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Τ ο ΐς  ά ν α γ ν ώ σ τ α ι ς .

Καίτοχ έκ των προτέρων διορώμεν τά ; μικρά; έλπίδα; περί 
τη ; επιτυχίας έργου ώ ; τό ήμέτερον έν τγ) πτωχί] Έλλάδι, έν 
τούτοι; θαρραλέοι προβαίνομεν, πεποιθότε;, δτι ή των φιλομού- 
σων συνδρομή των χατανοούντων την ούχί σμικράν του έργου 
γρησιμότητα θέλει εισθαι τοσαύτη, ώστε νά καλυφθώσιν αι δα- 
πάναι τουλάχιστον, αί άπαιτούμεναι προς συντήρησιν περιοδικού 
περιέχοντο; εικόνα; καί φιλοκάλω; δσον ενεστι έκδιδομένου.

Πρ° 5 τιμήν τη ; άνθρωπότητο; πιστεύομεν, δτι έκαστο; επιθυ
μεί νά μανθάνγ] τά καθ'εαυτόν και τά περί αυτόν, αλλά συγγράμ
ματα περί τήν διδαχήν τοιούτων γνώσεων άσχολούμενα ολίγα 
δυστυχώ; παρ’ ήμΐν εύρίσκονται, τά δέ όθνεΐα είναι τοΐ; πολλοί; 
άπρόσιτα, καί διά τήν γλώσσαν εις ήν γράφονται, καί διά τήν τ ι
μήν άντί τη ; όποία; άποκτώνται.

Τήν καταφανή Ιλλειψιν ταύτην σπεύδομεν νά πληρώσωμεν.
Έ ν τϊ] «Φ ύσ ε ι» , ό των φυσικών επιστημών έραστή;θά άνα- 

γινώσκϊ) διατριβά; διακεκριμένων επιστημόνων, προσέτι καί πά
σα; τά ; νεωτέρα; ανακαλύψει;, οί δέ πολλοί θά διδάσκωνται τήν 
έξήγησιν πλείς·ων φαινομένων τερπνών καί απαραιτήτων εί; τά ; 
άνάγκα; τοΰ βίου ή προ; κόσμον παντό; ευ ήγμένου ανθρώπου, 
πολλάκι; δέ αί γνώσει; αυται θά διδάσκωνται, ώ ; σήμερον κατά 
■τό πλεΐστον είθισται έν Εύρώπν], έν διηγήμασι καί ποιήμασι τερ-

«*. ΠΡ λ rr> r ~ * / r \πνοις. Ιην ιόρυσιν του περίοικου η(/.ων εν'σχυσαν οι προς παν 
καλόν καί κοινωφελέ; χεΐρα αρωγόν τείνοντε; κ. κ. Άναστ. Κ. 
Χρηστομάνο; καί Λ. Σ. Στροΰμπο; καθηγηταί, Δ. Κ. Κοκκίδη; 
καί Τ. Α. Άργυρόπουλο; ύφηγηταί, οί εύπαίδευτοι κ. κ. Ίάσων 
Ζωχιό; καί ’ Οθων Φρεδερΐκο; καί πολλοί άλλοι λόγιοι, εύγενώ; 
προσενεχθέντε; νά κοσμώσι τοΰτο διά σπουδαίων διατριβών.



Του άνά χεΐρα; περιοδικού έκαστον φυλλάοιον Οά περιέχη 32 
σελίδας, αντί τών έν τί] άγγελίοι ημών ύποσχεθεισών 24·· την χά- 
ριν των αναγνωστών γενομένην αυξησιν ταύτην της υλης δέν 
Οά άκολουθήσϊ] αυξησι; τη ; συνδρομή;.

Ε ί; πρόσεχε; φυλλάδιον θέλει γίνε', έναρξι; τη ; δημοσιεύσεω; 
μακρα; διατριβή; διακεκριμένου παρ’ ήμΐν Καθηγητοΰ, έπίση; 
και μυθιστορήματο; σκοποΰντο; την διά τερπνή; μεθόδου διάδο- 
σιν φυσικών προπάντων γνώσεων, ίσω; δέ καί σειρά; στοιχειω
δών μαθημάτων επί τη ; φυσική;, χημεία;, ζωολογία;, γεωλο
γ ία ; κτλ.

Είθε ήμεΐ; μέν νά έκπληρώσωμεν τά ; υποσχέσεις μα;, οί δέ 
συνδρομηταί νά μ<χ; μιμηθώσιν.

'// Λ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς ,

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑ  ΜΗΝΑ Ε Κ Δ ΙΔΟ Μ Ε ΝΟ Ν

ΕΤΟΣ Α'. 'Οκτώβριος ΦΓΑΛΑΔ ΙΟΝ Α'.

Η  Φ Υ Σ Ι Σ

Ή  φύσι; είναι ή εϊκών τη ; θεία; μεγαλειότητο;, ό δέ άνθρω
πο; θεωρών καί σπουδάζων αυτήν ύψοΰται βαθμιαίω; μέ*/ρι τη; 
αρχική; καί πρώτιστη; δημιουργική; δυνάμεω;· υποτελή; του 
ούρανοϋ άλλά καθηγεμών τή; γή;,συνοικίζει αυτήν καί εξημερώνει 
χαί πλουτίζει* έπάγει τάξιν καί πειθαρχίαν καί αρμονίαν μεταξύ 
τών ζώντων επί τή ; γή ; πλασμάτων καί αυτήν δετήν φύσιν καθω- 
ραΐ'ζει, έκριζόνων τήν άκανθαν καί κλαδεύωντήν βάτονή πολλα- 
πλασιάζων τήν σταφυλήν καί τό ρόδον. Παρατηρήσατε τά ; ερή
μου; εκείνα; ζώνα; τή ; γή ;, όπου δέν έκάπνισεν εστία οικογε
νειακή, τά ; μελαγχολικά; εκείνα; τοποθεσία; τά ; κεκαλυμμέ- 
να ; πανταχόθεν υπό δασών πυκνών καί σκοτεινών, όπου δυναται 
μέν νά εύφρανΟϊ] ή νοσούσα ψυχή του ποιητοΰ, άλλ’ όπου είναι 
άδύνατον νά εΰρωσι τέρψιν τινά τά ζώντα καί άληθή πνεύματα· 
καθότι δένδρα άνευ φλοιοϋ καί κορυφή;, κεκυρτωμένα καί τε- 
Οραυσμένα, καταρρέοντα έκ παλαιότητο;, ή άλλα κείμενα χαμαί 
καί σηπόμενα επί κορμών άλλων ήδη σεσηπότων καί πνίγοντα 
παν σπέρμα άναβλαστάνον, είναι θεάματα βεβαίω; ούχί ευαγή 
άν μή καί μιαρά· ή γή πιεζομένη υπό τό βάρο; τοΰτο τών φυτι
κών ερειπίων παρέχει ει; τού; οφθαλμού; διαστήματα κάθυγρα 
καί σκιερά, πλήθοντα έκ πεπαλαιωμένων δένδρων επί τών κορ
μών τών οποίων άκμάζουσι παράσιτα φυτά, λειχήνε: καί άγάρι-



κοι, τέκνα ό?,α τής σήψεως καί πατέρες της δυσωδία;. Ά φ ’ ετέ
ρου έν ταις χαμηλαΐς τοποθεσίαις τά ύδατα [/.ή εύρίσκοντα διέ
ξοδον λιμνάζουσι καί σήπονται καί σχηματίζεται ούτως έδαφος 
βορβορώδες, ούτε στερεόν ούτε υγρόν καί διά τοΰτο άπροσπέλα- 
στον καί άχρηστον εις τους κατοίκους της τε χέρσου καί της θα
λάσσης, μόνον δέ παράγον φυτά ένυδρα καί δυσώδη, έν οίς τρέ · 
φονται δηλητηριώδη έντομα, ή χρησιμεΰον ώς τρώγλη ακαθάρ
των ζώων.

Μεταξύ των ουσωοών τούτων λιμνών αί όποΐαι κατέ^ουσίτάς 
κατω θέσεις και των βαθυγήρων δασών τά όποια καλύπτουσι τά 
υψώματα εΐδη τινα χερσαίων εκτάσεων ή τελματωδών λειμώ
νων παρατηρούνται ούδέν κοινόν έχόντων πρός τάς καθ’ ημάς πε
διάδας· τά πονηρά αυτόθι χόρτα πλεονάζουσι καί πνίγουσι τά 
άγαθα· ή χλόη, ό ευώδης ουτος χνοΰς της γ η ς ,  ής καί τεκμηριοΐ 
την γονιμότητα, δέν υπάρχει αυτόθι, άλλ’ άγρια φυτά, χόρτα 
ακανθώδη καί σκληρά συμπλεγμένα πρός άλληλα τοιουτοτρό
πως ώστε νά φαίνωνται μάλλον εξ άλλήλων έξαρτώμενα ή ώς 
φυόμενα έκ της γης* ούδεμια οδός, ούδεμία συγκοινωνία, ουδέν 
ίχνος άνθρωπίνης χειρός άπαντάται κατά τούς αγρίους τούτους 
τόπους, τούς οποίους άν θέλγ) νά διατρέξϊ] ό άνθρωπος, είναι 
ήναγκασμένος νά άκολουθί] τάς τρίβους τοϋ αγρίου θηρίου, προ- 
φυλαττόμενος άκαταπαύστως μήπως καταστή θΰμα αύτοϋ· αλλά 
μετ’ ολίγον οί όρυγμοί τών θηρίων άντηχουσιν έν μέσω της σι
γής τών ερημιών τούτων καί έξαναγκάζουσιν αύτόν νά έπανα- 
στρέψγ) φρικιών δέν έχει άραγε δίκαιον ό άνθρωπος σκεπτόμε- 
νος τότε ώς έξης ;

«Ή  άκατέργαστος φύσις είναι ειδεχθής καί θνησιμαία· μόνος 
»έγώ δύναμαι νά μεταβάλω αύτήν εις εύφρόσυνον καί ζώσαν, 
»άς άποξηράνω τά έλη ταϋτα, ας ζωογονήσω τά νεκρά ταΰτα 
»ύδατα, έλευθερών την ροήν αυτών καί σχηματίζων ρυάκια καί 
»δχετους· άς μεταχειρισθώ το ένεργον εκείνο καί διαβρωτικόν 
»στοιχεΐον τό όποιον οί θεοί ήθέλησαν νά άποκρύψωσιν από τοΰ 
»άνθρώπου καί άς κατακαύσω τά γηραλέα ταΰτα δάση* έντός 
» ολίγου ή άνεμώμη καί τό τριφύλλιον θά άνθίσωσιν όπου αί δυσω-

»δίαι αυται καί ή γλυκερά καί σωτήριος χλόη θά θρέψη τά ποί- 
»μνια τών αϊγών καί τών προβάτων τά όποια θά πληθύνωσιν έν 
»βραχεΐ οπως πολλαπλασιασθώσι κατόπιν έπί τέλους λαμβάνω 
»είς βοήθειάν μου τον βουν καί τάς δυνάμεις του καί τον όγκον 
»τοΰ σώματός του διά νά αύλακώσω την γην ήτις άναγεννάταί 
Βδιά της γεωργίας· ιδού, φύσις νεάζουσα καί καινή μέλλει νά 
»έξέλθγ] έκ τών χειρών μου.»

νΩ πόσον είναι ώραία ή έκ τής καλλιεργείας αύτη φύσις! πό
σον είναι λαμπρά καί ύπέρκοσμος διά τής προνοίας τοΰ άνθρώ- 
που! καί εύλόγως* διότι αύτός ό άνθρωπος είναι τό πρώτον αυ
τής έγκαλλώπισμα· ό άνθρωπος τεχνάζεται, ή δέ φύσις άποκα- 
λύπτει πάν ότι διετήρει κεκρυμμένον ύπό μυστικούς πέπλους* 
βότανα καί άνθη καί καρποί πολλαπλασιάζονται πρός ένίσχυσιν 
τής καθόλου ζωής καί τά παντός είδους μέταλλα εξάγονται έκ 
τών σπλάγχνων τής γής όπως συλλειτουργήσωσι τήν κοινήν 
εύημερίαν, ή άπειρος ισχύς τής θαλάσσης δαμάζεται αί δέ ήπει
ροι διατρέχονται άπ’ άκρου εις άκρον· αί πριν έρημοι χώραικατω- 
κίσθησαν ύπό μυριάδων λαών, οιτινες κυκλοφοροϋσιν έπί τοΰ έδά- 
φους τής γής μετά τοσαύτης εύκολίας, ώστε έπιλανθάνονται καί 
τοΰ κέντρου έξ ού ώρμήθησαν καί τής περιφερείας πρός ήν έβά- 
διζον πανταχοΰ δέ άνηγέρθησαν μνημεία τής ισχύος καί δόξής 
τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος καί ή μεταβολή αύτη τής γηίνου έπι- 
φανείας έχει τοιαύτή» σημασίαν οίαν καί ή έκ τοΰ μηδενός δη
μιουργία τής πρωτογενοΰς φύσεως.

Ά λ λ ’ όμως ή έπί τής γής κυριαρχία τοΰ ανθρώπου όμοιάζε! 
μα7*λον μέ δικαίωμα κατακτήσεως· μάλλον δέ καρποΰται ή έχει 
τελείαν κυριότητα* διατηρεί δέ διά τών πάντοτε άνανεουμένων 
φροντίδων του ό,τι άπαξ κατώρθωσεν άν ή μέριμνα αύτη παύσγ), 
τά πάντα μαραίνονται άλλοιούμενα έπί τοσοΰτον, ώστε έξαλει- 
φομένων τών ιχνών τής άνθοωπίνου φιλοπονίας διά τοΰ χρόνου, 
τά πάντα έπανέρχονται ύπό τήν δεσποτείαν τής φύσεως, ήτις 
έξαλείφει τά έργα τών άνθρώπων καί δέν άφίνει ει μή ερείπιά τινα 
εις τούς άπογόνους διά νά ένθυμηθώσιν έκάστοτε ότι ή άφροσύνη 
των κατέστρεψε πάν ό,τι οί πρόγονοί των ειχον δημιουργήσει.



Οί βαρβαρικοί ούτοι αιώνες της καταστροφή; καί της έρημώ- 
σεως προπαρασκευάζοντας υπό του πολέμου- καθότι ό άνθρωπος 
δστις μόνον διά του άριθμοΰ δύναται νά ένεργήσγ] και ισχύς του 
είναι ή συνένωσις, δστις [/.όνον διά της ειρήνης είναι ευτυχής, 
εχει τήν μανίαν νά όπλίζηται καί νά μάχηται επί βεβαίω όλέθρω· 
καθότι μετά τάς ημέρας του αίματος καί τής σφαγής, άφοΰ οι 
καπνοί τής δόξης διασκορπισθώσι βλέπει μετά θλιβερού βλέμμα
τος τήν γην έρημωθεΐσαν, τάς τέχνας έκλιπούσας, τά έθνη διε- 
σκορπισμε'να, τούς λαούς έξησθενισμένους, τήν ίδιαν του ευτυ
χίαν κατες-ραμμένην καί τήν πραγματικήν δύναμίν του έκμηδε- 
νισθεΐσαν.

7Ω Θεέ! του οποίου ή παρουσία στηρίζει τήν φύσιν καί συγ- 
κρατεΐ εις αρμονίαν τούς νόμους του σύμπαντος· δστις έκ των 
κόλπων τής τελείας άναπαύσεως δίδεις τήν ώθησιν εις τάς το- 
σαύτας ούρανίας σφαίρας καί μόνος άρχεις έν βαθεία είρήντ) τής 
απειρίας ταύτης των ουρανών καί τών κόσμων, άποδος εις τήν 
άνησυγοΰσαν καί ταραττομένην γην τήν γαλήνην καί είθε εις τήν 
φωνήν σου ή διχόνοια καί ό πόλεμος νά παύσωσι παίζοντες επί 
τής γης τήν όλεθρίαν μουσικήν τω ν  ή δέ φύσις άναλαμβάνουσα 
από τής μάστιγος ταύτης, θά έπανακτήσ-/} τήν άρχαίαν της γονι
μότητα, καί ημείς, μεγάλε Θεέ, θά έμβαθύνωμεν μεθ’ ησυχίας 
έν αύτί], θά καλλιεργήσωμεν αύτήν, θά μελετήσωμεν άδια?νλεί- 
πτως τούς νόμους καί τά φαινόμενά της καί θά σοί προσφέρωμεν 
κατά πάσαν στιγμήν νέον φόρον ευγνωμοσύνης καί Οαυμασμοΰ.

κοιτά BUFFON.

Γ Α Λ Β Α Ν ΙΣ Μ Ο Σ

Οί μετά τήν έξήγησιν τών Ιδιοτήτων του ς-ατικοΰ ή7.εκτρισμοΰ 
λόγον ποιούμενοι περί γαλβανισμού, ήτοι περί δυναμικοΰ ηλεκ
τρισμού, έκτιθεΐσιν έν πρώτοις τό διά τού βατράχου πείραμα.

έξηγοΰσι δέ αύτό κατά τήν θεωρίαν τοΰ Γαλβάνη καί τήν ύπό- 
θεσιν τοΰ Βόλτα.

Αύτη παραδέχεται ή λ ε κ τ ρ  ε γ ε  ρτ ι κή  ν τινα καλουμένην 
ούναμιν, έδρεύουσαν ενθα δύω έτεροειδή μέταλλα έφάπτονται, 
άναλύουσαν τον φυσικόν τούτων ηλεκτρισμόν καί διανέμουσαν 
τήν μέν θετικήν ηλεκτρικήν εις τό έτερον τών μετάλλων, τήν 
δέ αρνητικήν εις τό άλλο, κατ’ Γσην ποσότητα εις έκαστον.

Προτάττοντες ούτως οι συγγραφείς τήν έξήγησιν τοΰ φαινο
μένου κατά τήν ύπόθεσιν τοΰ Βόλτα, έκτιθεΐσιν έ'πειτα τήν ηλεκ
τροχημικήν θεωρίαν, ήτις έτέραν έξήγησιν προβάλλει. Θεωρεί 
αύτη τήν ηλεκτρεγερτικήν δύναμιν άλλα you  εχουσαν τήν πηγήν 
αύτής, ως δέ ό Becquerel καί ό De la Rive απέδειξαν, τό αίτιον 
τοΰ ήλεκτρισμοΰ τούτου είναι χημική τις ενέργεια.

Επέστη νυν ό χρόνος, φρονοΰμεν, ίνα άκολουθήσωμεν άντί- 
στροφον οδόν, Ικτιθέμενοι έπί τό μεθοδικώτερον τά γινόμενα 
καί τήν έξήγησιν αύτών, δηλαδή έν πρώτοις μέν νά δείξωμεν 
πεφαματικώς, δτι τάς δύω ήλεκτρικάς άναπτύσσει χημική ενέρ
γεια, καί ταύττ] χρώμενοι, νά κατασκευάσωμεν τάς διαφόρους 
ήλεκρικάς στήλας καί έξηγήσωμεν τό άποτέλεσμα αύτών, μετά 
ταΰτα δέ νά έκθέσωμεν, άλλά τότε υπό ιστορικήν εποψιν καί ευ
γνωμοσύνης y άριν πρός τούς δύω μεγάλους τής ’Ιταλίας ανδρας, 
τήν θεωρίαν τοΰ Γαλβάνη, ήτις άδίκως ί ι  άλλοις χρόνοις άπε- 
δοκιμάσθη, καί τήν τοΰ Βόλτα, ήτις, καίπερ μή ουσα άληθής, 
ώδήγησεν δμως εις τήν κατασκευήν πολυτιμοτάτου οργάνου, 
δπερ φέρει τό όνομα τοΰ έφευρετοΰ, τήν στήλην τοΰ Βόλτα.

ΙΙροτιμώμεν λοιπόν έκτιθέναι τά γινόμενα άκολουθοΰντες, 
ώς είρηται, μέθοδον άπηλλαγμένην πάσης ύποθέσεως, δπερ λο* 
γικώτερον. Καί τώ όντι, οί τό πρώτον τά γινόμενα μανθάνοντες, 
διδάσκονται συγχρόνως τήν άληθή τούτων έξήγησιν, ήν σήμερον 
παρεδέξατο ή έπιστήμη, έπιφυλασσόμεθα δέ νά δείξωμεν αύτοΐς 
έπειτα, δτι δυστυχώς εις τάς έρεύνας του τό άνθρώπινον πνεΰμα 
άκολουθεΐ πολλάκις σκολιάν οδόν καί μετά άποπλάνησιν εις δύσ
βατα χωρία, καταντα μετά κόπου πολλοΰ εις τήν άληθή οδόν,, 
τήν άγουσαν εις τον ναόν τής άληθείας.



Αρχόμεθα διά ταΰτα άποδεικνύοντες εν πρώτοις διά δύω πει
ραμάτων θεμε’λιωοών, ότι ή χημική ενεργεί α γίνεται πρόξενο» 
τών ούω ηλεκτρικών, τών γνωστών ήδη γενομένων διά τή ; έξε- 
τάσεω; τοΰ στατικού ηλεκτρισμού.

Α'. π ε ί ρ α μ α .  Υπάρχει γνωστόν πείραμα το'δε- Ααμβάνομεν 
δύο ελάσματα, τό μέν έκ ψευδαργύρου, τό δέ έκ χαλκοΰ προσκε- 
κολλημένα διά τών περάτων αυτών. Ινρατοΰμεν τό έκ ψευδαρ
γύρου έλασμα διά τών δακτύλων βεβρεγμένων μέ ύδωρ, έν ω 
έτέΟη μικρά ποσότης θειϊκοΰ οξέος καί έγγίζομεν διά τοΰ χαλκού 
ελασματο; τον άνω δίσκον του πυκνωτικοΰ ηλεκτροσκοπίου, κοι- 
νιονοΰντες μέ τήν γην τον κατώτερον δίσκον αύτοϋ κατά τον γνω - 
ςόν κανόνα τών διαδοχικών ψαύσεων· έάν δέ έπειτα άφαιρέσωμεν 
τον άνω δίσκον βλέπομεν δτι τά φύλλα τοϋ χρυσοΰ άφίστανταί 
άπ’άλλήλων καί εύρίσκομεν ότι φέρουσιν αρνητικήν ηλεκτρικήν.

Συμπεραίνομεν έκ τούτου ότι ή χημική ενέργεια τοϋ υγροί 
επί του ψευδαργύρου είναι πρόξενο; τή ; ηλεκτρική; ταύτη;, δτι 
ή θετική ηλεκτρική κεΐται εις τό υγρόν, ή δέ άρνητική εις τον 
ψευδάργυρον δι’ ου μεταβαίνει ει; τον χαλκόν καί επιδρά επί 
τή ; φυσική; ηλεκτρική; τοΰ κάτω δίσκου.

Β\ π ε ί ρ α μ α .  Σκοπόν έχομεν ν’ άποδώσωμεν εί; ένέργειαν 
χημικήν, τό αποτέλεσμα πειράματος, έν ω χημική ενέργεια λαμ

βάνει χώραν, όφείλομεν ν’ άπσ- 
δείξωμεν διά προηγουμένου πει
ράματος, ότι τό αυτό αποτέλε
σμα παράγεται ύπό τή; γνω 
στή; ηλεκτρική;. Τοΰτο κατα
φανές ποιοΰμεν διά τοΰ επομέ
νου πειράματο;, όπερ έπενοήσα- 
μεν, προτιθέμενοι νά άποδώσω
μεν τό αυτό αποτέλεσμα εί; το 
αύτό αίτιον.
γαλβανόμετρον Ruhmcovff, τό 

πολλά; χιλιάδα; γύρου; τοΰ νήματο; έχον, καί διά τινο; νήμα
τος χαλκοΰ λίαν λεπτοΰ, περιβεβλημένου ύπό δύω νημάτων λε-
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πτοτάτων μετάξης, κοινωνοΰμεν τήν σφαίραν Α τής ηλεκτρική; 
μηχανής Holtz, τήν φέριυσαν θ ε τ ι κ ή ν  ήλεκτρικήν μέ τό εν 
πέρας τοΰ νήματος τοΰ γαλβανομέτρου Γ, προσέχ&ντες νά μή 
άποκαλύψωμεν τό πέρας τοΰ χαλκοΰ νήματος, άλλ’ άπλώς νά 
Ολίψωμεν τήν μέταξαν, ήτις τό καλύπτει μέ τον κοχλίαν u διότε 
τοΰ γαλβανομέτρου εΰαισθητοτάτου όντος, ή ενέργεια ήτις γ ί
νεται διά μέσου τής μετάξης άρκει προς τον σκοπόν χωρίς νά 
άλλοιωθί] τό σύστημα τών δύω μαγνητικών βελονών ύπό εντα
τικής ηλεκτρικής ένεργείας.

’Επίσης θλίβομεν διά τοΰ προς τά δεξιά κοχλίου υ δεύτερον 
νήμα όμοιον προς τό είρημένον, ινα κοινών^ μέ τό έτερον πέρα; 
τοΰ νήματο; τοΰ γαλβανομέτρου Γ· τή ; μηχανή; δέ ήλεκτρισθεί- 
σης καί σπινθήρων γινομένων μεταξύ τών σφαιρών Α καί Β, 
ών τήν άμοιβαίαν άπόστασιν βαθμηδόν αΰξάνομεν, έπιτίθεμεν 
τό έτερον πέρας τοΰ δευτέρου νήματος έπί τής σφαίρας Β τή ; 
φερούσης αρνητικήν ηλεκτρικήν, αμέσως τότε βλέπομεν ότι ή 
μαγνητική βελόνη ταράσσεται τιθεμένη εί; άπόστασιν 20° περί
που έν Υ] ισορροπεί, τή ; ήλεκτρική; μηχανή; στρεφόμενης. Μεί- 
ζων γωνία τή ; είρημένη; 20° δέν απαιτείται, ήν άλλως κατά τό 
δοκοΰν αΰξάνομεν έλαττοΰντες τό πάχος τής μετάξης, ήτις καλύ
πτει τό χαλκοΰν νήμα ένθα ή πίεσις διά τοΰ κοχλίου υ γίνεται.

Έκ τοΰ πειράματος τούτου συνάγομεν ότι α ί δ ύω  ή λ  εκ τ  ρ ι- 
κ α ί  τ ή ς  μ η χ α ν ή ς  Holtz,  έ ν ο ύ μ ε ν α ι  διά τ ο ΰ  ν ή μ α 
τ ο ;  τ οΰ  γ α λ β α ν ο μ έ τ ρ ο υ ,  τ α ρ ά σ σ ο υ σ ι  τ ή ν  μ α γ ν η -  
τ  ε κ ή ν β ε λ ό ν η ν .

Τούτου άποοειχθέντος, έκτελοΰμεν ήδη τό γνωστόν πείραμα, 
καθ’ δ έν τώ κοινώ νιτρικώ όξεΐ ήρα'.ωμένω έμβαπτίζομεν δύω 
ελάσματα, τό μέν έκ λευκοχρύσου προσηρτημένον εί; τό εν πέ
ρα; τοΰ νήματο; τοΰ γαλβανομέτρου, τό δέ έκ ψευδ»ργύρου 
προσηρτημένον εί; τό έτερον πέρα; τοΰ νήματο;, βλέπομεν καί 
τότε οτι ή μαγνητική βελόνη τοΰ γα'λβανομέτρου τ α ρ ά σ σ ε τ α ι  
έπ ίσ ης ( ' ) .  Συμπεραίνομεν έκ τούτου, ότι τό ένεργοΰν αίτιον

(* )  Προί τοΰτο το φέρον το έλασμα λευκοχρύσου νήμα σττ,ρίζομεν ε’.ς  τό γαλβα
νόμετρον Γ  Ο'.ά τοΰ πρός τ ’ άριστερα κοχλίου υ. Μ .



είναι τό αυτό όπερ καί εις τό προηγούμενον πείραμα, δηλαδή 
απαιτείται καί ένταΰθα νά ένώνται διά τοΰ νήματος τοΰ γαλ
βανομέτρου δύω ήλεκτρικαί ή θετική καί ή αρνητική* ήδη δέ 
αί δύω αύται ήλεκτρικαί πρέπει νά παράγωνται καταφανώ; υπό 
τής χημική; ένεργεία;, τή ; μαγνητικής βελόνη; ουδόλως μετα
τοπιζόμενης όταν άμφότερα τά ελάσματα ώσιν έκ λευκοχρύσου.

Ύπό τών δύω προηγουρ.ένων πειραμάτων έπεκυρώθη λοι
πόν, ότι ή-χημική ενέργεια γίνεται πρόξενο; ηλεκτρική; άρνη- 
τική; επί τοΰ ψευδαργύρου, Οετικώ; δέ έν τώ ύγρώ, τοΰθ’ όπερ 
ή ηλεκτροχημική θεωρία έπικυροΐ, δηλαδή, τοΰ υδατο; άναλυο- 
μένου, τό μέν ύδρογόνον αποχωρίζεται έχον τήν θετικήν ηλε
κτρικήν, ήν παραλαμβάνει τό υγρόν καί τό έλασμα λευκοχρύ
σου, τό δέ όξυγόνον, παραλαβόν τήν αρνητικήν ηλεκτρικήν, ένοΰ- 
ται μετά τοΰ ψευδαργύρου, οπότε λαμβάνει τήν θετικήν ήλεκτρι- 
κήν, ό δέ ψευδάργυρο; τήν αρνητικήν έχομεν οΰτω τον θ ε τ ι 
κόν  πολον επί τοΰ λευκοχρύσου τον ά ρ ν η τ ι κ ό ν  δέ επί τοΰ 
ψευδαργύρου. (Κατεχωρίσθη έν ττ, Revue des Sciences LES MON
DE. t. XXXYI. p. 477. 25 Mars 1875. Paris.)

Δ. Σ..Σ.ΤΙΌΥΜΠΟΣ /.aSr.-jr.tr,;.
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Β Ο Λ ΙΔ Ε Σ  Κ Α Ι Μ Ε Τ Ε Ω Ρ ΙΚ Ο Ι Λ ΙΘ Ο Ι

Έν πολλοί; τών αρχαίων συγγραφέων ύπάρχουσι θαυμασταί 
περιγραφαί λίθων, περί ών έπίστευον ότι κατέπεσον ώ ; βροχή 
έξακοντισθέντε; άπό τών έριγδούπων καί νεφεληγερετών θεών 
τοΰ Όλύμπου, επί τά ; κεφαλά; ασεβών άνθρώπων νΰν δέ, ότι 
άληθώ; πίπτουσι λίθοι άπό τοΰ ούρανοΰ, αυτό όπερ περιεπαίχθη 
μέχρι καταφρονήσεω; ύπό τών μάλλον πεπαιδευμένων άνδρών 
καί στεντορείω; ύπεστηρίχθη πλειστάκι; ύπό τών άπαιδεύτων, 
είναι εκτός πάση; διαμφισβητήσεως. Τοιοΰτοι λίθοι ευρέθησαν

I

— ί ί  — *

βαθέω; τεθαμμένοι έντό; τή ; γή ;, έν τόποι; έν οΤ; ούοεμία περ£ 
τή ; γενέσεως αυτών παράδοσι; έφέρετο· άλλ’ έπίση; άνεκαλύ- 
φθησαν άμέσω; υποκάτω θέσεων, ένθαμετέωρα έωράθησαν έκρη- 
γνύμενα, καί συνε?νέχθησαν δ ι ά θ ε ρ μ α  έτι όντα. Χωρικό; τ ι ;  
ευρισκόμενο; εΐ; τον άγρόν κατά τήν Χορμανδίαν, πρό τινων 
ετών κατετρόμαξεν έκ τοΰ βροντώδους ήχου, όμοιου πρό; τον τοΰ 
πυροβόλου, δν ήκολούθησεν έντονο; συριγμό; έντώ  άέρι. Ό δυσ
τυχή; άνθρωπο;, έν άρχαική άπλότητι καί θεοσεδεία έθνικοϋ, 
μή τολμών νά ύψώση τοΰ; οφθαλμού; κατέπεσεν έμβρόντητος 
έπί τή ; γή ; έπιφωνήσας «Μεγαλοδύναμε Θεέ μου! Είναι δυνα
τόν νά καταστραφώ ουτω ·, Συγχώρησόν μοι, Σέ καθικετεύω, όλα; 
τά ; άνομία; μου!» Βαθύτατα σεβόμεθα τά αΓσθημα τοΰ δυστυ- 
χοΰ; τούτου άνθρώπου. Ά λλά  καί εϊ; προγενεστέραν εποχήν, 
ήτοι κατά τήν δεκάτην εκτην καί δεκάτην έβοόμην έκατονταε- 
τηρίδα, καί αυτοί ετι οί μάλλον εύπαίδευτοι έξ ίσου έμβρόντητοι 
έγινοντο όρώντε; τά φαινόμενα ταΰτα. Μετέωρα, ώσεί αίματό- 
φυρτα ξίφη, φωτεινά σκήπτρα, καί ράβδοι θεία; έκδικήσεω; έφεγ- 
γοβόλουν ε ί; τού; ουρανού;, καί όργίλω; έσείοντο ύπεράνω ένο
χων πόλεων. Σχεδόν έκαστο; γινώσκει καλώς, άν ολίγον άνα- 
δράμϊ) εί; τήν ιστορίαν, τά περίτοΰ μετεώρου έκείνου, όπερ έκρέ- 
ματο ύπεράνω τή; 'Ιερουσαλήμ κατά τήν ύπό τοΰ Τίτου κατε- 
ρείπωσιν αύτη;, ώ ; δυνάμεθα νά άναγνώσωμεν εί; τήν ιστορίαν 
τοΰ Ίωσήπου.

Τά μετέωρα φαινόμενα δέν ήκο7\θύθησε πάντοτε πτώσι; λ ί
θων, ή τουλάχιστον δέν έβεβαιώθη ή πτώσι; τούτων έφ’ ό7,ων 
τών περιπτώσεων. Ά λ λ ’ έν πολλοί; τών παραδειγμάτων άναμ- 
φισβήτητον έθεωρήθη, καί τά τοιαΰτα φαινόμενα ήτιολογήθησαν 
ούτως : ότι τά στερεά σώματα κινούμενα διά τοΰ άέρο;, άνε- 
φλέγησαν κατά τήν προσέγγισιν αύτών εί; τήν γην.

Ό αναγνώστη; δύναται νά φαντασθί] τερπνήν τινα εσπέραν 
τοΰ θέρου; καί δύο κυρίου; περιδιαβάζοντα; εί; τήν αύλήν 
έπαύλεώ; τινο;. Ε ντελή ; νηνεμία επικρατεί καί ό ουρανό; ανέ
φελος, ότε αίφνης περικυκλοΰνται ύπό ώχροΰ καί λαμπροΰ φω
τός, σκιάσαντο; τό σεληναΐον, καίτοι σχεδόν πανσελήνου οϋσης.



Άτενίσαντε; προ; τ^  άνω ειδον -τό κατακόρυφον σημεϊον, λαμ
πρά ν βολίδα μείζονα κατά τήν διάμετρον τη ; Βασιλίσση; τη ; 
Νυκτό; (τη; Σελήνη;), σύρουσαν όπισθεν αίματόχρουν ούράν καί 
διαπερώσαν τού; ουρανού;, ούράν ήτι; έφεγγοβόλει ώσεί αίμα- 
τώδε; ξίφο;. Ούχί τόσον ορμητικό; ώ ; ή αστραπή, αλλά σχεδόν 
μετά ταχύτητο; πλανήτου, ό απαίσιο; ούτο; οιωνός διήρχετο 
τού; ουρανού; άπό μεσημβρία; προ; βορράν, καί τότε έκραγεί; 
ώ ; βόμβα, έξεσφενδόνισε τά κλάσματα έπί τή ; γη ;, άτινα κατερ- 
χόμενα ήρυθρίων. Ή  εκρηξι; τοσούτω βιαία ήτο, ώστε εσεισε τά 
παράθυρα τη ; έπαύλεω;, καί εξώθησε τά πινάκια άπό τη ; πινα
κοθήκη; τοΰ μαγειριού. Ή  βροντή διεχύθη υπέρ τά ; κεφαλά; 
τών παρατηρητών καί άντανεκλάσθη πέριξ αυτών, κυλινδουμένη 
εί; ηχώ πεντήκοντα περίπου μιλίων κατά τήν σειράν τών Πυρη
ναίων όρέων, καί μετά τέσσαρα ώ ; έγγιστα λεπτά βαθμηδόν τε- 
λευτήσασα μακράν.

Εί; τεσσάρων δέ μιλίων άπόστασιν άπό τή ; έπαύλεω; άνεκα- 
λύφθησαν μετεωρικοί τινε; λίθοι έσπαρμένοι έπί κυκλωτεροΰ; 
διαστήματο;, εχοντο; σχεδόν δύω μιλίων διάμετρον. Τινά τών 
θραυσμάτων έστάθμιζον δεκαοκτώ, είκοσι, καί τινα πεντήκοντα 
λίτρα;. Σημειωτέον έν τούτοι; ότι ύπερμεγέθει; όγκοι, σταθμί- 
ζοντε; πο7νλού; στατήρα;, εύρέθησαν εί; άλλα ; θέσει;, καί έδεί- 
κνυον έκ τή;συνθέσεω; αύτών, ότι ήσαν μετεωρική; καταγωγή;. 
Δείγματα εύμεγέθων μετεωρικών λίθων δύναται ό φιλομαθή; νά 
Γδγ] εί; τά πλεΐστα τών Μουσείων τή; Εύρώπη;.

Έν τοΐ; « ύ π ο μ ν ή μ α σ ι  τ ο ΰ  Α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ;  Ί ε χ ά ν  
Σ ι ά χ »  περσιστί συντεταγμένοι; ύπό αύτοΰ τούτου, περιγράφε- 
ται ό λίθο; ό πεσών εί; τήν έπαρχίαν Ααχόραν 4620' ό δέ Φρέί- 
σχτα, εί; υφο; άληθώ; άνατολικόν, ποιείται μνείαν τή ; μετατρο
πή ; τοΰ « υ ί ο ΰ τ ο ΰ  κ ε ρ α υ ν ο ΰ ) ) ώ ;  ονομάζει αύτόν, εί; άκι- 
νάκα; δύο, εί; μάχαιραν μίαν, καί εν μαχαίριον, κατά προστα
γήν τοΰ Αύτοκράτορο;. Ό Αύτοκράτωρ λέγει κειπον καί έστάθ- 
μισαν ενώπιον μου τήν ύλην, ή ; τό βάρο; ήτο 160 τολάχ.
Εδωκα παραγγελίαν εί; έπιδέξιον χειρώνακτα νά κατασκευάση 

έξ αύτή; ξίφο;, μάχαιραν καί μαχαίριον. Ό εργάτη; έξέθηκεν
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δτι ή υλη δέν ήτο σφυρηλατήσιμο;, άλλ’ ότι έθρύπτετο ύπό τήν 
σφύραν. Έπί τούτω έπρόσταξα νά άμιχθϊ] μετά σιδήρου. Κατά 
τά ; διαταγά; μου λοιπόν τρία μέρη σ ιδ ή ρο υ  τής· ά σ τ  ρα
π ή ς ήνώθησαν μεθ’ ένό; μέρου; κοινοΰ σιδήρου, καί έκ τοΰ μίγ
ματος κατεσκευάσθησαν δύο άκινάκαι, μία μάχαιρα και εν μα
χαίριον».
. Τή 14 ’Οκτωβρίου 1863 περί τήν τρίτην πρωινήν ώραν ό κ. 
I. Σμίθ διευθυντή; τοΰ ’Αστεροσκοπείου ’Αθηνών ήδυνήθη νά 
παρακολουθήση διά τοΰ τηλεσκοπείου λίαν άξιοσημείωτον βο
λίδα. Τό μετέωρον έπαρουσιάσθη ώ ; βραοεω; κινούμενο; διατ- 
των άστήρ μεταξύ τοΰ άστερισμοΰ τοΰ λαγωοΰ καί τή ; περιστε
ρά;. «Πάραυτα ύπερέβη τον Σείριον κατά τήν λαμπρότητα καί 
διέχεε φώ ; τοσοΰτον παράδοξον ώστε άπαντε; οί άστέρε; έξη- 
φανίσθησαν, ή δέ πόλι; τών ’Αθηνών, ή πεδιά; ώ ; καί ή θά
λασσα ήσαν πεφωτισμέναι. Ή  ’Ακρόπολι; καί ό Παρθενών έφαί- 
νοντο ώ ; κεχρωματισμένοι διά πρασινοφαίου χρώματο; καί όπι
σθεν αύτών ό ουρανό; άνέφελο; χρώματο; πρασίνου χρυσίζον- 
το ;» . Κατά τήν στιγμήν ταύτην ό κ. Σμίθ πλησίασα; τον οφθαλ
μόν εί; τό τηλεσκόπιον, ήδυνήθη νά παρατηρήσει τό περίεργον 
τοΰτο μετέωρον έπί πολλά δεύτερα λεπτά. «Δέν εβλεπε τ ι; 
πλέον εν μόνον φωτεινόν σώμα, άλλά δυο λαμπρα; βολιόα;, 
χρώματο; κίτρινου κλίνοντο; προ; τό πράσινον έχούσα; σχήμα 
έπιμηκυνθείση; σταγόνο;· ή μεγαλειτερα προηγείτο τή; άλλη ;, 
έκατέρα δέ κατέλιπεν Γχνη ερυθρά καλώ; κεχαραγμένα. Τά δύο 
ταΰτα σώματα ήκολουθοΰντο ύπ’ άλλων σωμάτων μικρότερων 
έπίση; φωτεινών καί τοΰ αύτοΰ ειοου;, οιεσπαρμενων άκανονί- 
στω ; ώσεί σπινθήρε; έντό; τή ; ούρα; τών βολιόων. Κατά τήν 
στιγμήν τή ; έξαφανίσεώ; του τό μετίωρον έφάνη διτ|ρημένον 
εί; τέσσαρα ή πέντε τεμάχια βαθεω; χρώματο;. Ούδει; οέ ήκου- 
σθη κρότο; ούτε κατά τήν διάρκειαν ούτε κατά τήν έξαφάνι- 
σίν του.

Παντοδαπαί θεωρίαι διεσπάρησαν προ; έξήγησιν τών γεγο
νότων, ών τήν ύπαρξιν πληρέστατα παρεδέχθησαν. Καί έν πρώ
τοι; έρρέθη, ότι ή έπενέργεια τή; αστραπή; έπί τών οξειδίων τή;
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γ ή ;  παρήγαγεν ισω; τού; λίθου;. Έ φεξή;, δτι έξηκοντίσΟησαν 
ε ι ;  τον αέρα, εί; άπειρο'/ άπόστασιν, έξ ηφαιστείων εκρήξεων, 
καί έφει7ο«ύσθησαν πάλιν ύπό τή ; γη ; ή δέ έλξ ι;, ή ταχυπορία, 
καί τό διάπυρον 'παρίστα αυτού; ώσεί διάττοντα; άστέρα;. ·Έπί 
τέλου; ή ύπόθεσι;, δτι έσχηματίζοντο εί; τά ; άνωτέρω χώρα; 
τοΰ ούρανοΰ, έκ τών συστατικών αύτοΰ τοϋ άέρο;, ελαβε παν- 
ταδοπά υποθετικά σχήματα. ’Επειδή ή ύπόθεσι; αυτή δέν έξήγει 
άποχρώντω; τά φαινόμενα, ό Λαπλα; έτόλμησε νάάποδώσητήν 
γένεσιν αΰτών εί; πυρίπνοαορη τή ; σελήνη;. Καί ούτω; οί θεω- 
ριολόγοι, δντε; εί; τό πέλαγο;, ήούναντο καθ’ οποίαν δήποτε 
διεύθυνσιν ύπηγόρευεν ή φαντασία νά πλέωσι. Τό άπειρον διά
στημα, έλεγον, δύναται νά περιέχει μόρια όμοια προ; τά έξ ών 
συνίστανται οι πλανήται, διεσπαρμένα εί; λεπτοτάτην μορφήν, 
καθ’ όλα ;τά ; άπεράντου; έκτάσει; τοΰ έν αύτώ αίθέρο;, καίπερι- 
στατικόν τι δύναται νά άναφλέξϊ) καί συγκέντρωσή τά μόρια 
ε ί; πυρίνου; σφαίρα;! Ή  θεωρία αυτή ή οίαδήποτε άλλη δύνα- 
ται, τουλάχιστον, νά χρησιμεύστ] εί; τό νά παροτρύνν] τού; άν- 
θρώπου; πρό; διάσκεψιν, καί έπί τέλου; ίσω; έννοηθή κάλλιον 
τό πράγμα, όπερ, έπί τοΰ παρόντο; τόσον άμυδρώ; έννοειται, 
ύπό τών έπιστημόνων άνδρών, όσον καί ή γένεσι; αύτών τών 
πλα-νητών είτε ή κοσμογονία.

Νεωστί άνταποκριτή; τ ι; έφημερίδο; περιγράφων λαμπρότα- 
τόν τι μετέωρον, όπερ ειδε καθ’ ήν στιγμήν έσυλλογίζετο περί 
τοΰ φαινομένου, καί θερμώ; ηΰχετο νά Ιβλεπεν ΐδίοι; όμμασιν 
αυτό, φαίνεται θεωρήσα; τό γενόμενον ώ ; θείαν άπάντησιν εις 
τήν μόλι; έκστομηθεϊσαν εύχήν. Τό έν λόγω μετέωρον ειδεν ό 
παρατηρητή; άπό τοΰ λόφου τοΰ Σχιοϋτερ, ότε έβλεπε π ρ ό ;  
δ υ σ μ ά ; ,  έπέρα δέ άπό μεσημβρία; πρό; βορραν. Ά λ λ ’ ό ταΰτα 
διηγούμενο; παρετήρησεν αύτό κατά τόν αυτόν ypovov έκ Οέ- 
σεω; μάλλον πρό; δυσμά; κειμένη;, ένώ έβλεπε π ρ ό ;  ά ν ατο-  
λ ά ; ·  καί ώρ«σε τήν θέσιν τοΰ μετεώρου ώ ; ούσαν μεταξύ τών 
δύω σημείων τή ; παρατηρήσεω;. Τό μετέωρον τοΰτο ήτο άξιο- 
σημείωτον διά τήν βραδεΐαν, καί μεγαλοπρεπή κίνησιν, καί τήν 
κατάτό φαινόμενον όριζοντείαν γραμμήν, ήν διήνυεν. Ό πυρήν
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ητο λαμπρό;, λευκό; ώσεί άστήρ, καί πυρίνη ούρα ειχε περίπου 
τό μήκο; ρωμαϊκού ξίφου;, καί χρώμα έρυθρόν ώ ; τοΰ αίματο;. 
Καθ’ ό'σον δέ έπλησίαζε πρ ό;  βορραν  έσπινθηροβόλει, καί έπί 
τέλου; διερράγη.

Ούδεμία υπολείπεται άμφιβο7^ία, ότι τό όραθέν μετέωρον ήτο 
ορατόν έντό; τή ; ατμόσφαιρα; τή ; γή ;, καί ότι έσύγκειτο έκ ς-ε- 
ρεα; υλη; έν καταστάσει διαφλέξεω;. Ό Σίρ Όνούφριο; Δέβυ;, 
ε ί; τά ; περί φλογό; ερεύνα;, διεσάφησε τοΰτο, ότι τό θειον καί 
τό φώσφορον, μεταξύ άλλων ύλών, δύνανται ν’ άναφλεχθώσιν 
έντό; άέρο; άραιωθέντο; εί; βαθμόν Τσον πρό; τήν άραιότητα 
τών χωρών έκείνων όπου τά είρημένα φαινόμενα όρώνται. Ά λ λ ’ 
ε ί; τούί μετεωρικού; λίθου; εύρέθη, έπίση; μαγνήσιον, καί ό Κ. 
Βρεϋλέϋ; όμιλών δημοσίω; περί τούτου καί παρομοίων θεμά
των, καί άπολαύων έπί τούτω τή ; κοινή; ύπολήψεω;, άποδίδει 
τήν έντονον λευκότητα τοΰ φωτό; εί; τήν καΰσιν τοΰ μαγνησίου 
έντό; οξυγόνου. Ή  3έ φωτεινή κόμη εξηγείται έκ τή ; διαβάσεω; 
τοΰ μετεώρου διά μέσου τοϋ άέρο;, τή ; έρυθρότητο; αύτοΰ προερ
χόμενη; έκ τή ; ψυχράνσεω; καί έ7»αττωσεω; τή ; φλογό; καθο- 
σον τό μετέωρον προχωρεί. Τό πυρώοε; έπομενω; ξιφο; τόοίο- 
νεί βεβαμμένον εί; αίμα είναι τά μετέωρον έν τώ φυσικώ αύτοΰ 
σχήματι. Τοιουτοτρόπω; ή άπλοϊκότη; ημών διαφωτίζεται ύπό 
τή ; έπιστήμη;, καί τό ποιητικόν τή ; ήμετέρα; φύσεω; άποσβέν- 
νυται έπί τινα χρόνον. Καί όμω; μή φοβοΰ σύ, όστι; άγαπα;τά 
θαύματα ώ ; άγαπα; τό μέγιστον τών όλων θαυμάτων, τήν ζωήν 
σου. Οί περί τήν «μετεωρικήν άστρονομίαν» ειδήμονε;, ώ ; καί 
εί; πασαν άλλην έπιστήμην, όμοιάζουσιν ίσω; τού; μεταλάσσον- 
τα ; τά ; σκηνά; ή τού; άνυψοΰντα; τό κατάβλημα ένώπιον τών 
θεατών εις τι μεγαλοπρεπέ; θέατρον, είναι δηΧαδή οί δεικται καί 
ούχί &ί έκθέται τοΰ ζώντο; κόσμου.
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Π Ε Ρ Ι Γ Α Λ Β Α Ν ΙΣ Μ Ο Υ  
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΪΤΟΥ.

'Οχτακόσια περίπου έτη Π. X. Θαλή; ό Μιλήσι©; άνεκάλυψε 
■πρώτο; τήν ιδιότητα, ήν διά τη ; τριβή; προσκτάται ρητινώδη; 
τ ι ;  ουσία καλούμενη ήλεκτρον (κεχριμπάρι), τοΰ ελκειν ελαφρά 
τινα σώματα. Ή  άνακάλυψι; αΰτη έγένετο αρχή νέου τη; φυσι
κή ; κλάδου, τοΰ στατικοΰ ηλεκτρισμού, δστι; ομω; μέχρι τέλου; 
περίπου τοΰ παρελθόντο; αϊώνο; ούδεμίαν πρακτικήν ώφέλειαν 
Ιχων έθεωρεΐτο μόνον ώ ; άντικείμενον περιεργεία; καί θαυμα- 
σμοΰ. Σοφο'ι άνδρε; καΟώ; καί πλεΐστοι άλλοι υπό περιεργεία; 
κινούμενοι συνηθροίζοντο ε ί; μεγάλην τχνά σκοτεινήν αίθουσαν 
ένθα έπανελαμβάνοντο τά ώραΐα τοΰ στατικοΰ ηλεκτρισμού πει
ράματα, τά όποια τοΐ; έφαίνοντο ετι μάλλον θαυμαστά, καθόσον 
'ήγνόουν νά έξηγήσωσιν αύτά. Και όντω; ποιο; θαυμασμό; θά 
κατελάμβανεν αυτού;, βλέποντα; ζωηρού; ήλεκτρικού; σπινθή
ρα; δίκην αστραπών διασχίζοντα; τήν σκοτεινήν αίθουσαν καί έκ 
τοΰ σώματο; αύτών άναπιδύοντα; καίδεχομένου; τού; σφοδρού; 
έκεινου; δονισμού;, τού; όποιου; παρέχει ή έκκένωσι; τή ; Αουγ- 
δουνική; λαγήνου -,’Αποχωροΰντε; έκ τών δημοσίων τούτων συν
αθροίσεων πλήρει; θαυμασμοΰ καί εχοντε; τήν φαντασίαν αύ
τών ολίγον έξημμένην έμεγάλυνον τά φαινόμενα τών οποίων 
έγένοντο αύτόπται μάρτυρε; καί άπέδιδον αύτά εί; αιτία;, όλω; 
μυστηριώδει; καί προληπτικά;. Εί; τά ολίγα ταΰτα φαινόμενα 
περιωρίζοντο αί περί ηλεκτρισμού γνώσεις τών ανθρώπων, ότε 
περί τά τέλη τοΰ παρελθόντο; αΐώνο; συμβάν όλω; τυχαΐον έπέ- 
πρωτο νά γείνν] ή άφετηρία τοσούτων σπουδαίων ανακαλύψεων 
τοΰ δυναμικοΰ ήλεκτρισμοΰ, διά τά ; όποία; δικαίω; θά έναβρύ- 
νηται ό ήμέτερο; αιών. ΙΙερί τά τέλη τοΰ παρελθόντο; αίώνο; 
καθηγητή; τ ι; τή ; ανατομία; έν Βονωνία όνόματι Γα/νβάνη; 
καταγινόμενο; περί τήν φυσιο7^ογικήν σπουδήν τών βατράχων, 
ηθέλησε νά έξετάσν) ποιον θά ήτο τό αποτέλεσμα τοΰ άτμοσφαι-

ρικοΰ ήλεκτρισμοΰ έπί τοΰ σώματο; τεθνεώτο; καί ήκρωτηρια- 
σμένου βατράχου. Ααβών λοιπόν ένα τοιοΰτον, έξήρτησεν αύτόν 
άπό τών σιδηρών κιγκλίδων τοΰ εξώστου αύτοΰ διά χάλκινου 
νήματο;, άνέμου δέ τυχαίω; προσπνεύσαντο; καί προσπελάσαν- 
το ; τον πόδα τοΰ βατράχου εί; τήν σιδηράν κιγκλίδα μετά μεγί
στη; έκπλήξεω; παρετήρησεν ότι άνευ προφανοΰ; παρουσία; τοΰ 
’ήλεκρισμοΰ, ό βάτραχο; έκινεΐτο σπασματωδώ; ώ ; εάν ήτο ζών, 
προσπαθών ν’ άποσπάσν}, ούτω; ειπεΐν, τάδεσμά αύτοΰ. Ό Γαλ- 
βάνη; έπανέλαβε τότε τό πείραμα καί άνήγγειλεν αύτό πάραυτα 
ε ;; πάντα; τού; έν Εύρώπν] σοφού;, οΓτινε; πειρώμενοι εύρέθη- 
<rav ε ί; τήν αύτήν εκπ7^ηξιν καί πάντε; κατενόουν, ότι έκ τοΰ 
φαινομένου τούτου έπέπρωτο νά προέλθϊ} σπουδαία τ ι; άνακά- 
λυψ ι;. Ά ναγγέλω ν όμω; ό Γα'λβάνη; τό πείραμα τοΰτο ήθέλησε 
συνάμα καί νά έξηγήσγ] αύτό. Κατ’ αύτόν οι μΰ; καί τά νεΰρα 
τών ζώων είσί δοχεία, ούτω; ειπεΐν, τών δύω αντιθέτων ηλεκτρι
κών ρευστών, τό δέ μεταλλικόν νήμα χρησιμεύει μόνον όπω; 
ενόνη τά ; δύο άντιΟέτου; ηλεκτρικά; καί ότι ή έπανασύνθεσι; 
αύτών έπιφέρει τήν σπασματώδη τών μυών κίνησιν. Μέγα μέρο; 
τών φυσιολόγων παρεδέχθησαν τήν θεωρίαν ταύτην διά τή ; 
•όποια; καί αύτή ή ζωή εξηγείτο, διότι διετείνοντο ότι ηλεκτρισμό; 
«Τναι τό μέτον έκεϊνο, διά τοΰ οποίου ή θέλησι; μεταδίδεται εί; 
τού; μΰ;. Διά τή ; άνακαλύψεω; ταύτη; πλεΐστοι ήλπιζον, ότι θά 
κατορθώσωσιν έπί τέλου; ν’ άνεύρωσι τί είναι καί αύτή ή ζωή, 
καί ότι θά δυνηθώσι νά έπαναφέρωσιν ε ί; τήν ζωήν άνθρωπον 
άρτίω; τεθνεώτα, άν ούχί διά παντό; τούλάχιστον έπί ολίγα; 
στιγμά;. Εύτυχώ; ίσω ; διά τήν έπιστήμην αί έλπίδε; αύτών δέν 
διεψεύσθησαν κατά τό φαινόμενον, τό δέ πρώτον πείραμα, όπερ 
έξετέ7^εσαν έφαίνετο κάπω; ότι έπεκύρου τήν ύπόθεσιν αύτών. 
Δι’ δ καθ’ ά διηγούνται προετοιμάσαντε; ίσχυρότατον ηλεκτρικόν 
ρεΰμα ύπέβαλον εί; τήν ένέργειαν αύτοΰ πτώμα άνθρώπου 
άρτίω; τεθνεώτο;· μέ μεγάλην δέ αύτών εκπληξιν ειδον ότι τά 
άλ7,ω; άψυχον αύτό σώμα έκινεΐτο, έκίνει τήν κεοαλήν, ήνοιγε 
τού; οφθαλμού; καί έξέβαλλεν άνάρθρου; τ ινά ; φωνά;.

Αντίπαλο; τή ; θεωρία; τοΰ Γαλβάνη έκηρύχθη καθηγητή;
2
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τ ι; έν Παυία όνόματι Βόλτα;, δστι; παρεδέχετο, δτι ή παραγωγή 
του ήλεκτρισμοΰ οφείλεται εις τήν επαφήν δύο ετερογενών με
τάλλων καί δτι ό ηλεκτρισμένος βάτραχος έχρησίμευεν εις τό 
νά καταδείξη τήν παρουσίαν τοΰ ηλεκτρισμού.

Πάλη επιστημονική άξιομνημόνευτο; ήγέρΟη μεταξύ τών δύω 
τούτων σοφών, έκαστο; δέ διά νά υποστήριξή τήν άλλω ; έσφαλ- 
μένην θεωρίαν του προσέπάθει ν’ άνακαλύψϊ) νέα φαινόμενα έξ 
δλων ομω; τών αποτελεσμάτων τη; έπιστημονικη; ταύτη; πά- 
λης, ή γονιμωτέρα άνακάλυψι; είναι ή ύπό τοΰ Βόλτα άνακα- 
λυφθεΐσα συσκευή τη ; παραγωγή; τοΰ δυναμικοΰ ηλεκτρισμού, 
ήτι; ένεκα τοΰ σχήματό; τη ; έκλήΟη στήλη Βο7^ταϊκή.

Άνακαλυφθείση; οΰτω τη ; συσκευή;, ήτι; παρέχει ήμΐν διαρ
κώ ; άφθονον ποσότητα ήλεκτρισμοΰ εί; πάσαν ώραν καί εί; 
πασαν περίστασιν, ή σπουδή τών περιέργων τούτων φαινομένων 
κατέστη άπλουστέρα καί εύκολωτέρα.

Καί κατά πρώτον μέν έτελειοποίησαν τήν συσκευήν ταύτην, 
εΐτα δέ διά ταύτη; παρήγαγον πλείστα; δσα; άνακαλύψει;, αίτ:· 
νε ; έτι καί σήμερον πληροΰσιν ήμά; Οαυμασμοΰ.

Ά ν  δέ τώρα άποβλέψωμεν ει; τήν πρόοδον τη ; επιστήμη; 
ταύτη; επί τριάκοντα περίπου έτη, ει; τά ; άνακαλύψει; καί 
έφαρμογά;, αίτινε; άχρι τοΰδε έγένοντο καί εί; εκείνα;, αίτινε; 
μέλ7νουσι νά έπέλθωσι χάρι; τϊ] ηλεκτρική στήλϊ) τοΰ Βόλτα, 
καταλαμβανόμεθα ένδομύχω; άπό αίσθημα χαρα; άμα καί ύπε- 
ρηφανεία;, διά τό έργον τοΰτο τη ; ανθρώπινη; εϋφυία;, βλέπον- 
τε ; δτι διά τοΰ ήλεκτρισμοΰ τά κρυφιώτερα απόρρητα τη ; φύ- 
σεω; άποκαλύπτοΜ,ται πρό ήμών καί δπερ παράδοξον δυνάμει; 
τή ; φύσεω; δλω; άγνωστοι, όποιο; είναι αυτό; ό κεραυνό;, ό 
έμπνέων τοσαύτην φρίκην, υποτάσσονται ήδη εί; τήν άνθρωπί- 
νην θέλησιν καί παρέχουσι τά ; γονιμωτέρα; έκδουλεύσει;.

Ενώπιον τών άποτελεσμάτων τούτων λησμονεί τ ι; τήν πάλην 
τήν έγερθεισαν αεταξύ τών δύο ενδόξων ιδρυτών τοΰ σπουδαίου 
τούτου τη ; φυσική; κλάδου, ή δέ επιστήμη έπίση; εΰγνωμονοΰσα 
άμφοτέρου; θέλει άναγράψει εί; τήν ιστορίαν τη ; «χρυσοί; 
γράμμασι» τά ονόματα αυτών.
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“Ή πρώτη τών εφαρμογών τοΰ δυναμικοΰ ηλεκτρισμού εινε ή 
“tou ήλεκτρικοΰ τη7νεγράφου.

Ά πό τών παναρχαιοτάτων ήδη χρόνων οι άνθρωποι, ήσθάνθη- 
σαν τήν άνάγκην ν’ άνταποκρίνωνται πρό; άλλήλου; συντέ- 
Ι^νοντε; τά διαστήματα. Πατήρ ταξειδεύων καί απομακρυνόμε
νο; τη ; οίκογενεία; του επιθυμεί νά εύρίσκηται έν γνώσει τη ; 
■χαταστάσεώ; τών φ^τάτων του. ’Ασθενή; έν κινδύνω ευρισκό
μενο; επιθυμεί όσον τάχιον νά κα?νέσϊ) πλησίον του τού; άνθρώ- 
που; τη ; έπιστήμη;. ’Αρχιστράτηγο; διευθύνων μεγάλα πολε
μικά έργα νά ρυθμίζϊ] τά ; διαταγά; του συμφώνω; πρό; τά ; 
χινήσει; τοΰ έχθροΰ. Δι’ ά καί άπό τού; άρχαιοτάτου; χρόνου; 
άνευρίσκομεν τήν ιδέαν τοΰ τηλεγράφου.

Οί πρόγονοι ήμών άνάπτοντε; πυρά; εί; υψώματα καί συν- 
δυάζοντε; αυτά; ποικιλοτοόπω; άνταπεκρίνοντο πρό; άλλήλου;.

Ό Αισχύλο; αναφέρει δτι γηραιό; τ ι; υπηρέτη; τοΰ Ά γαμέ- 
μ,νονο; άνερχόμενο; έκάστην έσπέραν επί τά τείχη τοΰ Ά ργου ; 
προσεπάθει ν’ άνακαλύψϊ] μακρόθεν εί;τόν ορίζοντα πυρά; ήναμ- 
μένα; άναγγελούσα; τήν έπάνοδον τοΰ κυρίου του. Ε ί; άλλα 
έθνη οίον εί; τήν Γαλλίαν μετεχειρίζοντο άλλα μέσα πρό; άντα- 
πόκρισιν.

Νεανία; τ ι; άνέβαινεν έπί ύψώματο; καί έκεΐθεν άνήγγελλε 
στεντόρεια τϊ] φωνϊ] τήν σπουοαιαν ειοησιν προ; ολα τα σημεία 
τοΰ όρίζοντο;. Ό άνεμο; μετεβίβαζε τού; λόγου ;  του. Μετ’ ολί
γ α ; στιγμά;, φωνή τ ι; μακρόθεν άνταπεκρίνετο- οΰτω δέ άπό 
στόματος εί; στόμα ή είδησι; μετεβιβάζετο καί ε ΐ; τά άπώτερα 
τη ; χώρα; μέρη· έν τώ μέσω τών όρέων, τών πεδιάδων καί τών 
δασών, έν τώ μέσω τη ; σιγη; καί τοΰ σκότου; ήκούοντο φωναί 
διασταυρούμεναι. Ό Καΐσαρ διαβεβαιοΐ, δτι τό ειδο; τοΰτο τη ; 
άνταποκρίσεω; ήτο ταχύτατον. Τρεΐ; ήμέραι ήρκουν νά φθάση 
ή'εΓδησι; ή καλοΰσα τού; Γα7>άτα; εί; τά όπλα.

Ά λ λ ’ εάν διά τού; χρόνου; εκείνου; ή άνταπόκρισι; αυτη ήτο 
ταχεία, δέν ήτο δμω; καί εχέμυθο;. Διότι οί 'Ρωμαίοι ήδύναντο 
οΰτω νά λαμβάνωσι γνώσιν τών συμβαινόντων. Ά λ λ ’ οί Γα/νά- 
τα! οΰδόλω; περί τούτου έφρόντιζον, Οεωροΰντες ώ ; ατιμίαν νά
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έπιπέσουν αίφνηδίως κατά τοϋ έχθροϋ, St’ ο, ώς διηγοΰνται, προ* 
σήρτων κωδωνίσκου; έπί τών οπλών αυτών όπως άναγγέλλωσί 
τήν άφιξίν των.

Ά λλα  τό είδος τοϋτο της συγκοινωνία; δέν ήδύνατο νά επι
κράτηση έπί πολύν χρόνον. Έ φ’ όσον οί άνθρωποι έζων καθ’ ομά
δας άπομεμονωμένας, άνευ μεγάλου ενδιαφέροντος περί τών γ ε 
νικών συμφερόντων, δέν ήσθάνοντο τήν επιθυμίαν τοΰ νά συγ- 
κοινωνώσι προς άλλήλους^εϊς μεγάλας άποστάσεις. Ά λ λ ’ ότε τά 
ήθη ήρξαντο μορφούμενα, δτε οί’̂ άνθρωποι ήρχισαν νά αΐσθά- 
νωνται τήν έπιθυμίαν της εθνικής ένότητος δέν έβράδυναν νά 
ποιήσωσι χρήσιν είτε άγγελιοφορων περιστερών ειτε ανθρωπων 
πιστών καί γενναίων, οιτινες μετεφερον ειδήσεις μυστικωτέρας 
καί λεπτομερεστέρας.

Οί πρώτοι ηλεκτρικοί τηλέγραφοι πριν ή έφαρμοσθώσιν έθεω- 
ροΰντο άπλώς ώς εργα περιεργείας ούχί δέ καί ως έχοντα πρα
κτικήν χρήσιν, διότι άν καί τό πρώτον ηλεκτρικόν σύστημα χρο-  ̂
νολογεΐται άπό τοΰ 1831, έν τούτοις ό έφευρέτης ήναγκάσθη ν’ 
άναμείνγ] έπί οκτώ δλα ετηπρίν ή τό σύστημα αύτοΰ γείνϊ] παρα
δεκτόν. Σήμερον ίσως έκπλησσόμεθα διά τον δισταγμόν, δστις 
ύπεδέχθη τήν μεγάλην ταύτην άνακάλυψιν, άλλά τοΰτο εϊνε γε
νικός νόμος τής άνθρωπίνης φύσεως τυΰ νά παραοεχηται Ουσκό- 
λως παν ό,τιεινε έναντίον τών συνηθειών καί ιδεών αυτής. Πλεΐ- 
σται δσαι άξιοθαύμαστοι άνακαλύψεες έγένοντο τήν σήμερον ’περί 
τών οποίων όμιλοΰμεν μετά δυσπιςίας καίπεριφρονήσεως, αίτινες 
ομω; θά φανώσιν άπλούσταται εις τούς μεταγενεστέρους, ώς εις 
ημάς ήδη ό τηλέγραφος, ϊοιοϋτος π. χ. ό αύτογραφικός τηλέγρα
φος δστις μεταβιβάζει τηλεγράφημα αύτόγραφον καί ό άκουστικός 
διά τοϋ οποίου ό έφευρέτης διατείνεται ότι δύναται νά μεταβιβάσει 
αυτήν τήν φωνήν μ3 τά τής προσωοιας άνθρωπου όμιλοΰντος.

Δύο δέ άνταποκρινόμενοι καί τοι εις μεγίστας άπ’ άλλήλων 
αποστάσεις εύρισκόμενοι νά δύνανται νά ομιλώσι μεταξύ των διά 
ζώσης ώς εί εύρίσκοντο έντός ενός καί τοΰ αύτοΰ δωματίου. Ά λλά  
διά πόσας άλλας ανακαλύψεις άγνώστους εις ήμάς θά έκπλήσ- 
σωνται οί απόγονοι ημών !
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Μία έκ τών ιδιοτήτων αίτινες έξέπληξαν τούς πρώτον διά τοΰ 
ηλεκτρισμού πειραθέντας ύπήρξε καί ή ταχύτης αύτοΰ, διότι ού- 
δεμία ταχύτης παρατηρητέα έπί τής γης δύναται νά συγκριθή 
πρός τήν τοΰ ηλεκτρισμού, ήτις υπερβαίνει τήν ταχύτητα καί 
αύτοΰ τοΰ φωτός ήτοι τάς 72 χιλιάδας λεύγας1 κατά δεύτερον 
λεπτόν τής ώρας. "Οπως δέ λάβωμεν ιδέαν τινά τής καταπλη
κτικής ταύτης ταχύτητος, άς ύποθέσωμεν ύπερμέγεΟες τηλεγρα
φικόν σύρμα άναχωροΰν άπό τον βόρειον πόλον τής γης καί 
μεταβαΐνον εις τον νότιον καί έπανερχόμενον πάλιν εις τό ση- 
μεϊον τής άναχωρήσεως. 'Γποθέσωμεν δέ δτι τό μεταλλικόν τοΰτο 
νήμα άνεϋ διακοπής δΐς περιζωννύει τήν γην κατά μέγιστον κύ
κλον σύνθημα δοθέν εις τό εν άκρον τοΰ σύρματος, διανύει τό 
δλον μήκος καί επανέρχεται εις τό σημεΐον τής άναχωρήσεως έν 
διαστήματι μικροτέρω τοΰ ενός δευτερολέπτου ή έν άλλαις λε'- 
ξεσιν ό ηλεκτρισμός περιέρχεται δίς τήν γήϊνον σφαίραν έντός 
τοΰ βραχυτάτου χρονικοΰ διαστήματος, τό όποιον καταρρέει 
μεταξύ δύο διαδοχικών παλμών τή; καρδίας μας. Ηχος δέ παρα- 
γόμενος εί; τόν ένα πόλον τή; γή ; καίδυνάμενος ν’ άκοϋσθή εις 
τόν έτερον ήθελε χρειασθή ολόκληρον ημέραν. Αυνάμεθα δμως 
ν' άναφέρωμεν καί άλλα παραδείγματα έτι μάλλον καταπλη
κτικά. Σφαίρα τηλεβόλου τήν οποίαν ούδέν κώλυμα ήθελεν έμ- 
ποδίσει κατά τήν πορείαν, θά διήνυε τό αύτό διάστημα εϊς 21 
ημέραν. ΆΛμάμαξα δέ έκτοξευθεϊσα έν τγ] μεγίστη αυτής ταχύ- 
τητι καί διανύουσα 100 χιλ. μέτρα τήν ώραν, ήθελε διατρέξει 
τό αύτό διάστημα εις 17 δλας ημέρας, διάστημα δηλ. τό όποιον 
ό ηλεκτρισμός διανύει εις χρόνον όλιγώτερον τοΰ ενός δευτέρου.

’Ιοόύ δέ μέσον συγκρίσεως έτι μάλλον έκπληκτικόν. Ό ηλε
κτρισμός διανύει τό άπό τοϋ ήλίου εις τήν γήν παμμε'γιστον διά
στημα είς χρόνον όλιγώτερον τών 8 λεπτών· τό διάστημα δέ 
τοΰτο διανύεται ύπό μέν σφαίρας τηλεβόλου είς 10 έτη, ύπό τοΰ 
ήχου εις 1 5 ετη, ύπό άτμαμάξης δέ είς 200 δλα έτη. 'Άνθρωπος 
δέ βαδίζων νυχθημερόν χωρίς νά έπιβραδύνν) όπως λάβϊ] τροφήν 
ή άνάπαυσιν ήθελε δίανύσει τό διάστημα τοΰτο είς 2 χιλ. ετη .

1 Μ ί ϊ  λεύγη ’.σοουναμΐϊ τι,οος 4 χιλιόμετρα.
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Ά ληθώ ; όθεν δύναται νά θεωρηΘϊ] ή ταχύτη; τοΰ ηλεκτρισμοί 
ώ ; άπειρο;! Έάν δέ τά τη?>εγραφήματα δέν φθάνουσιν έν άκαρεί 
« ί; τά ; χώρα; τών αποδεκτών, τοΰτο άποδοτέον ούχί ε?;τήν βρα
δύτητα τοΰ ήλεκτρισμοΰ άλλ’ εί; τά ; αναπόφευκτου; άνάγκα; 
ε ί; α ; υποβάλλεται ή υπηρεσία καί εί; τά ; περιστάσει; αίτινε; 
έκάστοτε συνοδεύουν την άποστολήν καί κανονικότητα τών τη ; 
άνταποκρίσεω; σημείων! Ά λ λ ’ οπω; ό ηλεκτρισμό; μεταβιβάσγ} 
τηλεγράφημα άφ’ ένό; σημείου εί; ετερον πρέπει νά κινήσΥ] μη- 
χανά; τινα ; αιτινε; παράγουσαι σημεία νά καθιστώσι δυνατήν 
τήν άνταπόκρισιν.

(άκολουΟεΐ). "

ΤΙΜ. Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΪΛΟΣ y.aOr.fn™;-

Θ Η Ρ Α  ΕΝΤΟΜ ΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡϋΤ0.\Γ

Πριν ή προβώμεν εί;τήν περιγραφήν τοΰ τρόπου, xaOr δν συλ- 
λαμβάνονται, ταριχεύονται καί διατηροΰνται έν τα ΐ; συλλογαϊ; 
τά διάφορα είδη τών έντόμων, όφείλομεν νά είπωμεν γενικά 
τινά περί τη ; διακρίσεω; τών διαφόρων τάξεων αυτών, δπω; δύ- 
νηταί τ ι; εύκόλω; νά κατατάσσϊ) έκαστον εντομον εί; τήν. οι
κίαν θέσιν.

'Έντομα είναι ζώα αρθρωτά,’τών όποιων τό σώμα σύγκειται 
έκ τριών διακεκριμένων μερών, τη ; κεφαλή;, τοΰ θώρακο; καί 
τη ; κοιλία;· εχουσι τρία ζεύγη ποδών, στεροΰνται έσωτερικοΰ 
σκελετοΰ,καί άναπνέουσι διά μέσου άεροφόρων τραχειών.'Άπαντα 
σχεδόν τά έντομα έφωδιασμέναμέ πτέρυγα; είσί τά μόνα ασπόν
δυλα ζώα, άτινα διεμορφώΟησαν προ; πτησιν.

Τό εντομον δπερ θέλομεν περιγράψει είναι ό ύπό τό σχήμα f. 
κηφήν διηρημένο; εί; τά τρία διάφορα αύτοΰ μέρη.

Καί ή μέν κεφαλή Α έμ- 
περιλαμβάνει τά μασσητήρια 
όργανα,τά; κεραία; καί τού; 
όφθαλμού;. Τά μασσητήρια 
τών έντόμων όργανα συνί- 
ς·ανται εκ τινο; πετάλου κα- 
λύπτοντο; τό στόμα έκ τών 
άνω καί κα?^ουμένου άνω 
χείλου;, έκ τών άνω σιαγώ- 
νων καί τών προσακτορίδων, 
ών ή μέν κάτω σιαγών ή δέ 
κάτω χεΐλο; καλοΰνται. At ή .

κεραιαι σύγκεινται έκ πολλών μικρών άρθρων ένστομουμένων 
άλλήλοι;. Γεννώνται δέ έκ τοΰ προσθίου ή άνωτέρου τή ; κεφα
λή ; μέρου; προ τών οφθαλμών καί εχουσι σχήμα κεράτων λε
πτών, θεωρούνται δέ ώ ; αισθητήρια άφή; καί όσφρήσεω; (κατά 
τινα ; καί ακοή;). Οί οφθαλμοί τών έντόμων ότέ μέν είσί άπλοι 
ότέ δέ σύνθετοι· οί σύνθετοι είσί λίαν μεγάλοι καί εύρίσκονταιέκα- 
τερωθεν τή ; κεφαλή;, συνίστανται έκ πολλών χιλιάδων κώνων ή 
πυραμιοων συνενουμένων κάτωθεν διά τοΰ άκρου των. Πλήν τού
των δέ πολλά έντομα φέρουσιν έπί τοΰ άνωτάτου τή; κεφαλή; 
μέρου; τρει; έτι άπλοΰ; οφθαλμού;, έποφθαλμίδια καλουμένου;.

Ό θώραξ Β τών έντόμων κατέχει τό μέσον μέρο; τοΰ σώμα- 
τό; των καί σύγκειται έκ τριών δακτύλων καλουμένων προθώ- 
ραξ, μεσοθώραξ καί μεταθώραξ. Έκ τών ύπτιων έκάστου τών 
δακτύλων τούτων έκφύεται εν ζεΰγο; ποδών έκ δέ τών πρανών 
τοΰ προθώρακο; καί μεσοθώρακο; αί πτέρυγε;, αίτινε; είσί άκρα 
πεταλώδη συνιστάμενα έκ διπλή; μεμβράνη; καί ύποστηριζόμενα 
Ισωθεν ύπό νευρωμάτων στερεωτερων ύπάρχουσι δύο ζεύγη τοι- 
ούτων, ένίοτε ομω; λείπει τό ετερον.

Ή  κοιλία Γ περιλαμβάνουσα κυρίω; τά σπλάγχνα, συνίς-α- 
ται έκ πολλών κινητών δακτυλίων, ών ό αριθμό; δύναται νά φΟάσν̂



μέχρι τών εννέα, ό δε τελευταίο; φέρε*, κέντρον δη/^ητηρ'.ώοε;-
Ό αριθμό; τών μέχρι τοΰδε γνωστών ειδών τών εντόμων 

ανέρχεται εί; 100,000 περίπου. Ήναγκάσθησαν λοιπόν ένεκα; 
τη ; πληθύο; τών ειδών νά τά κατατάξωσι εί; ένδεκα μεγάλα; 
τάξει; πρό; εύχερεστέραν αυτών διάκρισιν.

Έ κτών ένδεκα τούτων τάξεων θάπαραλείψωμεν τέσσαρα;,ώ; 
μή παρεχούσα; ούδέν θέλγητρον εί; τον θηρευτήν τών εντόμων* 
έξ έκάστη; δέ τών υπολοίπων επτά τάξεων θά λάβωμεν εν όπω; 
σπουδάσωμεν αυτό έκ τοΰ πλησίον.

I. Τ ά ξ ι ;  Κ ο λ ε ο π τ έ ρ ω ν .  Ένταΰθα θά λάβωμεν έκ τή;· 
τάξεως ταύτη; τον ύπό τό σχήμα 2 χρυσοκάνθαρον (κ. χρυσό-
μυγα). Τό ώραϊον τοΰτο εντομον εχει χρώμα πράσινον μεταλ
λικόν, άκινητεΐ δέ ή μάλλον άποθνήσκει μετά τών ρόδων κατά 
τόν μήνα Μάϊον. Εί; τό σχήμα τοΰτο καθώ; καί εί; τά επόμενα 
τά έντομα παρίστανται εχοντα τήν μέν μίαν πτέρυγα ήρεμοΰ- 
σαν τήν δ’ έτέραν έτοίμην πρό; πτήσιν. Ή  θέσι; αύτη καίτοιμή

φυσική, είναι κατάλληλο; όπω; έν- 
νοήσν] τ ι; δι’ ένό; βλέμματο; καί τά ; 
δύο όψει; τοΰ εντόμου. Τινά τών εν
τόμων, τάΚολεόπτεραπ. χ.,κρύπτουσε 
τά άληθή πτερά των ύπό θήκα; σκληρά; 
καί φαίνονται τόν πλεΐστον χρόνον 
άποτελοΰντα εν όλον μετά τή ; κοιλία;

2'/ 2 r+ ' t yτοΰ εντόμου, ώστε ήθελέ τ ι ;  αμφι
βάλει περί τούτου έάν δέν τά έβλεπε διατιθέμενα πρό; πτήσιν.

Τά Κολεόπτερα τά Όρθόπτερα καί τά Ύμενόπτερα τρέφον
ται έκ στερεών ουσιών, ζωικών ή φυτικών, καί είναι έφωδιασμένα 
έπί τούτω μέ σιαγώνα; καταλλήλου; διά τοιούτου είδου; τρο- 
φά ;. Φέρουσι δύο ζεύγη πτερύγων, ών αί δύο σκληραί καί κερά- 
τιναι κα)^οΰνται έλυτρα, και άποτελοΰσι εΐδό; τι θηκών ύπό τά ; 
οποία; κρύπτονται αί ύποκείμεναι έτεραι δύο ύμενώδει;, συνε- 
πτυγμέναι πτέρυγε;.

Τά Κολεόπτερα υφίστανται έντελεϊ; μεταμορφώσει;.Ή κάμπη 
των έχει τήν μέν κεφαλήν κερατίνην τό δέ λοιπόν σώμα σχεδόν
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πάντοτε μαλθακόν.Ήδέ νύμφη μένει ήρεμο; καί δέν λαμβάνει ουδέ 
τροφήν, περικαλύπτεται δέ ύπό μεμβρανώδου; περικαλύμματο;.

Τό σχήμα 3 παριστά κάμπην χρυσο- 
καράβου ή κηπουροΰ, τοΰ μεγαλοπρε- 
ποΰ; τούτου Κολεοπτέρου, συγγενοΰ; 
τοΰ χρυσοκανθάρου, έχοντο; έλυτρα 
σπυρωτά καί διερχομένου ταχέω; έν 
μ.έσω τών κήπων καί πεδιάδων.

Τό σχήμα 4 παριστά νύμφην χρυ
σοκανθάρου, καθ’ δν χρόνον αύτη άκι- 
νητεΐ όπω; μεταμορφωθή ει; τέλειον 
εντομον. Ό καιρό; καθ' δν μένουσι εί; Σχ. 3 .  

τά ; προσκαίρου; ταύτα; καταστάσει; Κολεόπτερά τινα είναι ενίοτε 
αρκετά μέγα;, καί τοιοΰτον χαριέστατον εντομον, οπερ βλέπο- 
μεν ν’ άπόλυταιή ν’ άποθνήσκϊ] μετάτινα; ήμέρα; άφοΰ έξασφα- 
λίσγι τήν διαιώνισιν τοΰ είδου;, μένει πέντε, εξ ενίοτε δέ καί 
όκτώ έτη έντό; παλαιών ξύλων ή έντό; τή ; γή ;, διά νά κατερ- 
γασθί] τά λαμπρά ταΰτα ενδύματα, άτινα όμοιάζουσι κατά τόν 
πλούτον τά μάλλον πολύτιμα μέταλλα. '

II. Τ ά ξ ι ;  Ό ρ θ ο π τ έ ρ ω ν .  Θά λάβωμεν εί; παράδειγμα 
τήν πρασίνην ακρίδα τών άγρών σχήμα 5.

Καί ει; τήν τάξιν ταύτην 
είσέτιθέλομεν ευρει σιαγώ
να ; όμοία; σχεδόν ταΐ;τών 
Κολεοπτέρων.Αί πτέρυγέ; 
των είσί στεναίκαί εύθεΐαι, 
αί δέ όπίσθιαι δερματώδει;' 
καί σκληραί συμπτυσσόμε
να! ένείδει ριπιδίου όταν τό 
Ιντομον άκινητ^.Ή διάτα- 
ξι;έπ ί τοΰσχήματο; διακρι- 
νομένη διαστέλλει καθαρά 
τά ; δύο γειτονευούσα; με
γάλα ; τάξει;. “L' 5*



Ένταΰθα αί μεταμορφώσεις είσίν ατελείς, διότι ταΰτα μετα- 
μορφοΰνται είς έντομα έξ ώών και ούχί έκ καμπών, διατη- 
ροΰντα πάντοτε τό αύτό τοϋ σώματός των σχήμα καί κατάμέγα 

της ζωής των μέρος μένοντα άν?υ πτερών. Κα
τόπιν πολλών διαδοχικών πτερορρυήσεων τά άτελη 
όργανά των συμπληροϋνται καί καθίστανται τ έ 
λεια. Πας τις 0ά αναγνώρισή ότι τό υπό τό σχήμα 
6 εντομον είναι ή κάμπη της πράσινης άκρίδος, 
ήτις προσλαμβάνουσα τάς πτέρυγας μεταμορφοΰ- 
ται είς τελείαν ακρίδα.

ΙΤΙ. Τ ά ξ ι ς ' Η μ ι π τ έ ρ ω ν .  Ώς τύπον της τά- 
ξεως ταύτης θά λάβωμεν τήν κόριδα τών ξύλων (κ. βρωμοΰσα) 
σχήμα 7.. Ένταΰθα δέν έχομεν πλέον σιαγώνας προφανείς, αυ- 
ται συμφύονται καί σχηματίζουσι έκμυζιτικήν προβοσκίδα ρύγ- 
χος καλουμένην.

Δέν βλέπομεν πλέον ελυτρα ή Οήκας καλυπτούσας τά μεμβρα
νώδη πτερά. Τά τελευταία ιχνη της τροποποιήσεως ταύτης δέν 
εκτείνονται πέραν τοΰ ήμίσεως τών πτερών, άτινα καθίστανται

τότε ήμιέλυτρα, ενίοτε μάλιστα 
Ο νΟ  μένουσι όλως μεμβρανώδη είς 

τά εσωτερικά καί τότε μένουσι 
'  πάντοτε τεταμένα καί έν καιρω 

Σχ· 8· άναπαύσεως ή διπλοΰνται έλα- 
2χ· 7· φρώς μόνον. Προφανώς δέ κατα

φαίνεται ότι ή τάξις αύτη είναι μετάβασις έκ τών καθαρώς πτε
ρωτών πρός τά μεμβρανώδεις καί διαφανείς πτέρυγας εχοντα 
έντομα, άτινα είσί πάντα έτοιμα πρός πτήσιν.

Αί μεταμορφώσεις είσίν ατελείς, ύπίρχουσιν όμως καί εξαι
ρέσεις τινες π. χ. τό σχήμα 8 παριστα τήν κάμπην τής κόρι- 
δος τών ξύλων, ήτις μέλλει νά ύποστ-?] όλίγας μεταβολάς όπως 
έκ τοΰ άτελοΰς είς τέλειον μεταβληΟ-?] εντομον.

(ά/.ολουθεΐ).
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ΤΟ Σ Π Η Λ Α Ι Ο Ν  ΤΩΝ 0 * Ε Ω Ν  
ΕΙΣ Π ΕΡΟΥ.

Βαθύς ψιθυρισμός δίδει τό σημεΐον τοϋ πολέμου, ον οί άνε’-* 
μοι κηρύσσουσι κατ’ άλλήλων. Αίφνης τήν μανίαν αυτών φρι- 
χώδη έξαγγέλλουσι συρίγμχτα. Νύξ πυκνή κα'λύπτει τόν ουρα
νόν καί τόν συγχ'ει πρός τήν γην. Ό κεραυνός διασχίζων τό 
ερεβώδες τοΰτο κάλυμμα διπλασιάζει τήν σκοτίαν. Εκατόν βρον
τά» κυλυόμεναι καί άντηχοΰσαι έπί σειράς όρέων, διαδέχονται ή 
μία τήν άλλην καί σ-/η;/.ατίζουσι μηκηθμόν ήρέμα άποσβεν- 
νύμενον καί ροχθοΰντα ώς εκείνος τών κυμάτων. Είς τούς κλο
νισμούς οΰς τό όρος έκ τών βροντών καί τών άνέμων λαμβάνει 
σείεται, διανοίγεται, καί έκ τών σπ7νάγχνων του μετά φοβεροϋ 
πατάγου χείμαρροι ταχείς καταπίπτουσι. Τά ζώα έντρομα έξορ- 
μώσιν έκ τών δασών είς τήν πεδιάδα, καί ύπό τήν λάμψιν τών 
άστραπών οί τρεις οδοιπόροι1 ώχροι εβλεπον διεοχομέ/ους π),η- 
σιέστατα τόν λέοντα, τήν τίγριν, τόν λύγκα, τήν λεοπάρδα7^ιν, 
έπίσης ώς αύτοί τρέμοντας. Εις τόν γενικόν τής φύσεως κίνδυ
νον δέν ύπάρχει π7 έ̂ον άγριότης καί ό φόβος τό παν ήμεροί.

Είς τών οδηγών τοΰ Άλόνζου, έν τώτρόμω του άναβαίνει εις 
τήν κορυφήν βράχου. Χείμαρρος, όστις έξορμα άναπηδών έκρι- 
ζοΐ τόν βράχον καί τόν παρασύρει, καί ό άγριος όστις περιπτύσ- 
σεταιαύτόν, συγκυλύεται είς τά κύματα. Ό έτερος ’Ινδός κατα
φεύγει είς τό κοι'7>ωμα δένδρου. Ά7*λά στήλη πυρός, ής ή κο
ρυφή έγγίζει τάς νεφέ7>ας καταβαίνει έπί τοΰ δένδρου, καί τό 
κατακαίει μετά τοΰ δυστυχοΰς, όστις έσώθη έκεΐ.

Έν τούτοις αί δυνάμεις τοϋ Μο7ανά πα7.αίοντος κατά τής βίας 
τών κυμάτων έξηντ7^οΰντο, έβάδιζεν έν τώ σκότει, δραττόμενος 
τών ριζών καί τών κ7^άδων τών δένδρων άτινα συνήντα, χωρίς 
νά σκέπτηται περί τών οδηγών του, άνευ άλλου αισθήματος ή 
τής μερίμνης περί τής ιδίας ζωής· καθότιήσαν στιγμαί φόβου, ότε

,1 Ό  Ά λό νζο ς  Μολ'.να κα ί ο! δύο οδηγοί του.



πασα συμπάθεια εκλείπει, δτε δ άνθρωπο; ε!ς εαυτόν προσηλού- 
μενοςπερί έαυτοΰ μόνον ένδιαφέρεται. Τέλος φθάνει ερπων είς 
τούς ποόποδας βράχου αποτόμου, καί ύπό τάς λάμψεις τών άς-ρα- 
πών βλέπει σπήλαιον, ού τό βάθος καί ή σκοτεινή φρίκη ήθελε 
τόν παγώσει άλλην στιγμήν. Καταπληγωμένος, κατάκοπος, ρί- 
'πτεται εις τό βάθος τοΰ άντρου εκείνου, εκεί δέ άποδίδων χάρι- 
τας τώ θεω πίπτει εις νάρκην.

Ή  θύελλα τέλος κατευνάζει τήν μανίαν αυτής, ο: άνεμοι παύ- 
ουσι συγκλονιζοντες τό όρος, τά ϋδατατών χείμαρρων ήττον ορ
μητικά δέν μηκώνται πλέον εις τά πέριξ, καί ό Μολινά αισθά
νεται οιαχεόμενον εις τάς φλέβας τό βάλσαμον τοΰ υπνου, ότε 
κρότος τρομερώτερος εκείνου τής καταιγίδος πλήττει τά ώτα αύ
τοΰ, καθ’ ήν στιγμήν μέλλει ν ’ άποκοιμηθή.

Ό κρότος αυτός παρόμοιος τώ τών προστριβομένων χαλύκων 
προέρχεται εκ πληθύος όφεων, ών τό σπήλαιον είναι τό καταφύ- 
γ ιο ν  ό θόλος είναι περιενδεδυμένος ύπ’ αύτών, περιπεπλεγμένοι 
δέ ό εις μετά τοΰ άλλου, καί κινούμενοι προξενοΰσιτόν θόρυβον 
ον αναγνωρίζει ό’Αλόνζος. Γινώσκει ότι τό δηλητήριον τών όφεων 
τούτων είναι έκ τών όξυτέρων, ότι άνάπτει πάραυτα εις άπάσας 
τάς φλέβας πΰρ, όπερ κατατρώγει καί θανατοΐ τόν δυστυχή ός·ις 
έδήχθη. Τούς άκούει, νομίζει ότι βλέπει αύτούς ερποντας πέριξ, 
ή κρεμαμένους έπί τής κεφαλής του, καί ετοίμους νά όρμήσωσιν 
εναντίον του· τό αίμα του πήγνυται ύπό φρίκης, μόλις τολμά ν’ 
άναπνεύσϊ). "Άν θέλγ] νά συρθή εξω τόΰ άντρου, φοβείται μή διά 
τών χειρών, διά τών ποδών πατήση κανέν τών έπικινδύνων εκεί
νων ερπετών. Κατεπτοημένος, φρικιών, ακίνητος περικυκλούμε- 
νος άπό μυρίους θανάτους, διέρχεται τό πλεΐστον τής νυκτός, 
τρέμων νά iorj τό φως, μεμφόμενος τοΰ φόβου, όστις έκράτει αύ
τόν προσηλωμένον έκεϊ, καί προσπαθών παντί σθένει νά υπερ
νικήσω τήν αδυναμίαν ταύτην.

Ή  ημέρα ήτις ήλθε νά φωτίση τό σπήλαιον έδικαίωσε τήν φρί
κην του. "Επρεπε ν’ άποθάνγ] ή νά διαφύγν]. Συναθροίζει έναγω- 
νίως τάς όλίγας δυνάμεις αίτινες τώ υπολείπονται, έγείοεται βρα- 
οίω$ καί τάς χεΐρας έπιστηρίζων έπί τών τρεμόντων γονάτων
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εξέρχεται τοΰ άντρου, καταβεβλημένος καί coyρός ώς φάσμα 
δπερ έκβαίνει τοΰ τάφου. Αύτή ή καταιγίς ήτις τόν έρριψεν εις τόν 
κίνδυνον τόν προεφύλαξε. Διότι ό αύτός τρόμος κατείχε τούς 
δφεις καί τό ένστικτον επιβάλλει εις τά ζώα νά παύωσιν όντα 
κακοποιά όταν εύρίσκωνται έν κινδύνω.

Αιθρία ήμέρα έπαρηγόρει τήν φύσιν διά τάς καταστροφάς τής 
νυκτός. Δάση ών αί κορυφαί τήν προτεραίαν διήκον μέχρι νεφών 
Ικειντο κατακεκλιμένα εις τήν γην, έτερα έφαίνοντο ακόμη άνα- 
φρίσσοντα. Αόφοιούς ό ’Αλόνζος είδε στρ·ογγύλους ύπό'τόν άνα- 
θάλλοντα αύτών κόσμον, διανοίγονται εις χαράδρας, καί έπιδει- 
κνύουσι τά κατεσχισμένα αύτών σπλάγχνα. Γηραιά δένδρα 
έκριζωθέντα κατερρίφθησαν έκ τοΰ ύψους τοΰ όρους· ή πίτυς, ό 
φοινιξ, τό ίερόξυλον, τό κακκάον, ή κέδρος κατεκάλυπτον τήν πε
διάδα διά τών τεθ“ραυσμένων αύτών κορμών, βράχων θραύσματα 
κατεδείκνυον τήν θέσιν τών χειμάρρων ή βαθεΐα κοίτη ήν πλή
ρης ζώων πράων, σκληρών, δειλών, αγρίων, άτινα κατεπόθησαν 
καί έξεβράσθησαν ύπό τών ύδάτων.

Έν τούτοις τάύδατα έκρέοντα άφινοντάδάση καί τήν πεδιάδα 
ν’ άναζωογονηθώσιν ύπό τό θάλπος τής άναγεννωμένης ημέρας. 
Ό ούρανός έφαίνετο εΐρηνεύσας πρός τήν γήν καί προσμειδιών 
αύτή μετ’ εύνοίας καί ερωτος. “Ο,τι άνέπνεεν ακόμη, ήρξατο χαι- 
ρόμενον τήν ζωήν. Τά πτηνά καί τά άγρια ζώα έλησμόνησαν 
τήν φρίκην των, διότι ή ταχεία λήθη τών δεινών είναι δώρον όπερ 
ή φύσις τοΐς έδώρησε, καί τό όποιον ήρνήθη τοϊς άνθρώποις!
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Τοσαύτην καταστροφήν έπιφέρουσιν at Τίγρεις επί τών παρά 
τάς δασώοείς τών ’Ινδιών χώρα; κατοικούντων, ώστε έδέησε νά 
ληφθώσι σπουδαία μέτρα παρά τη ; κυβερνήσεω;. Γενομένης έν 
έ’τεί 1 872 άπαριθμήσεωςεύρέθη δτι κατά τά ετη 1 868, 1 869 καί 
4 870 ό αριθμό; τών θυμάτων τών Τίγρεων άνήρχετο εις 12, 
534, δηλ. κατετρώγοντο 4,184 άτομα κατ’ ετος.

Τά τρομερά ταϋτα θηρία έρημοΰσι ολόκληρα χωρία, άναρπά- 
ζ-ουσι τούς άνθρώπους έκ τών κεντρικωτέρων οδών εν μέσϊ) ημέρα. 
Έκεΐ ένθα άλλοτε περίφημα καί πολυάνθρωπα ύψοΰντο χωρία 
δέν βλέπει τις εΐμή ερείπια καί καταστροφάς. "Οσοι δέ τυχόν δια- 
φεύγουσι τούς όνυχας αύτών, άποθνήσκουσι τηςπείνης ώςέκτών 
τρομερών καταστροφών, ά ; προξενώσι εί; τά ; γα ία ; των.

Μία μόνη Τίγρι; κατέστρεψε δεκατρείς κώμα; καί κατέστησεν 
άκαλλιέργητα 256 τετραγωνικά μίλια τη ; χώρα;. Τ01869 μία 
Τίγρι; έπλήγωσεν έπικινδύνω; τέσσαρα άτομα, έξ ών τό εν άπε- 
βίωσε.Έτέρα Τίγρις έφόνευσεν 100 άτομα και κατέστρεψεν ολό
κληρον οικογένειαν πατέρα, μητέρα καί τρία τέκνα.

’Αλλά καί οί δφεις έν τα ΐ; χώραι; ταύταις έκτελοΰσι τό έπ’ 
αύτοΐ:, διότι έκ της κατά τό 1 872 γενομένης άπαριθμήσεω; 
κατά τά τρία άνω ετη εύρέθη δτι ό αριθμός τών ύπό τών δηλη
τηριωδών οφεων δηχθέντων άνήρχετο εις 25,664, έν δλοις ή 
προξενηθεΐσα καταστροφή εις τά ; χώρα; ταυτα; άνήρχετο εί;

Αύναται τ ι; ήδη, διά τής εύκολία; ήν παρέχει ή δ-ώρυξ τοΰ 
Σουέζ, νά περιέλθϊ] τόν κόσμον έντό; 80 ήμερών. Ιδού τό δρο-
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μολόγιον;
’Α πα ιτούντα ι..............................................................

’Από Παρισίων εις Ιΐορτ-Σάι'δ, εις τήν είσοδον τής
διώρυγος κείμενον (σιδηροδ. καί άτμόπλουν). » 6

Έ κ ε ΐθ ε ν  ε ί ;  Βομβάην (άτμόπλουν). . ' ...................  » 14·
Έκεΐθεν εί; Καλκοΰταν (σιδηρόδρομος)................ » 3
Έκεΐθεν εί; Χογκόγκον (άτμόπλουν)...................  » 12

.  Έκεΐθεν εί; Ύεδώ (ά τμ ό π λο υν )................~ . » 6
Έ κ ε ΐθ ε ν  Σανδουχικάς νήσου; (άτμόπλουν) . . .  » 14
Έκεΐθεν εις Σαν-Φραγκίσκον (άτμόπλουν). . . .  » 7
Έκεΐθεν εις Νεοβόρακον (σιδηρόδρομος τοΰ Είρη-

νικοΰ Ώκεανοΰ)  ...........................................
Έκεΐθεν εις Παρισιού; (άτμόπλουν)......................  » Ί Ί

Ήμέραι 80

ΕΙΣ ΤΕΤΤΙΓΑ

«Τ α  λ έω  σε σένα πεθερά 
γ ία  να  τ ’ άκούτι \ ν ύφ η .»

Πώς σ’ άγαπάω τσίντζικα τραγουδιστή! 
σ’ ένα κλαρί ’ψηλά ’ψηλά καβάλα 
πρωί ’ναι μεσημέρι δέν ’ρωτάς, γλεντάς, 
κι’ ουδέ λεπτό δέν δίνεις γιά τά άλλα.

φ α γ ί, πιοτό, νά ,κλεψη; άλλου ασναμη!! 
καί φόρτωμα οεν είσαι, τά κλαρακια 
άν βαρεΟτ); εκείνα παεις παρακεί, 
κι’ άμα σέ διώξουν φεύγέι; δίχως κακ ία ..



ΪΝά κλάψν); νά στενάξγ]; δέν τώχει; στο νοΰ, 
αν δέν σέ Οέλ’ ή μία ’βρίσκεις άλλη, 
δέν χάθηκε ό κόσμο;! σύ ’σαι γνωστικό; 
κι’ ά; λένε πούχει; άδειο τό κεφάλι. . .

’Εσύ γεννήΟη; μόνο γιά νά τραγούδα;, 
καί τό τραγούδι ξέρει; άπ’ τήν φύσι, 
καί δέν ζητα; μ έ τ ό  σ τ α ν ι ό  ο,τι ό Οιό; 
δέν θέλησε σέ σένα νά χαρίσν].

Σέ λένε και ζητιάνο τσιντζικα φτωχέ ί 
πώ ; γύρεψε; απ’ τό μυρμήγκι στάρ ι... 
οί παληοψεύται;! ενώ άμοιρε έσύ 
ποτέ σου δέν άφίνει; τό κλωνάρι. . .

Δέν φ τα ΐ;! έτσ’ εΐν’ ό κόσμο;, πάντοτε κακό;, 
έχΟρεύετ’ ό πεζό; τόν καβαλάρι,. . .  
μήπω; χωνεύει έμπορο; τόν ποιητή, 
γρ'Λ,ά τή νιά, γέρο; τό παλληκάρι;

Τραγούδα καί τόν κόσμο, φίλε, μή ’ρωτα;· 
τραγούδησε τη ; γη ; τά τόσα κάλλη. . .  
κι’ άν σκάσ'/j; άπ’ τήν πείνα; Α ί! ύπομονή!! 
μήπω; δέν Οά ψοφήσουνε κ’ οί άλλοι;

Κάλλι’ άπ’ τήν πεΐνα νά ψοφά;, ή τρώγοντα; 
ο,τι μέ πόνο μάζεψαν οί άλλοι. . .  
κΓ άν τόρα είσαι δυστυχή; έχει ό θεό;!
ΟάλΘϊ] καιρό; τά ξ α ν α ζ ή σγ] g πά λ ι. . .

Δ. κ.
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ot μή έπιστρέψαντες τό πρώτον φυλλάδιον θεωρούνται τακτικοί συν- 
δρομηταί.

Εις τόν μή πληρώσαντα τήν συνδρομήν του μετά τήν παραλαβήν τοΰ 
πρώτου ή καί δευτέρου φυλλαδίου, διακο'πτεται ή άποστολή τής 
« Φ ύ σ ε ω ς » .

Ό προμηΟεύων δέκα συνδρομητάς τακτιζώς πληρόνοντας λαμβάνει 
επί εν έτος τό περιοδικόν δωρεάν.

Προθύμως άναγγέλλομεν τήν έκδοσιν έργου, ού τίνος άντίτυπον άπο- 
στέλλεται πρός τήν διεύΟυνσιν, άνταλλάσσομεν δέ μετά περιοδικών ή 
καί εφημερίδων.

ΠάσααΓτησις άπευΟύνεται «πρός τήν ΔιεύΟυνσιν τοΰπεριοδικ.Φύσ ι ς . »
At άποδείξεις τής παραλαβής τών συνδρομών φέρουσι τήν υπογρα

φήν τοΰ κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλου.
Τό γραφεΐον τοΰ περιοδικού κεΐται έν τή οικία τοΰ κ. ’Αχιλ. Α. Γέ

ροντα έν τή συνοικία πλάκας παρά τόν Ναόν τοΰ Σωτήρος.
Συνδρομηταί έγγράφονται εϊς τό τυπογοαφεϊον τοΰ κ. Θρασ. Παπα- 

λεξανδρή κείμενον παρά τόν ΙΝαόν τών 'Αγίων Θεοδώρων.

2 Γ Ν Δ Ρ 0 ΜΙΙ

Δ·.α τους sv Ά θ ή ν ά ις  Ι τ η ο ία .........................   ' ορ. νέα,; 12
ε ξ α μ η ν ια ία ..........................................  » » 7

Δ ια  xoui εν τ α ϊ«  Ιπ αρ χ ία ις  Ι τ η ο ία .....................................................  » »
εξαμ η νια ία  .......................................... » » 8

Δ ιά  το ΰ ; έν τ ω  ε ζω τψ ./ .ω  έ τη τ ία  .....................................................  » » 2 0


