
_£}TOE A . ΠΕΙ?· £B'· ^LeHNAIS TH. 20τι &ΥΓΟΤΣΤΟΤ 1SV6

FT Φ Ύ Σ IΈ
A.PJQ h

ΓΡΑΦΕΙΑ
’Otic ’Ομήρου άριβ. 18.

AIET9YNTHX KAI CKAOTHX

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΦΡ. πριντεζηβ

ΜΕ Τ' ΕΙΚΟΝΩΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΊΉΜΑΙ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ.

S SHiSO
TOY NANSEN

Ό τού Βορείου 
πόλου διερευνητής κ. 
Νάνσεν έπέστρεψεν 
είς Βαρδόην διά τοϋ 
άγγλικοΰ άτμοπλοίου 
«Γουϊντγουορδ» τήν 
ι ]ι3Αύγούστου,συν- 
οδευόμενος ύπό τοΰ 
συνεκοραμόντος λο
χαγού Χάνσεν Σκώτ, 
μετά τριετή άνά τόν 
Βόρειον Πόλον έκ- 
δρομήν.

Τή 2j 14 Μαρτίου 
189$ ειχον εγκατα
λείψει τό πλοϊον όνό- 
ματι «Φράρ,» ύπό τήν 
84® μοίραν βορείου 
πλάτους, όπως διε- 
ρευνήοωσι τήν θά
λασσαν βορειόθι,ν. 
Έκτοτε ό Νάνσεν καί 
ό Σκώτ έψέροντο έπί 
τών πάγων είχον δε 
φθάσει πλησίον τής 
χώρας Φραγκίσκου
Ιωσήφ, οτε παρέλαόεν αυτούς τό αγγλικόν άτμόπλοιον 
«Γουίντγουρδ», άπερ προμηθέυσαν τροφάς είς τήν εκ
δρομήν Τίάίων, έπανέκαμπτεν.

Ό Νάνσεν διέσχισε τήν πολικήν θάλασσαν βορείως 
των νεοοιβηρικών νήσων, διηρεύνησε δέ τά μέρη έκεϊνα 
μέχρι τής 86® καΐ 14’. Πρός Β' τής 8a® ούδεμία έφαί- 
νετο ίηρά. Ό Νάνσεν καί ό Σκώτ διεχείμαοαν έν τή 
χώρα τοΰ Φραγκίσκου ’Ιωσήφ, ένθα έζων έκ κρέατος άρ
κτου καί λίπους φαλαίνης.

. Ό Νάνσεν άναμένει τήν άφιξιν τοϋ «Φράμ» εις 
Βαρδόην ή Μπέργκιν. Τό σκάφος τοΰτο έπραγμάτωσε 
τάς έλπίδας αυτού, καταδειχθεν έξαίρετον. Ούδέν έπήλ- 
θεν έπί των έν αύτώ νόσημα.

Πιστεύεται ότι τό «Φράμ» διευθυνθήσεται πρός τήν 
Δ. ακτήν τής Γροιλανδίας, κατ’ άλλο δέ τηλεγράφημα 
αναμένεται είς Σπιτσέέργην. Πανταχοϋ όπου προήλασεν 
ό Νάνσεν παρετηρεϊτο πάγος. Ή θάλασσα είχεν αυτόθι 
βάθος 3,8οο μέτρων, ών τά πρώτα 190 ψυχρά, τά δέ 
βαθύτερα στρώματα έδείκνυον θερμοκρασίαν t)a βαθμού 
άνω τού μηδενικού. Ό Νάνσεν ύπελόγιίε νά εισχώρηση 
διά τού «Φράμ» είςτόστόμιον τοϋ Όλενέκ, ϊνα παρα
λαβή κύνας, άλλά παρητήθη τοΰ σχεδίου αύτοϋ, διότι ή 
άπόοαοις ήτο δυσχερής ένεκα τής ΰπάρΕεως μέχρι τούδε 
άγνωστων μυχών. Ό άνεπαρκής όμως άριθμός τών κυ- 
νών ήνάγκαοεν αύτόν νά όπισθοδρομήση άπό τής 86® 

καΐ 15' μοίρας. Άν 
είχεν έπαρκή αριθμόν 
κυνών καί έλκύθρων 
θά έξικνεϊτο έέάπαν- 
τος μέχρι τοΰ πόλου. 

Τό κατά ξηράν τα- 
ίείδιον υπήρξε κοπιώ
δες, έξοχα όμως τά 
έπιτευχθέντα έπιστη- 
μονικά άποτελέσματα 
Τό φθινόπωρου τοΰ 
189 5 άφίκετο ό Νάν
σεν είς τήν χώραν τοΰ 
Φραγκίσκου ’Ιωσήφ, 
καί διεχείμαοεν έν λι- 
θοκτίοτω οικία, ήν ό 
ίδιος ίδρυσεν.

*Η έκδρομή τού 
Τίάίωνος είχε φθά- 
σει έκεϊ τό έαρ τοΰ 
1896, άλλά δέν κα- 
τώρθωσε νά φθάαη 
βορειότερου τοΰ μέ
ρους έκείνου τής χώ
ρας τοΰ Φραγκίσκου 
’Ιωσήφ, έν ή ό Νάν
σεν διεχείμαίεν.

Ό Τΐάξων οτε 
συνηντήθη μετά τοΰ

Νάνσεν, άπέστειλεν αμέσως μακρόν τηλεγράφημα είς 
τόν Χάρμγουαρθ, όστις είχεν όργανώσει τήν εκδρομήν 
τοϋ Τίάξων.Έν τώ τηλεγραφήματα τούτω, λέγεται, οτι 
ό Νάνοεν δέν ήδυνήθη νά καθορίοη τήν θέσιν του, ένε- 
κεν άνακριδειών τοΰ χάρτου τοϋ Πάϋερ καί ένεκα τής 
στάσεως τοΰ χρονομέτρου του, πειραθείς κατ’ανάγκην 
ουνεπεία τούτων νά τραπή πρός δυσμάς διά μέσου τοϋ 
παγοπεδίου πρός τήν Σπιτοβέργην.

Ό Τώάίων συνήντηοε τόν Νάνσεν έπί τοϋ πεδίου τοϋ 
πάγου πρός νότον τοΰ άκρωτηρίου Φλόρα, ό δέ Νάνσεν 
όστις είχε καταλίπει μετά τοϋ συντρόφου του τό «Φράμ» 
μεγάλως έίεπλάγη συναντήσας τόνΤξάξωνα έντή χώρα 
ταύτη.

Ό Τίάέων διώρθωσε τότε τόν χάρτην τής χώρας τοΰ" 
Φραγκίσκου Ιωσήφ κατά τάς ίδιας τού Νάνσεν όδηγίας,

Τά πορίσματα τής ά&οοημε ιώτσυ ταύτης πολικής έκ- 
δρομής τού Νάνσεν δύναντα:ι νά συνοψισθώσιν είς τά 
έίής:

Ό Νάνσεν δέν κατώρθωσε πράγματι νά φθάση μέχρι 
τοϋ Βορείου Πόλου, προήλασεν όμως κατά φ μοίρας βο- 
ρειότερον παντός άλλου προγενεστέρως αύτοϋ έκδραμόν- 
τος πρός έξερεύνησιν τοΰ Βορείου Πόλου. Κοτά τήν 
τελευταίαν δέ ταύτην έκδρομήν χαρτογραψικώς καθωρί- 
σθησαν πολλαΐ τέως άγνωστοι ήμϊν νήσοι τών μερών έκεί- 
νων. ‘Ο δέ καθηγητής Μόν όστις εύρίσκεται ήδη έν Βαρ-
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δόη άπεκάλβοε μεγαλοπρεπή τά έπιατημονικά ταΰτα πο~ 
ρίαματα καί τάε παρατηρηθείς τοϋ Νάνσεν.

Ήδη άς άναμείνωμεν τήν λεπτομερή περιγραφήν τής 
νέας εκδρομής ταύτης άνά τόν βόρειον πόλον δπως σχη- 
ματίαωμεν ιδέαν ακριβή τών ύπδ τού Νάναεν γενομένων.

Φρίχ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΔΡΕ

—Κατά τηλεγράφημα διαβιβασθέν ύπδ τοΰ κ. Άνδρέ 
τήν 3 Αύγουστου έκ τοΰ λιμένος είς δν αγκυροβολεί τδ 
άνμόπλοιον «Βίργκο» έν Σπιτοδέργη πρδς τήν έν Στοκ
χόλμη Άκαδήμειαν άναφέρει οτι τδ άερόστατον είναι άπδ 
πολλών ημερών πεπληρωμένον, δτι τά πάντα είοίν έτοιμα 
διά τήν άεροπορείαν καί δτι μέχρι τής πρωίας τής ήμε
ρος έκείνης τά πάντα έβησαν κατά τάς προβλέψεις των, 
άλλ’δτι εξακολουθεί πνέων βόρειος άνεμος έμποοίίωντήν 
άναχώρησίν των.

— Έτέρα είδηοις δημοοιευθεΤαα είς τάς έφημερίδος 
τής Στοκχόλμης, αναφέρει, δτι τά μέλη τον κεντρικού 
μετεωρολογικού ’Ινστιτούτου φρονούσιν, δτι ή όνύψωσις 
τού αεροστάτου τοΰ κ. Άνδρε έγένετο τή φ Αύγουστου, 
καθότι πλησίον τής Βορδόης έπνεε νότιος άνεμος τήν 
ημέραν έκείνην καί έέηκολούθει έκτοτ», καί δτι δ αύτός 
βεβαίως άνεμος θά έπνεεν είς Σπιτσβέργην.

—Τό καταπλεϋσανάφ’ ετέρου άτμόπλοιον «Αοφοδέν» 
έν Χάμερφεστ ώς άγγέλλουσιν έκεϊθεν,άνήγγειλεν δτι τό 
άερόστατον τού Άνδρε δέν εΤχεν ύψωθή την η Αύγού- 
στου. Ό νότος έπνεεν έν Σπιτσβέργη, δταν· το «Λοφο- 
δέν» απείχε ταύτης 3ο μιλιά, δθεν φρονεΐται,δτι ή άνύ- 
ψωσις δέν εΓχεν έτι τότε πραγματοποιηθή.

— Άφ’ έτέρου τηλεγράφημα έκ Βικτωρίας πρδς τδ
Ύπουργεΐον τώνΈσωτερικών είς’Ολτάβαν αγγέλλει, δτι 
τδ άερόστατον τοΰ Άνδρέ έθεάθη ύπδ δύο ινδικών απο
σπασμάτων είς τήν μοϊραν βορείου πλάτους καί
115,φο δυτικού μήκους, διευθυνόμενον πρδς βορρδν.

—Νεώτεραι δμως ειδήσεις άγγέλλουσιν 8τι είς Σπιτσ- 
βέργην έξακολουθοϋσι πνεόμενοι έτι νότιοι άνεμοι καί δτι 
ή άνύψωσις τοϋ Άνδρέ άνεδλήθη διά τδ έπόμενον θέρος. 
Ήδη άναμένονται νεώτεραι ειδήσεις πρδς διευκρίνησιν 
τοΰ ζητήματος.

Φ. Π.

ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Είναι μάκρος δ κατάλογος τών τολμητιών, οΐτινες άπέ
θανον κατά την άνύψωσίν των ίν τφ άερι. Έπί κεφαλής 
τοϋ καταλόγου τούτου ύπάρχουσιν οί Πιλάτρ δέ Ροζιέ καί 
Ρομαίν, οί δύο τολμηροί ούτοι φίλοι, οΐτινες άποπειραθέντες 
νά διέλθωσι την Μάγχην, έκρημνίσθησαν έξ ύψους πολλών 
ίκατοντάδων μέτρων καί έθραυσαν τά νεφρά των.

Τούτων Σπιταε ό Μπλανσάρ, δ δημοτικός αεροναύτης, 
δ πρώτος διελθών τήν Μάγχην. Άναχωρήσας έκ Δόβιρ 
κατηλθεν εις τδ δάσος Ρκίν. Είς τό τελευταΐον τοΰτο μέ
ρος ήγερθη στήλη πρδς άνάμνησιν της δια τοϋ αεροστάτου 
διαβάσεως τοϋ τρομερού πορθμού. Άλλ’ ή δόξα είναι εφή
μερος. Τφ 1808, ήθελησε νά ποίηση τήν εξηκοστήν άιρο- 
πορίαν του εις τόν πύργον δε-Μπουά, παρά τήν Άγην, 
έπί παρουσίφ τοϋ Λουδοβίκου τής 'Ολλανδίας. Όλίγας 
στιγμάς όμως μετά τήν άνύψωσίν του, Ιν φ ίζωογόνιι τδ 
πϋρ, προσεβλήθη ύπδ αποπληξίας, τό δέ άερόστατον έγκα- 

ταλειφθέν είς ίαυτό δέν έβράδυνε νά καταπέση, περικαλύ— 
πτον είς τάς πτυχάς του τδ σώμα τοϋ αεροναύτου.

Ό Μπλανσάρ, δστις πομπωδώς {τιτλοφορείτο «ό αερο
ναύτης τών βασιλικών αυλών τής Ευρώπης» καί τδν ο
ποίον οι ίχθροί του, είς άνάμνησιν τοϋ ίνδοξωτέρου του κα
τορθώματος, άπεκάλουν «νέον δον Κιχώτον τής Μάγχης», 
μετηνέχθη είς Παρισίους καί κατά τδ επόμενον έτος άπε- 
βίωσιν.

Άλλά καί ή συμβία του ίπίπρωτο νά καταστή θύμα 
αεροπορίας. Νεωτάτη, ΰπανδρευθεΐσα τδν Μπλανσάρ, τόν 
{βοήθησε συχνάκις είς τδν χειρισμόν τών αεροστάτων του. 
Πολλάκις μάλιστα τόν συνώδευσεν είς τούς αέρας. Μείνασα 
χήρα καί πτωχή, δέν {δίστασε νά προστρεξη ιίς έπάγγιλμα, 
ούτινος εγνώριζεν ήδη άπαντα τά μυστήρια καί οπερ, ίπί 
τινα χρόνον εφερε τήν ευτυχίαν εις τήν οικίαν της.

Τινας τών άνυψώσεών της ήσαν συγκινητικώταται. Ήμί· 
ράν τινα κατηλθεν είς τδ μέσον ίλους καί θά ίπνίγετο άνευ 
τής ίπιδεξιότητος θαρραλέων τινών χωρικών, σπευσάντων 
εις βοήθειάν της.

Τήν 6 ’Ιουλίου 1819, μεγάλη {τελείτο εορτή ιίς Τίβολι 
τής όδοΰ Αγίου Λαζάρου,ή δέ ίκτέλεσις τής ίν τφ προγράμ- 
ματι άναφιρομενης αεροπορίας άνετέθη ιίς τήν κυρίαν 
Μπλανσάρ. Τήν 8 3)4 ώραν, ή άεροναύτης ίκάθησεν είς 
τδ σκαφίδιον καί τδ άερόστατον άνήλθεν ίν μέσφ τών 
επευφημιών τοϋ πλήθους.

’Ολίγα δευτερόλεπτα κατόπιν, τδ άερόστατον ίπυρπολεΐτο 
καί κατερχόμενον μετά ίλιγγιώδους ταχύτητος έπεσιν δλως 
κενόν άίρος ίπί τής στέγης οικίας, άποτελούσης τήν γωνίαν 
τών όδών Προβηγκίας και Σωσά· Τδ σκαφίδιον προσέκρουσε 
δυστυχώς ίπί σιδηράς άγκυρίδος, ό δε κλονισμός ητο τοσοΰ- 
τος, ώστε ή χήρα Μπλανσάρ ριφθεΐσα ίκτδς τούτου έπεσεν 
έπί τοϋ λιθοστρώτου καί εθραυσε τδ κρανίου της.

Είς τά άνωτέρω δνόματα ίχομεν νά προσθέσωμεν έτι 
τοϋ Όκτιβάρι, Ζαμπεκάρι,Βίλλορφ, Μόσμεντ. Ό τελευταίος 
ούτος ζητών νά προσδέση κϋνα είς τδ άλεξίπτωτον τοϋ άίρο- 
στάτου του άπώλεσε τήν ισορροπίαν καί κατεκρημνίσθη ιίς 
τήν γήν.

Λίαν δραματικός ύπήρξεν ό θάνατος τοϋ ίγγλου Χάρις.
Έφευρών μηχάνημα πρδς διεύθυνσιν τών αεροστάτων 

και βέβαιος ών περί τής έπιτυχίας του,παρίλαβε μεθ’ ίαυ- 
τοϋ είς τό άερόστατον νεάνιδα. ής ήράτο περιπαθώς.

Ή δοκιμή ήρξατο καλώς και δ άεροναύτης ύπερέχαιρεν 
ήδη διά τήν έπιτυχίαν του.

Κατόπιν δμως ίλιγγιώδους άναβάσεως, διαρκεσάσης τρεις 
ώρας, θελήσας νά κατέλθη, ήνοιξε τήν θυρίδα τοΰ άιροστά- 
του. άλλ’ ύπήρξεν αδύνατον νά τήν έπανακλείση I

Τούτου ένεκα ή κατάβασις έγένετο ίκτάκτως ταχεϊα.Ού- 
δέν τήν ίσταμάτα καί 8ταν τό άερόστατον εύρίσκετο είς 
πεντακοσίων μόνον μέτρων άπόστασιν άπδ τής γής, ό Χάρις 
ήσπάσθη τήν σύντροφόν του καί, ώ τής θαυμασίας άφοσιώ- 
σιως, ίρρίφθη είς τδ κενόν.

Τοιουτοτρόπως ίλαφρυνθίν, τό άερόστατον κατήλθε βρα
δέως, δυστυχώς δμως κατά τά <ν τφ μεταξύ ολίγα φοβερά 
δευτερόλεπτα ή νεάνις άπώλεσι καθ’ Ολοκληρίαν τό λογικόν.

Τρομερόν ήτον {πίσης τδ τέλος τοϋ άμερικανοϋ άεροναύ- 
του Λαμοντάν.

Κατεσκεύασεν ούτος ιδιαίτερον άερόστατον, άντικαθιστών 
τδ δίκτυον, ίπί τοΰ Οποίου υπάρχει τδ σκαφίδιον διά σχοι
νιών δεδεμένων εις κύκλον, τεθειμένου είς τδ άνώτερον μέρος 
τοϋ κυρίως αεροστάτου.

Ημέράν τινα,δταν έφθασεν ιίς τι ύψος, ό κύκλος έθραύσθη, 
τδ άερόστατον ίξηκολούθει ύψούμενον, ό δέ δυστυχής αερο
ναύτης, άφ’ ού άνερριχήθη ίπί τινα λεπτά είς το κάνι- 
στρον, έπεσε βαρέως ίπί τής γής. Ή κεφαλή του ίγενετο 
έπίπεδος καί τά δοτά του συνςτρίβησαν.

Τοιοϋτον περίπου ύπήρξι και τδ τέλος τοΰ γυμναστοΰ 
Μπακε. Είς πανήγυριν τών πέριξ τών Παρισίων, ύποχρεω-

θείς νά ίκτελέση στροφάς τινας ίπί τραπεζίου, δπερ άερο- I Μεταξύ τών αεροποριών τοϋ τρομιροϋ έτους (1870) τών 
ναύτης τών ίπαρχιών έσχε τήν ιδέαν ν’ άναρτήση ίπί τοϋ [ πλουσιωτίρων ιίς ίπεισόδια,δέον νά άναφέρωμεν έπίσης τήν 
σκαφιδιού, © ταλαίπωρος ούτος, δστις ουδέποτε έγκατέλειψε I το® αεροστάτου «Στρατηγός Σανζύβ, δπερ ώθούμενον ύπδ 
τδ έδαφος, άμα ήσθάνθη έαυτόν άνυψούμενον, κατελήφθη I μανιώδους άνέμου, διήνυσεν 120 χιλιόμετρα τήν ώραν, ώς 
ύπό σκοτοδίνης καί άφέθη είς τό κενόν! Τδ σώμά του ίβυ- I xat άεροπορίαν τής «Πόλεως Όρλεάνς». Οί δυο γεν- 
θίσθη πεντήκοντα εκατοστόμετρα έντός τής γής. I ναΐοι άνδρες, οί άποτελοΰντες τδ πλήρωμα τοϋ τελευταΐον

Ούδείς ίλησμόνησε τον «Γίγαντα», τδ φοβερόν άερό- 1 τούτου, ό Ρολιε καί ό Μπεζιέ, ηγνόουν ποϋ διηυθύνοντό. 
στατον, οπερ άνεχώρησεν έκ Παρισίων καί διελθδν τδ Βέλ- I Η χωρά εις ην κατήλθε τδ άερόστατον τοΐς ήτο καθ’ δλο- 
γιον, τήν ’Ολλανδίαν καί τδν Ρήνον, κατέπεσε πλησίον τοϋ I αληρίαν άγνωστος καί έπειδή εύρίσκοντο είς άνοικτόν πεδίου 
Άνόβερ, άφ’οδ έπί πολύ έσύρετο τρομερώς, διανϋσαν έντός I °υδεν υπήρχε τό έκτακτον όπως διαφωτισθώσιν.

δεκαέξ ώρών τριακοσίας έβδομήκοντα τουλάχιστον λεύγας. I παρήλθεν άρκετδς χρόνος, δπως μάθωσιν, δτι εύρίσκοντο «ίς 
‘Ο Ναδάρ, δστις έπέβαίνε τούτου μετά τής συζύγου καί I ττ>ν Νορβηγίαν.
όκτώ φίλων του, έποιήσατο τήν άφήγησιν τής άεροπορίας I Τό δέ άερόστατον «Άρμάνδος Μπαρμπέ», άνελθδν ίκ 
ταύτης, ήςή άνάγνωσις έμποιιΐ φρίκην. I ·ί< Μονμάρτην πλατείας,ολίγου δεϊν, ώς πασίγνωστου,

Κατά τδ ταξείδιον τοΰτο, μολαταύτα οδτε άπέθανεν, I νάπέση πολλάκις έν μέσφ τοΰ πρωσσικοϋ στρατοπέδου, μό-
άλλ*  ούτε ίτραυματίσθη τις. Βραδύτερον όμως τφ 1875, λις δέ ώς έκ θαύματος διέφυγε τάς έχθρτχάς σφαίρας. Διιρ-
ύπήρξεν φρικαλέου δράμα ή καταστροφή τοϋ «Ζενίθ». Τδ χομενον τό Κρείλ, εύρίσκετο διακόσια μέτρα ύπεράνω τοΰ
άερόστατον τοΰτο άνήλθεν είς ύψος 8000 μέτρων, ένθα οί I Εδάφους! Μια μάλιστα σφαίρα έθιξεν ελαφρώς τήν χιΐρα τοΰ
τρ«ΐς άεροναΰται του, Σίβελ,Σπινέλι καί Τισανδριέ, κατα · I ίπιβαίνοντος τούτου Γαμβέττα.

‘Εσχάτως δέ έν Παρισίοις τέσσαρα άερόστατα, ό «Ζεύς», 
ό «Ουράνιος ’Εξερευνητής», ό «Σκαπανεύς» καί ή «Πόλις 
Βεζινέ», καταληφθέντα ύπό τοΰ άνέμοστροβίλου, ίρρίφθησαν 
μεθ’ ορμής ίπί τής γής καί δύο τών άεροναυτών ίφονεύθησαν, 
αύξήσαντα τοιουτοτρόπως τδν αριθμόν τών μαρτύρων τής 
άεροπορίας.

'Καί πόσα άλλά δράματα ίν αέρι δέν θά ήδυνάμεθα ν*  
άφηγηθώμιν έτι I
4 Απαντα ταΰτα δοξάζουσι καί τιμώσι τούς άεροναύτας. 

Όπως οί ναυτικοί, οΐ αδελφοί των τοΰ ’Ωκεανού, οδτω καί 
αυτοί είσί γενναίοι, κεκτημένοι τά δύο ύψηλά προσόντα, 
άτινα χορηγεί ή ίπίσκεψις τοΰ άπείρου, τήν μέριμναν τοϋ 
καθήκοντος καί τήν περίφρόνησίν τοΰ θανάτου.

Η ΠΕΝΊΉΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ

ΤΗΣ ΤΗΛΕΓΡ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λ'·

_ , _ _ , ι ’Εγένετο ήδη ή άρχή τών ίωβιλαίων τών θαυμασίων τοΰ
,ο« Λουρνώφ. λήγοντος αίώνος άνακαλύψεων.. Πέρισυν, λαμπραί έορταί

ληφθέντες ύπό ψύχους καί νάρκης, παρά τήν διαύγειαν τοϋ διωργανώθησαν έν Ευρώπη ίπί τή συμπληρώσει τής πεντη- 
ουρανοϋ καί τήν λάμψιν τοϋ Ήλίου, έκυλίθησαν λιπόθυμοι I κονταετίας τής διά τών σιδηροδρόμων συγκοινωνίας, ίκ 
είς το βάθος τοΰ σκαφιδιού. Δυο ώρας κατόπιν, είς τούτων I Βελγίου άγγελλονται προιτοιμασΐαι έπί τφ Ίωβιλαίφ 
έξηγέρθη καί προσικάλεσε τούς συντρόφους του, οΐτινίς δέν τής ταχυδρομικής ένώσεως, ίντος μηνών τινων «τιραι ίορ- 
άπήντησαν. Ειχον άποθάνει έξ άσφυξίας! Ό Σίβελ «ιχι I ταί θέλουσι πανηγυρισθή διά τήν τηλεγραφικήν πεντηκον- 
μαΰρον τδ πρόσωπον, θάμβούς τούς οφθαλμούς, χαϊνον τδ τα«τηρίδα,‘κατόπιν δέ διά τήν -τού τηλεφώνου τοΰ Βέλλ, 
στόμα καί πλήρες αίματος. Ο Σπινέλυ είχε κεκλιισμένους I τών ύποβρυχίων κάλων καί ουτω καθ’ έξης.

. t , , ί I Παριστάμενός τις είς τάς τελετάς ταύτας, τάς συνεχώς
ίζησε κατά τήν ημέραν έκ«ίνην άλησμονήτους ώρας, ών ή ήδη ίν Ευρώπη τελουμένας, ή άναγινώσκων τάς περί αύ-

. . πραγματείας, ήθελε δικαίως νομίση, δτι τό τελευταΐον
έφιαλτών. | ήμΐσυ τοΰ παρόντος καί ήδη φθίνοντος αίώνος «Ιναι ή μόνη

π«ρίοδος τής άνθρωπίνης ιστορίας, καθ’ ήν πάντα τά προσ- 
πίπτοντα είς τήν θέλησιν τών θνητών προσκόμματα ύπ«-

ουρανού καί τήν λάμψιν τοϋ Ήλίου, έκυλίθησαν λιπόθυμοι
·" *’ - ’ ’ ’’ ’ f · ·-..................... Γ........ Γ-............................- _______ Τ

έξηγέρθη καί προσικάλεσε τούς συντρόφους του, οΐτινες δέν | τής ταχυδρομικής ένώσεως, ίντος μηνών τινων «τιραι ίορ- 

μαΰρον τδ πρόσωπον, θάμβούς τούς οφθαλμούς, χαϊνον τδ 
στόμα καί πλήρες αίματος. ' 
τούς οφθαλμούς καί πράσινον τδ χρώμα. Ό δε κ. Τισανδιέ
ι
άνάμνησις τον ίτάραττεν έπί μακρόν,ώς ό τρομερώτερος τών 
έφιαλτών.

Όλιγον έλιιψε νά χαθή καί ό'Δουρνώφ. Πολλοί θά ένθυ- 
μώνται τδ τρομερόν ταξείδιον τοΰ 1874, καθ’ δ έσπέράν 
τινα, άναχωρήσας ούτος έκ τοΰ Καλαί διά τοΰ αεροστάτου I ρανθρώπως ήρθησαν και ό τύτΒοφ καί ό χρόνος άκαρι- 
του μετά τής νεαράς συζύγου του, μόλις έσώθη τήν πρωίαν ' ·!^ -Λ» ..γ. ε...
τής έπίούσης «ίς τάς άκτάς τής Νορβηγίας.

Άλλά, τί νά είπωμεν καί διά τούς αυτοσχεδίους άερο
ναύτας τής πολιορκίας τών Παρισίων; Ό στρατιώτης Λακάζ 
άπωλέσθη «ίς τήν θάλασσαν μετά τοϋ άεροστάτθυ«Δίδελφος*  
καί ό ναυτικός Πρέν, δστις καθήσας μόνος είς τδ σκαφίδιον 
τοΰ άεροστάτου «Ριχάρδος Βάλας» άνέκραζεν εις το πλή- I άρχαιότητα. 
θος: «Πηγαίνω νά κάμω ίνα άτ«λ«ύτητον ταξείδιον!» 
πράγματι ητο τοσοΰτον άτελεύτητον, ώστε ό δυστυχής δέν 
ίπέστριψεν έτι.

αίως ύπέκυψαν είς τήν θέλησιν τοϋ άνθρώπου διά τών θαυ
μασίων άνακαλύψεων τών νέων μέσων τής συγκοινωνίας.

Άλλά, ό άποδίδων τά πάντα είς τόν παρόντα αιώνα 
πράττ«ι άδΐκημα μεγιστον, καθότι πάσαι αί άνακαλύψεις 
καί έφευρεσ«ις έπι τής συγκοινωνίας έχουσι τήν άρχήν αύτών 
«ίς αίώνας πολύ παρελθόντας ή μάλλον είπεΐν «ίς αύτήν τήν

Μή παρασύρη λοιπόν ημάς & εγωισμός καί τά πάντα 
ήμΐν αύτοις άποδίδοντις, μή άδικήσωμεν τούς παλαιούς ίκιί- 
νους προγόνους μας, οΐτινες διάτων κόπων αυτών {προίκισαν
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τά σημερινά τιμαλφή τής έπιστήμη; κειμήλια, τή; όφ«ι- 
λομένης αυτοί; τιμής.

Ίνα πεισθώμεν περί τούτον, άρχει νά άναοράμωμεν Ι
στορικός εί; την πρώτην άρχήν χαί εί; την βαθμιαίαν άνε- 
λιξιν των προόδων έκάστη; άνακαλύψιως, <διότι ή άγνοια 
είναι η κυρία αιτία τοϋ προσγινομένου τοΐς παλαιοί; ύπο 
των νεωτέρων ήμων ά&κήματος, και έπειόή προσεχώς τι- 
λεσθησεται ή εορτή τοϋ Ίωβιλαίου τή;’τηλεγραφική; συγ
κοινωνίας, περιορισθώμεν ·ις τήν άναίίφησιν τή; καθόλου 
ιστορίας τής θαυμασίας ταύτη; έφευρέσεως.

Τί έστι τηλεγραφία, τηλεγράφημα, τηλεγραφώ και τη
λεγραφικόν, πάντες νομ.£ξθμ.*ν,  ότι γινώσκομεν ένεκα τής 
καθημερινής χρήσεως τών λέξεων καί πραγμάτων τούτων*  
χαι τό νομίζομεν, ίιότι και όντως ολίγοι τών πολλών ε'χουσι 
σαφή Ιδέαν τοΰ πράγματος, γινώσκοντε; καλώς μόνον, ότι 

ίστι διαβιβάζει λέξεις έν βραχυτάτφ χρόνφ 
άπό τόπου είς τόπον*  πώς όμως γίνεται τούτο χαι πώς κα- 
τωρθώθη, έλάχιστοι γινώσκουσι χαί τούς ολίγους τούτου; 
άποβλεπούσι τά νϋν γραφόμενά μας.

Ή τηλεγραφία, ήτοι ή μεταβίβασες λέξεων άπό τόπου 
είς τόπον, τελείται σήμερον διά τοϋ αητςποΰ τηλεγράφου, 
τοϋ τηλεφώνου, τοϋ πεπιεσμένου άερος χαί κυρίως διά τοϋ 
ήλβκτροσμ-οΰ, ώστε φώς,ηχος, αήρ καί ήλβκτρο- 
βμώς. εΐναι τά τέσσαρα μέσα, άτινα μέχρι τοΰδε μιτεχει- 
ρίσθη δ άνθρωπος διά να συγκοινωνή ταχέως μετά τών άπ ’ 
αύτοϋ άπεχόντων όμοιων του.

Κατά τόν Βονσρέδερ, ή τηλεγραφία έχει τήν αρχήν της 
εις αύτην τήν κατασκευήν τοϋ Πύργον τής Βαβέλ, ήτοι είς 
τήν πρώτην τών ανθρώπων επικοινωνίαν πρός άλλήλους. ,

Ή άγία Γραφή μνημονεύει, οτι έγένετο χρήσις στηλών 
πυρός και καπνού, !να οί Ίσραηλΐται όδηγώνται εν τή έρή- 
μφ. Τήν διά πυρός τηλεγραφίαν εύρίσκομεν παρ’ αύτοΐς τοΐς 
Πέρσαις, ώς οί παλαιοί συγγραφείς άναφέρουσι, παρά Si 
τοΐς ελλησι ποιηταις καί εν τφ δράματ,ι μνημονεύεται τό 
φρυπτώριον μηχάνημα τής τοϋ θεάτρου σκηνής, άντι- 
προσωπεϋον σημερινόν τηλεγραφικόν σταθμόν, διότι όντως ήτο 
τοϋτο ύψωμα χρησιμεϋον εις τήν διά πυρών τηλεγραφίαν.

Ό πολύ; Αννίβας άνήγειρε κατοπτευτικούς πύργους έν 
Αφρική και έν Ίσπανίφ διά τήν μεταβίβασιν σημείων 
δηλούντων Ολοκλήρους φράσεις. ΟΙ Ρωμαίοι έμιμήθησαν 
τούτους καί έγκαθίδρυσαν όπου καί έάν έξηπλώθησαν συγ
κοινωνίας αμέσους, ϊνα ουτω συγχρατώσι τού; ύποτεταγ- 
μένους λαούς. Είχών τοιούτου τηλεγραφικού σταθμού ευρη- 
ται άναγεγλυμμένη έπί τής σήμερον σωζομίνης στήλης τοϋ 
Τραϊανού. Καί αύτοί οί ί Κινέζοι ειχον ίδρύσχι τηλεγραφι
κούς διά πυρός σταθμούς έπί τον Σινικού τείχους, ϊνα τά 
χιστα άγγέλληται έφ’δλης τής γραμμής τών Ορίων τοΰ κρά
τους πάσα αιφνίδια έφοδος τών γειτονευόντων πρός Βορράν 
Ταρτάρων. Αί πυρκί τών Κινέζων, ώ; καί τών ’Ινδών, λέ
γεται ότι ήσαν τοσοΰτον ζωηραί, ώστε διεπέρων τήν ομίχλην 
και δέν ήδύναντο νά σβεφθώσιν ούτε ύπό τοϋ άερος ούτε ύπό 
τής βροχής. ' <

Οί Άγγλοι μαθόντες έν Ίνδίαις την κατασκευήν καί 
σύστασιν τών πυρών τούτων μετεχειρίσθησαν τοιαύτας τφ 
1787 είς τήν μεταξύ τών αστεροσκοπείων Παρισίων καί 
Γρηνουηνσίου συγκοινωνίαν.

Πρώτον άπό ιού 1787 έγένετο έφαρμογή έν τή οπτική 
τηλεγραφίφ .τών κατόπτρων και τών φακών καί έληξεν 
ούτως ή περίοδος τής τών μεγάλων πυρών χρήσεως.

Άπό τοϋ 1780 μέχρι τοΰ 1790 πολλοί παρουσιάσθησαν 
ώς έφευρέται νέων όπτιχοϋ τηλεγράφου μηχανημάτων, καί 
δή καί δι*  αλφαβήτου συγκοινωνίας, άλλά πάντων αί προσ
πάθεια; άπέβησαν φροϋδαι καί ούδέ ίχνη σώζονται τών μη
χανημάτων, μέχρι; ου ό πέμπτος τών άδελφών Σάππ έγέ
νετο τφ 1790 εισηγητής τοΰ δΓ αλφαβήτου οπτικού τη
λεγράφου εις Γαλλίαν, άναλόγου πρός. τό σήμερον ίν τοΐς 
σιδηροδρομικοί; σταθμοί; είς χρήσιν τοϋ Οδηγού τών αμα

ξοστοιχιών ύπαρχον σύστημα,συγκείμενον δ’ lx τριών τεμα
χίων ξύλου εί; παραλληλόγραμα κεκκομενων καί κινούμενων 
έλευθέρω; ε’πί στύλου υψηλού.

Καί ναι μέν ίδρύθησαν μέχρι τής έγκαταστάσεω; 
τού ηλεκτρικού τηλεγράφου διάφοροι γραμμαί, άλλ’ αύτό; 
ό έφευρέτη; Σάππ βλέπων τήν ολιγωρίαν τών συγχρόνων 
του διά τήν έφεύρεσίν του καί ίίίφ τοϋ ήγεμόνος του,ηύτο- 
κτόνησε τήν 25 Ιανουάριου τοϋ 1805.

Περαίνοντε; τάς έπί τοΰ οπτικού τηλεγράφου σημειώσεις, 
μνημονεύομεν, OTt χρήσις τοΰ οπτικού τηλεγράφου έγένετο 
και κατά τόν Κριμαϊκόν πόλεμον, τή είσηγήσει ιού Καρίτ, 
οπότε ταΰτοχρόνω; έχρησιμοποιήθη καί δ ύποβρύχιος τη
λέγραφο; έν "Ανατολή ύπό τών Άγγλων, διά τή; συνδέσεω; 
τής Βάρνης μετά τής Βαλακλάβας.

"Αλλά καί σήμερον παρ’ όλα; τά; έπιγενομένα; είς τήν 
καθ’ όλου τηλεγραφίαν προόδου;, δ δπτικό; τηλέγραφος 
έτέθη έΐς αχρηστίαν;

Πολλοϋ γε καί δει.
Κατά τόν Γαλλογερμανικόν τοϋ 1870 πόλεμον, θραυ- 

σθέντος τοΰ μεταξύ Χοίβρης και Χονφλέρ υποβρυχίου κάλω 
συνεστη δι’οπτικού τηλεγράφου συγκοινωνία. Καθ’ δμοιον 
τρόπον συνεκοινώνουν οί έν ΙΙαρισίοις μετά τών μεμονωμένων 
φρουρίων όπως καί οί Πρώσσοι κατά τήν πολιορκίαν τοϋ 
Βελφώρ.

Καί έν τφ μέλλοντι ακόμη σπουδαίας ώφελείας θέλει πα
ρέχει δ διά πολυχρώμων φανών ή διακεκομμένων εκπομπών 
φωτεινών άκτίνων οπτικός τηλέγραφος, εν τε τφ πολεμικφ 
καί ίμπορικφ ναυτικώ, κατορθωθέντος μάλιστα ota τών τε
λευταίων συστημάτων αύτοϋ νά διαβιβάζονται 12 μέχρι 15 
λέξεες κατά πρώτον λεπτόν.—

( έπεται συνέχεια). Φ. Π.

ΕΝΤνΠΟΣΕΙΣ ΤΑΗΕΙΔΙΟΤ 

ΑΠ’ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΟΥΝΙΑΣ

(Συνέχεια- ΐδε προηγούμενου φόλλον).

Μετ’ όλίγον ανεσύρετο ή άγκυρα τοΰ πλοίου μας καί βαθ
μηδόν τοΰτο ήρξατο νά κινήται διά τήν Προποντίδα, ήτοι τήν 
Ιστορικήν θάλασσαν τόΰ Μαρμαρά καί τήν Κωνσταντινούπολή, 
άφίνοντες όπισθεν ημών τό μεταξύ Δαρδανελίων καί Κιλιτ 
Μπαχάρ στενόν μέ τά εκατέρωθεν αύεών έστηκότα πολυπληθή 
των τηλεβόλα.

Προχωροΰμεν όλονέν και άπό άποστάσεως είς άπόστασιν έπί 
τών ωραιότατων εκείνων τοπείων και τών βωμαντικών καί ημέ
ρων εκείνων θαυμάσιων παραλίων, ένθα ή φύσις συνεκέντρωσε 
πάσαν αυτής τήν ευφυΐαν, όπως καταστηση τό μέρος εκείνο τό 
αριστούργημα της φυσικής καλλονής, συνδυάζουσα απέναντι 
άλλήλων τά ωραιότερα στοιχεία τής ξηράς μετά τής υδατίνου 
έπιφανείας, παρατηροΰμεν αλλεπάλληλα έκατέρωθεν όχυρωμα- 
τικά, αμυντικά καί επιθετικά έργα, πλήττοντα τήν διάνοιαν 
τής τερπνής ηρεμίας διά τοΰ άπαισίσυ φάσματος τής κατα
στροφής.

Όποιον άρα μέλλον προώρισται νά κατάπληξη τήν ιστορίαν 
τοΰ κόσμου ή αινιγματώδης εκείνη φύσις; ■. Άφίνομεν τέλος τά 
μέρη ταΰτα και είσερχόμεθα εις τήν εΰρεΐαν θάλασσαν τοΰ Μαρ
μαρά, ής τό μήκος δ Ηρόδοτος ορίζει είς 1400 στάδια καί τό 
πλάτος είς 500. Έπι τής θαλάσσης ταυτής έκειντο αί έλληνι- 
καί πόλεις Ηράκλεια, Πέρινθος, Βυζάντιον καί Κύζικος, 
παρά τή άκτή δέ αί νήσοι Όφιοΰσα, Έλαφόνησος, Προκόνη- 
σος, ή Βίσόυκος κτλ.

"Ηδη πλησιάζει νύξ, ή άπδστασις μέ/pt Κωνσταντινουπό
λεως κεΐται έτι μακρά καί έπί τή άναγγελία τοΰ πλοιάρχου ότι 
τήν έπιοΰσαν λίαν πρωί θά έφθάνομεν εις Κωνσταντινούπολιν, 
κατεκλίθην ενωρίς, όπως έγερθώ εγκαίρως και απολαύσω όλου 
τοΰ πρό τής άφίξεως έν τή μεγαλουπόλει εκείνη έξαισίου καί 
μοναδικού, ώς μοί ελεγον, θεάματος.

Τήν τετάρτην πρωινήν ώραν ήμην ήδη έπί τοΰ καταστρώ

ματος.^ Πυκνοτάτη ομίχλη καλύπτει τόν πρό ημών εύρύν ορί
ζοντα, οτε δ πλοίαρχος αναγκάζεται νά έλαττώση τήν ταχύτητα 
τοΰ σκάφους.

— Πλησιάζομεν, μας λέγει είς ναυτικός.
Προσπαθώ νά είσδόσω έντδς τής ομίχλης έξ αδημονίας και 

δέν? δύναμαι. Πέπλος αδιαχώριστος μας διαχωρίζει έντελώς 
έκείθεν.

Ό πλοίαρχος αναγκάζεται τότε νά διακόψη έντελώς τήν 
πρόοδον τοΰ πλοίου, απο φόβου μή προσκρούση τοΰτο είς τήν 
ξηράν. Άναμένομεν όλίγον, τό φώς τής ημέρας βαθμηδόν 
ίιβφ«ι»τίζ<ι τϊ ιιίρος χαί πάλιν προχωρούμε.

Τότε έν μέσφ τής ομίχλης άρχίζομεν νά διακρίνωμεν αίχ- 

μάς, πύργους καί στέγας,. μέγαρα καί λόφους έν άμυδρά πάντοτε 
περιβολή, κωλυούση ήμας νά σχηματίσωμεν τήν έλαχίστην περί 
τών έναντι ήμών άνελισσομένων άντικειμένων ιδέαν.

Αίφνης ό ήχος σαλπίγγων μας εξεγείρει τοΰ ουδετέρου εκεί
νου λήθαργου μας, δτε τις τών επιβατών μας λίγε·.:

— Έφθάσαμέν.. .Είμεθα 
έξωθι τής Κωνσταντινουπό
λεως, ιδού έδώ γυμνάζονται 
οί στρατιώται *

’Ακατανόητου αίσθημα μας 
καταλαμβάνει. Συν τφ ήχφ δέ 
τών σαλπίγγων ύποφόσκει ή 
ημέρα*  ή ομίχλη μετά τάχους 
διαλύεται καί έν τφ άμα αίρο- 
μένου τοΰ καλύπτοντσς τήν με- 
γαλούπολιν ταύτην παραπε
τάσματος, αναφαίνεται μεγα
λοπρεπούς πρό τών ομμάτων 
μας ό παμμεγέθης ναός τής 
Αγίας Σοφίας, τό Βυζάντιον, 
τό παλάτιον τοΰ Κωνσταντί
νου, τά τείχη τής πόλεως καί 
αί οίκοδομαί.

Δεξιόθεν άνελίσσεται τό 
Σκούταρι, έναντι ό Γαλατάς, 
είς τό βάθος ό Βόσπορος.

Τρίβω τούς οφθαλμούς πρό 
της πραγματικότητας έκλαμβά- 
νων αυτήν ώς εικόνα έπί χάρ
του και άναλογίζομαι τό μέγε
θος τής άληθείαςτής Ιστορίας, 
πειθόμενος έπί μάλλον, ότι ό 
αναγνώστης αυτής ουδέποτε 
έννοεϊ τήν περιγραφήν τής 
πραγματικότητος, άν μή και 
ίδίοις δμμασιν ίδη αύτην. 

Ειδον καί έπίστευσα.
Ή Κωνσταντινουπολις με

τά τών περιχώρων αυτής δέν 
είναι μόνον ή ούσιωδεστέρα, 
ώραιοτέρα, καί τερπνοτέρα 
χώρα τής ΰφηλίου, άλλ’ είναι 
καί κόσμος έν τφ κ ό- 
σ μ φ. Ό,τι έν όλη τή γή 
έσπαρμένως απαντφ δ άνθρω
πος, ήτοι πάντα τά αγαθά αυ
τής, έν συνόλφ ευρίσκονταιέκιί. 
Πάσα άλλη λεπτομέρεια ή, 
έξήγησις είναι περιττή και 
ανωφελής. Πας θωμάς παρα- 
πέμπεται εκεί.

Ή Κωνσταντινούπολή, ή 
πάλαι ένδοξος καί έπιφανής 
πόλις, τό πάλαι Βυζάντιον, ή 
πρωτεύουσα τοΰ μεγάλου καί 
περιωνύμου ’Ρωμαϊκού Κρά. 
τους, ή μετατεθεΐσα έκ 'Ρώ
μης ένταΰθα ενεκα τών μονά, 
δικών αότής φυσινών1,'προτερη
μάτων ύπό τοΰ Μεγάλου με- 
γαλεπηβόλου Κωνσταντίνου , 
τοΰ έξευγενήσαντος 3ιά τής 
προστασίας τοΰ χριστιανισμού 
τόν κόσμον, ό κυριευθεΤσα 
ύπό τών Σταυροφόρων πόλις, 
έπανακτηθεϊσα δέ ύπό τών 
Γραικών αυτοκρατορία καί τε

λευταίου τφ 1453 ύπό τών ’Οθωμανών άλωθείσα πόλις, έν ή 
τοσαΰτα καί τηλικαΰτα έπί τής τύχης τοΰ άνθρώπου διεδρα- 
ματίσθησαν μέχρι τοΰδε, κείται ήδη ήσυχος καί άμορφος, πο- 
λυταράχως βράζουσα έντός χοάνης και κεκαλυμμένη ύπό πυκνό
τατης σκέπης, ακατάληπτος πρό έμοΰ.Ή άγκυρα βυθίζεται 
εν τή θαλάσση καί έν ταΰτφ περιβαλλόμεθα ύπό πλήθους 
λέμβων καί κόσμου ατελεύτητων μορφών, ειδών καί φυλών.
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Εύρισκόμεθα μεταξύ Βυζαντίου χαι Γαλατά.
θόρυβος διαρκής καί βομβήεις βαθμηδόν αυξανόμενος πε

ριβάλλει τα ωτα μου καί δέν βραδύνω νά εννοήσω, ότι είναι 
ν) ζωσα βίκων τών πολυαρίθμων και πολυποίκιλων κατοίκων 
τ·*τς  πόλεως. οΐτινες αρχίζουν νά κινώνται, ίργάζωνται καί άρ- 
πάζωσι.

Τήν Κωνσταντινούπολή παρωμοίασα την στιγμήν εκείνην 
πρός μεγάλην,πολυάριθμον μνρμηκυιάν, ήτις αρχίζει την ήμε- 
ρησίαν αυτής πρός εργασίαν και έναποθηκευσιν άμιλλαν της. 
Μόνον ό έξωθι μιας πόλεως ευρισκόμενος κατά τοιαύτην στιγ
μήν γενικού εγερτηρίου, εννοεί τό μέγεθος της σημασίας και 
τού σκοπού της ανθρώπινης διαπάλης.

“Ο,τι γίνεται σήμερον εκεί εξακολουθεί άπαραλλάκτως καθ’ 
έκαστην. Εργασία, κόπος και ίδρώς, εργασία, κόπως καί 
ίδρώς. Οί έργάται άποκάμνοντες πίπτουσιν, αντικαθιστάμενοι 
ΰφ'έτέρων. Ό κόπος και ό ίδρώς εξαφανίζονται, ή δ’ εργασία 
μένει, τό πόρισμα όλης αυτής τίς άνθρωποκινησεως.

Βοή, θόρυβος καί κρότοι επιτείνονται όλονέν καί συν τη ανα
τολή τέλος τοΰ ήλιον καθαρίζεται ό όρίζων καί χαιρετίζω την 
περιώνυμον μεγαλούπολη της νφηλίου.

— Τί ώραΤα I τί ωραία, άναφωνοΰσιν όλοι οί έπιβάται.
— Ίδού ό Βόσπορος I ίδού τό Σκούταρι, τό Πρίγκιπον, ή 

Χάλκη, ανακράζει άλλος.
— Κύτταξε έκεϊ, τί ώραΤα ! καί η άγια Σοφία, τό Βυζάν

τιον, η γέφυρα, ο Γαλατάς καί τό Πέρα,αναφωνεί έτερος.
Καί ό κόσμος εκείνος αρχίζει νά κινηται καί θορυβοποιέ?, οί 

έπιβάται φέρουσι τάς άποσκευάς των είς τάς λέμβους καί φεύ- 
γουσιν έκ τοΰ πλοίου, ένφ εγώ παραμένω, άναμένων, ώς 
είχον ειδοποιήσει συγγενή μου ττνά, νά ζητηθώ.

Μετά έν τέταρτον της ώρας βλέπω ερχόμενον πρός με τόν 
έξάδελφόν μου Φρ. Ρενούαρδον, μεστόν χαράς καί μειδιάματος.

— ’Λ ! ήλθες τέλος, μοί λέγει, έγώ σ’ έπερίμβνα άνυπο- 
μόνως, και έν ταύτφ άσπαζόμεθα άλλήλους μετά δεκαετή χω
ρισμόν .

— Πώς μετεβλήθης! τφ είπον , πώς μετεβλήθης! Έλευ- 
κάνθης αρκετά, άλλά στέκεις καλά. Είσαι ύγιής;

— Ναι, δόξα τώ θεφ, τρώγω, έχω βρεξιν,μολονότι αί έργα- 
σίαι μου δέν πηγαίνουν τόσον καλά.

— Δέν πειράζει, ή ύγεία πρώτον νά ήναι καλή.
Έν ταύτφ δέ ένφ τά έλέγομεν, έπέβημεν έντός λέμβου καί 

έξήλθομεν εις την πόλιν τής πόλεως- Τό πρώτον, δπερ είδομβν 
ήτον έξ ανάγκης ή αποβάθρα καί τό τελωνείου. Κίνησις με
γάλη καί θόρυβος πολύς. Αΐ πρώται εντυπώσεις μου αρκούντως 
καλαί. Σχετική τάξις καί καθαριότης, οί δέ’Οθωμανοί ύπάλ- 
ληλοι έδείχθησαν ήμϊν άρκιτά φιλόφρονες σχέτικώς πρός τάς 
θέσεις των. ΤοΤς μειδιάτε καί ευχαριστούνται.

Οί Τούρκοι έχουσι καί αυτοί τόν φυσικόν χαρακτήρα των. 
Ζώσιν υπό άλλας συνβήκας καί συμμορφοΰνται σχέτικώς. Πρέ
πει νά γνωρίζετε νά τούς περιποιεϊσθε είς τόν τόπον τους.

Έγώ ώς βίκος, πολύ ελάχιστον έγνώριζον αυτούς, διότι κατά 
πρώτον τούς έπλησίαζον. Φυσικώς δέ τοϊς έμβιδίων και τοϊς 
ώμίλουν έλληνιστί καί εύχαρίστως μοί άνταπέδιδον τά Ισα.

Είς τό τελωνείου ένφ βίσήγαγον τά πράγματά μου, παρετή- 
ρουν ελεγκτήν τινα, ώραιότατον καί βυγβνέστατον άνδρα μέ 
φυσιογνωμίαν σοβαρωτάτην καί εογενεστάτην. Ήτον άφοσιωμέ- 
νος είς τήν έργασίαν του, ένφ έγώ έξηκολούθουν νά τόν παρα
τηρώ καί εξετάζω τά κατ’ αυτόν. Τέλος ερριψε βλέμμα καί 
έπ’ έμοΰ. Ήναψα σιγάρον καί τφ έμειδίασα. Μοι άνταπέδωκε 
τό μειδίαμα καί μέ παρετήρει καΐ αυτός, φανταζόμβνος Ισως 
ότι είμαι παλαι'ά τις γνωριμία.

— Έχετε πολλήν έργασίαν σήμβρον, τφ λέγφ καί έκουρά- 
σθητε.

— Ά, οχι, κάθε μέρα τό ίδιον έχομεν, μοί άπαντα καί 
αύτός ελληνιστί καί.πάνυ εύγενώς.

Τήν στιγμήν έκείνην εξήταζε τάς άποσκευάς δύο έλλη- 
νίδων κυριών. ,

— 'Ορίστε, Κυρίαι, περάσετε, ταϊς είπβν εύγενώς Άρκεϊ. 
Καί τάς άφήκεν έλευθέρας νά δίέλθουν.

Ήλθεν ή σειρά μου.
— Έχετε σιγαρέτα ελληνικά ; μ’ έρωτα , έφημερίδας ; 
Ένόησα τήν έρώτησίν του, διότι μέ είδε καπνίζοντα. Έξα· 

. γαγών δέ ίν κυτίον, δπβο έφερον μέ ολίγα έτι σιγαρέτα'
— Αυτά μόνον, τφ απαντώ καί προσενεγκών αυτφ Ιν, έμει- 

δίασεν. έπιτρέψας μοι την είς τήν πάλιν είσοδον.

Έξερχόμενοι έκ τοΰ τελωνείου εύρίσκεσβε είς τόν λεγόμε
νον Γ α λ α τ α ν, μεγάλην παραθαλάσσιον συνοικίαν, όπου διε- 
νεργείτας τό μεγαλείτερον έμπόριον καί γίνεται ή πολυαριβμο- 
τέρα κίνησις ανθρώπων καί έμπορευμάτων.

Ποικιλία μορφών καί αμφιέσεων καί διαλέκτων σάς ύπεν- 
θυμίζει τότε, ότι εύρίσκεσθε μεταξύ πολυεθνών κατοίκων. Ή δέ 
τουρκική διάλεκτος είνε φυσικώς ή έπικρατεστέρα.

Διασχίζομεν τήν μεγάλην παραλιακήν οδόν, είσερχόμεθα έν 
ίτέρα επίσης ζωηρά, είτα τρίτην, τετάρτην, δεξιά καί κατ’ εύ- 
θεΤαν, όπου ή κίνησις δέν παύει ζαλίζουσα τόν νοΰν μου, ότε ό 
έξάδελφος σταματφ καί μοί λέγει νά είσέλθωμεν έντός μεγά
λης σκοτεινής σχεδόν αιθούσης.

Δεν εννοώ καί εισέρχομαι.
— Τί είναι έδώ ; ερωτώ,
— Τό τ ο υ ν ε λ, θά άνέλθωμεν είς τό Πέρα, μθί άπαντά, 

βπου κατοικώ.
—Καλώς.
Είσερχόμεθα, λαμβάνομεν τά δεκάλεπτα εισιτήριά μας, προ- 

βαίνομεν έντός σκοτεινοτέρου διαμερίσματος, ένθα πολλοί άλλοι 
άναμένουσι τήν έξοδον τών κατερχομένων' έξέρχονται ούτοι έκ 
δύο άμα κατελθόντων βαγονίων, είσερχόμεθα ήμεϊς, τό σκότος 
αυξάνει καί γρού-ου-ου συρόμεθα πρός ανωφέρειαν, φερόμενοι 
διά δύο δυσωδών βαγονίων έντός δυσώδους υπογείου στοάς.

Είναι τό περίεργον τοΰνελ τοΰ Πέρα, τό όποιον λειτουργέ? 
ανά πέντε λεπτά καΐ εκμεταλλεύονται γάλλου άν δέν άπατώμαι.

("Επετει συνέχεια). 

ΕΙΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΟΛΑΦΟΣ

Ημέράν τινα τέλος άπεφάοιοε νά rfj ομολογήσω τον 
έρωτά του.

Ή νεάνις ψυχρώε ήκουσετόν νέον καί μετά τήν έίο- 
μολόγηοιν τής ειλικρινούς καί θερμότατης αύτοΰ έκδη- 
λώσεως, τόν παρακάλεσε νά διαγ^άψη πάσαν περί αυτής 
έλπίδα έκ τοΰ καταλόγου των έρωτων του.

Μεγάλα δάκρυα έρευσαν τότε έκ των οφθαλμών τού 
άτυχούς νέου καί μολονότι ή ’Αλίκη ήτο φύσεως ψυ
χρός, δέν ήδυνήθη νά ουγκρατήση τήν συγκίνησίν της.

Τώ έοφιγξε τότε εύγενώς τήν χβΐρσ, τόν παρηγόρησβ-ν 
ολίγον, και προλέγουσα αύτώ τήν προσεχή λήθην τοΰ 
πρός αυτήν έρωτός του, προοέθηκε:

—Δννασθε δμως νά μέ θεωρείτε ώς αδελφήν, ώς 
αληθή μάλιστα αδελφήν.

Ό άτυχης νέος έρριψεν έπί τής ’Αλίκης μακράν 
βλέμμα απελπισίας καί είτα άπεσύρθη είς τήν οικίαν του 
ίνα κλαύση έν ελευθερία.

Μετά ταΰτα τή παροτρυνοει τοϋ πατρός του, άπήλ- 
θεν είς έξοχικάς έκδρομάς, προς διασκέδασιν τών έρω· 
τικών αύτοΰ τούτων βλέψεων.
··*····*  *··«·····*······<··»

Τρεις μήνες παρήλθον ούτως.
Ήτο θέρος.
Ό νέος είχεν άποθιόασθή είς τήν Χάόρην καί έν τού- 

τοις τό πάθος του ούδέ βήμα πρός τήν λήθην είχε κάμει.
Τήν έπιοΰσαν λαμβάνει έπιστολήν, έί ής ειδοποιείται 

δτι ή 'Αλίκη, ή αξιολάτρευτος του θεά, εύρίσκετο είς 
τήν πλησίον κειμένην χαρίεσσαν κωμόπολιν Έτρετά.

Δέν χάνει καιρόν. Αύθημερόν μεταβαίνει άσθμαίνων 
έκεΤ.

Ή πτωχή του καρδία πάλλει σφοδρώς καί ή άμαυρά 
δψις του τώ παρουσιάζει καθ’ οδόν έκάστοτε τήν’Αλίκην.

Εκλαμβάνει πάσας τάς συναντωμένας γυναίκας διά τό 
άλησμόνητον είδωλόν του.

Πρό τής προκυμαίας νεάνις τις προχωρεί πρός αυτόν 
καί τώ τείνει φιλικώς τήν χεΐρα.

Είναι ή ’Αλίκη, χιλιάκις ώραιοτέρα τής πρώτης συναν- 
τήσεώς των, άλως τρυφερά καί ρόδινος έντός ωραιότατης

έκ λευκού πικέ περιβολής. Ήτο τέλος αύτή ή Άλικη του.
Ή απροσδόκητος συνάντησις αύτη. τόν έκαμε νά τά 

χάοη καί νά μή γνωρίζη τί νά ειπη.
Τέλος ή νεάνις έλυσε τήν σιωπήν.
— ’Ενθυμείσαι, φίλε μου, τώ λέγει μετά χάριτος, τί σοί 

είπον πρό τριών μηνών;
Ό νέος άντί άπαντήσεως βαθέως άνεστέναξε.
—Σοί εΤχον είπεΐ,έξηκολούθησεν αύτη, δτι θά σοι εί

μαι μία αληθής άδελφή.
—Ναι, άδελφή, ψεύ I ύπετονθόρισεν έκεΤνος.
— Άπό τής έποχής όμως εκείνης,φίλε μου, συνέβησαν 

ίκτακτά τινα.
— Έκτακτα ; . . .
—Ναι, φίλε μου .... καί δέν θά σοί είμαι μόνον 

άδελφή έφεξής, άλλά. . . .
*0 νέος δέν γνωρίζει ποϋ εύρίσκεται καί τί θέλει νά 

•εϊπη ή Άλικη διά των φράσεων τούτων.
Λάμψις έλπίδος ΰποφόσκβι τότε έν τή καρδία του.
Άλλά όχι I θά κατήντα τρελλός ό δυστυχής.
—Άπεφάσισα, φίλε μου, τώ λέγει ή Άλικη νά γίνω 

κάτι καλείτερον πρός σέ . . ..
Αυτή τοσοϋτον διστάζει νά συμπλήρωσή τήν φράσιν 

της, ώστε αίφνηδίως σταματά.
—Πώς ; θά γίνετε κάτι καλείτερον πρός έμέ, έπανέ- 

λαβεν ό άτυχής νέος. . . . καλείτερον άπό άδελφή;
—Νάί, φίλε μου, θά γίνω καλείτερον άπό άδελφή 

σου. Θά γείνω πενθερά σου, ύπανδρευομένη τόν πατέ
ρα σου λίαν προσεχώς.

Ό νέος'έμεινεν έμδ^όντητος καί κε^ηνώς, άπεσύρθη 
δέ σιωπηλός καί τό εσπέρας εκείνο δέν εψαγε τίποτε.

Τί σκληρός κόλαφος !
Πρ.

ΙΊΕΡΙ μου:
ύπό Χαριλάου Άνιμογιάννη

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ

Ό Λουδοβίκος Μπετόδεν ήτο τριάκοντα δύο έτών 
δπόταν έκαμε την Διαθήκην αύτοΰ, τό δέ χειρόγρα
φον τοΰ περίφημου συνθέτου άπεστάλη είς τό Λον- 
οΐνον, όπου εύρίσκετο μέχρι τοΰ 1841. Ό Μπετό- 
6<ν έζησεν άκόμη εΐκοσιν έτη μετά τήν Διαθήκην, 
ταύτην ήτις περιείχε τάς τελευταίας αύτοΰ θελήσεις 
και τά βαθέα ίχνη τών πόθων αύτοΰ, οϊτινες τόν 
κατεβασάνισαν έφ ’ δλης σχεδόν τής ζωής τον. Τη 
άληθεία δέ είναι τό μάλλον λυπηρόν κα\ τό μάλλον 
μεγαλοπρεπές μνημεϊον τής δυστυχίας καί τής με 
μαλειότητος τοΰ άνθρωπινου πνεύματος.

Πρδς τούς αδελφούς μ,ον Κάρολον καί ...

« Άχ I όπόσον είσθε ίδικοί απέναντι μου, υμείς οίτινες 
» μέ νομίζητε εχθρόν σας, ύμεϊς οϊτινες μέ θιωρεϊτε μισάν- 
» θρωπον. Αγαπάτε όλοτελώ; τάς μυστηριώδεις αίτιας, α?· 
» τινες μέ ύπεχρέωσαν νά λάβω τοιαύτην μορφήν. Ή καρ- 
» δία καί τό πνεΰμά μου ύπήρξαν έκ παιδικής ηλικίας άνοι- 
» κται είς τά μάλλον ειλικρινή συναισθήματα, καί πάντοτε 
β παρεσυρόμην προς τό μεγαλοπρεπές καί ώραϊον. Ένθυμή-
• θητβ δτι κατά τά τιλιυταΐα Ιζ Ζτη προσ«€λήθην ύπό άσθε-
> νείας την όποίαν ή άνεπιτηδειότης τών ιατρών ηυζησεν, είς
• τή/ περίστασιν ίέ ταύτην πάσα παρηγοριά άπέβη ματαία.
> Ήμην υποχρεωμένος νά υποστώ τήν μακράν θεραπείαν καί 
® τοΰτο έν περιπτώσιι καθ’ ήν θά ητο ίυνατόν. Γεννηθείς μέ 

» χαρακτήρα πλήρη ένθερμου έρωτος καί λατρείας, ίυνά- 
» μενον νά λάβη μέρος είς όλας τάς ευχαριστήσεις τοϋ προσ-
> καίρου τούτου κόσμου, ήναγκάσθην πολύ εγκαίρως νά έγ- 
» καταλείψω τά πάντα καί νάπεριωρισθώ είς βίον μονήρη.
> Έάν ένίοτε προσεπάθουν νά λησμονήσω τό καταβιβρώσκον 
» τήν καρδίαν μου πάθος, μετά πόσης σκληρότητος δμως ή 
9 πείρα μοί τό υπενθύμιζε. Μήπως ήδυνάμην νά είπω τοϊς 
9 άνθρώποις: <’Ομιλήσατε δυνατώτερον.» Φωνάζετε, διότι 
» είμί κωφός ; Πώς νά δείξω τό ελάττωμα ένός οργάνου τό
> όποιον άλλοτε είχον τόσον λεπτόν,μοί ήτον όλοτελώς άδύ- 
« νατον. Συγχωρήσατε με λοιπόν, έάν μέ βλέπετε νά φεύγω 
» μακράν, δπόταν ήδυνάμην νά ζώ μεταξύ ύμών ευτυχής. 
» Ή δυστυχία μου καθίσταται εύαισθητοτέρα βλέπων ύμάς 
9 νά δίδητε Αλλην μορφήν εις τόν χαρακτήρα μου. Τό πάν 
» μοί είναι άπηγορευμένον,αί διασκεδάσεις, οί συναναστρο- 
β φαί, αί συνδιαλέξεις ώς καί τό γλυκύ φίλτρον τής φιλίας. 
» Μόνος Ιν τφ κόσμφ δέν πλησιάζω τους άνθρώπους είμί 
» έν εξαιρετική περιστάσει, είμαι δέ υποχρεωμένος νά ζώ ώς
> έξόριστος. Ευρισκόμενος ίν συναναστροφή κατέχομαι ύπό 
β φόβου τινός αοράτου, δστίς πληροί τήν καρδίαν μου μή- 
» πως προδώσω τήν δύστηνον κατάστασίν μου. Ό Ιατρός 
» μοί συνεστησε τήν ησυχίαν,ήν ήδυνάμην νά ευρώ μόνον έν 
β τή έξοχή, &ν καΐ πολλάκις παρακινούμενος ύπό τοΰ πόθου 
» τής γλυκείας συναναστροφής ίλησμόνουν προσωρινώς τάς 
» συμβουλάς τοϋ ΙατροΟ. Όποίαν δμως ήσθανόμην λύπην, 
» όπόταν ο{ περιστοιχίζοντές με φίλοι ήκουον τούς μουσικούς 
» τόνους θελκτικού τίνος μουσικού οργάνου, ενφ δι*  έμέ τό 
» π»ν ήτο σιωπηλόν. Ή κατάστασις αδτη μέ έφερεν είς 
β θέσιν αυτοκτονίας.

« Μόνον ό έρως πρός τήν θείαν Μουσικήν αφόπλισε τήν 
χεΐρα μου.β

» Μοί ήτο δυνατόν νά έγκαταλείψω τόν κόσμον πρό τοΰ
> έκπληρώσω τόν σκοπόν διά τόν όποιον έπλάσθην ; Έλπί- 
» ζων πάντοτε δτι μεταβολή τις ήδύνατο νά μέ φέρη άπδ 
» τό άκρον τής δυστυχίας εις τό άντίθετον μέρος τής εΰτυ- 
β χίας, ύπέφερον τήν άθλίαν ταύτην ζωήν. Μοί είπον ίτι ί- 
» πρεπε νά εχω ώς μόνον παρήγορον, μόνον όδηγόν, τήν 
» αΰπομονήν»· τό ίκαμον.

β Ελπίζω δτι ή έκλογή έν τή ύπομονή θά εχη άρκετήν 
β δύναμεν δπως μέ φέρη είς τό ολέθρων τέλος, δπου ή τύχη 
β μόνον θ’ άποφασίση τόν προορισμόν μου. Πιθανόν ή κατά- 
β στάσίς μου νά καλλιτερεύση ημέραν τινά, ίσως δέ ποτέ. 
» Νά γίνή τις φιλόσοφος ίν ήλικίςρ 28 έτών, δέν είναι πρά- 
β γμα ευκολον καί πρό πάννων δι’ένα καλλιτέχνην.θεέ μου, 
β σύ οστις βλέπεις τήν κατάστασίν μου, γνωρίζεις δτι 
β αγαπώ τούς όμοιους μου καί θέλω πάντοτε νά κάμνω τό 
β καλόν.Άνθρωποι,δπόταν άναγινώσκιτε τάς γραμμάς ταύ- 
β τας, λάβετε ύπ’ δψιν δτι μέ παραγνωρίζετε· ό δυστυχής 
β έκείνος δστις θ ’ άναγνώση αύτάς, άς λάβιρ θάρρος βλέπων 
β ένα όμοιόπαθή του,κατεχοντα θέσιν αξιοπρεπή μετςεξύ τών 
» καλλιτεχνών καΐ διακεκριμμένων άνθρώπων, άδικθύμενον 
β δέ παντοωτρόπως ύπό τής φύσεως.’Αδελφέ μου, δπόταν 
9 παυσω τοΰ νά ζώ, έάν ό διδάκτωρ Σμίτ ζή ίτι, παρακά- 
β λεσον αύτόν έκ μέρους μου νά περιγφάψή τήν ασθένειαν 
9 μου, δπως ό κόσμος μετά τόν θάνατόν μου δυνηθή νά 
» συμφιλιωθή μετ’ έμοΰ.

β Σάς έγκαταλείπω κληρονόμους τής μικράς περιουσίας 
» αου,ήν δυνασθε νά διανείμητε έξ ίσου,καί ζήσατε ηνωμένοι 
β βοηθοϋντες άλλήλους. Γνωρίζετε, δτι πρό καιρού συνεχώ
ν ρησα τήν λύπην ήν μέ προΰξενήσατε. Σέ ευχαριστώ ίδιαι- 
β τέρως, αδελφέ μου Κάρολε,διά τήν άφοσίωσίν,ήν εσχάτως 
» ε’δειξας πρός έμέ, καί σοί εύχομαι βίον ιΰτυχή Σύστησον 
» τήν αρετήν είς τά τέκνα σου, διότι αυτή καί ούχί δ πλοΰ-
> τος δίδει τήν ευτυχίαν. Όμιλώ έκ πείρας· αυεη παρηγό- 
» ρήσε τάς θλίψεις μου, αυτή άνεχαίτισε τήν χεΐρα μου
> άπό τής σκληράς αυτοκτονίας ■. Χαίρετε.... Εύχα- 
9 ριστώ δλους τούς φίλους μου και πρό πάντων τον πρίγ-



88 Η ΦΥΣΙΣ

» γκιπα Λισκοζόσχι καί τόν ίιίάκτορα Σμίτ. ’Επιθυμώ δπως
> τό μουσικόν όργανον τοΰ φίλου μου Λισκοζόσκι μείνη ιίς 
» ένα ίκ τών δύω σας, μέ τήν διαφοράν δμως, νά μή γίνη 
» αφορμή φιλονικίας τίνος. Πόσον λογίζομαι εύτυχής, όπό- 
» ταν σκέπτωμαι, δτι καί έν αύτφ άκόμη τφ μνημείφ θά 
» δύναμαι νά «Ας φανώ χρήσιμος. Προχωρώ πρός τόν Θά~ 
» νατον μιτά χαράς, έάν όμως ελθη πριν ή έτι τό τάλαν- 
» τόν μου οώβη άρκετά σημεία της μουσικής μου τέχνης
> θά είνε λίαν ένωρις καί έπιθυμώ νά βραδύνη ολίγον τά
> βήματά του· άλλά καί έν αύτή τή περιπτώσιι θά λογί- 
» ζωμαι ευτυχής, διότι θ‘απολυτρωθώ άπό τά βάσανα της 
» τεθλιμμένη; ζωής μου. "Ας έλθη λοιπόν δποταν θίλη, θά
> τδν υποδεχθώ μετά θάρρους. Χαίρετε καί μή λησμονήτε, 
» δτι είμαι άξιος νά είμαι πάντοτε ίν τή μνήμη υμών,διότι 
» καθ’ ίλην μου τήν ζωήν δέν εκαμον άλλο ή νά σάς 
» καταστήσω ευτυχείς. Είθε ούτως νά εισθε πάντοτε.»

Λ. Β. ΜΠΕΤΟΒΕΝ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Στάόις ώον έν xdopponta.

Πάντες γνωρίζομε» τό επεισόδιο» τοϋ ώοΰ τοϋ Χρηστοφό- 
ρού Κολόμβου, ώ; καί τόν νεώτερον τρόπον, δι’ ού δυνάμεθα 
νά στήσωμεν δρθιον έν ώόν, χωοΐς νά Θραύσωμεν τήν αίχ- 
μηράν αύτοϋ κατάστασιν, άλλά διά μόνης τής ΐσχυράς 
αύτοϋ κινήσεως, δι’ ή; επέρχεται ή μετακίνηοι; τοϋ περιε
χομένου αύτοϋ καί φυσικώς ή κάθοδος τοϋ κροκού, καταλαμ-

βάνοντος τήν κατωτέραν τοϋ ώοϋ Θέσιν. Τότε τό ώόν δύνα
ται νά στηθή έπίσης δρθιον χωρίς να θραυσθή.

Η ήμετέρα όμως άνωθι είκών παρίστησι νεαν τοϋ προ
βλήματος τούτου λύσιν.

Λαμβάνετε ένα φελλόν, τόν δποΐον διαπεράςε διά δύο πε
ρονίων, ώς ΐμφαίνεται έν τφ σχήματι. Τοποθετείτε ειτα 
μετά προσοχής έπί τοϋ ώοϋ τό ούτως άποτελεσθέν σχήμα 
σας, κρατούντες αύτό διά τής χειρός σας και θέτετε εΐτα 
αύτό έπί τής άκρας τοϋ λαιμού τής φιάλης σας,προσπαθοϋν- 
τες νά εΰρετε τό κέντρον τής βαρύτητος, δπερ δέν itvat πο
σώς δύσκολον. ©ά σταθώσιν ευκόλως έπ’ αύτής πρός μεγί— 

στην ύμών ε'κπληξιν, ιδίως άν ήναι ή πρώτη φορά, καθ’ 
• ήν έπιχειρήτε τοιοϋτον σχετικόν τής ισορροπίας πείραμα.

Δύνασθε δέ νά προβήτε καί περαιτέρω, άπολαμβάνοντες 
θέαμα έκ τών περιεργοτάτων. Δώσατε μικράν περιστροφικήν 
κίνησιν είς ένα τών περονίων καί θά ίδήτε τό ώόν μετά τού 
φελλού καί τών περονίων σας νά περιστρέφονται έπι πολ- 
λήν ώραν πέριξ τής φιάλης.

Φ. Π.

Λ,ύσεες τών έν τώύτι’άροθ. 9 φύλλω 
Λίνεγι&άτων.

®1. Αίνιγμα, 'Ο πώβων.
"Ελυσαν αύτό δ κ. Διομ. Πραντήρας έχ Πειραιώς, ή δεσποινίς 

Ελένη Μωράτου έξ Αθηνών, δ χ. Ν. Βασιλόπουλο; εξ ’Αθηνών, 
ή κυρία Βικτωρία Σινάνου έχ Τριπόλεως χαί δ χ. Κ. Βοναβέρας 
έχ Κωνσταντινουπόλεως.

99. ΛΓνίγμ,α. Φάρος-ροφύς.
"Ελυσαν αΰτδ ό χ. Διομ. Πραντήρας έκ Πειραιώς ή δεσποινίς 

Ελένη Μωράτου έξ Αθηνών, χαί δ χ. Κ. Βοναβέρας έχ Κωνσταν
τινουπόλεως.

S3. Έρώτηατς.
"Οτι τας μέν πτέρυγας εδωχεν είς τδν ξένον, δστις τήν ε

παύριον έμελλε να φύγη, την χ ε φ αλ ή ν είς τόν αρχηγόν τής 
οίχογενείας, τό στήθος, χοι«ώς τό καράβι, εις τήν μητέρα, 
ήτις διευθύνει τά τοΰ οίκου καί τό λ ο ιπ ό ν μέρος έχράτησε δι’ 
έα υ τ ή ν ήτοι τά μέλη τοΰ οίκου.

“Ελυταν αύαό δ χ. Διομ. Πραντήρας έχ Πειραιώς, δ χ. Μ. Βο
ναβέρας έχ Κωνσταντινουπόλεως χαί δ χ. Π. Βατόπουλος έχ 
Πύργουι

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Λεάφοροε έρεώτ^βΑεφ.

27. Τί έτος ήτο έχείνο, καθ' δ άπέθανεν δ Ιησούς Χριστός καί 
είς τινα ήλιχίαν.

28· Τίς έχ τών άγιων έορτάζεται μόνον δίς ΰπό τής έχχλησίας 
έντός δεκαετίας ;

29. Ήλέξις παπάς (ίερευ;) ΰπό αριθμητικήν έποψιν τί σημαίνει;

30. Τίς είναι χαί λέγεται πρώτος μην ;

31. Τί χαλείται κιβώτιο» οικονομίας ;

32. Τί καλείται κόσκινο»; Οαία,ξ.
-- -----—...------------------------------------------------------------- --------

ΓΝΠΣΤΟΠΟΙΗ ΣΙΣ

Τά γραφεία τής « Φύσεως » μετεκομίσθησαν άπό 
1ης Σεπτεμβρίου έπί τής όδο& Σόλωνος, άριθ. 70.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αντί 600 δραχμών διά τόν έπιθυμοΰντα νά 
κατάρτιση συλλογήν γραμματοσήμων μία τοιαύτη φέρουσα ποι
κίλα γραμματόσημα σπάνια καί μή. άνω τδν δύο χιλιάδων 
προβκεκολημμένα είς τάς θέσεις των*  ή δ' έξακολούθησις της 
συλλογής ταύτης καθίσταται ήδη εδκολος διά πάντα αρ
χάριον.

Πληροφορίαι δίδονται παρ ημϊν.

Παρόραμα.

Έπί τοΰ εσχάτως διανεμηθίντος φύλλου τοδ διηγήματος ή 
< Κόρη τδν ’Αθηνών > έγένετο λάθος έξ απροσεξίας, όπερ 
έπανορθωθήτβ ώς έξης:

Εις τήν άρίθμησιν τής σελίδος τεθήτω 57 καί έφεξής άντί 
49, κάτωθι δέ τοΰ φύλλου άριθ. 8 άντί 6.


