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ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

α
ΠΕΡΙΕΧΟΜ Ε ΝΑ

Ό Χρηβτόφορος Κολόμβος xai ή άναχάλυψις τής 'Αμερικής, (συ
νεχεία), (μετί «Ικόνων), ύπύ Φ. Π. — Ή άνάδαβις είς τύ ΛευχΟν 
Όρος, ύ-reo τοΰ ·ζ. Janssen, ύχδ Φρίχ. — Ή άπατη τοδ «αρελβάν- 
τος χαί ή άλήδεια του μέλλοντος. Κο-πέρνιχοι, Γ αλ ιλα ίο ί, 
Κέπλερος, Νε ύτ ων, Λ αχ λ ά σ, X έρσχελ, ύπό 'Αστέρος. — Σωσάν- 
να Ραμώ, (έπιφυλλίς μετί εικόνων), ύπό Maurice de Fos —1'6 βηή- 
λαεον τοδ Μαμμούθ, ύπό Louis Deville μετά εΐ>όνων. — Ήχώ. — 
Έηεοτημονιχύν παίγνιον.— Αινίγματα. — Άντακοχρίβεις τής 
<>Φόβϊ·»ς·>.—Άγγελίαι.

Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ
ΚΑΙ Η ΑΝΛΚΑΛΤΨΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

(Συνέ/εια)

Ό Κολόμβος διηυθύνθη τότε πρός τό ανατολικόν σημ.εϊον 
τής Ίσπανιόλας, όπου συνήντησε τόν ά 
πλοίαρχον Άλόνζον Πίντζων, 
όστις ένφ έ μελέτα έτι νά του 
ύποκλέψη τήν δόξαν του,προσε- 
επάθει άφ ’ ετέρου διά ψευδών 
αιτιολογήσεων νά καλύψη τό 
σχέδιόν του. ’Ενταύθα,έν ταΐς 
άκταΐς.ταύταις έχύθη τό πρώ
τον αίμα τών ιθαγενών, συνέ
πεια αιφνίδιας έπιθέσεως τού
των κατά τών Ισπανών,οιτινες 
εύκόλως κατετρόπωσαν αύτούς.

Όναύαρχος έσκόπει διερχό- 
μενος νά έπισκεφθή τάς Κα- 
ραίβας νήσους, πλήν ή άπειρος 
έπιθυμία τών ανθρώπων του 
νά έπιστρέψωσιν είς τήν Ισπα
νίαν τόν ήνάγκασε νά ύποχω- 
ρήση είς τοΰτο, καί τοΰ άνε
μου πνέοντος εύνο'ίκώς, ανεπέ- 
τασαν τά ιστία πρός τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ παλαιού κόσμου.

Κατά τον διάπλουν τοΰτον 
εκινδύνευσαν πολλάκις νά ναυ- 
αγήσωσι, πλήν ή ακράτητος 
δόξα τοΰ Κολόμβου,ήν έθεώρει 
ήδη άνωτέραν καί τής ζωής 
του, εφόπλισαν αύτον διά κα
ταπληκτικού θάρρους καί τόλ
μης, δι'ών κατενίκη,σε πάντας 
τούς παρεμβληθέντας ΰπό τών 
φυσικών στοιχείων θανάσιμους 
σκοπέλους, τή δέ 5 Φεβρουά
ριου τοΰ 1893 τέλος, περί τό 
λυκαυγές, ή λέξις «Γη», άντη- 
χήσασα ώς αστραπή παρ’ολου 
τοΰ πληρώματος, άνήγγειλεν 
αύτφ τήν εμφάνιση» τής άγιας 
Μαρίας, μιας τών Άζόρων νή
σων. Πλήν ή χαρά τών Ισπανών μετετράπη εις λύπην, δτε 
μετ’ολίγον έμαθον, ότι άπό ζηλοτυπίας ένεκα- προδοτικαί 
διαταγαί είχον δοθη παρά τής ζηλοφθόνο»υ Κυβερνήσεω; τής 

άχάριστον αύτοΰ ύπο-

Ό Κο.1<ψ6θί Ta‘( siftxract: ir 'AjtepiK^.

Λισσαβώνος πρός άπάσας τάς περι/ώρους πορτογαλλιχάς νή
σους, χαί θά συνελαμβάνετο ό Κολόμβος, άν ή διορατικότης 
καί ή έτοιμότης τοΰ πνεύματός του δέν προελάμβανον τόν 
κίνδυνον.

Τοιαύτη ύπηρξεν ή πρώτη υποδοχή του έπιστρέφοντος εις 
τόν παλαιόν κόσμον, προάγγελος τών βασάνων καί τών απι
στιών, δι’ ών έμελλε νά άνταμειφθή ίν όλη του τή ζωή διά 
τάς μεγίστας πρός τήν ανθρωπότητα εκδουλεύσεις του ! .

Τή 4 Μαρτίου 1493 0 ναύαρχος εΐσήρχετο έν τφ κολπί- 
σκφ τής Τάγας, όπόθεν άπέστειλιν άμε'σως άγγελιαφόρους 
πρός τούς βασιλείς τής ’Ισπανίας, ένφ ταυτοχρόνως ό βασι
λεύς τής Πορτογαλίας, μολονότι καταλυπηθείς έπί τή άπω- 
λεία τοιουτων ενδόξων καταχτήσεων, καί συνάμα άποκρού- 
σας τάς προτροπάς τών αύλικών, οιτινες ήθελον νά δολοφονή- 
σωσι τόν Κολόμβον, ύπεδέχετο αύτόν μετά τιμών ναυάρχου.

Τέλος τή 15 Μαρτίου, ό μέγας θαλασσοπόρος άπεβιδά- 
ζετο είς Πάλον, όπόθεν πρό επτά περίπου μηνών -και ήμί« 
σεως, εί/εν άπάρει διά τόσεως, εί/εν άπάρει διά άγνωστον !

Ό μέγας ένθουσιασμός τοΰ 
πλήθους είναι απερίγραπτος, 
είχε δέ έκοαγεϊ είς απείρους έκ- 
δηλώσεις χαράς καί σεβασμού 
πρός τόν μέγαν άνδρα.

Ό Κολόυ.βος αμέσως έτρεξε 
ν ’ άσπασθή τόν φίλον του καί 
προστάτην, τόν ηγούμενον τής 
Μονής Βαβίδα, Ίωάννην Πε- 
ρέζ, όστις μόνος είχε πιστεύση 
είς αύτόν καί ήδη έβλεπεν άν- 
ταμοιβόμενον διά τής άνακα- 
λύψεως τοΰ ήμίσεος τής ύδρο- 
γείου σφαίρας μας. Ειτα με- 
τέβη γυμνόπους καί πανηγυρι- 
κώς είς τόν ναόν τής Μονής, 
ΐνα εύχαριστήση τόν Θεόν διά 
τήν σωτηρίαν του, διά τήν δό
ξαν του,καί την ύπό τής ‘Ισπα
νίας κατίκτησιν του-Νέου Κό
σμου. Όποια όμως άντίθεσις! 
’Ολόκληρος λαόςήκολούθειήδη 
αύτόν έν ιύλογίαις πορευόμε- 
νον πρός τήν θύραν τής ταπει
νής ταύτης Μονής, ένθα έτη 
τιναπρότερον ^.όνος πεζή,μετά 
τοΰ υίοΰ του ήλθε νά ζητήση 
τήν μόνην εις τούς έπαίτας 
οφιιλομένην ελεημοσύνην καί 
φιλοξενίαν!

Ό δέ Άλόνζος Πίντζων τι
μωρούμενος συνεπεία τής πρός 
τόν κύριόν του απιστίας, καί. 
παρασυρθιίς ύπό τής θαλάσσης, 
εΐσήρχετο είς τόν λιμένα τής 
Πάλου τή επαύριον τής άφί- 
ξεως τοΰ Κολόμβου' ημέρας δέ 
τινας μετά ταΰτα άπεβίωσε, 

συνεπείγ ίσως τής τύψεως τ>ΰ συνειδότος μάλλον ή τήςάπο- 
ί τυχίας τών βλέψεων του.

Λαμπρός θρίαμβος άνέμειε τόν Κολόμβον. Ό βασιλεύς
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καί ή βασίλισσα παρεκάλεσαν αύτόν νά έλθη είς Βαρκελώνα. 
Πανταχόθεν συνέρρεον νά ίδωσι τόν άνδρα, όστις συνετέλε- 
σεν είς τοιοΰτον κατόρθωμα. Έν τή παλαιά πρωτευούση 
τής Ισπανίας ή είσοδος αύτοΰ ύπήρξε θριαμβευτικωτάτη. 
Παρ’αύτφ έβάδιζον οί ιθαγενείς, ούς μετ’ αύτοΰ είχε μετα- 
καλέσει, φέροντεςτά έγχώρια αύτών ένδύματα, κάνιστρα δέ 
πλήρει χρυσού, κοσμημάτων καί πολυτίμων άντικειμένων 
προηγούντο αύτοϊς, άπεικονίζοντα τό πλούτος τών άνακαλυ- 
φθεισών χωρών. Ό Φερδινάνδος καί ή ’Ισαβέλλα, έν όλη τή 
λάμψει τής βασιλικής αύτών μεγαλοπρεπείας καί περιστοι
χισμένοι άφ’’δλων τών μεγαλείων τής μοναρχίας, άνέμενον 
καθήμενοι έπί τοΰ θρόνου αύτών, καί άμα τή εμφανίσει του 

< Κολόμβου άνηγέρθησαν αμέσως έκ συγκαταβάσεως πρός τήν 
μεγαλοφυίαν. ’Εκείνος δέ, όστις τοΐς εκόμιζεν ολόκληρον κό
σμον, πιστός είς τάς παραδόσεις τής ταπεινοφροσύνης τής 
εποχής εκείνης, εκλινε γόνυ πρό αυτών. Οί βασιλείς τότε τόν 
άνήγειρον καί παρακαλέσαντες αύτόν νά καθήση πλησίον των, 
τοΐς διηγήθη τά τοΰ ταξειδίου του έν λεπτομερείς. Μετά 
τοΰτο προσέπεσαν πάντες γονυκλινείς, καί διαταγή βασιλική, 
έψάλη έν αύτή τή αιθούση του θρόνου ή εύχαριστήριος πρός 
τόν θεόν δέησις έν πάση τή κατανύξει.

Τή ήμερα ταύτη άπεφασίσθη νά γίνη δεύτερα εκδρομή, 
ήτις ώφειλε νά διοργανωθή ύπό πολύ διαφορετικά; περιπτώ
σεις,·ή ή πρώτη.Ό άρχιδιάκονος τής Σεβίλλης, ό Φονσε’κας, 
όστις έλαβε τόν τίτλον τοΰ πατριάρχου τών Ινδών, έπεφορ- 
τίσθη τών τής θαλασσοπλοΐας ταύτης προετοιμασιών, πλήν 
ό Κολόμβος προίδε εχθρόν έν τώ προσώπφ τούτφ, διότι ή 
μεγάλη φήμη τοΰ θαλασσοπόρου έπλήγονε τήν μετριοφροσύ
νην τοΰ Φονσέκα, όστις βαθμηδόν θά μετεβάλλετο είς επι
κίνδυνον αντίπαλον ένεργοΰντα κρυφίως. Έν τούτοις τή 25 
Σεπτεμβρίου τού 1 493 έτους, τρία μεγάλα πλοία καί δέκα- 
τέσσαρα μικρά, έφ’ών έπέβαινον χίλιοι πεντακόσιοι άνδρες,. 
έγκατέλειπον τόν λιμένα τών Γαδείρων δυστυχώς όμως ού- 
τοι είς άκρον τολμηροί καί τυχοδιώκταε, άμα τή πρώτη Εύ· 
ρωπαϊκή αποικιακή έγκαταστάσει, εγκαινίασαν δι’ αιωνίου 
στίγματος τήν άνάμνησιν τής κατοχής άγριου κόσμου, ύπό 
τοΰ διατεινομενου πεπολιτισμένου κόσμου.

Τή 3 Νοεμβρίου, ήμέρς Κυριακή 0 στόλος ούτος προσή» 
ραξεν έν μ’ά τών Μικρών Άντίλλων νήσων, ήτις μετονω- 
μάσθη Δομινίκη (νήσος τοΰ Κυρίου). Ό Κολόμβος κατόπιν 
κατέλαβε διαδοχικώς τήν Γουαδελοΰπαν, τήν Άντιγόαν, τόν 
άγιον Χρηστόφορον, τό πλεΐστον τών γνωστών νήσων, καί 
μετά ταΰτα διηυθύνθη πρός τόν όρμον, ένθα εΐχεν αφήσει 
τεσσαράκοντα έκ τών πρώτων αύτοΰ άνθρώπων. Μάτην όμως 
άντήχει τό συμπεφωνηθέν μεταξύ τούτου καί έκείνων ση- 
μεϊον, διότι μό-η ή τοΰ θανάτου σιωπή άπήντα. Καί όντως 
καταστροφή εΐχεν έπέλθει. Οί Ισπανοί παραδόξως κατα- 
χρασθέντες τής εύνοιας τών ιθαγενών, ούς κατέθλιβον, ούτοι 
συσσωματωθέντες καί μένεα κατ’ έκείνων πνέοντες, τούς εθα- 
νάτωσαν καθ’ ολοκληρίαν.

Ό Κολόμβος κατόπιν έγκαθίδρυσεν ολίγον άπωτέρω τήν 
πόλιν τής Ισαβέλλας, διηρεύνησε τό εσωτερικόν τής νήσου, 
κατεσκεύασε φρούρια καί έγκατέστησε διαρκή αποικίαν.

Μετά ταυτα 'έτράπη πρός δυσμάς. παρέπλευσε τάς άκτάς 
τής Κούβας, άς συνέχεε πρός τήν Χρυσήν Χερσόνησον, ήν 
έξελάμβανε διά τήν Ίνδο-Σινικήν, καί ειτα πλεύσας πρός 
•νότον άνεκάλυψε τήν Ίαμάίκαν. Οί περίπλοι ούτοι σπου- 
■δαίως έπέδρασαν έπί τής ύγείας αύτοΰ, καί ότε εύρίσκετο είς 
τά πατάλια τών Καραίβων νήσων ήσθένησε βαρε'ως. Τό 
πνεύμα του καταβληθέν πλέον ύπό τοΰ άχθους τόσων έργα- 
σιών, άγρυπνιών καί άνησυχιών, κατελήφθη ύπό βαθείας λη- 
θαργίας, ήτις έφόβισι τούς 'Ισπανούς πιστεύοντας πρός στιγ
μήν, οτι τό τέλος τοΰ Κολόμβου έπλησίαζεν. Έν τοιαύτη 

-έντελή άναισθησίς μ.ετεκομίσθη είς τόν λιμένα τής’Ισαβέλλας.
Έν τούτοις αί διχόνοιαί μεταξύ τών 'Ισπανών δέν έβρά- 

δυναν νά έπελθωσι, Τινες έκ τών στασιασάντων, έπί κεφα
λής τών όποιων εύρίσκετο 0 Μαργαρέτ, καταλαβόντες πλοϊά 
τινα ελαβον ιήν πρός φήν 'Ισπανίαν διεύθυνσίν, ό δέ άπιστός 
καλόγηρος Μπουάλ, συνένοχος εκείνου δέν έβράδυνε νά έν- 
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σπείρη τόν ιόν της διχονοίας καί συκοφαντίας καί έν αύτη τη 
διοικήσει τοΰ ναυάρχου· ό Φονσέκας πολέμ.ιος τοΰ Κολόμβου 
έξεμεταλλεύθη τήν'περίστασιν, ή δέ αύλήτής Ισπανίας ά
νανδρος δειχθείσα καί μή πατάξασα την ατιμωτικήν ταύ
την σύκοφαντίαν, άπέστειλεν είς Ίσπανιόλαν έκτακτον άπε· 
σταλμένον, τόν επίτροπον Ίωάννην δέ-Άγουάδο, έχθρικώς 
διακείμενον πρός τόν ναύαρχον.

Ό Κολόμβος ένόησεν αμέσως, ότι είχε δεινούς εχθρούς, 
πρός ούς έδει νά παλαίση καί δέν ώκνησε νά βαδίση εύθέως 
κατ’ αύτών. Έπανέκαμψε δ’ αυθωρεί πρός τήν 'Ισπανίαν, 
άφήσας είς τήν θέσιν του τόν αδελφόν τον Βαρθολομαίον, ον 
ώνόμασε γενικόν τοποτηρητήν.

Αί μετά τών μ.οναρχών τής 'Ισπανίας εξηγήσεις αύτοΰ 
έπανέφερον τά πράγματα είς ομαλήν οδόν, καί έπανέκτησε 
τήν φιλίαν των, τής Ισαβέλλας ιδίως, διότι ό Φερδινάνδος 
διετήρει έν τοΐς μυχοϊς τής καρδίας του δυσπιστίαν τινα 
πρός τον ζένον.

"Η αποικία τών Ισπανών έν τούτοις βαθμηδόν έζηφανί- 
ζετο, νε'αι έπικουρίαι τή έστέλλοντο, ό δέ Κολόμβος άνεχώ- 
ρήσε μετά δύο έτη έπί κεφαλής νέου στόλου πρός ένίσχυσιν 
καί έδραίωσιν αύτής.

Τή 30 Μαίου 1498 άπήρε τής 'Ισπανίας διά τρίτην φο
ράν μετά τριών πλοίων, θέσας γραμμήν πρός τήν διακεκαυ- 
μένην ζώνην, έν όνόματι τής Τρισάγιας Τριάδος, ύποσχεθείς 
είς τόν θεόν νά χαιριτίση επ’ όνόματι αύτής τήν πρώτην 
άνακαλυφθησομένην γην, τό δέ πεπρωμένον ηύδόκησε όντως 
τή 31 Ιουλίου ν’ άνακαλυφθώσι τρία σημεία, τοεί; κορυφαί 
ορέων, αίτινες κατά τήν βάσιν έφαίνοντο ήνωμέναι, καί αί 
όποΐαι νομίμως έβαπτισθησαν ύπό τό όνομα ϊησοι της άγιας 
Τ’ριάόος, ούσαι μία εκ τών σημαντικωτάτων τοΰ συμπλέγμα
τος τών Μικρών Άντιλλών.Ό Κολόμβος τότε έστησεν ύψη- 
λότατον σταυρόν έπί τής ακτής, καί έδόξασε τόν Ίησοϋν Χρι
στόν. Μετά τινα καιρόν ώνόμασε Γη>· Χαρίτων τάς ·ριτ- 
νιαζούσας χώρας, χωρίς νά γνωρίζη ακριβώς έάν αύται ησαν 
αρχιπέλαγος ή στερεά γή. ΙΙλήν δεινωθείσης τής ύγείας του 
κατελήφθη αίφνης ύπό απειλητικής οφθαλμίας, ήτις τόν ήμ· 
πόδισε νά έξέρχηται τοΰ κοιτώνας του, καί εν τοσούτφ ήκο- 
λούθει έκείθεν, κατά τάς ενδείξεις τών ύποπλοιάρχων του, 
τάς καθ’ώραν άνακαλίήπτομένας άκτάς, ότε προσήγγισαν είς 
ήπειρον, ήτις βραδύ®»^ μετωνομάσθη Κολομβία.

Ό ναύαρχος εύρεπήν έν 'Ισπανιόλ^ αποικίαν είς έντελή 
αναρχίαν, μή κατορθώσας ποσώς ν’ άποκαταστήση τήν τά- 
ξιν, τά δέ πληρώματα τών έπιστρεφόντων πλοίων είς Ισπα
νίαν άπεικόνιζον τήν κατάστασιν ταύτην διά τών μελανωτέ- 
ρων χρωμάτων, έξηγειράντων τήν άγανάκτησίν τών βα
σιλέων.·

Ή αύλή τότε μετέπεμψεν εκεί αξιωματικόν περεβληθέντα 
άνωτάτην εξουσίαν, τόν Φραγκίσκον δέ-Βομπαδίλαν, εύγενή 
έκ τοΰ οίκου τού βασιλέως, όστις άμα τή άφίξει του έκεί 
συνέλαβε τόν Κολόμβον, τόν περιέβαλε δι’ άλύσεων καί πε- 
ριέκλεισεν έν τοΐς ύπογείοις τών φρουρίων τής Ισαβέλλας.' 
Καί δέν ήρκέσθησαν μόνον είς τόν περιορισμόν τής έλευθε- 
ρίας του, άλλά καί τόν έξύβρισαν, καί κατέτρεξαν παντοιο- · 
τρόπως. Ότε δέ ώδάγησαν αύτόν είς τό πλοίον, όπως τόν 
μεταφέρωσιν είςτήν Ισπανίαν,και ήθέλησαννάτοϋάφαιρέσωσι 
τάς άλυσεις έκ τών ποδών του, δέν τό έπέτρεψε:—«Όχι, 
είπε, οί μονάρχαι μου μοί έγραψαν νά ύποταχθώ είς τόν 
Βομπαδίλαν, και έπ’όνόματι αύτών μέ περιέβαλλον .διά τών 
άλύσεων. θά τάς φέρω έ’ως ότου αυτοί οί ίδιοι μου τάς ά- 
φαιρέσουν, καί ειτα θά τάς φυλάξω ώς δείγμα τής ύπό τών 
άνθρώπων χορηγηθείσης μοι άμοιβής διά τάς εκδουλεύσεις 
μου». Καί έκράτησε τόν λόγον του, φυλάξας πάντοτε τάς 
άλύσσεις ταύτας, άς έκρέμασεν άπέναντι αύτοΰ έν τώ οϊκφ 
του, ινα τάς βλέπη άκαταπαύστως’ έν δέ τή διαθήκη του 
διέταξε νά τεθώσι καί αύται μετά του σώματός του έν τφ 
φερέτρω του.

Τότε ό Κολόμβος έκλαυσε πικρώς, κάλλιστα εΐδώς τήν 
τύχην ήτις τόν άνέμενεν έν Ίσπανίρι. Φ. Π.

Η ΑΝΑΒΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΟΝ ΟΡΟΣ
Ύπό τοΰ κ. JANSSEN

('Επιστημονικά^ παρατηρήσεις αύτοΰ.)

Ή -κατά.τήν συνεδρίασιν τής 22 Σεπτεμβρίου παρελθόν
τος ύπό τοΰ κ. Janssen γενομένη άνακοίνωσις έν τή ’Ακα
δημία τών Επιστημών, προσείλκυσε καθ’όλον τό διάστημα 
αύτής τήν προσοχήν πάντων τών παρευρεθέντων επιστημό
νων, οϊτινες μεγάλως έξετίμησαν τάς αποκαλύψεις τοΰ διά
σημου άκαδημαίκοΰ, όστις μετ’ αληθούς πραγματικής εύχα- 
ριστήσεως έξέθηκεν έν σαφέστατη καί όλως οικογενειακή καί 
μετριοφρονώ διαλέκτφ, ήτις χαρακτηρίζει τόν δεινόν άνδρα, 
τό ήρωϊκόν καί σπάνιον κατόρθωμα, όπερ νέας δάφνας προ- 
σεκτήσατο αύτώ.

“Ηθελε δ’εισθαι πολύ εύχάριστον δι’ήμάς, έάν άνελαμβά- 
νομεν τήν λεπτομερή άνάλυσιν καί έξήγησιν έν ταύτφ όλου 
τοΰ ύπομνήματος τοΰ κ. Janssen χάριν τών άξιοτίμων ανα
γνωστών τής «Φύσεως», πλήν φρονοϋμεν, ότι ή άναδημοσι- 
ευθεϊσα είς τό προηγούμενου φύλλον αναγραφή τής έκδρομής 
πρός τήν κορυφήν τοΰ Λευκού Όρους, καί αί παρακατιόν 
έκτιθέμεναι όλίγαι φασματοσκοπικαί παρατηρήσεις, σχετικώς 
προς τόν χώρον καί σκοπόν τοΰ ήμετέρου περιοδικού,άπεικο- 
νίζουσι πιστώς καί άρκούντως τήν ένώπιον τής ’Ακαδημίας 
τών Επιστημών γενομένην έπιστημονικήν άνακοίνωσιν τοΰ 
σοφού αστρονόμου έπί τοΰ έν λόγω ζητήματος.

Ό κ. Janssen μετεχειρίσθη έν ταΐ; παραιηρήσεσιν αύτοΰ άπό της 
κορυφής τού Λευκού Όρους, τό φασματοσκόπιον του Dulosy, τό φέ 
ρον δύο πρίσματα, καί δπερ είχε τό πλεονέκτημα διά τόν σοφόν ά- 
στρονόμον νά ήναι πολύ εύμεταχείριστον και τό καταλληλότατου, χαί 
διότι έποιεΐτο πολλάκις χρήσιν αύτοΰ, είς δ’λας τάς προγενεστέρας 

αύτοΰ παρατηρήσεις.
Ιδού δέ τά άποτελέσματα, όίτινα έκ τής εκδρομής ταύτης έξήξεν.

«Έν περιλήψει, λέγει ό κ. Janssen, αί γενόμεναι φασματοσκο
πικά παρατηρήσεις διαρκούσης τήςάναβάσεως πρός τήν κορυφήν τοΰ 
Λευκού Όρους, συμπληροΟσι και έπιβεβαιοΰσι τάς πρό δύο ετών άρ- 

ξαμένας άπό τοΰ σταθμού τών Μεγάλων Ήμιό-ων, εΐ; 3050 μέτρων 
ΰψος, τό δέ σΰνολον ό'λων τών σχετικών τούτων παρατηρήσεων, ήτοι 
αί γενόμεναι μεταξύ τού Πύργου τοΰ Έϊφφελ καί τοΰ άστεροσχο- 
πείου Μιδών, έκεϊναι τοΰ κ. de la Baunie έν Κρήτη, κατά τήν τελευ- 

ταίαν έκλειψιν το"· ήλιου, αί τοΰ άστεροσχοπείου, καί τέλος αί έσχά- 

τως,άπό τοΰ Λευκού Όρους γενόμεναι με/.έται άγουσιν εί. τό συμ
πέρασμα τής παραδοχής, τής μή δπάρξεως όξυγόνου έν τοΐς αίθερι- 
κοΐς ήλιακοΐς περικκλύμμαοι, άτινα ύπέρκεννται τή; φωτόσφαιρας, ή 

καί του συμμίχτου ύποτιθεμένου ο’ξυγόνου πρός τά συστατικά {κείνα, 
ατινα τώ ίπιτρέπουσι τήν ίπί τοΰ φωτός ένέργειαν τών φχινομένων 
τής άπορροφήσεω:, ήν παράγει ίν τη ήμετέρα άτμοσφαίρα, καί ήτις 
δμοίως παρατηρεϊται έν τώ ήλιακφ φάσματι, έν ε’ίόει γραμμών καί 
ταινιών, άς πάντες γνωρίζομεν. Νομίζω, δτι τοΰτο είναι αλήθεια όρι- 
στιπώς άναμφισβήτητος, έξ ής δύναται τις νά έξάξη συμπεράσματα, 
θίγοντα τά συστατικά τής ήλιακής Ατμόσφαιρας. Είναι βέβαιον Sit, 
έάν τό όξυγόνον ύπήρχε ταύτοχρόνως μετά του υδρογόνου έν τοΐς έξω- 
τεριχοϊ; στρώμασι τοΰ ήλιου καί ήκολοΰθει τό τελευταίου τοΰ-ο 
μέχρι τών τόσω ίκτεταμένων όρέων, ένθα άνευρίσκομεν αύτό, ήτοι 
μέχρι τής μετωπικής ατμόσφαιρας, ή μεταγενέστερα ψυχρότης έν πε- 
ριόδω χρόνου, ήν δέν δυνάμεθα νά όρίσωμεν έιι, άλλ’ ήτις φαίνεται 
μοιραίως έπιτελεσθησομένη καί όπόταν ή μεγάλη ήμών κεντρική 
Ιστία άρξηται έξαντλοΰσα τάς άπειρους άποτεταμτευμένας δυνάμεις, 
ίξ τον διαθέτει ακόμη, ή ψυχρότης αύτη λέγει, θά έχη ώς άποτέλε- 
σμα, έάν τό όξυγόνον καί τό ύδρογόνον ύπήρχον έκεΐ, τήν ενωσιν 

αύτών. Έν τοΐ. έναερίοις τούτοις φωτοσφαιρικοΐς στρώμασι θά έσχη- 
ματίζετο τότε ίδατμός, ή δέ παρουσία τοΰιου κατόπιν τών όσων γι· 
γνώσκομεν περί τών ιδιοτήτων αύτοΰ θά εΐχεν ώςάποτέλεσμα νά προ- 

βάλη εις τήν ήλ.ιακήν ακτινοβολίαν, ιδίως δέ εις τά-, θερμογόνους 

άκτΐνας κώλυμα σημαντικόν. Ουτω δέ,ή έξασθένησις τής ήλιακής ά- 
κτινοβολίας θά έπεταχύνετο έτι διά τοΰ σχηματισμού τοΰ ΰδατμοΰ 

τούτου.
”Αρα δέν ύπάρχει εις τό ζήτημα τοΰτο νέα έτι άρμονία άναμφι· 

σβήτητος, ήτις έντώ τόσω θαυμαστώ συνόλφ τής συναρμολογίας τών

ήλιακών συστατικών, τείνει νά έξασφ,αλίση τώ ήμετέρφ διανομεΐ τών 
δυνάμεων, τήν μακροτάτην δυνντήν διάρκειαν είς τάς ένεργείας, άφ*  1
ών έξαρτάται ό βίος όλοκλήρου τοΰ πλανητικού συσιήματος;» '

Ούτως, κατά τό συμπέρασμα τοΰ κ. Jaossen,T0 ζήτημα 
της ύπάρξεως ή μή ύ^-γόι-ου iv-tri ηλιακή άτμοσφαίρα λύεται 
όρεστικώς, καί πιστεύομεν ότι, μετά τάς γενομένας ύπ’ αύτοΰ 
τελευταίως παρατηρήσεις άπο ύψους 4000 μέτρων άπό τής 
επιφάνειας τής θαλάσσης, ούδείς νέος φυσιοδίφης θά τολμήση 
νά ύποστηριξη πλέον τό εναντίον, ήτοι ότι ύπάρχει όξυγόνον 
έν τή περιβολή, ήτις περιβάλλει τήν φωτόσφαιραν (τόν ήλιον).τή περιβολή, ήτις περιβάλλει τήν φωτόσφαιραν (τόν ήλιον).

Φρίκ.

ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

κοαεΡΝίκοΣ, Γαλιλαίος, kbdaepox, νεττλν,
ΛΑΠΛΛΣ, EPSXEA

Ή άνθρωπότης κατά τόν Ιζ". αιώνα σχεδόν παντελώς 
ήγνόει τούς νόμους τής ύπό τούς πόδας αύτής περιστρεφό
μενης σφαίρας μας, ώς καί τούς τών διαγραφόντ'ων τήν εαυ
τών καμπύλην καί έκτελούντων τούς έξελιγμους των ύπέρ τήν 
κεφαλήν της αστέρων. Ή γή ύπέκρυπτεν εντός τών σπλάγ
χνων της κατά τάς τότε δοξασίας διάπυρον κόλασιν, ό δε 
ουρανός, ή έκτασις, ή κατοικία τών μακαρίων ητο ή πατρίς, 
τών σεραφικών ονείρων, τών θρησκευτικών ονειροπολημάτων, 
ή αιθέριος χώρα τοΰ παραδείσου κλτ.

Ό ήλιος στρεφόμενος περί τήν γήν καί άκινητών περί τόν 
άξονά του, τοιαύτη ήτο ή φυσική διάταξις τοΰ φυσικού κό
σμου, όν ή Άγια Γραφή άπεκάλυπτε ήμϊν διά τοΰ επεισοδίου 
τοΰ ’Ιησού τού Ναυή σταματώντος τόν ήλιον έν μέσφ τής πο
ρείας του, πρός συμπλήρωσιν τής κατά τών Φιλισταίων νί
κης του. Τί; δ’ ήθελε τότε τολμήση ν’ άντείπη κατά τής 
'Αγίας Γραφής, χωρίς νά έκθεση εαυτόν είς τό ανάθεμα καί 
είς τάν πυράν ; Έν τούτοις ή άποψις αύτη δέν άπετόλμησε 
έπί πολύ τούς αστρονόμους καί τούς φυσικούς, ό δέ Tych.0- 
Brabe' έθετο πρώτος τάς βάσεις τής μαθηματικής άστρονο- 
μίας, ειτα φοιτητής τις τοΰ Πανεπιστημίου τής Κρακοβίας 
ό Νικόλαος Κοπέρνικος,2 έτόλμησε νά υποστήριξή έν τοίς 
συγγράμμασιν αύτοΰ, ότι ό ήλιος είναι τό κέντρον του σύμ- 
παντος. καί ότι περί τό κέντρον τοΰτο ρέπουσιν ό Έρμης, ή 
’Αφροδίτη, ό “Αρης, ό Ζεύς, ή Γή. . . :

Ή μεγάλη αύτη περί τοΰ πλανητικού συστήματος άλή- 
θεια, όλως έναντία τού αστρονομικού ιυστήματος τών Ε
βραίων καί τών Αιγυπτίων, ύπεστηρίχθη καί άνεπτύχθη ύπό 
τού Γαλιλαίου, όστις έπευφημίσθη διά τής άνακαλύψεως τής 
πτώσεως τών βαρέων ή του νόμου τής βαρύτητος, τής ύδρο- 
στατικής πλάστιγγος, τής κατασκευής του τηλεσκοπίου, τών 
συστατικών τοΰ γαλαξίου κύκλου, τής περί εαυτόν περιστρο
φικής κινήσεως τοΰ ήλιου, τής γενέσεως τών κομητών, τών 
τεσσάρων δορυφόρων τοΰ Διός, καί τών περί δυναμικής θεω
ριών του.

Ευρισκόμενος ημέραν τινα έν τή μητροπόλει τής Πιζης, ό 
Γαλιλαίος παριτήρησε τήν κανονικήν ταλάντωσιν λυχνίας 
τίνος κρεμαμένης άπό τής στέγης καί αμέσως συνέλαβι την 
ιδέαν τοΰ ισοχρονισμού τοΰ έκκρεμοΰς. Συνεπείς τούτου βρα
δύτερου ό Νεύτων άνεκάλυψε τον μέγαν νόμον τής παγκο
σμίου βαρύτητος, ότε είδε μήλόν πίπτον άπό τίνος δένδρου. 
Ούτως, ή άπλή παρατήρησες, τό τυχαΐον, ή άν θέλετε _ή 
πειραματική επιστήμη, ύπήρξεν, ώς φαίνεται, άσφαλής οδη
γός έν τή προόδω τών έπιστημών·

' Tycho-Brahe, άστρονόμβς Σουηδό;, δημιουργός συστήματος άστρονο- 
μικοΰ, διαφόρου έχείνων τοΰ Πτολεμαίου καί Κοιιερνίκου (18546 —160!)·

- Νιχόλαος Κοπέρνικος, Μοξος αστρονόμος γεννηθείς έν 
Πρωσσίας, εδίδαξβν έν Ρώμη τΑ μαβηματικί, άπβΟανατίσβη 

Αληδεύουσαν τήν δόξαν τοΰ Πυθαγόρα -περί κινήσεως τής Ιήί, 
τοΰ ή) ίου, χαΐ ά-εβίωσε τφ 1548.

Thorn τής 
δέ άποδείξας 

Ακινησίας δέ

f
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Έν ίτει 1589, ό Γαλιλαίο;’ διδάσκων άπό τοϋ Πανεπι
στημίου της Πίζη;, έσχε πολλούς εχθρούς συνεπεία της λαμ
πρά; αύτοΰ φήμης, άναγκασθεί; άπό τών διωγμών τών ~ι- 
ριπατητικών ν’ άφήση την έδραν του τφ 1592, ότε τφ προ- 
σεφέρθη ύπό τής δημοκρατίας τής Βενετίας, ή τής Παδούης 
ήν καί έδέχθη. -Άλλ’ όμως αί ανακαλύψεις αύτοΰ τοσούτφ 
έξήγειραν τόν θαυμασμόν καί τήν μήνιν τών εχθρών του, 
ώστε ίν έ'τει 1615 ένήχθη ενώπιον τοΰ έν Ρώμη φοβερού 
Ιεροδικείου, ένθα οί Ίησουϊται καταμαρτύρησαν αύτοΰ, ώς 
καταστρέψαντος ουρανόν καί γήν, άκινητήσαντος τόν ήλιον 
καί άποδώσαντο; τή ήμετέοκ σφαίρα έλευθέραν τροχιάν εν 
τοϊς κόλποι; τοΰ απέραντου, συμφώνω; προς νέους άμετα- 
τρέπτους νόμους, οιτινες δεν έπέτρεπον πλέον ούτε κατα
κλυσμόν, ούτε τέλος τοϋ κόσμου.

Η θεωρία τοϋ Γαλιλαίου άνέτρεπεν άρδην τήν θεωρίαν 
του κλήρου.

«Έμαθον έκ καλής πηγής, έγραφεν ό Γαλιλαίος πρός 
»τινα φίλον του, ότι οί Ίησουίται έπεισαν σημαίνον τι πρό· 
»σωπον, οτι ή συγγραφή μου είναι μάλλον αποτρόπαιος καί 
«επιβλαβής τή εκκλησία, τών ύπό τοϋ Λουθήρου’καί τοϋ 
«Καλβίνου γραφέντων».

Ό Γαλιλαίος κατεδικάσθη εΐς ισόβιον κάθειρζιν καί έρ· 
ρίφθη είς τά υπόγεια τής Μονής τής ’Αθήνας, άφοϋ περιε- 
βλήθη δΓ πλύσεων καί έβασανίσθη ύπό τών δημίων τοϋ ιερο
δικείου ενώπιον τών όποιων ό εβδομηκοντούτης ούτος γέρων 
ενεφανίσθη γυμνόπους καί μόνον ύποκάμισον φέρων. Ένφ 
δέ ύπεβάλλετο εί; τάς φοβέρας βασάνου; τών σιδήρων καί 
τών σχοινιών, καί έξηναγκάζετο νά παραδεχθή, ότι ή γή 
δέν κινήται, τά μαρτύρια ανυπόφορα καταστάντα ήνάγκασαν 
,μέν αύτόν νά όμολογήση τοϋτο, πλήν μή δυνηθείσης τής συν· 
.ειδήσεώ; του νά τό έπιβεβαιώση, e pur si muove, er τούτοις 
xtvshat, ίψιθύρισεν.

1 Γαλιλαίο: μαθηματικός, βυ τό κλέος πολύ. Γ,υίψα? δέ κατί Κοπέρνικον 
καί αζιώοας, ότι η Γή κινιΐται βαρέω;, άπήλαν« τοϋ παρά τοΰ ίτρσΰ έτα- 
βτηρίου διωγμοί, κα’. δμολογήοαι κατηναγκάσδη ότι ίσραλεν, ίπβψιθνρίζων 
τό, καί ομω: κινήται. Έγεννήδη 1544, άπεβίωή 1612.

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ
(Σ ν ν ί χι ι α}

Εΐναι ήμέρα τοΰ Πάσχα, ημέρα άγαλλιάσεως, αγάπης 
καί άφέσεως αμαρτιών. Το παν όζει όπτου αμνού καί ερυ
θρών ωών. Οί πλούσιοι άνταλλάσσουσι κάνιστρα άνθέων καί 
γλυκυσμάτων, έστολισμένων διά κεχρωματισμένων ώών, εφ’ 
ών είκονίζεται ή άνάστασις τοϋ Χριστοΰ, οί δέ πτωχοί προ
μηθεύονται και δωροϋσιν εί; τούς συγγενείς των ζεύγη τζα- 
ρουχίων !

ζεύγη τζα-

Έν τούτοι; τό πλή
θος συνωστίζεται έν τή 
πλατείφ τής Μητροπό- 
λεως, ένθα μυριάδες κη
ρίων άνημμένων ώχριώ- 
σιν εντός πυκνοΰ νέφους 
έκ καπνού λιβανιού.

Ή λειτουργία άρχεται, ό δέ άρχιερεύς ακολουθούμενο; ύπό 
τών Ιερέων καί τών διακόνων αύτοΰ έν στολή, αναφωνεί τό: 
«Χριστός Άνέστη», ’Αληθώς Άνέστη» ■

Αίφνης τότε, ό θόλος τή; εκκλησίας αντηχεί ύπό τοϋ τρο
μερού κρότου τή; ταυτοχρόνου έκπυρσοκροτήσεω; όπλων, 
πιστολίων, τρομπονίων κλπ. πεπληρωμένων μέχρι τοϋ στο
μίου αύτών, τά όποϊα οΐ πλεϊστοι τών παρεστώτων έκκενου- 
σιν εις τόν αέρα πρό; τιμήν τή; Άναστάσεως.

Συνάμα πάντες άσπάζονται άλλήλου;, οί δέ δυσηρεστη- 

ι Ο Γαλιλαίο; εζήλθίν αίμόφυρτο; έκ τών ύπογείων τοϋ 
ιεροδικείου καί ώδηγήθη έν τή είρκτή τοϋ Άρσέτη, ίνα μή 
εξέλθη ΐκείθεν έφ’ όλης του τής ζωής, άπαγορευθιίσης αύτφ 
αύστηρώς τής δημοσιεύσεω; επιστημονικών διατριβών έπι 
τοΰ πλανητικού συστήματος. Έν τούτοι; οίίεροδικασταί πα- 
ρήζαν ίτεραν πνευματικήν ένασχόλησιν εί; τόν μέγαν άν- 
δρα, ί’να μή διατελή άεργος, διατάξαντες αύτόν ν’ άπαγ- 
γέλη καθ’όλον τό έτος τούς έπτά ψ-α-Ιμονς τον Δανιά, πλήν 
καταβληθεντο; τοϋ Γαλιλαίου ύπό τοσούτων διωγμών καί 
βασάνων,άπέθανεν οΐκτρώ; έν ταϊς είρκταϊ; τοϋ Άρσέτρη, 
έχων ώ; μόνην παρηγοριάν έν μέσφ τών άπειρων αύτοΰ πι
κριών, τήν άφοσίωσιν μιας ϊερωμένης, τής αγαπητή; του 
Μαρίας Ουρανίας, τή; νομιμότατη; αύτοΰ θυγατρός.

Σχεδόν άπαντα τά έργα, σημειώσεις, αστρονομικοί ύπο- 
λογισμοί, διαγράμματα, χάρται κτλ. τοϋ Γαλιλαίου διεσκορ- 
τίσθησαν καί κατεστράφησαν θεωρηθέντα ώς αιρετικά. Πλήν 
αρκετά είχε πράξη, όπως ή δόξα του άποθανατίση τό αί
σχος τών αντιπάλων του. Ό Γαλιλαίος ειχεν ώς άξίωμα τό 
έξης αγαπητόν του ρητόν· «.Ή φι-Ιοσοφία^γράφεται er τ$ βί· 
»^ω τ/jc ρύσεως, ύ ρεγάΛη αντη βί,βΛος γίγραπται $ι’ 
κάκεζα.Ιείπτων μαθηματικών χαρακτήρων».

Ο Γαλιλαίος είχε μαθητήν έφάμιλλον, τόν Ίωάννην Κέ- 
πλερον καλούμενον, όστις επωφελούμενο; μέρους τίνος τών 
άνακαλύψεών του, διά τοϋ ύπό τοϋ Γαλιλαίου άνακαλυφθέν- 
τος φακού παρετήρησε τάς κηλίδας του ήλιου, καί άνεγνώ- 
ρισεν,οτι τής σελήνης, τά όρη θά ήσαν μεγαλήτερα τών τή; 
γής. Ό Ιωάννης Κέπλερος γεννηθεί; έν τφ δουκάτφ τής Βυρ- 
τεμ.βέργης τή 27 Δεκεμβρίου 1571, προσδιώρισε τούς νό
μους τής κινήσεω; τών αστέρων, άνακαλύψα; έν ταύτώ, ότι 
οί πλανήται διαγράφαυσιν έλλείψεις πέριξ τοΰ ήλιου, και ότι 
ό ήλιος καταλαμβάνει μίαν τών εστιών τών έλλείψεων τού
των· πρός δέ ίπανώρθωσε τήν θεωρίαν τών λογαρίθμων καί 
άνέπτυξε τήν τών εκλείψεων τοϋ ήλιου. Ό Κέπλεοος άπε- 
βίωσεν έν Ρατισβόνη έν έτει 1630.

Κατά τό αύτό έτος τοϋ θανάτου τοϋ Γαλιλαίου, ήτοι τή 
25 Δεκεμβρίου 1642, εν παιδίον γεννάται έν ’Αγγλία, όπερ 
κατά φυσικήν συγκυρίαν έμελλε νά συνεχίσει τό ημιτελές ερ— 

μένοι καί οί ευρισκόμενοι εί; διάστασιν επωφελούνται τή; εύ- 
καίρια;, όπως συμφιλιωθώσιν εκ νέου. Τοϋτο είναι απαραί
τητον εθιμον τοΰ τόπου, καί έν ταυτώ λέγουσιν

— Χριστό; άνέστη!
—’Αληθώς άνέστη !
Τί; δέ ήθελε τολμήσει έν τοιαύτη ήμέργ καί περιστάσει 

ν άποτρέψη τά χείλη άπό τά τοΰ άδελφοΰ του, εΐσέτι κατα- 
πόρφυρα έκ τοϋ οίνου τή; μεταδόσεως, όν πάντες λαμβά- 
νουσι κατά τήν ημέραν εκείνην άπό τή; χειρός τοΰ ίερέως, 
καί άτινα μοσχοβολοϋσιν άπό τό αίμα τοΰ Σωτήρος;

Ο Κώστα; Θεοχάρης ευρισκόμενο; καί αύτό; έκεί, άναμέ- 
νει ίσω; τόν πατέρα του νά διέλθη καί τόν άσπασθή, πλήν 
ούτο; διερχόμενο; πλησίον του βραδέως, προσποιείται αδια
φορίαν, καί φαίνεται ότι ό Κώστα; κάτι τι άλλο ζητεί, γυ
ναίκα ΐσω;.............. ήν..ευρίσκει τέλος, τήν πλησιάζει, ανα
ποφάσιστο;.............. καί άποφασίσας ειτα, διά ταχεία; κι-
νήσεω; τήν άσπάζεται εί; τά χείλη, άναφωνών έν ταυτώ’

— Χριστός άνέστη, Ραλλοΰ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ IB'.

Ό Φώτης Βέης, άν καί προσεπάθησε νά λησμονήση εν
τελώς τόν Θεοχάρην, καί διετήρει άφ ’ έτέρου τό εξωτερικόν 
έκεϊνο γαλήνιον ύφος, όπερ καλύπτει τά έσωτερικά πάθη καί 
τά; ένοχλήσεις τής καρδίας, δέν ένόει έν τούτοι; διατί νά 
όπόκειτάι εί; τά; άνοησίας καί προσβολά; ενός πείσμονος μο
χθηρού. Καθ’εκάστην τφ άνήγγελλον νέου; έμπαιγμού; καί 
επιθέσεις άπό μέρους τοΰ Θεοχάρους, όστις γινόμενος ούτω 

γον τοΰ Γαλιλαίου καί τοΰ Κεπλέρου. Τοϋτο ήτο ό Νεύτων.1 
Είπομεν ήδη διά τίνος απλή; παρατηρήσεων ό Νεύτων 

ώδηγήθη εΐς τήν άνακάλυψιν τής παγκοσμίου βαρύτητος, ή
τοι τοϋ νόμου τής κινήσεω; πάντων τών σωμάτων πρό; τό 
κέντρον τής σφαίρα; μας, όν διετύπωσεν ούτως. « Πάντα τά 
σώαατα ε.Ικονται κατ’ ενθυν per .Ιόγον τον όγκου αυτών και 
κατ’ Αντίστροφον τού τετραγώνου τών αποστάσεων.» Πλήν αί 
προ; τήν έπιστήμην εκδουλεύσεις αύτοΰ δεν περιωρίσθησαν 
μέχρι; έδώ, διότι κάτοχος ων τών γεωμετρικών, φυσικών 
καί αστρονομικών γνώσεων έν ταύτφ, άνεκάλυψε τήν πο- 
οείαν τών κομητών, τήν αιτίαν τών παλιρροιών, έπεξηγήσας 
συνάμα τήν κίνησιν τών πλανητών, καί άνακαλύψα; τά; ιδι
ότητας τοΰ φωτός καί τών χρωμάτων διά τή; διά μέσου 
πρίσματος άποσυνθέσεω; τών ηλιακών ακτινών. Ο Γαλι
λαίο; ειχεν αποδείξει, ότι τά σώματα πίπτοντα, ύπείκουσιν 
ΐίς δόναμιν έπισπευδικήν, ό δέ Νεύτων ώνόμασε κεντρομο.ίον 
τήν δύναμιν, ήτις'έλκει -.ά. σώματα πρό; τι σημεϊον ώς πρό; 
κέντρον κοινόν κατά τινα δέ τών όρων τούτων, η ποσοτη; 
τή; ύλης μετράται διά τή; πυκνότητο; αύτής συνδυαζομένη; 
πρός τό όγκο; τη;, ώς καί ή ποσότη; τή; κινήσεω; έκτιμάται 
διά τή; ταχύτητος ένουμένη; πρός τήν ποσότητα, τή; ύλης.

("Επετοι συνέχεια) Άβτήρ

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΜΑΜΜΟΤ©
Ύπ'ο LOUIS DEVil.LE

(Μιτώρρασι: Φ. Σιγάλα).

Εί; τό κέντρον τοΰ Kentucky έν ταΐ; Ήνωμέναι; Πο- 
λιτείαις τή; ’Αμερικής, ύπό τήν σκιάν τών ύψικαρίνων φυ
γών, καρυών, δρυών, πτελεών, καί άλλων δένδρων άκο-

1 Ίσσάχ Νεύτων, μεγαλοφνέστατβί Άγγλος, ένδοξώτστο» τών νεωτέρων 
σοφών, δημιουργό; τής νεωτέρα; ^υσιχής, έφευγε τόν λόγον τών παλλιρ- 

τοιών, τήν βεωρίϊν τής παγκοσμίου συνολκής είτε ^αρύτητο;, χσΐ τήν διά- 
"λυσιν του φωτός. Έγεννήθη 1δ42, άπεδίωσε 1721.

άνυπόφορος πλέον, ειχεν ύπερβή τά όρια τή; υπομονή; τοΰ 
αντιπάλου του.

Ό κ. Βουγά; συνεβούλευε τόν γαμβρόν του νά δώση τήν 
άπό τής δέσεως αύτοΰ παραίτησίν του, καί νά τόν συνοδευση 
•εί; Σύρον, πλήν ή φιλοδοξία τοϋ Φώτη Βέη δέν τώ επίτρεπε 
τοιοΰτον άνόητον διάβημα, άλλως τε έστοιχιμάτιζεν, ότι ό 
•κατατρέχων αύτόν τόσον άπηνώ; δέν θά τόν παρηκολούθει 

καί πανταχοΰ. "Αν δ’ ώ; άλλοτε 
διωρίζετο καί πάλιν διοικητή; 
τής Χίου, μά τόν προφήτην ! έ
λεγεν, ό Θεοχάρης θά επραττεν 
τήν χειριστήν άπερισκεψίαν νά ε
πιχειρεί τήν είς τήν νήσον από- 
βασίν του, διότι τότε δή τότε θά 
έλάμβανε τά έπίχειρα τής κα
κίας του.

«Άλλά, διελογίζετο, διατί νά 
μή προσπαθήσω νά διορισθώ πατ
σάς τής Κρήτης; τοϋτο θά ήτο 
προαγωγή δι’έμέ. Άφοΰ δέ έχω 
τά μέσα είς Κωνσταντινούπολιν, 
καί άφ’ έτέρου ή περίστασι; είναι 
ευνοϊκή, τοΰ νΰν διοικητοΰ κατα- 
στάντο; άντιδημοτικοΰ έν Κρήτη, 
μή δυνηθέντο; νά οίκονομή τά; 
περιστάσεις, καί ήδη τών Σφα- 
κιωτών παραπονουμίνων....»

Έν ώ εσκέπτετο ταΰτα, αμέ
σως έγραψεν επιστολήν πρός τού; 
φίλου; του, παρακινών αυτου; να 

λουθούντων τόν ρουν του ποταμού τούτου μέχρι τής συμ
βολή; του μετά τοΰ Όχίου, ρέει ό Πράσινος ποταμός, όστις 
αρδεύει τάς γονίμους γαίας τή; επαρχία; ταύτης. Είς τους 
πρόποδα; δέ τών περιβαλλόντων τό λεκανοπέδιον λόφων, 
υπάρχει είς άπόστασιν έκατόν δέκα χιλιαμέτρων πρό; μεσημ
βρίαν τή; πόλεω; Louisville, ρήγμα μέγα περιβαλλόμενου, 
ύπό ποικίλων καί άφθονων.φυτών.

Τό ρήγμα τοϋτο είναι ή είσοδο; τοΰ σπηλαίου, πρό τού 
οποίου ίστανται συνήθως μαΰροι κρατούντες λυχνίας καί χρη- 
σιμεύοντες ώς οδηγοί τών ύπογείων οδών 30 η 40 χίλια- 
μέτρων πορεία; εντός τοΰ άχανοΰ; τούτου λαβυρίνθου, ίν 
βασιλεύει διαρκώ; ερεβώδες σκότος.

Μοί είχον συστήσει ενα έκ τών μαύρων ονόματι Μάτ, δοΰ- 
λον καί οικογενειάρχην, μετερχόμενον τόν οδηγόν πρός εξοι
κονόμησή τοϋ άπαιτουμένου πρός ίξαγοράν τή; ελευθερία; 
αύτοΰ ποσού. Έδέχθην άνευ άνηρρήσεω; τήν ζητηθεϊσα*  
παρ’αύτοΰ άμοεβήν καί ήρχίσαμεν νά καταβαίνωμεν πεντή- 
κοντα εω; εξήκοντα βαθμίδας, ύγράς καί σκοτεινά;. Έντός 
ολίγου εύρέθημεν έν εύρεία καί ύψηλή στο?. Ή στοά αύτη 
μήκους χιλίων καί εύρους είκοσι μέτρων φέρει τό όνομα τοΰ 
φυσιοδίφου Audubon, καταλήγει δέ εί; μεγάλην τινα αίθου
σαν, έκ τή; όποιας άρχονται πλείστοι διάδρομοι, εί; τών 
οποίων φέρει δι’ άποτόμου κλίσεως είς έτέραν αίθουσαν έκα
τόν μέτρων περιφερείας, τή; όποιας ό θόλο; υψοΰται έν είδει 
νάρθηκος. Τό σχήμα, τό μέγεθος καί οί περίεργοι σταλακτϊ- 
ται, οιτινες περικοσμοΰσι αύτήν, προσομοιάζουσι πρός γοτ
θικόν ναόν. Καί πράγματι, μεταξύ τών έξ αλαβάστρου 
στηλών τών σχηματιζομένων ύπό τών άποκρυσταλλουμένων 
ύδάτων διακρίνονται εδραι καί άμβων, ίφ’ ού, ώ; λέγεται, 
πολλοί ’Αμερικανοί Ιεροκήρυκες κηρύττουσι τό ιερόν Εύαγ- 
γέλιον, τό δέ ακροατήριου ύπό τό φώς τών δάδων υπενθυμί
ζει τά; ίκκλησία; τών πρώτων τοΰ χριστιανισμού αιώνων, 
εί; τά; κατακόμβας. Τό φώ; τών δάδων άντανακλών έπί 
τών αξιοπερίεργων τούτων σταλακτιτών, παρουσιάζει είς τήν 
ζωηράν φαντασίαν του θεατού πάντα τά πιρικοσμοΰντα ναόν 
τινα άντικείμενα, οιον βωμόν,- άμβωνα, καθίσματα, πολυε
λαίους· τέλος άπασα ή ιδιόρρυθμος μεσαιωνική γλυπτική άνα-

μή άφήσωσιν ούδέ στιγμήν ήσυχον τόν άρχιευνοΰχον τοΰ 
Σουλτάνου,μέχρι; ού ό μέγα; Κύριος εύδοκήση νά ύπογράψγ» 
τό φιρμάνιον τοΰ διορισμού αύτοΰ, ώς πασσά τή; Κρήτης.

Μετά δεκαπέντε ήμέρα; ό διορισμός ούτος έγένετο, ό δέ 
Φώτη; Βέης μετά τή; Ραλλοΰ; άπήλθον είς τήν νέαν θέσιν 
των μίαν ώραν ένωρίτερον.

Ό Κώστα; Θεοχάρης δέν άπέδειξε ποσώς τήν ήττάν του, 
ήν πάσα άλλη ταπεινότερα αύτοΰ καρδία ήθελεν ίσως παν— 
τοιοτρόπως δικαιολογήσει, άλλά μάλλον έφάνη περιχαρής έκ 
τούτου- ή δέ δεσποινίς Ραμώ, ήτις ένόμισεν ότι ώφειλε νά τόν 
συλλυπηθή, έξεπλάγη μεγάλως βλέπουσα έναντι αύτής ύφος 
χαροποιόν, ότε ό Κώστας ήλθενά τήν έπισκεφθή εί; τό Άο· 
σάκειον. Δέν ήδυνήθη δέ νά κρατήση έαυτήν καί τοϋ έκαμε 
τήν έξή; παρατήρησιν.

— Κύριε Θεοχάρη, έχετε ύφος ανθρώπου, ή θαυμασίω; 
καταβαλλόντο; τάπάθη του, ή έντελώ; ήττηθέντος ύπό τού
των’ ποιον έκ τών δύο συμβαίνει ;

— Άμφότερα.
—- Μά μοΰ φαίνεται δύσκολον νά σχηματίσω καθαρά*  

γνώμην.
— Έν πρώτοι;, ίζήτησα συγγνώμην παρά τοΰ πατρός μου.
—— Πολύ καλά, τοϋτο. Τότε έγίνατε λογικώτερος; Κρί

νετε τά πράγματα κατά τά δοκούν, καί ύπερίσχυσεν έν ύμΐν 
ή ιδέα, ότι δεν πρέπει νά ένασμενίζεσθε εΐς χίμαιρας. Καλ
λίτερου τοϋτο, μάλιστα έλυπούμην, ότι νεανίας, ώς ύμεϊς, 
έγίνεσθο τό παίγνιον μιας φιλάρεσκου γυναικό;. Έκτος δε 
τούτου, πιστεύσατέ με, ήδη,ότε ή Ραλλοΰ εύρίσκεται μακράν 
ύμών, θά τή άνακαλύψητε ελαττώματα- όντε; δέ φύσει ψύ
χραιμος, ολίγον θά κοπιάσητε, ώστε .νά τήν λησμονήσητε . 
εντελώς.
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γεννάται ιίς τα όμματα τοδ θεατού, καί νομίζει τις μάλιστα, 
ότι βλέπει άνωθι τοΰ ίεροϋ βήματος λαμπρόν δργανον (orgue) 
κεκοσμημένον δι’ ώραίων αγαλμάτων επί στερεών βάσεων. 
Έξελθόντες τοΰ ναού τούτου είσήλθομεν είς την γοτθικήν 

λεγομένην λεωφόρον, ήτις είναι επίσης πλούσια είς ποικίλα 
κοσμήματα καί φαντασιώδη θεάματα. Έκεΐθεν εφθάσαμεν 
μετά πολλούς ελιγμούς είς τήν αίθουσαν τών βρυκολάκων, 
οΰτω καλουμένην ένεκα τών εΰρεθεισών έκεΐ μομιών, έναπο- 
τεθειμένων δέ ύπό τών πρώτων ίσως κατοίκων τής γης εκεί
νης. Τό κοιμητήριον τοΰτο έκλιπούσης φυλής είναι παραδό- 
ξως τό μάλλον συχναζόμενον καί φωτιζόμενου μέρος έξ όλων 
■τών υπογείων στοών. Αί γυναίκες τών οδηγών συνέστησαν 
ενταύθα καφενεία, ένθα ευρίσκει τις αναψυκτικά ποτά καί 
εφημερίδας, είναι δέ ταυτα τό εντευκτηρίου τών κοινοβίων, 
τών κατοικούντων τά πέριξ κελλία, διότι τό σπηλαίου αυτό 
έχει και μουίμους κατοίκους· οί φιλασθενεΐς, οί καχεκτικοί 
καί-πρό πάντων οί φθισικοί, άθρόοι συνέρχονται εκεί, καθ’ό
σον ή έκ νιτρικού οξέος ατμόσφαιρα τών υπογείων έξασκεΐ 
σωτήριον επιρροήν έπ’ αυτών, ώς ισχυρίζονται οί άσκληπιά- 
δαι τής χώρας εκείνης.

Από τοΰ σημείου τούτου ό Μάτ μέ ώδήγησεν είς πολλάς 
κλίμακας καί διελθόντες δι’ έτοιμορρόπου ξύλινης γέφυρας, 
είσήλθομεν είς τόν λαβύρινθον διά στενής καί σκολιας οδού. 
Είς τό μέρος τούτο δ θόλος χαμηλοΰται είς βαθμόν τοιοϋτον, 
ώστε πρέπει τις νά βαδίζη τετραποδητί. Ή στοά αύτη ονο
μάζεται «Στοά τής Ταπεινότητος»' ούδείς δέ δύναται νά 
έγείρη τήν κεφαλήν, διότι προσκρούει έπί τού βράχου.

Έξελθόντες τοΰ στενωπού τούτου εφθάσαμεν εις τι μέρος 
όνομαζόμενον Devil’s chair «έδρα του διαβόλου», όπερ 
είναι είδος τε εξώστου επί αποτόμων βράχων. Ή οπή αύτη 
δέν έχει βάθος είναι άβυσσος’ υπάρχει δέ καί είδος τι θυρίδος 
λελαξευμένης έπί τοΰ βράχου. Ό οδηγός μοί είπε νά κλίνω 
τήν κεφαλήν.

Έκ τής λάμψεως δέ τών φώτων εί'δομεν πρό τών ποδών 
μας σκοτεινόν τι χάσμα. Διά νά λάβω γνώσιν τοΰ βάθους 
αυτού, ό Μάτ ήναψε τεμάχιον χάρτου έμβεβαπτισμένου έν 
έλαίω καί τό έρριψεν εντός· άλλα τότε βλέπω ότι τά άνημ- 

μένα ταυτα τεμάχια, ένφ έπιπτον περιστρεφόμενα εντός τοΰ 
κενού καί φωτίζοντα τό χάσμα δι’ άμυδράς λάμψεως, πριν ή 
φθάσωσιν είς τον πυθμένα σβέννυνται άποτεφρούμενα. *Γ·  
ψοΰμεν τότε τάς δ^δας ύπεράνω τών κεφαλών ήμών, όπως: 
ίδωμεν τό ύψος τοΰ δώματος, άλλ’ ό θόλος άφανιζεται είς 
τό σκότος τής νυκτός. Τό βραχώδες τοίχωμα τής άβύσσου 
ταύτης, δι ης έρρεε άλλοτε ύπόγειος ποταμός έχει σχήμα 
πετάλου, όμοιάζον μικοόσκοπικήν τινα άπομίμησιν τοΰ ημι
κυκλίου τοΰ καταρράκτου τοΰ Νιαγάρα. Πολλαί φρικώδεις 
διηγήσεις άναφέρονται περί τούτου, έκαστος δέ οδηγός έχει 
τήν Ιστορίαν του κατά τό μάλλον ή ήττον άξιόπιστον, άλλ’ 
ή ιστορία, τήν οποίαν μοί διηγήθη ό πτωχός Μάτ χαμηλή, 
τή φωνή, είναι δυστυχώς αυθεντική καί συνδέεται στενώς μέ 
τας περιπέτειας τοΰ εμφυλίου πολέμου τής Αμερικής.

Εβδομάδας τινάς πρό τής έλεύσεώς μου δύο δούλοι φυ- 
γάδες τής Άλαβάμας δραπετεύσαντες έπορεύοντο ΐνα σωθώ- 
σιν εις τάς Βορείους Πολιτείας, άλλ’έπελθούσης τής νυκτός. 
κατέφυγον εις τό σπήλαιον έπί τή έλπίδι τού νά διαφύγωσι. 
τούς καταδιώκοντας αύτούς χωροφύλακας. Άλλ’ είναι λίαν 
δύσκολον νά διαφύγη τις τούς θηρευτάς τών άνδραπόδων, 
διότι βοηθοΰνται καί ύπό άγριων κυνών έξησκημένων είς τήν 
άνευρεσιν τών φυγάδων δούλων. Δέν έβράδυναν δέ νά φθά- 
σωσιν εις τό σπήλαιον, ότε άνθρωποι καί κυνες τότε είσοο- 
μώσιν εντός καί περικυκλούσι τούς μαύρους καταδιώκοντες 
αυτούς άπό στοάς είς στοάν έν τώ σκοτεινή έκείνω δαιδάλφ. 
Δουλέμποροι, γαιοκτήμονες, κλητήρες κτλ. τρέχουσι μέ δά
δας είς τάς χεϊρας καί φθάνουσι τέλος κραυγάζοντες είς τήν 
μεγάλην στοάν.

Οί δύο ταλαίπωροι δοΰλοε άναλογιζόμενοι τάς βασάνους, 
άς ήθελο» ύποστή άν παρεδίδοντο, καί έχοντες πρόχειρον τόν 
θάνατον, δέν διστάζουσιν είς τάς κραυγάς τών άνθρώπων καί 
τάς ύλακάς τών κυνών νά έκβάλωσι κραυγήν άπαισίαν,άλλά 
δραττόμενοι τής χειρός έθεάθησαν ίστάμενοι παρά τό στόμιψ 
τού χάσματος καί έν άκαρεί ριπτόμενοι εντός αύτοΰ.

Η πτώσις τών δυστυχών τούτων πλασμάτων δέν άντήχησέ' 
«Κύριε, μοί είπε» 0 Μάτ, παρατηρήσατε, καί ρίψας σχοινίον 
300 μέτρων μήκους είς τό κενόν, δέν εύρομεν τό βάθος».

Άναβαίνοντες καί καταβαίνοντες εφθάσαμεν είς τό γι- [ 
γαντιαϊον λεγόμενον δώμα, ύψους 130 μέτρων, ουτινος τήν ] 
όοοφήν τοΰ θόλου τούτου άδύνατον ήτο νά διακρίνωμεν διά 
μέσου όλων τών φώτων, άτινα εϊχομεν.Όπόσον ό άνθρωπος 
φαίνεται μικρός ενώπιον τών μεγαλοπρεπών τούτων θεαμά
των τής φύσεως! Ή ζωή του έξαρτάται άπό τούς εκ τοδ 
θόλου κρεμαμένους λίθους, καί καθ ην στιγμήν ούτος θαυμά
ζει τό μεγαλείου τοΰτο, αύτη εύρίσκεται είς μέγαν κίνδυνον.

Ή σκέψις αύτη μ’ έκαμε νά φύγω ταχέως έκεΐθεν, καί 
ούτω άνέβημεν εις τήν άπότομον ατραπόν τήν φέρουσαν εις 
τήν κορυφήν τοΰ δώματος.

Είς μικράν τινα άπόστασιν ειδον θόλον έκ λίθων μελανών 
έπί τών οποίων διεκρίνετο ούσία τις στιλπνή.

«Εϊμεθα είς τήν άστεροφόρον αίθουσαν, μοε είπεν ό Μάτ, 
περιμείνατε μίαν στιγμήν, θά σάς δείξω θέαμα εξαίσιον, όπερ 
τό πρώτον θά ϊδητε», καί ταΰτα λέγων, ό οδηγός είσήλθεν 
όπισθεν μεγάλου στυλοβάτου έκγρανίτου, καί άμέσως έπί τοΰ 
σκοτεινού εδάφους ήρχισαν νά διαλάμπουν μυριάδες άδα- 
μάντων.

Τούς οφθαλμούς έχων προσηλωμένους έπί τοΰ θόλου, ένο- 
μισα, ότι βλέπω τό στερέωμα τοΰ ούρανοΰ καί τούς απείρους 
•στίλβοντας άστέρας.

("Επιται ϊυνίχεια) ♦· S·

ΗΧΩ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΡ1ΠΛΑΝΗΘΕΙΣΑ

Τή 18 'Οκτωβρίου 1881, νεάνις τις κατοικούσα έν τινι 
μικρά πόλει τής Γερμανίας, έστειλεν επιστολήν πρός τόν μνη
στήρα αύτής διαμένοντα τότε εν Σάντος τής Βραζιλίας, καί 
ύπηρετοΰντα έν τινι έμπορικώ πλοίφ. Οτε ή επιστολή αφί- 
κετο εις τόν πρός όν όρον, τό πλοϊον ειχεν άποπλευση εκεΐθεν-

Τότε οί ταχυδρομικοί υπάλληλοι διηύθυναν αύτήν είς δια
φόρους άλλας πόλεις καθ’ύπόδειξιν, καί άφού διήλθεν έκ δια
φόρων γραφείων ποιήσασα πολλάκις τόν γϋρον τοΰ κόσμου, 

έπεστράφη πρό τίνος εν Γερμανίγ, τεθεΐσα μεταξύ τών άζη- 
τήτων έπιστολών. "Οτε δέ εσχάτως ή ταχυδρομική ύπηρεσία 
ηνοιξεν αύτήν, τήν παρέδωκε πρός τόν άποστολέα, ήτις πρό 
οκτώ ίτών είναι νυμφευμένη πρός τήν άποδέκτην.

ΤΟΛΜΗΡΑ ΕΠΕΞΗΓΗ2ΙΣ

Ό επίσκοπος τών διαμαρτυρουμένων έν Χόγκ-Κόγκ άπηύ- 
θυνεν εσχάτως περίεργον εγκύκλιον πρός τον κλήρόν του, εν 
ή διατείνεται νά τούς πείση, ότι ό ’Ιησούς Χριστός έν τώ 
μυστικφ δείπνφ έξέλεξε τόν άρτον καί τόν οίνον, διότι ό άρ
τος καί ό οίνος ήσαν τότε έν χρήσει εν Παλαιστίνη: «άλλά, 
προστίθησιν, έάν τοΰτο συνέβαινεν έν Σινική, θά μετεχειρί- 
ζετο βεβαίως τέϊον άντί οίνου.» "Ωστε τοΰ λοιπού έν τώ Σι- 
νικω Κράτει, θά μεταχειριζώμεθα κατά τόν μυστικόν δεΐπνον 
τό σινικόν τοΰτο ποτόν καί δέν θά λαμβάνωμεν πλέον άνάγ- 
κην τοΰ οίνου.

ΕΠΙΡΡΟΗ ΕΝΟΣ ΕΙΚΟΣΑΦΡΑΓΚΟΥ

Αί έλβετικαί εφημερίδες άναφέρουσι περίεργον μέθοδον, 
δι’ ής τό φρούριον Βελιντζόνα περιήλθεν είς χεϊρας τών έπα- 
ναστατών, ότε ή στάσις έξερράγη έν τή πόλει ταύτη. ■

Κύριός τις, προσποιηθείς τόν Άγγλον παρουσιάσθη συνο- 
δευόμενος ύπό κυρίας τίνος εύπρεποΰς, καί παρεκάλεσε τόν 
φύλακα νά τόν άφήση νά έπισκεφθή τό φρούριον. Ούτος συγ
κατένευσεν είς τήν άθώαν ταύτην πρότασιν.

Μετά τινας ώρας ό αύτός κύριος μετά τής κυρίας επανέρ
χονται συνοδευόμενοι ύπό πολλών κυρίων τήν φοράν ταύτην.

Ό ύποτιθέμενος Άγγλος ένεχείρισε τότε λουδοβίκειου εις 
τόν φύλακα, καί ένω ούτος έκπληκτος επί τή γενναίςρ προσ
φορά παρετήρει τό νόμισμα, οί λοιποί κύριοι τόν περιεκύ- 
κλωσαν, καί θέντες κατά πρόσωπο» αυτού περίστροφο», τόν 
ήνάγκασαν νά τοΐς παραδώση τό όπλοστάσιον.

Ό άτυχής φύλαξ συγκατένευσε καί ούτως τό φρούριον πε- 
ριέπϊσεν άνευ τοΰ έλαχίστου θορύβου είς τάς χεϊρας τών επα
ναστατών.

— Ο πατήρ μου δέν μέ ήρνήθη τήν εύλογίαν του πρό 
τής άναχωρήσεώς μου.

— Μπά ! άναχωρεϊτε λοιπόν ; τί μέ λέγετε καλέ; καί πού 
πηγαίνετε ;

— Είς τήν Κρήτην.
— Ω ! διάβολε! δέν τό έσκέφθην τοΰτο. Καί πώς ο πατήρ 

σας συγκατένευσεν είς τοΰτο ;
— Ακουσον· είναι μυστικόν, τό όποιον θά σοί έμπιστευθώ. 

Η κυβέρνησες προπαρασκευάζει τήν προσάρτησιν τής Κρή
της· Οί εκεί άδελφοί μας περιμένουσι τό σημεϊον τής έξεγέρ- 
σεως, ό δε πατήρ μου, ώς καλός πατριώτης όπου είναι, δέν 
ήδύνατο να ιμποδίση τόν υίόν του άπό τοΰ νά λάβη μέρος 
είς τόν εθνικόν άγώνα·

—Ναι, αλλά δέν αμφιβάλλει βεβαίως, ότι τό έλατήριον τοΰ 
σκοπού σας, είναι ή πρός άνεύρεσιν τής Ι’αλλοΰς έπιθυμία σας.

— Τοΰτο ίσα ίσα άποτελεϊ άπόδειξιν, ότι δέν θά φιισθώ 
τής ζωής τού Πασσα, άν μοί πέση είς τάς χεϊράς μου, καί 
τό γεγονός τοΰτο, άν κατορθωθή, είμαι πλέον ή βέβαιος, ότι 
θά μοί παρέξη πάσας τάς εύνοιας τοΰ πατρός μου. Άπό τούδε 
δε, μοί ηνοιξεν άπεριόριστον πίστωσιν.

— Ω! ναι, γνωρίζω, ότι είς τόν τόπον σας, οί φιλάργυροι 
γίνονται σπάταλοι είς τόν πρώτον κατά τών Τούρκων πυρο
βολισμόν. Πλήν, άς όμιλήσωμεν σοβαρότερου, ή Κρητική 
αύτη έπανάστασις παρέχει τά έχέγγυα τής επιτυχίας ;

— Απασαι αί γινόμεναι άπό τής έπαναστάσεως τοΰ 1821 
εξεγέρσεις, εσχον ώς άποτέλεσμα, άν ούχί τήν εντελή άπε- 
λευθέρωσιν τών Κρητών άπό τοΰ ζυγοΰ τής Πύλης, τουλά
χιστον την βελτίωσιν τής τύχης αύτών, ώστε....

—- Σάς παρακαλώ, κύριε θεοχάρη, εξηγήσατε μοι καλώς 
καί σαφώς τό ζήτημα τοΰτο, ευαρεστηθείτε....

— Τίποτε ευχαρίστως, άκουσον. Κατά-τήν εποχήν τβΰ 
περί ανεξαρτησίας άγώνος, οί ορεινοί Σφακιώται καί οί Ά· 
βαδιώται έλαβον τά όπλα, ύπό τήν αρχηγίαν του Κουομούλη 
καί τού ’Αντωνίου Μελιδώνη, οιτινες ήνάγκασαν τούς τυράν
νους αύτών ν’ άποσυρθώσιν έν τοΐς φρουρίοις τής νήσου. Ά· 
τυχώς όμως αί συνέπειαι τών λαμπρών ανδραγαθημάτων των 
δέν άπέβησαν εύνοϊκαί, ώς άρχήθεν ήδύνατό τις νά προβλέψη. 
διότι, έν πρώτοις ή διαίρεσες εΐσεχώρησε μεταξύ τών ανώ
τερων άρχηγών, καί ό Μελιδώνης έδολοφονήθη υπό τοΰ Ρού· 
σου, ζηλοτυπούντος τήν δόξαν έκείνου. Πρός θεραπείαν τοι- 
ούτων θλιβερών σκηνών, καί άποστόμωσιν τών εχθρικών δια
δόσεων κατά τού ελληνικού ζητήματος, ή κεντρική κυβε'ρνη- 
σις άπέστειλεν είς Κρήτην, ώς αρχιστράτηγον, τόν άνανδρον- 
Άφεντούλην, όστις ονειρευθεί; βασιλικήν εξουσίαν, άφήκε νά 
τοΰ διαφυγή άπό άνικανότητος ή προδοσίας ίσως, ή κατάλ
ληλος περίστασις πρός ενέργειαν, καί ούτω άπαντα τά κτη- 
θέντα άρχήθεν καί μετά κόπου ωφελήματα άπωλέσθησαν.

Ή κατάλληλος καί ευνοϊκή περίστασις τοΐς είχε διαφύγει· 
Ό Τομπάζης, ό Καραϊσκάκης, ό Δημήτ. Καλλέργης καί ό 
συμπατριώτης ύμών, ό συνταγματάρχης Φαβιερος, δέν ήδυ- 
νήθησαν, μολονότι απέδειξαν θαυμασίαν αξίαν καί ικανό
τητα, νά άντιμετωπίσωσι τάς έξ Αίγύπτου άφιχθείσας επι
κουρίας. Βραδύτερου δέ, οπότε ή Ευρώπη, έμεσολάβησεν 
έπιβλητικώς, οί χριστιανοί.τής Κρήτης, μεγάλως άδικηθέντις, 
δέν άπηλευθερώθησαν, :ώς δί τής ελεύθερα^' Ελλάδος άδελ- 
φοί των. "Εκτοτε έξεγβφονται, μετά πεντήκοντα έτών παρέ- 
λευσιν, καί ιδού όποϊαιείναι ή μοναδική αίτίά··τών περιοδι
κών τούτων επαναστάσεων.

— Έν τούτοις άπας ό πληθυσμός δέν είναι Έλληνες ;
— Όχι, άλλ’ ύπάρχουσιν έν Κρήτη 180,000 χριστιανοί 

κατά 30,600 μουσουλμάνων, τό δέ δυστύχημα είναι, ότι 
άριθμός τις Ελλήνων τίθησι τό προσωπικόν αύτοΰ συμφέρον 
υψηλότερου τοΰ τής πατρίδος του, καί θέλω νά ε'ίπω περί 
τοΰ είδους εκείνου τοΰ τοπικού τιμαριωτισμού, όστις άμα τή 
έγκαταστάσ-ι τοΰ νέου συντάγματος, κατέλαβε τήν διοίκη- 
σιν τών έπαρχιακών συμβουλίων, περιφρονήσας την δι ελευ- 
θέρας ψήφου εκλογήν. Τούτο έξηγεϊ διατί οί δημογέροντες 
καί οί έφοροι έγένοντο είς τινα μέρη οί εύνοούμενοι τών Τούρ
κων, παρ’ οίς άπολαμβάνουσι πάσαν ΰποστήριξιν.

—“Ηκουσα νά λέγωσιν, ότι οί Κρήτες είναι ευτυχέστεροι 
ύπό τήν διοίκησιν ένός Πασσά, παρά έάν ησαν ηνωμένοι με 
τήν 'Ελλάδα. »

-— Είναι καθαρά συκοφαντία διαδεδομένη παρά τών εν
διαφερομένων, οιτινες θέλουσι μέν νά έκδιώξωσι τούς Τούρ
κους έκεΐθεν, άλλά μόνον έν ή περιπτώσει ήθελεν ίκανοποιηθή 
ή φιλοδοξία αύτών. Βεβαίως δέ, οί τών ημερών μας Πατσά
δες δέν έξασκοΰσι τήν τυραννίαν, όπως κατά τούς καιρούς 
εκείνους, καθ’ ούς δέν έπετρέπετο είς Έλληνα νά είσέλθη 
έφιππος είς Χανία, επί ποινή νά τόν καύσουν ζωντανόν, καί 
τόσα άλλα. Άλλά τέλος πάντων ή νήσος στερείται οδών, ή 
Κυβέρνησες δέν επισκευάζει τάς παλαιάς, τάς επι Βενετών 
κατασκευασθείσας, τόν χειμώνα ή διάλυσες τής χιόνος καταρ· 
ρίπτει τάς γέφυρας, άς άμελοΰσι ν’ άνεγείρωσιν, οί λιμένες 
καταπλημμυροΰσιν άμμου, καί διάφοροε άλλαι άσχημίαι, 
τάς οποίας, άν άντιπαραβάλητε πρός τήν πρόοδον τής έλευ- 
θέρας Ελλάδος, θέλετε κρίνει περί τής διαφοράς.

—“Ισως όμως τά έσοδα τής νήσου νά μήν έπαρκώσιν εες 
τάς άνάγκας αύτής.

— Αύτό είναι ή συνήθης αιτιολόγησες τών Πασσάδων, 
άλλ’ ήμεΐς γινώσκομεν καλώς, ότι ψεύδονται. Αλλοτε το

χαράτσι, κεφαλικός φόρος άποτιόμενος ύφ ’ όλου τοΰ άρρενος 
πληθυσμού, τοΰ άγοντος ηλικίαν άνωθι τών δεκαέξ έτών, 
άπετέλει μέγα ποσό», ουτινος μέρος ίκλέπτετο ύπό τών Οθω
μανών ύπαλλήλων, καί τό έτερον έχρησίμευε πρός συντήρη- 
σιν τοΰ χαρεμιού τής Αύτοΰ 'Γψηλότητος. 'Ήδη όμως, τό 
σύστημα τούτο κατηργήθη, τό δέ χρήμα δέν πρέπει νά έξέρ- 
χηται τής νήσου. Άλλά μ.ήπως νομίζετε, ότι έξοδεύεται 
πρός καθαρισμόν τών λιμένων, οικοδομήν σχολείων ή νοσο
κομείων; άπαγε! είναι άπάτη ! Ό προϋπολογισμός αύξάνει 
ένεκα τοΰ σμήνους τών δημοσίων λειτουργών, καί όπόταν 
ύπάρχη περίσσευμα, ό Πασσάς κληροδοτεί τήν Κρήτην μέ 
στερεά φρούρια, τών οποίων τά τηλεβόλα άπαντα χρησε- 
μεύουσι μόνον νά διευθύνωσι τάς βολάς των πρός τό έσωτε- 
ρικόν τής νήσου. Τέλος οί Κρήτες εχουσιν Ιδιαίτερον έμπό- 
ριον......

— Στάσου, ’ξεύρω, έξάγουσιν είς όλον τό Αρχιπέλαγος 
εόώδεις κοχλίας διά τήν τεσσαρακοστήν τώ» ομοεθνών σας.

— Τί εϊρων, όπου είσθε !
—Ά! έχετε δίκαιον, έξάγουσι τούς μεγάλους έκείνους τυ

ρούς, οιτινες όρ.οιάζουσι πρός τούς τροχούς τών άμαξίων, 
δι’ ών τούς μεταφέρουσιν.

δέν πρόκειται περί τούτου, άλλά περί τοΰ σάπω- 
νος, τόν όποιον οί κάτοικοι κατασκευάζουσι μετά τοΰ ελαίου 
τών έλαιών των καί τοΰ άλατος τής θαλάσσης. Ο άθλιος 
δέ αύτός Φώτης έπέβαλε πρό ολίγου δασμόν είς τό άλας.

—Ώς δώρον διά τήν χ_αράν τής προαγωγής του, δέν εί
ναι έτσι;

—"Οπως θέλετε έκλάβετε τό πράγμα, άλλ' οί πρόκριτοι 
τών Κρητών συνήλθον είς τά Περιβόλια, οπού μεταβαίνω καί
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Me τό στέμμα τ’ ά.ίφαβητον 
όνο γ-ίνκά ίνόνω χιί2η 
μτθ' ήόοτής άμμητον. 
Π.Ιήν, καθένας καί όφίΐ,Λει 
μέ όακμνσμένον ΐμμα 
'ς τον yUov τον τό πτώμα 
ν’ αποθέτη σιγανά. 
Και όμως πως ά.έάσοω, 
αν τό στέμμα αίφνης χάσω! 
Οναΐ! eh: Sv μέ φέμτι 
τό σώμά τον θά σπαίμη 
έν οθόνη φοθίμα.

«Ο
Λ. tit ο α ύ μ.φ ω ν ο ν

0 —α. α. γ], —. ι. ο. — ε.. ι — . ο. υ. ο.
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Άροθρ-ητεκόν πρό€λημ.α
Κυρία Tti έχουσα 360 δραχμής, επιθυμεί ν’άγοράση 

πήχεες τινάς ώρισμένου υφάσματος. Άλλά διά τών χρημά
των της θ’ άγοράση 16 πήχεις όλιγωτέρας. ’Αναγκάζεται 
όθεν ν’ άγοράση ύφασμα τιμώμενον πρός 8 δραχ. τόν πηχυν 
ολιγώτερον εκείνου.

Πόσους πήχει; ήθελεν αγοράσει έκ του πρώτου υφάσμα
τος, καί πόσους ηγόρασεν έκ τοΰ δευτέρου; καί όποια ή τιμή 
τοϋ πήχεως τοΰ πρώτου υφάσματος καί όποια ή τοϋ δευ
τέρου ;

33
ΓΙερε&ργον έρώτημ.%

Τινες είσΐν οί όπισθοδρομικώτεροι μουσικοί, καί διατί:

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΦΪΣΕΩΣ,.

A. Α. Ααδίον. Ζητούμενος άριθμος άποστέλλεται ήμϊν σύν παρόντι 
φύλλφ.— Γ. Γ. Τ. Άργοστόλιον. Ένεγράψαμεν ύμά; καί άπεστείλκ- 
μεν, ίλην σειράν φύλλων. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξις σας φέρει άριθ. 
769, ΰν δέον φυλάξητε διά κληρώσεως λαχείων. — Ν. A. Β. Μετυλή- 
νην. ’Επιστολή μετά συνδρομής έλήφθησαν καί εϊμεθα υπόχρεοι δι’ 

εύγενή προθυμίαν σας. Εύχαριστοΰμεν. —θ. Β. Κ. Κέρκυραν. Συν
δρομή σας έλήφθη- Άπόδειξις καί δώρον στέλλονται σύν παρόντι 
φύλλω, εύχαριστοΰμεν.—Κ. Β. Άχαίαν. Συστημένη έλήφθη. Παραγ
γελία σας καί νέον δώρον άποσταλήσεται έπί συστάσει βεβαίως, άφοΰ 
ούκ ήν άλλως γενέσθαι, εύχαριστοΰμεν.—Άρ. 1π. 'Ενταύθα. Έδημο- 

βιεύθησαν καί σας εύχαριστοΰμεν.Αρκετά νόστιμα ήσαν.—Π. Ν. Πά
τρας. Ούδείς συνδρομητής μή πληρώσας συνδρομήν του θά λάβη μέ 

ρος είς κληρώσεις λαχείων, άλλως καί πάσα άπόδειξις άποτελεΐ δι
καίωμα μετοχής.—ώ Μ. Πάτρας.’Επιστολήν καί χρήματα έλάβομεν· 
ϊχει καλώς γράφομεν. ’Ενεργήσατε καί λοιπών. Εύχαριστοΰμεν.— 
Φ. Μ. Βόλον. ’Αγγελία έλήφθη, εύχαριστοΰμεν πολύ. Χειραί «Φύ- 
σεως» άπεστάλησαν έγγραφεΐσι.—Μωύσή. 'Ενταύθα· έλήφθη καίκατα- 

χωρηθήσηται είς επόμενον φύλλον.—Φ. Σ. ’Ενταύθα. Σάς είδοποιή- 
σχμεν διά δελταρίου, πλήν μή ίδόντες ύμάς προέβημεν μεμονομένω;. 

Πιστεύομε? εύχαριστηθήτε.

ΓίνΑΧΤΟΠΟΙΗ^ΙΧ
Ποφακαλοϋνται όσοι τών συνδρομητών αποτείνονται 

έγγράφως πρός τήν Διεύθυνσιν τής «Φύσεως», ώς καί 
οί άποστέλλοντες πρός αύτήν τήν συνδρομήν των, καί 
οί αίτοϋντες παντοειδείς παρ’ αύτής πληροφορίας, νά άνα- 
γινώσκωσε τάς Άνταποκρί σεις τής Φύ σεω ς, ένθα 
θα εύρίσκωσε τήν σχετικήν άπάντησιν.

Ό καθηγητή; τη; Γαλλικής καί ’Ιταλικής Γλώσσης κ. 
Φ. I- Σιγάλας, μετφκησεν εΐς την έπί της όδοΰ Πινακωτών, 
ύπ’ άριθ. 37 οικίαν, αντίκρυ τοϋ Νέου Χημείου, καί τοϋ έν 
Νεαπόλει Γυμνασίου. Δέχεται παραδόσεις εις τάς γλώσσας 
ταύτας, προσέτι δέ θά συστήση καί Εσπερινά; Συνδιαλέ
ξεις, είς άς θά λαμβάνωσι μέρος καί οί ύπ’ αύτοΰ μαθητευό-

Ή ΦΥΣΙΣ λαμβάνει την τιμήν νά ειδοποίηση τους έν τφ 
’Εξωτερική αξιότιμους αύτη; Συνδρομητάς, ότι χάριν ευκο
λίας δύνανται νά πέμπωσιν αύτή τάς σύνδρομά; είς ελληνικά 
τραπεζογραμμάτια, χάρτινα ίταλικα φράγκα, χάρτινα αυ
στριακά φιορίνια, τραπεζικά συναλλάγματα έπί Παρισίων, 
μάρκας, καί γραμματόσημα ελληνικά, γαλλικά, αυστριακά,, 
αμερικανικά καί ιταλικά.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ : Δι’ έν έτος φμ. 10 
» » Δι’ έζμήνας φμ. 6

Οί προπληρόνοντες έτη,σίαν συνδρομήν δικαιούνται εί; τά. 
υπό τη; «Φύσεως» παρεχόμενα δώρα καί τάς ετήσιας κλη
ρώσει; τών λαχείων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΪΙΟΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
(ζΕντός τον φι.Ιανθμωπικον καταστήματος 

τον Όμφανοτμοφτίοι- Χατζηκώστα.)

Όσοι έχετε ανάγκην νέων επίπλων, όμοιων ώς τά Εύρω— 
παϊκά, καί εύθηνοτέρων κατά 20 τοϊς % τών τήν *“ 
γοράν πωλουμένων, -μεταβήτε είς τό φιλανθρωπικόν κατά
στημα τοϋ ’Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα, καί έκεϊ θά εύρητε 
πρός πώλησιν, ό,τι έπιπλα θέλετε, ήτοι, γραφεία, τραπέζια, 
δουλάπια, μπουφέδες, βιβλιοθήκας, καναπέδες ταπετζαρίας, 
καί λοιπά έπιπλα ταπετζαρίας, άρμάρια, καθέκλας αιθου
σών, ώς καί τραπεζαρίας,νιπτήρας, κονσόλας, καί ίν γένει ά
παντα τά είδη τη; επιπλοποιίας. Πάντα ταΰτα κατασκευή 
ζονται ύπό τών ορφανών υπό τήν έπίβλεψιν τοϋ ρέκτου λε
πτουργού κ. Κωνσταντ. Νταβίου.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ! ΠΙΛΟΝ
Γ. ΒΛΑΒΪΛΛΌΓ

<8—'Οδός Ευαγγελίστριας—18

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΜΗΤΡοΠΟΑΙΝ

Εί; τό άνωτέρω κατάστημα εύρίσκονται ολα τά είδη τών 
ύλικών διά γυναικείου; πίλους.

Πρός τούτοις ΰπάρχουσι καί πίλοι έτοιμοι τη; τελευταίας 
εποχή; όλων τών σχημάτων καί ποιοτήτων κατασκευάζονται, 
δέ καί κατά παραγγελίαν έντός βραχύτατου χρόνου.

Τιμαί συγκαταβατικαί

ΒΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΑΦΕΙΟΓ ΠΑΡΑΕΚΕΪλ ΛΒΟΝΗ


