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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ; Πρύς τούς συνδρομητάς τής «Φύσεως."—Τά μεγάλα έργα τοΰ αϊώνος. ’Ο τηλέγραφος. 'οεναέριος «αί 
ύπόγειος ήλεχτριχύς τηλέγραφος (μετ’ εικόνων) συνέχεια ύπο Φ. Ιϊρίντεζη.—Φύσις άνατομιχή, ύπό Σ. Γ. Βλαβιανοϋ.— Καρδία*  
θύελλα, ύπό Δ. Άναστασοπούλου—’Αναμνήσεις ΑΙγύπτου. Επίσχεψις «ρύς τούς συνδρομητάς τής «φύσεως», (συνέχεια) ύπό Φ. 
Πρίντεζη —ΤΟ μοναστήρι τών χωροφυλάκων. ’Ανάμνησις τών τελευταίων σεισμών, ύπό Ν. Γ. Μπενάχη. — βορινά θεάματα. 
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Μία έκ τών μεγάλων αιθουσών τών τηλεγραφικών συσκευών έν τφ κεντρικφ γραφείφ τών Παρισίών-

□ΡΟΖ ΤΟΥΖ ΖΤΝΑΡΟΜΗΤΑΖ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»

Είσελθούσης, ώς γνωστόν, τής «Φύσεως» άπδ τής 15 
’Απριλίου παρελθόντος, είς τδ Πέμπτον «ύτής άπδ τής 
έκδόσεως έτος, παρ.αχαλοΰνται πάντες εί ήμε'τεροι 
συνδρομηταί, ών ή συνδρομή άρχεται άπδ τής ήμερο- 
μηνίας ταυτης, δπως εύαρεστούμενοϊ, άποστείλωσιν 
ήμϊν αύτήν, ?να τοϊς άνταποστείλωμεν τάς σχετικάς 
άποδείξεις των μετά τού αριθμού τού λαχείου των τού 
τρέχοντος ήδη έτους, καθόσον ή συνδρομή ώρίσθη πάν
τοτε προπληρωτέα, ώς έκ τών συνεχών δαπανών τοΟ 
φύλλου, ε’.ς άς έσμίν καί ήμεϊς ύπόχρεοι.

Έλπίζομεν, δτι προθύμως, ώς πάντοτε, θέλομεν δι- 
καιωθή, καί εύχαριστοΟμεν έκ τών προτέρων πάντας 
τούς ήμετέρους φιλομούσους συνδρομητάς.

Β ΑΙΕΤβΤΝΖΙΖ

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟϊ ΑΙΠΝΟΣΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ
Ό ’Εναέριος καί υπόγειος ηλεκτρικός 

τηλέγραφος.

(Συνεχεία, ίδε.προηγ. φύλλον).
’Από τής αρχής τοϋ ηλεκτρικού τηλεγράφου δεν ίδωκαν 

πίστιν είς τό σύστημα τοϋτο τής ίν πλήρη αέρι άναρτήσε.ως 
τών συρμάτων, άτινα ούτως ύπεβάλλοντο είς συχνοτάτας ά- 
πωλείας ρεύματος, καί άτινα εκτός τούτου ήσαν διατεθει
μένα είς την διάκρισιν των κακοποιών. Συνεπώς έν Πρωσσία 
ιδίως, ώς καί ίν 'Ρωσσίγ, ίχωνον τά σύρματα έντός τής 
γής, είς βάθος 50—-60 εκατοστών τοϋ.μέτρου· πλήν τό σύ-
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στημα τούτο τδν τηλεγραφικών γραμμών, ίγκατελεί<ρθη 
βραδύτερο» πανταχοΰ σχεδόν ώς πολυδάπανον, διατηρηθεν 
μόνον, ώς ανωτέρω έλεχθη, μέχρι πρό τινων έτών εις τμή
ματά τινα εντός τών πόλεων ή σηράγγων τών σιδηροδρο
μικών γραμμών.

Οί διάφοροι ούτοι αγωγοί διετίθεντο ούτως.
«Τα σύρματα ήσαν χάλκινα, περεκεκαλυμμένα έκαστον 

έκ στρώματος έκ γουταπέρκης, ένούμενα εις χάλων, περιτε- 
τυλιγμένον χαί τούτον έχ κατραμωμένου σχοίνου. Ό χάλως 
ούτος έτίθετο τότε έν τφ έσωτεριχφ χυτού σωλήνος έκ ξύλου 
αιθάλης ή έκ μολύβδου, τόν όποιον έτοποθέτουν είς μέγιστο» 
βάθος ένός μέτρου, και έπί στρωμνής αμμώδους ή λεπτού 
χώματος. Τοιαύτη ήτβ καί ή υπόγειος γραμμή ή συνδέουσα 
έν Παρισίοις τήν κεντρικήν Διέύθυνσιν τών Τηλεγράφων μετά 
τοΰ 'Αστεροσκοπείου, τοΰ Λεξεμβούργου, τών σταθμών τοΰ 
Μονπαρνάς καί τών σιδηροδρόμων τής Λυώνης χαί τής 
'Ορλεάνης, ήτις όμως δέν άπέδωκεν έπαρχή αποτελέ
σματα, καί πολλάκις τά σύρματα ταΰτα ύπέστησαν απώ
λειας σημαντικές ρεύματος, δι’ όπερ έκρίθη έπάναγκις νά 
έγκαταλειφθώσιν.

«Έτερον σύστημα συνίστατο είς τήν χρήσιν σιδηρών συρ
μάτων γαλβανίσμένων, όμοιων πρός τά τών έναερίων γραμ
μών, ηνωμένων κατά, συμπλέγματα έκ τεσσάρων, εξ καί 
δέκα συρμάτων, άπομεμονωμένων τών μέν τών δέ διά μάζης 
ασφάλτου. Τό δ' ούτως σχηματιζόμενον καλώδιο» έχώνετο 
έντός έτίρας ποσότητος ασφάλτου, κείμενης έντος τάφρου 
ένός περίπου μέτρου βάθους? Τοιαύτη ήτον ή γραμμή έν 
Παρισίοις ή συνδέουσα τήν Διέύθυνσιν τών Τηλεγράφων μετά 
τοΰ Tuilleries, Λούβρου, Δημαρχείου,. ’Αστυνομίας, Χρη
ματιστηρίου καί ήτις ήδη μόνον έν μίρει λητουργεϊ,καί έτέρα 
έκ 1,200 μέτρων μήκους,Εγκατεστημένη έν Βορδώ. Τό σύ
στημα τούτο τής προπαρασκευής τών συρμάτων εδωκε κάλ- 
λιστα αποτελέσματα, πλήν οί βοθροι δέον νά κατασχευά- 
ζωνται μακράν τών διοχετεύσεων τοΰ φωταερίου, οίτινες 
άλλοιούσι τήν άσφαλτον.

«Έν ταΐς σήραγξι διέθετον έπίσης τά σύρματα πρός τήν 
στέγην, προφυλάττοντες αύτά άπό τής ύγρασίας διά στρώ
ματος έκ γουταπέρκης, ήτις ήνωνεν αύτά έν ένί καλωδίφ, 
πλήν βραδύτερον άνεχαλύφθη,, ότι τό άπομονωτιχόν τοϋτο 
περικάλυμμα' άλλοιούται ταχέως ύπό τήν έπήρειαν τών ατ
μοσφαιρικών στοιχείων,

«Ή υπόγειος γραμμή ή έσχάτως άποκατασταθεϊσα με
ταξύ Παρισίων καί Λυώνης, διά τής Βουργόνης, άποτε- 
λεϊται ώς εξής :

«Σύγκειται έκ τριών άπομεμονωμένω» καλωδίων, έξ ών 
έκαστον περιέχει έπτά διακεκριμμένα σύρματα*  περικλείονται 
δέ έντός σεδηροΰ σωλήνος 30 ίκατοστομέτρων διαμέτρου, 
κεχωσμένου έντός βάθους γής, ένός μέτρου. Καθ’ ίκαστα 
δέ 500 μέτρα, κάθετος κύλινδρος κεχλεισμένος διά καλύμ
ματος διακλαδοΰται έπί τοΰ σωλήνος τής γραμμής καί 
διευκολύνει έν περιπτώσει δυστυχήματος,νά γίνωνταε έντεΰθεν 
ερευναι καί αί δέουσαι έπανορθώσεις.

«Ώς προείπομε» άνωτέρω, αί ύπόγειαι αύται γραμμαί, 
άπετέλουν μέχρι πρό τινων χρόνων, έξαίρεσιν έν τφ δικτύφ 
τοΰ βαθμηδόν ευρυνόμενου γενικού ηλεκτρικού τηλεγράφου, 
καί άκριβώς έφ ’ όσον ή χρήσις τοΰ τόσον έπωφελοΰς τρόπου 
τούτου τής άνταποκρίσεως, έπεκτεινομένου πανταχόσε, ηύ- 
ξανε τάς απαιτήσεις τής ύπηρεσίας, αί έλλείψεις τών έναε
ρίων γραμμών έγίνοντο έπί μάλλον α’ισθηταί. Αί δ’ έλλείψεις 
αύται είσί σημαντικαί, διότι αί έπήρειαι τοϋ ατμοσφαιρικού 
ηλεκτρισμού έπί τών συρμάτων, παράγουσιν άπό καιρού είς 
καιρόν, έν ώρ$ καταιγίδας, ώς έν παραδείγματα άνωμα- 
λία'ς, αΐτινες διαταράσσουσι τήν όμαλότητα τής λειτουργίας 
τών συρμάτων αί δυσκρασίαι, άνεμοι, παγετοί, χιόνες, 
κεραυνοί, προξενούσε καταστροφής, αΐτινες έξουδετεροΰσι τήν 
παιρετέρω λειτουργίαν τής γραμμής, μέχρις ότου αί βλάβαι 
αύτής έπανορθωθώσι.

«Κατά τόν τρομερόν χειμώνα τού 'Ιανουάριου 1879, τά 
σύρματα διεκόπησαν ε(ς πολλά σημεία ύπό τοΰ βάρους τών 
λεπτοκρυστάλλων. Τά δέ σύρματα έν περιπτώσει ταραχών, 
πολέμου χλπ. είσίν έκτεθειμένα είς τήν διάκρισιν τής βίας 
χαί τής καταστροφής.

«Έν τούτοις επανερχόμεθα είς τό προγενέστερον σύστη
μα, καί ήδη άπό τινων έτών με·<άλα Κράτη, οία ή Αγ
γλία, ή Γερμανία, ή Γαλλία κτλ. άνέλαβο» τήν άντικατά— 
στάσιν τούλάχιστον έπί τών μεγάλης έχτάσιως γραμμών καί 
έπί τών σημαντικών τοιούτων, τών υπογείων τούτων γραμ
μών διά τών έναερίων.»

Ήδη δέ μετά τήν ανωτέρω ευκρινή ίκβεσιν τής καταστά- 
σεως τοΰ ηλεκτρικού Εναερίου τηλεγράφου παρά τοϊς σπου- 
δαιοτέροις μεγάλοις έθνεσι, καί τής σημαντικότητος τώνγε- 
νομένων αναγκαίων έργων διά τήν άποκατάστασιν τών άνα- 
ριθμήτων τηλ. γραμμών, αίτενες διατηροΰσιν είς στενωτά- 
την και άμεσον Επικοινωνίαν όλας τά» μεγάλας ηπείρους 
τοΰ κόσμου καί τά διάφορα έθνη μεταξύ άλλήλων κτλ. 
ώς καί τήν παράθεσιν όπισθεν τής χαρακτηριστικωτάτης ει- 
κώνος, ήτις δίδει ήμϊν άτελή πλήν σαφή ιδέαν τής πο
λυδαιδάλου συγκεντρώσεως τών πολυαρίθμων' γραμμών 
μεθ'ών ό κεντρικός σταθμός τών Παρισίων συγκοινωνεί 
μετά πασών τών έπαρχιών καί τών διαφόρων έπικρατειών, 
μιταβαίνομεν είς τήν περιγραφήν τών τηλεφώνων έν μεγά- 
λαις άποστάσεσιν.

(ακολουθεί)
Φ. II.ΦΥΣΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

Βον
Ή ’Ανατομική είναι ή Επιστήμη, ήτις άσχολεϊται περί 

τήν έρευναν τών κατά τήν κατασκευήν καί τήν ύφήν τοΰ 
ανθρωπίνου σώματος.

Άπό τής παναρχαίας εποχής βεβαίως τοιοϋ,τος ο ορισμός 
τής ’Ανατομικής δέν ήτο*  ολίγα τά έτη, άφ’ ών έπετράπη 
ό ορισμός ούτος τοϊς έπιστήμοσι : καί τούτο,διότι το όργανον 
έκεϊνο, όπερ πολλάς μέν άχρι τοΰδε προσήνεγκε» υπηρεσίας 
τή έπίστήμη τής ’Ιατρικής, πολλάς δ’ έτι θέλει παράσχη 
έν εύέλπιδι μέλλοντι, τό όργανο», λέγω, τούτο τό θαυμάσω», 
τό άξιο» λατρείας καί σεβασμού,τό καλούμενον μικροσκόπιο», 
δέν εΐχεν εΐσέτι έφευρεθή.

Παραλείποντες τά κατά τούς μυθολογικούς χρόνους, καθ 
ους πρώτος ’Ανατομικός λέγεται ό Προμηθεύς, όστις άλλα 
τε τής ιατρικής καί μαντικής έδίδαξε τούς ανθρώπους καί δή 
καί πλαγχνοσκοπίαν, στοιχείου τής τών έντός μορίων ανατο
μής, παραλείποντες Χείρονα τόν Κένταυρον,διδάσκοντα ’Α
σκληπιόν τήν ιατρικήν καί 'Ανατομικήν, λέοντας δέ καί άρ
κτους καί άλλα άγρια καί φωμαλέα θηρία άνατέμνοντα καί 
τόν μυελόν αύτών έξαιροΰντα, όπως τροφήν ρωστικην τφ 
Άχιλλεϊ παράσχη καί τούς λοιπούς προομηρείους ανατο
μικούς, έρχόμεθα είς τόν μέγαν ποιητήν, 0ν άνακαλύπτομεν 
καί άμφιδέξιον άνατόμον, ώραίας καί ζωηράς τών μερών τού 
οργανισμού, 8που ίν τύχη ποιούμενο», έπειτα δέ τους λοι
πούς παρατρέχοντες, έπισκοπήσωμε» τά κατά τόν χρυσούν 
αιώνα τής Ελληνικής μεγαλοφυίας, γενόμενα κατ’ άναφο— 
ραν πρός τά τής Άνοτομικής Επιστήμης.

Ή πλειάς τοϋ Ελληνικού πνεύματος, ή παν τό έπιστη- 
τόν καταμαθοΰσα καί διδάξασα καί άναπτυξασα καί έξε- 
ρευνήσασα καί είς τό δυνατό» τέλειον ίν τή έποχή εκείνη 
άγαγοΰσα, έπραγμάτεύθη καί ήσχολήθη περί τάς άνατομάς. 
Τήν άνατομεκήν άπό τοΰ χθαμαλού εδάφους τής τέχνης 
έκεϊνοι ήγαγον είς τό περίοπτου ύψος τής έπιστήμης, (πιζη- 
τήσαντες ούχί τήν τεχνικήν διαίρεσιν καί άνατομήν τών ποΰ 
οργανισμού μερών, άλλα τή» μετά λόγου γνώσιν τής τοιίσδε 

ή τοιάσδε τούτων συντάξεως καί σχέσεως, τήν έπιστημονι- 
κήν δηλονότι έρευναν τούτων. Οί τό ιδεώδες πανταχοΰ έπι- 
διώξαντες καί τούτου νά τύχωσιν, ώς έπί τά πολλά κατορ- 
θώσαντες καί έν ταύτη τή περί τάς Άνατομάς διατριβή, 
ύψωσαν, έμεγάλυναν, κατέστησαν έπιστήμην.

Μη περιοριζόμενοι δέ είς τήν απλήν καί μονομερή τού 
ανθρωπίνου οργανισμού άνατομήν, άνέτρεχον και είς τήν τών 
ζώων, έξ’ού δή καί θεμελιωταί σπουδαίου κλάδου έγένοντο 
τής Συγκριτικής 'Ανατομικής. Ώς δέ σαφώς καταδείκνυται 
έκ χωρίων τών συγγραμμάτων τοΰ τε Άριστοτέλους και τών 
λοιπών άνατομαί έγίγνοντο καί έπί άνθρωπίνων πτωμάτων, 
όπερ τινές τώντε ήμετέρων καί ξένων σοφών ιατρών διημ- 
φισβήτησαν, ώς έναγούς θεωρουμένου. “Οτι δέ κατ’ έπιστή
μην άνέτεμο» οί αρχαίοι, άπόδειξις ίστωσαν τάδε. < ’Ανα
τομή, λέγει ό Γαληνός ίν τή εισαγωγή αύτοΰ ια’. 14. 709, 
καταχρηστικώς μέν λέγεται καί ή τών έκτος μερών τε καί 
μορίων τού σώματος διέξοδος, ήτις ίστί διά λόγου διήγησις 
Ικάστου μετά τής κατά φύσιν θέσεως αύτών καί τάξεως καί 
χρείας, ήν παρέχεται τφ ζώω καί τής οικείας ίκάστου ονο
μασίας, περί ών ήδη διεξήλθομεν· κυρίως δέ λέγεται ή ανα
τομή ή των evtog μετά Arfyov άνάπτυξις' «ού γάρ τό τή 
όψει αυτοί δειχθήναι ’Ανατομή έστιν, άλλά τό μετά λόγβυ 
έκαστου αύτών γνώσιν λαβιΐν, τάς τε κατά φύσιν ένεργείας 
όπως δε*  αύτών αποτελούνται έκμαθεΐν καί τάς κοινωνίας, άς 
έχει πρός άλληλα τά σπλάγχνα καί τά άλλα μέρη τοΰ σώ
ματος διά φλεβών.» Τοιοΰτος δ ορισμός, όν ο πολύς Γαλη
νός δίδωσι τή ’Ανατομική, ήν, ώς έξ’ αύτοΰ καταφαίνεται, 
θεωρεϊ, ώς έπιστήμην και ώς τοιαύτην ύπολαμβάνουσι καί 
πάντες οί λοιποί διά παραπλήσιων ορίζοντες αύτήν ορισμών, 
Συμφάσκουσι δ’ ίδί$ καί 'Ιπποκράτης καί ό Θεόφραστος 
καί ό ’Αριστοτέλης ώς καί πάντες οί γράψαντες. καί άσχο- 
ληθέντες έκ τών άρχαίων ιατρών περί τήν Ανατομικήν.

Ούτως έκ τών είρημένων καταφαίνεται, ότι πρώτον μέν 
ot ένδοξοι ήμών πρόγονοι έγένοντο θεμελιωταί τής καθόλου 
’Ανατομικής, είτα δέ, οτι, παραλαβόντες άτελή, ίσως έκ 
τών Αιγυπτίων τό πρώτον καί πάντη τεχνικήν, άνήγαγον 
είς περιωπήν ίπεστημονικής βαθμίδος καί κατά τά υπάρχον
τα αύτοΐς μέσα έπεξέτειναν τήν περί ταύτην διατριβήν.

Μακροί εκτοτε αιώνες παρήλθον, καί τό Ελληνικόν πνεύμα 
περιπεσόν είς δουλείαν, έστερήθη τής εύφυίας καί τής γονεμό- 
τητος αύτοδ, άφοΰ άπώλεσε τήν αύτενέργειαν καί τήν έλευ- 
θερίαν. Τά γράμματα καί αί έπιστήμαι παρέμειναν έπί τινα 
χρόνον άκμαϊα καί καλλιεργούμενα ύπο τινων εύαρίθμων, άλλ’ 
οί άστέρες έκεϊνοι δεν άνεφάνησαν πλέον έπί τοΰ έπιστημβ- 
νικοΰ στερεώματος τής Ελληνικής γής*  μετελαμπαδεύθη- 
σαν είς ξένας χώρας, όπου έγένοντο μέν εύπρόσδεκτα, δέν εύ- 
ρον όμως καλλιεργητάς, Επαξίους νά συ»εχίσωσι τό έργο» 
έκείνων. Περιέπεσαν είς μαρασμόν*  οί ολίγοι άναφαινόμενοι 
έκάστοτε οπαδοί τών γραμμάτων έπήγοντο καί άπώλλοντο ίν 
τφ βυθφ τής πέριξ αύτών άμαθείας. Τέλος οί αιώνες διεδέ- 
χθησαν άλλήλους, κατά μακρά διαστήματα αύτών ίλαμψαν 
αστέρες τινές, άλλ*  έσβέσθησαν ταχέως καί σκότος τούτους 
διεδέχθη, άχρις ου άνέτειλεν ό ήλιος τού δεκάτου έννάτου 
αίώνος πλησιφαής λαμπρός καί εϋελπις, κομίζων μεθ*  έαυ- 
τού κοινωνικάς καί έπιστηυ-ονικάς επαναστάσεις' αί ανακα
λύψεις δαδεχθησαν άλλήλας ταχεϊαι καί μεγάλαι, ύπεράν- 
θρωποι καί καταπληκτικαί, φαεσφόρα πνεύματα, περικλεείς 
δφδοΰχοι τής έπιστήμης ήμών, εταμον έν ταύτη νέας οδούς, 
κατέρριψαν φιλοσοφικά συστήματα καί αντί κενών καί άβε- 
βάίων θεωριών ώς θεμελίων, ήγειραν τό οίχοδόμημα έπί νέων 
βάσεων πρακτικών, μονονουχί δ’ απτών. Αρωγούς εχοντες 
πολυτίμους, τό μικροσκόπιο» καί τά συναφή μέσα τοΰ πει- - 
ραματισμού, έξεμεταλλεύθησαν τό πλούσιον καί άνεκμετάλ— 
λευτον μεταλλείου έν τή Ανατομική, δόντες έτέραν φάσιν 
είς τά πράγματα καί προσθέντες γνώσεις, φύσει άγνωστους 
τοϊς άρχαίοις, μή είδόσι τό θαυμάσιον μικροσκοπίου. Εκτοτε 
ό ’Ανατομικός δύναται νά άναφωνή τό,«ήν μή ίδω, ού μή 

πιστεύσω,» καί είς τοϋτο έγκειται ή έμπέδωσις τών γνώσεων 
ήμών έπί ασφαλών καί άδιαφιλονεικήτων έρεισμάτων. Το 
τρόπαιο» τής νεωτέρας ’Ανατομικής είναι ή είς μονάδα ανα
γωγή πασών τών περί αύτής γνώσεων ήμών, τελειότης έκλήθη 
ή απλοποίησες τών πολλαπλών καί δυσκαταλήπτων, καί 
τοϋτο έπετελέσθη ήδη διά τής άνευρέσεως τής κοινής άρχής 
καί κοινού παράγοντος τοΰ πολυποίκιλου καί πολυσυνθέτου, 
λαβυρινθώδους οργανισμού ήμών είς τό κύτταρον. Τό κύτ— 
ταρον είναι ζών καί τέλειος οργανισμός, μονάς άπλή καί 
αδιαίρετος, ζωή Εν σμικρογραφι^:, στοιχειώδης ' οργανισμός 
αυθυπόστατος, σμικρότατον ίμμορφον στοιχείο», έξ ού συνί- 
σταται, ότε ζωικός οργανισμός Καί ό φυτικός, καί όπερ μόνον 
διά τοΰ μικροσκοπίου όραται. Κόσμος όλος, μίκρόκοσμος 
άνεκαλύφθη καί κοινωνία απειροπληθών οργανισμών καί διά 
τούτων, άπερ έκάλεσαν κύτταρα ηύρύνθη τό πεδίο» τής δρά— 
σεως τών ίπιστημόνων, τών έρευνών καί τών ανακαλύψεων. 
Τήν ’Ανατομικήν εϊδομεν όριζομένην ύπό τών άρχαίων, ώς 
έπιστήμην τής μετά λόγου γνώσεως τής κατασκευής τοΰ ορ
γανισμού ήμών, ή δέ νεωτέρα ίπιστήμη ορίζεται, ώς γνώσις 
μετά λόγου τής κατασκευής καί υφής τούτου. Κατασκευή 
είναι ή άδρομερής έξέτασις αύτοΰ, ή γινόμενη τή βοηθείφ. 
μόνου τοΰ όφθαλμοϋ, υφή δέ ή λεπτοτάτη καί άκριβής, διά. 
τού μικροσκοπίου. Κύτταρον οθεν είναι ή οίκοδομητική ύλη 
τοΰ οργανισμού καί ήμών, καθό δ*  αόρατος καί απρόσιτος 
είς τά πρός έξέτασιν μέσα τών άρχαίων διελάνθανε τούτους 
καί διετέλει άγνωστος. Τό κτίριον θέντες έφ’ υψηλού έπεσκό- 
πησαν ένδον τε καί έκτος, ώς τοιοϋτο σύνολο», τά δέ τώ» 
λίθων κάί ξύλων τμήματα δέν έγνώρισα»*  ήψαντο σαρκών, 
οστών, μυελών*  ίταμον ταΰτ'α καί διεϊλον, άλλα τό συνιάτών 
στοιχεϊον, τό κύτταρον, έλλόγως δέν άπεκάλυψαν, τίς οιδεν 
άν σήμερον ή δψις τής έπιστήμης δέν θά ήτο άλλοία, μεταλ- 
λάσσουσα καί τήν τού κόσμου, άν ό δαιμόνιος τοΰ Άριστο- 
τέλους νοΰς είχεν όργανο», οίο», τό μικροσκόπιο»; τίς οίδε», 
άν έν τή σημερινή τελειότητα τών έξερςυνητικών μέσων δέν 
θά εύρισαε τόν χώρον, ένθα στάς θά έκίνει τόν έπιστημονικόν 
κόσμον καί θά συνεκύκα τόΰτον;,

Ό νέος κλάδος, όν ίδρυσαν τά κύτταρα είναι ό τής Ιστο
λογίας ή παρέίιεται, ώς έξάρτημα καί έτερος ούχ ήττον 
έπίσημος κλάδος, ό τής έμβρυολογίας, ής βάσις ωσαύτως 
κύτταρον ύπό τήν έπωνυμιαν ωάριο». Οί ίστοί οί άποτε- 
λοΰντες τό άντικείμίνον τής ’Ιστολογίας είνε ή δεάμεσος με
ταξύ κυττάρων καί οργάνων βαθμίς, συνιστάμενοι μέ» Ικ 
κυττάρων, άπαρτίζοντες δε τά όργανα, έξ ών έν συνόλφ 
λαμβανόμένων, ό οργανισμός.

Άλλ’ ό άνθρωπος, όν άντικίίμενόν έχει ή Ανατομική.’ 
μετά τής ’Ιστολογίας είνε δ τέλειος, ό μετ’ οργανισμού τε- 
τελειωμένου καί πλήρους, Ικανού νά βιώση τήν έξωμήτριον 
ζωήν, ύπάρχιι όμως καί έτερος, ούτινος σφαίρα ένεργείας 
ύπάρχει ή μήτρα τής γυναικός, ένθα άπό τοΰ μηδε»θς λαμ- 
βάνων τήν υπαρξιν,ένδελεχώς αυξιται μέχρι τελειώσεως τοΰ 
οργανισμού αύτοΰ, ότε μετατίθεται καταλείπων τή» πρώ
τη» ταύτην. Άπό τής άρχής δέ έκείνης, άχρι τοΰ έσχάτου 
τούτου σημείου διατελεΐ ύπό έπηρείας καί μεταλλαγάς, άπο- 
τελούσας τό θέμα τής έμβρυολογίας, έπιστήμης τά μάλιστα 
σχετιζομένης μετά τής ’Ανατομικής ή μάλλον είπεΐν άνα- 
ποσπάστου ούσης.

“Αν έχοντες ίπίκουρον τήν ’Ιστολογίαν κατανοώμεν τήν 
μορφήν καί τούς φυσικούς χαρακτήρας τών διά τών ’Ανατο
μών σπουδαζομένων, οίονεί κατ’ έπιπολήν οργάνων, μελε- 
τώντες τήν έμβρυολογίαν καί άπό ταύτης άρυόμενοι γνώ
σεις, άνερχόμεθα εις σφαίραν μετέωρον, άφ’ ής ώς άπό σκο
πιάς, άνερευνώμεν τά κατά τόν άνθρωπον πρό τής ένανθρω- 
πισεως αύτοΰ. ή μορφή έμβρύου κυνός ή όρνιθος ουδόλως 
παραλλάσσει τής τοϋ άνθρωπίνου, ώς έξ ού παρήχθη ή θε
ωρία, καθ’ ήν ό άνθρωπος ή προσλάβηται τόν τύπον τούτον,, 
δ’ήλθε διαδοχικώς άπάσας τάς βαθμίδας τής ζωολογικής κλί
μακας, άπό τών πρωτοζώων καί επέκεινα.
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Έντεδθεν ή μεγαλοφυής του Βρεττανοΰ διάνοια, ανέπτυξε 
τήν φιρώ^υμον Δαρβίνειον θεωρίαν, ήν άλλως τε δεν εφερεν 
ούτος είς φως, τών άρχαίων ταύτην είδότων,πολλούς αιώνας 
πρίν. Διά τής έμβρυολογίάς έτυχον έξηγήσιως προσηχούσης, 
τί καλούμενα ΰπότυπώδη όργανα, όσα, χαίπερ χεκτημενα 
μΰς, διατρεχόμενα ύπό Νεύρων, άκινητοδσι, αδρανούσε. Πο
λύτιμον όμως συνδρομήν άποδίδωβι τή έμβρυολογίφ καί ή 
Συγκριτική Ανατομική, ήτις σκοπόν ϊχουσα. την παραβο
λήν τών οργανισμών τό ν ζώων πρός άλληλους και πρός τόν 
του ανθρώπου, συνάγει σπουδαία συμπεράσματα περί του 
τελευταίου.

Ώς εκ τούτων Εξάγεται,. ή ’Ανατομική θεμελιούται επί 
τρίποδος, ούτινος τά σκέλη άποτελοδσιν, αί προρρηθεΐσαι 
αυτοτελείς έπιστημαι της ’Ιστολογίας, ’Εμβρυολογίας καί 
Συγκριτικής ’Ανατομικής, οι’ ών, ώς φάρων φαεινών, ό 
’Ανατομικός παρακάμπτει τάς πολλάς καί ποικίλας δυσχέ
ρειας, τάς άνά πάν βήμα ίμποδώ)ΐ αΰτφ γιγνομένας,ποικίλ
λεται δέ ή άτερπής καί ξηρά ύλη.

Ή χρησιμότης τής ’Ανατομικής εν τή ’Ιατρική, ουσα 
καταφανής, δέν χρήζίι άναπτΰξεως, τών προόδων πασών 
διά ταύτης ίπιτελουμένων καθόλου, καί ιδίφ διά τής Πα
θολογικής ’Ανατομικής, δι’ ής ίκμαθάνομεν τάς έπιγενομέ- 
νας έν τ0 όργανισμφ αλλοιώσεις, συνεπείς νόσου μετά θά
νατον, καί ής άνευ, ούδέποτε θέλει κατανοήσει ιατρός 
διηκριβώμίνως την επιστήμην ταύτην. ’Απαραιτήτου δ' ου- 
σης τής χρήσεως τοδ μικροσκοπίου, πρός ’Ανατομικάς Πα
θολογικά; μελέτας, ανάγκη καί τούτου γνώσιν πλήρη νά εχη. 
§πως, άν-μή προόδους έν τή ’Επιστήμη καί ανακαλύψεις 
ποίήσηται, άλλά τά εύρημίνα τουλάχιστον «πισταμένως έκ- 
μάθη.

Έν τελεί άναγράφομεν όρους τινας, κατά συνθήκην είλη- 
μένους πρός ,ταξινόμησιν τών οργάνων καί καθορισμόν έν 
σχίσει πρός τά παρακείμενα,άναφέρομεν δ’ ένταΰθα περί τού
των, καθόσον είσί.χρήσιμοι καί είς τόν καθ’ ημέραν βίον έν 
πολλοΐς. Ούτως έσχάτως οτε παρεκλήθημεν παρά φίλου κα- 
θηγητοΰ, όπως διά πινακός τίνος ή ονοματοθεσίας προσφυ
ούς έπιστημονικής χορηγήσωμεν αΰτφ τήν κλείδα τοΰ καθο
ρισμού τών διαφόρων μερών, ού μόνον τοΰ σώματος ήμών, 
άλλά καί ένός άγάλματος καί οίουδήποτε άλλου παραπλή
σιου αντικειμένου, ώς άπάντησιν καί έκπλήρωσιν τής Επι
θυμίας αύτοϋ ταύτης τφ παρέσχομεν άπεσπασμένα τά έξης. 
—Τοΰ σώματος όρθοστατοΰντος καί τών παλαμών πρός τά 
πρόσω ίστραμμένων παραδεχόμεθα.

α'..) Δύο επίπεδα, ών τό μέν πρόσθιον, διέρχεται έμπρο
σθεν τοΰ σώματος, παραλλήλως πρός αυτό, τό δ' έτερον οπί
σθιον διέρχεται όπισθεν καί παραλλήλως πρός τό πρώτον.

β’) Δύο (τέρα έπίπεδα, τό μέν άνωθεν τής κεφαλής, το 
άνω ίπίπιδον, τδίδέ κάτωθεν τών ποδών, τό κάτω έπίπεδον, 
παράλληλα πρός άλληλα,

γ’) Δύο έπίπεδα, δεξιόν καί αριστερόν, ίν τοΐς πλαγίοις 
τοΰ σώματος, παράλληλα πρός άλληλα.

δ') "Εν έπίπεδον διατέμνον έν τφ μέσφ τό σώμα, τό 
μέσον έπίπεδον, έκ τών πρώσω πρός τά όπίσω, καί ούτινος 
τό πρόσθιον άκρον καί τό οπίσθιον, άποτελούσι τήν προσθίαν 
μίσην γραμμήν καί τήν όπισθίαν μεσην, γραμμήν. Μέσαι 
τομαί είσίν, αί παραλλήλως τφ μέσφ έπιπέδφ άγόμεναι.

Έγκάρσιαι δέ τομαί, αί καθέτως τφ μέσφ έπιπέδφ έκ 
τοΰ δεζιοΰ έπί τ’ αριστερά. Ούτως εύχερώς ορίζονται, τά 
είς οίανδήποτε θέσιν τοΰ σώματος κείμενα όργανα,πλήν περί 
τών κυκλικών, δι’ άπερ χρώμιθα τφ όρφ, έξω ή έσω, 
άποβλίποντες πρό τό κέντρον.

Σιμωνίδης Γ. ΒλαβιανΟς.

To aa^ot ονταραάζοι afyvQC.tJr ατΰρωπον, 
ώς i τδτ αρχηίωτ ivenrtt riie itpelac 
οπι τοΰ tpixoioc, και ΛαΛιΤ τοδ ' στόμα- 
roc του. *εγχί.

ΕΚΕΙΝΗ
Χθες ήμην έτι πλησίον σου, και ένωτιζόμην τής άργυροήχου 

φωνής σου, καί έβύθιζον το μεθΰσκον έξ ευτυχίας βλέμμα μου 
έπί τοΰ κυανοΰ τών οφθαλμών σου. Ή είκών σου έπλήρου ολα 
τά όνειρά μου, ύπεκέντα πάσας τάς σκέψεις μου- οί πόθοι μου 
υπεδαυλίζοντο ύπό τής γοήτιδος καί μάγου μορφής σου, πόθοι 
ανθρώπου έκζητοΰντος την ευκαιρίαν, «πώς άνατείνη τής ψυχής 
άμα καί τής -διάνοιας τάς πτέρυγας... .Σέ έβλεπον καί ένόμι- 
ζον τό παν περί έμέ θάλλον, ευώδες, ευχαρι’ τής μελαγχολι
κής όψεώςσου ή ανταύγεια έφθανε μέχρις έμοΰ ώς παρήγορος 
Σελήνης άκτίς μέσω ριγηλής έρημίας’ ή Φύσις άπασα, γελόεσ- 
σα, μοί ύπεδείκνυε’ν ώς δι’ αοράτου χειρός τήν τής ευδαιμονίας 
οδόν, ήτις άρχομενη άπό σου έξ άπαντος θά κατέληγε πρό τής 
θύρας του Παραδείσου . ...

Πλήν, ο’μοι 1 ’Αστραπή διέσχισεν- αίφνης τόνεύρύν τοΰ έρω
τός μας ορίζοντα, καί ή μελίρρυτος άχρι τοΰδε καί ήδύμολ- 
πος φωνή σου εις βροντήν έξαίφνης μετεβλήθη χθες διάτονον.

' . . .Ώ I συγγνώμην, φίλη. Άθυμία συνέχει με σήμερον, βλέ- 
ποντα τήν Μοίραν μου φέρουσαν πένθιμον έσθήτα, καί ραπίζου- 
σάν με κατά πρόσωπον’ η λύπη κατεσκήνωσε βαρεία επί τής 
καρδίας μου’ ώχρότης ήπλώθη έπί τοΰ μετώπου μου. . . .

Τό πάθος κατακλύζει τήν ψυχήν μου σήμερον ολόκληρον, 
καί ή υπαρξίς μου πάσα έξαρτάται άπό σόΰ. Σ’ αγαπώ’ ιδού 
φής γλυκυθύμου μουσικής, ην. σύ ετόνισας, ώ ! σύ καί μόνη έπί 
ζωής μου, ή έντελεστέρα, ιδού, αύτής απήχησις. Ή απελπισία 
λυμαίνεται τά στήθη μου, ώς σου τά στήθη, ή οργή’ πρός σέ 
ώς ύπό μαγνήτου ελκομαι, κόρη γλυκεία’ ώ ! μή το άποστάζον 
αθανασίαν δμμα σου άπ’ έμοΰ στρέψης άπηνώς’ έλεος ! πρό 
τών ποδών σου τήν υπερηφάνειαν μου πάσαν κατατίθημι’ τής 
άξιοπρεπείας μου τό γόητρον μείωσον δια τής. περιφρονήσεώς 
σου, διότι τής ίσχυράς ψυχής σου χθες έγώ ακων τό άγνόν 
διημφισδήτησα’ τοϋ ασθενούς καί κρυσταλλώδους σώματός σου 
άκουσιως μου έκαμψα τόν κορμόν έπί στιγμήν, καθ ’ .ην έγώ έ- 
σπαρασσόμην ένδομύχως ύπό τοΰ τρομερού τής υποψίας σάρακος.

Ζυλοτυπία καρδιοόόρος ύπενόμευε τά βάθη τής καρδίας μου, 
γελοία μέν ίσως διά σέ, αλλ’ Ικανή όπως τα σπλάγχνα μου 
κατασπάράςη τά πολύθρηνα. . . . Άλλ’ έπλανώμην’ τοΰ σεση- 
ρότος μειδιάματος σου ευθύς ήσθάνθην τήν φρικίασιν’ θυμός 
μετέπειτα τά χείλη σου διέσπασε’ της άγερώχου ευαισθησίας 
σου είχον ήδη θίξη τήν χορδήν. Πόσον τήν στιγμήν έκείνην 
ήθελον έπιθυμήση κατερρακομένην -τήν αλήθειαν νά Γδω πρό 
έμοΰ 1. . . .Πόθος όμως μάταιος. ■ . · Άπό τοΰ βάθους τής έξα- 
νισταμένης συνειδήσεων σου ευθέως αίγλη παμφαής άνέτειλε, 
.του μετώπου σου περιαυγάζουσα τήν κορυφήν’ βλέμμα άμυχθεί- 
σης άθωότητος απήστραψαν, έκφρονες, οΐ οφθαλμοί σου’ τό 
παν έν σοί, τέλος, προσέλαδεν ύφος ’Αρχαγγέλου μαχομένου...

Έκτοτε σ’ ήγάπησα πλειότερον’ τήν καρδίαν μου έκτοτε είς 
ναόν άτέραμνον μετέβαλον, έν φ μετ’εύλαδείας τό ίνδαλμά σου 
έναπέθεσα’ ώ 1 δεχθητι τόν λιβανωτόν τής λατρείας μου’τεϊνον 
τό ούς σου ευμενές πρός παθαινομένης ψυχής, τάς ικεσίας, α- 
πόδος μοι τήν ίλαρότητα αύθις, τήν στοργήν, τής ευτυχίας τήν 
άείποτε νεάζουσαν έπιθυμίαν’ μή μέ στερήσης τής θέας σου.

■Άστεμφεΐς, ικέτιδες, ώς πάντοτε, δακρύδρεκτοι αί χείρές 
μου, ή διάνοιά μου, ή ψυχή μου, ιδού, άνατείνονται καί νΰν. 
πρός σέ, ω άγγελε τής ζωής μου περιπόθητε’ ζητώ νά διεισ- 
δύσω διά τοΰ παρθενικοΰ τών ουρανίων οφθαλμών σου βλέμμα
τος, καί αφανίζομαι πρό τοΰ μυστηριώδους χάους, οπερ πρό 
έμοΰ έξαίφνης διανοίγεται. . . . Μέ αγαπάς ; δεν μέ αγαπάς ; 
ώ! τί νά υποθέσω, αδυνατώ’ τής αγνής καί μεγάλης σου καρ
δίας κατέχω άρα καί έγώ, ό δείλαιος, σμικρότατόν τι μέρος ; 
—Κυμαίνομαι μεταξύ αμφιβολίας καί πίστεως’ διαπυνθάνομαι 
τής συνειδήσεώί Ρ·ου ύποτρέμων: σ’ άγαπα, ώ! ναι σέ αγα
πά’ μοί αποκρίνεται. Έπαναστρέφω τό ομμα μου πρός σέ, καί 
μόλις ύπολανθάνον τι μειδίαμα έπί τών αγλαών, βλέπω, χει- 
λέων σου έπιπλανώμενον, μειδίαμα ύφαρπασθέν έξ άπαντος έκ 
τοΰ άπεράντου τοΰ έρωτος λειμώνος .... Όποία αγαλλιασις 1 

μειδίαμα, έπί τών πετάλων τοΰ οποίου —«μή άπελπίζου» άνα- 
γινώσκω «κόρη ώς έγώ ουδέποτε τάς πόλις εχει κεκλεισμέ- 
νας τής καρδίας της» .

Σύγγνωθι!... Ύγείαινε, φίλη, σοί έλεγον’ ύγείαινε, ύπο- 
κώφως πως έψέλλισας, καί ή φωνή σου έσβέσθη ώς ήχοΰς με- 
μακρυσμένης αρμονίας ασθενής απήχησις. . . .ώ ! σύγγνωθι !...

Μή ζήτει, κόρη, άπ’ έμοΰ τήν είς σέ άρμόζουσαν λατρείαν’ 
παρθένος, άπό παρθενικών όρέων τόν άέρα πρώτον άναπνεύ- 
σασα, ψυχής άδράς, αγγελικής έχεις ανάγκην τής λατρείας. 
Μ’ ύπέλαδες σκληρόν’· φεΰ 1 ήπατήθης’ καρδία άγαπώσα ώς ή 
έμή δέν ήδύνατο ή νά ψυχή, νά φρυάξη τέλεον, ποθοΰσα νά 
έξιχνιάση κόρης ώς σύ τούς αδύτους τής διανοίας της κευ- 
θμώνας....

Καί έξανέστη ή ψυ
χή μου, καί διεστάλη- 
σαν οί μυώνες τοΰ σώ
ματός μου, και συνε- 
σπάσθησαν τά μέλη μου, 
και ένεπάγην έκεϊ μό
νος μετά τών αφορητών 
σκέψεων μου, μετά τών 
ανοήτων ίσως διανοη
μάτων μου’ είσαι λε
πτή, είσαι εΰγενής, καί 
συνησθάνθην τό βάρος 
Γης αξιοπρεπούς εκείνης 
εύγενείας σου,μη έπιθυ- 
μούσης ούδέν η τήν δια- 
τήρησίν της, μηδέν ή 
τήν άπόστασιν της άύ- 
τήν.

Ή άνάμνησις σου 
κατέστη μοι ιερά, ΐερω- 
τέρα όσημέραι καθιστα- 
μένη,αγαπητότερα. Έπί 
τής 'Ελληνικής τοΰ 
προσώπου σοΰ κατατο
μής διακρίνω εύτυχώς 
ίχνη έρωτος θερμαίνον- 
τος ολόκληρον τήν ΰ- 
παρξίν μου, έρωτος, έκ 
τών ακτινών τοΰ όποιου 

θέλω πλέξη τόν ώραιώ- 
τερον τών άναμνήσεών 
μου στέφανον... Άλλ’ 
5χι I έλπίδος μελίχρουν 
σκιόφως βλέπω έπί σοΰ, 
ώς έπί τέφρας φοίνικος, 
κοΰφως έπαναπαυόμε- 
νον ..... όχι I έπί σέ 
ιδού εύφίλητοι προάγγελοι ευφροσύνου προσδοκίας, τά βοδό- 
χροα ταΰτα χείλη σου.... ώ 1 διατήρησον, κόρη, τό άγνόν χρώ
μα των, έπίκλινον έπ ’ έμοΰ φρίσσον έκ χαρμοσύνης τό λάμπον 
βλέμμα σου, έπ.ιχυσον έπί τοΰ μετώπου μου, άνεμιζομένην, τήν 
χρυσίζουσαν κόμην σου' ιδού έγώ ήδη πρό σοΰ^ καίων, πυρπο- 
λών πρό τών ποδών σου τήν καρδίαν μου ώς έπί θυσιαστηρίου’ 
πρό τής άχράντου σου καλλονής, ιδού έγώ χαμάζε λάτρις διά
πυρος ώς πρό παρθένου τόΰ χρωστήρας τοΰ Ραφαήλου.....

Εύσπλαχνίσθητί με. Σύντριψόν με, έάν θέλης’ ανάλγητος, 
άπόκρούσον πάντα πόθον μου’ άρνήθητι, έάν δύνασαι, πάν τυχόν 
πρός έμέ αίσθημά μου’ πλήν, οίκτειρέ με' μή θελήσης π^τέ, 
σέ καθικετεύω, μή έπιθυμήσης τόν βυθισμόν μου έν τφ κυ- 
κεώνι τής αμφιβολίας καί τοΰ δισταγμού. Ώ ! σήμερον εννοώ 
έκείνους, ύπέρποτε, οί’τινες προσέφερον τήν ζωήν των ύπέρ τών 
ιδεών αύτών, υπέρ τών δογμάτων αύτών, καί σήμερον συ είσαι 
μόνη δι' έμέ ιδέα,δόγμα,πίστις, διότι ποθώ τήν θυσίαν μου χά- 
ριν σοΰ,χάριν τής νεότητός σου,διότι επιθυμώ νά υποφέρω χάριν 
τής υπάρξεώς σου, χάριν τοΰ λεπτοτέρου σημείου τής αγαπητής 
μου ζωής σθυ....

’Α ! σιγάς ; δέν μοί αποκρίνεσαι λοιπόν ; κωφεύεις λοιπόν 
εις τό ασμα τοΰτο τοΰ έρωτός μου, εις τόν ύμνον τούτον τοΰ 
πάθους μου ; δέν άνταποκρίνεσαι λοιπόν είς τόν στόνον τοΰτον 

της καρδίας μου ; μέ εγκαταλείπεις, μέ μισείς λοιπόν; J I 
φρίκη!... φρίκη!... καί νά γνωρίζης οτι ίστασαι έπίτοϋ με
ταιχμίου τής αθανασίας σου,... καί νά φέρης έπι σου βαρεϊαν 
τήν σφραγίδα τής Ειμαρμένης,... καί ή· διάνοιά σου, φλεγ-. 
μαίνουσα, νά έξαίρηται πρός τάς αβύσσους τοΰ άπειρου....

Νέφη αλαζονείας άελλώδους έκάλυψαν τοΰ πνεύματός μου 
τόνόρίζοντά. Ζητώ νά έπιβάλω σιγήν έπί τής συνειδήσεώς. 
μου, έξεγειρομένης καί κατά τής κουφότερες υποψίας μου.... 
Ό ερως μου άνορθοΰται τότε πάνοπλος, ποθών ν’ άντιμετω-· 
πίση πάν τό προκείμενον. . . .Είμαι γίγας ύπό τήόΐαίγίδα του, 
ημίθεος προκαλών άφόβως τούς κεραυνούς τής ύπέρφρονος καρ
διάς σου. . . .Καί ιδού σύ άγαλλομένη, διότι τόσον άγαπάσαι, 
διότι λατρεύεσαι toooVj πειράσαι νά έξεγείρης έν έμοί τό αί

σθημα ίσόθέον, τοΰ 
βλέμματός μου προ*α-'  ,*  
λοΰν τον ύετόν.... ■’ 

Ώ1 ή καρδία μου 
μαίνεται τότε, καί φλέ
γεται κροτούσα, ένώ σύ 
ζητούσα νά μέ άναβιβά- 
θης μέχρι τοΰ θρόνου 
τής. υπερηφάνειας σου, 
οργίζεσαι κατορθοΰσα 
ο,τι έπόθησας.. .. Πό
σον έγώ τότε σέ λα
τρεύω πλειότερον I 

Ό τυφών τότε δια
λύεται, ή πάλη παύει, 
ένώ έπί τοΰάτέρμονος 
τής καρδίας μου πεδίου 
σοί ανεγείρω τόν μεγα- 
λοπρεπέστερον τής αγά
πης μου βωμόν. . .·.

Μέ κατέκτησας’ ώς 
παίγνιον έπίθυμείς· ήδη 
νά μέ παίξης, τόξεύουσά 
μοι βέλος έρωτος σφο- 
δρότερον’ είμαι πλέον 
σός ’ σοί ανήκω' έχεις 
δικαίωμα επ ’έμοΰ, θα
νάτου ή έρωτος δικαίω
μα.... ,

Θανάτου; — Άλλ’ 
όχι 1 γνωρίζω τήν καρ
δίαν σου’ ανέταμον τας 
αισθήσεις σου . ... Ή 
εΰγενής ψυχή σου θά 
δεχθη τό θΰμα εξιλα
στήριου πρό αυτής: θά 
Θεραπεύης ανανεοΰσα 

τήν πληγήν μου, ένώ έξ έρωτος, έκ πάθους, έκ λατρείας έτι: 
πλειότερον νυττόμενος, έτι πλειότερον θά σ’ αγαπώ, θά σέ 
λατρεύω.

Ώ ! ναί ! πίστευσόν με, ^ίλή, ώς έγώ σήμερον είς σέ καί 
μόνην ΠΙΣΤΕΥΩ είς 3Ε......... .. ,.......... ............. ; . . . .

Έγραφον Άθήνησι, 25 Αύγουστου, 1893
A. A. ANASTASOnOYAOS.
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΗΣ 

«ΦΥΣΕΩΣ» ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ1 
Και οΐ αυΐοσο EJjr/ret; ύπο

ομαοριχητ χαΐ Ισιοριχηγ.

(Συνέχεια. Ίδε προηγ. φύλλον).
Καθ’ ολην τήν ημέραν κατεγινόμην νά προσοικιώσω τόν 

νοΰν καί τό βλέμμα μου πρός τόν. τόπον αύτόν, δν άλλως έ- 
φανταζόμην καί πολύ διαφορετικόν εύρισκον’ ολίγον δέ μετάτό 
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ϊεΐπνον κατεκλινόμην έπί έλαφρας εΰρυχώρου κλίνης έντός τοϋ 
πρώτου πατώματος τοΰ ξενοδοχείου μου,κατερχόμενος ώς έξ ου
ρανών’ και λέγω οΰτω, διότι τα πλεΐστα ξενοδοχεία έν ’Αλε
ξάνδρειά κεϊνται έπί τοδ ανώτερου ορόφου, καί διότι ουδέποτε- 
άνερχόμενος ήρίθμησα τά διαμερίσματα αύτοΰ.

Την πρωίαν αφυπνίσθην υπδ-τών θερμών αχτίνων τοΰ'Ηλίου, 
αίτινες ήδη περιέβαλλόν την κλίνην μου, ίδών δέ μετ’ έκ- 
πλήξεως τό μεγαλοπρεπές άστρον βαΐνον έπί προκεχωρημένου 
μέρους της ημερήσιας τροχιάς του, ήγέρθην έν τώ άμα έκ
πληκτος και ένδυθείς ήτοιμάσθην νά έξέλθω, όπως κανονίσω 
τάς έργασίας' μου.’Οφείλω όμως ν' ανακοινώσω μίαν άναγκαίαν 
συμπληρωσιν τοϊς αναγνώσταις μου/οΐτινες παρακολουθοΰσι τήν 
ακριβή ταύτην άφή·’ησιν της. έν Αΐγύπτφ εκτάκτου ταύτης εκ
δρομής μου. Τό προσδιορισθέν δρομολόγιου μου κατ’ αναπό
δραστου ανάγκην ώρίσθη είς τριάκοντα τό πολύ ημέρας άπου- 
σίαν έκ τών ’Αθηνών, και συνεπώς ώφειλον χρησιμοποιών πάντα 
τόν αναγκαΐόν μοι τούτον χρόνον να έπισκεφθώ οσας ήδυνάμην 
πόλεις τής Αίγύπτου καί όσους πλείονας έκ τών συνδρομητών 
της «Φύσεως». Κατ’ ακολουθίαν ειχον σκεφθή, ότι άπό της 
επαύριον της έν ’Αλεξάνδρειά αφίξεώς μου, δέν ώφειλον νά 
χάσω καιρόν, άλλά χρησιμοποιών καταλλήλως πάσαν στιγμήν 
νά έπιληφΟώ τών έργαδιών μου. Ή πρώτη μου οθεν φροντίς ύ- 

■πήρξε ν’άπαλλαχθώ τών ποικίλων παραγγελιών δι’ ών ειχον 
έξ ’Αθηνών έπιφορτισθή.
Χωρίς νά σκέφθώ λοιπόν περισσότερον,κατηλθον τοΰ ξενοδοχείου 

ένθα μετ’ απορίας μου παρετηρησα, οτι πάντες είσέτι έκοι- 
μώντο, εκτός τών δύο αίγυπτίων θυρωρών,τών δίκην Κερβέρων 
άγρυπΊούντων έν πάσαις ταϊς θύραις τών ευρωπαϊκών οικιών 
καί καταστημάτων της Αίγυπτου, καί μετέβην εΐς τό έν τη 
πλατεία κείμενον μέγα ελληνικόν της « Ανατολής» καφφενεϊον. 
Πλήν, μετ’απορίας μου είδον, οτι ητον είσέτι έκτη ώρα της' 
πρωίας, ένφ ό ήλιοςεΐχεν ήδη προχωρήσει πρός τόν ορίζοντα. 
Τα λοιπά πέριξ μου καταστήματα ησαν έτι κεκλεισμένα. Πώς 
συνέδαινε τοΰτο; ό ήλιος πρό πολλοΰ εΐς την ήμερησίαν διάτα- 
ξιν, ένώ ούτοι οί άνθρωποι είσέτι αναπαύονται ; Μετά μικράν 
σκέψίν δέν έβράδυνα νά λύσφ τό μικρόν τοΰτο πρόβλημα, δπερ 
χρηζει αναγραφής. Έν Αΐγύπτφ δέν ύπάρχουσιν όρη, έπομέ- 
νως ό ήλιος ανατέλλει πολύ ένωρίτερον ή άλλαχόσε και δύει 
πολύ βραδύτερον. Φυσικώς δέ οί άνθρωποι έργαζόμενοι, κοπιά- 
ζουσι περισσότερον έκεϊσε, καί έξ άλλου ή παρατεταμένη θερ- 
μότηφ αποναρκώνει τό σώμα καί φλέγει τδ έκτεταμένον έκεΐνο 
έπίπεδον της Αίγύπτου, δπερ άφ’ ένδς μέν τοΰτο, καί άφ’έτέρου 
τά άφθονα ΰδατα τοΰ Νείλου καθιστώσι τοσοΰτον γόνιμον, ώστε 
άκαταπαύστως παράγει προϊόντα.

Πίνων λοιπόν τδν γνήσιον καθαρόν καφφέν μου έξωθι τοΰ 
καφφενείου, παραδίδω τούς πόδας μου εΐς δεκάδα μικρών 
στιλβωτών αίγυπτίων παίδων, έρρωμένως πολιορκησάντων αυ
τούς, άφ’ής στιγμής έπλησίασα έκεϊ. εχων έναντι μου τδ 
πελώριον ■ άγαλμα του ίστορικοΰ έκείνου Μεχμέτ Άλή τοΰ απο
στάτου, της Πόλης τυφλοΰ θεράποντος, τοΰ ίδρυτοΰ καί θεμελι- 
ωτοΰ τήςΑΐγυπτιακής άνεξαρτησίας καί τοΰ συμμετασχόντος ώς 
έπιδρομέώς μετά στρατοΰ καί στόλου κατά τοΰ ύπέρ πίστεως 
καί πατρίδος άγώνος τών Ελλήνων, τδν υιόν δ’ αύτοΰ Ίβραίμ 
πασσα αυτοπροσώπως άποστείλαντος. Στρέψας τδ βλέμμα 
μου πρδς τάς τέσσαρας έλληνικωτάτας πλευράς της περίφημου 
καί έξαισίας ταύτης πλατείας, τάς παραδοξοτέρας έποίουν έν 
έμοί σκέψεις,άναλλογιζομένφ την άλληγορικήν πολιορκίαν, ήν δ 
ένδοξος οδτος πολέμαρχος πάρ ’ Ελλήνων ήδη ΰφίσταται! Καί 
έβλεπον πρδ έμοΰ τδν ανδριάντα αύτοΰ μεγαλοπρεπώς στηθέντα 
έκεϊ παρά τοΰ εύγνώμονος διαδόχου αύτοΰ Ισμαήλ Πασσα, και 
τά παμμέγιστα λαμπρά ελληνικά μέγαρα καί κτίρια, τά δίκην 
φρουρίων πολιορκοθντα ατενώς αύτόν,καί δηλοΰντα ήτήνΕλλάδα 
έκδικουμένην την άδικον επιδρομήν αύτοΰ κατα τδν υπέρ της α
νεξαρτησίας αύτής αγώνα, η την ευγνωμοσύνην ύπέρ διαβήματος 
αύτοΰ σκληροΰ μέν, πλήν συντελέσαντος διά τής ναυμαχίας τοΰ 
Ναυαρίνου εις απελευθέρωσιν αυτής. Και αληθώς, μετά τήν ανα- 
χώρησιναύτοΰ έξ Ελλάδος, ήτοι πρδ ήμίσεως αιώνος καί επέ
κεινα οίΈλληνες ήλθον καί κατεκτησαν τήν χώραν έκείνου, καί 
έθεμελίωσαν αυτήν έκ θεμελίων, στήσαντες έκεϊ τήν σημαίαν 
τής προόδου καί άνεξαρτησίας διά τής κατακτήσεως καί τής έρ
γασίας. Ό ‘Έλλην πρδ τής κατοχής τής Αίγύπτου ύπδ τών 
Άγγλων ητο κύριος αύτής,καί δούλος δ Αιγύπτιος. Νΰν εργά
ζονται ώς αδελφοί μετά τήν χειραφέτησιν τούτου ΰπδτοΰ’Αραμπή. 
’Ελλήνων λοιπόν ιδιοκτησία! καί Ελλήνων νους καί χρήμα είναι 

παν τδ πέριξ μου δρώμενου ! Μέγα καφφενεϊον ή ’Ανατολή 
Φωκίωνος Άθανασιάδου 4Q μέτρων μήκους, μέγα καφφενεϊον 
το Λοΰβρον Δελακουβία Κυθηρίου, Ξενοδοχεϊον ή ’Αλεξάνδρεια 
Παύλου Χανδρινοΰ, Ελληνική Λέσχη, μεγαλοπροπή μέγαρα 
έναντι αλλήλων τών αδελφών Μομφεράτου, λαμπρόν άδαμαντο- 
πωλεϊον τοΰ Έλληνας Άν. Χρυσοχόου, μέγα εμπορικόν κατά
στημα τών αδελφών Μακρή,έ’τερα Ι-Γρίβα Δ.καίθεοδωροπούλου 
καί τόσα άλλα άπαντα Ελληνικά. Άν έξέλθωμεν έκ τής πλα
τείας καί είσχωρήσωμεν είς τήν πόλιν, αί! έκεϊ πλέον χάνει τις 
τδν νοΰν του, έκ τών λαμπρών έκεϊσε ελληνικών συνοικιών καί- 
πλουσίων καταστημάτων.Τραπεζϊται, βιομήχανοι,έμποροι, ιατροί 
καί δικηγόροι κτλ έστησαν έκεϊ τήν εστίαν των, · ύπδ λαμπράς 
οικοδομάς,αξιοζήλευτοι όντως ύπδ έποψιν ατομικής εύημερείας 
και έθνικής προόδου. Παρακατιόντες έν εύθέτω καιρφ. θέλομεν 
αναφέρει έκτενέστερον περί αύτών, ώς καί περί τής κοινωνικής 
και έμπορικής καταστάσεώς των.

*Ηδη τά καταστήματα ανοίγονται παρά τών ύπαλλήλων, υ
πηρετών καί θυρωρών αύτών, καί μετ'ολίγον ή εμπορική κίνη- 
σις αρχεται έν τή μεγαλουπόλει έκείνη. Πάντες άναλαμβάνουσι- 
τας έργασίας των, ή δέ ζωηρά καί ταχεία καί παρατεταμένη 
κίνησις τών άνά τάς οδούς, ώς καί έν πάση έμπορική πόλει. 
μετακινούμενων παρασύρει καί έμέ, και σπεύδω ν’ απαλλαχθώ- 
τοΰ πολυποίκιλου φορτίου μου. "Ηρχισα δέ ήδη διευθυνων τάς 
παραγγελίας μου δεξα καί αριστερά, οτε μοί παρουσιάζεται 
τηλεγράφημα έκ Μιχάλας Κεμπίρ προερχόμένον, ίχον ούτως :

'AlttarSpeiar

Ziara^^ro/tir άτζόγι ζνταΐίθα ανυαομόννς μετά rrapi- 
ΐζάνας, Ααγωοΐ!, xal AoiitiSr. Στήνης.

Έθεσα τήν χεϊρά μου είς τήν κεφαλήν καί διελογίσθην.
— Διάβολε, ειπον κατ’ έμαυτόν, πρέπει νά στείλω αμέσως 

τά πράγματα, ή νά μεταβώ ό ίδιος.
Μετά βραχεϊαν σκέψιν προύτίμησα τδ δεύτερον, έτηλεγρά- 

φησα «έρχομαι», καί τήν τετάρτην μ.μ. έπεβιβαζόμην έπί τής 
άμάξης, ?να μέ μεταφέρη είς τδν σιδηροδρομικόν σταθμόν τής 
διά Τάνταν άναχωρούσης άμαξοστοιχίας. Πλήν σπουδαιότατον- 
άτύχημα μοί συνέβη πρωτοφανές είς τήν ζωήν μου, διότι ομο
λογώ κατά πρώτην φοράν μοί έπήλθε τοιοΰτόν τυ Καθ’ η» 
στιγμήν ετίθετο ή πολυθρύλλητος καί ήγαπημένη νταμιτζάνα 
έπί τής άμάξης, άφεθεϊσα έλευθέρα άπδ τών χειρών τοΰ άκα- 
ταλογίστου καί αθλίου, μά τήν άλήθειαν άμαξηλάτου μου, κατέ-· 
πεσε βαρυδούπως έπί τοΰ λιθοστρώτου εδάφους, ίυντριδεϊσα εις 
τεμάχια, ό δέ έκλεκτδς βητινίτης διαρ ρεύσας, έπλήρωσε τήν 
πέριξ ήμών ατμόσφαιραν ανέκφραστου ρητινώδους εύωδίας !

Έβλεπον μετ’άθυμίας τδ συμπέρασμα τής άτυχοΰς παρθένου, 
σταυρώσας τάς χεϊρας. Πάντες δ’οί παρακείμενοι μετά θλίψεως 
παρατηροΰντες τά συντρίμματα, έκ βάθους ψυχής καί μετά· 
λύπης άνέκραξαν έν μια φωνή.

«Κρίμα! κρίμα.» Τί νά γίνη- ητο πεπρωμένου Ιν
Καί είσελθών αμέσως έν τή άμάξη μετεκομίσθην έν τάχει 

.είς τδν σταθμόν, δπως άποφύγω τάς εντυπώσεις.
Ό σιδηροδρομικός σταθμός τής ’Αλεξάνδρειάς είναι καθ’ 

όλα μεγαλοπρεπής και αντάξιος τής έπιχειρήσεως καί τοΰ σκο
πού, ών αφετηρία προίσταται. Πολλά!, καί ποικίλαι διακλα
δώσεις διασταυροΰνται πρδ αύτοΰ, απειροπληθείς συστοιχίας 
άμαξών καί άτμομηχανών, άλλων μέν μετακινούμενων καδ. 
έτέρων έν στασιμότητι διατελουσών, αναφαίνονται τήδε κακεϊσε,. 
δψηλδς δέ καί έπί εκτεταμένης άποστάσεως υαλοσκεπής θόλος 
καλύπτει καταλλήλως ολόκληρον έκεϊνον τδν άντάξιον τοΰ· 
προορισμού του χώρον. Ή υπηρεσία έν μεγίστη τάξει, τδ 8έ 
προσωπικόν, δπερ χαρακτηρίζει τδ ήλιοκαές -ύφος του, τδ επι
τόπιου έρυθροΰν κάλυμμα,καί τδ ομοιόμορφον ένδυμα, αποτελεϊ- 
ται άπαν έξ Αίγυπτίων εντοπίων νέων, ών ή συμπεριφορά καί. 
προθυμία είναι έκτος πάσης αμφιβολίας. Οί Αιγύπτιοι κατ’έμέ 
είναι οί μάλλον πεπειραμένοι άνθρωποι τοΰ κόσμου, υπό έποψιν 
συμπεριφοράς, χαρακτήρος καί τύπου. Συνεχρωτίσθησαν μέ τά 
ήθη καί έθιμα πάντων τών έθνών, ών φύσει άπέκτησαν πάσας, 
τας καλάς αύτών ιδιότητας,άφήσαντες τάς βλαβερας έκτος ολίγων 
εξαιρέσεων, καί τών οποίων τάς παραδόξους ιδιότητας θέλω1· 
άναφέρει έν τή περί Κάιρου περιγραφή μου, ένθα κεϊται τδ 
κέντρον τοΰ άραβικοΰ πληθυσμού καί τοΰ αύτόχθονος στοιχείου.

Ή ατμάμαξα εκκινεί άκριβώς τήν προσδιωρισμένην ώραν κατ’ 
άγγλικήν έθιμοτυπίαν καί μετά ήμίσειαΊ ώραν φθάνομεν είς τδ- 
Ράμλιον(Νικόπολιν),8περ είναι τδ Φάληρον τών’Αλεξανδρινών» 

Ωραία ξενοδοχεία,κομψαί τινες οίκίαι,μικρά τεχνητά κηπάρια,έκ- 
τεταμένη προκυμαία πρδ τής ήσυχοδλοίσβου ακτής τήςΜεσογείου 
έν ή διακρίνονται κομψά τά παραπήγματα τών λουτρών, είναι 
•ή εξοχική διασκέδασις τών πολυάσχολων κατοίκων τής ’Αλε
ξανδρείας, οϊτινες έρχονται ένταΰθα κατά τάς εσπερινός θερινός 
ώρας ν’ άναλάβωσιν έκ τοΰ μεγάλου καί πνιγηρού καύσωνος 
τής πόλεως καί τών πολυκόπων άγώνων των.Το Ράμλιον ώ- 
νομάσθη παρά τοΰ Καίσαρος Αύγουστου Νικόπολις, διότι έν
ταΰθα ένίκησε τδν εραστήν τής διαβοήτου Κλεοπάτρας ’Αν
τώνιον.

Έκκινούμεθα καί διερχόμεθα άνά μέσον δύο εκτεταμένων λι
μνών, διερχόμενοι εν ταχύτητι 40 χιλιομέτρων καθ’ ώραν έπί 
στενής λωρίδος γής καί μετά δίωρον ώραίαν πορείαν ανά μέσον 
πεδιάδος λείας καί ομαλής διασχιζομΐνης ύπδ τών αναρίθμητων 
τεχνητών διακλαδώσεων τοΰ Νείλου, πρδς άρδευσιν τών έκεϊσε 
αγρών, καθιστωσών τούτους γονιμωτάτους, σταματώμεν πρδ 
τουρκικής πολίχνης, τοΰ Δαμανχούρ. Οί πολυάριθμοι υψηλοί 
μιναρέδες, αί τοΰ άνατολικοΰ αιγυπτιακόν ρυθμοΰ πεπα
λαιωμένοι καί πεπυκνωμίναι οίκίαι της, τών πλείστων ερειπω
μένων, προδίδουσι μελαγχολικήν τήν δψιν τής επίσης 'ιστορικής 
ταύτης πόλεως.Τδ Δαμανχούρ,( Έρμούπολις) κατοικουμενον ήδη 
άπδ 10,000 μόνον ψυχών, ητο σημαντικός σταθμός, πολεμικόν 
κέντρον, κκί αποθήκη πολεμοφοδίωνείς τούς είς τδ εσωτερικόν 
τής Αίγύπτου έπιδραμόντας εχθρούς τοΰ 'Ισλαμισμού.Ναπολέων 
δέ ό Μέγας μεγάλας έντεΰθεν έκτήσατο ώφελείας καί είς τήν 
κατάκτησιν αύτοΰ οφείλεται ή εντελής υποταγή τής Αίγύπτου.

Μετά πέντε λεπτών στάσιν ένταΰθα ή. αμαξοστοιχία μας εκ
κινεί επίσης ταχέως,διερχόμεθα δε πάντοτε άνά τας εύφορωτάτας 
γαίας τής Αίγύπτου, ένθεν κακεϊθεν άφίνοντες πολλά πενιχρά 
καί δίκην τρωγλών χωρίδια, πέριξ τών οποίων άναμίξ αναφαί
νονται φελλάχοι, γυναικόπεδα, δρομάδες, κατοικίδια ζφα κτλ. 
τά πάντα γυμνόπαδα καί άνωθι τούτων μεγάλα πτηνά ιπτάμενα 
τήδε κακεϊσε.

—Τί πτηνά είναι αυτά; ερωτώ συνταξειδιώτην μου Ttva έναντι 
μου καθήμενον, αγνώστου προελεύσεως καί έθνικότητος.

— Κοράκια, μοί άπαντά.
— Καλά τά μαΰρα ίσως, ύπέλαδον, άλλά τά λευκόφαια ;
— Γυναίκες των, φαίνεται, μοί απαντά.
Είχε δίκαιον νά μή γνωρίζη περί τούτων, διότι καί ό άνθρω

πος ούτος ώς οί πλεϊστοι έκεϊσε είναι αφιερωμένοι είς τάς πλου- 
τολογικάς έργασίας των, καί διότι έρωτήσας αύτόν κατόπιν περί 
τής έφετεινής εσοδείας καί τύχης τοΰ βάμβακος, μοί εδωκε τας 
άκριβεστάστας πληροφορίας, ώς καί περί τής μεγάλης έφετει- 
νής παραγωγής του βάμβακος τής 'Αμερικής, συνεπεία τής 
οποίας ύπετιμήθησαν σημαντικώς οΐ Αιγυπτιακοί βαμβακες καί 
έζημιώθησαν μέχρι.καταστροφής, οσοι ειχον κάμει άγοράς είς 
ύψωμένας πρότερον τιμάς.

Έν τοίς άγροϊς θαυμάζω τούς φελλάχους (χωρικούς) 
μετ’ ανήκουστου ύπομονής, καρτερίας καί ζήλου καλλιερ- 
γοΰντας τά κτήματά των. Παρ’ αΰτοϊς παρατηρείτε τάς 
γυναϊκάς των καί τά τέκνα των, πάντας άγογγυστως, άόκνως 
καί μετά χάριτος εργαζομένους, ώσεί τίποτε νά μή τούς ελλεί
πει. Μετ’ολίγον παρατηρώ φελλάχους πίνοντας αφελώς ύδωρ 
τοΰ ποταμού, μαΰρον ώς τδ χώμα, διά τής παλάμης των έκ τών 
αύλακωτών μερών τοΰ άγροΰ των καί είτα έτερον γονυκλιτώς 
προσευχόμενου έν μέσφ αύτοΰ.Γνωρίζω τήν εύλάβειαν τοΰ άνα- 
τολίτου τούτου λαοΰ καί θετών αμέσως τδν μονύελόν μου ζητώ 
νάψυχολογήσω έπίτής φυσιογνωμίας αύτοΰ.Πλήν ταχέως παρέρ
χεται ή αμαξοστοιχία καί τδ βλέμμα μον συναντά άλληλοδιαδό- 
χως ποικίλας στάσεις καί καταστάσεις τών μακαρίων τούτων 
•χωρικών καί πλάττω σκέψεις παραδόξους·

— Πάντες ουτοι είναι πλάσματα τοΰ θεοΰ,πάντες ήμεΐς ζώμεν 
καί έκ τής έργασίας έκείνου, έπί δέ τοΰ τύπου τοΰ προορισμού 
του, άνακαλύπτω τδν τύπον τοΰ Χρίστου ! Ναί ! γλυκύτης, 
ύπομονή, λεπτότης, έργασία καί προσευχή! Αύτός είναι ό 
φελλάχος, αυτός ήτο καί δ τύπος τοΰ τελώνου τής Παλαιας 
Διαθήκης. Έκ τής πολυτίμου ιστορίας έκείνης μάς άπέμειναν 
ήδη αί εικόνες τών άγ. γραφών καί ή πιστή, ή ζώσα αίίτη τοΰ 
χωρικοΰ τής Αίγύπτου. Φέρει χιτώνα ποδήρη φαιόν ή μέλανα, 
ζώνην άπλήν έπί τής όσφύος καί μανδύαν έπί τοΰ ώμου’ είναι 
δέ άσκεπής καί γυμνόπους, ήλιοκαής καί φύσει μετρίως πωγω- 
νοφόρος. Έτεροι δέ φέρουσιν ύπόδυσιν πλατείαν καί κάλυμμα 
επικεφαλής. Ουτοι φρονώ κατ’ ούδέν θά διέφερον τών Αίγυ- 

-πτίων τής Παλαιάς Διαθήκης ή κατά τδν αναχρονισμόν. Διετή- 

ρησαν πιστώς πάντα τά έθιμα έκείνων καί βιοΰσι λιτότατα, έκ 
σίτου εντοπίου κατασκευαζομένου είς μικρούς μέλανα- άρτους 
ώς τδπαλαι, έξ ορυζίου, φοινίκων καί ζαχαροκάλαμου.Τδκρέας 
'είναι πολυτέλεια καί δευτερεύουσα-τροφή.

Περίεργον φαινόμενον! Ποΰ καί που'πάρατήρώ φελλάχόυς έπί 
δρομάδων,ών τά χαρακτηριστικά άμφοτέρων δμοιάζουσι πολύ.Ό 
άνθρωπος τοΰ’Ρουσσώ θά έξελάμβανεν αύτούς ώς αδελφούς.Δρο- 
μάς καί δρομηλάτης νάέχωσι τδ αύτδ μέτωπον, τδ αύτδ στόμα 
καί τήν αυτήν ρϊνα. ·Ή φυσιολογία ισχυρίζεται είναι αποτέλεσμα 
τοΰ συγχρωτισμόν, τής διαίτης, καί τοΰ.κλίματος. ’Αληθεύει 
τοΰτο : - ■

Βρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ! Διερχόμεθα παταγωδώς τήν μεγάλην 
γέφυραν τοΰ Νείλου, δι’ήν ώς λέγεται, έδαπανήθησαν εν 
καί ήμισυ έκατομμύριον φράγκων έπί 'Ισμαήλ, άπασαν σιδηράν 
έξ 150 μέτρων μήκΟυς, κινητήν, όπως διέρχωνται κάτωθι τα 
πλοϊα καί μετά ήμισείας ώρας πορείαν σταματώμεν έν τφ μεγάλφ 
κεντρικφ σταθμφ τής Τάντας, κέντρφ τοΰ διακλάδισμοΰ τών σι
δηροδρομικών γραμμών πάσης Αίγύπτου,Άνω,Μέσης καίΚτω. 
Ένταΰθα σκοτίζεται ό νοΰς βλέπων τάς άναρριθμήτους γραμ- 
μάς, δΓ ών μετά μεγίστης τάξεως καί προσοχής άνά πάσαν 
στιγμήν έρχονται καί άναχωροΰσι διά διαφόρους διευθύνσεις έκ
τακτοι καί μή αμαξοστοιχίας τραίνα φορτηγά καί κενά κτλ. Τήν 
παραγωγήν δέ τοΰ πλούτου τής χώρας ταύτης. δΰνασθε καί έξ 
άπλοΰ βλέμματος νά ΰπολογίσητε, παρατηροΰντες κατ’ ολίγον 
καί διαδοχικώς σειράς αμαξοστοιχιών έκ 30 και 40 βαγωνίων 
πεφορτωμένων έκ πεπιεσμένων δεμάτων βάμβακος' και βαμβα
κόσπορου, άποστελλομένων είς Εύρώπην.

Πριν ή κατέλθω τής άμάξης μετ’ έκπλήξεως βλέπω ένώπιόν 
τδν φίλον μου κ. Β. Στήνην, έλθόντα νά μέ προΰπαντήση έκ 
Μιχάλας είς Τάνταν καί. όδηγήση μετά τής πολυποθήτου καί 
άτυχοΰς νταμιτζάνας είς Μιχάλαν. ,

Έξερχόμεθα τής άμαξοστοιχίας ταύτης, ήτις έμελλε νά 
διευθυνθή είς Κάϊρον καί εισερχόμεθα είς έτέραν διά Μιχάλαν 
Κεμπίρ διευθυνομένην.

- —Καί ή νταμιτζάνα; μ’ έρωτα έκπληκτος δ φίλος μου, μή 
βλέπων αύτήν ;

—Νά, ιδού, σας φέρω λαγωόν, τυρόν Θηβών, μελομακάρουνα 
μουσταλευριάν, καί,καί. .. θέλων νά μειώσω έκ προκαταλήψεως 
τήνόδυνηράν έντύπωσιν τής άπωλείας τής νταμιτζάνας.

— Ναί, καλά, :ά·για ολα αύτά, μά ή νταμιτζάνα μέ τδ κρασί, 
που είναι ;

—Μά καλά, τώρα, άδελφέ, καί παρακάμπτων τόν σκόπελον, 
δέν έχετε κρασί καλό είς Μιχάλαν ;

—Τίποτε, αδελφέ, τίποτε...βαμένο νερό πίνομεν καί τίποτε 
άλλο.Άς είχομεν έδώ όλίγην ρετσίναν τών ’Αθηνών,καλήν καί 
άς έχάναμεν δέκα σακκιά.μέ λίρας..

—Ώ! διάβολε, τί λέγεις άδελφέ, τόσην σπουδαιότητα δίδετε 
είς αύτήν τήν παληονταμιτζάνα ;

— Τί ; μήπως έσπασε ;
Το είπε καί άπέφυγα τήν θλιβερόν ομολογίαν. ’Ανέπνευσα !
— Ναί... κρίμα... ατυχία,.. πρΟσέθηκα.
— Αι, τί νά γίνη, ύπομονή, άπήντησεν ό κ. Στήνης, άλλά. 

μετά τοσσύτης έπιτετηδευμένης θλίψεως και εγκαρδίου ύποκώ- 
φου αναστεναγμού, ώσεί πραγματικώς να έχανε σωρείαν λιρών 
καί νά προσεποιεΐτο αδιαφορίαν. ■

(’Ακολουθεί) *1*·  Π.,

ΘΕΡΙΝΑ ΘΕΑΜΑΤΑ

©ΕΑΤΡΟΝ ΟΜΟΝΒΙΑΣ
Έκτος τοΰ γνωστοΰ έν τω θεάτρω του κ. Τσόχα έγκατασταθη· 

σομένου Ελληνικού δραματικού θιάσου «Μένανδρος», περί ού. κάτω- · 
τέρω, θα έχωμεν ίν Άθήναις καί τόν συμπαθή κωμικομελοδραμα- 
τικόν θίασον τοΰ κ. Gonzalez, άρχόμενον τών παραστάσεων του έν 
τφ θεάτρφ τής Όμονβΐας άπό σήμερον. Ό καλός ουτος θίασος 
προσείλκυσεν άμερίστους τάς συμπάθειας τοϋ κοινσΰ δια τάς φιλό
τιμους πρός τήν τέρψιν του καί διαρκείς ενεργείας του, άναβιβάσας 
άπδ τοΰ Θεάτρου τών Κωμφδιών, ένθα μέχρι τοΰδε πα^ίστανεν, ύπό 
τόν γνωστόν καί ένεργητικώτατον θεατρώνην κ. Πριντεζην, ύπέρ 
τάς 10 όπερέττας, εκτός 2 μελοδραμάτων,τοΰ Κου^έως^ τής Σεβίλ
λης και τής Καβαλερίας Ρουστικάνας. Πάντα τα εν αύτφ πρόσω
πα, ίδί? δμως ή δεσποινίς Κορδοβέ, ή κ. Δ.’Αγκοστίνη, ό βαρύτονος
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Πάτση καί δ κάλλιστος υψίφωνος Τάτη διά των φωνητικών αυτών 
προτερημάτων, «κείνη μεν διά τδ γλυκύ χαί εύστροφο», αδτη δέ 
διά τό συμπαθές χαίχάριεν, ο! δ*  άλλοι διά τδ έξόχως ηχηρόν καί 
έντονον της φωνής των, κατέστησα» αγαπητότατοι τφ χοινίρ, χαθ’ 
έκαστη» άθρόως «υρρέοντι πρός άπόλαυσιν. Τής αύτής επιτυχίας, 
έχομε» δι’ έλπίδος,οτι θέλει τύχη καί έν τφ Θεάτρφ τής'Ομόνοιας, 
■πλουτίζω» διά νέων έργων τδ Repertoire αύτοΰ, ούτινος σημείω- 
σιν θέλομεν δώση προσεχώς.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΣΟΧΑ
Έν τφ χομψφ έπί τής όδοΰ Σταδίου θεάτρφ τοΰ χ. Τσόχα εγ

καθίσταται δ ύπδ τήν διέύθυνσιν τών χ.χ. Δ. Ταβουλάρη χαί Εύαγ. 
Παντοπούλου θίασος. ’Εκείνο δμως, δπερ θέλει υπερευχαριστήσει 
πάντα τοΰ θεάτρου φίλον, δπερ θέλει προσδώση τήν εμπρέπουσα». 
εις Έλλ. δραμ. θίασον θέσιν, χαί ύψωση αύτό» είς αληθές τέχνης 
άληθοΰς χαί γνήσιας διαίτημα, είναι ή έν τφ έν λόγφ θιάσφ διχαία 
χαί δνσχοπος τής μοναδικής. χαλλιτέχνιδός μας κ. Εύαγ. Παρα- 
σχευοπούλου πρόσληψις. θεωρόΰμεν περιττόν χαί ελάχιστο» έπαινον 
ν’ άναμασίσωμεν περί αύτής, προχειμένου περί ηθοποιού χατα- 
στάσης πλέον έν τή συνειδήσει τοϋ πολλοΰ κοινού άνωτέρας χαί 
αύτοΰ τοΰ επαίνου. Έξαίρομε» τήν εις τοιοϋτον θίασον προσχώ- 
ρησίν της άπδ χαλοΰ συνειδότος, πεποιθότες δτι ηθοποιοί οιοι ό κ. 
Παντόπουλος χαί οί κ. κ. Ταβουλάραι δέν δύνανται ή νά κατα- 
στήσωσι τδν θίασόν των αντάξιον τών καλλιτεχνικών απαιτήσεων 
τής χ. Παρασκευοπούλου. Τδ θέατρον Τσόχα θέλει χατά συνέπειαν 
ύπό .τοιαύτας συνθήχας χαταστή τδ προσφιλέστερο» χατά τάς μα- 
χράς θερινάς νύκτας προς χαλλιτεχνιχάς απολαύσεις διαμονητήριου, 
άφοΰ από τοσοϋτον ύψηλής περιωπής θά προσδεχώμεθα ταύτας. 
Ευχόμεθα μόνον, δπως τά κωμειδύλλια χαί οί παρόμοιοι θεατρικοί 
τραγέλαφοι τεθώσιν έν τριΤευούση εφέτος μοίρμ, έστωσαν δέ βέ
βαιοι, οί χ. κ. θιασάρχαι, δτι ούδαμώς, ούτε ηθικώς, ούτε ύλιχώς, 
θέλουσιν εκπέση τής κοινής έκτιμήσέως. Περί τοΰ δραματολογίου 
του θέλομεν έπίσης γράψη προσεχώς. Α. ■

Λύββις τ&ν έν τώ φύλλο» αένςγμ.άτων. 

SOt. Αίνιγμα. Χίος—"Ιος—lev.
"Ελυσαν αύτό δ κ. Σωτ. Δανόπουλος έξ "Αργους, δ χ. Μ. Κα- 

ρακασόπούλος έχ Σύρου, δ χ. Γ. Κ. Μπάνος έξ ’Αθηνών, δ χ. Γ. 
Λ. Καρυστινάχης έξ Άνδρου, ό χ. Ε’. Φωτιάδης έχ Κερκύρας, ή 
Δίς Ε. Δεχαβάλλα έχ Ζαγαζιχίου.

509. Αίνιγμα. Αίπτυον
Έλυσαν αύτό ή ΔΙς Βασιλική Μετερνίχου έξ ’Αθηνών, ό κ. Σωτ. 

Δανόπουλος έξ Άργους, δ κ. Μίλτων Βουτυράς έχ Πειραιώς, δ χ. 
Μ, Καραχασόπουλος έχ Σύρου, δ κ. Γ. Κ. Μπάνος έξ 'Αθηνών,δ 
κ. Α. Ρουσόπουλος έχ Σπάρτης, δ χ. Γ. Λ. Καρυστινάχης έξ Άν
δρου, δ κ. Κ. Χ· Παπανικολάοο έχ Πύργου, δ χ. Έ. Φωτιάδης έχ 
Κερκύρας, ή Δίς Ε. Δεχαβάλλα έχ Ζαγαζικίου.

«10. Αίνιγμα. Τό γράμμα Ρ
"Ελυσαν αύτό ή Δίς Βασιλική Μετερνίχου έξ ’Αθηνών, δ χ.Σώτ 

Δανόπουλος έξ Άργους, δ π. Μίλτων Βουτυράς έχ Πειραιώς, δ χ 
Γ. Κ Μπάνος εξ ’Αθηνών, δ χ. Ά. Ρουσόπουλος έχ Σπάρτης, δ 
χ. Γ. Λ. Καρυστινάχης έξ Άνδρου, δ χ. Έ. Φωτιάδης έχ Κερχύ
ρας, ή Δίς Ε. Δεχαβάλλα έχ Ζαγαζικίου.

511. Αίνιγμα. Κοίτη—Οίτη

"Ελυσαν αυτό ή Δίς Βασιλική Μετερνίχου έξ ’Αθηνών, δ κ. 
Μίλτων Βουτυράς έχ Πειραιώς, δχ. Μ. Καραχασόπουλος έχ Σύρου, 
δ χ. Γ. Λ. Καρυστινάχης έξ Άνδρου, δχ. Κ. X. Παπανιχολάσυ 
έχ Πύργου.

812. Αίνιγμα. Κάμηλος (τό ζφον) πάμηλος (τύ σχοινίον)

"Ελυσαν αύτό δ χ. Κ. ’Αναστασόπουλος έξ Αθηνών.

515. Αίνιγμα. Κλαίω-Πάτρα—Κλεοπάτρα
Έλυσαν αύτόή Δίς Βασιλική Μετερνίχου έξ ’Αθηνών, δ κ. Σώτ· 

Δανόπουλος έξ Άργους, δ .'κ,. Μίλτων Βουτυράς έχ Πειραιώς, δ χ. 
Μ. Καραχασόπουλος έχ Σύρου, δ χ. Γ. Κ. Μπάνος έξ ’Αθηνών, δ 
κ. Ά. Ρουσόπουλος έχ Σπάρτης, δ χ. Γ. Λ. Καρυστινάχης έξ Άν
δρου, δ χ, Κ. X. Παπανικολάου έχ Πύργου δ χ, Έ. Φωτιάδης έχ 
Κερκύρας, ή Δίς Ε- Δεχαβάλλα έχ Ζαγαζικίου.

Πρώτη ελυσεν ή Ale Βασιλική Μετερνίχου.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

820 Αίνιγμα.
Μεγάλης φήμης ποταμός κατέστην τής Ασίας, 
πολλάς άνάχτων χαί λαών ίδών περιπέτειας.
τήν κεφαλήν μου τήν τριπλήν άν δμως έξαλείψης, 
νήσον τινα 'Ελληνικήν έξαίφνης θ’ άπαντήσης.

821. Αίνιγμα.
θεό» παραποτάμιο» δλόχληρος σημαίνω 

τών ζώντων εξουσιαστην.
Αν δμως χαρατομηθώ ημίθεον εμφαίνω, 

τών οπαδών του λυτρωτήν.
Άν δ’ ή του λύτου μάχαιρα σχληρώςμε χρεουργήση, 

κ’ έχχόψη πέλεχυς βαρύς,
Τήν χεφαλήν χαί τόν λαιμόν χαί άποδα μ’ άφήση. 

φεΰί τότε.... πλήν τί απορείς; 
λΰσον με, μήν ,άργοπορής.

822 Πρόβλημα Ιον.

Τίς δ αριθμός όστις έπαυξηθείς χατά 16 διαιρείται διά 16 καί 
δίδει πηλίκο» 16. Γ. Ούίενώτης.

ΑλΑΉΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΙΣ®

Έ. Φ. Κ/ρχνραν. 'Αποδείξεις μέ επιστολήν άπεστείλαμεν ύμ“ν 
προχθές.— Π. Β. Πύργον. 'Επιταγή έλήφθη. Ευχαριστούμε». Συν- 
δρομηταί ένεγράφησαν.— Δ. Κ. Πάτρας. Συνδρομή σας 5ου έτους 
έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. Άπόδειξι» μετ’ αριθμού λαχείου σας λαμ
βάνετε έσωχλείστως. — Μ. Ν. ΤρίποΛιν Συνδρομή σας 5 έτους 
έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν.—-Ί. Γ. Κ. Μύκονον. Φύλλα άπεστάλη- 
σαν έχ νέου. ’Αποστείλατε συνδρομήν φίλου. — Σ. Ο. Σπ/τσας 
Συνδρομητής ένεγράφη. Σειρά άπεστάλη.— Δ. Σ. Ζ. Ζάχυνφον 
Προγενεστέραν έπιστολήν, ώς γράφετε, δέν έλάβομεν, ίπομένως 
χρυσόδετου τόμο» σάς άποστείλαμεν προχθές.— Δ. Π. Λαμίαν. 
Φύλλα στέλλονται ταχτιχώς, απορούμε». Πρό δέκα ήμερών, δτε μάς 
έγράφιτε δέν μάς άνεφέρετε τοιοϋτον τι. Έστείλαμεν έχ νέου 2 
και 3 αριθμόν.— Γ. Κ. Λοΰξορ. Εΰχαριστοΰμεν. Έγράψαμεν. Συν
δρομήν σας άποστείλατι, είτε δι’ ήμισείας λίρας έντός χαρτονιού 
καί συστημένης επιστολής, είτε δι’ αιγυπτιακών γραμματοσήμων.
— Γ, Ο. Σμύρνην. Αινίγματα έλήφθησαν, έχει καλώς.— Γ. Σ. 
ΒόΛον. Φυλλάδια έ έτυυς δυνάμεθα νά σάς προμηθεύσωαεν πρός 20 
λεπτά έχαστον. Αινίγματα έλήφθησαν. Στέλλετε, άλλα χαλήτερα.
— I. Δ. Κέρκυραν. Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. Άπό- 
δειξιν λαμβάνετε έν παρόντι φύλλφ. Δύσεις αινιγμάτων επιτυχείς 
πλήν σάς έπρόλαβον άλλοι. Συγχαιρόμεθα χαί. επιταχύνατε άλλο
τε.— Δ. Μ. ΚώνσποΛιν,'· Συνδρομή σας 5ου έτους έλήφθη. Ευχα
ριστούμε».— Α. Γ. Μ. Πρ/ίε{αχ. Συνδρομηταί ένεγράφησαν. Έ
χει καλώς, εΰχαριστοΰμεν. Γράφομεν.—Γ. Γ. Μεσσηνητ. ’Επιστο
λή σας έλήφθη, έχετε κάπως δίκαιον, άλλά λάβετε ύπ' όψιν σας 
δτι ουδέ» τέλειον, ιδίως ποιητιχώς. Άναγχαζόμεθα . κατ’ άνάγχην 
ενίοτε νά ύποχύπτωμε» χωρίς να θίλωμεν. Έν τούτοις βαθμηδόν τό 
κακόν διορθοΰται, καί διά τόν λόγον τούτον άποχρούομεν ήδη τά δη
μώδη, διότι οί συνδρομηταί μας απαιτούν νεωτερισμόν, πρόοδον χαΐ 
βελτίωβιν.— Γ. Φ. χαΐ Α, Π. Κάϊρον. ’Επιστολή καί 19 φρ. έ- 
λήφθησάν. Εύχαριστοϋμεν πολύ. Προσεχώς έχετε έπιστολήν, κα
λύμματα, δώρα καί λοιπά. Ήσιχεΐτε.—Ί. Τ, Σμύρνην. Άπην- 
τήσαμεν εις κ.’Ιων. σάς μετρήση φρ. 18. ’Αναμένομε» ειδήσεις σας 
χαί έμβασμα.—Χ· Π. Τ. Πρε4ε^αχ. Επιστολή έλήφθη. Ταχύ-, 
δρομιχώς έχτε»έστερον. — Ν. Δ. Κιρκνραν. Ποιημάτιον έλήφθη. 
’Αποστείλατε συνδρομήν σας.

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
ΚΩΝΣΤ. ΜΑΡΟΥΔΗ

Ύποδεευθυντού τών Ταχ. παί Τηλεγράφων.
Έξεδόθη δεύτερα εχδοσις έπηυξημένη χαί διεσκευασμένη τοΰ 

χρησιμωτάτου τοϊς πάσι κρυπτογραφικού λεξικού τού κ. Κ. Μα- 
ρουδή, δπερ όντως μέγα κενόν πληροί τή παρ’ ήμίν εμπορική συν
αλλαγή’ διά τών έπενεχθεισών δέ μεταβολών χατέστη ού μόνον τό 
τελειότερο» χαί δυνάμενον νά πληροίπάντας τους όρους τής μυστι
κής άνταποχρίσίως, άλλά καί ηναι απαραίτητον εις τά υπουργεία, 
είς τάς άρχάς, ε’ις τάς τραπέζας, τά βιομηχανικά καταστήματα, 
τούς εμπόρους καί ένγένει πάντας τούς άνταποκρινομένους.

Ή πρόοδος τής βιομηχανίας έν Ευρώπη κατά μέγα μέρος οφεί
λεται εις τό» συναγωνισμόν χαί τήν μυστικήν άνταπόχρισιν τών 
διαφόρων κλάδων τών συνδεόντων παν βιομ. εργοστάσιο», δι’ ου 
χατορθοΰται ή χανονιχή λειτουργία αύτοΰ’ παρ’ ήμί» μόλις ήδη 
κατενοήθη τούτο χαί πάντες χαταγινώμεθα τίς πολύ τίς ολίγον νά 
συνεισφέρωμέν τι εις τόν πλουτολογικόν τοΰτον βωμόν τής χώρας 
μας, δι’ οδ χαί μόνο» χατορθοΰται ή εύημερία τών λαών. "Ηδη ό 
χ. Μαρουδής διά τοϋ πολυτίμου κρυπτογραφικού λεξικού του μέγα 
τι συνεισφέρει είς τόν τόπον χαί έλπίζομεν παρά πάντων νά κατα- 
νοηθή τούτο.Τιμάται δεδεμίνον δρ. 10
' Έχ τοϋ’τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΙΔΟΥ


