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Παρακαλούνται έκ τών ήμετέρων συναδέλφων, 
τον εσωτερικόν τε και εξωτερικόν, οί άναδημοσιεν,- 
οντες άρθρα, διατριβής έπιστημονικάς και ηοικίλα 
άλλα, έκ της «Φύσεως» ειλημμένα, Ιδίως περιοδικόν 
τι της Ρουμανίας, ούτινος δέν ύπολείπεται αύτφ Α 
0 τίτλος «Φύσις», δπως καταστη δεντέρα έκδοσις 
αύτής, διά τήν άναδ-ημοσίευσιν πάντων σχεδόν τών 
περιεχομένων τού ήμετέρον φύλλον, δπως ευαρε
στούμενοι ποιώσι μνείαν τής πηγής άφ ’ ής έρανί- 
ζονται τά δημοσιεύματά των, προτιθεμένων ήμών, 
άλλως νά πράξωμεν τά δέοντα, διότι Λ πρός τούς 
συναδέλφους όφειλομένη συμπεριφορά ούδέποτε 
έπιτρέπει τόν σφετερισμόν άλλοτρίων πνευματικών 
έργων. Ή ΑιαύΟυνσες.
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ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΠΤΗΝΟΝ
TOP K. ADER
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Σννίντευξκ τοΰ διενβυ.τοΰ τηι γσ^λική; «Φύσεως» Γέστωνος Τισανδρΰ 
μετά τοΰ ifsupirOu τοΰίπταμένρι>,μηχ«ν>(μ«τος.

Πρό μηνός περίπου ό παρισιανός καί κατ ’ άκολουθίαν ό 
εύρωπαϊκός τύπο; 
σοφό; καί συμπα
θητικό; γάλλοςη
λεκτρολόγος, κα- 
τεσκεύασιν θαυ- 
μασίαν αεροπόρον 
συσκευήν, δι’ή; 
έλύετο τό τόσω 
περιλάλητου πρό
βλημα τή; εναε
ρίου ναυσιπλοΐας. 
Έβεβαιοϋτο δέ 
συνάμα, ότι ό 
"Αδερ είχε θεαθ.ή 
έν τινι ίδιοκτη- 
siif τών περι
χώρων τών Πα
ρισίων έπιβαίνων 
μηχανικού τίνος 
•πτηνού, καί νά 
■ύψώται έν τή ά· 
τμοσφαίρι»: διά μέ
σου ίσχυροΰ τίνος 
προωστήρος.Έκ
τοτε ή πολυθρύλλητος αύτη είδησις έγενικεύθη·; έπιστεύθη καί 
■ένεκολπώθη ύπό πάντων τών εύπιστων, ΐξαπλωθείσα δι’ η
λεκτρικής ταχύτητος ύπό τών κυμάτων τή; ήχοΰ; (τύπου), 
είς άπαντα τά σημεία τής-ύφηλίου.

Έκ τούτου λαβό>» αφορμήν καί ό ανήσυχο; εν τοιούτοις 

άνήγγεςλαν, δτι ό κ. Κλιμέντιος "Αδερ, ό

ζητήμίασι Τάστων Τισσανδριέ (Gaston Tissandrier), ό διευ
θυντή; τής έν Παρισίοι; έκδιδομένης «Φύσεως», ό πολυμαθής 
καθηγητή; καί διερευνητή; τών αεροστάτων, προεκάλεσι 
βυνέντευζιν μετά, τοϋ κ. Άδιρ, ή; τά; λιπτομεριία; προθύ- 
μω; μεταδίδομεν τοί; ήμετέρόι; άναγνώσται;.

«Λυπούμαι, γράφει 0 κ. Τισσανδριέ, μη δυνηθεί; νά συλ- 
λέζω άς «πιθύμουν άκριβεϊς πληροφορίας. 'Ο κ. Άδερ κατά 
πρώτον μ’ έβεβαίωσιν, ότι τά έκτιθέντα ύπό τοϋ τύπου περί 
τών ύπ’αύτοΰ γινομένων πειραμάτων ήσαν ύπερβολικά, 
άλλ’ ότι η ύπ’ αύτοΰ κατασκευή μηχανήματος πλέοντος έν 
τοΐ; άερίόι; στρώμασι ητο ακριβής αλήθεια».

Ό ιύφυής μηχανικός προσέθηκεν είτα, ότε έφιϋρεν εντε
λώς πρακτικόν μηχάνημα εναερίου ναυσιπλοΐας, τοϋ όποιου 
άρνεϊται νά δώσν) τήν περιγραφήν, ώς καί τήν έξήγησιν τοϋ 
κινητήρός του, μή προτιθέμινο; άλλως τε νά ύποβάλη αύτό 
είς νέαν δοκιμήν επί τοΰ παρόντος τούλάχιστον" έπί γι
νομένων δ’ αύτφ επανειλημμένων επιμόνων ερωτήσεων ά
πήντησεν, ότι όντως είχε κάμει εσχάτως οριστικόν τι πεί
ραμα, ούτινος αί δοκιμαι εμελλον ν' άποφασίσωσι περί τή; 
τύχης του, ότι τό μηχανικόν πτηνόν του, πόρισμα δέκα έτών 
μελετών καί δοκιμασιών, φέρει σχήμα μεγάλης νυκτιρίδο; μέ 
εκτεταμένα; πτέρυγας, ότι είναι κατισκιυασμένον άπό ξύλου 
κενού καί μετάξης, 16 μέτρων έκτάσεως, καί ότι τό σώμα 
τοϋ ζώου χρησιμεύει ώς διαμέρισμα διά τήν τοποθέτησιν τοϋ 
άιροναύτου καί τοΰ κίνητήρος. Ό κινητήρ ούτος, ελαφρότα

τος καί ισχυρότα
τος συνάμα, με
τακινεί έλικα, Ο- 
στις καθορίζει τήν 
κινησιν τοϋ όλου 
μηχανήματος. Αί 
πτέρυγες δενπάλ- 
λουσιν, άλλά μέ- 
νουσι πάντοτε ά- 
νοικταί. Όπόταν 
δέ ό ελιξ άρχηται 
νά λειτουργή, τό 
μηχανικόν πτη
νόν, τοποθετημέ
νου έπί τροχών ήύ- 
ψηλοπατίδων,κι
νείται κατά πρώ 
τον έπί εδάφους 
όμαλοΰ μετ’ αρ
κούντως μεγάλη; 
ταχύτητος, ειτα 
δέ κατ ολίγον εύ· 
ρίσκει ισορροπίαν

Τό μηχανικόν πτηνόν τοΰ κ? "Αδερ.

ΐν τφ άέρι καί άρχιται ύψούμενον τοϋ εδάφους καί ούτω 
βαΐνον έν τώ κενφ.

Ταΰτα διηγήθη ό κ. “Άδιρ αύτολεξεί τώ κ. Τισσανδριέ. 
Έπί τή ερωτήσει δέ τούτου, είς τί ύψος δύναται νά φθάση 
το μηχάνημά του,ό κ. "Αδερ ήρνήθη νά δώση άκριβεΐ; πλη-
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ροφορίας. Έπιμένοντος όμως τοΰ διευθυντοΰ της Φύσεως, ό 
εφευρέτης ώμολόγησεν, οτι ύψοϋται ολίγον, καί όπως δώση 
ιδίαν τινά, έξετεινε τήν χ,εϊρά του είς 50 εκατοστά τοΰ μέ
τρου, μέχρις 1 μέτρου άπο του εδάφους.

— Τό μηχάνημά σας λειτουργεί έπί χρόνον ώρισμένης δι
άρκειας; ήρώτησεν ό κ. Τισσανδρ.ιε.

Ό κ. Άδερ άπεκρίνατο, ότι ό χρόνος ούτος όντως είναι 
βραχύς, άλλ’ ότι προετίθετο νά κατασκευάση ετερον μηχά
νημα, τό όποιον θά έλειτούργει έπί μακρότερον χρόνον, και 
σκοπεί ν’ άνέλθη lit' αύτοΰ καί νά τό επίδειξη, ούχί εί; τό 
κοινόν, άλλ' εί; άνδρας μόνον επιστήμονας καί είς φίλους. 
Προσέθηκε δέ, ότι θά τό επίδειξη έν άδρανεάιι καί όχι λει
τουργούν,διότι έδαπάνησε πολλά χρήματα,σημαντικά ποσά, 
διά τάς μελέτα; καί τά πειράματα, καί ότι τοϋ άπητοΰντο 
ήδη νέα χρηματικά κεφάλαια,διά νά εξακολούθηση τήν άνά· 
πτυξιν τής κατασκευής τής έφευρέσιώ; του.

Ό κ. Τισσανδριέ επιλέγει, ότι ό κ. “Αδερ είναι πολύ άγα· 
θό; φυσικός, άγνοών, οτι έν τφ έδάφει τής πειραματικής επι
στήμης αί ανακοινώσεις δέον νά γίνωνται διά πειραμάτων 
καί ότι οί επιστήμονες ώ; καί οί κεφαλαιούχοι θά τφ ζητή- 
σωσι βεβαίως τοιαϋτα' περαιών δέ τήν περιγραφήν τής συν- 
εντεύξιώς του ταύτης, έπιπροστίθησιν, ότι οίανδήποτε γνώ
μην καί άν έχωμεν περί τής άξίας τοΰ έφιυρέτου, δέον ν’ ά· 
ναμείνωμεν τά πειράματα, τά όποια μόνον άφοΰ ίδωμεν, θά 
έπιφέρωμεν τάς ήμετέρας κρίσεις.

Εκ τών άνωτέρω άρα έξάγεται, οτι πολύ έσπευσεν ό τύ
πος νά θεώρηση τετελεσμένον, γεγονός, όπερ μόνον έν τή θε
ωρία εύρίσκεται έτι έκτεθειμένον,παρατιθέμενοι δέ έναντι τήν 
σχετικήν εικόνα τοΰ πολυθρυλλήτου μηχανήματος, δημοσιεύ- 
ομεν κατωτέρω έν μεταφράσει έτέραν περισπούδαστον επι
στημονικήν σχετικήν διατριβήν τοΰ πολυμαθούς φυσιοδίφου 
κ. Τρουβέ, έξ -ής πολλά θά άρυσθώσιν οί ήμέτεροι φιλανα- 
γνώσται. Φ. Π.

' ΤΟΤ ΠΗΔΑΛΙΟΥ*  ΤΟΥ*  ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ*
ΚΑΙ ΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΕΚΔΡΟΜΑ1

AU BAPTSfiHOTEPfiK Tor ΑΕΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ*

Τήν ακόλουθον περισπούδαστον περί άνακαλύψεώς τοϋ πηδαλίου του 
αεροστάτου επιστημονικήν διατοιβήν τοϋ κ. Τρουβέ μεταφέρο- 
μεν εν μεταφράσει εΐς τάς στήλας τοϋ ήμετέρου περιοδικού, 
ήδη 8τε τό ζήτημα τοΰτο ζωηρώς συζητεΐται παρά τοΐς έπιστή- 
μοσι εν Ευρώπη, επ’ ευκαιρία τής ύπδ τού Ader άνακαλύψεώς 
τοϋ τεχνικού πτηνού, εχοντες δ’ έλπίδος δτι βελομεν ευχαρι
στήσει τούς ήμετέρου; άναγνώστας. Έπί τή εύχαιρίμ δέ ταύτη 
βέλομεν δημοσιεύσει κα'ι τάς σχετικά; εικόνας μετά πάντων τών 
λεπτομερειών, κλίσεων καί επικρίσεων τού έν λόγω μηχανήμα
τος, δπερ πολύ εσπευσαν τινες νά έγκωμιάσωσιν.

“Εν τινι εσχάτως έν τφ Electricien δημοσιευθείση δια
τριβή ό κύριος Davy έδημοσίευσε σύντομον ιστορικόν ύπό- 
μνημα τών κατά διαφόρους έποχάς επανειλημμένοι; κατα- 
βληθεισών έπί ματαίφ προσπαθειών πρός άνακάλυψίν τή; 
άνά τήν ατμόσφαιραν διευθύνσεω; τών αεροστάτων, έξ ού 
άποδεικνύεται, ότι εΐ καί πραγματικώς τινά τών γενομένων 
πρό; τόν σκοπόν τούτον πειραμάτων ειχον σημαντικήν αξίαν 
έν τή θεωρίρι, άπαντα κατά τήν εφαρμογήν ίξαμβλωματι 
κώς έκυοφόρησαν, διότι άληθώ; ή ύπό τών έριδρόμων τούτων 
φυσιοδιφών έπιζητουμένη λύσις άεί προσέκρουσε κατά ακα
ταμάχητων βράχων.

Ή διεύθυνσις τών αεροστάτων καί ή έν ταύτφ έπίτευξι; 
μεγάλη; εκδρομική; ταχύτητο; είναε πρακτικφ; αδύνατο;, δι’ 
όπερ καί τά έπιτευχθςντα τούντεΰθεν αποτελέσματα δέν άν- 
ταπεκρίθησαν ποσώς είς τά; γενομένα; σημαντικά; θυσίας 
καί δαπάνα; άπό μέρους τών επιστημονικών έταιρειών καί 
τών έραστών της άεροδρομίας. ’Εν τούτοι; όμως έν τή πο
λεμική τέχνη καί έν άλλαι; είδικαϊ; περιπτώσεσι, τά λεγά

μενα πηδαλιούχα ταΰτα άερόπορα σφαιρώματα παρ’έσχον 
άξιοσημειώτους εκδουλεύσεις.

Τά ύπό τού κυρίου Γάστωνος Tissandrier καί τοϋ διοι- 
κητοΰ Renard γενόμενα πειράματα δέν υπήρξαν ανωφελή,, 
καί ένέχουσι άρκετόν ενδιαφέρον όπως παρακολουθήσωμεν 
αυτά, διότι άφ'ένό; μέν οί θιασώται τών άεροπόρων σφαι
ρών βάλλουσιν έκάστοτε έπιτυχώς έν τή βαθμιαίοι' άναπτύξει 
τής διαμέτρου τών οργάνων αυτών, πρός τόν σκοπόν τής. 
συγχρόνου αύζήσεω; τής υψιτενούς αύτών ίκανότητος, συνε
πείς τής κινητήριου καί προωστικής ένεργείας έν τή άντιστά- 
σει καί μετακινήσει, άφ’ έτέρου δέ οί θιασώται τών ββαρυ- 
σωμοτέρων τοϋ άέρος στοιχείων» οϊτινες βάλλουσιν ιδία εί; τήν 
μεγάλην ταχύτητα, βαθμηδόν καί τουναντίον μειουσι-τήν 
ένέργειαν τοϋ διατροφέως, έλαττοΰντε; κατ’ολίγον τάπροω
στικά όργανα άποκαθιστώντες αύτά ήττον ισχυρά καί ελα
φρότερα.

Οί τελευταίοι άντιπροσωπεύουσι τήν νέαν ιδέαν τοϋ ύπό 
τόν τίτλον στοιχείου «βαρύτερου τοΰ άέρο;» έν άντιθέσει 
πρό; τήν τών πρώτων αέλαφρότερον' τού άέρος». ‘Οποία 
όμως όντως πάλη στοιχείων έν στοιχείοι; 1 Πάλη τοΰ νέου, 
συστήματος πρό; τό παλαιόν ’ πάλη καί πρός τά στοιχεία 
αυτή; τή; φύσεως, έξ ών τίς ό νικήσων ; Άναδιφήσατε έν 
τή έρέβφ. “Αν όμως άναδιφήσωμεν εί; άμφότερα τά ■Συστή
ματα δέον νά όμολογήσωμεν, ότι έάν κατορθωθή ή έν τφ 
δευτέρφ επικρατούσα ιδέα τής έπιτεύξεως, τού κατορθωτού 
τής ύπάρξεως βαρυτίμου, έν έλαφροτέρφ σώματι, σώματος, 
ή λύσις τοϋ προβλήματος τής έναεοίου ναυσιπλοΐας εσεται 
γεγονός τετελεσμένον. Φαντασθώμεν ήμά; έξετάζοντα; διά 
τηλεσκοπίου αερόστατου τι εν τοϊς άερίοι; στρώμασι πλέον, 
καί θά ίδωμεν βεβαίως αύτό μέγα, γιγάντειον, τερατώδες- 
Ειναι τό άερόστατον τής συγχρόνου έποχή; μας. ‘Αν όμως 
παρατηρήσωμεν αύτό άπο τής άντιθέτου όπή; τού τηλεσκο
πίου, άπό τής μικρά;, θά ίδωμεν αύτό μικρότατου, ελάχι
στου σφαιριδίου, σημείου μόλις διακρινόμενου καί κατ’ ολίγον 
εξαφανιζόμενου. Τοιοΰτον λοιπόν ίσεται ύπό τήν δευτέραν 
δψιν εξεταζόμενου τό ζήτημα, τό άερόστατον τή; μελλούσης 
έποχή;.

Οί κκ. Landelle καί Ponton d’Amecourt ύπήρξαν πρό 
χρόνων οί θερμοί θιασώται καί «οί άνανεωταί τή; θεωρίας 
τοϋ βαρυτίμου τοΰ άέρο;», ή ς ή καταγωγή κατά τήν κλασσι
κήν παράδοσιν άνάγεται εί; τόν Άρχύταν, Πυθαγόρειον φι
λόσοφον καί μαθηματικόν (400-—3β5π. X.) οίτινες (μύη
σαν καί άλλους εί; ταύτην.

Έπί πολύν χρόνον ή θεωρία τή; έντφ άέρι μετακινήσεω; 
σωμάτων βαρύτερων τούτου διά μέσου ειδικών μηχανημάτων 
έθεωρεΐτο πρόβλημα λελυμένον, ή δ’εφαρμογή ταύτη; έπί 
τεχνικών πτηνών θαυμασίως ιπταμένων έν τή ατμόσφαιρα, 
έδωκεν άφορμήν είς κρείσσονας υπολογισμού; εν τώ ζητήματι 
τής διευθύνσεω; τών άεροστάτων.

Πλήν οί υπολογισμοί! Ποσάκις όμως δέν άπατώμεθα έπί 
τής άκριβεία; αύτών, είτε διότι ή αφετηρία ήτο εσφαλμένη, 
είτε διότι δέν προϋπελογίσαμεν καλώς τά αποτελέσματα ! 
καί όπόσα τοιαϋτα παραδείγματα δέν έχομεν έν τή φυσική 
φιλοσοφία !

Οί υπολογισμοί τοΰ Navier, γράφει ό Τάστων Tissandier 
ούδέν πείραμα έσχον ώς άφετηρίαν καί είναι εύκολον νά τούς 
άνασκευάση τις. Ό Navier άπιδέχετο ότι δεκαεπτά χελι
δόνες δαπανώσι έ'ναν ίππον άτμοΰ.

'Ομοίως θ’ άπεδείκνυέ τι; ούτω, δι’ ύπολογισμών, προσ- 
τίθησιν εύφυώς ό κ. Bertrand, ότι τά πτηνά άδυνατοϋσι νά 
πετώσι, όπερ ήθελεν εισθαι άδικον είς τού; μαθηματικούς.

Δέν άπεδείχθη ούτως επίσης διά τή; ένιαχύσεω; τή; άρ- 
χή; τής άδρανείας καί διά πομπωδών διατυπώσεων, ότι οί 
τροχοί τών άτμαμαξών θά διωλίσθαινον μόνον έν τή θέσει 
των, χωρίς νά δύνανται νά προχωρήσωσι ; καί μολαταύτα 
ούτοι διατρέχουσιν άπειρους διαστάσεις. Τί διαφορά μεταξύ 
θεωρητικών υπολογισμών καί εφαρμογής αύτών έν τή πράξει!

Έκτο; δέ τούτων είναι τόσω μακράν ή έποχή, καθ’ήν, 
ύπό τό άξιόπιστον άνομων πορισμάτων, έπιστεύετο άκατοί- 

κήτος ό πυθμήν τή; θαλάσσης ; Πόσα έκατομμύρια χαριτω
μένα καί πολύτιμα όντα και έντομα δέν άπεκαλύφθησαν 
έκεΐ, ένφ οί μαθηματικοί τά κατεδίκαζον εις τό σκότος καί 
είς τήν αίωνίαν τυφλότητα !

Τό κακόν έγκειται είς τό οτι πολλάκις λησμονεϊται, ότι ό 
υπολογισμός δέν είναι άλλο ή δργανον ισχυρότατου, χρησι- 
μώτατον, έντελέστάτον καί λαμπρότατου αληθώς έξ όσων ή 
άνθρώπινο; μεγαλοφυία έγεννησε,. άλλά τέλος μναι καί οργά
νου, όπερ έυ συγκρίσει πρός άλλα, καί πλείω μάλιστα όλων 
τών άλλων, δέον νά διαχειρίζεται μετά μεγίστης προσοχής 
καί διαγνώσεως, καί νά ύποβάλλεται είς αύστηρόν έλεγχον 
έν άπάσαις αύτοΰ ταΐς λεπτομερείαις. · .

Είναι δέ λυπηρότατου τή αληθείς -σεβαστός άριθμό; αξιό
τιμων διανοιών, έργατών δεδοκιμάσμένης ίκανότητος νά ά- 
ποσκορακίζωσι τού; τίτλους των τούτους καί άφιερώνωσιν 
(αυτού; είς- ματαία; θεωρίας, δαπανώντες ούτω τόν χρόνον 
αύτών ή τά; δυνάμει; αίτινε; ήδύναντο ώφελιμώτερον νά 
,άφιερωθώσι.

‘Ως πάντοτε συμβαίνει, έν τοιαύται; περιστάσεσι οί τοι- 
ο.ϋτοι λαμβάνουσι τό πρόβλημα άντιθέτω; καί άρχίζουσιν 
έκεϊθεν όπου ώφειλον νά τελειώσώσι. Όποια δέ διαφορά καί 
κέρδο; άν πρό τούτου κατέφευγον εί; τά πειράματα.

Τοΰτ ’ αύτό συμβαίνει καί ένταΰθα ίν· τφ τμετέρφ προβλή- 
ματι καί εί; τού; τύπους καί εί; τά; λεπτομέρεια; τής νέα; 
άεροπόρου συσκευής, όπου αυτή ή βάσις, ή ψυχή τοΰ άερο- 
στάτου, ούτως είπεϊν, ήτοι τό κινητήριον αύτοΰ έργαλεϊον 
•δέν έφευρέθη έτι. Ή λογική έπιτρέπει νά κάμωσι θεωρίαν έπί 
τής τή-ΙεφωνΙας, πριν ή ό Bell άνακαλύψη τό ηλεκτρικόν 
τηλέφωνόν του, ή έπί τής μεταβιβάσιως τής δυνάμεω; είς 
μακρά; άποστάσεις, πριν ή ό Gramme πλάση τό μηχά
νημά του ;

“Ωστε τό κινητήριου τοΰ αεροστάτου είναι ή. βάσις, καί 
πριν ή τοΰτο έφευρεθή σας ομιλώσι περί θεωρία;!

Τό παν έν τφ κινητηρίφ έγκειται ! ή δέ προτίμησε; τού
του μεταξύ τών ποικίλων ειδών είναι καθαρώς δευτερεΰόν 
ζήτημα, άναγόμενον είς τήν φύσιν καί τάς ιδιότητα; αύτοΰ 
του κινητήριου.

«Δός μοι πά στφ, καί τήν γήν κινήσω», έλεγεν ό Αρχι
μήδης, κάλλιστα έννοών, ότι πρό τών υπολογισμών έδεϊτο 
τοΰ μοχλοϋ. Με.τά τοΰτον, καί τότε μόνον επέρχονται οίύπο- 
λογισμοί, διότι τότε τό έλατήριον εύρίσκει άσφαλέ; τό ση- 
μεΐον τής άφετηρία; του. Πρό τής κρίσεως άπαιτεϊται ή 
παρατήρησες.

Τήν φρόνιμον λοιπόν ταύτην καί θετικήν μέθοδον άκολου- 
θήσαντες μετά προσοχή; καί σταθερότητο; άφικόμεθα όντως 
είς συμπεράσματα επιτυχή. Καί θά εϊπωμεν μετά τοΰ Marey 
«ά άφρων ό έπί άπλών υποθέσεων καταστρωννύων υπολογι
σμού; φέρεται άναντιρρήτω; έπί ψευδών πορισμάτων». ’Αλλά 
υπάρχει όμως νέα τε; μέθοδος, δι’ ή; δυνάμεθα ν’ άνακτήσω- 
μεν ασφαλώς τήν διαφυγοΰσαν-ήμΐν οδόν, άκριβώ; ότε άί- 
σθανόμεθα (αυτούς άπατηθέντας.

Καί όποιον είναι τό κίνητρον τοΰτο, τό οποίον ταύτοχρό· 
νω; ικανοποιεί άμφοτέρα; τάς περιστάσεις, τά; τόσφ πολύ 
διϊσταμένας, ήτοι τή; μεγάλης ύψωτικής ίκανότητος καί τής 
μεγίστη; έλαφρότητος ; ·

—That is the question,—πεδώ έγκειται ογόρδιο; δεσμό; 
τοΰ ζητήματος, όν θά έξετά-σωμεν μετά τής δεούσης σαφή
νεια; ίν τοϊς άκολούθοις.

Άπό τών παρατηρήσεων καί τών θετικών πειραμάτων 
τοΰ κυρίου Marey, άπό τών μελετών τοΰ κυρίου Ospitalier, 
άπό τών ήμετέρων προσωπικών εργασιών κτλ. έξάγεται τό 
άναμφισβήτητον.τοΰ γεγονότος τούτου, δηλ. ότι τά πτηνά 
δαπανώσι, κατά μέσον, όρον, κινητήριον δύναμιν 75 χιλιο- 
γραμμομέτρων κατά μονάδα βάρους (μονά; συμπεριλαμβα- 
νομένη.μεταξύ 36 .χιλιογραμ- καί 12,5 χιλγρ.) διά νά ύψω 
θώσι καθέτω; 1 μέτρον κατά δευτερόλεπτου, Σημειωτέον 
όμως, ότι πρόκειται εύτυχώ; περί τή; κινητήριου εργασίας 

. καί ούχί περί τής αναγκαίας ίργασίας τή; διενεργουμένης 
κατ’εύθεΐαν έπί τοΰ άέρος.

Ούτως ό Goupil, άνήρ άξιοσεβάστου αύθεντικότητος, εύ- 
ρεν. ότι παρά τή περιστερφ, ή έργασία ένός ίππου άτμοΰ ισο
δύναμε! πρός βάρος 125 χιλιογρμ., καί ότι τοΰτο είναι δε
δηλωμένη έργασία καί ούχί ή πραγματική άναπτυχθεϊσα ύπό 
τοΰ πτηνού έργασία· ή πτέρυξ έν συγκρίσει πρό; τόν έλικα, 
δέν κέκτήται όντως ή ασθενή άπόδοσιν.

Συνεπώς ήμιϊς θά προτιμήτωμε.ν τήν μονάδα τοΰ ελάχι
στου βάρους 3.5 χιλιογράμμων καθ’, ίππον, όπερ έξάγεται 
εκ τής παρατηρήσεως τοΰ ήμετέρου ηλεκτρικού έλικοπτέρου, 
διότι γνωρίζομεν ήδη έκ τών προτέρων, ότι δέν δυνάμεθα ν' ά- 
πολαύσωμεν τήν άπόδοσιν τή; φύσεως, και er αύιω τώ βά^ει 
ΰέον νά /κνοήσωμεν το βάρος τον .-ταράγοντος τής ένιργείας, 
τό τής σνσκεν-ής τής προώσεως καί ά-ίιον τών ίζαρτήσεΐύν.

Είναι άδύνατον, ώς εννοείται, έν τή παρούση μελέτη, έστω 
καί έν αναγκαστική περιλήψει, νά άναφέρωμεν τό ονοματο- 
λόγιον πάντων τών γνωστών κινητηρίων έργαλείων, ή τού- 
λάχιστον τό τών δυναμένων νά καταταχθώσι είς τήν κατη
γορίαν, ταύτην συσκευών, άλλά χωρίς ν' άφήσωμεν εαυτού; 
παρασυρομένους ύπό τή; φαντασίας μα; μακράν τοΰ εδάφους 
τή; πειραματικής επιστήμης, δυνάμεθα νά ίξετάσωμεν έάν ό 
άτμός, ό ηλεκτρισμός καί οί .συμπυκνωταί τή; ένεργείας, ώς 
τό καουτσούκ, ό χάλυψ, ό πεπιεσμένο; άήρ, οί διά αερίων 
κινητήρες, αί έκρηκτικαί ούσίαι κτλ., κέκτηνται τά άπαι- 
τούμενα προσόντα.

(Έπεται σννέχιια) Φ. ΠΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΣ
Μ

ϊϊ ΑΓΡΙΑ ιπχγζ\ή:
(Δεήγησις πρωτότυπος)

(Συνέχεια)

Μετά παλλούσης καρδίας καί συγκρατών άμα τόν ώργι- 
αμένον του κύνα ό ήμέτερος νεανίας έξήλθε τή; κρύπτης του.

Ή .νεαρά ‘Ινδή άφήκε κραυγήν έκπλήξεως καί οπισθοχώ
ρησε βήματά τινα. Εκείνος έστη είς δεκαπέντε βημάτων ά- 
πόστασιν άπ’ αυτή; καί τή είπεν ε>; γλώσσαν 'Ισπανικήν, ήν 
ήλπιζε νά έννοή.

— Κόρη Τοθ δάσους μή φοβοΰ, δέν ήλθον νά σέ βλάψω.
— Καί τί ζητείς λοιπόν, δυστυχή ξένε, είς τά μέρη ταΰ

τα ? τφ άπήντησεν εκείνη έν παρεφθαρμένη ‘Ισπανική. Α
γνοείς ότι ό άπαξ εισερχόμενος είς τήν φωλεάν τών Λεόντων 
δέν εξέρχεται πλέον ;

. — 'Ωραία νύμφη τοΰ δάσους, επανέλαβεν ό Κάρολος, 
Λέοντα; μέχρι; ώρας δέν συνήντησα. Δέν πιστεύω δέ οί ομό
φυλοι τοσοΰτον θελκτικού πλάσματος νά ήναι τόσον σκληροί.

— ’Ανόητε ξένε! έφώναξεν έκείνη, δέν γνωρίζεις καλώ; 
τούς υίούς τών δασών. Άλλ’έάν άγαπφς τήν.ζωήν σου σέ 
προτρέπω νά μακρυνθής άμέσως άπό τά μέρη ταΰτα, άπερ 
ό απάνθρωπος πέλεκύς σου δέν κατώρθωσεν είσέτι νά ύπο- 
τάξη! " '

— Άλλά, ώραία μου κόρη, έάν οί αδελφοί σου εινε τό- 
‘σον σκληροί, ώστε νά μέ φονεύσωσιν όταν μ εύρωσι μόνον, 
πώς σύ ή τόσον έρασμία, τόσον άγαθή,ανέχεσαι νά μένης με
ταξύ αύτών;

— Διότι καί ή έν τφ δάσει άνατραφεϊσα δορκά; ούδέποτε 
μισεί ούδ’ έγκαταλείπει τό δάσο; της.

Ό Κάρολο; ήσθάνετο,άρρητόν τι θέλγητρον έν τή πλήρει 
εικόνων, παρθένφ ταύτη γλώσση τοΰ τέκνου {κείνου τής φύ
σεως.

—. Σοφώς όμιλεϊς, άγαθή κόρη, άπεκρίνατο. Άλλά δέν 
εινε καλλίτερου άντί νά ζή -ίις μεταξύ άγριων καί σκληρών 
άδελφών, νά συνοική μέ αγαθούς φίλους;

— Καί ποιαν ή δορκάς θεωρεί πλειότερον φίλην τή; δορ- 
κάδο;;...?... Άλλά, άπελθε ξένε- τά πνίύματα τοΰ δάσους 
δέν προστατεύουσι τούς Λευκούς.

Ό Κάρολος εύρίσκετο έν άμηχανία. Έπρεπε νά κομίση 
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πρός τούς φίλους του αποδείξεις ψηλαφητάς περί τής ΰπάρ- 
ξεως τής άγριας καί έν τούτοις, έπρεπε νά φύγη. ’Αλλόκο
τος ιδέα τφ έπήλθεν. Έάν κατώρθου νά την πείση ή νά τήν 
άναγκάση νά τόν άκολρυθήση ; οποία τότε νίκη !....

VI

Πτήβος έλπόδων

— Άς δοκιμάσω, έσκέφθη· καί είτα :
— Καλή μου κόρη, τή είπεν, ωραίου άνθος τοΰ δάσους, 

άφες τούς απάνθρωπους όμ,οφύλους σου, άφες τά άγρια ταΰτα 
μέρη καί έλθέ νά ζήσης έκεϊ ένθα βασιλεύει ή άγάπη, έκεϊ 
ένθα οί άνθρωποι καλοΰσιν άλλήλους άδελφούς. Έλθέ, καί 
άντί καλύβης θά έχης μεγαλοπρεπές μέγαρον....

— Λίθους έπί λίθων ! διέκοψε χαμηλοφώνως εκείνη.
Ό Άγγλος μας προσεπβιήθη όπ δέν ήκουσε τήν εύφυά 

παρατήρησιν τής ’Ινδής καί έξηκολούθησε:
— Έλθέ,. καί άντί τών άθλιων ρακών σου θά σέ ένδύσω 

βαρύτιμα χρυσουφαντα υφάσματα. Έλθέ, καί θά σέ άγα- 
πώσι καί θά σέ άποκαλώσιν οί πάντες προσφιλή των άδελ- 
φήν. Έλθέ, καί θέλεις καταστή τό καύχημα καί ό στολι
σμός τών αιθουσών μας. Έλθέ, καί θά έχης κύκλον υπηρε
τριών έτοιμων νά έκπληρώσωσι, νά προίδωσι καί τήν έλαχί- 
στην επιθυμίαν σου. Έλθέ, έρασμία τοΰ δάσους νύμφη’ έλθέ 
έκεϊ ένθα διά νά εύρη τις τόν άρτον του δέν είνε ήναγκασμέ-, 
νος νά παίζη τήν ζωήν του άνά πάσαν στιγμήν μαχόμενος 
κατά τών άγριων θηρίων. Έλθέ νά σέ καταστήσω τήν σύν
τροφον τοΰ βίου μου, τό. καύχημα τής οικογένειας μου, τήν 
βασιλίδα τής πόλεώς μου.

— Σέ άφήκα νά έξακολουθήσης, τφ άπεκρίθη έκείνη διά 
νά δύναμαι νά σοί απαντήσω καλλίτερον .... Δύστηνε 
ξένε, πόσον πλανάσαι !.... ’Ονομάζεις τάς πνιγηρός πόλεις 
σας τόπους ειρήνης καί αγάπης, άλλά πώς είνε δυνατόν είς 
τόπους ειρήνης καί τόπους άγάπης ν ’ άποκτατε τόν άρτον 
σας άνευ κόπων καί άνευ κινδύνων ; Καλοΰσι, λέγεις, οί άν
θρωποι τών χωρών σου άλλήλους άίε^ούς, άλλά τότε διατί 

' έκτείνουσιν άδικους χεϊρας καθημών, οίτινες ούδέν άλλο ζη- 
τοΰμεν ή νά ζήσωμεν ελεύθεροι καθώς καί έκείνοι ;.... Θά 
περιβληθώ, λέγ=ις, πολύτιμα υφάσματα τής πατρίδος σου’ 
άλλά δέν γνωρίζεις ότι τά ενδύματα ταΰτα τών όποιων τήν 
ύλην μοί παρέχει ή φύσις καί τήν κατεργασίαν αί χεϊρές μου 
μοί είνε προσφιλέστερα ;.... θά μοί παράσχης, λέγεις, άντί 
τής μικράς μου καλύβης λαμπρόν μέγαρον άλλά νομίζεις 
ότι ή ελεύθερα γαζέλη, ή έχουσα τό ώραΐόν της δάσος καί 
σκέπην τόν γαλανόν ούρανόν τής έλευθερίας, δύναται νά 
ζήση εντός λίθινου κλωβού ;...-Νομίζεις ότι δύναται νά εύ- 
χαριστήται έκ τών πολυαρίθμων ύπηρετριών, άς μοί υπό
σχεσαι, ή κόρη τών δασών ή,συνηθίσασά νά θεωρή πάντας 
Ισους καί θεωρείται πάντων αδελφή ;... Νομίζεις ότι άνταλ- 
λάσσει ή δορκάς τό δάσος της, ή ζα,Ιχονάΐ τόν ρύακά της, 
ό καΰαάκ τό έλος του πρός τά λιθίνας σας πόλεις ;... Άλλ’· 
ύπαγε, ξένε, ύπαγε’ δέν μοί επιτρέπει τό ’Ζ’π/praror Πνΐΰμα 
νά ομιλώ πήειότερον μετά σοΰ. Υπαγε!

Αλλ ό Κάρολος είχεν άποφασίσει νά μή όπισθοδρομήση.
— Έρασμία νύμφη, έπανέλαβε, διατί περιφρονεϊς τά 

προσφερόμενά σοι άγαθά ;... ’Επιθυμείς τό δάσος σου ; ... 
Νεΰμα κάμε καί σοί κατασκευάζω παρευθύς ευώδη παράδει
σον έν φ δύνασαι νά σκερτφς ώς ή δορκάς καί άναρριχάσαι 
έπί τών δένδρων ώς ό σκίουρος ... ·

— Μή μάτην προσπαθείς νά πείσης τήν βασιλίδα τοΰ 
δάσους ν άφηση την επικράτειάν της έρημον,διέκοψεν έκείνη.

Ο Άγγλος μας ήθέλησε ν απαντήση, άλλ’ή άγρια επα
νέλαβε.

— Εάν ποτέ παύσωσιν ό κοκκοφοϊνιξ νά γενν<£ κάρυα καί 
ό παρατάς- νήματα, τότε καί ή κόρη τοΰ δάσους θά σέ άκο 
λουθήση, μωρέ ξένε, είς τήν άθλίαν σου πόλιν !

Καί έβάδισε πρός τήν καλύβην της.
Ό Κάρολος εύρίσκετο εν άμηχανία. Ήγνόιι τινά πράξη.

Τέλος, εφάνη ότι έλαβέ τινα άπόφασιν καί έπανέλαβε-

— Μή θέλε, εύώδές μου άνθος, νά μέ άναγκάσης νά με- 
ταχειρισθώ βίαν !

Ή ’Ινδή έστράφη, τόν προσέβλεψε περιφρονητικώς καί 
άπεκρίθη.

— Καί νομίζεις, μισητέ ξένε, ότι ή βασιλίς τοΰ δάσους 
δέν δύναται νά υπεράσπιση έαυτήν ; Ιίαρατήρησον τό .βέλος 
τοΰτο, προσέθηκε δεικνύουσα αύτφ τό βέλος όπερ είχε λάβει 
προηγουμένως έκ τής φαρέτρας της, Ιν βήμα έάν κάμης ίνα 
μέ πλησιάσγ,ς, θέλει σοί διαπεράσεε τήν καρδίαν ! Σοί επα
ναλαμβάνω, έάν άγαπ^ς τήν ζωήν σου φύγε άμέσως!

Ό Άγγλος μας τήν προσέβλεψε καί έμειδίασεν· είτα εκα- 
μεν εν βήμα πρός αυτήν.

’Εκείνη, άμα τή πρώτη του κινήσει έτάννυσε τό τόξον της 
άλλ’ αύθωρεί μεταβαλοΰσα γνώμην, άφήκε τό βέλος νά πέση 
κατά γής, ήρπασε τό έκ τοΰ τραχήλου της κρεμάμενον κυ
νηγετικόν κεράς, τό έφερεν είς τά χείλη καί ίξέβαλε παρα- 
τεταμένον και όξύτατον συριγμόν. Είτα ώρμησε πρός τήν 
καλύβην της.

VII

"Ηττα
Ό Κάρολος ένόησε τά πάντα. Προσεκάλει τούς ομοφύ

λους της. Εύρίσκετο Εν κρισίμφ θέσε$. Νά φύγη ; Άλλά 
τότε τινα τεκμήρια περί της ύπάρξεως της άγριας νά κομίση 
είς τούς φίλους του, οΐτινες θά τόν ένέπαιζον διά την απο
τυχίαν του ; Άν τούλάχιστον δέν ύπήρχεν ό Γάλλος εκείνος, 
ό Ερρίκος!...

Να όρμήση, νά την άρπάση καί νά φύγη μετ‘αύτής ; 
Προτιμότερον τοΰτο’ άλλ’ έάν οί υίοΐ τοΰ δάσους τόν προέ- 
φθανον ; ... Τέλος, έν τή πεισμονή του, άπεφάσισε νά την 
άπάγάγη καί ότι συνέβαινεν άς συνέβαινε. Άλλως τ» έθεώ- 
ρει έαυτόν άρκετά ικανόν δπως τρέψη είς φυγήν έστω καί εΐ- 
κοσιν έκ τών άγριων εκείνων, ούς πιριεφρόνει έν τή βριττα- 
>ική του άλαζονί^. Έβάδισε λοιπόν εύθύ πρός την ’Ινδήν. 
’Εκείνη ιστατο πρό της θύρας της καλύβης της μέ τό τόξου 
άνά χεϊρας. Άπεϊχευ αύτοΰ περί τά δεκαπέντε βήματα. 
Μόλις τόν είδε προχωροΰντα άνέκραξεν

— Ήδυνάμην νά σέ φονεύσω, άλλά δέν θέλω. Επιθυμώ 
καλλίτερου νά σέ συλλάβω ζώντα, ίνα ϊδω άν γνωρίζης νά 
ύπηρετής έπίσης καλώς ώς αί ύπηρέτριαι άς μου προσφέρηςί

Καί έξέπεμψι νέον ήχηρότερον τοΰ πρώτου συριγμόν διά 
,τοδ κέρατός.της.

Ό Άγγλος μας έστη.
Είχε ακούσει θόρυβόν τινα.
"Εστρεψε τά βλέμματα πρός τινα ατραπόν έκτεινομένην 

δεξιόθιν της καλύβης πρός τό βάθος τοΰ δάσους καί, μετά 
φρίκης, παρετήρησεν είς τό άμυδρώς διακρινόμενον τέρμα, 
αύτής, είς άπόστασιν διακοσιων περίπου βημάτων, όκτώ έως 
δέκα ’Ινδούς ερχομένους τροχάδην πρός αύτόν ύπό την οδη
γίαν προπορευομένου τινός,' Οστις, ώς ήδύνατο έκ της θέ— 
σεώς του νά συμπεράνη έφαίνετο γέρων.

Στιγμήν δέν είχε νά χάση..
“Επρεπεν η νά μείνη και ν’ άντιστή, καίπερ βέβαιος περί· 

τοΰ θανάτου η της αιχμαλωσίας του, ήτις είρήσθω έν πα
ρόδφ τφ έφαίνετο χείρων τοΰ πρώτου, η νά φύγη παρευθύς 
καί δρομέως μάλιστα Ώςδήτο επόμενον, προέκρινε τό δεύ
τερον διότι, πάντοτε συμβαίνει, όσον καϊ άν εινέτις άλαζών 
πρός τούς άλλους πρός έαυτόν όμως δείκνυται οίος αληθώς

Έστράφη λοιπόν, καί έδειξε την πυγμήν είς τήν άγρια*  
έπιλέγων :

— θά ενταμωθώμεν πάλιν !
Καί ώρμησε πρός τήν όδόν, ήν είχεν άκολουθήσει ότε ήρ- 

χετο.
Μόλις είχε κάμει πέντε βήματα καί ήκουσε τής άγριας 

φωνούσης :
("Επεται συνέχεια) Ήλ Οίκ.

Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ
"Η

Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μύίι«τβρί« .ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΜ- 7— Μετϊρραιεις Δ. I. Κ )

(Συνέχει*-  ϊ8ε προηγούμ. φύλλον)
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ΙΙΡΟΔΟΣΙΑ

Τί άρα νά συνέβη έν τή κατασκηνώσει κατά τήν άπου- 
σίαν του Κυπριανού καί τών δύο συντρόφων του ; Ήτο δύ
σκολου ν ’ άποφανθή τις, τοσούτφ μάλλον, καθ ’ όσον ό νεαρός 
Κάφρος δέν είχεν είσέτι άναφανή.

Άνέμειναν λοιπόν τόν Βαρδίκ, τόν έκάλεσαν διά τοΰ ονό
ματος του, τόν άνεζήτησαν πανταχοΰ. Ούδέν Ιχνος αύτοΰ 
άνεκαλύφθη.Τό πρόγευμα, δπερ είχεν άρχίση νά παρασκευάζη, 
μεϊναν πλησίον τής έσβεσμένης έστίας, έφαίνετο άποδεικνΰον 
ότι ή έξαφάνισις έγένετο πρό δύο μόνον ή τριών ώρών.

Ό Κυπριανός περιωρίσθη είς εικασίας περί τοϋ- αίτιου ό
περ τυχόν προύκάλεσε τήν έξαφάνισιν, άλλά τάς εικασίας ταύ
τας ούδέν ήρχετο νά τάς σαφηνήση. Νά προσεβλήθη ό νεαρός 
Κάφρος ύπ’ άγριου ζώου ; τοΰτο δέν ήτο πιθανόν δέν ύ
πήρχε ούδεμία ενδειξις πάλης αίματηράς ή τουλάχιστον ατα
ξίας είς τά πέριξ. Νά έλιποτάκτησεν ίνα έπιστρέψη είς τόν 
τόπον του, όπως όλοι οί Κάφροι κάμνουν ; τοΰτο ήτο έτι 
άναληθέστερον έκ μέρους νεανίου τόσον άφοσιωμένου, ήρνήθη 
δ*  άπολύτως ό νεαρός μηχανικός νά παραδεχθή τήν ύπόθι- 
σιν ταύτην, ήν έξέφερεν ό Πανταλάκκης.

Έν συντόμφ, μεθ’ήμίσειαν ήμέραν άνερεύνήσεων, ό νεα
ρός Κάφρος ούδαμοΰ άνευρέθη καί ή έξαφάνισις του έμεινε 
γεγονός έντελώς άνεξήγητον.

Ό Πανταλάκκης καί ό Κυπριανός συνεκρότησαν λοιπόν 
συμβούλων. Μετά τινα συζήτησιν, συνεφώνησαν ν’άναμεί- 
νωσι μέχρι τής πρωίας τής επομένης, πριν ή άρωσι τήν κα
τασκήνωσή. Πιθανόν κατά τό διάστημα εκείνο ό Βαρδίκ νά 
έπανήρχετο, έάν απλώς είχε περιπλανηθή, καταδιώκω*  θή
ραμά τι. όπερ δυνατόν νά τφ διήγειρε τόν πόθον τής Θήρας.

Άλλ’ άναμιμνησκόμενοι τής έπισκέψεως Κάφρων τινων, 
τής γινόμενης κατά μίαν τών τελευταίων κατασκηνώσεων, 
έχοντες ύπ’ όψ« τά ερωτήματα τά τεθέντα είς τυύς Βαρδίκ 
καί Λϊ, τόν φόβο*  δν ειχον έκδηλώση ίδόντες ξένους, τάς 
κατασκοπεύσεις Ισως, ριψοκινδυνεύοντες έν τή χώρ$ τοϋ 
Τονάγία, ήδύναντο νά έξετάσωσιν, ούχί άνευ λόγου, μή ό 
Βαρδίκ, πεσών έν ταϊς χερσί τών αύτοχθονων έκείνων, ήχθη 
μέχρι τής πρωτευούσης των.

Ή ήμερα παρήλθε θλεβερώς καί ή εσπέρα ετι πενθιμοτέρα. 
Πνοή δυστυχίας έφαίνετο έπιπνέουσα έν τή άποστολή. Ο 
Πανταλάκκης ήτο ακοινώνητος καί άφωνος. Οί δύο συνεργοί 
αύτοΰ, Φρίεδελ καί 'Ιλτων άπέθανον, καί ήδη άπέμεινε μό
νος κατέναντι τοϋ νεαρού αντιπάλου τον, άλλά πλέον ή άλ
λοτε αποφασισμένος ν’ άπαλλαγή μνηστήοος, ον δέν ήθελε 
πλέον νά έχη ώς τοιοϋτον έντή υποθέσει τόΰ άδάμαντος όσον 
καί έν τή τοΰ γάμου. Καί όσον δι’έαυτόν, τοΰτο δέν άπήτει 
τι μέγα.

Ώς πρός τόν Κυπριανόν—είς ον ό Λϊ είχε διηγηθή παν 
δ,τι είχεν άκούση διά την’άφαίρεσιν τών φυσιγγίων — έδει να 
ήγρύπνη νυχθημερόν ήδη έπί τοΰ συντρόφου τοΰ ταξειδίου. 
‘Ο Κινέζος, είνε άληθές, διελογίζετο νά λάβη καλώς ύπό 
τήν φροντίδα του μέρος τοΰ έργΟυ εκείνου.

Ό Κυπριανός καί ό Πανταλάκκης διήλθον τήν εσπέραν 
καπνίζοντες πλησίον τής έστίας έν σιγή, καί άπεσύρθησαν υπό 
τό σκέπασμα τής άμάξης, χωρίς νά έπευχηθώσιν άλλήλοις 
καλήν νύκτα. Ήτο ήδη ή σειρά τοΰ Λϊ νά άγρυπνήση πλη
σίον τοΰ άνημμένου πυρός, άπομακρύνων τά άγρια ζώα-

Τήν έπαύριον κατά τά χαράγματα, ό νεαρός Κάφρος δέν 
είχε έπιστρέψει είς τήν κατασκήνωσιν.

Ό Κυπριανός θ’ άνέμενε προθύμως είκοσι τέσσαρας έτι 

ώρας ίνα παρίσχη τφ ύπηρέτη του τελευταιαν ευκαιρίαν 
επανόδου, άλλ’ ό Νεαπολίτης έπέμεινε ν’άναχωρήσωσι πά· 
ραυτα.

αΠιθανώτατα νά εύρίσκεται μακράν ό Βαρδίκ, έλεγιν, 
καινά άργοπορήση, δπερ θά ίσοδυνάμει πρός αποβολήν πά- 
σν.ς ίλπίδος κάταδιώξεως τόΰ Ματακίτ ! »
'*0  Κυπριανός παρεδέχθη καί ό Κινέζος έπέφορτίσθη νά 

συνάθροιση τούς βόας διά τήν άναγώρησιν.
Νέα άποτυχία *αί  εκ τών δεινοτάτων Οί βόες, καί αύ- 

τοι ώσαύτως, δέν άνευρέθησαν. Τήν προτεραίαν τό έσπέρας 
έκοιμώντο άκόμη είς τά εύμέγεθη χόρτα, πέριξ τής κατα- 
σκηνώσεως ! . . . Ήδη, ήτο αδύνατον νά ϊδωσιν ενα καν έξ 
αύτών.

Τότε ήδυνήθησαν ν’ άναμετρήσωσι τό μέγεθος τής απώ
λειας ήν εν τφ προσώπφ τοΰ Βαρδίκ ύπέστη ή άποστολή I 
Έάν ό εύφυής υπηρέτης παρήν έκεϊ, δέν θά ελειπε, αύτός ό 
γινώσκων τάς εξεις τοΰ γένους τών βοών έν τή Μεσημ
βρινή ’Αφρική, νά προσδέση είς τά δένδρα ή είς τούς πασ
σάλους τά ζώα ταΰτα, άτινα άνεπαύοντο καθ’ όλην τήν ή
μέραν. Ώς έπίτό πλεϊστον, φθάνοντες εις τάς στάσεις, μετά 
μακρας ήμέρας οδοιπορίαν, ή πρόνοια αΰτη άπέβαινε ματαία. 
Οί βόες, άπηρηκότες δέν έσκέπτοντο άλλο τι ή νά βοσκή» 
σωσιν είς; τά πέριξ τής άμάξης' είτα έκοιμώντο κατά τήν 
νύκτα καί διεοκορπίζοντό σχεδόν έν άφυπνώσει διακείμενοι, 
είς έκατον καί πλέον μέτρα. Άλλά δέν ήτο ταύτό, μεθ’ ή
μέραν άναπαύσιως καί εύωχίας.

Προφανώς, ή πρώτη φρονείς τών ζώων τούτων άφυπνι- 
ζομένων θά ήτο νά ζητήσωσι χλόην τρυφερωτέραν εκείνης 
έξ ής τήν προτεραίαν είχον έμπλησθή. Έν τή επιθυμία τής 
περιπλανήσεως, διεσκορπίσθησαν βαθμηδόν, άπώλεσαν τήν 
θέαν τής κατασκηνώσεως καί άποπλανηθέντα ύπό τοΰ εν
στίκτου εκείνου, δπερ τοϊς ά*<μίμ*ησκε  τόν σταΰλον,πιθανόν 
νά άνέλαβον, τό εν ακολουθούν τό άλλο, τήν πρός τό Τραν
σβάαλ άγουσαν.

Ήτο τούτο δυστύχημα, δπερ μή τυγχάνον σπάνιον έν 
ταϊς άποστολαϊς τής κάτω ’Αφρικής, δέν είνε καί ήττον βαρύ, 
διότι άνευ τοΰ ύποζυγίου ή άμαξα καθίστατο άνωφελής καί 
τό όχημα διά τόν άφρικανόν ταξειδιώτην είνε ένίοτε ή οικία, 
τό κατάστημα, τό φρούριον.

Μεγάλη οθεν ύπήρξεν ή διάψευσις τών έλπίδων τοϋ Κυ
πριανού καί Πανταλάκκη, ότε μετ’ έπίμονον οδοιπορίαν δύο 
ή τριών ώρών έπί τών ιχνών τών βοών, ήναγκάσθησαν νά 
όμολογήσωσιν ότι Ιδει ν’ άποβάλλωσι πασαν ελπίδα ότι θά 
τούς έπανεύρισκον.

Ή κατάστασις ήτο όντως δεινή, καί άπαξ έτι ήναγκά- 
σθήσαν νά συγκροτήσωσι συμβούλων.

Δέν ύπήρχε σχεδόν ή μία λύσις πρακτική έντή περιστάσει 
εκείνη. Νά έγκαταλείψωσι τό όχημα,νά φορτοθώσινόσας προ
μήθειας πότου καί τροφίμων ήδύναντο νά κομίσωσι μεθ’ έ· 
αυτών καί νά έξακολουθήσωσι τό ταξείδιον έφιπποι. Έάν 
ηύνοοΰντο ύπό τών περιστάσεων, ίσως θά ήδύναντο ταχέως 
νά διαπραγματευθώσι μετά Κάφρου άρχηγοΰ τήν αγοράν 
νέου βοηλάτου οχήματος άνθ’ ένός όπλου ή φυσιγγίων. Ώς 
πρός τόν Λϊ, θά έλάμβανεν ούτος τόν ίππον τοϋ Τζέϊς Ίλ
τωνος, δστις, ώς γνωστόν, έστεριϊτο πλέον κυρίου.

Ήρξαντο λοιπόν κόπτοντες άκανθώδεις κλάδους ίνα έπικα- 
λύψωσι καί αυθις τό όχημα,ώστε νά κρύπτεται οΰτω άπό εί
δος τι τεχνητής βάτου. ΕΙτα,έκαστ.ο.ς έγέμισεν έκ παντός όπερ 
ήδύνατο νά χρησιμεύση διά τήν στάθμευσιν τά θηλάκια καί 
τόν σάκκον του,συνιστάμενον είς όθόνας,θήκας xorce^Sur καί 
τροφάς. Έν μεγάλη θλίψει ό Κινέζος ήναγκάσθη νά εγκατά
λειψη τό έρυθρόν κιβώτων, όπερ ήτο λίαν δυσκίνητον άλλ’ 
ύπήρξεν άδύνατον νά τόν πείσωσιν όπως έγκαταλείψη τό 
σχοινίον, όπερ περιιλίσσετο περί τήν οσφύν ύπό τήν 
του, ώς τις ζώνη.

Τών-προπαρασκευών περατωθεισών, μετά βλέμμα τελευ
ταίου πρός τήν πεδιάδα έκείνην έν ή συνέβησαν γεγονότα 
τόσον τραγικά, οί τρεϊς ιππείς έξηκολούθησαν τήν όδόν τών 
γηλόφων. Ή όδός αύτη, ώς πασαι αί του τόπου εκείνου, ην
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απλώς μ.ονοπάτιον πατηθέν ύπό τών άγριων ζώων, άτινα 
σχεδόν πάντοτε άκολουθοΰσιν, ϊνχ έπανέλθωσιν εις τάς πο- 
τίστρας των, τήν «ύθντέραν οδόν

Ή μεσημβρία είχε παρέλθη, και «ν φλέγον-ι ήλίφ ό Κυ
πριανός, 0 Πανταλάκκης καί ό Λϊ «βάδισαν σπεύδοντι βή- 
ματι μέχρις εσπέρας. Ειτα, ότε κατεσκήνωσαν έν βαθεία 
φάραγγι ύπό τήν σκιάν μεγάλου βράχου, πέριξ καλής πυράς 
«κ ξηρών ξύλων, είδον ότι κατόπιν όλων τούτων ή άπώλ«ια 
τοΰ οχήματος δέν ήτο ανεπανόρθωτος. ■
. Έπί δύο ήμέρας «τι ώδοιπόρουν ούτω, χωρίς ν’ άμφιβάλ- 
λωσιν ότι ησαν έπί τών ιχνών «κείνου, ίν άνεζήτουν. Πράγ
ματι, τήν εσπέραν τής δευτέρας ήμέρας, όλίγφ πρό τής δύ- 
σεως τοϋ ήλιου, ένφ διίυθύνοντο βραδεΐ βήματι πρός τινα 
συστάδα δένδρων, ύφ’ήν θά διήρχοντο τήν νύκτα, ό Λϊάφή- 
κεν αίφνης λαρυγγώδη έπιφώνησιν ;

«Ύγγ!» έκαμεν, ύποδεικνύων διά δακτύλου μέλαν τι ση- 
μεϊον, όπερ «κινείτο έν τφ όρίζοντι εΐς τάύστατα φέγγη τοΰ 
λυκαυγούς.

Τό βλέμμα τοϋ Κυπριανού ώς καί τό τοϋ Ιΐανταλάκκη 
ήκολούθησεν φυσικά τήν ύπό τοϋ δακτύλου τοϋ Κινέζου έν· 
■δειχθ-ϊσαν διεύθυνσιν.

' — Είς ταξειδιώτης 1 άνέκραξεν ό Νεαπολίτής.
. —- Είναι ό Ματακΐτ όλος κ’ όλος!» άνέκραξεν ό Κύπρια· 

ανός, όστις έσπευσε νά φέρη τάς διόπτρας έπί τών οφθαλ
μών του.

Διέκρινεν ευκρινέστατα τό σκεπαστόν του άμάξιον καί τήν 
στρουθοκάμηλόν του ! . . «Αύτός είνε! »

Καί έδωσε τάς-διόπτρας εΐς τόν Πανταλάκην, όστις ήδυ- 
,νήθη νά πεισθή καί ούτος περί τής ακρίβειας τοΰ πράγματος.

— Εΐς ποιαν άπόστασιν λέγετε νά είναι άφ ’ ήμών τήν 
στιγμήν ταύτην; ήρώτησεν ό Κυπριανός.

— ’Επτά έως οκτώ μίλλια τουλάχιστον, ίσως δέ καί 
δέκα, άπήντησεν ό Νεαπολίτής.

— Τότε, πρέπει ν’ άποβάλλωμεν τήν έλπίδα νά τόν κα- 
ταφθάσωμεν σήμερον, πρό τοΰ σταθμεύσωμιν ;

— Βεβαίως, άπήντησεν ό Πανταλάκκης. Έν ήμισεία 
ώριρ θά σκοτεινιάσει καί δέν θά σκεφθή πλέον νά κάμγ, βήμα 
πρός ταύτην τήν διιύθυνσιν !-

— Καλώς ! αυριον, ειμεθα ασφαλείς ότι θά τόν φθάσω» 
μεν, άναχωροΰντες πρωί!

— Αύτη είναι ακριβώς ή γνώμη μου».
Οί ιππείς έφθασάν τότε εΐς τήν συστάδα τώνδένδρων καί 

αφιππέυσαν. Κατά τήν άπαράβατον συνήθειάν των, ήρξαντο 
κατ’ άρχάς ασχολούμενοι περί τών ίππων, ούς έστλέγγισαν 

.(«ξύστρισαν) καί «κτένισαν μετ ’ έπιμελείας, πρίνή τούς προσ· 
δέσωσιν εις πασσάλους, όπως τους άφήσωσι νά βοσκήσωσι. 
Κατά τόν χρόνον τούτον ό Κινέζος ήσχολεϊτο ίνα άνάψη 
τό πΰρ.

Ή νύξ έπήλθε κατά τάς προετοιμασίας ταύτας. Τό δεί
πνου ΰπήρξεν ίσως τήν έσπέραν εκείνην εΰθυμότερον τοΰ 
πρό τριών ημερών. Άλλά μόλις έτελείωσεν, οί τρεϊς ταξει- 
διώται,περιτυλιχθέντες είς τά σκεπάσματά των, πλησίον τοΰ 
δεόντως δι’ όλην τήν νύκτα ύποδαυλιζομένου πυρός, με τήν 
κεφαλήν έπί τών έφιππίων των, προητοιμάσθησαν δι’ ύπνον. 
’Ενδιεφέροντο νά έ^ερθώσι πρό τής ημέρας, ίνα άφήσωσι τόν 
σταθμόν καί φθάσωσι τόν Ματακΐτ.

Ό Κυπριανός καί ό Κινέζος αμέσως άπεκοιμήθησαν έντε. 
έλώς——τοϋθ’ όπερ δέν ήτο ίσως πολύ φρόνιμον έκ μέρους των

Τοΰτο δέν συνέβαινε καί παράτώ Νεαπολίτη. Έπί δύο ή 
τρεις ώρας ένήργησεν υπό τό σκέπασμά του, ώς άνθρωπος 
ενοχλούμενος ύπό αδιάσειστου τίνος ιδέας. ’Εγκληματική 
ορμή έδέσποζεν έτι αύτοΰ.

Τέλος, μή κρατούμενος έπί πλέον, ήγέρθη έν τή μεγαλει- 
τέρα σιγή, έπλησίασεν είς τούς ίππους, έπέσαξε τόν ίδικόν 
του. Ειτα, λύων τόν Ταμπλάρ ώς καί τόν τοΰ Κινέζου ίπ
πον καί σύφων αυτούς άπό τοϋ ίμάντος, τούς ώδήγησε τρέ- 
χοντας άπό ρυτήρος. Ή λεπτή χλόη, δι’ ής τό έδαφος ήτο 
στρωμένου, έσόβει τον θόρυβον τών βημάτων τών τριών 
εκείνων ζώων, άτινα είχον άφεθή είς άναίσθητον ύποταγήν, 

όλως έκπληκτα έπί τή αίφνιδίμ αφυπνίσει. Ό Πάνταλάκ- 
κης κατήλθε μέχρι τοϋ βάθους τής φάραγγος, είς τήν πλευ
ράν τής όποιας ύπήρχεν ό τόπος τής σταθμεύσεως, τούς προ- 
σέδεσεν είς τι δένδρον καί έπανήλθεν εις τήν κατασκήνωσιν. 
Ουδέτερος τών δύο ΰπνωττόντων είχε κινηθή.

Ό Νεαπολίτής συνήθροισε τότε τό σκέπασμά του, τό τυ- 
φέκιόν του, τάς τροφάς του καί τινας προμήθειας. Ειτα ψυ 
γρώς, θαρραλέως, έγκατέλειψε τούς δύο συντρόφους του έν 
μέσφ τής έρήμου έκείνης.'

Ή ιδέα ήτις τόν ήνώχλει άπό τής δύσιωςτοΰ ήλιου, ήτο ότι 
οδηγών τούς δύο ίππους, θά καθίστα τόν Κυπριανόν καί Λϊ 
άνικάνους νά συλλάβωσι τόν Ματακΐτ- Διά τοΰ τρόπου όθεν 
τούτου ήσφάλιζε τήν νίκην. Ούτε ό στυγερός χάρακτήρ τής 
προδοσίας ταύτης, ούιε ή δειλία ήν έδείκνυεν έγκαταλείπων 
ούτω τούς συντρόφους του, παρ’ ών πάντοτε έδέχθη περι
ποιήσεις, ϊσχυσαν ν' κποτρέψωσι τόν άθλιον έκεϊνον."Ιππευσε 
καί σύρων όπισθεν του τά δύο ζώα άτινα έρρωθώνιζον θορυ- 
βωδώς είς τό μέρος ένθα τά είχεν άφήση, άπεμακρύνθη έν 
τριποδισμφ ύπό τό φέγγος τής σελήνής, ής ό δίσκος έφαίνετο 
ύπερθεν τών γηλόφων.

Ό Κυπριανός καί ό Λΐ έκοιμώντο πάντοτε. Είς τάς τρεϊς 
τής πρωίας μόνον, ό Κινέζος ήνοιξε τούς οφθαλμούς καί 
«θεώρησε τούς άστέρας, οίτινες ώχρίων έπί τοϋ όρίζοντος πρός 
άνατολάς.

— Είναι ώρα νά κάμω'τόν καφέν ! είπε καθ’ εαυτόν.
Καί, χωρίς έπί πλέον ν' άργοπορήση, άπορρίπτων τό σκέ

πασμα δι’ οΰ περιεκαλύπτετο, ήγέρθη καί έκαμε τήν πρωινήν 
tova.lhzar του, καθότι δέν ήμέλει έαυτοϋ είς τήν έξοχήν, 
όσον καί έν τή πόλει.

— Καί πού είναι λοιπόν ό Πανταλάκκης; ήρώτησε καθ’ 
«αυτόν αίφνης-.

Ή Ήώς ήρξατο ύπολάμπουσα καί τά αντικείμενα καθί
σταντο ήττον δυσδιάκριτα πέριξ τής κατασκηνώσεως^

— Οι ίπποι δέν είναι εδώ, δέν είναι πλέον! είπε καθ’ ε
αυτόν ό Λϊ. Ό γενναϊος σύντροφός μας θά................ »

Καί ύποπτευόμενος δ,τι συνέβη, έδραμε πρός τούς πασ
σάλους, έν οίς είχεν ίδή τούς ίππους προσδεδεμένους τό 
εσπέρας τής προτεραίας, περιήλθε τήν κατασκήνωσιν καί 
έβεβαιώθη έν ριπή οφθαλμού, ότι πάσαι αί άποσκευαί τοϋ 
Νεαπολίτου είχον ίξαφανισθή μετ’ έκείνου.

(Ακολουθεί)

ΕΙΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Α’.
Ή αναχώρησες

— ’Εκδρομή είς Σαλαμϊνα καί ’Ελευσίνα γενήσεται αύ
ρων Σάββατον. Δέν τήν παρακολουθείτε;

Αί δύο αύται φράσεις λεχθείσαι τό έσπέρας μόλις τής Πα
ρασκευής παρά τοΰ φίλου Διευθυντοϋ τής «Φύσεως»*  είς δι
πλήν μ’ ένέβαλον σκέψιν :

— Είς Σαλαμίνα καί 'Ελευσίνα ! Είς τά; δύο ΐστορικω- 
τέοας, ένδοξοτέρας, χαρακτηρίστικωτέρας τοποθεσίας τής 
'Ελληνικής άρχαιότητος. Είς τό θαλάσσιον Ήρώον καί τό 
θρησκευτικόν προσκύνημα τής άρχαιότητος. Τί μεϊζον γόη- 
τρον ήδύνατο νά περιβάλλη τήν πρότασίν του; Άλλ’ εύθύς 
δεύτερον έρώτημα, δισταγμός τις, άνέκοψε τόν έκ τοΰ πρώ
του ένθουσιασμόν: Άλλά τί εκδρομή θά γίνη ; Ή έποχή, τό 
άμφίβολον τής σοβαρότητας, ήν άλλως καί ό άπλούστερος καί 
ό φιλομειδέστερος θά άπέδιδεν, ή άνάμνησις τέλος τής προ*  
γενεστερας έκδρομής, άπήρτισαν άρκετά σοβαρόν τό παθητι
κόν τής δευτέρας σκέψεως, ήτις έν τούτοις ώφειλε νά ύποχω- 
ρήση. Άς δοκιμάσωμεν, είπον.

— Θά παρακολουθήσω ευχαρίστως... Δότε μοι τήν μο- 
λυβδίδα.

Κατά τήν άκριβώς ώρισθεΐσαν ώραν (6 ’|2 π. μ.) έπεβι- 
βαζόμην, μέ τήν μολυβδίδα πάντοτε έν τφ θυλακίφ,επί τής 

«Ελλάδος» τοΰ ευτυχούς έπιχειρηματίου κ· Γουδή. Καίτοι 
ή συρροή τών φιλεκδρομέων ήτο συγκριτικώς πρός τήν πα- 
ρελθοϋσαν έκδρομήν του Πόρου ολίγη, μόλις είς 150 τό 
πολύ άνερχομένων τών συνεπιβατών, έν τούτοις ή αυτή στε
νοχώρια έν τφ μικρώ άτμοπλοίφ. Τό άναγραφέν —καί εύλο
γον διατί — πρό τής έκδρομής, 0τ« έναυλώθη ή «Πελοπόννη
σος» τοΰ αύτοΰ κ. Γουδή, ήτις είναι τό «ΰρυχωρότερον καί 
νεώτατον τών άλλων ατμόπλοιών του, δέν ήλήθευσε κατά 
τήν ήμέραν τής άναχωρήσεως! ,

Καίτοι ή απουσία πολλών έκ τών «ίς Πόρον συμπλωτή- 
οων παρέρχεται απαρατήρητος, έν τούτοις ή καί πάλιν πα
ρουσία τινων καί ή ετέρων προσθήκη, μετριάζουσιν, άν μή 
έκμηδενίζουσι τήν τών άλλων άνάμνησιν.

Ή μουσική, ής προεξάρχει πάντΛε ήχήεσσα κΛαπα,^όξα, 
είναι τοΰ άειμνήστου κλάσματος,' έπί μάλλον
πληρούσα τάς μουσικάς άπαιτήσεις μας. Τήν διευθύνει ό 
νεώτερος καί αίσθηματίας κ. Καίσαρης, άλλά καίτοι ίκανώς 
άποζημιουμένη. πολύ ολίγον ενθουσιασμόν δεικνύει, καί άν 
αίφωναί ήμών διψώντων μέλος καί συμφωνίαν δέν έρράγιζον 
τή, αδιαφορίαν των, θά τήν έλησμονοϋμεν εντελώς. Έν αυτή 
τή fteJoftat'ltf, μακαρίαν έπεδείξαντο αδιαφορίαν ti; 
•rtiij’Bxfyofttxov Συλλόγου- Καί έπειδή τούτων άνεμνήσθήν 

. άς σημειώσω έκ χρονογραφικοϋ καθήκοντος καί μίαν καινο
τομίαν άτιθάσσου λογικής. Τά μέλη κατά ξενικήν, γερμανι
κήν ίσως άλλ’ άτυχή άπομίμησιν, άντί εθνόσημων φέρουσιν 
έπί τοΰ βραχίονος ταινίας, μέ τήν ονομασίαν τοΰ συλλόγου 
των. Άποροΰμεν πώς ή ονομασία δέν ήτο γεγραμμένη. καί 
Γαλλιστί, διά νά έννοηθή καλήτερα!

Σπανίως ή άνάκρουσις τοΰ ’Εθνικού ύμνου μοί προύξένησε 
τόσην χαράν καί ενθουσιασμόν, όσον κατά τήν ώραν τοϋ έκ
πλου, ώς σημεΐον άναχωρήσεως· τοΰτο δέ, διότι άντί τών 6 
Jκατηντήσαμεν νά φύγωμεν είς τάς 7 ^Ι2· Καί πάλιν, ώς 
βλέπετε, ή άκρίβεια έλληνικωτάτη.

Έξ«ρχόμενο.ι τοΰ λιμένος, βλέπομεν αριστερά έπί τοΰ λό
φου κτιζόμενου μέγαρον, όπερ είναι τό ορφανοτροφείου τοΰ 
Χατζή Κυριακοΰ,μεθ’ήμίσειαν δέ περίπου ώραν έστη τό ατμό
πλοιου έν τή είσόδω τοΰ στενοΰ τής Σαλαμϊνος, μεταξύ τής 
Πειραϊκής άκτής καί τής έκπαλαι ερήμου νησϊδος Ψυττα- 
λείας ή Λιψοκουτάλας, ώς έν τή άπλοϊκότητί του παρεμόρ- 
φωσε τό όνομα όλαός. Τότε, άνελθών έπί τίνος έδρας έδίδαξε 
επί ήμίσειαν ώραν ό εύγλωττος καί δημοφιλής καθηγητής 
τής Ιστορίας κ. Λάμπρος,πρώτον μέν έκθεσας συντόμως τά 
τοπογραφικά καί τά τής παρατάξεως, ειτα δέ αφηγηθείς τά 
τής ναυμαχίας, ώς χωρία τινα συγχρόνων τότε ή μεταγενε
στέρων συγγραφέων περιέσωσαν τά κατ’ αυτήν. Θά παρά- 
σχωμεν, καίτοι τά ιστορικά ταΰτα, έν τοϊς γενικοΐς σημείοις, 
έκ βάθρων δημοτικού σχολείου έδιδάχθημεν, γενικήν άποώιν 
τής άφηγήσεως, σταματώντες άμα εκεί, ’ όπου γενικωτέρου . 
ένδιαφέροντος καί εριστικής άμφιβολίαςζητήματα άνεφύησαν.

Β’.
Τά κατά τήν ναυμαχίαν

• Ό βάρβαρος Άσιάτης μετά στρατοΰ 5,000,000 άνδρών, 
είχεν ήδη μετά τήν αποτυχίαν τοΰ Μαρδονίου έκστρατεύση. 1 
Αί Θερμοπύλαι μετά τήν ήρωϊκήν άντίστασιν τοΰ Λεωνίδου 
είχον δοξασθή, άλλά καί έρημωθή. Διαβάντες δέ οι βάρβα
ροι άπαξ το στενόν, έπροχώρουν άνενόχλητοι είς τήν Λοκρί- 
δα, Φωκίδα καί Δωρίδα, ετοεμοι νά δηώσωσι τήν Αττικήν. 
Κατά θάλασσαν, έν τφ Άρτεμισίφ οί "Ελληνες χωρίς νά 
ήττηθώσι, δέν ένίκησαν.

Έν τοιαύτη καταστήσει, ή Αττική έμενεν εκτεθειμένη είς 
τήν άγρίαν διάθεσιν τοΰ βαρβάρου. Πασα άπόπειρα άγώνος 
κατά ξηράν θά ήτο μάταιος. Μόνος είς εύρέθη τότε, ό μέ
γας Θεμιστοκλής νά έκφέρη τήν σωτηρίαν γνώμην όπως έγ- 
καταλειφθή έξ ολοκλήρου ή πόλις τών Αθηνών, άφοΰ δέ φέ- 
ρωσι τά γυναικόπαιδα είς τάς πλησίον νήσους, Σαλαμϊνα, 
Αίγιναν καί Τροιζήνα νά ναυμαχήσωσιν έν τώ στενφ του 
κόλπου τής Σαλαμϊνος. Ή έξ Άρείου Πάγου βουλή άποδέ- · 
χεται τήν γνώμην καί ήρξατο τότε πανοικεί ή τής πόλεως

έγκατάλειψις.. *0  χωρισμός από τών Ιερών, άπό τώι πατρι
κών τάφων καί οίκων, άπό τών άνδρών, οίτινες θά προησπί- 
ζοντο τήν σωτηρίαν τής πατρίδος εις τά κλεϊσθέντα ειτα 
ύδατα, ύπήρξε θρηνητικός. "Ολοι έφυγον καί μόνον άγρόται 
τινές, οί ταμίαι τοΰ Ιερού τής Άθηνάς κάί πολιοί γέροντες 
παρερμηνεύσαντες τόν χρησμόν έμειναν έν τή Άκροπόλει, 
άφοΰ περιεβαλλον ξύλοις αυτήν. Εκεί, ένθα έζήτησκν τήν 
σωτηρίαν, εύρον μετ’ ού πολύ τόν θάνατον.

Ό Ξέρξης' εύρών ερήμους τάς ’Αθήνας, τάς πυρπολεί,, 
άπό τής Άκρ.οπόλεως άρξάμενος.

Οί "Ελληνες ναύαρχοι τότε μέγα συγκροτοΰσι συνέδριου, 
προκειμένου περί τών πάντων. Ήτο τό περίφημου έκεϊνο συ
νέδρων, καθ’ ο διά παντός μέσου, συμβουλών, παρακλή
σεων, άπειλών, ήγωνίζετο ό Θεμιστοκλής νά πείση τούς Πε- 
λοποννησίους ίνα ή ναυμαχία γείνη έν τφ στενφ τής Σαλα— 
μΐνος, άσφαλίζοντες ούτω.καί τήν Πελοπόννησον. Ήτο τό 
συνέδρων εκείνο, καθ’ δ ό Άδείμαντος μ«τά χαιρεκάκου 
σκαιότη,τος ύβρισε τόν θεμιστοκλέα, καλέσας αύτόν άπολιν, 
αυτόν, ούτινος ή πατρίς ήρημώθη του άγώνος, 200 νήας 
πλήρεις ναυμάχων παρατάξασα. Ήτο τό συνέδρων «κείνο, 
καθ ’ δ καί ή ράβδος άνυψώθη κατά τοϋ μεγάλου άνδρός, 
άλλά καί έκείνο, όπερ παρέσχε τό έξοχον, σωτήριον δίδαγμα 
τής συμφιλιώσεως πρό τοϋ κινδύνου τών δύο κορυφαίων στρα
τηγών τοΰ Θεμιστοκλέους καί τοϋ εξόριστου Άριστείδου. 

■Πρό τοΰ συμφέροντος τής Ιίατοίδος έσίγησεν, ένεκρώθη παν 
άλλο άτομικον, μερικόν συμφέρον, παν ταπεινόν πάθος.

Κατά τό συνέδρων έκεϊνο ό Θεμιστοκλής ήττήθη. Τότε ό· 
πανούργος στρατηγός καταφεύγει είς ευφυές τέχνασμα. Πέμ
πει είς τόν Ξέρξην τόν παιδαγωγόν τών τέκνων του Σίκινον, 
άνδρα δοΰλον,παραγγέλλοιν ΐκείνφ, ότι ό φΙΛος αύτοΰ Θεμι
στοκλής αναγγέλλει ότι οϊ Έλληνες θ’άποδράσωσι, νά κατα- 
λάβη δέ τά στενά καί νά προσβάλη αυτούς. Ό Ξέρξης πεί
θεται, ό Περσικός στόλος εκπλέει έκ Φαλήρου, καί τήν 20 
καθ’ ήμάς Σεπτεμβρίου μηνός, όστις αντιστοιχεί περίπου πρός 
τόν Βοηδρομιώνα τοΰ 480 έτους, συνάπτεται ή ναυμαχία 
μεταξύ Κυνοσούρας (κυνός ουρά, ώς έκ τοϋ σχήματος τής ά- 
κρας ταύτης) καί τής Πειραϊκής άκτής.

Ή ήμερα καθ’ ύπολογισμούς νεωτέρους ορίζεται ώς ή 20. 
Ή νύξ ήτο ασέληνος καί σκοτεινή.

Ή παράταξες αμφισβητείται προς ποϊον έγένετο μέρος, ώς 
καί ό ρυθμός τών Περσικών πλοίων. Ή πιθανωτέρα γνώμη 
είναι έκείνη καθ’ήν τά μέν Ιίερσικά πλοία, ών ό άριθμός 
ήτο ήττον άναμφισβητήτως τών 1000, (διότι ήσαν πολλά 
σκευοφόρα), παρετάχθησαν πρός.Β. κατά μήκος τής Πει- 
ραϊκής άκτής, οι δ’ Έλληνες άπέναντι, δεξιά μέν ό Εΰρυ- 
βιάδης καί άρισ.τερφ.ό Θεμιστοκλής.

Τότε, αντήχησε βροντώδης καθ ’ άπαν τό Ελληνικόν στρά
τευμα ό πολεμικός παιάν. Αί σάλπιγγες ηχούν καί άντελά- 
λουν τά πέριξ βουνά τήν άθάνατον μολπήν : "Ιτε παϊδες 
Ελλήνων, ίτε . . ·

Ό μέγας .βασιλεύς, περιστοιχούμενος ύπό τών γραμματέων- 
του, έπώπτευε τής ναυμαχίας. ’Επίσης, έρις καί νεϊκος επι
κρατεί περί τής θέσεως, έν ή έκάθητο ό Ξέρξης. Δυστυχώς 
καί έν τφ ζητήματι τούτφ αί ειδήσεις τών συγγραφέων δέν 
είναι σαφείς, πολλάς δέ παρέσχον αύται εικασίας, έφ’ ών καί 
μόνον στηριζόμεθα. Ό αύτόπτης μάρτυς, άτε συμμετασχων 
τοϋ άγώνος,. ποιητής Αισχύλος έν τοϊς «Πέρσαις» αύτοΰ ού
δέν άναφέρει όνομα τοποθεσίας τών ή’Ελλήνων «τι, απλώς διά 
περιφράσεων καί επιθέτων καθορίζων αύτά. Ούτω, τήν Ψυτ· 
τάλειαν ονομάζει απλώς βαιάν, δύσορμον (στιχ. 447) κλπ.Ό 
κ. Λάμπρος τοποθετεί τόν Ξέρξην είς τόν κατά τήν είσοδον 
τοΰ στενού λοφίσκον. Άλλά ό στίχος άκριβώς τοϋ Αισχύλου 
(467), έφ’ οΰ στηρίζεται ή γνώμη αύτη, δίδει πλειοτέραν 
πιθανότητα είς τήν έτέραν γνώμην, ότι έκάθητο έπί τοΰ Κο- 
ρυδαλ,οΰ, εντεύθεν τοΰ λοφίσκου, καί διότι ούτος είναι «Λη- 
trler, καί όχι ώς ό άλλος έπί τής θαλάσσης, καί διότι είναι ύ- 
ψηλότερος. Οί δέ άλλοι· οί γνωματεύσαντες περί τοΰ βουνοΰ 
τής Μεγαρίδος, πάντως σφάλλονται, δώτι μόνον κατά τούς 
νεωτέρους χρόνους αί διόπτραι εφευρέθησαν.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΤΙΝ£ ΤΡΟΠΩΙ ΔΓΓΜΤΑΙΤίε ΝΑ Β1ΓΘΙΣΗ ΤΗΝ XSIPA ΤΟΤ 

3ΙΣ ΤΟ ΥΔΟΡ XQPIE ΑΥΤΗ ΝΑ ΒΡΑΧΗ

Λάβίτε άγγεϊσν πλήρςς δδ«τος, ρϊψκτι ίντός αύτοΰ νό
μισμά τ», δακτύλιον ή οΐ- 
ονδήποτε άλλο αντικείμε
νου,καί διακοινώσατι τοϊς 
παρισταμένοις φίλοις σας, 
ότι θ ’ άποσύρητε αύτό διά 
τής χιιρός σας, χωρίς αύτη 
νά βοαχή.

Τότε ενεργήσατε ώς α
κολούθως :

Έπιπάσσατε τήν έτι· 
φίνειαν τοΰ ρευστού διά 
κεκονιοποιημένου τίνος σώ
ματος ούδεμίαν πρός τό 
ύδωρ συνάφειαν έχοντος, 
καί συνεπώς μή μουσχευο- 
μ«νου ύπο τοΰ ρευστοδ. Ή 
κόνις .τού Λυκοποδίου, ήν 
βά εύρήτε παρ’άπασι τοΐς 
φαρμακοποιούς, κέκτηταν 
τήν ιδιότητα ταύτην.

Άφοΰ λοιπόνρίψητε όλίγην έκ τής κόνεως ταύτης έπί τοΰ 
ΰδατος, βυθίσατε μετά θάρρους τήνχείρα σας μέχρι τοΰ πυθ- 
μένος τοΰ αγγείου, άνασύοατε τό νόμισμα ή τό δακτύ
λιον (ό,τι εχετε ρέψει), καί δείξατε τότε είς τούς παρεστώ·

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

«3
Πτιρ-dr άρπαχτιχώτατον εεμαι καθώς ή&ΰρεις, 

Kai ύψ-g.ld, ποΛύ 'ψ-ηΛά βεόαίως θά μέ εβρτμ;.
'Ar δέ τό oAor μου προβής είς δυο rd χωρίσης, 

Ενθυς ΘΛΛω μεζαβΛηθή ποΛ,όγή}' /ίπορήσης.
Kai τό μέν πρ&τον μ', ήμιου θά εβρης 'οτά ψηφία, 

Τό ό' Λί/τάμου, θά Μής είς τήν Κοσμογραφία.
63

Σύνδεσμόν τινα βεβαίως μέ τό πρώτόν μου δη-έδ>. 
Κι Ira γράμμα τ’ ά.Ιφαβύτου μέ τό &Μο ποριστώ.

Είς τό airoAor θά ευρης ular νήσον τής ,ΕΑΑάύος, 
Ksiperqr είς τά βόρεια άφεύκτως τής ΚυκΛάδος.

64
Διά τών γραμμάτων τών κάτωθι λέξεων ν' άποτιλισθή 

σκέψις τις.
Χάρις—ζήλος—φντά — κύμα — 

έτος — είμϊ— ούς — αεί —
ΑΦΗ

ΑΪ18ΙΣ ΤΩλΙ ΗΝ Τ£ι Ηψ Φλ'ΛΑΔι ΑΙΜΓΜΛΤΏ.*

55. Αίνιγμα. Τό γράμ,μχ € (βήτα).

"Ελυσαν αύτό ή’έξ'Αθηνών δεσποινίς Βιργινία Σιμοπούλου, Ά 

τας, οτι ή χειρ σας δια τελεί ώς πρότερον, οΰδάλως βραχεϊσα 
ύπό τοΰ ρευστού.

Τοΰτο προέρχεται, διότι ή κόνις τοΰ λυκοποδίου περιέβαλε 
τήν χεΪ5α σας έν είδει χειροκτίου, έφ’ ής τό ρευστόν ούδεμίαν 
ίπιδρασιν νά άσκησή δύναται, ώς συμβαίνει άπαραλλάκτως 
έπί τών πτερών τών νησσών, αΐτινες· έπανειλημμίνως βυθί

ζονται έν τώ ΰδατι καί εξ
έρχονται ίντελώςάδιάβρο- 
χοι, συνέπεια; τοΰ ειδικού 
λίπους αύτών, .του έκ 
τών πτερών αύτών έκκρι- 
νομένου.

Έάν δέ λαμβάνοντεςτό 
άνωτέρω φαινόμενου ΰπό 
γενικωτέραν έποψιν θελή- 
σητε νά έφαρμώσητε αύτό 
καί περαιτέρω, δύνασθε 
διά τοΰ λυκοποδίου ν'άνα· 
σύρητε αντικείμενου τι καί 
εκ . λεβυιτος περιέχοντ.ος 
ζέων ύδωρ, διότι ναί μέν 
ή Θερμότης δέν έξουδετε- 
ροΰται, άλλά συνάμα ου- 
δεμία βλάβη τών ίνών 
προσγίγνεται καί συνεπώς 
ούδέν τραύμα.

Έ ίδεότης τοΰ λυκοποδίου ήδύνατο κάλλιστα νά παράσχη 
άξιοσημειώτους Εκδουλεύσεις τοϊς κατά τόν Μεσαίωνα βασανι- 
ζομένοις καταδίκοις, ότε ΰπεβάλλοντο ούτοι εΐς τήν έν ζέοντι 
ύδατι δοκιμασίαν, άλλά δυστυχώς, αύτη δέν ητοτότεγνωστή.

κχ. Π. Καλλάρης καί ’ ίντ. Σοφιανός, ό έκ Πατρών κ. Μ. Σχαρ- 
παλέζος καί ό έκ Καρδίτζης κ. Π. Κουτρουδέλης.

56. Πρός συμπΛήρωσιν'. Γεά ναν® δυστιΐχής. (Οί 
Si βτίχαε eevat τοΰ Οηλλαρα).

Ούδείς ελυσεν αύτό.

57. Λογο.τβΖγποχ. Εες τό Μενεδιον. 

"Ελυσεν αυτό ό έκ Καρδίτζης κ. Π. Κουτρουδέλης.

58. Λογόγριφος. Γήρας άηαβε δεινόν.

"Ελυσαν αύτό οΐ έξ ’Αθηνών χ. χ. Π. Καλλάρης χαί *Α»τ.  Σο
φιανός, ό έκ Πάτρών χ. Μ Εχαρπαλέζος χαί ό έκ Καρδίτζης χ. Π. 
Κουτρουδέλης.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΙΙΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

X. Κ ’ Ελευσίνα. Συνδρομή σας ίλήτθη- Εύχαριστοδμεν. Άκο'δειξις 
στέλλεται σόν πχοόντι ο>λλω—Σ. Α. Ληξοόριον. Συνδρομή σας έλήφθη. 
'Λπόδειξιν λαμδχνετε σόν παρόντι φύλλο». Εΰχαριστοΰμεν. — I. Ρ. ΣΟμον. 
Ήλήσθηααν "Εχει χαλώ;. Αποδείξει; λαμδανετι προσεχώς. — Δ. Π-Φ. 
Βραΐλα Σύνδρομό σας ελήιΊη. Εΰ/αριστο5μιν. Άπόδειξιν άπεστείλαμεν 
μέ ποοηγονμ.να φύλλα —J S Braila. Ύμετέρα συνδρομή έλήφθη. Ά· 
πόδιιξιν παρεδώχαμεν κομιστή ταύτης —Γ. Σ Κάϊρον. Έλήφθη χαί ή άπό 
18 παρελθόντος. Σϊ; ππηντήσαμεν έχεταμένως Είμεθα σύμφωνοι. Άνα· 
μίνομεν δραστήριας ίνεργείας σας.—Σ. 11- Κοντοθάζαινα. Ζητούμενα 
φύλλα σά; άπιττάλησαν προχθές, άναμένομεν συνδρομήν σας χαΐ μερικούς συν
δρομητές—A. II Σΰρον Επιστολήν σας μί επιταγήν έλάδομεν. Ευχα
ριστούμε» πολύ. Ζητούμενα φύλλα άπεστείλαμεν. ’Επιστολή Λ. έπεδύθη επι- 
στγέψαντι —Π- I Κ Καρδίτζαν Σάς έγράψαμεν έχ νέου χαι άπεστείλα- 
μεν αγγελίας. ’Ενεργήσατε δραστηρίοις χαί απαντήσατε ταχέως.

LELETRUJFA
Rivista settimanale illustrata

Abbonamento annuo
Uuione postale L. 15
Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕ VII ΕΠ1ΟΕΛΡΠΣΙΣ
Πραγματευομένη έν γένει περί ήλεκτρισμον καέ 

μαγνητισμόν
Χυνδρομή έτήβία φρ. 18

Συνδοομηταί έγγράφονται παρ’ ήμΐν.

LA r’JLjVTII-.rjE
JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRE

Avec une gravure calorie cheque mois par an 11 fr. 
Sans la gravure par an 9 fr.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ

Β1ΚΟ\ΟΙ'ΡΑΦΠΙ!ΕΧΟΝ ΕΒΔΟΊΑΑΙλΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
Μετ’ έγχρωμον είκόνος μηνιαίως· έτησίως φρ. 11 
Άνεν αύτής συνδρομή έτησίως φρ. 9

ΕΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΑΦΕΙΟΓ ΠΑΡΑΣΚΕΓΛ ΛΕΔΝΗ


