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ΚΑΤΑ ΚΤΡΙΑΚΒΚ

Προς πλείονα επιξήγησιν τής σημαντικότητος τοΰ άποτεσματος,καί ίνα λίβη τις μάλλον συγκεκριμμένην ίδιαν, έθεσα
πλησίον έλαφράν τινα πλάστιγγα φέρουσαν μάκρους βραχίονας
(σχήμα 1), ιφ’ ένός τών όποιων προσήρμωσα τό ύπό δοκι
μασίαν κίνητρου. Άφοΰ δέ ίτέθησαν αί ήλεκτρικαΐ συγκοι
νωνία! διά μέσου της βάσεως καί τών βραχιόνων της πλάστιγγος, αύται δέν ήδύναντο νά κωλύσωσι τήν ελευθερίαν
τών κινήσεων.
Ή πλάστιγξ αΰτη, κινούμενη καθέτως καί όριζοντίως,
ή: ανακαλυψις
μιτέβαλιν αμέσως θέσιν άπό τής ΑΒ, ήν κατεϊχεν, είς τήν
ΤΟΥ ΠΗΔΑΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ Α'Β', ή δέ άπό τοΰ κινητήρος παραγομενη αΰτη κίνησις,
ύπολογισθιϊσα μετά μεγίστης άκριβείας, εύρέθη ίσοδυναμοΰσα
ΚΑΙ ΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ
πρός όσα χιλιογραμμόμετραώς ανωτέρω άνεφέραμεν. ΤοιΔΙΑ BAPYSaVOTEPftfl ΤΟΥ ΑΒΡΟΣ ΣΤΟΙΧΒΙώΝ
αύτη δέ σημαντική κίνησις σχετεκώς προς τό βάρος τοΰ κι»
(Συνέχεια).
νητήρος δύναται νά *φθάση καθέτως μέχρις 22 μέτρων είς εν
δευτερόλεπτου. Απλοΰς θεωρητικός υπολογισμός εξαγόμενος
Βεβαίως δυνάμεθα νά επιτύχωμεν, λαμβάνοντες πάντα άπό τοΰ πειραματικού τούτου πορίσματος καθορίζει 3,375
■τά κατάλληλα μέτρα, τήν κατασκευήν κινητήρων δι’ άτμοΰ χιλιογραμμόμετρα είς τόν κινητήρα, δστις οφείλει νά άνελίξη
είς άκρου ελαφρών καί δυνάμιως ίνός ίππου, μέ βάρος ώς 75 χιλιογραμμόμετρα.
έγγιστα 35 χιλιογράμμων, άλλά προστιθεμέ
Τοιοΰτος όμως μικροσκοπικός κινητήρ με
ταδίδει μόνον 20 έπί τοϊς ίκατόν περίπου ενέ
νων τοΰ άπαραιτήτου παράγοντος τής ενερ-γείας καί τοΰ άναποφεύκτου προωστικού έργα·
ργειαν, ένφ κινητήρ τών 50 μέχρις 100 ίπ
"λείου,' τό βάρος αύξάνεται εις κατάπληκτε·
πων θά μεταδώση 80, 90 ή 92 έπί τοϊς ίκα
κάς αναλογίας καί τό σύστημα καθίσταται
τόν· ώστε δύναται νά παραδεχθή τις, καί
ούτως άνεφάρμοστον έν οίφδήποτε μεθόδφ
τοΰτο φαίνεται ήμϊν λογικόν, οτι μέγας ήλεεναερίου μετεωρισμού.
κτρικός κινητήρ, ούτινος ή ίκανότης αυξάνε
’Ο ήλεκτρισμός, όσφ καί άν ή μάλλον ;ύται ταχύτερον τοΰ βάρους, καταναλίσκει τό
•νους ύπό πλείστας επόψεις, δέν άποξεσυμπληρωτικόν υπόλοιπον τών 60 μέχρις 70
νοΰται τών ήμετερων επικρίσεων. —-Έν τού·
• τοϊς ίκατόν διά τήν άνύψωσιν αύτοΰ τοΰ πα
τοις ίν έτει 1887 έν τφ Συνεδρίφ τών ’Επι
ράγοντος (τοϋ κινητήρος) τοΰ ίδιου προωστήστημών τής Τολώζης, καί ολίγον βραδύτερονρος καί τοΰ άεροναύτου.
κατά τό αύτό ίτος^ίν τή γαλλική’Εταιρτίφ τής
’Αλλ’ άναφίροντες ταΰτα, δέν προτιθέμεθα
Φυσικής καί εν ταϊς συνεδριάσεσι τοΰ. Pa
*
ποσώς νά προεξοφλήσωμεν τό μέλλον καί νά
squa, εσχομεν τήν τιμήν νά έκ■______ _
.
οικοδομήσωμεν έπί υποθέσεων δωτελέσωμεν μερικά άποδεικτικά
ρεάν διδομένων, εφ
* όσον αύται
πειράματα, εξ ών πείθεται τις
τοιαϋται παρίστανται ήμϊν, καί
ότι διά τοΰ ηλεκτρικού κιν,ητήδιά τόν λόγον τοΰτον πρός τό παρος μεταβάλλονται κάπως αί άρόν θά άφήσωμεν κατά μέρος τόν
νωτέρω περιστάσεις.
:
ηλεκτρικόν κινητήρα, διότι ούτος
Είς τήν κατασκευήν τοΰ ήλεμετά τοΰ παράγοντος καί τοΰ
κτρικοΰ κινητήρος κατεβάλλομεν
προωστήρος υπερβαίνει τό βάρος
πασβίν δυνατήν Επιμέλειαν καί
τών 3-5 χλγρ. καθ’ ίππον, όπερ
φροντίδα, καί άπετελεΐτο ούτος
ίλάβομεν ώς βάσιν, ήτοι βάρος
εντελώς εκ λευκαργιλίτου, έξαιελάχιστου εξαγόμενον έκ τοΰ άρέσει τών πολικών τεμαχίων £«
νωτέρω πειράματος.
τινα συνέκειντο εξ άνάγκης έκ
’Επόμενοι οθεν τή συντόμφ ή·
πολύ μαλακοΰ σιδήρου. Είχεβά·
ΒΗΒΒ^Μ μών ταύτη. αναθεωρήσει τών κι»
ρος 90 γρ. ή δέ'ύπολογισθιϊσα
ΗΗΒ^Η νητήρων έρχόμεθα είς τούς συμδιά τοΰ δυναμόμετρου μας ίκα
*
^·ΒΒΒΒΙ
ΒΒ··· πυλνωτάς τής ένεργείας.
νότης διετηρεϊτο είς τά δύο χι
Τό καουτσούκ, εν παραδείγΣχήμα 2
λιογραμμόμετρα, οπερ άντιστοι- ματι, ούτινος ή έλαστικότης εί
χεϊ άκριβώς είς τήν δύναμιν τοΰ ίνός ίππου κατά 3,375 γρ. ναι χρήσιμος ώς ισχυρά δεξαμενή τής ήλεκτρικής τάσεως,
Τό κινητηρίον τοΰτο συγκινωνοΰν μέ έλαφρόν τινα έλικα, ' καί όπερ ύπό τήν ιδιότητά του ταύτην, ήθελεν εΙσθαι-δεκοΤκατεσκευασμένον γεωμετρικώς είς'τήν εντέλειαν, κατά τήν πεντάκις άνώτερον τοΰ ,χάλυβος, χορηγεϊταυτοχρόνως τήν
νέαν μέθοδον ήν ύπεβάλαμεν τή 12’Ιουλίου 1886 τή Ικανότητα κ.
*ί τήν κίνησιν, Έάν όμως κατόπιν έπιπροστεθή
« Άκαδημεία τών "Επιστημών» τών Παρισίων, έτοποθετήθη · άμεσον δργαίον άντισΐάσεως^επί.·τόΰ άέρος, τότε θά μεταεπί τοΰ ίνός δίσκου πλάστιγγός τίνος καί ίτέθη ε$ς συγκοι βληθή ή όλη συσκευή εις βαρυσομώτερον τοΰ άέρος στοιχείου.
νωνίαν πρός ήλεκτρικήν τινα σταθεράν στήλην ίκανότητος
Ό Πενώ άυατρέξας είς τήυ ουσίαν ταύτην επέτυχε θαυ»
40 watts. Ούτος τότε άνηγέρθη μεθ’ όλου τοΰ βάρους του.
μασίως, κατασκευάσας εκ τούτου ϊν ίκ τών πρώτων ίλι-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΐ Ανακ&λύψις τοΰ πηδαλίου τοΰ άεροστΑτου
αί ίναέριοε
έκδρομαί δι4 βαρυόωμοτέρων τοΰ άίρος στοιχείων (μηά εικό
νων», ύπό Φ· II.—Εκδρομή ·ϊς Σαλαμίνα καί Ελευσίνα. (Συνέ
χει· χ«ϊ τίλοςι, όπό Δ1χ· — Μεξικανική φύσις ή ή Αγρία Ινδή (δι3γησιε πρωτότυποι), !>r.i Ήλ. I. Οίκ —*·> Μεσημβρινός Δστήρ η ή
Γή τών ΑδκμΛντων (Μυθιστορία ‘Ιουλίου Βέρν). μετ««ρ·σις Δ I. Κ.
— ’Επί τφ Οανίτφ τοΰ TOto Νικοσία. Η. 1 Ο.—Έκ τών με
γαλείων τής φύσεως. Ό Μισεσιπής—Έαιστημονικύν παίγνιον.
Ό Μορβιιδς τηλέγραφο;. —Δίνίγματα. — ·Ανταποκρίσεις κλπ
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κοπτέρων. Άλλά, έάν τό καουτσούκ συ^τελή είς τήν άπόκτησιν μεγάλης ποσότητος ένεργείας, τήν καταναλίσκει όμως
ταχύτερον ή όσον τήν άνακτ^, καί δεν έπαρκεϊ φεΰ ! ουδέ
είς αυτήν τήν ίδιαν συντήρησιν έν τφ αέρι. Ώστε ό Πενώ
μόνον εν σμικρφ έπέτυχεν ευτυχώς. .
Οί διά ,συμπεπυκνωμένου άέρος κινητήρες, ώς καί οί δι’
αερίου τοεοΰτοι ένέχουσι κάποιαν αξίαν, άς τό ομολογήσω·
μεν, ύπό τινας περιστάσεις’ άλλά ώς έχουσι κατασκευασθή
άπαιτοΰσι τήν συνδρομήν τών διολισθητικών καί επομένως
καί τών αναψυκτικών μέσων, ών ή εφαρμογή έν τή έναερίφ
ναυσιπλοΐα έπί τοΰ παρόντος τούλάχιστον αποκλείεται.
Συνεπώς, τοιουτοτρόπως, ούτε οί δι’Ατμού κινητήρες,
ούτε οί ηλεκτρικοί κινητήρες, ούτε οί συμπυκνωταί τής έ.νεργείας, ώς τό καουτσούκ καί ό χάλυψ, ούτε οί δι’ αερίου κι
νητήρες άνταποκρίνονται έντελώς εις τάς απαιτήσεις τοΰ ύπό
συζήτησιν ζητήματος τούτουΟύτε οί μέν, ούτε οί δέ πληροϋσιν, ώςπαρίστανται ήμϊν,
τούς συγχρόνους όρους τής ίκανότητος καί τής έλαφρότητος,
τούς ύπ’ αύτής τής φύσεως τοΰ προβλήματος άκαταμαχήτώς προβαλλομένους. Τοΰτο δέ δηλοΐ ίσως, ότι ούδείς κινητήρ υπάρχει μέχρι τοϋδε είς φώς, όστις νά ίνέχη ίδια προ
τερήματα παράγοντος καί προωστήρος, καί όστις νά δυνηται
αμέσως νά τά διαθέτη, ή τουλάχιστον νάτά συμπληροϊ, ίνα
τέλος δυνάμεθα νά έκλέξωμεν ;
Τά ύπ’ έμου άναφερθέντα καί γενόμενα συγκριτικά πειρά
ματα διά τοΰ γενικού Απ’ ευθείας δυναμόμετρου, ήτοι τοΰ
δυναμομέτρου έκείνου,οπερ ιίχομεν τήν τιμήν νά παρουσιάσωμεν είς τήν ’Ακαδημίαν τών ’Επιστημών έν Παρισίοις προσφάτως, καί τό όποιον τοσοΰτον αύθεντικώς περιεγράφη ύπό
τοΰ κ. Ferret, φαίνεται έπιβεβαιοΰντα τοΰτο.
’Εάν δέ ό παράγων καί ό προωστήρ, τοσοΰτον άναγχαΐοι
ά-ίΐή^οις, είσίν όργανα άτινα παρακωλύουσιν άλληλα, δέν
δυνάμεθα τάχα νά προστρέξωμιν είς τέχνασμά τι ;
Τά ηλεκτρικά έλικόπτερα, διά τών όποιων άπηλαύσαμεν
τοσούτφ καλά Αποτελέσματα, δέν ένέχουσιν έν τούτοις τήν
ιδιότητα τής ειδικής έφαρμογής τοΰ έ'λικος πρός τόν κινη
τήρα, όστις ώς πάντες οί ήλεκρικοί κινητήρες, νά στρέφηται
μεθ’ υπερβολικής ταχυτητος, διότι ή σύζευξις είναι τοιαύτη,
ώστε τό· εν όργανον φαίνεται ώς νά έγένετο διά τό άλλο.
Πολλάκις δέ μήτοι δέν εξεπλάγημεν παρατηρήσαντες, ότι είς
τάς ήμετε’ρας ήλεκτρικάς λέμβους ή στροφή τοΰ ΰδατος πρός
τά όπίσω είναι σχεδόν Ανεπαίσθητος,καί ότι τούτο γίνεται δι
ότι ό έλιξτοΰ ήμετέρου πηδαλιοκινητοΰπροωστήρος,κινούμενος
διά τής μεγίστης αύτοΰ ταχύτητος (2400 στροφών κατά λε
πτόν) στρέφεται έν τφ ύδατι ώς ελιξ έν τφ άξονί του. ‘Ο
μοίως έν τφ ήμετέρω ήλεκτρικφ έλικοπτέρφ ό ελιξ αποτελεί
ούτως έίπεϊν Αναπόσπαστον μέρος τοΰ κινητήρος, διότι παρίσταται πρό τών οφθαλμών μας ώς κινητήρ προωστήρ.
Τό καουτσούκ παρουσιάζει ιδιότητα μάλλον εντελή τού
συμπυκνωτού τής ηλεκτρικής τάσεως καί τοϋ κινητήρος,ήτοι
τήν απόλυτον ιδιότητα τοΰ παράγοντος (συμπυκνωτοί) καί
τοΰ κινητήρος. Τό καουτσούκ .είναι παράγων χινητήρ.
Ούτω, μή δυνάμενοι νά προσδιορίσωμεν · ούτε τόν παρά
γοντα ούτε τόν προωστήρα τοΰ όνειροπολουμένου μηχανή
ματος, θά συγχωνεύσωμεν αυτούς έν τφ κινητήρι, θά πλάσωμεν νέον οργανισμόν επαρκή δι’ έαύτόν,καί θά όνομάσωμεν
αύτόν μέ μίαν λέξιν παράγοντα·χινηΐηρα·προωαζήρα. Ούτος
δέ έπενοήθη Αφ’ήμών καί κατεσκευάσθη διά τίνος σωλήνος |
Bourdon, όν πάντες γνωρίζομεν, όστις είναι ή κυρία ψυχή
τών τοιούτου είδους συσκευών, καί δστις ώς θά ίδωμεν, επι
τυχών έν τοϊς πολλοϊς τοΰ σκοπού του, θά μείνη έπί πολύ
ίσως ή κυριωτέρα βάσις τών βαρυσωμοτέρων τοΰ άέρος
στοιχείων.
Παρετηρήθη δ’ ότι, έάν ή πίεσες’ τοΰ Αερίου, ήν ούτος ό
παράγων-κινητήρ-προωστρή προξι^εϊ, αύξηθή πρός στιγμήν,
μετασχηματίζεται καί τείνει ν’ άπομακρύνη τούς ηλεκτρικούς
αύτοΰ κλάδους άπ’άλλήλων έάν δέ ή πίεσες ελαττωθή, τό
εναντίον φαινόμενον παράγεταε καί οί βραχίονες πλησιάζουσιν άλλήλους. Ώστε, έάν κατ’Ακολουθίαν προκληθώσι σειραί

Αλλεπαλλήλων πιέσεων σνοΐοΛήςκαι.όιαστοΛηςίν τφ έσωτερικφ
τοΰ σωλήνος, τοΰτο επιφέρει σειράν δονήσεων καί κραδασμών
δυναμένων νά χρησιμοποιηθώσιν ώς κινητήριος δύναμις ιδια
ζόντως καί μάλιστα μοναδικώς έν αίς συνθήκαις εύρισκόμεθα.
Σκοποΰντες άφ’ετέρου ν ’ αύξήσωμεν έτι τήν ενέργειαν τής
Αντιστάσεως τοΰ σωλήνος, έτι δέ καί νά έλαττώσωμεν τον
δγκον τοϋ χώρου, ένθα ένεργοϋνται αί εκρήξεις, έγκλείομεν
έσωτερικώς δεύτερον σωλήνα δμοιον τφ προεκτεθίντι. Ή
τοιαύτη προσθήκη αυξάνει τήν ελαστικήν δύναμιν τών άερίων, έλαττώνουσα ταύτοχρόνως τήν δαπάνην τής κατανα
λώσιμου ύλης.
Τό βύνολον τοΰ συστήματος έμφαίνεται έν τφ σχήματι 2,
όπερ καί έξεθέσαμεν μέχρι τέλους τοΰ Δεκεμβρίου του 1870
έν τή Άκαδημίικ τών ’Επιστημών.
Φ. Π.
("Επετβι τό τέλος)

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΙΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΚΑ| ΕΛΕΥΣΙΝΑ

’Εξέρχονται έν τφ μεταξύ οί πλεΐστοε εις ’Ελευσίνα, άλλ ’
Ιή ώρα ήτο βεβαίως ήκιστα κατάλληλος διά τοιαύτην έξοδον.
Κατά τό πρόγραμμα,ή έξ Έλευσΐνος άναχώρησις θά-έγίνετο τήν 10 ’/2 άχριΰώς. Ή ώρα 10 ’|2 ισοδύναμε!—πρός
Θεοΰ ! — μέ 12 καί 5'. ’Ακρίβεια μοναδική !
Μετά τήν μεσημβρίαν λοιπόν έκκινοΰμεν, άφοΰ οί έξελθόντες ηύδόκησαν νά έλθουν εκ τής έπισκέψιώς των είς τά ερεί
πια τοΰ ναοΰ τής Δήμητρος, ένθα τά Έλευσίνια μυστήρια,
μεγάλα καί μικρά,έτελοϋντο,άλλοι δέ έκ συγκαταβατικωτέρας έπισκέψεως είς τά παντοπωλεία καί όμοιου είδους καταστήμ.ατα. Τούλάχιστον αν όχι άλλο τι, άπικόμισαν λαμπράν
ί
έντύπωσιν εκ τής γραφικής ένδυμασίας τών Έλιυσινίων
I
γυναικών .
Ό Μαγκουρέας’, ό πιστός τοΰ κ. Πρυτάνιως σωματοφύ■
λαξ, ό πανταχοΰ παρών..... διά πολλών λόγων, άπό καιροΰ
δέ εις καιρόν επόμενος τή γενική Απαιτήσει παραπονεΐται καί
■αύτός διατί ή μουσική δέν παίζει ...... Καί μία λεπτομέρεια.
'Αδιάκοπα γελοίως περιφέρεται έν..... τηλεσκόπιον !

Γ'

Μονή Φανερωμένης

(Συνέχεια καί τέλος)

Τό τέλος τής ναυμαχίας είναι γνωστόν. *Η θάλασσα έπλη·
ρώθη ναυαγίων. Οί Πέρσαι άγνοοΰντ^ς νά κολυμβώσι, κατά
δεκάδας έπνίγοντο- Αί Ακταΐ έγεμον ναυαγών, οίμωγαί δέ κατεϊχον τό πέλαγος. Χάριν τών κυριών ό κ. Λάμπρος Ανεμνήσθη καί τής συμμετασχούσης τοΰ Αγώνος ’Αρτεμίσιας, χάριν
δ' έπίσης τών κυριών Αναγράφω κάγώ, ότε μόνον ή ’Αρτε
μίσια καί ή ΚΜοπάζρα, βραδύτερου έν Άκτίφ, παρέστησαν
έν ναυμαχίαις. Nota bene. Τήν ώραιοτέβαν περιγραφήν τής
αθανάτου ταύτης ναυμαχίας κάλλιον πάντων έδωκεν αύτός
ό ΙΙέ^σης άγγίίος •ηιρατ&Ί τήν πρός τήν Άτοσσαν θλιβεράν Αφήγησίν του: Τοσοΰτον πλήθος ανθρώπων (ίννόει
τόν Αριθμόν τών Περσών) ούδεποτε έν μι$ ήμέρ,γ Απώλετο.
«Ή νίκη αύτη κατά θάλασσαν, έπείπε περίπου ό κ. Λάμ
προς, ύπήρξεν ή τελευταία κατά βαρβάρων. ’Αποστρέφω τό
πρόσωπον άπό τών ναυμαχιών ίκείνων, καθ’ας “Ελληνες
καθ' ‘Ελλήνων καί ούχί πλέον κατά βαρβάρων, έμάχοντο.
"Οτε δέ πάλιν κατά τούς ύπέρ ’Ανεξαρτησίας άγώνας, οί
πατέρες ήμών κατά βαρβάρων έναυμάχησαν. έν τφ Πανθέφ τής ‘Ιστορίας άνεγραψεν ή ’Αθανασία μετ’αιώνας παρά
τό πλευράν του Θεμιστοκλέους καί τοΰ Κίμωνος τά ονόματα
τοΰ Μιαούλη καί Κανάρη, τοΰ Τομπάζη καί ΙΙαπανικολή
τοΰ Πιπίνού και Τσαμαδοϋ,καί παρά τά ονόματα τής Σα
λαμϊνος καί Μυκάλης, τά τών Ψαρρών καί Καφηρέως, Χίου
καί Σφακτηρίας. Καί επειδή τών Έλλ. θαλασσών τής δόξης
άνεμνήσθημεν, εύχηθώμεν ίνα εν προσεχεϊ μέλλοντι έν όμοίοις
άνδραγαθήμασι διακριθώσι καί τά νέα πλοϊκ, άτινα έδώ
πλησίον τοΰ κόλπου αύτοΰ έτοιμά είσι διά τόν Αγώνα, αγώνα
εΐς ον πάντως θά διακριθώσιν, άφ’ού τά άνδρίζει ή αύρα
τής Σαλαμϊνος-καί λούει τά πλευρά των τό δοξασμένου αύ
τής κύμα.»
Ζωηραί έπιυφημίαι έκάλυψαν τήν ενθουσιώδη ευχήν τοΰ
καλλιρρήμονος καθήγήτοΰ.

Γ'.

Εξακολούθησες τοΰ πλού.— Έλευσε'ς.
Μετά τήν ομιλίαν, τό ατμόπλοιου εξακολουθεί τόν πλοΰν.
Πρό τοΰ φθάσωμεν είς τήν ’Ελευσίνα καί μετά τόν ναύ
σταθμον Άράπη, ού ή ονομασία άγνωστον πόθεν προήλθε,
καίτοι μάλλον λευκή είναι ή άποψις πάνταχόθεν, ό διακε
κριμένος καθηγητής κ. Ν. Πολίτης . ώμίλησε διά μακρών
περί τών Έλευσενίων μυστηρίων. ‘Η ομιλία του δεεκρίθη διά
τήν άκρ.ιβολογίαν καί καλλιέπειαν, άλλ’ ένεκεν τής εύρύτητος τοΰ θέματος καί τών Ατελών ειδήσεων, μυστήρια πάλιν
ταΰτα άπομένουσιν. Άτυχώς ό χώρος τοΰ περιοδικού δέν επι
τρέπει ήμϊν ουδέ γραμμήν νά σύρωμεν περί τοΰ .θέματος, φοβούμεθα δ ’ άλλως μή διά τών προχείρων γραμμών μας μειώσωμεν τήν Αξίαν, ήν είχεν ή διδασκαλία τοΰ κ. Πολίτου.

;
J

ί·

Πλέομεν ήδη πρός τήν Σαλαμίνα, είς τήν πρό αύτής μο. νήν τής Φανερωμένης,ήτις μετά μίαν ώραν φανιρονται τέλος.
’Ακούω φίλου τινός, ότι θ’ άναπαυθώμεν είς τήν χοι.ίιά τών
μοναχών καί έντρομος άνίσταμαι. Εύτυχώς τίποτε. Είχον
παρακούσει’ ενόει Απλώς τά ζεΛΛά.
Οί κώδωνες τοΰ ναοΰ κρούονται έπί τή ελεύσει μας χαρμο■σύνως, τέσσαρες δέ ή πέντε μοναχοί κατέρχονται σχεδόν μέ
χρι τής ίγγύς παραλίας. Αί περιποιήσεις των ησαν ειλικρινείς
όπερ αποτελεί Ικανήν έξαίρεσιν παρά τοίς συναδέλφοις των.
Ή έπίσκεψις τοΰ άρχαιοτάτου ναοΰ ήν τό μόνον άξιον λό
γου. Ή αρχική οικοδομή αύτοΰ Ανάγεται πιθανώς είς τόν 17ον
αιώνα, μεταγενεστέρως δέ έπιδιωρθώθη. Είναι κατάστιλτος
έξ αγιογραφιών. Παντοΰ, καί είς τάς μικροτέρας γωνίας,
κεφαλαί άγιων. Ό αδελφός τοΰ Pouqueville, γράφων πρός
εκείνον τά τής περιηγήσεώς του έκφράζει τόν θαυμασμόν του
-διά τήν άπειρον πληθύν τών εικόνων, ών τόν Αριθμόν άναβιβάζει είς 150,000. Άλλ’ είναι τοΰτο υπερβολή, καθότι ό
αληθής Αριθμός είναι περίπου 3,000. Είς μονάχον δέ τής μο
νής ταύτης.άναφέρεται καί τό ανέκδοτον, καθ’ δ έκρέρασεν,.
έν αποστολή τινί διατελών, ώς θαυματουργόν ένδειξιν,τό ρά
σου του εΐς τήν άκτϊνα ήλίου !
Ύδωρ δυστυχώς δέν έχει ρέον, δϊά τοΰτο δέν είναι καί
πολύ καλόν.
Ήδη, Αργά πλέον, παρατίθεται τό γεύμα. Τί θόρυβος,
βοή,διαμαρτυρίαι, κυκεών! Δέν ήτο φαγητόν εκείνο,ήτο βά
λανος. Έπληρώσαμεν όσον έζήτησαν καί έμείναμε τέλος μέ
μίαν πικράν.-.άγγουροσαλάταν. Όλα σαλάτα κυριολεκτικώς.
Αίφνης ακούεται φωνή τις: — Garmon, φέρε ένα παγωτό !
Μέγα Αληθώς σφάλμα ν’ άναλάβωσι μόνοι των οί φοιτηταί νά θρέψωσιν 150 λύκους, ώς τούς είχε καταστήσει ή Α
συγχώρητος Αργοπορία,νά μή Αναθέσωσι δέ τά τοΰ φαγητοΰ
εΐς ξενοδόχου τινά τών Αθηνών. Τούλάχιστον τά παθήματα
θά γείνωσιν έν τφ μέλλοντι μαθήματα ;
'Ετερον σφάλμα νά μή παρατεθή τό γεύμα είς τήν αύλήν
ή τά κελλία τής μονής, άλλ’ υπό πεΰκα,είς α ίνα μιταβώμεν
δεκάκις ίσως περιελούσθημεν άφθόνφ ίδρώτι !...Ύδατος ουδέ
σταγών I ’Αληθείς Τάνταλοι χάριν βασάνου έκδραμόντες !..
Άναγωροΰμεν έκ Φανερωμένης τήν 4 μ. μ. μέ τάς μετριωτέρας τών εντυπώσεων ώς έκ του άτακτου φαγητοΰ καί
μετά μιας πάλιν περίπου ώρας πλοΰν, ήγκυροβολήσαμεν έν
τφ Ναυστάθμφ, παρα τή σχολή τών Τορπιλλητών.
Τό μικρόν διάστημα τοΰ πλοϋ τούτου ύπήρξεν ή οασις έν
τήέρήμφτών εύθύμων έντυπώσεων. Πρώτην φοράν έν τφ βίφ
μου έπόθησα ν* ήμην ζωγράφος, ίνα Απεικονίσω τοπεΐα καί
μίαν μορφήν, τά πρώτα εν τή σφριγώδει φύσει καί ποικίλη
* ”Ιδι ιίκόν» ίν φύλλω 4.
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θέ<γ, τήν δευτέραν έν τή ίλκυστικωτάτη ρέμβη καί έκστάσει,
είς ήν λεληθότως έπί τινας στιγμάς άφέθη, ώ; τις άγγελος
δραπέτης!. ..

Δ'

Λίαύβταθμ.ος
Περιστοιχιζόμεθα άπό πολλά πολεμικά πλοία, τόν «Ν.
Μιαούληνν , τόν «Άρην».τήν « Ελλάδα»,Από τήν Απόμαχον
θαλαμηγόν «Άμφιτρίτην», 29 τορπιλλοβόλα, τά καταδρο
μικά «Άκτιον» καί «Άμβρακία», άπό τήν ναυτοφυλακήν
βΜεσολόγγιον» καί άλλα.
Έξερχόμεθα εΐς τήν παραλίαν, κάτωθεν δέ τοΰ κτιρίου
τής σχολής τών τορπιλλητών ό καθηγητής κ. Άργυρόπουλος διδάσκει εν συντόμφ τά περί επιθετικών καί αμυντικών
τορπιλλών. Συχνά άκούω περί ηλεκτρικού ρεύματος, ούτινος
πλέον ή άπαξ κατά τό ταξείδιον ήσθάνθην τήν έλκυστικήν,
τήν Ακατάσχετου δύναμιν έκ ζεύγους οφθαλμών...
Άνερχόμεθα εΐς τό κάλλεστα φκοδομημένον κτίριον καί
ένίΐσκεπτόμεθα τάς αίθουσας-- Αί έπιθετικαί τορπίλλαι έν
σειρφ ώς Τιτάνεια ποϋρα έπί στηριγμάτων παρατεταγμέναι,
λάμπουσιν έκ καθαριότητος. Ποΰ νά ήτο ό «Μπάρμπα Λινάρδος» τής Μαρούλας ίνα άναφωνήση: Ποΰρα εης Χρονιάς.
Είτα, έπεσκέφθημεν τήν δεξαμενήν καί τά τορπιλλοβόλα,
έρμηνευομένης τής χρήσεως αύτών ύπό τινων ύπαξιωματικών
τοΰ ναυτικού·
Περί τήν 7 ’/2 μ. μ. άναχωροΰμεν, άνυπομονοΰντες νά
φθάσωμεν εΐς, Πειραιά.
Ε'

Παεραεεύς ! Παεραεφύς !
’Ιδού ή γηθόσυνος φωνή τών συνεπιβατών μου.
Φθάνομεν τέλος κατάκοποι καί ολίγον.... νηστικοί. Όλοι
ένα είχον πόθον... τήν είς είς ’Αθήνας ταχυτέραν άνοδον καί
άνάπαυσιν. Έξηντλήθημεν κυριολεκτικώς.
Είχεν ήδη σημάνει ή 9η, ότε μετά τι πρόχειρον δεϊπνον
βεβαρυμένος έρριπ.τόμην έπί της κλίνης μου,ένφ πλησίον τής
οικίας μου πυραύλων κρότοι καί ζητωκραυγών έκβεβακχευμέναι φωναί ήκούοντο ώς τις έπινίκιος ώδή εις τοΰ πολιτικού
ανταγωνισμού τήν μαινομένην θεότητα.
Καί τώρα, έχω τόν ηρωισμόν νά γράφω εντυπώσεις !..

Αίκ.

ΜΕΞΙΚΑΝ1ΚΗ ΦΓΣΙΣ
Κ
II ΑΓΡΙΑ
(Αιήγησις πρωτότυπος)
(Συνέχειακαΐ τέλος)

-— ’Επειδή δ έν θέλω, δειλέ ξένε, νά φύγης, χωρίς τά σοί
χαρίσω τι, δι’ ού νά ένθυμήσαι τήν σημερινήν μας συνάντησιν, σοί Αποστέλλω διά του τόξου μου αύτό τό ζεύγος τών
ενωτίων.
Μόλις ή Κάρολος ήκουσε τήν τελευταίαν λέξιν τής Ινδής
καί βέλος διεπέρασε τό ετερον τών ώτων του- δέν εφυγεν όμως
άλλ’ εμιινε προσηλωμένου έν τή όπή, ήν έσχημάτισε.
Δέν έπρό^θασε νά στραφή καί δεύτερον βέλος ένεπάγη εΐς
τό έτερον ους του· καί είτα ηχηρός γέλως τής άγριας έπεσφράγισε τό δώρον!
Ό τρόμος τοΰ Βρεττανού μας δέν είχε πλέον όρια.Έτρε·
χεν ώς μαινόμενος διά μέσου τοΰ δάσους, νομίζων, ότι παν
φύλλον κινούμενον έμαρτύρει τήν διάβασίν του είς τούς άγρι
ους διώκτας του, παν ζφον φεΰγον πρό τοΰ μανιώδους βα
δίσματος του, ότι ήτο Ινδός ένεδρεύων, πάς συριγμός τών
παντοειδών ερπετών, άπερ έτρόμαζεν ή διάβασές του,ότι ήτο
βέλος τής άγριας, ώς εκείνα, άπερ ήσθάνετο κρεμάμενα έκ
τών ώτων του.

Η ΦΥΣΙΣ

Η ΦΥΣΙΣ
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VIV
Λ,ύσες

VIII
Επάνοδος
Είχεν ήδη κατέλθει τον λόφόν, δν άνωτέρω περιεγράψαμεν,
διέλθει τό τοπεϊον, όπόθεν εθαύμασι τό εκπληκτικόν φαινόμε
νων των δύο ήλίων και είσέλθει είς τό πρώτον τμήμα τοΰ
δάσους. Άλλ’ ητο κατάκοπος· δέν ήδύνατο πλέον όχι νά
τρέξη, δχι ν* βαδίση, άλλ’ ούδέ να κρατηθή καν όρθιος.
“Ηοθμαινεν, ή καρδία του έκινδύνευε να διαρραγή, αί φλέβες
τοϋ προσώπου του ησαν ύπερμέτρως έξωγκωμέναι καί οί μήνιγγές του εκτύπων ώς σφύραι.
Κατέπεσεν επί τοΰ χόρτου παρά την ρίζαν ένός κοκκοφοίνικος. “Εμεινεν έν τή θέσει ταύτη επί μικρόν, ΐνα συνέλθη·
ειτα ύπηγέρθη καί Ιθηκε τό ούς ίπί τοΰ εδάφους, ίν’ άκούση
έάν έδιώκετο.
Ούδέν ήκουσεν. Άνέπνευσεν.
Ό ήλιος είχεν ήδη δύσει πρό ήμισιίας ώρας. Έκάθισεν
είς την ρίζαν τοΰ κοκκοφοίνικος καί προσεπάθησε νά έξαγάγη
τά έξ έβένου βέλη έκ τών ώτων του. Είς μάτην όμως αί προσπάθειαί του- έκ μέν τών έμπροσθεν τά έκράτει ή πεπλατυ
σμένη πρός τήν ρίζαν αιχμή, όπισθεν δέ εφερεν έκάτερον άνά
εν ξυλάριον έβένου, σχηματίζον μετά της ευθείας τοΰ βέλους
σταυρόν. Πώς τοιαϋτα βέλη εΰρέθησαν ίν τή φαρέτρα τής
’Ινδής είνε αίνιγμα, όπερ μόνον αυτή θά ήδύνατο νά έξηγήβ«;
Τότε ένόησε καλώς τήν έννοιαν τών λόγων τής άγριας κό
ρης, όταν τφ έφώναξεν, ότι θά τφ χαρίση ζεΰγος ενωτίων.
Ήγίρθη ίκτός έαυτοΰ καί προύχώρησε δρομαίως πρός τήν
Ιξοδον τοΰ δάσους. *
0 Γαζέλ τόν ήκολούθησεν άσθμαίνων.
Τό κυνηγετικόν του όπλον είχεν άπορρίψει καθ’ όδόν, ότε
κατήρχετο τόν λόφον.
Τοΰ έφερε πρόσκομμα είς τήν φυγήν του.
Ή ημέρα άφινε τάς τελευταίας της πνοάς μετά βραδύ
*
τητος, ήτες έφαίνετο ασυνήθης είς τόν κατησχυμένον μας
ανιχνευτήν, δστις έπεθύμει διακαώς νά έκάλυπτε τά πάντα,
συνεπώς δέ καί τήν ιδίαν του κατάστασιν ή πάχυλοτέρα
σκοτία, ότι εκατοντάδα μόλις βημάτων απείχε τής θέσεως,
ένθα οί τρεις φίλοι του τόν περιέμενον.
Περί αύτόν νυκτικαλλή φυτά ήρχιζον ήδη άποκαλ.ύπτοντα
τάς άνθηράς καλλονάς των, ένφ παμπληθή νυκτίνομα έντομα
καί μεγάλαι νυχτερίδες, έν αίς διεκρίνετο ή τερατώδης νυκτερίς, ή καλουμένη γάσμα, έπλήρουν τόν αέρα διά τοΰ πτερυγισμοΰ καί τοΰ βόμβου των.
“Ηδη ό Κάρολος είχεν εντελώς συνελθεί καί συνησθάνετο
τήν δεινήν θέσιν, «ς ήν ήθελε περιέλθει, παρουσιαζόμενος ίν
τοιαύτη καταστάσει ενώπιον τών φίλων του.
Άπεφάσισε λοιπόν νά μή παρουσιασθή τήν εσπέραν εκεί
νην είς αύτούς, άλλά νά βαδίση κατ’ εύθεϊαν πρός τήν οι
κίαν του. Κα> τοΰτο τφ ήτο πάνυ εύχερές, διότι δέν έφοβεϊτο μή συνάντηση τινά έξ αύτών, άτε τής έπαύλεως, ήν
κατφκει, κείμενης είς τό άκρον τής πόλεως, ού μακράν τοΰ
δάσους. Άλλ’ ή έκπληξις καί ή αμηχανία, ήτις τόν κατέλαδεν, όταν προχωρήσας ολίγον έτι παρετήρησε τούς τρεις φί
λους καθημένους είσέτι καί συνομιλοΰντας ύπό τήν βανανέαν,
ώς προιίπομεν, είναι αδύνατον νά περιγραφή.
“Ηθελε βέβαια κρυβή, άν δέν ήτο πλέον αργά, διότε είχεν
ήδη παρατηρηθή ύπό τών συμποσιαστών, καί ό Ερρίκος έγερθείς είχεν είπιϊ πρός τούς άλλους :
-—Φίλοι μου, βλέπω τόν Κάρολον πολύ σκυθρωπόν καί
φοβούμαι; ότι άπιυκτέον τι τφ συνέβη· ίν τοιαύτη δέ περιπτώσει δέν πρέπει νά ήμαι μαζύ σας, όταν θά σάς πλησιάση.
Όθεν φεύγω. Ές αύριον λοιπόν τά νέα.
-—Έχεις δίκαιον, ’Ερρίκε, άπήντησεν ό Μεξικανός, ένφ
ό Δόν Πέτρος κατένευε, καλόν εινάι ν’ άποφεύγωμεν τάς έ
ριδας.
Ο Γάλλος άνεχώρησεν είς τήν πόλιν παραχρήμα.
Ό Δόν Πέτρος καί ό Γομέρρα ήγέρθησαν καί προύχώρησαν πρός συνάντησιν τοΰ Καρόλου, όστις ίβάδιζε πρός αύτούς
εν προφανιστάτη ταραχή.

—‘ Φίλτατε Κάρολε, έφώναξεν άμα συνηντήθησαν ό Τσπαεός, σέ βλέπω πολύ τεταραγμένον, έκ δέ τής καταστάσεώς
σου εννοώ, ότι κάτι έκτακτον σοΰ συνέβη. Καλόν θά ήτο,
φρονώ, νά έπηγαίναμεν παρευθύς εις τήν πόλιν, όπως άναπαυθής ολίγον.
—' Δέν δύναμαι πλέον νά βαδίσω! ύπήρξεν ή άπάντησις
τοΰ Άγγλου.
— Τότε νά φέρωμεν φορεϊον, προσέθηκεν ό πρώτος.
Καί συνάμα προσέφερεν αύτφ τόν βραχίονα καί τόν ώδήγησε μέχρι τής θέσεως, έν ή έαάθηντο, παρακαλε'σας αύτόν
νά περιμείνη εκεί ίπ’ ολίγον έξηπλωμένος έπί τής χλόης, εως
ού φθάση τό φορείον, όπερ Ιπεμψε τόν μικρόν μαΰρον νά ζη
*
τήση
*0 Γομέρρα μεγιστας κατέβαλε προσπάθειας καί μεγίστην
έδειξιν αύταπάρνησυ», όπως καταστείλη τούς γέλωτας επί
τή θέα τών βελοφόρων ώτων τοΰ “Αγγλου.
Μετά τέταρτον ώρας έφθανον τφ δντι τέσσαρις μαύροι κο·
μίζοντες επ’ ώμων φορείον έξ έκείνων, άπερ είς τάς χώρας
ταύτας μεταχειρίζονται άντί αμαξών, καί μετά ήμίσειαν ώ
ραν οί τρεις φίλοι εύρίσκοντο εν τή οίκίφ τοΰ Καρόλου, περί
τών ώτων τοΰ όποιου ο προσκληθείς ‘Ισπανός ιατρός Ιωσήφ
Ταρέδο άπεφάνθη, ότι θ’ άπαλλαχθώσι μέν ταΰτα τών βε
λών τής Ινδής, άλλ’αί.όπαί θέλουσι μείνει, διότι τό ύγρόν,
εν φ είχον έμβαπτισθή αί αίχμαί των, συνετέλεσεν, όπως
καυτηριασθή τό δέρμα περί τάς οπάς, άς είχον σχηματίσει.
Ή άγρια τό είχεν είπεί:
«Σοί αποστέλλω ζεΰγος ενωτίων!»
Ό Άγγλος μας ήτο άπηλπισμένος. Πρό πάντων ίσυλλογίζετο τάς ειρωνείας τοΰ μισητού του Γάλλου, όστις, όταν
έμαθε τήν επαύριον τήν κατάστασιν τοΰ άντιπάλου του, είπε
μειδιών πρός τούς δύο εταίρους του:
— “Οσον τό έπ’ εμοί, φίλος μου, παραιτούμαι τής έρεύνης
μου περί τής dypiae tov δάσους, τήν όποιαν ώφειλον, κατά
τά συμπεφωνημένα, νά έπιχειρίσω σήμερον, άτε θεωρών ήδη
εμαυτόν εντελώς ήττημένον, καθότι ούδέποτε βέβαια εγώ θέλω
κατορθώσει νά σας φέρω περί τής ύπάρξεως αύτής ψηλαφητοτέρας ενδείξεις άπό τάς διά τών ώτών τοΰ Άγγλου μας
κομισθείσας!
Βλ ι. οίκ.

Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΊΉΡ
Ή

Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
' (Μυίιοιορί
*

ΙΟΥΛΙΟΥ BEP1C — Μετάφρβσις Δ. I. Κ.)

(Συνέχεια· ?ίε προηγουμ. φύλλον)

Τό πράγμα ήτο σαφές.
Είς άνθρωπος τοΰ γένους τών λευκών δέν θά άνθίστατο
πιθανώς είς τήν ανάγκην τήν όλως φυσικήν νά έξυπνήσητόν
Κυπριανόν, ίνα τφ άνακοινώση πάραυτα τήν δεινήν ταύτην
είδησιν. Άλλ’ ό Κινέζος ήτο άνθρωπος τής κίτρινης φυλής
καί ίσκέπτετο ότι, ούδέν ίπεϊγεν,ίνα τφ αναγγείλει τήν δυσ
τυχίαν. “Ηρξατο λοιπόν ήτύχως νά παρασκευάζη τόν κα·
φέν του.
— 'Υπήρξε τουλάχιστον αρκετά άξιέραστος ό πανούργος
αύτός, άφοΰ μάς άφήκε τάς προμήθειας μας! επανέλαβε.
Τοΰ καφέ δεόντως διϋλισθέντος έν πζνίνφ σακκιδίφ, όπερ
επίτηδες πρός τοΰτο είχε κατασκευάση, ό Λϊ επλήρωσε δύο
κύπελλα τεχνουργηθέντα εκ τοΰ κελύφους ώοΰ στρουθοκαμή
λου, άτινα έφερε τακτικώς ήρτημένα έκ τής κομβιοδόχης
του. Ειτα, έπλησίασε τόν Κυπριανόν όστις έκοιμάτοπάντοτε.
— ’Ιδού ό καφές σας ίν.τελώς έτοιμος, παπάκη, τφ είπεν
εύγινώς, σείων ελαφρώς αύτόν είς τόν ώμον.
'Ο Κυπριανός ήνοιξε τόν ένα οφθαλμόν, έτάνυσε τά μέλη,

εμειδίασε προς τόν Κινέζον, άνεκάθισε καί ίρρόφησε τό άχνΐζον ύγρόν.
Τότε μόνον παρετήρησε τήν απουσίαν τοΰ Νεαπολίτου,
ούτινος ή θέσις ήτο κενή.
— Καί ποΰ είναι λοιπόν ό Πανταλάκκης ; ήρώτησεν.
— Έφυγε, παπάκη! άπήντησεν ό Λϊ, με τόν άφελέστερον τόνον, ώσεί νά είχε συμβή προσυμφωνηθέν τι;
— Πώς; . . . έφυγε;
— Ναί, παπάκη, μέ τούς τρεις ίππους μαζί !
Ό Κυπριανός απώθησε τό σκέπασμά του καί έρριψε περί
έαυτόν βλέμμα, δι
* ού περί πάντων έπληροφορήθη.
Άλλ’ είχε τήν ψυχήν πολύ ύπερήφανον, ίνα ούδέν δείξη
εκ τής ανησυχίας του καί τής άγανακτήσεώς του.
— Πολύ καλά, είπεν. άλλά πόσον ό άθλιος αύτός δέν εν
νοεί, ότι θά είπη τον τελευταϊον λόγον !
‘Ο Κυπριανός, άπησχολημενος εΐς τάς σκέψεις του, έκαμε
πέντε εως εξ βήματα κατά μήκος καί πλάτος, διαλογιζόμενος τί έπρεπε νά πράξη.
— Πρέπει νά άναχωρήσωμεν πάραυτα ! είπεπρός τον Κι
νέζον. Άς άφήσωμεν ένταΰθα τό εφίππιον τοΰτο, τόν χαλι
νόν, πάν ό,τι θά ήναι περιττόν ή πολύ βαρύ καί νά μή φέ
ρωμεν μεθ’ ήμών ή τά τυφέκια καί τά ύπολειφθέντα εδώ
διμα. Βαδίζοντες καλώς, θά δυνηθώμεν νά μεταβώμεν επί
σης ώς εκείνος ταχέως, ίσως δέ καί νά λάβωμεν τάς εΰθυτέρας οδούς.
Ό Λϊ έσπευσε νά ύπακούση. Είς όλίγας στιγμάς τά σκε
πάσματα συνεστράφησαν,οί σάκκοιίτέθησαν έπ’ώμων ι’τα,
ό,τι ησαν ήναγκασμένοι νά έγκαταλείψωσιν είς το μέρος εκείνο
τό ίμάζεύσαν σωρηδόν ύπό πυκνήν σωρείαν θάμνων, καί ήρξαντο εύθύς τής πορείας.
Ό Κυπριανός είχε δίκαιον λέγων, ότι υπό τινα έποψιν θά
ητο ίσως προσφορώτερον νά άναχωρήσωσι πεζή. Ήδυνήθη
σαν ούτω νά'λάβωσι τήν συντομωτέραν όδόν, διερχόμενοι α
πόκρημνα μέρη, άτινα ούδείς ίππος θά ήτο Ικανός νά υπερ
πήδηση, άλλά μέ οίους κόπους!
Ητο περίπου ή πρώτη μετά μεσημβρίαν, ότε άμφότεροι
έφθασαν έπί τής βόρειας κλιτύος τής σειράς τών όρέων, πρός
& άπο τριών ημερών έπορεύοντο. Κατά τάς πληροφορίας, άς
παρά τοΰ Λοπέπ είχον λάβει, δέν θά άπεϊχον πολύ τής πρωτευούσης τοΰ Τονάγια. Δυστυχώς αί ενδείξεις ησαν τόσον ά
στατοι περί τής όδοΰ, ήν θά ήκολούθουν,αί περί άποστάσεως
γνώσεις τόσφ συγκεχυμέναι, ώστε ήτο δύσκολον νά γνωριζωσι προχωροΰντες, έάν δύο ή πέντε ημέρας ήθελον, διά νά
φθάσωσιν εκεί.
Άμα ό Κυπριανός καί ό Λϊ κατήλθον τήν κατωφέρειαν
τής πρώτης κοιλάδος, ήτις διηνοίγετο πρό αύτών μετά τήν
έκ τής κορυφής διάβασίν των, ό τελευταίος τούτων ήκούσθη
γελών ξηρόν γέλωτα. Ειτα :
— ΚαμηλοπαρδάλειJ είπεν.
‘Ο Κυπριανός,παρατηρών ΰπό τούς πόδας του,είδε πράγ
ματι εικοσάδα τών ζώων τούτων, άτινα έβοσκον είς τό βά
θος τής κοιλάδος. Ούδέν χαριέστερον τοΰ βλέπειν πόρρωθεν
τούς επιμήκεις λαιμούς των, εύθεϊς ώς Ιστούς, ή εκτεινόμε
νους ώς μακρεϊς δφεις έν τή χλόη, είς τριών ή τεσσάρων μέ
τρων απόστασιν άπό τών σωμάτων των, τών διάστικτων έκ
κίτρινων σπιλωμάτων.
— Δυνάμεθα νά λάβωμεν μίαν τών καμηλοπαρδάλεων
τούτων καί νά τήν μεταχειρισθώμεν είς άναπλήρωσιν τοΰ
Ταμπλάρ, παρετήρησεν ό Λϊ.
— Νά Ιππεύσωμεν στρουθοκάμηλον! Έ! ποιος έκαμε ποτέ
τέτοιο πράγμα ! άνέκραξεν ό Κυπριανός.
— Δέν ήξεύρω άν ΐγεινεν, άλλά δέν έμποδίζει τίποτε άπό
τοΰ νά τό ίδωμεν γιγνόμενον, έπανέλαβεν ό Κινέζος, έάν α
πλώς θέλετε νά μέ άφήσητε νά το δοκιμάσω·
Ο Κυπριανός, δστις ούδέποτε έθεώρει ώς άδύνατον ό,τι
δι’ αύτόν ητο απλώς νέον, ήτοιμάσθη νά βοηθήση τόν Λϊ
έν τφ ΐργφ τον.
— Εύρισκόμεθα ύπό τήν ρίνα τών καμηλοπαρδάλεων, εί
πεν ό Κινέζος, τοΰθ’ όπερ είναι μέγα εύτύχημα, διότι αύται
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εχουσι τήν δσφρησιν λίαν ευαίσθητου καί ήδη ίχομεν έννοηθη Γ
Λοιπόν, έάν θέλητε, νά τάς περικυκλώσωμεν καλώς πρός τά
δεξιάς έπειτα νά.τάς εκφοβίσώμεν δι
* ένός πυροβολισμού είς
τρόπον, ώστε νά έπανέλθωσι προς τό μέρος μου, καί τά άλλα
είναι 'δική 'μου SooJetaJ
Ό Κυπριανός έσπευσε ν’ άποθέση κατά γής ό,τε ήδύνατο
νά παρακωλύση τάς κινήσεις του, καί όπλισθείς διά τοΰ τυ
φεκίου του, ηρξατο παρασκευαζόμενος πρός έκτέλεσιν τοΰ τε
χνάσματος, τοΰ ύποδειχθέντος ύπό τοΰ υπηρέτου του.
Ό Λϊ δέν έχασε καιρόν. Κατήλθε τρέχων τήν άπεξηραμένην κλιτύν τής κοιλάδος, μέχρις ού έφθασε πλησίον ενός
μονοπατιού πεπατημένου, όπερ κατείχε τό βάθος αύτής. Θά
ήτο προφανώς ό δρόμος τών καμηλοπαρδάλεων, έάν έκρινε
τις έκ τών άναριθμήτων αποτυπωμάτων,άτινα είχον καταλίπη αί όπλαί των. Εκεί ό Κινέζος, έτοποθετήθη όπισθεν παχύ·
κόρμου δένδρου,άνέλιξε τό μακρύ σχοινίον, ούτινος ούδέποτε
άπεχωρίζετο, καί διχοτομήσας αύτό, έσχημάτισε δύο σχοινιά
έκ τριάκοντα μέτρων. Είτα, άφοΰ συνέδεσε τό έτερον τών
άκρων έκάστου τών σχοινιών τούτων μετ’ ογκώδους χάλικος,
προσέδεσε τά άλλα άκρα ίσχυρώς είς τούς χαμηλούς κλάδους
τοΰ δένδρου. Τέλος,άφοΰ έμερίμνησε νά περιστρέψη πέριξ τοϋ
αριστερού' βραχίονός του τήν έλευθέραν άκραν τών δύο έκεΐνων παγίδων,· προεφυλάχθη όπισθεν τοΰ στελέχους καί άνέμενι.
Πέντε λεπτά δέν παρήλθον καί πυροβολισμός άντηχησεν
είς άπόστασίν τινα. Άμέσως ταχύ ποδοβολητού,ούτινος ό θό
ρυβος,ώσεί Ιλης ίππικοϋ,ηύξάνετο άπό δευτερολέπτου είς δευ
τερόλεπτου, προήγγειλεν, ότι αί καμηλοπαρδάλεις εφευγον,
ώς ό Λΐ είχε προίδει.“Ηρχοντο κατ’ εύθείαν πρός αύτόν,άκολουθοϋσαι τήν άτραπόν των, άλλά χωρίς νά ύποπτεύωνται
τήν παρουσίαν έχθροΰ, εύρεσκομένου έκεϊ που πλησίον.
Αί καμηλοπαρδάλεις 'αύται ήσαν αληθώς ώραϊαι, μέ τούς
άνοικτούς μυκΐήράς των,τάς περίφοβους μικράς κεφαλάς των,
τάς κρεμαμέναςγλώσσας των. "Ως πρόςτόν Λϊ, ούτοςδέν άνησύχει σχεδόν παρατηρών αύτάς. Ή θέσις του είχε προσφυώς
έκλεχθή' πλησίον είδους τινός στενώματος τής όδοΰ, ήν τά
ζώα ταΰτα δέν ήδύναντο νά διέλθωσιν ή άνά δύο κατά μέτωπον,καί δέν είχε συνεπώς άλλο τι νά πράξη ή ν’ άναμένη.
Άφήκε κατ’ άρχάς τρεϊς ή τέσσαρας έξ αύτών νά παρελάσωσιν ειτα, παρατηρών μίαν έξ αύτών, ήτις ήτο εκτά
κτου φυής, έξώρμησε πρός αύτήν. Τό σχοινίον έτανύθη καί
περιέβαλε τόν λαιμόν τοΰ ζώου, όπερ έπροχώρησε βήματά
τινα άκόμη. Άλλ’ αίφνης τό σχοινίον έπετάθη, τφ έσφιγξε
τόν λάρυγγα καί τό ζώον έσταμάτησεν.
Ό Κινέζος δέν εχασε τόν καιρόν του, βλέπων τά γιγνόμενα. Μόλις είδε τήν πρώτην του άπόπειραν έπιτυγχάνουσαν,
λαβών έν χιιρί τό δεύτερον σχοινίον, ήρχετο νά τό ρίψη έπί
τίνος άλλης καμηλοπαρδάλεως.
Τό εργον δέν ύπήρξεν ήττον εύτυχές. Τό παν έγένετο τούλάχιστον,είς ήμισυ λεπτόν. "Ηδη ή άγέλη έμφοβος είχε διασπαρή καθ’ όλας τάς διευθύνσεις. Άλλ ’ αί δύο καμηλοπαρδάλεις ήμίπνικτοι καί λιποψυχοΰσαι έμενον αιχμάλωτοι.
— ’Ελάτε λοιπόν, παπάκη ! άνέκραξεν ό Κινέζος πρός
τόν Κυπριανόν, όστις έστρεψε πρός αύτόν, μετρίως πιστεύων
είς τό εγχείρημα.
Έδέησιν εν τούτοις νά ύποκύψη πρό τοΰ προφανούς. Εί
χεν έκί, εμπρός του, δύο λαμπρά ζώα, μεγάλα, ισχυρά, εύτραφή, μέ ίγνΰς λεπτάς καί νώτα στιλπνά. Άλλ’ ό Κυπρι
ανός μάτην τάς έβλεπε καί τάς έθαύμαζεν- ή ιδέα νά ΰπηρετηθή παρ’ αύτών, ώς παρά φορτηγοΰ ζώου, δέν τφ έφαί
νετο σχεδόν πραγματοποιήσιμος.
— Πράγματι, πώς νά κρατηθή τις εφ’ ένός τοιούτου ρα·
χοκοκκάλου,τό οποίον κατέρχεται πρός τά όπισθεν μέ κλίσιν
έξήκόντα έκατοστομέτρων τό όλιγώτερον, είπε γελών.
—- Άλλ’ είς τόν ίππον τοποθετούμεθα έπί τών ώμων καί
όχι έπί τών πλευρών τοΰ ζώου, άπήντησεν ό Λϊ. Άλλως τε
είναι τάχα,πολύ δύσκολον νά τοποθετήσωμεν έν σκέπασμα
συνεστραμμένον είς τό όπισθεν μέρος τοϋ έφιππίου;
*— Δέν έχομεν εφίππιον.

Η ΦΥΣΙΣ
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— Πηγαίνω νά εΰρω τό ίδικόν σας αμέσως.
. — Καί τί χαλινόν 0ά θέσωμιν είς τά στόματα αυτά έδώ ;
— Έκεϊνον, τόν όποιον βά ίδήτε.
Ό Κινέζος είχε την άπάντησιν δι’ όλα καί μετ’ αύτοΰ,αί
•πράξης παρηκολούθουν-τούς λόγους.
Ή ώρα τού γεύματος δέν είχεν έπιστή καί ήδη μέ ΐν ρ.έρος τοϋ σχοινιού του,κατασκεύασε δύο χαλινούς ισχυρότατους,
διά τών όποιων έκαπίστρωσε τάς καμηλοπαρδαλεις. Τά
πτωχά ζώα ήσαν τόσον έκπεπληγμένα έκ τοϋ ατυχήματος
των, άλλως τ* δε κράσεως τόσω λεπτοφυούς, ώστε δεν ήναντιώθησαν είς ούδεμίαν σκληραγωγίαν. Τά άλλα άκρα τών
. σχοινιών έχρησίμευσαν ώς ηνία.
Τών προπαρασχευών τούτων περατωθεισών,ούδέν ύπήρξεν
ευχερέστερου τοϋ νά όδηγήσωσιν άπό ρυτήρος τάς δύο αιχ
μαλώτους. Ό Κυπριανός καί ό Λϊ,επανερχόμενοι είς τά βή
ματά των, έπέστρεψαν τότε εις τήν κατασκήνωσιν τής προ
τεραίας, ίνα άναλάβωσιν έκεϊθεν τό ίφίππιον καί. τά αντικεί
μενα, άτινα ήναγκάσθησαν νά έγκαταλείψωσιν.
'Η εσπέρα παρήλδεν έν τή συμπληρώσει τής διευθετήσεως.
Ό Κινέζος έπεδηξατο άληθώς θαυμασίαν έπιδεξιότητα.”Οχι
μόνον μετέτρεψεν αμέσως τό έφίππιον τοΰ Κυπριανού κατά
τό σχήμά του, ώστε νά δύναται νά τοποθετηθή όριζοντίως
επί τής ράχεως τής μιας τών καμηλοπαρδάλεων, άλλά κα·
τεσκεύασε και δι’έαυτόν έφίππιον έκ κλάδων δένδρου. Είτα,
πρός έπαύξησιν τής προφυλάξεως,διήλδε τόήμισυ τήςν.υκτός,
χαταπαύων τάς άτονους έπιδυμίας τών αντιστάσεων τών δύο
καμηλοπαρδάλεων άνερχόμενος διαδοχικώς έπ’ αύτών καί
πάλιν χατερχόμενος,δι ’ άκαταμαχήτων επιχειρημάτων, εΐς ά
ώφειλον νά ύπακούωσιν.
(’Ακολουθεί)

ΕΠΙ Til 0ΑΛΆΤ11

* του

τοτο nsrxKiosT-A*
Προσέλθετε νά κλίνωμεν τό γόνυ μας καϊ πάλιν,
λέγω «καϊ πάλιν» είς καιρούς τόν νονν μου παραφέοΰς κατεκάλυψε βαρύς, πολύπτυχος ό πέπλος [ρων,
τοΰ παρελθόντος κ ’ Α άχλΰς έσκίασε της λήθης.
Προσέλθετε νά σπείσωμεν εύγνωμοσύνης δάκρυ
είς πλάκα ξένου φίλου μας, είς πλάκα αδελφού μας.
■Η»

"Όταν ύπάρξεις σβέννυνται τοιαΰται, καϊ καρδίαι
ύπό παλμών δονούμεναι καϊ πόθων τρισάγιων
σιγώσι, καϊ νεκρούμεναι τόν κόσμον άπαρνοΰνται,
ώ, τότε αί βαρυπενθεΐς τής λύρας μας όδύναι,
οί πλήρεις άλγους τόνοι της, οί μαγικοί της θρήνοι
δέν είνε απηχήματα έπ^πολαίων πόνων,
ούτε εκλάμψεις άμυδραϊ όργώσης φαντασίας,
είνε τελέσεις ίεραϊ ύψίστων καθηκόντων.,...
;______ ,________ _
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"Ό Τ ο τ δ Ν ι χ ο σ ί « ς ύπήοξιν «ίς τών Αχρχιφνειτάτων Ιταλών iptλιλλήνων. Έγιννήίη ίν Σιχελί?, ή Si οϊχογένειΑ τον f-pspe τόν τίτλον το3
g α ρ ώ ν ο υ· άλλά χαραχτήρος φιλελευθέρου xal παρατόλμου ών, παριϊδι
•τάς olxoysveiaxdi τον τιμάς «αί άνεχηρύ-χθη φανερώ; δημοκρατικός, Ησας
4πί πολύν χρόνον είς Αμφίβολον θέ«ι· τήν πολιτικήν ήανχίαν τής πατρίδος
του, Ισχυρόν ούμμαχον ίχων τόν περιφανή γαμβρόν του ’ί u ά νν η ν Μπόβ ιο. Κατά.τόν Ρωσοοτου,.χιχον πόλεμον άπήλθεν είς Σερβίαν καί συνεπολέμησε μετ’ Απαράμιλλου άνδρίας μετά τών υπέρ έλευθερία; άγωνιζομένων
Χίρβων. Μετά ταΰσα έπολέμησεν έν Μαυροβουνίφ κατά τών Τουρχιχών
στρατειών, καί άκολούβως χατήλθεν είς "Ελλάδα ώ; Ανταποκριτής τοΰ «CaJetan Fracassax τής Ρώμης καί τοδ «Pangolov τοϋ Μιλάνου- μεταβάς
’ είς τά μεθόρια χαί είβελθών κρΰφα εΐς τό φρούριον τού Δομοχοΰ (Ι8Μ)
κατόρθωσε νά ποιήσηται πιστοτάτην «διού περιγραφήν, ην καί ^δημοσίευσε
•κατόπιν εΐς τάς ήμετέρας εφημερίδας "Η έν ’Αθήναις διαμονή του ίφήκεν
ίποχήν διά τε τά φιλελληνικώτατα αισθήματα του καί τόν γειναΐον χαί ει
λικρινή του χαρακτήρα. Κατόπιν έπαχήλθεν εις ’Ιταλίαν ϊ.θχ λίαν ενεργόν
έλαβε μέρος μεταξύ τών Αντιπάλων τοΰ Δεπρέιη τέλος δέ άποφασίσας νά
χαταλίπη δριιτιχόχ τήν γενέτειραν, άλλά φύσει Αγαπών τάς περιπέτειας,
Απήλθεν είς Μοντεβιδέο τής Ούρουγάης, ένθα έξέδωχεν Ίταλιστί τήν σπουδαίαν έφημερίδα <.’Ανεξάρτητος». Νυμφευθείς δ’έκεϊ πλουσίαν ιθαγενή χαί
προσχτησάμενος τήν εύνοιαν τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας, Απεστάλη
ώς αντιπρόσωπο; αυτής παρά τή Χιλιανή Κυβερνήσει κατ’ Αρχάς χαί είς τάς
’Λγγλιχάς Αποικίας τής Βεγγάλης κατόπιν. ’Εσχάτως ευρισκόμενος έν ΡίφΊανιίρφ τής Βρασιλίας χαί προσβληθείς ύπό τού κίτρινου πυρετού, άπεβίωβεν έν ήλιχία 35 περίπου έτών.

Η ΦΥΣΙΣ

Προσέλθετε νά κλίνωμεν τό γόνυ μας καϊ πάλιν.
Τοΰ Νικοσία Α φωνή δέν θ’ άντηχήση πλέον
μηδ’ ή λεπϊς τοϋ ξίφους του θά άναλάμψη, μήτε
ό σθεναρός του κάλαμος δέν θέλει μάς δωρήσει
εΐς τό έξής πειστήρια τής εύγενοΰς ψυχής του....
Κεϊται μακράν ό τάφος του, είς χώρας εσπερίας’
Πλήν καϊ άν άλλο α’ΐσθημα δέν δύναται νά σχίση
βουνών απείρους κολοσσούς, ώκεανών αβύσσους’
νά παρεμόάλμ πρόσκομμα τίς άβυσσος ισχύει
είς τό αγνόν μας αίσθημα, - εΐς τήν εύγνωμοσύνην;
■*♦· .
Ό Νικοσίας’ υπαρξις παράδοξος! Τί κράμα. τών ήδυτήτων κ’ ένταύτώ τών πικριών τοΰ βίου!
Δικαίως εΐς τό Πάνθεον τών ακραιφνών μας φίλων
θά κατατάξωμεν αύτόν, τόν νέον . Όδυσσέα’
κ’ εΐς τής καρδίας μας αύτής τό Ιερόν, ταμεϊον .
τής αρετής τον πρόμαχον καϊ τής έλευθερίας !·
,-ΗΗ-

Εΐς ποιαν πάλην ΐεράν, ποιον άγώνα θειον
τά στήθη δέν προέταξενΆλλ’ δτε τέλος πάσα·
έλπϊς άπέπτη απ’ αύτόν εΐς τό παρόν τό ψαϋλον ■
άλλοία νά δοθή τροπή, άπήλθε νά μοχθήση
. ·’
καϊ υπέρ άλλων αδελφών καϊ ύπέρ άλλων φίλων....;
Πλήν οΐμοι! εΐς τήν άξενον έκείνην παραλίαν
τοΰ Νέου Κόσμου, εϊμαρτο τόν τάφον ν’ άπαντήση;
·
*
4
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Ό Νικοσίας" ΰπαρξις παράδοξος, άπέπτη
είς τοΰ ’Αδήλου τ’ αχανή βασίλεια’ έν δάκρυ
χύσωμεν νΰν εύγνώμονες είς τήν ψυχράν τού πλάκα.
Καί, δέξου, Ιερά σκιά, τής άσθενοΰς μου λύρας
ολίγους στίχους. Άληθώς δέν έχουσι τό ύψος
τών στεναγμών τοΰ Δάντου σου τών οΐμωγών τοΰ
[Τάσσου,
πλήν σοί τοΰς στέλλει φίλη σου καϊ τρισευγνώμων
[λύρα......
(’Αθήνηη», ’Ιούλιος 18911

Η. Ι· Ο.

ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΜΙΣΣΙΣΙΠΗΣ
Ο ΓΕΡΩΝ ΠΑΤΗΡ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Ό είς τήν θάλασσαν έκβάλλων μέγας ποταμός, είς μήκος
πλέον τών χιλίων λΐυγών, άρδεύει τερπνοτάτην χώραν, ήν
οί κάτοικοι τών 'Ηνωμένων πολιτειών όνομάζουσιν νέαν Έδέμ, καί είς τήν όποιαν οί Γάλλοι «κληροδότησαν τό ηδύ ονομα τής Λουδοβικιανής’. Πολλοί άλλοι μεγάλοι ποταμοί φόρου
ύποτελεϊς τφ Μισσισιπή, ό Μισσουρής, ό Άρχανσϊ;, ό ‘Ο
χιάς, ό ’Ερυθρός κ λ. λιπάζουσιν αυτήν δια τής ίλύος των
καί τήν καθιστώσιν έφορον διά τών ύδάτων των. Οπόταν
δ’ όλοι ούτοι ωσιν έξφδηκότες έκ τών μεγάλων πλημμυρών
τοϋ χειμώνος καί οί κλύδωνες έχωσι καταρρίψη ολοκλήρους
πλευράς δασών, ή εποχή συναθροίζει, ίξ δλων τών πηγών,
τά έξιρριζωμένα δένδρα, συνάπτει αυτά μετά τών κληματί
δων, τά συγκολλά μετά τοΰ πηλού τοϋ ποταμού, φυτεύει
έκεϊ νέα δενδρία, καί εκτοξεύει τό έργον του επί τών κυμά
των, άτινα δλως άφρίζοντα συγκομίζουσι ταυτα πανταχόθεν
καί τά φέρουσιν είς τόν Μισσισιπήν. Ό γέρων ποταμός τα
αρπάζει τότε έν εΐδει σχεδίων καί τά ώθεϊ εΐς τάς εκβολάς
αύτοΰ δπως σχηματίση έκεϊ νέαν διακλάδωσιν τοϋ ρείθρου
τών ύδάτων. ’Εκ διαλειμμάτων, αίρει τήν μεγάλην αύτοΰ
βοήν, διερχόμενος ύπό τά.- όρη, εκχύνει τά πλημμυρήσαντα ΰδατά του πέριξ τών περιστυλίων τών δασών καί τών
πυραμίδων τών ινδικών τάφων είναι ό Νείλος τών ερήμων.
1 Έδόθη.πρό; τιμήν Λουδοβίκου ΙΔ’. (Λο.ίνιάνη).

Άλλ’ ή χάρις είναι πάντοτε ηνωμένη τή μεγαλοπρεπείς έν
ταϊς σκηναϊς τής φύσεως- καί, έφ’ όσον τό ρεύμα τοϋ περι
βάλλοντος παρασύρει πρός τήν θάλασσαν τά πτώματα τών
πυτιών κάί τών δρυών, βλέπει τις, έπί τών δύο παραπλεύρων
ρευμάτων του ποταμού, ν’ άναπλέωσι κατά μήκος τών
οχθών, νήσοι κυματίζουσαι έκ πιστάκης καί νυμφαίας, ών τά
κίτρινα ρόδα άνυψοΰνται ώς μικροί θόλοι. Όφεις πράσινοι,
ερωδιοί κυανοϊ, ροδόχροοι φοινικόπτιροι, νεαροί κροκόδειλοι,
επιβιβάζονται διαβατικοί επί τών έξ άνθέων τούτων πλοίων,
καί ή αποικία άναπεταννύουσα έν τφ αέρι τά έκ χρυσοϋ
ιστία της, σπεύδει νά προσορμισθή, αδρανής,' εις τινα μεμο
νωμένου μυχόν τοϋ ποταμού.
Αί δύο όχθαι τοϋ Μισσισιπη παρουσιάζουσι τήν μάλλον
έκτακτον εικόνα τοΰ μεγαλείου τής φύσεως Έπί τής δυτι
κής όχθης, πεδιάδες απέραντοι, έν αίς φύεται άφ’έαυτοΰ
άφθονον καί υψηλόν χόρτον, έξελίσσονται είς αχανή άπόστασιν· τά έπ χλόης κύματα αύτών, απομακρυνόμενα, φαίνον
ται ότι ανέρχονται εν τφ κυανώ χρώματι του ουρανού,· ένθα
εξαφανίζονται. Βλέπει τις είς τούτους τούς απέραντους λει
μώνας, νά περιπλανώνται άσκόπως, άγέλαι τριών ή τεσσάρων
χιλιάδων βουβάλων άγριων. ’Ενίοτε βόνασος, πλήρης ετών,
διασχίζων τά κύματα κολυμβητεί, έρχεται νά κατακλιθή με
ταξύ τών υψηλών ποών, εν τινι νήσφ τοϋ Μισσισιπή- Έν
" τφ μετώπφ δ’ αύτοΰ τφ κεκοσμημένφ διά δύο ημισελήνων,
έν τφ παλαιγενεΐ καί πλήρει πηλού καί ίλύος πώγωνί του,
ήθέλατε έκλάβει αύτόν ώς τόν βρυχώδη θεόν τοϋ ποταμού,
δς ρίπτει εν βλέμμα χαΐρον έπί τοϋ μεγέθους τών ύδάτων
του καί τής άγριας αφθονίας τών οχθών του.
Τοιαύτη είναι ή σκηνογραφία έπί τής δυτικής όχθης- άλλ’
αΰτη μεταβάλλεται αίφνης έπί-τής άντίπεραν, καί σχηματίζει
μετά τής πρώτης θαυμασίαν άντίθεσιν. Αίωρημένα έπί τοΰ
ρείθρου τών ύδάτων,συμπεπλεγμένα έπίτών άπορρώγων βρά
χων καί τών όρέων, διασκορπισμένα έν ταϊς κοιλάσι, δένδρα
παντοειδή, ποικιλόχροα, παντοίων άρωμάτων,άναμιγνύονται,
φύονται όμοΰ, υψοϋνται έν τφ αίθέρι είς ΰψη.προξενοϋντα κά
ματον είς τούς οφθαλμούς. Οί άγριοι άμπελώνες,αί πικραί καί
καθαρτικαί άγριαι κολόκύνθαι, συνδιαπλέκονται έν τφ στελέχει τών δένδρων τούτων, ύπερβαίνουσι τούς κλώνάς των,
ανελίσσονται έν τφ άκρφ τών κλάδων, όρμώσιν άπό τοΰ
σφενδάμου είς τό ληριοφόρον δένδρου, άπό τούτου είς τήν
αλκαίαΛ σχν.ματίζοντα οΰτω μυρία τεχνητά σπήλαια, μυρίους βόλους, μυρίας παστάδας.· Πολλάκις πεπλανημέναι άπό.
δένδρου είς δένδρον, αί κληματίδες αύται διέρχονται κλάδους
ποταμών, έπί τών όποιων κατασκευάζουσι γεφύρας καί άψίδαςέξ άνθέων. Έκτου στήθους τών βαλσαμωμένων αύτής
στερεών ή ύπερήφανος μαγνολία άνυψοΐ τόν άκίνητΟν κώνον
της- ούτος δέ ΰπερβάς τά εύρέα λευκά (5όδα αύτής, δεσπόζει
όλου τοΰ δάσους μή έχων έτερον έφάμιλλον η τόν φοίνικα,
οστις ταλαντεύει έλαφρώς εγγύς αύτοΰ τάς χλοεράς ριπίδας του;
Πλήθος ζώων, τοποθετημένων έν ταύταις ταϊς ώραίαι;
απομονώσεσιν ύπό τής χειρός τοΰ Δημιουργού, έκχέουσιν
έκεϊ τήν μαγείαν καί τήν ζωήν. Έκ τοΰ άκρου τών διόδων
διακρίνει τις άρκτους μεθυσμένας έκ σταφυλών, κλονουμένας
έπί τών κλάδων τών μικρών πτελεών- όμιλοι ταράνδων λού
ονται εντός λίμνης· μελάνες σκίουροι παίζουσιν έν τή πϋκνότητι τών φυλλωμάτων· σκώπες, περιστερά! έκ Βιργινίας
μεγέθους ενός στρουθοΰ, καταβαίνουσιν έπί τών έκ τώνχαμαικεράσων έρυθριώντων χλοερών έδάφων- ψιττακοί πράσι
νοί, με κεφαλήν κντρίνην, δρυοκολάπται πορφυροί, καρδινά
λιοι πύρινοι άναρριχώνται κυκλοειδώς μέχρι τής κορυφής τών
κυπαρίσσων- κολίβρια διαλάμπουσιν έπί τής ίάσμης, καί όφεις
ορνιθοθήραι ·-συρίζουσιν άνηρτημένοί είς τούς ήμισφαιρικσύς
. θόλους τών" δασών, καί κρεμάμινοι έξ αύτών έκεϊ ώς κλη
ματίδες.
• Έάν όλως έπικρατή σιγή καί ηρεμία είς τας άπεράντους
•πεδιάδάς, έπί τής άλλης πλευράς τοϋ ποταμοΰ, έκεϊ, ολως
έξ εναντίας, επικρατεί κίνησις καε ρόθος· κτύποι ράμφους έπί
δρύων, θλάσεις ζώων, άτινα βαδίζοντα, τρώγουσι
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τάς ρίζας καί τούςθαλλούς ή θλώσι μεταξύ τών όδόντων αύ
τών τους πυρήνας τών καρπών, θροϊ ύδάτων, ασθενών βρυ
χηθμών, ύποκώφων μυκηθμών, τερπνών φωνών τών τρυγόνων καί τών περιστερών, πληροΰσι ταύτας τάς ερήμους διά
τρυφεράς καί φιλέρημου αρμονίας, ήν μάτην θά έπειρώμην
νά περιγράψω είς έκείνους, οΐτινες δέν έχουσι διαδράμη τάς
άρχεγόνους ταύτας πεδιάδας τής φύσεως.
Α. Π. Β.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Ο ΜΟΡΣΙΚΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ
Ήδη, ότε οί πλεΐστοι ΐχομεν γνώσιν της λειτουργίας τοϋ
μορσικοΰ τηλεγράφου, ούτινος άπαντα τά τηλεγραφικά γρα
φεία τής ύφηλίου ποιοΰσι νΰν χρήσιν είς τάς άνταποκρίσεις
των, καί τής ίδιότήτος τοϋ ηλεκτρικού ρεύματος, τοΰ πανταχόσε καί είς άπειρους βιωτικάς ήμών άνάγκας έφαρμοσθέντος, προκειμένου άλλως τε νά γενικευθή ό μορσικός τηλέγρα
φος, ώς λέγεται, καί παρά τφ έτέρφ ήμισυ τοΰ έλληνικοΰ γέ
νους, διά τής συμμετοχής τών γυναικών εις τήν τηλεγραφι
κήν ύπηρεσίαν (παρά τήν εναντίαν ήν έχομιν γνώμην, τοΰ
έδάφους μή ώριμάσαντος έτι πρός τοΰτο), παρατιθέμεθα ώδε
σχετικήν περιγραφήν τοΰ μορσικοΰ τηλεγράφου, ήτοι προ
χείρους γνώσεις τής κατασκευής καί λειτουργίας αύτοΰ παρ’
οίουδήποτε έν σμικφ, έχοντες δι’ έλπίδος, ότι θέλομεν ευχα
ριστήσει καί τάς ήμετέράς μελλούσας ίσως τήλεγραφητρίας
καί πάντας τούς τών τόιούτων προκαταρκτικών καί φυσικών
άρχών-άμοιρούντας.
Πρός άνταπόκρισιν δύο τοιούτων γραφείων άπαιτοϋνται
χειριστήρίον, μορσική ή δέκτης, στήλη ήτοι ηλεκτρισμός,καί
σύρμα.
Άρχόμεθα τής έξηγήσεως καί κατασκευής έκαστου αύτών.
1 °ν.
Τό χειριστήριον είναι το δργανον δι ’ ού
μεταβιβάζομεν τά σημεία τά άποτελοΰντα τά γράμματα καί
τάς λέξεις,-δυνάμεθα δέ νά κατασκευάσωμεν αύτό ώς έξής :
Λάβετε μικρόν τεμάχιον ξύλου 15 εκατοστών τοΰ μέτρου
ώς έγγιστα μήκους καί θπλάτους, έφ’ οΰ έφχρμόζετε τεμά
χιον χονδρού σίδηρου σύρματος (?—3 χιλιοστών τού μέτρου
διαμέτρου ή τοϋ συνήθως μεταχειριζομένου είς τάς τηλεγραφικάς γραμμάς), όπερ λυγίζετε ώς ένδείκνυσι ή όπισθεν ήμε·
τέρα είκών σχήμ. 1, καί όυτινος τό μέν άκρον Γ διαπερατέ
έπί τοΰ ξύλου, είς δέ τό σημεϊον Β ποιείτε μίαν στροφήν διά
ν’ άποτελέστ) ανταγωνιστικόν έλατήριον, ούτως ώστε άμα
καταβιβάζετε τό σημιϊον Α νά έπανέρχηται άφ’έαυτοΰ είς
τήν πρώτην αύτοΰ θέσιν. Τό άκρον Α περιβάλλετε διά φελ
λού διά νά σχηματίση τήν λαβήν, κάτωθι δέ ταύτης καρφώ
νετε καρφίον τι φέρον κεφαλήν, ή τις ν ’ άπέχη 2—3 χιλιοστά
τοΰ μέτρου άπό τοΰ άνωθι ταύτης σύρματος Ήδη πιέζοντες
τήν λαβήν καί κρατούντες αύτήν πρός τά κάτω κατά μιχρά
χρονικά διαστήματα, συμφώνως τφ παρατιθεμένφ μορσικφ
άλφαβήτφ αποστέλλετε’ηλεκτρικόν ρεΰμα, ήτοι σημεία, είς
τόν μεθ’ ου άνταποκρίνεσθε σταθμόν, όπερ άναπαριστ? είς
τόν έκεϊσε εύρισκόμινον δέκτην, όν παρακατιόν θά περιγράψωμεν, τά αύτά σημεϊα άτινα διά τοϋ χειριστηρίου έποιήσατε. Νοητέον, ότι ή στήλη έξ ής τό ρεΰμα παράγεται θά
συγκοινωνή μέ τό έπί τοϋ χειριστηρίου καρφίον διά λεπτού
σύρματος.
20'1. Μορσιχη ή Μκιης. Ώνομάσθη οΰτως άπό τοΰ ονόμα
τος τοΰ εφευρέτου αύτής Μόρς,' καί χρησιμεύει είς τό ν' άναπαριστφ τά σημεϊα άτινα διά τοΰ’χειριστηρίου άποστέλλομεν
είς τόν μεθ ’ού άνι-αποκρινόμεθα σταθμόν. Δύνασθε δέ προχείρως νά κατασκευάσητε αύτόν ώς έξής: Λάβετε μικρόν ηλεκτρο
μαγνήτην (σχ."2}, όν προσαρμόζετε έν τφ μέσφ τεμαχίου ξύ
λου 25 έκατοστών τόΰ μέτρου μήκους έπί 8—10 πλάτους.
Ούτος κατεσκεύασται έκ τεμαχίου χςνδροϋ σιδηρού σύρματος,
ή έκ δέσμης λεπτών σιδηρών συρμάτων, κεκυρτωμένου κατά
τόν συνήθη αύτοΰ τύπον έν σχήματι ίππείουπετάλου, περιβεβλημένου δι αγώγιμου λεπτοΰ άπομεμονωμένου σύρματος καί
ίπί τών δύο αύτοΰ βραχιόνων είς τρεϊς ή πέντεάπ’ άλλήλων

Η ΦΥΣΙΣ

112

«ιράς if * όλου τοΰ μήκους αύτοΰ, τώ» πιριστροφών τούτων
άποτελουμένων Ικ. 10 ίω; 12 μέτρων μήκους σύρματος. Ό
-ηλεκτρομαγνήτης ούτος εφαρμόζεται εύκόλως έπί τοΰ ξύλου
διά μέσου μικρού ξυλίνου πήχεος στηριζομίνου επ * αύτοΰ διά
βιδωτού χοχλιού σφίγγοντος τά «ηνία τοΰ ηλεκτρομαγνή
του. Έναντι δέ τούτου τίθεται μικρά σιδηρά ράβδος
ή τεμάχιον σίδηρου χονδρού σύρματος 2—3 χιλιοστών τοΰ
μέτρου διαμέτρου, έμπεπηγμένον άπό τοΰ ενός άκρου αύτοΰ
εντός τεμαχίου ,φελλοΰ βιδωμένου επί τοΰ τετραγωνικού ξύ
λου, είς δε τόσημείον Μ, ήτοι πλησίον τοΰ σημείου έφ’ού
στηρίζεται τό σύρμα επί τοΰ φελλού, λεπτύνομε» τόν σίδη·
ρον διάλίμας μέχρι; ού άποτελέσωμε» ελαστικόν έλασμα πά
χους τουλάχιστον ήμίσεο; χιλιοστού τοΰ μέτρου, οτερ θά χρησιμεύση' ώ; έλατήριον. Εΐς δε τό έτερον άκρον τής ' σιδηρά;
ταύτης ράβδου προσαρμόζομεν έτερον μικρόν τετραγωνικόν
τεμάχιο» φελλού φέρον γραφίδα μαλακήν, χρησιμεύουσαν εις
άναπαράστασιν επί χάρτου τών κτύπων τοΰ ελατηρίου, ού;
τό ηλεκτρικόν ρεύμα, ώς θα ίδωμεν παρακατιόν, θά προξενή
διά τή; διιλεύσεως αύτοΰ διά τοΰ ηλεκτρομαγνήτου. Εναντι
τή; γραφίδος στηρίζετε έτερο
*
τεμάχιον φελλού μεταξύ τών
. οποίων θά διέρχηται ή ταινία τοΰ χάρτου, εφ’,ή; θα σημειώνται τά σημεία.
* ΣιήΛη % παραγωγός τγίεκτρισροϋ. Αύτη χρησιμεύει εί;
3®
τήν ανάπτυξε» τοΰ ηλεκτρισμού καί σχηματίζεται ώς έξης:
θέσατε εντός ύελίνου ποτηριού τεμάχιον παλατοΰ τζίγκου
(ψευδαργύρου) καί-έναντι τουτΟΐ» ίντός τοΰ αύτοΰ ποτηρίου
τεμάχιον άνθρακος(κοινοΰ κώκ) κερασφόρου,τά όποια συγκοι
νωνείτε διά σύρματος, τόν μεν ψευδάργυρόν μετά -τής γης,

του πρός τό έδαφος ή πρός ξένα σώματα) τόν έ»α πόλον τής
στήλης μέ τόν κοχλίαν τοΰ χειριστηρίου, τόν δ’έτερον πόλον
πρός τό εν άκρον τοΰ σύρματος δι’ ού περιβάλλεται ό ηλε
κτρομαγνήτη; (σχ. 3),καί τό άκρον τοΰ χονδροΰ σιδηρού σύρ
ματος τοΰ άποτελοΰντος τό χειριστήριο» καί έμπεπηγμένου
εντός τοΰ τεμαχίου ξύλου μέ τό έτερον άκρον τοΰ σύρματος
τοΰ ηλεκτρομαγνήτου. Ήδη τό κύκλωμά σας είναι πλήρες,
καί δέν μένει ή νά καταβιβάσητε τήν λαβήν Α τοΰ χειριστη
ρίου σας διά νά διέλθη διά τή; ίπαφής του πρός τό σημείο»
Γκλπ. ό ηλεκτρισμός τό κύκλωμα. Γινομένου τούτου καίδιερχομένου τοΰ ηλεκτρισμού σας διά τού σύρματος τοϋπεριβάλλοντος τόν ηλεκτρομαγνήτη», ούτος μαγνητιζόμενος φυσικώς
ύπό τοϋ ηλεκτρικού ρεύματος θά έλξή τόν έναντι αύτοΰ σι
δηρού» μοχλόν (δ μαγνήτης έλκει τόν σίδηρον), όστις φέρω»
τήν γραφίδα θα {γγίση αΰτητόν φελλόν διού διέρχεται ή ται
νία τού χάρτου καί θά σημείωση επ’ αύτής τό σημείο» όπερ
{ποιήσατε διά τού χειριστηρίου σας. Τήν ταινίαν «νοείται
διευθύνετε διά τή; αριστερά; χειρός καί σύρετε κατ' ολίγον
καί κανονικώς ίφ’ όσον ή γραφίς σας κτυπφ επ’ αύτής. Διά
τής επαφή; όθεν τού χειριστηρίου σας ίπί τοΰ σημείου Α
συμπληρούται τό κύκλωμα, διέρχεται τό ηλεκτρικόν ρεύμα
έπ’ αύτοΰ, μαγνητίζεται δ ηλεκτρομαγνήτης, δστις έλκει τόν
μοχλόν, καί σημειοί ή γραφίς έπί τής ταινίας τά σημεία ά
τινα άποτελοΰσι τάς τηλεγράφουμένας’λέξεις.
Νοητίον, ότι πρέπει τά -έργαλεία ταύτα νά κανονίση εΐδήμων τις τηλεγραφικό; υπάλληλος, όπως άποτελεσθή άπροσκόπτως ή λειτουργία αυτών; Καί ούτως εχετε μορσικόν τηλέ
γραφον, ον παραδιδομεν έν σμικρφ τοίς επιθυμούσε νά λάβωσιν ακριβή ιδέαν τούτου.
♦. α.
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

«5
Ιϊρόθεσις τό πρώτον ρον, ήρέρα τό δεύτερόν ρον,
Και nJotov άνατο-ίικότ είναι τό σύνοΛόν ρον.

06
Πέντε τινες έκάθηντο, και ΟΜους καρζεροΰσιν,
Καί aJJoi δέκα έπειτα στενοί των συγγενείς.
Συντόμως διακόσιοι ίν σώμα συγκροτοϋσιν,
’AJJ' όταν ίκυτάχδησάν ησαν ρόεον εΐς.
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τόν δέ άνθρακα μετά τοΰ καρφιού τοΰ χειριστηρίου. Μετά
τοΰτο πληρώσατε το ποτήριον κατά τά τρία τέταρτα αύτοΰ
ΰδατος, καί εντός αύτοΰ θ.έσατε διττοχρωμικήν πότασσαν
(bichromate de ΡθίΛ3$β),ή» προμηθεύεσθε άπό τών φαρμα
κείων, καί ούτως έχετε σχηματίσει καί τήν στήλην σας, ήτις
ώς γνωστόν διά νά λειτουργήση, διά ν’ ανάπτυξη τόν ηλε
κτρισμόν της, πρέπει φί δύο’πόλοι αύτής, δηλαδή δ άνθραξ
καί ό ψευδάργυρος νά σχηματίσουν κύκλωμα, τοΰ μέν ψευ
δαργύρου συνδεομένου πρός τήν γην, ώς εϊπομεν, τοΰ δέ ά»θραχο; ομοίως διά τών εργαλείων, ήτοι τοΰ χειριστηρίου καί
τής μορσικής,πρός τήν γην. επίσης, ήτις χρησιμεύει ενταύθα
ώς συνδετικόν σύρμα, ώς συμπλήρωμα τοΰ κυκλώματος.
4 °* Λειτουργία3 τοϋ Μορσικου τήΛεγράίρου. Ήδη μένει νά
«ζηγήσωμεν τίνι τρόπφ δύνάται νά λειτουργήση ό τηλέγρα
φός σας ούτος διά τών άνωθι έκτεθέντων εργαλείων.
Βεβαίως άφοΰ κατεσχευάσαμεν εργαλεία έν σμικρφ, θ ’ άποτελέσωμεν καί τηλεγραφικήν συγκοινωνίαν τοιαύτην έν σμικρψ, έν τφ δωματίφ μάς καί ούχί μεταξύ άπομεμακρυσμένων πόλεων. "Ώστε δέ» έχομε» πλέον ανάγκην τής γης καί
θα σμγκοινωνήσωμιν τά εργαλεία μας ώς εξής:
‘Ενώσατε διά λεπτού μετάλλινου σύρματος (ι’δ ως χαλκίνου.καΐ άπομεμονωμένου, περιβεβλήμέιου διά μετάξης ή
καουτσούκ,όπω; μή διαφεύγη ό ηλεκτρισμός διά τής επαφής

Είς τήν γήν ίνφ ύπάρχω, δέν ύπίρχω είς τό χώρα
Καί έκψ <pJ& τά άνθη, μακράν <ρεύγ
*
άπό τά ρόδα,
Είς τόν tfJcov ρ' εύρίσκεις, 'στους άστέρας δέ pi χάνεις,
'Στην σεΑήνην περισσεύω, 'σζήνήχώρέ σνΛΛαμβάνεις.
Ίσως δέν ρε εδρεις,.^ίΐε. καί άκόμη απορείς. .
ΙΙ^ην 'ς τούς ηρωας θά ρ' εόρης έάν θέ-ίης είρπορεϊς.

Π· I. Κ·
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