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ΛΙΙΡ κέκτηται μεγάλης σημαντικό- 
τητος δευτέραν τινά ιδιότητα έν τή

νέα ταύτη ναυσιπλοΐα, ήτοι τήν εκτάκτως 
μεγάλην ποικιλίαν τής πυκνότητάς του· 
Νοείται διά τούτου, οτι τά συνιστώντα 
αυτόν μόριά είσϊ τοσοΰτον εγγύς άλλήλων, 
έφ’ δσον ό άήρ υποβάλλεται είς μεγαλει- 
τέραν πίεσιν ή είς μικροτέραν Θερμότητα. 
Οϋτω παρατηρούμεν τό φαινόμενον καλ
λίτερον έν τε τή έναερίω και τή ύποΰρυ- 
χίω ναυσιπλοΐα, αΐτινες άμφότεραι γινόμε
νοι έν τώ ρευστώ, ώστε βλεπομεν πόσον 
διαφέρουσιν άλλήλων, καθόσον ή πυκνό- 
της τοΰ ΰδατος διαμένει σχεδόν πάντοτε 
σταθερά, οίονδήποτε καί άν εινε τό βάθος 
τοΰ ύπό συζήτησιν στρώματος, δτε όίχθύς 
διατηρεί πυκνότητα σχεδόν ϊσιιν πρός τήν 
τού ΰδατος- ή δέ πνκνότης τοΰ άέρος 
ποικίλλει τουναντίον συν τώ βάθει τού 
στρώματος, ένθα εύρίσκεται τό πτηνόν, 
δπερ κέκτηται πυκνότητα μεγαλειτέραν 
τής τοΰ άέρος I

Ή έλαστικότης ^διαφορά; αΰτη τοΰ άέ
ρος σχετικώς πρός το ύφος έχει ώς συνέ
πειαν, λυπηρόν φαινομενικώς, δτι τά ύ- 
ι^ηλά διαμερίσματα τής άτμοσφαίρας δια- 
μένουσι πάντοτε άπροσπέλαστα τώ άν- 
ϋρώπω καί τοϊς μηχανήμασι, Καθόσον, 
τού αύτοΰ άριθμοΰ τών μορίων τοΰ όξυ- 
γόνου κατέχοντος διπλάσιαν ή τριπλάσιον 
χώρον έν τοϊς μεγάλοις ύφεσιν, έπεται οτι 
ή αύτή άναπνοή δέν άποδίδει τοϊς πνεύ- 
μοσιν ίι τό ημισυ ή τό τ.ίτον τών μορίων 
τοΰ οξυγόνου, όπερ μας παρέχονσι τά 
στρώματα τοϋ βάθους τής άτμοσφαίρας- ό 
δε άνθρωπος έν τοιαύτη περιπτώσει λιπο- 
θνμεϊ καί άποθνήσκει, ώς συνέβη έν τή
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καταστροφή τοΰ αεροστάτου «Ζενίθ» εϊ£ 
8,01)0 μέτρων ύφος, τώ 1875. "Οσον άφο 
ρΰ τους κινητήρας, ένεκα τοΰ αύτοΰ λό
γου τής άραιώσεως τού οξυγόνου, χάνου- 
σιν ούτοι τήν δύναμίν των έφ ’ δσον τα- 
πεινούται τό βαρόμετρον. "Ωστε ούτε τά 
πηδαλιουχουμενα άερόστατα, ούτε τά άε- 
ρόπ/.ανα,ήτοι τά διά κινητήρων, σκαφίδια 
θά δυνηθώσι ποτέ νά ριφοκινδυνεύσωσιν 
εις τά ύφηλά ταύτα μέρη. Εκτός δέ τού
του τά μηχανήματα κοί τά έργαλεΐα αύ- 
τών, έλικες κτλ. δέν θά ενρωσι πλέον έν 
τώ ύπερόολικώς ήραιωμένω τουτω άέρι 
σημεϊον επαρκές στηρίγματος, πρός έκτε- 
λεσιν ώφελίμου άποτελέσματος.

Μή ώμεν δμως καί τόσον άπαισιόδοξοι. 
‘11 άραίωσις αΰτη τοϋ άέρος συμφώνως 
πρός τό ύφος παροασιάζει προτέρημά τι, 
δπερ καθ’ εαυτό έξονδετεροϊ πάντα τά 
μειονεκτήματα, άτινα προανεφέραμεν, προ
τέρημα άνεν τοΰ όποιου άερόστατον 
οίανδήποτε φύσεως δέν Οά εΐχεν ΰπαρξιν· 
Ή άραίωσις αΰτη έπιτρε'πει τώ άνυφου- 
μένω έκ τής γής άεοοστάτω νά εύρη ζώνην 
τινά έν τώ άέρι, ένθα ή άνυφωτική αύτοΰ 
δύναμις έξαντλεΐται καί σταματά, ί'να ά- 
μέσως εΐτα κατέλθη έκ νέου. ’Εάν δμως ή 
πυκνό της τού άέρος ήτο σταθερά, τό πρώ
τον σφαιρικόν δι’ οξυγόνου άερόστατον θά 
έφέρετο ώς φελλός, άφιέμενος έκ τοΰ βά
θους τής θαλάσσης, δηλ. θ’ άνήρχετο 
πάντοτε, έως ού συναντήση τήν επιφά
νειαν τού ρευστού έν τώ όποίω ήτο βεόυ- 
θισμένος.

Η άνωτάτη άτμόσφαιρα είναι άπροσπέ- 
λαστος τώ άνθρώπω. Καί όντως, έτέρα 
συνέπεια τής έλαττώσεως τής πυκνότατος 
τοϋ άέρος εις τά μέρη ταύτα είναι τό πα- 
ρατηοούμενον φΰχος, δπερ αύξάνεται έφ’ 
όσον άνέρχεταί τις. Έδεόαιώθη δέ δτι τό 
θεομόμετρον ταπεινούται κατά 6 βαθμούς 
άνά Ι,ΟΟΟ μέτρα ύφους. Δέν είναι δμως
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πάντοτε ανάλογος πρός τό ύψος Λ ταπεί
νωσες της θερμοκρασίας. "Εν τινι άναφε- 
ρομένη είς την Άκαδημείαν τών ’Επι
στημών ανυψώσει ύπό τοΰ Άραγώ, τό 
θερμόμετρον έσημείου 39 βαθμούς είς 
7,050 μέτρων ύψος. Είς δοκιμαστικά τίνα 
αερόστατα έσημειώθη θερμοκρασία 78 
βαθμών είς ύψος 13.000 μ. Ό δέ κ. Φλαμ- 
μαριών παρετήρησεν έν τινι ανυψώσει του 
4,150 μέτρων θερμοκρασίαν 9 βαθμών έν 
τή σκιά και 190,13 έν τώ ήλίω. Άπό σκο
πού δέ αναφέρω την τελευταίαν ταυ ηιν 
παρατήρησιν, ϊνα αποδείξω οτι Λ γη, ϊίτις 
κέκτηται ίδιαν θερμότητα καϊ αποθηκεύει 
την διδομένην αύτη ύπό τοΰ ήλιου, είναι 
είς καλλιτέραν θέσιν σχετικώς πρός τόν 
λαμπερόν αστέρα, τόν μεγαλείτεοον ήμών 
ρυθμιστήν τής θερμοκρασίας (άλλως τε 
πάντες οί αεροπόροι γινώσκουσιν, μετά 
πόσης σταθερότητος ή ήμετέρα γή, έν ώρα 
νυκτός, εκπέμπει τήν Οερμότητά της διευ- 
κολύνουσα ούτως εύκολον πορείαν'.

’Ίσως τινές τών ήμετέρων συνδρομητών 
απορήσουν, ότι πλησιάζοντες ούτω τόν ή
λιον, δέν δοκιμάζουσι τούναντίον αΰξησιν 
τής ϋερμότητος. Αί ακτίνες τοΰ Ήλιου 
παρέχουσι θερμότητα μόνον, όπόταν συν- 
αντήσωμεν ύλικά μόρια, όπως καί τό Φώς 
ύψίσταται μόνον όπόταν ύπάρχη οφθαλ
μός νά τό παρατηρήση. Θερμότης λοιπόν 
έκδηλούται μόνον όπόταν παρουσιάζεται 
σώμα νιϊ τήν δεχθή. "Ωστε Επαναλαμβάνω 
οτι ή απώλεια (άραίωσις) τής πυκνότατος 
τον άερος είς τά μεγάλα ύψη έχει ώς συ
νέπειαν τήν αΰξησιν τοΰ ψύχους, καθό
σον ό άήο τών ύψηλών μερών συνίσταται 
έξ αριθμού τίνος θερμών μορίων, κατω
τέρων κατά πο?.ύ τοΰ πλησίον τού εδά
φους άερος. Έπί πλέον ή άπό τού ήλιου 
χωρίζουσα ήμας άπόστασις είναι 150 εκα
τομμυρίων χιλιομέτρων καϊ έάν πλησιά- 
σωμεν αυτόν κατά 10,000 μέτρα, είναι ώς 
νά πλησιάση τις βελόνην είς τό ύψος κα
πνοδόχου.

Ώς βλεπει τις ό έναεριος χώρος, δν 
φιλοδοξούηεν νά κατακτήσωμεν, είναι τό
πος παραδόξου κατασκευής.

Ό έναεριος ωκεανός· άντιθετως πρός τόν 
θαλάσσιον ώκεανόν όσης διατελεϊ, έν γα
λήνη κάτωθι τών ταραχωδών έτι κυμάτων 
τ<,υ είναι ή διαρκής καί αιώνιος έδρα τών 
Φυσικών διαταράξεων, ών τήν αίτίαν ό 
άνθρωπος σχεδόν αγνοεί καί αϊτινες κατά 
τον πλεϊστον χρόνον άνατρεπουσιν όλους 
τούς ύπολογισμούς του 1 Και βεβαίως με
γάλα έναεοια ρεύματα, ώς οί διετήσιοι ά- 
vcum. αϊτινες καθ’ ολον τό έτος πνέουσι 

εκατέρωθεν τού ισημερινού και ούς έγνώ- 
ριζεν ήδη ό Χριστόφορος Κολόμόος καθω- 
ρίσθησαν πλέον καί ύπήχθησαν είς τά
ξεις· άλλά ό βορειανατολικός άνεμος, οστις 
αύλακούται έν τή κοιλάδι τού Ροδανού 
καϊ οστις ανατρέπει ατμάμαξαν έκ τής 
γραμμής, ό καυσηκός σιρόκος, οστις απο
ξηραίνει τήν ’Αλγερίαν καί ρίπτει ένίοτε 
έπί τής ’Ιταλίας δλον τόν ύδρατμόν δν 
άπό τής Μεσογείου παρέλαβε, τά άνωθι 
τής κεφαλής κυκλοφορούντο ρεύματα κα
τά διαφόρους διευθύνσεις και ένίοτε άντι- 
θέτως,πάντων αύτών καί άλλω τίς ποτέ Οά 
δυνηθη νά ύρίση τήν περιοδείαν ;

Έν τούτοις αί διάφοροι έρευναι άπε- 
φεοον ήδη πολυτίμους πληροφορίας. 
Έν Μοντσουρι, έν παραδείγματι, έσημεί- 
ωσαν έπί τριάκοντα κατά συνέχειαν έτη. 
καθ’ έκάστην, τήν ταχύτητα τού άνεμου 
είς 30 μέτρα ύψος, ακριβώς είς μέρος ιδι
αζόντως κατάλληλον διά τήν άεροπλοίαν. 
Ή μέση ταχύτης είναι 4 μέτρα κατά δευ- 
τερόλεπτον άπό τού Ίανουαρίου μέχρι 
τού Μαΐου, 3 μέτρα άπό τού Ιουνίου μέ
χρι τού ’Οκτωβρίου καί 4 μέτρα άπό τού 
Νοεμβρίου μέχρι τού Δεκεμβρίου.

’Ωσαύτως είναι γνωστόν διά βεβαιωμέ
νου μέσου οτι ή μέση ταχύτης τού ανέμου 
αύξάνεται σύν τώ ύψει. Ούτως έπί τής 
κορυφής τού πύργου τού Άϊφφελ (300 μέ
τρα) είναι κατά γενικόν κανόνα 8—10 μέ
τρα κατά δεύτερόλεπτον ή δέ άσθενεστέ- 
ρα ταχύτης, ήν παρετήοησαν έκεΐ είναι 7 
μ. καί 06. Ωσαύτως θεωρείται ακριβές 
ότι έπϊ τών τριακοσίων εξήκοντα πέντε ή
μερων, αϊτινες άποτελούσι τό έτος, ό άνε
μος έν τοις κατωτέροις στρώμασι τής ατ
μόσφαιρας δέν υπερβαίνει άνωτέραν τα
χύτητα τών 15 μέτρων ή έννενηκοντάκις· 
έξ ου συμπεραίνεται, οτι πηδαλιουχούμε- 
νον άερόστατον μέ ταχύτητα ιδίαν 15 μέ
τρων κατά δευτερόλεπτον, δύναται νά έξ- 
έλθη τού περιβόλου του κατά τά τρία τέ
ταρτα τού έτους.

Άλλά δέν παρουσιάζονται όμως μόνον 
αί δυσκολίαι αυται είς τήν έναεριον ναυ
σιπλοΐαν. Είναι καϊ τό εξής: "Ανεμός τις 
ούδέποτε έχει μόνον τήν εύθύγρααμον δι- 
εύθυνσιν, ώς πιστεύουσιν. ’Ενεργεί γενι
κώς, ιός τις πελώριος τροχός, όστις στρέ
φεται έΦ ’ έαυτοϋ, ένώ ταύτοχρόνως μετα
τοπίζεται κατ’ εύθείαν διεύθυνσιν τά δέ 
όρη, αί κοιλάδες, καί πάσα σύρραξις πρός 
έτερον άνεμον, έμφορούμενον ύπό τής αυ
τής άναλόγου περιστροφικής Φοράς, τόν 
άναγκάζουσιν είς μεταβολήν διευθύνσεως 
καϊ καθιστώσιν ούτως άσυνάρτητον τήν 
πορείαν του· *0  Ί’ισσανοιέ, άναχωρήσας ή- 

μέραν τινά άπό τοΰ Καλαί, έν άεοοστάτω, 
παρεσύρθη ύπό τού ανέμου έπί τής θα
λάσσης πρός βορράν καί εύοέθη είς μέγι- 
στον κίνδυνον, ότε ό άνεμος έστράφη ού
τως είπείν και τόν έπανέφεοεν είς Καλαί.

Άλλα καϊ ό έναέριος όπως και ό θαλάσ
σιος Ωκεανός παρουσιάζει σκοπέλους, οϊ- 
τινες προέρχονται έκ τού περιεχομένου έν 
αύτω ύδατος. Και όντως ή ιδία τής γης 
θερμότης, όπως καί ή προερχόμενη έκ τού 
Ήλιου θερμότης έξατμίζουσι διαρκώς τό 
ύδωρ, δπερ, ώς γνωστόν, σχηματίζει κατά 
τό πλεϊστον μέρος τήν ούσίαν τών γήινων 
όντων. Ό δέ ατμός ουτος, αόρατος είς ή- 
μάς ανέρχεται είς τά ύψηλά στρώματα 
τού άέρος. διότι είναι ελαφρότερος αύτού. 
Άλλά τό ψύχος τών ύψηλών αύτών στρω
μάτων συμπυκνώνει αύτόν και τείιει νιϊ 
άναλάβη τήν ύγράν αύτού κατάστασιν 
πλέει δέ κατά νέφη, άτινα πάλιν θερμόν 
τι ρεύμα έκ νέου θά εξάτμιση ίσως, ή ψυ
χρόν άλλο ρεύμα θά συμπυκνώση έκ νέου 
όπως τόν ατμόν αύτόν μεταβάλλει είς βρο
χήν και ρίψη κατά γής-

Συμβαίνει ένίοτε σταγόνες βροχής κατ- 
ερχόμεναι πρός τήν γην νά μή φθάσωσιν 
έως έκεΐ καί διεοχόμεναι θερμόν άέρα νά 
έξατμισθώσιν έκ νέου και έπανέλθωσιν ώς 
άτμοϊ είς τά ύψη. Ωσαύτως δέν είναι 
σπάνιον εύρισκόμενός τις έν άεροστάτω 
νά συναντήσμ πεπηγυίας βελόνας, πλε- 
ούσας έν τή ατμόσφαιρα και στηριζομένας 
έν τώ άέοι είτε ύπό τίνος ρεύματος, είτε 
έξ ηλεκτρικής αιτίας. ’Ενίοτε δέ ύδάτινα 
σφαιρίδια εύοίσκονται στάσιμα έν τή ατμό
σφαιρα. Τό δέ 1850 τή 24 Ιουλίου, οί 
Βάροαλ καί Βίξιο περιεκλείσθησάν έν τινι 
ϋαλασσία ομίχλη 7 χιλιομέτρων ύψους.

Άλλοι άεροναύται περιεκυκλώθιισαν έξ 
αστραπών ώσεϊ αιχμάλωτοι μεταξύ δύο 
νεφών, κατάφορτων έξ ηλεκτρισμόν, άτινα 
και διηύθυνον κατ’ άλλήλων τάς χαλάζας 
των. Τελευταίος δέ τις κεραυνός έξήντλει 
τό ήλεκτρικόν ρεύμα, ή δέ βαρύτης κατέ
φερε πρός τήν γήν τάς πεπηγυίας σφαί
ρας.

Έν συντομία ή κατάκτησις τών απείρων 
Εναερίων εκτάσεων επιβάλλει τήν άκοιβή 
ερευνάν τών κυριωτέρων φυσικών ίοιοτή- 
των τού άέρος ώς καί τήν ένδιαφέρουσαν 
άφ’ ετέρου ήμϊν μελέτην τών μετεωρολο
γικών φαινομένων, άτινα συσχετίζονται 
πρός τά εναέρια κύματα.

Είναι αληθές, δη ή κυκλοφορία τού αν
θρώπου έν τοΐς- άερίοις όδρΐς θέλει έκτε- 
λείσθαι είς πλησιόχωρα τού Εδάφους μας 
μέρη δι’ όλους τούς άνωθι έκ.τεθέντας 

λόγους. Τό πηδαλιουχούμενον άερόστατον 
Οά άρκεϊται ν’ άνυψούται μέχρι τού ση
μείου, ένθα αί σφαΐραι νά μή δύνανται νά 
τό φθάσωσι, ήτοι 2000 μ- περίπου- τό δέ 
άερόπλανον θά όλισθαίνη άνωθι τών δέν
δρων και τών οικιών. Μόνον δέ τό σφαι
ρικόν άερόστατον θά Εξακολουθεί διερευ- 
νών τήν ύψηλήν ατμόσφαιραν και μετα- 
κοιιίζον ήμϊν τά απόρρητα.

Φ. Π. Baulry de Saunior

ΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΔΤΝΑΜΕΙΣ
TMS ΦΥΣΕΩΣ

111,1 "ΟΝ τΓ·'θ Ζ· 'Ι’λζμζριών είνε πζν-
J τότε συμβάν λόγου άξιον. άναμιμ-νησκει 

δ ' ήμών αρχαίου; ενθουσιασμού;. Ώ τών καλών 
ζνζυ.νησεων τών αρχαίων αναγνωσμάτων, αφυ- 
πνιζουσών τήν ψυχήν ήμών καί διεγειρουσών 
αυτήν πρός πτήσιν άνά τά απέραντα διαστή
ματα! Ό συγγραφεΰς άπέδωκε τήν ζωήν εις 
νεκράς ψυχά; κζί πρός τήν αγάπην τοΰ οΰρα- 
νοΰ παρώρμησεν αύτάς· ώραιότερον τουτου προο
ρισμών δέν γινώσζω.

Άλλά διζτί το νέον τοΰτο ανάγνωσμα μό
νον ψυχρόττ,τζ τινα καταλείπει εί: τήν ψυχήν, 
άποζομίζουσαν έξ αΰτοΰ συναίσθημα τι τοΰ ήδη 
γνωστοΰ, τοΰ ήδη άναγνωσθεντος ;

Τό έργον άρχεται διά ρητορικής τίνος έπι- 
ρυλζξεω; οΰτω : α(.)ί εύπιστοι πνευματιστζί», 
λέγει ό ζ.Φλαμμαριών, «θέλουσί με λιθολήσγ, 
τό δεύτερον ήδη, διαζηρύττοντες οτι έπωλή- 
θην εί; την Άζκδημ'.ζν κζί δεν τολμώ νά συμ
περαίνω».

Κζί άνζγνωρίζομεν μέν είς τόν συγγρζοεζ 
τό δικζίωμκ τοΰ μ.η συμπεραίνειν, άλλ ’ ζρνού- 
μεθα ν ’ ζποδεχθώμεν, οτι ή πρός συμπερζ- 
σμόν δύνζ.μις αΰτοΰ δεν ήδΰνατο ν’ ζνέλθγ ΰψη- 
λότερον. Ί'οιούτους ενδοιασμού; δέν είχε κατά 
τάς περίφημου; έξζρσε.; αΰτοΰ έν τώ Lumen 
κζί τή I ranie, όπόταν απλή τι; φαντασιώ
δη; ζντίληψι; ήρκει αύτώ όπως δειςγι ήμϊν, ότι 
ϊνα μεταλλάςωμεν τζ; περί χρονου γνώσεις ή
μών, ήρκει νά προικισθώμεν διά μεταίιβζστι- 
κό; si; "ό διάστημα ίκανότητος καί θά ήδυνά- 
μεθα ζζτ’ εκλογήν ήμετέρζν νά ζώμεν έν τή 
πζρούση, τή παρωχημένη ή τή μελλούσγ, ώρα..

Τό άπίθζνον εΐνε συνέπεια τή; άμαθειας 
ήμών καί έάν πζρουσιαζοντο ήμϊν γεγονότα, 
(Ιείζιοΰντζ τήν ΰπαρξιν πλανητικών οντων,πε · 
προικισμένων διά τών άπούιόομενων εί; τά εν 
τω Lumen πρόσωπα ιδιοτήτων, τό φαντα
σιώδες θά καθίστατο τότε πραγματικόν κζι 
ήοκει πρός τοΰτο νά ένεστερνιζόμεθζ τήν ΰπό-

’ Κ^ιτιχι'ι ~oH ?μ;·0Β ί·ιν Γhiuiuirtet'in ν.-τΰ L
. ’£π<Λώρ>;σ<<;].
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/ V ·
έαυτοΰ. Τούτο < 
σιν ημών, διότι 
δεν διανοούνται 
μοι οντότητες 
ενίοτε αποδείξει:

Οΰτω

θεσιν τοΰ μυθιστορήματος, ήτις ούδέν ενέχει 
τό άντεπιστημονικόν.

Ή ύπόθεσις τοΰ Πνευματισμού, χωρίς νά 
προσκρούή εί; ούδεμ'.αν επιστημονικήν, θρη
σκευτικήν, ουδέ φιλοσοφικήν γνώσιν, π ρομη- 
θεύει τήν πιθανωτάτην τών αντιλήψεων διά 
σειράς γεγονότων όριστικώς Αποδεδειγμένων.

Αί άλλαι υποθέσεις είσίν Ανυπόστατοι- ού
δέν έξηγοΰσι καί φέρουσι τόν ύποπτον εκείνον 
χαρακτήρα οτι ένεπνεύσθησαν ύπό τή; ώμολο- 
γουμένης προκατκλήψεως τοΰ ζποκροϋσαι τήν 
πνευματικήν έξήγησιν.

«’Αγνοώ τό αίτιον τών φαινομένων», λέγει 
ό Φλαμμαρίων «παν ο,τι δ’επιθυμώ είνε νά 
καταλήξω λέγων —Ούδέν έπί τοΰ προκειμένου 
γινώσκετε— ούδ’έγώ πλέον τι. Τοϋθ' οπερ δέν 
κωλύει αύτον έξ άλλου νά βέβαιοί οτι ή αιτία 
έστίν έν ήμ.ϊν, γενικεύω·/ οΰτω τά συμβαίνοντκ 
έν αύτώ. Ό κ. Φλαμμαρίων έπί παραδείγμα
τος, κεκτηται τό προσόν τοΰ γράφειν άσυνει- 
δήτως τήν λέξιν ήν διανοείται, ώρα ή αιτία 
έγκειται έν αύτώ· λεγει ήμϊν νά πειραθώμεν 
νά διζ.νοηθώμεν μίαν λέξιν και ή χείρ μας 
μόνη θέλει γράψϊ) αύτήν τό πείραμα τούτο 
παρ’ούδενΐ σχεδόν επιτυγχάνει, ζλλ’ό συγ- 
γραφεύς φαίνεται δυνάμενος νά τό πραξν) έφ ’ 

δέν συνεπάγεται τήν πεποίθη- 
α) οί αύτομάτω; γραφοντε; 

τά γραφόμενα κζί β') αύτόνο- 
έμφανιζο/ται καί παρέχουσιν 

;ς περί της ταυτότητός των.
ό Stainton Moses εγρκφεν ολως 

τούναντίον ή ο,τι έσκέπτετο- έπεδ'.δετο δέ εις 
ςένην άνάγνωσιν, ένώ ή χειρ αύτοϋ προύχωρει 
καί έλάμβκνεν οΰτω αποδείξεις τζύτότητος. 
Συμβεβηκό; δέ ύπό τοΰ Mayers πιστοποιού
μενου είνε τό τή; Blanche Abercombrie 
Εταιρία; ψυχ. ερευνών πρακτικά Τόμ. XI σ. 

96 καί Mayers «περί Ανθρώπινη; προσωπικό- 
τητος» Τόμ. 11 σελ. 231).— Ιϊρόκειται περί 
γνωστού προσώπου, ού τό όνομα δέν δύναταί 
νά δημοσιευθή.

«11ρό 26 ετών», γράφει ό Mayers, «ή κυ
ρία αΰτη κπέθνησκε Κυριακήν τινα μετά με
σημβρίαν έν τινι έξοχικγ οικία, 200 περίπου 
μίλλια από τοϋ Λονδίνου άπεχούσρ. ’Ο θάνατος 
αύτή:, ώσεί δημόσιόν τι συμβάν, έτηλεγρα- 
φήθη εί; Λονδίνον κζί έδημοσιεύθη έν τοϊ; 
fiines τή; Δευτέρα;. Έκ τούτου έ’πετζι οτι 
ότι τήν εσπέραν τή; Κυριακή; ούδεί; έτερο; έν 
Λονδινω έγίνωσκε τήν εϊδησιν έκτο; τοΰ τύ
που και τινων στενών συγγενών. Γην νύκτα 
εκείνην, περί το μεσονύκτιον, ζνακοίνωσις παρ 
αυτή; προερχομένη έδόθη τώ Moses έν τή 
μονήρει αύτοϋ κατοικία εις τά βόρεια τοϋ Λον
δίνου. Ημέρας δε τινα; βραδύτερο·/ ή ταυτό- 
της ένισχύθη διά τινων γρζμ.μ.ών βεβαιουσών 
οτι προέρχονται απ’ αύτή; κζί φαινομένων 

πράγματι αύτογράφων. Κατ’ ούδένα λόγον δύ- 
νκτκι νά ύποτεθή ότι ό Moses είδε ποτέ τήν 
γραφήν αύτής. Άπαξ δέ μόνον είχε συνάν
τησή τήν κυρίαν ταύτην έν τινι συνεδρία, διαρ- 
κούσης τής όποιας ό σύζυγος αύτής, απιστών, 
αποτόμω; έξεφράζετο κατά τών φαινομένων 
τοΰ είδους τούτου. Τήν ανακοίνωσιν ταύτην 
λαβών ό Moses είς ούδενα έγνωστοποίησε- 
συνεκόλλησεν απλώς τάς σελίδας τοΰ χειρο
γράφου, έπιγράψας—Ιδιαίτερα’, ύποθέσεις».

«Όταν τό χειρόγραφον περιέπεσεν εί; χεΐ- 
ρας μου», εξακολουθεί ό Mayers, «ήτο εί- 
σέτι κεκολλημένον- έν τοσούτω ό κ. Speer 
είχε γνώσιν τή; Ανακοινώσει·»;. Γνώμη τών έν- 
δικθήκων εκτελεστών, ήνέωξα τά; σελίδα; 
εκείνα; καί λίαν έξεπλάγην εύρίσκων βραχεία·/ 
επιστολήν, ήτις, καιπερ μή περιέχουσα Ακριβή 
γεγονότα, ήν εντελώς χαρακτηριστική τής 
Blanche Α·, ήν έγνώριζον. ’Αλλά καίτοι έ- 
λαβον παρ’ αύτής, ζώσης έ'τι, έπιστολάς τι- 
νας, δέν ένεθυμούμην τόν γραφικόν αύτή; χα
ρακτήρα. Συνέπιπτε νά γνωρίζω ένα τών υιών 
αύτής έπαρκώς ώστε νά δυνωμαι να έπικαλε- 
σθώ τήν συνδρομήν αύτοϋ, ήντινα, οφείλω εΐ- 
πείν θά ήρνεϊτο βεβαίως είς ξένον τινά. Έ- 
πεμψέ μοι μίαν επιστολήν πρός σύγκρισιν ή 
δέ όμοιοτη; ήν καταφανής, πλήν τοΰ ότι τό 
κεφαλαίου Α τοΰ ονόματος αύτής ήν άλλως 
έσχηματισμένον έν τή έπιστολή,ή ώ; είχεν έν 
τή αύτομάτω γραφή. Ό υιός έπετρεψε μοι τότε 
νά εξετάσω σειράν επιστολών, ών αί τελευ- 
τκΐαι προσήγγιζον την χρονολογίαν τοϋ θανά
του. Έξηκριβωθη δέ τότε πάρκυτα, ότι κατά 
τό τελευταίου έτος τής ζωή; τη; ήρχισε γρα- 
φουσα τά Α κκθ όν τρόπον καί ό σύζυγοςαύτής 
καί κατά τό σχήμα τό έν τή αύτομάτω γραφή».

’Απέναντι τοιούτων παραδειγμάτων ασυνε- 
τον είναι νά βέβαιοί τι;, ότι ή αιτία τών φαι
νομένων είνε έν ήμίν. Ή έπεμβασι; τής 15. Α. 
είνε ή μόνη ικανοποιητική έξηγησις, τών άλ
λων προδηλως οϋσών ανεπαρκών. Ό κ. Φλαμ- 
μαρίων έξωθών τάς περίπλοκου; ταύτας περι
στάσεις, βέβαιοί -έν σελ. 72- ότι ούδεποτε 
γρζφου.εν πλέον τοϋ ο,τι γινωσκομεν

Δεν χωρεϊ δε περαιτέρω, εί; τό βάθος τών 
πραγμάτων, ώς πρός την Εύσζπιαν. Έπιτευ- 
χθεντος τοϋ Αποτυπώματος μορφή; έν απόλυ
τοι; συνθηκζις έλεγχου τολμά να είπη. « Ά- 
πλούστατον είνε νά ύποθεσωμ.εν, ότι ή Ίτζ- 
λί; προσήρμωσε τό πρόσωπον αύτής εν τω 
μιγματι.» Είνε αληθές ότι υπογραμμίζει το 
Απίθανου τής ύποθεσεως ταύτης, ούχ ήττον 
προστιθησιν. « Έν τούτοι; τό γεγονός τούτο 
είνε τοσω έκτακτον, ώστε απομένει ήμίν Αμ
φιβολία, διότι ή διάμεσο; είχεν έγερθή κζτκ 
την κρίσιμου περίπου στιγμήν».

Νά με συγχωρή ό κ. Φλαμμαρίων, αλλά ~q 
«άπλούστατον» αύτοϋ είνε άτοπο·/- έμπηγνύων 

• -

τις τό πρόσωπον αύτοϋ έν μίγματι δέν παρά
γει Αποτύπωμα, διότι τά άπαλά μέρη τοΰ 
προσώπου θά παρεμορφοΰντο- τά χείλη ιδίως 
θά συνεπιέζοντο έπί τών όδόντων καί ή ρΐς 
ίσχυρώς θά έστοέφετο ή θά καθίστατο σιμή. 
Όρχ τό τέλειον τύπου τών χειλέων έν τώ 
αποτυπώμκτι τοΰ Montfort-1 ’Amaury (έν 
τώ τοϋ 1907 τόμω σελ. 104 τή; Revue 
Schientifique ct Morale Spirit,ieme).

’Αλλά διατί νά έπινοωμεν ύποθέσεις ούδε- 
μίαν πιθανότητα έχούσάς ;

Διατί νά συσσωρεύσωμεν παραδείγματα αμ
φιβόλων γεγονότων πέριξ Αναμφισβήτητων, ά- 
τινα, μόνα ένδιαφέρουσιν ημάς ; ’Αναγκαίου 
εϊνε, απ’ ένκντίας. νά καθαρθή τό έδαφος, 
όπως καταμάθωμεν, ότι μόνα τά έχοντα ύπό- 
στασιν γεγονότα είσίν ήδη λίαν έπαρκή 5πως 
καταστήσωσι γελοίας τοσζότας κνκμκσσωμέ- 
νας ύποθεσεις.

Όπόσοι δέ ανθρωπομορφισμοί έν ταίς άντιρ- 
ρήσεσιν. «Αί πνευματιστικάί, λέγει, ανακοι
νώσεις ούδέ κατά έν βήμα συνετέλεσαν είς 
πρόοδον τής έπιστήμη; !» Αλλά μήπως γινώ- 
σκομεν έάν έν τώ άίλλω κοσμώ ύφίστατζί τι 
έκ τή; έπιστήμη; οΐαν έννοοϋμεν ημείς αύτήν ; 
Μή μετατοπίζωμεν τό ζήτημα· τό ένδιαφερον 
τή; επιστήμης συνίσταται εί; τό νά μάθη έάν 
χώρα απρόσιτο; είνε κκτωκημενη. Ή άπλή 
αΰτη βεβαίωσι; δέν θά έπλούτιζε τά μαθημα
τικά, αλλά θά κατεδίκαζε μίαν έπιστημονικήν 
αντίληψιν κζί φρονώ, οτι άνευ τών πνευματι
κών ανακοινώσεων, τό αόρατον όργανον τής 
Εύσαπίας, άποδεικνύον τήν ΰπαρξιν περπινευ- 
ματική; φυσιολογίας, ού μ.όνον καί τότε θά 
διεφιλονικεϊτο, άλλ’ ούδέ κζί θά είσήρχετο έν 
τή περιόδω τή; έρεύνης. Αί πνευματιστικζί 
λοιπόν ζ/ζκοινώσεις θέλουσιν ώθηση εί: πρόοδον 
τήν έπιστήμη·/, όπόταν άνδρε; τή; περιωπής 
τοϋ κ. Ί'λαμμζρίωνο; στέρξωσι νά έξαγάγωσιν 
απ’ ζύτών τά συμπεράσματα ών αύταί είσιν 
έπιδεικτικζί.

Αί Ανακοινώσεις ποομηθεύουσιν ύμΐν τήν πρώ- 
την ύλην, ό 1 Ινευμζτισμό; προβάλλει κζί ή 
επιστήμ,η διζθέτει, άλλ ’ έφ' οσον αΰτη έκ- 
λαμβανει ήμζ; άγύρτζ; δέν διζθέτει προσφυώς, 
άλλά δυσμενώς. 'Οπόταν τζϋτζ βελτιωθώσι, 
θ ’ Αναγνώριση αΰτη τήν ΰπαιξιν ζστοωου σώ- 
μζτο; κζί τοϋτο έσετζι πρόοδο:, ήν θά οφείλη 
είς τόν Πνευματισμόν.

Έν τοσούτω ημείς άδημονοϋμεν, διότι πάν
τοτε αί αύταί πρόκεινται παλιλλογία;, πάν
τοτε αί αύταί αξιώσεις, πάντοτε ή αύτή ζπόρ- 
ριφις τών μαρτυριών έπί πεοφάσει προσωπικού 
“ειοαμζτισμοΰ. Έάν ή Εύσζπίζ όντως έχη, 
χρείαν σύνεργού, έσχε πάντοτε χρείαν τοιοϋτου 
και επι εικοσαετίαν ύπεξέφυγε πάντα; τοϋ; 
Παντοειδείς έλέγχου:. Τοϋτο όμως δέν είνε σο
βαρόν, διότι έάν έκαστος Αναγνώστης θά είχε 

δικαίωμ.α νά έπικαλεσθή δι’ίδιον λογαριασμόν 
τόν προσωπικόν πειραματισμόν,τό πρόβλημα θά 
έμενεν Αδιεξίτητον.

Ύπζ.οχουσιν όμως μαρτυρίκι θετικαί καί γε
γονότα βεβαιωμένα. "Ωστε δικιωνίζουσι τό ζή
τημα οί έπαναλζμβζνοντε; έν ταΤ; συζητήσε- 
σιν αύτών ανυποστάτους ύποθεσεις καί λόγους 
κενούς έννοιας. Τό σύγγραμμα τοϋ κ. Φλαμ- 
μζριώνος θά ήτο περιφανέστερου, έάν Αφη- 
ροΰντο Απ’αύτοϋ 400 σελίδες, έπισκοτίζουσαι 
ύπ ’ ανζριθμήτους Αποσιωπήσεις γεγονότα, άπερ 
έξ άλλου είσί λίαν εύσυνειδήτως βεβαιωμένα. 
Άλ.λ’ απέναντι τών σκεπτικών καί τών ανόη
των, τών άρκουμένων νά μειδιώσι καί νά ήμι- 
κλείωσι τον οφθαλμόν, νομίζομε·/ ότι άλλη 
στάσις είνε Αναγκαία.

Ιΐζρήλθεν ήδη ό καιρό; τοϋ λέγειν : «Δέν 
Απέδειξαν, ότι ή ενεργούσα διάνοια είνε Αλλο- 
τοία τής τοΰ διαμέσου», άλλ’ήμεϊ: οφείλετε 
ν’Αποδείξητε, οτι ή διάνοια τοϋ διαμέσου θά 
ήδϋνζτο νά παρζγάγη τοιαΰτα άποτελέσματζ- 
ότι ή βούλησι; αύτοϋ θά ήδύνκτο νά ύπαγο- 
ρεύσ-/) αγνοούμενα πράγματα· ότι ή αίσθητι- 
κοτης του θά ήδύνκτο ν*  αντιληφθγ πολλά; 
μετά τον θάνατον ημέρα; τήν εικόνα προσώ
που, όπερ δέν έγνώριζε. Λέγοντε; δέ οτι δέν 
άπεδείξαμεν τήν ένέργεικν τοΰ έξωτερικοΰ πα
ράγοντος, βεβαιοΰτε κζτά τό νοούμενον, οτι αί 
ικανότητες τοϋ διαμέσου δύναντκι νά φθάσω- 
σιν έκεϊ. Άλλ’ύμϊν Αποκειτζι ή περί τούτου 
αποδειξις.

Ένέργειζι τοϋ νευρικού συστήματος, ροώ- 
δει: ένέργειζι, έξωτερικευμένζι δυνάμει; κλπ. 
είσίν ύποθεσεις ανίκανοι νά έςηγήσωσι τά φυ
σικά φζινόμενκ. 'Ω; πρός δε τό υποσυνείδητον, 
τοϋτο είνε ον μ.ή πραγματικόν, συνειδησι; ά
γνωστος τή, συνειδήσει, άνκγινώσκουσζ έν τζϊς 
άλλοτοιζις σκέύεσιν, ύπερπηδώσκ τάς αποστά
σεις, δημιουργούσα δραματικά; κζί ακουστικά; 
εικόνα:, ενεργοποιούσα τά νευρικά συστήματα, 
συνθετοποιοϋσζ διδόμενα έκ πασών τών πηγών 
αντληθέντκ κζί τούτοι; χρωμένη όπως ζπο- 
πλανήσγ, ήμζ;, ύποδυομένη τήν στάσιν καί 
ύποκρινομενη τήν προσωπικότητα τών θκνόν- 
των. Τό τμ.ήμκ τοϋτο τοϋ έγώ, ύπό τοϋ έγώ 
αγνοούμενου, τό όποιον τα παντα γινωσκει, 
μικρού δεΐν Απέδειξε·/ ο,τι ζπζιτοΰσι πζρ’ αύ
τοϋ ν’ άονηθή, διότι τοιοϋτον ύποσυνείδητον θά 
είχε τήν ικανότητα νά μοί προσφέρη φιλοξενίαν 
έν άλλ-/; τινι ζωή.

Είνε καιρός ν’κπζλλζγώσι τά φαινόμενα 
πασών τούτων τών ζσυστζτων φαντασιοπλη
ξιών. Αί περί δόλου πραγματευομενζι καί αί 
τ’ Αρνητικά πζραδείγυ.κτκ περισυλλέγουσαι 
διζτριβκί πζρελκόουσι μόνον τάς συζητήσεις. 
"Ο,τι δέον νά συμπερκνωμεν είνε ή ΰπαρξις 
τής συνειδήσεω: έκτο; ήμ.ών κζί ή έκδήλωσις 
γνώσεων, μή ύπκρχουσών έν ήμϊν. ’Αλλά τζύ-
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ταπόδεικτζ φαινόμενα είσι σπάνια 1 Τοιαϋτα 
κάγώ έπιθυμώ καί έκ τούτων μ.όνων άνζμενω 
διαφώτισίν τινα, ένώ μέ καταθλίβετε ύπό τόν 
όγκον αγοραίων πειραμάτων καί πρός τ'.να 
σκοπόν ;

Όπόταν είδον ότι μία κινησις τρζπεζη; ήν 
άδ'.ζφιλονείκητο:, έσημείωσζ τό κεκτημένον 
τοΰτο γεγονός. '< 
τητα, ότι ή δύναμις ύ 
κήν 
καί .. ----- - .
μ.οι χρησιμεύει ό ύμέτερος

έσηυ.είωσζ
Οπόταν δ’εσχον τήν βεβαιό- 

υπερβαίνει ενίοτε τήν μυ'ί- 
δύναμιν των πζριστζμένων, έσημείωσζ 
τό γεγονός τοΰτο co; κεκτημενον. Είς τί 

ύπολογισμ.ό; τόσων 
έπί τοϊ; εκατόν δόλων ; Μήπως ή στατιστική 
έχει θέσιν έντζΰθζ.; Ύπερτέρα τις διάνοια μό
νον κατ’ έξαιρεσιν έκδηλοΰται έν τή βεβζιου- 
μένη τζύτη δυνάμει. "Εστω δέ καί άπαξ -έάν 
τοΰτο συμβή, αρκεί μ.οι οπω; σημειώσω κζί τό 
κεκτημένον τοΰτο γεγονός. Έπί τούτου δέ με
λετώ κζί έξζγω α.ύτόθβν τ’αναγκαία συμπε
ράσματα.

«Είδον πλέον ή άπαξ εξακολουθεί ό Φλαμ- 
μαριών, τράπεζαν καθιστζμένην τοσούτω βαρυ- 
τέραν, ώστε ήτον άπολύτω; άδύνζτον είς δύο 
* »- - ... λ-------- ------------------ -·.. τΓ<-

ήν δύνζυ.ιν 
μέν 

•ν, άλλ’είσί περι- 
πνεΰμζ έξεδηλώθη

ν ’ άποκολλησωσιν αύτήν έκ
5.>2. Τί; αύξζνει τι 

ινώσκομεν κζί δέν έμφζινει 
πνευμάτων 
ξένον τ·. ■

άνύρας 
φου: κλ.» σελ. 
εκείνην: Δέν γ 
τοΰτο ένέονειζν» ·
πτώσεις, καθ’ας 
έν τή δυνάμει εκείνη.

Τί δε νά εϊπωμεν περί · 
άντικειμενου αύτοΰ; Χά 
ποσερχεται έκ τοΰ νοός τ 
ώσεί μή έλέγομεν τίποτε.

ΙΙεο’ί δέ περιπλοκωτέεωυ 
νίων κζί μανδολινων ύπ 
κοουου,ενων ; Μήπως ή ουσιοπζθολο 
γήση τζΰτζ ;

Χε’.ρες κζί κεφζλζί έμφανίζοντζι, 
δέ τοΰτο βέβαιοί ό Φλαμμαριων 
τό γνωστόν medium, παρά- 
νιδος καί 
μυστικόν 
εκτός τοΰ 
οωσι; ζ: 
διαμέσου,

:■<; άνυψωσεω; τοΰ 
εϊπωαεν ότ 
οΰ διαμέσου ,

ενεργειών : 
άοςάτων 

γίζ

ι τούτο
Τ?’’Εινε

Άρμο-
Ζ?'·?ων 

θά έξη-

επαρκώ: 
ΊΙ Εύσζπία, 

■ρι κεφαλήν νεζ- 
ζνδρζ ξυρισμένον. Έάν λοιπόν τό 

δργανον τοΰ διζμέσου σχηματίζεται 
σώματος αύτοΰ, ή πλαστική διζμόρ- 
οδοτέζ είς διάνοιαν τινα.—Τήν τοΰ 

.....------ , λέγετεί Άλλ ’ ούδέποτε άπεδειχθη
οτι ο διάμεσος δύνζται νά διζπράξη τό δημι
ουργικόν τοΰτο θζΰμα! Βλεπομεν έν τούτοι; 
ότι ή φανταστική αΰτη ύπόθεσι; ευχερέστατα 
γίνεται αποδεκτή ύπό τοΰ κ. Φλζμμζριών λέ
γοντας ήμϊν έν σελ. .’>(» 1 «ή ύπόθεσι; τής ψυχι
κής τοΰ διζμέσου ζνζδιπλζσιζσ-ως εινε ζπλου- 
στάτη ”£2 πόσον !!'

Κζί πρώτον ή ψυχική αΰτη άνζδιπλασίζσι; 
πζρζκολουθεϊτζι ύφ' ύλικής τοιζυτης, τοΰθ' ο- 
περ φαίνεται μοι πολυπλοκώτατον. Άλλά τό 

κατά τίνος 
ρρησις συνίστα- 

οΰ διαμέσου δημι-

Ίι
περ φαίνεται μοι πολυπλοκώτατον 
έκτακτον δέν αποτελεί άντίρρησιν 
βεβαιωμένου γεγονότος. 11 άν 
ται είς τό οτι ή έν άγνοια

'■·.

ουργία αΰτη είνε άτοπος κατά τε χρόνον καί 
κατά γεγονός, ένω ούδζμώς εινε άτοπος, ζτε 
διανοητικόν εγχείρημα, εύσυνειδήτω; προκλη- 
θέν ύπό πνεύματός τίνος. Άφ’ή: άποδεχθώμεν 
οτι ή έξωτερίκευσις τοΰ διζμέσου δύνζται νά 
πζράσχη γέννησιν μορφής τίνος, δυνζμεθζ νά 
παραδεχθώμεν οτι πνεύμα τι νουνεχές κατα
σκευάζει τήν μορφήν τζ.ύτην καθ ’ ομοίωσιν 
έζ.υτοΰ, ένω τό νά ύποθέσωμεν οτι ή άναδι- 
πλασίασις τής Εύσαπία; παράγει άξύριστον 
ζνδρα είνε άνακόλουθόν τι.

Τάς ανακολουθίας δέ ταύτας αποδέχονται οί 
σκεπτικοί, καθ’ ά έν ταϊς όμολογίαι; αύτών 
άνευρίσζομεν. Οί σοφοί τωόντι λέγουσιν : «"Ο
σιο άτοπον, μωρόν καί άπίθζνον καί ζν φαί
νεται τοΰτο, είμαι ήνζγκασμένο; ν ’ αποδεχθώ 
κλπ...». Έπί τοσοϋτον τό ανακόλουθου κζί ά
πίθζνον κατέστησαν οί διακριτικοί χαρακτήρες 
πασών τών εναντίων τώ ΙΙνευματισμω ύποθε- 
σεων. Αύται ύέν έξηγοΰσι τά πάντα, άλλ’έπι- 
φυλάσσουσιν ζύταϊς θησαυρούς συγκαταβάσεω;· 
δέν θελουσι ν’ ά.ναλύσωσι ταύτοχρόνως τό τε 
φυσικόν φαινόμ-ενον καί τήν συνδεδυασμένην 
αύτώ διάνοιαν.

Διά τής έξωτερικεύσεω; θά έξηγείτο ίσως 
φζσμζ τι αόρατον κζί συγκεχυμενον, ό'ν τι ά
μορφου, άλλά δέν Οά εξηγείτο ή Katy Kintr. 
Τό περιεχόμενον άναζοινώσεώς τίνος θά έξη- 
γεϊτο ίσως διά τής νοητικότητος διαμέσου τί
νος, ούχί όμως ή αγγελία απευκταίου τίνος

Όπόταν ό διδάσκαλος, περί ού άνζφερει ό 
Gibier, γράφει έπί τή; χιο'νο: διά τής ράβδου 
του .· « Έπ'.στρεψον ■ · · ό πζτήρ σου απίθανε 
καί θζ συναντήσγ; τόν δείνα, τρέχοντα κατό
πιν σου, ίνζ σοι τό ζνζ.γγε'.ληη. — Όπόταν 
τοΰτο έπετεύχθη ζύτομ-ζτως, δυσκολεύομαι 
πολύ νά πιστεύσω ότι τοιαύτη ύπζγόρευσις 
προέρχεται έκ τής βαθειας καί ύποθετικής ε
κείνης χώρα; έν ή κατασκευάζοντζι τά συγκε
χυμένα. οράματα. ΙΙιστεύω είς σχέσιν τοΰ ήμε- 
τερου ό'ντος μετ’ αοράτου τίνος κόσμου, διότι 
προτιμώ την έξηγοΰσζ.ν ύπόθεσιν τή; απί
θανου.

Εάν δε ή έπιστημονική μέθοδο; συνίστζ.τζ.ι 
είς τό ζητεϊν ευθύ; ζπ ’ αρχής τήν έξήνησιν 
τών φαινομένων ΰιζ τών γνωστών, τό μόνον 
γνωστόν τό οποίον ήδύνζτο νά πζρζσχη τοι- 
αύτα; ειδήσεις είνε ή ανθρώπινη διάνοια.. Δέν 
ζρ'.ούμεθζ την έκφρζσιν κζτωτέοου τίνος ψυ
χισμού aniinisme . άλλ' ούτο; δέν ύψοΰται 
ποτέ εί; τό επίπεδον τή; πνεμζτιστικής άνα- 
κοινωσεως.

Ό μικτό; χζρζκτήρ τών φαινομένων άγει 
ήμζ; εί; τήν σκεψιν, ότι ή ψυχική όύνζμι; ή 
από τοΰ διάμεσου πηγάζουσα χρησιμοποιείται 
ύπό εξωτερικής διζνοιζ: ικανή; νά πρσποιηθή 
τά; πέντε αισθήσεις. Ό κ. Ί’λζμαζ.ειών προγ,- 
σθζνθη καλώς πάντα τζΰτζ, άλλά τοΰ εύνο-

Ουαένου αύτοΰ λείμμζτο; συνιστζμενου εί; την 
άπόλυτον έλλειψιν αποδείξεων, τολμά, νά προσ 
θέση «ή ύπόθεσι; αΰτη δέν είνε πιθανή (σελ. 
584)»·

Καί διατί, π 
«έάν ζί ψυχζι τών τ 
ημών έπί τοΰ ήμετέρου πλανήτου, 
ούτος πληθυσμός θά ηΰξανε κατά 
δα; καθ’ έκάστην». 
άνθρωπομοοφισμόν ολίγον 
οί ποταμοί έκβάλλουσιν 
χωρίς νά πλημμυρίσν] ό ωκεανός 
είνε έν παντί καί έάν αί ψυχαί

αρακαλώ ;— «Διότι», λεγει, 
τεθνειότων διεμενον περις 

—' '----- ο άόρατος
I 00 χιλιά- 

Ή άντίρρησι; αΰτη ενέχει 
παιδαριώδη· πάντε; 
είς τήν θάλασσαν, 

Ή ισορροπία, 
τών Οζνόντων 

παρζμένουσι πλησίον ημών τοΰτο δεν συμβζινε 
έπί μακράν.' Η έξελιξι- °.....  ί'"~>
μειώσεις έξ 
νους τριβου;. 
πνευματικά; 
φαίνεται άρκούντω; ι 
άφ’ ημών όσημέρζ.ι πλειότερ· 
γιο: Pelham.

Έν τώ έργω ζύτοΰ ο 
νά επίδειξη μάλλον τήν 
άνεξζρτησίαν έάν δέν 
ποζγμζτικότητο; τών φαινομένων, 
ομω; νά ποοσθέτγ, . . . οτι 
τοΰτο, δέν άποδεικνύουειν 
άρνητική καί ψευδή; μέθοδ1 
άποδεικνύει τι κζτά τή; π: 
δ’ άσυνζρτησίζ προέρχεται 
άμαθείζ; κζί ούδέν άποδειζν 
νοιούχου πηγή;. Κζί έν 
λέξωμεν εί;

έπεμβάσεω; τών πνευμάτων άπετυχον οικτρω:.
Μόνη δέ, μεταξύ πζσών, ή ύπόθεσι; τής 

έπιβιώσεως παραμένει λογική εύλογο; και ε
παρκή:· πρός ούδέν γεγονός διατελεϊ εν άντι- 
φάσει· είνε το θέμα, οπερ ό σοφός έκλαϊκευτης 
Οά ήδύνζτο νά διεξέλθη έν τοϊ; πορίσμασιν 
αύτοΰ· τοΰτο κκί άνεμένομεν νά ίδωμεν έςερ- 
χόμενον τής γρζφίδο; του. Οϊμοι! διατ: ή 
γρζφίς αύτοΰ διέψευσεν ήμζ; ;

(Μετάφρζσις A- A. Movdovpn)

ει 
ι; βαίνει άνιοΰσα, ένώ αί 

έξ άλλου άνζ.πίπτουσιν είς τάς γηί- 
Τοΰτο συμβιβάζεται πρός τάς 
άνακοινώσεις, ών ή διάρκεια 

περιωρισμένη. Μζκρυνομζι 
.ον, έλεγεν ό Τεωρ-

συγγρζφεύς έφρόντισε 
συνεσιν ζυ-. οΰ η την 

άγορεύγ, κζτά τής 
’ , δέν παύει

δέν άποδεικνύουσι 
εκείνο· είνε δέ τοΰτο 

ος. 11 σπάνις δέν 
,αγμζτικότητος· η 
έκ τής ήμετέρα; 

ύει κζτά τή; διζ- 
ρώτοις διζ.τί νά κατα- 

ά; κακά;
______, Τήν διά- 

φαίνετζι λαβών ύπ οψιν ο 
τοιαύτη περιπτώσει ή έξζι- 
τύ δέ λοιπόν είνε ανωφελείς 
σκωριών δε τούτων προσπζ- 

ι; ή νά οικοδομή- 
πζρκεί; πρό; έξήγησιν τών 

ύπερύχων φαινομένων τοΰ I Ινευμζτισμοΰ.
Ό Φλζμμαρίων δέν έχωρησε μεχ 

θοΰ τών πρζγμζτων, διότι έχεται 
τική: ταύτης μεθόδου. Βέβαιοί ομω; γ 
.τά δέ γεγονότα, 
κζί τά ύπ’ αύτο. 
ουσιν, ότι ζί τέως 
είσιν αλυσιτελείς· ύποθέ 
σ ι ζ ζ ί ά ν ζ δ ι πλ α σ ·. ά σ ε ι 
ριληπτιζαί συνειδησε 
■'·ζ 1 Ψ υ Ζ'' ~ ζ θ ολ ο γ ι κ α ί 
εν τώ γελοίω πρό 
δε πρό τών έργων : 
'Εταιρείας. ΙΙολλά γεγ 
καί αί υποθέσει; ζύτζι κζτά 
στζνται εΰκζτζπτωτοι. Εϊσίν 
μένζι. Έκ 
προσπζθειζι

fflftl HE» JfflN ΚΛΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΝ
ΠΕΡΙ ΙΗΣΟΥ

u Οΐ’κ αίοχύνομαι τύΕΰαγγίλιοι τοΰΧριοτου- 
δύναμις γαο Θεοϋ ίστιν εις σωτηρίαν παντι τώ 
τιιστενοντι.»

’Απόστολος ΙΙαϋλος.

ιι ΙΙιστεύω, οτι τα Ευαγγέλια εινε γνησιότα
τα, προερχόμενα άπό το Πρύσωπον τοϋ Ιησοΰ 
Χρίστον... '.Ίς σρογωρή >) πνευματική Λνά- 
πτυξις τον άνΟρώπου. ας προοδεύσουν οι φυ
σικοί και μοΟημι τικαι επιστήμοι, ούδέποτε -δ<\ 
δυνηϋοΰν να έξιγ&ονν εις το 'ύφος τής ηθικής 
τοΰ Χριστιανισμού, δπως ούτος λάμπει έν τοΐς 
Εύαγγελίοις.»

Γκαΐτε.

βάρος τών άσάρκων 
άνακοινώσεις τών δολίων διάμεσων ; 
κρισιν τζύτην δέν 
συγγραφεύ:. Έν 
ρεσις έχει άςίζν, 
σζωιιαι. Έκ τών 
θοΰσι ν’ άνεγείρωσι άντιρρήσ 
σωσι θεωοίζς άνε

u. Είνε δυνατόν, βιβλίον έν ταύτώ τόσον ΰΐι’η- 
λον δσον και άπλονν, νά είνε έργον Λνθρώπι- 
νον, Είνε. δυνατεν το ΙΙρόσωπον. περί τοΰ 
όποιου ομιλούν, τού όποιου τον βίον διηγούν
ται, μετά τόσου θαυμασμού, νά είιε απλούς άν
θρωπος;··. ’Εάν ό θάνατος τοϋ Σωκράτους 
είνε θάνατος φιλοσόφου, ή ζωή καί ό θάιατος 
τοΰ Χριστού ε’νε ζωή και θάνατος Θεού».

Ρονιίιίώ.

: άποδεικνύουσι 
ζύτοΰ πιστοποιούμε·/ζ 

ζ:ζδεδε·.·μενζι 
σεις ροώδει; 
έξωτερικευσε 
ένκ.εταλ'.κά• ·

γε'.αι4ένε 
εγονότων

ούτων δ’ έ'πετζ: 
ζί γενόμΐναι προ.

,ι τοΰ βυ- 
•ής άρνη- 

γονότα.· 
ζντοτε κάτι 

άποδεικνύ- 
ύποθέσει; 

καί ψυχ_ω-

πολύγωνζ 
έξαοζνι,οντζι 

, σύν άλλοι;
• -ικκνική; 

ζύτά; 
.ζν κζθί- 
έξηντλη*  

ι πζσζ.ι ζί 
όρριψιν τή;

«"Ολα δοα έχει <5 Χριστός ,ιιέ έκπλήττουν. 
Τό ΙΙνεΰμά του με έπιβάλλει σεβασμόν καί τό 
θέλημά του μέ θαμβώνει. Μεταξύ Αϊτού καί 
οίουδήποτε άλλον επ'ι τής γής, δέν υπάρχει ουδέ 
ή ελάχιστη ούγκρισις. 'Αληθώς ιίνε Ον ανθύ- 
παοκτον. -1< ίδέαι Τον, τά αίοθήματά Του, αί 
άλήθειαι. τάς όποιας εκφέρει,δ τρόπο: τής δια
λεκτικής τον, δέν είνε ύιτακ'-ν νά εξηγηθούν 
ούτε δι' άνθρωπΐτης ειντιλήφεως, ούτε διά τής 
φύσειυ: τιϊιν πραγμάτων. >'

Ναπολέων <> Μέγας·
______ _  .νων,
τής Άγγλοαμε
■ονότζ ζνζιροΰσιν

συνετι
ήδη

ζι. 0
ά·
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ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΝΔΙΑΣ

ΚΤΝΗΓΙΟΝ
ΓΓΑΙΙΟΡΦΙΤΟΝ διά μέσου ran· κορυφών 

■**' 1**^  ιών δένδρων. δύονιος τοΰ ήλιου, τό 
πρός δύσιν τμήμα τοΰ ουρανού φαίνεται. καί 
μετ’ ολίγον έ.τέρ/εται τό λυκόφως, δλίγον δμως 
χρόνον διαρκούν.

’Αρκετά μακράν ιών Ανθρωπίνων διαμο
νών έ·χει στηθή έν οτρατόπεδον έν μέσοι πυ- 
κνώς πεφυτευμένου δάσους. Έκεϊ βασιλεύει 
μόνον αεικίνητος ζωή, υΰτως ώστε αί πέριξ 
λόχ/ιοι καί τά γειτονεύοντα δάση άντηχοΰοιι 
ύπό τών κραυγών τών διαγορών Ανθρώπων 
τών είς τό κυιήγιον συμμετεχόντων και είς 
διαφόρους φυλάς άνηκόντων- ’Οκτακόσιοι 
«Coolies» (δηλ. κυνηγοί πρός Ανεύρεσιν τοΰ 
μέρους όπου τό θήραμα κρύπτεται) καί 1(ΐ0 
γυμνασμένοι έλεφάντων ουλλήπτορες, έτοιμά- 
ζυυσι τό άπλοΰν αυτών διϊπνον υπό διαφό
ρους μεταξύ των Αστεϊσμούς-

Μεταξύ τών σπινθηροβολούνται)· πυρών, 
βλέπει τις πολλούς μεγάλους γυμνασμένους 
ελέη ανίας εδώ και έκεϊ νά βαδίζωσι. έφ’ ών 
συνήθως οί λεύκάς τιάρας φοροΰντες MtlllOllts 
(φύλακες) κάθηνται. II τοιαύτη Ανάπαυσις 
μό> ον σήμερον υπάρχει, καθότι Από πρωίας 
αΰριον μέλλει να αρχίση τό δύσκολον, τό έξε- 
ρεθΐζον καί κινδυνώδες έργον, ή σύλληψις τών 
άγριων έλεφάντων.

ΙΙδη άπό έβδομάδων πολυάριθμοι άνθρω
ποι καί ελέφαντες ήργάσθησαν άπό βαθείας 
πρωίας μέχρι νυκτός, τήν «Keiklah» νά ί-

.V<« <!-<> έ'·, < ice πΐί>·
'.Ιΐ'/ιίτωτ Xnra τοΰ γφπγμιν

ΕΛΕΦΑΝΤΑΝ
ιωμάσευσι. Είναι δ’ αντη στερεά θέσις, έν ή 
θά θέσωσι τους συλληγθησομένους ελέφαντας, 
παρασκευαζόμενη διά τνποθετήοεως δύο σει
ρών πασσάλων, ριάς εσωτερικής καί μιας έξω- 
τερικής. Οί πάσσαλοι στερεώς έμπήγνυι ται εν 
τώ έδάγει καί στερεώς σιταπταυ τοί μεταξύ 
των διά δοκών σταυροειδώς. οΰτως ώστε νά 
μή ίποχωρώσιν, άλλΛ έσχυρώς ν’ άνθίοτανται 
κατά τής έπιθέσεως τών ίσχυρώιν καί μανιω
δών ζώων.

Μετά τό πρωινόν φαγητόν άνάπαυσις ολίγη 
διατάσοεται. δ Malli'llt υποτονθορίζει ταχέως 
τό «Allah Alla /» καί έπειτα σιωπών διά 
τών Θάμνων καί τοΰ δάσους τρέχει, σχεδόν 
πενών, διά μέσου τής έτι διατηρούμενης ομί
χλης Αί ήσύχως καί προφυλακιικώς προχα.- 
ροΰσαι καί δπλα έτοιμα πρός πυροβολισμόν 
έν χεροί γέρουσαι προφυλακαί, δμοιάζουσι 
πρός ληστρικήν συμμορίαν λάθρα. προχωρού
σαν. Αίφνης διά σημείου ιιάλτ « διατάοοεται. 
Πρό ένός δένδρου, μελαγχροινή τις σκιά δλι- 
σθαίνει, ήτις ήμϊν Αναγγέλλει. οτι ή άγρια τών 
έλεφάντων Αγέλη είς άπόστασιν άφ' ήμών 
εν·'ς Αγγλικού μιλίου ευρίσκεται. Μετά τινα 
λεπτά τίθενται πάλιν οί κυνηγοί είς κίνηση·, 
άλλ’ όμως έν διαφύρω τάξει. "Απόντες οί 
«Coolies» προχωρανοιν εις δύο ομάδας, 
οί όποιοι ύπό οδηγών όδηγούμεναι δεξιά καί 
Αριστερά βαδίζουσιν, ένώ οί «Koomkies» (Εξ
ημερωμένοι έλέφαντες έν τή λόχμη γονα- 
τίζουσι

"Εκαστος τώιν a Coolies» φϋάνίύν εις τήν 
θέοιν του,ανεγείρει Αμέσως πρόχωμα έκ θάμνων, 
ένθα ουτος, έάν τά άγρια ζώα πληοιάσωσι, 
διαφεύγει τόν κίιδννον ν’ Ανατροπή ύπ ' αυτών, 
τρέχων ή νά συλληφ θή. Άλλ. δμως <> εις τ« 
θήραμα Αφανής «Coolie» κάμνει, ευθύς ώς 
έλέγας τις πρός τό πρόχωμά του πλησιάοη, 
με ράβδους, δπλα καί μέ άλλα όργανα ένα 
τοιοντον θόρυβον, ώστε τό έκ φύσεως δειλόν 
καί φιλύποπτοι· ζώον δεν τολικϊ πρός τό ποό- 
χωμα εγγύτερον νά πλησιάοη. Ολίγον κατ 
ολίγον νΰν προχωροΰσι πάντες οί «Coolies» 
όμοιομόρφως πρόςτήν αγέλην, σμικρύνοντες 
οΰτω τόν κύκλον καί ώθυΰσι τήν υποχωρού
σαν Αγέλην δλοέν εγγύτερον προς τήν μεγάλην 
Keddah Κατά κανόνα επιτυγχάνεται περί 
την εσπέραν τής δευτέρας ημέρας τοΰ κυνη

γιού, ή οιθησις τής συσσωματωμένης Αγέλης 
έν τή εξωτερική Keddah.

Τήν επομένην πρωίαν άρχονται οί «<- oollOS» 
έκ νέου τοΰ έργου των, προσπαθονντεςτήν Α
γέλην είς τήν Εσωτερικήν Keddah να ωθη- 
σωσι καί τά ζώα εν έκαστον ιά συλλάβωσι καί 
δεσμεύσωσι. Διά μέσου τ>;ς λόχμης ίρποντες, 
διά τών ριζών καί τώιν έρπυτικών φυτέϋν. 
οδόν άνοίγοντες. υπέρ γηραιούς σεσηπότας γι- 
γαντοόδεις κορμούς καί υπέρ Αναρριχητικά 
φυτά άναρριχώμενοι. προχαιροΰσιν ολοέν εγ
γύτερον πρός τά ζιρα, ικβάλλοντες ουναμα 
θρηνώδεις φωνιίς, έκκενοΐπτες τά δπλα. κτν- 
πώντες πρός άλλήλας ράβδους έκ βαμβοϋ ή 
διά το>ν κυνηγετικοιν κεράτων φωνάζοντες. 
‘Οκνώς βαδίζονσα υποχωρεί ή Αγέλη. Από 
καιοοΰ εις καιρόν σταματώσα, ώσανει σκεπτο-
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μένη προς ποιον μέρος δέον νΰν να στραφή.
Άπό τοΰ ενός μέρους Αντηχεί αίφνης ό 

δ£ύ>;χος, δίκην σάλπιγγος ήχος, δν έλέφας τις 
έκβάλλει καί τοΰ όποιου ή Απόπειρα πρός 
διάρρηξη- τής άλύσεατς τών «Coolies» Α.πέ- 
τυ/εν. Μετ’ ολίγον ώθοϋσι τα ζώα τόσω πε
ραιτέρω, ώστε ταΰτα δλα εΰρίσκονται όπισθεν 
μιας γραμμής άποτελουμένης έκ πολλών ξη 
ρών κλαδιών και φύλλων Νϋν άνάπτονται 
ταντα καί σχηματίζεται οΰτω έν μεσότοιχον,τό 
όποιον οί αιχμάλωτοι δέντολμώσιν ευκόλως να 
διαρρήξωσι. Άλλ’ ή στιγμή αΰτη τοΰ κυνηγίου 
είναι ή κινδυνωδεστάτη, συνάμα δέ και έρεθι- 
στικωτάτη. ' Εκαστος ουμμετέγων τοΰ κιηηγίου 
κάμνει όσον δύναται πλειότερον θόρυβον,όπως 
τήν Αγέλην πτοήση καί Αποκωλύση Από διαρ- 
ρήξεως τοΰ φραγμού. Ό οδηγός τής Αγριας 
των Ελεφάντων Αγέλης βλέπει περί εαυτόν. 
Ούδαμοΰ σωτηρία! Έν τοΰτοις σταματά καί εκεί 
βλέπει τό έν εϊδει πύλης άνοιγμα τής εσωτερι
κής Kcdllah... εκπλήττεται, δι-σπιστεί, άλλ’ 
όμως τέλος, ουδεμίαν άλλην διέξοδον εΰρίσκων 
βαδίζει βραδέοίς είς τόν περιφραγμόν όπισθεν 
αυτού τό έν ιιετίι τό άλλο διά τής πύλης τάζώα 
εισέρχονται.. .01 κυνηγοί οιωπώσι νΰν...Ή 
μεγάλη καί βαρεία θύρα καταπίπτει μετά πά
ταγου καί ό Αποκλεισμός τής αγέλης έπιτυγχά- 
νεται οΰτα>.

Ώθοΰντα καί ωθούμενα κινούνται τά αιχ
μάλωτα ζώα έν τώ έσωτερικώ τοΰ φραγμοΰ. 
’Ενιαχού δίδει εν τών μεγάλων ζφων εις άλλο 
μικρόν μίαν ιοθησιν, ούτως ώστε τούτο κρη
μνίζεται ή καί μάλιστα Αναποδογυρίζεται. 
Άλλ’ επέρχεται τέλος ή ωρα τής παραδόοεως. 
Είναι σχεδόν ώς έάν έν αίσθημα αίδοΰς κα
ταλαμβάνει τά ζώα. διότι συνελήφθησαν. ΓΙυ- 
κνώς σννωθούμενά ίστανται έκεί. τάς κεφά
λας πρός τούς πασσάλους στρέφοντα καί ανα- 
μένονσι τήν τύχην των. Μετ’ ολίγον Ανοίγεται 
ή θύρα καί τινες μεγάλοι «KoOHlkieSnI ήμερυι 
ελέφαντες) είσχωρονσιν είς τήν Keddah. 
Έντρομος αποσύρεται εις τήν έσχάτην γωνίαν 
ή συνωθουμένη τών αιχμαλώτων αγέλη. ’.I- 
ξιοπρεπής, ώς είς είς ιΐ(>· παλαίστρον βαίνων 
Αγωνιστής. κινείται ό όδηγαιν γιγαντώδης 
Koomkie, κατόπιν τοΰ όποιου βαδίζονοι κα
ι οι ικώς πρός ιά πρόσω έξ άλλα ζφα. Έπί 
η)ς {5'ίχεως τών ζφων κάθηται άνά εί; 
u MallOllt η δι’ δν τ·ΐ’>· άρχεται μία κινδυνώ
δης εργασία. Πρόκειται τά αιχμάλωτα ζώα νά 
δέοωσι καί νά στερεώσωσι.

Οί Koomkie είναι δηλονότι οί μέγιστοι καί 
ισχυρότατοι τών ήμερων έλεφάντων. βαδίζου- 
οιν είς τόν Αγώνα μετ’ Αδιαφορίας καί ΰπα- 
κσύουσι σφόδρα τώ οδηγώ των.

Έχ/ινσιν ιδιι.υέρως μάκρους «tusksn 
(χαυλιόδοντας). υΐιινες δύιανται θαρραλίιος 
νά μετρηθώσι μέ τους μεγαλειτέρονς τών Α

γρίων έλεφάντων. Τό μέγιστων τών Αγρίων 
ζφων συλλαμβάνετοι κατά πρώτον. Άνακαλύ- 
πτουσι τούτο οί «Mahllts», ώθοΰσι τούς ή- 
μέρους έλέφαι τάς των ολίγον κατ’ ολίγον πρός 
τό υποδειχθεί- άγριον ςώον, δπερ οΰτω μετ’ 
ολίγον έξ Αριστερών καί δεξιών, έκ τών έμ
προσθεν καί όπισθεν περικλείεται. Μετά μα- 
κράς ματαίας Απόπειρας, όποτς διαφύγη τήν 
δχληράν είς αύτό περίκλειση-, ήσυχάζει τέλος 
τό ζώον.

Νϋν όλισθαίνουσι ταχέως πρός τά κάτω 
δίκην ΰφεων, μελάγχροές τινες άνθρωποι και 
δένουσι τόν οπίσθιον πόδα τοΰ έγκλεισθέντος 
ζώου ταχέως και όσον τό δυνατόν Αθορύβως 
μέ ισχυρά σχοινιά καί άλύοειυ είς ογκώδη τινά 
κορμόν δένδρου. Οΰτω τό έν μετά τό άλλο 
δεσμεύονται πάντα τά ζώα. Μετά μικρόν πα
ραδίδονται τά καταπεπονημένα. κουρασμένα 
καί πεινώντα ζώα εις τήν τύχην των καί φέ
ρονται τότε έξω τής Keddah, οδηγούνται δέ 
είς τόν ποταμόν, όπως δροσισθώοι. Μετά 
τούτο προοδένονται έκ νέου είς δένδρα καί 
μένουσιν εκεί προσδεδεμένα μέχρις οτου ήμε 
ρώσωσι. Καλή τροφέ] καί ή πλήρης αγάπης με- 
ταχείρισις αυτών επιφέρει τήν έξημέριοσιν έν 
διαστήματι 2 έως 3 Εβδομάδων · έν τούτους 
όμως ΰπάρχουσι ζώα, ατινα τόσω ιίγρια καί 
Ανημέρωτα είναι, ώστε μήνες Απαιτούνται 
όπως πειθήνιοι καί ώφέλιμοι τώ Ανθρώπω 
ΰπηρέται Αποβώσιν.

Γ. Κ. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ
Δρ. Φυσ. Έ—.

0 ΜΕΓΑΣ ΚΑΤΑΧΤΗΤΗΣ
'Συνέχεια έκ τού προηγουμένου τεύχους)

V
\ ΣΚΕΛΙΑ τοΰ μεγάλου βασιλέως χσαν 

ΰ—' άκζτζνόχτζ. Διετέλεσεν άδρανχς καθ' 
ον χρόνον χδόνζτο νζ πζ.;άσχν·, ποάγαζτζ τώ 
Άϊεςκνδεω, '.δίζ οτε διή^/ετο τζς ΚΆιζίζ-, 
τά: Συ;ίζ: ζζί τζ: Άυ.ζνίοζς ττΆζ:. ίπου <·>: 
ζν. τοΰ στενοΰ τών πζ:όδων χώ:ου ήίυνζτο εύ- 
ζο’λω: νά έυ.ποδΐστί ττ,ν ποοΐ>.ζσ·.ν τχ: Έΰ.Λχ- 
ν·.ζ·7,; στ:ζτε·.ζ:. Έν τούτο·.; ζποζζτέΐ, ένώ ό 
Λ>.έ'ζν<Έο; ίιζτιίίων εί; Γόρί'.ον ΰζυ.ίζνε·. 

νέζ; έζ Μζζεδονίζ: έπιζου::ζ;. ζζΟυποτζσσε·. 
τχν 1 Ιζφΰ.ζ··ον:ζν ζζί τχν Κζππζ^οζ'.ζν ζζί 
φθάνει εί; Ί’ζ:τόν τχ; Κιλικίζ.;.

Έν τχ ζ-Αε·. ίέ τζύτ/j τχυ.ζντ·.ζόν γεγονός 
συνέίχ, ζζτζδε-.ζνΰον τόν ύπέροχον τοΰ Άλε- 
ξζνδίου /ζ;ζζτχ:ζ. Έζ τίνος ΰ-ουτροΰ οπερ 
έ'λαόεν έν τώ ποτζυ.ώ Κύδνω χσθενχσε σοίζ- 
:ότζτζ ζζτζλχφθεί; ύπό πυρετοΰ επινόυνου. 
Ούίείς ίζτρό; ζνεΰ.ζγ.ίζνε τχν εύθυνχν τχ; Οε-

»
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ρζπείιχς ζζί ό στρατός σύυ~ζ; ζνχσύχε·. όιά 
τχν ύγείζν τοΰ βζσΑεως, οτε ε’ς φΆο; ζύτοΰ. 
δεινό: έπιστχυ.ων, ύπεσχεθχ τω ζσΟενχ τχν 
σωτχοίζν διά δρζστιζωτάτου καθζρτιζου. Ενω 
δ’ έπ'λχσίζζεν χ άρζ τχ: πζοζσζευχς τοΰ 
φαρυζζου, λαμβάνει ό ’Αλέξανδρος έ-ιστολχν 
άπόρρχτον τοΰ I Ιζρυ.εν’.ωνος, δι ’ χ: ζατχγγελ- 
ΰ.ετο ο Φίλιππο:, ότι ΰ.αβων χρχυ.ατα πζρά 
τοΰ Δαοείου, έμ.ελέτζ νζ Οζνζτόισγ, ζύτον. Εν 
τούτοι;'ό ’Αλέξανδρο; ζούπτει τχν επιστολήν 
υ-χδεν'ι όμιλχσα: κζί ζχτεΐ τόν ιατρόν. Λαβών 
δ*  είς χεϊρας τό ζύπελλον τοΰ καθαρτικού το 
καταπίνει απνευστί καί δίδει συγχρόνως τω 
ίατρω τχν έπιστολχν, ερευνών ζμζ τχν υ.ορ- 
φχν'τοΰ Φιλίππου. Άλλ ’ ούτο: ατάραχος και 
άνευ άνχσυχία: κρατύνει τχν πεπο'.θχσιν του 
’Αλεξάνδρου, 2τι περί κζθζρα; συκοφαντία; 
έπροζειτο. Πράγματι δέ ό πυρετό; καταπαύει 
πρό; αγαλλίασιν τών Έλλχνων όλων.

Τό έπ-'.τόδιον τοΰτο, το τοσον άπλοΰν κατα
δεικνύει οποίων εύγενών αίσθχμάτων κατείχετο 
ό υ.ένας εκείνο; άνχρ. ΙΙρουτιμχσε νά Οανζ- 
τώθχ, νά ίδχ δύοντα τά ώραίζ του όνειρα 
ποοώρω; υ.έ τχν εύγενχ σκέύιν,οτι προτιμωτε- 
ρον νά μχ εζχ, ζν ζύτοί οί φίλοι του έζχτουν 
τον θζνζτόν του.

Άφοΰ δέ ζνέλζβεν 
νείζ; προΰχώρχσε 
ένθα πλχροφορχθεΐς 
Σώχοί: 
τχσιν αΰτοΰ 
φρουράν καί 
Μυρίζνδρον. 
πράγματα.

έζ τχ; ζ.σθε- 
πόλειος Μζλοΰ. 

ιβεν έν 
άπζν- 
υ.ικοάν k »

έντελώ; 
μέχρι τχ; 
οτι ό Δζρεΐος διετρ 
Συρίας, σπεύδει είς 

'; ’Ισσόν 
τραυματίας φθάνει 

ν.ανΟζνει τ 
ό:·σκέτο χδχ

πόλει τί;
ζζί κζταλιπών εί 
τοΰ;
Άλλά 

'ο Δζρεΐο: 
τών Μζκεδϋνων εί: --------- . ,
ΤΗτο στρζτχγχμζ τοΰ Δαρείου, ζποφασισζντο; 
πλέον νά δράσχ συνετώς και ζποτελεσμζτικω:; 
(>ΰχί· χτο απεναντίας συνεχεία, τχ: σειρά; τών 
σοζλυ.ζτων του. “Ισως δέ ζζί χ ζο.ρωνίς τού
των.

σεΐ. Πρό πάντων δέ τοΰ ζρ'.στου ίππιζοϋ του 
έκωλύετο πάσα δρζ.σι;

Κατζπλχζτο; δέ ό ’Αλέξανδρος, μόλις έ
μαθε το φοβερόν τοΰτο λάθος τοΰ Δαρείου διέ
ταξε τχν έπί τά πρόσω ζίνχσιν κζί πλχσιάσζ: 
τόν ποτζυ.όν Ιΐίναρον, παρ’ ω έστρατοπε- 
δευεν ό Δζρεΐο; παρεταξε τόν στρατόν έπί 
μάχχν, έ'χων δ ’ ύπ όψει του το πολυάριθμον 
τών Περσών ζζί ίνα μχ κυκλωθώ ελαβε τά 
συνετότερα μέτρα. ΙΙρός τχν θάλασσαν έταξε 
τόν Ιίβρμενίωνα μέ τχν διζταγχν νά μχ μα- 
ζρυνθν) διόλου τχς θέσεως του, πρό; δεξιάν δέ 
τού; εταίρου; ζζί θεσσαλούς ίππεϊ; κζί εκλε
κτόν πεζικόν.

’Αφ’ έτέρου ό μέγζ; Βασιλεύ; διά διαφόρων 
οχυρωματικών έργων ζζτέστχσεν απροσίτου; 
τά: ο/θζ: τοΰ ποταμού. Πρό: τούτοι; εταςε 
πέοαν τοΰ ποταμού τρισμυριους ίππεϊ; και όισ- 
υ.υ:ίους πεζούς, έπλχρωσε τό μεταξύ τού όρου; 
κζί τχς θζλάσσχ; πλάτος δι’ 90,000 όπΰ.ιτών, 
ών 30.000 Έλλχνε; κζτέχοντε; τό κέντρων, 
τάς δέ πλευρά: οί Κάρδζζες. Τά δ ύύώματζ 
πιός άοιστεοά ζζτέλαβον δισμύριοι ζνδρες. Αι 
δέ συνεπειζϊ τού λάθους τοΰ Δαρείου άρχισαν 
ζζτζφζινόμεναι. Τό πλε'.στον τοΰ άνζριθμχτου 
όχλου του, μχ δυνάμενον νζ παραταχθώ χ ει; 
ύποβοχθχτικχν τινζ θέσιν νά τζχθχ έσωρεύθχ 

μίγδχν όπισθεν τοΰ πζρατζχθέντο; 
• ΰτω χ πρός μάχχν παρά ταξί: συνε- 

ζΰτό; έπί άρμζτο; είς 
...,, όπισθεν τοΰ ζρζτίστου 

συγκείμενου ες

φοβερόν
χν έπί ""

ώ έστρατοπε- 
στοζτόν έπι

„ ...έ τχν διζταγχν νά μχ μα- 
τχς θέσεως του, πρό; δεξιάν δέ 

ς ίππεϊ; κζί εζλε-

έκεϊ μανθάνει παράδοξα 
εΰιίσκετο χδχ όπισθεν 

'Ισσόν. ΪΙώς έγένετο τοΰτο;

φύρδχν 
στρατού 
τελέσθχ ζζί ό Δζρεΐο; 
τό μέσον έτοποθετχθχ, 
πεζικού του, 
φόρων.

Ό ’Αλέξανδρο; μετά 
τζ.ύτχν τοΰ αντιπάλου του 
ζποδιιόξχ, δια τών τοςοτών 
οιστεοάν τών ΙΙερσών όισμυριου 
νεύχ χ δεξιά τοΰ 
ρκί στρζτειαί ετ· 
τχν φοβεράν σύγκρυυσιν.

πζρατζχθέντο; 
ζράταξι: συνε- 
πί άρμζτο; είς 

τοΰ ζρατ'.στου 
Έλλχνων μισθο-

τχν τακτοπο'.χσιν 
εζοινε καλόν νά 
του, τοΰ; πρό: ζ- 

___  _____ΐ·* 31 y-’δ ζινδυ- 
ΰ Μακεδονικού. Οΰτω ζί φοβε- 
τοιαοι ζνέμενον εί; έν νεΰμα

Τ) Δζρεΐος έν Σωχοις διατριβών έλζμβζνε 
τζζτιζζ είδχσεις περί τχ; στρζτειζ; τοΰ Α
λεξάνδρου. Γνωρίζων δέ τχν ζκζτάσχετον όρ- 
υ.χ·- τοΰ αντίπαλον του και τά ες αυτά; απο - 
τελέσυ.ατζ, νϋν χπόρει ότι επί τοσουτον ε:ρζ- 
δυνε κζί άνέβζλε τχν έπ-Οεσίν του. Ένισχυό- 
μενο; δέ ζζί ύπό τών περί ζύτόν μεγιστάνων 
έπίστευσεν.ότι ό ’Αλέξανδρο; έδίσταζε ν’ άν- 
τιμετωπισθν; πρό: τχν άχζν7, στρζτειάν του. 
Καί έν τγ μέΰγ τών πολεμικών του ονείρων 
έσοφίσ'Ιχ αύτός’νά άνζζχτχσχ, τόν κρυπτόμενου 
’Αλέξανδρον. Ού'τω διέπρζξε μέγιστον λάθος, 
νζ μετζβγ μετά, τοΰ άνζριθμχτου όχλου του 
εί; τά στενά τχ; Κιλικίας, δπου^ ό τόπο; χτο 
ζζζτζλλχλο; διά μζχχν παρατζξεω:, καί Απο
μένω; θ’ άπέβαινεν άχρχστο; ό αριθμό: του 
στρζτοΰ καί μόνον χ πόιότχ; χθελε θριαμβεύ-

( Ακολουθεί)
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ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΜΕΧΡΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(Συνέχει*  **»  τέλος)

ΑΕΓΓΕΡΑ δροφή τών ’Ανακτόρων τον 
’Αχίλλειου, "μις χρησιμεύει ώς διαμέρι

σμα τής Αντοκρατείρας, είναι Επίσης Εκπαγλου 
ώρσιότητος καί καλλονής. Κυριαρχεί δ ΤΤο/ι ■ 
πηΐανδς ρυθμός, Εν δέ τώ κοιτώνι αυτής αι 
ποικίλοι τοιχογραφίαι Απεικονίζουσι δια
φόρους παραστάσεις Αρχαίας ελληνικός .και 
ίδιο όίον βασίλισσας μετά διαδημάτων.

περιποιούμενος βπό τώ»· θερα- 
των άμα τή Εγέρσει Εκ τής κλί

βασίλισσας 
παινίδων
νης, βαοιλίοαας Αναδυομένας καί τά τοιαΰτα. 
Τό δέ δωμάτιον τής γυμναστικής τής Αύτο- 
κρατείρας είναι ηυπρεπισμίνον μετά θαυμά
σιος καλλιτεχνικής συνθέσεως. Έν δέ τοΐς 
τοιχογραη ίαις τούτου Αναπαρίστανται κονίστρα! 
με αθλητάς "Ελληνας, πυγμάχους, Ασπιδοφό- 
ρους καί Εν γίνει παραστάσεις γυμναστικής καί 
αθλητικής.

Επίσης πολλοϋ Ενδιαφέροντος τυγχάνουσι 
καί οί συνεχόμενοι μέ τδ δωμάτιον τούτο λου
τρώνες. Έν μέσοι αυτών υπάρχει περικαλλέ- 
στατον Αλαβάστρινοι· άγαλμα τής ’Αφροδίτης 
γυμνής καμπτούοης τδ γόνυ, ΐνα κρύψη οΰτω 
τήν τελείαν γυμνότητα της- Πλαγίως τοΰ αγάλ
ματος κεϊιαι ό λουτρό»· εντός τοΰ όποιου δια 
διαφόρων κρουνών ρέρει κατά τήν βούληση· 
τοΰ λουσμένου διαφόρων βαθμών φυχρδν ή 
θερμόν ύδωρ.

J< πέ,ρΐξ τοιχογραφίαι Απεικονίζουσι μα- 
κρόθεν φιιινομένην ολόκληρον τήνΛεάπολιν 
με τήν θάλασσαν καί με τδν καπνίζοντα Βε
ζούβιόν της, οΰτως ώστε ό λουόμενος νομι.ει. 
κάπως, ίίτι ευρίσκεται Εν πλήρη θαλασσή. 

Ιίεριερχόμενός τις τά διάι/ ορα ησσονος 
σπουδαιότηιος δωμάτια, Εστολισμένα Επίσης 
με ωραίας εικόνας έπιπλα κτλ. φθάνει είς ιό 
άκρυν τής κεντρικής κλίμακος, έστ εγασ μέι-ης 
δι’ νιλών. ‘Ενταύθα επισύρει ιδίως τήν προ
σοχήν τοΰ επισκέπτου άνηρτημίνη τις μεγάλων 
διαστάσεων ελαιογραφία τοΰ ΙΙάριδος συ
ρόμενου. ΙΙαντοΰ, βλέπετε, είς Μουσεία, .1- 
ιάκτορα καί εις πολυτάλαντα μέγαρα αί αρχαϊ
κοί ημών παραστάσεις χρηοιμεύυυσιν ώς υπό
δειγμα καί στολισμός τών μοιοτόνων αίθου
σα»· των.

Είς τά Ενδότερα τοΰ ‘Αχίλλειου έπηνέχθη-

σαν Εσχάτως προσθήκαι τινες είς τήν καθόλου 
διαρρύθμιση· καί συγκοινωνίαν τών δωματίων, 
καθόσον άλλοι θύρ< ι ήνεώχθηοαν καί αλλαι 
Εκλείσθησαν, άλλα δωμάτια προσετέθησαν καί 
ό φωτισμός άλλως Ερυθμίσθη. είς δε τδν κή
πον καί τηι· Ακτήν οπουδιιΐ· ι μετσλλαγαί και 
διαρυθμίσεις Επίσης έγένοντο.

“Εξωθι τδ περιστήλιον Αρίστης τέχνης και 
Αρχιτεκτονικής Αξίας κοσμείται Εσωτερικώς δι 
ωραίων τοιχογραφία»· τής Ελληνικής μυθο
λογίας παριστωσών τδν Θησέα Εν Κρητη. τδν 
Λαβύρινθον, τήν σφαγήν τοΰ Μινώταυρου, 
τήν απελευθέρωση· τών ’Αθηναίων νέων, τον 
Προμηθέα δεσμώτην,καταοπαρασσόμενον νπο 
τοΰ Αετού, τήν Λερναίαν "5 δραν, τήν Μέδου
σαν καί πλεΐστα άλλα. Είς πολλάς τοιχογρα
φίας παρίστανται αί προτομαί ίιλων τών σο
φών Ανδρών τής 'Ελλάδος. Παραλληλ.ως δε 
τών τοίχων Εφ’ ών αί τοιχογραφώ ι αΰται, 
Ερειδονιαι αί στήλαι τοΰ περιστηλίου, παρα
πλεύρους τώ»· όποιων υπάρχουσι τά Λγαλμοτα 
τών Χαρίτων καί τών Μουσών.Ένταΰθα προ- 
σήκει ή δνομασία :

« Μυθιστορική καί 'ιστορική Ελληνική 
Στοά."»

ΟΙ κήποι καταλιιμβά· υυοιν ακριβώς τήν 
κορυφήν τοΰ δρείνοΰ Εκείνου διαμερίσματος, 
πρός τδ βορειοανατολικόν δέ άκρον αυτών, το 
πρός τήν πόλιν ατειΐζον, ευρίσκεται το περι- 
καλίστττον άγαλμα τοΰ ’ Αχικλέως θνησκοντος, 
Εργον Απδ πάσης Απόφιως τέλειον.προκαλυΰν 
όντως τόν θαυμασμόν τοΰ παρατηρητοϋ.

’ Ανατολικώς τών κήπων τούτων καί ολίγον 
πλαγίως υπάρχει τό άγαλμα τοΰ λόρδου Βύ
ρωνος, κιιθημένου Επί Εδρας καί φέροντας ε.τι 
τοΰ προσώπου αύτοϋ τά συνήθη αυτω γνωρί
σματα τοΰ βαθέυς σκεπτικιοιοΰ.

Έπί τής ανατολικής πλευράς καί εις γωνίαν 
τινά Ανά μέσον τών κλάδων πυκνών Ελαιοδέι- 
δρων ή Αείμνηστος Αύτοκράτειρα Έλισσάβετ 
ε’ιχεν ανεγείρει μεγαλόπρεπες μνημεϊυν τοΰ 
φονευθέντυς τόσον Απροοδοκητως Αγαπητού 
υίοΰ της Ροδόλφου, μέ βάθρυν ηέρον πλεί- 
στας λατινικός Επιγραφάς, άνωθεν τοΰ όποιου 
ήγείρειο τεθραυομένη στήλη, παρά τήν β ίση· 
τής οποίας υπήρχεν Γ) προτομή τοΰ Ατυχους 
Ροδόλφου. Πρό τοΰ θλιβερού τούιου μνημείου

Η ΔϊΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ή Αύτοκράτειρα ήρέσκετυ Επί ώραν νά μένη 
όρθια, σιωπηλώς δεόμενη, τοσοντω δέ τή ήτο 
προσφιλές το μνημεΐον τούτο, ώστε μετά τδν 
θάνατον αυτής ό Αύτοκράτωρ διέταξε νά τό 
μεταφέρουν έκ βάθρων, ώς ειχεν, είς Βιέννην.

Ακολυυθοΰντες εκεΐθεν ύρομΐσκον πρός 
τήν Ακτήν άγοντα φθάνομεν προ τοΰ ναΐσκου 
τοΰ πυιητοΰ Χάϊνε, συνισταμένου Εκ θόλου, 
στηριζομένου έπί κιόνων, έν τώ μέσφ τών 
οποία»· εϋρηται το άγαλμα τοΰ ποιητοΰ, 
έσκημμένου προ βίβλου, ήν κρατεί διά τών 
χειρών του. Καίτοι δέ έν Γερμανίφ πολλά έ- 
γράφηοαν περί τής άφαιρέσεως Εκεΐθεν τοΰ 
αγάλματος τοΰ ποιητοΰ τούτου, οστις σφοδρώς 
κατεπολέιιησε τήν έν τή εποχή του κρατούσαν 
κατάσταση·, έν Γερμανίτι, ιδίως έκτοξεύσας τά 
βέλη του κατά τής Πρωσοίας, έν τούτοις <5 
Αύτοκράτωρ Γυυλ.ιέλ.μος ουδόλως Εφάνη έπη- 
ρεασθείς έκ τούτου καί ό ναΐσκος μέ τό άγαλμα 
τοΰ ποιητοΰ μένουσιν Ασάλευτοι εκεί, Ενθα μία 
Αύτοκράτειρα, εκτιμώσα τήν φιλαλήθειαν καί 
τήν Αξίαν τοΰ Ανδρος εοτησεν άφθιτον τήν δό
ξαν του έν τώ μέσω τής ήγαπημένης έπαύ- 
λεώς της.

Είς τήν παραλίαν άνεκαινίσθη έπί τδ καλεί- 
τερον καί πλουοιώτερον τδ έργαστήριον τοΰ 
ηλεκτρικού φωτισμού, δπερ νΰν φωτίζει τήν 
έπανλιν πολύ ευπρεπέστεροι· καί πάνυ μεγα- 
λοπρεπώς καί αύτοκρατορικώς, κατεοκεύασαν 
δέ λιμενοβραχίονα κατάλληλον διά τήν αποβί
βαση· καί Επιβίβαση· τοΰ αύτοκράτορος, δπό- 
ταν θέλει νά Εκδράμη είς θαλασσίαν Εκδρομήν 
ζ εις κυνήγια Ανά τήν Εναντι ώραιοτάτην πρός 
τούτο καί ϋαυμασιωτάτην δρεινήν "Ηπειρον, 

ή νά μεταβαίνη είς τήν θαλαμηγόν του καί τά 
πλησίον τής Επαύλεως μέλλοντα νά οταθμεύ- 
σώοι πολεμικά σκάφη, άφθονα δέ νερά προ- 
σεπορίσαντο Εσχάτως τή Έπαύλ ι διά νέων 
Αρτεοιανών φρεάτων, καθόσον <5 Αύτοκράτωρ 
θέλει νά Εχη άφθονα τοιαΰτα εν τώ κτήματι 
καί νά μή λαμβάνη Ανάγκην Εκ τών Εξωθι, 

Ομοίως διά τήν μεγάλην Ακολουθίαν του 
ό Κάϊζερ Εκτισε νέαν οίκοδομήν είς τήν δυτι
κήν πλευράν τών Ανάκτορο»·, άτινα νΰν ήλλα- 
ξαν σχήμα καί είσ! κατάλληλα ιά δεχθούν 
μεγαλοπρεπώς καί μέ Αρκετήν ευμάρειαν αί>- 
τοκρατορικά πρόσωπα μετά τής Ακολουθίας 
των.

Διά νά θουμάση τις τελείως τήν τ^γεμονικήν 
ταύτην Επαυλη·, δέον ού μόνον νά τήν επι- 
σκεφθή. ώς προέγραφα ταύτην, ού μόνον 
ν’ Ανέλθη τις Εκ τής Ακτής πρός τά Επάνω 
καί Επιθεώρηση βαθμηδόν τά πάιτα. Αλλά 
καί νά Ανέλθη τήν πρωίαν Επί τής κορυφής 
”/» ίφηλυτέρας θέοεως τοΰ Εναιτι τής Επι.ύ- 
λεως όρους τής Αγίας Κυριακής, δια να θαυ- 
μάοη όντως τήν μαγείαν τοΰ συνόλου, τοϋ 
περιβάλλοντος τοΰ όλου όρίζοντος Εκείνου μιτά 
τών πέριξ τοπείων, μέσφ τών όποιων κΰται 
ή θαυμασία αύτοκρατορική, τό γε νΰν καί 
φυσικοελληνική Εν καλλιτεχνικώ συνδυαομφ 
ωραία αύτη Επαυλις.’Απδ τού θαυμάσιου τού
του σημείου, μεταξύ ουρανού, θαλάσσης καί 
μιας Αιελευτήτου σειράς ώραιοτάτων καί θελ- 
κτικωτάιο»· τοπείων ι; γοητεία συναρπάζει τήν 
φυχήν τοΰ θεατού, ήτις διά τών δφθαλμο»· 
Απολαμβάνει μίαν Ακατανόητον ευχαρίστηση- 
κσί Απόλαυση··
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7'ά ανάκτορα πλησιέστατα τή κυρία εΐοόδο) 
εκτείνονται έπί της κορυφής της έπαύλεως καί 
μέοιο ίκτεταμένης ίπαρκώς ωραίας αυλής, 
περιβαλλόμενης ύπό πυκνής δει δροφυτείας καί 
φυτών παντοίων ειδών καί πόσης άποχρώ- 
οεως' περιπλανάται δέ ό όφθαλαός περιερχό- 
μινος τα πέριξ είς άτελευτήτους εκτάσεις, κα- 
λυπτομένας ύπό αναριϋμήτων έλαιοδένδρων, 
άτινα δεσπόζουσι τής όλης περιοχής και κατα
λήγει εις ώραίαν γαληνιώααν θάλασσαν, ήν 
σταματδ ή θελκτικωτάιη οροσειρά έναντι τής 
' ΙΙπείρου.

Τοιαύτη ή περικαλλής νύμφη τοΰ Ιονίου, 
ή Λννψουμένη μετά τοσαύτης χάριτος καί 
καλλονής μέσω τής ώραιοτέρας ίσως τον κό
σμου θαλάσσης,ήν τοσοΰτον περιπαθώς περιέ
γραφαν τόοαι και τόσοι λογογράφοι, δπόσον 
δε ίπιτυχώς έξύμνηοεν ό θείος εκείνος ημών 
πατήρ τής ποιήσεως, ό διαιώνισης τήν φήμην 
τής νήσου τούτης τών Φαιάκων.

Καί ούτως ήλθον, είδον καί Λπήλθον καί 
εγώ πλήρης ελπίδων καί έντυπώοεων, άποκο- 
μίοας τας ευαρεσιοιέρας αναμνήσεις καί ευχη
θείς εν τώ άποχαιρεπσμιρ μου, δπως καί πά
λιν έπανέλθω καί ίδω τούτην-

Τήν έπαύριον δια τοϋ Ελληνικού άνεχώ- 
ρησα με ευχάριστοι1 καιρόν δια τής εν τώ 
μέσω Κερκύρας καί ακτών Ήπειρον ίπιμή- 
κους θελκτικωτάτης θαλάσσης, άποθαυμάζεον 
ιΰ εκατέρωθεν εκείνα ωραία μέρη μέχρι τής 
τελείας αυτών άφ’ ημών βαθμιαίας εξαφανί- 
σεώς των.

Φ. II.

ΙΊ1ΙΣΤΙ1Μ0Ν1Κ0Ν ΠΑ1ΓΝΊΟΝ
ΚΕΝΤΡΟΦΤΞ ΔΓΝΑΜΙΣ

Ύόωο <ίνγ»:ρατονιιενον διά τίκ; 

κϊντρόάνγος δυνάιιεως.

Αζβετε τ.οτ·έ,·Μ·ι πλήρες ύδζτος, όπερ ·λγώ 
τοποθετήσητε έπί βάσέώς συγκρατουμένης δι’ 
ισχυρού νήματος :ή σύρματος, περιστρέφετε αύτό 
μετά ταχύτητος άνωθεν υμών, ώς παρίσταται 
έν τώ έναντι ήμετερω σχηματι.

Καί τ: γίνεται τότε ;
Τό ύδωρ δεν χύνεται άνζστρεφομένου τοΰ 

ποτηριού, άλλά συγζ.ρατεΐται ύπό της κεντρό- 
φυγος όυνάμ.εως, ώς μας λεγει Ϋ, φυσική. Ιίλήν 
ζ.ζί έδώ σφάλλει αύτη, νομίζομεν, καθόσον ού- 
δεμίαν σχεσιν έχει ζ.ζί έντα.ΰθζ ή κεντρόφυξ 
δύναμις, άλλ’άπλώς 'ή ζ.ινησις, ήτις είνε ταχύ
τερα έν τή περιστροφή τοΰ ποτηριού άπό τής 
πτώσεως τοΰ ύδατος. Ούτω περιστρέφεται τό 
ποτήριον,πρίν ή λαβή καιρόν τόύδωρ νά διζχυθή. 

LJ: έν παρζδειγματι, ζν θέσητε λίθον έν τή

ανοικτή πζλζμη σας καί περίστρίψητε τζ.ύτην, 
ό λίθος δεν θά ζ.ατζπέσή, εφ’ όσον ή ζ.ινησις 
τής χειρός σας είναι ταχύτερα της ζπαιτουμέ- 
νης κινήσεως πρός πτώσιν τοΰ ύδζτος. Τουναν
τίον, βσαδύνητε την περιστροφικήν ζ.ίνησιν ζ.ζί 
τό ύδωρ θά χυθή. Άτλουστζτον.

Φ. II ·

ΔΕΝ είναι άσκοπον, άν είς τάς παρούσας 
περιστάσεις, καθ ’ ας πανταχόθεν δεχό- 

ρεθα αγνωμοσύνης πλήγματα και δη παρά 
τής ’Αγγλίας, αναδημοσιεύσω μεν έκ τής 
ιστορίας ώοε τί μας· οφείλει Λ ’Αγγλία άν 
όχι οΤ’ άλλον 2,ύγυν, τουλάχιστον διάνα 
γνωρίζωμεν Αμεϊς οί "Ελληνες άν εΐμεΟα 
άξιοι τοιαύτης καταδρομής·

« ΊΙ έν ’Αγγλία έγκατάστασις Ελλήνων δεν 
είνε αρχαιότερα τής δέκατης έβδομης έκζτον- 
ταερίδος. ΊΙ παράδοσις όμως περί Ελλήνων 
έν ’Αγγλία είνε πολύ αρχαιότερα, αναγόμενη 
εις τήν προ Χριστού εποχήν.

Ό Ηρόδοτος κάμνει λόγον περί τών Κασσι
τέρινών Νήσων, τών κειμένων εις τήν άζ.ρζν 
της Εύρωπης ε; ων εςήγετο ό κασσίτερος. (> 
Έλλην ιστορικός αναφέρει τάς ούτω όνομζζο- 
μενζς νήσους χωρίς όμως, Οπως λέγει, νά έγγυζ- 
τζι περί της ύπάρςεως αυτών Ιο περίεργον 
εινε, ότι είς πολιν τινά της έπαρχίζς Κόρνσαλ 
υπάρχει u Οδός Κζ.σίτερ», γεννάται δε πιθα- 
νοτης ότι το όνομα παραγετα·. εκ τοΰ μετάλλου 
όπερ εξαγόμενον έΑ τής χωράς τχύτης, έδωζ.ε 

καί τό όνομα είς τάς νήσους, μεθ ’ ών είχον 
σχέσεις πιθανώς οί Έλληνες.

Φαίνεται πιθανώτερον οτι έπεσζ.έφθησαν οί 
"Ελληνες τήν ’Αγγλίαν έπί τής Ρωμαϊκής 
ζ.ζτζκτήσεως, διότι, ώς γνωστόν, "Ελληνες 
έμποροι ζ.ζί τεχνΐται ήκολούθουν αείποτε τάς 
ρωμζϊζ.άς εγκαταστάσεις, έκτιμώντες τά ωφε
λήματα τής έννόμου πολιτείας τών Ρωμαίων.

Καί τά λουτρά, αί έπαύλεις ζ.ζί τά ψηφιδω
τά πατώματα φαίνονται έργα ’Ελλήνων τεχνι
τών, αν ζ.ζί τά έργα αύτζ δέν είνε καί τόσον 
ζςια λόγου. Φαίνεται προσέτι καί ή ελληνική 
έπιρροή τών βυζαντινών χρόνων είς τινα άοχαϊα 
κελτικά χειρόγραφα μέ τό αύστηρόν γεωμετρι
κόν ύφος των.

Μετά τήν άναχώρησιν τών Ρωμαίων έπηλ- 
θεν ή Άγγλοσαξωνική έπιδρομή καί νέα περίο
δος σκότους. Μόλις κατά τό τέλος της έκτης 
εκατονταετηρίδας ή Αύτοκράτειρζ Αύγουστίνα 
εϊσήγζγε τόν Χριστιανισμόν καί τήν λατινικήν 
έπιρροήν άλλά πολύ αργότερα μετά μ,ίζ.ν εκα
τονταετηρίδα καί πλέον γίνεται λόγος περί 
Ελλήνων, περί ένός μάλιστα έκ τών έςοχω- 

τέρων τέκνων της ‘Ελλάδος, ές έκείνων οί όποιοι 
διεσκόρπισζν φώς καί πολιτισμόν είς ξένας χώ
ρας. ϋύτος ύπήρξεν ό Θεόδωρος ό έκ Ταρσού, 
έλθων εις Άγλλίζν τό 668 ώς ’Αρχιεπίσκοπος 
Κζνταβριγίας, ΰτε τό έργον τής Λύγουστίνζς 
εύοίσκετο έν παεακυ.γ, ζ.ζί οί καταδικο· εκινδύ- 
νευον νά πέσουν πάλιν εις τήν πρώτην βαρβα
ρότητα. Ό Θεόδωρος έπεσκέφθη ολην τήν νή
σον, συνεφιλίωσε τούς άντιμαχομένους αρχη
γούς, μετεδωζ.ε τόν Χριστιανισμόν είς τούς νο
τίους Σαςωνζς, οί όποιοι μέχρι της εποχής 
έζ.είνης ήσζν πολυθεϊσταί, καί κατώρθωσε την 
ένότητζ τής Άγγλικανικης έκκλησίας, δώσας 
είς αύτήν τήν διοργζνωσιν, τήν όποιαν έχει ζ.ζί 
σήμέρον. Έν γένει δέ ή διοργάνωσις ζΰτη θε υ- 
ρεϊται ό πρώτος πυρήν τής έπειτα, άναπτυχθει- 
σης έν ’Αγγλία ίδέζς ένός ζ.ζί μόνου Βασιλείου.

Ό Θεόδωρος έκ Τζρσοΰ (ή ζ.οινότης τής πζ- 
τρίδος του μετά της τοΰ ’Αγίου ΙΙζύλου έδω- 
κεν αφετηρίαν είς τήν πζράύοσιν περί τζ.ςει- 
δίου τοΰ Αγίου ΙΙζύλου είς ’Αγγλίαν) συνε- 
τέλεσε καί είς τήν διάδοσιν τών γραμμάτων, 
εισαγωγήν καί μελέτην της ελληνικής εν ’Αγ
γλία. ΊΙ ’Αγγλία οφείλει πολλά είς τόν Έλ
ληνα αύτόν ύπό τήν έποψιν τής θρησκείας ζ.ζί 
της έκπζιδεϋσεως ζ.ζι δύνζται νά θεωρηθή οΰτος 
είς τών προδρόμων τοΰ αγγλικού μεγαλείου.

Μετά την ζ.ατάκτησιν της ’Αγγλίας ύπό τών 
κζθολικών Νορμζνδών,έπελθόντος τοΰ σχίσμα
τος, κατέστη δυσχερής ή φιλική σχέσις με
ταξύ Ελλάδος ζ.ζί της Νορμανδικής Αγγλίας.

ΊΙ άλωσιςτης Κωνσταντινουπόλεως δε έφε
ρε τούς διζσπαρέντας ζνζ τον κοσμον Ελλη
νας μέχρις ’Αγγλίας. Μόνον ζί σχέσεις μεταξύ 

Άγγλων ζ.ζί ‘Ελλήνων έγένοντο συχνότερα·. 

μετά τήν σύστασιν της ’Ανατολικής Εταιρίας 
ζ.ζί τής έμπορικής συμβάσεως μετά τής Τουρ
κίας τό 1579.

Έκτοτε παρουσιάζονται εγκάρδιοι σχέσεις 
ίδια μεταξύ τών ’Ορθοδόξων καί’Άγγλων κλη
ρικών, καί ό μετά ταύτα Οικουμενικός Πα
τριάρχης Κύριλλος Αούκαρις, οστις εύοίσκετο εις 
αλληλογραφίαν μετά τοΰ αρχιεπισκόπου της 
Καντερβουρίας έστειλε δώρον είς τόν Κάρολον 
Α' αλεξανδρινήν Βίβλον, ή οποία έδωκεν αφε
τηρίαν είς τήν έν ’Αγγλία, βιβλικήν κριτικήν.

Ό Αούκαρις ένεθάρρυνε τήν είς'Ελλάδα εισα
γωγήν τοΰ πρώτου έξ ’Αγγλίας τυπογραφείου 
τό 1615. Άλλοι "Ελληνες λόγιοι μεταβάντες 
ζ.ζί διδάξζντες έν 'Αγγλία ύπηρξζν ό Κριτό- 
πουλος, μετά, ταυτα Πατριάρχης’Αλεξάνδρειάς, 
ό Χριστόφορος Άγγελος, ό Κανόπιος έξοχος 
κληρικός, ό όποιος είσήγαγε τόν καφέν έν Αγ
γλία κατά τό 1636—10.

Τό 1669 ίδρύθη, αληθώς είπεϊν, ή πρώτη 
έλληνική αποικία έν Αονδίνω, πρωτοβουλία τοΰ 
Κωνσταντίνου Ι’οδοκανάζ.η, έξ εϋγενοΰς οικο
γένειας της Χίου, ό όποιος έκζυχζτο. οτι εϊλζ.ε 
τό γένος έκ Κωνσταντίνου τοϋ Μεγάλου. Ό 
Ροδοκανάκης είχε γνωρίσει τόν Κάρολον έν τή 
έξορία ζ.ζί όταν ούτος έπανεκτησε τόν θρόνον 
τον διώρισεν έπίτιμον ιατρόν του,(ό Ροδοκανά
κης ήτο διακεκριμένος έπιστήμων έφευρών διά
φορα φάρμακα, μεταξύ τών όποιων ζ.ζί έν— 
τό όποιον έμεινεν άγνωστον—έναντίον της πα- 
νώλους) καί τοΰ έχαρισε διαφόρους γαίας.

Πρός τόν Ροδοζ.ζναζ.ην λοιπόν ζπεταθησαν οί 
έν Μαλαγα ζποζ.ατζστζθέντες μέτά την πτώ- 
σιν τής Κων πόλεως "Ελληνες, ζητοΰτες νά με
σολαβήσω ίνα τοϊς έπιτρζπγ, νά έγκατζ.σταθώ- 
σιν έν Αγγλία, ινα σωθώσιν άπό την πίεσιν 
τών φανατικών Ισπανών. Ό βασιλεύς Κάρολος 
έδωσε την άδειαν. Κζί όντως έγκαθιδρύθη ή 
πρώτη έλληνική αποικία έν Σοχώ. Τώ δε [677 
ίδρύθη έκεΐ ή πρώτη ελληνική έκ.ζ.λησία.

11 δευτέρα ελληνική έζ.ζ.λησια έζ.τίσθη πεοί 
τό 1822, καθ’ ήν εποχήν, ίνα σωθούν έκ τοϋ 
τουρκικού διωγμού πολλοί Χίοι μεγαλέμ.ποροι 
έγκζτεσταθησζν έν ’Αγγλία. Ή εκκλησία έκτί- 
σθη είς I' insbury Uil CUS. "Εκτοτε το Αονδϊ- 
νον είνε τό άρχηγεΐον τών μεγαλειτέρων 'Ελ
λήνων έμπορων τού κόσμου, κζτεχόντων ύψη- 
λην θέσιν έν τη αγγλική κοινωνία, καθώς οί 
αδελφοί 1’άλλη, τών όποιων ό οίκος χρονολο
γείται άπό τοΰ 1817.»

Κ. Δ....
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ΊΙ προφητεία μ»ιϊς χαρτοιιιίντιόος.

— Κόρη μου, τή χαρτιά όοϋ ήλθαν πολύ 
ευνοϊκά. Ή τύχη ΰου Οά εΐνε πάντοτε μαζύ 
ιίου κ«'ι Οά ζϊιΟιις έπάνω άπό έκατό χρόνια, 
έκτος· ■ - ·δν έν τω μεταξύ όοΰ τύχμ τίποτε!...

Θλιβεροί ι’ιναΗνήόεις.

— Μοΰ είπατε, φίλη μου, Οτι tiijOc μόνον 
τριακοντούτις, άλλά μέ δλον τό θάρρος ποΰ 
εϊιιποοώ νά έχω ώς παιδικός όας φίί.ος <5ΰς 
υπενθυμίζω, οτι έγεννΛΟημεν τήν αύτϊιν ή- 
μέοαν ...

— Πολύ πιθανόν, κύριέ μου. Άλλά ώς Οα 
ένθυμεϊόθε είς τό δέκατον έτος ήσΟένηΰα άπό 
τυφοειδή πυρετόν όότις μέ έκαμε νά ληΰμο- 
νήόω...μερικά πράγματα....

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Καταόιιευή βουτύρου ότίγμκιϊως

θέσατε εντός φιζλζ; μέ ανοικτόν λζιμόν 
γάλζ άβραστον. ζ.ν ζζτόπιν διζτχρζζετε ζζί 
κινείτε άρζετά ζζί δυνζτά μέ/pi; ότου τό γζ? ζ 
-■'Λγ χύσατε τότε είς έ'νζ λεπτόν ζόσζινον ζ 
γζζζν,’διά νζ περάση τό ρευστόν γζλζ. Ολτω 
Ι)ζ έχετε Οζυμζσιον 'όούτυρον τζ; στιγμής.

ΓΙοός <ίποι·.οπίιν τού ικιουτιΐοϋι·.
’Εμβαπτίσατε τό έργζλεϊον τζ; κοπής ύζ- 

λίδζ ζ μζχζίριον κζτά τήν στιγμήν τή; έρ- 
γζσίζς εντός ύδζτο; κζί ζζτόπιν τό μετζχει- 
ρίζεσΟε. Οΰτω τό κζουτσούζ ευκόλως ζοπτετζι.

Διά τ<ϊς νεόκτιστους οικίας
Συαβζίνει πολλζζι; νζ εϊμεύζ ήνζγζζσμϊένοι 

ίνζ ζζτο’.Αζτωμεν έντός οΐζιζ: νεόχτιστους 
Άλλά πολύ πρέπει νά συλλογισΟώμεν ζζί τζ·' 
ύγρζσίζν τών όωμζτιων. Τι λοιπόν νζ πρζ- 
ςωμεν;

Έτοιμάζομ.εν πυράν ζνΟρζζων εντός πυρζύ- 
νου φοβοΰ μεγχλζϊ ζζί τζν θέτομεν εϊ; έζζ- 
στον δωμζτιον έπί ωρζν περίπου, ζλειοντε: 
ζύτά ερμητικώς. Ούτω ό έκ τή: καύσεως ζν- 
Οραξ συνενοΟτζι μετά τοΰ οξυγόνου τοΰ ζερό; 
ζζί σχζμζτίζετζι άνΟρζζιζόν ύξυ, όπερ άπορ- 
ροφούμενον ύπό τή; νωπή; άσβεστου τών τοί
χων ευνοεί μεγάλω; τζν άποξν,ρζνσιν ζύτών.

Έννόεϊτζι όμως ότι πρέπει μετά τζν έργζ- 
σίζν τζΰτζν νζ άερισΟώσι τά δωμζτιζ ζζλώ;.

Αυγά 3<>α«ίτ<ι μί τυρόν
'Ετοιμάσατε : Αύγά (ί, Κρέμζ, Βούτυρο 30 

δρζμιζ, τυρί τή; έλβετίζ; εί; τεμζχιζ.
Άνζλύσζτε τό (όούτυρον έντό; ζζτσζρόλζ: 

έζ πορσελάνης, Ορζύσζτε τζ ζύγζ, ρ’.ύζτε 
ζλζ;. πιπέρι ζζί μοσχμζζρυδο τριμενο. ζνζζζ- 
τεύετε ζζζτζπζύστω;. προσθέσζτε τήν ζρε- 
μζν, διά νά γ:·,γ( τό σύνολον πολτώδες, ζπο- 
φόνετε νά τό ζζύσζτε πολύ. ώστε ζζΟ ή' 
στί- υ.χν πιέπει νά τό σερβίρετε νά τό βγάλετε 
άπό "τζν φωτιάν ζζί προσθέτετε τό κομμένο 
τυρί τό οποίον δέν πρέπει νζ εύρεΟ'^ έπί τής 
φωτιά:.

’Αναμιγνύετε τό σύνολον ζζι σερβίρετε.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Σ. Μ. Αργοστόλι ον Ί.λήρΟη επιστολή σχς.Τχ 
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Ν. Τ χιγχνιον. ΤίλήρΟησχν ύπ’ οψ:ι χ: πιραγγε- 
λίχι σα;. ΊΙσυχειτχι. — Κ. Μ- Μυτιλίνην. 
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λετε μόνον | ·· ρ·.—' [<. ο Φ α ζ ο ύ ;. Φυλλχδιχ ελτί- 
ποντχ σχ; έστειλχμεν.—Κ Λ. Μ υ τ ι λ ή ν η ν. ΈλήρΟτ, 
επιστολή σχ; ζχί έσϋ:χμ-:ν τρχδήκτιζήν ρρ. Si. Άνχ- 
μένοαεν νεωτέρχν σχ;,— Μ. 11. Κ ω ν π ο λ ι ν Ελήρ- 
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