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•

Εισερχόμενοι ήδη είς τδν έκτου μήνα τοΰ ΓΛ έτους
άπό τής έκδόσεως τής ΦΓΣΕΩΣ, παρακαλοΟμεν πάντ«ς τούς ήμετέρους συνδρομητές, τούς καθυστεροΰντας
έτι τήν συνδρομήν τοΰ 3ου ήδη τρέχοντος έτους, δπως
εύαρεστούμενοι, άποστείλωσιν ήμΐν τάχιστα αύτήν,
καί τοΐς άποστείλωμεν τάς σχετικές άποδείξεις των
μετά τοΰ άριΒμοΰ τών λαχείων, ών αί κληρώσεις κατά
τδ έτος τοΰτο, ώς έγκαίρως προανηγγείλαμεν, έσονται
σχεδδν διπλάσιαι τών παρελθόντων έτών, ώρισθέντων
πλειόνων δώρων, ώς έκ τής αύζήσεως τών συνδρομη
τών. Τήν συνδρομήν του έκαστος δύναται πρδς εύκολίαν καί ταχύτητα ν αποστείλιρ κατ ’ ευθείαν, έάν βού
λεται, πρδς τδ γραφείου τής ΦΓΣΕΩΣ δι ' έπιταγής,
χαρτονομισμάτων ή γραμματοσήμων παντδς έθνους.
Όμοίως παρακαλοΟμεν καί τούς άνταποκριτάς μας,
δπως έπιταχύνωσι τήν άποστολήν τοΰ άντιτίμου τών
είσπραχθεισών αποδείξεων, ίνα τακτοποιήσωμεν τά βι
βλία μας συμφώνως πρδς τάς μελλούσας κληρώσεις.

Ή Λιεύΰυνσις

Η ΣΕΛΗΝΗ
ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΝ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΓ
Έν τ& άστεροσκοπείω των ΤΖβριβιων σννήλ&ον Εσχά
τως διάφοροι σοφοί και μηχανικοί, δπως μελετήσωσι τό
ζήτημα τη$ πραγματώσεως κατά τήν προσεχή Έκ&εσιν
τον 1900, τοϋ σχεδίαν τον κ. Φραγκίσκον Αελόνκλ, σχεδίαν
γνωστόν ύπό τό όνομα ή Σελήνη είς άπόστασιν
ε ν ό ς μ i τ ρ ο ν.
Είς τών συντακτών τοϋ «Χρ όνο ν» ίζήτησε παρά
τον κ. Αελόνκλ πληροφορίας τινάς περί τον σχεδίον τής
έπιχειρήσεώς τον ταύτης, ίδού ίέ τί σχετικώς άπήντησεν
ό βουλευτής τών Κάτω—Άλπεων.

«‘Η ιδέα μου αυτή χρονολογείται άπό του 1889, ότε
σκεπτόμενος, ύπό τήν ίποψιν των θαυμάσιων τής Έκθέσεως,
τινι τρόπφ δύναται νά καταστή λαμπρά καί διασκεδαστική
ή προσεχής "Εκθεσις, έν τή άνελίξει τών δνειροπωλήσεών μου
μοί ήλθε κατά νοΰν το οπτικόν δργανον, τοΰ οποίου τήν
έκτέλεσιν προτείνω σήμερον. Πολύ δ’ έκπλήττομαι πώς ούδείς μέχρι τοΰδε έσκέφθη νά κατασκευάσή αύτό,διότι έν συνά
ψει τό τηλεσκόπιον τοΰτο δεν εινέ τι άλλο, ή αυτό τοΰτο τό
παλαιόν τηλεσκόπιον τών προγόνων μας, κατεσκευασμένον
τή αληθείς μετ’ ίκτάκτου δυνάμεως, καί δπερ όμως έπενοήθη άπλούστατα ώς τό πρώτον τηλεσκόπιον τοΰ Νεύτωνος.
Αί διαστάσεις αύτοΰ έσονται υπερμεγέθης, δηλαδή ισομεγέ
θεις πρός τήν στήλην τής Βανδόμης
*
θά εχη 40 μέτρων μή

κος, ό δέ άνταυγαστήρ αύτοΰ, κοΐλον κάτοπτρον έπηργυρωμένον, βάρους έννέα τόνων, θά ίχη διάμετρον αύχί έλάσσονα τών τριών μέτρων καί πάχος 50 ίκατοστομέτρων μέ
δικατέσσαρα χιλιοστόμετρα πρδς τό κέντρον.
Οί κ. Henry, οί διδάσκαλοι τής οπτικής, ώρισαν τάς δια
στάσεις ταύτας
*
ό x. Ρ. Gautiei
*
ιδίως προσδιόρισε τούς
όρους τής κατασκευής τοΰ κυρίως τηλεσκοπίου, τό δε
κ. Saint—Gobain (1) άνέλαβε τήν δύσκολον φροντίδα καί
πολυκίνδυνον τιμήν τής κατασκευής τοΰ άνταυγαστικοΰ κα
τόπτρου. Οί διάσημοι διευθυνταί τοϋ έργοστασίου τοΰ Saint
—Gobain εύηρεστήθησαν ν’ άναλάβωσι τήν δοκιμήν τού
πειράματος, έφ’ ού, όντως έγκειται ή μόνη δυσκολία τοϋ
σχεδίου, διότι πάντα τά έπίλοιπα θεωρούνται ώς παίγνια διά
τούς κ. κ. Hexiry καί Gautier.
Ουδόλως φοβούμεθα τόν ξένον ανταγωνισμόν, διότι ολό
κληρος ό κόσμος είνε υποτελής τών αστρονόμων καί τών
μηχανικώνψ,ας. 'Εκτός δέ τούτου ό χρόνος δέν θά έπήρκει
είς τούς, αντιπάλους μας άν ήθελον νά κατασκευάσωσιν όμοιον .
αστρονομικόν-δργανον διά .τήν προσεχήΈκθεσίν των'καί πράγ
ματι αμφίβολον είνε άν τά έπτά ολόκληρα ετη, τά όποια
μάς χωρίζουσιν άπό τής προσεχοΰς’Εκθέσεώς μας θά ήνε έπαρκή πρός πραγμάτωσιν τοϋ σχεδίου μας.
«Τά πλήθη τών ανθρώπων, τά όποια θέλουσι συρρεύσει
έν τή άπεράντφ έκείνη ’Εκθέσει,όπου κατά τό 1900 τό γι
γάντων τηλεσκόπιον. θέλει τοΐς δείξη άπ’ εύθείας, ή διά με
γάλων προβολών, ή δι’ εύμεγέθων φωτογραφιών τήν έπιφάνειαν τής Σελήνης, τής οποίας ούτε έν τετραγωνικόν μέτρον
θή τοΐς διαφεύγει, τά πλήθη ταΰτα, λέγω, θά συλλάβωσι
τήν ιδέαν τών θαυμάσιων -αποκαλύψεων, τάς όποιας ό άν
θρωπος πρέπει νά περιμένη έκ τής φυσικής άστρονομίας.
/ .

Πρό ολίγου δε συνελθόντες εξετιμήσαμεν δεόντως τά τε
σχέδια καί τόν προϋπολογισμόν, τά όποια μάς έπαρουσίασαν
αί άναγκαίαι δαπάναι διά τήν έπιχείρησεν ανέρχονται σχεδόν
είς δύο καί ήμισυ ίκατομμύρια φράγκων
*
περί δέ τής έπιτυχίας ϊχομεν τήν μεγίστην πεποίθησιν καί ού μόνον τό μέγιστον αστρονομικόν τηλεσκόπιον θέλει έκτεθή έκ τή ’Εκ
θέσει, άλλά και παρά τάς έκδηλωθείσας αμφιβολίας ύπό πολ
λών -διάσημων έπιστημόνων περί τοΰ δυνατού τοΰ σχεδίου
τούτου, αί ελπίδες, τάς όποιας τρέφομεν περί τοΰ αστρονο
μικού τούτου οργάνου ούδόλως θά άποτύχώσιν».
(4) Saint—Gobain, χωμόπολις τοΰ νομού Aisne, χαί τής έπαρ
χίας Laon, Ινβα κατασκευάζονται ύαλοι.
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Οί ό? κύριοι Paul καί Prosper Henry, Επίτιμοι αστρο
νόμοι τον άστεροσποπείου, έρωτηϋέντες περί τοϋ πρακτι
κού αποτελέσματος τον μεγάλου τούτον σχεδίου, έδωκαν
τάς επομένας πληροφορίας.

«Μάλιστα, είπον, εινε αληθές, ort ό χ. Φ. Δελόνκλ συν
έλαβε πρώτος την ιδίαν τοΰ γιγαντείου τούτου τηλεσκο
πίου· άλλ’ ίπιτρέψατέ μοι νά σας είπω, κατα πρώτονζ ότι
λίαν προώρως έγένετο λόγος περί αύτοΰ’ ύπό τήν θεωρητικήν
αύτοΰ ίποψιν ή σύλληψις τοΰ ίργου τούτου δεν παρέχει ούδίμίαν δυσκολίαν άλλ’ ύπό τήν πρακτικήν του έποψιν, ύψίσταται λεπτομέρεια τις—ή σπουδαιότερα όλων—ήτις άν δέν
μάς έξαπατδ, θά μάς παράσχη πολλάς δυσχερείας. Έν
-συνάψει ή έπιτυχια ίξαρτάται έκ τοΰδυνατοϋ της κατασκευής
τοΰ άναγκαιοΰντος δίσκου διά τή μέγα αντανακλαστικόν πά·
τοπτρον, τό όποιον θα έχη 3 μέτρων διάμετρον, ήτοι διάστασιν, τήν όποιαν προσδιωρίσαμεν ώς το δυνατόν όριον, 50
εκατοστόμετρων πάχους καί τοϋ όποιου τό βάρος θά ήνε
σχεδόν 9 τόννων. Ή μόνη δυσπολία τής πραγματώσεως έγ
κειται' ίν τή χύσει τής ύελον, ήτις θά χρησιμεύση διά
τήν κοιλότητα τοΰ παραβολικού κατόπτρου. "Εν τών μεγί
στων ύελοποιείων τής Γαλλίας άνέλαβε τήν διεξαγωγήν τής
εργασίας ταύτης.... Θά ίπιτύχη; Έλπίζωμεν. Μάθετε όμως,
ινα ίχητε ιδέαν τινά τοΰ ίργου τούτου, ότι τό βάρος τοΰ
μεγίστου χυθέντος δίσκου μέχρι τοΰδε δέν υπερβαίνει τά 600
χιλιόγραμμα, ένφ τό ΐδιχόν μας θά ζυγίζη 9000 ! . . .
«’Η έστιακή άπόστασις (α) τοΰ οργάνου θά ήνε 40 μέ
*
τρων’ ώστε,ώς βλέπετε, θά ηνε μεγαλητέρα τής τοΰ αστερο
σκοπείου, ήτις είναι μόνον 27 μέτρων. Ή διευθίτησ.ς τοΰ
οργάνου θά ήνε παραλλακτική, δηλαδή ΐσημερινή, τό δέ
σ^ήμά του θά ήνε Νευτώνιον μετά τινων τροποποιήσεων,
τας οποίας έπήνεγκεν ό Λέων Φουκώλτ. Τό σχήμα τοΰτο
τοΰ οργάνου διά τίνος δεδομένης ό.πής θά περιεχη τήν μεγί
στων ποσότητα τοΰ φωτός. Εΐνε δέ τό πρώτον διδόμενον
νΰν σχήμα τοΰ τηλεσκοπίου καί έν ταύτφ τό μάλλον γενι
κώς ίν χρήσει έν τοϊς άστεροσκοπείοις διά τήν κατασκευήν
τών οργάνων τοΰ είδους τούτου.
Ό π. Gautier, ό περίφημος μηχανικός τών οργάνων τών
αστεροσκοπείων μας ποιεί τό γε νΰν εχον τάς σχετικάς με
λετάς διά τήν μηχανικήν διευθέτησιν τοΰ γιγαντείου τούτου
μηχανήματος.
Θά πλησιάζωμεν τόν οφθαλμικόν φακόν τή βοηθείςε ήμεκυκλικοΰ κινητού εξώστου, καί ουτινος τό ύψωμα, τό πτε
ρύγιου δηλαδή, θά διευκολύνη εις πολλά άτομα νά παρατηρώσι τά διάφορα μέρη τοΰ ούρανοΰ.
*0 ίσημερινόχωρος (β) θά κινήται διά μηχανισμού ωρολο
γίου, δυνάμει του όποιου θά περιγράφω τό δργα^ον ολόκλη
ρον κύκλον έντός 24 ωρών. Έπειδή δέ είς μόνος παρατηρη
τής θά δύναται νά παρατηρή διά του οφθαλμικού, φακοΰ τοΰ
οργάνου τά ουράνια σώματα, τούτου ένεκα προτιθεμεθα νά
μεταχειρισθώμεν τρόπον τινά διά τοΰ όποιου θά δύνανται
πολλοί ταύτοχρόνως νά παρατηρώσιν. Ούτρς δέ συνίσταται
εις τό νά προβάλλωμεν τό ουράνιον άντιχείμενον έπί διαφράγ
ματος, ώστε νά γίνηται ορατόν ίν ταυτφ είς ίκατοντάδα
έπισκεπτών.
(1) Σ. Μ. Έστω τό κάτοπτρο» ΑΒ (ίο. σχ. όπισθεν). Τό σημείου Κ.
λέγεται κορυφή τοΰ κατόπτρου, ή ευθεία ΚΖ άξων τοΰ κατόπτρου.
"Αν ήδη όποθέσωμεν,δτι αί αχτίνες λ=ν, λ’=ν' πρβσπίπτουσιν επί
τοϋ κατόπτρου ΑΒ, αυται μετά τήν άντανάκλασίν των έπί τής εσω
τερικής έπιφανείας τοΰ κατόπτρου θά συνελθωσιν είς τι σημείο» Ε

τοΰ άξονος ΚΖ, δπερ καλείται Ιστία τοΰ κατόπτρου' ή δ’ απόβτασις ΚΕ ή περιλαμδανομένη μεταξύ τής κορυφής καί τής ίστίας
τοΰ κατόπτρου καλείται ΐσιιαχη άπόστασις.
(2) Σ. Μ. Ίοημερινόχωρος (Equatorial) καλείται τό τηλεσχόπιον τό όποιον διά μηχανισμού ωρολογίου δύναται νά στρέφηται έξ
ανατολών πρός δυσμας έπί οίουδήποτε επιπέδου, παραλλήλου πρός
τόν ισημερινόν, ισοταχώς πρός τήν ήμερησίαν κίνησιν τοΰ Ούρα
νοΰ. Ούτω δέ δ παρατηρητής δύναται νά παρατηρή αστέρα τινά
συνεχώς χωρίς ούτος νά έξέρχηται τοϋ τηλεσκοπικού θαλάμου τον.

Η ΦΤΣΙΣ

Δέν εΐνε ανάγκη νά τοποθετήσωμεν τό όργανον έπί με
γάλου ύψους. Τάγενόμενα πειράματα διά μικροτέρων οργά
νων ίπί τής ίπιφανείας τοΰ έδάφους απέδειξαν σαφώς ότι,
ή ευκρίνεια τών εικόνων εΐνε τούλάχιστον έπίσης άρίστη
όπως καί είς τά μεγαλήτερα ύψη..
Πράγματι, εις τά υψηλότερα μέρη ένεκα τής διαφανείας
τής ατμόσφαιρας, τό όργανον θά παρέχη φώς ζωηρότερου’
άλλά τό κέρδος θά συνίσταται μόνον έν τούτφ. ’Αρκεί δέ,
διά ν’ άνακτήσωμεν τήν απώλειαν ταύτην τοΰ φωτός, ν*
αύξήσωμεν κατά τινα εκατοστόμετρα τήν διάμετρον τοΰ κα
τόπτρου.
Τό μέγιστον τηλεσκόπιου, τό τοΰ κ· Κομμόν, είχε διάμε
τρον σχεδόν ένός καί ήμίσεος μέτρου, τό δέ προτεινόμενον
νέον τηλεσκόπιου θά παρέχω τετράκις περισσότερον φώς παρ’
όσον παρέχει τό μέγιστον τών γνωστών τηλεσκοπίων καί ε
πομένως δι’ αύτοΰ θά δυνάμεθα νά βλέπωμεν αστέρας τε
τράκις άσθενεστέρους έκείνων τούς όποιους άνεκάλυψαν μέχρι
σήμερον. Ή μεγέθυνσις δύναται νά δεκαπενταχιλιοπλασιασθή και έπί τής Σελήνης θά ήνε δέ δυνατόν νά βλέπωμεν
έκτασιν, μή ύπερβαίνουσαν τά δύο τετραγωνικά μέτρα.»
Φαίνεται έν τούτοις, ότι πολλοί επιστήμονες γάλλοι
καί ξένοι νομΐξονΟιν, δτι ή έπιχείρησις τής κατασκευής
τον δργάνου τούτον δεν θά παράσχη τ' αναμενόμενα άποτελέσματα ύπδ των έργατ&ν αύτοΰ. Ό δί κ. Loevy, 'δ
υποδιευθυντής τοΰ ’Αστεροσκοπείου μεταξύ άλλων, είπεν.

«Αί καθωρισθεΐσαι διαστάσεις, διά τε τό-κάτοπτρου καί
τό σώμα τοΰ τηλεσκοπίου εινε καθ’όλα ακριβείς καί έπρεπεν όντως νά δώσωσι τάς άναμενομένας τών αντικειμένων
μεγεθύνσεις. ’Αλλά παρ’ όλα ταυτα είμεθα είσέτι έπί τοΰ
έδάφους τών υποθέσεων, διότι δέον έτι νά λάβωμεν ύπ’ όψει
καί τούς κλιματολογικούς ορούς, ΰφ’ ους ή τοποθέτησες τοΰ
τηλεσκοπίου μέλλει νά γίνη. Λέγεται, ότι ή Έκθεσις τοΰ
1900 θά γίνη έν τφ Δάσει τής Βουλόνης, καί ότι έκεΐ έπί
σης προτίθενται νά εύρωσι τήν κατάλληλον θέσιν διά τήν
τοποθέτησιν τοΰ περί ού ό λόγος οργάνου' λοιπόν, τό κατ’
ίμέ, έχω τήν πεποίθησιν, ότι έν τοιαύτη συγκυρίιρ, έστω καί
μέ τάς προτεινομένας διαστάσεις, δεν εΐνε δυνατόν νά έπιτύχωσιν ή μεγέθυνσιν τών αντικειμένων πολύ κατωτέραν τής
άναμενομένης. Διά τών ήδη έν χρήσει αστρονομικών οργάνων
μας, έν Παρισίοις, ένθα εΰρισκόμεθα, εινε αληθές, έντός τών
μιασμάτων, έπιτυγχάνομεν μεγέθυνσιν μόνον κατά 1500 φο
ρά, διά δέ τοΰ τηλεσκοπίου τοϋ κ. Henry θά ήνε δυνατόν
νά έπιτύχωσι μεγέθυνσιν μόνον κατά 3000 φοράς.
Έκτος τούτου δέν πρέπει ποσώς ν’ άπατώμεθα’ όταν σάς
λέγωσιν, δτι θά δύνασθε νά βλέπητε τήν Σελήνην είς άπόστασιν ίνός μέτρου, μή νομίσητε, ότι ένός μέτρου άπόστασις
θά σας χωρίζη άπ’ αύτής. Ό,τι εΐνε βέβαιον, εΐνε, ότι θά
δυνηθήτε, έάν,τό επαναλαμβάνω, οί κλιματολογικοί όροι εινε
εύνοϊκοί, νά παρατηρήτε έπί τοΰ δορυφόρου μας μάζαν τινά
όμοίαν πρός τήν τών πύργων τής «Π αναγίας τών
Π α ρ ι σί ω ν»,οιτινες θά σάς φαίνωνται ώς σημεΐόν τι,έν ώ
εις άνθρωπος θά σάς φαίνηται ώς εν άτομον.»
Πολλοί διευδννται διαφόρων άλλων ’Αστεροσκοπείων,
Ιδίως οί τον Αονδίνον καί τ&ν Βρυξελλών, έξέφρασαν
περί τής έπιτυχίας τοϋ σχεδίου τούτου άναλόγους Επιφυ
λάξεις πρδς τάς ύπδ τοϋ ύποδιευ&υντοϋ τοϋ ’Αστεροσκο
πείου τ&ν Παρισίων διατνπω&εΐσας, xal ιδία περί τ&ν
κλιματολογικ&ν όρων, ύφ' ου<· θά εύρεϋγ τδ όργανον,
έκτδς άν ΦελήσωΟι νά τό τοπο&ετήσωσιν είς μέρος πολύ
ύψηλόν.
{Έκ τοΰ «Orient».)

Ν. Κ. Μάκαρος.

ΚΑΤΑ ΤΑΣ^ΕΩΤ^ΑΣ ΕΙΙΙΣΤΗΜΑΣ
t’Er άρχί) βποίησιτ ό θιίς ror ovparor και

χήνα.
Γένεσιι, I, ί-

’Αναγινώσκων τις τό πρώτον τής Γενέσεως κεφάλαιον ανευρί
σκει τήν ιστορίαν τής Δημιουργίας τοΰ κόσμου έν άπάση αύτής
τή άπλότητι καί τφ μεγαλείφ, άνταξίαν τής Βίβλου έν.ή φέρε
ται. Άλλά καί έτερον βιδλίον εΰρηται, έν φ ή αύτή ιστορία
υπάρχει’ δσφ δ’ ύψίστη καί άν ήναι ή περί τής Θεοπνευστίας τής
Βίβλου έκτίμησις ήμών, δέν δυνάμεθα είμή ν’άναγνωρίσωμεν
δτι καί τό άλλο τοΰτο βιδλίον είναι έξ ίσου θφΐον. Ή Φύσις εί
ναι άναμφηρίστως βιδλιον προερχόμενου έκ τής χειρός τοΰ
Θεού. .Τίνος άλλου ή χειρ fl’Εκείνου καθώρισε τό σχήμα τοΰ
Άρκτούρου fl τοΰ’Ωρίωνος, fl διέταξε τάς θέσεις τών Πλειάδων;
Τίνος άλλου ή χειρ προσέδωκεν είς τά έν τοϊς βάθεσι τοϋ. Ώκεα
νοΰ κογχύλία τους, πολυποίκιλους χρωματισμούς, fl καθίδρυσε
τών.φύλλων καί άνθέων τό σχήμα έν τοΐς πρωτογενέσι δάσεσι,
ένθα ανθρώπινος ποΰς δέν είχεν είσέτι είαχωρήση ;
Άλλ’ ή Φύσις έν τή. κατασκευή τής περιλαμβάνει τήν διήγησιν τής ιδίας καταγωγής. Τοΰτο ήτο πράγμάόι μυστήριον, έπί '
πολύ διαμεϊναν έν τφ σκότει. Ή Φύσις ήτο έπί μάκρους αιώνας βιδλίον κεκλεισμένον. Κατά τούς νεωτέρους όμως χρόνους καί δή τήν
παρούσαν ■ έκατονταετηοίδα, ή Βίβλος ήνεώχθη. Καθόσον έπι-,
στήμη μετ’ επιστήμην τελειοποιείται,- σελίδά πρός σελίδα άνάφυλλίζέτάι τό βίβλων’ 'μεταξύ δετών άλλων θαυμάσιων άτινα
αι εύρεΐαι αύτοΰ σελίδες άποκαλύπτουσιν είναι καί ή ιστορία τής
• κοσμογονίας.
.
Τή άληθέία, ή άνάγνωσις τοΰ βιβλίου δεν είναι και' τόσον ευχε
ρής- Γεγραπται έν παραδόξοις ΐερογλυφικόϊς, ,πρός εξήγησιν τών
οποίων άπάιτειτα: μεγάλη ’πείρα καί υπομονή. Δυνατόν νά παρεξηγήται, ώς συμβαίνει καί μέ τήν άλλην Βίβλον τοΰ Θεοΰ.
Άλλ’ έάν πράγματι ή ιερά έκείνη Βίβλος καί ή Φύσις, εΐσί βι
βλία γεγραμμένα διά τής χειρός τοΰ Θεοΰ, αί δύο τότε τής δη 
μιουργίας ίστορίαι όρθώς έξηγούμεναι θέλουσι πάντως πρός άλλή- ·
λας σύμφωνη.
Προσεχώς θέλομεν πραγματευθή όπόσον ή συμφωνία αύτη κατεδείχθη. Νϋν δέ θά περιορισθώμεν «ίς τήν διήγησιν τής ίστορίας τής Δημιουργίας, ώς εξηγείται ύπό τής νεωτέρας έπιστήμης
καθόσον φαίνεται έκ πρώτης άπόψεως, οτι αντιφάσκει αύτη τρό
πον τινα πρός τήν άλλην, τήν παλαιάν ιστορίαν.
. .*» ■

Ή όστορία κ
*τ&,τήν

γεωλογίαν.

Ή έξ άπλής άναγνώσεως τοΰ πρώτου κεφαλαίου τής Γενέσεως
παραγομένη έντύπωσις, είναι άνάμφηρίστως δτι δ κόσμος καί πάν '
δ,τι περιλαμβάνει προήλθεν «ίς ίίπαρξιν πρό 6,000 έτών δημιουργηθεις εντός 6 συνήθων ήμερών. Άλλά ή τής Φύσεως βί
βλος αποσφραγιζομένη άλλοίαν τήν ιστορίαν ταύτην έκτίθησι
Λέγει ήμΐν δτι ή έπιφάνεια τής γής είναι κεκαλυμμένη απαντα
χού σχεδόν, δια θελκτικού έκ χόρτων καί άνθέων τάπητος άπο·
κρυπτοντος αυτήν, δπως ή πρόσωπίςτό πρόσωπον. Είς τινα μέρη
αληθώς, τό απεψιλωμένον δροςδιεξέχει έπίμηκεςύπέρ τήν γραμ
μήν τής χλόης, αλλα καί έκεΐ έτι τό πρόσωπον τής γής ώς έπί
τό πλεϊστον αποκρύπτεται ύπ’ άλλης προσωπίδος. .. τής χ(όνος
Επι πολλούς αιώνας ό άνθρωπος δέν άπεπειράτο ν’ άφαιρέση τήν
καλύπτουσαν τό πρόσωπον τής γής προσωπίδα ταύτην, ούδ' έζήτβι
να μαθη τί υπήρχε κάτωθι τοΰ χόρτου και τών άνθέων Άλλ’ έν
μεταγενεστέροις χρόνο<ς ή περιέργεια άνήγειρε τόν πέπλον, ώς
αποτέλεσμα δ επήλθεν έκπληξις μεγάλη.
. Συνεπώς γνωρίζομεν σήμερον έκ τίνος ύλης συνίσταται ή γή
ύπό τήν επιφάνειαν της Ό γεωλόγος μας λέγει δτι άποτελεΐται «κ μεγάλου αριθμού στρωμάτων, διαφόρου πυκνότητος καί
ποικίλων συνθέσεων, κατακειμένων του ένός έπί τοΰ έτίρου.Άλλ’
ότι ενδιαφέρει ήμάς νά γνωρίζωμεν είναι, οτι ούδέν τών στρωμάτων
τούτων ήδυνατο να ύπήρχεν δπου νυν εΰρηται, όπόταν ή γή άρχικώς
επλασθη, καθόσον φέρει έκαστον εν τη ίδία αύτοΰ κατασκευή τεκ
μήρια τής μετά ταΰτα κατασκευής και τοποθετήσεώς του.’ Τίνι 12
δε toQro
;
Τά στρώματα ταΰτα, άτινα όμοΰ άποτελοΰσι τόν-φλοών τής
γής, εισι τριών ειδών, Τά μάλλον πολυάριθμα εΐσι τά καλούμενα
π ρ ο σ χ ω μ α τ^ι κ α, εκ προσχωμάτων γενόμενα, έσχηματίσθησαν δηλαδη εξ άμμου και ίλύος, παρασυρθεισών ύπό τοΰ ΰδατος
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κάτω τών ογκωδών ίρέων τών πρώτων αιώνων, δμοιοτρόπως ώς:
τήν σήμερον σχηματίζονται τά Δέλτα τών ποταμών (ώς τοΰ Νεί
λου), «κ τής ίλύος ήτις παρασύρεται έκ τών όρέων έξ ών πηγάζουσιν. Ή ιλύς άπεσκληρύνθη διά τοΰ χρόνου «ίς λίθον άλλ’δτι
δ λίθος δεν ήτοάλλοτε άλλο τι fl ιλύς, καθίσταται δήλον έκ τής
εν ούτω παρουσίας λειψάνων φυτών καί ζψων, έξ ών πολλά άνευρέβησαν, καί είσίν εκτεθειμένα «ίς τα μουσεία. Παρά τήν Γλασκώβην τής Σκωτίας, άνασκάπτονιες πρό διετίας, άνεΰρον ολό
κληρον γεωλογικόν δάσος, ουτινος είσέτι φαίνονται αί μακραί δια
κλαδώσεις τών ριζών τών δένδρων άπηλιθωμέναι, τέλειας κατά
τό σχήμα ώς δτε ηΰξανον. Σοφός γεωλόγος «ρωτηθείς όπόσος
χρόνος άπητεΐτο διά τήν άπολίθωσιν ταύτην, έκίνησε τήν κεφαλήν
άπαντήσας εκατό μ μ ύ ρ ι α ετών.
Τό δεύτερον είδος τών στρωμάτων οΐ γεωλόγοι καλοδσιν δ ργα ν ι κό ν. Ή σύστάσίς τούτων ειται λίαν αξιοσημείωτος. Συνίστανται έκ. λειψάνων'φυτών και ζώων. Γύψος καί τίτανος, έπ'ι
παραδείγματι, ανευρίσκονται συνιστάμενοι έκ μικρών κογχυλών,είς ’
μίαν έκάστην τών οποίων διεδίωσέ ποτέ ζώόν τι.Ύπάρχουσιν δλό- '
κλήροι λοφοσειράί εν Αγγλία έκ τοιούτων κογχυλών σχηματισθεϊσαι. Πώς «ύρέθησαν έκεΐ; Τά πογχύλια ταΰτα'είναι τής θαλάσ
σης’ ή επιφάνεια τής ’Αγγλίας, καθ’ δν χρόνον ταΰτα έναπελέίφθησ^ν έπ’αύτής, θάεύρίσκετο «ίς τόν πυθμένα τής' θαλάσσης. 1
Όμοιο» είδους σώροί κογχυλών καί οστράκων άνευρέθησαν τέλευ- :
ταΐον εις τόν .πυθμένα τοΰ Ατλαντικού.Ό άυθραξ 8ν άνόρύττοντες :
έκ τοΰ βάθους τής γής, καί μεταχειριζόμεθα εις διαφόρους ή- μών ανάγκας, συνίσταται «κ λειψάνων φυτών. Έπί τοΰ εδάφους '
τής σημερινής ’Αγγλίας, θά έφύοντό ποτέ ■ απέραντα δάση βλή-'
χρων παραδόξων καί δένδρων, άτινα μετεόλήθησαν έν τήπαρόδψ
τοΰ χρόνου εις ώφελιμωτάτην ουσίαν πρός ήμετέραν χρήσιν. Άλ;λα διατί αί τών ανθράκων εκτάσεις είίρηνται έκατοντάδας ή καί
χιλιάδας ποδών ύπό τήν έπιφάνειάν τής γής ; Διότι άπαντα τά
έπ αυτών δραχώδη απολιθώματα έναπέτέθησαν πρό αιώνων'έκεΤ
δτε τα δάση, ών λείψανα εΐσί τά άνθρακοφόρα πεδία, εδλεπν τόν :
ήλιον.
Τά στρώματα τοΰ τρίτου είδους καλοΰσι πυρώδη (igneus)’
ό γρανίτης εΐναι τό κάλλιστον καί τά μάλιστα γνωστόν απολίθω
μα, δπερ ανήκει είς τό είδος τοΰτο. Συνίστανται έκ τής λάδας
τών ήφαιστείων, άπεσκληρυμένης νΰν είς βράχον στερεόν. Ή γή
τής Αγγλίας, Ζήτις ανακύπτει νΰν εύτόλμως έκ τοΰ ώκεανοΰ
παρουσιάζουσα' σκηνογραφίαν πεδιάδων καί όρέων πολύ ολίγον μεταδληθέντων,άφ’ δτου κατφκήθησαν ύπό του ανθρώπου, θά διήλθε
πρό τούτου διά πολυαρίθμων μεταδολών τοΰ παραδόξώτάτου εί
δους. "Οτε τά έκ τιτάνου καί γύψου δρη έσχήματίζοντο, εύρίσκοντο
ύπό τό 3δώρ, καί έάν άναλογισθή τις όπόσος χρόνος θά έχρειάζετο
όπως έπισωρευθώσι τά λείψανα οστράκων μικρών καί κογχυλίων
εις ικανόν ποσόν ίνα σχηματισθώσι δρη μεγάλα, θέλει συλλάδη
ιδέαν μιας γεωλογικής έπόχής. Άφ’ έτέρου, δτε τά δάση ύπήρ
χον, έξ ών έσχήματίσθησαν τά άνθρακοφόρα πεδία,ή επιφάνεια τής
χώρας θά εύρίσκετο έξω τοΰ ύδατος’ καί τέλος δτε δ αμμόλιθος
και αι αλλάι κοΐται αί έπικαλύπτουσαι τά στρώματα τών ανθρά
κων έναπέτέθησαν, ή έπιφάνειΛ θά εύρίσκετο πάλιν υπό τό ύδωρ.
Αλλα πολλάκις συναντώμεν πολλά στρώματα ανθράκων, τό έν
■ ύπό τό άλλο, μετ’ άλλων κοιτών έν τφ μεταξύ, ένω κατερχόμεθα
«ίς τά έγκατα τής γής’ οίΙτω συνάγομεν οτι οί καταποντισμοί
καί αναδύσεις πολλάκις έπανελήφθησαν.
Άνερχόμεθα λοιπόν «ίς τό παρελθόν πολύ πέραν τών 6,000
έτών, ώς ύπελογίζετο ή ήλικία τής γής. Άδυσσος χρόνου εδρηται ήνεωγμένος ένώπιον ήμών, πρό του όποίου ό νους ίλιγγια.
Έν τούτοις κατά τούς απείρους τούτους αιώνας, ή γή δέν ήτο
μόνον σκηνή μεγάλων τών στοιχείων μεταδολών, άλλ' έπίσης
ποικίλης κάί πλουσίας ζωής.
Ή ξβτορέα κ»τά τούς ότταδού?

έξβλέξβως.

Δεύτερον σημεΐόν έφ
* ού ή νεωτέρα έπιστήμη διαφωνεί ευρέως
πρός δ,τι φαίνεται διδασκόμενου έν τφ πρώτω κεφαλαίφ τής Γενέσεως είναι ό τής Δημιουργίας τρόπος. Ό άνευ άλλης τίνος
γνώσεως αναγινώσκων τό κεφάλαιον τοΰτο, θέλει ύπολάδη δτι τά
διάφορα φυτά και ζώα προήλθον είς δπαρξιν τελείαν — έν
τελώς ανεπτυγμένα, καί δτι έκ τούτων, άπαντα τά «Ιδη, άτινα
ήδη πληροΰσι τόν κόσμον, προήχθησαν.
Ούδείς έξ έκείνων οί’τινες ένεδάθυνον είς τό προκείμενον, ύπέθεσέ ποτέ δτι ή γή παρουσίαζε έν αρχή τήν αυτήν ποικιλίαν τής
ζωής, οι’αν σήμερον. Ούδείς, έπί παραδείγματι, ύποτίθησιν, ότι 1
άπασαι αί διάφοροι ποικιλίαι και είδη του κυνός, οί’τινες ύφίσταν-

140

Η ΦΥΕΙΣ

Η ΦΤΣΙΕ

ΑΙΑ ΙΟ 1ΑΡΙΑΟΟΙ

.

(Συνέχεια καί τέλος).

Παροληψες τών κατά τον βέον μ.ου
έπελθουοών μεταβολών έν τώ κόβμ.ω.

Η ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ
Πρωτβύαυβα τών Ήνωμχνων Πολετιεών.

τ«ι νυν, ύκήρχβν τύτ«. Έν ζιδγος ήτο «ρκετύυ, έξ «δ δντβ, «πβμ$μαχρυ«μένα άλλήλων, οίον δ θηρ«υτικο< κύων, ό κατακίϊιοφ
χαί ό λόχος, καρήχθησαν έκτοτε. *Εξβις καί χαραλλαγαί τόκου
χαί έκφροαί δλλαι, έν τη διευλίύσει τοδ χρόνου, καρήγαγον άχειρίαν ποικιλιών.
■ Αυτός δ άνθρωπος δύναται νά έχιτύχη τόν πολλαπλασιασμόν
τών παραλλαγών. Ό ώαρόίνος άφιίρ<Λ« τόπλτΧοτον το3 βίου του
οίς τήν ανατροφήν περιστερών, χαι μετ’ έπιμελείας άποχωρίζων
έκείνας αίτινες παρουσίαζον άξιοσημείωτον μοναδικότητα διαπλάβεως ξ χρώματος, παρήγαγε παραλλαγάς τοσοΰτον διαφόρους αλλήλων, ώστε ή φαινομενική &αφοοά ύπερέβαινε μεγάλως τήν
μεταξύ πτηνών, Υποτιθεμένων διαφόρου γένους.
Παρετήρησε τότε, οτι ή Φόσις είίρηται διαρκώς εν έργασίφ:, δι’
ίδιων άλλά βραδέων τρόπων χατορθοόσα τά αύτά. Είναι τόσον
γόνιμος εν τη παραγωγή της, ώστε διά τά παραχθέντα φυτά καί
ζώα ή γή δεν θά είχε πλέον χώρον τήν σήμερον άλλ’ άνευ διαχοπής εξακολουθεί .Υφιστάμενος άγων περί όπάρξεως, δι’ού τά
ασθενή χαί άχρηστα εξαλείφονται, έπιζώσι δε τά ισχυρότερα καί
ώφελιμώτερα, καί ουτω κωλύεται ή χαταπλημμόρησις τής σφαίρας .έκ_τής απειρίας αύτών. Ίδιότης τις, ώς χέρας πρός άπώθησιν
I ώχότης πρός φυγήν, παρέχει τφ κατόχφτης τήν νίκην έν τή
πάλη' ο επιζών, τήν ιδιότητά του αναπαράγει έν τφ άπογόνφτου.
Ούτως αι μοναδικότητες έπιζώσι, και δντα νέας μορφής πολλαπλασιάζονται.
Κατά τόν τρόπον τοΰτον, ό ααρόίνος έφρόνει, ότι άπασαι αί μο
ναδικότητες τών άναριθμήτων ειδών τών όντων άτινα δ κόσμος
περιέχει, δέον νά έξηγηθώσιν. Έξ ολίγων ζώντων πλασμάτων
τοδ άπλουστάτου είδους ή καί έξ ένός μόνου ζώντος βλαστού,
άπαντα τά Υντα δι’ άνεπαιαθήτων μεταλλαγών, γινομένων κατά
τόν προλεχθέντα τρόπον, θά έξειλίχθησαν.
Δεν ύπάρχουσι διακεκριμένα γένη άνέρχόμενα όπίσω είς τήν
αρχήν. ‘Ο,τι καλούνται γένη, είσίν απλώς κλάδοι κοινού στε
λέχους.
Ή Φόσις φαίνεται έπιΧυροϋσα μεγάλως τήν ιδέαν ταύτην. Κα

θόσον φυσιολόγοι προσοικειούνται έπί μάλλον καί μάλλον μετά
τών φυτών καί ζώων, παρατηρούσι τίνι τρόπφ τό έν είδος έξελίσσεται είς έτερον. Ή πτέρυξ νυκτερίδος, δ πούς, τής φώκης, δ
δνυξ άσπάλαγος, τό σκέλος ίππου και ή χείρ τού ανθρώπου, είσίν
άπαντα .τροποποιήσεις τού αυτού οργάνου, τού οστού ανταποκρινομένου πρός τδ όστούν. ’Αλλ’ ή έντύπωσις καθίσταται έπί μάλλον
ισχυρά, όταν άναδράμη τις όπίσω είς τδν πληθυσμόν τής γής κα
τά γεωλογικός έποχάς. Υπήρξε χρόνος, καθ’ δν τά τήν σήμε
ρον βιοΰντα έπι τής γής δντα δέν ύπήρχον έπ’ αύτής’ έν τούτοις
κατεκλύζετο ύπό πληθύος.... παραδόξων τεράτων κολοσσιαίου
μεγέθους καί φριχώδους μορφής, ι>ία δ μαμμούθ καί δ μαστόδους.
Άλλ’ έξ αύτής ταύτης άρχής φαίνεται όφισταμένη βαθμιαία ανύψωσις—ούχί βεβαίως είς μέγεθος μόνον, άλλ’είς τελειότητα ορ
γανισμού και αρμοδιότητα διατηρήσεως τής κατοχής, άπδ φυτού
είς ζώον, άπδ ιχθύος είς έρπετόν, άπδ ερπετού εΐς πτηνόν καί
άπό πτηνού είς θηλαστικόν.
Βεβαίως, άν ούτος ύπήρξεν δ τρόπος καθ’ δν αί διάφοροι μορφαί
al κατοικούσαι τήν σφαίραν ήμών προήλθον εί« δπαρξιν, ή έξέλιξις άμετρον Θά έχρειάσθη χρόνον. Καί είναι πράγματι τούτο μια
τών άρχικών δυσχερειών τής θεωρίας ταύτης. Ό διάσημος αγγλος Θώμψων, άπέδειξε διά τών Αποτελεσμάτων άλλης έπι
στήμης, ότι ή γή δέν ύφίστατο έν καταστάσει οΐκήσεως πρδ ΙΟΟ
εκατομμυρίων έτών. Καί ήχεΤ μέν μέγας δ χρόνος ούτος, αλλα
δέν είναι αρκούντως μάκρος διά τήν Θεωρίαν ταύτην.
Άλλ’ ύπάρχουσι καί άλλαι άντιφωνίαι. Ή ισχυρότερα δ’ίσως
είναι δτι οί » μ φ ι γ ε νε ι ς, οί απόγονοι δηλαδή ζφων διαφόρων
γενών δέν δύνανται νά πολλαπλασιασθώσι. Τούτο άγει να κατά
δειξη δτι καί τοι τά γένη είσί πολλφ όλιγώτερα τών ποτέ υπο
τιθεμένων καί μόνη διαφορά μορφής δέν είναι τεκμήριον διαφο
ράς γενών, έν τούτοις ύπάρχουσι τεκμήρια άλλα τής διαφοράς
καί ύφίστανται όρια, πέραν τών οποίων δέν δύναταί τις να ανέλθη. ΖΤαϋτα θά άνηγέρθησαν ύπδ χειρδς Δημιουργού.
("Επεται τδ τέλος).
Γ. Δ. ΙΟΑΝΝΙΔΗΕ.
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είσέλθω μοί προανήγγειλαν, δτι στιγμή μόνον μία
μοί άπομένει. Έάν Αμήν ό αρχών τής Ρώμης, θά έλεγον, ώς ό Σύλλας, δτι τελειώνω τά ’Απομνημο
νεύματά μου κατά τήν παραμονήν αύτήν τού
θανάτου μου, πλήν δέν θά περαιώσω τά γραφό- >,
μενά μον διά τών Ιδίων τούτων λέξεων δι’ ών· έπεραίωσε τά ίδικά του: βΕιδον κατ’ δναρ δν τών τέ
κνων μου, δπερ μοί έπέδειξε τήν μητέρα του καί
μέ παρεκάλει νά προσέλθω καί έγώ νά λάβω μέρος
είς τούς κόλπους τής αιωνίου εύτυχίας»’ διότι έάν
Αμήν Σύλλας ή δόξα ούδέποτε θά μοί έδιδε τήν άνάπαυσιν καί τήν εύτυχίαν.
Χαράσσων τάς τελευταίας ταύτας λέξεις τή 16
Νοεμβρίου 1841, Α θνρίς μον ήτις βλέπει πρός
δυσμάς έπί τών κήπων τών ξένων ’Αποστολών,είναι
άνοικτή, καί παρατηρώ διά μέσου τήν Σελήνην ώχράν καί πλατείαν, καί βαθμηδόν κλίνονσαν πρός
τά κάτω. Νομίζει τις δτι ό παλαιός κόσμος τελειόνει καί οτι ό νέος, άρχίζει Διακρίνω τήν άνταύγειαν
τών άκτίνων τού Αλϊου, ούτινος δέν θά προφθάσω
νά ίδω τήν άνατολήν, καί δέν μοί ύπολείπεται άλλο
Α νά καθίσω είς τό χείλος τον τάφου μου, μεθ’ δ
νά κατέλθω θαρραλέως μέ τόν έσταυρωμένον άνά
χεΐρας, είς τήν αιωνιότητα.

’Ολόκληρος Α γεωγραφία Αλλαξε φάσιν κατά τό
διάστημα της ζωής μου. Έάν δέ παραβάλλω τήν
παρούσαν κατάστασιν της σφαίρας μας πρός εκεί
νην, δτε τό πρώτον έγνώρισα αύτήν, βεβαίως δέν
θέλω πλέον τήν άναγνωρίσεχ. Πέμπτον μέρος τής
γής άνεκαλύφθη, Λ Αυστραλία, είς δέ τόν Βόρειον
πόλον οί Πάρρν, οί Ρώς καί οί Φραγκλίνοι καθώρισαν τά σημεία τής ’Αμερικής πρός βορράν. Ή
Αφρική άπεκάλυφε Λμιν τάς μυστηριώδεις έρημίας
της, καί τέλος δέν άπέμεινε γωνία έν τώ κόσμφ
ήτις νά μή έχη άνιχνευθμ· μετ’ ού πολύ δέ,θά ίδω
μεν άναντιρρήτως τά πλοία διερχόμενα τόν ίσθμόν
τού Παναμά καί ίσως τόν ίσθμόν τού Σουέζ (1).
Ή Ιστορία έκ παραλλήλου έποιήσατο μεγάλος
άνακαλύφεις άνά τήν πάροδον τού χρόνου, ένώ δέ
αί νέώτεραι έπαναστάσεις διέγραφαν εκ τοΰ χάρτου
τήν Πολωνίαν, τήν ’Ολλανδίαν, τήν Γενούην καί
Ό τάφος μ.ου.
τήν Βενετίαν, νέαι δημοκρατίαι κατέχουσι νύν μέ
ρος τών παραλίων τού μεγάλου Ωκεανού καί τού
ΟΙ κάτοικοι τον Saint-Malo μέ παπεκάλεσαν κατά
’Ατλαντικού.
τό
έτος 1828, διά τον δημάρχου των, νά ένεργήσω
Τό ναυτικόν, δπερ άπό τού πυρός άρύεται τήν
τά δέοντα διά τήν κατασκευήν δεξαμενής τίνος ήν
κίνησιν. δέν περιορίζεται τό γε νύν έχον είς τήν
έπεθύμονν. Είς άνταλλαγήν τοΐς εζήτησα νά μοί
ναυσιπλοΐαν τών ποταμών, άλλά διασχίζει ήδη καί
τόν 'Ωκεανόν, αί δ’ άποστάσεις οΰτω συντομεύον παραχωρηθώσι μερικοί πόδες γής διά τόν τάφον μου
έπί τού Grand-Be, νησιδίου κειμένου έν τώ δρμω
ται· οί δ’ ένάντιοι άνεμοι, αποκλεισμοί κτλ. ούδέν
τού
Saint-Malo. Μετά τινας δυσκολίας πρός τούτο
δύνανται κατά τού άτμοϋ. Ό άνθρωπος πλέον έρειάπό
μέρους τής στρατιωτικής άρχής έλαβον τό
δόμενος έπί τής άθανασίας του βαίνει ύφηλότερον,
1831 έπιστολήν τού δημάρχον. δστις μοί έλεγε:
είς έκαστον δέ βήμα αύτοΰ άνακαλύπτει καί νέον
« Ό τόπος τής άναπαύσεως, δν έπιθυμέΐτε παρά
θαύμα τής παντοδυναμίας.
τήν
όχθην τής θαλάσσης, βήματά τινα πλησίον τής
"Ας φαντασθώμεν κατά τήν νεωτέραν έπιστήμην
γενετείρας
γής σας, θά έτοιμασθή καταλλήλως ύπό
τόν μικρόν μας πλανήτην κολνμβώντα έν ώκεανώ
τών
συμπατριωτών
σας, πλήν είθε τό μνήμα τούτο
έξήλιακών κυμάτων, πλέονταέν τώ γαλαξίμ έκείνω
νά
μένη
διά
πολύν
χρόνον
κενόν! μολονότι Α τιμή
τώ άπαρτιζομένφ έκ συγκεχυμένου φωτός, ήτοι έκ
καί
Α
δόξα
έπιζώσι
παντός
τού. έπί τής γής διερδιαλελνμένον μετάλλου έξ ού Α χεΙρ τού Πλάστην
χομένου».
Εύγνωμόνως
άναφέρω
αύτάς τάς φρά
μέλλει νά πλάσση νέους κόσμους. Ή άπόστασις
σεις
τού
δημάρχον
κ.
Hovius,
είς
άς
πλεονάζει μό
τοιούτων άστέρων είναι τοσούτφ καταπληκτική,
νον Α λέξις δ ό ξ α.
ώστε Α λάμφις αύτών δέν δύναται νά φθάση μέχρι
'Ώστε θ ’ άναπαυθώ είς τάς δχθας τής θαλάσσης
τού θεωμένου αύτούς όφθαλμού, Α όπόταν οί άστεήν
τόσον Αγάπησα. Έάν δέ άποθάνω έντός τής
ρες ούτοι σβεσθώσι, δηλαδή Α έστία πρό τής άκτϊΓαλλίας,
εύχομαι, ϊνα τό σώμα μονξμή μετακομισθμ
νος. Πόσον ό άνθρωπος είναι μικρός έπί τοΰ άτόείς
τήν
πατρίδα
μον Α μετά παρέλευσιν πεντήκοντα
μου ένθα θνήσκει καί πόσον είναι μέγας ώς διά
έτών
μετά
τήν
πρώτην
ταφήν μου. Παρακαλώ νά
νοια ! Γνωρίζει πότε τό πρόσωπον τών άστέρων θά
φεισθώσι
τών
λειφάνων
μου άπό πάσης ίεροσύλου
χαλυφθτϊ ύπό σκότους, καί κατά ποίαν ώραν οί
αύτοφίας,
καί
ούδείς
ν
’
άναζητήση έν τώ άπεφυγκομήται θ’ άναφανώσι μετά πάροδον χρόνου χιλιά
δων έτών. αύτός δστις δέν ζη παρά μίαν στιγμήν ! μένω έγκεφάλφ μου καί τή έσβεσμένη καρδία μον
τό μυστήριον τής ύπάρξεώς μου. Ό θάνατος ούδόΆπαρατήρητον μικροσκοπικόνέντομόν,γεννώμενον
λως
άποκαλύπτει τό μυστήριον τού βίου. Πτώμα
έν πτυχή τινι τού ούρανίου μανδύου, καί πρός ό
ταξειδεύον
ταχυδρομιχώς μοί προξενεί φρίκην, ένώ
τά ούράνια σώματα δέν δύνανται νά άποκρύλενκασμένα
έλαφρά όστά εύκόλως μετακομίζονται,
φωσιν ούδέ 6ν βήμα των έν τή άπειρια τών άποστάκαί
όλιγώτερον
θά ύποφέρωσι είς τοιοΰτον τελενσεων. ΟΙ άστέρες ούτυΐ νέοι δι’ Αμάς. όποίας άρα
ταΐον
ταξείδιον,
Λ όπόταν μετέφερον αύτά πεφοργε υπάρξεις θά φωτίσωσιν ; Ή άποκάλνφις τών-άτωμένα
μέ
τάς
άνίας
καί τάς θλίφεις μου.
στέρων τούτων μή συνδέεται πρός νέάν τινα φάσιν
Βχ
(*
τοΰ Ι'αΛλιχοΰ).
τής άνθρωπότητος ; ΑΙ μέλλονσαι γενεαί θά γνωρίσωσι τούτο, ένφ έγώ τό άγνοώ καί σιωπώ.
Φ.
Τό μνήμα μου εύτνχώς έτελειωσε καί τούτο μέ
άνακονφίζει, οιότι μοι έφαίνετο, δτι μέ ώθει τις πρός
τοΰτο. Ό κύριος, καί Α λέμβος έφ’ Ας μέλλω νά
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οίκότροφος παρά τινι καλή βίχογενείφ
(1) Είναι άξιον περιέργειας ή σύμπτωσής τή; προρρήσεις ταύτης

του Σατωβριάν. ήτις ητο δλ»ς τυχηρά,και ήτις έπιτελέσβη ποώτη.

παρ’ ·$ διδάσκεται καί ή Γαλλική. Πληροφορίαι είς τό
Γραφεΐάν μας.
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A. 1. Μ&ργαρν)

«Ά I πανταχοΰ άπήντησα 2ν φιΜμα εύτΐτχίας,
»Τήν εύτυχίαν ούδαμοΰ·»
Α. Πα««ρϊΐγ4κουλοί.

Μια χαρά περνούσε ή ζωή τους. Δυο χρόνια ήταν νυμ
φευμένοι, δυό χρόνια ποΰ ζοΰοαν βουτηγμένοι ’c τήν εύ
τυχία, χωρίς ποτέ κανένα σύγνεφο δυστυχίας, παραμι
κρής λύπης, ν’ απαντήσουν. Όλο το χωριό τούς έζηλευείλες ή νιές ονειρεύονταν γιά άνδρα τους ένα παλληκάρι, σαν τό Γιάννη, καί όλοι οΐ νιο’ι μια γυναίκα σαν
τήν Ειρήνη τήν ώμορφη, τή λυγερή, τή γαλανομάτα μέ
τά χρυσά σαν το φλουρί μαλλιά της καί τήν περήφανη
περπατησιά της.
Καί ήταν ευτυχισμένο τό ανδρόγυνο.
Αγαπιόνταν καί οί δυό, μέ μεγάλη, ισχυρή αγάπη πού
ποτέ τίποτε δέν θά μπορούσε νά τήν ξεριζώση άπδ τά
στήθειά τους. Αγαπιόνταν άπδ μικρά, μικρά παιδάκια
ποΰ δέν γνώριζαν τί θά ’πή αγάπη. Όλη τή μέρα τήν
περνούσαν μαζύ καί έπαιζαν κάτω ’ς τήν άμμουδιά τής
ακρογιαλιάς τοϋ χωρίου, γιατί καί τόν δύο πολύ τούς
άρεσε ή θάλασσα, ποϋ γλυκοδέρνωνταν γιαλιστή, σάν νά
ήταν άπδ χυτό διαμάντι. Τους άρεσε νά βλέπουν έκεϊ
βαθειά ’ς τό πέλαγο τά περαοτά καράβια, τούς άρεσε νά
βλέπουν τδ κύμα πούγλειφε τές πέτρες τής αμμουδιάς
κα’ι τά παιχνιδιάρικα θαλασσοπούλια ποΰ φτερούγιζαν '
τριγύρω τους καί κάπου κάπου βουτοΰσαν γιά ν’ άρπάξουν κανένα ψαράκι ....
Μά φεύγουν; πετοΰν τά χρόνια μέ γοργά φτερά καί
μαζύ μέ αύτά περνά καί ή ζωή μας. ·
Τά παιδιά μεγάλωσαν καί δέν παίζουν πειά μαζύ.
Πέρασαν εκείνα τά χρόνια, τά άληομόνητα παιδιακήσια
χρόνια.
Τώρα ό Γιάννης εργάζεται ’ς τό πέλαγο μέ τή βάρκα
του καί ή Ειρήνη, ή πεντάμορφη τού χωριού, όπως τήνέκραζαν, τδν περιμένει αύγή καί βράδυ ’ς τδ παραθύρι
της γιά νά τοΰ στείλει ένα αγγελικό χαμογέλσιο, γιά νά
τής ’πή ένα γλυκόλογο.
Όλο τδ χωριό έγνώριζε τήν αγάπη τους, καί όλοι τούς
έζήλευαν. Καί οί γονείς του τούς έκαμάρωναν.
— «Τά παιδιά μας θά ζήσουν εύτυχισμένα άν τά ενώ
σουμε, έλεγε συχνά ή,μάννα τοϋ Γιάννη ’ς τή μάννα
τής Ειρήνης.
—«Καί, γιατί πολύ, πολύ, άγαπιώνται, τής απαντούσε
εκείνη. Και δέν πέρασε πολύς καιρός. Ή άπόφασις έγεΐνηκε καί τά δυδπαιδιά ενωθήκανε καί είναι δυο χρόνια
περασμένα πού είναι νυμφευμένοι, ποϋ μιά χαρά περ
νούνε τή ζωή τους βουτημένοι ς' τήν εύτυχία, χωρίς
ποτέ κανένα σύγνεφο δυστυχίας, παραμικρής λύπης ν’ άντικρύσουν.
'
·* ■«
*
Καί όμως εύτυχία ς’ τδ κόσμο δέν ύπάρχει.
Ό άνθρωπος γεννήθηκε γιά ναναι παντοτεινά δυστυ
χισμένος. -Μονάχα μερικοί άπδ ’μάς, μά πολύ σπάνια,
ς’ τό δρόμο τής ζωής μας άπαντωμαι καμμιά διαβατική
ακτίνα τής ευτυχίας καί νομίζουμαι πώς είμαστε εύτυχισμένοι, μά δέν περνά πολύς καιρός, ποΰ ή ακτίνα σβένεται, χάνεται, καί σάν σβυσθή καί σάν χαθή πειά δέν
ξαναφαίνεται.
Έτσι καί ό Γιάννης μέ τήν Ειρήνη άντίκρυσαν μία φω
τεινή ακτίνα τής ευτυχίας καί ένόμιζαν πώς εΐταν εύτυχισμένοι, μά δέν πέρασε πολύς καιρός ποϋ χάθηκε μέ μιάς
ή ακτίνα.

Δέν είναι πειά ευτυχισμένο τδ ανδρόγυνο.
Ό Γιάννης τό παλλικάρι ποϋ τδν θαύμαζε τό χωριό
γιά τή δύναμ.ί του, γιά τήν ώμορφάδα του, εΐνε άρρω
στος ς’ τδ κρεββάτι.
Καί έχει κακή αρρώστια. ’Εκεί ποϋ μιά μέρα γύριζε
μέ τή βάρκα του ς’ τό χωριό φουρτούνιασε μέ μιάς ή
θάλασσα καί πριν προφθάση νά μπή ς’ τδ λιμάνι τοϋ χω
ριού, όλα τά στοιχεία βαλθήκανε μέ τήν πειό'άγρια μα
νία γιά νά πνήξουνε αύτόν καί τή βάρκα του. Τή στερηά
δέν μπόρεσε νά τή πλησιάση μέ όσους καί άν κατέβαλε,
κόπους. Ένα άγριο κύμα τής μανιωμένης θάλασσας
τοϋ ’πήρε τό τιμόνι καί ένα άλλο πειδ μεγάλο,; πειδ
ισχυρό τδν πέταξε μαζύ μέ τή βάρκα του πόνου ’ς ένα
ξερόβραχο. Ξημέρωσε, ξαναβράδυασε καί ό καιρός δέν
άλλαξε. Ό Γιάννης τδ παλλικάρι ποϋ δέν τόν τρόμαζαν
ούτε τά θεόρατα κύματα ποϋ σάν δαιμονισμένα σχίζονταν
άπάνου’ς τό βράχο, ποϋ ήταν,-κ’ήθελαν νά τόν αρπάξουν,
ούτε τδ άγριο, τδ τρομερό ψύσιμα τοΰ βορηά, μήτε
βροντές καί τ’ αστροπελέκια ποΰ άπδ στιγμή σέ στιγμή
κινδύνευε νά τδν καύσουντίποτε άπδ αύτά δέν τόν φόβιζε,
παρά μέ τή μεγαλείτερη αταραξία πεοιέμενε νά περάση
ή μανία τοϋ ουρανού καί τής θαλάσσης γιά τίποτα άλλο,
παρά γιά νά δή τήν Ειρήνη του.
Τδ χωριό ολο εύρίσκονταν σέ μεγάλη αναστάτωση
γιατί ένόμιζαν πνιγμένο τδ Γιάννη· όλοι τδν έλυποϋνΤΟ,
ολοι τόν έκλεγαν, μά πειό πολύ λυποϋντο την Ειρήνη,
ποΰ ή δυστυχισμένη μήτε μιλούσε μήτε έκλεγε· τά χείλη
της μονάχα άνοιγοκλειούσανε και εύγαναν ένα άνοστε-'
ναγμδ ποϋ καί τή σκληρότερη καρδιά θά ράγιζε, καί σάν
τή τρελλή τραβούσε τά ξανθά της τά μαλλιά ποΰ ταχε
ξέπλεκα. ...
Ή άλλη μέρα ξημέρωσε γλυκεία, καλοκαιριάτικη. Κα
θάριος δ ούρανδς σάν τδ κρύσταλλο νερό καί ή θάλασσα
ήσυχη, χωρίς κανένα κύμα, απλώνονταν, σάν απέραντος
καθρέφτης καί έκαθρέφτιζε τές πρώτες χρυσές άκτίνεε
τοΰ ήλιου.
Μία βάρκα βγήκε ’ς τδ πέλαγο γιά νά ’δή. τί άπέγεινε.
δ Γιάννης καί ή βάρκα του.
Γυναίκες, άνδρες, ποδιά, μικροί μεγάλοι περιέμεναν
κάτου σ’τό γυαλό μέ μεγάλη άγωνία νά έπιστρέψη ή βάρκα,
μά ηΤαν όλοι απελπισμένοι· κανείς δέν έπίστευεν πως ό
Γιάννης ήταν ζωντανός. Καί σάν άπό μακρυά άντίκρυ
σαν νά έρχεται ή βάρκα καί ορθός ς’ τό τιμόνι νά στέ
κεται περίφανος σαν βασιλειάς ό Γιάννης, μιά συγκίνησι
τούς κατέλαβε όλους'ποϋ τά δάκρυα έτρεχαν άπδ τά μά- ■
τια τους. Σάν έπληοίασε ή βάρκα μ’ ένα πήδημα βρέ
θηκε ό Γιάννης ς’ τήν άφρόπλαστή αγκαλιά τής άγαπημένης του Ειρήνης και σφιχτά αγκαλιασμένοι φιλιούν
ταν καί έκλεγαν άπδ τή χαρά τους.
Φιλιούνταν καί έκλεγαν άπό τή χαρά τους καί ποΰ·
νά ξέραν πώς ή εύτυχία πέταξε πειά γι’ αύτούς καί
πώς τά δάκρυα εκείνα ’προμάντευαν τή μέλλουσα συ
φορά τους.
Αμέσως δ Γιάννης σάν έπήγε εις τό σπίτι τουκέπεσε
’ς τό κρεββάτι άρρωστος- τήν άλλη ημέρα ξημερώθηκε
χειρότερα καί μια μιά περνούσαν ή μέρες χωρίς καμμιά
καλητέρεψη νά δή.
ΓΙέρασε ένας μήνας !
Μιά βραδυά ένω έβηχε έφτησε αίμα καί αίμα πολύ.
Έστειλαν αμέσως καί έφεραν ένα γιατρό άπό τή πόλι,.
γιατί δ γιατρός τοΰ χωριού δέν ήξευρε τί νά τοϋ κάμη.
Σάν ήλθε δ γιατρός τής χώρας αμέσως τόν εξέτασε,.,
τού έκτύπησε τό στήθος καί έκούνισε σιγά τδ κεφάλι του
διά νά μή τόν καταλάβουν,
—Θά γιάννη, δέν εΐνε αλήθεια γιατρέ ; Πες μου πα
ρηγόρησε με, και έπεσε ή άμοιρη Ειρήνη γονατιστή προστά ’ς τδ γιατρό.
— Θά γιάννη, δέν έχει τίποτα, τής είπε δ γιατρός.

ί
ι

<

Η ΦΪΊΕΙΣ

ουγκινημένος, γιατί έβλεπε πώς ή γυναίκα εκείνη ποϋ
ήταν ακόμη παιδί, οέ λίγο θά τήν πλάκωνε ή μεγαλειτερη
ουφορά.
Άλοίμονο 1 ό Γιάννης τδ παλληκάρι ποΰ τόν θαύμαζε
ολο τδ χωριό γιά τή δύναμί του, γιά τήν ώμορφάόα του,
ήταν φθισικός.
Καμμιά έλπίδα σωτηρίας δέν ύπήρχε. Είχε φθίσι άπό
έκείνη ποϋ δέν βαστά πολύ τόν άνθρωπο ’ς τή ζωή.
Λίγες μέρες τοϋ έμεναν ακόμη. Σέ λίγες μέρες τό
εύτυχισμένο ανδρόγυνο ποϋ.έζησε δύο χρόνια βουτηγμένο
’ς τήν εύτυχία χωρίς ποτέ κανένα σύνεφο δυστυχίας,πα
ραμικρής λύπης νά τό άντικρύοη, σέ λίγες μέρες έμελλε
νά χωρισθή γιά πάντα....
**
'.
•
Κατάλαβε τό θάνατό του ό Γιάννης, κατάλαβε πώς ή
ζωή δέν ήταν πειά γι’ αύτόν καί πώς σήμερα:—αύριο, θά
έχωρίζετο άπό τήν Ειρήνη. Γιατί τήν Ειρήνη αδιάκοπα
έσκέφθονταν, έκείνη μονάχα καί τίποτα άλλο. Άν ήτον
-άνύπανδρος, άν δέν είχε τήν Ειρήνη, δέν θά τόν έμελλε
γιά τό θάνατο. ’Αλλά τώρα δέν ήθελε νά πεθάνη, δέν
ήθελε έκείνη νά μείνη ’ς τό κόσμο, χωρίς κ’ εκείνος ναναι.
Ζήλεια μεγάλη, τρομαχτική τόν έκυρίευοε.
— «Έκείνη θά ζήση και.έγώ- θά πεθάνω καί σάν πεθάνω γλήγορα θά μέ λησμονήση καί εΐνε νιά καί ώμορφη
καί θά γείνη άλλου γυναίκα».
Αύτάέσκεφτότανε αδιάκοπα, αύτά τοϋ έκαιγαν τή καρ
διά καί τή ψυχή.
Μιά μέρα τού ήλθε έξαφνα’ς τό νού μ.ιά ΐδέα'άοτραψαν
τά μάτια του καί σάν νά γλύτωνε άπό εκείνο ποϋ τόσο
•καιρό τόν έβασάνιζε, τό πρόσωπό του ελαβε οψι χαρού
μενη. Ή Ειρήνη δέν ήταν έκεϊ-^άσηκώθηκε λίγο μά μέ
πολύ κόπο, έτράβηξε τό σουρτάρι ενός τραπεζιού ποϋ
ήταν κοντά’ς τό κρεββάτι του, έπήρε κάτι καί τό έκρυψε
μέοα ’c τό στρώμα του.
Σάν ήλθε ή Εϊρήνη τής λέγει:
— Σήμερα, Ειρήνη μου, δέν αισθάνομαι καλά- ή μέρα
τοϋ θανάτου μου δέν εΐνε μακρυά. Μά έσέ δέν σέ μέλλει,
-δέν μέ ά^απας πειά καί εγώ μονάχα γιά σένα λυπούμαι
πώς πεθαίνω,άν δέν είχα σέ θά πέθαινα μέ εύχαρίστησι...
— Σώπα, Γιάννη μου, δέν έχεις τίποτα, γλήγωρα θά
γείνης καλά μοϋ τωπε ό γιατρός.
— Ό Θεός καί ό λόγος σου. Έλα νά σέ φιλήσω ποϋ
μέ παρηγόρησες.
Άγκαλιατήκανε καί γλυκά έφυληθήκανε.
Έξαφνα ό Γιάννης έγρύλλωσε τά μάτια του, έμούγκρισε
«αί πριν ή δύστυχη γυναίκα καταλάβη τί τοΰ. ήλθε, μιά
σφαίρα τής έσχιζε τή καρδιά καί μιά άλλη τή καρδιά τοΰ
Γιάννη, τοϋ φωνηά της.
.
_
Ό Γιάννης άπό ζήλεια πώς έκεΐνος θά πεθάνη καί ή
.Ειρήνη θά ζήση, τήν έφόνευσε καί κατόπιν έψονεύθηκε
•καί εκείνος. Καί τδ ευτυχισμένο ανδρόγυνο ποϋ έζησε
δύο .χρόνια βουτηγμένο 'ς τήν εύτυχία χωρίς ποτέ κα
νένα σύγνεφο δυστυχίας, παραμικρής λύπης, νά τό άνττικρύση, δέν ύπήρχε πειά ’ς τή ζωή..·· ■
.Ζάκνυϋος 1892
H. ΙΙρωτμ.. Άβούρηφ
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| δέν ίίναι τό μόνον προϊόν τή; συσφίγξιω; τών «οδών, διότι
γδννάται έξ αύτη; χαί έτερον κακόν, ούχί τόσον μέν ένοχλητιχον διά τόν πάσχοντα, όσω διά τού; πληβιάζοντα; αύ
τόν, χαί τοΰτο είναι ή δυσωδία τδν ποδών, ήτι; ώφείλέται ίπίση; «; τήν άφρονα ταύτην ίξιν.
Τινέ; διϊσχυρίζονται, ότι ή ύπόδησι; αντιβαίνει sc; τήν
φυσικήν περιβολην τοΰ ανθρώπου. Ή θεία Πρόνοια λεγουσι,
δέν διινοίϊτο τοιαύτην, όταν έπλασε τόν ^άνθρωπον- διότι
ϊσα ’ίσα τόν έφοδίασε δι’ ένό; ίπιθηλίου, δπερ άρχει νά προ
στατεύω τό πέλμα κατά τών δυσάρεστων συνεπιιών, ά; δύ
ναται νά έπιφεργ αύτ<5 ή βάδισι;. Άλλ’ ό άνθρωπο;, ό φύσιι άφ
* έτίρου προπέτη; καί αναμορφωτή; έπιιράθη νά τρο
ποποίησή χαί τδ φυσιχόν τοΰτο δώρον, προστρέξα; ει; ποικίλα
βίδη ϋποδήσεω;, πλέον ή ήττον έπιβλαθή. Τοΰτο έδωχεν α
φορμήν χαί ιί; τόν ίξή; πτερόίντα λόγον λογίου τίνος Άγ
γλου σοφοΰ.

«Ή καλίιτίρα ϋπόδηβις διά πάντα δδοιχόρον εΐνε,
μή

ούδεμίαν ί>πόδησιυι>.

Τδ κατ’ εμέ έν τούτοις, άν δέν συμμιρίζωμαι τήν πα
ράξενου ταύτην ιδίαν τή; άνυποδησία; τοΰ Άγγλου σοφοϋ,
ουχ
ούχ ήττον οφείλω νά ομολογήσω, ότι ή εκούσια σύνθλιψι;
τών ποδών δι’ ίνός ίρμητικοϋ πεδήλου, κατά το μάλλον
χαί ήττον κομψοΰ,δέν
χομψοΰ,δέν δύναται,παρά νά έμποδιζη τήν κανονι
χανονι-
κήν λειτουργίαν τοϋ ύποθηλίου.Ό ύμήν ουτο; ποτίζεται δια
διαφόρων υλών χωρί; νά ένιργβΐται ή φυσική διάπνιυσις, καί
ή συσσώρευσις χαί ζύμωβι; αυτών γίνεται πηγή δυσώδους
αναθυμιάσει·»;, αφορμήν έχούση; τήν σύσφιγξιν τών ποδών.
Περί τών τύλων περιττόν θεωρώ νά έκτανθώ πλείω, πεπεισμ.ενο; ών, ότι τά έννεα δέκατα τών αναγνωστών μου γινώσχουσιν έκ δυσάρεστου πείρας τί έστί τύλος.
*Ω; πρός τήν ριζικήν χαί τεχνικήν θεραπείαν τοΰ δυσώ
δους ίδρώτος τών ποδών, φρονώ, ότι αυτή δέον ν’ άπαγοριύηται υπό τών ιατρών, ένβχα τών σοβαρών κινδύνων, είς
οΰς ό πάσχων δύναται νά περιπέση έή της τοιαύτη; αποτό
μου καί τεχνητής παύσεως αύτοΰ. ’Ανάγκη μάλλον νά ύπο&ληθή. είς παραμυθιτικά μέσα, οΐον είς ακραν καθαριότητα
ήτις κατορθοδται διά τριών καθ’ ίκάστην τουλάχιστον θερ
μών ποδόλουτρών μετά πιτύρου, έπ’ ολίγα μόνον λεπτά
διαρκούντων καί ίπιμιλοΰς συγχρόνως άποτρίψεως διά τε
μαχίου ερέας. Αντί της άπλής ταύτης μεθόδου τής άποτρίψεως συνιστώσι τινές Άγγλοι ιατροί ειδός τι ξύστρας (grattoir) ής κατά 3ενοφώντα έποίουν οί Έλληνες έπιτηδείω;
χρήσιν. Ό Κύρος κατά τόν αύτόν συγγραφέα διένεμε TOtαϋτα έργαλεΐα μεταξύ τών άριστευσάντων έν τοΐς στρατιω
τικοί; άγώσι.
Ούχ ήττον ^ιζικόν αντιφάρμακου κατά τής άναιδοΰς ταύτη; νόσου θεωρείται γενικώς. τό εύρύ πέδηλον, τό δέ πρόσκαιρον, τό γε νϋνεχον, θεωρείται τό έμπλαστρου τοΰ φαρμα
κοποιού Χόφμαν, έκ τή; πόλιω; Γαρδελέγεν, τής Πρωσσίας,
δπερ δύναμαι νά συστήσω τοΐ; πάσχοόσι έξ ίδια; πείρας.
Βερνάρδο; "ΟρνοταΙν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ

Μέχρι τοΰδε έδημοβιεύσαμεν πειράματα ισορροπίας έπί

άψ-υχωνάντικειμένων. Ήδη πφοθιίμω? όίδομεκ τήν πεφι'Οσάκις πρόκειται πιρί αντικειμένου τίς ύγιιινη;, έπι·
-τρέπιται, φρονοϋμεν, st; πάντα αρμόδιον καί τη; προόδου
-άνθρωπόν να καταπολιμνί ίρρωμίνω; τά; προληψίΐ;, ίοτω
καί άν αύται έχωσι γινικιυθη και τήν αρχήν αυτών Γλαβον
από «αραιότατων χρόνων. Τήν «κίψιν ταύτην μοί ύπηγόρίοσεν ή καθ’έκάοτην χατατυραννοϋσα με βάοανος, μή ίξαι,φόυμένη; Ιτι χαί τή; νυκτό;,έξ ένό; τύλου (χάλου) τον όποιον
3*οί έδώρησβν ή ύπόδηοι;.ΝαΙ ή στινή ύπόδησις, άλλά τοΰτο

γράφήν σχετικού πειράματος έπί έμψύχων άτόμων.
Πρόκειται περί ΙοορροΧίας κυνολάτου.
Είναι δυνατόν κύων καί αναβάτης άκόχως νά ίδορροπήσωσι καί έν κινήσει καί έν άκινηόία, καί τίνες φυσικοί
Spot άπαιτοϋνται πρό$ τούτο;
Βεβαίως είναι δυνατόν, αν τηρηϋΰοιν οι εξής όροι.
1. Ό άναβάτης νά έ'χη τό τρίτον τον βάρους τοϋ κυνός.
2. Ό κύων νά ήναι αναστήματος ύψηλοΰ καί νά ήναι

,
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έκ roC γένους τ&ν κηπουρικών λεγομένων, τ&ν πι
στότερων φίλων τοϋ ανθρώπου
3. Ο άναβάτης νά έχη τόλμην και #άρρο$, καί
4. Νά τηρή. τάς άκολού&ονς σνν&ηκας μέχρι? °υ το
β&μα συνη&ίση jrpog τήν ισορροπίαν.
Νά κα&ίση άκριβ&ς έπί τής ράχεως τοϋ κυνός.Νά άκολουί^ή διά τοϋ βλέμματος τήν κεφαλήν τοϋ ζώου, διότι
άκριβ&ς ή κίνηβις ταύτης πρδς τά <5δξεά ή άριβτερά μετα
βάλλει τήν ισορροπίαν τοϋ Αναβάτου, δστις άκριβ&ς τότε
πρέπει νά κρατή τδ σώμά του έν ισορροπία. Νά έχη τήν
μίαν χεΐρα είς τδν λαιμόν τοϋ κννδς καί τήν έτέραν ώ?
βαρόμετρου τοϋ σώματος.

8. Τίνι τρόπφ δύναται τις νά βαδίζη ταύτοχρόνως πρός
δύο διευθύνσεις;
9. Τί πραγμα δέν ύποφέρομεν ;
10. Άφαίρεσόν μοι εν γράμμα, απομένω ό ίδιος
*
άφαίρε
σόν μοι δύο, ό αυτός πάλιν μένω' άφαίρεσόν μοι τρία,
τίσσαρα, όλα, ό ίδιος μένω. Τί είμαι;
ΣΗΜ. Ό πρώτο; λύτη; πέντε έρωτήσεων θά λάβη ώραΐον δώρον.

Γ. Δ. I.

Λύβββς τών έν τώ I β φύλλω αονςγμ-άτων.

178 Αίνιγμα'. ΝομΟς —νόμος.
“Ελυσαν αΰτό οί χχ. Kyr-COS έξ ’Αθηνών, Περ. Διοβουνιώτης ίχ Βόλου χαί Χαρ. Παππαδόπουλος· έκ Τριπόλεως.

179. Αίνιγμα. Νε&νις. Nal-iv-ύ;.
Ούδείς ίλυσεν.

180. Αίνιγμα. Οΐνος—όνος.
Έλυσαν αύτό οί κχ. Kyr-COS έξ ’Αθηνών, Περ. Διοβουνιώτη; έκ Βόλου καί Άντ. Φερότσης έκ Χαλκίδος.

181- Κυβόλεξου.
Ούδείς έλυσεν.

Τομή
’Οξύς'
Μ υ ΐ α

'

Ήσα ΰ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
I. Β Βραΐλα. Δελτάριον έλήφθη. Έχει καλώς. 'Αναμένομεν. —

Γ. Ρ. Xepxvpar. Ζητούμενου ψύλλον σας αποστείλαμεν. Ταχυδρο
μιχώς σας έγράψαμεν.—Ά. Ρ. ΒάΛον. Σάς μετεφέραμεν εί; Βόλον
καί άπεστείλαμεν τήν σειράν τών φύλλων, ώ; γράφετε. Έλυπήθημεν σφόδρα χαί εΰχόμεθα ταχέ?αν έπανόρθωσιν.-—Φ. Α.Ρ. Άρταν.
Συνεστημένη έλήφθη. Ευχαριστουμεν πολύ. Έγράψαμεν. A. X. Β.

’BrtaHSa. Επιστολή μετά περιεχομένου έλήφθη. Έχει καλώς.’Αναμένομεν υμάς δπόταν θελήσητε. — θ. Μ. Πάτρας. Συνδρομητήν
ένεγράψαμεν καί άπεστείλαμεν αύτφ τά φύλλα άπδ 1 7βριου μετά
τή; σχετική; αποδείξει»;. Σας ευχαριστουμεν πολύ.’—Ε.Κ. ’Άργος.
’Επιστολή σας μετά συνδρομών έλήφθη χαί εύχαριστοΰμεν πολύ, ώς
χαί διά πληροφορίας φίλου Έν τούτοι; μή μα; λησμονείτε έάν σάς

τύχη περίστασις.—Ί Ρ. Σίροτ, Πόσα έμετρήσατε; δύο αποδείξει;
σας ή τρεις;—Ν. II. Πάτρας. Συνδρομή σας έλήφθη.

ΕΞΕΔΟΘΗ
έν ςδοαοτάρω τ&ύχκο

Α βιογραφία της έλληνίδος καλλιτέχνιδος
Τηρουμένων τ&ν άνωτέρω 8ρων, ούτε ό κύων ούτε ό
άναβάτης ύποφέρουν, άλλ’ Απεναντίας είναι πολύ εύχάριστον νά χρησιμοποιή τις τήν περίστασιν ταύτην, είτε πρδς
διάσκέδασιν εΐτε δι' ϋπηρεσίαν.
Ή έναντι είκών δίδωβιν ιδέαν τοϋ πράγματος.

Φ. ΚΙ.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
18β. Ερωτήσεις.

. I

*

1. Όνό|εασόν με χαΐ με καταστρέφεις.
2. Τίς ητο ό πρώτος συρικτής, χαί τί έσύριξεν ;
3. Διατί οί δικηγόροι δμοιάζουσι τούς λωποδύτας ', ■
k. Τί είναι έκεΐνο, τό όποιον ένώνει δύο τινά, χαί τό 1ν
μόνον έγγίζει;
5.. Τί γίνεται ό λίθος, όταν. εΐς τό. ύδωρ ρίπτεται ;
6. Τί έπιθυμοΰμεν βυχνάκις, χαί άμα τό άποκτήσωμεν
δεν γνωρίζομεν τί νά τό χάμωμεν ;
7. Διατί ή γονή χάνει τόν δρόμον της ;

ΕΓΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΓΟΠΟΓΛΟΓ
έν ή μετ’ ακρίβειας καί απαράμιλλου χάριτος καί λεπτο
μέρειας αναγράφονται τά τοΰ πολυδαιδάλου βίου τής έξόχου
πρωταγωνίστριας καί μοναδικής ηθοποιού μας άπό τής γε
νετής της μέχρι τών άπό τής σκηνής τοΰ Θεάτρου Παρα
δείσου θριάμβων της.

Πωλείται άντ\ λεπτών
έν τφ γραφείφ ήμών, τφ Πρακτορείφ τών ’Εφημερίδων, τφ
Κιοσκίφ τής Πλατείας Συντάγματος κτλ.

ΤΧΓλ.Δ.ΕΙΤ.Α.1 τό Ικ δεκαεπτά χιλιοσελίδων τό
μων Γερμανικόν ’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν τοΰ Brockhaus,
ίλως καινουργές,μέ εκπτωσιν τοΰ ένός τετάρτου τής αρχικής
αύτοΰ αξίας.

Πλη^οφορίαι παρ’ ήμΓν
Εΰκαιρία έκτακτος διά τούς Γερμανομαθεϊς.
Έχ τών Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΓ

