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Η ΦΪΧΙΕ

Η ΦΥΣΙ2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ

'Η «Φύσες» ιίσερχομ,ίνη εί; τό Ικτον Ιτος—.’β ίορτή των
άνΟίων
ε’ιχόνος) ύπό
ΟερίγηγενοΟ; θερμότητος ύπό

'Εορτή δροσερά καί ρ,υροόόλος, ηανήγυρις θεσπεσία καΑ μαγικά, Ας ή αίγλη λαμπρύνεται ύπό
φίλοες (ποίημα) ύπό Φ. Οίκονομίδου. — Αί παράδοξοι ««ρ»πί>
της ηοικιλοχρόου μορφής τών λαμπρών τάς φύ
τεια» ίνός ’Ρώσβου βοφοΰ (μετάφ^ασις) ύπό Φ. Πρίντεζη.—
σεως τεχνουργημάτων, έκαστον τών όποιων διά
*Ε«1 τφ Οανάτφ τοΰ Οερικλ. Αουροχουλου (ποίημα) ύπό Ά6.
τις άγνότητος καί τοΰ άπαραμίλλον κάλλους του
Μιχάλη.— Τό τριαντάφυλλο (σοννίτο) ύπό I. Θ. Δημητροπού·
ιδιαίτερον μικρόκοσμον παριστα, Ιδιαιτέραν μικρο
λου —’Αλληλογραφία.—’Επιοτημονιπόν παίγνιον. Τό μ.υβτιγραφίαν τοΰ έργου τοΰ πανσόφου της κτίσεως δη
«6ν τοδ Πυθαγόρα ύπό Φ. Π. — Άγγιλίαι.
μιουργού. ’Εποχή, ής Λ Ατμόσφαιρα πλήρης με
θυστικών Αρωμάτων ήδέως βαυκαλίζει τόν άνθρω
πον, ούτινος Α καρδία διανοίγεται είς μυρίας γλυ·
κυτάτας διαχύσεις Τά τήν Αγνότητα και τό κάλλος
έκπροσωποΰντα τών εύανθών λειμώνων κυήματα,
τήν έλκυστικωτάτην χάριν τών όποίων ήδύμολποι
Αηδόνες ΰμνοΰσιν, Αληθώς είσιν άξια πανηγυρι
σμού καί έορτής. Ό μοσχοβολών θύμος έν μέσω
Δια τοϋ παρόντος φύλλου είσερχόμεθα εύοιωνως είς τό τών χαριεστάτων θάμνων καί δένδρων ένών τό
μεθυστικόν του άρωμα μετά τής εύωδίας τών έν
έκτον άπό τής έκδόοεως έτος τής «Φύσεως». Ή ταχεί
ταϊς δροσεραϊς νάπαις θαλερών πιτύων, πέμπει
τώ βλέμματι επιθεύρηοις τής έπί πέντε ολοκλήρους
ενιαυτούς δημοσιογραφικής ήμών πορείας,ής έδραιοτάτη Αρέμα αύτό διά τής κυματοέσσης αύρας ώς αδελ
φικόν Ασπασμόν πρός τά έν τοϊς Ανθώσιν Αρρήτου
κρηπίς ύπήρίεν ή τών συνδρομητών ήμών ύποστήριζις
καλλονής (5όδα, τά εύοσμα ία καί τόν καλλιστέφακαί ή τοϋ τών γραμμάτων κόσμου συνδρομή καί επιδο
νον κισσόν, ό δέ Ασπασμός ούτος μετά τοΰ έν ταϊς
κιμασία, επιόάλλει ήμΓν ύψιστα καθήκοντα καί ύποχρεώσεις, πρό τής όψεως τών οποίων μόνον ή ιδέα τής εξα- φάραγξι κελαρυσμοΰ τοΰ άργυροδινοΰς φύακος
κολουθήσεως τής αύτής καί έτι πλείονος ύποστηρίέεως αποτελεί Αρμονίαν είς μεθυστικήν έκστασιν τά
πάντα έμδάλλουσαν. Χαίρουσι καί Αγάλλονται οί
μας θερμαίνει. Κύριος σκοπός ήμών έσται, όπως καί
άνθρωποι, σκιρτώσι τά ζώα, μελωδικώτατα άδουσι
μέχρι τοΰδε, ή όσον ένεστι εντελής θεραπεία τών θείων
τά πτηνά. Ή μυστηριώδης τελετή τής φύσεως, μεεπιστημών καί τής βασιλίδος τοΰ κόσμου καλλιτεχνίας,
ταόληθείσης.
ώς διά μαγείας, αίφνης είς νύμφην
είς ήν καί μόνην όφείλεται τό όνομα κόσμ ος,πρόςδέ
πολυθέλγητρον
καί Ανθοστεφή, είς (5οδο5ριθή εύο
ή κατά βήμα παρακολούθ^σις τών όσημέραι άναφαινο
*
σμου
λειμώ
α,
μόνον
διά κόσμον Αγγέλων προωριμενών ποικίλων προόδων, ινα ή κοινωνία άρύηται, ώς έκ
σμένον
πληροί
τά
πάντα
Αφάτου άγαλλιάσεως καί
καλλίφλογος Προμηθείου πυρσοΰ, πνευματικόν φώς καί
θαυμασίως
διασκορπίζει
τήν
και διά τήν τεθλιμμέάναπτυσσομένη καρπώται τάς προσηκούσας ωφέλειας.
νην
έτι
καρδίαν
ζείδωρου
τροφόν
εύθυμίαν. Ό δέ
Πάσαι αί κυριώτεράι εφευρέσεις και ανακαλύψεις τών η
χρυσότοξος
τής
Παφίας
θεάς
δολερός
τόκος εινε
μερών ήμών,αΐ ώφελιμώταται τών διαφόρων γνώσεων,επι
κατά τήν έποχήν ταύτην ό κατ ’ έξοχήν βασιλεύς
στημονικοί πραγματεϊαι έπί τών σπουδαιότερων καί τό
τοΰ κόσμου τούτου. Ό θεός άμα καί δαίμων ού
μέγιστον ενδιαφέρον κινούντων μεγάλων ζητημάτων τής
τος,
δ
έν
Φύσεως, μυθιστορήματα τερπνοτάτης καί επιστημο
αύλαίς
Αδιαλείπτως
έκκενοϊ
τήν
γλυκύνικής άμα ύλης, περιεργότατα επιστημονικά παίγνια καί
πάντα τέλος όσα συντελοΰσι πρός τήν τοΰ πνεύματος πικρον φαρέτραν του, ύπό τά πλήγματα τών βε
άνάπτυζιν,ώς έν πανοράματι,θελουσι παρελάσει πρό τών λών τής όποίας είς τί δέν Αναγκάζονται τά θνητά
οφθαλμών τών ήμετέρων συνδρομητών καί αναγνωστών στήθη ; * Ύπό τούτου τετρωμέναι καρδίαι Αγγελομόρφων καί πλασμάτων ύπό εό θάλπος τής έαρινής
έπιστεφόμενα διά μαγικοΰ πλαισίου ζωηρότατων φαντα
σιών καί άλλων καλλιτεχνημάτων λόγου καί τέχνης, συν- αύρας έκχέουσιν άρρητον εύωδίαν Ιπτάμενοι ώς
οδευομένων υπό ώραιοτάτων εικόνων .Καί ή τοϋ Τυρταίου ψνχαί έν τοϊς μυροάόλοις κήποις, ών είσι τά κάλδέ γλυκύφθογγος τισιητική λύρα-έπί μάλλον θέλε., «άντι- λιστα άνθη. Καί μήπως δέν όμοιάζουσι τά πλά
σματα ταΰτα πρός τούς καταπρασίνους τών Ανθέων
προσωπευθή διά τής τακτικής δημοσιεύσεως τών εκλε
κάλυκας
; Όπως έκεινοι δέν δύνανται νά Ανακτότερων ποιητικών έργων τών διαφόρων τής «Φύσεως·»
πτυχθώσιν
έν τφ παγετώδει ψύχει καί έν τφ κρυσυνδρομητών καί άναγνωστών. Ούδενός. ήμετέρου θαυερφ
βορρά,
δστις καταστρέφει καί μαραίνει αύτούς,
μαστοΰ άζιον δημοσιεύσεως πνευματικόν προϊόν θέλομεν
Αλλ’ άναμένονσι τό Απαλόν τοΰ τής Ανοίξεως ήλίου
άποόάλλει, εύελπίστως δέ άπεκδεχόμεθα τήν παντός τών
θάλπος, ίνα διανοιχθώσι καί καλλύνοντες διά τής
γραμμάτων· μύστου συνεργασίαν, ΐνα εύοδωθή τό μέγα
Αγνής
μορφής των τήν φύσιν νά διαχύσωσι τήν
καί εκπολιτιστικόν τής «Φύσεως» έργον, όπερ θαρρούνεύωδίαν
των, οΰτω καί οί άγγελοι ούτοι μόνον
τως συνεχιζομεν.
κατά τό χρυσοΰν τοΰ βίου των. έαρ καί μάλιστα,
καθ ’ δν χρόνον συνάπτηται τούτο μετά τοΰ τής
Ίνα διαπιστώσωμεν τά ανωτέρω καί είς εΰρύτερον φύσεως διανοίγουσι τόν παράδεισον τής καρδίας
κύκλον, θά άποστείλωμεν τό παρόν πρώτον φύλλον τοϋ των καί τόν εύτυχή θνητόν, δν λατρεύουσι, περίέτους καί πρός πολλούς άλλους μη συνδρομητάς,
δάλλοντες διά τής μεθυστικής τής άγάπης νεφέλης
οίτινες κρατούντες τοΰτο θέλουβι παράσχει ήμΐν τήν μετεωρίζουσιν έκ τού πεζού τούτου τής ύλης καί
τιμήν νά κοσμήσωσι διά τοϋ όνόματός των τάς στήλας τής Αναισθησίας κόσμου είς ούρανίους καί ίδανιτών ήμετέρων συνδρομητών. Ουτω δέ εχομεν τήν ιδέαν κάς σφαίρας.
οτι παρέχομεν άληθή έκδούλεύοιν πδσι.
Improbe Amor quid non mortalia pectora cosris I Biov.
I
Κ. Σαϊνοπούλου.— ΕΪς χαιρετεσμΟς τοες ίν ’ΟλυμηΙφ άρχαεο-

άγρονόμοιανίςκητος έν μάχη, <ροιτ&ν S' υπερπόντιος

ς*

Aiv. 4,412.

Έν τών τής φύσεως τοιούτων καυχημάτων δν καϊ
τό
τή προκειμένη είκόνι Αγλαόν όόδον. τό δτά
τοΰ κάλλους κα\ τής θεσπεσίας του χάριτος άρτλλώμενον πρός τά άνθη, άτινα γραφικώτατα πλαισιοΰσιν αύτό, τές οϊδε ύπό ποίων λογισμών διακα
τέχεται, τίνος δέ εύδαίμονος κατακτητοΰ τρυφερά
δεσμώτις είνε κα\ τίνος τήν Ανάρ,νησιν περικλείουσίν αί μόλις διακρινόμεναι πτυχαϊ τοΰ χιονολεύκου μετώπου της, έπϊ τη. όποια μειδιώσιν έλαφρώς τά κοράλλινα χείλη της καί. όλόκληρον σκιρτά
τό Αφρόπλαστον τοΰτο δν, δπερ μόνον διά τήν
λατρείαν και τήν έξιδανίκευσιν τής ύλης φαίνεται
δτι έπλάσθη.

έν

ΠΕΡΙ ΓΗΓΕΝΟΥΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ
Πλεΐστα φυσικά φα.νόμενα, άτινα παρατηρούνται έπί
τής έπιφανείας τής γής, ο’ον αί θερμαί πηγαί, αΐτινες άναβλΰζουοιν είς πλείστα μέρη τής γής, ίδίως έν Έλλάδι έν
Λουτρακίφ, Μεθάνοις, Σουσακίφ, έν θερμοπόλαις καί άλλαχοΰ, καί αί έκρήξεις τών διαφόρων ηφαιστείων, έξ ών
έξερχονται έκ τών έγκάτων τής γής μετά πολλοΰ μυκηθμού
καί τρομερού βρόμου διάπυρος καί τετηκυϊα λάβα, κατα
*
κλύζουσα ώς πύρινος ποταμός τά πέριξ μέρη, καί άλλα
πλείστα πεπυρακτωμένα σώματα, ώδήγησαν τήν άνθρωπότητα είς παραδοχήν, ότι μεγίστη ποσότης θερμότητος
είναι έναποταμιευμένη έν τοϊς έγκάτοις τής γής, Καί οί μέν
πρό Χριστού πρόγονοι ήμών στερούμενοι φυσικών έπιστημονικών γνώσεων έξίσταντο διά τά φυσικά ταντα φαινόμενα
καί τάς αίτιας αύτών είς θείας δυνάμεις άποδίδοντες ίνομιζον ότι τάς διαφόρους εκρήξεις καί δονήσεις προύκάλουν
οί Τιτάνες, πόλεμον κινοΰντες κατά τοΰ καταδαμάσαντος
αυτούς Διός, τούς δέ πυραμιδοειδείς κρατήρας τών ηφαι
στείων έξελάμβανον ώς καπνοδόχους τών έργαστηρίών τοΰ
Ήφαιστου 1(έξ ού καί τό όνομα ήφαίστειον) κατασκευάζοντος τούς κεραυνούς καί τά βέλη τοΰ Διός. Ως αιτίαν δέ
τής παρά τάς Θερμοπόλας θερμής πηγής ένόμιζον τήν καϋσιν τοΰ Ήρακλέους·
Οί δέ μ. X. άνθρωποι οί ίν νηπιώδει είσέτι καταστάσει
διατελοΰντες ένεκα της άμαθίας των, τάς τών άρχαίων
δοξασίας τρόπον τινα κληρονομήσαντίς, φαντάζονται ότι
τά έγκατα τής γής είνε τό βασίλειον τών δαιμόνων, οϊτινες
διά τοΰ ύπό πίσσης καί άσφάλτου παραγομένου άσβέστου
πυρός καταβασανίζουσι τάς ψυχάς τών άμαρτωλών.
Τοιαύτη περίπου ΐστίν ή περί γηγενούς θερμότητος Επι
κρατούσα ιδέα έν τφ στερουμένφ φυσικών έπιστημών λαφ,
ή δποία ύπό Τιτάνων καί Δαιμόνων παραγομένη προοιωνίζει
τιμωρίας καί βασανιστήρια τών άμαρτωλών. Ήμεϊς δέ τάς
μηδεμίαν ύπόστασιν εχούσας δοξασίας ταύτας άποοοκιμάζοντες καί έπί σαφών καί άκριβεστάτων παρατηρήσεων
έρειδόμενοι, όρμώμενοι δέ έκ διαφόρων φαινομένων, άτινα
παρατηρούνται καί κατά τάς έκρήξεις τών ήφαιστείων
καί κατά τάς θερμάς πηγάς, ετι δέ καί κατά τάς διατρή
σεις τών ύψηλών όρέων,δι’ών διέρχονται σιδηρόδρομοι, καί
κατά τάς έξορύξεις τών μετάλλων εΐς διάφορα μεταλλω
ρυχεία, ών τό βάθος ώς πρός ημάς είναι άρκετά μέγα,
ίδωμεν τήν μάλλον επικρατούσαν θεωρίαν τών έπιστημόνων
καί τήν μάλλον συνφδουσαν πρός τάς λοιπάς έπιστημονικάς
θεωρίας τού τε ήμετέρου ήλιακοΰ πλανητικού συστήματος
καί τών λοιπών.
Κατερχόμενός τις εΐς διάφορα μεταλλωρυχεία, ών τό βά
θος είναι ώς πρός ημάς άρκετά μέγα παρατηροΰμεν ότι έν
τφ βάθει τούτφ έπικρατεϊ θερμοκρασία πολύ άνωτέρα τής
θερμοκρασίας τής έπί τής έπιφανείας τοΰ στομίου τοΰ με
ταλλωρυχείου, τό φαινόμενου τοΰτο, όπερ παρατηρεΐται είς
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πάντα τά σημεία της γής,άτινα χεϊνται βαθύτερων τής ίξωτερικής έπιφανείας αυτής, έτι δέ και είς τήν κατασκευήν
τής σήραγγος,ένθα κατά τήν διάτρησιν τών’Αλπεων, ών τό
ύψος είναι 2500 μ. περίπου,εΰρον τοσαυτην υψηλήν θερμο
κρασίαν, ώστε ήτο αδύνατον νά διαμείνη άνθρωπος χαί ώς
τούτου ήναγχάσθησαν τήν σήραγγα νά κατασκευάσωσιν
υψηλότερα,δπως γίνηται δυνατή ή δίοδος.τοΰ σιδηροδρόμου,
τά φαινόμενα ταΰτα λέγω, εξαναγκάζουσιν ήμάς νά παραδεχθώμεν δτι έν τφ έσωτερικφ.τής γής ένοικεΐ πηγή τής
θερμότητος, τήν όποιαν δύναταί τις νά ύποθέση οτι πηγάζ« έχ τοϋ ήλίου, χαί οτι ούτος διά τής θερμότητος αύτοΰ
διατρυπφ τήν γήν χαί θερμαίνει τά έσώτερα στρώματα τής
γής. Άλλά διά διαφόρων πειραμάτων,άτινα έξετέλεσαν διά
φοροι φυσιολόγοι,ίδίως δέ δ Lavoisier έν τφ ύπογείφ τοΰ έν
Παρισίοις ’Αστεροσκοπείου, κατεδείχθη ότι ή ηλιακή θ»ρμότης δέν δύναται νά είσδύσιρ άνω τών 20 έως 30 μέτρων,
επομένως ή θερμότης τοΰ Ήλίου ουδόλως έπιδρφ έπί τών
σημείων τής γής, τών κειμένων κάτωθεν τών 30 μέτρων.
Εύρίσκεται δέ ότι πάντα τά σημεία ταΰτα χεϊνται έπί
μιάς έπιφανείας έχούσης τό αύτό σχήμα,όπερ και ή έξωτεριχή έπιφάνεια τής γής· ή επιφάνεια δέ αΰτη, ήτις καλεί
ται όριαϊα, εχει θερμοκρασίαν ϊσην μέ τήν μέσην θερμο
κρασίαν τών ύπερχειμένων τόπων τής αισθητής έπιφανείας
τής γής δηλ. στάσιμον κάτωθεν δέ τής όριαίας ταύτης
έπιφανείας, βαίνει ή θερμοκρασία αυξανόμενη κατά 1° C.
άνά 33 μέτρα. Έάν οΰτω έξακολουθήσωμεν νά κατέλθωμεν είς βάθος αρκετόν μέγα, θά συναντήσωμεν θερμοκρα
σίαν ύψηλήν είς τήν όποιαν δέν δυνάμεθα νά διατηρηθώμεν.
Παραδεχόμενοι δέ ότι άνά 33 μέτρα βάθους αυξάνεται ή θερ
μοκρασία χατά ένα βαθμόν Κελσίου, δυνάμεθα διά τής
απλής μεθόδου τών τριών, νά εΰρωμεν τήν θερμοκρασίαν
σημείου ώρισμένου βάθους, έπομίνως και τήν κατάστασιν
αύτοΰ. Οΰτω π. χ. έάν θέλωμεν νά εΰρωμεν τήνθερμοχρασίαν καί τήν κατάστασιν σημείου τινός κειμένου 41,250
μέτρα ύπό τήν γήν, έπειδή εϊπομεν οτι είς 33 μέτρα αυ
ξάνει ή θερμοκρασία κατά 1°, εΐς 41250 θά αύξηση κατά
41250
τήν μέθοδον τών τριών —— βαθμούς ήτοι 1250®.
33
Τό σημεϊον λοιπόν τοΰτο έχει θερμοκρασίαν 1250®· ύπό
τοιαύτην δέ θερμοκρασίαν τήκονται τά εξής μέταλλα,
Νάτριον, θειον, Κασσίτερος, Μόλυβδος, ψευδάργυρος, Άρ
γυρος, Χαλκός. Χυτοσίδηρος καί Χρυσός
*
έπομένως άν τό
σημεϊον τοΰτο άποτελήται έκ τών ανωτέρω μετάλλων, εύρίσκεται έν τετηκυίφ καταστάσει. Έάν δέ θέλωμεν νά
εΰρωμεν τό στοιχεϊον, ’Ιρίδων τό όποιον τήκεται είς 1950®,
είς ποιον βάθος εύρίσκεται εν τετηκυίφ καταστάσει, πρέπει
νά πολλαπλασιάσωμεν τόν αριθμόν 1950 έπί 33 καί οΰτω
εύρίσκομεν οτι τό σώμα τοΰτο είναι τεταγμένον είς βάθος
64,350 μέτρων βαθΰτερον δέ τοΰ άριθμοΰ τούτου έπικρατεϊ ή τετηκυϊα κατάστασις τοΰ ήμετέρου πλανήτου. Ώστε
είς βάθος 64,350 μέτρων άπό τής έπιφανείας τής γής
πάντα τα σώματα ένεκα τής ύψηλής θερμοκρασίας εύρίσκόνται έν τετηκυϊα καταστάσει, τό βάθος όμως τοΰτο εί
ναι τό 1/100 τής όλης άχτϊνος τής γής, καί &ν παραδεχθώμεν ότι ή θερμοκρασία έξακολουθεϊ νά αύξάνηται κατ’
αύτήν τήν άναλογίαν μέχρι τοΰ κέντρου τής γής, εύρίσκομεν
μίαν τοσαυτην ύψηλήν θερμοκρασίαν,ώστε τά σώματα δέν
δύνανται νά συντηρηθώσιν οΰτε είς τήν τετηκυϊαν κατάστασιν, άλλά έχουν μεταβληθή είς τήν άεροειδή κατάστασιν ύπό μεγάλην όμως θλΐψιν καί συμπύκνωσιν, ένεκα τής
πιέσεως τών ύπερχειμένων σωμάτων.
Γεννάταε ήδη τό ζήτημα, πώς τό στερεόν μέρος τής
γής, τό έξώτατον, τό όποιον άποτελει τόν στερεόν φλοιόν
της γής, επιπολάζει έπί τοΰ τετηκότος μέρους καί δέν βυ
θίζεται ; Είς τόν έρωτώντα λέγομεν, ότι τό είδικον βάρος
τοΰ τετηκότος φλοιού είναι άνώτερον τοΰ στερεοΰ,ώς παρα»
τηρείται κατά τάς έκρήξεις τών ηφαιστείων, έξ ών άρκετή
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Άλλ ’ άν ή άραιότης άνατείλη
Τής
αρχαιτήνότητάς
της, τίς
θάχιϊρβάλη
'’ΕΕχθρός
βέβηλόν
του
α πλέον
πάνω
της
·,....
&
ποι
ο
ς
θά
τολμήση
Τόν
Λίατουχ' λησμον&ν
έν μαρμάρώτό νάσμερδαλέον
έγγίση,
ΊόΤόνπΰρκορυθαί
ολόν της ποιος Άρην ;
δεινρόνηςόρ&ντα
"ΗΕχθρός
τής Κυάεί
βλέπονταθ'άτενΐση
τήν χάρι; ν
Ή θέα πάντα π&ς δεν θά έλκύση ;
Τόν Φοίβόν της, τάς Χάριτας, τάς Μούσας
Έπανι
δων τίς δεν θά προσκύνηση
Τάς τόσας της θεότητας λαμπούσας ;

ποσότης τετηκυίας λάβας ίξέρχεται,είςδε τήν λάβαν ρίπτοβυθίζονται, άλλά μάλλον άναπηδώσιν- άλλα καί ετιρον αστρονομικόν φαινόμενον πείθει ήμάς
8τι τό εσώτερον της γης είναι βαρύτερου τοΰ ίξωτερικοΰ
στερεού μέρους· έν ω δηλαδή διά διαφόρων παρατηρήσεων
και διαφόρων έργαλείων εύρον ότι ή μέση πυκνότης τοΰ
στερεού φλοιού της γης είναι 2, 5 άλλαι όμως άστρονομικαί παρατηρήσεις και πειράματα ίκτελεσθέντα βαθύτερον
τής γής κάτεδειξαν ότι ή μίση τής όλης γής πυκνότης εί
ναι 5, 5, ήτοι βαρύτερα τοΰ στερεού μέρους, ίξ ού συνά
γεται ότι τό έσώτερον τής γής είναι πολύ βαρύτερον τοΰ
εξωτερικού. Καί ή φυσική δε μάς διδάσκει 8τι πολλά σώ
ματα στερεοποιούμενα γίνονται ίλαφρότερα, ώς ε’νε δ πάγος
ελαφρότερος’τού ΰδατος.

Htv λίθους καί ούτοι δέν

-------------- ΤβίΛί
'
*

Πλησιάσας δέ τήν κεφαλήν πρός τήν πληγήν τοΰ γίρονπος, όπως διακόψη τήν περί αστρονομίας ομιλίαν, ήτις ώς
παρετήρησεν, ένδιέφερε υπέρ πάντα άλλον τόν γέροντα
σοφόν
— Δεν είναι τίποτε, είπε μετά μικράν έξίτασιν άπλή
αμυχή. Σταθήτε νάθέσω έλαφρόν περίδεμα.
Καί έν φ έστράφη, όπως άνοιξή κιβώτιόν τι, ό Όσιπώφ
όσύριξεν είς τό ούς τοΰ Γοντράν.
— Φοβοΰμαι, ότι
αί ίπιστημονικαί γνώ
σεις τοΰ φίλου σας
άπτονται μάλλον τής
όπιφανείας ή τού πυθμε'νος.
— Δεν πιστεύω !
καί πώς μαντεύετε
τοΰτο;
— Διότι προσποιεί
ται, ότι γνωρίζει πολ
* άλλως τε αυτά τά
λά
όποια είπε περί ύμών !
είς αληθής έπιστήμων
δεν πρέπει νά παρα
βάλλεται πρός άλλον.
Ό Γοντράν προσιπάβησε τότε νά συγτήση ύψος όσον οϊόν
τε σοβαρόν.
Ό Φρικουλε ετοι
*
μάσας τόν ιπίδεσμον
ίθηκεν αυτόν ίπί τής
πληγής τοΰ γέροντος
μετ’έπιτηδειότητος α
ληθούς χειρουργού, έν
■Φ ό Γοντράν {πλησί
αζε πρός τήν Σελήνην
μετ’ άνυπομονησίας,
ϊνα Ιδη αυτήν τέλος
άναλαμβάνουσαν.
— ’ Εσώθημεν I
έμορμύρισεν, ήμιανοί•γουσα τους οφθαλμούς
καί
τος προσβλέπουσα τόν
κόμητα.
— Ναί! έσώθημεν,
αγαπητή μου, ίνα μή
ίπαναχωρισθώμεν πο
τέ, διότι ήδη οΰδέν πλέον θά μάς άποσπάση άλλήλων.
.— Σάς παρακαλώ, ν αφήσητε, τουλάχιστον ίπί τοΰ
παρόντος τάς τρυφερότητας, ειπεν ό Φρικουλε, διακόπτων
αυτούς, καί νά έπιληφθώμιν τοΰ σκοπού τοΰ ταξειδίου μας,
διότι έάν ίξακολουθώμεν ούτως ενταύθα...
— Καί ποΰ θά μάς μεταφέρητε; κ. Φρικουλί, ήρώτησεν ή
Σελήνη, άναλαμβάνουσα.
— Είς Παρισίους, δεσποινίς.
— Εις Παρισίους; ύπέλαβεν ό Όσιπώφ ίν έκπλήξει,καί
τί θά κάμωμεν είς Παρισίους;
— Αί 1 άπεκρίνατο ό Γοντράν, είνε τό μόνον καταφύγιόν μας! ’Αγνοείτε, ότι δέν έχετε πλέον τίποτε, ότι ή πε
ριουσία σας εδημεύθη, ότι και αυτή ή μικρά οικία σας θά
πωληθή... καί τέλος ότι καί αυτό τό ρωσσικόν έδαφος σάς
άπηγορεύθη ;
Ο Οσιπώφ τότε κλίνας ήπίως τήν κεφαλήν ίπεδόθη εις
σκέψεις θλιβεράς σχετικώς πρός τήν καταδίωξίν του καί τήν
θέσιν του. Διελογίσθη, ότι πανταχόθεν έν 'Ρωσσίφ τό όνομά
του διεγράφη καί ήτιμάσθη, ότι πάντες τόν θεωροΰσι μηδε

Έν Άθήναις τή 7 ’Απριλίου 1895.

Φίλιππος Α. ΟίπονομΙθης

’''--------- —

ΕΙΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΙΣ ΕΝ ΟΑΥΜΠΙΑι ΦΙΛΟΙΣ ΑΡΧΑίΟΔΙΦΑΙΣ (1)

Πνευματι
κφοίαιυιοί
τ&ν πάλ’ Ελλήνων,
Άρχαι
ο
δί
μου σάς χαιρετίζω !
ΛιΝΰνάδοχδιά’ siσάςs τάτήνφ&ταλύραντά μου
έκείντονί
ων,ζω' (2)
77ο#® ν' άχοΖξ' ή μοΰσά μου τά χείλη
Άπό
ψυχής νά Αγνόν
σάς προσαγορεύση,
’Τάς
Ευ Ασπασμόν
της νά σάς στείλη,
συμπα#εία$ νά διερμήνευσή,
Άς
προκαλεί
δ γενναίος
'ΌΤμ&ν
εί
ς
τ&νδ ζήλος
'Ελλήνων
τάς καρδί
ας,
ζήλος
προς
το
τής
Ελλάδος
κλέος,
Βλαστοί
της βαθυσόφου Γερμανίας !
Ή
Επι
σ
τήμη
καί ή Άνθρωπύτης
Καί
πάλι
ν
#ά δφείλ’ είς σάς βεβαίως,
Πλήν πόσην χάριν* ή* Ελλάς έν πρώτοιζ !
•
Έκθάπτετε
τόν
Κόσμον
τόν
αρχαί
Ή’Εχθροί
’Άρχαιεπιόβτηςουλεύονται
Ισος χάντ&ν
μάςνέον
σώσηο!υ .I . .
Ελλήνων
τήν πατρίδα 1.. φαύλοι τόσοι!. .(3)
Ή εύμυθμία ίσως τ&ν κιόνων
Καί
τών να&ν των #ήρας τιθασσεύση. . .
ΤόΉ κάλλος
θαυμάτων
τ&ν αιώνων,
Τέχνη, τ&ν
Ισως
πάντας
γοητεύβη,
Τό πνεύμα τό λαμπρόν, χλειν&ν προγόνων. . .
ΚάΧ τάς
δπωσοΰν
συμπάθει
ατ&ν
ν έμπνευση
Είς
ψυχάς
χ
’
ύπί
ρ
Ναί,
ί
σ
ως
πΰρ τάς φλέβας Απογόνων.
διαρρεύση
''ΤΡπ^ρ
ημών
χαί
παλι
ν
Φι
λ
ελλήνων
I . .
ιπίζετέ
το,
Γερμανοί
,
ας
σπεύση
Νά σώση πας τό γένος τ&ν Ελλήνων.
««
♦

Έπαπει
λοΰσι κίνδυνοι μεγάλοι
Τήν
προσφιλή ϊιμ&ν 'Ελλάδα, φίλοι !
(1) Κατά τήν εορτήν τών έν Όλυμπίςι αποκαλυπτηρίων τής
προτομής τοΰ διάσημου αρχαιολόγου Κουρτίου.
(2) Τό παρόν ποίημα έγραφα μεν αφοξών αμέσως εις τους έν
’Ολυμπίά άνασκάπτοντας τας ελληνικός αρχαιότητας Γερμανούς,
αλλ’ οΰχ ήττον θερμώς χαιρετίζω καί εύγνωμόνως .προσαγορεύω δια
του καθόλου πνεύματος τών στροφών αύτοΰ καί Γάλλους καί Άγ
γλους καί ’Αμερικανούς καί πάντας έν γίνει, όσοι είτε δια τοιούτων
προσπαθειών είτε δπωσδήποτε άλλως εζήτησαν η ζητουσι να συντελέσωσιν ε’ις αγαθόν τινα σκοπόν καί ώφελειαν ύπέρ τής φιλτάτης
ήμών ίλληνικής πατρίδος. Σήμ. τοΰ ποιητοδ.
(3) π. χ. Βούλγαροι, 'Ρωμουνοι καί διάφοροι Σλαυϊκαί φυλαί κτλ·

10

s

Η ΦΓ£1£

c. FAURE ΕΤ Η. DE GRAFFIGNY

10

μ wiirni lEFimsiu
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ

Μετά 300 χαλλιτεχνικ&ν εικόνων έν τφ κειμένφ
Κατά μετάφραότν

φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Έ.

(Συνέχεια, ίδε προηγούμενου ψύλλον).

Τότε ό Φρικουλε παρατηρήσας ότι ό γέρων μετ’ έκπλή—
ξεως ίβλεπεν αυτόν χειριζόμενον το αερόστατου, καί
στραφείς πρός τόν κόμητα
*
— Μοί δίδετε τήν ευκαιρίαν, τώ λέγει, να με παρουσιάσητε εις τόν κ. Οσιπώφ ;
— Μάλιστα, ευχαρίστως,'άπήντησεν δ Γοντράν.
Καί αποτεινόμενος έν ταΰτώ πρός τόν γέροντα— Κύριε Όσιπώφ, τφ λέγει, Ιπιτρίψατέ μοε νά σάς
παρουσιάσω τόν κ. 'Αλκΐδην Φρικουλε, τόν καλλίτερόν μου
φίλον
— Καί ακραιφνή θαυμαστήν τών ίργων σας, προσίθηκεν ό μηχανικός, σφιγγών ζωηρώς τήν χεΐρα, ήν τφ προέτεινεν ό γέρων.
Καί άμέσως μετά τούτο
*
— 'Επιτρέψατε μον νά Εδω τήν πληγήν σας, τφ λέγει.
— Πώς; είσθε ιατρός, κύριε Φρικουλέ ; τόν ήρώτησεν ό
Όσιπώφ, έν φ ταύτοχρόνως άπέβαλλε τό έπανωφόριόν του.
— ’Εάν είνε ιατρός ! προσέθηκεν ό κόμης Φλαμμερμόν,
γελών. "A ! κύριε Όσιπώφ, όταν γνωρίσητε καλλίτερου τόν
κ. Άλκίδην, θά μάθητε, ότι όχι μόνον ιατρός είναι, άλλά
κάτι περισσότερον- καί φυσικός καί χημικός, καί μαθηματι
κός, καί βοτανικός, καί ηλεκτρολόγος, καί μηχανικός, καί
αστρονόμος,' καί δέν ήξεύρω τ( άλλο ακόμη.
— Είσθε αστρονόμος ; ήρώτησε τότε αυτόν μετ’ ένδια·
φέροντος ό γέρων σοφός.
— Ό φίλος μου κ. Γοντράν είναι υπερβολικός, άπήντη
σεν ό Φρικουλε μειδιών. ’Αστρονόμος I... δηλαδή επάνω
κάτω γνωρίζω σχετικώς ό,τι καί αυτός... δηλαδή...
Καί Ιδηξε τά χείλη του, κατόπιν αυστηρού βλέμματος
τοΰ φίλου του, ίννοήσας, ότι θά διέπραττε λάθος, έάν ούτως
έξηκολούθει όμιλών.

μετά τρυφερότη-

I

νιστήν καί δολοφόνον, ότι ό παλαιός φίλος καί συνάδελφος,
νΰν δ* έχθρός του κ. Σάρπ, είνε κάτοχος πάντων τών χει
ρογράφων καί τής άνακαλύψεώς του, καί ότι εύκόλως θά ίδύνατο νά πραγματοποίηση εκείνος παν ό,τι πολυχρόνιος με
λέτη, κοποι, αγώνες, καί δοκιμαί τφ έπεδαψίλευσαν τοσοΰτον καρτερικώς.
Εν τούτοις ό Φρικουλε χωρίς νά περιμένη πλείονας
αντιρρήσεις ίρριψι
πε'ριξ αύτοΰ καί επί τής
πυξίδος, και έν φ ήτοιμάζετο νά κινήση
τήν λαβήν τής άτμομηχανής, καί ίλάμβανε
ταύτοχρόνως ίν τή
αριστερή αύτοΰ χειρί
τό πηδάλιον, φωνή τις
τφ έμορμύρεσεν εις τό
*
ους
— Κύριε Φρικουλί,
•Ιχον μίαν χάριν νά
σάς ζητήσω.
Ό Φρικουλί έστρά
φη καί παρατηρήσας
τήν Σελήνην όρθίαν
πρό αύτοΰ
*
<4 — Μίαν χάριν ; ειπεν, άπό ίμε, δεσποι
νίς; καί ποιαν ; λέ
γετε.
— Σάς παρακαλώ,
όμιλεϊτε χαμηλότερον,
έπεϊπεν ή Σελήνη, ^ίπτουσα ίνταύτφ βλέμ
μα πρός τον πατέρα
της, όστις ίξηκολούθει
άπερροφημίνος ύπόσκοτεινοτάτων σκέψεων.
* Καί προσέθηκεν είτα
ολίγον έρυθριώσα— Ήθελον νά^σάς
ιίπω όλίγας λέξεις περί
τοΰ κ. Γοντράν.
— Νά τα ! {ψιθύ
ρισε σιγηλώς ο Φρεκουλε, ιδού με τώρα
καί έμπιστον μέρος ίλαροτραγφδίας.
—Δεν ήξεύρω, προ
σέθηκεν ή Σελήνη, έάν
ό κ. Γοντράν σάς ειπεν...
—. . . 8τι σάς άγαπφ; μάλιστα, δεσποινίς, ό κ. Γοντράν
μοί άνεκοίνωσε τοΰτο...
Καί έκλινε τήν κεφαλήν καταφατικώς.
— Όχι, δέν πρόκειται περί τούτου, Κύριε... Δεν σάς
ειπεν ότι διά νά έχη τήν εύνοιαν τοΰ πατρός μου, προσεποιήθη, ότι είναι μύστης έπιστημονικών γνώσεων, ών δυσ
τυχώς έντιλώς άμοιρεΐ;
— Ά! μάλιστα, άπήντησεν ό μηχανικός μειδιών. Μοί
ώμίλησε περί τούτου, άλλά πολύ ολίγον. Καί εις τί τοΰτο
ενδιαφέρει έμέ ;
Ή Σελήνη (σιώπησε πρός στιγμήν, στενοχωρηθείσα, καί
είτα (πανέλαβεν.
— Ιδού, είπε- σάς ζητώ μίαν χάριν Σεϊς, όστις εισθε καλός έπιστήμων, νά τον βοηθήτε, οσάκις ιδίως δ
πατήρ μου θά τφ θετή ζητήματα δυσχερή δι’αύτόν. Διότι,
ώς θά έννοήτε καλώς, έγώ δέν ίχω μεγάλας έπιστημονικάς δυνάμεις καί φοβούμαι μήπως τόν έκθέσω εις τήν δει
νότητα τοΰ πατρός μου.

βλέμμα

Π ΦΥ515
— ΆI καλώς, άπεκρίθη ό Φριχουλέ, μειδιών, ένόησα
βαρύτερο» τοΰ άέρος καί νά ύψώται χαί διευθύνηται «ν τή
καλώς καί θά χάμνω ακριβώς ήδη ίκεΐνο, τό όποΤον άλλοτε
άτμοσφαίρφ ;
έπραττον δι’ αυτόν είς τό σχολεΐον, δτε έσπουδάζομεν όμοϋ
*0 Όσιπώφ χατιμέτρησε διά τοΰ βλέμματος τον μέλ
καί τφ ίσύριττον εις τό ους τό μάθημά του... Καλώς, ναί,
λοντα συναγωνιστήν του.
έχει καλώς, δεσποινίς, ησυχάσατε
*
έχετε τόν λόγον μου είς
— ’Επιτρέψατε, ίπιτρέψατε, τφ λέγει
*
είς συμπατριώτοΰτο.
τε; μου,Φιλίπς καλούμενος, έπενόησιν ελκα μέ τεσσαρας ο
Ή Σελήνη τόν ηύχαρίστησε διά μειδιάματος καί στραριζοντίους βραχίονας προσαρμοσμένου; επί σφαιρικοί? μέ
φεϊσα έλαβε θέσιν πλησίον τοΰ πατρός της.
σου, όστις ώμοίαζε καθ’ όλα πρός αιολοπύλην πιριέχουσαν
Έν τούτοις ό Φριχουλέ ήγανάκτει καθ’ ίαυτό
*
διά τήν
ύδωρ, χαί τιθέμενης ταύτης έπί τοΰ πυρός, τό όοωρ έθερύπόσχεσιν, ή» έδωκε, διότι ήτθ υποχρεωμένος,αύτός ό προσμαίνετο χαί μετιβάλλετο είς ατμόν, έκφιύγον-τα διά μικρών
ηκειωμένος ίν τή άγαμίφ, νά ΰποβοηθή ήδη τόν φίλον του
οπών κατασκευασμένων έν καταλλήλφ θέσει έν τοΐς βραχί
*
είς γάμον, ον ένδομύχως τόσον άπηχθάνετο καί δι’ δν θά
οσι τοΰ ελιχος. Διά της άντιδράσεως δέ τε; παραγομένης έκ
έξίλαμβάνετο ώς βλάξ, αναμιγνυόμενος έν παρομοίφ κωτής έχφυγη; τοΰ άτμοΰ,ή. σφαίρα χαί αί πτέρυγες έστρε'φοντο
μφδίφ.
άπαραλλάχτως, ώς συμβαίνει έν τφ ύδραυλιχφ στροφείφ.
Άλλ’ όμως τί νά χάμη 1 Ή ανάγκη ένίοτεI άλλως τε ή
Ό Γοντράν εδειζε σημιϊον δυσπιστίας είς τοΰτο.
Σελήνη ήτο τόσον ευχαρις, ύποχρεωτιχή, αγαθή, καί τφ έ— Καί έφηρμόσθη είς μέγα μέγεθος ; ήρώτησεν ’Ενθυ
ζήτησε τήν χάριν ταύτην διά τρόπου τοσοΰτον ίπαγωγοΰ
μούμαι, ότι ειδον έν τινι μουσείφ-τό έκ λευχαργιλλίτιδος
καί θελκτικού, ώστε δέν εδύνατο ούδ’ αΰτβς ό σκληρότερος
χαί δε’ ατμού κινούμενο» έλιχόπτερον τοΰ Ποντόν δ’ Άμεκαί μάλλον μισογύνης- νά τή άρνηθή !
χούρ... έχω άναγνώσει μάλιστα την περιγραφήν μηχανή
Ό Φριχουλέ τότε έστρεψε τήν στρόφιγγα καί ένεργήσαντος
ματος σχεδόν όμοίου προς τό ύπό τοΰ ’Ιταλού Φορλανίνη
τοΰ άτμοΰ ίσχυρότερον έπί τοΰ στελέχους τών ελίκων, ήρέπινοηθεν... άλλα όλα ταΰτά δεν έπιτυγχάνουν, όταν θέ
ξαντο ούτοι νά κινώνται δι’ ίλιγγιώδους ταχύτητος, σύρονληση τες νά τά έφαρμόση εις μέγα μέγεθος.
τες είς τό μέγα κενόν τό ίναέριον σκάφος των.
Ό Φριχουλέ πρό τοιαύτης έπιστημονιχή; εξελιζεως τοΰ
Τότε ό Όσιπώφ αποτεινόμενος τφ Γοντράν
Γοντράν μόλις ϊδυνήθη νά κράτηση σοβαρόν ύφος, διότι
— Μέ ευνοϊκόν άνεμον, τφ λέγει, είς πόσον χρόνον Υπο
κάλλιαν παντός άλλου αυτός έγνώριζε καλώς τάς έπιστη—
λογίζετε νά φθάσωμεν είς τήν Γαλλίαν ;
μονιχάς δυνάμεις τοΰ φίλου του.
Ό Φριχουλέ άπήντησεν αμέσως άντ’ έκείνου
*
— ’Ακριβώς διά τοΰτο, τέκνου μου, θεωρώ θαυμάσιου τό
— Είς τριάκοντα έως τεσσαράκοντα ώρας. . . τό άερεπίow;, ,wsiw»v ο σοφος γέρων. . .
μηχάνημά σας, έπεΐπεν ό σοφος γέρων. . . διότι άν ‘Εχετε
πεδόν μας δύναται πολύ εύχόλως νά διανυση έκατόν μέχρις
μόνον
ν
’
άπομιμηθήτε,
θά ήτο άπλούστατον.
......... ’
...........Β·’ - Λ!
’
ίκατόν πεντήκοντα χιλιόμετρα καθ’ ώραν.
*~ ~
— Ό Γοντράν άνικάλυψι χαί ήτον άπλούστατον, προ—
— Λαμπρά ταχύτης, ίμορμύρισεν ό γέρων όλως έκπλη
σέθηκεν ό Φριχουλέ, νά έφαρμοσθή ή άνακάλυψις.
κτος καί περιφερών μετά θαυμασμού καί περαργίας τό
— Τό δυσκολότερο
*
ήτο, ίπανελαβεν ό Όσιπώφ, νά
βλέμμα άπό τοΰ κινητήρος είς τούς έλικας καί άπό τών έέπινοηθή μηχάνημα έχτάχτως ελαφρόν. . .
λίκων είς τό πηδάλιον.
— Καί διατί τοΰτο ; ήρώτησεν ό Φρεκουλε.
—Καί σείς, προσέθηχε μετ’ ολίγον,κύριε Φριχουλέ, έφανΌ Όσιπώφ δέν τφ άπήντησεν αμέσως, άλλά χλίνας την
τάσθητε καί κατασκευάσατε το ευφυές τοΰτο άερεπίπεδον ;
κεφαλήν προς τό ούς τής θυγατρός του— Κατασκεύασα, ναί, άλλά ίφαντάσθην όχι. Ή τιμή τής
— Ό μικρός αυτός κύριος τή έψιθύρισεν, πολύ μου ίφοράναχαλύψεως όλη ανήκει είς τόν φίλον μου Γοντράν.
τώθη με την μανίαν, ήν έχει νά λαμβάνη τόν λόγον, όταν
*βς φανερόν, ό νέος μηχανικός πολύ έσπευσε ν’ απόδειξη
δέν τόν προκαλοΰν, καί τοΰτο διά νά φαίνηται πάντοτε
τή Σελήνη, ότι ητο άνήρ τιμιωτάτου χαρακτήρος, ένφ ό
ότι κάτι ’ξεύρει χαί αυτός.
Φλαμμερμόν παρετήρει αυτόν μετ’ έκπλήξεως.
ΕΙτα δ’ αποτεινόμενος τφ Φριχουλέ
*
— Έγώ έφευρέτης τοΰ λαμπροΰ τούτου μηχανήματος 1
— @ά γνωρίζετε βεβαίως, τφ λέγει, δ« τά σώματα πί—
διενοεΧτο ό Γοντράν, και δέν έβράδυνε νά ίννοήβη, ότι ό
πτουσιν είς τήν γήν μετά ταχύτητας 4 μ. καί 90 έν ίκά—
πιστός φίλος του άπλώς ήθέλησε διά τούτου νά τόν άναστφ δευτερολέπτφ ένεκα τής ίντάσιως τοΰ βάρους ΐπί της
βιβάση μίαν έτι βαθμίδα έν τή κλίμακι τής έκτιμήσεως [ ίπιφανείας: τής σφαίρας μας χαί ότε δέον ν ’ άγωνισθή τις
τοΰ μέλλοντος πενθεροΰ του.
πρός τήν δύναμιν ταύτην. Έβεβαιώθη λοιπόν, ότι ή δύνα— Ά 1 αγαπητέ μοι Γοντράν, τφ λέγει τότε ό γέρων,
μις άτμοΰ ένός ίππου, ήτις ύψοΐ έν ίνί δευτερολέπτφ είς
εχβασιν
τής λαμπράς
πολύ σάς συγχαίρω διά τήν
· ’ άίσίαν
’
"
. , - I ύψος 1 μέτρου βάρος 75 χιλιόγραμμων, έφαρμοζομένη εις
—..- άπό
2_ι πολλών
—
ταύτης Ιπινοήσεώς σας. Καί X.
όντως,
έτών οί< I ξλιηχ ανυψωτικόν, τον καθιστ^ ίκανον νά ύψωση βάρος μόνον
έφευρέται αγωνίζονται φανταζόμενοι συστήματα χαί μηχα
15 χιλιόγραμμων.
νήματα καθ’ ολοκληρίαν διαφέροντα τών πλεουσών έκείνων
— Διατί μοί λέγετε ταΰτα ; ήρώτησεν ό Φριχουλέ.
άστατων κύστεων, άς καλοΰσιν άερόστατα, καί τά όποια
— Διατί ; διατί ; ύπετονθόρυσεν ό Όσιπώφ 1 όλο αυτό
νά δύνανται νά ύψώνται εί; τά έναέρια στρώματα διά μη
έχετε ε’ις τό στόμα. Διάβολε, διά νά σάς αποδείξω, ότι
χανικής τίνος ίνεργείας.
διά νά καταστή εφικτή ή έναέριος ναυσιπλοΐα τή βοήθεια
— Έν Γαλλία τό ζήτημα τοΰτο έμελετήθη πλειότιρον,
μηχανήματος βαρυτέρου τοΰ άέρος πρέπει νά κάτασκευασθή
έπροθυμοποιήθη ό Γοντράν ν’ άπαντήση μετά βεβαιότητος,
κινητήριαν έργαλεϊον έκ τοΰ βάρους τοΰ οποίου ν ’άντιστυιχωσι
ήτις έκαμε τόν. Φριχουλέ νά μειδεάση, χαί άν άνατρέξωμεν
ούχί περισσότερα τών δέκα χιλιοογράμμων είς έκάστην δύ·
μόλις είς τό έτος 1863, εύρίσχομεν πλήθος σχεδίων έπιχιιναμιν άτμοΰ ενός ίππου.
ρηθέντων ύπό τών Νάδαρ, δέ Λα
*»δέλ,
Ποντόν δ' Άμεκούρ,
— Διατί ; ήρώτησεν έκ νέου ό Φριχουλέ·
Βράίτ, Πινώ χτλ.
Ό Όσιπώφ ανύψωσε τούς ώμους μετ’ ανυπομονησίας.
Ή Σελήνη τόν ήκουσεν όμιλοΰντα μετ’απορίας, καί
— Δια νά δύναται νά άνυψωθή μετά τοΰ προωστοΰ του,
ένόησεν, ότι ό Γοντράν προβλέπων συζήτησιν έπί τοΰ μη
άπήντησε ξηρώς.
χανήματος είχεν άποθηχεύσει έγκαίρως έν τή μνήμη του
— Είνε έσφαλμένη ή ιδέα αυτή, ύπέλαβεν ήσύχως όσχετικές τινας έξηγήσεις.
Φριχουλέ.
— Είνε βέβαιον, προσεθηκεν ό Φριχουλέ, οτι πολλοί
.. ,... έσιώπα,
. ........ , προτιμών
-Γ-.·,— ν· ’ -·
Τ··? τόν
■— τ·
’·’” του νά
Ό Γοντράν
άφίνη
φίλον
κατέγείναν είς τοΰτο, άλλά τίς αυτών ίπίτυχί τι, τίς ίξ I διεξάγη τόν αγώνα, όστις τόσον πρσώρως έμεσολάβησεν.
αυτών χατώρθωσε μέχρι τουδε νά κατασκευάση μηχάνημα
— Και δεν είνε αληθές, προσέθηχεν ό Φριχουλέ, ότι ή
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ταχύτης αύτη τών 4 μ. καί 90, ήτις ζωογονεί τά άφιέμενα
είς τήν έαυτών αδράνειαν σώματα,οΰδεν άλλο είνε ή πτώτις
βαθμηδόν αΰξανομένη ;
Ό Μιχαήλ Όσιπώφ ίκτύπησε τό μέτωπόν του διά τής
Ζ«ρός.
—Καί δέν εύρισκόμεθα τότε είς τήν άνάγκην,έξηκολούθησνι ό Φριχουλέ,νά παλαίωμεν εν εκάστφ διυτερολέπτφ κατά
τής έλζεως αυτής τής βχρύτηΤος, όπερ μάς άναγκάζει νά
μεταχειρισθώμεν μηχάνημα βαρύτερον τών 10 χιλιογράμ.
κατά δύναμιν ϊππου. ’Εκτός τούτου δίν έφηρμόσαμεν τήν
αρχήν τοΰ ελικοπτέρου έδώ, διότι δέν μά; ήρκει νά έχωμεν
*
μόνο
ανυψωτικήν δύναμιν, άλλά μά; Ιχρειάζετο Ιτι καί τό
μέσον νά χινώμεθα έν παντι άέρι.
— Ακριβώς, άπήντησεν ξηρώς ό Όσιπώφ.
Καί χλίνων πρός τήν Σελήνην
*
— Περίεργον, τή είπε, πόσον μέ στενοχωρεΐ ούτος I ίπαναλαμβάνει πιστώς»ώς ψιττακός, ό,τι έμαθε παρά τοΰ Γον
τράν. Τί διαφορά μεταξύ τούτου, όστις φέρεται τόσον μετριοφρόνως καί ίκείνου,όστις μόνον τήν χροιάν τής έπιστή
μης φέρει !
(Έπεται συνέχεια)
__________β—<· m -------------------------

ΕΠΙ

ΘΑΝΑΤΩΧ ΤΟΥ

ΓΊΕΡΙΚΛ. ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Τήνπτήσιν κράτει θάνατε μακρόν εισέτι χρόνον
Καί μή έκχύνης γύρω σου τά άσματα τών στάνών
*
Ώ I άν επέστη ό καιρός ό κώδων νά ήχήση,
Τίς σθένος έκ τοΰ πλήγματος, τίς οίμοι I θά άντληση ;
Ό κώδων ήδη τήν στιγμήν τής τελευτής σημαίνει
Καί τό παρόν υπόδουλον τών στεναγμών προβαίνει
*
■Είς μάτην χύνεται θερμόν τό δάκρυ τών οικείων,
Ό Χάρων σπεύδει άκαμπτος τήν συμφοράν έγκλείων.

Τήνπτήσιν κράτει, θάνατε, μακρόν είσέτι χρόνον,
Νά στρέψω πρός τό παρελθόν καί πρός αύτό καί μόνον
*
Αύτό μέ θέλγει, εις αύτό εύρίσκω τόν θανόντα
Κι’ είς τήν άνάμνησιν αύτοΰ έκπλύνω τά παρόντα.

Ώ 1 άμιλλδται ή Ζωή πρός τήν Αθανασίαν
Κι’ ό χοΟς ελκύει τήν σποδόν ’ςτοΰ τάφου τήν σκοτίαν.
Τό μάταιον άν φαίνεται πρό του νεκρού σαρκίου,
-Πλήν είναι κτήμα ή ψυχή καί φώς τοΰ ΑΙωνίου.
*Άπέθανε καί ή πατρίς τό πένθος της εμφαίνει
Καί μέ αγάπης δάκρυα τό φέρετρον υγραίνει.
Έμεινεν όντως όρφανή, κι’ ή λύπη της μ’ έμπνέει
Καί μετά τών δακρύων της τά δάκρυόν μου βέει.
Πλήν τί θρηνοΰμεν τόν νεκρόν; έγώ τόν μακαρίζω
Καί πρός βΰγνύμονα ωδήν τήν λύραν μου τονίζω.
Αί πράξεις του άς φαίνωνται αιώνια έμπρός μας
Ώς φάρος διευθύνοντες τόν βουν τοΰ βήματός μας.

Ναί I άμιλλδται ή Ζωή πρός τήν ’Αθανασίαν
Καί άν τό σώμα φέρεται ύπό τήν γήν τήν κρύαν,
Ή μνήμη του αιώνιος ’ς τό ρεύμα τών αίώνων
θά ιπταται παρήγορος τών ερχομένων χρόνων.

Σιγή! δεν θέλω τόν κλαυθμόν νά ψάλλω των οικείων
είνε τά πένθος των βαρύ, καί πέραν τών ορίων ...
Εϊς τήν κραυγήν τής συμφοράς καί τής απελπισίας
Άς φέρη μόνον ό Θεός ηχώ παρηγοριάς.
*α·. ^ΙίχΑλης
_

_——s—iSCsg
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ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

(Σοννέτο).
'Σ τόνωμό Του τ’ όλόξανθό κεφάλι γλυκοσέρνει
καί πλημμυροϋντά στήθεια Της ’ς τού έρωτα τό ρεϋμα,
αγάπη τής ολόθερμες, τής δυο καρδιαίς Τουο δένει
καί ’ς τήν αγάπη σμίγεται τ’ όλόγλυκό Τους βλέμμα.
’Σ τό στήθος της τ’ ώχρόλευκο Τριαντάφυλλο γυρμένο
μαραίνεται καί τή στερνή τήν ευωδία του χύνει,
κι’αύτή ’σαν τό τριαντάφυλλο μ’ένα φιλί ’σβυσμένο
τόν έρωτα προφέροντας ’c τήν αγκαλιά Του σβύνει.

’Εκείνος

Κι’
πικροκλαίγοντας καρδρπληγμένος γέρνει,
τό ύστερνό του φίλημα ’ς τά χείλια Της ν’ άφήση,
μ’ έκεΓνο τήν αγάπη Του νά νοιώση ή πεθαμμένη.

Μά τά θερμά του δάκρυα, έκεΤ ποϋ εΓχε σκύψει,
τό βόδο ’πότισαν, κι’ αύτό ζωή κάί χάρι πέρνει, .
τής πεθαμμένης μΐά στιγμή τό στήθος νά στολίση.
I.
ΑημητφΟπουλος.
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS „ΦΥΣΕΩΣ“
A. A. Pottofior. Συνδρομή σ«« έλήφθη. Εύχαριστοδμεν. — Α.Χ·
Turnomagurele. ’Αντίτιμο» ήμιρολογίων ίλήφθη. Εΰχσριστοϋμβν.—
Μ.Σ.fiasco··.’Αντίτιμο
*
ήμιοολογίων ίλήφβη.Εύχ«ρισ«ΰμ<ν.—Μ.£.
Διβρη»·.’Επιστολή μι περιιχόαεν
*
έλήφβησαν.Έ6ραδΰναμ«ν άπβντήσαΐ ένοχον άπουσίαι μας. Άνβμένομβ» χαί επίλοιπου; σύνδρομά;.—
I.Π.Λσμβν,γοόρ—’Επιστολή μετ’αντιτίμου ήμερολογίων έλάδομεν.
.
*
Ευχαριστούμε
Ζητούμενο» βιβλίο» σα; άπεστείλαμεν ταχοδρομιχ.
—·Γ. Π. Βατιλήν Κίπρου.’Επιστολή ελήφβη Συ»δρομηταί ένεγράφησαν. ΓΙαραγγολίαι σας δλαι έξετελόσβησαν. ’Αναμένομον νεωτέραν σας.—I. Γ. Σείαστούπο^οτ.Συνδρομή σα; έλήφβη. Εύχαριστοϋμον. Συμμορφούμεβα πρό; γραφόμενα σα;. — Σ.Σ. Βαρύσια.
Σύνδρομα! έλήφβησαν. Ένεγράψαμεν. Ησυχάσατε.— Α.Α. "Αργβ·
ηόΐιον. Έλαβομεν έπιστολά; χαί αντίτιμο» ήμερολογίων χαί σα;
εγράψαμεν ταχυδρομιχώ; · — A. Κ. Σόφιαν. ’Επιστολή έλήφθη
μετά επιστροφήν μα; έξ Αίγυπτου ταχυδρομιχώ; έζετε άπάντηαιν.

— Γ. Κ. ’OSnaair. ’Επιστολαί έλήφίησα». Ταχυδρομικά»; άπηντήσαμε». Άναμέ»ομεν νεωτέραν σας. — Γ. Α· Φ. ΓαργαΛιάτονς·
’Επιστολή έλήοβη. Ταχυδρομικό»; άπαντώμε
.
*
—Κ.Δ.Α. Ά^είάν-

gptiov. ’Αντίτιμο
*
ημερολογίου έλήφβη. Ευχαριστούμε». Βιβλίον
προσβχδ; άποστέλλομε». — Κ. Ν. Π. Kipxvpar. Άποροϋμεν έπί
έπιχειρήματι, όπερ ούδέλα»; ενδιαφέρει τήν διεύθυνσιν συνεπώ; παραχαλοΰμε», απαντήσατε άνευ περιστροφών.— Ν. Ν. BSUor. Επι
στολήν μετ’επιταγή; έλάβομε
.
*
Εύχαριστοΰμεν, ίχει χαλώ; ώ;
γράφετε.-—Δ. Γ. Μ. ΝαίηΛιον. Έλήφβη. Συμμορφούμεβα. — Κ.
A. A. 'EftaWa. Ζητούμενα φύλλα σα; άπεστείλαμεν. Λύσει; αι
νιγμάτων άφίχβησαν βραδέω;. — Λ.Α.3. Jap^ariUia Δελτάριον έ·
λήφβη. "Έχει χαλώ; Εύχαριστοΰμεν. Γράφομε». — I. Β. Bpatta.
’Εχχαθάρισι; μετά τοκομεριδίων έλήφβη. Ευχαριστούμε
.
*
Προσε
χώς γράφομε
*
«αί ταχυδρομικό»;.—Θ Α. Βα6^·Σάμβν. ’Επιστολή
χ«ί χρηματόδεμα έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν πολύ. ’Αποδείξει; καί τό

μου; τή; ιΦύσεω;» λαμβάνετε προσεχώς. — Ν. Κ. Μανναΐίαν.
’Αντίτιμο» ήμερολογίων^λήφθη. Ευχαριστούμε»πολύ.—Κ.Φ./7δρεΣαιί. Τεμάχια εληφίησαν. Συνδρομηταί ένεγράφησα».’Εφημερίδες

άποστέλλωμεν.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ Π41ΓΝΙ0Ν
Τό (ΐνύττκόν τοβ Πυθαγόρα
*
Πρακτικέ
εξήγηεΗς τοϋ προβλήματος αυτοϋ.
Μαθηματικός τις Γάλλος έδωκεν ίσχάτως την χςόλοεθον
ίΰφνα ταχυμετρικήν χαί πρακτικήν έζήγησιν τοΰ τετραγώνου^τής ΰποτιινούσης.

Ώς γνωστόν ή πολύτιμος ίδιότης τοΰ ορθογωνίου τριγώνουέχμ ώς έξης: Τό
«τραμωιΌυ έπ!
πρός τό

βχηματιζόμενονγινόμενον τ&ν όχηματΐ^
ύβοτει
ν
ούβηξ
ί
β
οδυναμεΐ
τιξύμίνων τετραγώνων ^πΐ τ&ν δύο πλευρών της. όρθθς
γωνί“Ηδη-ένώσωμεν
ας.
·*9& τά πέντε τεμάχια τά άποτελοΰντα τά
-

' ··><

.....

δύο «τρίγωνα τών δύο πλευρών ^τής ορθής γωνίας, ώς
{μαραίνεται έν τ<5 σχήματι 2<ρ. Παρατηροϋμεν πασιψανώς,
ότι όντως ταϋτα σχηματίζουσι τετράγωνον, ίχον πλευράν
την υποτείνουσαν Α τοϋ ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ.
’Εάν δε ίνώσωμεν ταϋτα, ώς δείχνυσι τό «χίμα 3, τά
τεμάχια 1,2,3 μάς δίδουσι τετράγωνον όμοιον πρός τό σχη—
ματνϊθέν τετράγωνον ίπί της μεγάλης πλευράς της δεξιάς
γωνίας, τά δέ τεμάχια 4 χαί 5 τετράγωνον όμοιον προς τό
σχηματισθέν τετράγωνον ίπί της μικράς πλευράς της δεξιάς
γωνίας. Ή δέ ούτως άποχτηθιΐσα έπεφάνεια έν τφ σχήματι

i

3φ είναι άναντιρρήτως όμοια πρός την τοϋ σχήματος 2ου.
Ούτως, ή θεωρία τοΰ προβλήματος άποδεικνύεται καί
πρακτικώς διά τής ανώτερου μεθόδου, *αί χατά συνέπειαν
ψηλαφητώς πλέον μία έκ τών σημαντικωτάτων αληθειών τής
γεωμετρίας δύναται ύπό πάντων εΰχόλως νά νοηθή.

«■». H.

-

RESTAURANT DE LA COURONNE
Km· Eebeklrb pres le Cafe de la Bourse

Γαλλίς ητυχιοΰχος παραδίδουσα λίαν εύμοθόδως τήν
γαλλικήν γλύοσαν δέχεται παραδόσεις. Πληροφορία»
27—’Οδός 'Ομήρου, άριθ —27

LE CA1RE

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΔΗΣ
TENU PAR

■ ARISTIDE DETORELLI

BMA8TSS KAAAlTSSm
3 © - ’Οδός Σταδίου—30

Cuisine Franchise. — Service prompt
PENSIONS PAR HOIS ET AU CACHET

REPAS COMPLET A 2 FRANCS
PRIX

EXCEPTIONNELS POUR

LES ARTISTES

~ (Les payements se font d’evince par semaine ou par quinzaine)

Άντικρύ ’Αρσάκειου.
Είδικός διά δέβιμον έπιστημονικών βιβλίων
•και όλοκλΆρων βιβλιοθηκών κατ ’Αποκοπήν.
Δι’έκτυπώσεις έπιοκεητηρίων, έπικεψαλίδων,
έπιστολών καίφακέλλων καί πλαισιώσεις είκόνων

Γίνεται χρήβις δερμάτων άρίβτων πάντων τ&ν είδβν. '

Πέμψατε τά βιβλία σας εις τό βιβλιοδετεΐον τών φιλοβίβλων.

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΛΤΟΥ ΤΣΑΜΗ
143 — ’Οδός Έρμου — 143
Μεταξύ Καπνικαρέας καί Ωραίας Ελλάδος

ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ

ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ
ΙΒίΟΡΜΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙ’ ΕΙΔΙΚΟΎ- ΤΕΧΜΤΓΟΎ-

ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
ΤΙΜΑΙ ΜΕΤΡΙΩΤΑΤΑΙ
Ταχυτης. «Ακρίβεια, στερεότης, εύθυνία.

Είς τό Κατάστημα τοΰ χ. Τσάμη, τό τόσον έπαζίως
τή νιλοχάλίφ άφιερωμένον, εύρίσχονται ωρολόγια ίχ τών
μάλλον άνεγνωρισμένων έν Ευρώπη καταστημάτων, περί
τής στερεότητος χαΐ άκριβείας τών οποίων άρχει μόνον ή
έγγύησις τών ονομάτων αυτών. ’Εργασία (φάμιλλος τή ευ
ρωπαϊκή. Έγγύησις αυτής χαί στερεότης.
Οί μέλλοντες νά προσέλθωσιν ίστωσαν βέβαιος, ότι εΰχαριστηθήσονται διά τήν στερεότητα, κομψότητα, τό μέτριο»
τών τιμών καί τήν άχριβή έχπλήρωσίν πάσης παραγγελίας.
εκ των καταστημάτων

ANESTH KQNSTANTINIAOY
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