
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜίΙΤΗΣ
Ή. 5ya> είκών, εΐνε ΑντΙγραφον τής θανμαοίας τοιχογραφίας ίου Μουσείου Τιφλίδας, έν ί είκονίζεται δ συμβο

λικότατος Αρχαίος μνθος τοΰ Προμηθέως δεσμώτου, τον ήρωος νίοΰ τον Ίαπετοΰ καί τής Κλυμένης, δοι»< μακράν 
τής ώραίας τον πατρίδος,έιτί τών Αξένων τοΰ Καύκασον βράχων δεσμευθείς έτιμωρεΤτο διά τήν κλοπήν τον θείου πυράς.

Πολύ πρό τον Ήφαιστον, τοΰ εξ ούρανοΰ εις Λήμνον πεσόντος θεοΰ τον πυράς, έλατρεύετο ώς πυρφόρος ,θεό- 
της δ ήρως Προμηθεύς,ό γίγας Τιτάν, έκ τής Αγριας ίκείνης Αρχαιότατης φυλής, ήτις υκοκύψασα είς τήν δνναμιν τών 
‘Ολυμπίων θεών, κατεδικάσθη είς δεσμά αιώνια έντός τοΰ σκοτεινόν Ταρτάρου. Πολλοί είναι al παραδόσεις περί τοΰ 
μυθικοΰ καί συμβολικοΰ γεγονότος τής κλοπής τοΰ πυράς. Κατά τήν μάλλον δίαδοθεϊοαν φέρεται, ότι δ Ζευς δργι- 
σθείς διά τήν Απάτην τών Σικυωνέων, θυσάντων είς τόν πρώτον των θεών, Αντί βοός μόνον τά άστατου περιβεβλη- 
μίνα διά τοΰ δέρματος, κατά διδαχήν τοΰ Προιιηθέοος, Αφήρεσε τό πΰρ Από τό Ανθρώπινον γένος.Άλλ’ δ πανούργος 
γίγας ύποκλέψας τοΰτο, κεκαλυμμένον τό μετέφερε και μετέδωκε τοϊς θνητοΐς. Τότε ό Ζευς συλλαβών τον Προμηθέα, 
τον προσήλωσεν επί τών αιχμηρών τον. Καύκασού βράχων. Ννκτωρ δέ παμμεγέθης Αετός κατέτρωγε τό ήπαρ \οΰ 
δεσμώτου και τήν πρωίαν ΑνεγεννΑτο. Τό μαρτύριαν τοΰ σωτήρος τής Ανθροχτότητος ήτο φρικώδες καί αί οίμωγαί 
τοΰ τιτάνας προοείλκυααν τάς Ώκεανίδας νύμφας,'αΐτινες περιεκύκλονν τό δρος,τήν τύχην τοΰ Προμηθέως θρηνοΰσαι.
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εγάλη επιτυχία περιέρ
γειας Απέρρενσεν έν τ<μ. 
γενομένφ εσχάτως έν 
Βολοόνη διεΑνεΙ Συνε- 
8ρίω τής φιλοσοφίας, 

έκ τών Ανακοινοίισεων 
τοϋ καίληγητοΰ Ροδόλ
φου Steiner καϊ Γά
λων έπι τών Αεοσοφι- 
κών ζητημάτων. Ή 
Αεοσοφία &ς φιλοσο

φική κίνησις δσημέραι κερδίζει έδαφος έν 
ταΐς ύπεραλπείαις χώραις,διεδόΑη δ'εκαϊ εΐς ’Ι
ταλίαν, ένΑα Αεοσοφικαϊ έταιρεϊαι ύφίστανται 
ήδη έν Μιλάνφ, Γενεύη, Ρώμη, Παλέρμο) κλ. 
Συνεπώς εϊνε καιρός, ϊνα έκΑέσωμεν καί εΐς τδ 
μέγα κοινόν τήνούσίανκαϊ τδν σκοπόν αύτών.

Υπάρχει τεΑεωρημένον, ότι ή Αερσοφική 
κίνησις δέν εϊνε μοναδική και δτι δύο τουλά
χιστον είσιν αί συνήΑεις κνρίαι τοιαΰται, ή 
γαλλο-Αγγλική, ήτις Αναγνο>ρίζει ώς Αρχηγούς 
τδν Blavatsky καί τδν Annie Besant καϊ ή 
γερμανική, ήτις Αναγνωρίζει ώς Αρχηγόν τδν 
Ste.ner.'H Αγγλογαλλική δίδωσι μείζονα σημα
σίαν εις τήν διάδοσιν τής Αεοσοφίας και είς τάς 
κοινωνικός αύτής ένεργείας, ένφ ή γερμανική 
δίδωσι μεγαλειτέραν σημασίαν εΐς τδ Ατομικόν 
στοιχεΧον τής Αεοσοφίας αύτής καί είς τάς νοε
ρός και ήΑικάς έπιρροάς της. Άλλά ή ριζική 
πρόΑεσις καί τινες τών κυρίων διδασκαλιών αύ
τών εϊσί κοιναΐ είς άμφότερα τά συστήματα, 
ατινα διακηρύτουσιν, δτι ή Αποστολή τοϋ Αν- 
Αρώπου συνίσταται είς τήν Απ’ εύΑείας Ανα- 
ζήτησιν τοϋ σκοπού τής Αεότητος. Άμφό- 
τεραι δέ διδάσκουσι τήν μετενσάρκωσιν τών 

* Ήθιοσοφία μι άρησκιντική διδασκαλία,σκοπόν εχουσα 
τήν καιάληψιν τον διίου δια μέσον τ$>ν φνσικών αίτιων 
και τήν όνύφωσιν τον πνενμαιοί άΐ$ι τής μιτά τής &εό- 
τητος ίνώσιως αντον.

Ή θεοσοφία διαφέρει τον Πνεναατισμον.
Ή θεοσοφία διακηρύττει, &ς λέγει; καί <5 Κλανδιος 

τον Άγιον Μαρτίνον, δτι δ ^νδραιπος είνε πνεύμα πε- 
σδν έκ τής δείας τάξεοις έν φνσική τάξει καί τείνον 
νά έπανέλδιι είς τήν προτέραν αύτοΰ κατάοτασιν. Τδ 
πνεύμα έσκοτισμενον ύπδ τής νλης, σνμπληρόΤ βραδέως 
διά διαδοχικήν άνυφωτικίδν μεταμορφώσεων τήν πρδς 
τήν άρχέτνπον αντον κατάστασιν έξέλιξίν τον. Κατορ9οϊ 
3s τοΰτο δΓ ειδικής τινός 'κατόφεως τής ^εότητος. Μελετά 
τήν φνσιν καί ΛναζητεΖ νά είσδνση έντδς τών μυστηρίων, 
ϊνα δεσπώση αυτών διά τής πρακτικής καί τών μαγικών 
τύπων. Ή θεοσοφία τέλος εφαρμόζει τάς θεωρίας της 
είς τάς φυσικάς έπιστήμας.

Ήδη ΰά δναφέροιμεν περί τών νεωτέρων προόδων 
τής θεοσοφίας εκ δημοσιεύματος ληφ&έντος έκ διαοή- 
μον ’Ιταλικού φύλλου. 

ψυχών, τήν ίξάσκησιν τής μελέτης και τής έ- 
ρεόνης, τήν αύτοΑυσίαν και. τήν Αποχήν άπό 
τών γήινων ΑγαΑών. Έν τούτοις τό γαλλοαγ- 
γλικόν Αεοσοφικδν σύστημα είνε βεβαίως μάλ
λον άρχέτνπον και μάλλεν χαρακτηριστικόν τοϋ 
γερμανικού, καΑ’ δσον ή έξιστόρησις αύτοΰ τεί
νει νά διαφωτίζη καλλίτερου τάς κλίσεις ολο
κλήρου τής κινήσεως. Αί δέ πληρ-φορίαι, αΐ
τινες έπονται. Αναφέρονται συνεπώς έφ’ όλων 
τούτων.

Ή Θεοσοφία, ώς διδασκαλία, διακηρύττει, 
δτι ύπάρχει Ανωτέρα τις ’Αρχή ΑφΑαρτος, Α
πόρρητος. Η δ έκδήλωσις τής Αρχής ταύτης 
έχει ώς Αποτέλεσμα τήν δημιουργίαν τοΰ σύμ
παντος. Αλλα ή δημιουργία τοΰ σύμπαντος 
δέν συνέβη δΓ ένός μοναδικού Fiat, δηλ. διά 
τοϋ γενέσΑω. Άλλ’ Αποτελεί τήν βαΑμιαίαν 
έξέλιξίν σχεδίου, δπερ εϊχεν ήδη προετοιμασΑή, 
ούτως είπεϊν, κατά τήν στιγμήν, καΑ’ ήν ή ά
γνωστος ήμϊν Αρχή ήρξατο νά έκδηλώται. Τδ 
σχέδιον τούτο έχει Απεριόριστον συμπλοκήν ώς 
και έντελή συμμετρίαν· έν τοϊς ίδιαιτέροις δ’ 
αύτοΰ σημείοις τδ κυριώτερον μέρος παρίσταται 
διά τών ΑριΑμών 3 καϊ 7 καί διά τών σχημά
των τοΰ έπιπέδου καϊ τοΰ κύκλον τδ δέ 
πραγματικόν στοιχεΧον διαρκώς παρακολε.υΑεΧ 
τδ συμβολικόν στοιχεΧον, πολλάκις δέ καί με
ταλλάζονται ταΰτα. Θά ήτο αδύνατον ν' Αποδώ- 
σωμεν ένταύ&α έστω και κατά κεραίαν τήν ιδέαν 
τής γιγαντώδους ταύτης κατασκευής καϊ συναρ- 
μολογής, ήτις ένέχει έν ταυτφ έκ τής μεγαλο
πρεπούς Αρχιτεκτονικής τής Θείας Κωμωδίας, 
ώς και τής λογισμογραφικής λεπτότητος τής 
γερμανικής έπιστήμης. Άρκεϊ νά εϊπωμεν, δτι 
τδ κυριώτερον τοΰ σχεδίου αύτοΰ μέρος είνε ή 
έξέλιξις, δι ής ή Ανώτατη Αρχή έκδηλοϊ δΓ 
εαυτής καϊ έν έαυτή έν τή παγκοσμίφ ύφή μίαν 
Αλω, έντδς τής όποιας διαγράφεται ή ένέργεια 
της. Έν τή δλφ τούτη τδ σόμπαν Αναφαίνεται 
έν Αρχή έν σχήματι μυριάδος Ασυντάκτων στρο
βίλων ή κέντρων ένεργείας, δίκην έλαχί- 
χιστων Ατόμων καϊ εϊτα συγκεντρουμένων 
με.ταξΰ Αλλήλων, συσπειρουμένων καί συστρε- 
φομένων, προσδιδόντων ούτω τήν Αρχήν τοΰ 
σχηματισμού τών ούρανίων σωμάτων. Ταΰτα 
Αποτελούνται έκ πεντήκοντα ούρανίων λεγομέ
νων σφαιρών, διηρημένων κατά συγκεντρωτι
κούς κύκλους. Είσιν δέ 7 κύκλοι, περιλαμβά- 
νοντες έκαστος 7 σφαίρας, περιφερομένας πέριξ 
τοΰ κεντρικού ήλιου, δστις εϊνε τό φυσικόν συμ- 
βολον τής Ανώτατης Αρχής καϊ ό διανομεύς πά- 
σης κοσμικής ένεργείας.

Ή ήμετέρα Γή Αποτελεί μίαν τών 49 σφαι
ρών,αΐτινες φέρονται πέριξ τοϋ ήλίον.Ή δημι- 

ουργδς ένέργεια διαβαίνει διά μέσου τών ποικί
λων σφαιρών, έπαναλαμβάνουσα Ανά πάσαν 
στιγμήν τήν έργασίαν της έφ’ έκάστου τών ιδιαι
τέρων ατόμων, προσέλκουσα τά ποικίλα φυ
σικά Αντικείμενα' ούτω δέ Απορρέει το παγκό
σμιον ύλικόν, δπερ αί ήμέτεραι αισΑήσεις γινώ- 
σκουσιν. Άλλά έν τούτφ τώ παγκοσμίφ ύλικφ 
τά ποικίλα Αντικείμενα ταΰτα εύρίσκονται έν δι- 
ηνεκεϊ μετασχηματισμέ, ήτοι τά άτομα συσσω
ρεύονται κατά διαφόρους πάντοτε τρόπους, πλη- 
σιάζοντα πάντοτε αλληλα καϊ καύΓ δμοια κατά 
τήν τελευταίαν αύτών φάσιν και τέλεια κατά τδ 
προωρισμένον αύτών προσχέδιον. Ούτω δέ έν 
δεδομένφ οημείφ Απαντα τά ατομα Αά συνενω- 
Αώσι μεταξύ των έν έντελεΐ καταστάσει, οπότε 
ή έξέλιξις τοΰ παρόντος Σύμπαντος Αέλει περα- 
τω&ή, έτοιμος ϊνα καϊ πάλιν έπαναρχίση, έάν 
ή μυστηριώδης Άρχή,δπόΑεν έλαβε τήν Αρχήν 
της, Αελήση νά έκδηλωΑή έκ νέου. Άλλά έν τφ 
παρόντι Σύμπαντι ή έξέλιξις βάλει διανύση μα- 
κρότατον χρόνον, καδ’ δσον εις τδν ρυβμδν αύ
τοΰ έδό&η πορεία Αρκετά βραδεία και έπίπλοκος.

Πιστεύεται, έν τούτοις,δτι ή Αεία ένέργεια έξ 
ής έξαρτάται ή έξέλιξις, δέν έχει τήν αύτήν 
δραστηριότητα έν άπάσαις ταΐς σφαίραις, έξ ής 
συνίσταται τδ παγκόσμιον ύλικόν ίπεται, δτι ή 
έξέλιξις εϊνε πλέον ή ήττον προκεχωρημένη είς 
τούς διαφόρους κύκλους καϊ είς τάς διαφόρους 
σφαίρας έκάστου κύκλου. Ή διαφορά δέ αύτη 
έξαρτάται πρδ πάντων έκ τοϋ δτι έν τή συσπει
ρώσει αύτών τά διάφορα Ατομα έδωσαν Αφορ
μήν είς σχηματισμόν μορφών πλέον ή ήττον 
έγγΰς πρδς τήν τελειότητα. Έν γενικφ κανόνι 
είς τάς σφαίρας τάς Ανηκούσας εΐς περιφερείας 
πλησιεστέρας πρδς τδ κέντρον ή συγκέντρωσις 
έγένετο κατά καλλίτερον τρόπον, ήτοι έν αλλαις 
λέξεσιν ύφίσταται Ιεραρχία τις μεταξύ τών σφαι
ρών τοΰ Σύμπαντος. Άλλ’ ή Ανισότης αύτη 
εϊτε μόνον φαινομενική, καβ’ δσον τά ποικίλα 
Ατομα, ατινα άποσπώνται, όπόταν τδ Αποτελούν 
ταΰτα σώμα διαλύεται, τείνουσι νά συσσωματο- 
Αώσιν είς σχήματα πάντοτε πλησιέστερα πρδς 
τήν τελειότητα, οίονδήποτε και Αν κατέχη μέρος 
έν τή παγκοσμίφ Ιεραρχία ή σφαίρα, έν ή διέ- 
μενον. Πρδς δέ τά Ανήκοντα ατομα είς τάς επτά 
σφαίρας μιας καϊ τής αύτής περιφερείας δύναν
ται νά μεταβαίνωσιν Απδ τής μιας σφαίρας είς 
τήν Αλλην.

Ούτω δέ διευκολύνονται τά μάλλον ευτυχι
σμένα συμπλέγματα. Μεταξύ τών δμάδων τών 
Ατόμων, παρ’ αϊς ή Αεία ένέργεια έξηγεϊται 
μάλλον ζωηρώς, εϊνε al Αποτελοϋσαι τά κατοι- 
κοΰντα τήν Γήν ζώα. Είς ταΰτα ή έξέλιξις έχει 
έξιχΑή ήδη είς τά Ανώτερα στάδια τοϋ ένστικτου 
καί τής συνειδήσεως, δ δέ ρυβμδς έπιταχύνεται 
δΓ ειδικού τίνος τρόπου ήτοι τής μετενσαρκώ- 
σεως. Τουτέστι έμψυχόν τι δν δύναται μετά τδν 
Αάνατόν του νά Αναζήση έν Αλλφ τινϊ εϊδει έμ- 

ψύχφ, πλέον ή ήττον συγγενεΐ' φυσικώς δέ 
κατά τήν νέαν ύπαρξιν ό λογισμός του δηλ. τδ 
δούναι του δέν διακόπτεται, Αι λύπαι, ας Αά 
ύποστή έν τή νέη ύπάρξέι του Αά χρησιμεύσω- 
σιν ώς έξάγνισις τών διαπραχΑέντων σφαλμά
των έν τή προγενεστέρα ύπάρξει, ένώ τά νέ& 
σφάλματα Αά σημειωΑώσιν ώς χρέος πρδς έξό- 
φλησιν έν τή επομένη διαβιώσει. Ή προοδευ
τική τάσις τής έξελίξεως έν γένει, συντελεί ώστε 
καϊ τά μοχΑηρά ζωικά δντα καϊ φαινομενικώς 
Απωτέρω τής τελειότητος κείμενα ούδέπετε Α- 
πολλύοισί τι έν τή μιφ ύπάρξει, δπερ σχετικώς 
έν τή προγενεστέρα ύπάρξει ήΑελον Απόλαυση.

Τέλος, ό ΑνΑρωπος έκτδς τών μέσων τής 
κανονικής τελειοποιήσεως, Ατινα κοινώς κατέχει 
μετά τής λοιπής έμψύχου καϊ Αψύχου φύσεως, 
κέκτηται καϊ έτερον δλως ϊδιον και τοΰτο εϊνε 
νά δύναπαι νά μεταφέρεται άπδ τοΰ ένδς 
έπιπέδου εΐς τδ έτερον.

’Ιδού δέ ή έξήγησις τής περιέργου ταύτης έκ- 
φράσεως. Τδ σόμπαν κατεσκευάοΑη έπϊ διαφό
ρων έπιπέδων, ήτοι έφ’ όσον τά όντα πλησιά- 
ζουσι πρδς τήν τελειότητα, Αναλαμβάνουσι μορ- 
φάς πάντοτε δλιγώτι-ρον ύλιστικάς, μέχρις ότου 
κατορΑώσωσι νά λάβωσι μορφήν έντελώς Ιδα
νικήν, δπόΑεν βραχύ πλέον είνε τδ βήμα τής 
έξομοιώσεώς των πρδς τήν Ανωτάτην Αρχήν, 
δηλαδή τδν Θεόν. Κατά τάς διαφόρους ταύτας 
ποικίλας καταστάσεις, δΓ ών διέρχονται τά δντα, 
καΑορίζονται καϊ τά έηίπεδα, Ατινα διακρίνον- 
ται εις τρεις κυρίας κατηγορίας : τδ φυσικόν 
έπίπεδον, τδ άστρικδν έπίπεδον καϊ-—Ανώτε- 
ρον πάντων καϊ πλησιέστερον πρδς τδν Θεόν— 
τδ νοερόν έπίπεδον. Ούτως δ ΑνΑρωπος κατε- 
σκεύασται, έχων τήν εύκολίαν νά μεταφέρεται 
Απδ τοΰ φυσικού έπιπέδου, έν τφ Αποίφ ζή 
συνήΑως, είς τδ άστρικδν έπίπεδον καϊ έντεϋ- 
Αεν είς τό νοερόν έπίπεδον, ούτωσεϊ πλησιά- 
ζων μεταβιβαστικώς πρδς τδν Θεόν καϊ Απο- 
κτών τοιαύτην πείραν τοΰ Αείου, ώστε νά κα- 
τορΑοϊ Αρκετά εύκολώτερον νά ύπομένη έν τοϊς 
διαλείμμασι, συνωδά τοϊς κανόσι τής τελειοποιή- 
σεως καϊ τούντεϋΑεν νά έπισπεύδη τδ τέλος τής 
έξελίξεώς του.

Ή ειδική αύτη εύκολία τοϋ ΑνΑρώπου συν
δέεται πρδς αύτήν τήν σύστασίν ταυ. Καϊ όντως 
τδ σώμά του Αποτελεϊται Απδ τοϋ πυκνοϋ σώ
ματος, συνισταμένου έκ στερεών, ρευστών καϊ 
Αερίων στοιχείων καϊ τοϋ διπλοϋ αΙΑερίου 
χρώματος στακτεροϋ, Ιώδους ή κυανο-στακτό- 
χρου, δπερ διεισδύει έντδς τοΰ πυκνού σώμα
τος, καϊ ΑποτελεΧται έξ ουσίας λεπτοτέρας, έ- 
νεργούσης δίκην φορείου διά τάς έκ τοΰ ήλιου 
Απορρεούσας ζφϊκάς ένεργείας καϊ ώς δργανον 
τών ψυχικών ένεργειών.

Έν συνΑήκαις ΑσΑενοϋς κράσεως και νευρι
κού έρεΑισμοΰ τδ διπλοΰν αίΑέριον σώμα δύ.·’ 
ναται κατά μέγα μέρος ν’ ΑποσπασΑή τοΰ πν^ 
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χνοΰ σώματος, τό όποιον <5«ι/ζέν«ι τότε iv συ- 
?Μ<5»}σ« Αμ/Μείμ καί δή περιέρχεται έν έκστάσει, 
en transe.

ΟΙ Αναισθητικοί έχουσι την ιδιότητα να έξω- 
τερικεύωσι τδ μεγαλείτερον μέρος τοΰ διπλοΰ 
αιθέριου των, είς τρόπον ώστε διακόπτεται ή 
γέφυρα τής έπικοινωνίας μεταξύ τής ψυχής και 
τοΰ αώματος.

Εΐς τινα Ατομα Ανωμάλου κατασκευής, με
σάζοντα πρόσωπα καλούμενα, δ Αποχωρισμός 
τοΰ διπλοϋ αίθερίου Από τον πυκνοΰ σώμα· 
τος συμβαίνει εύκόλως καί έν τοιαύτη περί- 
πτώσει έπέρχονται φαινόμενα Αρκετά παράδοξα, 
εφ’δσον έν τφ προκειμένη» τδ διπλοΰν αίθέριον 
Αποκαθίστησι κέντρον τι ένεργείας, πέριξ τοϋ ό
ποιου προσέρχονται δπως συνενωθώσι τά εξω
τικά πλακωμένα έν τή Ατμοσφαίρρ. ατομα, προ- 
καλοΰντατάς λεγομένας ύλοποιήσεις.

Έν τώ ύπνφ τδ πυκνόν σώμα και τδ δι- 
πλοΰν αίθέριον διαμένουσιν ήνωμένα, Αλλά έν 
όνείρφ λειτουργοϋσιν όντως είπεϊν Ανεξαρτήτως 
και τότε ή Ανάμνησις των έντυπώσεων τής προ
τεραίας γίνεται διαφοροτρόπως Από τε τοΰ πυ
κνόν μέρους και άπό τον αιθέριου τοΰ έγκεφά
λου, έξ ού καί οί Αλλόκοτοι συνδυασμοί των ο
νείρων.

Ή πρόσκαιρος Απόσπάσις τον διπλόν*  αιθέ
ριου άπδ τοΰ πυκνόν σώματος είναι ή βάσις 
τών φαινομένων τής τηλεπάθειας. Και επειδή 
μετά τδν θάνατον τό διπλοΰν αίθέριον τον πυ
κνόν σώματος διαμένει, όντως είπεϊν, Αργόν, 
μέχρις ον έπέλθη άνενσάρκωσις, δύναται τοΰτο 
έν είδικάϊς περιπτώσεσι νά έμφανισθή τοϊς ζώ· 
σιν ήμϊν,.έν σχήματι νεφελάδει ή φασματώδει. 
Αύται είναι αϊ καλούμενοι έμφανίσεις τών 
πνευμάτων.

"Οθεν τό διπλοΰν αίθέριον, όπόταν εγκατα
λείπει τό πυκνόν σώμα — προσκαίρως, δπως 
συμβαίνει είς τάς έκστάσεις τών μεσαζόντων ή 
δριστικώς έν τφ θανάτφ—τίθεται είς άμεσον 
σχέσιν μετά Ανωτέρων έπιπέδων τον σύμπαν
τος καί είδικώς μετά τών άστρικών έπιπέδων. 
Οντω δε <5 Ανθρωπος δύναται νά λαμβάνη γνώ- 
σιν, ώς προείπομεν, τοΰ υπερευαίσθητου κό
σμον καί έκ τής γνώσεως ταύτης νά έξάγη ο
φέλη πρός ταχυτέραν πρόοδον τής τελειοποιή- 
σεώς τον.

’.ζΙλλό! ή ευκολία τον νά δύναται τις νά προ- 
καλέση είς ίαυτόν τόν πρόσκαιρου Αποχωρισμόν 
τοΰ διπλόν αίθερίου Από τοΰ πυκνοΰ σώματός 
τον καί νά τεθή οντω είς επικοινωνίαν μετά τών 
Ανωτέρων έπιπέδων τοΰ σύμπαντος, δύναται 
ν’ Αποκτηθή άφ' Ιαυτοΰ διά μέσου τίνών φυσι
κών καί νοερών διατυπώσεων.

Καί αί μέν φυσικαί διατυπώσεις χρησι- 
μεύουοιν είς τό νά καθίστώσΐ μάλλον κεκρπια- 
κότα τδν υλικόν δεσμόν μεταξύ τον διπλού σώ
ματος καί τοΰ διπλού αιθέριου, καί είςτοΰτά 

συντελοΰσιν ή άκρα έγκράτεια και ή Αποχή δνα- 
ζητήσεως αισθητικών ήδονών. Αί δέ νοεροί δια
τυπώσεις χρησιμεύουσιν είς τήν έξοικείωσιν τοΰ 
διπλοΰ αίθερίου μετά τών ιδανικών εικόνων τών 
Ανωτέρων έπιπέδων καί τούντεΰθεν ιδίως συν- 
υπάρχουσιν έν τε τή μελέτη καί τή θεωρία τής 
ιδέας τον θείου.

Ό άνθρωπος δύναται λοιπόν διαρκούσης τής 
γηινης διαβιώσεώς τον νά προαχθή έν τή θεία 
τελειοποιήσει, διά μέσον επιτηδείου χρήσεως μέ
σων, όντως είπεϊν τεχνικών.

Άλλά καί έτερον μέσον υπάρχει είς τήν διά- 
θεοίν τον, ούχί δλιγώτερον Αποτελεσματικόν καί 
τοΰτο είναι ή Απ’ εύθείας Αναζήτησις τής θείας 
τελειοποιήσεως διά τής έξαοκήσεως τοΰ πνεύ
ματος τής αύτοθυσίας.Ό καλλίτερος τρόπος-, 
ινα άποσπασθή τις τον γήινου κόσμον, είνε ή 
Αποχή άπό τών έγωϊστικών Ιδεών, αίτινες είνε 
ή άμεσος Απόρροια τοΰ πυκνοΰ σώματος. ’Έ
νεκα τούτου οί θεόσοφοι διακηρύττουσι τήν έξά- 
σκησιν Απασών τών κοινωνικών Αρετών καί τι- 
θέασιν έπί κεφαλής τον προσηλυτιστικού αύτών 
εύαγγελίου τήν λατρείαν τής Ανθρώπινης Αλλη
λεγγύης καί τήν βοήθειαν πρός τούς Ασθενείς 
καί Ατυχείς.

*
• *

Τοιαύτη είνε έν γενικάϊς γραμμαϊς ή θεοσο- 
φική σύλληψις περί τοΰ σύμπαντος.

"Ο Αναγνώστης Ανευρίσκει εύκολώτερον έν τή 
Αντανακλάσει τών παλαιοτάτων θρησκευτικών 
παραδόσεων τήν Αντανάκλααιν τών νεωτάτων 
έπιστημονικών φιλοσοφικών μελετών. Ή θεμε
λιώδης ίνότης τοΰ σύμπαντος, τά άτομα θεω
ρούμενα ώς κέντρα ένεργείας, ή διέλεύσις τών 
Ατόμων Από σώματος είς έτερον καί δή άπδ ά- 
στέρος είς έτερόν, ή επιρροή τινων θρεπτικών 
διαιτών έπι τών ψυχικών λειτουργιών, ιδού 
συμπλοκή συλλήψεων, ας ή θεοσοφία έπεχεί- 
ρησε νά Αφομοιώση, δανεισθέϊσα αδτάς Απδ τής 
συγχρόνου έπιστήμης."Οσον Αφοραείςτάς θεοσο- 
φικάς έκείνας διδασκαλίας, ε&τινες προφανώς 
Αντίκεινται πρός τά έπιστημονικά δεδομένα— 
πρόκειται είδικώς περί τής κοσμόγονικής συλ- 
λήψεως τών πεντήκοντα ουρανίων σφαιρών— 
οί θεόσοφοι ύπεξαιροΰσιν αύτάς, έπικαλούμενοι 
τά δικαιώματα τοΰ συμβολισμού ή δάσχυριζόμε- 
νοι, δτι έν ταϊς αίσθήσεοι τοΰ Ανθρώπου τδ 
σόμπαν έκδηλοΰται ύπό γωνίαν Αρκετάπεριωρι- 
σμένην καί δτι τούντεΰθενή Ανθρώπινη έπιστήμη 
είνε κατ’ Ανάγκην Ατελής.

'Όπως δήποτε τρία σημεία έν τή θεοσοφίρ 
έξηγοΰσιν έπαρκώς τάς επιτυχίας αύτής' ή έξ- 
ήγησις, ήν αύτη δίδωσιν έπί τών λεγομένων 
φαινομένων τοΰ μυστικισμοϋ, ή διδασκαλία 
της περί τής μετενσαρκώθεως καί ή Αλτρουϊ- 
σΐϊκή διακήρυξίς της περί τοΰ αίθερίου <5ι· 
πλοϋ, τοΰ άστρικοΰ έπιπέδου και άλλων 6- 
μοίων, είλημένων έ,κ τών Ανατολικών θρη

σκειών, Αλλά διά ψευδο-έπιστημονικοΰ χρίσμα
τος Ανακαινισθέντων, εύαρεστοΰοι πάντας ε
κείνους, δι’ ονς ή ύπέρ τοΰ ύπερφυακοΰ πί- 
στις Αποτελεί Ακλόνητον νοερόν Απαίτησιν καί 
τουντεϋθεν κλίνουσι ν’ Αποδεχθώσι πασαν διδα
σκαλίαν, ήτις νά δύναται νά συμβιβάζη μετ’ αύ
τής τούς νόμους τής υλικής πραγματικότητος. 
Καί μετά τής διδασκαλίας τής μετενσαρκώσεως, 
είλημένης καί ταύτης είς βάρος τών Ανατολικών 
θρησκειών ή θεοσοφία διαλύει πάντας τούς φό
βους τοΰ θανάτου, ύποσχομένη τήν έπιβίωσιν 
τής προσωπικής ψυχής μέχρι τής έσχατης συν- 
ενώσεώς της μετά τής θείας μακαριότητος.

Άλλά, έάν τα μέρη ταϋτα τής θεοσοφικής 
διδασκαλίας ήθελον φανή τάϊς ίσχυράϊς ψυχαΐς 
δκρως έλευθέρια κα'ι έν' βραχυλογία—οϋδαμώς 
Ανώτερα πρδς τά Αντιστοιχούντο μέρη τών άρ- 
χετύπων θρησκειών—οΰδεις τουλάχιστον θα 
δυνηθή νά θεο>ρήοη μετά συμπάθειας τήν έπι- 
κρατεστέραν θέαιν, ήτις έν τή σημερινή θεοσο-

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΆΕΡΟΠΛΟΊΑΣ

(Συνεχτια)

έάν ό έν λέμβω ίύρισχόμίνος 
άεροναύτνίς θεΧιηαγι ν*  άνέλθγι τό άερόστατόν 
του άνώτέρω τοΟ σημείου είς ό εύρίβκεται, 3iv 
πράττει άΧλο παρά νά κλίνη τά πηδάλια πλα- 
γίως πρός τά άνω, οότως ώστε τό ρεϋμα τοϋ 
άέρος νά ενεργά κάτωθεν αύτοΰ καί συνεπώς 
τό άερόστατον ύψοΰται ώς νά είχεν άποβάλλει 
έρμα. Έάν δέ τουναντίον θέλει νά κατέλθιι, 
άντιστρόφως κλίνει τά πηδάλιά του πρός τά 
κάτω πλαγίως, δτε τό ρεϋμα τοϋ άέρος ένεργεΐ 
έκ τών άνω, ώθεΐ τό άερόστατον πρός τά κάτω 
οπερ φυσικώς τότε θά κατέλθρ, ώς έάν ό Αερο
ναύτης είχεν άνοίξιρ τδ έπίπωμα τίς δπής τοϋ 
Αεροστάτου, διά ν’ άφησρ νά διαφύγγ έκ τοϋ 
έν αύτφ Αερίου.

Ώστε ί άνοδος καί κάθοδος τών πηδαλτου- 
χουμένων τούτων Αεροστάτων γίνεται διά τίίς 
ώθησεως τοϋ Αεροπλάνου ύπδ τοϋ άερος, άπα- 
ραλλάκτως δπως είς τούς χαρταετούς τών παί· 
δων ένεργεΐ ό άνεμος πρός άνύψωσιν αύτών, βα
ρύτερων τούτων σωμάτων καί δντων τοϋύπ’ αύ
τών έκτοπιζομένου άέρος. Καί μολονότι η άρχη 
αυτή οφθαλμοφανής ίτο τί) έπιστημφ πρό ά- 
μνημονεύτων χρόνων, έν τούτοις έπέπρωτο μό
λις πρό τίνος χρόνου καί τυχαίως νά έφαρμοσθίί. 
Κατόπιν ή Αρχή αυτή έτέθη είς έφαρμογην είς 
τά άεροπλάνα, ώς θά ίδωμεν. Πρώτος δέ έφαρ- 
μόσας καί Ανυψωθείς δι*  Αεροπλάνου ίτο ο 
Santos Dumont, Βραζιλιανός έν Παρισίοις, 
ξστις έκέρδισε καί τό βραβεΐον ώρισμένου δρο

φική κινήσει έδόθη τή άλτρουϊστική διδασκα
λία. Ή πρόοδος τε τής άνθρωπότητος
συνδέεται κυρίως πρός τήν Ανωτέραν έξέλιξίν 
τών ήθικών αισθήσεων καί δέν . δύναται να ΰ- 
πάρξη Αποτελεσματική ήθική διδασκαλία, ήτις 
νά μή είνε έν ταύτφ καί διδασκαλία αύταπαρ- 
νήσεως καί θυσιών.

Κατά τούς χρόνους τούτους, καθ’ οϋς φιλό
σοφοί τινες Απληστοι δημοκοπίας διακηρύττουσι 
τό δικαίωμα δι’ έκαστον Ατομον καί—δπερ τό 
ίδιον—δι’ ίκάστην κοινωνικήν ομάδα, νά ζή έν 
τή ζωή του, αρμόζει κάλλιστα νά συγχωρήσω- 
μεν τοϊς θεοσόφοις τήν ειλικρίνειαν τών διδα
σκαλιών αύτών ώς πρδς τδ μέλλον, άφοΰ αι
σθάνονται /ΐίτά τόσης σοβαρότητος και τοσούτου 
ζήλου τήν Ανάγκην τοΰ παρόντος.

Dolt. By.

(Κατϊι μετάφρβσιν)
Φ.

μολογίου, ήτοι νά διέλθ^) τόν Πύργον τοϋ "At- 
φελ καί έπιστοέψ]) είς τδ σημεΤον τ^ς άναχω- 
ρησεως. Έκτοτε έμελετηθη τό ζητημα ύπό

Ο S. Dumont πρΦτοί iyafalt δι" ίβροπλάνου 
sv σννδυααμφ μετ' άιροστάτον.

εποψιν συσχετησεως τοΟ Αεροπλάνου πρδς τούς 
χαρταετούς και τήν πτήσιν τών τατηνών καί 
Αμέσως Άγγλοι, Γερμανοί, ’Ιταλοί καί Ρώσσοι
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έπεδόθησαν είς τήν Ανάπτυξιν καί τελειοποίησιν 
τής ώραίας ταύτης άνακαλύψεως.

Ή τελευταία αβτη πρόοδος ένεθάρρυνε τήν 
γαλλικήν Κυβέρνησιν ώς και άλλων Κρατών 
καί μετά σπουδής πάντες έπεδόθησαν νά κπ- 
τασκευάσωσιν ίσον ήν αύτοϊς δυνατόν τελειό- 
τερον ηηδαίηνχούμίνον Αερόστατον, ήτοι άε
ρόστατον επικλινές, έν σχήματι σιγάρου μετά

Τό γαλλικόν πηόαλιονχοΰμενον ή <Παιρί;>.

Αεροπλάνου κάτωθι, ώς Ανωτέρω έξεθέσαμεν, 
Είσί δέ γνωστά τά 3ύο ωραία και ιστορικά 
πλέον καταστάντα γαλλικά πηδαλιουχούμενα 
Αερόστατα ή «Πατρίς» καί η «Γαλλική Δημο
κρατία» τά όποΧα έξετέλεσαν τοσαύτας επιτυ
χείς Ανυψώσεις καί πτήσεις καί έπέπρωτο το 
μέν πρώτον ν’ άποσπασθφ ύπό τοΰ άνεμου άπό 
τών χειρών τών συγκρατούντων αύτό στρατιω
τών καί παραβυρθεν είς τά ύψη εϊτα νά κατα- 
πέσιρ καί καταστραφγΐ μακράν έν τ$! θαλάσσγ, 
τής δέ «Δημοκρατίας» διαρρηχθέντος αίφνης 
τοΟ υφάσματος τοΰ Αεροστάτου έν τγί πτήσει 
ύπό έκσφενδονισθέντος σιδηροϋ τεμαχίου τοΰ 
καταστραφέντος αίφνηδίως πηδαλίου του, κα
τέπεσε κακήν κακώς άπό μεγάλου ύψους είς τό 
έδαφος καίκατεθρυμματίσθη,συναπωλέσασα καί 
τούς τέσσαρας έν αύτή ευρισκομένους γενναίους 
Αεροπόρους Αξιωματικούς τοΰγαλλικοΰ στρατού.

Τά τοιαΰτα πηδαλιουχούμενα Αερόστατα 
όχουσι τό ελάττωμα νά μη δύνανται νά δια· 
τηρώσι την όριζοντίαν αύτών θέσιν, καθόσον η 
δύναμις τής ελικος ή ώθουσα τό άερόστατον 
πρός τά πρόσφ καί η Αντίστασις τοΰ άέρος έν 
ταύτφ δρώσιν ούτως ώστε ή αννιοταμίνη νά 
τείν*]  νά ύπεγείρτ) τό ρύγχος τοΰ οριζοντίου τού
του Αεροστάτου πρός τά άνω. Κατά δέ τούς 
γενομένους υπολογισμούς έξηκριβώβη, ότι ώρι- 
σμένη ταχυτης δι’έκαστον τοιοΰτον αερόστατα? 
τείνει νά μετατρέψγ αύτό καθέτως. Ή ταχύ- 
της δέ αύτη εϊνε τών 8—11 μέτρων κατά έν 
1" άναλόγως τοΰ μεγέθους τοΰ Αεροστάτου.

Αιτία τοΟ φαινομένου τούτου είναι ή άνάλυ- 
σις ύπό τής ίλικος τίίς Ανυψωτικές δυνάμεως 
τοΰ Αεροστάτου είς δύο δυνάμεις· ε?ς μίαν δη
λαδή,ί οποία τείνει νά τό φέργ πρό; τά εμπρός 
καί ετέραν πρός τά άνω, Αλλ’ έπειδή ή Ανυψω

τική δύναμις είναι Ανώτερα τίίς προωστικής,ενεκα 
τούτου κατά την μηχανικήν ή διαγώνιος τοΰ 
παραλληλογράμμου τών δυνάμεων εϊναι μι
κρά καί συνεπώς Αναγκάζεται τό άερόστατον 
νά άνυψώται πρός τά έμπρός.

Πρός άρσιν τοΰ άτόπου τούτου εύρον,οτι δέον 
τό μήκος τοΰ Αεροστάτου νά μή υπερβαίνιρ τό 
πενταπλάσιον ή έξαπλάσιον τής διαμέτρου τής 
μεγαλειτέρας αύτοϋ τομής· ή δέ- τομή αύτη 
νά μή Αντιστοιχή είς τό μέσον τοΰ Αεροστάτου, 
άλλά νά είναι μάλλον πρός τά έμπρός, δπως 
τούτο παρατηρείται καί είς τό σώμα τών ιχ
θύων. Πρός μείζονα δέ έτι Ασφάλειαν, δέον 
νά τίθεται πρός τό όπισθεν μέρος τοΰ Αεροστά
του είδος πτερυγίου, όπως έν παραδείγματι είς 
τούς ίχθείς ύπάρχουν ή ούρά καί ό θύσανος.

Διά τοΰ μέτρου τούτου κατωρθώθη κάπως ή 
Ασφαλής διατήρησις τής οριζοντίου θέσεως τών 
πηδαλιουχουμένων αεροστάτων,έν ώρ,γ εύδείας 
δμως. Τό γαλλικόν πηδαλιουχούμενον ή «.ΙΙολις 
τών Παρισίων» όφεοεν είς τό όπισθεν μέρος αύ- 
τοΟ τέσσαρα μικρά πρόσθετα Αερόστατα, δυνά
μει τών όποιων ού μόνον καθίσταται μονιμοτέρα 
ή όριζοντεία βέσις τοΰ πηδαλιονχουμένου Αε
ροστάτου, Αλλά και έξουδεροΰται ή κυλίνδωσις

Η ώ'&οϋαα όύναμι; έλικα;.

αύτοϋ ώς καί οί κραδασμοί τής λέμβου, οί έκ 
τής μετακινήσεως παραγόμενοι, ρυθμιζομένης 
ταύτης καλειτερον. Άλλα έκτος των μεταρρυθ
μίσεων τούτων ύπολείπεται ετέρα σπουδαία 
Ιλλειψις, ή μεταβολή τοΰ σχήματος τοΰ Αερο
στάτου έκ τής συστολής καί τής διαστολής 
αύτοϋ κατά τήν έν τώ άέρι κίνησίν του, συνε
πείς τής έξωτερικής πιέσεως ύπό ίσχυροϋ Ανέ
μου ή Αλλων Ατμοσφαιρικών αίτιων.Πρός διόρ- 
θωσιν τοΰ Ατοπήματος τούτου προύτάθησαν καί 
έφηρμόσθησαν τρία διάφορα συστήματα μέχρι 
τοΰδε καί κατά τά συστήματα ταΰτα κατα
σκευάζονται ολα τά σήμερον έν χρήσει Αερό
στατα ταΰτα.

Κατά τό πρώτον σύστημα ήτο του γερμανοΰ 
κόμητος Ζεπελέν, δστις Αντικατέστησε τό έξ 
υφάσματος περίβλημα τοΰ Αεροστάτου διά με 
τάλλινου τοιούτου, ήτοι χαλύβδινων έλασμά- 
τωι κατά μήκος τοΰ μεγάλου αύτοϋ άξονος καί 
περισφιγγομμένων διά στεφάνών έξ Αργιλίου. 
Ό μετάλλινος ουτος σκελετός έζύγιζε 4,000 
χιλιόγραμμα.Τό μήκος τοΰ μεγάλου αύτοϋ άξο
νας ήτο 130, ή δέ διάμετρος τής μεγαλειτέ. 

ρας αύτοϋ τομής 12 μ. Περιεκλείοντο δε έντός 
αύτοϋ 17 μικρά κυλινδρικά Αερόστατα. ΙΙρός . 
πλήρωσιν δέ αύτοϋ έδαπανώντο 15,000 κυβι
κά μέτρα υδρογόνου, Αξίας 7,000 μάρκων. Ή 
ολική αύτοϋ Α£ία ήίο 600,000 μάρκων. “Ε
φερε δύο κινητήριους ήλεκτρικάς μηχανάς, δυ
νάμεως 150 ίππων, δι*  ών έκινοΰντο αί έλικες 
τοΰ τεραστίου αύτοϋ Αεροστάτου. Διά δέ τήν 
πηδαλιούχησιν αύτοϋ ύπήρχον δύο πλευρικά πη
δάλια ώς και έτερον πηδάλιον ισορροπίας διά 
τήν κατά βούλησιν Ανοδον καί κάθοδον αύτοϋ. 
Κάτωθεν αύτοϋ καί είς τά δύο άκρα έκρέμαντο 
δύο λέμβοι προωρισμέναι διά τά διάφορα μηχα
νήματα, αϊτινες συνεδέοντο διά γεφύρας· μεταξύ 
δέ αύτών υπήρχε τό διά τούς έπιβάτας διαμέ 
ρισμα, είδος αιθούσης. At κινητήριοι αύτοϋ μη 
χαναί, βάρους 608 χιλιόγραμμων προσέδιδον 
είς τό Αερόστατον τοΰτο ταχύτητα 14 μ. μ. 
κατά Γ', ήδύνατο δέ αΰτη ν’ αύξηθή έτι μάλ
λον. Τό σύστημα όμως τοΰτο τοΰ Ζεπελέν κα- 
τεκρίθη ένεκα τοΰ ΰπερβόλικοΰ βάρους, μολονότι 
ήτο Αριστούργημα τέχνης καί έπινοίας και έ- 
κυριάρχει έπί πολύν χρόνον διά τών συνεχών 
έπιτυχιών αύτοϋ, κατορθώσαντος νά ίπταται 
έπί δώδεκα συνεχείς ώρας άνωθι τών “Αλπεων, 
φθάσαντος μέχρι 840 μ. ύψος.

Καί δικαίως ή καταστροφή αύτοϋ συνεκίνη 
σεν ολόκληρον τόν κόσμον, ίδία τήν Γερμανίαν. 
Κατά τό δεύτερον σύστημα ήτο κατεσκευασμέ 
νον τό έπίσης Ατυχές γαλλικόν άερόστατον πη- 
δαλιουχούμενον ή «Πατρίς» τό όποϊον, όπως 
καί τά άλλα κατά τό αύτό σύστημα κατα- 
σκευαζόμενα, φέρουσι περίβλημα έξ υφάσματος 
καί είς τό μέσον αύτοϋ πλατείαν μεταλλίνην 
στεφάνην, δίκην πελωρίου ζώνης, δι’ ής έπι- 
τυγχάνεται ή σταθερότης τοΰ σχήματος κκί 
χρησιμεύει έν ταύτφ ώς έρεισμα Ασφαλές πρός 
έξάρτησιν τής λέμβου.

Τά τοΰ τρίτου όμως συστήματος πηδαλιου- 
χούμενα Αερόστατα έχουσι τά καλλειτερα πλε
ονεκτήματα, δπως ήτο ή «Πόέιςτών Πάρω Ιων» 
τοΰ 'Ερρίκου Deutsh, τό όποιον καί ήγοράσθη 
υπό· τής Γαλλικής Κυβερνήσεως. Έσωτερικώς 
ήτο προσκέκολλημένος σάκκος έκ βαμβακεροΰ 
υφάσματος έμπεποτισμένου διά καουτσούκ. ‘Ο 
σάκκος οδτος δι’ Αεραντλίας ευρισκόμενης έν τή 
λέμβω, έπληροΰτο Ατμοσφαιρικού Αέρος καί ούτω 
έξωγκομένος έπέφερεν έλαφράν πίεσιν είς τό άε
ρόστατον.

Είς δέ τό όπισθεν μέρος ύπήρχον δύο βαλ
βίδες, αϊτινες άνοίγουσαι έκ τών έσω πρός τά 
έξω έπέτρεπον τήν έξοδον μέρους τοΰ Αερίου, 
όταν ή τάσις αύτοϋ ένεκα τής πιέσεως τοΰ έν 
τώ σάκκφ είσαχθέντος άτμοσφ. Αέρος έγίνετο 
μεγαλειτέρα τής Ατμοσφαιρικής. Καί αύτός δέ 
ό σάκκος φέρει βαλβίδα, έπίσης έκ τών έσω 
πρός τά έξω άνοίνουσαν, άλλά πολύ εύκολο- 
τέραν τών δύο προηγουμένων. Έάν ήδη ύποθέ- 

σωμεν, δτι τό άερόστατον Ανέρχεται, τότε τό 
έγκεκλεισμενον Αέριον!, ώς καί ό έν τφ σμκκω 
άήρ τείνουσι νά καταλάβωσι μεγαλείτερον όγ
κον, ένεκα τής έλαττώσεως τής έξωτερικής πιέ
σεως. Άλλ’ έν τοιαύτγι περιπτώσει ή εύΛαθε· 
στέρα βαλβίς τοΰ σάκκου ύποχωρεϊ πρώτη,μέρος 
τοΰ εντός άέρος εξέρχεται, τό δέ έσωτερικόν ά-

έριον λόγφ τής έλαττώσεως τοΰ όγκου τοΰ σάκ
κου ευρίσκει χώραν ελεύθερον καί διαστέλλεται 
έσωθεν, χωρίς νά έπιδράστ) έπί του όγκου καί 
τοΰ σχήματος τοΰ Αεροστάτου έξωτερικώς. Τού- 
ναντίον δέ, έάν τό άερόστατον κατέρχεται, ό 
όγκος αύτοϋ ένεκα τής αύξανομένη; έξωτερικής 
πιέσεως τείνει νά ελαττωθ^, άλλά τότε διά τής 
έν τή λέμβφ Αεραντλίας είσάγουσιν Αέρα είς 
τόν σάκκον, ό όποιος διαστελλόμενος πιέζει τό 
έγκεκλεισμενον Αέριον καί επομένως έμποδίζει 
τήν έλάττωσιν τοΰ όγκου αύτοϋ. Τά Αερόστατα 
ταΰτα θεωρούνται τά τελειότερα τοΰ είδους 
τούτου τών πηδαλιουχουμένων, διότι καί έλα- 
φρά εϊνε καί σχήμα σταθερόν έχουσι καί εύκό- 
λως μεταφέρονται.

*0 όγκος αύτοϋ εϊναι 3,200 κ. μ. καί τό 
όλικόν μήκος 60 μ.'~ '
λιουχούμενα ταΰτα 
Ατελή ύπό βποψιν 
κατά τών σφοδρών Ανέμων καί ήδη ή λύσις 
τοΰ ζητήματος τής άεροπλοίας τελικώς επιδι
ώκεται διά τών Αεροπλάνων.

(“Επεται συνέχεια)

Έν τούτοις και τά πηδα- 
Αερόστατα άπεδείχδησαν 
Αντοχής καί διευθύνσεως

Ί1 έξέλιξιςτοΰ άνθρωπον συμβαδίζει μέ 

τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον αύ- 
τοΰ· ιό παρελθόν τόν έκπλήττει, τό παρόν 
τόν παρηγορει καί τό μέλλον τόν πείθει. 
Έν τή αρχή τον ό άνθρωποί· πτο ζωοειδής, 
ήδη παλαίει μεταξύ κτηνωδίας καί ύστερο- 
χής καί προσεχώς θά δεσπόζη τής Όλης. 
Ούτως ό άνθρωπος έσεται ό κυρίαρχος τον 
κόσμον, δν διά τής έξελίξεώς τον δημιουρ

γεί καί κατακτά.



60 Η ΦΥΣΙΣ » Η ΦΥΣΙΣ 61

01 ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΟΙ ΠΙΘΗΚΟΙ

Κ. ΜΑΝΙΑΚΗΣ
"Επίτιμος Εισαγγελείς τοΰ Άρείον Πάγον καί Πρόεδρος τοϋ Έλληνικοΰ Τμήματος 

τον παγκοσμίου Ιπιοτημονικοΰ Σννϋβμον.

Γνωστή συμπαθής και έξέχουσα φυσιογνωμία δράσασα ίοίως έν τώ δικαστικώ, έπι- 
στημονικώ και φιλολογικώ κόσμω τών ’Αθηνών, ένθα ώς δικαστής, ώς συγγραφεύς καί 
φιλόλογος έδρεψεν άνθη πολυετούς έργασίας· διά της εύρυμαθείας του δέ καί τάς ιιεμε- 
τρημένης άγορεύσεώς του πάντοτε έθεωρήθη ώς ακριβής καί εύκρινής εις τήν έκφρασιν 
καί έφαρμογήν τών ιδεών του, παρασημοφορηθείς έπί τούτω ύπό της Έλληνικήσ Πο
λιτείας καί άλλων ’Εθνών.

Αι έμβριθεϊς αυτού μελέται έπί τού αστικού καί ποινικού δικαίου είσί θαυμαστά 
τεκμήρια της τεσσαροκονταετούς δράσεώς του, τής ανεξάντλητου 4>ιλοπονίας του καί' 
τής λελογισμένης πείρας, του. "■

Είς τα Επιστημονικά ζητήματα ύπήρξεν όμοίως δεινός διαχειριστής καί διά τοϋ 
λόγου καί διά της γραφής. Ώς φιλόλογος δέ καί κοινωνιολόγος ποοσείλκυσε τήν άγά
πην άμέριστον τών συμπολιτών του, καθ’όσον ό κ. Μανιακής ούδέποτε έπαύσατο παοέ- 
χων τον λόγον καινήν γραφίδα του είς δλα τά ζητήματα τής πολιτείας του. ’Εσχάτως 
όέ^έξελέγη ύπό τού σοφού καθηγητού τής φιλοσοφίας καί εθνογραφίας καί προέδρου 
τοΰ παγκοσμίου^ επιστημονικού Συνδέσμου έν Παρισίοις· ώς πρόεδρος τού κεντοικού 
Ελληνικού Τμήματος, δι’ δπερ συγχαίρομεν αύτόν άπό καρδίας, εύχόμενοι αύτώ\έαν 

επιτυχίαν έν τη διακεκριμένη ταύτη έκλογή τον. L . '

ΤΑ ΑΝΘΗ ΣΟΥ

Τά άνθη ποΰ μοΰ είχες χαρισμένα 
τάχω φυλάξει διά νά σέ ένθυμοΰμαι 
ποσον δακρύζω πόσον λυπούμαι 
δταν τά βλέπω δτι είνε μαραμμένα.

Τό ίερώτερον κειμήλιον ποΰ έχω 
είνε τά άνθη σου ποΰ τόσον αγαπώ I 
τ αρπάζω μέ λαχτάρα τά φιλώ 
μά έξαφνα^μέ δάκρυα τά βρέχω !

Πτωχά λουλούδια λείψανα χρυσά 
τών παρελθόντων ευτυχών μου χρόνων 
δέν σσς άντήλλασσον ποτέ οΰδέ μέ θρόνον 
εΐσθε δι’ έμέ ή μόνη μου χαρά !

είσθε δι’ έμέ ή μόνη μου άγάπη 
φ μόνη άνάμνησις κι’ άς είσθε μαραμμένα 
δέν λησμονείτε σείς λουλούδια αγαπημένα 
δπως ή άστατος ανθρώπινος καρδία !

Κλεάνθη Ροάτάνον

. (Συνέχεια) .
Ό δρρην νεανίας γορίλλας. έχει Ανάστημα δύο 

μιτρών περίπου, σπανίως δέ τό ύπερβαίνει,ένφ 
ή θήλυς φθάνει -τό Sv και ήμισυ μέτρον. ΟΙ 
βραχίονες τον live όλιγώτερον δυσαναλόγως μα- 
κρόΐ τών τον Χιμπαντζή καϊ Ούράγγου, όντως 
ώστε -δταν ϊσταται όρθιος, δέν ύπερβαίνουσι τό 
γόνυ. 'Ο κορμός τον σώματος έχει μήκος με- 
γαλείτερον τον Ανθρώπου καϊ κέκτειται Ανάπτυ
ξα· και ρώιιην, ένώ οι ώμοι τον είσϊν πολύ 
πλατείς. Τό κατώτερον χείλος τον Γορίλλα δέν 
έχει τόσην Ανάπτυξιν δσον τό τοΰ Χιμπανζή.'Ο 
αύχήν αύτοΰ εϊνε νευρώδης' τό στήθος εύρω
στου και κνρτόν, ή δέ κοιλία Ανεπτυγμένη μάλ
λον εν τή νεανική ή έν τή γεροντική ηλικία. 
Τα αρθρα εϊσί πολν μυώδη, αί δέ χέίρες καί οί 
πόδις πλέον ή τοΰ Χιμπανζή καί τον ούράγγου 
όμοιάζουσι πρός τούς τοΰ Ανθρώπου. Οί πόδες 
εϊσί πλατείς, οί δέ δάκτυλοι έπίσης πλατείς και 
βραχείς, μόλον δτι όλίγον μικρότεροι τών τοΰ 
Ανθρώπου. Τό πρόσθιον μέρος τοΰ προσώπου 
τον πιθήκου τούτου εϊνε γυμνόν. Τό δέ δέρμα 
αύτοΰ καθ’ δλον τό μελανωπόν αύτοΰ σώμα κα
λύπτεται ύπό τριχών λείων καϊ σκληρών, σχημα- 
τιζουσών έπι τών παρειών μικρόν γένειον ώς 
και προκόμιον έπι τής κορυφής τής κεφαλής 
και τοΰ αύχένος.

Τα μεγάλα δάση τής δυτικής Αφρικής φιλο- 
ξενοΰσι τούς γορίλλας καί ώς γνωρίζομεν μέ
χρι τοΰδε ουτοι ζώσιν έν τή μεγάλη έκτάσει τής 
γραμμής τοΰ Ισημερινόν, τής έκτεινομένης Από 
τοΰ βορείου μέρους μέχρι τοΰ ετέρου έν Γαμ
πών, και Από τοΰ νοτίου μέρους μέχρι τοΰ έ- 
τέρου έν Κογκό. Ώς έγγιστα δύνανται να ση- 
μειωθώσι δύο μοίραι βορείου πλάτους καί πέντε 
μοίραι μεσημβρινόν πλάτους ώς δρια γεωγρα
φικής περιφερείας τής διαβιώσεως τών πιθή
κων τούτων πρός τό μέρος τοΰ Ισημερινού. Λέ
γεται, δτι 6 γορίλλας δέν εύρίσκεται πλησίον τής 
θαλάσσης άλλ’ έν τινι Αποστάσει έσωτερικώς τής 
γής, έν δάσεσιν έπι τών δρέων ή είς τούς πρό- 
ποδας τούτων. Έν τούτοις φαίνεται βέβαιον δτι 
οί γορίλλαι προσέρχονται και έν Αγέλαις μέχρι 
τής παραλίας, ώς παρατηρήθη τοΰτο κατά τα 
έτη 1851 και 1852 δτε πολλοί έξ αύτών κα- 
τεδιώχθησαν καϊ έφονεύθησαν, εΐς δέ οννελή- 
φθη ζών, διό τόν όποιον προσεφέρθη πρός Α
γοράν αύτοΰ ύπό τίνος αγγλου πλοιάρχου 6,000 
δολλάρια και δέν τφ έδόθη. Ή τοιαύτη κάθο
δος παρά τή Ακτή πιθανώς συμβαίνει κατά με
γάλα διαστήματα, δτε ένεκα κλιματολογικής τί
νος σπανίας Ανωμαλίας συμβαίνει έλλειψις τρο
φών εις τά ζέβα ταΰτα και Αναγκάζονται νά κα- 
ταφεύγωσι πρός τήν θάλασσαν.

Έδόθη τό όνομα Serra · do Ctistal είς 
σειράν δρέων, καταλαμβανόντων εις τά μέρη 
ταΰτα μήκος εκατόν Αγγλικών μιλιών, μεταξύ 
τοΰ Καμαρούν και τής "Αγγολας, δπου πολυα- 

Ύληβάτης <5 τεφρόχρους.

ριθμότεροι εύρίσκονται οί γορίλλαι. Σπανίως ό 
άνθρωπος εισδύει έν τοίς δάσεσι τοίς εύριοκο- 
μένοις είς τούς πρόποδας τών δρέων τούτων, 
ένθα δέν είσχωρεί Ακτϊς ήλιου,δπου ούδαμοΰ αύ- 
τόθι ύπάρχει φώς και δπου ή είσοδος τοΰ Αν
θρώπου εμποδίζεται ύπό τών νεκρών κορμών 
τών δένδρων, ύπό τών Αναρριχητικών φυτών, 
ύπό τών έξεχουσών ριζών, ύπό τοον διασταυ- 
μένων και περιελιγμένων κλάδων και ύπό τής 
πνιγηρός, ύγράς και βαρείας Ατμόσφαιρας, Ατινα 
πάντα Αφαιροΰσι τφ Ανθρώπφ τήν δύναμιν καϊ 
τό θάρρος νά είσχωρήση είς τοιοΰτον Απρόσι
τον μέρος. Έπι τών δασών τούτων 0 γορίλλας 
κατασκευάζει, δπως ό ούράγγος και ό χιμπαν- 
ζής έρεισμα έκ περιπεπλεγμένων κλάδων καϊ 
φύλλων, δπου πηγνύει τήν φωλεάν του. Έπι 
ταύτης Ιδίως κοιμώνται αι θήλεις καί τά μικρά, 
ένφ δ αρρην τοποθετείται είς τούς πόδας τοΰ 
δένδρου, στηρίζων τήν ράχιν έπι τοΰ κορμού. 
Ένεκα δέ τής συνήθειας ταύτης ή ράχις αύτοΰ 
Απογυμνοΰται τών τριχών.

Ό γορίλλας εύχαριστεΐται Αναζητών καρπούς 
έν τφ δάσει, ιδίως δέ καρπούς, σί>ς <5 Ανθρω
πος θεωρεί εύαρέστους,ώς είνε αί βανάναι. Τρώ
γει τούς καρπούς καί τά φύλλα τών φοινίκων, 
ώς καί τινας δαμασκηνέας καϊ δένδρου τινός, ό- 
μοιάζοντος πρός τά φύλλα τών πεπώνων, έτερα 
πρός τά φύλλα τών κεράσων, καρπούς τινας 
ομοιάζοντας πρός τά κάρυα, έχοντας τό κέλυ- 
φος σκληρόν, διά τήν θραΰσιν τών όποιων ό
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γορίλλας μεταχειρίζεται λίθον. ‘Αναζητεί <5έ«ύ- 
χαρίστως κρρπούς Αγρίων Ανανάς, και Αρέσκε- 
ται.πολύ νά τρώγη σακχαροκάλαμον.

Ή εύχαρίοτησις αύτη του νά ζή πάντοτε 
μακράν τοΰ Αθρώπου έν τούτοις ενίοτε τόν Αναγ
κάζει νά ζή πλησίον τών διαμερισμάτων τών 
μαύρων πρός τόν σκοπόν νά λεηλατή και διαρ- 
πάζη τάς φυτείας τών σακχαροκαλάμων και τούς 
Αγρούς τοΰ δρυζίου. Άποκλειστικώς όμως δέν 
εΐνε φυτοφάγος, ένφ ευχαριστείται έπίσης dva- 
ζητών ζωικήν τροφήν, καθ’ δσον Αναζητεί πρός 
τροφοδοσίαν του πτηνά καί ώά έπί τών δέν-

Ύληβάτης S ευκίνητος.

όρων, μικρά μαστοφόρα έρπετά και δέν περι
φρονεί ώσαύτως τά κολεόπτερα έντομα. Έπίσης' 
έάν εύρη μέγα τι ζώον φονευμένον ή άνθρω
πον τεθνεώτα, τά καταβιβρώοκει. Άλλάσσει Ενί
οτε μέρος πρός έρευναν τροφής καί ένίοτε πά
λιν έγκαταλείπει τό δένδρον, έφ’ ον ή οικογέ
νεια του διέμενεν. Όπόταν βαδίζη, πρός άνα- 
ζήτησιν τροφής, έκτείνει τους βραχίονας καί 
στηρίζει έπί τον έδάφους τά Αρθρα τών δακτύ
λων, σπανίως δε τήν παλάμην Ανοικτήν' ταλαν
τεύεται κλίνων τήν κεφαλήν πρός τά έμπρός 
καί λυγίζων αύτήν πλαγίως. Έπι τοΰ εδάφους 
δείκνυται έλενθεριώτερος καί δραστηριώτερος 
και μ&λλλον Αναρριχητικός γίνεται, άρπάζων και 
δοκιμάζων τούς κλάδους τών ύψηλοτέρων δέν
δρων μετ’ εύκολίας καί είτα πηδών έπ’ αύτών, 
φθόνων έν τφ αμα μέχρι τής κορυφής.

Γερμανός τις ταξειδιώτης τής έποχής μας, ό 
Koppenfels συνήντησε ποτέ μίαν οικογένειαν 
γορίλλων γευματίζουσαν*Ητο  εΐς άρρην,μία θή
λυς και δύο μικρά. Ή μήτηρ καί τά μικρά 
έπηγαινο-ήρχοντο Αποσπώντα καρπούς έκ γειτο
νικού δένδρον καί μεταφέροντα αύτούς πρός τόν 
σύζυγον και πατέρα,όστις έκάθητο Ανέτως παρα- 
κολο.υθών διά τον βλέμματος τήν σύζυγον καί 
τά τέκνα, και Αν ούτοι δέν έδείκνυντο έπαρκώς 
περιποιητικοί, τούς παρότρυνε όι’ έκφραστικοΰ 

τονθορισμον' έάν δέ κατά λάθος ή λαιμαργίαν 
έφερον καρπόν τινα είς τό στόμα αυτών,τούς δι
όρθωνε δι’ ένός ραπίσματος.

Ό οίκογενιακός βίος τοΰ γορίλλα εΐνε συνή
θης' ζώσι δέ Αμοΰ δ άρρην, ή θήλυς καί τά μι
κρά. Ένίοτε δέ μικρός τις γορίλλας, Απρλέσας 
τούς γεννήτορας του, προσέρχεται καί διαμένει 
παρά τινι ήδη συνεστημένη οικογένεια και ούτω 
τά δρφανά δέν Απορρίπτονται. Συνήθως δέ τά 
μικρά, δταν μεγαλόσωσιν, έγκαταλείπονται άπο 
τούς γονείς των, σνντροφεύουσι τινά μεταξύ των 
και συζώσϊν οικογενειακός.

Ό γορίλλας δχι μόμον δέν πλησιάζει τόν 
άνθρωπον,Αλλά και φεύγει μακράν αύτοΰ κραυ- 
γάζων έάν ούτος τόν Ακόλουθή' έάν δέ Απει- 
ληθή και δέν έχει μέσον νά διαφύγη, τότε Υπε
ρασπίζεται έαυτόν μετά θάρους καί μετά πολ
λής μανίας' κτυπα δέ τό στήθος του, γίνεται 
θηριώδης, τρίζει τούς δδόντας, cl δέ δφθαλμοί 
του γίνονται Αγριότατοι. Έάν δέ δ Ανθρωπος 
δειχθή έπιεικής καί βαθμηδόν ύποχωρή, Υπο
χωρεί καί ούτος καί γίνεται πρμος.

ΟΙ Ανθρωπόμορφοι πίθηκοι, ώς Απεδείχθη, 
ώς τώρα, ύπόκεινται εΥκόλως είς νόσους, Ιδίως 
δπόταν κρατούνται έν αιχμαλωσία, Αλλά και έν 
τή έλευθέρα αύτών ζωή καταβάλλονται εύκόλως 
καθ’ δσον οΐ πλεΐστοι τούτων φέρουσι τραύματα 
πολλά έπι τών. Αστών, Ιδίως έπί τής κεφαλής 
και έπι τών χειρών,εΐτε έξ δπλων, είτε έξ οδόν- 
των ή έξ δνύχων Αλλων πιθήκων.'Ως φαίνεται, 
οΐ πίθηκοι διαρκώς παλαίουσι και πάντες φέρουσι 
πληγάς πλέον ή ήττον βαρείας, ώς και θανάσι
μους έκφύσεις, Υπερσαρκώματα κ.τ.λ.

Οί Ανθρωπόμορφοι ούτοι πίθηκοι, Ιδίως οί 
ούραγγουτάγκοι έν τή διαβιώσει αύτών πλησίον 
τοΰ Ανθρώπου, έδειξαν σημεία περίεργα και 
συνάμα συμπαθητικά τοΰ χαρακτήρας αύτών.

Πολλάκις τά ζφα ταϋτα έδείχθησαν καλοί 
σύντροφοι, Υπηρέται και βοηθοί είς διαφόρους 
Υπηρεσίας καί Ανάγκας τοΰ Ανθρώπου' έφάνη- 
σαν δέ καί σωτήρες πολύτιμοι εις περιστάσεις 
τινάς. Ή Ιστορία παρέχει ήμΐν θαυμάσια γε
γονότα τοιούτων περιστάσεων. Πολλάκις οί ού- 
ραγγουτάγγοι έσωσαν παιδία έκ προφανών κιν
δύνων, έκ πυράς, πτώσεως, προσβολής Αλλων 
ζφων κ.τ.λ. καί ήθέλομεν έπεκταθή πολύ, έάν 
έγράφομεν ένταϋθα τά πολυάριθμα ταϋτα γε
γονότα.

ΟΙ ΥΛΗΒΑΤΑ1

Ό Πλίνιος δμιλών περί τούτων, λέγει δτι φέ
ρουσι μορφήν Ανθρώπου, δπως δ Γορίλλας καί 
δ Ούράγγος' cl δέ φυσιολόγοι κατατάσσουσιν αύ
τούς μεταξύ τών Ανθρωπομόρφων πιθήκων. 
Αλλά μετά τούς προαναφερθέντας.

Οί ύληβάται είοί μικρότεροι τον Γορίλλα, 
τοΰ Χιμπαντζή καί τοΰ Ούράγγου. Οί δέ με- 
γαλείτεροι αύτών δέν ύπερβαίνουσι τό μέτρον. 
Έχουσι δέ τούς βραχίονας μακροτέρους τοΰ 

σώματος καί ΐστάμενει δρθιοι, έγγίζουσι τήν 
γην. Τοΰτο Απεδείκνυοι τόν βίον αύτών δλως 
δενδρώδη.Έχονσιν ώσαύτως τότρίχωμα πυκνόν 
καί τό δέρμα σκληρόν Ό δέ Χάρτμαν διακρίνει 
τούς Ανθρωπομόρφους πιθήκους εις δύο κατη
γορίας καί δνομάζει άνθροιπομόρφους τούς μή 
έχοντας τύλωσιν είς τούς γλουτούς, ώς είναι δ 
ούράγγος, δ χιμπαντζής καί δ γορίλλας καί είς 
Ανθρωποειδείς πιθήκους, τούς ύληβάτας, . οιτι- 
νες έχουσι τοιαύτην. "Όπως δέ εκείνοι καί ούτοι 
δέν φέρουσιν ούράν.Ή ούρά είναι σημείον ύπο- 

. δεεστέρας καταστάσεως τών Ανωτέρω Αναφερ- 
θέντων πιθήκων. Οί φέροντες ουράν δέν όνο- 
μάζονται ούτε συγκαταλέγονται μεταξύ τών Αν- 
θρωπομόρφων.

Ή κεφαλή τών ύληβατών tlvat ύποστρογ- 
γύλη και ουδέποτε παρουσιάζει τάς κορυφάς 
(έξοχάς), τοΰ κρανίου, αίτινες εΐς τόν Γορίλλαν 
είσ! τόσον επιφανείς. Οί σιαγόνες αύτών δέν έξέ- 
χουσι τοσον, ούτε καί τά τόξα τών δφρύων αύ
τών. Έπίσης οί ανω κυνόδοντες αύτών δέν εί
ναι πολύ Ανεπτυγμένοι, ούτε ή ρις αύτών είνε 
πολύ Ασημος' τά δέ ώτα εισϊ 'μικρά, δμοιάζοντα 
πρός τά τοΰ Ανθρώπου. Έπίσης Υπάρχει δια
φορά πρός τούς προηγηθέντας καί ώς πρός τήν 
Ανάπτυξιν τοΰ έγκεφάλου, καθόσον έκείνων δ 
Ιγκέφαλος δμοιάζει περισσότερον πρός τόν τοΰ 
Ανθρώπου.

Ζώοιν έν τοϊς παρθενικόϊς δάσεσι τών μεγά
λων νήσων τής Σόνδης καί τής Ηπείρου παρά 
τή Ανατολική Άσία, παρά τφ Άσσάμ, έν τή με
σημβρινή Κίνα και έν τή νήσφ Χαϊνάν. Ζώσιν 
έπίσης καί έν τοϊς δάσεσι τών Υψηλότατων δρέων. 
Εύρίσκονται τοιοΰτοι έπίσης καί έν τοϊς δάσεσι 
τής Σουμάτρας.

Τό συνοιθέστερον είδος τών ύληβατών τού
των είναι δ καλούμενος τεφρόχρους ύληβάτης, 
δν παριστα ή ήμετέρα είκών, δστις εύρίσκεται 
ιδίως είς τήν Γιάβαν καί εύκόλως μεταφέρεται 
εις Εύρώπην. Τό πυκνόν τρίχωμά τον είναι 
δμοιο/ιόρφως τεφρώδες, ή κεφαλή του βαθύτε
ρου τοιούτου χρώματος καί τό πρόσωπον Ανοι- 
κτότερον. Τρέφεται μέ Αρτον, δρύζιον, καρπούς 
διαφόρους, σταφυλάς καί γάλα έτι.

Είς τό είδος τοΰτο συγκαταλέγεται καί δ 
εύκίνητος ύληβάτης καλούμενος, ένεκα τής 
μεγίστης εύκινησίας του, δν παριστή ή δπισθεν 
εικών. Καλείται κοινώς καί Βουβού ή Βάου- 
βάου. "0 πίθηκος ουτος έχει τοιαύτην ευκινη
σίαν, ώστε Αναρτώμενος έπί κλάδου ή μάλλον 
καλάμου βαμβού, αίωρεΐται μετά δννσμεως τήδε 
κακεϊσε καί είτα πήδα έως δώδεκα μ. Απόστα- 
σιν. Φαίνεται δέ Αρεσκόμενος πολύ είς τοιαύτας 
Ασκήσεις.

Τών πιθήκων τούτων ύπάρχουσι πολλά εϊδη 
πλέον ή ήττον διαφέροντα Αλλήλων. όλοι
οί πίθηκοι ούτοι είσίν Ανώτεροι τών Αλλων και 
ένεκα τής διασκευής πλησιάζοντες περισσότερον 

πρός τόν Ανθρωπον έκλήθησαν Ανθρωπόμορ
φοι. Είσί δέ'πρωτεύοντες, ώς προανεφέραμεν, δ 
Ούράγγος, δ Χιμαντζής, δ Γορίλλας καί δευ- 
τερεύοντες οί ύληβάται καλούμενοι, ών ύπάρ
χουσι πολλά «Γόη.

Κατά*δέ  τήν διαίρεσιν, ήν έχει κάμη δ κ.

Ό Έντίλλος.

Χάρτμαν καί λαμβάνεται Υπ’ $φιν ή έλ-
λειψις ή παρουσία τής τυλότητος είς τούς γλου
τούς, οί πρώτοι ώνομάσθησαν πίθηκοι δασυπή- 
χεις, οί δέ δεύτεροι τυλοπήχεις. Έλέχθη έπί
σης, δτι οΐ μεγάλοι Ανθρωπόμορφοι πίθηκοι εί- 
σίν έπίσης μάλλον πλησιέστεροι πρός τόν Αν- 
θρεοπον ή οί Αλλα. "Όχι μόνον ένεκα ιών με- 
γάλων αύτών διαστάσεων καί τών χαρακτηρι
στικών αύτών, Αλλ’ ένεκα καί τής μεγάλης Ανα
λογίας τοΰ έγκεφάλου αύτών. Ό δέ κ. Gra- 
tiolet διάσημος γάλλος Ανατόμος, μετά πολλής 
έπιμελείας έξετάσας τούς έγκεφάλενυς Αμφοτέρων, 
συνεπέρανεν, δτι οί ούράγγοι δμειάζουοι περισ
σότερον πρός τούς ύληβάτας καί σεμνοπιθήκονς 
παρά πρός τούς γορίλλας καί χιμπαντζήδας, ώς 
έπίσης ένφ πρός τούς μανδρίλλαυς πληοιάζουοιν 
ο γορίλλας καί χιμπαντζής. Τοΰτο έδωκεν Αφορ
μήν εις τήν διαίρεσιν τών Ανθρωπόμορφων πι
θήκων είς δύο κατηγορίας κατά τήν βιογραφι- 
κήν αύτών διαίρεσιν, ήτοι είς Ανθρωπομόρφους 
Ασιατικούς πιθήκους καί είς Ανθρωπομόρφους 
Αφρικανικούς πιθήκους.

(Έπεται συνέχεια)
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Τά παρατηρηθέντα μέχρι τοϋδε αύτόματα φαινό
μενο παρά τοϊς μεσάζουσι, πάντοτε άτιλώς εμελε- 
τήθησαν, Ιδίως τά εις τά στοιχειωμένα λεγάμενα 
οικήματα παρουσιαζόμενα, άτινα έκδηλοΰνται Ιδίως 
πέριξ μεσάζοντος, άγνοοΰντος τήν ιδιότητά τον. 
Συχνάκις δ τύπος αναγγέλλει τοιαΰτα φαινόμενα, 
έκδηλούμενα έν τινι οικίφ ή παρά τινι άτόμφ καί 
τοσούτον παραδόξως, αύτομάτως καί μυστηριωδώς 
έν μικρφ χρονικφ.διαστήματι, χωρίς νά κατορθωθή 
έλλείψει βεβαίως χρόνου νά διευκρινισθή έπιμελώς 
καί έμπεριστατωμένως τό αίτιον αύτών.

Εσχάτως δ κ· "Εκτωρ DurviUe, Ιατρός, φιλόσο
φος, συγγραφεύς καί διευθυντής τοΰ πρό -ίθετίας 
καί πλέον έκδιδομένου έν Παρισίοις .ouroal <lu 
Magnet isme καί θιασώτης τοΰ ζωικού μαγνητισμού 
έδημοσίευσεν έν τφ συγγράμματί του σπουδαίων 
σχετικήν περίπτωοιν,ήτις άνεδημοσιεύθη καί εις τά 
Χρονικά τών Ψυχικών Επιστημών, έξ ών άποσπώ- 
μεν τά κυριώτερα μέρη, ώς λίαν ενδιαφέροντα τοϊς 
περί τά μεταφυσικά καταγινομένοις καί διότι έν άμ- 
φιβόλφ τίθεται τό ζήτημα, δν ή δρώσα πέριξ τών 
ατόμων τούτων Αόρατος αΰτη δύναμις, ή παρά
γουσα τάς μετακινήσεις ορατών άντικειμένων είναι 
διανοητική δντότης, τό άστρικόν σώμα τοΰ μεσά
ζοντος ή άλλη ασυνείδητος δύναμις- Καί λέγει ό 
κ. Turville :

Ό ασυνείδητος μεσάζων, πέριξ τοΰ δποίου έξετυ- 
λίχθησαν τά φαινόμενα ταΰτα, εΐνε νέος τις, παϊς, 
Ραϋμόνδος Charrier, γεννηθείς τήν 20ήν ’Ιουλίου 
1897 καί μή συμπληρώσας έτι τό δέκατον τέταρτον 
έτος τής ήλικίας του.

Έγεννήθη είς Παρισίους καί άνετράφη ύπό 
τής πατρικής μάμμης του, έν St.Sauveur τής Ύόν- 
νης, ένθα καί διέμενον.

Εκτός μικρών τινων ασθενειών τής νεανι
κής ήλικίας, δ παΐς οδτος είχε πάντοτε καλώς είς 
τήν ύγείαν του.

Μικρόσωμος, άλλά καλώς ανεπτυγμένος, εϊνε 
ευφυέστατος καί κάτοχος καλής παιδείας, σχετικώς 
πρός τούς νέους τής ήλικίας του.

Τήν Παρασκευήν, 28 Δεκεμβρίου, παρελθόν
τος, ένφ εύρίσκετο είς τό Σχολεΐον, μικροί τινες 
λίθοι καί φάσηλοι έξεσφενδονίζοντο εις τήν θυραν 
τής οικίας, έν ή κατώκει, έξ αοράτου διευθόνσεως. 
Τήν έπαύριον τά αύτά φαινόμενα επαναλαμβάνον
ται έν τή άπουσίφ του. Τό έσπέρας περί τήν ό- 
γδόην ώραν, ένφ ή μάμμη καί ό έγγονος έξελόβι- 
ζον φασήλους, έπιπταν τοιοϋτοι πανταχόθεν. Ή 
μάμμη ένόμιζεν, ότι δ Ραϋμόνδος έρριπτεν αύτούς, 
ένφ οδτος έβεβαίου τό έναντίον. Τήν όγδόην καί 
ήμίσειαν, μόλις είχαν τεθή παρά τή τραπέζη διά 
νά δειπνήσωσι, τό κοχλιάριον τοΰ Ραϋμόνδου έξ- 
αφανίζεται αίφνης, ένφ πρός τό τέλος τοΰ δείπνου 
τό κοχλιάριον Αναφαίνεται πίπτον έν τφ μέσφ τοΰ 
δωματίου.

— "Εκτοτε τά φαινόμενα ταΰτα πολλαπλασιά- 
ζονται καί αρχίζουν ν’ Ανησυχούν τόν κόσμον. 
Πινάκια μεταβάλλουν θέσεις' ένφ ποτήριόν τι άνυ- 
ψωθέν έκ τής τραπέζης, πίπτει έπι τής γής καί 
συντρίβεται. Μαχαίρια, περόνια καί κοχλιάρια έκ- 
σφενδονίζονται πανταχόσε δι’ άοράτων χειρών' Αν
τικείμενα δέ πόσης φύσεως έξαφανίζοντάι καί έπα- 
νέρχονται μετά τινας ήμέρας. Άφ’ ετέρου έργαλεϊα 
καί όργανά τινα φέρονται κατ’ αύτοϋ. Ό Ραϋμόν

δος Ισχυρίζεται, δτι συχνά δέχεται γρόνθους, δτι έν 
πόση περιπτώσει μετακινείται καί τινάσσεται καί 
μίαν φοράν έρρίφθη ωθούμενος κάτωθι τής κλίνης-

Μετ’ όλίγον τά φαινόμενα επιτείνονται'- ήμέραν 
δέ τινα, ένφ ήτοιμάζετο νά μεταβή εις τό σχολεΐον, 
τά πέδηλά του, δ σάκκος του καί τό έπανωφόριόν 
του τφ άφαιροΰνται. Κατάπληκτος καί τεταραγμένος 
μένει οίκοι μέ τάς περικνημίδας, τό πανταλόνιον 
καί τό ύποκάμισόν του. Καί δ μέν σάκκος έπανήλ- 
θε τήν έπιοΰσαν, τό έπανωφόριόν μετά τινας ήμέ
ρας, τά δέ ΐποδήματα κατόπιν.

— Ή 19η ’Ιανουάριου ίπήρξεν ίδιεταίρως δι’ 
αύτόν τρομακτική' τό παιδιού παροξυσμένον συνε
χώς καί νυχθημερόν έκ τών φαινομένων τούτων καί 
αδυνατούν νά εύρη ύπνον Από δεκαπέντε καί πλέον 
ημερών, κατελήφθη ύπό Ιδιαιτέρων νευρικών φαι
νομένων, χαρακτηρισθέντων ώς καταληπτικών καί 
νευροπαθητικών. Προσκληθείς δ δόκτωρ Ρι- 
ζός, μαγνητίζει οδτος τό παιδίον, καθ’ ήν στιγμήν 
έξήρχετο έκ μι&ς τών κρίσεων τούτων. Κατά τήν 
νύκτα ναύτην νέα ταραχή νευροπάθειάς έπιπροστί- 
θεται, έχουσα χαρακτήρα, εντελώς φυσικής νευρο
πάθειάς, ήτις διαρκεϊ μέχρι τής πρωίας τής 20ής Ί- 
ανουρίου, ούτως ώστε ή μάμμη άπηλπισμένη καί 
στενοχωρημένη ειδοποιεί τηλεγραφικώς τόν υιόν 
αύτής καί πατέρα τοΰ τέκνου,δπως σπεύση τάχιστα 
παρά τώ υίφ του, δστις έξεδήλου σημεία έσχάτης 
υγιεινής καταστάσεώς.

Ό πατήρ άφικνείται τήν έπιοΰσαν, δπότε τό 
παιδίον εύρίσκετο κάπως καλίτερον καί λαμβανών 
αύτό, Αναχωρεί αύθημερόν διά Παρισίους.

Πάντες οί κάτοικοι τοΰ St Sauveur—λέγει δ κ. 
Durville—ταχέως έμαθον τά γεγονότα ταΰτα καί 
πολλοί έξ αύτών παρέστησαν ώς μάρτυρες, έξ ών 
τινές ώς καί δ Διευθυντής τής Σχολής εϊχον γράψει 
έν λεπτομέρεια τά πάντα εις τόν πατέρα τοΰ παιδός· 
Άμα τή έπανόδφ παρά τή οΐκογενείφ του, τό παι
δίον άνέλαβε ταχέως έκ τών κόπων καί ούδέν φαι- 
νόμενον παρήχθη έπί δύο ήμέρας. Άλλά τήν τρί- 
την έπανελήφθησαν μετά τής αυτής έντάσεως, δπως 
καί έν St Sauveur.

Ό πατήρ ώδήγησε τόν υιόν του παρά τφ ία- 
τρφ BArillon, δστις ήρκέσθη νά τφ εϊπη, δτι αύτός 
δέν πιστεύει είς τά τοιαΰτα φαινόμενα. Τότετό ώ
δήγησε παρ’ έμοί, προτείνας μοι νά τεθώσιν είς τήν 
διάθεσίν μου πρός μελέτην τών φαινομένων τούτων 
έν άνέσει.

Μετά σκέψιν, άπεφάσισα νά λάβω τόν Ραΰμόν- 
δον είς τήν οικίαν μου, ϊνα τόν έχω διαρκώς πρό 
όφθαλμών.

Τό Σάββατον τής 28 ’Ιανουάριου τό έσπέρας 
Απήλθον μετά τοΰ παιδιού είς τό Mmii-Morem y, 
όπου έχω μικράν ιδιοκτησίαν, ϊνα εξετάσω έν ήρε- 
μίφ καί ήσυχίφ παν δ,τι ήθελε παραχθή.

Μετά τό φαγητόν ό Ραϋμόνδος μοί προέτεινε 
νά μείνωμεν παρά τή τραπέζη, διά νά ίδωμεν, έάν 
οί κτύποι ήθελον έπαναληφθή·

Καί όντως, έλαφροί τινες κτύποι Ανώμαλοι ήκού- 
σθησαν έπί τοΰ δαπέδου,έν τφ καθίσματι καί έν τή 
τραπέζη, άλλά δέν ήδυνήθην νά εννοήσω τίποτε έκ 
τούτου.

Ή κατοικία αύτη συνέκειτο Από τό εστιατόριον. 
τόν κοιτώνα, τό μαγειρεΐον, μικρόν διάδρομον καί 
τό Αποχωρητήριου. Τό εστιατόριον καί ό κοιτών 

συνέχονται και έχουσι δύο θυρίδας πρός Ανατολάς-
Εν τφ κοιτώνι δύο οιδηραΐ κλϊναι ύπάρχου- 

σιν, ολίγον άπέχουσαι άλλήλων. Πλησίον τών θυ
ρίδων αριστερόθεν, εύρίσκεται ιματιοθήκη έπί τής 
οποίας θέτω τά ένδύματά μου έν ώρφ νυκτός. "Ε
ναντι δέ δεξιόθεν έτέρα ιματιοθήκη ή μάλλον ίμα- 
τίοστάσιον, έφ’ ού κρέμανται φορέματα τής κ. Itur ■ 
ville. Άνωθι δέ κεϊται διαμέρισμά τι μέ χωρί
σματα, έπί τών όποιων εύρίσκονται μερικά βιβλία, 
χάρται καί ξύλινον κυτίον μέ διάφορα μικρά Αντι
κείμενα.

Έν τφ έστιατορίφ ύπάρχει τράπεζα στρογ
γυλή είς τό μέσον, μία έδρα καί καθίσματα. Πρός 
τήν γωνίαν καί παρά τήν θυρίδα μικρά τις θερμά
στρα φωταερίου. ’Αριστερόθεν τής εισόδου ίπάρ- 
χει μικρά τετραγωνική τράπεζα έφ' ής κεϊται μικρόν 
έρμάριον πρός τοποθέτησιν Αντικειμένων τής τρα
πέζης. Έπί δέ τοΰ τοίχου τούτου έν ώρολόγιον 
έκρεμές, εκατέρωθεν τού δποίου ύπάρχουσι θέσεις 
δι’ εφημερίδας.

Πρός τήν θυρίδα καί πλησίον τής θερμάστρας 
ύπάρχει έτερον ίματιοστάσιον, έφ’ οδ θέτω εισερ
χόμενος τό έπανωφόριόν μου, τόν πΐλόν μου καί 
τήν ράβδον μου.

Εν τέλει άνωθι τών διαμερισμάτων τούτων ύ- 
πάρχει Αποθήκη κατειλημένη ύπό τών περιστερών.

Ή μικρά αΰτη περιγραφή θά διευκολύνη τόν 
Αναγνώστην είς τήν κατανόησιν τής έξελίξεως τών 
φαινομένων καί τών θέσεων, άς κατείχομεν εγώ καί 
δ Ραϋμόνδος έν ώρφ τής παραγωγής των».

«Πριν ή έπαναλάβωμεν τήν άφήγησιν τών ύπό 
τοΰ κ. Durville σημειουμένων γεγονότων, ύποση- 
μειοΐ ή Σύνταξις τών Χρονικών τών Ψυχικών, κα
λόν εϊνε νά είπωμεν, ότι δκ. hurvil’e τοποθετή- 
σας έπί τής τραπέζης άρχήθεν διάφορα Αντικείμενα 
είδεν, δτιπολλά τούτωνμυστηριωδώς μετετοπίσθησαν 
ή έξηφανίσθησαν,ήτοι μεγάλα βιβλία έπεσαν έκ τής 
βιβλιοθήκης μετάπατάγου'έπανειλημένως ήκούσθη- 
σαν φοβεροί κτύποι ύπό τήν κ?ίνην τοΰ Ραϋμόνδου'. 
καί Αμέσως ό κ. bundle προεκάλεσε διά τής τυ- 
πτολογίας τήν Ακόλουθον μικράν συνδιάλεξιν μετά 
τής όντότητος, ήτις έφαίνετο παράγουσα ταΰτα.

Έρώτ. Μήπως είσαι δντότηςτις;
Άπόκρ. Μάλιστα.
Έρώτ. Είσαι άποθαμμένος;
Άπόκρ. “Οχι.
Έρωτ. Μήπως τό σώμά σου εύρίσκεται έδώ ;
Άπόκρ. Μάλιστα.
Έρώτ. Καί ή δύναμις ή ζωογονούσα τό οώμά 

σου εύρίσκεται έδώ ;
Άπόκρ. Μάλιστα.
Έρώτ. Τότε, έάν ή δύναμις καί τό σώμά σου 

εύρίσκονται έδώ, φυσικά είσαι δ Ραϋμόνδος.
Άπόκρ Μάλιστα.
Έρώτ· Καλώς, ήννόησα, τότε σύ καί ό Ραϋμόν

δος είσθε έν καί τό αύτό πρόσωπον.
Άπόκρ. Μάλιστα.
Έρώτ- Τότε, φίλε μου, σέ εύχαριστώ. "Ηδη θά 

έγερθώμεν καί πιστεύω νά έξακολουθήσης τάς έκ- 
δηλώσεις σου.

Ή τελευταία άπάντησις έδόθη διά ζωηροτάτου 
κτύπου—Μάλνάτα··

ΤΑ ΚΤΡίηΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ήδη δ κ. Durville μετά τήν προκαταρκτικήν 
ταύτην άποκάλυψιν τών διαφόρων έξελιχθέντων καί 
ύπ’αύτοϋ παρατηρηθέντων γεγονότων, επιλέγει : 
• Άπό τής στιγμής ταύτης έγγυώμαι τό Αληθές τών 
άνηκούστων, Απίθανων, Απιστεύτων καί Απαραδέ. 

κτων έν τήπαρούση καταστάσει τών γνώσεων μας 
συμβάντων, Ατινα μέλλω νά έκθέσω, Απαραλλάκτως 
ώς συνέβησαν ταΰτα.

ΙΙαραλείποντες τά μάλλον επουσιώδη, θέλο- 
μεν Αναφέρει ένταΰθα τά κυριώτερα τών σημειω- 
θέντων καί άριθμηθέντων.

Ιον. Έν δεδομένη στιγμή, πρός τήν 9ην ώραν 
καί 1)4 εύρίσκομαι πλησίον τής θυρίδος τοΰ έστια- 
τορίου, ένφ δ Ραϋμόνδος κεϊται όπισθεν έμοΰ πρός 
τήν τράπεζαν, είς άπόστασιν ενός μέτρου περίπου, 
οτε βλέπω τήν λυχνίαν τοΰ κοιτώνος ν’ άναφθή 
αφ εαυτής. Τήν σβύνω, καί μόλις έστρεψα τά νώτα 
Ανάπτεται αύτη έκ νέου, ένφ ό Ραϋμόνδος εύρίσκετο 
είς τήν αύτήν θέσιν τοΰ εστιατορίου. Τό αύτό φαι
νόμενου επαναλαμβάνεται 5—'· φοράς κατ’ έξακο- 
λουθησινύπό τάς αύτάς συνθήκας καί εις διάστημα 
όλίγων λεπτών τής ώρας.

Είμαι έντελώς βέβαιος, ότι ύ Ραϋμόνδος ού- 
δόλως συμμετέχει είς τήν παραγωγήν τοΰ φαινομέ
νου τούτου. Έν τούτοις άπό τής στιγμής ταύτης 
δέν παύω παρατηρών διά τοΰ' βλέμματος αύτόν. 
Πάντοτε δέ τόν παρακολουθώ, ύσάκις μεταβαίνει 
άπό τοΰ ενός δωματίου εις τό έτερον. Αποφασίζω 
δέ νά μή λάβω ύπ’ δψιν ούδέν φαινόμενον, όπερ ή
θελε παραχθή έν τή άπουσίφ μου.

2ον. Κλείω τόν γνώμονα τοΰ ήλεκτρισμοΰ. (ήλεκ-, 
τρομέτρην). Εϊνε 9 καί 1)2 ώρα καί παρακαλώ τόν 
Ραϋμόνδον, νά έλθη μετ’ έμόΰ είς τήν αγοράν, ό
πως προμηθευθώμεν τρόφιμα.

Τόν Αφήνω νά κατέλθη πρώτος καί εϊτα κατέρ
χομαι κι’ έγώ, κλείω τήν έξώθυραν καί πρός Απο
φυγήν ύποψιών, Ανοίγω καί Ανέρχομαι έκ νέου,όπως 
ΐδω, εάν τά πάντα εϊνε εις τήν θέσιν των. Βεβαιω
θείς δέ, ότι τά πάντα εύρίσκονται, όπως τά εϊχομεν 
άφήση, κατέρχομαι είς συνάντησιν τοΰ Ραϋμόνδου.

Μετά ’/< τής ώρας περίπου έπανερχόμεθα καί 
μετά μεγάλης μου έκπλήξεως παρατηρώ τόν γνώ
μονα τοΰ ηλεκτρισμού άνεωγμένον, τά στόμια τών 
φώτων άνημμένα ώς καί τάς λυχνίας τοΰ μαγειρίου 
έν πλήρει φωτισμφ. Σπεύδω καί κλείω καί σβύνω 
τά πάντα, , κλείων έν ταυτφ καί τόν γνώμονα.

Συνδιαλεγόμεθα ήδη έν τφ έστιατορίφ καί μετά 
μεγίστης έκπλήξεως είκοσάκις καί πλέον Ανοίγεται 
οδτος άφ’ έαυτοΰ καί τό φώς τοΰ κοιτώνος επα
νέρχεται επίσης τοσάκις.

7ον. Ό Ραϋμόνδος φαίνεται καναβεβλημένος καί 
τή προτάσει μου Απέρχεται νά κατακλιθή, δπερ καί. 
έγώ πράττω. Ένφ δέ κρατεί εν κυτίον, περιέχον 
τά πρός γραφήν αναγκαία καί ετοιμάζεται νά τά 
θέση έπί τοΰ ερμαρίου, τό κάλυμμα έκφεύγει τοΰ 
κυτίου καί μοί λέγει, ότι βλέπει τάς γραφίδας έξερ- 
χομένας καί έξαφανιζομένας πρός τήν στέγην. Κλείει 
δέ τό κυτίον κενόν καί τό θέτει είς τήν θέσιν του.

Τόν παρακαλώ τότε νά κοιμηθή καί προσπαθώ 
κ’ έγώ νά πράξω τό ίδιον, δτε βλέπω, δτι αί γρα
φίδες καί τά μολυβδοκόνδυλα έπιπτον πλησίον τής 
κεφαλής μου καί τών ώμων μοΰ.

Ό παϊς κοιμάται καί μετ’ ολίγον εν χαρτόνιον 
ιχνογραφίας καί φύλλα χάρτου τοποθετημένα έπί 
τοΰ ερμαρίου έρχονται βιαίως άνωθεν τής κλίνης 
μου καί πρός τήν θυρίδα, είς τριών μέτρων τούλά- 
χιστον άπόστασιν. Έν σίδηρον τοΰ σιδηρώματος, 
δπερ έπίσης εύρίσκεται έπί τοΰ ερμαρίου φέρεται 
κατά τήν αύτήν διεύθυνσίν. Τό βλέπω δέεις 8ν μέ- 
τρον περίπου ύψους καί εϊτα πίπτον, βαρέως έπί τοΰ 
δαπέδου.

Ό Ραϋμόνδος τότε Αφυπνίζεται έκ τοΰ κρό
του, έγειρόμεθα καί προσπαθοΰμεν νά έπαναφέρω- 
μεν τά πάντα είς τήν θέσιν των, δτε τό σίδηρον 
εκτοπίζεται άφ’ έαυτοΰ έκ τής θέσεώς του καί φέ
ρεται ήσύχως ύπό τήν κλίνην τοΰ Ραϋνόνδου,
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δον. Εϊνε ή δευτέρα ώρα" ένδυόμεθα καϊ καθή- 
μεθα είςτονς πόδας τών κλινών μας, δτε βλέπομεν 
τά ένδύματα τής γυναϊκός μου φερόμενα κατά μή
κος τοΰ δωματίου καί πίπτοντα πλησίον τής κλίνης 
μου πρδς τήν θερμάστραν. Ό Ραϋμόνδος μέ πλη
σιάζει παρατηρών με έκπληκτος καί στηρίζεται διά 
τής Αριστερός χειρός του είς τήν κλίνην μου. Τότε 
ή έσχάρα τής εστίας μετά ποσότητος τέφρας καί 
τών έν αυτή κεκαυμένων χαρτιών βιαίως έκσφενδο- 
νίζονται πρός ήμας" καί ή μέν έσχάρα πίπτει πρός 
τό κάτω μέρος τής κλίνης, άρκετή δέ ποσότης τέ
φρας, ήν ύπολογίζω είς μίαν λίτραν καί πλέον δια- 
χέεται έπι τής κλίνης μου, Αρκετής τοιαύτης διευ- 
θυνθείσης καί πρός τό εοτιατόριον.

Έπαναθέτω τήν έσχάραν είς τήν θέσιν της, 
ό Ραϋμόνδος σκύπτει ίνα συλλέξη φυλλάδιά τινα 
καϊ βλέπω τήν έσχάραν ύψουμένην είς εν μέτρον 
τουλάχιστον ύψους και εϊτα πίπτουσαν πρός τό μέ
ρος τοΰ Ραϋμόνδου καί συντριβομένην είς τεμάχια.

9ον. Έκμανέντες έκ τών φαινομένων τούτων με- 
ταβαίνομεν εις τό έστιατόριον καϊ κλείομεν την θύ- 
ραν τοΰ κοιτώνος. Ό ήλεκτρισμός άνάπτεται άφ’ 
εαυτού και τόν άφίνομεν. Είνε ή 3η ώρα. Ό Ραυ- 
μόνδος μοί λέγει δτι διψά, λαμβάνει δέ ταύτοχρό- 
νως διά τής Αριστερός χειρός εν ποτήριον, έπί τής 
τραπέζης καί στρεφόμενος πρός τήν έταζέραν, ήτις 
χρησιμεύει καί ώς έρμάριον, λαμβάνει τήν φιάλην 
καί χύνει ύδωρ είς τό ποτήριόν του. Μόλις δμως 
τοΰτο έπλησίαζε νά πληρωθή, ή πιπεροθήκη φεύ
γει άφ’ έαυτής καί διερχομένη Ανωθι τών ώμων 
τοΰ Ραϋμόνδου, πίπτει έντός τοΰ ποτηριού του.

ΙΙον.ΕΙνε ή 3η ώρα καί ‘/2 καϊ ό Ραϋμόνδος ίνα 
φέρη Αντιπερισπασμόν είς τά φαινόμενα, Ανέρχεται 
είς τό διαμέρισμα τών περιστερών, δηλ. έν τή ανω 
κείμενη Αποθήκη" άλλά μόλις άνήλθε, τέσσαρα κυ- 
τία Ατινα περιεϊχον διάφορα τρόφιμα, καί τά όποια 
εύρίσκοντο έπί τοΰ προβόλου τής εστίας, κατακυ- 
λύονται τά μέν έπί τών δέ, άνακυρτοΰνται δέ πί
πτοντα, ένφ τό περιεχόμενον αύτών άνατρέπεται. 
Ό Ραϋμόνδος τότε κατέρχεται πεφοβισμένος.

12ον. Μετά τήν Ανατροπήν καί πτώσιν τών Αντι
κειμένων αύτών, άπαρτίζομένων έκ σακχάρεως, κα- 
στάνων, γαιομήλων κτλ- ατινα καί διεσκορπίσθησαν 
τήδε κακεϊσε, άπαυδήσαντες άμφότεροι καί ινα δώ- 
σωμεν πέρας εΐς ταΰτα καί ήσυχάσωμεν, Αποφασί- 
ζομεν νά έξέλθωμεν. Φορώ τά ύποδήματά μου, ένφ 
ό Ραϋμόνδος λαμβάνει τά ΐδικά του, τοποθετεί αύτά 
πλησίον, ένός καθίσματος δπου κάθεται καί ετοιμά
ζεται νά τά φορέση, άλλά Αμφότερα τά ύποδήματα 
έξαφανίζονται.Έπιμένωτότε νά έξέλθωμεν, τόν πα
ρακαλώ νά μείνη καθήμενος έπί τής καθέκλας καί 
πηγαίνω νά τώ κομίσω έν ζεύγος παλαιών ΐδικών 
μου, τά όποια τοποθετώ είς τήν θέσιν, ένθα εύρί· 
σκοντο πριν τά ίδικά του. Ούτος έκτείνει τήν χεΐρα 
διάνα λάβή τό εν, πλήν τό έτερον έξαφανίζεται. 
Παρακολουθώ τό φαινόμενον μετ’ έκπλήζεως καί 
ένφ ό Ραϋμόνδος έγείρεται τοΰ καθίσματος, χάνεται 
καί τό έτερον ύπόδημα. Έξετάζομεν τότε πανταχό- 
θεν, ϊνα εύρωμεν αύτά, άλλ’ ούδαμού αναφαίνονται.

Ή ιστορία αύτη εξακολουθεί έπαναλαμβανομένη. 
Ό Ραϋμόνδος κατορθώνει νά φορέση τέλος σανδά
λια τινά ελαφρά, τό έ.πανωφόριόν του και πιλίκιον, 
ένφ δέ έγώ έκτείνω τήν δεξιάν μου διά νά λάβω τόν 
πΐλόν μου καί τήν ράβδον μου, εξαφανίζονται ταΰτα 
Αμέσως. Τέλος κατορθοΰμεν νά έξέλθωμεν, σπεύ- 
δοντες Αμέσως Αμφότεροι.

'Ομολογώ ταπεινότατα, δτι έγώ δστις έπεθύμουν 
νά ίδω φαινόμενα τοιαύτης φύσεως, έγώ ό ισχυρός, 
δ ρωμαλέος, δ Ατάραχος καί έν άρίστη φυσική καί 
ήθική καταστάσει διατελών καί δστις ούδέποτε Αλ
λοτε έφοβήθην, τήν φοράν ταύτην κατελήφθην ύπό

μεγάλης νευρικής ταραχής. Π^ρισφιχθείσης Si τής 
έπιγαστρικής μου χώρας, δσην καί Αν είχον ΐποστή 
ίσχυράν συγκίνησιν, ήρχϊσα νά φοβούμαι καί δ φό
βος καί ή κατάπληξις βαθμηδόν μέ κατέλαβον σύσ- 
σωμον.

Τήν 5ην καί */ 2 ώραν έπεστρέφομεν. Έλεγον δέ 
τότε εΐς τόν Ραΰμόνδον νά έγκαταλείψώμεν τό μέ
ρος τοϋτο'τών φοβερών έκδηλώσεων και νά έπα- 
νέλθωμεν είς Παρισίους- Ούτος δμως εΐθισμένος 
μάλλον είς τοιαΰτα φαινόμενα, μοί Απαντά δτι Αφοΰ 
εύρέθημεν ένταΰθα, πρέπει νά μείνωμεν Ακόμη. Ύ- 
πήκουσα παρά τήν θέλησίν μου καί ήρχισα νά έτοι- 
μάζω τό γεύμα.

16ον· Είνε 6η ώρα. Ό Ραϋμόνδος κάθηται 
παρά τή τραπέζη, στηριζόμενος έπί τών δύο αύτοΰ 
αγκώνων, έν μέτρον περίπου μακράν τοΰ πυραύνου, 
δπερ ανάπτει. Βλέπω τότε τοΰτο νά σβέννυται, χω
ρίς ποσώς νά μετακινηθή ό . Ραϋμόνδος καί μετά 
δύο λεπτά περίπου άνάπτεται άφ’ εαυτού. Τό πα
ράδοξον τοΰτο φαινόμενον έπανελήφθη πεντάκις έν 
φρ? τοΰ γεύματος.. (επεται τό τέλος)

■—eeegwa*-

Η ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

"Εως χθίτ οί ποιγται ελεγον,δτι τα φυτά χαί τα άν
θη έχουσι ψυχήν. Καί Επειδή Εκαστη ποιητική ίξαρσις 
Υποτίθεται, δτι «ίν« ώραία, έδεχόμεθα την ψυχήν τών φυ
τών καί των άνθέων ώί ώραίαν, δπως καί την δψιν των. 
'Ιδού ήδη, δτι καί ή ‘Επιστήμη Ερχεται νά βεβαίωση, δτι 
τά φυτά Εχουσι ψυχήν. Ή Επιστήμη δμως διν Εχει 
καμμίαν σχέσιν μέ τήν ποίησιν, καί ή ψυχή τήν όποιαν 
δίδει εΐς τά φυτά, δέν Εχει καμμίαν νποχρέο:σιν νά είνε 
ώραία. 'Εν τούτοις τις τήν περίσταοιν αύτήν δέον νά ef- 
μεθα πέρισσότερον διστακτικοί, διότι Εκείνος, δστις όνε- 
κάλυψε τήν ψυχήν των φυτών είνε δ υιός τοΰ ταπεινώ- 
σαντος τδ άνθρώπινον γένος μέ τήν θεωρίαν τής έκ πι
θήκων καταγωγής του. Είνε ό υιός τού μεγάλου Δαρ- 
βίου,Αύτός άκριβώς άνεκάλυψε τήν ψυχήν τών φυτών. 
Καί ή άνακάλυψίς του αΰτη εξυψοΐ τήν βλάστησιν μέχρι 
τοΰ θείοι».

Ό άνθρωπος δεν περιορίζεται μόνον Ερευνών τά 
πράγματα, άτινα τδν Ενδιαφέρουν Απ’ εύθείας, άλλά ώς 
γνωστόν, εξετάζει καί διά τάς άλλας Εκδηλώσεις τής 
ζωής Επί τοΰ πλανήτου του. Μέ τήν άπόδοοιν τής ψυ
χής είς τά φυτά,έπικυροΰμεν δλην σχεδόν τήν εύμόρφίαν 
τής ζωής των. "Εως χθέ; τά εβλέπομεν άψυχα ή του
λάχιστον Εχονια μόνον τήν μικράν ψυχήν, ήτις τοίς 
χρειάζεται, διά νά ζήσουν ευτυχή τήν Εφήμερου ζωήν 
των. Τώρα τά θέλομεν τελείως έμψυχα, υποκείμενα δη
λαδή καί είς δλας τάς θλιβεράς συναισθήσεις τής ψυχής, 
πάσχοντα, δπως πάσχομεν καί ήμεΐ(, θλιβόμενα, με- 
λαγχολοΰντα, εντνχοΰντα, έλπίζοντα, διότι ή ελπίς είνε 
μία άπό τάς όδυνηροτέρας πληγές, είς τάς όποιας ή ψυ
χή βασανίζει τήν ζωήν, είνε δε καί άγκυρα άσφαλείας. 
‘Εν τούτοις ή Επιστήμη δεν εύρήκε τρόπον άκόμη νά 
καάιστή νοητάς τάς άνακαλνψίις της καί είς τά φυτά. 
Και τά ώραία αύτά καί ταπεινά δντα, θά διατελούν Eti 
εν δγνοίφ του ευτυχήματος, με τδ όποιον τά Εχει προί
κιση. Καί ημείς μέν είμπορεϊ νά τά οίκτείρωμεν, αύτά 
δμως θά εξακολουθήσουν τήν ζωήν των, &ιι»>ς *σΐ  πρί» 
άδιαφοροΰντα διά τδν οίκτον μας καί τήν περαιτέρω ευ
τυχίαν των.
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Η ΦΥΣΙΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΖΩΗ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Τδ θέατρον αύτό Επανείδε τάς παλαιός του δόξας μέ τήν Εναρξιν 

τών παραστάσεων τής άρτιότατα κατηρτιομένης ‘Ελληνικής ‘Ο
περέττας· της Διδος Κολυβά. Άνεβίβασε μέχρι τοϋδε τρεις νέας 
δπερέττας, τούς τ'Εβωτας τών Πριγκήπων·, τά Φθινοπωρινά γυ
μνάσια· καί τήν -Τρελλήν Άνοιξιν· μέ θριαμβευτικήν επιτυχίαν. 
Ή καταπληκτική συρροή κόσμου καθ' έκάσιην έσπέραν είνε μία 
άμοιβή διά τδν τόσον εΰπαρηοίαστον καί ενσυνείδητον καταρτισμόν 
τον λαμπρού αύτοΰ θιάσου, δστις μέ δλα τά καλά στοιχεία δπου πε
ριλαμβάνει, ύπερτερεί τούς μέχρι τονδε δψιχθέντας ξένους θιάσους. 
Ό χορός του τελειώτατος,σκηνικά καί ίνδυμασίαι πολυτελείς καί με 
ύψιφώνους δύο, τήν δίδα Κολυβά καί δίδα Αενδρινοΰ και τούς 
λοιπούς κ. κ. Τρίχαν, Δράμαλην, Άφεντάκην, Καντό, Α.ήτσουραν, 
Μηλιάδην κλπ., δέν υπάρχει ούδεμία αμφιβολία, δτι θά καταγάγη 
θριάμβους καλλιτεχνικούς καθ’ δλην τήν περίοδον αύτήν ! 'Ετοι
μάζονται πολλοί νέαι όπερέτται, ώς καί ή ι'Αττική Έπιθεώρησις· 
τοϋ κ. Π. Δημητρακσπούλου.

Κ.ΥΒΒΔ.-ΒΒ
Εν μεγίστη συρροβ κόσμου καθ' έκόσΐην ίσπέραν όναβιβάζον-
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Δίς ΜΚΛΠΟΜΒΝΗ ΚΟΛΪΒΑ · 
ύψίφωνος τής ’Οπερέττας.

ΪΠΎΡ. TPIXAS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ
Πρωταγωνισταί τής Έλλ. ’Οπερέττας.

ται τά έργα τοΰ Εκλεκτού δραματολογίου τής σνμπαθεστάχης πρωτα- 
γωηστρίας μας κ. Κυβέλης Άδριανοΰ-θεοδωρίδού. Ό ‘"Ερως καί 
Στρατός· ή έισχειστάτη αύτή φάρσα Επαίχθη πεντάκις με μοναδι-, 
κήν επιτυχίαν όλοκλήρου τοΰ θιάσου.

‘Τδ Σκάνδαλον· Ira &πδ τά καλλίτερα προϊόντα τοΰ λαμπρού 
δραματικού συγγραφέως Bataille είχε πολλήν Επιτυχίαν· ή κ. Κυ
βέλη ώς Καρλόττα όνίπτυξεν ολην τήν δραματικήν τέχνην, προκαλί- 
σασα τήν συγκίνησιν είς τό πολυπληθές δκροατήριον τοΰ θεάτρου 
της- ό κ. Π· Λέων πολύ καλός, οπώς καί ό κ. Γαβριηλίδης και λοίς 
πδς θίασος. ‘Ή Νύφη μου· Επανελήφθη δις μέ Εμφάνισιν νέας 
καλλιτέχνιδος τής διδος Έλ.Κομπότη, σχούσης πολλήν Επιτυχίαν καί 
δικαιοσάσης τάς προσδοκίας τοΰ εκλεκτού κοινού. Ό δέ ‘Αοχαγδς 
Μις Έλλεν· Επαίχθη με πρώτης τάξεως Επιτυχίαν καί μέ δρεξιν 
πολλήν Εκ μέρους όλοκλήρου τοΰ Εκλεκτού -θιάσου. Προσεχώς τδ 
τ Τέκνον τού "Εριοτος. ·

NBA ΣΚΗΝΗ
Ή «Δόξα · εργον όγνώστου είς τάς Αθήνας συγγραφέως τοϋ 

Thurner, Εν άληθινδν δραματικόν οικογενειακόν δράμα Επαίχθη 
ύπό τοΰ φιλοτίμου θιάσου τοΰ θεάτρου τούτου &ρι<ηστεχνικώτατα. 
'Π κ. Ροζαλία Νίκα θαυμασία είς τόν ρόλον τής συζύγου άνεδείχθη 
τελεία όριστστέχνις. Ό κ. Φύρστ τέλειος' ώς σύζυγος, παίξας μέ 
δλην τήν δύναμιν τής δραματικής του τέχνης· Ή κυρία Φύρδτ θαυ-

μάσια δείξασα Εξαίσια προσόντα.Ή « Όρ- 
δινάντσα· επαίχθη μέ μοναδικήν Επιτυ
χίαν τοΰ λαμπρού μας κωμικού κ. Λεπε- 
νιώτη καί τής κ. Φΰρστ. Ετοιμάζονται 
πυρετωδώς τά ·Νέα Παναθήναια

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Άποχωρήσαντος τοΰ κ. Οικονόμου έκ 

τοΰ θεάτρου τούτου,άνέλαβε τήν διεύθυν- 
αιν αύτοΰ <5 καλλιτέχνης κ. Διον. Βενιίρης 
τή συνεργασίφ τοΰ Ζεύγους Μουστάκα, 
δστις ϊκαμε εναρξιν με τούς Άηστάς· 
τού Σχίλλερ, μέ μεγάλην συρροήν κό
σμου, ώς καί τό ‘Μετά τδ "Εγκλημα· 
τοΰ Νοβέλλι, μέ μοναδικήν επιτυχίαν τού 
,κ. Δ. Βενιέρη καί τής Κας Μουστάκα. 
‘Επίσης τδ ‘Καρναβάλι τής Νίτσαϊ· 
καίείς τήν ‘Στρίγγλα ποΰ ίγεινε όρνάκι· 
τά όποια εδίδαξαν μι άρκετήν Επιτυχίαν.

Δίς Β- ΔΕΝΔΡίΝΟΥ 
Ύφίφωνος της ’Οπερέττας
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ή μ ή τ η ρ. Τά παιδιά έχουν τά καλά τους μά
Ιχουν και τά κακά rove-

‘Ο π ait· Τσίτσα, μαμμά, τσίτσα.
Ή μ ή τη ρ. Καλά, τσίτσα,,μίι μ" έχεις σκλαβωμένα

εδύ μέσα.
Ό *»l  f. Παπά, μαμμά, παπά...

ι4
Ρ 
ί

Ή μ ή τ η ρ. Κ' οι δνό σας είσ&ε μια χαρά ! 
Ό πατήρ (εΐσερχόμεπος). ΤΙ μαρτύριο? δ γάμος !....

Έκσυχάτο εγωιστής τις μίαν ήμέραν, ότι έταξείδευσεν 
εΐς πολλά μέρη.

— Πρέπει λοιπόν, κύριε, νά γνωρίζετε καλά την Γεω
γραφίαν, τφ είπαν. .

— Έκεΐ μόνον δεν έπήγα, δπεκρί&η, άλλα μοΰ φαί
νεται νά έπέρασα πολύ κοντά.

Ράπτης τις παρουσίασε τον λογαριασμόν τον εΐς τινα 
Δσΰκα, διά νά πληρω&β.

— Μήπως έλαβες τίποτε, απέναντι τής ποσότητος 
ταύτης ;

— Τίποτε, Αψηλότατε; Αποκρίνεται Αποκλινόμενος δ 
τεχνίτης, ε!μή μόνον ϊν ράπισμα άπο τον γραμματέα σας.

1· Αίνιγμα
Τδ πρώτον μου ύπόθεσιν σημαίνει χαί ελπίδα 
Τό δεύτερον τόν έχοντα τήν Θράκην ώς πατρίδα 
Τδ δλον μου οί μάγειροι αφθόνως σπαταλώσι 
Διόλου μή φροντίζο“ντες άν άλλοι δαπανώσι. 
Σημαίνει χαι ασθένειαν έπώδυνον, άγρίαν. 
ΆνθρώποιΓς βανατώνδυσαν χαί ζώα με μανίαν.

2· Αίνιγμα

Μέ τήν κεφαλήν έπ’ ώμου 
Μέ φορείο καί σέ θερμαίνω 
*Ανευ ταύτης άν μέ ϊδης 
Άπδ φόβον σέ ψυχραίνω.

3. Αίνιγμα

Τδ πρώτον είναι σύνδεσμος 
Τδ δεύτερον πτηνδν
Τό δλον είναι μέλος σου 
Καί μέλος τών κτηνών.

Κ. Φωνιιεντύλειπον
* π·'δ**σ “ π*ντ*ντ*ν  π*Θ ’ν μ*τ*ρ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Εΐς τδ όέατρον.
— Πώς σοΰ φαίνεται ή παράστασις ;
— Καλή· Άραία άπομεμούνται εξαίσια.
— Καί δ συγγραφείς ;
— Δέν τόν είδα άκόμη. Αυτός, βέβαια, έκαμε κα- 

λείτερα τδ μέρος τον.

Δύο δεσποινίδες ίρίζουσαι περί τοΰ μεγέθους τον πί
λον των.

— Τό Ιδικόν μου εΐνε μεγαλείτερον.
—■ “Οχι,τό ίδικόνμου.
—- Άμ' δεν βλέπεις, όπου σκεπάζω τήν σελήνην ;

ΓΝΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

Τα γραφεία τής «Φύσεως» δέχονται κα'ι πα
ραγγελίας διαφόρους των συνδρομητών αυτής τοΰ 
‘Εσωτερικού και ‘Εζωτερικοΰ με μικράν προμή · 
θειαν αρκεί νά προκαταβάλλονται ή αξία καιτά 
τέλη. Έκτελεσις ταχεία καί ακριβής, ‘λναλαμ- 
βάνουσι δέ και τήν αποστολήν ’Εφημερίδων, 
Περιοδικών,ίίιβλίωνκτλ.

Κ. Κ. Άσμούν. ’Επιταγή δέν έλήφθη.Έγράψαμεν. 
—A. Κ. ‘Αλεξάνδρειαν. ’Επιστολή έλήφβη. ’Ενεργού· 
μεν. Προσεχώς γράφομεν.— Κ. Π. 'Αλεξάνδρειαν, ''Ε
χει καλώς, εύχαριστούμεν. Γράφομεν — X Μ. Βο Γ- 
•ε ο Π. Δελτάβιον έλήφβη. Άπηντήσαμεν χαί έστεί- 
λαμεν άπόδειζιν.—Γ. Μ. Λαμίαν. Ζητούμενου φυλ· 
λάδιον σάς άπεστάλη.—Γ. Ν. Λ. Καρτούμ. Επι
στολή έλήφβη, σάς άπηντήσαμεν.—J. Τ. ‘Αμισόν. 
’Επιστολή έλήφθη. Εύχαριστούμεν.— Μ. Κ. Σύρον. 
Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστούμεν. — Κ. Δ. Κων}πο- 
λιν. Σάς ένεγράψαμεν. Χρήματα έλήφθησαν. Τόμος 
επίσης εστάλη. — Π. Σ. Κάλάμας. "Εχει χαλώς 
Παραγγελία σας σταλήσεται συντόμως.—Ν. Β. Και
ρόν. Επιστολή έλήφβη. Τόμος εστάλη. Άναμέ'ομεν 
νεωτέραν σας.—’/·, Ζ. Τουρνο-Σεβερΐνον. Ζητούμενου 
φυλλάδιον σάς εστάλη.— Ν. Μ.Β&λον.Αελτίριον έλή
φβη. Εύχαριστούμεν.—Π. Γ. Πορτ-Σονδ&ν. Συνεστη- 
μίνη έλήφθη. Εύχαριστούμεν. - Έ. Κ. Πάτρας. Συν
δρομή έλήφθη. Άπόδειξις στέλλεται.


