει τό μέρος, ένθα αί όφρεϊς συναντώνται, ή
δέ δευτέρα τό μέρος των ρωθώνων. Τό άπό τών ποδών
μέχρι τής κορυφής τής κεφαλής ύψος, είναι τό αύτό ■
At λευκκι έπιφάνεεαι ίσχυρώς φωτιζόμενο» καί τά φω~
οΤον είναι τό μήκος μεταξύ τών άκρων τών δακτύλων
τεινά σώματα, όπόταν άναδίδουσι λευκόν φως, δείχνυνται
τών δύο χειρύν, άφού έκτανθώσιν οί βραχίονες.
είς τούς ήμετέρους οφθαλμούς μεγαλύτερα ή όσον πραγματικώς είναι.
Γούλ.
Ούτως, λευκόν τετράγωνον έ-ί μελανόν βάθους, φαίνεται
Λύσεος τόΰν έν τώ ■ ·ω φύλλερ «ενεγμ,άτων
μεγαλιίτερσν ενός μελανοϋ τετραγώνου τής αυτής έπιφανείας έπί λευκού βάθους· λευκόν τετράγωνον έπί μελανού
343 Αίνιγμα. Λέων—Νϋί.
βάθους δείκνυταε ήμϊν, ότι ίχεε τάς «λευράς αύτοϋ κοίλας,
Έλυσαν αύτό ή Δίς Λουχία Τσορώνη’έζ Αθηνών, ή Δίς Μαρίχα
Παπαλβονάρδου «χ Πειραιώς, b χ. Μιχ. Μιχαλύπουλος έχ Κόρινθου,
οπερ μεγαλοποιεί την. επιφάνειαν του, ένφ τουναντίον συμ
*
-ό χ. Κ- Α. Αναστασίου έζ Αθηνών, 6 χ Κ. Βατόπουλος έχ Πύρ
βαίνει δια τρίγωνον μελανόν έπί λευκού βάθους.
γου, 6 χ- Ν. Δ. Νιχβλαιδης ΐχ Βόλου, b χ. Μ- Κοχινάχης έχ Φαρ
Παραδείγματα τοιαύτα τοεούτων φαινομένων παρεχόμε
σάλων, ό χ. Ν; Πανάγος χαΐ Δ. Φουσάρας έχ Χαλχίδος, δ χ. Ε.
νων ΰπθ τοϋ ήλιου, τής σελήνης καί των αστέρων, βλίπομεν
■Φωτιάδης έ* Κιρχύρας, δ χ. ’ί. Φαρμάχης <» Βόλου.
' πολλά έν τ>) φύσει. Ό ηλεος, δρώμενος δια γυμνού οφθαλ
344 Αίνιγμα. Λίγαΐον—Αίγιον.
μού, φαίνεται πολύ μεγαλείτερος ή δρώμενος δεά- μέσου
‘Ελυσαν αΰτσ ή Δί< Λουχία Τσορωνη έξ Άβηνών,ή ΛΙς Μαρίχα
τεμαχίου ύάλου καπνισμένου.
Παπαλ<βνάρ$ου έχ Πειραιώς, δ χ.Μ.Μιχαλόπουλος έκ Κορίνβου, δ χ
Κ. Α. Αναστασίου έξ 'Αθηνών, b χ. Κ. Βατύπουλος έχ Πύργου, δ
Τό ημικύκλιον τής σελήνης φαίνεται ύπερβαΐνον τήν περι
κ. Ν. Δ. Νιχολαίξης έχ Πύργου, δ X. Μ. Κοχινάχη; έχ Φαρσάλων
φέρειαν τοϋ άστέρος τούτου, καί of αστέρες, οΐτινες δρώ
δ χ. Ν. Πανάγος καί Δ. Φουσάρας έχ Χαλχίδος, δ χ. Β. Πουρναράς
μενοι διά τών μεγαλειτέρω
*
τηλεσκοπίων δέν είναι ή μικρά
έχ Δημητζάνης δ x. I- Φαρμάχης έχ Βέλου.
λάμποντα σημεία, μάς φαίνονται ότι Ιχουσι ποιαν τινα διά
345. Αίνιγμα. Μ—’Ορφ
*ύ<
μετρον.
Έλυσεν αύτό ή Δίς Λουχία Τσορώνη έξ ’Αθηνών, ή Δίς Μαρίχα
Παταλεονάρδου έχ Πεφαιώς, δ Μιχαήλ Μιχαλόπουλος έκ Κορένθσι»,
Τό φαινόμενον τοϋτο, γνωστόν υπό τδ όνομα ακτινοβο
b χ. Κ- Α.’Αναστασίου έζ ’Αθηνών, δ x. Κ. Βατόπουλος «χ Πύργου
λία ή αίγλη, άναντιρρήτως παράγεται διά τής διεγέρσεως
όχ. Ν. Δ. ΝιχολαΒης έχ Πύργου, 4 χ. Μ. Κοκινάχης έχ Φαρσά
(έρεθισμοϋ) τών νευρεκών κυψελίδων, τού ήμετε'ρου αμφι
λων, ό χ. Ν. Πανάγος καί Δ. Φουσάρας έχ Χαλχίδος.
βληστροειδούς χιτώνος, αίτινες γειτνιάζουσι προς τάς δεχο346 Αϊνογμα. βάνθηρ—"Ανθη.
μένας τήν φωτεινήν εικόνα.
Έλυσαν αύτό ή Δίς Λουχία Τσορώνη έζ 'Αθηνών, ή Δίς Μαρίχα
Τά άκρα τών σιδηρών ράβδων, άτινα οί σιδηρουργοί πυΠαπαλκονάρδου έχ Πειραιώς, δ χ. Μιχ. Μιχαλόνουλος έχΚορΜου,
ρακτοϋσιν εις. τήν πυράν καί κατόπιν σφυριλατοϋσι, μάς
ό χ. Κ. Βατέπουλος έχ Πύργου, δ *- Ν. Δ. Νιχολαί’όης έχ Σύρου,
•δ χ. Μ. Κοχινάχης έχ Φαρσάλων, b χ. Ν. Πανάγος χαί Δ. Φουσά
φαίνονται άξιοσημειώτως, ότι έχόυσι πλάτος μεγαλείτερον
ρας έχ Χαλχίδος, δ X. Β. Πουργαρας έχ Δήμητζάνης.
της ίπιλοίπου ράβδου. Είναι καί τούτο φαινόμενον τής α
347 Αίνιγμά. *Αν —άφή.
κτινοβολίας.
"Ελυσαν ,αύτδ ή Δίς Λουχία Τσορώνη έξ 'Αθηνών, ή Δίς Μρρίχα
Πλήν άλλ’ όμως τά ωραιότερα καί πεισπχώτερα φαινό
Παπαλβονάρδον έχ Πειραιώς,δ χ. Μιχ. Μιχαλόπουλος έκ Κορίνθου,
μενα παρέχει ήμϊν τό ηλεκτρικόν φώς. Τό ηλεκτρικόν τόξον
b χ- Κ. Ά- ’Αναστασίου έξ ’Αθηνών, δ χ. Κ. Βατόαουλος έκ Πύρ
τών λυχνιών, όπερ δέν είναι μεγαλέίτερον τοϋ πίσου (πιζε—
γου, δ χ. Ν. Δ. Νικολαίδης έχ Πύργον, δ. Μ. Κοχινάχης έχ Φαρ
σάλων, δ κ. Ν. Πανάγος χαί Φουσάρας εκ Χαλχίδος.
λίου) δείκνυται ήμϊν ώς κάρυον. Τδ νήμα τής ηλεκτρικής
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λυχνίας πυρακτώσεως, όπερ έχει πάχος τρίχας ίππου, φαί
νεται χονδρόν, ώς λεπτόν μολυβδοκόνδυλον. Έάν πα'ρατηρήσωμεν συνήθη ηλεκτρικήν λυχνίαν τοΰ Έδισώνος, δυσκόλως θά πιστεύσωμέν, ότι το λεπτόν νήμα μεγεθύνεται
τόσον ύπό τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος η της θερμότατος.αύτοΰ,
το δέ παριστώμενον πείραμα διά τής άνωθεν είκόνος δει
κνύεται σαφώς, ότι ά διάμετρος τοΰ νήματος δεν μετεβλήθη
■ποσώς «αί ότι το φαινόμενου τής μεγενθύσεως συμβαίνει εν
τψ όφθαλμώ.

ΔΗΛΩΣΙΣ
Επειδή αί λύσεις τών αινιγμάτων τών-ίν ταΐς έπαρχίαις
καί τφ έξωτερικφ συνδρομητών μας άφικνοΰνται μετά τάς.
τών έν ’Αθήναις, Πειραιεΐ καί ταΐς πλησιοχώροις πόλεσι
διαμενόντων καί φυσικώς οί πρώτοι αδικούνται είς τήν προ
*·
τεραιότητα τών λύσεων, άπεφασίσαμεν άπό τοΰ προσεχούς
φύλλου νά εΐσάξωμεν νέον σύστημα Ικανοποιούν πάντας, ήτο1
αί λύσεις θά .δημοσιεύωνται κατά διμηνίαν, οί δε τρεις πρώ
τοι λΰται, οί έπιτυγχάνοντες τάς πλείονας λύσεες θά λαμ—
βάνωσι τρία αντί ένός δώρα.
Ή Διεύθυνσις.

ΚΟΜΩΤΗΡΙΟΝ
Έν Νέ<μ· Φαλήρω

ΓΕΩΡΓΙΟΓ ΣΤΗΝΗ

Τό πείραμα εξηγείται, έάν παραθέσωμεν ύέλινον πλάκα
καπνισμένην μεταξύ τοΰ οφθαλμού μας καί, τής λυχνίας.
Ή καπνισμένη ΰελος απορροφά μέγα μέρος τών Φωτεινών
άκτίνων τών έκπεμπομένων ύπο τοϋ νήματος και επιτρέπει
είς τούς οφθαλμούς νά βλέπωσι το πραγματικόν αύτοΰ μέ
γεθος.
'
.
Καί έτερόν τι. έπιβεβαιοϊ τήν - έν τφ όφθαλμφ έπισυμ—
βαίνουσαν ακτινοβολίαν, ότι τό φαινόμενου τοϋτο είναι διά
φορον παρά τοϊς μεν καί διάφορον παρ’ άλλοις. .

Φ. H.

Συνεστήθη καί φέτος ύπό τήν δραστήριου διέύθυνσιν τοϋκ. Γ. Στήνη κομψότατου καί καθαρότατου κομμωτήριον έν
τή πλατείς Φαλήρου, όπερ ήρξατο ήδη λειτουργούν καί Ι
κανοποιούν τάς κομμωτικάς απαιτήσεις τών πελατών του.
Συνισταται ιδίως εις τούς λουομενους έν Φαλήρφ, όπου
δύνανται νά εύρίσκωσιν πάσαν μετά τό λουτρόν περιποίησιν.
Έν αύτώ εύρίσκονται ειδικοί σάπωνες . καί αρώματα.
μετριώταται.

ΤιμαΙ

•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•«•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•«•♦•••Φ

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΟΝΟΜ1ΟΝ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΗΣ «ΦΤΣΕΩΣ»

Κατόπιν βυνεννοήβεως μετά τον κ. Μ. Busine, καλλι
τέχνου έν Παρισίοις,πάντες οί συνδρομηταί τί)$ Φύσεως.
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ΤΟΥ

ΕΤΟΥΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ
ΗΤΟΙ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ

Φ Ρ. ΠΡ Ι Ν Τ ΕΖΗ
(Έτος πρώτον)

Προσεχώς έκδίδέται Ήμερολόγιον τύς ,,Φύ20 καί πλέον τυπογραφικών φύλλων,
δπερ θά κοσμηται έκ 50 καλλιτεχνικών εικόνων έπί
λείου. καί καλού χάρτου καί θά διαιρήται είς 5
■μέρη, ώς έξης.
Ιον μέρος. Έορτολόγιον. .
2ον μέρος. Φυσικά φαινόμενα.
3ον . μέρος. Ανακαλύψεις καί εφευρέσεις.
4ον, μέρος. ’Επιστημονικά παίγνια.
5ον μέρος. Άγγελίαι κτλ
*
Ή τιμή, ώρίσθη, διά τούς συνδρομητάς .. της
,,Φύσεως“.

*
σβως
6

έξ

Τ&ν χρυοοδέτων ίρ. 3
Τ&ν άπλ&ν δρ. 9 ■

REVUE LA «NATURE» Athdnes
Bon N® 20Couleur des yeux . ... ..
»
du-teint................
Renseignements > , »
des cheveux . . . .
du costume.............

M. Busine. K Avenue de Villiers Paris.
Διά-τοΰ παρόντος φύλλου λήγει ή εικοστή δημοσίευσες τής
ανωτέρω αγγελίας, καί όσοι έκ τών αναγνωστών τής «Φύ
σεως» έπιθυμοϋσι νά ίχωσί τήν εικόνα των έλαιογραφημένην δύνανται νά παραγγείλωσι ταύτήν διά τής αποστολής εις
Παρισίους τής ανωτέρω δηλώσεως.
Έκ τοΰ Τυπογραφείου

ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

