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Ή ιδέα της τηλεγραφίας άνέρχεται εΐς την αρχαιότητα. 
Άναγινώσκομεν, είς τά σχόλια τοϋ Vigueres περί τών 

, μνημονευμάτωντοΰ Καίσαρος, οτι. Σιδώνιός τις είχε πρό· · 
τείνει'τφ Άλεξάνδρφ τήν άποκατάστασιν ταχειών συγκοινω
νιών μεταξύ πάντων των ύπ’αυτόν ύποτ'εταγμένων χωρών, 
συνεπείς τής οποίας δ|ν. 0ά άπή,τοϋντο πλιίονες τών πέντε 
ήμερών διά ;τήν μεταβίβασιν.διαταγής τού τιν'ος, άπδ της ·· 
πρωτευούσης της αυτοκρατορίας του μέχρι τοϋ άπωτάτου 
σημείου των ίν ταΐς Ίνδίαι’ς καταχτήσεων αύτοΰ. Πλήν ό 
Viguferes αναφέρει, ότι ό ’Αλέξανδρος δεν έδωκε παντελώς -, 
σημασίαν εΐς τήν πρότασιν ταύτην τοϋ-Σιδωνίου,. δν άλλως: 
έξέλαβεν ώς τρελλόν.. >

Έν τούτοις οί αρχαίοι μετέχειρίζοντο σημεΐαδιά τάς'άξ 
•αποστάσεων συνεννοήσεις Των, άτινα έ-ξετελουν τή βοήΟεί# 
μεγάλων πυρών άνημμενων έπί λόφων καί ύψωμάτων· μετε- 
χειρίζοντό δ ’ ωσαύτως 'χαί σημαίας, ota τών οποίων ώς άνα- 
φέρουσι διάφοροι Έλληνες συγγράφεις,άπετέλουν συστήματα', 
αλφαβητικών σημείων. ,· ■

Αί μέθοδοι αυται'ήσάν λίαν άρχέτυπόΐ,. ί δέ Πολύβιός 
αναφέρει μίαν, ήτις άπητει τριάκοντα σημεία περίπου διά

;■

Τηλεγραφικός Οταθρόφ τών 'Ρωμαίων.

’Εναέριό^ δι& όημείωντηλέγραφος

μίαν- λέξιν άπό έξ .γραμμάτων' άποίελουμένην. ‘Ο τρόπος ■ 
ούτος τής συνεννοήσιως ήτον ιδίως ίν χρήσει έν ταΐς στρα- 
τιαΐς. ·

”0 Αννίβας κατεσχίΰαζε'ν έν Ίαπωνι^, καί ’Αφρική · . 
πύργους, οίτινες ίχρησίμευον διά τοιαΰτα σημεία, οΐδε Ρω- ν - 
μαιοι ωσαύτως οιώργώνιζον τηλεγραφικάς συγκοινωνίας τοϋ 
αύτοΰ είδους διά μέσου' τών χωρών, άς χατέκτων. ,

. Έν’τή Γαλλίφ’. ύπήρχε . μέχρι .πρό τίνος . άριθμόςτ τις 
τοιούτων- πύργων,- ώς ό τοΰ Uzes, τοϋ Belfegrad'e, τ»ϋ · 
Arles, τ·ϋ LuchOn, οίτινες •.Ιχρησίμέυονδιά .τήν μεταβί— 
βασιν τών σημείων τούτων.Έτι δέ καί νΰν σώζονται.σημεία ' , ; · 
τών πύργων τούτων. ;<·-

Οί Άραβες καί ’Ασιατικοί μετεχειρίζοντο ομοίως' τοι- 
αΰτα σημεία. Οί Σΐναι ήναπτον μεγάλα πυρά έπί τοίχου / 
188 λευγών μήκους, όπως εΐδοποιώσι τούς κατοίκους τών
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«υνόρω» τήν ««οσέγγιοιν τών Ταρτάβων._ Οί Σϊναι δε ούτοι 
' · ώς καί .οΐ ’Ινδοί ίάοίουν χρήάιν διά τά‘«ημεΐά τω» πυρών 

ϊξαιρίτω; λαμπρών, άνθισταμένων είς’ τόν άνεμον καί τήν 
βροχήν..- Ot -ΑγγλοΓ δέ ίδίδαξαν ' τοϊ« Υνδοΐς ,τήν συνθιβιν - 
τών πυρών τούτων χοίέ τά ^χρησιμοποίησαν είτα διά τάς 

< έργασίας τοϋ τριγωνισμού, τά; γινομενας τφ 1787;μιταξύ
■ τών άστεροσχοπιίων τών Παρισίων καί του Greenwich-

. / ■ Περί τό τέλος τοϋ XVII αίώνό; ό.Ροβέρτο; Χουκ συνηρ-
μολόγει σύστημα σημείων τοιούτων τή βοήίίιί^ σανίδων χε-: 
χρωματισμένων μελανώς, διαφόρων.σχημάτων. Άναντιρρη- 

_ τως έκιϊθίν, χρονολογείται ή. ^ρχή τής τελεγραφίας, ήτίς ύ- 
φίσταται ίτι ίν χρήτιι «; ναυτικόν καί ήτις γίνεται διά 
■μέσου μικρών σφαιρών μελανοδ χρώματός; ύψ.ουμέν'ων.πρός .

’ είδοποίησιν τών κινήσεων των παλιρροίων ίν τοϊς λίμέσι.
; Ποδς τόν σκοπόν τοϋτον μεταχειρίζονται επίσης μικρά; βητ 

μαίας καί πυρά.
. . Βραδύτερον,/ μετά τινας άλλας. δοκιμάς, μεταξύ.τών ■ ό-

• -ποίων άναφέρονται αί τοϋ AmOutOlIS- τδ 1690,τοϋ Dupuis 
Τφ 1778 καί τοϋ κληρικού doiii Gauthev τφ 178*2,  άνα· 
-φαίνεται ό ίναέριος τηλέγραφος Σχάπ. όστις εδωπε μεγάλα;, 
έκδουλεύσεις έπί ήμίσυν αιώνα. Τή δέ· 22 Μαρτίου 1792 ο 
Κλαύδιός Σχάπ. παρουσίαζε τή νομοθετική Συνελεύσει τό · 

. ύπ’ αύτοΰ έφευρεθέν σύστημα. /Η;ίξέτασις τής έφευρέσεως 
ταύτη;' άνετέθη τή έπιτρσπείφ τή; δημοσίας ίκπαιδεύσεώς.

■ Παρατίθεμεν κάτωθι τήν ίσ-ορίαν τής άποκαταστάσεως
• τη; τηλεγραφίας-ταύτη; τοϋ , Σχάπ έν■ Γαλλίμ,· ώ; περι

γράφει ταύτην ό κ. Άμέδαιος. Guilfeipiu ίν τφ περισπου- 
δάστφ συγγράμματί. του.-

·' αΣυνεπείιρ τής έκθέσεως τοΟ Roiljnies μέλους τής έπι— 
' τροπείας (4 ’Απριλίου 1793) ' ή Έθν. Συνίλευσι; έξουσιο- 

δότησι τόν κν Σχάπ νά κ.ατάσκεύάίή τρεις; σταθμούς δοκι— , 
. μής. Όί σταθμοί ούτοι ίγκ&τα'σταθεγτες; έν· Menilmontant, 

Ecoueh καί Saint-Martin-ciu-tertre (Ut 7 λευγών άπο
στάσεως. έκ Παρισίων) διηυκόλυνμν. .τούς ίφευρέτας (τούς 
αδελφούς τοϋ Σχάπ συνετάίρισθέντα;). νά έπιφέρωσιν εί; τό 
σύστημά των διαφόρου; σημαντικά; βελτιώσεις. Πειράματα, 

'δ’ έγένοντο ένώπιον τών'προς. τοϋτο ίπ'ιτετραμμένων, όπως 
τούς άκο-λσυθήσωσι,μεταξύ, τών οτοίων εύρισκετο ο Lakanal,

. δστις χαί’ίποιήσατο την δέθυ<ΐάν. εχθεσιν" περί τής πλήρους 
αύτών έπιτυχίας. . . /«;.

«Ό Σχάπ έλαβε■■διά διατάγματα; /τον τίτλον τοΰ μη- 
χάνικοδ τών τηλεγράφων και επεφόρτίσθη αμέσως την κατα- 

’ ' σκευήν τών γραμμών άπό. Παρισίων .εις Άίλλην καί, απο 
' Παρισίων ει; Στρασβούργον.Εις τάς γραμμά; ταύτας αΐτινες 
έ^ησίμευσαν σημαντικώ; εί; . τ& στρατιωτικά συμβάντα 
προσετέθησαν . βαθμηδόν, σειραι άλλων γραμμών κατά δια- .

.' φόρου; διακλαδώσεις;.;' Τφ δέ 1798 έγένετο προέκτασι;’άπό 
Αίλλης μέχρε Δοονκέρκή; κάί έίτα -μέχρι; ·Όστενδη;· άκό· 
λούθω; ή ενωσι; τή;' Βρεστης, τφ 1799 η ίνωσις τ.οΰ Στρασ- 
βούργόυ μέχρι τοΰ Huningue- Τφ 1803 έγένετο ή 
γραμμή, τών· Βρυξελλών. μετά διακλάδισμοΰ τής Βουλφνης, 
τφ 1805 μεταξύ Παρισίων-.καί .Μιλάνου, Μαντούα;, Βενε- 
τίας. Τφ 1809 και 1810 μεταξύ Βρυξελλών καί Άνβέρ- 
σής, Φλεσίγγιης, Άμστερδάμόυ( τφ δέ 1823 μεταξύ Πα
ρισίων καί Βαϊόνης. · . . . , ,

' ’Επί τή; Άντιβάσιλεία; καί τή; κύβέρνήσεω; τοΰ Ίου- 
" ■ ; λίου, τό τηλεγραφικόν δίκτυον συνεπληρώθη βαθμηδόν καί 

τφ 1844 περιελάμβανεν έκ-τασιν ολικήν 5000 χιλιομέτρων 
·. μετά 534 σταθμών καί 2.9 πόλεων, άνταποκρινομένών κατ
' ; - εύθεΐάν μετά τών Παρισίων.

.' - « Έν Άλγίριφ καί Κριμαία δ .ίνμέρίο; ούτο; τηλέγραφο;
■ τοΰ Σχάπ άπίδώκε μεγάλα; -έκδουλεύσει;’ έμελλε δέ ν’άντι- 
χατασταθή ύπό τοΰ ηλεκτρικοί} τηλεγράφου, όπόταν έγένετο 
ή πολιορκία τή; Σεβαστουπόλεως, ένθα ΐδεω; ίχρησίμευσεν 
είς τήν σύνδεσιν τοϋ γενικοΰ έπιτελείου μετά τών δύο «τρα·- 
τεών τη; πολιορκία;, καί .τής κατοπτεύσεω;.: Κατά πρώτην 
φοράν, είς τήν περίστασιν ταύτην,; τό προσωπικόν τή; τη-
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Τηλεγραφικόν είνότημα τον
λεγραφική; διοικήσεως έλαβε» ευκαιρίαν «ά ίπιδείξη τόν ζή
λον καί τήν άφοσίωσίν του έν μέσφ.τών απείρων στερήσεων 
κάί κινδύνων μιά; τοιάύτη; μακρδ^χολιορκιας.»

θεωροΰμέν περιττόν νά περιγράψώμεν τον μηχανισμόν τοϋ 
,'τηλεγράφου τοΰ Σχάπ. Αρκεί ν”'αναφέρωμεν, ότι τα-ση- 

μςία πάρήγοντο τή βόηθείφ τριών κινητών πλακών,και άτινα 
έφαίνοντο μέλαινα είς τό φώ; τή; ημέρας. Διά τοΰ συνδυα
σμού δέ τών τριών αύτών κινητώνγτεμαχίων άπελάμβανον 
196 σημεία. . ■ . ,

’ Αί τρείς αύται πλάκες ίστζρίζοντο έπί ίστοΰ έστήμένου 
. εί; τήν κορυφήν ύψηλοϋ τίνος πύργου’ ώς δείκνυσιν ή δνωθι 

ήμετερα εικών, δι’ εσωτερικού δέΤινο; μηχανισμοϋ μετεδι- 
δοντο κατά θέλησιν τά παραγόμενα σημεία.

Τό σύστημα τοϋτο μετεχέιρίσθησαν έν Γαλλία άπο τοΰ 
J749 μέχρι,τής αρχής τοΰ· ήμίσεω; τοΰ ΙΘ’. αιώνρς; ήτοι 
μέχρι τής έποχής, καθ’ ήν είσήχθηΑ ηλεκτρικό; τηλέγραφος.

Ή Σουηδία, ή Γέρμανία,-ή 'Ρώσσία, κτλ. μετεχειρίσθη« 
σάν έτερα συναφή συστήματα καίά .τήν σχετικήν έκιίνην ε
ποχήν,' πλήν ουδέτερον τούτων ?σχε τοσαύτην έπιτυχΐαν,. 
όσον τδ τής τηλεγραφίας τοΰ Σχάπ. Φ. Ιίρίνταζά)?. 

(’Ακολουθεί) ..

ΝΕΑ lOKlMIA ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
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Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ

■ ?Ϊ'Π Ο /
Λ. J. RENN AU D

Π«ρατηρήβ»6ς j€«6ex»iiiov6*al  ·
Τό ’έπιστημονικόν όντως, σύστημα παραδοχής υπέρ

τατης Αιτίας, Δημιουργού τοϋ Παντός, ούκ είς τό χάος 
οδηγεί, ούδ*  είς. τό έρεόος· άλλα τ^ν διάνοιαν τού έπι- , 
στήμονος έρευνητού διατηρεί φαεινήν, μή π^οοκόπτου- 
οαν είς ούδέν, φάρον έχουσαν.τήν αλήθειαν έν διηνεκεί

προόδω καθ’ όλα;, τάς ,φάαει; τοϋ επιστητού· ούτω δέ’ 
ουκ άποσφενδονίζεται' τό ανθρώπινον πυεϋμα εί; τόν 
ταρταρόν τής απελπισίας καί. τής πέραν τοΰ τάφου α
πώλειας αύτοΰ.

Ή μεγίστη παραμυθά έν 'τή λογική κατά τόν κόσμον 
τούτον φύσει,είνε ή καί πέραν τοΰ τάφου.πεποίθήσις τής 
ζωής.

Η μεγίστη θλΐψις καί λυπηρότατη θέοις τοϋ' λογικού 
εν τώ κόσμω τούτω έστιν ή στέρησις τής πεποιθήσεως 
ταύτης. . '

. Ο άνθρωπος τότε όμοιος τή χελώνι}, τω ’κυνί, τή 
γαλή, καί ταΐς όμοίοις, καί κατά τήν εκκλησιαστικήν, 
γλώσσαν, ό άνθρωπος παρασυνεβλήθη τοϊς κτήνέσι τοϊς 
βνοήτοις καί ώμοιώθη αυτοΤς.

Έστιν έπιστημονικώς λίαν γνωστόν: ότι ούδέν έν τή 
φύσει περιττόν, ούδέν έν τή .φύσει άνευ τελικού αίτιου- 
οθεν ποιον το τελικόν αίτιόν τον λομιποΰ εν τή ύλη ; 
προς τινα σκοπόν έτέθη έν αύτή; τό λογικόν έστιν έπι- · 
δεκτικόν φθοράς, μή έχον-τήν αρχήν τής ύπάρίεώς αυ· 
τοΰ εκ στοιχείων επιδεκτικών διαλύσεως. καί φθοράς ; 
Ίδου τρισμέγιστα-ζητήματα, άπερ.οΐ ύλισται (materia- 
listes) έν ολαις ταΐς προσπαθείαις καί ο'ι ΐκαν'ώΤεροι έξ 
αυτών ούκ ήδυνήθησαν ςπιλύσαι, ως ο Malescbote, Sopel- 
chauer, Houxley κτλ.

Οι τοιοϋτοι βεβαίως κατ’ ούδένα' λόγον δύνανται' νά 
παραδεχθώσι συνδυασμόν επιστήμης -καί πίστεως = θρη- . 
σκειας, άτε έκ τών προτέρων άπορρίπτοντες τήν: δεύτε
ρον, μή παραδεχόμενοι, ούτε τήν ύπαρξιν αυτής, ώς ε
πιστήμης, άλλά θεωρόΰντες αύτήν ώς άθροισμα διαφό
ρων ηθών, εθίμων, παραδόσεων, προλήψεων εθνικών, ά- 
γυρτειών ιερατικών καί τών.όμοιων· ό όρος 
παρ . αύτοϊς έν τή θεολογία υποκινεί τό ειρωνικόν μει
δίαμα, ουδολως υποπτευομένοις Β*Αν  αύτοί ϋφάλλίονται' 
θεωροΰσιν εαυτούς άλαθήτους· οπερ έοτί τό τρισμέγιστον 
έλάιτωμα τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, καί έν ω έν τώ 
προσώπω τού Πάπα 'Ρώμης ρύκ επιτρέπουσί τό άλάθητον

■ θεο^ογικώς, έν τώ ύλισμώ, έν τή επιστήμη αύτών, ώς- 
"νομιζουσιν, έπιτρέπεται το άλάθητον. Καί έν τοιούτοις 
οροις βεόαίιμς. ό σοφός Taine δικαιούται πως· άποφαινό- ’ 
μένος ότι ό,κ. Regnaud έπιχειρεϊ'άν όχι.αδύνατα, άλλά 
λίαν δυσχερή πράγμ ατά προσπαθών νά υπόδειξη, ότι έν 
τώ μέλλοντι δυνατόν νά συμόιόασθή’ ή επιστήμη και ή 
Πίστις. Αλλ’ άν θεωρήσωμέν, ότι καί ή θεολογία έπιστή- 
μη έστιν, όπως και αί λοιπαί έπιοτήμαι, ή,δέ'έπιστήμη 
αλήθεια έστιν ύπό πάσας τάς επόψεις, τότε τίς ό λόγος 
ουγκρούαεως επιστήμης πρός επιστήμην, έάν τωόντι εί- .

• · λικρινώς, τιμίως, καί μετ’ ευθυδικίας επιδιώκεται ή ου-

Πίστις. Αλλ’ άν θεωρήσωμέν, ότι καί ή θεολογία έπιοτή· 
μη έστιν. όπι.ι^ rsiiν»Γ Ια,τττ,· »»»·'—«.,·.. ' X άΐ·Χ-..—i.;.- 
άλήθεια έστιν ύπό πάσας τάς έπόψέις, τότε τίς ό λόγος

λικρινώς, τιμίως, καί μετ’ ευθυδικίας επιδιώκεται ή ου- 
ναρμογή αυτών κάί συγχώνευσις ;

Κατ ουδενα λόγον τουναντίον έπιφαίνεται, εκτός έαν 
‘ύποθεσωμεν παρεμπίπτοντα.έκ διαφόρων λόγων, άλλα κω-' 
λύματα αρχήν έντή καθαρά έπιστήμη μή έχοντα· αλλά 

_ τοτ? άλλάσσει φάσιν τό ζήτημα κάί φερόμεθα έκτος τοΰ 
ζητήματος τοΰ. συνδυασμού έπιστήμης' καί θεολογίας· 
άλλα περί τούτου ουδόλως πρόκειται ένταΰθα. Πρόκειται ; 
άκριβώς · άν δυνατόν ή καθαρά έπιατήμη νά συνδυασθή 
έπιστημονικώς τή-καθαρά επιστημονική θεολογία, οπερ 
καθ ήμας εινε δυνατόν. Τούτο ήδυνάμεθα έν έκτάσει 

1 . νά άπσδέίξωμεν έν ιδία πραγματεία· άλλά χ-άριν τών ά- 
ναγνωστών τής <.Φύβίά>$» περιοριζόμεθα εις έπίτομόν 
τινα ύπόδειξιν τοΰ δυνατού τοΰ μεγάλου .γούτου έπιστη-

■ μονικοΰ έργου, όπερ μέλλει, καδά έίπομεν έν τοϊς έμ 
προσθεν, νά διαχύση τήν εύδαιμονίαν καί . ευημερίαν 
καθ’ άπασαν την ανθρωπότητα; .

Λαμπρότατου παράδειγμα συνδυασμού, έηιστήμης καί 
θεολογίας παρέχει ήμϊν ό μεγας τής ’Αγγλίας Γέρων, ό 
σοφώτατος Γλάδστων, ό τρισμέγιστος ηθικώς άνήρ τοϋ 
ιθ'. αΙώνος καθ’ άπαντα τά έθνη. Τοιοϋτον άνδρα ούδέν
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τών- έθνών τής Ευρώπης έχει νά υπόδειξη· ό Βίσμαρκ 
ηθικώς καί έπιστημονικώς ούδέ τόν ιμάντα τοΰ ύποδή- 
μάτρς τού Γλάδστωνός έστιν ικανός κύψας έπιλύσαι. ' ' 
Περί διπλωματικής ικανότητας ή φιλοσοφική έπιστήμη : 
έχει άλλας άρχάς πολύ ύψηλάς, πολύ άνωτέρας τών υ
λικών συμφερόντων των έθνών, οΐς παρηκολούθει ό Βί-. . ' 
σμαρκ· άλλ’ ΰπερθεν τούτων ό Γλάδστων ως ήθικός' κο- 
,μήτης έπιφαινόμενσς καί τήν είς τούς ουρανούε άνυψου- ' 
μένην φωτεινήν σημαίαν τοΰ συνδυασμού τών φιλοσοφικών 

, κσί θρησκευτικών αρχών κρατών .στιόαρώς, έκήρυξε τήν 
-ισονομίαν τών έθνών έν τώ ’Ιρλάνδικώ ζητήματι·, καί τήν ' 
ϊσην απονομήν τού Δικαίου εις τά έθνη έν τώ ζητήματι 

, τής άπέλευθερώσεως τών Ίονίων νήσων, κάί τής’Θεσσα
λίας έσχάτως.
’ Διά τό ζήτημα τοϋτο τοΰ-συνδυασμού τών έπιστήμό- 

ν,ικών αρχών, μετά τών θρησκευτικών πεποιθήσεων ό Γλά- .
, στων έσται ο Πλαχων τού. μέλλοντος τοΰ έπιστημονίκού 

συμπάσης τής άνθρωπότητος· έσται ό πολίκός.άστήρ προς 
ον άτενίζουσι ·αί όρθοφρονοΰσαι έπιστημονικαί διά.ν.οιατ 
απάντων τών εθνών Ευρώπης καί ’Αμερικής, μέλλουσαι 
κανονιζειντάς εαυτών έπιστημονικάς έν ταΐς έρεύνάις 
πυξίδας.

• Κατά τούτο-ή ’Αγγλία, έσται υπερήφανος ούτως, έν 
τώ μέλλοντι, ού διά τόν στόλον, ού. διά τό έμπόρϊρν, ού ·.

' διά τά πλούτη. :
■ Όπως ή αρχαία ’Ελλάς διά τόν' Πλάτωνα καί Ά- 

Κιστοτέλην, ούτω Καί ή ’Αγγλία διά τόν Γλάδστωνα κάί 
εύτωνα. ■
Ταϋτά είσ.Γ τά μεγάλα πνεύματά, τά καθοδηγούντο, 

τήν ανθρωπότητα ές άεί. \’'
; Π#τρίβη;.

- Σχβλάρχης Πειραιώς. ? <

.1.
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■; ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ! ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.
λ

• (τυνέχίία καί τέλος)
τ]Υπάρχονσιν δρη έπί τών δ'πόίων ή χιών διαμένει άτηκτος 

4ι*  όλου τοΰ ίτους, μεταπλασσομένη είς όγκου; πελωρίου; tfott .. 
.κατά τό μήκο; καί' κατά τό πάχος, .λαοτάτους, άπασίρά- 
πτοντα; καί όλιοθήρούς, ού; άπεκάλισαν πκγίτώνας.Μετά' 
φ'όβού προσπελάζει ;ή ανθρώπινη ,ύπαρξι; τάς- αποτόμους 
κλεισωρίας . καί τά'-δυσδιάβατα νάπη τής. έδρας τούτων; ή 
δέ παράτολμος άπόφασι; ούχι όλιγάκι; έλαβε/άό'ν - σι^ψ^νον· . ' 
τοΰ μάρτυρος τή; έπιμονή; καί τή; ίπιστήμης. Οί παγετώνες 
ούτοι ύπείκοντες εί; τό ίδιον βάρος, βραδέως κατίρχόνται ’ 
άπό τών ύψηλών χαραδρών, ταξειδιώται μακροχρόνιοί ίιά; 
τών χιονωδών έρημων, 'συμπαρασύροντε; μεθ’ έαυτών π«ν 
τό προστυχον, κάί βράχους δλόκλήρους καί άυμ'φύρματά πε- . ' 

. τρων καί φυτών παναρχαίων. Κατέρχονται πανίσχυροι καί . 
ακατάσχετοι, άπειλοΰντες καί πολλάκ’ις' διασπείροντες. τήν ' 
καταστροφήν έν τή διαβάσει αύτών, θαυμάσιοι καί μεγα- . . 
λοπρεπεις ίν τή πόρείφ. Και'ίκεΐ »νθα τερματίζεταιϊ τό^τά-, ' .
διον τής δράβεως τών γιγάντων τούτων, ώ; τρόπαια τής 
νίκη; καί πυραμίδες, άνά τούς άίώνμς καταλείπονται μετά 
τήν' τήξιν βράχόρ είτε. καί σωροί έν μέσω. πεδιάδων καί κοι- ■ . 
λάδω'ν, μνημεία, πολυχρόνια τή; διαβάσιως φυσικών δυνά- 
μεων. Πόσα-· 'τοιάυτα. μνημεία, ήδη. ίν χώραις μεμακρυβμί— ■ , ΐ 
ναι; απο τοιούτων παγέτωνίων κέντρων·, άναβοώσιν ύπίρ ' ■ ' ■'· 
τών επελθουσών. μεγάλων αλλοιώσεων καί διάτάράζε'ών τής . 
γηινη; ισορροπίας. Ούτοι ώς μάρτυρες ύπ'ομιμνήσκουσι τά; '■ 
ποίκιλα; μετατροπάς τοΰ γηΙνου φλοιοϋ,τοΰ; κατακλυσμού;, 
τάς ίξάρσεις ορίων, τά; ύφιζήσέις καί τούς έξαφανισμούς. · 
Διηγούνται, ώς ό Παρθένων καέ τό Έρεχθεΐον, ώς ή Τροία 
καί .αέ Μυκήναι, τήν προϊστορικήν .καί άγνωστον ίστ5ρ(αν

Α
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• . τής γής, ότι όρη άλλοτε είί λίαν μεμακρυσμένον παρελθόν
ΰύιστα καί ουρανομήκη, έφ’ ών παγετώνες. έσχηματίζοντο 
καί κατήρχοντο-εις τά χ.θαμαλώτερα μέρη,.βαθμηδόν ετα- 

/ . πεινώθησαν ή καί έζηΦανίσθησανΰπδίσχ·4ροτκτω.ν δυνάμεων. , 
’ Έτάκησαν αί χιόνες, άλλά -παρέμειναν τά-αίώνια μνημεία, 

ούτοι οί βράχοι,» ώ; ετέρα μαρτύρια έπί τών ύψηλών όρέων, 
έν τφ μέσφ τών Ηπείρων,έντός τών σ'τέργων τής γης, ώ; α- 

;; ί πολιθώματα προϋάαρξάσης ζωής, β'εβαι.οΰσιν άριδήλως περί 
τού μετατοπισμοϋ τών ωκεανών,-· άφ . ών άνέθορον όρη διά- . 
σώσαντα τά ίχνη τής θκλασσίας ζωής.

Ή σφαίρα ήμών ήν. τόσφ πφριπς^ώ; συγκρατούμεν μετ’ 
έγω’ίσμού παραλογωτάτου. καί δυσαναλόγου πρός τήν μηδκ· 

' ■ μινότητα καί τό έφήμερόν μας, ηρξατρ τής δρά.σεως άπό 
θερμής καί λίαν διαπύρου καταστάσεως,. άλλά βεβαίως το 
τέρμα τή'ί άχρηστίας αυτής θά συνοδευσωσιν ή χιών καί οί 
παγετώνες. ’Εγεννήθημεν καί ήμεϊς εν μεσφ ατμόσφαιρας 
έπαρκούς νά θάλψη καί νά ζωογόνηση τούς πρώτους τού 
γένους, προβαίνομεν όμως απαυστως ..προς το ίπικειμενον 

/ '' ' τέλος- τδϋ δράματος τούτου τής Εκτυλισσόμενης ζωής, καί 
αύρα ψυχρά καί παγερά θά τονίση .τό τελεύταιον μέλος όπερ 
θά παραμυθήση, ώς τό θλιβερόν φσμα. κατά τάς^παραδόσεις 

' οίστρηλατεϊ τόν κύκνον έν τή επιθάνα,τίφ ώρμ, ουτω καί τήν 
έξαφανιζομένην ,ύπαρξίν μας. ‘Η χιών' ή. περικαλύπτουσα 

- τόσφ τερπνά- καί μαγευτικά τάς κορυφάς καί τά δένδρα, 
μόνή-αυτη νεκρικός μανδύας μέλλει νά περιβάλφτήν ριγούσαν,, 
τήν γυμνωμένη*  καί πάλλευκον πλανητικήν σφαίραν,ητις άδο
ξος, άνευ ζωής,- έρημωμίνημρεβ.ώδης θά κυλινδήται άσκόπφς 
καί’άφ*νώς  έντός τού έρεβώδους χάους.. Μόνη ή χιών θά έ- 
πιζήσή μετά τήν'1 καταστροφήν, καί τόν τέλε'ον ίξαφανισμον 
τής ζωής άπό τής γηίνής έπιφανείας. Βραδέως ή γή καί ό 

' - άκτινοβόλος ήλιος αποστερούνται τής θερμοκρασίας αυτών,
καί εις χρόνον μακρότατον.άλλ’ υπαρκτόν ή· τότε έκπεμπο- 
μένη θερμοκρασία ου μόνον θά άποβή’ ανίσχυρος νά ποοφυ-' 

. λάξη τήν φυτικήν καί ζωικήν ΰπαρξίν, άλλ’ οΰοε yi,τήξη 
τάπαχέα στρώματα τφν απανταχού χιόνων. Θά έυρυνίται. 
ή ζώνη τών κατίψυγμένων πόλων θυνεχώ; προς τάς ισημερι- 
τάς χώρας καί έν τέλει πέπλος αδιάσπαστος πάγων καί χι-

■ όνων θά έ-πίκάλύψή τήν' σφαίραν- ήμών.. Τοιαύτη Υποτίθεται 
ή τύχη τού αοράτου ημισφαιρίου έτερου πλανήτου, τόσφ. 
ωραίου καί τόσφ λαμπρώς' άπαυγάζοντος ίν τφ στερεώματ^

■■ όν χαιρετίζομεν' άλλοτε ώς. "Εσπερον καί,άλλοτε ώς Έφον ή
. . Αυγερινόν'. Εινε ή Αφροδίτη-ύπίρ ής τόσαι φαντασίαι ύψω-

θησαν μέχρις αυτής διαπεράσασαι χαώδη έκτασιν ·και έπε- 
σκόπησαν παραδείσους καί ίαρ αιώνιον, . ευδαιμονίαν καί 
διαμονήν Μακάρων’. Άφοΰ όμως δί’ ακριβούς παρατήρησε- 
ως καθωρίσθη ό τρόπος τής κινήσεως αύτής, καθ’ δν διηνε-

■ κώς τό "εν ‘μόνον ήμισφαίριον στρέφεται προς τον ήλιον, 
θερμαινόμενον' σφοδρότατα, τα όνειρα έξηφανισθησαν,καί άί
έλπίδές ρσον'καί αί ΰποτιθέμεναι ψυχαί ήμών αί ίμβατεύου^. -

• (jai έπί1 τού θεσπεσίου τούτου, τόπου, - έτάνυσαν τάς πτέρυγας 
πρός άλλους κόσμους. Μήπως δε/ είνε' άπειροι οί κόσμοι, 
ώ; καί τό. περιβάλλον; «χαήές ;; ΊΕ^ :δί τοϋ φωτιζομένου 
ημισφαιρίου τής Αφροδίτης συμβαίνούσ, διηνεκώς μεγισται 
διαταράξεις μετεώρολογικαί, άλλ’ ίπί τού · άφωτίστου και 

■'άθίρμάντου ήμισφαιρίου {στραμμένου πρός τό χάος, όποία 
•δύνανται νά ύποτέθώσιν -τά-.γίγνόμενα ; Οΐ. έν αύτ.φ πρ.οϋ- 

. πάρξαντες Ωκεανοί, 8τε ποτέ καί.ή -Αφροδίτη ειχεν. ήμε- 
ρησίαν.-περιστροφήν, οί ύπερπηδώντίς ηδη ατμοί ίκ τοΰ 
θερμαινόμενου θά.έπεκάλυψάν διά παγετώνων καί χιόνων τό 

, -σκοτεινόν ήμισφαίριον. Προ · τού ισχυρού άρα καί. κραταιοϋ 
δυνάστου είς τό μέλλον,'άς έκδηλώ?ώμεν σεβασμ?ν, άναμι-

■ ,μνησκόμενοι τής - άτέρμονος αυτού κυριαρχίάς,. ό όποιος ,ΰπο 
' τήν άφρώδη μορφήν καί την μαγευτικήν λευκότητα ύπο.-
' κρύπτει βέλη ιοβόλα, οξύτατά, διαπεραστικά καί παγερά- 

κατά τής άσθενοΰς καί απροστάτευτου ζωής ημών. .’Επιβάλ
λεται ό σεβασμός πρός έκεϊνον ό όποϊος θά παρακολούθησή τό 
•φέρετρον ήμών, θά προσφίργ τό νεκρικόν σάβανον, θά ίπιρ-

.ρίψ-g τήν &ρΛκα τοΰ χώματος άνα&ών «Γη κ και ειςιγην 
άπελεύσει» καί θα επικάλυψη τά όστα,. ίπιθέτών-τήν ίσχάτην 
πλάκα καί ό έργάτης τούτων'θά είνε» ή χιώ* . .. .

Είνε ή όγδοη ημέρα άπο τής ένάρξϊως τού. χιονοστρόβιλου. 
Έκόπασεν ή νιφοβολία καί αί μανιώδεις συγκρούσεις και 
βοαΐ τών έκ του Πηλίου κατερχομένων άνεμων έ«ίγησαν,ή$η 
δε περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου δυνάμεθα έπ’ ολίγο» νά διαλύσω- 

. μεν τήν φορτικήν μονοτονίαν. Περιπατούμε*  έπί τοϋ μικρού- 
προαυλείου τοΰ ναού τής 'Αγίας Κυριακής, τά όποιον >ία· 

■ κοσμοϋσι ύπερήφανοι κυπάρισσοι καί μηλέαι.Ύπβ τούς πό3άς 
ήμών καί μέχρι σχεδόν τών' κατωτάτων κρασπέδων τών .δεί~ 
ρ'άδων άπλοΰται.είσέτι ή άκτινοβόλος χιών,μαλακή καε μαρ- 

’ μαιρουσα τραχέως πως, ένεκα τών έπιβαρυνάντω» τόν άέρα πυ
κνών νεφών. Αί χθεςκαί πρότερον κεκυρτωμέναί γηραιαί κυπά- 
ρισσοι καί διακλώμεναι ύπό τοΰ φόρτου, ά-ακτωσιν και αυθις 
τό κομψόν καί ραδινόν αυτών υψος_. Άπό τοΰ ναοδ του-του 

’ή μεγάλοπρεπεστέρα αποψις τοΰ όρίζοντος εν Ζαγορά προ
βάλλεται καί κατ’ αυτήν ακόμη τήν όχληροτάτην έπ.οχήν, 
ήτις τοσάκις ένέπνευσεν τήν ποιητικήν οίστρηλασίαν τοϋ φι- 
λανθοΰς καί καλλινίκου μουσηγέτου, τοϋ ένθούσιώδους πα
τριώτου καί φλογερού ρήτορος, τοΰ αοιδίμου Άφεντούλή. 
Συχνάκις, ώς μοί είπον ύπό τά τεθλιμμένα ταΰτα δένδρα 
κατά τήν αυτήν ώρα*  εν ώριρ μάλιστα εάρος έτέρπετο ρεμ“ 
βάζων πρό τοΰ μαγικού τούτου πανοράματος. Έξετείνετο 
κατά τήν ίσπέράν ταύτην βαθυκύανος όρίζων μέγας συγχέω*  
τόν κυανούν χρωματισμόν τού . διαυγούς'ουρανού πρός τό 
μέρος τούτο μετά τής θαλάσσης. Άπό τού Άθωνος ζώνη ■ 

. ήεροειδής έγκαταμιμιγμένα έν ποικίλη συνουασμώ φέρουσα 
τό ιώδες καί πορφυροΰν, ώς άέρινος στέφανος Εμφανίζεται, 
άπό τοϋ οποίου έδώ καί έκεϊ έκβλαστάνουσιν ακτινοειδείς 
προβολαί, περατούμενος άχρις έκεϊ ίνθα έν ήρεμφ διατάζει 
άναθρώσκουσιν άλυσσοειδεΐς αί αφροστεφεΐς Σποράδες. Αι· 
γλήεσσα καί έν ρόδινη περιβολή αναδύεται η πατρίς τού 
Φιλοκτήτου, <ώς ,φωτεινή.γραμμή διασχίζουσα τό πέλαγος 

• καί κατά μικρόν διεισούουσα εις τά σκότη τής έπερχομένη;
νυητός. Οΐον πανόραμα, οΐον θέαμα ! *0  κάλαμος έζελέγχε- 
ται ανίσχυρος νά χαράξη- τήν παράστασιν άπτήν καί^αντι
ληπτήν., μόνος δε ό κυρίαρχος έπόπτης< ό ανθρώπινος οφθαλ
μός διά τής θείας δυνάμεως, ■ διά τών αστραπιαίων αλμάτων 
αΰτοΰ. συναρπάζει ακριβή καί τελείάν τήν έντύπωσιν τών 
φαινομένων όποια έξερχονται έκ .τοΰ έργαστηρίου τής πολυ- 
δαιδάλού φύσεως. 'Ο βφθάλμος μεταρσιοΐ και πλανφ ημάς 
διά τής ιδέας τοϋ καλού εί; τήν σφαίραν τών Ονείρων καί 
τών οπτασιών. Άνευ οφθαλμών,ή δυστυχία είνε άμετρος . .

Ζαγορά 8 Μαρτίου 1894. ,
Ν. ααμβουνέλης.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΗΣ 

«ΦΥΣΕΩΣ») ΕΝ ΑϊΓΫΠΤΩ ■ ' \
Καί οί αίποσι ^ΒΛΛ-ητιι; ύπύ Ζποψιν xoirartK^r 

εμπορικήν χαί ίΰ’ιορι-κφ'. ■ '

Ό Εκδότης-οίο.υδήποτε ελληνικού φύλλου, ημερησίου η π«τ 
ριοδικού, ή και οίουδήποτε. άλλου συγγράμματος, μετάξο^τών 
πολλών ή ολίγων συνδρομητών του θά έχη βεβαίωψ καί "Ελ
ληνας διαμένοντας έν Άίγύπτφ. Τοΰτο έκ πρώτης-οψεως δεν 
έχε· ίσως ούδεμίαν πρακτικήν σπουδαιότητα διά, τον άναγνώ- ,
στην',άλλά διά τούς συγγράφεις εκείνους τούς βλέποντας άπροσ- ,
iwws>$ .τδν αριθμόν, τών έν Αίγύπτφ συνδρομητών των ·βαθ- ' 
μηδδν αυξανόμενου καί τδ βαλάντιον αυτών ταχύτερον πληρούμε- 
νον έκ τού έκεϊσε χρυσίου,- βεβαίως διαφέρει τδ πράγμα, η δέ 
τρυφερά αίίτη αισθησις διεγείρει τό Ενδιαφέρον καί τήν προσο
χήν αυτών, καί βεβαίως αξίζει σχετικής τίνος μνείας.

Μέχρι τινός δ ελληνικός τύπος ούδεμίαν προσοχήν έδιδεν εις 
τδν έξω Ελληνισμόν καί. τούτο διότι είχε στενά τά όριά του, 
.έντός τοΰ Βασιλείου, άφ’ ατού όμως έπεξετάθησαν αί πτέρυγες

του, ίπταται ήδη πανταχοΰ οπού εύρίσκεται ί έλλήνισμός, οΰτι- 
νος διαθερμαίνει τά ψυχραινόμενα είς τά μακρινά εκείνα, μέρη 
στήθη του. Ελληνισμός ! ό δημοσιογράφος μόνον δύναται νά 
έννοήση τί .έστι Ελληνισμός καί πού ευρίσκετάι οδτοίς, διότι διά-'

- ’ τελεί εις άμεσον μετ’ αΰτοΰ - συνάφειαν και'σχέσιν. ,
Οί εκτός τής Ελλάδος, τόν νομίζουσιν έντός αυτής καδ οί 

έντός αυτής τόν νομίζομεν έκτός. Διαφορά ήτις εξηγεί τόν πό
θον άμφότέρων, όπως πλησιάζωσιν άλλήλους. <

, Ή.«Φύσις» από τετραετίας έκδιδομένη και όλονεν διαδιδόμενη 
εις άπαντα τά. σημεία τής ύφηλίου, διότι απανταχού ήδη ζή 
και εύημερεϊ δ 'Ελληνισμός, καί γαλόυχοΰσα αυτόν διά τοΰ 
μητρικού καί ζωτικού εκείνου γάλακτος, οπερ τοσοΰτον άδιαρ-/ 
ρήκτως συνδέει τό τέκνον πρός.τήν μητέρα,·φυσικώς δεν ήδύνατο 
νά μένη αμέτοχος τής άνεκτιμήτόυ ταύτης εύτυχίας.Καί συνεπώς 
αί άκτϊνές της /εφθανον καί διεσπείροντο είς όλα ·τά σημεία τής 
Αίγυπτου. ’Αλεξάνδρεια, Κάϊρον, Ίσμαίλία; Πόρτ-Σαίδ, Ζα- 

. γαζίκιον, Τάντα, Βένχά, Κάφρ-Ζαγιάτ, Δαμανχοόρ, Μιχάλα, 
Μανσούρα, Σουέζ, Ζίφτα, Μενούφ, Άσσιούτ, ' Δαρούτ, Χε- 
λουάν, Μίνια, κτλ. ελληνισμός ! Εις 'άπαντα τά μέρη ταΰτα ’ 
ή, «Φύσις» διεδίδετο,·· συνδρομηταϊ' καθ’ έκάστην ένεγράφοντο καί 

. πρωίαν τινά, δτε έλάμβανον παρ’ ομογενών' μας'έπιστολάς άπό- 
τό'Σουακίμ, Κορόσκο, Λουξόρ, Άσσουάν κτλ.'Υτριδον Λυς. ο
φθαλμούς καί έζήτουν .νά βεβαιωθώ, άν οί Φελλάχοι ’έξελ- ■ 
ληνίζοντο, ζητοΰντες μρι την «Φύσίν !» Έγνώριζ'ον, οτι ΰπάρ- 
χουσι πολλοί Ελληνες εκείσε, αλλ·’ ουδέποτε έπίστευον, κάμνων 
τήν σύγκρισιν μεταξύ Ελλάδος καί Αίγύπτου, Τουρκίας καί-. 
Αιγύπτου, Ρουμανίας καί Αίγύπτου καί Ρωσσίας καί-Αίγύπτου,. 
ότι ή «Φύσις» θά είχε- πλείονας άναγνώστας έν Αίγύπτω ή άλ- 
λα^όσε καί οτι ό Ελληνισμός θά ητο πολυπληθέστερος έκτισε 
ή αλλαχού, ή τουλάχιστον ότιϊθά ήτο φιλομουσότερος είς τήν' 
γην τοΰ Φαραώ ή εις 'τάς χώρας τοΰ Άριστότέλους καί τοΰ 
Πυθαγόρα, τοΰ Μεγ. Κωνσταντίνου καί τοΰ'Αλεξάνδρου ή τοΰ 
Μεγ. Πέτρου καί τών Μολδοβλάχων I Πρός στιγμήν ^δ’ έσκέ- 
φθην,δτιή'«Φύσις» θά έν’εϊχε ίσως βαμβακοπορεστικήν τινα πηγή,ν, 
εξ ης οί άδελφοί' μας έν Αίγ.ύπτφ θά ήντλου'ν θησαυρούς χρυσίου 
έκεϊσε καί προσεπάθουν νά εΰρω τόν μίτον τοΰ αινίγματος δπως ' 

, ωφεληθώ καί έγώ της περιστάσεως, οτε λαμβάνω εσχάτως {πι
στολάς τινας τ,αΰτοχρόνώς παρά διαφόρων συνδρομητών μου,- 

,ίδία νέων, ζητουντων μοι καί τους προηγούμενους τόμους τής 
«Φύσεως».

Λ .« Εν ταξείδιον δι ’ έκεϊ ,έσυλλογίσθή'ν τότε αμέσως, δέν.θά ήτο, 
ασύμφορον» .. Κάτέστρωσα τους, λογαριασμούς μον, δίηύθυνα 
μερικός μου έπίστολάς πρός τούς έκεϊ άνταποκρίτάς μου, ευρον 
το συμπέρασμα, ευνοϊκόν, καί προετοιμασθείς αμέσως,, ελάδον 
τόν οδοιπορικό-/· μου σάκκονκάί διηυθύνθην είς Πειραιά. Πλήν 
έκαμα εν λάθος. ’Ανακοινώσας είς πολλούς φίλους μου τήν εκ
δρομήν μου ταύτην, έπ.εφορτίσθην έκών άκων παρ ’, αύτών άπέί- 
ρους, παραγγελίας, έπίστολάς καί δή; αντικείμενα και δέμα,τα διά

- διάφορά γνωστά -των έκεϊσε συγγενικά καί φιλικά πρόσωπά. ■
Βάρος άναπόφευκτον. Μία· δε κυρία-μοί άπέστειλεν οίκοι καί 

τρία μικρά κιδωτίδια έκ λευκοσιδήρου, περιέχοντά·τό μέν ένα λά- 
γωόν μαγέιρευμένον, .τό έτερον, μουσταλευριάν καί τό τρίτον μα- 
λαμόκάρονα διά . τόν .εν Μιχάλα Κ?μπίρ διαμένοντα σύζυγόν 
της, ατινα δεν ηδυνηθην ν’. αρνηθώ, αφού άπαξ έγενόμην ταξει- 
διώτης: καθ’ ήν δέ στιγμήν έπεβιβαζόμην έπί τής λέμβον,έτερος 
φίλος μοί :. έφερε νταμιτζάναν ρητινίτου οίνου διά φίλον του έν 
Αίγύπτφ, ■ _ χ, ■ ; ·_

Μά είναι έγκυος ό'Κύριος : 'ηρώτησα τέλος, θελήσας νά 
διασκεδάσω τήν αναγκαστικήν άγανάάτησίν "μου. . : 

- 7-1 Κνρ.ιε Πρίντεζη, σας παρακαλώ, μοί έλεγε γυνή μεσή- — 
λιξ, πλησιάσασα κατ ’ εκείνην τήν στιγμήν καί διακόψασλ τήν 

.. ομιλίαν τής νταμιτζάνας,νά ίδητε τά- παιδιά μου - είς .τήν. Άλε- 
’ . ξάνδρειαν, νά μοΰ τά φιλήσετε καί-νά.μοΰ φέρετε μερικαϊς λί- 

ραΐς.
— Μα καλά, ποΰ θα τα ιδώ; δότε μοι επιστολήν.

• •n‘P"’4’’>/· «Ρ^ν, Κύριε; Πρίντεζη',' : έκεϊ είναι βλοί ;
Ελληνες και θα.τα ιδήτε αμέσως είς τό μεγάλον καφφενεϊον- ή 

εις την Πλατεϊαν.
. , “ "Εχει-καλώς, άπήντησά καί τούς άπεχαιρέτισα έίσελθών

εντός της λέμβου καί σκεφθείς έν τφ άμα, οτι ή Αίγυπτος ολη 
εν τοιαύτη περιπτώσει θ απαρτίζεται άπόΈλληνας,οιτινες 'πάν- 

' τες βεβαίως θά είναι συνδρομηταϊ τής «Φύσεώς» καί-φίλοι τών 
- φίλων μου, ων έκόμιζον παραγγελίας. Τουλάχιστον οΰτω δέν

δι'έτρεχον τόν φόβον· νά εΰρεθώ ξένος έν- μέσφ ξένων/ άφοΰ '
' είχον τόσους νά συναντήσω έκεϊ ! /..-,- ' '

Το άτμόπλοιον-συνεπεία-τής έκ Κωνσταντινουπόλεως προε- . 
λευσεως οπού ή χολέρα έξηκολόύθει> υφιστάμενη,' διέμενεν εις τόν 
Κάνθαρον, καί. μετά ήμισείας ώρας πορείαν καθ’ ήν κυριολί- ■’ 
,κτικώς ελουσθημεν ΰπό τής θαλάσσης, ένεκα σφοδροτάτο'υ ανέ
μου, έπεβιβαζόμην έντός αυτού μετά τών πολυαρίθμων' άπο-, 
σκευών,καί. δεμάτων, άτινά ώς προεϊπον, διάφοροι φίλοι .μέ ' ' ■ 
ειχόν, επιφορτίσει νά μεταφέρω -είς Αίγυπτον,, ιδίως τής πολύ- ' 
ποθητού ντάμιτζανας, ήν ·διά τό αδύνατον αυτής μέρος όπο- 
χρεουμην νά. διαφυλλαττω ώς κόρην άσπιλον καί αγνήν καί. νά ‘ 
παραδωσω σφαν καί άκεραίαν. Έν.τή λέμβφ έκράτουν αυτήν ‘ -
μεταξύ τών ποδών μου, ίνα μή πρόσκρουση πού,, έντός δέ τοΰ '

. άτμοπλοίου τήν παρέδωκα-τφ καμαρώτφ όμρΰ μέ ίν δίφραγκον ' '
• θερμας συστάσεις. Νταμιτζάνα! είναι πολύτιμον πράγμα.' δι’- 

ένα ταξειδιωτην, είναι αναγκαϊον φορτίον,·.όπως καί ή γυνή. 1 
Αμφότερα χρηζουσι προφυλάξεως διότι ευκόλως καί θραΰονται 

και αλλοιοΰντάι και πρέπει όπως,τά παραλαβή τις νά τα. παρα- · 
δώση..; . ,

■ Η πρώτη μου φροντίξ μ,όλις δι-υθετήθην έν τφ άτμοπλοίφ,
; ητο να Επιθεωρήσω καί έξετάσω άΰτό, διότι θ,ά διέμενον έπί διή- . ■ 

,μερον εντός αΰτοΰ,καί διότι τό άψυχον αυτό σκάφος θά μέ μέτέ- 
φερε πλησίον τής ποθητής γής του Φαραώ.καί ,τών αγαπητών . 
μοι,συνδρομητών. Μοί ήτο προσφιλές, καί τό ήγάπησα ήδη πριν 
τρ. εξετάσω' κάί δέν έιχον άδικον, διότι ή πρώτη' μου έντύ- · : 
πωσις ΰπήρξεν- άρίστη. "Ητο τό Prince .Abbas, .'«j, Πρίγκιψ . - ’ 
Αββας», εν.τών καλητέρων, ώραιοτερών-κμί μεγαλητέρω.ν. τής 
Εταιρείας Κεδιβιέ, ή μάλλον της Αίγυπτιαχής .Κυβερνήσίως/ . 

ήτιξ εκμεταλλεύεται ήδη τά σπουδαιότερα έργα τής χώρας τών 
.Φαραώ, σιδηροδρόμους, λατομεία, ϋδρχυ'λικά-έργρα,γέφυρας έπί - 
τοΰ Νείλου, μουσεία, .θέα.τρα? κήπους, κτλ. Κ,ομψότης,· εύρυχώ- -. 
ρίά, περιποίησις, καθαριότης, τάξις καί χάρις, ηλεκτρικός φω
τισμός, τα πάντα είς τήν έντέλει'αν. - ··.. -

Την Τετάρτην ώραν έγκαταλίπομεν τόν Κάνθαρόν, διέρχό- 
μέθα υπερηφάνως προ τόΰ.βασίλικοΰ περιπτέρου,μακρρθέν δέ έ.θε- · , 
ώμεθα. έτι τόν Πειραιά,τό Φάληρον καί τάς ’Αθήνας καί τήν 6' 
ώραν- καλουμεθα εις τό γεύμα. Απέναντι μου έχω δύο Άμερι- ' 
κανους,. δεξίόθεν ένα ιατρόν Κόπτην, αριστερόθεν ένα Όθω- ' 

πβΡ* “λεύρως αύτών. δύο γάλλους, ένα ’Ιταλόν καί ' 
δυρ Ελληνας, Τρωγομεν σιωπηλώς, <έν συνοδεία τοΰ βαρυγ.-' ' 
δουπου κ ρότου της ατμομηχανής καί'που , ακούω -τούς έναντι μου 
^Αμερικανούς^ ανταλλάσσοντας λέξεις τ’ινας.αγγλιστί.Ψυχρ'ότης

. όντως αγγλική, και ψυχρόν · τό δεϊπνον ! Θά έπροτίμωύ νά έτα- ■ 
•ξίδευον με φίλους,· ομοφύλους καί γνωστούς' μοι ή με τόν .. 
συρφετόν έκεϊνον τώνξένων καί αλλοφύλων. / ' . "

^Μετά το δεϊπνον ανήλθομεν πάντες είς τό'κατάστρωμα, όχου ' · ' ' 
μας εφερον τό τέΐον με- αγγλικά πλακούντιά καί ■ μετ’ ολίγον ; · .< 
βαρυνθείς πλέον μόνος, κατεκλινόμην. είς την καθαρώτάτ.ην καί. '" 
ευροχωροτάτην κοκέ-ταν μου, έν ή έλικν'ιζόμην ώς .βρέφός υπό ' · 

'της τροφού τού. Έκοιμήθη'ν ώραία ! ,. λ
■ Τήν επαύριον αφυπνίζομαι περί τήν 6ην ώραν ύπό τού συνε
χούς κρότου -της ατμομηχανής καί- έτοιμασθείς' ανέρχομαι έπί’· ■

θ ή:Ρ'ϊχίψ ’Α.ββα'ς διέσχιζε ' θυμήρέις· .τά'.
•βαθέα ύδατατής .Μεσογείου έν ή ήδη.πλέον.είσήρχόμεθα, υπέ- 
ρηφανώς κινούμενος .και βάδίζων. ώς: έμψυχόν τί πελώριον όν*  ·' ' . 
καλλιστα είδος τό. μέγεθος .τοΰ” έργου,, όπερ άνελάμβανε', τής ' " 
διασχίσεως^ τής-απέραντου ταύτης-θαλάσσης, ήτις και άνευ ά- '· 
νεμου λικνίζεται', συνήθως -έν τφ άχανεϊ λίκνφ- της, ώς χαϊδε- · 
μένος .παμμέγιστος^ έλέφας· δεξίόθεν/ αριστερόθεν.καί όπισθεν' ’ ■ 
ημών εσπέυσμενως άφίνομε-ν τάς δίκην άνθέων έπί τοΰ ώραίο'υ 
αρχιπελάγους έσπαρμένας-,τηδε κακείσεχαρίτωμένας. καίάνθο- 
στεφεϊς νήσους· καί μετ’ οΰ πολύ έν τφ όρίζόν*  καί''δέξιόθεν 
ημών διακρίνομεν κορυφήν λευκοτάτην άπότής γήςμετάμέ- 
γαλοπρεπείαφπρος’τόν ουρανόν άφνω,’διήκουσαν.Ειναι ή αίωνίω'ς 

• χιονοσκεπής. Ιδη, , ην ό 'ουρανός άρχήθεν διά' τής λευκής οθό
νης του περιέβαλε, Τνα μή βέβηλος ποΰς,.' μιαραί τοΰ-.θνητού 

J ®. ατρόμητος' αΰτοΰ · αΰχήν μιάνωσι τό · ιερόν
εκείνο ασυλον. /"Όντως ξε μεγαλοπρεπέστατο·» καί θεσπεσιώ- Λ’ . 
τατΟν το,φυσικόν έκεϊνο: θέαμα! Όλονέν πλησιάζομε··» καί όλονεν

, εκπληττομεθα. ·πρό τοϋ μεγαλείου τούτου τής φύσεως καί τοΰ "■ ’ -
θαυμασμού. Ό ουρανός, είναι καθάριος; ανέφελος,- γαλήνιος' 

■ επι τού ολθσηρικοΰ δε κυανού-βάθους κάί έν μέσφ.αΰτοΰ βλέ- 
πομεν ύψουμένην από^τοΰ μέσου τών πολυπληθών όρέων τής 

-Κρητης τήν γίγαντώδή αύτήν ’Ιδην λευχειμονούσαν καί προ·τ
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δαίνουσαν έκεϊ υψηλά πρδς τίν Όΰρανίν έν μέσφ; τής απέραν
τοι»; Μεσογείου;. Άναμιμνησκόμενόι δέ προς στιγμήν τών χρόνων 
τής μυθολογίας καί του περιπετειώδους έκείνου Λαβυρίνθου έν .

• φ ό Θησευς έφόνευσε τον άνθρωποφάγον.Μινδτάυρον,απαλλαξας .
• . τήν ανθρωπότητα τού δεινού τούτου κάκου, κλίνομεν εΰλαβώς

τήν κεφαλήν πρδ τοΰ άσπιλου ασύλου τής φαντασίας και της 
' πραγματικότητας, τής μεγαλοπρεπούς καλ πάρθενικής Τδης,ήν 

τοσοΰτον ή μυθολογία εξύμνησε καί ή ιστορία ελάτρευσεν, ο· δε
• σοφδςΜίνως ήγάιίησέ καί «θαύμασε καί διερχόμενοι πρδ τών προ· 

' πόδων αυτής χωροΰμεν πάντοτε πρδς τήν Μεσόγειον. . · .
Μετά δύο' ώρας ή Κρήτη; εξαφανίζεται όπισθεν ήμών, καί 

δέν βλέπομεν πλέον άλλο ή ουρανόν καί· θάλασσαν. Κάθημαι
- τότε συννους επί τίνος εδωλίου,■ φέρω τά βλέμματά μου κύ-

• κλωθ: έμοϋ κα< ειτμάνωθικαίέπάναλαμβάνω κατ’ έμαύτόν’ «Ου
ρανός καί θάλασσα ! » Στρέφω καί πάλιν τεθολωμένον τδ όμμα

■ μου πρδς τά άνω καί κάτω, καί βλέπω εν κυανοΰν χρώμα έκ-. 
’ . τεταμένου, συνεχές, ομοιόμορφον, ώσεί νά ητο ουρανός και

- θάλασσα ivj καί αρχίζω νά φοβούμαι.· Ούδεμία έλπίς, ούδέν 
καταφύγιου ! Καί άν το πλοϊον πάθη τί ; άν Οί λέβητες διαρ- 
ραγώσι; άν το πΰρ'κ,ατάλάβη αύτό; άν άρχίση νά' καταποντίζεται; 
ποΰ θ’ άναζητήσω.μέν καταφυγιον ; Έηρά ούδαμόσε· φαίνεται. '

. Τί φοβερά σκέψίς, άλλ’ αληθής I Ρίγος ήρξατο νά μέ κατα- 
’ λαμβάνη, οτε στρέψας το βλέμμα πρός: τδν ουρανόν μοί έφάνη 

ώς. νά μοί έλεγε φωνή, τις έκεϊθέν’... «Τί ζητείς τήν·.ξηράν καί
■ τδ άσυλου, όταν έγώ έυτεΰθεν δύναμαι νά σέ σώσω, καί'άφοΰ 

. δπΟυδ,ήποτε καί άν έύ'ρίσκεσάι καί είς τήν κλίνην σου αύτήν δύ-
? ναμαι νά σέ καταστρέψω ; » ’Αληθώς. γΚ'αί άναλογισθεις οτι 

έφ’.ίλης τής ημέρας θά εϊχομενάπέναντι ήμών ούρανδν μόνον 
• / ' καί θάλασσαν, έστρεψα μετ ’ · ελπίδάς τήν προσοχήν μου έντός 

.τού πλοίου· καί κατεγινόμην νά-.δίαψηεδάσώ τάς ώρας τοΰ τά- 
ξειδίου. ■ . ,

Πάντες'οί έπιβάται έπραττον .το αύτό. Άνησύχως έφερον . 
'. τά βλέμματα •πήδε κάκεΤσε,. άλλοι έβάδιζον κατά μήκος τού 

καταστρώματος καί άλλοι έκάθηντο σόννοες καί σκυθρωποί. 
Άλλ’ όμως δύσκολου είναι νά ψοχολογήση τις έπί τής φυσιο·- ’ 

γνωμίας τοΰ έν τφ άτμοπλοίφ τάξειδιώτου. Όζωηρος δύναται να 
. κατάστή σκυθρωπός καί ό φύσει μελαγχολικδς εύθυμος, "ο ευ

φυής βλάξ καί ό ανόητος πνευματώδης’ δ δέ πλούσιος πτωχός 
καί δ πτωχός πλούσιος. Έκεϊ βλέπετε ποικίλας φυσιογνωμίας, 
ποικίλας μορφάς και διαλέκτους, .ποικίλα, ενδύματα, ποικίλους 

’.χαρακτήρας, συμπεριφοράς καί αποχρώσεις.ών δέν δύνασθε να 
. κρατήσητε-άκριδεϊς σημειώσεις. · Τα πάντα έκεϊ παραλασσουν 

όπως κατά τάς^άπόκρεω. ··'·.·' ·
•Τήν επαύριον εύρισκόμεθα τέλος πρδ τής ’Αλεξάνδρειάς. 

Διακρίνω ήδη μακρόθεν "τδν ιστορικόν, φάρον της καί ομίχλην 
,· . δμαλήν έπί πεδιάδος λείας, καί χθαμαλής. ■ ·

. (έπεται συνέχεια) ·
ί <ι». ιι.:

'; Έρώτ. Έν ,τίνι θεάτρφ δύναται·-τ^ς νά εύρη 'τάς μάλλον 
κακάς γυναίκας ;

Άπόκρ. ..Είς . έκεΐνο, ένθα αί καλαί δέν εισέρχονται.

Έρώτ. Π.οϊον νόμισμά |ίνάι· τό'.κ4ΐλλίτερον.;
- Άπόκρ. Τό έκ τής κοπιώδους, έργασίάς προερχόμενον. ■

Έρώτ. Τ{ εύρίσάέι.τις'·πάντοτε w τινι γωνίμ ; 
.■•''Άπόκρ. Δύο τυχόν; αδελφωμένους- ' · ■'

" Έρώτ. 'Ποιος Ιχει- τήν τολμηροτέραν χειρα ; 
Άπόκρ. 'Ο κλέπτης. -

. Έρώτ. Πόΐον είναι τό-πιστότέρον ζώου ; ' 
Άπόκρ. Ή γυνή, δτάν τής κόψης τά πτερά,.

- .Έρώτ. Τί γίνεται ή παλαίά σελήνη, όταν έρχεται ή νέα ;
Άπόκρ. ’Εξακολουθεί τον δρόμον της.·

/ < > .· · ■

Βαλαντίου πλήρες χρυσίου.
■ · ? /'

Άπο’πόίονς άλλους δέν δυνάμεθα νά ζητήσώμεν

Άπό τού; άγιους ’Αναργύρου;.

Έρώτ. Τί πρΚγμα φαίνεται' ίλαφρόν, ίνφ είναι φύσε» 
βαρύ;

Άπόκρ·

Έρώτ- 
χρήματα ;

Άπόκρ.

Έρώτ.·'Διατί το πάλαι αί γυναίκες ήσαν συγχαταβα- 
τιχαί;

Άπόκρ. Διότι τό χρήμα ήτο έφθηνόν. .

Έρώτ. Διατί ό κωφός ?χεν ωτα καί δέν ακούει;
Άπόκρ. Διότι .είναι χεκλεισμένα. '

Έρώτ. Πώς νά όνομάσωμεν τήν γυναίκα, ήτις άκατα- 
παύστω; τρέχει;

Άπόκρ. Φιλάνθρωπον.

Έρώτ. Τίς κάίεται διά νά κράτηση ασφαλώς το μυστικόν; - 
Άπόκρ. Ό Ισπανικό; κηρός.
' < ' · Φύβις.

Μέσα ’σ όρφάνεία μ’ έκλεισε τήν άνοιξί μ’ ή Μοίρα, 
καί μοναχός τήν μοναξιά τήν έρημίά, έπήρα.

*Σ ενα περβόλι γελαστό σπαρμένο μέ λουλούδια, ' 
έπήγα ’κεΐ σέ μ’ά γωνιά νά ψάλω τά τραγούδια. 

Ένα δενδρέ καμάρωνα, ξηρό δίχως βλαστάρια,
’π αστροπελέκι τ’ άφησε κορμί δίχως κλωνάρια. 

Ήτο δενδράκι ζηλευτό, τοϋ περβολιού καμάρι,
’π ό ήλιος καθ’ ανατολή το βάπτιζε μέ χάρι. 

θυμούμαι μούφερνε σιγά κάποτε τ’ «γεράκι, 
τά'φύλλα του στό στόμα μου καί 'μ άφιναν φιλάκι. 

Πόσαι« φορείο ;’μ έδρόσιζεν ή παχουλή σκ’ά’του, 
καί μούχυνε στα στήθία μού τή θεϊκή δροσιά του.|, 

Έκεϊ στά φύλλα τ’έψαλλε τ’/άηδόνι τήν αύγούλα 
πού .’μ έβρεχαν'Κάθε πρωΐ ’μ ουράνια δροσοΰλα. 

Σκορπούσαν άφθονη εΰωδίά στα τρυφερά μου στήθεΐα, 
έκεϊ βαθέϊά ΐ πού’φύτρωνε μ’ά ’λόπικρη αλήθεια I · 

θαρρούσα ’γώ ό δύστυχος πώς πάντα θί ν’ άνθίζη, 
κι’ή άνοιξες τή λεβεντιά πάντα θά τοϋ .χαρίζή,. 

Γιατί,· ώ Μοίρα «τάκλεισες μέσα σέ.τέτοια άφάνεια, 
κΓ εμέ στήν άνοιξι ’μ αΰτή μούφερες τήν όρφ'άνεια φ

Μέ- πόνο βλέποντας ψηλά τού ουρανού τό δώμα 
άφηνα δάκρυα πικρά στής ξενιτε’άς τό χώμα I 

Θαρρούσα πώς πολλά όταν δάκρυα θέλω χύσει, 
’ τής πληγωμένης μου καρδιάς τή φλόγα θέλω σβύσει Γ 
Χωρίς νά νοιώθω ό δόλιος πώς αντί νά μέ γλυτώσουν _ 

τά πονεμένα στήθεΐα μ·υ 'κοντεύουν νά μέ λυώσουν !
Σφιχτά σφιχτά έβάσταζα· τήν άμοιρη καρδιά μου, 

καί μέ λαχτάρα κύταζα τήν όρφαν*  αγκαλιά μου.
Κι’ ό νους μου παραδέρνοντας στής ’πελπισιάς τό κύμα, 

τού κάκου ’μπρός μου άνοιγα, στά περασμένα μνήμα!" 
Ό ήλιος κοντεύοντας'νά κοιμηθή στη Δύσι, 

ίστόλιζε μέ ταΐς χρυσαϊς αχτίδες του τή φύσι, . ·. 
Σάν σύνεφό έσκέπασε τήν ύστερή τ’ αχτίδα.

•ί .. μαζί» μ’ άΰτήν έχάθηχε κΓ ή μόνη ,μου έλπίδα !

Τέτοιο τραγούδ ’ ενάς φτωχός' μέ μάτίά βουρκωμένα 
καί μέ καϋμό-, ίτόνιζεν ίκεΐ μακρυά στά ξένα, . 

καί με τά δάκρυα ποοχυνε ίσβύνετο ή. ψυχή του, ·
γΐά έν αστέρι—πούλαμψέ αι’ ίχάθη—στην αυγή του» 

Έν Καίρφ τή 16’Απριλίου 1894
Στυλιανός Κούτσικος. X;·

ΡΩΣΣΙΚΗ Ι1ΑΡΑΔΟΪΙΣ

Τδ δ "Ηλεος καί δ *Λ  νβ|ΐος.
» ΕΙς περιηγητής άπήντησέ ποτέ καθ;’ οδόν' τόν Ήλιον, 
τό Ψύχος, καί τόν Άνεμον. Έχαιρέτιφε. δ’αυτούς και 
είπε.

• «Καλ’ ημέρα».,
«Διά ποΤον ειπεν ό άνθρωπος ούτος τήν καλ’ ημέραν, 

τάχα ; dΉρχιααν νά λέγωσι μεταξύ των οΐ τρεις σύν
τροφοι.

— Βεβαίως δι’. έμέ, λέγει ό Ήλιος, επειδή φοβείται 
μήπως τόν καύοω. /.

— Όχι, Ιχεκ λάθος αδελφέ, τήν είπε δι έμέ, λέγει 
τό Ψύχος,.επειδή μέ φοβείται περισσότερον. 1

— Παράξενον πράγμα ; προσθέτει ό Άνεμος·, ούτε 
σέ ούτ’ έκεϊνον έχαιρέτισεν ό άνθρωπος,, άλλ’ έμέ μόνον.

Καί αμέσως, ήρχισαν νά . ψιλονεικώσι, νά ΰβρίζωνται 
καί δλίγον έλειψε νά γρονθοκοπηθώσι. ■ ■■

— Τέλος πάντων, άνακράζει.. όΆνεμος, τί ώφελοϋσι 
αΐ ψιλονεικίαι ; Άς ύπάγωμεν νά έρωτήσωμεν αυτόν η
μείς οί ίδιοι πρός π,δΓόν »Τπε τήν καλ’ ημέράν.
' Παρευθύς τρέχουσι κατόπιν τοϋ περιηγητοΰ, τόν

• συλλαυβάνουσι καί τόν έρωτύσιν.
. — Τήν είπα προς, τόν Άνεμον, άπαντα ό άνθρωπος.

— Ά ! ά ΐ ά Γ '.καί ύστερον λέγουσιν, ότι δέν ειχον
• δίκαιον, άνάκράζέι ό Άνεμος

— Πολύ καλά, προσθέτει άμέσως ό Ήλιος, πλήρης 
οργής’ τώρα πρέπει νά πρόσέχης. ©ά σέ κατακαύσω,. καί 
τότε θέλεις μ’, ένθυμηθή. .

—— Μή ψοβοϋ τό παραμικρόν δέν θά σέ κατςικαύση, 
λέγει ό Άνεμος, διότι εγώ. θ” αρχίσω νά πνέω καί θέλω 
σέ δροσίζει. . . ■*

—ί Ναί, ά/όητε άνθρωπε, αλλά τότε θ’ άναλάβω έγώ 
νά σέ παγώσω, προσθέτει τό Ψύχος. , . '

— Μή άνηουχής, φίλε μου, λέγει πάλιν ό Άνεμος- 
έάν τό ψύχος έπιχειρίοη νά σέ καταδίωξη, παύω άμεσως 
έχω τοϋ νά ίπνέα καί ■ ουτω πως δέ υποφέρεις τίποτε·., 
διότι ούτε τό Ψύχος δύναται νά βλάψη άνευ. τού άνεμου, 
ούτε ό Ήλιος νά καύση, όταν ό Άνεμος πνέη.

; Μ,ονεμβαοία Παναγ. ΛΙ. ΙΙλατανίτηφ.

Τί μ * ώφκλδόν 9
Χίλιαις..και μύριαις μυρωδιχις οί κρίνοι κ’άν σκορπάνε 

καθώς κοντά ζουμπούλι», -
Κι’ αν τά τριαντάφυλλά γλυκά, γλυκά .μοσχοβολάνε '

·. καθώς κι ’ αυτά τά γίούλία-.

Κι’ άντ’ άστέρία τ’ Ούρανοΰ σάν λείπη τδ φεγγάρι 
σάν λαμπερά πετράδια, 

ϊϊετοΰν φωτιαίς λα» ταρισταίς με λάμψι καί μέ χάρι 
ςάν χίλια1 δβώ σμαράγδια',

Κι’ άν τά πουλιά τήν άνοιξι, γαλίάντρες χελιδόνια '
' γλυκά κι’ αν τραγουδάνε,

Καί ζευγαρόνει ή πέρδικα στους λόγγους’ καί τά άηδόνίά 
άν γλυκοκελαβανε’ :·

Κι’ άν στά λειβάδία βόσκουνε βελάξοντα ’κεΐ πέρα 
τά πρόβατα τής στάνης, 

' Κι ’ ή λαγκαδίαίς αντιλαλούν γλυκά πδ τήν φλογέρα 
ποΰ παίζει, ό τσοπάνης’

♦

Τί ωφελούν αλήθεια, αύτά. στήν ερμήν μου -καρδιά : . . . 
... :. ..σάν. έστερήθη εκείνης.. . .

: Τής ευωδιάς, ποΰ σκόρπιζαν- τά τόσα της φιλία 
τής τόσης ευφροσύνης !

Τί ωφελούν δλ ’ αυτά αγάπη μου σέ μένα ~
.. . ' σάν δέν μπορώ· νά. βρώ.,

Έδώ κι’ έκεϊ.δ άμοιρος ποΰ περπατώ στά 'ξένα' .
\ .. - ■' τ' αθάνατό νερό ;

Τί ■ |Χ ’ ωφελούν,/σάν δέν μπορώ μέ τοΰτο νά ραντίσω ’ 
■• γ· '. τδ άμορφο Σου σώμα, ?

Καί τήν.άγνή'Σου τήν καρδία, Χριστίνα, .ν’ άναστήσω . 
ποΰ'σήπεται στο χώμα ; .

Κι’ άφόυ δέν νοιωθώ, δέν μπορώ έγώ νά Σ’ άναστήσω
• . , , ' γιατί επάνω' έκεϊ, /

. Νά μήν έλθώ στδν ϊτάφόν Σου τδν πόνον μου νά σβύσω. 
άχ.! · μαζί με'τήν;ζωή ; ί;

Μάρτιος· 1892. ( '/· ;· ••Αημοσθ./ Γ.: ίέδες.. '

ΤΗ' ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΙ Κ
Μεσολόγγιον.

Άπ’ τήν φωτίά ποΰ χύνουνε τά μάτίχ σου τά μάδρα
Πήρ’ ή καρδιά” μου έρωτα,· πήρ’ ή καρδία μου λαύρα
Καί/τώρα είμαι-σκλάβος σου, κ’ έγίνηκα σκιά σού 

/ Και ακολουθώ από σιμά, παντοΰ τα βήματά σου
Είσαι γχά μένα ή χαρά,.είσαι.γΐά μέ ο πόνος

-' Είσαι· γΙα μένα ό καΰμος ποΰ δέν τδν παύ’ ό χρόνος
Άχ μόνον όταν πάλλούνε γιά πάντα οί παλμοί μου

• Πότε θά παύσου.ν μάτίά μου γιά σέ οί στεναγμοί μου. ' .
Sivo$.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ_ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ; ·
’ ΕΠΙΘΑΛΑΜίΟΝ ' 7 ' ■

• Δύο'πουλάκια' δροσερά άπ’ ώμμοοφάις πατρίδες . · 
άναστημένα ’μ ό.νειρα γλυκά, χρυσαΓς έλπίδαις .. .: 
Πάταξαν.κ’ ευρεθήκανε ’ς ένα δενδρί τά δυο τους, - 
Σέ ξένη χώρα ... κι’ άρχισαν άμέσως τό σκοπό τους.' -

• ’Αρχίσανε νά ψάλλουνε τοΰ έρωτος τραγούδια’, .
Καί τά βουνά γελούσανε κι’ άνθιζαν τά λουλούδια. ,

Είς το τραγούδι τό γλυκό έπάνω, τά καϋμένα, .
. Δέν ξέρω πώς βρεθήκανε τά δυό αγαπημένα.

’Μ αγάπη τόση, πού κανείς δέν ήμπορεΤ νά ίέρη, 
Άν δέν τήν έχη ’ς τήν κ^ρδχά τόν πόνο νά ύποφέρη.- 
Ίδέτε I νά τά δυό πουλιά ποΰ βρ.ίσκοντ’ ένωμένα, '

• Νά ζήσοΰνε αμέριμνα γλυκά, κ ’ εύτυχίσμένα.,
, Πείραιείις Γ. Α. Πολίτης.

> ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΊΉΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόσ»χ·ξδημ.οσεβύμ.ατ«.

Άπήλθε προχθές εις τούς' ύπό σεισμού καταστραφίνφας 
τόπους, Θήβας, Χαλκί5«« Άταλάνπιν κλπ., πρός έπίσκεψιν 
τών γενομένω*  καταστροφών, ό ήμίτερος φίλος Και συνεργά
της κ. Δημήτριος Καλογερόπο'φλος) όστις τάς' έντυπώσεις ' 
του ίν συνόλφ θίλεε Άημθ«εύση κατά προτίμησιν είς τάς ' . 
στήλας τής «Φύσεώς». Το γενικόν έν§ιαφέρον χαί αί λεπτό— 
μέρειαί τής καταστροφής θά καταστήσωσι τάς ανταποκρίσεις 
τοϋ ήμετέρου συντάκτου λίαν αξιανάγνωστους. Τό ταξεί· 
Λιόν του θά διαρκέση μίαν εβδομάδα.

Λ
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808. Αίνιγμά. ' 
Μ| τήν κεφαλήν μου άλλην , 
άπδ νήσός—νήσος πάλιν , 
Με τδν· πόδά δ’ αλλαγμένο» .ί ’ 
«ι; τούς κήπους .φυτευμένον;

809 Αίνιγμά, ·-■
, Είμαι' τί ποΰ μ’ ετοιμάζουν - 

μετά τέχνης κα! μέ κόπούς· ,. 
κ’δτι πιασω τδ προσφέρω

• 8ι’ ανθρώπων ςίς ανθρώπους.· . , 
, Είς θάλασσαν καί ■ είς ξηρά» . 

έντέχίώς 'μ ’ έξαπλίνουν,
' κι’ δταν έπέλθη 4. καιρός. ' ' 

έκεϊθεν μέδιπλονουν .
. Πότε μέ γελοία κάί χαράς 1 

κι*  άλλοτε πάλιν μέ αρας. · ·.

, 3|0,. Αίνιγμα.
Εί; τήν· Σύρον, Κύπρον, ‘Ρόδον 

. · ’Αλικαρνασσόν, καί Κρήτην
θά μέ εΰρης κατοιχοΰντα ' ■ / 
ίχί δμωξ κα! είς Οίτην.

1*<έος  τρόπος έκήωματεμοϋ
' . φΐάλής,

, ■ θέλετε ’νά μάθητε· δύναβθε νά. έκπωμάτίσηη .
φιάλην ζύθου, οίνου κ.τ.λ. ανευ μεβολαβήσεως έκπωμα—

■ στήρος ή άλλ.ου τίνος έργαλτίού;. . .,
',-Ιδού. /· *

, : Λάβετε Ιν χειρόμακτρον τό όποιον περιτυλίσσετε (χουβα- 
. ριάζετε) ’έν είδα βτουπώμ«τοί:καί προσαρμόζετε αύτό ύπό 

„ ·■ τήν φιάλην. Μετά, τούτο 'κτάπατε' ίόχυρώς καί έπανίίλημ-
μίν'ως τήν φιάλην πρός/ τον . τοίχον διά τοδ. κάγωθι αύτής 
μέρους,, ώς δέίκνυσιν ή έναντι εικών, καί συμφώνως τ.ώ

• φύσικφ νόμφ, τής αδράνειας, .τό έν τή φιάλη ύγρόν καί μά- 
.. λίστα άν τύχη νά είναι ζϋθος,' καμπανίτης ή ετερον.άερι— 

οδχόν.ύγρον, θα διώξη μετά τοσαότης δρμής τό έπίπωμα, 
.· ·; ώστε ταυτοχρόνωςκαί τοϋτο θά έκπηδήση καί καταβρέξγ 

, ' τού; περιέργους θεάτάς σας, ίάν Ιχητι τήν. τύχην νά εχητε ·
καί τοιούτους.' ' . ■ «Ι>. H.

' - ·♦♦♦·♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦·♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.
. · ΑΙΝίΓιΜΑΤΑ . ·

311» Αίνιγμα. .
Τδ άλον μου ς’τους ποταμούς 

άφεύκτω;· Θά τδ εδρης 
Μ’ «ν γράμμα όλιγώτερον - 
,’52τα. δρη—άν τά ξεύργς ' /

'312. Αίνιγμα. 
: Εις έξήμων οδοιπόρους · 
.καί εις ναύτας ποντοπόρους 
είμαι χρήσιμό; εξίσου 

' κάί ολίγον— συλλογίσου 
Ερευνών, Ζωολογίαν 
καί δλίγον Ναυπηγίαν. " '

. 313-, Αίνιγμα; 
,Γ’ήμα τδ πρώτόν μου έιτι ' · 
πύλ'ις, τδ δεύτερόν μου 
Βασίλισσα (ξακουστή 
ε,ιναι τδ σόνολόν μου. ' ' 
Μή ζητείς ορθογραφίαν . 
αλλ’ απλώς όμώνυμίαν.

Τάτιανή b. ·Ζ*δί.·
Ό. πρώτος λύτης’τεσσάρωλέκ. τών ανωτέρω αινιγμάτων, θά λάβη 

δώρον ίν βιβλίον, ·:· ,. ■·■ ■ ■ ■■■.. ·
,. ΣΗΜ. Προσεχώς θά δημοσιεύωνται κατά ,προ.τίμησιν τά αίνίν- . 

' ματα τών εργατών .εκείνων, οίτινες θά προσφέρωσι καί δώρον εις 
τδν λύτην.

'y

ΑΑΑΒΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΙΣ*
, Α. Πί /Tetpaca. Συνέχεια έλήφθή, Εΰ/αρισιοΰμεν. *Ο,τι  άλλο· 

Θέλετε μικρόν χαλλίτερον χαί γενιχοΰ ενδιαφέροντος.—Γ. Λ. Κ. 
“Iripor. Σας ένίγράώαμεν, Εΰχαριστοΰμεν, Έχει καλώς.—1· Γ. 
Κ. Μύκονον. ’Επιστολή μετ' επιταγής ελήφβη. Σάς εΰχαριστοΰμεν. 
Ταχύδρομικώς έγράψαμεν.—Ρ. Κ'. ΌΛτινίτζαν. Δελτάριον ελήφβη., 
Άπηντήσαμεν. Άναμένβμεν ταχέως, έκχαβάρισιν. — Γ. Τ- Πά· tpac. "Εχει καλώς Διειίθύνσις δίωρθώθη. Στείλατε νέαν συνδρομήν.

. — Σ.,Κ.'.ίιρκνραν.. ’Επιστολή,.καί· χρήματα έλήφθησαν? Ευχα*·  
ριστοΰμεν. Γράφομεν, — Π. Μ- ΖΙφ'ταν. Συνδρομή σας έλήφθη. 
Εΰχαριστοΰμεν,. γράφομεν. — A. 'Κ. Τσεσμέ.. Ταχυδρομιχώς έν 
εκτασει. Συνδρσμηταί· ένεγράφηταν. Φύλλα καθ’ εβδομάδα, προσε· 
χώς·. Ήσυχεΐτε,—Κ.Α. Κάϊρον. ’Επιστολή έλήφθη. ΈΟεγράφησαν. 
Έγράψαμεν.—Γ. X, Χάιρον, άναμένομεν επιστολήν σας.—Ν. Ν. ΒβΛον. 'Ελήφθη έχκαβάρισις κα! άναμένβμεν αποτέλεσμα δευτέρας 
αποστολής αποδείξεων. 1. Δ. — Ιϊάτρας. — Σ. Σ. Βό-Ιον. —Π.Π. ΧαΧκίδά·. — Ν. Ο. Σμύρνην.-— Π. Α. ZVpov. — Ν, Μ. Θήραν. 
Συνδρομή. φας 5ου έτους έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. — Κ. Κ. Ίθά- ■ 
«ήν. Εΰχαριστοΰμεν· δι*  ευμενείς περί «Φύσεως» κρίσεις σας. Βε- , 
βαΐως είσεπράξαμςν διά τδ κοινόν ενδιαφέρον.— Ν. X. -Οδησσόν, 
Χρήματα έλήφθησαν. Παραγγελία σας α-πεστάλη. — Ε'Μ. Έν-· τα^θα,—V. Β. 'Ενταύθα.—Φ.,Λ. Ένεανθα. — Γ. Π. ’Ertatitfa.• — Α. Π. Ένταδ^α. Συνδρομή σας πέμπτου Ιτους είς τήν ε-Φύσίν» 
έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. ■

Η ΠΕΡΙΛΑΛΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΣ
■ ΦΑΥ2ΤΑ :

• του κ. ΔΗΜ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ
• Έν πιστή αναλύσει- μετά κριτικής μελέτης σημειώσεων .

■ χαί ψυχολογικής τοϋ χαρακτήρος τής. ήρωιοος καί τοϋ Μ., 
Κωνσταντίνου διερευνήσεως κ.λ. ίχδίδέται όσον ούπω, συγ~ 
γραφεισα ύπό δεδοκιμασμένου καί γνωστοτάτου έν τφ. φι- 
λολόγικφ κάί καλλέτεχνικφ. χόσμφ καλάμου.

Θ ’ άποτελήται έχ πέντε τυπογραφικών φύλλων καί· θα 
τιμάται μόναν άντί λεπτών 70.

Δήμοβιεύετάι δ’εν Κερκύριγ ύίοό'τοϋ x‘. Ν. Πετσάλη διευ- 
θυντου τής έκεί έγκριτου α Έφημερίδος τών-Ειδήσεων.» 

• . Συνδρόμηταί.έγγράφονται κάί'έν, τφ ήμετέρφ γραφείφ.

Προηγούμενοι τόμοι .τής Φ ύ σ ε. ω ς. τοδ 1, 2, 3 καί· 
Α έτους εύρίσζονταί έν τοΐς γραφείοις ήμών καί πω- 
λοΟνται άδετοι,μεν πρός 8 δρ. καί χρυσόδετοι πρδς 10 
δρ. έκαστος.'Είς τδ έξωτερίκδν δέ άπσστέΧλονται έλεύ -' 
θέροι ταχυδρομικών τελών άδετοι μέν προς ®ρ. 12 καί ' 
χρυσόδετοι πρδς φρ. 14.

Είς τους έγγραφομένόυς νεωστί συνδρομητάς τής-' 
• Φύσεως» έκ τοϋ’ έξωτερικοΟ δίδονται καί οί τέσσάρες 
χρυσόδετοι τόμοι αντί φρ. 42. · · - . · :

Α@ΗΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΣΓΡΜΩΝ, 

’ TO MOSOX ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔίΣ ΤΟΓ ΜΗΝΟΣ .

• ΠΕΡΙΕΧΟΝ :
. φιγονρίνθα, τ— Σχέδια Αόπορρονχων, — 

Κεντήματα,—Σχέδια έργοχείρων,— Σνι»«λέγτ 
ματα> — Δαντέλλας.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΦΥΛΛΑ
διδόμενα δωρεάν <ίς τ.ούς συνδρομητάς περιέχοντα τά μνη- 
μΐία’τής Ελληνικής Άρχαιότητος είς μέγα.σχήμα-.

,Η ΑΘΗΝΑ
είναε τδ. ίχο*  «ύρυτέραν δθάδοβιν έλληνεκόν.

' ■ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Εσωτερικού. . Εξωτερικοί.

Έτησία . Δρ. 8.00 | Έτησί» ... . Φρ. 10.—
Εξαμηνιαία, . . » 4 1)2 | Εξαμηνιαία . . » 5 1(2 .

Συνδρομηταί έγγράφονται καί ίν τφ γραφείφ ήμών.

♦

ι


