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Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΤΑΣ

(Συνέχεια )

Τό ‘Αεροηλάνον

Ο άεροπλάνον, επι
φάνεια μετατοπιζομένη 
πλαγίως έν τφ άέρι, ά- 

| ποτελεΐ μετά τά άερό- 
στατα καί πηδαλιουχού- 
μενα τόν τρίτον κλά
δου τής άεροπλοίας.Μό
νος δέ ούτος έδωκε μέ
χρι τοΰδε αποτελέσματα 
άληθώς ενθαρρυντικά καί 
ελπίδας έπικρατησεως. 
Τό άεροπλάνον η άερο- 

πίπεδον είναι άπλώς μία ή καί περισσότεροι 
επίπεδαι έπιφάνειαι, ήτις μετά τού ο'ρίζοντος 
αποτελεί άσθενεστάτην γωνίαν καί ύποκει- 
μένην εις πρόωσιν, δυνάμει προωστήρος φέ- 
ροντος άξονα οριζόντιον. Τό άεροπλάνον δέν 
είναι άλλο ή χαρταετός, ούτινος τό νήμα άν- 
τικαθίσταταιύπό τής, ένεργείας ελικος, κατορ- 
Οούσης την ΰποστηριξιν αύτοϋ έν τφ άέρι διά 
τ?,ς άντενεργείας τών στρωμάτων τού άέρος.

Λάβετε μίαν επίπεδον επιφάνειαν κυρτήν 
η κοίλην, στηριζομένην επί άζονος, κυλιομένου 
επί τού εδάφους καί κινήσατε αυτήν πρός τά 
π|όσω· μετ’ όλίγον αύτη θά ανυψωθώ έν τώ 
άέρι, διότι ή άντίστασις τού άέρος 0’ αύξηθή 
δχι μόνον δπως ή ταχύτης, άλλά κατά τό τε
τράγωνον τής ταχύτητας ταύτης. Έάν όέ άν- 
καταστησωμεν τόν. κινητήρα δι’έτέρου, έχον- 
τος διά τό αύτό βάρος μεγαλειτέραν όύναμιν, 
τό άεροπλάνον θά στηριχθή μετά πλείονος 
ευκολίας έν τώ άέρι.

'Ομοιάζει πρός Ιστιοφόρου συσκευήν.

Και ιδού πώς. Δύο δυνάμεις ένεργούσαι έκ 
τού αύτοϋ σημείου επί σώματος, φέρουσι τούτο 
κατά την διαγώνιου τού τετραγώνου τού πα
ραλληλογράμμου τού σχηματιζομένου ύτ.·ό τών 
δύο δυνάμεων, Ίνα δέ ή διαγώνιος αυτή κα- 
ταστή μεγαλειτέρα καί ή άπόστασις συνεπώς, 
ήν θά διατρέξγι τό σώμα τούτο, γίνγ μακρυ- 
τέρα, δέον ν’ αυξηθώ ή δύναμίς τής Αντιστά
σεως καί έλαττωθή ή δύναμις τής βαρύτητος. 
Τούτο δέ κατορθούται διά τής αύξησεως τής 
δυνάμεως τής ίλικος.

Τό άεροπλάνον έν τ·»5 όριζοντίφ αύτοϋ με
τατοπίσει δέν άπαιτεΐ έκ τής κινητήριου αύ- 
τοΟ δυνάμεως είμι τάσιν άπλώς προωρισμένην 
είς τό νά διεισδύη έντόςτών άερίων στρωμά
των, άτινα μετατοπίζει.

Τό άεροπλάνον ομοιάζει πρός ιστιοφόρου συ
σκευήν, κινουμένην διά κινητήρος προσηρμο- 
μένου έπί τού ίδιου σώματος, συνισταμένου 
έζ έπιπέδων επιφανειών και στηριζομένου ά- 
νωθι τής γής διά τής έπιδράσεως τών άερίων
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στρωμάτων, διά μέσου τών οποίων προβαίνει. 
‘Ομοιάζει δέ πρός αύτοχίνητον χαρταετόν· 
’Εάν ό καιρός είνε ήσυχος, ούδαμώς δυνάμεθα 
ν’·άνυψώσωμεν χαρταετόν, διότι ένεκα τοΰ 
νόμου τής βαρύτητος θά ίσταται άκίνητος έπί 
του εδάφους."Ινα άνυψωθή, δέον έτέρα τις 
δύναμις νά καταστρέψη τήν ένέργειαν τής 
βαρύτητες· ή δύ^άμις δέ αυτή έσεται ή ό άνε
μος ή ήμεΐς. *0  μέν άνεμος πνέων, ημείς δέ 
σύροντες τόν άετόν έν τώ άέρι.'Άς ίδωμεν διά 
τίνος ένεργείας συγκρατεΐτα. έν τώ άέρι.

‘Η πρώτη επιβαλλόμενη δύναμις τφ χαρ- 
ταετω είνε ή'τής βαρύτητος ήτις τόν φέρει πρός 
τήν γήν. Άλλ’έπι ποιου σημείου εφαρμόζεται 
ή δύναμις τής βαρύτητος έπί τής κεφαλής ή

Σκελετός ’Αεροπλάνου

τής ούράς ; ‘Ως γνωστόν, οί φυσιολόγοι άπο- 
δέχονται τήν συγκέντρωσιν, ήτοι τό σημεϊον 
τοΰ κέντρου τής βαρύτητος, ώς τό όνομάζουσι 
σημεϊον άπασών τών έλξεων, άς ή βαρύτης 
έξκσκεϊ έπι τών μορίων τοΰ ένός καί τοΰ θύ
του σώματος. Κέντρον λοιπόν τής βαρύ
τητος, ήτοι σημεϊον δλως εικονικόν καί τοΰ 
οποίου άρκετά ευκόλως δύναται τις νά ύπολο- 
γίσγι τήν άληθή θέσιν, είναι έκεϊνο, πέριξ τοΰ 
οποίου τό σώμα διατελεί έν πλήρει ισορροπία,

Τό άερόπλανον έκ τών έμπροσθεν.

έν οίαδήποτε θέσει καί άν ύποτεθή. "Ωστε, ή 
ίλξις τής βαρύτητος, ήτις εφαρμόζεται είς τό 
κέντρον τής βαρύτητος τοΰ χαρταετού καί ήτις 
τόν παρορμά πρός κάθοδον, είναι ή πρώτη δύ- 
ναμις, ήν ό άνεμος έχει νά νικησή. Άλλ’ ο 
χαρταετός εύρίσκεται περιπεπλεγμένος μετά 
δευτέρας τινός δυνάμεως, τής του νήματος, ήτις 
σύρει αύτόν πρός έαυτην καί τείνει ωσαύτως 
νά τόν κατολίσθησή τής όδοΰ του. Άλλ’ έν 

τούτοι: πρός ούδεμίαν τών δυνάμεων τούτων 
θά υπακούσω ό άετός,· άλλ’ εις τρίτην τινά

Κίνησις Χαρταετόν

δύναμιν, ήτις καλείται συνισταμένη, ώς άπορ- 
ρέουσα έκ τών δύο πρώτων και έντελώς άντι- 
καθιστώσα αύτά. Τούτέστι θά τείνη νά κα
τέλθω ό άετός λαμβάνων διάμεσον τινά διεύ- 
θυνσιν μεταξύ τών δύο καί ήτις ούδετέρα έσε- 
ται. Ή συνισταμένη λοιπόν είνε ό εχθρός τοΰ 
χαρταετού καί ινα κατανικήσωμεν ταύτην, 
δέον ν’ άντιτάζωμεν τόν άνεμον, οστις δέον 
νά ενεργή άπ’ ευθείας κατ’ αύτής. Έάν δέ ή 
έπενέργεια τοΰ ανέμου είνε τόσον μεγάλη οσον 
ή δύναμις τής συνισταμένης, προφανές έστιν, 
δτι ό χαρταετός θά κρατηθή έν τφ άέρι, καθ’ 
οσον δέν θά ύφίσταται πλέον λόγος νά πέσγ 
έπί τοΰ εδάφους,· τοΰ εχθρού τής στασιμότη- 
τός του ευρισκομένου πλέον έν τή άδυναμία. 
Κατά συνέπειαν ή άντενέργεια αυτή δέον νά 
έχη δύο προσόντα. Νά είνε έπαρκώς < ισχυρά, 
ϊνα έξουδετερώνγ, τήν συνισταμένην καί νά 
παράγεται άκριβώς έν τή άπαιτουμένη διευθύν- 
σει, έν τή προεκτάσει τής συνισταμένης, άλλ’ 
έν άντιθέτφ διευθύνσει. *Η  δύναμίς της δμως 
δέν έξαρτάται άφ’ήμών, άλλ’ έκ τής τοΰ 
ανέμου μόνον. ’Εάν ό άνεμος δέν πνέει άρκετά 
ταχέως ό χαρταετός θά πέσγ.

Οί χαρταετοί συνήθως φέρουσι δύο σχήματα 
τό μονοπλάνον, δηλ. άποτελούμενον έκ μιας 
μόνον έπιφανείας, καί ούτινος τό πτήνόν δί- 
δωσιν ήμϊν τήν μάλλον χαριτωμένην παρά- 
στασιν καί τό διπλανόν ή κυψελοειδές, συνι- 
στάμενον έκ δύο ή περισσοτέρων παραλλήλων 
επιφανειών, συνδεδεμένων μεταξύ των διά 
συνδετήρων. Οί κυψελοειδείς, αετοί ούδέποτε 
φέρουσιν ούράν, καθ’ δσον διαπερώνται, ούτως 
εΐπεϊν, ύπό τοΰ άέρος, δστις συγκρατεϊ αύτούς 
έν στασιμότητι έν τώ κενώ.

Άνεφέραμεν μόνον τά δύο ταΰτα κυριώ- 
τερα σχήματα τών χαρταετών ένεκα τής ολο
σχερούς αύτών όμοιότητος, ήν έχουσι πρός τά 
άεροπλάνα.

.Κατά τά πειράμ.ατα τοΰ Λάνγλεϋ καί τοΰ 
Μαξίμ, δύο ιδίως κεφαλαιώδεις νόμοι διέπουσι 
τάς είς τόν άέρα ύποβαλλομένας έπιφανείας. 
έπιφανείας. *0  είς είνε ό εξής :

«Πάσα έπιφάνεια δέον νά ύποβάλλεται εΐς 
τόν άέρα κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά κα
ταλαμβάνει οσω τό δυνατόν μεγαλείτερον κατ’ 
έκτασιν πλάτος, όπως τό πτηνόν, όπόταν αί 
πτέρυγες του είσίν είς τό έπακρον άνεπεπτα- 
μεναι». Έζάγεται δθεν έκ τοΰ νόμου τούτου, 
οτι έάν έπιφάνειά τις είναι ορθογώνιος, όμοία 
έν παραόείγματι, πρός χάρτην επισκεπτηρίου 
λίαν έπιμήκους, δέον νάμή προβληθήαδτη τώ

του-

Άερβπίπβδον κατερχόμβνον

ναντίον διά τής. μεγάλης. Ό λόγος τής διευ- 
θετήσεως ταύτης είναι, οτι ό πιεζόμενος διά 
τής έπιφανείας άήρ έκφεύγει έκ τής περιθωρίου 
ζώνης, ήτοι διά τών πλευρών τής έπιφανείας 
καί οτι μέγα συμφέρον έχομεν νά έλαττώ- 
σωμεν τό μήκος τών πλευρών της. ’Εντούτοις 
ή πείρα άπέδειξεν, οτι ούδέν πλεονέκτημα 
υπάρχει έν τή κατασκευή έπιφανειών, έχου- 
σών πλάτος έζάκις άνώτερον τοΰ μήκους .των.

Ό δεύτερος νόμος είναι ό άκόλουθος : «Ή 
κυρτή επιφάνεια είνε μάλλον άντοχική τής έ- 
πιπέόου, καθ ’ οσον ή απλή κυρτότης μιάς έπι
φανείας δύναται νά διπλασιάσω και σχεδόν τρι
πλασιάσω τήν φορτικήν δύναμίν του, κατά συ
νέπειαν ή καμπυλόγραμμος είναι δίς ή τρις 
ελαφρότερα τής εύθυγράμμου έπιφανείας, άφ' 
ου, ώς είκός, φέρει το αύτό βάρος μέ διαστά
σεις ύίς ή τρις μικροτέρας. Έπί πλέον ή καμ
πυλόγραμμος έπιφάνεια κέκτηται καί τήν εξής 
πολυτιμωτάτην διά τά άεροπλάνα ιδιότητα· 
άπαιτει, ίνα είσδύσν) έν τώ άέρι, δύναμιν πολύ 
όλιγωτέραν τής εύθυγράμμου έπιφανείας.» 
Τούντεΰθεν πάντα τά άεροπλάνα κατασκευά
ζονται μετ’ έπιφανειών ελαφρώς καμπύλων. 
Καί αύτός δέ ό εναέριος έλιξ σύνολον έκ δύο 
σχεδιών έπί τών άκρων βραχίονος έκατέρας 
στηριζομένων, έσχημάτισται έκδύο.επιφανειών 
αΐτινες άφ’ ένός μέν είναι μακραί καί στεναί 
πρός ίκανοποίησιν τοΰ πρώτου νόμου, άφ’ έτέ- 
ρου δέ φέρουσι τήν άναγκαίαν κοιλότητα, πρός 
ίκανοποίησιν τοΰ δευτέρου νόμου.

Άς έλθωμεν ήδη και εις πρακτικωτέραν έξή- 
γησιν τοΰ πράγματος. Άν λάβωμεν δύο 
μάχια χάρτου, άκριβώς ίσα κατά μάζαν . 
συμπτύξωμεν τό έν έξ αύτών, ούτως ώστε νά 

σχηματισθή σφαίρα, καί έπειτα άφήσωμεν 
ταΰτα νά πέσωσιν έκ τίνος υψους, θά ίδωμεν, 
οτι η σφαίρα θά πεση ταχύτερον τοΰ άνοικτοΰ 
φύλλου. Επειδή δέ άμφότερα άποτελοΰνται 
έκ τοΰ αύτοΰ άριθμοΰ μορίων καί συνεπώς έχουσι 
τό αύτό βάρος, επεται, οτι άλλη τις δύνααις

τε- 
καί

αύτό βάρος, επεται, οτι άλλη τις δύναμις 
έπενεργεϊ κατά τήν πτώσιν καί ρυθμίζει 
τήν ταχύτητα αύτών· αυτή δέ είναι ή 
άντίστασις τοΰ άέρος ή προβαλλομένη 
κατά τήν πορείαν αύτών. Ή άντίστασις 
τοΰ άέρος άναπτύσσεταιδχι μόνον κατά τήν 
πτώσιν, άλλά καί κατά πάσαν έντός τοΰ 
άέρος κίνησιν, άντιτασσομένη πρός αύτήν. 
Τούτου εύαργέστερον άντιλαμβανόμεθα έπί 
τοΰ προσώπου, όπόταν τρέχομεν.

"Αν ήδη ύποθέσωμεν, οτι επίπεδος έπι- 
φάνεια κινείται έν τή άτμοσφαίρα, ή άντι- 
στασις τοΰ άέρος είναι μία δύναμις κάθε
τος έπι Ί·ήν έπιφάνειαν και διευθυνομενη 
άντιθέτως τής πορείας. ’Εφαρμόζεται δέ 
είς τό μέσον τοΰ επιπέδου, δταν τοΰτο 
είνε κάθετον έπί τήν διεύθυνσιν τής κινή- 
σεως. "Οταν ή έπιφάνεια κινήται κεκλι- 

μένως, τότε ή άντίστασις τοΰ άέρος έλατ- 
τοΰται καί έφαρμόζεται ούχί πλέον είς τό 
μέσον, άλλά μεταξύ τούτου καί τοΰ έμπροσθεν 
μέρους τής έπιφανείας. Τό σημεϊον δέ τής 
έφαρμογής πλησιάζει ή απομακρύνεται τοΰ 
μέσου, καθ’ δσον ή κλίσις είνε μεγαλειτέρα ή 
μικροτέρα.

Άβροπλάνον άδελφών Ράϊτ

ΙΙροκειμένου περί δύο επιφανειών κινούμε
νων ύπό τάς αύτάς συνθήκας, άν μεν έχωσι το 
αύτό σχήμα, ή άντίστασις θά είνε άνάλογος 
τής έκτάσεως, άν δέ έχωσι καί τήν αύτήν 
έκτασιν, π.χ. άν είναι καί αί δύο ,επιφάνεια·, 
όρθογώνια ίσα, τότε έκείνη τών έπιφανειών 
δέχεται μεγαλειτέραν πίεσιν έκ τοΰ άέρος, 
ήτις κινείται έχουσα τήν μεγαλειτεραν πλευ
ράν έμπροσθεν. ‘Η άντίστασις τοΰ άέρος έξαρ- 
τάται τέλος έκ τής ταχύτητος τοΰ κινούμε-
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νου σώματος, μεταβαλλόμενη, Αναλόγως τοϋ 
τετραγώνου αύτής;'"Αν δηλ. ύποθέσωμεν, οτι 
έπιφανειά τις κινούμενη εχει ταχύτητα 3 μέ
τρων κατά 1" και Αναπτύσσει Αντίστασιν 
άερος Γσην προς 2 χιλιόγραμμα, όταν ή ταχύ- 
της διπλασιασθίί, ήτοι γίνη 6 μέτ. ή Αντί
στασίς θά τετραπλασιασθή, θά γίνγ δηλ. 8 

Οΰϊλβουρ Ράίτ

χιλιόγραμμα. "Αν ή ταχύτης τριπλασιασθή, 
ή Αντίστασις γίνεται 9 φοράς μεγαλειτέρα, 
δηλ. 18 χιλιόγραμμα κτλ.

Τούτο διά τ·?5ς φυσικής δυνάμεθα νά έξηγή- 
σωμεν, πώς δηλαδή σώμα βαρύτερον τοΰ άέ- 
ρος δύναται νά κινήται έν αυτή, χωρίς νά πί- : 
πτγ. ‘Γποθεσωμεν, δτι τό σώμα είναι έπίπε- 
δος επιφάνεια, ήν βλέπομεν διά μιάς τών κό
ψεων αύτής Γ Β, έστω είς χαρταετός, έξ έκεί- 
νων, ους κατασκευάζουσιν οι παϊδεςί Ύποθέ- 
σωμεν προσέτι, δτι τό νήμα είναι προσηρμο- 
σμενον εΐς τό μέσον Ο τοΰ χαρταετού. Έπ’ 
αύτοΰ ένεργοΰσιν αί εξής δυνάμ.εις :

Ιον. Τό βάρος αύτοΰ, οπερ είνε δύναμι; 
διευθυνομένη κατά τήν κατακόρυφον έκ τών 
άνω πρός τά κάτω καί ήν παριστώμεν διά 
τής Ρ,' .

2ον. Ή πίεσις, ήν έξασκεϊ ό άνεμος, ή Αν
τίστασις δηλ. τοΰ άέρος, ήτις διευθύνεται 
κατά τήν κάθετον έπί τό επίπεδον Ά Β καί 
έστω αύτη ή Α.

Ή τάσις Τ τοΰ νήματος, ήτις τείνει νά 
έπαναφεργ τόν χαρταετόν έπί τοΰ εδά
φους. Τήν πίεσιν τοΰ άέρος Α δυνάμεθα, ώς 
γνωστόν, διά τοΰ παραλληλογράμμου τών δυ
νάμεων ν’ άναλύσωμεν είς δύο δυνάμεις, μίαν 
κατά τήν κατακόρυφον Ρ' Αντίθετον τφ βά- 
ρει Ρ καί έτέραν Τ' κατά τήν προέκτασιν τής 
ΟΤ.

Ούτως_,αί τρεϊς δυνάμεις Αντικατεστάθησαν 

ύπό τεσσάρων Ρ,Ρ',ΤΤΖΖ, χωρίς νά μεταβληθή 
ή έπίδρασις αύτών έπί τοΰ χαρταετού.

"Αν νΰν ή πίεσις του άέρος Α είνε Αρκετά 
μεγάλη, άν δηλ. πνέη ισχυρός άνεμος, ή συ
νιστώσα αύτήν Ρ' καθίσταται μεγαλειτέρα 
τοΰ βάρους Ρ καί Ανυψοΐ τόν χαρταετόν. Έν - 
τή Ανυψώσει δέ ταύτη λαμβανοντος τούτου 
θέσιν ήττον κεκλιμμένην τγί διευθύνσει τοϋ άνέ- 
μόυ, έλαττοΰται ή Α καί συνεπώς καί ή Ρ' 
μέχρις ου άΰτη καταστή' ί'ση τώ :βάρει Ρ, 
όπο’τε ό χαρταετός ισορροπεί. ’Εννοείται οτι 
αύξανούσης τής έντάσεως τής Α, αύξάνει καί 
ή Τ καί συνεπώς καί ή τάσις Τ, ήτις πρέπει 
νά είναι άνά πάσαν στιγμήν ίσν) τή Τ", την 
αδξη σιν θέ ταύτην αντιλαμβάνεται αι’σθητώς 
ό κρατών τό νήμα παϊς.

"Αν πνεύσγ άνεμος άκόμη ισχυρότερος, ή Α 
θά αύξήσγ έκ νέου, συνεπώς δέ και ή Ρ' καί 
έκ τούτου ό χαρταετός θ’ άνέλθη άκόμη πε
ρισσότερον, μεχρις οδ εύρη θέσιν τοιαύτην 
ισορροπίας, δι’ ήν θά είνε πάλιν Ρ'.=Ρ. καί 
Τ'.=Τ.

Άντιστρόφως ή έλάττο>σις τοϋ Ανέμου προ
ξενεί σμίκρυσιν τής Α, οθεν καί τής Ρ', δι’ 
δ δ χαρταετός ύπό την επήρειαν τής διαφοράς 
τοϋ βάρους καί τής Ρζ κατέρχεται. Είς τήν 
περίπτωσιν ταύτην δ παϊς, όστις κρατεί τό
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νήμα, τρέχει πάση δυνάμει διά νά άναπαρα- 
γάγη τόν άνεμον, ούτινος έχει Ανάγκην. 
Πράγματι,έν τή κινήσει ταύτη τοΰ χαρταετού 
μετά τοϋ παιδός, προκαλεϊται Αντίστασις τοϋ 
Αερος, ήτις Αναπαράγει τήν δύναμιν Α. "Αν 
δε ύποθεσωμεν, οτι ό άνεμος προηνουμένως 
έπνεε μέ ταχύτητα 20 χιλομ. τήν ώραν καί 
ήδη ό παϊς δίδει τήν αύτήν ταχύτητα είς τόν 
χαρταετόν τρέχων, τό μέγεθος τής Α θά είναι

τοιαύτην έπίπεδόν έπιφάνειαν ό Αήρ φέρει άνά- 
λογον Αντίστασιν καί τήν κρατεί υψηλά έφ’ 
όσον, εννοείται ύπάρχει ή πρδς τά έμπρός και 
πρός τά άνω σταθερά κίνησις.

Σπουδαϊον μέρος τοΰ Αεροπλάνου Αποτελούν 
τά πηδάλιά του,τά όποια ωσαύτως είνε έπί- 
πεδαι έπιφάνειαι τε τοποθετημ.έναι παρά τά 
έλικας καί κινουμεναι κατά βούλησιν, επάνω 
ή κάτω, δεξιά 'j Αριστερά. Ούτω λοιπόν δια 
δύο πηδαλίων ό Αεροπόρος είμπορεΐ νά όδη- 
γήση τδ άεροπλάνον του πρός τάς τεσσαρας 
διευθύνσεις.

τοΰτο προσλάβη τότε μι-· Τρίτον σπουδαιότατον μέρος τοΟ Αεροπλάνου 
πρός τά άνω καί μίαν σταθερήν είνε ή κινητήριος δ.ύναμίς καί at. έλικες του. 

ά έμπρός, ώς είπομεν, θά προ- Άνευ δέ τών ολως έλαφρώς καί έν ταύτφ 
χωρή ύψούμενον, έν$ τούνςςγτίον θά γίνη, έάν ισχυρών γκαζομηχανών, αίτινες κατά πρώτον 
ήκλ'ίσις γίνη πρός τάέμπρδςκαί λειψή ήκινη-· έφηρμοσθησαν .είς τά' αύτοκίνητα, τό ζητημα 
τήριος δύναμις. . τοΰ Αεροπλάνου θά διετέλει έτι άλυτον. Πρώ-

Έπί τής απλής ταύτης θεωρίας στηρίζεται, τος ό. Λέων Levasseur κατασκεύασε μίαν τοι- 
ή επιστήμη τοΰ αεροπλάνου, όπερ δύναται νά αύτην μηχανήν, ό· δε Santos Dumont ύπήρ- 
^Λριλαμβάνγ δύο ή πλείονα παραλληλεπίπεδα ξεν ό πρώτος όστις έκάμέ πειράματα πτησεως 
μ« μίαν κινητήριον δύναμιν. δι’αυτής. _

Τά κυριώτερα όργανα τοΰ Αεροπλάνου είσΐ' · . , (Έπεται τδ τέλος)
τά επίπεδα ταϋτα, τά πηδάλια καί ή κινη
τήριος δύναμις, ήτις περιλαμβάνει καί τούς 
έλικας. Τά παραλληλεπίπεδα κατασκευάζον- fj=a|c51cai=r 
ται έκ, στερεού όσον καί έλαφροΰ ύφάσματος, ■ 
τεντωμένου έπί σκελετού έκ ξύλου ή Αλουμι
νίου. Τοιαΰτα δ’ έπίπεδα δύναται νά έχη τό 
Αεροπλάνον έν ή δύο ή τρία, έξ ών λαμβάνει τό 
όνομα μονοπλάνον, δυιλάνον, τβκτλάν.ον κτλ.

■ Οί Αδελφοί Wright ήσάν. οί είσήγηταί 
τοΰ διπλάνού, ένώ ό Βλεριώ καθιέρωσε το 
μονοπλάνον. Οί αδελφοί Ράϊτ ύπήρξαν ού μό
νον οί Αναμορφωταί τοΰ αεροπλάνου, άλλα 
καί οί προσδώσαντες τόν καλλίτερον τύπον 
καί τά Ασφαλέστερα εφόδια είς τήν Ανάπτυξιν 
αύτοΰ, δι’ οπερ θεωρείται τήν σήμερον τό κα- 
λίτερον καί τελειοτερον ύφ’ δλας τάς έπόψεις. 
Κατόπιν έρχονται τού Βλεριώ, Δαλαγράνζ 
κτλ. Άποτελεϊται Από δύο έπιφανείας βλί- 
γον κυρτάς ή καί πτέρυγας καλουμένας, ώ; ή 
έκτασις είναι 510 τετρ. ποδιών. Έ^ει βάρος 
335' χιλιομέτρων, συμπεριλαμβανομένου καί 
τοΰ επιβάτου καί διατρέχει 260 μ.έρα κατά 
λεπτόν τής ώρας, έναντίον Ανέμου ταχύτητος 
33 χιλ. καθ’ ώραν. Φέρει κινητήρα κινούμε- 
νον διά γκαζολίνης 16 ίππων, βάρους 62 χιλ. 
μέ δύο έλικος διανύοντας 1200 στροφάς κατά 
λεπτόν.

Τό άεροπλάνον τών Αδελφών Ράϊτ έχει 
Ανάπτυξιν 12 μ. καί 25, μήκος 6 μέτρων και 
12 καί έπιφάνειαν 48 τετραγ. μέτρων.

Οί τύποι τών Αεροπλάνων ποικίλλουσιν, 
άλλ’ ή ουσία είνε ή αύτη, διότι πάντες πλέον 
ή ήττον έκπληροΰσι τόν σκοπόν. Συνήθως τό 
μήκος τών Αεροπλάνων ήδη είναι 30 ποδών, 
έν ψ> τό πλάτος φθάνει τούς 7—8. Είς μίαν

τό αύτδ καί είς τάς δύο περιπτώσεις, έπομέ- 
ό χαρταετός θά φθάσγ είς το αύτδ καί προη
γουμένως ύψος.

Ή κατασκευή τοΰ Αεροπλάνου βασίζεται 
έπί τής Αρχής τής Αντιστάσεως τοΰ άνεμ.ου 
είς τά έν αύτώ κινούμενα σώματα. "Όταν θε- 
σωμεν είς κίνησιν έν τφ ατμοσφαιρική Αέρι 
έπίπεδόν τινα έπιφάνειαν, έν παραλληλεπίπε
δον, έν παραδείγματι, έφ’ ό’σον τοΰτο εύρί- 
σκεται έν όριζοντίφ κινήσει, θά συγκρατήται - 
ύψηλά έκ τής Αντιστάσεως, ήν έξασκεϊ ή. 
μάζα τοΰ άέρος κάτωθεν αύτοΰ. Έάν δέ τό 
παραλληλεπίπεδον 
κράν κλίσιν 
ώθησιν πρδς τά

II· ΑΛΗΘΕΙΑΙ . ·
iU U

----------

Ευτυχής ό εϊρίσκων φίλον, φρόνιμος δε δ δυ· 
νάμενος νά διατηρήοη αϊτόν.

Ό έρως περιστοιχιζόμενος άπδ κωλύματα δμοι- 
άζει μέ πυράν, τήν όποιαν ζητούν νά σβύσουν κα- 
λΰπτοτες αύτήν δι*  άπειρων τεμαχίων ξύλων.

Πάντοτε έκεϊνος επιτυγχάνει καλλίτερου τού 
σκοπού του, όστις ούδέποιε φαίνεται άνταγωνιζό- 
μενος πρός, τινα.

Σχεδόν πάντοτε έν τφ έρωτι ύπάρχουσιν περισ- 
τότερα δάκρυα παρά στιγμαί χαράς.

Εύρίσκω άχρηστον ένα ,νέον εικοσαετή, οδτινος 
όλη ή άξία συνίσταται εις τδ νά δένει καλά τδν 
λαιμοδέτην του καί νά ίππεύη-

Ή δόξα τής ανθρώπινης θελήσεώς είναι νά στα
ματά τις έγ^καίρως πρδ τής άβυσσου.

Ό θάνατοί εΐνε τδ έσχατον νυκτερινόν δίαυλον 
τών δυστυχών.

Μή έπιζητείται τάς διασκεδάσεις, άλλ’ έστέ 
πάντοτε έτοιμοι νά διασκεδάσητε.

Ή άγάπη έστω σοι άρχή, ή τάξις θεμέλιον καί 
ή πρόοδος σκοπός.

Ή εύδαιμονία εΐνε ό μέγας λαχνός λαχείου, τοΰ 
όποίου δέν κατέχομεν γραμμάτια.

'Οδηγόν τυφλόν νά λάβη τις ή σύμβουλον άνόη- 
τον εΐνε έν #αί τό αύτδ.

f
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Ο ΑΝΘΡΠΟΜΟΡΦΟΙ ΠΙΘΗΚΟΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΙΘΗΚΩΝ

(Συνέχεια )

I Πορτογάλλοι ώνόμασαν 
μερικούς πιθήκους τής 
Δυτικής ‘Αφρικής Μα- 
κάκους, άλλά τό άνομα 
τοΰτο έδόθη ίπό τον φυ
σικόν Μαρκγράβου ώς 
τοπικόν όνομα είδους τί
νος πιθήκου τον Κογκό. 
Ό δέ Μπυφών έδωκεν 
έπίσης τόδνοματοΰτο εις 
πίθηκόν τινα Αποκλει- 
στικώς ζώντα έν ταϊς’Ιν- 

δίαις. Τήν σήμερον δέ πάντες Αποδέχονται τήν 
δνομασίαν ταύτην δι' είδος τι πιθήκων ζών- 
των «ατά μέγα μέρος έν τή Άσίφ

Οί μακάκοί διακρίνονται εύκόλως έκ τών 
κερκοπιθήκων έκ τον πλατέως σχήματος τον 
προσώπου των και έκ τής βραδύτητάς τών κι- 
νήσεών των. Βαδίζουσι διά τών τεσσάρων πο- 
δών, τά δέ δστα τον προσώπου των Υπερέχουν 
τον κρανίου περισσότερον τών κερκοπιθήκων, 
εις τρόπον ώστε ή μορφή των είναι μακροχέρα, 

Κερκοπί'θηκοι

έξ οί καί τό μέτωπον φαίνεται Υποδεέστερον. 
Οί δφθαλμοι αύτών εϊσί λίαν έγγΰς Λλλήλων, 
τά χείλη λεπτά, τα δέ ώτα γυμνά και μεγάλως 
πεπλατυσμένα.

ΟΙ πίθηκοι ουτοι εύκόλως Υποτάσσονται έν 
τή νεότητι αύτών και έξομοιοννται πρός τό εύ- 
ρωπαϊκόν κλίμα. ‘Αποθνήσκουσι δέ συνήθως 
έκ πνενμονικών νόσων. Τοιοΰτοι πίθηκοι Υπάρ- 
χουσι. συνήθως είς δλα τά θηριοτροφεία και 
τους ζωολογικούς κήπους.

Τρία είδη διακρίνονται ιδίως τών πιθήκων 
τούτων, δ Σιλένος, δ Μπερέτας και δ Ρέζος. 
Ό πρώτος ζή έν τή νήσφ Κεϋλάνη καί cl άλ
λοι εϊσί διεσκορπισμένοι καθ' δλας τάς ‘Ινδίας.

Ό Βονδ άναφέρει πολλά περίεργα περί τών 
πιθήκων τούτων. Όλίγον μακράν τής Ιερός 
πόλεως τής Βούτρας, Υπάρχουσιν άνω τών 
έκατόν κήπων καρποφόρων, καλώς καλλιεργη
μένων καί προωρισμένων Αποκλειστικούς πρός 
τροφοδότησιν τών ζώων τούτων, έπί τούτφ 
διατηρουμένων Υπό τών πλησίοντοΰ τόπου αυ
τοχθόνων.

‘Ημέραν τινά, ένφ διήρχετο ουτος έκ τής 
δδοϋ τοΰ Βιντράπου, είς γέρων πίθηκος Ιστά-
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μένος εις τους κάτω κλάδους δένδρου τινός, 
τφ Αφήρεσε τόν πίλον καί έφυγε, ονδενός δυνη- 
θέντος νά τόν άνευρη. 'J

«Διέμενον ποτέ έπι μήνα έν τή πόλει τούτη, 
λέγει δ Βούδ καί έν μεγάλημινι οικία Ανηκούση 
είς πλούσιον τοΰ τόπου. Ή οϊκία αΰτη δέν είχε 
θύρας καί ενίοτε οί πίθηκοι εισήρχοντο καί μέ-

‘0 Μπερέτας καί δ φιλόσοφος Ρέζος

χρι τής τραπέζης μας, δπόθεν λαμβάνόντες άρ
τον ή άλλας. τροφός, Απήρχοντό. ‘Εάν δέ έκοι- 
μώμεθα ή έκαθήμεθα έν Δλλφ διαμερίσματι 
τής τραπέζης, οΥτοι έλεήλάτουν τά άλλα δω- 
μάτια.

Πολλάκις προσεποιούμην, άτι κάιμώμαι καί 
διεσκέδαζον πολύ παρακολουθώ^ τήν εύφυΐαν 
καί ευστροφίαν των. Εισήρχοντο μετά προφυ- 
λάξεώς-και Αθορύβως και άφοΰ έλάμβανον μεθ’ 
εαυτών δ,τιήδύνάντο, διά δύο καί τριών πηδη
μάτων εΥρίσκοντο έκτος τής οΙκίας. ‘ Ημέραν 
τινά έξελθόντες έφιπποι πρός τό Tteharry εί- 
χομεν προσδέση τούς ίππους μας πρός δεί
πνο·» τι. Ένώ έγευματίζομεν όλίγον Απωτέρω 
αυτών, μετ’ όλίγον μας είδοποιοΰσιν, δτι οΥ- 
τοι καταληφθέντες Υπό τρόμου, ειχον λυθή καί 
φύγη έκ τών θέσεων των, φοβηθέντες έκ τών 
φωνών καί τών σπασιμάτων τών ξηρών κλά
δων υπό τών πιθήκων. ‘Εάν δέ δέν έπυροβο- 
λοΰμεν _διά τών δπλων ήμών, οί πίθηκοι οΥτοι. 
δέν θά άπεμακρύνοντο έκ τοΰ κήπου. Είς 
δμως έκ τούτων μάλλον τολμηρός τών άλλων 
κατήλθεν έ*  τών κλάδων καί ώρμησε πρός με, 
πλησιάσας με έπ’ Αρκετόν, ώς Ιμφαίνεται έν τή 
είκόνι, Απειλών με διά τοΰ βλέμματος, ώς νά 
ήτο δ Αρχηγός αύτών. Τόν έπυροβόλησα τότε καί 
έπλήγωσα’ οντος δέ ήσύχως καί ψυχραίμως 

σταματήσας, μοί έδειξε σοβαρώς τήν πληγήν 
καί τό αίμα, δπερ έρρεεν. "Εκτοτε συνεπάθησα 
τόσον, ώστε ούδέποτε πλέον έπυροβόλησα κατά 
τών ζώων τούτων. “Οταν δέ μετ’ όλίγον μοί 
Ανήγγειλαν, δτι δ πίθηκος Απέθανεν, διέταξα 
τόν Υπηρέτην μου νά τόν φέρωσιν, Αλλά δέν 
εΥρέθη, διότι δλοι οί άλλοι πίθηκοι τόν ειχον 
μεταφέρει μακράν έκ τον μέρους ούδείς δ' Απέ- 
μεινεν έκεΐ πλησίον.

ιΕίχον πληροφορηθή παρά τίνος σεβαστού 
κυρίου, δτι είς τό διαμέρισμα τοΰ faalt Bahar, 
μέγα μέρος τής γής θεωρείται Υπό τών κατοί
κων ώς ιδιοκτησία φυλής τίνος πιθήκων, ήτις 
διαμένει έπί τών πλησιοχώρων αύτής λόφων’ 
όπόταν δέ οί αυτόχθονες ,θερίζουοι τούς δημη- 
τριακούς καρπούς των, ΑφίνΟυσι πάντοτε τό 
θέκατον μέρος αυτών συσσώρευμένον διά τούς 
πιθήκους, οίτινες μόλις τούτου γενομένου, κα
τέρχονται έκ τοΰ Υψώματος αυτών κατά μεγά
λος Αγέλας καί μεταφέρουσι είς τά διαμερίσματα 
των δ,τι τοϊς Ανήκει, τοποθετοΰντες αύτό είς 
Αποταμιεύσω μεταξύ τών βράχων, πρός παρεμ- 
πόδισιν τής καταστροφής αύτών Υπό τών έν- 
■όμων. 'Εάν οίαύτόχθονες δέν έπραττον τοΰτο, 
τό έπόμενον έτος οί πίθηκοι δέν θά άφινον νά 
ώριμάσωοιν οί καρποί των.

‘Ο φόνος ή καί ό τραυματισμός ένός τοιού- 
του πιθήκου δύναται νά στοιχίση τήν ζωήν 
ενός Ανθρώπου. Δύο νέοι άγγλοι Αξιωματικοί 

Ό Δευκόρινος αμυνόμενος

θηρεύοντες έκεΐ που πλησίον έσχον τήν Αφρο- 
σύνην νά πυροβολήσουν έναέκ τών. πιθήκων 

τούτων. Οί πλησίον κάτοικοι έθορυβήθησαν έκ 
τούτου τά μέγιστα καί ήρξαντονά καταδιώκω- 
σιν αύτούς, καταφυγόντας έπί τίνος έλέφαντος,

ί
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Εξακοντίζοντας συνάμα Επ' αύτών βέλη καί λί
θους, δτε ό Ελέφας τρομάξας, Ετρεξεν πρός 
τόν ποταμόν,· δπου είσήλθε-.κολυμβών κατά 
μήκος τον ρεύματος είς διάστημα Ενός μιλίου,

μεθ' δ Εξήλθεν είς την Ακτήν, Εκτός των δύο 
Αξιωματικών, οϊτινες: πεσόντες εις τό ύδωρ', 
Επνίγησαν.
Ό Βούδ διηγείται Επίσης τόν παράδοξον 

τρόπον, δι’ ού Άγγλος τις κατόρθωσε νά ' προ- 
φυλάττη τά προϊόντα τού κήπου του Από τών 
πιθήκων τούτων, χωρίς νά διακινδυνεύση την 
ζωήν τον. Κατοίκων πλησίον τής Ιδίας πόλεως 
καί καλλιεργών μετά μεγάλης εδχαριστήσεως 
καρπούς, &νθη, λαχανικά κτλ. Εμάχετό Επί δύο 
Ετη κατά τών Ελεφάντων, Αγριόχοιρων καί πι
θήκων, οίτινες Επανειλημμένως εϊρχοντο . νά 
ύπεξαιρώοι τούς καρπούς των κόπων του. Kai 
κατόρθωσε μέν νά Απομακρύνη τούς Αγριό
χοιρους καί Ελέφαντας διά τής Εξωρύξεως ενός 
μεγάλου λάκκου πέριξ δλοκλήρου τον κήπου, 
άλλα άέρ ήδυνήθη νά Εμποδίση τούς πιθήκους, 
οϊτινες δια ποικίλων τρόπων κατώρθωνον νά 
εισέρχωνται καί Εξέρχωνται. Έφαντάσθη δμως 
τόν Ακόλουθον τρόπον ; Τή βοηθείφ Ενίων Αν
θρώπων του κατώρθωοε νά περικύκλώση ήμέ- 
ραν τινά Απομεμονωμένον τι δένδρον, Επί τοϋ 
όποιου εδρίσκοντο Αρκετά'των ζφων τούτων 
μικρά καί μεγάλα καί κατώρθωσε νά, τά σΐχ- 
μαλωτίση. ‘Αφού δε Αφήκε τά μεγάλα, Εκρά- 
τησε τα μικρά καί περιήλοιψε τό σώμα αύτών 
δΓ είδους τινός Αλοιφής, ήν είχε προπαρασκευ
άσω πρότερον. Εκ σακχάρεως. καί μέλιτος, Εντός 
τού όποιου είχε θέση Αρκετόν μέρος Εμετικόν" 
είτα δέ Αφήκε καί τούτους Ελευθέρους Εν τφ 
κήπφ τον. 01 γονείς καταγανακτισμένοι προ- 
σέτρεξαν καί ήρχισαν μακρόθεν νά θορυβούν ζη- 
τούντες τήν Ελευθερίαν τών μικρών των, ατινα 
ευχαριστούμενα Εκτης γεύσεως τής Αλοιφής,Εγλυ- 

φον αυτήν λαιμάργως διά τής γλώσσης των,ήτις 
Εντός δλίγου περιήλθε είς τήν κατοχήν τον στο
μάχου των. ‘Αλλά τό Εμετικόν δέν Εβράδυνε νά 
ενεργήσ$ τ<5τ« μόνον διηυκόλννε τήν-φυγήν 
τών μικρών, Ατινα συνηνωθέντα μετά τών γεν
νητόρων αύτών Απεμακρύνθησαν καί δέν Ετόλ- 
μησαν πλέον νά πλησιάσωσι τό κατηραμένον 
αύτοΐς τούτο μέρος.

Διηγείται Επίσης ό Βούδ, δτι οί πίθηκοι φο
βούνται πολύ τά δπλα. Λέγει δέ περί Ενός τού
των, δτι Εδείκνυε μεγάλην στοργήν είς μικρόν 
ώραίον περίστροφον, οσάκις τό περιειργάζετο' 
Επλησίαζε δέ τόσον αύτό, ώστε ετριβεν Επ’ αυ
τού τό πρόσωπόν του Εκ στοργής, βλέπων δτι 
ήτο τόσον Αρεστόν είς τόν κύριόν του. Άλλ’ 
όπότε μίαν ήμέραν ό κύριός του Επυροβόλησεν 
Ενώπιόν του, ϊνα τφ δείξω τήν λειτουργίαν του, 
τοσούτον εφοβήθη, ώστε εφυγεν Αστραπηδόν, 
καί μόλις μετά ήμέρας Ενεθάρρυνε νά πλησιάση 
τόν κύριόν του. “Οτε δέ ήμέραν τίνά:τφ Εδεί
κνυε κατάλογον μέ .εικόνας διαφόρους, μόλις 
είδε τήν εικόνα Εν αύτφ περιστρόφου Αφήκε τό 
βιβλίον καί Ετρεξε νά κρυβή.

‘Επίσης οί πίθηκοι φοβούνται πολύ τούς 
δφεις. Ήμέραν τινά συνηντήθησαν είς δφιρ και 
είς πίθηκος Επί δένδρου,δτε κατά λάθος ό πίθη
κος Επλήγωσε τόν δφιν διά τών ονύχων του Εν

Ό Μανδρίλλος

τή βία τής Αναρριχήσεώς του. ‘Ο δφις τότε 
τόν Εκυνήγησε τοσούτον Επιμόνως Από δένδρου 
είς δένδρον. ώστε ό πίθηκος κατώρθωσεν ώς 
Εκ τής ευκινησίας του νά Ιξαφανισθή Επί ύψηλού 
τίνος δένδρου μετά κόπου καί οΰτω ν’ Απαλ
λαγή τον δεινού τούτου Εχθρού του.

"Αλλα είδη πιθήκων διακριτικών είνε ό Σι- 
λένος, δστις πέριξ τού προσώπου φέρει μέγα 
κύκλον Εκ λευκών ή οτακτερών τριχών, δ φι 
λόσοφος Ρέζος, δ σκουφοφόρος Κινέζος, ό Κυ

νοκέφαλος, ή Βερτούτσας, άί Άμαδρυάδες, δ 
Βαδρουΐνος, ό Δρίλλος, δ'Μανδρίλλος καί άλ
λοι πολλοί.

Πάντες ούτοι ζώσιν είς διάφορα μέρη τής 
‘Αφρικής και τών ‘Ινδιών.

01 Κυνοκέφαλοι ώνομάσθησαν ούτω, διότι ή 
κεφαλή των ομοιάζει πολύ προς κύνα, Αλλά 
καί αυτός ό ζωικός των χαρακτήρ είνε Εντελώς 
σχεδόν κυνικός.

Ή Άμαδρυάς διαμένει κατά μέγιστον μέρος 
είς τά δρη, παρά τά παράλια μέρη τής Άβυσ- 
σινίας καί τής μεσημβρινής Νουβίας. προς βο
ράν μέχρι τού [.ιερούς, Ενθα φθάνει ή βροχή.

7ό τρίχωμα αύτών είνε μακρόν καί απαλόν, 
φθόνον μέχρις 26 εκ. τού μέτρου, αί δέ θήλεις 
Εχουν βραχύτερου τό τρίχωμα όλίγον σκοτεινόν 
καί Ελαιόχρουν.

Τήν πρωίαν ή Εν ώρα βροχής άπασα ή 
Αγέλη τών Αμαδρυάδων διαμένει Εν τφ τόπφ 
τής Αναπαύσεως Εν σπηλαίοις ή Εν ταΐς πλευ- 
ραΐς τών Απροσίτων βράχων, καθώς καί ύπό 
τούς προεξέχοντας κρημνούς. Κάθηνται δέ ατε
νώς προσκεκολλημένοι πλησίον τών μητέρων 
αυτών οί μικροί καί Ασθενείς. Καιρού δε εύδο- 
κούντος βαδίζουσι πάντες σοβαρώς και βραδέως 
κατά μήκος τών επιπέδων μερών, Εκριζούντες 
πού καί πού κλάδον. φυτού,' ούτινος ή ρίζα 
Αποτελεί τήν κυριωτέραν αυτών τροφήν ή Ανα- 
τρέπουσι τούς μικρούς λίθους πρός Ανεύρεσιν 
κοχλιών ή σκωλήκων. ‘Αφού δέ προγευματί- 
σωσιν, δπαντες πλησιάζουσι πρός τήν κορυφήν 
τού βουνού, όπου τότε όΐ άρρενες κάθηνται με
γαλοπρεπούς καί σοβαρώς Επί μεγάλων λίθων 
κατά μήκος τών οποίων κρέμαται ή ούρά των 
μέ τήν ράχιν Εστραμμένην πρός τόν άνεμον" at 
δέ θήλεις Αγρυπνούσιν Ακαμάτώς, φυλάττουσαι 
τά μικρά των, πάντοτε διατεθειμένοι νά παί- 
ζωσι μετ’ αύτών" πρός-τήν Εσπέραν δέ ή δμή- 
γυρις μεταβαίνει νά κορέση τήν δίψαν της είς 
τήν πλησιεστέραν πηγήν.: ΕΙτα τρώγει άπαξ ετι 
καί μετά τούτο μεταβαίνει νά κοιμηθη. ‘Εάν ή 
ήσυχία τών πιθήκων τούτων δέν διαταραχθη 
ύπό τίνος, διαβιονσιι δλως ήσύχως κα Αθόρύ- 
βως. ‘Εάν δμως διέλθη Εκεί που πλησίον καρα- 
βάνιόν τι ή ποίμνιον, Εκβάλλουσι παράδοξον 
κραυγήν, δμοιάζουσαν πρός ύλακήν κυνός καί 
τούτο δπως προκαλέσωσι τήν προσοχήν τών 
συναδέλφων των. ‘Αλλ’ Εάν Απειληθούν ύπό 
Ανθρώπου ή θηρίου Εκβάλλουσι φοβέρας κραυ- 
γάς. Ενίοτε δέ προσποιούνται τόν βρυχηθμόν 
λεοπαρδάλεως ή τόν μυκηθμόν τού ταύρου, δτε 
ολόκληρος ή Αγέλη τών άμαόρυάδων υλακτεί, 
όλολύζει, γρυλλίζει καί γαυγίζει. Ιίάντες oi Αρέ
νες Ικανοί πρός μάχην πλησιάζουσι τότε τόν 
Εχθρόν και προσεκτικώς προσβλέπουσι είς τήν 
κοιλάδα,δπως Αντιμετωπίσωσι τόν κίνδυνον" ο! 
νέοι καταφεύγουοι πρός τούς γέροντας, τά δέ 
μικρά προσκολλώνται είς τάς μητέρας των . καί

Αναρριχώνται Επί τών νώτων αύτών, οδτω δ^ 

άπασα ή όμήγυρις τίθεται είςκίνησιν καί φεύγει 
Εν Ανάγκη τροχάδην, μέ αλματα καί θόρυβον.

Ή Αμαδρυάς δέν φοβείται ποσώς τούς αύτό-' 
χθονας, ούς πλησιάζει Ιδίως είς τά ρυάκια καί 
πίνει Αφόβως μετ’ αυτών ύδωρ, ■

Τήν πρώτην φοράν, Αναφέρει δ Βούδ, δπον 
είδον Αμαδρυάδας, εϊδον αντάς Αναπαυομένας 
Εκατέρωθεν μεγάλου βράχου, ονς εξέλαβόν ώς 
μέρος τού λιθώματος.' Διερχόμενόι δμως Εκεί- 
θεν πάντες ύψωσαν τάς κεφαλάς των μετά πέ-

ΑΙ άμαδρυάδες

ριεργείας και τούτο διότι εϊχο μεθ’ εαυτών 
δύο κύναςί οϊτινες ήρχισαν νά γαυγίζουν. Τότε 
καί οί πίθηκοι ήρχώαν νά κραυγάζουν καί ν- 
Απομακρύνωνται Εν τάχει Εκείθεν. ’Λλλά κα- 
τερχόμενοι είς τήν πεδιάδα, εϊδον αύτούς πβτ 
ρατασσομένους είς μακράν γραμμήν και είς τρό
πον Ανεξήγητον τφ κ. Βούδ. ‘Αντί νά τάς Αφή- 
σωσιν ήσυχους, Επυροβόλησαν κατ’ αύτών, δτε 
ούτοι μετά θορύβου καί κραυγών Απεμακρύν
θησαν Εν γραμμή πάντοτε καί Ανήλθον ύφηλά 
είς τούς βράχους.

ΟΙ κύνες των δμως τούς ήκολούθηοαν καί 
Επλησίασαν αυτούς μόλις τούς Αντιμετώπισαν μετ’ 
Απειλών μανιωδώς πλήττοντες τάς χεϊρας των Επί 
τού εδάφους, 'ρίπτοντες βλέμματα φλογερά Επί 
τών κυνών, οίτινες φοβηθέντες τή Αληθείρ προ- 
σέτρεξαν είς τούς κυρίους των.

Περίεργος δμως είναι ή Αντοχή τών ζφων τού-



Η ΦΥ£Ι2
Η ΦΥ£ί± 99

των.'Όταν πΐηγωθώσι, οφίγγουοιν Ιοχυρως την 
πληγήν, Εξάγουσι τό κροσβληθέν αίμα καί είτα 
Εξακολουθοϋσι τόν δρόμον των, ούδόλως δί- 
iortec προσοχήν είς αύτήν. Οντω φαίνεται ή 
πληγή ίπονλουται.

Ό μεγαλύτερος τ&ν κυνοκεφάίων ό Ανακα
λυφθείς καί γνωσθε'ις είς τήν βόρώπην είναι <5 
Γελάδας, ύπό τον γεωγράφον καί φυσικού Έ- 
δόυσρδου Ρούπελ. Φέρει όνυχας μεγάλους ώς 
καί τρίχωμα μακράν καί φαίνεται ήμερώτερος 
των Άλλων. Ούται Εκφράζονται τόσον Εκφρα- 
στικώς καί εύκόλως, ώστε θά Ενόμιζέ τις, δτι 
είναι πεπροικισμένοι δια φωνής, τήν όποιαν 
Εχασαν ή μάλλον τούτο άναμιμνήσκει ήμϊν τήν 
Άκαρθρσν εκφραοιν των Ανθρώπων εκείνων, οι- 
τίνες συνεπείς δργανικής Άλλοιώσεως τής ύπο- 
γλωττίδος είσίν Ανίκανοι να όμιλώσιν. Ό Γε
λάδας διαμένει Αποκλειστικώς είς τήν ‘Δβυσ- 
σινίαν.

Οι μπαμπονίνοι είνε ώραίοι πίθηκοι Αγχίνοες 
οΰς συνήθως βλέπει τις είς Κάΐρον περιφερο- 
μένους ύπό των γυρολόγων' μαν&άνουσι διά
φορα παίγνια καί γυμνάσματα. Φοβούνται τό 
ύδωρ καί συμπαθοϋσι πολύ πρός τό. μικρά εν 
γένει ζφα.

Μεταξύ των κυνοκέφαλων Εξαιρετικήν θέσιν 
κατέχει β μαύρος κυνοκέφαλος, τού όποιου ή 
ούρά είνε λίαν Ατημέλητος, τό τρίχωμα μελανόν 
και σκληρόν, εΐς δε τήν κεφαλήν σχηματίζεται

Η ΠΙΣΤΙΣ ΤΑ ΕΞΟΧΑ ΕΛΚΕΙ ΠΝΕΓΜΑΤΑ

Πίστις τοΰ Χριστού ή θεία έν τφ κόσμφ κηρυχθεΐσα 
Ύπό Αποστόλων θείων, «αί Αληθής Αποδειχθεΐσα, 
Άνδρος εϊλχυσεν ένδόξους χαι μεγάλους «αί έκλό-

'Ρήτορας καί φιλοσόφους χ’ ΰψιπέτας θεολόγους- 
ΙΙοιητάς «αί συγγραφέας «αί ιστορικούς δοκίμους, 
Διδασκάλους τε έξοχους καί κατηχητάς φαιδίμους.

Διονύσιον τδι γνώστην καί έρμηνευτήν τών άνω, 
Τόν άπρίξ έγκολπωθέντα τίν έλθόντα έκ τών Ανω. 
Κβί τόν θειον ’Ιουστίνον τόν φιλόσοφον καί μάρτυν 
I όν νικήσαντα γενναίως τόν βροτολοιγόν Αντάρτην 
'Ωριγένη τε τόν πάνυ, τόν πατάξαντα έμφρόνως 
Κέλσον τόν δεινόν καί λήρον τόν ληρήσαντα έκ- 

(φρόνως.

Καί τήν πάντιμον χορείαν Απολογητών πανσόφων, 
Τήν δεσμεύσασαν τήν γλώσσαν Αναρίθμων μωροσό- 

[φων.
Πρός δέ .τούτοις σύν τφ χρόνφ «ρείττους λάμψαν- 

(τας Αστέρας.
’Ωκειώσατο εύστόργως και άνέδειξε Πατέρας. 
’Αθανάσιον τόν μέγαν καί Αείξωον λαμπτήρα 
Τόν έκλάμποντα φώς μέγα καί έοξόζοντα Ιωτήρα·

Καί Βασίλειον τόν άκρον καί θεόπεμπτου φωστήρα, 
Τόν μεταδιδόντ’ Αφθόνως τής σοφίας τόν κρατήρα 
Καί Γρήγόριον τόν πάνυ καί βαθύνουν θεολόγον, 

Επιμήκης τολύπη. Τό πρόσωπόν του είναι γυ
μνόν, σηρικόχρουν, ρί δέ δέ γλουτοί Εντελώς 
γυμνοί είσίν Ερυθροί' είνε δέ μικρότερος των 
Αλλων κυνοκεφάλων και ζή εις τινας νήσους 
τού ’Ινδικού Ωκεανού, είς τάς Φιλιππίνας και 
τάς Μολονχους νήσους καί ζή ΕπΙπολύν χρόνον 
εΐς τήν Εύρώπην.

Μεταξύ τών κυνοκεφάλων διακρίνονται Επί
σης ό Δρίλλος καί ό Μανδρίλλος, ό πρώτος 
μικρότερος τοΰ δευτέρου' έχουσι δέ τό πρόσω
πο? λίαν Εξέχον, τήν ρίνα ερυθραν και δύο με
γάλος Εξογκώσεις είς τα πλάγια. Τό ύψος τοΰ 
νεανίου Μανδρίλλου, όπόταν βαδίζη διά τών 
τεσσάρων αύτοΰ ποδών, εξικνεϊται μέχρι τοϋ 
Ενός μέτρου. "Οταν δέ ίσταται όρθιος μέχρι τού 
ενός καί ήμίσεως. Τό Αποτρόπαιου τοΰτο ζώον 
ζή συνήθως είς τήν Γουινέαν κατ’ άγέλας Εν
τός τών δασωδών όρέων καί Εν μέρει Εντός τών 
βράχων καί Επί των δένδρων. ΔΕν φοβούνται 
ούδένα Εχθρόν καί είνε Ισχυρότεροι τών πιθή
κων, ουδέποτε ot αΰτύχδονες τούς προσβάλ- 
λουσι, διότι τούς φοβούνται' υποτάσσονται είς 
τόν Ανθρωπον, δπως οί Αλλοι πίθηκοι.

Μετά τούς Γορίλλας καί τούς Ούράγγους, 
μεταξύ τών Κυνοκεφάλων εύρίσκει τις τά με
γαλύτερα σχήματα των μέχρι τοΰδε γνωστών 
πιθήκων, δι’ δπερ τούς κατατάσσουσι μετά τούς 
Ανθρωπόμορφους.

Φ. Πρίντεζης

Τόν θνολογοΰντα θείως τόν Υΐόν Θεοΰ καί Λόγον· 
ΚαϊΧρυσόστομον τον όντως πάνσοφον»’έξόχωςθεϊον 
Τόν σοφίζοντα τόν κόσμον ώς Χριστού όντα σεμ- 

>*<  ίνείον.
Αυγουστίνον τε τόν ένθουν καί ίχέφςον’ Αρχιθύνην 
Τόν σοφώς φιλοσοφσ&ντα Ατε ί φόδρα πολνμήτην. 
Ίωάννην τε τόν θείως κ’ έμβριθώς θεολογοΰντα, 
Τόν έκ Δαμασκού όςμώντα καί γήν πάσαν σελαγοΰντα 
Καί τόν Φώτιον τό κλέος τών θεαρχικών ποιμένων 
Ύφ’ οδ ήλεκτ’ δ Λατίνος τοϊς πατρίοις ούκ έμ- 

(μένων..

’Αλλά τί δεί κατελέγειν τόσους άνδρας θεοτίμους. 
Ών ή χάρις έρασθείσα εστεψεν ώς ΰπερτίμ ους ;
Λίαν γάρ μιικρόν άν εΐη απαντας προσονομάξειν, 
Καί δυσχέρειαν παρέχει τό δεόντως έκθειάζειν.
Καί γάρ πόμπολυ τό πλήθος τών τό φώς πεφιλη- 

ίκότων, 
Τήν τε γνώσιν είληφότων κ’ εΰ ήμδς πεποιηκότών.

Στρεφόμενου γάρ τοΰ χρόνου προσεκτδτο άλλοτ’ 
(άλλους, 

’Εμβριθείς καί περιβλέπτους κ * Αριγνώτους διδα- 
[σκάλους.

Τούτοις οδν τοίς τρισολβίονς ή Αλήθει’ έδρασθεϊσα 
Πανταχοΰ τε έκταθεϊσα καί λαμπρώς μεγαλυνθείσα, 
Καθοδήγησε τά έθνη είς τήν όντως θείαν πίστιν, 
'Εξ ής έμαθον πρεπόντως τόν τών όλων σέβειν 

X. Κ. MAKFHX |Κτίοτην
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Κατασκευάσατε Ελαφρόν τροχόν pi κέντρου 
1, Εκ τεμαχίου στρογγυλού φελλού, πέριξ τον
Β. δποίον Εμπήγετε τέσσαρα χάλκινα ελάσματα,

Άτινα δά χρησιμεύσωσΐ ώς ακτίνες τού τροχού' 
Επί τών Ακρων δίτών Ελασμάτων τούτων προ- 
οκολλατε λεπτόν οιδηρούν σύρμα, όπερ ι?ά 
σχηματίσω *όν  κύκλον. Τόν τροχόν τούτον το
ποθετείτε Επί βελόνης τινός καϋέτως Εμπεπηγ- 
μένης Επί τίνος στερεας βάσεως, ώς δείκνυται 
Εν τή εικόνι. Καί τήν μέν βελόνην τοποθετείτε 
Εντός οπής Επί τούτφ κατεσκευασμένης είς τρό
πον ώστε νά περιστρέφεται ευκόλως ό τροχός, 
τόν <5Α φελλόν τής βάσεως κολλάτε Επί κύκλου

Εκ χαρτονιού, όπως μή μετακινήται ευκόλως. 
Πρός πλείονα Επιτυχίαν τού πειράματος τοπο
θετείτε κεκυρτωμένην βελόνην ή σύρμα λεπτόν, 
όπως στηρίζεται καλλίτερον ή βάσις τοΰ τρο
χού. Ούτως Εχετε ενα οριζόντιον τροχόν έλα- 
φρόν, περιστρεφόμενον εύκόλοις περί Εαυτόν.

"Ηδη τοποθετήσατε είς μικρόν Απόστασιν 
τοΰ τροχού ένα συνήθη μαγνίτην, ώς δείκνυται 
εν τφ σχήματι καί Εάν θερμάνητε διό μικράς 
λυχνίας Εξ οινοπνεύματος μέρος τοΰ σιδηρού 
σύρματος τοΰ τροχού μέχρι πυρακτώσεως, τότε 
ό τροχός θά περιστροφή βραδέως μίν Αλλά συ
νεχώς, διότι τά θερμανθεί' μέρος θά τείνη πάν
τοτε νά Απομακρύνεται τοΰ μαγνήτου.

’Ιδού ή εξήγηαις τοΰ φαινομένου. Εΐνε γνω
στόν, δτι ό σίδηρος έλκεται ύπό τον μαγνήτου 
Εν τή συνήθη θερμοκρασίφ, Αλλά μόλις βερμαν- 

$ίς 600^ τότε ό μαγνήτης δέν έλκει τό μέ
ρος τούτο κάί Επομένως έλκει τό παρακείμενον 
φυχρόν μέρος, όπερ θερμαινόμενου καί τό 
μέρος τούτο έλκει τό παρακείμον φυχρόν μέρος 
καί ούτως ό τροχός περιστρέφεται διαρκώς. 

Φ. II.

I

Μέσα ατό κύμα ποΰ χρυσίξεται από τόν 
ηΚιου παίζει μια βαρκούλα. Ο απογευματινός 
μοο'χρμυρισμίνος μπάτης κάμνει τοις εν αυτή 
υπάρχοντας νά μεθύσκωσιν Εκ τής γλυκείας 
και απαλής αύτοΰ πνοής, οϊτινες ούτω ευτυχείς 
ήρεμως κσπήλατονσι·.·

Δύο γλάροι κάτασπροι με ανοικτάς τάς λευ 
κάς αυτών πτέρυγας πετωσιν ΰπεράνω Των 
γλαυκών κυμάτων καί πότε πότε βυθίζονται 
εις τον λευκότατου αυτών άφρόν.Ίόέτε πώς εξέρ
χονται της επιφάνειας τής θαλάσσης 1 Ί'( 
ωραία ποΰ τερετίζουν αί ερχόμενοι, προάγγελαι 
τοϋ εαρος, αί χελιδόνες, ώς στρατός παρατε- 
ταγμένος φαίνεται ή διπλή εκείνη σειρά τών 

χελιδόνων.
Σιτήν παραλίαν μισοσπασμένη καί ριγμένη 

στην αμμουδιά μία παληά αλιευτική λέμβος. , 
Ποιος ξέρει είς τί έχρησίμευσεν αυτή ή πάλη 
όβαρκα . Πόσες καί ποίας οικογένειας εθρεφεν! 
°Έ/πάιω της Ενα κατεσχισμένο δόκτι εδει^νε 
τήΐ1 καταγωγήν της' καί τό δόκτι άκόμη είχε 
τάς μαρτυρίας του καί το μαρτυρίαν της- είχε 
φύκια τής θαλάσσης μπλεγμένα κατά τόν 
ποιητικώτερον τρόπου, χρυσιζόμενα από τάς τε
λευταίας ακτίνας τον μεγαλοπρεπούς δύοντος 
ήλιου' παρά μέσα Ενα καφφενί&άκι μέ τήν 
αδιόρθωτου επιγραφήν του, καί μέσα του δύο 
τρία ξύλινα και μισοσπασμένα τραπεζάκια καί 
γύρω των ομοίως άτακτα πεταμένες καρέκλες, 
έμαρτύρουυ τήν αταξίαν τοΰ παραλιακού καφ- 
φενείου Εις γέρων μέ κάτασπρα μαλλιά καί 
ναυτικόν σκούφον εκοιμάτο Εμπροσθεν τοΰ κάγ- 
κον τοΰ καφενείου ήτο ό καφεντζής πρφην θα
λασσινός απόμαχος καί ιδιοκτήτης τής αλιευ
τικής λέμβου, ή οπαία γυρμένη έκεΐ καί παρα 
πονεμένη Εβλεπε τόν σκελετόν της.

Ό φάρος ποΰ ήτο έκεΐ πλησίον υψηλά έπί 
τίνος θαλασσομάχου βράχου, ήρχισε νά φέγγη 
με τό χλωμόν φώς του, παλαιόν μετά τού λυ· 
κόφωτος, τό οποίον όλονέν υποχωρεί... Μία
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αχλαδιά, ακόμη, μέ πράσινα αχλάδια εγερνε 
άπότοοζ άβατους βράχους μέχρι τής θαλάσ
σης δεικνύουσα τά κάλλη της 'άλλά ■ καί τούς 
πόνους της, δμοσιζομίνους απο τήν ήδη θαλασ- 
σίαυ αύραν.

ASXOSHJJEIOTOS HEPXHTQSIS
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΏΝ ΦΑΙΝΌΜΕΝΏΝ

(Συνέχεια καί τέλος)

ΙΙαρατηρήσεις καί σημειώσεις.

'Εκτός τής συχνότητος κεά τής χυδάίότητος 
των φαινομένων, άτινα ειχον τήν ευτυχίαν νά 
παρατηρήσω, Ιλαβόν καί σημειώσεις τινάς,'ακτί
νες μόλον δτι δέν έξηγοΰσι τόν μηχανισμόν τών 
φαινομένων αυτών, είσ'ιν έν τούτόίς ίκαναί νά 
δδηγήσωσι είς πόρισμά τι τούς Αναζήτητάς τοΰ 
μέλλοντος.

Ιον. Δύναται τις νά προΐδη τό τέλος τών 
έκδηλώσεων τούτων, καθ' δσον φαινόμενα' τοι- 
αύτης φύσεως σπανίως διαρκοΰσι πλέον τών 
δύο μηνών.

"Αμα τή έπανόδφ μάς εις τούς Παρισίους, τή 
Δευτέρα 20η Φεβρουάριου, έσκέφθην δτιτά φαι
νόμενα ειχον παύση' έν πόση δέ περιπτώσει 
ένόμιζον, δτι ειχον ίδή Αρκετά πλέον. Παρέ- 
δωκα δέ, τότε τόν Ραιμόνδον είς τόν πατέρα 
του, έύχαριστήσας αύτόν διά τήν καλοσύνην, 
ήν είχε νά τόν θέση είς τήν διάθεσίν μου.

Έπί τινας ήμέρας ούδέν παρήχθη. Μέλος 
δέ τι τής Εταιρίας τοΰ Μαγνητισμού τής Γαλ
λίας, δ κ. Priilt, δστις παρηκολούθησε τό ύπο^ 
κείμενον έπί τινας ήμέρας, κατόπιν, ούδέν φαι- 
νόμενον παρετήρησεν. Ό δέ πατήρ τότε άπε- 
φάσισε νά θέση τόν υιόν του οίκότροφον έν τή 
Σχολή, ?ra έξακολουδήση τά μαθήματά του. 
Ησυχία Απόλυτος περιέβαλλεν αύτόν, ούτω δέ 
αί περίεργοι έκδηλώσεις εϊχον περατωθή, τού- 
λάχιστον έπί τον παρόντος, έγώ δέ ύπήρξα ό 
τελευταίος μάρτυς.

Ή ένεργοϋσα δύναμις δποκρινομένη είς 
τάς έρωτήσεις μου διά κτύπων έπι τοΰ τοί
χον μοι είχε δώσει τάς Ακολούθους Απαντή
σεις τήν Δευτέραν 30 Ιανουάριου τής πρωίας.

— Τά φαινόμενα ταΰτα θά διαρκέσωσι;
—Άπάντησις. "Οχι.
—Τότε τά φαινόμενα ταΰτα θά παύσουν μετά 

δκτώ ήμέρας ;
—Άπάντησις; Μάλιστα.

Τό ^λυκόφως ύπεχώρησε άσελώς καί τό διε· 
δίχθη ό νύξ ■ .. Ό φάρος έμεινε μόνος έντός τοΰ 
σκότους, φωτίζων τά πέριξ, ώς 
φνχήν τοΰ ανθρώπου.

'Αθήναι 1911

ελπίς εις τήν

ΒΕΛΙΜΕΖΗΣΚΩΝΣΤ-

Ή ένεργοϋσα δύναμις ήπατήθη, ώς πρός 
τήν διάρκειαν τών φαινομένων, διότι διήρκεσαν 
τρεις έβδομάδας δτι,

Τήν τρίτην Κυριακήν έκράτησα εις γεύμα 
τόν κ. καί τήν κ. Camille, ϊνα οδηγηθώ έκ 
τής διορατικότητος αύτής, ήτις φαίνεται ούσα 
καλλίστη μεσάζουσα. 'Αφού δέ τήν δπεκοίμησα 
και μοί έξήγησε μερικός λεπτομερείας, μοί ειπεν 
δτι τά φαινόμενα ταΰτα πλησιάζουν πρός τό τέ
λος των.

2ον. Μοί φαίνεται προφανές, δτι ή παρά
γουσα τά φαινόμενα ταΰτα δύναμις παρέχεται 
ύπό τοΰ Ραϋμόνδου καί πιθανώς ολίγον ύπό 
τών παρευριοκομένων.

Ή δύναμις αΰτη έκφεύγει αύτοΰ ή μάλλον 
Απορρέει έξ αύτοΰ, έπισσωρεύεται έξωθιδν τινι 
σημείφ τοΰ κενού, δπως δ ήλεκτρισμός έν τή 
έπιφανεία τοΰ Αγωγού, τής ήλεκτροστατικής 
μηχανής, ϊνα . εϊτα πρόεκταθή βιαίως Γν τινι 
διευθύνσει, ώς δ ήλεκτρικός σπίνθήρ σνμπα- 
ρασύρει και δσα Αντικείμενα εύρίσκοντάΐ εν τή 
ζώνη τής ένεργείας του.

Είς τάς περισσοτέρας περιπτώσεις δ έγέρ- 
της τής έκκενώσεως ταύτης ήτο εΐς έκ τών δύο 
μας, διότι τά Αντικείμενα έξεοφενδονίζοντο 
πάντοτε εϊτε πρός τήν έμήν διεύθυνοιν, εϊτέ 
πρός έκείνην τοΰ Ραϋμόνδου, έμτός άλλων πε
ριπτώσεων, δπου ίπιπτόν έν τινι δωματίφ έν 
τή Απουσία μας. Τήν περίπτωσιν δέ ταύτην 
έξηγώ ώς έξής: "Οτι ή συσσωρευθεϊσα δύναμις 
έκδηλοΰται δπότάν ύπάρχη ύπέρβασις ρεύματος 
έν τφ περιβάλλοντα

Θά ένόμιζέ τις, δτι εις τινα φαινόμενα, ώς 
ή μεταφορά τής χήτρας τών καστανών και 
τον πυραύνον έν μέσφ τοΰ μαγειρείου, καί ή 
μεταφορά έπίσης αύτών έπι τής κλίνης μου, τό 
Αναμμα τής ήλεκτρικής λυχνίας τοΰ κοιτώνος 
ένφ ή τοΰ εστιατορίου ήτο έσβεαμένη κτλ. θά 
Ινόμιζέ τις λέγω δτι ποιά τις διανοητική δντό- 
της προήδρευεν είς τήν διεύθυνοιν τών φαινομέ
νων. Έν τούτοις ώς θά ϊδωμεν παρακατιόντες,

Η ΓίΡΗΦΙΚΟΐίΟΥΛΑ
(Ή φιλότιμος κόρη)

Κάνε. Κρητικοποΰλα μου 
ύπομονήν ολίγη···· 

Ζυγός ό πρώτος έσπασε 
x? δ δεύτερος θά φύγη.

Κ’ ή μάννα μας ‘περήφανη 
γιά τή χρυσή της κόρη, 
«’ έπδτισαν τδ αίμα της 
θάμπους, χαράδραις κι’ δρη...

£ά ξεφωνήση ’ς τδν έχήρό, 
lia να μετρηόοϋμε 

“Εχω τιαιΛια όλύτρα-τα I

’Λχ I πότε θά τδ Ιδούμε;

Γ. Α. Π.



102 Μ ΦΪ*ΣΙ±
Η ΦΥΖ1Σ 103

ή έπιβυμία καί ή βέλησις τον Υποκειμένου ώς 
καί ή Ιδία έμή βούλησις δέν φαίνεται δτι ΐλα- 
βον μέρος εις την έκδήλωσιν τ&ν φαινομένων 
τούτων.

ΈΑω τά <ι Χρονικά των Ψυχικών ’Επιστη
μών» ποιοΰσι τήν ίζής παρατήρησιν:

Ό κ. Durville ώφειλε νά προσβέση ίνζαν&α 
τήν λέξιν άΣυνείδησις» διότι τέλος δλον τό ζή
τημα έόω έγκειται, καβ' δσον γνωρίζομεν, ότι 
εν τή μεταβιβάσει τής οκέψεως, έν τή τηλεπα 
βεία έν. γίνει, έν τή τηλαισθησία, ή ίνέργεια 
γενικώς έκδηλούται Ασυνειδήτως, όντως είπεΐν, 
έκ μέρους τού πράκτορος, καβιος και έκ τον 
Υποκειμένου. Άφ’ ετέρου δεν εϊνε. ήτταν Αναμ- 
φισβήτητον, δτι εϊνε Ανωφελές νά παρενβέσω- 
μεν τήν ύπόβεσιν των «νευμάτων πρός ίξήγη- 
οιν των φαινομένων τούτων».

Ό κ. Durville, έξακολουβεί λίγων, δτι 
δ Ραύμόνδος εύρίσκεται εις Απόλυτον Αδυναμίαν 
νά πάραγάγη τά φαινόμενα ταΰτα, δπως τφ 
εϊνε Απολύτως Αδύνατον νά έμποδίσή τήν έκδή- 
λωσίν των καί Ιδού έν παράδειγμα.

Έγνώριζον, δτι Αγαπά πολύ τά κάστανα. 
Τήν δεντέραν Κυριακήν Αγοράζω τοιαΰτα προς 
μεγάλην του εύχαρίστησίν. Έπιστρέφων δ’ έκ 
τής Αγοράς τοποθετώ ταΰτα έν τφ καλύμματι 
χάρτινου κυτίου, δπερ τοποθετώ έπί τοΰ έκρε· 
μοΰς, λέγων αύτφ, δτι βά τφ ψήσω έκέίνα, 
τά όποια ήβελον ριφβή έπι τοΰ δαπέδου.

Επειδή έπεβΰμει πολύ νά φάγη κάστανα, 
παρέτήρει Ακαταπαύστως τό κάλυμμα έκτείνων 
έν ταήτφ τάς χέΐρας πρός αυτό, μέ έπιβυμίαν 
καί β'έλησιν, ϊνα ταύτα πέσωσιν.

Έν δεδομένη στιγμή τον παρακαλώ νά δι
πλασιάσω τήν βέλησίν τον, ϊνα κατόρβωβή 
τούτο, προσβέτω και τήν βέλησίν μου είς τήν 
ιδικήν. του, ποιούμενος έν ταίτφ έπιβολάς των 
χειρων καί ίλκτικάς χειρονομίας πρός τήν δι- 
εύβυνσιν ταύτην, αλλ’ ούδέν καστανόν πίπτει, 
ένφ τήν προηγουμένην Κυριακήν έζεοφενδονί- 
ζοντο τοιαντα πανταχόβεν. Τό 8λον πείραμα 
διήρκέσε τέσσαρας ώρας και ήμίοειαν. Τήν δευ- 
τέραν Κυρ ακήν, δτε ώς προανέφερα, ό Ραΰ- 
μόνδος παρεπονεϊτο, δτι έκτυπάτο διά γρόνβων 
έπί τής ράχεως καί πρός Αποφυγήν αύτων εϊ- 
χεν Ιλβη πρός με, έδεσα τήν Αριστερόν μου 
χεΖρα είς τδ μέτωπόν του καί τό φαινόμενον 
έπαυσεν αυτοστιγμεί διά νά έπαναλειφάωσιν οί 
αύτοί κτύποι μετά μίαν ώραν περίπου.

’Εν άλλη στιγμή, ένφ δ Ραύμόνδος ήτο 
έξηπλωμένος έπι τής κλίνης του, ήκούσβησαν 
κτύποι έπί τού τοίχου δπισβεν αύτοΰ και τότε 
έβεσα τήν Αριστερόν μου χεΐρα έπι τοΰ μετώ
που του, Αλλ’ οί κτύποι δέν έπαυσαν, δηλαδή 
δεν έπαυσαν Αμέσως.

Τό φαινόμενον τούτο έξηγω ώς συνέπειαν 
έπηρείας μαγνητισμού.

3ον Ούδέποτε εϊδον φαινόμενον νά παράχβή

έντελως ύπό τά βλέμματά μου, διότι είς περί- I
στάσεις τίνάς αί ήλεκτρικαί λυχνίαι ήνάπτοντο I
μόναι σταβερως και τά κομβία έστρίφοντο πάν- I
τότε. ’Ενίοτε δέ παρετήρουν τό κομβίρν, Αλλ’ '
ούτε έκινεϊτο, ούτε φως έγένετο. Μόλις δμως 
έστρεφον έκεΐβεν τούς δφβαλμούς,τό κομβίον 
έστρέφετο και τδ φως έγένετο.

Αϊ, λυχνίαι ένω ήνάπτοντο ήσύχως, έν τού- 
τοις έσβέννυντο μετά τίνος κρότου.

Οΰδέποτε εϊδον τά Αντικείμενα μετακινούμενα 
Αρχικως έκ τής βέοεοις, έν ή εύρίσκοντο, Αλλ’ 
<δς έπί τό κλειστόν, τά ίβλεπον μόνον πίπτοντα 
και τδ πολύ 1 ' /j μέτρον τής βέοεως Από έν ή 
έπιπταν.

Ο Ραύμόνδος δμως μοί έλεγεν, δτι έβλεπε 
ταΰτα ένίοτε Αναχωροΰντα έκ τής Αρχικής των 
βέσεως καί δτι τά ήκολονβει διά τ&ν οφθαλ
μών μέχρι τοΰ σημείου .τής πτώσεώς των.

Moi έλεγεν έπίσης, δτι είδε πολλάκις Αντί- Λ
κείμενα ύψούμενα έκ τής βέσεώς των καί έξα- 1
φανιζόμενα διά μέσου τής στέγης.. Έγώ ουδέ- I
ποτέ είδον τοιοΰτόν τι. I

Άξιον παρατηρήσεως έπίσης εϊνε, δτι μικρά I
Αντικείμενα έπιπταν μετά φοβερού πατάγου, 
ένφ βαρέα Αντικείμενα έξηφανίζοντο Αβορύβως.

4ον. Τί γίνονται τά Αντικείμενα έξαφανιζό- 
μενα ; ούτε δ Ρανμόνδος, ούτε έγώ γνωρίζομεν 
τί περί τούτου. Έν πάση περιπτώσει τό βέβαιον 
εϊνε, δτι έξηφανίζοντο διά νά έπανέλθωσι μετά 
τινας ήμέρας. ' ’

’Εάν ήδη ύποβέσωμεν, δτι τά έξαφανιζόμενα ■ ·.
Αντικείμενα Αεροποιοννται, ϊνα έπανασυντεδωσι >
κατόπιν, πως γίνεται τούτο; και ποία εϊνε ή 
δύναμις ή συγκρατοΰσα τόσον βαρέα σώματα έ·' ;
τφ Αέρι, έάν έζακολουβωσιν δντα συντεβειμένα ; ί

5ον. Φρονώ, δτι δέν εϊνε τό διπλοΰν τον ε
Ραΐ'μδνδου, δηλαδή ή δευτέρα του προσωπικό- f
της, ή Αστρική, ήτις παράγει τά φαινόμενα. \
διότι δέν φρονώ, δτι δ Ρανμόνδος έζωτερικεύε- ί
τ«ι, διότι ένφ τά φαινόμενα τανία παρήγοντο, 1
διετήρει απασαν τήν διάνοιαν του, απασαν τήν '
κινητήριον δύναμίν του και απασαν τήν αισβη- 
κότητά του.

δον. Ό Ραύμόνδος φρονεί, δτι εϊνε μεσάζων 
ώς και ό πατήρ του, οϊτινες λέγουσιν, δτι είδον 
τήν τράπεζαν κινουμένην, δσάκις δ Ραύμόνδος 
εύρίσκετο πλησίον αυτής' ■ βεβαιοΰσι δέ, δτι 
έιίοτε ήκούοντο κτύποι κατά βούλησιν και δτι 
μίαν φοράν μετετοπίσβη άύτη βιαίως.

Έγώ ούδέποτε πάρετήρησα τοιούτον τι, μό- !
λον ότι έδοκίμασα· Κτύποι, ώς ειπον, ήκούαβη- 
σαν,όπότε ήτο κατακεκλειμένος εϊτε έν τφ τοίχφ 
δπισβέν του, είτε έν τή κλίνη. 'Οπόταν δέ »>ί 
κτύποι δέν ήσαν πολύ ζωηροί, ήδυνήβην, ώς 
προανέφερα, νά έλβω είς έπικοινωνίαν μετά (
τής δρώσης δυνάμεως καί έλαβον Απαντήσεις, 
δπως γίνεται έν τάΐς 'πνευματιστικαϊς συνε- 
δριάσεσιν.

Ό Ραύμόνδος επιμένει λέγων μοι, δτι ή δύ- 
ναμις αΰτη έδει νά εϊνε διανοητική, Αφού 
Απαιπά είς διαφόρους Απαντήσεις, μόλον δτι 
οΰχΐ εις Απάσας Ακριβώς. Εκείνο, τό όποιον 
παρετήρησα είς τήν περίπτωσιν ταύτην εϊνε, 
δτι όπόταν τήν ήρώτησα, πόσα νομίσοατα έχω 
είς τό βυλάκιον μοί Απήντησεν δκτώ, ένω εϊχον 
δέκα ίπτά. Ανακριβές. Καί ξγώ ήγνόουν τόν 
Αριβμόν των νομισμάτων ίσως έάν έγνώριζον 
τούτο, ή διάνοιά μου νά μετεδίδετο είς τήν 
δρωσαν δύναμιν καί τότε αντη βά μοι έδιδε τόν. 
Ακριβή Αριβμόν.

Δέν πιστεύω ό Ραύμόνδος νά εϊνε μεσά
ζων έν τή καβαρ^ έννοια, τής λέξεως, ώς έν- 
νοοΰσιν αΰτήν οί πνευματίσταί. Δέν πιστεύω 
έπίσης, δτι μία διανοητική δντότης, είτε πνεύμα 
ένσεσωματωμένον προίστατο των Αγροίκων 
τούτων έκδηλώσεφν.

Έάν ύπεχρεούμην ν’ Αποδεχβέΰ τήν πα
ρουσίαν μιας δντότητος, βά κατετασσόμην μάλ
λον πρός τό μέρος των βεοοόφων, παραδεχό
μενος, δτι ή δύναμις αΰτη βά ήδύνατο κάλλιστα 
νά εϊνε πνεύματός τίνος τής φύσεως, δντό
τητος ήμι-νοητική: διαμενούοης έν τφ Αστρικφ 
κόσμφ, Αλλ’ ούδέν μετά τής ήμετέρας άνβρω- 
ττδτητος κοινόν (χούσης. ’Αλλ’ έπι τοΰ Υπο
κειμένου' τούτου ούδεμίαν ποιούμαι ύπόβεσίν.

Έν Υποσημειώσει τής ιΣυντάζεως τ&ν 
Χρονικών των ψυχικών Επιστήμων», Αντί- 
κρόύεται ή γνώμη αΰτη τοΰ κ. Durville, ώς 
έζής ; Δέν βλέπομεν τόν λόγον, δτι τά φαινό
μενα ταύτα δΰνανται νά ώσιν Απόρροια τ&ν 
πνευμάτων τής φύσεως, ήτοι Υπάρξεων έντε- 
λ&ς φανταστικών, έν δσω δέν μας δίδεται Από- 
δειξις πειραυατική, ένω περί των πνευμάτων 
των τε&νεώτων, έν παραδειγματι, κατέχομεν 
τουλάχιστον Αρχήν τής Αποδείξεως ταύτης».

Είμαι πεπεισμένος, έξακολουβεΐ ό κ. Duf 
ville, δτι ή δύναμις αΰτη προέρχεται έκ τού

ΦΟ 4ΕΝΛΡΟ ΕΙΣ ΤΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΣΟΓ

Τό δένδρο τδ ’περήφανο μέ τήν ψηλή κορφή του, 
τδ δένδρο πούχε ’πάνω του τά φύλλα γιά στολή του.

Τδ δένδρο μέ τδν ίσκιο του π’ άπλωνε δλόγυρά του, 
τό δένδρο τ’ όλοπράσινο μέ τήν καλή θωριά του.

Τδ δένδρο αύτό τδ δύστυχο ξεράθηκε καί πάει 
καί ο καδένας πού περνφ μέ άλϊψι τδ κυττάει...

‘ΛΑήναι
ΧΑΡΑΛ. Δ. ΚΟΥΤΗΦΑΡΗΣ

Ραϋμόνδου καί οτι δέν εϊνε Απόρροια τοΰ δι
πλασιασμού του, ώς καί δτι οΰδέν πνεύμα (κατά 
τήν πνευματιστικήν έκφρασιν) εύρίσκεται ίν 
αΰτ&. Καί ιδού ό λόγος: -

Τήν πρώτην ήμέραν των έκδηλώσεων, δτε 
δ Ραύμόνδος ήτο κεκλιμένος είς τήν κλίνην 
του και έκτυπάτο ίσχυρως είς τά νώτα, ούτως 
ώστε ώχρίασεν, ίπόνει, έκλαιε και έκραύγαζε 
μετά βλίψεως, παρεκάλεσα τήν δρωσαν δύνα- 
μιν νά παύση, Αλλ’ αύτη έπέμενε. Καί τήν ήπεί- 
λησα τότε, Αλλ’ αΰτη έξηκολούβησε καί ήναγ- 
κάσβην νά κτυπήσω διά ράβδου τά νώτα τοΰ 
Ραϋμόνδου, διά νά φύγη ή δρωσα δύναμις, 
Αλλ’ ούτε αΰτη έφευγεν, ούτε 6 Ραύμόνδος 
ήσβάνετο τοιις κτύπους μου. Έζ οί' συμπε
ραίνω, 8τι έάν ζτο διπλούς 4) έάν τά έγώ του 
εϊχεν έξωτερικευβή, βά τόν έπλήγωνον, Αφ’ ου 
έκτυπων τό διπλονν του. Τό αυτό δέ φαινόμε- 
νον βά συνέβαινεν, έάν οί κτύποι τφ έδίδοντο 
ύπό τίνος πνεύματος, διότι οί πνευματίσταί 
παραδέχονται, δπως και έγώ παραδέχομαι 
αύτό, διά πάν υποκείμενον διπλασιαζόμενον δη
λαδή, δτι κτύπων τις τδ παράγον τάς έκδηλώ- 
σεις πνεύμα, πληγώνει τόν έν έκστάσει ευρι
σκόμενον μεσάζοντα.

Άνέφερα φαινόμενα, τ&ν δποίων ίσχον τήν 
μεγάλην εύχάρίστησίν νά παραστω ώς μάρτυς 
έπί τέσσαρας έβδομάδας. ’Ομολογώ δέ, δτι 
ταύτα «ΙοΙν Ανώτερα τής διανοίας μου καί δτι 
μοί εϊνε Απολύτως Αδύνατον νά τά έζηγήοω. 
Εϊβε δμως εις τδ μέλλον αί παρατηρήσεις και 
αί σημειώσεις, αΐτινες βά έπακολουβήσουν, νά 
βοηβήσουν τούς έρευνητάς αΰτ&ν νά ένοήσωσι 
καλλίτερον καί έξηγήσωσι τδ αίτιον, καί τήν 
φυσικήν Ιδιότητα των περιέργων τούτων καί 
Ακατανόητων φαινομένων, δπερ καί Απδ καρ- 
δίας εύχομαι·

Κατά μετάφρασιν Φ.Π. Η. DDRVILLE

Σάν ύα σοΰ λείψουν τά φιλιά 
τά ολόθερμα ®εά μου 

καί τά γλυκά τά λόγια μου 
ποϋ σου’ ’λεγε ή καρδιά μου

Είς τής Βεντάλιας σου θά βρής 
τδ δροσερό τ’ άγέρι 

όσα σ’ έσέ θερμά φιλιά 
θά στέλνω άπ’ άλλα μέρη····

Ζάκυνδοί
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΆΟΥΤΣΗΣ
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΙΝΙΑΣ==- ΘΕΡΙΝΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ

*0 χ. JΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ Ιν *Α&ί~*Αμ<ώιμχ<ι,  

σννοδευόμενος ιής άχολου&ίας τον.

Κατ' αΰτάς άφίκετο 
έκ τοΰ απώτατου βασι
λείου τοΰ Μενελίκ, ό 
κάλλχστος ομογενής κ. 
Διαμαντάρας, άντιπρο- 
σωπεΰων έν ττί Άβυσ- 
σινία τόν πασίγνωστον 
οίκον τοΰ μεγαλεπχβό- 
λου κ. Γ. Ζερόουδάκη. 
Ό κ. Διαμαντάρας έλ- 
θών διά πρώτην φοράν 
ένταϋθα, διά νά έπι- 
σκεφθή την Ελλάδα, 
έφερε διά νά έπιδώση 
είς τόν Διάδοχον και 
μερικούς έκ τών ύπονρ- 
γώνμας πολύτιμα πα
ράσημα έκ μέρους τοΰ 
αύτοκράτορος Μενελίκ, 
έκ δηλώσωντος έπανει- 
λημμενως τήν Επιθυ

’An’ Ά&ηνα>ν είς Χαλκίδα.—Ή Χαλκίς ίν &ρα βέρους.—‘And Χαλκίδος είς Βόλον.

μίαν τής Κυβερνήσεώς του νά συ- 
σφιχθώσιν αί σχέσεις τών δΰο κρα
τών καί νά αντιπροσωπεύονται του 
λοιποΰ οί έν τω κράτει τουέλληνες.

Έπί τή εύκαιρία ταΰτη δημο- 
σιεΰομεν καί τρεις φωτογραφίας, 
περιέργους είκόνας τών αίθιοπικών 
έθιμων καί, τής παραδόξου χώ
ρας των.

Κατ ’ αύτάς δέ θέλομεν δημοσι
εύσει και έτέρας σχετικός πληρο
φορίας έκ τής αποστολής τοΰ κ.

*Η περιώνυμοί έκκλησία τοΰ Αγίου Άμπύ έπϊ τοΰ όρου; Ζικουάλα.
εϊ; ΰψοί 8,200 μέτρων.

Διαμαντάρα έν Έλλάδι, ήτις φαίνε
ται έχει γενίκωτέραν σημασίαν καί 
μέλλει νά ώ&ελήση πολύ τάς δυο 
Χώρας.

Κατα Κυριακήν είί την λειτουργίαν μετα
βαίνουν τακτικώτατα οί ευλαβέστατοι ίρ&ό- 
ίοξοι ίβυσσινοι πρωτοστατούντων των στρα
τιωτικών καί πολεμεοτ&ν. ΕΙς το βά&ο: φαί

)

Ό χειμών καί τό θέρος έν Άθηναις είναι 
τά δύο άκρα τοΰ βίου μας,· είνε η Σκύλλα κάί 
η Χάρυβδις τοΰ σώματός μας, εΐνε ή πυρά και 
ό παγετός, ούς άλληλοδιαδόχως μαρτυρικώς 
αίσθα/όμεθα, είνε τέλος δύο βάσανοι ενταύθα 
έξ ών μετ’ εύχαριστησεως έκάστοτε άπαλλασ- 
σόμεθα τής μιΑς, ίνα μετ’ άπαγοητεύσεως 
έμπέσωμεν εις την άλλην. Και όιά τούτο πρός 
τ’ άλλα κακά τοΰ βίου μας έπαναλαμβάνομεν 
λέγοντες μετά πεποιθησεως, οτι ό κόσμος ου- 
τος είναι πληρης βασάνων καί πικριών.

Προς Ανακούφισιν έκ τών δεινών τούτων ό 
άνθρωπος διαρκώς άπο κατοβολής κόσμου κατα
γίνεται εΐς τόν μετριασμόν αύτών και ουτω 
τόν μεν χειμώνα προκαλεί όλα τά θερμαντικά 
μέσα, κατά δέ τό θέρος φέρεται πρός όλα τά 
δροσερά τιαυτα.

Καί διά τοΰτο βλέπομεν κατά την εποχήν 
ταύτην πάντας Αναζητοΰντας έξοχάς και κή
πους, άκτάς και θαλάσσας, ταξείδια και θεα- 
μάτικας Αγροτικάς Απολαύσεις.

Έν Έλλάδι δέν στερούμεθα όλων τούτων, 
ιδία τών τελευταίων καί τήν περιγραφήν μιάς 
τοιαύτης άπολαύσεως θά περιγράφω ήδη. 
‘ Έσχάτως ό καύσων είχε καταστί! ανυπό
φορος διά τάς Αθήνας και Απεφάσισα νά εκ
δράμω μέχρι Θεσσαλίας. Την δέ έπιοΰσαν 
Αμέσως μέ 40 βαθμών θερμοκρασίαν μετέβαι- 
νον διά τών ηλεκτρικών καί αναπαυτικών όν
τως τράμ,-δι’ ών - ή φιλότιμος Εταιρεία τών 
τροχιοτρόμών έπροίκισε τάς κλεινάς ’Αθήνας, 
εΐς τόν παρά' την συνοικίαν Βάθει'ας σταθμόν 
τών .διεθνών Σιδηροδρόμων. Ό σταθμός ουτος 
μικρός καί Ασημότερος τοΰ παρακειμένου τών 
Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας δέν εΐνε ό κατάλλη
λος και άρμόζων εΐς πρωτεύουσαν καί δη διεθνή 
σιδηρόδρομον, μέλλοντα οσον οΰπω νά ένωθ·ρ 
μετά τών Τουρκικών καί Ευρωπαϊκών. Θά έπε- 
ρίμενε πάς τις βεβαίως νά Γδη τοιοΰτον εγκα- 
τεστημένον έν περιβλέπτω θέσει, έν μεγάλοι 
άρμοζούσγι οικοδομή κκ'ζ ύπό καλειτέρας συν- 
θηκας. Άλλ’ άς άφησωμεν τό ζητημα τοΰτο 
εΐς άρμοδιωτέρους καιρούς καί πρόσωπα.

Εΐς τάς 3 τακτοποιηθέντες καί έγκαταστα- . 
θέντες εΐς τάς θέσεις μας, έπιβάται, άποσκευαί 
και τετράποδα, διότι δέν λείπουν καί ταϋτα 
άπο τά ταξείδια, έξεκινησαμεν μετά τό με· 
ταλλο-λαρυγγοειδές κρά τοΰ κέρατος τοΰ όδηγοΰ 
της Αμαξοστοιχίας μας, καταλλήλου μάλλον, 
δι’ Εκκινήσεις κηδειών ή τοιούτων βαρέων άτ- 
μαμαξών καί Αμέσως λεπτή αύρα καί είτα

δροσερός άνεμος ήρξατο νά μάς θωπεύγ καί 
προαγγέλλν) την έκ τής κινήσεως άπόλαυσιν.

Οί έπιβάται τότε ηρχισαν . άναγινώσκοντες 
τάς μεταμεσημβριανάς έφημερίδας των, άς Εγ
καίρως έΐχον προμηθευθή έκ τών έν τώ στα- 
θμώ πωλητών έγώ όμως μη έννοών νά υπο
βληθώ εΐς περαιτέρω διανοητικόν Αγώνα καί 
έν πληρει πνευματική καί σωματική αναπαύ
σει διατελών, έκλεισα τούς όφθαλμούς καί άπε- 
λάμβανον τής ωραίας καί δροσεράς μετακινη- 
σεως, άνοίγων ποΰ καί που αυτούς, δπως παρα
τηρώ νωχελώς τά διάφορα εξελισσόμενα καί 
παρερχόμενα ταχέως πρό έμοΰ ώραϊκ τοπεΐα, 
άτινα έπανέβλεπον ευχαρίστως, διότι πολλάκις 
καί διήλθον έκεΐθεν καί έπιτοπίως είχον έπι- 
σκεφθή αύτά.

Καί ώς έν κινηματογράφο εΐδον βαθμηδόν 
πρό έμοΰ τά Σεπόλια, τόν Πύργον τής Βασι- 
λίσσης, τά Λιόσια Αριστερόθεν, τά Πατητια 
δεξιόθεν, τό Μενίδι, τό Τατοίον καί τδ άπέ- 
ραντον αύτοΰ δάσος, τόν μέγαν πευκώνα τής 
Δεκελείας, τον Πάρνηθα καί τδ Μπάφι κτλ.

ΕΓμεθα πλέον έντός δάσους και δρόσου, έν
τός ευωδίας καί ώραιοτάτης θεαματικής άπό- 
ψεως. Γύρωθεν ήμών αί ποικιλίαι τών άνω κα- 
τωφερειών, μεστών πεύκων όλων τών μεγεθών 
ποικίλων πρασινωπών Αποχρώσεων καί γλυκυ- 
τάτων σκηνικών συνδυασμών διηρχοντο έν τάχει 
άφίνουσαιλαμπράν έντύπωσιν τής φυσιολογικής 
ιδιότητάς των. 'Οσάκις δέ μετά άνωφερικην 
βραδεϊαν άνοδόν μας έπί ύψιφεροΰς βουνοΰ κα- 
τηρχομεθα εΐτα αύτδ μετά μεγάλης ταχύτητος 
η θέα τών ωραίων έπί τούτων έγκατεστημέ- 
νων φυτικών καλλονών μετεβάλλετο δίκην με
γάλης εικονογραφίας έν πλαισίω, εΐς μίάν πολύ 
άπέραντον ποικιλοπρασίνην Ακινητοΰσαν Αγρο
τικήν εικόνα.

Μετ’ όλίγον ίστάμεθα είς τδΧαρβάτι ώραι- 
οτάτην ρομαντικήν τοποθεσίαν ύπδ ύψηλότα- 
τον άπότομον όρος καί μετά μίκράν στάσιν έκ- 
κινοΰμεν, ϊνα είτα σταματησωμεν είς τδ Σχι- 
σματάρι, οπού διασταυ'ροΰντα'ι αί άμαξοστοι- 
χίαι Άθηνών-Χαλκίδος καί Χαλκίδος-Θηβών 
καί οπού οι έπιβάται Αλλάσσούν άμαξοστοι- 

:ί χίαν, κατά τά μέρη ένθα διευθύνονται.
Ένταϋθα περιμένει τις νά ί$γ ώραΐον μέ

γαν .ύπόστεγον σταθμόν μέ καφενεϊον καί ξε
νοδοχείων καί τάς άπαιτουμένας διά τόν τα- ' 
ξειδιώτην' ευκολίας. Τίποτε, Εντελώς, τίποτε 
Από αύτά. 'Ο σταθμός, φαίνεται, οτι δέν εγέ- 
νετο' Από Ανθρώπους καί - Από καμμίαν τούλά-

νεται η Ικκλησία τοΰ Αγίου Γεωργίου, xe4’ στιγμήν Ιτελείοισεν ή λειτουργία καί έξέρχεται τά πλήθος.
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χιστον Αρμόζουσαν επίβλεψιν. ’Αλλάζετε Αμα
ξοστοιχίαν ύπό τήν βροχήν ή καί τόν ήλιον, 
περι^ενετε εις τό ύπαιθρον ύπό τόν καύσωνα 
καί τό ψύχος, χωρικός δε τις ισταται πρό ρ- 
κρας τραπέζης φερουσης ωά τινα καί τεμάχια 
άρτου, καρπούς τινας καί κυτίον λουκουριίων 
εσχάτως ποιο’τητος. Άλλά καί ούτος παραπο- 
νεϊται, διότι δέν κάρινει έξόδευσιν καί φυσικά, 
διότι οί ριέν έπιδάται τής πρώτης καί δεύτε- 
ρας θεσεως Απέχοοσι τοιούτων Αναψυκτικών, οί 
δε τής τρίτης θέσεως χωρικοί έπίτό πλεΐστον 
κάρ.νουσι καί άνευ αύτών. Καί λέγεται ό σι
δηρόδρομος ουτος διεθνής.

Έντεΰθεν άρχεται ειτα άπωθεν Ανακύ- 
πτουσα ή θάλασσα τοΰ Εύδο'ίκοΰέφ’ οσον προ- 
βαίνομεν, πεδιάδες καί αγροί διαδέχονται τά 
ορη >αί τά δάση καί περί τήν έκτην Αναφαί
νεται ή Χαλκίς καί ό έναντι αύτής θαυμάσιος 
κολπος, ον ήδη έσπευσμένως διατρέχομεν 
μετ’ όλίγα δέ λεπτά τής ώρας καταλήγομεν 
εις τόν πρό τής Χαλκίδος τής γέφυρας σταθμόν.

— Μπά, τόσον γρήγορα έφθάσαμεν είς τήν 
Χαλκίδα; έρωτά: περίεργός τις κυρία έν τω 
β*γονίιρ  μας, τόν συνοδεύοντα αύτήν.

Ηύχαριστειτο φαίνεται ή καϋμένη νά έζηκο- 
λούθειτό εύχάριστον τοΰτο ταξείδιον. Καί δέν 
είχεν άδικον, διότι πάντα τά έν Έλλάδι ταξείδια 
διά ξηράς είτε διά θαλάσσης εΐσίν εύχάριστα, 
έπαγωγά, λαμπρά και διασκεδαστικά, καθόσον 
εκτός τοΰ οτι διέρχεται τις εύχάριστα καί 
ρωμαντικά τοπεΐα, ό Έλλην ταξειδεύων είναι 

διαχυτικός, ευχάριστος, διασκεδαστικός καί 
δή δημοτικώτατος καί μέ διηγήσεις, ιστορίας, 
Αστεία καί έν άσμασιν έτι εννοεί νά διέλθγ 
την πορείαν του και συμπλήρωσή την ώραίαν 
φυσικήν καλλονήν τών μερών, ένθεν διέρχεται.

’Αχθοφόροι, μεσΐται ξενοδοχείων, λοΰστροι 
καί άμαξηλάται μας υποδέχονται ώς συνήθως 
και άνευ πολλών διατυπώσεων καί βραδυτή
των εύρισκόμεθα ήδη πάντες έκτος τοΰ σταθ
μού έν ταΐς όδοΐς πορευόμενοι μέ τάς άπο- 
σκευάς μας μόνοι ή καί έν συνοδείγ. είς τά 
οικήματα ή ξενοδοχεία μας.

— Παλίρροια! μοί κράζει τις.
—Παλίρροια! τώ άπαντώ, ώς έκ συνθή

ματος και καταλήγω καί εγώ εις τό όντως 
ώραϊον παρά τήν Ακτήν μέγα νεόδμητον Εενο- 
δοχεΐον τής Παλίρροιας, όπου Εγκαθίσταμαι.

—"Α, τόν κ. Πρίντεζη, καλώς ώρίσατε, τί 
κάμνετε, μοί λέγει ό πάντοτε φιλομειδής 
κ. Πανάγος, διευθυντής τοΰ Ξενοδοχείου, πάν
τοτε ζωηρόν και εΰθυμον σΑς βλέπω. Παιδί, 
πάρε τήν βαλίζα τοΰ κ. Πρίντεζη καί δόσ£ 
την Αριθ. 6, εις τό πρώτον.

*0 κ. Πανάγος μοναδικός νά υποδέχεται 
πελάτας καί συμπαθής είς τούς προσερχομενους 
είναι Αντάξιος διευθυντής τοιούτου μεγάλου 
ξενοδοχείου.

Καί ουτω εγκατασταθείς είς τό ώραϊον ξε- 
νοδοχείον τής Παλίρροιας, μετέόην έπ’ όλίγον 
είς τό δωμάτιόν μου ινα καλλωπισθώ καί εϊτα 
έξήλθον είς τήν πόλιν. ("Επεται συνέχεια)

ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ
Ένα παιδάκι ολόγυμνο 

πτωχό άσϋενηιιένο
στους δρόμους γύριζε προχθές 

με πόνο τό κα'ΰμένο.

'Απ' τό χεράκι βάσταγε 
τά δυό τον άδελφάκια 

καί ίβάδύζον τά ορφανά 
μέ άδεια τά χεράκια.

ΣΙ κάϋε πόρτα μαγαζιού 
δειλά εσταμμτούσαν 

και μια πεντάρα γιά ψωμί 
τά δύστυχα ζητούσαν.

"Αλλοι άπ’ εδώ τά έσπρωχναν 
και άλλοι τά χτυπούσαν 

πολλοί μαζύ των έπαιζαν 
καί άσπλαγχνα γελούσαν.

Κι αυτά τα άάφα ‘φώναζαν 
σπαρακτικά μέ κλάμμα . 

άλλ’ ίΐσοι διάβαιναν κοντά 
όλοι δέν ρίχναν μία ματίά 

μικροί μεγάλοι άντάμα ! !

Περίλυπα τότε καί παραπονεμένα, 
σταϋήκανε σέ μΐά γωνιά σκυφτά Λπηλπισμένα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΒ ΑΖΙΛΒΙΟΥ

’άυμήάη κάποτε κι’ αύτός 
δτι εΐχε δυστυχία,

Κι’ άμέσως μέ χαμόγελο 
τά δρφανά σιμώνει 

κι’ άπ’ τή μεγάλη δυστυχία
Σάν Χριστιανός γλυτώνει. Π.Χ.

Μά ένας γέρων πλούσιος 
σάν είδε τά παιδία

ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δ. X. ΓΑΒΡΙΗΛ

Προσφιλεστάτφ άδελφω των άγαπητων έξαδέλφων 'Ιωάννου καί Έλεονώρας Οίκονομίδου

Σάν τί τραγούδι νά σέ πώ τής άνοιξις λουλούδι ; 
ότι κ,’ πώ είνε μικρόν άθφον αγγελούδι.
"Οτι κι’ άν πή είνε μικρό ή δυστυχής μου λύρα, 
γιατί ή πληγή είναι βαθειά ποΰ άνοιξεν ή μοίρα. 
Ακόμη χθες έστόλιζαν κρινόλευκα στεφάνια, 
τήν νυμφικήν σου κεφαλήν μέ θεΐαν περιφάνεια. 
Τά νυμφικά σου στέφανα Ακόμη χθες ανθούσαν, 
κι’ άηδονιών αμέτρητες γύρω φωνές ήχοΰσαν. 
Τήν νυμφικήν παστάδφ σου ό Χάρος κοιμητήρι 
μετέβαλεκαί τό πικρό μάς πότισε ^οτηρι· 
Εγυρε κ’ έμαράνθηκεν άθφον ώς τό κρίνο, 

τό τορνευτό κορμάκι σου, τό ζηλευτό έκεΐνο........
II

’Ακόμη χθές έπαίζαμε σ’ άζέχνιαατ’ ευτυχία, 
ώς παίζ’ ή αύρα τήν Αύγήν, μέ τήν δροσιάν στά ϊα. 
άίέσα σ’ αγκάλη ποθητή όνειρα μάγα Θεϊα, 
έπλαττες τής καρδίας σου τήν ζηλευτήν ευτυχία. 
Γύρω ακόμη Αντηχεί ή μουσική γλυκεία, 
ή μουσική τών γόμων σου, χοροί, καί εΰωδία. 
Αλλοίμονον ! ήτο μικρά ή ευτυχία εκείνη 

τήίχθές;·.. Ναί, δνειρον χαράς διηνεκής δδύνη. 
Εν μέσφ τής χαράς αύτής κατάρα τίνος, ποία, 

σέ ,ζήλευσεν ώ Άγγελε, άκτίς έπουρανία ;
III

Κατόπτριζεν ή διαυγής καρδία σου τήν φύσιν. 
ώς κατοπτρίζ’ & ούρανός τών Χερουβείμ τήν πτήσιν

Ρί’Ηδύ, άγνό βαυκάλισμα ή ΰπαρξίς σου ήτο,
.· καί με Αγγελικήν καρδιάν τό στήθος σ’ έκοσμεΐτο. 
ϊ Θάνατε ! τί σε έπταισεν ή δίσμοιρος νεότης, 

κι’ άώρως φεΰ ! έμάρανες τά Ανθη τής χαράς του; 
Αέν δμιλεις ;....... ώ δολερά καί φθονερά θεότης.
εις ράκη ναί, μετέβαλες τό τέρι τής καρδιάς, του.
Ω Χάρε, άπληστε, σκληρέ, αίχιδνα ιοβόλος,

Τις τήν καρδίαν σου έπλασε χωρίς οίκτον κανένα ; 
Αν άγριοΰται τού ούρανοΰ ένίοτε δ θόλος, 

έχει τό έαρ, ό χειμών, θυμόν καί οίκτον ένα.. 
Πρόβαινε καί τό βδεληρόν καθήκον σου έκτέλει, 
ρίπτε παντού δπου διαβεϊς τά-φθονερά σου βέλη. 

IV
Κοιμήσου τόν αιώνιον ύπνον άθωον θύμα, 
τοΰ Χάρωνος σέ σκοτεινό καί παγετώδες μνήμα. 
Κοιμήσου ύπαρζις Αγνή, καί εΰγενής καρδία, 
μακράν τό^ κόσμου τοΰ ψευδούς, τής πλάνου τρικι-

' - [μίας.
1 ίνε δ βίος· μας βραχύς, βραχύς ώς ή πρωία, 
ναί, διαρκεΐ ώς διαρκεϊ τοΰ έαρος νύξ μία. 
Κοιμήσου ήρυχα’ ώς καί ’μεΐς θά κοιμηθούμε, · 
θάνιίι γλυκύς ό ύπνος μάς όπόταν έννοθοΰμε 
Κοιμήσου, μόγον άγρυπνος ό Θάνατος υπάρχει, 
έν μέσφ .πένθους καί χαράς, έπί τού κόσμου άρχει.

ΈνΚαίοφ τβ 11-6-1911
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Μ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΑΡΛΜΛΤΙΚΟΪ ΒΙΑΙΟΣΒΕΡΟΝΗ
Αί Άθήναι οΰδέποτε θά λησμονήσουν τήν εποχήν 

καθ’ ήν αί δύο κάλλισται καλλιτέχνιδες Βερόνη 
καί Παρασκευοπούλου έδίδασκον μετά πλήρους 
έπιτυχίας, τά σπουδαιότερα δράματα ήμέτερα καί 
ξένα τήν έποχήν ταύτην ή τέχνη έξετιμάτο καί δλος 
δ τύπος ήιιερήσιος καί περιοδικός ήμιλλώντο ι ίς κάλ- 
λιον νά παραστήσητό έκτακτον γεγονός καίέμφαν- 
τικώτερον νάγράψηπερί τά>ν έπανειλλημμένων· θρι
άμβων τών μοναδικών μας δραματικών τούτων ηθο
ποιών. Ή «Φύσις» πρωτηγωνίστει έν τή έκτιμήσει 
τής τέχνης αύτών ήν ούιε αί έπευφημίαι τοΰ πλή
θους ούτε οί στέφανοι τών θιασωτών ούτε αί 4πο- 
ζεύξεις τών άμαξών καί ή μεταφορά αυτών ύπό τοΰ 
ενθουσιώδους πλήθους ήρκονν νά Ικανοποιήσωσι 
τό θαυμάσιου μένος τοΰ ταλάντου αύτών.

"Ηδη δμως οί καιροί ήλλαξαν καί όμφότεραι αί 
καλλιτέχνιδες άπεούρθησαν τών ’Αθηνών δπου τό 
σοβαρόν καί διδακτικόν άντικατέττησε τό έλαφρόν 
καί γελοϊον καί δπου αί Έστίαι τά>ν Μουσών μετε- 
βλήθησαν είς κερδοσκοπικά πρατήρια ένθα παίζον
ται δσα έργα διεγείρουν τήν φαντασίαν καί τάς σω
ματικός όρέξέις και ή μέν Παρασκευοπούλου άπήλ- 
θενείςτό ’Εξωτερικόν, ή δέ Βερόνη διδάσκει εις τό 
’Εσωτερικόν δπου είσέτι τό κακόν δέν έγενικεύθη 
δπως έδώ.

Συναντήσαντες αύτήν είς Άργοστόλιον κατά τό 
τελευταϊον ταξείδιόν μας ένθα δ κάλλιστος θίασος
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αύτής διδάσκει ήδηάντηλλάξαμεν διαφόρους σχετικός 
δμιλίας, ώς καί μετά τού καλλίστου συζύγου της κ. 
Γεννάδη, οϊτινες βαρέος φέρουσι τδ Αλγος τής λυ
πηρά*  καταστάσεως τής έποχής.

Ευχαρίστως έπί τή εύκαιρίφ δέ ταύτη δημοσιεύομεν 
τήν εικόνα τής διαπρεπούς καλλιτέχνιδος εύχόμινοι 
ϊνα τάχιον Ακραιφνέστεροι μουσόλάτριδες ομογενείς 
άναλάβωσι τήν άνόρθωσιν καί τοΰ ’Εθνικό® μας 
θεάτρου. Φ. Π.

AAES. Γ0ΝΙΛΗ3

Ό ουμπαδήί κωμικοί τού >'Αϋηναίου> κ. ‘Alixoe 
Γονϋηί, ώί ΤζΛριζοι els to υΤζιύύκο Ραβαίοι· δπιρ 
τόσον /πιτυχώτ παίζιται- Πρώτην φοράν ipyanotels 
όί δπόλυτοί πρωταγωνιβιηί κωμικοί &πό τήί Ά&ηναϊ· 
κήί Σκηνής καίέκνηοβ ths συμπαέΜαί Slav Sih την le- 
ατην και άαέριηον δπύκρισίν τον.

ΠΝΕΥΜΑΊΊΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

10. ΑιΝιγμχ.
Τδ πρώτον εΐνε πρόθεσις 

τδ δεύτερον μικρόν τι όν
Καί σχήματοτ σφαιροειδούς 

τροφής σου πάντοτε κοινόν, 
’Εάν τά δύο μου εις εν 

φίλε, έκων σύνδεσης 
. Έντέχνως δέ καί παρευθύς 

τδν τόνον μετάθεσης 
Είς οίκους μέ εύρήσεις 

κ’ εις θέατρα έπίσηςί
11. Αίνιγμα.

Έν τή θαλάσσ’ εύρίσκομαι 
κ’ έν τή ξηρφ επίσης· 

' ”Ανευ έμοδ τα έμψυχα

δεν έπλασεν ή φ^σις, 
Τρία δέ μόνον γράμματα 

αν δυνηθής νά ευρης 
Τδ όνομά μου θύνασαι .

αμέσως νά ήξεύρης
*Αν δ’ έν έκ τ&ν ψηφίων μου 

θελήσης ν’ Αφαίρεσης
Τετράπουν. ζώον πάραυτα 

θά μέ άποκαλέσης.
12. Γρίφος

Όσοι Κω φάγτης οίλος δρά-
&. Φίρόην-ΑΙήγδην

Θάρζαν—Κωνια

ΛΥΣΕΙΣ 4ου ΤΕΥΧΟΥΣ
Ι.^ΑνΘραξ (ΑΝ—ΘΡΑΞ)
2. “ "ϊ'άασμα—Φασμα
3. 'ΑΓ—XHN
-ί.ζ’Απεδευσία πάντων τών παθών μΑτηρ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΪΈΕΟΣ,.
Β. Σ. Χ· Λαμίαν.. ’Επιστολή καί σημειώσεις έλή- 

φθησαν. ’ Εχει καλώς. - Π Λ. Κ. Λιυκασίαν. Επι
στολή καί περιεχόμενα έλήφθησαν. Σάς ένεγράψα- 
μεν καί έστείλα/ιν σειράν φυλλαδίων. Άναμένομεν 
νεωτέραν.— Α. Α· Κέρκυραν. Επιστολή έλήφθησαν 
Σας άπηντήσαμεν κώ έστείλαμεν απόδειξιν νέαν.— 
Λ/. Γ- Μ. "Ανδρον. ’Επιστολή καί έπιταγή έλήφθη
σαν. Εύχαριστοΰμεν; Γράφομεν..—A. X. Άΐιϊάν- 
ξάνδρζιαν. ’Επιταγή έλήφθη. 1 ΰχαριστοϋμεν. Άπό- 
δειζις στέλλεται ταχυδρομικ&ς. Ν· Κ· Έκατιρι- 
νουΐάβ. ’Επιστολή μετά cheque έλήφθησαν Εύχαρι- 
στοδμεν καί Γράφομεν. — /. Κ· "Αΐιίάνδριιαν. Σάς. 
ένεγράψαμεν. ’Αναμένομεν νεωτέραν σας.— ΙΊ Μ. 
Άνδρον. Επιστολή μετά συνδρομής έλήφθη. Εύχα- 
ριστοΰμεν.— Ν. Κ. Τρίποίιν. Συνδρομή σαςέλήφθη.

. Εύχαριστούμεν.—-Δ. jtf. Κέρκυραν. Παραγγελία σας. 
έστάλη. Χρήυατα έλήφθησαν.—Μ. Δ. Σύρον. Ζη
τούμενα φυλλάδιά σας έστάλησαν.— Δ. Κ· Κ. Καν~ 
τκαντινούπολιν. ’Απηντήσαμεν ήδη καί ίπιστολή φί
λου ύμοίως έλήφθη.

Ή οικογένεια τοΟ άποβιώσανχος Έμμ.' 
Φραγκοηούίου ηοιεΖται γνώοτόν, δτι βί 
διατηρήοη καί Ιν χφ μέίίοννι τά Ιν Τίει- 
ραιεϊ καί Πάτραις γραφείααύτοθ ώς καί τά. 
διάφορα ΩρακτορεΖα αύτ&ν ύηδ τήν into- 
νυμίαν ‘Εμμανουήλ Φραγκόηουίος καί ύηδ 
τήν δτε&δυνοιν τ&ν υΙων αΰτοϋ Γεωργ. 
ΦράγκοηούΧου καί Γρηγορίου Φραγκοηού- 
ίου, συνεργατών μέχρι τοϋδε τοϋ άηεδίμου 
ηατρός των.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΤ 1Ω. ΓΐΛΐΊΑΚΩΣΤΑ

Διαταγή το® 'Υπουργείου και έγκρίσει το® Ί«- 
τροσυιεδρίου, ήρξατο κατ’ αύτάς εφαρμοζόμενη:ή 
μέθοδος το® κ Παπακώστα έν τφ τής κ. Σχλή- 
μαν Θεραπευτηρίφ ή «Σωτηρία» καί δή, έπί Ασθε
νών to® (γ'.) τελευταίου· σταδίου-

Τήν πορείαν δέ, τής θεραπείας αύτοΰ έπί τών 
Ασθενών τούτων, δύναντάι νά παρακολουθήσωσιν 
οί βουλόμενοι έκ τ&ν ιατρών, άνά πάσαν Τρίτην 
κάι Παρασκευήν ,ώρφ 10—12) ήμέρας δηλονότι 
καί ώρας, καθ’ δς, καί οί κλινικοί ιατροί πρδς έπί- 
σκεψιν.τών Ασθενών το® φιλανθρωπικού καί εύερ- 
γετικοϋ καταστήματος τούτου, μεταβαίνουσιν εκεί.


