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Ο ΖΕΥΣ
' Ό ΓΙΓΑΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ

‘0 γιγαντώδης οδτος πλανήτης τοδ συστήματός μας, οδ· 
τίνος ή διάμετρος ύπερβαίνει ένδεκάκις τήν διάμετρον τής 
ήμετερας σφαίρας και ουτινος ό δγκος είναι 1279 φοράς 
ανώτερος τής Γής, κατέστηχέσχάτως άντικιίμενον νέων και 
σοβαρών μελετών άπό μέρους όλων τών άστρονόμων.

Ό κόσμος οδτος είναι άληθώς κολοσσιαίος; αί δέ έν τί) 
έπιφανεί^ αύτοδ ώς καί έν τφ κόλπφτής παμμεγέθους άτ- 
μοσφαίρας του ,συμβαίνουσάι κινήσεις εΐσί θαυμάσιοι.

Διά νά λάβη δέ τις ιδέαν, δέον νά φαντασθ'ί! εαυτόν πολύ 
πλησίον, έπί τοδ πρώτου δορυφόρου του,ώς έν παραδείγματα 
Έντεδθεν παρατηρεί τις πελωρίων διαστάσεων σφαίραν, 
140,926 χιλιομέτρων διαμέτρου, ένδεκάκις μεγαλειτέραν 
τής Γής.

Εντεύθεν αί διακυμάνσεις τής άτμ.οσφαίρας του δείκνυν- 
ται έν ?λφ αύιής τφ μεγαλείω, και ίσως μάλιστα ή θερ- 
μότης τοδ πλανήτου είναι αίσθηση καί έξασκεϊ έτι αξιο
σημείωτου επιρροήν έπί τής φυσικής καταστάσεως τοδ δο
ρυφόρου τούτου, δπως άλλοτε, δτε είσέτι ό Ζεύς ητο ήλιος 
λαμπερός έν τφ κέντρφ τοϋ συστήματός του.

Ή διάμετρος τοδ Διός ύπερβαίνει την τής Γής έν άνα- 
λογί$ II,06 προς I, ό δγκος αύτοδ είναι 4279 φοράς με- 
γαλείτερος τοΟ τής γής, ή δέ μάζα του 309 φοράς μείζων 
τοδ ήμετέρου πλανήτου. Τό βάρος έν τφ ίσημερινφ σχετι- 
κώς προς τήν.γήν είναι περίπου δύο φοράς καί τέταρτον 
μεγαλείτερον. Τοδτο όφειλόμενον εις τήν σημαντικόνητα τοδ 
μεγέθους τοδ Διός έχει μεγίστην σχέσιν πρός τά έιΐι τής 
εύρείας έπιφανείας του έπισυμβαίνοντα φαινόμενα. Ή άτ- 
μόσφαιρα τοδ Διός, ής ή υπαρξις καί ή μεγάλη πυκνότης 
άπεδείχθησαν ύφ’ δλων των γενομένων παρατηρήσεων δέν 
δύναται νά όμοιάζή προς τήν ήμετέραν! Ένταδθα ή άτμο- 
σφαιρική πίεσις διπλασιάζεται εις διαφοράν υψους 5,600 
μέτρων. Έπί τοδ Διός, ή έντασις τής πυκνότητος έχει ώς 
άποτέλεσμα νά έλαττώνγ κατά δύο φοράς καί τέταρτον πε

ρίπου το μήκος τής καθόδου άφ’ ύψηλου μέρους, ήτοι ή ατ
μοσφαιρική πίεσις διπλασιάζεται είς καιάβασίν 2ί*485'μέ- 
τρων, ύποτιθεμένης άναλόγου πρός τήν ήμετέραν ατμό
σφαιραν.’

Ή άτμόσφαιρα τοδ Διός είναι άναμφιβόλως πολύ ύψωμέ* . 
νη, 'είναι δέ άδύνατον νά παρατηρήσγ τις μετά προσοχής 
τον Δία, έστω και έπί τινας μόνον εβδομάδας, χωρίς νά 
πεισθή ότι αί έπί τοΟ δίσκου του ύπάρχουσαι νεφοειδείς μά
ζαν ένέχουσι συγκριτικόν πρός τήν υπερφυσικήν εκτασίν των 
βάθος. Ή διαφορά τών μορφών καί κινήσεων των, αί ποι- 
κιλίαι τής λαμπρότη^ος τών δόρυ;,όρων -κατά τήν διάβασιν 
αυτών, κατά μήκος «μ 
τοδ δίσκου, ώς καί Μ 
τών σκιών αυτών,' Μ 
άποδεικνύουσιν, ότι Η 
τό βάρος τής άτμο- |Μ 
σφαίρας είναι συγ- Κ 
κριτικόν πρός τήν Β| 
διάμετρον τών δο- Κ| 
ρυφόρών τούτων. Οί Η| 
δορυφόροι τοδ Διός Κ 
έχουσι 4 ίως 6000 Η 
χιλιόμετρα διάμε- Η 
τρον. "Απασαι δέ Η 
αί παρατηρήσεις Η 

συμφωνοδσιν, οτι ή 
άτμόσφαιρα τοδ 

Διός, όρωμένη έν
τεδθεν μόνον διά τών στρωμάτων τών νεφών, υπολογίζεται 
τούλάχιστον εις τό τέταρτον τών διαμέτρων τούτων, ήιοι 
πλεόντων 1,000 χιλιομέτρων.

Συμπεραίνεται, οτι ή ατμόσφαιρα τοδ παμμεγέθους τού
του πλανήτου δέν δύναται νά ηναι όμοια τής ήμετερας. 
Τό καταπληκτικόν βάρος αύτοδ πρέπει ν' άντισταθμίζεται 
ύπδ άντιρρόπου δυνάμέως καί ή δύναμις αύτη θά ήναι βε
βαίως ή θερμότης. Πιθανολογείται, βτι ή σφαίρα τοΰ Διός 
είναι εϊσέτι θερμή καί δή βεβαιοΰται ύπό τών επομένων έν- 
δείξεων.

Ο ΖΕΥΖ
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τις τοΰ ίσημερινοΰ. To αύτδ Ακριβώς συμβαίνει καί έπ! τοΰ 
Διο’ς. Άφοΰ ό Ήλιο; δέν περιστρέφεται ώς εν σώμα συμ
παγές, επεται δτι δέν Αποτελεί σώμα στερεόν. Τδ αύτά 
συμβαίνει καί είς τόν Δία. Είς Αγγλος αστρονόμος, ο κ. 
Stanley Williams, κατόρθωσε νά προσδιορίση τήνυπαρξιν ' 
χα! τήν ταχύτητα επτά διαφόρων ρευμάτων.

Αί κηλίδες αδται Ανηκόυσιν εις ύγραν έπιφάνειάν και ή 
διχφορχ τή; περιφορά; των δφείλεται είς διάφορα ρεύματα; 
Δέν είναι πιθανόν, διότι δύνανται νά διέρχονται <xl μέν 
ΰπεράνω των δέ, ώς παρετήρηιε τοϋτο ό κ. Joung.

Δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν, δτι τινές λευεαί κηλίδες 
rod Διδς είναι πολύ ύψωμένχι και δύνανται μάλιστα νά 
φιρωσι σκιάν κάτωθι αύτών κά! δτι αί σημαντικά! διαφο- 
ρκί τή; επιφάνειας δόνανται τά πάρατηρήθώσινέν τή άτμο- 
σφαίρο: τοΰ Δ^ός.

Ούτως, ή έρυθρά αυτή κηλίς παρί.στησιν ήμίν την περι
φοράν τής επιφάνειας του πλανήτου'· άνήκει τίί έπιφανεί? 
ταύτη και πιθανώς είναι νήσο; τις ή ,ήτειρο; έν σχη
ματισμέ της και γεννΑ κάτωθι αυτής χημικός εκρήξεις, 
προσδιοριζόμενα; διά τοΰ ίδιου συστήματος τής Αποψύ- 
ξεως. ’Ίσως δέ ύπάρχουσιν ήδη έκεί πηγαΐ Ηφαιστειώδεις, 
η Απλώς Αναπόφευκτοι μετακινήσεις, μεταπτώσεις και 
σεισμικαί κινήσεις πλέον Η ήττον ταχείς. Άλλ’ ίσως πάλιν 
ή έρυθρά αύτη κηλίς παρίστησι χώραν άποχωριζομένην έκ 
τού συνόλου αύτής $ θερμόν ωκεανόν έπί άπεψυγμένου 
φλοιού, άλλ’ α! ποικιλίαι των σχημάτων, αί μηκύνσιις καί 
συστολαί, αί ταλαντώσεις αύταί, συνηγοροΟσιν ύπέρ τής 
ΰπάρξεως νήσου, ίσως μάλιστα πλεύσιμου, ής ή επιφάνεια 
ΐσοδυνάμεϊ πρός τά τρία τέταρτα τής τής Γής, ήτοι 383 
εκατομμύρια τετραγωνικών χιλιομέτρων 1 Μολονότι δ’ ει- 
μεθα πολύ μακράν τοΰ κολοσσιαίου τούτου πλανήτου, οπω: 
όριστίκώς άποφανθώμεν, είμεθα έν τούτοις βέβαιοι, δτι ή 
χώρα αύτη στερεά ή υγρά, Ανήκει τώ σώματι αύτω τοΰ 
πλανήτου και παρίστησι τήν διάρκειαν τής περιφοράς του· 

Άΐ παρατηρήσεις άφ’ ετέρου άπέδειξαν, οτι ή έρυθρά 
κηλίς βραδέως μετεκινήθη κατά τό μήκος, άλλά γενικώς 
διετήρησε άξιοσημείωτον στασιμότητά της, ένώ αί λευκαί 
τοΟ ισημερινού κηλίδες ϊπτανται σχετικώς μετά φανταστι
κής καί μεταβλητής κινήσεως.

Παρετηρήθη, ύπό τοΰ Pickering και άλλων, οτι δορυφό
ροι καί άστέρες προέχονται έν τώ έσωτερικώ του δίσκου 
τοΰ Διός, συνεπείς ισχυρές διαθλάσεως τής άτμοσφαίρας 
του. Ούτως, ύφ’ οίανδήποτε οψιν και άν.παρατηοήσωμεν 
τόν Δία·, βλέπομεν αυτόν περιβαλλόμενον ύπό άπειρομεγέ- 
θους Ατμόσφαιρας, έν πλέουσιν είς διάφορα ύψη, σημαν
τικά! σειρά! νεφών, σχηματιζομένων ιδίως ύπό τών εξατμι
ζόμενων Ατμών, άπό σφαίρας είσέτι θερμώς διατηρούμενης 
έξωτερικώς. Τά νέφη φέρονται Ιδίως ύπό ρευμάτων, διευ- 
θυνομένων έξ Ανατολών πρός δυσμάς και κινούνται ταχύ
τερου, έφ’οσον ΐστανται υψηλά. Τά τών ισημερινών ζωνών 
είσ'ι τά ταχύτατα πάντων, ή δέ ταχύτης αύτών ύπερβαίνει 
ένίοτε τά &00 χιλιόμετρα καθ’ ώραν.

Ή επιφάνεια τοΰ πλανήτου δέον έτι νά ήναι ύλώδης 
(ζυμώδης), ίσως δέ στερεοποιημένη είς τινα σημεία, καί 
χρώματος σκοτεινοΰ. Ό Ζευς είναι ήλιος άπεψυγμένος καί 
τό γε νυν έχον εύρίσκεται έν δ,ιαμέσω τινι καταστάσει,ήτοι 
μεταξύ τής ηλιακής καταστάσεως κα! τής πλανητικής 
καταστάσεως, όπως ή Γή ύπήρξεν έν τή άρχεγόνφ αύτής 
εποχή.

Ένεκα τής σχεδόν κυκλικής πέριξ τοΰ Ήλιου περιφοράς 
τοΰ Διός και τής πολύ ολίγον κλίσεως αύτοΰ πρός τήν τρο
χιάν ταύτην, ό Ήλιος δεν παράγει έπί τοΰ κόσμου τούτου 
ούτε έποχάς, ούτε κλίματα. Αί εντεύθεν παρατηρουμεναι 
κα! έπί τής άτμοσφαίρας αύτού συμβαίνουσαι σημαντικά! 
κινήσεις δέν βχουσιν Αφορμήν μόνον τον "Ήλιον και κατά 
μέγα μέρος παράγονται ύπό τοπικής τοΰ πλανήτου θερμό- 
τητος. Καί δντως, ή έτησία ποικιλία τής ήλιακής έπί τοΰ
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Πρώτον, ή άρχική θερμογόνος κατάστασις δλων τών 
πλανητών ύπό ούδενός γεωλόγου ή Αστρονόμου τίθεται είς 
Αμφιβολίαν, άπασαι δέ αί κοσμογονικαί θεωρίαι περί τής 

• Αρχικής καταγωγής τής Γής, στηρίζονται έπ! τής υφιστά
μενης τό γε νΰν έχον εσωτερική; θερμότητος, τών Αδιάκο
πων κινήσεων τόδ φλοιοΰ της ύπό σεισμών και είναι Αδύνα
τον νά θεώρηση τις άόν ήμέτερον πλανήτην Αλλως ή ώς 
βραδείαν συμπήκνωσίν Αρχικής νεφελώδους καταστάσεως, 
άπορευσάοης έκ τοΰ ήλιακοΰ νεφελώματος. Δύναται δέ τις 
νά ύπολογίση τήν διάρκειαν τής άντιστοιχούσης Αποψύξεως 
έκαστου πλανήτου, συμφώνως τή μάζη, τφ όγκφ καί τή 
φύσει τοΰ ύλικοΰ του. "Όσω ουράνιόν τι, σώμα εΐναι μικρόν, 
τοσοΰτον ταχύτερον Αποψύχεται. "Η Σελήνη άπεψύχθη τα· 
χύτερον τής Γής, ή δέ Γή άποψύχεται ταχύτερον τοΰ Διός.

Ή θεωρία αυτή Αγει ήμάς Αρα είς τήν Ανευ δρων πα
ραδοχήν,δτι ή σφαίρα τοΰ Δώς δύναται και όφείλει νά ίί δτι 
θερμή, ώς ύπήρξεν Αλλοτε ή γηίνη σφαίρα θερμή,ούχί μόνον 
έν τφ έσωτερικφ αύτής, άλλ’ έτι καί έπί τής έπιφανείας 
της καί δτι ή έπιφάνεια αύτη εύρίσκεται μόνον έπί τών ή 
μερών μας έν τ$ περιόδφ τής στερεοποιήσεώς της. *0τι δέ 
δέν είναι πλέον αίσθητώς φωτεινός ό Ζεύς, δέν δυνάμεθα ν’ 
άμφιβάλωμεν, άφοΰ οί δορυφόροι του έντελώς έξαφανίζονται 
όπόταν διέρχονται ίκ τής σκιάς του καί άφοΰ Frt τό φώς 
τοΰ Διός είναι αυτό τό ήλιακόν φώς, άντανακλώμενον. Τό 
φκσματοσκόπιον Αλλως τε άποδεικνύει τοϋτο· ό Ζεύς λάμ
πει ώς παμμέγεθες νέφος, φωτιζόμενον ύπο τοΰ Ήλιου·

Τό μάλλον αινιγματώδες σημείον τοΰ κολοσσιαίου τούτου 
πλανήτου είναι σήμερον ή περίφημος έρυθρά έλλειπτική κη· 
λίς, εύρυτέθα τής Γής, ήτις διατηρείται έν τφ αύτφ πάν
τοτε μέρει τοΰ Διός κα! σχεδόν μή μεταβάλλουσα σχήμα. 
Ανήκει είς τήν συγκερασμένην ζώνην κα! κεΤται είς τδ βό
ρειον πλάτος, στρέφεται δέ μετά τ“ς αύτής ζώνης κα! φαί
νεται οτι δεικνύει τήν Αληθή κίνησιν τής περιστροφής τΟΰ 
πλανήτου. Ή σταθερά τοποθεσία της Αντιτείνει, ’οτι Απο
τελεί μέρος τής Ατμοσφαιρικής καταστάσεως τοΰ πλανή
του. "Αλλως τε δέν είναι εδκολον νά ύποθέση τις, οτι πλα- 
νάται έν ιή Ατμόσφαιρα, ώς πλέων δίσκος ή αιχμάλωτος 
Φέρει 42,000 χιλ. μήκος καί 15,000 πλάτος! Είναι ήπει
ρος ήδη σχηματιζόμενος; Είναι τούναντίον λίμνη καίουσχ έν 
τφ καταχωσθέντι φλοιφ ; Έχει έν τούτοις χρώμα έρυθροΰν 
καί φαίνεται, ώς διαλυόμενη τις ούσία. Ένίοτε δέ διακρί- 
νονται ώς Ατμοί μάλλον λευκοειδιϊς. "Ισως νά ήναι νήσος, 
έξ έκαστου μέρους τής οποίας κυκλοφορεί ταχύς χείμαρρος.

Ό κ. Henry Draper παρετήρησεν έν τή φασματική 
Αναλύσει τής κηλίδος ταύτης δείγματα συμφυούς τίνος φω
τός, ούτινος ή θερμότης έκπέμϋει μόνον σκοτεινά;'Ακτίνας. 
Έκτος τούτου- παρεττρησε γραμμάς όφιιλομένας είς τόν 
υδρατμόν καί άφ’ετέρου ειδικήν γραμμήν, όφειλομέν^ν είς 
αύτόν τόν πλανήτην. 'Ισχυρά ταινία έν τή ερυθρή, σημειω- 
θεϊσα ύπό τοΰ Vogel ομοιάζει κατά τήν θέσιν πρός άνάλο- 
γον.ταινίαν έν τω φάσματι τών έρυθρών Αστέρων, δηλαδή 
τών σβεννυμένων Αστέρων. "Ώστε, φαίνεται, δτι τό συμφυές 
φώς -τοΰ Διός,. δπερ πιθανώς άνήκει κατ’ άσθενές μέρος έν 
τφ έρχομένφ ήμΓν άπό τοΰ πλανήτου τούτου φωτός, ομοιά
ζει πρός τδ έρχόμενον άπό τών έρυθρών Αστέρων, ήτοι τών 
άγωνώντων και σβεννυμένων ήδε Αστέρων. Κατά πάσαν 
λοιπόν πιθανότητα, ό Ζεύ; είναι ήλιος άποψυχείς, ούχί δέ 
κυριολεκτικώς έτι πλανήτης κα! μηκέτι συνεπώς κατοι- 
κήσιμος-

Ή πιρί τής περιφοράς αύτοΰ έξέτασις Αγει είς τό αυτό 
συμπέρασμα· ώς δέ συμβαίνει έπί τοΰ Ήλιου, δέν είναι ή 
αύτή είς τά διάφορα πλάτη καί επιβραδύνει άπό τοΰ ίση- 
μερινοΰ πρός τούς πόλους. Ή περιφορά, ώς γνωστόν, τοΰ 
Ήλιου είναι είκοσιπέντε ημερών τεσσάρων ωρών καί ήμι- 
σείαν είς τόν ισημερινόν καί είκοσιπέντε ήμερών δώδεκα 
ωρών είς 15ο πλάτος, είκοσιέξ ήμερών είς τόν 25ον βαθ- 
μόν, είκοσιεπτά ήμερών είς τόν 38ον. Τοιαύτη είναι ή περι
φορά των κηλίδων έπιβραδύνουσιν έφ’ οσον Απομακρύνεται

j

- Διός ένεργείας δέν είναι μεγα)ειτέρα τής ύπό τοΟ Ήλιον 
έφ’ ήμών παραγομένης τών δκτώ ήμερών. πρό καί όκτώ ή
μερών μετά τήν ί ημερίαν· είναι μόλις αισθητή.

Αύτη είναι ή κατάστασις τών γνώσεών μας τό γε νΰν 
έχον περί τοΰ σημαντικωτέρου τοΰ ήμετέρου συστήματος 
κόσμου.. ’Αλλοτε, ό Ζεύς έλαμπεν ώς ήλιο; έν τφ κέντρφ 
τοΰ ίδίου συστήματος τών τεσσάρων, κόσμων, ένφ τήν σή
μερον είναι ήλιος άπεψυγμένος, ούχί μέν έντελώς ίτι.ψυ- 
χρός, άλλά διάμεσος σταθμός' μεταξύ τής ήλιακής περιό
δου καί τής πλανητικής περιόδου. Έάν δέ ήδυνάμεθα νά 
τόν πλησιάσωμεν, ώς έν Αρχή . προείπομεν, *έν άποστάσει 
τοΰ πρώτου αύτοΰ δορυφόρου, θά παριστάμεθχ μετά τρόμου 
είς τήν φοβεράν γένεσιν τών στοιχείων, Ατινα παρασκευά- 
ζουσιν έν τφ άπεράντω έκείνφ έργαστηρίφ τά σπέρματα 
τοΰ μέλλοντος αύτοΰ βίου· άλλ’ όπόταν φθάση καί ουτος έν 
τή περιόδφ αύτοΰ τοΰ βίου καί τής νοημοσύνης, ή Γή έφ' 
ής ζώμεν θά έχη τότε άποβιώσει. καί ή τελευταία άνθρω- 
-πίνη οικογένεια θά έχη Από πολλοΰ χρόνου ταφή έν τφτε- 
λευταίω πάγφ τοΰ ίσημερινοΰ τοΰ γηίνου τούτου κοιμητη
ρίου. Novus rerum nascelur ordo ! Φ. H.

Η ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΐΑ

Ή τελευταίως γενομένη ίιάβατις τής Μάγχης ϊι’ αεροστάτου 
ύπό τών κκ. Spencer καί Swinburne διά τής χρήτεως ιστίου 
και πηδαλίου, έδωκεν αφορμήν νά πιστευθή 8τι ή θεωρία τών δι
ευθύνσεων τών αεροστάτων έποίει βήματα'τινα πρός τά πρόσω 
καί έγράφη έπανειλήμένως τοϋτο εις τον ευρωπαϊκόν τόπον, άλλ’ 
όμως επιστολή απευθυνθεισα εσχάτως είς παρισινόν φύλλου υπό 
του κ. Fonvtelle, είϊικου συγγραφέως καί ϊιασήμου κριτοΰ τοϋ 
προκειμένου ζητήματος, αίρει πασαν περί τούτου σχετικήν ίϊίαν.

«Νομίζω, γράφει i κ. Fonvielle, ότι πρέπει τό κοινόν νά 
έξουϊετέρωθή τής προκειμένη; πλάνης. Δέν είναι αληθές, οτι δ 
κ. Spencer μετεχειρίσθη ιστίον καί πηθάλιον,. ΐνα ίιέλθη τόν 
προθμ.όν’ αλλ’αληθεύει μίνον, οτι ό επιδέξιος ουτος αεροναύ- 
της έπεχείρησε νά μεταχειρισθή αντίρροπου οδηγόν (guide-rope) 
και μικρόν ίστίον .καί τό επιχείρημα όέν συνέτεινεν ή.μόνον νά 
φέρη τό ΰίωρ τής θαλάσσης έν τή σκάφη του «Excelsior» όπου 
μετά τοΰ κ. Swinburne εδρίσκετο.

Ό μόνος αεροναύτης, οστις επέτυχε νά εκτελέση έργασίαν τοΰ 
είίους τούτου, είναι ό Φραγκίσκος Lhoste, έκ Παρισίων, κατά 
τήν Δευτέραν αύτοΰ διάβασιν από Γαλλίας εις Αγγλίαν. Συνο- 
δευόμενος ΰπο τοΰ φίλου του κ. Mangot άνεχώρησεν έκ Cher
bourg καί άφίκετο είς Tottenham, πλησίον τοΰ Λονδίνου, συλ
λαβών τήν ιδέαν τής χρήσεως ιστίου καί άντιρρόπου όδηγοΰ.

«Είναι πιθανόν γράφει περί τοΰ αντικειμένου τούτου, ετερος 
εΐδικολόγος, δ κ. Banet-Rivet, έάν έξάρτημα τοισΰτον (') άναρ- 
τηθή εν τώ αύτω μεσημβρινω, έν ώ άναρτάται τό ίστίον, τοΰιο 
δέν φέρει ούδέν αποτέλεσμα, καί το αερόστατου κλίνει κατά τό 
σύνήθες πρός τήν διεόθυνσιν τοΰ ανέμου, άλλά μετά πλείονος τα- 
χύτητος. Τουναντίον, έάν δ αντίρροπος οδηγός κατέχει διάμεσον 
θέσιν, τό ίστίον θα. τεθή πλαγίως τώ.ανεμφ καί τό αερόστατου, 
αντί ν’ άκολουθήση τήν διεόθυνσιν τοΰ ανέμου, θ’ άπομακρυνθή 
είς τρόπον ώστε νά σχηματίση μετ’ αύτοΰ γωνίαν, ήτις κατά τά 
έπιιευχθέντα' πειράματα, θά έχη ώς μέσον όρον 270 βαθμούς.»

Ούτως δ αεροναύτης διατίθησιν έλαφρόν μέσον διευθύνσεως. 
δυστυχώς περιωρισμένον έν σχέσει πρός τάς ιδιοτροπίας τών στοι
χείων. καί όμως προκαλει τό μειδίαμα τών όπαδών τής θεωρία; 
τής αεροπλοίας, τουτέστιν τοϋ τρόπου τής πτήσεως τών πτηνών, 
θεωρίας, ήτις ενέχει ώ; θεμελιώδη αρχήν, τόν περίφημου όρισμόν 
τοΰ «βαρυτίρου τοΰ αέρος.»

Δέν πρέπει να νομίση τις, έν τουίοις, ότι οί οπαδοί τής άερο- 
βασία; κέκτηνται.πολύ συμπερασματικά; πειραματικά; αποδείξεις 
ν’.αντιταξωσι τοϊς αντιπάλοις αύτών, διότι άπασα αύτών ή πε-

(') Μακρόν χονδρόν σχοινίον μήκους έκατοστύων τινών μέτρων, 
οπερ δύναταί τις ν’ αφήση συρόμενου κάτωθι τοΰ αεροστάτου καί 
τό όποιον χρησιμεύει διά τάς εργασία; τή; καθόδου εί; τό έ’δαφος. 

ποίθησι; στηρίζεται έπί μόνη; ταύτης τής απλής παρατηρήσεως, 
οτι άφοΰ οντα τινά ϊπτανται, δ άνθρωπος, δ κάλλιον πάντων 
τών δυτών διάνοητικώς πεπροικισμένος, δέον να δύναται, δέον να 
γνωρίζη νά ίπταται.

Αί μάλλον πρόσφατοι σχετικαί δοκιμαί, α! βασιζόμενοι έπί τή; 
αρχής ταύτης, έγένοντο έσχάστ.ω; έν Γερμανία ύπό τόΰ κ. Lili- 
enthal, δόκτορό;. τής φιλοσοφίας, δστις άπό πολλοΰ ήδη χρόνου 
καταγίνεται είς αναζητήσεις, σκοπούσα; τήν κατοχήν τοΰ άέρος 
ύπό τοΰ ανθρώπου, τή βοήθεια συστήματος πτερύγων, παρουσια- 
ζουσών ποιαν τινα αναλογίαν πρός τάς τών νυχτερίδων.

Τό μηχάνημα λοιπόν, δι’ ου άνθρωπό; τις-βάρους δγδοήκοντα 
,κοιλών έπίστευσεν, οτι δύναται ν’ άχθή από ύψους τριάκοντα μέ
τρων, άνευ ούδενός απευκταίου, άποτελ,εϊται εκ δύο πτερύγων 
μελοποιούμενων ώς αί τών νυκτεφίδων καί φεβουσών δεκατέσσαρα 
μέτρα έπιφάνειαν καί είδος μεγάλου πηδαλίου πρό; τά όπισθεν.

Ό αεροπλοεύ; αναρταται καθήμενος μεταξύ τών δύο πτερύγων, 
αίτινες άλλως δεν πλήττονται, άλλά λαμβάνουσι ποιάν τινά ομοι
όμορφον κίνησιν, διδομένην διά ξυλίνη; .ράβδου, ήν κρατεί εί; 
χεϊρας δ αεροναύτης καί δύναται νά διευθύνη αύτήν εϊτε πρός τήν. 
μίαν, είτε πρό; άλλην πλευράν.

Τό μηχάνημα τοϋτο, κατεσκευασμένον έκ ξύλου ιτέα; καί λε
πτού στερεού υφάσματος, έχει βάρος είκοσι κοιλών περίπου.

Έκ τών έπιτευχθέντων δέ αποτελεσμάτων τοΰ κ. Lilienthal 
διά τοΰ μηχανήματος τούτου, σταχυολογοΰμεν τά εξής’ ήτοι ότι 
κατώρθωσεν

Ιον Ν’ άφεθή είς τό κενόν άφ’ ύψους τριάκοντα μέτρων καί νά 
φθαση σώος καί αβλαβή; εν διαστήματι ενός περίπου λεπτού τής 
ώρα; εί; 150 μέτρων περίπου άπόστασιν, άπό τοΰ σημείου τής 
άναχωρήσεως.

2ον Δι’ εύνοϊκοΰ ανέμου ή εναέριο; αΰτη πορεία διήνυσε 500 
μέτρα.

3ον Έβεβαίωσεν, ότι μετ’ ανέμου ποιας τίνος έντάσεως απο
λύτως αντιθέτου ή πλαγίας, δύναται τις να «ύψωθή» Αντί· να κα- 
ταπέσή ή βαθμηδόν νά κατέλθη πρός τά κάτω, όπόταν τό μηχά
νημα λαμβάνη θέσιν άπλοΰ χαλασιπτώτου (parachute) — βραδύ- 
νοντος ή έπιτρέποντος τήν κάθοδον—μηκύνων αύτήν κατά διεύ- 
θυνσιν πλαγίαν.

Καί μολονότι δ σοφός δόκτωρ τοΰ Βερολίνου καλώ; κα' δεόν
τως έπειράθη τό ζήτημα, δμολογεϊ μετά περισσής μετριοφροσύ
νης, ότι δέν διατείνεται, ότι έλυσε τό ζήτημα τής δριστικής κατα- 
κ'τήσεω; τοΰ άέρος, άλλά μόνον αναγνωρίζει ότι έθεσε τάς βάσεις 
«νέου είδους ζητήματος, είς δ έλπίζει νά ϊδη τούς νεωτέρους αύτω 
επιδιδόμενους.»

Δέν πρέπει ήδη ήμεί; νά θεωρήσωμεν τό πράγμα αδύνατον, 
αλλ’ είτε είναι τις οπαδός τή; θεωρίας τή; άεροπλοιας, είτε τή; 
διευθύνσεως τών αεροστάτων διά του πηδαλίου, είναι πιθανόν νά 
παρέλθη έτι πολύς χρόνος, πριν ήδυνηθώμεν νά συλλαμδάνωμεν, 
Ιπτάμενοι, τα; χελιδόνας έν τώ αέρι.

Π...

ΜΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ

ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΕΥΣΑΠΙΑ ΠΑΛΑΔΙΝΟΥ

ΓΙληροφορηθείς, δτι ό κ. ΚΑμιλλος Φλαμμαρίων είχε με- 
τακαλέσει παρ’ έαυτφ έκ Νεχπόλεως τής ’Ιταλίας τήν Εύ- 
σαπίςςν Παλαδινοΰ (Paladino), τήν διάσημον σύγχρονον με- 
σάζουσαν, τον παρεκάλεσα νά μοι έπιτρέψη, νά $ω τήν. 
έκτακτον ταύτην γυναίκα, τήν διαφημισθεισαν καθ’άπα- 
σαν τήν ύφήλιον καί θεωρουμένην ώ; τήν -καλειτέραν τό γε 
νΰν έχον μιςΛγγ»2οτ τών πνευμάτων. Τά ιδιαίτερα προσόν
τα αυτής ταϋτα έμελετήθησαν ή^η ύπό τών φυσιολόγων, 
ποιητών καί πνιυματιστών, είργάσθη ένώπιον τοΰ Sully- 
Prudbomme, τοΰ Καίσαρο; Lombroso, τοΰ Schiaparelli, 
τοθ Aksakof, τοΰ συνταγματάρχου Rochas, τοΰ Δόκτορος 
Papus καί πάντες ώμολόγησαν τήν αλήθειαν τών φαινομέ
νων καί τήν πραγματικότητα, ών αδτη γίνεται τό κύριον 
δργανον, ό μεσάζων τοθ όρατοΰ μετά τοθ Αοράτου.
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Έδίψων νά τήν ίδω,ήδημόνουν νά παρευρεθώ είς τάς κι
νούμενα? διά τής επιρροής τών χειρών της τράπεζας, και 
Ανησυχούν νά παρατηρήσω τά άψυχα Αντικείμενα, ιπτάμε
να έν τφ κενφ και νά αισθανθώ εις την κόμην μου την 
πίεσιν τής διερχομένης έπ’ αυτής ρευστές χειρός, ίσως δέ 
καί νά ?δω την ύπό τής Εύσαπίας διατυμπανιζομένην χεϊ- 
ρα τοΰ John King, τοΰ βασιλέως τών Κόσμων.

Τά πειράματα ευτυχώς θά έγίνοντο εις μέρος καί ένώ- 
πιον προσώπων πλήρους κόρους καί άκρας αύθεντικότητος.'Ο 
Φλαμμαρίων είχεν ήδη προσδώσν) άπαντα τον σοβαρόν χα · 
ρακτήρα εις τήν περίστασή καί ούδενός είχεν Αμελήση, 
όπως μελετήσωμεν τά φαινόμενα μετά πάσης προσοχές 
και Ακρίβειας. ' ■ ,

Τήνέβδόμην ώραν είσήλθον είς τήν κατοικίαν του σο
φού αστρονόμου, φυσικού, μαθηματικοί καί γεωλόγου και 
δέν Αποκρύπτω,οτι ήσθάνθην μικράν τινα φρικίασιν Από τών 
πρώτων μου έντυπώσεων. Πρόσωπά τινα ήταν ήδη συνη- 
θροισμένα έκεϊ. Ξένη τις μεγάλης περιοπής, ή Κυρία Ζ·... 
έμμανής είς τά μυστήρια τού Αγνώστου, ό κ. de Rochas, 
διάσημος τις καθηγητής της Ιατρικής καί τινες πνίυματι· 
σταί, μεταξύ τών οποίων καί ό κ. Βικτωριανός Sardou 
παρευρίσκοντο είς την όμήγυριν. Ή κυρία Εύσαπία έκάθη- 
τθ έπί τοΰ Ανακλίντρου μετά τής κυρίας Φλαμμαρίωνος. 
Άγει ήλικίαν τεσσαράκοντα ετών· τό πρόσωπόν της, έφ’ 
ου ή εύλογία ίχει Αφήσει τά ίχνη της, φαίνεται, ότι ήτο 
πολύ ώραϊον πριν ή ήλ,κία και τά έτη έπιφέρωσιν την Αλ- 
λοίωσιν του, αί δέ.παρειαί και τό μέτωπόν της φερουσι χα- 
ραγάς, ένώ' οί οφθαλμοί της διατηρούσιν Απασαν την ζωη
ρότητα καί την Ακμήν τής νεότητος.

Συνομιλοθμεν ήδη έπί ποικίλων Αντικειμένων, ό δέ κ. 
Sardou πρωτεόει’είς την εύγλώτίαν καί την ευφυΐαν καί 
φαίνεται θερμός όπαδός και μύστης τοΟ πνευματισμού. Έν 
τφ μεταξύ δράττομαι τής ευκαιρίας νά πλησιάσω και συν
ομιλήσω μετά τής κυρίας Εύσαπίας. Την έρωτώ περί τής 
Αρχής τής «έμπνεύσεώς της» είς τά πνευματισπικά και δεν 
δυσκολεύεται νά μοι δώσν) πάσαν πληροφορίαν· βαθμηδόν 
δέ μδ!ς διηγείται μετά περισσής θέρμης την κοπιώδη όδύσ- 
σειαν τών σχέσεών της μετά τών πνευμάτων. Πάς μη κά
τοχος καλώςτής?’Ιταλικής γλώσσης, δυσκολεύεται νά τήν 
έννοήστι. Έν τούτοι? όμως ζωηραι κινήσεις της συνοδεύουσι 
τάς έκφράσεις τή? διανοία? καί τών χειλέων,της. Πολλά - 
κις δ’ έγείρ'ετάι; έπανακάθηται, συγκινεϊται, Αναστενάζει, 
ικετεύει, έπιπλήτει κ*ί συνήθως έρώτ£: «εννοείτε; βαθύ
νετε είς τάς σκέψεις μου}» Ούτω βεβαιοθτάι, ότι τήν άιο· 
λουθείτε.

Κατάγεται έκ Νεαπόλεως έκ πτωχών γονέων, ή δέ μή- 
τηρ της άπέθανεν έν τοκετφ. *0 πατήρ της υπηρετεί παρά 
τινι πλ.ουσίο» γαιοκτήμονι τών περιχώρων καί είχε δολο- 
φονηθή ύπό ληστών. Όυτως ή Εύσαπία μείνασα μόνη,ήναγ- 
κάσθη νά καταφύγγι είς τάς Αγυιάς, τυχοδιωκτικώς ζώσα 
καί μόνον ύπό των φιλευσπλάγχνων βοηθουμένη, Ανευ σχε
δόν συγγενών, διότι μία θεία της, Αληθής μέγαιρα, τήν 
κακομετεχειρίζετο. "Οτε έφθκσε τήν έφηβίαν, Ακατανόητο; 
κρίσις έξεδηλώθη έν έαυτή, τότε δέ τή έφάνησαν αί πρώ- 
ται εκδηλώσεις τής .μυστηριώδους δυνάμεως, δι’ής ή φύσις 
τήν έπροίκησε καί όπως ό Όρφεύς υπέτασσε τήν φύσιν.'Οτε 
είσήρχετο έν τινι δωματίφ, τρυγμοί καί μορμυρισμρί ή· 
κούοντο, οί δέ συμπατριώται της, λίαν δεισιδαίμονες έθεώ- 
ρουν αυτήν ώς ύπερφυσικήν. Ή φήμη της όμως τότε περιω- 
ρίζετο τοπικώς, έδέησε δέ, "να Απροσδόκητος περίστασις 
τήν έπεκτείνει γενικώτερον.

Κατά τήν εποχήν ταύιήν διάσημος τις σοφός, ο 1)&ΐϊ)ίθ 
οΐ, ευρισκόμενος έν Λονδίνφ καί βοηθών τόν Γουλιέλμον 
Crookes εις τάς έπιστημονικάς Αναζητήσεις του, ένθα έπ'ι 
τούτφ είχε μεταβή, ίν τινι ψυχική Ανακοινώσει είδοποιήθη 
ότι μία μικρά νεάνις, πεπροικισμένη ύπό σπανίας μεσαζού- 
σης δυνάμεως καί διαμένουσα είς Νεάπολιν, τον άνέμενεν | 
έκεί. Έσπευσεν αυθωρεί καί Αμέσως Ανεκάλυψε τήν Εύσα- |
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πίαν, ήν κοινή φήμη είχεν ήδη καταστήση περιλάλήτον.’Ε- 
γνωρίσθησαν, είργάσθησαν, «συνθηκολόγησαν. Ό Damieni 
έκπνόνισεν, υπέταξε καί διηύθυνε τήν ταραχώδη τ.αυτην 
έ έργειαν, ήν Αμέσως περιέφερε καί έγνώρισεν άνά τήν Ευ
ρώπην. ’Εκτοτε ή Εύσαπία άνευφημίσθη.

Μοι διηγήθη κλτίουσα τόν θάνατον τού πατρός .της,εΐτα 
γελώσα τήν άνά τήν Εύρώπην περιοδείαν της καί έμφαν- 
τικώς τάς' μετά τών διάσημων προσώπων γνωριμίας της.

Μάς διηγήθη είτα χαρακτηριστικόν έπεισόδιόν της μετά 
τή: κυρίας Grispi, ήτις προσκαλέσασα ταυτην είς τήν οι
κίαν της, τή/Αφήκε περιμένουσαν μόνην έν τφ προδρόμφ.

—’Ελησμόνησα τό μανδύλιον μου, λέγει τφ θυρωρφ,θυ- 
μωθεΐσα καί Απέρχεται.

-Ή Κυρία Gfispi,τήν καλεϊ καί έκ δευτέρου κα! τήν-άφί- 
νει πάλιν Αναμένόυσαν εν τινι μικρς! αίθούσγ.

Μετά πέντε λεπτών Αναμονήν, ή Εύσαπία ανησυχεί καί 
Απέρχεται. ’ -

— ’Ελησμόνησα τό άνεμιστήριόν μου, είπεν.
Ή Κυρία Crispi τότε Αδημονοΰσα νά Γδη τήν Εύσαπίαν, 

καλεϊ καί έκ τρίτου αυτήν καί τήν υποδέχεται μετά πασών 
τών τιμών εις τόν ούδόν τής οικίας της, ''

Ήδη ή έπίσημος στιγμή πλησιάζει καί ή συνέλευσις 
μέλλιι ν’ Αρχίση καί θά είχιν ήδη Αρχίσει,έάν δέν μάς διη
γείτο τό Ανωτέρω, έπεισόδιόν της μετά τής Κυρίας Κρίσπη.

Μεταβαίνει είς τό παρακείμενον δωμάτιο?, ένθα έπί πα
ρουσία τής Κυρίας Φλαμμαρίωνος έξάγει τήν έσθήτα της 
και τόν στηθόδεσμόν της καί ένδυεται είδος ελαφρού καί 
άπλουστέρου περιβλήματος, ίνα καθίσταται μάλλον έλευ- 
θέρα καί εύκολος είς τάς κινήσεις της. Τότε τοποθετείται 
τράπεζά τις τού μαγειρείου έν μιφ γωνία τής αιθούσης, 
όπισθεν δέ τήςτραπέζης τίθεται παραπέτασμα καί όπισθεν 
τού παραπετάσματος έν χώρφ δύο. τετραγωνικών μέτρων, 
μία καθήκλα, μία έταζέρα καί τινα μικρά Αντικείμενα, έν 
βιολίον, είς κωδωνίσκος, έν κιβωτίδιον μουσικόν, ά τινα μό
νος ό κ. Φλαμμαρίων εϊχεν Αγοράσει έκ τής Αγοράς, πρός 
Ασφάλειαν έκ πάσης συμπαιγνίας. Ούδεμία δέ συγκοινωνία 
φανερά ή Απόκρυφος ΰφίστατο μετά τού διαμερίσματος αυ
τού ή μετά τής αιθούσης. .

Ή Εύσαπία τότε καθητάι ένώπιον τής τραπέζης,τά νώτα, 
έχουσα έστραμμένα πρός τό παραπέτασμά, δύο δέ άτομα 
έπιφορτισθέντα τήν έπιτήρησίν της έτοποθετήθησαν έκατέ- 
ρωθεν αύτής καί κατέλαβον Αμέσως άνά μίαν χεΓρα τής με- 
σαζούσης ύπό-ρητόν όρον νά μή έγκαταλείψωσιν αύτάς, οΰτε 
έπί δευτερόλεπτον. Άπτονται δέ διά τού μικρού δακτύλου 
ούτως, δττε ή διά τών χειρών.ενέργεια Αποβαίνει Αδύνατος, 
διά δέ των ποδών των αίχμαλωτίζουσι τούς πόδας τής,Εύ- 
σαπίας.Τρεις έτεροι θεαταί τετοποθετημένοι περιξ τής τρα- 
πέζης συμπληροΟσι τήν «άλυσσον» κατά τήν παραδεδεγ- 
μένην από τής έποχής τού Mesmer μέθοδον, διά τήν αύ- 
τοκίνητον κίνησιν τών τραπεζών. Πάντες δέ τότε οί άλλοι 
ημείς ακίνητοι, Αφωνοι, Ανυπόμονοι, άναμένομεν τήν έκτύ- 
λιξιν τών φαινομένων καί γεγονότων, άτινα έν τουτοις δέν 
βραδόνουσι νά έπέλθωσιν.

Ή Εύσαπία κινείται ώς ή Πυθώνισσα έπί τού τρίποδός της 
καί δείκνυται καταπιεζομένη. «Ή καρδία μου ! ή καρδία 
μου !» Ανακράζει, ώς νά άπέθνησκεν καί έν ταύτώ εισέρ
χεται είς Αγωνίαν. Έν τουτοις δέν Απόλλυσι τό αΓσθημα 
τής συναισθήσεως καί πραγματικότητος καί Ακολουθεί παν 
5,τι γίνεται καί λέγεται πλησίον αυτής.. Κέκτηται δέ Α
κατανόητου λεπτότητα άντιλήψεως καί ούδέν τή διαφεύγει· 
Αναγινώσκει έντδς τών δφθαλμών σας τάς Αμφιβολίας ή Α
νησυχίας, αϊτινες σάς κατέχουσι καί άν νευρική τις άντίθε · 
σις σάς Αμφιταλαντεύει, διαλύει αύτήν καί-Αμέσως προσ
παθεί και σάς πείθει, σάς πραΰνει καί σάς έμπνέ^ι τήν πε- 
ποιθησιν έν αυτή τή ψυχή σας. Έάν τούναντίον δέν πείθε- 
σθε διά τής χάριτός της, δέν πταίέι αυτή. Ή Νεαπολίτις 
κύτη γυνή είναι όντως εύφυεστάτη.

Έπί δυο ώρας μάς έβύθισεν έν άοοίστφ συγχύσει. Έν 
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πρώτοις, έν πλήριι φωτί, ή τράπεζα άνηγέρθη άφ' έαυτής, | 
έγκαταλείπουσα τό έδαφος, τό παραπέτασμα άνεπετάσθη 
ίσχυρώς τανυόμενον, δίκην ίστίου Αναπεπταμένου ύπό τοί 
Ανέμου, είτα δέ χαμηλωθέντων τών λυχνιών έν τώ ήμι- 
σκότει, είδομεν φανταστικά φαινόμενα. Είς τό βάθος του 
σκοτεινού θαλάμου, αί χορδαί τού βιολίου-έπκλλον, ό κω- 
δωνίοκος έκρουε, τό μουσικόν κιβωτίδιον έστρεφε τήν λαβί
δα του, τό’τυμπάνιον περιήλθεν άνωθι των κεφαλών μας, 
μετακινούν έπανειλημμένως τά πλήκτρα τον κκί ήσθάνθην 
τότε χεΐρα ψυχράν καί διολισθαίνουσαν έπί τών ώμων μου, 
Κατά τήν στιγμήν ταύτην ή κυρία Ζ..... εξέβαλε κραυγήν, 
καί ή χ«ρ« άνεμιγνύετο μετά τής έκπλήξεως καί Τής φρί
κης. ’Ησθάνθη καί αυτή όμοίαν επαφήν τής ψυχράς χειρός. 
Είτα ήσθάνθην δύναμίν τινα έλαφράν παρέλκουσαν τήν γε
νειάδα μου . και αίφνιδίως μετά τούτο κατέπεσε ριφθέν άο- 
ράτως καί Απροσδοιήτως, Αλλ’ Αρκετά ίσχυρώς έπί τοΰ 
προσώπου μου μικρόν προσκεφάλαιον τοΰ Ανακλίντρου, βπερ 
με έζάλισεν έπαισθητώς καί έφαντάσθην Ταραχήν φρικώδη 
έπί τής κρίσεώς μου. Ό γείτων μου έξ Αριστερών, είς έκ 
τών διακεκριμμένων πνευματιστών καί εύφύολόγων Τών 
Παρισίων, εύκρινώς διέκρινε διά μέσου τοΰ παραπετάσματος 
φάντασμά τι, φέρον τήν μορφήν «μικρά? κόρη?» ίπερ βα
θμηδόν έξηφανίσθη ύπό τό έδαφος. ’Εγώ δυστυχώς δέν είδα 
τοιούτον τι, Αλλά μοί συνέβη περίεργόν τι. Βιβλίον τι, τό

, οποίον ίσχυρώς έκράτουν διά τής χ«ιρό?, μοί Απεσπάσθη βι-
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'Ηζφύαβς
αίως καί δύναμίς τις Αόρατος και μυστηριώδης έπανειλημέ- 
νως.άνετίναξε φοράς τινας τό κομβίον τοΰ ένδυματός μου- 

. ... Έπί τέλους ή Εύσαπία όλως έξηντλημένη, ώχρα 
καί έν ρηγμφ έφαίνετό πάσχουσα καί Απειλούσα κίνδυνον 
τής ζωής της.’Ανύψωσαν τότε τά φώτα καί αί μορίφαί πάν
των τών παρισταμένων έδείκνυον ΐ'χνη συγκινήσεως καί τρό
μου, δν είχον'ύποστή. Ό καθηγητής τοΰ. Πανεπιστημίου 
φαίνεται σοβαρός, ό κ. Φλαμμαρίων σύίνους, ή κυρία Ζ..·. 
ωχρά καί ό Αριστερός γείτων μου λίαν άνητυχος καί νευ
ρικός.

— Λοιπόν! μοί λέγει τότε ό κ. Βικτωριανός Σκρδού, 
έ-βράσαμεν, μοί φαίνεται Απόψε μίαν άξιόλογον συνέλευσιν.

Πάντες διετελούμεν έν συγχύσει μή δυνάμενοι νά έξηγή- 
σωμεν έκ τού προχείρου τά φαινόμενα τκΰτα, Πλήν μετ’ 
ολίγον ή έπίφ'.βος κατάστασις τής Ευταπία; μής ήνάγκασε 
προώιως νά διαλυθώμεν, μάλιστα δέ μετεφεραμεν συγκρα- 
τοΰντεί αυτήν λίκν έξησθενημε*ην έν τή άμάξφ της.

’Ητο σχεδόν ή πρώτη ώρα μετά τό μεσονύκτιον, πάντες . 
έκοιμώντο ήδη, αί οδοί ήσαν σκοτεινά1, αί καρδίαι ,ήμών 
είσέτι όλίγον ίπαλλον, ό δέ κ Σαρδού μάς διεσκέδαζε καγ- 
χάζων έν τφ σκότει τής πορείας μας.

Adolphe Brisson

BMQNUOT Γ. BAABIANOT 
Η ΠΑΡΑίΡΟΣΤΝΗ ΕΝ ΤΗ, ΚΟΙΝΜΙΑ,

ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΤΗΣ
HTOI

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ TH2 ΣΥΓΧΡΟΛΟΓ ΚΟΙΝΟΙΚΗΣ ΚΑΤΑ3 ΓΑΣΕΑΣ

"Υπάρχει παραφροσύνη παρά τοϊς λογικοΐς, ώς ύ·' 
πάρχει λογικά παρά τοΐς παράψροσι έν τη οϋτω on 
καλονμένη λ ο γ ι κ ε u ο μ έ ν η π α ξ> α νοια, οι-

Ή φύβεφ καθεύδουβα.
τινες και θεωρούσιν έαυτονς άδικουμένους, έν τοϊς 
φρενοκομείοις, καί οϊτινες τοσοΰτον καλώς άποκρά- 
πιουσιν εϊς' τους τυχόν έπισκέπτας τό παραλήρημά 
των, ώστε πολλοί θεωροΰσιν αύτοΐις ώς κακώς καί α
δίκως δλως έν τώ φρενοκομείω κρατουμένους. Ίδέαι, 
θεσμοί, νόμοι, έόιμα Κρατούντα ή κρατήσαντα έν ταϊς 
Κοινωνίαις καί δτινα πολλάκις καλούμεν πλάνας, δέν 
είναι ή παραφροσύναι, πρόσωπα νομιζόμενα μεγαλο
φυή, έξοχα, έπι^ψεάσαντα αίώνας δλους τήν άνθρω- 
.πότητα, αποδείχνονται 'σήμερον φέρονταψφυχικά, στίγ-
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ηατα ήθικης φρενοβλαβειας· κακούργοι διάσημοι, φο- ι άλλά καί άν αίσθανθώσι τήν έλαφροτέρανψυχικάν
. βέροι λυμεώνες τής Κοινωνίας, άρχοντοκτόνοί, βασι-. δυσθυμίαν, άς σπεύσωσι νά τούς ίδωσι, διότι έν&χό- 

λοκτονοι υηο τήν φρενολογικήν έξετασιν Αποδείκνυν- μενον νά προλάβωσιν έκοήξιν όλοκλήοου ήφαιστείου- 
ται Ακαταλόγιστοι καί όδηγοΰνται είς άσυλα φρένο I Ούτως Αντιλαμβανόμενος τής έπεκτάσεως τών φρένο-. - 
κομείου, Αντί εις τήν λαιμητόμον. «αθεϊών ό έπιφανής ιατρός τών έν Παρισίοις.νοσοκο-

*Η διάνοια φυσικώς λειτουργούσα είναι άρμονία τις I μείων Cadet de Gassicourl κατά τό 1889 ένμέσώ πυκνής 
θεσπεσία καί ούρανοβάρων, παράχορδος δέ κάταστα | όμηγύρεως μετά πόνου Ανεφώνευ «Κύριοι, πρόσχωμεν 
σα αποτελεί τι τών μάλλον λυπηρών· όταν δέ τό πα I Α μανία μάς ένεδρεύει, Θά έλθη έποχή καί δέν είναι, 
ράχορδον τούτο ύπάρχει μέν, άλλ’ είναι τόσον έλα- I μακράν, δτε αί μεγάλοι ..σήμερον κλινικοί τών Ασύλων 
φρόν, ώστε νά μή διαγινώσκηται εύκόλως καί ύπό I ’Αγίας Άννης, BicStre καί λοιπών φρενοκομείων, δέν 
τοΰ τυχόντος, καθίσταται ό οΰτω πάσχων μάστιξ Αλη- I θά έπαρκέσουν είς νοσηλείαν, τών μαινομένων Αδελφών 
θής καί δύναται νά έχη ή τοιαύτη πάθησίς του τοι- ] μας»· Έάν έπεσκέπτετο ή άνθρωπότης συχνότερου 
αϋτα αποτελέσματα, δσα δέν δύνανται χίλιαι ύγιεΐς I τούς ’Ιατρούς καί ύπεβάλλετο. είς συστηματικήν θερα-- ' 
διάνοιαΐ νά Αναχαιτίσωσι καί αποτρέψωσιν. Άλλά καί I κείαν, πόσον Αρτιότερα θά ήτο σωματικώς καί ψυχι- 
τούναντίον έγένοντο μεγάλων εύεργεσιών πρόξενοι είς I κώς καί πόσον ήσυχωτέρακοινωνικώς !. . ■ Άλλά καί 
τήν ανθρωπότητα τοιούτοι πάσχοντες. «Άναγνώσατε, °ί μεγαλύτεροι αντιπρόσωποι τού πνεύματος, οί εύρί- . 
λεγειό περιφανής φρενολόγος Ball, τήν Ιστορίαν καί I σκοντες τούς μεγαλητέρους θιασώτας, όπαδούς καί 
θέλετε ιδει οτι οί φρενοβλαοεΐς ή ήμιφρενοβλαβεΐς έκ- I Αναγνώστας άποδείκνυνται ώς έκπεφυλισμένον προϊ- 
τακτοι δνδρες είναι έκεΐνοι, οϊτινες έπαναστάτησαν 1 όντα τών έν παραφροσύνη κοινωνιών τιμώνται καί 
τόν κόσμον, έθεμελίωσαν θρησκείας, έδημτούργησαν I εξυμνούνται ώς κορυφαίοι τοΰ πνεύματος καί τής ή- 
Α άνέτρεψαν κράτη, έσωσαν ή κατέστρεψαν Έθνη και θικής καί φιλοσοφίας. · ' -
άφήκαν βαθέα ίχνη έν τή, ’Επιστήμη, τή Τέχνη τή - Είς Λούόλας ίδρυσε τό τάγμα τών ’Ιησουιτών καί 
Φιλολογιμ καί έπί των Λθών τοϋ Έθνους καί τοΰ αί- ό Ιησουιτισμός δέν ύπήρξεν ή μία θ ρ η σ κομα νία 
ωνος.αντων Ο ^πολιτισμός πολλάκις θά έμενεν όπί- συνταράξασα δλον τόν κόσμον. Ό Αναρχισυός, δν 
σω, εάν δεν ύπήρχον τοιοϋτοι πάσχοντες, ϊνα πρέπει νά όνομάση τις Α. ν αρ χ ο u α ν ί α ν, είναι ή 
ώσησωσιν αυτόν επί τα πρόσω». Άποβλέπων δ’ είς Γσύγχρονος παραφροσύνη έν τή Κοινωνία, ήτις συντα- 
έκείνους, οσοι εγινχν εύεργέται τής Κοινωνίας, άν καί ράσσει καί μέλλει νά συνταράξη έτι μάλλον είς τό 
παραφρονες έπιφωνεϊ « Γιμήσωμεν λοιπον τήν φρένο- I μέλλον τήν ύφήλιον αί ίδέαι τών Αναρχιστών άναρ - 
ύλάδειαν καί άναγνωρισωμεν έν.αύτη ένα τών θεμελι- χοιιανών διαδίδονται όλονέν, οί λαοί παρασύρονται 
ωδων παραγόντων καί μεγάλων μοχλών τής προόδου καί δή δσοι έξ αύτών βαθύτερον έξεφυλίσθησαν, δσόι 
των πεπολιτισμένων Κοινωνιών καί μίαν έκ τών με- βαθυτερον καί μάλλον παραφρανοΰσι· κάί είναι παρα- 
γιστων δυνάμεων τών κυβερνωσών τήν ανθρωπότητα!» φροσύνη τών συγχρόνων λαών ό αναρχισμός. Έάν 

Τής παραφροσύνης ταύτης ό Morel έμελέτησεν έν I λαός τις πλαναται έξ άγνοιας καί άμαθείας, άνθρώ- 
είδος, τόν έκφυλισμόν καί ώρίσε καί τά σωματικά ση ί πινον τό πλανασθαι. άλλ’ έάν παοακρ >ύσιΊς σπονδαι- 
μεΐα τών έκπεφυλισμένων ό δέ. Nordan διά του περί- I ότεραι καί παράνοες ίδέαι, ώς αί τοϋ αναρχισμού τόν 
φήμου αύτοϋ Ίατρικοκοιναινικοϋ έργου «Έκφυλι συνταοάττωσι καί τόν συγκλονώσι, τότε ό λαός ού ως 
σμός» έμελέτησε τήν σύγχρονον παραγωγήν τής" Τέ- Ί παραφρονεί
χνης καί τής Φιλολογίας καί απέδειξε τούς τά πρώτα I Όταν είς μίαν Κοινωνίαν έπικρατή σύγχυσις κα 
φέροντας έν ταύταις. ώς έκπεφυλτσμένους· διά πόσα I έλλειψις πάσης πρός τήν λογικήν σχέσεως έπί μέρους 
διανοητικά προϊόντα καί παρ’ Αμϊν αρά γε δέν θά ήτον ή καθόλου. τότε ή Κοινωνία αύτη όμοιάζει τόν έγκέ- 
απαραιτμτος μία τοιαντη μελέτη; Ίν’άποδειχθή δέ ότι | φαλον τών φρενοβλαβών, έν τώ όποίω τοιαύτη έπεγέ-’ 
ή ελαφρά παραφροσύνη μεταβαίνει πολλάκις είς τήν I νέτο άλλοίωσις, ώστε ούδέ τά. αισθητήρια, ούδέ τά κι- 
καθαράν φρενοβλάβειαν, πολλοί τών έκπεφυλισμένων I νητήρια νεύρα πειθαρχούσί, Α δέ Αλληλουχία τών λό· 
συγγραφέων,οιτινες κατέκτησαν δόξαν άΐά τώνέκπεφυ- I γων καί τών πράξεων' ούδένα συνειρμόν φέρουσι, τότε 
λισμένων Ιδεών των, Απεθανον φρενοβλαβείς ή έκ I'ft' Κοινωνία αύτη πάσχει έκ π α ρ'α, φ ρ ο σ ύ ν η ς. 
νευρικών ραρέων νοσημάτων· διότι νευρικά καί φοε- Ό όρ 0 ολο γισμός ήτο π α ρ α φ ρ ο-σ ύ ν η έν 

. νικά νοσήματα έπαλάσσουν καί {δία τινά ,έξ αύτών τη Κοινωνία τής Γαλλίας, λήγοντος τοϋ πα- 
τουτο δε συμβαίνει καί έν τή Οηρονομικότητι, ούτως ρελθόντος αίώνος. *11 Μονομαχία είναίπα- 
ωστε άν ό πρόππαπος ήμών είναι άπλώ.ς νευρασθενν I ρ α φ ρ οσύ ν η έν τή Κ ο ι ν ω ν ί α. Ό φανα- 
κός, ή πάππος ήμών θά^ ίίναι ισωε ύστερικός, ό πατήρ I τ ι σ μό ς, πας φανατισμός είτε πολιτικός, είτε θρη· 
μας θά γινμ έπώηπτικος καί ήμεΐς θά καταλήξωμεν όκευτικός, είτε οίός δήποτε άλλος είνει π α ρ α φ ρο- 
φρενοβλαβείς· είς οίκογενείας φρενοβλαβών ηαρετη- σ ύ ν η έν τ ή . Κ ο ι ν ω νί α· Όη ό λ ε μ ο ς είναι 
ρήθη τούτο κατά ποικίλην αλληλουχίαν, καί δύναταί π α ρ α φ ρ ο σ ύ ν η έ.ν τ ή Κ ο ι νω ν ί α· αί Έ π α ν α- 
τις .πολλάκις νά μελετηση όλόκληρον τήν φρενολο I σ τ άσε ι ς είναι π α ρ α Φ ρ ο σ ύ ν ή ,έ ν τ ή Κο ι ν ω· 
γίαν, λαμβάνων μίαν καί τήν αύτήν οικογένειαν ώς νία- Ή άστασία τοϋ λαού, δστις τήν στιγμήν 
κλινικόν μάθημα.· έκ τών τοιούτων δέ οικογενειών | καθ’ ήν ζητωκραυγάζει, γιουχαΐζει καί ένώ σέ δηλη- 
προηλθον καί οι διασημότεροι κακούργοι καί άνατρο- τηριάζει, σού ύψώνει άνδρΐάντα, είναι πάραφρο- 
πεΐς τών καθεστώτων, οί αίμομίκται καί ακόλαστοι, ι σ ύ ν η. Αί λεγόμενοι - παραφοραί ενός λαού καί 
Νευρασθενικοί, ύστερικοί, έπιληπτικοί καί πάντες οί I οί έ νθουσιασμοί είναι παραφροσύνη. Ό 
εχοντες Αφορμήν νά ήναι δυσηρεστημένοι έκ τής λει- Θεσμός.τής θανατικής ποινής είναι παραφροσύ- 
τονργίας τού νευρικού συστήματος καί τού έγκεφά- ν η. ‘Η πρός χειραφέτησιν τής γυναικός μανία, ή 
λου των, άς σπευσωσι νά έπισκεΦθώσι τούς νευρολό- χειραφεσομανία είναι παραφροσύνη 
γους καί φρενολόγους, διόη Αργά ft γρήγορα θά με- Τέλος ό ύλισμός ft ft ποός τό χρήμα τίζεσθαι μα- 
τονοησωσιν έξ όλισθηματος τίνος, οπερ δύναται νά νία τών λαών είναι παραφροσύνη έν ταΐς 
τοις διακινδυνεύση άναλόγως τήν ύπόληψιν ή τήν Κ ο ι ν ω ν ί α ι ς καί -των δύο Αμισφαιοία/ν, παοαφρο- 
ζωήν, ου μήν Αλλά καί τήν ζωήν καί ύπόληψιν τών σύνη έπίφοβος, παραφροσύνη όλονέν ένδυναηουμένη 
αλλών- άς μή νομίζωσι πρό παντός, δτι μόνον οί φρε- I χειροτερεύουσα εΐς τό είδος της, λαμβάνουσα έπικιν- 
νοβλαόεις πρεπει νά όοηγώνται εΐς τούς ψυχιάτρους, Ι.δύνους διαστάσεις, Απειλούσα νά. καταπνίξη πάσαν

.Ζν.

■

λογικήν, παν δίκαιον καί ήτις φεϋ, παρ’ ολίγον έπ’ 
έσχατων έτι νά καταπνίξη καί ήμας διά της έπελΑσε 
ωρ ένός Έθνους χρηματομανρϋς κατά τών ε,ύγενεστέ- 
ρων και ύψηλοτέρων ιδεωδών ένός Έθνους, ώς ή μι 
κρΑ μας καί Ατυχής Έλλός.

Θά έπεθύμουν περί τών Κοινωνιών απαθών, ϊνα 
ποιήσωμαι λόγον τών τε συγχρόνων καί τών πορελ 
θουσών, Αλλ’ είς μήκος Ατελευτητον 'θά μέ εφερεν ού
τος δ λόγος, θα έπειθον ούτως ύμας, δτλ έν πάση έπο· 
χή υπήρξαν παραφρονες λανθάνοντες καί Κοινωνίαν 
παραφρονοϋσαι καί Ατι πολλάκις έπήλθεν Ασυνείδητος 
θεραπεία μερική ή ολική, άλλοτε, δέ καταστροφή τοι
αύτη. Τίς Λ αίτία δέ ήν έμφανίζεται πολύ συχνότερου 
ή άλλοτε ή παραφροσύνη αύτη έν ταΐς Κοινωνίαις, 
έπιτρέψατέ μοι νά παραθέσω ολόκληρον τήν απολο
γίαν, ήν ό Max Nordan έχει προτάξει τού έξοχου αύ· 
τού έργου «ό ’Εκφυλισμός», δν ήμεΐς θεωροΰμεν ώς 
μίαν μόνην μορφήν τής παραφροσύνης, περί ής ήμϊν 
ό λόγος. «Πώς δμως, λέγει, έγεννήθησαν καί διατί 
σήμερον Ακριβώς παρίστανται τοσοΰτον συνήθη τά νο
σηρά ταΰτα φαινόμενα - ό έκφυλισμός καί <5 ύστερι· 
σμός ;

(*Ε«τ»ι συνίχβια)
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Πρό τινων εβδομάδων καθίμξαν έν ’Αγγλία νεοπαγέ< 
σκάφος, δ-περ προώρισταινά παράσχη Γτως, άν«κτιμήτο·.ς έκ- 
δοΛεΰσεις ταΐς έπιβττμαις καί άνθρωπβτκτι Κατασκευκ- 
σθέν διά λογαριασμόν τής ρωισικής κυβερνήσεις έπί σχεδίφ 
τοΟ άνηναυάρχου Makaroff, Ονομάζεται «Ermack» καί 
■έσεται ό σκαπκνεύς ε’δικοΰ στόλου,άπκρτιζομένου έκ μεγά
λων καί ισχυρών πλοίων, παγοθραύστων καλούμενων, άτινα 
μέλλουσι νά τάμωσι καί έγκαινιάσωσι τακτικάς συγκοινω
νίας μετά των διαφόρων, λιμένων τής Σιβηρίας. Ό παγο
θραύστης δέν είναι νέον πλοΐον, διότι TotaOroc ύπάρχουσιν 
ή^η πολλά είς πλείστους λιμένας τίίς Βαλτικής, είς Άμ··. 
βοΟργον καί Βλίδιβοστο'κ· ό δέ μόνος ‘ αυτών σκοπός είναι 
νά διατρυπώσι ,τούς πάγους καί καθιστώσιν έλευθέρκν τλν 
διάβασίν των πρδ; τήν ανοικτήν καί μεγάλην θάλασσαν. 
ΤαΟτα δμως είναι πλοία μικράς ένεργείας.

Τδ «Έρμάκ» 5μως έχει πλείονα προτερήματα, ό δέ άν- 
τιναόαρχος κ. Makaroff δέν άμφιβάλλει, δη δ νίος οδτος 
παγοθραύστη; του θά δύναται νά τάμη όδδν διά μέσου των 
πολικών παγετώνων καί νά διασχίζη τάς μδλλον πυκνά; 
παγοτειρ’ς των πεπηγαένων χωρδν.

Τδ'«Έρμάκ» Ιχει 92 μέτρα μήκος, ,22 μέτρα πλάτος 
καί 13 μέτρα κοιλο'τητα. Ή τρόπις αύτοΟ είναι ΐσχυροτάτη 
καί διπλϋ μετά 30 εκατοστόμετρων διαχωρίσματος. Τδ δέ 
κέλυφος είναι έπίσης διπλοθν, όπως καί είς τά πολεμικά 
πλοία καί διαιρείται είς 48' πεπακτωμένα διαμερίσματα. 
Τδ έμπροσθινδν μέρος έχει ειδικήν κατασκευήν καί είναι 
έσχέδιασμένον ούτως,, ώστε άφο5 διασπά τούς πάγους, νά 
τούς ρίπτρ μακράν δέξιόθεν καί άριστερόθεν τών πλευρών 
του Έπί πλέον,. ί>ιξ, τετοποθετημένη έπί τοδ μέρους τού 
του τοΟ σκάφους, θά μετακινώ τοσοΰτον ίσχυρως τδ δδωρ, 
ώστε τά λείψανα τών πάγων θά ώθοΰνται μακράν τοΰ, 
πλοίου. Έξωθι δ’αύτοΰ ούδέν προσιτόν μέρος θά ύπάρχγ, 
ώστε νά εύρίεκουσιν άφην οί πάγοι, οπερ είναι καί τδ σπου 
δαιβτατον πάντων,

Τδ «Έρμάκ» φέρει δύο κινητήριου, έλικχς δπισθεν καί 
τρίτον έμπροσθεν. Ή δύναμις τών μηχανών του είναι δέκα 
χιλιάδων ίππων.

Ό αντιναύαρχος Μακάρωφ πιστεύει, οτι τδ σκάφος τοΰτο 
θά δύναται νά προσπελάσγ) μέχρι τοΰ πόλου καί νά έπα- 
νέλθφ έν τ$ αυτί) έποχ$ί τοΰ έτους. Είναι δέ πιθανόν έκτο; 
τούτου, δτι, έάν τά πειράματα έπιτύχωσιν καί έάν τδ

«Έρμάκ κατορθώσει νά ποιησηται διάβκσιν διά μέσου τών 
πάγων τ$!ς θαλάσσης τοΰ Κτρ®, άνευ δυσκολίας, θά δύνα» 
ται νά επιχείρησή καί τδ ταξείδιον τοΰ βορείου πόλου κατά 
τδ προσεχές έτος 1900.

ΣΤΟ

Σήχω, 
Σήκω,

ΨΓΧΟΡΡΑΓΗΜΑ ΤΟΥ* ΠΟΛΥΚΛΑΓΣΤΟΓ

ΠΕΤΡΟΥ Α- ΗΣΑί Α
ό ή-ίιοζ ’στά ftaurh Xapofyfroc
ή νύφη ίρχεται 'στά χάτασπ^α ττυ^ύνη
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Τό νυφικό της στέφανο 'φόρισι 'στό κτφάΑι
Κ' θ^κκΛησιά όΣοφώτιστη iolva περιμένει·

'Στό στρώμα έσύ τί καρτερείς ; ό Χάρος σ’ άγναντεύει 
Ό άπονος ΐ^ή./εψε μιά τέτοια εύτυχία
&έ-ίει >ά πάρη κάποιο νεό, κ’ έσένανε Λοχεύει 
Καί σέ γωρίζει άπ’ τή ζωή κ’ άπ’ τή γ/υκειά Μαρία·.

ΟΙ κάμποι κίαιν καί τά βουνά, τά νιάτα σου άρηνοι νε 
Μ ή φύγεις, μείνε νά χάρης τή Λυγερή π’ άφίνεις· 
Πέτρα γιατί νά χωριστήι. αυτούς πο.ϋ σ' άγαποΰκε 
“κ4χ ! β.Ιέπω δάκρυ ΘΛ·6ερό κρυφά κρυφά νά χύνης.

Nal ! μυστικά xi> β-Ιέμμα σου μ&ς άποχαιφετδ, 
Τό κρύβεις σύ καί μιιβι&ς φ12ι βνστνχίσμύνε 
ΆΛΛ' ύ ψυχή σου ή ιύγενής 'στούς ουρανούς ηετβ,· 
Γιατί βίν συνιπόνεσις βυό μάτια ποΰ ei κΛαΐνε ;

’Ελίνη Σ. Φωτχβ

ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΜΒΟΥ

Μεγαλοπρεπείς καί έπιβλητικαί γίνονται Ιν Γαδείροις 
προπαρασκευκί πρδ; έπίσημον υποδοχήν τής σποδοΰ τοΰ 
Χριστόφορου Κολόμβου. 'Η ίερά σποδός διαπλέει ήδη τδν' 
άτλαντικόν,κομιζομένη έπί τ$|ς ισπανική; κανονιοφόρου τοΰ 
«κόμητός Βενεδίτου» άποσταλείσης έπίτηδες είς ’Αβάναν 
βπω; παραλάβή αυτήν. Ό προσβευτης τής ’Ιταλίας θά πα- 
ραστ^ είς την τελετήν τής υποδοχή; όμοΟ μετά τών Ισπα
νών Αντιπρόσωπων.

Πρδ τεσσάρων εκατονταετηρίδων ό Χριστόφορος Κολόμ- 
βος άπήλθεν έκ τής αύτής πόλεως, ήτις νΰν έτοιμάζεται νά 
δεχθή τ,ΰν τέφραν του, έτιβάς τοΰ μικροΰ πλοίου «Άγιας 
Μαρία;» συνοδευομένου. ύπδ τών καραβελλών, «Πίντας» καί 
’Νίνας». Ό μέγα; έρευνητη; είχεν έν συνόλφ μεθ’ έαυτοΰ 
ούχί πλείονα; τών 120 άνδρών. Διά νά συμπλήρωσή δέ τά 
πληρώματα τών πλοίων του ^ναγκάσθη νά καταφύγρ πρδς 
άνθρώπους καταδεδικασμένους είς καταναγκαστικά (ργ* έν 
τοΐς πλοίοις, ύπίσχνούμενο; αυτοί; την ελευθερίαν,έάν ήθε
λαν νά μετάσχωσι τής παρατόλου έπιχειρησεως του. ΤοσοΟ— 
τον άπονενοημένον έθεωρεΐτο τδ σχέδιον τοΰ μεγάλου άν- 
δρός ■ Άφοΰ εδωκεν είς την Ισπανίαν τδ κράτος τοΰ νέου 
κόσμου ό μίγας έρευνητη; έγένετο θΰμα τών ζηλοτυπιών 
καί τής άκόρεστου πλεονεξίας τών Ισπανών τυχοδιωκτών. 
Ό Βοβαδίλλ«ς έστάλη πρδς άντικατάστασίν του ώς κυβερ
νήτης, ό δέ Κολόμβο; έπέστρεψεν εί; Γάδειρα άλυβίδετος. 
Ν“ν ό Κολόμβο; έξεδικηθη. Τδ άποικιακδν κράτος τής 
Ισπανίας έν τώ νέφ κόσμφ κατελόθη καί οί τελευταίοι 
ίσπανοί έπιστρέφουσιν έκεϊθεν, κομίζοντες την τέφραν τοΰ 
ένδρδς, δστις έδωκεν αυτοί; τοσαύτην δόξαν και τοσαύτην 
ίσχύν.

Παράδοξος σύμπτωσις Ιστορικών γεγονότων! Καθ’ήν 
άκριβώς ήμέραν ή σποδός τοΰ Κολόμβου έπεβιβάζετο επί 
τοΰ «κόμητος Βεναδίτου» ft άντιβασίλισσα ύπέγραφε τδ 
διάταγμα, δι’οδ κατηργεΐτΟ τδ ύπουργεΐον τών Αποικιών!
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’Ιδού μία τελέυταία συνταγή toil "Αγγλου Sir James 
Sawyer, ή εις μολονότι μακροσκελής, είναι έν τούτοι; άπλου- 
βτάτη καί ευκόλως δύναταί τις νά τήν .μιταχειρισθίί και 
έν ώρκμάλιστα ταξειδιου.

1. Ύπνος όκπώ ώρας τό ήμερονύκτιον.
2. Κλίσις τοθ σώματος έν &fcf ύπνου πρός τά δεξιέ.
3. Ν’άνοίγωνται αί θυρίδες'τοθ δωματίου τοθ δπνουι
4. Πρό- τής θύρας νά τίθεται άλεξίνεμον (paravenl).
5. Ή κΗνη νά μή εφάπτεται τοΰ τοίχου.
6. . Χρήσις λουτροΰ μέ θερμοκρασίαν τοΰ σώματος έκά 

στην πρωίαν. Αποφυγή ψυχρολθυσ·ών (douches).
7. Γυμναστική πρό τοϋ προγεύματος.
8. Χρήσις κρέατος όλίγη καί νά ή εντελώς έψημένον.
9. (διά τού; έφηβους.) ’Αποφυγή γάλακτος.

10. Χρήσις μεγάλα) οσπρίων πρός τροφοδότησιν τών κατα
στρεπτικών κυψελών τών νοσηρών γεννημάτων.

Η. ’Αποφυγή τών ένδοξικών (inloxiquants) δηλητηριω
δών ειδών, τών καταστρεφόντων τάς κυψέλας.

12. Καθημερινή έξάσκησις τοϋ σώματος έκ πλήρει άέρι.
13. Άπομάκρυνσις τών οικιακών καί μή ζώων έκ τών θα

λάμων, διότι ένδεχόμενον νά φέρωσι νοσηρά σπέρματα.
14· Διαβίωσις δσω τδ δυνατόν περισσότερον εις'τήν έξοχήν.
15. Πόσις δδατος καί άποφυγή τής ύγρασίας καί τών 

ύπονόμων.
16. Ποικιλία ένασχολήσεων.
17. Χρήσις άπόκαιοοΟ είς καιρόν μικράς διακοπής έργασίας.
18. Περιορισμός τής φιλοδοξίας.
19. ’Αποφυγή εί δυνατόν τής ιδιοσυγκρασίας.
Διά τδν μέτρων τούτων δύναται τις νά ζήσγ 100 έτη 

χωρίς ν’ άσθενήσ·ρ, άλλ’ άραγε είναι συνταγή άσφαλής ί 
’Αμφιδάλλομεν. Έν τούτοις είναι καθ' βλας τάς έπόψεις 
άβλαδής καί άναντ.ιρρήτως, άν δέν επιφέρω ωφέλειαν, δέν 
δύναται όμως ,νά βλάψρ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΖ "ΦΥΣΕΩΣ.,
Κ. Κ. ΤρΙχαμον. Συνδρομή έλήφθη. ’Απέδειξα, Ημερολόγια 

καί βιβλία άπιστάλησάν. —Κ. Τ. Tpam(ovvta. Συνδρομή έλήφθη. 
Ήμερολόγιον, άπόδειξις και ζητούμενα φύλλαοας άπεστάλησαν.— 
Α. Ό. Ratpac. Επιστολή μετά περιεχομένου έλήφθη. Γράφομεν. 
— Π. Π. Porl-Tompsee. ’επιστολή έλήφθη χα'ι σας άπηντήοα· 
μεν. Άναμένομεν συντόμως νεωτέραν σας. —-Κ. Μ. Κάΐρον. Σας 
άπηντήσαμεν έν δυβίν έπιστολαϊς μας καί άπεστει’λαμεν τ’άπαιτού· 
μένα και ζητούμενα, ώς καί ‘Ημερολόγια. Ενεργήσατε δέοντα και 
άναμένομεν νεωτέραν σας· — Ί. Τ. Σαμ^ο^νεα. Επιστολή έλήφθη. 
/Απαντα άπεστείλαμεν καί έγράψαμεν.— Σ, Κ. Καχιαεζίχ. Δελ 
τάριον έλήφθη W άναμένομεν έμβασμά σας. — Κ. Ν. Ptoiesli 
Άποροόμεν πολύ έπί γραφομένοις. Στείλατε άπόδειξιν καί απαντή
σατε.— Ε. Π. Τ. ,Τραπεζοδντα. ’Επιστολή και χρήματα έλήφθη- 
σάν, συνδρομητής, ένεγράφη.—Ά. Κ. Βονκονρ/cnov. Συνεστημένη 
έλήφθη. Ήμερολόγιον έστάλη δμίν μετ’ επιστολής μας ==Κ. Ν. 
’Α. Βα'ρναν. Δελτάριον έλήφθη. Σειρά Ήχοδς σας έστάλη καί σάς 
έγράψαμεν. — Ά. Κ. ΚαβάΛΛα, Άποροϋμεν δια γραφόμενα σας 
μετά τοσοΰτον καιρόν. Σας εγράψαμεν καί άναμένομεν συντόμως 
άπάντησίν σας.— ’Ε. Π. Δ. Λαμίαν. Ήμερολόγιον σας άπεστάλη. 
Ταχυδρομικώς έχετε έπιστολήν μας. — Π. X. Βαεονμ. ’Επιστολή 
μετά περιεχομένου έλήφθη. Εύχαριστοδμεν, σάς ένεγράψαμεν και 
άπηντήσαμεν.—Π. Π. Θήραν. Επιστολή και οίνος έλήφθη. Ευ- 
χαριστοθμεν Sti ένθύμησίν. Πίνομεν αύτδν είς υγείαν σας.—Σ.Φ. 
ΓαΛάζιον^ ’Επιστολή έλήφθη καί ήπορήσαμεν διά γραφόμενα. Γρά
φομεν Ιδιαιτέρως. — Ά, Ά. Σάμον. Σας άπηντήσαμεν και. άπε- 
βτιίλαμεν άπόδειξιν, ώς γράφετε.—Τ. Λ. Γόίειον. Απαντήσαμεν, 
εύχαριστοδμεν. —Κ. Κ. 'Λσιούι. Επιστολή έλήφθη. Παραγγε
λία σας έξετελέσθη και έγράψαμεν.—Κ. Α. Ο. Mit~Gamr. Συν
δρομή σάς έλήφθη. Άπόδειξις καί Ήμερολόγιον σας’άπεστάλη.— 
Γ. Ο. Σμύρνην. Ζητούμενα φύλλα έδόθησαν άνεψιφ σας.—Μ. Σ. 
ΣοβαστοόποΛιν. ’Επιστολή μετά άποδείξεως πρακτορείου έλήφθη. 
Γράφομεν.

Le «Journal du del·» Cour de Rohan, Paris (10 fr. 
par an) prete A chacun de ses abonnes une lunette 
grosslsant cinquante fois en diametre.

IQ. Γ· ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ
Ό ήμέτερος φίλος καί συνεργάτης κ. Ίω. Γ. ·Βλαβια*δς 

δικηγόρος καί λογογράφος 'εκτίθεται. ώς υποψήφιος βουλευ
τής Θήρας, αναχώρησα; ήδη διά. τόν προσεχή έκλογικόν 
άγώνα. Εύχόμεθα αύτώ καλήν έπιτυχίκν καί. έλπίζομεν 
οτι οι φίλοι Θηραϊοι δέν θέλουΉν άρνηθί) ψήφον ε.ίς άγ*όν 
φιλοπάτριδα, επιστήμονα, φιλόμουσον καί φιλοπρόοδον συμ
πολίτην των, ςστις πεπείσμεθα θέλει άντιπροτωπεύσει αυ
τούς μετά ζήλου καί στοργής.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ——
Πολλοί τών περί τήν ποίησιν ασχολούμενων άναγνώταν- 

τες τά έπί τοθ χάρτου παρεριιμένα παράπονά μου κατά της 
τύχης, έθεώρησαν αύτά ούχί άνάξια π.Οιάς τςνος προσοχής 
καί μέ ήνάγκασαν νά προδώ είς τηΫ δημοσίευσιν αύτών.

Διά τής συλλογής ταύτης, ήτις ούδιμίαν ποιητικήν άξί- 
ωσιν έχει, μήτηρ τρωθεΐσα διά βαρύτατου άλγους, κλαίει 
παρά τό πλευράν τοθ τάφου,τοθ άποδιώσαντος άγγέλου της, 
τής μόνης θυγατρός της.

Καί δμο>ς είναι τόλμημα καί διά τήν τόλμήν μου ταύ
την ελπίζω νά τύχω τής έπιεικείας τοΰ κοινοδ.

Τιμή έκαστου Σώματος ώρίσθη : Διά μέν τδ εσωτερικόν 
Δρ. 2. Διά δέ τό εξωτερικόν Φρ. χρ. 2·

. Έν Πειραιεΐ τήν 14 Δεκεμβρίου 1898
'Ελένη 38. Φω-τεα 

BALTIMORE OYSTER HOUSE RESTAURANT 
PHONE MINT 1691 

A· J- KOSTA Propr·
SI Sixth Street SAN FRANCISCO

Είναι to μόνον καλείτερον ξενοδοχείου καί έστιατόριον. 
ελληνικόν έν 'Αγίφ Φραγκίσκ^ τής’Αμερικής. ’Ανοικτόν 
κάθ* δλην τήν νύκτα.

LEPROGRfeS-H ΠΡΟΟΔΟΣ
. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΝΕ3ΑΡΤΗΤ0Σ

Έκδεδομ-ένη κατά ΙΙαρασκευήν
Γραφεία Συντάξεως *αί διαχειρίσεις 
άίόί Βουβής άρ· 20 'Ey'Αθήταις

Είναι τό μόνον άνεξάρτητον καί μετά γλαφυρότητος καί 
κριτικής έκδιδόμενον φύλλον Ελληνιστί καί Γαλλιστί ταύ- 
τοχρόνως καί συνιστώμεν αυτό πΚσι τοίς άνεξαρτητοις και 
φιλογαλλίζουσι συνδρομηταΐς μ*ς. _____ _ _____ _

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ» ΤΟΤ 1899 ΕΤΟΓΣ

Έξεδόθη λαμπρόν, ώραΐον, τερπνόν, οικογενειακόν, φιλο
λογικόν, είκονογραφημένον, έν ταύτφ δέ χρήσιμον καί δι
δακτικόν, χάριεν καί μελίρρητον τό έφετεινόν Ήμερολό
γιον μας, δπερ πωλείται εν άπάσι τοίς βιβλιοπωλείοις τών 
’Αθηνών καί έν τοϊς γραφείοις μας, άντί φρ. 2 άπλοΰν καί 
φρ. 3 χρυσόδετονΛ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ 0 «ΠΕΡΡΟΣ» 
«ΤΑΜ- ΜΠ1ΤΣΑΡΑ ΚΑΙ Δ· ΠΕΡΡΟΓ 

5^3-3 όδός ΕύαγγεΛιατρΙαΐ, Π-ΙατεΙα Kadapidzou ΑΘΗΝΑΙ 
Συνιστώμεν έκθύμως τό ύπό τών κυρίων Κ· Μπιτσαρά 

καί Δ· Πέρρου εύδοκίμως διευθυνόμενον έστιατόριον, ώς τό 
μόνον εύρωπα'ίκώς λεςτουργοδν έν Άθήναις ύπό πάντας τούς 
δρους τής τάξεως, ,καθαριότητος, εύκοσμίας καί άκριβείας. 
Ένταΰθα ευρίσκει τις τροφήν έξαισίαν καί λαμπροτάτην μέ 
υλικά κατεσκευασμένην άρίστης καί άμεμπτου ποιότητος. 
Τό’ ξενοδοχείον δέχεται καί παραγγελίας φαγητών καί 
γλυκυσμάτων διαφόρων. Κατασκευάζεται δε και χαΛζ&,ζ 
εξαιρέσου και άπαραμίλ.λου έπιτυχίας. Μία έπίσκεψις άρκβϊ 
διά νά πεισθ^Ι τις περί τών άνωτέρω.


