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ΑΓΝΩΣΤΟΥ, αΐτινες έκάλυπτον st- 
τών αχανών εκείνων εκτάσεων ; Βε-
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Οί Κούκ καί οί Βουγαινβίλ ειχον ήδη του ένεργοϋ
κόσμου; αφέντες ασυντέλεστον τό μέγα αύτών εργον, την 
έξερεύνησιν δηλονότι τής άπειοομεγέθους εκείνης ύγράςεκτά- 
σεως, ην κατ ευφημισμόν καλοϋμεν Ειρηνικόν ωκεανόν. Τις 
θά συνεπλήρου τήν τερκστίαν έπιχείρησιν, ήν εκείνοι μετά 
τόσης δεξιότητος έφαίνοντο ότε εμελλον νά φε'ρωσιν είς αί
σιον πέρας ; Καί, τις θ ’ άπέσπα τάς εύρείας πτυχάς τοϋ παμ· 
μελανός πέπλου τόΰ 
σέτι τά τρία τέταρτα 
βαίως άπγ,- 
τεΐτο άνήρ μέ 
νοΰν ύπέρο- 
χον καί ψυ
χήν χαλυβδί- 
νην, ί’να συν
έχιση καί πε- 
ρατώση τοι- 
οΰτον ύπεράν 
θρωπον έρ- 
γον.Διά τού
το καί πολυ
ετής νάρκη 
δεεδέχθη τήν 
εκ τής άπο- 
χωρήσεως έ 
κείνων γένι 
κήν άποθάρ 
ρυνσιν. Άλλ’ 
εδει τέλος νά 
ευρεθή ό ί· 
νήρ καίθά εύ 
ρίσκετο, διότι 
ή γηραιά η
μών μήτηρ 
ουδέποτε έ
παυσε τίκτου

• σα τοιαϋτατέκνα. Ίσως ενίοτε, άπαυδώσα ή εξαντλούμενη, 
περιπίπτει εις λήθαργον, άλλ’ ούτος πάντοτε είνε παροδικός.

Ή διά μέσου τού ώκεανοΰ πρός Β. δίοδος δέν είχεν όλο- 
σχερώς βίβαιωθή" πλείστων δε καί σημαντικών νήσων, ών 
ή ΰπαρξις έβεβαιώθη, δέν είχεν έτι όρισθή ακριβώς καί ή θέ- 
σις καί οί ναυτικοί χάρται ούδεμιαν αύτών μνείαν έποιοϋντο, 
ότε ό φιλοπρόοδος εκείνος, άλλ’άτυχης βασιλεύς Λουδοβίκος 
ό 1ST'., ό εκλέξας ώς υπουργόν τούτον μέγαν οικονομολόγον 
Turgot καί τον περιφανή Maleshocbes, άλλα καί συγχρόνως 
διαπράζας σφάλματα τοιαΰτα ώστε νά τφ άνοίξωσι τήν 
πρός τήν λαιμητόμον άγουσαν, άνέθηκεν είς τό ναυτικόν του 
τήν συμπλήρωσιν τοϋ έργου τών μεγάλων εκείνων θαλασσο
πόρων. Πρός τούτο άπητεϊτο άνήρ γενναίος καί ευρυμαθής 
άμα δέ ναύτης δεδοκιμασμένης άνδρείας καί ναυτικής δεξιό- 
τητος- τόν τοιοϋτον δέ κνδρα παρέσχε τό ύπερήφανον τής 
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κόλπφ 
Ούδσω-

αποική-
Ό ά-

Γαλλίας ναυτικόν έν τφ προσώπω τοΰ Ίωάννου Φραγκίσκου 
Γαλώπ δέ λά Περούς.

Ό περιφανής όύτος ναυτικός, γεννηθείς ε’ν Άλβυ του 
Τάρνη τώ 1741, άπό μικρας έτι ηλικίας κατετάχθη είς τό 
ναυτικόν τής πατρίδος του. Τφ 1777, τό έτος τουτέστι 
καθ’ ο έπορθεΐτο ή Γρενάδα, ό Λαπεροΰς εύρίσκετο πρό τοϋ 
λιμένος αυτής κυβεονών τήν «’Αμαζόνα» ώς υποπλοίαρχος" 
έκεϊ ήοατο τον πρώτον θρίαμβον παλαίσας λυσσωδώς κατά 
τοϋ ’’Αγγλου ναυάρχου Βύρωνος καί κυριεύσας μάλιστα μίαν 
φρεγάταν έκ τοϋ στόλου αύτοϋ, μετά δεινόν αγώνα, καθ’ δν 
πολλάκις θαοραλέως άντεμετώπισε τόν θάνατον καί όστις τέλος 
άνεβιβασεν αυτόν είς τον βαθμόν τοϋ πλοιάρχου. Ως πλοίαρ

χος ήδη, τώ 
1780, λαμ
βάνει παρά 
τής κυβερ- 
νήσεώς του 
τήν εντολήν 
νάκαταστρέ- 
ψη τάς έν 
τφ 
τοΰ
νος ’Αγγλι
κός ------ ·'
σεις, 
τρόμητοςναύ 
της δέν έδει- 
λιάσε πρό τοϋ 
μεγέθους τής 
έπιχειρήσε- 

ως,άλλά τα
χύτερος βο
λής τηλεβό
λου εισβάλ
λει είς τον 
Ούδσώνειον 

κόλπον καί 
μετά γόργό- 
τητος άπι- 

στεύτου καί ηρωισμού σπανίου φέρει είς πέρας τήν δυσχερή 
ετιχείρησιν, διασπείρας τόν πανικόν είς τάς ύπερηφάνους άγ- · 
γλικας φρουράς τών άκτών εκείνων.

Τοιοϋτος εν όλίγοις άνήρ όστις τήν πρώτήν Αύγούστου 
1785 κπέπλεεν, έν άπείροις έπευφημίαις, τοϋ λιμένος τής 
Βρέστης, έπί κεφαλής τών πλοίων α Άστρολαβίου» καί «Πυ- 
ξιδος», μέ τήν βαρεϊαν έντολήν τής συμπληρώσεως τοϋ δυ
σχερούς έργου, όπερ είχον αρχίσει οί περιδοξοι θαλασσοπόροι 
ους προανεφέραμεν.

'Ο Λκπερούς τήν εκδρομήν ταύτην δέν έπεχείρησε μόνος, 
αλλ εύχαρίστως ύπεδέχθη τούς αύτογνωμόνως προσφερθέν- 
τας να τον συνοδεύσωσι, μεταξύ τών όποιων ήσαν ό έκ τών 
ίόρυτών τής έν ΓΙαρισίοις πολυτεχνική; σ/ολής περίφημος μα
θηματικός MoDge (1746-1818), ό βοτανικός Δελαμαρτι- 
vtep καί ό έν Ρωσσκγ υποπρόξενος τής Γαλλίας Λεσσέψ.
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Άπάράς εκ Βρέστης ο έξερευνητικός στολίσκος διευθύνε
ται κατ’ άρχάς πρός νότον καί μετ’ ού πολύ καταπλέει είς 
τούς λιμένας τής Μαδέρας καί Τενερίφας, ένθα ό Monge κα
ταλείπει τούς συντρόφους του καί έπανακάμπτει είς Εύρώ- 
πην. Κατόπιν.ό στολίσκος διασχίζει τόν ’Ατλαντικόν καί 
σταθμεύει έν τφ λιμένι τής Τριάδος· τή δέ έκτη Νοεμβρίου 
εύρίσκεται πρό τών παραλίων τής Βρασιλίας, έν οΐς παρα
μένει, μέχρι τής 19ης τοΰ αύτοΰ μηνός, ότε, άποπλεύσας, 
παραπλέει τά ανατολικά παράλια τής Νοτίου ’Αμερικής, δι
έρχεται πρό τώ« χθαμαλών ακτών τής Γής τοΰ Πυρός, πα
ρακάμπτει διά τοΰ περιφήμου πορθμού τοΰ Λεμαίρ τό φο
βερόν άκρωτήριον “Ορου, τόν άθάνατον τούτον φρουρόν τών 
ορίων τών δύο ωκεανών, και, τήν 27 Φεβρουάριου 1786, 

είς Σύ.Ι-Ιη^'ΐν τής Χιλής, άφ’ ής διέπλευσε τά 
στενά τών Χόνων καί Χιλοών νήσων.
φρεγάται έμειναν έν τφ λιμένι τούτφ μέχρι τής 15 
ότε άπάρασαι, ανέρχονται πρός τά ΒΔ. διασχί- 
γειτονικά τών νήσων τού Ίωάννου Φερνανδέζ καί 

ελάγη χωρίς νά προσεγγίσωσί που καί πλέ-

•Α

καταπλεει 
κινδυνώδη

Αί όύο 
Μαρτίου 
ζουσι τά 
άγιου Φήλικος πι 
ουσι πρός τάς νήσου; ΙΙάσχα, αϊτινες είχον έξ αρχής όρισθή 
ώς ή αφετηρία τής άποστολής τοΰ Λαπερούς. ’Αποπλεύσας 
λοιπόν έντεϋθεν, διασχίζει ολόκληρον τόν Ειρηνικόν καί, μετά 
τινα χρόνον, εύρίσκεται πρό εύρέος πρός “Αρκτον ανοίγματος, 
όπερ αναγνωρίζει ώς τόν Βεοίγγειον πορθμόν, τόν χωρίζοντα τήν 
Ασίαν τής 'Αμερικής, ένοϋντα δ’ άμα τά παγερά κύματα του 
Αρκτικού Ωκεανού πρός τά τρικυμιώδη ύδατα τοΰ Ειρηνι

κού. ’Ανευρίσκει κατόπιν τόν κόλπον τοΰ Μόντη, καί τή 24η 
Σεπτεμβρίου, φθάνει είςτάς ’Ιαπωνικά; θαλάσσας. Είτα, τή 
14η Δεκεμβρίου αί δύο φρεγάται διέρχονται πρό τών Μα- 
ριανών νήσων καί τή 5η Ιανουάριου 1787 ναυλοχοΰσιν έν 
Maccas. Μετά ταΰτα, την 15ην Μχΐου τάς άπαντώμεν πρό 
τής σινικής χερσονήσου Κορέας διαπλεούσας τήν μεταξύ άύ- 
τή; καί τών ’Ιαπωνικών νήσων εύρεϊαν θάλασσαν καί χωρού 
σας πρός Αρκτον, ένθα ο Λαπερούς διέρχεται τόν μεταξύ Σα· 
καλίνης καί 'Γεσοΰς πορθμόν, είς όν δίδει τό όνομά του, α
νακαλύπτει τούς κόλπους Eslaing καί Castries καί τέλος κα
ταπλέει είς Καμψιάτκαν, τήν ήφαιστειώδη Σιβηρικήν χερ
σόνησον.

Ενταύθα ό Λεσσεψ αποχαιρετήσας τούς συμπλωτήράς του, 
επανήλθε διά ξηρας εις Ευρώπην, διασχίσας ολόκληρον τήν 
Άσιαν πρός μεγάλην τής επιστήμης ωφέλειαν, καί έφερε τάς 
πρώτα; ειδήσεις περί τών κατά τά δύο πρώτα τής άποστο
λής ταύτης έτη πεπραγμένων.

ΙΙερί τής περαιτέρω πορείας τής έκδρομής τοΰ Λαπερούς 
ολίγα μόνον διεσώθησαν μέχρις ήμών’ γνωρίζομεν τουτέστιν, 
ότι τήν 23 Σεπτεμβρίου αί δύο φρεγάται έπανέλαβον τόν 
πλοΰν των, ότι τήν 9 Δεκεμβρίου κατέπλευσαν εις Madouna, 
ένθα ό άνδρεϊος πλοίαρχος τοΰ «Άστρολαβίου» Δελ’ Άγγλ 
καί ένδεκα ναΰται εκ τοΰ πληρώματος αύτής κατεκρεουργή- 
Οησαν άγρίως ύπό τών ιθαγενών τής νήσου, δολίως έπιτεθέν- 
των κατα τών ατυχών τούτων, καί ότι κατόπιν ό στολίσκος 
κατεπλευσεν είς Botany-Bay, αγγλικόν εν Αύστραλία άποί- 
κισμα.

Οποία δε ή κατόπιν τύχη των ; Έντελώς άγνωστος ! Τίς 
θά διηγηθή ήμϊν τάς άνά τάς άξενους έκείνας ύγράς εκτάσεις 
φοβέρας περιπέτειας τών ηρωικών τούτων θυμάτων τής επι
στήμης; Ίό-ισοπεδοΰν τά πάντα φοβερόν στοιχεϊον δέν.δια
τηρεί τά ίχνη τών αυλακούντων τά ύγρά του νώτα ελαφρών 
σκαφιδίων μας, ή δέ δαιμόνια τής θυέλλης πνοή καί ό σατα
νικός τής λαίλαπος βρόμος καταπνίγουσι τάς γοεράς κραυγάς 
τών επί τών βράχων συντριβόμενων ή ύπό τά αδηφάγα κύ
ματα βυθιζόμενων θνητών! Μάτην ή Ευρώπη άναμένει ένα- 
γωνίως τήν επάνοδον τών παράτολμων της τέκνων, τά όποια 
ό πρός τήν έπιστήμην έρως καί τό παράβολον θάρρος ώδήγη- 
σαν ίσως είς βέβαιον καί οδυνηρόν θάνατον. Οί μήνες καί τά 
ετή διαδέχονται αλληλα χωρίς ή ελάχιστη εϊδησις ή γριφώ- 
δης τις φήμη νά διάχυση άμ.υδρότατον, έστω, φέγγος είς τήν 
καλύπτουσαν την αποστολήν αύτών βαθυτάτην σκοτίαν. Τέ
λος, ή Εθνική Συνέλευσις εκδίδει τήν 9 Φεβρουάριου 1791 

διάγγελμα διχτάσσον αναζητήσεις, δύο δ’ έξερευνητικοί στο
λίσκοι άναχωροϋσι μετά τ.ινων ετών πάροδόν, ό μεν ύπό τόν 
Δ’ Άντρκαστώ. τφ 1793, ό δε ύπό τόν Πέπερ-Διλλών καί ■ 
Δυμών-Δ' Οΰρβίλ, τφ 1826, όστις ονομάζει τό έτερον τών 
πλοίων του « Άστρολάβιον»,είς άνάμνησιν της ομωνύμου φρε
γάτας τοϋ Λαπερούς, πρός άναζήτησιν τοϋ όποιον άπέπλεε.

Ή τελευταία αύτη αποστολή, μετά πολλάς άγονους άνά 
τά άγνωστα εκείνα αρχιπελάγη άνερευνήσεις, καταπλέει τέ
λος, τή 21 Φεβρουάριου 1828, είςτάς νήσους Βανικορό, τήν 
μεγίστην τών όποιων συναντήσας προηγουμένως όΔ’ Άντρ- 
καστώ ώνόμχσε λίαν καταλλήλως νήσον τή' Άναζητήσεως.

Φοβεραί ύφαλοι καί πετρώδεις σκόπελοι περικυκλοΰσι τάς 
ύπερωκεανείους ταύτας νήσους, μεταξύ τών όποιων είσδύουσα 
άγρια ή θάλασσα, καθιστά προβληματικόν τ.όν διάπλουν καί 
τήν προσέγγισιν είς τάς άκτάς τών νήσων τούτων, ό 
Δ’ Ούρβιλ είσεχώρησε θαρραλέως μεταξύ τών λίθινων αύ
τών γιγάντων καί μετά μικρόν τό « Αστρολάβων» του ήγκυ- 
ροβόλει πρό τών παραλίων τών κακοφήμων Βανικορό.

Ό "Αγγλος τήν εθνικότητα, Διλλών, όστις άπεβεβάσθη εις 
τήν νήσον, ΐνα λάβη πληροφορίας περί τής τύχης τών άναζη- 
τουμένων, διά τό οίκτρον ναυάγιον τών όποιων ητο ήδη βέ
βαιος, άτε εύρών μεταξύ τών βράχων εκείνων πλειστα συν
τρίμματα τού έπ' αύτών έξωκείλαντος « Άστρολαβίου», έμαθε 
παρά τών πρεσβυτέρων τού τόπου ότι πρό χρόνων πολλών, 
ώς ένεθυμοϋντο, είχον φθάσει είς τήν νήσον των κάκοποιάτινα 
πχίψατα, ών ή κεφαλή έφερε δύο οξείας προεξοχάς ενός πο· 
δός μήκους ώς έγγιστα. Καταφανές ότι, ούτω λεγοντες, ύπε- 
νόουν τούς δικώχους πίλους τών γάλλων άζιωματικών. Κατό
πιν, λεπτομερέστερου έςετάσας, κατόρθωσε νά μάθη ότι έν 
νυκτί ζοφερά καί θυελλώδει τά δυο πλοία τοϋ Λαπερούς έσ- 
φενδονισθησαν ύπό τής μανιώδους καταιγίδος έπί τών βρά
χων τών μεσημβρινών ακτών τών Βανικορό, καί τό μέν κα- 
τασυντριβέν καί διανοιγεν, έβυθίσθη αυθωρεί' τό δέ, όλιγώ- 
τερον βλαβέν, έμεινιν έπί πολύ ήμίθραυστον μεταξύ τών θα- 
νατοτοόφων εκείνων πετρών.

Περί δέ τών ναυαγών, κατ’κρχάς, ούδέν θετικόν ήδυνήθη 
νά μάθη’ καθότι οί έρωτώμενοι διισχυρίζοντο ότι πάντες οί 
έπιβάται τών συντριβέντων σκαφών διεσώθησαν έπί τής νή
σου των, καί εκεί, «ατασκευάσαντες έκ τών λειψάνων τοΰ μή 
βυθισθέντος πλοίου των έτερον μικρόν σκάφος, μετά εργασίαν 
«εξ ή επτά σελήνών» καί έπιβίντες αύτοΰ, άνεχώρησαν ά
γνωστον ποΰ. ’Αλλά δέν ήργησε νά βιβχιωθή ότι πάντες οί 
ατυχείς εκείνοι ναυαγοί, άποβιβασθέντες εις τά παράλια τής 
άξενου νήσου, είχον φονευθή. καί καταβροχθισθή αγρίως ύπό 
τών εντοπίων καί οτι τά κρανία των έχρησίμευον, ακόμη καί 
τότε, πρός στολισμόν τής εισόδου χωρίου τίνος τών ενδοτέ
ρων έμβεβλημένα είς τά άκρα ξύλινων πασσάλων σχ_ημκτι- 
ζόντων θριαμβευτικήν άψίδαΐ Άτυχή θύματα.! Τα κρανία, 
τά τοσαύτην αποφασιστικότητα καί τοσοΰτο πνεύμα έγκλείον- 
τα, έπέπρωτο νά χρησιμεύσω.σιν ώς κιονόκρανα τοΰ βαρβα- 
ρικοΰ τροπαίου τών καννιβάλων τοΰ—οια ειρωνεία !—ωκεα
νού τής ΕΙΡΗΝΗΣ !

Πλήν τών πληροφοριών τούτων, αϊτινες ήνώρθωσαν έκ φρί
κης καί οργής τάς τρίχας του γενναίου ναύτου, ό Διλλών ή
δυνήθη να περισυναγάγη έν Βανικορό πληθύν αντικειμένων, έκ 
τών ναυαγησάντων πλοίων έξαχθέντων ή καί εκβρασθέντων 
ύπό τής θαλάσσης, μεταξύ τών όποιων περιιίχοντο δύο όρει- 
χάλκινοΓ κώδωνες, ών ό μέν έκοσμεΐτο δι' άνθέων κρίνου, ό 
δέ έφερετό'έπίγραμμα: «Basin m’ a faite», νομίσματα τινα 
αργυρά, βάσις κηροπηγίου έκ γεγλυμμένου αργύρου, μία άλε- 
τική μύλη καί τινα άλλα ήττον σημαντικά. Μετά ταΰτα, οί 
θαλασσοπόροι μας ίζήτησαν νά τοΐς έ’πιδειχθή τό μέρος τής 
καταβυθίσεως τών δύο φρεγατών, έκ του μέρους δ’ αύτοΰ 
κατόρθωσαν ν’άνασύρωσιν, έκ τινων όργυιών βάθους, αγκύ- 
ρας, όρειχάλκινά τινα πυροβόλα, σφαίρας, άμορφα τεμάχια 
μολύβδου καί μεγάλην ποσότητα μολυβδίνων πλακών.Πάντα 
τ’αντικείμενα ταΰτα κατάκεινται σήμερον έν τφ Ναυτικώ 
Μουσείφ τής Γαλλίας.

Μετά τήν περισυλλογήν τών άντικειμένων τούτων οί τολ

μηροί έξερευνηταί δέν είχον πλέον νάπράξωσιν άλλο τι είςτάς 
νήσους ταύτας. Άλλ ’ ό Δ Όύρβίλ πριν έγκαταλείψη τάς άπο- 
τροπαίου; εκείνα; ακτάς, αϊτινες εθηκαν τόσον άπαίσιον τέρμα 
είς τάς πολυκινδύνους ανιχνεύσεις του, ήθέλησε ν’ άφήση έπ’ 
αύτών μνημεϊον τής φρικώδους καταστροφής ής αί λεπτομέ- 
p8tai ώς πληγαί δηλητηριώδους μαχαίρας έπληξαν τήν εύ- 
γενή του καρδίαν. Έφ ’ ενός λοιπόν τών άπορρώγων εκείνων 
βράχων άνήγειρε σεμνόν ξύλινον μνημεϊον, έν είδει οβελίσκου, 
είς τήν κατασκευήν τού όποιου ειργάσθησαν πάντες οί άποτε- 
λοϋντες τό πλήρωμα τού «Άστρολαβίου» καί εφ’ούέχαρά- 

τό έν τή άπλότητί του πολυσήμαντον επίγραμμα :
ρνήιιΐ) τοΰ Λαπε^ονζ 

ι>χ«ι tS>r σοντρόφων αυτόν 
~»τό « Άστρο.ίάδιον·» 
»14 Μαρτίου 1828»,

Ό μεγαλόφρων ναύτης καί περιφανής κατόπιν θαλασσο
πόρος δέν ήθέλησε νά επιγράψη έπί τού μνημείου έκείνου τής 
ευγνωμοσύνης προς τά εΰγενή τής έπιστήμης θύματα τό ίδιον 
όνομα, άλλ’ έχάραζε τό όνομα τοΰ πλοίου του, ύποδηλών 
ίσως τό ομώνυμον πλοϊον έκείνου, τό έπί τών βράχων συντρι- 
βέν καί έκ τών λειψάνων τού όποιου ελαβε τήν πρώτην ύλην 
διά τήν έπιτάφιον ταύτην στήλην....

Τοιούτο τό τέρμα τοΰ ενδόξου θαλασσοβάτου. Καί, μό
νον τό άπλούν τούτο μνημεϊον ύψοϋται ήδη έπί τών πετρών 
τοΰ Βανικορό ώς έσχατον ίχνος άλλά καί περιφανές πειστή- 
ριον τής φρικώδους καταστροφής καί τοΰ όδυνηροΰ θανάτου, 
ον οί απτόητοι ώκεανοπόροι εύρον μεταξύ τών αποτρόπαιων 
εκείνων βράχων καί τών άξένων εκείνων άκτών. Άγήρως ή 
μνήμη τών ηρώων εκείνων, οιτινες μετά θάρρους άδαμάστου 
καί αύταπαρνησίας ΰπερανθρώπου, προσέφερον εαυτούς ολο
καύτωμα είς τόν ιερόν βωμόν τής Έπιστήμης, διαλύσαντες 
έν τφ ζέοντι αϊματί των τήν ζοφεράν άχλύν, ήτις έπεκάλυ- 
πτε τάς ώκεανείας έκείνας έκτάσεις.

Έν Άθήναις κατά 'Οκτώβριον 1890.

Η. I. ΟΙΚ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΚΑΡΟΜΗ EIS ΤΟ!Ϊ?Β01·ΕΙΟ¥ ΠΟΛΟΝ ΔΓ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ

Συζητειται ήδη έν τώ έπιστημονικφ κόσμω σχέδιον εκδρο
μής πρός τόν βόρειον πόλον δΓ αεροστάτου, όπερ προσεχώς 
μέλλει νά έκτελεσθή ύπό δύο μελών τής άνωτέρας σχολής τής 
αεροπορικής ναυτιλίας, τοΰ κ. Βεζανσών αεροναύτου καί τοϋ 
Έρμίτου άστρονόμου, ανεψιού τού ακαδημαϊκού καί έξοχου 
μαθηματικού κ. Καρόλου Ερμίτου.

Ό πρΤσβύτερος τών δύο τούτων άεροναυτών άγει ηλικίαν 
ούχί άνωτέοαν τών τριάκοντα έτών.

Ό σκοπός τής έκδρομής ταύτης είναι ή εξακρίβωσες τής 
ύπάρξεως έν τώ μαγνητικώ πόλφ ΰδατος, γής η πάγων, η 
πρόσκτησις πλήρους συλλογής τοπογραφικών φωτογραφιών τών 
αγνώστων έκεϊσε χωρών, ώς καί σειράς μετεωρολογικών πα
ρατηρήσεων.

Τό υλικόν τής έκδρομής θ’ άποτελήται έξ|ένός αεροστάτου 
πληρωθησομενου έκ καθαρού ύδρογόνου 15,000 κυβικών μέ
τρων καί δυναμένου νά άνεγείρη βάρος 16,500 χιλιόγραμμων. 
Τό αερόστατου θά σύγκηται εκ δύο στρωμάτων σινικής με
τάξινης οθόνης, φερούσης αντοχής πίεσιν 1,000 χιλιόγραμ
μων έκάστη, ήτοι 2000 χιλιογρ. ολικήν πίεσιν, πριν ή δι- 
πλασιασθή.

Τό περικάλυμμα θά ήναι ήλειμμένον ύπό ειδικού βερνικιού 
έντελώς άδκαχωρήτου, έχοντος ώς.βάσιν τό κολλώδιον καί το 
έλαιον, όπερ είναι ίδια έφεύρεσις τοΰ κ. Έρμίτου.

Τό αερόστατου τοΰτο θά φέοη τέσσαρας μικράς αεροπό
ρους σφαίρας 50 κυβικών μέτρων χωρητικότητος, προαιρε
σμένα; διά τήν άνω τοΰ βορείου πόλου ανύψωσίν των προς 
τόν σκοπόν τής μελέτης τών αερίων ρευμάτων, καί τέσσα
ρας έτέρα; τοιαύτας σφαίρας 350 κυβικών μέτρων χωρητι- 

κότητος, αί όποΐαι θά χρησιμεύσωσιν όπως έφοδιάζωσι τό κύ
ριον άερόστατον διά τοΰ άναγκαιούντος αύτώ άερίου.

Προσδεδεμένα δέ ταΰτα είς τήν δικτύωσήν περιφέρειαν τοΰ 
μεγάλου αεροστάτου, θά καθοδηγώνται έφ’ όσον ή ανάγκη 
τό απαιτεί διά μέσου τροχαλίας, καί θά ,διευθύνωνται ύπό τήν 
εξασφαλιστικήν έπιστομίδα τού μεγάλου αεροστάτου, ένθα ή 
μεταφορά τών αερίων θά ένεργήται εύκόλως. Μεθ’ δ οί άερο- 
ναΰται δύνανται ν’ άπαλλαχθώσι τοΰ περικαλύμματος τών 
κενών τούτων αεροστάτων, άτινα ούτω θέλουσιν έλαττώσει 
τό νεκρόν αύτών βάρος.

Ή εξασφαλιστική έπιστομίς θά άνοίγηται μόνον ύπό πιε- 
σιν δέκα χιλιοστομέτρων ύδατος.

Πρός παρεμπόδισιν τής μεγάλης άνυψώσεως τοΰ αεροστά
του καί όπως διατηοήταιτούτο έν άποστάσει τινι ώρισμένη άπ· 
τοΰ εδάφους, δυναμένων ούτω τών άεροναυτών νά λαμβχ- 
νωσι τάς φωτογραφικός αύτών παρατηρήσεις κανονικώς, οι 
κκ. Έρμίτης καί Βεζανσών θά προσδέσωσι είς τήν σκάφην 
αύτών οδηγόν Ttva (τού Rope), σημαντικοΰ βάρους, όστις 
κατά τάς περιστάσεις θά σύρηται έπί τών πάγων, ή θά πλέη 
επί τών κυμάτων, καί όστις έν περιπτώσει ύπερβολικής ά- 
ραιώσεεος τοΰ ύδρογόνου, θά δύναται νά κρα^τήση τό άε,ρό- 
,στατον ώς άγκυρα κινητή, ώς αύτόματος έπιφορτ.ιστής, όστις 
θά αφαίρεση τό έρμα άναλόγως τή τανύσει τοΰ σχοινιού τού 
οδηγού, καί θά διασκεδάση τάς διαρρήξεις τής ισορροπίας.

Ή σκαφίς, ούσα κεκλεισιιένη ούτως ώστε νά προφυλάττη 
τούς άεροναύτας άπό τής πολλής έντάσεως τοΰ μεγίστου ψύ
χους, θέλει κατασκευασθή έκ ξύλου ιτέας κεκαλυμμένης διά 
χαλύβδινου θώρακος.

Θά έμπεριέχη δέ ή σκαφίς έκτος τών δύο ταξειδιωτών 
καί τών μηχανημάτων αύτών, οκτώ κΰνας,εν ελκηθρον, μι- 
κράν λέμβον άκαταπόντιστον, ζωοτροφίας δι’ ένα μήνα καί 
ποσότητά τινα ΰδατος, όπερ θά χρησιμεύση έν ανάγκη καί 
ώς έρμα-πρός παρεμπόδισιν δέ τής ψύξεως του θά γίνη χρή- 
σις χημικών μέσων. Άνωθι τής στεγανής σκάφης θά ύπάρχη 
μικρά τις γέφυρα διά τήν έλευθέραν εξωτερικήν κυκλοφορίαν 
τών άεροναυτών. Οί προμνημονευθέντες διερευνηταί θ’ άνα- 
χωρήσωσιν άπό τίνος γαλλικού λιμένος καί θά συνοδεύωνται 
ύπό δύω άτμοπλοίων, διά παν ενδεχόμενον.

Ή όλικη διάρκεια τής έκδρομής ταύτης συμπεριλαμβανο- 
μένης καί τής επιστροφής ύπελογίσθη είς εξ μήνας. Ή δέ δα
πάνη άνέρχεται είς 560,000 φράγκα, έξ ών 60,000 θά δα- 
πανηθώσι διά τό άερόστατον καί 500,000 φρ. διά τ’ άπαι- 
τούμενα μέσα, πρός μεταφοράν, γόμωσιν καί προμήθειαν τών 
επιστημονικών ειδών.

’Επειδή δέ αί πολλαί καί λεπταί φροντίδες, άς απαιτεί ή 
κατασκευή τοΰ αεροστάτου, ήν θά διευθύνωσιν αύτοί ούτοι οί 
κ.κ. Βεζανζών καί Έρμίτης, αί επιμελείς έργασίαι πρός πα
ρασκευήν καί επιτυχή εκβασιν πρωτοφανούς έκδρομής άπαι- 
τοΰσι χρόνον αρκετόν,ή άναχώρησίς των άπεφασίσθη νά γίνη 
τόν Μάϊον τοΰ 1892.

♦ η.

ΤΟ ΥΠΟΒί’ΓΧΙΟΝ ΤΟΡΠΙΛΛΟΦΟΡΟΝ

Ό ύποπλοίαρχος τοΰ ισπανικού ναυτικού Ισαάκ Περάλ, 
έφευρε’της τοΰ υποβρυχίου πλοίου, όπερ φέρει τό όνομά του,ο

έκαμε τάς ακολούθους άνακοινώσεις περί τοΰ πλοίου του :
Τό ύποβρύχιον ΠεράΛ κινείται διά τοΰ ηλεκτρισμού διά 

μέσου συμπυκνωτήρων, αί δέ μηχαναί άναπτύσσουσι δύνα- 
μεν 60 πραγματικών ίππων, μέ έντασιν ρεύματος μέχρι 50® 
volts.

Διάνά βλέπητις τά έπί τής επιφάνειας τής θαλάσσης συμ- 
βαίνοντα, τό πλοϊον φέρει οπτικόν τι μηχάνημα κατεσκευα- 
σμε’νον διά πρισμάτων καί φακών, όπερ ένταύτφ χρησιμεύει 
πρός άνύψωσιν τής τορπίλλης. Ό πρός άναπνοήν καί συν- 
τήρησιν τών έν τω πλοίφ τούτφ ΰπηρετούντων δώδεκα άν- 
δρών αναγκαίος άήρ χορηγείται, άφ’ ενός μεν διά μέσου τοΰ
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πεπιεσμένου άέρος, καί άφ’ έτέρου διά μηχανικού οργανι
σμού, όστις διευκολύνει τήν άνανέωτιν- τοΰ εσωτερικού άέρος 
διά μόνης τής άναδύσεως τοΰ περιφερικού θόλου τοΰ πλοίου.

Μολονότι δέ ή λέμβος αΰτη είναι μικρών διαστάσεων, κατα 
τήν γνώμην τού · κυρίου Περάλ, δύναται νά έξακοντίζη είς 
έξακοσίων μέτρων άπόστασιν τρεϊς αυτομάτους τορπίλλας 

- συστήματος Whitead διά μέσου τής άπό τοΰ ύδατος άνα
δύσεως τοΰ οπτικού θόλου. Τούτο όριστικώς άπεδείχθη έν τοϊς 
έν Γαδείρο-ς γενομένοις πιιράμασι.

Έν τέλει δ’ άς εϊπωμεν,. κατά τάς ανακοινώσεις του εφευ
ρέτου, ότι τό ΠεράΛ εβη εύθέως έπί μίαν ώραν καί εις βά
θος δέκα μέτρων.

Είναι γνωστόν ότι είχε έπιφορτισθή ίπισήμως επιτροπή τις 
νά έξετάση τά εξαγόμενα τής Ισπανική: ύποβρυχίου ταύτης 
λέμβου, ήτις κατιδοΰσα τάς ελλείψεις αύτής έν ταϊς λεπτο- 
μερείαις άπεφάνθη έσχάτως κατά τής παραδοχής τοΰ συστή
ματος τούτου έν τοιούτφ μεγέθει καί υπέρ τής κατασκευής 
ετέρων εις μεγαλείτερον σχήμα.

Άλλά, ώς εύκόλως φαντάζεται τις, ό κύριος Περάλ δέν 
θέλει νά θεώρηση έαυτόν ήττημένον καί προετοιμάζεται δυ
νάμει τοϋ νέθυ·άξιώματ0ς του ώς βουλευτοΰ νά ζητήση έξη 

. γήσεις άπό τοΰ βήματος τής βουλής παρά τοΰ ΰπουργοΰ τών 
Χαοτικών.

Έν τούτοις, ώς φαίνεται, ή ύποβρύχιος λέμβος ΓΊερά.Ι 
δέν διαφέρει ούσιωδώς τοΰ ύποβρυχίου γαλλικού δ Γιγ/χήη/ς. 
Ώς τό "ερ&.ί, ό Γιψνήζη<: κινείται διά τοΰ ηλεκτρισμού διά 
μέσου συμ.πυκνωτών, ώς έκεΐνος καί ούτος φέρει τό οπτι
κόν μηχάνημα δι’ ού κατοπτεύεται ό πέριξ όρίζων, διοικεϊ- 
ται άνευ δυσκολίας καί λειτουργεί ΰπό τό ύδωρ.

‘Η μόνη αξιοσημείωτος διαφορά είναι, ότι ή μέν υποβρύ
χιος λέμβος Ιίερά-ί εκτοξεύει τορπίλλας, ένφ ό Γιψημης στε
ρείται πολεμικών όπλων.

Φρίκ.

Ή χρήσις τοΰ ελαίου ίν τή θαλάσση άρχίζει να γενικεύε
ται. Ούδείς σχεδόν πλέον ό άμφιβάλλων σήμερον είς την 
έπενέογειαν τοΰ έλαίου έπί τών κυμάτων, ήδη δέ καταγίνον· 
ται είς τήν έξεύρεσιν διαφόρων μέσων πρός εύκολοτέραν διά- 
χυσιν τοΰ έλαίου επί της επιφάνειας της θαλάσσης, καί δη 
κατασκεύασαν οβίδας έλαιοφόρους πρός τον σκοπόν τής δια· 
χύσεως έν μακραϊς άποστάσεσι τοΰ έλαίου, καί δαυκόλυν- 
σιν ούτως έν παρ αδείγματι, τής εισόδου πλοίου τινός είς διώ
ρυγα απρόσιτον ένεκα τών κυμάτων.

Ό κ. Τροόμπλε έπαρουσίασεν άπό τοϋ 1888 οβίδα έλαι- 
οφόρον έν τή κεντρική εταιρεία τής διασώσεως τών ναυαγών.

Ό κ. Μέϊσελ, αξιωματικός του πλοίου Βέρρα, έκ Βρέ- 
μης, μετεχειρίσθη ώσαύτως πυραύλους έλαιοφόρους.

Ό κ. Σίλας τέλος, πρός όν οφείλεται ήδη ό φεγγοΰόίος 
ναοαγοσώστηί(ι) κατεσκεύασε καί αύτός οβίδα τινά, ήτις εσχά
τως έδοκιμάσθη έν Γαλλία, Γάβρη καί Λοριάν καί έπί πλοίου 
τοϋ βασιλικού ναυτικού τής Γαλλίας. Τό νέον τουτου είδους 
βλήμα άποτελείται έκ μεγάλου κοίλου κυλίνδρου έκ ξύλου 46 
εκατοστόμετρων ύψους, καί 6—7 έκατοστομέτρων πλάτους. 
Τό κενόν τού βλήματος τούτου περιέχει 300 περίπου γραμ- 
μάρια έλαίου. Το ξύλον είναι εντελώς περιηλειμμένον ε'κ κομ- 
μιολάκκας, ίνα μή πο.τίζηται, τό εσωτερικόν μέρος τοΰ πυθ- 
μένος προασπίζεται άπό τής ένεργείας τής πυρίτιδος διά τίνος 
στρογγύλης μετάλλινης πλακός, ή όβίς δέ άπασα άπο τής 
κορυφής σχεδόν μέχρι τής βάσεως περιβάλλεται συστροφικώς 
διά πολύ έσφιγμένου λευκού σύρματος

Όλιγον άνωτέρω τής βάσεως τής όβίδος ύπάρχει κυκλικός 
λαιμός, έφ ’ ού προσδένεται στεφάνη έκ φελλού πρός τον σκο
πόν τής έξασφαλίσεως τού πλωτού τοΰ μηχανήματος τούτου. 
“Ανωθι τοϋ φελλού ύπάρχουσιν όπαί, αΐτινες θέτουσιν εις 
επικοινωνίαν τό ελαιον μετά τής θαλάσσης. Η κεφαλή του

(i| Μέγας ςιλίό; βαλλόμενος Α ριπιό^ενος είς τ^ν 6Λ«βσ«ν πρός βοή
θειαν ιών -π/ίγομένων. 

βλήματος φέρει κοιλότητα, έν ή τίθεται φωσφορούχος τέτα
νος, όστις άνάπτει άμα τή έπαφή αύτοΰ πρός τήν θάλασσαν, 
καί έν ταύτφ σημειοϊ τήν θέσιν τής ΰπάρξεως τής όβίδος 
ταύτης έν τή θαλάσση. Πριν ή ριφθή τό βλήμα, προσκολ- 
λάται χάρτης πρό τών οπών πρός παρεμπόδισιν τής έκροής 
τού έλαίου έν ώρα τής εκπυρσοκροτήσεως, καί μετά τούτο 
τοποθετείται έν τφ δλμφ. Δύναται τις έπίσης νά έκσφενδο- 
νίση τό βλήμα τούτο καί διά τής χειρος, διά μέσου σχοινιού, 
άπαραλλάκτως ώς ρίπτομεν λίθον διά τής σφενδόνης.

Αί γενόμεναι δοκιμαί έν Γάβρη καί Λοριάν υπήρξαν εύχά 
ριστοι, καί έπανέλαβον ταύτας ίν τινι πλοίφ.ίκσφενδονίσαντες 
τό βλήμα άπό τίνος όλμου. Ή όβίς επεσεν είς άπόστασιν 
■360 μέτρων, έλαβε θέσιν πλαγίαν καί μετά ταΰτα άμέσως 
κάθετον. Ή φεγγοβόλος προπαρασκευή ήναψε καί έπέδειξε 
τό μέρος τής πτώσεως τής όβίδος. Αί χάρτιναι ταινίαι άπε- 
σπάσθησαν διά τής υγράνσεως αύτών ύπό τοΰ ΰδατος. τό δέ 
τλαιον ίρρευσεν βαθμηδόν ταλαντευομένου τού βλήματος, 
όπερ ούτως έκενώθη έν διαστήματι δώδεκα λεπτών τής ώρας. 
Τότε έπί τής επιφάνειας τήςθαλάσσης λεπτόν στρώμα έλαίου 
έπεφάνη καταπαΰσαν τόν παφλασμόν τής θαλάσσης.

Ή ελαιώδης σινδών έκάλυψε περιφερικήν εκτασιν θαλάσ
σης μέχρις 900 περίπου μέτρων.

Μ. Μ.

Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Ή ιδέα της εφαρμογής τής φωτογραφίας πρός άποτύπω- 
σιν τών ούρανίων σωμάτων δέν είναι νεωτέρα*  άπ’έναντίας 
•δέ δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι, οί σοφοί τής έποχής τοΰ Niepce 
καί Daguerre, καθ’ήν ούτοι έφεϋρον τήν φωτογραφίαν καί 
άπεκάλυψαν τά θαυμάσια αύτής εξαγόμενα, συνέλαβον τότε 
τήν έν λόγφ έπίνοιαν.

Πλήν τό ζήτημα τούτο έπισήμως διετυπώθη μόλις τώ 
1887, έν τφ πρώτφ άστρονομικώ Συνεδρίφ. Έν τώ δευ- 
τέρφ γενομένφ Συνεδρίφ κατά τό έτος 1889, έγένετο έπίσης 
άρκετός λόγος περί τούτου, καί τέλος ε’ν τώ τρίτφ καί τελευ- 

ταίφ, όπερ θέλει συνέλθει έν Παρισίοις τή 31 Μαρτίου 1891, 
θά όρισθώσιν τελειωτικώς οι όροι τής εκτελέσεως.

Κατά πρώτον έξεφράσθη ή εύχή, ίνα μόνη φ; Γαλλία έκτε· 
λέση τόν ουράνιον Χάρτην. Καί θά ήτο τοϋτο δυνατόν, έάν 
αντί νά συγκεντρωθώσιν άπαντα τά γαλλικά Αστεροσκοπεία 
έπί τού γαλλικού έδάφους, έγκαθιδρύοντο τούλάχιστον ίν 
ταϊς ίσημερινοχώροις ή άνταρκτικαϊς γαλλικαΐς άποικίαις, ώς 
π. χ. έν Γουϊάνη ή Σενεγάλη, Ταίτη, Νέφ Καλιδονία, 
νήσφ τής Ένώσεως.

Εκτός δε τούτου, το συντελεσθησόμενον τοϋτο εργον ενέ
χει τοσαύτην σημαντικότητα καί τοσοΰτον παγκόσμιον επι
στημονικόν ενδιαφέρον, ώστε δέν είναι δυνατόν ή νά έπικρο- 
τηση τις εις την γενικήν καί ισχυρόν συμμετοχήν τών διαφό
ρων πεπολιτισμένων εθνών καί τήν συνδρομήν τών διασημο- 
τάτων τής εποχής μας αστρονόμων, ών άνευ ή έκβασις τοιού- 
του γιγαντιαίου, λεπτού καί δυσχερούς έργου δεν ήθελε εί- 
σθαι δυνατόν ν’ άχθη τοσοΰτον εύκόλως καί μονομερώς εις 
πέρας.

Επιτροπή τις, ήτις ειχεν έπιφορτισθή είς τήν προκαταρ
κτικήν επεξεργασίαν τής διανομής τοΰ ουρανίου έδάφους κατά 
τμήματα, προσδιώρισεν ήδη ε’ν ένί έκάστφ τών ’Αστεροσκο
πείων την ζώνην ήν οφείλει νά φωτογραφήση, διατηρήσασα 
τήν έφ’ όσον ην δυνατόν ϊσην διανομήν, σεβασθεϊσα καί έξα- 
σφαλίσασα κατά πρώτον λόγον τούς όρους τούς έγγυωμένους 
την επιτυχή καί καλλίστην έκτέλεσιν τοϋ έργου. Έκαστον 
δ αστεροσκοπεΐον θέλει έκτελέσει, έν τρισί σειραϊς, εξακόσια 
εως έπτακόσια φωτογραφικά έκτυπα.

*Α«τήρ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

Ό άνθρωπος τυγχάνων απανταχού τής γής παρών, τό δέ 
γ^νος αύτοΰ ών φύσει καί ειδικότητι κοσμοπολίτικων, συνε- 
δύάσθη μέ όλας τάς κράσεις τής ατμόσφαιρας καί όλα τά 
κλίματα. Συναντά τις αύτόν είς τούς κόλπους τών καυστι-

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ
(ϊυνέχειβ)

’Εκτός δέ τούτου ήδη, είναι πολύ άργά διά νά είσέλθω έκ 
νέου είς τήν παλαιάν οδόν. Άπό δέκα ετών τρέχω άνά τόν 
κόσμον, έφόνευσα έναν άνθρωπον, καί ήδη εύρίσκομαι έν 
Χανίφ μετεμφιεσμένη είς κό
ρην τού χαρεμιού ! . . “Ω! 
όχι προτιμώ νά ρίψω τόν περί 
τών όλων κύβον. Οί φρόνι
μοι μέ άποκαλούσι τρελλήν, 
αί δε κακαί -^λώσσαι θά εί- 
πωσιν ήδη περί έαοΰ τά αί- 
σχιστά. Τί μέ μέλλει; μοΰ 
είναι άδιάφορον, άς εΐπωσιν 
ότι θέλουσι. Είμαι Λωραινίς, 
όπως καί ή Ιωάννα Άρκία, 
όδέ πατήρ μου ητο λοχαγός 
τών ζουάβων. .. . "Ωστε, τί 
λέγετε μέ λαμβάνετε μαζύ 
σας; _ ■ '

— Έλθέ, ίσως δέν θά η- 
σαι ή μόνη μεταξύ τοΰ έλληνικού στρατού.

— Τότε δότε μου μίαν στολήν εύζώνου καί όπλα, διότι 
στενοχωροϋμαι μέ τά ένδύματα αύτά τής όδαλίσκης, όμοιά- 
ζουσα μάλλον πρός άνδρα ένδεδυμένον γυναικεία φορέματα.

Ό καφεπώλης τή έπρομήθευσεν άμέσως τ ’ άναγκαιοϋντα,

φουστανέλλαν, περικνημίδας, τζαρούχια, γελέκων καί λοιπά 
τά όποια τή ήρμοζον τόσον καλά, ώστε ητο τρέλλα να τήν 
βλέπη τις. Ουδέποτε γυνή φαίνεται σεμνοτέρα, κοσμιωτέρα 
καί σεβαστότερα ή ύπ’ αύτήν τήν άνδρικήν στολήν.

’Ελαφρά, ζωηρά, χαρίεις. μεγαλοπρεπής, μέ τό ύφος 
εκείνο τών άγυιοπαίδων τών Παρισίων, άλλ’ υπερήφανος ως 
ό Ιππόλυτος, άπεθάμ.βωνε τον Θεατήν . . . Ποΰ ησο τότε, 
καλέ κύριε Βουγά, νά έβλεπες τήν δεσποινίδα Ραμώ ;

"Οτε ή μετεμφίεσις συνεπληρώθη, ήκολούθησαν έλευθερως
καί μ.ετά θάρρους τόν Κώστα 
Θεοχάρην έν τή νυκτερινή 
αύτοΰ εκδρομή, καί μάλιστα 
έχρησίμευσεν αύτφ ώ; φρου
ρός, ένφ ούτος άποκόψας κλά
δους τινας έκ τών παρακει
μένων δένδρων, προσέδεσε με- 
μαραμένα τινα άνθη λεμο- 
νέας, άτινα μεθ' έαυτοΰ έφε
ρε, σχηματίσας ούτω μικρόν 
στέφανον, ον έκρέμασαν από 
τοΰ έξώστου τής οικίας τής 
Ραλλοϋς-

Τά άνθη ταΰτα, αύτητά 
άνεγνώρισε τήν πρωίαν, διότι 
ήσαν έκεϊνα άτινα έφερε την 

ήμέραν τών γάμων της, καί τά όποϊα ό Κώστας τής άφήρε- 
σεν έκ του στήθους της κατά τήν νύάτα εκείνην τής έν τή Α- 
κροπόλει συνεντεύζεώς των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’-

Άφοΰ έπέστρεψαν εΐς Σφακιά, ή δεσποινίς Ραμώ ήρχισι 
νά σκέπτηται τάς συνέπειας τής τολμηράς καί παραφόρου 
άποφάσιως,ήν είχε λάβει. Συνειθισμένη δέ νά προσέχη πολύ 
είς τάς λογοκρισίας άς ή διαγωγή αύτής ήδύνατο νά τήν 
έκθέση, αύτή, τό ελεύθερον διαβατικόν πτηνόν, ώς συνήθως 
άπεκάλει έαυτήν, κάπως έπεθύμει νά ελαφρώση τήν συνείδη- 
σίν της έκ τοΰ βάρους, όπερ ήρχιζε νά τήν έπιβαρύνη καί 
νά μή άπωλέση διά μιας καί τόσον άποτόμως τήν ύπόληψιν 
η παρα τισι τών φίλων καί γνωρίμων αύτής έχαιρεν ετι·

Μεταξύ τούτων συγκατελέγετο καί ό κ. Βουγας- Πρός 
έκπλήρωσιν δ’ έν ταύτώ καθήκοντος καί υποχρεώσεως ήν ώ- 
φειλε καί πρός αύτόν καί πρός έαυτήν, άπεφάσισε νά τοΰ 
άνοιξη έλευθέρως τήν καρδίαν της, καί νά διαβάση είς τό 
βάθος αυτής, όπως ούτως άπομακρύνη μέ θυσίαν πλήρους 
καί νομίμου έξομολογήσεως τήν παρεξήγησιν τών πραγμά
των, άτινα άλλως μανθάνων ό άνθρωπος 'ούτος ήδύνατο νά 
σχηματίση τήν μάλλον άδικον καίάνεπιεική περί αύτής ιδέαν.

Καί αμέσως λαβοΰσα χάρτην καί γραφίδα εγραψε ώς έξης.
.... «Ούχί, δέν έγενόμην ή παλλακίς τοϋ Κώστα Θεο- 

χάρους. Θά σάς τό είπωσι τοϋτο ίσως, θά σάς τό βεβαιώ*  
σωσι, πλην νά μή τό πίστεύσητε, καί άφετε αύτούς! ! άς 
λέγωσιν. Εΐς ύμάς όμως τόν πατέρα μου, θά ειπω έν τούτοις 
ύλην τήν άλήθειαν . . . Τόν άγαπώ. .. άλλ’ ό τάλας δέν τό 
ενόησε ακόμη . . . διότι ή Ραλλοΰ απασχολεί πάσας του τάς 
σκέψεις, καί διά νά ήμαι έπ’ άρκετόν άκόμη εύτυχής, πρέ
πει νά μη μάθη τούτο ποτέ. .. Έάν άπέρριπτε τόν ερωτά 
μου, θά ησθανόμην άμέσως έμαυτήν ούτιδανήν, προσβεβλη- 
μένην, έγκαταλελειμμένην, καί θ' άπέθνησκον άπό αίσχος....' 

Έάν δέ μ’ήγάπα .. - . ώ ! πώς νά σας τό έξηγήσω; *Ά!  
ιδού έν παράδειγμα.

'Ιδού, έν τφ κήπφ τής μονής ένθα ίδιδάχθην τήν ορθο
γραφίαν καί αμάθειαν τοΰ πραγματικού βίου, υπήρχε μία 
άπιδέα, ήτις παρήγε πολύ ώραϊα καί μικρά άπίδια, διεγεί- 
ροντα τήν δρεξιν έκ μόνης τής θέας, ήσαν δέ μάλιστα ευώδη 
καί θαυμάσια ώς τό ήλεκτρον. Σέ βεβαιώ ότι ό σίελος έπλή- 
ρει τό στόμα του βλέποντος απλώς αύτά. Άλλά δέν έπρεπε 
νά τά έγγίση τις, διότι ήσαν επικίνδυνα.

Τά ονομάζουν, μή φαίνεται, άπηγο^ευρένοε καρπόν, διότι 
όστις τά έγγιξη συλλαμβάνεται εΐς τήν παγίδα. Είς τοιοϋ- 
τον λάθος μόνον οί εύήθεις έμπίπτουσιν. Έγώ, μή φοβεϊσθε 
δέν ύπήρξα τοιαύτη. ’Εκτός δέ τού.ου, τί γεννάται εκ τής 
ένώσεως τοΰ ώραιοτάτου ύδατος πρός τό ωραιότατου πϋρ ; 
άσχημ-ot μαύροι άνθρακες καπνίζοντες.. “Αλλως όμως συμ
βαίνει, έάν μόνον τό ήσυχον ύδωρ άρκεϊται άντανακλών τήν 
λάμψιν τής άνημμένης εστίας έπί τής όχθης του.

Πλήν άλλοτε άρκετά ώμιλήσαμεν περί τοϋ αντικειμένου 
τούτου, πρός τί δέ ήδη νά έπαναλάβωμεν τά αύτά;

Ό κ. Θεοχάρης ελπίζει, ότι ό πόλεμος θά έκραγή μετ’ ο
λίγον. Θά είναι χαρίεις καί μεγαλοπρεπής, έν τή μέθη τής 
μάχης, καί έν τφ μέσφ τών ληστών του, διψώντων αίμα, 
ένφ τό τηλεβόλον θά άντηχή είς τά όρη. Έκεϊ τόν ανα
μένω. Ώ! εάν ό πόλεμος διήρκει έφ ’ όρου ζωής! πόσον θά 
εύχαριστούμην... πλήν, δυστυχώς, θά έπέλθη κατ’ανάγ
κην ή ειρήνη, καί τό γόητρον τούτο θά καταπέση . . .»

Ούτως, ή γενναία νεάνις έπροτίμα νά έξομολογηθή ενώ
πιον τοΰ ηθικού άσυμβιβάστου,όπερ διεχώριζε αύτήν άπό τοΰ 
Κώστα, καί νά καταδικάση έαυτήν άνεκκλήτως παραιτούμενη 
τών ήδονών αμοιβαίου έρωτος, ή νά τρέφεται μέ ταπεινά?
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κών πεδιάδων της διακεκαυμένης ζώνης, καί έν τώ μέσω 
των καλυπτόντων τούς πολικούς τόπους πάγων.

*
* *

Ύπολογίζουσι κατά προσέγγισιν τον άριθμόν τών ζώντων 
ανθρώπων επί της γης εις χίλια εκατομμύρια.

* ·
Άριθμοΰσι τρεις γενεάς άνά αιώνα, έξ ών έκαστη έκ 33 

έτών. Υποτιθέμενης δέ της ύπάρξεως του κόσμου άπό του 
5,829 έτους π. X. ύπήρξαν μέχρι της σήμερον 175 γενεαί, 
ών 55 μ. X.

* *
Έπί χώρου, έφ ’ ού ζή είς άνθρωπος έν ’Ιρλανδία καί Σι

βηρία, ζώσιν 3 έν Νορβηγία, 14 έν Σουηδία, 36 έν Τουρ
κία, 52 έν Πολωνία, 63 έν ‘Ισπανία, 99 έν ’Ιρλανδία, 114 
έν Έλβετίγ, 127 έν -Γερμανίγ, 152 έν ’Αγγλία, 192 έν 
’Ιταλία, 224 έν Όλλανδίγ καί 1103 έν Μελίτη.

*
• *

Οί άνθρωποι όμιλούσιν έπί τής γης 3.064 διαλέκτους. 
Κατά δε τον γερμανόν καθηγητήν Adelllflg. 587 έν Ευρώ
πη, 237 έν Άσίγ, 276 έν ’Αφρική καί 1264 έν ’Αμερική, 
έξ ών ή γαλλική καί ή αγγλική είναι αί μάλιστα έν χρήσει.

*
• »

Οι άνθρωποι πρεσβεύουσι πλέον τών χιλίων θρησκειών καί 
αιρέσεων, μεταξύ τών οποίων ή χριστιανική καί μουσουλμα
νική είναι αί κυρίως έξηπλωμέναι.

*
* *

Ό αριθμός τών άνδρών καί τών γυναικών είναι σχεδόν 
Ισος. Διότι, είναι μέν αληθές, ότι έπί 40 παιδιών γεννώνται 
τά 21 άρρενα, άλλ’ έν τή πρώτη ηλικία έπί 40 παιδιών 
άποθνησκόντων τά 21 είναι άρρενα, ώστε έν τή έφήβφ ηλι
κία υπάρχει ισοζυγία.

* *
Τό τέταρτον τών. κατοίκων μιας χώρας κατοικεί τάς πό

λεις, το δέ υπόλοιπον τάς έξοχάς.

φαντασίας, πρός τάς όποιας τό πάθος συνήθως καταφεύγει 
πρός δικαιολόγησιν τών ιδιοτροπιών του, καί είτα όπισθεν 
αυτών θωρακίζεται. ΓΙλήν όμως ή άριστοκρατική ιδιοσυγκρα
σία της καί ή άνατροφή της έκλινον προς άνίατον συμπά
θειαν έζ ής δέν ήλπιζε νά χωρισθή άμείωτος, άφ ’ ετέρου δέ 
ή ευθεία αυτής κρίσις δέν είχε μολυνθή υπό τής χίμαιρας 
τής άναπλάσεως τών ηθών, τών ιδεών καί τής θρησκείας 
εκείνου δν ήγάπα, ουδέ τής ανάγκης νά τφ έπιβάλη την τυ
ραννίαν τοΰ όμοφρονεΕν αυτή, άλλ’ ένόμισεν οτι θά ήδύνατο 
άκινδύνως ν ’ άφεθή είς τάς άγκάλας μυστηριώδους δι' αυ
τήν εύτυχίας.

Αί πρώται ήμέραι τής έν τή Κρήτη διαμονής αυτής δέν 
εσημειώθησαν δι’ ούδενός άξιοσημειώτου συμβάντος.

Ή Πύλη άνέβαλεν έπιτηδείως τήν πρός τούς προκρίτους 
αντιπροσώπους τής νήσου απάντησιν αύτής, οΰτοι δέ ούδέν 
άπεφάσιζον πρός τοϋτο.

Ό Κώστας διά νά τούς έξαναγκάση είς έξέγερσιν, έδοκί- 
μασε νά διεγείρη μερικάς έπαναστάσεις, καί ώς ό Πέτρος ό 
έρημίτης, ήρξατο νά άπαγγέλλη σταυροφορίας έν ταΐς κω- 
μοπόλεσι καί τοϊς φρουρίοις. 'Ολόκληρος ό μήν ’Ιούνιος καί 
μέρος του επομένου παοήλθον οϋτω.

Τά Σφακιά, τό Σέλινον, ιδίως, καί όλη ή σειρά τών Λευ
κών όρέων, άτινα καλούνται 'Ρίι.α, νπΐ'ί'^ί^'ηοα.'· νά λάβωσι 
μέρος είς τήν έπανάστασιν, καί τούτο ίσως διότι οί ορεινοί 
τών υψηλών τοποθεσιών έθεώρουν έαυτούς κάλλιον έξτ,σφαλι- 
σμένους ή. οί κατοικοΰντες είς τάς πεδιάδας έν περιπτώσει 
καθ’ ήν ή φορά τών πραγμάτων έστρέφετο κατ’ αυτών, άτε 
γινωσκόντων καλώς τό απρόσιτον τών άπο,τόμων αυτών 
βράχων.

Ή Σωσάννα Ραμώ μεγάλην εΰχαρίστησιν εΰρισ. εν είς τόν

Ή μέση ζωή τοΰ ανθρώπου είναι τό τρίτον ενός αίώνος ήτοι 
33 έτών. Είς τό χρονικόν τούτο διάστημα σβύεται μία γενεά.

*
• *

Έκ τών γεννωμένων ανθρώπων τό τέταρτον αποθνήσκει 
προ τών 7 έτών, τό ήμισυ πρό τών 17. Κατά συνέπειαν το 
ήμισυ τών έπιζώντων ανθρώπων απολαμβάνει ευτυχήματος,, 
ούτινος στερείται τό έτερον ήμισυ τοΰ ανθρωπίνου γένους.

Ιδού πίναξ πολύ ακριβής τοΰ ανθρωπίνου βίου.
Ηλικία άριΟ. έτώ

1 ___ 33
2 — 38
3 — 40
4 —■ 41
6 — 42
7 — 42
9 — 41

10 . — 40
20 — 33
30 — 28
40 — 22
50 — 17

Ηλικία

60
70
75
80
85
90
95
96
97
98
99

100

άριθ. έτών.

11
6
4
4
3
2
1
1
1
1
1

Έκ τοΰ ανωτέρω πίνακος βλέπομεν, δτι αί τύχαι τών 
πιθανοτήτων τής ζωής αύξάνουσιν άπό τοΰ πρώτου μέχρι 
τοΰ δέκατου ίτους; ότε ή θνησιμότης αποβαίνει λίαν ασθε
νής. Ή πιθανότης αύτη έλαττοΰται ολίγον κατ ολίγον μέ
χρι τοΰ εξηκοστού έτους, άλλ’ έντεΰθεν μέχρι του εκατο
στού, ή μείωσις είναι λίαν άξιοσημείωτος, όσω μάλλον πλη- 
σιάζομεν τόν εκατοστόν άριθμόν, σύνηθες τέρμα τοΰ άνωτά- 
του ορίου τής ζωής.

Έπΐ 10,000 άνθρώπων, είς μόνον φθάνει την ηλικίαν 
τών 100 έτών. Έπί 100 δέ μόλις 6 φθάνουσι τό 60 έτος. 
Είς δέ έπί 500 τό 80.

<■ ·

'Τπολογίζοντες τόν έπί τής άριθμόν τών κατοίκων είς χί
λια εκατομμύρια, άποθνήσκουσι κατ έτος 33,333,333. Καθ

πλάνητα αυτών βίον. Τό εσπέρας έκρουον είς την πρώτην 
συναντωμένην οικίαν, βέβαιοι δντες, ότι θά εύρισκον τήν κρη· 
τικήν φιλοξενίαν, ήτοι έκτος τής κατοικίας, τόν άρτον, τόν 
ώραϊον .καί παχύτατον τυρόν, τήν τό νωπόν καί
λαμπρόν γάλα καί τόσα καλά προϊόντα τής νήσου, ή και 
άνευ τούτων δέν θά έλειπε τουλάχιστον ό μαύρος καί ύγρός 
πλήν γευστικώτατος άρτος, ό κατασκευαζόμενος έν αυτή τή 
οίκίγ, καί όστις δέν έπιτρέπεται επ' ούδενί λόγφ νά έξέλθη 
ταύτης ουδέ έπ’ άνταλλαγή άργύοου ή χρυσοϋ, αλλά προώ- 
ρισται νά καταναλωθή οίκοι, διότι άλλως φέρει δυστύ- 
XV ■ , ■

Επινον δέ οίνον ρητινίτην.
Ένφ ό Κώστας συνδιελέγετο μετά τών άνδρών του περί- 

πολιτικής, αί γυναίκες είχον περικυκλώσει τήν Σωσάνναν Ρα
μώ, καί τή άπέτεινον μυρίας άδιακρίτους ερωτήσεις, λησμο- 
νοΰσαι νά έπιτηρώσι διά τοΰ μεσανοίγματος τοΰ έπιθωρακίόυ 
αύτών τούς βόμβυκας, οΰς νυχθημερόν θερμαίνουσιν έν τοϊς 
στήθεσιν αύτών πρός έκκόλαψιν.

’Εν Κρήτη, δέν φοβείται νά συναντήση τις ούτε λύκους, 
ούτε όφεις,- ούτε άλλο τι είδος βλαβερού ζώου, διότι ώς γνω
στόν, ό 'Ηρακλής έκαθάρισε τήν νήσον,έν ή ό Ζεύς έγεννήθη, 
παντός κακοποιού τοιούτου. Ό Κορομηλας όμως, είχεν έν 
τούτοις λάβει άπάσας τάς προφυλάξεις εναντίον παντός έν- 
δεχομένου- ολίγον δ’έλειψε νά κατακερματίση χωρικόν τινα, 
όστις άνεβιβασε τήν δεσποινίδα Ρορώ έπί ίππου καταπλη
γωμένου έν διαφόροις αύτοΰ μέλεσι.

Αί καθημεριναί οδοιπορία επροξένουν τή Ραμώ πολλήν 
εΰχαρίστησιν. Κατά τήν έποχήν ταύτην τά γιγαντώδη βρύα 
σχηματίζοντα ζώνην πέριξ τών πλευρών τοΰ δρους'Ίδης,έπε- 
ξετεινον είς άπέραντον εκτασιν, τήν μακράν σειράν τών λευ- 

ίχάστην δέ ημέραν 91,324, καθ’ ώραν 3,880, κατά λε
πτόν 63 καί κατά δευτερόλεπτου 1. Άλλ’ ή άπώλεια αύτη 
συμψηφίζεται διά τών γεννήσεων, ών ό αριθμός ύπερβκινει 
τόν τών άποθνησκόντων κατά ’/10 περίπου·

4 4
Οί ζώντες άνθρωποι είς τούς κόλπους τοΰ πολιτισμού καί 

εν τώ μέσφ όλων τών άνέσεων τής ζωής, είναι καί οί ρω- 
μαλεότεροι, ήττον φιλάσθενοι καί ζώσι πλείονα έτη, ή οί 
είς άγρίαν κατάστασιν διατελοΰντες, καί μάλλον τών τής φύ- 
σεως ανθρώπων, οΰς τοσοΰτον έγκωμιάζουσιν οί φιλόσοφοι, 
καί οίτινες δέν ήσαν καί δέν είναι συχνάκιςή όντα άσθεν.οΰς 
α.ράσεως, πλημμελείς, νενοθευμένοι καί τείνουσιν είς έκτρο- 
πην τής φύσεως.

*
*' *

Οί νυμφευόμενοι άνδρες καί οί μένοντες πιστοί είς τάς γυ
ναίκας των, ζώσι περισσότερον ή οί άγαμοι, ών ό βίος έν 
γένει είναι ήττον τακτικός καί αγνός.

* *
4

Οί διάγοντες βίον πρακτικόν καί εγκρατή ζώσι περισσό
τερον τών βιούντων έν αργία καί έν ήδοναϊς.

* *
a

Οί μεγάλου αναστήματος άνθρωποι ζώσιν ώσαύτως πε
ρισσότερον τών έχόντων μικρόν ανάστημα, καί εύρισκομένων 
πάντοτε έν κινήσει, ταραχή καί άνησυχία καί περί ών, είπε 
τις λίαν εύφυώς, ότι κερδαίνουσιν έκ τοΰ χρόνου, ό,τι χάνου- 
σιν έκ τοΰ άναστήματος.

*■ *

’Αριθμός μέγας λογίων καί σοφών άνδρών παρέσχε δείγ
ματα άξιοσημειώτου μακροβιότητος. Ό Βολταίρος, ισχνός 
καί πυρετώδης ύπερέβη τά 86 Ιτη. Ό Newton άπεβίωσεν 
εκατοντούτης.

*
♦ ♦

κών αύτών άνθέων, έν μέσφ τών οποίων είσέδυέ τις ώς εις 
πεδιάδα κεκαλυμμένην ύπο χιόνος.

Τό όρος έπλήρου τήν άτμόσφαιραν βαλσαμικών άναθυμιά 
σεων.Πανταχοΰ δ 'έβλεπε τις αύτό περιβαλλόμενον ύπό πυκνών 
δένδρων παντός είδους, ρυάκων, χαραδρών κτλ. Ή πυκνό· 
της τών φυλλωμάτων είναι αξιοπαρατήρητος, καί ίσως έτι 
διατηρείται ή άρχαία παράδοσις, ότι τά φυλλώματα τών 
δένδρων έταπείνωσαν τά φύλλα των ινα καλύψωσι τούς έρω
τας τής Εύρώπης καί τοΰ Διός.

Τήδε κακει, τά χωρία, ών αί οίκίαι παραλλάσσουσι πρός 
άλλήλας, πασαι δι ’ άσβέστου περιηλειμμέναι, ομοιάζουσι 
πρός κύβους.

Άπό τής κορυφής του ορούς, ή θέα εκτείνεται άπό .τών 
ακτών τής Μικράς Ασίας μέχρι τών άκρωτηρίων τής Λα
κωνίας. Ή δέ θάλασσα έσπαρμένη έκ νήσων, φαίνεται άκί. 
νητος μετάξινη σινδών περιβαλλομένη εις τά άκρα διά όδων- 
τωτόϋ κροσσού. Ό θόρυβος τοΰ κύματος θραυομένου έπί τής 
άκτής, .ανέρχεται τό ύψος έν εϊδει διαρκούς ύποσυριγμοΰ 
προσομοιάζοντος τώ βόμβφ τών μελισσών.

"Οπισθεν τών άσφοδέλων, τών θάμνων καί τών θύμων έ- 
κρύπτοντο αί δειλαί δρτυγες, πέρδικες, ώτίδες, καί τρυγό- 
νες, αί’τινις άνά παν τοΰ διαβάτου βήμα πεφοβισμέναι ήγεί- 
ροντο καί αύθις έκάθήντο ολίγον άπωτέρω-

Τό παν θερμαίνεται άπό τοΰ ήλιου, τής θερμότητος εκεί
νης, ήτις αναζωογονεί πάσας τάς αισθήσεις’ είς έπίμετρον δέ 
ό άήρ τής απέραντου πανταχόθεν θαλάσσης άναζωπυρών τούς 
πνεύμονας, μεθύσκει τό παν.

Ό Κώστας καί οί λησταί έτραγφδουν. Άπό καιροΰ δ’ 
είς καιρόν, εις έξ αύτών ήγείριτο καί ΰπερπηδών τά από
τομα εκείνα μέρη ώς χαρίεσσα χρυσαλλίς μέ τήν κυματίζου-

Αί γυναίκες ζώσιν όλιγώτερον τών άνδρών μέχρις ήλικίας 
50 έτών. Ύπερβάσκι όμως τήν ηλικίαν ταύτην τυγχάνουσι 
πολυχρονίου ζωής.

♦
Οί ιερείς άφικνοΰνται είς τήν πρεσβυτέραν ηλικίαν, οί δέ 

ιατροί άποθνήσκουσι νεώτεροι όλων.
* *
*

Ο μέγιστος αριθμός τών γεννήσεων γίγνεταε τόν ένατον 
μήνα, έν ταϊς ΐσημερίαις τής άνοίξεως καί τοΰ φθινοπώρου, 
τόν Δεκέμβριον καί ’Ιούνιον.

* *

Τά γεννώμενα τέκνα τήν άνοιξιν, χαίρουσιν υγείαν πληρε- 
στέραν καί γίνονται ρωμαλεώτερα.

* *

Οί τοκετοί συμβαίνουσι συνηθέστερον τήν νύκτα ή τήν 
ημέραν, έν άναλογίγ 5 πρός 3. Άποθνήσκουσι δ’ επίσης 
περισσότεροι τήν νύκτα ή τήν ημέραν, έν άναλογίγ περίπου 
1 0 πρός 6.

» ·

Τέλος ύπολογίζουσι τό τέταρτον τών άνδρών ώς δυν.αμένους 
νά φέρωσιν όπλα καί ν ’ άνθέχωσιν είς τάς κακουχίας καί τα- ' 
λαιπωρίας τών πολέμων.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΛΜΑΤΑ

Ήάνάμνησις είναι άνθος, όπερ άνευρισκομεν πάντοτε είς 
τάς σελίδας τοΰ βιβλίου τής ζωής μας- είτε μεμαραμένον, είτε 
ξηρόν, μας φαίνεται πάντοτε νέον καί εύοσμον, ώς τήν πρώ
την ημέραν καθ’ ήν έδρέψαμεν αύτό.

X

σαν φουστανέλλαν του κατασκόπευε τήν κύκλωθεν αύτών 
πεδιάδα, πλήν οί έφεδροι τοΰ Φώτη-Πασσα ουδόλως διενο- 
οΰτο νά στήσωσι κατ’ αύτών τοιαύτην ένεδραν.

Οΰτω δε οί Έλληνες πατριώται βαδίζοντες διά τού ε’λα- 
στικοΰ καί σταθερού αύτών βήματος, τάς χείρας έχοντες 
έστηριγμένας έπί τών δύο άκρων τοΰ μακροΰ αύτών τυφεκίου, 
φερομένου όπισθεν τής κεφαλής τών,ώς πράττουσιν οί ποιμένες 
διά τής μακράς ποιμενικήςαύτών ράβδου, διέσχιζον τήν νήσον 
ολόκληρον άπ’ άκρου είς άκρον, σπείροντες έν τή καρδίγ τών 
χριστιανών, τό σπέρμα τής μελλούσης γενικής έξεγέρσεως.

Ή τόσον «νυπομόνως άναμενομένη άπάντησις τής Πύλης 
τοϊς άνεκοινώθη τέλος τή εικοστή τρίτη Ιουλίου.Μόλις δ ’ άνέ- 
γνωσαν τό ύπόμνημα τοϋτο, δείγμα τής βυζαντινής διπλω
ματίας, ένθα πάσα λέξις έπιτηδείως προσηρμοσμένη διά νά 
μή έννοή τις τίποτε, καί έν τούτοις έκφράζουσα τόσα πράγ
ματα!,., οί πρόκριτοι δέν έξεπλάγησαν έπί τφ άπαιτηθέντι 
τόσφχρόνφ πρός σύνταξιν αύτοΰ. Μία μόνη φράσις είχεν ώ· 
ρισ^ένην έννοιαν; καί αύτη ήτον ή άπιελή.

Η έπιτροπή τής έπαναστατικής συνελεύσεως, άπήντησε 
διά τής κηρύξεως εκπτώτου τής κυβερνήσεως καί τοΰ διορι
σμού τοΰ πατριώτου Μπουμπουλάκη,ώς αρχηγού τής προσω
ρινής κυβερνήσεως.

Έν τούτοις ή θέσις τών δύο αντιθέτων μερίδων δέν με- 
τεβλήθη έπαισθητώς, διότι άφ ’ ενός ό Φώτης-Πασσάς έστε- 
ρεΐτο στρατού 'καταλλήλου και έπαρκοΰς, καί άφ’ ετέρου 
οί Χριστιανοί άπησχολοΰντο είς τήν συγκομιδήν τών δημη
τριακών καρπών, ιδίως κατά τό έτος τοδτ.ο, ότε αύτη 
ητο διπλάσιά τής τοΰ παρελθόντος έτους. Επωφελούμενοι 
δέ τής απουσίας τών ’Οθωμανών, οίτινες δέν έτόλμων νά 
έγκαταλείψωσι τά. Χανία, συνέλεξαν καί τούς καρπούς
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Ό έρως είναι ό μόνος θεό; τοϋ Όλυμπου, όστις θαυμα
τουργεί άκόμη.

X9
Αί γυναίκες τά πάντα σοί εξομολογούνται, ώς καί αύτούς 

τούς έρωτας των ούδέποτε όμως τήν ηλικίαν των.
X

Ή ψυχή, ή άγαπώσα καί πάσχουσα μετέχει τοϋ θείου' 
διάκειται εις τήν αίθερίωτάτην αύτής κατάστασιν. Όστις δέν 
είδε τά πράγματα τούτου τοϋ κόσμου καί τήν καρδίαν τών 
άνθρώπων, ύπό τό διπλοϋν τοΰτο φώς τής αγάπης καί τοϋ 
πάθους, δεν είδε τίποτε αληθές καί §έν ήξεύρει τίποτε.

X
Ή αρετή οφείλει νά έχη θρασύτητα καθώς ή κακία.

X
Ή φαντασία τών γυναικών ομοιάζει τήν ευκίνητον άμμον 

έπί τής όποιας τά πάντα έντυποϋνται καί εξαλείφονται ευ
κόλως. Όνους των όμως άπ’ εναντίας εχει τήν ψυχρότητα 
καί τήν σκληρότητα τοϋ μαρμάρου, είς ό ή γλυφΐς εισχωρεί 
δυσκόλως, άλλ’ o,Tt εγχαράσσεται, διαμένει αιωνίως έγκε- 
χαραγμένον.

χ
Αί συναναστροφαί είναι στάδια ευρύχωρα, όπου μέ τό μει

δίαμα εις τά χείλη καί μέ τά άνθη έπί της κεφαλής, δίδει 
τις καί λαμβάνει πικρότατα; προσβολάς.

X
Η φαντασία έχει τήνπτήσιν τοϋ αγγέλου καί της αστρα

πής' διαβαίνει τά πέλαγη, όπου μικρού έδέησε νά ναυαγή 
σωμεν τα σκότη, όπου αί πλάναι μας εξαφανίζονται, καΐτά 
βάραθρα όπου ή ευτυχία μας καταπίνεται.

X
Οί κολυμβηταΐ ούδέποτε λησμονοΰσι καί οί ηγεμόνες πάν

τοτε λησμονοΰσιν, ότι είναι μ.ικρότερος ό κίνδυνος νά παλαίη 
τις κατάτών κυμάτων η ν’ άφινηται είςτην διάκρισιν αύτών.

X
Έάν η εύσε’βεια άναβιβαζνι την ψυχήν μας είς τόν ουρα

νόν, ό έρως καταβιβάζει τόν ούρανόν είς τούς πόδας μας.
Μωύσής.

AIN1 ΓΜ ΑΤΑ

Αξνςγμ.α.
Άχώριστός «ου «vrrpoyoc, ό'νητέ, βεβαίως είμαι,

Κ' ύπό μορφήν άόρατον έτώπιόν σου κείμαι.
Τήν ϋπαρζίν μου εΛαβον άφ' ότου σύ 'γεννήθης,

Καί χάνω πάραυτα αύτήτ όπόζατ συ έκΛίπ-βς.
' Φεύγα» χαί τρέχω πάντοτε Άν καί δέν εχω πόάας,

Καί τούτο όύνασαι rd Λ{< είς παν Λεπτόν τής ώ$ια<. 
Είμαι πο.Ιυτιμότατον πράγμα καθώς ήζεύρεις,

Καί βάΛε πάντα κατά rovr rd μή μέ καταστρέφω· 
Λιότι φί.Ιτατε, άργάθέ νά μετανοήστ/ς,

’Edr όΛΙγην προσοχήν ’στόν βίον σου όέν στήστ/ς·

Αονεγμα-
Είμαι πράγμά τε ώραϊον καί ποΛύ Αγαπητόν, 
Κ’ οί αρχαίοι μ' έθεώρουν ώς θεόν των Λατρευτόν.
ΠΛήτ τήτ Λύσιν μου άν θέΛης, φΙΛτατε γιά νά εύρής, 
Είς τόν ούρανόν άν στρέι/σ/ς θά μέ ίότ/ς παρευθύς.

Λενογμ.α
Είμαι κτήνος, όπως είμαι άν μ’ άφήσης, 
'ΣτάςΚυκΛάδας δέ θά μ' είίρ>ις> *ι>~ τήνκεφαΛήνμου τμήσης·

Άν 0 λύτης άπιιιιή δώρον, τοννο έσεται εΐς βάρος μου, άν καί εό 
αίνιγμα είναι εδκολώτατον. Θ. Μ.

48
Χυλλα^ύγρςφος.

T—όπερ—οί—όδοι—κώνοι—φησί—σύ—ναί—τ—δ· 
κάλλοις—τ—όν—τ—ού—ή — δ — ους—τοΰ.

Δ. Φ. Β.

Λ,ύσεος των έν τώ 29 φύλλω αςν;γμ.άτων.
34. Αΐνςγμ.α·

ΒΕΛΟΣ := ΕΛΟΣ
"Ελυσαν αύτό οί κ κ. Π. Πολυχρονεάδης έξ Αίγιου, Ν- Λεοντιάδης; 

ίξ ’Αθηνών, Θ. Μπονέλης έκ Πατρών, Δ. I. Συνοδινός έκ Σύρου, 
[. Ρενουάρδος έξ ’Αθηνών καί Σ. Α. Βασιλάχης έξ 'Αθηνών.

35 Λίνεγμ-α
ΘΗΡΑ=ΗΡΑ

"Ελυσαν αύτό οί κ- κ. Ν. Λεοντιάδης έξ ’Αθηνών, θ. Μπονέλλης 
έκ Πατρών, Δ. I. Συνοδινός έκ Σύρου καί Σ. Α. Βασιλάκης έξ ’Α

θηνών.

36 ϊυλλαδόγριφος
ΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΣ ΟΙΩΝΟΣ ΑΜΓΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ

"Ελυσαν αύτόν, ο’ κ.χ. Ν. Λεοντιάδης έξ ’Αθηνών, &. Μπονέλλης 

έκ Πατρών, Δ. I. Συνοδικός έκ Σύρου καί Σ. Α.Βασιλάκης έξ ’Αθηνών.
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Δ. Ν. Λεωνίδιον. Συνδρομητήν ένεγράψαμεν, εύχαριστοΰμεν. 
Σάς έγράψαμεν. ’Αναμένομεν άπάντησιν πρός όδηγιαν μας — Δ. Ρ. 
Π. Τσαγκαράδα. Έλήφθησχν καί εύχαριστοΰμεν πολύ. Περί συ- 
στάσιως ήσυχεΐτε. — Κ. Β. Γ αστούνην. Ζητούμενον φύλλον σάς 
άκεστάλη σίιν παρελθόντι. — Η. Σ. 0 ΐκ. Έ ντ αΟΒα. Έλήφθη καί 
ευχαρίστως ίίημοσιε θη, ώς έχπληροίσα σκοπόν ήμετέροα πίρισδι- 

κρΰ. Προθύμως δέ πάντοτε τοιαϋται διατριβαί θα εύρίσκωσι τόν άνά- 

λογον έν τή «Φύσειχώρον.— Σ. Σ, Giurgevo. Έλήφθησαν- εύχαρι- 
στοΰμεν. ’Απόοειξι-. σάς έστάλη σύν παρελθόντι φύλλω. Ό αριθμός, 

αύιής είναι καί 4 άριθμός τοΰ λαχείου σας.—Σ. Π. Ω ρ ε ο ύ ς· Συν
δρομή σας έλήφθη. Άπόδειξι σας στέλλεται συν παρόντι φύλλιρ___
Δ Μ. Α. Σκιάθον Συνδρομή σας έλήφθη, εύχαριστοΰμεν. Άπό— 

δειξις σας στέλλεται συν π»ρό»τι φύλλιρ· άριθμός λαχείου σας 715, 
ό έν δεξιά άποδείξεώς σας άριθμό;—Λ- Ε.Δ. Θήραν. Σάς ένεγρά
ψαμεν καί άπεστείλαμεν σειράν φύλλων και άπόδειξιν σύν πχρόντι. 
Άναμένομεν συνδρομήν σας.—A Α. Φάρσαλα· Συνδρομή σας έλή
φθη, εύχαριστοΰμεν. Διεύθυ··σις διωρθώθη. Άπόδειξις στέλλεται συν 

παρόντι φύλλφ.—Μ. Μ (Ιάτρας. Δέν έλάβομεν τοιαυτην έπιστολήν.

ίίράς ταυ? χαΟυβτεροΐέντας sic τήν 
βυνδρομ-ήν των.

Ή Διεύθυνσις τής «Φύσεως» θεωρεί καθήκον αύτής 
δπως παρακαΛ-.ση τούς μή άποστείλαντας ετι τήν εαυτών 
συνδρομήν. (ίσως ενεκα τοϋ εύτελοϋς αύτής), ΐνα σπεύ- 
σωσι νά τήν άποστείλωσι, οιότι άφ ένός μέν βαδίζομεν· 
είς τόν έβδομον μήνα άπό τής έκδόσεώς της, και πολλαί 
τοταύτα·. άποτελοΟοι ποσόν Αναγκαίου απέναντι τών 
θυσιών, εις άς ΰποβαλλόμεθα, καί άφ’ έτέρου, διότι 
οί μή πληρώσαντες έγκαίρωζ θ’ άποκλεισθώσι τού δικαι
ώματος τής συμμετοχής αύτών εις τάς κληρώσεις τών 
λαχείων τής Άρ/αιολογικήςΈταιρείας καί τών λαχείο- 
φόρων τής ’Εθνικής Τραπέζης, έξ ανάγκης δέ θά έπέλθη 
καί ή διακοπή τής άποστολής τού φύλλου.

Παρακαλουνται δ’ έν ταύτφ, δσοι τών Κυρίων τούτων 
δέν έπιθυμοϋσι νά διατελώσι συνδρομηταΐ τής «Φύσεως» 
νά δηλώσωσι τοΰτο ήμΐν, ή νά μάς έπιστρέψωσι τό φύλ
λον, διότι πολύ άδικον είναι νά έξακολουθώμεν ύποβαλ- 
λόμενοε και είς ταχυδρομικά έξοδα χάριν αύτών καί είς 
κόπους ματαίους, ένεκεν αδικαιολογήτου σιγής.

ΕΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΛΨΕΙΟΓ ΠΑΡΑΕΚΕ1Ά ABOTH


