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, Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΑΝΑ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΠΟΛΟΝ
Ό Γρήλυ- — Καταστρονή τοΰ Πρωτίοις χαί ΓΊοσειδώνος. — Άναχάλυψις
’ τΰ>ν λειψάνων τοϋ Γρήλυ. — Εΐχοσιςκτώ θύματα. — Σωτηρία τοΰ Γρήλν.

ΜεΘ’δσα έδημοσχεύσαμεν έν τοϊς προγενεστέροις
φύλλοις της «Φύοΐως» περί τών άνά τον βόρειον
πόλον έκδρρμών, και ήδη οτε έγκαταλειφθεισών έξ
άπαγοητεύσεως και απελπισίας τών τοχούτων άντχ-,
νεντικών θαλασσοπλοϊών, καταγίνονται έν Εύρώπη
είς δχοργάνωσιν άεροδρομχκης άνά τάς άγνωστους
ταύτας χώρας έ'κδρομΰς πρός άνακάλυφχν αύτών δχά
■μέσου καταλλήλων αεροστάτων, θεωροΰμεν έπίκαχ■ ρον καί καθήκον ήμων νά γνωρισωμεν,τοϊς ήμετέροχς
άναγνώσταχς τά της τελευταίας ανά τόν βόρειον πό■λο'ν έκδρομης, όπως ώσχν έν γνώσεχ και τών κατά
ταύτην έπακολουθησάντων θλιβερών γεγονότων.
Έν έτει 1881, τη προτάσει τού. Καρόλου Weyprecht, τον έξερεννητον τής γής τον Φραγκίσκον
- Ίώσήφ,ενδεκα Κράτη αποφάσισαν νά προσχωρήσωσι
• είς τήν τολμηρόν και εξοχον αύτον ιδέαν περί δίορ
γανώσε'ως τή σνμπράξει πάντων τών πεπολιτισμένων Κρατών, γενικής και όμόφρονος άνά τόν βό
ρειον πόλον γεωγραφικής καί έπιστήμονικής άνιχνενσεως.·
'
'
Ή Δημοκρατία τών Ηνωμένων Πολιτειών τής
’Αμερικής ώφειλε νά καταλάβη δύο σταθμούς, τόν
τον Βαρρόον (Point—Barrow) και τόν τού όρμον τής
Λαίδης Φραγκλίνον, όστις θεωρείται πλησιέστερος
πρός τόν βόρειον πόλον σταθμός. Ό δέ ύποπλοίαρχος Γρήλυ (Greelv) άνέλάβε τήν οιενθννσιν τής
πρός 'τόν τελενταϊον τούτον σταθμόν αποστολής τη
σνμπράξει δύο ύπολοχαγών τον πεζικού, σννοδενομένων ύπό όκτώ λοχίών, δύο δεκανέων, εννέα στρα
τιωτών καί δύο Έσκιμώων, ήτοι έν δλω είκοσι-τεσσάρων άνδρών. Πρός 'δέ, ελαβον μέρος έκτος τών
, ανωτέρω ό δόκτωρ Παβύ, καί έτερος Γάλλος όστις
προσελήφθη ώς χειρονργος.
Ή συνοδεία αύτη είχε άναλάβει 'νά καταλάβη τόν
όρμον τής' Λαίδης Φραγκλίνον, νά κατασκενάση
παραπήγματα διά τό προσωπικόν τον σταθμού, δν
ήθελενίδρύσει,καινά έπιχειρήση έπιστημονικάς ανα
ζητήσεις διά μέσον τών έλκύθρων πρός προσδιορι
σμόν τον σχηματισμού.τον έδάφονςκαϊ περισυλλο
γήν πάσης χρησίμου πληροφορίας. Ό σταθμός ού
τος θά έφωδιάζετο άνά παν έτος, καί έν περιπτώσει
καθ’ ήν αί πρός βοήθειαν καί σνντήρησιν αύτον
άποστολαϊ ήθελον ’ άποτύχει, είχε σνμφωνηθή ώστε
ό πλοίαρχος Γρήλν νά·,έγκαταλίπη έν το,ιαύτη μό
νον περιπτώσει τό'ν σταθμόν τούτον τή 1η Σεπτεμ
βρίου 1883, καί άν έτι δέν αντικαθίστατο.
Πλήν φευ! πόσον άφρονες και,ασθενείς άπεδείχθησαν πάντοτε αί άνθρώπιναι προβλέπεις κατά τούς,
καταβληθέντας έκάστοτε κατά τών φοβερών τούτων
, κινδύνων κ>αί δνσχερειών αγώνας, καί’ ούς άντετάσσετο έσαεί Λ πολική άντίστασις !
Τή 25 Αύγούστου .1881 Α έκδρομή αύτη εντελής
καθ ’ όλα άφίκετο αισίως είς τόν σταθμόν τούτον, ενώ.
ό Πρωτεύς, τό μετενεγκόν ταύτην άτμόπλοιον
καί αποβίβασαν παρά τήν βόρειον ακτήν τού όρμου
τής Λαίδης Φραγκλίνον έλάμβανε τήν πρός νότον
. διεύθννσιν έπιστρέφον έΐς 'Αμερικήν.
Έκτοτε όμως βαθυτάτη σιγή έπηκολούθησε τήν
έκδρομήν ταύτην, ής τά μέλη ούδεμίαν έδωκαν πλέον
είδησιν, ούδέν σημεΐον ύπάρξεως' τό δ’ επόμενον,
έτος, ώς είχε σνμφωνηθή, έτερον άτμόπλοιον 0 Π ο
νειδών άπεστάλη πρός συνάντησιν αύτών, άλλα
δυστυχώς έκωλύθη ύπό τών πάγων νά προχωρήση

πρό τής νήσον Λίτλετον, πασών τών πρός τούτα
καταβληθεισών προσπαθειών άκάρπων άποβησασών,
κατορθωθέντος μόνον νά άποβιβασθώσι καί άποθηκενθώνι διάφορα τρόφιμα έν τή νήσω ταύτη,
•Τώ 1883, έτέρα αποστολή διωργανώθη,· καί ύφ’
όλας τάς έπόζτεις σοβαρά, διότι ώς είχε συμφωνηθή
ό Γρήλυ προέκειτο νά έγκαταλείφη τόν προσδιορισθέντα σταθμόν, καί ίσως συνηντάτο καθ’ οδόν.
Πλήν ώ ! τής δνσμοίρου τύχης! ώς ό Π ο σ ε ι
δών τώ 1882, καί ό Πρωτεύς έκωλύθη υπό
πυκνών πάγων, πρό ΐοΰ άκρωτηρίον τής Σαβίνης,
καί ένώ κατεγίνετο είς μάτην τό πλήρωμα αύτον
νά εύρη δίοδον κατελήφθη αίφνης ύπό τών πάγων
οΐτινες τό κατεσυνέτριφαν. Εύτυχώς όμως τό πλή
ρωμα έσώθη ύπό τίνος έκεϊθεν διερχομένον πλοίου.
-Μόλις ή άπαισία αύτη είδησις άφίκετο είς τάς
Ηνωμένας Πολιτείας, γενική άγανάκτησις καί κα
τήφεια κατέλαβε πάντας. Άλλοι μέν έφαντάσθησαν
τόν πλοίαρχον Γρήλν έγκαταλείποντα τόν σταθμόν
τον τή 1 Σεπτεμβρίου 1883, κάί διευθυνόμενον πρός
τήν νήσον Λίτλετον καί εύρίσκοντα έκεϊ άντί τον
άναμένου αύτόν πλοίου πρός επιστροφήν είς ’Αμε
ρικήν, τάς άνεπαρκώς πρός δίαχείμανσιν αύτού έναποθηκευθείσας τροφάς, καί άλλοι περικεκλεισμένον
εντός τών πάγων, άδννατοΰντες άμα νά τώ φέρωσι:
βοήθειαν πρό τής έλεύσεως τού επομένου θέρους.
Μόλις τή 29 τοΰ επομένου Μαίου τά δύο πλοία
Μπήρ καί θέτις γενναίως καί καρτερώς παλαίσαντα
πρός τά φυσικά στοιχεία κατόρθωσαν νά οιαβώσι
τήν παγετώδη θάλασσαν, ήτις έκώλυεν αύτοΐς τήν
πρός βορρά-ν πορείαν άλλα μόλις φθάντα είς τήν
νήσον Λίτλετον ούδένα εύρον. Ό Γρήλυ δέν είχε
ποσώς πορευθή έκεϊ.
Αύθωρεί τότε άπεστάλησαν πανταχόσε απόστολοι
πρός άνακάλυψιν αύτοΰ παρά ταϊς πλησιοχώροις
άκταϊς, καί ένφ πάσαι αί ύπεράνθρωποι αύτών προσπάθειαι προσέκρονον κατά τής απελπισίας καί ήτοιμάζοντο τά>πλοϊα νά έπιστρέφωσιν, εΐς ναύτης
τρέχων μετά σπουδής έφερεν έγγραφά τινα άτινα εϊχεν εύρεί έπί τών πάγων.
Ό διοικητήςτών πλοίων έκάλεσε τότε παρ’ αύτώ
τά πληρώματα τών δύο πλοίων καί τοϊς άνέγνωσεν
είς έπήκοον πάντων τό περιεχόμενον αύτών.
ΙΙραγματικώς δέ ταΰτα προήρχοντο άπό τοΰ Γρή
λυ, όστις διηγείτο έν λεπτομέρεια άπάσας τάς φά
σεις τής εκδρομής τον.καί τών άνχχνεντικών παρατηοήσεών τον άπό τής στιγμής τής άρχής τοΰ στα
δίου αύτών, καί μέ. πλήρεις τάς ελπίδας, τάς δυνά
μεις καί τήν ύγείαν, μέχρι τής τελευταίας στιγμής
τής έξαφανίσεώς του, χρονολογουμένης άπό τής 21
’Οκτωβρίου 1883.
Έκτοτε ούδεμία'πληροφορία ύπήρχεν.
- "Ωστε άπό όκτώ μηνών, ό άτυχής Γρήλυ καί Λ α
κολουθία τον έστεροΰντο τροφών. Ήγνοεϊτο δέ πού
εύρίσκόντο, καί άμφεβάλλετο άν έζων. Ένώ δέ τοιαΰτα έσκέπτοντο, ειδον αίφνης έπί τής κορυφής άποκρήμνον τίνος άκτής, μορφήν άνθρωπίνην μόλις
κινονμένην.
Τό πλήρωμα έξερράγη τότε είς έπενφημίας ! ό δέ
πλοίαρχος άναπετάσας τήν σημαίαν έποίει αύτώ
διάφορα σημεία, είς & αμέσως δι’ έτέρας μικρός ση
μαίας άπήντησεν έκεϊνος, καί μετά τούτο έθε<ί θη κατερχόμενος τόν κρημνόν μετά κόπου πολλοΰ βαδίζων.
Οί ναΰται αμέσως έτρεξαν καί μετέφερον αύτόν
πρό τοΰ πλοιάρχου, οστις,μέ συγκεκινημένην φωνήν
τόν Λρώτησε.
— Πόσοι είσθε ακόμη ;
— Επτά! άπήντησεν ό ξένος.
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Ήτον άνθρωπος ή καταπλητική έκείνη μορφή
Πάντες άμφέβαλλον. Αί κοϊλαι αύτού παρειαί, οί ά
γριοι όφθαλμοί του. Λ μακρά αύτοΰ κόμη, τά' κατεσχισμένα καί έλεινά ένδύματά του καί ό παρεμορ
φωμένος αύτοΰ ισχνός σκελετός παρίστανον δφιν
καί σχήμα άνθρώπου άποτμόπαιον ίδέσθαι!
'Ότε δέ ό άνθρωπος αύτός ώμίλει, ή γλώσσα προσέκρονεν εΐς τήν σιαγόνα τον. κινούμενη ένίοτε σπασμωδικώς.
— Πού είναι οί άλλοι ; ήρώτησεν ό πλοίαρχος.
— Έν τώ σκηνή, . . . ένευσεν ό ξένος, ,δεικνύων
διά σημείων τό όρος . . . άλλ· ή σκηνή κατέπεσεν.
— Ό Γρήλυ ζεϊ; εύρίσκεται έδώ πλησίον;·
— Ναί.
— Άλλοι άνώτεροι ζώσι; ποΰ είναι; γνωρίζεις;
— "Οχι,καί μηχανικώς έπανελάμβανεν: « Ή σκηνή
«πεσε ...» Χωρίς νά χάση καιρόν ό πλοίαρχος, συνοδευόμενος ύπό τινων ναυτών καί λαβών μεθ’ εαυ
τού άρτον καί οινόπνευμα έσπενσε πρός τό όρος,
■οπον εύρε τήν ύποδειχθεϊσαν σκηνήν καί έντός αύτής τό φρικτώτατον τών θεαμάτων. Ή σκηνή είχε
πράγματι καταπέσει καί διασχίσας αύτήν διά μαχαί•ρας είδε πρώτον έν πτώμα μέ τήν κεφαλήν κατακεκλιμένην, ούτινος οί όφθαλμοί ήμιανεωγμένοι καί
ύελώδεις προσέβλεπον αγρίως, καί μέ τούς πόδας
τεταμένους. Παρ ’ αύτώ έκειτο έτερον σώμα, ζών έτι,
•άλλ’ άνευ ποδών καί χειρών. Δύο δ’ έτερα άτομα,
καθήμενα έν τώ μέσω τής σκηνής έκένουν έπί πίνακίδος τό τελενταϊον περιεχόμενον φιάλης τίνος,
καί απέναντι αύτών άνήρ μελάγχρους,φέρων μακρύν
Λμελημένον πώγωνα, έρυθρόν σκούφον καίπεριτετυλιγμένος έν ρυπαροτάτψ έπανωφορίω, προσέβλεπε
τούς ξένους μέ οφθαλμούς λαμπρούς καί πλανώδεις.
— Ποιοι είσθε'; ήρώτησεν ό πλοίαρχος.
Οί δύο έκ τών έν τή σκηνή ήγειρον τά βλέμματα
αλλά δέν απάντησαν.
Ό πλοίαρχος έπανέλαβε τήν έρώτησίν, αποτεινό
μενος πρός τόν φέροντα τόν έρυθροΰν σκούφον.
Τότε είς έκ τών έν τή σκηνή άπήντησεν:
— Είναι ό πλοίαρχος . . . Γρήλυ ...
— Ό Γρήλυ ! άνεφώνησεν ό διοικητής, ό Γρήλυ;
είναι δυνατόν; Σείς είσθε Κύριε Γρήλυ ;
— Ναί, άπεκρίθη <5 άτυχής πλοίαρχος διά συγκεκομμένης φωνής, έγώ είμαι, ... καίέπτά έξ ήμών ζώμεν .... μόνον .... έδώ .... άλλ’ άποθνήσκοντες
. ! . . ώς άνθρωποι.. . . έκαμα ότι ήδυνήθην.
Καί κατέπεσεν συγκεκινημένος καί καταβεβλη
μένος.
Έκ τής αποστολής έκείνης αύτοί μόνον ύπελείποντο καί τό θέαμα παρίστα πιστώς τήν εικόνα τής
αθλιότατος καί ·τής απελπισίας. Τό έδαφος έκαλύπτετο έκ πεπαλαιωμένων ενδυμάτων καί δερμάτων
τινων φωκών άτινα έβραζον καί έτρωγον οί δυστυ
χείς ούτοι, έντελώς στερούμενοι άρτον καί πάσης
άλλης τροφής' τελενταϊον δέ τι έναπομένον δοχεϊον
δέν περιείχε η σταγόνας τινας έτι οινοπνεύματος,
τοΰ μόνου πόρου ζωής, ήτις έξέλειπε βαθμηδόν παρά
τοϊς άνθρώπόις τούτοις, οΐτινες μετά τινας ώρας βε
βαίως θά άπέθνησκον.
Ό πλοίαρχος αμέσως τοϊς παρέσχε τάς πρώτας
βοήθειας· καί μετήνεγκεν εΐς τό πλοϊον ένθα τοϊς
έχορηγήθησαν τ’ άπαιτούμενα.
'Οπόταν δέ άνέλαδον όλίγον, διηγήθησαν τά ανή
κουστα μαρτύρια, δι’ ών διήλθον οί μάρτυρες ούτοι
τής επιστήμης, έξ ών δεκαοκτώ άπέθανον οΐκτρώς.
Μεταξύ τούτων συγκαταλέγεται ό γάλλος ΙΙαβύ,
όστις έγένετο πρώτος θΰμα τής άφοσιώσεώ'ς του,
πεσών έντός ρωγάδος πάγων καί έξαφανισθείς.
Φ, Π,

Ο ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΛΪΝΟΣ
Έν τι.τψ 48φ χαί 49ω ψύλίφ της «Φύσεως» έγράφήσαν άξιύλογά τιν« περί τον περιφήμιου τούτου θαλασσοπόρου, τοϋ κλέους
τοϋ άγγλιχοϋ Ναυαρχείου, ύπδ ιών κκ. Φ. Π. χαί Ν. Κ , άλλ’αμιφότεραι «ί σύντομοι αδται διατριβαι δίδουσι μέν άχριβή τδν χαρα
κτηρισμόν τοϋ μεγάλου της επιετημης μάρτυρος, δέν -ταρέχουσιν
8μως τ<ρ αναγνώστη λεπτομερώς τήν άφήγησιν τών'χατά τδν fkov
καί τάς μυθιστοριχάς'ττεριπετείας αυτοϋ. φρονώ δ' εκ τούτου, οτι
ευχαρίστως θέλει άναγνωσθή ή’κατωτέρω εκτενής.πραγματεία περί
τοϋ άτρομήτου τούτου άνδρός, άτάνθισμα ούσα τών σπουδαιότερων
περί αύτοΰ συγγραφών καί τώ> Ιδιαιτέρων μου ταπεινών γνώσεων,
χαί ήτις έν σχετική λεπτομερείς έχτίθησι σημαντικά γεγονότα τοϋ
βίου αύτοΰ
,Α'.

Ό περιφανής ναύαρχος

τής Αγγλίας σίρ ’Ιωάννης Φραγκλϊνος

έγεννήθη τή 16 ’Απριλίου 1786 (ν) εν Σπί^σβυ τή’ς κομητείας τοϋ
AirXoAr. Ό ’Ιωάννης άπδ δεχατετραετοϋς έτι ηλικίας χατετάχθη
είς τδ ναυτικόν τής πατρίδος του, ίτε ρύσει αγαπών τήν περιπε
τειώδη' ζωήν τοϋ ναύτου, κατά δέ >τήν μάχην τής Κοπεγχάγης
(2 ’Απριλίου 1801) ελαδε λίαν ΐνεργδν μέρος, μεθ’ ήν . σμνώδευσε

τδν περίρημον θαλασσοπόρον Μαιθάϊον ΦΛαίνίαρς εις τδν πρδς τήν
άγνωστον είσέτι Αυστραλίαν έξερευνητικόν του ριλοϋν, καί μετά
ταΰτα έλα6ε θέσιν επί τοϋ «Βελλεροφό>του» έπί τοϋ όποιου έδωκε
δείγματα εκτάκτου ανδρείας κάί ναυτικής δεξιότητος κατά τήν μά·
χην τοϋ Τραφαλγάρ (1805).
Μετά τινα ετη (1812) «ίερράγη ό 3 διαρκέσας έτη πόλεμος τών
Αμερικανικών Πολιτειών χατά τής’Αγγλίας·· πεμφθείς δ' έκεισε
τότε ό Φραγκλϊνος επλήγη καιρίως έν τή μάχη τής Νέας Αύ'ρηλίας,
προαχθεί. άμα εις ύπολοχαγδν διά τήν λαμπρόν διαγωγήν, ήν έπεδείξατο κατά τήν εκστρατείαν ταύτην.
·
Έν ετει 1818 ή Βρεττανική κυβερνησις άπορασίσασά νά διοργά
νωση εκδρομήν πρδς βορραν πρός εςεόρεσιν διόδου πρδς. τάς ’Ινδίας
διά τοϋ βορείου παγωμένου Ώκεανοϋ. άνέΟηκε τώ τολμηρώ ναυ6άτη τήν κυβερνησιν τοϋ πλοίου «Trent»· καίτοι δ’ άκαρπος άπο6ίσα ή εκδρομή αΰτη. ούχ ήττον συνετέλεσεν, όπως έξαγγελθή
άπαξ έτι ή τόλμη, ή εμπειρία και ή επιστήμων παρατηρητιχότης
τοϋ διάσημου ναύτου. Έν έτος κατόπιν, έν ώ ό πλοίαρχος βάρρυ
ήσεύνα τά εσώτερα τοϋ Βαφρινείου κόλπου πρδς έξεύρεσιν δδοϋ’
πρός τόν Ειρηνικόν, τδ αγγλικόν Ναυαρχε'ον άπεστειλεν έτερον έξερευνητιχδν σώμα διά ξηρας, είς ό άνεθηχε τδν ακριβή ορισμόν τής
θίσεως τής θαλάσσης τοϋ χαλχοϋ καί τών κολπφσεων τής πρδς
άνατολάς τοϋ ομωνύμου ποταμοϋ αμερικανικής άκτής. Τοϋ δέ σώ
ματος τούτου αρχηγός.έξελέγη ό Φραγκλϊνος, βστις τήν φοράν ταύ
την εσχε συντρόφους τδν δόχτορα'Ρίχαρδσων, τδν περιφανή φυσιο
λόγον, τους ,ΰπαξιωματικούς τοϋ,άγγλιχοΰ ναυτικόϋ Χούδ καί Βάχ
κσί δύο "Αγγλους ναύτας.
Ή αποστολή αΰτη άποπλεύσασα έξ Ευρώπης περί τά τέλη Μαίου
τοϋ 18t9 έφθασεν άνευ ουδενδς απευκταίου εις τήν yaxtopiar 1
τής Ύόρκης,.χειμένην επί τών νοτίων ακτών τοϋ κόλπου Ουδσωνος, τήν 30 Αύγούστου· ενταϋθα δε έποιήσαντο τάς απαραιτήτους
διά τήν μακράν έχδρομήν των προετοιμασίας. Τήν 9ην 3επτεμβρίου
ό Φραγκλϊνος, καταλιπών το φρούριον τούτο, διήνυσε παρά τδ ακα
τάλληλον τής εποχής όδδν έξακοσίων ένενήχοντα μιλλίων, καί τήν
22 ’Οκτωβρίου .άφίκετο εις KovptAcpAavi- Xaovc, δπόθεν προσχώ
ρησε μέχρι τοϋ φρουρίου Chepeweyan, κειμένου εγγύτατα τή δυσμίική έσχατιμ τής λίμνης Άθαβάίχα,ί, άφ’ου πρ,ώτον παρέστη καί
επεβλεψεν αυτοπροσώπως τάς προετοιμασίας διά τήν εκδρομήν τοϋ
προσεχούς θέρους. Εΐς τάς έκδρομάς καί τάς προπαρασκευάς ταύ
τας κατηναλώθη ολόκληρον τδ ετίλοιπον τοΰ έτους καί αί δεκα
οκτώ πρώται ήμέραι τοϋ Ιανουάριου 1820, μεθ’ ά. άναχωρήσας
μετά τοϋ Βάχ, άφίκετο μετά κνπιώδη πορείαν εξήκοντα χαί έξ
ήμερών είς το φρούριον, άφ’ ού διήνυσεν έν μέσω χειμώνι οχτακό
σιας πεντήχόντα επτά λεύγας έπί έδάφ’ους χεκαλυμμένου ύπό φο
βερών πάγων καί ύπδ θερμοκρασίαν τεσσαράκοντα καί ένίοτε πεντήκοντα βαθμών ύπδ τδ μηδέν θερμοκρασίαν τουτέστι, καθ’ ήν ό
ύδράργυρος διατελεϊ π’έπηγώς, τδ δέ δέρμα καίεται ώοεί ευρισκόμε
νον έγγύ’ατα ίσχυροϋ πυρός; ένεκα τοϋ παγερωτάτου βορρά, ούτι
νος τήν θανατηφόρο
*
πνοήν δύναται τις νά συγχρίνη πρός παμμεγέθή χείμαρρον πάγου άχατασχέτως έκ τής εσχάτης άρκτου κατερχόμενον καί καταψύχοντα ή κατακαίοντα, (διότι αί δύο αύται
αντίθετοι τήν σημασίαν λέξεις είναι συνώνυμοι ένταϋθα)’πάν τδ

προστυγχάνον 1
“Αμα τοϋ έαρος άρξαμένου δ Ρίχαρδσων ·καί ό Χούδ, άναχ,ωρήσαντες συνήντησαν τούς συντρόφους των είς τό προμνησθέν φρού
ριον Chepeweyan, χαί ένωθέντες μετ’ αύτών έξεχϊνηααν τή 18η
Ιουλίου, μέ τήν ελπίδα 8τι, μέχρις ού λήξη ή καλοκαιρία ώρα
τοϋ ενιαυτού’, χαθ’ ήν μόνην είσίν όπωσοϋν έφικτά τά κατά τάς

1 Factories ή Factorerios καλούνται τά έν ξέναις χώραις ή καί άποικίαις Εγκαθιστάμενα έμποριχά γραφεία ή σταθμοί = Έμπορε ΐ α.
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παγοτχεπεΓς ταύτας έχτάσεις τοζιίδια, θά χατώρθουν νά εΰρωσιν
ασφαλές χιιμάβιον είς τό στθμκον τοΰ ποταμού Κονπίρ-μά
*τι·
Sib
χαΐκατηνάλωσαν Ολόκληρον -Λ έαρ είς τήν'έξερεύνησιν τών ανα
τολικών άχτών. Άλλ’ οί επιστημονικοί ύπολογισμοί των τούς διέψευσαν, ό χρόνος παρήλθε ταχύς, ώς συνήθως συμβαίνει οσάκις
πρό πάντων θά έποθοΰμεν ή ήμερε νά είχε μακροτέρας τάς ώρας,
καί .6 χειμών τούς κατέλαβε φοδερδς εΐς πενταχοσίων χαί πεντή• κοντά μιλλίων άπύστασιν άπό τοΰ Chepewejan, εις πλάτος 64°
καί 38' καί μήκος 1130° καί 6', Άλλ
*
ή ένεργητικότης τού πνεύ
ματος τού Φραγχλίνου προσήλθε και ήδη αρωγές, καί έπί τίνος
λόφου εγγύς τού
«ποταμού
τού
Χειμώνος» ωχοδομήθη Οχυρά οι
κία ήτις Σ>αβε
τό δνομα «FortEntreprise», Ο
νομα
τουτέστι
καταλληλότατου

τή περιστάσει·
έν τή οικία δέ
ταύτη ό 'Φραγκλΐνος
έγχατέ-

•

στή μετά τών
συντρόφων του,
ΐνα διέλθη τήν .
ώραν τού έτους
καθ’ ήν οί πάγετοί
ένέσχηψαν
δριμεΐς καί αί
στερήσεις τών ά
ναγκαίων δριμύτεραι,
αί’τινες
μάλιστα θά έπέφερον έν τέλει
τήν οίκτράν α
πώλειαν πάντων
άνευ τής σπά
νιάς άφοσιώσεως
τού Βάκ, ίστις
τήν 18 ’Οκτω
βρίου άνεχώρησε
παρατόλμως έν
Ol π&γοι ίιιποδίζουσι tdr
μέσω
φοβερού
χειμώνος μετά ομίλου Καναδών καί Ινδών διά τό φρούριον Che·
peweyan, όπόθεν έκόμισεν άρκετάι βοήθειας, άφ’ ού διήνυσε πεζή
χίλια έκατδν τέσσαρα μιλλια έν μέσω ούρανομήκων πάγώνων καί
ήψήφισε φρΖχτάς καταιγίδας.
Τέλος τή 14 Ιουνίου 1821, οτι οί πάγοι ήοχισαν νά διαλύωνται έν τφ Αούπερ-μάϊκε καί έπέτρεψαν τόν έν αύτφ πλούν διά

Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ
"Η
Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μυθιστορία ΙΟΊΓΑΙΟΓ Β ΕΡΝ. — Μετάφρασις Δ. I. Κ )
(Συνέχεια· ϊδε προηγούμ. ψύλλον)

— Λέγετε δτι κατεσκευάσατε αύτό.... σείς ό ίδιος; έπαν
έλαβεν ό Τζών Ούάτκινς. Είναι λοιπόν ούτος λίθος ψευδής;
— Λίθος ψευδής ; άνέκραξεν ό Κυπριανός. ”Εστω, ναί!..
λίθος ψευδής !... Άλλ’ ό ’Ιάκωβος Βανδεργάατ καί ό Νάθαν τόν έκτιμώσιν άντί 50,000,000 τούλάχιστον, καί ίσως
έκατόν 1 Έαν δέν ήναι ή τεχνητός άδάμας, κατασκευασθείς
διά μεθόδου,ήν εγώ έπενόησα,δέν είναι όλιγώτερον διά τοΰτο
καθ’ ολα γνήσιος. Βλέπετε, ότι τίποτε δέν τοΰ λείπει......
ούδ’άύτή ή μεταλλομήτρα του.
■ — Καί αναλαμβάνετε νά κατασκευάσητε ετέρους Ομοιους
άδάμαντας; ήρώτησεν ό Ούάτκινς έπιμόνως.
— ’Εάν έπιφορτισθώ, κύριε Ούάτκινς, βεβαίως, θά σας
κατασκευάσω μέ τό φιυάρι άδάμαντας!.... Θά σάς κατα
σκευάσω τοιούτους δεκάκις ή έκατοντάκις μεγαλειτέρους άπό
αυτόν έδώ!.. ..θά σάς κατασκευάσω αριθμόν αρκετά μέγαν
άδαμάντων, ΐνα στρώσητε τήν tafateav σας, τάς οδούς τής
Γρικαλάνδης, αν τό έπιθυμήτε!.... Δέν είναι ή τό πρώτον

λέμβου (μονοξύλου), άπέπλευσε καί ό Φραγκλίνος, τή δέ 18 ’Ιου
λίου έφθασεν είς τό στόμιον αύτού. ’Ενταύθα δ ΒίντΟ-Ι, αντιπρό
σωπος τής «Βορειοδυτικής Εταιρείας», συμπαραλαβών τούς 'Ιν
δούς, άπεχωρίσθη τών λοιπών έξερευνητών. Τήν δέ 21 τού αυτού
μηνός δ Φραγκλίνος έπιβάς μετά δεκαεννιά συντρόφων του δύο ευ
θραύστων λέμβων καί συμπαραλαβών τά άναγκαιούντα διά δεκα
πενθήμερον πλούν τρόφιμα, άπέπλευσε καί μετά τινας ημέρας άφί-κετο εις τήν έσχάτην άκραν τού «Ακρωτηρίου τής ’Επιστροφής»
είς Β. Π. 68® καί 30’.* 1Αλλά κατόπιν έπιχειρήσας ν’ άναπλεύση.

τδν έδώ έκδάλλοντα
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«ποταμόν τοΰ Χούδ», ίφ’ δσον ην πλευστός,
καί νά οιερευνήση ειτα την χώ
ραν μέχρι τοΰ
Fort-Entrepriseαντί «ά έπιστρέψη πρός τδν πο
ταμόν Χουπερμαϊνι, άπήντησε
κωλύματα ανυ
πέρβλητα, άπεο

τδν ήνάγκασαν
νά καταλίπη μέ

Ποοαό&να νά πξοχωξήσΐ}.

ρος τών αποσκευ
ών του καί νά
δδοιπορήση πεζή,
μεσω γυμνής 8κτάσεως μαστι
ζόμενης ύπδ φρι
χτών ανέμων καί
τυπτόμενης ύπδ
τής θυέλλης καί
τών πάγων. Κα
τά τήν φοβεράνταύτην πορείαν
έ» μέσω χωρών
αγνώστων
καί.
γυμνών
πάσης.
φυτικής βλαστή
σεις ή μικρά συ
νοδεία τών τολμηρών περιοδευ
τώ» μας ε’ιχε»
ώς μόνην τροφήν
είδός τι λειχή-

νος φυομένης ΐφθόνως μεταξύ τών λίθων καί καλούμενης ίντιρον
τΰ>τ βράχων. Τέλος, μετά πλείστας καί άδιηγήτους ταλαιπωρίας,
ίφθασαν τήν 26 Σεπτεμβρίου τού αύτού έτους είς τάς δχθας τού
Αοίϋτερ-μιίϊνε, τδν όποιον διήλθεν εκασ-ος χωριστά επί τίνος εί
δους καλάθου περικεκαλυαμένου ύπδ πολλών τεμαχίων υφάσματος^
8περ τοϊς ύπελείπετο άκόμη.
| ακολουθεί).

βήμα, τό όποιον κοστίζει- τοΰ πρώτου λίθου άπαξ έπιτευ•χθέντος, τά άλλα δέν είναι ή [κχροάονΛίΐΐζ, μία άπλή δια
κανόνισες τεχνικών προπαρασκευών.
— Άλλ’ εάν ίχη ούτως, έπανέλαβεν ό άγροκόμος, κατα·
στάς ώχρόλευκος, αύτό θά ηναι καταστροφή διά τους ίδιο-·
κτήτας τών μεταλλείων, δι’ εμέ, δι’ όλον τόν τόπον τής
Γρικαλάνδης I
— Προφανώς, άνέκραξεν ό Κυπριανός. Ποιον ενδιαφέρον
θέλετε νά έχη τις πλέον άνασκάπτων τήν γήν, διά νά ζητή
μικρούς άδάμαντας, σχεδόν άνευ άξίας, καθ’ ήν στιγμήν θα
ήναι επίσης εύκολον να κατασκευάση τοιούτους τεχνικώςΓ
βιομ-ηχανικώς, πάσης διαστάσεως, καί σαν y-ωμεά άκόμη τεσ
σάρων οκάδων!
— Άλλά τοΰτο tivat τερατώδες ! ΰπέλαβεν ό Ούάτκινς..
Α! αύτό είναι ατιμία!...... αύτό είναι απεχθές!.·.. Εάν
πάν δ,τι λέγετε ήναι αληθές, έάν πράγματι κέκτησθε τό μυ
στικόν αύτό....»
Έσταμάτησε πνιγόμενος.
— Βλέπετε, είπε ψυχρώς ό Κυπριανός, δέν ομιλώ είκή,
καί ώς ίτυχεν άλλως τε σάς έφερα τό πρώτον μου κατα
σκεύασμα !... Σκέπτομαι δέ, ότι είναι αρκετά καλώς επεξ
εργασμένος, διά νά σάς πείση !
Ο 'Η ixpx αδτη, προς Α, καί τδ άχρωτ/,ριον Βίροβ προς Δ, άποτιλοθσο
τίς δύο έσχατιίς κοίλου τόξου σχηματίζοντος βχβύν κόλπον ώομασθένι»
ύπό το5 Φριηχλίνον Κόλπον τής «τόψεωρ Γεωργίου τ ο Q Δ'.
(George the fourt’s Coronation gulfj.

— Έ ! Καί καλά! άπήντησε τέλος ό Ούάτκινς, όστις
είχε τελειώσει, διά νά άναλάβη τήν πνοήν. Έάν τοΰτο ήναι
αληθές.... έπρεπε νά σε τουφεκίσωμεν αύτοστιγμεί είς τήν
μεγάλην οδόν τής κατασκηνώσεως, κύριε Μερέ!........ Αύτη
είναι ή γνώμη μου 1
— Αύτη είναι καί ή ίδική μου, ένόμισεν ότι έπρεπε νά
προσθέση ό Αννίβας Πανταλάκκης μετ’ άπειλητικής χειρο
νομίας.
Ή δεσποινίς Ούάτκινς είχεν έγερθή όλη ώχρά.
— Νά μέ τουφεκίσητε, διότι έλυσα έν πρόβλημα τής χη
μείας, τεθειμένου πρό πεντηκονταετίας! έπανέλαβεν ό νεαξός μηχανικός, άνυψών τούς ώμους. Τή άληθείίρ, αύτό θά
ήτο ολίγον παράτολμου !
— Μή τό πέρυετε 'ς τά άστεΐα, κύριε! έπαυέλαβεν ό μα;
νιώδής γαιοκτήμων. Έσκέφθητε τάς συνέπειας εκείνου, όπερ
καλεϊτε ανακάλνψίν σας, δι’ ολας τάς έργασίας τών μεταλ
λουργών, αΐτινες θά σταματήσουν.... δια τήν Γρικαλάνδην,
ήτις θά άπαλλοτριωθή τής ένδοξοτέρας της βιομηχανίας....
δι’ εμέ, όστις σάς όμιλώ, μεταπίπτοντα είς τήν έσχάτην
πενίαν;
— Μά τήν πίστιν μου, σάς ομολογώ, ότι καθόλου σχε
δόν δεν τά έσκέφθην αυτά ! άπήντησε λίαν εΐλικρινώς ό Κυ
πριανός. Αύται είναι αί άφευκτοι συνεπειαι τής βιομηχανικής
προόδου, καί η καθ αύτό έπιστήμη δέν εχι; ν’ άνησυχήσηΠρός τούτοις, ώς πρός ύμάς προσωπικός, κύριε Ούάτκινς,
μή φοβεΐσθε ! Πάν ό,τι είναι έμόν είναι καί ιδικόν σας, καί
μάθετε καλώς, ότι δι αυτήν άκριβώς τήν αιτίαν ύπεχρεώθην
νά διευθύνω τάς έρεύνας μου έν τή μεθόδφ ταύτη !
Ο Ούάτκινς διεϊδεν άμέσως τό μερίδιον, όπερ θά προσεποριζετο εκ τής ανακαλύψεως τοΰ νεαροΰ μηχανικού, ό,τι δέ
καί αν ήδυνήθη νά σκεφθή ό Νεαπολίτης, δέν έδίστασε νά
μεταβάλη γνώμην.
— Επειτα άπό ολα αύτά, έπανέλαβε, δέν είναι δυνατόν
η νά έχητε δίκαιον, καί νά όμιλήτε ώς τίμεος νέος, όπως καί
«ίσθε, κύριε Μερέ!.... Ναί! σκέψεως γενομένης, καλώς
υπολογίζω, ότι θά ύπάρχη τό μέσον, όπως έπέλθη συνεννόη
σής τις! Διατί νά κατασκευάσητε μεγάλην ποσότητα άδα
μάντων; Τοΰτο θά ήναι τό άσφαλέστερον μέσον, όπως έξευτελίσητε την άνακάλυψίν σας. Δέν θά ήναι φρονιμώτερον νά
τηρήσητε τό μυστικόν έπιμελώς, νά κάμητε χρήσεν αύτοΰ
μετά μετριότητος, νά κατασκευάσητε μόνον έ'να ή δύο λίθους
όμοιους πρός αύτόν έδώ, παραδείγματος χάριν, ή σεϊς ό ίδιος
νά αρκεσθήτε είς τήν πρώτην ταύτην επιτυχίαν, καί άφοΰ
έξασφαλίσητε έκ τοΰ έργου σας κεφάλαιόν τι σημαντικόν, νά
καταστητε ο πλουσιωτατος τοΰ τόπου ;.... Κατ αύτόν τόν
τρόπον όλος ό κόσμος θά ήναι εύχαριστημένος,τά πράγματα
θα εξακολουθήσουν νά βαίνωσιν, ώς καί έν τφ παρελθόντι,
βεϊς δέ δέν θά έλθητε νά τεθήτε έμπόδιον εΐς τόσα σεβαστά
συμφέροντα !
Τοΰτο ητο νέα φάσις τοΰ ζητήματος, ήν ό Κυπριανός δέν
είχεν έτι διαλογεσθή. Άλλά τό δίλημμα έτίθετο αίφνιδίως
πρό τών οφθαλμών του,έν τή άνοικτίρμονι τραχύτητι: ή νά
. ψυλάξη δι έαυτόν τό μυστικόν τής άνακαλύψεώς του,νά τήν
άφήση άγνωστον είς τόν κόσμον, ή, ώς έλεγεν όρθώς ό Ούατκινς, νά έξευτελίση διά τοΰ έργου αύτοΰ όλους τούς άδά
μαντας, φυσικούς καί τεχνητούς, καί κατά συνέπειαν νά λακτίση τήντύχην, ινα καταλήξη... είς τί;·.. είς τό νά καταστρέψη όλους τούς μεταλλευτάς τής Γρικαλάνδης, τής Βρασιλίας καί τών ’Ινδιών. Ό Κυπριανός, προκειμένου νά κάμη
την έκλογήν, έδιστασεν ίσως, άλλ’ έπί στιγμήν μόνον. Καί
έν τούτοις ένοει, ότι τό έκλέξαι τό ειλικρινέστατου, τό εντι
μότερου, το μάλλον πιστόν προς τήν έπιστήμην, ήτο τό νά
άποξενωθή ανεπιστρεπτί! αύτής εκείνης τής έλπίδος, ήτις υ
πήρξε τό κυριώτατον ελατήριον διά τήν άνακάλυψίν του.
Η λύπη ήτο δΓ αύτόν τόσφ πικρά, τόσφ όξεΐα, όσφ καί
απροσδόκητος, αφού κατέπιπτεν αίφνιδίως άπό τοΰ ύψους
τόσον ώραίου ονειροπολήματος!
— Κύριε Ούάτκινς, είπεν άξιοπρεπώς, έάν έφύλαττον δι’
έμέ τό μυστικόν τής άνακαλύψεώς μου, δέν θά ήμην πλέον

ή είς κιβδηλοποιός, θά πωλώ μέ ψευδή βάρη καί θ’ άπατώ
τό κοινόν,ώς πρός τήν ποιότητα τοΰ εμπορεύματος! Τά έπι·
τευχθέντα παρά τίνος σοφού άποτελέσματα δέν άνήκουν κυ
ρίως είς αύτόν! Άποτελοΰσι μέρος τής κοινής πάντων κλη
ρονομιάς ! Νά φυλάττη δΓ έαυτόν έπί εγωιστική καί άτομικφ συμφέροντι καί τό ελάχιστου μόριον, tivat ώς νά καθι
στά εαυτόν ένοχον τής πλέον εύτελοΰς πράξεως, εις -ήν άν
θρωπός τις δύναται νά πιριπέση/ Δέν θά τό πράξω!......
”Οχι!.... Δέν θά περιμείνω ούτε μίαν εβδομάδα, ούτε μίαν
ήμέραν, δεά νά θέσω είς κοινήν κτήσιν τό πόρισμα, όπερ ή
τύχη, βοηθεί<? μικράς τίνος παρατηρήσεως, εκαμε νά πέση
είς χεΐράς μου!.... Μόνος περιορισμός έσται,ώς είναι δίκαιον
καί έχω καθήκον, νά προσφέρω τό πόρισμα τοΰτο κατά πρώ
τον εις τήν πατρίδα μου, είς τήν Γαλλίαν, ήτις μ’ έχει θέσει
διά νά τήν ύπηρετώ!... Άπό τής αύριΟν θ’άνακοινωθή είς
τήν Άκαδημείαν τών ’Επιστημών τό μυστικόν τής επιστη
μονικής μου μεθόδου. Χαίρετε, κύριε, είς σάς οφείλω ότι συνήσθάνθην έναργώς καθήκον, όπερ δέν ειχον σκεφθή !.... Δε
σποινίς Ούάτκινς, είχον δημιουργήσει εν ώραΐον δνειρον !....
Πρε’πει, φευ ! νά παραιτηθώ τούτου !
Πριν ή ή νεαρά κόρη δυνηθή νά κάμη κίνησίν τινα πρός
αύτόν, ό Κυπριανός έλαβε τόν άδάμαντά του, ειτα δέ, χαιρετών τήν δεσποινίδα Ούάτκινς καί τόν πατέρα αύτής,έξήλθε.

X
ΟΠΟΤ Ο ΟΥΑΤΚΙΝΣ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ

’Εγκαταλείπω? τό υποστατικόν ό Κυπριανός,μέ τήν καρ
διάν συντετριμμένην, άλλ’ άποφασισμένος νά πράξη ό,τι
έθεώρει ώς επιτακτικόν καθήκον, επανήλθε παρά τφ Ίακώβφ Βανδεργάατ. Τόν εύρε μόνον. Ό μεσίτης Νάθαν είχε
σπεύσει νά τόν εγκατάλειψη, όπως πρώτος αύτός διαδώση
είς τήν κατασκήνωσήν εϊδηειν, τόσφ άμ.έσως ενδιαφέρουσαν
τούς μεταλλευτάς.
Ή ειδησις αύτη δέν έπροξένησε μετρίαν ταραχήν, καίπερ
δεν ήγνόουν άκόμη,OTt ό ύπερμεγεθης άδάμας τοΰ «Κυρίου»,
ώς απεκάλουν τόν Κυπριανόν, ήτο άδάμας τεχνητός. Άλλ’
ό «Κύριος» άνησύχει λίαν διά τά φληναφήματα του Κόπζ.
Έπιίγετο νά έξακριβώση μετά τοΰ γέροντος Βανδεργάατ
τήν ποιότητα καί τό χρώμα τοΰ λίθου εκείνου, πρό τοΰ σύν
ταξη ύπόμνημά τι περί τοΰ θέματός του. ’Ιδού διατί έπανήρχετο είς αύτόν.
— Αγαπητέ μου ’Ιάκωβε, είπε τοποθετούμενος πλησίον
αύτοΰ, λάβετε τήν καλοσύνην νά μοΰ χαράξητε μίαν μικράν
έδραν έπί τοΰ κυρτώματος αύτοΰ έδώ, όπως δυνηθώμεν νά
διίδωμεν τί κρύπτεται ύπό τήν μεταλλομάτραν.
— Ούδέν εύκολώτερον, είπεν ό γηραιός λιθοξόος, λαμβάνων τόν χάλεκα έκ τών χειρών τοΰ νεαροΰ του φίλου. "Έχετε,
μά τήν πίστιν μου, παρά πολύ καλώς έκλέξη τό μέρος!
προσέθηκεν, έξετάζων τήν παρουσίαν έλαφροΰ εξογκώματος
επί τής μιάς πήευράς τοΰ πολυτίμου λίθου, όστις έκτος τοΰ
ελαττώματος τούτου ήτο καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν ωοειδής.
Δέν ριψοκινδυνεύομεν, μήπως έξεργαζόμενοι τό μέροςτοΰτο,
χάσωμεν τίποτε!
Χωρίς νά χρονβτριβήση ό ’Ιάκωβος Βανδεργάατ, έτέθη
έπί τό έργον καί άφοΰ έξέλεξεν έν τή σκαφίδι λίθον τινά α
κατέργαστου τεσσάρων έως πέντε καρατίων, τόν έστερέωσεν
ίσχυρώς είς τήν αιχμήν πλινθουργικοΰ εργαλείου καί έθεσεν πρός
τριβήν τόν ένα έπί τοΰ άλλου τούς δύο έξωτερικούς επιπάγους.
—- Αύτό θά έγίνετο ταχύτερου διά τής διασχίσιως τοΰ
άδάμαντος, είπε- άλλά τις θά τολμήση νά διασκέδαση, δίδων κτύπημά τι διά σφυρίου επί λίθου τοιαύτης αξίας !
Η εργασία αύτη, λίαν μακρά καί λίαν μονότονος, δέν
κα-.ηνάλωσε όλιγώτερον χρόνον τών δύο ώρών. Όταν ή μι
κρά έδρα τοΰ άδάμαντος αρκούντως έξεργασθεΐσα, έγένετο
αρκετά εΰρεία διά νά έπιτρέπη όπως έξετάσωσιν όποια ήτο
ή θέσις τοΰ λίθου, ίπριπι νά τόν λειάνωσι διά τριβής έπί
τής μύλης, τοΰτο δ’άπήτει μακρόν χρόνον.
Έν τούτοις ήτο άκόμη πολύ ένωρίς όταν αί προετοιμα-
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σίαι αύται ειχον συντελεσθή. Ό Κυπριανός καί ό ’Ιάκωβος
Βανδεργαάτ—ένδίδων τέλος είς τήνπεριέργειάν του—έπλησίασαν όπως έξετάσωσι τήν έκβασιν τής εργασίας.
'Ωραία μικρά έδρα, χρώματο; γαιάνθρακος, άλλά διαφανείας εξαίρετου καί στιλβηδόνος άπαραμίλλου, παρουσιάσθη
πρό τών οφθαλμών των.
Ό άδάμας ήτο μέλας! Έξαίρεσις σχεδόν μοναδική· έν
πάση περιπτώσει, λίαν έκτακτος' τοΰθ’ όπερ προσέθετεν ά
κόμη, έάν ήτο τοΰτο δυνατόν, είς τήν άξίαν του.
Αί χείρες τοΰ ’Ιακώβου Βανδιργαάτ έτρεμον έκ συγκινήσεως, ένφ έκαμνε τόν άδάμαντα νά άντανακλ^ είς τόν δύοντα
ήλιον.
— Αύτός ό λίθος είναι ό πλέον έκτακτος καί ό ώραιότερος
έξ όσων ποτέ άντηύγασαν τάς ακτίνας τής ήμέρας! Έλεγε
μετά τίνος εύλαβοΰς σεβασμού. Τί θά συμβή λοιπόν, όταν
δυνηθή ό πολύτιμος λίθος νά διαίλάση τάς άκτίνας τοΰ φω
τός, άμα έξεργασθή καθ’ όλας τάς πλευράς !
— Έπιφορτίζεσθε νά έπιχειρίσητε τήν εργασίαν ταύτην ;
ήρώτησε ζωηρώς ό Κυπριανός.
— Ναί, βεβαίως, αγαπητό μου παιδί! Αύτό θά ήναι ή
τιμή καί τό στεφάνωμα τοΰ μακροΰ μου σταδίου. Άλλ’
ίσως θά έκάμνατε καλήτερον νά έκλέξητε μίαν άλλην χείρα,
νεανικωτέραν καί στιβαρωτέραν τής ίδικής μου. (ακολουθεί)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΤΕΡΨΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ EOAOMOX AIUNA
(Συνέχεια και τέλος).
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xts άπ'ο τοΰ ισημερινού, ενώ οί σύντροφοί του ε!5ον αύτόν έβδομηχοντα έννεάχις.
Ιδού κατά τινα παράδοξον τρόπον τό γεωγραφικόν τούτο πρό
βλημα έχτίθεται έν ταίς TZpipeatr.
«Πώς είναι δυνατόν δύο δίδυμοι γεννώμενοι ταύτοχρόνως καί
άποβνήακοντες ε’ιτα όμοΰ, ό είς νά ζήση πλείω τοΰ ετέρου ;»
«Τοΰτο ευκόλως εννοείται, έάν υποθέβωμεν, 8τι ό μέν είς ταξειδεύση πρός άνατολάς καί δ έτερος πρός δυσμάς, διότι δ ποιού
μενος πρός άνατολάς κατά τήν πορείαν τοΰ ήλιου θά άριθμή χρό
νον ύπάρξεως μεγαλείτερον τοΰ πορευοαένου πρός δυσμάς».
Τά προβλήματα τής άριβμητικίς, τής γεωμετρίας χαί τής
αστρονομίας κατέχουσι σημαντικήν θέσιν εν τω πονήματι τοΰ πα
τρός Leurechon Έν τούτοις είναι άπορον πώς δέν συναννίΐ τις
λύσεις τινάς τοΰ περίφημου προβλήματος τοΰ τετραγωνισμοΰ του
κύκλου, αί'τινες έν τούτοις εόρίσχονται εις τοιούτους μαθηματι
κούς του δέκατου έκτου αΐώνος καί αί δποιαι δμως έν μόνον έλάττωμα έχουσι, τό νά μή ήναι ακριβείς.
Τό τρίτον χαί τελευταΐον μέρος άφιεροΰται είς τήν πυροτοχτίακ
έν ή προκαλε” τήν προσοχήν τοΰ αναγνώστου, άποφαινόμενος δτι

«τό πνεΰμα αύτοΰ ακολουθούν τήν κίνησιν τοΰ πυρδς, άφίνει τά
γήινα δπως θαυμάση τά ουράνια, άτινα μόνον διακρίνουσι τόν άν
θρωπον τών ζώων, και τά οποία ώς μόνον άντιχείμενον έχουσι τήν
επιφάνειαν τής γής».
Περαιοΰντες τήν έξέτασιν του περίεργου τούτου πονήματος, τό
όπο'ον μεγάλην σχέσιν έχει πρός τά δημοσιευόμενα ύφ’ ήμών επι
στημονικά παίγνια, εύελπιστοΰμεν εν τώ μέτριρ τών ελάχιστων
ήμών δυνάμεων, ν’ άναπτύξωμεν παρά τισι τφν ήμετέρων αναγνω
στών τόν ζήλον χαί τήν διάθεσιν πρ ς αναζήτησιν τής λόσεως τό
σων χρησίμων κοινωνικών προβλημάτων, τά όποΐα, κατά τόν κ.
Leurechon, «δύνανται ν’ άπχσχολώσι τό πνεύμα μάλλον ωφελίμως
ή αί σωρεΤαι τών άκάρπων μυθιστορημάτων, τά όποΓα οί νεωτεροι

συγγραφείς πωλοΰσι άκριδώτερον τής
ή τώτ έργωζ τοΰ Άρ^ιμηίους».

Φιλοσοφίας του Άριστοτέλους
♦ρίχ.

ΚΩΝΣΤ· ΠΑΠαΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

’Εξακολουθεί παραχατιών.
"Ας έξετάσωμεν ήδη πειράματα τινα έχτελούμενα δια τοΰ 8δατος ή άλλου τιτος παρομοίου ρονστοΰ.
«Τίνι τρόπφ τό ύδωρ πηγής τίνος κείμενης εις τούς πρόποδας
ορούς τινός, δύναται νά άνέλθη τήν χορυφήν τούτου, χαί είτα νά

■

χατέλθη έκ τής αντιθέτου πλευράς ;»
«Πρέπει νά τοποθέτηση τις έντός τής πηγής μολύβδινον σωλήνα
ή έξ άλλης ουσίας τοιοΰτον, όστις αροϋ άνέλθη τό όρος νά χατέρχηται άπό τής έτέρας πλευράς χαί νά φθάνη ολίγον τι κατώτερον
τοΰ επιπέδου, έφ’ ού χείται ή πηγή, ούτως ώστε νά άποτελή βίβωνα... Είτα ποιεί οπήν έπί τοΰ σωλήνος τούτου τοΰ έπί τής κο
ρυφής τοΰ όρους διερχομένου, καί «φοΰ φράξη τάς δύο έπί τών
άκρων τοΰ σωλήνος όπάς πλήρωση αυτόν ϋδατος έφ’άπαξ, καί μετά
τοΰτο κλείση έπιμελώς τήν οπήν ταύτην. Τότε έάν άνοιχθώσιν άμφότεραι αΐ έπί τών άκρων τοΰ σωλήνος όπαί. τό ύδωρ τής πηγής
θ' άνέρχηται διαρκώς διά του σωλήνος καί θά κατέρχηται έκ τής
άντιθέτου πλευράς τοΰ όρους, ένθα καταλήγει δ σωλήν. Ή μέθο
δος αύτη είναι άνακάλυψις πολύ εύκολος καί λαμπρά δυναμένη νά
παρέξη ύδωρ εις χωρία καί πόλεις στερουμένας τοιούτου».
’Ενίοτε όμως ό πάτερ Leurechon λαμβάνει μαθηματικήν τινα
πρότασιν άληθή έν τή θεωρία χαί μεταφέρει αυτήν έν τή πράξει,
όπου δέν εφαρμόζεται.
Είναι βιβαιον, δτι ή επιφάνεια τών ύδάτων θεωρούμενη έπί με
γάλης έκτάσεως σχηματίζει τήν περιφέρειαν σφαίρας, ής ή χαμπόλη έστί τόσον έκτεταμένη, όσον ή άκτίς είναι μεγαλειτέρα.
Έχ τής αρχής ταύτης όρμώμενος ό ήμέτερος μαθηματικός τίθησι καί λύει τό ίξής ζήτημα.
«Είναι άληθές τό λεγόμενον, δτι τδ αύτό δοχειον δύναται ,νά
περιλάβη περισσότερον ύδωρ, οίνον.... έν τώ ύπογείω ή έν τή στέγη
οικίας, καί πλείω έν τοϊς πρόποσι όρους ή είς τήν κορυφήν;»
«Τοΰτο είναι αληθέστατου, διότι τό ύδωρ διατίθεται πάντοτε κυρτοειδώς πέριξ .τοΰ κέντρου τής γής. Καί 8σ<φ πλησιέστερον τοΰ
κέντρου χεΰαι τό δοχείον, ή έπιφά>εια τοΰ υδατος σχηματίζει
μικροτέραν σφαίραν, έξ ού άποδεικνύεται, οτι ΰπεράνω τών χειλέων του δύναται νά περιλάβη περισσότερον ύδωρ, όταν κεϊται έν
τώ ύπογείω ή έν τή στέγη....»
Έ ναυσιπλοΐα ούχ ήττον ούχ ολίγον απασχολεί τόν εργάτην τών

Τόρψοωτ, δστις κάλλιστα εξηγεί διά τής διαφοράς τής ποκνότητοέ,
«τά δυστυχήματα εκείνα τών πλοίω» — σπάνια καθ’ ήμάς, — τά
οποία ένώ θαλασσοπορουσι άκινδύνως έν τώ πελάγει, ναυαγοΰσιν
αφικνούμενα πρό τοΰ στομίου ποταμού τίνος γλυκέων υδατων, μο
λονότι ούδ' ιχνοε τρικυμίας ύφίσταται».
Άφοΰ. δέ ό λόγος περί ναυσιπλοΐας, πάντες ένθυμούαεθα, οτι έν
τώ Πορίπλφ της γής or 80 ήμέραις τοΰ Ιουλίου Βέρν, ό φλεγμα
τικός Φιλεας Fogg έκέρδισε τό στοίχημά του, διότι συνέλαβε τήν
ιδέαν ν’ άρχίση τόν περίπλουν έξ ανατολών πρός δυσμάς, ότε πο ·
ρευόμενος ούτως πρό τοΰ ήλιου είδε τοΰτον διελθόντα όγδοηκοντά-

Τόν έπιφανέστατον αύτής ιστοριογράφον, τόν αίμύλον δι
δάσκαλον καί εμβριθή συγγραφέα τών τυχών καί παθημάτων
τοΰ Έλλ. ’Έθνους καθ’ όλην τήν μακράν καί άλληλένδετον
σειράν τών αιώνων, τόν Κωνσταντίνον Παπαρρηγόπουλον
πανδήμως έκήδευσεν ή Έλλην. ’Επιστήμη. Άποκομίζων ό
Παπαρρηγόπουλος τής ιστορικής δάφνης εύανθεϊς θαλλούς,
άλλά καί τών οικογενειακών συμφορών βαρεΐαν τήν πικρίαν,
άπέδωκε τή 14 ένεστώτος μηνός τόν ύστατον στεναγμόν,
άφοΰ τήν περιφανεστάτην καί πολυτιμωτάτην τών υπηρε
σιών τή έαυτοϋ πατρίδι προσήνεγκε. Διότι ίστορών τόν μα
κραίωνα βίον τοϋ Έλλ. “Εθνους, δέν διεξήλθεν ώς παρατη
ρητής τάς πολυποίκιλους φάσεις τής Έλλ. δράσεως καί τοϋ
Έλλ. πολιτισμοί, εν άφηγήσει εκθέτων αυτάς, αλλ ώς ευ
συνείδητος επιστήμων διά τοΰ αυθεντικού αύτοΰ κύρους, όπερ
τή προσεπορίσατο μακρών μελετών άντίληψις, νέαν άποψιν
παρέσχε τής Έλλην. ιστορίας, διασαλεύσας πεπλανημένας
ιδέας, τέως κυριαρχούσας έξ εσφαλμένης όλως άντιλήψεως,
έρριψεν άφθονον φως είς τάς σπουδαιοτάτας αύτής περιόδους
καί δή τής Βυζαντιακής εποχής, κατέρριψεν επιχειρήματα α·
δικώτατα καί πλανερά, καί έδωκε νέαν βάσιν είς τήν Ιστο
ριογραφικήν μελέτην,, νέαν τροπήν είς τήν ανάπτυξιν αυτής.
Τούτο ιδίως κατώρθωσεν, έκτος άλλων μονογραφιών αύ
τοΰ, καί διά τοΰ κλασικοΰ πλέον καταστάντος έργου του, τής
πεντατόμου «'Ιστορίας τοΰ Έλλ. Έθνους».
Ό βίος τοΰ Παπαρρηγοπούλου ύπήρξεν αδιάκοπος σειρά
εργασίας καί σπουδής. Άφ’ής εποχής φοιβάζων νεανίας άκράτητον καί έμφυτον ήσθάνετο πόθον πρός τήν γνώσιν τής
ιστορίας τής πατρίδος του, ήν είδε τότε άναζώσαν μετά σθε·
ναράν άλλά καί μαρτυρικήν αγωνίαν, μέχρις έσχατων, ότε
ύπό τό βάρος τριπλής άνηκέστου συμφοράς, βλέπω» τον οικόν του έρημούμενον, εκλινεν ύπό μαρασμού είς τήν μοίραίαν τής ειμαρμένης επιβουλήν, ό αείμνηστος καθηγητής
πάσας τάς ώρας αύτοΰ άφιέρου είς τήν σπουδήν καί ενδελεχή
έρευναν τών πολυτίμων αύτφ ίστορ. ζητημάτων.
Διορισθείς καθηγητής έν τφ Πανεπιστήμιο» τφ 1 85 ί , έγαλούχησε μέ τά νάματα τής πατρίου Ιστορίας τήν διελθοΰσαν
τά Πανεπιστημιακά εδώλια νεότητα, ώς πρόεδρος δέ έθνω-

φελών σωματείων τά μάλα δραστηρίως είργάσθη, αείποτε
διά τής εργασίας αύτοΰ ωφελιμότατος άναδειχθείς.
Εις κατόπιν του άλλου παρέρχονται οΰτω οί γεραροί τοΰ
Γένους μας διδάσκαλοι. Ή μελανή σημαία συχνά άπό τί
νος σκιάζει τό αέτωμα τοΰ Έθν. Πανδιδακτηρίου, καί ή
θλΐψις τών πονούντων τό Έθνος καί τά Έλλ. γράμματα
επιτείνεται, διαλογιζομένων ότι οί άνδρες ούτοι οί μόχθοις
άνυψώσαντες τήν Έλλ. ’Επιστήμην, αναντικατάστατοι μάς
έγκαταλείπουσι, άν δέ ποτέ κατά τύπους άναπληρωθώσιν έν
τή διδασκαλίας, έπί μακράν ή στέρησις τών άποβιούντων
έσται ζωηρά καί έπώδυνος. .
Έπί τοΰ νωποΰ χώματος τοΰ τάφου τών Παπαρρηγοπούλων αειθαλής συμπλέκεται στέφανος ’’Αθανασίας, δροσιζόμενος άπό τό θαλερόν τής Ευγνωμοσύνης δάκρυ. Δ. Κ.

ZiZcnsA-iKoisr
ΤΑ ΕΙΙΙΣΚΕΠΤΙΙΗΑ ΤΩΧ ΚΙΝΕΖΩΝ
Πρό πολλοΰ είναι ίν χρήσει παρά τοΐς Σίναις τά επισκε
πτήρια. “Οταν τις μεταβαίνη έφ ’ άμάξης, ίνα άνταποδώση
έπίσκεψίν τινα, οι ύπηρέται ρίπτουσιν εις τήν θύραν τοΰ πρός
ον ή έπίσκεψις, έπισκεπτήριον, όπερ συνίσταται έξ ολοκλήρου
φύλλου χάρτου έρυθροΰ, έστολισμένου μέ χρυσάς ζωγραφιάς
καί τετυλιγμένου κυλινδρικώς" τό φύλλον τοΰτο, έφ’ ού γρά·
φουσι τό όνομα καί τούς τίτλους των, είναι τόσον εύρύ, ώστε
έκτυλισσόμενον λαμβάνει φοβέρας διαστάσεις.
Τά δ εύχετήρια επισκεπτήρια, άτινα άνταλλάσσουσι κατά
τήν πρώτην τοΰ έτους, φέρουσιν εικονογραφίαν, παριστώσαν
τάς τρείς, κυρίας μορφάς τής εύτυχίας : κληρονομιάν, υπούρ
γημα, μακροβιότητα. Είκονίζονται δέ αί εύχαί αύται διά
παιδιού, Μανδαρίνου καί γέροντος συνοδευομένου υπό πε
λαργού, όστις θεωρείται ώς έμβλημα μακροζωίας.

•ΗΗ·
ΔΙΑθΚΚΙ! ΔΙΑ ΦΩΝΟΓΡΙΦΘΪ’
’Ιδού μία επιτυχής εφαρμογή τοΰ φωνογράφου,ήν ό Έδισσων ούδέποτε έσκέφθη.
Αισθανόμενος τήν τελευταίαν αύτοΰ ώραν έγγίζουσαν ό
Στέφανος Άνδερσον, όστις κέκτηται έν Νέ$ Τόρκη τεσσα
ράκοντα οικίας καί περιουσίαν 100,000,000 δολλαρίων,
διατελών δέ έν παραλυσία άπό εξ μηνών καί αδυνατών νά
γράψρ τάς τελευταίας αύτοΰ θελήσεις, διέταξε νά κομίσουν
παρά τήν έπιθανάτιον κλίνην του φωνογράφον, έν τώ όποίω
έξέθηκε τήν διαθήκην του διά φωνής θνησκούσης. Είτα εκλεισεν αύτόν καί άφοΰ τόν έσφράγισεν άπέδωκε τ· πνεΰμα.
Μετ’ όλίγας ήμέρας, ό φωνογράφος ήνεφχθη ύπό τοΰ κ.
Smithson, συμβολαιογράφου, ένθα έπί παρουσίς: πάντων
τών κληρονόμων καί συγγενών αύτοΰ ήκούσθησαν οί τελευ
ταίοι τοϋ διαθέτου βουλήσεις.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Ύπάρχουσι πνεύματα όμοιάζοντα πρός τά κυρτά ή κοίλα
κάτοπτρα, άτινα παριστώσι τά άντικείμενα ώς τά παρέλαβον, άλλ' ούδέποτε τά παραλαμβάνουσιοΐα πράγματι εΐσιν.
X
Ή άληθής άρετή έρυθριφ δι’ άς αίρεται νίκας, διότι αί
νίκαι αύται έλέγχουσι τήν αρετήν προσβληθεϊσαν.
X
Αί γυναίκες κέκτηνται τήν αρετήν νά έννοώσι τάς φιλο
φρονήσεις εν άπάσαις ταίς γλώσσαες.
X
“Οταν ό ιατρός καί ό ίερεύς καταλιμπάνουσι τον άγωνιώντα, τις μένει παρά τήν κλίνην αύτοΰ ; ή γυνή ! Μόνη ή
γυνή δέν καταλείπει τόν θνήσκοντα καί ότε άκόμη ή ελπίς
κατέλιπεν αύτόν.

15

Οί οφθαλμοί τών εραστών, καί άν πάσα ή κτίσις ετύγχανεν ύπό άλεξίβροχον,'διακρίνουσιν είς τόν ούρανόν σαπφειρώδη τινά γωνίαν πρός άγαλλίασιν αύτών.
X
Τιμάτε τάς γυναίκας· δι’ουρανίων ρόδων στρωννύουσιν ήμίν τήν οδόν τής έπιγείου ζωής' συνδέουσι τούς εύτυχεϊς τοΰ
έρωτος δεσμούς, καί ύπό τόν αίδήμονα τών χαρίτων πέπλον
τρέφουσι τά άμάραντα τών εύγενών αισθημάτων ρόδα.
X
Ενίοτε οί μάλλον ανίκανοι νά έπηρεάσωσι τινά τών όμοιων
αύτοΐς έξασκοΰσιν έπί τοΰ πνεύματος τών γυναικών επιρροήν
απεριόριστον. Ή κολακεία ιίναιό ζυγός ύπό τόν οποίον κάμπτουσι τόσφ χ
μ«ί
*
αί διάπυροι καί έλαφραί αύται κεφαλαί.
X
Ή ψυχή τής παρθένου είναι ώς τό ήμίκλειστον ρόδον άν
απόσπαση τις έξ αύτοΰ φΰλλον, πάντα τά λοιπά πίπτουσιν.
’ΑΒήν^σι.
Δ. Φ. Β.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
('"Ιστορικά,).

Είς λωποδύτης κατηγορούμενος έπί κλοπή ήγετο πρό τοΰ
άνακριτοΰ, μετά θάρρους βαδίζων.
— Βλέπω, φίλε μου, τφ λέγει ό συνοδεύων αύτόν κλητήρ, οτι πολύ αέρα έχεις...
— Μπά ; ί · · παί μήπως νόμισες, κυρ κλητήρα, ότι άφοΰ
μοΰ πήρατε όσα έκλεψα, θά μοϋ πάρετε καί τόν άέρα; . . .

■ΗΚ
Εις χαρτοπαίκτης, άπωλίσας ό,τι είχε, έλεγε πρός δανει
στήν του τινά όπως τόν δοκιμάση.
— Μετά δύο ήμέραςσκέπτομαι νά εγκαταλείψω τήν γην..
— Τί 1 . . θά αύτοκτονήσης ; μήπως νομίζεις ότι θά σ’
άφήσω χωρίς πρώτον νά μέ εξασφάλισης;
— “Οχι άδελφέ · . . θά κατοικήσω είς τήν θάλασσαν. . .
θά γείνω ναυτικός. . .
. ■**
Προχθές έν τινι κηδεί^, ιΐς Κύριος ακολουθών τήν έκφοράν, λέγει πρός τόν γείτονα του.
— Ό μακαρίτης ήτο ρωμαλέος καί ύγιέστατος, είχε 50
ετη βέβαια νά’ζήση άκόμη· Πώς άπέθανε τόσον ταχέως!...
— Έ ! . . . φίλε μου, ό κόσμος είναι μηδέν ! . . .
— Ναί! . . . σείς, νομίζω ιατρέ, δέν τόν έπεσκέπτεσθε :
— !!!....______________________ _

■71W£2SirOnOIH£lS
Άπό τοΰ παρελθόντος φύλλου είσήλθομεν εις τό δεύτερον
έτος τής έκδόσεως τοΰ ήμετέρου πονήματος μέ τάς άναγκαίας βελτιώσεις,κατά τε τόν χάρτην, τάς εικόνας καί τήν
ύλην, καί μέ υποσχέσεις νά καταβάλωμεν πάσαν φροντίδα,
δπως καταστήσωμεν αύτό έφάμιλλον τών τοιούτου εϊδυυς
εύρωπαϊκών. Ώς δέ καί προγενεστέρως έγνωστοποιήσαμεν,
επειδή τό πλεϊστον μέρος τών συνδρομητών μας άπήτησεν
ήδη τήν χα^Λιτιχηκητ επάοσεχ,άπεφασίσαμεν νά έκτυπώμεν
άπαντα τά φύλλα καλλιτεχνικώς, καί ούχΐ είς δύο έκδόσεις.
Κατά συνέπειαν, είδοποιοδμιν πάντας άνεξαιρέτως τούς
ήμετέρους συνδρομητάς, ότι καθ’ όλον τό εισερχόμενου έτος
θά λαμβάνωσι τήν κα^Μτΐ[ηκηκ exdoatr, ής αί τιμαί
τής συνδρομής άναφέρονται είς τήν άρχήν έκαστου φύλλου.
'Λαμβάνομεν δ’ εν ταύτώ τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν
αυτούς, επειδή ή καταβολή τής συνδρομής των νοείται προ
πληρωτέα, ώς ύποβαλλομένων ήμών είς σημαντικά προκα
ταρκτικά έξοδα, νά εύαρεστηθώσι ν’ άποστείλωσιν ήμίν ταύ
την εγκαίρως, καί τοίς άποστείλωμεν τάς σχετικάς άποδείξεις, αΐτινες θά φέρωσι καί τόν αριθμόν τών λαχείων τοΰ
δευτέρου έτους.
Ή ΛοεύΒυναις

16

H $YSIS

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

A ΙΝΙ ΓΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΎΓΡ0ΜΕΤΡ0Τ

Τ'. Λενεγμα.

Δι’άπλής τςνφς ουσίας, ήν πάντες προχείρως ιύρίσκομεν,
δυνάμεθα νά κατασκευάσωμεν έξαίρετον υγρόμετρου, τό ο
ποίον να μάς δεικνύη άπταίστως την μεταβολήν τοΰ καιρού.
Ή ούσία αύτη είναι ό θύσανος τής βρώμης *, όστις υπάρχει
πρό τοΰ αλωνίσματος είς «αστό» κόκκον τοΰ σίτου.
’Ιχνογραφήσατε χαί χρωματίσατε έπί τίνος καρτονίου ατομόν τι, περικόψατε αύτό δια τής ψαλλίδος καί καρφώσατε
δια Soo καρρίδων, ώς δεέκνυσι τό ήμέτερον σχήμα, έναντι
ίτέρου τινός τεμαχίου χαρτονιού.
Πρέπει όμως ν ’ άφήσητε μικράν άπόστασιν μεταξύ τούτου
καί τής ίχνογραφημένης εεκόνος. Ό δέ βραχίων αύτής, όστις
πρέπει να ηναι ευκίνητος, δέον νά στηρίζεται εΐς τήν ράχιν
τοΰ ίχνογραφημένου αντικειμένου, και όπισθεν τοΰ ώμου, ώς
έξης,διά μέσου σταγώνος Ισπανικού κηρού. Στηρίξατε καθέτως τή είκόνι, τήν μίαν άκραν θυσάνου τινός βρώμης περί ής
ανωτέρω εΐπομεν,τήν δ’
έτέραν άκραν
αύτής προσχολλήσατε
διά τοΰ αύ
τοΰ τρόπου
είς τό άχρον
τοΰ βραχίονος.
Ήδη α
παιτείται ή
βαθμολόγη σις τού υγρο
Μ ΥΓΡΑ™
μέτρου; τού
του,ήτις κατορθοΰται ώς
ακολούθως :
‘Υγραίνετε
διάτής πνοής
σας τόν θύ
σανον τή;
βρώμης, όστις ενφ ξεστρήφιται άφίνειτόν βραχίονα,όστις κρατεί λεπτήν ράβδον, νά
κατέλθη μέχοι τοΰ ύπό τής κατώτερα; κάρφίδος άποτελουμένου διαφράγματος ό τιρ ούτως τίθησι το όριον τής καθόδου.
Τότε σημειοίτε τόν αριθμόν 10, όστις δηλοϊ ΜεμάΛη ϋγραοία· Μετά τοΰτο πλησιάσετε τό ύγρόμετρόν σας πλησίον τής
πυράς κχί Six τής θερμάνσεω; ό βραχίών τής είχόνος θά
έγερθή αμέσως καί θχ σταματήσς εΐς τήν άνωτεραν καρφίδα,
ότε πάλιν σημειοίτε έπί τοΰ χαρτονιού απέναντι τής νέας ταύ
της θέσεως.τής μικράς ράβδου 0, καί ειτα διαιρείτε εΐς 10
Ισα μέρη, τά όποια βαθμολογείτε, τήν μεταξύ τών δύο άκρων
άοιθμών συμπεριλαμβχνομενην χτόστασιν. Ούτως θκ εχητε
άνά χείρχς εργαλείου, όπερ μολονότι ατελούς κατασκευής,
εσεται εΐς ίερον εύπ·.σ’)ητον,, καί Οχ σας δειχνύη πιστώς τάς'
έλαχίστας μεταοολάς τής ύγρομιτρικής
>
καταστάσεως της
ατμόσφαιρας.
Έν τή-άριστερ? γωνίμ τής ιΐκόνοςς, παρίστχται ύπό τ.ό
γράμμα Α ό θύσανος τής βρώμη; κεκορεσμένος ύγρασίας,
καί ύπό τό γράμμα Β θύσανος περιεσφιγμένος ύπό τής. ξη
ρασίας.
Εννοείται, ότι πρός άκριβεστέραν λειτουργίαν τοΰ Εργα
λείου τούτου, δέον νά τοιτοθιτήεητε αύτό εν θέσει καταλλήλφ, μή έπηρεαζομένη ή μόνον υπό τής ατμοσφαιρικής κα·.
ταστάσεως τού καιρού.

·) Άιιάχει;, τά λεπτά νάματα τής βρώμης τα έποϊ»2χ_ου«ι τήν ιϊιότητ·
»iμυ.στίλλα» ,:»< χχί διχσσίλλωνται«

Είμαι ποταμός, θυμώνω χαί σέ πέρνω άν δέν μ’ εόρης

Καί σέ ρίπτω ’στό Αΐγαϊον, φίΛτατε, νά τά ήζεΰρης.
Μ' άν τόν τράχηδόν μου κόψης, τόνον δέ καί πνεδμ'&JΊδικός μου δτι είσαι θά ίδήςκαί θά τρομάζεις,

[Λάζης,

S. Λονεγμ-α.
Είμαι όρος δμως, ρίΛε, άν μέ άποκεφαΜσης,
Μεταζύ τών τετραπόδων ιρρόττισε νά μά ζητήσγς.

9. Λίνεγμ-α.
Είμαι ποταμός καί είδον καί τόν "Ομηρον άκόμα

Μέ τά ρειθρά μου νά παίζη παΐς καί νά μοΰ ρίπτη χώμα.
Άν μ'ά,ΛΑάζης τό κεφά-ίι π-Ιοΐον γίκομαι ώραΐον
Καί πετώ εΐς τάς θαΑάοσας μακράν σκιερών όρέων.

ΙΟ. Α’ένεγμ.α.
Είμαι νήσος, μή σέ μέΛΑει, άν μιχρ’ είμαι ή μεγά-Ιη,
Μάθε μόνον πώς μιά τρίχα μ'άπαρτίζει τό κεφάΛι.
ΠΑήκ ar τοΰτο. μ ’ ά^αιρέσης που εΐν' ή πρώτη συΛ-ΐαβή μου,
Καί σημαίνει κιατδρα δοΰΛον.,.’ς τό ύπόΑοιπον κορμί μου.
Νόσον θά εύρής μεγά.Ιην ποΰ κι' 6 Κώχ δέν θεραπεύει,

ΆΑΑά μένει πάντα πάθος τής ιατρικής ή χΑεύη.
Σίπυλος.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΙΙΣ “ΦΓΣΕΑΣ,,
A. Κ. Κ. βεσσαλονίκην.

Ιίροχθί; βϊ; έγράψκμεν. — Μ. Δ. Εϋρον.

Δελτάριον έλήφθη- θά φρονιίσωνεν.— Α. Ε. Φάρσαλα. “Εχει καλώ;· σάς
γράφομεν.—Μ. 0. Μ. GalatZ Διλιάφων έλήφθη- εύχαριστοιψεν πολύ 3<«

συγχαρητήριά σας. Συμμορφουμεθα πρός επιθυμίαν σας- σύνδρομά; αποστεί
λατε. όπως έπράξατε καί πρώιην φοράν.— Η. Β. Σπάρτην. Σας μετηνεγκομεν εί; Σπάρτην.— A. Ρ. "Αρταν. Επιστολή έλήφθη, πλήν πίλος οΰχίάμα λάβωμεν συμμορφωθησώμεθκ καί άποστείλωμεν, Φόρεμα αποστείλατε.
Περί αντικαταστάτου έξετάσωμεν καί γράψωμεν. — Σ. Μ. Μενίδιον. Επι
στολή σας έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν διά διασαφήσεις. Ύπήρχ,ι διπλοίν ονομα.
Γράφομεν.— X. Β. ΙΙάτρας.Έλάβομεν επιστολήν σας, σάς γράφομεν. Λο

γαριασμός έλήφθη.— Γ1. II. Πύργον. Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχμριστον-

μεν. Ζητούμενου φύλλον και άπόδειξις σάς άποστέλλεται συν πκρόντι.— Ν.

Δ. Ν. Βόλον. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις σας αποστε'λλεται σύν
παρόντι φΰλλω.—Α. Δ. Π. “Ανδρον. Επιστολή μετά συνδρομής σας έλή

φθη καί εΰχαριστοίμεν πολύ ώς καί δι’ ευμενείς κρίσεις σας. Ζητούμενου
φύλλον σάς άποστελλεται συν παρόντι.— Π. X. Βονκουρέατεον. Συν
δρομητής ένεγράφη. Σάς γράφομεν προσεχώς καί αποστέλλομεν χρυσόδετου
τόν ίον τόμον τής .Φύσεως» μέ λογαριασμόν καί αποδείξεις. —Δ. Τ. ΤΑσ

σον. Συνδρομητάς ένιγράψαμεν καί σάς εΰχαριστοΰμεν πολύ. Παρακαλοθμεν
συστήσατε δέοντα, όπως μή έπιστραφώσι. — I. Δ. Κέρκυραν. Επιστολή
μέ χρήματα έλήφθη. Συνδρομητάς ένεγράψαμεν.Σάς εΰχαριστοΰμεν πολύ καί

σάς γράφομεν.-—Α. Δ. A. Galatz. ’Επιστολή μ;τά συνδρομή; σας έλήφθη
καί σάς εΰχαριστοΰμεν πολύ. Άπόδειξις άποστέλλεται υμϊν ταχυδρομικώς.

— Α. Σ. Βουκουρέστιον. Συνδρομή έλήφθη εΰχαριστοΰμεν πολύ ώ; καί

διά συστάσεις σας. Άπόδειξις στέλλετατ σύ» παρόντε φυλλω. — Ζ. Κ. Γ.

Μυτιλήνην. Συνδρομή σας έλήφθη εύχαριστοΰμεν πολύ. Σάς γράφομεν
ταχυδρομικών. — Ε. Κ· Ρέθυμνου. Σάς γράφομεν είς άπάντησιν επιστο

λής σας. Ήσυχείτε. — I. Β. Πάτριας.

Συνδρομαί έλήφθησαν.

Ευχαρι

στούμε? πολύ. ’Αποδείξεις λαμβάνετε προσεχώς. — Δ. Κ. Αάρισοαν. Μά

λιστα πάντες τήν Καλλιτεχνικήν έκδοσιν θά λαμβάνετε, άφοΰ οί πλεΐστοι τών

συνδρομητών άπεδέχθησαν ίγγράφως αυτήν. — Ν. Ο Σΰρον. Σάς ένεγρά-

ψαμεν καί άπεστείλαμεν καί τόν πρώτον αριθμόν τής «Φύσεως». Χρυσόδετοι
ετοιμάζονται. — Κ, Λ. Πβιραιβ· Ζητούμενα φύλλα σάς απεστάλησαν. —

Κ. Μ. Τρίπολεν. Χρήματα έλήφθησαν. Παραγγελία σας έκτελεσθήσεται
αμέσως καί ταχυδρομικώς σάς γράφομεν. — Π. Π- Σ. Πύργον. “Εχει κα
λώς

Σάς εΰχαριστοΰμεν.
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