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« Άνθρωτον ζητώ I η ήτο Λ περιώνυμο»: φράσις
τοϋ στυφράς βουλήσεως Ανδρός, ώς λέγει Λ Ιστορία
της φιλοσοφίας — την όποίαν Απεμνημόνευσαν οί '
αίώνες καί θά έπαναλαμβάνώσιν εν στιγμαϊς μεγίσταις κοινωνικής δυσπραγίας οί μέλλοντες χρό
νοι. Άλλά τίνα άνθρωπον έζήτει ό πιναρός τήν
κόμην παί τήν περιόολήν συγχρόνως ό γυμνός καί
Αναιδής, ό Αδιάφορος πρδς τήν βασιλικήν τήβεννον
καί πρδς τήν λάμπουσαν περικεφαλαίαν τού αϋτοκράτορος καί Αποστόλου τον Ελληνισμού έκεΐνος
Ανήρ μέ λάμποντα τδν φάνδν περιερχόμενος έν
πλήρει ήμέρα τήν Κόρινθον ; -Ό διατηρήσας τά
πλήρη άγιχνοίας Αποφθέγματα αύτού δέν μάς έδωκεν έρμηνέίαν τιυά, Αλλά τά φιλοσοφικά πνεύ
ματα, άτινα αιρόμενα ύπεράνω τοϋ αισθητού κό
σμου περιλαμβάνουσιν είς τά ώραϊα αύτού βασί
λεια άπαντα τά ζητήματα καί διερευνώντα ώς ό

άνατόμος άπάσας τάς φλέβας καί αρτηρίας τοϋ
κοινωνικού σώματος δέν έγουσιν Ανάγκην έρμηνείας τοϋ φητοϋ τοϋ φυγάδος Συνωπέως. Διατρέχουσι μόνον διά τον όφθαλμού της διανοίας ά
παντα τά κοινωνικά στρώματα,έν μέσφ τών όποίων
ζώσιν κρατούντα . καί άύτά ανημμένον φανόν καί
έρευνώσί νά εϋρώσιν τόν άνθρωπον, τδν όποιον
έδημιοϋργησεν δ Πλάστης. ΓΙλήνμάτην I Τόσον
πολύ ούτος μετεβλήθή καί τόσούτον διεσκενάσθη,
ώστε καθίσταται Αδύνατος Λ εύρεσις αύτού κατά
τούς νεωτέρους μάλιστα χρόνους, βτε Λ Αρετή— ήν
έκεΐνος διά τού φανού έπεζήτει καί ήν έθεώρει ώς
μόνην έπάρκούσαν. πρδς εύδαιμόνίαν — » μετεολήθη ύπδ παραλόγων. Απαιτήσεων είς κακίαν, καί
καί ή ίσχύς τού χασακτήρος έθραύσθη Απέναντι
τών έλαστικωτάτων λογισμών καί θλάσεων τού νε·
ωτέρου πνεύματος τον έπιζητούντος τήν τρυφήν

ι
ι

a ΦΥΣΙΣ

90

■
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, καί τΛν Αδυπάθεχαν διά παντός μέσον κα\ διά πό
σης θυσίας. Όντως τά άναφανέντα φιλοσοφικά
ν πνεύματα κατά τονς παρελθόντος αίώνας καϊ τά
άνάλάμποντα πού καί πού κατά τούς νεωτέρους
προσπαθονσι νά συγκρατδσι την έξεγειροαένην
πρός οί ον δήποτε έμπρός όριιΑν τοΰ πνεύ
ματος τού πλΛθους καί τάς κοινωνίας, άλλά φαί
, νεται δτι πάν άλλο κατορθώνουσι ταύτα ή δτι·
έπιδιώκο'υσι.' ΤΑν όρμΐΐν τοΰ γεύματος, τοϋ ποτα
μού δεχθέντος τούς δμδρονς της θυέλλης καί περισυλλέξαντος άπάν τό ύλτκόν ύγρόν τδ όποιον
περιέκλειον έπί πολύν χρόνον τά αίωρονμενα άνά
τά ορη μελανά σύνβφα, δέν δύναται νά σταματά
σμ ούτε τό κατασκευαζόμενον περιτείχισμα ούτε
οί μεταστρεφόμενοι χωμάτινοι ύπό τού άγρότου
όγκοι. Πρός σιιγμάν μόνον τούτο διακόπτεται,
διαστρέφεται ίσως κατ' όλίγον, άλλ'έπί τέλους A
όρμή του εΐνε όρμή.Α όπ«ία ύπερπηδά κατανικώσα
τά πάντά.“Ας άναμιμνησκώμεθα λοιπόν τών ώραίων
αποφθεγμάτων καί οι 'αύτών άς λικνίζωμεν άρέμα
έντός μας δ τι άχόμη δέν είνε ώριμον πρός όρμήν,
άς . ευχαριστήσω μεν τούς φιλοσόφους’ τούτους διά
τόν κόπον, δν ύπέστησαν νά έφεύρωσ· καί νά διακοινώσωσιν ήμΐν τάς συμδουλ/ίς των, άλλά μη
δέποτε άς θελήσωμεν νά περικόφωμεν τήν φυσικήν
Αμών όρμήν. έάν Οέλωιιεν νά ζήσωυεν, άδιάφορον
πώς !
Φενεάτης.
252S2S253S352SSSZ3SSEHBSa5BS3ESSaSBS5S33

λε τά κύματα καί ίγένετο, ουνάμεθα νά είτωμεν, κύριος
• τής θαλάσσης, μετά πολλούς αγώνα; καί κινδύνου;, καί α
μέσως το πνεύμα αύτοΰτό ^ιψοκίνδυνον (σκέφθη νά κα-

τακτήση καίτόν αέρα.
Έκ τη; μυθολογίας ακόμη γνωρίζομεν, όη Ίκαρος ό
Δαιδάλου, κατασκεύασα; πτέρυγας ίκ κηρού ίπέταξεν είς τά
ύψη, πλήν όμως πλησιάσας τδν ήλιον πολύ χαί άναλυθίντων τ»ν πτερύγων Ια της θιρμότητο; αυτού, κατέπισεν εις
την θάλασσαν χαί (πνίγη, (χ δε τοΰ ονόματος αυτού τδ πέ

λαγος, (κείνο, βίς τ« ΰδατα τού οποίου τοιοΰτον οίχτρόν έ
λαβε θάνατονό πρώτος αεροπόρος, ώνομάσθη ’Ικάρων.

, Ά
*

%μί δυνάμεθα νά θιωρήσωμιν ώ; μη

ακριβής τάς

λεπτομέρεια;τού μύθου τούτου,συμπεραίνομεν όμως, ότι καί
ίν αυτή Τή αρχαιότατη έποχή κατίβλήθησαν προσπάθειας
πρός κατάχτησιν τοΰ άέρος, αίτινε; άπέβησαν ανωφελείς.

Μετά ταύτα δέν άνάφέρονται όμοιαι ίιόΐχηρήσεις παρπμία'
μόνον Άρχύτα τού Ταραντίνου, ήτις χαί αΰτή δέ» ωφέλη
σε». Ή κατάκτησις τού άίρος δέν παρείχε τάς αυτά; ευ
κολία; τάςόποίας χαί η κατάκτησις της θαλάσσης. Άν οί
άνθρωποι χατώρθωσαν νά χαταβάλωσι τδν Ποσειδώνα, ό
Ζεύς, ό θεός τού αΐθέρος (δειξεν, ότι ήτο απροσπέλαστος καί
ούδεμίαν ήνείχετρ επιμιξίαν μετ’αυτών.
7 Άπό Άρχύτα τού Ταραντίνου ούδεμίά άλλη προσπά

θεια κατεβλήθη πρό; αεροπορίαν, χαί Α

ιδέα περί

την άλλην τοΰ Σηκουάνα καί έπανήρχιτο, περιπλακέντω»
τών σχοινιών, δι' ών ίκίνιι τάς πτέρυγας του, έπεσε καί

πλέον ευτυχής τού Ικάρου, εθραυσι τδν βραχίονα.·

Μετά ταΰτα, κατά τδ 1784 ol Leunois καί Bienvenusκατασκευάζουσι μηχανήν κινουμένην δι’ ελίκων,στριφομίνων
είς άξονας καθέτους,· καί μιας προωστικής άναλόγου τών α

τμόπλοιων.
Βλέπομιν, δτι μέχρι τούδ. ή άεροπλοϊα ίπεδιώκέτο διά
μηχανών βαρύτερων τοΰ άέρος,καί δέν ήτο δυνατόν νά γείνη
άλλως, άφ’ ου αυτή ή φύσι; καί ή ίπιστήμη αυτής τούτο τδ
μέσον παρουσίαζε», ώς τό καταλληλότερον,παρέχουσα ώς υ
πόδειγμα τήν πτήσιν τών πτηνών καί τών έντόμων,τά ο

κα^α-

χτήσεω; τού άίρος ίφάνη ότι έγκατελείφθη,δτί μιτά πάροδον πολλών (των, ήτοι κατά τδν δίκατον πέμπτο» αιώνα,

νέοι μηχανικοί ίπανίλαβον τάς προσπάθειας περί πτήσεω;
καί ώ; τοιοΰτοι άναφίρονται Λεβνάρδος δ Βίγκιος, Δάντης
ό Πιρούβιος καί άλλοι, οίτιν»; (ξήνεγχον την ιδέαν περί κα

/:

τού αεροστάτου.
Πρώτος έπέβη b άτρόμητής PiUtre des Roziens όστις
άνελθών είς ύψος χιλίων μέτρων κατέβη γενόμενος δεχτός
μετ’ ένθουσίαόμού ΰπδ τοΰ θχυμάσαντο; πλήθους. Άλλ’ ό
μως ώφειλεν ό δυστυχής αεροναύτης νά τερματΐση οίκΐρδ;
τόν βίον του. Ή πρώτη επιτυχία τόν εξώθησεν έί; δευτέραν
άνάβασιν, ήτις ήτο καί ή τελευταία του. Υψωθεί; τή 21
9)βρίου 1783 μέ άπόφααιν νά διαβή τδν πορθμόν τής Μάγ
χης, άναφλεχθίντο; τοΰ υδρογόνου,· όπερ ήδη άντικαθίστα
τόν θερμόν αέρα, κατέπεσεν ίζ ΰψου; 300 μέτρω» καί εύρε
τόν θάνατον παρά τήν Βουλώνην.
Μέχρι τοϋδε αί άεροπόροι σφαΐραι,. ώς βλέπομεν, »Χ»σ

λίαν άτελεΐς· ή ίκ χάρτου Κατασκευή αύτών χαί ή πληρώσις διά θερμοΰ άέρος, παρείχε πολλούς χινδύνου; ■ είς ανα
φλέξεις καί τρομερός καταπτώσεις · μόλις πρό ολίγου άντικατεστάθη ό θερμό;; άήρ διά τοΰ ύδρογόνου. Αί έργασίαι
όμως ίξακολουθούν καί ή τελειοποίησις προχωρεί. ’Ολίγο»

ποία κκίπερ βαρύτερα τού άερο; κατώρθουν μ’όλα ταΰτα νά
εύρίσκωσι τδν άέρα’στήριγμά στερε’ώτάτόν. Άλλ’ δχΓμονον
τά πτηνά καί τά ϊντομα άλλά καί τούς ιχθύς. Μήπως
ούτοι δέν είνβ βαρύτεροι τού ΰδατος. Αΰτδς λοιπόν εΐνε
ό.λόγος διά τόν οποίον ίπεδιώκετο ούτως ή άιροπλοία' οί
εργαζόμενοι υπέρ αύτη; άντέγραφον τήν φύσιν.

μετά ταΰτα άλλο; φυσικός, Κάρολος καλούμενος, παρουσι
άζει νίον είδος αεροπόρου σφαίρας, κατεσκευασμένης ούχί
πλέον ίχ χάρτου άλλ’ ίκ βαμβακιού έρρητινωμένου.
Καί καθόσον προβαίνουσι τελειοποιούμενα τά αερόστατα,
επί τΟσοϋτον πολλαπλασιάζονται αί άναβάσει; πρόςίπιστη-

Αί μεγαλείτεράι άνακαλύψει; θιωροΰνται πλήν όλιγίστων
ώς τυχαίων συμβεβηχότών αποτελέσματα καί 'δυνατόν νά

μονικούς μάλιστμ σκοπούς, πολλαί τών όποιων άπέληξαν
είς πτώσεις φρικαλέας. Άλλ’ ού μόνον πρό; σκοπού; έπι·
στημονικού; άλλά καί πρό; στρατηγικά; κατοπτεύσεις χρη-

ύπάρχωσι μεγάλοι νόε; ώπλισμένοι διά μεγάλης παρατηρητικότητο;, οίτινες νά έζετάσωσι τά διάφορα φαινόμενά καί
νά σπουδάσωσιν αυτά κατά βάθος, ένα φέρωσιν είς φως τάς

Δέν παρήλθε πολύ; χρόνος,άφ’ ότου ό άνθρωπος κατέβα

’

διάφορα συστήματα. Οΰτω κατά τδ 1742 ό Βακεβίλη;
κατά τό ύπόδειγμα τοΰ 'Ικάρου κατασκευάζει πτέρυγας
ούχί πλέον ίκ κηρού καί προσπαθιΐ νά μιμηθή τά πτηνάκαί τδ. (πετύγχανεν είς μικρά μόνον ύψη καίοσον τφ (πέτρε·
πον αί δυνάμει;, πλήν μικρού δει» νά τερματίση οΐκτρώς
τδν βίον του, γινόμενο; οΰτω θύμα τής Ιδέας του. Είς μίαν
πτήσιν, καθ’ ήν παίζω» διήρχετο άπό τής μια; όχθη; είς

έχγ οΰτω, πλήν όμως, θά συμφωνήσωμεν νομίζω, έπρεπε νά

Η ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ

Μετά τινα; μήνα; χατιβκευάσθη άλλη σφαίρα έκ χάρτου
βερνικωθεΐσα έξωθεν καί περίχαλυφθεΐσα δια δικτύου,ούτίνος
σχοινία προεκτεινόμενα κάτωθεν (βάσταζον κόφφινο» μεγάλην
προωρισμένην διά τδν πρώτον, όστι; ήθελε νά άνυψωθή'μετά

μιτά πλιίονος ζέσεως" διάφοροι ίφευρέται παρουσιάζονται μέ

μεγάλα; (κείνα; άνακαλύψιις. Θίλωμεν νά ιίπωμεν, ότι διά
μίαν άνακάλυψιν χρειάζεται παρατήρησε; καί ίργασία.
Δεό.τι βεβαίως δέν ήτο πρώτο; ο Νιΰτων, όστι; παριτήρησε
τήν πτώσιν τών σωμάτων, καί όμως (χρειάζετο τό διορα
τικόν πνεύμα καί ή βαθύνοια τού μεγάλου τούτου μαθημα
τικού, ίν
*
φέρη εις φώ; τόσον μέγαν νόμον τή; φύσεως, νά
εΰρη, οΰτω; είπεϊν, τά θέμεθλα τοΰ κόσμου, τδν νόμον τής
παγκοσμίου βαρύτητος. Επίσης έπρεπε νά παρέλθωσιν εί
κοσι» αιώνις’άπδ τού πυθαγορείου Φιλολάου, όστι; πρώτο;
ίξήνιγκι τήν Ιδέαν περί κινήσεως τής γής, καί νά - γεννηθή
εϊ; Γαλιλαίος, όστι; νά δείξη, δτι ή γή δέν μένει ακίνητος.

Οι άρχαάς τής φυσικής μελετήσαντες δέν άγν'οοΰσι τδν τρό
πον τή; άνακαλύψεως τοΰ δυναμικού ηλεκτρισμού παρά
τού Γαλβάνη καί τόσα; άλλα; παραδόσεις, τά; οποία; έχο
με; διά τάς μεγάλα; άνακαλύψιις τή; φυσικής, θελήσαντι;
νά άναφέρωμεν τόν τρόπον τή; έφευρέσεω; τών αεροστάτων,
τα όποια παρουσιάζονται ήδη - ώ; δεύτερα φάσις τής άιροπλοίας, (ξήλθομεν τού θέματος ημών.
Τφ 1783, ένφ οί αδελφοί Montgolfiera έκαιον τά πα·
λαιόχαρΐα τοΰ βιβλιοπωλείου'των,παρατήρησαν, ότι φάκελλο;
έκ λεπτού χάρτου άφ' ού (χάη, ήρχισε νά άνυψώται. Τοΐς ίφάνη περίεργον τό φαινόμενου — δέν τδ παρέβλεψαν—καί
κατεσχεύασαν έπίτηδες καί άλλου; τοιούτους, τούς οποίους

προσεπάθουν νά

καίοντες
έξηγήσωσι τό.αίτιον, τή; άνυ• ψώσιως. Μετά πολλά πειράματα παρεδέχθησαν, ότι αιτία

τούτου ητο ό καπνός ή μάλλον ό.θερμό; άήρ, όστι; ίπλήρου

τδν ύψοΰμινον χάρτην. Δεν παρήλθε πολύ; καιρός καί οι
αδελφοί Montgolfiers παρόυσίαζον προ τοϋ χοινοϋ τής

σιμοποιοΰντα; καί πρό; εύχολωτέραν συγκοινωνίαν. Τφ
1794 ή Γαλλική Δημοκρατία άπεφάσισε πρώτη νά κάμη
χρήσιν τώ» αεροστάτων πρός κατόπτευσιν.τοΰ εχθρού. Κατά
τήν πολιορκίαν τή; Βενετία; ύπό τών Αυστριακών τφ 1849
ίγένετο χρήσι; 200 αεροστάτων, άτινα.ΙφερΟν βόμβας, τάς
όποια; έρριπτον έντό; τής πολιορκουμένη; πόλεως, καί πολ··

λαχοΰ (χρησιμοποιήθησαν πρός τόν ίδιον σκοπόν, άν καί
ούχί πάντοτε μετ’ (πιτυχίας.
Σπουδαία άνάβασι; εινε ή τοϋ Gay-Lussac τφ 1804
ίίς ΰψος 7000 μέτρων, ή τώ» Σίβελ/ Κρότσε Σπινέλη,
Τισσανδιέρ καί Γλαΐσερ, είς ΰψος 11000 μέτρων. Είς το
μέγα τοΰτο ΰψος ή άραίωσις τοΰ άέρος είνε ύπέρβολική,
τό δέ ψΰχος δρϊμύτατον τό αίμα ήρχισε νά εζέρχηται εφ

τών πόρων τού σώματος αυτών, (κ τής ρινός, ίκτών ώτων,
ή δέ άναπνοή κατέστη δυσχερή;· ότε χατήλθον b Σίβιλ καί
Σπινέλη είχον άποθάνει, οί δέ λοιποί δύο Ικειντο. ημιθανείς
είς τθ βάθος τού σκάφους.
'
Παρηκολουθήσαμεν ήδη παραλλήλω; τάς (ργασία; τών
οπαδών τών. Ιπταμένων μηχανών καί τά; τών άεροστατικών. Οί μέν διετείνρντο,. ότι ό άήρ δύναται νά, χαταστή
στήριγμα στερεόν διά μεγάλη; χινήσεω; χαι (λάμβανον ώ;
υπόδειγμα τά πτηνά, άτινα παρουσίαζον ώ; συσκευά; μη
χανικά;, καί τά όποια ό Μαρέϋ; (κάλει «θαυμάσια ύπο. δείγματα τής άεροπορίας», αί δέ πρώταί μηχαναί ησαν
τρόπον τινά απομιμήσεις τούτων. Δΰται ήσαν τά καλού
μενα ορθόπτερα. Επειτα όμως προίβησαν είς κατασκευή»

ανωτέρω

τών έλικοπτέρων μηχανών. Άνεφέραμεν
τοιαύτα;
τοϋ Launois καί Bienvenus· τοιαύτη ήτο καί ή τού Pon
ton d’AmecOur, τοΰ Λαλανδέλλη καί λοιπών. Κατεσκεύασαν έπίση; κεκλιμένα έπίπεδα ή άερεπίπεδα, οία τουΈν-'
I
σωνος, τοΰ Βελεγίκου, τοΰ Σιαρδάννη, στηριζόμενα ίπί

λει τό σχήμα τού άεροστάτου άπό σφαιρικού εις ίπίμηκες
μετά ελικΟς,προωστική; κοινουμίνης διά τού ατμού. ΕΙτα
οί Τισσανδιέροι κντικαθίστώσί τόν ατμόν διά τοΰ ’ ηλεκτρι
σμού, 0ν παρήγον ήλεκτρικαί συστοιχίας.
Διά τής κινητήριου Ταύτης δυνάμεω; κατωρθώθη νά παραχθή ταχύτης 4 ώς 5 μέτρων κατά δευτερόλεπτο». Άλλά
τόοη ταχύτης δέν εινε . άρκετή, τδ άιρόστατον παρεσυρετο
ευκόλως ύπδ ανέμου ίναντίου ούχί μεγάλη; ταχύτητος.
Τελευταίως οί λοχαγοί Krebs καί Renard χατώρθωσαν
διά νέα; κινητήριου δυνάμεω; νά άναπτύξωσι ταχύτητα
μέχρι; 8 μέτρων, χατά δευτερόλεπτον, αρκετήν ϊνα νικήση
πνοήν μόνον ίλαφρας αύρας;
, Πολλοί (πίστευσαν έχ τών έν διαστήματι μικρού χρόνο,·
γινομένων προόδων,ότι το ζήτημα τής διά τού άεροστάτου

άεροπλοιας (λύθη, άλλ’όμως έδείχθη τέλος, δτι τούτο .θά
μένη ίπί πολύ άπραγματοποίητο», .πολλοί μάλιστα έπιστήμονε; θεωρούσιν αδύνατον τούτο.
Αί αύταί κινητήριοι δυνάμεις ίχρησιμοποιήθησαν καί ε'ις

τάς ίπταμένα; μήχάνάς, πλήν όμως καί τούτων τά αποτε
λέσματα όΗρξάν άσήμαντα’ έπομένω; το ζήτημα . τής άεροπλοίας θά μένη έπί πολύ άλυτον,ϊω; 0του εύρέθή κινητή
ριος δύναμις πολύ ισχυρά καί παραγομένη ίκ μηχανής ύπιρβολιχώς έλαφράς.

‘Τποθέσωμεν ήδη, ότι εΰρεθη ή δύναμις αΰτη χαί ότι ή
κυβέρνησις τοϋ άεροστάτου ή ή πτήσι; τής έλικοπτέρου ήτινος

όμοια; μηχανής (πετεύχθη. Άρά γε πρέπει νά προσδοκ? ή
άνθρωπότης ώφελεία; ; Αί ώφέλειαι δέν εινε βεβαίως μεγάλαι. Ή συγκοινωνία θά κατασιή εύκολωτέρα, ή μετάβασις είς μεμαχρυσμένας χώρας' συντομωτέρα, ή είς τούς
πόλου; προσέγγισι; δυνατή. Άλλά δέν δύναται

νά

ύπο-

σχεθή τις, ότι ή άεροπλοίκ δέν θέλει γΐνη πρόξενος κακών.
Αί μεσόγειοι πόλεις αί μή'· φοβούμενα t βομβαρδισμούς άπό

θαλάσση; πόσον ευκόλως θά χαταστρέφονται άπό τού άέρος I
- Τις οιδε ί άν οί άνθρωποι τών (περχομένων χρόνων δέν παραστώσι πρό σπουδαία; τινό; αεροναυμαχίας.

Άνδρίας Ί. Αρβανίτης.
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Δέν είνε άπλόΰν τι γεγονός, άπλή τι; έκκρισις,

οίΦυ-

σιολόγοι νομίζουσι, ή περίβρεξις τών οφθαλμών, πρδς εΰχερεστέραν μύτών κίνησιν άπεργαζομένή τό Δάκρυ. ’Εκείνοι
λέγουσι, δροσίζει τούςόφθαλμούς· ήμεΐς προσθετομιν δροσέζει

καί τήν ψυχήν ημών.

,Είνε λοιπόν μεγάλης

σημασία; τδ

δάκρυ, πολύτιμο; (κκρισι; καί βάλσαμον είς τό άλγος καί
τήν δυστυχίαν.“Οτι τδ δάκρυ πραΰνει τον πόνον τής ψρχή;

-

ήμών δεικνύεται'ί>£ τ^ Κά.θ’ ημέραν πειράματος. Εις τάς
δυστυχίας ημών, είς θάνατον προσφιλούς ήμΐν προσώπου,
είς άλλο τι λυπηρόν περιστατικού άρκοϋσιν ολίγα δάκρυα

όχι μόνον διά νά δροσίζωσι τήν Αίτναν τών οφθαλμών ήμών,
.άλλά καί νά πραΰνωσι τό άλγος ήμών· νά μάς αλαφρύνουν,
νά σμικρύνωσι τήύ συμφοράν, νά μάς φαιδρύνουν πολλάχις.
Άλλά πώς; ή ψυχή,πνεύμα άΰλον,τροποποιεί τά; διαθέσει;
τη; διά τών δακρύων; ή παρατήρησις τούλάχιστον άποδεικνύίι
τούτο. Αί σχέσης τής ψυχής καί τών δακρύων εύρίηκονται

άκόμη άγνωστοι' χαΐ.θάπαραμείνωσιν, άν μή νόι; τεράστιοι
είς τούς μεταγενεστέρους αιώνα; (λέγχοντες τδ περί ψυχής
ζήτημα καί ανάγοντις αύτό είς Αξίωμα δενέλέγξωβι μετ’

Γαλλικής πόλεω; Annonas τήν πρώτην αεροπόρον σφαίραν,
ήτις πληρωθεξσα διά θερμού άίρος, όστις εινε είδικώς έ-

τή; κινήσεως τών χάρτινων αετών,καί άλλα; διαφόρου; μηχανάς, είς τά; δοχιμά; τών όποιων πολλοί άπέθανον. Οί άεροστατικοΐ ίξ άλλου στηριζόμενοι ίπί τής ευκολίας, μεθ'ή;

αύτοΰ καί τδ φαινόμενου τή; πραΰνσιώ; τοΰ ψυχικού άλγους, .
τό μετά, τή» (xxptoty τών δακρύων παρατηρούμενον.
s
Τό δάκρυ εινε ό πόνο; τή; ψυχή; ημών, ό οποίο; μετα

τασκευής ιπταμένων μηχανών καί κατηνάλωσαν άπαντα
τόν βίον άν«υ αποτελέσματος.

λαφρότερο; τοΰ ψυχρού, άνήλθεν είς ΰψος 200Q μέτρων.
Καί ήδη είσερχόμεθα ώ; χαί ανωτέρω είπομεν είς νεαν φάσιν

ύψοΰντο αί σφαΐραι των, καί λαμβάνοντε; ώς ύπόδειγμα

’Ey τούτοις αί έργασίαι αυτών Ιφερον τδ ζήτημα Ιν βήμα

τής αεροπορίας. Έκ τής ευκολίας, μιθ’ ής άνήρχετο. το
άιρόστατον, πολλοί (πίστευσαν, οτι τδ ζήτημα είχε πλέον
λυθή. Άλλά δέν είχεν οΰτω τδ πράγμα.

βαλλόμενος είς δάκρυ καί ίκβαλλόμενος χαθιστ? ημάς εύθυ
μου; άπό βαρυθύμών,' φαιδρούς άπό μελαγχολικών. Εινε τδ
άλγος έξιδανικευόμενον. Είνε τό ΑΧ άποκρυσταλλούμενον.
Προ τών δακρύων, τών στιλβοντων ώς άδάμαντες,θρηνούτ .
σης ορφανή; κόρη; θλιβόμιθα.
~

πρόσω.

πρδς τα
Μιτά τρεις αιώνα;, ήτοι κατά τδν ,δέκατον
όγδοον αιώνα, αί έργασίαι («αναλαμβάνονται ευθύ; καί ήδη

τήν κίνησιν τών πλοίων,, άτινα ίλαφρότερά κινούνται έπί ’
μέσου βαρύτερου, (νόμιζον ότι. διά τούτων θά ίγίνοντο κύ

ριοι τοΰ άέρίς καί. παντί σθένη προσεπάθουν νά τελείοποιήσωσιν αυτά;. Τφ 1852 ό Ερρίκο; Γεφφάρδος μιταβάλ-

:

•I

’■**· φ

■ /■

<·ι

92

Λ

Η ΦΥΣΙΣ

ΗΦΓΣ1Σ

ι
.1 ·

Προ τών δακρύων ίρώσης παρθένου άποχαλυπτόμεθα. Μή
πράττωμιν τοϋτο ίπειδή ταΰτα ύγραίνουσιν απλώς τούς άφθαλμούς των ·
Ούχί. θλιβόμεθα διότι είς έκαστον δάκρυ, είς έκάστην
μιχράν ρανίδα διαχρίνομεν καί εν άλγος, καί ϊνα «όνον της
ψ υ χ ή ς. Μη τυχόν ένεκα τούτου δέν είναι αλμυρόν τό;Δάχρυ;
' -Ό αοίδιμός Άλέξάνδρός Ραγκαβης ώ; έξης άποφαίνεται
“ έν τφ ποιήματι αύτοΰ:;
LA LARME
‘
Le coeur qui souffre,
- le coeur que lord un souvenir,
qui voit un gouffre
dans le present et 1’avenir, ,.
le coeur qu ’alarme
.
· . I ’existence coniine un malheur
raconte toute sa douleur
par une larme.

v
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Πόσο μέ τέρπεις σαν άνθεΐς,
Λουλούδι μυρωμένο,
Και πώς μσύ θλίβεις τήν καρδιά
Σαν γέρνεις μαραμένο.

Χίλιους μοϋ φέρει στοχασμούς
Ή όψι σου καί μόνη,
Λουλούδι μου παρθενικό, .
Δροσόλευκο σάν χιόνι.

11 mm ΙΜΙΤΜΙ
ΕΝΟΣ ΡΩΣΣΟΥ ΣΟΦΟΥ
Mera 300 καΛλιτεχιαχών ιέκόνων έν τδ> χειμίνω.

„

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Β’.

(Συνέχεια, ίδέ προηγούμ. ψύλλον).

Πόσο μ’άρέσ’ ή χάρι σου
Κ ’ ή εύωδίά σου πόσο I
ΛουλοΰδΙ μουκατάλευκο,
• Λουλούδι μου ολο δρόσο.

'

20

Δράμα έν τφ αέρτ.

Λευκό λουλούδι' μου, ώμορφο,
Μέ τήν γλυκεία ευωδιά σου,
Μέ τήν υγρή σου τήν καρδιά
Καί τήν αγνή θωριά σου,

■
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Κατά μβτάφραάτν φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ·

Ά. ’Άχολος.

9 Χωρίο δροσιά δέν ήμπορεΤς
Ούτε στιγμή νά μείνης,
Ευθύς άλλάζ’ή όψι σου,
Ευθύς, λευκά μου,-σβύνεις.

20

'

,
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' Βλέπω σέ σένα, όταν άνθεΐς,
Τής νχότης τήν είκόνα,
Κι’ δταν μαραίνεσαι, θωρω
Τοϋ βίου τόν-χέιμωνα.

Γι’αύτό μ" αρέσεις, γιασεμί,
Μέ τήν αγνή θωριά σου,
Μέ τήν υγρή σου τήν καρδχά
Καί τήν γλυκειά εύωδιά σου.
Λουκέα ΤβΟρώνη.

Ώς προείπομεν, δ Φαιδώρ Σάρπ ιπιτηδειως και πάση
θυσίφ ύπιξαιρέσας τά σχέδια τοΰ Όσιπώφ είχε κατορθώσει
νά προσέλκυση τά αμερικανικά κεφάλαια καί αναχώρηση
διά την σελήνην πρός κατάκτασιν καί έκμετάλλευσιν τών
σεληνιακών άδαμάντοφόρων γαιών, έγκαταλείψάς Γντάύτφ
τοσοϋτον οίκτρώς τόν μόνον έκτιλεστήν καί δράστην της
τολμηρές ταύτης έπιχειρήσίως, τόν Ίωνάθαν Φαρενχάϊτ
έν τή γή, ον ό γέρων σοφός παρέλαβε μεθ’ εαυτού έν τη
$ίχ έκδρομή.
’ Πρό.τής άναχωρήσεως ό Σάρπ άφοϋ.ηύχαρίστησε πάν
τας μηχανικούς »αί έργάτας καί παρικίνησε ν’ άπέλθωσιν
όσον τάχιον, ΰπομνήσας τάς έκ τής άναφλέξεως τής σεληνίτιδοςσυνεπείας, έλαβε κατά μέρος τόν σύντροφον αύτοΰ κ,
Βςρρίγγιν μεθ’ ού βυνωμίληβεν ίμπιστιυτικώς χατ’ιδίαν,είτά
δε τόν Ίωνάθαν Φαρενχάϊτ καί τφ λέγει
·
— Είς τάς οχτώ ώρας καί 35 λεπτά θά γίνη ή ανά
φλεξες, ώστε κανονίσατε καλώς τό ώρολόγιόν σας, όπως κατά
τήν ώρισμένην στιγμήν εΰρεθήτε έντός τού βλήματος.
Ό Φαρενχάϊτ έξάγει αμέσως τό ώρολόγιόν του·
— ’Εγώ έχω έπτά ώρας καί τέταρτον, είπε μετ’ απο
ρίας.
—· Πηγαίνετε τριάκοντα πέντε λεπτά έμπρός, ίπεΐπεν
ό Σάρπ διά τρόπου φυσικού μέν άλλά σοβαρού και κανονί
σατε τήν ώραν σας μετά τής ίδικής μου, διότι δέν συα.^έρει ουδέ δευτερόλιπτον νά διαφέρώμεν.
— "Εχει καλώς, άπήντησεν ό Φαρενχάϊτ καί έκανόνισεν
έν τφ άμα τό ώρολόγιόν τςυ, χωρίς παντάπασι νά ύποπτεύση τι περί τής είλίκρινείας τοΰ συντρόφου του.
— Ώστε έχομεν μιάς ώρας καί είκοσι λεπτών καιρόν
διαμονής ίτι Ινταϋθα, προσέθηκεν. ό Σάρπ, καί έν τοιαύτη
περιπτώσει, έάν έπιθυμήτε, κ. Βορίγγιν, δυνάμεθα νά ^ίψωμεν τελευ-ταΐου βλέμμα- έντός τοΰ^όβουζίου, όπως έξετάσωμεν, έάν τά πάντα καλώς έχουσιν,
Άνευ ούδεμιας υποψίας ό Ίωνάθαν Φερενχάϊτ «βοήθησε
τούς δύο αύτοΰ συντρόφους νά κατέλθωσιν έντός τοΰ βλή
ματος καί μετά τοϋτο μετίβη, όπως έπιβλέψη είς τήν ταχεΐαν έπιβίβασιν καί άναχώρησιν τοΰ προσωπικού τοΰ έργαβθέντος είς τάς προπαρασχιυαστικάς έργασίας τής εναερίου
ταύτης έκδρομής.
Μετά ήμίσειαν ώραν,ένφ ίτι ό Φαρενχάϊτ εύρίσκετο μετά
τών έργατών, αίφνιδίως παμμεγέθης στήλη πυρός έξήλθε
τής γης, συνοδενομένη μετά φοβερού πατάγου, καί διασείουσα τήν νήσον άπό θεμελίων, ένφ ταυτοχρόνως τό βλήμα
διέσχιζε μετ’ ’ιλιγγιώδους ταχύτητος τό κενόν, φίρον έν
έαυτφ μόνους τόν Σάρπ και τόν Βορίγγιν.
Αί πρώται τρεις ήμέραι διήλθον ύπό τάς καλλίτέρας συνθήκας καί έλπιδας, πλήν τήν τετάρτην, ένφ ό Σάρπ κατεμέτρα τήν γενικήν άπό τής γής καί τοϋ πλανήτου άπόστασιν,
άφήκε κραυγήν άπελπισίας.
Ή ταχύτης τοΰ βλήματος έβαινε μειουμενη.

— Τουλάχιστον νά φθάσωμεν τήν ορδιτέραν ζώνην, έμορμύρισεν ό Βορίγγιν.
’
— Έως ίχιϊ, έλπίζώ νά φθάσωμεν, άπήντησεν ό Σάρπ.
— Μήπως, έπειδή άνεχωρήσαμιν ταχύτερον τοϋ δέοντος,
ήρώτησεν ό Βορίγγιν, άπωλέσαμεν τήν ταχύτητα;
— ’Ανοησία Ι ούχί. εΐπεν ό Σάρπ, διότι άπήλθομεν
άκριβώς τήν ώρισμένην ώραν; και διά νά μή συμπαραλάβωμεν αυτόν τόν άθλιον, τόν φοβερόν ίπιχειρηματίαν καί
πλεονέκτην Σάρπ, σκοπίμως μετέβαλον τήν ώραν τών ωρο
λογίων μας.
Μετ’ ολίγον τό βλήμα έστη άκίνητον εν τφ κενφ.
— ’Απελπισία ί ανέκραξε τότε καταβεβλημένος . ό
Σάρπ και κατίπεσεν ώς . μόλυβδος έπί τοΰ άνακλίντρου, συσφίγγων τούς όδόντας έξ άγανακτήσεώς.
— Καί ούδεμία έλπίς σωτηρίας ύπάρχει ; ήρώτησεν ό
Βορίγγιν.
— Είμεθα ήδη καταδεδικασμένοι νά ίστάμεθα ένταΰθα
αιωνίως, έκτός άν ή έπίδρασις διαβατικού τίνος σώματος
μάς παρασύρη μακράν τής κατηραμένης ταύτης ούδετέρας
ζώνης τής ελξεως.
Μία ίβδομάς,· είτα έτέρα, καί κατόπιν μήν ολό
κληρος παρήλθε χωρίς ούδεν νά μεταβάλη τήν κατάστασιν ταύτην τοΰ βλήματος. 'Ο δέ Σάρπ μετά τοϋ συν
τρόφου του ήναγκάσθησαν νά καρφώσωσι πάντα τά έν'
αύτφ κινητά αντικείμενά, άτινα λόγφ τής άπολύτού απου
σίας τής έλξεως τής βαρύτητος μετεκινοϋντο έκάστοτε τήδε
χάκεϊσε, συνεπείφ τής έλαχίστης αφορμής κννήσεως, ώς μή I
ύπάρχοντος πλέον άνω καί κάτω μέρους έν τφ βλήματι.
Άλλά καί αυτοί ετι διετέλουν σχεδόν διαρκώςάκίνητοι,πρός
αποφυγήν δυσάρεστων συγκρούσεων. Έν γένεί δέ ή θέσις των
καθίστατο όσημέραι άπελπιστικωτέρα'παρατηροΠντες δέιτήν
βαθμιαίαν κατανάλωσιν τών ζωοτροφιών χαί τοϋ άέρος ήρξαντο μετ’ αύταπαρνήσεως καί έγκαρτερήσεώς ν* άνα[λέ·
νωσι τόν θάνατον.

’Απελπισία I ανέκραξε καταβεβλημένος.

Έν τούτοις ή ιδέα τοϋ μοιραίου τέλους ήρξατο σπουδαίως
ν’ άνησυχή τόν Βορίγγιν καί ήμέράν τινά άπεφάσισε νά
άπαλλαγή τοΰ Σάρπ,τοΰ αιτίου τής καταστροφής του, δπως
παρατείνη αυτός έπί ώράς τινας περισσότερον τόν βίον του.
—- Αύτός είναι ό αίτιος, όπου εύρίσκομαι ένταΰθα,
έλεγε καθ’ έαυτόν. αυτός ό κλέπτης ξένης, περιουσίας, καί
ό άπατεών 'τοΰ φίλου του, Ισως καί εμέ θά ήπάτα ή
θά {φόνευε/ είς τήν σελήνην, πρός πραγματοποίησιν τών '
καταχθονίων ονείρων του. Ένεκα δε τών ανεπαρκών αύτοΰ .
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υπολογισμών εύρισκόμεθα ήδη έδώ, εί; τό μέσον τής όδόϋ,
άναμίνοντες τήν τιμωρίαν τών άνομημάτων αύτοΰ τοΰ τέ
ρατος! Ά, ναι, πρέπει ν’άποθάνη'προ έβοΰ. '
Καί ένώ έπληαίαζέ πρός τόν Σάρπ ,καθιύδοντα έπί.τής
κλίνης του·
·

Μετά μίαν ώραν'τά δύο βλήματα-ΐπλησίϊσαν.

— Τί θέλεις έδώ; τόν έρωτφ έντρομος ό Σάρπ.
— Τί θέλω; άπλούβτατον πράγμα, ,τφ άπαντά έκεϊνος,
νά σέ φονεύσω.
—Καί τί σοί έκαμα κακόν;
— Σύ μέ ίφερές είς αυτήν τήν θέσιν.
— Δέν πταίω έγώ, άλλα τά κατηραμένα σχέδια αύτοδ
τοϋ άθλιου Όσιπώφ. 1 ... ...
— Ό κλέπτης πάντοτε λογαριάζει άνευ τοΰ ξενοδόχου,
καί θ’ άποθάνης αμέσως κακούργε,, εΐπεν ό Βορίγγιν πληΟιάζων άπειληΤικώς:
— Έλεος, φίλε, βλέπεις δέν; είμαι καλλίτερος σου, και
έγώ ΰποφέρω.
— Άδιάφορον, άλλως ,τε δέν σέ φονεύω έξ έκδιχήσεως
,μόνον, άλλά καί διά νά άπαλλάχθώ άπό σέ,Ή τροφή καί ό
άήρ,τόν όποιον καταναλίσκεις,μοί άναγκαιοΰσι βλέπεις διά νά
ζήσω έγώ.
Ό Σάρπ βλέπων τότε τό άδύνατον τής καταπείσεως διά
τοϋ λόγου ήγέρθη αίφνιδίως καί διά καταπληκτικής ταχύ
τητος εύρίθη έναντι ί -’τσδ- συντρόφου του ώπλισμενος διά
πελέκεως
Πρός στιγμήν έστησαν'άμφότεροι άκίνητοι καί σιωπηλοί
άπέναντι άλλήλων.
— Διά νά ζήσης 1 άνεφώνησεν ό Φαιδώρ Σάρπ δι’υφους
ήπιου. Καί έπί πόσάς ημέρας έλπίζιις, ότι ό θάνατός μου
θά παρατείνη'τήν ζωήν
— Έφ’ δσας ήμέρας ήθελες ζήσει σύ αύτός.
— Τοϋτο μόλις θά σοί δώση κέρδος ολίγων ήμερων.
— Τότε διατί θέλεις νά ύπερασπισθής έαυτόν καί δεν
άφίνεις νά σέ φονεύσώ, άφ’ ού όλίγαί ήμέραι ζωής είς ουδόν
θά σε ώφελήσωσι;
Ό Σάρπ μή άπαντών έτήρει άπόλυτον σιωπήν.
— Μή χάνωμεν καιρόν; έξηκολούθησεν ό Βορίγγιν, εις
έξ ημών εΙνάΓπεριττής ένταΰθα, είσαι ό γεροντότερος καί ·
οφείλεις νά ύποχωρήσης.
*
— Τότε δός μοι καιρόν μιας.μόνον ήμέρμς, άπήντησεν
ό Σάρπ... ίσως δυνηθώμον να σωθώμιν;
— Καί πόθιν εξάγεις τό συμπέρασμα τούτο ;
— ’Από τάς παρατηρήσεις μου, άκριβώς δέ-τήν νύκτα
ταύτην παρετήρησά ουράνιόν τι σώμαδίευθυνόμενον ποόςήμάς.
— Ψεύδεσαι ! άπήντησε σκαιώς ό Βορίγγιν καί πώς
δέν μοι τό έλεγες πρίν. Άς εινε, τί θά χάσω. Μίας ημέ
ρας ζωή πλέον ή ελαττον ολίγον μέ ένδιάφέρει, άλλά μετά
παρέλευσιν μιάς ήμέρας θά είσαι νεκρός.
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η φυςις
! ' Μιτά τοδτο Si άμφότεροι

άπ(χωρίσθησαν

w·

Ιν

μιτά πατάγου χαί c Φάώώρ Σάρπ
θριάμβφ
ίίς τάς άγχάλας τού συντρόφου του άνακράζιι·

1^

*·ίνη
Έ
Θεός.

ήδη

κ’αύτή έχάθη
Εις τήν άπειρον χρόνου βοήν,
Όμως ύπνος γιά μέ δέν ύπάρχει,
’Εβαρύνθην τοιαύτην ζωήν I

(Σταματών σύννους) Μία ώρα 1 .·

Είσαι ό κάλλιστό; μου φίλος. Άλλά, τί σώμα νομίζςις νά
«Ιν« αυτό τό φαινόμινον, βββαίως κάποιος κομήτης.

—Όχι, tlvt βολίς, όπως χαί ή ίδική μασ.

έτόλμησι νά μάς άχολου-

στεύσω έίς τούς οφθαλμούς μου. Εινε δυνατόν ποτέ
τό τοιούτον; (άναγινώσχει μεγαλοφώνως). «Λίετά χαφα$

tovg εύτυχεΐς «QQafi&vag
άρετ&ν
χεκοβμημέυης
Sog X”%&iμετάg
μεγαλεμηόρου χ. Α*Stexotvi
τελεβδένταξ

τ§ρ άπό πολλών
τον πλουσίου
τήν έσπέραε»

άναμμ/λΑοντβς

«ύχόμεΦα αΰτοίς ταχεϊαν στέψικ».

—[· Βίβαίως, ό Μιχαήλ Όσιπώφ, έμορμΰριβιν αποθαρ
ρυνθείς ό ΦάιδώρΣάρπ χαί ίκάθηΟΕν ίπί τού ανακλίντρου.

—, Ό Μιχαήλ Όσιπώφ άνίχραξι. μετ’ απορίας ό ΒοίέΤΤ»ν·
'
,
'
' Λ
·

ΣΕΠΝΗΒ'

■ (Έν τή οΐχίφ εκείνης).
Έκαόνη.—( Υποδέχεται Έχβΐνον μειδιώσα).
*Ώ

ί

— Ναι, δ Μιχαήλ ’Οσιπώφ, δστις βεβαίως θά άπίδρα
Ικ τών φυλακών, ένθα μ<τά τόσους αγώνας χαί θυσίας κα
τόρθωσα νά τόν στιίλω* ΐχ« St, ώς παρατήρησα, τό βλήμα

σάς εύχαοιστώ I Σάς εύχαριστώ πολύ έκ τών προ τέρων κ. Β. . .διά. . .

του τοσαύτην ταχύτητα, ώστε θά φθάσΐ0 ταχύτερου ήμών
ίίς τήν σελήνην καί ία τής διευθύνσεώς του θά παρασυρη

Διατί λοιπόν μέ εύχαριστεΐς ;
Έχαένη. —’Αλλά διά τά συγχαρητήριά σας. τά
όποια έρχεσθε βεβαίως νά μον έκφράσητε διά τούς
άρραβώνάς μον I Ά ! τί λαμπρός νέος ό μνηστήρ
μου, κύριε Β- . . I "Ελθετε νά σάς συστήσω. . ..!

χαί ημάς έχιΐ.
— Ούρρά, ούρρά ! άνέχραξίν ό Βορίγγιν ίνθουσιασμίνος.

—Ναι, έπεΐπεν ό Σάρπ, αλλά φαντάσθητι,. τί θά γιίνη
όταν συναντηθώμεν είς τήν σιλήνην.

Μετά μίαν ώραν τά δύο βλήματα «πλησίασαν άλληλα
χαί τδ τέως ακίνητον κατά φυσικήν συνέπειαν έκινήθη καί ά
παξ’ εΐσελθόν ίίς τήν Ελκτικήν ζώνην τής σελήνης ήρξατο
νά διευθύνηται πρός αυτήν, Άμφότιρα Si ταΰτα εύρίσκοντο
ίίς όλίγην άπόστασιν άπ
*
άλλήλων. Έκ τών θυρίδων S’
αυτών διαδοχικός έφαίνοντο τά πρόσωπα ότέ μεν τού Γοντράν, ότέ Si τού Φρικουλέ,τής Σελήνης,τύύ Φαρενχάϊτ, τού
Σάρπ καί τού Βορίγγιν.
Ό Σάρπ ίπί ιή θί<γ τού Φαρινχάίτ μεγάλως ίξεπλάγη

πως ό χατηραμενος αυτός ’Αμερικανός εύρέθη έκεΐ μέσα,
καί τόν'όποιον ίνόμιζιν άπό πολλού έν τή γή νικρόν,
-γ Ό άνθρωπος αυτός tlvt διάβολος είπεν ό Σάρπ, Ιάν
δε συναντηθώμεν ίίς τήν σελήνην είμεθα χαμένοι,
διότι
είμεθα δύο χαί ίχομεν νά παλαίσωμεν πρός τέσσαρας. Α

πορώ όποια φοβερά δύναμις τούς„ έξεσφςνδόνισέν μέχρις έδώ,
ίνφ, ώς είδες,· ή σεληνϊτις μόλις ήδυνήθη νά μάς φέργι μέχρι

τής ούδετέρας ζώνης, ήτοι μέχρι τής ήμισιίας οδού.

—· Άδιάφορον, άπήντησίν ό Βορίγγιν, ήμεΐς

τδν θάνα

τον Siv τόν φοβούμεθα πλέον, αφού άπαξ έφςίσθη ημών, εχομεν δέ αρκετά όπλα καί δυνάμεις νά παλαίσωμεν πρδς

αυτούς.
—Θά ίδωμεν f άπήντησί χαταβίβλημένος ό Σάρπ, χαί
έν ταύτφ παρηχολούθει διά τού βλέματος τήν πορείαν τού
ίχθρικού βλήμματος.

{επιται συνέχιια)

Έχεΐνοφ. — (Απορών και κρατών

τδν εφημερίδα)

Έκεΐνος.—(Βαθίως τεθλιμμένος καί δεικνύων τήν έφη.

μερίδα). "Ωστε. . . είνε. . . άληθές . . . λοι...πόν... ;
Έχεόνη.—Αϊ I βεβαίως I βεβαίως ! Τί! άπορεϊτε; Μήπως δέν είμαι αξία τοιούτον συνοικεσίου ;
Έκεΐνος.—Άλλ’οί δρκοι σου πρός έμέ ;
Εκείνη.— (’Απορούσα) Δέν σάς έννοώ !
Έκεΐνος.— (Δακρύων) Αί έλπίδες της εύτυχίας
μου ;
Έκάένί)·—Έξηγήθητε παρακαλώ !
Έκεΐνος.—(Δακρύων πάντοτε) Ή 'άγάπη, ήν μοΐ
έξέφρασες καί μοί ύπεσχέθης χιλιάκις ;
Εκείνη.— (Μιτά σχίψιν) Ά ! ενθυμούμαι 1 Θέ
λετε νά είπατε διά τό παιγνιδάκι, πού σάς έσκάρωσα τήν πρωταπριλιά 1 Χί ’ χίχ I ί I Σάς είπον,
άν δέν άπατώμαι, δτι σάς Λγάπων ! Δέν πιστεύω
δμως νά τό έλάβετε ύπό σοβαράν έποψιν : ...
Έκεΐνος.— (Ένν
*ός
χαί άπογοητΕύμένος) Πρωτα
πριλιά ; άκόμη δέν Ιφθασεν Λ πρωταπριλιά 1 Ή έσπέρα έκείνη, καθ'ήν μοί έδωκας ζωήν κα\ εύδαιμονιαν ήτο ή 20ή Μαρτίου I
Εκείνη.— (γ«λώσα) ΤΩ άπλούστατέ μου I Δέν
έγνώριζες λοιπόν, δτι άκολουθώ τό Γρηγοριανόν
ήμερολόγιον, ώς άληθέστερον, καί έπομένως δταν
είχες 20 Μαρτίου, έγώ είχον 1 Απριλίου ; (φιύγουσα
πρός τδ βάθος τής οικίας) Χά ! χάχ !&!...!
.
;
ΕΙΚΩΝ F

(αύβημςρόν).

. Έκεΐνος.—

(Έν τή οικία του κρατών πιστόλιον μονολογιΧ βηματίζων έξαλλος).

Νά τήν λατρεύω άπελπις έτάχθην έκ τής Μοίρας
Ώσεί ναυβάτης ναυαγός άπό τίνος άγκύραςί
Καθ’δν μου δάκρυ καί παλμός, κραυγή άπελπισίας
Καί κάθε στόνος μου : ι|τευσθέν δν δναρ εύτυχίας

Ζωήν πλήρη δακρύων καί πόνου,
Δυστυχίας άρρήτου πικράς, .
Μνημονεύων μικρού τίνος χρόνου
Εύχαρίστόυςκι’ώραίας στιγμάς..

Μά ή.νέραϊδε<: τήν κυττάζουν
με ζηλόφθονες ματιές'
. καί ή άφρόοωμες στενάζουν
άπ’ τής Ζήλχας τής οαϊτιές. . .
*

Άν πρός μίαν στιγμήν αίσθανθώμεν
Ένδομύχως γλυκεΐαν χαράν,
Παρελθούσης εύθύς θά ταφώμεν
Είς πικρίαν βαθεΐαν, σκληράν ! !

ζθτ’ εφίληοε ή· αύγούλα
Τόν ουράνιο αυγερινό,
κρουσταλλένια Βοοκοπούλα
ξενομίξει(α) άπ’τό βουνό.

Μοναχή της κατεβαίνει
’c τάκρογιάλι νά λουαθί),
και μέ τΆοτρι γυμνωμένη
τρέχει νά κάθρεφτιοθή.

(Κτυπ? τήν 1 μ. μισονύκτιον τό Ιΐίί τοΰ τοίχου ίκκριμίς).

αίφνης όρθοΰται ώχρόςχαί τρέμων). Ω I Θεέ I Νά πΐ-

τφ Ιλιγι,

.

ί

ΕΙΚΩΝ Β’. (26 Μαρτίου).
Έχαΐνοφ.— (Έν τφ καφφενείφ άναγινώσχει ίφημερίδά'·

χόμινον «ρός αυτούς.
ΚαταφΛών δί τόν Σάρπ. ίίς. τάς· παρίιάς

&ή&ΰ;

ΕΙΚΩΝ Α'.

Σέ άγαπώί
— Σέ λατρεύω I Ναί !... ράρτυς μου 4

- Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ

Άγαπω ! τήν λατρεύω καί δμως
Είς άντάλλαγμα αΰτη σκληοώς
Κ'άπωθεΐ. μέ άρνειται ό πόνοσ
Καί μοί φέρεται τόσον ύυχρώς.

Έκεΐνος.—

Ό Βορίγγιν πληίιάσας αμέσως τούς οφθαλμούς του ε
τδ τηλισκόΛιον πραγματιχώς παριτήρησι ξένον τι σώμα έρ-

— ΠιρίΕργον, χαί τις άλλος

Είς Εικόνας 3 μετ’επιλόγου.

πρός

. ήμδς·
Έν ταΰτφ Si: προίτΐιν· τδ τηλισκόπιόν αΰτοδ, λίγων.
'
— ‘ISi ίδέ, φιλί μου, άν σέ γιλώ.

Είσαι πλέον ίχθρός μου,

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ

|ιπτόμ«νος

. — Έσώθημςν, ίόώθήμιν ί ,τβ ξίνάν σώμα έρχεται

— Ναι-, Siy

Τί άν έγενθην πρός στιγμήν γλυκείας εύτυχίας ,
Και εΐτα ύπεισέδυσεν ό δφις τής άνίας ;
Καίτί,άν μέσω εύρεθείς άνθέων μυροβόλων;
’Εξέλεξα έκ πάντων έν, κ’ αύτό. . . θανατηφόρον

άποσυρθίντςς

tit
ίιαμΕβίσματώ των άλλά καί συνάμα ΙπιβλίπυντΕς άλλήλους.
Μ<τά τινοις ώρας ή διαχωρίζουσα αυτούς θύρα άνοιγςι

Πέφτ’ ή Κόρη ’ς τό περγιάλι,
,μά πρίν·βρέξϊ} ,τά μαλλιά,
τής παγώνουν τ’άαπρα κάλλη
.κάί τής δένουν -τή λαλχά I.
Τότε άκούγε,ται τραγούδι
άπ’ τό βάθος τό πικρό :
Τού βουνού,. λευκό λουλούδι,
V
γίαλο-, ·’θά 'όγής νεκρό 1
Σπίισχιι

(Βηματίζων πρός τό γραφιΐόν του)

Έρρε μακράν μου ή ζωή. παν δνειρον ώραΐϋν,
Άφουμ’ άφήκεν άπηνώς ύπείκων ’ς τό μοιραΐον,
Έρρε μακράν μου ή ζωή, άφοΰ μόνος ό κόρος
Πρωτεύει έν τω δράματι ιού βίου τελεσφόρως 1

'

Ί

'

I. Γχ»·<’»<Λ
*οι

(α) Ε«»β|
*ίζ«Λέγουν
οί βοσκοί διά το iitpsuyoM πρόβατο», Α
όποιο» χατσστρβφιται μακράν τοΰ ποιμβνος του.

(θέτιι τό πιστόλιον έπί τής καρδίας πυροβολιΐ καί μίνιι
άπνους).
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

(Μεταξύ τ&ν μεμνηβ'ίευμίνων)
(Εκείνης άναγιγνωσκούσης

βιβλίον

τι «Εοέρχιται ό

μνηστήρ τις κρατών ίφημϊρίδα).

Μνηστήρ.—Άνέγνωσας φιλτάτη μου τήν τρα
γικήν αύτοκτονίαν τοΰ κ. Β...
Εκείνη.— (Τιταραγμένη ολίγον καί άναγιγνώσκουσα
ιίς τούς οφθαλμούς του/Α ! τί λέγεις, mo η ami! Καί.,

τό. . . αίτιον :

Μνηβτήρ. —Δέν τό Αξεύρει ούδείς,! Άγνωστοι
οί λόγοι 1
• ’Εκείνη. — (Καθησυχάσασα, βλέπιι πρδς τδ βιβλίον

Κανένας έρωτίσκος ίσως ! (μίτά τινα παύ«ιν) I Άλλά δέν μέ Λσπάσθης άκόμη I !
Μνηβτήρ.— Έχεις δίκαιον I (άσπαζόμινος αυτήν
καί παρακαθήμινος) Καί τί άναγινώσκεις ;
Έκέόνη.—Τόν Βίκτωρα Ούγγώ ! (ιίτα μκδιώσα)
Ώ I καί τί σύμπτωσίς ! Ίδέ τό μέρος είς δ εύρίσκομαι τώρα· «Ή γυνή εινε τό μάλλον μεταβλη
τόν δν· Έν μια καί τμ αύτίί στιγμή, άλλάσσει
μυρία φρονήματα ! Καί ύπάρχουσιν .άνδρες, οϊτινες πιστεύουσι καί άύτοκτονοΰσιν,έάν άπατηθώσι!»
(μ«ι3ιώσα) Ίσως έχει δίκαιον ό Ούγγώ, άλλ’ ΰπάρχουσιν δμως καί πολλαί έξαίρέσεις ! Δέν έχει ούτω
^ίλε μου ; (ίναγκαλίζιται αυτόν).
Μνηβτήρ. — (έναγκαλιζόμινος αυτήν έπίσης) Ώ !
πολλαί I Καί ιδού μία προχειροτάτη ... Σύ φιλτάτη μου ! 11 (;)
άδιαφόρως)

Άθηναι

Κυ ρ ι

λμ

ο ύλ ς Π

7

*

■ 44. Λϊνςγμα ,
Στοιχ»ϊόν τρομ«ρώτάτον
•
κχί καταστρίπτικώτατον
•Ιμαι φίλ’άναμφιβόλως
κι · αφανίζω άσυβτολως
. παν «ν Ts»« προστυγχάνον
χαίτο.ι είμαι καί πάράγον
ή
φοβιρά μου κόρη
> Καταστρέφει καί τά όρη
καί τά τών άνβρώπω» πλήβη,
όσων δυστυχών τα στηθη
τάς όΐόνας νοδ θανάτου
νά γ»ύθ«'βιν «Ιχον τύχην.
45. Αίνιγμα
Είμαι βασϊλβυ; τοΰ κόσμου, '
τήν σήμσρον τουλάχιστον
άν κοπή ή κβφαλή μου, .
'ββλή’πρ’χό^Ενμέγιστον
' τής γράμμίτικης στοιχίΓόν
μαβήτών μνήμην ένσίϊον.'
• / .
ι 46. ’Βρώτησος
Τί «Ινβ εκςϊνο, δ»
*ρ
τρέχ»-. 4»«υ ποδών κκί βχστάζιι ivso χ»φών;
41. Γρίφο·»
.
τη e « γ ι ζ ι κ α ρ σ η τ « υ e
.........
Νά βύρββή τί βητδν, 8«e? 'άποτίλόΰϊι τά ανωτέρω γράμματα
τιβίμςνα καταλλήλως. ·

'•σ ··■:·.

Λ-ύβειφ τών ίντώθω φύλλω αένςγμ.άτων.
- 33. ΑΓ'Εγμ». Σιΰβος—Κύρος
’Ελυσαν αυτό ή δισποινίς Μ
*ρόπη
έκ Σύρου, ό κ. Ν. Νικολάου
ίξ ’Αθηνών, δ χ. Π<ρ. Συβιτανίδής βχ ΙΙίίραιώ; .κ
*1 ; ή ίςσποινίς ·'
’Ελένη Φιρίτοπούλου «κ.Μασσαλίας.
. 34., Αίνιγμα. 'Γλη.
'Ελυσαν αυτό δ χ. Κ. Πατακιχς έί ’Αθηνών, ή δέσποινίς Μ»ρόπη έκ Σύρον, δ χ. Νικολάου έξ' Άθήνδν χαί ή Κυρία Μ- Ββρσίου έκ ΙΙσιραιώς. \
35. ’Βρώτησις. 'Ο Ιωάννης ΚαρΊχσοιίτσας
Ού$(1ς Ιλυσέν.

. 1'.
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4.

Η ΦΥΣΪΪ

νδατι ίκ

t-φ
πλέοντα,διότι τδ Ιί αύπφ ένυπάρχονδεύτερον δοχεϊον, ώ;
της φυσικής αΰτοϋ ιδιότητας, δεν διακρίνεται
Ιν τφ δδατι. To Si δεύτερον σχήμα παρίστησι την διευθέ·

. ι·<

V

ΤίΓ|ΐαγι»ςόν So^etov.
Τίνι τρόπφ δονάμεθα νά κατορθώσωμεν ώστε ίν Ttvi16ε« λίνω δοχείφ ν« συζώσιν έν ταυτφ ιχθύς; καί πτηνά.
Τδ πράγμα έκ πρώτης
δψεως φαίνεται λίαν ά-

τησιν τδν άπαιτουμένων αντικειμένων προς άναπαράστασιν
τοδ μαγικού τούτου,ούτως είπεΐν,φαινομένου,ήτοι τίνι τρόπφ
είνε διευθετημένου τδ κυλινδρικόν, δοχεϊον τδ περιέχον τα
πτηνά Ιντδς τοϋ μεγάλου δοχείου τοδ πέρεέχοντος τό ύδωρ
μετά τών ιχθύων. Ώς φανε
ρόν ύπό τό κυλινδρικόν -δο
χείου ύπάρχιιξύλινον δόχιΐ-

ερΐθανον, έν τούτοις εινε άπλούστατον. Λάβετε μέγα
ύίλινον δδχεϊον, ύπό τό ό
ποιον

εισάγετε

Ον,όπιρ χρησιμεύει πρόςπαροχην άτμοβφαιρικοδ άίρος
έν τφ κλωβφ των πτηνών.

δεύτερον

Άμφοτερα τά δοχεία είσι

τοιοϋτο σχήματος κυλινδρικοΰ και άναλόγου 3ια- φ

'
·Χ

καταλλήλως προσηρμοσμέ-

καουτσούκ

μέτρου πάχους, τδ οποίον . ’
έρμητικώς vi έφαρμόζηται

να διά
πρός παρεμπόδιοιν
της . έκροής
τοδ ύδατος,Ιξωθεν δε’τού-

πρός * τό'κατώτερον μέρος, .
' τοδ μεγάλου δοχείου καί'·

•

φαινομενική,'πλήν τό φαι, νόμενον λίαν αξιοπερίεργου

I

και δύναται νά έκτελεσθή
εύχιρώς.

τφ αύτφ δοχείη» {νυπάρχουσιν,ίχθύες καί πτηνά έν
.............. ........................................................................ .,·,.,·,.>,^·,-.,·>.,··.·μ··.·>.·.<·.<1·.--^·.<.·..·.···.··».··.··-4;.·.~·.···..· ϊ.·.-.·.·.·.·.-.^.·'·......
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Φ.’ΙΙ.

MAHAOlUfΜ ,,ΙΤΜ“

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ
. ·>

Γ. Π. Άογοστόλιον. Ζητούμενος άριβ. ρας άπεστάλη. — ·
Β. Χ.Μ 'Ράμλιον (Αίγύπτου). Έπισφολή μετά εσωκλείστων
έλήφβη.κάΐ εΰχαριστοΰμεν· εάν σάς λείπουν ά’ρ'ιβμοi παρακαλοϋμβν
γνωρ|^ίτβ'^.ΐν αυτούς. — Λ. Π. Ο. Βυτίναν. Δελταρίου ίλή-'
φθη.'^βίίόρΐέμεν δι’ απώλειαν ήμερολογίον. άβοστέλλομεν έτερον.
’Ιατρός,fb
*V
δεν άπέστεΛε .συνδρομήν του. — Π. Ν. Δ. Παρια ίους. Επιστολή μετά περιεχομένων έλήφβη· έχει καλώς· οημοσιευβήίεται..—Δ. Π. Μ ε σ,ολ όγγtoν. Επιστολή έλήφβη.
0ά φροντίσωμεν καί ήσοχάσατε.^-Α. Γ , Β ρ ά ίλ α ν Λύσεις έλήφβησαν πλήν βραδέως. Ή. Σ ω σ σ ά ν ά 'Ρ α μ ώ καί δ Μ < σ η μ·
βφ ι ν δ ς ’Α σ τή ρ εχουσι’δημοσίευσή εις τεύχη καί τιμώνται άμ·.φότερά φρ. 5’ έγράψαμεν. — Ί. A. Β. Κ α 6 ά ρ να ν. ’Επιστολή
«λήφβη, Φύλλα άπε^τειλαμεν. Έγράψσμεν. -— ΓΙ. Α. Μ. θεο•. δο σ ι ο ύ πο λ ι ν. ’Επιστολή έλήφβη, παραγγελίας σας έκτελεβή·
.σονται. Χρυσόδετους τόμους άπεστέλλομεν ταχυδρομικές επί συστάσει καί γράφομεν. Εΰχαριστοΰμεν. —Σ Κ. Ίσμαϊλίαν.
Επιστολή έλήφβη. Έχει καλώς ώς γράφετε. Ζητούμενα φύλλα
σας άπεσσείλαμεν. —-‘Δ· Π- ’Ενταύθα. Συνδρομή σας έλήφβη.
.Ζητούμενα φύλλα .παεφδφχάμεν κομιστή. Εΰχαριστοΰμεν. — Π. Γ.
Φ. Μελίγαλά. ’Επιστολή μέ ΐσώκλείστα έλήφβη. Σημειώσατέ
μας τους- άρΛμούς ϊ^^ό^ων φύλλων_ ρμς, ,^πω< . σας στείλ,ωμίΧ...
αυτούς έκ νέου. — Λ. Ϊ1. ϊ.’ Έν τα ΰβ ά. Έλήφβησαν, αλλά δέον
>ά δεατελήτε τακτικός συνδρομητής τής «Φύσέωςν όπως δημοσιευβή'.
— Σ. Λ. Πρέβ εζά ν. Δελτάριο'ν έλήφβη. Άπηντήσαμεν. — Κ.
Α. Α. Έν τ ά ΰ β α. ,’Απορβϋμεν πολύ έπί γραφομένοις. Παρακαλοΰμεν νά σας ίδωμεν, διότι 'δέν ίχομεν γνώσιν τοιούτων' παραπόνων.—■ X. Α. Φ: Γ α ρ γ α λ ι άν·. υς. Συστημένη έλήφβη.
Εΰχαριστοΰμεν. Έχει καλώς, άναμένομεν,ώς γράφετε.

δια Τ0Υ2 ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΈΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ό Ιν Παρισίοις κ. · Κωνστ. Θηράλπης εύρι.σκόμενος είς
ν

διά

φοροι μικροί λίθοι πρδς
-'^«,./ή^λλ.φπιβμδν·- τοδ δοχείου.
Ή οφθαλμαπάτη είνε

σχήμα παρίσττ,σι τό φ«νόμενον έκ τής έξωτερικής
αύτοδ άπόψεως καί νομί
ζει τις όντως,ότι έν ένί και

τοποθετούνται

των

νά μή. Ικρέη τό. έν αΰηω '
• ύπάίχον ύδωρ. Τδ π^^^ον '''’

σχέσεις μετά τών καλλίτερων γαλλικών καταστημάτων ει
δοποιεί άπαντας τούς έμπορους καί έπιστήμονας οτι έπιφορτίζεται νά. τούς προμηθιύσή πάν Ιμπόρεύμα καί παν
είδος νεωτερισμού είς εύθηνοτερας τών έν Γαλλίφ τιμών.

’Αντί νά κρατή ώς οί ίμπορομεσίταί άπασαν τήν μεσι
τείαν άρκεϊται είς τό ήμισύ παρά τών πελατών του οΤτινες
θ’ άγοράζωσιν οδτως 5 —10 0/° εύθηνοτε'ρας τών τριχοϋσών τιμών. At παραγγελίας ϊκτελοΰνται τάχιστα. Ό βουλόμενος άποταθήτω τφ
Carmes 3 Paris.
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