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ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

Λαός yov τί έποίη<Μ <ίοι καί τί yoi 
άνταηέδωκας ;

ί

Υβρίζει, ονειδίζει, έμπτυει, ραπίζει δ ύπό τοΰ πάθους 
τυφλωθείς αχαλίνωτος λαός τον χορηγόν τής ζωής, τόν κτί
στην τοΰ Σύμπαντος. Μαίνεται ώς τρικυμία μυκωμένη τοϋ 
’Ωκεανού δ κτηνώδης συρφετός τών Φαρισαίων καί Γραμμα
τέων καί ύπό άλλόφρονος μέθης έκδικήσεως κατέχεται δρών 
καθηλούμενον επί τοΰ Ξύλου τοΰ Σταυρού τον έτάζοντα 
καροίας καί νεφρούς καί τδν μαρτυρικόν θάνατον υφιστάμε
νον. Όργιά καί παραπαίει δ όχλο; τής Ιερουσαλήμ έπί τή 
νίκη ήν ήρατο κατά τής ’Αλήθειας, τής ’Αρετής, τής· Δι
καιοσύνης, τής 'Αγάπης. Τό φώς τής ’Αλήθειας δέν εισδύει 
εις τήν άβυσσον τής κακίας, έν ή τό λογικόν τοΰ λαοΰ είχε 
κατακρημνισθή. Τήν ρυπαράν ψυχήν του δέν αποκαθαίρει δ 
ατελεύτητος ποταμός τής θείας διδασκαλίας τοΰ Θεανθρώ
που. Τήν άπεσκληρημένην ύπό τοϋ μίσους και τής αμαρ
τίας καρδίαν του οέν μαλάσσουσι τά μελΐρρητα βήματα τής 
Αγάπης. Ό "Ηλιο; τής δικαιοσύνης δέν διαλύει τήν πα
χυλήν δμίχλην τής άμαθείας έν ή ,ενετρύφα βεβυθισμένος δ 
λαός τοϋ ’Ισραήλ έν τώ σηότει τής διαφθοράς καί τής απώ
λειας. Τυφλός ύπό τοΰ φανατισμού καί τής διδασκαλίας τών 
μωρών καί τυφλών, ίνευ αφορμής, τόν ευεργέτην είς θά
νατον παραδίδει, άνευ αιτίας, τον έν τή έρήμω διά τοϋ 

μάννα έκθρέψαντα επί τοΰ Σταυρού προσηλοΐ. Άσυνειδήτως 
χολήν καί όζος ποτίζει τόν εκ πέτρας άναβλύσαντα τό ύ
δωρ. Μετά ληστών κατατάσσει τον φωτίσαντα διά στήλης 
πυράς. Άνοικτιρμόνως κεντδ> τάς πλευράς τοϋ δδηγήσαντος 
αύτόν ύπό τόν’πέπλον νεφέλης, διαδηλών ούτω τήν άσύγ- 
γνωστον αγνωμοσύνην καί αχαριστίαν του!

Άφες αύτοϊς ον γάρ οϊδαόι τί ποιοβόιί
’Ανέχεται τά πάνδεινα υφιστάμενος μετά αταραξίας και 

έγκαρτερήσεως χωρίς ούδεμία κραυγή οδύνης νά έξέλθη τών 
χειλέων του. Δεν οργίζεται, δέν μνησίκακοι, αλλά μετά 
γλυκύτητος συγχωρεΐ τήν αδυναμίαν της ψυχής τών άχαρί- 
στων καί άνομων «"Λφεβ αΰτοίρ » ήτο τό σύνθημα τής α
γάπης καί τής συγχωρήσεως, ή ύψίστη εκφρασις τής αγα
θότητάς του, τό κορύφωμα τής εύσπλαγχνίας του, ή ίφαρ- 
μογή τών εντολών « άγαπ&τε άλλήλονς.»

Τετέλεόταιί
Και καθολική ανατροπή τών νόμων τής φύσεως γίνεται 

ή άπήχησις τής μεγάλης φωνής, ήν άφίνει νά έξέλθη τών 
χειλέων του ό τής άνθρωπότητος Ευεργέτης.. Έπανάστασες 
έν τή άρμονίρι τής λειτουργίας τοϋ Σύμπαντος γίνεται αι
σθητή έκδήλωσις τοΰ άλγους τοϋ Πατρός έπί τή ΰίχ τοΰ 
Μονογενούς Υιού, ώς άρνίον άκακον έπί σφαγήν άχθέντος. 
Τετέλεσται ! . . . Καί τό σύμπαν εις πένθος βυθίζεται. 
Ή φύσις πένθιμον περιβαλλόμενη στολήν, μελαγχολεί καε 
σκυθρωπάζ». Ό ουρανός θλιβόμενος καλύπτει τό πρόσωπον 
του μέ βαθύτατον σκότος. Ό "Ηλιος κρύπτει τό φώς τών 
άκτίνων του. Τό φέγγος τών αστέρων είς Τάφον μεταστρέ
φεται. Ή γή άπολοφυρομένη, αναβάλλει στεναγμούς έκ. 
τών εγκάτων της καί συγκλονίζεται έκ θεμελίων. Αί πέτραι 
συγκινούμεναι πρό τοΰ φρικτοΰ θεάματος, διαρρήγνυνται 1 
Καί έκ τών ωχρών χειλέων τοΰ Διδασκάλου, έξ ών έξήλ- 
θον τά ίειότερα ρήματα, εξέρχεται ή τελευταία λέξις, ή. 
έπισφράγισις τής διδασκαλίας του, τό στέγασμα τοΰ ηθικού 
οικοδομήματος, τό στεφάνωμα τοΰ μεγάλου έργου του, υπέρ 
ου κατήλθεν έπί τής γής, έμαρτύρησε . . ίσφαγιάσθη έπί. 
τού Σταυρού. Καί τό πνεΰμά του, τό φωτίσαν καί άγνίσαν 
τήν άνθρωπότητα, έπτιρύγισε πρός τόν Ούρανόν, άνήλθε. 
πρός τόν’Αΐδιον Πατέρα έξ ου ίξεπορεύθη.

Μνήόθητί yiou Κόρτε Τ
Πρό τού Ξύλου τής ’Αθανασίας, πρό τοΰ άγιασθέντος 

Ζωοποιού Σταυρού, πρό τοΰ συμβόλου τής πίστεως, προ
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τοΰ γλυκυτάτου Εσταυρωμένου, ί» χριστιανικό; κόσμο; αι
ρόμενος άνωθεν'τού εδάφους τή; βιωτικής τύρβης καί εί; 
λήθην £ίπτων τάς μέριμνας τοϋ βίου, κύπτει εΰλαβώς και 
καταφιλεΐ τούς άχράντου; πόδας, μετά δακρύων δέεται καί 
ικετεύει ’Εκείνον, ούτινος η πνοή ύπήρξεν αθάνατος διοα- 
σκαλία, τά χείλη του πηγή ανεξάντλητος άγάπης, τά δά- 
κρυά του δρόσος παρηγοριάς, οί οφθαλμοί του λαμπάς φω- 
τίσασα τήν διάνοιαν τοϋ άνθρώπου .... Κύπτει καί δέεται 
μετά κατανύξέως, δπως ίλεως γίνηται Κύρως καί άγνίση 
τήν ψυχήν του ίκ τοϋ πλήθους τών αμαρτημάτων.

2λ«η6ώμ.εν I
Σήμερον καί ημείς άπεκδυθώμεν τδν παλαιόν άνθρωπον, 

άφώμεν κατά μέρος τοϋ κόσμου τάς μέριμνας, στρέψωμεν 
του; οφθαλμούς πρδς τδν Ουρανόν I . . . Συνέλθωμεν είς εαυ
τούς, άποβάλωμεν τδ παλαιόν ίμάτιον καί τήν στολήν τής 
σωτηρίας περιβληθέντες, κλίνωμεν τδ γόνυ ταπεινώς και έν 
συντριβή καρδίας προ τής είκόνος ’Εκείνου, ούτινος ή δύ- 
ναμις κατερριψε τούς κολοσσούς τών θρόνων, συνετριψε τδν 
κόσμον τών ειδώλων, ούτινος τδ φώς ανέλυσε τά σκότη τής 
άμφιβολίας καί τοϋ δισταγμού, ούτινος οί λόγοι ΐπαραμύ- 
θησαν τήν άγωνιζομένην Άρετήν καί ή χάρις έδωρήσατο 
τήν ’Αθανασίαν καί τήν κληρονομιάν τή; ούρανίου βασι
λείας. Δοξάσωμεν τδν Βασιλέα τοϋ Παντός ίν προσευχή, 
νηστεία και διαπράξει τής φιλανθρωπίας πρδς τούς δυστυ- 
χοϋντας αδελφούς.Ά&ηνη0ι 1894 Α. Λί. Κοκ.

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
Ίσον τής κατά τοΰ Σωνήρος ήμών Ίησοΰ Χρίστου έκδοθείσης 

καταδικαστικής αποφάσεως ύπο Ποντίου Πιλάτου, ήγεμόνος τής 
Ίουδαίας κατά το 17ον ero; τής Βασιλείας Τιβερίου Καίσαρος Αύ- 
τοκράτορος Ρωμαίων, κατακρινάσης αυτόν είς θάνατον Σταυρικόν, 
έν μέσφ δύο ληστών, μηνί Μαρτίω κζ’.

Τδ έβδόμφ καί*  οεκάτφ Τιβερίου Καίσαρος, βασιλέως 
Ρωμαίων, Μονάρχου άνικήτου, Όλυμπιάδος διακοσιοστής 
πρώτης, Ήλιάδος όγδοης, άπό κτίσεως κόσμου κατά τόν 
ήμέτερον μερισμόν τών ’Εβραίων τετρακισχίλια καί εκατόν 
ίβδομήκοντα τέσσαρα έτη, καί καταβολής τής Ρωμαίων 
βασιλείας εβδομήκοντα τρία, καί άπό ελευθερίας τής δουλο- 
σύνης Βαβυλώνος έτη πεντακόσια δγδοήκοντα και καταστρο
φής τοϋ ΐεροϋ βασιλείου έτη ίνεννήκοντα καί επτά, έπί ύπά- 
του τοϋ λαοϋ τών Ρωμαίων Λουκίου Σιζονίου καί Μάρκου 
Σινιού, καί ανθυπάτου τοϋ ’Ιλλυρικού Παλιστέρα, κοινού 
διοικητοϋ τής χώρας τών ’Ιουδαίων Κουίντου Φλαβίου, έπϊ 
τής διοικήσεως Ιερουσαλήμ ήγεμόνος κρατίστου ίίοντίου 
Πιλάτου, επιστάτου τής κάτω Γαλιλαίας Ήρώδου τού ’Αν
τιπάτρου, τής άκρας άρχεερωσύνης “Αννα καί Καϊάφα, Ά- 
λιάσου και Μπατίλ, μεγίστων είς τδν ναόν, Ραμπάν Άμαμ- 
πέλ, Γιοκτένου εκατόνταρχου, υπάτων Ρωμαίων τής πό· 
λεως ’Ιερουσαλήμ Σουμπημασαξίου Ποπιλίου Ρούφου.

’Εγώ δ Πόντιος Πιλάτος ήγεμών διά τής βασιλείας τών 
Ρωμαίων επί τοϋ Ιίραιτωρίου τής άρχιηγεμονίας κρίνω και 
κατακρίνω καί καταψηφίζω είς θάνατον σταυρικόν τδν Ίη- 
σοϋν λεγόμενον ΰπδ τού πλήθους Χρίστον Ναζωραίον καί 
άπό πατρίδος Γαλιλαίας, άνθρωπον στασιώδη κατά τοϋ 
νόμου τοϋ Μωσαϊκού καί ίναντίον τού μεγαλοπρεπούς βα- 
σιλέως Ρωμαίων Τιβερίου Καίσαρος, κα» ύρίζω και άποφαί- 
νομαι τδν θάνατον αύτού σταυρικόν μετά τών άλλων κατά 
τδ σύνηθες, τών καταδίκων, έπει^ή συνήθροισεν αυτός πλή- 
θος ανθρώπων, πλουσίων καί πτωχών, ούκ έπαυσε θορύβους 
έγείρων ίνοχλεϊν τήν Ίουδαίαν, ποτών εαυτόν υιόν Θεού καί 
βασιλέα τής Ιερουσαλήμ καί τού ίιροϋ ναού, άπαρνούμενος 
τδν φόρον τοϋ Καίσαρος, καί τολμήσας είσελθεΐν μετά βαιων 
θριαμβευτής, καί πλείστου οχλου, ώσπερ τις Ρήξ,έντός τής 

πόλεως ’Ιερουσαλήμ είς τδν Ιερόν ναόν καί διορίζομεν τδν 
ήμέτερον πρώτον εκατόνταρχον Κουίντιον Κορνήλιον περιά- 
ξαι τούτον παρρησία είς τήν χώραν. 'Ιερουσαλήμ, δεδεμένον, 
έστεφανωμένον άκανθίνιρ στεφάνω, ϊνα η παράδειγμα τοϊς 
άλλοις καί πάσι τοϊς κακοποιοί;· μεθ’ ού βούλομαι συνάγε- 
σθχι δύο ληστάς φονεϊς καί έξέρχισθαι διά τής πύλης Γιαμ- 
παράλας, τής νϋν Άντωνιάνής· άναχθήναι δέ αύτόν τον 
Χριστόν παρρησία έπι τδ όρος τών κακούργων καί άνω τοϋ 
σταυρού τίτλον τεθήναι γεγραμμένον τρισι γλώσ.σαις, τον 

«’Ιησού Άλδν δ Ίλής Ίοδάμ (Έβραϊστί).
«’Ιησούς δ Ναζωραίος Βασιλεύ; ’Ιουδαίων (Ελληνιστί.) 
«Ίέζου; Ναζωραίους Ρέξ Ίουδαιόρουμ (Ρωμαϊστί).
Όρίζομεν ουν μηδένα τών ήστινοσοϋν τάξεως καί ποιό- 

τητος τολμήσαι άπιρισκέπτω; τήν τοιαύτην έμποδίσαι δί
κην, ώςύπ’έμοϋ ώρισμένην μετά πάσης σεμνότητος εΐς ποι
νήν τής αυτομολίας τούτου, 'Εβραίου δντος, κατά τά ψη
φίσματα καί τούς νόμους τής τών Ρωμαίων βασιλείας.

Μάρτυρες τής ήμετέρας άποφάσεως.
Άπό τής φυλής Ισραήλ : 
Ρωάμ, Δανιήλ, Ραμπινήλ, Ίονακείν, Μπανεκάν, Ροτάμ, 

Ίουταβέλ καί Περικουλάμ.
Άπό τής Βασιλείας καί ηγεμονίας Ρωμαίων :
Λούκιος, Σεξτίλιος καί Μαξιμίλιος.
Άπό τών Φαρισαίων.

Μπαρραπάςί Συμεών καί Μπονέλη.
Άπό τών ύπάτων καί δικαστών τών Ρωμαίων: 
Ραμπάν, Μαντάνης, καί Μπακαρόλας.
Άπό τής Άρχιερωσύνης:
Ρωάν, Ίουάδου; καί ΜπουκασάληςΓ
Νομικός δημόσιος άπό τών εγκλημάτων τών 'Εβραίων, 

Μπουτάν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΟΥ
Έπιβτολή γ&αφείβα νπο τον Πιλάτον ϊίεντούλον, Ρωμαίου διοικητοΰ έν Ίουδαία εύρε&είδα δε έν τοϊς χειρογ$άφοις τον Βατικανού·
’Ενταύθα, έν τή Ίουδαϋγ, εύρίσκεται ήδη τις άνθρωπος 

μεγάλων άρετών κάτοχο; καί ονομάζει εαυτόν Ίησούν Χρι
στόν. Οί μέν άλλοι ξένοι νομίζουσιν αυτόν προφήτην, οί δε 
οπαοοί αύτού τιμώσιν ώς υιόν τοϋ άθανάτου θεού. ’Εγείρει 
νεκρούς, θεραπεύει πάσας τάς άσθενείάς διά λόγου μόνον καί 
διά τής έπιθέσεω; τών χειρών· είναι μέγας τδ σώμα καί 
εύσχημος, τό πρόσωπον έχει ιλαρόν καί σεμνοπρεπές, τήν δέ 
κόμην καταβαίνουσαν μέχρι τών ώμων είς πλοκάμους έλι- 
κοειοεΐ; και έπί τοϋ μετώπου διηρημένην, τό δε χρώμα αύτής 
είναι τοιοΰτον, δποΐον ούσκολον νά περιγραφή, τδ μέτωπόν 
του είναι μακρόν καί δμαλόν, αί παρειαί του χαρίτόρρυθμοι 
ή ρίς καί τό στόμα σύμμετρα, τά γένεικ δασέα καί διηρη- 
μένα, τό χρώμα τής κόμη; εχοντα καί μάκρος ίνός δακτύλου, 
τά όμματα ζωηρότατα’ έλέγχεε κοσμίως καί προτρέπει ΐλα- 
ρώς. Οί λόγοι του πλήρεις χαρίτων καί τά έργα α’ιδεσιμα. 
Ποτέ δέν τόν είδέ τις γελώντα, πολλάκις δέ κλαίοντα. Ή 
μετρ.ιότης καί ή σύνεσις αυτού έξαίρετα καί τέλος είναι 
άνθρωπος, δστις διά τής εντελούς αυτού ώραιότητος καί 
τών θείων τελειοτήτων ύπερβαίνει πάντα άνθρωπον.

ΠΟΤΕ ΕΓΕΝΝΗΘΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Ακριβώς είναι αδύνατον νά όρίση τις τό έτος τής 
γεννήσεως τον Ίησοΰ Χρϊστοΰδνσκολώτερον δέ νά 
όρισθή ό μήν και Λ ήμέρα. Διονύσιος ό "μικρός σια- 
ρεδέχετο ώς έτος γεννήσεως τού Ίησοΰ Χριστού 
τό 754 άπό κτίσεως ’Ρώμης, ό Ειρηναίος κα\ ό
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νε

Τερτνλιανός τό 751 και ό Άλεξανδρενς Κλήμης 
τό 752 άπό κτίσεως Ρώμης. Ώς έ'ξάγεται έκ χωρίου 
τινός τον Εβραίου Ιστορικού Ίωσήπον, ό 'Ηρώδης 
άπέθανε τώ 750 άπό κτίσεως Ρώμης. ’Επειδή δ’ ώς 
γνωστόν έκ τοΰ Ευαγγελίου ό Ίησοΰς έγεννήθη 
όλίγον πρό τοΰ θανάτου τοΰ ήγεμόνος τούτου τής 
Ίουδαίας, ή γέννησις αύτοΰ δέν πρέπει νά ταχθή 
πέραν τοΰ 750. Άλλ’ ούδέ πολύ πρότερον τοΰ 750 
πρέπει νά ταχθή αΰτη, διότι κατά τόν εύαγγελιστήν 
Λουκάν ό Ίησοΰς ήτο 30 περίπου έτών ότε ό Ιω
άννης ό Βαπτιστής ήρχισε τό κήρυγμά τον τώ 15ω 
έτει (780 άπό κτίσεως Ρώμης) τή; ήγεμονίας ΊΊί>3- 
ρίου Καίσαρος, δστις ώς γνωστόν έκ τής Ιστορίας 
έγένετο αύτοκράτώρ τώ 765. Άλλά άφ' ού περί 
τό 780 ήτο ώσεϊ 30 έτών ό Ίησοΰς, έπεται άναγ
καίως δτι έγειννήθη περί τά 750. Είς τό έτος λοιπόν 
750 άπό κτίσεως Ρώμης τίθεται πιθανώτατα ή γέν- 
νησις τοΰ Ίησοΰ Χριστού.

Ώς πρός τίιν ήμερομηνίαν τής γεννήσεως αΰτοΰ 
δέν ύπάρχονσιν άποχρώσαι αποδείξεις. Κλήμης ό 
Άλεξανδρενς λέγει απλώς. «Τινές παραδέχονται 
τήν 26 τοΰ μηνός Πασχανίάν (Μαΐον 30), έτεροι 
δέ τήν 24' ή 25 τοΰ μηνός Φαρμονθί (’Απριλίου 19 
ή 20)»· Ό Έπιψάνιος παραδέχεται τήν 6 Ιανουά
ριον άλλά τήν γνώμην αύ^ον αναιρεί ό 'Ιερώνυμος- 
Ό ΑΰγουστΤνος λέγει, δτι Α ’Εκκλησία έν γένει 
παρεδέχθη τήν 25 Δεκεμβρίου. Αί γνώμαι δμως 
αύται πάσαι δέν στηρίζονται έπί μαρτυριών σαφών. 
Άλλά διατί ΰπερίσχνσεν ή γνώμη τών φρονούντων 
δτι ό Ίησοΰς Χριστός έγεννήθη τη 25 Δεκεμβρίου 
καί έγένετο αποδεκτή ΰφ’ άπάσης τής Χριστιανο
σύνης; Είς τούτο φέρονται δύο άπαντήσεις· οί μέν 
λέγονσιν, δτι Α ήμερομηνία αΰτη προετιμήθη, διότι 
έκ υυστικών ύπολογισμών καί προφητικών δηλώ
σεων έξάγεται, δτι ή 25 Μαρτίου εινε Λ ήμέρα καθ’ 
ήν έγένετο ή τοΰ Ίησοΰ Χρίστον σύλληψις, άφ’ 
ής μέχρι τής 2 5 Δεκεμβρίου μεσολαβοΰσιν 9 μήνες, 
οί δέ ισχυρίζονται, δτι ή 25 Δεκεμβρίου ώρίσθη 
ώς ήμέρα τής γεννήσεως τοΰ Χριστού, διότι κατά 
τήν ήμέραν ταύτην ένόμιζον οί άρχαιοι, δτι γί
νονται αί χειμεριναί τροπαί τοΰ ήλίου καί οί Ρω
μαίοι έκάλονν αύτήν Dies natalis inviati (Soiis). Τά 
περί τοΰ πραγματικού ήλίου λεγάμενα ήτο εΰκολον 
νά μετενεχθώσιν είς τόν νοητόν ήλιον, τόν Ίησούν 
Χριστόν. Καί ή δεντέρα αΰτη γνώμη είνε πιθανω- 
τέρα τής πρώτης άλλως τεκαί διά τόν λόγον, δτι 
ητών Χρηστονγέννων έορτή έθεσπίσθη τό πρώτον 
υπό τής Λατινικής έκκλησίας.

<Ι»ρίκ.

ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙ ΤΟΪ ΒΙΟΥ ΤΟΪ ΙΗΣΟΥ '

Πολλά έλέχθησαν καί έγράφησαν έπί τών αγνώστων έτών τοΰ 
βίου τοΰ Ίησοΰ. Οί εύαγγελισταί ούδέν έγραψαν ή ούδέν ήθέ- 
λησαν νά γράψωσι ποΰ καί πώ; οιετέθησαν τα έτη τοΰ ήμετέ- 
ρου Σωτήρος άπο τή; στιγμή; τής έν τω Ίερφ διδασκαλίας 
του μέχρι τής εποχής καθ ’ ήν συνήντησεν Ιωάννη·; τδν Βα
πτιστήν. • *

Α
Ό Νικόλαος Νοτόίσκη περιοδεύω·/ άπό τίνος έν Θηόέτ ή- 

κουσε προφερόμενον ’όνομα προφήτου τίνος Ν ι σ σ ά. ‘ϊπο- 
πτεοθεις έκ τής όμοιότητος τοΰ ονόματος και λεπτομερειών 
τινών τοΰ βίου τον προφήτου τούτου οτι έπρίκειτο απλούστατα 
-ερί τοΰ ήμετε'ρου Ίησοΰ, ήρώτησε τούς ιερείς τοΰ Θηόέτ αν 
που έσώζετο ιστορία τις τοΰ ρ.εγαλου προφήτου.
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Μετά κοποος, μόχθους καί βοηθούμενος ύπο τής τό-χης κα·: - .
τώρθωσε να ανακαλόψ-η ί-, τή μονή τοΰ Λαδά*  τά πολύτιμα · 
-χειρόγραφα, άτινα περιείχαν τδν βίον τοΰ προφήτου Ίσσα.

’Ιδού πώς εχουσιν εν περιλήψει τά τοΰ βίου καί της πολι- ! 
τείας τοΰ μεγάλου τούτου προφήτου τών ’Ινδών.■ *

Ό Ίσσα έγεννήθη έν Ισραήλ. Οί γονείς αύτοΰ υπήρξαν ' 
πλούσιοι καί εύσεόεις, περιελθόντες είτα εις ένδειαν. Πλήν δέν Λ ί ή 
ή- -νάκτησαν διά τήν μετατροπήν τής τύχης. Έξηκολούθουν · ! 
εύλογοΰντες τδ όνομα τοΰ Δημιουργού, εύγνωμονοΰντες Αύτ$ · 
διά τάς δυστυχίας, δι’ ών έδοκίμαζε τήν εύσέδειαν αύτών. · . ■■* *

-*
Άπο τής παιδικής αύτοΰ ηλικίας ό προφήτη; Ίσσα έκήρυτ- 

τε Θεόν ένα καί αδιαίρετον. * *
Κατά τδ δέκατου τρίτον έτος τής ηλικίας, gw πλέον οί ή : 

υίοι τών Ισραήλ εΟεωροΰντο ενήλικες, έγκατέλιπε τήν. πατρι
κήν οικίαν καί έν συνοδεία εμπόρων διηυθύνβη εις ’Ινδίας. :

·/
"Εμαθε νά αναγινώσκη καί νοή τάς βίβλους τών Βεδα. · ’

Άλλά μετ’ οΰ πολύ ήρισε πρδς τούς βραχμάνας, ήρνήθη τήν '. 
θείαν καταγωγήν τών Βίδα και τήν ένσάρκωσιν τοϋ Βράχμαν' . : 
έν τω προσώπφ του Βισχνοΰ.

*
Οϊ «λευκοί ίερεΐςΐτοϋ Βράχμαν ήπείλησαν αΰτδν δια θανά- ■ '

του καί ό προφήτης Ίσσα κατεφυγεν εις τήν χώραν τών Γαου- 
ταμιδών, έξέμαθε τήν γλώσσαν αύτών καί εν διαστηματι έξ ; 
έτών έμυήθη τά μυστήρια τών βουδιστών.

Κατέλιπε τότε τήν χώραν τών Γουατεμιδών, διηυθύνθη πρδς 
τήν Περσίαν κηρύσσων πόλεμον κατά τών ειδώλων. Κατεπολέ- 
μησεν ιδία τήν θρησκείαν του Ζωροάστρου. Άλλ’ οί μάγοι τον ■ 
κατεδίωξαν. • ·

* ■ ■ ■ . ·· . "
Καί τότε εΐς ηλικίαν είκοσι καί εννέα έτών. έπανήλθεν εις 

Ίουδαίαν. Έπανέλαδε τήν θείαν αύτοΰ διδασκαλίαν. Άλλ ή . ’ 
δημοτικότης αύτοΰ έτάραξε τδν Πιλάτον. Συνεκάλεσε τους 
ιερείς καί γραμματείς είς συνέδριου καί έπέδαλεν αύτόις να δι~· ΐ ι 
κάσωσι τδν προφήτην Ίσσα. Οί ιερείς καί οί γραμματείς ανέ- ή ' 
κριναν καί έκήρυξαν αΰτδν αθώου.* · *

•
Ό Ίσσα έξηκολοόθησε διδάσκων τά πλήθη. Συνεδουλευεν < 

υποταγήν είς τδν Καίσαρα καί σεβασμόν πρδς τήν γυναίκα.
*' «

Άλλ’ ό Πιλάτος έςηκολούθει πτοούμενος τήν δσημέραι αΰ- 
ξάνουσαν δημ.οτικότητα τοΰ Ίσσα.

Έξαπέστειλεν έπί τά ίχνη αύτοΰ μυστικούς υπαλλήλους καί 
παντοίους κατασκόπους. Καί επειδή έμάνθανεν, οτι ο ενθουσια
σμός ηύξανεν ύπέρ τοϋ νέου Σωτήρος καί έκινδύνευε τδ πα- ■ ; 
λ.αιδν καθεστός, συνέλαβε καί έφυλάκισε τδν προφήτην. ■ ’

• *
*

'ϊπέβαλεν αΰτδν είς μαρτύρια καί τδν παρουσίασε·; . ένώπιον 
τοΰ συνεδρίου μετά δύο κακουργών ληστών. ’Απήγγειλε κατη- : 
γορίαν καί παρουσίασε ψευδομάρτυρας.

« ·
* ·!

Είς τών ψευδομαρτυρώ·; τούτων, αποτεινόμενος προς, τδν 
Ίσσα ένώπιον τοΰ συνέδριου τών Ιουδαίων «Δέν παρουσιαζεσο^ ; 
τώ ειπεν, ώς βασιλεύς τοΰ Ισραήλ,οτε έλεγες, οτι δ ουράνιος 
Πατήρ σέ έξαπέστειλεν όπως προπαρασκευάσης τον λαόν του ;»

• *
Ό Ίσσα τδν ηύλογησε καί ίφ είπε; «Ούδεμίαν .αμαρτίαν . 

έχεις, διότι παν ό,τι λέγεις προέρχεται άνωθεν». 7 ;
* * .ί ί

Είτα στρεφόμενος προς τδν Πιλάτον . , ■ ' ; > ;
- Διατί εκπίπτεις τής άξια; σου καί διδασκείς εις τούς υπο-. ι 

οεεστέρους τδ ψεύδος, άφοΰ καί άνευ τούτου έχεις την δύναμις 
νά καταδικασης ένα άθώον ;• ' » >*



s '.Ο Πιλάτο? είσηλΟε*  «<το Πραιτόρων έν όργή καίδιεταξε 
-τούς Ιουδαίους ίικαστάςνά καταδικάσωσιν'είς βάνατον τον' ’IwS 
:κάί αθωώσωσι τους δύο λγ;στάς. .............« «

Άλλ'.όί ίερίΤς καί γραμματείς δικασται είπον Πιλάτφ' 
' ·<Ή αμαρτία τού αθώου έστω ίχν-τής κεφαλή? σου! Καταδι

κάζεις άθώον’καί άθωεϊς κακούργους !»' ·*  *
■ ......... ΈξήλΟον, «νιψαν τάς χεϊρας κβί'είκον’

■ — ’Αθώοι έσμέν του αίματος του δικαίου !
« *

♦
- Ό ϊσσα έβταυρώθη έν τω μέσιρ τών δυο ληστών. Άλλα 
τήν τρίτη*  ημέραν ό τάφος αΰτου εύρέδη άνέφγμένος καί 
-κενός .... • *

»
Τοιαδται at αποκαλύψεις τοΰ Νοτόβσχη. Το Ιργον αύτοΰ θέ

λει εγείρει θυίλλας παρά τοΐς θεολόγοι? καί τοΐς ασχολούμε
νοι? περί την ιστορίαν τών θρησκειών, θά δειχθή άν at απο- 
-καλύψευς αύτοΰ είσίν έκ πηγής όντως αυθεντικής.

Καθ’ ήν εποχήν τοσαΰτη επιδεικνύεται έχθρότης εν Ευρώπη 
κατά τών υιών τοδ ’Ισραήλ, θεωρουμένων ενόχων του θανάτου 
•τοϋ αθώου καί άκάκου Ίησοϋ, ϊσως σκοπίμως άνατρέπονται οι 
όροι καί έπιρρίπτετάι ή ευθύνη επί του Πιλάτου, εξαγνιζόμε
νων ουτω τώ.ν ίερέων και γραμματέων.- « *
. '.Υπάρχει υπόνοια μήπως τδ χρήμα του Ρότσιλδ έκίνησε την 
σοφήν ερευνάν του Νοτόθσκη. Το βιβλίο*  του, δημοσιευθέν προ 
ολίγων ημερών θέλει κριθή αΰστηρώς. Άλλ’ άν άποδείχθη ή 
•αΰθεντικότης τών σημειώσεών του, υπολείπεται νά έξερευνηθή 
διατί ot εΰαγγελισταί ήγνόουν τά ταξείδια τοΰ Ίησοϋ ή διατί 
δεν τά έμνημόνευσαν ;

Άν«βτ.
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(Μετάψοαόις Άθ. Πετρίδου, έλευθέοα)
<®ΊΛ-ΟΣ3ΟΦΙΑ. ®FKSKEYTIESK

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΪ Η ΓΗ
ΥΠΟ

J. REGN AUD
- ί; (ί3β συνέχει*  φύλλβ» 40.)
: I ' Ύποθέσωμεν ότι οΐ πολυμαθείς Γερμανοί ολίγον έπι·

•φυλακτικοί (καί το πράγμα ούκ έστι σπάνιον), πραγματεύ- 
•οντεςτήν «βίβλον», ώς τι βιβλίον Ινδικόν ή Περσικόν, 
παρ’ οίς διερευνωσι τήν εποχήν τών διαφόρων αυτού με
ρών, τό όνομα πάντων των συγγραφέων αύτών καί τάς 
.λεπτομερείς αποδείξεις τής αύθεντικότητος αύτών.Πα- 

i X ραδεχθώμεν ακόμη ότι όπως έξηγησωσι τάς προφητείας, 
| -τάς παραδόσεις καί τά θαύματα, υπολογίζουσι το κλίμα,
ί) -τνίδάφρς, την γειτνίασιν έρήμου,τόν εθνικόν όργανισμόν,
ξι καί τό τήςέθνικής ακόμη φαντασίας δημιουργικόν. Φαν-

τάσθώμεν έπ) τέλους ότι μετέρχονται έν τη «βίβλωνάπά- 
, σας τάς αμφιβολίας τής Κριτικής καί λογικής*  έστω ότι ή

?ί - /βίβλος» έθεωρήθη'εναργώς ως τι βιβλίον ’Ινδικόν ή Περ
ί; σικόν, οί έκ των ήμετέρων άντιλέγοντες, θέλουσι κρίνει.
X ότι ούδείς λαός εχεΓ περισσοτέραν τοΰ Ίρμδαϊκού κλί-

; otv πρός την πλάνην καί τί^ός ένθύμησιν, δλιγωτεραν
μ έπιδεξιότητα πρός τήν επιστήμην, περισσοτέραν εύκο-
ι . λίαν !νά: κόπτεται, καί νά πϊστεύη, καί όλιγωτέραν διά·
-'· θεσιν νά έναντιόνηται άκριβώάχκαΐ νά κρίνη όρθώς, ύ-
λ γμδς· θελουσιν ευρει, ότι αί βίβλοι' αύτοΰ επαθον το-

σάυτας μεταβολάς, καί παρϊστώσίνΚτόσον δλίγας προ- 
•' φυλάξεις, όσον τά πρώτα ποιήματα Τής Περσίας ή τής
L Ελλάδος· θελουσιν εξηγήσει την Ιστορίαν τών Ιουδαίων
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καί τού Χριστιανισμού ,δι’ένός τρόπου τοβοϋτον. ευσχή
μου, καί διά λόγων τοσοΰτον φυσικών, όσον την άνά- 
πτυξιν τής Πολυθειας, καί τήν ιστορίαν τού’Ρωμαϊκού 
λαού. Άλλ’ ό άληθής.πιστός θέλει θεωρήσει ταΰτα έν 
μειδιάματι· θέλει παραδεχθη έν ο*κτω_  καί . δυσπιστία 
την άνθρωπίνην κρίοιν, ήτις, έλευθέρα τών κυρίων αύ- 
τής δυνάμεων, κλίνει ούτω κατ’ εύθεϊαν γραμμήν πρός 
τόν.σκοπόν αγόμενη,, καί,, .όταν άλλος τιε έπιδίδοται .εις 
συμπεράσματα, αυτός διατρέχει εκατόν χιλιάδας λεύγας 
πρός τόν. Ουρανόν.

Καταλαμβάνομεν λοιπόν, ότι αΐ άρχαί τής Πίοτεως, 
ών ή θρησκεία ποιείται χρήσιν, είοί πλεονεκτήματα έξω
θεν προελθόντα· ότι τά πλεονεκτήματα ταύτα διαφεύ- 
γουσι τάς επιθέσεις καί την προσβολήν τού ορθού λό
γου· ότι έξετάζουσι τήν πίστιν . συχνάκις έχθρικώς, 
πάντοτε δ’ ύπό κατωτέραν έποψιν, καί ότι πρός διά- 
ψευσιν ή κατάργησιν τών πλεονεκτημάτων αυτής έπι- 
όάλλονται πρός οδηγίαν εκεϊναι α'ι άρχαί, αΐτινες χρη- 
σιμεύουσι μάλλον πρός ανατροπήν ή έξυπηρετησιν αυ
τής. Ούτος δέ ό προϋποτιθέμενος συνδυασμός έστι πό
λεμος-διακεκηρυγμένος πρός τήν Θρησκείαν.

III
Άλλ’ ούτος ό προϋποτιθέμενος συνδυασμός ύπάρχει 

ωσαύτως πόλεμος «κηρυγμένος πρός τόν ορθόν λόγον. 
Διότι ποία περίπτωσις τών δύο Σχολών καί τών δύο 
μεθόδων, αϊτινες θεμελιοΰσι τάς θρησκείας, συνεργεί 
τφ όρθώ λόγω ; ομιλήσατε εις ένα σοφόν περί σεβα
σμού πρός τήν αύθεντείαν (Γ autorite), περί άμεσου 
πίστεως, περί θρησκείας άνευ αποδείξεων, περί συγκα- 
ταθέσεως διδομένης ύπό τής καρδίας· προσβάλλετε τότε 
τήν μέθοδον αυτού, καί παροξύνετε τό πνεύμα. Ό πρώ
τος αύτοΰ κανών πρός έρευναν τής αλήθειας είναι νά 
άπορρίπτη πάσαν εξωτερικήν . αύθεντείαν, νά μή παρα-. 
δέχηται Τη*,  προσωπικήν ενέργειαν, νά θελη νά
ψηλαφή καί νά βλέπη, νά μή υποστήριξή τήν πίστιν διά 
μαρτυριών ή μετά έρευναν, ,συξήτησιν καί έξέλεγξιν. Ή 
ξωηροτέρα αύτοΰ άποοτροφή είναι πρός διαβεβαιώσεις 
άνευ αποδείξεων, άς όνομάξει αρο/ιαταλήψ»ΐδ, προς άμε
σον θρησκείαν, ήν ονομάζει «Εύαιβνίαν», πρός ουγκα- 
τάίεσιν τής καρδίας, ήν ονομάζει Άάνναμιαν τοδ Πνεύ
ματος. Φερετε αύτώ ώς εναντίον επιχείρημα τήν άκα- 
ταμάχητον δύναμιν τής πίστεως.—^σάς. άπαντά οι’ |νός 
κεφαλαίου τού Dugalfrteinart, καί άποδεικνύει ότι ή 
θρησκεία είνε διακεχωρισμένη τής επιστημονικής . γνώ- 
σεως, ότι ή φαντασία, ή έξις, και ό ένθουσιασ^ός έπαρ- 
κούσιν, ίνα στερεώοωσι τήν ήμετέραν σνγκατάθέσι.ν, ότι 
συχνάκις ή πεποίθησις είναι τόσον ίσχυρωτέρα,όσον όλι- 
γωτερον εύλογος, καί οτι έν πλάνη διατελών λαμβάνει 
ΰπ’ όψει τούς μάρτυρας τής θρησκείας, όσον καί τήν 
αλήθειαν. Άντιπαραθέσατε αύτώ τήν επιρροήν τής 
άκουσίου έμπνεύσεως καί τόν φωτισμόν τών ύπερφ.υσι- 
οικών αποκαλύψεων.—ανοίγει τό βιβλίον d'-Esquivol, 
επισυνάπτει τήν ’Ιστορίαν τής ’Ιωάννα? d‘ Arc, τού 
Μωάμεθ, ή τών Πουριτανών, σάς άποδεικνύει ότι αί 
οπτασία» αποτέλεσμά εΐσιν έγκεφαλικοΰ τίνος ερεθισμού, 
καί ότι έν ποτόν άρκέΤ νά επιφέρη μίαν τοιαύτην πα- 
ραπλάνησιν. Ό οοφός παραδέχεται τήν έμφρονα θεω
ρίαν καί σκεπτικότητα, καί τό βραδέως ερχόμενον.συμ
πέρασμα, τήν περιεσκεμμένην καθολικότητα, τον ακριβή 
συλλογισμόν, καί τά ώρισμέν.α πορίσματα τού υπολογι
σμού.—καί σείς έρχεοθε νά ζητήσητε άπό αύτον νά 
έπισυνάψη εις τάς μεθόδους αύτοΰ τάς έναντίας μεθό
δους· επιβάλλετε αύτώ θρησκείαν άνευ άποδείξεων, ήτις 
επιτρέπεται τώ λαώ, καί\οπτασίαν εκστατικήν, ήτις 
συγχώρεϊτάι τοΐς πάσχουοιν ύπό άσθενείας*  ανατρέπετε 
τήν φύσιν αύτοΰ, καταστρέφετε τάς άρχάς αύτοΰ καί 
κάμνετε εναντίον αύτοΰ πολύ περισσότερό*,  άφ’ ό,τι
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ήθέλετε κσμει· εναντίον τής θρησκείας αύτης. Πρό ολί
γου εξισώσατε τή πίστει πλεονέκτημα, βπερ ή πίστις 
μετέρχεται ώς ύποδεέστερον νυνί δ’ έξομοιοϋτε τώ 
όρθώ λόγω πλεονέκτημα, όπερ ό ορθός λόγος θεωρεί 
όϊέθριον· προσβάλλετε είς αύτην αύτών τήν ουσίαν καί 
τήν πίστιν καί τόν ορθόν λόγον, καί ετι μάλλον τόν 
ορθόν λόγον ή τήν πίστιν. ·

Έάν τις θέλη νά παραστήση τάς δύο σχολάς καί 
τάς δύο μεθόδους, άς περ αντιπροσωπεύει άφ ενός μέν 
μέρους ό Pascal,, ασθενής οάρξ κατακεχαραγμένη ύπό 
τρίχινου χιτώνος, καρδία τεταραγμένη ύπό τών αγωνιων 
τής πίστεως αυτής καί έχουοα πάντοτε, προ αυτής τας 

' δείνας φλόγας τοϋ "Αοου καί τήν μεγάλην θυσίαν τοϋ θείου 
αυτής διδασκάλου, δεδακρυσμένη καί διεγειρομένη τήν 
νύκτα, "να γράψη διά πυρετώδους χειρος τάς ωραίας 
έκείνας φράσεις άπαρα,βλήττου ευγλωττίας, φωνάς καρ
διάς άπηλπισμένης ύπό τής ανθρώπινης δυστυχίας, καί 
θερμότητας πνεύματος μετά χορτασμόν ουρανίων ηδο
νών.—άφ’ έτέρου δέ ό Laplace, ήσύχως καθήμενος εις 
τήν πολυθρόναν αύτοϋ, έφελκύων μετά μειδιάματος 
τους όμοιους τοϋ Pascal άνυψούμενοε διά τής άντιλη- 
ψεως τοϋ υπολογισμού τών πιθανοτήτων έως τής πρώ
της αρχής τοϋ Ήλιακοΰ συστήματος, παριστών τό περί 
τοΰ Σύμπαντος σύστημα αύτοϋ είς τόν Ναπολέοντα, 
οστις θαυμάζει, διότι δέν διαβλέπει έν αΰτώ τώΣυστή- 
μάτι τό όνομά τοϋ.Θεόν, καί άποκρινόμενσς είς αύτόν 
ειπεν «3τι ούίόλωρ/χ«ε ανάγκην της ύπο9εύίο>ς ταύτης».

Ή Θρησκεία λοιπόν καί Φιλοσοφία προέρχεται έκ 
τών Σχολών, αίτινες αποκλείονται άμοιβαίως, και εκ 
τών μεθόδων, αιτινες διακηρύττονται ανίσχυροι αμοι- 
βαίως· οΰδεμία δ’ αυτών επιτρέπει τόν έλεγχον, ούδέ 
παραδέχεται τήν αύΟεντείαν τής αντιζήλου αύτής· ού· 
δεμία δέν δύναται νά έπιτρέψη νά γένηται ή νά άπαι- 
τήση παραχωρήσεις άπό την αντίζηλον αύτής βίαν ή 
πίστις καί ή άποκάλυψις εΐσί δώρα τοϋ Θεοΰ, ό ορθός 

' λόγος δέν δικαιούται νά περιορίζη τήν πρός τόν Θεόν 
άνάτασιν τής ψυχής καί νά διορθόνη τά δόγματα αυτών. 
Έάν ή πίστις καί ή θεία άποκάλυψις ύπάρχουσι χάριτες, 
α'ίτινες συναρμολογοΰντάι πρός ωφέλειαν τών έκλεκτών 
ψυχών, τοϋτο δηλοΐ ότι αί φυσικοί μέθοδοι δέν ύπαρ- 
χουσιν έπιτήδειοι πρός έίέγερσιν παρομοίων αποκαλύ
ψεων. Έάν ό Θεός εχη τήν αγαθότητα νά αίρη τάς 
ψυχάσ μέχρις εαυτού· τοϋτο δηλοΐ ότι αΐ ασθενείς ψυ- 
χαί καθ’ εαυτός είσιν ανίκανοι νά άναβώσιν έως τοϋ 
Θεού. ’Επειδή δέ ή πίστις καί ή θεία άποκάλυψις εΐσί 
νόμιμοι, συνηρμολογημέναι υπό τοΰ Θεοϋ διότι έξελέ- 
ξχτο αύτάς, έπεται άναγκαίως ότι αύται μόναι έχουσι 
τό προνόμιον νά άνοίγωοιν εις τόν άνθρωπον τόν ύψη- 
λότερον Κόσμον, καί οτι αί άλλαι Σχολαί πάνυ άνοή- 
τως καί προπετώς αποπειρώνται νά είσέλθωσιν είς θεω
ρίαν, άφ’ ής αποκλείονται. Έάν δέ τό εναντίον, ό χα- 
ρακτήρ τής άληθείας είναι: νά συνοδεύηται πάντοτε, 
μέ αποδείξεις,. καί νά ήναι άπηλλαγμένη προηγουμένων 
γνωμοδοτήσεων. Έάν πρός επιτυχίαν τοϋ σκοπού, πρέ
πει νά έπιβάλλη σιωπήν είς τήν καρδίαν, νά καθησυ- 
χάζη τόν ενθουσιασμόν, νά μεταβαλλη όψιν ψυχρώς 
έκάστοτε μετά τών πραγμάτων συμμεταβαλλόμενος, νά 
δύσπιστή πρός εαυτόν, νά μή προπορεύηται είμή μετά 
επιφυλάξεων, νά έξασφαλίζη πάντα τά διαβήματα αύτοϋ, 
νά άμφιβάλλη κατά πάσαν στιγμήν, νά έξελέγχη πάσαν 
θεωρίαν καί πάντα νόμον.—τότε ή πίστις καί ή θεία 
άποκάλυψις είσι Σχολαί επικίνδυνοι.

(’Ακολουθεί)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΪ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

(συνέχεια και τέλος)

III.
Έξηγήσαντες τδ διατί ό "Ηλιος φαίνεται έρυθρός όταν 

άνατίλλη, θίλομεν ήδη μετά προσοχής έξετάσει τδ ®atvo- 
μενον τής αλλαγής τοΰ χρώματος αύτοϋ, κατά τας διαφό
ρους άλλας θέσεις, εις άς εύρίσκεται έπί τής ουρανίας σφαί
ρας, έξαιτούμενοι πρός τοΰτο τήν υπομονήν τοΰ αναγνώστου.

Ειπομεν ανωτέρω, ότι το λευκόν τοΰ Ήλιου φως είσδύον 
είς τήν ατμόσφαιραν αναλύεται είς τά 7 γνωστά χρώματα 
καί ότι έκ τής άνίσου αυτών έκτροπης δέν φθάνουσιν συγ
χρόνως όλα είς τόν οφθαλμόν τοϋ παρατηρητοϋ, . άλλ’ εν 
καθ’ εν κατά τήν τάξιν τής διαθλαστικότητος αύτοϋ.

"Οταν τό έρυθρόν χρώμα τοΰ άνατέλλοντος Ήλιου προσ- 
πέση είς τδν οφθαλμόν τοϋ παρατηρήσου, έναπολείπονται 
είσίτι τά έξ άλλα χρώματα, τδ χρυσοειδές, κίτρινον κ. τ. λ. 
Γεν,άται τδ έρώτημα’ ποιον έκ των εξ τούτων χρωμάτων 
θέλει κατά πρώτον ίδει ό παρατηρητής ; Τό μετά τό ερυ
θρόν χρώμα έχον τήν ήσσονα διαθλαστικότητα’ τοιοϋτον δε 
είναι τό χρυσοειδές. Και φυσικά, διότι δι’ δν λόγον βλέπο- 
μεν κατά πρώτον τό έρυθρόν, διά τδν αυτόν θά Ιδωμεν ακο
λούθως πρότιρον τών λοιπών χρωμάτων τό χρυσοειδές, διά. 
τδν αύτόν έπίσης λόγον μετά το χρυσοειδές θά έχγ τήν προ
τεραιότητα τς κίτρινον, μετ’ αυτό τό πράσινον και καθεξής 
μέχρι τοϋ Ίοειδοϋς.

Έκ τής διαδοχικής ταύτης ποοσπτώσεως ένδς έκαστου 
τών 7 χρωμάτων ύπό το βλέμμα τοΰ παρατηρητοϋ, ούτος 
θά Ιδη εχοντα τόν Ήλιον διάφορον χρωματισμόν κατά τάς 
διαφόρους αύτοϋ θέσεις έπί τοϋ ουρανίου στερεώματος. Καί 
τοΰτο, διότι όσον ανέρχεται ό Ήλιος υπέρ τόν ορίζοντα, 
ενεκεν τής καθετότητος τών ακτινών αύτοϋ άφ’ ενός καί 
ενεκεν τής ύπ’ αυτών παρακολουθήσεως τή; ανόδου αύτοϋ 
άφ’ έτέρου εν καστον κατά σειράν τών 7 χρωμάτων, τών 
ήδη ενεκεν τής έκ τής διαθλάσεως έκτροπης ύπό τόν όρίζοντα 
τοΰ τόπου εύρισκομένων, θέλει έπιφαίνεται είς τούς οφθαλμούς 
τοϋ παρατηρητοϋ. Ένφ έκ τοΰ Ήλιου έφαπτομένου είσέτι 
τοϋ όρίζοντος φθάνει,δι’ ον λόγον ανωτέρω έξεθέσαμεν, μέχρις 
ήμών μόνον τδ έρυθρόν τοϋ φωτός αύτοϋ χρώμα, όταν ού
τος άνέλθη έπί τε τόν ορίζοντα θά φθάνη έξ αύτοϋ τότε καί 
τό χρυσοειδές, όταν άναβή περισσότερον τό κίτρινον καί ούτω- 
θά γίνηται μία συνεχής πρόσθεσις ενός έκαστου χρώματος 
κατά σειράν είς τδ έρυθρόν, κατά τά διάφορα σημεία τοϋ 
ούρανοϋ. είς £ εύρίσκεται ό Ήλιος έξακολουθούσης τής ύπέρ 

' τδν ορίζοντα αύτοϋ πορείας. Φανερόν δέ, ότι όσον υψηλό
τερα κεΐται, τοσοϋτον καί περισσότερα χρώματα τοΰ πολυ
συνθέτου αύτοϋ φωτός θά φθάνωσιν μέχρις ημών. Ό παρα
τηρητής, όστις βλέπει τόν Ήλιον έρυθρόν, μετ’ ολίγον θά 
βλεπη αυτόν-· εχοντα χρώμα κλίνον άπό τοϋ έρυθροΰ είς τό·' 
χρυσοειδές (ύπέρυθον), ειταάπό τοΰ υπερύθρου ιςλίνονπρος 
τδ κίτρινον, ειτα ιίς τό πράσινον, κυανοΰν, πορφυροΰν καί 
τελευταίον είς τό ίοειδές, ώστε, ένώ κατά τήν ’Ανατολήν ά 
Ήλιος φαίνεται έρυθρός, ολίγον μετά ταϋτα θά φανή υπέ
ρυθροί·, ειτα ύπερυθρότερος και βαθμιαιως ή προσθήκη ενός 
έκά-'Όυ χρώματος θά έξαλείφη τήν ζωηρότητα τοϋ έρυθροΰ 
ίπερ τε'λος άπό ύποκυανοϋ μεταβληθήσεται είς λευκόν, άμα 
τή προσθήκΐ) καί τοϋ τελευταίο χρώματος, τοΰ ίοειδοϋς’ 
διότι τότε είς τόν οφθαλμόν,τοΰ παρατηρητοϋ θά προσπί- 
πτωσι συγχρόνως καί τά,Χχρώματα, τά όποια έν τή Ινώ— 
σει των θ’ άποτελώσι ·ίο }ίυκόν τ°ύ Ήλιου φώς. Τοΰτο δέ 
γίνεται, όταν ό Ήλιος ίναβή άρκετά υψηλά, ούτως ώστε · 
ούδέν τών 7 χρωμάτα»/εύρίσκηται, ίνεκεν τής έκ τής 

. διαθλάσεως έκτροπης, ύπό τόν ορίζοντα τοΰ τόπου τής πα*  
ρατηρήσεως. Πριν ή δέ διέλθιρ ό "Ηλιος διά τοΰ μεσημβρι- 
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νοϋ, θά έκπέμπγι ήδη είς ημάς τό λευκόν φώς, τό εχον του- 
τέστιν ηνωμένα έν έαυτφ καί τά 7 χρώματα, φαινόμενος 
είς ήμας έ'νεκεν τούτου λευκός. Επίσης ύπό το’.οΰτον χρω
ματισμόν θά φαίνηται καί έφ' ικανόν χρόνον άπό τής Ικ 
τοΰ μεσημβρινού τοϋ τόπου διαβάσεως αότοΰ.

Συνελόντι δέ είπεΐν, καθ’ άς ό Ήλιος εύρίσκεται θέσεις, 
άπό τής .ανατολής μέχρι τής μεσουρανήσεως αύτοϋ εχει 
τοιοϋτον χρωματισμόν, όποιον άποτελοΰσιν τά έξ αύτοϋ μέ- 
χρες ήμών, καταφθάνοντα χρώματα. Οιον ιίς τήν θέσιν έκιί· 
νην, καθ’ ήν τρία μόνον χρώματα φθάνουν μέχρις ήμών, τό 
έρυθρόν, χρυσοειδές καίτό κίτρινον, φαίνεται ύπέρυθρος, διότι 
τοιοϋτον χρώμα άποτιλοϋσίν συντιθέμενα τά 3 ταΰτα χρώ
ματα, -άτινα μόνα βλέπει ό παρατηρητής.

IV·
Τί συμβαίνει όμως, άπο τοϋ χρόνου καθ’ δν ό Ήλιος θά 

Ιχη τήν αύτήν άπό τοΰ μεσημβρινού άπόστασιν πρός Δυ- 
σμάς, όποιαν είχε πρός Ανατολής, οπότε προστιθέντος καί 
τοΰ ίοειδοϋς ελαβε χρώμα λευκόν, μέχρι τής δύσεως αύτοϋ ; 
ούδέν τούτου εύνοητότερον. θά συμβή τό εναντίον. Ένφ 
κατά τήν ύπέρ τόν ορίζοντα άνάβασιν τοΰ Ήλίου συνεβαινι 
διαδοχική πρόσθεσις ένΰς έκαστου χρώματος άπό τοΰ έρυ
θροΰ πρός τό ίοιιδές, νΰν θά συμβαίνη τό όλω; αντίθετον· 
διαδοχική άφαίρεσις ένός έκαστου τών 7 χρωμάτων άπό τοΰ 
ίοειδοϋς πρός τό έρυθρόν, καθ’ όσον ό Ήλιος κατέρχεται πρός 
τόν ύρίζοντα.

Διότι, έπειδή αί ακτίνες τοΰ Ήλιου έκπεμπονται καθ’ 
όλως έναντίαν φοράν, όταν ούτος άπό τοΰ μεσημβρινού βαίνφ 
πρός τήν Δύσιν, ή διάθλασις καί συνεπώς καί ή έκτροπη 
τών 7 χρωμάτων τοϋ Ήλιακοΰ φωτός, θά γίνεται έπισης 
κατ’ έναντίαν διεύθυνσιν. Ένώ δηλ. κατά τήν ύπέρ τόν 
ορίζοντα άνάβασιν τοϋ Ήλίου, βαθμηδόν έν έκαστον χρώμα 
άπο τοΰ έρυθροΰ πρός τό ΐοειδές, ευρισκόμενον τέως ύπό τόν 
δρίζοντα, ενεκεν τής έκ τής διαθλάσεως εκτροπής, έπεφαί- 
νετο είς τούς οφθαλμούς ήμών, ήδη, κατά τήν πρός τόν 
ορίζοντα κατάβασιν αύτοϋ, έν έκαστον χρώμα άπό τοΰ ΐο- 
ειδοϋς πρός τό έρυθρόν, τέως είς τούς οφθαλμούς ήμών προσ- 
πίπτον, θά ίκτρεπηται ενεκεν τής διαθλάσεως, άποκλίνον 
βαθμηδόν είς τήν ύπέρ τόν ορίζοντα τοϋ τόπου ατμόσφαι
ραν καί καθιστάμενον ούτω αφανές. Διότι ώς έκ τής φυ
σικής γνωστόν, πασα φωτεινή άκτίς μεταβαίνουσα άπό 
άραιοτέρου εις πυκνότερον περιέχον, ώς μεταβαίνει ή ’Ηλι
ακή άκτίς άπό τοϋ αΐθέρος είς τήν ατμόσφαιραν, θλάται 
καί προσκλίνει τή έπί τής διαχωριζούσης τά 2 περιέχοντα 
έπιφανείας καθετφ. Ή κάθετος δέ αύτη, έν τή παρούση 
περιπτώσει είναι ή άγομένη άκτίς έκ τοϋ κέντρου τής Γης 
εύθεΐα γραμμή πρός τό σημεΧον τής άτμοσφαίρας, σφαιρο
ειδούς υποτιθέμενης, καθ’ δ προσπίπτει ή διά τοΰ αΐθέρος 
είς τήν ατμόσφαιραν είσδύουσα Ηλιακή άκτίς.

Εκάστη δέ τοιαύτη, έκπεμπομένη ίκ τοΰ πρός τήν Δύ— 
σιν βαίνοντος Ήλίου, κατά τά άνωτέρω, θέλει διαθλασθή 
καί διαθλωμένη θά συγκλίνγ πρός τήν ακτίνα τής Γής. Εύ
κολου είναι νά κατανοήση τις μελετών τό παρόν ζήτημα 
διά σχημάτων, ότι, ή Ηλιακή άκτίς κλίνουσα πρός τήν 
ακτίνα τής Γής, ήτις είναι κάθετος κατά τό -ίτσί. τής άτ
μοσφαίρας σημεϊον τής προσπτώσεως αύτής, απομακρύνεται 
συγχρόνως καθόσον είσδύη εις τήν άτμόσφαιραν, τοΰ όρίζον
τος τοϋ άφ ου ή παρατήρησες τόπου, άποκλίνουσα πρός 
τά ύπέρ αύτόν κείμενα μέρη τοΰ Ούρανοϋ. Ένικιν τούτου, 
τα μάλλον διαθλαστικά χρώματα τοϋ λευκοΰ τοΰ Ήλίου 
φωτός είσιν και έκεΐνα άτινα, ενεκεν τής' μιίζονος αύτών 
εκτροπής καί αποκλίσεως πρός τό ύπέρ τόν ορίζοντα μέρος 
τοΰ Ούρανοϋ, καθίστανται κατά πρώτον αφανή άπό τήν 
ορασιν ήμών. Ούτω τό Ίοειδές χρώμα, όταν Ιφ’ ικανόν ό 
Ηλιος προχωρήσρ άπό τοΰ μεσημβρινού πρός τήν Δύσιν, 

εκτρέπεται ίνεκεν τής μείζονος αύτοϋ διαθλαστικότητος το- 
άοΰτον ύπιρ τον ορίζοντα, ώστε έκφεύγει τών οφθαλμών τοΰ 
παρατηρητοϋ, όστις ένώ τέως έβλεπε συγχρόνως καί τά 7 

χρώμάτα τοϋ Ήλιακοΰ φωτός, ήδη, θά βλέπη έξ αύτοϋ 
μόνον τά λοιπά εξ, άφαιρεθέντο; τοΰ Ίοειδοϋς. Όταν δέ ό 
Ήλιος κατέλθη έτι περισσότερον πρός τόν'ορίζοντα θά γίνη 
ή άφαίρεσις τοΰ αμέσως μετά τό Ίοειδές έχοντος τήν μεί- 
ζονα διαθλαστικότητα χρώματος, τοΰ πορφυρού. Μετ’ αύτό 
θ’ άφαιρεθή τό κυανοΰν ειτα τό πράσινον, κίτρινον, χρυσο- 
ειδές καί τέλος τό έρυθρόν, όπερ άφαιρεΐται τελευταίου διότι 
είναι τό μόνον έκ τών 7 χρωμάτων τό -όποιον έχει τήν ήτ- 
τονα διαθλαστικότητα.

Κατόπιν τής τοιαύτης συνεχούς άφαιρέσεως ένός έκάστου 
χρώματος, άπό τοΰ Ίοειδοϋς πρός τό έρυθρόν, καθ’ όσον ό 
Ηλιος βαίνη προς τήν Δύσιν, έννοεϊται ότι ό χρωματισμός 

αύτοϋ δέν θα μείνη αμετάβλητος ύπό τά βλέμματα τοΰ πα- 
ρατηρητοΰ, άλλ’ άφαιρουμένου μέν κατ’ άρχάς τοΰ Ίοειδοϋς 
θέλει έπισκοτισθεΐ ή λευκότης αύτοϋ, έκάστοτε δέ μετά τήν 
αφαίρεσιν ίνος ακολούθου χρώματος, τοΰ πορφυρού, κυανοΰ 
κτλ., θά παρουσιάζηται ύπό διάφορον χρώμα, όπερ θά ηναι 
το κράμα τών ύπολειπομένων χρωμάτων, ούτω, μετά τήν 
άφαίρεσιν τοϋ Ίοειδοϋς, πορφυρού, κυανοΰ καί πρασίνου 
χρώματος, ό Ήλιος δστις θά ηναί ήδη πολύ πλησίον τοϋ 
όρίζοντος, θά Ιχγ τοιοϋτον χρώμα, όποιον άποτελεϊ τό 
κράμα τών ύπολειπομένων τριών χρωμάτων, κίτρινου, 
χρυσοειδοΰς καί έρυθροΰ. ’Επειδή δέ τό έρυθρόν είναι τό 
μάλλον ζωηρόν καί έπικρατέστερον τών 2 άλλων, τοΰ κίτρι
νου καί τοΰ χρυσοειδοΰς, ό Ήλιος θά φαίνηται είς ήμάς 
ύπέρυθρος.

’Επειδή λοιπόν ίνεκεν τής άνωτέρω άναφερομίνης αιτίας, 
κατά τάς διαφόρους θέσεις είς άς ό 'Ήλιος εύρίσκεται έπί 
τής ούρανίας σφαίρας, έλλείπουσιν έκ του λευκοΰ αύτοϋ φω
τός έν ή καί πλείονα χρώματα μέχρι τών εξ, διά τοΰτο καί 
κατά τάς θέσεις ταύτας φαίνεται ύπό διάφορον χρωματι
σμόν. Άφ’ού δέ, βαθμιαίως προχωροΰντος τοΰ Ήλίου πρός 
τήν Δύσιν, άφαιρεΐται εν καθ’ εν διαδοχικώς αύτοϋ χρώμα, 
άπΟ τοΰ Ίοειδοϋς πρός τό έρυθρόν, θά ελθν) έπί τέλους 
στιγμή, καθ’ ήν θά ήναι άφνιρημένα πάντα τά χρώματα 
πλή< τοΰ έρυθροΰ, οπότε, καί τοιοϋτον χρώμα θά έχη ό 
Ήλιος. Ή τοιαύτη δε στιγμή θά ήναι έκείνη, καθ ην δύων 
θά εύρίσκηται είς τοιαύτην σχετικώς πρός τόν όρίζοντα θε— . 
σιν, είς οΐαν εύρίσκετο ότι άνατέλλων έφαίνειο έρυθρός.

ν·
’Επειδή σί*  φαινόμενα παρατηρούνται έπί τής άλλαγής. 

τοΰ χρώματος τοΰ ’Ηλιου, καθ’ δ χρονικόν διάστημα εύρί
σκεται ύπέρ τον ορίζοντα τόπου τινός, τά αύτά, ώς είπον 
καί άνωτέρω, παρατηρούνται άπαραλλάκτως προκιιμένου 
καί περί τής Σελήνης καί τών άστέρων έν γίνει, νομίζω 
περιττόν νά κάμω λόγον ιδιαιτέρως περί έκάστου τών ούρα- 
νίων τούτων σωμάτων.

Συγκεφαλαιοΰντες ήδη τ’ άνωτέρω παρατηροΰμεν ότι: ό 
"Ηλιος (ώ; καί παν άλλο ουράνιον σώμα) κατά τήν Ανα
τολήν καί Δύσιν αύτοϋ φαίνεται έρυθρός, ολίγον πρό τής 
μεσουρανησεως κατά τήν μεσουράνησιν καί μετ’ αύτήν φαί
νεται λευκός, κατά δέ τάς διαφόρους θέσεις τάς όποιας λαμ
βάνει άπο τής ’Ανατολής μέχρι τής μεσουρανήσεως καί 
άπό ταύτης μέχρι τής Δύσεως, κατά μέν τήν πρώτην περί- 
πτωσιν, εχει τοιοϋτον χρώμα όποιον αποτελούσα έκάστοτε 
τά ήδη είς τό έρυθρόν προστεθειμένα χρώματα, κατά δέ τήν 
δευτέραν, όποιον άποτελεϊ τό κράμα τών έναπολειφθέντων 
χρωμάτων μετά τήν έκάστοτε άφαίρεσιν ένός ή πλειόνων έξ 
αύτών άπό τοΰ Ίοειδοϋς.πρός τό έρυθρόν όποιον δέ χρώμα 
έχει ό "Ηλιος είς θέσιν τινά έπί τοΰ άπό Ανατολής μέχρι 
μεσουρανήσεως ημερησίου αύτοϋ τόξου, τό αύτό έχει καί 
είς τήν άντίστοιχον θέσιν έπί τοΰ άπό τής μεσουρανήσεως 
μέχρι τής Δύσεως.

Ούτω πώς έξηγοΰμεν τό σπουδαΐον φαινόμενον τής διηνε
κούς άλλαγής τοΰ χρώματος τών ουρανίων σωμάτων, καθ’ 
δν χρόνον εύρίσκονται ταΰτα ύπέρ τόν ορίζοντα τόπου τινός' 
εί δέ που έν τή αναπτύξει τοΰ θέματός μας τούτου σφαλ.-

> :\*Κ;  · ζ ζ 
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λόμιθα, παρακαλοΰμιν.θερμώς τόν φίλον αναγνώστην τον άνα- 
καλύψοντα το σφάλμα μας τοΰτο, όπως διορθώσν) αΰτό δι’ 
άλλης ΙπίΤυχιστίρας έξηγήσιως.

Π. Ε. Μαρμαράς. φ.ν.

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΪ ΤΗ ΔΕΣΠΟ1ΝΙΔΙ Κ . . .

Ήτβν γλυκοχαράγματα, αυγή τοΰ ’Απριλίου,
Καί τ&γφία χόρτα του βουνού 

Έπρασινίζαν μέ χαράν,
Πού ζύπνησ' ή αγάπη μου, ώσεί, άκτίς Ήλίου, 

Πριν τό λυκόφως τ ’ ουρανού
Είς έζοχήν τήν ανθήραν

Άπο τάς αύρας της νυκτός, φωτίσ*  ώς μαργαρίτας’ 
Σταγόνας δρόσου άργυράς 

"Αποκρυσταλλωμίνας
Έπί τών φύλλων τών φυτών, εί; μυριάδας πλϊίστας 

Σ ’ τής γης, τής πρωινής χαράς
Τάς ήμιεσβεσμένας.

Εις όλην τήν λαμπράν αυτήν τής φύσεως εικόνα 
Έίάδιζεν ώσεί σκιά

Άφρόπλαστη παρθένος
Μέ τήν καρδίαν πάλλουσαν, είς ανθηρόν λειμώνα · 

Κι’ όμαίαζεν ώσεί θεά
Άπ’ τ’ ουρανού τό γένος.

Βαδίζουσα κ’ εις ρεμβασμούς, ή κόρ*  ονειροπολεί 
Έκοπτεν άνθη τοΰ άγροΰ

’Ωραία καί δροσάτα,
Ρόδα, καί κρίνα γελαστά άπό τό περιβόλι

Γελώσα τάβαλε’ φρού φροΰ 
S’, τά στήθη της τάφράτα

Πώς ήθελον ν ήμουν εκεί σιμά της νά μυρίζω 
Κι’ εγώ ώς ρόδον ζηλευτό,

Ν’ άπλώση νά μέ κόψη
Στήθη της τά μαρμάρινα μέ τάλλα νά στολίζω 

Κι’ έκεϊ γλυκά νά τήν κυττώ
’Σ τήν ρόδινη της δψι.

"Ας ήμην ρόδον μέ δροσιά τά στήθη της νά ράνω
Τ’ άφροπλασμένα τί χαρά ; 

Γλυκά νά μέ μυρίζγ,
Καί ή πνοή της, ν’ έρχεται ’ς τά φύλλα μου ίπάνω 

Μέ τήν ματιά της ιλαρά
Νά μέ,άποκοιμίζη.

"Ας ήμην ρόδον εύοσμον, καί μ’ άλλα νά μέ φέρνουν 
Μ’ άνθη πολλά ροδωνιάς

Στην κόμην της επάνω
Καί οί χρυσοί της βόστρυχοι όμοϋμ' έμέ νά γέρνουν 

Στάς ροδίνάς της παρειάς 
Κ’ έκεϊ άς άποθάνω.

Σϊ>$ο$ Μηνϊ Μαρτίω 1894
I. ΐνά^νος-

Λύσεις τών έν τώ 31 φύλλω αινιγμάτων,
292. Αίνιγμα.

Ούδείς ξλυσεν.

295. Αίνιγμα*  0ήρα—Ούρα.
Έλυσαν αύτό οί κ. κ. Σ. ’Αποστόλου έξ Αθηνών, Β. Πουρνά· 

ρας έχ Δημητσάνης χαί Β. Μετερνίχος έξ 'Αθηνών.

294. Αίνιγμα. 'Υλιστής—Ληστής.
Έλυσαν αύτό, οί χ. χ. Ευγένεια Πιερώνη έξ ’Αθηνών Σ. 'Απο

στόλου έξ ’Αθηνών, Γ, Λ. Μαρούλης έχ Σύρου, Β. Πουρναρά; έχ 
Δημητσάνης χαί Β. Μετερνίχου έξ 'Αθηνών.

Λύσσες τών ίν τώ ύπ’ άρβ, 38 φύλλω τών 
οεονίγμ.άτων.

293. Αίνιγμα. Οί $1κα Αραβικοί Αριθμοί.
Έλυσαν αύτό οί χ.χ. Δημήτρως Γ. ΔέΒες έχ Καλαμών, Α. Κυ- 

ριακάχος έχ Φαναριού, Κυρ. Γ. Βερέττης ίξ 'Αθηνών, 3. Βλάχοι 
έχ Κέρκυρας, Γ. Λ. Μαρούλης έχ Σύρου, θ. Σοοματόπουλος έξ, 
’Αθηνών, Κ. Παππανιχολάου έχ Πύργου, Ε. Νοταράκης έχ 
Τάντας.

296. Αίνιγμα. ’Ο ώροδιίχτης χαί 6 λεπτοδείκτης.
Έλυσαν αύτό οί χ. χ. Ευγενία Πιερώνη έξ ’Αθηνών, Α. Κυρια- 

χάχος έκ Φνναρίου, Κυρ. Βερέττης έξ ’Αθηνών, Ξ, Βλάχος έκ Κέρ
κυρας, Κ. Παππανιχολάου έχ Πύργου, Ε. Νοταράκης έκ Τάντας 
χαί Γ. Λ. Μαρούλης έχ Σύρου.

297. Αίνιγμα. 'Η Μουσική.
Έλυσαν αύτό ή Δις Ευγενία Πιερώνη έξ 'Αθηνών, Γ. Σ. Άνα— 

στασόπουλος έχ Πειραιώς, Γ. Λ. Μαρούλης ίκ Σύρου, Θ. Στα- 
ματόπουλος έξ 'Αθηνών, Β. Μετερνίχου εξ Αθηνών, Κ. Οικονόμου 
έξ 'Αθηνών, Ε. Νοταράκης έκ Τάντας.

296. Αίνιγμα- ΑνΑ. — παρΑ — διΑ — Αναπαραδία.
Έλυσαν αύτό, ή δεσποινίς Εύγενεία Πιερώνη έξ ’Αθηνών, Δ.. 

Πανάρετος έχ Λαμίας, Γ. Σ. Άναστασόπουλος;έχ Πειραιώς, Δημ. 
Γ. Δέδες έκ Καλαμών, Α. Κυριχχάκος έχ Φαναριού, Κ. Γ. Βερέτ- 
τας έξ 'Αθηνών, Ξ. Βλάχος έχ Κερχύράς, Γ. Λ. Μαρούλης έχ 
Σύρου, Θ. Δ’ταματόπουλος έξ ’Αθηνών, Ε. Νοταράκης έκ Τάντας.

299. Αίνιγμα. Ναπολέων — Aitov.
Έλυσαν αύτό, οί κ. χ. Γ. Σ. Άναστασόπουλος έκ Πειραιώς, θ. 

Γ· Δέδες έκ Καλαμών, θ. Σταματόπουλος έξ 'Αθηνών καί Ε. Νο
ταράκης έχ Τάντας.

’Επομένως πρώτη λύτης άνεδείχθη ή Δίς Εύγενεία Πιερώνη.

ΑλΑΗΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ”

Γ. Λ. Μ. Etyor. — Συνδρομή σας έλήφθη, εΰχαριστοΰμεν. 
Βραούτης προήλθε συνέπεια απουσίας Διευθυντοϋ είς Αίγυπτον, 
οΰχ ήττον άπαντα τα φύλλα έχδιδονται ταχτιχώς. Γ. Μ. Κ. ΧαΛ· 
χι'όα. Επιστολή μέ συνδρομάς σας έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. Κίνιας 
δέν άπέστιιλεν εει τίποπε. — Ν. Δ. Ζαγοράν. Επιστολή έλήφθη. 
Γυνδρομηται «νεγράφησαν, ταχυδρομικώς γράφομεν. — I. Γ. Κ. 
livxorer. ’Επιστολή καί αγγελία έλήφθη. Συνδρομη»αί ένεγρά- 
φησαν, καί σειραί έστάλησαν,— Γ. Κ. ΧαΑχίδα. Μάλιστα έλήφθη. 
ή συστημμένη επιστολή χαί σας άπηντήσαμεν εΐς παρελθοδσαν 
αλληλογραφίαν. — Κ. Ο. Δ. Άγα. Διεύθυνσί; σας ήλλάγη, ώς. 
γράφετε. — Γ. Π. /Ιειραια. Ούδέν παράπονου. 'Απαντα τά φύλλα 
διηυθύνοντο αύτόσε. Έπαναστέλλομεν αυτα. — Ν. Π. ΑαΧάμας. 
Συνεστημενη έλήφθη. ’Αποδείξεις έστείλαμεν ταχυδρομικώς.— Α. 
Τ. 'Άμφισσαν. Ζητούμενα φύλλα σας άπεστείλαμεν, — I. Π. 
Damanchour. Παραχαλουμεν άποστείλατε ΰποσχεθέντα. — Α. Γ. 
Μ. Πρίβιζα. Σάς*  άπηντήσαμεν προχθές. ’Αποροϋμεν διά χαθυ- 
στέρησιν. Άναμένομεν ένεργείας σας. — Π Σ. Άρταν. ’Επιστολή 
χαί χρήματα έλήφθησαν. Έχει καλώς. Άναμένομεν συνδρομητάς. 
Έπιστρέψατε έναπψείναντα φύλλα. Εΰχαριστοΰμεν. — Γ. Γ· Sfetr- 
σήνην- Συνδρομή σας έλήφθη. Ένεγράφητε. Σειράν φύλλω» άπε
στείλαμεν. — Γ. Κ. άημητέαναν. Έλήφθησαν, ε^ει καλώς δι’έν 
Στος. — Α- Κ. Γ. ΑάνσντοΧίν. Τριάκοντα φράγκα έλήφθησαν. Εύ- 
χαρισσοϋμεν. Άναμένομεν έκκαθάρισιν. — Α. Γ. 'Brta99a. ’Επι
στολή καί ποιημάτια έλήφθησαν. Έχει καλώς. Οί κύριοι περί ών 
αναφέρετε δέν «’ναι συνδρομηταί μας.

ΓΝΩΣΤΟ-ΠΟΙΗΣΙΣ
Εισερχόμενοι άπό τής 15 προσεχούς ’Απριλίου είς 

τό δον έτος άπό τής έκδίσεως τής «Φύσεως», παρα- 
καλοΟνται πάντες οί καθοστεροδντες τού λήγοντος έτους 
τήν συνδρομήν των, δπως ευαρεστούμενοι άποστείλω- 
σιν ήμίνταύτήν ταχέως, ίνα μή κατ’ άνάγκην έπέλΟΐβ 
διακοπή τής περαιτέρω άποστολής τού φύλλου των.

Ή Διενβυνάες.

Έκτου Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


