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Μ ΦΎΣΙΙ2
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ!

ΦΡ- ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
ΕΚΔΙΔΟΤΑ1 

ΚΑΘΈΒΔΟΜΑΔΑ

«Συνεργάται eWi δεκτοί πάντες.^· 

^3Δημ&ίι«ύο»τ«ι τά βγχρινόμενα ίργα,ίφ 
Jfxcu αί ιίχίνις συνεργατών χαί χαλ-Ε 
^Ιλιτεχνημάτωνς Άγγείίβι μετ’ είκό-Ε 
,^νων. Συνδρομαϊ δεχταί εις χαρτονόμι·? 
>£σμα παντός ίθνους, προπληρωτέοι. Μ>

ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ-ΕΠ1ΣΤΗΜΗ-Φ1Λ0Α0ΓΙΑ

■ "Εκαύτον ξύλλον λεπτά ι$. I 
Πώλησις είς τά κιόσκια χαί πρακτο
ρεία. Τόμοι άπλ. δρ. 8, χρυσόδ. 10. 
Έξωτ. φρ, 14 ΟΙ συ·»δρομηται λαμ-ι 

Ιβάνουσι μέρος δωρεάν «ΐς τά ΙοχεΓαΙ 
Ιχαί καλλιτεχνικά έργα τής «Φύσεως».!

ΓΡΑΦΕΙΑ : Όδός Κννοοάργους άριθ- 34 καί έν τώ Θεάτρφ Κωμφδιών.—ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: Έδώτερ. δρ. 8,—Έξωτερ. Ί>ρ. ίο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. "Εν βλέμμα έπί τοδ ήλιακοΰ ήμών συστήματος,ύπο Φ. Πρίντεζη.—'Ο Φόγτ καί ύ Χίκελ περί τών υλιστικών 
θεωριών, ύπο Φ. Π.— Περί Νεοελληνικής γλώσσης, ύπο Άθ. Πετριδου.—Περί μεταρυθμίσεως τών τηλεγραφικών μονωτήρων, 
ύπό Φ. Π.—Δ4ση-δενδροφυτεϊαι, ύπό Δ. ’Ηλιοπούλου —Δυστυχισμένη μάνα (ποίημα) ύπο Δ. Πανάγου.— 'Η ιύχή μου, ύπό Α.Γ. 
Μιχαήλ.— Τ4 τραγούδια μου ύπό Στ. Μπρ'άνια. —Α. Καλίνσκης.—Σαρκώ (μετ’ εικόνων). — Σκέψεις γέροντας, ύπο Κούχ. —’Ωφέ
λιμοι γνώσεις. Αυτοσχέδιον μέτρον. Διατήρησες τών ρόδων κατΑ τόν χειμώνα, ύπο Φρίχ.— Επιστημονικόν «αίγνιον. Ο κατα
ληπτικός Αλέκτωρ, (μετ’ είχόνων) ύπό Φ. Γ1.—Αίνίγματα.— ’Αλληλογραφία —’Αγγελέαι.

δεικνύει έπακριβώς τάς θέσεις καί αποστάσεις αύτών έν σχί
σει προς τον ήλιον, κατά κλίμακα ενός χιλιοστομέτρου κα
τά 10 ίκατομμύρια λευγών, καί δίδωσιν άκριβεστάτην ιδέαν 
τής καταστάσεω; τοΰ ήλιακοΰ ήμών συστήματος.

Ώς έμφαίνεται, μεταξύ ήμών καί τοΰ Ήλίου κυκλοφο-
1110 χ./μ.-

ΕΝ ΒΛΕΜΜΑ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΗΜΩΝ SYSTHMAT03

ρχετά μέχρι τοΰδε έδημοσιεύσαμεν 
ίν τή «Φύσει» περί Γής, ουρανίων 
σωμάτων καί ηλιακών συστημάτων,

ώστε οί ήμέτεροι άναγνώσται,οΐ χατά βήμα παραχολουθοΰντες 
τήν Ιστορίαν τοϋ διέποντος ημάς συστήματος, νά έχωσιν έπαρ- 
χεΐς γνώσεις τών περιβαλλόντων ημάς ουρανίων φαινομένων. 
Καί όντως, τί ώραιότιρον πράγμα, τί μεγαλοπρεπέστερα α
πασχόλησες, τί υψηλότερον φρόνημα, τής μελέτης τών ου
ρανίων χόσμων ! Τίς δέν θά επεθύμει νά είχε χιλιετή του
λάχιστον βίον έν τή γή, ώστε νά δύναται νά μάθη τά τόσα 
μυστήρια, άτινα προϊόντος τοΰ χρόνου ό άνθρωπος άναχα- 
λύπτει εις τάς υπεράνω τής κεφαλής του κειμένας αγνώ
στους καί ωραίας ίκείνας σφαίρα; ; Έν τούτοις άναστενά- 
ζων διά τδ αδύνατον, άρκεΐται. ό ολιγαρκής θνητός είς τήν 
όρισθεΐσαν αύτφ βραχεΐαν ζωήν κα'ι σπεύδει νά μάθη καί. 
άρπάξη o,Tt δύναται.

Χρόνου χαί κόπου φείδου λοιπόν, ώ άνθρωπε
Τδ αξίωμα τοΰτο εχοντες ύπ’ όψει θ’ άνακεφαλαιώσω- 

μεν έν ολίγοι; ολόκληρον τήν ιστορίαν τοϋ ήλιακοΰ ήμών συ
στήματος, χάριν έκείνων ιδίως τών συνδρομητών μας, οίτινες 
δέν συνεπλήρωσαν έτι τάς περί αύτοΰ γνώσεις των.

Ό φωτίζων ημάς ήλιος ε’ναι ό πατήρ πολυαρίθμου οικο
γένειας, ήτις ΰπείκει είς τδ άναμφισβήτητον αύτοΰ κϋρος 
καί άποτελεϊται έκ τών εξής κατά σειράν τάξεως καί άπο- 
στάσεως πλανητών’

ΕΡΜΟΤ—ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ—ΓΗΣ —ΑΡΕβΣ — ΔΙΟΣ—.ΚΡΟΝΟΥ— 
ΟΥΡΑΝΟΥ— ΠΟΣΕ1ΔΩΝΟΣ.

. Μεταξύ τοϋ Άρεως καί τοϋ Διό; κυκλοφορεί σμήνος 
(αστεροειδών) αστερίσκων, τών. όποιων δ όγκος είναι α
σθενής πολύ, καί οίτινες πιθανώς προέρχονται έκ πλανήτου 
τινός, όστις διεσπάσθη. Περί τούτων δέν θά είπωμεν πλειό— 
τέρα ήδη, άλλά θά περιορισθώμεν είς τούς άλλους αδελφούς 
τή ήμετίρΫ γή πλανήτας. Ή έναντι παρατιθεμένή κλίμαξ
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ροΰσι δύω πλανήται,' ό Ερμής 
καί ή Αφροδίτη, δι’ όπερ κα- 
λοΰσιν αυτούς καί έΰαιτερι— 
κού$. *Άπαντες  δ ’ οί άλλοι χεϊν- 
ται πέραν τής Γής, έν σχέσει ' 
πρός τόν ‘Ήλιον καί καλούνται 
Εξωτερικοί πλανήται. ’Ήδη, 
έάν έπισταμένως παρατηρήσω- 
μεν, θά ίδωμεν, 3τι δ Έρμης 
καί ή ’Αφροδίτη, οίτινες εύρί- ■ 
σκονται μεταξύ ήμών καί τοϋ 
Ηλίου άντιμετακινοϋνται - έν

θεν κάκεΐθεν τοϋ Ήλιου, χω
ρίς ποτέ ν άπομακρΰνωνται πο
λύ τοϋ ήμερησίου τούτου άστε— 
ρος, καί ότι βλέπομεν αύτούς 
ίκεΐ, πότε τήν πρωίαν και πότε 
τήν έαπέραν,ίτι δέ ότε ό Έρμης 
συνηθέστερον βυθίζεται έντός 
τών άκτίνων τοϋ ήλίου καί δυ- 
σκόλως διακρίνεται. Οί χωρικοί 
έν τή άπλοϊκότητι αύτών, κα
λώς άντελήφθησαν τοϋ φαινομέ
νου τούτου, καί όπόταν ή Ά 
φροδίτη λάμπει τήν πρωίαν πρδ 
τής ανατολής τοΰ Ήλίου, κα- 
λοϋσιν αύτήν «τό βοτρον τοϋ 

αστεροειδείς βοβχοϋ Έαιβφόρονϋ ένφ δ-
ΑΡΗΣ 

ΓΗ 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

ΕΡΜΗΣ

ΠΟΣΕ1ΔΩΝ

ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΡΟΝΟΣ

ΖΕΥΣ

πόταν δείκνυται χατά τήν δύ- 
σιν τοϋ ήλίου, καλοϋσιν αύτήν 

a α’Εβαερονν.
■ Τούναντίον οί εξωτερικό) πλα- 

'· νήται, οί πέραν τής γής κεί
μενοι, δύνανται νά διέρχωνται 

καί όπισθεν ήμών, έν σχέσει πρός τόν ήλιον, καί νά φαίνων- 
ται καθ’όλην τήν νύκτα’ χαλούσε δ ’αυτούς, «άντι&ετιχούζτ. 

Παρατίθεμεν ήδη, πετώντι καλάμφ, σύντομον περιγρα
φήν, έχάστου τών ίννέα τούτων πλανητών, έξ όσων ή α
στρονομία έχει περί αύτών άνακαλύψρ.

ΗΛΙΟΣ

Ν
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1. Πυκνοτάτη ατμόσφαιρα.—-Νέφη συνεχή.—
• Ό|ή ύψηλότατα.—Λάμψις ,ίρνθροειδής.—’Απόστασις τοΰ 

Ήλίου,. 15 ίκατομ. λεύγας.—Περιφορά 24 ώρ. 00'., 50" .
2. Αφροδίτη. Πυκνοτάτη ατμόσφαιρα.—Όρη υψηλό

τατα.—Κηλίδες πράσιναι αποδιδόμεναι είς τήν ύπαρξιν ί— 
δατος. —Πάγοι εις τούς πόλους.—Πολύ ένδιαφέρουσα πα-

.. ρατηρουμένη μέ τηλεσκόπιον.. —’Απόστασις τοΰ ήλιου, 26 
. έχατομμύρςα λεύγας·.—’Περιφορά 23 ώρ. 21' 22’·’.

3. Γέ). Οία.τήν γνωρίζομεν. Έχει.ένα δορυφόρον, τήν
• Σελήνην. —’Απόστασις 37 ίκατομμύρια λεύγας. —Περιφορά 

είς 24 ώρας. ■ '
4. 3ίρι;$. ’Ατμόσφαιρα καί -πάγοι είς τούς πόλους. Ή- 

. πείροι καί θάλασσαι.—Λάμψις ίρυθροειδής —Περίεργοι εύ-
6εϊς καί .σκαιαί γράμμαί, εΓδει δεωρύγων.—Δύο δορυφόροι.—' 
Απόστασις 56 ίκατομμύρια λεύγας.—Περιφορά 24 ώραν 

. 37'..
5,. Αβτίροειδίΐς ή μικροί πλαυήται. Είσί γνωστοί 264. 

Αόρατοι μέ κοινόν τηλεσκόπιον έκτος τής 'Εστίας,. Παλ- 
λάδος, Ήρας καί Δήμη.τρος,

6. Ζει5§. Ό γίγάς τοΰ' ηλιακοί ήμών· κόσμου. Έχει α
τμόσφαιραν μ<. νέφη καί σειράς παραλλήλων γραμμών είς 
τον Ισημερινόν, καί κήλίδας προδιδούσας τήν υπαρξιν υδρο
γόνου.—Τέσσαρες δορυφόροι.—Λάμψις -άστέρος πρώτου με- 
γέθούς. —’Απόστασις 192 ίκατομ.· λεύγας.—Περιφορά 9' 
ώραι 55'. . , .

■ Ί. Κρόνος. Πυκνότατη ατμόσφαιρα. —Περίεργον δακτύ- 
λιον, δίδον τφ.πλανήτη θεάν κεφαλής φερούσης πίλον. 'μέ 
πλατείς; γύρους.—’Οκτώ δορυφόροι.—.’Απόστασις 355 έκ. 
λεύγας.—Περιφορά 10 ώρ,. 14’. '

8. Ουρανός. . Πυκνότατη ατμόσφαιρα.—Τε?σαρες δορυ
φόροι.—Απόστασις 733 ίκατομ. λεύγας.—Περιφορά ;

9., Ι/οβΈίδών. Φυσική κατάσ.τασις άδηλος itt.—ΕΙς δο- 
, ρυφόρος.— Απόστασις 1110 ίκατομ. λεύγας. —Περιφορά ;

Οί δύω ούτοι τελευταίοι πλανήταε μόνον δι’ ίσχυροτά- 
των τηλεσκοπίων διακρίνονται. ' .

• . Ιδού λοιπόν, φίλοι άνάγνώσται,. ίν όλίγοις τό ηλιακόν ή-. 
μων .σύστημα μέ τάς αποστάσεις τΟυ, τήν περιφοράν του, 
την ατμόσφαιραν, τά όρη του κτλ.Ήδη άναβήτε ίπί άκτΐ- 
νος φωτός καί διατρίξατέ τάς ίλιγγιώδείς αύτάς ,άποστά- 
σει;^ άναπολοΰντες ότι ίν τοΐς -κόσμοις ίκείνοις, δπως καί ίν 
τούτφ ίν φ κατοικείτε, ό βίος εξελίσσεται ίφαρμοζόμενός ίν 

.τφ κε,νφ ίν φγεννάται',καί ότι ού δέδοται τφ τής Γής άνθρώ-· 
πφ νά ζή ίν τφ κενφ τρ.ΰ Διός,'οΰτε τφ τοΰ Δεός ίν τφ κενφ 
τοΰ.Πόσειδώνος, κτλ. άλλ’ ίν.φ εκάστός τέτακται.

Φ.. Πρίντβξης
---------- · . -ο------ -----Ό ΦΟΓΤ ΚΑΙΟ ΧΕΚΕΛ
ΠΕΡΙ ΤΛ1Ϊ ΪΑΙΣΤΙΚϋλ ΘΕΠΡΙΠΝ

ο,ευς’κοί τής πείρας·».· Άναγνωρίσαςί’δέ και τό 
αδύνατον τής παραγωγής-τών ζωϊιςών ειδών διά τής έξε- 

-λιξεως, καθ. ον τροπον ο Δαρβΐνός διετέπωσεν αύτήν, 
προσέθέτεν, ότι . < τ ά π α ν τ οΤα ζ ωϊ κά ε ι δη δέν 

ά .τ,ά γ ό ν τ α ι έ ξ. έ ν ό ς πρωτοπλάσματος, 
ά λ λ’ έ κ πο λ λ ω ν γε ν α ρ χ.ω.ν έκ σειρών όμοειδών 
όντων καί οικογενειών, κεχωρισμένων άλλήλων καί μηδε- 
μίαν.έχόντων σχέσιν.

, Ό Φόγτ ετί άπεκήρυξεν καί'τόν β ι·ο γ ε ν ε τ ι κ όν · 
κληθέντα νομόν, δν εΐχεν άπό κοινού μετά τοΰ Χέκελ

. άνακη-ρύξη
Κατά τόν νόμον τούτον, τό ανθρώπινον έμβρυον δια

τρέχει άπό τής συλλήψεως.αύτοΰ μέχρι τής πλήρους 
μορφωσεως καί · τοϋ τοκετού διαφόρους .μορφολογικάς, ■ 
^εταβολάς, . άνταηοκρινομένας' άκριβώς είς .τάς μορφάς 
όλων τών ζωικών όντων, έξ ων κατάγεται ό άνθρωπος, 

| συμφώνως. προς τήν. γενεαλογικήν κλίμακα τού Χέκελ, . 
I ητοτώς τό πρώτον έπιφανέν έπί τής γής ζωικόν δν ύπήρ

ξε κύτταρον άπλοϋν, έξ ου ίΐ<?ρήχθησαν οί ιχθύες, καί · 
έκ τούτων τά ερπετά καί έκ τών ερπετών οί βάτραχοι, 
οί κόνικλοι, οί λύκοι, οί πίθηκοι καί.έκ τούτων τέλος ό. 
άνθρωπος, ούτω προβαίνει καί έν τή γαστρί τής μητρός 
καί ή. μόρφώσις τοΰ άνθρώπ'ου μεταβαλλόμενη άπό. κυτ- 

, τάρου.είς μορφήν έντόμου καί προσλαμβάνουσα άκολού- . 
θως· άλλας διαμορφώσεις ,προσεγγιζούαας· εΐς τούς ιχθύς, 
έίς τά ερπετά, είς τούς πιθήκους καί τελευταΤον τό · 
ανθρωποειδές εμβρυον; Τό φαινόμενον τούτο έχαρακτη- 
ρίσθη ώς νόμος βιογενετικές τής έξελίξεως τοΰ έμβρύου 
έν.τή γαστρί τής μητρός,άνταπόκρινομένης άκριβώς προς · 
τήν έξέλιξιν τών ειδών,έξ ών ό άνθρωπος κατάγεται. Άλλά 
κατά τής θεωρίας ταύτης έξηγέρθησαν πολλοί επιστή
μονες», οίτινες έχαρακτήρισαν τά άγγελθέντα φοιναμενα 
ώς φανταστικά αποκυήματα· πρό τών προβαλλόμενων δ’ 

' ένστάσεων καί άποδείξεων ό Χέκελ ήναγκάσθ'η νά όμο-' 
λογηση, οτι. κατά τήν συμπαραβολήν. ,τών φαινομένων 

. παραΐηροϋνται .όντως κενά τινα καί μεταβολαί τού όμ
βριου μή άνταπςκρινόμεναι είς τήν παραγωγήν τών ειδών, 
καί είς. τα φυλογενετικά έχ γένει φαινόμενα,καί έξέφρασε 
την ελπίδα, ότι προϊόντος τού χρόνου· νέα γεγονότα 
ανακάλυπτομενα fta κατεδείκνυον ' τήν ορθότητα' τής 
γενεαλογικής αύτοΰ κλίμακος.

Πλήν έν μέσω τών έλπίδων του τούτων τώέπεφυλάσ- 
σετο πικρά, άπογοήτευαις, καί αύτούσιος διάψευσις τών 
δοξασιών του. «’Επίστευσα, έγραψεν .ούτος είς τήν Re- 

• vue Scientifique, τής 16 'Οκτωβρίου 1886, καί έδίδαξα-, 
τά περί τού βιογενετίκού- νόμου, άλλ’ όμολογώ τήν πλά- 

. νην, είς'ήν περιέπεαα. Κατά τόν ύποτιθέμενον τούτον 
νόμον, τά φαινόμενα .τής οντολογίας άνταποκρίνονται 
πρός τά φαινόμενα τής φυλογονίας. Τά έμβρυα δίατρέ- 
χουσιν iv σμικρώ τάς ιδίας φάσεις, άς διέτρεξεν ή γενεά 
κατά τήν έξέλιξιν καί άνάπτυξιν αύτής. Άλλ’ αί άρμο- 
νίαι αυται, έφ’ ών έρείδεται ό διατυπωθείς νόμος' καί εΐς 
ac, ®ΪΤΙ, Χρόνον έπίστενσα, είνε άπολύτως ψευδείς, .
διότι έπισταμένη μελέτη -τών έμβρύων μ’ έπειβεν. να 
άποδεχθώ, ότι αί άρμονίαι τών έμβρύων εινε πάντη 
διάφοροι τών διάμορφωθέντων ζώων.» ίίροβάς δέ ό Φόγτ 
εις ολως πρακτικός καί. ζωολογικός παρατηρήσεις πρός 
άπόδειξιν τών βεβαιώσεων τούτων, έπάγει καί ουτος 
τάδε : «Γνωρίζω οτι καί άλλοι συνησθάνθησαν τάς εναν
τιότητας ταύτας, άλλ’ άντί νά έγκατάλείψουν επιστημο
νικόν δόγμα μή έχον πλέον ούδεμίαν ύπόστασιν,έπενόησαν 
άλλο τι έπί μάλλον άνυπόστατον: ώμίλησαν περί παρα- 
ποιηθείσης έμβρυογενέσεως ! Δυστυχής λογική. Ή φύσις 
παραποιεί έαυτήν ! Ή φύσις διαστρέφει τό ίδιον αύτής 
σχέδιον καί-εΐσάγεϊ στοιχεία ετερογενήδίατάράσσοντα τόν 
νόμον τής. βιογενέσεως ! Μή αρά γε ή παραποίηοις αυτή, 
έπιν.οηθεΐαα, ,άπεδόθη είς τήν φύσιν ; Αυται ήσαν αί τ&·

λευταΤαι λέξεις τςϋ Φόγτ περί τοϋ'βιογενετικοϋ νόμου 
τής έξελίξεως τοϋ έμβρυου καί τής γενεαλογικής κλίμακος 
τοϋ'Χέκελ,ήτις κατέρρευσ,εν ύπό τό βάρος καί τήν ίσχύν 
τών κατ’ αύτής'έπιθέσεων.

Ό δέ Χέκελ ; Άναγκασθείς πολλάκις ν’άνομολογήση 
οτι αΐ ύλιοτικαί προτάσεις του δέν έχουσιν ύπέρ εαυτών 

■πειραματικός άποδέίξις,. άνςμεινεν ίίς αυτός έπί τή 
'έλπίδϊ ' μελλουσών έπιβεβαιώσεων, πλήν στενοχωρηθείς 
διεκήβηξεν, ότι δέν έρχεται ν’ άποδείξη, άλλά νά προ- 

• βάλη νέαν πίστιν . καί νέα δόγματα, τα οποία οφείλει, 
έστω καί μή άποδεικνυόμενα, νά δεχθή ή άνθρωπότης. 

' Τούτο δ’ έποαξε καί έπί των προ'κειμένων ζητημάτων. 
’Ενώπιον τόΰ αυνεδοιου τών φυσιοδιφών τής Γερμανίάς, 
έζήτησε τήν παραδοχήν τών θεωρημάτων του ως αληθειών 
άναμφισβητήτω'ν, ωμολόγησεν όμως—διότι δέν έδύνάτο 
παρά να τό πράξη—καί ότι δέν δύναται νά χορηγήσηαπό- 
δειξίν τινα περί τ-ής όρθότητος τών. έμβρυολογικών και- 
φυλογενετικών βεβαιώσεων του,επειδή, αυται δέν δύνανται 

. ν’ άποδειχθώσιν πειραματικώς.
Μετά τοιαύτην πανηγυρικήν ομολογίαν, τή πρστάσει 

τοϋ περιφανούς Βίρχωφ, τό Συνέδρίον τών φυσιολόγων 
πανηγυρικώς άπέρριψε τάς Χεκελείους προτάσεις.

φ. Π.ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ
' ’ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 

(Συνέχεια χαι .τίλο«). ·
Ένφ οί ίξοχώτιροι τών ελληνιστών τής σοφής Εύρώ- 

πΐις ,καί ’Αμερικής άποφαίνονται ύπέρ τής παρ’ ήμΐν 
ζωής τής Ελληνικής γλώσσης καί -τής. ·συντηρήσεως τής 
άρχαίίς προφορϊς, οό>ί απολείπονται και οΐ 'Ρώσσοι ΐν τφ 
άγώνι τούτφ. Πρότινος, ό-σοφδς Β. Μοδεστώφ, καθηγη
τής τής ελληνικής Φιλολογίας ίν τφ Πανεπιβτημίφ τής 'Ο
δησσού, ίπραγματιύθη τό ζήτημα τής προφοράς ήμων έν 
ίκτάσει εΐς τό Περιοδικόν τοΰ υπουργείου τής Δημοσίας ίν 
‘Ρωσσίφ Έκπαιδεύσεως (&), δη-μοσιεύσας τά χατ’ αυτή», 
ένθα τόν Γερμανόν καθηγητήν BlaSS άντικρούει ίρρωμένως,. 
ύπερασπιζόμενον τήν Έρασμικήν προφοράν, ήτις, άτυχώς 
έτι ίν πλείσταις τής'σοφής Ευρώπης Άκαδημίάις ίπικράτεϊ 

. .διά πολλούς λογους, ών ή ίκθεσις δεν ανήκει ίνταΰθα' άλλ’ 
όμως ' τήν ανάγκην αυτών? αισθάνονται οί Ευρωπαίοι ίκ 

'κακής εξεως καί' αλαζονείας. Πόσον,εΰμορφα ό' χάρίεις καί 
' κριτικώτατος συνάμα Μοδεστώφ υπερασπίζεται την έν, Ρωσ- 

σίφ συντήρησιν τής ήμετίρας 'Ελληνικής προφοράς ! Τόυς 
ύπερ αύτοΰ' λόγους τοΰ σοφοϋ άνδρός κρίνω λίαν έπάναγκες 
διά τούς Έλληνας ημάς νά έπαναλάβω . χαΐ αυθις ενταύθα, · 
διότι ίνε λόγοι χρυσοί, όσον αληθέστατοι' ή δ’ άλήθεια· 

• τής γνώσεως . τό άλας έστι παρά τής έπαΐουσι, λέγει λοι
πόν ό όντως έπιστήμων Μοδεστώφ : «Ταΰτα λέγω· ίν πληρει 
«πιποιθήσει, διότι άπ’άκρου είς άκρον τής μεγάλης ήμών 
«πατρίδος, διά τών Ελληνικών μαθημάτων ήχοΰσιν «1 ©ω- 
»ναί ζώμα (σώμα), Μπαζίλέϋς (βασιλεύς), Εϋρόπα (Εύ- 
■»ρώπη). άϊναϊ (είναι), καί τά τοιαΰτα άνθη τής.βοόειογερ- 
«υανικής. προφοράς είς την γλώσσαν τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ 

' «Δημοσθένους. Εμείς βεβαίως, λαός .εΐσέτι ασθενής 'τάς 
■»ΐπιστήμάς, · έχομεν ανάγκην νά μάθωμιν παρ’' άλλων 

η πολλά, άλλά θά ήτο προτιμότερον νά έδιδασκόμεθα ίκ τών 
νήμετέρων . βιβλίων καί παρά· τών ήμετέρων έπιστ.ημόνων 
ττήν προφοράν, ταύτην·, χαΐ ούδεμία ύφίσταται ανάγκη νά 
»διδασκώμεθα ημείς παρά τών Γερμανών τήν .προφοράν τής 
«Ελληνικής γλώσσης. Μή λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι οΐ 
«Γερμανοί θεωρούνται κάκιστοι διδάσκαλοι πάσης προφοράς 
«καί ζώσηςγλώσσης άκόμη, διότι εΐσάγουσιν εύθύς τούς ί-

(α) Ίδε Περιοδ. Δημοσίας έκπαιδ. Μαρτίου τοΰ 1891.

»διώτισμούς τής έαυτών προφοράς συσσώμους, λεγομεν, οτν 
«πρό παντός άνάγκη νά φερωμεν εις τήν μνήμην ήμών, ότι · 
»ήμεΐς· οί "Ρώσσοι ’ήρξάμεθα νά άναγινώσκωμεν ’ έλληνικά 
»500 ετη' πρό τών Γερμανών, καί δτε πάρέλάβομεν χίλεα 

ύ» περίπου έτη πρό αύτών τήν προφοράν τής Ελληνικής 
«γλώσσης αμέσως· παρά τών Ελλήνων, μεθ ων ημεθα είς 
«αδιάλειπτου καί ζώσαν επικοινωνίαν, έξ αυτής τής αρχής 
»τής ήμετ,ερας "Ιστορίας, καί παρ ών ελάβομεν και τον 
«Χριστιανισμόν καί τάς άρχάς τής Ευρωπαϊκής μορφώσεως. 
»Διδ καλώ; ή. κακώς ημείς'άνεγινώσκομεν ελληνικά, παρα- 
«λαβόντες τήν· προφοράν παρ’ αύτών τών Ελλήνων,’ επο- 
«μένως, δεν πρέπει νά παραβλέψωμεν τό1 γεγονός, · ότι τό- 
«σύστημα τής άναγνώσεως τών· Ελληνικών τών ' ήμετερων 
«σεμιναρίων,' όπερ ού πρό πολλοΰ άπερρίφθη ίκ τών Γυμ- . 
«νασίων; έχει χιλιετή ’Ιστορίαν, καί ότι αυτή είναι ή ούτως 

. «είπεϊν, ’Εθνική "Ρ'ωσσική προφορά τής "Ελληνικής γλώσ-

• ’Ιδού , δύο έκ των. κορυφαίων αρχηγών τής ύλιστι- 
κψ Σχολής.καί έκ τών δραστηριωτέρων αύτής ύπερμάχων 
καί διαδ,οτών. Ό Φόγτ καί ·όΧέκελ κατέγεινάν ιδίως είς

. τά .περί τής ζωής καί τής.γενέόεως τοΰ ανθρώπου προ
βλήματα και προοεπαθηοΟν ν’■ άμφιοβητήοωσι τήν υπαρξιν 
νόμων, καί δυνάμεων· ανεξαρτήτων, τών μηχανικών τής 
ύλης .κινήοεων και μεταβολών.'

Ό .Φόγτ. έπι έτη μακρά είχεν ύποοτηρίξη τήν αύτόμα- 
τον τής ζωής γένεσιν· καί.είργάσθη πολύ πρός διάδοσιν 
τής θεωρίας ταύτης.' ’

Αλλ οτε επήλθαν τά γνωοτά πειράματα περί τοΰ 
ζητήματος τής αύτομάτου γενέσεως, τά ύπό του Παστέρ 
γενόμενα καί ή. έπανάληψις αύτών ύπό τοΰ Σουάν καί 
Στουλτζ έν Γερμανίά καί. υπό τοϋ Τύνδαλ έν .’Αγγλία, 
ό Φόγτ άπεφθέγγατο: «Ή θε ω ρ. ία π ερ ί αύ τ ο μ άτ ου 
τής ζ ω ή ς γενέσεως, έϊνε έπί το ΰ παρόν
τος έ κ τ ό ς τ ή ς σ φ α ί ρ α ς τ ή ς π ά ρ ,α τ η ρ ή-

(1) Έφημερίι Λειψίας «Zeiluog fur das h-jhere unternchls 
wesen deals chland». 1891 N° 2 (9. ’Ιανουάριου.) Σ· 15-

?>σης, ήτις άξιόϊ νά έ.λκύαη έφ’ έαυτήν περισσότερον σεβ.ασ- - 
»μόν ή ή ξενίζουσα γερμανική προφορά,' ή. καθάρώς Γερ- 
»αανι»ή έν τή πλήρέί σημασίφ τής Λέξεως ταύτης. Είς.τί-, 
«χρησιμεύει ήμΐν ή Γερμανική , προφορά τής "Ελληνικής . 
«Γλώσσης ; Κατά τί αύτη ύπερτερεΐ τής Γαλλιστί, Άγ-

• «γλιστί, ή Τταλιστί προφοράς τής' άρμονικωτάτης καί ύψί- 
' »στης γλώσσης, -ήν ποτέ ίλάλήσεν ό κόσμος τοΰ ήμετέρου 

«πλανήτου ; οθεν ή Γερμανική προφορά είς ούδέν χρησιμεύει, 
«ούτε έχει εξαιρετικόν τι προνόμιον απέναντι τής Γαλλικής, 
«’Ιταλικής καί. ’Αγγλικής προφοράς ’ αύτής’ ίξ έναν'τίας 
«αΰτη είναι τραχυτάτη, ούδεμίαν παράστασιν παρέχουσοο 
«είς τήν φθογγολογίαν τοΰ θείου "Ελληνικού λόγου. Ο τε— 
«λευταΐος ρακενδύτης εργάτης τής αποβάθρας τού Πειραιώς,, 
«κατά τήν προφοράν, φέρει ήμας άσυγκρί.τως πλήσιέστερον- . 
«είς τήν γλώσσαν τοΰ ‘Ομήρου κάί Σοφοκλέους η ό αριστος; 
«Καθηγητής τής Λειψίας ή τοΰ Βερολίνου. Δέν ίπικυρώ δτι

. «0 καθηγητής τής Κανταβριγίας. τών Πα-ρισίών, τής Βο- 
«λονίας,ίάν ακόλουθη τόν Έρασμον δι*  ιδίας ίθχικής προφο- 
»ράς, υπερέχει κάτά ·τοΰτο τούς Γερμανούς, άλλ’ έχω καθή- 
οκον γά δηλώσω, ότι ή ίν τοΐς ήμετέροις σεμιναρίοις προ- 
«φορά, όσφ ατελής κάί άν ύποτεθή, ηχεί έλληνικώτερον η ή. 
«μεμελετημένη προφορά, ,τών Γερμανικών .γυμνασίων. Πα· 
«ρίστίΥ ή άπόδειξις. Οί διά τής προφοράς τών σεμιναρίων· 
«ίπισκεπτόμενοι τήν. "Ελλάδα Ρώσσοτ γίνονται καταληπτοί 
«τοΐς Έλλησιν,ίν φ οί Γερμανοί Φιλόλογοι διά τοΰ άίνάϊ, 
«Μπαζίλέϋς καί τών τοιούτων, μένουσιν έντελώς άκα- 

’«τάληπτοι. "Όθεν όσφ. καί άν ίμμένωσιν οί Γερμανοί εν. τή 
.«Γερμανική των προφορά, ίν "Ελλάδι ου μόνον ίκμανθα- 

. «νουσι τήν προφοράν ,τών 'Ελλήνων,· αλλά καί κηρύττονται
« έχθροΐ. άσπονδοι τής προφοράς τοΰ . Ερασμου, άνομσλο- 
«γοΰντες ότι μεθ’ όλης τής βαθείας γνώσεως τής Ελληνικής 
«γλώσσης, δέν έίναι εις κατάστασιν · νά προφέρωσιν ορθώς 
«ούτε μίαν ,ίλληνΐκήν λέξιν. Ύπό τοιαύτην έννοιαν συνετάχθη 
«τφ 1890· αναφορά τών ίν ’Αθήναις Γερμανών 'πρός τόν 
«Αύτοκράτορα αύτών, περί μετατροπής τής προφοράς τής 
«Ελληνικής Γλώσσης ίν τοΐς Γερμανικοί; Έκπαιδευτηρίοις, 
«άπό Έρασμικής είς τήν · προφοράν τής Νεοελληνικής. Εν 
«τή καί ήμάς ίνδιαφιρούση ταύτη· άναφορ?, ήτις. σχεδόν 
«συμπίπτει με'τόν χρόνον τής άνακινήσεως τοΰ περί προφο- 
,.ράς ζητήματος ίν Όδησσφ, ίπακολουθησάντος, καθ ά 
«φαίνεται ταύτην (’), μεταξύ .τών άλλων έδηλοΰτο, ότι τα 

' «μέλη τής ίν ’Αθήναις Άρχαιολογιχή; Σχολής, άφ’ ου ίπι 
«πολλά έτη καί διά πολλών μόχθων έξεμαθον τήν Έλληνι- 
«κήν Γλώσσαν ίν .Γερμανίά, παρίσταται άνάγκη νά μάθωσι 

■ «τό δεύτερον ήδη αύτήν ίν Άθήνάις, διότι έν τοΐς Γέρμα— 
«νικόΐς Γυμνασίαις σχεδόν ίκάστην ελληνικήν λίζιν απαγ- 
γίλλουσι κάτ’ άλλον ■ τρόπον κλ. κλ. (ΐδε Περιοδ. «Φυσις» 
άριθ^ 18, 19, 20, 22, 7βρίου κεξής 1893, ένθα ό εύμαθής
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛίΝΣΚΗΣ
Ο ΕΖΧΑΤίϊε βΑΜΟΝ ΙΔίΑΙΤΕΡσε ΓΡΑΜ matey ε του βαειλεοε 

(Έ* του ’Εθν. 'Ημερολογίου «Ποικίλη Στοά»).

καί γλαψυρώς τδν κάλαμον διαχειριζόμενος ίνΆθήναις 2χο- 
λάρχης κ. Κ. Ζήκος, ίδημοσίευσεν έκ τοΰ 'Ρωσσικοΰ μετα- 
φράσας τί ανωτέρω).

|. ζ'. Ό σοφος Μοδεστώφ λέγει, δτι προ της αυθαιρέτου 
έπινοήσεως της ’Ερασμίου προφοράς, αρκετούς αιώνας διε- 
τήρουν την άρχαίαν προφοράν της 'Ελληνικής οί Ρώσσοι, 
δπως παρελαβον αύτήν Λαρά τών Βιζαντινών, ύφ’ ών έμυ- 
ήθησαν ιίς τί τοδ χριστιανισμού τί δόγματα καί τάς δι
δασκαλίας καί συνεπώς βίς τήν ίλληνικήν γλώσσαν, ής ή 
προφορά έν Βυζαντίφ διετηρεϊτο. άγνοτίρα καί καθαρωτέρα 
καί διά τήν ίν τοϊς Πατριαρχείοις αρχαϊκήν χρήσιν αύτής 
καί έν τοϊς ίεροΐς ναοΐς καί τοϊς ίεροκήρυξι, καί διά τήν 

' πληθύν. τών έν αύτή λογιών, άνδρών, οίτινες έδίδασκον τά ελ
ληνικά γράμματα καί τήν έλληνικήν φιλοσοφίαν μετά τολύ
που ζήλου, ώστε διετελουν διήρημένοι είς Αριστοτελικούς 
και Πλατωνικούς, διαπληκπιζομένους φανατικώς πρός άλ- 
λήλους. ’Αρκεί νά άναφέρω ενταύθα 'έν παράδειγμα, τον πε
ριώνυμον διά τάς Πλατωνικάς αυτού Άρχάς καί Σχέδια, 
Γεώργεον Πλήθωνα ή Γεμιστόν επικαλούμενο», καί τον πε
ρίφημο·» μετά τήν άλωσιν Κ)πόλεως,. Γεννάδιον τδν Σχολά- 
ριον, άμεσον Πατριάρχην τού άτυχούς Γένους, οπαδόν δέ 
τών ’Αριστοτελικών θεωριών. Ή άρχαίζουσα προφορά διε- 
τηρεΐτο και είς τάς λοιπάς πόλεις τών Ελληνικών χωρών, έν 
αί; ύπηρχον Έλληνικαί Σχολαί, ώς έν Πάτμφ, έν Ίωαν- 
νίνοις, ίν Δημητ.σάνη, έν Κερκύρφ κλπ. έν αύτώ τφ εθνει, 
δπερ διετέλει ζών καί διατηρούν έν ταϊς διαφόροις αύτού 
εδιώμασι πληθύν άρχαίων λέξεων καί φράσεων,, ούδ έν αύτοΐς 
τοϊς λεξικοΐς άπαντωσών, τοϊς άχρι τοΰδε δήμοσιευθιΐσιν, 
άποθησαυριζομένων δ’ έκάστοτι φιλοτίμως ύπό τών απαν
ταχού τών 'Ελληνικών χωρών διατελούντων σκαπανέων τής ■ 
έπιστήμης, άνδρών έλλήνων, έν διαφόροις ύπό διάφορα Ονό
ματα Πραγματείαις, άς ό Φιλολογικός έν Κ)πόλει Σύλλο
γος δημοσιεύει έκ διαλειμμάτων καί άλλα Περιοδικά έν Ά- 
θήναις καί Σμύρνη καί αλλαχού δημοσιευόμενα.

η'. Έν ω λοιπόν ύπάρχει τοσαύτη ζύμη καί τοσαύτη 
γλωσσική έλληνική ΰλη υπέρ τής αρχαίας προφοράς τεκμή
ρια σπουδαία παρέχουσα’ έν φ τδ σπουδαιότερον, ή Ίστο- 

ρια τής Γλώσσης αύτής, ή ’Ιστορία τών έλληνικών γραμ
μάτων,διατελούντων έν συνεχείς άδιαπτώτφ.μέχρι τοϋ 1821, 
φαίνονται διαρρήδην ύπερμαχούσαι ύπέρ τής αρχαίας προ
φοράς τής ελληνικής, εύρΐσκονταί τινες σημερινοί δόκτορες 
τής Φιλολογίας τοδ ήμετέρου Πανεπιστημίου καί τών 
Γερμανικών άκόμη, οίτινες άποφαίνονται ώς ίξής’βτά δέ καί 
«σήμερον σωζόμενα ξουράφι, φούσκα, χρουσός, λαθούρι, κιου- 
»ρά καί άλλα πολλά, είνε ζώντα μαρτύρια τής διαφόρου τής 
«αρχαίας Γλώσσης φθογγολογικής κατασκευής, δεικνύοντα 
«πόσον άδικον ειχεν ή πρεσβυτέρα τών καθ’ ήμας έλλήνων 
«γενεάήμετά τ υ φ λ ο ΰ φ α ν α τ ι σ μ ο ΰ τήν γνησι- 
»ότητ« τής καθ’ ήμας προφοράς τής Ελληνικής Γλώσσης 
»ύ π ο σ τ η ρ ί ξα σ α καί κ α τ ατ ά ξ α σ α τ ο ν Έ— 
«ρασμον είς τήν αύτήν κατηγορίαν μετά 
τ ο ΰ Φ α λ μ ε ρ άϋ ε ρ. (α). Τυφλόν φανατισμόν έπασχεν 
ό μέγας Κοραής ; τυφλόν φανατισμόν ό μέγας Οικονόμος, δ 
ιδία πολυσέλιδον σύγγραμμα περί ταύτης έκπονήσας, όΛούν- 
τζής έκ Ζακύνθου, καί πρότερον ό Λευκίας ·; ’ τοιοϋτον φα
νατισμόν πάσχει ό Παππαδημητρακόπουλος νϋν, ούτινος τδ 
σοφόν πόνημα, τοσοϋτον. έκτιμάται ίν τε τή Εύρώπη και ’Α
μερική ; Περί δέ τοΰ σοφοϋ Μοδεστώφ, τί είπωμεν ; ό ρώσσος 
σοφός ,ύπνώτίσθη . ή έμαγνητίσθη ύπό τής μαγίσσης θείας 
γλώσσης τοΰ Πλάτωνος καί Ξενοφώντος ; συνεπείς δέ τοϋ 
παθήματος τούτου, άποστρέφει τδ πρόσωπον αύτοΰ άπό τής 
προφοράς τοΰ ’Εράσμου ; τί δέ παθών ό περιφανής Καθη
γητής έν ’Αμερική Seelve κατεχώρισεν έν τφ περιοδικφ «The 
pOSta gradreats» περισπούδατον πραγματείαν περί τής προ
φοράς τής έλληνικής Γλώσσης, έν ή θεωρεί γνήσίαν πατρο- 
παράδοτον παρά τοϊς νϋν Έλλησιν αύτήν καί παροτρύνει τήν 
Κυβέρνησιν τών Ηνωμένων Πολιτειών νά είσαγάγη ταύτην 
είς τά Λύκεια, όπως έκλειψή τδ μέγιστο» κακόν τής άφορή- 
του καινοφωνίας καί πολυφωνίας τοϋ Εράσμου (ιδ’ Έφημ. 
Κορόμηλά άριθ. 3,551). Και άλλος ’Αμερικανός καθηγη
τής ό Pearsons τοιαΰτα φρονεί, καί πλεΐστοι άλλοι , σοφοί 
άνδρες, ών διά τό σύντομον παραλείπομεν τάς γνώμας. Καί 
όμως οία καί ήλίκη ή διαφορά I I Οί ίλληνες άποφαίνονται 
δλως άνάξια καί έαυτών καί τοΰ μεγάλου ονόματος, Ο φε· 
ρΟυσΓ θαυμαστή δέ ή τόλμη, μεθ’ ής άποφαίνονται περί 
πραγμάτων, έξ ών έξαρταται ό κύριος χαρακτήρ τής κατα
γωγής τών νΰν Έλλήνων, καί τό μέλλον αύτών, καί ή ίν 
τή ’Ανατολή έξοχος αύτών θέσις και άποστολή.

Έγραφον έν Πειραιεΐ, 7 .’Ιανουάριου 1894.

Άθ. ΙΙβτρίΠηφ

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΡΤΘΜΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ 
ΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΩΝ

Παρά τοΰ ίν Ναυπλίφ τηλ. βοηθοΰ κ. Δήμ. Γ. Μαντά 
έλάβομεν σύντομον έκθεσιν περί μετασχηματισμού τών έν 
χρήσει παρ’ ήμΐν τηλεγρ. μονωτήρων, εχουσαν κατά τήν έν
νοιαν αύτής, ούτως’

«Μεθ’ όλην τήν εύρεϊαν μελέτην τών περί τα ηλεκτρικά κα- 
ταγινομένων, μεθ ’ βλας τάς γενομένας εφευρέσεις τών μάλλον 
δυσηλεκτραγωγών σωμάτων προς τελείαν άπομόνωσιν τών εναε
ρίων τηλ. γραμμών, και μεθ’ ολας τάς μεταδολάς τοϋ σχήμα
τος καί χρώματος τών μονωτήρων, έν τούτοις, οΰ μόνον αδύ
νατος ή τελεία άπομόνωσις τοϋ ηλεκτρικού άγωγοϋ άπέβη μέχρι 
τοΰδε, αλλ’ ούτε καί κατα προσεγγισιν,ώς φαίνεται, κατωρθώθη' 
διότι ένόσφ είς οίανδήποτε τηλ. γραμμήν, έλλείπουσι το τρίτον,· 
άν.όχι τδ ήμισυ τών μονωτήρων, συνεπεία τής εύκολου αφαιρέ
σεων ή θραύσεως αύτών, τής ακατόρθωτου άμεμπτου προσαρ
μογής των, καί τοϋ ακαταλλήλου τοϋ σχήματος αυτών, καί της 

διαταράξεως τής ισορροπίας τοϋ σύρματος έξ υπαιτιότητας αυ
τών τούτων, πώς δυνάμεθα ν’ άποδεχθώμεν,οττ ώς έχουσι» ήδη' 
ούτοι, ή άπομόνωσις τοϋ ηλεκτρικού άγωγοϋ είναι τελεία ή καί 
κατά προσέγγισιν και ότι αί τηλεγραφικά! γραμμαί έκτελοϋσι 
τον προορισμό» των ;

«ΙΙερί τοϋ ζητήματος τούτοιι, δέν αμφιβάλλω, δτι πάντες 
είσί τής ανωτέρω γνώμης, και ότι οι περί τά ηλεκτρικά κατα- 
γινόμενοι καί έμπειροι ηλεκτρολόγοι - θά καταγίνονται νά τε- 
λειοποιήσωσι τδ ύπαρχον σύστημα ή νά έφεύρωσιν άλλο καλεί- 
τερον. Έν τούτοις, έπιτραπήτω μοι, νά εκφέρω καί τήν έμήν 
ταπεινήν γνώμην. Καί πρώτον, οί μονωτήρες δέον νά ωσι όσω 
τδ δυνατόν μικρότεροι καί άφανεϊς, διότι οΰτω· ολιγώτερον θα 
θραύωνται ΰπδ τών κακοποιών καί ιδιότροπων και ολιγώτερον 
βάρος θά δίδωσιν είς τήν κορυφήν τοϋ στύλου, ιδίως όποταν ού
τος φέρει πολλούς μονωτήρας,οί'τινες καταστρέφοντες τήν ισορ
ροπίαν αύτοΰ, συνεπιφερουσι και την κλισιν της γραμμής, έκτος, 
αν οί στύλοι έχωσιν άνάλογον καί τεραστίαν διάμετρον,όπερ δέν 
κατορθοϋτα: ευκόλως. Δεύτερον, οί μονωτήρες δέον να λάόωσι 
τδ σχήμα πηνίου άμφιτρύτου, τοποθετούμενοι κοχλιοειδώς κατα 
τήν διάμετρον τοϋ στύλου καί τήν φοράν τοϋ άγωγοϋ, διερχομέ- 
νου τδν μονωτήρα δίκην ήλεκτρομαγνήτου, φέροντα δε έν τη 
εσωτερική κοίλη έπιφανεία αύτοΰ καί ύμφπλδν αντιπροσωπεύοντα 
την κεφαλήν τοϋ μονωτη- 
ρ'ος δια · τήν σύνδεσιν τοϋ 
άγωγοϋ. Οί μονωτήρες δ 
ούτοι δια την ευκολίαν τής 
εισαγωγής και τοποθετή- 
σεως τοϋ σύρματος, δέον να 
φέρωσι σχισμάδα κατά μή’ 
κος αύτών, σχετικήν προς 
τδ πάχος τοΰ άγωγοϋ, κατα 
τδ σχήμα τοϋ ψευδαργύρου 
τοϋ έν ταϊς.ήδη παρ'ήμϊν- 
έν χρήσει στήλαις Καλώ.

«Οΰτω φρονώ, ότι καί 
οί μονωτήρες εξασφαλίζονται 
πληρέστερόν απδ τών κα
κόβουλων καί ιδιότροπων, 
καί αί ενώσεις θά ώσι τοϋ 
λοιποϋ αραιότεραι,ώς έκ της 
καλλιτέρας τακτοποιήσεως 
τών συρμάτων, καί οί στύ
λοι θά παρέχωσι ζωήν διαρ- 
κεστέραν ώς έκτου διαμερι- 
σμοϋ τοϋ κέντρου τής βαρύ
τητας τής όλης γραμμής 
καί ή άνταπόκρισις σπανιό
τερο» θά διακόπτεται’ συνέ
πεια δ 'όλων ΐούτων ή προ
βληματική καταστασα πλέον 
άπομόνωσις τοϋ άγωγοϋ έν· 
ταΐς τήλ. γραμμαΐς,θά ήναι,
αν όχι έτι τελεία, τούλάχιστον μάλλον προσιτή είς τδν σκοπόν ή 
ή ΰπάρχουσα.

Κατ’ αρχήν άποδεχόμεθα καί ημείς τδ ατελές καί ελαττω
ματικό» τών έν χρήσει μονωτήρων, ώς μή έκπληρούντων τε
λείως τδν σκοπόντων’ ώς πρός τδ θεωρητικόν όμως καί πρακτικόν 
μέρος τοΰ νέου έκτιθεμένου συστήματος,άς μας έπιτρέψη ό ερ
γάτης αύτοΰ κ. Μαντας, νά τφ παρατηρήσωμεν, ότι τδ νέο» 
κατ’ αυτόν ύπόδειγμα μονωτηρος, παρε’χον πάντα τά άναφερό- 
μενα πλεονεκτήματα, δεν-είναι οδτε νέον, ούτε ποακτικως κα- 
λείτερον, διότι ειδόμεν πλεΐστα σχετικά υποδείγματα διαφόρων 
ευρωπαϊκών εργοστασίων, έξ ών πολλά έδοκιμάσθησαν καί είνε 
-ήδη έν χρήσει είς πλείστας τηλεγραφικός καί τηλεφωνικά; 
γραμμας τής ύφηλίου/Α» δέ ήτελεία άπομόνωσις του ήλεκτρι- 
κοϋ άγωγοϋ δέν κατορθοΰται έτι, βεβαίως οί περί τά ηλεκτρικά 
καταγινόμενοι θά ασχολούνται ήδη, όχι μό.νον είς τήν έψεύρεσιν 
τής βιντικαταστάσεως ή άρσεως τών υπαρχόντων αναρίθμητων 
ειδών μονωτήρων, άλλά καί αύτοΰ τοϋ άγωγοϋ άκόμη.'Εκείνη 
δέ ή τηλ. γραμμή, θεωρείται σήμερον οπωσδήποτε τελεία κάί λει- 

. τουργεϊ απροσκόπτως κατά τάς ύπαρχούσας συνθήκας, ήτις καί 
κατεσκευάσθη συμφώνως μέ τούς μηχανικούς καί ηλεκτρικούς 
όρους καί μέ μονωτήρας άμέμπτως προσηρμοσμένους καί έχει 

τήν τύχην νά μή περιστοιχιζηται άπδ κακόβουλους καί ΐδιοτρό- 
-πους καί διευθύνεται άπδ ύπαλλήλους ικανούς καί έχοντας συν
αίσθησή τοϋ καθήκοντος των.

’Εντούτοις δέν δυνάμεθα ή νά συγχαρώμεν τόν κ. Μανταν 
διά τδν ζήλον του ύπέρ βελτιώσιως τών κακώς έχόντων, καί 
εύχόμεθα 'όπως αί μελέται αύτοΰ τελεσφορήοωσιν αίσιώτερον.

?·4>. Π. ·

ΔΑΣΗ-ΔΕΝΔΡΟΦΪΤΕΙΑΙ
II

Διήλθόν άπό δεκαετίας, ΙπανεΛημμόνως. τήν άδόν τήν. 
άγουσαν άπο Πύργου Ηλείας, ’Ολυμπίας Γορτυνίας καί 
Τρίπολιν, έκειθεν είς Άργος και Κόρινθον, οπού ό διαβάτης 
άπαντά τά άλλοτε ώραϊα Δάση τής ’Ολυμπίας έξ ύψικο- · 
ρυφων Πεύκων άφ’ ών· έπρομηθεύοντο κατά τά ευτυχή έ
κεϊνα έτη τής Ναυπλίας, τήν έν γένει ξυλείαν προς κατα
σκευήν πλοίων, τά Ναυπηγεία Σπετσών καί Γαλαξειδίου.Έτι 
δε τά Δάση έξ ύψικορυφων Ελατών τής Γορτυνίας καί τά 
έκ Πεύκων τής Κορινθίας’ πρός δέ διηλθον καί τά πέριξ τής 

’Αττικής. 'Ομολογώ ίν 
τουτοες μετά λύπης μου, 
ότε οΰδαμοΰ άπήντητα ού- 
δε σκιάν τινα έπιτετραμμέ· 
νου τής Δασικής, ίνφ ε- 
πρεπε οί τεταγμίνοι τήν 
φρονρησιν τών δασών, νά 
περιέρχονται πάντοτε τά , 
ύπό τήν. δικαιοδοσίαν των 
δάση, νά επιβλέπωσι τούς 
υλοτόμους, καί ξυλόκό— 
πτας νά καθιστώσιν’ αυ
τούς προσεκτικούς είς τήν 
έκκοπήν τών καταλλήλων 
δένδρων, νά παραγγέλωσιν 
αύτοΐς καί τοϊς ποιμέσι 
τά δέοντα, νά προσέχωσιν 
ώς έκ τής θέσεώς των καί 
αυτοί τήν ’Εθνικήν πε
ριουσίαν’ άλλ' ούδέν τού
των πράττουσιν, άφήνου- 
σι τούς υλοτόμους και 
ξύλοκόπτας έλευθέρουςπρός 
οίανδήποτε έκκοπήΰ, καί 
τότε έπιπίπτουσι κατ’ 
αύτών, ώς άλλοι κατα- 

• σκευασται νά τοϊς άρπά- 
ξωσιν ό,τι είναι δϋνατόν,

καί τοΰτο λέγεται δασική ύπηρεσία έντός τών πόλεων, κω- 
μοπόλεων ή χωρίων. ’Αληθώς τό Κράτος ίχεε τεταγμίνους 
νομούς, ώς προαναφέραμεν, γνωστούς είς πάντας, άλλ' ό 
άνθρωπος δι’ ένα ή άλλον λόγον τούς λησμονεί, άναμιμνή- 
σκεται δέ αύτών 'έπί τή παρουσία τών ,τεταγμένων τήν τή— 
ρησιν αύτών, καί ούτως προλαμβάνεται ή παρανομία, καί 
αί συνέπειαι αύτής. Πώς δύναται ν’ άντικατασταθή ή δα
σική ζημία, όπόταν άφίιται ελεύθερος ό .υλοτόμος,ό ξυλοκό
πος, ό έκφλοιδωτής τών πεύκων, καί άν ούτοι συλληφθώσιν 
καί κατασχεθώσιν τά παρ’ αύτοΐς παρανόμως κοπέντα,άφοΰ 
καί τότε εύρίσκωσιν υπερασπιστής, καί άποφεύγωσι πασαν 
τιμωρίαν καί άπό αύτάς τάς δικαστικής Άρχάς, ώς έχομεν 
παράδειγμα δικαστοϋ τίνος ίν Τριπόλει ύπερασπισθέντος άπό 
τοΰ βήματος καταγγελθέντα πολίτην,κόψαντα προσοδοφόρους 
έθνικάς βαλανίδέας καί ούδεμίαν τιμωρίαν ή χρηματικήν τινα. 
άποζημίωσιν έπιβαλόντος αύτ^>. Άξιομΐμητον δι’ όλους πα
ράδειγμα παρέχει ό έν τφ.Τριανταφυλλιδείφ γεωργικφ σταθ- 
μφ τής Βυτίνης διευθυντής Γερμανός, όστις ίκτός τής εισα
γωγής τής μικράς έστω έκείνης βιομηχανίας τήν οποίαν tie— 
ήγαγεν καί τής ειδικής διδασκαλίας,έκπληροϊ καθήκοντα δα-

(α) Άνδρ. Σκιά, Πρανματ. Περί Γενέσεως Νεοελλη». Γλώσσης 
έν τφ ΓΙεριοδιχώ Άβην. Εστία, άριθ. 28. σελ. 17-21. 11 Ιουλίου 
4893.
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βονομιχά, Ιμποδίζών τούς υλοτόμους την έκκοπήν χρησίμων 
δένδρων, διδάσκωντήν καλλίέργη«ν αυτών, ούτως ώστε προ
λαμβάνει χ&δχν ζημίαν- κχί είναι άξιος ευγνωμοσύνης. ■ 
Ή δε συοτάσα -πρό τν»ός έν ’Αθήνάις ’Επιτροπή ύπό.τήν ' 
προεορείαν τοΰ ’Τπουργοΰ. τών ’Εσωτερικών, καί διά πλα
γίων ' μέσων έπιζητουβα αφαιρέσεις, έκ της πατρίδάς τοδ δω- · 
ρητού-, τΰν μόνον' έκεϊ τοιοΰτον σταθμόν, τδν κύριον της δα
σικής διδασκαλίας, ·. ασεβεί καί προς αύτην τήν θέλησιν τοδ 
αειμνήστου Τριανταφυλλίδρυ, αναλαμβάνει δε απέναντι τοΰ 

• κοινού βαρεΤαν, ευθύνην. Άπατάτα». δ κ. Καράπαυλος, άν 
Οέλν) νά κάμρ μνημοσυνον με ξένα χάλυβα, «ατάτήν.κοινήν 

. παροιμίαν καί έν τη σημερινή ισχύει του θελειν’ απογύμνωση 
τδν δν Βυτινφ γεωργικόν σταθμόν, διά ν’ άνασυστήσωσιν τδν 
ίν Τυρίνθφ καταστραφέντα’.ποδ ήτό έκτοτε ό κ. ΚαράΛαυλος 
καί δέν έβλεπε καί' δέν.προελάμβανε τήν ίπιτελέσθεισαν κα
ταστροφήν .τοϋ έξοχου ixtlvw». κτήματος ; Οΰδεΐς άρνείται 
την ανάγκην .τής άναηυστάσεως. τής έν Τυρίνθφ Γεωργικής 
Σχολής, -χρησίμου ΰπδ πάσαν εποψεν. άλλ’ ούδιίς ευ φρονών 
έπιδ«ΔΛΗ. τοΰτο διά τής'καταστροφής -τής έτερας χρησίμου 
έπίσης. Ούχ ήλ&ον χαταλνβαι, Αλλά. πλημ&β&ι, είπεν ό 
Χριστός, αυτό δύνασθε νά τό πρήξετε’ πράξετέ τοί άλλως 
αφήσατε ήσυχου τήν Τρεαντάφυλίδει.ον Σκιάν έν τφ Γεωρ·

’. γικφ Σ.ταθμφ Βυτίνης, τή πατρίδι του.
Βάρβαριβμός θεωρείται παρά, παντός πεπόλίτισμένου αν

θρώπου ή· έχκοπή ή καΰσις. δένδρων ή δασών. Καί αυτοί οί 
ναύαρχοι τών δυνάμεων συνικιγήθήσάν,όταν ίμαθον έν Πύλω,’ 

' ότι ό ’ϊμβραήμ Πάσσας ίκοπτε καί εκαιε τά καρποφόρα δέν
δρα τής Μεσσηνίας*  τό δέ δημώδες τραγούδι καί δπερ άσχε-, 
τον πρός τό θέμα, τό παραθέτοάεν πρός άνάμνησιν της ίπό- 
χής ίκείνης, ζήτοΰγτες πρός τοΰτο .συγγνώμην. .

« Τοδ Φλέσσ,α .ή Μάνα’κάθεται' 
. ' στής Μπόλιανής τή ^άχη” ■

μέ τά ταμπούρια μάλωνε 
καί τά πετροβολάει.
ταμπούρια ποΰναι οί αρχηγοί; 
ποΰναι οί καπεταναΐοι; . 

, εις τό Μανιακή κοίτονται 
κορμιά δίχως κεφάλια V 
κι’ σσα πουλάκια αί-’ αν περνούν '. 
μέ όλα παραγγέλνει 
αν πας πουλί μ’στήν Μπόυλιανή 
πέρασης τδ Δυράχή ,
νά είπής τοΰ Μήτρού Πέτροβά 
και τοΰ-Νικήτα Φλεσσπ ■' 
Πές τους νά μάσουν.στραύτ'ευμα 
Να μας έλθοϋν μεντάτη

• . κι’έμας μας αποκλείσανε
' - ' αυτοί οί στραβαραπάδες .' .

. δίχως ψωμί δίχως, νερδ ' 
χωρίς κανέν φουσίκ,ι- 

' τοΰ Μισηριηύ οί μπέηδες ' 
τής Πόλις οί πασσάδες - 
όλοι έδώ έβγήκανε -. ,
γιά νά μας πολεμήσουν 
χάψαν χωριά χάψαν όενό^ά 
πήραν μανούλες με- παιδιά' 

.γυναίκες μέ.τούς άνδρες'
■ όλους τους έσκλαβώσανε

τούς πήραν-στο Μισερή». '

. Τό ιστορικόν δέ καί πλήρες περιπαθών έννοιών ο.,Γ« 
αύτό' ποίημα τής -εποχής, τοΰ 1821. εχεί τήν σημασίαν-τ 
όπόταν ιδίως.. μδεται παρ’ (κείνων, οίτινες δέν λησμονοδν 
τά παρελθόντα,'άλλα μετά ψυχικού πόνου άναμιμνήσκονται 
τό- παρελθόν και τό ίνεστώς.

.’Εξ "Αργους

ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΜΑΝΑ. ·
Μιά ydva διίάτνχη, τρελλή 

’στά περιγιάλι κάθεται μονάχη . 
καί μέ τά μάτια της Α δόλια ψάχει

• κάί τδ παιδί της προΛαιλεέ.

Και τραγουδεΐ λυπητερά
- τραγούδια ποΰ τδ. Θάλασσα ύβριζε» - 

τά δόντια-της αγριεμένη τρίζει 
μακρυά ’στό πέλαγος τηρά,

— Θάλασσα ποΰ ’ναι τό παιδί 
ποΰ τδχα ρέ καμάρι άναθρεμμένο ! . 
Άχ.! τό ζητεί μιά δύστυχή πνιγμένο 

μητέρα.δόλια νά τό ofi. ‘ .

Βογκά τό κΰμ<τ Θλιβερά ■ · . 
ώσά’ν νά νοιώθε και αΰτδ τόν πόνο 

’ μά μέ βοή κτυπμ κοντά της μόνο ;
ώσάν νά' τήν παρηγόρα.

Δημ. Πανίγός .
Η ΕΥΧΗ ΜΟΥ

Πέτσζε'.ψυχή, μου φεΰγ.α
S-τοϋ,οπητιοϋ μου τήν .έρμιά.

•Κ’. εκεί μέσα είς τόν κήπο .
Κλαΰσε μέ γλυκερά λαλιά.

Κ<*  άν ή μάνα μου οοΰ-είπζ) · 
Τί Θρηνείς ψυχή τοΰ γ^οΰ μου ;
Τί παράπονο, ροΰ φέρεις ■

■. . Τοΰ- μεγάλου μου καυμοϋ μου \.

Πες της ότι σέ μιά κλίνη
Σάν τό. μνήμα μού μικρά . -
Βασανίζομαι καί καίω
Χύνω δάκρυα πικρά- ■

Πως παρηγοριά δέν έχω -
’Σάν' δέν βρίσκεται σιμά μου 
Τήν παρηγοριά νά χύση. .
Στ’· αναρίθμητα δεινά μου.

ΚΓ άν- πεθάνω. είς τά ξένα 
Θά πεχίώμαι κάθε βράδυ ' 

. Είς τον ώμορψό μου κήπο
Νά θρηνώ μέ το σκοτάδι.

Α. Γ. Μιχαήλ:

δημώδες 
του,'

TpeyouSaKjq ’ίτ'ό θρανίο 
Διββάοτε μαθητούδια

Δ. Κ. Ηλιύπουλος

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΟΥ
(ΤΙρύς τούς άυαγνώοτας τής άΦύ^ίωςο)· ·

Τά μικρά αύτά τραγούδια.μέο’ απ' τήν καρδγά .βγαλμένα . 
Μέοα στό μικρό, οκολερ μου τάχω όλα ταιριασμένα. · 
Όταν οΐ καλαμαράδες οί σχολαστικοί δαάκάλοι. 
Λέγαν χίλγες κουταμάρες κι ’ άκρυγαν τά μαθητούδια ' 
Δέν τους' πρόσεχα καθόλου. Μά μέο’ τάδειο μου κεφάλι 
Τό μικρούτσικρ μυαλό μου ταίριαζε μικρά τραγούδια.

Τραγουδάκια παιδίακήσ^α μέσ’ ά-π ’ τή καρδγά βγαλμένα · 
τ------- ν.· > ■ ( Tog οκολεγοό μου ταιργασμένα.

μου τά- ψτωχά αύτά τραγούδια
__ μ.Ζ..Γ...(-ζ·- ,,^διδς λουλούδια.-

Τά μικρά άύτά τραγούδια μέο’ άπ’-τή'ν καρδιά βγάλμένα 
Μοιάζουν μέ φτωχά λουλούδια σέ μικρή γάστρα σπαρμένα.

Μιαολόγγιον ' ΧτΔμος. Ιβπράνιας.

Διαβάοτί γχά ver νοιώσατε μιetc-μικρής κσρδ 
Τα Lltkca ,.!_· i_> _.ι-

Κ Φ1ΓΣΙΣ
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. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΙΝΣΚΗΣ
• Έγίννήθη τφ 1806 <ν Πολωνίφ. Τ.φ 1830 κατετάχθη 

ώς έθελοντής ιίς τα Επαναστατικά σώματα τών λογχοφόρων 
.καί ίλαβί. μέρος ώς αξιωματικός ιίς-πλίίστας μάχας. Προ-· 
γραφιίς, κατώρθωσε ,νά' διάφύγή έφιππος εχς Βιέννην. Έκ»ϊ- 
θ?ν άπελθών άς' Τιργεατην, ίπέβη Ιστιοφόρου πλοίου καί 
άπιβιβάσθη τφ 1832 είς Μονεμβάσίαν/Εντεΰθεν'μέτεβη είς 
Ναύπλιον ίπί σκοπψ νά καταταχθή είς- τόν 'Ελληνικόν στρα
τόν. Έκεϊ ευκόλως έξέμαθι τήν ίλληνικήν, κάτοχος ών τής 
λατινικής,, γαλλικής, ρωσίικής, γερμανικής καί.αγγλικής. 
Διωρίσθη το πρώτον υπάλληλος έν τφ Γπουργείφ τών Οι
κονομικών. κας μετά ταΰτα ίν τφ Έλιγκτικφ Συνεδρίφ.Τότ’ε 
ό Χάν συνέστησιν αύτόν εις τόν Βασιλέα "Οθωνα," όστις 
προσέλαβεν αύτόν ίν τφ ίδιαιτίρφ του γράφείφ. Ό Καλίν- 
σκης. θε'ωρφν πλέον τήν ’Ελλάδα ώς δευτέραν πατρίδα έλαβε 
σύζυγον,τήν θυγατέρα τοϋ Παν'. Σέκερη καί παρέμεινεν σν— 

. ταΰθα μετά τήν ίκθρο’νησιν τοΰ Όθωνος. · Χάρις δέ εις τάς 
προσπάθειας αύτοΰ, διεσώ.θη ή ίπ^σημος αλληλογραφία τοϋ' 
βασιλέώς έκείνου, ήν έζήτει νά λάβη ή Βαυαρική κυβέρνησις.- 

Ό βασιλεύς Γεώργιος εύρών τόν Καλίνσκην ’ίν τοϊς άνα- 
κτόροις καί έκτιμήσας τάς γνώσεις αύτοΰ τόν προσέλαβεν ίν 
τή υπηρεσία του, άναθέσας είς αύτόν βραδύτερον καί τήν διεύ- 
θυνσιν .τοϋ ταμείου του· έτη δέ μετά ταΰτα προήξεν αύτόν 
.«ΐς ιδιαίτερον- γραμματέα τής ειδικής αύτοΰ έμπιστοσυνης\ 
όπου πιστώς εξετίλίι τό υψηλόν-αύτοΰ καθήκον μέχρι τής 
έσχατης πνοής του.

. .Ήδη-έλάχιστον φόρον ευγνωμοσύνης άποτίοντες πρός τόν 
ειλικρινή άνδρα, όστις καί προσωπικός ήμών φίλος διετ.έλει, 
έπίτραπητω ήμΐν να άναφέρωμεν τό-προς αυτόν «περιττόν 
ήμών σέβας κα.ί τήν μιγίστην ίκτίμησιν,ήν πρός αύτόν ίτρέ-, 
ψομεν·' διά τάς βαθείας αύτοΰ γνώσεις καί τόν σπάνιον χα
ρακτήρα του- .Ό κί Καλίνσκης δέν ήτο τυχαίος άνήρ. "Οσοι 
δέ- «κ τσδ πλησίον ίγνώρισαν αύτόν, ίθαύμασαν .ίτι xal iv 
ώρφ τής πρόβεβηκυίας ηλικίας τού, την βαθυτάτην κρίσ.ιν , 
τοϋ, τόν -μεμετρημένον βίον του, τήν σθεναράν αντοχήν του, 
τήν ίργασίαν του καί τήν απόλυτον ψυχραιμίαν του . εις · 
άπάσας· τοΰ βίου τάς περιπέτειας. Ένθυμοΰμαι δ’ αύτοΰ, 
$τε. έν.έτος,πρό τοΰ θανάτου του-, έλεγί μοί ίν τφ γράφείφ 
του, ότι μέ εύχαρίβτηβεν άυαμ,ένίΐ τύν θάνατον, καί πα-. 
ρακαΛεί μόνον τον Θεάν να (χ^ντύσ^ Svev μα^τν^ίων' 
έμαΰ δ’-άντειπόντος,. ότι αΐ-άντίχουσαι έτι δυνάμεις του .εις 
τάς προσβολάς τοΰ Χάρου δέν δικαιολογούσε τήν. τόσφ-πρό- 
ωρον :σκέψιν του ταότην, εύ'χαρίσΤως μειδίάσας··—Ναί; 
μοι λέγει, τοΰτο.παρατηρώ καί ίγώ καί φαίνεται ότι ό Θεός 
θέλει νά μ’άφήσγ» άκόμη νά υπηρετήσω .τήν Α. Μεγαλείο· . 
τητα». Αίφνης οί κώδωνες εξω έκρουον τήν δωδεκάτην, καί 
ίνφ εγώ δέν ήκουον αύτάς, ό Καλίνσκης ίξήγαγε τό ώρολό- 
γιόν του διά νά παρατηρήση, άν συμφωνή.'—. Πώς,.ειπον, 
είναι ήδη. μεσημβρία ; — Ναί, ■ μοί άπήντησί, κρούει ό 
κώδων τής Μητροπόλεως.—Όχι,ίπεΐπον,δέν κρούει ό κώδων. - 
——’Εγώ ακούω, μοί άπήντησεν, άνοιξε τό παράθυρου». Καί 
πραγματικών άνοίξας αύτό,ήκούετο πλέον εύκρίνώς καί εκείνος 
ίμειδιά.—/Γάτε ή άκοή σας είναι καλειτέρα τής ίμής,κ Καλίν- 
■σκη, καί τόν άπεχαιρέτησα. ' Φ. Πρίντεζης

ΣΑΡΚΩ (1825- '1893)
Ό περικλεής γάλλος νευρολόγος Σαραώ, ού ή διανοητική 

σκαπάνη έξέχωσε το,σούτους τβθαμμένους θησαυρούς, έφερε δέ 
φώς είς τδ χάος,· έγεννήθη έν Παρισίοις τήν 29 Νοεμόρίου 1825; ; 
. Μετά τδ πέρας τών εγκυκλοπαιδικών αύτοΰ σπουδών ,ένε- 
γράφη είς τήν -Ιατρικήν Σχολήν τών Παρισιων, τώ'1848 έγέ- 
νετο ίατρδς · τών Νοσοκομείων, τώ δέ 1853 ανηγορεύθη διδ.ά- 
ιίτωρ. Τώ 1872 διωρίσθη καθηγητής τής παθολογικής ανατο
μίας, τ$' 1.881 έγένετο μέλος τής ’Ακαδημίας, μόλις δέ έν 
ίτει .1882 ήδυνήθή νά έπιτυχη τήν έν Σαλπετριέρη ιδίαν έδραν 
κλινικής τών νευρικών νοσημάτων, και τφ 1883 έγένετο μέλος 
ποΰ ’Ινστιτούτου.

Έκτοτε αρχεται ή επιστημονική δρασις τοΰ Σαρκώ, καθ’ ήν 
πολλάς έπενόησε μεθόδους, περιεέλήθη διά παγκοσμίου επιστη
μονικού κύρους καί άπέόη έξοχότης υπέροχος, και προσωπικότης 
έκ τών μάλλον περιβλέπτων. Προνομιούχος ΰπαρξις; αληθής 
ήρως τής έρευνης, έςάκον.τίζων ισχυρόν τδ φώς τής επιστήμης, 

' συμπληρωτής τοΰ ipfov τής. δημιουργίας τοΰ ανθρώπου, διε- 
τελ^σέν η μεγαλειτέρα αυθεντία τής Εύρφπης, δι’ ής έσημείωσε 
έπιφανείς σταθμούς' έν τή προόδφ. τής έπιστήμης. Είς τδν 

'Σαρκώ οφείλεται και ή;είς τήν επιστήμην εισαγωγή τοΰ ύπνω- 
■τισμοΰί '

Ο Σαρκώ παρέδωκε-τδ πνεΰμα τή 4)15 παρ. Αύγουστου.
Φ Π.·

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΡΟΧΤΟΣ
— Προτιμώ-ίνα- μύλο ν’ άλέθη ,άλίΰρε,'άαρά πα.ιδίον ν’ 

άλέθη. ή γλώσσα του-αέρα.
—-Καλείτερον .έμπορος νά πουλώ έμπορεύματα,' η τσαρ- · 

λατάνος χαί νά πουλώ συνείδησι.
—Παππάς ή παππαδιά ; — Καλείτερα Δεσπότης,
— θέλω νά μήν έννοώ, παρά νά νοώ καί νά. περιμένω.
— Μοϋ αρέσει-περισσότερον τό μέλι παρά τό χελιΤ
— Καλείτίρον'ίκλελυμένος τό σώμα ή τήν καρδιάν.
— Αισθάνομαι τό σώμα μου, άλλά διόλου την ψυχή.
—Φοβούμαι -τό κρύο -νερό, σάν τό κρύο μάρμαρο’ . μοϋ 

παγώνει τό άίμά., :
—Καλλίτερα νά. τρώγω χαβιάρι παρά στραγάλια.
—-Καλλίτερα ..οί ποντικοί νά μοϋ τρώγουν τά ροΰχα ή 

τά παιδιά μου'τό βαλαντιον. ·. ■
— Καλειτέρα ή αμαξά τοϋ αλόγου. · · ’
—Καλειτέρα ή ησυχία τοϋ θο’ρύβου.
—Καλλίτερου ή σκέψις τοΰ γέροντο.ς παρά τοϋ νέου.
— Προτιμούσα iv τούτοις νά ήμουν νέος !..· ·<

Κοκκ
ωφέλιμοι ΓΝΩίΕίΣ 7

Α νότοάχέδεον. y έχρόν
Θέλετε νά μετρήσητε το μήκος αντικειμένου τινός καί δυ

σανασχετείτε, μή. ίχοντες ούτε, μέτρον, ούτε έργαλεΐον τι.
Λαμβάνετε Ιν πεντάλεπτον (πεντάρα) κάί ίχοντες ύπ’δψει 

ότι ?ν τοιοΰτον έχει' μήκος 12 Vi Τ0^' μέτρου, (2 
πόντους),· τέσσαρα πεντάλεπτα κατα σειράν τιθέμενα αποτε- 
λοΰσιν 0,10 εκατοστά τοΰ μέτρου (δε’κα πόντους). Επομέ
νως 40' πεντάλεπτα σχηματίζουσιν. εν μέτρον.

Πλήν, έάν κατά τύχην' ίχητέ μόνον εν πεντάλεπτον,. πώς 
θά σχηματίσητε τό μέτρον σας·; Εύκολώτάτον.
' Λαμβάνετε τότε ταινίαν, χάρτου,καί σχεδιάζήτι κατά σει

ράν διά τοϋ πεντάλεπτου βας 40 τοιαΰτα καί θά ίχητε τό 
μέτρον 'σας, ή άπλούστεραν, κατόπιν έκάστου πεντάλεπτου 
σημειοΐτε εν στίγμα καί Ιχετέ τό αποτέλεσμα.
• Διά τήν βαθμολόγησεν του 'μέτρου σας μετά ταΰτα, δέν 
έχετε αλλό νά κάμητε ή νά διαιρεσητε τήν ταινίαν είς δέ
κατα καί χιλιοστά.

Διατήρησες τ&ν ρόδ<ων κατα τδν χειμώνα
Συλλέγετε τούς κάλυκας .τών ρόδων ίν ώρίγ τής άναπτύ- 

ξεως αύτών, σφραγίζετε τδ στέλεχος (ουράν) δι’ Ισπανικού 
κηρού καί είτα περικλείετε- έκαστον κάλυκα έντός χάρτινου 
κώνου έκ συνεστραμμένου πυκνοϋ χάρτου, ίπαρκώς εύρυχώ- 
ρου. Μετά τοΰτο. κολλήσατε τούς γύρους τών κώνων καί ί- 
ναρτήσατε αύτούς ίντος ερμαρίου σκοτεινού καί ξηροτάτου.

Τόν χειμώνα, άφάιρεετε τόν χάρτην, κόπτετε τό έσφρα- 
γισμίνον μέρος, όπερ' καίετε είς τήν. φλόγα κηροπηγίου’ θέ
σατε' είτα τόν;(κάλυκας σας έντός ψυχροϋ ύδατος καί μετά 
δύο ώρας θά ίχητε ρόδα πρώτης καί έξαιρέτου ίκμάδος.
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Ο ΚΑΤΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΛΕΚΤΩΡ

Ίοού περίεργον καί λίαν ένοιαφιρον φυσικόν πείραμα, το 
όποιον πρώτον έπεχείρησεν δ Kircher τώ 1646, καί δπερ 
πολλοί μετά ταΰτα έπιτυχώς έπανέλαβον. Είναι άγνωστον 
ϊσως παρ’ ήμίν, άλλά πολύ γνωστόν «ν Γερμανίά ιδίως, 
ένθα εσχάτως έγένετο άντικείμενον παιδιάς καί οιασκεδάσεως 
παρά τή έχ.εϊσε νεολαίερ.

; Λαμβάνετε οίονδήποτε άλεκτρυόνα, τοποθετείτε αύτον έπί 
τίνος ξύλινης τραπέζής, βαθέος χρώματος καί κρατείτε αύ
τον ασφαλώς μέ τήν κεφαλήν πρός τά κάτω, ώς έμφαίνεται 
έν τή άνωθι παρατιθέμενη είκόνε. Τούτου γενομένου, χα- 
ράττετε διά κιμωλίας έπί τής τραπέζης και βραδέως ευθείαν 
γραμμήν, έπί τής προεκτάσεως τοΰ ράμφους τοΰ πτηνοΰ. 
Μόλις δέ ή γραμμή αυτή φθάση είς μήκος 50 έως 60 εκατο
στών τοΰ μέτρου, δ αλέκτωρ εύρίσκεται ήοή έν καταληπτι
κή καταστάσει, καί διατελεΐ άφ’έαυτοΰ έντελώς ακίνητος, 
χωρίς νά ύφίσταται πλέον ανάγκη νά τόν κρατείτε, καί 
διατηρείται έν τή θέσει ταύτη τουλάχιστον έπί έν λεπτόν 
τής ώρας.

Έάν διατηρηθή ή καταληψίά καί θέλετε νά παύση, εξα
κολουθείτε χαράττοντες διά τής κιμωλίας τήν γραμμήν άντι- 
θέτως, άρχόμενοι άπδ τοΰ άκρου τής τραπίζης καί καταλή- 
γοντες εις τό ράμφος τοΰ πτηνού.

Ή μόνη προφύλαξις, ήν οφείλει τις νά λάβη διά τήν 
πλήρη επιτυχίαν τοΰ ανωτέρω πειράματος, συνίσταται είς 
τήν άνέγερσιν τοΰ λόφου τοΰ άλεκτρυόνος, έάν ούτος είναι 
μεγάλος.

Φ. Π.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗ2 ΦΥΣΕ02,

Τ. A. dod/or. Σάς ένεγράψαμεν. ’Απόδειξιν λαμβάνετε έν πα- 
ρόντι φύλλώ- — Π. Γ. Α/π-έΖις. Σάς ένεγράψαμεν άπό 1 ’Ιανουά
ριου. — Σ. Κ. Ksfixvfar. Συνεστημένη έλήφθη. Συνδρομηταί ένε- 
γράφησαν. Φύλλα καί άγγελίαι άπεστάλησαν. Εύχαριστοϋμεν πολύ.
— I. Β. X. Κίρχνραν. Συνδρομή έλήφθη. Σας ένεγράψαμεν. Φύλλα 
άπεστάλησαν. — Σ. Μ. Λ/«σο4όγγιο»·.Ή διευθέτησις είναι τοιαύτη, 
ώστε να νομίζη τις ότι έρχεται πρωτοοεύτερον, αλλ*  ευκόλως εννοεί
ται.—Α. Π. Πειραια. ’Αγγελίαι έλήφθησαν. Συνδρομηταί ένεγρά- 
φησαν. Εύχαριστοϋμεν. — Α Μ- Α. Μρχοσεο'άιο»·. Ένεγράφητε. 
Φύλλα άπεστείλαμεν. Εύχαριστοϋμεν. — Κ. Α. ΜίσοΛόγγεβτ. Δελ- 
τάριον έλήφθη. "Απαντες ένεγράφησαν καί άπεστάλησαν. Εις Κέρ
κυραν δμοίως εστείλαμεν και εγράψαμεν. Εύχαριστοϋμεν πολύ.
Γ. Τ. Ka-iafpvta. ’Απόδιιξιν σας είχομεν στείλει έκτοτε. Συν πα- 
ρόντι λαμβάνετε άντίγραφον. — κ. Διευθυντή Industriel du Nord. 
Ζητούμενα φύλλα σας άπεστειλαμεν, Εύχαριστοϋμεν πολύ. — Τ. Ζ. 
Πειράια. "Εχετε δίκαιον. Προσεχώς γράφομεν. — Ν. Π. και Δ. Φ. 
■ΧαΛχίία. ,Συνδρομή σας έλήφθη. Παραγγελία σας άποστέλλεται 
προσεχώς. — Γ. Κ. Μερσίναν. ’Αναμένομεν έμβασμα ταχέως. — 
A. Κ. ΣΊφιατ. Προσεχώς στέλλομεν παραγγελίαν σας. ’Εγράψαμεν.
— I. X. Σώριαν. Παραγγελία σας έκτελείται προσεχώς καί άπο- 
στέλλεται. Έσυχείτε. — Ν. Μ. Εων)πσάίν. Καί ήμείς άπορου- 
μεν. Άποστέλλομεν καί γράφομεν. — A. Α. ΧιΛονάν. “Εχει κα
λώς, αποστέλλονται.

271. Αίνιγμα
Εις τών προγόνων τάς Θεάς 
αφεύκτως θά μέ ευρης 
άν όταν ήσουν στάς Σχολάς 
ήθελες νά τάς ξεύρης. 
Τ’ αρχικά μου γράμματα 
αν θέλης ν’ αφαίρεσης 
κ’ εις τά έναπομείναντα 
πνεύμα καί σίγμα θέσης, 
καρπόν τινα τής ’Αττικής 
αμέσως θά παρέξης, 
Εύχάριστον καί ποθητόν 
εις πλείστων τάς δρέξεις. 
Τούτου δέ πάλιν τ’ όνομα 
ανίσως. άν διχάσης 
χ’ απ’δλα του τα γράμματα 
κανένα νά μή χάσης, 
καρπόν άλλον κ’ενα αρθρον 
θηλυκόν κ’ είς γενικήν 
θ’άπολαύσης — άν τονίσης 
κατά τήν γραμματικήν. 

"Αν δ’αντί νά τό χωρίσης 
μόνον τ’ αναγραμματίσης 
καί τό πνεύμα άφαιρέσης 
καί τόν τόνον μετάθεσης 
καί εό ίμικρον χ’ ιώτα 
μετατρέψης εις άλλοία, 
πλην δμόφωνα στα ώτα, 
δέν υπάρχει αμφιβολία 
οτ επώνυμου θά παραχθή 
δπερ, είθε, ατούς πλουσίους 
τάχιστα ν’ άποδοθή.

272. Αίνιγμα
"Αν ’ς τά εννιά μου γράμματα 

Ό πρώτος λύτης άμφοτέρων 
’Ραμώ.

είσέτι εν άλφα θέσης 
κ’ είς αύτό τό πνεϋμά μου 
τόνον τινά πρόσθεσης 
και εις δύομε διπλόσης· 
από θεοΰ συμβίαν 
στόλισμ’ ιερόν μέ κάμεις 
χρήσιμον είς ’Εκκλησίαν, 

. καί τής Έβδομάδος κλάσμα, 
τό οποίον πολλοί λέγουν 
ότι άτυχίας φέρει 
κ’ έπομένως τ’ αποφεύγουν 
κι’ άπό τούτου άν άφαιρέσης 
τά δύο πρώτα γράμματά του 
κ’ ένα όμικρον μεγάλον 
με ψιλήν τοϋ παραθέσης 

Όρος γίνεται μεγάλον, 
τό όποιον, αν θελήσης. 
άρθρα δύο νά τό κάμης 
μή διστάσης, φίλτατέ μου. 
εις τήν μέσην να χωρίσης 
και τό πνεύμα νά, άλλάξης 
καί τον τόνον ν' άφαιρέσης 
κι’ άλλον νέον νά χαράξης· 
άν δέ πάλιν τά ένωσης 
καί τό πνεϋμα οιαγραψης 
κ’ ε»α κάππα τοίς πρόσθεσης 
και τόν τόνον μετατρέψης 
εις τούς ποταμούς θά κείμαι 
έως βτου θά θελήσης 
νήσος εύκλεής νά είμαι, 
άν τό πρώτον μεγαλόσης 
κι’ αντί όμικρον καί ίώττα 
ρό καί ητα μ'άποδόσης.

Τατιανή Μ.Ζαδό.
θά λάβη ώς δώρον τήν Σασάναν
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289. Αίνιγμα. ώόν.—ό ών
Έλυσαν αύτό, ό x. I. Κουρχουμέλης έκ Μεσσολογγίου, δ.κ.. Ίω- 

Σαραμαντής έξ ’Αθηνών καί ό κ. Δημ. Πέρδικας έκ Πειραιώς.

■ 290. Αίνιγμα. Καλόν—κακόν.
Έλυσαν αύτό 0 κ. Ίω. Κουρχουμέλης έκ Μεσολογγίου, δ.κ. 

Εύστρ.Μάνικάς έξ ’Αθηνών, δ κ. Ίω Σαραμαντής έξ ’Αθηνών,καί. 
δ χ. Δ. Πέρδικας.έκ Πειραιώς.

261. Αίνιγμα ’Αδάμας—’Αδάμ
Έλυσαν αύτό δ κ. Ίω. Κουρχουμέλης έχ Μεσολογγίου, δ κ. 

Εύστρ. Μάνικάς έξ ’Αθηνών, δ χ. Γ.Ταίμας έχ Καλαβρύτων,καί δ 
κ. Ίω. Σαραμαντής έξ ’Αθηνών.

262. Αίνιγμα. Τύφος —ύφος.
Έλυσαν αύτό δ χ- Ίω. Κουρκουμέλης έχ - Μεσολογγίου, καί δ κ, 

Γ. Τσίμας έκ Καλαβρύτων.

265 "Ασκησες. ’Αλλά.

264. Μαθηματική τίρψις.
Έλυσαν αύτό δ κ. Ίω. Κουρχουμέλης 

έχ Μεσολογγίου, δ κ. Εύστρ. Μανίχας έξ 
’Αθηνών, χαί δ κ.Φ. Τσίμας έκ.Καλα
βρύτων.
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265. 'Ιστορικόν πρόβλημα.
Ααρεΐος. Έκτωρ. Λυκούργος. Ήλιοτρόαιον. Γιβραλτάρ. 

Έλευσίνεια. Ίλόν. Ροδέλαιου. Γαλιλαίος. Ίίλέας. Σύμη. = 
Αιληγεώργης.

Έλυσεν αύτό ό χ. Γ. Τσίμας έκ Καλαβρύτων.

Πρώτος λύτης άνεδείχθη δ χ. Ίω. Κουρχουμέλης έχ Μεσολογγίου, 
όστις θά λάβη τό ύποσχεθέν δώρον.

Έκ του Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


