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Ο ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

(Συνέχεια;.

ΙΙερί την δευτέραν λοιπόν ώραν της νυκτός τής 11 πρός 
τήν 12 ’Οκτωβρίου 1492, μία. νήσος άνεφάνη το πρώτον 
είς τούς 'Ισπανούς, οιτινες ίν μέσω τοΰ σκότους προσπα- 
θοΰσι νά μαντεύσωσι τό σχήμα τής μυστηριώδους γής, ήτις 
πΛρίστατο πρό αυτών- Περί δε τό λυκαυγές έκαστος ίθαύ- 
μαζε τάς άκτάς τής πρωτοφανούς ξηρας, ήν ό Κολόμβος 
έχαιρέτισεν ύπό τό όνομα San 
Salvator (άγιος Σωτήρ), καί ήτις 
άνεξηγήτως μέχρι τής σήμερον 
μένει άγνωστος τοϊς γεωγράφοις, 
διότι παραδόξως άγνοεϊται’, πώς 
ό ναυηγός τοϋ Κολόμβοΰ έλησμό- 
νησε ν’ άναφερη ταύτην ίν τφ 
χάρτη του, ή δέ αδιαφορία καί 
αχαριστία τών τότε ανθρώπων 
υπήρξεν ή κυρία αφορμή τής λή
θης τής νήσου ταύτης.

Αύτόχθονές τινες ε’κπλαγέντες 
επί τή θέα τών πλοίων μετ’ απο
ρίας προσέβλεπον ταΰτα. ό δέ 
Κολόμβος όπλίσας λέμβον ίζήλ- 
θεν είς τήν ξηράν κρατών ίν μι2 
τών γειρών του τήν βασιλικήν 
σημαίαν καί συνοδευόμενος 
τών δύο πλοιάρχων, τοϋ Μαρτί
νου Πίντζων καί τοΰ Βικεντίου 
Ύανέζ, οιτινες ομοίως έκράτουν 
πρασίνας σημαίας φερούσας σταυ
ρόν ώς σημεϊον ευγνωμοσύνης.

Ό Κολόμβος μόλις έπάτησε 
τό έδαφος έπεσε γονυκλινής, ίφί- 
λησε τήν γήν καί ηΰχαρίστησε 
τόν θεόν, χύνων ίν ταύτφ δά
κρυα χαράς, όπερ έπραξαν άμέ
σως πάντες οί άκολουθήσαντες αυτόν. Μετά τοϋτο έσυρε τό 
ξϊφός του, ήνοιξε τήν βασιλικήν σημαίαν καί έλαβε κατο
χήν τής νήσου ίν όνόματι τοΰ βασιλέως καί τής βασιλίσσης 
τής Ισπανίας, προσκαλέσας πάντας νά όμόσωσιν αύτώ πί
στιν καί ύπακοήν, καί άναγνωρίσωσιν αύτόν ώς ναύαοχον 
καί αντιβασιλέα αντιπρόσωπον τών Ισπανικών Μεγαλειοτή
των. Τότε οι ναΰται ίξερράγησαν είς ζητωκραυγάς, περι

στοίχισαν περιχαρείς τόν ναύαρχον, καί ήσπάζοντο αύτφ 
τάς χεΐρας, οί δέ άπιιθήσαντες κατά τόν διάπλουν ριφθέν- 
τες πρό τών ποδών του ίζήτουν συγχώρησιν, ύπισχνούμενοι 
εντελή πίστιν καί άφοσίωσιν είς τό μέλλον.

Οί αύτόχθονες πειθόμενοι βαθμηδόν ίκ τών ειρηνικών δια
θέσεων τών είσβαλόντων ξένων ίν τή νήσω των, έσχημάτι- 
ζον όμίλλους πλησίον αύτών, ούς παρετήρουν μετά περιέρ
γειας καί προησθάνοντο ίσως, ότι ούτοι θά έγίνοντο βραδύ
τερου οί κύριοί των.

Ήδη άς άφήσωμεν τόν Κολόμβον διηγούμενου τά τής 
υποδοχής ταύτης.

Εγραφ,εν ούτως πρός τούς βασιλείς τής Ισπανίας:
« Ένοήσας, ότι μάς ίξέλαβον φιλίως καί ότι διά τής πει- 

θοΰς καί γλυκύτητος θά παρεδίδοντο ήμϊν καί θά μετεστρέ- 
φοντο είς τήν αγίαν πίστιν, τοϊς προσέφερον άμέσως κεχρω- 
ματισμένους σκούφους, ύέλινα κομβολόγια, δι’ ών περιέβα- 
λον τόν λαιμόν των, καί διάφορα άλλα εύτελή αντικείμενα, 
τά όποϊα πολύ τούς ηύχαρίστησαν, καί τά όποϊα συνέτειναν 
θαυμασίως είς τήν μεταξύ ήμών καί αύτών σύναψιν στενής 
φιλίας. Ήρχοντο κατόπιν κολυμβώντες μέχρι τών πλοίων 
μας καί μάς έφερον ψιττακούς, κουβάρια έκ βαμβακοκλω- 
στής, ακόντια καί άλλα άντικείμενα, τά όποϊα αντήλλασ- 
σον πρός διάφορα πράγματα, τά όποϊα τοϊς έδίδομενί Έφαί- 
νοντο πένητες, πλήν ήσαν εύειδεϊς, χαρίεις καί τό σώμα εύ 

έχοντες. Ή κόμη των ομοιάζει 
πρός τήν ούράν τών ίππων, ήν 
άφίνουσι κρεμαμένην όπισθεν, τι- 
νές τούτων βάφονται, τό δέ φυ
σικόν χρώμα προσομοιάζει πρός 
τό τών Καναρίων.Δέν είναι ούτε 
λευκοί, ούτε μέλανες, πλήν με
ταχειρίζονται διαφόρους χρωμα
τισμούς πρός βαφήν τοΰ προσώ
που, τών χειρών καί τών ποδών 
των. 'Οπλισμόν δέν φέρουσιν, 
ούτε ίγνώριζον τί έστιν όπλου, 
οπότε δ'ίξήταζον έκ περιεργείας 
σπάθην τινα, ήν τοϊς έδεικνύο- 
μεν, τήν ίλάμβανον ίκ τοΰ κο- 
πτεροΰ μέρους ίζ άγνοιας καί 
ε'κόπτοντο τάς χεΐρας. Τά ακόν
τιά των σχηματίζουσιν είδος ρά
βδων άνευ σιδήρου, τινά δέ τού
των φέρουσι είς τό άκρον όδόντα 
τινά ιχθύος, ή σκληρόν τι άντι- 
κείμενον. Τέλος, φαίνονται πολύ 
μαλακοί καί εύκολοι άνθρωποι, 
επαναλαμβάνουσιν ό,τι τοϊς λέ- 
γομεν, . καί άν ό Κύριος εύδο- 
κήση, θά φέρω εξ ίξ αύτών είς 
τάς ΰμετέρας Μεγαλειότητας. 
Ούδέν ζώου μέχρι τοΰδε ειδον 

ίν τή νήσφ ταύτη ή ψιττακούς». .
Ό Κολόμβος ίξετάσας κατόπιν τούς αύτόχθονας άν ύπήρ- 

χε χρυσός είς τά μέρη των, άφορμήν λαβών εκ τεμαχίου 
τοιούτου, όπερ εΐς έξ αύτών έφερε κρεμάμενον άπό τής ρινός 
του, επληροφορήθη διά σημείων πάντοτε, ότι πρός νότον 
τής νήσου των υπήρχε χώρα τις. ής ,ό βασιλεύς ήτο κάτο
χος μεγάλων χρυσών άγγείων καί πολλής ποσότητας τόιού-
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τόν μετάλλου. Πρεοσεπχθησι νχ τού; πείση ν*  τον ώί»γη- 
σουν ίκΐϊ, άλλα δέν ήθελον. Ό Κολόμβος έν τούτοι; ήτον 
ενθουσιασμένο; έκ της υποδοχής, η; έτυχε παρα τών αυτο
χθόνων τούτων, οΐτινε; έξιλχμβχνον αύτόν ώς ημίθεον.

Οί Ισπανοί βαθμηδόν άνεχάλυψχν τα; κυριωσέρας γειτ- 
νιαζούσα; νήσους, πλήν ό χρυσός ήτο τό κυριαρχούν στοι
χείου έν τφ πνεύματι τοΰ Κολόμβου, και Είναι λυπηρόν νά 
βλέπη τις τόν μέγαν ναύαρχον άτορρορούμενον άπό τοΰ υλι
κού συμφέροντος, ένφ ήνωνεν ολόκληρον νέον κόσμον έν τφ 
παλαιφ, καί ήτο κοιχιστής τοΰ πολιτισμού, τής πιστεω; καί 
τής αγάπης τούτου πρός έκεϊνον. Περίεργον φαινόμενου- ένφ 
ένόησε τήν αποστολήν του,έφίνη μεγχλόφρων έν τή αρχή καί 
ταπεινός έν τφ τελεί τού σταδίου του. «Ό χρυσός, έγραφε 
έν τινι επιστολή του πρός τήν βασίλισσαν, είναι έξαίσιον άν- 
τικείμενον. Όστις είναι κάτοχος αύτοΰ, είναι κύριος τού 
παντός. Δια τοΰ χρυσού δέ όμοιως έξικνοΰντχι αί ψνχαί και 
μέχρι τοΰ παραδείσου».

Έν τή ανακαλύψει τών νήσων τούτων (Lucayes) ό ναύ
αρχος ένόμισεν, ότι εύρίσκετο έν ένί τών γειτνιαζόντων τήν 
άκραν Ανατολήν αρχιπελαγών, οί δέ άγριοι κατ’ αύτόν,δέν 
ησαν άλλοι, η ’Ινδοί, ου; οΰτως άτεκάλεσεν.

Παραλαβών μεθ’ εαυτού έπτά ιθαγενείς άπό τοΰ Σαν- 
Σαλβατώρ, διηυθύνθη κατά τήν οδηγίαν τούτων πρός τήν 
πλουσιωτέραν χρυσού χώραν. Τή 28 ’Οκτωβρίου άνεκάλυ· 
ψαν τήν Κούβαν. Ό Κολόμβος έξεπλήσσετο ολίγον κατ’ο
λίγον έκ τής ώραιότητος τοΰ προ αύτοΰ εξελισσόμενου πα
νοράματος, ιδίως ότε είσήλθον έντός έατεταμένου κόλπου 
περιστοιχισμένου άπό δένδρων μεστών άνθέων καί καρπών, 
έν τφ μέσφ τών όποιων έκελάδουν μυριάδες πτηνών ποικι
λόχρωμων. ‘Άμα παρετήρησε τήν φυσικήν αύτήν καλλονήν 
έπήδησεν αμέσως έπί λέμβου καί έξήλθεν είς τήν ξηράν. Οί 
αύτόχθονες μόλις τόν ειδον έτρχπησαν είς φυγήν. Ό Κολόμ
βος τότε ημπόδισε τούς ανθρώπους του νά έγγίσωσι τίποτε 
έκ τών είς τούς δειλούς αύτούς ανθρώπους άνηκόντων πραγ
μάτων, οιτινες είπε, είναι τόσον δειλοί, ώς πεφοβισμέναι όρ
νιθες. Όσφ δέ προύχώρουν, έπί τοσούτω ό θαυμασμός των 
διεγείρετο. «Ή γη αύτη, λέγει ό Κολόμβος, είναι ή ώραιο- 
τάτη εξ όσων ποτέ ανθρώπινοι οφθαλμοί ειδον είναι πλήρης 
λαμπρών κόλπων καί βκθέων ποταμών- είναι έστολι- 
σμένη άπό ώραιόσατα καί υψηλότατα όρη, ούχί πολύ έκτε- 
ταμένα».

Ό Κολόμβος έν τούτοις ένόμιζεν είσέτι, ότι εύρίσκετο είς 
τά παράλια τής ’Ασίας, μή υποπτευόμενος τό παράπαν. ότι 
είχεν ανακαλύψει Νέον Κόσμον, οί δέ αύτόχθονες έξελααβά- 
νοντο ύπ αύτοΰ πάντοτε ώς Άνατολϊται ’Ινδοί. Δυστυχώς 
δέ, ουδέ αί ενδείξεις τών νέων τούτων χωρών, ούδέ τό πρω
τότυπον τών κατοίκων αύτών είχον πείσει περί αύτοΰ τού
τον. Ιΐαντοΰ διέβλεπε ’Ασίαν καί ’Ινδίαν, καί όσα; χώρας 
άνεκάλυπτεν έδιδεν αύταΐς διάφορα ονόματα.

Ή απάτη όμως αύτη ήρξατο ζημιοΰσα αύτόν, διότι έπί 
τινι διαταγή αύτοΰ, τό νά προπορεύεται πάντοτε αύτός, τά 
δέ δύο ετερα πλοία νά τόν χκολουθώσιν, ή Πιντα διοικου- 
μένη ύπό τοΰ Μαρτίνου Πίντζων προσεποιήθη, ότι δέν τόν 
ήκουσε, καί μεταβαλοϋσα διευθυνσιν ίχχθη είς τό σκότος.

Τί δέ συνέβη ;
Ό Ιΐίντζων επωφελούμενος τής περιστχσεως άπεφάσισε 

ν’ άνακαλυψη καί αύτός νέας χώρας, καί αφού ταίς δώσνι 
τό Ιδιον όνομά του, νά έπιστρέψη πρώτος είς Εύρώπην καί 
λάβ$ αύτός τό άνθος τής δοξης καί τών είς τόν Κύριόν του 
όφειλομένων αμοιβών. Ό ναύαρχο; όμως μόλις ένόησε τούτο 
άνεστένκξε βαθέως, διείδε τό έγκλημα καί διευθύνθη έν τφ 
άμα μετά τών δύο αύτοΰ πλοίων νοτιοδυτικώς πρός έκτετα- 
μένην τινά σκιάν, ήν διέβλεπε πρός τήν θχλασσαν κατέλαβε 
τήν νήσον Χαϊτί, ήν ώνόμασαν έκτοτε άγιον Δομίνικον. Ή 
ανακάλυψες αύτη έγένετο τή 5 Δεκεμβρίου 1 492.

"Οπουδήποτε καί άν προσήγγιζεν ό Κολόμβος άπήντα τήν 
μεγαλειτέραν φιλοφροσύνην, έκαστη δέ οικία τφ ήνοίγετο ώς 
νά ητο ίδική του. Οί πτωχοί κάτοικοι τών χωρών τούτων 
έζων τότε έν τή πρωτογενεί αύτών άπλοϊκότητι- ταπεινοί, ει

ρηνόφιλοι, καί ήσαν οί εύτυχέστατοι τών λαών τοΰ κόσμου- 
ή δέ φιλοξενία τοΐς έφαίνετο φυσικωτάτη.

Πρό τής άφίξεως τών επαράτων Ευρωπαίων οί γενναιό- 
φρονες καί λαμπροί οΰτοι άνθρωποι έφέροντο χδόλω; καί πι- 
στώς προς άλλήλους, άνευ νόμων, άνευ βιβλίων, άνευ δικα
στών, καί άντεπροσώπευον δέ τόν ύπό τών ποιητών ψχλλέν- 
τα χρυσοΰν αίώνχ, ον έν τφ ήμετέρφ πχλαιφ κόσμω ή φαν
τασία μόνον ή Ιυνήθη νά πλάση. Δικαίως δέ δέν πρέπει ν ’ ά- 
ποδεχθώμεν τήν ύπό πολλών σοφών έξε»εχθεΐσκν γνώμην, ότι 
ό πολιτισμός έγένετο ό διαφθορεύς τών ηθών;

*0 Κολόμβος άνταλάσσει τόν χρυσόν τών αυτοχθόνων πρός 
διάφορα έκ πορσελάνης αντικείμενα καί άλλα εύτελοΰς άξια;- 
ευτυχώς δ’ή άπληστος αύτοΰ φιλοκέρδεια μή καταπνίγουσα 
τό ύψος τών βλεψεώζ του συμβαδίζει τούτφ, άν .ούχί όμοϋ, 
τουλάχιστον έν δεύτερέ μοίρα.

Αί χρυσαί διακοσμήσεις τοΰ άρχηγοΰ φυλή; τίνος τών αυ
τοχθόνων τούτων έςεγειρουσι τήν σφοδράν επιθυμίαν τών ‘Ι
σπανών: αΠοθεν λαμβάνετε τό μέταλλον αύτό»; έρωτφ ο 
Κολόμβος — «Άπό ενα μέρος εκεί, πρός άνατολάς, όνομα- 
ζόμενον Σιμπάο». Τούτο ήρκει διά τόν ναύαρχον, όστις εί καί 
ήπατάτο έτι έξακολουθών νά έκλαμβάνη την Αμερικήν δι’ 
’Ασίαν, άνεΰρεν έν τούτοις τό ύποδειχθέν μέρος έν τινι,έν τφ 
κέντρφ τής μεγάλη; νήσου, δρει.

Τή 24 Δεκεμβρίου ό Κολόμβος άπήρε τής Άναλήψεως 
καί καταληφθείς αίφνιδίως ύπό ισχυρών ρευμάτων τό πλοϊον 
του έκάθισεν έπί άμμου. Τή βοηθείίρ ομω; τών πάντοτε προ- 
θύμωντούτων λαών κχτώρθωσεν άβλαβώ; νά εξάξη τό πλοϊόν 
του έκείθεν.

Ό βιος ήτο τοσοΰτον εύχάριστος καί γλυκύς παρά τοΐς 
άγαθοίς τούτοις άγριοις, ώστε πολλοί τών Ισπανών, ώ; τό 
πάλαι οι σύντροφοι τοΰ Όδυσσέως, λησμονήσχντες.τήν πα
τρίδα των, ίκέτευσαν τόν Κολόμβον νά τούς άφήση είς τόν 
εύλογημένον αύτόν τόπον.

‘Ο Κολόμβος προβλίπων τά πάντα κατεσκεύασε φρούριον 
τι, όπερ μετεκάλεσε Γέχκσσιν, διότι είχον σωθή έκ ναυαγίου 
τίνος κατά τήν ήμεραν τής τοΰ Χριστού γεννήσεως.

Τό φρούριον τούτο φκοδομήθη είς τριών λευγών άπόστα- 
σιν άπό τοΰ μέρους, ένθχ αργότερου ίδρύθη ή πολες του ’Α
κρωτηρίου.

Μόλις τό φρούριον φκοδομήθη, ό ναύαρχος έσκέφθη νά έ- 
πανέλθη είς Ευρώπην, ίν’ άναγγείλη τό μεγχ γεγονός. Κα- 
λέσας δέ παρ’αύτφ τού; ανθρώπου;, οιτινες ήθελον νά μεί- 
νωσιν έν τή νήσφ. τοΐς ώμίλησεν έκτετχμένως καί πρεπόν- 
τως, σύστησα; ίδιω; αύτοίς νά δεατηρήσωσι τάς μάλλον φι
λικά; σχέσεις προ; τον αρχηγόν τών ιθαγενών καί νά αγα- 
πώσι πολύ τού; αύτοχθονας. Διόρισα; δέ πληρεξουσίους του 
τούς Διέγον δέ-’Αρένα, Πέτρον Γουτιρέζ καί Ροδρϊγον 
δ’Εσκοβεδο, άπε/αιρέτισεν αύτού; λίαν σ^γκεκινημένος. Ή 
στιγμή τοΰ αποχωρισμού είναι απερίγραπτος. ΙΙάντε; ε- 
κλαιον καί ώδύροντο εν πεποιθήσει δ»τες. ότι δέν θα έβλέ- 
ποντο πλέον. Το τηλεβόλου τότε κρότησαν έδωκε τό ση
μείου τής άναχωρήσεως, οί δέ υαΰται άποχχιρετισαντες τε
λευταίου άπήρχν εκειθεν, έγκαταλείψχντες το μικρόν άγημα, 
τήν πρώτην εύρωτχί-.ήν αποικίαν, ήτι; έπέπρωτο άτασχ να 
έξαφανισθή βραδύτερου, θύμα γενόμενον τώυ ίδιων του 
σφαλμάτων.

("Επετιι συνέχεια)
♦. Π.

Κ -A. Is NO
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΗΣ ΓΑΑΑΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έγεννήθη ίν Liinoge3 τή; Γαλλίας τή 11 Αύγουστου 
1837. Είσήλθιν εί; τήν πολυτεχνικήν σχολήν τφ 1857, καί 
δύο έτη μετά ταύτα εί; τήν σχολήν τών γεφυοοποιών, μεθ’ ο 
έξήσπησε μετά ίδιιζούτης έπιμελείας τό σταδίου τοΰ μηχα
νικού μέχρι τοΰ 1870.

‘Η Κυβέρνησες τή; Εθνική; Άμυνης τόν διώρισε νομάρ

χην, είτα έκτακτον απεσταλμένου, καί μετά τοΰτο ίξελέγη 
αντιπρόσωπος τής έπαρχίας Cole-d’Or διαρκώς.

Ό κ. Σαδή Καρνώ έλαβε μέρος είς όλας τάς πολιτικά; 
συζητήσεις- ότε δέ ό Φραισινέ έγένετο υπουργός τών δημο
σίων έργων, τον προσέλαβεν ώς ύπογραμματέα τής ’Επικρά
τειας. Τήν θέσιν ταύτην διετήρησε καί έπί τής υπουργεία; 
τοΰ Φραισινέ καί έπί τής τοΰ Βρισσών, καί πάλιν ότε έπα- 
νήλθεν ό Φραισενέ.

*0 Καρνώ είναι ηλικίας 50 έτών, πλήν δέν φαίνεται ή
40. Μέτριου δέ αναστήματος καί λεπτοκαμωμένος, έχιε κό
μην καί γενειάδα μελανήν. Ένυμφεύθη τήν δεσποινίδα Dll- 
pODl White, πρό τινων δέ έτών ΰπάνδρευσε τήν μεγαλειτέ- 
ραν θυγατέρα του μετά τοΰ δικηγόρου κ. Cunissel.

Σύμπτωσις περίεργος! τή 3 Δεκεμβρίου 1886 άνετράπη 
ή κυβερνησις, έν ή είχε μέρος ό κ- Καρνώ ώς ύπουργός τών 
Οικονομικών, τή 3 Δεκεμβρίου 1887, ακριβώς έν έτος μετά 
τοΰτο, έξελεγη πρόεδρος τής δημοκρατία;, ύπό τής εθνικής 
Συνελεύσεως διά ψήφων 847 κατά 616, διά έπταετή περίοδον.

Ό κ. Καρνώ είναι ό νεώτερος όλων τών μέχρι τοΰδε προ
έδρων εν Γαλλύρ. "Ο θιέρσος ήγεν ηλικίαν 74 έτών, ό Μάκ- 
Μαών 64, καί ό ’Ιούλιο; Γρεβύ 65.

Ό κ. Καρνώ έπεχείρησε πολλά άνά τήν Γαλλίαν ταξεί- 
δια. ‘II χάρις, ή δημοτικότης, καί τό ενδιαφέρον όπερ δει
κνύει είς όλας έν γένει τάς έμπορικάς, γεωργικά; και βιομη- 
χανικάς έπιχειρήσεις, κατέστησαν αύτόν αγαπητόν τοΐς πάσε.

Άβτήρ.

Η ΑΝΑΒΑΙΙΣ ΕίΣ ΤΟ ΛΕΥΚΟΝ ΟΡΟΙ
'Ι'πό τον χ. JANSSEN

Τή 22 Σεπτεμβρίου λήξαντος, 0 κ. Janssen διευθυντής 
τοΰ αστεροσκοπείου τοΰ Μεδών, έποιήσατο έν τή συνεδριά
σει τής Ακαδημίας τών ’Επιστημών σπουδαίαν άνακοίνω- 
σιν ύπομνήματος, έπί τών ύπ’ αύτοΰ γινομένων άπό τή; 
κορυφή; τοΰ Λευκού Όρου; yaofiaroaxottiK&y ΛαρατηριίΰίωΓ, 
περί τής ύπάρξεως ή μή οξυγόνου έν τή ηλιακή ατμόσφαιρα, 
κατά τήν γενομένην έσχάτως ύπ’ αύτοΰ άνάβασιν έπί τοΰ 
ύψηλοτάτου τούτου σημείου.

Καί έν μέν τφ παρόντι φύλλφ τής «Φυσεως» θέλομεν ανα
γράψει τήν έκ τοΰ ύπομνήματος του ίδιαν ομιλίαν του περί 
τής αναδρομής ταύτης, έν δέ τφ αμέσως προσέχει τό απο
τέλεσμα τών επιστημονικών παρατηρήσεών του.

«Πρό ολίγου άνεχοίνωοι*  τή ’Ακαδημία τήν ύπ’έμοΰ γενομίνηνίσχά- 
τω; άνάβασιν έπί τοΰ Λευκοΰ Όρους, ήιις έσχόπει τήν λύσιν τοΰ 
διαμφιββητουμέ·ου ζητήματος τής παρουσίας οξυγόνου έν τή ήλιακή 

άτμοσφαίρα, ώς χαί τήν άπόδειξιν του δυνατού, δια τούς μή όρεσι- 
βάτα; σοφούς, τής μεταφοράς αώιών έπί τών ύψηλών σημείων, ένθα 
προυβάλλονται τοσαΰτα σπουδαία ζητήματα τήν σήμερον πρός λύσιν 
ύπό έποψιν μετεωρολογίας, φυσικής, καί μάλιστα άστρονομίας.

Ή ’Ακαδημία ένθυμεΐται, δτι πρό δύο έτων, περί τό τέλος τοΰ 
’Οκτωβρίου 18^8, ειχον έπιχειρήσει τήν άνάβασιν τοΰ Λευκού Όρους 
μέχρι ιής καλύβης τής έπικαλουμένης Grands-Mulets(Μεγάλοι Ή- 
μίονοι), χειμένης έπί βράχων καί είς ύψος 3000 μέτρων περίπου.

At γενόμεναι τότε παρατηρήσεις έκιϊθεν έπεβεβαίωσαν, δτι αί άπό 
τής ένεργείας τοΰ άτμοσφαιριαοΰ Οξυγόνου προιρχύμεναι δέσμαι τών 
γραμμών ήσαν ήλαττωμέναι σχετικώς πρός τό ύψος τοΰ σταθμού, 

έν ω εύρισχόμην, δπερ άπεδεΐχνυε σαφώς, δτι έν τιί; όρίοις τής ήμε 
τέρας άτμοσφχίρας, αί δέσμαι αδται έντιλώς θά έζέλτπον, έζ ου συμ
περαίνει τις, ότι ή ήλιαχή άτμοσφαίρα δέν έμεσολάβει έν τή παρα
γωγή τών γραμμών τούτων έν τω ήλιακώ φάσματι. ’Αλλά δ σταθ
μός ουτος (Grands Mulcts) χεΐται είς τά τρία πέμπτα τοΰ όλου ύψους 

τοΰ Λευκοΰ "Ορους, έπομένως έπιφυλαττόμην πάντοτε νά συμπλη
ρώσω τήν πρώτην μου ταύτην μελέτην διά νεωτέρας καί ίντιλεστέ- 
ρας άπό τής κορυφής τοΰ ορούς.

Είναι Αληθές, δτι ή άνάβασις αδτη παρουσίαζεν Ιδίως δι’έμέ δυσ
χέρειας άνυπερβλήτους χατά τά φαινόμενα, διότι ή πρώτη άναδρομή 

μέ είχε πολύ εξαντλήσει καί έφοόνουν συνεπείφ τούτου, ότι χαί ή 
δευτέρα θά άπήτει πολύ μεγαλειτέρους κόπους χαί δαπάνας. "Ωστε 

σχεφθείς έπενοήθην νέον μέσον άνόδου, 8ι’Ιλχήθρων.
Ή έχδρομή οΰτη.άποτελονμένη έξ είκοσι δύο βοηθών ή άχθοφό- 

ρων, προωρισμένων διά τήν μεταφοράν τών άναγχαιούντων μηχανη
μάτων χαί τρςφίμων, ώς χαί διά τήν χίνησιν τοΰ ίλκήθρου, ά.εχώ- 
ρησεν έκ Chamonix τήν Κυριακήν 17 Αδγούστου πρός τήν 7 ώραν 

τής πρωίας, χαί άφ'χετο είς τήν ξυλοχαλύβην τοΰ αιχμηρού λίθου 
(Pierre Pointue) τήν 10 ώραν. ’Εντεύθεν μέχοι τών Μεγάλων Ή 
μιόνων έγένετο χρήσις κλίμαχος φεροΰσης χάθισμα, έφ’ οΰ δ όδοιπό- 
ρος χάθηται άνέτως, χαί ήν οί άχθοφόροι σ ρουσιν έπί τής χιόνος 
άποτελοΰντες άίυββον, χαί δυνάμενοι υΰιω νά διέρχωνται έξ όλων 
τών όδών, άτραπών χαί μή.

’Ενίοτε ή -αγχαζόμιθχ νά διερχώμεθα κλιτύτς τοσούτφ χεκλ.μένας 

ώττε τό Ιλχηθρον θά έλάμβανε θέσιν κάθετον, πλήν λόγω τού τρόπου 

τή: ίχχρεμότητος αύτοΰ, ϊβτατο πάντοτε ίριζόντειον. Εκτός δμως 
τούτου οί άχθοφόροι ύπερπηδώσι πάν Iμτίόδιον, χαί δέν δύναταί τις 
νά φνντασθή τήν εύχολίαν τή: μεταφοράς ταύτης ή φερόμενος οΰτω 
έπί τό χάος τών εκτεταμένων πάγων.

Άφίχθημεν είς τήν καλύβην τών Μεγάλων Ήμιόνων τή 5 ώρφ καί 
ήμισεία.

Ενταύθα διενυχτερεύσαμιν, τή δ’ έπαύριον Δευτέρα, έκινήσαμεν 

την 5ην ώραν τής’πρωίας, πάντοτε δι’ έλκήθρου μέχρι τής επιστρο
φής μας.

'Η άνοδος ύπήρξε δυσχερέστατη, διότι άνηρχόμιθα ποτέ μέν συ
ρόμενοι υπό τών άχθοφόρων έπί κεκλιμένων πάγων, πότε δέ άναρ- 
ριχώμενοι επί τών πεπηγότων βράχων δίκην αιγών, καί σταματών- 
τε έπ’ Λίγον όπως άνακουφιζώμεθα, καί θεώμεθα τοΰ μεγαλοπρεπούς 

καί πρωτςφανούς πρό ήμών άνελισσομένου θεάματος. Παρά τους 
πρόποδας τοΰ δόματος τοΰ Γούτε εύρισ«όμενοι ήδη, παρετήρουν μετά 
φόβου χαί έχπλήξεως τήν κατωφεριχήν κίνήσιν τών πάγων, οιτινες 

συσσωρευόμενοι χατά παμμεγέθη όγκη έπι έπιπέδων θέσεων τού 
όρους, παρίστανον φανταστικήν άρχιτεκτονικήν, ύπενθυμίζόυσάν μοι 
τάς παντοδυνάμους στιβάδας τών άνακτόρων τών βασιλέων Φαραώ. 
’Αλλά πόσον οδτοι φανταστι«ώ«ροι καί μεγαλοπρεπέστεροι ήσαν ίν 
τή ύψηλή ταύτη έρημία, ένθα ένόριζέ τις 8τι εύρίσκετο πρό παμμι- 

γέθους εισόδου μυστηριώδους άναχτόρου χεχρυμμένου έν τοΐς χόλ- 
ποις χολοσσοΰ έκ γρανίτου.

Περί τήν μίαν ώραν μετά μεσημβρίαν έφθάσαμεν εις τήν καλύβην 
τών "Υβων, (Bossos) ή< ή άιέγερσις Οφείλεται τψ χ. Vallot, χαί 

ήτις χεΐται είς 400 μέτρων άπόστασιν άπό τής χόουφής.
Τότε διέταξα τήν άποτίναξιν τοΰ έλκήθρου χαί τήν έν αδτώ προ- 

φύλαξιν τών πολυτιμωτέρων ήμών πραγμάτων, διότι ή πολλή σμι- 
κρότης τή: χαλύβης δέν παρείχε άρχετά έχύγγυα.

Μετά τούτο έφάγομεν καί πριν ή κατακλιθώμεν έπεχείρησα φασμα
τοσκοπικά; τινα; παρατηρήσεις.

Έσκεπτόμεθα νά ίξικολουθήσωμεν τήν άνάβασιν μας τήν έπου- 
ριον, ίνα φθάσωμεν είς τήν κορυφήν ενωρίς, πλήν κατά τήν έσπέραν 
τής 18 Αύγούστου ό καιρός μετιβλήθη αίφνιδίως, τήν δέ νύχτα 

Οπέστημεν άληθή έκ τούτου χαί τρομεράν βάσανον. ’Ησθάνθημεν έν 
τή υψηλή ταύτη θέσει όλα τά άποτελέσματχ τοΰ κατά τήν 19 Αύ
γούστου ένσχήψχντος τυφώνος,δστις άρξάμενος άπό τό Oyonnax (δια
μερίσματος τςι" Ain) διήλθε τοδ Saint-Claude, les Rousses, le 
Brassus, χαί χατέλ.ηξε τάς καταστροφάς του εί; τό Croy (σιδηροδρο- 
μικιρ σταθμώ τής Λωζάνης).

Έφρόνουν δτι τό φαινόμενου τούτο δέν θά διήρχει τόσας ήμέρας, 
δσας διήρκεσεν. Ό δέ χ. Vallot, έπωφεληθείς τής καλοκαιρίας τής 

πρωίας τής Πέμπτης ίΐ,χατήλθεν είς Chamonix.
Βελτιωθέντος δέ τοΰ χαιροΰ τότε, έπεχείρησα τήν μεσημβρίαν έπι- 

μεμελημένας τινας παρατηρήσεις διά τού φασματοσχοπίου Dubosq 
συμβοηθούντος ναι τοΰ χ. Durier, όστις δέν ήίέλησε νά μέ έγχατα- 

λείψη, άχολουθήσας με μέχρι τής κορυφής. Τήν δ’ έπαύριον ίξηκο- 
λούθησα τήν άνοδον μετά 12 μόνον άνδρών, έν οίς χαί ό γέρων Φρι- 

δερΐχος Payct, όστις είχεν άρχετήν πίΐραν, τών λοιπών ζητησάντων 
νά κατέλθωσιν.

Τή Παρασκευή 22 Αύγούστου ό καιρός προεμηνύετο έκτάχτως λαμ
πρός, ή δέ έπιτυχία τής επιχειρήσεώ; μου έξησφαλίζετο έκ τών προ- 

τέρων, συνεπείφ πολλών ίνδείζεων. '
Περί τό λυκαυγές άπέστειλά τινα νά κόψη μερικά ξύλα, άλλά τό 
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ψΰχοεήτο τοίοόΐφ δριμύ, ώιτ» ήνα^χάβόην vi τόν Αφήσω si; την 
χαλύβην, διότι οί πόδι? του είχον παγώσει.

Άφοΰ δέ Απετελείώσα τάς πρό; κίνηβιν άπχιτουμένχς προπχρα- 
σχευά;, Ετοποβετήβην ίν τω ΕΧχήΐρω και ίνεχωρήσχμεν -περί, τήν 8 
ώραν χαί 3]4·

Άπό τής χαλόβης τών "Τβων μέχρι τής κορυφής τοΰ Λευχοΰ ’Ό
ρους τρία σημεία παρουσιάζουσι δυσ<ολίας εΐς τήν άνοδον, ήτοι ή 

βαγματοειδής κορυφή τοΰ μεγάλου "Ύβου, Εκείνη τοδ μικρού Τβου 
και ή λεγομίνη τών'Ύβων, κειμένη παρά τούς βράχους τή; Τουρνέτ.

ΤΑ σημεία ταΰτα είσϊ τοοούτω στενά, ώστε άνευ είδικών βτηριγ- 
μάτων είναι φύσει Αδύνατον νά τά διαβή τις. 'Η κλίσις των Ανέρχε
ται ενίοτε μέχρι 50° ό δέ κίνδυνος τής Ανόδου των ε’-vat λίαν Επικίν
δυνος, διότι Εκατέρωθεν ύφίβτανται κρημνοί και άμέτρητον βάθος.

01 άνθρωποί μου προσεπάβησαν τότε παντοιοτρόπως όπως Ανέλθω- 
μεν τά σημεία ταΰτα. Φβάντες εΐς τό πρώτον σημεϊον κατήλθον τοΰ 
Ελκήθρου καί έπάτησα τήν χιόνα, πλήν μή δυνάμενος νά κινηθώ 

έπεσα πρινής Επ’ αύτής. Μετά εϊιοσι βημάτων Αγωνιώδους καί 
ύπερανθρώπου κινήσεως Εσταμάτησα ολίγον δπως άναπαυθώ, καί 
ήθέλησα νά Εξακολουθήσω, άλλ" είς μάτην, έπιπτον μεθ’ έκαστον 
βηματισμόν. Τότε οι άνθρωποί μου μέ έδοήθησαν, Ενθουσιασμού Εμ
φορούμενοι, διότι είχον Ενοήσει καλώς τόν Επιστημονικόν σκοπόν μου. 
Έχτοτε αύτοΐ Επελήφθησαν τοΰ άγώνος, καί Αψηφουντις τούς περι
στοιχίζοντας ήμάς φοβερούς κινδύνους, έλαβον τό έλκηθρον Επ’ ώμου 

καί ποτέ μέν Αποτιθέντες αύτό κατά γής, πότε δέ ούροντες καί πότε 
Ανεγείρονπς αύτό διά μυρίων κόπων, κατόρθωσαν νά μέ φέρωσιν εί; 
τό τρίτον σημεϊον. Τότε παρατηρήσας πέριξ Εμού καί Ενοήσας, ότι 
διεφόγομεν τόν κίνδυνον, καί ότι πολύ ολίγον άπείχομεν τής κορυτής 
έξερράγημεν πάντες εί; χαράν καί γέλωτα;, καί περιεσφ'γξαμεν τάς 

γεϊρας. Έγώ ήσπάσθην τόν Φριδερίκον, όστις ίστάμενος Απ’ Αρχής 
παρά τό πλευρόν μου μοί Απέδειξεν θαυμασίαν Αφοσίωσιν.

Τέλος Αφικόμεθα είς τήν κορυφήν, τού x. Darier Απαθώς χαί Εγ- 
καρτεριχώς Ακολουθούντο; καί ύποστάντος έν ταύτφ τά πάνδεινα, ότε 

Εν χαρά καί αγαλλιάσει αναπετάσσαμεν σείοντες τήν σημαίαν τής 
Επιστήμης. Ό δέ χ. Vallot Εκ Chamonix κάτωθεν, μά; άπήντησεν 
διά βσλή; τηλεβόλου.

Φρίχ.

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ

τιμοτάτη τι; λυχνία, ήτις έθραύσθη, καί κατ’ακολουθίαν οί 
προσκεκλημένοι έλαβον αφορμήν ν1 άποσνρθώσι.

Έν τούτοις τά είς τήν Ιεροτελεστίαν χρησιμεύσαντα κη
ρία τοποθετηθέντα κατ’εθιμον προ τών άγιων εικόνων έκάη- 
σαν καθ’ ολοκληρίαν, θεωρηθέντος τούτου ώς σημεϊον εύδαι- 
μονιάς, αμοιβαίας αγάπης και μακροβιότητος.

Ό κ. Βουγας καί ό Φώτης Βέης θελήσαντες νά επιδει- 
χθώσιν έν τή πόλει τών ’Αθηνών, έλαβον παρά τής Κυβερ- 
νήσεως τήν άδειαν, ήτις τή εποχή Εκείνη πολύ σπανίως εχο- 
ρηγεΐτο, νά διασκεδάσωσιν έν τή Άκροπόλει.

Άναντιρρήτως δ’ ή Άκρόπολις, ής ή πολύβαθμος ράχις 
περιβάλλεται έτι καί νΰν διά τών τοιχών, άτινα ό Κίμων καί 
ό Θεμιστοκλής ώκοδόμησαν, παρουσιάζει πολλά τά θέλγητρα 
διά μίαν τοιαύτην διασκέδασιν, ής όλαι αί διακοσμήσεις είσΐν 
ετοιμαι. Αί στήλαι τών Προπυλαίων, ή Πινακοθήκη, ό χα- 
ρίεις ναός τής άπτέρου Νίκης, αί Καρυάτιδες τοϋ Έρεχθείου 
καί ό ΙΙαρθενών, σχηματίζουσι σύνολόν τι άμίμητον, είτε ό 
πυριφλεγής ήλιος θερμαίνει χαρίέντως τά άπό τριών χιλιά
δων ετών αρχαία αύτών μάρμαρα, είτε ή σελήνη έπιχε'ει 
κατά τήν νύκτα τάς παρθενικάς αύτής ψυχράς θωπείας.

"Ολα αύτά είσΐν ερείπια, άλλ’ έν τούτοις ούτε ή βροχή, 
ούτε ή ομίχλη κατερύπαναν καί εκάλυψαν αύτά διά τών και
ρικών καί αηδέστατων επιστρώσεων, ώς συμβαίνει είς τά
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Ή ήμερα αύτη ήτο ήμερα χαρά; καί άγαλλιάσεως διά. 
τον κ. Στέφανον.

Διωρισθείς πρόξενος έν...............έμελλε νά έγκαινιάσρ τήν
επίχρυσου στολήν του έν ταϊς εύρείαις αίθούσαις τών ανακτό
ρων, κατά τήν διδομένην Εκείνην χοροεσπερίδα ύπό τοϋ . . . 
μετά τής συζύγου του.

Ό Στέφανος δέν ειχεν έτι περιβληθή στολήν μέ χρυσά κο
σμήματα καί τρίγωνον πίλον, ούτε έπιζωσθή ξίφος,ή δέ Κυρία 
Ελένη έπίσης δέν ε’χεν άκόμη παρουσιασθή είς επίσημον χο
ρόν, ούδέ γευματίσει, καί χοοεύσει έν ταϊς εύρείαις καί άπο· 
στιλβούσαις εΛείναις αίθούσαις, ένθα ή άριστοκρατία .καί τό 
άνθος τής νεότητος καί τής μεγαλοφυίκς συγκεντροΰται έκεϊ!

Η στολή ήτο τό όνειρον τοϋ Στεφάνου, ό δέ χορός τών 
άνακτόρων τό ονειρον τής κυρίας Ελένης. Τέλος τό κατώρ- 
θωσαν. Τί άλλο ήθελαν ; Άς ίδωμεν.

Η στολή τοϋ Στεφάνου έκειτο έπί έδρας τινός έν τώ 
δωματιφ του στίλβουσα, καί έτοιμη πρός έγκαινίασιν, ό δέ 
Στέφανος τήν παρετήρει μέ γλυκείς οφθαλμούς, ένφ ταύτο- 
χρόνως έδενε τόν λαιμοδέτην του.

—τ Πρό πάντων δέν πρέπει νά βιασθώμεν.... έχομεν και
ρόν. εσκέπτετο ό ηλικιωμένος νεανίας.

Τό βέβαιον είναι, οτι κατεχόμενος ύπό τοϋ πυρετοϋ τής 
ανυπομονησίας, αύτός μέν ειχεν ένδυθή δύο ώρας ένωρίτερον, 
ή δε ώοαία σύζυγός του τω ειχεν εΐπεϊ, ότι τήν φοράν ταύτην 
δέν θά ήδύνατο νά ή έτοιμη, παρά μόνον καί άκριβώς είς 
τήν προσδιωρισμένην ώραν, τήν ένδεκάτην, διότι ή τουαλέτα 
της άπήτει πολύν καιρόν.

-— Ούτε εν λεπτόν ένωρίτερον νά μή μέ καλέσης, ειχεν 
είπεϊ τφ συζύγω της.

Ό καϋμένος ό Στέφανος ! καί τί νά κάμη διά νά περά
σουν τόσαι ώραι :

— Άς δο κιμάσω τήν στολήν μου, έλεγε καθ’ εαυτόν, και 
λαβών ταύτην διά τών δακτύλων, ήσύχως καί μετά μεγί
στης προσοχής,όπως μή έγγίσγ τά επίχρυσα κοσμήματα καί 

ημέτερα μνημεία τής Δύσεως. Οί αιώνες, φαίνεται, δέν ήδυ- 
νήθησαν ή μετά σεβασμού νά έγγίσωσι τό έργον τοΰ Φειδίοι» 
καί όπόταν έξηφάνισαν τόν εξωτερικόν χρωματισμόν δι’ ού 
ο εργάτης αυτού έστόλισε τότε τά αριστουργήματα ταΰτα, 
αντικατέστησαν αύτόν διά τών γαιωδών εκείνων συγκραμά- 
των, άτινα συνήθως έπικολλώνται χρυσοειδώς επ’ αύτών. 
Καθ ’ έκάστην. τά άρπακτικά όρνεα, αί κερχνηίδες, ών τό 
έκ φαιοϋ χρώματος πτέρωμα, ομοιάζει πρός τά κατερειπω- 
[ΐί'/χ τείχη, ένθα κατασκευάζουσι τάς φωλεάς των, .πετώσι 
κυκληδόν έν τώ κυανφ όρίζοντι, όστις περιστέφει τήν Άκρό- 
πολιν. Μετά τό κνέφας δέ τό πτηνόν τής ’Αθήνας, ή γλαύξ, 
άναλαμβάνει έν δικαιώματι τήν πέριξ τών άρχαίων βωμών 
τής Άθηνάς θέσιν αύτής.

Έν τούτοις, τό Εσπέρας εκείνο τών γάμων τής Ραλλοϋς, 
μάτην ή γλαύξ άνέμενε τήν έλευσιν τοΰ σκότους, διότι μόλις 
ό ήλιος έδυσε, τά ένδοξα ταΰτα μνήματα έφεγγοβόλουν έκ 
τών βεγγαλικών φώτων, άτινα μέχρι τής πρωίας έκαιον καί 
διέχυνον έν ταύτφ τάς πολυχρώμους καί φανταστικής αύτών 
λάμψεις, ώς έν καιρφ τών κατά τάς έορτάς τών Παναθή- 
ναιων τελούμενων λαμπαδηδρομιών.

Ό Φώτης Βέης καί ό κ. Βουγας ούδέν ήμέλησαν έξ όσων 
ήδύναντο νά καταστήσωσι τήν Εορτήν μεγαλοπρεπεστέραν. 
Οί προσκεκλημένοι συνωθοϋντο καθ’ ομάδας, πανταχοΰ δέ 
διέβλεπε τις περιχαρείς ομίλους. Έκεϊ, τά παληκάρια σύν 
τφ ήχω τών εγχωρίων οργάνων έχόρευον, χωρίς νά τό έν- 
νοώσιν, ώς άρχαϊοι χορευταί, έδώ δέ, έτεροι νέοι έρριπτον 
άλλήλοις άνθη, έκυνηγοΰντο άνά τούς αρχαίου; διαδρόμους 
καί ύπό τάς στοάς, ή έκρύπτοντο ύπό διαφόρους όπάς, υδρα
γωγεία καί σκοτεινός γωνίας, ένθα μέ άνακαγχασμούς καί 
γιουχαϊσμούς ανεύρισκαν άλλήλους.

Η ΦΥΣΙΣ

τά ρυπάνη, τήν εφόρεσε καί έτοποθετήθη πρό του καθρέπτου.
"Ω ! πόσον ώραϊος τφ έφαίνετο ό άπέναντι αύτοΰ ίστά

μενος 1 δέν ήθελε νά πιστεύση ότι ήτο αύτός. Καί έν τού- 
-τοις δέν είναι άλλος, εσκέπτετο, άφοΰ είναι ή αντανάκλα
σες μου! Τί ώραϊος πρόξενος, νέος, φρέσκος, ώραϊος, εύτυ
χής καί...... έπεριπάτει κατά μήκος καί πλάτος τής αιθού
σης, χαιρετών, μειδιών καί λαμβάνων διαφόρους στάσεις α
πομιμούμενος τό μέρος τό όποϊον θά έκαμνεν.

Έν τούτοις ταΰτα πράττων, αί δύο ώραι δέν παρήρχοντο 
εύκόλως, καί φοβούμενος μήπως ρυπανθή τό πολύτιμον έν
δυμα, τό έξέβαλε, τό έτοποθέτησεν έπί έδρας, αύτός δέ λα
βών έτέραν τοιαύτην, έκάθισεν απέναντι αύτοΰ, καί άπλώσας 
τούς πόδας καί σταυρώσας τάς χεΐρας έπί τοϋ λευκού του 
έπενδύτου, παρετήρει άσκαρδαμικτεί αύτό, έπιδοθείς είς τάς 
άφηρημένας έκείνας σκέψεις, αΐτινες άπονεκροΰσιν ένίοτε τό 
σώμα καί τήν κρίσιν, λειτουργούσης μόνον τής φαντασίας.

"Οπως ό άπό μακράς οδοιπορίας άφικνούμενος είς τό τέρμα 
ταύτης άναπολεϊ μετ’ εΰχαριστήσεως κινδύνους ούς διέτρεξε, 
καί ολας τάς περιπετείας τοΰ ταξειδίου του, ούτω καί ό 
Στέφανος ήρξατο άναπολών τον βίον του από έτους εις έτος 
άπό τής έποχής τοϋ πρώτου ύπαλληλιακοΰ του σταδίου.

«ΤΩ ! ποσάκις διήλθον στενοχώριας καί πενίαν ταπεινω- 
τάτην !» έλεγε καθ’Εαυτόν, καί άνελογίζετο χειμώνας, άνευ 
πυράς, νύκτας άνευ ύπνου, δρόμους μάταιους πρός άναζη- 
τησιν θέσεως, καί τό χείριστον τά κωφά ώτα, τούς έμπαιγ- 
μούς καί ένίοτε άποπομπάς, άς ύπέστη κατά τό πρώτον 
στάδιον, καθ’ ο ήσθάνετο Εαυτόν μικρόν, περιφρονούμενον, 
τεταπεινωμένον,άγνωστον, έν μέσφ τοΰ άπειρου πλήθους καί 
τής κοινωνικής τύρβης, έν ή ό τάλας έκλυδωνίζετο, καί ήτις 
τόν κατασυνέτριβε τότε. «"Ηδη όμως αύτά παρήλθον καί 
είμαι πρόξενος» διελογίζετο μετά ταΰτα,καί πρόξενος τή με
σολαβήσει ούδενός, ούδέ προστάτου, ούδέ φίλου, άλλά μόνον 
τής ίκανότητος καί τών προσόντων του. Καί τήν κεφαλήν 
κεκλιμένην έχων έπί τής έδρας, τούς οφθαλμούς ήμικλείστους 
βεβυθισμένους καθ’όλοκληρίαν είς τάς σκέψεις ταύτας, ό άξιος 
άνήρ έπανέλαβε μεγαλοφώνως «Διά μόνης τής ίκανότητος 
μου, διά μόνης τής ίκανότ...... »

Ή δεσποινίς Ραμώ, ώς πάντοτε, έπρώτευεν εΐς έκαστον 
διοργανιζόμενον παίγνιον.,

—"Ε ! κύριε Βουγά, άνεφώνει, βοηθήσατε με, μοί Επι
τίθενται, δότε μοι γρήγορα άνθη !

Καί ό κ. Βουγάς τή έπρότεινε κάνιστρον έξ ού αύτη ελάμ· 
βανε δι’άμφοτέρων τών χειρών ρόδα, γαρόφυλα, άμύγδαλα 
καί άλλα άνθη, τά όποϊα έρριπτε κατά πρόσωπον εΐς τούς 
Επιτιθεμένους αύτή. Πλήν ή θλίψις τοΰ κ. Βουγά ήτο απε
ρίγραπτος, ένφ έβλεπε τήν παιδαγωγόν ούτω ζωηρώς και 
εύθύμως διασκεδάζουσαν, διότι τήν Επιούσαν έμελλεν αύτη 
νά είσέλθη είς τό Άρσάκειον.

Ή δέ Ραλλοΰ έπαιζεν ώσαύτως, εΰρίσκουσα γόητρον έν 
τφ νέφ έρωτί της καί τή έπικαίρφ φιλαρεσκεί^ της. Τή έδι- 
δον ολίγων λεπτών καιρόν νά προχωρήση καί κρυβή, ένφ οί 
λοιποί, επικυριαρχοϋντος τοΰ Φώτη Βέη, έτρεχον μετά τούτο 
πρός άνεύρεσίν της· όστις δέ πρώτος κατόρθου ν’άνακαλύψη 
αύτήν—καί πρός τοϋτο πάντες ύπεβοήθουν έξ εύγενείας τόν 
Φώτην—Εδικαιούτο νά λάβιρ 'έν φίλημα.

Ό Παρθενών, ότε εύρίσκετο ύπό τήν κυριότητα τών Τούρ
κων είχε μεταβληθή εΐς τζαμίον, φέρον τόν μιναρέν του, 

■όστις όμως κατεδαφίσθη, Εκτός λειψάνου τινός κλίμακος, ής 
αί βαθμίδες ήμιεφθαρμέναι, έπιτρέπουσι τήν άνοδον είς τόν 
Παρθενώνα. Ή Ραλλοΰ Εγνώριζε τούτο, καί σκεφθεϊσα ν α· 
ναβή, άπεπειράθη μόνη νά είσέλθη είς τό σκοτεινόν αύτό μέ
ρος, γελώσα άφ’ΐνός διά τήν άπροσδόκητον ταύτην κρύπτην, 
καί δειλιώσα άφ’ έτέρου.

"Ηδη ειχεν άνέλθει άρκετάς βαθμίδας, ότε ήσθάνθη έαυ
τήν άνεγειρομένην υπό στιβαροΰ βραχίονος, όστις τήν είχε 
περιβάλει έκ τής όσφύος. Άφίνει κραυγήν, πλήν τά χείλη 
-της άμέσως έκλείσθησαν ύπό τών χειλέων τοΰ βαστάζοντος
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Μέγας καί μακρό; άνακαγχασμός τόν διέκοψε τότε άπο- 
τόμως.

Ό Στέφανος ΐκπλαγείς έπί τούτφ παρετήρησε πέριξ αύ
τοΰ έν τφ δωματίφ, πλήν ούδένα ειδεν ήτο μόνος, εντελώς 
μόνος, αύτός καί ή Επίχρυσος στολή του κατ’εναντι αύτοΰ,η 
έπίσημος αύτη διπλωματική σχιά, έπισήμως καθημένη επί 
έδρας πρό αύτοΰ. Καί έν τούτοις ό αυθάδης γέλως έξηκο- 
λούθει άκόμη- Τότε κάλλιον παρατηρήσας ό ή^έτερος πρό
ξενος ένόμισε βλέπων, ότι ή στολή του δέν ητο πλέον είς 
τήν θέσιν της, εΐς τό μέρος ένθα είχε τοποθετήσει αυτήν, 
άλλά πραγματικώς καθημένην έπί τοΰ ανακλίντρου μέ τάς 
χεΐρας ύψωμένας καί τό στήθος Εξογκωμένου, ώς νά είχε 
ζωήν. Άπίστευτον πράγμα Αύτή έγέλα. Ναί, άπό τής 
παραδόξου ταύτης στολής οί γέλωτες προήρχοντο, διότι έκι- 
νεϊτο, αί χειρίδες άν«ήρχοντο καί κατήρχοντο, τό στήθος έ
παλλε, καί αί κινήσεις όλαι παρίστανον γέλωτα όρμεμφύτου 
άνθρώπου. Έν ταύτφ μικρά τις φωνή ηκούσθη λέγουσα : 
«Θεέ μου, έσκασα, θά σκάσω ! άπό τούς γέλωτας, άχ, άχ,. 
θά σκάσω, θά σκάσω........

— Ποιος διάβολος είναι έκεϊ; τις εί ; τέλος πάντων ! 
έρωτά ό πρόξενος συσπειρών τάς όφοεΐς.

— Έγώ είμαι, τφ άπαντά ή μικρά φωνή, έγώ είμαι κύ
ριε Στέφανε, έγώ ή χρυσή στολή σου, ή οποία σέ περιμένει 
νά ύπάγωμεν είς τόν χορόν. Σοί ζητώ δέ συγγνώμην, δια- 
κόψασα τοσοΰτον άποτόμως τάς σκέψεις σου, πλήν μοί έ
φάνη τόσφ παοάξενον νά σέ άκούω όμιλοΰντα περί προσόν· 
των καί ίκανότητος!.. σύ! καί δέν ήδυνήθην νά κρατηθώ... 
Μπά! σοβαρώς σκέπτεσαι; Νομίζεις, εύσυνειδήτως ότι τά 
προσόντα σου ήρκεσαν διά νά φθάσης εως έδώ, τόσον υψη
λά, καί φρονείς ότι αύτά σοί έδωκαν τιμάς, θέσιν, ΰπόλη- 
ψιν, τύχην;... καί νομίζεις τούτο δυνατόν Στέφανε ;

Σύνελθε παρακαλώ, πριν μοΰ άπαντήσης. Κατάβηθι, ναί, 
κατάβηθι άκόμη έν έαυτφ. Ναί, τώρα, άπάντησόν μοι.... 
Ά! βλέπεις; δέν τολμάς.

— Έν τούτοις, έψιθύριοεν ό Στέφανος μετά κωμικής αμ
φιβολίας. ... είργάσθην, ναί, πολύ είργάσθην....

— Ναί, πολύ, υπερβολικώς. Πλήν είσαι είς σκαφεύς, εις 

ταύτην αγνώστου, όστις δ/ολίγων πηδημάτων έφερεν αύτήν 
άμέσως είς τήν κορυφήν του Παρθενώνος, καί έτοποθέτησεν έν 
τφ ύψει έπί έπιστηλίου τίνος όμοιάζοντος πρός ύψηλοτάτην 
μαρμαρίνην γέφυραν, μεταξύ τοΰ ναού καί τού περιστυλίου. ■ 

Τότε διά μέσου τής λάμψεως τών βεγγαλικών φώτων, ή 
Ραλλοΰ προσβλέψασα έπί τοϋ αγνώστου·

— Θεέ μου, άνεφώ- 
νησεν.... ό Κώστας....

Καί κλείσασα τούς 
οφθαλμούς διά νά μή 
βλέπη το ύπ ’αύτής χάος 
καί τούς υπό τόν Παρ
θενώνα κρημνούς, έφ ’ών 
ό έρωμένος της έμελλε 
νάκατασυντρίψη αύτήν

—"Ελεος!.. έλεος!.. 
έψιθύρισεν.

— Ραλλοΰ, τή λέγει
τότε ό θεοχάρης, διατί 
τρέμεις ; άλλοτε δέν έ- 
φοβεϊσο, ότε σέ είχον 
είς τάς άγκάλας μου. 
Τώρα δέν είσαι έν ασφαλεία; Ά! Εννοώ, ήδη δέν μέ ^•νωρίζεις 
πλέον. Άκουσον λοιπόν......  εγώ δέν θά σέ λησμονήσω, κάί
θά σέ λάβω μίαν ημέραν.... δέν θ’ άφήσω νά γίνγς’ σύζυγός 
άλλου.... είσαι πάντοτε μνηστή μου.... καί ορκίζομαι έπί 
τής ζωής σου, ότι θά σέ στεφανωθώ. Έάν άμφιβάλης, λ’άβε 
τό γαμήλιον δώρόν μου, θά σοί χρησιμεύση μετ' ολίγον.

Λέγων δέ ταΰτα, τή έδεσε περί τήν κόμην τον πέπλον 
τής χήρας. 
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ύπηρέτης, είς δεινός έργοκόπος, καί μετράς τάς ήμέρας σου 
καί*  ώρας, ώς αμαξηλάτης. Ή άκτίς φίλε μου, ή χρυσή 
μέλισσα, ήτις διασχίζει τόν εγκέφαλον τοΰ αληθούς έργάτου 
καί έναποτιθησι την αστραπήν καί τόν βόμβον τών πτερυγίων 
της σέ έπεσκέφθηποτέ; Ουδέποτε, δέν είναι άληθές; Ή μέλισ
σα, είναι έργασίά, φίλε μου, καί πάντοτε τήν ίφοβήθης, 
πάντοτε άπεμακρύνθης αύτής, και σ’ έμίσησε. Ή θεία μέ
λισσα! ναι, αυτή εμπνέει,αύτη δίδει τά προσόντα, τήν Ικα
νότητα, τό άληδές τάλαντον. Γνωρίζω καί τούς εργαζομέ
νους, οϊτινες εργάζονται πολύ διαφορετικότερα σου, καί οί 
οποίοι είναι άλ.ηθώς αντάξιοι τής δέσεως, ήν άδικως κατέ
λαβες καί έν τούτοις παραγκωνίζονται.... ’Ιδού, ά; όμιλή
σωμεν έμπιστευτικώτερον, άφοΰ εΐμιθα μόνοι. 'Η ιδικη σου 
ίκανότης, τό τάλαντόν σου συνίσταται εις εν μόνον πράγμα, 
ένυμφεύδης ώραίαν γυναίκα!...

— Κύριε, ανακράζει ό Στέφανος, έρυδριών εξ οργής.
Ή δέ φωνή χωρίς νά συγκινηθή έκ τούτου.
— Ά! έπανέλαβεν, ή αγανάκτησές σου μ’εύχαριστεΐ, διότι 

άποδεικνύει τούς ισχυρισμού; μου...· Είσαι μάλλον βλάξ ή 
πονηρός.... Μή οργίζεσαι, διότι άν μ’ έγγιξης καί μοί κάμης 
πτυχάς δέν θά δυνηθή; νά μέ φορεσης εις τόν χορόν, ή δέ 
κυρία Ελένη δά δυσαρεστηδή καί διότι είς αύτήν οφείλεται 
ό θρίαμβος τής σημερινής δόξης σου. Αύτή κατόρθωσε νά 
σέ φέρη είς αύτό τό σημείον.... Τι διάβολο! Στέφανε, πρέ
πει τέλος πάντων νά ένοήσης τήν δέοιν σου.... εις αύτήν 
οφείλεις τό πάν.... τό παν.... τό μέγαρόν σου, τά είσοδή- 
ματά σου, τά παράσημά σου, τάς δόξας σου, τάς δάφνας 
σου, καί....

Καί δια κινήσεως τής χειρίδο; ή επίχρυσος στολή τώ έδεί 
κνυε τά έπί τοΰ τοίχου διπλώματα του. Ειτα, ώς έάν ήθελε 
να βασανίση τό δΰμά της περισσότερον, ή σκληρά αύτη 
στολή έπλησίασε τήν έστίαν, καί άκουμβώσα είς τό κάθισμά 
του, πλησίον του ώτός του, τφ λέγει οίκιακφ τό τρόπω.

— Νά σοΰ ’πώ, φίλε μου, φαίνεται ότι αύτά σέ κατα 
θλίβουσι. Έν τούτοις πρέπει νά γνωρίζης ό,τι όλος ό κόσμος 
γνωρίζει. Καί τίς θά σοΰ τά εΐπη εκτός έμοΰ; Είπέ μου, τί 
είχες καί τί ήσο πριν στεφανωθής; Ούδέν. Τί προίκα έλα-

Όπότε ό Φώτης Βέης, ό κ. Βουγάς καί ή Σωσάνα Ραμώ 
άνησυχοΰντες έπί τή ματαία αναζητήσει τής Ραλλοΰς, καί 
άφοΰ περιήλθον όλα τά επικίνδυνα σημεία τής Άκροπόλεως, 
ώς καί τήν πηγήν τής Κλεψύδρας, άνεΰρον αύτήν λειπόθυ- 
μον έπί τοΰ αετώματος τοΰ Παρθενώνος, έμειναν όλως έκ
πληκτοι καί κεχηνότες.

— ΙΙώς ηλθεν έδώ; διά τίνος θαύματος έφθασεν είς τοι- 
αύτην Επικίνδυνον θέσιν; ήρώτων άποροΰντες άλλήλους.

Πρώτη ή Σωσάννα Ραμώ, ύπείκουσα είς ακατανόητου 
προαίσθημα, ήκολούθησε τήν πρός τήν φίλην της άγουσαν 
οδόν. ’Εταστικόν δέ τι βλέμμα τή ήρκεσε νά μαντεύση. ότι 
παρίστατο μάλλον ή ανάγκη νά σώση κινδυνεύουσαν, ή νά 
βοηθήση πληγωμένην. Ή πρώτη αύτής φροντίς υπήρξε νά 
έξαφανήση τό πέπλον, κατόπιν δέ νά βοηθήση τήν Ραλλοΰ 
νά συνέλθη, ήτις μή ούσα ποσώς πληγωμένη, δέν έβράδυνε 
νά άναλάβη τάς αισθήσεις της.

ΤΙ δεσποινίς Ραμώ φιβηθείσα μή έν τή ταραχή αυτής 
προδώση τι, έσπευσεν αμέσως νά έξηγήση αύτη τά διατρέ- 
ξαντα κατά τό δοκοΰν.

— Έσχε σκοτοδίνην, είπεν, έκ τών φαντασμάτων.
Ή ίξήγησις αύτη οΰχί μόνον ευκόλως έπιστεύθη, άλλα 

καί ούδείς έτόλμησε ν’άντείπη.
Όπότε δέ άπηλλάγήσαν τών προσκεκλημένων, ή δεσποι

νίς Ραμώ, ό κ. Βουγάς καί ό Φώτης Βέης άπέτειναν σχετι- 
κας ερωτήσεις τή Ραλλοΰ, ήτις ώμολόγησε λεπτομερώς τά 
πάντα. Τοίς διηγήθη τό τολμηρόν διάβημα τοΰ Κώστα Θεο
χάρους, τάς άπειλητικάς αύτοΰ προθέσεις, καί τοίς έπέδειξε 
συνάμα τό ύπ’ αύτοΰ άφεθέν μέλαν πέπλον, είς ανταλλαγήν 
βεβαίως τής ύπεξαιρεθείσης έν ταύτφ γαμήλιου ανθοδέσμης, 

-ήν μεθ’ έαυτής έφερεν είς τό στήθος της.

βες; Μηδέν. Τότε πώς έξηγείς τήν άπόκτησιν τής περιου
σίας σας; θά μοί εϊπης πάλιν, ότι πολύ εΐργάσδης. ’Αλλά, 
δυστυχή, εργαζόμενος νυχθημερόν, τί μισθόν είχες; τοΰτό· 
σοί ηρκει είς άπόκτησιν περιουσίας; Σκέφθητι, ότι ή ωραία 
Ελένη εθεωρήθη πάντοτε ώς γυνή τοΰ κόσμου, τών διασκε

δάσεων καί τής σπατάλης. Σύ ούδέποτε έσκέφθης ταΰτα, 
αλλ απ έναντίας, έλεγε; άρκούμενος πρός τούς φίλους σου 
«έχω σύζυγον πνευματώδη, καί έννοοΰσαν τάς κοινωνικάς 
υποθέσεις, αύτή φροντίζει περί πάντων, είναι οικονόμος, καό 
εκ τών περισσευμάτων αποκτά περιουσίαν». Δυστυχή.... 
ένυμφεύδης τέρας τών τεράτων, γυναίκα φιλόδοξον καί α
κράτητου, αύστηράν πρός σέ, έλαφράν πρός τούς άλλους, 
γνωρίζουσαν νά άγη τά ηνία, τών υποθέσεων σου καί τής 
καρδίας της, καί διαλογεζομένην έν ταύτφ ούτω. «Ό σύ
ζυγός μου στερείται αξίας, τύχης, περιουσίας, τοΰ παντός,, 
είναι βλάξ, πλήν είναι άνήρ έξαιρέτου καρδίας, εύπιστος 
καί οχι ένοχλητικός. Μέ άφίνει νά διασκεδάζω άνέτως, έγώ· 
δέ τοΰ παρέχω τά πάν». Έκτοτε, χρήματα, δέσεις παρά
σημα, δόξα, δάφνας ήρχοντο βροχηδόν. Τέλος πρωίαν τινα, 
τή έπήλδεν ή ιδέα νά γίνη καί σύζυγος προξένου, όστις νά φέρη. 
επίχρυσου στολήν καί ξίφος. Τό είπε, τό έκαμε, τετελεστβει.

— Ψεΰδος! ψεύδος, άνεφώνησεν ό Στέφανος έξαλλος έξ. 
όργής·^

— Ε! φίλε μου, τυφλώττεις ; δεν είναι ψεΰδος. Όπό
ταν είσέλδης εις τάς πολυτελείς έκείνας αίδούσας ένθα τό πάν 
άποθαμβώνει, άνοιξον καλώς τούς οφθαλμούς τής καρδίας 
σου καί θά ίδής τήν απάτην καί κακίαν είς το βάθος όλων 
τών οφθαλμών, ύποπτα μειδιάματα είς όλα τά χείλη, καί. 
τούς παρεστώτας ψιθυρίζοντας·

« Ίόού ό σύζυγος τής ώραίας Ελένης» διότι ούδέποτε θά 
ησαι άλλος τις. φίλε μου, ή ό σύζυγος μιας ώραίας γυναικός.

Ό Στέφανος δέν αντέχει πλέον εξοργίζεται είς τό έπα
κρου καί πηδ^ί νά καταξεσχίση τήν στολήν, οτε άνοιχθείσης 
τής θύρας τοΰ δωματίου του εισέρχεται ή κυρία ‘Ελένη.

—“Α! έδώ είσαι, φίλε μου, τφ λέγει διά γλυκύτατης 
φωνής, καί κοιμάσαι, ένφ έγώ σέ περιμένω !...

Ή 'Ελένη ίσταται προ αύτοΰ μεγαλοπρεπής, ώραιοτάτη
S-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.

Ο Κώστας Θεοχάρης δέν λησμονεί τήν Ραλλοΰ !....
Έάν θελήσωμεν νά κρίνωμεν τά πράγματα κατά τά έθιμα: 

τής Δύσεως, βεβαίως ή διαγωγή αύτη ήθελε θεωρηθή ακα
τανόητος, άφίνοντες κατά μέρος τήν ΰπόθεσιν χυδαίας κατα- 
διώξεως άπό μέρους έραστοϋ κακοανατεθραμμένου. Έν Γαλ
λία, πας εύγενής άνήρ, τιθέμενος έν τή θέσει τοΰ Κώστα: 
θεοχάρους, ήθελεν άποκρύψει τήν άγανάκτησίν του, εκ γεν- 
ναιοψυχίας, καί άποσυρθή έξ αξιοπρέπειας· ίσως δέ μόνον 
ήθελε περιορισθή t’i διπλωματικήν τινα καί εύφυά παρατή— 
οησιν, τήν μόνην δυναμένην ν’ άντιπαραταχθή κατά μιας; 
ερωτικής προδοσίας. Έν τή ’Ανατολή όμως, ένθα ή παθη
τική θέσις τής γυναικός άποκαθίστησι ταύτην σχεδόν ανεύ
θυνου, ό Θεοχάρης δέν σκέπτεται ποσώς περί προδοσίας,, 
πολύ δ’ όλιγώτερον περί έκδικήσεως, άλλά μόνον περί άπο- 
δόσεως τοΰ δικαίου του, ιδού τό πάν.

Εν πρώτοις ήλπισε διά τής προσκλήσεως τοΰ Φώτη Βέη; 
είς μονομαχίαν, νά έλευθερώση ούτω τήν Ραίλοΰ, πλήν ό- 
πρέσβυς τής Τουρκίας άρνεϊται νά μονομαχήση, καί κατ α
νάγκην ό Θεοχάρης άναγκάζεται νά ΰπομείνη καί νά περι- 
μένη ευνοϊκωτέραν περίστασιν έκ τής παρόδου του χρόνου. 
Τό μέλλον ανήκει είς τούς έγχαρτεροΰντας, άλλως τε δέ, 
ουχί μετ’ άπολύτου άδιαφορίας, μία νέα γυνή αίσθάνεται- 
έαυτήν ποθουμένην.

Ο Κώστας Θεοχάρης τότε έπεδόθη μετά πλείονος ζέσεως 
εις την κανατεμπορίαν, καί μολονότι ό πατήρ του ήδύνατο- 
νά τόν συγχώρηση, ή δέ Κωνσταντινίά ήγγυάτο περί τούτου, 
διότι ό γέρων ήγάπα τό τέκνον του, ό Κώστας αμελεί νά.

Η ΦΥΣΙΣ

επιβλητική καί άποθαμβοΰσα. Διά κινήσεως δέ, ήτις χαρα
κτηρίζει τό δικαίωμα τής διευθύνσεως τοΰ οίκου της, λαμ
βάνει τήν στολήν καί ταχέως διά μικρού μειδιάματος εν
δύει τον σύζυγόν της, όστις ύπό τό κράνος έτι τοΰ ύπνου, 
-τριβών τούς οφθαλμούς, αναστενάζει, διαλογιζόμενος ταυ- 
-τονρόνως, ότι ήτο ονειρον!...

’ *Ρο«ς.

ΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΚΙΠΝΙΖΟΤΣΑΙ

Τό ζήτημα τοΰτο έδωσεν εσχάτως άφορμήν είς συζητή
σεις καί πειράματα έν Μαγχεστρία· Οί κάτοικοι τής πόλεως 
-ναύτης ύπέβαλον νέα παράπονα, διά τάςέκ τοΰ καπνοΰ προ- 
ερχομένας νόσους, άποδιδοντες τήν έκτακτον θνησιμότητα τών 
:κατοίκων είς τήν αιτίαν ταύτην. Χειροτέχναι δέ τινες ΰπεστή- 
ριζον ότι τό άνθρακικόν όξύ, τό κινδυνωδέστατον στοιχείου 
όπερ ύπάρχει έντός τοΰ καπνού γεννάται εύκολώτερον όταν 
•τό πυρ είναι ζωηρόν καί εντελής ή σύμπηξις. Άλλά άπεδιί- 
χθητο εναντίον καί tva πείσηπάντας ό κ. Flecher προέβη »ίς 
τακτικά πειράματα. ’Ανέλυσε πεντήκοντα δύο δείγματα κα
ινού προερχόμενα έκ διαφόρων εστιών καί έβεβαίωσε πάντοτε, 
ώς έπρεπε νά προσμένωμεν, τήν μή ύπαρξιν τοΰ ανθρακικού 
-οξέος όταν ή καΰσις γίνεται τελεία. Τό ανθρακικόν όξύ έ- 
ξαιρετικώς εΰρέθη όπόταν ή καΰσις έξετελείτο άτελώς. ’Α
πεναντίας δέ τό άνθρακικόν όξύ ύπάρχει πάντοτε είς τούς μέ- 
Δ,κνας καπνούς τούς παραγομένους άπά ατελούς συμπήξεως.

ΠΛΟΪΟΝ ΣΓΡΟΜΒΜΙΝ Ϊ’ΠΟ Φ.ΙΛΙΙΝΠΣ

Έν τή « Επιστημονική Επιθεωρήσει» άναγινώσκομιν α
ξιοπερίεργου γεγονός, όπερ συνέβη είς τήν γολέταν τοΰ Η. Β 
«Grit έν τφ Άγίφ ’Ιωάννη τής Νέας Γής. Όσω καί άν ή 
-περίεργον τοΰτο, αί ληφθεϊσαι έπιμαρτυρίαι δέν έπιτρέπουσιν 
ήμϊν ν ’ άμφιβάλλωμεν περί αύτοΰ.

Πρωίαν τινά ένφ τό πλήρωμα ήσχολεΐτο περί τήν αλιείαν 
■τοΰ βακαλάου καί κατεγείνετο είς τήν συλλογήν τών δι- 

ξητήση συγγνώμην, διότι δέν συναισθάνεται τήν ανάγκην ή 
■μάλλον ευρίσκει περισσότερα θέλγητρα είς τήν ήδη κτηθεϊ- 
σαν άνεξαρτησίαν του.

Ό χειμών έφθασεν, ό δέ Φώτης μετά τής συζύγου του 
-διαγουσιν άπό τής ήμέρας τών γάμων των βίον διασκεδά
σεων καί χορών. Αί εφημερίδες δημοσιεύουσιν έν λεπτομερείς 
τάς τουαλέτας καί εσπερίδας τής ώραίας πρεσβευτρίας.

Καθ οσον δ ’ άφορ£ είς τόν Φώτην Βέην, είναι ό ήρως τής 
■ήμέρας καί δέν όμιλοΰσιν ήδη έν Άθήναις ή περί τής έκτα
κτου εύνοιας τής τύχης του κατά τήν 31 Δεκεμβρίου, καθ ήν 
.«κέρδισε μέγα χρηματικόν ποσόν, οτε άπασα ή Ελλάς με
ταβάλλεται είς γενικόν χαρτοπαικτεΐον. Κατά τό έσπέρας 
•τής τελευταίας ημέρα; τοΰ έτους τό πατροπαράδοτον έθιμον 
τοΰ τόπου απαιτεί, ίνα πάντες έξημερωθώσι τήν ήμέραν τού 

•νέου έτους χαρτοπαίζοντες.
Ή Σωσάννα Ραμώ ήρξατο νά βαρύνηται πλέον εις τό 

Άρσάκειον, ό δέ κ. Βουγάς καί ό θεοχάρης τήν επισκέπτον
ται συχνάκις.

Μετ' ολίγον πλησιάζει ή έποχή τών άποκρέω.
Αί Άθήναΐ μεταβάλλονται είς γενικήν ευθυμίαν. Παντα- 

-χοΰ βλέπει τις προσωπιδοφόρους πεζή, εφίππους, έφ αμαξών, 
έπί όνων, ή δέ οδός Έρμου γέμει τοιούτων μετεμφιέσεων, 
αίτινες κυκλοφοροΰσιν άπό πρωίας μέχρι τής έσπέρας. Τινες 
-δέ τούτων δέν είναι πάντοτε άμεμπτοι, άλλ’ ετεραι εΐσίν εν
τελώς πειρακτικαί, κατασατυρίζουσαι διάφορα σημαίνοντα 
πρόσωπα τού τόπου. Ό Κώστας μετεμφιεσθείς ούτως, ώστε 
νά άπομιμήται τόν πρέσβυν τής Τουρκίας, διέρχεται συχνά- 
κις ύπό τάς θυρίδας τής πρεσβείας, προσπαθών νά επιδει
κνύεται, άλλ’ όπόθεν τφ άπαντώσι διά περιφρονητικής άδι- 
•αφορίας. Το κοινόν .περιέργως τόν παρατηρεί.
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κτύων, δ πλοίαρχος καί ό μάγειρος μείναντες μόνοι έν τφ 
πλοίφ, έξεπλάγησαν παρατηρήσαντες ότι τό πλοϊον, οπερ έν 
τούτοις ήτο στερεώς ήγκυροβολημενον, καί του όποιου τά 
ιστία ήσαν συνεπτυγμένα, έφαίνετο προχωρούν μετά θαυμά
σιας ταχύτητος. Αυθωρεί έσπευσεν ν’άνακαλυψωσι τό αίτιον 
καί δέν έβράδυναν νά ϊδωσι παμμεγέθη φαλαίνην περιπε- 
πλεγμένην έκ τών πλευρών της έπί τοΰ άγκύστρου τής άγ
κυρας καί φεύγουσαν μετά ταχύτητος ανέμου, σύρουσαν εν 
ταύτφ δπισθέν της τήν γολέτταν,

Ό πλοίαρχος καί ό μάγειρος έκπλαγέντες κατ’άρχάς έκ 
τοΰ νέου τούτου δυστυχήματος, δέν έβράδυναν ν’ άναλάβωσι 
τήν ψυχρότητά των, καίήρχισαν κόπτοντες τήν άλυσιν τής 
άγκυρας, όπως άπαλλαγώσι τής ορμητικής φοράς τής φαλαί- 
νης. Μετά τοΰτο δέ, άναπετάσαντες τά ίστια κατέφθασαν 
τούς συναδέλφους αύτών, οϊτινες άνυπομόνουν νά μάθωσι τί 
συνέβαινεν έπί τοΰ πλοίου.

Τό πλοϊον τότε διηυθύνθη εις τήν Νέαν Γην πρός προμή
θειαν νέων άλύσεων καί άγκύρας, διότι εΐχεν άπωλέσει καί 
τήν έτέραν έκ τίνος τρικυμίας προγενεστέρας.

Καθοσον άφορ$ τήν φαλαίνην, έξηφανίσθη έχουσα τήν άγ
κυραν έμπεπηγμένην είς τά πλευρά της, καί ήτις δέν έφάνη 
πλέον.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Οί παρατηρηταί βεβαιοΰσιν ότι, οί έχοντες όνυχας·
Μακρούς καί στενούς, είσί πεπροικισμένοι διά φαντασίας, 

ποιητικού οίστρου, καί έρωτος πρός τάς έπιστήμας, πλήν καί 
οκνηρίας.

Μακρούς καί πλατείς, είσί φρόνιμοι, λογικοί καί σοβαροί.
Πλατείς καί βραχείς, είσι θυμώδεις, απότομοι, πεισμονές 

καί εμφορούνται ύπό πνεύματος αντιλογίας.
Οί έχοντες τοιούτους ζωηρούς καί ωραίου χρώματος, εΐσίν 

ένάρετοι, υγιείς. ευτυχείς, θαρραλέοι, καί φιλελεύθεροι.
Οι δέ σκληρού; καί ευθραύστους, θυμώδεις, μοχθηροί καί 

επίφοβοι.

ένθα πάντες διασκεδάζουσι χορεύοντές μέχρι

νηστειών έπρεπε νά όνομάζηται 
διότι άπό τοΰ λυκαυγούς άπας ό πλη-

Ιίερί τό λυκόφως καί μόλις άνάψωσι τά φώτα τών οδών, 
αί ήμερήσιαι αύται μετεμφιεσεις εξαφανίζονται, οτε διαδέ
χονται αΰτάς αί νυκτεριναί. αιτινες πλέον συγκεντρώνται εν 
ταίς οίκίαις, 
τής έπιούσης, ότε άρχεται ή Τεσσαρακοστή.

Ή πρώτη ήμερα τών ' 
ηιι/(>α Tur 
θυσμός έγκαταλείπει τάς οικίας του, ώς έν τοίς χ,οόνοις εκεί
νοι;, καθ'ού; ό άγγελος προσεκάλει τόν 'Ισραήλ έκτος τών 
σκηνών. Οί λόφοι τής ΙΙνυκός, τοΰ Άςείου Πάγου καί τοΰ 
Μουσείου πληρούνται έκτακτων αμαρτωλών, οϊτινες προσέρ
χονται νά φάγωσι κυκληδόν καθήμενοι πέοιξ τών βράχων τα 
ώμά σκόρδα καί τά κρόμμυα. Έφ’ όσον δέ ό ήλιο; φεγγει 
έξακολουθοΰσιν ούτω τρώγοντες καί πίνοντες τον ρητινίτην, 
καί χορεύοντε; σύν τφ κρούτμ.κτι τών εγχωρίων οργάνων, 
ήτοι τοΰ τυαπάνου καί τοΰ πλαγιαύλου. Έπί πεντήκοντα 
ήμερα; οί καλοί ορθόδοξοι χριστιανοί άπέχουσι τοΰ κρέατο;, 
τών ώών, τοΰ βουτύρου, τοΰ γάλακτος, τοΰ ελαίου καί μά
λιστα τοΰ ιχθύος. Δέν πλησικζουσιν ώσαύτως τά; γυναΐκάς 
των!... Ό Κώστας θεοχάρης όμως ενθυμείται τήν Ρκλ- 
λοΰ, τί δέ νά συμπεράνφ τις έπί τής θρησκείας ένος Φανα- 
ριώτου;

Τέλος, έφθασε καί ή άγια έβδομάς, αί ήμέραι τών 11α- 
θών καί ή προσκύνησες τών επιταφίων τής Μεγάλης Παρα
σκευής..·.. καί τό Πάσχα!....

Καθ’όλην τήν εβδομάδα ταύτην επικρατεί ή μεγαλειτέρα 
κίνησις τού πληθυσμού καί ή ώραιοτέρα παρελκσις τού γυ
ναικείου φύλου πρό τών πεζοδρομίων όλων τών οδών καί τών 
κατωφλίων τών θυρών όλων τών Εκκλησιών.

Οί κώδωνες όλων τών ναών σημαίνουσιν.



Η ΦΥΣΙΣ
Or έχοντες όνυχα? κυρτού;, είσΐν ύποκριταί ύποπτος. καί 

κακοί.
Οί δέ τρώγοντες αυτού; διά τών όδόντων των είσΐν ανόη

τοι και στενοκέφαλοι.
Ή*

Εις νεωκόρο; αρχαίου ναού έξηγών εΐς άγγλόν τινα τάς 
αρχαιότητας-

—■ Καί ό κώδων αύτός είναι αρχαίος, τόν έφέραμεν άπό 
την Ρωσσίαν, άλλά τόν κτυποΰμεν είς τάς μεγάλα; τελετάς, 
είς τούς έπισημους γάμου;, είς τάς πυρκαϊάς, καί ένγένει είς 
όλα τά δυστυχήματα.....

Ό “Αγγλος.
— "Ω γιές!......

Έν Σύρω.
Είς αμαξηλάτης μετέφερε ξένους τινάς Κυρίους είς την 

ώρ αίαν εξοχήν Κ......
°Οτι δέ έφθασαν είς σημεϊον, ένθα η άμαξα δέν ήδύνατο 

νά προχωρήση πλέον
— Κύριοι, τοϊς λέγει, ό δρόμος είναι εως έδώ, άπ’ εδώ 

καί πέρα πηγαίνουν τά μουλάρια καί τά γαϊδούρια, σας πα
ρακαλώ νά καταβήτε καί νά πάτε μέ τά πόδια. 

άριστεράν χεϊρα καί τόν αριστερόν πόδα, ώς εμφαίνεται έν 
τή είκόνι, θά έκπλαγή βλέπων υμάς όψούμενον καί Ιστάμενον 
εί; τόν αέρα.

Τό φυσικόν τοϋτο φαινόμενου, όπερ ούδέν άλλο είνε ή αν
τανάκλασες τοϋ καθρέπτου, διά τούς μή γνωρίζοντας αύτό, 
είναι διασκεδαστικώτατον.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Λύβος τοδ 1S δοαβκβδαβτίκοδ προβλήματος.
Merit 15 ημέρας

“Ελυσαν αύτό οί Κύριοι: Ν. Σολιώτης έξ Αίγιου, καί Κ. 
Δ. Φραγκόπουλος έκ Πατρών, ό μέν διά δελταρίου έμμέ- 
τρως, ό δέ δι’επιστολής πεζώς.

Άμφότεραι αί λύσεις εφερον ήμερομηνίαν 17 7βρίου, και 
άφίκοντο είς τό γραφεϊον μας τήν έπιοϋσαν διά του ταχυδρο
μείου σιδηροδρομικώς. Τί; δικαιούται λοιπόν τοΰ δώρου ; Τίς 
ό πρώτο; λυτήρ ; Τό δώρον θά διαμοιρασδή.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,.

ΧΩΜΑ Ε\ Τί2 ΑΕΡΙ
(Φυσικόν φαινίμενον)

'Ιδού διασκεδαστικόν τι παίγνιον μή απαιτούν προταρα- 
σκευάς καί έργαλεΐα, καί δυνάμενον νά έκτελεσθή παρ οίου- 
δήποτε προσώπου.

Τοποθετήσατε εαυτόν έπί τής πλευράς καθρέπτου ερμα
ρίου τινός, ώς ένδείκνυσιν ή παρατιθέμενη είκών, τοιουτοτρό
πως ώστε, τό ήμισυ τού σώματός σας νά ηναι κεκρυμμενον,

τό δ’ έτερον ήμισυ νά εύρίσκεται πρό σοΰ ερμαρίου. Ο θεα
τής, όστις θα εύρίσκηται απέναντι ύ/Cv,προς τήν άντίθετον 
πλευράν τοϋ ερμαρίου, θά βλέπη ολόκληρον το σώμα σας, 
έάν δέ δεν άντιληφθή τής αντανακλάσεις του καθρέπτου θα 
νομίζη ότι βλέπει υμάς ολόκληρον. Έάν τότε ύψώσητε την

Λ. Γ. Π. Τσαγκαράδες. "Εχει καλώ;. Άναμένομεν. Μή λησμο
νείτε. ’Εντάλματα ένεργηθήσωνται. ’Αποστείλατε πρώτα; Αποδείξει;. 
— Α. Σ. Βουκουρέσιιον. Συστημένοι έ>ήφθησιν, εύχαριστοΰμεν ώς: 
καί διά πληροφορία; σχολάρχου. Άναμένομεν συνδρομητάς· — Α. Β. 
Άχαίαν. Χθές σα; έγράψαμεν καί άπεστείλαμεν 6 μουσικά τεμάχια. 
Εύχαριστοΰμεν. Συνδρομή νέου συνδρομητοΰ έλήφθη.—Α. Π. Κύ
προν. Δελτάριον έλήφθη. Συνδρομητήν ένεγράψαμεν καί άπεστείλα-- 
μεν σειράν φύλλων, δμοίως και ιδικήν βαχ. Άποστείλωμεν άποδεί- 
ξει; προσεχώς καί γράψωμεν.—Μ. Σ. Γ. Βραίλαν. Συνδρομηταί ένε- 
γράφησαν. Σειραί άπεστάλησαν. Αποδείξει; άποστείλωμεν προσεχώς 

καί γράψωμεν ύμΐν. Εύχαριστοΰμεν,—Ν. Τ. Αίτωλικόν. Ζητούμενα 
φύλλα άπεστάλησαν ύμΐν. Τοΰ λοιπού διεύδυνσι; αύτόθι. Άναμένο»· 

μεν καί μερικού; συνδρομητάς. —I. Ρ. Πύργον. Ένεγράψαμεν καί 
δεύτερον συνδρομητήν καί άπεστείλαμεν σειράν «Φύσεωςβ. Σήμερον 
σα; γράφομεν Εύχαριστοΰμεν. — Δ. Ν. ’Αλεξάνδρειαν. Βεβαίως άνα
μένομεν συνδρομάς, διότι εχομεν έξοδα.—Κ. Σ. Βόλον. Σάς ένεγρά
ψαμεν καί παρακαλοΰμεν άποστείλατε συνδρομήν σας, διότι είσήλ- 

θομεν είς έκτον μήνα.— Κ.Ο.Άργος. Δέν έλάβομεν.—Μ.Μ. Beyrouth. 
Ζητούμενα φύλλα έστάλησαν ύμΐν. Πιστεύομεν νά ύποστηρίξητε τό 
φύλλον μας. — ί. Π. Ξηροχώριον. Έλάβομεν συνδρομήν σας, εύχαρι- 

στοΰμεν. Ζητούμενα φύλλα άπεστείλαμεν. Άναμένομεν συνδρομητάς. 
Φύλλα Κονιάλη ποΰ διευθύνονται; Άπόδειξις σας στέλλεται σύν πα- 

ρόνν φύλλφ.—Κ. Μ. Άνδρον. ’Επιστολή καί έπιταγή έλήφθη. Εί; 
«Άκρόπολιν» έδόθη. Χρήματα έλήφθησαν. Γράψω.

Γ. ΒΛΑΒΙΑΑΟΓ
18 —Όδύ; Εύαγγελεστρίας —18

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΜΗΤΡοΠΟΛΙΝ

Είς τά άνωτέρω κατάστημα εΰρίσκονται όλα τά είδη τών 
υλικών διά γυναικείους πίλους.

Πρός τούτοις ύπάρχουσι καί πίλοι έτοιμοι τής τελευταίας 
εποχής όλων τών σχημάτων καί ποιοτήτων κατασκευάζονται 
δέ καί κατά παραγγελίαν έντός βραχύτατου χρόνου.

Τιυ.αί συγκαταβατικοί

Εκ Tor Τϊπογρα*ειογ Πλραςκεγα Λεωκη


