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At έν Αιγνητω αρχαιότητες.

Ο ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΟΛΟΣ

Ό ί» Βιέννη Καθηγητής Α. Πεγ*  γράφει τά έξής περί 
τής είς τόν Βόρειον πόλον άφίξεως τοΰ Νάνσεν Ή είδησις 
αυτή δικαίως ήγειρε τό γενικόν ενδιαφέρον. Πρόκειται περί 
άνδρός, δβτις πρό 3ετίας έγκατέλιπε τόν πεπολιτισμένον 
κόσμον, διά νά τήν δευεεραν ώς afiitg ti> pfye&mg
ex τ&ν άγώνα>ΐ περιοχών pjg. 'Exupivetu μεγαλειτέρα 
τοΰ ήμίβεος ίλης της Ευρώπης εις τά βορειότατα τής γής ύπ ’ 
οΰδενός μέχρι τοΰδε έπατήθη. Είς το κέντρον τής επιφάνει
ας ταύτης,περί τής όποιας άγνοοΰμεν &ν άνήκη είς τήν ξη- 
ράν ή εις τήϊ θάλασσαν, εϋρίκεταιό Βόρειος Πόλος, ίν τφ 
δποίφ έπι ήμισυ έτος συνεχώς καί άδιακόπως δ ήλιος περί· 
τρέχειπαραλλήλως τονόρίζοντα,όπου δένΰπάρχει ούτε ανατο
λή ουτι δύσις,καί όπου εξέλειπεν ή διαφορά τοΰ ημερονυκτίου.

Ό Φρίτζωφ Νάνσεν είναι γιγαντοειδής τήν μορφήν· κα
τά τό έτος 1888 διέτρεζεν επί χιονοπέδιλων τά εσωτερικά 
τής Γροιλανδίας καί έθεσε τέρμα είς τούς μύθους περί τών 
πρασίνων οάσεων έν τοϊς έσω τής παγοσκεποΰς χώρας. Με
τά τήν επιτυχίαν ταύτην έπιλήφθη τής πραγματοποιήσεως 
τοΰ νέου τολμηρού σχεδίου του, νά .φθάση δηλ. τον Βόρειον 
Πόλον.Έβεβαιώθη δ’ επί σειρά; σπουδαίων παρατηρήσεων, 
αΐτινες ύπεοιίκνυον τήν υπαρξεν θαλασσίου γεύματος άπο τής 
ανατολικής άκρας τής Ασίας διερχομίνου ακριβώς τόν Βό- 
ριον Πόλον, μέχρι τής ανατολικής άκτής τής Γροιλανδίας, 

καί κατά τό μήκος ταύτης μέχρι τοΰ Βαφφινείου κόλπου. 
Τό νότιον μέρος τοΰ γεύματος τούτου είναι πρό πολλοΰ γνω
στόν ύπό τό δνομα Γροιλανδικόν βεϋμά. Τό ρεύμα τοΰτο ί
σωσε τό πλήρωμα τοΰ πλοίου «Νάνσεν» τής δευτέρας γερμα
νικής «ίς τόν Πόλον αποστολής· κατά τον ’Οκτώβριον τοΰ 
τοΰ 1869 το πλοιον τοΰτο συνετρίβη ύπό τών πάγων κατά 
τής γροιλανδικής άκτής, τό δέ πλήρωμα έσώθη έπί τοΰ πά
γου καί έσύρετο έπ*  αύτοΰ πρός Νότον έως ού κατά τόν Μά- 
ϊον τοΰ 1870 μετά φρικώδη πλοΰν 1500 χιλιομέτρων ί~ 
σωθη έπι τής ξηράς τής γροιλανδικής αύτής. Ότι δε τό 
ρεύμα τοΰτο «έρχεται άπο τής βορειοανατολικής άκτής τής 
’Ασίας, έδείχθη έξ «τέρας παρατηρήσεως.

Κατά τό θέρος τοΰ 1881 συνετρίβη τό αμερικανικόν πλοΐο- 
«Ζανετ» πλησίον τών Νεοσιβηρικών νήσων ύπό τοΰ πάγου. 
Τό πλήρωμα έσώθη είς τήν πλησίον Σιβηρίαν*  τά λείψανα 
όμως τοΰ ναυαγήσαντος πλοίου εύρέθησαν μετά τρία έτη έπί 
τών πάγων παρά τήν Νοτίαν &xpav τϊ)ί Γροιλανδίας. Είναι 
δέ αναμφίβολον δτι διέτρεξε τήν δδόν πρός: Βορράν τής χώ
ρας τοΰ Φραγκίσκου 'Ιωσήφ καί τής Σπιτσβέργης, δτι δη
λαδή, &ν διήλθον διά τοΰ Βορείου Πόλου, διήλθον δμως πολύ 
πλησίον αύτοΰ, διότι πρός νότον τών χωρών έκείνων δέν ήδύ- 
ναντο νά διέλθωσι, καθότι θά τά έκώλυε διακλάδωσις τοΰ 
γεύματος τοΰ κόλπου.

Ό Νάνσεν συνέλεζε πολλάς άλλας αποδείξεις υπέρ τής 
γνώμης τής διαβάσεως τοΰ γεύματος διά τοΰ βορείου Πόλου, 
καί συνέλαβεν έπι τή βάσει τούτων τό εξής σχέδιονΝά είσδό-
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φων πρός τήν βόριων άκτήν τής Ασίας συνήντησι Ρώσσον 
έμπορον, τόν Κάλχανριφ, οβτις τφ έπρομήθιυσι ζωοτροφίας, 
πιθανόν μάλιστα έμμέσως τρ μεσολαβήσει τών κοιτοίκων τής 
βοριιοανατολικής Ασίας τών Ίουλχγίρων ή τώ> Τσοΰκτων. 
Τούτους Ισως συνήντησιν δ Νάνσιν και Si’ αύτών ίσως t— 
φθασιν ή ειδησις ιίς τόν Κάλχναρεφ, όστις τήν παρέδωκεν 
ιίς τόν τηλέγραφον.

Ό καθηγητής κ. Α. Πιγκ φρονεί ότι ή ανακάλυψες τοΰ 
Νάνσιν καθιστφ περιττήν τήν St’ αεροστάτου έκδρομήν «ίς 
τόν Πόλον, ήν σχεδιάζει δ Σουηδός ερευνητής Άνδρε.

------ ------——■-------------------------------

0 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Μετά τετραετείς ενδελεχείς προσπάθειας © γάλλος 
αστρονόμος Λεέ^ κατόρθωσε νά συμπλ^ρύσ»} ήδη τόν 
τής Σελήνης φωτογραφικόν χάρτην, δι’ ου έοται δυνατή 
ή άκριόεστέρα γνΰσις τής φυσικής σροτάοεως τοϋ ήμε- 
τέρου δορυφόρου. Αί εικόνες έλήψθησαν έν τώ μετεω— 
ροοκοπείω τών Παριοίων διά μεγάλου φακού εστίας δέ
κα καί οκτώ μέτρων. Χάρις τή φωτογραφική ταύτη συ
σκευή, ό Λεβη έφωτογράψησε τήν Σελήνην μετά μεγε
θύνσεων 2,οοο περίπου διαμέτρων καί προσεγγίσεων 
α,οοο φορών. ’Επειδή δε ή μέση αυτής άπάστασις υπο
λογίζεται εις 3φ5,οοο χιλιόμετρα, ή σελήνη έφωτογρα- 
φήδη τοιαύτη, οιαν θά εβλεπον αύτήν έξ άποστάοεως 
18ο περίπου χιλιομέτρων. Ή ούτω μεγεδυνθείσα είκύν 
τοΰ ουρανίου σώματος civat τάοφ ευκρινής, ώστε άνεν 
οΰδεμιδς υπερβολής δύναταί τις νά έλπίζη νέας καί 
σπουδαίας έν τή μελέτη τής Σελήνης προόδους. Διά 
τών μέσων τούτων τής έρεύνης, άτινα τίθησιν είς τήν 
διάδεσιν τών επιστημόνων ό Λεβή, δύναται νϋν νά κα- 
ταακενασθή σφαίρα σεληνιακής κλίμακος ενός εκατομμυ
ριοστού μετά τής αύτής τεχνικής ακρίβειας, μεθ’ ής έν 
τή αυτή κλίμακι έπιζητεΐται ή κατασκευή τών γηίνων 
ημισφαιρίων διά τήνεκθεσιν τοΰ ιφοο,

Περί τής σελήνης προκειμένου, αΐ γενικαί γνώσεις 
είσιν όριστικω τώ τρόπω έξηκριβωμέναι, άλλ ’ αΐ λεπτο
μέρεια! είσιν όλοσχερώς άγνωστοι, αδύνατος δέ μέχρι 
τουδε άπέβη ή έξακρίβωσις, άν ή επιφάνεια τοΰ δορυφό
ρου τής Γής, ής ή φωτογραφική έπετευχθη άποτύπωσις 
μετά τηλικαύτης ακρίβειας, καλύπτηται ή όχι ύπό βλα- 
στήσεως.. Δύναται μόνον μετά βεβαιότητος ν’άποφαν- 
θή τις οτι δέν ΰπάρχουσι καθ’ όλην τήν έκτασιν τοΰ σε
ληναίου ημισφαιρίου, βπερ πρός τήν γην είναι έστραμ- 
μένον, όγκοι ύδατος . δυνάμενοι νά παραβληθώσι πρός 
τάς ήμετέρας θαλάσσας· αί δέ εκτάσεις, οί ύπό τό όνο
μα τούτο σημειούμεναι, είσιν άπλαΐ πιέσεις παραχθείσαι 
ύπό τής καθιζήσεως όρέων παμμεγέθων, άτινα έν τή 
διαδοχή τών αιώνων κατέρρευσαν.

Κατά τάς λεπτομερείς έρεύνας, είς άς ό Λείή προέβη 
μετά τοΰ συνεργάτου αύτοϋ Πουίζώ, δύναταί τις νά 
έξελέγξη καί παρακολουθήση τέοσαρας γεωλογικός πε
ριόδους, άς ή Σελήνη διήνυσε, καί αίτινές είσιν όμοιαι 
ταίς τής Γης, πιθανώς δέ ή Σελήνη διατρέχει ήδη τήν 
πέμπτην αύτής γεωλογικήν περίοδον. Αληθώς έκ τών 
παρατηρήσεων τούτων καταδεικνύεται ότι ό περί τήν 
γήν έλκυόμενος ουτος δορυφόρος δέν είναι τι άψυχον, 
άλλά σώμα ούράνιον, διανΰον τούς περιοδικούς της έξε- 
λίξεως αύτοϋ βαθμούς, ων τήν φύσιν θά καθορίση ίσως ή 
αστρονομική επιστήμη τή βοηθεία τής φωτογραφικής 
ταύτης είκόνος, καθόσον ό χάρτης τοΰ Λεβή είναι αυ
θεντική τής επιστήμης πιστοποίησις, είς ήν έν τώ μέλ- 
λοντι δύναται αύτη έκάοτοτε ν’ άναφέρηται πρός έξα- 
κρίβωσιν τής φύσεως καί τής έκτάσεως τών μεταμορφώ-

ση διά τοΰ Βιριγγιίου Πορθμού ής την βόρειον παγωμένην θά 
λασσαν,κατόπιν δέ νά παραδοθή ιίςτό ένταΰθα άρχόμινον ρεύ
μα,όπερ θά τον φέρη όπως τά λιίψκνα τήςαΖχνέτηςβδιά μίτον 
τοΰ Βορείου Πόλου ιίς τήν Γροιλανδίαν. Άλλ’ ή μετάβασις 
άπό τής Νορβηγίας πρός τόν Βιρίγγιιον Πορθμόν είναι μακρά, 
φίρουβα πιρίδλην την Εΰρώπην καί’Ασίαν καί δυσκόλως ώς 
έκ τούτου διαδομένη άπό πλοίου προωριμενου ιΐόικως ιίς τόν 
άνά μέσον τών πάγων πλοϋν. Ταύτα άναλογιζόμιν-ς μετί- 
βαλεν ό Νάνσεν τό σχίδιόν τον, άποφασίσας να προχωρήση 
δπως ύ Νόρδε«»κιόλδ κατά τό 1878, περιπλέων την Ασίαν, 
δηλαδή πλησίον της βόρειας ακτής τής Ασίας,δπως άποκλί- 
νη κατόπιν πρός βορρά» καί την βοριίαν άκραν τής μεγάλης 
ήπιίρου. 'Ενταύθα ήθιλι παραδοθή ιίς τό βιϋμα, δπως κι
νούμενος ύπό τούτου φθάσφ πρώτον τόν Βοριιον Πόλον καί 
ιΐτα πρός τήν άνατολικήν άκτήν τής Γροιλανδίας.

Κατά ’Ιούνιον τοϋ 1893 ό τολμηρός έριυνητής ίγκατί· 
λιπι τήν Χριστιανίαν τό πλοίόν τουί’Εμπρός» έναυπηγήθη 
έν Νορβηγίφ ύπό τοΰ Λάνρβιγκ κατ’ ειδικά σχέδια, δπως 
άντίχη ιίς τάς θλίψιις τών πάγων Stos τούτο έχει άχαρι 
σχήμα, μήκος 40 μέτρων, καί 11 μέτρων μέγιστον πλάτος. 
Ή χωρητικότης του ιιναΐ 600 τόνων, είναι δηλαδή τό 
« Έμπρός»μικρον Ιστιοφόρου*  διά πάν ένδεχόμενον όμως έχιι 
καί ατμομηχανήν 160 Ιππων δυνάμεως, ήτις καναναλίσκίι 
2 3)4 τόνους ανθράκων. Τό πλήρωμα άποτιλεϊται έκ 12 
άνδρών έν δλιρ' συμπαριλήφθησχν δέ ζωοτροφίας 5—6 it«v.

Κατά τήν ποριίαν του παρά τήν νορβιτιακήν παραλίαν 
άπιδιίχθη τό « Εμπρός» ώς τιλιίως κατάλληλον. Τή 4 
’Ιουνίου 1893 ι’ισήλθεν ής τήν’Ιουγέριον όδόν, ήτις ανοίγει 
τήν προς τήν Βοριιοσιζηρικήν θάλασσαν τή 6 Ιουλίου έθι- 
άθη ύπό τών νορβηγών άλιέων παρά τήν Σαμσγεδικήν χερ
σόνησον, έκτοτε δέ ούδεμία ειδησις ήλθιν έκ μέρους τοΰ 
Νάνβςν.

Έκ τούτων συνεπέραναν δη ό Νάνσεν θά εΰρι πλησίον 
τής βόρειας άκρας τής ’Ασίας καλήν όδόν πρός βορρά» καί 
θά τήν ήκολούθησιν έάν Si οιιχιίμαοι κατά τό 1893—94 
«ί< τά βόριια τής ’Ασίας, ήτο δυνατόν κατά τό θέρος τού 
1894 νά φθάρη μιτά τού γεύματος ιίς τόν βόρειον πόλον 
ή δι άφιξίς του ήδύνατο ύπό «ύνο'ίκάς πιριστάσιις νά γνωσθή 
κατά τό τιλίυταϊον φθινόπωρον έν Γροιλανδία. Ότι δέ οί 
Έσκιμφοι τής άνατολ. ακτής τής Γροιλανδίας οιισχυρίζον- 
το δτι κατά τόν Ιούλιον ιΐδον τριίστιον ιίς τούς πάγους, πάν- 
τες ίπίστιυσαν δτι τοΰτο ήτο τό «’Εμπρός».

Άλλ’ ένφ ύπιθέτομιν τόν Νάνσι» ιύρισκόμινον είς τήν 
ανατολικήν άκτήν τής Γροιλανδίας, αίφνης δ τηλέγραφος 
μάς ήγγιιλιν άπό τοΰ αντιθέτου σημείου τοΰ βοριιου Πόλου 
ότι δ Νάνσίν {φθασι τούτον καί άνικάλυψ*  ξηράν. Άμφό- 
τ»ρα είναι πιθα-ά, καθ δσον τό. «’Εμπρός» «ϊχιν ιΐδικώς 
κατασκίυασθή διά τήν κατά τών πάγων άντίστασιν, και 
δέν ιίναι άδύνατον νά εύρίσκηται ακριβώς ιίς τόν Βόριιον Πό
λον ξηρά. Τό έκπληκτιχόν τής έκ Πιτρουπόλιως ήδήσεως 
ιίναι ή καταγωγή της· διότι ήλθιν έξ Ίρκούσκης πρωτεύ
ουσας τής άνατολικής Σιβηρίας.Ό Νομάρχης τοΰ Κόλιμσκ 
έλαβε- τήν εΐδησιν παρά προμηθιυτοΰ τίνος τοϋ Νάνσεν 
άλλά τό Κόλιμσκ άπεχκ πολύ τής Ίρκούσκης, τόσον ίσον 
τούτο τής Μόσχας. Απέχω» 3000 χιλιόμετρα ιίναι ούχί 
μακράν τοΰ μέρους,δτου διιχείμαζεν ό Νορδενσκιόλδ μιτή τής 
«Βίγας». Άλλ’ έάν δ προμηθευτής τοΰ Νάνσιν γνωρίζη 
ήδη τήν άνακάλυψιν, διατί «ιωπ? αυτός ούτος; Ήδύνατο 
έξ Ισου ταχέως νά στιίλη πληροφορίας ιίς τήν Ίρκούσκην 
ώςδ έμπορος Κάλχνχριφ. Τό ένδιαφέρον ι’ναι τόσον μεγα- 
λείτερον, ίσον τό τηλεγράφημα ούδέν ένέχιι διιγιΐρον αμ
φιβολίαν.

Πιθανώς το «Εμπρός» νά ίμεινι μεταξύ τών πάγων, δ 
δέ Νάνσιν νά έπροχώρησι διά χιονοπέδιλων, ιύρών ιύνοΐκάς 
πιριστάσιις έπί τών πάγων,αΐτινες τόν, παρικινησαν νά στρα
φώ πρός τήν σιβηριακήν άκτήν.

Περί πάντων' τούτων ούδέν μάς λέγει τό τηλιγράφημα' 
τό μόνον όπερ μάς πληροφορεί είναι ίτι δ .Νάνσιν έπιστρέ

σεων, όσας έν τή παρόδω τών αιώνων μέλλει νά ύποστή 
ό ήμέτερος δορυφόρος.

Τό οΰνολον τών φαινομένων, όσα ή παρατήρηαις διε - 
πίστωσεν διά τοϋ επιστημονικού τούτου μέσου, ου έξαι- 
ρετική είναι ή δύναμις καί ή εύκρίνεια, επιτρέπει νά βε- 
βαιωθή, ότι ή ατμόσφαιρα καί τό ύδωρ ύφίστανται έν τώ 
κοσμώ τής Σελήνης, ής τηλικαύτην διεγείρει περιέρ
γειαν ή έπιστημονική έξέτασις, άλλ’ αδύνατον νά ύπο- 
δειχθή έτι είς ποιον τά στοιχεία ταυτα συμβάλλονται 
σκοπόν. Γινώσκονται ήδη ότι αί έπί τοΰ ξένου τούτου 
κόσμου έπενεργοϋσαι δυνάμεις, είσιν άπαραλλάκτως αί 
αΰταί πρός τάς δυνάμεις, άς αίσθσνόμεθα έφ’ήμών έπε- 
νεργούσας. Τούτο άποδείκνυοιν ότι ή φύσις τούς αύτούς 
ακολουθούσα νόμους, τών αύτών ποιείται χρήσιν μέσων 
καί δέν ανέχεται έτερα μέτρα καί σταθμά διά τήν Σε
λήνην, διάφορα δέ διά τήν Γήν.

Χεμ..

ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

SAP ΆΘΑΝΑΕΙΟΤHSWIAOT
Σχολάρχου Πεφαιώς.

(Συνίχιια)
Ή ζοφιρωτίρα έποχή σύμπαντος τοΰ ανθρωπίνου γίνους, 

ώς γνωστόν,ίστιν ΰ λιγόμινος Μισαίων.Καθόλον τό διάστη
μα τοϋ χρόνου, όπιρ έλαβι τό όνομα τοΰτο,μόνον τόΕλλη
νικόν έθνος έθιράπιυι τάς έπιστήμας καί τίχνας, τήν βιο
μηχανίαν καί τό έμπόριον-μόνον τό’Ελληνικόν έθνος έπί τής 
γής Ιξήπλωσι τά φώτα τοΰ Εύαγγιλίου, διετύπωσίν ΐπι- 
στημονικώς τάς άρχάς αύτοϋ καί άποκατίστησι τήν Χρι
στιανικήν θρητκιίαν άρμοδίαν, ώς οΰδιμίαν άλλην νά συγ- 
κρατγ τήν άνθρωπίνην διάνοιαν, όπως μή κατακρημνισθή 
ής τά βάραθρα της ύλοφροσύνης καί ιίς τούς κιυθμώνας τών 
Σκεπτικών ή Πυρρωνιστών, οίπνίς έκρατοΰντο έν άκρφ άμ- 
φιβολίφ πιρί πάντων. Διά τών Οικουμενικών Συνόδων, αί— 
τινις θεωρούνται ώς παγκόσμιοι συνταγματικαί βουλαί απάν
των τών χριστιανικών έθνών, μήπω τότε διηρημενων, έτί- 
θησαν ακράδαντα ής αιώνας αιώνων τά θιμέλια τής Ναζω
ραίας θρησκείας ούτως, ώστι πάς αιών, πάσα έποχή, π*ς  
ίπιστήμων, όσφ σοφός καί άν ΰπάρχη, όσην ικανότητα καί 
&ν άναπτύξν), ού δονήσει αι μιτακινήσαι λίθον τινα τοϋ άρ- 
χιτεκτονικοΰ καί καλλιτεχνικού οικοδομήματος, όπερ καλεί
ται «Χριστιανισμό?», ουδέ ύποσεΐσαι κ&ν τόν Χριστιανι
κόν Παρθενώνα τοϋ ’Ελληνικού πνεύματος, ό,νπιρ κατόρ
θωσε νά άνεγιίρη ύπό &λλας ίμπνίϋσιις έν Βυζαντίιρ ύπό 
τό όνομα < '^4γία Σοφία» τό ές φιί πρωτόβουλον καί πρω
τότυπον Ελληνικόν έθνος, καί οΰτως έστιρεωσι θρησκείαν, 
ήτις πάσης άλλης θεωρείται καί σήμιρον ΰπό τών μιγαλει» 
τερών έπιστημόνων τοΰ πεφωτισμένου κόσμου ώς ή άρμοοιω- 
τίρα ιίς τήν έπιστημονικώς μορφωθιΐσαν διάνοιαν τοΰ Ανθρω
πίνου γένους ώς προκαλοΰσα τήν αρμονίαν,τής« Έπιστήμηρ» 
καί τοΰκΛόγον», τής« ’Ερεύνηξ καί 9^ηοκεΙα$», ώς ίλεγίν 
ό μακαρίτης Πιτρος Βράίλας Άρμίνης, καί ό άρτίως περί 
τά τοιαϋτα ύψηλά θεωρήματα ασχολούμενος κ. Σκαλτσού· 
νης έν τφ σοφφ αύτοϋ πονήματι «Αρμονία Χριστιανισμού 
καί 'Επιστήμης·.

Παντοειδής πειρασμοί καί κίνδυνοι, πιριικύκλωσαν τό 
Ελληνικόν έθ>ος, ώς αί μέλισσαι τό κηρίον, ού μόνον θρη
σκευτικοί ένεκα τών πολυειδών αιρέσεων, αίτινες άνεφύοντο 
καθ*  άπαντα τόν Μεσαίωνα, ώς πολυκέφαλος υδρα, άλλά 
καί πολιτικοί τρισμέγιστοι, οδς άπικρουον ίκάστοτε οί πάν- 
οτε έν άγώσι διατιλοΰντες αύτοκράτορις τής Κων]πόλεως, 

τής νέας καθίδρας τοϋ Ελληνισμού, ήν ούτος άνιμόρφωσεν

ής τοιοΰτον βαθμόν, ώστε καί »ία Ελληνική Αυτοκρατο
ρία νά έπονομασθνΐ έν τη Ίατορίφ, π*ρ«μφ«ρλς  τ^ άρχαίφ 
τοΰ Μεγάλου Άλ«ξάνδρου· άλλ’δπως έκήνν) ίπ«σ«ν, ουτω 
καί -ή διυτέρα ύπό τό φάσγανον τών ’Οθωμανών, άλλ*  ούδ’ 
ούτοι ηδυνύθηβαν νά παρασυρωβι τό έθνος, ώοτ« νά παρικ· 
κλίνχι της &νωθ«ν αύτφ προδι*γ«γρ*μμένιης  γρκμ^· 
όφιίλει πάντοτ*  νά ίιατρέχη έν πάβη οπουο^ κμί όιατρέχ» 
«ύτυχώς μ») παρικλίνον τώ» πατρίων παραδόξων, ηθών, έθί· 
μων, καί πρό πάντων τών άρχών τοΰ Εύαγγ«λίου*  άλλ*  
δπως διασωθ^ άπό τόν τρισμέγιστον κλύδωνα τοΰ Μιβαίω- 
νος καί σνντηρήθ^ ίχρι τοΰ νΰν πληρις ζωής καί μέλλον
τος, βιβαίως ιίχι τά πρός τοιοΰτον σκοπόν άνάλογα στοι- 
χήα τϋς ύπάρξιως τοϋτίστιν ουδόλως έστιριΐτο ύψν>λών 
ιδιών καί άρχών προδιαγιγραμμίνων καί έπ’ άγαθφ διατι- 
τυπωμίνων καί Ιδού ή λύσις καί τοΰ τρίτου ήμών τιθίν- 
τος ζητήματος.

Άλλ’ ίνα κράτη πάντοτι την αυτήν ιύθιΐαν γραμμήν 
τϋς έθνικΐίς ίιιυθΰνσιως καθ’ άπαντα τά τμήματα τά χρο
νικά τοΰ Μισαίωνος, βιβαιότατα ουδόλως άπιμακρύνθτ) τό 
’Ελληνικόν έθνος τών άρχών τής ίντως άληθοΰς άρχαίας 

φιλοσοφίας καί έλληνικτ^ παιδεύσιως*  τοΰτο δ’ άποδιι— 
κνύιται άρκιτά ύπό τών διαφόρων έν διαφόροις πόλισι της 
διυτέρας -ήμών αύτοκρατορίας διατηρουμίνων Σχολών καί 
βιβλιοθηκών*  τών έν αΰταΐς τάς διατριβές ποιούμενων σο
φών άνδρών, τών διαφόρων αύτών συγγραμμάτων ής τά 
ποικίλα ήδη τοΰ ίπιστητοΰ άνηκόντων κλ. τό δέ πάντων 
άξιοθαύμαστον ΐ’νι ότι καί ύπ*  αυτόν τόν άφόρητον ζυγόν 
τών ’Οθωμανών τό σιδηροΰν αΰτο έθνος διιτηρησιν ίσβιστ*  
τά στοιχιϊα τοΰ Ίιροΰ (Ιυρός, 8πιρ ιπανϊφιριν αύτό ιίς 
τήν ζωήν. Τά ονόματα τών διαφόρων σοφών όλων τών έπο- 
χών τούτων tlvt τόσον πολλά, ώστι χώρος έν τ^ ώραίφ 
«Φύσει» ουκ in τοσοΰτον ιυρύς νά ύπάρχη*  διό καί ίίιαί- 
Τιρα συγγράμματα συνιγράφησαν πιρί αύτών ΰπό τι ξινών 
καί τών ήμιτίρων. Ή άνάγνωσίς τ?ς 'Ιστορίας τών ’Ελ
ληνικών γραμμάτων ιΐνι τοσοΰτον τιρπνή,θιλκτικη καί σΰν- 
αμα ώφιλιμωτάτη, ώστι ούκ έπιπρεπιται έλληνικών γραμ» 
μάτων τούτων άπιίρφ ιίναι*  ivt στοιχιΐον παιδιύσιως άνα- 
πόφιυκτονό θίλων δέ νά φναι ϊλλην όντως και ού μόνον νά 
όνομάζηται απλώς τοιοΰτος. {χιι καθήκον νά λάβιρ γνώσιν 
Απάντων τούτων, ών ούδ’ αυτοί οί σοφοί ιύρωπαιοι άπα- 
ξιοΰσιν ιίδημονίς έν άκριβιίφ μάλιστα έπιστημονική νά 
διατιλώσι*  πολλφ δι μάλλον ‘ήμιις, ώστι τέλος έχομιν και 
την λύσιν τοΰ τιτάρτου ζητήματος*  μένιι δ’ ήμΐν καί ή 
τοΰ πέμπτου, ήν ήδη έπιχιιροΰμιν.

Ούδίποτι ούδαμοΰ τών 'Ελληνικών χωρών καθ * δλον 
τόν Μισαίωνα καί κατά τήν έποχήν τής Τουρκοκρατίας 
έπαύσαντο οί ‘Ελληνις θιραπιύοντις τά Ελληνικά γράμ
ματα καί έν γίνιι τήν Ελληνικήν παίδιυσιν και μόρφωσιν*  
ούδίποτ’ έπαύσαντο έπιμιλούμινοι τών συγγραμμάτων καί 
τής συστάσιως καί διατηρήσιως βιβλιοθηκών ιν το ταις 
πόλισι καί 5ή ίδίβρ έν τοΐς Μοναστηρίοςς, έν οίς τά πλει- 
στα διισώθησαν τών άθανάτων συγγραμμάτων τών άρχαίων 
σοφών καί τών τής ’Εκκλησίας*  ένταΰθα άρκοΰμαι μνημο- 
νιύων τούς σημανακωτίρους σοφού; άνδρας τής ’Εκκλη
σίας, οΰς καί πατέρας ιδίς έπονομάζουσι διά τήν όντως 
πατρικήν στοργήν, ήν ίτιδιίξαντο πρός τι τήν διαρρύθμισιν 
έν γίνιι τών ’Εκκλησιαστικών πραγμάτων και τήν Ελλη
νικήν παίδιυσίν τών οις ταϋτα έπινρίπιται νά ίθύνωσιν ώς 
έμπρίπιι άνδράσίν ού μόνον ίπιστήμοσιν, άλλά καί έν ιύ- 
σιβοίφ άληθιΐ άνατιθραμμίνοις*  υψιστος καί μίγας ό 
σκοπό;. -

Ό Ωριγένης θίωριΐται, ώς ό Στωΐκός Χρύσιππος*  ό 
Χρυσόστομος ώ; νέος τής Εκκλησίας Δημοσθένης, 8ν πάν- 
τοτι ό Χρυσορρήμων ύπ*  δψιν ήχιν έν ταΐς μιλιταις αύτοϋ*  
άν τις άναγνώσγ) συγκριτικώς τάς τι όμιλίας τοΰ Χρυσο
στόμου πρός τόν λαόν, και τούς λόγους τοΰ Δημοσθένους, 
θαυμασίαν όντως παρατηρήσιι ΰπάρχουσαν έν τοΐς πλιί- 
στοις όμοιότητα καί χάριν*  ό δέ Βασίλιιος, ώσπιρ ό Ξινό»
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φών έπωνομάβθη ύπό των αρχαίων «Αττική Μίλιαβα», 
οΰτω και αύτός υπό των ιερών άνδρών « 'Ιερά τή; ΈκκΛη- 
Stag μέλωσα» .Προέβη δ’ούτος νά υπόδειξη καί τήν μέθο- 
δον,καθ'ή» ίδει νά διδάσκωνται καί συνεπώς ώφελείας με
γίστης νά καρπώνται έκ των'Ελληνικών γραμμάτων οί ού
τως μεμορφωμένοι εύσεβώς χριστιανοί άνδρες ίν τφ ύπό την 
ίπιγραφήν ix&g αν ng ix τ&ν ΈΜηνίΊ&ν ώφελοίτο λό· 
γην» θαυμαστφ αυτού πονήματΓ οί δ’ αύτοκράτορες της 
Κωνσταντινουπόλεως καί συνετήρουν Σχολήν επιστημονικήν 
ίν Βυζαντίφ άνωτάτην, ήν καί Μουσεΐον έπωνόμαζον, ώσ- 
πιρ άλλοτε οί Πτολεμαιοι έν Άλεξανδρείφ· χαί ώσπερ οΰ- 
τοι έτρεφαν ίν αΰτώ έν συσσιτίοις τούς έκεΐ άπανταχόθεν 
«υρρεοντας ίπισήμους σοφούς, καί έτίμων μεγάλως πολλάκις 
καί ώς συμβούλους επί των βασιλικών πραγμάτων λαμβάνον- 
τις· οδτω καί έν Βυζαντίφ απαράλλακτα οί τού Μουσείου 

: σοφοί ίνδρις καί έτρέφοντο δημοσίγ δαπάνη και (χρησμοδο
τούν, ούτως είπεΐν, ίπί των διαφόρων -tin πολιτικών, tin 
θρησκευτικών ζητημάτων τοΰ Ιθιους- πολλάκις Οε καί τολμη- 
ρώς άπεδοκίμαζον τάς άποφάσεις τών αύτοκρατόρων,ώς συνέ
βη ίπί Λίοντος τοΰ Ίσαύρου διά τό ζήτημα τής προσκυνή
σεις τών εικόνων, δπερ επιδοκίμασαν ζωηρώς οί τοΰ Μου
σείου σοφοί άνδρις, και δη ό προϊστάμενος αυτών, δστις είχε 
καί τον ίπισήμως άνίγνωρισμίνον τίτλον τοΰ «Οέκσυμενι- 
«0© διδασχαλου». Διό καί χολωθείς ό "Ισαυρος διέταξε τήν 
πυρπόλησιν τού Μουσείου καί τήν κατάδίωξιν τών σοφών 
καί τοΰ οικουμενικού διδασκάλου τήν κάκωσιν κλ. ώς γρά
φει δ Βυζαντινός ιστορικός Ζωναρδς καί Μανασής εν συνά
ψει χρονικ. κλ. Άλλα και μετά τήν άναστήλωσιν τών ει
κόνων έν τοΐς ίφεξής αίώσιν ού διελιπον οΐ σοφοί ίνδρες καί 
αί βιβλιοθήκαι, καί αύθις άρκούμεθα ίπαναμνήσαι τον 
κριτικώτατον καί πολυμαθέστατον Φώτιον, τον συγ- 
γράψαντα τήν πολυθρύλητον «Μυριόβιβίον», καί τον Ευ
στάθιον Θεσσαλονίκης, τόν διατυπώσαντα «tag όμηρικάς 
παριχβολάς», έξ ών σύμπας δ φιλολογικός κόσμος τής Ευ
ρώπης νΰν άρύεται τά πρός κατάληψιν τών ’Ομηρικών 
έπών σχόλια, κλ. Μιχαήλ τόν Ψελλόν, τόν έπονομασθέντα 
φιλόσοφον εν Βυζαντίφ, τόν Γεννάδιον, πατριαρχεύσαντα 
πρώτον μετά τήν άλωσίν ύπό τοΰ Μωάμεθ Β . Κ]τολεως 
καί πολλά; συγγραφάς καταλιπόντα, ών τά κείμενα έν 
ταις βιβλιοθήκαις τοΰ Άθω άνευρων δ σοφός Μινωίδης Μη
νάς έζέδωκεν έν Παρισίοις πρό τινων ετών. 'Αλλά πώς μη 
άναμνησθώμεν Ίερεμίου τοΰ σοφού Πατριάρχου Κ]τόλεως, 
Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως, Δοσιθεου Ιεροσολύμων. Μαργου- 
νίου τοΰ ’Αλεξάνδρειάς καί λοιπών σοφών άνδρών, οίτινες 
καίτοι πιεζόμενοι ύπο τοΰ άφορήτου ζυγοΰ τών υιών τής 
Άγαρ, ούχ ήττον ούδίποτ’ έπαύοντο έν τφ μέτρφ τής δυ- 
νάμεως αύτών καί άναλόγως ταις δειναίς έποχαϊς ίκείναις 
έπιμελούμενοι τών τε 'Ιερών γραμμάτων καί τής «#ι>ρα- 
btv tfotpiag», συνήθως άπεκάλουν έν τή Εκκλησιαστική 
γλώσση τά έλλην ικά γράμματα ;

Έκ πάντων τούτων συνάγεται άριδηλότατα, δτι άφευ
κτος έπάγεται τφ Έλληνιχφ Γίνει ή σπουδή τών σοφών 
άνδρών τής ’Εκκλησίας, ή δέ περί περί αυτούς αμέλεια 
τών άρμοδίω» καί ολιγωρία ούκ έπιτρίπεται· άσυνεσία δέ 
οίκτρά ή του λοιπού έκ τών πατρίων παρέκλισες ήτις άξει 
τό έθνος εις Καιάδαν τινα ηθικόν, έξ οΰ οφείλομεν το γε 
έφ’ήμϊν νά άποκωλύσωμεν αυτό, δδηγοΰντες είς τήν ευθείαν 
δδόν, ήν δέον νά διατρέξη έν τφ μέσφ τών έθνών καί δή 
τών έν τή 'Ανατολή, όπως εκπληρώση τόν προορισμόν αυ
τού, έν φ κεκληται, καί έν φ ή δόξα καί ή ύπόληψις τού 
'Ελληνισμού ίσται.

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΔΥΨΙΣ

Ή δεβύΰυνβες άνάμ.<ον·

Μεγάλης οπουδαιότητσς μετεώρογογική άνακάλυψις 
αγγέλλεται έκ Μαδρίτης είς τάς γερμανικές εφημερίδας. 
Ώς γνωστόν, έν έκ τών σπουδαιότερων προαπαιτονμά- 
νων διά τήν πρόγνωοιν τοΰ καιρού καί τών μεταβολών έν 
γένει έν τή ατμόσφαιρα είναι ή γνώσις τής διενθύνοεως 
τών άνεμων είς τά υψηλά στρώματα τής ατμόσφαιρας. 
At πρόσ’τάθειαι τ&ν μετεωρολόγων πρός άνακάλνψιν 
τοιούτου τίνος οργάνου ειχον μέχρι τοδδε ναυαγήσει· 
ήδη δέ ά 'Ισπανός μετεωρολόγος- Βικέντιος Βεντόζας 
διευθυντής τοΰ αστεροσκοπείου Μαδρίτης κατέληξεν είς 
αίσίαν τοΰ δυσχερούς προβλήματος λύσιν/Οταν ό ουρα
νός είναι «καλυμμένος ύπο νεφών δέν είναι δυνατή ή 
άκριβής τής κινήσεως τών άνεμων παρατήρησις. Όταν 
όμως ό ούρανός είναι καθαρός, τότε ή εφαρμογή τής 
μεθόδου τού Βεντόζα επιτυγχάνει τελείως. *Ο  Ισπανός 
μετεωρολόγος, οστις επί μακρά ετη ήοχολεϊτο μέ τάς 
κηλίδας τοΰ ήλιου, έξήγαγεν οτι αΐ άναπάλσεις, άς διά 
τοΰ τηλεσκοπίου παρατηρούοιν επί Τής στεφάνης τον 
ήλιου οί άστρονόμοι, δέον ν’ άποδοθώσιν είς τάς κινή· 
σεις τών έπι τών υψηλών τής ατμόσφαιρας στρωμάτων 
άνεμων. Έσκέφθη επομένως νά έπιμεινη είς τήν μελέ
την τών κινήσεων τούτων καί κατέληξεν είς τό συμπέρα
σμα ότι δι ’ αύτών δυνάμεθα νά διαγιγνύσκομεν τήν φο
ράν τών έπι τών ύψηλών στρωμάτων ανέμων.

ΙΙρός έπίτευξιν τούτου αρκεί νά· κανονισωμεν τό τη
λεσκόπιου ούτως ώστε νά φθάση ή έντασίς του μέχρι 
του ύψους όπου ό πρός έξέτασιν άνεμος ύπολογίζεται 
οτι ϊσταται. Έάν δηλ. θελήσωμεν νά έξετάσωμεν άνε
μον κινούμενου είς ύψος 3 χιλ. μέτρων κανονίζομεν τό 
τηλεσκόπιου ώς άν έπρόκειτο νά έξετάσωμεν άντικείμε- 
νον άπέχον άφ’ ήμών 3 χιλ. μέτρα, άπλούστατα δέ τό
τε καί ασφαλώς άντιλαμβανόμεθσ τής φοράς τοΰ άνεμου. 
Διά τής απλής ταύτης όσον καί άσφαλοΰς μεθόδου κα- 
τορθοΰται όταν ό ούρανός είναι αίθριος, όταν δηλ. προ- 
παρασκευάζωνται αί ατμοσφαιρικοί μεταβίλαί, νά έπισκο- 
πώμεν τά ρεύματα τών άνεμων και συνεπώς νά διατε- 
λώμεν έν γνώσει τών επικειμένων τρικυμιών.

Η ΑΣΙΑ
ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Πρώτον πρέπει νά έξετάσωμεν άν ή ήπειρος αΰτη ήτο 
άλλοτε ήνωμένη πρός τήν 'Αμερικήν διά τής βορειοανατο
λικής ίσχατιάς, δπου «ήμερον ευρηται ή Βερίγγειος θάλασ
σα. Πραγματικός κατά τά βόρεια τών προς τόν Πόλον 
γειτνιαζουσώ*  τριών ηπείρων, εύρίσκομεν τα ζώα, τον ρεν- 
νον, τήν μεγάλην έλαφον, τόν σίμορα κτλ. άξιωσημείωτον 
ίέ ’ιδίως δτι ή άρκτος γρίζλυ τών Πετρωδών Όρέων της 
'Αμερικής ήτο άλλοτε διαδεδομένη καί έν Άσίφ ώς καί έν 
Εΰρώπτ), κάθά μαρτυρούσι τά έν σπηλαίοις εύρεθέντα οστά 
h Άγγλέφ, Γαλλία, Γερμανίφ, Βελγική, Σικελίφ. κτλ 
Προσέτι εύρέθησαν εσχάτως καί λείψανα μαμούθου έν ταις 
νήσοις Ούναλάσκα καί Πριβυλόφ τής Βεριγγείου, έξ οΰ 
άποδεικνύεται ότι αί νήσοι αΰται άνήκον είς τήν ξηράν, 
ήτις συνέδειν άλλοτε τήν ’Ασίαν πρός τήν 'Αμερικήν καί δι’ 
ής οί μαμοϋθοι καί τά άλλα ζώα ήδύναντο νά μεταναστεύ- 
ωσιν άπό τής μιάς είς τήν άλλην ήπειρον. Κατά τήν διεθνή 
πολικήν έξερεύνησιν εύρέθησαν (χαυλιόδοντες) μαμούθου και 
κατάτά δυτικά τής ’Αλάσκας παρά τό άκρωτήριον Βάρρωβ,
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έξ ου’εικάζεται 8τι κατά τήν αυτήν περίπου έποχήν ή 
Γροιλανδία καί τό σύμπλεγμα τών κατά τά βορειανατολικά 
τής Αμερικής πολυαρίθμων νήσων άπετέλουν έπίσης μέρος 
τής άμερικανικής ηπείρου, διότι τά αύτά ζώα άπαντώσι καί 
έπι τών νήσων έκείνων. Άλλ’ έπανέλθωμεν είς τήν ’Ασίαν. 
Αί τό ιαπωνικόν Κράτος άποτελοΰσαι νήσοι, συμπιριλαμβα- 
νομένης καί τής Φορμόζας, ήσαν ήνωμέναι μετά τής ασια
τικής ηπείρου, διότι τά διάφορα είδη τών έπι τών νήσων 
έκείνων άπαντώντων ζώων φέρουσι μέν ιδιαιτέρά τινα χα
ρακτηριστικά, άλλ’ ούχ ήττον δμοιάζουσι πρός τά έν τή 
ήπείρφ, έξ οΰ ύποτίθεται δτι είναι μιάς καί τής αυτής κα
ταγωγής. Οδτω έπι παραδείγματι, εν Ίσπανίφ άνευρίσκο- 
μεν κυνοπιθήκους, άλώπεκας, τροχούς ολίγον διαφεροντας 
άπό τών έν τή άσιατική ήπείρφ όμειοειδών αύτών, ώς φαί
νεται δέ άνελύφθησαν καί ρέννου λείψανα.Τό αυτό άναμφι- 
βόλως πρέπει νά είκάσωμιν καί περί τής νήσου. Κεϋλάνης, 
άφοϋ άνευρίσκομεν έν αύτή έλέφαντας, πάνθηρας κτλ πα
νόμοιους πρός τούς έν τή 'Ινδική· φαίνεται δέ μάλιστα οτι 
έν προσφάτφ σχετικώς έποχή άπεσπάσθη άπό τής ηπείρου. 
Έάνρίψω μενν δ' εν βλέμμα ίπί τού ζωικού βασιλείου τοΰ 

ινδικού άρχιπελάγους, παρατηρούμεν δτι ίπί τινων μέν νή
σων ύπάρχουσι ζώα δμοια καί παρεμφερή πρός τά τής ά- 
σιατικής ηπείρου, έπι άλλων δέ δμοια. πρός τά τής 
Αυστραλίας.

Ή Χερσόνησος τής Μαλάκας, αί νήσοι Σουμάτρας, Βορ- 
νεου, 'Ιάβας ώς και αΐ γείτονες αύτών, ε’χουσί τινα τών ζώ
ων κοινά, οιον τήν μαλαϊκήν άρκτον,· μοσχογαλήν, τόν μα- 
κρόποδα, γαλεοπίθηκον καί τινας·άλλους πίθηκους. Εν Ίάβφ 
(-■άλιστα ευρίσκομεν καί τήν βασιλικήν τίγριν καί τόν πάν
θηρα, ζώα άφθόνως άπαντώντα έν Άσίφ· έν’δέ ταις Φ>- 
λιππίναις ύπάρχουοι κυνοπίθηκοι, μακρόποδες, γαλεοπίθη-

μεγάλη ξπανλες.

κοϊ, πολλοί σκίουροι, ακανθόχοιροι, έλαφοι κτλ.Άν δ’αί νή
σοι αδται έχουσί τινα μέν τών ζώων κοινά, άλλα δέ Ιδι
αίτερα ολως, έκ τούτων προφανώς πρέπεε νά συμπεράνωμιν 
ότι,άφ’ ής έποχής άπεσπάσθησαν άπό τής ηπείρου,είδη τι- 
νά μετεβλήθησαν διά βαθμιαίας έπιίράσεως τού νόμου τής 
παραλλαγής.

Προκειμένου δέ περί τών άνατολικώτερον κειμένων νη
σιωτικών συμπλεγμάτων, τών Μολούκων, τών Παπούων 
τής νέας Γουινέας κτλ, ύποτίθεται ότι ήσαν άλλοτε ήνωμέ
ναι πρός τήν Αύσραλίαν, όπως καί ή Τασμανία, διότι αέ 
νήσοι έκειναι καί ή Αυστραλία εχουσιν δλως Ιδιαίτερον ζωϊ- 
κον καί φυτικόν βασίλειον, άναμιμνήσκοντα είδη τινα έκλι- 
πόντα. Μεταξύ τών ζώων τούτων συγαταλέγονται καί τά 
ύπό τό δνομα τών θυλακοφόρων γνωστά, καί τι άλλο πε
ρίεργον είδος θηλαστικών, έν οις καί ό όρνιθόρυγχος, ούδα- 
μού έν Άσίφ, και έν τφ άρχιπελάγιι τής Μαλαισίας ά
παντώντα, εκτός τής νήσου Κελήβης, νήσου μεγάλης, ήτις 
κείμενη μεταξύ τών Μολούκων καί τού Βορνέου,καταπλη
κτικήν άποτελεϊ άντίθεσιν πρός τάς γείτονας,καίπερ χωριζο- 
μένη άπ’αυτών διά βραχίονος ούχί πολλοΰ εύρους. 'Επειδή 
δέ ίπί τής νήσου ταύτης εύρίσκομεν μαστοφόρα εχοντα άλλα 
μέν δλως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καί διαφέροντα τών επί 
τής ασιατικής ηπείρου καί τών γειτόνων νήσων, άλλα 
δέ ίν ούδενι άλλφ μίρει άπαντώντα, οιος δ βαβιρούσας, Α
γριόχοιρος άλλοκότου σχήματος, ύποτίθεται δτι άποτελεϊ ?ν 
τών άρχαιοτέρων μερών τοΰ άρχιπελάγους καί δτι· διέσωσε 
τά λείψανα τοΰ ζωικού καί φυτικού βασιλείου αρχαίας ηπεί
ρου ίκλιπούσης.

Έάν δέ ίξιτάσωμεν τάς Sv τφ Μεγάλφ Ώκεανφ έγκα- 
τεσπαρμένας έκατοντάδας νήσων, αίτινες άπέχουσι κατά τά 
600 περίπου χιλιόμετρα άπό ηπείρου ή μεγάλης νήσου, θά 
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ίδωμεν 8τι οδτε ζώα άγρια ούτε βατραχοειδή ϋπάρχουσιν 
εύρίσκβμεν μόνον πτηνά και νυχτερίδα;, ώ; δυνάμενα νά 
διατρεχωσι διά τών πτερύγων αυτών μεγάλα; αποστάσεις, 
ζώα χάτοιχίδια εΐσαχθεντα ύπδ τοΰ ανθρώπου, χαί μΰ:, οί- 
τινε; πανταχοΰ ήχολούθησαν τδν άνθρωπον. Πρόδηλον λοιπόν 
βτι αΐ νήσοι Μαριάναι. Καρολίναι,{ Φετζή, Σαμάου, Σαν- 
δουίχαι, Ταχιτή χτλ. ησαν πάντοτε νήσοι' τουναντίον δί αί 
νήσοι, έν αΐ; άπαντώσι μαστοφόρα χαί βατραχοειδή, χα- 
τ*  άρχάς άπετίλουν μέρος ηπείρου.

Κατά πάσαν πιθανότητα τά γεωλογικά φαινόμενα τών 
ίξάρσεων χαι χαθιζήσεων παρήχθησαν βαθμιαίως, τών ύΐά- 
των μικρόν χαί χατ'ολίγον καταχλυσάντων τά χαμηλά μέρη, 
μέχρις ού έμειναν μόνον τά υψηλά ώ; νήσοι, είς & χαί χατί- 
φευγον τά ζώα άπδ τών χαμηλότερων. Τδ πιθανώτερον δέ 
Sri αί καθιζήσεις χαί αί έζάρσεις συνίπιπτον ίνερ δηλ. fv 
τινι χώρψ ίγίνοντο καθιζήσεις, έν γείτονι άνεθρωσκον όρη.»

Φρέπ.

ΕΝ ΤΕΜΑΧ1ΟΝ

ΕΚ TQN “ΓΑΜΟΝ HHAEQS ΚΑΙ 0ΕΤΙΔΟ2,, 
Ποιήματος έπικοΰ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΥ (1)

« Δείτε, οεμναΐ τοΰ Διάς, άγλααί θυγατέρες, ώ Μοΰοαι, 
Τούς περιφήμουί Πηλέω; καί θέτιδος ^οατε γάμου;, 
“Ενθα σύν πάσι κ*  ύμεϊ; τοϊ; θεοΤς παρευρέθητε πάβαι 
Ek τό θρυλλούμενον τούτων συμπάθιου $8ουσ’ εύθύμωί, 
*Ινα ή μνήμη αύτών εύκλεή; καί άθάνατος μείνη.
» Πού άρα ουτοι καί πώς οΐ κλεινοί έτελέσθηβαυ γάμοι; 
Τί; θ’έν αύτοΤο τών ίεών εύθυμούντων, τί; δαίμων άλάατωρ 
ΑΙφνησ είς έριν ουνέβαλε τρεις ii αύτών άλεθρίαν, 
Τήν Άφροδίτην, τήν ‘Ηρα*  καί τήν Άθηνάν περί κάλλους, 
"Ητις δεινά τή Άσίφ κ’ Έλλάδι ίπήνεγκε πλείστα; 
Ταΰτα ύμεΐς, ώς τά πάντα είθυΤαι, θεα(, εΐπατέμοι-» 
«Χώρα τής γής ή καλλίστη ύπάρχει εί; τ’ άκρα Εύρώπης 
Τά πρδς Ήώ, Θεσσαλία ή γή τών άρχαίων Γιγάντων 
Καί ένταυτφ τών μεγάλων άνδρών καί μεγάλων συμβάντων. 
'Ενθα ποτέ ο! δεινοί καί άτάσθαλοι παΤδες έκεΐνοι 
Τοΰ Άλωέως έπέθηκαν άλλο ίπ’ άλλο τά δρη, 
“Ολυμπον, Όσσαν και Πήλιον, Τν’ άναβάντε; καί μέχρι 
Τοΰ Ούρανοΰ έκ τοΰ θρόνου τδν μέγαν έέώσωσι Δία. 
Ένθα ή μάχη συνέστ’ ή φριχτή Ααπιθών καί Κενταύρων 
Καί ή ’Αργώ κατηρτίσθ*  ή πολύκροτος ναΰς, έφ’ ή; πάλαι 
’Ηλθον είς Γήν τήν Κολχίδα ήρώων οί άριστοι, δθεν 
Είχον άντάέιον γέρας άνδρείας τδ πάγχρυσον δέρας. 
Ένθα ό Φοίβος ’Απόλλων, παρά τφ Άδμήτφ θητεύσα; 
Καί τούς κατοίκους τής χώρας αύτής τδεδ ζήν έκδιδάέας, 
Τδν πολυύμνητου πάλιν χρυσοΰν έπανήγαγ’ αιώνα- 
Ταύτην τήν χώραν Αίγέως τδ πέλαγος ένθεν βρίζει 
Ένθεν δέ, ώσπερ φρουροί γιγαντώνεις, φρουροϋσι τά όρη 
Πήλιον,Όλυμπος, Όσσα καί Πίνδος καί Οίτη καί "Οθρυς 

. Έμπροσθε τούτων γαιών πεδιάς έέαπλούται παμφόρων, 
Ήτις τούς στάχυ; της δταν άκμαίους καί θάλλοντας φέρη, 
Ώς κυματώδης τις θάλασσ*  άπένανη πάσα δράται,

(1) Ό ίλίγον χρίηον μιτά «η» τίλιυτην τί; άβώίμου χ«ητ?ία; Φιατεινής 
Λ. Οικονοιιίβου καί αυτό; τ«1«ντήσας πατ^ρ «η; 'Αναγνώστη; Οίκονομί- 
ίης, τβΓ; χΐιίστοι; de ιί; tin άρχαίων χαΐ χρηστβτάτιβν ϊιοιχητι—
κων της «ατρΚτς υπαλλήλων χαί λίαν δάχψος μεταφραστή; της ·Μη8ΐίας« 
χαι της · Άλχήστιδβ;· τοΰ Ενριπίδσν, χαί μάλιστα τής πρώτης, εις ίλί- 
γους, ΰλιγίατους δμως «γίνετβ χαι ήτο γνωστός φίλος χαί ώς ποιητής πρβ- 
τοτύπων πώητιχων ϊργων, όποιον δή είναι χαί τό ύπό τήν ανωτέρω έπιγρα- 
φήν είς ΰπςροξαχοσίους δαχτυλιχονς ίξαμίτρονς τής χαΟαρενοΰση; γλώσσης 
εν προχεχωρηχότι γήρατι ποιηβέν αυτόν έπος όπιρ χαί διά τον ένταϋβα 
δημοβιονομένον αποσπάσματος, έπί τω σκοπώ Γνα γνωσίήχαί ώς τοιοντος 
περισσότερον ό άοίίφβζ άνήρ, χάν (ίς τό χοινόν των ήμετέρων ριλομονσων 
αναγνωστών τό πρώτον ήδη δία τον τύπον γνωστοποιείται. 3ημ.«Φύσεως·.

Καί δι*  αύτών άν ίππεύς διαβαίνη, άόρατος μένει. 
Τόσον αύτοί ύψηλοί έν τή γή μόνον φύοντ’ έκείνη. 
'Ρέει δ’ έν μέσφ αύτής δ Πηνειός κάλλίρρουε, καί, τέμνων 
Τά ήνωμένα πριν, 'Οσσαν καί “Ολυμπον, όρη είς δύο, 
Τήν τερπνοτάτην έκεΤ τών Τεμπών σχηματίζει κοιλάδα. 
Άλση έκεί σεβαστά Ιερά; τοΰ Απόλλωνος Δάφνης, 
Δάση λευκών, κυ.ταρίσσων, δρυών έλατών καί πλατάνων, 
Ήμερα δένδρ’ άγλαόκαρπα καί καλλιστάφυλοι πλεΤοτοι 
Άμπελοι, εδφυτοι κήποι, καί έδαφος πεποικιλμένον 
Άπαν έκ χλόης πυκνής καί άνθέων εύχρόων κ*  εύόσμων, 
'Ρύακες πλείστοι καί κρήναι άείρροοι καί ποταμίσκοι, 
'Ρέοντες ύδωρ ψυχρόν, διαυγές τε καί άφθονον άμα, 
Ταΰτα καί άλλα παντοία τής Φύσεως κάλλη τήν χώραν 
Ταύτην κοσμούντο, τερπνήν καθιστώσε κ*  εύφρόσυνον λίαν. 
Αύρα πρδς τούτοις Ζεφύρου έκεΐ ζωογόνος ήρέμα 
Πνέουσα, θρούν έλαφρδν διεγείρ*  είς τά φύλλα τών δένδρων. 
Πλήθη προβάτων, αιγών καί βοών εύτραφών μετά ίππων 
Νέμοντ’ έντδς πολυχόρτων λημώνων αύτής τής κοιλάδος. 
’Ωδε ποιμένες, έκεΐ δέ βουκόλοι ύπδ τάς πλατάνους 
Έχοντεσ-στρώμα τήν χλόην καί άλλοι αύλούς είς τδ στόμυα, 
Άλλοι δέ σύριγγας, άλλοι άοκαύλους καί εύθογγα άλλα 
“Οργανα φέροντες, φδουσ’ ήρώων πολύκλυτα έργα. 
Εύμορφοι δέ Θεσσαλίδες παρθένοι, ώς νύμφαι Δρυάδες 

. Πέριέ χορούς συγκροτοϋσαι ύμνοΟσιν δτέ μέν τδ έαρ, 
Καί τάς παντοίας αύτοΰ καλλονάς καί τά άφθονα δώρα, 
Άλλοτε δέ τδν θεόν τής άγάπης, τόν έρωτα, δστις 
Πάντ*  άμο.βαία σχετίζων συνάπτει φιλίφ τά δντα.
Κ’ έν τή μολπή τούτων πάντων φδαίΧάήδδνων ένοΰνται 
Άμα καί άλλων παντοίων πτηνών φδικών καί εύλάλων, 
Ώστε λαμπρά, ούρανίς τινι άρμονί? φμοίφ 
Γίνετ’ έκεΤ μελφδούντων άνθρώπων, πτηνών καί δργάνών. 
Καί τά ποικίλα θεάματ*  αυτά καί άκούσματα πάντα 
Τέρπουσι λίαν καί δμμα καί ού; καί καρδίαν συγχρόνως. 
Πλήρης δέ οδσα ή χώρα αύτή καλλονών, δμοιάζει 
Τών ’Εσπερίδων τδν κήπον ή μάλλον τήν γήν τών Μακάρων. 
Πέραν αύτής τής κοιλάδος πρδς έω ύψοΰται τδ δρος 
Πήλιον, δπερ έκπάγλως οί δύο θρασείς Άλωείδαι 
Άλλστ’ έπέθηκαν άνω τής Όασης ίκσπάσαντες σΰμπ«&. 
Όλον κατάφυτου, φέρει ύψίκομα δένδρα παντοΤα, 
Άποτελοΰντα πυκνά καί βαθύσκια δάση τοιαΰτα, 
Οΐα σχεδόν τών δρέων αύτδ διακρίνουσι πάντων.
Ύδατ’ αύτόθεν, ποτάμια (δέοντ’ άρδεύουσι πάσαν 
Τήν ύπ' αύτδ τών Μαγνητών ώραίαν καί πάμφορον χώραν*  
Κάτοπτος είν’άπ’ αύτοΰ Θεσσαλία μέν πάσα πρδς Νότον, 
Πρδς δέ Βορράν Μακεδόνωύ ή χώρα καί πλείσται πρδς Έω 
Κείμεναι νήσοι έντδς τού Αιγαίου σποράδην.
Φαίνετ’ έντεΰθεν (καί ίσως τής γής ούδαμοΰ τδ τοιοΰτον 
Γίνεται) ώς τι όγκώδες άπέναντ*  ή θάλασσα τείχος- 
Όθεν θαυμάζει δ βλέπων τδ έκτακτον θέαμα τοΰτο : 
Πώς άπερίπτωτ’αύτήν διαπλέουσιν δλως τά πλοία. 
Κώμαι κοσμοΰσι μεγάλ*  έκατέρωθεν Τάς ύπωρείας, 
Εύπυργοι, εύανδροι άμα, εύήνεμοι κ’εύυδροι πάσαι, 
’Ας εύμεγέθη πρδς τούτοις παντοϊ' άγλαόκαρπα δένδρα. 
Κήποι καί άμπελοι πλείσται έέόχως τερπνάς καθιστώσιν- 
Άνω τής άκρας τοΰ βρους ναός τοΰ άιδς ήν τδ πάλαι, 
Καί τδ περίφημου άντρου ή μάλλον τδ μέγα έκείνο 
Πανδιδακτήριον, ένθ’ δ σοφός καί πολύμητις Χείρων 
Τάς έπιστήμας ίδίδαοκ’ είς ήρωας παϊδας ήρώων 
Τοΰ χυνηγείν, πολεμεΐν, κυβερνάν, ίατρεύειν, άνάσσειν, 
Καί έέαιρέτως τού ζήν τε καλώς κ'εύγενώς άποθνήσκειν. 
Πέριέ δέ τούτων φηγών ύψηλών ήν βαθύσκιον άλσος, 
Καί ύπ' αύτδ Ιδρυμένη ύπήρχεν φείρροος κρήνη, 
'Ρέουσ*  άφθόνως ψυχρόν, διαυγές τε καί ε,ύποτον ύδωρ.. 
’0δε λοιπόν ένεκρίθη νά γίνωσιν οδτοι οί γάμοι, 
Καί οί θεοί ώς είς γής τδ τερπνότατου μέρος άπάσης 
Νά εύθυμήσωσι χάριν αύτών έν κοιυφ συμποσίφ.»

---------------- ----------------------

ΠΟΙΚΙΛΟΙ ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΡΕΜΒΑΣΜΟΙ

ό fjltog tloivnv sig rag ^αλαοοίας xolrag 
Τά κοράλλια xapaysi χαί γεννά rovg μαργαρίτας, 
Oitm χαί δ tfjg Έ^λάάο$ δερμός vovg Stampdoag 
Kai t^g Ιαοχάρ τοΰ κόσμον χαί xAg χώραρ αύτοΰ πάσα?, 
Ετεκε καί τέκει έτι και κατά τοΰ? δυο πόλου?

Τά? μεγάλαρ κράξειρ ολας, τού? μεγάλος &vdpag 3λΰυ?. 
’Αλέξανδρος Σοίτσος.

Άλλοίμονον I Ό Sv^poxog άφ' $g στιμμή? ίχλάβ^η 
Τ^ν βαρετήν του ΰχαρζιν πολλάχι? κατηράΰ&η

Elg λvxag teal xivivvovg !
Sig 9ο^<ομίνορ χείμappog ή ΰπαρξι? του ρέει 

®ρην&ν γενν&ται έπί γϊ$, θρηνεί ένόοω κνέη,
Και ββύνεται είρ Φρένου?. 

β«όδ«ρ«τ Όρφανίδνμ

Αί άναμνήοειρ είνε βάκτρου γήρατορ, 
Sig αί έλκίδερ πτέρυξ τή? νεάτητορ.

Αημήτρεος Ν, Βερναρδάκης.

Πλατύνοντ' αί διάυοιαι elg τήν δημοκρατίαν 
έκεί γεννύνται κολοοοοί I έκεΐ τήν εύφνίαν 
οδδΐν χιέξει, πρός τήν γήν όπόταν αίωρεΐται· 
ίχεί τά έργα τά λαμπρά, οί ένδοξοι πολΐται.

'Αλέξανδρος 'Ρ, 'Ρβγχαβής.

Νομίζει οναρ ή ψυχή πικρόν τήν δδύνην,
"Οταν έξαίφνηρ ήρεμος κα^ίβταται καί λεία, 
Kabiog δ ναύτης ^εαιρ&ν τήν δμαλήν γαλήνην, 
Ούδέ πιστεύει δτι πρΙν ύπτιρζε τρικυμία.

Αημήτρεος Παπαρρηγόπουλος.

Φ«ΰ I ή άγια άρετή επί τής γής δεν βάλλει 
Ούδ’έχονβιν δνόματα οί άλη^&ς μεγάλοι I 
ΌμοΙας είς τούρ κυανούς δεν βλεπομεν αί&έρας 
ΠοτΙ με δφ&αλμόν γυμνόν τούς εκλεκτούς άοτέρας I 

’Αχιλλεός Παράσχος.

Είνε παράπονα πολλά πού δέν τά λέει τό οτόμα 

Μόν ’ κλει&νται μέσα ρ ’τήν καρδιά καί χάνοντάι βτόχβμα 
’Αλέξανδρος I. Ζαλβατώρ.

*Sl 1 άκουσον τής πείρας μου, καίτοι μακρά δέν είναι. 
Μόνον μεγάλ’ ύπομονή τήν νίκην μας χαρίζει 1 

Οσα πλειότεραι λοιπόν σέ πλήττουσιν όδύναι, 
Τοβούτ^> όλιγώτερον τό στήθος νά γογγύζη.

Φωτεινή Α. Οέχονομίδοο,

Αέν εδρηται εν Οησαυροις, έν πλούτφ, έν χρυσία, 
Εύδαιμονία αληθής, άλλ’ έν πρεπώδει βία I 

άλλο πράγμα εύτυχία, 
άλλο δέ ευδαιμονία'

Νά ήσαι δύνασ ’ εύτυχής, χωρΐ? νά ήσ ’ εύδαίμαν, 
πλήν καί δνσηδαίμων καθαυτό, &ν κ’εύτυχίας γέμαν I

Φίλιππος Α. Οέκονομίδης.

Εύρύ πολέμου στάδιον τής γής αύτής ή σφαίρα, 
Καί μαχηταΐ αντίπαλοι ή νύξ καί ή ήμερα 
’Ολέθρου χεΐρας αίρουσι, νικ&νται, καταστρέφουν, 
Καί πάλιν είς τό στάδιον τής μάχης έπιστρέφουν.

Μόρων Νεκολαίδης.

Ό βίος δέν διδάσκεται έκ τύν διηγημάταν, 
άλλ ’ οϋτ έκ τ&ν παραινέσεων’ είναι γριφώδη? φράσις, 
κ ή πείρα είναι κλεις αύτής· τόν βίον τ&ν κυμάτων 
δέν έννοείς &ν άγρια πελάγη δέν περάσης.

’Αριστομένης Προβελέγγεος.

Ταχύς ό χρόνος βαίναν καϊ άμείλικτος 
συμπαρασύρει τήν έλπίδα μετ’ αύτοΰ, 
χ * ήμείς, άκολουθούντες ταύτην τρέχομεν, 
ώ? κύνες πρός τήν φεύγουσαν τροφήν, κ*  ιδού, 
έντος τού σχύτου?, πρό ήμών, λευκάζει τι... 
προσκόπτομεν έξαίφνης είς τόν τάφον μας.

’Ιωάννης Γ. Φραγκιάς.

Γυνή, ήτις ύπέφερε καί έταλαιπαρήθη 
Καί έκλαυσεν είς τής ζαής τά θλιβερά έρέβη 
Κ’ έφερε νέον Γολγοθά είς πονεμένα στήθη, 
Αύτή γνωρίζει ν’άγαπά, γνωρίζει νά λατρεύη

Κωνσταντίνος Ζχόνος,

ΑΙ ΠΑΡΕΔΘΟΥΣΑΙΞΜΕΡΑΙ

“Α; μή θρηνώμεν διά τάς παρελθουσα; ήμέρας- δ πέ
πλος τή; δυστυχία; τά; περικαλύπτει*  διέρρευσχν έν δδυναι; 
χαι έμαράνθησαν έν άνησυχίαι;- σπανιώταται καί βραχειαι 
ήσαν αί τίρψει; των, συνεχείς καί μαχραί αί πιχρίαι των. 
Ήδη δε, δπότε πλέον «ζηφανίσθησαν, &; άσπασθώμεν τό 
μέλλον, τδ όποιον μάς φαίνεται προσμειδιών.

Προσηλώθημεν είς μειδιώσας έλπίδα;, συνελάβομεν σχέ
δια ευτυχή. Επιστεύομεν είς τα όνετρα ήμών μέχρι; 0του 
έζηφανίσθησαν*  ό πλούτος άνελύθη έντό; των χειρών μας ώ; 
ή χιών, χαί ύ δρόμος όν διετρεχομεν, έζίφυγεν όλισθήσας, 
ώς τις άμμος κινητή- πλήν υπολείπεται ήμϊν είσετι, ή Ισχύς 
καί ή τιμή, ή λάμπαόσα τιμή καί ή άλήθεια.

*Ω I &; μή άπελπίζώμεθα ένόσφ οί πουηταί έκτυλίττωσιν 
εις τά βλέμματα ήμών τάς δίλτου; τών ύψηλών των έμ- 
πνεΰσεων, ένόσφ, έφωδιασμενοι με θησαυρόν άπείρως ανώ
τερου τού χρυσού, δυνάμεθα νά συζώμεν διά τής δίανοία; 
μετά τών μαρτύρων χαί ήρώων τών άρχαίων αιώνων, ένόσφ 
ή άνθρωπότης άντηχή είς τά; άκοά; ήμών τόσον μεγάλα; 
άληθείας, χαί είς τήν χαρδίαν τόσον γλυκεϊαν χαί θελξικάρ
διου μουσικήν.

Ό I &ς μή άπελπίζώμεθα ίνόσφ ήμπορούμεν έλευθίρω; 
νά θεωρώμεν τοΰ; ουρανούς, τήν γήν, τά κύματα’ ένόσφ δ 
ήλιος έγείρη ίν ήμίν λεπτόν αίσθημα χαράς, καί ένόσφ αΐ 
άρμονίαι τής φύσεως ζωπυρώσιν, έξάπτωσιν, ένθουσιάζωσι 
τό πνεύμα ήμών.

*Α; μή άφιερώμεν ανωφελείς, ματαίας λύπας, είς ίξαλη- 
φθείσας πλέον σκηνάς, είς μή ύπαρχούσας πλέον ήμέρας. Μέ 
του; οφθαλμούς προσηλωμένους εις τή; έλπίδος τδ άνθοφόρον 
κάνιστρον,καί μέ σταθερόν πεποίθησιν,ύπό κάνενδς μή χλο- 
νουμενήν ονείρου, χαί &ν άχόμη ή τύχη δειχθή σκληρά πρδς 
ήμάς, &ς παραιτήσωμεν όπισθεν ήμών τό παρελθόν, χαίά; 
άφορώμεν πρδς τό μέλλον.

( Έκ τοΰ Γαλλικού)

Ή μαμμά. — Λοιπόν, Γιάγκο μου, δέν μπορείς νά πης 
ίτι τό μικρό μας δέν σ’ άγαπ?. . . Τί νομίζει; οτι μού έζή- 

τησε ;
Ό μπαμπάς. Τί ·, ΤΙ; αγάπη μου.
Ή μαμμά. Νά, θέλει μεριχαΐς τρίχαις άπδ τό μουστάκι 

σου διά νά βάλη ουρά σ’ τό άλογό του. . .



32 Η ΦΥΒΙΣ

ΓΝΏΜΑΙ και ΣΚΕΨΕΙΣ

Όπως <5 εύκρατος καί καθαρός άήρ συντελεί είς 
τήν εύφορίαν τ&ν καρπών τής γής,ούτω καί ή εύ- 
μένεια καί τιμή καί φιλοφροσύνη τού βασιλέως γί
νονται αίτια τής προαγωγής τών άγαθών φύσεων, 
τής διαπλάσεως χαρακτήρων γενναίων,τής άναπτύ- 
ξεως τών τεχνών καί έπιστημών, τής βλαστήσεως 
καί αύςήσεως παντός άγαθού. Δύο δέ τής μεγάλης 
Ρώμης έμβριθεϊς ύπατοι,Μ. Γενούκιος καί Κ.Κούρ- 
τιος, κατά τόν κλεινόν ίστοριογράφον Τίτον τόν 
Λίβιον λέγονσι (βιβλ.δ' .κεφ. 2,) Cujus rei premium 
sitin civitate, earn maxime semper auctibus crescere. 
Καί τώ δντι, δ τι βλέπομεν τι μώμενον καί βρα- 
βευόμενον έν τίΐ πόλει, είτε εινε άγαθόν, είτε 
κακόν, έκεινο βλέπομεν καί αύξανόμενον καί έκ- 
τεινόμενον περαιτέρω Όπου τιμδται καί βρα
βεύεται Λτισδήποτε τέχνη ή έπιστήμη, ότιδήποτε 
ώφέλιμον έπιτήδενμα, ότιδήποτε έπικτητον προτέ
ρημα ήτισδήποτε αρετή, έκεΐ ταύταπροάγονται 
καί πολλαπλασιάζονται καί διαδίδονται περαιτέρω*  
δπου δέ τά άντίθετα έλαττώματα ή αί έναντίαι κα- 
κίαι ούχί μόνον δέν κολάζονται ή δέν μισούνται, 
άλλά καί τιμώνται ένώπιον τού λαού καί άπολαύ- 
ονσι τής εύνοιας τών δυνατών, έκεΐ ταύτα βλαστά 
νουσι καί αύξάνονται καί έκτείνονται καί κατα- 
λαμβάνουσι κατά μικρόν ώς άκανθαι καί τρίβολοι 
πάσαν τήν χώραν, καί συμπνίγουσι εϊτι φντόν 
άγαθόν καί εύκαρπον ύπάρχει έτι έν αύτίί.

Φίλιππος Τωάννου.

Όπως ή ’Ελευθερία καί ή πατρίς, ούτω καί ή 
θρησκεία έπρεπε νά ζωπυρη τάς καρδίας τών ση
μερινών 'Ελλήνων, διότι ή πίστις αύτη ή Ιερά, ή 
θρησκεία αύτη τού Χριστού ή Δγία είναι ή πρω
τότοκος θυγάτηρ τής 'Ελλάδος,>ό κάλλιστον θρέμ
μα καί γαλούχημα τής έλληνικής φιλοσοφίας.

Αημήτρεος Ηβρναρδάκης

Καθώς ή γλυπτική είς τό μάρμαρον δύναται νά 
δώσμ διαφόρους καλλονάς, ούτω καί είς τήν άν- 
θρωπίνην φυχήν ή όρθή άνατροφή.

Αλέξανδρος Ρ«γκαβΐ)ς·

Κοιμάται ύπό τό μνήμα καί δόξα καί κάλλος 
έφήμερον καί έπιστήμη καί ίσχύς*  ό τάφος κατα
πίνει τό παν, καί μόνον τήν άρετήν άδυνατεΐ νά 
δαμάσμ*  άκτινοβολει ύπερθεν τού μνήματος περι
φρονούσα τό σκότος καί τήν λήθην τού θανάτου 
καί μαρτυρούσα δτι αύτη μόνη δύναται νά έπιζή- 
ση, όπότε τό παν έκαλύφθη ύπό τό μεστόν πτύον 
τού νεκροθάπτου.

Σπυρίδων Ιίαγανελης.

Ό evyytvqg. ’Ιατρέ, είναι πληγωμένος σοβαρώς ;
Ό ίατφός. At δύο πληγαί ilvat θανατηφάραι. . . . άλλα 

ή τρίτη δύναται νά (ήραπιυθη.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

9 Αίνιγμα
Είμαι ευκίνητος καί κομψός τις 
Άν κ’ έντος ρύπου εγώ γεννώμαι.
Πάσης κυρίας είμαι εχθρός της, 
Άν χ*  είς τα χίλλη της προσκολλώμαι.
Κατά το ?αρ την συνοδεύω. 
Πάσας τάς σάρκας της άνιχνεύω.
’Εγώ καί ϊνδρας δεν τούς αφήνω 
Πλήν γυναικεία κάλλη προκρίνω.
Μ’ ευφραίνει μάλλον ή τρυφερότης
Τα στήθη κόρης θέλω νά κνήσω 
Νά τήν οργίσω*  κ’ έν τφ θυμφ της 
Άν μέ συλλάβη, άς τελευτήσω.

ΙΟ Αί'νεγμα
Φωνήν δεν Ιχω· ζωήν πλήν ίχω 
-Και εΰζωιαν πολλοϊς παρέχω.
Ταχύτητ’ εχω τοΰ διαβόλου*
Μ» συλλαμβανης, πλήν διά δόλου*
Τό κράτος έχω εκτεταμένου
Και μη εισέλθης έντός μου μόνων :
Λεν εγγυώμαι- καί σύ θ’ άφήσης 
Τήν λιγυράν σου φωνήν επίσης.

ί 1 Αίνιγμα
Είς τήν ίνριξιν τοΰ jiiou
Άνθρωπε θα μ’ άπαντήσης
"Ο,τι είμαι πάλιν μένω
Κ’ άν με άναγραυματίσης.

Α.

ΔΥΣΕΙΣ
rSr r&iir’ αριθ 2 αΐηγμάζιατ.

Ή βάσις πάσης όρθής πολιτείας είναι ή πολιτι
κή άρετή, διότι μόνη αύτή καί σχηματίζει καί 
διατηρεί τήν άληθή έλευθερίαν.

Κωνβταντένος ΙΙαπαρρηγόπουλος.

Ή πίστις είς τόν Θεόν είναι τό εύγενέστατο'' 
τού ανθρώπου πλεονέκτημα*  είναι ή άρχή παντός 
αγαθού, κανονίζει τόν βίον καί όδηγεϊ είς πάσαν 
άρετην καί είς τήν άληθή εύδαιμονίαν.

Ιγνάτιος Μοβχάχης

Προσμειδιά τις καί ένώπιον αύτού τού θανάτου, 
δταν είς τάς φλέβας Ιχη έφηβον αίμα καί είς τά 
στήθη τού Ομήρου τήν θρησκείαν

Χπυρίδων Βασιλειάδης-

4 Αίνιγμα. Αάμα-’Ασκός-Ααμαάκός 
“Ελυσαν αΰτδ ή κ. ’Αρκαδία Κορωναίου έκ Βόλου, δ κ. Σαμψω- 
νίδης έί ’Αθηνών, και δ κ. Γ. Μάης έκ Σμύρνης.

Β Αίνιγμα, Τηλέγραφος
“Ελυσαν αυτό δ κ. Τ. Τριανταφύλλου έκ Πειραιώς, ή δεσπ. 

Άνδρονικη Φιλίππου έκ Πειραιώς, καί δ κ. Μάης έκ Σμύρνης.

β Αίνιγμα, Τό αίνιγμα
ΟύδεΙς έλυσεν.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ. — Έν τζ σελίδι ι3 τοΰ προηγουμένου 
φυλλαδίου, έν τή Α.' οτήλη αύτής έν οτίχφ ι; άνωθεν, άντί 
Tijc λέίεως έντιμώτατος γράφε έντιμότατος. Καί παρακατιών 
έν στίχιρ 50 άνωθεν άντί τής λέΕιως δυοηρεοτηθείς γράφε ; δυ · 
«σρεστηθςίς.

Έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων 
ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


