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*H νήσος Χόθβμ.

ΓΕΩΛΟΓΙΑ· πλατεία, περιείχε μέχρις εσχάτωντρεις ηφαι-
στείους νήσους, Η πρώτη τών οποίων ανέ δυσεν 

(“ISi προηγ^μιν,ν φόλλ.ν.) έπ< περΙ. τί> 200 μ. X. , Η δευ-

ΠερΙ τών Αποτελεσμάτων υποβρυχίων τέρα τό 1660 και ή τρίτη τό 1709.
ηφαιστείων έγένοντο έ- 
σχάτως πολύ ένδιαφέ- 
ρουσαι παρατηρήσεις.

Τό 1811 νέα τις νή
σος άνεφάνη διά Ηφαι
στείου ένεργείας πλη
σίον τοΰ ’Αγίου Μι
χαήλ είς τάς Άζώρας 

νήσους. Στήλαι καπνού 
άνυψ ώθησαν είς ύψος 
600 Η 800 ποδών ύ- 
περώνω της έπιφανείας 
τήςΟαλάσσης,μετάκρό- 
του, όμοιάζοντος τόν 
κρότον μεμακρυσμένων 
πυροβόλων.

Μετά τινας ημέρας 
Η νήσος εΐχεν εκτασιν 
ενός περίπου τετραγω
νικού μιλίου, και ύψος περίπου 300 ποδών'ε’χε 
δέ έν τώ μέσω κρατήρα πλήρη θερμού υδατος*  
Αλλά μετ’ ού πολύ η νήσος αύτη έξηφανίσθη.

Τό 1831 έτέρα νή^Ος? όνομασθεΐσα Χόθαμ, 
Ανεφάνη υπό τάς αΰτάς Ακριβώς μέ την προη- 
γουμένην περιστάσεις Απέναντι τών παραλίων 
τής Σικελίας, Συνίσταται δέ ή νήσος αυτή έκ 
λίθων, λάσπης καί μύδρων.

Ό κόλπος τής νήσου Θήρας (Σαντορίνης), 
Ητις είναι περίτά ίξ μίλια μακράκαί τέσσαρα

Είς £ν μέρος τοΰ 
κόλπου,δπου τό βά&ος 
τήςθαλάσσηςίτο πολ
λών έκατοντάδων πο- 
δών, ύφαλός τις άρχι
σε κατά μικρόν νά ά- 
νέρχεται*  ή ύφαλος 
αύτη το 1816 Απεϊ- 
χεν-Από τής επιφά
νειας τής θαλάσσης 
15 όργυιάς, τά 1830 
μόνον 3 — 4 έργ., τό 
=δε 1866 διά τίνος αι
φνίδιας έκρηξεως ανέ*  
δυσεν ύπέρ την επι
φάνειαν καί έσχημά*  
τισε.την νήσον Γεώρ
γιον, ώνομασβεΐσαν 
Από τοΰ ημετέρου βα

σιλείς Γεωργίου, περί η; εϊπομέν όλίγα τινά 
είς τό προηγούμενον ψύλλον.

Πολλαί νήσοι πρό πολλοΰ κάτοικού με ναι ύπό 
ανθρώπων καί ζώων φέρουσι πολλάς Αποδείξεις, 
ότι άνέδυσαν έκταύ βυθού τής θαλάσσης κατά 
παρόμοιον τρόπον. 'Η νήσος τής’ Αγίας 'Ελένές, 
ή τής’Αναλήψεως, τινές τών Άζώρων, τινές τών 
Δυτικών ’Ινδιών, ή τής ’Ισλανδίας καί πολλαί 
άλλαι είς τόν Ειρηνικόν ’Ωκεανόν φαίνονται, ότι 
παρήχθησαν διά Ηφαιστείου ένεργείας.
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At αίτίαι τών σεισμών δέν έξηκριβώθησαν 
έίίέτι, πιστεύεται δέ γενικώς, δτι συνέχονται, 
μέ τάς ήφαιστείους ένεργείας. Συμβαίνουσι δέ 
ίλιγώτερον συχνά καί μετά μικροτέρας σφο
δρότατος, καί έπιφέρουσιν δλιγώτερον κατα

στρεπτικά αποτελέσματα, είς τήν Ευρώπην η . 
είς' άλλας χώρας τής γής. Είς τά. μέρη, δπου 
δπάρχουσιν ηφαίστεια ενεργά οί σεισμοί είναι 
συχνότατοι καί τρομερότατοι.

*Αν καί το αποτέλεσμα τών σεισμών εΐναι 
ΐνίοτε ή ταπείνωσες τοΰ εδάφους, ot σεισμ.οί 
συγκαταριθμαΰνται μεταξύ τών ανυψωτικών 
τοΰ έδάφους αιτιών. Μέχρις εσχάτων έπιστεύ- 
ετο, δτι ρί σεισμοί έπροξενούντο υπό άερίων 
άναπτυσσομένων εντός τών σπλάγχνων τής 
γής,.· άερίων όμοίων μέ τά ίξερχόμενα έκ τών 
κρατήρων τών ήφαίστείων όρέων, και μή δυνα- 
μένων νά ευρώ σι διέξοδον είς τήν έπιφάνειαν 
τής γής'. άλ,λ’ ήδη' ή πιθανώτίρα γνώμη" είναι', 
δτι αιτία τών σεισμών, ώς καί τών ηφαιστείων 
ορίων είναι τό είς το κέντρον τής γής έγκε- 
κλεισμέναν πυρ. ■ ■ ·

■ ΓΗ ιστορία μάς παρέχει άπειρα παραδείγ-
■ ματα τρομερών σεισμών, δέν υπάρχει δέ χώρα 
"τής γής, είς τήν οποίαν οί κάτοικοι νά μή έ- 
’ δοκίμασαν- τούς κλονισμούς, τούς: έκ τής γής: 
" προ ερχομέ νους. ■

Οί σεισμοί πολλάκις γίνονται έπαισθητοί εις 
■- μεγάλας άπος-άσεις,ένίοτε δέ ακολουθούν γραμ-
■ μήν τι.να κατεχομένην ύπό ηφαιστείων έρέων.

.Διατών σεισμών μεγάλα·, εκτάσεις ζτ.ρτ-ς 
μετεβλήθησαν είς θάλασσαν ή λίμνας,. καί με
γάλα μέρη θαλασσών καί λίμναι άπεχερσώ- 
θησαν, πόλεις κατεστράφήσαν καί χώραι ήρη 
μωθησαν. Αί δονήσεις τών σεισμών είναι πο- 
λυειδεΐς καί περίεργοι" ενίοτε εΐναι κατά μίαν

■ δόνησιν,άλλοτε κατά δύω, καί οϋχΐ σπάνιαι αί
■ περις-ροφικαί'τοΰ τελευταίου τούτου είδους, ά- 

ποδείξεις εχομεν είς τον έπιτοπίως συμβάντα 
σεισμόν τοΰ 1852 τον κρημ,νίσαντα μίαν τών 
στηλών του ναοΰ τοΰ ’Ολυμπίου Διός. Διά τών 
δονήσεων τούτων θύραι κλειδομέναι .ανοίγονται 
καί το έδαφος πολλαχοΰ σχίζεται, καπνός δέ

- καί φλόγες ένίοτε εξέρχονται έξ αυτού, τά ορη 
καί οί βράχοι σχίζονται, καί δ έξ αύτών προ-

: ξενούμενος τρόμος εις τήν ψυχήν τοΰ άνθρόοπου 
. εΐναι απερίγραπτος! Οι παρευρεθέντες είςτοι- 
. αυτας περιστάσεις ομολογούν, δτι τό αποτέ

λεσμα τών σεισμών έπί τόν νοΰν τοΰ ανθρώπου 
: είναι τρομερόν. Έάν μικραί δονήσεις τής γής 

προξενοΰσι τμιούτον τρόμον είς τον άνθρωπον,

όποιος πρέπει νά ήνε δ τρόμος τών άσεβών 
κατά τήν δευτέραν παρουσίαν τοΰ Κυρίου ήμών 
Ίήσοΰ Χριστού, δτέ τά στοιχεία κινούμενα θέ- 

■λουσι διαλυθή καί ή γή θέλει παρέλ.θει μετά 
συριγμών! ■

’Αγαπητά μοι τέκνα, σπουδάσατε νά εξα
σφάλιση τε τά αιώνια συμφέροντά σας διά του 
I. Χριστού, ώστε όταν ταΰτα συμβώσι νά σω- 
Οήτε μέ αίωνίαν σωτηρίαν.

Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ.
('Ττώ τής ΒισποινίSs; Μαρίας X. Κ.)

(Ξυνίνειά. “1®*  προτιγ, ίριθ.)

Περί ΰίιησχεΐας.

Κατ’ άρχάς οί Αιγύπτιοι ίσέβοντο ^να μόνον 
θεόν, τον οποίον ουδέποτε παρίστανον ύφ’ ό- 
μοίωμά τι όποιονδήποτε. Είς πάσαν ιδιότητά 
του δμως έδιδαν μορφήν τινα. Επειδή δέ ένό- 
μιζον,δτι 0 θεός ένήργει κατά διαφόρους τρό
πους,παρίστανον αυτόν καί διά πολλών τύπων, 
είς καθένα τών οποίων έδιδαν άνομα χαρακτη
ριστικόν τοΰ έργου,το όποιον παρίστανεν. Ουτω 
π. χ. δταν ήθελον νά παραστήσώσιν αυτόν ώς 
Ποιητήν, τον ώνόμαζον Φβα ώς ζοιοδότης ώ- 
νομάζετο Λ7/ί, καΐ ούτω καθεξής. Τώοα, ένώ 
οί μέν πεπαιδευμένοι ήδύναντα νά έννοήσωσι 
τήν.διαφοράν ταύτην, καί έθεώρουν τάς μορφάς 
ταύτας ώς τόπους μόνον τοΰ’ ενός Θεού, ό κοι
νός λάός μετ’ ολίγον -ήρχισέ νά θέωρή αύτάς 
ώς διαφόρους θεούς καί νά άποδίδη θειον σέβας 
είς πλήθος θεών, τών οποίων ήάρχή ήτο κε- 
κρυμμένή εις όμίχλην παραδόσεων καί μύθων. 
’'Οχι μόνον τούτο, άλλά καί δταν παρετήρουν 
εις κανένζώον χαρακτηριστικόν τι, τό όποιον 
άνήκεν είς θεότητά τινα, έθεώρουν εκτοτε ώς 
άγιον αύτό, και ούτως εχομεν τό περίερ
γον θέαμα τοΰ νά προσκυνήται δ βοΰς, καί 
νά λαμβάνωσι θείας τιμάς ή γαλή καί δ κάν
θαρος. Τόσον γενική ήτο ή συνήθεια αΰτη,ώς-ε 
οί ’Έλληνες ελεγον,οτι εύκολώτερον ευρίσκει τις 
εις τήν Αίγυπτον θεόν παρά άνθρωπον.Οί πολλοί 
ουται θεοίόέν εχαιρον τήν αύτήν τιμήν απαντα
χού τής Αίγυπτου, τά διάφορα μέρη τής χώρας 
εΐχον καί διαφόρους θεότητας. Ύπήρχον δμως 
καί έξαιρέσεις είς τούτο.Οί θεοί^Οσιρις και ’'Οσις 
έλατρεύοντο απανταχού τήςΑίγύπτου μέ τό 
αυτό σέβας, καί έθεωροΰντο ώς οι μέγιστοι τών 
θεών. ΤΙ νήσος Φυλή παρά τόν Νείλον ποταμόν, 
ήτο ιδιαιτέρως αφιερωμένη ε;ς αύτούς, καί είς 
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τους οφθαλμούς τοΰ λαοΰ ητο τδ ιερώτάτον καί 
άγιώτατον μέρος τοΰ κόσμου. Καθώς ό Μωα
μεθανός θεωρεί την Μέκκαν καί ό ’Ιουδαίος την 
Ιερουσαλήμ, ούτως έθεώρουν τήν Φιλήν οί Αι
γύπτιοι, ο δ’ άγιώτατος όρκος τδν οποίον ή- 
δυναντο νάκάμωσιν, ήτο^Α/άτώ- κατοιχοΰρζα 
ίΐς~ί/>· Φι.Ιήν'».Ενταύθα έκτισαν καί ώραΐονκαί 
πολυτελή ναδν, τοΰ δποίου ή καταστρεπτική 
οργή-τοΰ Πέρσου κατακτητοΰ Καμβύσου μόνον 
μέρος Αφήκεν.Είς τούςτοίχους-τοϋ ναοΰ τούτου 
εύρίσκομεν παρίστωμένην τήν ιστορίαν τόϋ ’0- 
σίριδος’βλέπομέν δέ πόσον ομοιάζει ή περί Θεόΰ 
ιδέα τών Αιγυπτίων μέ τήν ίδικήν -μας. Έπί- 
στευον,.οτι 5 *Οσιρις  ητο ή πηγή τής Αγαθό
τητας, κάί δτι ήλθΐν είς την γήν’διά νά εύλο- 
γήσήτήν Ανθρωπότητα, αλλ’ .ένικήθη ύπδτής 
δυνάάεως τής -πόνηρίας ..καί εθανατώθη., Πι- 
στεόσυσι προσέτι, . οτι άνίστη , έκ νεκρών, 
διά ! νά γείνη κριτής , όλου τοΰ κόσμου.. ΓΙΓ. 
διακονία των θεών τούτων, καί η φρον.τίς. τών 
ναών, ανήκεν έ.ις τούς ιερείς,, ούτοι. δέ έχάιρο.ν 
πολλά; τιμάς, καί ή σαν απηλλαγμένο.ι πολλών 
πολιτικών υποχρεώσεων. Δέν έπλ.ήρωνον φόρους ■ 
καί :έμισθοδοτοΰντο ύπδ τής κυβερνήσεως, ΛΑν 
και ήσαν Αξιοκατάκριτοί διότι άφηνον τόν λαόν 
νά προσκυνή ζώα και Αλλα ομοιώματα Αντί 
τοΰ Θεού; έδείκνυαν δμως είς: τόν καθημερινόν 
αύτών βίόν καλόν παράδειγμα αΰτάπαρνήσεως . 
καί πγκρατειάς. ’Έζων μέ απλότητα ώς πρός. 
τό φαγητού και τήν ενδυμασίαν, κάί ή σαν .'αυ
στηροί εΐς τήν καθαριότητα.Δεν έθεώρουν καθώςί 
τινες τήν σήμερον, δτι ή Αγαμία φέρει περισ
σοτέρων αγιότητα, καν διά τούτο ένυμφεύ-,ντο 
καί έζων μετά τών οικογενειών αύτών. Οί Αί- 
γύ πΫΐόί'έίϊΐ&τεΰοά είς τήν εκτεκρών άνάστασιν. 
Τούτου ενεκεν εθετον πολλάκις είς τόν τάφον 
σίτον καΐ έργαλεΐα γεωργικά, ή άλλης τίνος 
τέχνης,ϊνπτο εί; τήν έπις-ροφήν του πνεΰμα,εχη 
τι, με τό οποίον νά Αρχίση έκ νέου τήν ζωήν..

’Εκτός τών απείρων τενόντων, συνδέσμων, 
νεύρων, φλεβών, καί Αδένων, εχομεν είς μόνον 
τόν πνεύμονα χίλια πεντακόσια εκατομμύρια 
ύμενίνων κυψελών, ήτοι θηκών, ύπέρ τά δια
κόσια εκατομμύρια πόρων είς τδ δέρμα, καί 
ύπέρ τάς έκατδν χιλιάδας εκατομμυρίων λε
πίδας, αι όποΐαι καλύπτουν τδ δέρμα και Α- 
ποτέλοΰσι τήν επιδερμίδα.·

'Γπάρχόυν προσέτι τά σύνθετα όργανα, δτ 
ποια είναι δ εγκέφαλος, ή καρδία, το ήπαρ (ση-, 
κότιον) δ σπλήν, οί νεφροί, τά σπλάγχνα,· τά 
αισθητήρια, τδ αίμα, ή χολή, δ λέμφος, δ σί
ελος, δ χυλός κλ,

Πόσον απειροπληθείς είναι αί διακλαδώσεις 
τών νεύρων, τών φλεβών καί τών αρτηριών καθ’ 
δλον τδ σώμα δύναται πας τις νά συμπεράνν. 
έκ τούτου, δτι οπουδήποτε καί άν κεντήση τις 

: τδ σώμα μξ δσούδφπότε λεπτήν βελόνην, και 
αίμα εξέρχεται .καί πόνον αισθάνεται*  τούτο 
δεν θά συνέβάινεν, αν δέν . έκεντάτό συγχρόνως 
καί νεΰρον καί φλέψ.

Όλίγιστοι προσέτι είναι ·οί .,-γνώρίζόντες,..:ή' 
καν φανταζόμενοι πόσον", πολύπλοκος είναι δ 
μηχανισμός τοΰ σώματος αυτών. ’Όχι μόνον 
ύπάρχουσι κλειδώσεις, ή φρόφιγγες είς τά ότά,-: 
αλλά καί δικλείδες εις τάς φλέβας καί τήν καρ
δίαν, ,έμποδίζουσαι τδ αίμα από τοΰ νά- 'έπιτ. 
στραφή ε:ς τά ΐπίσω, καί- Αντλία είςτήνκαρ- 
δίαν,καί διάφορα αλλά περίεργα μηχανήματα. 
Είς : τών μυώνων τοΰ οφθαλμού μας σχημα
τίζει αληθή τροχαλίαν (καρούλι)’ τά ύποστη- ■ 
ρίζοντα τδ. σώμα οστά έχουσι .σχήμα κυλίνδρων 
κοίλων, ■ δπερ συνενόνει .τήν μεγίστην ελαφρό— ; 
τη τ κ μέ ή ν μεγί στη ν ?σχύν. Τοιο ΰ τον σχ ήμα 
εχουσι καί τά κονδύλια, ήτοι πτερά τών πτη
νών, δπου είναι αναγκαϊαι αί δύο αυται ιδιό

τητες.·

ΗΦΑΙΧΪΚίΔ ΕΙΣ ΤΠΛ ΣΕΔΙΕΪΟ

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΣΩΜΑ

Το σώμ.α τοΰ άνθρώπ&υ είναι φοβερώς καί 
θαυμασίως διαπεπλασμένον. Είς αυτό Αριθ
μούν ιαι διακόσια τεσσαράκοντα πέντε οστά, 
έκαστον έχει νά έκπληρώση τεσσαράκοντα 
ιδιαιτέρας λειτουργίας είτε εργασίας, καί 
ύπέρ τους διακοσίους πεντήκοντα μυώνας, έ
καστο; τών όποιων έκτελεΐ δέκα χωριστά υ

πουργήματα.

Ή προκειμένη είκών είναι φωτογραφία τοΰ 
μεγίστου ηφαιστείου κρατήρος, τοΰ παρατη
ρούμενου είς τον δίσκον τής Σελήνης*  ώνομά- 
σθη δέ Κοπέρνικος προς.τψ.ήν ένδς τών διά
σημων αστρονόμων, δστις έζησε κατά τά τέλη 
τοΰ ίδου καί τάς αρχάς τοΰ 16ου αίώνος.

Ό κρατήρ ουτος. είναι 65 μιλιών πλατύς, 
καί περί τάς δώδεκα χιλιάδας πόδας υψηλός 
υπέρ τήν επιφάνειαν τής πεδιάδες, είς -τήν δ- ,, 
ποίαν κεΐται. ΓΩς φαίνεται δέ, έντδς τοΰ.με- .

/ * ■ f „ r f j/*  ' OST'P J u
γάλου του too χραττφος άλλοι 
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κρότεροι διεσπαρμένοι καθ’ δλην τήν εσωτε
ρικήν αύτοΰ έπιφάνειαν.

Οι άναγνώσαντες τά φύλλα τών μηνών ’Α
πριλίου, Μαΐου, Ιουνίου καί ’Ιουλίου τοΰ 1875 
ένθυμοϋνται τί εΐπομεν εκεί περί τής ωραίας 
Σελήνης μας· "Οτι δηλαδή έπί τής έπιφανείας 
της βασιλεύει νεκρική σιωπή. — Ούτε δένδρα 
ύπάρχουσιν, ούτε χλόη, ούτε ζώα, ούτε πτηνά' 
διότι ούδέ νερά εδρίσκόντα ι, ούδέ άτμοσφαΐρα, 
άλλά παντελής έρημος, ύποφέρουσα έξ υπερβολι
κού φωτός καί καύσωνας έπί 14 ήμέρας καί 
έξ υπερβολικού ψύχουςκαί σκότους άλλαςτόσας.

Έξ όσων συμβαίνουσιν έπί τής έπιφανείας 
τής γής μας καί άλλων πλανητών κρίνοντες, 
συμπεραίνομεν, δτι ύπήρξεν έποχή, καθ’ ήν 
δπήρχον έπί τής Σελήνης, ωκεανοί, θάλασσαι, 
ποταμοί, δάση, χλόη, καί παντοειδή ζώα καί 
πτηνά, άλλά διά τής ψυχράνσεως αυτής, τά 
νερά καί ή άτμοσφαΐρα άπερροφήθησαν υπό 
τών βράχων, τά δέ ζώα καί πτηνά έξέλιπον, 
καί ή ποτέ εύζωος Σελήνη μετεβλήθη είς ά- 
νόργανον μάζαν, χρήσιμον μόνον νά φωτίζη 
τήν Γήν μας διά τής άντανακλάσεως τοΰ φω- 
τος, τό οποίον δανείζεται-παρά τοϋψΗλίου.

*0 Κjατ ήρ ·τs5 K'.-sep.· χsv ί ν τ ή Σι λή νη,

’Εξ αναλογίας κρίνόνίές συμπεραίνομεν, ότι 
είς εποχήν τινα μέλλονταν καί αύτή ήώραία ■ 
Γή μας θέλει μεταβληθή.είςπαντελή ίρημίαν. ·. 
Καθόσον το. εις τά σπλάγχνα της πϋρ δλιγο-. 
στεύει, καί δ φλοιός άύτής ψυχραίνεται, κατά :. 
τοσοΰτον οί βράχοι άπορροφώσι τά έπί τής έ- ,· 
πιφανείας ;τής ύδατα, εως ου τελευταίου θέ- 
λουσιν άπορροφήσενδλαμ καί· αύτήν έτι τήν ά- ·. 
τμοσφαΐράν, κάΐ ούτε δένδρα, ούτε χλόη, ούτε 
άνθος,ούτε ζώόν ή πτήνδν θά ύπάρχή7 έπ’αύτής, 
καί αυτοί δέ" οί βράχοι Οέλουσι μεταβληθή εις 

λεπτήν κόνιν. ψ" '.■■■ ^λι.;.·..
‘Ο παρ’ήμϊν καί παρ’ άστρονόμοις διάσημος' 

άστρονόμος κ. Σμίθ έδημοσίευσεν εσχάτως μο-

νογραφίαν τινά περί: τής Σελήνης, ή δποία έξε- 
; τυπωθη δι’ έξόδων τοΰ αύ'τοκράτορος τής Γερ

μανίας, καί είναι ή κάλλίστη καί άκριβεστάτη 
περιγραφή, τής Σελήνης τήν δποίαν έχομεν.

Οί γονείς είς τήν ανατροφήν . τών τέκνων 
των οφείλουσι νά προσέχωσιν είς τδν νόμον 
του θεού, «δστις νόμον οθεσεν έν τώ Ίσ- 
>>ραήλ, τον δπόίΰν' προσέταξεν -είς τούς πα- 
«τέρας ήμών,νά κάμωσιν γνώςδν ε!ς τά τέκνα 
»άύτών, διά νά/γνωρίζη αύτδν ή γενεά ή έπερ- 
’’χομένη, καί νά μή λησμονώσι τά έργα τοΰ 
»θεοϋ, άλλά νά φυλάττωσι τάςέντολάς αύ
τοΰ» (Ψαλ" οη'. 5.)



r
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T?iv σοφίαν έθεώρουν
Τοΰ πανσόφου Ποιητου,

Καί ένφ την ποικιλίαν 
Τών άνθέων θεωρών,

Κι’ άπολαύων εύωδίαν
Παρηρχόμην τδν καιρόν,

Εις τά ωτά μου ήδεΐά
Τοΰ -ζεφύρου ή πνοή 

Έψιθύρισε γλυκεία, 
«Εΐναι άνθος ή ζωή.

«Να!! μυστήριον τον βίον 
Τινές εΐπον άμαθώς*

Είναι άνθος ώς τδ Ιον, 
Είναι άνθος αληθώς.»

«'Ο θεός μάς τδν χαρίζει, 
Καί αύτδς τδν άφαιρεΓ

Κάί τήν χρήσίν του δρίζει,' 
"Οσον τδν διατηρεί,

«"Όθεν, φίλε, συ, μέκρίσιν,-
(Ο μετέχων τής πνοής, ;

Κ’είγνωμόνως ποίει χρήσιν
--Τής/ άνθούσης «ου ζωής. Α.

ΔΟΞΑΙ ΑΡΧΑΙΠΝ -
ΠΕΡΙ ΤΟΪ ΧΧΗΜ.ΪΎΟΣ ·ΤΗΧ THS ΗΜΙΙΜ'.

Ό Αριστοτέλης, ρστις εζησε κατά τδν Αον 
ι π. X. αίώνα καί ήτο έπιμελής χαΐ ακριβής 

■ σπουδαστής τής φύσεως, εΐ/ε ποικίλας ιδέας 
περί τού σχήματος τής γής, αί όποιαι εις τήν 
εποχήν εκείνην έφαίνοντο λογικαί καί επομένως 

: όρθαί" άλλ’- όμως επειδή δεν ήσαν γνωστά τά 
/.γεγονότα,έστήρίζοντο έπί μόνης τής λογικής.

'Ο ’Αριστοτέλης εΐχεν ίδέας τινάς περί τοΰ 
τί είναι ' καΐ τί είναι έκ τών

: ιδεών δέ τούτων κρίνων έσυμπέρανεν περί τοΰ τί 
; ήηιι,καί επομένως περί τοΰ<τΙ χραγ-
ματιχζις εΐναι τδ φυσικόν τοΰτο καί εντελές.

Είς τήν ερώτησιν άν ή γή στρέφεται ή δ ού- 
i ρανδς, άποφάίνεάάιι, ότι ή γή κατά τδ φαινύ- 
' fteror ήρερ^έΐς/ούχί-μόνον. διότι ημείς τδ βλέ- 
: πομεν, ότι ίχεΓόδτω^, άλλά διότι ίζ άχάγχης 
πρέπει νά ήναι τοιοϋτον, δτι δήλ. ή ήρεμία 
είναι τι j/fW/m· είς τήν Γήν.

Έρωτώμενος διατί οϊαστέρες πρέπει νά κι- 
: νώνται πέριξτής Γής, αποκρίνεται, διότι εΐναι 
/φυσικόν νά άινώνται οΰτω, επειδή ό κύκλος 
εΐναι ή ήΓτε.&ΰτάέη γραμμή, ώς μή εχων 
άκρα, καί επομένως πρέπει νά περιγράφεται 
ύπδ τών iytiJwr άσζΐρΜ· !

"Οτι ή Γή κεΐται είς τδ κέντρον τοϋ Συμ- 
παντος καί ήρεμεϊ, ό ’Αριστοτέλης άποδεικνύει 
καί θεολογικώς. Ουτω π. χ. παν πράγμα, τδ 
όποιον έκτελεΐ οίανδήποτε πράξιν έγένετο πρδς 
τδν σκοπόν τής πράξεως έκείνης..’ Επειδή δέ 
ή ενέργεια τοΰ Θεοΰ σκοπεί τήν άθανασίαν καί 
τδ άτελευτητον, έπεται, ότι παν δ,τι είναι έκ 
θεού πρέπει νά εχη αίωνίαν κίνησιν, δηλ. πρέ
πει νά ήναι προοδευτικόν. Οί ουρανοί έχουσι 
θείαν ιδιότητα, διά τοΰτο έχουσι σχήμα σφαι

ρικόν καί κινούνται αίωνίως κυκλοτερώς. Τώρα, 
. όταν σώμα τι έχη κυκλοτερή κίνησιν, έν μέρος 
είς τδ κέντρον αύτοΰ πρέπει νά μένγ άκίνητον*  
ή: γή εΐναι είς τδ κέντρον, λοιπόν είναι άκί-

' νητος.
Μέ δλας όμως τάς πεπλανημένας ταύταςδο- 

, ξασίας του περί τοΰ σχήματος τήςΤής, δ ’Α
ριστοτέλης·. είχε καί πΰλλάς άλλας, αϊτινες 
ήσαν πολύ άνώτεραι τών δοξασιών τής εποχής 
του, μεταξύ δ’ αυτών καί τδ οτι ή Γή ήτο 
σφαιροειδής, οί δέ πρδς τοΰτο λόγοι του εΐναι 
ίσχυροϊ καί ορθοί καί σήμερον, άλλά τδ πώς 
ϊστατο κρεμαμένη είς ενα τόπον χωρίς τίνος υ
ποστηρίγματος ή θεμελίου, τδν παρεζάλιζεν.

’Εν έλλείψεί’λήκ^ίβώΐ'γεωγραφικών γνώσεων 
τά διάφορα έθνη εκ πατριωτισμού έθεώρουν 
έκαστον τήν χώραν του είς τδ κέντρον- τής Γής. 
Ούτως ό Ινδός',, δ κατοίκων είς τδν ’Ισημερινόν, 
καί ό Σκανδιναύδς, ό ζών πλησίον τοΰ πόλου, 
άμφότερο'ι έδόξαζον, οτι ή πατρίς των έκειτο 
είς τδ κέντρον τής Γής. Οί Έλληνες εΐχον τδν 
*Ολυμπον, οι Αιγύπτιοι τάς Θήβας, οί Άσσύ- 
ριοι τήν Βαβυλώνα, όι Εβραίοι τήν 'Ιερουσα
λήμ, οι Κινέζοι ακόμη καί τήν σήμερον κα- 
λοΰσι τήν χώραν των xerTQixtir αύτοχράτο'’ 
fiar, (’Ακολουθεί.)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΓΡΟΣ

Τδ πΰρ, ή κοινή αυτή πηγή τής θερμότητες, 
τοΰ φωτός καΐ τής ζωής, καΐ' τδ: ένεργητικδν 
στοιχείου πολυειδών βιομηχανικών κάί ειδικώς 
τής μεταλλουργίας, εΐναι άναμφιβόλως μία 
τών μεγίστων νικών, τάς οποίας δ άνθρωπος έ- 
κέρδήσε κατά τής φύσεως.

*Η άνάκαλυψις αύτοΰ έπομένως ήτο· μέγιτον 
εύτύχημα διά τδν άνθρωπον καί ί πρόδρομος 
καί προάγγελος τοϋ πολιτισμού. Μετά πυρδς 
συνδέονται πολλά! οικογενειακά! καΐ κοινω
νικά! εύχαριστήσεις, καΐ διά τοΰτο δέν είναι 
θαυμαστόν, αν πρδ άμνημονεύτων χρόνων, τδ 
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πΰρ ύπήρξεν άντικείμενον σεβασμού καί προ- 
σκυνήσεως.

Περί τής άνακαλύψεως αύτοΰ ΰπάρχουσι πολ
λοί μύθοι. Κατά τήν Ινδικήν και Ελληνικήν 
μυθολογίαν άνθρωπός τις, ύνόματι Προμηθεύς 
τδ εκλεψεν έκ τοϋ Ούρανοΰ’ κατ’ άλλην πα- 
ράδοσιν, πυρκαϊαί άνεπτύχθησαν αύτομάτως 
έντδς δασών, ένεκα τής προστριβής πολλών ξη
ρών φύλλων καί ξύλων, διά τής ένεργείας τού 
ανέμου’ Κατ’ άλλην δέ παράδοσιν αύτδς ο 
άνθρωπος διά τής έπινοίας του ανέπτυξε πΰρ, 
όπως και σήμερον κάμνουσι τινές άγριαι φυλαί.

Ό καθηγητής Τώλεν, οστις έγραψε περί τοϋ 
άντικείμένου τούτου,άναφέρει περιστατικά τινα 
περί τής άνακαλύψεως τοΰ πυρδς λίαν άξιοπε- 
ρίεργα, καί τους διαφόρους^ τρόπους τής άνα- 
πτύξεως αύτοΰ εις διαφόρους έποχάς.

ί
!

... ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
(Ί'πϊ τον χαΐιήγητιΰ κ. Κ. Νιστορίϊου)

["jSo πριηγ. <ίρι6,]

τρόπος ήτο δ διά της
ξύλων πρδς άλληλ^· 
τ·λ ενίν^.ΎΓ; διά οα,βδου

ο ηψαιϊτοϊ... :

ί Κατ’ αυτόν δ πρώτος 
προστριβής τών ξηρών 
Κατόπιν ή προστριβή αυτή έγίνετο διά ράβδου 
ταχέως κινουμένης έδώ καί εκεί έπί ξηρόν μαλ" 
λίου τιθεμένου έπί τοϋ έδάφόυς, ή έπί λίθου. 
Τδν τρόπον τούτον μετεχειρίζοντο οί κάτοικοι 
τών Σανδουϊκών νήσων, τής Νέας Ζηλανδίας) 
και τοϋ Τιμΰρ,καί τοϋτον παριστα ή ύπ’ άριθ· 
f είκών.

. fO δεύτερος τρόπος συνίσταται £κ .ράβδου, 
τδ Βν άκρον τής δποίας έμβαλλεται είς ίπήν 
άνοιχθεΐσαν έπί ξύλου ξηροϋ, καί ή Αποία.φρ'έ- 
φεται διά τών χειρών πρδς τά κάτω πιέζο
με νη, όπως φαίνεται είς τήν ύπ’ άριθ.2 εικόνα.

"Ετερος τρόπος είναι έ παριστάμενος*  έν 
τώ έπομένω φύλλφ, οϋτινος ή χρήσις ,άπαν*  
τίίται όχι μόνον είς τήν Αυστραλίαν, τήν 
Σουμάτραν,τάς Καρολίνας νήσους καί τήν'Κάμ- 
τσάτκαν άλλά καί είς. τήν Κίναν, τήν Νότιον · 
’Αφρικήν, καί τήν Βόρειον καί Νότιον ’Αμε
ρικήν. Μετεχειρίζοντο ' δέ αύτδ., καί ‘οί Μέξι- 
κανοί, καί εΐναι είσέτι έν χρήσει παρά ,τοϊς Γε- 
νάδαις τής Μεσημβρινής\?Ινδίάς·?καϊ'τοϊς ρέδ- 
δαις τής Κέϋλάν.υ ’ .Λί ’ (’Α^λουΡέϊ.) . .

ΓΟ "Ηφαιστός ήτο υιός τοϋ Διδς καί τής *Η-  
ρας' έγεννήθη δέ τόσον άσχημος, ώστε δ πατήρ 
του Ζευς άμα τδν είδε, τόνσυνέλαβενέκ τοϋ 
ποδδς, καί τδν έσφενδόνισεν έκ τοϋ. Ούρανοΰ 
πρδς τήν γήν. Κατ’ ευτυχίαν του ίπέσεν είς. 

τήν νήσον Λήμνον, τής οποίας οί'κάτοικοι τδΐ*  
παρέλαβον,καί τδν περιεποιήθησαν μέ μεγάλην 
φιλοφροσύνην; Δυστυχώς δμως κατά τήν πτώ- 
σίν του έθρκυσε τδ έν τών σκελών του και 
έκτοτε έμεινε χωλός.

■ ^.ul^·nf '
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Ή Ζέύς μετενόησε φαίνεται κατόπιν διά τήν 

σκληρό τητά του πρδς τόν 'Ήφαιστον καί τδν 
; έδόχθηίπάλιν είς δαυτόν καί τδν διάρισεν άρ- 
'■: . ^εδήρουργόν. τοϋ Όλυμπου, τοϋ δ'ποίού τά 
ί ίβ^άΐία ηύτρέπισε μέ πολλά άξια λόγου σι- 

δήρο υργικής.

Ό Ήφαιστος έμυθολογεΐτο, οτι κατεσκεύ- 
: αζε .τούς κεραυνούς τοΰ Διός' είχε δε κάμει 

καί τήν πανοπλίαν τοϋ Άχιλλέως καί Αΐνείου, 
τήν άσπίδά τοϋ Ήρακλέους, τδ περιδέραιου τής 

; *Ερμίόνης, τδν στέφανον τήςΆριάδνης, τδν δ- 
ρειχάλκινονκύνά,τήν Πανδώραν καί πολλά 

f άλλα καλλιτεχνικά ίργα.
ί Ό Ηφαίσΐοί σύνήθώς ΐζωγραφίζετο φόρων 
j γίνειον πυκνόν, κόμην όλίγον έπιτετηδευμένην, 
/ καί ίνδυμαφθάνον μέχρι τών. γονάτων, καί 
i βκοϋφόν άπολήγοντα είς ίζύ, κρατεί δέ καί διά 
?■ τής δεξιάς σφαίραν, διά δέ τής άριστεράς πυ- 

ράγραν. . (’Ακολουθεί.)

\· Η ΗΜΤΜΑΘΕΙΑ.
;'Α - (Μύθος.)

\ ■ ■
. νοήση τις, ϊτι είσαι ·δςέ0γγος,» είπεν ή μέραν ’. 

τινάΙνίχθυάριον τρέμόν εκ φόβου καί τρέχον 

ί πρδς μεγαλοπρεπή τινα σπόγγον κείμενον 100 
' περίπου πόδας κάτω τής έπιφανείας τής θα

λάσσιος, ϋϊλήσίον μίκρΐίς νήσου.
* Διατί;» ήρώτησεν έ σπόγγος.

r;< «Άνέβην;εΐςτήν ΐπιφάνειαν,» άπήντησε τΐ> 
! ϊχθυάριον «καί ειδον περίεργα καί φοβερά

■ πράγματα*  ειδον μέγαν ίχθύν -διάφορον δλως 
■ τών όσων εΐχον ίδεϊ μέχρι ’τοΰδε*  έπί τής ρά- 
χεως του ύπήρχον άλλα ζώα, τινά τών όποίων

; ήτοιμάζοντο" νά βυθισθωσιν είς τήν θάλασσαν 
και έλεγαν εδώ θά υπάρχουν καλοί σπόγγοι.

«Τί λέγεις;» ειπεν δ σπόγγος, «άλλα ζώα 
ίπί τής |άχεως ίχθόος έκτδς του υδατος; ΓΗ 
φαντασία σου βεβαίως έξήφθη καί ήπατήθης, 
θά ητο καρχαρίας.»

«Όχι,» είπε τδ ίχθυάριον, «δέν ήτο καρ
χαρίας" τδν καρχαρίαν τδν γνωρίζω καλώς 
ήτο άλλο τι.»

«Άπατάσαι,» άπήντηι^ν δ σπόγγος, οστις . 
έλογίζετο σοφότατος μεταξύ τών συντρόφων 
του. «Άπατάσαι, φίλε μου, δέν εΐνε δυνατόν 
νά εΐδες τοιοΰτόν τι.»

«Καί διατί;» ήρώτησε τδ ίχθυάριον.
«Διότι είναι άδόνατον νά ίπάρχη ζών πράγ

μα ίκτδς τοΰ δδατος,» άπήντήσέν δ σπόγγος.

Μ.,Η. mil,, ι.ι ι

«Πώς τδ γνωρίζεις;» ήρώτησε πάλιν τδ ί
χθυάριον.

«’Επειδή,» εϊπεν δ σπόγγος μετά πολλής 
σοβαρότητας, «πρώτον έγώ ζών έπι τόσον και
ρόν ήξεόρω τά πάντα, δέν ειδον τοιοΰτον 
πράγμα’ έπειτα οσους ίχθΰς ή ρώτησα μοί εΐ- 
πον, δτι άμα έμειναν όλ(γας στιγμάς έκτος 
τοϋ υδατος ήσθάνθησαν άδ.υναμίαν καί λειπο- 
θυμίαν, καί δτι ειδον πολλούς άποθανόντας έκ 
τούτου, ώστε συμπεραίνω δτι .είναι Αδύνατον 
νά ύπάρξιρ ζωή έκτδς.τοϋ υδατος.»

’Αλλά μόλις είχε προφέρει τούς τελευταίους 
λόγους £ σπόγγος, δτε άνηρπάσθή μέ δρμήν 
καί άναληφθείς είς τήν επιφάνειαν τής θαλάσ
σης καί έκτδς τοϋύδάτος εϊδεν άνθρωπόν θαυ- 
μάζονΐα τδ; μέγεθός καί τήν ωραιότητα αυ
τού. Τότε αισθάνθεις τήν αδυναμίαν, τήν δποίαν 
είχε .περιγράφει, βλέπων έν τούτοις, ότι δ 
άνθρωπος έζη καί έμελλε νά ζήση,

«Φεΰ!» ειπεν, «έίχε δίκαιον τδ ίχθυάριον 
καί έ^Αφμσθείς σοφός φαίνεται ότι είμαι 
άμαθής.»

...... ΑΙΝΙΓΜΑ. . . ■ ■
Ά.ψ'ύχΟί είμαι .ζωήν δένέχω/’ 
Ζωής πλήν μέσα έγώ παρέχω. 
"Αν καί ούοόλως ποτέ μου χαίρω, 
Χαράν πρός πάντα; έν τούτοις φέρω.

. Κόρη δέν είμαι, δέν έχω κάλλος, 
Πλήν μέ "λατρεύουν ό εΐς κί*  ύ άλλος. 
Γνώσιν δέν έχω ούδέ σοφίαν, 
Πλήν έκπαιδεύω μέ ευκολίαν.
Πολλούς δεσμεύω καί καταστρέφω,

■ Γεννώ τό πάβος καΙ τό έκτρέφω. 
Γυναίκες κΓ άνδρες, μικροί, μεγάλοι 
Μέ κυνηγοόσιν έν παραζάλη.
Πολλούς τυφλώνω, πολλούς αωραίνω· 
’Ολίγους μόνον καλούς εύφραίνω, 
Τούς τήν αξίαν έμοΟ καί χρήσιν 
Λογισαμένους μέ νοϋν καί κρίσιν. 
Έάν «I; τρία μέ διαιρέσγ,ς, 
Κ*  έάν είς ολα τού; τόνου; θέσης, 
βά ϊί(ΐ; πρώτον μικρόν τι ρήμα, 
Μετά δέ τούτο "έν δρζου σχήμα, 
Καί δρθρον τρίτον θά θεωρήση;· 
Μέ όλα ταΰτα άν δέν μέ λύσης, 
’Ανάξιό; μου θά ησαι φίλε· 
Άν δέ μέ λύσης, τήν λύσιν στείλε. Α·

ΣΗΜ. Ή λόσις τοΰ προηγουμένου αΐνίγματεί άνα- 
δάλλεται εί; τύ έπύμενον φύλλον.

—ο—
ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1) ΠοΤα δύο κιφάλαια τή;'Αγία; Γραφή; εΐναι καθο
λοκληρίαν δμοια;

2) Ποιον είναι τέ συντεμώτατεν κεφάλαιο? έν τη'Αγίιρ 
Γ ρ ot «

3) Εί; ποίαν χώραν ύπηγέν ί Άπέστολί; Παύλο; μετά 
τήν επιστροφήν του;

ίπτΐΛ1"


