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κατά την φύοιν τής χώρας, ένθα παράγονται. Όπου ό 
ουρανός είναι εύδιος, όπου ό ήσυχος άήρ μόλις [Μετα
κινεί τάς κορυφάς τών μεγάλων δένδρων, εκεί ακριβώς 
παρασκευάζονται αί βιαιότερα· καταιγίδες. ΑΙ τρικυ- 
μίαι δεν γεννώνται επί τών ακτών, ένθα έκσπώσιν, άλλ’ 
επέρχονται έ£ άπομεμακρυσμένων μερών καί ένίοτε κατα- 
οτρέφουσι την ήσυχον φύσιν τών έντεύθεν μερών.

Ό άνθρωπος, ώς καί τά i&a έίαρτώνται έκ τον κλί
ματος, ένθα διαμένρυσιν, ή

νωατόν, ότι οι περί μετεωρολογίας νό^όι 
είοίν εύάριθμοι, προοιτοί δέ εις «όντας· 
κατανικηθεισών δέ τών πρώτων δυσκ,ο- 
λιών, αί παρατηρηθείς δίδουσιν ήμίν έ- 
κτιμητά αποτελέσματα, ών ή εφαρμογή 
καθίσταται ήδη πολύτιμος.

Ή επιρροή τον καιρού έπι τής αν
θρώπινης ι

διοσυγκρασίας συσχετίζεται 
τόσον, ώστε αποβαίνει αδύ
νατος ή αδιαφορία ημών επί 
τοίς συμβαινομένοις. •ο βρο
χερός καιρός καθιστά ημάς 
νωθρούς καί δύσθυμους, ή 
δ’εύθυμία καί ζωηρότης μας 
επανέρχονται μετά τών ά- 
κτίνων τον ήλιου. Ή περί— 
ρταοις αύτη δύναται νά έχη 
μεγίστην έπίδρασιν επί τής 
ύπάρίεως ημών καί δείται 
τής προσοχής μας.

Ή παρατήρησις τών , 
μετεωρολογικών φαινομένων 
προσείλκυσε τούς ανθρώπους 
από τών αρχαιότατων χρό
νων, πλήν ή άποκάλυψις τών 
τέως μυστηρίων προέοη βρα
δέως, ένεκα τών φυσικών πα- 
ρεντιθέντων ανυπερβλήτων 
προσκομμάτων και διότι έκα
στος παρατηρητής έίήγεν 
ατελή συμπεράσματα.

Τό σόμπαν είναι βίβλος, 
ής μόνον μίαν σελίδα βλέ- 
πομεν καί τής όποιας μόλις 
έίιχνιάσωμεν τό μυστήριον, 
απομένει έτι ή έίήγησις τοϋ 
υπολοίπου τής βίβλου! Έάν 
δέ πάντες κατοβάλλοντες 
προσπάθειας , έίιχνιάσωμεν 
τάς σελίδας άπάσας, όπόσα 
τότε μυστήρια άποκαλυφθή- 
σωνται προ τών έκπλήκτων 
οφθαλμών ημών 1

Ή άνάπτυέις τών έπιοτημών, έν γένει, έβαρτάται 
έκ τής αμοιβαίας συνδρομής τούτων. Αί πρόοδοι τής μη
χανικής καί ιδίως ή εφαρμογή τού τηλέγραφου είσήγα- 
γον τήν μετεωρολογίαν είς νέαν φάσιν. Αί δέ ακριβέ
στεροι παρατηρήσεις καί ή ουζήτησις τών μετεωρολο
γικών αναζητήσεων έπέφερον τήν άνακάλυψιν τών διε- 
πόντων τά φαινόμενα τής άτμόσφάιρας'χ,μεγάλων νόμων.

Αί μεταβολαί τού ουρανού τών κλιμάτων ποικίλλουσι

Τό άλεξέητωτον

δέ συντήρησις αυτών στενώς 
συνδέεται μετά τής θερμό- 
τητος καί τοϋ φωτός τοϋ ή
λιου : ώστε ό βίος αυτών 
περιωρίζεται έντός στενότα
των ορίων. Ύπό τήν επί— 
δρασιν ψυχρότατου κλίμα
τος, τό οΐμα πήγνυται, ή δέ 
ζωή αδυνατούσα νά μένη εκεί 
έγκαταλείπει τό άπονεναρ- 
κωμένον. σώμα. Ύπό δέ τήν 
έπιροήν ουρανού καυστικού, 
ό πυρετός άλλοιοΐ τό έν ταΤς 
φλεψιν ήμών οΐμα, όπερ έ— 
ΕαντλεΓ καί κατακαίει τά όρ
γανα τού σώματός μας.

Ή θερμότης είναι στοι- , 
χεϊον άνάγκης τής ύπάρΕεως 
ημών· μέρος αύτής χρησι
μοποιείται είς τήν άσκησιν 
τών ήμετέρων οργάνων, τό 
δ’ έπίλοιπον χρησιμεύει είς 
τήν διατήρησιν σταθερός έν 
ήμίν θερμοκρασίας,ής ό μέ
σος όρος είναι 3γ®, διατη
ρούμενος έν ταΤς κατεψυγμέ- 
ναις χώραις καί ύπό τόν 
μέγαν καύσωνα τοϋ ισημε
ρινού.

Είς τάς παγωμένος χώρας 
είς άντικατάστασιν τών έκ 
τοϋ μεγάλου ψύχους άπολ— 

* · λυμμένων σημαντικών ποοο-’ 
τήτων θερμότητος, ώς έκ 
τής ακτινοβολίας και τής 
μετά τοΰ ψυχροϋ άέρος έπα- 
φής, ό οργανισμός ήμών α
παιτεί πλουσίαν ανθρακικήν 

τροφήν (έλαιον ή άλκοόλιον). Όπόταν δέ καθιστάμεθα 
ανίσχυροι πρός παραγωγήν ίσης ποσότητος θερμότητος 
προς τήν άπολλυμένην,βαθυτάτη τότε νάρκη μάς κατα
λαμβάνει. ακατανίκητος ύπνος μάς περισφίγγει, ούτω , 
δέ βραδέως ό θάνατος περατοΐ τό έργον τού. Τούναν- 
τίον δέ έν τώ Ίσημερινώ, ή -ήττον άνεπτυγμένη τροφή ' 

,άφίνει πάσαν τήν θερμαντικήν δύναμιν νά κυριαρχή έπι ,· 
τών ζωικών δυνάμεων, ήτις διεγείρει καί τήν ενέργειαν 
αυτών· αύέων δέ πυρετός οδηγεί τέλος είς τόν θάνατον.
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Αί διαφοραι αύται· τής θερμοκρασίας γίνονται ήμΐν 
ιδίως αισθητοί,όπόταν τό σώμα μας δέν έσχε τόν καιρόν 
τής έγκλιματίσεως αύτοΰ. ‘Υδωρ, όπερ φαίνεται ήμΐν 
ψυχρόν τό θέρος, εΐναι θερμόν τόν χειμώνα. Τούτου 
δ ’ εύκόλως νοούμεν τήν αιτίαν. Έάν κατέλθωμεν εντός 
υπογείου έν ώρα θέρους,αίσθανόμεθα ψύχος, έάν δέ τού- 
ναντίον εΐσέλθωμεν έν ώρα χειμώνος αίσθανόμεθα θερμό
τητα. Τοΰτο έέαρτδται έκ τής καταστάσεως τοΰ σώμα
τός μας πλέον ή ήττον θερμής, έέαρτωμένης κατ’ακο
λουθίαν έκ τής θερμότητος ή ψυχρότατος τής άτμο · 
σφαίρας.

Αί συμπτωτικαί αύται μεταβολαί γίνονται αίσθητότε- 
ραι έπί τών φυλών μάλλον ή έπί τών ατόμων. Έάν τά 
άτομα δύνανται νά συγχρωτισθώσιν είς τάς ποικίλας 
ουνθήκας καί μεταβολάς τής θερμοκρασίας, αί φυλαί 
λαμβάνουσιν άνεέάλειπτα ϊχνη,άπορρέοντα έκ τών μετα
βολών τούτων τοΰ κλίματος, έν φ διαμένουσι.

Συνεπεία δέ τούτου οί γεννώμενοι άνθρωποι συμμε- 
τέχουσι'τών προτερημάτων ή ελαττωμάτων τοΰ κλίμα
τος αύτών..

Ώστε ύπίρχει έδώ μετεωρολογικόν τι φαινόμενου,
• επιρροή τού κλίματος, όπερ γίνεται ούτως ήμΐν αίοθη-'. 

τόν καί τό όποιον φέρει ωφέλιμόν τι στοιχεΐον έν τώ 
μεγάλω τοΰ κοινωνισμού ζητήματι. Τό κλίμα είναι τό 
γινόμενον πολλών καί διαφόρων δυνάμεων, άς όφείλομεν 
κεχωρισμένως ν’άνσλύσωμεν και έίετάσωμεν. Ή,θερ- 
μότης, τό φώς, ή υγρασία, οί άνεμοι σκοποΰσι τήν άπο- 
κατάστασιν μέσης θερμοκρασίας, ήν έπάναγκες είναι νά 
γνωρίζωμεν. -

Εις τά αίτια τάΰτα τής μεταβολής τοϋ κλίματος μ ιός 
χώρας έπιπροστίθενται μνρίαι άλλαι αίτίαι, οιον, αί διά
φοροι κινήσεις τής γης, αίτινες μεταβάλλουσι τήν θέ- 
σιν αύτής άπέναντι τοϋ ήλίου, τό σχήμα τών ήπείρων, 
ή άνά την επιφάνειαν τήςύδρογείου διανομή αύτών,κτλ. 
Ή βάσις, τό όρμητήριον, ό δεσμός πάντων τών φαινο
μένων τούτων, είναι ή άτμόσφαιρα- συνεπώς δέ ή μελέ
τη ιδίως ταύτης προκαλεΐ απαν τό ενδιαφέρον καί τό 
γόητρον τού ανθρώπου.

Αί ελάχιστοι παρατηρήσεις τής ώραίας ταύτης επι
στήμης φέρουσιν ημάς είς ενδιαφέροντα συμπεράσματα. 
Οί δέ φυσικοί, μετά πολλάς συζητήσεις, άπεδέχθησαν, 
βτι ή θερμοκρασία τών ούρανίων διαστημάτων εύρίσκε- 
ται, παρά τήν ενεργητικότητα τών ηλιακών άκτίνων, είς 
εκατοντάδα βαθμών κάτωθι τής θερμοκρασίας τοϋ διαλυο- 
μένου πάγου'.

Ή γή θά ήτο άπολύτως παγωμένη, έάν ή περιβάλ- 
λουσα αύτήν άτμόσφαιρα δέν προήσπιζεν αύτήν εναν
τίον τοΰ καταπληκτικού τούτου ψύχους. Ό σκοπός τού 
άέρος έν τ'ή περιστάσει ταύτη είναι άπλούστατος.Διευ- 
κολύνει τήν μέχρις ήμών κάθοδον τών ηλιακών άκτίνων 
καί παρακωλύει τήν μερικήν επάνοδον αύτών πρός τόν 
ήλιον, είς τρόπον ώστε ή ατμόσφαιρα ήμώννά μάς έπι- 
τρέπη νά λαμβάνωμεν τήν άναγκαιούσαν ήμΐν θερμότη
τα, ήν μάς ύπόχρεοΐ νά διατηρώμεν.
.Ή θερμότης αύτη συσσωρεύεται έν τοΐς χθαμαλοΐς 

στρώμαοι τής άτμόφαιρας καί όλίγον τι ύπέρ τό έδαφος, 
δι’ όπερ εύρίοκομεν έν ταΐς θερμαΐς χώραις τής γής, 
μέτριου ύψους όρη, ών ή κορυρή καλύπτεται ύπό^ιό- 
νων. Έτέραν άπόδειζιν τοΰ αληθούς τούτου φαινομένου 
δυνάμεθα ποσιδήλως νά έζαγάγωμεν χαί έκ.τών άνυψώ- 
σεων τών αεροστάτων παρά τών αεροναυτών, οϊτινες με- · 
λετήσαντες τήν θερμοκρασίαν τών διαφόρων στρωμάτων 
τής ατμόσφαιρας, κατώρθωσαν νά. καθορίσωσι καμπύλος, 
καθοριζούσας τούς νόμους τής ταπεινώσεωο τής θερμο-

. κρασίας. φ. ΚΙρίντεξιης

ΟΙ ΚΟΜΗΤΑΙ
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Ούδέν έκπληκτίκύτερον τής αΐφνηδίου έμ- 
φανίοεως τοϋ μυστηριώδους τούτου ου
ρανίου οώματος, όπερ βαϊνον είς τάς 
απέραντους έκτάοεις τοϋ άνωθι ήμών κε
νού, μεγαλοπρεπώς ούρει όπισθεν τούτην 
λαμπερόν αύτοΰ ουράν ! Ούδέν δυστυ
χώς έτι ήδυνήθη νά έιςριζώοη τάς πολ
λαπλός εκδόσεις,άς έκαστοτβ ή έμφάνισις

αύτών δημιουργεί ε{ς τάς ασθενείς φαντασίας τών άνθρώ- 
πων.Καί άλλοι μέν άναγινώσκουσιν έπί τής φλογερός αύ
τών όψεως τήν αναγγελίαν φοβερού πολέμου,έτεροι μελ- 
λοΰοης καταστροφής καί άλλοι τήν πρόρρησιν αποτρό
παιου γεγονότος· άλλα καί πόσοι δι’ αύτών δέν προμαν- 
τεύουσι τδ τέλος τοΰ κόσμου ; Καί έν τούτοις, ενώ ό 
κόσμος όλος καταγίνεται συίήτών τόν σκοπόν τής έμ- 
φανίσεώς των, ό έκτακτος ουτος φωτοβόλος επισκέπτης 
προβαίνει καί απομακρύνεται, ειτα έίαφανιίόμενος είς 
τά αμέτρητα βάθη τού αίθέρος. Ίσως δέ καί πάλιν 
έπανέλθη, άφον διατρέίη ολόκληρον τόν κύκλον τής τυ
χοδιωκτικής αύτοΰ τροχιάς.

Οί κομήται ανέκαθεν ένέπνευσαν τοΐς άνθρώποις τό 
έκτακτον, τό θειον κάί τό μυστηριώδες.

_.-Ό κομήτης, ώς γνωστόν φέρει π υ ρ ή ν α καί ο ύ ρ ά ν 
ήν εύφυώς οί Σΐναι έκάλεσαν σάρωθρον, διότι 
κατ’αύτούς αυτί1) σαρόνει τόν ούρανόν.

Οί έ λ λ ε ι π τ.ι κ ο κομήται, 
λουμένοι ούτως ώς διατρέχοντες έλλει- ■^ΒΗ^Η^^Η 
πτικάς τροχιάς, δύνανται νά έπανέλ- 
θωσιν, ήτοι νά διέλθωσιν έκ τού περιη- 
λίου, δτε γίνονται όρατοί ήμΐν, καί 
καλούνται διά τούτο περιοδικοί. Έτε-Ί^^^^^Β^^ΒΜ 
ροι όμως πολλοί ούδέποτε έπανέρχον— ^^^ΒΒΗΕ^^Β 
ται, διότι μετσβαίνοντες είς λίαν άπό-|^Β^^Β|^^^Η 
μεμακρυσμένας χώρας, έλκονται ύπό ΑΗ^^^Η^Μ 
άλλων κόσμων,μεταβάλλοντες ούτω τήν^ΒΗ^ΗΗΗ 
τροχιάν αύτών.

Ή διάρκεια τοΰ μυστηριώδους τα- 
ίειδίου αύτών ποικίλλει. Ό κομήτης τ©ΰ Encke δια
τρέχει την τροχιάν αύτού έν διαστήματι 3 έτΰν καί η 
μηνών. Ό θεαθείς τώ ι8φ5 θά έπανέλθη τώ 2094» 
μετ’άπουσίαν αίρέτωνΙ Άλλοι μετά ιοοο έτη, καί ό 
κομήτης τού i860 καί άλλοι- μετά εκατομμύρια ετών· 
Έτεροι δέ κομήται, ώς ο τού Βιέλα, διαιρούνται είς 
δύο ή διασκορπίζονται είς μικρούς διάττοντας αστέρας.

Ό Δημόκριτος (4 αιώνας π. χ.) έφρόνει βτι οί κομή
ται ήοαν.αί ψυχαί τών διασήμων άνδρξών τής Γής.

Τώ φ3 π. X. εις κομήτης προήγγειλε τόν" θάνατον 
τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος, έτερος τόν θάνατον τού Κλαυ- 
δίου.Έν έτει δέ ιοοο, είς κομήτης έθεάθη έπί g ημέρας 
πρό τού έκπληκτου κόσμου. Έτερος άνεφάνη τώ ι066, 
κατά τήν κατάκτησίν τής ’Αγγλίας, ύπό τών Νορμαν- 
δών. Ό ’Αμβρόσιος Παρέ. έβλεπεν έν τώ κομήτη τοϋ 
15α8 βραχίονα κρατούντα ίίφος, εις τήν αιχμήν τού 
οποίου διεκρίνοντο τρεις αστέρες. Ό δέ- κομήτης τοϋ 
18 ί I έδωκεν ήμΐν τόν οίνον τβ ύ-κ ο μ ή τ ο υ, ταύ- 
τοχρόνως δέ προήγγειλε τοΐς Ρώσσοις μεγάλα δυστυ
χήματα.

Ό Κέπλερ (1671 — ι63ο) έφρόνει, βτι· οί Κομήται 
διέτρεχο/εύθεϊαν “γραμμήν. Ό Νεύτων (ιόφ2—172?) 
γνωστοποιεί, τόν νόμον τής κινήσεώς των. Ό Tyndall 
διδάσκει,:Ί5τι οΐ κομήται συνίστανται έ£ ατμών, ούς δια
λύει τό ηλιακόν φώε. Ό πυρήν, ή κόμη καί ή ούρα ού-

τής διαλύσεως ταύτης. Ό Faye αποδίδει βϊς τόν Ή-
λ ι&ν άλλο είοίν ή ακτινοειδές νέφος οχηματηζόμενον έκ 

τής διαλνοεως ταύτης. Ό Faye αποδίδει εΐς τόν Ή-

.φ.
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λιον άπωστικήν δύναμιν, ήτις προξενεί τήν πρός τά ό
πισθεν τών κομητώνδίαχυσίν των, τούθ’ όπερ έξηγεΐ τήν 
αιτίαν, δι’ήν ή ούρά άντιτίθεται πάντοτε τώ Ήλίω. 

Αί ούρα! .τών κομητών μετροϋνται δι* εκατομμυρίων 
λευγών. Μεταβάλλουσιν άπειράκις όψιν, άναπτύσσοντάι 
δέ καί μετασχηματίζονται μετά καταπληκτικής ταχύ- 
τητος.

Άνεγνωρίσθη, ότι ύπάρχει έν τώ πυρήνι τών κομη
τών σόδίον και μαγνήσιον σιδήρου. 'Η κόμη αύτών είναι 
αεριώδης, περιέχουσα άνθρακούχον ύδρογόνον, κυανο- 
γόνον, άζωτον-, άνθρακα, κτλ.

Η δέ ούρά περιέχει κονιώδη ύλην, στερεάν ή ύγράν 
καί λαμπερόν, έί ιδίων ή έξ άντανακλιίσεως.

Φρίκ.

Η ΕΑΛΑΣ
ΤΙ ΗΤΟ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ

ν«ο έηοήτνν ίότορικήν, γεωγραφικήν, γεωλο
γικήν, πολιτικήν καί Στρατιωτικήν.

ΕΛΛΗΝΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Κάτά τήν κρισιμωτάτην ταύτην στιγμήν, καθ' ήν δι- 
ερχόμεθα κρίσιν πολιτικήν, στρατιωτικήν καί έδαφικήν, 
επάν.αγκες θεωρούμεν νά περιλάβωμεν έν σχετική συν
τομία έν τώ ήμετέρω περιοδικό), κατά καθήκον εθνικόν 
και χρονογραφικόν, ούχί κρίσεις καί ύποθίσεις περί τού 
έθνους μας, άλλ’ αύτήν τήν ιστορίαν του,απ’ αργής μέ
χρι σήμερον.

__ < Διά τής ιστορίας τού Ελληνικού
j| Έθνους ή μάλλον τού Ελληνισμού

f'jSL}] καθόλου, άρχεται ή αληθής ιστορία τής
feKW/ άνθρωπότητος. Ή Ελληνική Ιστορία

s”e ·”Κ ΕύρωπαΜς ιστορίας,
ούχί άπλώς ύπό τήν συνήθη γεωγραψι- 

γ.1 πήν έννοιαν, άλλ‘ύπό τήν χαθολου ιστό-
Η ρι*Τ)ν  σημασίαν τού ονόματος τής Εύ-
11 I ρ ώ π η ς έν τή ιστορία τού πολιτισμού.

Ό Ευρωπαϊκός πολιτισμός καί ή Ευ
ρωπαϊκή ήμέρωσις άποτελούσι τόν αληθή ιστορικόν βίον τής 
άνθρωπύτητος, οδτος ίέ άρχεται άπό τής έμφανίσεως τών 
Ελλήνων επί τής σκηνής τής Ιστορίας τού κόσμου. Βίος ιστο
ρικός, αληθής, συνδέεται μετά τής συνειθήσεως τού ιστορικού 
βίου καί τοιαύτην συνείδησιν πέκτηνται μόνοι οί λ«οι οί εχοντες 
τήν ελευθερίαν τού διανοεΐσθαι καί πράττειν έν τή ίστορία, τού 
νοεΐν τόν προορισμόν τού ιστορικού βίου·, τού προάγειν ελευ
θέριος τόν βίον τούτον, καί, όσον άνθρωπίνως δυνατόν, τού προσ
διορίζει τήν πορείαν αυτού. Οί ’Ασιατικοί λαοί, οί πρό τής 
έμ?ανίσεως τών Ελλήνων έν τή ιστορία δημιουργήσαντες Ιστο
ρικόν βίον, έποίησαν τούτο ουχι έν ελευθερία, ούχϊ έν συνει- 
δήσβτ τού προορισμού τού όίου τούτου, άλλ’ οίονει όρμεμρότως 
Οδηγούμενοι, η μάλλον ώθούμενοι ύπό τών φύσει ένυπαρχουσών 
τφ ανθρώπφ λογικών καί πνευματικών δυνάμεων, τών άποτε- 
λουσών τά κεφάλαια τού ιστορικού βίου. Όρμή πρός κοινω-, 
νίαν, ή έκ τού κοινωνικού βίου ώς αναγκαία τούτου απόρροια 
προερχομένη πολιτική σύνταξις λαών, κοινωνικοί καί πολιτικοί 
θεσμοί και νόμοι, προαγωγή τών βάναυσων τεχνών και ποιάτις 
άρχή κα! άνάπτυξις τών ωραίων τεχνών και ιδίως τής ποιή- 
σεώς· γνώσεις πρακτικά! τής περί τόν άνθρωπον φύσεως καί 
τις πρακτική φιλοσοφία περί τόν ανθρώπινον βίον, καί ύπεράνω 
τούτων ή θρησκεία, ή δεσπόζουσα τού πνευματικού βίου καί 
μετά τούτου συνάπτοΰσα καί πρός τούτον άναφέρουσα πάντα τά 
αλλα στοιχεία τού ανθρωπίνου βίου’ ιδού τίνα παρεσκεύαοεν

ή ’Ασιατική ιστορία στοιχεία πολιτισμού και Ιστορικού βίου, 
άτινα, παραλαβών ό Έλλην έδημιούργησε τήν αληθή 'ιστορίαν 
τής ανθρωπότητος. Κύριον στοιχεΐον. δόναμις καί γνώρισμα 
τής Ιστορίας ταύτης είνε ή έλευθερία τού πνεύματος απέναντι 
τής φύσεως καί ό άγων κατά τής φύσεως, ό άποόλέπων πρός 
ιδρυσιν καί στερέωσιν τού κράτους τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος 
επί τής φύσεως. Ή έλευθερία αύτη τού πνεύματος άπέναντι 
τής φύσεώς έν παντί κλάΐφ καί διευθύνσει τής ένεργείας αυτού 
ή παραγαγούσα τήν επιστήμην έν γίνει καί τήν φιλοσοφίαν, 
τήν ποίησιν Καί τάς άλλας ώραίας τέχνας, τάς φυσικάς έπιστή- 
μας, τό έλευθίρως φιλοσοφεΐν περί τοϋ κόσμου και περί τοΰ 
ανθρώπου, ή φιλοσοφία ή μετεωρίσουσα, ούχί άπλώς τήν φαν
τασίαν, τό αίσθημα, ώς παρά τοΐς Άσιατικοΐς λαοΐς, άλλά τήν . 
διάνοιαν αΰτήν^ είς τόν χώρον τοΰ ύψηλοΰ καί απείρου, είνε 
κεφάλαια^τοΰ αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού μεταδοθίντα τοΐς 
άλλοις Εύρωπαϊκοϊς λαοΐς αμέσως ή έμμίσως και παραγαγόντα 
τόν Ευρωπαϊκόν πολιτισμόν ύπό τήν γενικωτέ.ραν έννοιαν τού 
ονόματος· Πώς παρήχθη ή νέα αύτη φάσις τής ανθρώπινης ά- 
ναπτύξεως κα» πολιτισμού έν τή καθόλου · Ιστορία τής άνθρω- 
πότητος, τίνα ησαν τά φυσικά καί πνευματικά κεφάλαια, δι ’ ών 
διεκρίθη ό 'Ελλην άπό τών άλλων λαών καί τίνες έξωτερικαί 
φυσικαί κα! ιστορικά! περιστάσεις συνετέλεσαν ΐ’να διά τών 'Ελ
λήνων δημιουργηθή ό νέος ούτος βίος, τούτων πάντων ή νό- 
ησις και ή έξήγησις αποτελεί άντικείμενον τής ίλης Ελληνι
κής ιστορίας και τής πρό ταύτης ιστορίας τοΰ πόσμου. Άλλά 
και ή ο8τω διδομίνη έξήγησις δέν είνε δυνατόν νά ήνε έν πάσι 
πλήρης καί τελεία. Ή μεγάλη διαφορά τού ιστορικού βίου 
τών· Ελλήνων από τού τών ’Ασιατικών λαών, διαφορά συνι- 
σταμένη ουχί εν τφ πασφ, άλλ*  έν τφ ποιφ έκατέρων τών 
βίων, διαφαίνεται έν τοΐς πράγμασι καί τοΐς. άποτελέσμασι, χω
ρίς να νοηθή έν πασι τοΐς αίτίοις καί ταΐς δυνάμεσιν.

Ή Έλληνιχή φυλή αποτελεί κλάδον τινά τής μεγάλης οι
κογένειας τών Άρίων ή ΊνΙοευρωπαίων καλουμένων λαών, 
οΐτινες όμού μετά τών Σημιτιχών λαών παρήγαγον τόν όλον 
πολιτισμόν τής άνθρωπότητος. Όπότε οί πρώτοι Έλληνες, οι 
πρόγονοι δηλονότι τών Ελληνικών λαών, άγνωστον πόθεν όρ- 
μηθέντες κάΐ διά τίνων άχριόώς διελθόντες χωρών έγκατεστά- 
θησαν έν ταΐς χώραις, αίτινες άπετέλεσαν τήν’Ε λ λ ά δ α τών 
ιστορικών χρόνων, καί βαθμηδόν παραγαγόντες ίδιον εθνικόν 
βίον, έλαδον συνείδησιν .τής έθνεκής ταύτης ΰπάρξεως καί τής 
έθνικής ένότητος αύτών, οΰδείς δεσμός ιστορικός, ούδεμία άνά- 
μνησις συνέδεεν αύτούς πρός τήν πρώτην αύτών πατρίδα.Ούχ 
ήττον έκ πολλών εικάζεται, δτι έν τή Ελληνική αύτών πατρίδι 
έγκατεστάθησαν έχοντες στοιχεία ήμερώσεως, άναγόμενα είς τόν 
ποιμενικόν καί γεωργικόν βίον, έν μέρει δϊσως εις τήν ναυτι
λίαν καί είς τόν πνευματικόν βίον, τόν θρησκευτικόν, τόνάντα- 
ποκρινόμενον πρός τόν βαθμόν τού ταούτου πολιτισμού. Άλλ’ή 
αληθής ’Ελληνική ημέρωσες ήρξατο έν αύτνΐ τή Έλλάδι. Τρία 
τινά συνετέλεσαν είς τήν παραγωγήν καί ανάπτυξιν τής τοι- 
αύτης ήμερώσεως : ή φύσις αύτή τοΰ Έλληνος, ή φύσις τών 
Έλληνιχών χωρών καί ή μετά τής φύσεως, ήτοι τής φυσικής 
διαπλάσεως τών Έλληνιχών χωρών συνδεομένη έπίδρασις τοΰ 
εξωτερικού πολιτισμού. Αί νήσοι τού Αιγαίου καί δύο δχθαι 
αύτοΰ άπετέλεσαν τήν κοιτίδα τοΰ Ελληνικού πολιτισμού. 
Καθ' 8ν χρόνον έγκατεστάθησαν έν ταΐς χώραις ταύταιςοί Έλ
ληνες, ή Μεσόγειος θάλασσα ήτο κέντρον μεγάλης έκπολιτιστι- 
κής κινήσεώς, προερχόμενης έχ τής άναπτύξεως τών κατά τά 
παράλια αύτής ή ολίγον ένδον ιδρυμένων μεγάλων έστιών του 
’Ασιατικού πολιτισμού, τής Αίγύπτου, Φοινίκης, Ασσυρίας καί 
Βαβυλωνίας. Ό διά τής ζωηρας κοιτά θάλασσαύ συγκοινωνίας 
μεταδοθείς είς τάς Ελληνικός χώρας Ασιατικός ούτος πολι
τισμός, ένωθεις μετά τών στοιχείων τής ήμερώσεως, απερ οί 
Ελληνες ήνεγκον έκ τής αρχικής αυτών πατρίδος καί’συνδεθείς 

μετά τοΰ ιδιοφυούς πνεύματος τής Ελληνικής άναπτύξεως παρή- 
γαγε τόν Ελληνικόν πολιτισμόν, έχοντα μέν δλην χαί στοιχεία 
πρός τοΐς Έλληνικοΐς καί ξενικά,όντα δέ τό είδος καί τό πνεύμα 
8λως 'Ελληνικόν, οιον έχαραχτηρίσαμεν αυτόν έν τοΐς έμπρο
σθεν. Τό μέγα βιδλίον τό άποκαλύπτον ήμΐν τόν τοιοΰτον πολι
τισμόν έν τή πρώτη περιόδιρ καί φάσει τής άναπτύξεως αύτοΰ 
εινε τα'Ομηρικά έτη,τά άποτελοΰντα συγχρόνως τό άΐδιον μνη
μείου τοϋ πολιτισμού τούτου. Ό δέ ’Ομηρικός κόσμος παρίστησι 
πάντα τά στοιχεία καί γνωρίσματα δυνάμει τελείου Ιστορικού 
βίου. ’Ελευθερία πολιτική, έλεύθεροι πολιτικοί θερμοί, δημο
κρατική βάσις κοινωνίας- σύνοδοι λαού (Άγοραί), βασιλική έ-
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ξουίίζ παρά τη θεία καταγωγή και ίβιότητι .τη; άρχη; φέρουσα 
τόν χαρακτήρα εξουσίας λαϊκής και λαοπρόβλητου, συνείβχσι; 
της αξία; του πολιτικού δικαιώματος, τάσι; και σπουδή βν τ« 
τη πολίτικη καί εν παντί τφ βίφ προς μεγάλα και ένδοξα έργα, 
καί μεγαλείου ανθρώπινον, έχον ώς ιδεώδες πρότυπον τό θιϊον 
(ό βίο; ό ήρωϊχό;) καί επί τούτοι; η ποίησι; η περιέχουσα την 
ποίησιν την ηρωϊχήν άμα δέ και την φιλοσοφίαν την πρακτικήν 
και την πολιτικήν και την θεολογίαν καί τήν Ιστορίαν έν γένει 
τοΰ 'Ομηρικοί κόσμου. Άλλα ό βίος ούτο; δεν είναι ίτι έν 
πάσιν Ιστορικός' η ποίησις ή επική είνε ή ιστορούσα αυτόν, 
παριστώσα τήν πρώτην ταύτην περίοδον τοί αληθούς ιστορικοί 
βίου τού 'Ελληνισμού υπό τήν ιδεώδη αυτοί μορφήν καί τάσιν.

Άλλα καθ’ δν ακριβώς χρόνον έποιεϊτο ή ποίησε; αδτη, έ- 
ϊημιουργεϊτο ή πραγματιπή ιστορία τοί ελληνισμού έντή πρώτη 
αυτοί περιόδφ Το ηρωικόν καί επιχειρηματικόν πνεύμα τοί 
Έλληνος ένούμενον μετά τής εκπολιτιστικής αυτοί τάσεως καί 
τινων εσωτερικών έν τη Έλλάδι μετακινήσεων τών λαών πα· 
ρήγαγεν άπό τοί 10 ήδηπ. X. αίώνος τήν ιστορικήν περίοδον 
τοί Ελληνικοί αποικισμοί, δι’ού τό πρώτον έθεμελιώθη έν 
τή Ιστορία τό παγκόσμιον ηθικόν κράτος τοί Ελληνισμού. Πά- 
σαι αΐ ,παραλίαι τής Μικρά; Ασίας, τή; Θράκης, τής ’Ιλλυ
ρίας, τή; Σικελίας καί τής Κάτω ’Ιταλία; κχτελήφθησαν ύπό 
Ελληνικών αποικιών.Τό 
κράτος τών άποιχιών τού
των έξετάθη και εις τάς 
ανατολικά; καί βορείους 
δχθας τού Εύξείνου καί 
αυτών τών μεγάλων τής 
Σκυθία; ποταμών . Τό 
Τυρρηνικόν πέλαγος υπέ- 
κυψεν εις την έπιρροήν 
του 'Ελληνισμού, άποικίαι 
Ελληνικά! ήνθησαν και 
έν τή νοτίιρ παραλία τής 
Γαλατίας, ώς καί έν ταϊς 
άνατολικαΤ; καί νοτίαις έ
κτα!; τής Ίόηρικής Χερ
σονήσου. Πάσα ή εντεύ
θεν τοί Ηρακλείου πορθ
μοί θάλασσα κατέστη στά- 
διον έκπολιτιστιχής ένερ- 
γεία; διάτόν'Ελληνισμόν. 
Τών Φοινίκων τό κράτος 
περιωρίσθη λίαν έν τή α
νατολική Μεσογείφ, αυτή 
ή Αίγυπτο; εδέξατο 'Ελ
ληνικά; άποικίας.Τά δυ
τικά παράλια τή; Μικρά; 
’Ασία; ιδίως κατέστησαν 
εστία καί ορμητήρια ισχυ
ρά; Ελληνικής εκπολι
τιστική; κινήσεως. Ή δέ
’Ιωνία προήγαγεν εις τόν δψιστον βαθμόν τήν ποίησιν τήν 
επικήν, έν ταϊς Έλληνιχαις δέ άποιπίαΐ; έν γίνει τή; 
Μικρά; Ασίας έμορφώθησαν καί τά ποικίλα είδη τής Λυ
ρική; ποιήσεως, αδται δέ υπήρξαν ή κοιτίς τής Ελλη
νικής τέχνης, τής φιλοσοφίας καί τής ιστοριογραφίας. Ή 
Μίλητος έγένετο τό ίσχυρότερον κέντρον τή; πνευματική; 
ταύτης κινήσεως. Ταότης αί πολυάριθμοι άποικίαι διέσπειραν 
τόν -Ελληνικόν πολιτισμόν μέχρι τών ένδον τη; Σκυθίας, Μι- 
λήσιοι δ’έμποροι, ώς Ιν. πολλών εικάζεται, διά τή; Σκυθίας 
έξέτεινον τήν εμπορίαν αυτών μέχρι Θιβέτ καί τής Κίνας. Τήν 
μεγάλην αίγλην τοί·παγκοσμίου τούτου κράτους τού Ελλη
νισμού, τοί αμέσως έπαπολουθήσαντος τοϊς ήρωϊχοϊς χρόνοιςκαί 
προηγηθέντος τών Μηδιχών πολέμων έπεσχίασαν έν μέρει ύ
στερον ή τε μεγάλη άκμή τής 'Ελλάδος, καί ιδίως τών Α
θηνών, ή έπαχολουθήσασα τοί; Περσικοί; πολέμοι; καί ή διά 
τού Αλεξάνδρου άρξαμένη είτα δεύτερα περίοδος τού καθο
λικοί χράτου; του 'Ελληνισμού. Καί όμως ό παγκόσμιος 'Ελ
ληνισμός, ό προηγηθεί; τών Μηδικών φέρει έν έαυτφ χαρα
κτήρα σθεναρώτερον, νεαρώτερον, ακμαιότερου, ζωηρότερον καί 
μάλλον φυσικόν χαίάβίαστον ή δ παγκόσμιος 'Ελληνισμός τών 
μετά τόν Αλέξανδρον χρόνων. Οΰχί κράτη μοναρχικά -Έλ- 
ληνοασιατικά, άλλα πόλεις έλεόθεραι μετ’ ελευθέρων θ.εσμών 

πεπροικισμέναι άπετέλουν έν βαρβαρι*αϊ;  χώραι; οάσεις, άμα 
δέ καί εστίας τοί Έλληνιχοί κολπισμοί καί χαθυπέτασσον έ- 
αυταϊς διά τής υπεροχή; τού 'Ελληνικού πνεύματος καί τοΰ 
Ελληνικού πολιτισμού τού; βαρβάρου; λαού;. Ή περίοδο; 
αδτη τσυ Ελληνισμού ανέπτυξε προήγαγε καί έτελειοποίησε 
ίν τε τώ χώρφ τής πολιτεία; παί τοί πνεύματος πάντα ίσα ή 
'Ομηρική περίοδοςπαρίστησιν ήμϊν ώς ένγενέσει ευρισκόμενα.

Άλλα τήν πρώτην ταύτην καί μεγάλην καθολικήν χίνησιν 
τού 'Ελληνισμού ανέχοψεν ή δημιουργία τοί μεγάλου Περσι
κοί κράτους έν τή Άσία. Ένόσφ τήν αρχήν τή; άνω Ασίας 
ένέμοντο μόνοι οί Βαβυλώνιοι χαί Άσσύριοι, ή δύναμις τοί 
Ελληνισμού ή άνά τάς θαλάσσα; καί τά παράλια χυρίως εκτει
νόμενη καί διά τών παραλίων είσδΰουσα και ηθικώς κρατούσα 
τών ένδον χωρών δεν προσέχρουεν εις ισχυρά κωλύματα. Αυτό 
τό ισχυρότατου καί όνομαστότατον έν τή ιστορία κράτος, τής 
Λυδίας, καίπερ οχληρόν διατελοίν πρός τάς Ελληνικά; ά*  
ποιχίας τής παραλίας, ύπέκειτο εί; τήν ηθικήν έπιρροήν τοΰ 
'Ελληνισμού. Άλλα τά πράγματα μετεβλήθησαν, άφ’ού χρό
νου περί τά μέσα του 6 π. X. αίώνος ίδρύθη έν τή δυτιχή 
Άσία τό μέγα παγκόσμιον κράτος τοΰ Κύρου, τό περιλαβόν 
έν έαυτφ τήν άνω καί τήν κάτω Ασίαν και πάσα; τάς κατά 
τήν ’Ασίαν διεσπαρμένα; έστία; του Έλληνιχοί πολιτισμοί.

Καί έξωτεριχώς μέν οΰδέν 
παρενεβλήθη κώλυμα είς 
τήν έλευθέραν δράσιν τού 
Ελληνισμού ' άλλ’ ό 
περιορισμός τή; εσωτερι
κή; ελευθερίας τών Ελ
ληνικών πολιτειών έδω- 
χεν αφορμήν είς. επανα
στάσεις εν Μικρφ Άσία^ 
δι’ ών έξέπεσεν ή δόνα- 
μι; καί ή ακμή τοί εν
ταύθα Ελληνισμού. Ή 
Μίλητος, ή μεγάλη ήθι- 
κή πρωτεύουσα τού Ελ
ληνικού πολιτισμοί κατε- 
στράφη. Ή δέ παγκόσμιο; 
εμπορία τή; πόλεω; ταύ
της, ή διά τών Σχυθικών 
χωρών πρός τήν Μέσην 
’Ασίαν εκτεινόμενη έπαυ
σε καί τό μέγα Περσικόν 
κράτος έφραξε μέχρι τί
νος τφ Έλληνισμφ τήν 
είς τά ένδον τής Ασίας 
οδόν. Άλλ‘οι ίνεκα τής 
έν Μικρά Άσία 'Ελλη
νική; επαναστάσεω; προ- 
ελθόντε; μεγάλοι πόλεμοι 
τοί Περσικοί κράτους έ· 
ναντίον τής κυρίως 'Ελ

λάδος, νέαν έδημιούργησαν περίοδον άκμή; τού 'Ελληνισμού 
έν τή ίστορίφ τού κόσμου.

Οί Περσικοί πόλεμοι δεν ήπείλησαν, ώ; μεθ*  υπερβολής 
υπό τών αρχαίων ήδη παρεστάθη τό πράγμα, τήν ΰπαρξιν αυ
τήν τοί 'Ελληνισμού καί τοί πολιτισμοί έν γένει έν Ευρώπη- 
Ό 'Ελληνισμός είχε τήν δύναμιν να έπιζήση καί άν δέν ή- 
ρετο τάς νίκα; τοί Μαραθώνος καί τής Σαλαμϊνος. Άλλ’ ή 
μεγίστη θετική άξια τών νικών τούτων δέν συνίσταται τοσοίτον 
εΐ; τήν δι’ αυτών διάσωσιν τή; Ελλάδος, δσον εί; τήν μεγά- 
λην δι’ αυτών έπιγενομένην ηθικήν έξαρσιν τοί Ελληνικοί 
πνεύματος. Ουδέποτε τό Ελληνικόν πνεύμα έφθασεν είς τοι*  
οίτον βαθμόν δψου; και έξάρσεω; έν τή συνειδήσει τού ηθικού 
μεγαλείου αυτοί, όσον διά τών μεγάλων έκείνων κατά τών 
βαρβάρων νικών καί τροπαίων. Τοιαύτης ηθική; καί πνευμα
τική; έξάρσεω; τοί Ελληνικοί πνεύματος προϊόν καί καρπό; 
ύπήρξεν ή μεγάλη άκμή τών Αθηνών κατά τόν Ε'. π. X- 
αιώνα. Κεντρικαί έστίαι άρχιχαί τοί Ελληνικοί πολιτισμοί 
υπήρξαν ανέκαθεν αί δύο δχθαι τοί Αιγαίου, εργάτης δι' αυ
τοί πρώτιστη ή εύφυεστάτη, ζωηρότατη, έμπορικωτάτη καί 
ναυτιχωτάτη τών 'Ελληνικών φυλών, ή ’Ιωνική. Κέντρον τή; 
μεγάλης ταύτης ’Ιωνικής πνευματική; κινήσεως μέχρι τών 
Περσικών πολέμων άπετέλει ή Μίλητος, νυν δέ μετά τούς

Περσικούς πολέμους, τό κέντρον τοίτο μετατίθεται είς ’Αθή
νας. Ή πόλις αύτη κατασταθεϊσα νυν Ελλάς Ελλάδος προ
ήγαγε τόν Ελληνικόν πολιτισμόν εί; βαθμόν ανυπέρβλητον 
καί παρήγαγεν έργα πνευματικής άναπτύξεω; ανθρώπινης το- 
σαίτα και τοιαίτα, όσα καί οία οΰδεμια έτέρα περίοδο; έν τή 
ιστορία τοί κόσμου καί τή; άνθρωπότητος. Τό παγκόσμιον 
κράτος τοί Έλληνισμοί τό περισταλέν διά τοί Περσικοί κρά
τους κατά τήν εσωτερικήν Ικτασιν, ίλαβεν Ιντασιν καί συμπύ- 
κνώσιν εσωτερικήν καί δύναμιν καί άνάπτυξιν διά του μεγάλου 
κράτους τών Αθηναίων. Ή τών ’Αθηναίων πόλις καταστδσα 
«παίδιυσι; πάση; τήςΈλλάδο;»>πασαν θάλασσαν καί γήν έσβα*  
τόν τή έαυτή; τόλμη «κατηνάγκασε γενέσθα'ι, ώ; λίγεε ό, μέ
γα; Περικλής, πανταχοί δέ μνημεία κακών τε κάγαθών άιδια 
ξυγκατφκισεν>. Καί τότε, ώ; λέγει ό ’Ισοκράτης, ή πόλις 
τών ’Αθηνών «τό τών 'Ελλήνων δνομα πεποίηκε μηκέτι τοί 
γένους, άλλά τής διάνοιας δοκουν τεκμήριον εινε, καί μάλλον 
Έλληνας καλεϊσθαι του; τή; παιδεύσεω; τής ήμετέρας (τής 
τών Ελλήνων) ή τούς τής κοινή; φύσεως μετασχόντας.»

(Έπεται συνέχεια 1
ΤΊ· KA.POA.IXXHS

ΤΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΝ

ΒΙΚΤΟΡΙΑ

εβαίω; οί άερονβιϋται μεγάλως άνεθάρρυναν 
άπό τή; άνακαλύψεως αυτού. Τό άλεξι· 
πτωτον είναι συσκευή, τη βοήθεια τής 
οποίας δ αεροναύτης δύναται νά εγκατά
λειψη τό ■ άερόστατόν του εις τά όψη 
καί νά κοιτέλθη άκινδύνώς καί βραδέως είς 
τό έδαφος. Συνίσταται δέ εξ υφάσματος 
σχήματος κυκλοειδοΰς, 5 μέτρων περίπου 

διαμέτρου καί αποτελεί έν τή τεταμένη αΰ-
τοΰ καταστάσει σχήμα εΰρυτάτου άλεξιβρόχβυ, οΰτινος δ σκε
λετός σύγκειται έκ σχοινιών άπολ.ηγόντων εις το σκαφίοιον.

Όταν δ αεροναύτη; θέληση νά κατελθη έκ τόϋ άεροστά- 
τον, διά μέσου τοϋ αλεξιπτώτου εΐ; τό έδαφος,· δέν έχει άλλο 
-νά πράξη ή νά έγκαταλείψη τό σχοινιού, τό συνδέο'ν το άε- 
ροστατον μετά τοϋ αλεξιπτώτου. Ή κάθοδος τότε εκτελει- 
ται αμέσως καί μετά καταπληκτική; ταχύτητος,άλλά ύπει- 
σερχομένου τοϋ ανέμου εντός τών πτυχών τοϋ αλεξιπτώτου 
διανοίγει ούτο; εΰκόλω; αυτό μετά δυνάμεως καί αυθωρεί 
αναπτυσσόμενος επί τής μεγάλης επιφάνειας ήν προβάλλει, 
παρακωλύει τήν ταχειαν πτωσιν τοϋ αλεξιπτώτου, διενιρ- 
γουμένη; ούτω τουναντίον τή; πτώσεως μετά παραδόξου 
;βραδύτητος, ώστε δ αεροναύτης άφικνεϊται είς τό έδαφος άνευ 
άνατιναγμοϋ καί βιαίας προσκρούσεως. Όπή, κατασκευαζο- 
μένη καταλλήλως έν τφ κέντρφ τοϋ αλεξιπτώτου χρησιμεύει 

• εΐ; την υπεκφυγήν τοϋ συμπυκνουμένου άέρος ύπό το ύφασμα, 
■διότι άνευ τής προφυλάξεως ταύτης τό άλεξίπτωτον ήθελε 
ταλαντεύεσθαι έπικινδύνως διά τόν ταξειδεύοντα αεροναύτην.

Ή πρώτη δοκιμή τής καθόδου τοϋ αλεξιπτώτου έγένετο 
τό πρώτον έπι ζώων. Ό Blanchard άφήκε πρός τόν σκο
πόν τούτον τόν κϋνα του νά πέση άπό ύψους Ϋ,000 μέτρων 
•πλήν καθ’ δδόν ανεμοστρόβιλο; έσταμάτησεν αυτόν και τόν 
ε’φερεν ύπεράνω τών νεφών. Ό αεροναύτη; συνήντησε μετ’ 
ολίγον τό άλεξίπτωτον ώς καί τό συμπαθές ζώον, οπερ ήρ- 
ξατο ζωηρώς νά ύλακτή καί νά έκφράζη τήν πρός τόν κύ- 
φιόν του χαράν καί ευγνωμοσύνην του, έπι τή άνελπίστφ συ
ναντήσει του ταύτη. Πλήν νέον ρεύμα τούς άπεχώρισεν έκ 
νέου καί τό άλεξίπτωτον μετά τοϋ κυνός έπανήλθον είς 
πην γήν σώοι και αβλαβείς, ολίγον τι μετά τήν κάθοδον τοϋ 
άεροναύτου.

Ή άνακάλυψις τοϋ αλεξιπτώτου οφείλεται εΐ; τόν Blan
chard, πλην πιθανολογείται, οτι δ κ. J. Garnerin πρώτος 
ύπήρξεν ,δστι; έτόλμησε νά κατελθη διά τοϋ αλεξιπτώτου εί; 
την γήν άπο ύψους 500 μέτρων και την κάθοδόν του ταύ- 
■την απεικονίζει ή παρατιθέμενη όπισθεν ήμετέρα εΐκών.

ΈκΤοτε τό πείραμα έπανελήφθη πλειστάκις, τό πλείστον 
επιτύχω; καί ήοη ή κάθοδος αεροναυτών άπό τών αεροστά
των διά μέσου τών αλεξιπτώτων έκτελεΐται συνήθως ώς 
περίεργος παιδιά πρός κοινήν θέαν.

Παρ’ ήμϊν τοιοϋτον πείραμα έξετιλέσθη ύπό γάλλου' αε
ροναύτου προ πενταετίας έν Φαλήρφ πάνυ ΐπιτυχώς καί 
θαυμασίως, ίνώπιον άπειρου πλήθους, κατελθόντο; δμω; 
ένεκα τή; φοράς τοϋ άνεμου έντος τή; θαλάσσης ταύτης, 
2,000 περίπου μέτρα ένδον τής άκτής.

Π.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΩΡΑ

λα οχεδόν τά κράτη καταγίνονται σήμε
ρον νά κανονίοωοι τήν ακριβή αυτών 
ώραν. ’Επειδή δε πολλάκις έπανερχόμε- 
θα εις τό ζήτημα τούτο, έθεωρήααμεν 
καλόν ν' άπεικονι'σώμεν ωδε καί τό ώ- 
ρικόν σύστημά των πλείστων Κρατών.

Έν Γαλλία, ώ; νόμιμον ώραν εχοισι
-οχμβιρτοχ . τήν ώραν τοΰ μέσου χρόνου τών ΠάΡι- 

σίων,όστίο βασίζεται έπι τής διαβάσεως 
τού Ήλιου άπό τοϋ μεσημβρινού τών Πσρισίων. Τό 
«λεΐστον δέ τών λοιπών κρατών τής Ευρώπης άπεδέ- 
χθησαν έτερον Ε ύ ρω ϊτ α ϊ κ ή ν ώραν, ήτις βασίζεται 
έπι τοΰ μεσημβρινού τού Greenwich.

‘Ολόκληρος ή Ευρώπη έχει ούτώ διοιρεθή είς τρεις 
ζώνας- πάντα δέ τά συμπεριλαμβανόμενα έν έκαστη 
τούτων κράτη έχουσιν ομοιόμορφον τήν χρονικήν 
ώραν των.

. Έν τή πρώτη ζώνη, τ ή ς Δ υ τ ι κ ή ς Ε ύ ρ ώ π η ς, 
καλούμενη, περιλαμβάνονται ή Μεγάλη Βρετανία, ή‘Ολ
λανδία καί τό Βέλγιον καί -άκολουθοϋσι τήν ώραν τού 
Greenwich. , 
- Έν τή δεύτερα, τής Κ εν τρ i κ ή ς Εύρώπης, 
καλούμενη,■ περιλαμβάνονται ή Σουηδία, ή Γερμανία, 
ή Αύστροουγγαρία,. ή ’Ελβετία,- ή. ’Ιταλία, ή Βοσνία, ή 
Σερβία καί Δανιμαρκία. Τά ωρολόγια τών κρατών τού
των προχωροΰσι κατά μίαν ώρα-y τών ωρολογίων τοΰ 
χρόνου τοϋ Greenwich; ·

Έν τή τρίτη ζώνη, τής Ά ν α τ ο.λ ι κ ή ς Ε ύ ρ ώ- 
π η ς, κ α λ ο υ μ έ ν η. τΤεριλαμβάνονται, Ρωοοία, Ρου
μανία καί Βουλγαρία, ών τά ωρολόγια προχωροΰσι κατά 
δύο ώρας επί τής ώρας τού Greenwich.

Ή Ρωσσίαδέν προσεχώρηοεν είς τήν νέαν περί παρα
δοχής κοινής χρονικής ώρας σύμβασιν, οΰχ ήττον ό χρό
νος τοΰ Άατεροσκοπείου τής Πετρούπόλεως δέν διαφέ
ρει ή μόνον κατά έν λε πτόν τής ευρωπαϊκής ανα
τολικής ώρας.

Ή ’Ισπανία, ή Πορτογαλλία, ,ή Ελλάς, ή Νορβηγία 
καί ή Ιρλανδία, διετήρησαν όπως ή Γαλλία τήν έπι τοΰ 
μεσημβρινού βαοιζομένην ώραν του άστεροσκοπείουτων.

Αί Ηνωμένοι δέ Πολιτεϊαι καί ό Καναδάς παρεδέ· 
χθησαν ωσαύτως τό. σύστημα τής επί τοΰ μεσημβρινού 
τοϋ Greenwich βασιζόμενης ώρας. Έπι πλέον δέ οί ά- 
μερικανοί μετρούσι τάς ώρας άπό τού ο μέχρι τώνα^, 
άρχόμενοι άπό 'τοΰ μεσονυκτίου. Τό σύστημα τοΰτο 
εφαρμόζεται έπίσης άπό τίνος καί έν ’Ιταλία,

Ό έναντι πίναί δεικνύει τόν ώρισμένον χρόνον έκά- 
στης χώρας, ήτοι τήν ακριβή αυτής ώραν, όπόταν τά 
ωρολόγια τών Παρισίων σημειοΰσι μεσημβρίαν.

Φ. Π.

//Η
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άλλον φοβούμεθα τόν θάνατον, διότι πάν- 
m νομίζομεν, ivjv πεποιθήσεως μιλλού— 
«Κ ζωής,. ό'τι μετά την έχ τον οχληρού 
μίν, άλλ’επαγωγού τούτου κόσμου άπέλευ- 
σίνμας, θά έξαλειφθώμεν έκ ποίσης πρόσ
καιρου καί διαρκούς ζωής.

Ό θάνατος ! . . ,Τό φοβερόν τούτο ζή-
ΜΑ,ΡΓΛΡίΤΛ τημα πολλάκις άπησχόλησε τον νουν μου 

καί πάντοτε πρό τής ’ιδίας, ό'τι δ σκοτεινό; ούτος σταθμός 
/σεται ή τελευταία σκηνη τού βίου μου,άπελπισία καί μα
ρασμός μέ κατελάμβανε και . . . ένφ έκουσίως έφερόμην 
εί; απονενοημένου κίνημα, ακατανόητος τις νάρκη μέ παρ- 
έδιδεν είς τον ύπνον.

Περίεργον! ήγειρόμην πάντοτε μέ νιας ελπίδας. Ένώ την 
προτεραίαν κατελαμβανόμην ύπό φοβερά; απελπισίας καί 
παραζάλης, τήν έπομένην άφυπνιζόμην μετά ζωηρότητος, 
ευθυμίας καί δη μετ’ίλπίδων!

Τί νά συνέβαινεν έν έμοί ; άκατανόητον πράγμα ! . . . 
εύχάριστόν τι προαίσθημα ώσεί νά μοι έλιγεν, ότι μετά θά
νατον υπάρχει μίλλουσα καλειτέρα ζωή* καί ή Ιδία αΰτη 
έξοικειουμένη εν έμοί, μοί ένέπνεε σκέψεις άλλοκότου; καί ε
παγωγούς. . . . Άπόσκέψεως δε εις σκεψιν έφθασα εις τό 
συμπέρασμα, πρώτον, οτι είμαι χάτι η ίν τφ κόσμφ καί 
αύτό τό κάτι τι δεν εινε δυνατόν μετά θάνατον νά άπολε- 
σθή· καί δεύτερον, δτι άφοϋ έγενόμην άνθρωπος άπό κάτι 
τι, δεν ήτο δυνατόν φυσικως η αύτό τό κάτι τι νά προήλ- 
Θεν άπο προηγούμενου τι.

Καί ούτως εύρον φώς 1 δπερ μέ ήνάγκασε νά σκεφθώ 
παρελθόν, παρόν καί μέλλον, καί με ήμπόδισε ν' αύτο- 
μολήσω.

Ειχον σκεφθη πρό τούτου, οτι άφού μετά τόν θάνατόν 
μου πλίον η ηττον βραδύν,θά έξουδενιζόμην διά παντός καί 
θά έσβεννύμην έκ τού σύμπαντος κόσμου,πρός τί νά υποφέ
ρω ε’τι, παρατείνων ούτως έπι πλέον ζωήν άνιαράν καί με
στήν κινδύνων, πικριών καί άπογοητεύσεων ;

Θάνατος, «μέσος ή έμμεσος, είναι μία αυτί) δδός, φερου· 
σα είς τό αύτό αποτέλεσμα. Άλλ’ δπόταν διά της βασάνου 
της σκέψεως ίπείσθην, δτι αύτό τό χάτι τι άφ’ ου έγεννή· 
θην καί σύγκειμαι,προΰπαρξε καί θά μεθ* ύπάρξη, ώςμή ά- 
πολλύμενον καί άφού κατά την φυσικήν καί την χημείαν 
ούδέν τό αίτιατόν άνευ τού αιτίου, έπεδόθην άμέσως είς 
διαρκείς καί βαθυτάτας σκέψεις, αϊτινες μοί άπεκάλυψαν &ν 
οχι δλον, τουλάχιστον μέρος τοϋ μυστηρίου της ύπάρ- 
ξεώς μου.

Καί ούτως έγένετο μοι πλήρες φως.
Ό άνθρωπος διαρκώς απασχολείται υπό παντοίων κοσμι

κών άναγκών, τέρψεων καί δεινοπαθειών, αϊτινες κατα- 
κλύζουσι τό πνεύμα του.

Άπομακρύνατε πάντα ταύτα άφ' ύμών καί έπιδοθεϊτε 
είς πνευματικός εργασίας καί εκζητήσεις καί τά' πάντα θά 
άνακαλύψητε. Ούδέν μυστήριον έν τφ κενφ, ούδέν απόρ
ρητον ύπό τόν ήλιον. Τά πάντα άνακαλύπτονται διά της 
έρεΰνης.

Ό άνθρωπος ε’χει αόρατον την ψυχήν,περιβαλλόμενων διά 
πολλών δρατών περικαλυμμάτων, άτινα καλούμεν φυσικά? 
άνάγκας, ’Ελευθερώσατε ταύτην τούτων καί θά συγκοινω
νήσει αμέσως αΰτη μετά τοΰ αοράτου, ήτοι τού αγνώστου 
ήμΐν ε’τι κόσμου.

( Τήν πρώτην φοράν, καθ’ήν κατόρθωσα ν’ απαλλάξω 
την ψυχήν μου άπο πάσης κοσμικής άπασχολήσεως καί δ 
νούς μοί έφάνη έλεύθερος παντός κωλύματος, αμέσως άνε- 
μνήσθην, δτι προϋπήρξα !

Μάλιστα, προ τής γεννησεως μου, ειδον, οτι προϋπήρξα. 
Ένεθυμήθην, δτι ήμην ποτέ άρτιον καί ποτέ (Λίρας. Ένε- 

θυμήθην, οτι πρό τής ΐμφανίσεώς μου ίν τ^ κόσμφ τούτφ

ανθρώπου, εύρισκόμην εν άπεράντφ τινί καί έλευθερω,αυλιμ 
και μακαρίω τόπφ. Τάς σκηνάς δε ταύτα; ■ τής προγενε- 
στερας προΰπάρξεώς μου ειδον ώςέν κατόπτρφ άπεικονιζο- 
μένα; διά τής μνήμης μου .

*Τά ένεθυμήθην δέ δλα άμέσως καί Θά τά περιγράψω. 
Είναι δε όντως πολύ περίεργα. Άν 5μως ήναι ψεύδη, δέν 
πταίω έγώ, διότι αύτή ή ψυχή μου υπαγορεύει ταύτα. 
Ψευδή άρα δέν λέγω, επομένως, ή μνήμη άν άπατάται, 
θά ηναι φυσικόν ελάττωμα ταύτης* άλλ’άφ ’ ετέρου ή μνήνη, 
ελαττώματα δεν έχει, άλλά μόνον ένθύμησιν καί λήθην. 
Αρα άφού καλώς’ ενθυμείται, ψεύδος δεν χωρεΐ.

Βαίνω {πΐ τού προκειμένου.
"Ήμην ποτέ άρνίον καί ενθυμούμαι άμυδρώς δυστυχώς; 

ετι, ότι ίβόσκομεν είς τάς υπώρειας βουνού άνευ μερίμνης, 
απαιτήσεων καί γογγυσμού διά τόν άπλούν έκεΐνον βίον μας.. 
Έγνώριζον, ότι τήν επιούσαν ή τήν μεθεπομένην θά μέ έ- 

σφαζον, διά νά μέ φάγωσιν οί άνθρωποι, όπως τήν πρωίαν 
ε’σφαξαν συντρόφους μού τινας, άλλά δέν έδελείων παντά- 
πασι και εξηκολουθουν νά τρώγω μέ ησυχίαν, έκλέγων μά
λιστα τά τρυφερωτερα χόρτα. Ένα μπε εξερχομενον έκ τού· 
στόματός τού συντρόφου μας, όταν ή μάχαιρα διέσχιζε τόν- 
λάρυγγά του, άπέσπα ήμ«ς τό πολύ έκ τής νάρκης καί ■- 
στρέφομεν τήν κεφαλήν βλέποντες άπαθώς αυτόν,μέ τήν πε- 
ποίθησιν,οτι μοιραίως τήν έπαύριον θά ύφιστάμεθα καί ημείς 
την ίδιαν έγχείρισιν. Αύτός ενθυμούμαι ητον δ βίος μας, α
τάραχος, ήσυχος,βραχύς. Ούτε γέννησιν ένεθυμούμεθα, άλλ” 
ούτε καί θάνατον. Ούτε κόσμον έγνωρίζομεν, άλλ’ ούτε βα- 
σανους καί πικρίας. Βιος περιωρισμίνος εντός στενωτάτων ο
ρίων,άνευ νόσων καί χαρών,άνευ ποικιλίας καί τύρβης.Τό πάν 
μοι εφαινετο φυσικόν, πεπρωμένον καί άνώδυνον, ώς άπαραί- 
τητον ανάγκην τής πορείας τού κόσμου. Τόν θάνατον εθεώ- 
ρουν και αυτόν ως άπλήν συνέπειαν οικογενειακού καθήκον
τος. Οπόταν δέ δ βοσκός μας, δν ώς δδηγόν καί πατέρα, 
έθεωρούμεν, διότι αύτός μάς ώδήγει είς τήν τροφήν, τό ύδωρ, 
καί τον ύπνον, μέ συνέλαβε τήν επιούσαν άπο τής κεφαλής 
και με έθεσεν εντός τών γονάτων του, παρεδόθην άνευ άντι- 
στάσεως και παράπονου είς αυτόν. Ήσθάνθην δ’άμεσως τήν- 
μάχαιραν γλυκέως διερχομένην τού λαιμού μου, ήκουσα τό 
αεμα μου ήσύχως ρέον έπι τού εδάφους και έκοιμήθην, συμ
πλήρωσα; ουτω τό στάδεόν μου έκεΐνο.

Φαίνεται, δτι δ τά· πάντα προβλέψας καί διευδετήσας. 
Θεός, καταλλήλως έκανόνίσε και τόν βίον τών άθώων αυ
τών πλασμάτων του καί δι * αύτο ταύτα δέν Φοβούνται τήν 
θάνατον, δν καλώς προγινώσκουσι.

Καλώς ενθυμούμαι, ότι ποτέ ήμην καί έλέφας καί είς. 
τούτο δέν μέ άπατά.ή μνήμη μου, διότι ζωηρώς ήδη ενθυ
μούμαι,δτι ημέράν τινα μέ ένεπαιζον οί άνθρωποι καί πολ
λά περί έμού έλεγαν, άτινα καλώς άντελαμβανόμην, διότι, 
σαφώς ένόουν τήν γλώσσαν των. 'Ενθυμούμαι ε’τι,δ.τε δσα ι- 
λεγον, ti ένόουν καί μάλιστα περιφρόνουν αυτούς οιά τάς 
ανοησίας ό>ς έξεφραζον, μή δίδων προσοχήν πρός αυτούς, 
καί τάς προς έμέ έρεσχελίας των. Έσκέπτόμην δέ, δτι L 
άνθρωπος είναι ζώον κατώτερον τοΰ έλέφαντος,διότι παρετή- 
ρουν, δτι περισσότερα; γνώσεις ειχον έγώ εκείνων. Έσκέ- 
φθην μάλιστα,ένθυμούμαί καλώς καί τοΰτο· δτι ΰθεός σκο
πίμως επρΟικισε τον έλέφαντά διά τεραστίου σώματος καί 
κεφαλής·, δι ’ απολύτου σιγής καί υπομονής, διά νά μή 
δύναται νά κοινοποιή εις τά λοιπά οντα τάς γνώσεις, 
άς κέκτηται. Πώς έζησα καί πώς άπέθανα τότε δέν ενθυμού
μαι, γνωρίζω δμώς μόνον κάλλιστα, οτι ήμην αιχμάλωτος, 
τοΐς άνθρώποι;, δτι έζων περιωρισμένος εντός μικρού τετρα
γώνου, οτι διητώμην λιτότατα καί δτι διηρχόμη·» έν γένει. 
ίίον διαβατικόν, έντελώς ήσυχον, μονήρη ,ευχάριστου καί 
πεντελώς άμέριμνον, χωρίς νά δύναμαι ούτε νά Ιπιθυμώ νά. 
γίνω ούτε καλείτερος, ούτε χειρότερος.

Τήν δέ τελιυταίαν σταδιοδρομίαν μου ενθυμούμαι, δτι 
διήλθον έν χώρα μακαρί^, θεσπεσίφ, φώταυγαζούση, ήρέμφ. 
και θαυμασιωτάτη, έχούση δε ε”κτασιν τό ' άπεραντον, ύψος 

δέ καί βάθος άπεριόριστον ήτοι είς τόπον, δν οί άνθρωποι 
καλοΰσιν ούρανόν. 'Αλλά ουρανός' δέν ήτο, διότι ούδέν χα
ρακτηριστικόν μέ πείθει, οτι αυτός ή τοιοϋτος είναι δ ουρα
νός, ή ίφθιτος δηλαδή καί αιώνια μίλλουσα τού άγαθοΰ αν
θρώπου κατοικία καί δόξα. Ούτε άγιοι, ούτε θεοί, ούτε 
•άγγελοι, ούτε ψυχαί ύπήρχον έκεΐ. 'Ενθυμούμαι μόνον, δτι 
εϊμεθα πέντε έ’ως έξ άτομα, δμοιάζοντα, ούτε προ; άνορας, 
ούτε καί πρός γυναίκας· ίστάμεθα οέ όρθιοι,διότι περιξ ημών 
ούδαμώς έφαίνοντο έπιπλα. Άλλ' ούτε καί οίκίαι, βουνά; 
λόφοι ή δένδρα διεκρίνοντο ούδαμόσε. Άερώοη; κόσμος.

Τί ειμεθα ; ψυχαί ; ή σκιαί; Αγνοώ. ·
Συνεζητοΰμεν δέ καί τό ενθυμούμαι τούτο καλώς,περί της 

άθλίας, άνοικονομήτου καί άδιορθώτου καταστάσεως τήςγής 
ταύτης. Τοσούτον δέ ήγανάκτησα, δτι οί άνθρωποι δέν ζώσι 
καλώς καί δέν ευτυχούσε έν τη σφαίρφ ταύτη ήτις έν τοσου- 
τφ είναι πεπροικισμενη διά πάντων των αγαθών, ώστε απο- 
•φασίσας συντόμως, είπον τοίς σύντροφοι; μου:

— θά μεταβώ καί εγώ εΐς τήν γήν, νά διορθώσω τά 
κακώς ίχοντα καί τοΐς ύποδείξω, πώ; πρέπει νά ζώσι.

Καί ενθυμούμαι κάλλιστα, δτι μοί άπηντησαν πάντες: 
—Πήγαινε καί σύ καί θά ίδής, δτι δεν 6ά κάμης τίποτε. 
Και ούτως ήλθον είς τήν γήν ταύτην, δπου έγεννήθην φυ· 

•σικώς άνθρωπος καί ήδη εύρίσκομαι ετι έδώ.
Πώς .σάς φαίνονται ταύτα ; Μύθοι ;
Είναι πραγματική άλήθιια. Τοσαύτην δέ έντύπωσιν μοί 

•εκαμεν ή τελευταία αΰτη άνάμνησις, ώστε πολλάκις ανα- 
•πωλών τούτο καί τόν κόσμον, λέγω κατ’ έμαυτόν :

« Νά ήναι άληθές άρα τούτο ; Άμα έπιστρέψω δθεν ήλ- 
θον, θά μοί είπωσιν ίσως όι σοντροφοί μου εκείνοι:—Δεν 
-σοί εϊπομεν, οτι δέν θά κατορθώσης καί σύ τίποτε ;

Καί βαβανίζων είτα τον νούν μου, λέγω ενίοτε κατ’ εμαυ- 
-τόν: «"Οντως πολλών■ δυνάμεων χρήζει τις διά νά έπιφέρη 
τήν ευτυχίαν είς · τήν δντως ώραίαν καί πολυθέλγητρου 
ταύτην σφαίραν >.

Είναι ταύτα μετεμψύχωσις, αθανασία, ψυχώσεις, μετα
πτώσεις, φαντασίαι, πνευματικαί αναμνήσεις ή τί άλλο : 

Έγώ φρονώ, ότι oivat τό κάτι τι ταξειδεύον.
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ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΟΡΔΟΝ ΒΥΡΩΝΑ

"ζ)βνι$ tig δανόντοξ κλίνην ΙτυχΙ νοτι νά ΐλ&η 
ηρίν άκόμγ ή ήμ/ρα τον θανάτου τον αα(/1λ9τ] 
ή πανώλεθφος εκείνη, πρώτη τής άνυπαρξίασ, 
άλλ' Ιβχάτη τ&ν κινδύνων, των πα^ών, τη$ &y<oviag, 
■^Λρίντ'ο ηί/ύβωηον b 6ννξ τοϋ θανάτου
xui τδ inifilvov χάλλο$ ββίβη pi τα δάκτυλά του) 
ΦάΎθαύμασε βεβαίω? τήν άγγ(ίιχήν γαλήνην, 
■τήδ Ιχβτάαίωξ το ή&οι, τήν άτά^αχον ίΐρήνην, 
τή? άχρ&ν ΙχιΙνην δψιν, βτερίάν, άλΛ' άνιιμίνην, 
τήν ύπο τής ατονίας τρυφερός ώρβίσμένην’ 
&ν δίν ίβλίπι το ορμα τδ 9tt(fpbv χαϊ φρικαλίον, 
-δχον διν γέλα, δεν λάμττιι, ούτε δάκρυ χύνει αλέον 
χα\ τά μίτωπον ixtlvc το ^ηρον καί παγωμίνον, 
^κόυ ή τ&ν τάφων νάρκη τ&ν εκεί ΛάριβταμΙνων 
τήν -ψυχήν καταταράττει, ώς &ν έμελλον όμοίαν 
καί αύτά νά λάδουν τύχην μετ' δλίγον, τήν δβοίαν 
τρέμουν βΛέκοντεζ καί φρίττουν,άτενίξουυ μολοντούτο' 
^ν τά μέτωκον καί τ ’ δμμα έμκροα&εν δέν είχε τοΰτο, 
βτεγμάς,—όχι,—ώρας άλας αύτορ ήδελι βαατάξει, 
-Sv δ Ψάνατος τφ δντι τόν νεκρόν έίουσιάξΐ]' 

τόοη χάρι$ καί γαλήνη, τό9η καλλονή μεγάλη 
κατά τάί βτιγμάξ τά$ αρύταρ τοΰ θανάτου /πιθάλΛβε! 
Καί αύτή$ τής παραλίας ή είκίον ttvt δμοία 
εινί ή 'Ελλάς, άλλ’ όμως ή 'Ελλάς νεκρά καί κρύα 1 
Ναι νεκρά, άλλά &ραία· ναϊ ψυχρά, άλλά γλυκεία· 
δμως φρικι^ς μή βλέπων ούδαμοΰ ζωής οημεΐα. 
Καλλονήν τόιαύτην ίχουν μόνον οί άπο&αμμενοι, 
ότιξ χαΐψυχής άπούβης, είς τό αρόύώπόν των μένει* 
ήτις εωοοϋ & τάφος β*επαο9χι άπό το χ&μα, 
μας πλανα, Ινφ μ&ς δείχνει ψευδό χάριν,ψευδές χρ&μα. 
41γλη τής ψυχής είν’ αΰτη είς τό τε'ρμα τοΰ βταδίου, 
slv' άοτήρ περιανγάξών τα έρείπια τοϋ βίου, 
Ικπνευάάντων αίβδημάτων ζώπυρον «δ τελευταίου 
βπινΰήρ—ίσως άπό φλόγα ούρανίων άπορρέων— 
δστις τόν νεκρόν φωτίζει, άλλά δέν θερμαίνει πλέον.

Ω.ΦΕΛ.ΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΆφαίρειΗς τον <}«ληνός-

Ή σπληνεκτομή ένηργεΐτο καί κατά τούς άρχαίους ελ
ληνικού; χρόνους. Ώς δέ καί έν τινι ημών φύλλω κατά τήν 
έποχήν τών 'Ολυμπιακών αγώνων έγράψαμεν, ή έξαίρεσις 
τού σπληνός έθεωρεϊτο παρά τοΐς.δρομεϋσιν, ύ; συντελεστι- . 
κώτατον μέσον αντοχής.

’Επειδή δέ ή περίπτωσις αΰτη σπανιώτατα συμβαίνει 
είς τούς σημερινούς χρόνου;, παρατίθεμεν ώοε μίαν τοιαύ- 
την, έπισυμβδσαν εσχάτως έν Τταλίφ.

« Ό Ιταλός ιατρό; Nuiltli αναφέρει τήν περίπτωσιν 
εικοσιπενταετοϋ; την ηλικίαν γυναικός, άπό έξαετίας πα- 
«χούσης ελώδεις' πυρετούς καί ήτεςίφερε τον σπλήνα διωγ- 
κωμένον επί τοσούτον, ώστε έφθανε μέχρι τής πυέλου,κατα- 
λαμβάνων δλόκληρον τό άριστερόν ήμιμόριον τής κοιλίας καί · 
ΰπερβαίνων κατά πολλά εκατοστόμετρα τήν λευκήν γραμ
μήν, τήν δέ κοιλίαν μετεωρισμένην καί του; βλεννοοϋμένας 
καί τό δέρμα ε'χοντα χροεάν φαιοκιρίνην. Τά λοιπά 

οΰδέν τό παρά φύσιν παρουσίαζον' μόνον δ’ έν 
τη κοιλότητι τοϋ περιτοναίου υπήρχε ποσότης τις ύγροϋ.

Άπεφασίσθη ή λαπαροτομή καί ή έξαίρεσις τοϋ σπληνός 
ήτις καί έγένετο. Ή δ ’ εγχείρησές έπέτυχεν. Μόνον δέ άπαξ 
μετ’ αυτήν ή οργανική θερμότη; τής αρρώστου άνήλθεν· 
ώφείλετο όμως είς καταρροϊκήν βρογχίτιδα, ύφ’ής έπάσχεν.

Ή ίασις τού τραύματος έγένετο κατά πρώτον καί ή άρ
ρωστος, 20 ημέρας μετά τήν έγχείρησιν, ήδυνήθη νάέγερθή 
τής κλίνης. Σημειωτέου δέ οτι, μετά τήν έγχιίρησιν, διά 
τόν φόβον τής έπελεύσεως ελώδους πυρετού καί πρός κατα- 
πολέμησιν τοϋ έν τφ όργανισμφ τής άρρωστου ευρισκομένου 
ελώδους μιάσματος, ένηργοϋντο καθ’ έκάστην ένέσει; έξ 4 
γρ. διττοχλωρικής κινίνης.

Ή άρρωστο; μετά τινας ημέρας κατέλιπε τό νοσοκομεϊον 
διατελοϋσα έν πλήρει ύγειορ, προσκτησαμένη καί τήν φυ
σιολογικήν τοϋ δέρματος χροιάν, ούδένα δέ παροξυσμόν 
ελώδους πυρετού κατά τό διάστημα τής εαυτής νοσηλείας 
παρουσιάσασα. ’Ολίγον όμως χρόνον μετά ταύτα προσεβλή- 
θη ΰπο άνεπισχέτου διάρροιας καί έμέτου, άμα δέ και ύπό 
παροξυσμών έλώδου; πυρετού, συνβδευομένων ύπό έντονωτά- 
των ριγών. Έγένοντο αυτή ύποδερμικαί ένέσει; διττοχλωρι- 
κής κινίνης, άλλ’ ή κατάστασις ουδόλως έβελτιώθη, ή δέ 
άρρωστο; μετ ’ ολίγον άπέθανεν.

Ό κ. Nunni έκ τής περιπτώσεως ταύτης εξάγει τό συμ
πέρασμα, 6τι δέν πρέπει νά . ένεργώμεν την σπληνεκτομήν,· 
όταν πρόκηται υπέρμετρος διόγκωσες τοϋ οργάνου τούτου, 
συνίπείφ έλώδους πυρετού, άλλά πρέπει νά άρκώμεθα είς 
τήν διά φαρμάκων θεραπείαν.»



Η ΦΥΧΙΧ

ΑνηοΛογική έπίδραότς τοΰ άΟ.κοολιΰμον 
εη\ τής βλακείας.

Ό κ. Bourneville, άρχισυντάκτης της Progres Μέ- 
dical, έδημοσίευσε στατιστικήν της παθήσεως ταύτης, περι- 
λαμβάνουσαν χίλια έν δλφ παιδί» πάβης κατηγορίας· Ή 
στατιστική δέ αυτηέν σχίσει προς τόν αλκοολισμόν,τον όποιον
έφερον οί γονείς αύτών, έχει ώς έξης : Ήσαν αλκοολικοί : 

Ό πατήρ.................... .................................... 471 παιδιών
Ή μήτηρ ........................................................ 84 »
Ό πατήρ καί ή μήτηρ.................  65 »
Δέν έβεβαιώθη δέ είς γονείς .... 171 β
Δέν ήσαν δέ άλκοολικοί οί γονείς...............  209 »

Ε’ιί 57 περιπτώσεις ήσύλληψις έγίνετο, καθ’ΰν χρόνον ό 
πατήρ διετέλει έν μέθη, Επίσης δέ και εις έτέρας 24 
περιπτώσεις, άλλά τοΰτο δέν έπεβεβαιώθη θετικώς.

Όπως καί άν ίχη, έκ τής στατιστικής ταύτης άποοει- 
κνυται άπαξ έτι, δπόσον έπηρεάζει ό αλκοολισμός είς την 
γέννησιν παιδιών έκφύλων, βλάκων, επιληπτικών, ηλιθίων, 
κλπ. Τό οέ συμπέρασμα τοΰ κ, Bourneville είναι, ότι πρέ
πει νά λαμβάνωμεν πάντα τά κατάλληλα μέτρα, όπως 
περιορίζωμεν τήν άνάπτυξιν τοΰ αλκοολισμού.

Ύότερία είς &ρρεν. Αννανιό^ιός. Ίαόχς 
διά τής υποβολής.

Ενώπιον της έν Παρισίοις Εταιρείας τής Ύπνολογίας 
και ψυχολογίας, ό κ. Valentin άνεκοίνωσε τήν ιστορίαν 
άρρενος παιδιού οκταετούς, γεννηθεντος έκ πατρός άλκοο- 
λικού, δστις απίθανε παράφρων καί έκ μητρός νευροπαθούς. 
Τό παιδίον έγεννήθη προώρως, έγαλουχήθη διά τοϋ θηλά
στρου, καί εβάδ'.σε τό τρίτον τής ηλικίας αύτοΰ έτος. Έν 
ηλικί? δέ 5 έτών κατελαμβάνετο ύπό τρόμου κατά την 
νύκτα, είχε δέ καί νυκτερινήν ένούρησιν. Άπό δέ τού αυ
τού έτους ήρξατο αύνανιζόμενον.

Μετά τέσσαρας ύποβολάς, τάς όποιας έποιήσατο ό κ. 
Valentin, παρετηρήθη σημαντική βελτίωσες τών ήδη ήλ- 
λοιωμένων λειτουργιών τού έν λόγφ παιδίου· Ό ύπνος καί ή 
όρεξις έπανήλθον, άπέβαλε δέ τοΰτο τάς κακάς έξεις,άς έκέ- 
κτητο ήδη. Επειδή δέ τό παιδίον έπασχε φίμωσιν, άπεφα- 
σίσθη νά γένηται είς αύτό ή έγχείρισις κατά τήν διάρκειαν 
τοϋ υπνωτισμού. Άλλ’ έπειδή τούτο ήκουσεν, ότι θά ύπί- 
φερε, διαρκούσης τής έγχειρήσεως ήρξατο κράυγάζον, χωρίς 
όμως καί νά κάμη ουδεμίαν προασπιστικήν κίνησιν.

Ήδη τό έν λόγω παιδίον διατελεϊ έν πλήρει ύγιεία·
Π. Ι.Ρ.

ΑΛΑΝΘΑΣΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ
Ή δικαιοσύνη εινε ό θεμέλιος λίθος τών πολιτειών.

Ή ευγένεια εΐναι ή κίααηρις, ή λαμπρύνουοα τά έθνη.

Όπως διά τής τριβής τής λυδίας λίθου έπί των αρ
γυρών καί χρυοών σκευών καί διά τής έπαψής εΤτα ίπ' 
αύτών τοΰ νιτρικοΰ άξέος προοδίορίζομεν την ποιότητα 
καί αξίαν αυτών, ούτω καί διά τής απολογίας τών άν
θρώπων καί διά τής έζελέγξεως τών λόγων των έξακρι- 
θοϋμεν τήν άξίαν αύτών.

Τό ενδιαφέρον είνε ή λυδία λίθος τής· φιλίας καί τής 
εύθυτητος.

Ή λύπη τήκε! τήν καρδίαν.

Ή δυστυχία εΐναι ή δοκιμαστική λίθος πάντων τών 
άνθρώπων, διότι αναγνωρίζει τούς σταθερούς καί αγνούς.

Π. ρ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ 
θερμαντικοί άκτΐνες καί ο ονγ· 

κεντρωτικός φακός.
' , ' ------ , ’*

Έκ τής φυσικής γνωρίζομεν, ότι έάν θέσωμεν απέναντι 
τοϋ ήλίου άμφίκυρτον φακόν καί πλησιάσωμεν εις τήν συγ
κεντρωτικήν εστίαν του ευφλεκτόν τι σώμα, οίον λεπτόν 
χάρτην ή ξύλον, άγαρικόν (υσκαν),βάμβακα ή πυρίτιδα, ή 
συγκέντρωσις τών άκτίνων τοΰ ήλίου άναφλέγει τά σωμάτια: 
ταΰτα. Έάν δέ ό φακός ήναι μεγάλης διαμέτρου, δύναται. 
νά τήξη καί αύτά έτι τά μέταλλα.

Ή ίδιότης αύτη τών φακών τούτων δύναται εύκόλως νά 
χρησιμοποίησή πρός άνάπτυξιν πυράς, πλήν δύναται νά γί- 
νη πρόξενος καί επικινδύνων συνεπειών, έμπρησμού -κτλ. 
όπόταν άφεθή είς τήν διάκρισιν τυχαίων συμπτώσεων.

Η εφαρμογή τοϋ πειράματος τούτου δύναται νά χρησι- 
μιΰση καί ώς σημαντήρ είς τά ηλιακά ώρολόγια, ε’νθα ή 
μεσημβρία δύναται ν’άγγελθη διά τής έκρήξεως μικρού- 
τηλεβόλου, ώς έν τφ παρατιθεμίνφ πίνακι.

θέσατε άνωθι τοϋ τηλεβόλου σας τοιοΰτον φακόν, ούτως 
ώστε ή εστία αύτοϋ ν ’ άντιμετωπίζη τήν δπήν του, καθ ’ήν· 
στιγμήν ό ήλιος θά διίλθη τόν μεσημβρινόν τού τόπου.Πλη- 
ρώσατε το τηλεβόλου σας άναλόγου πυρίτιδος καί θέσατε έπτ 
τής οπής τεμάχιον ύσκας ή πυρίτιδα καί άκριβώς τήν με
σημβρίαν θ’ άκούσητε τήν εκρηξιν, δτε δηλαδή ή εστία ■ 
τών συγκεντρωτικών άκτίνων τού ήλίου θά διίλθη άνωθο 
τής οπής τοϋ τηλεβόλου σας. φ. η.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Ιον ’Αποδείξατε, δτι 3 φοράς 2 άποτελοδν 4.
Λύσις- Ή δοκιμή γίνεται δι’ ένός ξυλίνου φωσφόρου.
Σπάσατε αύτό εις δύο λεγοντες ; άπαξ δύο, όπιρ ούδείς άρνεΓται·.
Λάβετε ειτα τό εν τεμάχιον τούτων καί σπάσατε εκ νέου αύτό,. 

επιλέγοντες : Δύο έτι φοράς δύο,
Πράξατε το αΰτο καί έκ τρίτου, λέγοντες:
Τρις φοράς δύο.
Μετρήσατε τά τεμάχιά σας ήδη καί βά εύρητε έν δλφ 4 τεμάχια, 

ένώ τρίς έκάματε άπό 2.

2ον Άποτελέσατε τόν άριθμόν 14 μετά 5 μονών αριθμών, τοΰ- 
. αποτελέσματος επιτυγχανομένου διά μιας μόνον προσθέσεως.

Λύσις: 11
1
1
1

Έν δλφ .14

3ον Ποσάκις b αριθμός 13 περιέχεται είς τό 12 ;
Μολονότι τοΰτο φαίνεται αδύνατον, έν τούτοις περιέχεται έξάκις-
Λ ύσ ι ς. Γράψατε κατά συνέχειαν τά 12 πρώτα ψηφία : 1,2,. 

3, 4. 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Σβύβατε ηδη τό 1 και τό 12, άτινα κάμνουν 13, ειτα διαδοχι- 

κώς 2 καί 11=13, ειτα 3 καί 10=13. Ειτα 4 καί 9=13, μετ» 
ταΰτα 5 καί 8 = 13 καί τέλος 6 καί 7=1-8. Όπερ αποτελεί εξά- 
κιί 13.

Ό πίναξ τοΰ ωρολογίου σας άρχει διά τήν πρόχειρον άπίδειξ tv 
τοΰ προβλήματος τούτου. , Φ Π.

Έκ τοΰ τυπογραφείου τών καταστημάτων Άν. Κωνταντινϊδου 1897


