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ΠΡΟΡΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ 1910

Ή κυρία de Thebes, Λ γνωδτίι Γαλλ'ις, ή έκ- 
δίδουάα κατ’έτος 'Ημερολόγιου, προλέγον τά 
μέλλοντα νά όυμδοϋν κατά τδ επόμενον έτος, 
και οιαπιότοϋδα μεθ’ ύπερηφανείας ότι Α προ
φητική της δϋναμις δέν ήπατήθη ποτέ, καί 
ίίτις ένίοτε έπέτυχε καί δντως άπέκτηόε φή
μην μάντεως, τά δέ έν Ίόπανίμ, Τοϋρκίμ καί 
Έλλάδι, ώς λέγεται, τήν έδικαίωόαν. ήδη διά 
τα έτος 1910' ίδού τί προλέγει:

«Προοιωνίζομαι οτι, μετά τά 1909, έτος 
ερυθρόν, έτος σκληρόν, ύψιστάμενον τήν Μαρ- 
τιακήν γοητείαν, τά 1910 θά ήναι έτος πύρι· 

νον. Ή ηλιακή έπίδρασις Οά αφύπνιση τήν 
ενέργειαν καί Οά ύποκαύση τήν δρασιν των λαών.

«Τά έμπόριον Οά ανάπτυξη θαυμασίαν δρα

στηριότητα.
«Αί Καλαί Τέχναι Οά προσεγγίσουν τήν τε

λειότητα.
«Τά Θέχτρον μ?.ς επιφυλάσσει ωραία; και 

καλλιτεχνικά; έκπλήςεις.
«Αί συμμαχίαι Οά τροποποιηθούν. Τά διευ· 

Οόνοντα τά Κράτη πρόσωπα θ’ αλλάξουν.
«Μετεωρολογικά»; τά 1910 δεν Οά ήνε κακόν. 

"Ανοιξις ψυχρά, θέρος ξηρόν, Οά μ2ς δώσουν ό
ψιμους τρυγητού;- αλλά ό οίνο; Οά είναι καλός 
και Οά πωληΟή ακριβά.
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» Έπί τινων παραλίων Οά έκραγοϋν σφοδρχι 
θύελλαι κζί Οά έπέλθουν καθιζήσεις ακτών.

«ΙΙρέπει νά φοβώμεθχ, δτι Οά συμβοΰν πολυά
ριθμοι πυρκαϊζ'ι κα’ι μεταξύ άλλων πυρκαίά δά
σους γειτνιάζοντας πρός μεγαλούπολιν τινα.

■»Τά -ηφαίστεια Οά εύρίσκωνται έν ένεργεια 
άλλ’ έκ τών ήφχιστειζζών εκρήξεων 0 άνοιχ- 
χοΰν διά την βιομηχανίαν άπέρζντα μεταλλεία. 
Οί δέ γάλλοι Οκ καταληφθούν άπό τό πάθνς 
τής κερδοσκοπίας έπι τοϋ χρυσού.

»ΊΙ Ευρώπη Οά ύποφέρη από τό πϋρ κζί 
την θάλασσαν.

βΉ Βόρειο; ’Αμερική Οά έχη θαλασσίους 
κατακλυσμούς καί η Νότιο; ξηρασία;.

»Είς τήν Ρωσσίαν καί είς τό Βέλγιον Οά έ- 
πέλθη αξιοσημείωτος πολιτειακή μεταβολή, νέα 
πραγμάτων κατάστασις.

»Εΐς τά Κράτη τοϋ Αίμου Οά έχωμεν μεγά
λου; θορύβου;. ΊΙ δέ ’Ασία θά μάς άνησυχήση.

» Έπί τοϋ Αγγλικού έδάφους Οά συμβνί ή 
τρομκκτικωτέρχ επαναστατική έκρηξις, ή όποια 
θά προηγηθη τών προπαρχσκευζζομένων εΐ; τήν 
ΙΙρωσσίαν καί τήν 'Ισπανίαν τοιούτων.

» Έν γένει δέ τό 1910 θά σημείωσή μίαν 
μεγάλην προσπάθειαν τών λαών πρός έξεύρεσιν 
μέσων συνδιαλλαγή; αύτών καί ζατευνασεως 
τών παθών των ».

>—:
Τοιαότη είναι ή μαντική τής πεφημισμένης 

γαλλίδος μάντεως διά τό άρξάμενον έτος 1910.
Έν τούτοις ήμεις δίαφωνοΰμεν είς τάς προρρή 

σεις τη; ταύτας, ώ; τό πλεϊστον οΰσας ασαφείς 
καί αορίστου; καί παρατίθεμεν τήν ήμετέρχν διά 
τό έτος τοΰτο μαντικήν,πεποιθότες οτι έσεται ά- 
κριβεστέραή μάλλον πρόςτήν άλήθειαντεινουσα.

>—<
Τό έτος 1910 θά μάς παρουσίαση τά μάλ

λον παράδοξα σπουδαία καί έκπληκτικά γεγο
νότα καί φαινόμενα, τά όποϊα δέν ίδομεν άπό 
πολ.λών έτών.

‘Ο ερχόμενος κομήτη; θά τρομάξη τόν κό
σμον καί Οά γίνη άφορμή νά γίνη πολλάκις λο 
γος περί αύτοΰ- πολλά δέ γεγονότα σπουδαία 
Οά θεωρηθώσιν ώς έπίδρασις αύτοΰ.

Ί1 πολιτική τών πλείστων Κρατών έσεται 
ταραχώδης, εγωιστική κζί σκανδαλώδης καί 
Οά κατζλήξη είς μεταλλαγήν πολλών μεγά
λων άνδρών. Εί; βασιλεύ; 0 άλλοφρονήση.

Είς αύτοκρζτωρ 0’ άπέλθη τοΰ ενεργού βα
σιλείου του καί έτερο; ήγεμών θ’ ά>ατρζπή.

Ή άοχή τοΰ έτους Οά συνοδευθή μέ φυσιο
λογικά; αίτιας, ψύχη, βροχάς, πλημμύρα;, θύελ
λας κα1· δυστυχήματα.

1 Les Jules a la Plandle Mars, par Prof. M. 
Floutnoy.

Τό τέλος αύτοΰ έσεται ξηρόν καί μέχρι; 
ανομβρίας έπιζήμιον (διά τήν Εύρώπην). Κατά 
τούς δύο τελευταίους μήνας Οά έχωμεν δύο με
γάλα; κηδείας. Τό τέλο; έσεται πένθιμον.

Τό θέρο; έσεται πζντοΰ δροσερόν. Τό πτη

τικόν βχσίλειον θέλει λάβει τοιαύτην άνάπτυξιν 
τότε, ώστε νά φέρη επιδημίαν εις τινα χώραν.

Αί φυσιολογικά! ταραχαΐ έσονται αδύνατοι. 
Μόνον δέ έν τινι ήφαιστείω κοιμωμένφ άπό 
320 έτών Οά έχωμεν σοβζράς άνησυχιας. Μέγα 
δέ τι υποχθόνιον φρέαρ εξάτμιση δηλητηριώ
δεις ατμού; κζί θά φοβίση τού; καταγινομένους 
είς τάς γεωλογικάς καί μεταλλευτικά; εργα
σίας. Χημικζί ανακαλύψεις πολλαι.

Κζτά τό έτος τοΰτο πολιτικαί, κοινωνικά! 
καί οικογενειακά! μεγάλων ταραχαΐ έσονται είς 
άκρον σκανδαλώδεις κζ! έχουσι ολέθρια επεισό
δια, ένεκα έπελευσομένων ηθικών ζημιών.

Τρεις νέοι έφευρέται 0 ’άνακαλύψωσι τρία 
σπουδαία αντικείμενα, έπ! τοΰ ζητήματος τνίς 
πτήσεως τοΰ άνθρώπου, της μεταδόσεω; της 
σκέψεως κα! τής έξ άποστάσεως έπιδράσεως τοΰ 
αίθέρος, ηλεκτρισμού, μαγνήτου. Ό δέ πνευμα
τισμό; ποιήσηται μεγάλαςέκπληκτικάς προόδου;.

Αί ίατοικαι πρόοδοι τούναντίον θά παλινδρο- 
μήσωσι καί θά σημεκόσωσι πολλά; αποτυχίας 
κατά τό έτος τοΰτο είς τάς έρεύνας,δοκιμάς καί 
άποκαλύψεις κα! τοΰτο, διότι οί καταγινόμενοι 
έξέφυγον άπό τόν μίτον τής άληθοΰς έρεύνης καί 
καταγίνονται είς έδαφος έντελώς τής πλάνης καί 
άπάτης.Αί ’Ακαδημίαν δέ θά λάβωσιν αφορμήν 
ν’ άνασχημχτ.ίσωσι κα! μεταβάλλωσι τό έδαφος 
τής προόδου τών επιστημονικών άνακαλύψεων 
δι’ έναργεστέρας συμμετοχής των.

ΕΙ; πόλεμο; έφέτο; θά κηρυχθή, άλλά πρό 
τοΰ έδάφους τών συμφορών καί τή; έκβάσεως 
τής πρώτης μάχης, θά κλεισθή ταχέως ειρήνη, 
άνζγκαστική, πρό τοΰ κινδύνου ιδίως τής ωφέ
λειας Μ. Δυνάμεώς.

Έν μηνί Σεπτεμβρίω ούράνιόν τι φαινόμενον 
θά συγκλονίση τού; έπιστ. κύκλου;, οΐτινες θά 
διϊδωσι νέον ορίζοντα άποκαλύψεως τών μυ
στηριωδών φυσικών φαινομένων.

Αί αόρατοι δυνάμεις θά γίνωσι κατά τό 
1910 άντικείμενον σπουδαίου ενδιαφέροντος.

Έν τή Γαλλία θά άνακύψη μοναρχική τις 
μερί; καθορίσουσα τόν μέλλοντα βασιλέα αύτής.

Γνωστή τις γυνή ύψηλής περιωπής θά έκ
πληξη τού; υψηλούς εύρωπαϊκούς κύκλους.

Έν τινι μεγάλοι κρατεί Οά έκσπάση έσωτε- 
ρικός άναβρασμός,όστις θά έπιφέρη αιματοχυσίαν.

Τά ιιικοά έν γενει κράτη κατά τό έτος τοΰτο 
θά κινηθώσι πολύ, άλλά θά σιγήσωσι πρό τοϋ 
χειμώνο;. Έν δέ έξ όλων θά ώφεληθή.

Κατά τό έτος τοΰτο θά έκδηλωθή αρχή άπο- 
συνθέσεως μεγάλου Κράτους. Έτερα δέ δύο 
άντιμαχόμενα μεγάλζ Κράτη θά έλθωσιν εΐ; 
λογομζχικήν ρήξιν.

"11 ’Αφρική κα! Μικρά ’Ασία θά γεννήσωσι 
ζωηρά ζητήματα δΓ ένδιαφερούσζς Δυνάμεις.

Ή οέ λεκάνη τής Μεσογείου θά προκαλεση 
ζωηρούς κίνδυνου; κατά τό έτος 1910.

«ΦϋΟις»
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όσον προκεχωρημέναι καί 
μα; έν τή μηχανική, οσον

οί δέ είσίν 
ς πρός έν 

ζήτημα, ούσαι έτι ανίκανοι 
ποακτικήν του λυσιν.
ήδη εινε μετριώτερος- διότι ή 
παρούση μελέτη είνε νά έ-

Είς έποχήν, καθ’ήν ό άνθρωπος δένέπέτυχεν 
άκόμη νά κατακτήση τήν γηίνην ατμόσφαιραν 
καί νά κινήται έν αύτή κζτά βουλησιν, φαί
νεται πολύ πρόωρον νά σκεφθή τις, νά έξέλθη τής 
ατμόσφαιρας ταύτης καί νά έγκατζστήση συγ
κοινωνίαν μετά τών γειτονικών τή γή πλα
νητών καί τής γής μας.

Δέν άζιοΰμεν έν τή μικρή ταύτη μελέτγ, νά 
ύποδείξωμεν τά μέσα πρός λύσιν ένό; τόσον 
σπουδαίου πράγματος. Δέν είνε τή; δυνάμεώς 
τοΰ ήμετέρου αίώνος ή εύρεσι: 
άνω προβλήματος, 
άν εινε αί γνώσεις 
ανεπτυγμένοι καί άν εινε οί τρόποι τής κινήσεώ; 
μας έπί τή; γή;· καί αί μέν καί 
άκόμη έν νηπιώδει ήλιζίη, σχετίζω 
τόσον σπουδαΐον 
νά έπιφερωσι τήν

Ό σκοπός μα; 
φροντίς μας έν τή 
ξετάσωμεν κεφαλαιωδώς τό θεωρητικώ; δυνα
τόν ή μή δυνατόν τή; μεταξύ τών πλανητών καί 
τοΰ ήλιακοΰ συστήματος συγκοινωνίας. Θέλομεν 
απλώς νά έξετάσωμεν, έάν τό πρόβλημα δέν 
εινε απολύτως αδύνατον, ώ; λ. χ. ό τετραγω
νισμός τοΰ κύκλου.

ΙΙολυπληθεϊς είσίν οί γεωμέτρζι οί έξαντλη- 
θέντες είς τήν εύρεσιν τοΰ τετραγωνισμού τού 
κύκλου. Έξ άρχής τό μζθημζτικώς αδύνατον 
τής κατασκευής τετραγώνου ισοδυνάμου τω 
κύκλω, τή βοήθεια τού κανόνο; κζί τοΰ διαβή · 
του δέν ήτο καταφανές· κατά τόν τελευταϊον 
δέ μόνον αιώνα άπεδειξκν άλγεβρικώς τό χσκο- 
πον πάση; πρός τοΰτο απόπειρας.

Τό πρόβλημα λοιπόν τής μεταξύ τών πλα
νητών συγκοινωνία; πρέπει νά Οεωρηθή, ώ; 
ό τετραγωνισμό; τοΰ κύκλου, ώ; άλογο; 
απραγματοποίητο;;

ΙΙρό τοΰ προχωρήσωμεν, άς σκεφθώμεν 
ολίγον τι ήμεϊ; κχλοΰμεν συγκοινωνίαν μει 
τών πλανητών. ΙΙροκειται, περί τή; μετ 
βάσεως γήινων έπιβατών έπί τοΰ έδάφου 
άλλων πλανητών, περί μηχανική; καί ύλικής 
συγκοινωνία;· ακριβώς, ώς ό σιδηρόδρομο; απο
καθιστώ έπί τής γή; τάς μεταξύ δύο πόλεων 
μια; χώρας σχέσεις ή τά ατμόπλοια τήν μεταξύ 
δύο διά θαλάσση; χωριζομένων μερών συγκοι
νωνίαν.

Θ’ άφήσωμεν κζτά μέρος τάς τηλεγραφικά; 
συγκοινωνίας, περί τών όποιων αρκετά εχουσι 
λεχθή έξ άφορυ.ή; τών δήθεν προερχομένων 
έκ τοΰ πλανήτου "Λρεω; σημείων, ώ; έπίσης 
θά παραλειψωμεν και τάς τηλεπαθητικάς συγ

και
καί

κοινωνίας τών Βίκτωρος Σαρδού καί τής Ελέ
νης Σμήθ.

Ή μεταξύ πλανητών συγκοινωνία, ώς άνω 
ώρίσαμεν αύτήν, πρέπει νά έξετασθή άπό δύο 
απόψεων 1η, άν είνε μηχανικώς δυνατή ή συγ
κοινωνία κζί 2ον, άν αύτη εινε φυσιολογικώς καί 
βιολογικώς δυνατή.

Ά; έξετάσωμεν κατ’ άρχάς τήν πρώτην ά- 
ποψιν, τήν μηχανικήν. Εί; την παρούσαν κζτά- 
στζσιν τών γνώσεων μας, φαίνεται αδύνατον 
νά στείλη τις άντικείμενον τι κάτοχον βάρους, 
ή μάζαν πραγματικήν έκτος τών ορίων τής 
γη'ίνης άτμοσφαίρας, χωρίς νά δώση εί; αύτό 
άρχιζήν ταχύτητα άρκούντως μεγάλην.

Δύναται τις νά προσδιορίση τήν τροχιάν τοΰ 
κέντρου τής βαρύτητος τής μάζης ταύτης, είς 
τρόπον ώστε ή τροχιά αυτή άπό τής γής άρχο- 
μένη νά καταλήγη έπί τίνος πλανήτου;

ΤΙ θεωρία τών κεντρικών δυνάμεων, ή παγ
κόσμιο; ελξις, μάς κάμνουσι γνωστόν ότι, μάζα 
τις λαβοΰσα ταχύτητά τινα καί ύποκειμένη 
εί; τήν έ'λξιν άστρου τίνος, πρέπει νά περιγρά- 
ψη περί τό άστρον τοΰτο έ'λλειψιν, (καί γενι
κώς τομήν τινα κώνου, έ'λλειψιν, παραβολήν, 
υπερβολήν), ής τήν έτέρζν τών έστιών κατέ
χει τό κέντρον τού άστρου. Ύπό τοιούτου; ό
ρου; θά εινε ποτέ δυνατόν νά γίνη έπαφή με
ταξύ τού σκοπευθέντο; πλανήτου κα! τής έκ- 
τοξευθείσης μάζης ή θά καταδικασθή ή έζτο- 
ξευθεϊσα μάζα νά περιστρέφηται αιωνίως περί 
τόν πλανήτην, χωρίς κζί ποτέ νά δυνηθή νά τόν 
φθάσγ,; Τά εξαγόμενα τών παρατηρήσεων δει- 
κνύουσιν εύθύς εξ άρχής, οτι τό πρόβλημα δέν 
φαίνεται αδύνατον, οτι δηλ. θά δυνηθή νά τόν 
φθάση: Οί ούρανοπετεϊ; λίθοι πίπτοντες έπί τοΰ 
ήμετέρου πλανήτου άποδεικνύουσιν, οτι δύναται 
νά λάβ·ρ χώραν έζτόξευσι; ξένης ύλης άπό οίου- 
δήποτε εί; οίονδήποτε κόσμον,

Άναμφιβολω;, έάν ήθελε τιςνά έξετάσγ, δι’ 
ζύστηροΰ λογισμού τό ζήτημα, ήθελε φθάση εί; 
τό πρόβλημα τών τριών έκείνων σωμάτων, ή 
λύσις τοϋ προβλήματος τών οποίων θζ -οοώριζε 
είς τον λύτην αύτόν θέσιν εί; τήν ’Ακαδημίαν 
τών ’Επιστημών, ώ; έλεγεν ό κ Le Vcrrier. 
"Λρκ παρκλείποντε; τήν λεπτομερή έξέτασιν, 
βλέπομεν, οτι θεωρητικώ; μζζα τις έζ τής γής 
έκτοξευθεϊσα δύναται νά φθάση πλανήτην οίον
δήποτε, (άποδεικνύετζι δέ τοΰτο καί μαθη- 
μζτικώς).

Κζί γενικώς, έάν θεωρηθή τι; κύριος τή; αρ
χικής ταχύτητος, οίονδήποτε καί ά.ν λογισθή τό 
μέγεθος της, τό πρόβλημα θεωρητικώ; λύεται· 
Άλλά νυν τούτο μόνον θεωροϋμεν πιθανόν, διότι 
έπί τοΰ παρόντος καί αύτή ή ταχύτης, ήτι; 
χρειάζεται διά. νά φθάση τι; έν πλησιεστατον

I
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τή γή άστοον, ώς ή Σελήνή μας, θά ήτο πάρα 
πολύ μεγάλη διά νά πραγματοποιηθώ νΰν.

Δυνάμεθα λοιπόν παραλείποντες πάσας τάς 
πρακτικά; δυσκολίας νά στείλωμεν όγκον τινα 
έπί γειτονικού πλανήτου. Συνεπώς πρόκειται 
ήδη νά έγκλείσωμεν έντός τοΰ όγκου τούτου 
όντα ζω'ίκά, ανθρώπους, οί όποιοι πρόκειται νά 
ταζειδεύσουν διά τον πλανήτην.

’Ανάγκη νά έξετάσωμεν, έάν ή ζωή ανθρω
πίνου όντος, άποσπωμένου οότω έκ τοϋ πλανή
του της γεννήσεώς του, θά δυνηθή νά έξακολου- 
θήσγΐ, Ιον κατά τήν άπό γής είς πλανήτην δι
άρκειαν τοΰ ταξειδίου και 2ον έπ1. τοϋ έδάφους 
τοΰ πλανήτου έπί τοϋ όποιου θά μεταφερθή.

1 θιωρονμιν πάντοτε έν ισχύει τήν κοσμογονιχήν 
θεωρίαν τοΰ Laplace.

Τό πρώτον μέρος είναι δύσκολον νά λυθώ, 
διότι έξαρτάται πρό παντός έκ τοϋ τρόπου τής 
χρησιμοποιηθησομένης κινητήριου δυνάμεως κκί 
θά ήτο μεγάλη ή άξίωσίς μας νά όρίσωμεν σή
μερον ποια θά εινε ή δύνκμις αυτή, έκτος άν 
είς άπομεμακρυσμένην τινά έποχήν κοτορθώσωσι 
νά λύσωσι τό πρόβλημα τοϋτο. "Ας δοκιμάσω- 
μεν έν τούτοι;, Ινα άποφύγωμεν τό έμπο'διον 
τοϋτο έν τγ, αποδείξει μας, διά τής έςε τκσεως 
τών μέσων, τά όποια ή έπιστήμη θέτει σήμε
ρον είς τήν διάθεσιν μας.

"Ας όποθέσωμεν λοιπόν,οτι ή αρχική ταχύτης 
έδόθη διά τίνος πελωρίου τηλεβόλου, διά μιάς 
όβίδος, ήτις περιέχει βαγόνιον, έν τώ όποίφ οί 
τολμηροί ταζειδιώται έχουν τοποθετηθώ.

Ό άνθρωπος μετά τοΰ αδυνάτου όργανισμοΰ 
του θά δυνηθή νά έγκαταλείψιρ άρά γε τήν γην 
σώο; κατά τήν απότομον έκτίναζιν τοΰ βλή
ματος, έάν έδίδετο είς τό άνω βλήμα ή αρχική 
ταχύτης διά τοΰ άνω ρηθέντο; τρόπου ; δηλ. 
διά τής έκτοξεύσεω; τοϋ βαγονιού διά τοΰ τηλε
βόλου; "Ισως μας κατηγορήσει τις, οτι πλανώ- 
μέθα έν πλήρει φαντασία. ’Ημείς προτείνομεν 
τήν εύκολον κριτικήν τοΰ άνω τρόπου τής απο
στολής, διότι είνε ό μόνος έν τή παρούσγ κατα
στήσει τών γνώσεων μας.

Μόλις όμως ή όβΐς έξέλθγ) έκ τοΰ στόματος 
τοΰ τηλεβόλου,οί έντός ταζειδιώται θά έχωσι νά 
παλαίσωσι κατά τής αναπτυσσόμενης θερμό
τητας, διά τής τριβής τής ατμόσφαιρας, έπί 
τών τοιχωμάτων τοΰ βλήματος, συνεπεία τής 
τεράστια; του ταχύτητος, έν βραχεί χρονω, και 
θά διατρέζωσι τόν κίνδυνον νά καώσιν. Αί 
βιολογικαί δυσκολίας θά είνε μεγάλαι κατά 
τήν άναχώρησιν καί δέν θά είνε ολιγώτερον 
σπουδαΐαι κατά τήν άφιζιν.

’Αλλά καί όταν ή έκτοξευθεΐσκ μάζα φθάσγ 
είς τήν ατμόσφαιραν τοϋ πλανήτου καί άκόμη 
περισσότερον, όταν λάβγ, χώραν ή άποβίίκσις, ή 
κεκτημένη ταχύτης θά μεταβληθώ έζ ολοκλή
ρου είς θερμότητα.

Δεχθώμεν, ότι οί ταζειδιώται μας διέφυγον 
πάσας τάς περιπέτειας τοϋ ταξειδίου κκί έ- 
φθασαν σώοι καί ύγιείς είς τό έδαφος τοϋ πλα

νήτου.Θά δυνηθώσι άοα νά ζήσωσιν έκεϊ; Τοϋτο 
έξαρτκται κυρίως έκ τοΰ είδους τοΰ πλανή
του καί διά τινας τών πλανητών θά άποκρι- 
θώμεν τολμηρώς, ναί.

ΊΙ προσωπική μας γνώμη είνε, ότι άνθρω- 
πότης κατά τό μάλλον ή ήττον ανάλογος τή 
ήμετέρα. ύπάρχει ή υπήρχε ή θά ύπάρξν) έπί 
έκάστου τών πλανητών, άναλόγως τής γεωλο- 
γικής(;) τών πλανητών έποχής. ’Αλλά τά 
ζω'ίκά όντα τών κόσμων τούτων, έχοντα τόνόρ- 
γκνισμόν των σύμφωνον πρός τούς αστρονομι
κούς, φυσικούς καί χημικούς όρους τοΰ κόσμου, 
έπί τοΰ όποιου έκλήθησαν νά διαρεύσωσι τόν 
βίον των, τά όντα ταΰτα θά διαφέρωσι τερα- 
στίως τών γήινων ζώων, έπί τοΰ πλείστου τών 

αστέρων.
Μέγας λοιπόν αριθμός τών αστέρων δέν θά 

εινε κατοικίσιμος δι’ήμάς, οί όποιοι πρέπει νά 
εΰρωμεν έπ'αύτών όρους, αν όχι όμοιους, τού
λάχιστον ανάλογους τών έπί τής γής άπαντών- 
των. Οί όροι ούτοι είσίν αναρίθμητοι, ίνα μή 
άναφέρομεν παρά ένα μεταζύ αύτών. Ό άνθρω
πος διά νά ζήση έν τή ατμόσφαιρα τών ζένων 
τούτων κόσμων μετά τής πρώτης ύποθέσεως 
μιας χημικής συστάσεως αρκούντως παραπλή
σιας τή ήμετέρα, πρέπει νά συναντήση έν αύτή 
πίεσιν αίσθητώς ΐσην πρός τήν έπί τής γής και 
ήτις νά μή μεταβάλλεται παρά έντός μικρών 
ορίων.

Άλλ’ έάν μόνον τό ηλιακόν σύστημα Οεω- 
ρήσωμεν, μερικοί πλκνήται εύρίσκονται ύπό 
αστρονομικούς καί χημικούς ορούς ολίγον διαφέ- 
ροντας τών τής γής.’Ο Άρης έχει τόν άζονα τής 
περιστροφής του κεκλιμενον κκτ Ίσην ποσότητα, 
καθ'όσον καί ή γραμμή τών γήινων πόλων έπί 
τής τροχιάς του εύρ'.σκεται· αί δ'έποχαί διανέ
μονται έπ ’αύτοΰ καθ’ δμοιον πρός τόν έπί τής 
γή; τρόπον. Ό πλανήτη; ούτος απέχει περισ
σότερον τής γής άπό τής πηγής τής θερμότη - 
τος τοΰ ήλιου. Άλλά βλέπομεν, οτι ό άνθρω
πος δύναται νά ύποφέρή διαφοράς θερμοκρασίας 
άρκετά μεγάλα;.

’Ανάλογους πιθανότητας παρουσιάζουν καί 
ό Ζεύς καί ή άδελφή τής Γής, ή Αφροδίτη.

ΊΙ φασματοσκοπική άνάλυσις άπέδειξε τήν 
υπαρζιν άτμοσφαιρκς έπι τοΰ πλείστου τών 
πλανητών τοΰ ήλ. συστήματος καί άπεκάλυψε 
τήν παρουσίαν τοΰ υδρατμού έπί τών πλανη
τών Αφροδίτης, Άρεως, Διός καί Κρόνου, ό
ρους απαραιτήτους διά τήν ζωήν. Ό εόρεθείς 
άνθρχζ έντός αερολίθων τινών φαίνεται άνήκων 
είς τό οργανικόν βασίλειον καί δίδει άφορμήν 
νά προβλέπν) τις τήν υπαρζιν όργανικών δντων 
έπί τών αστέρων, άφ’ ών οί λίθοι ούτοι κατά
γονται. Βεβαιοΰντες τήν παρουσίαν τοΰ άνθρα- 
κος, τοΰ υδρογόνου, τοΰ οξυγόνου, τοϋ άζώτου, 
στοιχείων κυρίων τής οργανικής ήμών χημείας, 
δύναταί τις νά έλπιζα;, ότι ό άνθρωπο; θά ευ-
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ρισκε καί έπί τών κόσμων τούτων τροφάς άφο · 
μοιωσίμους.

Άναμφιβόλω; τά δεδομένα ταΰτα τής έπι- 
στήμης είσίν άκόμη λίαν άόριστκ καί αβέβαια, 
άλλ’έκεϊνο τό όποιον ζητοϋμεν, δέν είνε ή από
λυτος έπιβεβκίωσις, άλλ’ απλώς ή μή άρνησι; 
το~< δυνατοί τής άνθρωπίνη; ζωής έπί τών ά- 
δελφών πλανητών.

♦
* Μ

Τό ζήτημα τής μεταξύ τών πλανητών συγκοι
νωνίας δέν προσκρούει εις ούδέν Οεωρητικώς 
αδύνατον.

ΙΙρέπει όμως νά έξετάσωμεν καί άλλως τό 
πρόβλημα, άντιστρέφοντες τήν έκφρασιν τοΰ 
προβλήματος, δηλ. νά θεωρήσωμεν τήν σχέσιν 
τών πλανητών πρός τήν Γην. ΙΙλανήται τινές 
τοΰ ήλικκοΰ συστήματος είσίν άρχαιότεροι τή; 
Γή;1. Τό άνθρώπινον γένος, έάν ύπάρχη έπ’αύ- 
τών, πρέπει νά έ/γ σπουδαίας προόδου; έν τώ 
σταδίω τής έπιστήμης. Καί ομω; ουδέποτε 
μας έκαμαν κκμμίαν έπίσκεψιν οί έν τω ήλιακώ 
συστήματι συμπολϊται μας τοϋ Άρεω;, Κρόνου 
κτλ. Πρέπει έκ τούτου νά συμπαιράνωμεν, ότι 
υπάρχει άνθρωπότης έπί τής έπιφανείας τής Γής 
μόνον ; Τό πνεΰμα αποφεύγει νά δεχθώ, οτι οί 
κόσμοι ούτοι οί αναρίθμητοι, οΐτινες στρέφονται 
έν τώ διαστήματι είνε κόσμοι άνευ ζωής, ένώ 
ή γή, ολιγώτερον σπουδαία ώ; πρός τό μέγε
θος, κκί ήτις ούδεμίαν φαινομενικήν υπεροχήν 
κέκτηται, ύφ* ολας τάς επόψεις, θά είχε μόνη 
τό προνόμιον τών λογικών οντων.Έάν λοιπόν ή 
άνθρωπότης ύπάρχν; έπί τών κόσμων τούτων, 
κκί οί άνθρωποι έχουσι φθάσ-ρ είς γεωλογική .έπο
χήν εις ήν ήζωή άπέβη—ή διατελεϊ δυνατή, δια- 
τί δέν ήλθον άκόμη είς σχέσεις μεθ’ ήμών τών δυ
στυχών γηίνων, οί όποιοι εύρισκόμεθα άκόμη έν 
νηπιώδει επιστημονικοί μορφώσει; (πρός αύτού; 
συγκρινόμενοι).

Έξητάσκμεν μόνον τό δυνατόν τών σχέσεων 
μεταξύ τών πλανητών τοΰ ηλιακού συστήμα
τος έν τω μέλλοντι. Εΐδομεν δέ ότι τό δυνατόν 
τοϋτο είνε άρκετά φαντχσιόπληκτον· άλλ'όμως 
ή άξίωσις ύλική; συγκοινωνίας μετά τών γειτο · 
νικών συστημάτων δηλ. μετά τών απλανών, 
αποβαίνει γιγαντωδώς έκτός λογικής, έάν άνα- 
λογισθή τις τήν άπομόνωσιν τοϋ ήλιακοΰ συστή
ματος έν τω διαστήματι. Τό έπίθετον «γειτονι
κός» άποδιδόμενον είς ενα κόσμον, οίο; ό ΙΙοσει- 
δών, όστις άπέχει 1 δυσεκατομμύριον 75 εκα
τομμύρια λεύγας άφ’ήμών δέν προξενεί γέλω
τα; Τό γειτονικόν μας σύστημα τοϋ Κενταύ
ρου μίς στέλλη τό φώς του είς 4 ι/3 έτη μέ 
τήν φοβεράν ταχύτητα τών 300.000 χιλιομ. 
τό δευτερόλεπτον. Έν το αίνον εξπρές θά έφθανε
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έκεϊ, άναχωροΰν έκ τής γής είς τό τέλος 75 
έκατομμυρ. έτών. Δύναταί τις νά έλπίσρ, ότι 
είνε δυνατόν νά πραγματοποιηθώ ταχύτης τής 
όλης ίση πρός τήν τοΰ φωτός, δηλ. 300.000 
μέτρων τό δευτερόλεπτον ! !

“Ας τελειώσωμεν επανερχόμενο·, είς τό ηλι
ακόν μας σύστημα. Τί συμπέρασμα θά θέσω · 
μεν ; φαίνεται τοϋτο νά έξάγηται μόνον του 
έκ τής συζητήσεως.

Κκί συγκεφαλαιοϋντες: έάν ύπό μηχανικήν 
έποψιν τό πρόβλημα τή; μεταξύ πλανητών 
συγκοινωνίας δέν είνε μαθηματικώ; άδύνατον, 
ή θέα όμως τής πραγματοποιήσει»; του χάνε · 
ται είς τάς έκτάσεις τοΰ μέλλοντος. Αί άπαι
τήσεις τής φυσιολογίας τών ζώων κκθιστώσι 
πάσαν άποπειρκν παράτολμον. Άλλά τό άπό- 
λυτον άδύνατον δέν άπεδείχθη.

(Έκτοΰ Γαλλικού)

Χοΐίότος Γαοοΐκας 

Φοιτητής των Φνσ. Επιστημών

ΣΚΕΨΕΙΣ

'II μεγάθυμο; φνχή περιφρονεϊ τά πάθη,τήν 
ποταπότητα και μικροπρέπειαν.

Ό φιλάργυρος γίνεται μισάνθρωπος Ινόαω 
αυξάνει ή ηλικία του.

Άπό τδ κακόν δέον πάντοτε κακόν να πε· 
ριμένη τις. Αιά τοϋτο ολα τά κακά όμοϋ έρ
χονται.

'Αγάπα τους φίλους σου μέ τά έλαττώ- 
ματά των.

"Οστις δύναται νά προβλέπη, ζή Ασφαλώς.

Ό δέ φρόνιμος σπανίω; Αποτυγχάνει είς 
τάς ίργασίας του.

Τό Αληθές είναι, οτι ούδέποτε χάνομεν δ,τι 
δέν έχομεν.

*0 θυμός μας ίξευτελέζει, ένφ ή γαλήνη 
μάς καθιστά σεβαστούς.

Ό ιϊκούων σοφούς γίνεται σοφώτερος, δ δέ 
ταχέως βαδίζων, ταχέως κουράζεται.

ί
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ΔΥΝΑΝΤΑΙ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΚΤΗΟΕΙΣΑΙ ΕΝΙΩΝ ΖΩΩΝ ;

«όίίχυι τοΰδε, σνμφύνιος ιβ Οεω- 
ρία τής ίξιλ/ξεως, οί ζωολόγοι ΐγνό - 
νουν, διι ιά ςφα ίΰ> ανται ν'Λποκιή- 
αωαιν ιδιότητάς τιιας καί τά τάς κλη- 
ρονο/ιήιττοοι τά πρώτα ανιών τέκνα. 
Άλλ' Ϊβιώρυυν δδννατον τήν ε'ς 
τούς περαιτέρω Απογόνους μιτηβίβα- 
οιν τών Ιδιοτήτων τούτων». Η ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ ATRA 'Η Β.

ΕΙν.ών 2. —Μία σαλαμάνδρα Β γεννηδεισα ώ; νύμφη 
έν τω ΰδατι, έκ μητρδς σαλαμάνδρας, 
ήτις συνεπείς πλησμονής ϋδατος είχε γεν · 
νηΟή καί αύτή ώς νύμφη.

ΕΙκών 3.— Ή αύτή σαλαμάνδρα Β. άρον έτε- 

λειοποιήΟη.

>♦<
Είς τόν σύγχρονον διεξαγόμενου Αγώνα σχε

τικώς πρός τά δυιατόν τής μεταβιβάσεως κλη - 
ρονομικώς εις τούς Απογόνους Ιδιοτήτων καί 
Ικανοτήτων Αποκτηδειοών ύπό Ατόμου τινός, 
σπουδαίου καί βαρυσήμαντου Αξίαν έχουσι, πει 
ραματικώς εξαγδέντα συμπεράσματά τινα,ατινα 
δ φυσιοδίφης Ρ. hamemrer ίξετέλεσε επί σα
λαμανδρών τινων τής Γερμανίας.

'Ll Salamandra maculosa καί tfSalaman 
lira alra εχουοι διάφορον εκάστη τρόπον πολ- 
λαπλασιοσμοΰ. Ό Kammerer επιτύχε 1). Διά 
μεταβολής τών Ανάλογων δρων ύπάρξεως νά 
μεταβολή κατά πρώτον τάν τρόπον τοΰ πολλα
πλασιασμού τοϋ ενός είδους τών σαλαμανδρών 
είς τάν τοΰ ετέρου καί 2) τήν μεταβολήν ταύ
την, δοον Αφορά τάν τρόπον τοΰ πολλαπλασια
σμού, κατώρδωσε νά κληρονομήσωσι καί οί 
Απόγονοι τών νέων σαλαμανδρών.

'Π Salamandra maculosa, ήν δέλομεν τον 
λοιπού σημειώνει διά τοΰ γράμματος Δ, γεννά 
κατά τήν άνοιξιν και τά δέρας, έν Γερμανία 
δμως ώς και είς ψυχρότερα κλίματα κατά κα
νόνα μόνον τήν άνοιξιν, μέγαν Αρι&μάν (οπα- 
νίως κάτω τοΰ 14 καί μέχρι τοΰ 72) τέκνων 
άτινα φέρουσι βράγχια καί κράσπεδα έν εΐδει 
πτερυγίων περί τήν ούράν. “Εχουσι δηλαδή 
ταΰτα τάν χαρακτήρα νυμφών, ώς έν τή ζωυ 
λογία λέγουσι, καί ώς έκ τούτου είναι ήναγ- 
καομένα έπί τίνας μήνας νά ζώσιν έν τφ ΰδατι, πριν ή ταΰτα μεταβληδώοιν εις τελείας σαλα
μάνδρας ίφωδιαο μίνας μά Αναπνοήν διά πνευ 
μόνων καί με εΰδείαν κυλινδρικήν άνευ κρα
σπέδων ουράν, και γίνωσι ζφα χερσαία.

ΊΙ Salamandra alra, ήν δέλομεν σημει
ώνει διά τοΰ γράμματος II, γεννφ τούναι ιίον 
μόνον δύο τέκνα, άτινα δμως ύπό πάσαν επο- 
φιν είναι τά έν σμικρφ πανομοιόιυπα τών γο

νέων των. Δίν εχουοι βράγχια καί κράσπεδα 
και είναι προσηρμοσμένα εύδύς Από τής στιγμής 
τής γεννήσεώς των διά τήν ίπϊ τής ξηρός ζωήν. 
'LIίξέλιξις τών νεογνών ήτις παρά τή σαλαμάν
δρα. Δ, τελειώνει έντός τοΰ ϋδατος κατόπιν Αρ
κετού χρονικού διαστήματος, παρά τή σαλαμάν ■ 
δρα Β,λαμβάνει χώραν πολύ ταχύτερου έντάς τής 
κοιλίας τής μητρός των. ’Επειδή δμως τά Ανα
πτυσσόμενα δύο νεργνά μένουν πολύ εντός τής 
κοιλίας τής μητρός των, τά άλλα φά δίν εύ
ρίσκουσι δέσιν νά Αναπτυχδώοι καί καταστρέ
φονται' Αρχικώς δηλ. γονιμοποιοΰνται πολλά 
φά παρά τή Σαλαμ. Β. ώς και παρά τή Δ, 
άλλά κατόπιν καταοτρέφονται και -χρησιμεύου- 
σιν ώς τροφή Λμφοτέρων τών προτιμηδέντων 
2 νεογνών διά τοΰτο παρά τή Σαλαμάνδρα Β 
μόνον 2 τέκνα γεννώνται.

Νΰν, τρία τινά γεγονότα πρόκεινται τφ πει
ραματιστή, πείδοντα αύτόν δτι δίν πρόκειται 
περί Αρχικής, Αλλά περί βαδ/ιηδάν λαβούοης 
χώραν διαφοράς είς τον τρόπον τοΰ πολλαπλα
σιασμού τών 2 είδών τής σαλαμάνδρας, καί 
δτι έπιστημονικώς γινόμενοι έπεμβάσεις εις τάν 
τρόπον τούτον δά είχον ίπιτυχή Αποτελέσματα. 
Πρώτον, δτι εΐς Αμφότερα τά είδη <5 Αρχικός 
Αριδμάς τών φών είναι μέγας' δεύτερον, δτι, 
αν έπιδράοωοι καί παρά τή μητρί σαλαμάνδρα 
Α, δυσμενείς δροι ζωής (ψύχος, έλλειψις ΰδα- 
τος)τότε τά νεογνά διαμένουσι μακρότερον έν τή 
κοιλία τής μητρός των, δ δ' Αριδμάς τών δια- 
πλασσομένων καϊ Ικανών πρός έξοδον έμβρύων 
γίνεται άναλόγως μικρότερος· τρίτον τέλος, δτι 
ίν τή έλευδέρα. φύσει εΐς τά δριον δπου δια- 
σταυροΰνται μεταξύ των τά δύο είδη ίμφανί- 
ζονται σχεδόν τέλειοι μεταβάσεις μεταξύ τών 
δύο είδών τοΰ πολλαπλασιασμού.

Κατά τήν πειραματικήν ίπεξεργασίαν παρου- 
σιάοδη κατά πρώτον τό εμπόδιου δτι δυοκόλως

αί σαλαμάνδραι πολλαπλασιάζοντας ίν αιχμα
λωσία ευρισκόμενοι. Άφοΰ ό Kammerer τό 
ίμπόδιον τοΰτο δΓ Ανάλογου περιποιήσεω; τών 
ζώων ύπερενίκησεν, ίπέτυχε κατά πρώτον τα 
Ακόλουδα Αποτελέσματα· 1) Δεν Αφίνει τις είς 
τήν σαλαμάνδραν Α τήν ευκαιρίαν νά άποδέση 
τά νεογνά της είς τό ΰδωρ, καί κρατεί αύτήν 
διαρκώς είς δσω τό δυνατόν ταπεινοιέραν δερ- 
μοκρασίαν, τότε τά μικρά μένουσιν ίν τή κοι
λία τής μητρός των, άχρις ού συμπληρώσωσι 
τήν μετεμβρυακήν αυτών ίξέλιξιν Αλλ' επειδή 
συνεπείφ τής καδυστερήσεως ταύτης όλιγώτεραι 
τού συνήδους νύμφαι εύρίσκουσι δέσιν ίν τή 
κοιλία, τά λοιπά έμβρυα φδίνουσι καϊ κατα- 
οτρέφονται-2) Παρέχει τις είς τήν σαλαμάνδραν 
Β Αφδόνως όρους ευνοϊκούς, δπως άποδέση τά 
μικρά της εις τό ΰδωρ, καί κρατεί διαρκώς 
τήν μητέρα εις δσφ τό δυνατόν ΰψηλ.οτέραν 
ϋερμοκραοίαν, τότε ίξέρχονται τά νεογνά τόσον 
ίυωρίς έκ τής κοιλίας, όϊστε έχουσι νά συμ- 
πληρώοωσι μέγα μέρος τής μετεμβρυακής αυ
τών ίξελίξεως είς τό ΰδωρ. Άλλ' έπειδή συ
νέπεια τής προώρου ταύτης εξόδου περισσότε
ροι νύμφαι τοΰ συνήδους εύρίσκουσι δέσιν ίν 
τή κοιλία, δύνανται νά Αναπτυχδώσι καϊ πολλά 
ίκ τών άλλων ίμβρύων. Ουτω άποκτρ ή σαλα
μάνδρα Α,ύπό μίαν τοιαύτην μεταβολήν τών ο
ρών τής ζωής, τήν είς τήν σαλαμάνδραν Β Ιδιά- 
ζουσαν ουνήδειαν τού γεννάν Αργότερου καί τε
λείας σαλαμάνδρας, Αλλά δλιγωτέρας ή πριν 
και Αντιοτρόφως Αποκτά ή σαλαμάνδρα Β τήν 
είς τήν ζΐ ίδιάζουσαν ουνήδειαν τοΰ γεννάν ένω- 
ρίτερον καί υπό μορφήν νυμφών σαλαμάνδρας 
Λλ/.ά πλείονας ή πλήν. Ουτω δί 5ν οί δροι τοΰ 
πειράματος έξακολουδώοι, τά ύπό πειραματι
σμόν ζώα εξακολουδοΰοι σταδερώς γεννώντα 
κατά τόν νέον τρόπον καί μόνον μία κατάπαυ- 
οις τών διά τό πείραμα δρων ίπιφέρει τήν πρός 
τόν Αρχικόν τρόπου βαδμιαίαν ίπάυοδον.

♦ “Π ίκανότης αΰτη τής προσαρμογής κα! ή
πραγματικώς συντελουμέυη προσαρμογέ) είναι

βεβαίως καδ' έαυτάς βιολογικώς πολύ ενδια- 
φέρουσαι καί βαρυσήμαντοι, Αλλ.' επί πλέον 
βαρυσήμαντου είναι τό ύπό τοΰ Kammerer ίτι- 
τευχδίν Αποτέλεσμα, δτι ί] τοιαύτη έπί τή βί- 
σει Αλλοιωδέ.ντων δρων ζωή; λαβοΰοα χώραν 
μεταβολή είς τόν τρύπαν τύΰ πολλαπλασιασμοΰ 
διατηρείται ίπίσης κατά τό μάλλον ή ήττον 
άνευ συνεχεία; τών δρων τοΰ πειραματισμού 
καί παρά τοϊς άπογόνοις, ήτοι κληρονομ-ίται 
Αμέσως.

eO Kammerer επέτυχε μόνον ίν έλευδέρτ,ι 
ζωή. τά ύπό άλλοίους ορούς γεννηδέντα καί 
τά τούτοις Ανήκοντα ύπό έλεγχον ζώα νά έλ- 
δωσιν είς δέσιν νά πολλαπλασιάζωνται, οπερ 
κατωρδώδη όταν έφδασαν εΐς ηλικίαν 3 1 /2 
έτών. Ιδού δέ τί συνέβη σχετικώς μί τήν δια 
τήρησιν τοϋ είδους τής γεννήσεώς παρά ταΐς 
κατά τόν τρόπον τούτον γεννηδείσαις σαλαμάν- 
δραις : αί συνεπείφ πλησμονής ΰδατο; Ασυνή - 
δως ώς νύμφαι γεννηδείσαι σαλαμάνδραι τοΰ 
είδους Β, γεννώσιν αυδις νύμφας καϊ χρηοι- 
μοποιοϋσιν ώς τόπον γεννήσεώς τό ΰδωρ' αί 
νύμφαι γεννώνται είς μεγαλείτερον τοΰ συνή
δους, ίκ 2 νεογνών Αριδμόν, καϊ κατέχουσι 
σχετικώς βραχέα βράγχια καί εν σχετικώς εύρύ 
κράσπεδον έν εΐδει πτερυγίου■ Αί συνεπεία έλ· 
λείψεως ϋδατος Ασυνήδως ώς τέλειοι γεννη
δείσαι σαλαμάνδραι τοΰ είδους Δ, γεννώσι: 
α ) άν δίν ίξακολουδώοιν οί δροι τοΰ πειρά
ματος ή εις τό ΰδωρ κατά το μάλλον καί ήττον 
προκεχωρημένας μί σχεδόν Ιοχυρώς ίλαττω- 
μένα βράγχια έφωδιαομένας νύμφας, ή είς 
τήν ξηράν μικράς νύμφας μί μικρά βράγχια 
μή δυναμένας είς βαδέα ΰδατα νά ζήσωσι. β') 
άν ίξακολουδώοιν οί δροι τοΰ πειράματος αί 
ώς τέλειοι γεννηδείσαι σαλαμάνδραι Α γεννώ
σιν Αμέσως μί τήν πρώτην γέννησιν τελείας 
σαλαμάνδρας (ίν Λντιδέσει πρός τήν βαδμι
αίαν πρός τοΰτο ουνήδειαν τής πρώτης ύπό 
πειραματισμόν τεδείσης γενεάς)· χρηοιμοποι-
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Είκών 4.—Mix σαλαμάνδρα Β, γ^ννηβεισα ώς συνή
θως τελεία σαλαμάνδρα έπί της ξηρϊς 
(Μέλαινα).

Είκών !>.—Μία σαλαμάνδρα Β τελειοποιηθεϊσα μετά 
έξέλιξιν, ήν έν τω ύ'δατι έξετελεσε, χαί 
γεννηθεισα έκ μητρδς σαλαμάνδρας, ήτις 
χαί αύτή είχε γεννηθή συνεπεία πλησμονής 
τοϋ ΰδατος ώς νύμφη ατελής. (Μέ χρυσο
κίτρινα στίγματα).

οΰοιν ώς τόπον γεννήσεως την ξηρόν και γεν- 
νώσι πλείονα τών 2 τέκνα.

Ό Kammerer συνοψίζει τά γενικά περί της 
κληρονομικότητας Αποτελέσματα ώδε πως· 1) 
Μία κληρονόμησις της έπιβληθείοης μεταβολής 
τοϋ πολλαπλασιασμού έλαβε χώραν εν πάση 
περιπτώσει. 2) II μεταβολή αϋτη εμφανίζεται 
άν ή δευτέρα γενεά μεταφερθή καί εύρεθή είς 
τούς Αρχικούς ορούς τής ζωής, είς βαθμόν 
ήλαττωμένον και έξησθενημένον, τόσφ περισ
σότερον όπιοθοδρομικώς βαίνοντα, δσω μειζον 
χρονικόν διάστημα παρέρχεται μεταξύ τής είς 
τους Αρχικούς δρους μεταφοράς καί τής έπο- 
χής τής γεννήσεως. 3) Ή μεταβολή αΰτη έμ- 
φανίζεται, άν έξακολουθήσωσιν έπιδρώντες οϊ 
Αλλοιωθέντες δροι έπί τής δευτέρας γενεάς είς 
ίσον ή είς μείζονα βαθμόν.

Αί προτάσεις αύται καθορίζουσι νϋν Ακρι
βώς διά μίαν ειδικήν περίπτωση1 άνευ Αντιρ
ρήσεων, δτι ή λαμαρκιστική θεωρία τής έξε- 
λίξεως πρωτίστως θεωρεί ώς λογικώς μοναδι
κήν παραδεκτήν ίξήγησιν Ανιούσης προσαρμο
γής προς τό περιέχον. Και τούτου ένεκα τά 
Αποτελέσματα ταΰτα τοΰ Kammerer είναι με
γίστης σπουδαιότητος μετά τών ήδη είς άλλας 
ζωολογικός κα'ι φυτολογικάς περιοχάς γνωστών 
όμοιων περιπτώσεων (ψυχαί, ποικιλίαι τοΰ 
ένστικτου κτλ. ). Καί νϋν πλέον, επειδή ή 
προσοχή τοΰ έρευνητοΰ είς ΰψιοτυν βαθμόν 
στρέφεται πρός τά πειράματα ταΰτα και τά 
μέχρι τοΰδε Αποτελέοματα δεικνύουοιν δτι κερ- 
δίζουοι διαρκώς έδαφος είς τό ζήτημα τοΰτο 
αί πειραματικοί Αποδείξεις διά τήν έπι μακράν 
θεωρητικώς καί Αναγκαοτικώς παραδεκτήν τυγ- 
χάνουσαν Αναγνώριση· τής κληρονομήοεως 
Αποκτηθεισών ιδιοτήτων, έπιτρέπεταί τινι θαρ- 
ρούντως νά έλπίζη δτι τοιούτου είδους καθο - 
ρισμοί θά γίνωσι περισσότεροι παρά τάς πολ- 
λάς κα'ι μεγάλος δυσκολίας κατά τήν έκτέλεσιν 

τών πειραμάτων καί οτι θά συντελέσωσιν εις τό 
νά Απορριφθή ταχύτατα ή ξένη πρός τήν Αλή
θειαν θεωρία τοϋ μή δυνατόν τής κληρονο- 
μήσεως τοιούτων ιδιοτήτων, αϊτινες Ατομικώς 
Απεκτήθησαν διά προσαρμογής πρός τους με- 
ταβληθέντας δρους υπάρξεως.

ΠολλαΙ έννοεΐται Αντιρρήσεις έξηνέχθησαν 
κατά τών συμπερασμάτων τούτων τοΰ Kam
merer. Μίαν τούτων έν βραχεί Αναφέρομεν, 
διότι αΰτη ίσως ύπό μή είδήμονος Ανθρώπου 
ήθελε προβληθή καί διότι αΰτη διά τών Απο
τελεσμάτων τοϋ Kammerer έντελώς Ανατρέπε- 
ται. Ό Weismann δηλ. είπεν, δτι άί μέχρι 
τοΰδε γνωστοί περιπτώσεις πειραματικώς προ - 
κληθειοών καί είτα κληρονομηθειοών μεταβο
λών θά ήσαν «πιθανώς πρωτίστως ούχί νέον 
τι, Αλλά Αρχέγονοι καί προπατορικοί χαρακτή
ρες ή τουλάχιστον μίγμα τι τοιούτων καί νεω- 
τέρων». Είς τοΰτο ήδη έντελώς έπιτυχώς Α- 
πήντησεν ό Semon, δτι διά τό ήμέτερον πρό
βλημα είναι έντελώς Αδιάφορον, άν αί δι' έξω- 
τερικών έπιδράσεων κληρονομηθεϊσαι Ιδιότη
τες είναι νέοι ή είναι μία έπιστροφή πρός τους 
προπάτορας, Αρκεί μόνον, δτι τοιαΰται ιδιό
τητες μετεφέρθησαν καί εις τούς Απογόνους. 
Ό hammerer κατόπιν συμπληρωματικώς κα
ταδεικνύει, δτι ή θεωρία τοϋ Weismann (άν 
και πρός στιγμήν ύποτεθή ώς λογικώς όρθή) 
δέν δύναται νά έφαρμοσθή, προκειμένου περί 
τών έπί τής σαλαμάνδρας Αποτελεσμάτων, ή 
μόνον έπί τοΰ ενός είδους, ένώ ή κληρονο- 
μουμένη μεταβολή τοΰ πολλαπλασιασμού λαμ
βάνει χώραν καί είς τά δύο είδη. “Αν τοΰτο 
είναι πιθανόν, δύναται νά θεωρηθή ή παρά τή 
σαλαμάνδρα Β λαμβάνουσα χώραν μεταβολή 
ώς έπιστροφή εις τόν Αρχέγονον καί Ατελέστε
ροι· τρόπον τοΰ πολλαπλασιασμού τής σαλα
μάνδρας Α, είναι έπειτα φυσικώς Αδύνατον νά 
παραδεχθή τις καί τό Αντίθετον. Και ή τοι-

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΔΕΛΑΓΡΑΝΣ

Ή τελευταία πτήσις τοϋ γνωστοϋ Γάλλου αεροναύτου Δελαγράνς έν Γαλλία, ύπήρ-εν άτυχης. ’Εκ τής 
φοβέρας δέ πτώσεως τοϋ αεροπλάνου του δ δυστυχής εφονευθη.

Αί τρεις ανωτέρω απόψεις παριστώσιν, ή μεσαία τήν άρχήν τής άνύδου του, ή ανώτερα τήν πτήσιν του 
είς τδ ϋψος καί ή κατώτερα τήν πτώσιν καί καταστροφήν του.

αύτη άλλως τε έξήγησις τής παρά τή σαλαμ. 
Β μεταβολής ώς έπιστροφής δηλ. είς προπα
τορικός Ιδιότητας κατ’ οΰδέν παραβλάπτει ή 
ουδόλως Ανατίθεται πρός τήν καταφατικήν Α- 
πάντησιν, είς τό πρόβλημα, άν κληρονομούνται 
Λποκτηθείσαι ιδιότητες. Ή κυριώδης λοιπόν 
σπουδαιότης τοΰ προβλήματος τούτου κορυ- 
φοϋται είς τούτο, δτι ύπό τήν έπίδρασιν Εξω
τερικών αιτίων λαμβάνουσι χώραν μεταβολαί 

εις τόν οργανισμόν τών ζώων καί πρός τούτοις αί μεταβολαί αύται έμφανίζονται αύθις καί είς 
τήν έπερχομένην γενεάν καί άνέτιτά έπιδρώντα 
αίτια έκλείψωσι.

Δρ Γ. Κ. ΓΕΏΡΓΑΑΑΧ
Επιμελητής ‘Ορυκτολογίας καί Γεωλογίας 

έν τψ Μ. Πολυτιχνείψ
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ΠΕΡΙ ΜΑΓΕΙΑΣ

Πρό τίνος χρόνου είχε γενικευθή ή ιδέα, 
οτι ή μαγεία, δ έξορκισμός, αί προφητεϊαι και 
τά τοιαΰτα ησαν ψεύδη καί Αγυρτεΐαι μερικών 
κερύοοκόπων καί Απατεώνων νΰν όμως αί 
παρατηρήσεις και τα πειράματα κατέρριψαν τάς 
ίδιας ταύτας και ήδη σοφοί καί Επιστήμονες 
καταγίνονται να διασαφηνίσωοι τήν καταγωγήν 
τών φαινομένων τούτων, προσπαθοΰντες να 
συλλάβωσι τδν μίτον τοΰ μυστηρίου. Καί πολ
λοί μέν προσεπάθησαν να έπιβάλωσι τδ κϋρος 
αυτών, τά δέ πρόσφατα πειράματα τοΰ συν
ταγματάρχου Δε Ροκάς Απέδειξαν δι' Ακριβούς 
καί Επιστημονικού καθορισμού τήν πραγματικό
τητα τής μαγείας, κα'ι δτι όσοι τολμοΰν Ετι ν' 
Αρνώνται τήν Αλήθειαν τοϋ πράγματος, Απο- 
τελοϋσι τήν ομάδα τών Αμαθών, οΐτινες δέν 
δύνανται νά ΐδωσι τί γίνεται πέραν τοΰ άκρου 
τής ρινός των.

ιιΌπόταν, αποφαίνεται ο κ. δε Ροκάς, ή 
Ανανδρία θέλει έκλειψη έκτής γής μας, θάέξα- 
φανισθή και ή μαγγανεία, καθόσον ό ειλικρινής 
άνθρωπος δσον κακδς και αν ή, καί οσον φο
βερά καί άν ώσι τά αίτια τής ίκδικήσεώς του, 
προσβάλλει πάντοτε ερρωμένος κατά μέτωπον 
τδν Εχθρόν του».

ΟΙ ήττον άπιστοΰντες επίστευον επί πολύν 
χρόνον, δτι ή μαγεία ήτο άποτέλεσμα υποβο
λής. Απάτη. Κατ' αυτούς ό ίκτελών τήν μαγ
γανείαν, έξασκεΐ Επιρροήν φόβου έπί τοΰ Ατό
μου, τό όποιον πρόκειται νά μαγγανεύση καί 
τδ Απειλεί ύψηλοφώνως, ούτως ώστε δ φόβος 
νά προξενήση αύτώ φυσιολογικήν καί ψυχικήν 
ταραχήν. Και συμπεραίνουσιν, δτι δσοι δέν 
πιοτεύουσιν είς τούς μάγους,δέν εχουσι νά φο- 
βηθώσι τάς Ενεργείας των (τής μαγγανείας).

Δυστυχώς τοϋτο είναι πλάνη, ώς θ’ Αποδεί- 
ξωμεν παρακατιόντες, προσθέτοντες νΰν, δτι δ 
μάγος δέν Εργάζεται, ούτε Απειλεί πρόσωπον 
πρδς πρόσωπον, δντινα θέλει νά πλήξη, Αλλά 
προσβάλλει εκ τοΰ μακρόθεν και Ασφαλούς, 
χωρίς τό θΰμα του νά Εχη γνώσιν.

"Ηδη άς ίδωμεν τί γράφει ό Rourgeat, Εν 
τή Μαγεία του.

Ή μαγεία καί τό πρακτικόν αντΛς 
μέοος.—Τά αποτελέσματα.— ίν- 

ναμις ζωής καί θανάτου.
Ό πράκτωρ τής μαγείας, δηλαδή τών μα

γικών συνεπειών, κυφώσων, κακοδαιμονιών, 
μαρασμού καί τών τοιούτων θεωρείται Αστρι·· 
κόν τι λεγόμενον ρεύμα, δπερ διευθύνουσι κα
τά βούλησιν διάστροφον και κακειτρεχή τά 
κακοποιά αύτά δντα, οί μάγοι τής σήμερον, 
οΐτινες όμως ούτε σοφοί ούτε Επιστήμονες ούτε 
πολυπράγμονες είσίν, τουναντίον δέ αγροίκοι 

καί ήλίθιοι, Αγνοοΰντες Εντελώς τούς νόμους 
τής δννάμεως, ήν διαχειρίζονται. Π Ισχύς 
των Εν τούτοις είναι πραγματική καί ολέθρια, 
δι ής αυτοί ούτοι πολλάκις δηλητηριάζονται 
καί κ.ακυδαιμονοΰσι. Ενώ καταγίνονται νά δη- 
λητηριάσωσι τούς άλλους. Ή δέ τέχνη των 
αΰτη πατρογονικώς μεταβιβάζεται Απο πατρδς 
είς υίόι> καί καθεξής μετά τών Απεχθέστατων 
αύτών θεσμών καί ειδεχθέστατων ρήσεών των, 
οΰς περιλαμβάνει τδ άπαίσιον Επάγγελμα δι ου 
πορίζονται τά πρδς τδ ζην.

Δέν θά είσέλθωμεν είς τάς λεπτομέρειας 
τών φρικαλεοτήτων τούτων, περιοριζόμενοι 
μόνον νά Εκθέσωμεν Εν γενικούς γραμμαΐς τδν 
τρόπον τής Ενεργείας των.

Όπόταν, είτε δι' Ιδίας πρωτοβουλίας, είτε 
υποδείξει άλλου Λποφασίσωσι νά βλάψωσι τινά, 
προμηθεύονται πρωτίστως τρίχας, όδόντα ή 
τήν φωτογραφίαν τοΰ προσώπου τούτου, άτινα 
δίδουσι πρδς κατάποσιν είς ζώντα βάτραχον, 
δν βαπτίζουσι διά τοϋ ονόματος τοΰ Ατόμου, 
δπερ θέλουσι νά βλάψωσι. Μετά τοϋτο κρε- 
μώσι τδ ζωύφιον Εν τή εστία (καπνοδόχω) 
δπου διατρυπώσιν αύτά μέ ήλους, οΰς πρότε
ρον Λφαιροΰσιν εκ τίνος νεκρικού φερέτρου, Α· 
παγγέλλοντες πολλάς φρικώδεις Αρας (κατάρας). 
Ούτως ή θέλησίς των έξερεθιζομένη, καθίστα
ται δηλητηριώδης καί τδ δυστυχές θΰμα των, 
ύποκΰπτον είς τήν καταχθόνιον αύτών Ενέρ
γειαν ταύτην, δέν βραδύνει νά ΰποκύψη, προσ
βαλλόμενοι· υπδ μιας τών Αβληχρών νόσων, 
αΐτινες Αποπλανοΰσι τήν Επιστήμην.

Άλλ' Εάν τις μεμυημένος Εννοήση τήν μαγ - 
γανίαν καί Αναοτρέψη τό Αποτέλεσμα, τότε τδ 
κακόν στρέφεται κατά τοϋ κακοποιού, όστις 
ουτω φονεύεται διά τών ίδιων αύτοΰ όπλων, 
θΰμα τής Ιδίας του Ατιμίας γινόμενος.

Ό Πέτρος Leloyer διηγείται, διι είς εφη
μέριος σφοδρά Απιστών είς τάς μαγικός Επι
δράσεις, Απώθησεν ήμέραν τινα μίαν γραίαν 
μάγισσαν, ήτις τδν επλησίασε καί Ανατραπεΐσα 
έκ τούτου, έκυλίσθη Εν τή λάσπη, ότε εξοργι- 
σθεΐσα καί Λποτεινομένη πρδς τδν ιερέα, τώ 
λέγει : «ό,τι μοϋ Εκαμες, δέν θά μείνη Ατιμώ- 
ρητόν». Καί όντως Από τής ήμέρας ταύτης δ 
Εφημέριος προσεβλήθη υπδ παραδόξου καί άκατανοήτου νόσου, ήτις επί τρεις ολοκλήρους 
μήνας τδν κατεβασάνισεν. Απηλλάχθη δέ ταύ
της, μόλις εν ώρα τοΰ θανάτου τής γυναίκας 
ταύτης, ήτις προσκαλέσασα αύτόν νά Εξομολο
γηθώ, τώ ώμολόγησεν, ότι αΰτη τόν είχε μαγ- 
γανεύση.

'ίΐ παράδοξος, ώς φαίνεται, δνναμις^αΰτη, 
τών μάγων, καθορίζεται δι' επιστη/ιοι ικοΰ εν- 
τελώς τρόπου ύπό τοΰ συνταγματάρχου κ. de 
Rochas, όστις εκθέτει ώς Εξής καί κατά γράμ

μα τδ πόρισμα τών σχετικών αύτοΰ πειραμά
των.

Ί! μαγγανεία.
Ιΐιιράμαια ιοΰ ουνιαγματάρχου κ. de Itochas 

d Aligun, Διοικηιοΰ τής Πολντιχνιχής Σχολής ι&ν 
ΙΙαρισίων, δημοαιτνθένια ίν rfl ίφημτρίδι · La Justice·.

Τά πειράματα ταΰτα Εγένοντο χθές, παρου
σία δύο Ιατρών, μελών τής Ακαδημίας ιών 
Επιστημών καί ενός μαθηματικού γνωοιοτά- 

του Εν Παριοίοις.
Ο κ. de Rochas Εδοκίμασε κατά πρώτον 

νά μεταδώση τήν αισθητικότητα προσώπου τί
νος επί τίνος φωτογραφικής πλακάς, ώστε κα
τόπιν να αισθάνεται τό πρόσωπον ο,τι γίνεται 
είς τήν πλάκα.

Εθετο και’ Αρχήν μίαν πλάκα εις επαφήν 
μετά προσώπου Αφυπνισμένου καί τότε ή Ανα- 
πτυχθεΐσα έπί τής πλακάς φωτογραφία αύτοΰ 
δέν Απέδωκεν Αποτέλεσμα, μή συντελεσθείσης 
Επικοινωνίας καί σχέσεως αισθητικής μεταξύ 
ταύτης καί τοϋ φωτογραφη θέντος Ατόμου.

Ετέρα πλάξ τεθεΐσα προγενεστέρως είς 
επαφήν μετά προσώπου τινός κοιμωμέι ου, 
ελαφρώς εξωτερικευμένου, Απέδωκεν Αντίτυ
που ομοιώματος, οπερ δοκιμασθέν, Εδιδε ση
μεία τινά αίσθητικότητος μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ 
Ατόμου.

Τρίτη τέλος πλάξ δοκιμαοθείσα, ήτις πριν 
ή τοποθετηθή Εν τή φωτογραφική συσκευή 
εΐχεν ίσχυρώς πληρωθή Εκ τής αίσθητικότητος 
τοΰ κοιμωμένου υποκειμένου, διά τής Επαφής, 
Λπέδωκε φωτογραφίαν, ήτις παρουσίασε τούς 
μάλλον περιέργους αισθητικούς χαρακτηριστι
κούς τύπους, ήτοι :

'Οσάκις ό Ενεργών ήγγιζε τήν εικόνα, τά 
άι απαριστώμενον Εν αύτή υποκείμενον ήσθά- 
νετο τήν άφήν. Τέλος μετά διαφόρους άλλας 
δοκιμάς, Ελαβε καρφίδα καί δι' αύτής εκέν- 
τησε δίς τό ύμένιον (φλουδίτσα) τής πλακάς, 
Ενθα παριστάνετο ή χειρ τοϋ'υποκειμένου.

Κατά τήν αύτήν στιγμήν το υποκείμενον 
ελιποθύμηοεν Εντελώς,'^εν συστολή.

Οπόταν δέ Αφυπνίσθη, εΰρέθησαν Επί τής 
χειρός του ερυθρά στίγματα Ακριβώς ύπο τά 
Επίδερμα τδ άνταποκρινόμενον Ακριβώς είς 
τά κεντήματα τής φωτογραφίας.

Οΰτω λοιπδν κατώρθωσεν δ κ· de Rochas 
ν’ άναπαραστήοη όσον ήν δυνατόν τήν μαγγα
νείαν τών Αρχαίων.

χκ

Έν τώ τόστρ μυστηριώδει έδάφει τών φαι
νομένων τούτων περιοριζόμεθα Εως Εδώ, ώς 
ειλικρινείς χρονογράφοι, διότι δέν πρόκειτοι 
ήδη νά πιστεύσωμεν ή νά μέ] πιστεύσωμεν, άλλά ν’ Αναπαραοτήσωμεν απλώς ό,τι ειδομεν. 
'Ιδού τδ παν.

Ή Αναλογία τήν όποιαν εμφαίνει τό φαινό- 
μενον τούτο πρδς τά εξ Αποοτάοεως θανατού- 
μενα πρόσωπα διά τοϋ εικονικού τραυματι
σμού, ήτοι πληγώνοντες υπόδειγμα Εκ κηρού, 
δμοιώματος τών προσώπων αύτών, ήτο προ
φανής.

<ΡΕδοκίμασα, λέγει δ κ de Rochas, Εάν δ 
κηρός δέν εΐχεν, όπως τδ ΰδωρ, τήν ιδιότητα 
ν' Αποιαμιεύη τήν αισθητικότητα καί Λνεγνώ- 
ρισα, ότι τήν εΐχεν εις ΰψιοτον βαθμόν, ώς καί 
άλλαι παχεΐαι ούοίαι, βελουδοειδείς ή γλοιώ
δεις, ώς τό κολ κρέμ(εοίά cream) καί τδ μάλ- 
λινον βελοΰδον.

Μικρά πλαγγών, διεοκευαομένη διά κηρού 
καί αισθητοποιημένη διά τής τοποθετήσεώς της 
επί τινας οτιγμάς καί Εν μικρή. Αποοτάοει Εναντι 
υποκειμένου τινός, άναπαρέοτησε τάς αισθήσεις 
τών κεντημάτων, δι' ών διειρύπησα τό Αγαλ
μάτων πρδς τό άνω μέρος τοΰ σώματος, έάν είχον κεντήση τήν πλαγγόνα Επί τής κεφαλής, 
πρός τό κάτεο μέρος, Εάν τήν εκέντων είς τόν 
πόδα, κτλ δηλαδή τό κέντημα μετεβιβάζετο, 
(Λναπαρήγετο) πλέον ή ήιτον υίοθητώς είς τά 
μέρη τοΰ Ατόμου, Ενθα Απεστέλλετο κατά συμ
πάθειαν τό μαγνητικδν ούτως είπείν ρεύμα.

Πρός τούτοις κατώρθωσα νά Εντοπίσω Ακρι
βώς τήν αισθητικότητα, όταν ενέπηγον, όπως οί 
Αρχαίοι μαγγανευταί Εν τή κεφαλή τής πλαγ- 
γόνος τεμάχιον κόμης, ήν είχον περικόψει Απο 
τδν αυχένα τοΰ υποκειμένου, έν ώρρ ΰπνου. Τό 
πείραμα τούτο έγένετο παρουοίρ τοΰ Αντιπρο
σώπου τοΰ τύπου, όστις καί Ελαβεν Ενεργόν 
μέρος.

Είχε μεταφέρει τήν πλαγγόνα οΰτω παρα- 
οκευασθείσαν όπισθεν τών διαχωρισμάτων γρα
φείου τινός, Ενθα δέν ήδυνάμεθα νά τήν βλέ ■ 
πωμεν, ούτε τδ υποκείμενον ούτε έγώ. Αφύ
πνισα τήν κυρίαν Λ . . . ήτις χωρίς νά εγκα- 
ταλείψη τήν θέσιν της ήρχισε νά συνομιλή μετ 
αύτού μέχρι τής στιγμής, καθ' ήν οτρεφομένη 
Αποτόμως καί φέρουσα τήν χεΐρα όπισθεν τής 
κεφαλής της, ήρώτησε γελώσα, τίς τή Ετράβα 
τήν κόμην- Τούτο Εγίνετο Ακριβώς, καθ' ήν 
στιγμήν ό κ. X . . . Ετράβα τή Αγνοίρ μου 
τήν κόμην τής πλαγγόνος.

Θέλων νά παρατείνω τό πείραμα δσον ήν δυ
νατόν περισσότερον καί Επωφελούμενος τής 
στιγμής, δπου είς ιατρός ήτο παρών, έκέντησα 
ζωηρώς, χωρίς νά προειδοποιήσω καί δίς διά 
μιας βελόνης τήν δεξιάν χεΐρα τής είκόνος τής 
Κυρίας Λ... ήτις Αμέσως Εξέβαλε κραυγήν πό
νου καί πρδς στιγμήν Απώλεσε τάς αισθήσεις 
της. Ότε συνήλθεν, παρετηρήσαμεν επί τής 
ράχεως τής χειρός της δύο υποδορίους Ερυθρός 
γραμμάς, αΐτινες πρότερον δέν ύπήρχον καί 
αΐτινες Ανταπεκρίνοντο επ' Ακριβώς πρός τάς 
δύο έκδάρσεις, άς ή βελόνη μου είχε σχήμα- 
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τΐσει φερομένη ίπ! τής πηκτώδους ίπιφανείας 
τοΰ Αγαλματίουτ».

Έκ τών Ανωτέρω δήλον καθίσταται, οτι, οί 
κάτοικοι τών χωρίων και κωμοπόλεων, οϊτινες 
πιστεύουσιν, δτι άτομά τινα δύνανται νά ίξασ- 
κήσωσιν In' αύτών καί ιδίως ίπ! τών τέκνων 
των όλεθρίαν ίπίδρασιν, δεν έχουσιν ίντελώς 
άδικον κα! δτι οί υπολαμβανόμενοι ευφυείς και 
νουνεχείς, οί Ισχυροί νόες, οί σκεπτικοί, κτλ, 
οϊτινες Αρνοΰνται παν δ,τι δέν ίννοοΰσιν καϊ 
οΰτε εϊδον, Απόδειξις δέ τοϋ ίγωϊσμοΰ των καί 
τής... ίλαφρότητός των, εύρΐσκονται μόνοι αυ
τοί ίν τή πλάνη.

Μέγα μέσον δπως Αποφυγή τις τήν μαγγανείαν, 
είναι νά μή προξενή κακόν ούδενί, καθόσον 
ή Αμοιβαία Αντιπάθεια καταλήγει όλεθρίως διά 
τοΰ μίσους.

Τό μϊσος είναι Αληθής μαγγανεία, καθ' ήν 
<5 Ασθενέστερος ήττάται πάντοτε ύπό τοΰ Ισχύ · 
ροτέρου. Ό πράττων τό καλόν, ούδέν εχει 
νά φοβήται, τούναντίον δέ ό πράττων τό κακόν 
δύναται τά πάντα νά ΰποσιή.

'Δποφεύγετε ίν τοϊς λόγοις υμών και τοϊς 
δμιλίαις νά καταβιβάζητε τήν θέσιν τοϋ άλλου, 
νά προσβάλητε τήν φιλοτιμίαν αύτοΰ' πριν ή δέ 
κατακρίνετε τι, δέον νά μελετάτε αύτό δεόντως 
κα! εν Ανάγκη νά έμβαθύνετε εις αύτό, διότι ίν 
ίναντία περιπτώσει περιπίπτετε ίν τή κενοδοξίρ. 
καϊ τή Ανοησία. “Οστις γάρ σπείρει τήν Αντι
πάθειαν θά δρέφη τό μϊσος καϊ δστις σπείρει 
τό μϊσος, δρέπει τήν δυστυχίαν. Πολλάκις δέ 
ή κατάρα πλήττει φοβερότεροι· παντός άλλου 
κτύπου. >*<

Πάντες ίπισταμένως μελετώντες τά Ανωτέ
ρω, θά κατανοήσωσι τήν Αλήθειαν αύτών.

Δέον πας τις πρός Αποφυγήν συσωρεύσεως 
παντός κακού ίπϊ τής κεφαλής του, νά διάγη 
καλώς, νά εϊνε Αγαθός καϊ συγκαταβατικός, 
χωρίς νά σκέπτεται τάς συνέπειας, ν’ Αποδιώ- 
κη τάς κακάς Ιδέας και τό μϊσος καϊ νά προ- 
καλή διά τής διανοητικής προσευχής τήν ειρή
νην καί Αγάπην, νά συγχωρή πάντοτε κα! νά μή 
ζητή ίκδίκησιν, οΰτε νά συκοφαντή ή κακολο- 
γή, οΰτε διά τοΰ λόγου, οΰτε διά τών πράξεων. 
Τοΰτο είναι τό καλείτερον μέσον τής Αμύνης. 
Άλλ' ιόν τις τήκεται ύπό Ακατανοήτου τινός 
καϊ Ανεξήγητου κακοΰ καϊ ή κρΐοις ίπαναλαμ- 
βάνεται οχεδόν ίν ώρισμένη ώρρ, δέον ν’ Ανα- 
λογισθή, διι τοΰτο έχει τήν αιτίαν του καϊ δυ
νατόν νά προέρχεται έκ μαγγανείας, Αρας, μί
σους ή κακολογίας τινός, δτι δέν πρέπει ν’Ανα- 
βάλη τήν Απαλλαγήν, καθόσον τό κακόν τοΰτο 
άγει πρός τον μαρασμόν.Δέον διά τής προσευ
χής, μετανοίας καϊ τοΰ ίξιλασμοΰ και ίξορ- 

κισμοΰ ν' Απαλλαγή αύτοΰ ή νά συμβουλευθή 
ειδήμονα κα! τότε τό κακόν, οπερ ούδέν άλλο 
είναι ή Αόρατον πάθος, δηλ : ρεύμα Αέριον, 
δαίμων μετονομασθέν ίπί τό πρακτικώτερον, 
φυγαδεύεται, κα! Απέρχεται ίγκαθιοτάμενον 
άλλοθι ή εντός τοΰ ίκπέμφανιος αύτό ή έντός 
άλλου σώματος, καθ' δοον ή φύσις αύτοΰ, 
φύσει πονηρά καϊ κακοποιός, πεποίηται ϊνα 
κακόν καϊ όλεθρόν προξενεί.

Οί Αρχαίοι και οί κατά τόν μεσοίωνα μάγοι 
και μαγγανεϊς διαφόρους τρόπους μετεχειρί
ζοντο διά τήν μεταβίβασιν ή Λφαίρεσιν τοΰ κα
κοΰ αύτοΰ ρεύματος, τον τήν περιγραφήν Απο- 
σιωπώμεν ώδε, ώς μακροσκελή καϊ άσκοπον, 
περιοριζόμενοι ήδη μόνον ιά προσθέσωμεν, 
διι τό κακόν τής μαγγανείας ίπέρχεται πότε ά- 
καριαϊον καϊ πότε βραδέως, προξενούν κατά- 
πτωσιν, Αποθάρρυνσιν, ίξασθένηοιν ίντελή τών 
μελών κα! βαθμηδόν ρεύμα τι πυκνόν περι
βάλλει τήν καρδίαν, τόν νοΰν κα' τούς οφθαλ
μούς τοΰ σώματος ώστε προκαλεϊ τήν Αποστρο · 
φήν καϊ τήν Αντιπάθειαν τών συγγενών καί φί
λων, και είς τίποτε πλέον δέν ίπιτυγχάνει' φο
βερά δέ Ατυχία έν πάτοι τόν παρακολουθεί καϊ 
καταλήγει, ώς Αντικείμενο*· Απαρεσκείας, δι' 
ίαυτόν και τούς περϊ αύτόν. Κα! τότε δή έν- 
νοεί, δτι εχθρός τις τόν παρακολουθεί κατά 
πόδα κα! δτι Αόρατόν τι ίμπόδιον τώ φράσσει 
τήν όδόν και μή δυνάμενον, νά άντιπεξέλθη, 
Απόλλυσι ουτω πάσαν ίλπίδα ίπιτυχίας εις τάς 
επιχειρήσεις του, Απορών δέ πλέον τί νά πράξη 
καί τί νά σκεφθή, καταφέρεται διαρρήδην κατά 
τον πεπρωμένου καί τής τύχης.

Φ· ΠρίντεζηςΑΠΟ ΒΑΤΟΥΜ ΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
(Συνέχεια ίδε προηγ. φύλλον)

Τά γραφεία τών άδελ. Φωστηροπούλων κεϊν- 
ται έπι τή; προεκτάσεως τής μεγάλη; κεντρικής 
έμπορική; όδοΰ, δπου τά καλϊίτερα εμπορικά 
καταστήματα καί γραφεία, τά όποία σχεδόν ά
παντα είσίν ελληνικά καί εί; τό είσόγειον με
γάλης ωραίας καινουργοΟς οικοδομής, ήτις τιμά 
τόν τόπον καί τόν εθνισμόν μας.

Εισερχόμενος έξίσταμαι παρατηοών τάξιν, 
ευπρέπειαν καί διάταξιν άκριβώς τραπεζικήν, 
όμοίαν σχεδόν πρός τήν τών μεγαλουπόλεων 
καί διευθυνθείς πρός τήν θυρίδα τοΰ ταμίου όπου 
εύρίσκετο είς ύπάλληλος, έζήτησα τόν κ. Κ. 
Φωστηρόπουλον.

— ’Εγώ είμαι, τί αγαπάτε, μ’ έρωτά :
— ΙΙρίντεζης, Διευθυντής τής «Φύσεως», τω 

λέγω καί έπεθύμουν νά σας ϊδω.
— *Α, είσθε ό κ. ΙΙρίντεζης, χαίρω πολύ, 

ορίστε μέσα αοΐ λεγει καί ένταυτώ μέ συνιστά 
είς τόν αδελφόν του κ. Ιάκωβον, είς τό παρα
κείμενον διαμέρισμα έργαζόμενον, οστις έπίσης 
μοί συνιστ^ και είς τόν έτερον μεγαλειτερον α
δελφόν των καί ό οποίος προσφέρων μοι κάθισμα 
παρ’αύτώ, άρχίζομεν συνομιλίαν περί τής άφί- 
ξεώς μου καί τών έντυπώσεών μου περί τής πό- 
λεώς των καί τής «Φύσεως», ένώ έναντι μας ό 
έτερος αδελφός συνωμίλει μετά τίνος ίερέως καί 
ετέρου κυρίου, δστις τοϊς διηγείται ιστορικά ζη
τήματα μετά πολλής έμφάσεως, σοβαρότητος 
και ρητορικών σχημάτων, μή παραλείπων νά 
έπικαλήται καί τούς 'Ελληνας συγγραφείς.

Τοΰτο μοί έκίνησε τήν περιέργειαν.
— Μήπως ό κύριος είναι ό γυμνασιάρχης ή ό 

καθηγητής κ. Ιεροκλής ; ήρώτησα.
—“Οχι, είναι πρώην έμπορος, δστις άρεσκε 

ται είς συζητήσεις τοιαύτας, μοί άπαντα μει- 
διών ό κ. Φωστηρόπουλος καί συχνάκις μάς 
διηγείται διάφορα τοιαΰτα.

— Χαίρω πολύ, έπεϊπον, είναι φαίνεται φι- 
λόπατρις καί φιλομαθής. Καί αί έργασίαι σας, 
πώς πηγαίνουν, κ. Φωστηρόπουλε.

— ’Αρκετά καλά. Καταγινόμεθα είς τραπε
ζικά; καί έμπορικάς, ώς βλέπετε.

— Ή δ’ έγκατάστασις ένταΰθα ύποκαταστή- 
ματος τής Τραπέζης ’Αθηνών δέν σάς έβλαψε ;

— "Α, ναί, μάς περιόρισε αρκετά τήν εμπο
ρικήν μας συναλλαγήν.

— Καί έργάζεσθε όμοΰ δλοε οί αδελφοί;
— Μάλιστα, συνεργαζόμεθα πάντοτε.
Καί έν ταύτώ είσήλθεν έτερος Κύριος, οστις 

μετά θάρρους καί εύγενώς χαιρετών κατά σει
ράν όλους, λαμβάνει μέρος είς τήν συζήτησιν.

— ’Αλλά έδώ είναι καί κέντρον τών ομογε
νών, ώς παρατηρώ, είπον.

— Βεβαίως, έδώ συζητοΰμεν καί περϊ τών 
κοινοτικών καί άλλων αντικείμενων. Οί φίλοι 
μάς άγαποΰν καί μάς έπισκέπτονται συχνάκις.

— Χαίρω πολύ, ότι βλέπω εύχάριστον άνε- 
πτυγμένην κοινωνίαν ένταΰθα.

Πλησιάσαντος δέ καί πρός ημάς τοΰ άρτι 
είσελθόντος Κυρίου:

— Ό κ. ΙΙρίντεζης, διευθυντής τής «Φύσεως» 
τώ λέγει, έξ ’Αθηνών, συνιστών με ό κ. Φω
στηρόπουλος.

— Ό κ. ΙΙρίντεζης; ά, έχω πολλήν εύχαρί- 
στησιν, άπαντά ούτος, δπου σάς γνωρίζω, διότι 
διατελώ καί έγώ συνδρομητής τής «Φύσεως» 
καί χαίρω πολύ δπου τοιοΰτον άξιόλογον περιο
δικόν μοί συνέστησεν ό φίλος μας κ. Μωραΐτης, 
ιατρός έκ Βώλου.

— Ό Κύριος; ήρώτησα έκπληκτος ;
— Είναι ό κ. Κωνστ. Βελισαρίδης, έμπορος.
— Βελισαρίδης ; ναί, έχετε δίκαιον, μάλιστα 

ένθυμοΰμαι καί έγώ χαίρω πολύ- καί ποΰ έγνω - 
ρίσατε τόν κ. Μωραΐτην ;

— Είς τό Βερολϊνον, όπου είχα μεταβ/j πρό 

τριών έτών μετά τής Κυρίας μου. Έκεϊ έγνω- 
ρίσθημεν καί ένα μήνα, δπου έμείναμεν έκεϊ, 
σχεδόν καθ’ έκάστην έβλεπόμεθα καί μάς ώδή- 
γησεν είς τά ωραιότερα καί περιεργότερα μέρη 
τής πόλεως. Είναι κάλλιστος νέος καϊ εύγενέ- 
στατος, ό κ. Μωραΐτης.

— Πολύτιμος φίλος καί άξιόλογος χειροΰρ- 
γος. Διατελεϊ καϊ συνεργάτης τής «Φύσεως.» 
“Ηδη δέ ένεκατέστη πλέον είς Βώλον, εργα
ζόμενος πολύ καλά.

— Χαίρω πολύ, διότ, ήτο έπιμελής καί ά
ξιος νέος, συνάμα δέ πατριώτη; καλώς.

— θά έμάθατε καί τού; άρραβώνα; τή; μο- 
νάκριβη; άδελφής του ;

— Ναί, τό εϊδον εί; τήν «Φύσιν». Καί άφοΰ 
εϊπομεν έτι άρκετά άποχαιρετήσα;, μετέβην είς 
συνάντησιν τοΰ κ Χαρ. Δημητριάδου, έμπορου. 
Έχει ώραϊον μέγα κατάστημα ύφασμάτων έπϊ 
τής αύτή; όδοΰ. Μέ ύπεδέχθη μετά προσήνεια; 
καί έδειξε πολύ ένδιαφέρον διά τήν πρόοδον 
τοΰ Ελληνισμού καί τών γραμμάτων.

— Και ό κ. Γαλανό;, τί κάμνει; διατελώ 
άνταποκριτή; του πρό έτών, φαίνεται είναι 
άξιόλογος καί ώφέλιμο; άνθρωπο;, ήρώτησε..

*0 κ. Δημητριάδη; είναι άνήρ φιλομουσώ- 
τατος, φιλογράμματο; καί φιλοπρόοδος καί εν
νοεί νά παρακολουθώ τήν φιλολογικήν πρόοδόν 
μας. Έχρημάτισε δέ πριν γίνγ έμπορο; Διευ
θυντή; τής Άστυκής Σχολής Βατουμίου έπί 
23 έτη καί είναι οπαδός τών υγιών ιδεών καί 
χριστιανικώτατος. Μάλιστα ήπόρησα διά τάς 
άρχάς του, α'ίτινες όλως άντίκεινται εί; τό νΰν 
έπάγγελμά του, οπερ τήν σήμερον άντιστρα- 
τεύεται ποό; τήν εύθύτητα, τό δίκαιον καί τό 
είλικρινέ;. Άλλά ό κ. Δημητριάδη;, ώς παρε- 
τήρησα, έκ τής πολλή; συζητήσεως, ήν εϊχο- 
μεν καϊ τή; συνεχοΰς διαβάσεώ; μου έκ τοΰ 
καταστήματος του, όπερ ώς προεΐπον, κείται 
έπϊ τής έμπορικής όδοΰ, δέν άπομακρύνεται 
ποσώς τών ωραίων καί βιωσίμων χριστιανικών 
άρχών του χάριν τοΰ ταπεινοΰ καί έξευτελιστι- 
κοΰ ολίγου πρόσκαιρου χρυσίου, οπερ δηλητηρι
άζει τάς ψυχά; καί μαραίνει τάς καρδία;.

— Ό κ. Γαλανός, τώ άπήντησα, είναι πολύ 
καλά εί; τήν υγείαν του καί έξακολουθεί δι
δάσκων διά τοΰ λόγου καί τή; γραφή; τά; 
χριστιανικά; άρετάς.

— Τόν έκτιμώ πολύ, κ. Πρίντεζη, μοϊ λέγει 
καί διατελώ πρό πολλών έτών άνταποκριτή; 
τή; Δικπλάσεως, έξ έρωτο; πρό; τήν άλήθεΐαν 
καί τό φώς τοΰ καλοΰ καί ωφελίμου, όπερ Six- 
χέει τάς ψυχάς. Σάς παρακαλώ δέ πολύ αμα τόν 
ίδήτε νάτοΰ είπήτε πολλούς χαιρετισμούς.

— Δέν Οά λείψω, τώ άπήντησα.
Άφοΰ δέ εϊπομεν πολλά περί πολλών ζητη

μάτων καί έπίομεν καί καφέ, ώ; παλαιοί φί
λοι καί γνώριμοι διότι είναι καί εύχάριστος είς 
τά; συζητήσεις του και πολυμαθής.
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Είτα μετέβην είς έπίσκεψιν τών συνδρομη
τών μου κ. κ. Καπαγιαννίδη μεγαλεμπόρου και 
Β. Ίωαννίδου συνεταίρου καί έξ άδελφής γαμ
βρού του.

Οί αδελφοί Καπαγιαννίδου υιοί τού μεγαλεμ
πόρου καί τραπεζίτου Αειμνήστου κ Γρ. Πα- 
παγιαννίδου, εξακολουθούν τάς εργασίας μετά 
πολλού ζήλου καί πολλής άφοσιώσεως, ώ; φαί
νεται, καθόσον δέν εύρίσκει τις ποσώς καιρόν εύ
θετον νά συνομιλήσν) μετ’ αυτών τοσούτον 
ούτοι όσον καί τό πολυπληθές αυτών προσωπι
κόν άκαταπαύστως καταγίνονται εις πολυάσχο
λους εργασίας. Συναντήσας δέ ένα τών υιών έν 
τοϊς γραφείοις των, εϊπομεν σχετικώς ολίγα, μή 
δυνηθέντες ν’άνταλλάξωμεν καλώς καί σχετι
κώς τάς ιδέας μας.

— Καί Απορώ, τώ έλεγον, είς τοιοΰτον μι- 
κοόν τόπον νά υπάρχουν τοιαΰτα μεγάλα κα
ταστήματα καί τράπεζαι μέ τόσας πολλάς 
Ασχολίας καί υπαλλήλους.

— Ναί, ώς βλέπετε, πραγματικώς πνιγό- 
μεθα καί δέν εύκαιροϋμεν ούτε νά φαγωμεν 
κατά τήν παροιμίαν, πολύ δέ περισσότερον ν’ 
άναγινώσκομεν εφημερίδας καί περιοδικά.

— Λυπηρόν, διότι άποξενούσθε τών πνευ 
ματικών ιδεών καί ζητημάτων καί δέν θά 
ίδήτε οΰτε τάς έντυπωσεις μ.ου περί τοΰ τόπου 
σας, οπού Οά γράψω έν τή «Φύσει».

— Καί τί σχέσιν έχουν εντυπώσεις τάξει - 
δίων μέ φυσιολογικόν περιοδικόν, ώς είναι ή 
«Φύσις». Νομίζω περιττόν. . .

— "Οχι, διότι έν σοβαρόν περιοδικόν οφείλει 
νά καθιστάται εύχάριστον καί ποθητόν. Ό δε 
κόσμος Αρέσκεται είς τάς ποικιλίας καί είς ολα 
ήδη τό ώφέλιμον κκί σοβαρόν συνδυάζονται 
Ϊετά τοϋ τερπνού καί διασκεδαστικοΰ. Τό πολύ 

έ μονομερές καί μονότονον απαρέσκει. Έγερ- 
Οείς δέ ίνα άπέλθω :

— Ό κ. Ίωαννίδης; ήρώτησα.
— Έκεϊ τό γρκφεϊον του, άλλ ’ Απουσιάζει 

ήδη είς εργασίαν.
Και άποχαιρετήσχς τόν κ. Καπαγιαννίδην, 

εύγενέστατον κκί πολύ μεμοοφωμένον νέον, μέ 
πολλάς χάριτας κκί προσόντα, μετέβην παρά 
κ. 11. Κκλλιφατίδτι, έμπόρω, όστις τυγχάνει 
κζλλιστος φίλος κζί πολυπρζγμων. Διατηρεί ώ- 
ρκϊον κατάστημα εδωδίμων κζί κργυρκμοιβεϊον, 
ώς καί ύποκατάστημα μετά τού αδελφού του· 
ώς έκ τής θέσεως δέ τοΰ καταστήματος του, 
οπερ εύρίσκεται έν τή διασταυρώσει τών έμ- 
πορικωτέρων έκεϊσε οδών, ήνζγκαζόμην νά τόν 
βλέπω συνεχώς. Έκεϊ συνήντησα διερχόμενον 
τόν κ. Β. Ίωαννίδην, εύγενέστατον κκί φιλο- 
τιμώτατον νέον, γαμβρόν, ώς προεϊπον, τοϋ κ. 
Καπαγιαννίδη, όστις τυγχάνει κκί συνδρομητής 
τής «Φύσεως» κκί έξέφοκσε τήν πρός αύτήν έ- 
κτίμησίν του.

-— Ήλθον καί είς τό γρκφεϊον σας, διά νά

σάς έπισκεφθώ, κ. Ίωαννίδη, τώ λέγω, άλλά 
δυστυχώς δεν σάς εύρον νά όμιλήσωμεν περισ - 
σότερον κκί γνωρισθώμεν καλείτερον, ένεκα τών 
τών πολλών σας εργασιών, ώς έμαθον.

— Μάλιστα, κύριε ΙΙρίντεζη, μοί άπαντά, 
έχομεν πολλήν εργασίαν κατά τήν εποχήν αύ
τήν κκί αναγκάζομαι νά μεταβαίνω κάτω είς 
το τελωνεΐον καθ' έκάστην διά φορτώσεις καί 
έκφορτωσεις όπου έχομεν, άλλά αν εύκαιρέσητε 
πάλιν πριν άναχωρήσητε, εύχζρίστως νά σάς 
ίδωμεν έκ τοΰ γραφείου μας.

— Θά προσπαθήσω, κύριε Ίωκννίδη καί δέν 
άμ.φεβζλλον περί τών αισθημάτων σας, καθόσον 
πολλά ήύη περί ύμών μοί είχεν είπεϊ ό κοινος 
φίλος κ. Χρ. Άσλανίδης, έν Νοβοροσίσκ, άλλά 
δυστυχώς ολίγον διάστημα θά μείνω έτι είς 
τήν πόλιν σας.

— Πάσας ημέρας θά μείνετε έδώ;
— Μεθαύριον Αναχωρώ μέ τό Πακέ.
— Είτα μετέβην είς έπίσκεψιν τοΰ κ. Άλ. 

καί Ίσ. Άκριτίδου, έπίσης συνδρομητών, ολίγον 
περαιτέρω έχόντων ώραΐον μέγα κατάστημα 
οινοπνευματωδών ποτών, οπού εύρον τόν ενα 
άόελφόν μετά τοΰ νέου ανεψιού των εργαζομέ
νους είς τά γραφεϊον. Συνήντησα δέ κζί ένταΰθα 
εύγενειαν καί μόρφωσιν χαρακτηριστικήν, “ρήγ
μα τό όποιον δέν παρζτηροΰμεν είς άλλας τοι- 
αύτας τριτευούσας πόλεις τής Τουρκίας καί ίσως 
καί τής Ελλάδος.

— Πώς πηγαίνουν αί έργασίαΐ σας κ.Άκρι- 
τίδη, μετ ’ εΰχαριστήσεως βλέπω, ότι διατη
ρείτε ώραΐον καί αξιοπρεπές μέ όλην τήν τάξιν 
κατάστημα οινοπνευματωδών ποτών.

— 'Αρκετά καλά, δέν πζρζπονούμεθκ, ή πό
λις μζς έχει καλήν άνάπτυξιν εμπορικήν.

— Νζί, τό βλέπω, καθώς κα1. οί κάτοικοι 
μέ σχολεϊζ καί σωματεία.

—'Ά, δι ’ αύτό εϊμεθα ύπερήφανοι, κ. ΙΙρίν- 
τεζη, ζν ημείς δέν έσπουδζσαμεν αρκετά, θέ 
λομεν ή νεα γενεά νά εινε ζνταξίζ τών περι
στάσεων.

— Νζί, αύτό σάς τιμά καί πολλά ήζουον 
περί Τραπεζοΰντος κζί δι’ αύτό έπεθύμησα νά 
έλθω κζί ό ίδιος νά μελετήσω τήν ζηλευτήν 
όντως πρόοδόν σας.

— Έπήγζτε παντού ; τά είδατε ;
—"Οχι, άλλά θά προσπαθήσω νά ϊδω όσα 

δυνηθώ πέρισσότερα κατά τό ολίγον διάστημα 
όπου διαθέτω.

— Πρέπει νά πάτε νά τά ίδήτε, διότι 
πολλοί ομογενείς προσέφεραν μεγάλα ποσά διά 
φιλανθρωπικά έργα. Νά ίδήτε καί τά σχολεία 
κζί τά σωματεία.

— Νζί, τό έμαθον καί Οά προσπαθήσω.

(Έπεται συνέχεια).

Σχηναΐ έκ τοΰ ‘Ελληνικού βίου έν τή ξένη.

Ο κ. Β. ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ

Ή ύποοοχη ύπό τών ίν Άβνόόινϊα Έλλή" 

νων τού πρώτον έν Άόϊς-Άμπάμπα 

•'■όιχθέντος "Ελληνος ΐερέως.

τών εκεί" ομογενών
σεις εντός σπηλαίου.

Ό πρώτος έπί τής αυτοκρα
τορίας Μινελΐκ "Ελλην ιερεύς 
εν Άδίς- Άμπάμπα εν μέσω

φωτογραφή

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΛΒΥΣΣ1ΝΙΑ

Φωτογραφίας κ. Β. Διαμαντάρα
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— Τί κάνεις αύτοΟ, Πέτρε, τήν γυναίκα σου 
στεφανόνεις ;

— ’Ό...χι... ά.,.δελ.. φέ..·. έν...τζ...φι...ά- 
...ζω, δλα τα κακά όπου μοδ έφερεν.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΝΕΥΜ. ΑΣΚΗΣΕΩΝ
3ου καί 4ου τεύχους

7. ’Ηχος—ζήλος—δήλος.—8 ΙΙερσίΑ, Αρα- 
ραΤ, Ραφα/)Λ, ΙταλίΑ, ΣηπιάΣ- — 9. Ήσύ· 
χως=εΙς ίχος. — 10. Οιωνός αίσιος. — II. 
ΙΙαΐς (πζν πάρε ν Οές ις).— 12 Ιωσνφ, ΛκμίΑ, 
ΑιθίΡ. ΕρμηΣ, ΙνδίΑ, ΡαχήΛ, ΑϊθριΑ.

Λύται. Δ’·ς Άθηνάί Ν. Ζαβερδινοδ έκ Ζα
κύνθου 1. κ. Χαρίδημος Στζυρ'.δης έζ Όδησ- 
σοϋ 6, Θεόδωρος Β. 1’εωργιάδης έζ ‘Αθηνών 1, 
Άνθη Φίλωνος έ* Ιΐζτρών 6, Μκδρος [Κύκνος 
έζ ’Αθηνών 2, Ιουλία Ζαρίφη έκ Κων)πόλεως 
5, ’Ελπίς Κωστίδη έν Βόλου 4, Άθη-'ft Πά
νου έκ Πειραιώς 2.

>-<■ ««“^Ι-

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΓΣΕΩΣ.

I. Κ. Πάτρας. ’Επιστολή, καί συνδρρομή έλήφβη- 
σαν. Εΰχαριστοϋμεν.’Απόδειξις εστάλη. — Ι.Σ.Κ ρ ί α
σκί γι α.Συνεστημένη έλήφβη.Έχει καλώς,συνεμορ- 
φώθημεν.—Σ. X. ’Ενταύθα. Ζητούμενον φυλ- 
λάδιον σας άπεστάλη. —Μ. X. Port-Soudan. Σας 
ένεγράψαμεν καί άπεστείλαμεν άπόδειξιν. Άναμένομεν 
νεωτέραν σας. —Α. Κ. Π έ ρ α. α’Επιστολή έλήφ9η. 
Έχει καλώς. Εΰχαριστοϋμεν. ’Είημοσιεύβη. Γρά^ομεν.
— Ά6.Δ.Ν υ μφ αΤ ο ν.Επιστολή έλήφθη και απορώ 
να σας λείπουν τόσα φυλλάδια. Γράφομεν.— Α. Α Α
λεξάνδρες αν. Επιστολή καί συνδρομή ελή- 
φθησαν. Εύ-χαριστοϋμεν Γράφομεν σχετικώς ζητήματος.
— II. Μ. II ύ ρ γ ο ν. Κατά λάθος έστέλλετο εις άλλο 
πρόσωπον. “Ηδη ή έ’λλειψις διορβώβη. Ι’ράφομεν. — II. 
Σ. Κ. Κ)π ο λ ι ν. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοϋ- 
μεν. Άπόδειξις εστάλη. Διάγνωσις προσεχώς. — Ί. Ε. 
Κ ά ϊ ρ ο ν. ’Επιστολή καί ασκήσεις έλήφβησαν. 
Φυλλάδιςς άπεστείλαμεν, ώς γράφετε. —’Ρ Τ. Κ έ ρ τ -·. 
Δελτάριον έλήφθη. Σας άπεστείλαμεν ήδη αϋτά. — Ί. 
Β. Σ ά μ ο ν. Φυλλάδια έστείλαμεν μέ δεούσας οδη
γίας.—Φ. Μ. Κ ά ϊ ρ ο ν. ’Επιστολή μέ περιεχόμε- 
νον έλήφθη. Έχει καλώς. Έγράψαμεν καί άναμένομιν 

νεωτέραν σας. —Π. Π. Σ. Μ α σ σ α λ ί α ν. Έχει 
καλώς. Ψυχολογική σας διάγνωσις εστάλη. ’Ελπίζω 
εϋχαριστηθήτε. ’Αναμένομεν νεωτέραν σας.—Τ. Β. 
Πάτρα ς. Επιστολή έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν.

ΕΛΛΗΝ0-Α1ΠΊΙΤΙΑΚ0Ν

Έγγράφονται έν αύτώ συνδρομηταί εις έ- 
φημερίδας καί περιοδικά. Ωσαύτως

Είσηράιτονται αποδείξεις καί λογαριασμοί. 
Άποστίλλονται ταχ. δέματα εις Αίγυπτον. 
Πωλοΰνται διάφορα περιοδικά, τοϋ έσωτε- 

ρικοϋ καί έζωτερικοΰ.
Φωτογράφησις οίουδήποτε αντικειμένου.
Εμφανίσεις καί έκτυπωσεις φωτογραφιών 

ερασιτεχνών (amateurs).
Προμηθεύονται διάφορα βιβλία, συγγράμ

ματα καί άντικείμενα.
Κατασκευάζονται ζιγκογραφίαι (cliches) καί 

προβολείς αυθημερόν.
Γίνονται δεκται καί αντιπροσωπείας.

Γραφεία : Αδελφοί ΙΙρίντεζη ("Εναντι
Κήπου Υπουργείου Οικονομικών).

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ
Όλη ή σειρά των εσχάτως έκτυλιχθέντων γεγο

νότων τής έ» Γουδί στάσεως των αξιωματικών, τοϋ 
μεγάλου λαϊχοϋ συλλαλητηρίου, τής ίνάρξεως τής 
Βουλής, (απόψεις εσωτερικοί καί έξωτερικαί) τής 
στάσεως τοϋ Ναυτικοϋ, τής φοβέρας πυρκαίας των 
ανακτόρων κτλ. επί άρίστου στιλπνού φωτογραφικοϋ 
/άρτου. Έκαστον άντίτυπον δρ. 1.

• Άποσσέλλεται τφ αίτοϋντ·. σημείωσις λεπτομερής 

ολοκλήρου τής σειράς·.

Καλλιτεχνικοί φωτογο ιφίαι
Σκηναί Άθηναϊκώ» εορτών καί τής κίνήσεως τής 

πόλεως. Οί Βασιλείς έν ταϊς τελεταϊς. ’Απόψεις Πει
ραιώς καί Φαλήρων κ.τ.λ.

’Αδελφοί Πρίντεζη
Photo—Reportage

’A Ο ft ν α ι

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ θερμώς οί κατά τό
πους άνταποκριταί μας, ώς καί οί καθυ- 
στεροϋντες συνδρομής της «Φύσεως» καί 
τού «Πανοράματος» δπως εύαρεστούμενοι 
άποστείλωσιν ήμϊν ταύτας προς έξόφλη- 
σιν τής οφειλής των καί διότι Λ έκδοσις 
τόσον πολυδάπανου έργου απαιτεί τακτι
κήν καταβολήν των συνδρομών.

ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ


