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Άναπετάσατε, εύγε- 
νεΐς μου μουσοπόλοι, 
τής μοίρας τήν πέν- 
θιμον αύλαίαν καί ώς 
ήχήσμ ό μέγας κώδων 
τής σκηνής τών μυ
στηρίων περικυκλώ
σατε τών Πιερίδων ύ- 
μνφδοί τό σεμνόν σκή
νωμα ένθα καθεύδει 
τοΰ Παρθενώνος ό Ι
κέτης· ράνατε μέ δά
φνην τής γής τών ή- 
ρώων τό μελανόν βή
μα έφ ’ ού άναπαύεται 
Λ κλαίουσα φιλοσοφία· 
ψάλλατε τούς άρμονι- 
κούς τής λατρείας σας 
ύμνους, καθ ’ ήν στιγ
μήν ό μακάριος ύπνος 
έπιχέει τήν αιώνιον 
γαλήνην έπί τής μορ-f 
φής τού εύλαοούς λ 
προσκυνητού τούΠαρ- 
νασού' λούσατε τήν , 
άργνραν του κόμην μέ 
τά νάματα τής Καστα
λίας, καί στεφανώσατε 
μέ τής άθανασίας τά 
άνθη- ένδύσατε αύτόν 
μέ τό ΐμάτιον τής τι
μής,καί περχκαλύψατε 
μέ τής δόξης τήν χλα
μύδα καί μέ τοΰ θρι
άμβου τήν πορφύραν.

Οί φθόγγοι τής ή- 
δυμόλπου του λύρας 
έξέπνευσαν ώμα αί χορδαί της 
λευταίαν στοναχήν.. Τυλίξατε 
τής ειμαρμένης καί έναποθέσατε τό κτήμα εΐς τούς 
πόδας τού κτήτορος...............  .
Τής μετάνοιας ό κόσμος άπώλεσεν έκεϊνον δι’ού 
έζήτει τήν συγγνώμην άπό τήν χώραν τών χρυσών 
αιώνων, καί δστις έγνώριζε νά ψάλλη τό γλυκύ τής 
εύγνω μ ο σύν η ς δνομα.

Πλήν, ε ύ γν ω μ ο σύ ν η δέν άκούεται πλέον, 
διότι τό μάγον μειδίαμά της έσταμάτησεν ό Χάρων 
εΐς τά χείλη τού Ρενάν.

* *
» *

Ή έλληνική πλαστουργία τφ ήτο τό πλουσιώτε- 
ρον καίμεγαλοπρεπέστερον θέαμα, ένφ ή λοιπή άν
θρωπότης τώ έφαίνετο ώς κόνις έπιτρεπομένη ύπό
• 

Ά

ΕΡΝΕΣΤΟΣ PENAN
έξέπεμψαν τΑν τε- 

την μέ τό σάόανον

τοΰ θείου ίνα συγκι- 
νηθίί. μικρόν ύπό τούς 
πόδας του, μία έλπίς 
διέλαμπεν έπί τού ού- 
ρανού του ό Λθικός 
κόσμος τών Αναμνή
σεων, όστις περιΐπτα- 
το εΐς πάντα αύτοΰ τά 
ένύπνια. Ό κόσμος 
ούτος ήτο τό ίνδαλμά 
του, καί ώς τήν άρ- 
χαίαν έλληνίδα περιέ- 
κλεισαν εΐς τήν καλ
λιτεχνικήν γυναικω- 
νίτιδα, δπως μή άπο 
όάλλμ τόν κόσμον τού 
ΐδανχκοΰ, οΰτω καί ό 
Ρενάν κατά τόν αιώνα 
τής πυρίτιδος καί τής 
κοινωνικής καταστρο
φής διεφύλαττεν άπα- 

gj ραόίαστον τόν κόσμον 
έν ώ έζη.Τό νεώτερον 
πνεΰμα ΰπνωττεν έπί 
τοΰ πεδίου τής μάχης 
καί τά δπλα τής έλεν- 
θερίας έκεχντο σιωπη
λά παρά τήν σπασμώ
δη τής δειλίας άγω- 
νχαν,καί ό άνεμος τής 
φθοράς άμέριμνος έπί 
τών άχαλινώτων έπέ- 
πνεεν έθνών, τών δια- 
μαχομένων περί τών 
συντριμμάτων τών δε- 

" σποτικών σκήπτρων , 
ένφ παρά τούς έξαι- 

σίους τρόμους τής κοινωνικής καταιγίδοςτό πνεύμα 
τού προσφιλούς ποχητοϋ έπησχολεΐτο εΐς τάς ιδέας 
άλλων θνητών, καί Λ άσκητική ψυχή του ένησμενί- 
ζετο εΐς τό θεωρητικόν τής εύδαιμονίας βασΐλειον 
εικόνες τής παγκοσμίου έξολοθρεύσεως, τού Λθικού 
κατακλυσμού έσόέννυντο πρό αύτοΰ, δστις περιωρί- 
ζετο νά χύνη gv δάκρυ ώς λυρικός προφήτης, νά 
έκπέμπμ ένα θρηνώδη στεναγμόν ώς ’Ιερεμίας, ένα 
κλαυθμόν παράφορον ώς Δάντης· καί ό στεναγμός 
του, δστις ήτον ο στεναγμός ολοκλήρου τοΰ κόσμου 
του, μετεδάλλετο εΐς βροντήν καταπτοούσαν τούς 
λαούς. Τά τελευταία λείψανα τής ήθικής δυνάμεως 
έπέπλεον έπι τής άβνσσου, οΐ σπινθήρες τής άρε- 
τής έμελλον νά σδεσθώσιν εΐς τά βάθη τού άχανούς 
ώκεανοΰ τής κοινωνίας, καί μετά τής έθνικής άμαρ- 
τίας έμελλε νά πλημμυρήση τού δηλητηρίου ό χεί-
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ραρρος, δπως κατακλύσ^ τήν έληίδα της παλιγγε
νεσίας,δτε ένεψανίζετο Α με,λαγ^ολτκή έκείνη Αρετή, 
ό ιδανικός κόσμος τοϋ φιλοσόφου, και έπανήγαγε 
την δραπέτιδα ’φυλήν τον είς τό «νεύμα τής έρευ- 
νης είς τήν Αφθαρτον κληρονομιάν τού λόγον καί 
της αλήθειας. Τόν βάρβυρον αιώνα προσεπάθει νά 
μνήσμ είς τά βαθέα τον παρελθόντος μυστήρια, καί 
τά ΐερ'ά μνημεία τής αΐωνίας τοϋ ανθρώπου δυνά- 
μεως. νά καθοδηγήσω είς τόν κόσμον τον καί νά 
ύποδείξη τήν διάρκειαν τής κτίσεως τούτου, πλήν 
•ό οπαδός τής ύλης έμενε στάσιμος. Τό πολνπράγ- 
μον δμμα τον ΑνεκΑλυψεν είς τόν νεκρόν τοϋ πα
ρελθόντος κόσμον τόν εύδαίμονα βίον περιτετυλιγ- 
μένον εΐς τόν γήϊνον μανδύαν, δπως είς τά Αδιάλυτα 
σάβανα, τά χειρόγραφα, περίετειλίχθη δ άνθρωπος 
τών Αναμνήσεων είς τόν κόσμον τούτον ήθέλησε 
νά Αναβιβάσω τόν έταΐρον, τόν φίλον,πλήν τό ψύχος 
τοϋ αίώνοε έπεξετείνετο ώς πένθιμος μανδύας είς 
τάς χώρας τής άτυχίας, ψύχος, δπερ ως έπάρατος 
πνοή έμάραινε τά πνευματικά άνθη καί έκαιεν αύτά 
εΐς τό πνρ της λήθης,δπερ ώς τό φοβερότερον δεινόν 
διεδίδετο είς τήν ψυχήν καί παρέλυε τήν διάνοιαν 
κα\ τήν πνευματικήν εύεξίαν, δπερ ώς άποτρόπαιος 
δαίμων άπεσάρκωσε τήν οικουμένην διά τής ϋγράς 
του πτέρυγος καί έπνευσε τήν ηθικήν πανώλην 
εΐς τά καταπτοούμενα έθνη, τό ψύχος δπερ άνέ- 
πτυξε τόν νεφελώδη του πέπλον έπί τών τηλαυγών 
τοϋ πνευματικού ούρανοΰ χρωμάτων, δπως ό βορ
ράς εξαπλώνει τόν παγετόν έπί τών ύδάΐων, έπ\ 
τών άνθέων, έπί τών παρειών τής παρθένου, καί ρί
πτει τά λευκά έντάφια έπι τών δασών καί τών πε
διάδων ή κοινωνία ήτο ψυχρά καί τό ψύχος της 
έξέβαψε τδ πάν έν τώ νοερφ κόσμφ τών τέκνων 
της .....

Ήτο προσφιλής ό Ρενάν δμως εΐς έκείνους οϊ- 
τινες ύψώθασάν πως έκ τών κοινωνικών στρωμά
των, καί ήδύναντο νά έννοήσωσι τό μεγαλεϊον τών 
κόσμων έκείνων, ένθα οΐ άγγελοι τής ύπερτάτης 
βουλής κατεπάτουν τό διάδημα τής ύπ''κρίσεως, 
κατέβαλλον τόν άνθρωπον τής άμαθίας, συνέταττον 
τούς πνευματικούς νόμους,διήρουν τήν ιστορίαν είς 
βασίλειον τών αισθήσεων καί βασίλειον τών ιδεών, 
καί ήνονγον νέον. άπειρον καί μίώνιον στάδιο ν . . .

Άνεκάλυψε θειον κόσμον, ένθα άνευρε τόν μέγαν 
σκοπόν ύπερτάτης ισχύος, ένθα ό άποκεκαλυμμέ- 
νος Θεός δέν παρίστατο ώς ποιητικόν τι όδυνηρόν 
σύμβολον δεικνύον τό άσυλον τής Απελπισίας καί 
μή περιθάλπον τήν φιλοσοφικήν έλπίδα· Λ είκών 
τής ειμαρμένης εΐναι ώχρά έκεΐ καί έξατμίζεται, 
άδιάρρηκτος δέ δεσμός μετά τής μοναδικής ζωής 
συνδέει τάς σταθερής καί μεγάλος ιδέας, άποβάλ- 
λων τών παραφορών, φαντασιών τήν ταραχήν, καί 
έπιρρωνύων τό ήθικόν συνοικέσιον πρός τήν θείαν 
έκστασιν καί τήν ουράνιον αύτής ήδονήν. Ή κυρι
αρχία τής θελήσεώς δέν βασιλεύει έκεΐ, ούδ’ ή θη
ριώδης άνάγκη συνεπιφέρουσα τήν αισχύνην είς 
τής δυσφημίας τήν άβυσσον, άλλά μόνη ή ήθική 
ίσχύς έν τη πατρική τής θεότητος άφέσει ένέπηξε 
τόν σεμνόν τής σηκόν. Άπερίφρακτον έκεΐ τής δι
καιοσύνης τό άσυλον πρό τής ψυχικής άσθενείας, 
ώς φάρος ώς άστήρ φωτίζων τής άμαρτίας τούς 
κρημνούς.

Προσεπάθει ν’ άποχωρισθμ τής γής, δπως άπο- 
τελειώση τήν θυσίαν του μακράν αύτής, δπου δέν 
ψεύδονται αί έλπίδες τής έκκλησίας, δπου ό θείος 
λόγος δέν διαστρέφεται άπό τής άληθούς του έν
νοιας, δπου ό ζήλος δέν ύπερακοντίζει τής άπαι- 

τήσεως τους δρους, δπου ή εύγενής έπιθυμία καί 
ό άγνός πόθος δέν έξαφανίζονται, δπου τά άντικεί- 
μενα τής λατρείας δέν τίθενται έκτός τής καταλή- 
ψεως, δπου δέν ύπάρχωσιν άόρατα καί Ανυπέρβλητα 
προσκόμματα μεταξύ τής ψυχής καί τής προσδο
κίας, δπου δέν σβέννυται τό ιερόν τής εύσεβείας καί 
τής χρηστότατος πύρ.

(Έπιται σννιχιια).
Η.

or soet F

θέλει ποτέ ο ’Ήλιος ήμών of εσθΑ» 
ώς άλλοε έάβέόθηόαν ;

Γνωρίζοντες οτι ci αστέρες δέν είναι άπλώς λάμποντα 
σημεία προσκεκολλημένα έπι τοΰ θόλου του στερεώμα
τος, άλλ’ οτι εΐς έκαστος αύτών εΐναι πραγματικός ήλιος 
όμοιος τώ ήμετέρω, δυναμεθα νά παραδεχθώμεν ώς δυ
νατόν, ότι ή λαμπρότης ενός ήλίου αΰξεται ή μειοΰται;

Θέλει· ποτέ τό φώο καί ή θερμότης τοϋ ήλιου ήμώγ 
αύξηση εΐς βαθμόν τοιοΰτον, ώστε ή ορασίς μας ν’ άμ- 

, νά άποτυφλωθώμεν, νά μαρανθώμεν, ή βλάστη- 
σις νά έξαψα-ισθή έκ τοΰ προσώπου τής γής, ή τών 
ζώων ζωή καταστραφή έν έρημία άαφυκτιώση, ή δ’ άν- 
θρωπότης έναπολειφθή έπί τών αύχμηρών άμμων διηνε
κούς Σαχάρας ; Ή, έξ άλλης όψεως, θέλει ποτέ ή ευερ
γετική πηγή τής φυσικής ήμών θερμότητος περικαλυ- 
φθή διά πέπλου, άνακόψη τήν λαμπρότητά/της καί συγ
κράτηση τάς χρυσός αυτής Ακτίνας; τά βέλη· τοΰ πυ- 
ρός άτινα έξετόξευσεν άπό τών ημερών.τοΰ ’Απόλλω
νος, άρνηθη νά παρέχη έαρ καί άνθη, θέρος καί θερι
σμόν, φθινόπωρον καί τρυγητόν, διαχύνουσα έπί τής 
σφαίρας τους παγετούς αιωνίου χειμώνος, άποψύχουσα 
τό αίμα έν ταΐς ψλεψίν ήμών, άναγκάζουσα πάν ζώον 
νά ριγή έν έσχατη αναιμία ύπό ύγράν, διαπεραστικήν 
καί κατεψυγμένην Ατμόσφαιραν, καί έκθέτουσα τό όλον 
ανθρώπινον γένος ύπό παχύ καί αύξόν έντάφιον χιόνος;

Είναι πολύ πιθανόν.
Μάλιστα, ό μέγας και λαμπρός ήλιος ήμών θέλει 

ποτέ σβεσθή, καί πάλιν κατόπιν φωτοβόλος θέλει άνα- 
κύψη. Εΐς διάστημα ολίγων εβδομάδων θέλει πιθανόν έπι- 
τρέψη τώ θανάτω νά έρημώση τόν κςσμον. Δυνατόν νά 
έπικαθεσθή έπί τοΰ Θρόνου του ύπό στερέωμα άπεσκο- 
τίσμένον, δίκην ωχρού φάσματος βασιλεύοντος έπί ευ
ρέως νεκροταφείου. Θέλει τότε άνακύψη έκ νέου έκ τής 
τέφρας του καί αυθις ύποθάΑψη τήν πρός στιγμήν έξα- 
φανισθεϊσαν ζωήν, καί εξακολούθηση διατρέφων αύτήν 
έπί μήνας έτη καί αιώνας. Ταΰτα βεβαίως έπελεύσονται, 
άφοΰ μάλιστα έέεβαιώθη ήδη άνευ άμφιβολίας ότι συνεβη- 
σαν άλλοτε.

Μάλιότα, ή γή περιετυλιχθη ήδη έν νεκρική σινδόνι 
χιόνος καί πάγου, ένώ πάντα τά γένη τών ζώντων έξερ- 
ρίφθησαν εις κατάστασιν ’άδρανή, κοθ’ ήν έφαίνετο ότι 
ή ζωή έξήλθε τοΰ σώματος. Καί κατά τόν χρόνον τού
τον ήτο ήδη γέρων ό κόσμος. Ό ζών αύτοΰ πληθυσμός 
είχεν ήδη πολλάκις μεταπλασθή καί άνάκαινισθή. Τά με
γαλοπρεπή καί Αδιάβατα δάση δενδροειδών βλήχρων καί 
πτερίδων άντεκατεοτάθησαν δι’ εκτάσεων προσήλιων γε- 
μουσών φωτός, άρώματος καί πτηνών μεγαλοπρεπούς 
πτερώματος. Αί πελώριοι καί θηριώδεις σαΰραι τής δευ- 
τέρας γεωλογικής έποχής ύπεχώρησαν πρό τών άνωτέρων 
γενών τής τρίτης έποχής.

Πράγμ.ατι συνέβη άλλοτε.
Ό σκυθρωπός μαμμούθ Αγεληδόν διέτρεχεν ήδη.άνά 

τάς εκτάσεις. Ό ρινόκερως έδίώκε τήν άγραν του 
τοϊς δάσεσιν. Ή γιγαντιαία έλαφος διέσχιζε δίκην βέ
λους τάς πεδιάδας καί κοιλάδας, ή άρκτος προυφύλαο- 
σε τήν οικογένειαν της έν τοΐς σπηλαίοις, οί πίθηκοι . 
άνεπήδων έπί. τών καρποφόρων δένδρων, καί ό ίππος έ- 
κάλπαζεν άνά τά πεδία, ένώ έν ταΐς λόχμαις παρά τόν 
ρύακα αί φωλεαί έπλημμύρουν ζωής καί μέλους.

Άλλ’ ή θερμότης έξέλειπε τότε έντελώς. Ούρανός ζο
φερός έπεκρέματο έπί τοΰ κόσμου. Ή φύσις ϊστατο Α
κίνητος, όμοια άνθρώπω μέλλοντι νά λειποθυμήση καί 
καταπέση, ή δέ ζωή έξέπνευσεν. Δέν ήκούετο πλέον τό 
αομα τών πτηνών, τά φυτά δέν. ήνθιζον πλέον, δέν διέρ- 
ρεον οί ποταμοί, ούδ’ ό ήλιος έλαμπεν. Ή κατεψυγμένη 
αύτη έποχή, ής ίχνη ορατά ανευρίσκονται είσέτι παντα- 
χοϋ ύπό τών γεωλόγων, έξηπλοΰτο έψ' όλης τής σφαίρας, 
ιπήρχεν ήδη ό άνθρωπος ; Παρέστη μάρτυς είς τήν με

γάλην ταύτην καταστροφήν; Όπως προφυλάξη έαυτόν 
καί σώση τό θάλλον τότε γένος του, άνεΰρεν άραγε πρός 
καταφυγήν σπήλαιόν τι, έαβεσμένον κρατήρα ηφαιστείου, 
νήσον τινά έπί τοΰ ισημερινού, άσυλον λησμονηθέν κατά 
τόν παγκόσμιον κατακλυσμόν;

Άλλ’ ή κατεψυγμένη έποχή γέγραπται άκριβέστατα έν 
τώ μεγάλω βιβλίω τής Φύσεως. Ή έξήγησις αύτής μόνη 
απολείπεται εις τό βασίλειον τής Αμφιβόλου θεωρίας, καί 
μεταξύ τών άλλων ύποθέσεων, άς προέβαλον πρός έξήγη- 
σίν της, ή τής παραβολής τοΰ ήμετέρου ήλίου πρός άλ
λους μεταβαλλόμενους ήλιους έν τώ σύμπαντι, υποτιθε
μένου ότι ή μεταβολή τής θερμότητος έπεγένετό άρ- 
κοΰσα όπως παραδώση τόν πλανήτην ήμών είς τόν πάγον 
όστις τόν περιεκάλυψεν, εΐναι οπωσδήποτε ή άξιολογω- 
τέρα πρός μελέτην.

Αστέρες άλλοι» οΐτινες ήλθον καί άτιΑλθον
Συμβεβηκότα Ανάλογα. έπεγένοντο ενώπιον ήμών έν 

τοΐς ούρανοΐς. Έν τών μάλλον άξιων σημειώσεων παρα
δειγμάτων είναι καί τό εμφανισθέν υπ’ άστέρος τοΰ Α
στερισμού ’Αργούς, κειμένου έν τώ μέσω νεφελοειδούς 
σωρείας Αδελφών του. Τό έτος ι837> 6 άστήρ ούτος 
άνήκεν είς τούς τοΰ πρώτου μεγέθους, μέχρι δέ του έ
τους ι85φ ύπερέβαινε κατά τήν λάμψιν τούς λαμπρο- 
τέρους αστέρας έν τοΐς ούρανοΐς, ήττώμενρς ύπό τοΰ 
Σείριου μόνον, πρός όν κατά τό έτος ι8^3 έξωμοιώθη 
περίπου. Τό έτος ι 856 ό ά<?τήρ ούτος ήρξατο ώχριών 
καί καθιστάμενος κατώτερος πάντων τών Αστέρων τοΟ 
πρώτου μεγέθους, κατέλαβε θέσιν μεταξύ τών τοΰ δευ
τέρου. Τής λαμπρότητάς του όσημέραι μειουμένης, 
κατά τό έτος ι85ρ κατετάσσετο μεταξύ τών τοΰ πέμ
πτου, τό 1867 μεταξύ τών τοΰ έκτου, κατά δέ τό έτ<^ 
1870 κατέστη Αόρατος είς τόν γυμνόν οφθαλμόν.

Πρδ τών όρράτων τΛς παρούσης Γενεάς.
Άπό τοΰ έτους 1871 ό άστήρ ούτος βαθμηδόν δι- 

ήλθε τουο μεταξύ τοΰ έκτου καί εβδόμου μεγέθους δια
φόρους βαθμούς, κατά δέ τό έτος ι886 έσημειοντο είς 
μέγεθος 7-65. Έκτοτε καταφαίνεται άνακτών τήν λα
μπρότητά του. Οΰτω, διαρκοΰντος τοΰ χρόνου άπό τού 
1856 μέχρι τοΰ 1886, ενώπιον τών ιδίων ήμών οφθαλ
μών, ό άπομεμακρυσμένος ούτος ήλιος, ουτινος ή παράλ- 
λαξις δέν δύναται νά καθορισθή, ή άφ’ ήμών άπόστασις 
είναι φοβερά, καί ό όγκος τεράστιος — τό κολοσσιαΐον 
τοΰτο κέντρον Ακτινών, .φωτός καί θερμότητος Αγνώ
στου πλανητικού συστήματος, διήλθε δι’ επτά βαθμών 
λαμπρότητος, μέχρις ότου άφίκετο χρόνος οπότε τό έν 
εκτον μόνον τού αρχικού αύτοΰ φωτός έξέπέμπετο ύπ’ 
αύτοΰ.

Ποϊα συμπεράσματα δυνάμεθα τά συναγάγωμεν έκ 
τών τοιούτων μεταβολών, όσον άφορα τό κατοικήσιμου 
π'λανητικοΰ συστήματος ύποκειμένου είς τάς Αλλοιώσεις 
τοιούτου ήλιου ; "Αν τό σύστημα τοΰτο περιλαμέάνη 
κατοικήσιμου τινα κόσμον ώς τόν ήμέτερον, θά είχομεν 
ένταΰθα κατεψυγμένην περίοδον έπιγενομένην έπί τής 
έπιφανείας του έκ1 τής βαθμιαίας καταπτώοεως τής δυ- 
ναμεως τού ήλιου του. Θέλει ποτέ ό ήλιος ούτος τοΰ 
Άργους άναζήση αυθις; Θέλει έπανακτήσηται πλήρη αύ
τοΰ τήν δύναμιν, καί εξακολούθηση νά διαχέη πάλιν έκ 
τής αύξούσης σφαίρας του τάς Ακτίνας φωτός καί θερ
μότητος, αϊτινες έψαίνοντο ότι άπιχωρίσοησαν αιωνίως 
άπ’ αύτοΰ; Δυνάμεθα καί δέον νά πιοτεύωμεν είς τούτο, 
ή δέ πίστις μας αυτή έν μέρει στηρίζεται είς τάς κινή
σεις και τά έπ’· αύτοΰ συμβαίνοντα, άτινα παρετηρήθη- 
σαν κατά τά 2θο τελευταία £Tki· ' ....

Ο Χαλλευ είδε τον αστέρα τούτον εις βαθμόν τε
τάρτου μεγέθους κατά τό έτος 1677· Ό Λακαίλλης, 
δευτέρου μεγέθους, τό 1761. Ό Βοΰρσχελ τετάρτου, τό 
18ι . Ό Βρισβάνης, δευτέρου, τό 1822. Ό Βοΰρσχελ, 
πρώτου, τό 1827. Ό Τζώνσων, δευτέρου, τό ι83ο. Ό 
Έροχελλοο, πρώτου, τό 1837· Είναι λοιπόν ήλιος δστις 
μεταβάλλεται ταχέως καί κατ’ Αναλογίαν. εύρυτάτην. 
Μετά βεβαιότητος ήδη άναμένομεν νά ίδωμεν αύτόν τα
χέως πάλιν διερχόμενον δι’ όλων τών βαθμών λαμπρό
τητος, άφ’ ών κατήλθε.

Πώς έξηγεϊταε τδ πραγμα $
Ποια είσι τά αίτια, είς α δέον νά άποδοθή ή μεγίστη 

αυτή μεταβολή τοΰ φωτός; Μήπως αραγε ό άστήρ απο
μακρύνεται ήμών μετά ταχύτητος Ακαταλόγιστου, εΐτα 
οέ πάλιν επανέρχεται πρός ημάς, ότε και βλέπομεν τό 
φώς/τσυ αύξανον;; Ούχί. Διότι, τό μέν, ούδεμία κίνησις 
αύτοΰ παβατηρ8ΐται, τό δέ, θά καθίστατο άναγκαϊον νά 
παραδεχθώμεν, ότι ό άστήρ άπεμακρύνθη, μεταξύ τοϋ 
έτους ΐ856 καί 1867, τό όλον διάστημα τόάπαιτούμε- 
νον όπως ύποβιβασθή άστήρ πρώτου μεγέθους είς τούς 
του έκτου, τούτέστι δεκάκις τούλάχιστον μεγαλείτερσν 
διάστημα άστέρος πρώτου μεγέθους ή ρ,οοο,οοο μεγα- 
λείτερον τής άκτίνος τής τροχιάς τής γής, τουθ’ όπερ 
προϋποτίθησι ταχύτητα άκατανόητον, βαθμόν ταχύτη
τος δν δέν.δυνάμεθα άλλως νά παραδεχθώμεν, τόσω μάλ
λον καθόσον, ή άκτίς φωτός ήτις μόλις μετά ι5 ετη ά- 
φικνεΐται ήμΐν άπό τής πρώτης άποστάσεως, θά έχρειά- 
ζεΐο ι 5ο έτη νά άψιχθή είς ημάς άπό ■ ής δευτέρας. Ή 
μεταβολή λοιπόν τουφωτός δέν προέρχεται έκτης μετα
βολής τής άφ’ ήμών άποστάσεως τοΰ αστέρος.

Ήδύνατο αραγε νά προέλθη ένεκεν έκλείψεως ; Έν 
τοιαύτη περιπτώσει θά καθίστατο άναγκαϊον νά παραδε
χθώμεν ότι σκιερά σφαίρα μεγάλη ώς αύτός ό άστήρ, 
διέρχεται κατ’ εύθεϊαν μεταξύ αύτοΰ καί ήμών καί υπο
κρύπτει ’τό φώς του έπί διάστημα πολλών'έτών. Αυτή ή 
φύσις τών ουρανίων κινήσεων άντίκειται τή υποθέσει 
ταύτη. · ,

Άλλά δύναται λοιπόν ή έκπλήσσουσα αύτη μεταβολή 
τοΰ φωτός ν' άποδοθή είς περιστροφήν τοΰ μεμακρυ- 
σμένσυ τούτου άστέρος περί τον ίδιάν του άξονα, έπι- 
τρέποντος τό ημισυ αύτοΰ νά·καταφαίνηται λευκοπυ- 
ρώμενον, ένώ τό έτερον ημισυ εΰρηται κεκαλυμμένον 
διά κηλίδων, μετά κελύφους, σχεδόν άπεσκοτισμένον;

Άπεδείχθη ήδη, οτι ό άστήρ Απαιτεί τούλάχιστον 3ο 
έτη./ όπως συμπλήρωσή ήμιπεριοτροφήν έπί τοΰ άξονός 
του,, πρός δέ τούτοις τό φαινόμενον δέν παρουσιάζει 
τήν κανονικότητα, ήτις θά άνταπεκρίνετο προς τήν.ύπό- 
θεσιν ταύτην.·

Ή μάλλον φυσική έξήγησις θέλει εΐσθαι νά παραδε
χθώμεν, ότι περίοδοι άφθονου λαμπρότητος άνταποκρω 
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νονται etc μεγίστην διέγερσιν έν Tfj λαμπρά φωτόσφαιρα 
τών άπομεμακρυομένων τούτων ήλιων. Έν τη έξετάοει 
τοϋ ήμετέρου ήλίου παρετηρήθη ήδη, δτι τδ φως αύτοΰ 
οφείλεται είς νέφη 'στερεών ή υγρών μορίων αναφλεγό
μενων έν τή ατμόσφαιρα του, ώς δ άνθραξ, ή τιτανία, (ή 
μεταλλική βάσις τής τιτάνου) καί τό μαγνήσιον αναφλέ
γονται υπό τό τεχνητόν ήμών πυρ. Ώς δ Φαιγέ απέ- 
δειξεν, ή περίοδος τής λαμπρότητος καί ένεργείας άστέ- 
ρος άρχεται όπόταν ή επιφάνεια τής μάζηε λευκοπυρω- 
μένων αερίων άπεψύχθη ήδη αρκούντως δπως συγκρατήση 
τήν πτώσιν υγρών ή στερεών νεφών καταλλήλων νά εκ- 
πέμψωοι φώς λαμπρόν. Ουτω σχηματίζεται ή φωτόσφαιρα 
νέου ήλίου. Τά φαινόμενα τής φωτόσφαιρας βραδύτερον 
δυνατόν να προσλάδωσι χαρακτήρα παλμώδη. Ή ισορρο
πία τής έξ αερίων μάζης ταράσσεται τό πρώτον έκ σκω
ριών αϊτινες πίπτουσι, καί ατμών ο'ίτινες άνυψοΰνται, 
ακριβώς ως ή ισορροπία τής ατμόσφαιρας ήμών ταράσσε
ται διά τής κυκλοφορίας τοϋ ύδατος ύπό τάς τρεις αϋ- 
τοϋ καταστάσεις πυκνότητες.

Μετά τινα χρόνον, όταν ή μεταξύ τής έπιφανείας καί 
τοϋ εσωτερικού συγκοινωνία άρχεται κωλυόμενη ύπό τής 
σκωρίας, φαινόμενα εκρήξεων παρετηρήθησαν έπισυμ- 
βαίνοντ.α καί περιοδικοί κατακλυσμοί, ών αποτέλεσμα 
είναι ή ταχεία άλλά πρόσκαιρος αύξηαις τοϋ φωτός. Είς 
έκάστην άνύψωσιν τής φωτόσφαιρας άνταποκρίνεται αι
φνίδιος συρροή λευκοπυρωμένων άερίων, έξερχομένων έκ 
τοΰ έσωτερικοΰ.-τής μάζης. Βραδύτερον έτι, αί αλλοιώ
σεις αυται παρατηρούνται κατά διαστήματα μόνον, τέλος 
δέ καταπαύσουν έντελώς.

’Ο μάλλον αξιομνημόνευτος αυτών
Έξ όλων τών αστέρων ο'ίτινες μετεβλήθησαν κατά τήν 

λαμπρότητα, ό. μάλλον αξιομνημόνευτος- είναι έκεϊνος 
δστις κατά τό έτος iSyz, άπέκτησεν αίφνιδίως τοιοΰτον 
φώς, ώστε κατέβαλε πάντας τούς έπί τοΰ στερεώματος 
αδελφούς του καί κατέστη ορατός έν πλήρει μεσημβρία. 
ΙΙαρετηρήθη ύπό τοΰ Τύχου Βράχη.

Γνωρίζομεν είκοσι έξ τοιούτους άστέρας, ο'ίτινες έντός 
2,οοο έτών παρουσίασαν αίφνίδιον άνύψωσιν φωτός, έγέ- 
νοντο ορατοί είς γυμνόν τόν οφθαλμόν, συχνά μέχρι 
θαμβότητος λάμποντες, και είτα πάλιν κατέστησαν αό
ρατοι είς τόν γυμνόν οφθαλμόν. Αί δύο τελευταίοι τοι- 
ούτου είδους έμφανίσεις παρετηρήθησαν κατά τά ετη 
i860 καί 18y6, καί κατέστη δυνατόν διά τής άναλύσεως 
τοϋ φάσματος νά καθορισθή, δτι πραγματική έπανάστα- 
σις συνέβαινεν έπί τών άστέρων τούτων, άνάφλεξις άπο- 
δοτέα είς φοβεράν έκτύλιξιν λευκοπυρωμένου ύδρογόνου 
καί ’είς φαινόμενα άνάλογα έκείνων, άτινα έπισυμβαίνου- 
σιν έν τή ηλιακή φωτόσφαιρα. Παρατήρησις άξια ση- 
μειώσεως είναι, δτι οι αστέρες ουτοι δέν αναφλέγονται 
είς παν τού ουρανού μέρος άδιακρίτως, άλλά μόνον έν
τός περιωρισμένου χώρου, κειμένου είς τα πέριξ τοΰ 
Γαλαξίου.

Λλ μάλλον λογικαϊ έξηγήοεις.
Δεχθώμεν δτι, γενική έκρηξις καί άνάφλεξις έπιγίγνε- 

ται έφ’.ένόςτών ήλιων τούτων, ,οτι αίφνιδίως περικαλύ
πτεται έντός όγκων αναφλεγόμενου οξυγόνου, καί δτι τό 
ζοφερόν δικτυώτόν έν ω εϊδομεν έπιπλέοντα τά φοτείνά 
μόρια τής ήλιακής άτμοσφαίρας, εξαφανίζεται ύπό τήν 
συμπύκνωσιν τών άναλαμπουσών δάδων- ή άλλως, δεχθώ
μεν, οτι ήλιος, οστις άρχεται άποψυχούμενος καί καλυ
πτόμενος διά κελύφους στερεού, διασχίζεται ΰπ’ εκρή
ξεων τής έσωτερικής καμήνου, ή πάλιν, δτι μετέωρον 
ύπερμέγεθες ή τι άλλο ούράνιον σώμα, προσπίπτει έπί 
νεωστί σχηματισθείσης ήπείρουέπί τής έπιφανείας ήλίου 
δστις ήδη αποκτά κέλυφος, ή τέλος δτι δύο φοβεροί με
τεωρικοί χείμαροι συγκρούονται κατ' άλλήλων, έν τώ δια- 

ί

στήματι, καί θέλομεν λάβη ικανοποιητικήν έξήγησιν τών 
πρόσκαιρων μας αστέρων, οϊτινες άνέλαμψαν αίφνιδίως 
μετά λαμπρότητος έκθαμβούσης, δπως έπαναπέσωσιν έν 
τή προτέρα αυτών καταστάσει ή έξοφανισθώσιν έντελώς.

Γ. Δ. Ί.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΠΑΝΤΟΣ

Έάν προβώμεν διά τής διάνοιας μέχρι τής εποχής τών πρώ
των κατοίκων τής Γής, δυνάμεθα ευκόλως νά φαντασθώμεν ύπό 
τίνων εντυπώσεων κατείχοντο ούτοι έπί τή θέα των περικυκλούν- 
των αυτούς φαινομένων. Διά τούς ανθρώπους «κείνους ή Γή ούδέν 
άχλο ήτο ή άπλοϋς δίσκος, μία επίπεδος δηλ. επιφάνεια, ή 
οποία έξετείνετο χαθ’ ολα τά σημεία τοϋ όριζοντος, καί τής δποίας 
ήγνόουν και αυτοί τήν έκτασιν, ένφ τδ μέγεθος του Ήλιου, τής 
Σελήνης χαί τών άστέρων έφαίνετο εις αυτούς έντελώς γνωστόν, 
διότι ύπέθετον, δτι τά σώματα ταΰτα ήσαν λυχνίαι, προωρι- 
σμέναι να φωτίζωσιν αυτούς, τδ πολύ ολίγον μεγαλείτεραι τών 
ίδικών μας, πατά τδ μέγεθος, όπως εύρίσκονται άνθρωποι 
πρεσόεύοντες τδ αύτδ καί τήν σήμερον ακόμη περί τών σωμάτων 
τούτων.

Κατ’ ολίγον έγνώρισαν, δτι τδ μέγεθος τής επιπέδου, κατ’αυ
τούς Γής, είναι πολύ μεγαλείτερον ή δσον έφαντάζοντο, άλλ’ 
αμέσως ένόησαν ότι δέν είναι άπειρον τδ μέγεθος τοΰτο. Έβλε- 
πον καθ’ έκάστην τδν Ήλιον νά άνατέλλη τακτικώς έξ ένδς 
μέρους καί νά κρύπτηται εις τδ αντίθετον. Έβλεπον δτι δ Ήλιος 
δέν ανήρχετο έχ τοΰ αύτοΰ πάντοτε σημείου του όριζοντος’ άλλ’ 
δτι άνέτελλεν άλλοτε μέν βορειότερου χαί άλλοτε νοτιώτερον. 
Τδ αύτδ συνέβαινε χαί κατά-τήν δύσιν αύτοΰ.

Όμοίώς ή Σελήνη, άνατέλλουσα ή χρυπτομένη κατά τήν 
δυσιν μετέβαλλε πάντοτε τά σημεία τής άνατολής ή τής δύσεως 
αύτής έπι τοΰ όριζοντος.

Παρατήρησαν δμως οτι οί αστέρες άνέτελλον ή έκρυπτοντο εις 
τδ αύτδ πάντοτε σημείου τοΰ όριζοντος. Θεωροΰντες δέ τό συνο- 
λον τών αστέρων ένόουν ότι αί άνατολαί καί αΐ δύσεις αύτών συνέ · 
βαινον καθ’ όλα τά σημεία τοΰ όριζοντος, δηλ. αί άνατολαί έν 
τφ ήμίσει άνατολιχώ καί αί δύσεις έν τφ ήμίσει δυτικφ κύκλω 
τοΰ όριζοντος, είς τδν όποϊον κύκλον τδ ορατόν μέρος τής γηινης 
έπιφανείας έφαίνετο δτι τελευτά καθ’ δλας τάς διευθύνσεις.

Οί αστέρες, όί όποιοι άνεφαίνοντο καθ’ έκάστην άνερχόμενοι 
πρδς ανατολάς, ήσαν προφανώς οί αύτοί πρδς τούς έξαφανισθέντας 
κατά τήν προηγουμένην εσπέραν πρδς δυσμάς, έπομένως θά διήρ- 
χοντο οδτοι ύπδ τήν Γήν κατά τδ μεταξύ τής δύσεως καί τής 
άνατολής διάστημα. Ήκολουθει έκ τούτου δτι ή Γή έξετείνετο μέ
χρι τών αστέρων, δτι πέριξ τής Γής υπήρχε κενός χώρος.

Τήν ιδέαν ταύτην τής πεπερασμένης έκτάσεως τής Γής ήκο- 
λούθησεν ή ιδέα τής σφαιρικότητος αύτής, ένεκα τής παρατηρη- 
θείσης αποκρύψεως τινών άστέρων έκ τοΰ βορείου μέρους τοΰ όρί- 
ζοντοο, καθόσον έβάδιζέ τις πρδς νότον και τάνάπαλιν. Τά με
γάλα ταξείδια έπεβεβαίωσαν τήν σφαιρικότητα ταύτην, καί έφθα- 
σαν κατ δλίγον είς τδ συμπέρασμα δτι ή Γή είναι σφαίρα μεμο
νωμένη πανταχόθεν εις τδ διάστημα, και ότι δέν στηρίζεται έπι 
στύλου τινός.

Ή σφαίρα αυτή, τής όποιας έκαστος ήμών ελάχιστου μόνον 
τμήμα βλέπει, έχει διαστάσεις ύπερμεγέθεις, ώς πρδς τδήμέτε- 
ρον σώμα.Έκ πρώτης οψεως ό "Ηλιος, ή Σελήνη καί οί άστέ- 
ρες φαίνονται εις ήμας μικρά σώματα, συγκρινόμενα πρδς τήν 
Γήν, ώς φώτα δηλ. τών λυχνιών μας ή τών φανών, οί οποίοι φω- 
τίζουσι τάς οδούς μας.

'Εμπιστευόμενοι είς τάς πρώτας ταύτας έντυπώσεις,ένόμισαν οί 
αρχαίοι λαοί, δτι ό "Ηλιος δέν είναι μεγαλείτερος βυτίου, ένφ 
οί πρόγονοι ήμών πάντοτε ακριβέστεροι και γενναιότεροι είς τούς 
έπιστημονικούς υπολογισμούς των έφαντάσθησαν τδν Ήλιον ίσον 
τούλάχιστον πρδς τήν Πελοπόννησον.

Τήν άπάτην ταύτην τών αισθήσεων ή νεωτέρα ’Επιστήμη έπο- 
λέμησεν έπιτυχώς' οίονδήποτε άντικείμενον, ύποπίπτον είς την 
ήμετέραν όρασιν, παρουσιάζει ήμΐν διαστάσεις, έξαρτωμένας έκ 
τοΰ πραγματικού μεγέθους αύτοΰ καί έκ τής άποστάσεως κατά την 
οποίαν απέχει άφ’ ήμών. Έαν δέν δυνάμεθα νά προσεγγίσωμεν 
τδ άντικείμενον τοΰτο, ή άπόστασις αύτοΰ άφ’ ήμών μένει πάν
τοτε άγνωστος, έκ τούτου δέκαίτό άληθές αύτοΰ μέγεθος. Αί απο
στάσεις, τάς οποίας ένστίκτως άποδίδομεν εις τά ουράνια σώματα, 

εΐναι τόσφ μικραι έν σχέσει πρδς τάς πραγματικός, ώστε και τά 
μεγέθη αύτών σμικρύνονται έν τφ πνεύματιήμών κατά τήν αύτήν 
ύπέρογκον αναλογίαν. Καθόσον δμως έτέθησαν είς ένέργειαν τά 
μέσα τής έπιστήμης πρδς καταμέτρησιν τών πραγματικών άπο- 
στάσεων τών ουρανίων σωμάτων, έξηφανίσθησαν αί πεπλανημέναι 
ίδέαι καί έγνώσθη, δτι ή σφαίρα τής Γής,ή τόσω μεγάλη είς τά 
όμματα ήμών, είναι απεναντίας είς κόκκος άμμου ώς πρδς τδ μέ
γεθος τών άστέρων, οί οποίοι πληροΰσι τά διαστήματα.

Τδ μεγαλεϊον τής Γής κατ’ δλίγον περιωρίσθη δσον ούδέν άλλο 
ψευδές μεγαλεϊον έπί τής Γής. Άφοΰ έπί μακρδν χρόνον έθεωρήθη 
ώς τδ σπουδαιότερου καί μεγαλείτερον σώμα έν τφ Σύμπαντι, ώς 
εκείνο, διά τδ όποιον πάντα τά άλλα σώματα έπλάσθησαν, δπως 
καί την σήμερον οί πλεϊστοι τών άνθρώπων θεωρούνται δτι ζώσι 
και ύπάρχουσι διά λογαριασμόν άλλων ανθρώπων, κατ ολίγον 
έξεθρονίσθη έκ τοΰ μεγαλείου τούτου καί έκ τής θέσεως αυτής έν 
τφ κέντρφ τοΰ Παντός, καί ήναγκάσθη νά μή θεωρήται ύπδ τής 
σ κ λ η ρ ά ς αύτής Έπιστήμης είμή ώς σώμα δευτερευούσης ση
μασίας, έν τη χορεία όχι μόνον τών άστέρων άλλά I καί τών 
πλησίον συνοδοιπόρων της, τών Πλανητών, οί όποιοι,ώς γινώσκο- 
μεν σήμερον, ε'να: πολυάριθμοι.

Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ
Έν εόρχτν^.

Ή έρευνα τών συνθηκών, ύπδ τάς δποίας εύρίσκονται οί άλλοι 
Πλανήται, καί οί όροι τής καταστάσεως τής έπιφανείας αύτών, 
δεικνύουσιν, δτι καί οί Πλανήται ουτοι, καθώς καί ή Γή,δύνανται 
νά ήναι επίσης κατφκημένβι.

Έξ άλλου, οί καθ’ δλα τά σημεία τοΰ ουρανού σπινθηροβολοΰν- 
τες Ηλιοι, ε’ναι έπίσης πιθανότατου, δτι έ’καστος τούτων συνο
δεύεται ύπδ πληθύος ιδίων Πλανητών, ο! οποίοι, φυσικόν έπίσης 
νά παραδεχθώμεν,δτι δυνατόν νά κατοικώνται, τόσον καλώς, δσον 
καί οί άποτελοΰντες τό ήμέτερον ήλιακδν σύστημα.'

Ολοι οδτοι οί αστέρες εΐναε διεσπαρμένοι κατ’έκπληκτικάς άπ’ 
άλλήλων άποστάσεις, ώστε ένφ άφ’ ένδς ή Γή κατέχει άπλοΰυ, 
οδτως είπέίν,σημείου,ώς πρδς τδ μέγεθος τής διαμέτρου τής περί 
τόν Ηλιον τροχιάς τοΰ πλέον μεμακρυσμένου έκ τών ήμετέρων 

Πλανητών, τοΰ Ποσειδώνος, αυτή ή τοιαύτη διάμετρος άφ’ έτέ- 
ρου τής τροχιάς τοΰ Ποσειδώνος έκμηδενίζεται πρό τών αποστά
σεων τών άστέρων.

"Ας κρίνη έκαστος περί τοΰ μικροΰ χώρου, τόν όποϊον κατέχει 
έν τφ άπείρφ τούτφ, όχι μόνον ή ύψιτενής αύτοΰ κεφαλή, άλλα 
καί τδ ύπερήφανον αύτοΰ ανάστημα!

Ή άνθρωπίνη δμως διάνοια διαφυλάττει πάντοτε καί τά κα
λά αύτής πλεονεκτήματα, ώστε δέν έθαμβώθη ποσώς έκ τής ά- 
πειρίας ταύτης τών άποστάσεων. Διά τών επιμόνων παρατηρή
σεων καί τών παντοειδών ερευνών κατώρθωσε νά άνακαλυψη τούς 
νόμους, τούς διέποντας τάς κινήσεις τών ούρανίων σωμάτων. 
Εϋύρβ τδ μέσον νά ύπολογίση τήν άληθή αύτών άπόστασιν καί τδ 
μέγεθος. Κατά τούς νεωτέρους μάλιστα χρόνους προέβη καί 
πολύ περαιτέρω, υπέβαλε δηλαδή τήν ύλην, έκ τής δποίας συνί- 
στανται, είς χημικήν άνάλυσιν, ώστε άνεχάλυψε καί έκ τίνων 
στοιχείων έτι συνίστανται τά σώματα ταΰτα.

Έάν δε ή φαντασία συγχέηται πρό τοΰ μεγαλείου τοΰ Παν
τός, δέν μένει όλιγώτερον συγκεχυμένη πρό τών αποτελεσμάτων 
τής τοιαύτης έρεύνης τής ανθρώπινης διάνοιας.

Άστήρ.

ΚΑΤΑ ΤΑΣ NEttTEPAZ ΕΠΙΣΤΗΜΑΣ

ι'Ετ eitolifeer S Geic zir ovparor καί ζην γην».
Γένεσις, 1,1. 

(Συνέχεια και τέλος).

Τρία τούλάχιστον είσί τά σημεία, καθ’ ά έν γένει άπο- 
δέχονται, καί έκεϊνοι έτι οΓτινες δέν άναγνωρίζουσι τά δρια ταΰ
τα, διι δέον ν’ άναγνωρισθη'ή χειρ αύτη. Τδ πρώτον ευρηται έν 
αύτη τή άρχή, όπότε τό όργανικδν άναφύεται έκ τοΰ άνοργάνου. 
Σύμπασα ή ύγιαίνουσα επιστήμη παραδέχεται, δτι ούδέν τεκμή- 
ριον, οίονδήποτε, ’ ύφίσταται, όπως απόδειξη,ότι άνευ θείας μεσο- 
λαβήσεως,' ή ζωή άνέκυψεν έξ ύλης νέκρας. Τδ δεύτερον κεϊται 
εις τδ σημείου, καθ’ 8 ή φυτική ζωή μεταβαίνει είς τήν ζωϊκήν 
ζωήν' και τδ τρίτον ευρηται,ένθα ή ζωϊκή ζωή ανέρχεται έν τ$ 
άνθρώπφ μεταβαλλομένη είς ηθικήν και πνευματικήν ,ζωήν.Ό κ. 
Wallace, είς τών ένθερμότέρων τοΰ Δαρβινισμού οπαδών, υποστη
ρίζει τήν παρουσίαν τοΰ ύπερφυσικοΰ κατά τδ τρίτον τοΰτο ση
μείου.

Καί τοι δμως ή έξέλιξις δεν είναι αληθής έν άπάση αύτής τή 
έκτάσει, ένέχβι έν τούτοις μεγάλην άλήθειαν. Είναι ή άνακάλυ- 
ψις μυστηρίου τίνος τής θείας διανοίας' καί τδ μυστήριον είναι, 
ότι 0 θεός άγαπα νά βλέπη τά πράγματα αυξανόμενα..’Ολίγον 
κατ δλίγον ύπό τα δμματά Του, ού μόνον προήχθησαν τά πλά
σματά Του άπό νηπιότητος είς ήλικίαν πρεσβυτικήν, άλλά καί ή 
μία αύτών μορφή μετεβλήθη- εις έτέραν έν κλίμακι άεί προαγο- 
μένη- ή δ’έξέλιξις αδτη κατεκάλυψε διαστήματα τοΰ παρελθόν
τος τοσοΰτον εύρέα, ώστε μόνη ή ανάμνησίς των συγχέει τινα.

*. * ·

Ή οβτορέα χκτά τούς άβτρονόμ.ους.
Τρίτη έπιστήμη άναστρέφουσα έτερον φύλλου τής Βίβλου τής 

Φύσεως, αποκαλύπτει τά θαυμαστότερα πάντων.
Ό αναγνώστης τοΰ πρώτου, κεφαλαίου τής Γενέσεως, άφικνού- 

μενος είς τήν περιγραφήν τοΰ έργου τής τετάρτης ήμέρας, θέλει 
πιθανώς παραδεχθεί, ότι ή Γή είναι τό κεντρικόν τοΰ σύμπαντος 
σημεϊον, καί ότι ό Ηλιος, ή Σελήνη και οί άστέρες έγένοντο, διά 
τήν μόνην αιτίαν τής περιστροφής περί έαυτήν,καί διαχύσεως έπ’ 
αύτής τοΰ ύποφόρου φωτός των. Τφόντι έπί αιώνας πολλούς, τοι
αύτη ήτο ή τής άνθρωπότητος πεποίθησις, καί δή έπί μακρδν, 
άφότου οί άνθρωποι ήρξαντο μελετώντες τά ούράνια σώματα, 
έξηκολούθουν οίκοδομοΰντες τά αστρονομικά αύτών συστήματα 
έπί τής άρχής ταύτης.

Έν τούτοις τήν σήμερον,, άναγκαζόμεθα νά δεχθώμεν πολλφ 
μετριωτέραν. ιδέαν τής σφαίρας, έκ τοΰ χοός τής όποιας έπλάσθη- 
μεν, διότι γνωρίζομεν ότι ή Γή είναι έν τών σμικροτέρων ούρα
νίων σωμάτων, αφανής έντελώς είς θεατάς ΐσταμένους έπί τοΰ 
πλείστου τών άλλων συναδέλφων της. Ή σελήνη τωόντι, ήν 
έθεώρει δ προεπιστημονικός κόσμος, ώς έν τών μεγίστων ούρα-
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νίων σωμάτων, ε’ναι πράγματι 6,τι φαίνεται ουσα—ευπειθής δο
ρυφόρος τής γής- Ό "Ηλιος, τουναντίον, δστις διαφαίνεται όλίγον 
τι μεγαλείτερος εκείνης, είναι Ισος κατά τδ μέγεθος πρδς εν 
έκατομμυριον καί διακοβίάς χιλιάδας Γαίας, καί έννενήκοντα 
έκατομμύρια μίλια μακράν αυτής. Έάν εύρίσκετο εγγύς ήμων 
δσον ή σελήνη, θά έκάλυπτε πλέον τί τοΰ ολου ουρανίου θολού. 
Ή γή είναι ταπεινή μόνον ακόλουθος τής μεγαλοπρεπούς ταύτης 
σφαίρας, στρεφόμενη περί αυτήν άπαξ έντδς ένιαυτοΰ. “Εξ fl έπτά 
τών άστέρων ους βλέπομεν διά γυμνού οφθαλμού, ώς καί τινες 
άλλοι, ούς τδ τηλεσκόπιον αποκαλύπτει, εΰρηνται έν τή αύτή ΰ- 
ποτελεΐ θέσει, περιστρεφόμενοι καθ’δμοιον τρόπον περί τδν Η
λιον.

Άλλά τί είναι οί λοιποί αστέρες ; Είναι ήλιοι, πολλοί δ' αυ
τών πολλω μεγαλείτεροι τοΰ ήμετέρου. Εκαστος αύτών πάλιν 
δυνατδν νά περικυκλώται ύπδ πλανητικού συστήματος, οίον έκεΐνο 
είς δ ανήκει ή γή, καίτοι ευρηται τόσφ μακράν, ώστε νά μή·ηναι 
όρατόν.

Αί αποστάσεις τών άστέρων είσίν άκαταλήπτως μέγιστοι,τινες 
δ’ αυτών τόσον μεγάλοι, ώστε περιφρονοϋσι τδν υπολογισμόν καί 

ναυτών έτι τών τελειότατων επιστημονικών ήμών οργάνων. Τδ 
φώς διατρέχει 186 χιλιάδας μιλίων εις έν δευτερόλεπτον έν 
τούτοις 15 καί ‘[, έτη παρέρχονται δπως άφιχθή είς ήμας άπό 
τίνος άστέρος πρώτου μεγέθους, 28 έτη άπό τίνος δευτέρου, καί 
3500 έτη άπό τίνος τοΰ δωδεκάτου μεγέθους’ fl, (έάν παραδε- 
χθώμεν άλλο μέσον πρδς σόλληψιν ιδέας τίνος τών μεγάλων 
τούτων αριθμών), έάν λάβωμεν τδ μεταξύ ήλιου καί τής γής διά
στημα, οπερ, ώς προείπομεν, ε’ναι πράγματι 90 έκατομμυρίων μι
λίων, ώς ένα πόδα, τότε τδ μεταξύ τοΰ ήλιου καί τοΰ Βέγα, ένός 
τών απλανών άστέρων, θέλει παρασταθή διά 34 καί '], γεω
γραφικών μιλίων.

Οί αριθμοί τών άστέρων είσίν εκπληκτικοί, ώς τά τε μεγέθη 
καί αί αποστάσεις αύτών. Διά γυμνού οφθαλμού δυνάμεθα νά ί
δωμεν περί τούς 8,000’ τδ τηλεσκόπιου δμως αποκαλύπτει α
ριθμούς ύπολογιζομένους είς 273 έκατομμύρια, ή δέ τελευταία 
εισαγωγή τής φωτογραφίας είς τήν αστρονομίαν υπόσχεται μεγά
λως νά έπαυξήση τδν αριθμόν τούτον. Είς τδν Γαλαξίαν μόνον, 
τήν ΰπωχρον ζώνην, ήτις είς γυμνόν οφθαλμόν καταφαίνεται έπι- 
πασμένη δι’ άστέρων, ύπελογίσθη δτι ύπάρχουσι 18 έκατομμύ
ρια, καί είς άλλα τών ουρανών μέρη εΰρηνται διακεχυμένοι, ώς 
κόνις χρυσή. Καί ούτοι μέν άπαντες είσίν δρφιτοί, αόρατοι δέ 
πόσοι;

Ειδομεν τήν πιθανήν Ιστορίαν τής κατασκευής τής γής' άλλ' 
οποία είναι ή ιστορία τοΰ σχηματισμού τών πλανητών τούτων, 
έν συγκρίσει πρός τούς οποίους ή γή δέν είναι πλέον τι τού ένός 
φύλλου έν δάσει μεγάλφ; Τίς δύναται νά όρίση τούτο Η διά
νοια τοΰ ανθρώπου άδυνατεΐ νά λύση τόσφ μέγα πρόβλημα.

Υποτίθεται δτιέν εποχή άνυπολογίστως μακρα «ν παρελ- 
θόντι, άπασα ή δλη τοΰ ηλιακού συστήματος —δηλαδή ό ήμέ- 
τερος ήλιος καί οί πλανήται ΰφ’ ών περικυκλοΰται—ήτο υπερ
μεγέθης μάζα άναφλεγομένης ΰλης έν λίαν άραια μορφή, κατα- 
λαμβάνουσα χώρον τοσοΰτον έν τοΐς ούρανοϊς δσος είναι ή μεγί
στη περιοχή τοδ συστήματος. Ή άναφλεγομένη αΰτη μάζα περιε- 
στρέφετο μετά ταχύτητος μεγίστης’ άλλ’ δτε ή θερμότης αυτής 
ήρξατο καταναλισκομένη συνεστάλη’ ένφ δέ τοΰτο έγίνετο, έξερ- 
ρίπτοντο υπερμεγέθεις δίσκοι φλέγόμενη; ύλης, οίτινες επίσης 
άφοΰ ή θερμότης των έξέπνευσε. περιεστάλησαν είς σφαίρας, αι- 
τινες τήν σήμερον είναι οί πλανήται. Οΰτως ή γή μας άπεχω- 
ρίσθη ώς άναφλεγομένη μάζα έκ τής κεντρικής μάζης του ήλίου 
καί ή σελήνη κατά τδν αύτόν τρόπον άπεχω.. ίσθη τής γής, ευρι
σκόμενης έτι έν καταστάσει άναφλέξεως. Όλίγον κατ’ όλίγον ή 
γή άπεψύχθη’ οί έξ αύτής άνερχόμενοι ατμοί συνεπυκνοϋντο, και 
κατερχόμενοι ώς βροχή καθίστων αύτήν ά*αλήν,  μέχρις οτου τέ
λος κατέστη κατάλληλος δπως φέρη έπ’ αύτή; τήν ζωήν.

Τά σώματα άπαντα έν τφ ήλιακφ συστήματι έπί μάλλον καί 
μάλλον άποψύχονται, ή δ’ αστρονομία προλέγει δτι, δταν ή πρόο
δος άφιχθη είς ώρισμένον βαθμόν, οί πλανήται θέλουσι καταπέση 
έντδς τοΰ ήλίου, ώς καρπός δένδρου πίπτει έπί τοΰ εδάφους 
δταν καταστη ώριμος. Έκ τής συγκρούσεως θέλει παραχθή ανα- 
φλεξις, έξ ής ώς ό Φοίνιξ (κατά τήν μυθολογίαν) εκ. τής τέφρας 
του, θέλει άνακύψει νέος κύκλος δημιουργίας !

* .* · .·
Τοιαύτη διά βραχέων ή σκιαγραφία τής ιστορίας τής δημιουρ

γίας, ώς ή έπιστήμη διηγείται αύτήν. Όποιαν έντύπωσιν δύναται 

νά παραγάγη έν ήμΐν ;Έκ τών ιδίων ήμών αισθημάτων κρίνοντες, 
δέον νά παραδεχθώμεν δτι παράγει αύτήν ταύτην τήν έντύπωσιν, 
ήτις παράγεται έκ τού πρώτου της Γενέσεως κεφαλαίου.

Φαίνεται οτι, δ συγγραφεύς τοΰ πρώτου κεφαλαίου τής Γε- 
νέσεως καί δ τών Ψαλμών η' ρδ’ καί ρμη', οίτινες περιέ
γραψαν τά έργα τοΰ θεοΰ έντδς τών ορίων τής γνώσεως τής 
έποχής των, θά άπεδέχοντο εύφροσύνως τήν νέαν έπανάληψιν τών 
νεωτέρων -χρόνων. Έπίσης δτι ’Εκείνος, δστις παρήγγειλεν ήμΐν 
νά σκεπτώμεθα περί’ τών κρίνων πώς αύξάνουσιν, έπιθυμεΐ νά 
μελετώμεν ομοίως τήν αυξησιν τοΰ κόσμου. Ή σπουδή τής ισχύος 
τοΰ Θεοΰ καί τής έν τοΐς έργοις Αΰτοΰ συνέσεως είναι μ;ρος 
τοΰ πρός Αύτόν σεβασμού, τδ δποΐον λίαν παρημελήθη.

Έν τούτοις δέν δύναται τις νά άρνηθή, οτι ενυπάρχει τι τό 
πεπλανημένον έν ταΐ; κολοσσιαίαις ταυταις άποκαλύψεσι τής επι
στήμης’ καί ύπάρχει αμφιβολία τις, ήτις θά έπληξεν, ώς ρίγος 
σφοδρόν καρδίας πολλών. Άν δλη ή γή ήναι μόνον ώς φύλλον 
λεπτόν έν τφ δάσει τών κόσμων, καί αί έξ χιλιάδες ετών, άτινα 
έθεωροΰντο ώς άποτ-ιλοΰντα τήν ολην ιστορίαν τοΰ χόσμου έν μό
νον τίκ ωρολογίου έν τη παρόδω τοϋ γεωλογικού χρόνου, τί είναι 
τότε ό άνθρωπος; Δ«ν υπερεξετίμησε γελοίως τήν σπουδαιότητά 
του; Καί ύπέρ παν άλλο, είναι πιστευτόν, δτι ύπέρ τοιούτου 
αναξίου λόγου δντος, δ Υιός τοΰ Δημιουργού τοΰ σύμπαντος έθυ- 
σιάσθη;

Τόν λόγον δίδομεν έίς τόν περιφανή άγγλον κληρικόν Chalmers, 
άπαντήσαντα ώς εξής εις τήν έρώτησιν ταύτην.

«Ή Βασίλισσα Βικτωρία βασιλεύει έπί κράτους, έφ’ ού δ 
ήλιος ουδέποτε δύει, τιμώμένη καί άγαπωμένη ύπό τών υπηκόων 
της. Άλλά τίνι τρόπφ έκτήσατο καί διετήρησε τήν αγάπην των ; 
Διά τής μεγαλοπρεπείας καί πολυτελείας, fl τών δειγμάτων τής 
μητρικής στοργής, άτινα ή βιογραφία της αποκαλύπτει; Έπραξέ 
ποτέ τι, δπερ πλειότερον συνέβαλε πρός ύποστήριξιν τοΰ θρόνου 
της, είμή δτε διεφημίσθη δτι είσήλθεν είς οίκον πτωχικόν καί 
είπε λόγον συμπαθητικόν είς πάσχοντα παΐδα fl συνήνωσε τα δά
κρυα της πρός τά τής πτωχής χήρας; Όσφ πενιχροτέρα ητο ή 
καλύβη καί ταπεινά τά αντικείμενα τής αγάπης της τόσφ βαθύ
τερου είσέδυ δ σεβασμός εις τάς καρδίας τών υπηκόων.της.

«Ύποθέσωμεν, δτι δ Τσάρος τής 'Ρωσσίας καί δ υιός του τα- 
ξειδεύοντες έν άπομεμακρυσμένη επαρχία τής εΰρείας αύτών Αυ
τοκρατορίας, διήρχοντο έφ’ άμάξης παρά τινα. κωμόπολιν. Παΐς 
τότε μικρός χωρικού, παίζων παρά τήν οδόν κινδυνεύει νά ανα- 
τραπη καί φονευθή ύπό τούς τροχούς, δτε δ υιός τοΰ Τσάρου προ- 
λαβών μέ κίνδυνον fl τήν θυσίαν αυτήν τής ζωής του, σώζει αύ
τόν. Ή πραξις του αΰτη δέν θά διιπτατο διά τοΰ κόσμου δλου καί 
θα συνεκίνει πασαν καρδίαν ; Δέν ήθελε βαρύνει πλειότερον έκα- 
τοντάδο; χιλιάδων στρατιωτών ΰποστηριζόντων τόν θρόνον του; Δέν 
θά άπεθανάτίζε τόν εργάτην τής πράξεως πλειότερον παρά έάν 
έβασίλευεν έπί 50 έτη;

«Και λοιπόν, δ,τι ή κωμόπολις έκείνη είναι είς τήν 'Ρωσσικήν 
αυτοκρατορίαν, fl ή πτωχική καλύβη είς τό βασιλέων τής Βικτω
ρίας, οΰτω καί ή γή θά ήναι έντφ μέσφ τών επικρατειών τοΰ Δη
μιουργού’ άλλά δέν έπεται εκ τούτου δτι δέν έδει νά γείνη καί ή 
σκηνή τής άπολυτρώσεως τοΰ ανθρώπου.Ή πραξις μαρμαίρει στιλ
πνότερα πρό τών οφθαλμών τών λογικών κατοίκων τού σύμπαντος 
άκριβώς διότι έγένετο δπως σωθή πλάσμα έν τόσφ ταπεινή καί 
άσημάντφ θέσει.»

Οΰτω μεθ’ ολα ταΰτα, ή γή αΰτη, άν μή ύπό ύλικήν σημα
σίαν, άλλ’ έν πολλφ ύψηλοτέρα τοιαύτη, είναι ίσως τό κέντρον 
τοΰ σύμπαντος, ώς τό θέατρον έφ’ ού παρεστάθη ή έξοχωτέρα έκ- 
τύλιξις, ή ποτέ γενομένη fl δυναμένη ποτέ νά έπισυμβή, τού χα- 
ρακτήρος τοΰ Δημιουργού" ή δέ γεωλογία καί αστρονομία παρέ- 
σχον νέαν πιστοποίησιν είς τόν λόγον τοΰ Εύαγγελίου.

«Οΰτω γάρ ήγάπησεν ό θεός τόν κόσμον, ώστε τόν υιόν αΰ
τοΰ τόν μονογενή έδωκιν, ίνα πας δ πιστεύων είς αύτόν μή άπόλ- 
λυται. άλλ’ έχη ζωήν αιώνιον». ’Ιωάννης III. 16.

Γ. Δ. ΙΟΛΝΝίΔΗΣ.

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ

Πρό δύο εβδομάδων έγένοντο τά έγκαίνια τής διεθνούς 
Έκθίσεως τών γραμματοσήμων έν τώ μεγάρφ τών ’Ελευθέ
ρων Τεχνών τοϋ Πεδίου τοϋ Άρεως.

Τήν πρωτοβουλίαν τής Έκθέσεως ταύτης άνέλοβον, ή

Γαλλική 'Εταιρεία τών γραμματοσήμων, δ Γαλλικός Σύλ
λογος τών γραμματοσημοφίλων. καί ό Σύλλογος της άνταλ- 
λαγής γραμματοσήμων. Τής δ’ έπιτροπής τής Έκθέσεως- 
ταύτη; πρόεδρος είναι δ δόκτωρ κ Legrand.

Ή Έκθεσις αΰτη περιλαμβάνει πάντων τών ειδών γραμ
ματόσημα, ήτοι κινητά, ένάριθμα, φάκέλλους, δελτάρια, 
ταινίας, ένσήμους έπιταγάς, τηλεγραφικά γραμματόσημά, 
εισπρακτέα, κτλ. τά σπουδαιότερα περί γραμματοσημολο- 
γίας συγγράμματα, λευκώματα συλλογής γραμματοσήμων, 
πάντα τά μηχανήματα προς κατασκευήν, τύπωσιν καί άνα- 
τύπωσιν, χρωματισμόν, διάτρησιν κτλ. τών γραμματοσήμων, 
τάς έν χρήσει μεθόδους διά τήν πρόληψιν τών παραποιήσεων, 
τά είδη τών παραχαράξεων, ποικίλας εικόνας αύτών, τά 
παλαιά συστήματα τής μεταφοράς τών ταχυδρομείων καί 
τάς στολάς τών οιανομέων καί ταχυδρόμων τών παρωχημέ
νων έποχών.

Ό αριθμός τών εκθετών ανέρχεται είς 112, άποτελουμέ- 
νων, τοϋ ένος τρίτου έκ Γάλλων, τοϋ ένός τρίτου ίξ "Αγγλων 
καί τοϋ ένός τρίτου έκ τών άλλων έθνών. Οί Γερμανοί άντί- 
προσωπεύονται παρά τριών ή τεσσάρων μόνον εκθετών. Ή δέ 
Ελλάς; παρ’ ένος καί μόνου ευτυχώς. (1).

Συνέστησαν ήδη διαγωνισμούς κάί ώρίσθησαν τά σχετικά 
βραβεία, άτινα θά διανεμηθώσι μετά τήν λήξιν τής Έκθέ- 
σεως, ήτις θά γίνη τή 15 προσεχούς 'Οκτωβρίου.

Έπί τή εύκαιρίο: ταύτη ή « Έφημερίς τών Συζητήσεων» 
έν Παρισίοις, οίδωσι τάς ακολούθους ένδιαφερούσας περί τής 
ιστορίας τών γραμματοσήμων πληροφορίας, ώς καί τάς περί 
τών σπουραιοτέρων συλλεκτών ειδήσεις.

«Πρώτος, έν έτει 1840, δ Rowland Hill; διευθυντής τών 
αγγλικών Ταχυδρομείων κατεσκεύαβε τό πρώτον γραμμα- 
τόσημον, ένός μαύρου penny. Μετά τήν ’Αγγλίαν, ή Βρά- 
σιλία, ή Γενούη, ή Φινλανδία, τό Βάΐβ, ή 'Ρωσσία, ή Tri
nite, αί 'Ηνωμένα·. Πολιτεϊαι, τό TonS-et-Tanis και ή 
νήσος Άγ. Μαυρίκιος εξέδωκαν γραμματόσημα, Ή δέ Γαλλία 
μόλις τφ 1849 εΐσηγήσατο τήν χρήσιν αυτών. (Ή δ’ Ελ
λάς; τά πρώτα αύτής γραμμ.ατόσημα έζέδωκεν έν Παρισίοις 
μόλις τω 1861).

Οι πρώτοι συλλέκται τών γραμματοσήμων χρονολογούνται 
άπο τού 1856, έποχήν καθ’ ήν μαθηταί τινες κατεγείνοντο 
χάριν παιοιάς συλλέγοντες καί τακτοποιούντες κατ ’έθνος γραμ · 
ματόσημα. Σήμερον οί γραμματοσημοσυλλέκται αριθμούν :αι 
κατά λεγεώνας. Επειδή δέ δ αριθμός τών συλλεκτών γραμ
ματοσήμων δλοέν αυξάνεται καί ταΰτα πληθύνονται, ύπολογί- ’ 
ζουσι δέ τόν αριθμόν τών άνά τήν ύφήλιον υπαρχόντων μέ
χρι τοϋοε διαφορετικών γραμματοσήμων ε’ις ίχατ'ον χιλιά
δας και πλέον, ή απασχόλησες αΰτη τών γραμματοσημοσυλ- 
λεκτών καθίσταται βαθμηδόν δυσχερής, πολλοί δέ τούτων 
περιωρίσθησαν ήδη είς ειδικούς κλάδους ή Χώρας, συλλέγοντες 
ένος μόνου Κράτους γραμματόσημα, η καταγεινόμενοι άπο- 
κλειστικώς μόνον είς τήν συλλογήν τών δελταρίων ή τών 
ίίβηρακτέων γραμματοσήμω». ”

« Ο κ. Tabling, άρχαΐον μέλος τοϋ άγγλικ'οϋ Κοινοβου
λίου, κατείχε τήν σημαντικωτέραν συλλογήν τοϋ κόσμου, 
κληροδοτήσας ταύτην μετά θάνατον είς τό Βρεταννικον Μου
σεΐον, με εισόοημα 25,090 φρ. διά τήν' τοποθέτησεν καί 
διατήρησή αύτής. ”

«Πρώτος συλλέκτης έπί τών ήμερων μας φημίζεται ό κ. 
Ρ. La Renotiere di Ferrari, υιός τοΰ δουκός τοϋ Γαλλι- 
έρα, και ούτινος ή συλλογή έξετιμήθη άντί δύο εκατομμυ
ρίων φράγκων. Μεταξύ, δέ τών πεφημισμένων γραμματοσυλλε
κτών τής Γαλλίας άναφέρονται έξ ίσου δ κ. Legrand, πρόε
δρος τής έπιτρσπείας τής Έκθέσεως, δ κ. Le Rov d’E- 
tioles, ύ Sehceler, δ Verviile, δ Mah£, κτλ. έν Βρυξέλ- 
λαις δέ δ κ. Mcens.» Φ. ΙΕροντ*ζης.

έ) Ο κ. Βαλλώσσης μό-ον άπέστειλεν είς τήν "Εκθεσιν ταύτην 
συλλογήν εξ Ελληνικών γραμματοσήμων πλήρη,όλων τών εκδόσεων 
και ειδών,έκ 307 άποτελουμένην γραμματοσήμων και αξίας ίΟΟΟφρ. I

ΗΧΩ

ΥΠΟΒΡΤΧΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ.
’Εσχάτως έγένοντο έν τω κόλπω της Τονλώνης 

λίαν ένδιαφέροντα πετράματ·ι ύποβρυχίου φωτισμού.
’Ηλεκτρική λνχνία βάρους έξΑκοντα χιλιογράμ- 

μων’ κατεδύθη είς τόν πυθμένα τών ύδάτων τοΰ 
κόλπον, καί μόλις έτέθη τό ηλεκτρικόν ρεύμα ώραΐον 
καϊ.διαυγές φώς διεφώτισε τόν πυθμένα είς άκτίνα 
τριάκοντα μέτρων περίπου.

Τά ίλυώοη ταύτα βάθη ούδέν τό άξιοσημείωτον 
παρουσίαζον άμα τώ φωτισμώ αύτών, πλίιν πολυ
άριθμοι ίχθεϊς έλκνόμενοι υπό της λάμΰεως τοΰ 
φωτός, περιετριγύριζον την λυχνίαν καί είναι προ- 
^ανέστατον, δτι εύκόλως θά -ήδύναντο, εάν έπει- 
ρώντο, διά τίνος δικτύου νά συλλάόωσι πληθώραν 
.τούτων.

Βεβαίως, ΰπό την έποψιν ταύτην, τά άποτελέσμα- 
τα τοιαύτης έ&ευρέσεως δέν χρμζουσιν ποσώς συγ
χαρητηρίων, διότι τοιούτον μηχάνημα έ^αρμοζό- 
μενον έν τμ άλιεί^, θά συνετέλει ούδέν πλέον ή 
είς τινν έξαφάνϊσιν τών έν τοΐς παραλίοις, ποταμοϊς 
καί λιμέσι ιχθύων, οπερ όμλογουμέως δέν ήθελεν 
είσθαιούτε έπωφελές ούτε φρόνιμον, άλλ’ΰπό τήν 
έποψιν τής έξετάσεως τών θαλασσίων πυθμένων 
πρός όφελος τής βοτανικής, τής όρυκτολογίας καί 
τής φυσικής/έξετάσεως τών ένδιαφερουσών θέσεων, 
ή λυχνία αΰτη άναντίρρήτως μέλλει νά παράσχμ 
σπουδαίας ύπηρεσίάς.

Ο OBEAISKOS THS ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ.
Ή πόλις τής Τεργέστης θέλει προσεχώς προικισθή ■ 

. διά τινός οβελίσκου, όπως οί Παρίσιοι καί τό Λονδΐνον· 
διά τροπου όμως πολύ περιέργου, διότι προ ήμίσεως σχε
δόν αΐώνος αναμένεται έκεΐ. Ό μονόλιθος οΰτος'ειχε 
προσένεχθή αυτί) τώ 18^7 παρά τίνος γενικού προξένου 
τής Αύστρίος, έν’Αλεξανδρεία'διατελοΰντος έν υπηρεσία, 
τοϋ κ. “Αωρόν, άλλ’ έπί τώ δρω ϊνα ή δαπάνη τής με
ταφοράς τοΰ οβελίσκου καταέληθή ύπό τοϋ δήμου τής 
Τεργέστης. Ουτος όμως έπί τεσσαράκοντα πέντε έτη 
έδίστάζε νά πράξη τοΰτο. ένεκα τής μεγίστης δαπάνης 
ήν απαιτεί ή μεταφορά του καί μόλις εσχάτως πρό δύο έ- 
©δρμάδων. άπεφάσισε νά δεχθή τό δώρον τού κ. Αωρέν. .

, Ό όόελίσκος ούτος σύνίσταται έκ ροδίνου γρανίτου 
καί έχει ύψος είκοσι μέτρων. Άναπαύεται δέ έπί βάσεως 
έκ πορφυρίτου λίθου, ήτοι έρυθροΰ λίθου μετά λευκών 
στιγμάτων. Γό συνολον είναι έξαίσιον.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΓ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ!· ΚΟΛΟΜΒΟΤ

Οί ’Αμερικανοί έφεΰρον νέονί τρόπον έκτιμήσεως με
γάλου τίνος άνδρςό, διά τής χαράξεως τής είκόνος του 
έν γραμματοσήμοις. ’Εσχάτως άπεψασίσθη νά έκδώοωσι 
τοιαϋτα γραμματόσημα πρός τιμήν τοΰ μεγάλου θαλασ
σοπόρου καί ευεργέτου τής άνθρωπότητος,· Χριστοφόρου 
ΚολόμθοΟ. έπί τή εύκαιρία τών πρός τιμήν του διδόμε
νων εορτών.Ή πώλησις καί κυκλοφορία αύτών θά διαρκέση 
έπί έν έτος, ήτοι άπό. 1ης’Ιανουάριου ι8μ3 μέχρι τής 
εορτής τού άγιου Συλβέοτρου.

Θά έκτυπωθώσι. δέ τριών ειδών. Τά μέν θά φέρωσι τήν 
προτομήν τοϋ Χριστόφορου Κολόμβου, τά δέ τήν μο
νήν τοΰ Ροόίδα, έν ή. ως γνωστόν,ό διάσημος θαλασσοπό
ρος διέμεινε πρό τής δι’ ’Αμερικήν άναχωρήσεώς του, τά 
δε τρίτα το ένδοξον πλοϊον του (καραόέλλαν)Άγίαν Μα
ρίαν, δΓ ής έταξείδευσε καί άνεκάλυψε τόν Νέον Κόσμον.

Φρίκ.
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Ποϊα έκ τών δύο Φας έπήρε ένα κομμάτι ζάκχαρι άπδ 
την ζακχαροθήκην ; ήρώτα η μήτηρ.

— Νά, ή ‘Ελένη, είπεν, ή Φκρή. ·
— "Οχι, μ-αμμά, ή Φιφή τό «πήρε καί λέγει ψεύματα. 

Έπειτα δέν ήτον αύτη εκεί, κάνεις δέν μέ ειδεν όταν τδ έ- 
πηρα . . . πώς τδ εΐξεύρει ....

Κύριός τις παρεπονεΐτο πρός φίλον του.
— Ά I φίλε μου, τφ έλεγε. Δέν φαντάζεσαι τί γυναίκα 

εχω I Είμαι πολύ δυστυχής.
— Και διατί;
— Έχομεν τον αύτόν χαρακτήρα.

> · · ·
— Μάλιστα, θέλει πάντοτε αύτη νά διατάσση. .
. . . Και εγώ έπίσης I

‘Ο Κύριος Δ. . . . άπήρχετο έξ Αθηνών, ένφ φίλος του 
τις τόν σταματά έν τφ σταθμφ τοΰ Σιδηροδρόμου.

— Πώς, Ιωάννη, τόσφ ταχέως έγκαταλείπεις τήν πρω
τεύουσαν, δέν μοϋ έλεγες δτι θά ε'μενες ένα μήνα ;

— Ναί, άλλά έχασα δλα τά χρήματά μου, καί φεύγω.
— Κρίμα 1. . . . ε'! καλόν κατευόδιου, λοιπόν 1 . . .
Ό Κύριος Δ . . . ένεος καί λυπούμενος·
— Τί άθλιος κόσμος! Τώρα δπου δέν έχω χρήματα, όλοι 

μοϋ λέγουν, στδ καλό! ...

Μεταξύ ούο φίλων τής έποχής, έν τφ ξενοδοχείο» κοιμω- 
μένων, κατά τινα νύκτα.

— Πέτρε, κοιμήθηκες;
— Έ 1 Διατί έρωτάς ;
—-Νά, άν δέν κοιμήθηκες άκόμη, ήθελα καϋμένε,.νά σοϋ 

ζητήσω έ'να τάλληρο . . .
— Ουφ I καί δέν βλέπείς ποϋ κοιμούμαι ;
Καί ε'στη ακίνητος ώς ξύλον.

Παιδίον δωδεκαετές μόλις άκοϋσαν τής μητρός του, ότι 
άπώλεσε δίκην τινα, έρρίφθη περιχαρές είς τον τράχηλόν της.

■—Άχ ! μαμμάμου, μαμμά μου, τη έλεγε έξαλλον, πό
σον έχάρην, δπου έτελείωσεν αύτή ή δίκη, ήτις σέ έτυράννει 
τόσον καφόν ! ....

Ροΰς.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

2. Μ. ΜεσοΛάγγιον. Έπιστολή μετά πεοιεχομένον έλήφθησαν. 
Έχει καλώς.—Ν. I. Κέαν. Ζητούμενοι ψύλλον σάς άπεστείλαμεν. 
’Δποστείλατε καθυστερουμένας σύνδρομά; παρελθόντος καί τρέχον
τος έτους.—-Α. Κ. Κάϊρον. ΈπισνολαΙ έλήφθησαν.- Συνδρομηταί 
ένεγράφησαν. Σάς έγράψαμεν καί ταχυδρομιχώς.—Η. Κ. ΣϊΙρον. 
Συνδρομητής ένεγράφη. ‘Απόδειξιν σάς άπεστείλαμεν, έγράι^αμεν.— 
Τ. d’ Α. Νάαν - 'Τόρχην Έπιστολή χαί εφημερίδες έληφθησαν. 
Ευχαριστοΰμεν πολύ. Έγράψαμεν καί άναμένομεν.—Π. Ν. Δ. Πα· 
ρισίονς. Συνδρομητές ένεγράψαμεν. Ευχαριστοΰμεν υμάς θερμώς. 
'Αποδείξεις άπεστείλαμεν.—Κ. Ε. Αμοργόν. “Έχει καλώς άναμέ
νομεν.— I. Β. Βρα&α. ’Επιστολή μετά περιεχομένων έλήφθησαν 
καί σάς ευχαριστοΰμεν θερμώς δι’ εύγενή προθυμίαν σας. Ταχυδρο
μικά; εχετε απάντησίν μας—Μ. Β. Πάτρας. Έπιστολή έλήφθη. 
Άπηντησαμεν. Άναμένομεν χρήματα.—Γ- Κ. Λάρναχα. 'Επιστο
λή μέ δύο τοκομερίδια έλήφθησαν. Έχει καλώς. Μετρήσωμεν δ- 
ρςζόμενον ποσόν.—Π. X. BpatJa. Δελτάριον έλήφθη. Συνδρομητής 
ένεγράφη- Σάς έγράψαμεν.—Γ. Κ. Όίησσο'ν. ’Απαντήσατε εί; 
δελτάριόν μας.—Ν. ΓΙ.’Οδησσό»·. Συνδρομήν σας δέν έλάυομεν.

ΓΝΩΣΤΟΣΙΟIΕΪΣ3ΙΣ3

Εισερχόμενοι ήδη είς τδν έκτου μήνα τοΰ Γ' έτους 
άπδ τής έκδόσεως τής ΦΥΣΕΩΣ, παρακαλοΰμεν πάν- 
τας τούς ήμετέρους συνδρομητές, τούς καθυστεροΰντας 
έτι τήν συνδρομήν τοΰ 3ου ήδη τρέχοντος έτους, δπως 
εύαρεστούμενοι, άποστείλωσιν ήμϊυ τάχιστα αύτήν, 
καί τοϊς άποστείλωμεν τάς σχετικάς Αποδείξεις των 
μετά τοΰ άριθμοΰ τών λαχείων, ών αί κληρώσεις κατά 
τδ έτος τοΰτο, ώς έγκαίρως προανηγγείλαμεν, έσονται 
σχεδόν διπλάσιοι τών παρελθόντων έτών, ώρισθέντων 
πλειόνων δώρων, ώς έκ τής αύξήσεως τών συνδρομη
τών. Τήν συνδρομήν του έκαστος δύναται πρός εύκο- 
λίαν καί ταχύτητα ν’άποστείλΐ) κατ’εύθείαν, έάν βού
λεται, πρός τό γραφεϊον τής ΦΥΣΕΩΣ δι’έπιταγης, 
χαρτονομισμάτων ή γραμματοσήμων παντός έθνους.

Όμοίως παρακαλοόμε-, και τούς άνταποκριτάς μας, . 
δπως έπιταχυνωσι τήν αποστολήν τοΰ αντιτίμου τών 
είσπραχθεισών αποδείξεων, ίνα τακτοποιήσωμεν τά βι
βλία μας συμφώνως πρός τάς μελλούσας κληρώσεις.

Ή Λιεύβυνβις

Πρός εύκολίαν τών έν τώ έσωτερικφ καί έξωτε- 
τερικω συνδρομητών, τό γραφειόν μας Αναλαμβά
νει τήν προμήθειαν καί αποστολήν οίωνδήποτε Αν
τικειμένων έξ ’Αθηνών, έπί προμήθεια 5 μόνον. 
Αί παραγγελίαι νά συνόδεύωνται ύπό τοϋ Αντιτί
μου καί τής δαπάνης τής Αποστολής.

IZiCAJkEZTJLI τό έκ δεκαεπτά χιλιοσελίδων τό
μων Γερμανικόν ’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν τοΰ Brockhaus, 
όλως καινουργές,μέ ε’κπτωσιν τοϋ ένός τετάρτου τής αρχικής 
αύτοΰ άξίας.

Πληροφορίαι παρ’ήμίν
Ευκαιρία έκτακτος διά τους Γερμανομαθεϊς.

Πωλείται οίχία διώροφος νεόδμητος καί εύρύ- 
χωρος έπί 500 τετρ. πήχεων, μέ άφθονον νδωρ καί 
Απαντα τ’ άπαιτούμενα διά μονοκατοικίαν καί μέ 
αύλήν καί κήπον, έπί λαμπροτάτης θέσεως έν Κο- 
λονακίω Αντί 28,000. Πληροφορίαι δίδονται παρ’ 
ήμΐν.

” Η ΤΥΧΗ
Έφημερίς ’Εμπορίου, Βιομηχανίας,Χρηματιστηρίου 

καί τών κληρώσεων λαχείων έν γένει.
Συνδρομή ίτησία Ελλάδος δραχ. ϊ”

» » ’Εξωτερικού φρ. χρ. β
εις γραμματόσημα παντός κράτους.

Συνδρομηταί έγγράφονται είς τό γραφείου της «Φύσεως» 
ώς καί «ίς τό γραφείου τή; «Τύχης» κιίμινον ίν όδφ Ζήνω
νος άριθ. 2. .

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οίκότροφος παρά τινι καλή οίκογενείφ 
παρ’ή διδάσκεται καί ή Γαλλική. Πληροφορίαι είς τό 
Γραφείου μας.

Published by a boy for boys and girls
A monthly paper for the home circle

Short stories, parlor magic, wit and humor, games 
and sports, for boys and Giris.

Συνδρομηταί εγγρά^ουται nap' ήμΐν.
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