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ιτά τήν κατάπαυ- 
σιν τών σεισμών 

π ώ^ωνΡ 4λ εινών ^ν- . ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ
ΖίπώΓεων, ^δυνάμεθα τ&" ^μ&ν. — Γο ^γμκ. — ΠροβΰίΟ^μόξ αύτοΰ

ήδη άσφαλίστερον καί -Safari)
απαθέστερου νά κρίνω- 
μεν περί τής φύσεως αύ- Η
τών, τών αποτέλεσμά- Η
των, καί τής μελλούσης JR
πορείας των, ετι δ’ έ- Μ
πιστημονικώτερον νά ί- 
ξετάσωμεν τά κατ’ κύ
τους.

Οί σεισμοί, ώς γνω- . 
στόν,υπάγονται είς τρεις ι
κατηγορίας· είς σεισμούς I 
ύφαιβτΐΐόύίΐβ, προερ
χόμενους ή συνοδεύομε— 
νους άπό έκρήξεις, συν
επείς συνθλιβομένων άε- ι 
ρίων καί υλών ύπό τό ! 
έδαφος, άτινα συγκλο- I 
νοϋν αύτό, άνερχόμενα I 

. βαίως καί άποτόμως j 
διά κρατήρος ή οπών είς :
τήν έπιφάνειαν τής γής I
μετά κρότου, καπνού, I
φλογών κ.τ.λ’ είς σει- !
σμούς ύιολιβ&ήβίως ή I 

τγχαταχ^ημνίΰκοξ, ' I 
προερχόμενους έκ τής 
καταπτώσεως μεγάλων ; 
τμημάτων έδάφους εις 
σχηματιζομίνας βαθμη
δόν μιγάλας ύπ’ αύτό I 
κοιλότητας, συνεπείς ο- 
ρυκτολογικών ή ΰδατο- 
λογικών αιτιών*  καί είς 
σεισμούς τικτονιχονξ, 
npotfflopivwi έκ στολι- | 
δώσεως τής γής, ή μάλ
λον εκ τής συστολής τοϋ I 
φλοιού τής γης, αστις Τοπογφαφικος χάρτης τ&ν πφοββλη&έυτων μερών νπό τών 
βαθμηδόν ώς έκ τής α- βτιβμάν τής Λοχ$ίύο$ τη$ 8 ’AitQtiiov.
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πομακρύνσεως αύτής ά
πό τοϋ ήλιου και άλλων 
φυσιολογικών λόγων, ό- 
λονεν ψύχεται καί στε
ρεοποιείται. Οΐ πλεϊστοι 
τών σεισμών, ώς καί οί 
προκείμενοι τής Λοκρί-

■ δος, είναι τής τελευταίας 
ταύτης φύσε'ως, συντε—

■ λοϋντες, κατά τήν βεω- 
ρίαν τής εξελίξεως, ήτοι 
τής γενίσεως, ακμής καί

Μ παρακμής τής γηΙνης 
^Β σφαίρας μας, ώς ίοημο-
■ σιεύσαμεν καί εΐς τι 
Ε9 προηγούμενου φύλλου 
ΓΒ ,τής «Φύσεως», είς τήν 
IS στερεοποίησιν τοϋ έδά- 
|Η . φους ή μάλλον είς τήν 
Η τελειοποίησιν τής γής. 
Η Φυσικώς,δε όσφ τό ίδα-
■ φος ψύχεται καί συστέλ- 
S· λεται, κατά τοσοΰτον οί
■ σεισμοί καί τά έπερχό- 
Η μένα συνήθως ρήγματα 
Η καί αί διολισθείσεις τών 
Η χωμάτων, ώς έν τοϊς 
|Η προκειμένοις σεισμοϊς, 
Μ γίνονται αραιότεροι καί - 
8S ήττον καταστρεπτικοί 
βΒ διά τόν άνθρωπον και 
S1 τάςπόλεις.
Κ Ώς γνωστόν, τό ύπό 
Μ τόν άπεσκληρημενον έκ 
Μ τής ' πολυκαιρίας , καί 
Μ φυσικών λόγων φλοιόν 
Η τής γής, έσώτερον μέρος 
Μ αύτής, περίκεντρον κα- 

λουμένου, διατελεϊ Ιτι 
ίν διαπύρφ ρευστή κα- 
,ταστάσει,ή δε άκτίς τής 
γής ύπολογίζεται είς 6, 
370 ίτε χιλιόμετρα διά
πυρου έσωτερικής οΰ- 

. σίας, πυρόσφαιρας κα-
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λουμένης, ήτες βαθρ-ηδόν ψύχεται και συστέλλεται εΐς 
μιχρότερον όγκον.’Επομένως ό άνωθι αυτού στερεός φλοιός, 
υποχρεωμένος νά παραχολουθή τών έπερχομένην συστολών, 
μετακινείται αίφνιδίως, διολισθάίνεται χαί πολλάκις ρήγνυ- 
ταί, ίνα προσαρμοσθ^' έπί της πυρόσφαιρας. Ούτως έπέρ- 
χεται φυσικώς ό συγκλονισμός τοϋ έδάφους, όστις καλείται 
«τεκτονικός σεισμός» και είς δν οφείλονται τά δρη,αί πεδιά
δες και πάσαι αί άνωμαλίαι τοϋ έδάφους. Οί τοιούτοι δέ 
συγκλονισμοί έπιφέρουσι τών αΐφνιδίαν κατάπτωσιν των έπί 
τοΰ συγκλονιζομένου έδάφους οικοδομών κτλ. καί χαταπαύ- 
ουσι συνήθως μετά χρόνον τινα έπαρχοϋντα εΐς τών στερεο- 
ποίησιν τοϋ διολισθαινομένόυ έδάφους.

Οί τελευταίοι σεισμοί της Λοκρίδος έπέφερον φυσικώς καί 
τών διολίσθησιν τμήματός τίνος τοϋ εδάφους, ώς έμφαί- 
νεται έν τφ ήμετίρφ έναντι χάρτψ. Έχ τής διολεσθήσιως 
έπήλθε τό περιγραφόμενον ρήγμα, όπερ άρχεται άπό τοϋ 
Άγ. Κωνσταντίνου καί καταλήγει εις Γάτσαν, Άκρωτή- 
ριον της Λαρύμνης,φέρει σχήμα έπιμήκους λέμβου, Οριζόμενης 
άνατολικώς μέν ύπό τοϋ Εΰβοϊκοϋ κόλπου, δυτικώς δέ ύπό 
τής Λοκρίδος, έφ*  ής συνέβησαν χαί αί καταστροφαί.

Τό ρήγμα έχει έχτασιν 55 τουλάχιστον χιλιομέτρων, τό 
όρατόν βάθος 9 μέτρων, τό δέ μεγαλείτερον όπερ χεΐται κατά 
τώ*  θέσιν Βούσι Παζάρι 13 μ. το πλάτος εγει 21/j, μέτρων, 
καί η διαφορά τοϋ ύψους άπδ τοϋ λοιπού στερεού έδάφους 
1 Ι/j μ. Τό ποιόν τοϋ έδάφους έπιδρφ πολύ έπί τής διαφο
ράς τοϋ ύψους, δπερ είναι μεγαλείτερον έπί τών προσχώσε
ων, άλλ’ όπου τό σκληρόν έδαφος, τδ πετρώδες ιδίως, πα- 
ρέσχεν άντίστασιν, τ ’ αποτελέσματα ύπήρξαν. καταστρεπτι
κότατα έπί τών πόλεων.

Οί τεκτονικοί σεισμοί φυσιχώς καταπαύουσι μετά τήν 
όριστιχήν διευθέτησή τοϋ έδάφους, ήτοι, παραδεκτού γινο
μένου, ότι ώ έπιφάνεια τής πυρόσφαιρας μας όλονέν καί βαθ
μηδόν ψύχεται, τδ δε έδαφος ίφ ’ ού ίστάμεθα, ήτοι ό φλοιός 
τής γής συστέλλεται, φυσικώς ΐν διδομεναις ύπό τών περιστά
σεων τούτων στιγμαΐς, τμήματα γής . θά ρήγνυνται, θά διο- 
λεσθαίνωσι καί άλλα θά άνέρχωνται έπί τού έδάφους,σχημα- 
τίζοντα όρη ώς (κ τής συστολής καί πιέσεως τού φλοιού 
τής γής, ότέ μέν τής έργασίας ταύτης συνοδευομένης ύπό 
συγκλονισμών τού έδάφους,-βοής, καπνού, θέιϊκής οσμής καί 
τά τοιαΰτα, ότέ δέ ταύτης έκτελουμένης ήσύχως καί διά 
μικρών κραδασμών καί μετακινήσεων τοϋ έδάφους, χωρίς 
ήμεΐς νά έννοώμεν τίποτε. Ούτως άπ’αρχής τής συσΤάσεως 
τής γής έκτελείται ή έργασία αύτη, ότέ μέν ταραχωδώς καί 
διά κατακλυσμών, ότέ δέ διά μέτριων κραδασμών τοΰ έδά
φους, χαί άλλοτε ήσύχως καί άθορύβως' τοιουτοτρόπως δ*  
έσχηματίσθησαν τά όρη, αί θάλασσας, πεδιάδες, τά άκρωτη- 
ρια κτλ. καί συνεπώς ούτως, άλλά μιθ’ ήπιωτέρας έργασίας 
θά έξακολουθή τελειοποιούμενος ό σχηματισμός τής γής μέ
χρι τής έντελοΰς άκμής αυτής, τοϋ σκοποΰ δηλονότι τοϋ 
δημιουργού, ότε κατά τήν άναπόφευκτον ίξέλιξιν πάντων τών 
γήινων θ’άρξηται καί ή παρακμή τής γής.

Γενεσις, ακμή καί παρακμή είναι τό σύμβολον τού παντός 
ορατού κόσμου.Γεννωμένου δέ παντός πράγματος, είτε όρυ- 
κτολογικοϋ, είτε φυτικού, είτε ζωικού έκ τής αοράτου ήμίν 
ύλης, συνεπείς τών φυσικών νόμων τής βιοχημίας, άγνωστου 
ότι εις πολλά τφ άνθρώπφ, καί καθιστάμενου ούτω ορατού 
καί προσιτού είς τάς αισθήσεις ήμών, έπακαλουθεΐ κατ’άνάγ- 
Χην τοΰτο την φυσικήν πορείαν τής ζωής, ής ό προορισμός 
της είναι ή τελειοποίησες, ήτοι άκμή καί θάνατος, παρακμή.

Μή άναζητώμεν έπομένως τάς αιτίας τών σεισμών εις τάς 
άβασίμους (τι θεωρίας τών σεισμολόγων, τών έκλαμβανόν- 
των αυτούς ώς τυχαία συμπτώματα τής γηινης υπόπτου 
κατ’ αυτούς χαταστάσεως τής γής, καί αιωνίως κατ’ αυτούς 
υποκείμενης είς χαταστροφάς, &4τι έν τοιαύτη περεπτώσει 
ούδαμόσε θά εΰρωμεν τδν σκοπόν τού αιτίου χαί θά βαδίζω- > 
μεν φυσικώς έν τφ σκότιι, άλλ’ ώς προείπομεν, άφετηρίαν 
λαμβάνοντες τήν αρχήν τής γεωλογίας καί αστρολογίας ίτι,

άναζητήσωμεν αυτούς εν τή φυσική πορεί^ι αύταν, ήτις είναι 
αυτή ή ιστορία τής γης, ,ήτις δεν άφίχετο ετι εις τήν άκμήν 
αύτής. Φ. U.ΦΥΣΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

Αον
"Απασα ή περί ήμάς Φύσις ενέχει άπειρον μεγαλείου 

καί πανταχοΰ έπιφυλάσσει τό θάμβος καί τήν έκπληξιν τφ 
έξερευνητή τών μυστηρίων αύτής. — Ό "Ηλιος, ή Σελήνη, 
ό έναστρος Ουρανός, Πλανητικά χαί ’Απλανή Συστήματα, 
τό ’Αχανές, τό Άγνωστον, τδ ύποθετικόν, αί άμφιβολίαι, ή 
πρώτη καί έσχάτη ήμών κατοικία,ή ανεξερεύνητος γή μετά 
τών ύπό καί περί αύτήν, πάντα ταϋτα άποτελούσι θέματα, 
πολλήν μέν τήν σπουδαιότητα καί τό ύψος ίχοντα, μεγίστην 
δέ τήν ήδονήν καί τέρψιν τφ άκαμάτως έρευνώντι παρέχοντα 
καί τήν περιέργειαν εύαρέστως πληροϋντα.

Στρέφοντες τούς οφθαλμούς ήμών πρός τήν Φύσιν, κάί τά 
δημιουργήματα τής άνθρωπίνης διανοίας, τά έξερευνητικά 
δήλον ότι αυτής ταύτης τής Φύσεως μέσα, σπουδάζοντις, 
πανθ*  όσα αιώνες μαχροί έρευνών χαί μελετών άπεχάλυψαν 
καί νΰν μέν τήν Σελήνην διά τοϋ τηλεσκοπίου έξετάζοντες, 
νυν δέ τό κύτταρον, τόν ζώντα τούτον μικροοργανισμόν, 
διά τού μικροσκοπίου μελιτώντις· ίκεϊνοι μέν ύπαιθριοι 
νυχθόλήν θερινήν Πανσεληνιαίφ φώτί καταυγαζομένην, τούτο 
δέ ίν καταχλείστφ σιγηλφ δωματίφ, πλήθοντι φιαλών πα- 
ρασκευάσμασι παντοίοις πεπληρωμένων, άνευρίσκομεν τά 
άγνωστα εδάφη, έφ’ ών θεμελιοΰνται έπιστήμαι ύψηλαί καί 
κοινωφελείς καί έκπαγλΟι πρό τού μεγέθους τών πρό ημών, 
άναφωνοΰμεν μετά τοϋ ψαλμωδοΰ: ’ilg «θαυμαστά τά εψγα 
Σου, KvQts, πάντα έν Σοφία έποίηβας».

Εΐς τοΰτο συναντώνται πάσαι αί έργασίαι τών απανταχού 
ύφ’ otav δήποτε μορφήν έξεταστών τής Φύσεως, καί έν- 
ταϋθα εύρίσκο.υσι τήν λύσιν των πάσαι αί θεωρΐαε καί αί 
ίδέαι-Μόνον δ’ άρά γε ή τής συνόλης Φύσεως έξέΐασις καί 
τών θαυμάσιων αυτής άγει είς τήν έπιφώνησιν τών στίχων 
τούτων, δι’ ών άνομολογειται ό θαυμασμός ήμών πρδς τόν 
τά πάντα ποιήσαντα, καί έν τή άμε'τρφ σοφί$ ούτως άρμο- 
νιχώς τάξαντα ; Ούχί' καί καθ’ ?ν έκαστον τά αντικείμενα 
τής Φύσεως παρέχουσιν ήμίν τούς αυτούς λόγους, όπως 
άναίροντες τάς χειρας, δοξολογήσωμεν τδν "Γψιστον, αίτη- 
σώμεθα δέ παρ’ αυτού τήν θείαν του άντίληψιν, πρός ένί- 
σχυσιν της άσθενοϋς ήμών διάνοιας καί κατάληψιν τών 
υψηλών προκειμένων άλύτων ζητημάτων, καί ιδού συναν
τώνται είς τδ αύτό πεδίον, 0 άνατόμος έξετάζων τήν ύφήν 
τοϋ. κυττάρου καί ο φυσιολόγος, ό περιπλανώμενος είς τά 
πολυδαίδαλα κέλευθα τής λειτουργίας τού έγκεφάλου. Ό 
ζφολόγος, ό εΐσδύων είς τά σκότια βάθη τών αιώνων πρός 
άναχάλυψιν τών προκατακλυσμιαίων ζφων χαί ό αστρονόμος, 
ό πτερά πραγματικότητος καί φαντασίας περιβαλλόμενος, 
όπως δεασχίσας τούς αιθέρας, καταφθάση είς τά άντιχείμενα 
τής ίρεύνης του, τόν. Γαλαξίαν. του, τον Κρόνον του, τόν 
"Ηλιον του. Ό χημικός, ό τά πάντα εις απλήν μονάδα νά 
άγάγη ίπιζητών, καί τά μή αισθητά φαινόμενα, αισθητά 
νά κάταστήση πειρώμενος, καί δ Φυσικός, όστις άναμετρών 
τάς έχτάσεις, σκοπεί νά διατρέξη ταύτας διά του Δαεμονίου 
τοϋ ηλεκτρισμού έντός δευτερολέπτων καί νά μετακινήσω 
όρη, χαίνά άνατρέψη στερεός καί «ήν τις αύτφ δφ πα στή, 
τάν γάν κινάση». Πάντες τής Φύσεως σεβαστοί έργάται έν 
τή μιχρότητί των, όταν τούς βαρύνω τό άχθος, όπερ άνα· 
λαμβάνουσι νά βαστάσωβιν, έπιχαλοΰνται τήν αρωγήν τοϋ 
παντεπόπτου,ούτινος τήν χείρα πανταχοΰ βλέπουσι καί ούτως 
ή έπιστήμη μακράν τοϋ νά κηρύσσηται ανεξάρτητος καί 
ακηδεμόνευτος, ύπερτέρα τών πάντων,τουναντίον Ιργον ούσα 
άνθρωπίνης άσθενοϋς δίανοίας, ύπείκει κλίνουσα τόν αυχένα 

πρό τοΰ θείου μεγαλείου, ουτινος έργμτης μάλλον αΰτη 
κίχληται ή προσβολεύς.

Έν Γαλλίςρ προύκειτο Ιπαθλον 50,000 φράγκων, τφ διά 
συγγραφής καταλλήλου άποδείξοντι τήν ΰπαρξιν τοϋ Θ·οΰ, 
καθ’ ήν εποχήν ό όρθος λόγος καί ή συναφής άθεία έλυμαί- 
νετο τά σπλάγχνα τής Γαλατικής κοινωνίας,ήπείλει δέ καί 
σύμπασαν τήν Ευρώπην τό άκατάσχετον έκεΐνο ρεύμα.

Πλεϊστοι όσοι οπαδοί πασών τών επιστημών έλαβον μέρος 
είς τήν πρόσκλησιν τής ’Ακαδημίας τών ’Επιστημών καί 
άπέστειλαν τά έργα αύτών, πάντα πρός ένα σκοπόν τείνοότα, 
έκαστον δ’ ύπδ διαφόρους -όψεις τήν άπόδειξιν πειρώμενα χαί 
δι’ άλλοίων επιχειρημάτων. Τής 'Ελλανοδίκου Επιτροπής 
δημοσιιυσάσης τήν άπόφασ» αύτής,ό κόσμος έμεινεν έκπλη
κτος, βλεπων βραβευόμενου ιατρόν πραγματευθέντα περί τής 
άχρας χειρός τοϋ ανθρώπου καί τών ποικίλων καί θαυμάσιων 
αύτής λειτουργιών. Ό ιατρός ούτος έφείλκυε τήν ευγνωμοσύ
νην απάντων τών συναδέλφων του, οιτινες ίν τφ προσώπφ 
αυτοί», ευρισκον τόν γενικόν καί διαπρύσιον κήρυκα τής πί· 
στεως αότοϋ, καταδειχθέντος, ότιού μόνον άντιφάσκουσι τά 
τής ’Ιατρικής πρδς τά τοϋ θείου, άλλ’ αί άρχαί ταύτης χαί 
διδασχαλίαι είσί θαυμαστή ύλη πρός έπιχειρήματα περί τής 
ύπάρξεως τής θεότητος, καί δ ’Ιατρός παρά πάντα άλλον 
λαμβάνει τάς πλείους άφορμάς τοΰ θαυμασμού καί τής λα
τρείας τοΰ θείου.Άν δέ ύπάρχωσιν οί φρονοΰντες τάναντία 
χαί έκ τών ιατρών, ούτοί εισίν άναμφιβολως ήμιμαθεΐς, έγωϊ- 
σταί ή δοκησίσοφοι ή εάν περιβάλλωνται ύπό επιστημονικής 
αΰθεντικότητος, άποδεικνύουσιν εν τούτω ούδέν πλέον, ούδέν 
έλαττον. ή έστρεβλωμίνην κρίσιν χαί διάνοιαν, καρδίαν δέ 
πεπωρωμένην, υπαιτίου ουσης οΰχί τής έπιστήμη;, άλλά 
μάλλον τής ανατροφής ή τών άρχών, ύφ’ άς έπαιδαγωγή- 
θησαν έξ απαλών ονύχων,ή τοΰ ρεύματος τής εποχής ίν ή έζη- 
σαν καί μυρίων άλλων άσχετων πάντη τή έπηρείφ τής ίπι- 
στήμης τοΰ ιατροϋ. Καί άν ή χειρ ύπήρξε τοιοϋτον έπιχεί- 
ρημα, ώστε οΰ μόνον ν’ άντιχρύσω εΰθαρσώς τούς μυρίους δύο 
θεολόγους καί λοιπούς σοφούς, άλλά καί νά κατισχύσρ τού
των, νά κηρυχθή δέ άξιον τοΰ βραβείου, τί ήθελέ τις εϊπει 
περί τής λειτουργίας τοϋ οφθαλμού, ή τής καρδίας ή τοΰ 
λαβυρίνθου έγκεφάλου, ών ή φυσιολογική λειτουργία άποτε- 
λεϊ άληθώς θέμα,ουτινος βαίνει τις νά πιστεύσγ,ότι ή έξετασις 
υπάρχει έξω τοΰ κύκλου τής άνθρωπίνης διανοίας; τόσον είσί 
περίπλοκα, άλλ’ άφ’ έτέρου έναρμόνιος ή λειτουργία αύτών. 
Τδ σώμα λοιπόν ήμών πρόκειται άριστον μελέτημα τοϊς βου- 
λομένοες έντρυφήσαι είς τά μυστήρια τής Φύσεως καί χωρίς 
νά άνατρέξωμεν είς τούς Ουρανούς ή νά κατίλθωμεν είς τά 
Τάρταρα, Ιχομεν πρόχειρον άεί τδ αντικείμενου τής μελέτης 
ήμών πρδς έξέτασιν καί ίπισχόπησιν, καί τούτο μέν αποτελεί 
θέμα όλοχλήρου έπιστήμης παναρχαίας, περιλαμβανούσης έν 
τοίς καθ’ εκαστα κλάδοις πολλούς καί ποικίλους' ή άδρομερής 
όμως έξέτασις τοϋ οργανισμού ήμών εΐνε θέμα, όπερ καίπερ 
μή περιέχον τά αύιά, ώς ή λεπτομερής θέλγητρα, άνάγκη 
νά έρευνάται ύπδ πάντων καί ούδένα νά διαλανθάνγ ή γνώσις 
τών κατ’ αύτό τό σώμά του συμβαινόντων, μεθ’ ού διάγει, 
άφ’ής ριφθή είς τόν κόσμον, μέχρις ού άποσυντεθή είς τά έξ 
ών συνεΤέθη. Ούχί άσχετόν τι πρός τδν μέν καί τόν δε ιδιώ
την, πρδς πάντα μή Ιατρόν λέγω, πρέπει νά ή ή φροντίς 
τοΰ νά γινώσκη τήν θέσιν καί τήν έπιστημονικωτέραν πως 
ονομασίαν τών οργάνων τού σώματος αύτοΰ, ώς καί τήν λει
τουργίαν αύτών, καθόσον συν τφ τερπνφ εύρίσκει καί τό 
ωφέλιμον, όπερ πάντως θέλει πορισθή ό τοιαύτην περιληπτι
κήν μελέτην παρακολουθών.

θέμα πραγματείας ιδιαιτέρας κοινωφελεστάτης θά ήν ή 
κατ’ ίποχήν, ώς είπεΐν, έξέτασις τού άνθρωπίνου σώματος 
καί οργανισμού, όύ πρός τήν κατάληψιν βαίνομεν,κεκτημένοι 
πριν, τάς στοιχειώδεις ανατομικός γνώσεις περί τούτου. Ή 
Φυσιολογική ίδίιρ έξέτασις,αί φυσιολογικά! γνώσεις, είσί τερ
πνά! καί ίπωφελεϊς, όσον καί τά τής έλαφράς φιλολογίας 
έκεϊνα κούφα προϊόντα, είς ί ό εΐς κατά μίμησιν τοΰ άλλου 
παρασυρόμεθα πάντες, μετά τήν άνάγνωσιν τών όποιων ούδέν 

παραμένει όφελος, ούδεμία πρακτική γνώσις. Έν τή φυσιο
λογία αί λειτουργίαι τής όράσιως καί τοΰ έγκεφάλου είσί. 
δύο ζητήματα, άξια τής κοινής περιεργίας, ώς έκ τών ποι
κίλων εκφάνσεων τοΰ δευτέρου καί τής σπουδαιοτάτης, άμα 
καί εύγενεστάτη; λειτουργίας ιοϋ πρώτου. Δύναται τις είπεΐνΓ 
ότι εινε αί δύο λαμπάδες τού σώματος ήμών, ή μέν καθοδη
γούσα τδ σύμπαν καί χποτιλοΰσα, 8,τι καλείται κόσμος δια
νοητικός, κόσμος εύγενής, κόσμος κοινωνικός, ή δέ συνάπτΟυσα 
τούς δύο χόσμους, τόν ίξωτερικδν μετά τού εσωτερικού καί 
ής άνευ, ή ζωή είνέ τι οδυνηρόν καί άκατάληπτον, εΐνε νέ- 
χρωσις αίσθησιωμένη έν ζωή. Ήμεΐς άδυνατοϋμεν παρά πά
σαν έπιθυμίαν νά γράψωμεν σειράν τοιούτων άρθρων έν τφ 
φίλφ τούτω περιοδικφ, όπερ προώρισται νά ίξυπηρετή τάς 
γενικωτέρας μόνον άνάγκας τών απαιτήσεων, δσας έπιβάλλει 
τούτφ ό τίτλος «Φύσις», θά χαράζωμεν ούχ ήττον έν ίπο— 
μένφ φύλλφ γενικώς τινας γραμμάς επί τής ’Ανατομικής,έπι- 
φυλασσόμενοι νά πράξωμεν τοΰτο καί διά τήν Φυσιολογίαν.

Χεμωνέδης Γ. Βλαβεανός.
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31 Ήλίκτρεκύς τηλέγραφος— ’Εναέριοι καί 
ύηόγβιοι γραμμαί.

Διέλθωμεν έν συντομίφ τάς πρώτας άποπείρας τής ήλεκ- 
τρικής τηλεγραφίας χαί (λθωμεν εΐς τά μάλλον ενδιαφέροντα 

- τής μεγάλης ταύτης έφευρέσεως.
Τφ 1774,γενουήσιός τις σοφός, ό Lesage, προσεπάθει ήδη 

νά Ιφαρμόση τδ ηλεκτρικόν ρεύμα είς τήν τηλεγραφίαν χαί 
κατά τόν αύτόν χρόνον έτερος σοφός ό κ. Lhomond κατε- 
γίνετο είς τό αύτό ζήτημα. Πλήν μόλις μετά τήν άνακάλυ- 
ψιν τής στήλης τοΰ Βόλτα, ήτις παρείχε συνεχές ρεύμα, 
οί φυσικοί διεΐδον, ότι ήτο δυνατόν νά φθάσωσιν είς απο
τελέσματα, ών τάς ώφελείας ήδη καρπούμεθα σήμερον.

θ’ άναφέρωμεν ένταδθα τάς άποπείρας τοΰ Σαμουήλ 
θωμά von Soemmering καί Scweiger, τά γινόμενα πει
ράματα τφ 1810 ύπδ τοϋ Soemmering καί Schilling, 
τά τοϋ Άμπέροο ώς καί τά νεώτερα τοΰ πειράματος τοΰ 
Schilling, άτινα έπέφερον σημαντικήν πρόοδον είς. τό ζή
τημα.

Δυνάμει τού έπινοηθέντος μηχανήματος τοΰ Scehilling 
ό Γουλιέλμος Forthergill Cooke καί ό Wheatstone εΐσή- 
γαγον έν Άγγλίφ τφ 1837 τό πρώτον σύστημα τοΰ ηλεκ
τρικού τηλεγράφου.

Τοΰτο διεδέχθη ή άνακάλυψις τοϋ Άραγώ, τοΰ μαγνη
τισμού τής βελόνης διά τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος, καί συνε
πείς ταύτης-ό Σαμουήλ Finley Breese Morse συνετέλεσε 
«’ς τήν εφαρμογήν, ήτις άπηθανάτισε τό όνομά του. Τή 4 
Σεπτεμβρίου 1837 έγένετο δημοσίικ τό πρώτον πείραμα τοϋ 
τηλεγραφικού τούτου συστήματος.

Τό μηχάνημα τοϋ Morse έτελειοποίησεν ό Άλφρέδος 
Vail μετά τοϋ αδελφού του, καί Ικτοτε διεσπάρη είς ά
παντα τά πεπολιτισμένα κράτη.

Ή πρώτη γραμμή τοϋ ηλεκτρικού τηλεγράφου συνεστήθη 
τό πρώτον ύπό τού Cooke έν Άγγλίφ έν τφ Άνατολικφ 
Μεγάλφ Σιδηροδρόμφ, έν West Dreyton, άπό τοϋ 1838 
μέχρι τοϋ 1839. Κατά τά έπόμενα δέ ίτη συνεστηθησαν 
^τεραι γραμμαί Ιπί τών σιδηροδρομικών γραμμών τού Bia- 
ckwall, ’Εδιμβούργου καί τής Γλασκόβης.

Έν ’Αμερική τφ 1844 έγένετο ή πρώτη γραμμή τόϋ 
ηλεκτρικού τηλεγράφου μεταξύ Ούασιγκτώνης χαί Βαλ
τιμόρης. Έν Γερμανίφ ή πρώτη μεγάλη γραμμή έγένετο τφ 
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1849 μεταξύ Mayence καί Φραγκφούρτης- ίν δέ ν$ Αυ
στρία: τφ 1851 (γένοντο χρενς μεγάλαι γραμμαί. Ωσαύτως 
το Βέλγιον ιίσήγαγεν τόν ηλεκτρικόν τηλέγραφον τφ 1851, 
ή Σουηδία τφ 1853, ή Νορβηγία τφ 1856 καί ή 'Ρωσσία 
τφ 1852. Ή δ’ ’Ελβετία καί ’Ιταλία, ίκ των πρώτων 
(χρησιμοποίησαν αυτόν τούναντίον δέ ή 'Ισπανία μόλις τφ 
1856 παρέδωκε την πρώτην τηλεγραφικήν γραμμήν τφ 
κοινφ.

Ή Γαλλία ήκολούθησε τήν γενικήν ταύτην κίνησιν τφ 
1842, οί δέ πρώτοι συσταθέντες ηλεκτρικοί σταθμοί ήσαν 
οί ύπό τών Wheatstone ^υσταθέντες, μεταξύ Παρισίων, 
Σαίν Κλού καί Βερσαλιών, καί μεταζύ των δύο πρώτων 
σιδηροδρομικών σταθμών,άπό Παρισίων είς Όρλεάνην. Τφ 
1845 προσετέθη ή γραμμή άπό Παρισίων είς Ρουε'νην, 
άπό τοΰ διορισμοΰ δε τοΰ κ. de Vougy, ώς γενικού δεευ- 
θυντοΰ τών τηλεγραφικών γραμμών έν Γαλλία,ό ηλεκτρικός 
τηλέγραφος έκεϊσε έλαβε σημαντικήν άνάπτυξιν.

Ό ήλεκτρικός τηλέγραφος απαρτίζεται πρωτίστως, Ιον 
έκ μιάς <5τήλη$, ήτις παράγει τόν ηλεκτρισμόν 2ον έξ ένός 
άγωγον σΰρματος,άπομεμονωμένου, σιδηρού καί γαλβανισμέ- 
νου, δι’ ού διέρχεται τό ηλεκτρικόν ρεύμα άπο τού ενός 
σταθμού είς τόν έτερον, 3ον ένός χειριστηρίου, δια τόύ 
όποιου γίνεται ό σχηματισμός τών σημείων, καί 4ον ένός 
δέκτου, έν τφ όποίφ κινείται έλατήριόν τι .κατά τήν διά- 
βασιν τού ρεύματος. -Έπί πλέον είς ηλεκτρικός κώδων άγέλ- 
λει τήν ίναρξιν τής.μεταβιβάσεως τοΰ τηλεγραφήματος.

Έκάστη στήλη φέρει δύο πόλους συγκοινωνοΰντας, τοΰ 
ένός μέν μετά τού έδάφους, ίν ύγρφ σημείφ, διά μεταλλι
κού τίνος άγωγοΰ, καί τού ,έτέρου μετά τού χειριστηρίου, 
ούτως ώστε διά τής έπαφής τών δύο σημείων τούτου, το 
ηλεκτρικόν ρεύμα άναπτυσσόμενον ίκ τής στήλης μεταβαίνει 
τδ μέν θετικόν διά της γραμμής εις τόν άνταποκρινόμενον 
σταθμόν καί διά τού δέκτου, ίφ’ ού άφίνει τά κατά βούλη- 
σιν σημεία, είς τήν γην τό δέ αρνητικόν είς τό έδαφος άπ’ 
ευθείας.

Ό οργανισμός τών τηλεγραφικών γραμμών είναι άπλοΰ- 
στατος. ’Επειδή δέ αύται δίασχίζουσι πάσας τάς χώρας τών 
πεπολιτισμένων (θνών, παρέχομεν κάτωθι σχετικάς τινας 
πληροφορίας περί αυτών, αιτινες δίδουσιν έπαρκή ιδίαν είς' 
πάντας μεμυημένους καί μή τής τηλεγραφικής άνταποκρί- 
σεως, καί άς έρανίσθημεν Ικ τού περισπουδάστου συγγράμ
ματος τού Amedee Guillemin.

Έκάστη τηλεγραφική γραμμή άποτελεΐται πρωτίστως 
έκ μεταλλικών συρμάτων προσηρμωσμένων έπί στύλων, τι- 
τοποθετημένων άπό άποστάσεως είς άπόστασιν. Κατ’ άρχάς 
έγίνετο χρήσις χάλκινων συρμάτων διαμέτρου 2 χιλιοστομέ
τρων, άτινα ήσαν μέν κάλλιστοι αγωγοί τών ηλεκτρισμού, 
πλήν ένεκα τής υπέρογκου αυτών τιμής καί τού ευθραύστου 
αύτών άντικατεστάθηραν βραδύτερου διά σιδηρών άπέφθων 
συρμάτων. Διά τάς κατά μήκος όμως τών σιδηροδρομικών 
οδών γραμμάς μέτεχείρίσθησαν σύρματα 3 χιλιοστομέτρων 
διαμέτρου· διά δέ τάς λοιπάς 4 χιλιοστομέτρων διά τό ίσω- 
τερικόν δίκτυον καί 5ί*διά  τό διεθνές.

Έν Άγγλίφ μεταχειρίζονται σύρματα 6 χιλιοστομέτρων 
διά τάς μεγάλων αποστάσεων γραμμάς.

«Τά σύρματα τών τηλεγραφικών· γραμμών, γράφει ό κ. 
Άμεδαϊος Guillemin, „*1»«ι  γαλβανισμένα, δηλαδή άφοΰ 
καθαρισθώσιν έντός ύδατος*  όξυνισμένου, περιβάλλονται διά 
λεπτοΰστρώματος ίκ ψευδάργυρου, όπερ όξειδουμενον έν τφ 
άέρι, προφυλάσσει τόν- σίδηρον ίκ τής σκωρίας καί έπί πλέ
ον δε*  ηλεκτρικής τινός ένεργείας κωλύει τήν όξείδωσιν τών 
τυχόν ευρισκομένων· γυμνών μερών. Μηχανικοί τινες έν τού
τοι, προτιμώσι τό άγαλβάνιστον σύρμα, άντικαθιστώντες ό
μως τό στρώμα τοΰ ζίγκου διά τής αύξήσεως τής διαμέ
τρου τού σύρματος.

«Ό τρόπος τής συνδέσεως τών άκρων τών άποτελούντων 
τήν γραμμήν συρμάτων συντείνει πολύ είς τήν καλήν αγω

γιμότητα τοΰ ηλεκτρισμού. Συνήθως μεταχειρίζονται χει
ρίδας ίκ σιδήρου, δακτύλια, ίντός τών όποιων είσάγον— 
ται τά άκρα τών συρμάτων, συσφίγγονται καί φυγκολλών- 
ται διά τής συγγκολήσεως τών φανοποιών. Τό σύστημα τού
το, ίν χρήσει έν Γαλλία, θεωρείται ώς τδ καταλληλότεραν 
πάντων καί ύπό Ιποψιν αμέμπτου έπαφής καί άσφαλοΰς 
συνδεσεως

«Οί στύλοι έκ ξύλου έλάτης, ποτισμένοι έκ διαλύσεως 
θειϊκοΰ χαλκού, εΐσιν άπομονωτίκοί, όταν είναι είς ξηράν κα- 
τάστασιν, άλλά πρός παρεμπόδισιν τής απώλειας τοΰ ηλεκ
τρισμού διά μέσου αύτών ίν ώρφ βροχής ή ύγρβς ατμό
σφαιρας, τό σύρμα δέν προσαρμόζεται κατ’εύθεΐαν έπί τών 
στύλων, άλλά τίθεται έπί άνηρτημένων έπ’ αύτών κωδώνων, 
ύελίνων ή έκ σινοκεράμου (πορκελάνης), ενίοτε δέ ίκ ψαμμό
λιθου καί ίξ άπεσκληρημένου καουτσούκ, μονωτήρων κα
λούμενων. Οί μονωτήρες δ’ ούτοι διατίθενται ούτως έπί τών 
στύλων, ώστε νά συγκρατώσιν έπ’αύτών τό σύρμα, είτε έπί 
τών ευθειών μερών τής γραμμής, είτε έπί τών σημείων, Ινθά 
αύτη σχηματίζει αποτόμους καμπύλας καί άπαιτεΐ ειδικήν 
διάταξιν πρός αποφυγήν τών άποτελεσμάτων τού βάρους 
καί τής έλξεως τού σύρματος.

ί· 
ί·

Τανυτήρ τών τηλεγραφικών βυρμάτων.

άπόστασις τών στύλων μεταζύ άλλήλων είναι 100 
κατά μέσον όρον, άλλ’ ή άπόστασις αύτη μειούται 
καμπυλοις σημείοις τής γραμμής καί τοΐς άνωμά-

«Ή 
μέτρων 
ίν τοΐς . - . ....
λοις καί όριενοΐς ίδάφεσι· τούναντίον δε έν ταΐς πεδιάσι, 
ένθα ή άπόστασις τών στύλων δύναται νά φθάση τά 300 
καί 400 μέτρα. Τό ύψος έκάστου στύλου ίξ 8 έως 10 μέ
τρων, δύναται νά ήναι μεγαλήτερον, όπόταν ή γραμμή 
διέρχεται ποταμούς καί οδούς*  έν ταΐς πόλισι δε προσαρ- 
τώνται μονωτήρες- έπί ζυλίνων σχεδιών κτλ. προσαρμοζο- 
μένων έπί τών τοίχων τών οικιών καί άλλων οικοδομών, 
άλλ*  άπό τίνος τό μέτρον τοΰτο ίγκατελιίφθη, προτιμωμέ- 
νης τής άντικαταστάσεως τών άερίων συρμάτων δε*  ύπο- 
γείων, άτινα μάλιστα δύνανται νά τοποθετώνται καί ίπί 
υγρών μερών, οΐον tunnels; υπονόμων κτλ.

Έκαστος στύλος συνήθως δύναται νά φέρη διάφορα σύρ
ματα γραμμών, τά όποια τίθενται κατ’ αποστάσεις, 25-30- 
έκατοστών τού μέτρου έπί μονωτήρων, διατιθεμένων ίναλ- 
λάξ δεζιόθεν καί αριστερόθεν, ούτως ώστε νά συγκρατώσι 
τήν κλίσιν τώς στύλων. Έπί έκάστου-δέ δέκατου στύλου, 
ήτοι άπό χιλιομέτρου είς χιλιόμετρου, τίθενται τανυτήρεξ, 
άπομεμονωμένοι καί ούτοι, καθώς οί μονωτήρες, έπί τών 
στύλων, οΐτινες σκοποΰ.σι τήν περί έαυτούς περιέλιξή τών 
σχηματιζόντων καμπύλην συρμάτων, όπως, μή ίφάπτωνται 
άλλήλων καί ίπιφέρωσι ένώσεις καί άναμίζεις τών συρμάτων 
καί ίσταντάι είς τήν άνάλογον άπ’ άλλήλων άπόστασιν, ώς 
δείκνυσιν ή άνωθι είκών. 'Η διελευσις δέ τοΰ ρεύματος γί
νεται διά του στελέχους τού τανυτήρος.

(Έπεται συνέχεια) Φ, Πρίντεζη?.

ΕΙΣ ΓΟΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ον ΑΙΩΝΑ

Περί τά τέλη τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος άνθρωπός 
τις, ού ή άπλή άλλως τε περιβολή ενείχε Tt τό ίκκεντρικόν, 
εκρουε τήν θύραν ξενώνός τίνος τού Ούερτσβούργου.

Ή ήμερα εκλινεν ήδη. πρός τήν δύσιν της. Έζήτησε 
δωμάτιον καί δεΐπνον, συστήσας όμως νά τώ φέρωσιν ελα
φρά φαγητά καί ποτήριον ισχυρού αφρώδους ζύθου πρός 
διευκόλυνσιν τής πέψεως.

Είχεν, ώς Ιλεγεν, νά έκτελίση έργασίαν απαιτούσαν με
γάλην ελευθερίαν πνεύματος. Καθ’ όν χρόνον ό ξενοδόχος 
ίσπευδεν είς τό μαγειρεΐον πρός παρασκευήν τών διαταχθέν- 
των, ή υπηρέτρια ώδήγει τον 
ξένον είς εύρύχωρόν τι δωμά
τιον τοΰ πρώτου καί μόνου 
ορόφου- μικρά τράπεζα,· μία 
κλίνη καί δύο καθίσματα άπήρ- 
τιζοχ τόν διάκοσμον τού δω
ματίου.Έξελέγη, βλέπετε,ύπό 
τού πονηρού ξενοδόχου, σύμ
φωνα πρός τό μέτριον τής εν
δυμασίας καί τό πενιχρόν τοΰ 
οδοιπορικού σάκκου τού ξένου.

Μέχρις ότου (τοιμασθή τό 
γεΰμά του κατήλθε έίς τήν’ 
ισόγειόν αίθουσαν. Έκεϊχωρ.ίς 
πρός ούδένα νά άπευθύνη τδν 
λόγον διηυθύνθη καθ’ ύπόδειξιν 
τής υπηρέτριας είς μικράν τινα 
τράπεζαν δι’ αύτόν διευθετη- 
θεΐσαν.

Έφαίνετο περίφροντις καί 
καθ’ όλην τήν διάρκειαν τοΰ 
γεύματος έτονθόριζε μεταξύ 
τών όδόντων παραδόξους ήχους 
ή έσύριζε άποθέτων τήν περό
νην του καί διακόπτων τό φα- 
γητόν ή Ιχειρονόμει.,

Κατάπληκτος ό ξενοδόχος 
ύπήγε νά ζητήση τήν σύζυγόν 
του διά νά τή δείξη τόν πα
ράδοξον ξένον- ή δέ ύπηρέτρια 
ελθούσα και αύτη, άπεφήνατο 
μετά βεβαιότητος ότι θά είναι . ,___ ,
δραπέτης φιλανθρωπικού τίνος T-Ci-A-JSriiTTTS
καταστήματος..

Ό ξένος ούδαμώς έφαίνετο προσεχών τήν περιέργειαν ής 
ήτο τό άντικείμενον- ίξηκολούθει τό ασμα που καί τάς πα
ραδόξους του χειρονομίας. '

Έφαίνετο τεσσαρακοντούτης περίπου. Προυδιδεν άνδρα 
διακεκριμένης κοινωνικής τάξεως- τό γαληνιαΐον καί ωχρόν 
πρόσωπόν του περιβαλλόμενον ύπό μακράς κόμης είς πλο
κάμους έπί τοΰ τραχήλου καταπιπτούσης, ώς ή τών φοιτη
τών τού Πανεπιστημίου, άπέπνεε χροιάν τινα μελαγχολίας.

Τό άσκόπως τήδε κακεΐσε προσηλούμενον βλέμμα. Του 
ένέφαινε πνεΰμα είς . βαθείας βυθισμένου σκέψεις καί ούδέν 
τών πέριξ κατανοούν.

Έφαγε ολίγον καί διηυθύνθη ευθύς κατόπιν είς τό δω- 
μάτιόν του, χωρίς νά προσέξη κάν είς τήν παρουσίαν τών 
περιέργων.

Τήν έπαύριον τής άφίξεώς του έξήλθε πρό τής ήμέρας 
χωρίς κάν νά ειδοποίηση τήν ύπηρέτριαν, τήν μόνην ίκ τών 
έν τφ ξενώνι (γρηγοροΰσαν κατά τήν πρωινήν ταύτην ώραν, 
ότι δέν θά ίπέστρεφε η κατά τήν ώραν τοΰ δείπνου.

Ήτο ήδη λυκόφως ότε έπανήλθε μέ υποδήματα καί ίν-

δύματα ύπό κονιορτοΰ κεκαλυμμένα- άναμφιβόλως καθ’όλην 
τήν διάρκειαν τής ήμέρας θά-πέριηλθε τήν έξοχήν μεσφ τών 
άποτομωτέρων καί μάλλον έγκαταλελειμμένων άτραπών. 
Μικρός τις ποιμήν διηγήθη είς τόν ξενοδόχον, ότι τον είδε 
περιπλανώμενον, βαδίζοντα μεγάλοις βήμα σι άνά τήν όχθην 
τοΰ ‘Ρήνου,'είτα ίστάμενον αίφνης,χειρονομούντα ώς δαιμο- 
νισμένον καί προφέροντα λόγους φρικώδεις, ότε μέν χαμη- 
λοφώνως καί άλλοτε κραυγάζων, έπαναλαμβάνοντα κατόπιν 
τόν δρόμον του έντός τινων λεπτών, ίστάμενον καί χεερονο- 
μοΰντα έκ νέου μετά τινας στιγμάς.

Τά κορίτσια τού χωριού διήρχοντο παρά τό πλευρόν του, 
ίβάδιζον έπί τών βημάτων του διά νά τόν άκούωσε χωρίς 
αύτός νά τό έννοήση.

Μετ’ ολίγον ίγένοντο διάφοροι είκασίάι περί τού ξένου, 
τού τρελλοΰ τούτου, όστις έν 
τούτοις ώς ίλεγεν ό ξενοδόχος, 
ήτο πολύ ίγκρατής ίν τή διαί- 
τη του καί (πλήρωνε τακτικά 
τόν λογαριασμόν του.

Ή περιέργεια ίπετείνετο.
Τόν ήκολούθησαν^ τόν ίπε- 

. τήρησαν, τδν κατώπτευσαν. 
Έσημείωσαν δ’ότι ίπιστρέφων 
είς τό δωμάτιόν του μετά τό 
δεΐπνον δέν έκοιματο άμέσως.

Κάποιος άγρυπνήσας, Ινα 
•κάλλιον τον έπιτηρή, παρετή- 
ρησεν ότι είχε τήν λυχνίαν ή- 
ναμμένην μέχρι πρωίας.

Εσπέραν τινά ή υπηρέτρια 
κατήλθεν έντρομος είς τήν αί
θουσαν, ένθα εΰρίσκετο κατά 
τήν στιγμήν (κείνην ή ξενοδό
χος μετά δύο τριών γεετόνων. 
Ώρκίζετο, ότι κάποιος έκρυ- 
φομίλει μετά τού άγνώστου έν 
τφ δωματίφ του καί ίν τού- 
τοις αύτη δεν είχεν ίδή κανένα 
νά είσέλθη (κ τής θύρας του
λάχιστον. Ή κυρία ένώπιον 
τών ξένων δέν ήδύνατο βεβαίως 
ή νά έπιπλήξη αΰστηρώς τήν 
υπηρέτριαν, διότι ίτόλμησενά 
ώτακουστήση τοιουτοτρόπως- 
άλλ’ άμα τή αναχωρήσει τών 
έπισκεπτριών ή καλή κυρία 
δραμούσα προσήρμοσε τό ούς 
έπί τής θύρας τοΰ ταξειδιώτου.

'Ό,τι ήκουσε δέν τό ιιπεν εΐς κανένα, ίνα μή καί αθ’τη κα- 
τηγορηθή έπί άκριτομυθίφ- κατήλθεν όμως μέ πνεΰμα υπερ
βαλλόντως καταβεβλημένον, δέν εκοιμήθη καθόλου καί τήν 
πρωίαν τής έπιούσης άπό τής χαραυγής, χωρίς νά ιίπη τι είς 
τόν σύζυγόν της, όστις πιθανώς νά τήν (κώλυε, περιεβλήθη τό 
ίπανωφόριόν της καί έδραμεν ε’ις τού ειρηνόδίκου.

Όταν ό ξένος έξήλθε τού δωματίου του διά τόν τακτι
κόν του περίπατον, ή εύσεβής γυνή έσταυροκοπήθη διελθοΰσα 
πρό αύτοϋ.

—Ώ, είναι έσκληρημένος αμαρτωλός, έψιθύρισεν τίς θά 
έπίστευε τό τοιοΰτον -δι’ άνδρα τόσον ώραίας φυσιογνωμίας.

Τό εσπέρας όταν έπέστρεψε, δύο. αστυνομικοί υπάλληλοι 
καίήλθον καί ίστάθησαν πρό. τής-θύρας του,' συνοδευόμενοι 

άπό τινας τών προυχόντων τού Οΰερτσβόύργου.
Έπί τής κλίμακος,. έκτος τής ισογείου αιθούσης καί 

είς τόν δρόμον ήσαν συνηθροίσμέναι ,δλαι αί γυναίκες 
χωρίου, παρά .ταΐς όποίαες ή περιέργεια κατενίκα 
τρόμον.

Όσαι ήσαν πλησίον τού δωματίου ήκουσαν τήν φωνήν

έξω 
τού 
τδν
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τοΟ ζίνου κατά διαλείμματα ύψουμένην χαί χαλαρουμένην, 
ώσεί σννεζήτιι μετά τίνο;.

— «Άπόβλητι γόνε της.θ«ϊχή; δυνάμεως, ελιγεν όργί-
λω; χαί διά φωνή; άγρίχ;, ίσο ίπϊχατάρατο;· σέ, τόν όποιον 
άπό πολλοϋ ζητώ, δεν θά με διαφυγές πλέον, δαίμων. Ά- 
πάντησον ..... Εμπρός, μάδρε σχύλε, αλλαζον μορφήν. 
Ά 1 ιδού, αί μαΟραί σου τρίχες όρθοϋνται........... ’Ιδού, τό
σώμώ σου όγχοδταΐ χαί οί Ερυθρωποί οφθαλμοί σου σπινθι- 
ρίζουβιν .... έπί τέλου; ... Με εννοείς .... ’Αρκεΐ . . .

• Στήθι.............Καταχθόνιο; δύναμις, έάν μοί είσαι ευπειθής,
παρουσιάσθητι δαίμων χαί όμίλν,σον πρός τόν κύριόν σου.»

- ! ? Φωνή ώσεί έκ τών' εγκάτων τοϋ ^δου προερχόμενη πλήν 
ευκρινή; καί ηχηρά, άντηχήσασα μίχρι τής κλίμακος, τφ 
άπήντησε μετ’ είρωνος ταπεινότητο;.

— «Δέσποτα, τί προστάζει; τόν δοϋλόν σου ;»
βΟλαι αί γυναίκες, αίτινες ήκουσα», ίτράπηβαν είς φυ

γήν έντρομοι, οί άνδρες έβ'αβαν τήν θόραν καί. . . ειδον τόν 
ταζειδιώτην μόνον καθήμενον πρό τής τραπεζης,εφ' ής ίκειΤο 
μαγικόν διάγραμμα (grimoire) καί τούς παρετήρει μετά τής 
μεγαλειτέρα; καταπλήζεως. Όσον δ’ άφορφ τόν δαίμονα 
ειχεν ίξαφανισθή· πολλοί έν τούτοι; τών μαρτύρων έβιβαίουν 
ότι ή αίθουσα .άνέδιδε οσμήν θείου.

. Άρπάζουσι τόν γόητα, παρ’όλα; αύτοΰ τάς διαμαρτυ
ρίας καί τόν όδηνοϋσι πρό τοΰ ειρηνοδίκου, ίνα άπολογηθή 
χατα pk προσάφθείσης αΰτφ κατηγορίας, «έπί ένασκήσει 
γοητειών καί μαγείας καί εμπορικής μετά τοΰ διαβόλου· 
συναλλαγής.»

"Αμα ό ειρηνοδίκης έπέμανε τήν άνάγνωσιν τοΰ κατηγο
ρητηρίου :

— Πώς, ειπεν ό άγνωστος, πιστεύουσιν άκόμη είς γοη
τείας ίν τφ χωρίφ ; Τόσος θόρυβος καί φασαρία διά τόσφ 
άπλοΰν πράγμα. Είμαι συγγραφεύς, κύριε, καί άσχολοΰμαι 
νΰν έν τή συγγραφή τραγφδίας. Επειδή δέ οι φίλοι έν τή 
πόλει δέν μέ άφινον ήσυχον, ήλθον ένταδθα, ύποθέτων ότι 
θά εΰρισκον τήν άναγκαιοΰσάν μοι ήσυχίαν καί ήρεμίαν 
πνεύματος.

Ό ήρως τής τραγφδίας μου παρίσταται έπικαλούμενος τόν 
διάβολον, όστις ύπακούει καί παρουσιάζεται πρός αύτόν. 
Συνηθίζω δέ γράφων νά άναγινώσχω μεγαλοφώνως, και θά 
είναι ή ιδία μου φωνή, ήν ηχούσαν οί καλοί ούτοι άνθρωποι 
καί ίκυριεύθησαν ύπο τρόμου, άλλως τε δύνασθε νά βεβαιω- 
θήτε, διατάσσοντε; νά άχθή έχ τοΰ ξενοδοχείου τό χειρό
γραφόν μου’ καί τότε θά πεισθήτε όσα πρό μικροΰ....

— Είναι ανωφελές, κύριε, εΐπιν ό δικαστής, συγκεχυ
μένος έξ αισχύνης,. σάς πιστεύω. Λάβετε μόνον τδν κόπον 
νά γράψητε τό όνομά σας έν τφ βιβλίφ τούτφ.

Ό υποτιθέμενος γόης έλαβε τόν κάλαμον καί κύψας έπί 
τής τρε&ιέζης έγραψεν. Ό Ειρηνοδίκης όρθιος παρά τό πλευ
ράν του, παρατήρησα; άνωθεν τοΰ ώμου του,άνέγνω: « Ίαίν- 
WS Wolfrang ΓχαΙτε, γεννη&είς iv Φραγχφούρτΐ] τ& 
1749».

Ό άθάνκτος συγγραφεύς τοΰ Werther, τοΰ Goelz και 
τοΰ Bertichinghen άφέθη κατόπιν ίλεύθερος, ίνα φέργι εΐς 
πέρας τό νέον του αριστούργημα, τόν «Φάουστ».

(Έκ τοΰ Γαλλικού) ’Άδωνος.

*

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΪΠΤΟΓ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΗΣ 

«ΦΥΣΕΩΣ> ΕΝ ΑΙΪΎΠΤΩΚαί όί αντάη "EJltfrec ieti looker x«mivutr\r tpmpfxijr xal Ισιοριχήτ.
(Συυέχ«ια. Ίδί προηγ. φύλλον). -

Πλησιάζομε προς την ’Αλεξάνδρεια·» και πάντβφ ώς 
συνθήκη; άγαλλόμεθα, χινούμβθα, «ύχαριστού(Μθα. Ή χαρά 
έπανέρχ«ται εις τάς ξψεις πάυτωλκαί άυακράζομε·» ώς έκ συμ

έχ

φώνου καί έν μια φωνή: «Γή! Γή!» Δέν ανακουφίζεται βε
βαίως ή ψυχή μας κατόπιν πολυμόχθου, περιπετειώδους καί 
μακροχρονίου ταξειδίου, ώς τό τοΰ Κολόμβου έν τή Νέα Γή, 
άλλ’ ή καρδία μας απαλλάσσεται ένδς βάρους, εφιάλτου άν 
θέλετε, τής πρόσκαιρου μέν, άλλ’ έπιφόβου όψεως τής θαλάσ
σης και μόνης τής θαλάσσης, ήτις δέν μας ευχαριστεί ήδη και 
τοΰτο έμφαίνεται είς τήν φυσιογνωμίαν πάντων ήμών. Ή αγω
νία τοΰ ύποπτου τρόμου ητον έζωγραφημένη έπί τοΰ προσώπου 
μας. Άς τό όμολογήσωμεν, εΓμεθα χερσαίοι καί προτιμώμεν 
νά βλέπωμεν ξηράν έναντι ήμών, οσον μακρόν καί αν ύποτεθή 
τό ταξείδιον, ή τήν θάλασσαν μόνον καί τόν ουρανόν, ένθα έν 
περιπτώσει κίνδυνου δέν ίχομεν ποΰ νά έναποθέσωμεν τό σώμα 
μας. Ό θεός μάς έδωκε ώς κατοικίαν τήν ξηράν καί πρότι- 
μώμεν φυσικώς ν ’ αποΟ^νωμεν έκεϊ> ή νά έκπνεύσωμεν κατερ- 
χόμενοι τήν άπιστον και απέραντου θάλασσαν ή τό ίλιγγιώδες 
χάος τοΰ ουρανου..’Χαρίζομεν τήν ’γενναιότητα αυτήν είς τούς 
ναυτικούς μας, και Τού; από συνήθειάς αναισθήτως εκλαμβάνον
τας τά πάντα έωλα !

Ή πεδιάς έφ' ής ή ’Αλεξάνδρεια.είναι «κτισμένη βαθμηδόν 
γίνετάι^ίδιάκριτος χαί -κατ’ ολίγον διακρίνομεν καθαρώς τόν 
μεγαλοπρεπή φάρον, παρά τήν Φάρον,ομώνυμον νήσον όπου έ- ■ 
στάθη, χαί τάς οικίας. Μετ’ ού δέ πολύ έπί τής εκτεταμένης 
έκείνης πεδιάδος τά όμματα ήμών φέρονται έπί τών υψηλών - 
φοινίκων, τών πεπαλαιωμένων μύλων και τοΰ αρχαϊκής ί- 
ψεως νέου ανακτόρου τοϋ Κεδίβου. Εισερχόμεθα ήδη έντός 
τοΰ λιμένος, άλλ’ ένεκα τοΰ χθαμαλοΰ αύτοΰ πυθμένος, τοΰ 
επισφαλούς αύτοΰ καί τής δυσχερούς εισόδου.τών πλοίων, ό 
πρίγκιψ Άββας βαίνει βραδέως καί με.τά μεγάλης προσοχής. 
Τοΰτο μοί δίδει τήν ευκαιρίαν νά εξετάσω τήν πρώτην άποψιν 
τής θαυμάσιου καί παγκοσμίου ταύτης ίστορικωτάτ'ης πόλεως, 
ην τό πρώτον ηύτύχουν να έχω ένώπιόν μου. Πλήν αί πρώται 
εντυπώσεις μου δέν ύπήρξαν εύτυχεΐς. Έντός τοΰ εύρυτάτου 
λυμένος ολίγα πλοία βλέπω καί τοΰτο μοί παρέχει άφορμήν 
νά.-παρατηρήσω είς τόν συνταξειδιώτην μου ιατρόν Κόπτην, δστις 
δια τής δίοπτρας του έθαύμαζε τήν θέαν εκείνην, οτι εύτυχέ- 
στερος είναι ό Πειραιεύς μα; καί κατά τήν ναυτικήν κίνησιν 
καί.κατά τήν φυσικήν αύτοΰ ώραιότητα καί καλλονήν- ή δέ πό
λις ομοίως προβάλλει τήν είδεχθεστάτην αύτής δψιν, δι*  
όπερ έσκέφθην τότε δτι θα σύγκαταριθμήται μεταξύ τών παλαιο- 
τάτων, δυσμόρφων, άσυναρτήτων καί δή ακαθάρτων εκείνων 
πόλεων αίτινες βρίθουσι έν ανατολή καί έν αίς- ό ξένος περιη
γητής ΕύρωπαΤος ούδεμίαν εύχαρίστησιν αισθάνεται έκ τής δια
μονής αύτοΰ· έν αύτάϊς. Πλήν δέν ειχον δίκαιον καί διά τό 
εσωτερικόν αύτής, ώς κατόπιν παρετήρησα. ’ · '

' Ήδη ή άγκυρα τοΰ Ά665 άφίεται νά εκτελέση τόν προορι
σμόν της καί τό πλοίου δηλοϊ ήμίν δι’ ενός ξηρού σ<όπ, οτι ή; 
αποστολή του έληξε δι ’ ημάς. Καί ανέπνευσα εύχαριστημένος. .· 

'Ζητώ νά εΰρω που ιλαρότητα, θάρρος, τέρψιν, ήδονήν, ή 
καί ελπίδα, πλήν εις μάτην ούδ’ ίχνος άνακουφίσεως. Τά 
πάντα μοί φαίνονται πέριξ μου άηδή καί σκοτεινά. Ήρχιζον ν’ 
απογοητεύομαι έκ τής πρώτης μου αύτής έντυπώσεως, οτε φω- 
ναι συγκεχυμέναι καί πλήθος λέμβων, ώς έκ συνθήματος άφε- 
θεισών ελευθέρων,- έν άκαρεί πλησιάζουσι τό άτμόπλοιον.’

Αί πρώται αύται φωναί, ας τό πρώτον άκούει τις έξ ’Αλε
ξάνδρειάς έρχομένας είναι άστεϊαι καί άφυπνιστιχαί τοΰ ληθάρ- 
γου, όστις σας καταλαμβάνει.Είναι τών λεμβούχων άγωνιζομέ- 
νων τίς πρώτον να φθάση ταχύτερου τό πλοίου.

Ανέρχονται έπ’ αύτοΰ καί μετ’ αύτών οι φίλοι τών επιβατών. 
Παρατηρώ έξαλλος τή« κίνησιν αύτήν, οτε φωνή τις μέ καλεΤ 
δια τοΰ ονόματός μου- κάποιος μοί.ζητεί τήν χείρά μου καί 
έτεροι δύο κύριοι μέ παρατήροΰσί μειδιώντες.

Είναι φίλοι, είς άνταποκριτής μου καί δύο συνδρομηταί τής 
«Φύσεως», οίτινες είχον τήν καλοσύνην νά έλθωσιν έντός τοΰ- 
ατμοπύοίου είς προϋπάντησίν μου.

’Αρχίζω νά λαμβάνω θάρρος. Έξερχόμεθα είς τήν πόλιν 
αμέσως καί μετά τάς συνήθεις τελωνειακός καί ταξειδιωτικάς 
διατυπώσεις, αίτινες κατά τό μάλλον καί ήττον είς άπάσας τάς: 
σχετικας καί όμοιας περιστάσεις είναι αί αύταί, εισερχόμεθα' 
έντός δίτροχου άμάξίου καί ώς άπό φαέθωνο; φερόμεθα δίκην 
ταχυπτέρων πτηνών διά μέσου τών λιθοστρώτων εύρειών οδών 
τής περιφήμου πόλεως τοϋ Μεγ. ’Αλεξάνδρου. Σχεδόν δέν 
μοί δίδεται καιρός νά εξετάσω-τήν πόλιν, ώς έκ τής μεγάλης 
ταχΰτητος μεθ’ ής οί μικροί·ο.υτοι'άραβικοι ίπποι τρέχουσιν άπό- 
ρυτήρος οδηγούμενοι ύπό επιτηδείων εύφυεστάτων καί. πονηρών 

συμπολιτών των,ούχ ήτον υψηλότατοι τριώρβφοι,τετραώροφοι και 
πενταώροφοι μεγαλοπρεπείς κομψόταται οίκίαι μετά πολυτελέ
στατων ποικίλων ύπ ’ αύτάς καταστημάτων παρέρχονται πρό έμοΰ, 
διακρίνω μεταξύ τών λίαν εύδιακρίτων αίγυπτίων ποικίλας ευ- 
ρωπαϊκάς μορφάς και δή Έλληνικάς φυσιογνωμίας, περώμεν 
έν ταχύτητι μέσφ μακροτάτης καί ώραιοτάτης πεφυτευμένης 
πλακοστρώτου πλατείας, έν μέσφ τή; οποία; άγερώχω; προ
βάλλει, τό όρειχάλκινον πελώριον άγαλμα τοΰ Μεχμετ Αλή 
Πασσά καταλλήλως έστημένον έπί υψηλής μαρμάρινης βάσεως, 
τής λαμπρας ταύτης πλατείας περιστοιχουμένη; ύπό ώραιο- 
των μεγάρων, κομψών οικοδομών καί πλουσιωτατων κατα
στημάτων καί φθάνομεν είτα πρό τοΰ ξενοδοχείου τής Εύρώ- 
πης, ένθα κατφκησα.

Μετά ήμίσειαν ώραν θαυμάζω τήν ίστορικωτάτην ταύτην πό
λιν τής Μεσογείου, τήν άπό τών'Πτολεμαίω.ν’μέχρι τοΰ ΣΤ . 
μ.χ. αιώνος έδραν τών ίοφών καί ίσταμαι ένέός πρό του νεω- 
τέρου θαύματος τής.συγχρόνου έποψής.

Ή Αλεξάνδρεια, τό περίδοξ§ν·τοΰτο κτίσμα ’Αλεξάνδρου 
τοΰ Μεγάλου κατά τήν εΐς Αίγυπτον, εισβολήν αύτοΰ. 332 
π. χ. καί ήτις ήτο έδρα τών σοφών, φιλοσόφων, γραμματικών, 
ποιητών κτλ. ή έχουσα τήν περίφημου εκείνην βιβλιοθήκην μετά 
τών 700,000 τόμων, καί κατακαεΐσαν ύπό Χαλίφου Όμάρου 
τφ 6ί0, δέν όμοιάζει ποσώς ουΐε πρός τήν πνευματικήν, ούτε 
πρός τήν γεωγραφικήν κλτ. εκείνην έθνούπολιν. Ή νΰν ’Αλε
ξάνδρεια διαφέρει -, πολύ τής τότε. Είναι κοσμούπολις, ήτοι κα- 
τοικητήριον παντός φύλου καί τάξεως ανθρώπων, καταγινομέ- 
νων είς τό έμπόριον καί ούδέν πλέον. Χρήμα τον νουν και 
χρήμα τό σώμα. Άγαπώσι πάντες τήν πατρίδα των. φαίνονται 
■ούχ’ ήττον αρεστοί πατριώται, πρόθυμοι είς θυσίας, φιλότιμοι, 
φιλήσυχοι, πόλιται άριστοι, άλλ’ όλοψόχως αφιερωμένοι είς τό 
έμπόριον καΓ.τό χρυσίον. 'Εχουσι δίκαιον. . . Δεν προυτίθεμαί 
όμως νά έπαναλάβω ενταύθα τά τετριμμένα γνωστά ιστορικά 
καί πολιτειακά τής κοσμουπόλεως ταύτης,άλλ ’ ώς χρονογράφος 
ν’ άναφέρω κατά καθήκον δημοσιογραφικό·*  τάς εντυπώσεις, άς 
•ώς διαβάτης έκτακτος συνέλεξα έν τή μνήμη μου κατά τήν ολι
γοήμερον έκεϊσε διαμονήν μόυ, καί διότι ούδαμόσε πληροφο
ρίας τοιαύτας ευρον άναγεγραμμένας. Καί πρώτον εντείνω τήν 
προσοχή·» μου, τά βλέμματα φέρων πανταχόσε μετά ταχΰτητος 
σχετικής τών έναντι μού' παρουσιαζομενων αντικείμενων και 
τόν νοΰν δίκην άκτίνων έστίας θερμής διψαλεω; ζητουσών άν- 
τανάκλασιν έπί παντός περιέργου καί πρωτοφανούς. Όλα μοι 
φαίνονται πρωτότυπα καί έξαίσια, ή δε περιεργειά μου όλονεν 
έκανοι^ιεϊται. Κίνησις μεγίστη, κόσμος πανταχόσε έργαζόμενος 
καί κινούμενος άνά τάς πολυδαιδάλους οδούς τής Αλεξάνδρειάς’ 
7-αί φυσιόγνωμίαι άρισται, ύφ’ δλας τάς επόψεις. Γλυκυτης, 
'•ειλικρίνεια, προθυμία, έτοιμότης, τάξις *αί  ήσυχία, αρμονία, 
•ομόνοια, συναδελφότης κτλ. είναι τό πρώτον καί κύριον προσόν, 
όπερ χαρακτηρίζει πάντα κάτοικον διαβιοΰντα εν τήπρωτοτύπφ 
καί ίντως προοδευτική ταύτη μεγαλουπόλει. Καί είναι άνάντιρ- 
ρήτως καί πρωτότυπος καί προοδευτική, διότι ούδαμοσε αλλοσε 
συναντάτε τοίοΰτον κέντρον στοιχείων έξ όλων τών χωρών τής 
ώφηλίου, άτινα καταπνίγοντα απέναντι τής έργασίας καί του 
συμφέροντος ποικίλα αύτών φυλετικά καί κοινωνικά συμφέροντα 
νά βαίνωσιν τοσοΰτον αδελφικώς καί έν όμονοία και αρμονία 

•πρός τόν προορισμόν τοΰ άνθρώπου, δστις είναι ή εν. ίδρώτι 
του προσώπου κατάκτησις τής ελευθερίας καί τής ευημερίας 
τοΰ πνεύματος. ■

Ή Αίγυπτος είναι τό κέντρον τής ύφηλίού καί ύπό έποψιν 
-γεωγραφικήν καί φυλετικήν καί προόδου καί αναπτύξεως. Εκεϊ 
-εύρίκετε δ,τι άλλαχοΰ .δέν ύπάρχει. Καί αΐ τέχναι καί αι επι- 
-στήμαι συγκεντροΰσιν έκεϊ έμπράκτως τήν σύγχρονον δύναμιν 
-καί εφαρμογήν τής άνθρωπίνης εύφυΐας >

Ή ’Αλεξάνδρεια είναι τό έπίνειον ουχί τής Αίγυπτου, άλλά 
ποΰ ετέρου ήμίσεος τής ήμετέρας σφαίρας, είναι η θύρα δι ης 
•συγκοινωνοΰσι πρός αύτό οί κάτοικοι τοΰ έτέρου ημισφαιρίου, 
•είναι ή γέφυρα δι’ ής διέρχονται οί τοΰ νέου κόσμου κάτοικοι 
«ίς τόν παλαιόν, Ένταΰθα ή Παλαιά Διαθήκη, ένθα έχύθη τό 
-πολύτιμον αΐμτ, έκεϊσε ή Νέα Διαθήκη, ένθα άνέστη ή Ζωή. 
Ενταύθα έσπάρη ό πολύτιμος καρπός καί έκεϊσε δρέπεται. Φυ
σικώς δέ εδει νά μεσολαβούν καί τά όρια τών δύο κόσμων καί 
νά ύπάρχη κέντρον συναντήσεως τών κατοίκων αμφοτέρων τών 

•ημισφαιρίων,καί τοΰτο είναι ή Αίγυπτος. Δε' δπερ προσέρχονται 
-ένταύθα άπό μεν τοΰ παλαιού οί Άραβες, Σύριοι, Π. Ελληνες 
Πέρσαι, Κόπται, Σίναι, ’Αφρικανοί κτλ. άπό. δέ τοΰ Νέου οί

Άγγλοι, Γάλλοι, Ν. Έλληνες ’Ιταλοί. 'Ισπανοί, Ρώσσοι χλ. 
χαί άνταλλάσσουσι τά πνευματικά καί υλικά αύτών προϊόντα. 
Ένταΰθα λοιπό.ν, είς τό κέντρον τοΰτο τής γής συνέρχονται 
έν άδελφότητι πάντες ούτοι, καί άνταλλάσσουσι τόν ιμάντα αύ
τών διά τοΰ χρυσίου I Ψυχσλογών δέ τις συνεπώς έπι τοΰ 
μέλλοντος τοΰ συρφετού έκείνου τών αλλοφύλων, αδυνατεϊ να 
εύρη τό μέλλον τής χώρας ταύτης ύπό εποψιν κοινωνικήν, πο
λιτειακήν καί θρησκευτικήν. Όποιος πληθυσμός θά έπικρατήση 
άρα μετά πάροδον πε·τακθσιών ή καί χιλίων έτών ;

Άλλ’ δ,τι ΐδίώ; ικανοποίησε τήν περιέργειάν μου, ητον ό 
πληθυσμός καί ή πρόοδο; τών νΰν 'Ελλήνων. Καί κατά μέν τόν 
πληθυσμόν έρχονται δεύτεροι μετά τούς Αιγυπτίους, κατα δέ 
τόν πλούτον καί τό έμπόριον έρχονται πρώτοι. Οί "Ελληνες ” 
λοιπόν έκεϊσε κρατοΰσι τήν κλείδα τής προόδου τοΰ τόπου έ
κείνου, αυτοί είναι ή μεγάλη αρτηρία τής έμπορικής καί κοι·^ 
νωνιεής κινήσεω; δι’ ής διακλαδοΰνται αί δευτερεύουσαι και 
τριτεύουσαι πρός όλα τά σημεία τής Αίγύπτου. Βιομηχανικά, 
εμπορικά, τραπεζικά, χρηματιστικά καταστήματα εΐς χεϊρας τών 
’Ελλήνων., Δύναμις πραγματική, ήτις όμως χάνεται εΐς άτ- 
μόσφαιραν ξένην ! θά έπεθυμοΰμεν ίσως πάντες, ίνα ή χώρα 
αΰτη προσεκολλάτο, έστω καί συνεπεία σεισμικής διαταράξεως 
τής γής είς τήν ’Ελληνικήν, πλήν i-^ΛΛαι per βονίΐιι

ά-ΙΛα it 9eoc xeX’vuD καί έλθωμεν εις τάς έντυπώςεις 
μας. (άκολουθεϊ)

Φ. II.

Άφιεροΰεαι τώ Κ. . .

Περίλυπον κα\ σύνοφρυ τό μέτωηόν της Λτο 
θλιψις στνγνή έχιίνετο έφ’ δλης τηςμορφής της 
έκάθητο πλησίον μον έφ ’ δσον διηγείτο 

τάς λΰπας τής ζωής της.

Κ<Λ είς έκάστην λέξτν της διέκρινες πικρίαν 
έξήρχοντο τοή στόματος αί λέξεις διαπόρως:

» Ήγάπησα, μοι έλεγε, προσέφερα λατρείαν,
« Λράσθην παραφόρως.

» Έπό στιγμήν έπί ττενσα δτι άντηγαπώμην
» προσεποιεΐτο φεΰΐ καλώς κι’ έπίστευσα,ώς ειπον...
» ρ·' δν βλέμμα μέ κατέκτησε καί τόν έφανταζόμην 

τής καλλονής τόν τύπον .

» Κομμός ώς ητο κι ’ εύγενής τήν oi(riv καί τό γένος 
» οήδόλως παρωμοίαζε μέ τούς λοιπούς ανθρώπους 
» ών πάντων Κν ύπέρτερος καί διακεκριμένος

» τό βφος καί τούς τρόπους,. ■

« Ώ! πόσον τόν έλάτρενον καί.τόν Λγάπων πόσον!... 
« δταν τόν έπλησίαζον κι’ έγγύς του έκαθήμην 
« μοί έλεγε πώς μ’ άγαπά καί ήμην εύδαίμων τόσον 

« δσον ποτέ δέν ήμην ! . .

«Πλήν οίμοι! δαίμων βάσκανοςμ’ έ^θόνησε βεβαίως 
« τάς ευτυχείς Λμέρας μου θελήσας ν’ άποφέρη 
« ήδη ψθίνω ^πελπις κι’ ό θάνατος ταχέως 

·. « ς’ τόν τάφον θά μέ φέρμ....

« Φεΰ ! διεδλήθην βίς αύτόν ύπό τινων άθλίων 
« λέξεις τινές άς ποούφερέ ποτέ ένώπιόν μου 
« μ' έπεισάν πως δέν μ άγαΠφ έχεινος τόν όποιον 

« Λγάπων ώς θεόν μον .

« Όταν ό τάφος μου κλεισθμ θέλει μετανοήσω
« θάέλθμ τότεάπελπις ’σ τόν τάφον μον νά κλαύση.
« πλήν δμως ή καρδιά μον τόν έχει συγχωρήσω

« πριν ή νά πάλλη παύση.

I
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« Είθε τής συνειδήσεων νά τού ψεισθοΰν αί τύψεις 
« από καρδίας εύχομαι πολύ νά εύτυχήση
« καί. Λ έμή άνάμνησις. νά μή τοϋ ψέρη θλίψεις 

«ή δάκρν νά μή χύση .
ΆΙηνησε SO ΆπριΛίον H9i·

κ. η.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
50β. Αίνιγμα·—Χίος. —*Ie<.

"ί-λυσαν αύτο ό χ. Παναγιώτης Γεωργίου έξ ’Αθηνών, b χ. Τά- 
χν,ς Ν. Πλατανίτης «χ Μονεμδασίας. ή Δεσποινίς Μαρία Βρυώνη 
έχ Πειραιώς, ό χ· ’Εργάτης έχ Μεσσήνης, δ χ. Γ. Λ- Καριστι- 
νάχης έξ Άνδρου.

307. Αίνιγμα.—Άστρακή.—Χπάρτη.
“Ελυσεν αυτό δ κύριος Τύχης Ν. Πλατανίτης έχ Μονεμδασΐας.

——————————————

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
314. Αίνιγμα.. 

Ζωον είμαι μαστοφόρον 
καί συνάμα. κερασφόρου 
τίποτε ^μή μεταβάλλον 
πόλις είμαι χαι τών Γάλλων.

315. Αίνιγμα.”
Τά όρη .μέ διεχδιχοΰν 
ώς είμαι £ν μ’ αφήσης 
τά μόρια τ’ άρνητιχά 
άν, λύτα, τδ θέλησης.

316. Αίνιγμα·.
Τά δύο ρό άν άποβάλλης 
«*  ενα νϊ χαΐ τά μοΰ βάλλης 
έν <ρ πρώτον καταστρέφω 
«ιτα ενδύω σε χαΐ τρέφω.

317. Αίνιγμα.
Τήν κεφαλήν μ' άν χάσω 
κι’ όσφήν διπλασιάσω 
έν ω ’ρωτώ περί ποσού 
θά γίνω ίρος — έωσοϋ 
εν τά δέν μου πρόσθεσης 
κι*  ίν σίγμα μ’ αφαίρεσης.

318. ΗαγικΑν γράμμα.
Δι*  αλλαγής ένός χαΐ τοϋ αύτοϋ 
γράμματος έχ τών χάτωθι λέξεων 
δε’ άλλου ωσαύτως πάντοτε τοϋ 
ίδιου μίτάτρεψον ταύτας ε’ις άλλας 
τόσας.

1) Βλάχος, 2) βλαστός, 3) βε
λόνη, 4) όλος,5) φάλαγξ, 6) όχλος, 
7)’ λίπος, 8) πόλος, 9) χωλός καί 
19) λέων.

319. Έρώτησις.
.Τίνος ονόματος συγχρόνου δύναται 
νά σχηματισθη ή άχρεςιχΐς διά τών 
αρχικών γραμμάτων τών εξής. 
’Αρχαίου ποιητοϋ χαι στρατηγού 
Πόλεως Αίγυπτου
Πτερωτού εντόμου 
"Ανθους ευώδους
’Αρχαίου σοφοϋ 
Αρχαίου βασιλέως
Αρχαίου ήρωος.

Ό πρώτος λύτης τριών θά λά- 
6γΐ έν δώρον.

Τατιανά) α. Ζαβέ.

Κηρέον σβυνόμενον δπκίθβν 'τΑς φιάλης.

Δύνασθε νά ββύνητε κηρίου κείμενον όπισθεν φιάλης δι’ 
άπλοΰ φυσήματος, ώς δείκνυσιν ή έναντι είκών ;

θ’ άπαντήσητε βεβαίως άρνητίκώς, νομίζοντας τοΰτο 
άδύνατον, καί έν τούτοις ούδέν φυσικώτιρον.

Πράζατε ούτως.
Φυσήσατε ίσχυρώς πρός τήν φιάλην έξ άποστάσεως 20 

έως 30 έκατοστών τοϋ μέτρου, τηροϋντες στάσιν ακριβώς 
απέναντι τής φλογός, δηλαδή ίπί τοΰ αύτοϋ οριζοντίου ε
πιπέδου, καί θέλετε έδει, δτι-μέ όλην. τήν παρέμβασίν της 
φιάλης, ήτες θά σας διακόπτη το φΰσημα,' το κηρίον θά 
σβύση έν τφ άμα, ώς νά μην έμεσολάβει κανεν στερεόν σώμα 
μεταξύ αύτοϋ καί ύμ«ν.

Το περίεργον τοΰτο φαινόμενου έξηγειται ώς έξης’
Ή φιάλη δέχεται έπί τής λείας αύτής έπιφανείας τό 

φύσημα,, όπερ διχαζόμενου εις δύο ρεύματα, τό μέν Ιν διευ
θύνεται πρός τά δεξιά, τό δ’ έτερον πρός τ’ αριστερά. Τά 
δέ δύο ταΰτα ρεύματα έρχονται μετά τοΰτο καί συναντών— 
ται ακριβώς εις τήν θέσιν όπου εύρίσχεται ή φλόξ, ήτις 
ούτω σβύνεται άναποφεύκτως. Φ. Π.
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Λύσεις τών έν τώ Ιω φϋλλω κινιγμάτων.

SO4. Αίνίγμ». 'Ηλιόδωρος.—"Ηλιος.—Αώρον.
Έλυσαν αίιτό, οί χ.κ. Μ. Ν. Βουτυράς έχ Πειραιώς, δ κ. Ταχης 

Ν. Πλατανίτης έκ Μονεμΰασίας, ή; Δίς Βασιλική , Μίτερνίχου έξ 
‘Αθηνών, Διόνυσος έξ ’Αθηνών, b. ».· Κ, ’Αναστασίου έξ ’Αθηνών, 
δ κ. Β. Πουρναράς έχ Δημητζάνης, δ !χ. Γ. Εργάτης εχ Μεσ
σήνης, δ κ. Γ. Λ, Καρυστινάχης έξ Άνδρου, δ χ. Δημ, Δέδες έκ 
Καλαμών.

303. Αίνιγμα. Κρόνος.—Κλώνος. —ΚρΑνος-
*Έλυσαν·αύτδ ή Δίς Βασιλική Μετερνιχου έξ Αθηνών, Διόνυσος 

έξ ’Αθηνών, δ χ. Β. Πουρναράς έκ. Δημητζάνης» δ κ. ’Εργάτης 
έχ Μεσσήνης.

,2:X.vr

ΑΑΑΗΑ0ΓΡΑΦ1Α ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ*

I. Π. 4αματχουρ. "Εχει καλώς. Φύλλα σας άπεστείλαμεν πα- 
ρελθοΰσαν εβδομάδα.—Β. Α. Γιούργιβοτ. Δελτάριον έλήφθη. Συν
δρομητής ένεγράφη. Έγράψαμεν ταχύδρομικώς. — Α. θ. Ρονχ· 
■τουχιαν.Επιστολή έλήφθη.’Απεδείξείς άπεστείλαμεν ταχύδρομικώς. 
—Γ. Κ. -Κιίνσπο'Κιτ. Συνδρομαί 5 ου έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. 
ζητούμενα φύλλα άπεστάλησαν. — Κ. Δ· Έτταΰβα. ’Επιστολή 
ποιημάτων καί συνδρομή υμών έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν πολύ ώς 
καί δΓ εύγενή συγχαρητήριά σας. — Ξ. Γ. Β. ίί/ρμυρα»·. Μάλιστα 
συνδρομή έλήφθη και εύχαριστοΰμεν. Ήσηχεΐτε. — Γ. Λ. Κ. 
Μχόροτ- ’Επιστολή καί λύσεις έλήφθησαν. Σάς ένεγράψαμεν. 
ΉσυχεΓτε. — Σ. Κ. £Ζρκ«ρα>-. Επιστολή σας καί συνδρομαί 
έλήφθησαν. Σάς έγράψαμεν. Στείλατε περισσεύοντα φύλλα χαι απο
δείξεις, — Δ. Δ. ΚαΛάμας. Λύσεις έλήφθησαν, ποιημάτων δέν 
εύρίσχω, Στείλατε άλλο. — Ε Β. Bpatia. Συνδρομητής ένεγράφη. 
Περιμένομεν έχχαθάρισιν μετ’ εμβάσματος, ϊνα στείλωμεννεωτέρας. 
Εύχαριστοΰμεν. — Σ.· Δ. Σμύρτητ. Έπιστολαι έλήφθησαν. Προ
σεχώς απαντώμεν. — Ν. Δ. Α^ρχυραν. ’Επιστολή καί ποιημάτων 
έλήφθησαν. ’Απαντώμεν, — Π. Β. ΙΙέργον. ’Επιταγή έλήφη. Εύ· 
χάριστοΰμεν πολύ. ‘Απάντώμεν.

Προηγούμενοι τόμοι τής Φύσεως τοΰ 1, 2, 3 κ«1 
4 (τους εύρίσκονται έν τοΐς γραφείοις ήμών καί πω- 
ΧοΟνται άδετοι μέν πρός 8 δρ. κχί χρυσόδετοι πρός 10*  
δρ. έκαστος. Είς τδ έξωτερικίν δέ άποστέλλονται έλεύ- 
βεροι ταχυδρομικών τελών άδετοι μέν πρός φρ. 12 καέ 
χρυσόδετοι πρός φρ. 14,.

Είς τούς έγγραφομένους νεωστί συνδρομητάς της 
«Φύσεως» έκ τού έςωΤέρικοΟ δίδονται καί οί τέοσαρες. 
χρυσόδετοι τόμοι άντί φρ. 42.

Έκ του Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ


