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ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ
(ΠΕΡΙ ΓΕΩΓΟΝΙΑΣ

(Συνέχεια καί τέλος)

Τής γη'ίνης δε θερμότητος ουσης μείζονος· κατάτήν τρι- 
τογονικήν ταύτην περίοδον ή κατά την. σημερινήν, ή τε 
ζωίς καί χλωρις εκείνης ήτο πλουσιωτερα καί μεγαλόπρεπε- 
στέραι, ύπομιμνήσκουσα ήμΐν 
τήν σημερινήν ζω$α καί χλω
ρίδα τών έν τή διακεκαυμένη 
νυν ζώνη χωρών. Διότι τότε 
μέν πρώτον ένεφανίσθησαν γέ
νη τινά τών παχύδερμων,ήτοι 
τά παλαιοθήρια, τά άνοπλο- 
θήριά καί οί ξιφόδοντες· έπειτα 
τά μακροθηρια, τά, δεινοθήρια, 
οΐ μάμμουθοι μετά τών γιγαν- 
τωδών μελών έπειτα οί κάμη- 
λοι, οι ιπποπόταμοι, οί βόες, 
οΐ ίπποι μικρότεροι δντες τών 
σημερινών, οί έλέφάντες καί οι 
ρινόκερω. Παρήχθησαν έπίσης 
καί πολλά γένη πιθήκων, τά 
χειρόπτερα, τά μαρσιποφόρα 
καί τρωκτικά, καί άλλα γένη 
καί είδη ζώων μεγάλων καί 
μικρών, καί πλεΐστα είδηπτη- 
νώνκαΐ ερπετών. Καί ου μό
νον αί ήπειροι άλλά καί αί 
θάλασσας τής περιόδου ταύ- 
της κατφκήθησαν ύπό πολυα
ρίθμων καί αγνώστων πρότε- 
ρον καί μετέπειτα ζώων τότε 
παρήχθησαν τά κητοειδή, τά 
οελφινοειδή καί φαλαινοειδή, 
διάφορατών σημερινών. Κατά
τήν περίοδον δέ ταύτην ένεφανίσθησαν· οί φοίνικες, οί βαμ· 
βού, τά δαφνοειδή, τά μεγάλα οσπριοειδή, το ιπαλύκαρπον, 
δένδρον τής Ν. Αμερικής, καί· έν :γένεί πολλά φυτά τάί 
δένδρα άνάλογα μέν τών νυν, άλλ’ άφθονώτερα· καί πυκνό
τερα, προσομοιάζοντα πρός τά·τής χλωριδος τής άνθρακο
φόρου έποχής τής πρώτης περιόδου. ·' ·

Διότι καί ή χλωρις αυτή διά τήν αυτήν αιτίαν, ήτοι διά
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Βερνάρδος *Όρν<}ταϊν  αρχίατρος.

τής καταβυθίσεως τοΰ εδάφους· και τής πλυμμύρας βαλτω- 
δών ύδάτων, ε'δωκε γένεσιν είς εΐδός τι άνθρακος, τό όποιον 

• ώνομάσθη λιγνίτης. Ό ξυλάνθραξ ούτος, ατελής ών ουδόλως 
όμοιάζει τον λιθάνθρακα τής άνθρακοφόρου έποχής· διότι 
ούτος εινε νιωτερογενής, μη ύποστάς τήν ένέργειαν τής εγ
γείου θερμότητος, ουδέ την πίεσεν τών έπιτεθέντων πολυα
ρίθμων στρωμάτων. Οί λυγνΐται,όρθότερον οί κλητεοι ξυλίται, 
τών όποιων τά στρώματα ίχουσιν ενίοτε 20 μέτρων πυ
κνότητα, συνιστοϋν τήν καύσιμον ύλην, ήτις χρησιμεύει,

έξαγομένη ήδη έκ δ·αφόρων 
τόπων, προς άναπλήρωσιν τών 
λιθανθράκων. Έν τοϊς ξυλίταις 
δέ κατά τούς βοτανικούς πα
ρουσιάζεται ύλη τις περίεργος, 
το ^λεκτροιζ, ίπερ εινε ^ητινη 
χυθεισα έκ τών δένδρων τής 
περιόδου ταύτης, καί μετα- 

’ βληθεΐσα ύπό τοΰ χρόνου, οία 
παρουσιάζεται. Τήν ύλην ταύ
την τά κύματα τής Βαλτι
κής, κατατρωγούσης τούς ξυ- 
λίτας φέρουν είς τήν έπιφά- 

, νειαν ώς έλαφράν καί ρίπτουν 
εις τάς άκτάς, δπόθεν-πρό αι
ώνων μέν τήν έμπορεύθησαν οί 

,' Φοίνικες, ήκολούθησαν δέ κα- 
·; τόπιν οί κατά καιρούς κάτοι

κοι μέχρι τών ημερών μας νά 
έμπορεύωνται. Ή τελευταία δ ’ 
έποχή τής -τριτογονικής ταύ
της περιόδου έδηλώθη διά με
γάλων μεταβολών τοϋ γήινου 
φλοιού, όφειλομένων είς τήν 
πρόοδον τής ψυχράνσεως τής 
γηΐνης σφαίρας.

Διότι ή ψύχρανσις αύτη 
στερεόποιήσασα μεγάλας έσω- 
τερικάς έκτάσεις· ύγρών ύλών, 

έπροξένησεν έπί τοϋ φλοιοϋ τής Γής §υτίδας έπενεγκούσας 
σχισμάς,διά τών όποιων έξεχύνοντο ήμίρευστοι ζυμώδεις δλαι, 
ή άνυψοϋντο όρη ή καί σέιραί όρέων, παραγομενάΐ οιά τών 
σεισμών.Μετά τήν άναστάτωσιν δέ ταύτην at θάλλουσαι καί 
αί ώραϊσμέναι είσέτι εύκρατοι καί πολικαί τής Γής ζώναι διά 
τών τής ζωίδος καί χλωρίδος προϊόντων των, ήρξαντο ν’άπο- 
βάλλωσι τήν ποικιλίαν καί τόν πλοϋτόν των· τά οργανικά
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δ’οντατών ζωνών τούχω» ήρξφχΓΡ νά διώκωνται βρχ3ΐως μ|ν 
άλλά κανονικός ύπο τοΰ ψυχραινόμενου κλίματος χαί άντι- 
καθιστώντμι St-*  Ισχυρότερων''^ίδω·'.. Τά σχηματι$θέντα δ’ 

.όρη, χχι ιδίως τά προς τούς βόλους ύψώθέντα, ήρξαντο νά 
λαμβάνουν χιόνας, και τά γηϊνφ τοποΐα νά· παρουσιάζουν 
τάς σημερινάς μορφάςτων. Μεγάλοι όμως ποταμοί χαί με- . 
γχλχςλιμνχι ύφίσταντο εισετι. έκτυλίσσουσαι τά μεγάλο- · 

■■ πρεπήνδαιά των είέί γιλοεσσών πεδιάδων εναις όμως δ,
■ άνθρωπος οέν ήλθεν εισέτ: νά'μετχβχλρ τήν όψιν-των. Μετά 

τό τέλος δέ της· τριτογονική; τχύτη; περιόδου η έν.. τη Γή 
ησυχία δέν δ ετμράχθή κα|'ά'τήν έντεϋθεν άρξκμένην te- 
τάρτφε» ρβερχοί'ϊκήμ περίοδοι', είμήδεάτινων κατακλυδμδ>ν, 
ών η ένέργειχ.ητο τοπική χαί περιωρισμένη, καί διά τίνος 
διαβατικής τχρχχής τής γη'ίνης , θερμοκρασίας, ής ένεκα 
παρήχθησαν έκτακτα πάγη, έπενεγκόντα άλλοίωσιν τοΰ'. 
προσώπου τής Γής.

Τούς κατακλυσμούς'δέ τούτους αποδίδουν εις τήν άνέ· 
γερσιν μεγάλη; τινός έκτάσεως γαιών καί ·.είς τον σχημα
τισμόν τών ορίων. Οΰτω; έν Εϋρώπη μέν δ κατακλυσμός 
προέκυψεν·εκ τής έξάρσέως τών ορίων' τής Σκανδιναυικής 
χερσονήσου καί τών έν Ίταλίερ 'Αλπεων, έν ’Ασία, δέ έκ' 

.. τής ύψώσ^ως μέρους' τ νός τής μεγάλης άλύσεως τών μέ 
τον Καυκχσον . συνεχομένων ορέων·' άλλ’ δ' ασιανός κατα
κλυσμός. ουτος. έγίνετο πολλούς αίώνας. μετά τήν έμφάνισιν 
τού Ανθρωπίνου γένους έπί τής Γή;.-Τά δέ έκ τών κατχ- 
κλυσμώ- έκτιναχίίντα ρεύματα έπήνεγκον ‘τάς κχταστρο- 
φά; καί τά ^εριέργα' φτίνόμίνα, 'άτινα. {φώμεν έπ’ αύτών 
τών χωρών , διότι αί ύψωθεϊσαι γαίαι τής Σκάνδινχυιας καί 
αί πέριξ θαλασσαι καλυφθεί,σαι ύπό. πάγω. ΐξεσφενδόνισαν 
ύρμητιχώτατον έκ τούτων , ρεύμα,,όπ,ερ συμπχρέσυρε .μετ’ 
αυτών κανόγκους λίθων καί σωρούς έπιχωμκτων καί λιθχ- 
ρίων χαιύλών. άποσπωμένων έξ αρχαιότερων στρωμάτων, 

. ή έπροζίντ,σε διασκόρπισε·.; αυτών καί ανωμαλίας εδαφών. 
. . καί μεταθέσεις. ορίων χαί μετασχηματισμούς αυτών εν τε 

τή βορείω Ευρώπη ήτοι τή Γερμανάή καί Εΰ.ρωφκϊκή .Ρώσ
οι? και έν τή ωεσημβρινή μέχρι τών Άλπε-,.ν καί τοϋ ‘<ι- 

. θερώνος Οΰτω καί δ άρχχϊ,ος· Παρθένων τών ’Αθηνών εγεί
ρεται έπί κάτακλυσμ.αίου πετρώματος' είς τήν αυτήν αίτίχν 
αποδίδονται καί οί ενιαχού άπχντώμενόι όγκοι βράχων, οί 
καλούμενοι πλανητικοί, καί οί έν ταϊς θίσεσιν αύτών <τα~ ' 
λιυόμίνοι.

Οί δύω δ’οΰτοι ευρωπαϊκοί κατακλυσμοί, οί έκ Σκαν- 
διναίας 'και Ί.ραλίκς πρράύψχντες, κάτελαβον τήν Ευρώ
πην καθ’ ήν στιγμήν έδηλοΰτο έ’ν αύτή ί.σχυρά τις δημι
ουργική τάσις καί τις- ,όρμή τής έμψυχου φύσεως ' πρός πα'·, 
ρα^ωγήν άφθονων οργανικών δντων ' Ή γήινος γουτέστε 
σφαίρα, κεκαλυμμένη ,ύπο χλωρίδο; πλουσίάς και ^κμαίάς · 
καί πεπληρωμένη ύπο ζωίδος Λρλυαρ.ίθμορ καί πολυειοους, · 
εύρε,θη αίφνης κατακεκαλυμμίνη ύπό χ·,όνων κάί πάγων 
ίσως οιότι ό Ηλιος ά^ώλεσεν έπί'τινα χφ^ν^ν τον οΐκεΐον 

. αύτοϋ βαθμόν τής θερμότηγος καί ,;λ^μψϊ<Κ, iffotov ά- 
. πολλϋφι καί άλλοι άστέρες τοΰ ουρανού μέχ«$ έξαντ).ή.σεως, 

• μετά τήν- όποιαν αναλαμβάνουν '· πάλεν τ®ν προτέρ?ν των 
κατάσταόιν μετά παρελευσιν έτών τινων. Μετά τήν παγω- 

: νίκην δέ ταύτην εν. βορείφ Ευρώπη .καί· . ’Αμερική έποχήν 
καί τ.όν Ευρωπαϊκόν κατακλυσμόν, κα.τασκαψαντα τό «ρ- ' 
χαιον κραϋρον ε'δαφβ;'αύτών, έγεννήθη έν Άσίφ τό ανθρώ
πινον γένος, φό τελειότερο» τών έπί τής Γής ζωικών γενών, 
πολύ: πριν ή έν τή ήπείρω ταύτη ίπισυμβ.ή ό κατακλυσμός. 
Θεωρούμε» δ· 8τι ό άνθρωπος, ού . ή. δημιουργία έδωκεν α
φορμήν είς πολλάς δοξασίας,, ένεφανίσθη κατά πρώτον εις 
τά πλούσια πεδία τής Κεντρώας -Ασίας .π«ρ« τάς γελοέσ- 

W ^φράτόυ.έν'.τ^ μίαφ τής γονιμότατης έκεί- 
?#ό τό λάμπαν *W®"** ‘ τόν ψόοινρν τής 

’ Α«&ς· Α γέννησίς τ?υ,, ώς
,δ^είνε ΪΡ.ϊΟΰΛρν καί ή γίνγ^ς ρ«ρδήποτε ζώου έν'τήκιι-

’Αλλά καί’κατά τήν Π. Γραφήν, ής το π®ρ/ Γενέσίώ? 
βεβλίον συμφωνεί πρός .τάς περί Γενέσεως τού Κόσμου τών 
σημερινών, γεωλόγων, φυσιοδιφών καί αστρονόμων θεωρίας, 
Λν δεχθώμεν μόνον ότε ήμέραν (γηόμ) ή Π Γραφή ένταΰθα . 
εννοεί τό ίκ πλείστων αιώνων συγκείμενον χρονικόν διάστη
μα, δ άνθρωπος έπλάσθη έκ χοός, άφοΰ άλλως τε καί χοϊκό? 
δηλοΰται ■ διά τής ονομασίας του Adam,· τής παραγώγου 
adamA τήν γήν (χοΰν) σημαινούσής. Τφ χοϊκφ δ’ έκείνφ 
πλάσματι, παραχθεντί θεί? βουλήσει έν καταλλήλω γή,

• ένεφύσήσεν δ δημιουργός θείαν ψυχήν., ώς ένεφύσησε καί
• πάσι τοϊς άτελεστέρ.οις ζφοις τήν ήνάλογον έκάστφ, ώς 

καί πάσι τοϊς φυτοϊς τήν οργανικήν των ούναμιν. Έάν δέ '
- παρ'αδεχθώμεν ότε· κατά τήν δημιουργίαν ή σφρεγώσα έκείνη 
φύσις τού τελευταίου δημιουργικού στρώματος τής Γής είχε 
θερμοκρασίαν ζοωγόν.ον κάί έμψυχούσαν' τήν άδρανή ύλην, 
δυνάμεθα εύχερώς νά ίξηγήσωμεν διατί καί ή ζωή τών 
πρώτων ανθρώπων, καί ιδίως τών ίν τή Π. Γ άναφερομέ- 
νων πρώτων · πατριάρχων, ήτο πολυετής καί μάκραίων, 
χωρίς νά καταφύγωμεν είς βεβιασμένα;. θεωρίας περί τής , 
οιαρκείας'τών ίνιαυτών τής πρώτης έκείνη; περιόδου, τής 
άνθρωπίνης ιστορίας. Τής γονιμοποιού δέ ίκείνης ,δυνάμεως 
τής Γής μετά αιώνας 'ζαντληθείσης, ό ανθρώπινος βίος 
ίβραχύνθη καί εύχερώς φθείρεται, καί πάσα ή πλουσιότης 
Τής .πρωτογόνου έκιίνής φύσεως έν. τε τή χλωρίδι καί τή 
ζωίδι εκλείπει.

Ό. άσιανός κατακλυσμός, τοΰ όποιου την μνήμην μιτί- 
,οωκεν είς ήμάς ή Π. Γ., συντχχθεϊσα . κατά τά ήσματα. 
τών 'Εβραίων, καί περί του όποιου παραδόσεις καί μύθοι 

. παναρχαίων εθνών μνημονεύουν καί οί Γεωλόγοι ήμών πι
στοποιούν, προεκλήθη ώς ειπομεν, έκ άτ,ς ύψώσεως. μέρους 
τή; μεγάλης άλύσεως τών μετά τοΰ'Καυκάσου.συνεχομένων 
ορεων. Ή Γή, ήμιανοιγεϊσα έκ τής άναποφεύκτου' ψυχράν- 
'σεώς της, έξέρευσεν ΰλήν άπειρον έκ τής ρωγμής της- μχζαι . 
.δε ατμών ΰοατίνω’ν συνώδευσάν τήν εκρηξίν τών ^υάκων, 
τών χυθεντων έκ τοΰ εσωτερικού τής γηινης σφαίρας. Οΐ 
άτμοί' δ’ ·ούτοϊ πυκνωθέντες έπανέπιπτον έν είδει βροχής καί 

- αΐ πεδιάδες καταποντισθισαι, έκαλύφθησαν ύπό τό ίλυώδες 
τοΰτο τών ήφα·στίων ' ε’-εύγμα. Ή στιγμαία δ’· έκείνη 
έκρηξις έπήνεγκε τήν έν ταϊς πεδιάσι πλημμύραν, άλλά 
καί τήν ΰψωσιν τοΰ όρους Άοαράτ· άστε, προέκυψεν ό άσια
νός κατακλυσμός .κατά τά; περί τόν.,Καύκασον χώρας·, π<- 
ριεχούσας νύν μέρος ,τής Περσίας. Τά δέ έκ τών κατακλυ
σμών σχημκτ.ισθίντα τεταρτογενή στρώματα εν τε τή Άσίφ 
και.Ευρώπη, κατακλνάμαία κληθίντα, έπετελεσθησαν έκ 
τών συ/.φορήσεών τών ύδάτων -τών χιιμαρων τε καί π.ο,τατ 
μών- πλήν τά· στρώματ' αύτά είνε · ολιγάριθμα καί λίαν 
διεσκορπισμενα, δίακριΐόμενα διά τή; θίσεώς των, οΰσης 
συνήθως πκρφ τάς θαλάσσας, λίμνας καί μεγάλους ποτα
μούς. ·κμί δια τής ίν αύτοϊς έπικρατήσεως κογχυλίων.

Μεεά '.τά κατακλυσμαΐα*  πετρώματα έσχημάτίσθησαν 
νε,ώτερα προσχώματα, δμοιάζοντα' πολύ πρός · τά. προ
ειρημένα, άλλα συντελεσθίντα ύστερον τούτων, · ήτοι μετά . 
τήν τελευταίαν άλλοίωσιν τοϋ προσώπου τής Τής, έξ «Ι
τιών αϊτινες. «κόμη καί σήμερον ενεργούν, Είς τά στρώ
ματα ταϋτα κυρίως εύρίσκονται λείψανα ανθρώπου καί' ε’ργωγ 
ανθρωπίνων καί όστά ζώων κατοικίδιων Τό δέ άνώιατον 
καί τ.ελευταιον στρώμα είνε ή άρόσιμΟς ή <ρντοφό(>ο$ yf)' 
αΰτη δέ συνετελεσθη έκ τών επί τής έπιφανείας τής σφαί
ρας πετρωμάτων, διαλυθέντων ύπο τών ύδάτων καί έκ τής 
έπηρείας τής ατμόσφαιρας. Συγκειταε δέ ή γή έξ άχμου, 
άργίλλου καί τιτάνου, μεθ’ ών αναμιγνύεται κόπρος έκ της 
διαλύσεως διαφόρων οργανικών ουσιών άποτελεσθίΐσα. Έπί 
Τής.φυτρφόρου δέ γής έβλάστανον εν καταλλήλω καιρφ τά 
δΐάφβρ«.γίνη'<κάί είδη τών φυτών ,·εώτρφυή.· ΟΓΙ -Ληλαδή 
ή γή ητο γονιμωτάτη καί iy θερμοχρασίφ μονίμω καί γενι
κή. Μόνον δ’ δτε τό ψύχος άρξάμενον' έχ τών πόλων, ήπλώθη 
έπί ,τάς. εύκράτους ζώνας, πολλά γένη και είδη φυτών ϊξέ- 

λιπον έκεΐθεν καί διά σποράς μόνον διατηρούνται αναγεννώ · 
μένα. Τοΰτο δ’ άποδέικνύεται έκ του ότι καί σήμερον πολλά 
φυτά, αυτοφυή όντα έν τή διακεκαυμένη ζώνη παράγοντάι 
έν ταϊς εύκράτοις μόνον διά σποράς, και ota τούτης θά διά- 
τηρώνται ' έπι μαχρούς αίώνας. άτινα πάλιν εις ψυχρά 
κλίματα ούτε καρποφορούν ουδέ κάν φύονται.

■Φίείχ.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
ΙΙΕΡΙ Τ1Ι2 NKAS 0Ε11ΡΙΑΣ ΤΗΣ, LINHM ΤΗΣ ΓΗΣ

Έπισταμένως μιλιτήσας τήν περί κινήσεως τής.Γής θιω’- 
ρί«ν τοΰ x.Zimermann έντφ ΰπ’άριθ.17 φύλλιρ τής «Φώ· 
σίωςβίΐς άντιπαράστασιν τή; έμής, παρατηρώ τα ·ίξή;. ότι 
έν αύτή δεν έξηγοδνται αρκούντως ούτε -ή περίΤόν άξονά της 
περιστροφή τή; Γής, ούτε ή περί'τον ’Ηλιον, ούτε καν γί
νεται λόγος περί τής άπομαχρύνσεώς άπό τοϋ Ήλιου καί τής 
προσιγγίσιώς εις αύτον τών πλανητών κατά διαφόρους έποχάς. 
Έν μόνον ή θεωρία αΰτη έχει προτέρημα, ότι λαάβάνει.τήν 

• Γήν έκ τή; άιρώδους καταστάσεώ; τής,ένφ έγώ έλαβον αύτήν 
έκ της παρούσης, θελων δια τούτον να άποβλέψω είς Τά ση
μερινά αποτελέσματα καί ούχί είς τήν γενικήν, αρχήν Άλλ' 
έπειδή τό μόνον μου σφάλμα είνε, ότι Siv. έξήτασα αύτήν ' 
άπο τής. γεννήσεώς της, θέλω προβη εί; τήν έξέτάσιν αυ
τή; ένταΰθα άπο τής αερώδους χαταστάσεώς τηί μέχρι, ση-· 
μερον, άλλά προ τούτου, όπως δύναται , ό αναγνώστης εύ- 
κολώτερόν νά κρίνη, είνε έπάναγκες νά πάρατεθή Λαραλλή-’ 
λως καί ή .θεωρία έκείνη τοϋ. Zimermann.

Κατά τήν θςωρίαν λοιπόν τούτου έγένετο κατ’ αρχάς 
συμπύκνωσίς τις έκ' τής πρωτογενούς ΰλης, έξ αγνώστου· 
βεβαίως αφορμής· έκ' τή; φύσεω; Ji τών μορίώ/ τής ΰλης, 
δπως· ελκωνταε ιίς τό κέντρον τής αερώδους ταύτη'ς μάζης 
έγεννήθη είδος ούτως είπεΐν 'ρεύματος έ'κ τής περιφέρειας' είς 

- τό κέντρον ,άγόμενον, όπερ καί. έδωκε τήν περιστροφικήν κί- 
νησιν είς το ολον .τής μάζης ταύτης δέ άπαξ’.κινηθείσης 
παρήχθη φυγόκεντρο; δύναμις, ήτις έπίέζεν αύτήν πρός τούς 
πόλους καί έξώγκωνε προς, τόν ισημερινόν., Αυξανόμενης 

. οΰτω τής φύγοκέντρου δυνάμεως καί κατασταθείσής βαθμη
δόν άνωτε'ρας τής ελξ'εως άπεσπάσθησαν τεμάχιά τινα έκ 

•τοϋ όλου τής μάζης, .άτινα κατόπιν έσχημάτισαν κόσμους 
άλλους καί οΰτω καθ’ έξης,

Τοίαφτη ίν συνόψει ή θεωρία τοϋ · Zimermann εις τάς 
βάσει; αύτη;· άς ίξετάσωμεν ήδη εάν δια τόιουτων βάσεων 
τϊΜαϋτα’ ίπίρχωνται αποτελέσματα. ...

«Έξ άγνώστου άφορμής έλαβε χώραν συμπύκνωσίς τις ίκ 
τής πρωτογενοϋ; ΰλης."Εχει κάλώς, εϊμέ,θα.σύμφωνοι, άφ*ού  
δέν δυνάμεθα νά εΰρωμεν αρχήν άρχαιότίράν.» «Έκ τής 
» φύσεως-, ήν Γχουσι τα μόρια τοΰ νά έλκωνται είς τό κεν- . 

.» τρον τής μάζης έγεννήθη είδος ρεύματος έκ τής περιφε- 
» ριίας πρός τό κέντρον, όπερ έδωκε τήν περιστροφικήν κί- 
» νησιν είς τό όλον τ.ής μάζης.» Λίγων τις τοΰτο, δεν 
λέγει αντίθετα τοΰ. γνωστού νόμου, όστις ορίζει ότι «δύο ή 

. πολλαι δυνάμεις άντιθέτως ένεργοϋσαι, μηδενίζονται άφ’' 
ίαυτών ; Ελκονται τά· μόρια πρό; τό κέντρον τοΰτο ' είνε 
αληθέ'ς, άλλ’ ελκονται πανταχόθεν καί πκνταχόθεν ίλκό- 

' , μένα, πιέζουν τήν μάζάν είς όλα αύτής· τά σημεία, μή ίπι- 
τρίποντα ·ει; τάύτην πρός ούδέν σημείον νά'κινηθή. Πώς 
λοιπό» έκ τόιούτου λόγου παρήχθη τόιαύτη κίνησις ;

Άλλά δέδόσθω, ότι' εκ Τοιαύτη; αρχής τοιοΰτον έπήλθεν' 
αποτέλεσμα, θά έπελθωσιν άρά γε έκ ναύτη; καί τά λοιπά 
αποτελέσματα, άτινα έχομεν πρό οφθαλμών-;

Κινήθείσης οΰτω τής μάζης-, λεγει o-Zimermann, έγεν- 
νήθη φνγόκεντρος δύναμις πιίζουσα αύτήν είς τού'; πόλους 
«αί ,έςογκώνόυσα είς. τόν ισημερινόν, βχθμηδόν ίέ κατασίά- 

τηί τής, φυγοκεντρόυ. δυνάμεως άνώτερας τής Ιλξεώς, άπε— 
σπάσθησαν κατ' ανάγκην τεμάχιά τινα έξ αύτής-άποτελέ·» 
σαντα άλλους κόσμους καί οΰτω καθεξής. Άλλ’ άρά γε'δέν .. 
αντιβαίνει πάλιν ά’αΐ τοΰτο είς- άλλον νόμον,όστις κάί διδάσκει 
ήμδς ότι» έκ τής ένεργείας μιας ή πολλών δυνάμεών όύδί- ' 
»ποτε εινε δυνατόν νά παράχθή μιγαλείτερον αποτέλεσμα;» ■ 

• διά τ(να .άλλον ,λργον'δέν δυνάμεθα νά εΰρωμεν τό ζητούμε- 
νόν αεικίνητον ή διά τούτον.; Πίριστρίφόμένηςάής Αερώδους- 
μάζης γενναται .βεβαίως φυγόκεντρος δυναμις, άλλ ' ή δυνα- .

• μις αΰτη θά είνε · ανάλογος τής περιστροφικής τά'χύτητος 
τοΰ σώματος, ή .π'ερίστροφική δέ αΰτη τάχύτη'ς θά εινε 
ανάλογος ,αέ τήν παραγούόαν αύτήν έλξιν*  έπομένως μεγά*  
λετέρας οδσης πάντ'οτε τής· έλξεως, ουδέποτε θά άποσπασθή 
τεμάχιον έκ τής όλης μάζης. Έάν δέ εναντίον τοϋ ρηθέντος 
νόμου πάραδεχθώμεν, ότι ή φϋγόκεντρο; δύναμις κατέστη 
ποτέ μεγάγειτέρα τής έλξεως, τό σώμα μικρον κατά' μικρόν · 
θέλει άπο'συντεθή 'είς τά έξ ών συνε.τεθη· τοΰτ’ αύτό θελου- 
σι παθει βεβαίως' καί τά .άποσπασθέντα τεμάχια, καί οΰτω 
φθάνομιν πάλιν είς, .το μηδέν άπό τοδ όποιου άνιχωρήσαμεν.

Άλλά κάί τάϋτα πάντα έάν παραβλέψωμιν, χαί τυφλώς ' 
παραδεχθώμεν τάς ύπό τής θεωρίας· τοϋ Zimermann πα- 
ραγΟμενας κινήσεις.’ αί . κινήσεις αύται δΰνανται-νά έξακο-· 
λουθήσωσίν έπ’ άπειρον;
Ή Γή στρέφεται καί περί τόν άξονά τη; καί . περί τον 

Ήλιον διά τή; δοθϊίσης αυτή' δυνάμεως έκ.τή; άπο τοΰ 
Ήλίου άποσπασεώ; της· έχει καλώς. Άλλ’ ή δύναμι; αΰτη 
άπαξ μόνον έδόθη εις αύτήν' όσον λοιπόν μεγίστην καί αν 
ήθςλομεν τήν φάντασθή, ή. έλξις τοΰ Ήλιου ή Μηνεκώς ενερ
γούσα έπ’ αύτής καί σ.υγκρ.άτοΰσά αύτήν είς τά όριά τη;, 
ίνα μή παρεκλίνν} τή; τροχιάς αύτής, δεν πρέπει μικρόν 

. κατά μικρόν'νά μηδενίσιρ .τήν απάξ δοθιϊσάν δύναμιν καί 
έπομενώ; νά στάματήση αύτήν κάί έπι τέλους νά φέργι εις · 

■ τδ κέντρον αΰτοΰ·; Άντενεργοδμί» διά μίαν στιγμήν εις τήν 
ελξιν αύτής 'καί. ίκσφενδονίζομεν δια τής σφενδόνης λίθον 
είς τόν αέρα· άποσπ«σθέντος τδΰ λίθου τής σφενδόνης κα'φτερι 

.τόν άξονα τού στρέφεται καί περί τήν,.Γη*,.  άλλ η έλξις 
τής'γής.ή ,συγκρατοΰοα τόν λίθον μικρόν κατά μικρό» ελατ
τώνει τήν «παξ ,δοθεϊσαν είς τόν λίθον δύναμιν Hat ό λίθο; 
πίπτει έπί τή; Γής. ·

Ποϋ λοιπόν τό όρθόν'της θεωρίας, τοϋ Zimermann, αφ
• ού είς τοσούτους νόμους αΰτη · εινε αντίθετος ; Δέν ίπιθυμώ 
ν« δώσω κϋρος εις τήν θεωρίαν μου μεγαλείτε.ρον τοδ δέον-, 
•τος, άλλά· δέν δύναμαι καί νά κλίνω πρό θεωρίας, ήτις είς, 
τόσους νόμου; προφανώς άντίκειται.'

Ήδη οπό τήν κρίσιν τοΰ αναγνώστου τίθημι καί την ήμ'ε- 
■τίραν θεωρίαν.

Παραδέχομαι κατά τήν ιδίαν έμοΰ θεωρίαν, ότι τά δύσ 
μόρια έκ τη; πρωτογενούς.ΰλης εΐλκυσαν άλληλά, αποτελε ■ 
•σαντα ?ν σώμα ίκ δύο μορίων συνιστάμενον. Διά νά ένωθώ**  
σιν όμως τά δύο ταϋτα μόριά τά πριν κεχωρισμένα, προν.- ’ 
γήθη βεβαίως .τής ένώσεως σόγκρουσις αύτών, ήτις .εδωχεν 
’είς τό ίνίαΐον έκ τή; ένώθιω; κατάστάν πλέον, σώμα κίνησι» 
περιστροφικήν' τά μόρια λοιπόν ταϋτα άμα τή ένώσει τών 
είχον καί έλξιν αναλογώ; πρός τήν μάζαν των, καί περιστρο
φήν καί φυγόκιντρον δύναμιν, Τά δύο ταϋτα μόρια πυκνό
τερα σχετικώς τών λοιπών, μορίων τοΰ σύμπαντος είχον ·βι 
βαίώ; καί μεγαλειτέραν έλξιν διά τής οποίας συνεκέντρουν . .
περί άΰτα άλλα μόρια έκ τής πρωτογενούς υλη;, εις τά 
όποια μετεδιδον, τήν περιστροφικήν'κίνησίν των. Γοιουτο-, 
τρόπως ή αερώδη; αΰτη μικρά μάζα μικρόν κατα μικρόν 
άπετελίϊτο έκ περισσοτέρων μορίων αύξάνουσα άναλόγως τοϋ 

Αριθμού τών μορίων τη; καί κχ^ά τήν ελξιν καί κατά τήν 
φυγόκεντρον δύναμιν. Τής ελκτική; όμως δυνάμεως ουσης 
πάντοτε μιγχλιιτέρας τή; · φυγοκέντρου νέα πάντοτε μόρ’ά, 
«υνικεντροΰντο πίρί αύτήν αύξάνοντα τήν μάζαν καί κάτά 
τόν όγκον. 'Ότε'πλέον, σύν τώ χρόνφ τ,ΰζτ.σ· κατα τς. μι- 
γεθο; μέτέδωκιν. είς απείρους άποστάσεις και την έλκτι-
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κήν αύτής δύναμιν καί τήν φυγόκεντρον. Τά είς τό κέντρον 
της εύρισκόμενα μόρια πεεζόμενα έκ τών έπ' αύτών μορίων 
παρήγαγον θερμότητα τινα, ήτις βαθμηδόν αύξανομένη έκ 
της πιίσεως τού άύξανομένου πάντοτε όγκου της μάζης 
κατέστησε πλέον τό κέντρον διάπυρον" έγεινςν έν άλλαις λέ- 
ξεσιν Ήλιος έκπέμπων φώς καί θερμότητα μέχρι τών ορίων 
όπου γίνεται αισθητή ή ίλξις αυτού καί συγκρατεΐ ένίοτε 
αραιότατα μόρια πρωτογενούς όλης· πέρα δε τοφ σημείου 
τΟύτου ί» Ηλιος πλέον είνε αφανής, μή διαδεδομένου παντε
λώς τουφωτός αυτού.

Νΰν λοιπόν εχομεν πλέον Ήλιον καί στρερόμενον περί τόν 
άξονά του καί φωτίζοντα καί ήερμαίνοντα. *Ας  έξετάσωμεν 
ήδη τί δύναται νά γιννηθή έκ τής περιστροφικής του κινή- 
σεως.

Έκ πάντων τών ανωτέρω έξάγεται, ότι ό Ήλιος είνε 
μάζα όλης πυκνότατης μέν είς τό κέντρον, άραιουμένης δέ 
καθ’ όσον προχωροΰμεν ίκ τού κέντρου είς τήν περιφέρειαν 
ομοίως καί ή ελκτική αυτού δύναμις είνε μέν μεγίστη είς τό 
κέντρον, έλαττούται δέ καθ’- όσον προβαίνομεν εΐς τήν περι
φέρειαν. Στρεφόμενου λοιπόν τού κέντρου, ώς είπον, τα μέν 
πυκνότερα στρώματα εύρισκόμενα βεβαίως πλησιέστερον παρα
κολουθούσε την περιστροφικήν κίνησιν του κατά το μάλλον 
καί ήττον κανονικώς, τά κατόπιν όμως τούτων στρώματα 
μή έλκόμενα μέ τήν αυτήν δύναμιν ώς άπεχοντα περισσότερον 
τοδ κέντρου δέν παρακολουθόΰσιν ακριβώς τήν περιστροφικήν 
κίνησιν αύτοΰ, άλλ υπολείπονται κατά τι τών άλλων· τά 
κατόπιν δε πάλιν καί τούτων στρώματα θέλουσιν ίτι μάλλον 
ύπολειφθή, καί οΰτω φθάνοντες είς τήν περιφέρειαν, εΐς τα 
τελευταία δήλα δή όρια τής άτμοσφαίρας τοΰ ήλιου θά συν- 
αντησωμεν στρώματα έλάχιστον κινούμενα έκ τής περιστρο
φής τού κέντρου· προχωρούντες δέ πάλιν ϊτι μάλλον, έκεΐ 
ένθα δήλα δή ή ίλξις τού Ήλίου δεν εχει φθάσιι έτι, θά συ- 
ναντήσωμεν τήν τελείαν ηρεμίαν· τών μορίων τοΰ σύμπαντος. 
Έν ίνί λόγφ το όλον τής μάζης ταύτης στρεφόμενον ταχύ
τερο*  είς τό κέντρον ή είς τά άκρα, θέλει λάβει σχήμα σπει- 
ροειδες, όμοιον κατά πάντα πρός τό σπειροέιδές νεφέλωμα, 
τών Κώνων τής Θήρας. -θεώμενον τοΰτο μακρόθεν, θά πα
ρουσιάζω οψιν μικρού νεφελώματος, πυκνού μέν κατά τό 
κέντρον, άραιοτάτου δέ είς τά άκρα. ’Εξάγεται έκ τούτων 
ότι πάν μόριον τής μάζης ταύτης'είνε ήναγκασμένον ούχί 
μόνον περί τήν μάζαν νά στρεφηται, άλλά καί περί τόν 

■άξονά του, διότι τά είς τό κέντρον ευρισκόμενα μόρια, κι
νούμενα ταχύτερον τών έπ’ αυτών, προστρίβονται πρός ταΰτα 
καί δίδουσιν ούτως είς έκαστον μόριον περιστροφικήν κίνησιν, 
οΰτω καί τά κατόπιν μόρια εΐς τά έπ’ αύτών καί οΰτω καθ' 
έξης. Καί ούτως, ίν φ τό σύνολον τής μάζης στρέφεται περί 
τόν άξονά της καί έκαστον μόριον ακολουθεί τήν κίνησιν της, 
στρέφεται δέ συγχρόνως, καί περί τδν άξονά του· ύπό γενικω- 
τίραν δέ ϊκφρασιν.έκφραζόμενοι, δυνάμεθα νά ιΐπωμεν, ότι 
παν μόριον. θεωρείται καί ώς εΐς πλανήτης.

Πρός περεσσοτέραν κατάληψιν, άς παρακσλουθήσωμεν πά
σας τάς κλήσεις ένός μορίου τής μάζης.

Είδομεν, ότι πάν μόριον παρακολουθεί τήν περιστροφήν 
τής μάζης τοσούτ.φ βραδέως, δσφ μάλλον άπίχει τοϋ κέν
τρου. Είδομεν συγχρόνως ότι πάν μόριον στρέφεται καί περί 
τόν άξονά του, πρός δέ ότι ή ίλξις είνε πάντοτε μεγα- 

,λητίρα τής φυγοκέντρου· δυνάμεως.Ταΰτα εχοντις ύπ’όψει άς 
παρακολουθήσωμεν, ώς ειπον,πάσας, τάς κινήσεις τών μορίων. 
*Ας λάβωμιν διά τούτο ίν μόριον ευρισκόμενον είς τήν περι
φέρειαν τού Ήλιου' τό μόριον τοΰτο λοιπόν παρακολουθεί 
τήν περιστροφήν τής μάζης, στρεφόμεν.ον συγχρόνως καί 
περί τον άξονά του, άλλ’ έν φ περί τόν άξονά του στρέ
φεται ,ή έλξις.τού κέντρου τούΉλίου ανώτερα,ώς ειπον, τής 
φυγοκέντρου φέρει κατά τι τό μόριον πλησιέστερον πρός τό 
κέντρον έξακολουθοΰν λοιπόν οΰτω τδ μόρων τήν περιστροφήν 
τής μάζης φέρεται συγχρόνως καί πρδς τό κέντρον μέ αύξά- 
νουσαν τάχύτητα. "Οταν δέ φθάση είς τό κέντρον, έάν ή 

φυγόκεντρος δύναμις, ήτις αναπτύσσεται έκ τής ίλλείψεως; 
ήν διαγράφει τό μόριον καί ή κτηθεϊσα ταχύτης την όποιαν 
άπέκτησεν έκ τής αύξούσης ταχύτητος είνε τοιαύτη, ώστε 
νά άντιστή είς τήν ίλξιν τοΰ Ήλίου, θά διέλθη πλησίον τού 
ηλιακού κέντρου καί θά άκολουθήση νά διαγράφω τήν τρο
χιάν του μέ έπιβραδύνουσαν ήδη ταχύτητα, έως ού κατανα
λώσω άπασαν αύτοΰ τήν κτησθεΐσαν ταχύτητα, οπότε πά
λιν θά έπαναλάβή τήν πρός τό κέντρον πορείαν του μέ αΰ— 
ξουσαν ταχύτητα καί οΰτω καθ’ έξης· εάν όμως τό μόριον 
δέν έχη άπαιτούμενον όγκον καί πυκνότητα διά νά αναπτύξω 
φυγόκεντρον δύναμιν καί κτηθεΐσαν ταχύτητα, θά πέση έπί 
τοΰ 'Ηλιακού κέντρου.

“Ας παρακολουθήσωμεν πάλιν τό αύτό μόριον καί ύπό 
άλλην όψιν δταν άναχωρή έκ τής περιφέρειας τού Ήλίου 
καί προχωρή πρός τό κέντρον. "Οταν άναχωρή έκ τής περι
φέρειας είνε έν καί μόνον άπλοΰν μόριον,.άλλ' έπειδή άπαντα 
τά μόρια τού Ήλίου κινούνται μέ περρισσοτέραν ταχύτητά, 
άλλα δέ μέ όλιγωτεραν, άνά πάσαν στιγμήν συγκρούεται 
μετ’ άλλων μορίων καί ένοΰται μετ’ αυτών, αποτελούν ού
τως ούχί πλέον άπλοΰν μόριον άλλ’ ολόκληρον μάζαν- όταν 
λοιπόν θά φθάση είς τό κέντρον τού Ήλίου θά ήνε ολόκλη
ρος μάζα κατά τό μάλλον καί ήττον πυκνή. Έάν λοιπόν, 
ώς είπο μεν, κατορθωθή καί δέν πέση. είς τδ κέντρον τοΰ 
Ήλίου, είς τήν δεύτεραν τροχιάν τήν όποιαν θά έκτελέση 
θά είνε ίτι πυκνότερον, διότι θά συναντηθώ κατά τήν 
πορείαν του μετ’ άλλων ίτ,ι μορίων, καί οΰτω θά έξακολου- 
θήση τήν πορείαν του διά παντός. Σημειωτέο*  δέ ότι όσον ή 
μάζα αΰτη άποτελεΐται έξ όλιγώτέρών μορίων καί εύρίσκεται 
είς αερώδη κατάστασιν, τοσούτφ διαγράφει καί μεγαλειτέ- 
ραν έλλειψιν, καί είς τήν κατάστασιν ταύτην .θεωρείται ώς κο
μήτης· καθ’ δσον .δέ πυκνούται καί έρχεται είς την στερεάν 
κατάστασιν καί άποκτφ μεγαλειτέραν φυγόκεντρον δύναμιν 
τοσοϋτον ή διαγραφομένη Ιλλειψις ομοιάζει μάλλον πρός 
κύκλον και τότε πλέον είνε πλανήτης. Καί οΰτως εξακολου
θεί πλέον πάσας τάς κινήσεις του μέ όσα έδημοσιεύσαμεν 
είς τά ύπ’ άριθ. 12 καί 13 φύλλα τοϋ περιοδικού τούτου 
συγγράμματος.

Έί όσων λοιπόν ίως τώρα έλέχθησαν, έξάγεται δτι πάν
τες οί πλανήται τού πλανητικού σηστήματος ήμών εύρίσκον- 
ται ίντός τής άτμοσφαίρας τοΰ Ήλίου, ήτοι έν αΰτφ τφ 
Ήλέερ. "Qvt τούτο είνε άληθές, δύναταε νά άποδιιχθή .όταν 
ύπολογίσωμεν όποιαν πυκνότητα καί όποϊον βάρος: έχει ή 
άτμόσφαιρα τής Γής. Τπολογίζοντες λοιπόν αύτήν θά εΰ- 
ρωμεν ότι διά νά μείνω αΰτη αβαρής έκ τής έλξεως τής Γής 
πρέπει νά ύπερβώμεν τά όρια τής Σελήνης. Τπολογίζοντες 
οΰτω καί τήν ατμόσφαιραν τού Ήλίου, άναλόγως τού όγ
κου του πρέπει νά ύπερβώμεν κατά πολύ τήν άπόστασιν τού 
Ποσειδώνος διά νά μείνφ ή ατμόσφαιρα αύτοΰ αβαρής έκ τής 
έλξεως τοΰ Ήλίου.

Τοιαύτη περίπου ή θεωρία μου, τάς έπί τής οποίας κρί— 
σεως τών ειδημόνων θέλω άποδεχθή μετά χαράς καί μετ’ 
εύγνωμοσύνης.

Γρ. Φιλιηπάκης.

ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΟΡΝΣΤΑΙΝ
ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ

Τό κατωτέρω περισπούδαστου ποιημάτισν άπήγγειλεν 
εσχάτως κατά τήν άνά τήν Ευρώπην τελεύταίαν περιο
δείαν του, έν τώ Άνθρωπολογικω Συνεδρίω τώ γενομένω 
κατά τήν 6-9 Αύγουστου έν ‘Αννοβέρω ένώπιον πολυ
πληθούς έ£ επιστημόνων ακροατηρίου, ό ήμέτερος σεβα
στός και γεραρός συνεργάτης κ. Βερνάρδος Όρνσταϊν, 
αρχίατρος.
■'Τό ολιγόστιχου τοΰτο άξιόλογον ποίημα, οπερ άνα- 

δημοσιεύόμεν γερμανιστί, όπως άπηγγέλθη, έκ φόβου 
μή μεταβάλωμεν έπ’έλάχιστον αυτό, έπιβεβαιοΤ τήν 
πλήρη ορθότητα τού ρητού εκείνου τού σοφού Κοραή 
■άποφθεγξαμένου:;

Tic ολίγον τίς πολύ
“Ολοι ειμεθα τρελλοί-

»Alle sind wir Thoron,
Die wir hiernieden vom Weibe geboren.«

ΠοιητΛς

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟ8ΙΤΣ ΝΙΕΓΚΟΣ
Ό τέταρτος Εκκλησιαστικός 'Αρχηγός καί μέγας ’Εθνικός 

τών Μαυροόοννίων (1830—1851).

Die Welt ist doeh ein grosses Narrenhaus, 
Worin sich munter tummein Mensch und Thier, 
Bein Menschen scheint ewig der Narr heraus, 
Ist doch sein drittes Wort i ch Oder mi r.
Mag er wie der stoise Pfau sich brdslen, 
Spiel’ er den Bescheidenen wie der Lump, 
Mag nacb grossem Reichthum ihn gel&sten, 
Oder ess' und trinke er nor auf Pump.
Mag er ernst drein schauen oder lachen, 
Des Pudels wahrer Kern bleibt immerdar, 
Dass hei ihm im Traume wie im Wachen, 
Verstelliing stets sein Motto ist und war..
Sagt 1 let’s etwa mehr als Fastnachtss'piel, 
Wetin dasGesetz der Menschentodtung wehrt ? 
Hat es vielleicht Sinn, zeugt es von Gefdhl, 
Wenn die Geschichte den als Helden ehrt,
Der seines Gleichen kail zur Schlachtbank fiihrt, 
Dm des gepriesenen^Lorfeers wilien, 
Und den es scbier zu bellen Thrftnen rubrt, 
Wenn die MassengrSber sich dann fOlien?

Genug I Seit des Menschen I c h erwachte, 
Seit Luthers Lehre man in. Worms verp&nt,. 
Seit man Darwins Daseinskampf verlachte, 
Der weder Gott noch Goltes Wort verhShnt,
War und ist die Welt doeh ein Narrenhaus,

. In der es satten Fuchsen woblgefftllt.' 
Doch fragt einmal den Hungerleider aus, 
Was er von diesem Paradiese halt ?

'■ Ί

Κατά δέ τήν έκ Μονάχου διάβασίν του ό κ. Β. Ορν- 
οταϊν έτέλεσε μνημόσυνον, τή Κυριακή 8 Οκτωβρίου 
παρελθόντος, έν τή έκεΐσε 'Ελληνική ’Εκκλησία υπέρ τοϋ 
αοιδίμου Όθωνος, Βασϊλέως τής 'Ελλάδος;· εν φ παρε- 
στησαν άπαντες 'οΐ “Ελληνες και φιλέλληνες. Εν τω 
μέσώ τής 'Εκκλησίας έστήθη κενοτάφιον Κεκοσμημενον 
διά κλάδων και άνθέων. Ένθεν δέ και ένθεν, αυτού ησαν 
,άνηρτημέναι ήτε 'Ελληνική καί ή Βαυαρική σημαϊαι., 
Έπί τού κενοταφίου έν ω ύπήρχον δύο χρυσοί δίσκοι 
περιέχοντες ό μέν σίτον ό δέ άρτον, τά σύμβολά τής 
αίωνιότητος καί διάρκειας, κατετέθη ύπό τοΰ k. Ορνστάϊν 
στέφανος δάφνης μετά κυανολεύκων λαμπρών τρινιών 
περιδεδεμένος.

Μετά τήν θείαν λειτουργίαν ό Σέβ- Αρχιμανδρίτης 
κ. Μελέτιος Σακελαρόπουλος έστη έμπροσθεν τον κενο
ταφίου καί άνέγνωσε τάς επιμνημόσυνους εΰχάί τοΰ χο
ρού έξόχως ψάλλοντος κατανυκτικώτατα τούς, καταλλή- 

1 λους έκκλη,σιαστικούς ύμνους.
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Μετά τό τέλος,τοΰ μνημοούνόυ ηγουμένου τοΰ ’Αρ
χιμανδρίτου καί τοΰ κ.Όρνρταϊν μςτέέηοαν απόντες cte 
τδν ’Ανακτορικόν ναόν Λοΰ 'Αγίου Καϊςτανοΰ, ένθα ό 
Πρωθιερεύς τής Αυλής k. Tiirk έν στολή ύπεδέχθη και 
ώδήγηοεν αυτούς έΐό τούς θολούς τοΰ Ναού, ένθα οί τά- 

. φόι τών Βαοιλέων τής Βαυαρίας έν οΐς καί ό τοΰ αοιδί
μου Όθωνος κεΤνται.· \

. Ό κ.Όρνοταϊν καταθέτ,ων τόν στέφανον έπί τοΰ τά- 
φου άπήγγειλεν ώραίαν πρσοφύνησιν έί ής άποσπΰμεν 
τά έΕής. «..., . Έάν. ε«» τής γής ύπήρίεν άρχων φέ- 
ρυν τό έπώνυμον δίκαιος, τοΰτο «ρέπει ν’άποδοθή εί« 
τόν έν Θεω αναπαυόμενου Βασιλέα τής Ελλάδος. . . ..». 
Τοΰτο δέ άπέδειέεν ό ρήτωρ έκ τοΰ βίου τοΰ αοιδίμου 
Βάριλέως. Τελευτών δέ’ είπε*  «... Δημοσιά άρκοΰσι 
τά ολίγα ταΰτα' πρός πίατωαιν τής αλήθειας και πρός 
δικαιολόγησιν ότι έγώ τούτον τόν στέφανον καταθέτω 
έπί τής σωρόϋ τοΰ- εΐς απάντα τόν ελληνισμόν καί εις 
έμέ πολυτίμου κα'ι αλήστου Βασιλέων τής .Ελλάδος Ό- 
θωνος, έπιφώνώ· Αίωνία ή μνήμη τοΰ έοτεφανώμένου 

' φιλέλλήνος».. . φ. η.
( Έχ που Ταχυδρόμου του Ϊ4β·»άχου).ΕΤΑΙΡΑ

, Λ. ■'
Φίλτατέ μοι Φραγκίσκε,

’Επί τής σκηνή; τοΰκόσμου ούδεί;όύν«τσι ν’πρνηθή, ότι το 
δρών πρόσωπο» είνε ή. γυνή. Τό όν .αύτό το πεπλασμένον μιτα 
τόσης χάριτος, το περιβαλλόμενου μέ τόν ήετ.ιόν Της ευγένειας 
πέπλον, τό κοσμούμένον μέ’τόν λάμποντα έπι το5 κομψοΰ προσώ
που του σπινθήρα τής ζωής,- τό περικλειον έν αϋτω τόσας ά- 
•ρετάς, άλλά και τόσας κακίας,, τβφξυ.φαϊνον μίαν πρός- μίαν τάς 

. κλωστάς τής ευδαιμονίας, άλλά 4αι τό συμπλέκον μετά περισσής 
, γάριτος τούς ιστούς τής δυστυχίας, τό μυστηριώδες τέλος αυτό 

βν τό «ποιόν έπλάσθη διά νά αγαπά και διά νά μισή, άπησχό- 
λησε τόσας άπό .των αρχαιότατων ήδη χρόνων σοφάς κεφαλές, 
καί έξηνάγκασε τόσας χεΐρας νά τεχνουργήσωσιν δι' αύτό ο,τι 
καί ή έξοχωτέρα διάνοια «πενόησεν,ώστε δέν θά έλέγομεν υπερ
βολήν εάν έλέγομεν, ότι τά δι’ αυτό ποιηθέντα, είτε έν υλη ?ίτε 
έν πνεύματι,' έάν ' διεσκίρπίζοντο είς.τόν άερα, θά άπετέλουν 
νέου πλανήτην όυνάμενϊ^—ώς κορωνίδα,έπ’ αύτοΰ τήν γυναίκα 
φέρών—νά. διαμφησδητήβ^, κατά τε τον όγκον καί τήν' καλλι
τεχνίαν, τά πρωτεϊα πρός τούς άλλους έν τώ άπείρφ πλα- 
νήτας.·'

Έάν, άγαπητέ μόι Φρασκίσκε, ώς- ον πολλαπλασιασμού καί 
μόνον, ώς μητέρα; έξεταση τι? τήν γυναίκα, τήν φαντασθή ειτα 
ώς παρθένον, πανομοιότυπου ΆγγΜου έν τφ έπιγείφ παραδείσιο 
■και ανατολής κατόπιν τ3ΰτην ώς . .. ; τρελλήν πεταλούδα 
καθιζάνουσαν εις τά πλεΌν rod κάμπου μαγευτικώτερα καί ήδυ- 
τερα ανθύλλια, θά αισθανθή τότε καί αυτόί τί έστί τό ον αύτό 

1 τό καλούμενου γυνή καί θά μεγαλαυχηση μέν έάν έχάραξέ τι' 
δι ’ ,αύτόγ θά δυσφορήση έάν τουναντίον.

Έγώ ομώς δέν πρόσβ*®πω  τήν γυνα7«α σήμερον κοσμουμένην 
με τάς άνώτέ&ώ .γραρέί«'άς αυτής εικόνας, άλλά θά τήν εξετάσω 
ώς έτάίραν-έξάγνιίς,μγνίν, αφορμήν λαμβάνων έκ τής κάτωθι 
έπιστολής, ήν πολύτιμος φίλος καί έξοχο?, τόσον έν τη Νο
μική επιστήμη, οβ-ον και έν τά?; κοινωνικαί? μελέταις, έσχε τήν 
καλωσύνην έπί τή εάχάιρίρί της Λνάγνώστώς ύπ' αύτοΰ τής 
«Coui-tisane» τοΰ Ado/pbe Belot νά μοί άπό'στείλη.

Ο φίλος-μου συμπαθεί,· φαίνεται πρός μίαν «Coui-tisane». 
Η συμπάθεια του αυτή κατά Την τρεχουσαν. ... εκδοχήν τής 

. λεξεωί, είνε προϊόν ούχί άκαίφου. παιδικής έξάήί.ει&ς, τάδε νεα
νικής φαντασίας απόβρασμα. Ecvat πόρισμα σκέψεων άνδρεκων 
έχουσών σκοπόν ούχί τήν ίίλην,' άλλα .τήν έξάγνισιν. Τήν έξά- 
γνισίν μιας. .. Gourtisane 1 Χαρακτήρ· γενναίο; καί υψηλός. 
Τών μεγάλων διανοιών άπόρροια είνε ήι γεναιοφροσύνη.
' Ή ψυχρά -Λδν πραγμάτων παρατήρησι;" ή άτάραχος έπι- 
σκόπηάις έώ<·Τβίαύτης φύσε»; εξελίϊόομένω'ν προ τών ομμάτων 
τοΰ φιλοσόφε^, αντικειμένων,".δέν δυνάταί βεβαίως ή νά εχη 
τοΰτο τό αποτέλεσμα, καί πρός τοΰτ ν·νά άποβλέπη τόν σκοπόν.

Ιδού ή επιστολή: ' .
«Έν Άθήναις»

Τή Ϋ8 83ρίου 1893.
« ‘Αδελφέ Θάνε.

» Σλι αποστέλλω τήν Qntrtisane του Adolphe Helot.
» Ή ύπόθεσις σχεδόν εινε κοινή. Γυνή έκλυτος καθίσταται 

Β άγια, διότι έγενετο μήτηρ. Έθυσίάσε τήν γυναίκα πρός. τήν 
» μητέρα !

» Ό ά'νός Έρως αυτήν τήν έσπιλωμένην τήν έξήγνισεν.
» Έλησμόνησεν οτι ύπήρξε. παλλακίς, καί εγένετο τίμια 

»γυνή. ·.
» Ή μεταβολή είνε νόμος άνθρώπινος. Μόνον οί νόμοι τή? 

j φύσεως είσίν άίδιοί.
» ’Από Εταίρας κατέστη Έστιάς. Vonloir c’est pouvoir.

. » — ’Επιβαλλόμενη παρένθεσι? καί παρεκβασις— χρώμ->ι τίί 
5 λέξει «Εταίρα» ύπό τήν τών αρχαίων εκδοχήν καί σημασίαν, 
» ούχί ύπο τήν τής Πανδήμου ’Αφροδίτης.

» Ή ’Ασπασία ή τοϋ Περικλεούς ερωμένη καί ειτα σύζυγος
> ην είς τών τελειότατων τύπων τής τάξεως ταύτης τών γυ-
» ναικών. ·Αΰτή ή κατά τή? Σάμου· εκστρατεία τοϋ Περικλεούς 
» άποδίδ«τάι ύπό του Πλουτάρχου ταύτη (Πλούτ. Περικλής 
» ΧΠν). ' ■

»Μήτοι ό Ίλιακός πόλεμο'ς δεν εγένετο δι’: Ελένην, ή 
» τοΰ, Άχίλέως μήνις διά Βρησηίδα, ό Ιερός έν τή . Έλ-
> ληνική ι Ιστορία πόλεμος διά Θεανώ τήν Θηβαίαν έρασθείσαν- 
» Φωκέως τίνος ; Μήτοι καί ή τοϋ Θεμιστοκλέους μήτηρ, Ά- 
» βροτονο'<, δεν ην ’Εταίρα δοξασΐείσα έκ τοΰ υιοδ αυτής καί-

ι » απ · εκείνου μόνον τό όνομα διασώσασα ; '
' . » Μήτοι ή καλλίστη τών ΙΙυραμίδων δέν οφείλεται είς τήν- 

I "» Έταίρχ,; 'Ροδόπην τήν κατόπιν σύζυγον τοϋ ‘Λμάσιδος, ής 
» έκαστος λίθος ήν ήτιμή ένός φιληματόςτης; ( Έν μίρει conira 
» Ήροδ. Π. §· 13-1J. . ’ . κ

Τ' Ή λησμονείς σύ ό έν φιλολογία καλλίλογος τήν εορτήν-' 
» τοΰ Φιλησίου ’Απόλλωνος εν Μεγάροις πάρα τον τάφον τοϋ' 
» Διοκλέου? τελούμενου καθ ’ ήν ετίθετο άγων πρός τον δίδοντα 
»·τό γλυκύτερον φίλημ'α; Λησμονείς τόν ομοιον άγώνα τόν όποΐον- 
» ιδρυσεν Κύψελος ο,τής Αρκαδίας βασιλεύς; ' .

» Λησμονείς την Λέαιναν την τοΰ Άριστογείτονος ερωμένην 
» ήτις διά βασάνων άπέθανεν μή θελκσασα νά προδώση τόν έρα· 
» στην της καί εις ήν αί Άθήναι άνήγειραν άγαλμα ύπό τήν· 
» μορφήν Λεαίνης «στερημένης τής γλώσσης;

« Λησμονείς τήν τφΰ Σόλωνος Ποινικήν νομοθεσίαν καθ’ήν 
» α’ι έταΐραι ώφειλον νά φέρωσιν άνθη έπί τής κεφαλής,άπω? " ' 
® οίίτως έπιβληθή ή σεμνότη; ταϊς λόιπαί? γυ νάιξίν(ΐίλούτ. 
» Σόλων καί Σουι'δας. «Νόμος Άθήνησι· τάς εταίρας άνθινα φθ~ 
β ρεΐν» ε’ις ί>ν όπεβαλλοντο . καί αι τήν συζυγικήν πίστιν άπιστου— 
» oat γυναίκες. (Πρόδλ. Α’ισχ. κατά Τιμάρχου §.186.' Δημοσ'θ. 
» κατά Νεαίρας §. 86 καί .Πλουτάρχου Ερωτικός « έκέλευσε 
» Σόλων την νύμφην τώ νυμφίφ σιιγκατατακλίνέσθαι μήλου 
» κυδωνίου κατατραγοΰσαν, αΐνιττόμίνος, ώς εοικεν, ότι δεί τήν 
» από στόματος καί φωνής χάριν. ένάρμοστον εινε πρώτην καί. 
»ήδείαν.» . .

» Λησμονείς άρά γε .τήν έκ Θεσπιών κόρην τοΰ Έπι- 
» κλέους Φρύνην, ής ένεκα ό Άπελλής «ποίησε τήν άναδυο- 
» μένην τώ·» κυ-μά-.ω'ΐ Άφροδίτην, ό δε Πραξιτέλης τήν Κνι— 

. » δίαν Άφροδίτην έν τή βάσει τής όποιας έπέγοαψε τάδε:
» Πραξιτέλης Sv έπασχε διηκρίβωσεν έρωτα.
» έξ ίδίης έλκων αρχέτυπον καρδΐης,
> Φρύνη μισθόν έμείο διδούς έμέ, φίλτρα δέ βάλλω
» ούκ ετι οίστεύων άλλ ’ ατενιζόμενος.

» και χάριν τής όποιας άνέπτυξε πρό τοΰ δικαστηρίου τών Ή— 
» λιαστών ό Υπερείδης τήν απαράμιλλον αύτοΰ εύγλώέίαν ;

» Λησμονείς τήν Γνάθαινάν, τήν Είρω«, οσόν περικαλλή- 
.» έταίραν ήτι? είς τόν άσή'μον ποιητήν Δίφήλον, αυτήν έρωτή- 
» σαντα « πώς δόναται έν μήνι Ίουλίφ νά άντλη έκ τοΰ φρεα— 
.» τος τοσοΰτον ψυχρόν ύδωρ » άπεκρίνάτο έτοίμως-

»— ΡίπΤουσά εις αύτό τους προλόγους τών ποιημάτων σου. 
» (Άθήν."ΧΠί §. 43).

« Λησμονείς τήν Λάμιαν , τήν τοΰ ’Αθηναίου Κλεάνορος 
» κόρην, τήν τοΰ Δημητρίου τοϋ Τίολιορκητοΰ εύνοόύμέυην;

« Λησμονείς, συ ό Κορίνθιος τήν έξ Ύκκάρών τής Σικελίας- 
» Λαιδα είς ην η Κόρινθός ώφειλέ τάς πανήγύρεις κάί τάς εύ--

»

» θύμους,παννιίχίδας, είς τά κάλλη τής όποιας μόνος αντέχει 
» ο φιλόσοφος Ξενοκράτης, ώστε αΰτη ήναγκάσθη νά ειπη-

»— Είσαι άγαλμα και ούχι άνήρ !
9 Τήν Λαίδαής ήράσθη ό φιλόσοφος ’Αρίστιππος καί τούτου 

» ένεκα Διογένης ό Λαέρτης σκανδάλισθείς είπεν4
9 — Ώ ’Αρίστιππε, κοινή συνοικείς γυναικί f Ή κύνιζε ουν 

» ώς έγώ, ή πίπαυσο.
ϊ>—ΎΑρά γε μή άτοπον σοί φαίνηται, είπεν εκείνος, οικίαν 1 

» οίκων έν ή πρότερον φκήσαν άλλοι ;
■»—Ούχί.
ϊ>— Τί δέ ναΰν έν ή πολλοί έπλευσαν ;
ϊ>— Ούδέ τοΰτο·
9— Ούτως ούν ούδέ γυναικι συνείναι άτοπόν, έστιν, ή πολλοί 
κέχρηντσι.
» Λησμονείς ■— ινα καταστρέψω τόν λόγον τήν Λεσδίαν. 
Σαπφώ ή; ο: στίχοι είσίν άνάμικτοι πυρός καί ήδυπαθείας, 
καί ήτις ζήσασα έν ήδονή άπέθανεν αύτοκτονοΰσα άπό τοΰ 
Λευκάτα έξ άγνοδ έρωτος πρός τόν Φάωνα; ία) —Κλείει 

» ή τε παρένθεσις καί παρέκβασις.
» Παύω
» Ποΰ μέ παρίσυρεν ή έντιμος Courtisanel Πτωχή Λεόνα '.
« Ώ θάνε μου, πόσον έπεθύμουν νά ήγαπώμην παρά τοι- 

» αύτης γυναικός.
» Ό κυριαρχήσα; τής καρδία; κόρης απείρου είνε μικρός.
» Ή δάφνη ανήκει και ή ευτυχία συνάμα ν’ άγαπηθή; παρά

» γυναικός ,πολλά παθούση; κάί, ούδέν φοβουμένης νά πάθη.
» Ό έρως τής τοιαύτης γυναικός έστί διττός.
» Ό άγνός έρως της θά άποδίδη είς τό παρ’ αυτής άγα- 

πηθέν,δν τήν όλβιότητα, καί εις εκείνην... τήν ευτυχίαν και 
τήν έξάγνισιν.

9 θά είνε όμοιος μέ τήν ακτίνα τοΰ ήλιου, ήτις και θερμαί- 
a νει καί φωτίζει σύναμα.

* To be or not to be.That is the question t Ώς λέγει ό Άμ- 
» πλετ τοΰ Σακεσπήρου.

» Έν-τή φαντασία μου τή» πλάττω καθ’ έκάστην,
»Καταρρίπτω χάριν αυτής περιφρονών τάς κοινωνικά? προ-

I λήψεις. I'"» amoureut ne savent pas calculer, ώ; λέγει έν τώ 
• Gourlisane ό Belol ίσε*.  160).

» Καί ομώς..
9 Καί ομω; εκείνη σιγά.,
» Σιγά, διότι δέν αγαπά ή δυσπιστεί;

' »9 Οί στίχοι οδ; σοι χαράσσω κάτωθεν, έάν ήκούοντο ύπ’ αν- 
» τής, έάν έμελετώντο ;,

»— Καλέ πιστεύεις τούς γιατρούς;· έγώ δέν τούς πιστεύω.
' » Που λέν άν παύση ή καρδιά κανείς δέν συγκινείται.

» Κύτταξε μόνο μ)ά στιγμή εκείνη ποΰ. λατρεύω, 
» Etv? γεμάτ’ άπό ζωή, κι ’ όμως κ α ρ δ ι α ς στερείται !

. «......»
» Εύδαιμόνει' κάί σόγγνωθι έάν σέ κουράζω ένίοτε καί σέ έπι- 

• » βαρύνω.(β) .
» 01 έρώντες και οΓ δυστυχείς.έχουσιν άνάγκην έπιεικείας.· 

' Σός.
..... ......

«Υ.Γ. Τήν μεσημβρίαν σέ άναμένω είς τάς άκτάς τοϋ Φα
λήρου.»

("Επεται τό τέλος) .

(α}. Κατά νεωτί^χς έσεύναζ ΓερμαΤ»» ό Φάω» αυτός ήτο κόρη. 
Πρές. έκδί/ησιν δέ ί»’εδύθη ανδρικά χαί έπέφερε τοιαύτην χατβστρο- 
φήν τή άτυχιί Σαπφοί ’ &.Τ

}δ). ’βαν έγνώριζ*?  ποθητέ με» ^ίλε, όπόαον αί γραμ^χί σοι α4· 
Ται με άνυψουσιν είς διαυγείς σφχίρας κ*ί  δπόσον φώς ςπιχϋνουσι· 
έπί της άπειςσυ πχάμη διανοίας «ου, ουδέποτε 9ά μ«γεχίφίζ«αο 
-την' είρωνα αυτήν μετριάφροτύνη»;.βφυ.’.. Γρήφε jjiXj.jxw· ,· γράφε 
kit. , '

ΩΦΕλΙΜΟΙ_ΓΝΩΣΕΙΣ'
Γεωργικά! Άότγ*ολογικαί  Ιίαρατιιρήσεις.

Ή «Πούλεια» καί ή προμηνυομένη Ευφορίαί

Ή 'Ανατολή και Λύσις τής «ΙΊοιίλειας» (α) ποι
κίλλει ώς γνωϋτον είς τοί/ς άστροπαρατηρητάς.καθ ’ ■
δλήν τήν έτησίαν περίοδον, καί είναι μέν άδιάφοραν 
και άγνωστον τοΰτο είς πολλούς, ίδία τοΰς μή ένδια- 
^ερομένους· διά τούς Γεωργοποιμένας όμως ένέχει 
ΰι|ήστην σημασίαν, δι’ βπερ ούτοι μέγιρτον ένδια- 
φέρον ά.ποδίδουσι περί .τήν έτησίαν δνΟιν <·ΰτής, 
γιγνομένην περί τήν πρωίαν τής 1.7-18 Ν)θρίόυ·

Πρός τούτο ακριβώς ανα^ιρεται καί Λ ακόλουθος 
δημοόδης ποίησις.

« όιχκφτά (ίτϊίς άεχοχτώ 
β 'Η Ιΐυύλιια βαβιλεύίΐ 
« χαι πίσω παραγγίλΐ'ίΐ 
« μάΐδε κουλάχη στόχλαδι 

, « fitopybs otb>' χάμαο &
Δίά τούτου, έννοεΐται δτι από τής 17 18 Ν)6ρίου 

άρχεται τό ψύχος, καθ’.δ ούδέ τά πτηνά δύνανται ■ 
νά διαννκτερεύωσι πλέον έν τοΐς κλάδοις τών δέν
δρων, ούδέ ό γεωργός είς τάς πεδιάδα?, όπως καθ’ 
δλον τό φθινόπωρον συνήθως γίνεται. ’Αλλ’ έκτος 
τής τοιαύτης.δοξασίας μετ’ ένδιαφέροντος παρατη- 
ρεΐται καί ό τρόπος τής δύσεως αύτης δι' δ καί με- 
γίστη άποδίδεταλ σημασία περί τής μελλούσης ή μή 
εύφοηίας των προϊόντων τής γής καί τής κτηνοτρο- 

, φίας, όπόταν ή Πούλεια βασιλεύει έν ώοα άνέφέλου 
ούρανοΰ καί γαληνιάίου ,καιρον ώς συνέβη είς τήν 
έσχάτως γενομένην δύσιν αύτης,

Κατά συνέπειαν δθεν τούτου προοιωνίζεται εύ
φορον τό έτος τούτο,

(α) Πούλεια ft Πλειάς. άύτεριΟμός τις Συγκείμενος άπό 
έπτά άΣτέρας. ,

Άργος 21 Ν)βρίου 1893.
| ' Α. Κ. Ήλίόπουλο?

’ Χ ’Λ Χ ·*·.·*·

·<

ΚΩΝΧΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΤ '

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ
του I89^btoys

χ^ονογοαφικόν, φιλολογικόν, γβλοίογ<>φικ&ν
;ίτος fWfttov—τόμος έννάτος. '

Τό ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ ,^ΚΟΚόΥ δίνε τό·καλλι- ’ 
τεχ'Ίκώτδρον, πήουσίώτερόν καό τελειότερον είς τό 
είδός του. '

. Είς τάς κομμός του σελίδας άνττπροοωπεύεταΛ 
έν σμικρώ λ σύγχρονος έν ’Έλλάδί λόγότεχνίά.·

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΓ 1.89Λ .
θά είνε καί έ^έτός^ονάδικόν διά τόν χάριν, την κα“ 
λα,ισθησίαν; τΛν ποικιλίαν τής ί.·λης, την Εκλογήν 
τής συνεργασίας, πλούσιον είς είκονας koi ε-^υίαν · 
σσΐινθηοίζουσαν, ώς πάντοτε- ’

11ετένει εφέτος καί πάλιν
Διηγήματα,—Ηθογραφίας,— ΓΙοι-Λιϊεερ, .

—’Αρθρα έπιΰτημονικά,—Καλλιτεχνικές'μελ'έτας καί 
<5ημειώ<ίεις, — Δράμάτια, — Κωμειδύλλια,'— Σκαλαθύρματα, 

—’Επιγράμματα,. ' Κοινωνιογραφικάς εικόνας,— 
Γελοιογρα^ικάς «ϊκηνάς, ιάπ; κ&π.

-fllgw*·  ΤΙ MATA ί ΧΡΓΣΟΔΕΤ0Ν

| Διά τήν Ελλάδα φρ. -4,SftQ—Διάτό ’Εξωτ. φο
b.
Γ
1
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A I ΝΙΓΜΑΤ Α
248 Αίνιγμα

Έξη γράμματ’ άναγνώστα τόνομά μου συγκροτοϋσι., 
τοϊς πάσι είμαι τιμαλφές καί μέ γλυκοφιλοδσι 
«τδ όνομά μου ορκίζονται μικροί τε χαί μεγάλοι 
άνευ έμοϋ είν’ άχρηστα τής φύσεως τά, κάλλη, 
χίαν τδ δεύτερόν μου γράμμα άπ' την θέσιν του π< τάξης 
ευθύς αλλάζω όνομα άλλά διόλου μή τρομάξης 
τότ' έρέύνησον να μ’εΰρης εΐς έρημους φίλε τόπους 
όπου συνεφ'’ άπό άμμο καταστρέφουν τούς ανθρώπους . 
χ’ ίν τήνέφ ταυτη φάσει άν τδ πρώτον μ,!άφαιρέσής 
χΐ’ άριθμδν αύτοΰ στδ τρίτον ίνα πι ΐάν πρόσθεσης, 
καί τδ τέταρτον τονίσης χωρίς ποσώς να φοβηθής 
νέον όνομα χαί πάλιν έμπροσθεν σου θέ νά ίδής 
δηλοϋν όπλον τι άρχαΐον γνωστόν έν τή.ίστορίφ: 

«πλήν θά μ’ εΰργς, άναγνώστα, έρευνών καί τά μουσεία 
Έμπρός λοιπόν ειμ*  εύχολον χαί σπεϋσον νά με λύσης 
Καί έάν το χατορθώσγς λουκούμια θά χερδίοης 
’ Σύρος 7 9)βρίου 1893.

Γεώργ. Μ. Καμπάνης 
. 249'Λίνιγμα.

Ε’μαι, τδ τέκνον τδ γλυκύ τών θελχτιχών χειλίων 
' Καί δίδω πάσαν ηδονήν χαί πάσαν ευτυχίαν

'Οσάκις έμέ δρέπετε, ώς άνθεμον ώραΐον, 
Είς τήν αθώαν χαί χρυσήν τής ήβης ηλικίαν. 
Είμαι γλεχύ, εύφρόσυνον, αιδήμον. χαί ευώδες, 
’Ενίοτε παράφορον χαί λαμυρόν, πυρώδες. 
’Αρχήν δέν ειδον πώποτε νά ζήσω πολύ μέλλω 
•Εΐς τήν ζωήν σας πάντοτε θά σάς δωρώ φιλίαν 
Εις·.τήν ήώ του βίου σας θυμήρες θ’ άνατέλλω. 
Καί βταν. θά χατελθητε τοδ τάφου τήν σκοτίαν 
Γλυκύ χαί τότε χαΐ άγνόν θά έλθω παραχρήμα 
“Ινα ,ήδύνω ιλαρόν τδ είμαρτόν σας μνήμα. 

Ά. Γ.
. (Τή λυσάβγ) πρώτη δεσπ«νίδι προσφέρομεν ΐωρεάν τδ αίνιτ· 

τόμενον.).

ΛΪΣ1Σ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩε 21 ΦΥΛΑΩ-. ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
237 Αίνεγμα.

Κρήνη (ΤσεσμΧς). πόλις τ9& ‘Ερυθραίας—χρηνη=βρύας — κρή- 
νοι = Ανθος—Κρήτη = νήσος ίχουσ*  τό δρος Ίδη.

“Ελυσαν αυτό δ χ. Ν. Καραχασόπουλος έχ Σώου, χα! δ Ζ«υ· 
γώλης εξ 'Αθηνών, δ χ. Μ. Κοχχινάκης έχ Φαρσάλων, δ χ. Γ. 
Τσίμας έχ Καλαβρύτων, καί δχ. Γ-Σ. Καζιάνης έξ ’Αθηνών.

238 Αίνΐγμα,—Φωκίων—χίων
"Ελυσαν .αύτδ δ χ. Π. Γιωτδπσυλος έχ Κιρχύρας, δ χ. 

γώλης έξ ’Αθηνών, δ χ; Μ.,Κσχχινάχης έχ Φαρσάλων, 
Σπάνιας έν Ραψάνης, δ χ, Γ.,.Τσίμας έχ Καλαβρύτων, 
Γ. Σ. Καζιάνης έξ ’Αθηνών. ,

239 Αίνιγμα·— ’Αλέκτωρ—"Ε*τ«ρ·.
'' "Ελυσαν αΰτδ δ χ. Π. Γιωτόπουλος έχ Κέρκυρας, δ χ. Ν Καρα

χασόπουλος έχ Σύρου,. 3 χ. Α- Ζευγώλης έξ ’Αθηνών, δ' χ. Μ. 
Κοχχινάχης έχ Φαρσάλων, δ χ. Σ. Σπάνιας έχ Ραψάνης, δ χ. Γ. 
Τσίμας έχ Καλαβρύτων, χαί ό κ. Γ; Καζιάνης έξ ’Αθηνών.

Α. Ζιυ· 
6 χ. 3. 
χαί ό χ.

' /■ ' ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS "ΦΥΣΕΩΣ,,
A. Κ. Νία "Eyeoor. '’Επιστολή έλείφθη. Σάς άπηντήσαμεν. Στεί

λατε φρ. 10 διά- παράγγελίαν σας.— Κ.Σ. ΚαβάΑΛαν, Συνεστημένη 
ελήφθη, Ένεγράφητε. Άπόδειξιν μετ’ αριθμού λαχείου σας σάς 
άπεστείλεμεν.—Π. Δ. "Αμφισσαν. Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαρι» 
στοβμεν.—Ν. Π. Κ. Gaesti. Συνδρομή σας έλήφθη. Ευχάριστου- 
μεν. Ταχυδρομιχώς λαμβάνετε άπόδειξιν. —χ,.χ. Κ. Χ. χαίΝ. Π. 
ΚαΑάμας Σάς ίνεγράψαμεν. άμφοτέρους άπδ 15 8βρίου.—Γ.Τ. 
KaAaSfvta. Συνδρομή σας έλήφθη, Άπόδειδιν έν παρόντι φύλλιρ. 
— A. A. Helouan· "Εχετε δίκαιον. Συγγνώμην χαί εύχαριστοΰ- 
·μ<ν.-—Μ. Δ. Σ. ^ιίρηι·. “Εχει χαλώς, στείλατε συνδρομήν σας. — 
Δ. &. ’Ρβνχστονχιον. Δελτάριον ελήφθη, ?χει καλώς, άναμένομεν, 
Ένεκα τών καθάρσεων βραδύτης ήτις όλονέν ταχτοποιείται-—Α. Δ. 
Σ. ΜιχάΛα ΚίμπΙ(. Έπιστολαί σας έλήφθησαν, προσεχώς γράφο
μεν.—Θ. Κ: Σεθαστοίπο^ι»·-Άναμένομεν ώς γράφετε, καίπι- 
στεύομεν νά διατηρηθώσιν χαί εφεξής.—Β. Δ. Ά. Stoenesci./Διβρ· : 
θώσατε διεύθυνσιν σας, φύλλα απεστάλησαν.— Ά. Έ· ΦάρίταΑα.

■ Πιστεύω νά λαμβάνετε ήδη ταχτικές τά υύλλα.— A. Κ. Λευκω
σίαν, Ζητούμενοι αριθμοί σάς απεστάλησαν.

ΟΙ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
ΥΠ0 ΑΝΔΡΕΟΓ ΛΩΡΙ

Μετάφραΰις : ΔΙΟΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Έκδοτης Π. Ζανονδάκης 

“Εκδο^ις πολυτελιβτάτη μιτά ιοο εύρωπαΐκ&ν (Ικόνων.
’Εσχάτως ήρξατο ή έκδοσις τοϋ περισπουδάστου τούτου 

έργου, έν ώ συνδέεται ή ΰψίστη ποίησις μετά τής ύψίστης 
έπεστήμονικής σπουδαιότητος, καί δι’ού ίκτυλίσσεται σύμ- 
πασα-ή γιγαντιαία πρόοδος τής συγχρόνου άναδιφήσεως 
τών μεγαλείων τής Φύσεως, ή μεγαλοπρέπεια τών Ούρανών 
χαί ή άνά τό Σόμπαν διαχεχυμένη ζωή . καί κίνησις. Έν 
αύτφ δέ άναπαρίσταται ώς έν κατόπτριρ ή καταπληκτική 
πρόοδος ίν ή εφθασε σήμερον ή άνθρωπότης.

Τό δλον εργον άπαρτισθήσεται ίκ 40 φυλλαδίων, μετά 
2 — 3 εικόνων έκαστον, ούτινος ή τιμή ώρίσθη δρ.3,50 δια 
το έσωτερικόν, χαί φρ. 3,50 διά το ίξωτερικόν.

emwasaswa (θ spots
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I». ΖΟΈΟΈΉλΑ-ΈΑΚίΕ!

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ THS ΑΡΧΑΙΑ2 ΕΔΑΑΔΟΖ 
οΰγγοαργια. βραόευθέν ύπό της Γαλλικής Ακαδη
μίας καί τον πρός ένθάρρυνσχν τών έλληνχκών σπον
δών Σύλλογον.

Μετάδοσής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ· ΚΑΡΑΛΗ
ΤΙΜΑΤΛΙ άδετος . . . . δρ. 1»
χρυσόδετος διά δώρον τοΰ νέου έτους » 1θ 
Διά τό. έξωτερχκόν ... . . φρ. 1β
Διά τό. έσωτερικόν- I δρ. έπί πλέόν δχά ταχνδρ. 
έξοδα.
Έχ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΊΆΝΤΙΝΙΔΟΥ.


