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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΧ

ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
Συνδρ. Έξωτεριχοϋ φρ. 15.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ—ΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ — ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

ΠΤΩΧΗ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΗ
'Οταν τις ήναι μόνος είς τόν κόσμον καί πίνης άκουσίως εαυτού, καταλαμβάνεται ύπό διαρκούς νάρκης καί δ θάνατος 

τόν πλησιάζει πολύ χωρίς νά δύναται και νά τόν καταλάβη. Ζωήν ποσώς δεν αισθάνεται, τά πάντα δέ τφ φαίνονται μά
ταια καί ούδέν τόν πτοεί. Οί κεραυνοί, τά θηρία, τό ψϋχος, ή πεΐνα,,οί κακούργοι, ουδόλως τον φοβίζουσιν. Ή δ’ εύτυ- 
.χία;Εΐρωνία τοϋ αισχιστου είδους, απέναντι της ούδετερότητος ήν μυριάκις προτιμφ. Χρήματα; —Τά περιφρονεΐ.' Τί δέ ζητεί;

— Ούδέν.... Καί δ βίος αύτοΰ έξακολουθεΐ νά διαρρεη άνευ παραπόνου. - '
Κλίνην έχει το άχυρον, ενδύματα ο,τι εΰρη καί άρτον ; ούδε'ποτε πεινά. Σύντροφον Έχει τό πολύ ένα κΰνα.
Τί ο’ επιθυμεί; —Αιωνίως νά πλανάται καί ουδόλως ν’ άπαυδά. ‘ .
’Αλλά διατί -Λτε νά ζή ;
Διότι είναι ανάγκη 1 '
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μ toys arnffls Woms. : /
/Ενεκα τής έπελθίύσης έσχάτως όδυνηρας κατα- 

στάσέως τής πατρίδβς ήμών, καθ ήν ό νοΟς, ή καρδία 
χαί πάν αίσθημα καταπνίγεται πρό τών διαρρευσάντων 
άποτροπαίων. συμβεβηκότων, ε.ύρέθημεν καί. ήμεΐς είς 
τήν άνάγκην νά βραόύνωμεν δΧίγον τήν τακτικήν Ιχ- 
δοσιν τοΟ' ήμετέρου περιοδικοΰ καί διότι πάντες καί 
συνεργάται καί έργάται ήμών είχον μεταβή είς τό 
καθήκον τής τιμής.και τοϋ αίματος, δπερ φεΟ! έπέπρω- 
το ν’ άμαυρώσή τής ιστορίας μας τήν σελίδα I

Ύποστώμεν, άλλά θαρρώμεν όμως, διότι ό θεός τής 
Ελλάδος είναι 'μέγας καί. αί βουλάί αύτοϋ θεΐαι καί 
ακατανόητοι διά τούς σπεύδοντας πρό αύτοϋ μικρούς 
τφ πνεύματι .θνητούς. Έπιφυλλάσονται βεβαίως καί τή 
Έλλάδι ήμέρα; εύτυχίας καί μεγαλείου.

θαρρώμεν. δθεν καί ύπομένωμεν !
, Έπί,τή έλπίδι δέ ταύτφ Ιργασθώμεν καί σύν τή 
προσδοκία προβαίνομεν καί ήμεΐς είς τήν συνέχισιν 
τοδ κοινωφελούς, 8σον καί προοδευτικού έργου μας, 

: άναπληροδντες άμα τά καθυστεροόμενα μέχρι τόϋδε 

ύλίγα φύλλα τής « Φύσεως
Ή Λεεύθυνσες

(

Μέχρι τοϋδε ακριβείς πληροφορίαι περί τή; τύχη; “’ϊ*  Άν· 

δρέ έλλείπουσιν.

Ιδού δέ ώφ ’ ετέρου δ η σοβαρότερου έκ τής πρός τον 
βόρειόν πόλον εκδρομής έγένετι μέχρι τοϋδε· .

Ό συνταγματάρχης Peary, άφ ’ ετέρου ϊξεπόνη^εν άξιό- 
λογον σχεδίου ίξερευνήσεως τοΰ Βορείου Πόλου, ό’περ «τυχε 
της επιδοκιμασία; τής Γεωγραφικής'Εταιρείας τών'Ηνωμέ
νων Πολιτειών.Δε’αύτοϋ προτίίένται νά άνέλ^ωσι τήν δυτι
κήν ακτήν τής Γροιλανδίας μέχρι τοϋ άρκτικωτέρου κατωκη- 
μένου μέρους, όπόθεν προμηθευόμενοι πέντε έξ ζεύγη εγγάμων 
ανθρώπων νά έγκαταστήσωσι νέον σταθμόν πρός το πλη~ 
σιέστερον σημεΐον του πόλου,' τόν όποιον νά δύναται νά 
πλησιάση αερόστατου τι άνευ πολλών δυσχερείων. Ό στα
θμός ούτος θά'συστηθη άναμφιδόλως1 έπί τινός νήσου, καί 
θά έφοδιασθή διά τφν άπαιτουμένων διά τρία έτη» είς τρό
πον ώστε νά μή ουσχεράνωσΐ τήν θέσιν των έν περιπτώσει 
καθ’ ήν τό σιτίζον αυτούς πλοίου κατ’έτος δέν δυνηθή έξ. 
οϊασοήποτε αφορμής νά'έκτελέση τήν έτησίαν προσέγγισίν 
του έκεΐ. Ό σταθμός ούτος θ ’ άπέχη τοϋ βορείου πόλου χω
ρίς άλλο 570 έως 600 χιλιόμετρα,

Ό κ. Peary θέλει έγκατασταθή έκεΐ μετά τών πέντε 
έως έξ ανδρογύνων καί ενός η δύο έκ τών συναδέλφων του, 
καί θ άναμένν) μεθ’ ύπομονής τήν κατάλληλον στιγμήν 

. δυνατής προς τον βόρειον πόλον εκδρομής, δι'έλκύθρων. 
■ Φρονεί δέ, ότι έλπίζει νά διανύση 16 περίπου χιλιόμετρα 

καθ ’ έκάστην έν ταΐς χώραις έκείναίς καί οτι ή άνοδός .του 
αύτη καί κάθοδος ήθελε διαρκέσει 70 έως 80 ήμέρας.

Το σχέδιον τοΰτο έσχεν ήδη τήν . άρχήν τής-έκτελέσεώς 

. του,ώς γράφει ή
διότι ό συνταγματάρηχς. Peary οστιςΤλαβεν άδειαν άπου- 
σίας πέντε ετών, άπηλθε τή 10’Ιουλίου διά ταξείδιον τρίών 
έως τεσσάρων μηνών διά μέσου τών πορθμών Belielle ΐνα 
φθάση τήν νήσον Resolution καί τόν όρμον Melville. Καθ’ 
ύδόν θά άφήσγ) αριθμόν τινα επιστημόνων, οδς θά έπανα- 
λάβη εις τήν. έπιστροφήν καί οΐτινες θά έπιδοθώσιν εις ποί
κιλλα; μελέτα; τών διελευσομενων μερώύ,

Τδ ταξείδιον τούτο έσεται . άπλή προπαρασκευαστική 
έκδρομή ή μάλλον αναγνώρισε;· ή δέ αληθής εκδρομή θά 
γίνη τδ έρχόμενον έτος, .οπόταν δ συνταγματάρχης Peary 
θά οργάνωση τάς έξ .Έσκιμφων αποικίας του, οσω τό δυ
νατόν πλησιέστερον τοϋ πόλου, όπως ούτως έχη βάσιν ερ
γασίας καί έξησφαλισμένης έκδρομης.

Κατέχει δέ τά άπάιτοΰμενα χρηματικά μέσα -διά μίαν 
πενταετίαν, άτινα τφ παρέχονται ■ ύπό δωρητοΰ, διατε- 
λοϋντος είσέτι ανωνύμου.

Έάν δέ, αντί ενός σταθμού, ύπήρχε μεγαλείτερος αριθ
μός, συνδεόμενος διά τηλεφωνικών συρμάτων ή .δπτικόϋ τη-

ΔΙ ΠΑΕΠΜΙ SKMAi nm TOW ΒΟΡΕΙΟΝ ΒΟΝ
Παρατίθεμεν έν συντομία χάριν τών περιέργων ήμών α

ναγνωστών τάς ζυριωτέρας· πληροφορίας τής λίαν ένοιαφε- 
. ρρύ.σ.ης, .άλλα καί παράτολμου έν ταύτώ έκορομής ταύτης 

τών τε κυρίων Άνορέ καί Peary . -
Τή έβδόμη ’Ιουνίου 1896 ΐό άτμόπλοεον Virgo έγκατ.ε- 

λιπεν, ώς γνωστόν, τόν λιμένα της Γοθεμβέργης, φερον τό 
υλικόν καί τό προσωπικόν τής αποστολής ταύτης. Τή 12η 
άφίκβντο εί; Tromsoe, τη 16η είς Σπιτσεβέργην και τήν 
21ην είς τάς νήσους Nors Koarna, όπόθιν ένεκαταστάθη- 
-σαν έν· τή γειτονική νήσω Dans Κοη, νήσον τών Δανών. 
Ή άπββίβασις τοϋ υλικού και ή κατασκευή παραπήγματος 
διήρκεσε μέχρι τής 21ης ’Ιουλίου, Τ πλήρωσες τοϋ αερο
στάτου μέχρι τής 27ης, · άπό δέ τής 19η» Ίόυλίόυ δ 
άνεμος επνεε βορειόθεν;

Τή Αύγούστου παρευρίθησαν είς τήν δίάβασίν τοϋ 
πλοίου τοϋ Νάνσεγ, δπερ ούτος εΐχεν έγκαταλείψει,ϊνα έπι- 
βιβασθή έπ ’ αύτοϋ κατά τήν είς Νορβηγίαν έπιστροφήν του, 
τή δέ 1η_ Αύγουστου ΰ Andree παρητεϊτο τής κατά τό

' 1896 έκδρομή; του ταύτης, ένεκα τών βφοδρώς βορρειόθεν j λεγράφ.ου, .θά έπεκρότει άπας ό επιστημονικόν κόσμος. .
,πνεόντων ανέμων καί τή 24η Αύγούστου έπανήρχετό είς ' 
Trotnsoe μετά τών κυριωτέρων καί λεπτότερων οργάνων 
του· τό δέ αερόστατου μιτεφέρετο δμοίω; εις ΙΤαρισίους.

Τή 18η-δμως Μαίου παρελθόντος μήνός καί τρέχοντος 
έτους ή αποστολή αύτη άνεχώρησεν έκ νέου έκ Γοθεμυέργης 
τη 6η 'ώρ# τής εσπέρας, τη 25η ίδιου |tnvo; διήλθε τής 
Tromsoe καί τή 30η Μαϊου άφίκετο είς τήν νήσον τών Δα
νών.Τή 14η Ιουνίου τά πάντα ειχδνάποβιβασθή έκ τοϋ 
πλοίου και τή 22 η τό αερόστατου πληρωθέν καί έτοιμα- 
σθέν καθ’ 8λα δεν άνεμενεν άλλο ή τόν ευνοϊκόν άνεμον, 
Ιφ’ ού ήρείδοντο διά τό πρώτον δεκαπενθήμερον τοϋ Ιουλίου 
κ.αί τ.λπιζον νά τούς μεταφέρη πρός βορράν διά τήν έπίτευ- 
ξιν τοϋ σκοπού των,

Τή 11η’Ιουλίου, τή 2« ώρφ και 30 λεπτά μετά μεσημ
βρίαν, τό αερόστατου Όρνεν (σουηδικόν όνομα,· σημαίνον 
’^flsior, το άερόστατον τοϋ .Άνδρε) διέσχιζε.τούς άέρος μέ 
ταχύτητα τουλάχιστον 35 χιλιομέτρων καθ’ώραν, διευθυ- 
νόμενον βορειοανάτολικώς καί έξηψανίζετο εΐς τόν δρίζοντα.

Φ. Πρίντ»ζης.

— - •ττ’-Γ ·'τ ' —

ΠΕΡΙ ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΟΤ
Η

(Κινητοποιήσεων τοΰ αεροστάτου).

Είναι άναντίρρητον, δτι δια τής άναεαλύψεω; αεροκιτήτου δυνά
μει»; μεταβάλλονται ουσιωδω; αί σχέσεις τοΰ ανθρωπίνου βίου . 
ποινωνιχώ; καί πολίτικδς επ’’ άγαθδ Τη; άνΟρωτότητος. Καί τά μέν. 
δεσμά τής δουλείας λύονται και όί ύπδ τόν ζυγδν βιοΰντε; χειραφε
τούνται, οί δε τύραννοι καταρρέουσι .καί τάς κυβερνήσεις αυτών αν· 
τίκαβιστωσι φιλελεύθερα πολιτεύματα, 'β ταχεία συγκοινωνία άπ*  
άκρου είς άκρον τής γής θέλει συντελίσει, άστε καί τά αμυντικά

Σήμ· Ευχαρίστως έήμοσιεούμεν την άκόλο^ον περί κινήσεως τών 
αεροστάτων γνώμην.«C συνδρομητοΰ μα; κυρίου Ευβ. Διμητριάδου.
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. I, φρούρια καί Οχυρώματα νά «χλ£:ψ<γσι χαί οί ποΛύάριθριοι στρατοί 
κ#1 σνόλοινά ίχυτ,δινιβθώσιν. "Απαντα 0έ τά κράτη θέλουσιν άπο- 
τιλίΐ εν σύνολον όριοιό|Λορφ·5ν καί άκαται αί έθνότητ« ίε< θέλουίΐ 
διαστέλλεσθαι πλέον πολιτικώς,άλλά θέλουσι συζώνι· έν αρμόν:? καί 
φιλίφ, αδελφοποωύμεναι βαθμηδόν. Ταΰτα καί πλεΓστα άλλα καλα 
θέλει; έπιφίοε, νομίζω, .ή κατά^,θούλησιν κίνη;κ των άεροκινήτω*  
διαλυόμενων πλέον πασών τών διεθνών διαφορών διά διαιτησιών δι
καστηρίων χτλ·

' Λ.', ■

Άνάβαϋις καί κατάβαΟες τών άϊοοχενήτων

Ή ανθρώπινη επίνοια εφεύρε τόν τρόπον τού άνέρχεσθαι 
είς τά ύψη τής. ατμόσφαιρας, διά τού αεροστάτου. Διά της 
χρήσεως δέ αερίων, ελαφρότερων τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος, 
όχι μόνον άνυψοΰται τό άερόσκαφος είς τήν ατμόσφαιραν, 
άλλά καί κατέρχεται διά τής βαθμιαίας έλάττώσεως τών 
άερίων, είς τρόπον ώστε νά μή διατρέχω τόν κίνδυνον τής 
βιαίας καταππώσεως, άλλ ’ ήρέμως ν ’ άφικνήται μέχρι τοϋ 
εδάφους. Ωσαύτως είναι άναγκαΐον οια τήν αύξομείωσιν τών 
άερίων κατά τε τήν κατάβασιν καί άνάβασιν τού - ------- - ------
..5. . , · ~ . . -- -
μα,πρός συμπλ-ήρωσιν τών Ικφευγόντων έκ τής αεροπόρου σφαί— | 

στερεωτάτη έκ στερεά; ούσίας ΐνα μή έκφεόγωσι τά ένυπάρχι 

τε τήν άνάδασιν καί κατάβασιν. Πρός συμπλήρωσίν δμως τής 

λησιν διεύθυνσις αυτού, 
κατιόντες.

. μίου τής θυρίδος τής πρώρας, δι’ής θέλει εκβάλλει τό ρευμα 
τού άέρος,τοΰτο δέ,ΐνα γίνηται καί ή άπαιτουμένη ώθησις τού' 
σκάφους διά της μή εκβολής, δλου τοϋ'γεύματος τοΰ ει
σερχομένου οιά τής πρύμνης έκ τής πρφραςκαί ΐνα ύπερνικμ 
τό διά τής πρύμνης εισερχόμενου φεΰμα τοϋ είσδύοντος διά 
τής μικροτέρας ..θυρίδος τή; πρφρας άέρος. ’Ανάγκη δε καί 
κατά, τάς περιστάσεις ή θυρίς τής πρώρας, ότ'ε μεν να σμζ— 
κρύνηται οτέ δέ νά μεγαλύνηται, ΐνα· ούτως αύζάνφ η μειώται 
ή δΰναμις τού ρεύματος άναλόγως τής άνάγκης τής ταχυτέ- 
ρας ή μικροτέράς κινησεως τοΰ αεροσκάφους. Συμβαίνει δέ 
έπί τοΰ άεροσκάφους δ,τι καί έπί τών ιστιοφόρων, πλοίων. 
‘Όπως είς ταΰτα χρησιμοποιείται ί> άνεμος διά τών. άνοιγο— 
μενών ίστίων πρ'ος τόν πλούν αύτών, ουτω καί έπί τοΰ προ- 
κειμένου τό διά τής πρύμνης είσορμών ^εύμα τοΰ άέρος ενερ
γεί δια τής έκ τών έν τή πρφρα θυρίδων (άντίκαθιστών τά 
Ιστία) εκβολής τοϋ'ρεύματος πρός ώθησιν και κίνησιν τοΰ 
αεροσκάφους. ’Αλλ’ επειδή είναι ανάγκη τό άερόσκαφος καί 
νά λοξόδρομή, ότε μέν άριστερά ότέ δέ δεξιά, ΐν'α δίευθύνη- 
ται πρός τό μέρος ένθα πρόκειται ν ’ άφιχθή, στήλη τι; κά- 

.νρ κςιταυασιν και άνά&ασιν του αεροσκάφους g τό πηδάλι'ον, ήτοι πτέρυγά
να υπαρχη εν αυτφ ικανή υλη, εξ η; αναπτύσσονται τα α - wa δ,ά μηχανήματος, είς τρόπον .ώστε δταν τό
ρια,προς συμπλήρωσίν των έκφευγόντων εκ τής αεροπορου σφαί- ά,ρόσκαφοο πρόκηται νά λάβη πρός τά άριστερά κίνησιν νά 
ρας, ήτις οεον καταπους νεωτερους κανόνας να -ηναι συσκευή ^p^^ ή πρό; τά δεξιά, νά σφραγίζη ή νά έπι-
στερεωτάτηχκ στερεά; ουσίας ινα μη εκφευγωσι τα ενυπάρχον- λ-, άτ„οσφαιρικού
Σ' α^νουνω; τά αεροπλοιον κατά ΖΛ> έξερχομένου διά τής θυρίδος άρι- ·

, , , ...... <γ---· -Γ"’ ··'’ στερόθεν νά λαμβάνη τό σκάφος τήν πρός τά αριστερά κίνησιν.λειτουργίας αυτου υπολείπεται να εφευρεθή κα η κατα βου- δέ Ταύτ,.ς δοθίίσης> ή πτέρυξ τοϋ πηδαλίου νά έπα-
περ ου ήδη προ α νομεν παρα— ν£ρχητας εις τήν προτέραν θέσιν της, ώστε τδ ξϊευμα του άέ— 

, . ρος νά έξέρχηται έκ τής πρός τήν πρώραν θυρίδος, κλείομε-·
θ · νης ταύτοχρόνως τής άνοιχθείσης πρός τά άριστερά. Έάν'

__ -, , _ , , δέ τό σκάφος είναι άνάγκη νά στραφή πρός τά δεξιά, θέλου—τής KWndew? τοΟ «ροότάτον. σζν όπαναλαμβάνεσθαι άντιθέτως διά τοΰ πηδαλίου, καί τής

Πρό τίνος.χρόνου συνέγραψά καί διά του περιοδικού «ή τ*δεξιά  άνοιγομένης θυρίδος τά αυτά. Τοιουτοτρόπως. ,
Φύσις» έδημοσίευσα θεωρίαν τινά περί κινήσεως τής γής. ΨΡονω- δτι τέ· «ρόσκαφο; δύναται νά διευθύνηται ακωλύτως 
Κατ’αύτήν ·ή κίνησις τή; σφαίρα; μας είναι άποτέλεσμα τής τά σημεία τοΰ ,όρίζοντος, δπου ή άνάγκη ήθελε τό
θερμάνσεως τών διαδοχικώς έπιχεομένων ακτινών τοΰ ήλίου, ότέ απαιτεί.
μέν έπί τοΰ ένός ημισφαιρίου,δτε δε έπί τοΰ ετέρου,έξ ού γεν- Συμβαίνει δέ καί ένταύθα ώς δήλον γίνεται,ο,τι καί έν τή 
ναται ορμητικόν £εΰμα τοϋ άτμοσφαιρικοΰ άέρος περιστρεφό- θαλάσση έπί τών πλοίων δπως είς ταΰτα διά τής στροφής 
μενον περί, τήν σφαίραν καί επομένως κινούν αύτήν έκ δυσ- τού πηδαλίου διευθετείται ή κατά βούλησιν κίνησις αύτών, 
μών πρός άνατολάς διά περιστροφής περί τόν άξονά της, ούτω καί επί τού προκειμένουτόδιάτήςπρύμνης είσαγόμε- 
βαινοόση; έπί τοΰ αύτοϋ επιπέδου τή; τροχιάς της περί τον νον φεΰμα,προσβάλλον τό πηοάλιον δίδει ουτω ίσχύν είς αυτό, 
ήλεον. Φρονώ, δτι ό αυτός φυσικός νόμος, δι’.- ού ώς ειρηται, ώστε διά τή; στροφής του άριστερά ή δεξιά νά οίδηται ή 
κινείται ή σφαίρα τής γής δύναται νά έφαρμοσθξ τελεσφόρως δέουσα διευθέτησες τοΰ σκάφους προς τό.σκοπούμενον σημείον. 
πρό; την κίνησιν τού άεροσκάφους. ‘‘Γποτβθείτω, οτι μέγα Έν ανάγκη, ήτοι καθ’ήν περίπτωσιν διά τής έκβόλής του, 
άερόσκαφος (ώς τά μεγάλα άτμόπλοι? τής θαλάσσης) άνέρ- ρεύματος έκ τών θυρίδων ούσών μικρότερων ώς ειρηται, εκεί— 
χεται είς τήν άτμόσφαιραν δτι τούτου β χώρος έκ τής πρύ- νης τής εισόδου, δέν ήθελε παράγισθαι ή αναγκαία προς κι- 
μνης πρό; τήν πρφραν διαχωρίζεται εΐς τρία μέρη καί τά νητοποίησιν τού σκάφους ώθησις, δύναται νά τεθη καί εΐς τό 

. μέν δύο-είναι ili έκάστην τών πλευρών τοΰ κύτους τοΰ σκά? · στόμιον τών. θυρίδων τούτων έ’λιξ διά τής ώς έκ τοΰ £εύμα- 
φους, τό δέ έτερον, τό καί μεγαλήτερον θέλει . εισθαι εν τφ το; περιστροφής του όποιου θέλει αυξάνεσθαι ή πρός κινητο- 
μέσω αύτοϋ. ’Οτι έκάστη; πλευράς ό χώρος θέλει περιλαμ- ποίησιν ώθησις. Κατά πάσαν περίπτωσιν, είτε άποδειχθώσιν 
βανει σωλήνας περιστροφικού; έκ τής μια; άκρα; πρδς τήν λυσιτελείς,.είτε μή.Οι έλικες,δύνανται νά προσαρτηθώσιν έξ&>- 
έτέραν, δτι έκ τής κάτωθεν προς τήν πρύμνην υπαρχούση; ®εν τών τής πρψρας θυρίδων ιστία, τά όποια, ώ; τά τών 
έστίο;; τοΰ" πυρός, διά γαιανθράκων καιομένων,θέλει άναπτύ- πλοίων, πληρούμενα ύπδ τού έκφερομένου ορμητικού £εύμα- 
σεσθαυ ικανόν ποσόν άτμοΰ «κτοΰ έν τφλέβητι υδατος,δστις τος αέρος νά δίδωσιν πλείονα ώθησιν πρό'ς τν,ν κίνησιν. Έκ 
θέλει διοχετεύεσθαι ένθεν καί ένθεν διά τών σωλήνων, ώστε °® εντεύθεν παρατηρούμενης ισχυρά; η ασθενούς πληρώ- 
τοιουτοτρόπως νά θερμαίνηται ό άτμοσφαιρικός άηρ, ό υπάρ- ®®ω; τών ίστίων νά μετράτάι ή ισχύς τοΰ γεύματος καί νά 
χων έν τφ μεσαίφ διαμερίσματι. Τούτου γενομένου, ό περί κανονιζηται δια τής αύξ,ομειώσεως αύτοϋ ;0 βαθμός τής ισχύος 
τό άερόσκαφος άτμοσφαιρικός άήρ, καθ’ δ πυκνότερος θέλει ’ου πρό; τήν ταχντέραν·η βρχχυτέραν'πορείαν του άεροσκά- . 
εισορμά εΐς τό μεσαΐονδιαμέρισμα, ένθα ό άήρ ώς ίκ τής θερ- Ενταύθα δύναται νά μοί προταθή ή άντίρρησις,πώς είναι
μάνσεως θέλει είσθαι άραιότερος καί θέλε; εκβάλλει σχήμα- ουγατδν έν μέγα τοιοΰτον σκάφος νά ώθηται καί νά κινήται 
τίζων ορμητικόν ^εΰμα ίκ τή; πρώρας διά θυρίδος. Ουτω δέ δι’ολίγου θύματος τού άτμοσφαιρικοΰ άέρος καί τί θέλει 
τό άερόσκαφος ωθούμενου θέλει κινεισθαι ευθέως πρός τόν όρί- βυμβή αν άνιμος'-ηθελε πνέη έκ τής εναντίας οιεύθύνσεως τοϋ 
ζονται οιευθυνόμενον· εννοείται ενταύθα, δτι ΐνα άποτελήται ί·<"........ ·’—
ορμητικόν ,^εύμα τοΰ άέρος καί δίδεται ώθησις- τοΰ αεροσκά
φους έκ τής πρύμνης πρός την πρώραν, τό σίόμιον ή η. θύρα 
εν τη πρύμνη δι * ου θέλει εισορμά ύ ατμοσφαιρικός άήρ καί

• εκβάλλει πρός τήν πρώραν θέλει εισθαι ,μεγαλείτερον τοΰ στο-

V

άκων καιομένων,θέλει άναπτύ- πλοίων, πληρούμενα υπό τού έκφερομένον δρμητικοΰ ^εύμα- 
. τος άέρος .νά δίδωσιν πλείονα ώθησιν πρόξ τήν κίνιησιν. Έκ

Ιέλει διρχετεύεσθαι ένθεν καί ένθεν διά τών σωλήνων, ώστε °® τής εντεύθεν παρατηρούμενης ισχυρά; η ασθενούς πληρώ— 
’ ’ σεως των ιστίων νά μετράτάι ή ισχύς τοΰ γεύματος καί νά

χων έν τφ μεσαίφ διαμερίσματι. Τούτου γενομένου, ό περί κανονίζεται διά τής αύξ,ομειώσεως αύτοϋ ή βαθμός τής ισχύος 
τό άερόσκαφος άτμοσφαιρικός'άήρ, καθ’ δ πυκνότερος θέλει τΟυ τήν ταχντέραν·ή βραχυτέραν'πορείαν τοΰ άερόσκά- , 
εισορμά ®ϊς μεσαΐον διαμέρισμα, ένθα ό άήρ ώ; έκ της θερ- ψουί· Ενταύθα δύναται νά μοί προταθή ή άντίρρ.ησις,πώς είναι 
μάνσεως θέλει είσθαι Αραιότερος καί θέλει .εκβάλλει σχήμα- δυνατόν έν μέγα τοιοΰτον σκάφος νά ώθήται καί νά κενήται 
τίζων ορμητικόν £εΰμα έκ τής πρώρας διά θυρίδος. Ουτω δέ δι’ ολίγου ρεύματος τού άτμοσφαιρικοΰ άέρος καί τί θέλει 
τό άερόσκαΦο; ώθούαενον θέλει— A- —i·· συμβί ί» aft-o- —..2.. ,

αεροσκάφους,εμποδίζων αυτό' άπο τήν πρός τά πρόσω κίνησιν; 
Είί ταΰτα άπαντώ δτι δέον νά γίν^ γνωστόν δτι τό άερόσκα- 
φο; αιωρούμένον δεν έχει κανέν βάρος, διότι' τό πραγματικόν 
βάρος αυτού, οπερ προέρχεται ώς έκ τής έλξεω.ς έκαστου 

■ σώματος πρός τό κ.έντρον τής γής, έξουοετερώθη έκ της άν—
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τιθέτου ,δυνάμεως τών, έν τφ μηχανήματι περιεχομένων άε- 
ρίων· έχει δέ μόνον τό άερόσκαφος αΐωόούμενον τόσον μόνον 

. βάρος, δσον έχει·ό ύπ’ αύτοΰ έκτοπιζόμενος άτμοσφαιρ'.κδς 
άήρ. Επομένως μικρόν, ρεΰμα πνοής ορμητικού άέρος δύναται 

• ευ^ερώς νά κινη τό άερόσκαφος, πολλφ οέ αάλλον, δταν τό 
. · βεϋμα τούτο ήναι ισχυρόν καί δταν μάλιστα γίνη χρήσις 

καί τοΰ έν τοΐς διαμερίσμασι διά τών σωλήνων περιεχομένου 
ατμού, ήτοι έτήρας άλλης δυνάμεως δυναμένης νά δώση άσυγ- 
κρίτφ τφ λόγφ ταχυτέραν κίνησιν καί ούτω ού μόνον ν’ άν- 
τισταθη εΐς τδν εναντίον τής διευθύσεως ^νέοντα άνεμον, 
άλλά καί νά ύπερτερήση ή ισχύς αύτοΰ άπέναντι τής ισχύος 
τόϋ άνέμου. Άλλά παρατηρητέον ενταύθα οτι ορμητικοί άνε
μοι καί θύελλαι συμβαίνουσι σύνήθως εις τά κάτω στρώματα 

·'■ τής άτμοσφαίρας ώς έκ τής πρδς τά κάτω πυκνότητος τοϋ 
ατμοσφαιρικού άέρος καί τού ανωμάλου τής γης, δθεν διέρ- 

y » ε ι . · Κ« . · . t · , V
: ι

αραιότερος κάί δέν άπαντ^ προσκόμματα, 
ήρέμως, ώστε, δέν θέλει κωλύεσθαι 
ομαλή κίνησες τού αεροσκάφους, δπερ 

' αποφυγήν τοιούτων σφοδρών ανέμων,
■ άνερχηται ή νά κατέρχηται εΐς τήν

• νά βαίνη άπροσκόπτως. Δέν δύναται

χονται. Εΐς τά υψηλότερα δέ τής άτμοσφαίρας ό αήρ είναι 
, άλλά κινείται 

ποσώς ή τακτική καί 
έν ανάγκη δύναται πρδς 
τυχόν άπαντωμένων,ν’ 
άτμόσφαιραν καί οΰτω 
δέ νά συμβή, ώστε Ερ

μητικοί άνεμοι ή θύελλαι συνάμα νά κατέχωσι ολόκληρον τδν 
ύψος τής άτμοσφαίρας, διότι τούτο άντίκειται εΐς τήν φύσνν 
αύτών. τών πραγμάτων,καθόσον ή διά.τών άκτίνων τοΰ ήλίου 
γενομένη θερμότης τού άτμοσφαιρικοΰ άέρος, ότέ μέν έπί 
τού ενός, ότέ δέ έπί τοϋ άλλου ημισφαιρίου τής γής, έξ ου 
γεννήται. τό "περιστροφικόν' ρεύμα τοΰ άέρος, τδ κινούν τήν 
σφαίραν αυτής, είνε πάντοτε ή αύτή, επομένως ό διοικών το 
άερόσκαφος δύναται νά κατέρχηται ή ν’άνέρχηται, ώς προ— 

j ερρέθη είς την ζώνην εκείνην τής ατμόσφαιρας, έν ή υπάρχει 
νηνεμία· μδλα ταϋτα καί άν αυτόθι συμπέθη νά πνέη ενάν
τιος άνεμος δύναται εύχερώς νά προβαίνη διά πλαγίων διευ
θύνσεων, ότέ μέν πρδς τά δεξιά ότέ δέ πρδς τά αριστερά καί 

. οΰτω νά. μή έμποδίζηται άπό τήν^κατ.ά, βούλησιν πορείαν του 
ώς τούτο πράφτουσι τά έν τή θαλάσση πλέοντα ιστιοφόρα.

Έκ τών ανωτέρω γίνεται δήλον, οτι ή περί κινητοποιή— 
σεως τοΰ άεροσκάφους ιδέα, μου στηρίζεται απλώς εΐς φυσι- 

, κούς νόμου;- άλλ’ έάν πρός ταύτην έλθή επίκουρος καί ή 
επιστήμη καί εφαρμοσθώσιν ύπδ ειδημόνων αί έκ ταύτης 
σχετικαί γνώσεις έπί τοϋ προκειμένου; γενώσι δέ και τά 
αναγκαία πρόςτούτο πειράματα, πέποιθα, δτι ού μόνον θέλει· 

< 1 έκλείψει πάσα τυχόν δυσχέρεια,, άλλά καί τό αποτέλεσμα 
? · ' \θέλει εισθάι ευνοϊκόν πρός τδν έπιδιωκόμενον σκοπόν τής· 

■γ έλευθέρας δηλ. καί κατά βούλησιν κινήσεως τοϋ άεροσκάφους;
Ανωτέρω έξετέθη, δτι διά τής αύξομειώσεως τών αέριων, 

τδ σκάφος ανέρχεται εΐς τά ΰψη καί κατέρχεται, άλλ’ άφοΰ 
κατέλθη, ανάγκη τά έκλείψαντα αέρια ν’άναπληρωθώσι διά 

• ·. ; νέων, ,δπως πάλιν άνέλθη εΐς τά ΰψη· τοϋτο δε διά νά γένη 
απαιτείται έν τφ κύτει τού σκάφους νά ύπάρχή ικανή ΰλη,δι ’ 
ής νά· προμηθεύωνται τά αέρια,ώς ερρέθη,μέχρι δέ τής συμ- 

- πληρώσεως τών έκφευγόντων άερίων, άναγκαίως θά παρέλθη 
•ί. ικανός χρόνος, ΐνα δέ προλαμβάνηται ή τοιαύτη δυσχέρεια περί 

τήν άναπλήρωσιν τών,άερίων, πρός άνύψωσιν τού αεροσκά
φους,ι συντελεστικώτατον επί τοϋ προκεεμένου καί εύκολώ— 

. τατον δύναται νά ύπάρξη τό έξης. Τό άερόσκαφος άνερχόμε— 
··''■. ' ' νος είς τά ΰψη φθάνει είς σημεΐον τι, ένθα σταματά· τό ση- 

μεϊον τοϋτο είναι έκεΐνο εΐς τό όποιον έλαβε χώραν ή έξουδε- 
τέρωσις τού βάρους τοΰ σκάφους καί τών άερίων.

Διά νά μή έκ'φεύγωσι διά τήν κατάβασιν τά άερια, δόναν— 
ται νά προσκολληθώσι καθ’έκατέραςπάς πλευράς τού μήκους 

' · τοΰ άεροσκάφους ικανοί άσκοί, οΐτινες διά.φυσητήρος νά πλη— 
" ρώνται άτμοσφαιρικοΰ άέρος, τό βάρος τών οποίων προστιθέ— 

μίενον εΐς τό τού σκάφους, άναγκαίως θέλει καταβιβάζει τό 
·'. , άερόσκαφος έκ1 τού· σημείου τής στάσεώς του. Καί έάν μέν

ΐ; είναι άνάγκη νά κατέλθη μέχρι τίνος πρδς τά κάτω πλή-
·;'λ. ρόϋνται'τόσοι άσκοί, όσοι πρός τούτο άναγκαιοϋσιν, δταν δέ 

πληρωθώσιν ' άπαντες οί άσκοί, να ούνχται νά κατέρχεται - 
ήρέμως τδ αεροσκάφος έπί τής γής. Διά δέ τήν έκ νέου άνά- - 
βασιν αύτοΰj νά μή δαπανάται ό ελάχιστος' χρόνος, άλλά 
κενουμένων τών άσκών έκ τού άτμοσφαιρικοΰ άέρος, ν’ άνέρ- 
χηται τδ άερόσκαφος άψοφητεί καί άθορυβητεί πάλιν εΐς τά 
ύψη καί ν’ άφικνήται μέχρι τοϋ σημείου τής στάσεως του. 
Θυτω πως διά τής εύκολου καί ταχείας πληρώσεως τών ασκών 
ύπδ τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος καί τής άναλόγως τής ανάγ
κης εκβολής άναλόγου ποσού αύτοΰ έκ τών ασκών, δύναται 
το άερόσκαφος κατά τήν κατάβασιν καί άνάβασιν αύτού, νά 
σταματφ εΐς οΐονδήποτε σημεΐον θέλει τις· οΰτω δέ ν ’ άπο- 
φεύγη τά τυχόν άπαντώμενα γεύματα τού 'άνέμου καί νά 
προσβάλλη έκ τοΰ σύνεγγυς καί πάντα έχθρδν, έκπέμπον κατ’ 
αύτοΰ έκρηκτικάς ΰλας τελεσφόρος και άποσυρόμενον έν τά— 
χει άβλαβώς. Πρδς πλείονα κάτάληψίν τής ένεργουμένης διά 
τής πληρώσεως τών άσκών ύπδ άέρος καθόδου τοΰ αεροσκά
φους, παρατηρητέον,δτι τοϋτο αμα άφιχθή εΐς τό σημεΐον τής 
στάσεώς του.δέν έχει πλέον κανέν βάρος,εϊ μή ώς προερρέθη, 
τόσον μόνον βάρος δσον άέρα εκτοπίζει· επομένως εάν οί άσκοί 
πληρωθώσι μέ ίσον βάρος τού έκτοπισθέντος άέρος,τό σκάφος 
θέλει έχει αυτό καί μόνον τδ πρόσθετον βάρος, επομένως οΰτω 
τδ σκάφος, ολίγον βάρος έχον πλέον, Θέλει κατέρχεσθαι πρδς 
τήν γήν, αλλά -Τόσον βραδέως και ήρέμως, οσον πτερόν τι 
άφιέμέν'ον εκ τοΰ ύψους κατέρχεται πρδς τήν γήν και δέν θ’ 
άπαντφ άλλην δυσχέρειαν, εΐ μή μόνην τήν άντίστασιν τού 
άτμοσφαιρικοΰ άέρος· πρός τόν σκοπόν δέ τούτον τδ άερό— 
σκάφος κατά τήν κάθοδον δύναται έν ανάγκη ν ’ άνακαινίζη 
τόν έν τοΐς άσκοΐς άέρα Ζδι ’ άλλου λαμβαι/ομένου έκ τών. 
κατωτέρω, στρωμάτων, ένθα δ αήρ είναι πυκνότερος καί επο
μένως βαρύτερος· επειδή δέ τδ βάρος τοϋ σκάφους πρέπει νά 
εύρίσκηται πάντοτε εΐς ισορροπίαν μέτήν άντοχήν τών άε- 
ρίων, είναι αναγκαιότατου ό διά.τώνπεριστροφικών σωλήνων 
πληρόυμένων έξερχόμενος ατμός νά μή έκφεύγη τού σκάφους 
καί οΰτω έλαττοΰται τό έναποταμιευμένΟν έν τφ κύτει ύδωρ, 
άλλά νά διέρχηται διά ψυχρού τίνος σωλήνος καί μεταβαλ
λόμενος ούτΟ εές’^ν'ί?^5£?ραν·'αύτ&®'*&γράν.  κατάστασιν, νά- ■; 
έναποταμιεύηται πάλιν'εΐς τό"σκάφος· τοϋτο δέ αναγκαίοι 
διττώς 1) εΐς τήν κανονικήν κάθοδον τοΰ· σκάφους (οπερ έάν 
έξέλειπε τό βάρος τοΰ ατμού,· ήθελεν έχει όλιγώτερον βάρος) 
2) διότι τδ ύδωρ διά τής χρήσεως τοΰ ατμού έκφεύγοντος 
ήθελεν έλαττωθή, ενώ- τοιουτοτρόπως μένει πάντοτε έν τφ 
κύτει τδ αυτό ώς' έγγιστα ποσόν τοΰ ύδατος, τοϋ οποίου ή 
αναπλήρωσες έν μέν ,τή ατμόσφαιρα είναι αδύνατος, εν δέ τή· 
γη παρέχει δυσχερείας. ■

Ούτω διά τής χρήσεως τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος, ενεργούν— 
τος πρός τε τήν κίνησιν τοϋ .αεροσκάφους καί πρός τήν κάθο
δον καί άνοδον αύτοΰ,. τό άεροκίνητον άνευ τινδς δυσχερείας 
καί κινδύνου θέλει άεροπορεϊ, άκολύτως πρός πάν σημεΐον, 
άρκεϊ μόνον νά. δίδηται ή προσήκουσα προσοχή είς τήν έν τφ 
μηχανήματι άνέπαφον διατήρησιν τών· στεγανώς καί έρμητι-( 
κώς κεκλεισμένων αερίων. -

Έκ τούτου συνάγεται, δτι διά τής. χρήσεως· τού έν τοις 
άσκοΐς ατμοσφαιρικού άέρος, αύξομειουμένοΰ κατά τήν ανάγ
κην,τό άερόσκαφος έξομο'.ούται πρός τά μεγάλα πτηνά, υπερ
τερούν μάλιστα καί αύτά κατά τήν άντοχήν· διότι, ένψ 
εκείνα διά της κοπώσεως έχουσιν ανάγκην άναπαύσεως καί δέν 
δύνανται εΐ μή νά κατέλθωσιν έπί τής γής, τό άρόσκαφος 
εντούτοις έσαεί δύναται, ν’ άεροπορή, χρώμενον, ώς τά 
πτηνά τών πτερύγων των, τφ αύξομοιουμένω άέρει έν τοΐς 
άσκοΐς· ούτω δέ τίθεται εΐς άχρηστίαν πλέον τό έν χρήσει 
ήδη παρά τοΐς άεροναύταις έφευρεθέν μέσον, πρός άνύψωσιν 
τού αεροστάτου, διά τής έκχύσεως τοΰ έν σάκκοις προμη- 
θευομένου έρματος έξ άμμου, έν ή περιπτώσει τό άερόσκαφος 
ήθελε κατέλθει τής στάσεως του,δια τής. έκφυγής αερίων τι- 
νών, δπερ επαναλαμβάνεται έκχυ.νομένωνν τών σάκκων, μ.έ— 
χρις ου διά τής εκβολής τών πλέίστων αερίων άναγκασθή τδ 
άερόστατον νά κατέλθη ΐπί τής γής, δπερ μέσον χρήζει'καί
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πολλου χρόνου, πρός 'άναπλήρωσιν-των αερίων καί προαηθείας 
νέου έρματος προφάνόψωσινείναι δέ καί επισφαλές,διότι κατά 
την κατάβάσιν, έάν καταληφθή ύπδ σφοδρών ανέμων, θέ- 
λει παρασυρθή καί συντριβή κατά τών βράχων, δπερ- δέν 
ώυναται να_συμβή πώποτε εΐς τό άερόσκαφος, διότι τοϋτο 
άια τής αύξομειώσεως του έν τοΐς άσκοΐς ατμοσφαιρικού άέ
ρος και τής ταχείας ανόδου αυτού αποφεύγει οΰτω πάντα 
όρμητικδν άνεμον εΐς δν τυχόν ήθελεν εμπέσει- άλλά καί καθ’ 
ήν περίπτωσιν ήθελε συμβή νά παρασυρθή έν τφ ΰψει τήξ 
άτμοσφαίρας παρ’ εναντίων ανέμων ή θυελλών, ούδείς φόβος 
υπάρχει νά πάθη τι · διότι ή διά τής βιαιότητος τοϋ άνέμου 
ή τών-θυελλών- ΰποχώρησις, αΰτη δέν δύναται νά έκταθή 
επ’ άπειρον,αλλά θά άφιχθή τό άερόσκαφος πάλιν εΐς άτμό- 
σφαιραν νηνεμούσαν, ουδέ δύναται νά ύποτεθή, δτι ορμητικοί 
άνεμοι ή θύελλαι δύνανται νά καταλάβωσιν ολόκληρον τήν 
περί τήν σφαίραν τής Γής ζώνην τής ατμόσφαιρας. Πρός 
κινητοποίησιν τόϋ άεροσκάφους δύναται νά θεωρηθή λυσιτελής 
καί ο^εξής τρόπος,τής χρήσεως τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος·' Ώς 
οΐ σιδηρουργοί δι ’ άσκών φυσητήρων διαΤηρώσι ζωηρόν τό πύρ 
πρδς πύρωσιν τών σιδήρων, οΰτω καί εΐς τδ άερόσκαφοε δύ- 

. νανται νά προσκολληθώσι κατά τήν πρύμνην είσ ή δύο άνά

Έν Άθήναμ τή 16 ’Ιανουάριου 1894.
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ΚΑΝΑΡΙΟΝ ΚΕΡΑΣΦΟΡΟΝ

ιοκ τίποτε περί

Η κατάταξίς τών πτηνών ως καί ή άρίθμησις καί χα
ρακτηρισμός, αύτών, όχι μόνον ύπό έπσψιν φυσιολογικήν, 
αλλα καί ύπό απλήν ιστοριογραφικήν, είναι είσέτ( ζήτημα 
«λυτόν. Οσα, δέ ή ζωολογία μέχρι τοΰόε άνεκοινωσεν 
είναι ατελή καί ακριβώς τίποτε σχεδόν περί διαφόρων’πρω
τοτύπων και^περιέργων τροπικών τε καί μή πτηνώνγνω- 
,ριζομεν_σαφώς. Καί δι’ αύτόέν τοΐς σχολειοις τίποτε περί 
αυτών οριστικόν διδάσκεται καί ούδέν έκεΐθεν άποκομι- 
ζομεν. '

Τό κανάριον, τό όποιον τόσον πολύ άγαπώμεν διά τό 
γλυκύ αύτοΰ χρώμα καί τούς ήδεϊς αύτοΰ φθόγγους καί 
τερετισμαύς,γνωρίζομεν μόνον, ότι κατάγεται έκ τών Κα- 
ναρίων νήσων καί ούδέν πλέον. Ποιος ό σκοπός του καί 
το γένος και τά ήθη καί ιδιοσυγκρασία του καί μεθ ’όποιων 
άλλων όμοέιδών του συγγενεύει κτλ.ούδέν γινώσκομεν. Καί

■' . f.

61?'
Μ

\

λογοι ασκοί, άτινες ανοιγοκλειόμενοι εναλλάξ πρδς πλήρωσιν 
αερος και πιεζομενοι νά έκφέρωσι πεπυκνωμένον τόν. ατμό- ·' 
σφαιρικόν αέρα διά σωλήνων εΐς τδ εσωτερικόν διαμέρισμα · 
και ουτω οια του ρεύματος τούτου προσβάλλοντος καί δίδον
τας ισχυν εις- τό πηδάλιου καί" έκβάλλοντος διά τών θυρίδων 
της πρφρας,,.να οιδηταΐ ή άπαιτουμέ.η πρός κινητοποίησιν 

. ώθησές του αεροσκάφους. Ό τρόπος οΰτος είναι καί άνέξ.οδος 
και ουναται^ν αντικαταστήση τόλ έτερον,ήτοι τόν ένεκα τής 
θερμανσεωςρπο τοΰ ατμού εΐσορμοϋντα, ώς προερρέθη,άτμο- 
σφαιρικον αέρα. Δύνανται δέ άμφότεροι οί τρόποι ούτοι τής 
ωθησεως ταυτοχρόνοως νά ένεργώσιν, ώστε ή κίνησις νά ήναι 
ταχύτερα και υπερισχύουσα καί τ,οΰ τυχόν άπαντωαένου ενάν
τιου ανέμου. 1

Είθε ή περί κινητοποιήσω; καί διευθύνσεως τοϋ άεροστά- 
του γνώμη μου άΰτη ν’ ·άπι«ή ώφέλιμος καί τή έπιστήμη καί 
τη πατρίοι. r,‘
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KANAPJON ΚΕΡΑΣΦΟΡΟΝ
I άλλοι μέν κατατάοσουοιν αύτό είς τήν τάξιν - 
ι βατικών.και άλλοι των ξυλοκόπων. Και τί έξάγ< 

ξηροβατικα καί ξυλοκοπα,αφοΰ άμφότερα τά ίδιωμσ 
πολλά πτηνά, κέκτηνται καί άδννατοΰσι νά μας όρισωσιν 

^ετέρας. ιδιότητας αύτών; ■ .
’Ιδού έτερον είδος καναρΐου κερασφόρου τής. Αύστρά-. 

λιας ; ουτιγρς, ως λέγουσιν,· ό ταρσός είναι μέτριος, τό 
ράμφος ασθενές, εύθύ καί ολίγον γαμψόν, ζή έξ εντόμων 
καί καρπών ή κόκκων, είναι δέ καί άξιοσημείωτον διά τό' 
ισχυρόν καί ωραϊον κελάδημά του. Καί ούδέν πλέον! · 

Κρίμα, οτι δεν μας λέγουσιν, ότι είναι κάί πτηνόν καί 
οτι φέρει καί πτερά.· Όπερ μάς αναγκάζει νά προσθέσω- 
μεν τό στερεότυπου: .

-« Ω Φυσις !.Φύσις ί πόσον θαυμαστά είναι τά έργα

. Καί ούδέν πλέον. φ Π.

ν τών,ξηρο-
Όυσιν άπό 

ιατα ταϋτα
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Ε ΝΤΤΓΊΟΧ Ε I X ΤΑΞΕ IΔI ΟΥ 

ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΤΠΟΛί'ν ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΝ 
(Συνέχεια- ΐόε προηγ. ψύλλον.)

Πόσον ευχαριστείται τις όπόταν έπα- 
ναβλέπη καί έκ δευτέρου χώρας, 
ας έπανεΏε πρότερον και τφ ήρε- 
σαν ' Όμοια*  εΰχαρίστησιν ήσθάν 
βην και εγώ, έπαναβλέπων τον 
Πύργον μετά τών γνωστών μοι ψι
λών, και γνωρίμων.

Διηυθύνβην έν τφ άμα εΐς τό 
κάλλιστον καί παρά την προκυ
μαίαν κείμενον ώραΐον ξενοδοχείο*  

της Πετρουπόλεως, διευβυνόμενον παρά τοδ κ. Καρδαμύλη, 
μεθ’ ού μάλιστα ειχον συνταξειϊεόσει εκ Κωνσταντινουπόλεως 
μέχρις έκεϊ, όστις μοί παρεχώρησεν ώραΐον καί ευρύχωρον δω
μάτιο*  καί άφου έταχτοποιήθη*,  μετέβην πρός συνάντήσιν τών 
έπεισε γνωστών μοι προσώπων.

Διέρχομαι την πεντρικωτέραν οδόν καί αμέσως συναντώ περι- 
συνούς γνωρίμους. Μεταβαίνω παρά τώ κ. Ένυάλη υποπροξένφ, 
ειτα παρά τοις κυρίοις Φορτούνα, Παυλίδη, θωμαΐδη, Κου- 
τσοϊημητρη, Δημητρακοπούλφ, Άθανασιάδη, Γπινέλη καίχάν- 
τες μετ’ άγαναπτησεως μοί όμιλοΰσι περί της καταστάσεως 
της πατρίδος. Βαρύτατα αισθάνονται ένταϋθα τδ τραΰμα της 
ήττηςμας,τάδέαποτελέσματα πλήττευσιναυτούς ηθικώςτε και 
ΰλικώς. Ό Πύργος ανέκαθεν έδείχθη δ πατριωτιπότερος καί 
προθυμότερος έν συνεισφορά?; καί έκδηλώσεσι πασών τών εξω
τερικών πόλεων τών κατοικουμένων ΰπό Ελλήνων. Ό Πύργος 
προσηνεγκεν εσχάτως 46,000 φράγκα και ητο έτοιμος όπως 
πάντες οΐ έν τφ έξωτεριχφ δίαμένονες “Ελληνες νά συνεισφέρω- 
σι πολύ περισσότερα ποσά, αν δ βάσκανος δαίμων της Ελλά
δος μήδιέκοπτεν άποτόμως τήν ευχή*  τής πατρίδοςΌ Πύργος 
περιστοιχίζεται και από διαφόρους άλλας Έλληνικωτάτας πό
λεις καί ήσαν^πρόθυμοι νά συνεισφέρωσι αίμα πολύ και χρήμα 
ύπέρ της εύοδόσεωςταΰ 'Ελληνικού ζητήματος. Πολλά είπον 
εΐς τους ομογενείς μας περί τοΰ σκοποΰ καί τοΰ μέλλοντος τής 
Ελλάδος, πέριτώ*  συνεπειών ε*  περιπτώσει νίκης ώ; ειχον αί 
περιστάσεις σήμερον, άλλ’ ούδέν έπειθε*  αυτούς καί μετέβαλλε 
τήν κακήν εντύπωση*  ήν ή ήττα μας ποοΰξένησεν είς τά αίσθηματά | 
των. Ό έξω 'Ελληνισμός αποβλέπει μόνον εΐς τά φαινομενικά,ου
δόλως λαμβάνει ΰπ ’ βψει του τάς περιστάσεις καί τάς συνέπειας 
θεωρεί δέ πάντοτε τόν Ελληνικόν παράγοντα έν τή ανατολή 
ώς κύριον μοχλό*  της λύσεως τοΰ ανατολικού ζητήματος χω
ρίς νά έχη ύπ’ οψ« του τδν συνασπισμόν τής Εύρώπης πρδς 
διατήρησιν τής ειρήνης. Διπλωματία δέ σκοποί χαι σχέδια ου
δόλως ήχοΰσι προτού πατριωτικού αισθήματος όπερ μόνον πρω
τεύει παρ ’ αύτοΐς· Είθε ταχέως αί περιστάσεις *’άποδείξωσι 
τουναντίον.

Δυστυχώς δμως τά κοινωνικά εύρίσκονται έτι, καί σήμερον 
ενταύθα,όπως καί κατά τδ παρελθόν έτος είς ανώμαλον η μάλ
λον δυσάρεστο*  κατάστασιν,ένεχα τής διαιρέσεως τών μελών τής 
εφορίας άντιπραττίντω*  αλλήλςις πρδς βλάβην τών συμφερόν
των τής κοινότητος, ήτις ώς έκ τής θέσεώς της ήδύνατο'νά 
έχη τά ευαρεστότερα αποτελέσματα. Οΰχ ηττον σχετιχώς πρδς 
άλλας κοινότητας, διαφέρει πολύ, διότι οΐ ομογενείς ένταΰθά 
είσι πολύ φιλότιμοι, δραστήριοι και φιλοπάτριδες. Έν τούτοις 
ευχής έργο*  θά ήτο νά δμοενόουν πάντες, ιδία -διά τή*  πρόοδο» 
τής νέας γενεάς, ήτις παρά τούτων προσδοκά καί ή πατρίς 
παρ’ εκείνης Ό Πύργος, ώς γνωστόν, έχει καί σχολάς άξιο- 
λόγους καί δύναται χάλλιστα νά καταρτισθή ενταύθα τέλειον 
γυμνάσιο*  όπως καταστή κέντρο*  έκπαιδεύσεως δλω*  τώ*  πλη
σιόχωρων ελληνικωτάτων πόλεων πρδς βορραν και νότον τής 
ευρωπαϊκής παραλίας τοδ Πόντου καί νά μή άναγκάζωνται πλέον 
οι γονείς νά έξοδεύωσιν άδρώς άποστέλλοντες τά τέκνα των είς 
Κωνσταντινούπολιν, Αθήνας και αλλαχού. Άνδρε; φιλοπρό
οδοι καί αΐσθηματίαι,οίοι οί κύριοι Σβορωναΐσι, Δημητρακοπου- 
λέοε, Χαρματάδτς, Μπέζηδες, Παυλίδηίες, Γκινέληδες, Φουρ- 

. τοδναι,. βώμαΐδαι, Κουτσοδημήτριδες, Αθανασίου, Άθανα- 
σιάδαι καί άλλοι,®Γτινες εΐς πάσαν περίστασιν έδειξαν αύταπάρ- 
-ν,σιν χαί γεναιοψυχία*  δύνανται άναντιρρήτως πολλά νά πράξωσι 

' έτι,προϊόντος δέ τοδ χρόνου αί σχολαί νά διατηρώνται έχ τών 
διδάχτρων τών μαθητών, δτε ή*έα  γενεά θέλει άπείρως ευγνω

μονεί αύτοΐς Όχ.Περ.Άγγελίδης, διευθυντής τών σχολών, έκ 
Βόλου καταγόμενος καί σπούδασα; έν Άθήναις, νέος τριακον- 
ταπενταετής περίπου, εμφορούμενος ύπό καλλίστω*  αισθημάτων 
παντοιοτρόπω; καταγίνεται ύπέρ της προόδου τών σχολών παί 
τής ευημερίας αύτών,διά τής αύξήσιως τών πόρων αύτών.Ήδη 
δέ πάνυ άξιεπαίνως προσπαθεί να χαταρτίση και βιβλιοθήχην καί 
να προικίση τάς σχολά; διά πάντων τώ» οργάνων της φυσικής, 
ώς είθισται έν Ευρώπη.

Ώς δ’ έπληροφορήθην,μετ' εύχαριστήσεως,ό ά. δημοτικός 
πάρεδρος τής πόλεως κ. Κυριαζής Αθανασίου, άνήρ φιλογε- 
νεστάτω*  αισθημάτων, κτηματίας, κατέστη ήδη ή μόνη μηχα
νή περί ής στρέφονται τά τής χοινότητος συμφέροντα καί εργά
ζεται δραστηρίω; υπέρ αύτής. Εσχάτως μάλιστα ένήργησε 
καί έλαβε περί τάς 4,000 φρ. άπό τδν δήμον καί τήν Κυ- 
βέρνησιν διά τά έλληνικά σχολεία.

Ταμίας τής εκκλησίας καί τών σχολών είναι ό. αδελφός αύ- 
τοδ κ Ίω. Αθανασίου, άπλούστατος καί αγράμματος άνήρ, μέ
σης ηλικίας, άρτοποιδς τδ επάγγελμα καί εύπορος, όστις πλείω 
φαίνεται εργαζόμενο; ύπέρ τών κοινών ή ύπέρ τών ίδιων, ακού
ραστος καί δραστήριος καί τυγχάνων ιδιαιτέρας έκτιμήσεως έπί 
τούτοις παρά τφ άρχιερεΐ. Οτε δέ τφ είπον, πώς κατορθώνει 
τούτο, αφού είναι αγράμματος, μοί άπήντησε γελώ»:

— Ούτε βιβλία έχω, ούτε κατάστιχα, γνωρίζω τούς αριθ
μούς μόνον, τούς όποιους εμαθον έκ πείρας και μέ ολίγον χαρ- 
τίον κάμνω τήν δουλεία μου. Οσω διά τάς εισπράξεις,ξέρω καί 
τάς'εισπράττω, χωρίς βερεσέδΖα.

Τδν κ. Ένυάλην ύποπρόξενόν μας, εύρο*  πάλιν είς τδγρα
φείο*  του εργαζόμενον καί αποροΰντα έπί τή νέα άφίξει μου.

— Δεν είναι καλήτερον νά ταξειδεύω, τφ άπαντφ, άπό τοΰ 
νά χάθημαιάκαταπαύστως εργαζόμενος, ώς σύ ; χωρίς κέρδος ;

— Ναί, καλήτερον είναι καί θα σοί προτείνω μίαν συντρο
φιάν, μοί λέγει. Νά γίνωμεν συνέταιροι είς τήν «Φύσιν# καιν’ 
άφήσω τήν θέσιν μου. Έβαρύνθη*  πλέον καί μοι αρέσει περισ
σότερο*  ή δημοσιογραφία.

—- Τδ πιστεύω, διότι γνωρίζω τάς διαθέσεις σου, εργάζεσαι 
δραστηριωί, άλλά προσκρούεις είς τά προσωπικά, θέλεις τδ 
καλόν τής χοινότητος καί τδ μεγαλείου τής πατρίδος, άλλά 
πλέεις είς πέλαγος αντιπαθειών και αντιδράσεων.

— Άφητέ τα, άφησέ τα,.Κύριε.Πρίντεζη, έβαρύνθην.
— Τότε πηγαίνομε*  νά παρωμεν αρρα καί νά πίωμεν μίαν 

μαστίχαν,τφ είπον.
| — Μολονότι καί αυτήν έβαρύνδην, πηγαίνομε*  να σέ συν-,

τροφεύσω μοί άπαντα.
Είτα μετέβην είς έπίσκεψιν τοΰ κυρίου X. Κλάδου, όστις 

ύπερεχάρη ίδών με καί έξεδήλωσε έπί πλέον τήν χαράν του 
διά τής προσφοράς καφέ έ*  τφ δωματιφ του, όπερ παρ’ ελπί
δα εφέτος είδον έστολισμένον μέ πολυτέλειαν εικόνων καί έπί- 
πλων καί παραπετασμάτων, άντιθέτως ίσων έγραφα πέρισυ περί 
αύτοΰ χαί άφοΰ έπίομεν άπό τρεις ώραίας μαστίχας; έκ φιάλης 
φυλασσόμενης έπίτηδες φαίνεται διά τούς καλούς φίλους, έπο- 
ρεύθημεν όμοΰ πρδς έπίσκεψιν του κ. Παυλίδου πρώην προέδρου 
τής κοινότητος, όστις ώς έμαθον, ήτο κατ’ έμοΰ δυσηρεστη- 
μένος δι’ανακρίβειάν τινα, ην ειχον γράψει εις τάς παρελθού
σας τοΰ ταξειδίου μου εντυπώσεις.

Ό κ. Παυλίδης έδάδιζεν έν τφ καταστήματί του καί μοί έ
φάνη νεώτερος καί μάλλον νεωτερίζω*  ,ή πέρισυ. Μόλις δε μέ 
ειδεν έλαβε*  ύφος σοβαρόν καί αυστηρόν.

— “Εμαθο*  ότι δυσηρεστήθητε έκτων γραφέντω»,. τφ ειπον 
καί έπεθυμουν εξηγήσεις τινάς, διότι ούδαμώς έσκόπουν νά σάς 
δυσαρεστήσω.

— Έγράψατε, μοί λέγει,, ότι σάς ειπο*,  οτι ό δεσπότης είναι 
επιβλητικός καί δεσποτιχδς καί δτι τήν γνώμην του εννοεί νά 
τήν άποδέχωνται οί άλλοι.' Ήμεϊς έγνωρίσθημεν, ώς ευθυμεί*  
σθε, είς τήν αίθουσαν τής Σχολής, όπου μάς συνέστησαν, ένώ- 
πιον τοΰ άρχιερέως. Περί κοίνωτικών δέ, νομίζω, δέν ώμιλή- 
σαμέν ποσώς.

— Μάλιστα, ακριβώς ου.τω συνέβη, άλλά ώφειλον νομίζω, 
αφοΰ δέν έλάβομεν καιρόν νά όμιλήσωμεν περί αυτών καί αροΰ 
έπρεπε καί περί υμών νά κάμω λόγον, ώς προέδρου, νά γράψω 
σχετικόν τι ύπ’ εύθύνη*  μου *ν  σχίσει πρδς το καλόν καί τήν 
πρόοδον τής κοινότητος. Δέ*  πιστεύω δε ποτέ ό άρχιερεύς νά 
έθύμωσε διά τοΰτο, έστω καί αν ύμιΐς τδ έλέγιτε διότι Τοιοϋτος 
χαρακτήρ είναι ακριβώς ωφέλιμος είς έπιτοχίαν δύσκολων ζη
τημάτων. Ό άρχιτρεύς, νομίζω, είναι άρκετα νοήμων, ώστε νά
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γνωρίζη, ότι δέν προσβάλλεται. Ώς γινώσκετε δέ ό μακαρίτη*  
Τρικουπης ·ητο επιβλητικό; καί δεσποτικό;’ χατεχρίνετο, καί 
κστεψηφίζετο, άλλ’ ό σκοπός του έξετελεΐτο καί το έθνος έβά- 
διζε πρός ενα δρόμος.

— Νάί, άλλά δέν έπεθυμουν νά φανώ καί οχληρό; πρό; άν
θρωπον, μεθ’ ού συνίιργαζόμην καί όστις ήδύνατο διαφορετί" 
κώς νά έκλάβη τβ πράγμα, μολονότι ώς γνωρίζετε έχω ανεξαρ
τησία*  γνώμης. Τπωπτεύθην δέ μήπως .άλλοθεν έγένετο Ά 
ύποβολή.

— Ούδέποτε νά φαντασθητε τοιοΰτο» τι τουλάχιστον δι’ εμέ 
κύριε Παυλίδη, δστις ώς θά ΐδετε εΐς τάς περιγραφάς τών τα" 
ξειδίω*  μου τηρώ απόλυτον ανεξαρτησίαν γνώμης.

— Βεβαίως και έγώ ηπόρησα.
’Ώστε ηδη έξηγηθπμεν και ελπίζω νά μη χαιρεκάκησε.
— Ώ, ποσώς καί μειδιάσας ό κ. Παυλίδης ηύχαριστήθη 

έκ της ειλικρινούς δηλώσεώς μου.
Μετά ταυ κ. Κλάδου κατόπιν έπεσκίφθημεν διαφόρους,μετα

ξύ τών οποίων τόν κ. Κουρτίδην, παντοπώλην έκ Σωζουπό- 
λεως καταγόμενον, καλλιστον άνδρα καί κάτοχον της εκκλη
σιαστικής μουσικής, ερασιτέχνην, πατριώτην καί φίλον τοΰ κα
λού καί της προόδου, όστις προθύμως ένεγράφη συνδρομητής 
της «Φύσεως» καί όστις συνεργαζόμενος μετά τοΰ άξιολόγου 
ανεψιού του κ. Άθ» Πασχαλίδου, πάντοτε είναι πρόθυμοι εί; 
πάσα*  εθνικήν καί της κοινότητος περίστασιν νά συνεισφέρωσι» 
κατά δύναμιν τό*  οβολόν τω*.  Διατηρούν δε κάλλιστο*  οίνο- 
πωλεΐον καί παντοπωλείου. ”0 κ. Γρ. Παπαδόπουλος, έκ Σω- 
ζουπόλεως επίσης καταγόμενος, έχει ομοίως πατριωτικώτατ<σ 
αισθήματα, είναι φίλος τοΰ καλού καί τί; προόδου, αίσθηματΐαζ 
καί κάλλιστο; οικογενειάρχης, διατηρών κάλλιστο*  παντοπω
λείο*,  οινοπωλείο*  παί Ξενοδοχείο*  υίΐνου καί φαγητού, τη; 
’Ανατολικής ’Ρωμυλίας, λεγόμενον. Τό κατάστημά του κεΐται ' 
εις την κεντρικωτέραν θέσιν τής πόλεως και εβλεπον αύτόν 
συχνότατα,οσάκις διηρχόμην έκεΐθεν,καλοϋντα με όπως μοί προ- 
σφέρη όρεκτικωτάτην μαστίχαν ή κάλλιστον οίνον. Είναι άνήρ 
μεγάλου αναστήματος, ρωμαλέος, άν καί βαδίζη πρός τό γήρα; 
όστις τό έδειξε είς τήν νεότητά του, ώ« λέγεται, άλλ’ ήδη ά- 
γαπρ μόνον την εργασίαν,τά χρήματα και τά άνθη,άτινα περιποι
είται,καλλιεργών αρκούντως τό έ*  τή οικία του ώραΐον κηπά- 
ριον. Άλλ’ είναι καί κτηματίας καλός,πληρώσας μέ πολλή*  
θυσίαν καί κόπου; τά ήδη υπάρχοντά το*  κατά την εποχήν τότε 
της τουρκοκρατίας. ’Ενθυμείται έτι καί διηγείται κάποτε περί- 
στάσιν, καθ'ήν δύο ώπλισμένοι ρωμαλέοι άνδρες έστενοχώρη- 
σαν αύτόν έν στενφ διαμερίσματι τοΰ τότε στενοχώρου μαγα- 
ζείου του όπως τον φονεύσωσι καί άν δέ*  είχε τη*  ετοιμότητα 
καί τό θάρρος νά συλλάβη άμφοτίρους άπό τοΰ λαιμού καί τούς 
«ατάξη ΰπό τού; πόδας του, ό κυρ Γρηγόριος την σήμερον 
δέν θά ΰπήρχεν ούτε κατά διάνοιαν πλέον.

Ειτα μετέβην όπως έπισκεφθώ τό οίνοπνευματοποιεΐον τοΰ κ. ' 
Γκινελη, δν είχα γνωρίσει πέρισυ και ϊδω τάς προόδους αύ
τοΰ, διότι ώς μοί έλεγεν, έπρόκειτο νά έπιφέρη πολλά; μετα- 

. ρυθμίσεις καί βελτιώσεις, Καί όντως κατήρτισεν εύρείας άπο- 
θήκας, προσέθεσε νέα μηχανήματα καί ηύρυνε κατά πολύ τόν 
χώρον τοΰ εργοστασίου, κατασκευάζων ήδη έπιτυχώς πάντα τά 
οινοπνευματώδη ποτά, ών έχει ανάγκην δ Πύργος καί τό έσω- 
ptxov τής Βουλγαρίας. Ό κ. Γκινέλης διατελών καί έφορος 
της κοινότητος είναι πολύ φιλοπρόοδος καί φιλότιμος, μολονότι 
μοί έφάνη ολίγον Ιδιότροπος αυτήν τή*  φοράν, Γσως ώς έκ τών 
πολυπληθών ασχολιών του’ είναι λίαν φιλόπατρι; καί φιλάνθρω
πος καί εργάζεται ίσως όπως οΰδείς άλλος/πίρ τής προόδου του 
καί τής ευημερίας τής κοινότητος, ’Ενώ μας επιδείκνυε τάς 
βελτιώσεις τοΰ έργοστασίου του, τόν έχάνομεν έκ τοΰ πλησίον 
μας, όπως άποφύγη τήν.. . .εύχαρίστησιν τών συγχαρητη
ρίων μας καί ειτα μειθιώντα τόν έπανευρίσκομεν. Δέν είναι

- τοΰτο ιδιοτροπία ; Είτα δέ πάλιν μας αφινε μόνους κσί έπανήρ- 
χετο μετά τοΰ γείτονός του κ. Χρ. Ζαφειριού, δπως έγγράψη 
καί αύτόν συνδρομητήν της «Φύσεω;>. Δί*  είναι καί τοΰτο ά- 
γαθότης ψυχής καί κα'ρδίας; Καί μετά «οιαΰτα δείγματα φι
λίας καί αγάπης, είπατε,άν τολμάτε, οτι ό Πύργος δέν είναι 

' αγαπητός ; . ,
Έχει κύκλωθι άύτοΰ τάς έλληνικωτάτας πόλσις Μήδειαν, 

Βασιλικοΰπολιν, Άγαθούπολιν, Νειάδαν, Μεσημβρίαν, Άγ» 
χίάλον, Σωζουπολιν κτλ. καί θά ηύχόμην· όπως οί κορυφαίοι ■' 
πάντων τών μερών τούτων προεξάρχοντο; τοΰ Πύργου ,κατορ- 1 
θώσωσι διά κοινή; συμπράξεως ν’ άποτελέσωσιν ένταϋθα τό f

κέντρον τής πνευματικής άναπτύξεως καί προόδου τής νεότη- 
τος κβί καταστήσωσιν αυτό υπόδειγμα όλης τής Ανατολής, 
διότι ΰπάρχουσιν άφθονα τά πρός τοΰτο στοιχεία.

('Επεται συνέχεια).

ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ Η ΘΗΒΑΙΑ

I Tic αγνοεί τήν καταστροφήν τής πόλεως τών Θηόών 
■ τήν γενομένην ύπο ’Αλεξάνδρου τον μεγάλου ; Τίνα δέν 

έέέπληξεν ή λύσσα μεθ’ ής έγένετο ή πανωλεθρία έκείνη; 
Αί οίκίαι οιηρπάγηααν καί φρικώδη άθεριτουργήρατα έν 
αΰταΐς διεπραχθησαν ή πόλις εΐς έδαφος κατεσκαψη,έξα- 

1 κισχίλιοι πολϊται έπεσαν νεκροί κατά τήν μάχην ή έσφά— 
γησαν κατά τήν δήωσιν καί τριάκοντα χιλιάδες άνδρών 
καί γυναικών καί παίδων έίηνδραποδίσθησαν. Ό πόλεμος 
τών Μακεδόνων έγένετο ού μόνον κατά τοϋ στρατού άλλά 
καί κατά τού λαού, τών Θηβαίων. Και έ£ ετέρου εΐς τήν. 
κατα τών Μακεδόνων άμυναν έτράπησαν ού μόνον οί θη- 
βαϊκοί λόχοι, άλλά καί αΐ απόλεμοι έτι γυναίκες καί αυτά 
τά παιδία.

Γυνή σώψρων καί ενδοέος ήτο έν Θήόαις καί ή Τιμό- 
κλεια, άδελ^>ή τοϋ Θεαγένους τοΰ οτρατηγήσαντος έν Χαι- 
ρωνεία κατά τοΰ Μακεδονικού στρατού καί πεσόντος κατά 
τήν πολυθρύλλητον έκείνην μάχην. Ίσως τό γεγονός τούτο, 
γνωσθέν διά τών μακεδονιόόντων Θηβαίων ή Πλαταιέων, 
προυκαλεσεν ΐδιαιτάτην έπίθεσιν κατά τής εύκλεοΰς καί 
εντίμου γυναικός. Σώμα Θρακών οπλιτών εΐσέπεσεν είς 
την οικίαν τής Τιμοκλείας, καί ή οικία αύτη έν ριπή 
οφθαλμού έγένετο παρανάλωμα διαρπαγήο. Είς έπίμετρον 
δέ τής ύβρεως ταύτης, ο αρχηγός τών Θρακών εκείνων 
στρατιωτών προσέάαλε βιαιοπραγιών τήν αγνότητα τής . 
άσπιλου έκείνης δεσποίνης. ’Αλλά καί ουτω, τά δεινά τής 
Τιμοκλείας δεν έπερατώθησαν. Ό αρχηγός έύήτει χρή
ματα καί πρός άνακάλνψιν τοιούτων παντοιοτρόπως έόα— 
οάνιζε τήν τλή^ονα εκείνην Θηόαίαν. Τότε ή Τψόκλεια, 
αίφνιδίως ύποκυπτουσα δήθεν είς τήν πίεσιν καί τα βασα
νιστήρια, ΰηοδείκνυσι βαθύ φρέαρ, είς ό ένέρριψεν, ώς 
είπε, πάντα αυτής τά χρήματα καί πάντας τούς άλλους 
θησαυρούς. Ό Θράέ αμέσως παραλαμόάνει μεθ’έαυτοΰ 
τήν γυναίκα καί άμφότεροι προσεγγίέουσίν είς τό φρέαρ. 
Έν ω δ ’ έκεΐνος παρετήρει άνωθεν, καί έσκέπτετο τίνα 
τρόπον ν’ άνασώσητόν έκεϊ τεθαμμένον πλούτον, ή Τι- 
μόκλεια, έλθοϋσα ταχέως όπισθεν τού άνδρός καί λαόοϋσα 
αύτόν έκ τών ποδών, ρίπτει τόν βέόηλον Θράκα είς τό 
φρέαρ. Καί επειδή τό φρέαρ ήτο ξηρόν καί έφοόεΐτο ή 
Τιμόκλεια μή έκεΐνος έκ τής πτώσεως δέν άπέθανεν, ήρ
ξατο έπιλιθοοολοΰσα αύτόν διά μεγάλων πετρών μέχρις ου 
έπείσθη ότι έθανάτωσε τόν έχθρόν. 1

Τοιαϋτα πράίασα, ή Τιμόκλεια, συνελήφθη ύπό τών 
Θρακών στρατιωτών τών ύητούντων τόν εαυτών αρχηγόν.' 
Ούδέν άπέκρυψεν, άλλά τά πάντα σαφώς έφανέρωσε, καί 
μετ ’ ολίγον έίεθάπτετο ό νεκρός τού αρχηγού, έλεείνό- 
τατον θέαμα. Ή Τιμόκλεια προσήχθη δέσμια ένωπιον τού 
’Αλεξάνδρου ύπό τών συλλαόόντων αυτήν, καί έκεϊ κατε· 
μηνύθη ή πραέις τής γυναικός, καί έέετέθη ό νεκρός τοΰ 
αρχηγού. Ό ’Αλέξανδρος ήρώτησε τήν Θηόαίαν, αν αύτή 
επραξε τόν φόνον, καί έπί τίνι έλπίδι. Είποΰσα δ’ εκείνη, 
ότι ή γενομένη πράέις ανήκει είς αυτήν καί ότι διά τού 
έργου τούτου εέεοίκησε τήν έαυτής αγνότητα καί τήν δη-„ 
ωθεΐσαν πόλιν, ήρωτήθη καί πάλιν τίς' εΤνε, καί τί φρονεί . 
ότι οφείλει νά πάθη. Τότε ή Τιμόκλεια είπε : «Βασιλεύ 
Άλέεανδρε, είμαι αδελφή τού Θεαγένους του κατακερμα- ■· 
τίσαντος τά στρατεύματα τού πατρός-σου Φιλίππου έν 
Χαψωνεία. Ήτο στρατηγός ό άδελφός μου τών Θηβαίων 
κατα τήν μάχην έκείνην καί έπεσε μαχόμενος ύπέρ τής 
ελληνικής αυτονομίας Ό πατήρ μου καί ο σύζυγός μου
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ειχον άποθάνη πρό τής μάχης εκείνης, καί διά τοΰτο δέν 
αναφέρω τά ονόματα αύτών. Άνδρες μή πολεμήσαντες 
κατα τών Μακεδόνων δέν δύνανται νά όνομασθώσιν ύπό 

’ τής αδελφής τοΰ -Θεαγένους. Ό αδελφός μου και ή έλ
ληνική μου φύοις μοι ενέπνευσαν τοσοϋτον μίσος κατά τοΰ 
πατρός σου καί κατά, σοϋ και κατά τοϋ λαοϋ. σου, ώστε, 
άν δέν ήμην δεσμία, ήθελον και τήν στιγμήν ταύτην όρ- 
ρήση κατά σοϋ ίνα σε κατασπαράζω. Αΐ λόγχαι τών δορυ
φόρων σου δέν θά ήδύναντο να καταπνίέωσι τ^ν άπόφασίν 
μου. Μ’ έρωτας τι φρονώ ότι οφείλω νά πάθω. Σχέδια 

. εγκλημάτων μόνον ού και οι όμοιοι σου δύνανται .νά έπινο- 
ώσι. ’Αλλά σύ, τήν στιγμήν ταύτην είσαι τώ όντι ανίκανος 
νά έπινοήσης τι πρός τιμωρίαν μου. Αί σφαγαί τοσούτων 
αθώων, η έρήμωσις τοιαύτης πόλεως, έπτόησαν τό πνεΰμά 
σου, έίήμβλυναν τό λογικόν σου, και τόν ένδόγιυχον τρό
μον σου θά. μετασχηματίσης είς μεγαλοφροσυνην δήθεν 
πρός εμέ. Δεν θά μέ τιμωρήσης, θά μοί χαρίσης τήν 
ζωήν,—τρισαθλιέστατονδώρημα. Τό γινώσκω καί οίκτείρω 
έμαυτήν έπί τούτω μετά τοσαύτας καταστροφάς 1 Άλλά 
μά τούς θεούς, μά τήν άγάπην των τέκνων μου, τώνάνε- 
ψιών τοΰ Θεαγένους, μά τήν πόλιν τών Θηβών τήν αθά
νατον, τά μικρά μου ταΰτα τεκνία θά αναθρέψω είς αε
τούς μέλλοντας ποτέ νά σπαράέωοι σέ, τόν επονείδιστου 
δράκοντα !». Καί τότε, στραφεϊσα πρός τά τέκνα αύτής 
τά έντώ μεταέύ προσαχθέντα πρός έπιδείνωσιν τής θέ- 
σεως τής μητρός, «Τέκνα μου, ειπεν, ούτος εΐνε ό φονεύς 
τής πατρίδος υμών 1 Άνδρώθητε ταχέως, καί σνντρίψατε 
τόν.έστεμμένον τούτον κακούργου ! Είνε βασιλεύς, άλλά 
τοιούτους βασιλείς πτύει κατά πρόσωπον η δέσμια μήτηρ 
ύμών !»
,- Καί ταΰτα ειποΰσα, έξετόζευσεν ή Τψόκλεια βίαιον 
εμπτυσμόν κατά τοϋ προσώπου τοΰ πορθητοϋ τών Θηβών. 
Οί στρατιώται συνεταράχθησαν, καί ώρμησαν, θρασεΤς 
έπί τήν ήρωϊ'δα. Άλλ’ ό μέγας Αλέξανδρος, θαυμάσας 
τήν Τιμόκλειαν καί παρεμβάς, άφήκεν αύτήν έλευθέραν,. 
και ήσπάσθη τά τέκνα τής εύγενοΰς γυναικός. «Παιδία, 
ειπεν, είθε νά πραγματοποιηθή ή εύχή τής ύμετέρας μη
τρός! Αί Θήβαι θά έχωσι καν τότε ολίγους άνδρας, ολί
γους Θηβαίους, αληθείς απογόνους τοϋ Κάδμου καί τοΰ 
Άμφίονος. συμπολίτας τού πανελληνίου Πινδάρου — και 
ούχί ανθρώπους μισηθέντας υπό πάντων τών 'Ελλήνων 
καί έξαντλήσαντας πάσαν τήν ανοχήν μου καί πάσαν τήν 
επιείκειάν μου. Σύ δέ, γενναία Τιμόκλεια, μάθε ότι άν 
εζη ά τών Θρακών τούτων αρχηγός θά έτιμωρεΐτο ύπ’ 
εμού δι’ ό,τι πρός οέ έπραίεν, ως έτιμωρήθη ύπό σοϋ. 
Θά παρέλθη όμως καιρός μέχρι ού και σύκαί πάσα ή 'Ελ
λάς μάθητε ακριβώς τί έστιν ’Αλέξανδρος .... Στρα
τιώται, κατοικίσατε τήν γυναίκα ταύτην μετά τών απο
γόνων τοΰ Πινδάρου είς τήν οικίαν τοΰ ΐεροΰ ποιητοΰ.»

Καί, ταΰτα εΐπών ό βασιλεύς, έδάκρυσε, καί, δακρύων 
έτι, έβλεπε βλοσυρόν καί άγρίαν τήν ήρωίδα όδηγουμένην 
είς τήν μόνην όρθίαν έν Θήβαις μείνασαν οικίαν, είς τήν 

. οικίαν τοϋ ύμνητοΰ τών νικητών τών πανελληνίων αγώνων, 
τοϋ θεσπεσίού ποιητοΰ Πινδάρου.

. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΛΒΗΣ·

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Ερυθρόν χρΰμα.

Τό ερυθρόν χρώμα τών ενδυμάτων καθίατησι ταΰτα 
θερμότερα. Είναι άρμοδιώτερον εΐς τούς κατοίκους των 
θερμών καί υγρών τόπων. Διά τοΰτο τό πάλαι οΐ Σπαρ- 
τιαται ένεδύοντο έρυθρά ενδύματα, διότι τό κλίμα τής 
Σπάρτης ήτσ θερμόν καί υγρόν έκ τε τςϋ κλίματος καί 
τών ύδάτων τοϋ ποταμού Εύρόίτα- Ώφελοΰοι τά έρυ
θρά μάλλινα έχέσαρκα (ΰποκάμιορ) είς τάς γυνοΐκας,' 

τάς ουσας λεμφικής κράσεως χρώματος λευκοΰ καί πλα
δαρός σαρκός, ωαούτως καί εις τά κράσεως λεμφικές και 
καχεκτικής παιδ^α. ’

Ιατρός τών παραφρόνων έγκλείρας λυσοομανεΤς τινας 
έν θαλάμω έρυθρω, έχοντι τά ύαλίά τών παραθύρων ερυ
θρά, έθεράπευοε τούτους.

ΠΝΕΫΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
18. Αίνιγμα.

©έλςις καί δέν θέλ«ις, τ.^ίχε·. 
Έξω »ά «έ συνοδεύω' 
Άν μέ αποκτφαλίσης δμως 
Τονθίον αύτόν φονεύω. 
Κι’ανμοϋ θέσης eva-πίλον 
©ά μέ χάμης πάλιν φίλον. 
Μέ τάς πόλεις μή μέ θέσης, 
Πρέπει ολίγο νά προσέξης.

19. Γρίφος. 
αρ+ t Λ ικ :

20. Έρώτηοις.

Τί εύρίσκετχι εις τά άχρα τοΰ ουρανού ;
if. Ιαχίνης.

Λ.ύβ*ες  τών έν τφ άρεβ. β φύλλα» 
Αίνιγμ,άτων.

14. Αίνιγμα. To δίνδρον.
Έλυσαν φντόή Δτσποινίς Δέσποινα Σίβαστοπούλου έχΡουχστου- 

χίου, δ χ. Διον. Μνήμης ϊξ ’Αΐηνών, ή Κυρία Έλ. Φανδρίδου «χ 
Πατρών, ό χ. Π«ρ- Γαροώφας «χ Σύρου, χαί ί χ. Ίω. Μανταφούνης. 
ίξ Άλεξανδρςίας.

15. Πρόβλημα. ■ ' -
Τά 'ώά ^άαί> 36 . ?'

Έλυσαν αύτό. η ΔεοποινίςΔέσποίνα Σιδασγόπούλου έχ Ρουχστου 
χίου, δ χ. Διον. Μνήμης έξ ’Αθηνών, ό χ. Δημ. Μανταλόπουλος. 
έχ Πιιραιώ: χαί ό χ. Παντ Σαρόγλους έχ Σμύρνης-

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΠΣ»
Ε. Κ- Μύχωνο ν, Επιστολή χαί χρήματα έλήφθησαν. Εύχα- 

ριστοΰμενπολύ. Διατριβήν δέν έλάδομτν.—Δ.Α.Σ. Μυτιλ ήνην. 
Έπιστολαι έλήφθηιαν, ’Αγγελίας άιτεστείλαμεν. Φροντίσατς εγγρα
φήν συνδρομητών. Άναυένομεν.—Γ. Ρ. As υχ υ»σ ί α ν, Συνδρο- 
μητα1. ΐνςγράφησαν. Εύχαριστοΰμεν. Ταχυδρομ-ιχώς γράφομεν. — Δ. 
Κ Λ ε 6 α δ ε ί α ν. Σας μετεφέραμεν αύτόβι. Ά^ία» προηγουμένων- 
τόμων σας έγράψαμεν. ’Αναμένομεν άπάντησίν σας. — Π. Γ. Λ ε υ- 
χωσ ίαν. Δελτάριο» έλήφβη Έχει χαλώ?.Άναμένομεν τήν ύλην, 
χαί εΰχαριστοϋμεν. —.Α. Σ. Β ek e I. πιστολή έλήφθη. Έχει 
χαλώς ώς γράφετε, χαί χαλήν άντάμωσιν.,— Α. Π. Πειραια- 
Διατριβή σας έδημοσιεύβη- Δέν σάς' άπήντησα ένεχα απουσίας μου. 
Πιστεύω να ηΰχαριστήβητε. —Ν- Γ*.  Τρίχωμον Κύπρ ου.

, ’Επιστολή σας ελή»βη χαί σας απηντήσαμεν περί τιμής ζητούμενων 
πινάκων. Άνααένομεν νεωτέραν σας.-Γ. Π Π ά τ ρ ας.Επιστολή, 
«λήφθη. Έγράψαμε», άναμένομεν συντόμως αποτέλεσμα ενεργειών 
σας, —Δ.Σ. Γαλάζιον. Λύσεις έλήφθησαν. Felicitations. Sou
venir.— Έχετχαλώς. Ecrivons.—Κ- Λ. Κάϊρον Έπιβτολαί.σας 
ελήφθησαν χαί σαί άπηντήσαμεν.—Λ. Σ, Σμύρνην. Συνδρομη
τής ένεγράφη, φύλλα χαί άποδεΐξε ς άπεστάλησαν ταχυδρομιχώς.— 
Η. Γ. Π. Σπάρτην. Σας ένεγράώαμεν χαί άναμένομεν άπάντη
σίν σας.—A. A. Α Γγιον. Συνδρομή έλήφθη Εΰχαριστοϋμεν. Γρά- 
φομεν.—Γ Σ· Κέαν. Συγχαίρομεν άπο χαρδίας γόμους, χαί εύ- 
χόμεθα βίο· δλβιο» καί ευτυχή- Ταχυδρομιχώς έγράψαμεν επίσης.— 
Σ. Σ. Alexandra 6. Ζητούμενα φύλλα τής Κόρης τών ’Α
θηνών σάς άπεστείλαμεν —Μ. Κ. A c b m on η. Συνδρομητής ένε
γράφη. Γράφομε» ταχυδρο^ιιχώς. — A. X- Κάϊρον. Συνδρομη
τής ένεγράφη, Φύλλα χαί απόδειξις άπεστάλη.—Α. Β. Μυτ ιλή-

. ν η ν. Άπηντήσαμεν είς έπιστολήν σας χαί άπεστείλαμεν άπαντά 
ζητούμενα φύλλα.—X. Γ- Ρ. Λευχωσίαν. ’Επιστολή χαί συ». 
αλλβγματ χή έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν. Γράφομεν..—Ν. Θ. Βραΐ
λαν "Εχει καλώς, στείλατε συνδρομήν σας.

Έν’Αθήναις έχ τοϋ.τυπογραφείου τών Καταστημάτων Ά.Κωνσταντίνίδου i 89Τ

ι


