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ΕΝ ΜΕΓΑΛΑΙΣ ΑΠΟΣΤΑΧΕΣ1Ν

Έγκατάστασις τής τηλεφωνίας έν ηεγάλαις άηο- 
στάσεσΊν, έν Άφερνκή., Εύρώπη καΓΙα,πωνίφ. 
— Αί ύηοβρνχιοι τηλεφωνικά! γραμμαί. — 
'Αρχή τής τηλεφωνίας.— Εύαισθητχκότης τών 
τηλεφωνικών συσκευών.—Τελειοποιήσεις τον 
Van-Rysselberghe. — Αί διπλαΐ γραμμαί. — Ίδι- 
ότης τών τηλεφωνικών σνρμάτων.

‘Ο ηλεκτρικός τηλέγραφος,όστις έν τή αναπτύξει του εσχε 
τοσαύτην φήμην, ήδη παραχωρεί τήν θέσιν του είς τόν άκου- 
στιχον τηλέγραφον, ήτοι τήν τηλεφωνίαν· Πάσαι αί μιγα- 
λουπόλεις είσί τανΰν συνδεδεμέναι διά τηλεφωνικών δικτύων 
δι’ών οί κάτοικοι άδιακόπως άνταλλάσσουσι προφορικάς 
ανακοινώσεις, ούτως ώστε νά εύρίσκετό τις ταύτοχρόνως είς 
διάφορα μέρη τής πόλεως. Πλήν τοϋτο δεν είναι ή τελευταία 
λέξις τών τελειοποιήσεων, άς ήδύνατο ης ναέλπίζη ίκ τής 
τηλεγραφικής ταύτης άναστατώσεως, τής πραγματοποιηθεί- 
σης άπό τής θαυμάσιου άνακαλύψεως τοΰ Graham Bell, 
και ό χρόνος δεν απέχει,καθ’ δν θά δυνάμεθα νά συγκοινω-

Μονόικόν τηλέφωνον.

ΤηλβφωνικΚ «ίννβννόηΛς·
νώμεν τηλεφωνικώς καθ ’ άπάσας τάς διευθύνσεις, μετά τών 
άπό πολλών έκατοστύων λευγών άπομεμακρυσμενων αφ 
ήμών πόλέων οΰτω δέ θέλει γίνεσθαι μεγάλη ίπί τοδ χρό
νου οικονομία, καί δέν θά δυνάμεθα αληθώς πλέον νά λε- 
γωμεν, ότι ή έν μεγάλη άποστάσει τηλεφωνική συνεννόησις 
έστιν αδύνατος.

Αί πρώται δοκιμαί τής ίν μεγάλαις άποστάσεσι τηλεφω
νικής συγκοινωνίας χρονολογούνται άπό δέκα καί πλέον έτών, 
μεθ’ & ίπηκολούθησεν άμέσως ή άνακάλυψις τοΰ Bell· Τά 
πρώτα πρακτικά αποτελέσματα φυσικώς οί άμερικανοί απη- 
λαυσαν, ίν ετει δέ 1881, οτε ούδεμία σχεδόν πόλις τής 
Ευρώπης δέν εΐχεν έτι άποκτήσει δημοτικόν δίκτυον, ή Βο— 
στώνη συνεδέετο ήδη τηλεφωνικώς μετά πολλών πόλεων, (χ 
τών όποιων δυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν τήν Providence,άπε- 
χουσαν 64 χιλιόμετρα, τήν Worcester άπέχουσαν ίξ Ισου, 
τήν Springfield 128 χιλιόμετρα, τήν Λαυριντίαν καί 
Lowel άπεχούσας 40 χιλιόμετρα.

Τφ 1842 τδ Βερολίνο? καί Άμβοϋργον συνεδέοντο τηλε
φωνικώς διά 228 χιλιομέτρων σύρματος, ωσαύτως δί ή 
Βενετία καί τό Μιλάνον διά 284 χιλιομέτρων.

Κατά τό αύτό Ιτος, έγένοντο δοκιμαΐ μεταξύ ταυ σιδη
ροδρομικοί σταθμού τών Παρισίων καί τού τής Nancy, ίπί 
τής άνατολικής γραμμής, έπί σύρματος μήκους 355 χιλιο
μέτρων, χρησιμεύσαντος. πρός τούτο άπλοϋ τηλεγραφικού 
σύρματος τής γραμμή;.

Έν ετει 1882 ίγένοντο ίτερα πειράματα μεταξύ Όστέν-
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Φωνητικόν 
τηλέφωνον.

ή πρώτη έν

δης καί Δούβρης, έπί έ- 
ναερίου σύρματος 36 χι
λιομέτρων μήκους καί με
ταξύ Παρισίων καί Βρυξελ
λών, ίπί κυκλώματος 344 

- χιλιομέτρων. Χάρις δέ ταις 
θαυμασίαις τελειοποιήσεσιν, 
άς έν τη τηλεφωνία ίπέ- 
φερεν ό κ, Van Ryssel
berghe, τά αποτελέσματα 
υπήρξαν λίαν ευχάριστα 
καί ΐπέτυχον τότε την ταυ
τόχρονον’ λευτουργίαν, έφ*  
ΐνός μόνου σύρματος, τηλε- 

' γραφικής: καί τηλεφωνικής 
συσκευής.

“Εκτοτε πανταχοΰ αί δο· 
κιμαί έπολλαπλασιάσθησαν, 
έν δε τφ Ίαπωνίφ ή τηλε
φωνία ίγκατεστάθη έπί'της 
μόνης ύπαρχούσης έν τη 
χώρφ ταύτη σιδηροδρομι
κής γραμμής, μεταξύ τοΰ 
HiogO καί OtSOU, μήκους 
90 χιλιομέτρων.

Έν τη Αμερική τά πειράματα έξηκολού^ησαν ταύτο- 
χρόνως, καί ταχέως ειχεν έπιτευχθή μετά πλήρους έπιτυχίας 
ή μεταξύ νέας Ύόρκης καί Κλέβελανδ (Όχιο) τηλεφωνική 
άνταπόκρισις, έπί γραμμής μήκους 1,120 χιλιομέτρων καί 
άπό τής άνοίξεως τοΰ 1883 χρονολογείται ή ,έγκατάστασις 
τής έτέρας σπουδαιοτέρΛς έτι τηλεφωνικής συγκοινωνίας με
ταξύ τής Νέας Ύόρκης καί Σικάγου, έπί έναερίου γραμμής 
μήκους 1,609 χιλιομέτρων, άποτελουμένης έκ σύρματος 
χαλύβδινου, κεκαλυμμένου έκ στρώματος χάλκινου διά μέσου 
γαλβανοπλαστικής προπαρασκευής.

Κατά τό αύτό έτος, αΐ Βρυξέλλαι καί το Anvers ήνώ- 
θησαν τηλεφωνικής διά του συστήματος Van Rysselber- , 
ghe, ήτοι διά τής χρήσεως τών τηλεγραφικών συρμάτων 
καί ώ; τηλεφωνικών ταύτοχρόνως. Ή γραμμή αΰτη, ήτις 
είναι 44 χιλιόμετρων μήκους μόνον, ΰπήρξεν 
Ευρώπη συσταθεϊσα.

Οί Παρίσιοι συνεδέοντο τηλεφωνικής μετά τοϋ Reims 
καί τής Χάβρης, έσχάτως δε συνεδέθησαν καί μετά τών 
Βρυξελλών. Οί Άγγλοι ομοίως έχουσι γραμμήν τηλεφωνι
κήν μεταξύ Λονδίνου καί Νιουκάστελ, οί δέ κάτοικοι τής 
Νέας Ύόρκης συγκοινωνοΰσιν άκωλύτως μετά της Βοστώνης 
Φιλαδέλφειας καί Σικάγου. Τέλος άπό τής 15 Μαρτίου 1891 
ή τηλεφωνία λειτουργεί καί μεταξύ Παρισίων καί Λονδίνου 
άλλά δέν είναι αΰτη ή - πρώτη έγκατασταθεΐσα . ύποβρύχιος 
τηλεφωνική γραμμή, διότι ή μεταξύ Βουένος— Λίρες καί 
Μοντεβίδεο λειτουργεί άπό τοϋ 1889.

Εΐς μεταγενέστερον φυλλον τής «Φύσεως» δα ομιλήσω— 
μεν περί καλωδίων.'Ήδη δέ θ’ άναφέρωμεν μόνον, ότι αί 
έναέριοι τηλεφωνικαί γραμμαί άπό Λονδίνου είς Δούβρην καί 
άπό Παρισίων είς Καλαί συνίστανται έκ χάλκινου σύρματος 
καί μονωτηρίων πασσάλων. Έντός δέ τών Παρισίων ή γραμμή 
είναι υποβρύχιος κάί διπλή.

..: Ώς φανερόν, ή πρόοδος τής τηλεφωνίας έν μεγάλαις άπο- 
στάσεσι σχετικώς έγένετο βραδέως, διότι καί αί δυσχέρεεαι 
υπήρξαν μεγάλαι. Συνεπώς, ?να κατανοηθη ή σημαντικότης 
τούτων, θ'άναφέρωμεν έν ολίγοις καί στοιχειωδώς τά περί 
τής άρχής τής άνακαλύψεως τής τηλεφωνίας παρά του 
κ. Bell.

Ό ήχος, ώς γνωστόν, είναι άποτέλεσμα τών κραδασμών 
σώματός τίνος. Έν δέ τή συνήθει άπό τοΰ στόματος συνδι- 
αλέξει οί έκπεμπόμενοι παρά τοΰ όμιλοΰντος φωνητικοί ήχοι 
προέρχονται έκ τών παραγομένων έκ τοΰ λάρυγγος αύτοΰ 

κραδασμών έκ τής διαβάσεως τοϋ έξερχομένου έκ τών πνευ
μόνων άέρος’ οι δέ κραδασμοί ουτοι μεταβιβάζονται διά μέ- 
σου του άερος εις τό ους τοΰ άκούοντος, παλλομένης έν ταυ- 
τφ τής έν τφ ώτί αύτοΰ ύπαρχούσης μεμβράνης·, καλουμένης 
τνμαανον.

"Οταν όμιλή τις είς τό τηλέφωνον ή πλάξ τοΰ μεταβιβα- 
στικοϋ έργαλείου πάλλει ύπό τήν έπήρεια' τής φωνής, έκα
στος δέ κραδασμός τής πλακός προσδιορίζει έμμέσως τήν 
διάβασιν ήλεκτρικοΰ γεύματος έν τώ σύρματι τφ συνδέοντε 
τούς δύο σταθμούς, όπερ ρεύμα συνεπιφέρει τόν κραδασμόν 
τής πλακός τοΰ δέκτου, μηχανήματος τοποθετημένου είς 
τόν άνταποκρενόμενον σταθμόν.

Συνεπείς τής διασκευής ταύτης,οί παραγόμενοε κραδασμοί 
άπό του λάρυγγος τοΰ όμιλοΰντος δέν βαινουσι μακρύτερον 
τής κραδαινομένης πλακός Α τοΰ μεταβιβαστικοΰ μηχανή
ματος, ένώπιόν τοϋ όποιου ίσταται, άλλά· χάρις τφ ήλεκ— 
τρικφ ρεόματι, όπερ έν έκάστη δονήσει τής πλακός ταύτης 
διαβαίνει έν τφ σύρματι τής γραμμής, παράγεται έμμέσως 
έπί τής πλακός Β,ήν ό άκροόμενος κρατεί είς τό ούς αύτοΰ. 
άριθμός τις κραδασμών, ίσος πρός τόν άριθμόν τών ύπό τής 
φωνής παραχθέντίον κραδασμών έν τφ αύτφ χρόνφ έπί τής 
πρώτης πλακός Α. "Ήτοι ό ακροατής άκροάται άκριβώς 
τούς αύτούς ήχους, ώς άν εύρίσκετο όπισθεν τής πλακός Α.

Αί μεγάλαι δυσχέρειαι, αίτινες προβάλλονται έν τή τη
λεφωνία καί ίδίω; έν μεγάλαις άποστάσεσιν, έγκειται άκρι
βώς έν τή άκρφ εύαισθησίερ τοϋ τηλεφωνικού τυμπάνου.

Έάν δέ, όπως καί έν τή τηλεγραφία, τό τηλεφωνικόν 
σύρμα είναι μονομερές, ήτοι τά. δύο αύτοΰ άκρα συνδέονται 
μετά τής γής, ό γήινος μαγνητισμός, αί έπήρειαι τής άτ- 
μοσφαίρας, τής ύγρασίας καί τοΰ άτμοσφαιρικοΰ ηλεκτρισμού, 
καί πολλαί άλλαι άντιδράσεις'ίπιφέρουσιν αίτια ασθενή μεν 
διά τήν έπίδρασιν έπί τών τηλεγραφικών μηχανημάτων, 
πλήν αισθητά διά τά τηλέφωνα, ιδίως όπόταν ή συγκοινω
νία αύτών είναι μακρά. Άφ’ ετέρου ή γειτνίασες τών τηλε
γραφικών γραμμών καί ή έκ παραλλήλου έγκατάστασις δύο 
τηλεφωνικών γραμμών, έπιφέρουσι συγχύσεις έν τή ανταπο- 
κρίσει, κωλυούσας τήν έλευθεραν καί καθαράν διάβασιν τών 
φθόγγων τής φωνής.

Πολλαί έγένοντο άπόπείραι πρός άρσιν τοΰ άτοπου τού
του, μεταξύ τών όποιων συγκαταλέγεται καί ή προσπάθεια 
τής έλαττώσεως τής ευαισθησίας τοΰ δεχτόν, καί τής αΰξή- 
σεως άντιθέτως τής δυνάμεως τοΰ μ,εταβιβαΰτον, πλήν πά- 
σαι αύται αί άπόπείραι έξεμηδενίσθησαν άπέναντι τής σπου
δαίας άνακαλύψεως τοΰ Van Rysselberghe, όστις κατόρ
θωσε νά καταστήση τήν τηλεφωνικήν άνταπόκρεσιν άδιάφο- 
ρον τή δράσει τών τηλεγραφικών ρευμάτων, τών διερχομέ- 
νων διά τών γειτνιαζόντων συρμάτων, διά τής βαθμολογή-· 
σεως τρόπον τινά τών ρευμάτων τούτων, ούτως ώστε βαθμη
δόν ν’ άποκτώσι τήν ίντασιν αύτών. Τά παραγόμενα οχληρά 
άποτελέσματα έντός' τοΰ τηλεφωνικού κυκλώματος όφείλον-

Μτκροτηλέφωνον. 

ται όμολογουμένως είς τούς αποτόμους κραδασμούς έν τή έν- 
τάσει τών ρευμάτων τούτων, καί κατωρθουμένου, ώστε οί 
απότομοι ούτοι κραδασμοί ν’άντικαθιστώνται διά σειράς 
άσθενών καί διαδοχικών κινήσεων πρός τά πρόσω, ή έπί τής 
πλακός τοϋ τηλεφωνικού δέκτου ενέργεια καθίσταται τότε 
βαθμιαία καί άσθενής καί οΰτω δεν άλλοιοϋται ή τηλεφω
νικήφωνική μεταβίβασις διά ξένων ήχων.

Διά τής σημαντικής ταύτης τελειοποιήσεως τής τηλεφω
νίας ύπό τοϋ κ. Van Rysselberghe, κατωρθώθη έσχάτως ή 
ταύτόχρονος μεταβίβασες διά τοΰ αύτοΰ σύρματος τηλεγρα
φήματος Morse καί τηλεφωνικής άνταποκρίσεως,καί ήδη άπό 
τοΰ 1884 ή μέθοδος αΰτη εισήχθη είς διαφόρους γραμμάς.

Το σύστημα τοΰτο αίρει τά άτοπα τής γειτνίάσεως τών 
τηλεγραφικών συρμάτων είς τά τελεφωνικά, πλήν ώ; άνω- 
τέρω είπομεν,δέν είναι καί ή μόνη διατάραξις της άμέμπτου 
τηλεφωνικής άνταποκρίσεως. Πρός άρσιν καί τούτων έπενοή- 
θη ή διπλή χρήσις σύρματος, ήτοι τό τηλεφωνικόν κύκλωμα 
νά.γίνεται διά σύρματος έντελώς μεταλλικού κυκλικού καί 
ούχί διά τής γής, όπως συμβαίνή έν τή τηλεγραφίφ.

Κατ’ άρχάς έν τή τηλεφωνία έγένετο χρήσες σιδηροΰ σύρ
ματος, όμοιου τοϋ τηλεγράφου, πλήν βραδύτερον έγνώσθη 
ότι τό χάλκινον σύρμα έδιδε πολύ καλείτερα άποτελέσματα 
ιδίως εΐς τάς μεγάλας αποστάσεις.

Ή άπό Νέας Ύόρκης είς Βοστώνην διήκουσα τηλεφω
νική γραμμή διά διπλοΰ μεταλλικοΰ σύρματος κατεσκευά- 
αθη 3ιά χάλκινου τοιούτου σκληρού 2,77 χιλιοστομέτρων 
διαμέτρου. Πλήν ήδη μεταχειρίζονται είς πλείστας γραμμάς 
τηλεφωνικάς τε καί τηλεγραφικός φωσφορικού καί χαλικώ
δους όρειχαλκίνου σύρματος, θαυμασίως έξυπηρετούντος τόν 
σκοπόν.

Ώς βλέπομεν, ή έν μεγάλαις άποστάσεσι τηλεφωνία έποι- . 
ήσατο έσχάτως σημαντικάς προόδους,καί ή άνάπτυξις αύτών 
βαίνει όλονέν αυξανόμενη· αί δε έμπορικαί καί βιομηχανι-- 
καί σχέσεις προσκτώνται οΰτω σπουδαία όφελήματα. Ούτως 
ό τηλέγραφος αποκτά πολύτιμον συνέταιρον, ά> όχι αντί
παλον, διότι δεν πρέπει νά παρίδωμεν, ότι διά μηχανημά
των έπττρεπόντων τήν μεταβίβασιν 4—5 χιλ. λέξεων καθ’ · 
ώραν, ό τηλέγραφος δίδει άποτελέσματα δυσκόλως απολαμ
βανόμενα διά τών καλλειτέρων δίοργανωμένων τηλεφωνικών 
τοιούτων.

Φ .Π.
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ΕΡΓΑ ΠΕΖ Α
Η ΖΗΛΟΤΥΠΙΑ

Έκ τοϋ έσχάτως ίαδοβέντος πολυτίμου τεύχους τών t'Arexidzur 

"ΕογίΛχ» τοΰ πολυχλαύστου κλεινού ποιητοΰ μας Δημ. Παπαρρή- 
γοποΰλου, εύχαρίστως άναδημοσιεύομεν εν τώ παρόντι φύλλω τήν 
αΖη-ίοευπίαν», τάς εΣκε^εις» καί τδ «Ίον» έχοντες δι’ ελπίδος, 
δτι παρατίθεμεν λαμπρότατα άναγνώοματα τοίς ήμετίροις άνα- 
γνώσταις, καί κατά πρώτον νΰν δημοσιευόμενα, πρδς πίστωσιν 
τής γνώμης ήμών, δτι δ τόσφ προώρως θανών πολυφίλητος έρ- 
γάτης αύτών, τριακονταετής μόλις τήν ήλικίαν, δέν είχε αποκτήσει 
τδν όρβδν λόγον καί τήν μεμαρτνρηυίνην αλήθειαν, κατόπιν πο
λυετούς πείρας καί μελέτης, ώς συνήθως καί κοινώς πιστεύεται καί 
απαιτείται ίσως, άλλ’έγεννήβη δρμεμφύτως πεπρΟικιομένος μέ 5λα 
τά προσόντα τής τελειότητος τής λογικής καί τής κρίσεως, πρδς 
συμπλήρωσιν δντος τελείου, όπερ μή απαιτούν «ληρεστέραν καί 
τελειότερα» εν τώ κόσμω τούτω μάβησιν καί παιδείαν, έρχεται 
αιφνηδίως μεταξύ τής άγωνιζομένης ένταΰβα παναθλίου μυρμηκυιας, 
κοινωνίας καλουμένης και παρέρχεται άνεπιστρεπτεί, χωρίς νά έκ- 
τελέση δλόκληρον τήν ανθρώπινη» τροχιάν του ; Διατί ;

Φ. Π.
Ή ζηλοτυπία εΐνε παραφυάς τής περιφιλαυτίας, έχουσα 

βάσιν τό αίσθημα τής τιμής καί φύεται ιδίως παρά τόν 
έρωτα, ώς ή άκανθα παρά το ρόδον. Ενυπάρχει ,δε είς 
πάντα έρώμενον, καί μέχρι^ τινός δικαιολογείται ύπό τοΰ 
φόβου τής άπωλείας τοΰ δντος έκείνου,τοΰ άποτελοϋντος τήν 

ιύδαιμονίαν ήμών, ήν μάλιστα τότε αίσθαιόμεθα, ότε βλέ
πομεν. έκφεύγουσαν.

Ένόσφ, πάλαι ποτέ, είς τόν χρυσοΰ» πιθανόν αιώνα, ή 
γυνή έθεωρεΐτο ώς ον υποδεέστερον, ή ζηλοτυπία έθραύίτο 
είς τόν θώρακα τής άδιαφορίας ΐοΰ άνδρός· άλλ*  ότε ή γυνή 
κατώρθωσε δι’ άδιοράτων,άλλά στερρών δεσμών νά παρα- 
σύρρ τόν άνδρα δεσμότην Λαρά τήν καλλονήν αύτής, ότέ ό 
άνήρ άντήλλαξε θρόνον άντί άσπασμοΰ, καί ό ’Αντώνιος 
προέπιε τήν 'Ρώμην εΐς τήν .τράπεζαν τής Κλεοπάτρας, ή 
ζηλοτυπία άνεπηδησεν είρωνικώς μειδιώσα έν τφ μέσφ τής 
κοινωνίας- καί δανεισθιΐσα παρά τοΰ ίρωτος τά βέλη αυτής, 
ίβαψεν αύτά είς βραδύ, άλλ οδυνηρόν δηλητήριον καί παρε- 
κάθησε μεταξύ τών άλλων θεών.-

Ή ζηλοτυπία είναι πάθος έμφυτον, κοινόν εΐς τε τούς αν
θρώπους, τά ζώα καί τά πτηνά. Καί λέγουσι μέν τινες,. ότι 
τό. πάθος τοΰτο γεννάται έκ τής συνειδήσεως τής ίδιας άν.ι- 
κανότητος καί διά τοΰτο προ πάντων οί γέροντες ^έπουσι πρός 
αύτό, άλλά βεβαίως λησμονοΰσι τόν άλέκτοραί Ό ίπποτι- 
κός ούτος ορνις, ό Δόν Ζουάν τών πτηνών, καί τονίχων 
πληρεστάτην τήν συνείδησιν τής ιδίας ισχύος, ούχ’ ήττον 
συναισθάνεται, οτι καί ή καρδία τών ορνίθων, ώς ό πίθος 
τών Δαναΐδων, ουδέποτε πληροΰται, καί άναγείρει τον λόφον 
αύτοΰ,συστέλλει τό σώμα,, άπλοι τάς πτέρυγας, φρίσσει καί 
όρμά κατά τοΰ διαταράσσοντος. τήν οικιακήν ειρήνην καί 
εύδαιμονίαν. Εύγενέστερος μάλιστα ζηλότυπων τινών ανθρώ
πων, οϊτινες έκδικοΰνται κατά τής γυναικός καί.ταύτην βα- 
σανίζουσιν, ό άλέκτωρ μόνον κατά τοΰ άντιπάλου οργίζεται 
καί τοΰτον καταπολεμεί.

Άλλ’ άν ή φύσις ηναι ή μήτηρ τής ζηλοτυπίας, ούχ ήτ
τον ή άνατροφή καί ή κοινωνία περιστέλλουσι ή προάγουσι 
το πάθος τοΰτο. Ό γέρων Κονφούκιος άκυύσας τήν ιδίαν 
σύζυγον ύποσχομένην μετά τόν θάνατον αύτοΰ νά δώση τά 
πρωτεία είς Ινδόν νεανίσκον, διέταξε νά καίωνται αί σύζυ
γοι μετά τοϋ σώματος.τοΰ άνδρός. Καί ό Μωάμεθ, συλλα
βών άντίζηλον παρά τινι τών πολυπληθών αύτοΰ προφητι
κών συζύγων, προσέθεσεν είς τό Κοράνιον*  «τηρείτε τούς 
κανόνας τοΰ προφήτου καί περικλείετε τάς γυναίκας υμών.» 

-Τοιαΰται νομοθεσίαι, παρέχουσαι τροφήν ε’ις τό καί άλλως 
σφοδρόν καί βαθύ τοΰτο πάθος, παρήγαγον τάς ο’ικτράς ί- 
κείνας θυριωδίας, αίτινες τοσοΰτον συγκινοϋσι τάς εύρω- 
παίας γυναίκας.. Παρ’ Ίνδοΐς καί Μωαμεθανούς λοιπόν, ή 
ζηλοτυπία δέν είναι τό άδελφόν τοΰ έρωτος πάθος’ είναι έ
ξις ή καθήκον, έπιβαλλόμενυν αύτοϊς ύπό τής θρησκείας καί 
τής νομοθεσίας.

Πολλοί μισοΰσι μάλλον τον άντίζηλον ή άγαπώσι τήν έ- 
ρωμένην. Άλλοι όμως προβλέποντες αντίπαλον, διπλάσιά- . 
ζουσι τάς περιποιήσεις καί τάς θωπείας αύτών πρός τήν ε
ρωμένην, καθίστανται περιπαθέστεροι, καί κάταβάλλουσι 
τόν άντέπαλον, άναδεικνυόμενοι υπέρτεροι αύτοΰ. Διά τοΰτο 
ή γυναικεία φύσις μεταχειρίζεται τό πάθος τοΰτο πρός άνα- 
ζωπύρησιν παρακμάζοντος καί μαραινόμενου έρωτος.

Ο ζηλότυπος τά πάντα φοβείται καί πανταχοΰ βλέπει 
άντεραστάς· δ διαβάτης όστις πταρνίζεται, ή βήχει, ή στα- 
ματφ, διότι έσκέφθη τι· ό έμπορος, όστις εισέρχεται έν τή 
οίκί<γ, ίνα πωλήση έμπορεύματα’ ή φίλη, ήτις έρχεται πρός 
ίπίσκεψιν, πάντες πλέκουσι συνομωσίαν κατά τοΰ ζηλοτύ- 
που. Καί τοΰτο δέν άρκεΐ- έάν. ό άνεμος ώθήση τό πάράθυ- 
ρον, έάν ή θύρα τρίξη, έάν ό κνων ΰλάκτήση, αντεραστής 
πλησιάζει. ’Εξέρχεται καί ιδού πληθύς πολεμίων πάντες 
οί περιδιαβάζοντες έπιβουλευονται τόν θυσαυρό» τού ζηλότυ
που· καί 0 θησαυρός έκεΐνΰς είναι συνήθως άνθρακες’ όπως 
δήποτε ή τοιαύτη ζηλοτυπία, καί μάλιστα ίν τφ γάμψ, ό
που ή πίστις επιβάλλεται ύπό τοϋ καθήκοντος καί δέν άπορ- 
ρέει πλέον άπό τής καρδίας, εΐνε διηνεκής κατά τής γυναι- 
κός ΰβρις, αγενείς ύπόνοιαε καί αδιάκοπος βάσανος, είς 
πλεΐστα άτοπα ώθοΰσα. .

Άλλά πάλιν δέν είναι ζηλοτυπία ή λατρεία τής έρημου 
φύσεως, πρός ήν φέρονται οί έρώντες. Ή έρημια είναι ή 
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μήτηρ καί τροφές τοΰ έρωτος, διάτι ίν αύτή αίσθανόμεθα 
μάλλον τήν ανάγκην τοϋ »ρ<?ν. Καί λέγουσιμέν,ότι ή ίρη- 
μίπ τρέφει τον έρωτα ώς ή αεργία· άλλά τοΰτο είναι συκο
φαντία. Ή μόνωσις έγείρει ίν τή ψυχή τήν μυστηριώδη ί— 
κείνην ορμήν πρδς το άγνωστόν, τούς αορίστους πόθους, τάς 
γλυκείας καί περιπαθείς συγκινήσεις, αίτινες συγκεντροϋνται 
καί λαμβάνουσι σάρκα εΐς ίν αίσθημα βαθύ καί άπέραντον, 
διά τοΰ οποίου ανοίγεται τΟ παραπέτασμα τοΰ ουρανού 
και τό οποίον διαλύεται-είς πομφόλυγας. Έκτος τούτου 
δ ίρως, τάς περιπαθεστέρας αΰτοΰ διαχύσεις κρύπτει απο 
τοΰ κόσμου’ καί ό Ζευς, «σπαζόμενος τήν Ηραν, περί-, 
καλύπτεται διά νέφους. Τοΰτο δέ ούχί διότι αίσχύνεται τό 
φώς, άπαγε" άλλά διότι- ζηλοτυπει καί αύτήν τήν άψυχον 
φύσιν,ήτις δύναται νά μεθίζη τοϋ συμποσίου έκιίνου. Φαν- 
τάσθητε άνθρωπον καθήμενον πλησίον τής ερωμένης αΰτοΰ 
ίν ώραίφ νυκτί' έδώ τά όρη ύπό τό μυστήριον τοϋ σκότους, 
ίκεϊ τό άπειρον τής θαλάσσης, έμψυχούμενον, ούτως είπεΐν, 
καί ψίθυρίζον διά του θραυαμενου κύματος, καί άνω ό ουρα
νός,ούτινος ή διηνεκής σιωπή καταπλήσσει. ’Ιδού εκείνη ά— 
ποθαυμάζουσα μάλλον· τόν ουρανόν, τήν θάλασσαν, τήν' 
νύκτα, καί λησμονούσα σχεδόν τόν έρωτα, ενεκα τοΰ μεγα
λείου τής φύσεως. Τφόντι προκύπτει πόλεμος μέγας, Ι
σχυρός, αντίζηλος,άδηλος,άλλ’ ακαταμάχητος, άμφισβητών 
ενα πρός ένα τούς παλμούς τής καρδίας καί κατακτών αύ
τούς. Ή σελήνη, ό ουρανός, τά. άνθη, ή φύσις πάσα εινε 
αντίζηλος τών ίρώντων, καί ίδον διατί ό έρως αγαπητό 
βαθύ σκότος.

Ή ζηλοτυπία μεταμορφωθεϊσα είς ιΰνοΰχον, φυλάττει 
τά χαρέμια τών πλουσίων Οθωμανών*  αύτη ένέπνευσεν είς 
τούς άνδρας τήν ιδέαν νά πιρικαλύπτωσι ,τό πρσσωπον τής 
γυναικός. Οί ανόητοι I ίλησμόνησαν τούς οφθαλμούς ακαλύ
πτους καί οί οφθαλμοί εκείνοι, συγκεντροΰντες εν έαυτοις 
πάν τό κάλλος καί πάσαν τήν ευγλωττίαν, λαλοΰσι ζωηρό 
τερον περί τού έρωτες καί διεγείρουσιν εύχερέστερον τήν καρ
δίαν. Ή ζηλοτυπία ένέπνευσι βεβαίως είς τόν Άδάμ τήν 
συμβουλήν,ήν έδωκε πρός τήν Εύαν, νά κάλυψη τήν γυμνό
τητα αύτής με φύλλα συκής· ήτο μόνος, άλλ’ ίφοβήθη τήν 
σκιάν αύτού. -

■ . Πλεξσται κωμφδιαι έχουσι θέμα τό πάθος τούτο καί ό
μως, άν παρέχη κωμικήν έποψιν, ούχ ήττον πολλάκις λήγει 
είς τραγφδίαν. Ό ^Ισπανός δολοφονεί τόν αντίζηλον, καί 
ή Ίσπανίς μετά τοΰ άντιζήλου καί τδν έρωμένον αύτής. 
Εύτυχώς δέν έχουσι πάντες τήν τόλμην νά μιταχειρισθώσι 
τό δραστήριων τοΰτο μέτρον, καί οι πλεΐστοι, ίσως οί λογι- 
κώτεροι, άπολαμβάνουσι τάς στιγμάς τής. εύδαιμονίας, ούδέ
ποτε πεποιθότις είς τήν πίστιν τής ανθρώπινης καρδίας, ού
δέποτε ζηλοτυποΰντες, άλλά ζητοΰντες νέαν φιάλην οίνου, 
δταν κενωθή ή πρώτη.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΗΣ

. . «ΦΥΣΕΩΣ» ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ.

(Συνέχεια ΐδε προηγ. φύλλον)
Ειτα μετέβην είς έπίσκεψιν τοΰ κ. Γ. Γουσίου, διευθυντοΰ 

τής Άγγλο-Αίγυπτιακής Τραπέζης.
Εισέρχομαι έντός μεγαλοπρεπούς εύρυτάτης εισόδου, και 

πρό έμοΰ βλέπω μεγάλην καί ώραίαν μαρμαρίνην κλίμακα, 
δεξιόθεν δέ καί αριστερόθεν τραπεζιτικός θυρίδας,παρά ταΐς ό- 
ποίαις πολλοί άνθρωποι αναμένόυσι καί άλλοι προσέρχονται καί 
απέρχονται, δι’ εργασίας των. ,

Ό μεταλλικός άσύνηθης παρ’ ήμΐν εύηχος θροΰς άριθμου- 
μένων καί ζυγιζομένων τήδε κακεΐσε αγγλικών λιρών μοί απο
σπά τήν προσοχήν καί άναλογίζομαι άδιαφόρως μέν, πλήν 
όμφακίως, ότι φυσικώς ένταΰθα ένδιαιταται τό κιτρινωπόν εκείνο 
πολύτιμον χρυσοΰν μέταλλον περί ού οί ανθρώπινοι αγώνες.

Ή δέ μεγάλη κίνησις έν άπασι τοΐς διαερίσμασι μοι ύπο-

μιμνήσκει τήν διαφοράν τών εργασιών μεταξύ τής τραπέζης 
ταύτης καί τής ’Εθνικής μας, ώς καί τήν πλουτολογικήν κα- 
τάστασιν τής χώρας τοΰ Φαραώ. ■

Νοήσας, οτι τό γραφεϊον τοΰ διευθυντοΰ βεβαίως θά κήται 
είς τόν άνω όροφον, άνήλθον τήν πρό έμοΰ μεγάλην κλίμακα 
καί παρατηρώ Μαυροβούνιου φύλακα πρό τής θύρας αριστερας 
τίνος αιθούσης.

— Ό *.  Γούσιος; ερωτώ.
— Ε occupato, μοί άπαντά.
Έπανήλθον τήν έπιοΰσαν καί συναντώ τόν αύτόν θυρωρόν.
— Ό κ. Γούσιος; ερωτώ έκ νέου.
— Ε occupato,μοί άπαντά και πάλιν ούτος ξηρώς.
Έσκέφθην, οτι ή τοιαύτην διαταγήν θά είχε, γενικώς πρός 

τά άγνωστα πρόσωπα,ή ότι θά ήτο κάποιος πείσμων χονδροκέ- 
φαλος, αρεσκόμενος νά δίδη πλείω σοβαρότητα εις το επάγ
γελμά του. Τοιούτους θυρωρούς καί ύπηρέτας, προκαλοΰντας 
ώς εικός, τήν άγανάκτησιν,βλέπομεν συνήθως παρά ταΐς θύραις 
τών ήμετέρων χρυσοκανθάρων καί υπουργών.

Έπανήλθον καί πάλιν περί τήν 11 καί ήμίσειαν, διότι έπε- 
θύμουν πολύ νά έβλεπαν, τόν κύριον Γοόσιον, πρό τής ανα- 
χωρήσεώς μου και συναντώ έκ νέου τόν αύτόν θυρωρόν.

Τοΰ ομιλώ τότε καί έγώ Ίταλιστί.
— Signor Goussio; τ$ λέγω.
— Ε occupato,μοί άπαντα στερεοτύπως καί ξηρώς πάλιν.
’Αγανακτώ τότε καί ερεθίζομαι καί θέλω νά εξηγηθώ μέ τόν 

πεισματώδη αύτόν Μαυροβούνιου, πελώριον άλλως τε ανδρα.
— Μά che diavolo, προσθέτω, Sempre occupato ;
— Si, Signore.
’Εξάγω τό έπισκεπτήριόν μου, δτε προσέρχεται έτερος κύ

ριος, είς ον άπαντά επίσης.
— Ε occupato. < .
— Dategli la mia carta, τφ λέγω έγώ.
— Inutile, μοι άπαντα, e occupato.
— .2.... ειπον χατ’έμαυτόν Dategli pure.rii προσθέτω, aono 

giornalista, e datemi la risposta.
Ή επιμονή μου τόν έχαντάκωσεν, άμφιταλαντεύετο.
— Dategli, dategli, προσθέτω αμέσως καί μετά σοδαρότητος.
Μετέβη τέλος καί μετ’ ολίγον είσηρχόμην παρα τφ κ. 

Γουσίφ, όστις απορών μοί έθλιβε τήν χεϊρα.
— Έκοπίασα πολύ νά σάς ΐδω κ. Γούσιε, τφ λέγφ, οί 

θυρωροί σας είναι πολύ αυστηροί. ’Αδιακρίτως αρνοΰνται την 
είσοδον είς πάντας.

— Ναί, δέν γνωρίζουσι, μοί άπήντησε, άλλά και πολλάκις 
μάς ένοχλόΰσι καί πολλοί χωρίς αιτίαν εύλογον.

— Γνωρίζω, καί δέν μνησικακώ. Ήλθον πρός στιγμήν να 
σάς ΐδω καί φεύγω αμέσως. Είσθε συνδρομητής τής «Φύσεως» 
καί ώφειλον νά σάς έπισκεφθώ. Είσθε ό κ. Γούσιος, ό γεν
ναίος έκεΐνος πολεμιστής τής Κρήτης, ό συναγωνιστής τοΰ 
κ. Κορωναίου,περί οδ τοσάκις ό τύπος έκαμε λόγον τής ανδρείας 
σας καί τών άθλων σας, ό πληγωθείς είς τόν οφθαλμόν....

— 'Αρκεί, άρκεϊ, φίλε μου, μοί λέγει, διακόπτων με με- 
τριοφρόνως, δέν είμαι τίποτε, καί θά έπροτίμων νά Ιζων μάλλον 
άφανώς.

— Έν τούτοις καί ή «Φύσις» έσχάτως «δημοσίευσε την 
εικόνα σας, διότι έθεώρησε, τοΰτο καθήκον της, κατόπιν τόσων 
πρός τήν πατρίδα έκδουλεύσεων.

— Ναί, ειδον, σάς εύχαριστώ, δέν μοΰ άρέσουν αί φαντα
σίας καί επιδείξεις.

— Έν τούτοις τό παρελθόν σας, ή άνδρία σας, τό θάρρος 
σας καί ή ικανότης, ήτις σάς άνέδειξε καί διευθυντήν τοιαύ- 
της σπουδαίας τραπέζης, δέν λησμονοΰνται εύκδλως, ούτε πα
ραβλέπονται υπό τής Ιστορίας.

— Πιθανώς, άλλ’ άγαπώ τήν ησυχίαν καί τήν έργασίαν 
μου ήδη.

— Τό πιστεύω^.διότι ή πρόοδος τής ηλικίας μεταβάλλει 
αισθήματα. Έν τούτοις έπιτρέψατε, κύριε Γούσιε, νά σάς ά- 
φήσω, ευχαριστημένος έκ τής ολίγης αύτής γνωριμίας.

— Εύχαριστώ, αλλά πότε αναχωρείτε ;
— Αδρ.ιον διά τό Κάϊρον.
— Δέν θά σάς έπανίδω ;
— Δέν πιστεύω, διότι ό θηρωρός σας μέ τό στερεότυπου 

έκεϊνο έ occupato, μέ έφούσκωσε.
— Νά σάς πληρώσω τήν συνδρομήν μου εις τήν «Φύσιν».
— “Οπως άγαπατε.
Καί άποχαιρετήσας μετέβην πρός συνάντησιν ετέρου τίνος 

συνδρομητοΰ μου, δν’μοί είχον συστήσει ώς πολύ ιδιότροπου 
καί άθυρόστομον. Ούτος είναι ό Σιόρ John Συμεωνίδης,άνθρω
πος και μή, καπνέμπορος καί μή, φιλόπατρις καί μή, καί ό- 
στις όμολογουμένοως παρ’ ούδενός πλησιάζεται, ένεκα τής ά- 
τασθάλου γλώσσης καί συμπεριφοράς του. Πλήν έξ άλλου εί
ναι αβλαβής. Τούτον έννοήσας έκ πρώτης οψεως, μετεχειρί- 
σθην ώς έδει καί δέν μετεμελήθην.

— Βρέ, καλαμαρά, άπό ποΰ μας έρχεσαι.; μοί λέγει, άντί 
τοΰ καλώς ήλθες. ..

— Άπό τάς ’Αθήνας .
— Καί όλοι έτσι είσθε έκεϊ;
— "Ολοι καλαμαράδες, άμ σαν καί σένα ; τοΰ απαντώ.
— Σάν νά τό κατάλαβα, μακάρι νάσθε σάν καί μένα.
Καί έδείκνυε τό θηλάκιόν του, άλλ’ άμφιβάλλω αν είχε 

τίποτε έντός αύτοϋ.
—Τί κάνει ό Λίβανός,δ Δημόπουλος, ό Δημητριάδης, τούς 

γνωρίζεις; μ’ έρωτά.
— Μπα, πώς ; ειμεθα παρέσ, κάθε πρωί παίρνομε τό μεζέ 

όλοι μαζύ.
— Γιά σου,είσαι άπό τά νερά μας. Έγώ είμαι φίλος των, 

έδώ καί δέκα χρόνια όταν ήμουνα σ’ τήν ’Αθήνα. .
— Τό θυμάμαι, μοΰ, φαίνεται μάλιστα πώς σέ ϊδα μαζύ ένα 

βράδυ, σ’ τή ταβέρνα τοΰ..............
— Τοΰ κολοκύθα, πές τον....
— Τοΰ Δημητροΰ . . . του Κόλια.
— Ά, ναί,γιά σου, λοιπόν πάμε νά πιοΰμαι ένα κονιάκ.
— Πηγαίνομεν, τώ απαντώ.
Καί μεταδάντες,μοι προσέφερε έπανειλημμένως δεκάδα κο- 

νιάκ, τό ενα κατόπιν τοΰ άλλου.
Τί νά γίνη,ήτο καί αυτός συνδρομητής τής «Φύσεως».
— Εέρεις, έγώ είμαι. . . . όλους τους εχω. . . . πέρα 

πέρα, κανείς δέν μοΰ βγαίνει.
— Άμ' σέ ξέρω δά, τό λέγανε καί σ’ τήν Αθήνα, είσαι 

ό καλείτερος νοικοκύρης, ό καλείτερος πατριώτης, ό καλείτε- 
ρος ομογενής.

— Πατριώτης ; νά τούς ... βρέ καλαμαρά, μήπως μέ 
κοροϊδεύεις ; .

— “Οχι όά, διά ποιον μέ ’πήρες ;
— Καλά, σέ πιστεύω, ξέρεις, έχάρισα στή .λέσχη μας ένα 

κάδρο . · . ποΰ κοστίζει 200 λίρες, καί τό βάλανε στραβά καί 
•θύμωσα καί δέν τούς ξαναδίνω τίποτε, έγώ, ξέρεις ποιος είμαι ; 
έφαγα είκοσι χιλιάδες λίρες.

— Τό πιστεύω, φαίνεσαι.
— Έχάλασα κόσμο, Θά τό κλείσω αύτό τό μαγαζί, έγώ τό 

έχω γιά φιγούρα, δέν είμαι καπνοπώλης.
— Καλά, άδελφέ, τά φαντάζομαι ολα, άλλά έγώ τώρα σέ 

Αφήνω,Θά ύπάγω νά δειπνήσω, είναι άργά.
— Πήγαινε καί αύριον σέ περιμένω; Εέρεις, αλήθεια, πάρε 

καί τή συνδρομή σου.Τή Φύσι σου έγώ δέν τήν βλέπω, κάπου 
κάπου τή βλέπω. Έγώ δέν εχω καιρό νά διαβάζω. Ή κόρη μου 
αλήθεια καταγίνεται στά γράμματα καί τά γραμματόσημα. 
Αύτή διαβάζει καί θυσιάζωμε γιά τό παιδί μου.

— Τό πιστεύω, καλή νύκτα. · '
— Δέν θά πάρης άλλο ένα κονιάκ ;
— Όχι, ευχαριστώ.
— Καλά, άμε σ’ τό διάβολο λοιπόν, καί ας είναι καλά τό 

γενάτι σου.
— Έγώ νά πάγω στό διάβολο ;
— Όχι, έσύ, νά έκεΐνος ό μασκαρας.
Καί απαλλαχθείς τοΰ έλαφροΰ τούτου συνδρομητοΰ μου με

τέβην είς τό ξενοδοχεϊον'καί έκεϊθεν εις' τό δωμάτιον μου.
Την πρωίαν αφυπνίσθην ύπό τάς εντυπώσεις τρομεροΰ δρά

ματος.,Ώνειρεύθην ότι ή οίκία μου έκαίετο,και ότι φίλος μου τις 
μοι έλεγε. «Κύριε Πρίντεζη,δέν βλέπεις, τό σπήτι σου καίεται 
καί κάθεσαι ; » Πραγματικώς δέ παρατηρήσας, ειδον, ότι ή 
καιομένη οικία ήτο ίδική μου καί ότι οί πυροσβέσται καί 
άλλοι κατεγίνοντο νά σδυσωσι τό πύρ. Πλήν έφαίνετο αΰτη 
ούχί έπί τής θέσεώς της κείμενη, άλλ’ έπί έτέρας όδοΰ καί 
υψηλής τοποθεσίας, ήν δέν ήδυνάμην νά άνέλθω. Έν τούτοις 
προσεπάθουν καί εγώ,έφώναζον, άνέκραζον καί ή πυρκαϊά τέλος 
κατεσβέσθη. . .

Δέν πιστεύετε τούς όνείρους ; '
Έγώ τούς πιστεύω,τούς φοβούμαι μάλιστα, οσάκις είναι ύπο

πτοι έκ πείρας καί αμέσως ειπον κατ’ έμάυτόν. «Δέν είναι καλόν 
όνειρον, καί θά μοι συμβή κακόν τι» -

Έν τούτοις δέν άναχαιτίζομαι έκ τής εργασίας. Εγείρομαι 
και ετοιμάζομαι ν' αναχωρήσω δια Κάϊρον καί τό εσωτερικόν 
τής Αίγυπτου, Ίσμαϊλίαν, Πορτ-Σάϊδ, Ζαγαζίκιον, καί Τάνταν, 
συμφώνως,πρός τό δρομολόγιόν μου μόνος μου,άπειρος τής άρα- 
βικής διαλέκτου, τής εντοπίου όμιλουμένης γλώσσης, καί όλως 
ξένος εΐς τόπον κατα πρώτην φοράν έπισκεπτόμενον. «Ποΰ τό 
κακόν θά μοί συμβή ;» ’Αδιάφορου,άγνωστον,καί έγώ προχωρώ. 
Τί νά κάμω;θά ητο άλλως τε γελοΐον,νά.σταματήσω πρό ένός 
όνείρου.

Νύκτα τινά ώνειρεύθην, οτι μοί ειχον πέσει τρεις όδόντες 
καί έλυπούμην διά τήν έσαεί σωματικήν β7,άδην. Δέν παρέρ
χεται έβδομάς καί χάνω τρεις ύποθέσεις, αΐτινες μοί έκλόνισαν 
τα οικονομικά μου- Πρωίαν τινά συναντώ φίλον μου μεταβαί- 
νοντα εις Πειραιά καί μοί έλεγεν, ότι είχεν ΐδεϊ τόν πατέρα 
μουκατ’όναρ, όστις τώ έλεγεν, οτι ταχέως Θά άποθάνη, και ό 
φίλος μου τώ άπήντα. «Μή τό πιστεύεις, κ. Πρίντεζη, διότι 
καί έγώ δυνατόν 'ν ’ άποθάνώ πρό ύμών, καί άς είσθέ καί όγδοη- 
κοντόύτης.» Τήν μεσημβρίαν ό φίλος μου αυτός οίκτρώς διε- 
μελίζετο έν τφ σιδηροδρομική σταθμφ 'Αθηνών, βιασθείς νά 
κατέλθη τής άμάξης, πριν ή τό τραϊνον σταματήση.

Δέν προχωρώ είς παραδείγματα, διότι ύπάρχουσιν άπειρα 
τοιαΰτα, καί διότι πολλά άλλα ομοίως φοβερά δέν έξηγοΰνται 
καί δέν έχουσι συνέπειας, καί διά τοΰτο ή έπιστήμη δέν δύναται 
αύθεντικώς ν’ άποφανθή. Έν τούτοις. έγώ, ένώ ήτοιμαζόμην ν’1 

’απέλθω είς Κάϊρον, ΪΛμβάνω τηλεγράφημα έξ Αθηνών, λέγον 
μοι νά αναχωρήσω έπειγόντως δι’ Αθήνας, τής συζύγου μου 
πνεούσης τά λοίσθια. — Ιδού τό όνειρον ’

Έσταμάτησα, άφήκα τά πάντα είς το μέσον καί έσκεπτόμην. 
«Πώς; τήν άφήκα καλά,15 ήμέρας κατόπιν τοκετοΰ».Τί έπαθαν; 
Μήπως όντως πυρκαϊά συνέβη είς τήν οικίαν μου ; Έκτύπησαν; 
έκάησαν; Δέν έγνώριζον. Ήθελον ν’ άπέλθω αυθωρεί,άλλά δέν 
είχον τήν εύκαιρίαν. Το άτμόπλοιον άνεχώρει μετά τρεϊς ή
μέρας.—Τό όνειρον! —Πυρκαϊά,ασθένεια καί έγώ νά μή δύνα- 

‘μαι νά πλησιάσω. Έν τούτοις τηλεγραφώ, άφοΰ έμεσολάβει ό 
καιρός και εύτυχώς τήν επιοΰσαν λαμβάνω έτερον τηλεγράφημα 
λέγον μοι,ότι έσώθη ώς έκ θαύματος έκ βεβαίου θανάτου. Άνέ- 
πνευσα,ίέσώθη» διελογίσθην,όπως ή πυρκαϊά έσβέσθη, τή μεσο
λαβήσει άλλων, έμοΰ άπουσιάζοντος.— Τό όνειρον! — Μετά 
τινας ήμέρας λαμβάνω έπίστολάς,οτι ή σύζυγός μου είχε πάθει 
άπό έκλαμψίαν καί ότι δύο ιατρικά συμβούλια είχον άποφανθή 
ύπέρ τοϋ βεβαίου άπευκταίου.— Τό όνειρον 1 — Μή πιστεύετε 
λοιπόν τούς όνείρους!

Τήν έπομένην περί τήν 4 ώραν έπεβιβαζόμην έπί τοΰ διά 
Κάϊρον αναχωροΰντος σιδηροδρομικού τραίνου και τό εσπέρας 
περί τήν όγδόην ώραν καί ήμίσειαν. έπάτουν τό κλεινόν έδαφος 
τής πολυδόξου, πολύπαθους καί πολυποθήτου πόλεως τής Πα- 
λαιάς καί Νέας Διαθήκης.

Κάϊρον ! τίς δεν έπεθύμησε νά ϊδη αυτό, καί οπόσοι ξένοι έξ 
απάντων τών σημείων τής ύφηλίου δέν έθυσίασαν πλούτη καί1 
ησυχίαν διά νά έλθωσιν ένταΰθα. Φυσικήν καλλονήν, τερπνήν 
διαμονήν, φυσικόν κλίμα, έδαφος τέλος ελκυστικόν δέν εδρον, 
πλήν ή χαριτόδρυτος καί πλήρης γλυκέων ονείρων καί ανα
μνήσεων πολυπόθητος αύτη πόλις, ενέχει τόσα πολλά καί ποι
κίλα τά θέλγητρα, ώστε φαντασιώδώς πως αποδέχονται πάντες 
οί έπισκεφθέντες αύτήν, ότι καί κλίμα γλυκύτατου έχει, καί 
φυσικήν καλλονήν κέκτηται, και ορίζοντα έξαίσιον προβάλλει. 
Όποία ούτοπία '. Τινές δέ παραδέχονται Sat καί ποίησιν ούκ ό- 
λίγην ενέχει! Ειπον ποίησιν ! Καί ποΰ ευρίσκουσι τήν ποίησιν! 
έν Αίγύπτφ, έν τή άχανιϊ άμμώδει έκτάσει, καί τή ήλιόπαή 
ταύτη χώρα, τή διατρεχομένη δι ’ αλμάτων ύπό τών καμή- · 
λων καί τών δρομάδων, οΐ άνούσιοι ψευδοποιηταί, οπού δέν ευ
ρίσκει κλάδον άναψυχής ή αηδών νά ψάλλη τόν πόνον της καί · ' 
ό ρύαξ τόν κοχλίαν, ί'να αύλακώση τήν άπεσκληρημένην καρ
διάν του ! Ίσως έν τώ αχάνεϊ θηλακίφ τοΰ πολυτάλαντου άγα- 
θοΰ αραβος καί τοΐς πολυφήμο.ις, πολυφέρνοις καί πολυφυέσι 
μελάψι ποσί τής άραπίνης .κόρης ή τοΐς άτενέσι'καί άδια- 
τρέπτοις αύτής όξυτάτοις βλέμμασι.Πλήν τοΰτο 8έή είναι ποί- 
ησις. Είναι πεζότης. ώς είναι πεζόν καί τό Κάϊρον.

Τό Κάϊρον ανέκαθεν ύπήρξε πρωτεύουσα καί καθέδρα όλης 
τής Αίγύπτου, οΐ δέ κατά καιρούς δυνάσται αύτής, δέν έπαύσαν- 
το περιποιούμενοι αύτό καί κατά μικρόν έπεκτείνοντες διά παν- 
τοίων οικοδομών καί σημαντικών Τεμενών. Όλων δέ τούτων ή
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εξαίρετος κατασκευή, ή λεπτότης τών γλυφών καί ή χαριεστάτη 
σειρά τών στοών καί αψίδων, έμφαίνεε τήν πρόοδον τών τεχνών 

-καί τήν άκμήν τοΰ πολιτισμού τών 'Αράβων. Άπό δε της επο
χής ταύτης μέχρι τής εκστρατείας τών Γάλλων είς Αίγυπτον, 
ούδέν αξιοσημείωτου αναφέρει ή ιστορία. Ότε δέ κατα τό 1806 
έγένετο ήγεμών τής Αίγυπτου ό Μεχμέτ Άλής, έβελτίωσε τήν 
πόλιν καί έθέσπισε μέτρα υγιεινής,φροντίσας καί περί δενδροφυ- 
τειών: Άπό του ήγεμόνος τούτου ό πληθυσμός τής χώρας ήρ- 

< ξατο έπαισθητώς αυξανόμενος.
Ένταΰθα υπάρχει σπουδαίου λιθόκτιστου φρούριον έπί ώραίου 

ύψηλοΰ λόφου, δεσπόζον τοΰ Κάιρου καί έφ’ ού οί κυρίαρχοι 
τής Αίγυπτου, νΰν "Αγγλοι, έχουσι στήσει τά βαρέα πυροβόλα 
των' έκτίσθη δέ παρά τοΰ Σουλτάνου Σάλεχ-Έδδίν, όστις 
ώρυξεν έν αύτφ καί βαθύτατου θαυμαστόν έπί βράχου έλικοειδώς 
σπουδαϊον φρέ-ζρ, οπερ κοινώς καλοΰσι «τό πηγάδι τοΰ.’Ιω
σήφ»,άπορον πώς. Έν τή Άκροπόλει ταύτη υπάρχει καί τό 
Τέμενος τοΰ.Μεχμέτ Άλή, έν ώ ούτος έτάφη καί όπερ είναι 
έξαίρετον μνημεϊον καί ορατόν πανταχόθεν τής πόλεως.

Πλήν. τό Κάϊρον ετυχεν εξαιρετικής δλως καί θαυμάσιου με
τατροπής άπό τής δυναστείας τοΰ ’Ισμαήλ Πασα, όστις ώς 
γνωστόν, διά τών μεγάλων καί πολλών δάνειων,άτινα εποιησατο 
μετέτρεψεν όντως τήν μονότονον ταύτην χώραν τοΰ Φαραώ εις 
γήν τής έπαγγελίας καί πραγματικόν επίγειον παράδεισον, 
αληθή Έδέμ. Έδαπάνησεν, έσπατάλησε κατά τούς οικονομο
λόγους αμύθητα ποσά, έκατομμΰρια λιρών ού μόνον εις έξω- 
ραίσμόν τήςΆΐγυπτου, άλλά κάί εις έργα άποφέροντα νΰν πλού
τον τή άτυχή ’ταύτη χώρα. Ό ισθμός τοΰ Σουέζ, σι σιδηροδρο
μικά! διακλαδώσεις^ τά πολυτελή ανάκτορα καί μουσεία, αί μο- 
ναδικαί πελώριοι σιδηραϊ γέφυραι έπι τοΰ Νείλου, οι τεχνητοί 
κήποι, αί άτμοπλοΐκαί συγκοινωνία!, τά λαμπρά νέα οικοδομή
ματα, θέατρα, τεμένη καί σχολεία, αί παροχετεύσεις τοΰ Νεί
λου, μικρά! διώρυγες κτλ. ή Ίσμαηλιούπολις, τά σημαντικά 
τεχνικά υδραυλικά έργα, άπαντα είσίν έργα τής έπινοίας. του, 
καί χάνει τις τόν νοΰν του, όχι έπισκεπτόμενος, αλλ απαριθμί- 
ζων μόνον αύτά.

Άπό τοΰ στάθμσΰμετέβην έφ’άμάξης είς τό ξενοδοχείουτών 
Αθηνών, παρ’έλληνος καί τοϋτο διευθυνόμενον,τοΰ κ. Μαγούλα 
θαυμάζων τάς ώραίας οδούς,οικοδομάς,καταστήματα καί τόν άμεμ
πτον φωτισμόν τής πόλεως. Εδείπνησα εις τό πρώτον παρου- 
σιασθέν μοι ξενοδοχείου,οπερ μετ’εύχαριστήσεως ητο καί αύτό 
έντελώς ελληνικόν, έπιον τον -καφφέν μου εις καφφενεΐον επίσης 
έλληνικον καί είτα έκοιμήθην ευχαριστημένος,, άναλογιζόμενος, 
οτι εύρισκόμην ούχί πλέον έν ξένη χώρα, άλλ’ έν πολιτεία ' 
έντελώς έλληνικωτάτη.

Τήν επαύριον μετέβην πρός έπίσκεψιν τών συνδρομητών μου 
τή συνοδεία του κ. Άβραμίδου, καλλίστου νέου, άνταποκριτοΰ 
μου καί τοιοϋτον τής αιγυπτιακής «Μεταρυθμίσεως».

Μετέβημεν έν πρώτοις είς συνάντησιν τοΰ κ. Ήλ. Ίατροΰ 
διευθυντοΰ τοΰ Bar τοΰ Βοσφόρου, συνδρομητοΰ τής «Φύσεως» 
καί φίλου έξ αλληλογραφίας. Ο κ. Ίατροΰ είναι λαμπρότατος 
καθ’ δλην τήν σημασίαν .τής λέξεως άνθρωπος. Όταν διατε- 
λήτε φίλος του, σας θέλει πλησίον του, πάντοτε συνομιλοΰντα 
έπί μακρόν, έπ’ άπειρον εί δυνατόν, και συμπινοντα τή 

■βοήθεια πολυαρίθμων και πολυποίκιλων μεζέδων, εξ ών έπί 
τόΰτφ έχει άφθονον προμήθειαν έν τφ καταστήματι του, κονιακ, 
ευρωπαϊκούς λαμπρούς οίνους, ζύθους παντός είδους καί προε- 
λεύσεως καί β,τι άλλο φαντασθεϊτε καί έπιθυμήσητε. Είναι νέος 
όχι τεσσάρακοντούτης καί μολαταύτα ένεκα τής καλής του καρ
δίας καί τής άγαθοΰς φυσιογνωμίας καί τής εΰσαρκίας του εκλήθη 
πάνυ δικαίως-Μπ α ρ π α λία ς.Πλήν μετά πάροδον εικοσαετίας 
ή τριακονταετίας θά κληθή κατ’ ακολουθίαν,καί διότι από τοΰδε 
έχει πολλά τέκνα, Παπου.-λια ς.

Έναντι-τοΰ καταστήματός του κεϊται ό περίφημος κήπος 
τής Έσβεκίας,μετά τών πολυφήμων αύτοΰ τεχνητών καλλονών, 
εργον τοΰ Ισμαήλ Πασσα.

(ακόλουθε?)

Φ Π.

Εις τι μέρος τής ’Ανατολής ίζη μία κόρη ήήιχίάς εως 
είκοσι πέντε ίτών, ή όποια πρό πολλοΰ εσχι τό ατύχημα 
νά άπολέση τούς γονείς της, καί ένεκα τούτου πολλάκις 
έχλαιεν άπό πρωίας μέχρις έστέρας' σπανίως έξήρχετο,απε
ρίγραπτος δ ητο ή λύπη της,καί διετέλει απαρηγόρητος,μο
λονότι δεν εβράδυνε νά ένοήση ,ότι ή όρφανία της ητο θέλη- 
σις τοδ παντοδυνάμου.

Μετά δύο έτη άπό τοϋ θανάτου τών γονέων της, ή κόρη 
αΰτη συνεζεύχθη εΰκατώστατόν Ttva έμπορον, τον κ. Μ.... 
όστις κατφκει είς μιχράν τινα χωμόπολιν,άπέχουοαν τής γε- 
νετηρίου πόλεως τής ορφανής περί τάς δύο λεύγας.

Ή νεαρά γυνή, ήτις' εκαλείτο Μαρία ,απέκτησε μετ’ ολί
γον θυγάτριον, δπερ μανιωδώς ήγάπα και μετ’ αύτοΰ διήρ- 
χετο τάς ώρας τής ανίας της; ό δέ σύζυγός της τή προσέ- 
λαβε καί μίαν υπηρέτριαν, διά νά μή στενοχωρεΐται, διότι 
πολλάκες απούσιαζε τής οικίας τού. Ή κωμόπολις κατφ» 
κεΐτο ύπο ολίγων ψυχών, καί συνεπώς άπό τής έννώτης ώρας 
τής εσπέρας βαθύτατη σιωπή έπεκράτει, καί τότε μόνον . 
ήκούοντο εξωθι βήματα τό εσπέρας, έάν ποτέ συνέβαινε νά 
έπανήρχετό τις έκ γάμου, ή έξ άλλης τινός διασκεδάσεως. 
‘Ας φαντασθή τις τήν έρημίαν τής χωμοπόλιως, ετι δέ καί- 
τόν φόβον τών ευρισκομένων έντός ή καί έκτος τών οικιών 
κατά τάς μονοτόνους νύχτας τοΰ χειμώνος.

'Ημέραν τινάό σύζυγος τής Μαρίας είχε μεταβή άπό 
πρωίας είς τήν πόλιν δι’ έργασίαν, πρός παραλαβήν ποσοδ 
τίνος χρημάτων καί μετ’άδημονίας άνεμένετο τό έσπ’ρας ύπο 
τής άνυπομόνου νεαρας συζύγου του. Έν τούτοις, οιά πα
ρηγοριάν καί παν ένδεχόμενον ό καλός σύζυγος είχεν έφοδιά- 
ση τήν Μαρίαν διά ζεύγους καλών πιστολίων,ών. τήν χρήσιν- 
πολλάκις είχε διδάξει αύτή καί άνεχώρησεν ήσυχος καί ευ
χαριστημένος..

Ή to ήδη ϊκτη ώρα τής εσπέρας, χαί ή Μαρία είχε πρό 
ολίγου άποσυρθή είς τό δωμάτων της,μετά τής θεραπαινίδος 
της, διά νά άποκοιμήση τό αγαπητόν της τέκνου. Ητο τό 
μόνον δωμάτων, τό όποιον ήτο αρκετά εύρύχωρον, χεκοσμη— 
μένον διάτων αναγκαίων έπίπλων καί τής κοιτΐδος τοΰ παι
διού, έτι δέ κάί μικράς θερμάστρας εν τενι γωνίφ. "Ολα τά 
παραπετάσματα τής κλίνης των ήσαν κλειστά, μόνον δε γω
νία τις έκ τύχης έκρατεΐτο ύφ’ ένος έπίπλου .

‘Η νύξ ήτο σκοτεινή, άνεμος ίφύσα ίσχυρώς, ή δέ βροχή 
ήρξατο πίπτουσα άκαταπαύστως καί τά δένδρα τοΰ κήπου, 
έσύριζον μετά πατάγού. Ή Μαρία τότε λαβοϋσα τό παιδίον· 
έπί τών γονάτων της,έκάθισε έπί ανακλίντρου είς τήν γωνίαν- 
τής εστίας, τής όποιας ή μικρά πυρά, άλλα μέν αντικείμενα 
έφώτιζε πολύ, άλλα δέ άφινεν έν σκιφ, καί ήρξατο συλλογι- 
ζομένη τήν θέσιν της καί τόν σύζυγόν της, ένφ ή υπηρέτρια 
ίμενεν είς μίαν άκραν τοΰ δωματίου,άναμένουσα οδηγίας τής 
άυρίας της καί έφαίνετο άδημονοϋσα καί αύτή καί σκεπτική..

Ή Μαρία άφ*  ού προητοίμασε ήσύχως καί κατ’ ολίγον 
τό θυγάτριόν της καί τό άπεκοιμησε, εστρεψε τούς όφθαλ- ■ 
μούς της είς τήν κοιτίδα διά νά βεβαιωθή, ζέάν ήτο κατάλ
ληλος νά δεχθή τό παιδίον, τοΰ όποιου οί οφθαλμοί έκλεί- 
οντο ήδη ύπό τοΰ ύπνου, ώς μικρού αγγέλου, καί καθ’ ήν 
στιγμήν έρριπτε τελευταϊον γλυκύ μειδίαμα επί τής ουρα
νίας μορφής τοϋ τέκνου της καί ήγείρετο, αίφνης τά βλέμ
ματά της συναντώσι κάτωθι τής κοιτίδος δύο μεγάλους πό— 
δας, ύποδεδεμένους διά σανδάλων. Έξεπλάγη, ήγρίεψε καί 
αί τρίχες της ήνωρθώθησαν ώς πληγωμένης λεαίνης καί ή- 
τοιμάσθη να κραυγάση ή νά χυθή έπ’ αύτών, ότε ή φρό- 
νησις κυριεύσασα αύτήν, έσκέφθη'νά έξασφαλίση τό παιδίον. 
Ούδεμία αμφιβολία. Έκεί πλησίον εύρίσκετο κλέπτης ή 
δολοφόνος. Δέν ήξευρε τί νά πράξη, εύρίσκετο είς μεγάλη*  
απελπισίαν' ό σύζυγός της θά έπανήρχετό τήν ό’γδόην ώραν, 

χαί μόλις ήτο έκτη καί ήμίσεια. Τι νά άποφασίση ; τί νά 
-πράξη ; τί νά ιίπη ; Ή Μαρία δέν ανέκραξε ποσώς, ούδέ 
έκινήθη έκ τής θέσεώς της, ό δέ κλέπτης κατά τά φαινόμενα 
έσκόπευε νά μείνη εις τήν κρύπτην του, ώς ένόμιζε,μέχρι τής 
έπιστροφής τοΰ συζύγου, καί τήν νύκτα, ένφ , θά κοιμώνται 

-νά κλέψη ή καί νά δολοφονήση.
Άλλ’ έάν ή γυνή αΰτη ίφώναζεν, ούτος δέν θά έβοάδυνε 

-νά ίξέλθη, ίν φ μάλιστα ίγνώριζεν,ότι θά έχη νά παλαίση 
πρός γυναίκας, καί νά ίξαγοράση ΐν ανάγκη τήν σιωπήν 
των διά τής έξαφανίσεώς τών. Ή νεαρά λοιπόν γυνή έ- 
-ξηχολούθει ίπί μικρόν έκπληκτος καθημένη, έχουσα έπί τών 
-γονάτων τό τέκνον της καί ήρξατο μηχανικώς νά τό άπο- 
τείνη θωπευτικούς τινας λόγους, μή έγκαταλείπουσα Ομως 
διά τών οφθαλμών της τούς πόδας τοΰ παρεισάκτου ξένου. 
ιΕιτα έγιρθεΐσα ίν προφυλάξει άπεφάσισε νά τό θέση είς τήν 
κοιτίδα του. Ταλαντεύεται, τρικλίζει, αί δυνάμεις της τήν 
έγκαταλείπουσι χαί κινδυνεύει νά λιποψυχήση, ότε ή σωτη- 

-ρία τοϋ τέκνου της τή δίδει θάρρος. Πλησιάζει τήν κοιτίδα 
χαί ίν ταύτφ τούς φοβερούς πόδας καί θέτει τό παιδίον είς 
τήν κλίνην του.Θέλει νά τφ τραγουδήση,ώς συνήθως πράττει, 
άλλά τή λείπουσιν αί δυνάμεις. Επιστρέφει, ΐνα καθήση 
πλησίον τής εστίας, άπόφασιν εχουσα νά παραμείνη έχει 
τήν έπιστροφήν τοϋ συζύγου,ότε ή φοβερά θέα τοΰ σώματος 
-τοϋ κακούργου κάτωθι τής κοιτίδος καί τοΰ τέκνου έπ’αύ- 
τής δηλητηριάζει. τήν καρδίαν της. θέλει νά κάμη νεΰμα 
είς τήν υπηρέτριαν,ήτις προσεποιεϊτο τήν κοιμωμένην,νά τή· ' 
φέρη τά πιστόλια; πλήν φοβείται ένοχήν καί σιωπά. Πώς 
;είσήλθεν ίκεΐ ό κακούργος; Αί στιγμαί τή φαίνονται ετη, 
•σκέπτεται νά λάβη βιβλίον καί τό μετανοεί... Οΐμοι! Κι
νούνται οί πόδες. Μήπως.ό άνθρωπος ούτος ίξέλθη; Όχι 1 
Έλαφρόν ήτο κίνημα. Εύρίσκετο μεταξύ ζωής καί θανάτου. 
Έσώθη I Πρώτον καί δεύτερον κτύπημα αντηχεί- είναι ή 

■θυρα: Οΰτω νομίζει. Όχι! είναι τό ώρολόγιον, τάν ! τάν ! 
τάν ! Σημαίνει ή ογδόη ! Όπόσαι άγωνίαι, πόσαι δεήσεις 
πεμπόμεναι είς τόν ύψιστον,διαρκούσης τής θανάσιμου έκεί— 
νης προσδοκίας!

«ΤΩ θεέ μου! έάν δέν ίπιστρεψη,ένεκα κακοκαιρίας-»ίσκέ- 
•πτετο ειτα καθ’ έαυτήν μετά φοβέρας αγωνίας ! Τί θά γίνω!..

Όγδοη ώρα έσήμαινι, ένφ ή δύστηνος έλεγε ταΰτα.Τέ- 
λος κρότος άνοιγομένης θύρας ήκούσθη, ειτα βήματα γνωστά 
•καί άνήρ εύρωστος καί υψηλός μεν’ ολίγον έμφανίζεται. 
Αύτός είναι έσυλλογίσθη καί οί παλμοί της έπαλλον ζωηρό- 
τερον. ’Εκτείνει τού; βραχίονας πρός τόν σύζυγόν της, 

•όστις ρίπτεται έντός αύτών, καί άναλαμβάνουσα όλον τό 
θάρρος της, χωρίς νά εΐπη λέξιν, δεικνύει αύτφ τούς δύο 
πόδας. Ό σύζυγος άντιληφθείς άμέσως τόν κίνδυνον, προσ- 
ποιεΐται,ότι θά ύπάγη νά λάβη τό χαρτοφυλάκων του, όπερ 
άφήχε κάτω καί μετά δύο λεπτά ίπανέρχεταε κρατών πιστό- 
λιον" πλησιάζει τήν κοιτίδα καί συλλαμβάνει δια τής δε
ξιάς χειρόςτου τούς πόδας τοϋ κλέπτου,λίγων αύτφ: «Έάν 
άντισταθής, είσαι νεκρός». "Εσυρε δέ αύτόν μέχρι τοϋ μέ
σου τοΰ δωματίου, καί εύρεν έπ’ αύτοΰ έγχειρίδιον καλώς 
ήκονισμένον. Ούτος ώμολόγησεν, ότι ήτο συνενοημένος μέ 
τήν ΰπητέτριαν, ή όποια τόν έίδοποίηίεν; ότι θά έφερεν ό 
κύριός της μεγάλην ποσότητα χρημάτων. Καί ό μέν κλέ- 
πης παρεδόθη ειςτήν άστυνομίαν, ή δέ υπηρέτρια έξεδιώχθη 
τής οικίας.

Ή Μαρία κατόπιν διηγήθη είς τόν σύζμγόν της τά 
-διατρέξαντα,δστις έθαύμασε τήν γενναιοψυχίαν της,έναγκα- 
λιζόμενος αυτήν. Άλλά μέ ολην τήν γενναιότητα ταύτην 
ή Μαρία, ής ή καρδία είχε δηλητηριασθή, έμεινε κατάκοι
τος ίπί ολόκληρον μήνα,ΰπο νευρικής χαταστάσεως καταλη- 
■φθείσα.

Ό κλέπτης μετά τήν δημοσίαν ποινήν του, συνεζεύχθη 
τήν υπηρέτριαν, άλλά τό τέλος των ύπήρξεν ολέθρων, διότι 
κατόπιν ζωηράς φιλονικειας, τί; οίδε διά ποιαν άλλην έγ- 

κληματικήν συρραφήν, αΰτη μεν ίφόνεύθη ύπό τοΰ σύζυγου 
της, αύτός δε κατεδικάσθη έπί φόνφ εις ισόβια δισμά.
(Έχ τοϋ γαλλιχοΰ) .Γ. X. Άνασταβόπουλος.

Σ Κ Β Ψ Β IS

Ή οιωπηλή νεότης κυοφορεί τήν ύπουλότητα καί τό 
έγκλημα, τήν ανανδρίαν καί τήν φθίσιν.Τά λιμνάζοντα 
ΰδατα οήπονται. Ή άληθής νεότης παίζει, αδει, θορυβεϊ- 
εχει τόν ενθουσιασμόν είς τήν ψυχήν αύτής, έχει τόν 
κεραυνόν είς τό βλέμμα. Άλλόίμονον είς τόν ενιαυτόν 
εκείνον, όστις δέν έχει άνθη κατά τό έαρ, οστις έχει χι- 
όνας κατά τό θέρος.

* ·*.»
Ό κόσμος ούτος κατοικεϊται ύπό μεγαλρφροσύνης, 

ήτις έρπει ενώπιον τών υλικών αναγκών.
« «
'··■'.· ' .

Δέν έφυσησεν, έστέναξεν ό Θεός πλάσας τόν άνθρω
πον. Ό στεναγμός’ουτος είναι ή ζωή ήμών.

» »
Οΐαδήποτε οδύνη,όταν φέρη πρός τόν θάνατον,.είναι 

σεόαστή.
♦ · · ·

Σήμερον αληθώς ό βίος είναι κωμωδία,καθ’ ήν έκαστος 
εκλαμβάνει ώς σπουδαϊον τό πρόσωπον,τό όποιον παίζει' 
διά τούτο δέν γελά.

*.
* ♦ '

"Οστις ζή έν τώ ΰλικώ κόσμω καί λησμονών τοϋτο 
επιθυμεί νά γίνη άϋλος, ανάγκη ν’ άποθάνη.

*
’Από τής άρχαιότητος ή καρδία μετεβλήθη- ό άνθρω

πος έδημιούργησεν άλλους ηθικούς κόσμους. Ή Μαρία . 
άναγγέλλουσα τήν άνάστασιν τοϋ Σωτήρος, έίεπροσώπει . 
ολόκληρον τόν μετέπειτα βίον, ούτινος ή γυνή είναι .ή 
Ψυχή·

ΤΟ ΙΟΝ
Έκεϊ είς βράχον έρημον έφύτρωσβν έν ίον 
Κάτω τοΰ βράχου λυσσωδώς τα κύμα απα, άφρίζει- 
Τό άνθος δέρει ή βροχή, ό νότος τό λυγίζει· 
Δέν έχει ένα σύντροφον παρήγορον πλησίον.

Μεμονωμένου- άγνωστον, κυρτοΰται, άνόρθούται' 
’Απέκαμε τόν θόρυβον άκοΰον τών κυμάτων, 
Καί θάλλει, δπως ή ελπίς επάνω τών μνημάτων, 
Ώς έρως, δν ή συμφορά μέ πόνον έγκολπούται.

Ώς έρως θάλλει, κάτωχρος, σιγών, άλλ’ άναλίσκων, 
Όστις ποτέ έν ά γ α π ώ δέν είπε καί λατρεύει;
Είς δν καί ή ελπίς αύτή παρίσταται ώς χλεύη. 
Όν φέρει έτι κάλυκα είς ουρανόν ό θνήσκων.

Ή φύσις πλήν έρρίγησεν, ώχρα καί τεθλιμμένη, 
Ψυχρός βορράς έτίναξε τά φύλλα καί τά άνθη,

- Τό ίον τό ταλαίπωρον επίσης έμαράνθη, 
Καί ό ανεμοστρόβιλος τό ήρπασε. Ποΰ βαίνει ;

Καί ό ανεμοστρόβιλος άνήρπασε τό ίον, 
Δέν έχει πλέον άρωμα,’δέν έχει χρώμα πλέον 
Είς μάτην αγωνίζεται,(άπεκαμε παλαιόν, 
Φεΰ ! είς τό κάλλος έδωκε βραχυν ή μοίρα βίον.
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ΚοΙ πάλιν και αιώνιο το έαρ έπιοτρέψει, 
Τό άνθος μου έζήτησα καί δέν υπήρχε πλέον· 
Κανείς δέν τό ήγαπησε καί έμαράνθη κλαΤον. 
Τό κΰμα κάτω θραύεται: άνω περοΰν τά νέφη.

Α. Παπαρρηγόπουλος.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Έάν «λησιάσωμεν εΐς τόν βόρειον «όλον μαγνητικής 
τίνος βελόνης, έλευθερως αίωρουμένης (πυξίδος λ. χ.) τόν 
βόρειον «όλον μαγνήτου τινός, ον χρατοϋμεν διά τής χειρός, 
•η βελόνη, ώς γνωστόν, στρέφεται αμέσως βιαίως καίό βό
ρειος αυτής «όλος· απομακρύνεται, όσω τό δυνατόν περισ- 
σότιρν τοϋ τοΰ μαγνήτου.

Ή βελόνη τούναντίον θά πλησιάση, έάν απέναντι τοΰ 
βορείου «όλου θέσωμεν τόν νότιον πόλον.· Τά φαινόμενα 
ταϋτα έν τή φυσική ίξηγόΰνται ώς εξής ; οτι οί ομώνυμοι 
πόλοι άπωθοΰνται, ένφ οί έτερώνυμοι ελκονται.

Κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους κατεσκευάσθησαν 
πλεΐστα παίγνια σχετικών μαγνητικών φαινομένων,παριστών- 
τα ίχθεΐς, κύκνους, «λοι4ρι« Χτλ. άτινα ούδέν άλλο είναι ή' 
αποτυπώματα πλεόντων μαγνητών καί άντιπροσωπεύουσι 
τά φαινόμενα τής έλξεως καί άπώσεως τών μεμαγνήτισμί- 
νων ράβδων,

Ή μικρά μαγνητική ράβδος, ή συνοδεύουσά τά παίγνια 
ταϋτα χρησιμεύει ώς . μαγική ράβδος πρός περισυλλογήν ή 
διασκόρπισιν τών έπιπλεόντων αντικειμένων· χρησιμεύει δ*  
ώσαύτως καί' ώς άγκυστρον είς τούς νέους άλιεΐς.

Ήδη θά καταστρώσωμεν όλως ιδιαιτέραν καί νέαν μέθοδον 
έπιπλεόντων μεμαγνητισμένων βελονών, ήτις άποδείκνυσι 
δι’ ώοαιωτάτου καί «εριεργοτάτου τρόπου τήν άμοιβαίαν 
άπώσιν, ήν τά ■ μεμαγνητισμένα σώματα έξασκοϋσιν έπ' 
άλλήλων ■ έναλλάξ. Μαγνητίζομεν χονδράς τινας βελόνας, 
προστριβόντίς αύτάς καλώς πρός τον πόλον μαγνήτου τίνος 
καί πάντοτε κατά τήν αύτήν φοράν καί μετά ταϋτα τάς 
έμπήγομεν, έκάστην κεχωρισμένως,έντός μικρών φελών (πω
μάτων), ώς έμφαίνεται έν τή έναντι εΐκόνι. Κατόπιν 
θέτομεν τάς βελόνας, οΰτω «αρασκευασθείσας, έντός ΰδατος 
περιεχομένου εν τινι κάδφ ή οίωδήποτε δοχείφ, καί θά 
ίδωμεν αύτάς αμέσως έπιπλιούσάς καί οπωσδήποτε καί άν 
ίτοποθετήθησαν, λαμβανούσας θέσεις κανονικάς απέναντι άλ
λήλων . Τά σχήματα τών θέσεων Επαναλαμβάνονται τά αύτά, 
έφ’ όσον ό αριθμός τών βελονών είναι ό αύτός. Ούτως αί βε
λόνας λαμβάνουσι σχήμα τριγώνου, έάν είναι τρεις, τετρα
γώνου έάν είναι τέσσαρες, πενταγώνου,έάν είναι πέντε, κτλ.

Ήδη πρόκειται νά θέσωμεν εις κίνησιν πάντα ταϋτα τά 
ίπιπλέοντα μικρά σωμάτια. Πρός τοΰτο λαμβάνομεν τήν 

μαγνήτικήν βελόνην καί θέτομεν τόν ?να πόλον αύτής εις 
ιό κέντρον τοϋ δοχείου. Τούτου γινομένου,«άσαι αί βελόναι. 
θ' άπομακρυνθώσι πρόν τήν περιφέρειαν. Έάν τούναντίον 
παρουσιάσωμεν τόν έτερον πόλον έντός τοϋ δοχείου, πασαι 
αί βελόναι τότε θά συγκεντρωθώσι. Νομίζει τις, ότι αύται 
ύπακούοοσι είς τά κελεύσματα τής ράβδου.

Φ. Π.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
333- Αίνιγμα.

’Αρχή Σοφίας είμαι έγώ
καί τοΰ παντός τό τέλος.
παν σώμα μ’ έχει
καί παντός μέλους 
υπάρχω μέλος.
Άφοϋ ό κόσμος έγεινε 
εντός του κόσμου κείμαι 
κι’ δ κόσμος όλος θά χαθή 
έάν έγώ δέν είμαι.
ς’τά γράμματα δεν φαίνομαι
μέ εχει πασα γλώσσα .
μέσον είμαι τών μέσων σου. ....
Έ 1 φθάνουν φίλε τόσα .

324. Αίνιγμα.
Είς χαμόκλαδά ιδίως θά μ’ άχούσης, άν θελήσης. 
καί είς ποταμούς θά μ’ εύρης, άν μέ άποχεφαλίσης. 
χαί τήν νέαν κεφαλήν μου, άν σχληρώς μοΰ άφαίρέσης. 
μετά κεφαλής άφεύχτως στερείς θά μέ συνδέσης. Φίλάμμων.

335. Πρόβλημα.
Έχάστη τών πλευρών τριγώνου είναι θ μέτρα, ίνουμένων τών 

μέσων τών πλευρών αύτοΰ δι’ ευθειών σχηματίζεται νέον τρίγω
νον*  ένουμένων δέ τών μέσων τών πλευρών χαί τοϋ τριγώνου τού
του σχηματίζεται νέον χαί οδτως εφεξής.—Ζητείται, δπόσα τρί
γωνα δύνανται νά σχηματισθώσιν καί ποιον τό άθροισμα τών εμ- 
βαδών πάντων. Κροταλίας.

ΑνΟβις τό&ν έν τφ β φύλλφ αινιγμάτων.

327. Ππόβλημα. --------
: Αωρηθέντα 7 η 14.

Έλυσαν αύτό ό χ. Σπ. Μαντΐχας έχ Πειραιώς χαί ό χ. Δ 2ο- 
λομονίδης έχ Πατρών, χαί έ χ. Ε. Φωτιάδης έκ Κερχύρας.

328. Αίνιγμα. Αύλός. ’Αόλος
Έλυσαν αύτό δ χ. Σπ. Μαντίκας έχ Πειραιώς,, χαί δ χ. Δ· 

Σολομονίδης έχ Πατρών, χαί b χ. Ε. Φωτιάδης έχ Κερχύρας.
329. Αίνιγμα. Άχάμάς Άδάμας. ’*δάμ.

Έλυσαν αύτό δ χ. Δ, Σολομωνίδης έχ Πατρών, δ χ. Ε Βριώ- 
νης έκ Πείραιώς, δ χ. Κ. X. Πα«ανιχολάου εχ Πειραιώς, δ χ. 
Κ. 'Αναστασίου έξ 'Αθηνών χαί δ χ. Ε. Φωτιάδης έχ Κεοχύρας,

ΑΑΛΗΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ «ΦΤΣΕ&Σ»

Γ. Λ. Κ. ’’Ανδρον. ’Επιστολή χαί αινίγματα έλήφθησαν.— Γ. 
0· Σμύρνην. ’Επιστολή έληφθη, δμοίως αινίγματα χαί συνδρομή· 
σας. Εύχαριστοΰμεν. — Γ.' X. Α'άϊρον. ’Αναμένομεν σονδρομάς,. 
άλλως διαχόψωμεν αποστολήν φύλλων.—Κ.Ν. ΆργοστόΛιον. Συνε- 
στηαένη Εύχαριστοΰμεν πολύ.—Ε.Φ. Kifxufar. ’Επιστολή μετά 
δρ 27 έλήφθησαν. ’Εγράψαμεν. — Γ. Σ. Πάζρας. Συνδρομή σας 
έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. — Κ. Δ. A. ’AJifaripetar. Δελτάριον 
έλήφθη. Άποροΰμιν χαί-ήμεις καί σιέλλομεν φύλλα έκ νέου. — 
Κ. X. Π. Πνργον. Συστημένη έλήφθη. Εύχοφιστοΰμεν. Φύλλα 
άπεστείλαμεν. Προσεχώς γράφομεν έν έκτάσει. — Η. Κ. Σΰρον. 
Επιστολή μέ δρ. 31,45 έλάβομεν. ’Εγράψαμεν. Εύχαριστοΰμεν.— 
Α. Σ. Πάτρασ. Ζητούμενα φύλλα σάς άποστέλλονται, προσεχώς. 
— Ν. Α. ΧαΑχίία. Σάς άπηντήσαμεν. Δέον νά διατελήτε συν
δρομητής τής «Φύσεως». — Μ. Σ. Δεδρητ. Δυνάμει αποδείξεων, 
παρακαλοΰμεν είσπράξητε χσ< άποστείλητε υμείς άντίτιμον. ’Ανα
μένομεν συντόμως. — Ν. Κ. Σύρον. Συνδρομή σας ώς χαί Γ. Κ. 
έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. ’Αριθμός λαχείου σας 47. — Α. Μ. 
Πρ/^σίαν. ’Επιστολή Χαί αποδείξεις έλήφθησαν. ’Απηντήσαμεν. 
—Ν. Ε. Π- καί Δ. Φ. ΧαΑχίδα Κιβωτίδιον μέ νεχταρώδες χόνιάχ 
χαί άμβροσιαχήν Άγγέλικαν έλάβομεν έσχάτως. Άμα δοκιμάσω- 
μεν θά γράψωμεν έντυπώσεις μας. 'Ομοίως αινίγματα.

Έκ τοϋ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


