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Έάν Λ γηίνπ σφαίρα έξεσφενδονίζετο είς τό κενόν 
μετά της συνήθους αύτής ταχύτητος τών 106 χιλιά
δων'χιλιομέτρων καθ’ώραν έντελώς μόνη βεβαίως 
δέν θά ειχομεν ούδέν σημεϊον νά σταθώμενπρός κατα- 
μέτρησιν-τής κινήσεως ταύτης, καί κατά συνέπειαν ή 
σφαίρα αύτη θά έφαίνετο ακίνητος, ποσώς απομακρυ
νόμενη; ούτε πρός ούδέν πλησιάζουσα. Μεταφυσικοί 
τινες βεβαιοΰσιν δτι θά ίστατο· απολύτως έν Ασυχία 
καί δτι. άν άφαιρέση τις τά σώιιατα έκ του κενού, 
κενόν^δέν θά ύφίστατο πλέον. , 'Ημείς δέν φρονούμεν 
τό αύτδ, διότι καθ’ ήμας Λ γή πραγματικώς θά έκι· 
νεΐτο, είτε άπομακρυνομένη ήμών. είτε πλησιάζουσα 
πρός τι, άφοΰ έν έαυτη φέρει τήν ένέργειαν τής κι- 
νήσεώς της. Ή πραγματικότης τής κινήσεως διαμέ- 

( νει καί μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ υπολοίπου μέρους τοΰ 
σύμπαντος-μετά τής πραγμαηκότητος δέ ταύτης καί 
τό δυνατόν τούλάχιστον θεωρητικής τίνος στάσεως ή 
μεταβολής τής ένεργείας ταύτης είς έτέραν.

Βεβαίως έάν Α γηίνη αύτη σφαίρα ούτως άφιεμένη 
ήτο μόνη ^έν τω άπείρω, ούδείς- κίνδυνος θά ύπήρχε 
νά συνάντηση έτερον κόσμον έν τη διαβάσει της, 
άλλά δέν είναι μόνη, τό κενόν κατοικεΐται έξ άλλων 
άναλόγων σφαιρών διατρεχουσών άπάσας τάς διευ
θύνσεις, περιφερόμενων πανταχόσε,καί ζωογονούμενων 
ύπό ποικίλων ταχυτήτων, τινές μάλιστα τούτων δια- 
τρέχουσι τήν άπειρον άβυσσον μετά ταχύτητος άνω- 
τέρας τών 100 χιλιομέτρων κατά 1".

Φαντασθώμεν δτι έν τώ διαστήματι ύπάρχουσι δύο 
ώς ή γή συμπαγείς σφαϊραι τής αύτής πυκνότητος, 
άλλά πολύ μεγαλειτέρας,έκάστης διαμέτρου ίσης πρός 
τό ήμισυ τής τοΰ Ήλίου, Αρεμούσας καί άπομεμακρυ-

σμένας άλλήλων δύο φοράς τήν άπόστασιν τής γής 
άπό τοΰ ήλιου· Συνεπεία τής έλξεως θά πέσωσιν κατ’ 
άλλήλων κατ’ εύθύν λόγον καί θά συναντηθώσιν 
ακριβώς μετά πορείαν ένός καί ήμισεως έτους. Ή 
συνάντησις θά διαρκέση Αμίσειαν ώραν, κατά τό διά
στημα τής οποίας τά δύο ταΰτα σώματα θά μετασχη- 
ματισθώσιν είς διάπυρον ρευστήν μάζαν ζωηρώς άνα- 
κινουμένην, αύξουμένην είς διαστάσεις πολλάκις 
άνωτέρας πρός τόν όλικόν αύτών όγκον καί ταλαν- 
τευομένας έκατέρωθεν τοΰ σημείου τής συγκρούσεως. 
Μετά τινα δέ έτη Λ ρευστή αΰτη μάζα ήθελε λήξη είς 
σφαιρικόν ήλιον τοΰ αύτοΰ όγκου καί τής αύτής θερ
μότατος καί λάμφεως τοΰ συγχρόνου Αμών Ήλίου 
άλλά ώς είδομεν, καί ό θάνατος οΰτος τής Αμετέρας 
γής είναι όλίγον πιθανός,διότι τά σώματα δέν άγουσιν 
άπό τής ήρεμότιιτος πρός τήν έλξιν, άλλ’ έκινήθη- 
σαν έν τω διαστήματι δι’ έμφυσήσεως έν αύτοΐς ίδίων 
κινήσεων. Όποια δέ^στιν ή. άρχική κίνησις τοΰ πρός 
τόν άστερισμόν τοΰ ‘Ηρακλέους άγοντος Αλιακοΰ 
Αμών συστήματος ; Καί ό δεινότερος μαθηματικός 
θ’ άπαντήση δτι δέν γνωρίζει έπί τοΰ άντικειμένον. 
τούτου πλείονα ένός βοτανικού, κτηνιάτρου Απολι
τικού άνδρός. Άλλ' αί άπειλούσαι Αμάς αύται τα
χύτητες μας ,προασπίζουσι ταύτοχρόνως, διότι άκρι- 
βώς άπομακρύνουσι τάς συγκρούσεις τάς έκ τής έλ- 
ξεωο προερχόμενα ς. '

Καί άλλοτε έγράφαμεν περί τού άντικειμένου τούτου.
Πας έρχόμενος έν τώ ήμε.τέοω συστήματι κομήτης 

’ακολουθών παραβολικήν τροχιάν, καίπλησιάξων πλα
νήτην τινά, έπιβραδύνει Α έπιταχύνει τήν πορείαν του. 
Έάν σπεύδη, λαμβάνει ύπερβολικήν τροχιάν καί έξα- 
κοκουθέϊ τήν πορείαν του, χωρίς ποτέ νά έπανέλθη 
άλλ’ έπί έτερος όδοΰ, ώσεί νά μή είχε μετατοπι- 
σθή ταύτης. Έάν τούναντίον έπιβραδύνη, λαμβάνει 
τροχιάν έλλείπτικήν καί κλίνει πρός τό σημεϊον ΐής 
διαταράξεως. όπου θά έπανέλθη, άφοΰ διανύση μίαν 
πέριξ τοΰ ήλίου περιφοράν, πρός τό σημεϊον ένθα ή 
τροχιά του μετετράπη άπό παραβολήν είς έλλεϊφιν.
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Άλλά καί τοΰτο νά συμβή δέον ό κομήτης νά διέλθη 
πολύ πλησίον τού Διάς καί Λ διατάραξις αύτη έτι δέν 
θά Αδύνατο ποτέ διά μιδς νά μεταβάλη’ παραβολικήν 
τροχιάν είς έλλειφιν. Πρός τούτο δέον πολλάκις νά 
διέλθη έκ τού αφηλίου του, νά έπιβραδύνμ βαθμηδόν 
τήν ταχύτητά του καί τούντεΰθεν νά σμικρύνη τήν 

- τροχιάν τον. Σύν τφ χρόνω αί τροχιαί τών ύπό τού 
Διός αίχμαλωτισθέντων περιοδικών κομητών έγένοντο 
ώς έχουσιν ηδη.

Κομήτης, δστις ήθελε διέλθη πλησίον τής Γής θά 
Αδύνατο νά αίχμαλωτισθή ύπό ταύτης ώς οί ύπό τού 
Διός αίχμαλφτισθέντες, άλλά πολύ δυσκολότερου, 
διότι άφ’ ένός μέν ή γή δέν έχει τήν δύναμιν τούτου 
τού Διός, καί άφ’ έτέρου δ’ έν τή άποστάσει τής γήι
νης τροχιάς Α. Αλιακή έλξις είναι 27κις πυκνοτέρα Α 
έν τνί άποστάσει τής τροχιάς τοΰ Διός. Δέον πρός 
τοΰτο ό κομήτης νά έγγίση σχεδόν τήν σφαίραν μας.

Δέον νά σημειώσωμεν ένταΰθα δτι ό Ζεύς δύναται 
νά έπαναδέρη τό πράγμα ώς είχε. Έάν μετά -ηνας πε
ριφοράς ό κομήτης διέλθη έκ νέον πλησίον τής σφαί
ρας τής ένεργείας τού Διός μειά τάχύτητος μικροτέ- 
ρας τής τού πλανήτου, Α ταχύτης αύτη θ’ αύςηθή 
διά τής έλξεως τοΰ Διός, καί Α τροχιά θά έπαναλάβη 
τό πραγματικόν αύτής σχήμα, δπως συνέβη καί ήδη 
άλλοτε είς τόν κομήτην Lexel τώ 1779, δστις έλευθε- 
ρωθείς τής αιχμαλωσίας τον Διός άπεπτη είς τό 
άπειρον.

Κομήται τινές έφθασαν πολύ πλησίον τοϋ Ήλίου 
χωρίς νά πέσωσιν έντός αύτοϋ. Ούτως <5 κομήτης τού 
1682' έφθασε πρό τοΰ Ήλίου τήν 17 Σεπτεμβρίου 
μετά τάχύτητος 480 χιλιομέτρων κατά 1", διήλθε τάς 
φλόγας αύτού είς τά ύφη τής φλεγούσης αύτού ατ
μόσφαιρας, περιήλθεν αύτόν είς διάστημα ώρών τινων 
καί έξήλθε σώος καί αβλαβής, έξακολουθών τήν τα- 
χεϊάν πορείαν του. Παρόμοιον ούράνιον φαινόμενον 
συνέβη τή 27 Φεβρουάριου 1843, τή 27 Ίανουαρίου 
1880 καί τήν 11 Ίανουαρίου 1887· Α ίδία ταχύτης τών 
άστέρων έμποδίζει αύτούς νά πέσωσιν έπ’ άλλήλών.

Έάν ούρανία τις σφαίρα ήρχετο ακριβώς πρός ήμάς, 
δέν θά Λδυνάμεθα νά τήν άποφύγωμεν, άλλά άπαιτεϊ- 
ται τοσοΰτον ακριβής συνδυασμός κινήσεων, δπως 
έπέλθη τοιαύτη συνάντησις ώστε ό Απολογισμός τών 
πιθανοτήτων δέν μάς έπιτρέπει νά καταγείνωμεν έπ’ 
αύτού. "Ανθρωπός τις διέρχεται διά .τίνος όδοΰ καί 
,αίφνηδίως πίπτει έπί τής κεφαλής αύτοϋ δλως τυ- 
χαίως άντικείμενόν τι έξ ύφους τινός οικίας καί τώ 
έπιφέρει τόν θάνατον· Τοιοΰτος απροσδόκητος συν · 
δυασμός κινήσεων πρέπει νά έπέλθη διά νά γίνη σύγ- 
κρουσις μετά τής γής·

Έκ τών άνωτέρω γίνεται δήλον δτι, οί άπειλοΰντες 
ήμάς έξωθεν τυχαίοι κίνδυνοι άληθώς δέν είναι έπί· 
φοβοι. Κομήται πάσης τάξεως, φύσεως καί διευθύν- 
σεως, έτεροι πλανητικοί αστέρες άγνώστοι, ήλιοι 
έσβεσμένοι Α λαμπεροί, νεφελώματα, άστρικαί όμά- 
δες, κοσμικά νέφη, κοιμητήρια παρελθόντων κόσμων 
σφαϊραι παντός μεγέθους,-πάντα ταΰτα δέν έμποδίζου· 
σι τήν γήν νά γηράσκη, άλλ’ έν τούτοις Α γή μας, 
Α πλέουσα» αύτη έν τώ Αλιακώ. φωτί σφαίρα μας, Α 
ταλαντουμένη έν ταις γλυκυτήταις τής έλξεως, Α κυ- 
ματίζουτα τοσοΰτον χαριέντως καί ίππότικώς έν τώ 
άπείρφ αίθέρι, Α τόσον ζωηρά, εύχαρις καί ακμαία έν 
τώ έαρί της μετά τών ώραίων καί εύωδών άνθέων της, 
τών διαυγών ύδάτων της, τών κυανοχρόων ούρανών 
της, τών κεχρυσωμένων'νεφών. της, τών απείρων άρ- 
μονικών συνδυασμών της καί τής έπ’ αύτής τοσοΰτον 
ποιητικός έσπαρμένης ζωής τών κατοίκων της, έν ή 
τοσοΰτον άφθόνως βασιλεύει Α εύφυΐα κάί Α ώραιότης 
είναι δυνατόν νά άποθάνη τοσοΰτον νέα ; Άτυχός 

ίσως ναί, διότι τό πεπρωμένον ούδαμώς έθετο τά,δριά 
του· Άλλά άπό τί τέλος θ’ άποθάνμ, άφοϋ αί τυχσϊαι 
συμπτώσεις είσί τόσον απροσδόκητοι ;

Άλλ’ έχομεν καί τάς νόσους. Όποίαι δ’ αύται είσί;
Μεταβολή τις έν τή χημική συνθέσει τοΰ άναπνεο- 

μένου άέρος θά Αδύνατο άναμφιβόλως νά έπιφέρμ τόν 
θάνατον τής άνρθωπότητος παρ’δλην τήν έπίδεκτικό- 
τητα τών Αμετέρων όργάνων, ήν έχουσι καί δύνανται 
άπό γενεάς είς γενεάν νά σνμμορφώσωσι πρός τό πε
ριβάλλον ταύτας μέσον . Τοΰ όξυγόνου έλαττουμένου 
έπαισθητώς Α τού άνθρακικοϋ οξέος αύξανουμένου 
άναλόγως, οί ήμέτεροι πνεύμονες θά έπαυον λειτουρ - 
γοΰντες κανονικός καί Α ζωή θά καθίστατο δυσχερής, 
άλλά δέν θά έξετάσωμεν.τόν φυσικόν τούτον θάνατον, 
διότι δέν είμεθα διατεθειμένοι διά τής μελέτης τού
των νά όδηγηθώμεν είς τό τέλος τοΰ κόσμου καί διότι 
έχομεν πρό ήμών τ ο ν φ υ σ ι κ ώ τ ε ρσν θάνατον 
τής Γής, δστις δύναται νά έπέλθη διά τού Ήλίου-

Ό Ήλιος συγκροτεί έν ύγρά καταστάσει τά ύδατα 
καί ,έν άτμωδει καταστάσει τόν άέρα, καθόσον άνευ 
αύτού τό ύδωρ θά ήτο στερεόν τι όρυκτόν, ό δέ άήρ 
έν τώ άπολύτώ μηδενικώ θά έστερεοποιεϊτο έπίσης.

Άνευ τοϋ Ήλιου δέν θά ύπήρχον 'έπί τής έπιφα- 
νείας τοΰ Αμετέρου πλανήτου ούτε φώς, ούτε θερμό- 
της, ούτε πρωίαι, ούτε Αμέράι, ούτε νύκτες, ούτε 
ανοίξεις, ούτε Θέρη, ούτε φθινόπωρα, άλλά μόνον νύξ 
σκοτεινή καί πένθιμος, αιώνιος χειμών, μαύρος καί 
παγωμένος, ή δέ θερμοκρασία θά έφθανε'είς τούς 27 
βαθμούς κάτωθεν τοΰ μηδενικού. Φυτεία, ζωή, δάση, 
χλόη, άνθη, δένδρα, πτηνά, έντομα καί ζώα τά πάντα 
Οά έξέπνεον, άλλά καί αύτός δ άήρ θ’ άπέθνησκεν, 
διότι ούδεμία κίνησις αύτού' θά έγίνετο έν τή πεπη- 
γυία άτμοσφαίρα καί άν έτι Αδύνατο νά διατελή έν 
άτμώδει καταστάσει, καθόσον Α Αίτακή θερμότης 
είναι Α πηγή τοΰ ανέμου καί τών νεφών, των βροχών 
καί τών χιόνων.Ό Ήλιος προξενεί τήν αύραν καί τήν 
τρικυμίαν, αύτός μορμυρίζεί έν τω ρύακι, αύτός ρέει 
έν τώ ποταμό, αύτός βρυχάται έν τή θαλασσοταρα
χή, αύτός άδει διά τών πτηνώνj άύτός άνθεϊ διά τών 
άνθέων, αύτός ζή διά τής άνθρωπότητος και αύτός . 
θανατώνει τό πάν, έάν θανατωθή.

Έξετάσωμεν δρα την Αλιακήν έστίαν κατά πόσον - 
έτι αύτη θά μάς θερμάνμ καί θά μάς φωτίση; ’Οποία 
έστίν Α τοΰ ήλίου θερμοκρασία, όπόθεν πηγάζει ή 
θερμότης αύτη καί πόσον θά διαρκέση.

Αί άστρονομικαί γνώσεις άγουσιν Λμάς νά σκεφθώ- 
μεν δτι όΉλιος καί τό σύστημα αύτού είσί παράγον
τες τής συμπυκνώσεως Απειρομεγέθους νεφελώματος, 
οίτινος τά δρια ύπερέβαινον τήν τροχιάν τού τελευ
ταίου πλανήτου τοΰ συστήματος, ή δέ άρχή. αύτη 
έπεξηγεϊ ούχί μόνον τήν σύγχρονον γεωμετρικήν κα- 
τάστασιν τού Αλιακού συστήματος καί τάς έαυτού 
κινήσεις, άλλά καί αύτήν τήν θερμότητα τού Αλίου 
καί τών πλανητών. Οί Απολογισμοί τού Helmotz καθι
έρωσαν δτι, Α βαθμιαία συμπύκνωσις τής μάζης τού 
της πα ρήγα γε διά τής μεταβολής τής κινήσεώς του 
είς θερμότητα θερμοκρασίαν 28 έκατομ βαθμών, Α δέ - 
θερμική ενέργεια, ήν ήδη κέκτηται ό άστήρ ούτος, 
δέν' είναι πλέον σήμερον Α’ άσθενές 'ύπόλοίπον τής 
καταπληκτικής ποσότητος τής θερμότητος. τής άπορ- 
ρεούσης έκ τής. συνολκής (ροπής πρός τό κέντρον). 
Ό William Thomson παραβάλλει τήν Αλιακήν ταύ- 
την θερμότητα πρός 18 έκατομμύρια έτησίως, ώστε, 
έάν ό ήλιος άκτινοβολη άνέκαθεν ώς σήμερον, Α 
ακτινοβολία αύτοϋ θά ήρξατο πρό 18 έκατομ έτών. 
θά ένέχη δμως προγενεστέρου διάρκειαν, διότι ούδέν 
υποδεικνύει δτι,το έξ ού ύφίσταται ό ήλιος νεφέλωμα 
δέν ύπήρξε είς βαθμόν τινα θερμοκρασίας.
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Είς τήν βαθμιαίαν ταύτην συμπύκνωσιν τής Αλια- 
κής μάζης,ήτις έξακολουθεϊ έτι έπί τών Αμερών μας, 
δέον νά προσθέσωμεν τήν άναπόφευκτον προσθήκην 
τών κοσμικών μετεώρων, βολίδων καί διαττόντων άστε 
ρων· οϊτινες έν άσυγκρίτω μεγαλειτέρα ποσότητι πί 
πτουσιν έπί τού Αλίου Α έπί τής ήμετέρας μικρας 
σφαίρας καί οϊτινες έπιπροσθέτουσιν έν αύτό ούχί 
άσθμαντον ποσότητα θερμότατος Έάν δ’ άπαντες οί 
πλανήται έπιπτον έπί τού Ήλίου. Α μεταβ >λή τής 
πτώσεως των είς θερμότητα θα έτροφοδότει τήν ηλια
κήν ακτινοβολίαν έπί 4ή,589 έτη. Έν τούτοις αί γι
νόμενοι ήδη πτώσεις δέν είναι σημαντικοί, διότι ο 
όγκος τού Ήλίου δέν αύξάνει έπιισθατώς.Έίν δ’ πή
ξανε, τότε ή γή θά έστρέφετ > τ<ιχύτερ >ν πέριξ αύτού 
κοιτά έτη θά έβραχύνοντο.

Ή σύγχρονος συμπύκνωσες τής ήλιακής σφαίρας 
είναι άναμφιβόλως . έτι Α κ^ρία αίτια τής διατηρά- 
σεως της θερμότητος της· ϊνα έπαρκέση δέ -είς τάς 
ετησίους άπωλείας τής ακτινοβολίας, θά Αρκεί ϊνα ο 
άστήρ ούτος συμπυκνώται κατά 89 μέτρα κατ’ έτος·· 
<>ΰτωσ δ’ ΰπολογίζοντες θά άπητούντό 18.000 έτη, 
ϊνα Α ήλιοκή διάμετρος έλαττωθή κατά '/, τ·-ξου. Α 
οέ βραδεία αΰτη ελάττωσες θά ήτο απολύτως ανε
παίσθητος είς τά/τηλεσκόπιά υας.

Τό προκείμενον πρ'βλήμα είναι αρκετά έπίπλοκαν, 
διότι άγνοοϋμεν τήν κατάστασιν τών αερωδών ίτγρών 
•κονιωδών Α συμπαγών ούσιών αϊτινες άποτελοΰσι τόν 
Ήλι >νώς καί την ειδικήν αύτών θερμότητα.Ήπόταν 
ή διάμετρος τοΰ άστε'ρος έλαττωθή κατά τό Αμισυ, Α 
πυκνότης αύτού έσετειι 8χ.·.ς ισχυρότερα τής συγχρό
νου Πρό 10 έκατομ. έτών ίσως Α διάμετρος το· Αλίου 
νά ητ > διπλάσιά τής ήδη. Α δέ πυκνότης αύιοΰ ίση 
πρός τό 8 >'ν μέρος τής συγχρόνου πυ;νότητός του· 
Έάν ό Ήλιος,έξάκολουθών συμπυκνούμενος,έξικνεϊτο 
ημέραν τινά είς τήν πυκνότητα τής γής, Α συμπύ 
κνωσις αϋτιι θά παρήγαγε νέαν ποσότητα θερμότητος 
έπαρκη, ϊνα διατηοήση ετι έπί 17·εκατομμύρια ετη 
την αύτήν θερμαντικήν έντασιν, ήτις τανύν διατηρεί 
την γηίνην ζωήν. Όσ >ν δε ιιάκρύτερον όπισθοχωρού- 
μεν τό τέρμα μοιραίως θά φθάση. διότι οί σβεννύμε- 
νοι έν τ··ΐς ούοαν. >ΐς ήλιοι είσί παραδείγματα τής ανα
μενόμενης τύχης τού Ήλίου, δστις μάς φωτίζει

(Έκ του Γαλλικού. Flammarion)
Φρ. ϋρέντεζης

ΠΕΠΏΚΓΙΑ ΤΙΜΗ

ί*

Ήτο ίννάτη έ ιπερσΑ ώοα 5·ε αιτό«ντρον ttvi ίδο*
τής ·π:ωτευςύ;η.· ο ήλιος οΰγΐ προ πολλοΰ μάς τιχε σττρή- 
σιι. τώ? θαλπτρω/ χκτίνων του "vn τήν τπχύριον έπαναλάβς 
τον εύτργττικο* χαιρετιτνύν τιν φιι6χοου· <ην5ών ίξηπλοΰτο 
άνά τδν όοίζοντα’ ή νύξ ήτο άσέλινο;.—Νύξ τών φκ-τυάτω·' 
νύξ «π',κχλύπτουτα πάν τό έν τώ φωτί διιλιοδν· νύξ ζωογο
νούσα, τά χοινωνι>ά «ξαμβλώματα τά ύπύ τοΰ ήΒικοΰ νόμου 
χαταδεδικκσμένσ, τά πρό του φωτός συστιλλόμτνα χαί ev τφ 
σκόττι δυαστελλόμενα.

Νέφος στιγμιαϊον, κατασκεύασμα καί τής βραχυτάτης άνε, 
μώδους πνοής άίυραα άφήριι των αστέρων,τών αναλλοίωτων 
τής φύσεως χτισμάτων, τό λαμπιρίζον χάρισμα; όπο(α εί 
ρωνεία ! '

Τό στιγμιαίοι; δ>, το ivi πάν δευτερόλεπτον πχρουσιάζον 
ΰπόστχσιν και δ'.άλυιιν. τό γέννημα ύδαρικής έξατμίσεως νά 
άμαυρώνη,.νά έκμηδενίζη τά αιώνια δώρα τών γιγάντων τής 
φόσεω; ;

• Έν φ ταΰτα έμονολόγουν χατ^ έμαυτόν, δειλό; τις ψίθυρος 
μόλις έι τώ/εγκάτων ψυχής ισοβίου καταδίκης έξερχόμενος 
ήιουτδη: Ελεημοσύνη κύριε ! ανακόπτω πρός στιγμήν τούς 
ρεμβασμούς μου καί με βήμα σημειακόν, κλίνων πρός τήν 

καμπήν τής γωνίας, διακρίνω τή βοηβείφ άμυδροτάτου φω
τός μεμαιρυσιένου φανού φαντασμαγορικόν 8>, γυναικεία 
ί’χάτια περιβεβλημένον, κεκαλυμμένον άπό κορυφής μέχρι πο
δών, δειλόν μή τολμούν ν’ αποκαλύψη τό ποόσωπόν του καί 
πρό τοΰ κυριαρχοΟντος έρέβους, ώσει «υστελλόμενον πρό αυ
τού, ώ; γνώστου των εν τφ σκότει πράξεών του : πλησιάζω i 
5τε παρά προσδοκίαν βλέπω τεταμένην τήν χεΐρα, χειρ» ί««ί- 
τιδος.

Ύπό άνθρωπίνης περιεργείας έλαυνόμενος αίρω τόν μακρόν 
πέπλον δ» έπί τοΰ προσώπου έφερε καί ώ τοΰ παραδόξου Οαύ- 

,ματος 1 ευρίσκομαι πρό κατετκληχότος σαρκίου γνωστής εταί
ρας των πάρφχημένων γενεών , πρδ ενός σαραβαλιασμένου 
ερειπίου παρελθόντος μεγαλείου—ώς ήαυματτά τά έργα σου 

'Κύριε — ένόμισχ κατ’ αρχάς δτι ήπατώμην- δέν έβράδυνα 
όμως νά έξέλδω τής πλάνης καί ν' αναγνωρίσω· δτι, τό πρδ 
ιμοΰ έρείπιον άνή<εν είς βαιώίδκ τών εταιρών, εΐς Κυρίαν 
καί Δέσποιναν μυρίων καρδιών, ύπδ τήν άλ· υργίδα τής οποίας 
περιεστρέφοντο, ώς είς κεντρέφυγα δύναμιν, έσμός πριγκήπων 
καί έκατομμυρί'ύχων αριστοκρατών.

'Οποία ή έκπληξί; μου! ώσεί είτδύσατα δμως αότή εί: 
:ό βά9ο; τών σκέφεώ, μου έλυσε τήν σιωπήν της καί διά 
φωνής τρεμούσης, μόλις έξερχομένης τών χειλέων της μοι 
λέγει: τί εκπλήττεστε Κύριε! ή φύσις μέ «προίκισε μέ απα
ράμιλλου κάλλος μέ *όμην λαμπρόν, τελείαν Άφραδίτην, 
χλλ’ δ,τι είργάσθη ή καλλιτέχνις φύσις καί έπλατεν έν έμοί, 
ί διαφθορά καί ό πανδαμάτωρ χρόνος υοι τδ κατέστρεψαν. 
Ύπήρςεν εποχή καβ’ή.ν πρό τών ποδών μου έγονυπέτουν βα · 
σιλεϊς,πρίγκηπες,υπουργοί, πρέ’βεις και πάσα ή τάξις έκείνη 
ό διέπουαα τάς τύχας τοΰ κόσμ'.υ· διετέλεσα αύτο*ράτειρα 
τών κνωδάλων αύτών, τών οποίων τήν κσρδίαν συνέτριβον με 
μιά ματιά· ήμην κάτοχος ίσχυροΰ μαγνήτου έλκοντος πάν 
τό προσεγγίζον μο1, ήμην γή'ίνος μαγνητισμός κρατών άκι- 
νήτους προ έμοΰ τάς πυξίδας τών καρδιών ήμην ήλεκτροδυ- 
ναμιχή μηχανή μεγάλης δυνάμεως σκορπίζουσα παντοΰ άπλε
του ηλεκτρικόν φώς· έκυριάρχησα έν τώ κόσμφ τουτφ ουχι 
διά γραπτών νόμων, άλλά δΐ’ τών νόμων τής φύσεως, τών 
αναλλοϊώτων, τών ύπό τοΰ δημιουργού τοΰ παντός δωρη- 
θέντων.

— Πώς είπατε ; άναλλοιώτων ; άλλά τί βλέπω ς
— Μάλιστα, κύριε, άναλλοιώτων, ώς ό άνθρωπος,ώς πάντα 

τάέν τφ κόσμφ χτίσματα είναι αιώνια, διηνεκή, άναλλοίωτα, 
ουτω καί τό κάλλος, σπερ πρδς .στιγμήν διέλαμψεν έν τφ 
έμφ σαρκίφ ήτο άναλλοίωτον, αιώνιον, άλλά πτερωτόν.

Έ σύντεχνός μου ή ’Ασπασία, ή έτέρα τοΰ μεγάλου Περι- 
κλέους,είς ήν οφείλεται κυρίως ό Παρθένων, ή Κλεοπάτρα του 
’Αντωνίου, ή 'έΐλένη τοΰ Μενελάου ούχί ολίγο απασχολούν, 
λαμπούνουν τήν παγκόσμιον ιστορίαν. Ή ’Αφροδίτη τής Μή
λου εξακολουθεί σήμερον μετά πάροδον χιλιετηρίδων νά έχ>^ 
έραστάς, οί αρχαίοι πρόγονοί μας ήσαν έρασταί, ήαυμασταί και 
λάτρεις τδν προτύπων τοΰ καλού καί ώραίου.

Κάτοχος αυτού είχον λάτρας, θιασώτας, έραστάς, ήμην Βα
σίλισσα, στερηθείσα-δ’ αύτοϋ, Ιδού είμαι. . . έπζΐτις.

Ή πρώτη έπί τοϋ προσώπου μου οητίς καί ή. πρόοδος της 
ήλικίας μέ {στέρησαν - τδν ποικιλώνυμων θαυμαστών, φορά- 
θέντων ομως.άμνημόνων άνάνδρων.

— Συγγνώμην, κυρία, σάς διακόπτω καί σήμερον θά έξη - 
κολούθουν οί πλατωνικοί θαυμαστοί σας, άν εΐχετε συνδυάσε^ι 
έν ύ · ιν την Άφροδίτην μετά της Άθηνάζ, τό καλόν μετά του 
αγαθού, τήν ωραιότητα μετά τής ηθικής.

Τδ «άλλος τδ έχρησιμοποιήσατε ώς δπλον κατά τί·ν άγρά- 
φων τής άνθρωπότητος νόνων, ώ: σπάθην κατά τών ηθών, τά 
όποια ή άνθρωπότης είργάσθ·η άπδ κτίσεως κόσμου *ά_πα- 
γιώση ύπερασπιζομένη τήν ατέλειαν τοΰ ανθρώπου, τοΰ μή 
συνειδότος τδν καλόν ή κακόν.

— Μή λέγετε, κύριε, ήθη άλλά διαφθοράν· έπί τοΰ όρίζον- 
τός μας πνέει σφοδρότατ-ς τυφών διαφθοράς· είμαι ίσως, το 
δισεκατομμυοιοστδν θΰμα αύτής.

Δεκαετής,όοφανή γονέων καί κηδεμόνων, παρ’ούδενός ετυ- 
χον έπιμεμελημένης ανατροφής, είσήλθον παιδίσκη είς τήν 

,ύπηρεσίαν γνωστοτάτου άριστοκρατικοΰ οίκου τών Άθηνδν, 
τδν όποιον πάντες φθονοΰμεν διά τήν ευμάρειάν του, ακακος 
νεάνις χωρισθεΐσα τής χωρικής μου καλυβης· τδ κάλλος μου 
τό φυσικόν άντί νά μοί γείνη αιτία καλού εγεινεν αίτία κακοϋ.

Πανταχόθεν εΐχον πειρασμούς, δέν παρήρχετο στιγμή, 
καθ’ ήν νά μή έδεχόμην έφόδους κατά τής τιμής μουζ έα μέ-
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ρους δλων αυτών τών λεγομένων αριστοκρατών αυθε^τώ' μου· 
πατήρ, υιοί, φίλοι τής κυρίας μου, έρασταί τών διτποινίδωζ 
κυριών μου, μάγειροι,' σερβιτόροι, σταυλΐτιι,' πορτιέριδες 

< τώ' ίσωτερκώ' 
πειρασμού,, αξιωματικοί, φ-.ιτηταί, 

ιβηδες καί παν · 
" *ΐί τήν δια 

απχσα ή περί έμέ άτμόσφχιια εΐ/ε 'κορει'ίς δια- 

πατήρ, υίοί, φίλοι τής κυρίας μου, έρασταί τώ' διτποινίδωζ 
κυριών μου, μάγειροι,' σερβιτόροι, σ,«.υ;·* 
.λακέδες, έβουλιμίουν έπ’ εμού- άλλα πλήν 
είχον καί έξωτερι ού; ι , , , . ?
βουλεβα^διέροι, μπακάληδες, χασάπηδες, μχνά 
τεζ,'.ΰς ηθελον πλησιάσει διεργασίαν, μέ ώΐιυ 
φθοράν, απχσα ή περί έμέ άτμόσφχιια εΐ/ε 
φθζράς.

Προήχθην έν τφ τετιμημένφ έχείνφ οΐκφ μέχρι βεθμοΰ 
ώστε να θεωρώμαι η χορωνίς τών εταιρών.

Τί άναμένετε άπδ 16βτή παιδίσ>ην νά δείξιρ μείζονα άντο 
χήν πρδ τών Κροισείων δποσχέσεων τοΰ υίοΰ τοΰ αΰθέν 
τούτης;

Τδυδωρ υφιστάμενον ώρισμένην πίςσιν θερμοκρασίας άτμο- 
ποιεΐταΐ’ ό αήρ δι’ ώρισμένης πιέσεως ρευστοποίεΐταν αφ’τύ 
λοιπήν' τά μεγάλα αυτά στοιχεΐχ τής φύσεώς μεταβάλλουν 
κατάστασιν, επταισε τοσοΰτον μία τρυφερά παιδίσκη Ιποπλα-

[ νηθεΐτχ ύπ'ο μορίων καί διαρκών πιέσεων, ώττε νά καταδιχα- 
σθή είς ισόβιον αίσχος καί νά θεωρήται σεσηπδς τήι κοινω
νίας μέλος ; Ποΰ είναι τδ ύπέρ τών ηθών ενδιαφέρον τών 
κοινωνιών ; Ποΰ ή μέριμνά τής πολιτείας; Έν φ άυ :αι είναι 
οί σφχγεις, οί έργάται τής εξόντώσεως τοδ εγώ μου »αΙ εδει 
νά παρίσταντχι ώ, κατηγορούμενοι έν τφ δικαστηρίφ τής 
συνειδησεως, τοιναντίον αΰ;αι μετεβλήθησαν εΐς κατηγόρους 
εις εΐσαγγελεϊ , εΐς διώκτας τοΰ θύματός των.

Ήδη ειχαι νεκρά τφ φωτΐ χνι ζώτα έ.ν τφ σκότει,ΐσο ·

. ε

βίω; κατάδικος, μή τολμώσα ΰ’ άτενίσω τδν ήλιον.
Καί έν φ διά τάς γυναίκας είναι τόσον αυστηρά ή έτυμή- 

γορία τοΰ κοινωνικού δικαστηρίου, διά τιύ; άνδρας είναι 
αθωωτική ή μάλλον έπαινετική' διά μίαν άθλίαν άπροστά- 
τευτον παιδίσκην, παραβάσαζ τά καθήκοντά της άσυνειδήτως, 
ή κοινωνία έξέδοτο χαταδιχαστιχήν ισοβίου αίσχους άπόφασιν, 
τού; άνδρας δμως τούς παραβαίνοντας τά συζυγικά των κα
θήκοντα, τού; ύπέρ τής έκλύτεωςτώζ ηθών άπδ συνειδήσεως 
.έργοζομένους, ή κοινωνία άρχείται νά τιμά μέ πάντα τά άξιώ · 
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ματα, ώς νά έδημιουργήθησαν τά ήθη έτεροσκελζ, ώς ή τιμή 
νά προσδιωρίσθη ετεροβαρής καί τοΰτο,- διότι εΐς τδ κοινωνι
κόν δι«αστήριον παραχάθηνται ώς σύνεδροι μόνον ά-δρες άπο 
χΰεισθείσης τής γυναιχός. Οΰτοι δέ μεροληπτούν ύπέρ τοΰ 
φνλευ τ<·>·', άμνήμονε, τή< θείας ρήσεως «δ άναμάρτητος τδν 
λίθο- πρώτος βα'/έτω·>.

Αί μ.έριμ.νας τοΟ βίου πομ,φόλυγβς καηνοΐά
”□ tempora, ώ mores, είπών και ρίψας χερμάτιον επί τής 

τεταμένης χειρός της, άπήλθον σχεπτόμενος καθ’ όδδν πόσαι 
αφελείς υπάρξεις έξερχόμεναι τετιμημένων ιϊκων δέν προσ
έρχονται εΐς οίκους άπωλείας, χωρ’ι; πχντάπασιν ή πολιτεία 
νά λαμβάνρ πρόνοιιν διά τού; άχάκους αυτούς αμνούς, πί
πτοντας ύπδ τήν παγίδα πειναλέων λύκων.

Έν Μελιγαλφ Α. Μπρ&δήμ.«ς
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ΕΡΓΟΝ ΗΡΩΙΣΜΟ?
Ό πόλεμος τών 'Ηνωμένων πολιτειών τοΰ 1864, δστις 

διάρκεσε έπί μακρδν μεταξύ τών Βορείων Πολιτειών και τών 
Νοτίων, καί δν έξήγειραν αί Πολιτεϊαι τ?!ς Β. ’Αμερ'κ·'ς 

πρδς κατάργησιν τής δουλείας, υπήρξε γόνιμος άξειοσημειώ- 
των ηρωισμών. Είς τών ωραιότερων τοιούτων ύπίρξεν ό κά
τωθι άναφερόμενος, τοΰ όποιου ήρως ήτο ό τότε διοικητήν 
του στόλου Κράβεν τδ συμβάν έγένετο κατά τήν περίφημο; 
ναυμαχίαν τής Mobile Bay, τήν 5ην Αύγουστου 1864.

Ή ναυμαχία ήρξατο μέ θέαμα έξόχως ωραίον όβίδες διέ-



254 Η ΦΥ ΓΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 255

σχιζον τόν Αέρα μετ’ ίλιγγίώδους.ταχύτητος, καί νέφη 
καπνοΰ έκάλυπτον πανταχόθεν τόν ορίζοντα· μόλις δέ ήρχι- 
ζον ταΰτα νά διαλύωντάι, νέαι. λάμψεις έφαίνοντο καί νέα 
νέφη καπνοΰ διεδέχοντο τά πρώτα.Τορπίλλαι Ανεκίνουν τήδε 
κακεΐσε τό ύδωρ, δίκην θκλασσίων βφεων, έπλητταν καί 

< κατεπόντιζον τά σκάφη, ένφ πλεΐστοι Αξιωματικοί καί ναΰ- 
ται έρρίπτοντο είς τήν θάλασσαν,θύματα τής τιμής καί τοΰ 
καθήκοντος! I . ·.

ΑΓφνης έν.τφ μέσφ τής ναυμαχίας πλοΐόν τι τών Ν· Πο
λιτειών, TO Tecumseh, ήρχισε νά καταδιώκη τό Εχθρικόν 
Tenoesse. Οί ευρισκόμενοι έν τφ πρώτφ πλοίω προι^τοίμα- 
ζον έφοδον κατά τοΰ δευτέρου, 5re προσκρούουν έπι τίνος 

■ ο»πίλλτ.ς!...έπι τών φοβερών δηλ. όργάνων Εκείνων, τής κα
ταστροφής Ari-α Αθορύβως ύπό τό ύδωρ πλέοντα κκί περιέ- 
χοντα φ ρτίον έικρηκτικόν,άνατινάσσουν τά θαλάσσια ταΰτα 
φρούρια. Ή τορπίλλη σ>γ* *ρουσθεϊσα  ήνοιξε μέγα χάσμα έπι 
τών πλευρών τοΰ Tecumseh, δπερ ήιχισε νά βυθίζηται με’ά 
τ»χύτητ ς σρ-μερά;· τόσον δέ τρομερά;, ώστε έκ τών 120 
ά-ό'ρών, τών άποτελούντων τό Απομείναν πλήρωμά του, 10 
μόλις ήδυνήθησαν ν’ άποφύγωσι τον οΐκτρόν, άλλ’ ένδοξον 
θάνατον !

ΓΝΩΜΙΚΑ

'Η υγεία τοΰ σώματος καί τοΰ πνεύματος, καί ή γαλήνη 
τής ψυχή:, είνε ό ήδύ; καρπός τής Εργασίας.

*
* *

’Ενίοτε Επιτυγχάνει τις νά νικήσγ ειερον Εν διενέξει, να 
τόν καταπείσν) όμως ουδέποτε.

• «
* *

Εν vfi άποφάσςι είνε μακράν ή θέλησις, είς τήν Εκλογήν 
τών μέσων ή άπόφαοις καί είς τήν Εφαρμογήν ή ίκλογή τών 
μέσων... '

«
*. *

Άκούειν είναι ό ήσσον Ενοχλητικός τρόπος τού μανθάνει».

Τήν στιγμήν, καθ’ ήν έξερράγη ή τορπίλλη, ό διοικητής 
τοΟ σ·όλου, ίσης ίτυχε νά εύρίσκεται Επί τοΰ πλοίου τού
του, συνηντήθη μετά τοΰ πιλότου εί; τι καταφόγιον Ασφαλές 
μέν, άλλά τοΰ όπ-ίου ή δίοδος ήτον υπερβαλλόντως στενή. 
Διά ταύτης ώφειλον νά διέλθωσιν δπως σωθώσιν- άλλά μό
νον ό είς θά ήδύνατο νάέπιστρέψγ είς τήν πατρίδα του καινέ 
τήν υπεράσπιση πάλιν, ό είς θά ήδύνατο μόνον νά Επανέλθη 
είς τήν οίκογένειάν του,καί τούς συγγενείς του,έν ω ό έτερος 
θά κατεποντίζετο άφεύκτως όμοΰ μέ τό πλοϊον.

Αί στιγμαι ήσαν πολύτιμοι- ό διοικητής έκίνησε πρώτος 
νά διέλθφ καί ένφ κατέβαλε Αγώνας πρός τοΰτο, αίφνης αι
σθάνεται χεϊραν έπί τοΰ ώμου του· στρέφει τήν_κεφκλήν καί 
βλέπει τόν πιλότον χλωμόν, ύψοΰντα τά βλέμματά του πα- 
ράκλητικώ; πρός αύτόν. «Αί’όνομα τοΰ Θεοΰ, Αναφωνεί, 
Αφες με νά περάσω πρώτος· ?χω πέντε τέκνα καί σύζυγον, 
καί θ'Αποθάνουν άν Απυθένω, καί έγώ». Οί λόγοι του συνε- 
κίνησαν βαθύτατα τήν γενναΐαν καρδίαν τοΰ διοικητοΰ,όστις 
χωρίς ουδέ δευτερόλεπτου νά διστάσφ, λέγει αύτφ διά στα
θερού δφους! «Πέρασε, φίλε μου,έχεις δίκαιον».

Έν λεπτόν μετά ταΰτα τό πλοϊον έβυθίσθη αύτανδρον 
' - καί μετ’αύτοΰ ό γενναίος-διοικητής, ώς νά έπρόκειτο καί είς 

τά βάθη τής θαλάσσης νά όδηγήση αυτό. Έν ω ό πλοηγός 
μόλις σωθείς, παρετήρ«ι άπό τοΰ καταστρώματος πλοίου τί
νος τό μέρος.ένθα έξηφ.τνίζετό ό σωτήρ του!

( Εκ τοΰ Γαλλικού) Λ. Πρέντεζης

ΚΑΣΤΡΙΟΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

__  0 ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ
Έαρενή άποψες xal τό φυσικόν μεγαλείου
Ό νοτιοανατολική βραχίων τοΰ Πάρνωνος άπόχωριζόμε- 

νος αύτοΰ ύπό τοΰ Τάνου ποταμοΰ άποτελεϊται έξ επτά λο 
φίσκων συνοικισμένων κατ’ Αμφιθεατρικήν θέαν, έκαστος 
των όποιων φέρει μετ’ Επιστημονικής, ούτως είπεϊν, Επιμέ
λειας καλλιεργημένα κατάφυτα και κατάρρυτα κηπάρια, ώς 
βάθρα Αναπεπταμένων γιγαντιαίων κλιμάκων. Αί διαχωρί- 
ζουσαιτά θελκτικά ταΰτα τοπεϊα χάρκδραι μέ τά βαρυγδου- 
ποΰντα καί κελαρίζοντα όδατά των Απεικονίζουσι κρυσταλ
λώδεις κερκίδας παμμεγίστου θεάτρου και άνυψοΰσι τήν φαν
τασίαν είς θύελλαν ποιητικών Εμπνεύσεων Ασυλληπτών έν τή 
πεζ-β διανοίφ. *0  θεατής έκ τής κορυφής τοΰ γρανιτώδους 
καί ώς μίλανδς ώκεανοΰ προβάλλοντος Πάρνωνρς, προ τοΰ 
φυσικοΰ μεγαλείου ΟαμβοΟται άπό τάς πυραμοειδιϊς χιονο

στιβάδας τών άπηνβισμένων όπωροφόρων δένδρων, τάς περί· 
καλυπτούσας θαυμασιώτερον παντός νοητοΰ μεγαλείου τήν 
καλλιτεχνικήν λοφοσειράν τοΰ Κάστρίου, ώς άδαμαντόφορτος 
πέπλος Βασιλίδος,πηγολαμπίζω.ν άπό τά πτερυγίσματα τών 
χςυσαλίδων, ώς ούρανός διφττύντων Αστέρων. Τά έκ τής 
ελάχιστης πνοής τοΰ άέρος καταπίπτοντα πέταλα τών άν
θέων, δίκην νιφάδων χιόνος, τά κελαδήματα τοΟ πτηνοκό- 
σμου, τό λάλημα τής Άηδόνος, τοΰ Βασιλέως τών πτηνών 
-.at ό ψίθυρος τών κατακρημνιζομένων ύδάτων συγκροτοΰσι 
ίαι/Ονίαν φυτικήν συναυλίαν μουσικές-κατχκηλουσης πίσαν 
χνθρωπί ην υπ>οξιν έν τοΐς τοπείοις τούτοις, οπού Αληθώς 
ί> Ανυπαρξία μιας ΡαλοΟς πρός έζύμντ,ίιν τής ιδανική; ποιή· 
σεως προβχλλει τό παράτονου τής φυσικής Αρμονίας καί 
ίρυμμχτίζεται τό ματαιοπονούν πλήκ-ρον τή;.γρχφί δος.

(Λιαβάτης,/ Λ. Γ. Μ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 
ΤβΝ ΟΙΚΙΑΝ

Τό δι*  τοΰ χάρτου όυστημα τή; στεγάσεως τών οικιών 
είσήχθη πρώτον είς τήν Σουηδίαν καί Νορβηγίαν, καί άπό 
τοΰ καιρού τής έφιυρέσεως ταύτης, γενομένης πρό 70 περί
που χρόνων, έμιμήθησκν ταύτην είς διάφορα τής Ευρώπης ,

Τα ούτω καλούμενα έκ χάρτου στεγατμητα συγκειντα'. 
έκ τίνος σειράς σανιδίων, έπί τών ότοίων διά καρφίδων Εμ- 
πήγνυται χάρτη; μετά ρευστή; πίσση; ήλειμμέν ΐς. Τοιοΰ- 
τον σκέπασμα άνθίσταται, ώ; άπεδείχθη έκ τή; πείρας, εί; 
τήν Επιρροήν τοΰ ανέμου καί τής βρ^χήί> *κί  δύναταί νά 
παραβληθή ώς πρός ;ήν στερεότητά του μετά σιδηρού στε
γάσματος, φθάνει μόνον ν’ άλειφθή ό χάρτης Αρκούντως

10 ή τό πολύ 15 έτη.
’Ως πρός τά έξοδα άπιδείχθη,

: πίσσης προτοΰ έγκαρφωθή καί άλειφθή έκ νέου τό 
μετά πίσσης. Τό τοιεΰτο άλειμμα έπαναλαμβάνεται κατά 

ότι τό στέγασμα τών 
οικιών διά πισσωμένου χάρτου είναι κατά δύο τρίτα όλιγώ- 
τίοον άπό τοΰ διά κεραμίδων. Πρός τούτοις τά έκ χάρτου 
στεγάσματα είναι τά ελαφρότερα καί τούτου ένεκα άπαιτοΰν 
μόνον έλαφρώς' έκ ξύλου κατεσκευάσμένχς στέγκς.’ ’Εάν έκτο; 
τούτου είς τήν ρευστήν πίσσαν Αναμςχθίί'λειοτμβημενη κε- 
ραμίς. (άργιλλος) καί δύναταί ν’ άπομιμηθίί, τό χρώμα τοΰ 
χαλκού- έάν δ’ άναμιχθή πεύκινη αιθάλη ή γραφίτης, τό 
χρώμα τών τοΰ σιδήρου Ελασμάτων. Τό Αλειμμα τοΰ χάρ
του μετά τής ρευστής πίσσης γίνεται συνήθως τό καλοκαι
ριού κκί είς θ-ρμάς ήμέοας πρ! ς ταχιϊκν άποξήρανσιν του - 
ήλειμμένου χάρτου, ή δέ ρευστή πίσσκ πρέπει νά ήναι λεί- 
ψυδρος, θερμή μέν, δχί όμως πολύ ζεστή- Ό χάρτης έξα- 
πλόΰται έπί τίνος ομαλής τρκπέζής κκί ούτως Αλείφεται 
Επανειλημμένως μετά τής ρευστής καί θερμής πίσσης έπί 
τών Επιφανειών μέχρις ού φχνβ όλοτελώς όμοιομερώς κατε- 
σκευασμίνος· Ακολούθως έκτίθετκι ύπό τήν τοΰ ήλίου Επιρ
ροήν διά νά ξηρκνθ^ί έντελώς.

Τά ουτω προετοιμασθέντα φύλλα τοΰ χάρτου κκρφόνον 
ται Ακολούθως διά καρφιών άπ’ι τής στέγης. Ό πρός τού
τον τόν σκοπόν κατάλληλος χάρτης κατασκευάζεται είς τη/ 
’Αγγλίαν έκ παλαιών καί πρός Αλλας χρήσεις Αχρήστων 
σχοινιών καί Εσχάτως έξ άχύρων.

Μ

ι

Η ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Χ<

·)_

Γ.
'Ω Επίζηλος παρ’ ήμϊν καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. 
Μιστριώτης ύποβοηβεϊ μεγάλως τήν Εθνικήν πρόοδον. 

Συνέστη ύπό την προεδρείαν αύτοΰβΈταιρεία πρός διδασκα
λίανάρχαίων Ελληνικών δραμάτων». Πρώτον έργον έδιδά- 
χθη ή «Ήλεκτρα» τοΰ Σοφοκλέους μετά περισσής έπιτυ- ί/·.

I

α

χίας. Τό προσωπικόν τοΰ δράματος ΑπετελεΐΓΟ Εκ νεάνί· 
δων καί νέων φιλομούσων, ό δέ χορός έκ τών Εκλεκτότερων 
κορασίων τών ’Αθηνών. Πάντα τά πρόσωπα Εφερον ωραίας 
ένδ υμασίας Αρχαίας, λίαν καλλιτεχνικώς πεποιημένας. Τήν 
δέ μουσικήν τοΰ χοριΰ έγραψεν ό πολυμαθής καί ρέκτη; 
μουσικός κ. Ίω. Σακιλλαρίδης, όσης κατεστησεν αυτήν Εγ
γύτεραν όσον ήν δυνατόν πρός τήν άρχαίαν καί συνώδευεν 
ταύτην μετ’ όρχήστρας διςυθυνομένης παρά τοΰ μουσικού 
κ. Σπ. Καίσάρη, έ·οργανώσαντος τήν μουσικήν.

Εις δέ τήν διδασκαλίαν τής Απαγγελίας κατέβαλεν άτρη
τους κόπους ό καθηγητής κ· Μάρκος Σιγάλας, δστις όμολο- 
γουμένως ίδρεψε τούς καρπού; τών κόπων του, διότι πάντες 
συνεχάρησαν αύτόν διά τήν έκτακτον παρασκευήν τών προ
σώπων. Έν συντόμφ είπιΐν τό δλον τοΰ έργου είνε Εξαίρετον 
καί Εθνωφελές. Καταφαίνεται τό συνεχές τής ’Ελληνικής 
φυλής, καί Εκ τούτου ότι, μόνον οί Έλληνες δύνανται νά 
παραστήσωσιν Αρχαϊα δράματα, διότι διατηρείται Ανέκαθεν 
τδ είδος καί ή παράστασις τοΰ Έλληνος, τό όρος τοΰ Εκ· 
φράζεσθαι καί ή στάσις καί ή σωματική μόρφωτις. Πάντα 
ταΰτα ούδόλως δύνανται νά συνδυασθώσι παρά’ μή Έλληνι.

Ο φιλόπατρις κ Γ. Μιστριώτη; μέγα έργον διεπράξατο 
πρός ζωπύρωσιν τοΰ 'Ελληνισμού, τής Ελληνικής γλώσσης 
καί τής άναπτερώσεως τών Αρχαίων αισθημάτων τών προ
γόνων μας διόπερ έκτήσατο τάς συμπαθείας πάντων τών 
φιλομούσων και φιλοπατρίδων.

Γ. Α. ΠΟΛΙΤΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Τ&.-τίς χ έγίκηχε Χριατί ! Σε τ(·ιίζ (ίό> ο

Άπύ τό τά^ο Ιχάθησττ; είς τόχ ούράηο θ^όκο 1
Κ' έστάΰηχε τό ηνημα αου, τό -llxro της ειρήνης 

Τό οάβατό cov σπάργαΐο τής Χ(-ΐστιαχωσύχης.

Λύατε τό χέρι τί εχθροί τάρα χι άγαετηθήτε : 
ρ, οΛο τόγ χύσμο, ς'τήχ Χ&Ρ& τοΰ κύαμον. <ριΛηθήτε I .

Κι όχι τοΰ Γιννύα τό yiM. άΛΛά, <ptAl εΐρήτης 
ψιΜ άρνύ, θείο ytJli, φιΜ χριστιανωσύνης.

X ρ ι σ τ ό ( Ά ria τ' ή Έκχ^ηαιά, ή ύοζασμίχη ψά.Τ2ει 
Κι' ό Χριστιαχός, άπ τά ύεσμά, έ^εύθερος; μεγάλη 

“Εχει χ«(ά η' έαόθηκε χαί ς’ τήχ Άτάστααί Του, 
Άντίχ^ν'ε τά πρόθυρα τοΰ ούρατόΰ τον τρίτου.

X ρ ι α τ ός'Λ ν ίο τ Ό,θεσσαΛοί,'πέτε χαί σεις p'iaira 
Κ’ ίνώσετε ιά γι/άη σας τά πο-ίυχιχραμέυα,

Mi δ,ΛΛα χτΙΛη ύροσερά, rd ύροσισθοΰτε πάΛ...
Κάμε Χριστέ μου τή γ.ίυχειά πατρίόα μας Μ ε γ ά -I η 1

ΛΑρισσα

‘Β φιλία είναι ώς παλαιόν βιβλίον, ή χρονολογία τήν κα- 
θιστφ πολύτιμον.

» *
Ή μετριοφροσύνη λαμπρύνει άπζντα τά προτερήματα 

καί μεγαλοποιεί τήν λάμψιν τών Αρετών, άς συνοδεύει.
. ·

* * * *
Τά βιβλία είναι είς τήν ψυχήν ο,τι ή τροφή είς τό σώμα.

* »;
Ή Εργασία έκτος τών Αλλων προτερημάτων κεκτηται το 

τή; συντ-μεύσεως τής ήμέρας’ και τό τής έπεκτάτεως τής 
ζωής.

«
* «

Αί ψυχαί αί διά τό καλόν γεννηθεΐσαι, ματαίως δέν πί 
πτουσιν Εν τφ κακφ, ή άτιμωρισία των αυτή τα?ς χρησι 
μεύει ώ, μεταμέλεια.

* »
Αί γυναίκες, αί γαλαϊ καί τά πτηνά είναι τά πλάσμχτα 

τής φύσ·ως, Ατινα κκταναλίσκουσι τό πλεΐστον τοΰ χρόνου 
των πρός καλλωπισμόν των.

*
• ·

Ή παρούσα ζωή είναι πολύπονον χωνευτήριον, έξ ο*  θά 
Εξελθγι ή μέλλουσα ήμών ζωη'.

(Έκ τοΰ Γαλλικού)
Γελλε»τ

ΣΤΗ ΓΙΟΡ.ΤΗ ΤΗΣ·· ·

Μίρα γΛνχειά, περήφανη, ό ί/Μος τήν χρυσώνει, 
Φυσάει dxaJd χι' όΛύύροσα ε’ άγέρι μ' άρμοιία, 
Σί π,ίάση ξένη φεύγουνε τά βάσανα χι' οί πόνοι 
Καί τά πονΜά γΛυχύΛαΛα σχορποΰν τή με^ωύία

*ΟΛοι ατούς κήπους πΜχουνε στεφάνια μή 2ουΛούύια 
Κανακισμένα’ κι' άπό' χεί τήν Ιμπνευσί τους πέρνουν 
Καί γράφουν σί χαρτί Λευχό, τά ποιό γΛυχά τραγούδια 
Γιά τή γιορτή σου,χύρ' άγνή, χαί μέ χαρΛ στά στέλνουν.

Κι' ίγά άπό τά στήθεια μου χ^ωμόφυΑ^ά τους πέρνω 
Καί μαραμένο στέφανο σοΰ πΛέχω,ά^απημένη, 
Καί μί τ’ άγνό τραγοϋύι μου τό ΑΛόθειΑο στό στέΛνα 
Γιά νά θυμάσαι, ποιητοΰ, καρδιά έρωτευμίνη.

Χωτήρης Ε. Χχέπηφ

ΠΟΙΚΙΛΑ

Είς Άγγλο;, ό ταγματάρχης ’Εράσμιος Χάρρις Βωτόν, 
άποθκνών Εσχάτως έν Βρυξέλλαις, Αφήκε 30 στερλίνας είς 
καστον τών Εκτελεστών τής διαθήκη; του έπί τ$ όρφ νά 

διενεργήσωσιν αύτοψίκν έπί τοΰ σώματός του, διότι κατεί- 
χετο. ώς έγραφεν, ύπό φοβερβς Αγωνίας, μήπως ένταφια- 
σθβ ζών.

Μέλλουσα ρεκλάμα
Τά διαλείμματα τών θεατρικών παραστάσεων θά χρη- 

σιμοπο.ηθώσι πρός Απαγγελίαν έμμετρων ή καί πεζών δι^- 
■ ιηχίσεων Εμπορικών καί βιομηχανικών προϊόντων.

Καί Ενώ ή αύ’αία θά καταπίπτγ καί ό κόσμος θ’ Αδη- 
μονή περιμένων ήμΐσειαν τούλάχιστον ώραν τήν έναρξιν τής 
ι πομενης . πράξεως, εύφραδής κήρυξ θ’ Απαγγέλη τήν μονό
λογον εύφημον μνείαν τών προϊόντων καί Αντικειμένων τών 
ποικίλων καταστημάτων.

4
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝ1ΟΝ

Ίβορροηέα ζοχλίάρας

Είς τό προηγούμενου ήμών ψύλλον έξεθέσάμεν τον τρό
πον τ$ς ισορροπίας πινακίου μετά κοχλιάρας, ήδη δέ θά 
ίξηγήσωμεν τίνι τρόπφ δύναται νά τεθίί έν ίσορ;οπί$ έπί 
τοΟ χείλους ποτηριού κονδυλομάχαιρον μετά κοχλιάρας. Τδ 
πείραμα έκ πρώτες άπόψέως φαίνεται δυσκολώτατον, ούχ 
•ήττον είναι πολύ εδκολον. Δέον πρδς τούτοις νά στερεώσω- 

μεν το άκρου τής κοχλιάρας μετά του κονδυλομαχαιρίου,ώ; 
δείκνυσιν ή έναντι ήμετέρα ιίχών, κλείοντες τήν λεπίδα εί, 
τρόπον ώστε ν’ άποτελέσρ γωνίαν 4 5 περίπου μοιρών Είτα 
τοποθετείτε τδ άκρου τ^ς λαβής τοΰ μαχαιριού έπί τής 
άκρας του ποτηριού, προσπαθοΟντες ώστε νά ευρητε τδ ισορ
ροπούν μέρος, δπερ (.ύδί?.ως είναι δυσκατώρθωτον.

Δύνασθε νά τοποθετήσατε τδ άκρου τοΟ μκχαιρ’ου όχι 
μόνον ίπί του χείλους ποτηριού, άλλά καί έπι' τοΰ άκρου 
οίουδήποτέ άντικειμένου.

t

ϊ .
r. V.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΧ ‘'ΦΥΣΕΩΣ,,
Α. Μ. ΦιλίΜΟύάολίν. Δώρου σας άπεστάλη xx'i έγράψχμεν. — Γ. Μ· 

Γάρον. Επιστολή έλήφβη, σάς έν,γράψσμεν. Εύχαριστοδμιν. — Α. Μ.Κα- 
ι tpiov. Επιστολή μετά περιεχομένου έλήφβη. vE/ii καλώς. Άλλά δέον 
vi μάς έγγράψητε χαί μερικούς σννδρομητάς. — A. ’Α Αάρισβαν, ’Επι
στολή μ τά συνδρομής έλήφβη ΕόχαριστοΟμεν. Άπόδειξις στίλλεται ταχύ- 
ί'Ομιχώς.—Α.Κ. ίχόπαλον. Συνεστημένη μετά συνδτομή σας έλήββη. Εύ- 
χαρίστοϋμεν. Γράφομεν.— A. Ε. ηάερας. Συνδρομή «ας έλήφβη. Άπίδίΐ- 
ξις έστάλη τσχυδρομιχώς Εΰ/αριστούμεν. — U. Α. Α. Λίυχάβχ. ’Επι
στολή σας «λήψθη. Άπηνιήσαμεν.—Ν. Κ. Άγβ. Προσεχώς στέλλεται ναι 
εις φύλλα.—A. Κ. Γαστούν/,ν, ’Επιστολή σας έλήφβη χαί άναμένομεν ώς 
γράφομεν αποτέλεσμα ενεργειών σας. Φίλο μόνος ένεγράφη, χαί δέν ίχομεν 
δυσκολίαν νά τόν διαγράψωμεν, αι βέλη. — S. κ. Βόλον. Συνδρομή σας 
ιλήφθη, άπόδειξις μετ’ άριβμοΟ λαχείου σάς άπεστάλη ταχυδρομιχώς.—I. 
II. Μόσχαν. Επιστολή μετά χρημάτων έλήφβη. Εύγαριστοϋμεν πολύ, 
ΐ’ράφομεν. — A. Ν. Μελιγαλά. Επιστολή μετά συνδρομή; έλήφβη. Εό- 
χαρισΐοδμεν —Β. X. Άλεξάνδρίιαν. Έπισιολή έλήφβη. Ταχυδρομιχώς 
άπαντώμεν.—Ε· Π. Σδρον. Φωτογραφίαν σάς έσιείλαμεν. Ευχαριστεί δ 
’Ιίχος.— X. Μ. Μίαΐΐ. Επιστολή χαί χρήματα <λή«.βησαν. ΕΰχαριστοΟ- 
( ευ. Προσιχώι γράφομεν.—Κ. Α Βραΐλαν. Έλαβομεν χαί νεωτέραν Iπι
ο τολήν σας χα’ι έπιβεβαιοΰμιν προγενισιέραν μας, εΐς ήν σάς γράφομεν χχ 
θάχαστα. — Ο. Π. Port Touapsie. Μετ’ απορίας άνέγνωμεν επιστο
λήν σας. Σάς αχαντώμεν λεπτομερώς.—Β. I · Βραΐλαν. Καί δευτέρα έπι- 
σιολή σας έλήφβη· ΐιει χαλώς, ώς γράφετε. Προσεχώς σάς απαντώμεν. — 
1. A. Κ. SOpOV. Ευχαριστοβμεν. Φύλλου στέλλεται.—Ο. S. Κων)ιολιν. 
Σσνδρθμή σας έλήφβη. Άπόδειξις μετ’ άριθμαβ λαχείο·· σας στέλλεται τα- 
•/υδρομιχώς. — Κ. Π Σύρον. Εύχαριστοΰμεν διά συβτατιχήν ής χρήσιν 
ίι.άμόμιν διά τόν νεωσεί έλβόντα κοινόν φίλον, χωρίς οΰδέν νά χατορβώ- 
,ωμιν. Πιστεύομεν νά έλάδατε ήδη τό βιβλίου μετά τής έσωχλείστου έπ<- 
σίολής.—Κ. Γ. Κραβοβαν. Δελτάριον έλήφβη. Ταχυδρομιχώς γράφομεν.

Σας άπηντήσαμεν καί' ίλπίζομεν νά μή ίπιμένητε.—Π.X ’Αλεξάνδρειαν. 
Επιστολή έλήφβη. Ταχυδαομιχώ: σας απανεώμεν έν έκτάσει. — Κ. Λ. 
Βραΐλαν. Τρίτη έπιετολή 3βί έλήφβη. Htpl τώ προσώπων τά όποια μάς 
ζητείτε οϊ; έγράψαμβν τά δώματά των. Έλπίζομεν νά θάβατε γνώσιν. — 
.’Αξιάτιμον Διφύβυνσιν «Progress. Ένταββα. 'Γμέτερα φύλλα ώς 
καί επιστολήν έλάδομεν Σάς εΰχαοιστοίίμεν καί έλπίζομεν δτι εφεξής βά τα 
λαμδάνομεν ταχτιχώι.—Κ. Π. ΐΰρον. Σάς απηνιήσαμεν. Εύχαριστοϊμ’έν 
χαί άναμίνομεν νά Γδωμίν τι χαΐ έξ-ίμών πρδ; δημο«ίευσιν.

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ
Ό πασίγνωστος "Ελλην έφευρετης κ. Μάξιμος Χαρίσης, 

ό άνακαλύψας τήν οίναντλίαν καί τόσα άλλα διάφορα μη
χανήματα καί λίαν ωφελιμότατα καί. χρησιμότατα, έφεδρε 
νέου πολεμικδν μηχάνημα, διά τοΟ οποίου αί ήλιακαί άκτΐ- 
νες δέν ίπιδρώσιυ έπι τών σκοπευτών έν ωρ^: πολέμου.

Είναι γνωστόν, δτι ή σκόπευσες των πυροβόλων ύπδ τδν 
ήλιον είναι άκκνόνιστοίς πρό παντός δ’δταν ό έχθρός ε,όρίσκε- 
ται έπί ύψηλοτέρου μέρους.

Πρδ ήμερών έγένοντο δοκιμαί έν τφ πεδίφ τοδ "Αρεως διά 
τδ σπουίζιότατον τοδτο μηχάνημα καί έπέτυχον θαύμα- 
σίως. Μετ’ όλίγας δέ ημέρας θά γίνωσι τοιαδται καί έν 

^θάλάσσΎ)- 'ένώπιον τίς πρδς τοΰτο διορισθείσης έπιτροπής έκ 
τών κ.κ. ’ΑμπελΛ καί Μοσχοπούλου, ήιις,άφοΟ παρακολού
θησή ταύτας, θά συντάξγ τήν σχετικήν έκθεσιν τήν οποίαν 
θά διαβιβάσγ είς τδ υπουργείου τών Στρατιωτικών. Περισ- 
σότεραι πληροφορία! δέν έγένοντο γνωσταί. Καθ’ άς δμως 
έχομεν πληροφορίας διά τοδ μηχανήματος τούτου θά έκλει
ψή καθ' ολοκληρίαν ή έπιρροή τών ήλιακών άκτίνων κατά 
τήν σκόπέυσιν. θά έπανέλθωμεν εύρύτερον.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ  ̂ΚαΓμΥΡΟΠΩΑΕΙΟΝ

ΓΕΔΡΠΟΥΝ1ΚΟΛΕΣΚΟΪ
Π-lateia Σνττάγματοο, (οίχία Γ. ΚαΆΛιγιί)

Είς τδ νεοσύστατου τοΰτο κομμωτηρίου ευρίσκει τις έκτα
κτον υπηρεσίαν, προθυμίαν καί καθαριότητα. Συνέστη μέ 
άπαντας τούς κανόνας τής νεωτέρας τέχνης καί προόδου καί 
Ικανοποιεί πάσας τάς άπαιτήσεις τής φιλοκαλίας καί τής 
νεωτέρας κομμώσεως.

ΌμιλοΟνται αί κυριωτεραι εύοωπαϊκαί διάλεκτο', ή ’Ελ
ληνική, ’Γαλλική, Αγγλική, Γερμανική καί ή Ρωμουνική.

Εύρίσκονται ένταΰθα άπαντα τά έκλεκτότερα έλιξίρια, 
λεπτότεραι κόνεις τοΟ προσώπου,,δδατα Allen καί Melrose, 
διάφορα Lotions, έξάίρετοι Κολόνιαι κτλ.' τών καλλίτερων 
άγγλικών, γαλλικών καί γερμανικών έργοστασίων, ώς καί 
μεγάλη συλλογή σαπώνων; σπόγγων κτλ.

ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΔΧ.,
Τόμοι ηρο^γουμόπύί· et&r της *Φΰ<Ηως· ΑπΛοί xai 

j-pvetMetoi π<ύΛοννται ir ϊοϊ( γραγίίοις ήμω» elc τάς axc-
Λούθονς τιμάς. - .

ή σιιρά r&r 8 τόμων,
'Λπ,Ι&ν Αντί φράγκων.......................... 90
Χρυσοάίτων άντί φράγκων . . ·............ 120

"Εκαστος τόμος κιχωρισμόνος τον ί,-2, 3, (ι, 5, 6 
Ί καί 8ου Ιτους .·

ΆπΛο^ς αντί φράγκων . . . . . .......... 12
Χρνσόδιτος αντί φράγκων . . ....... 15

'ΧποστίΛΛονται Si ΙΛεόθεροι ταχυδρομικών ΧεΛων 
•καντί καταδάΛΛιντι τό τίμημα.

“ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΗΣ «ΦΥΣΕΛΣ» ΤΟΥ 1899 ΕΤΟΥΣ

. Έζβδόθη λαμπρόν, ωραίου, τερπνόν, οικογενειακόν, φιλο
λογικόν, εικονογραφημένου, έν ταύτφ δέ χρήσιμον καί δι
δακτικόν, χάριεν καί μελίρρυτον τό έφετεινόν Ημερολόγιό» 
μας, δπερ πωλείται έν άπασι τοίς βιβλιοπωλείοις τών ’Αθη
νών καί έν τοίς γραφειοις μας, άντί φρ. 2 άπλουν καί φρ. 3 
χρυσόδετον.
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