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κατ μετεωρολογικοί όταβμοί.

(Συνέχεια χαΐ τέλος).

Την λύσιν τδν γεννωμίνων αποριών θά προσδοχώμεν ήδη 
δικαίως έχ τής διοργανώσεως τού Αστεροσκοπείου, τής 
ίδρύσεως πολλών μετεωρολογικών σταθμών χαΐ τοϋ πλούτε*  
σμοΰ αύτών διά καταλλήλων οργάνων. Ζήλος δέ χαΐ αχού*·  
ραστος έπιστημονική ένασχόλησις θά ύποβοηθήσιρ τήν πρό
οδον κλάδου νιωτάτου έν Έλλάδι, όστις περικλείει έζ ένός 
τόσα περίεργα φαινόμενα χαί έτέρωθεν τόσας πρακτικά; ω
φέλειας διά τήν ναυτιλίαν και γεωργίαν. Έπειτα τό Ελ
ληνικόν χεντριχον Μετεωροσχοπεΐον,έάν συμπλήρωσή τάς Επι
κοινωνίας αύτού πρός τούς έπισήμους Ευρωπαϊκούς σταθμούς, 
θά δύναται να έρευνα τήν γενιχήν κατάστασιν τής ατμόσφαι
ρας έν Εύρώπν) χαί νά προγιγνώσχν) τήν έπίδρασιν ταύτης 
έν Έλλάδι. Διότι 3σφ αί λαμβανόμεναι παρατηρήσεις προ
έρχονται έκ πολυπληθέστερων χαΐ έπιχαιροτέρων σταθμών, 
έπι τοσούτον άχριβεστερον παραχολουθούμεν τάς μεταβολάς 
τών μετεωρολογικών στοιχείων, τής πιέσεως, τής θερμοκρα
σίας και λοιπών χαί μάλιστα μελετώμεν τάς καταιγίδας 
καί τήν πορείαν αύτών. Διά τής Ιδρύσεως δέ ίδίφ πολυ
πληθών μετεωρολογικών σταθμών έν Έλλάδι, αί παρατη
ρήσεις καί κατά τόπους είδικαί μελέται θά διευκολύνωσι τόν 
καθορισμόν τού κλίματος έν Έλλάδι. Διότι δέν έζαρκεΐ μό
νον ή τυπική παρατήρησις τού θερμομέτρου καί βαρομέτρου 
και αναγραφή αριθμών τινων, άλλ*  ή ιδιαιτέρα ένασχόλησις 
ή λεπτή, ή βαθεΐα,ή έπιβταμένη έπι τούτων καί τών άλλων 

-έν σχέσει πρός τόν αέρα, προσκομίζονται τούς έπισήμους 
καϊ έξέχοντας καρπούς. Ενίοτε ή μιχρά παρατήρησις τόύ 
λαού αυτού άνεύρε τά αποτελέσματα φαινομένων τινων, διά 
τών όποιων προγιγνώσκει περί τών μελλουσών μεταβολών. 
Οΰτω έπί τών κωμοπόλεων τής μεσημβρινής πλευράς τού 
Πηλίου πρός τόν Παγασητικόν κόλπον, ή δημοτική παρα
τήρησες έβεβαίωσεν, ότι οσάκις · δύο ήμέρας πρότερον αί σκιαί 
τών βράχων τού Αίαντίου ακρωτηρίου έπιρρίπτονται σκο
τεινά! καί εύδιάκριται ίπί τών ύδάτων τοϋ κόλπου, επακο
λουθεί βροχή. Επίσης μετά μίαν ημέραν βρέχει, οσάκις ό 
κόλπος κατά τό φθινόπωρον κάί τό έαρ τήν πρωίαν καλύ
πτεται ύπό πυκνοτάτης ομίχλης, ή έπί μιας κορυφής πρός 
τά βόρεια κράσπεδα τής "Οθρυος έπικάθηται νέφος έπιστέ- 
φον ταύτην. "Ολα ταύτα θεωρούνται αδιαμφισβήτητοι έν- 
δείζεις. Έν Αίγίνη, κατοιχουμένη υπό .ναυτικών άνδρών, ή 
πρόγνωσις τών μεταβολών τών ανέμων γίνεται έκ τής θα
λάσσης. Οί παρά τάς υπώρειας του Ερυμάνθου πρός τήν 

πεδιάδα Πατρών προμαντεύουσι περί τών μεταβολών τού 
χαιροΰ έκτης καταστάσεως τών δύο ύψίστων κορυφών.

Δεν περιορίζεται άρα το ίργον ένός σταθμού μετεωρολο
γικού είς τήν στιγμιαίαν παρατήρησιν καί καταγραφήν, άλλ’ 
απαιτείται διαρκής μελέτη όλων τών φαινομένων τών σχε
τικών χαι πρό παντός ειδικοί έκτελεσταί τούτων. Έφ’

Ό αφωβιαμένοζ 0τςατηγό$ τοϋ Ναχολέοντος Βερτιέ, 
ή δεξιά αυτόν χείφ χαί βυναγαινιβτήξ έν ΑΙγΰπτφ.

όσον δέ οί σταθμοί αφήνονται εις χεϊρας·τού πρώτου τυχόντος, 
έκλείπει καί ό επιστημονικός καί πρακτικός σκοπός,τών παρα
τηρήσεων, διότι ούδεμίαν πεποίθησιν δύνανται νά έξασφαλί- 
σωσιν αί γινόμενα! παρατηρήσεις κατά τοιούτους κανόνας. 
Έν τοιαύτη περιπτώσει θά ήτο ώφελιμοτάτη καί έπίκαιρος 
ή χρησιμοποίησες τών σχολαρχών τού φυσικομαθηματικού 
κλάδου, τούς όποιους ή υπηρεσία, έδύνατο κατά προτίμησιν 
νά τοποθετή είς έκεΐνα τα.. Ελληνικά σχολεία, μετά τών 
οποίων εύρίσκιται καί σταθμός. "Αλλως είνε πολύ κωμικόν
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νά προσδοκά τό κεντρικόν μετίωροσχοπεϊον άκρίβιιαν καί Ε
πιστημονικήν Εργασίαν, όταν οί σταθμοί διευθύνωνται άπό 

■«ίρηνοδίκας καί μηχανικούς, οί όποιοι δένδύνανται προφανώς 
νά θυσιάσωσι τόν χρόνον ιίς άλλότρια καί ακερδή δι’ αυτού;. 
Διατί, άφοΰ ίθεωρήθη αναγκαία ή Ιδρυ.σις σταθμών μετεω
ρολογικών, δέν συμπληροϋτάι 6 διοργανισμός αυτών τελείως; 
Εινε στάδιον δράσεώς είς τούς σπουδαστά; τών φυσικομαθη
ματικών, οί όποιοι ένφ τώρα πιέζονται νά Επασχολώσι τόν 
πολύτιμον χρόνον et( διάφορα χαι άσχετα πρός τάς γνώσεις 
των, αισθάνονται μαραινόμενου τόν επιστημονικόν ζήλον καί 
-κατά μικρόν Επισκιαζόμενα καί άποσβεννύμενα όλα τά όνειρα. 
Δυστυχεί;! ί»ώ έλπισαν νά άποτινάξουν τό βάρος της ένδια- 
τρίψεως ιίς τόν σύνδεσμον ί« καί μέν, μάτην Ενετρύφησαν 
■εις τούς λειμώνας καί τούς ανθώνας της αγριωπής, άλλ' ε
λεύθερος φύσεως, καί ήνοιξαν τά πτερά της Ενθουσιώδους 
φαντασίας των είς ύπερκόσμια καί υψηλά ζητήματα. Πόσην 
τέρψιν, πόσην Έκστασι», όποιον θαυμασμόν πρός τήν αρμο
νίαν, ήτις συνέχεε και διακοσμεί τό παν. Πλήν τούς εΰανθεϊς 
λειμώνας, τούς γλυκείς καί αιθέριους ρεμβασμούς πρό τοΰ ά- 
πλουμένου μεγαλείου, Εξετόπισεν ή ίκφρων και ορμητική 
Γραμματική, ό καταναγκαστικός ούτος δεσμός, ύ βαρύτερος 
καί αυτού τού Όλύμπου, ή διδασκαλία τοΰ τύπτω, τής Ε
τυμολογίας, τής συντάξεως καί λοιπών.

Διά τοιαύτης διοργανώσεως καί συμπληρώρεως, έν τφ 
προσεχεϊ μέλλοντε θά προσδοκώμεν αξίας λόγου έπιστημο- 
νικάς εργασίας. Τώρα πλέον μετά ζήλου χαί άφοσιώσεως θά 
έπιδοθώσιν εις τάς μελετάς ταύτας, όσοι δύνανται νά συμ- 
πράξωσιν υπέρ εΰοδώσεως έργου πολλής ανάγκης, ύπό τε 
θεωρητικήν καί πρακτικήν έποψιν. Μόνον δια τών ακριβών 
παρατηρήσεων χαί τής έπισταμένης μελέτης, ο,τι είνε αό
ρατον εις τούς κοινούς οφθαλμούς και ακατάληπτου, ή χειρ 
τής έρεύνης χαράσσιι διά μεγάλων γραμμάτων, διεξάγουσα 
τους μύστας αυτής, ώς πυξίς διά μέσου τών δυβχερειών,όσαι 
προβάλλονται έκ τών φαινομένων τούτων. Άπανστως δια*  
νοίγονται κενά, καί νέα προβλήματα άναθρώσκουσιν άλλά 
ταΰτα επίσης όξύνουσι σθιναρότιρον τόν ζήλον πρός τήν 
συντονωτέραν ερευνάν. ‘Ο ερευνητής διαρκώ; προσκόπτει πρό 
Ερωτημάτων καί αποριών, τά δε προβλήματα ταΰτα, τών 
όποιων προσδοκώμιν τήν λύσιν, εινε διεσπαρμένα περί ημάς. 
Όποια ιίνε ή αιτία τφν αισθητών τροποποιήσεων τής κλι- 
ματολογικής καταστάσεως εις πολλά μέρη τής Ελλάδος, 
αί ■ όποΐαι Εγένοντο άντιληπταί διά τής έλαττώσεως τών 
ετησίων βροχών καί χιόνων ; Βιβαιοΰται ύπό τών εγχωρίων, 
ότι πρό πεντηκονταετίας εν Πηλίφ αί χιόνες ήσαν άφθονοι 
καί ΰπερπλάσίοι τών τής σήμερον, έκ τής έλαττώσεως τών 
όποιων Επήλθε στιίρωσις πολλών πηγών. Βεβαιοΰται ότι τό 
έαρ πρό ήμίσεως αίώνος έν Κρήτη ήτο' βροχερότερου καί αί 
χιόνες άφθονώτεραι πολλάχις και έν μέσφ τοΰ Μαίου,έκ τής 
κλιματολαγιχής δέ ταύτης μεταβολής έπήλθε μετατροπή έπί 
τή; Εσοδείας τών έλαιών καί τών δημητριακών. Έν -τή 
μικρ^ νήσφ Αιγίνη όμολογοΰσιν, ότι αί χημεριναΐ βροχαι 
κατά τήν τιλευταίαν εικοσαετίαν, ήλαττώθησαν υπερβαλ
λόντως, τόιίταυ δ’ ένεκα πολύ μαστίζεται και ή γεωργία. 
Όσφ καί άν άποπειραθώμεν νά παρεμβάλωμιν έπί τών 
κλιματολογικών τούτων αλλοιώσεων τόν συσχετισμόν καί 
τήν άμεσον έξάρτησιν in τών δασών, τά οποία τόσφ άνοι- 
κεΐως πρόρριζα Εξαφανίζει ή παραφορά τών νεωτέρων Ελ
λήνων, έγχαταλείπεται όμως κενόν τι καί δυσιξήγητον έχ 
του συσχετισμού τούτου, χαί Επιβάλλεται ή άναζήτησις άλ
λου αιτίου άγνωστου άχρι τοΰδε.

Τάς άπορηματικάς ταύτας προτάσεις παρακολουθούσε καί 
ετεραι Επίσης Εκπληκτικά! καί περίεργοι. Τίνος ίνεχεν αί με- 
ταβολαΐ καί αί άνομοιότητες κατ’ Ετος έπί τών μετεωρολογι
κών συνθηκών τής γής, ένώ μετά τής αυτής κλίσεως πορίύ- 
εται Επί τοΰ αύτοΰ Επιπέδου, κινείται κατά τούς αυτούς νό
μους, θερμαίνεται καί ύφίσταται τέλος τήν αύτήν Επίδρασιν 
ύπό τών. άλλων ουρανίων σωμάτων ; Τις ή Ε ξήγησις τής ύπερ- 

θερμάνσιως τούτου ή Εκείνου τοϋ μέρους τής σφαίρας ήμών 
άνευ γεωλογικής·ή γεωγραφικής τίνος μεταβολής ; Ύπάρ- 
χουσιν άρά γε νόμοι διευθύνοντες τάς μεταβολάς ταύτας,έστω 
καί άν ύποθέσωμεν τήν περίοδον τής Επανόδου τούτων πολυ
χρόνιον ; Άνευ αιτίας ούδέν αποτέλεσμα· άλλ’ οποία ή αι
τία τούτων ; Πόθεν προέρχεται ή αρμονία τής άλληλουχίας 
τούτων ; Τοιαΰτα ερωτήματα προβάλλονται σκοτεινά πρό 
τοΰ μελετώντος Εμβριθώς τήν ατμόσφαιραν. Ή Εκ τούτων 
γινόμενη πιριεργία άρκεϊ νά καταρρίψη πάν Εξωτερικόν κώ
λυμα, καί νά Εξεγιίρη πόθον ζωηρόν πρός τήν έρευναν μετ’ 
Εγκαρτερήσεως πρός τάς κοπιωδεστάτας παρατηρήσεις, τήν 
πνευματικήν έπασχόλησιν, καί τήν δυσφόρητον μόνωσιν, δι’ 
ών μόνον θά έπιτευχθή πρακτικόν τι, Επωφελές καί αντάξιον 
προσοχής καί τιμής πρός τόν προορισμόν τοΰ Εθνικού Μετε
ωροσκοπείου.

Ν. Αα^βοννέλης.

ΠΙΜ ΜΜαίΙΗΙ
Αξιότιμε χ. δαυ&υντά τον πολυτίμου εγκυκλοπαιδικόν 

βνγγφάμματο$ ή «Φύσιϊ.»
Πολλάχις δια τοΰ τύπου τής Κωνσταν[πόλεως καί τής Σμύρνης 

εδημοσιεύσαμε» τάς γνώμας ήμών περί διαφόρων μουσικών ζητη
μάτων, Εσχάτως δε συστηματοποιήσαντες ταύτας εξεδώκαμεν «ίς 
βιβλίο» ύπο τήν Επιγραφήν «Διδασκαλία τής «οβόλου μουσικής τέ
χνης» ήτοι «Γραμματική τής μουσικής γλώίσης.ο Έν τφ βιΰλίαι 
τούτω άπαντώσι μεταξύ τών άλλων χαί τινες μεταροβμίσιις βιζιχαί 
σκοποϋσαι τήν διόρβωσιν τών χαχών Ιχόντων εν τή καθ' ήμάς 
μουοιχή βεωρίμ. Καί εινε δυστυχώς πολλά τά καχώς εχοντα*  αλλ’ 
Επειδή ενι α τούτων υπάγονται εις τήν αρμοδιότητα τής «Φύσεως» 
διά τούτο ή αξιότιμος Διεύβυνσις τοΰ'περιοδικοΰ 6ά βελήση νά δη
μοσίευση μερικά καί προχαλέση τήν γνώμην τδν παρ’ ήμιν φυσι- 
χομαθηματιχών, δπως άχοφανβώσι περί τοΰ όρθοΰ ή σφαλλεροβ τών 
ήμετερων γνωμών. Άρχόμιβα δε Εχ τής διαιρέσεως τής φυσικής 
μουσικής κλίμακος εις τονιαΐα διαστήματα.

Γνωστόν τοϊς πείσε, ότι ή φυσική μουσική κλϊμαξ άρχε- 
ται άπό ένα οίονδήποτε φθόγγον καί καταλήγει είς τόν 
Εξ οΰ ήρξατο, διά τοϋτο καί Άντιφ&νία παρά τοϊς αρχαί
οι; καί νεωτέροι; έκλήθη*  άλλά παρά μέν τοίς αρχαίοι; αυ
τή Ελάμβανε τήν αρχήν της άπό τόν φθόγγον τοΰ Ρε, δστις 
άντιστοιχεϊ' με τόν Εκκλησιαστικόν Πα, τοΰθ’ δπερ ή ή- 
μετέρα ’Εκκλησία ίφύλαξε μέχρι τοΰδε, παρά δέ τοίς σημε
ρινοί; Ευρωπαίοι; άπό τόν φθόγγον τοΰ Δο, ήτις καί κατα
λήγει είς τόν άντίφωνόν της Δο. Πάντες Επίσης γιγνώσκομεν 
ότι μεταξύ τών δύο τούτων Δο μεσολμβοΰσιν έτεροι έξ φθόγ
γοι, καλούμενοι, κατά μέν τους Εκκλησιαστικούς Πα Βου 
Γα Δι Κε Ζω,.κατά δέ τούς- Ευρωπαίους Ρι Μι Φα Σολ 
Λα Σι- οί οκτώ ούται φθόγγοι, ώς γνωστόν, διαιρούνται είς 
δύο, είς ημιτόνια δηλ, καί είς τόνους. Ή φυσική λοιπόν μου
σική κλϊμαξ απαρτίζεται Εκ πέντε τόνων καί Εκ δύο ημιτονίων, 
ήτοι τό όλο» Εξ εξ τόνων, όπόταν ΐνόσωμεν τά δύο ημιτόνια 
είς τόνον 2να· ή κλϊμαξ αΰτη άτε εχουσα περισσοτέρους τό
νους Εκλήθη διάτανος (Maggiore)' Επειδή δέ ή πορεία αυ
τής βαίνει ώς Επί τό πλεϊστον έπί πολλών τόνων καί ολίγων 
ημιτονίων,τά Επ’ αυτής βασιζόμενα μέλη καλούνται διατο
νικά— ■ Τό πώς δέ εύρέθη ή διαίρεσις τών μεταξύ τών 
δύο αντιφώνων Δο ευρισκομένων έξ φθόγγων,πας τις δύναται 
νά μάθη, άμα μελετήσει τό Εν τή «Πειραματική Φυσική» 
περί Μουσικής κεφάλαιον. Τοϋτο δμως τό κεφάλαιο» κάταγ- 

. γίλλομεν είς τούς κ. κ. φυσικομαθηματικούς,ότι δέν έχει κα
λώς καί ή έν αΰτφ άναφερομένη διαίρεσις τών διαληφθέντ ων 
τονιαίω» διαστημάτων ούδένα Επιστημονικόν χαρακτήρα φέ~ 
pit, διότι βασίζεται Επί βάσεων σαθρών,ουδόλως ύπο τοΰ ορ
θού λόγου ύποστηριζομενων τοϋτο δέ δέν Ελέγχει άκριτους 
τούς γράψαντας τάς «Φυσικάς», άλλά μάλλον τούς παριστά 
ώς άρίστους μεταφραστάς τών ευρωπαϊκών.

Έν τώ περί μουσικής κεφαλαίω τής Φυσική; Πειραμα-

τικής άπαντφ μουσικόν τι όργανον «Μονόχορδο»» καλού
μενου, St’ ού «ύρίσκονται τά τονιαΐα διαστήματα’ τό μονό
χορδου τοϋτο, . ώς γνωστόν, φέρει μίαν καί μόνην χορδήν, 
στηριζομένην Επί δύο στεριών ύπαγωγέών κοινώς (χορδο- 
στατών) Εκ τοΰ Ενός μόνου άκρου σταθιρώς διδεμένην Εκ 
δε τοΰ ετέρου κρέμαται, όπίρ έχει αυτήν τεταμίνην. Κατά 
τούς κανόνας τής Φυσικής, Εν τφ μονοχόρδφ ύπάρχιι καί 
τρίτος ύπαγωγεύς, άλλ’ ούτος είναι κινητός καί ούχί στι- 
ρίό;· ούτος τίθιται ύπό τήν χορδήν, άφοΰ τό πρώτον πλη- 
χθή αΰτη άνευ τοΰ κινητοΰ τούτου ύπαγωγίως καί ό φθόγ
γος αυτή; όρισθή ώ; Δο, τότε διά τής πρός τά Εμπρός ή 
όπίσω βαθμιαίας κινήσιως τοΰ ύπαγωγεως καί τής συγχρό
νως πλήξεως τής χορδής εύρίσκεται, ώς λίγουσι, τό μήκος 
τοΰ τονιαίου διαστήματος τοΰ φθόγγου Ρε, ούηνος τήν γνη
σιότητα όμολογεϊ ό παρά τοΰ μονοχόρδου ιύρισκόμενος καί 
τό ούς ΐξησκημένον έχων ακροατής, καί τοιουτοτρόπως Ε
πιτυγχάνεται ή αληθής καί γνήσια ευρεσις τών αποστά
σεων καί τών λοιπών πέντε φθόγγων, ήτοι τών Μι, Φα, 
Σολ, Λα, Σι. Κατόπιν οί ήχοι τών φθόγγων τούτων τί
θενται είς Ετερόν τι όργανον, «παλμομιτρική» καλούμινον, 
όπερ άποδιικνύ» τούς μεταξύ αυτών μεσολαβοΰντας παλ
μούς, Εξ ου Εξάγεται, ότι ό μεν φθόγγος τοϋ Ρε κατέχει 
θέσιν Επί τών τής όλης χορδής, ό δέ τοϋ Mt Επί τών 

ό τοϋ Φα επί τών ό τοϋ Σολ Επί τών %, ό τοϋ 
Λα Επί τών 3/g καί 0 τοΰ Σι Επί τών 'Η δέ θέσις
τοΰ αντιφώνου Δο ορίζεται ίπί του l/j ήτοι Επί τού ήμί
σεως μήκους τής όλης·χορδής, τοΰθ’ όπερ ιδιαιτέρως άνα- 
φέρεται Εν τφ διαληφθέντι κιφαλαίφ,ότι «χορδής τιταμένης, 
τών δύο άκρων αυτή; στηριζομένων Επί δύο στερεών ύπαγω- 
γέων, τό ήμισυ ιί»ε άντιφωνία τή;- όλη; χορδής,τό ήμισυ δέ 
τή; Επίλοιπου ήμισείας έτέρα τοιαύτη καί αύθις τό ήμισυ 
τής Επίλοιπου έτέρα άντιφωνία .καί οΰτω καθεξής» π· χ· 
Έάν ή τεταμένη χορδή Εχ« μήκος 120,Εξ άπαντος είς τά 
60 αυτής εύρίσκεται ή άντιφωνία τοΰ ήχου τής ολοκλήρου 
χορδής, ήτις καί «άπαξ Διαπασών» καλείται' είς τά 90 εΰ- 
,ρίσκεται Ετέρα άντιφωνία,ήτις χαί «δίς Διαπασών» καλείται- 
είς τά 105 «ύρίσκιται τρίτη τοιαύτη, ήτες και «τρις Δια
πασών» καλείται, καί οΰτω καθεξής. Ένταΰθα όμως παρατη- 
ρεΐται μία πράξις μαθηματική,ήτις κατά τού; μαθηματικούς 
«φθίνουσα ή αΰξουσα» πρόοδος καλείται, διότι, ώς ανωτέρω 
φαίνεται, καθ’ όσον πλησεάζομεν πρός τόν διύτιρον ύπαγω- 
γέα, δηλ πρός τόν Επί τής σκάφη; τοΰ οργάνου ευρισκόμενον, 
τοσοϋτον Εξακολουθοΰμεν νά σμικρύνωμιν τά αντίφωνα ταΰτα 
διαστήματα άτινα, ώς φαίνιται, τά τής διυτίρας άντιφωνία; 
εινε τά ήμιση ακριβώς τής πρώτης καί τά τής τρίτη; είνι 
τά ήμιση άκριβώ; τής διυτέρας καί οΰτω καθεξής- έν τή 
περιστάσει δέ ταύτ>) ή φθίνουσα αΰτη πρόοδος τιλιΐται 
μετά θαυμασίας. κανονικότητος- ήτοι ή πρώτη άντιφωνία 
κατέχει γεωμετρικήν θέσιν Επί τής χορδής 60, ή διύτιρα 
30 καί τρίτη 15- ’Επεται λοιπόν ότι καί έν τή ύποδιαιρέσει 
τών τονιαίων διαστημάτων τής μιας οίασδήτινο; άντιφωνία; 
ψυβικώς δέον νά μεταχειρισθώμεν άνυπαρθίτως τήν αύτήν 
κανονικοτάτην φθινουσαν προ'οδον καί το'τε νά πεισθώμεν,ό'τι 
καί ή τών τονιαίων διαστημάτων διαίρεσις Εγένιτο πράγματι 
Επιστημονικώς αληθής*  άλλ’ Ερωτώμεν, ή Εν τφ περί μου
σικής κεφαλαίφ εύρισχομέ»η ει»ε τοιαύτη ; ή Εκ τοΰ μονο
χόρδου, τή βοηθιί$ ανθρώπου ίχοντος τό oj; έξησκημένον (;) 
Εξαχθιΐσα διαίρεσις τών διαστημάτων τούτων τής άντιφωνία; 
Εχουσα ώ; άνώτιρω ύπεδιίχθη ήτοι % 8/8. δ/18
δύναται ποτέ νά Εφαρμοσθή εις τήν κανονικότατη» πορείαν 
τής φθινούσης προόδου,έν ω αΰτη απέχει κατα παρασάγγας 
όλους τή; κανονικότητο; ; μία τοιαύτη άνωμαλωτάτη καί 
άκανόνιστο; διαίρεσις δύναται ποτι νά όνομασθή κανονική 
φθίνουσα πρόοδο;; Άλλά καί πρό; άκριβιστέραν ίξέλεγξιν 
καί άπόδειξ ιν τών λεγομένων ημών, χαί χάριν τών μή φυ
σικομαθηματικών φιλομούσων αναγνωστών τής- «Φύσεως» 
αναλαμβάνομε» ν’ άναλύσωμεν καί νά παραθέσωμιν Εκ 

παραλλήλου, τά Εξαγόμενα, ΐνα πάντες ίδωσι καί ομολογή- 
σωσι τό άνώμαλον καί άκανόνιστον αυτής.

Ύποτιθιίσθω, δτι ή χορδή μας έχει μήκος 912 χιλοατο- 
g * *

μέτρων· λοιπόν τά^-αυτής, άπιρ ΐυγχάνουσιν ή όρισθεϊσα 

θίσις τοΰ φθόγγου Ρε εΰρίσκομεν 10 ί ,4 ιπετα» λοιπόν ότι 
S10 δ*  τό τονιαϊον διάστημα τών φθόγγων Δο Ρε είναι τά

4 72g §
•ρ-, ήτοι τήν θεσιν τοΰ Μι εύρίσκομεν ότι είνι ’ ήτοι 
u 312,
ό μεν φθόγγος τοΰ Ρε απέχει άπό τοΰ Δο 401,4 ό δέ τοΰ 

ο
Μι άπό τόν τοϋ Ρ< 81,τά-^-ήτοί τήν θέσιν τοΰ Φα εύρίσκομεν 

θ34
—g-’ήτοι ό φθόγγος τοΰ Φα άπίχει άπό τόν τοΰ Μι 45,6·

• 2 , , ' 608 
τα ήτοι την Ίεσιν το.υ Δολ εΰρίσκομεν·

3 ό τοΰ Σολ φθόγγο; απέχει άπό τόν τοΰ Φα 76' ‘ί·

' 547,2 , .Λ. . ,
θεσιν του Λα ευρισκομιν 'Ί701 ο φθογγος τοΰ Λα α-

g 
πέχει άπό τόν τοΰ Σολ 60,8 καί T^jg“ "W1 θέσιν τοΰ 
, . 486,4 „ , , ft. ' . ν , £

ευρισκομεν —π—ηιοι κχί ο φθογγος του λι απέχει viz, 

ήτοι

, τήν

Σ*

άπσ 
τόν τοΰ Λα 60,8 (|). “Εχομεν λοιπόν τά μήκη τών το- 
νιαίων διαστημάτων ώς Εξής· Δο 101,4 Ρε 81 Μι 45,8 
Φα 76 Σολ 60,8 Λα 60,8 Σι· καί Επειδή τό ήμισυ τής 
όλη; χορδής ήτοι ή πρώτη άντιφωνία εινε 456 καί επειδή

, , λ, ν, . , 486,4„ . ,μέχρι του φθογγου Σι εΰρίσκομεν επεται Οτι το με

ταξύ Σι καί Δο διάστημα είνε 30,4, καί τοιουτοτρόπως 
Εχομεν τον εξής κανόνα 101,4, 81, 45,6, 76, 60,8, 60,8, 
30,4 =: 456. Έν τφ παρόντι πίνακε εκτός τή; έπί τών 
διαστημάτων τών φθόγγων Δο,Ρε, Μι, Φα καί Σι, Δο, φαι- 
νομίνης ανωμάλου φθινούσης προόδου, Ερχόμεθα είς θέσιν 
νά ΐρωτήσωμεν τοϋ; παρ’ ήμΐν φυσικομαθηματικού;,Εάν ή 
διαίρεσις τών διαστημάτων Σολ Λα καί Λα Σι ει»< ποτέ - 
δυνατόν νά όνομασθή φθίνουσα πρόοδας,άφοϋ καί τό πρώτον 
καί τό διύτιρον διάστημα φέρουσιν ένα καί τόν αυτόν άριθ- 
μόν, δηλ. 60,8-

Πόθεν όμως Εξήλθεν ή τοιαύτη ανώμαλος διαίρεσις τής 
κλίμακος, ήτις είς ούδένα Επιστημονικόν κανόνα υπαγόμενη 
αυτή έαυτήν άποδεικνύει,ότι τυγχάνει δημιούργημα πιπλα
νημένων ίδιών ; Δυνάμεθα νά όνομάσωμεν τήν τοιαύτην 
διαίρεσιν Επιστημονικήν ; ή τοιαύτη λοιπόν, ώ; ήμέΐς φρο- 
νοΰμίν, έξήλθι α (. Εκ τής «τελείας τοΰ μονοχόρδου κάί β'/. 
Εκτης εύκολου παραπλανήσεως.τοΰ Ε.ξησκημένου ώτός. At 
άτέλιιαι τοϋ μονοχόρδου είσίν αί Εξής α'/. Τεθειμένου τοϋ 
κινητού ύπαγωγεως ύπό τήν χορδήν καί βριζόμενης τής θέ- 
σεως τοΰ Ρι, τό μονόχορδο» τοϋτο πλέον δέν ιινί Εκείνο τό 
πρώτον, όπερ μας είχε δώση τόν φθόγγον τοΰ Δο, διότι τοΰ 
κινητοΰ ύπαγωγεως ύποτιθέντος, θεωρείται ώ; στερεός πλέον. 
Επομένως η Εκ τοΰ ύπαγωγεως τούτου προελθοΰσα σμίκρυν.σις 
τής χορδής, μάς παρουσιάζει έτερον μονόχορδου όμοιο» μέν 
άλλά βραχύτιρον τοΰ πρώτου; οΰτω λοιπόν οί διά τής πρά- 
ξεω; ταύτης παραχθέντες φθόγγοι Δο Ρε εχουσι άλλοίαν τήν 
καταγωγήν ώς τέκνα δύο διαφόρων γονέων ό σάκις δέ κινεί
ται ό κινητό; οΰτο; ΰπαγωγιύ; πρό; ιΰρεσιν καί τών λοιπών 
πεντι τονιαίων διαστημάτων, τοσάκις άλλάσσει καί τό Εν 

! λόγφ μονόχορδο» φύσιν, καί αντί ίνό;, Εχομε» πολλά, πολυ- 
ειδή μονόχορδα, Επομένως καί οί παρ’ αυτών έξαχθέντες 
φθόγγοι ούδιμίαν παλμικήν συνάφειαν ή σχέσιν Εχουσι; Τίς 
Εγγυάται, ήμΐν ότι Εκτιλουμένων τών ανωτέρω Επί τής χορ
δής, ί;τις Εξ Ενός-μόνον μέρους είνι Εστηριγμένη,Εκ τοΰ έτέρο^ 
δέ άντί ύπό κόλλοπος (στρυφτάρη) βαστάζηται ύπό βάρους
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ίχρεμοϋς και ίν τή προσθέσει τβϋ «νητοΰ ύπαγωγέως ΰπο 
της χορδής λαμβάνουσα αΰτη τοσαύτας κάμψεις κατά τάς 
διαφόρους μετατοπίσεις αύτοΰ, δέν ύπόκειται «ς διαφόρους 
τρόπους ολέθριους διά τδ» σκοπό» ; Έν τοιαύτη περιστάσει 
ποιον τό έξησκημένον ούς, δπίρ ίν-τοίς διαφόροις μετατί- 
πίσεσι τοΰ κινητού ύπαγωγεως και τών έξ αύτών προερχό
μενων συνθλάσεων τοδ ήχου είς ηχητικά μόρια, δύναται νά 
διατήρησή τόν πρώτο» ήχον τοϋ Δο, χωρίς ποσώς νά άπα— 
τηθή ;

(επεται τό τέλος).
Μιτυλήνη. Ν. Παγανβς

ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΑΕΙΠΟΤΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ
Ένεκα τοΰ έσχάτως δημοσιευθέντος έ» τή «Φύσει» καί 

πρός τον χ. Φίλ. Οίκονομίδην προσφωνηθεντος ποιηματίου η
μών, δειχνύοντος την έντύπωσιν,ην ή τοδ «Πανθέου» του «κ- 
δοσις ένεποίησεν ήμίν, άνεφύη μεταξύ φιλόκαλων καί φίλο— 
σπουδών φίλων ζήτημα, άν ήμεΐς καλώς ή κακώς έπραξα- 
μιν κρίναντες ποιητικόν πόνημα, όπερ πρδ δεκαετίας σχεδόν 
έν Βιέννη έξεδόθη. Κατηγορηθέντες ούτως, ώς παρελκόντως 
γράψαντες κρίσιν,άναγκαζόμεθα ώδε νά ύποδείξωμεν τοϊς ίπι- 
κρίνασι φιλομούσοις τδ σφαλερόν αύτών καί όπερασπίσωμεν 
σύναμα τήν δικαίως' άλλως παρ ’ ήμών ποιηθεϊσαν ταύτην 
παρέλκυβιν.

Τοϋ κ. Οίκονομίδου τό «Πάνθεον» είν’ αληθές, ότι πρό 
πολλοί» χρόνου καί «ΐδομεν καί έθαυμάσαμεν εΐνε έργον α
ληθώς γιγάντων αντάξιον της σπάνιας μεγαλοφυιας τοϋ ποι- 
ητοδ' ό νοΰς θαμβοΰται πρδ τοιαύτης ύψηλής ποιήσεως, προ 
τοιαύτης μουσικής τών στίχων αρμονίας. Έκάστη λέξις τοΰ 
«Πανθέου» εινι καϊ εΐ; μαργαρίτης πολύτιμος μαρμαίρω», 
ούτως «πεΐν, «λήκτως είς τά διαυγή τής Κασταλίας ΰοατα.. 
Δέν εινε άπορον λοιπόν,ά» ήμεΐς σήμερον μόλις έτολμήσαμεν 
διά τής άσθενοϋς ήμών γραφίδος νά έκφράσωμε» τδν θαυ
μασμόν ήμών, βίπτοντες έν ώχρον ανθύλλιο» έπι τοϋ ποιη- 
τιχοδ έκείνου πολύανθους λειμώνας. Διότι γράψαντες δημοσίως 
δέν ήγγείλλαμεν ποιητικήν τινα παλαιάν έκδοσιν,λησμονηθεΐ- 
σαν ήδη σχεδόν παρά τών πλείστων, άλλά τόν θχυμασμόν 
ήμών έπεχειρήσαμεν νά δείξωμεν πρός δεινόν ποιητήν, εχον- 
τες έν όψει τό κάλλιστον τών έργων αΰτοδ,τδ «Πάνθεον» .Τις 

,· ύμνων μετά τοσούτους αιώνας τοΰ Όμηρου το όνομα, λογί
ζεται ώς παρέλκων ; Τοΰ ‘Ομήρου ή ποίησις αείποτε δέν 
ευφραίνει, δέν διδάσκει, δέν έμπνέει;... Τδ καλόν όπου χαί 
άν εύρίσκεται, πάντοτε πρέπει χαί παρά πάντων νά γεραι- 
ρηται, διότι τδ καλόν δέν σβέννυταί ποτέ, δέν έκλείπει, δέν 
παλαιοΰται,άλλ’ άεννάως μεγαλύνεται ύπό τών Απερχομένων 
γενεών. Τίς θέλει μεμφθή τόν Ιστορικόν έκεϊνον, ό όποιος δι
ψών τάς ύψηλάς της Κλεεοΰς δέλτους, άναμιμνήσχεται συχνά 
τάς πράξεις τών μεγάλων πνευμάτων,φέρων ώς πρότυπον τάς 
άρετάς αύτών ή τήν σοφίαν ; Όπως ό ίστοριχός, οΰτω καί 
ό ποιητής δύναται καί οφείλει ίσως νά βίπτη βλέμμα έπί τών 
ποιητικών τοϋ Κόσμου γιγάντων, άρυόμενος πάσαν αρετήν 
αύτών χαί επιστήμην διότι χαί ή ποίησις έπιστήμη ΰψίστη 
εινε,όταν έμπνέηται ύπό τής σοφίας τοδ χαλοΰ. Ή ποίησις 
εινε, άγων χάλλους άφθιτος και όχι χρόνου ή τόπου στιγμι
αίου έκβλάστημα. Τοϋ χ. Οίκονομίδου τδ «Πάνθεον» ένέ- 
πνευσεν ήμας,χαί είς τήν φαντασίαν ήμών παρίσταται είσέτι 
ώς έξοχόν τι τέλειον χαί μεγαλοπρεπές ποίημα. Ούδόλως 
λοιπόν απορίας άξιΟν εΐνε πώς ήμεΐς, άν και πρρ πολλοΰ 
ίδόντες,σήμερον όμως ίτολμήσαμεν νά ύμνήσωμεν τάς άρετάς 
του. Τί δέ θέλουσιν εΐπει οί κ. κ. χριταέ ούτοι, έάν πραγ- 
ματευθώμεν σήμερον καϊ περί άλλου έργου τοϋ κ. Οίχονο- 
μίδου, Ιτι τοϋ «Πανθέου» προγενεστέρου; Άν χαί ούδόλως 
αι ασθενείς ημών δυνάμεις έπιτρίπουσι τήν έξέλιξιν καί έπι- 

σχόπησιν τοιούτων βαρυτίμων ποιητικών χαι φιλοσοφικών 
άμα συγγραφών,ούχ ήττον ήμεΐς θά Ιπιχειρήσωμεν χαίαυθες 
νέαν τοιαύτην παρέλκυαν, φιλολογοϋντες τδ παλαιόν κατά 
τινας, άλλά καθ’ ημάς νιώτατον ποίημα, τόν πρό είκοσιπεν- 
ταετίας δηλονότι έχδοθέντα έν Σύρφ Λύβίλχιν —- ΕϋεΙηιν 
ή “Ayv&etov Ποιητήν. Κυρία όμως αφορμή τής άναμνήσεως 
τοϋ έργου τούτου εινε ή έσχάτως έχδοθεΐσα ποιητική συλ
λογή «Βαίων φύλλα» έν ή χαί τινα παρά τοϋ «Άγνωστου» 
του παραλαβών · ποιητής άνεδημοθίευσεν ολόκληρα. Εν 
τοϊς «Βαίοι;» ό ’Λστήρ τή$ Έλλάδοζ έχ τοϋ « Αγνώστου» 
μεταφερθείς άριδήλως έμφαίνει, ότι ό ποιητής ΰπο τών αυ
τών πατριωτικών αισθημάτων έμφορούμενος, ύφ' ών καί πρό 
εΐκοσιπενταετίας έκδίδων τδν «Άγνωστον» ένιφορεϊτο, αι
σθάνεται χαι νΰν καί φλέγετ' έκ του αύτοΰ πόθου, τοΰ εμ- 
πνεύσαντος και τόν καλλικέλαδον 'Ρήγαν πρδ της πολυμή
χανου διπλωματίας, τοϋ πόθου, λέγομεν, τοΰ νά ϊδη τήν 
πατρίδα του έλευθέραν I Μεταφέρομεν ώδε στίχους τινας ίκ 
τοδ δαιμόνιου ποιήματος, χάρι» τών εύμουσοτέρων, όπως 
ΐδωσιν, όπως γνωρίσωσιν έναργέστερον τόν νεανίαν ποιητήν 
τοΰ «Άγνωστου» άλλά συγχρόνως καί τόν αισθηματίαν καί

Αριστοτέλης.

εύελπιν έπί τό μέλλον καί τούς υιούς τής 'Ελλάδος, τοΰ 
άγλάοΰ φωβτήρός τον, άοιδόν τών «Βαίων».

«Πατρίς μου, ώ τεταλαικωρημένη 
Ελλάς, ής πλήρης περιπετειών 
Άστάτου τύχης ή ζωή προδαίνιι 
’Αρετών, μήτερ, βΰμα χαχιών 
Παντβίω» !.... Δύσμοιρε χ*  ευδαίμων άμα !... 
Βουλή έχτάχτφ δλως υπουργείς : 
Μή παριστμ του βίού-σου τό όραμα 
Καί βίος άλλον (όνους επί γης ; 
Άλλά βουλή μεγίστη βαθύτατη...
Έκπλήρωσιν αύτη αποστολής 
Λαμπράς, έξόχου σοί επιφυλάττιι 
Μετά τοϋ σκήπτρου τής ’Ανατολής!... 
Ναί, μάτην φθόνος καί ζηλοτυπία 
Κατά τής θείας μαίνοντ’ εντολής : 
Τοϋ Βυζαντίου είσαι σύ χυρία!...

Καί όμως — πράγμα παράδοξον — ή του « Αγνώστου 
Ποιητοΰ» εχδοσις είς ολίγους όλιγίστους μόνον έγένετο γνωστή, 
ούδεμία δέ τοϋ Τύπου φωνή, καθ’ όσον ήμεΐς γνωρίζομεν, 
ήχούσθη άγγέλλουσα ταύτην ! ’Εν Βερολίνφ δμως,παρά τών 
σοφωτέρων έπιστημόνων ίτυχεν εύμενεστάτης υποδοχής, μο
ρίων συγχαρητηρίων προσαγορεύσεων έκ μέρους αύτών τυχών 

και ό σφριγών τότε νεανίας ποιητής. Ότε δέ πρδ δεκαετίας 
κληθείς ούτος εις συνεδρίαν ακαδημαϊκού συλλόγου, ού έτύγ- 
χανεν ίταΐρος, άπήγγιιλεν εξοχον πρδς τόν μεγαλείτερον τών 
θεωρητικών φιλοσόφων τής Γερμανίας, τόν "Εγελον, απευ
θυνόμενο» ποίημά του, γερμανιστί καί είς λαμπράν Έλλη- 
νίδα φωνήν, ό ενθουσιασμός τών Γερμανών ΰπήρζιν απερί
γραπτος καί έπιυφημίαι ζωηρόταται αντήχησαν ΰποδεχθεΐσαι 
τό άγήρων έκεΐνο ποίημα. Άλλά τοιαϋται ενδείξεις τιμής 
γίγνονται μόνον ίν τή ποιητική πατρίδι τοΰ Σχιλλέρου καί 
τοΰ Γοιθίου, ίν ή χώρα καί ό ήμέτερος ποιητής ένελλάμφθη 
τοΰ άειρρύτου τής έπεστήμης φωτός. Ουτω καί ήμεΐς, ίάν 
«γράφομεν έν Γερμανίφ χρίσιν περί τοϋ «Πανθέου» ήθέλομεν 
τύχει ειλικρινών έπαίνων, άλλά γράφοντες έν Έλλάδι, δυσ
τυχώς, έν αύτη τών Μουσών τή κοιτίδι, άπαρέσκομεν, φυ
σική τφ λόγφ είς τδ πλήθος. Ένταΰθα τιμώντας ώς έπί 
τό πλεϊστον, τά άμουσα έκεϊνα καί άρρυθμα ποιητιζόντων 
τινών ψυχαριστών νεανίσκων χυδαιολογήματα. Έάν καί ή
μεΐς ίγράφομεν ύπέρ αύτών έξαίροντες φνλλάδα τινα «ξαρ- 
χοπούλειον ή τόν θρίαμβον τής δεινός θεατρικής παρα
στάσεων, νεωστί συγγραφέντος κωμειδυλλίου καί άνεβιβά- 
ζομεν μέχρι τρίτου ούρανοΰ τδν στεφανωθέντα έπί σκηνής 
ποιητήν, θά Αφαινόμεθα βεβαίως λογικώτεροι, θά άπεκαλού- 
μεθα δέ καί apiorot τεχνοχρίται, ώς συνειθίζουσι ν’ άποκα- 
λώσι τούς κρίνοντας οί βέπορτερ τών έφημιρίδων τής πρω- 
τευούσης. Αλλ’ αύτοί μέν είσι κύριοι νά κρίνωσι καί άπο- 
φαίνωνται συμφώνως μέ τδ τά πάντα διέπον καί κινούν σή
μερον τής έποχής πνεΰμα, ήμεΐς δέ θαυμάζοντις, νά έξαί- 
ρωμεν αείποτε τήν φιλοσοφούσαν ποίησιν καί τά έξ αύτής 
έκβλύζοντα άγαθά είς τήν μαραινομένην μέν καί όσημέραι 
θνήθκουσαν,άλλά πάντοτε άναθαρροΰσαν καί ήβώσαν, χάρις 
εις τούς πνευματικούς αρχαϊκούς σκαπανείς, νέαν ποιητιχήν 
φιλολογίαν μας. Έν τούτοις ήμεΐς, μή δυσανασχετοΰντες διά 
τάς γενομένας ήμίν παρατηρήσεις , παρά φιλοπροόδων άλλως 
καί φιλοσπούδων φίλων καί συναδέλφων,ύπομιμνήσχομεν αύ- 
τοΐς,ότι έμπνεόμενοι πάντοτε ύπό τής αίσθήσεως τοϋ ώραίου, 
έξαίρομεν ένίοτε ούχί τήν δείνα ή δείνα ποιητικήν έκδοσιν, 
ώς ένομισαν καί είς τήν παρούσαν περίστασιν, άλλά τδν δείνα 
καί δείνα ΐξοχον ποιητήν, άλλά τούς εύμούσους έκείνους καί 
φωτεινούς νόας, ών είς τυγχάνει καί ό κλεινός ποιητής τοΰ 
«Πανθέου» καί τών «Βαίων»,εχοντες πάντοτ’έν δψει τδ σο
φόν λόγιο» «τό καλόν άέίποτε καί επίκαιρον».

Άλέξ. Γ. Γεακονμίδης.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΤΠΤΟΓ

ΗΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 
ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»

xal ο£ "Ελλ^νίς ύηό έηοψον «οονωνςηήν
όβτοροκήν χαί έμ,ποροκήν.

(Συνέχεια- ϊδε προηγ. φύλλον).
Ή είς το μουσείο» τής Γκίζης μετάβασίς μας άπεφα— 

σίσθη νά γίνγι έφ’ άμάξης, ίνα προλάβωμεν κάί διέλθωμεν 
τήν γέφυραν τοΰ Νείλου, ήτις ανοίγεται άπδ τής 1—2 
μετά μεσημβρίαν, όπως διέλθωσι τά ΰπ’ αύτήν άναμένοντα 
πλοία-

Ή γέφυρα αύτη, Κασρ-έλ—Νίλ όνομαζομένη, ήτοι δια
κοπή τοϋ Νείλου, κεΐται ακριβώς είς τό βορειοδυτικόν άκρον 
τής πόλεως,παρά τόν αγγλικόν στρατώνα, σύγκίιτάι όλη έξ 
ορειχάλκου καί ϊχει μήκος 200—250 μ. βασταζόμενη ΰπδ 
οκτώ στερεωτάτων καί παχύτατων λίθινων στηλών.

Άφίχθημεν ακριβώς πρό τής ώρισμένης ταύτης ώρας, 
διήλθομεν πρό τοϋ μεγάλου άγγλίκοΰ στρατώνος, έφ ’ού ύπε- 

ρηφάνως κυματίζει ή σημαία τής Άλβιώνος, καί πρό έκτε- 
ταμένης ώραίας πλατείας, έν ή οί άγγλοι στρατιώται έπαι- 
ζον καί έγυμνάζοντο καθ’ ομίλους, διεβημεν έν τάχει τήν 
γέφυραν, δεξιά καί αριστερά τής όποιας έπανειλημμέ- 
νως έρριπτον εκστατικά βλέμματα, ίνα θαυμάσω τό ώραΐον 
θέαμα τής έπί τοϋ Νείλου διαβάσεώς μου καί μετά τοΰτο 
διέταξα τόν αμαξηλάτην νά σταματήση, διότι τά πρδ ίμοϋ 
έχτυλισσόμενα ήσαν λαμπρά, εξαίσια καί θαυμάσια.

Εύρισκόμεθα πρό τής δεξιάς όχθης τοϋ Νείλου, διάφορα 
καφφενεΐα κεΐνται κατά μήκος αύτής και ύπδ παμμεγέ- 
θεις φοίνικας καί άλλα δένδρα- κίνησις δέ ζωηρά παρατη- 
ρεϊται είς τούς σπεύδοντας νά διέλθωσι τήν γέφυραν, πριν 
αύτη άνοίξ,χ) ώς καί είς τά ΰπ’ αύτήν έχατέρωθεν άναμέ
νοντα πλοιάρια.

Κατερχόμεθα τής άμάξης χαί καθήμέθα παρά τινι καφ- 
φ·.νείφ, πλησίον τοΰ ποταμού. .

'Ωραΐον όντως τδ θέαμα. Μεγαλοπρεπής ό παμμέγιστος 
καί εύεργετικός Νείλος άπό τοΰ κέντρου τής Αφρικής πη
γάζω», . διέρχεται γαλήνιος, σιγηλός, ήρεμος καί βρα - 
δύς πρό έμοΰ, ένφ έναντι μου ή πελώρια όρειχάλκενος γέ
φυραν ώς άπό μαγνήτου χωριζομένη είς δύο, δίκην γιγαν- 
τώδους πτηνού άναπεταννύει εκατέρωθεν τάς δύο πτέρυγάς 
της καί' ένφ άνωθεν αύτής ή κίνησις σταματ^, κάτωθι τά 
άναμένοντα πλοία έν γραμμή ήσύχως διέρχονται τό έν κα
τόπιν τοΰ άλλου, μεταφέροντα βάμβακας, λίθούς, έργάτας 
χωρικούς καί διάφορα προϊόντα, έν συνοδεί^ θορύβου καί 
ένός παρατεταμένου, άλλά . ά . ά . ά . ά.

Τό βλέμμα καί ό νοΰς μου τέρπονται πρός στιγμήν καί 
μακαρίως έξακολουθώ περίεργαζόμενος καί μελετών τά πρό 
έμοΰ εξελισσόμενα.

Ή γέφυρα αύτη είναι σπουδαιότατη ύπό Ιποψιν μεγα
λείου καί τέχνης, άπασα είναι μεταλλική, στηριζομένη εκα
τέρωθεν ΰπδ δύο πελωρίων έξ ορειχάλκου λεόντων, σύμβολον 
τής σιδηράς θελήσεως τοΰ. ίδρυτοΰ, ήτις συνετελέσθη μόλις 
πρδ διετίας ύπό τής γαλλικής βιομηχανίας καί έπινοίας, καί 
δι’ ής συγκοινωνοΰσι ή Άνω μετά τής Κάτω Αίγύπτου.

..ΌΛΜορί
Όποιον μεγαλείο»! όποιον έξαίσιο» θέαμα! όποιον πραγ

ματικόν δνειρον ϊσταται πρδ τών οφθαλμών μου ! και αμέ
σως άνεπόλησα έν τή μνήμη , μου τήν Ιστορίαν του, τήν ει
κόνα του, τάς πηγά; του καί τήν γονιμότητά του I τάς 
έκβολάς του καί τήν δράσίν του είς τήν έρημον έκείνην χώ
ραν ! Πόσοι φυσιοδίφαι καί έξερευνηταε δέν κατέγιναν είς 
τήν άνακάλυψιν τών πηγών του και τήν μελέτην τής μυσ
τηριώδους ένεργείας του καί τών θαυμάσιων συστατικών του 
έξ ού ή άγονος αύτη χώρα-κατίστη εύφορωτάτη,έθαυμάσθη 
καί θαυμάζεται πάντοτε ΰπδ παντός λογίου καί σοφοϋ,διότι 
αληθώς ύπάρχει έτι μυστήριον, πώς οί πρώτοι κάτοικοι τής 
Αίγύπτου ίπροικίσθησαν ύπό τών σπερμάτων τής.γνώσεως, 
έξ ών καί αί έπιστήμαι καί αί τέχναΐ έμελλον ν’ άναβλα- 
στήσωσι καί άνθίσωσι.

Τδ μέγεθος τοΰ μυστηρίου τούτου αυξάνεται δεά τής άνα
μνήσεως, ότι κατ’ έκείνας τάς πρώτας έποχάς τοΰ κόσμου, 
το άνθρώπινον γένος συνίστατο έξ απλών νομαδικών φυλών, 
ούδένα αισθανόμενων ΰψηλότερον σκοπόν ή τόν κορεσμόν 
τών βαρβάρων έπιθυμιών καί ένστικτων αύτών.

Ό ποταμος Νείλος εΐνε τό μέγιστον καί άνεκτίμητον δώ
ρον τής φύσεως τής Αίγυπτου. Πηγάζει έν τφ κέντρφ τής 
’Αφρικής, άπδ τούς ποταμούς Νυόντζαν καί Νζιγγέ, μιτο- 
νομασθέντας Βικτωρία καί Αλβέρτος, καί άνακαλυφθέντας 
μετά πολλούς αγώνας καί δυσκολίας παρά τών Άγγλων 
Βούρτων, Σπέχ καί Βάκερ.'Η άναχάλυψις αύτη έστοίχισεν 
άρκετά τοίς Εύρωπαίοις, δαπανήσασι πολλά χρήματα καί 
άπολέσασιν ούκ ολίγους ανθρώπους.

Δέν κρίνομεν άσκοπον ν’ άναφέρωμεν ώδε τινα περί τής 
Ιστορικής καί έπιστημονικής αξίας αύτοΰ.

Ό Νείλος άπαξ τοΰ έτους πλημμυρεΐ καί πολλάκις κά- 
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τβκλύζίΐ δλην τήν πιδιάδα τής Αίγυπτου χκί ίπιφέριι ανυ
πολογίστους ζημία; τοϊς κάτοικοι; χ«1 τοϊς σπαρτοί;, Είς 
πολλά St σημιία αύτοΰ 61 κάτοικοι ίχουσιν άνιγιίριι σπου
δαία προχώματα καί διπλά καί τριπλά τιίχη προς παρ«μ- 
πόδισιν τής κατακλύσιω; τών χωρίων αύτών ύπο τών ύ
δάτων.

"Ενικά τοΰ μεγάλου μήκους τοΰ Νιίλου καί τής (λαχί- 
στη; κλίσεως τής κοίτης του τά ΰδατα ρέουσι βραδι'ω;, δι’ 
ο καί ό ποταμό; δΐν παρουσιάζει σημεία πλημμύρας εί μή 
τήν πρώτην (βδομάδα τοϋ ’Ιουλίου. Προ τών μέσων Αύγου
στου τά ΰδατα φθάνουσι μέχρι τοΰ ήαίσιο; υψου; ίπί τήν 
έπιφάνειαν τής χώρας,ανέρχονται δέ είς το πλήρες ύψος περί 
τά τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε μένουσιν ακίνητα ίπί δύο πε
ρίπου (βδομάδας καί κατόπιν άρχονται έλαττούμενα. Μέχρι 

’τοϋ Νοεμβρίου τά ΰδατα ίχουσιν (ντιλώ;. άποσυρθή είςτήν 
κοίτην τοΰ ποταμού καί τόίδαφο; καθίσταται κατάλληλον 
διά καλλιέργειαν. Τούτο δέ γίνεται απλώς διά τής διασκορ
πιστώ; τοΰ σπόρου ίπί τής ύγράς καί μαλακής (πιφανείας 
τών αγρών άνευ όργώσεως.Ή βλάστησι; άμέσως τότε αρχί
ζει καί προοδεύει μετά μεγάλης δντος ταχύτητος. Τό θέρος 
(πακολουθεΐ μετά εξ έ’ως οκτώ (βδομάδας.’Επειδή δέύπάρ· 
χουσι πολλαι διξαμεναί, λίμναι καί πλεϊσται διώρυγες προς 
άποταμίευσιν ύδάτων πρός καλλιέργειαν, ή άπόκτησις πολ
λών γεννημάτων δέν είναι ούτε, ίπίπονος ούτε δύσκολο;.

Έν Αΐγύπτφ κατά τό πλεΐστον μέρος τοΰ έτους δέν 
βρέχει, άλλά περί τάς άρχάς ’Απριλίου τά άέρια ρεύματα 
άλλάσσουσι. διέύθυνσιν. Ένεκα τής ύπερβολικής θερμότητος 
είς τάς πέριξ πεδιάδας ή υγρασία έξατμίζεται πολύ ταχέως 
καί τά νέφη ερχόμενα εΐς τήν Άβυσσινίαν συναντώσι τά χιο
νοσκεπή δρη· ή δέ ψυχρότης τής ατμόσφαιρας τά μεταβάλ
λει είς βροχήν, ήτις κατ’ άρχά; πίπτει λεπτή, ΐνα δροσίση 
τό ξηρόν έδαφος, άλλά βαθμηδόν αυξάνεται κατά τήν εκ» 
τασιν καί τον όγκον και (πί τέλους κατακλύζει τά όρη καί 
τάς πεδιάδας μέ ρεύματα ύδάτωντούτο δέ εξακολουθεί μέχρι 
του Αύγουστου. Κατ’ άρχάς τά ΰδατα διερχόμενα διά με
σογείων οροπεδίων πληροΰσι τάς λίμνας καί τού; χείμαρρους, 
άλλ’ όταν καί ταϋτα ύπερχειλίσωσι,τεράστιος όγκος ΰδατος 
όρμ? είς τούς μεγάλου; ποταμούς, τούς (κβάλλοντας είς τήν 

;λγ θάλασσαν.
■ Ή Αίγυπτος εις τόν Νίΐλον -όφείλει τά άφθονα προϊόντα 

■ τη;, όστις συμπαρασύρει μεθ’έαυτοϋ ίκ τής Άβυσσινίας 
είδος καρποφόρου χώματος λασπώδους γονεμοτάτου, όπερ 

Ή θάυμασίως διανέμεται εις ϊσα μέρη έφ’ όλης τής καλλιεργη
σίμου γής, τής οποίας ή εκτασις υπολογίζεται εις δέκα έκα- 
τομμύρια στρεμμάτων.

ΟΓ (πιστήμονες, οίτινες συνώδευσαν τήν γαλλικήν καί 
αιγυπτιακήν εκστρατείαν τοϋ 1814, δι’ ακριβών αριθμών 
καί καταμετρήσεων τοΰ πέριξ κολοσσιαίου αγάλματος 
τοΰ Μέμνωνος ίν θήβαι; ίδάφους, ΰπιλόγισαν τό ποσόν τής 
καταθέσεως ταύτης τοΰ χώματος είς 4 δακτύλων πάχος 
κατά πασαν ίκατονταετηρίδα, ήτοι έν διαστήματι 4,000 
έτών 42 ποδών ! Έσχάτως δέ καί ό περίφημος ίξερευνητής 
Στάνλεϋ διά τών άποκαλύψεων, άς (ποιήσατο είς τά ίνδό- 
τερα τής ’Αφρικής, έπιβεβαιοϊ τήν γνώμην τών (πίστη— 
μόνων.

Μέχρι πρό ολίγων (τών, ή γονιμοποιός ίδιότης τοΰ χώ
ματος τούτου, άπεδίδετο είς χημοκά τοΰ Νείλου συστατικά 
τής ύλης του, άτινα ίλέγετο, ότι -ησαν πηλός, άνθρακοΰχος 
άσβεστος, άνθρακοΰχος μαγνήσια, σίδηρος καίΰδωρ. ’Αλλά 
νεώτεραι ίρευναι απέδειξαν, ότι τό χώμα τοϋτο· κατά μέγα 
μέρος σύγκειται εξ οργανικής τίνος γονιμοποιού ούσίας, ήτις 
εΐναι πολύ ;δραστΐκωτέρα τοΰ γουάνον ή άλλης τίνος όμοιας 
ΰλης. Ή άνακάλυψις τοΰ γεγονότος τούτου όφείλεταε είς 
τόν δόκτορα Έρενβεργ, περεώνυμον μικροσκόπον τοΰ Βερο
λίνου, όστις όμοιας ίπιτυχεΐς ανακαλύψεις εκαμε καί εις 
τόν πηλόν τής Βαλτικής θαλάσσης. Λαβών ούτος μικρά; 
ποσότητος πηλόν τοΰ αρχαίου καταθέματος, τόν συνέκρινε 

διά μικροσκοπικής ίξετάσεως πρός τά νεώτατα καί άπαντα 
εύρε γέμοντα ζωυφίων (infusoria). Τα λεπτότατα ταΰτα 
όντα άναμφιβόλως προέρχονται ίν μέρει μέν εκ τής κοίτης 
τοΰ ποταμοΰ Νείλον, κυρίως δέ ίκ τών πυθμένων τών λι
μνών επί τών οροπεδίων τής Άβυσσινίας κειμένων, οπόθεν 
καταβιβάζονται ύπό τών βροχών.

Κατά πάσαν πιθανότητα τά έντομίδια ταΰτα συνυπήρχον 
άπ’ άρχής μετά τών πρώτων ποταμών, οί όποιοι ίδημιουρ— 
γήθησαν έπί τής γής, λεπτότερα, (τι όντα καί τών μορίων 
τής κόνεως, άτινα παρατηρούνται ίν τφ φωτίτών ηλιακών 
άκτίνων. Τό σώμα των καλύπτεται ύπό όστρακίνου κελύφους 
αύξάνουσι δέ κατά τδν αριθμόν τόσον ταχέως, ώστε είς ίνα 
καί μόνον βραχίονα τοΰ ποταμοΰ παράγονται χιλιάδες τόν- 
νων εί; (ν καί μόνον έτος καί τοιουτοτρόπως παρέχουσιν 
όλην τήν άναγκαίαν οργανικήν διατροφήν είς τά (κατομμύ- 
ρια τών κοιλών τοΰ σίτου, άτινα φύονται ίπί τών άλλων 
άγονων οχθών τοϋ Νείλου.

Οΰτω καταφαίνεται ή κλιί; τή; μυστηριώδους γονΐμοποςοϋ 
δυνάμεω; τοϋ πηλού τοΰ Νείλου, ίξ ού ή νεωτέρα ίπιστήμη 
κατέδειξεν, ότι ή Αίγυπτος οφείλει τήν ΰπαρξιν και συντή- 
ρησίν της είς τήν ίνέργειαν αοράτου οργανικού κόσμου, όστις 
μετίβαλε τάς στείρας και φλεγομένας αμμώδεις ίκτάσεις 
της είς άγρού; καρποφόρους καί ότι διά τής εύεργέτιδος συν
δρομής τοΰ κόσμου (κείνου ό λαός αύτής τό πάλαι κατέστη 
ό πρόμαχος τοΰ πολιτισμού (ν μέσφ τών άξέστων λοιπών αν
θρωπίνων λαών.

Τοιοΰτος λοιπόν ό πολύς καί άγαπητός Νείλος, ον ίξύ- 
μνησαν καί (θεοποίησαν τόσαι γεννεαί.

Έγερθείς δέ τότε μετά τοΰ φίλου μου συνοδοιπόρου κ. 
Άβραμίδου, (χαιρετήσαμεν αύτόν καί εισελθόντες ίν τή ά— 
μάξη μας προέβημεν πρός τό Μουσεϊον.

(Έπιταί συνέχεια)
ΦΠ.

Η ΗΜΥΚΜΠ ΣΤΝΑ8ΙΣ ΤΟΝ ΜΑΓΩΝ
(z/wjyijpa «κ τον Γαλλικόν).

Έί ΙΧΧ\Ρ_ώ_
Έν ετει 1755 κατά τάς πρώτας ήμέρας τοΰ ’Οκτωβρίου, 

ίππεύς τις καλώς ίππεύων καί ακολουθούμενος ύπο δύο 
υπηρετών εφίππων, ήκολούθιι τήν οδόν, ήτις φέρει άπό τοΰ 
Γισόρ (Gisors) είς τό Λυών, μικράν πόλιν, ήτις ανήκει σή
μερον είς τήν ίπαρχίαν τών Άνδελυών, και ήτις τότε ήτο· 
ή έδρα ύποκομητείας,ίξαρτωμένης ίχ τής γενικής διοικήσεω; 
τής ‘Ρουένης.

Ό ουρανός ήτο λευκόφμιοε καί βροχερός, μικρός δέ τις 
ύγρός άνεμος προήγγειλε προσεχή καταγίδα, καί ό ίππεύς, 
όστις επροχώρει διά τής οδού, (διπλάσιαζε τό .βήμα διά νά 
φθάση είς τό Λυών πρό τής βροχής. — Εύρε τήν πόλιν ίν 
κινήσει, τάς θύρας τών οικιών άνεφγμένας, τούς κατοίκους 
είς τάς οδούς, καί διευθυνομένους πρός τήν αγοράν μετά 
τοιαύτης μεγάλης περιέργειας, ήτις συνήθως είναι προάγ- 
γελος ασυνήθους τουλάχιστον συμβεβηκότος:

— Έρώτησι τούς ανθρώπους τούτους, εϊπεν είς ενα τών· 
υπηρετών του, τήν. αιτίάν τής κτήσεως ταύτης.

Ό υπηρέτης’ώθησε τόν ίππον καί ήρώτησε γραίαν τινά-
— Είναι, μία μάγισσα, Κύριε,τφ άπήντησεν,τήν όποιαν 

θά καύσουν εί; τήν άγοράν.
Ό ίππεύς μόλις ηχούσε τάς λέξεις ταύτας, (κάλυψε τό· 

πρόσωπόν του διά τοΰ μανδύου του, καί διηυθύνθη προς τό 
ύποδειχθέν μέρος.

Ή θέσις αΰτη σήμερον αρκούντως ευρύχωρος, ήτο κατά 
τό έτος 1755 μικρός ακανόνιστος καί δυσδιάβατος, ώς ίκ 
τών (ρειπίων, τά όποια ίξηφανίσθησαν σήμερον. Πάντες ot 

κάτοικοι είχον συναθροισθή πέριξ πυράς .τίνος, ίπί τής κορυ
φής τής όποιας ήτο πάσσαλος,είς .τόν όποιον το θΰμα έμελλε 
νά προσδεθή, περιμένοντις τό φοβερόν θέαμα, τό όποιον 
τούς προσείλκυι. Περιεκύκλουν δέ νέον τινα χωρικόν, δστις 
«ίχι τήν κόμην του ίν άταξίγ, τούς οφθαλμούς δακρυβρέ
κτους καί πρόσωπόν ώραιότατον.

— Ναί, (λεγεν ό νέος χωρικός, τήν άγαπώ, καί τούλά- 
χιστον έφ’ όσον ό θεός μέ βοηθεΐ, θά όιφθώ είς τήν πυράν, 
όταν αΰτη τεθή ίκεΐ, άλλ’ είναι μάγισσα .... Ναί, τό είπα 
είς τόν εφημέριον, είς τόν επιστάτην, είς τόν στρατιωτικόν 
δικαστήν,ότι αΰτη μέ ώδήγησεν ιίς τήν νυκτερινήν σύναξιν 
τών μάγων . ί . . Ναι, το είπα είς όλον τόν κόσμον, είναι 
αλήθεια.

Τό πλήθος, τό οποίον τόν περιεστοίχιζεν, έκαμεν 'έν βήμα 
πρός τά όπίσω.

— Μετέβης είς τήν νυκτερινήν συνάθοοισιν τών μάγων, 
ίΒαστιανέ ; είπον είς τόν χωρικόν μετά τρόμου.

— Ναί, έφιππος έπί τής άκρα; τής ούρα; σαρώθρου μετά 
τής ’Ιωάννας.

— Ή άθλια μάγισσα ! νά φέρη τόσον νέον είς τήν νυκτε
ρινήν συνέλευσιν τών μάγων ! ελεγον γυναίκες τινες· θά τήν 
καύσωσι, Βαστίανέ, καί ό Ιερεύς θά σέ άπαλλάξη οΰτω τοΰ. 
δαίμονος.

Κατά τήν αύτήν στιγμήν, προσήρχετο είς τό μέρος τής 
έκτελέσεως άμάζιον συρόμενου δι’ ίσχνοΰ τίνος ίππου, ίπί 
τοΰ όποιου ήτο δεδεμένη διά σχοινιών νέα κόρη, μόλις 18 
•(τών,τής όποιας τό κάλλος ήθελε μαλάξη τούς σκληρότερους 
δικαστάς, καί ήτις συνεκίνει ίπί μάλλον τό δεισιδαϊμον καί 
φανατικόν (κείνο πλήθος. Πυκνή μελανή κόμη (κάλυπτε τήν 
κεφαλήν της,καί έκρυπτε μέρος τοΰ μετώπου της' αί παρειαί 
της ώχραί, τό στόμα της μικρόν καί άνευ χρώματος προσέ- 
διδον είς τήν φυσιογνωμίαν της ιδιαίτερον θέλγητρον καί 
μοναδικήν συμπάθειαν. Ό ίππεύς τήν παρετήρει προσεκτι- 
κώς, καί ολίγον διατεθειμένος νά δώση πίστιν είς τάς γελοίας 
πεποιθήσεις τών χωρικών, έκαμε καθ’ (αυτόν τήν σκέψιν, 
ότι ίδιι τις νά ήναι πολύ κομψός διά νά ύπάγη είς τήν 
νυκτερινήν συνέλευσιν τών μάγων μετά τόσον ώραίας κόρης, 
καί ότι έ Βαστιανός ήτο ευτυχέστερος αύτοΰ.

Πρό τριάκοντα ή τεσσαράκοντα έτών, οί μεγαλείτεροι με
γιστάνες ίπίστευον είς τούς μάγους, είς τούς μάντεις, ιίς 
τάς τύχας, είς τά φαντάσματα, καί τέλος είς τήν αστρο
λογίαν. Ό δούζ τοΰ Λουξεμβούργου, ή Κυρία Μαζαρίνου, 
καί πολλοί άλλοι είχον πληρώσει πολύ άκρεβά τούς μύθους 
τούτους, άλλά έν (τει 1755, τό ανθρώπινον λογικόν είχε 
κάμη Ιν βήμα πρό τά πρόσω έν Γαλλίφ, καί ή σκωπτική 
-φιλοσοφία τοΰ Βολταίρου ήρχιζεν ήδη νά ίκριζή έντελώς 
τάς προλήψεις ταύτας,

— Πώς θά καταλήξουν όλα ταΰτα ; διελογίσθη ό ίππεύς, 
καί τί θά άπογείνη ή πτωχή αΰτη κόρη, (άν δέν άναμιχθώ 
«γώ ;

Αρα ητο πολύ δύσκολον νά λάβη μέρος αύτός,δι’ ότι είς 
δεσπότη; ίπολεμει τούς ύποτιλεϊς του, τούς (λήστευε, τόύς 
κατέστρεφεν άτιμωρητεί, άλλά δέν ήδύνατο δμως νά τοϊς 
άποσπάση θΰμα, προωρισμένον νά ίξάγνίση ίπί· πυράς τάς 
-πρός τόν θεόν αδικία; του καί τάς πρός τόν διάβολον συ- 
ναλλαγάς· τ,ου.

Έν τούτο;; ή νέα κόρη έμελλε ν’ άπολεοθή. Ήδη ό 
-δικαστής της ήτο έμπροσθεν τής πυράς, παρακολουθούμενος 
ύπό τοΰ γραμματέως του καί τών δύο δημίων,, ή δφς άνημ- 
-μένη, καί δέν ύπελείπετο πιθανώς άλλο τι ή ή άνάγνωσις 
τής άποφάσεως διά νά άρχίση ή (κτίλεσις.

Πριν ή (νεργήση τι ό ίππεύς ήθέλησε νά δοκιμάση δι’ 
(μέσου παρεμβάσεως, ήτις ήδύνατο νά ή (νεργός. Έπλησίασε 
όθεν μέν τόν ίππον του τόν Βαστιανόν.

Προχώρησον ίδφ, τφ είπε, δι’ (πιτακτικου ύφους,άγα- 
το?ς τήν νέαν ταύτην κόρην ;

— Ώ I μάλιστα, κύριε, μάλιστα,άπεκρίθη ό νέος, κλαίων.
— Πώς ονομάζεται αΰτη ;

— ’Ιωάννα, κύριε, ανεψιά τής Λιζάρδης.
— Άλλη μάγισσα, ανέκραξε, συγγενής τις τοΰ Βαστια- 

νοΰ, ήτις πάρηκολούθει τόν χωρικόν τούτον.
— Ανόητε, ύπέλαβεν ό ίππεύς, τήν άγαπφς καί τήν' 

καταμηνύεις! Αέν βλέπεις,ότι ή κατάθεσίς σου τήν ώδήγησεν 
είς τό ικρίωμα ; Εμπρός, άναίρεσον όσα είπες, . και (γώ 
άναδέχομαι τά λοιπά. "Υπαγε νά εΰρης τόν πρωτοσύνεδρον 
όστις είναι ίκεΐ κάτω, μεταξύ τών δύο αύτοΰ ακολούθων, 
και είπέ του ότι είσαι ένας ανόητος, καί ότι ποτέ, ούτε σύ, 
ούτε ή 'Ιωάννα δέν μετέβητε είς τήν νυκτερινήν συνέλευσιν 
τών μάγων ίπί λατρεία τοϋ διαβόλου. . . ’Εμπρός κινήσου, 
ΰπαγε γελοίε.

Ό Βαστιανός έκλαιεν έρριπτεν έκπληκτα βλέμματα ίπί 
τοΰ κυρίου Βερτράνδου, έπί τής ’Ιωάννας καί ίπί τοΰ ίππέως' 
πλήν δέν ύπήκουε ποσώς.

— θεέ μου, κύριε, είπ» γηραιός τις χωρεκός όστις ήκουε 
ταύτην τήν συνδιάλεξιν, μή σκέπτεσθε ουδόλως περί τής 
’Ιωάννας, είναι άνεψιά τής Λιζάρδης, καί γνωρίζει νά σωθή 
αΰτη. Ό διάβολος δέν (γκαταλείπει τούς φίλους του.

("Επεται τό τέλος)
Ίω. Βεθάλης Μηλιώρης.

Γερμανός έμπορος έν Λονδίνφ έχει ύπηρέτριαν, 
ίίτις έν αρχμ ητο λίαν έπιλήσμων.Τό έλάττωμά της 
μεγάλην παρείχε ένόχληολν, Ιδίως δέ κατά τόν 
χρόνον τοχ; ψαγητοϋ, όπότε βέβαιον Λτο, δτι έκ της 
τραπέζης θά έλειπε τι τδ»ν αναγκαίων. Ημέραν τινά 
Λ οικογένεια- παρεκάθητο είς τήν τράπεζαν, δτε 
Ακοιίσθη ό κώδων καλών τάν ύπηρέτριαν.

Ή κόρη έδραμεν είς τάν τραπεζαρίαν.
— Μαρία, εϊπεν ό κ. Άλψρέδος, τρέχα είς τΑν 

ταράτσα καί, φέρε τάν μεγάλην σκάλα.
Ή Μαρία μετά γογγυσμών καί δυσαρέσκειας ά- 

νήλθε ταχέως τΑν μακράν- κλίμακα της. τριορόψου 
οίκίας, μετά πέντε δέ λεπτά έπέστρεψεν είς τό'οώ- 
μάτιον άσθμαίνονσα.

— Τώρα, εϊπεν ό κ. Άλψρέδος, βάλλε τΑν έκεί 
είς τόν τοίχον καάάνέδα είς τΑν κορυφήν.

Ή Μαρία ύπήκουσε, δτε δέ έψθασεν είς τήν κο
ρυφήν, ό κ. Άλφρέδος ήσύχως έξηκολούθησε.

— Μαρία, «χεις τώρα θέαν καλλιτέραν άπό έκεί- 
νην τΑν οποίαν έχομεν Αμεϊς. Παρατήρησον και 
είπέ μας, άν δύνασαι νά ίδης τό άλας έπ\ τής τρα
πέζης. Ή σύζυγός μου καί έγώ δέν Αδί/νήθημεν
νά τό εΰρωμεν . ., . <

Ή Μαρία ούδέποτε έλησμόνησε τό μάθημα. .,·"^·.'
** *

Εύσωμος κα\ φαιδρά κνοία άνήλθε πρό τινων 
ήμερων είς τόν ίπποσιδηρόδρομον, δπως μεταβή . 
είς Πατήσια Ακολουθείτο δέ ύπό τοΰ συζύγου-της. 
Ό Ανίοχος έμάστιζε μετ ’ όλίγον τούς Ιππους καί Α 
άμαξα άνεχώρησε. Καί ό μέν άνηρ έόυθίσθη είς 
σκέψεις καί έσίγα, ένφ Α γυνή έφερε πέριξ τό 
βλέμμα καί προσεπάθει νά Αναι εύθυμος.

— Τί ζέστη πού κάνει, είπε.
— Τί; έψιθύρησεν ό άνήρ.
— Μεγάλη ζέστη, λέγω.
— Που ;
-Έδώ.
— Πιστεύω, πώς δύνασαι νά τΑν ύποφέρμς.
Ή γννλ συνειθισμένη πλέον, ώς φαίνεται, δέν



Η ΦΥΣΙΣ

έταράχθη διά τήν σκαιότητα τοϋ άνδρός. Μετ ’ όλί- 
γον ειπβ.

— Τί ώραϊα άνθη ;
— Τί; έμνρρύρισεν ό ,άνήρ.
— Εΐπον, τί ώραϊα άνθη !
— Πού ;
— Έκεϊ είς τόν κήηον.
— Καλά, καί τί ·ραύτό ;
Μετά πέντε λεπτά.
— Γιά δες, τί εύμορφο παιδάκι.
— Τί ;
— Τί ώραϊο παιδάκι.....
— ΠοΟ ;
— Αύτό, μπροστά μας.
— ’Ασχημότερο δέν μπορεί νά γείνη !
Μετ’ όΑι'γον ακούονται κώδωνες έκκλησιών.
— Τί ώραϊα πού κτυποϋν οί κώδωνες.
-Τί;
— Ώραϊα ακούονται Λ καμπάνες.
— Ποιές καμπάνες;
— Αύτές πού άκούονται.
— Είναι σάν κουδούνια κατοικιών.
Δέν θαυμάζετε, δτι οί σύζυγοι ένίοτε διασκεδά

ζουν είς τά ταξείδια; καϊ είναι σύμφωνοι είς τάς 
έντνπώσεις των ; Φρέκ.

• —-Και.ύύ, μέ ποϊον eicfat; μέ .τήν Άκρόπολιν, ή μέ τόν 
Οτρατόν,;

— Έγώ; μέ τούς αξιωματικούς. -

ΙΊΧΤηΜΑΙ
Ή ittviot γςννδ τό έγκλημα, το έγκλημα τή*  ' τύψέν τοδ 

συνεώότος καί τοΰτο την έζάγνισεν.

Ή γυνή λέγεται, λατρεύει τον διάβολον καϊ ούτος iKtl- 
νην, διότι άμφότεροι τήν αύτήν ημέραν έγιννήθηβαν, κα
τόπιν πολλής οδύνης.

Όπως εΐς τήν ευτυχίαν ειναί τις πάντοτε χαρίεις και 
εύθυμος, οΰτω πρέπει νά ήναι καϊ ίν καιρφ δυστυχίας, 
διότι και τά καλά καϊ τά κακά θεόθεν Ιρχονται.

Τον ποιητήν γςννϊ ή ψύαις, τήν δί φύβιν ή ποίησις.

Ό έρδν καί δ παράφρων είναι ϊν. καί τό αύτό, διότι 
έρως καϊ παραφροσύνη κατόπιν εορτής κρίνον.ται με τή*  
αύτήν στάθμην.

‘Ο έρών πολλάς γυναίκας διαχέει δπιον, όπερ ύπερ- 
πληροί τήν καρδίαν του.

Ό άφιλόδοξος δϊν πατεϊ τή*  γήν, άλλά τόν αιθέρα.

Άνήρ καϊ γυνή ήσαν δύο αέρια πτηνά, τά όποια άπό 
κοινού άπεφάσισαν νά κατασκηνώσουν ιίς τήν γην καϊ τά 
μιτινόησαν.

Ό κόσμος διν ιιναι πρόσκαιρος κατοικία τοΰ άνθρωπον, 
αλλά σκάφη- *ν  ή ζυμοδται τό πρϊν αόρατον τοΰτο δν μετά 
πυρός καί ΰδατος, ίνα λάβν) μορφήν ορατήν, ίνδυμα,δι’ ού 
6 ’ άναγνωρίζηται είς τό μςλλον.

Χαράμ,.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

7. Αίνιγμα.
"Αν είς τήν γην υέ θάψης, θαρρείς πώς θά χαθώ; 
Ώς Λάζαρος έκ τάφου κι’ έγώ θάναστηθώ. 
Και τέκνα θάποχτήσω,άτινα θά χαθούν, 
Ούχί έάν ταφώσιν, άλλ’ έάν φαγωθούν.
"Αν μέ καρατόμησές, νήσος Έλλμνιχή 

.Είμαι εις «να κόλπον ιστορικόν έχιΓ.
"Αν δέ χαϊ πάλιν πάθω νέαν καταστροφήν, 
"Αν δηλαδή μοΰ κόψης τήν πρώτον κορυφήν 
Ώς ή Λερναία Ύδρα, νέαν θά αποκτήσω 
Καί ύψτ)λά 'στόν κόσμον τόν θρόνον μου θά στήσω.

8. Αίνιγμα.
"Εναν «χουν πέρα πέρα, 
Δώδεχα παιδιά πατέρα, 
Καϊ εξήντα κόρες χάνει, 
Κάθε «να πρϊν πεθάνγ, 
Μισές άσπρος μισές μαύρες,

χι' άν χι' αθάνατε; τίμ λένε,
Όμως όλαις τελειώνουν, μά άνθρωποι δέν τής χλαίνε. 

Κ Καρυστινάχης.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS „ΦΥ3ΕύΣ“

Γ. Ν. Σ. ΛιχιΛί}. Ζητούμενα φύλλα σας άπεστείλαμεν πραχθές 
ταχυδρομιχως καί εγράψαμεν. ’Αναμένομεν άπάντησιν. — Α. Σ. iafiarsiia. Χρήματα έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν πολύ. Έγρά- 
ψαμεν ταχυδρομιχως — I. Π. "Υδραν. Επιστολή μετ’ επιταγής 
έλήφθη· Εύχαριστοΰμεν, γράφομεν. — Κ. X. Jovxa. Ποιημάτων 
έλήφθη. "Εχει καλώς. Σας ένεγράψαμεν. — Κ· X. Πίφγον. Ζη- 
τούμενον φύλλον σάς άπεστείλαμεν. Διεύθυνσις διωρθώθη, λύσεις 
πάντοτε δημοσιεύονται, έκτος ,4» δέν έλήφθησαν. — I. Γ. Bpatla^ 
Επιστολή μέ έκχαθάρισιν χαί τοκομερίδια έλήφθησαν Ευχαρι- 
στοδμίν. Γοάφομεν.—Δ. Γ. Λαμία*·.  Σάς ίνιγράψαμεν απ’ αρχής 
5 έτους. Εύχαριστοΰμεν.—Α. Κ. 2/<ρια>-. Σας έγράψαμίν προχθές 
έν έχτάσει. ’Αναμένομεν νεωτέραν σας. Εύχαριστοΰμεν δι*  έν«ρ· 
γειας σας. — Α. Γ. Μ. Πρίβιζαν. Σας άπηντήσαμεν. Στερούμεθα 
ειδήσεών ’σας. ■— Μ. Ν. Ά.Ιιζάνδριιαν. Σας ένεγράψαμεν διά i 
Ημερολόγια. Εύχαριστοΰμεν---- Κ. Φ. Δάϊρο»·. ’Επιστολή σας
έλήφθη· "Εχει καλώς. ’Αναμένομεν. Ευχαριστοδμίν, δι’ έγγραφή» 
συνδρομητών. ·-. X. Φ.' Γάργα^ιάηους. Συνδρομή σας έλήφθη. 
Εύχαριστοΰμεν, απόδειξιν λαμβάνετε έν παρόντι φύλλω, άφυλλα 
σάς άπεστείλαμεν — Γ· Σ. Π4(γον. Έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. 
'Αναμένομεν, ώς γράφετε.—Κ. Π. /7άργο»·. Ζητούμενα φύλλα σάς 
άποστέλλομεν σήμερον, αναμένομεν συνδρομής. — I. Φ. ΚαΛάμας. 
"Επρεπε νά μας γνωστοποιήσητε αυτόθι μετάθεσις. Τούντεΰθεν ή 
χαθυστέρησις. Γράψετέ μας ποία φύλλα λείπουν. Ποιημάτια ίλή. 
φθησαν. 'Εχει καλώς. —Γ. Ο. Σμύρνες·. Λύσεις αινιγμάτων άφί- 
χοντο αργά. Όχληραι επισκέψεις δέν ένεκρίθησαν. — Κ. A. Κάϊ(βν. 
Έλήφθησαν άπαντα, γράφομεν. — Σ. και Δ. ΆΛι(άνδρίαν. 'Επιστολή έλήφθη· Εύχαριστοΰμεν Γράφομεν. — Δ- Ν. Άώα[ποΛτ. 
Σάς ένεγράψαμεν δια 5 'Ημερολόγια.

Έκ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ


