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ΐ (συνίχςια χαι τέλος»)

Πειραματιστάί πολλοί καί συγγραφείς έφαντάσθησαν, 
" οτι έπιτυχές προς πτήσιν μηχάνημα θά έδει νά προωθή-

ται ύπό πτερύγων κατά τόν τρόπον των πτηνών, άλλά τε- 
λευταΐαι έρευναι απέδειξαν οτι αί πτέρυγες, ή ούρά καί 
τό σώμα τού πτηνού ένεργοϋσι σχεδόν ώς άί^επίπεόον, 
καί ότι τά αύτά όργανα χρησιμεύουσι πρός τετήν πρόω- 
σιν καί ύποστήριξιν. Άλλ' ούτε άναγκαΓον είναι ούτε 
πρακτικόν νά άπομιμούμεθα τό πτηνόν λίαν αύοτηρώς, 
διότι οί προωθοϋντες έλικες άνευρέθησαν λίαν αποτελε
σματικοί, δυνάμενοι νά συνδεθώσι κατ’ εύθεΐαν μεθ' οίου- 
δήποτε κινητήρος (motor'), άνευ μεσολαόήσεως τών πο
λυαρίθμων μοχλών, οϊτινες είσίν αναγκαίοι πρός άπομί- 
μηοιν τών πολύπλοκων κινήσεων τών πτερύγων πτηνού. 
Έν τισι τών έμών πειραμάτων άνεϋρον, ότι έάν σμικρός 
ελιξ, είκοσι δακτύλων τήν διάμετρον,είργάζετο μέ ταχύ
τητα άρκοϋσαν νά παραγάγη ύθησιν δέκα λιτρών ένώ, 
εύρίσκετο άκίνητος, ή ώθησις κατά τήν έν τώ αέρι πο
ρείαν δέν θά έξέπιπτεν είς βαθμόν άξιον λόγου. Άν ά- 
φίετο νά προχωρήση, ταχέως θά έπετύγχανε ταχύτατα 
πεντήκοντα περίπου μιλιών τήν ώραν. Εντεύθεν κατα
φαίνεται ότι ό ελιξ είναι τό κάταλληλότερον καί οίκο- 
νομικωτερον πρός πρόωσιν έν τή ατμόσφαιρα οργανον. 

ί Έάν λεπτή έκ πίτυος σανίς, 20 «οδών τό μήκος καί
2 τό πλάτος, μέ τά άκρα οξέα, τής κάτω πλευράς ού- 
σης ελαφρώς κοίλης, τής δέ άνω ολίγον κυρτής, άναόι- 

■ όασθή είς τόν άέρα μέ τήν εμπρόσθιου άκραν ένα δάκτυ-
Ρ λον ύψηλοτέραν τής οπίσθιας, καί ,βαίνη διά τοΰ άέρος 

διά διπετάλλου ξύλινου προωστοΰ 28 δακτύλων τήν διά- 
ρ μετρον μέ ταχύτητα So μιλιών τήν ώραν, θέλομεν άνευ

ρη ότι δύναται νά μεταφέρη κατά προσέγγισιν φορτίον 
2^ο λιτρών — συμπεριλαμβανομένου τοΰ ίδιου βάρους 
καί τοϋ προωστοΰ—ήτοιτό βάρος οπερ δύναται νά άνυ- 
ψωθή ύπό μέτριου τό σχήμα άεροστάτου· ή δ’ άπαιτου- 
μένη δύναμις θά ήναι ι ,33 δυνάμεως ίππου. Ό ελιξ καί 
τό σκάφοςόμοϋ, δέον νά μή έχωσι βάρος άνώτερον τών 
2ο λιτρών. ·

Τών βάσεων τούτων τεθεισών, έπονται πρός λύσιν τοϋ 
προβλήματος τά ακόλουθα ζητήματα. Τίνι τρόπω ό ελιξ 
προσαρμοσθήσεται εις τό επίπεδον; Τίνι τρόπω ή έπι- 
φάνεια τοϋ έπιπέδου δέον νά διατεθήόπως εύχερώς όδη- 
γήται διά του άέρος; Τίνος είδους κινητήρος γενήσεται 
χρήσις πρός κίνησιν τοϋ έλικος ;

Άλλ’ άναμφιόόλως περί τοϋ κινητήρος δέον πρώτι
στος νά σκεφθώμεν. ’Επιστήμονες έπί-μακράν έλεγον, 
«Δός κινητήρα καί ταχέως άποδώσωμεν έπιτυχές πρός 
πτήσιν μηχάνημα®.Πολλά άνεμένοντοέκ,τοΰ ήλεκτρισμοϋ 
καί μάλιστα παρά τών έπιστημόνων, άλλά μέχρι τής σή
μερον ούδείς τέλειος ηλεκτρικός κινητήρ παρήχθη μετά 

έπιοωρευτών (accumulators) διά πορείαν μιας ώρας,έχων 
βάρος μεϊον τών 8ο λιτρών καθ’ έκάστην δύναμιν ίππου, 
ενώ τό βάρος κινητήρος δι’ αερίου είναι πολλώ μεϊζον.

Τοϋ αερίου καί τοΰ ηλεκτρισμού μή δυναμένων νά 
χρησιμοποιηθώσιν είς τήν ύπόθεσίν μας, άναγκσζόμεθα 
νά στρέψωμεν τήν προσοχήν είς τήν παλαιόν φίλην μας, 
τήν ατμομηχανήν. Πρό πολλοϋ ήτο γνωστόν, ότι ατμο
μηχανή δύναται νά κατασκευασθή τά μάλα έλαφρά, άλλά 
τό ζήτημα ήτα ή τού λέόητος κατασκευή. Έάν λέόης 
δΓ ατμόν, κατασκευασθή έπιμήκης λίαν, σπαντες δ’οί σω
λήνες καί τά άλλα πολλά προσαρτήματα μεγάλου πά
χους, προσληφθή δέ καί μεγάλη ποσότης ύδατος, τό ολι
κόν βάρος κατά δύναμιν ίππου άνέρχεται είς έκατοντά- 
δας λιτρών. Άλλά τό βάρος τοΰτο ολον καί τό πάχος 
είναι άραγε αναγκαία ; Άν διά λίτρας καθαρού χαλκού 
κατασκευαοθώσι σμικροί καί λεπτοί σωλήνες, θέλομεν 
εύρη, ότι έπαρκοΰσι πρός παραγωγήν τής άναγκαίας θερ
μαντικής επιφάνειας διά δύναμιν ένός ίππου. Άνπροο- 
σθέσωμενζέτέρας δύο λίτρας δι ’ άπαντα τά λοιπά προ
σαρτήματα, θέλομεν έχει, τρεις λίτρας μετάλλου κατα 
δύναμιν ίππου καί λέβητα αρκούντως ισχυρόν νά άνθέξη 
είς έοωτέρικήν πίεσιν 300 λιτρών τόν τετραγωνικόν δά
κτυλον. Άν ύποτεθή ότι τό μηχάνημα έχει βάρος δι- 
πλάοιον τού άνω ύπολογισθέντος, οτι δέ τό έν αύτώ ύδωρ 
άνέρχεται είς μίαν λίτραν κατά δύναμιν ίππου, θέλομεν 
έχη τότε κινητήρα δέκα λιτρών κατά δύναμιν ίππου, ή 
τήν δύναμιν ανθρώπου δΓ έκάστην μίαν καί ήμίσειαν λί
τραν τοϋ κινητήρος. Άν έπιτρέπηται νά έκψύγη ό ά- 
άτμός, περί τάς 3d λίτρας ύδατος θά εξαφανίζεται κατά 
δύναμιν ίππου καί καθ’ώραν.Άλλά δέν είναι τοΰτο άναγ- 
καΤον, διότι άν.τό μηχάνημα μέλλη νάπορευθή μετάμε- 
γίστης ταχύτητος οιά ταϋ άέρος, αύτός ό άήρ δύναται 
νά χρησιμεύοη ώςάποψυκτικόν στοι^εϊον διά τόνσυμπυ- 
κνωτήν,ό δέ συμπυκνωτής δέον νά κατασκευασθή έκ μεγά
λου άριθμοΰ σμικρών,λεπτών, έκ λευκαργιλλίτιδος σωλή
νων, άποτελούντων μέρος τοϋ άερεπιπέδου ή τηζάνυψω- 
•tuwg όπιφανείας. Συμπυκνωτής τοιοϋτος δέν είναι άνάγ- 
κη νά ήναι-πολλώ μεγαλείτερος τοϋ δι’ ύδατος άποψυχω- 
μένου, άλλ1 ή ποσότης τοΰ άέρος όστις φέρεται είς συ
νάφειαν μετ’ αύτοΰ δέον νά ήναι 3,οοο μεγαλητέρα. 
Άλλά τοΰτο δέν προσάγει δυσχερείας. Ό συμπυκνωτής 
δέν είναι ανάγκη νά έχη βάρος μεγαλείτερον τής ήμι- 
σείας λίτρας κατά δύναμιν ίππου.

Καλώς κατεσκευασμένη σμικρά μηχανή καί λέόης, δέν. 
θά κατα,ναλίσκωσι πλέον τών δύο λιτρών πετρελαίου κατά 
δύναμιν ίππου καθ ’ώραν.. Διά πορείαν πεντάωρον, ό κινη
τή^, ή καυστική ύλη καί τό ύδωρ, δέον νά μή έχωσι βά
ρος βεΐζον τών 20 λιτρών, ή δέ διανυθηοομένη άπόστα- 
σις θέλει εΐσθαι 20<> περίπου μιλιών.

Τούτων τεθέντων τίνί τρόπω θέλομεν προόή είς κατα
σκευήν επιτυχούς' πρός αεροπορίαν μηχανήματος ;

Πρωτίστως θά. έίητούμεθα νά έτίθετο etc τήν διάθε-
σίν μας ποσόν έξ ιοο,οοο δολαρίων. Θά ήγοράζομεν
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τότε έκτασιν ομαλήν, έν ή θά κατεσκευάζομεν κυκλικήν 
σιδηροδρομικήν γραμμήν, ένός μιλίου περίπου τό μή
κος, μεταχειριζόμενοι ελάσματα σιδηρά, εχοντα βάρος 
20 λιτρών καθ ’ έκαστον πή)ζυν, δηλαδή τό είδος τών 
έλαφροτάτων έλασμάτων. ’Ανάγκη τότε θέλει έπέλθει νά 
κατασκευασθή μεγάλη αίθουσα ή έργαστήριον τούλάχι- 
στον 6ο ποδών τό πλάτος, 8ο τό μήκος καί 35 τό 
ύψος.

. Ό σκελετός τού άερεπιπέδου καί ή μηχανή δέον 
νά κατασκευασθώσι δι’ ισχυρών έκ χάλυβας σωλήνων, όν- 
τος τοΰ χάλυβος ίοχυροτέρου,ισοβαρούς δέ πρός τήν λευ- 
καργιλλίτιδα. Οί σωλήνες ούτόι δέον νά στηρίζωνται διά 
σύρματος, ή δ’ έπιφάνεια τού άερεπιπέδου νά' έπικαλύ- 
πτηται διά ατενώς ύφασμένης καί ελαφρός μετάδης. Τό 
μηχάνημα δέον νά προωθήται διά δύο ελίκων, λίαν 
ελαφρών καί ίσχυροτάτων, μεγάλης διαμέτρου καί είς 
άρκοϋσαν άπ’ άλλήλων άπόστασιν εφαρμοσμένων, νά κι- 
νώνται δέ τέλος μέ μεγίστην ταχύτητα

Άφοΰ δ’ άνεγερθή τό οικοδόμημα, κατασκευασθή ό 
σιδηρόδρομός μας, έίασφαλισθώσιν αί ύπηρεσίαι τεχνι
τών καλών, ουμπληρωθή ή εις αύτούς έμπιστευθεΐσα 
έργασία έπιμελώς, καί καταρτισθή ή μηχανή καθ’ ολας 
αύτής τάς λεπτομέρειας, προσδιορίσωμεν πρώτον όπόση 
δύναμις άπαιτεΐται πρός πρόωσιν διά τού άέρος κατά 
διάφορα τάχη. 'Η μηχανή δέον νά διατρέζη τήν ένος 
μιλίου άπόστασιν μέ πάσαν ταχύτητα άπό 20 μιλίων 
τήν ώραν μέχρις ιοο, σημειουμένης μετά προσοχής τής 
πραγματικώς άπαιτουμένης δυνάμεως. Οι έπί τής γραμ
μής οΰτοι δρόμοι θέλουσιν ένισχύσει ημάς νά καθορί- 
σωμεν τίνι τρόπω είργάσθησαν αί άντλίαι έν μεγάλη 
ταχύτητι καί πόσον οί έλικές μας ώθησαν· άφοΰ δ’ έφαρ- 
μοσθή μοχλός είς τούς τροχούς, θέλομεν άνεύρει τήν 
τών ελίκων διολίσθησιν.Θέλομεν ωσαύτως ορίσει τήν απο
τελεσματικότατα τοΰ συμπυκνωτοΰ μας κατά διαφόρους 
ταχύτητας, ώς καί τήν τοΰ ύδατος θερμοκρασίαν. Ό
πως διατρέχη έπί σιδηροδρομικές γραμμής ή μηχανή, 
βεβαίως δέον νά φέρη τροχούς· δυο δέ ειδών τροχών 
έχομεν άνάγκην ένός, μεγάλου βάρους, όπως συγκρατή 
κάτω τό μη^άνηυα όταν βαίνει έπί τής γραμμής, καί 
ετέρου λίαν ελαφρού, διά τήν πραγματικήν πτήσιν. Ελα
τήρια ελαστικά (springs) δέον νά παρατεθύΟι μεταξύ 
τών άξόνων καί τού μηχανήματος, καθ’ δν τρόπον τί
θενται είς τάς σιδηροδρομικός άμάίας, καί ύπεράνω έκα
στου τροχού δέον νά προσαρμοσθή είδος σημειωτοΰ, 
όπως δεικνύη άκριβώς τό έφ’ έκάστου τών τροχών φερό- 
μενον βάρος. Όπόταν τά μέρη όλα τής μηχανής δια- 
τεθώσιν είς ένέ-γειαν ομαλήν, άς τοποθετηθή ή μέταξα 
έπί τού άερεπιπέδου. Άρξώμεθα τό πρώτον διατρέχοντες 
■βραδέως — μέ ταχύτητα 2ο μιλίων τήν ώραν — καί άς 
σημειώυεν μετά προσοχής τήν έν τοΐς ύπεράνω έκάστου 
τροχού πίναξιν άνυψωσιν. Έάν άνεύρωμεν ότι μέ ταχύ
τητά 20 μιλίων τήν ώραν, τά τρία τέταρτα τού βά
ρους άνυψώθησαν έκ τοΰ εμπρόσθιου άξονος, καί μόνον 
τό ι)φ έκ τού οπισθίου, τότε δέον νά ^εταβάλλωμεν τό 
κέντρον τής βαρύτητος πρόσω, ούτως ώστε νά φέρωμεν 
αυτό όσω τό δυνατόν πληοιέστερον ύπό τό κέντρον τής 
άνυψωσεως Δοκιμάζομεν τότε καί πάλιν, οπότε άν άνεύ- 
ρω··εν, ότι ή άνύψωσις ήτο ίση πρόσω τε καί όπισθεν, 
αΰξάνομεν μετά μεγάλης προσοχής τήν ταχύτητα—βαθ
μηδόν παρατηροϋντες τήν άνύψωοιν είς τά τέσσαρα άκρα 
τής μηχανής—μέχοις ότου τό όλον βάρος Τού μηχανήμα
τος καταφανή ύποστηριζόμενον ύπό .τού άερεπιπέ- 
S ο υ, τό δέ βάρος τών τροχών — περί τόν ένα περίπου 
τόνον.— έναπομένον έπί τής σιδηροδρ. γραμμής.

Δυνάμεθα τότε πλέον νά στρέψωμεν τήν προσοχήν 
uac npcc τό τής πηδαλισ-υχίας 6 τημα. Λέμβος πήδα- 

. λιουχκΐται πρός μίαν μόνην διεύθυναιν, δηλαδή πρός 
οριζόντιον, δε£ια ή αριστερά. Τορπιλοφόρον οκάφος· ή
λιουχεΐται πρός μίαν μόνην διεύθυνσιν, δηλαδή πρός βάρος δύο λιΤρών καί δύο ούγγιών, καί σταματήοωμεν

αεροπόρον μηχάνημα πηδαλιονχεΤται πρός δύο διευθύν
σεις, δείιά.ή αριστερά καί άνώ ή κάτω. Δοκιμάσωμεν 
τήν δευτέραν διεύθυνσιν, ήτις και παρέχει μεγαλειτέρας 
δυσχερείας, δηλαδή τήν άνω καί κάτω ή κάθετον.

Προσδένομεν είς τό άερεπίπεδόν μας δύο μακρούς 
βραχίονας, ούτως ώστε νά έκσφενδονίζωνται είς σημαν
τικήν άπόστασιν είς τό ύψος τού μηχανήματος. Είς τούς 
βραχίονας τούτους ποοσαομόζομεν έπιτηδείως λίαν επι
μήκη καί έλαψρόν διά μετάζης περικεκαλυμμένον οίακα, 
καί συνδέομεν αΰτόν διά σχοινίων ούτως ώστε νά στρέ- 
ψηται άνω ή κάτω διά μικρού μηχανήματος (’windless). 
Διατρέχομεν τότε έπί τής γραμμής, καί παρατηρούμεν 
άν μεταβαλλόμενης τής γωνίας τοΰ οϊακος, αύξάνη ή 
έλαττοϋται τό βάρος είς τους εμπρόσθιους ή οπισθίους 
τροχούς. "Αν άνεύρωμεν οτι όντως συμβαίνει ούτως, 
άλλ’ ούχί άρκούντως, προσδένομεν έτερον οϊακα κατά 
τόν αυτόν ακριβώς τρόπον είς τό εμπρόσθιου άκρον τής 
μηχανής. Ύποθέσωμεν ότι μέ ταχύτητα 36 μιλιών τήν 
ώραν, άμψοτέρων τών οίάκων τεθειμένων είς τήν αυτήν 
γωνίαν ώς καί το άερεπίπεδόν, άνευρίσκομεν οτι το ολον 
βάρος τής μηχανής κομίζεται ύπό τοΰ άερεπιπέδου, ένώ 
τό ολον βάρος τών τροχών (α,οοο λίτραι) εναπομένει 
έπί τής γραμμής. Τούτο θέλει καταδείδει ότι ή έέίσω- 
σις τοΰ φορτίου μας ήτο ορθή καί ότι τό κέντρον τού 
βάρους ήτο ακριβώς ύπό τό διά τής γενομένης δοκιμής 
τεθέν κέντρον μέ ταχύτητα 35 μιλιών τήν ώραν. Άνν- 
ψοΰμεν τότε τήν εμπρόσθιου άκραν τοΰ εμπρόσθιου οια- 
κος και καταβιβάζομεν τήν έμπρόσθιον άκραν τοΰ δευ
τέρου οϊακος· τούτο θέλει κάμει τήν μηχανήν νά ανυ- 
ψωθή έπί τού εμπρόσθιου άζονος, καί τήν οπίσθιον άκραν 
.τής μηχανής νά συμπιεοθή έπί τοΰ οπισθίου άζονος,— 
’Εάν άνεύρωμεν διά μεταβολής τής γωνίας τών οίάκων, 
ότι τό βάρος δύναται ν’ αύζηθή ή έλαττωθή έφ’ έκατέρου 
των άζόνων μέχρι 15 τοΐς ο)ο τού όλου βάρους μας, 
δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν οτι καί έτερον τοΰ προβλή
ματος ζήτημα έλύθη.

Πρός οριζόντιον πηδαλιουχίαν δέον έν αρχή νά δο
κιμάσωμεν τό αποτέλεσμα τών ελίκων. Δέον νά ύπαρχη 
προστομίς (valve) έπι τού άτμοσωλήνος συνδεόμενη 
πρός μοχλόν, ούτως ώστε νά δυνάμεθα νά άποκλείωμεν 
άτμόν έκ τού ενός έλικος τής μηχανής, καί είσάγωμεν 
πλείονα είς τον έτερον έλικα. Τούτο κατά πάσαν πι
θανότητα θά έίαρκέση, άλλως μεταχειριζόμεθα καί εν
ταύθα τούς οιακας.

Όπως.μή τό μηχάνημα ταλαντεύήται έν τώ άέρι, τό 
άερεπίπεδόν δέον νά κατασκευασθή ούτως ώστε καθ’ οίαν- 
δήποτε διεύθυνσιν φέρεται ή κλίσις του, νά μειοΐ τήν 
άνυψωτικήν δύναμιν τοΰ ύπερέχοντος μέρους καί αύζάνη 
τήν άνυψωτικήν δύναμιν τοΰ κεκλιμμένουμέρους. Αλλά 
τούτο άλλως θά έπέρχηται αύτομάτως. Πρός τούτοις ή 
σταθερότης τής μηχανής δύναται έπί μάλλον νά επι- 
οτηριχθή τεθειμένου τοΰ κέντρου τής βαρύτητος πολλώ 
χθαμαλώτεοον τοΰ κέντρου τής άνυψωσεως. Παρασκευα- 
σαντες τά πάντα καλώς, άφαιροΰμεν τούς βαρείς τροφούς 
καί έπιθέτομεν τούς έλαψρούς, λαμβάνοντες δέ μεθ*  ημών 
ένα άνδρα όπως φροντίζη περί τών δύο οίάκων, ανιπτα- 
μεθα. Δέον νά έκλεγή ημέρα όπότε ό άνεμος πνέει περί 
τά ίο μιλιά τήν ώραν. Βαίνομεν έν άρχή βραδέως περί 
τόν κυκλικόν σιδηρόδρομόν μας μέχρις οτου έλθωμεν 
πσρά τό μέρος τής γραμμής, όπόθεν βλέπομεν πρός τόν 
άνεμον. Αύίάνομεν τότε τήν ταχύτητα μέχρι 38 — φο 
μιλιών τήν ώραν. Τό μηχάνημα θά άνυψωθή ετι μάλ
λον, καί κατά πάσαν πιθανότητα θά μεταβληθή τό κέν
τρον τής βαρύτητάς του. ’Αλλά τούτο άμέσως καί εύ- 
χερώς διορθοΰται. Άν τό μηχάνημα κατασκευασθή ού
τως ώστε έκαστος ποϋς τής έπιφανείας του νά ψερή 

τήν ένέργειαν τής μηχανής καί άφώμεν τό μηχάνημα νά 

καταπέσα, θέλει άφιχθή είς το έδαφος μετά ταχύτητος 
15 μιλίων τήν ώραν ή ενός μιλίου εντός τεσσάρων λε
πτών. Έκ τής πτώσεως ταύτης προφανώς θέλει κατα- 
συντριβή τό κατασκεύασμά μας. Άλλ’ ό καθηγητής Lan
gley άνεϋρεν είς τά πειράματά του ότι όπόταν άερεπί- 
πεδον ταίειδεύον ταχέως διά τού άέρος κατέλθη είς τό 
έδαφος, έν όριζοντίω διευθύνσει, θέλει έπικαθήσει ασφα
λώς και ήρέμα άνευ ούδεμιας βλάβης.

Πεδίον εύρύ, οσω τό δυνατόν εγγύς τοΰ σιδηροδρό
μου μας, δέον νά έκλεγή πρός κατάβαοιν, καί άφοΰ πλη- 
σιάσωμεν τό έδαφος, άς κατέλθωμεν ήρέμα δι’ έπισχέ- 
σεως τών μηχανών καί έπακουμβήσωμεν καθ’ ον χρόνον 
ή μηχανή προχωρεί είσέτι με τάχος 20 μιλίων τήν ώραν. 
Μετά τούτο χρειαζόμεθα ολίγους πήχεις ομαλού εδά
φους όπως διατρέζωμεν μετά τήν κατάβασιν, ϊνα μή 
έπέλθη δυσάρεστος σύγκβουσις. Ή δαπάνη τών πειρα
μάτων θά άνέλθη είς 5ο,οοο μέχρις ιοο,οοο δολαρίων, 
απαιτείται δέ χρόνος τουλάχιστον δύο ετών.

Γ. Δ. 1.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

(Σννέχεια και τέλος)
Ή πεςι θεότητος τών Ελλήνων έννοια ουδόλως διαφέρει τής ή- 

μετερας- πλήν εν τώ ύπερπλεονασμώ τοΰ θρησκευτικού αισθήματος 
έπολλαπλασίασαν τας θεότητας ώς τά φαινόμενα δι’ών καθ’έχά- 
στην στιγμήν έβαμβούντο οί οφθαλμοί των. ’Απέδωσαν τήν άνθρω- 
πίνην μορφήν είς τά θεία πλάσματα μέ τής φυλής των τά χαρα
κτηριστικά, τά κάλλιστα δσα ύπό τόν ουρανόν ποτέ άνεφάνησαν. 
Οί θεοί των έχουσι σώμα τρεφόμενου δμως ούχί διά γηίνης τροφής 
αλλ άβανατον, αναλλοίωτου, άφθαρτου. Ή καλλονή τής ανθρώπινης 
ύπάρξεως μαραίνεται εις τόν τάφον, έν ω ή τών εΰδαιμόνων θεών 
αιωνίως θάλλει, αιωνίως λάμπει, αιωνίως μαγεύει.Τοιοΰτον δ Έλλην 
έπλασε τόν θεόν του, δν είτα έβλεπε δι’ ένός άλματος κατερχόμενον 
πλησίον του, 8ν συνήντα είς παν του βήμα, δν μετεκάλει ε’ις πά
σαν στιγμήν. Ήσαν ώράίοι οί θεοί τών ήοώων, διότι ώραΓοι ήσαν καί 
οδτοι καί τά τέκνα των. Ή καλλονή έχαρακτρήιζε χαι τόν θνητόν 
δημιουργόν και τά αθάνατα πλάσματά του· διά τοΰτο είς τό χαρα
κτηριστικόν τούτο έσχε τήν ύψίστην θέσιν τό ίδιώδες, όπερ ό Έλ
λην κατέστησε τό θειον σύμβολον τής αξίας του. Ό ’Ερως έπλασε 
τους Έκληνας καί ή χαλλονή των ^δημιούργησε τούς θεούς του. 
Τό καλόν απεθεώθη, ή ύλη έξιδανιχεύθη χαί έν τή γενική ταύτη 
ευδαιμονίμ άνεύρον τήν άνταξίαν τοιαύτης πλαστουργίας ζωήν.

®«ότης πιριλαμβάνουσα τήν φύσιν ίλην ή; ζωογονεί τήν χαράν 
«αί γονιμοποιέ? τήν ζωήν. Μεγαλοπρεπής άπήχησις τών ιδεών τής 
αρχαίας λα ρεία; παρισ^ά ήμΐν τα ποιητικά αισθήματα χαί τάς 
ιδέας ύ?’ων i "Ελλην χατελαμβ^ινετο διά τήν λατρείαν τής προσ
φιλούς 'AgtpoJitqc· Τά κύματα τής θαλάσσης τή προσμιιδιώσιν, οί 
ανςμοι φεύγουσιν, i γλυχίις ουρανός χειμάρρου; χέει Φωτός πρό τής 

■ καλλονής τής Βασιλίσσης,ήτις είναι κυρία τοΰ γλαυκού οόρανο,ύ χαί ■ 
τής γαλανής καί άστατου αΰιής πατρίδος. Σμήνη Ταριτώνων Νη· 
ρηίΟων χαι θαλασσίων άλλων νυμφών άκολουθοΰσι τήν τά ορμητικά 
χύματα πραυνονσαν θεάν, χαί τήν ωθούσαν ήρέμα τά πλοία ποδς τό 
τεομα τοΰ πλοϋ των.

Έν τή γή, χατα την σφριγώσαν τοΰ θέρους λαμπρότητα ή Ισχύς 
της καταφαίνεται έν τή Ικμάδι τή ζωογονούση τους νεαρούς βλα
στούς. Ή πρωϊνή δρόσος είναι έκ τών ωραίων δώρων της, δτε δέ 
0 τής Γής ερών Ουρανός έν τφ χόλπφ τής θείας αύτοΰ συζύγου 
τας γονίμους έχεε βροχάς. ή ’Αφροδίτη προίστα-ο τής χαρδποιοΰ 
ταύτης τής βλαστησεως αναγεννήσεως εστεμμένη μέ ρόδα χαί μύρ
τους.

Επί τής παραλίας τής Κύπρου έξέρχεται τών κυμάτων εξαίσια, 
ή θεά· πάτε? τήν γην καί ύπό τούς άορούς της πόδας θαυμασίως 
βλαστάνουσιν κρίνα λευκά, άνθη’ευώδη, και ποιχιλόχροα εκφύονται 
χαί δένδρα υψίκορμα καί ακμαία άναβλαστάνουσι ’Επί τής αμμώ
δους παραλίας πλέχει τήν ξανθήν της κόμην, τό θειον σώμά της 
περιρρεεται με τής θαλάσσης τήν δρόσον, τήν εΰγενή γυμνότητα 
χρυσίζει τοΰ Φοίβου ή λάμψις, καί αί 'Ώραι μετά . τών Χαρίτων έ- 
πιβαίνουσαι δελφίνων πληροΰσι τής θαλάσσης τήν επιφάνειαν, δπως 
λατρευσωσι τήν λαμπρότητα τής παρθενίας τής θεού χαί άναμεί- 
νωσιν όπως έχτελέσωφι την θέλησίν της.

Τα θεΐα λείψανα τής άνδριχότητο: τοΰ ουρανού χοπέντα ύπό τής 
άρπης τοΰ Κρόνου περιεφίροντο έπί τών κυμάτων- περί αύτά λευκός 

ήθροίσθη άφρός, ένφ ή παρθένος έγιννηθη καί έμσγαλύνθη. Τά χύ· 
μάτι νΰν μιτά βοής μακρίθσν έρχόμενα έκπνέουσι πρό τών ποδών 
τηρ και ή ύγρά τού Ζιφίρου πνοή περιλούει τόν θελκτικόν τή; γυ· 
ναικόε- τύπον

Εκτοτε ή ακάθεκτος ίσχός αύτής διαπερα τήν ζωογόνου Φύσιν 
ής διατηρεί τόν ανεξάντλητου βίου. Τό ελληνικόν πνεύμα έθετο τήν 
έαυτού σφραγίδα καί ή θεά έκπλήσσει διά τού μεγαλείου της. Βα
σιλεύει ύπερηφάνως επί τοΰ Όλυμπου, καθίσταται καί έκβί τό ιδεώ
δες τής γυναικός μετά του άπειρου θελγήτρου-τής ήδυπαθείας. καί 
ή εΐκών τής κυριάρχου χάριτος καί τής θριαμβευτικής καλλονής- 
είναι ό Ουράνιος τύπος 0 επιφαινόμενος εις τά βλέμματα τού πανθέου.

Το κάλλος της εκπλήσσει, οί άκνινοβόλοι οφθαλμοί της μαγεύουσι, 
τό λευκόν στήθό: θαμβώνει καί τών αθανάτων τό δμμα τό δέ θειον 
της σώμα αναδείκνυταε διά λαμπρού καλλωπισμού- αίΧάριτες ύοαί- 
νουσι τα μεγαλοπρεπή ένδύματά της, αί νύμφαι τήν στο·ίζουσι ,μέ 
χρυσά κοσμήματα και μέ τοιοΰτον κόσμον ή θεά δαμάζει διά τού πο
λυτίμου αύτής κηστοΰ τόν διά δελεαστικής ισχύος πεπροικισμένον. 
Οΰδέν άνθίσταται εις τήν δύναμιν της καί αυτός δέ ό Θεός τών μα
χών υποτάσσεται καί εγκαταλείπει πρό ·τών ποδών της τό δόρυ. 
Εμπνέει τόν έρωτα είς πάντας καί είς έαυτήν. Βλέπει έπί τής "Ιδης 
τόν Άγχίσην κρούοντα τήν λύραν καί βέσκοντα τάς βοδς καί έν 
θρησχευτιχώ θαυμασμώ.πληροί πάθους τού νέου τήν καρδιαν*  παρα- 
λαμβάνει νεανίας εξαίσιας καλλονής έν τή λατρεία αύτής, ώς και 
άπειρους γυναικείας μορφάς έκφραζούσας τήν'ηδονήν καί πληροί αύ· 

υς πασών τών αγαθών- χαρίεν δέ παρθενικόν σμήνος συνοδεύει τήν 
ουρανίαν τής καλλονής βασίλισσαν.

To Ιαρ έπάνίρχεται καί μετά τού λατρευτού της Άδώνιδο; τελεί 
τήν ήδόνιχήν ενωσιν. Πλήν τήν καλλονήν τοΰ προσφιλούς νέου θερί
ζει δ θάνατος, καί μεταβαίνων οδτος εις τόν αόρατον κόσμον, κατέρ
χεται εις τόν τάφο», όπόθεν ώραίος πάλιν εξέρχεται τό έπόμενονεαρ.

Αί γυναίκες κλαίουσι τόν νεκρόν θεόν, καί είς τόν τάφον του, εν 
μέσω χλοερού άλσους θρηνεί τής ουρανίας ερωμένης ή καρδία τήν 
θλιβεράν ειμαρμένην τοΰ ανα^ιπαγέντος ώραίβυ νεανώυ.

Ό εαρινός θεός έχπνέει εις τής ’Αφροδίτης τήν αγκάλην, δπως 
χατέλθη είς τής γής τά σκότη, καί έπανέλθη πάεςν χαρωπός κατά 
τό έαρ, κατά τήν ώραν τής εύδαίμονος ένώσβως. Τοιαύτη ή ώραία 
είχών τοΰ θέρους καί τοΰ έαρος. Ό Μύθος τοΰ Άδώνιδος εtν > ι ολό
κληρος κόσμος χάριτος καί μεγαλείου, όλοκληρος ποίησις θελκτική 
γόησσα, ήδεϊα.

Πλήν ή ’Αφροδίτη, ή μεγάλη θεά ή αθάνατος, δπως δ κόσμος-, 
δστις τήν λατρεύει, έχει καί τά δυστυχή θύματά της. Σύμπασα ή 
ήρωϊκή Ελλάς σπεύδει νά έπαναφέρη τήν 'Ελένην της, ή Μήδεια 
ζητεί νά απόσβεση είς τό άιμα τήν φλόγα τοΰ πάθους, ή Πασιφά 
καί ή Φαίδρα πίττουσιν έν τή άτυχίφ και δ αδάμαστος Ηρακλής 
παίζει ώς παςδίον πρό τών ποδών'τής Όμνάλης. Άλλά καί δ 'Ο
λύμπιος Περικλής πρό τής θείας "Ηρας του λησμονεί έαυτόν καί δ 
Πραξιτέλης πρό τής Φρύ»ης Χαί δ ’Αρίστιππος πρό τής Λφςιδος- δ 
Αίμων ακολουθεί πιστός τήν πεφιλημένην του ’Αντιγόνην, έν ώ δ 
Αιγισθος συνθάπτεται μετ’ απίστου συζύγου. ’Από δε τοδ βράχου 

■ τής Λευχάόος ή βάλασσα δένεται είς τους ψυχρούς κόλπους της φλο
γώδη Χαρδίαν, έπί δέ τής έπιφανείας της έοημοι κυμαίνονται οί 
κλάδοι τοδ κισσού καί τής μυρσίνης τής Λέσβου, δπως οί ατυχείς 
μάρτυρες φέρουσιν είς τάς κόρας τή; Μιτυλήνης τό θλιβερόν άγ
γελμά ....

Μάτην αγωνίζονται κατά τής σχληράς οδύνη; τά θύματά της 
χαΐ δ έρως όλεθρίως ταράττςι-τόν ά&ωτον αύτών βίον δδηγεί τότε 
ή θεά τής ειμαρμένης τήν χίίρα, σβύνει ίήν αυγήν προσεχούς εΰ· 
δαίμονος ένώσεως, χαί καταπαύει τάς γλυκείας τής καρδίας λέξεις 
μόλις άρχονται· και ένώ δ θνητός ελπίζει αίσιον καί τερπνόν τό 
μέλλον, αίφνης ζωηρά παρισταταί ή μελανή τούτου είκών. Μα
ραίνει τό έαρ τότε, καί τά νέφη έπι τοΰ ορίζοντας φαίνονται ώς πτερά 
αίμοστάζοντα πρό μικρού κατεσπαραγμίνου κύκνου, ή ώς ώχρα ύ- 
φάσματα καφεσχισμένα, δ δέ ουρανός δέν φαίνεται άπειρος, διότι 
έσβύσθησαν τού έρωτος αί ήδείαι καί οΰράνιαι εκφράσεις. Διά τά 
θύματα ταΰτα δέν γογγύζει, ή βιοδότειρα Γή, δέν διαστέλλεται, δέν 
διανοίγει.φοβερά χάσματα, δπω: καταβροχθίση, συγκέντρωση έν τώ 
Ταρτάρω κιτιπνίξη έξα^ανίση ταΰτα ώς ολέθρια στοιχεία, ώ; ή- 
μεοωθέντας τιτάνας. Τό ουράνιον πλαισίου τώ< ελπίδων καταστρέφει, 
τάς γλυκείας μελωδίας καταπαύει, καί ή εύεργέτις θεά γίνεται οο- 
λοφόνος τότε- δ δε ουρανός προ τής θλιβερά; σκηνής θέτει άχλήν 
πυκνήν . . . Ό ούρανός τήν αγαπά καί δέν τήν προδίδει, τό δέ αίμα 
κοχλάζει έξ οδύνης καί μετά δακρύων άναμίγνυται έν τή πέπληγ- 
μέ»η τοΰ θύματος καρδίο;· θρηνεί τόν μνηστήρα ή άτυχή; μνηστή, 
καί ώς ή Ήχώ ακούει τό δΰομά του επανερχόμενου ε’ις τήν ακοήν 
της· οδύρεται διά τήν μνηστήν του δ δυστυχής μνηστήρ καί έν τή 
ίδια βίκόνι αναζητεί τήν άπωλεσθεΐσαν μορφήν της Τό ένδιαίτημα 
τοΰ έρωτός των μετομορφούται είς έιείπια, έν οί; θάπτεται καί ή 
εναπομείνασα έλπί;. Ή ευαίσθητος, ή άγνή ή φιλάνθρωπο; θεά 
είναι σκληρά τότε καί άσπλαγχνος· άφ’ένός προστατεύει τόν βίον 
τής γυναικός, προισταται τού γάμου καί γονιμοποιοί τών συζύγων 
τήν ενωσιν, αφ’ ετέρου καθιστά άλλους δοστυχείς.

* «
»
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Τδ ίθανιχόν τής γυ»αιχό< συ» τφ χρόνιρ κατέπεσε χαί εχαλαρώθη 
τής θεάς ή Ινδαλματώδης θέσις, δτε είσηλαβε» είς τήν Ελλάδα ή 
επονείδιστος εφαρμογή τής άσιατιχής της λατρείας· μετεβλήθη τότε 
τής βίας ή θρησκεία χαί ιδού τδ ιδανικόν της ίταίρας πίπτει, των 
ίερειωντης δ σεδασαός εξαφανίζεται χαί άπδ των αγαλμάτων χα- 
ταπίπτον τδ ίμάτιόν της αποκαλύπτει τής ήδυπαθείας τα θέλγητρα. 
•Η αύττηρότης τότε τοΰ καλλιτέχνου δέν τδν βχώλυεν, δπως τήν 
άναδυομένην Αφροδίτη» παραστήση με τήν φιλήδονο» χάριν καί μέ 
τήν μαγευτικήν ηδυπάθεια»· καταρρίπτει οδτος τής σεμνότητος τδ 
μεγαλείο» δπως θριιμβεύση ή καλλονή. Σχηματίζει τιμητικήν εικόνα 
χαί Ιδού ή ’Αφροδίτη των Μεδίχων καί θειον που κάλλους πρότυπον. 
Τό εύγςνές χαΐ θελκτικόν γένος παρίσταται γυμνόν πρό τοΰ ποιητοΰ 
χαί οδτος τδ παραδίδει εις τόν καλλιτέχνην. Ή θεά όέν είναι Ιερόν 
πρόσωπο», ή Βασίλισσα τών ερώτων προξενεί τδν στεναγμόν τής 
ήδυπαθείας τοΰ έχπεπληγμένου θαυμασμόν ΐφαιρουσα τάς λέξεις καί 
τήν ίκφρασίν άπ’ αΰτοΰ.

Ή χάρις, ή χομψότης, ή ιδέα ’Αφροδίτης τών ερώτων ένσαρχοδ- 
ται εν τή τέχνη, χαί αναπνέει αυτή τδν πεοιχυχλοϋντα αύτήν άέρα, 
θερμαίνεται διά' τοΰ αίματος, δπερ ή καρδία τοδ καλλιτέχνου έχυσε» 
είς τάς φλέβας της καί ή θεότης παρίσταται ζώσα. ένώ οί έφθαλ- 
μοί της ήδυπαθως άτενίζουσι, τό στόμα μειδιφ καί ή χαρδία . ."Ο! 
—καρδία ’Αφροδίτης—πάλλει. ’Ιδού ή ’Αφροδίτη τής Μήλου. Ιδού 
ή άποβέωσις τής δλης. Άσπασθεϊτε έν αύτή τής αρχαίας Ελλάδος 
τήν εικόνα γυμνήν.... Ρίψετε πρό αύτής τδ βλέμμα, καί έχπλα- 
γειτε, θαυμάσετε, λατρεύσετε χαί κλίνετε εΰλαβώς τδ γόνυ. ’Ιδού 
ή άποβέωσις τής όλης. Ίδέτε τείνει τάς χείρας δπως περιπτύξη 
είς τήν θείαν αγκάλην της τήν προσφιλή της Έλλαδα, αλλ’ ή Έλ· 
λΐς τών χρυσών αιώνων έξηφανίσθη καί τής περιλύπου θεάς, άπονε- 
χρούμεναι αί χεΐρες καταπίπτουσι. Δεν ϊχει χειρας, διότι τδ είδωλον 
δπερ Ιμελλον νά περιβάλλωσιν ήφανίσθη. Πλήν διαμένει τδ στήθος 
έμπερικλεΐδν τήν καρδίαν, διαμένει ή μορφή έμπερικλείουσα τδ βα
σίλειο» τών χαρίτων της.............................................................................................

Ενόσω ζή ή άνθρωπότης θά λατρεύη τήν προσφιλή θεάν, καί ή 
ποίησις αθάνατος ώς αΰτη θά άποθανατίζη τάς ήρωιδας της. δπως 
αποθανάτισε τήν Ελένην καί τήν Σαπφώ, τήν Μήδειαν χαί τήν 
’Ασπασίαν, τήν Λαίδα καί τήν Ύπατίαν, τήν Βεατρίκη» χαί τήν 
Λάουραν, τήν Ίουλιέταν χαί τήν Όφηλίαν, τήν Κρισέλδαν χα! τή» 
Μαργαρίταν.

. . . Ata τοδ θείου έρωτος εξασφαλίζει τοΰ βίου την αιωνιότητα' 
δ έρως τδ αρχικόν στοιχείο» τοδ χόσμου μετά τοΰ χάους και τής 
γαίας είναι ή αόρατος ισχύς ή ίρχουσα πάσης τής ζωογόνου ρύ
σεως· είναι οδτος παις πονηρός φιλοπαιγμων τυρανώ» θεούς καί αν
θρώπους, γεννών δ’ εΐς τδν ψυχήν τδ άλγος καί τήν χαράν άγαπμ 
έν τούτοις τήν ψυχή» ήτις δδύρεται καί κλαίει τιμωρούμενη ύπ’ αυ
τού, δτε δέ μειδιςί πλησιάζουσα χαί έγχαταλειπουσα έαυτήν είς τοΰ 
θείου έραστοδ τάς περιπτύξεις, ακατανίκητος ή δύναμις του, τήν 
ήδύμολπον δέ τής Μούσης λύραν ήδέως έχρουε τοδ Σοφοχλέους καί 
Εΰριπίδου ή χειρ όπως αρκούντως τήν εξύμνηση-ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

ίΗλομέν ποτά «υγχοονωνήσεε ηρος 
τούς πλανήταφ ;

Ό “Αρης επικοινωνεί ήδη προς τήν γην διά τής έλξεωί 
καί τοϋ φωτός. Το διάστημα δπερ άπείρως εκτείνεται μεταξύ 
τών κόσμων δέν αποχωρίζει αύτούς- τουναντίον τούς συνενοι. 
"Απαντες οί αστέρες προσεγγίζουσιν άλλήλους διά τής ελ- 
ξεως τής βαρύτητος, και ούτε ή ’Αφροδίτη, ούτε ό Άρης, 
ούτε δ Ζεύς πλησιάζουσι τήν γην, καίπερ εΐς διάστημα εκα
τομμυρίων λευγών κείμενοι, χωρίς δ πλανήτης ήμών νά 
αίσθανθή τοΰτο και μετατοπισθή έκ συμπαθείας. Τδ φώς 
έπίσης ρίπτει γέφυραν έκ τής γής ε’ις τους ουρανούς. Οί αστρο
νόμοι άναλύουσι τά δύο ταΰτα είδη τής συγκοινωνίας. "Ο,τι 
έπιζητοΰμεν νΰν, και δπερ θέλει ποτέ άνευρεθη, είνε τδ λε- 
πτότερον τής συγκοινωνίας μέσον, μέσον μάλλον ανθρώ
πινον. «
Ή έδέα slvax πςθανωτέρα έκα'-νης 'ην βοχον 

άλλοτε «*ρΙ  Τηλεφώνοο.
Ή ιδέα καθ’ έαυτήν δέν είναι ποσώς άτοπος, καί ε’ναι 

ίσως όλιγώτερον τολμηροτέρα τής τοΰ τηλεφώνου ή τοΰ φω
νογράφου, τοΰ φωτοφώνου, ή τοϋ κινητογράφου. Προύτάθη 
τδ πρώτον διά τήν Σελήνην. Τρίγωνον σημειούμενον διά φω

τεινών γραμμών έπι τής σεληνιακής έπιφανείας, μέ μήκος 
έκάστης πλευράς αΰτοΰ άπδ 13 μέχρι 16 χιλιάδων πήχεων 
ήθελεν είσθαι ορατόν εντεύθεν τή βοηθείφ τών τηλεσκοπίων 
μας. Παρατηροΰμεν λεπτομέρειας πολλφ έλάσσονας—προς 
στιγμήν, τήν παράδοξον τοπογραφικήν μόρφωσιν την παρα- 
τηρουμενην ε’ις τδν σεληνιακόν κύκλον τοΰ Πλάτωνος.

Έκ τούτου έ’πεται οτι τρίγωνον, τετράγωνον ή κύκλος 
τών προλεχθεισών διαστάσεων, κατασκευαζόμενος ύφ’ήμών. 
έπί αναπεπταμένου πεδίου διά φωτεινών σημείων, αντανα
κλώμενος έν καιρφ ήμέρας διά τοΰ ηλιακού φωτός καί άνα- 
πτόμενος ΐν καιρφ νυκτος δι ’ ηλεκτρισμού, θέλει είσθαι όρα- 
τδςεΐς τούς αστρονόμους τής σελήνης, έάν ύπάρχωσιν έκεΐ τοι- 
ούτοι, και έάν έχωσιν οπτικά έργαλεϊα τέλεια, ώς τά ήμέ- 
τερα.

Ή λογική συνέπεια είναι άπλουστάτη. Έάν διεχρήτμεν 
έπι τής σελήνης τελείως κατασΛυασμένον τρίγωνον, ήθέλο- 
μέν πως περιπλεχθή. ήθέλομεν δυσπιστήση είς ότι έβλέπομεν 
θά διηπορώμεν &ν ύφ’ οΐας συνθήκας ευρηται διαπεπλασμέ-, 
νος ύ άστήρ ούτος, ήδύνατο ποτέ νά παραχθή τοιοΰτον κανο
νικόν σχήμα. Άναμφηρίστως ήθέλομεν ίν τελεί παραδεχθή 
τήν εξαιρετικήν ταύτην πιθανότητα, άλλ’ έάν έβλέπομεν αί
φνης τό τρίγωνον μεταβαλλόμενου είς τετράγωνον, μήνας δέ 
τινας βραδύτερον άντικαθιστώμενον διά κύκλου, ήθέλομεν λο- 
γικώς παραδεχθή, οτι ’ νοητικδν άποτέλεσμα προϋποτίθησι , 
νοητικδν αίτιον, καί θά συνεπεραίνομεν δικαίως, δτε σχή
ματα τοιαΰτα άποκαλύττουσι άναντιρρήτως τήν παρουσίαν 
γεωμέτρου έπι τοΰ γείτονας κόσμου.

Ή βελήνη βυγκοςνωνεί ημ-Σν άλλά 
β?ν« ..... νβκρά.

Άλλ’ ή ψυχρά κ,αϊ νεκρά δψις τοΰ ύπώχρου δορυφόρου 
μας, δέν ενεθάρρυνε τήν πραγμάτωσιν τοΰ σχεδίου, καί ή 
φαντασία εσπευβί νά μεταπηδήση είς άλλον αστέρα, τον 
πλανήτην “Αρην, όστις τή άληθείφ, ουδέποτε μέν πλησιά
ζει προς ημάς δλιγώτερον τών 34 εκατομμυρίων μιλίων, άλλ’ 
είναι ή καλλίτερον γνωστή άπασών τών εν τοΐς οΰρανοϊς 
χωρών, καί παρουσιάζει τοσαΰτα σημεία όμοιότητοςπρος τον 
ήμέτερον κόσμον, ώστε δέν θά ήσθανόμεθα εαυτούς και τό
σον έξορίστους έάν άναλαμβάνοντες τήν οικιακήν αποσκευήν 
μας διεπεραιώμεθα έκεΐσε.

Ή δψις'τοΰ Άρεως παρηγορεϊ πράγματι ημάς, διά τήν 
τής σελήνης άδύνατον συγκοινωνίαν. Νομίζει τις τφόντι 
δτι εύρίσκεται έπι γηΐνης τίνος χώρας, Ήπειροι, θάλασσαι 
νήσοι, παραλίας χερσόνησοι, ακρωτήρια, κόλποι, λίμναι, νέφη 
βροχαί, πλημμύρας χιόνες. έποχαί τοΰ ε’τους, χ«μών καί θέ
ρος, έαρ καί φθινόπωρον, ήμέραι καί νύκτες, πρωΐαι καί 
έσπέραι· πάντα ταΰτα ύπάρχουσι» έπ’ αΰτοΰ καί διαδέχον
ται άλληλα άκριβώς δμοίως ώς έπί τής γής. Τά ετη έκεΐ 
είσί μακρότερα, διότι διαρκοΰσι 687 ήμέρας, άλλ ’ ή τών 
εποχών τοΰ έτους σφοδρότης είναι όμοια πρδς την ήμετέραν, 
καθόσον ή κλίσις τοΰ άξονος τοΰ Άρεως είναι όμοια προς 
τήν τοΰ άξονος της γής.

Αί ήμέραι έπίσης έκεΐ εΐσίν όλίγον μακρότεραι, άφ’ ού ή 
ήμερηοία περιστροφή τοΰ κόσμου τούτου συμπληροϋται έν
τός 24 ώρών 37’ και 23”. Ή διαφορά δέν είνε μεγάλη, 
σημειωτέον δ’ δτι οί αριθμοί ούτοι μετά τής μεγίστης 
έξηκριβώθησαν άκριβείας, μέχρι καί αΰτοΰ τοΰ ί]10 τοΰ 
δευτερολέπτου.

Οι έπί τοϋ ’Άρεως χάτοεχοε*
"Οταν έν νυκτί μαγευτική ύπ’ ούρανόν άστερόεντα έξετά- 

ζωμεν τόν κόσμον τούτον διά τηλεσκοπίου, βλέποντες τας 
πολικάς έκείνας χιόνας αίτινες διαλύονται έν καιρφ θέρους, 
τάς ήπείρους έκείνας εΰκρινώς καθοριζομένας, τάς μεσογείους 
θαλάσσας του μετά τών μεγάλων των κόλπων, τόν τέρποντα 
τούτον καί ποικίλλοντα γεωγραφικόν σχηματισμόν, δέν δυ- 
νάμεθα νά συγκρατήσωμεν εαυτούς’ καί μή έρωτήσωμεν, άν 
ό ήλιος ό φωτίζων τόν κόσμον τούτον, ώς ό ήμέτερος, δέν £ί-

η,.

Η ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝΗ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ

ι

πτη τάς ακτίνας του έπ’ οΰδενός ζώντος έκεΐ, άν οί όμβροι, 
αυτού δέν καθιστώσι ττ εύφορον, άν ή ατμόσφαιρα έκείνη 
δέν άναπνέηται ύπό ζώσης τίνος ΰπάρξεως, και άν ό κόσμος 
ουτος τού Άρεως, όστις περιστρέφεται μετά τοσαΰτης τα- 
χύτητος έν τφ διαστήματι ήναι μόνον ώς σιδηροδρομική 
αμαξοστοιχία ταξειδεύουσα κενή άνευ έπιβατών άνευ απο
σκευών.

Εΰνόητον τότε, δτι δέον νά έφαρμόσωμεν τήν διά τήν Σε
λήνην άρχικώς προταθεΐσαν Ιδέαν, είς τόν πλανήτην Άρην. 
Ή άφ’ ήμών άπόστασις τοϋ κόσμου τούτου είναι τοιαύτη 
ώστε, καίτοι είναι πολλφ μείζων έκείνης τής Σελήνης, έν 
τούτοις, όπόταν ό Άρης εδρηται πλησιέστατα ήμΐν κατα
φαίνεται οΰσα εξήκοντα τρις σμικροτέρα. Οΰχ’ ήττον £πε- 
ται εκ τούτου, δτι τηλεσκόπιον 63 μόνον βαθμών μεγενθυ- 
τικής δυνάμεως αποκαλύπτει τόν Άρην μέ τάς διαστάσεις 
τής Σελήνης, ώς φαίνεται διά γυμνού οφθαλμού, καί ότι με
γεθυντική δύναμις 630 βαθμών, παρουσιάζει αύτον μέ διά
μετρον δεκάκις μεγαλειτέραν της τού δορυφόρου μας δρωμένου 
διά γυμνού οφθαλμού, καί μέ επιφάνειαν έκατοντάκις μεγα- 
λειτέραν.

Πώς βυνάμ-βΟαι νά μ.«τοιβΦμ.βν έχε?σε.
Άλλ’ έάν ποτέ επιχειρήσωμεν νά πραγματοποιήσωμεν τό 

προταθέν σχέδιον τής μεταξύ τού κόσμου τούτου καί τοΰ 
ήμετέρου συγκοινωνίας, τά σημεία δέον νά ώσι μεγέθους 
πολλφ μεγαλειτέρου. Θά κατασκευασθώσι τρίγωνα, τετρά
γωνα ή κύκλοι μετρούμενοι ούχί πλέον δι’ ολίγων χιλιάδων 
πήχεων, άλλ’ εκτεινόμενοι έφ’ εκατοντάδας μιλίων, καί 
τοΰτο πάντοτε έπί ταΐς ύποθέσεσι, πρώτον, ότι ό Άρης κα- 
τοικεΐται, δεύτερον ότι οί κάτοικοί του έχουσι γνώσεις τής. 
αστρονομίας, τρίτον οτι εχουσιν οπτικά όργανα ικανής δυ
νάμεως καί τέταρτον δτι έξετάζουσιν έπιμελώς τόν πλανή
την ήμών.

Μή λησμονώμεν, δτι έν τή ίστορίφ τής προόδου, τό άδύ
νατον τής χθες καθίσταται πραγματικότης τής αύριον. Ή 
με'θοδος τής διαστρίου συγκοινωνίας, άν ποτέ ώνακαλυφθη 
τοιαύτη, δέν θά όμοιάζη ίσως έκείνην περί ής ανωτέρω 
ποιούμεθα λόγον.

Λίν κοναε δυνατόν νά ό
μ,στα^ύ τών αστέρων μ.αγνητοσμ.ός;

Αί ταλαντώσεις τής μαγνητικής βελόνης, ή μαγνητική 
έντασις, ή κλίσις και άπο'κλισις, καί τώ βόρεια σελαα 
(aurorae boreales)· αποδίδονται είς τάς έπί τού ήλιου κη- 
λίδας καί έκρήξεις. Πάν μέγα ήλιακόν φαινόμενον έχει 
τόν αντίκτυπον του έν ταΐς έκδηλώσεσι τοϋ γήινου μαγνη
τισμού, παρά τά 91,430,000 μίλια άτινα άποχωρίζουσι 
τήν γην άπό τοϋ ήλιου. ’Ενυπάρχει έν τούτφ έννοια, ήν 
δέον νά μή παρίδωμεν έν ταΐς σκέψεσί μας.Άγνοοΰμεν λοι
πόν έντελώς την φύσιν τοϋ άστρικού μαγνητισμού. Δια τής 
θύρας ταύτης δυνατόν νά είσέλθωαεν είς πρόσοδον άκαταλό- 

,γιστον καί πλήρη έκπλήξεων. Μη κλείσωμεν τούς οφθαλ
μούς. Ή σφαίρα τών ήμετέρων ιδεών θέλει αΰξήση διά τής 
προόδου τής έπιστήμης.

Βεβαίως τό πρόβλημα τής διαστρίου συγκοινωνίας δέν θέ
λει λυθή έπί τών ήμερών ήμών, εκατονταετηρίδες δ’ άναμ- 
φιβόλως θέλουσι παρέλθη πριν ή οί άνθρωποι σκεφθώσι περί 
αυτού ώς ϊφικτοϋ. r

Άλλ’ ίσως έπιτευχθή ήιιεραν τινα διά νέας καί άπροσδο- 
κήτου άνακαλύψεως. Αΰτη ή ιδία τής άνακαλύψεως τής 
χημικής συστάσεως τών άστέρων έθεωρήθη οΰτοπία ύπό τού 
Αΰγούστου Comte καί άλλων μεγάλων νοών ολίγα έτη μό
νον πρότερον, όπότε ή άνάλυσις τού φάσματος (spectrum) 
αιφνηοίως ηνάγκασε’ την άνακάλυψιν ταύτην νά καταπέση 

-έκ τοΰ ουρανού.
'Ιβτάμ.«ϋά νΰν αές τον ούδόν γνώσεως 

τοϋ βύμ,παντος !
Γοϋλης-

ΗΧΩ

Β MONOKTHS STMBIBSIS.✓
Σοβαρά}» ώαί περίεργον διά τήν πρωτοτυπίαν της εϊοησιν 

αναγράφει ή Έπιθεώρησις τοϋ Λονδίνου (Fortnightly Re
view), ήτις θ’ άναστώση τήν οικουμένην καί θά διεγείρη 
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άναντιρρήτως τήν ζηλοτυπίαν τών αντιπάλων αύτών 'Αφ
ρικανών.

Σοφός τις δημοσιογράφος άγγλος, ύ κ. W. Donisthorpe 
ουτινος τό όνομα 0ά καταστή άντικείμενον συζητήσεων, ίν 
τινι μεγάλφ αύτοΰ έπιστημονικώ φιλοσοφικφ και ηθικο- 
πολιτικώ ύπομνήματι, προτείνει νέον είδος γάμου, διά μισθώ
σεως.

Γάμος διά μισθώσεως; Άκατανόητον βεβαίως καί αι
νιγματώδες πράγμα. ■

Εν τούτοις δ Κύριος ούτος άναγράφων έν λεπτομερείς 
και έν τήφλεγματική αύτοΰ ψυχρότητι τά έκ τοΰ συνή
θους γάμου προερχόμενα· κακά τή άνθρωπότητι έν γίνει, 
καταλήγει είς τήν Θεραπείαν αύτών διά τής καταργήσεως 
τού καταθληπτικοΰ ■ ίσχύοντος νόμου καί εθίμου, καθ’δν 
έπιβάλλεται είς δυο άτομα νά άποτελειώνωσι τδν βίον των 
όμοΰ έν ταΐς μάλλον άποτροπαίαις συνθήκαις και όδύναις !

Καί τί νομίζετε προτείνει πρδς θεραπείαν τοΰ άναγκαίου 
τούτου κακού δ νέος ούτός εύιργέτης τής άνθρωποτητος ;

Άπ.ίήν μονοετή ουμδίίόσιν ! Θεωρουμένης άκύρου πά
σης μακροτέρας τοιαύτης και τιμωρουμένων τών παραβατών!

"Ας ίδωμεν τί θ ’ άπαντήσωσιν οί Αμερικανοί και αί γυ
ναίκες.

Ο BISMAPK ΠΑΛΑΙΔΝ

Ό Βίσμαρκ πρός τινα στενόν του φίλον εσχάτως είπεν
— Δέν ήσύχασα άκόμη, φίλε μου, έπάλαισα, παλαίω, 

καί θά παλαίω πάντοτε μέχρι τής τελευταίας πνοής μου. 
Καί δέν παλαίω τόσον πρδς τούς γνωστούς καί φανερούς 
εχθρούς μου. οσω πρδς τούς,άγνώστους καί κρυφίους.

"Εχει δίκαιον δ πολυμήχανος σίδηρους άνήρ.
Ένθυμούμεθα σχετικόν τι χαρακτηριστικόν έπεισόδιον τοΰ 

βίου του. Μετά τον πόλεμον τών Δουκάτων, τήν παραμο
νήν τής κεραυνοβόλου έκστρατείας τοϋ 1866, κατηγορήθη 
ύπό τινων μέν ώς τρελλός, ύπό ετέρων ώς προδότης, καί 
ύπ’άλλων ώς άκαταλόγιστος πεισματάρας. Ήναγκάσθη 
ώς έκ τούτου νά διαφωνήση καί πρδς τον βασιλέα του, δν 
ήνάγκασε νά ύποχωρήση· νά κωφεύση προς τάς άποδοκεμασίας 
τής άντιπολιτεύσεως καί τάς άράς καί τούς αφορεσμούς τοΰ 

■ λαού· καί άπήλθεν εις τδ γενικόν στρατόπεδον ώς φυγάς, 
όπόθεν μετά τινας ήμέρας έπέστρεψε νικητής καί τροπαιούχος.

Έαν ήττάσο είς τήν Σαδόβαν, . τί θά εκαμνες ; ήρωτήθη 
ύπό τίνος στενού του φίλου.

— Θά άνετίνασσον τον εγκέφαλον I άπεκρίθη.
Καί όντως, παλαιών δ τρομερός ούτος παίκτης, διεκινδύ- 

νευετδ πάν,τήν μοναρχίαν, τήν πατρίδα του καί τήν κεφα
λήν του. —

ΠΑΡΑΓΝ&Ρ1Χ1Σ ΕΠΙΣΗΜ&Ν ANAPJtN

Πολλάκις οί μεγάλοι άνδρες παρεγνωρίσθησαν καί έξηυ- 
τελίσθησαν. Ό Βίκτωρ Ούγγώ, μολονότι πασίγνωστος καί 
παγκοσμίου φήμης, έν τούτοις καί αύτος επαθε ποτέ τοιαύ- 
τας ταπεινώσεις.

Παρακληθείς ποτέ παρά τίνος διαβάτου, καθ’ οδόν, νά 
εΐσέλθή είς τό οημαρχειον καί τώ χρησιμεύση ώς μάρτυς 
διά τήν καταγραφήν τοϋ υιού του, συγκατένευσε καί προσ- 
ήλθε μετά τίνος έτερον μάρτυρος, μικρού παντοπώλου.

Όληξίαρχος τδν έρωτά.
— Πώς όνομάζεσθε ;
— Βίκτωρ Ούγγώ.
— Τί ήλικίαν εχετε;
— Πεντήκοντα οκτώ,
— Το επάγγελμά σας ;
— ■ Συγγραφεύς.
— Καλώς, περιμείνατε· καί σείς; έρωτά αποτεινόμενος 

πρδς τδν παντοπώλην.
— Μαρτίνος, παντοπώλης. '
— Ά Ι.σεΐς εισθε; κύριε Μαρτίνε. ’Ορίστε, καθίσατε τώ 

λέγει, εύθύμως, προσφέρων έν τ’ αύτώ κάθισμα.

Ό δέ Ούγγώ έκπληκτος, ΐστατο. όρθεος, άναμένων' τήν 
άπόλυσίν του.

Εύρισκόμενος δ’ήμέραν τινα εν τή άγορά, τδν έρωτά 
μία κρεοπώλης δημοσία, έκλαβούσα αύτόν δεά ζωέμπορον. 
— Έσφαξες τά βόδια, Κύριε Μαρή ; . «Κ»ρίκ ·

ΑΝ ΑΤ1ΝΑΞΟΝ ΑΪΤΗΝ ... , .

Έν Σέβρη, προαστείφ τών Παρισίων, ε”ζη δ Πέτρος Βαρ- 
λ|, πτωχός εργατικός, μετά τής συζύγου του 'Ιωάννας καί 
τών τριών τέκνων του. ’Επιμελής ών καί έγκρατής, κατώρ
θωσε οι' εργασίας ε'πιπόνου νά εξοικονόμηση ποσόν γι χρη
μάτων καί άγοράση τδ μικρόν οίκημα, έν ώ πρότερον έπι 
μισθώσει διίμενεν. ΤΗτο οικοδομή λιθόκτιστος καί διά κερά
μων έστεγασμένη, περιεκυκλοΰτο ύφ ’ ύψηλών θάμνων καί 
έκαλύπτετο ύπό κληματίτιδος. Προσείλκυε δέ πάντοτε τδ 
βλέμμα τού διερχομένου τήν γέφυραν τής Σέβρης.

"Οτε τό κτήμα ήγοράσθη, δ οίκος ήγαγεν εορτήν προς 
πανηγυρισμόν τού έπισήμου τής ήμέρας, είς ούδέν ο ’ έλογί- 
σατο δ Πέτρος τήν εξαιρετικήν δαπάνην τής φιλοξενήσεως 
τών πολλών φίλων του.

Και ταΰτα έγένοντο κατά τό έτος 1870, ί>τε έξερράγη δ 
πρδς τήν Γερμανίαν πόλεμος. Ό Πέτρος τότε έκληθη ε’ις / 
τάς τάξεις τού στρατού. Ήτο στρατιώτης παλαιός, άνήκων- 
ήδη είς τήν εφεδρείαν. Σκοπευτής άριστος διεκρίθη άλλοτε 
διά τήν έπιδεξιότητα καί εύθυβολίαν μεθ’ ής πάντοτε ε’βαλ- 
λε τοΰ σκοπού διά σφαίρας τηλεβόλου.

Ή Σέβρη έπιπτεν ήδη είς χεΐρας τών Γερμανών, ένφ τά 
Γαλλικά τηλεβόλα ίξέπεμπον φονικόν κατ’ αύτών πυρ άπδ 
τού έπί τού λόφου Βαλεριανοΰ οχυρώματος. Ό Πέτρος Βαρ- 
λέ, πυροβολητής έπί τοϋ οχυρώματος τούτου, ϊστατο παρά 
τδ τηλεβόλον του δτε, δ στρατηγός Νόελ, προσελθών δεηύ- 
θυνε τδ στρατιωτικόν τηλεσκόπιόν του πρδς τήν γέφυραν τής 
Σέβρης.

— Πυροβολητά 1 είπε τραχέως χωρίς νά προβλέψη πρός 
τον Πέτρον.

— Διατάξατε, άπήντησεν δ Πέτρος, χαιρετών μετά σε
βασμού.

— Βλέπεις τήν γέφυραν τής Σέβρης, πέραν έκεΐ ;
__ Ττν διακρίνω, στρατηγέ μου, πολύ καλώς.
— Καί τήν μικράν εκείνην οικίαν,έκεΐ πρδς τά άριστερά, 

έντός λόχμης θαμνώδους;
Ό Πέτρος ώχρίασε.
— Τήν βλέπω, στρατηγέ μου.
— Είναι φωλεά Πρώσσων. Άνατίναξον αύτήν . . .
Ό Πέτρος κατέστη ώχρώτερος, καί τοι δέ ψυχρός άνεμος 

ε’πνεεν, οί δ’άξεωματικοί ετρεμον έντός τών μεγάλων αύτών 
στρατιωτ. μανδυών, ήδύνατό τις νά ιδη παχείας σταγόνας, 
ίδρώτος, κρεμαμένας άπδ τοΰ μετώπου αύτού· άλλ’ οΰδείς. 
παρετήρησε τήν ταραχήν τοΰ πυροβολητού.

Έκανόνισε έπιμελώς τδ τηλεβόλον του, έσκόπευσε μετά 
προσοχής, έπυροβόλησεν, καί ή μικρά ο’ικία άνετινάχθη έν 
τώ άμα είς τον άίρα.

Οί αξιωματικοί διά τών τηλεσκοπίων των παρετήρησαν τα 
άποτέλεσμα τής βολής μετά τήν διάλυσιν τοΰ καπνού.

— Εύγε! πυροβολητά, πολύ ώραΐα I έσκόπευσες,.. πολύ 
ώραϊα άνεφών.ησεν δ στρατηγός, μετά μειδιάματος προσβλέ- 
πων πρδς τδν Πέτρον.

Ό οΐκίσκος δέν θά ήτο και τόσον στερεός. Κατέπεσε μέ
χρι θεμελίων.

Άλλ’ έξεπλάγη βλέπων μεγάλα δάκρυα διαλειβόμενα έπί. 
τών παρειών τού πυροβολητού.

— Τί έχεις; ήρώτησε σκαιώς δ στρατηγός.
— Συγγνώμην στρατηγέ μου, είπεν δ Πέτρος άναλαβών. 

Ήτο ίδική μου ή οικία . . . πάν δ,τι ειχον έν τφ κόσμφ!

Γ. Λ. Ίωαννόδης.

αοιδος

Μακράν τοΰ κόσμον, τόν μεθά ποιητική, μαγεία- 
ό κόσμος όλος δι’ αύτόν εΐν’ οί ωραίοι στίχοι.

Διά τόν άοιδόν αύτης εκτισ’ ή Φαντασία 
άΰλον οικον στερεόν δν δέν κλονίζ’ ή τύχη.

Θά εϊπετε, «Βίος ψνχρός καί μάταιος. Μωρία 
τό νά νομίζμς Λ ζωή δτι αΰλοϋ ειν' ήχοι 

τερπνοί, καί ούδέν άλλο-» ft «Εηρά άναισθη,σία
μαστίζει δντινα ποτέ πόνος δέν κατατρύχει

της πάλης τής ζωής». Άλλά πλάνη καί άδικία 
είναι Α κρίσις σας. Αύτον ή Φύσις είναι θεία.

Mft κρίνετ’ έν τή λογική, τυψλίί σας άσθενεία.

Είν’έκ σμαράγδου μαγικού τού οικον τον οί τοίχον 
καί -ψιθνρίζονν έν αύτοϊς φωναί, «Φίλε Ασνχει· 

σκέπτου καί ψάλλε. Μνστικέ άπόστόλε εύψύχει !»
Kqnet. Φ. Καβαφηε.

■ca ο ο ο 1Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Ό ιατρός (εισερχόμενος ). ’Εδώ. Κυρία, έχετε ένα 

μικρόν άσθενή ;
Ή Μήτηρ τοΰ άαθβνοΰς. Μάλιστα, ’ιατρέ, έδώ, 

«σέλθετε, είναι δ μικρός υιός μου. Φαντασθεΐτε, ιδού,... αύτό 
τδ παιδί πάσχει έλεεινώς, δέν εΐξεύρω άπδ τί. Άπδτδ πρωί, 
δέν δύναται νά σταθή εις τούς πόδας του, ολο πίπτει.

Ό ιατρός- "Ολο πίπτει;
Ή μήτηρ. Ναι ιατρέ μου, δλο πίπτει, πίπτει κατά 

γής.
Ό ιατρός Καταγής;
*11 μήτηρ. Ναι. κατά γής.
Ό ιατρός. Περίεργον πράγμα. Καί τί ήλικίαν έχε?; 
*Η μήτηρ-. Τεσσάρων έτών καί ημισυ.
Ό ιατρός. Περίεργον, (κατ' Ιδίαν) Τί διάβολο ! Είς 

αύτήν τήν ήλικίαν οί πόδες είναι στερεοί, και πρέπει τις 
νά ύστατα ι όρθιος . . . Καί πώς συνέβη τοΰτ,ο, Κυρία ;

*11 μήτηρ. Καί έγώ δέν εννοώ ποσώς τούτο, Ιατρέ. 
Χθές τδ εσπέρας ήτο πολύ καλά καί έτρεχε είς τά δωμάτια 
μέ μεγάλην ζωηρότητα καί δύναμιν, ώς μικρός κύων. Σή
μερον τδ πρωΐ, μόλις ήγερθη τής κλίνης του, κατά τό σύνη- 
θες, τδν ένέδυσα, τοΰ έφόρεσα τά ύποδήματά του. καί μόλις 
τδν άφήκα είς τούς πόδας του, πούφ I πίπτει χαμαί!

Ό ιατρός, θά παραπάτησέν ίσως.
,'ΐΐ μήτηρ. Σταθείτε ! . . . ακούσατε ιατρέ .... τδν 

ανεγείρω άμέσως . . . πούφ ! πίπτει και εκ δευτέρου. "Ολως 
έκπληκτος τότε εγώ, τδν ανεγείρω καί πάλιν, άλλά καί πά
λιν πίπτει έπί όκιώ συνεχείς φοράς.Έν συντομίες, ιατρέ μου, 
σάς Επαναλαμβάνω, δέν έννοώ καί έγώ ποσώς πώς συμβαίνει 
τοΰτο, άνευ αφορμής ούδεμιάς. Άπδ τήν πρωίαν τδ παιδί 
μου ολο πίπτει καί δέν εΐναι καλά. Φαντασθεΐτε τήν θέσιν 
•σιν μου, είμαι μόνη μου, καί τί θά είπη δ σύζυγός όταν θά 
ίπιστρεψη.

*<> ιατρός. Τούτο εΐναι άκατανόητον! . . διαβολι
κόν ! . . . Δύναμαι νά ϊοω άύτδν τδν μικρόν ;

Ί1 μήτηρ. Βεβαίως, άμέσως (’Εξέρχεται χαί μετ’ 
δ-Ηγον αναφαίνεται κρατούσα το τέχνον της είς τους βρα
χίονας της χαί δαχρύουαα: Ό π-ίίς έχει όψιν άνθηρω- 
τ&την χαί παειός έχδη.ίούσας έζα/ρετον υγείαν. Φέρει 
Μυχόν πανταΜνιον χαί έσθητα βοίέχ^ουν).

Ό ιατρός. Ά I τί ώραΐον παιδίον ! Αύτδ φαίνεται

νά έχη καλήν ύγείαν ! ., . Θέσατε το,Κυρία μου, χαμαί, σάς 
παρακαλώ. νπαχονουσα εναχοτίθησι τό τίχνον
της εις τούς πόδας του παί, τό ά^ίνει, πλην τοΰτο πίπτει 
α^σως επί τοϋ ίδάφους,

Ο οατράς. Έγείρατέ το καί πράξατε τδ αύτδ, Κυρία. 
( Έπανα-Ιαμδ'ιτει τό αυτό aJ.J.a χαί πάΛιν πίπτει).

Ό βατρός. Άκόμη μίαν φοράν.
(Και έχ τρίτου τίθεται είς τούς πόδας του χαί έπα- 

• χο2ουθεϊ έχ νέου ή πτ^οίς του.).
'Ο ιατρός. (οχεπτόμετος) ’Ακατανόητος άσθένεια ! 

(xut ίδιαν) Κάμε τώρα διάγνωσιν μέ δλην.σου τήν σο
φίαν ! (Άποτεινςιιενός εΐτα πρός τόν μιχρόν ασθε· ή, or 

• ή μήτηρ. χρατεϊ είς τους βραχίονας του). Είπε μου παι
δί μου, πού ε'χεις βαβά ; ποϋ πονεϊς;

Ό μ,ιχράς άσθκνής. Πουθενά.
Ό ιατρός. Σού πονεΐ τδ κεφάλι;
Ό άβθβνής. Όχι.
'Ο ιατρός. Κοιμήθηκες τήν νύκτα;

\ Ό ασθενής. Κοιμήθηκα. *
*Ο ιατρός. Πεινάς τώρα ;
(Ό ασθενής δέν άπαντα).
Ό ιατρός. Θέλεις κοκό ;
Ό ασθενής. Θέλω.
Ή μ,ήτηρ. Δέκα καραμέλες έ'φαγε άπδ τδ πρωί.
'Ο ιατρός (σοδαρως). Πολύ καλά . . . (χατ ίδιαν). 

Τί διάβολο εΐνε τοΰτο; ('Εξετάζει τόν σφυγμόν του) Καί 
έν τούτοις έχ« ύγείαν έξαίρετον.

'Η μήτηρ (άδημονοϋσα. έπί τη άνηβνχία τοϋ ί«- 
tqov). ’Ιατρέ μου, άν ήναι άνάγκη νά. καλέσωμεν καί άλ
λον ιατρόν νά κάμητε συμβούλων............

Ό ιατρός. Μά . . . . δη . . . νά . . . στα (αποτεινόμε
νος πρό$ τόν άσ0·«υή). Είπε μου, μικρέ, (οφίγγων του πόδα 
του) πονεϊς έδώ ;

*Ο ασθενής. Όχι
'Ο ιατρης. Ήνόησα, Κυρία, τό τεκνον σας δέν είναι 

τόσον καλά, δέν τό έπροσέξατε έγκαίρως, πάσχει άπδ πα- 
ραΑνοίαν, δηλαδή άπό νόσον, της όποιας ή διαγνωσις εΐναι 

> δυσκολωτάτη . . . Τώρα, άν έπιθυμήτε, δύνασθε νά καλέ- 
σητε καί άλλους ιατρούς.

Ή μήτηρ (δλως έκπληκτος). Πώς ; άπδ τι πάσχει 
ιατρέ ; .

Ό δατρός. Άπδ παρα ...
Ή μήτηρ. Παρα ...
Ό ιατρός, λυσ . . ί ... αν.
Ή μήτηρ- λυσ . . .ί . . . αν. Θεέ μου! (ύψώνει τάς 

γ,είράς της πρδς τδν ούρανδν έν άπογνώσει και τδ παι
διού της πίπτει κατά γής πρνμνηδόν).

Ό Ιατρός·. Δυστυχώς, Κυρία μου, ούτως εχη. ’Εν
τελής παραλυσία τών κάτω μελών. Δέν είδατε'; δέν ήσθάν- 
θη ποσώς δτε τοΰ εσφιγγον τδν πόδα. Άλλως τε δύνασθε 
καί μόνη νά έξετάσητε τούτο εύκόλως. Ίδού, ίδέτε, αί σάρ
κες τοΰ τέκνου σας κατεβλήθησαν άπδ τής άπολύτου άναι- 
σθητικότητος.

(Καί έν ταϋτ& δ ιατρός, πληβιάσας τδν μικρόν άοέλενή, 
ήτοιμάζετο νά έχτελέο·η τδ πείραμα έκ νέον δτε ανακράξει 

έκπληκτος) ι . ’ .
’Ιατρός. Ά ! . . . γιά νά σού πώ. — Κυρία ....

(Εΐτα έν άγανακτήβει) Τί λές άδελφή ; τί ειναε αύτά 
πού κάνεις ; τί παραλυσίαις καί άνοησίκις μοϋ διηγείσαι 
τόσην ώραν μέ τό παιδί σου ;

Ή μήτηρ ‘έντεΧ&ς άπεγνωβμένη). Τι ; τί ; Ιατρέ; 
δμίλει ,- . . τί εΐναι ;

Ό ιατρός. Τί είναι; Δέν βλέπεις; πώς θέλεις νά ί- 
σταται όρθιον το παιδί σου, καί νά μή πίπτη χαμαί, άφοϋ 
ίγιι τούς δύο πόδας εις τόν έ’να πόδα. τοϋ πανταλονιού του ; 
Άς τό καλό ....

(Καί φεύγει). Ροΰς.
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Έν -rm συνεδριάσει της βουλής μέλος τι τής άντιπολι- 
τεύσεως ανέκραξε δπως φέρει ίλαρότητα εΐς τδ συγκινηθέν 
άκροατήριον, δπερ έπί πολύ έκράτει it συγκινήσει ρήτωρ τες 
τής άντιπολιτεύσεως.

— Κλαΰσατε οφθαλμοί μου I
Καί όντως πάντες έγέλασαν.

Κύρεος τες ίστάμενος ίν τφ παραθΰρφ τής οικίας του, κα- 
λεΐ τενα διερχόμενον κάτωθεν αΰτοΰ.

— Είσθε δ κ. Δ; . . . τώ λέγει.
— Όχι, άπαντά εκείνος.
— Είσθε, ράπτης.
— Άπατάσθε.
— Μεταβαίνετε εΐς τδ δικαστηριον.
| Όχι, εΐς τδ καφφενεΐον.

— 'Α ! ναι τδ βλέπω, πεζή βεβαίως.
— Μόνον ε’ες τοΰτο έπετύχατε.
Καε δ Κύρεος άποσύρεται έντός.

Έσχάτως εν τενε θεατρική παραστάσει εν Παρισίοις ήθο- 
ποεός τες προκεεμένου νά άνεγείρη καε μεταφέρη ένδον τής 
σκηνής την ίρωμένην του, έδυσκολεύετο νά πράξη τοΰτο ώς 
ix τοΰ μεκροΰ άναστηματος αύτοΰ καί τοΰ πελωρίου τής 
ωραίας ήθοποιοΰ, τδ δέ κοενδν ήδημόνει, δτε άπδ τοΰ ύπε- 
ρφου άνυπόμων τες κατεργάρης τω άνακράζεε.

— Μωρέ κουτέ, άρπαξε την καί σέ πάει αυτή 1

Μετά τδ τέλος τής συνεδρεάσεως τών πνευ|/.ατεστών.
— Καί σεις, ’ιατρέ, εδώ ; πιστεύετε λοιπδν είς τά πνεύ

ματα καί είς τάς κενουμένας τραπέζας;
— Κπε πώς τδ κατάλαβες τοΰτο; εάν έπίστευον εΐς αύτά, 

έπρεπε ν’ άλλάξω έπάγγελμα.

Δεανομεύς τις τοΰ ταχυδρομείου έρωτηθείς άν οιανέμη 
περισσοτίρας έμπορικάς ή έρωτεκάς έπιστολάς, άπήντησεν

Έκαμα πολλάκις τήν έξής στατεστεκήν. Έπί 500 οια- 
νεμομένων «πιστολών αί 200 είναι έρωτικαί, at J50 πολι- 
καί, αΐ 50 έμπορικαί, αί 40 διάφοραε αιτήσεις καί πληροφο
ρίας αί 30 συκοφαντικαί, αί 20 φιλικαί, αί 7 ευχαριστή
ριοι, 2 αγαθοεργοί, καί ή 1 τής δικαιοσύνης.

— Καί πώς έννοεΐς, ότι εινε τής δικαιοσύνης;
— Διότι αποτείνεται πρδς έμέ, καί εχει μέσα πάντοτε 

καμμίαν δραχμήν.

Γνώμη ένδς μεταλλευτοΰ. Ή κόρη είναι χρυσός, ή υπαν- 
δρος γυνή άργυρος, ή χήρα χαλκδς καί ή γραία σκουριά. 
Έγώ δέ τδ πτύον, δι’ ού τάς σαρώνω δλας

Εύχαρίστως γνωστοποιούμε*  τοΐς ήμετέροις συνδρομηταΐς 
καί τοΐς αιτούσε ήμΐν πληροφορίας περί τής καταλλήλου 
τοποθετήσεως κεφαλαίων έν Έλλάδι, ότι προσφοροτάτη εύ- 
καιρία παρίσταται rvr πρδς επικερδή τοποθέτησιν τών χρη
μάτων των, διπλασιασμόν αύτών Ιδίως, διά τής αγοράς 
οικιών, οικοπέδων, ίνυποθήκων δανείων, ή καί οίασδήποτε 
αγοράς, προμήθειας τίτλων κτλ- διότι ταΰτα μεν εΰρίσκον- 
ται εΐς ύποτίμησιν 30 ο Jo. δ δέ χρυσδς εΐς υψωσιν 40 ο Jo. 
Δηλαδή κέρδος προφανές 70 ο]ο. Οί βουλόμενοι δύνανται ν’ 
κποτανθώσιν πρδς τδ ήμέτερον γραφεϊον.·

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
17S. Αίνιγμα.

Μαθητής ήμην τών Αποστόλων 
Σύνδεσμοι δύω κ’ άνθη ώραϊα 
Καί μ’ ένα βΐγμα s’ τά τελευταία 
Άποτελοΰσιν ϊμοΰ το δλον.

17β. Κυβάλεξον.
Θ . . .

α
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177. ’Ερωτήσεις
1. Διατί τδ ώρολόγιον φαίνεται πάντοτε ντροπαλόν ;
2. Τί είναι έκεΐνο τδ δποΐον ενώνει δύο τινά καί έν τού- 

τοις εν μόνον έγγίζει;
3. Τί είναι έκεΐνο τδ δποΐον δέν δύνασαι νά κρατήσης έπί 

δέκα λεπτά τής ώρας, καίτοι είναι έλαφρόν ώς πτίλον.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

— A. Κ. Satovrar. Άναμένομεν άπάντησίν εις δελτάριόν μας.— 
LB.Bpat.lar. Συνεστημένη έλήφθη- Ευχαριστουμεν θερμώς. Τα
χυδρομικές έγράψαμεν, καί παρακαλούμεν ενεργήσατε γραφόμενά 
μας.— Φ. Ρ. "Αρταν. Παραγγελία σας άπεστάλη. Ταχυδρομιχώς / 
έγράψαμεν. Πιστεύομε*  δτι θα εύχαριστηθήτε.— Δ. X. Σΰρον. Hop’ 
αυτόθι ανταποκριτοΰ μας θαλάβητε επιστολήν σας.— Ε. Δ. Ε. Σάμον. 
’Επιστολήν σας έλάέομεν, άπεστείλαμεν άπόδειξίν σας ε’ις Σύρον. 
Άναμένομεν ύποσχεθέντας συνδρομητας καί θέλετε μας υποχρεώσει.
— I. Ρ. Σΰρον. Στερούμεθα επιστολής σας καί άνησυχοΰμεν. Πα- 
ραχαλοΰ/εν απαντήσατε ταχέως εΐς γραφόμενά μας.—J. Ν. Β. Μτρ· 
σίναν. ’Επιστολή καί χρήματα ΐλήφθησαν, συνδρομητής ένεγράφη,. 
ταχυδρομιχώς σας άπεστείλαμβν τέσσαρας χρυσοδέτους τόμους, ευ
χαριστούμε*  θερμώς. — Α. Κ. Γ. ίωτ]πο4ιν. ’Επιστολή δελτάριο*  
καί είκοσι φράγκα ΐλήφθησαν. Ευχαριστούμε*  πολύ.—Δ.Ά. Δαρδα- 
νΙΜια. Προχθές σάς έγράψαμεν ταχυδρομιχώς, χαί σάς άπεστείλα- 
μεν τδν Α’. χαί Β’, τόμο» τής Φύσεως χρυσόδετους. Άναμένομεν 
άπάντησίν σας.— Κ. Φ. Κ. ΆΛτζάνδρτιαν. ’Επιστολή μετά πονη- 
ματίου ΐλήφθησαν. Ταχυδρομιχώς σάς έγράψαμεν. - - ί. Π. θ. Πάτραν. 
Βιογραφίαν Παρασκευοπούλου σας άπεστείλαμεν. Άντίτιμον ελήφθη. 
Ταχυδρομικώς σάς έγράψαμεν.— Α. Π. Σΰρον. Παραχαλοΰμεν επι
ταχύνατε αποστολήν χρημάτων καί μας ύποχρεοιτβ —Π. Μ. Aevxu· 
αίαν. ’Επιστολή καί δελτάριον ΐλήφθησαν. Ταχυδρομιχώς έγράψα
μεν ύμΓν έκτενώς. — Γ· Σ. Πάτραν. Επιστολή χαί άντίτιμον φυλ
λαδίων δρ. 30 ΐλήφθησαν καί σας ευχαριστουμεν πολύ. Εις φίλο» 
έγράψαμεν τά δέοντα ώς γράφετε.—θ. Κ. ΣιδαστοόαοΛιν. ’Επιστολή 
έλήφθη. παραγγελία σας άπεστάλη χαί σάς έγράψαμεν ταχυδρομι- 
κώς.— Λ. Κ. Κάεροο·. Έλάβομεν επιστολήν σας χαΐ ευχαριστούμε» 
πολύ διά τά έν αύτή γραφόμενά σας, έλπίζομεν δτι θέλετε ενεργήσει 
μετά ζήλου χαί άναμένομεν έμβασμά σας — Δ. Η. Σ. Σΰρον. Συν
δρομή σας έλήφθη άπόδειξίν μετ’ άριθμ. Λαχείου σας λαμβάνετε «ν 
παρόντι φύλλιρ.

ΕΞΕΔΟΘΗ 
έν τβύχεο

Λ βιογραφία της έλληνίδος καλλιτέχνιδος 

ΕΓΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΓΟΠΟΓΛΟΓ 
έν ή μετ’ άκριβείας καί άπαραμίλλου χώριτος καί λεπτο
μέρειας αναγράφονται τά τοΰ πολυδαιδάλου βίου τής έξόχου· 
πρωταγωνίστριας καί μοναδικής ηθοποιού μας onto τής γε
νετής της μέχρι τών άπδ τής σκηνής τοΰ Θεάτρου Παρα
δείσου θριάμβων της.

Πωλείται άντά λεπτών 30
έν τφ γραφείφ ήμών, τφ Πρακτορεία» τών ’Εφημερίδων, τφ 
Κιοσκίφ τής Πλατείας Συντάγματος κτλ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διώροφος μονοκατοικία έν τή συνοικίφ 
Νεαπόλεως, περιέχουσα 9 δωμάτια, ύδωρ άφθονον, καί όλα τ’ 
απαιτούμε να, κεΐται δέ είς θέσιν εύάερον καί έχει θέαν μα
γευτικήν. Πληροφορίας παρ’ήμΐν. .

‘Βχ τβΰ Τνπογραφτίον 'Ανίπτνι Κα>ννταντινίδον, I8S2—3010-


