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*Η έφεύρεσις άναντιρρήτως τών άεροστάτων όφείλεται 
είς τού; άδελφούς Μογκολφιέ, άλλά φρονοϋμεν, 5tt δέν εί
ναι άσκοπον νά άναφέρωμεν, άνατρέχοντες είς παλαιοτά- 
τους χρόνους,τόν κυρίως ούτως είπείν δράστην, τον ρίψαντα 
την Ιδέαν τής έναερίου συγκοινωνίας. Χωρίς βεβαίως νά ζη- 
τήσωμεν νά έλαττώσωμεν την δόξαν τών άδελφών τούτων, 
οϊτινες ήνοιξαν τήν πρός τούς άστέρας οδόν, πεποίθαμεν οτι 
λίαν Ενδιαφέρον θά ήναι νά άναφέρωμεν, δτι, ό ’Ιωσήφ Μον- 
γκολφιέ μετά τών πειραμάτων του έν Άβιν^δν καί Ήλυσ- 
σίοις πεδίοις, δέν ήτο ό κυρίως έφευρέτης, άλλ’ ότι επέτυχε 
τον σκοπόν τοϋ Ρογήρου Βάκωνος (1214-1294) τοϋ ’Ιησουί
του Λάνα (1670), τοΰ Γκαλιάνο (1700), τοϋ Βραζιλιανού 
Γκίουψάο ( 1709 ), τοϋ Κάβεντισχ, τοϋ Μπλάκ καί τοϋ 
Καβάλλο. Εΐδικώτερον δέ είς τόν Μαρκήσιον τής Άρλάν- 
δης καί είς τόν Πιλάτρ δέ Ροζιέ όφείλεται ή πρώτή κινδυ
νώδης τιμή τής άεροδρομικής άναβάσεως έν μονοξύλφ.Άλλά 
άς άφήσωμεν τά χρονολογικά αύτά συμβάντα και άς άνα- 
τρέξωμεν πλέον μακράν καί 5ς όμιλήσωμεν περί τοϋ Βρα
ζιλιανοί! Γκίουσμάο.

Ή Βραζιλία, τήν οποίαν οί Πορτογάλλοι κατά τό 1500 
έπωκησαν,κατά τόν 17ον αιώνα ήτο άκόμη έντελώς εΐςάγρίαν 
κατάστασιν καί ολως άπολίτευτος. Ή Σάντος, ήης έκτότε 
κατέστη δ άνθηρότατος λιμήν, ή Σάντος, ήτις δέχεται 
άπαντα τόν παραγόμενον έν τ^ πλούσιέ πεδιάδι του ‘Αγίου 
Παύλου κάφέν, τότε ήτο μικρόν χωρίδιον έντελώς άσήμαν- 
τον παρά τήν παραθαλκσσίαν· Έν.ταϋθα έγεννήθη ό πρό
δρομος τών Μογκολφιέ Βαρθολομαίος Λαυρέντιος Γκ^ουσμάο 
κατά τό 1886.

Ή οίκογένειά του ήτο έντελώς πτωχή διατηρούμενη έκ 
μόνου τοϋ πατρός του, χειρουργού τό έπάγγελμα. Όπως 
άνακουφίσωσιν ολίγον τον πατέρα αί τέσσαρες αύτοϋ θυγα
τέρες έγένοντο άδελφαί τοϋ έλέους, ένφ πέντε έκ τών υίών 
του είσήρχοντο είς τήν ιερατικήν σχολήν καί ό ίκτος ό και 
τελευταίος διωρίζετο είς δημόσιον ύπηρεσίαν.'Ο τελευταίος
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έν τφ σταδίφ του ηύδοχίμησε λίαν τελεσφόρως, διότι ολί
γον χρόνον ύστερον προήχθη είς γραμματέα τής επικράτειας 
τοΰ Δόν Ίωάννου τοϋ 5ου, άφοϋ προηγουμένως έπεσκέφθη 
τήν Γαλλίαν επιφορτισμένος δημόσιον ύπηρεσίαν παρά τφ 
Λουδοβίιω 14φ. "Όσον δέ διά τόν Βαρθολομαίον Γκίουσ- 
μάο, τόν ήρωα τής ιστορίας μας, διήγαγε ζωήν έκ τών 
μάλλον περιπετειωδών.

Νεώτατον παρέλαβον αύτόν οί Ίησουήται και τόν έδίδα- 
ξαν τελείως. Δεκχπενταετής μετηνάστευσεν είς Εύρώπην, 
ένθκ μετά ένδελεχε’ς σπουδάς έλαβε τό δίπλωμα τή; Φι· 
λοσοφικής έκκλησιαστικής σχολής τοϋ Πανεπιστημίου τής 
Κοϊμβρίας Ουτω τδ εκκλησιαστικόν στάδιον ήιοίγετο εμ- 
προσθέν του καί λίαν φυσικώς ήσπάσθη αυτό. Τά προτερή- 
ματά του, αί άρεταί του και κυρίως ή σύστασις τής πριγ- 
κηπίσσης ’Ισαβέλλας τοϋ Βρούνσβικ—είς τήν οποίαν παρου- 
σιάσθη περιοδεύων ποτέ έν Μαδρίτη και ή οποία ύπερβολι- 
κώς τόν έξετίμα—τώ έφείλκυσκν τήν εύνοιαν τοϋ Δόν Ίω
άννου τοϋ πέμπτου. Μάλιστα αυτός ό βασιλεύς, κατά τήν 
μαρτυρίαν τοϋ ιστορικού Πβρεύρα Δα Σίλβα, έλαβε μεγά- 
λην συμπάθειαν διά τόν σοφόν ιερέα και πάρκυτα τόν διώ- 
ρισεν άρχιερέα τής αυλής του. Φύσει δέ φιλάνθρωπος κα
τόρθωσε πάσας τάς εύνοίάς ταύτας νά τάς χρησιμευσή πρός 
έπίτευξιν τών ευφυών άνακαλύψεών του·

Κατά τό έτος 1079 άπηύθυνε πρός τόν βασιλέα παρά
δοξον αίτησιν ζητών δίπλωμα έφευρέσεως δι’ άτομικήν του 
ιδιαιτέραν άνακάλυψιν, ήν έξέθετε έν ταϊς έλαχίσταις αυτής 
λεπτομερείαις. «Άνεκάλυψκ, έλεγεν, οργανον άναβάσεως 
έν τώ άέρι, δπως βαίνει τις έπί τή; γής καί τοΰ ύδατος, 
μετά ταχύ.τητος έτι μείζονος. Ή μηχανή μου δύναται νά 
διανόγι διακοσίας λεύγας καθ’ήμέραν καί έτι περισσότερον». 
ΕΙτα ήρίθμει μετ’ άφελείας ελκυστικής άπαντα τά προτε
ρήματα τής άνακαλύψεώς του- «ό Βασιλεύς θά δύναται 
ουτω νά άποστέλλη τάς σπουδαίας ειδήσεις είς τά στρατεύ
ματα, τάχιστα δέ διαταγάς είς τά άπομεμακρυσμένα μέρη, 
οί έμποροι θά δύνανται νά μεταφέρωσι κεφάλαια καί τρό
φιμα είς τά πολιορκούμενα μέρη υπό τά βλέμματα τών 
έχθρών. θά άνακαλυφθώσιν αί γειτονικά! τοϋ πόλου χώραι 
και ή δόξα θά άνήκει είς τούς Πορτογάλλους καί είς τόν
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βασιλέα ίων». Τήν 17 Απριλίου 1709, ό Δον ’Ιωάννης 
πέμπτος παρεχώρησεν 'είς τδν ίερέα Γκιουτμάο τδ αίτηθέν 
δίπλωμα ίφευρέσεως, άπαγορεόων έπι ποινή θανάτου εΐ; 
πάντας άνεξαιρέτως τήν διεκδίκησιν τής έφευρέσεώς του. 
"Εκαμε δ’ έτι περιπλέον, τφ παρεχώρησε ισόβιον σύνταξιν 
έξ 600,000 ρέϊς, τφ έχορήγησε μέγα άξίωμα Ιεραρχίας 
καί τήν έδραν τών Μαθηματικών έν τφ Πανεπιστημίφ τής 
ΚοΈμδρίας.Μετά ταΰτα ό Βαρθολομαίος Γκ?.ουσμάο έσπευσε 
νά προθϊί είς δοκιμάς δημοσία: τ$)ς ιπτάμενης του μηχανής, 

.Την 5 Αύγουστου 1709 ο βασιλεύς παρακολουθούμενος 
ύφ’ «τάσης τίίς αύλής καί συνοδευόμενος ύπδ τών θαλαμηπό
λων του παρέστη είς τάς δοκιμάς £ν τινι άνακτο’ρφ τίίς Λι- 
σδώνος.

"Απειρον πλήθος λαοΟ άνυπομονοΰντος παρευρίσκετο έπί- 
σης Τέλος <5 ίερεύς έφάνη συνοδευόμενος ύφ’ δλων τών έξαρ- 
τημάτων τής μηχανής του, ίτινα έφέροντο έφ’ άμαξών.

Σιγή όλίγον ένθαρρυντική τδν ύπεδέχθη. Ό Γκχουσμάο, 
χωρίς ούδ’ έπ*  έλάχιστον νά θορυβηθή έκ τών δειγμάτων 
τής άπιστίας έκ μέρους του πλήθους, έπελήφθη τής συγ- 
κροτήσεως τής μηχανής του καί. μετά τινας στιγμάς προ
παρασκευαστικής έργασίας, αυτή αποιπασθείσα άπδ τής 
γής άνήλθε βραδέως μέχρι τινός. Είς άπαντα; τδ τοιοΰ- 
τον έφάνη ώς δνειρον. Ή σφαίρα κατόπιν έμεινεν άκίνητος 
ώς έν άστάτφ δισταγμφ, είτα δέ καθ’ ήν στιγμήν έμελλε 
πάλιν νά άναλάβη τήν πορείαν της, προσέκοουσεν έπι λίθι
νης κορωνίδας, ή σύγκρουσις δ*  αυτή τή άφήοεσε πάσαν τήν 
πρδς ΰψωσιν ορμήν καί κατέπεσε τελείως βεδλαμμένη έν 
μέσφ τών κατάπληκτων Θεατών, 'ό λαδς δέν άμφέδαλλε 
πλέον καί μανιωδώς κατεφέρετο. Έν Λισίώνι έκτοτε έγί- 
νέτο διαρκώς λόγος διά τδ άποκαλυπτικδν τέρας τοΰ ίε· 
ρέως. Πολλοί φθονεροί έσάρκαζον καί έχλεύκζον τδν άτυχή 
έφευρέτην. Τά άσματα, τά σατυρικά ποιήματα και αύταί 
αί βδρεις έχρησίμευσαν ώς έραα είς τήν Πορτογαλλικήν 
Μογκολφιέραν.

Οί θεοφοβούμενοι έβΧεπον μετ’ όργίλου βλέμματος τδν 
μάγον αύτόν Ιερέα, δστις τή βοηθείφ δαιμόνων έδημιούρ- 
γησεν ύπερανθρωπίνας εφευρέσεις. Διηγοΰντο περί αύτοΟ 
φρικώδη πράγματα· Ιλεγον,δτι τδν είδον νύκτωρ συνδιαλε- 
γόμενον μετά τών άρχήγών τών δαιμόνων, δτι ή σφαίρά του 
μεταίωρείτο έν τφ άέρι, ώς ό δφις τοϋ πειρασμοί}, δτι έξή- 
ρευγε πρασίνας φλόγας, ώς ή κάμινος τοΰ "^.δου κλ. Μέχρι; 
αύτοΟ τοΟ θαλάμου τοΰ βασιλέως τδν άπεκάλουν μάγον 
Ιερέα.
. Ό δυστυχής ίερεύς δέν έτόλμα πλέον νά έμφπνισθίί ζών 
μονήρης έν τίί έρημίοι παρά τδ μή καλώς καταληφθέν ύπδ 
τοΰ λαοΟ Αριστούργημά του.

Έπάλαιε καί κατά τής φύσεως καί κατά τοΟ λαοΟ-
Καί αυτός 6 βασιλεύς έπί τέλους έ’χε τήν άδυναμίαν νά 

συμδουλεύσγ τδν Γκ^ουσμάο τήν παΰσιν τής περαιτέρω έν- 
ασχολησεως περί τήν έφεύρεσίν του, <5 δέ ίερεύς έπί τέλους 
ύπέκυψε καί ουτω άφησε έρήμην τήν άνακάλυψίν του, ήτις 
διά τοΟτο δέν εύρε τότε ήχώ είς τήν Εύρώπην.

Λυπημένος, άπηυδημένος και εντελώς άποτεθαρρυμένος 
το'τε ό Γκ^ουσμάο άπήλθεν είς Κοϊμδρίαν, δπως άφιερωθή 
είς τήν σπουδήν τών μαθηματικών. . Έκτοτε ό βασιλεύς 
έξηκολούθει άσθενώς νά βοηθή τδν άτυχή ίερέα. Κατά τδ 
1720 δταν ήνοίχθη ή βασιλική ’Ακαδημία έξελέγη έκ τών 
πρώτων ώς καθηγητής· τδ αύτδ έτος εστάλη άπεσταλμένος 
έν Ρώμη παρά τφ πάππιγ Κλήμεντι τφ 11φ. άλλά εκεί 
ή διπλωματική αύτοϋ δψις δέν ήρεσεν είς τήν παππικήν ' 
αύλήν καί ουτω έπανήλθεν άπρακτος άντικατασταθείς παρά 
τοΟ άδελφοΰ του ’Αλεξάνδρου, καθηγητοΰ έν Σορβώνι, ένθα 
έτυχε τοΰ τίτλου τοΟ πιστοτάτου υπηκόου τοΰ βασιλέως 
τής Πορτογαλλίας.

Κατά τήν άηουσίαν τοΰ ίερέως Βαρθολομαίου Γκ^ουσμάο 
οί έχθροί τδν διέβαλλον τόσον παρά τφ βασιλεί, ώστε 
έχασεν έντελώς τήν εύνοιαν αύτοϋ- Ό λαδς έκτοτε τδν 
έθεωρει ως ύποπτον υποκείμενον, έχον άμεσον σχέσιν μέ 

πονηρά’ πνεύματα καί ώνόμαζεν αύτόν ιπτάμενον άνθρωπον, 
τά δέ ιεροδικεία τδν έπέδλεπον ώς μέλλουσαν λείαν.

Έπί τέλους άπαυδήσας ό πτωχός ίερεύς έκ τής άδικου 
ταύτης έπιθεσεως, κρύφιος έγκατέλειψε τδ πάν καί, χωρίς 
νά είδοποιήσ») ούτε τούς γονείς του ούτε τούς φίλους του, 
εφυ/S κατά τόν 76ριον τοΰ 1724, έκτοτε δέ ούδέν περί αύ
τοΟ έγνώσθη. Άργότερον κατά τήν 18 Οβρίου 1724 έγνώ- 
σθη, δτι άπέθανεν έν τφ νοσοκομεία) τής Τολέδου καί δτι 
ΐτάφη ύπδ τών κληρικών τόΰ ‘Αγίου Πέτρου έν τφ ναφ τοΰ 
Αγίου Ρωμαίου.

Πεντήκοντα έτη μετά τδν θάνατόν του οί Αδελφοί Μο· 
γκολφιέ, μή βχοντες ποσώς ίδέαν δτι προσεπάθησαν καί άλ-. 
λοι τδ τοιοΰτον, ύψωσαν άνωθεν τοΰ τόπου, δστις καλύπτει 
τά όστά τοΰ Βραζιλιανού ίερέως τήν έφενρεσιν τοΰ Βαρθο
λομαίου Γκιουσμάο.

‘Η Σάντος, ή Αισίων καί ή Τόλεδος άφήκαν νά παρέλθρ 
ή μεγάλη αύτή μεγαλοφυΐα χωρ'ς νά τήν εννοήσουν.

Ή Εθνική Βιβλιοθήκη τών Παρισίων έν τφ πέμπτφ 
τόμφ τών χαλκογραφιών της έχει τδ σχέδιον τής ιπτάμενης 
τοΰ Γκ^ουσμάο μηχανής, ήτις τώ έστοίχισε τόσην πενίαν, 
δυστυχίαν, καταφοράν κ»ί τοιούτον θάνατον.

Είναι τδ μόνον δπερ υπολείπεται έκ τής έφευρέσεώς του.
“Εκτοτε πολλοί καί διάφοροι έπεδόθησαν είς '.ήν δσον οΐόν 

re έντελεστάτην έπιτυχίαν τοΰ άεροστάτου κατανοήσαντες 
τας σπουδαιοτάτας υπηρεσίας, άς ήδύνατο νά προσφέργ διά 
τής έναερίου συγκοινωνίας. Και είναι μέν Αληθές, δτι πολυ- 
ειδώς κατεβασανίσθησαν άνευ ούδενδς πρακτικού άποτελέ- 
σματος καί ούδέν κατόρθωσαν, όμως βεδαιοΰται, δτι οί τε 
Γάλλοι καί ένφελέστερον οί Γερμανοί έπέτυχον τήν έπι- 
τυχή χρήσιν του πηδαλίου, τήν οποίαν φυλάττουσιν άμφό- 
τεροι μυστικήν,όπως έν καιρφ δέοντι ποιήσωσι χρήσιν αύτής.

Ν. ϊ. Πρ.

ΕΙΣ ΤΟΓΣ ΠΟΛΟΥΣ
Αί τρεις αύτατ λέξεις, συγκεντροΰσι σήμερον τΑν 

ηροσοχήν τής Εύρώπης καί. δη τοϋ ’Επιστημονικού 
λεγομένου κόσμου.

Μάτην αί έψημερίδες άναγράφουσι σπουδαία πο
λιτικά γεγονότα, μάτην διατυμπανίζουσι τους όρους 
της Ίσπανοαμερικανικής Ειρήνης, μάτην άναγγέλ- 

' λουσι θηριωδίας καί καταστροφάς, μάτην στιγματί- 
ζουσι τους δολοφόνους καί δολοπλόκους τοΰ κόσμου, 
ταΰτα οΰδόλως πτοοΰσι τόν έπισνήμονα, οΰδόλφς τόν 
σνγκινοΰσι. Δι’ αύτόν είνε πράγμα τι σύνηθες εΐς τδν 
γήϊνον κόσμον καί κοινόν.

Καί όντως, οία άντίθεσις !
’Επιστήμη καί έγωϊσμός.
Ή πρώτη ζητεί νά κατακτήση τήν φύσιν, ό δεύτε

ρος έξεγείρει τά μίση καί τά βίαια πάθη.
Δικαίως λοιπόν Λ πρώτη, έχουσα τήν ψυχήν συγ- 

κεντρωμένην εΐς τους όφθαλμούς, ζητεί νά προσπε
λάσω, άδιηφοροΰσα περί τών συμδαινόντων,· ίΐς.τά 
άδυτα τών Πόλων. ·'

Έκδρομάς έπί έκδρομών διοργανίζει. ; ·
Είνε όμως άτυχης, ούδέν άποτέλεσμα- Μάτην <5 Δα- 

βυς, ό Χάλλ, καί ό Ρός, μάτην ό Φραγκλΐνος ό Σκό- 
ριός καί ό Μύλγραβ. μάτην ό Νάνσεν ζητοΰσι, προσ- 
φέροντες έαυτούς, έν άνάγκη, όλοκαύτωμα είς τήν 
έπιστήμην, νά φθάσωσιν είς τόν Βόρειον Πόλον, ού
δέν άπολύτως ούδίν. καί ούτοι κατορθοΰσιν.

Άλλ’ Α έπιστήμη, ή είς ούδέν άχρι σήμερον διά τών 
έπιμόνων έρευνών της καταλήξασα, είνε μακράν τοΰ 
ν’ άπαγοητευθή.

Πρό ένδς σχεδόν έτους, ό Άνδρε, έπιόαίνων άερο- 
στάτον, άνεχώρησε, χάριν έξερευνητικών σκοπών, 
διευθυνόμενος πρός τόν Βόρειον Πόλον.

“Εκτοτε ούδεμία περί αύτού ειδησις, καί αί άπο- 
σταλεϊσαι πρός άναζήτησίν αύτού νέαι άποστολαί, 
ούδέ κατά μίαν κεραίαν διεφώιισαν, άπό τόν περικα- 
λύπτοντα αύτόν μυστηριώδη πέπλον, τά κατά τήν 
τύχην του.

’Εσχάτως πάλιν νέα έπιστημονική άποστολή διό 
τόν Νότιον Πόλον, διωργανίσθη καί άνεχώρησεν, ύπό 
τόν Ρένεν καί Ρούδιγγερ, λαβοΰσα κατοχήν πρός τόν 
σκοπόν τούτον καί 50 έκιορίων έόάφους -κατωκημέ- 
νον, έπί τής νήσου τών Άρκτων.

Άς ίδωμεν κατά πόσον καί αύτη, θά ήνε έπιτυχής, 
είς τήν έξερεύνησιν τοΰ αγνώστου.

Τί νά έγκλείη τό άγνωστον έκεΐνο άκρον, δπερ βό 
ρειος Πόλος καλείται;

Ίσως <5 ΆνδρΙ νά έγνώρισε τοΰτο.
Άλλά φεΰ ί τήν τόλμην του έκείνην, ό άτρόμητος 

έξερευνητής, θά τήν έπλήρωσεν διά τοΰ θανάτου του. 
Είς ήμάς δμως τό άγνωστον έκεΐνο θά μείνη μυ

στήριον.
Είνε πρόβλημα μέγα, ούτινος άγνοονμεν τόν λύτην 
Έν τούτοις εικάζουν καί Λ είκασία τής έπιστήμης 

είνε γεγονός, άφίνοντες κατά μέρος τινάς, νομίζον 
τας 8τι περί τόν Πόλον έκτείνεται θάλασσα μή κεκα- 
λνμμένη ύπό πάγων, ήης γνώμη των πιθανόν νά μή 
άφίσταται τής άληθείας, ό βόρειος ΙΙόλος έξ ούδενός 
άλλον σνγκειται ή έν. νήσων καί θαλασσών κεκαλυμ- 
μένων ύπό παγετώνων.

Καί είς τάς παγετώδεις έκιίνας εκτάσεις, ένθα ό 
ήλιος μόνον άπαξ τοΰ έτους ανατέλλει, ένθα ή νύξ 
διαρκει έπι έξάμηνον δλον, τιίν μονοτονίαν καί τήν 
νεκρικήν σιγήν τής όποίας καθιστά όλιγώτερον τρο
μερόν ή μεγαλοπρέπεια τού βορείου Σέλαος, δπερ 
διά τών πορφυρών άκτίνων τον, κάμνε: ν’ άπαστρά- 
πτουσι αί κατάλευκοι έκειναι χώραι, ούδέν ύπάρχει.

Ούδέ έν βρύον είς τήν άφιλόξενον έκείνην γωνίαν 
της γής, ούδέ έν ζών έτερον πλάσμα, έκτός στιφών 
όλοκλήρων, έκ φωκών καί θαλασσίων έλεφά»των.

Καί ούδεμία φωνή άνθρωπίνη, είμή ό φοβερός κρό 
τος τών συντριδομένων έκ πάγου όοέων.

Φρίκη.
Άλλ’ εΐς τό μέρος έκεΐνο τής γής, τό νΰν άκατοί- 

κητον, τίς οίδεν, άλλοτε, είς έποχήν πολύ ήμών άπο- 
στάσαν, τί έθνη καί φυλαί ήκμαζον.

Τίς οίδεν, ύπό τούς πάγους έκείνους τούς προαιω- 
νιους, τί πόλεις, τί δένδρα πελώρια, τί πολιτισμός, 
ύπήρχεν

Καί είς τό μέρος ήδη έκεΐνο, είς τό εύκρατον άλ
λοτε κλίμα, ένθα θά έθαλλεν ή ζωή, άκρα σιγή, σιγή 
νεκρική βασιλεύει. ’

Ύπήρχεν έποχή, καθ’ ήν ό ’Ισημερινός ήτο άκα- 
τοίκητος, ένεκεν τής μεγίστης θερμότητος, χαί ή 
έποχή αύιη συνέπιπτε, μέ τήν ακμήν τών πόλων.

Άλλ’οί πάγοι τών δύο πόλων έκτείνουσιν όλίγον 
κατ’ όλίγον τήν κυριαρχίαν ιων πρός τόν ’Ισημερινόν.

Τά'είς τός βορείους χώρας γιγανιιαΐα δένδρα θνή 
σκουσι, πόλεις καταστρέφονται ύπό τών πάγων, καί 
οί λαοί ωθούνται πρός τόν ’Ισημερινόν.

θό έλθη έποχή, καί ή έποχή αύτη είνε μακράν, 
καθ’ ήν ή 'Ελλάς καί αύτή ή Αίγυπτος θά προσο 
μοιάζωσι τοϊς πόλοις. θά έλθη έ« ήμέρα, καθ’ ή,ν.ό 
"Ηλιος δέν θά ύπάρχη πλέον, καί είς τήν γήν τότε, 
τήν πρό όλίγου κεκαλνμμένην ύπό πάγων,είς τόν ’Ιση
μερινόν τής όποίας άνεπτύσσετο ό έσχατος πολιτι
σμός, καί ό έσχατος βλαστός τοϋ άνθρωπίνου γένους 
άπέθνησκεν ύπό τού ψύχους, τήν μή έχουσαν τώρα 
πλέον ατμόσφαιραν, τήν μή περιέχουσαν ούδένα. 
ύδρατμόν, ό. ούρανός τής όποίας είνε βεβνθισμένος 
εις τό σκότος, έπί τοΰ όποιου θά λάμπωσιν έσαεί οί

αστέρες τοΰ σύμπαντος, νά θριαμόέύη ή μεγίστη σιγή.
Είς τήν γην έκείνην, τήν ταρασσομένην πρότερον 

υπό τών πολέμων, τήν δονουμένην ΰπό τών κρότων 
τών τηλεβόλων, τήν κατοικουμένην ΰπό δισεκατομ
μυρίων κατοίκων,ων οί σκελετοί άποκαλυψθέντες, τών 
πλείστων ύπό τίν έξατμισθέντων παγετώνων, ήσαν 
κατεάπαρμένοι έπ’ αύτής, ένθα πριν έκυρ»όρχει σφρί
γος ζωής. Είς τήν γήν ταύτην νΰν ύφίσταται έρή- 
μωσιζ.

Πένθιμον σκότος τήν περιβάλλει άτάραχον καί νε
κρόν.

Uitpxi Ti}» 30 Λϋγοΰβτου 1808.
Δ. I. Παπαότεφάνου.

ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΣΙΝΙΩΝ ΜΪΣΤΗΡΙΩΝ

Οί μυσται τών Μυστηρίων ώρκίζοντο νά μή φανερώτωτ·. 
vt. περί αύτών επί ποίκρ θανάτου. Καί οχι μόνον τοΰτο, άλλά 
καί τό όμιλειν ετς τιερί τής κατασκευής τοϋ ναοΰ Έλευσΐνος 
ητο άπηγορευμένον. Άν τις αμύητος ε’.αηρχετο εις τόν ναόν 
τής Δημητρος κατεδικάζετο είς θάνατον, ώς αυνέβη εί; δύο 
νέου; Άκαρνάνας, ε’ιαελθόντας,εις αυτόν, έν άγνοίςι, μετά τών 
μυττών και άποδειχθέντας, δτι δέν ήααν μύτται. Ό Όράτιος 
ιπι τ^ σιγή ταύτΐβ λέγει, δτι ή τοιαύτη σιγή έπάγεται βέ
βαιον μισθόν, ένφ ό προδίδων την μυστικήν τελετήν τής Δή· 
μητρος θέλ.ει τιμωρηθή παρά τοΰ Διός, κλπ., ό δέ Πλούταρ
χος λ.έγει τά έξης : «"Οσον άροοά τά Μυστήρια, τά όποΐχ 
μόνα ηδύναντο τά μάς διδάξωσι τά βέλτιστα περί τή; φύσεως 
τών δαιμόνων,οφείλω καγώ συμφώνως τοϊς λόγοις τοΰ Ηρο
δότου νά σιγώ». Και δμως, έκ πολλών περισωθέντων απο
σπασμάτων τών άρχαίων συγγραφών έμφαίνεται ό κεκρυμ- 
μένος σκοπός τών Έλευαινΐων Μυστηρίων, 8ν όμως οί νεό
τεροι συγγραφείς παρεϊδον, μή δυνηθέντες νά έμδαθύνωσ ιν εΐς 
αΰτόν.

«
* »

Ό Άπαυλαεοφ, δστις έπί Άδριανοΰ ήτο άρχιερεΰς έν 
Καργηδόνι καί δστις, μυηθείς εις τά Μυστήρια, ειχεν άνέλ- 
θει εις τόν άνώτερον βαθμόν καί είχε καταστή έπόπτης, δια- 
δληθεί; δ’ ώς μάγος εγραψεν απολογίαν τής Μαγείας, απο
καλύπτει περί τών Μυστηρίων πλείονα ειπερ τις καί άλλος" 
άλλά τά γραφόμενά του φαίνονται απόκρυφα, αινιγματώδη 
διά τόν μή μεμυημένον είς τά τοΰ νεωτέρου Πνευματισμού. 
Λέγει λ. γ. «Μετέβην ε’ις τά σύνορα τής ζωής 
καί τοϋ θανάτου (έκστασι; τών ΰπνωτιζομένων). Ά- 
φίχθην εΐς τόν ουδόν τής Περσεφόνης καί έπανήλθον άφοΰ, 
δίήλθον δι’δλων τών στοιχείων τής γής, 
τοϋ υδατος, τοΰ άέρος, τοΰ πυρός (δοκιμα
σία; St’ υδατος—έπιπλέειν τοΰ ύδατο; άνευ υποστηρίγματος ή 
ιδίας ένεργείας—, διά τοΰ άέρος—αίρεσθαι καί αΐωρεΐσθαι 
εΐς τδν λέρα — , διά τοϋ πυρός — μή προσβάλλεσθαι μηδέ 
βλάπτεσθαι ύπ’αΰτου—)·. Είδον, έν τώ βάθει τοΰ 
μεσονυκτίου, τόν ήλιον λάμποντα έν με
γαλόπρεπε; φ ω τ ί (πνευματιστικά φαινόμενα τοΰ φω
τός)’ συνάμα δέ τούςτε ύποχθονίους καί 
τους.υπερτέρους θεούς πρόσωπόν πρός 
π ρ ό σ ωπον (ενσαρκώσεις πνευμάτων, φαντάσματα ομιλοϋν- 
τα, κλπ.}, ούς πλησιάσας έπλήρωσα τόν πρός αύτούς φόρον 
εΰλα^οΰς λατρείας.» Άλλοθι δέ γράφει ·'■« Ή μύησις εΐνε 
έεούσιός τις παράδοσις ε’.ς τόν θάνατον καί άναγέννησις εις 
νέαν ζωήν. Ό ανθρώπινος νους (ό παιδικός καί άπλοΰς μάλι
στα) δύναται διά μαγικών φσμάτων καί θυμιαματικών έργων 
νά ύπνωτίζηται, νά έκβακχεύηται, νά λησμονή τά παρόντα 
καί ούτως, έπιλήσμων γενόμενος βαθμηδόν τοΰ σώματός του, 
νά έπανέρχηται εΐς τήν πρφην αύτοϋ φύσιν, την θιίαν, τήν 
αθάνατον, ώσεί δέ κατ’ δναρ νά βλέπιρ τά παρελθόντα, νά 
-ροβλέπη τά μέλλοντα.»

Ό *Αρεστοτίλης  άποκαλεϊ τά iv Έλευσιν; Μυστήρια 
τό λαμπρότατου καί θαυμαστότατον τών έργων, δπερ οφείλει 
πϊ; τις ύπέρ πάν άλλο περί πολλοϋ ποιεΐσθαι.

Ό 'Ιπποκράτης θεωρεί χυτά ώς τό μέγιστον τών δώ
ρων, τών δοθέντων εΐς τους ανθρώπους’ συνεπώς δέ οφείλου-
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<ην ουτοι παντού καί πάντοτε ν’ αναμιμνήσχωνται αύτά εύ· 
γνωμόνως ενεκεν τοΰ μεγαλείου καί της σπουδαιότητός των. 
Άλλοθι δέ λέγει : «Οί άνθρωποι ένεκα τοΰ δη χαρίσματος 
των Έλευσινίων Μυστηρίων άποχωροΰσι τοϋ κόσμου τούτου 
μετά πολλώ πλείονος έλπίδος διά τδ μέλλον.,..»

Ό ΚΙλούταρχος έγραφε πρός την σύζυγόν του. πενθού
σαν έπί τφ βανάτφ της θυγατρός των, δτιέκ τών Μυστηρίων, 
εις ά άμφότεροι ή σαν μεμυημέυοι, έγίνωσκον δτι ή ψυχή 
μετά θάνατον έξακολουθεϊ νά ζή, νά αίσθάνηται, κλπ.

Ό Κεχέρων : Έξ δτων αγαθών έργων έπετέλεσαν αί 
Άίήναι διά τήν κοινωνίαν των ανθρώπων, ουδέν κάλλιον τών 
Έλευσινίων Μυστηρίων... Αυτά ώνομάζοντο initia (αρχαί), 
καθά άληθεϊς αρχαί της ζωής, παρέχουσαι τόν λόγον ευάρε
στου τε βίου καί εΰελπιστικοΰ θανάτου». Άλλοθι δέ πάλιν : 
«Μέυνησο, καθδ ιιύστης, τί έν τοϊς Μυστηρίοις ακούει τις, 
καί δά έννοήσης ο ίδιος πόσον αληθές εινε, οτι οί θεοί μας υ
πήρξαν ποτέ άνθρωποι.»

‘Ο Παυβανόας έλεγεν, οτι οί "Ελληνες άπέδιδον είς τά 
Μυστήρια τόσφ ύψηλήν θέσιν άναφορικώς τών λοιπών θρη
σκευτικών έργων, οσφ ύπεράνω τών ήρώων κατέταττον τούί 
θεούς.

Ό Ανθύπατος τ5^<; Άχαίας είπε προς τδν αύτο- 
κράτορα Ούαλεντιανδν, δτι ή ζωή παρά τοϊς Έλλησι θά ήτο 
ανυπόφορος άνευ τών Μυστηρίων.

‘Ο ρήτωρ Αριστείδης έλεγε περί αυτών καί .τής 
μυήσεώς τών: «Ένόμιζον δτι αληθώς ήπτόμην τοΰ θεοΰ και 
δτι αυτός ήτο παρ’ έμοί- εδρισκόμην δέ μεταξύ εγρηγόρσεως 
και ύπνου· τδ πνεύμα μου ήτο πάντη έλεύθερον, Συνέβαινέ 
μοί τι δπερ ούτε δύναταί τις νά παρασςήσφ, ούτε νά τδ έννοή- 
ση, αν δέν τυγχάν^ μύστης.

Ό θεμ.ίβτιθξ ίνα δώση ιδέαν τινά τών μακαριοτήτων 
τής μελλούσης ζωής παρομοιάζει αύτάς πρός τά Έλευσίνια 
Μυστήρια.

Ό ΧτοβαΥος παρομοιάζων την μύησιν πρός τδν θάνα
τον λέγει δτι ή Φυχή έν τφ θανάτφ συναισθάνεται αύτδ τούτο, 
δπερ καί ό μυουμενος έν τοϊς Μεγάλους Μυστηρίοις. Ή λέξις 
δέ συμφωνεί πρός τήν λέξιν, ώς τδ πράγμα πρός τδ πράγμα, 
καθότι τελευτάν — θνήσκειν, τελεϊοθαι δέ = μυεϊσθαι ε’ις τό 
Μυστήρια.

Ό KAVtn^ ε’ις την προς τδν Όριγίνην απάντησίν του 
λέγει δέι εις τά Μυστήρια έδιδάσκοντο μέλλουσαι άμοιδαί καί 
τιμωρίαι..,.

Κατά τδν Εύρεπίδην, οί μύσται περιήρχοντο είς έκτα
κτον κατάστασιν ευδαιμονίας, ήτις ήτο άγνωστος τοϊς άμυή- 
τοις. Ή άνωτάτη κατάστασις, ή τής έποπτείας έθεωρεϊτο ώς 
ή ΰψίστη μακαριότης. Άλλοθι δ’ είπε, : «Τίς οίδε αν ή ζωή 
δεν είνε άποβίωσις, ή δ’ άποβίωσις πάλιν, άν εκεί πέραν δέν 
θεωρείται ώς ζωή ;»

'Ο Χοφοχλ^ς εϊπεν ; «Όπόσον εύδαίμονες άφικνοϋνται 
είς τδν *̂δην  οί μύσται I Μόνον αύτοί ζώσιν εκεί, οί δέ 
λοιποί πόνους μόνον καίδεινά άναμένουσιν».

Καί πάλιν : «Μακάριος έκ τών-βροτών ό ίδών τάς έν Έ- 
λευσϊνΐ τελετάς | Ό άμοιρος αυτών δέν απολαύει όμοιας τύ
χης, καθδ εις σχότος κατερχόμεν®?.» ·" "

Ήτο λόγιόν τι παρά τοϊς άρχαίοις : «Φαίνομαι διατελών 
έν τή καταστάσει τοϋ επόπτου, τοϋ τά Μυστήρια καθορών- 
τος», δπως ήμεϊς λέγομεν «Είμαι ώς έν ούρανφ·.

'Ο έν τφ λόγψ κατά τοΰ Άνδοκίδου, εταίρου τοΰ
Άλκιβιάδου, διακηρύττει τήν; πρός τά Μυστήρια γιγνου-ένη 
ασέβειαν ώς τδ μέγιστον πρδς την πόλιν άσέβημα. Ό παρα 
βαίνων τδ πρός αυτά δφειλόμενον σέβας έθεωρεϊτο μάλλον 
ένοχος τοΰ άποπειρωμένου την κατάλυσιν τής πολιτείας τή^ 
πατρίδος του,

Τώ Λο«.γ«ύρα έίρωνευσαμένφ οΰχί εντοπίων, άλλά ξέ
νων Μυσιηρίων, έπεκηρύχθη εν μέν τάλαντον είς τδν παρα 
δόντα αύτδν νεκρόν, δύο δέ τάλαντα είς τδν παραδόντα αυτόν 
ζώντα.

Ό Α,εσχύλος τολμήσας νά παρουσιάση τινά τών Μυ
στηρίων τής Έλευσϊνος έπί τής σκηνής δέν ήδυνήήη νά σωθή 
έκ τής μανίας του λαού ή διά τής προσφυγής είς τδν βωμόν 
τοΰ Διονύσου. ’Βθωώθη S’ δπδ τοΰ δικαστηρίου έπί μόνρ τή 
αποδείξει, δτι ουδόλως έτύγχανε μύστης.

‘Ο Νέρων δέν έτόλμησε νά μυηθή τά Έλευσίνια καθότι 
οί κακούργοι άπεκλείοντο αυτών. ’Απεναντίας ό Μάρκος 
Λί>ρήίΧοτ*ς  έμυήθη, ίνα δημοσία απαλλαγή τής ΰπονοίας, 

μήπως είχε λάβει μέρος είς τδν φόνον τοΰ- έπάρχου Όβιδ. 
Κασσίου.

Έκ τούτου εικάζεται, δτι τής μυήσεως προηγείτο είδος τι 
έξομολογήσεως αμαρτημάτων και ότι ό Λύσανδρος όπε- 
γρεώθη νά όμολογήσγ, την μάλλον παράνομον πράξιν τής 
ζωής του.

Kcvtvvj πιηοόϋησες ήτο,δτι τά Μυστήρια απαλλάττουσι 
του φόβου τού θανάτου1 δι’δ καί ό.μύθος, οτι ό Ηρακλής έκ 
τών Έλευσινίων τελετών ήρύσθη τδ θάρρος τής ε’ις τδν 
δην καθόδου του, είπών κατά τδν Εύριπίοην ; «Ήμην μακά
ριος, ίδών τά Μυστήρια.» ■

Ή Π€ρσ$φόνη έθεωρεϊτο ή ψυχή τής Γής· διό, κατά 
τή^ τέλεσιν τών ’Ορφικών Μυστηρίων, αί πέριξ αύτής ανα- 
κινούμεναι άνθρώπιναι σκιαί έψιθύριζον : θεά τών νεκρών, 
ψυχή τής γης, Περσεφόνη ! Εϊμεθα θυγατέρες τού ουρανού· 
οιατί λοιπόν νά έξορισθώμεν εις αύτδ το σκότειον βασίλειον ! 
’□ θερίστρια τοΰ ουρανού, διατί έδρεψας είς τό πεδίον τοΰ αί- 
θερος τάς ψυχάς μας, αίτινες άλλοτε έπέτων -μακαρίως εν 
τφ φωτί, μεταξύ τών αδελφών μας ; r

Ή Περσεφόνη άπηντά : έδρεψα τδν νάρκισσον· είσήλβον 
είς τδν νυμφικόν θάλαμον ύπέστην τδν θάνατον μετά τής 
ζωής· στενάζω ώς υμείς, έντδς τοΰ σκότους.

— Πότε θά λυτρωθώμεν ;
— 'Όταν έλβη ό έπουράνιος νυμφίος μου, ό θείος λυτρω

τής, άπήντα ή Περσεφόνη....
Ό Όρφ&ύς διά τοΰ ίεροφάντου τών ’Ορφικών Μυστη

ρίων, τών έν τή κοιλάδι τδν Τεμπών τελουμένων, έλεγε 
τοϊς μυσταις πρός τοϊς. άλλοις τάδε :

«Άκουσον λοιπόν τάς αλήθειας, ά; δέον ν’ άποκρύπτωμεν 
του πλήθους....

«'Ο θεός είνε εις, αείποτε όμοιος εαυτφ. Δεσπόζει παν- 
εαχου. Άλλ’ οί θεοί είνε απειράριθμοι, διάφοροι, καθότι ή 
θεότης εί-ε άπειρος, αιώνιος· υπέρτεροι έξ αυτών είνε αί ψυ- 
χαί τών αστέρων. "Εκαστος τών αστέρων, οί ήλιοι, αίγαϊαι, 
αί σελήναι εγουσι τήν ψυγήν των άπασαι δ’ αΰται προέρ
χονται έκ τού θείου φωτός, έκ τοΰ άρχικοϋ φωτός...

«Χαίρετε οί προσελθόντες, ίνα άναγεννηθήτε μετά τούς μό
χθους τής γης. Πίετε έκ του φωτός τοΰ ναόΰ οί έκ τής νυκτδς 
έξερχόμενοι μύσται, γυναίκες, μεμυημένοι. Άγαλλιάσβε οί 
δεινοπαθήσαντες· Άναπαύθητε οί παλ.αίσαντες. Ό ήλιος δν 
επικαλούμαι έφ’ υμάς δέν είνε ό ήλιος τών θνητών- είνε τό 
αγνόν φώς τοΰ Διονύσου, ό μέγας ήλιος τών μεμυημένων. 
Διά τών παρελθόντων μόχθων υμών, διά τής άγούσης υμάς 
ένταϋθκ παρορμήσεως, θά νικήσητε. Άν δε πιστεύητε είς 
τούς θείους λόγους, ένικήσατε ήδη· καθότι μετά τήν εκτενή 
περιέλιξιν τών σχοτείων υπάρξεων θά έξέλθητε τέλος τού ο
δυνηρού κύκλου τών γενέσεων καί, απαντες θά έπανευρεθήτε 
ώ; εν μόνον σώ|*α,  ώς μία μόνη ψυχή έντδς τού φωτός τοΰ 
Διονύσου ! Ό επί τής γής καθοδηγών ύμάς θείος σπινθήρ 
ενυπάρχει ύμϊν. Ούτος κάθίστατβι δάς έν τφ ναώ, άστήρ έν 
τφ ούρανφ. Ουτω μεγαλύνεται τδ φώς τής ’Αλήθειας..,.

«Αγαπάτε—διότι τό πάν άγαπφ—τούς δαίμονας τής αβύσ
σου, τούς θεούς τού αίθέρος. ’Αγαπάτε —διότι τδ πάν άγαπα 
—άλλ’ άγαπάτε τό φώς, ούχί τδ σκότος...

«ιΜέμνησθε τοΰ σκοπού κατά τδ ταξείδιόν σας. Α·. ψυχαί, 
ίπανερχόμεναι είς τδ φώς, φέρουσιν, ώσεί κηλϊδας ειδεχθείς, 
έπί τοΰ άστρφου σώματός των, απαντα τά παραπτώματα τής 
ζωής..· Ί*α  τά έξαλείψωσίν, άπαιτέϊται νά εξαγνισθώσι καί 
νά έπανέλθωσι πάλιν έπί τής γής... Άλλ’ οί άγνοί, οί ισχυ
ροί ύπάγουσι πρός τδν ήλιον τοϋ Διονύσου...

«Καί τώρα ασατε τδ Εύοϊ !»
Εύοϊ ! έκραΰγασαν οί κήρυκες τών τεσσάρων άκρων τού 

ναού. Εύοϊ ! αντήχησαν τά κύμβαλα- Εύοϊ ! άπήντησεν ή έπί 
των,βαθμίδων τοϋ θυσιαστηρίου ένθους ίμήγυρις. Καί ή 
κραυγή τοΰ Διονύσου, τδ πρός τήν αναγέννησιν, τήν ζωήν 
ίερδν τούτο κέλευσμα αντήχησε καθ’ δλην τήν κοιλάδα έπα- 
ναληφθέν ύπδ μυρίων στομάτων, άντηχολογήσαν καθ’ δλα τά 
όρη. Καί οί βοσκοί τών φαράγγων τής Οσσης, μετέωροι 
παρά τά νέφη μετά τών ποιμνίων των καθ’ δλην τήν έκτασιν 
τών δασών, άπήντησαν, εύοϊ I. .

Κ. Ν.

ΤΟί ΑΙΝΙΓΜΑ TOT Β10Τ
‘Ο βίος είναι πάλη. Άνήρ ό’έ καί ·ρνή?είναι οί|κυριοι παλαισταί. ^ΉΒάνθρώπινος καρδία είναι τδ μήλον τής Ιριίος. 

Τδ παιδίον τίς μάχης είναι ό κόσμος. Ειρήνη δέ πρόσκαιρος είναι τά τέκνα- Καί πέριξ τούτων στρέφεται ήζγή- Καί 
κυλινδοΰται καί κηλιδοΰται έπί και διά τοϋ αίματος, τδ οποίον διαρκώς χύνει ή καρδία I Ή καρδία I ορισμόν δέν έχει. 
Είναι σκληρά· άλλά καί μκλακή είναι τρυφερά, είναι φλογώδης άλλά καί ψυχρά καί ειλικρινής καί άπατεών! ’Εχει 
ολα τά προτερήματα καί ολα τά ελαττώματα, διότι γεννάται έπί λίθων καί πτίλων καί δι’αύτδ τίκτει ολα τά 
πάθη και τά πάθη τΐκτουσι τά τέκνα,... Ίδετε τήν εικόνα τής καρδίας, είναι πάντοτε ή αυτή, πότε τρυφερά, πότε 
έπίχαρις καί πότε τρομερά, πότε ειρηνική καί πότε αίμοβόρος καί πότε σπαρακτική.... Τδ τέλος τοΰ κόσμου ίσεται 
άρα νίκη τοϋ άγαθοϋ ή νίκη τοΰ κακοΰ ; (Σοφία έν τή φιλοσοφί?).
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Η ΘΕΙΑ ΔΤΝΑΜΙΣ

Μόνον έν ώρα κινδύνου δυστυχίας καί Λύπη·,, Ασθένειας 
xal θανάτου έγκαταΛειπόμενοι ύπό τών ιδίων δυνάμεων, 
άγιέμεθα είς τήν θείαν δύναμιν καί ταύτην ριόνον έπιχα- 
Λούμενοι, έΛπέζομεν ίκετεύοντες δέ, παρά τάύτης χαί μό
νης Αναμένομιν σωτηρίαν ψυγής καί σώματος ! ΛηΛαδή, 
γυσικ&τερον εκφραζόμενοι, άπεΛπιζόμενοι ύπο τών όρατών 
ημών ΐοίων και ξένων, πραγματικών αΛΛά φαινομενικών 
δυνάμεων, Ανατρέχομεν έπικαΛούμενοι οωτηρίαν παρά τής 
Αοράτου, τής θείας καΛουμένης δυνάμεως.

’Λρα Αναγνωρίζομε»· δύο πραγματικός ένταΰθα xal φν- 
σικάς δυνάμεις, την δ ρ α τή ν καί την αόρατον και όπό· 
ταν απεΛπιζώμεθα Από της μιάς, ανατρέχομεν tic την 
άΛΛηπ 1

Καί όντως, ούδέν ΑΛηθέστερον τούτον. Και έν τούτοις 
πόσον φρικωδώς παραγνωρίζομε τάς αναγκαίας ήμϊν ταύ- 
ταο δυνάμιις καί εαυτούς!

Άφοΰ γνωρίζομεν, δτι περιβαΛΛόμιθα Από τόσους κιν
δύνους xal δτι θάττον ή βράδιον θά ύποβΛηθώμτν άναγ- 
χαστιχώς εις αυτούς, άφοΰ γνωρίζομε, δτι έν ώρα ναυα
γόν, ΑπωΛείας τινός, καταστροφής ή θανάτου εύρισχό- 
μίδα ύπό την έπήρειαν τής αοράτου ταύτης δυνάμεως, τής 
θείας Λεγομένης δίχης, ήο ΑποΛύτως ίχομεν Ανάγκην, δ'ατι 
μόΛις περιέΛθωμεν.εΐς τά όρια του κράτους της, ένδεεΐς κα! 
συι εσταΛμέναι, τρέμι-ντες καί πεφοβισμένιι, Λ·π»ψυχοι 
καί iJttn ol έπιχαΛοόμεθα, ά< ευ θάρρους καί τόΛμης τήν 
θείαν Αρωγήν της, ενώ άντιθέτως είς τάς χαράς καί ευ
τυχίας ματ, τους γάμους καί τά συμπόσιά μας, διασκεδά· 
σεις καί ΑπαΛαύστις μας ούδένα έπιχαΛούμεθα, ΑΛΛ’ έπί 
τής ιδίας πε.τοιθήσεως βασιζόμενοι, άφιέμεθα, έντεΛώς 
παρασυρόμεθα ύπδ τής ΑποΛαύσεως ; Καί μήπως καί εδώ 
δεν ύπάρχει κίνδυνος ζωής ; ■—Τί συμβαίνει Λοιπόν; 
— Μόνον από τό ορατόν έΛπίζομεν και μόνον είς την χα
ράν ΑποβΛέπομεν, Είναι φυσικόν.

ΟύδεΙς εν τφ κόσμω τήν Λύτην καί δυστυχίαν ποθεί, 
ούδείς μοΛονότι θνητός, τόν θάνατοι θέΛει xal τον πόνον 
έπιζητεΐ. Είναι -φυσικόν· — Ά ΙΛά διατί νά έπιζητώμεν 
ταϋτα; διατί νά έθίζωμεν έφ’ δρου ζωής εις τήν έπιθυμίαι 
ταύτην;— Είναι τό πόρισμα τοΰ βίου μας, δηΛαδή νά 
έπιζητώμεν τήν ευτυχίαν, διότι είς ταύτην -θά κατα- 
Λήξωμει.

'ΜΛΛά ποΰ Λοιπόν, μετά θάνατον; άφοΰ τό πόρισμα τής 
ζωής είναι ό θάνατος μετά τοΰ πόνου συνοδευόμενος ;

Φυσικώς και Αναμφηρΐστως, μετά -θάνατον ή διαρκής 
ευτυχία. Έτέρα δ’ άπόδειξις τούτου, οτι τήν ευτυχίαν 
διορώμεν (ν τή πενίφ, τή ατυχία, τή δυστυχία, τφ πόνφ, 
τφ καταδιωγμω, τή φυΛακή, τή άσθενείφ καί τοΐς τοιού- 
τοις· διότι, τό πέρας, τό δριον, ή κατάπαυσις τούτων, δέν 
είναι, ώς ένομίζετο ΰπερφνσιχώς, τό μηδέν, ή εξουδένωσις, 
ή αιώνια νάρκη καί Αναισθησία, ΑΛΛ’ ή μέΛΛουσα ζωή καί 
ευτυχία ζσται ή ΑΛηθής πραγματικότης.

ΕΠΙΔΡΑΣ1Σ ΤΟΤ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ
ΕΠΙ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΓΣ ΤΟΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ’ ΛΕΙΤΟΓΡΓΙΑΣ

Πόέν ζώον, όπως δικτηρήται ό όργανισμός αύτοΰ έν πλη
ρέστατη ήγείφ, πρέπει νά προσλαμβχνγ έν ώρισμένψ χρόνφ 
ώρισμένον ποσδν τροφής, όταν, έννοείται, και αί λοιπαι του 
βίου αύτοΰ συνθήκαι είσίν εύνοϊχώταται. ’Ανεπάρκεια τρο
φοί, καθώς έπίσης καί ύπερβολική πρόσληψις αυτής θά φέργ 
δίατάραξιν τών λειτουργιών τοΰ όργανισμοϋ η τήν φθοράν 
αύτοΰ. Τδ ώρισμένον τούτο ποσδν τής τροφή;, δΓ ου άπο- 
λαύει, ώς είρηται, ό οργανισμός πλήρους υγείας, είναι λίαν 

δυσχερές νά προτδιορισθγΙ, &τε έξαρτώμενον έκ πολλών καί 
ποικίλων συνθηκών. Έν γένει όμως δύναταί τις νά είπγ, §τι 
τδ έν ώρισμένφ χρόνφ άναγκαιοΰν ποσδν τροφής είναι έν 
στενί) συναρτήσ=ι πρώτον πρδ; την μάζαν τοΰ σώματος τοΰ 
ζώου καί δεύτερον πρδς τήν έντασιν τών ένεργειών τής ζωής. 
"Εν μέγχ ζώον έχει άπολύτως άίάγκην πλείονος ή έν μι- 
κρόν. *0  έλέφχς πλείονος τροφής $ ο άνθρωπος, <5 άνθρωπος 
πλεί-.νος ή ό πύων και ό κυων πλείονος ή ό μΰς. ’Αλλά με
γάλη θά ίτο ή πλάνη, αν ήθέλομεν νά έπεκτείνωμεν γενικώς 
τόν κανόνα τοΰτον. Διότι πολλάκις έν μιχρδν ζώον κέκτηται 
μείζονα έντασιν ζωϊκής ένεργείας ή άλλο μέγα. Επειδή δε 
ή μιίζων αυ τη ζωϊκή ένέργεια συνεπάγεται καί μείζονα τοϋ 
όργανισμοϋ αύτοΰ φθοράν και κατανάλωσιν, διά τοϋτο είναι 
ήναγκασμένον, όπως ΐσορροπίσρ και άντιχαταστήση ταύτην, 
νά προσλάόγ χαι μείζον ποσδν τροφής. Ζώον, τδ όποϊον δια- 
τελεΐ έν τή άναττυξει αύτοΰ κατανκλίσχει σχετικώς μεϊζον 
ποσδν τροφής ή άλλο τοϋ αύτοΰ είδους, μείζον κατά βάρος 
τοΰ οποίου όμως ό όργανιτμδς συνετέλεσε τήν άνάπτυξίν του. 
Αί κάμπχι τών εντόμων καταναλίσκουσι κολοσταίπς ποσό
τητας φυτικών ούτιών, μέχρισοΰ συντελεσθή ή άνάπτυξις αύ- 
τών, ενώ τά τέλεια έντομα προτλαμόάνουσι σχετικώ; λίαν 
μικρόν ποσδν τροφής.

Τδ ποσδν λοιπόν τής είταγοιιένη; τροφής κανονίζει ού μό
νον τδ μέγιθος (βέρος) τοΰ ζώου, άλλα καί ή έντασις τής 
ζωίκή; αύτοΰ ένεργείας, κατ’ άκολουθίαν ή φθορά καί ή κα- 
τανάλωσις τοϋ οργανισμοί του, ήν πρέπει νά ΐτορροπίσγ τδ 
ποσδν τής είταγομενης τροφής. Είς ίππος, όσης μένει άδρα.- 
νής έν .$ σταυλφ, έχει ανάγκην έλάσσονος ποσοϋ τροφής 
ενός άλλο,, όστις βχρία φέρων βάρη ή άλλας εργασίας επι
τελών, φθείρει τδν όργκνιτμδν αύτοΰ. Ό ίογάτης κατανχ- 
λίσχει μείζον ποσδν τροφή; ή ό εύπορος, όστις τδ πλεΐττον 
τής ημέρας διάγει αργός. ‘Ο εις έντεταμένην πνευματικήν 
έργασίαν ύποδάλλων τδν έγκέφχλον αύτοΰ, έχει άνάγκην 
πλείονος τροφής ή εκείνος, τοΰ όποίιυ τό πνεΰμχ μένει άπο· 
νον και νωθρόν.

Τδ θήλυ γένος, άτι μή ΰποδχλλόμενον είς τάς πνευματι- 
χάς έκείνας καί σωματικά; «ργχσίας, εις άς υποβάλλεται τδ 
άορεν, κχταναλίσκει έν γένει ίλασσον ποσδν τροφής.

Τούτου ένεκα, τδν χειμώνα έσθίομεν περισσότερον ή τδ 
θέρος, οί δέ λχοί τών ψυχρών κλιμάτων, έσθίουτι περισσότε
ρον ή οί τών θερμών. Οί αυτοί Άγγλοι στρζτιώται, έν τή 
πατρίδι αυτών, έν Άγγλίρι, έτθίουτι πολύ περισσότερον ή έν 
ταϊς άποιχίαις τών ’Ινδιών.

Άν ζώον τι δέν προσλάβν) τδ διά τάς ώρι^μένας συνθήκας 
τής ζωής αύτοΰ έπαρκοΰν ποσδν τροφής, τότε γεννάται έν 
χύτφ τδ αέσθτμα τής πείνης. Τό αίσθημα τοΰτο δέν είνε 
άλλο ή ή άντίδρασις τοΰ όλου όργχνισμοΰ πρδς τδν ένεκα 1λ· 
λείψεως έπχρκοΰς τροφής γεννώμενον ερεθισμόν. Ή ίχανότης 
τοΰ ύποφέρειν τήν πεΐνχν, είναι διάφορος παρά τοΐς διαφό- 
οοις ζώοις. Έν γένει δύναταί τις νά εέπγ, οτι έκεϊνα τών 
ζώων ύποφέρουσι περισσότερον τήν πείναν, έν τφ όργανισμφ 
τών οπόίων ή ένχλλαγή τής ύλης έπιτελείται'νωθρότερον, έν 
οίς κατ’ άχολουθίαν ή φθορά καί ή κατανάλωσίς τοΰ όργανι- 
σμοΰ αύτών γίνεται βρχδυτέρα καί μετ’ έλάσσονος έντάσεως. 
λί χελώνχί καί οί δρεις δόναντχι νά ζήσωσιν έπι έτος.

Έν γίνει τά ψύχραιμα ζώα άντέχουσι περισσότερον χρό
νον έν άσιτία: ή τά θερμόαιμα, τά σαρχοφάγα - περισσότερον 
τώ» φυτοφάγων. Μικρά; ηλικίας ζώα θνήσχουσι ταχύτερου 
έξ άνεπαρκεία; τροφής και άσιτίας ή τά ώριμον έχοντα ηλι
κίαν, τά ζωηρότερα πρωΐαίτερον τών νωθρών. Ουτω τά νεο
γνά τών άηδόνων δύνχνται νά ζήσωσι μόλις είκοσι τέσσαρας 
ώρας έν άσιτί<γ, έν κοκχόφάφον. πτηνδν δύο ήμερα;, ό μϋς 
τρείς ήμίρας, ό κόνικλος δώδεκα ημέρας μέχρι δέκα εξ, ή 
γαλή δεκαεξ μέχρι τριάκοντα έξ, ο σκορπίος έννέα μήνας, ό 
κροταλίας δφις είκοσι καί έξ μήνας, ό πρωτεύς (prOteus 
Sanguineus) πέντε έτη. Τά εξαγόμενα ταΰτα έλήφθησαν 
έκ μερικών παρατηρήσεων καί τούτου ενεχχ ή γενιχότης αυ
τών ίσγύιι ύπδ περιωρισμένας συνθήκας. Δ· Π.

ΠίΙΖ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΐΖΛΜΕΝ
ΤΟΝ ΑΑΕΚΤΟΡΑ Ν*  ΦΏΝΑΖΗ ΤΟ ΛΥΚΑΥΓΕΣ

Έμβληματικός, συμπαθητικός, θαρραλέος, υπερήφανος, 
γενναίος, -ιοιοΰτος ό άλεκτρύων, ουτινος τδ βυκάνημα μάς 
άφυπνίζει τδ λυκαυγές έχάστης ήμέρας, δίκην έχκωφευτικοΰ 
σαλπίσματος. Καί άληθώς μέν εύαριστεΐται ν άχουγ τις το 
ώρπϊον σαλπίγγιόν του, οπόταν σημαίνρ τήν έξέγερσίν μας 
μετά τήν άνάπαυσιν, όπότχν όμως.μάς διακόπτη τδν ύενον 
πρδ τής έντελοΰς άνάπαυλας, ώς συμβαίνει είς τους όχνη- 
ρούς και φύσει νυσταλέους, αι, τότε άνακράζομεν, όπως είς 
τδν μύθον των ύπηρετριώνί «Κατηραμένε πετεινε, πρεπέι 
ν’ άποθάνγς !» Καί τδν έφόνευσαν τότε τδν άτυχή πετει
νόν αΐ υπηρέτρια;, άλλ’ έτιμω.ρήθησαν άρκούντως διά την 
σκληρότητα καί κακίαν των ταύτην, αί διαδοΛο-τεμπεΛαι 

είιότι φοθούμεναι ν' άφήσουν 
Τήν ώραν )ά περάση έκτη
Έτρεχον όΛόνυχτα τά ψήσουν 
Καφέ, σαΛέπι καί σεχΛέτι-

"Ώστε δέν πρέπει νά φονεύωμεν τδν πετεινόν μας, άλλα 
πάλιν πώς νά κάμνωμεν, ώστε νά μήν άφυπνιζωμεθα, οπό
ταν αύτος θέλγ ; Νά τοΰ κόψωμεν τδ σαλπίγγιόν ; Α”, 
δχι, διότι και άδικον καί παρά φύσιν είναι τοότο. ’Αλλά 
πώς λοιπόν νά γίνη ; —’Ιδού, έσχάτως ευοέθη και ό τρόπος 
ούτος.

Περιορίσατε τδν άλέκτορά σας έντδς διαμερίσματος, 
οπού νά δύνασθε νά θέσητε μικράν σανίδα ολίγον άνωθεν τής 
κεφαλής του. Μόλις ούτος τήν πρωΐκν εγείρει τον λαρυγγα 
του διά νά φωνάξη, ό έπι τοΰ κρανίου του λόφος (χορώνα) θά 
προσκρούση έπί τής σχνίδος καί άμεσως θά σιγηση, νομι- 
ζων, οτι τφ έπιβάλλεται τούτο άνωθεν. Ούτω θ’ άναγκα- 
σθή νά παραμείνϊ) μελαγχολικώς σιωπηλός, μέχρι; 5του την 
πρωίαν τφ δώσητε τήν έλευθερίαν του.

Εύκολον όντως πράγμα. Κοιμάσθε ήσύχως πλέον καί ευ 
χαριστημένος, άλλά πάλιν πόσον σκληρόν διά τον γεννκΐον 
μικρόν ιππότην σας τδ διάβημα τοΰτο j Οποϊκι νευραλγιαι 
καί κεφαλαλγίαι, Γσω; δέ καί βλασφημίαι έκρήγνυνται έκ 
τοΰ στόματος τοΰ Δόν-Κιχώτου σας έκείνου !

Έν τούτοι; συμμορφωθείτε πρδς τήν σκληρότητα του, 
ιπποσύνην καί χρησιμότήτά του.

Φ. Π.

έξε-

- ΝΕΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΤΙΟΝ ΠΟΛΟΝ
Και ό Νότιο; Πόλος δέν έχει παραμεληθή ύπδ τών 

ρευνητών, έν ω ό Βόρειος ελκύει κατά δωδεκάδας κατ’έ
τος έραστά; τών παγωμένων ταξειδίων. Έπί τοΰ παρόντος 
μόνον υπάρχουν έξ άποστολαί πρδ; τά; Βόρειας Πολικά; 
χώρας. Μία ή του Άνδρέ, ή περιβόητος, τή; όποιας ή 
τύχη άκόμη άγνοεΤται. Δευτέρα ή τοϋ Σουηδοϋ Στάτλιγκ, 
τοΰ άποσταλέντο; πρδ; άνεύρεσιν και πρδς βοήθειαν τοΰ 
Άνδρέ. Τρίτη τοΰ Σβερδρουπ, τοΰ άλλοτε υποπλοιάρχου 
του Νάνσεν, έπί τοΰ «Φράμ». Τετάρτη τοΰ Γερμανοΰ Λέρ- 
νερ, άναχωρήσασα έκ Νορβηγίας. Πέμπτη τοΰ Δανοΰ υπο
πλοιάρχου Άνδρουτσου και έκτη τοΰ Άμιρικανοΰ Βελμάν. 
"Αν δέ δέν έγένετο ό Ίσπανο-Άμερικανικδ; πόλεμο; θά 
είχομεν καί έβδόμην, την τοΰ Άμερικανοΰ ύπολοχαγοΰ 
Πέϋρυ.

Είς δέ τόν Νότιον Πόλον, άφ’ οτου έγιναν αί πρώται 
εξερευνήσεις ύπδ τών Άγγλου Ρδ;, Άμερικανοΰ Οϋίλκε; 
καί Γάλλ.ου Δουμών Δουρβΐλ, κατά τδ 1841, μόλις πέντε 
ή έξ άλλαι έπηχολούθησαν μέχρι σήμερον, άλλά δειλαί, 
μεμονωμέναι καί άνευ σπουδαίων άποτελεσμάτων.

Τήν προπχρελθοΰσαν Δευτέραν άνεχώρησεν άπδ τδ Λον- 
δϊνον ή τελευταία άποστολή έξερευνητών, ή κατευθυνομέ- 
νη είς τόν Νότιον Πόλον, έν μέσω ζωηρών ζητωκραυγών 
τοΰ πλήθους.

Ή άποστολή αυτή είνε κυρίως Άγγλο-Νορβηγική. Διότι 
διοικητής μέν αύτής είνε ό Νορβηγός Μπόργκρεβιγκ, χορη- 
γητής δέ είς πλούσιος Άγγλος ό σιρ Νιούνις, δστις κατέ
βαλε πρδς εύόδωσιν αύτής τής τολμηράς έπιχειρήσεως 20, 
000 λίρ., ήτοι 500 χιλιάδας φοάγκων. Πρός τούτοι; καί ό 
φιλοπρόοδος καί λόγιος βασιλεύς τής Σουηδίας καί Νορ
βηγίας Όσκάρ συνεισέφερε και προσωπικώς χρήματα έκ τοΰ 
ιδιαιτέρου ταμείου τευ υπέρ τοΰ αύτοΰ σχοποΰ. Ή έιδρομή 
θά γίνη διά φαλαινίδος· Νορβηγικής, τοΰ «Σταυροΰ τοΰ Νό
του», 500 τόννών πλοίου,- ναυπηγηθέντος έν Νορβηγία ύπό 
τοΰ αύτοΰ ναυπηγείου τοΰ «Φράμ». θά άποτελεϊται δέ τδ 
προσωπικόν τής άποστολή; αύτής έκ τριακοντατεσσάρων 
άτόμων.

Ό «Σταυρός τοΰ Νότου» φέρει μαζή του πλήθος ελκύ- 
θρων συρόμενων έπί τοϋ πάγου καί ίννενήκοντα σκύλους, φί 
όποϊοι άπεδείχθησαν άπαραίτητοι βοηθοί τών άνθρώπων είς 
τάς εξερευνήσεις τών πόλεων. *0  διοικητής τής άποστολή; 
σκοπεί νά κατοικήσει τούς έρημους τόπους, άφ’ βπου δέ δι- 
έλθη διά σκύλων τοιούτων, άφήνει έπ’ αύτών διάφορα ζεύγη·

Έκ Λονδίνου ή σπουδαιοτάτη αύτή έξ δλων τών άπο- 
στολών τών γενομένων εις τδν Νότιον Πόλον θά μεταβγ 
είς τήν Τασμανίαν, άφοΰ άναπαυθί; εις τδ Πράσινον Ακρω
τήριο» καί είς τδ Ακρωτήριο» τής Καλής Έλπίδος. Εις 
τήν Τασμανίαν θά εΰρίσκεται μετά τριών μηνών πλοΰν.

Έκεΐθεν θά άναχωρήσγ άμέσω; είς τό Άκρωτηριον Ά- · 
δαίρ δπου καί ό Ρος άπεβιβάσθη καί άφ’ οπού θά άρχίση 
ή διά ξηρά; πλέον πορεία, προς τδν Πό>ον.

Ή διανυθησομένη άπόστασις έκ τοΰ άκρωτηρίου τουτου 
αέχρι τοΰ πόλου είνε 150 αγγλικών μιλίων, ήτοι 200 χι
λιομέτρων. Υπολογίζεται οτι έπί πολλούς μήνας θά γίνγ 
αύτή ή παγοπορεία.

Ό διοικητής τής άποστολή; είνε πεπεισμένος, οτι αί 
ποικίλαι έργασίαι τών έπιστημόνων, οί όποιοι τόν συνοδεύ
ουν, θά έχουν σπουδαιοτάτη» έπιστημονιαήν άξίαν. Είς τήν 
Αγγλίαν έν τούτοι; ψυθιρίζεται κρυφά, οτι τδ έπιστημονι- 
κδν μέρος τής περί ής ό λόγος άποστολή; δέν έχει άξίαν 
καί οτι πρόκειται καλώς νά δωρηθοΰν εις τδ Άγγθικδν 
Στέμμα άγνωστοί τινες χώραι.

'Οπωσδήποτε ή έπιχείρησις είναι πολύ ενδιαφέρουσα.

ΤΙ ΗΘΕΛΑ '
4//ά πεταΛοΰδα νά ήμουνα νά πέταγα σιμά σου, 
στά χείΛη σου π' Ανθίζουνε, στά δυό τριαντάφυΛ Ιά σου, 
νά δρόσιζα τά χείΛη μου τά ποΛυδιψασμένα, 
ποΰ τής καρδιάς μου ό στεναγμός τά έχει ξηραμένα.

"ΗθεΛ' αγέρι νά ήμουνα μέ τήν Αναπνοή σου. 
νά έμπαινα στά στήθια σου, ν' Ακούσω οί παΛμοί σου. 
σάν τί νά Λένε· τής καρδιάς νά Ιδω τά μυστικά της, 
ποιόν πόνο κρύβουνε βαθειά τ’ άναστενάγματά της.

Κι' &ν τή δροσχά τά χείΛη σου μόνο γιά μέ σκορπούνε, 
τά δυό σου τριαντάφυΛΛα γιά μέ τή μυρωδιά τους, 
καί τής καρδιάς σου οί παΛμο'ι γιά μέ άν Λειτουργούνε 
μέσ' τή μικρή τους έκκΛησ.ιά, μέ τ' άγια όνειρά τους,

Μέσα σέ ενα μου γιΛί ν' άφήσω τήτ ψυχή μου 
μέσ' τήν καρδιά σου νά χυθή, νά έμπή στήν 'κκΛησμά της. 
προσκυνητής μέ τήν Αγνή αγάπη τή δική μου, 
μέ τήν ζωή μο» τάμα της, στόν Αγιο έρωτά της.

ΤΑχη; Μπέτσο;.
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Ή ά&ροπλίιεα Scot μ.έβου βκρυτέραυ 
τοΰ «έρος.

Καί άλλοτε έγράψαμεν έν «Φύσει» καί οι άναγνώ- 
σται μας, φρονώ, γνωρίζουν, δτι ή συζήτησες, ιδία έν ’Αμε· 

' Ρ1*?»  ’•«p'1 Τ0® τρόπου τοϋ δυνατού τής άεροπλοΐτς, δέν
έληξεν ?η, διότι οί χαταγινόμενοι εις τήν έξεύρεσιν τής 
διευθύνσεως τοϋ άεροστάτου, διηρέθησαν είς δύο στρατό
πεδα. Οί μέν έλπίζουσιν είς τοΟτο, οί δέ τουναντίον, άλλ’ 
οί τελευταίοι οδτοι διϊσχυρίζονται'καί βεδκιοϋσι μάλιστα, 
δτι θά εΰρεθ$! άέρόστατον βαρύτερο» τοϋ άέρος, δι’ ού θά 
κατωρθωθ$! νά διασχίζωμεν τό κενόν καί τό άπειρον χάος 
τόσον άσφαλώς, ίσον διερχόμεθα την θάλασσαν διά μέσου 
τών ωραίων θαλαμηγών σκαφών μας-

Έν τούτοι^, άφίνοντες κατά μέρος την μεγάλην ταύτην 
καί άτελεύτητον συζήτησιν είς τά δύο ταϋτα στρατόπεδα, 
θά καταγίνωμεν ήδη ήμεϊς νά περιγράψωμεν ώδε έν σμικρφ 
τό μηχάνημα τοΟτο, βπερ ίνεκα τής ίδιαζούσης λεπτοφυΐας 
του, έπιτρέπει κάπως νά έλέγξωμεν την θεωρίαν τοϋ νέου 
τούτου μηχανήματος, φυσιχδζ βαρντίρου τόϋ άέμοσ χΛη- 
Μντος, κατ’ άντίθεσιν τοϋ αεροστάτου, Μαγροτέρου του 
άέρος δντος.

Λέγεται iMxdnttpor, ήτοι, — ί.Ιιζ μετά πτερύγων — 
καί είναι εύκολου κατασχέτης, ώς έμφαίνεται έν τή έναντι 
ήμετέργ είκόνι.

Είς τά άκρα Α και Α’ κεΐνται δύο φελλοί, όλίγον πλα
τείς, διάτρητοι άμφότεροι είς τά σημεία Ο καί Οχ, διά 
μέσου τών οποίων είσάγεται τεμάχιον πέννας χηνός. Οί δύο 
φελλοί συνδέονται διά δύο έξ έλαφροϋ ξύλου στελεχών Τ 
και Τ', ό δέ ανώτερος φελλός διαπεράται έκ μαλακής βέρ
γας (ράδδου) ή βαλένας ΜΜ' , ήτις τοξοειδώς συνδέεται διά 
δύο νημάτων φ και φ' άποτελούντων τάς πλευράς τοϋ μη
χανήματος ΜΤ φ, κεκαλυμμένας έκ μεταξωτοϋ χάρτου.

Είς τό άνώτερον άκρον διατίθεται έτερος φελλός Β, δια- 
πεπερασμένος εκατέρωθεν έκ σιδηροϋ σύρματος, ούτινος τό 
άκρον καταλήγει είς άγκιστρον κ. Ό φελλός ούτος φέρει 
δύο γλωσσίδας ή μικράς πτέρυγας, διεσχευασμένας έν είδει 
ίλικος. Οί πτέρυγες τοϋ άλικος τούτου δύνανται νά κατα- 
σκευασθώσιν ή δι’ έλαφροϋ χαρτονιού, άντοχικοΰ, ή διά 
κυκλοτερούς ξυλίνου στελέχους, κεκαλυμμένου έκ μετάξι
νου χάρτου.

Είς τό κατώτερον μέρος τίθεται έτερον άγκιστρου και 
τότε ένοϋμεν τά δύο άγκιστρα διά μέσου τεμαχίου έλαστι- 
κοϋ νήματος.

Τό μηχάνημα ήδη e?vxt έτοιμον. ’Αρκεί δέ νά στρέψω-

μεν τόν ελιχα έξ άριστερώ/ πρός τά δεξιοί, μέχρι; όυ τό 
ελαστικόν νήμα προσλάδρ φπαρκή συττροφήν;καί τότε άφί- 
νομεν τό έλικόπτερον έΧεύθεοον είς τό κενόν.

Τό μηχάνημα' τοΟτο τότε θ’ άνυψωθή είς τόν άέρα, καί 
έπ’ άρκετόν μάλιστα ύψος, έρ’ οσον χρόνον διαρκέση η άνα- 
στροφή τοϋ έλαστικοϋ νήματος. Φ·Π.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙ Α ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Ε, Ν. ΠττρονποΛιν. — ’Επιστολή μετά συνδρομής σας Φύσεως 
και ΉχοΟς έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. Άπόοειξις στέλλεται ταχυδρο- 
μιχώς. — Μ. ®. ΝαύχΛιον, Δέλτάριον έλήφθη, άναμένομεν άφευ- 
χτως ώς γράφετε. — Δ. I. Π. ΰάτρας. ’Επιστολή μετά περιεχο
μένου έλήφθη· έχει καλώς καί δημοσιευθήσεται. Γράφομεν καί 
άποστείλατε συνδρομήν σας. — Έ. S. Near 'Τόρχην. Εύχαριστοΰ- 
μεν διά τήν έγγραφήν νέων συνδρομητών. Προσεχώς γράφομεν.— 
Κ. Π. ΣΟρον. Άκόμη άναμένομεν, έπί τέλους θά ίδωμεν τίποτε;
— Δ. I. Π. Πάτρας ’Επιστολή έλήφθηάνευ περιεχομένων. Τα- 
χυδρομιχώς γράφομεν χαί άποστέλλομεν φάχελλον — X. X. Σμύρ
νην. Δέλτάριον έλήφθη. Φύλλα σάς άπεστάλησχν έχ νέου. Ταχυ
δρομικές έγράψαμεν.—Ε Γ. Λ. Mioet«el Gamh. ’Επιστολή καί 
χρήματα έλήφθησαν. Σας ένεγράψιμεν καί άπεστείλαμεν σειράν 
φύλλων και δώρα. Άίιόδειξις στέλλεται ταχυδρομιχώς.—Ν. Ν. Βω-, 
.Ιον. Επιστολή χαί επιταγή έλήφθη. Ταχυδρομιχώς γράφομεν περί 
ύποθέσεως.—Β. Κ. ΣΐΙρον "Εχει, καλώς, εΰχαριστοϋμεν. Ταχυδρο· 
μικώς γράφομεν. Ε. C. Bahia de Caraquez. ’Επιστολή σας έλή
φθη, άλλά χρήματα δέν έλάβομεν είσέτι καί έγράψαμεν είς Σάμον 
αμέσως περί τούτου.—Κ. Σ. Β. Βόνιτσαν. ’Επιστολή και χρήματα 
έλήφθησαν. Έλπίζομεν νά σας εΰχαριστήσωμεν. Είκών γίνεται. 
Έγράψαμεν.—Π. Κ. Κάιρον. ’Επιστολή μετά περιεχομένων, ε’ικό- 
νος καί σημειώσεως έλήφθησαν. “Εχει χαλως. Κενά συνεπληρώσα- 
μεν. Σάς ένεγράψαμεν διά 15 σώματα. — Τ. X. Κισσόν ΒώΛον. 
’Επιστολή μετά γραφομένων σας έλήφθη. Έχάρημεν πολύ, θαυ
μαστικά έτέθησαν έπί τέ ποιητικώτερον, διά τήν ποιητικήν έκείσε 
νωχέλειαν, λήθην, dolce viver καί μακαρίαν άκάματον άπόλαυσίν.
— A. Α. Αίγιον. Έπισκεπτήριον έλήφθη. Δοθήσεται φίλιρ μετ’ 
επιστροφήν έκ Κυκλάδων.—Π Σ. Πάτρας. Συνδρομή Φύσεως χαί 
ΉχοΟς έλήφθη, ώς χάί άντίτιμον τόμου 5 έτους. Εΰχαριστοϋμεν. 
Άπόδειξιν καί δώρα έστείλαμεν.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α1ΠΡ0ΡΡ0ΥΧ&Ν
ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ

Όόάζ ΣταάΙον άριθ. 60.
Τό κατάστημα μετεκομίσθη άπό 1 Σεπτεμβρίου ολίγον 

κατωτέρω. Κατασκευάζονται πάντα τά είδη τών άσπρορ- 
ρουχων εις τήν έντέλεικν, .στερεότατα καί μέ τήν μεγαλει- 
τέραν άκρίβειαν. ·

Υποκάμισα τοϋ συρμοϋ.
Συσταίνεται ιδιαζόντως τοϊς ήμετέροις συνδρομηταΐς.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
X. ΖΥΓΟ1·ΡΛ

1. 
2.
3-

*0 πρακτικός βίος τοϋ έμ- . ...................
‘Οδηγός τοϋ έμποροϋ.παλλήλου................
Έμπορευματολογίας φυτικά προϊόντα.

4. ’Εμπορική επιστολογραφία έκδοσις β'·.
5. Γενική Λογιστική πλήρης........................
6. Καταστιχογραφία-Λογισμογραφία. .. .
7. Λιδακτικόν έπιστολάριον διά σχολεία.
8. Εγχειρίδιου Οικονομίας, έγκοιθέν. .. .

2.50
2—
2.—-
4—
8.—-
3 50
1.10
1.10

Τά βιβλ'α ταυτα εϊνε χρήσιμα ού μόνον ώς κείμενα πρός 
διδασκαλίαν, αλλά καί πρός ιδίαν μελέτην. Παρά τω αύτφ 
καθηγητή δίδονται μαθήματα Καταστιχογραφίας καί Λο
γιστικής έπί μετρίοις διδάκτροις. Διεύθυνσις S. Ζύγουρα, 
διασταύρωσες οδών Φ.αβιέρου καί Μάγερ, άρ. 9 είς ’Αθήνας.
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τος εύώ^ες, γλυκύ, παραγωγικόν· ήδη δέ καλλιεργείται 
καί έν Πελοποννήσφ.

Καί τοσαΰτα είναι κατά προσέγγιση» τά διάπρέποντα 
παρ’ ·ί,μ.ϊν ήδη τών σταφυλών, έξ δν τά εύχρηστότβοα καί 
μάλλον μονιρ.ώτερα διά τήν οινοποιίαν είναι τδ Μαυροΐ^ι, 
τδ Σαββατιανό,th Φ.1ίρι, οδτινοςή καλλιέργεια έπεξετάθη 
κατά τού; τελευταίους χρόνου: ϊδίφ εί; Ναύπλιον, Τρίπο· 
λιν, *Αγιον  Πέτρον κάΐ Κόρινθον ώς έκ τοΰ πολλαπλοΟ τί[ς 
παραγωγές και του εύχυμου αύτού· τδ Ραζακί, δπερ μεγά 
λως άκμάζει έν ταΐς πεδιάσι τής ’Αττικής καί Εύβοιας· τδ 
^eixdr τίίς θήράς καί τέλος τδ τής Καρύστου, οπερ είναι 
τδ έκλεκτότερον καί διαρκέστερου πάντων τών έν Έλλάδι 
καλλιεργούμενων.

Πρδς άσφαλή δέ έπιτυχίαν πάσης άμπελοφυτείας δέον 
νά έκλέγωνται έκ τών 30 παρ’ ήμΐν οίνοφόρων σταφυλδν 
έκεϊναι, αίτινες διαπρέπόυσι διά τε τδ παραγωγικόν, τδ 
μόνιμον τών οίνων καί τδ έξαίρετον τής γεύσεως, διότι δν 
δέν έξετάσγι τις την ήλικίαν της άμπέλου, τδ έδαφος καί 
την υγιεινήν κατάστασιν κινδυνεύει νά δαπανήση, άνωφε- 
λώς, χωρίς, ν’ άποκτητγ τίποτε.

ΕΞΩΤΙΚΑ! ΧΡΓΣΑΛΙΔΕΣ

Είναι αδύνατον ν’ άδιαφορήση τις έπι τή θέφ χρυσαλίδος. 
Οί μικροί ούτοι θελκτικοί διαγγελείς τοΰ ήλίου, οίτινες ζωο- 
γονοΰσι τήν φύσιν διά τής ζωηρότητος τών κινήσεών των, 
τής άσυγκρίτου λαμπρότητος καί τής απείρου ποικιλίας τών 
χρωματισμών των, καταλέγονται άναντιρρήτω; μεταξύ τών 
έντόμων έκείνων, ατινα βλέπομεν μετά πλείονος ευχάριστή· 

Σχ. 1 Danais, Tytia (’Ινδιών).
σεως. Δέν άποπλανώσιν άλλως τε ή μόνον τούς φυσιολόγους, 
ένφ ό όχλος, οί άνθρωποι τοϋ κόσμου καί ιδίως οί καλλιτέχναι 
εύρίσκουσιν έν τή καταπληκτική αρμονία τών χρωμάτων τών 
πτερύγων αύτών, έν τή θαυμασίφ οιαφσνείφ τούτων, καί έν 
ταΐς ποικίλαις αύτών εντομαις, νέ«υς τύπους στολισμού, άν- 
τίτυπα σχεδιασμάτων ύπατης κομψότητος, ως καί θαύμα- 
τουργήματα σκηνογραφικής τέχνης.

‘Η φύσις είναι ανεξάντλητου Μουσεΐον.
Καί όντως, έν Ευρώπη έχομεν ωραίας χρυσαλίδας, πτηνά 

καί άνθη μέ χρω
ματισμούς έξαι- 
σίους, άλλά δέον 
νά κλίνωμιν γόνυ 
πρδ τής απαρά
βλητου λαμπρό 
τητος, ενώπιον 
τών ζωηρών χρω 
ματισμών, τών 
μεταλλικών καί 
μαργαρωδών άν· 
ταυγασμάτωντών 
εξωτικών χρυσά- 
λίδων, ών ούδε
μία περιγραφή 
δύναται ν’ απει
κόνιση τδ πραγ
ματικόν φαινο
μένου.

φύσις έσχόπει ν’ άνα-
Σχ. 2 Attacus luna (’Αμερικής).

«Ώς «ραίνεται, λέγει ό Latreille, ή 
«αράξω ενταύθα τούς μυιοτροχίλους, τά ποικιλόχροα εκείνα

λαμπρότητος καί τής ποικιλίας τών χρωματισμών των, πρω- 
τεύουσι μεταξύ τών πτηνών τοδ γένους των. *Η  άπομίμησις 
άπαντφ καί μέχρις αυτών τών οργάνων, τών χρησιμευόντων 

..." · Έχουσι ταΰτα ώ·
σαύτως σχήμα βυκάνης καί είσίν ομοίως προωρισμένα, δπως 

_ι.. ..........J.. -π.. ’...αχ...._ Ηΰδόκησεν ώσαύ-
των καί νά δια·

Σχ. 3 Kallima inachis (’Ινδιών).

Ε
 πτηνά τής ’Αμερικής, ατινα διά τοϋ πλούτου, τής 
ρότητος καί τής ποικιλίας τών χρωματισμών των, πρω- 
τεύουσι μεταξύ τών πτηνών τοδ γένους των. 
r—·~ ·■’ ; •’1--Λ...... , -*■

αύτοϊς πρδς προμήθειαν τής τροφής των. 

άντλώσι τδν μελιχρόν χυμόν τών άνθέων. 
τως νάαύξήσρ τήν έπιφάνειαν τών πτερύγων 
σκευάση ταυτας κατά 
μυρίους διαφόρους τρό
πους. Τοϊς προσέδωκε δέ 
μείζονα έκτασιν έπί τοΰ 
σώματος, έφ’ού έδεινά 
έξασκήση 'τδν χρωστήρα 
της, δπως δέ καταστήση 
τήν εικόνα έπί μάλλον 
ευάρεστου, ηθέλησε νά 
ποικίλη τά σχήματα καί 
είδη. Μετεχειρίσθη διά [ί 
τά έντομα ταΰτα νέον 
είδος ζωγραφικής, τδ 
καθοο ιζόμενον ίδ ιαζίν- 
τως διά τοϋ ονόματος 
μ ω σ α ϊ κ ό ν.»

Τά έναέρια ταΰτα, έ
λαφρά καί ιδιότροπα 
ο/τα, τά προνομιούχα, μετά τώνκομψοειδών αύτώνσχημάτων 
έντομα ταΰτα, όφείλουσι τήν ωραιότητα τοΰ διακόσμου των 
είς κόνιν τινά άπο- 
τελουμένην έκ . μι
κρών λεπίων ωοειδών, 
στρογγυλών, ορθογω
νίων, τετραγώνων, ο
δοντωτών, η καί έπι- 
μήκεων τριχοειδώς, 
συμμετρικώς έμπε- 
πηγμένων έπί τής 
μεμβράνης τής πτέρυ- 
γος, δίκην κεράμων 
στέγης.

«Οί άδάμαντες, λέ
γει ό Reaumur, ίσως 
δέν έχουσι πραγμα· 
τικωτέραν ωραιότητα 
τής τών πτερύγωνχρυ- 
σαλίδος,έκτδς τής τοΰ 
έμπορίου».

Αι χρυσαλίδεςεισί 
κυρίως φύσει είρη- 
νι»αί καί ουδέποτε
επιτίθενται, τούναντίο7 δέ έχουσι καί πολυαρίθμους εχθρούς. 
Αεπτόροαμφα πτηνά, οϊον αί ύπολαιδες, άηδόνες, τροχίλοι, 
σεισοπυγίδες κτλ. βάτραχοι, δρεις, φρύνοι, άνθρήναι κτλ. τάς 
πολεμοδσι λυσσωδώς. Πλήν ή προνοητική φύσις θέλουσα νά 
εξασφάλιση τδ γένος αυτών έν τφ κόσμφ, τοϊς παρέσχε τε

Γχ. 5 Teinopolpus imperialis, άρρην3 (’Ινδιών).
χνάσματα κατάλληλα, δπως διαφεύγωσι τόν θάνατον.Μη έξαο- 
κούσης πάντοτε τής ταχείας αΰτών πτήσεως, παρεχώρησενξεις 
τάς ήμερινάς χρυσαλίδας σκιρτηματικδν καί βίαιον, άνώμα-
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λαν χαί έλιχοειδές βάδισμα, οπερ χαταλαμβά/ει τά πτηνά· 
είς δέ τάς νυχτερινός τουναντίον προσέδωκεν εύθεϊαν χαί τα- 
χειαν πτήσιν, ήτιςθέτει αύτάς έκτος προσβολής τών νυχτερί
δων, των οποίων άλλως τε ή πτησις είναι ταραχώδης καί 
ανώμαλος.

«Μετ’ εύχαριστήσεως ήμέραν τινα είδον, λέγει ό Reau
mur, στρουθίον, δπερ κατεδίωχεν έν τφ αέρι χρυσαλίδα έπί 
ήμιου τέταρτον τής ώρας καί πλέον, χωρίς νά δυνηθή νά τήν 
συλλάβιρ, ένφ ή πτησις τοΰ πττνοΰ ήτο σημαντικως ταχύτερα 
τής χρυσαλίδος, ήτις κατά παράδοξον αρμονίαν εύρίσκετο πάν
τοτε ή υψηλότερου ή χαμηλότερου του μέρους, ένθα τόστρου· 
θίαν έξικνεΐτο, οπώς την συλλαβή, νομίζον, δτι δα τήν προ- 
έφθανε».

; Αλλά καί εντός τδν πυκνοτέρων δικτυωτών περιφραγμά
των ή χρυσαλίς δέν εύρίσκεται πάντοτε έν ασφαλεία, διότι οί 
εχθροί αύτής εόρίσκονται πανταχόσε, ιδίως δέ έν ταΐς τροπι-

πρδς μεμαραμμένον φύλλου δένδρου, προσηρμωσμένον πρδς 
τον κλάδον, ούτως ώστε ό μάλλον έξιδιασμένος οφθαλμός θά 
ήπατάτο, αν καί ήθελε τδ παρατηρή».

Μεταξύ, τών ωραιότερων καί σπανιωτέρων έξωτικών χρυσα- 
λίδων συγκαταλέγονται, ή Omithoptera Crassus, έχ των Μο- 
λούχων νήσων, ήτις έχει μέχρι 16—20 εκατοστομέτρων 
έκτασιν πτερύγων καί ήν πολύ δυσκόλως άποκτφ τις έν καλή 
καταστάσει, διότι ίπταμένη πολύ υψηλά, αναγκάζεται τις νά 
τήν φονεύση δι’όπλου. Τιμάται δέ μέχρις 250 φρ. καί πλέον 
ενίοτε. ,

Είτα είναι ή teinopolpus imperialis, άρρην τών ’Ινδιών 
(σχ. 5) καί ή Teinopolpus imperialis, θήλυς τών Ινδιών,

έποψιν δέ διατηρήσεως ή μέθοδος αυτή είναι περίφημος· ούτε 
αήρ, ούτε κόνις δέν δύνανται νά εισχωρήσωσι μέχρι τών 
πτερύγων, αλλά διά μίαν επιστημονικήν συλλογήν, ή μέθοδος 
«ψτη δέν είναι πρακτική, διότι έκάστη χρυσαλίς απαιτεί 
πολλήν θέσιν, ολόκληρον δέ μέγα οικοδόμημα μουσείου θά 
ήτο ανεπαρκές πρδς τοποθέτησιν των ώραίων συλλογών τών 
λεπιδοπτέρων ούτω πως διεσκευασμένων. Έν τούτοις διά τούς 
καλλιτέχνας καί τούς άπλοϋς έραστάς, τδ σύστημα αυτό είναι 
κατάλληλον.

Τέλος μία συλλογή χρυσαλίδων. άναπαριστφ έν σμικρφ

πάντας τούς λαμπρότερους καί σπανιωτέρους χρωματισμούς, 
τά ποικιλότερα συμπλέγματα τής σκηνογραφιχής, τάς ωραίο· 
τέρας καί πολυτελεστέρας διφθέρας τής Ρωσσιχής αυλής, καί 

ίτά έξαισιώτερα πτίλα τοΰ πτηνολογικοΰ μικροκόσμου.
Ώς πρδς δέ τήν έκπληξιν ίπαναλαμβάνομεκ τδ τοΰ Miche- 

< let ρητόν :
«Λάβετε, παρακαλώ, τδν κλάδον τούτον, άλλα προσοχή είς 

τδ φύλλον αυτό . .. είναι χρυσαλίς! »
Φρ. Πρίντεζης

Σχ. 8 Sticopbialma Camadera’f’Ινδιών).

UUlfflA Δ’ ΑΡΚ

Σχ. 6 Teinopolpus imperialis, θήλυς.
καις χώραις. Πρδς τοΰτο η φύσις έπροίκησε τά ακαχα χαί 
αθώα ταΰτα πτηνά δι’ ιδιαιτέρου τίνος προφυλαχτικοί μέσου. 
Ούτως ή Danais Tytia (σχ.1), ή D. Chrysippus, καί D. Ar
chippus άποδίδουσι τοσοΰ.τον πίκραν γεΰσιν,ώστε ούδέν πτηνόν 
δύναταί νά τάς φάγη. Ή Papilio Agestor, ή Hypolimnas 
Misippus καί ή Limenitis Disippus όμοιάζουσι πολύ πρός 
ταΰτα καί φυσιχως εύρίσκουσι κάποιαν προστασίαν εις τήν 
ομοιότητά των ταύτην.

Πολλά άλλα είδη προστατεύονται ύπδτων ιδιαιτέρων αύτων 
χρωματισμών ή άλλοχότων σχημάτων, άτινα προσλαμβάνουσι 

•όπόταν χάθην.ται ή αναπαύονται. Ή Caligo Eurylochus, τής 
Βρασιλίας, έν παραδείγματι, όπόταν καταδιώκεται ύπό τίνος

(σχ, 6), ώραιόταται καί μεγάλαι ,’χρυσαλίδες, θεωρούμεναι 
ώς βασίλισσαι, ένεκα τής μεγαλοπρεπείας, κομψότητας καί 
λαμπρότητος τών χρωμάτων αυτών. Ή πτησις αύτών είναι 
θαυμασίως εξαίσια. 1

Κατόπιν έρχονται ώς κυριώτεραι αί ώραιότεραι, ή Cethosia 
biblis, τών Ινδιών (σχ. 7) πολύ 
λεπτοφυής, χρυσοποίκιλτος, δια 
φανεστάτη καί άνοικτόχρους χρυ
σαλίς, ή Sticophtalma Cama- 
dera, τών ’Ινδιών έπίσης ωραιό
τατη καί ευχρωμος (σχ. 8), ή 
Callitacra menandes, τών Ηνω
μένων Πολιτειών, κομψοπρεπής 
καί νόστιμος μικρά χρυσαλίς, Σχ. 9 Callitaera 
(σχ. 9)> ή Leptocircns curius

πτηνοϋ, σταματά άποτό- 
μως έπί τίνος δένδρου μέ 
τήν κεφαλήν προς τά κάτω 
χαί έν τή θέσει ταύτή 
διατελοΰσα, ή θέα των 
πτερύγων της προσομοιά
ζει πρδς κεφαλήν γλαυ.· 
χός. Τά ακρα των περί· 
μεμαζευμένων πτερύγων 
τής Attacus Atlas, τής 
Βεγγάλης όμοιάζουσι πο
λύ προς κεφαλήν δφεως 
(σχ. 2). Έν ταΐς Ίνέίαις 
δέ τέλος, ή Kallina Ina-

Σχ. 7 Cethosia biblis (Ινδιών).

chis (σχ. 3), ής τό -άνώτερονμέρος τών πτερύγων είναι πε- 
ποικιλμένον διά λίαν ευφαντάστων χρωμάτων, έν ώρα άναπαύ- 
σεως προσαρμόζεται πρός τινα κλάδον μέ τάς πτέρυγας περι- 
μαζευμένας καί ομοιάζει καθ’ολα πρός μεμαραμμένον φύλλου 
δένδρου (σχ. 4).

« Η χρυσαλίς αύτη, λέγει ό φυσιολόγος Wallace, δέν 
ήτο σπάνια νά τήν συνάντηση τις είς τά ξηρά δάση καί εις 
τούς θάμνους, καί πολλάκις έπεχείρησα.νά τήν αίχααλωτίσω, 
αλλά πάντοτε άνεπιτυχώς, διότι μετά βραχειαν καταδίωξιν, 
είσήρχετο ..πάντοτε έν τινι πυκνφ περιβόλφ, όπου αίφνιδίως 

• έξηφανίζετο, χωρίς νά δύναμαι νά τήν άναχαλύψω, παρά τήν 
μεγάλην προσπάθειαν μου, μέχρις οτου άνεφαίνετο ίπταμένη 
έκ νέου,, "να καί πάλιν έξαφανισθή αίφνιδίως εν τινι όμοίφ 
μέρει. Έπί τέλους ηύτύχησα νά ευρώ τό σημεΐον, όπου τό 
έντομον τοΰτο είχε τοποθετηθή, καί μολονότι δέν διέκρινα κα
λώς αύτό, άνεκάλυψα, ότι εύρίσκετο ακριβώς πρδ τών Οφθαλ
μών μου. "Οτε ή χρυσαλίς έκάθητο, καταπληκτικώς ώμοίαζε

menaudes 
(σχ. 9), ή Leptocircns curius (’Αμερικής)
τών ’Ινδιών (σχ. 10) παραδόξου σχήματος ’καί είδους, φαιό· 
χρους καί άλλοι διάφοροι.

Έπί τή εύκαιρίφ τής περιγραφής.
χρους καί άλλοι διάφοροι.

Έπί τή εύκαιρίφ τής περιγραφής, τών έξωτικων χρυσά? 
λίδων, παραθέτομεν καί τδν τρόπον τής διασκευής και διατη- 
ρήσεως αύτών.

Έκάστη χρυσαλίς, αφού συλληφθή, καρφόνεται διά καρφί- 
δος διαμπερώς διά τής ωμοπλάτης αυτής πρός τινα σαν'ίδα, 
ΐνα θανατωθή καί άποξηρανθή. Συνάμα δέ υποβάλλεται είς 
κάπνισιν έκ βενζίνης ή 
θειούχου άνθρακος πρδς 
καταστροφήν τών μικρών 
παρασίτων, δερμέδων ('), 
ανθρήνων η σκώρων, ά
τινα δυνατόν νά έμφω- 
λεύωσιν έπί τοΰ έντόμου, 
έν χαιρφ τής παρατεταμέ- 
νης έκθέσεως αύτοΰ πρδς 
εντελή άποξήρανσιν. Μετά 
τήν εργασίαν ταύτην, ά- Σχ. 10 Septocireus curius (Ίνδ.) 
ποσυρεται μετά προσοχής 
ή κρατούσα τήν χρυσαλίδα έπί τής σανίδος καρφίς καί τοποθε
τείται το εντομον επι πλαχδς γυψίνου πρδς έχτύπωσιν, έφ’ ής 
πρότερον προπαρασκευάζεται κοίλωμα κατάλληλον, όπως περι- 
λαβρ τδ σώμα τοΰ ζώου.Έπι τών πτερύγων τότε τίθεταιτεμά- 
χιον ύέλου καθαρωτάτου χάί άνευ ελαττώματος χαί είτα περι
κλείεται τδ ολον έντος ναστόχαρτου, έρμητικώς κλεισμένου. 
Τας υαλους περιβάλλομεν διά ταινιών χάρτου, γομαρισμένου 
όπως εμποδίζεται ή είσοδος τής κόνεως.

Ύπό έποψιν στολισμού τδ άποτέλεσμα είναι λαμπρόν, ύπδ

(1) Είδος κολεοπτέρων.

Ή ’Ιωάννα δ’ Άρκ 
έγεννήθη έν τμ> χω- 
ρίω Δορεμή τήςΛω- 
ραίνης. Ήτο κόρη 
του ’Ιακώβου δ’ Άρκ 
καί τής Ίσαβέλας 
Ρωμέ. Μόλις δέκα- 
πενταέτις ήτο κόρη 
πολύ θεοσεβής καί 
φιλόπατρις, πολλά- 
κις δέ προσηύχετο 
έν τφ μέσω τών 
άγρ«>ν, οπού ώδήγει 
τά πρόβατα τοΰ πα- 
τρός της είς βόσκήν. 
Ουδέποτε εΐχεν έγ- 
καταλείψη τδ χω- 
ρίον της. Έν τή οι
κία πολλάκις ήκουε 
τόν πατέρα της νά 
διηγήται τήν δυ
στυχίαν ήτις πρδ 
δγδοήκσντα έτών έ- 
κυρίευε τήν Γαλ
λίαν. Οί Άγγλοι 
είχον κατακτήση ά
παταν σχεδόν τήν 
Γαλλίαν, έπροχώ- 
ρησαν μέχρι τής ’Ορ
λεάνης καί έπολι- 
όοκησαν τήν πόλιν 
ταύτην, λεηλατοΰν- 
τες καί φορολογοΰν- 
τες παρανόμως τδν 
λαόν. Οί έργάται 
ήταν άεργοι καί αί 
οικίαν έγκαταλε- 
λειμμέναι, αί δέ 
έξοχαί ά'ατοίκητοι 
ούται περιεκυκλώ- 
θησαν ύπδ ληστών. 
Ό βασιλεύς Κάρολος ό VII, 
έφευγε ενώπιον τοΰ έχθροΰ, λησμονών έν ταΐς έορταΐς καί 
διασκεδάσετε τδ καθήκον του· Ή’Ιωάννα άκούουσα τά 
δεινά ταΰτα τής πατρίδος της, έκλαιε και προσηύχετο είς 
τόν Θεόν όπως τήν ?δη έλευθερωμένην.

‘Ημέραν τινα ένώ κατά τδ συνηθες προσηύχετο έν τώ 
μέσω τών άγρών, όπου έβοσκεν τά πρόβατα, άκούει μυστη
ριώδη φωνήν αγγέλου δστις ιή έλεγεν ; «’Ιωάννα, ύπαγε 
εις ’Ορλεάνην καί παρακαλετέ τδν βασιλέα Κάρολον τδν 
έβδομον όπως σοί δώσρ στράτευμα και πολέμησον κατά τών 
Άγγλων. Θά επιτυχής, καί£ θά κατορθώσης όπως ό βασι
λεύς έπαναβή είς'τδν|θρόνον.

Ή ’Ιωάννα προέτεινε τήν έρώτησιν εις τδν πατέρα της,

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ Δ’ΑΡΚ

αδιαφορών είς ταΰτα πάντα, μάχη ήρχισε e

άλλ’ οδτος δέν 
έδέχθη. Ό άγγελος 

. έφάνη καί δευτέραν 
καί Τρίτην φοράν.Ή 
θεοσεβής κόρη, στα
θερά είς τήν έντο*  
λήν της, άνεχώρησε 
έν άγνοίφ τοΰ πα- 
τρο’ς της, καί μετά 
τινων ήμερων πο
ρείαν άφίχθη είς τά 
ανάκτορα Καρόλου 
τοΰ VII.

ΠαρουσιασθεϊΤ» 
ένώπιον τοΰ βασι- 
λέως τήν έξέλαβον 
άπαρτεςώς φρενήρη, 
άλλ’ ή σταθερότης 
τών λόγων της, κα
τόρθωνε όπως πεισγι 
καί τιύς άπιστοτε- 
ρους- Ό βασιλεύς 
ό ίδιος έπίστιυσε είς 
τήν έ»τολή< τή, Ιω
άννας καί τής ένε- 
πιστευθη ςφάτευμα.

Οΐ Άγγλοι τότε 
εύρίσκοντο άκόμη είς 
Ορλεάνην, είς τήν 
πόλιν ήτις άντέσχε 
τόσον θαρραλίως ά- 
πέναντι του έχθροΰ 
καί ήτις μετ’ όλίγον 
θά έστερεϊτο τροφί
μων. Ή ήρωίς ένε- 
δύθη πανοπλίαν καί 
έλαβε τήν σημαίαν 
είς τάς χείρας, έπί 
κεφαλής δέ τοΰ ς·ρα- 
τευματος της έπρο- 
χώρησε μέχρι τής 
’Ορλεάνης φέρουσα 
μαζυ της πλεΐστα 
πολεμοφόδια καίτρό- 

’Ιωάννα πληγωθεϊσα κα-

την

και ή
Ό στρατός νομίζων ότι έφονευθη

φιμα. Ή
τέπεσεν άπδ τοΰ ίππου. ,Ό στρατός νομίζων δτι έφονεύθη 
ήδη έτρέπετο είς φυγήν, άλλ’ έκείνη άποσπώσα θαρ- 
ραλέως τδ βέλος άπδ τής πληγής έπανέλαβε τήν μάχην 
Οί στρατιώται ένθαρρυθέντες ύπό τής γενναιότητάς της eu.cc- 
χοντο θαρραλέως καί ουτω κατεδιώχθησαν οί έχθροι. Με
τά παρέλευσιν ολίγων ήμερών ουτοι ήναγκάσθησαν νά ά- 
ρωτι τήν πολιορκίαν. Μετά τήν νίκην τής ’Ορλεάνης ή Ι
ωάννα διηυθύνθη είς Reims, όπου έπεθύμει νά φέργι είς πέ
ρας τήν έντολήν της, ήτοι νά κατορθώση όπως χειροτονηθώ 
ό βασιλεύς. ’Από ’Ορλεάνης είς Reims ή οδός ήτο μεγάλη 
καί γέμουσα εχθρών· *Η  ’Ιωάννα τούς κατεδίωξε καί είσήλ- 
θε νικήτρια είς Reims οπού ό βασιλεύς έχειροτονήθη είς
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τήν μεγάλην μητρόπολιν. 'Η ήρωίς έκήρυξε tots δτι έφερεν 
εις πέρας τήν έντολή*  της καί οτι ήτο πλέον καιρός νά έ- 
πιστρέψγ εις τήν οικίαν του πατρός της. *0  βχσιλεύς όμως 
την έκράτησε καί τής έδωσε την διεύθυνσιν τού στρατοί». 
Μετ’ όλίγον δμως ή ’Ιωάννα έπληγώθη εις Compiegne, 
συλληφθείσα δέ ώ; προδότις έπωλήθη εις -τούς Άγγλους, 
οϊτινες την Αγόρασαν άντι δέκα χιλιάδων φράγκων. Οί 
Άγγλοι την παρέλαβον καί την έρυλάκισαν έως βτου όρι- 
σθ$ ή ποινή της. 01 δικασταί προσεπάθουν πχντι σθένει ό
πως περιπλέξωσι την άτυχή ’Ιωάνναν και την καταδικάσω- 
σιν,άλλ’ έκείνη άπαντώσα πάντοτε μετ’ εύθύτητος, κα- 
τώρθου να έκφεύγη άπδ τάς ένέδρας των. Τέλος μετά μα
κράν κρίσιν, ή ριετά τόσας όδύνας καί προσβολάς, ουρα
νία αυτή ψυχή κατεδικάσθη νά καί;· ζώσα. Άκούσκσα την 
βάρβαρον ταύτην καταδίκην της, ή ’Ιωάννα έδάκρυσε καί 
βαθέως άναστενάξασα είπε : < Άχ ! Rouen I Rouen 1 έ- 
δώ λοιπόν μέλλω νά άποθάνω ! Μετ’ όλίγον όμως ή γεν
ναία αδτη ψυχή έπανέλαίε θάρρος. Ή πυρά είχε άναρτη- 
θί) είς δημοσίαν πλατείαν καί <5 λαός άπας συνεσωρεύετο 
εκεί όπως Γδωσι τό άπάνθρωπον τούτο θέαμα I Έβζδιζε 
ήσύχως πρός την καταδίκην και ούτε κάν πκρεπονέθη κα 
τά του βασιλέως δστις την είχεν άνάνδρως έγκαταλείψν). 
άλλ’ ούτε καί κατά τών παρανόμων δικαστών οίτινες την 
κατεδίκασαν. Όταν έτοποθετήθη έπί τής πυράς. άναψαν 
τδ πύρ. Ό ίέρεύς δστις είχε συνοδευσγι την ’Ιωάνναν ήτο 
άκόμη πλησίον της, καί άμφότεροι περιεκυκλώθησαν ύπδ 
θυέλλης καπνού. Η ’Ιωάννα πάντοτε ένδιαφερομένη περισ
σότερόν διά τούς άλλους ·ή διά τον εαυτόν της» έφρόντισε 
όπως καταβί] ό ίερεύς άπδ τής πυράς. Ουτος κατέβη καί ή 
ουρανία έκείνη ψυχή έμεινε μόνη άσπαζομένη σταυρόν ον έ- 
κράτει άνά χεΐρας, καί ίξέπνευσε έν τώ μέσω τών φλογών, 
έπικαλοιμένη τον'Ύψιστον (1431)

Ό λαός άπας μετανοών έκλαυσε καί Άγγλοι τινες ?- 
τυπτον τό στήθος λέγοντες : «έχάθημεν διότι έκαύσαμεν 
μίαν Αγίαν». Άλλ’ ήτο πλέον άργά. 01 κάτοικοι τή< 
’Ορλεάνης εύγιωμονοΰντες είς την ’Ιωάνναν δ’Άρκ,άνήγει- 
ραν τδν άνδριάντα της εις μίαν τών κυριωτέρων δέσεων 
τής πόλεως ταύτης-

.(ΜετάφραΛς έη τού Γαλλικοΰ) 
Ίβάκΐ), Αύγουστος 1898.

Άθν]ν& Βλασσοηονλού

Η ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΪΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Ή πρώτη λεπτεμερής άνακοίνωσις περί τής ρευστοπο·ή*  
σέως τού ’Υδρογόνου ύπδ τού καθηγητού Διούαρ έδημοσι- 
εύθη έσχάτως, έν τινι άγγλικψ περιοδικώ. Ή 10η Μαΐου 
θά σημειωθώ εις την ιστορίαν τής φυσικές έπιστήμης ως 
■ημέρα σημαντικές προόδου Τδ μηχάνημα, διά τού οποίου 
επέτυχε διά πρώτην φοράν ή ρευστοποίησές τού ’Υδρογό
νου εις μεγαλείτερα ποσά, έχρειάσθη έν ολόκληρον έτος διά 
νά κατασκευασθίί, καθ’ δν χρόνον φυσικώς συνέβησαν πο
λυπληθείς άποτυχίαι κατά τάς δοκιμάς. Τδ πείραμα τής 
10ης Μαίου διεξήχθη ώς εξής: Τδ άέριον Ύδρογόνον έψυ- 
χετο μέχρι 250 βαθμών Κελ. κάτω τού μηδενικού καί έξήρ· 
χετο ύπδ διηνεκή πίεσιν 160 άτμοσφαιρών έκ τού στομίου 
όφιοειδούς τίνος σωλήνος, μετέβαινε δέ έντός διπλώς έπηρ- 
γυρωμένου και κενού άέρος δοχείου ειδικού σχήματος, τδ 
οποίον εύρίσκετο εντός χώρου μέ θερμοκρασίαν κάτω τών— 
200 βαθμών. 'Υπδ την διάταξίν ταύτην τδ Ύδρογόνον ήρ- 
χισεν είς ρευστήν ήδη κατάστασιν νά στάζγ έκ τού κενού 
τούτου δοχείου εντός ετέρου, τδ όποιον πάλιν ήτο κεκλει- 
σμ.ενον έντδς τρίτου. ’Εντός 5 λεπτών είχον συλλεχθή 20 
κυβ. έκατοστόμ· ρευστού Υδρογόνου. Ήδη δμως ό άήρ 
έντός τών σωλήνων τού μηχανήματος είχεν έπί τοσοΰτον 
ψυχθή, ώστε μετεβλήθη είς τήν στερεήν κατάστασιν, οπότε 
έπηζε καί ή άκτίς ρευστού Υδρογόνου. Τδ ύγρδν κατέλαβε 

περίπου τδ έν εκατοστόν του χώρου τού άερίου Υδρογόνου. 
Κατά τδ δεύτερον πείραμα παρήχΰησαν είς διάστημα μιάς 
ώρας 22 '/? κβ. έκ. ρευστού Υδρογόνου. Τδ ρευστόν Ύδρο
γόνον εϊνε διαυγές καί άχρουν, παρουσιάζει δέ άπορροφητι- 
κδν φάσμα,.ή κυρτότης τής έπιφανείας έντός στεΌΰ τίνος 
σωλήνος ήτο ωσαύτως'σαφής ώς παρά τ<ή ρευστφ άέρι. Κα
τά την γνώμην τού καθηγητού Διούαρ τδ ύγρδν τούτο θά 
κέκτη'«ι μεγάλην θλαστικήν τών φωτεινών αχτίνων δύνα- 
μιν. Πρίς καθορισμόν του ρευστού Υδρογόνου έδέησε,καθότι 
δεν είχον ληφθρ προπαρασκευαστικά μίτρα, νά γίνωσι δύο 
πειράματα, άτινα κατά προσέγγισιν.τουλάχιστον έπετρεψάν 
τδν καθορισμόν. Κατά πρώτον έλαβεν ό Διουάρ ικακρόν τινα 
ύάλινον σωλήνα, όσης έσφραγίσθη είς τό Sv άκρον, και 
δι’αύτοϋ τού άκρου ένεβχπτίσθη είς τδ ρευστόν Ύδρογόνον, 
ένφτό.άλλον άκρον εμενεν άνοικτόν. μετ’ όλίγον έπληροΰτο 
ο σωλήν, συνειτείφ τής διά τού ρευστού Υδρογόνου ψύξεως 
μέ στερεόν άέρα. Κα.τά δεύτερον λόγον ό Διούαρ έλαβε.ν 
ομοιον σωλήνα πλήρη άερίου Ήλιου, τό όποιον έν έτει 1896 
έχαρακτηρίζετο άκόμη ύπδ τού καθηγητοΰ Όλτσέβοκι ώς 
«μόνιμον» άέριον, καί τού οποίου τήν ρευστοποίησιν έθεώρει 
δυσχεο'.στέραν ετι τής τού Υδρογόνου· ένφ ό Διούαρ συνε- 
πέρανεν δτι τό Ύδρογόνον καί τδ Ήλιον κέκτηνται περί
που τήν αύτήν θερμοκρασίαν ζέσεως, όπως τδ Όζυγόνον 
καί τδ Φθόριον. Τδ Ήλιον έντδς τού ρηθέντες ύχλίνου σω- 
λήνος έρευστοποιήθη εύθύς, έζ ου εικάζεται, δτι ό Διούχρ 
είνε h τώ δικχίφ του- Ήδη δεν ύπάρχει πλέον άέριον μή 
δυνάμενον νά ρευστοποιηθή-

ΤΡΑΓΟΤΑΙΑ

Ζ7/<·’ χ.1ω;ιύ, itdrra
Kai /ιές τό μαΰμο πόκο μου ώσά>- ηράϊδα στίχιι.
Πές τη<: Τξ>αγοΰόι μου γ.ίωμό, πώς Ser θά χ<ύριστοΰιι»
Πως ή ζωή παράόΐίσο αΐώπο μ&ς x-itxe'.

Kai cir ό χάρος μια φορά τά μ&ς χωρίση
Θά κτίσω τάφο ωμορφο, άιαμαντοστο-Ιισμίι ςι
Κι' ό >^κροθά.ττης ποΰ σιγά το φ^ριτρο θά φέρη
ΛιπΛά θά φίρ^ φίριτρο, θιπΛύ ζίνγαρωμίκο

Σύρος, Σεπτέμβριος.
- Ήλέας Ρούμ.πης.

ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΖΒΑ

Τά ψυτά, καίπερ εύμοιρονντα ζωϊκής τίνος δννά- 
μεως, αλλά στερούμενα αίσθήσεως καί Κΐνήσεως, ύπό- 
κεχνιαι είς άναλόγονς πρός τάς τών ζφων άλλοιώ- 
σεις, δχότι είσχν έσχηματισμένα δχ’ οργάνων ών έκα
στον ιδίαν προσφέρει λειτουργίαν Τοιουτοτρόπως δέ 
διερευνώντες εύρίσκομεν, ού μόνον τάς σχέσεις αύτών 
πρός τά ζώα, άλλ’έτι καί τόν τρόπον της παραγωγής, 
καί τής καθ’ όλου ύπάρξεώς αύτών άποδεικνύομεν, 
στηριζόμενοι εις τήν άλληλένδετον καί όδχάρρηκτον 
φυσικήν σχέσιν τών δλων ένοργάνων δντων, ζώων καί 
φυτών έξ ού προκύπτει, δτι ού μόνον τά ζώα γεν- 
νώνταχ, ζώσι καί παράγονσιν δντα τοΰ αύτού είδους, 
άλλ’ δτχ καί τά φυτά φυόμενα, ζώσι καί παράγουσχν 
δντα τοΰ αύτοΰ είδους και έχοντα τάς τών παραγόν
των αύτά Ιδιότητας. Καθώς δέ τά ζώα, ένεκα είτε 
έσωτερικών, είτε έξωτερικών αίτιών,ύποκύπτουσιν είς 
άσθενείας καί άλλοιώσεις, οΰτω καί τά φυτά ?νεκα 
τών αύτών αίτιων είς άσθενείας καί άλλοιώσεις περχ- 

έρχονται, καί τών όποιων ή έπίσίημονική σπουδή 
συγκροτεί σήμερον τόν λαμπρότερον τής επιστήμης 
τών φυτών κλάδον, ήτοι τήν Φ υ τ ι κ ή ν καλούμενην 
Νοσολογίαν, μεγάλην έχουσαν τήν σπουδαιότητα κυ
ρίως έπί τών φυτών έκείνων, ών. τά προϊόντα πολ- 
λαπλώς μεταχειριζόμεθα.

Τά φυτά διεσπαρμένα δντα απανταχού τής γής 
• είναι προωρισμένα νά διατρέχωσι τάς φα'σεις τής 

ύπάρξεώς των έν τώ τόπω τής βλαστήσεως των, φυό
μενα καί παραγόμενα ύπό τήν αύτήν καί άμεσον πάν 
τοτε έπήρειαν τών γεωλογικών, κλιματολογικών καί 
θερμαντικών καταστάσεων, αί όποϊαι κατά τοσοΰτον 
ποικίλαι είναι, καθόσον είναι διάφορα τά μέρη τής 
γής. Έκ τούτου έπεται, δτι, άν φυτά τινα πέραν τής 
χώρας τής βλαστήσεώς των άπομακρυνθώσι, μηδαμώς 
εύρίσκοντα τάς αύτός άνωτέρω τρεις άναποφεύκτους 
καταστάσεις διά τήν ΰπαρξίν των, θέλουσι βράδιον ή 
τάχιον περιέλθη είς άλλοιώσεις καί μαρασμόν, ώς 
τούτο δήλον γίνεται ήμΐν, όπόταν είσάγωμεν έν τώ 
τόπω ήμών φυτά μεμακρυσμένων μερών, τών όποιων 
τό κλίμα είναι δλως διάφορον τοΰ ήμετέρου. Έν τού- 
τοις καί αί δυσχέρειαι αΰται κάπως ύπερενικήθησαν 
διά τής ύποθολής τών μεταφερομένων είς άλλους τό 
πους φυτών είς κλιματολογικός συνθήκας, προσο- 
μοιαζούσας πρός τά μέρη τής τακτικής διαβιώσεώς 
των, καί παρέχοντες είς αύτά άναλόγους καταστάσεις 
πρός τάς τών μερών έκείνων, είς <ί πρότερον έφύοντο.

Τό αύτό συμβαίνει καί είς τά ζώα καί δι’ αύτοΰ τοΰ 
μέσου βλέπομεν τήν άνθοστόλιστον Εύρώπην ώραϊζο- 
μένην σήμερον διά τών ύπερηφάνων έκείνων βλαστή 
σεων, αϊτινες εχουσιν ιδίαν πατρίδα τήν ’Αμερικήν 
καί τάς τροπικός χώρας.

ΤΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ίΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΜΕΣΟΝ

Καί έν Γερμχνίφ πρό πολλών έτών έχει κηρυχθώ πόλε
μος κατά τήζ χρή®®ω? τών πνευματωδών ποτών, οβτις 
προσελκύει ζωηρόν τδ ενδιαφέρον όλων τών τάξεων τού γερ
μανικού λαού και μεγάλην τήν προσοχήν έκ μέρους τών 
άνεπτυγμένων. Αί βλάβχι, £ς προκαλεϊ τό οινόπνευμα παρ’ 
ολοις τΌΓς κάταναλωταϊς αύτοΰ και αί σωματικαί παθή
σεις άς ό ζύθος προξενεί είς πολλούς οπαδούς αυτού εΖνε 
πασίγνωστοι. Έν Γερμανίφ έκαστον άτομον καταναλισκει 
έτησίως 106 κ. ζύθου περίπου, βαίνει δέ ή κατανάλωσις 
κατά κλίμακα,. Επειδή τά πλεϊστα πρόσωπα ώς αί γυναί
κες τά βρέφη και τά παιδία πίνουσιν όλίγον ή ούδόλως 
ζύθον, δι’ δ καί άπρόσβλητά ύπ’ αύτοΰ είναι, είναι πλίον 
φανερόν πόσον μεγάλαι ποσότητες καταναλίσκονται καθ’ 
έκάστην ύπό του άνδρικοΰ φύλου.Οί Ιατροί είς τάς μεγάλας 
ποσά ζύθου καταναλισκούσας χώρας καί πόλεις περιγρα- 
φουσι τάς συνέπειας, άς ουτος έπί τοΰ σώματος έχει· εισέρ
χεται δέ καθ’ έκάστην είς τό οίκονεμικόν καί πνευματικόν 
ζήτημα- Πβσαι δμως ή κατά τής. πνευματοποιίας κηρυσ- 
σομένη μάχη υπερβαίνει τόν σκοπόν της δηλ- καταντ? είς 
τδ νά θεωρήται τούτο ώς ιατρική ούτία. Ή πείρα διδά
σκει άπ’ άρχαιοτάτων χρόνων, έπανειλημμένως δέ ή επι
στημονική έξέτασις και έρευνα έπεβεβαίωσε τούτο, οτι καλά 
πνευματώδη ποτά άνήκουσιν είς τά εύεργετικώτερκ ήμών 
φάρμακα. Ύποβοηθοΰσι τήν θρέψιν τών άσθενών, άν αδτη 
γίνεται άτελής καί άνώμαλος, καταπαύουσι τόν πυρετόν 

• και τάς αιτίας αύτοΰ τάς προερχομένας άπδ μιασματικάς 
άσθενείας και άναζωπυροΰσι τήν λειτουργίαν τής καρδίας 
καί τών άναπνευστικών όργά·<ων, Sv ταύτα μετά τήν πάρο
δον τοΰ όζέος σημείου τής άσθενείας άπε.ιλόΰνται νά άπο- 
ναρκωθώσιν. Αυται είναι ένέργειαι αίτινες σήμερον δι’ άκρι- 
βοΰς έπιστημονικήί έξετάσεως φαίνονται σαφώς, καί είς 
πολλάς περιπτώσεις δέον νά θεωρώνται ώς σωτήριοι τής 

ζωής· Κατεπολεμήθησαν ή μία μετά άλλην άνευ δμως άπο- 
τελέσματος. Έλεγον οτι τδ οινόπνευμα οΰδεμίαν τών ιδιο
τήτων τούτων κέκτηται. ΔοκιμκΙ έπι θηρίων γενόμε^αι δι’ 
Sv τών σπουδαιοτέρων όργάνων ιήζ ζωής, διά τδ τήν άναπ- 
νοήν εξυπηρετούν νευρικόν σύστημα, παριστώσι τδ άνυπό- 
στατον ταύτη< τής έκδοχίς. Ή διεγερτική ένέργειχ δόσεων 
ΐπιμελώς έκλεχθέντος οινοπνεύματος καταφαίνεται έπίσης, 
ότχν πάσα λειτουργία τοΰ βλενογόνου ύμένος ή ετέρου αι
σθητηρίου όργάνου βχει μετριασθγ!. ΎποβοηθεΕται ή διεγερ
τική αύτη ενέργεια προφανώς διά τών διαφόρων αιθέρων 
οϊτινες παρέχουσιν είς τούς καλλίτερους ήμών οΓνους τδ 
γνωστόν εύχάριστον άρωμα. Άποδεικνύεται δμως οτι μόνον 
τά άριστα πνευματώδη ποτά δύνανται νά χρησιμεύσωσι δι’ 
ασθενείς. Όπου άπαντώσι τοίαΰτα, ,άτινα βλάπτουσι τούς 
υγιείς, εκεί ή άπόρριψις τού οινοπνεύματος ύπδ πολλών 
ιατρών, ώ; φαρμάκου, εύρίσκει βασιμότητα καί ήτιολογη- 
μένην έξήγησιν. Τοΰτο πχρατηρεϊται είς ’Αγγλίαν δπου 
μεγάλη ποσότης τεχνητών ποτών καθημερινώς καταναλί
σκεται· συνειθίζουσι δέ νά άποφεύγωσι ταϋτα καί οί ύγιεϊς, 
κατά μείζονα δέ λόγον οί άσθενεΐς.

Ώς έκ τούτου λαμβάνουσι πρό παντός άλλου ισχυρόν οίνον.

ΕΠΙ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΟΥ ΦΙΛΗΣ

MAPIAS ΖΗΪΙΜΟΠΟΓΛΟΥ
/7»55 τιται; Ι7ο5 «βρίσκεται, ή σαιίιχή μου φίάη · 
Τίς της αφήρπασι φωτήτ γΛνκιΐατ απ’ ta χτίΛη; 
Ποια θτάίης απηνής, tic απαίσια μοίρα 
Έπί τής veac ηπΛιαατ τόσην ανθάίη χ^ρα ; 

ΠοΊος βορράς μιτά πτοής άγριας χχ’ αίφτιδίον 
Άρπάσας ίφτρε μακράτ το άνθος τοΰ Μαιου ; 
Είς ποΊον ίριθος σκαιάτ, βαθίτατον πβρ/στη 
Το άστροτ ti γΛνκύΛαμπρον καί παρενθνς τσθίοθη ;

ΤοΟ τάφον πάάί τήν Ζτροι^ί, και τΛησμονήθη 
"Ώ τΙ αχΛηρδν δ θάνατος I apetSixtoC ήίηθη I
• · ···.··.. ······»· » · · . * * ·· ······ ·· ····« ····»· ·· ·
ΈΛησμονήθη I dJrjiPSc καί τί iir Λησμοντϊται ; 
Τοιοΰτοι eTv’ ot άνθρωποι τής γής οί παροθΐται : 
Toic (dvtac πιριδά^άονσι μ' eriel^eiC Ιομτττίάς 
“Εχονν κοινά τάδνιιρα, τάς στμφοράς όμοιας 
ΠΛήν άν τις τοντων κοιμηθή tiv ϊίπνον το9 θανάτου 
Άάάοίμονον, οζι'άβιπβν αυτός και τάνομά τον I 
Π2ήν, 3μως, Sr ή ϋπαρζις τής προσφιΛοής μοι νίας 
παρήΛθττ, &ς Ιντΰπωσις «ικάνος θ ιδίας' 
Άτ τής Μαρίας τήν μορφήν ίξήΛβι/βν ό χράνος 
Και τ’άνομα της ίπαυσι νά σννοδςν^ πόνος 
Τήν ενθυμτΐται ο πατήρ ΐήν προσφιάή τον χάρην 
ΛΗν ώς Ιάπίδα καί χαράν τον μόνην οθ»<ίριι. 
Ή μήτηρ της, ή δυστυχής, που πάντοτο προσμίνα 
Νά ιΑθη απο τή (ίνητιά, ίχοί μακράν πον μόνο ι 
Τήν ονθυμουνται τ’ άνθη της, τά ίργα τδν χιιρϋν της, 
Τ' άδίάφια, ta βιθάία της αντδ ιό όργανό της.
Άάάά χαάάίτΐρον αυτών, πο4ύ ποΛύ ακόμα 
Τήν ίνθνμιΐται μιά. Έγά>, μ’ αγάπην βαθυτίραν 
Και τονομά της θ’άναζή οτά ίδικόν μου στόμα 
Και νύκτα κα! ήμίρα.

Αύγουστος 1898.
•EXiyn Πα«αζ6γλου

Άπ’ άγράμματον μωρόν, μωρός σοφός μωρότερος.
Κ,ορηηφ.

Πηγή καί ρίζα καλοκαγαθίας είναι ή βρθή διαπαιδαγώ- 
σις. ΙΙλούταρχος.

Ό σώφρων όφείλει νά προνοίί μάλλον ή νά μετανοεί.
Έπίχαρμ-ος.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Γέλοεογραφικός παντογράφος

Τδ διασκεδαστιχδν τοΰτο μηχάνημα ΙΛήφθη ix τοΰ γνω
στόν, άτ ου παντογράφου, τον δυναμέι ου νά παρσγάγη αυτο
μάτως εικόνα τή βοηθείςρ γραφΊδος, όδηγουμένης ύπδ τής 
χειρός,κάΐ άχο^ουθούσης ϋ-ίας ide γραμμάς της περιφερείας 
τοΰ μέ-ΙΛοντος νά ά>απαρασταθή σχεδίου. Ά.ΙΛά ό παν
τογράφος, δν συνιστώμεν τοϊς άναγκώσταις ημών Sir εΐ- 
ναι προωρισμένος διά την μεγάΛυνσιν ή την έΛάττωσιν δι
δόμενης είκόνος. Είναι γελοιογράφος, δστις μεταμορφώνει 
ευθείαν γραμμήν είς καμπύλην, κύκλον στρογγύλον είς 
ωοειδή' ίπομένως Si Αναπαράγει σειράν Αστείων μεταμορ
φώσεων, αίτινες &r καί ένίχωσι τδ πρωτότυπον, ούχ ήττον 
μεταδάλλουσι περίφημου τύπον είς χονδροειδή, καί τανά- 
παλιν δύναται νά μετατρέψη τδν Δδν Κιχώτον είς 'Απόλ
λωνα.

Έχτδς τούτον διά νά πεισθή δ Αναγνώστης περί τών 
λεγομένων μας άρχει νά ρίψη βλέμμα ini τής νμετέρας εΐ- 
χόνος. .

Οί γνωστότατοι τύποι τοΰ Ναπολέοντος χαί τοΰ Βί- 
σμαρχ (ιναι κάπως ήδιχημένοι χαί όμως έμειναν εΰδιά- 
γνωστοι· Ή σειρά των δυνατών μεταμορφώσεων είιαι εΐς 
τινα μέρη Απεριόριστος,έπειδή λαμθάνοντες ώς βάσιν παρα- 
μόρφωσίν τινα εΐς (Ιον δήποτε βαθμόν δύναται τις τά τήν 
μεγαλοποιήση Ακόμη λαμθάνων ταύτην, τήν νέαν μεγαλο
ποίησή', ώς Αρχήν τής νέας παραμορφώσεως και ουτω χαθ' 
εξής·

Ούδέν άπλούστερον τής χρήσεως τοΰ μηχανήματος τού
του. Στερεοΰμεν πρώτον τήν εικόνα τήν όποιαν μέλλομεν 
νά άναπαράξωμετ ini τίνος κινητού δίσκον, ούτινος ή θέ· 
σις σχετικώς πρδς τήν γραφίδα πρέπει νά Ανταποιρίνεται 
μέ τδν χάρτην ίφ' ού θ' απει.κονίσωμεν τήν εικόνα, ώς δεΐ- 
κνυσι ή Άνωθι εΐχών γλυφαί δέ κατεσχευασμέναι ini τοΰ 
δίσκου συγχρατοΰσι τδ σχέδιον, τή βοηθείφ έλατηρίου εί- 
ρισκαμένου iv Ιχάστη χαραγή.

Ωσαύτως ό ποΰς τοΰ Τ δύκαται νά στερεοποιηθή είς 
διαφόρους θύσεις, δυνάμει μιχροΰ τίνος στελέχους, τδ όποιον 
είσάγομεν εις μιαυ τών πόντε όρατών όπών, ώς ίμφαίνεται 
κάτωθεν τής μεγάλης σανίδος, ήτις χρησιμεύει ώς στή
ριγμα. Τότε δύναται τις νά ΐχνογραφή ώς διά τοΰ συνή
θους παντογράφου, λαμβάνοντες μεταξύ τοΰ δακτύλου και 
τοΰ λιχανοΰ τήν άκραν τοΰ Τ, τδ όποϊόν φέρει τήν γρα

φίδα. Άκολουθοΰμεν κατόπιν ελαφρώς τάς γραμμάς τής 
περιφέρειας τής είκόνος, ήυ μέλλομεν νά άναπαράξωμεν. 
Ή δέ τετοποθετημένη γραφίς είς τδ έτεβον Λκρον τοΰ Τ 
χαράσσει ταύτοχρόνω'ς^ τήν τροποποιουμίνη'ν εικόνα ίχΐ 
τοΰ πρδς τδν σκοπδν τούτοκ ενδιαθέτου χάρτου.Όπως διιυ- 
κολύνωνται οί παϊδες εΐς τήν χρήσιν τοΰ γελοιογραφίκοΰ 
παντογράφου, έκαστον χυτίον περιέχει πλεϊστα σχέδια με
ταλλικά, επί τών όποιων αί γριμμαί των . Αποτελούσε 
γλυφάς, αίτινες χρησιμεύουσιν ώς όδηγδς είς τούς μ&λλυν 
αρχαρίους.

Έν συντόμω ό νέος ούτος παντογράφος δύναται νά iv- 
διαφέρη τούς μεγάλους ώς καί τούς παΐδας,διότι πολλά δύ- 
ναταΐ τις νά πράξη είς δπαντας τούς κλάδους τής ζωγρα
φικής-

(Έκ του La science Franpaise).

Άνδ· Φ. ϋρςντ&ξη$ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ
ΑΣΠΑΧ. ΒΛ. ΧΚΟΡΛΕΛΗ

Άξιον θερμότατης συστάσεως καί γενικής ύποστηρίξεως 
τυγχάνει τδ άπδ δωδεκαετίας λίαν εύδοκίμως λειτουργούν 
μοναδικόν έν Έλλάίι 'Ελληνικόν Παρθεναγωγείου, έπιμε- 
λεία τής Διευθυντρίκς Κ®< ’Ασπασίας Βλ· Σκορδέλη.

Την ήθικήν μόρφωσιν, την πνευματικήν άνάπτυξιν καί 
τήν τοΟ σώματος ύγείαν καί ευεξίαν, ώς σκοπδν προθεμένη 
ή φιλο’στοργος και ρέκτις αύτοΟ Διευθύντρια, πληρέστατα 
έδικαίωσε τάς έλπίδας καί άρκούντως ικανοποίησε τάς 
άπαιτήσεις τών έμπιστευθέντων αύτή τά τέκνα των γονέων. 
Διό είναι άξιον θερμής και γενικής ύποστηρίξεως.

Έν τδ πρωτοτύπφ τούτω παρθεναγωγείο» έκτός τδν τή 
γυναικί Ιδίων έργων διδάσκεται και ή Γαλλική τελειότατα 
ως έν Γαλλικδ Σχολείω.

Έπίσης καί ή Γερμανική είς τάς έπιθυμούσας ταύτην.
Δέχεται τροφίμους και ήμιτροφίμους μαθήτριας έπι ώρι- 

σμένοις διδάκτροις καθώς καί έξωτερικάς.
Δωρεάν δ’ άποστέλλεται τζ> αίτοΟντι ό κανονισμός.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ "ΦΥΣΕΩΣ,,

Π. Κ, Βάρναν. Φαίνεσαι δεν είχα κρατήσει σημείωσιν. Σήμερον 
σας άπέστειλα «Κόρην τών ’Αθηνών» και «’Ολυμπιακόν τεΰχος». 
—Α. Π. Πιιραώί. Έλήφβησαν και εΰχαριστοδμεν πολύ δι’ ένδιαφέ- 
ρον σας.—Σ. Κ. ΆΛεζάνδρειαν. Σας ένεγράψαμεν καί άπεστείλαμεν 
φύλλα και βιβλία. ‘Αναμένομεν άπάντησίν σας.—ί. Ζ. Gaire-Bar- 
rage. ’Επιστολή σας ίλήφθη. Ή διεύβυνσίς σας ήλλάγη.— Α, Μ. 
Pera. Δελτάριον έλήφβη. Νέαν συνδρομήτριαν Ινεγράψαμεν. Σας 
άπηννήσαμεν είς Κ[πολιν.— Β.Α. ΓαΛάζιον. Τή συστάσει τής Κας 
Α.Μ. σας ίνεγράψαμεν και πιστέύομεν να παραδεχβήτε τήν Εγγρα
φήν σας. Φύλλα σας έστείλαμεν.—A.K.P. Confple. 'Επιστολή σας 
έλήφθη, σας άπηντήσαμεν σχετικώς περί 8λων καί ήσυχεϊτε.-— Α.Κ. 
Καθάάάα. ’Επιστολή και χρήματα έλήφβησαν. Εΰχαριστοδμεν. Τα
χυδρομικές έγράψαμεν καί έστείλαμεν φύλλα καί «Κόρην ’Αθηνών». 
—Α.Γ.Π. Πήτραε. Ζητηθέντα φύλλα παρεδώσαμεν κομιστή.—Τ.Χ. 
Κισσόν. ’Επιστολή έληφθη-, άνεγνώσθη μετ’ εΰχαριστήσεως, οί πάν
τες καί τα πάντα καλώς έχουσι. καί μόνον σύ λείπεις,προσεχώς έρ
χεται αυτόθι αντιπρόσωπός μου δι’ έργασίας. — Γ.Α. ΚαΛαφάτιον. 
Δελτάριον έλήφθη.’Αναμένω, ώς γράφετε,άποτελεσματικωτέραν επι
στολήν σας·—Σ. Κ. Καγιατζίκ. Δελτάριον έλήφθη καί άναμένομεν 
προσεχώς· νεωτέραν έπιστολήν σας,ώς γράφετε.—Δ Π,Πάτρας.άι\- 
τάριόν σας έλήφθη και σάς έπιβεβαιώ καί πάλιν ότι ένταΰθα δέν 
ύπήρχε καιρός νά γείνη ύπεξαίρεσις τοιαύτη, τής διανομής γενομέ- 
νης εΰθυς άμά τή άφιξει τής αλληλογραφίας.—Χ.Χ. Σμύρνην. ’Επι
στολή έλήφθη, ταχυδρομικώς έγράψαμεν. — Α.Β. Ιθάκην. Έίιι·. 
στολή μετά ποιηματίου αδελφής σας έλήφθη καί έχει καλώς.-Χαίρω 
δέ πολύ διά τήν εύγενή και αύθόρμητον έπασχόλησιν άμφοτέρων. 
Προσεχώς δημοσιευθήσεται.—Μ. Π. S. ΣεβασισύποΛιν. ’Επιστολή 
σας έλήφθη· έχει καλώς, άναμένομεν, ώς γράφετε, ταχέως τήν έκ- 
καθάρισιν τοΰ Λ]σμοδ μας.


